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აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი
(სამეცნიერო და საზოგადოებრივი მოღვაწეობის მოკლე 

მიმოხილვა)

დი დი ქარ თვე ლი მეც ნი ერი და სა ზო გა დო მოღ ვა წე, ქარ თუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის ერთ-ერ თი ფუ ძემ დე ბე ლი, სსრ კავ ში რის 
მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის წევრ-კო რეს პონ დენ ტი, სა ქარ თვე ლოს სსრ 
მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ნამ დვი ლი წევ რი, მეც ნი ერ ებ ის დამ სა ხუ-
რე ბუ ლი მოღ ვა წე, ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის დოქ ტო რი, სა ერ თა-
შო რი სო მუ ზე უმ ის საბ ჭო სა და სსრ კავ ში რის მუ ზე უმ ის ნა ცი ონ ალ ური 
კო მი ტე ტის ნამ დვი ლი წევ რი, სა ქარ თვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმ ის 
დი რექ ტო რი, თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ხე ლოვ ნე-
ბის ის ტო რი ისა და თე ორი ის კა თედ რის გამ გე,  პრო ფე სო რი შალ ვა 
იას ონ ის ძე ამ ირ ან აშ ვი ლი ცხოვ რობ და და მოღ ვა წე ობ და 1899-1975 
წლებ ში. 

შ. ამ ირ ან აშ ვი ლი 1943 წ. აირ ჩი ეს სსრ კავ ში რის მეც ნი ერ ებ ათა აკ-
ად ემი ის  წევრ-კო რეს პონ დენ ტად, 1955 წ. სა ქარ თვე ლოს მეც ნი ერ ებ-
ათა აკ ად ემი ის ნამ დვილ წევ რად. 1959 წ. მი ენ იჭა სა ქარ თვე ლოს მეც-
ნი ერ ებ ის დამ სა ხუ რე ბუ ლი მოღ ვა წის სა პა ტიო წო დე ბა. 1969 წ. პა რიზ-
ში აირ ჩი ეს საფ რან გე თის სა აზიო სა ზო გა დო ებ ის ნამ დვილ წევ რად. 
ბა ტო ნი შალ ვა  მე ოთხე ქარ თვე ლია, რო მელ საც ეს წო დე ბა მი ენ იჭა.

შალ ვა იას ონ ის ძე ამ ირ ან აშ ვი ლი და იბ ადა 1899 წ. 26 მარ ტს (ძვე-
ლი სტი ლით) ქ. ონ ში, პე და გო გის ოჯ ახ ში. სა შუ ალო გა ნათ ლე ბა ფო-
თის კლა სი კურ გიმ ნა ზი აში მი იღო. 1918 წ. სწავ ლა და იწყო ახ ლად 
და არ სე ბულ თბი ლი სის უნ ივ ერ სი ტე ტის სიბ რძნის მეტყვე ლე ბის (ფი-
ლო სო ფი ის) ფა კულ ტეტ ზე ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ისა და თე ორი ის 
გან ხრით. 

სა ქარ თვე ლო ში რუ სე თის 11 არ მი ის შე მო სე ვის (1921 წ. თე ბერ-
ვა ლი) დროს, ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის მო წო დე ბით, უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ-
დენ ტებ თან ერ თად კო ჯორ თან იც ავ დნენ თბი ლისს. აქ ექ ვთი მე თა-
ყა იშ ვი ლის მოთხოვ ნით ის გა ამ წე სეს სა ქარ თვე ლოს სა გან ძუ რის 
შე სა ფუ თად, მი სი გა დარ ჩე ნის მიზ ნით. რო გორც კო მი სი ის მდი ვან მა 
შ. ამ ირ ან აშ ვილ მა აღ წე რა სა გან ძუ რი და გა და იტ ანა თბი ლი სის რკი-
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ნიგ ზის სად გურ ზე იმ სა გან გე ბო მა ტა რე ბელ ზე, რო მელ საც მიჰ ქონ და 
და მო უკ იდ ებ ელი სა ქარ თვე ლოს ოფ იცი ალ ური სა ბუ თე ბი და არ ქი ვი 
ბა თუმ ში გა და სარ ჩე ნად. ექ. თა ყა იშ ვი ლი და შ. ამ ირ ან აშ ვი ლი მე რე 
უნ და გაჰ ყო ლოდ ნენ სამ გზავ რო მა ტა რებ ლით ამ გან ძს, მაგ რამ შ. ამ-
ირ ან აშ ვი ლი ვერ გაჰ ყვა, რად გა ნაც კო ჯორ ში გა ცი ებ ულს და ემ არ თა 
ფილ ტვე ბის ან თე ბა.

უნ ივ ერ სი ტეტ ში სწავ ლის დროს შ. ამ ირ ან აშ ვი ლი გან სა კუთ რე-
ბულ ყუ რადღე ბას უთ მობ და ძვე ლი ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბი სა და 
მა ტე რი ალ ური კულ ტუ რის ძეგ ლთა შეს წავ ლას. მი სი პე და გო გე ბი 
იყ ვნენ ქარ თუ ლი მეც ნი ერ ებ ის კო რი ფე ები, რა მაც უდ ავ ოდ დი დი 
რო ლი შე ას რუ ლა მის მეც ნი ერ ად ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. უნ ივ ერ სი ტე ტის 
დამ თავ რე ბის შემ დეგ (1922 წ.) ივ. ჯა ვა ხიშ ვი ლი სა და გ. ჩუ ბი ნიშ ვი ლის 
წარ დგი ნე ბით და ტო ვეს ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის კა თედ რა ზე პრო-
ფე სო რის წო დე ბის მო სამ ზა დებ ლად. 

1923 წ. მივ ლი ნე ბულ იქ ნა მოს კოვ სა და ლე ნინ გრად ში, სა დაც 
სწავ ლობ და ბი ზან ტი ურს, ძველ რუ სულ და ახ ლო აღ მო სავ ლე თის  
ხე ლოვ ნე ბას პრო ფე სო რე ბის დ. აინ ალ ოვ ის, ბ. ფარ მა კოვ სკის, ლ. 
მა ცუ ლე ვი ჩის, ნ. სი ჩო ვის, აკ ად. ი. ორ ბე ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბით. 

შ. ამ ირ ან აშ ვილ მა მო ნა წი ლე ობა მი იღო იმ კო მი სი ის მუ შა ობ აში, 
რო მელ საც და ევ ალა რუ სეთ ში ცა რიზ მის დროს გა ტა ნი ლი სა ქარ-
თვე ლოს კუთ ვნი ლი გან ძე ულ ის (ხელ ნა წე რე ბი, ოქ რომ ჭედ ლო ბის 
ნი მუ შე ბი, სტე ლე ბი, არ ქე ოლ ოგი ური ნივ თე ბი და სხვ.) აღ წე რა-დაბ-
რუ ნე ბა. 

1925 წლი დან 1932 წლამ დე შ. ამ ირ ან აშ ვი ლი იყო თბი ლი სის სა-
ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტი სა და სამ ხატ ვრო აკ ად ემი ის დო ცენ ტი. 1932 
წ. აირ ჩი ეს პრო ფე სო რის თა ნამ დე ბო ბა ზე. 1929 წელს გა მო აქ ვეყ ნა 
მო ნოგ რა ფია „უბ ისი: მა სა ლე ბი ქარ თუ ლი კედ ლის მხატ ვრო ბის ის-
ტო რი ის ათ ვის“. აღ ნიშ ნულ ნაშ რომს სა მეც ნი ერო წრე ებ მა მა ღა ლი 
შე ფა სე ბა მის ცა და 1936 წლის 21 ივ ნისს თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ-
ივ ერ სი ტეტ ში სა ჯა რო სხდო მა ზე წარ მა ტე ბით და იც ვა ხე ლოვ ნე ბათ-
მცოდ ნე ობ ის სა მეც ნი ერო ხა რის ხი. მი სი ოფ იცი ალ ური ოპ ონ ენ ტე ბი 
იყ ვნენ გ. ჩუ ბი ნაშ ვი ლი და ალ. დუ დუ ჩა ვა. ეს იყო პირ ვე ლი სა დოქ-
ტო რო დი სერ ტა ცია, რო მე ლიც და ცულ იქ ნა ქარ თულ ხე ლოვ ნე ბათ-
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მცოდ ნე ობ აში, ამ ავე წელს შალ ვა ამ ირ ან აშ ვილს და უმ ტკი ცეს პრო-
ფე სო რის წო დე ბაც. 

მი სი მოღ ვა წე ობა ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ძეგ ლთა შეს წავ ლის საქ-
მე ში, მათ გა დარ ჩე ნა ზე ზრუნ ვა, შე უმ ჩნე ვე ლი არ დარ ჩა და 1937 წ. 
და ინ იშ ნა ხე ლოვ ნე ბის საქ მე თა სამ მარ თვე ლოს თან არ სე ბულ კულ-
ტუ რის ძეგ ლთა დაც ვის გან ყო ფი ლე ბის უფ რო სის მო ად გი ლედ. 
1932-1952 წლებ ში იყო თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო უნ ივ ერ სი ტე ტის ხე-
ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის, ხო ლო 1958 წლი დან გარ დაც ვა ლე ბამ დე, 
ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ისა და თე ორი ის კა თედ რის გამ გე. 1953-1957 
წლებ ში ხელ მძღვა ნე ლობ და ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის, არ ქე ოლ ოგი-
ისა და ეთ ნოგ რა ფი ის გა ერ თი ან ებ ულ კა თედ რას. 1932-1954 წლებ ში 
იყო სამ ხატ ვრო აკ ად ემი აში ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის კა თედ რის გამ გე.

სა ქარ თვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმ ში (ად რე „მე ტე ხი“)  შ. ამ ირ-
ან აშ ვი ლი  1934-1937 წწ. აღ მო სავ ლე თის გან ყო ფი ლე ბის, 1937-1939 
წწ. კი ფერ წე რის გან ყო ფი ლე ბის გამ გეა. 1939 წ. 21 აპ რილს და ინ იშ ნა 
სა ქარ თვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმ ის დი რექ ტო რად. ამ ხნი დან გარ-
დაც ვა ლე ბამ დე იგი სა თა ვე ში ედ გა ქარ თუ ლი კულ ტუ რის სა გან ძურს 
და ფას და უდ ებ ელი ღვაწ ლი დას დო მას. დი რექ ტო რის პოს ტზე მი სი 
ხელ მძღვა ნე ლო ბით მრა ვა ლი უაღ რე სად სა ინ ტე რე სო ღო ნის ძი ება 
გან ხორ ცი ელ და. 1945 წ. გე ნე რალ დე გო ლი სა და ი. სტა ლი ნის ურ-
თი ერ თშე თან ხმე ბით მან აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა მი იღო საფ რან გე-
თი დან ერ ოვ ნუ ლი გან ძის დაბ რუ ნე ბა ში. 1946 წ. კი მი სი უშუ ალო თა-
ოს ნო ბით მუ ზე უმ ში გა იხ სნა „ქარ თუ ლი ოქ რომ ჭედ ლო ბის გა მო ფე ნა“.

ჯერ კი დევ 1927 წელს შ. ამ ირ ან აშ ვი ლი  აქ ვეყ ნებს ნარ კვევს „ქარ-
თუ ლი სა ერო მხატ ვრო ბის გე ნე ზი სი სათ ვის“ („ქარ თუ ლი მწერ ლო ბა“, 
№ 6-7, თბი ლი სი) და 1939 წელს სტა ტი ას „შო თა რუს თა ვე ლის პო ემა 
„ვეფხის ტყა ოს ანი“ ძველ ქარ თულ მხატ ვრო ბა ში“ („საიუბილეო კრე-
ბუ ლი“, თბი ლი სი). აღ ნიშ ნუ ლი შრო მე ბი წარ მო ად გე ნენ ქარ თუ ლი 
სა ერო მხატ ვრო ბის ძეგ ლე ბის შეს წავ ლის პირ ველ ცდას. 

1937 წელს გა მო დის ქარ თულ, ხო ლო 1940 წელს რუ სულ ენ აზე 
შ. ამ ირ ან აშ ვი ლის მო ნოგ რა ფია „ბე ქა ოპ იზ არი“. იმ ავე წელს რუ სულ 
ენ აზე გა მოქ ვეყ ნდა შ. ამ ირ ან აშ ვი ლის „ირ ან ის დაზ გუ რი ფერ წე რა“ 
და 1941 წელს „ირ ან ული ფერ წე რა“, რო მელ შიც გან ხი ლუ ლია სა-
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ქარ თვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა ხელ მწი ფო მუ ზე უმ ში და ცუ ლი ირ ან ული 
მხატ ვრო ბის ნი მუ შე ბი. 

გან სა კუთ რე ბი თაა აღ სა ნიშ ნა ვი 1944 წელს გა მო სუ ლი „ქარ თუ-
ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის“ პირ ვე ლი ტო მი. 1950 წელს მოს კოვ ში, 
რუ სულ ენ აზე გა მო დის „ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რია“, ხო ლო 
1961 და 1971 წლებ ში მი სი შევ სე ბუ ლი გა მო ცე მა ქარ თულ ენ აზე. 1973 
წელს პო ლო ნეთ ში ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რია „Sztuka Gruzin-
ska“ გა მო დის.

ორი ათე ული წლის მეც ნი ერ ული შრო მა შე ჯამ და კა პი ტა ლურ 
ნაშ რომ ში „ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რია“. ტ. I, რო მელ შიც ნაჩ ვე-
ნე ბია ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის გან ვი თა რე ბა უძ ვე ლე სი ეპ-
ოქ იდ ან არ აბ თა შე მო სე ვამ დე. მას ში გან ხი ლუ ლია წი ნაქ რის ტი ან ული 
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის მა ნამ დე უც ნო ბი მრა ვა ლი ძეგ ლი, ხო ლო 
1961 წ. ქარ თუ ლად გა მო ცე მულ „ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი აში“ 
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბა წარ მო ჩე ნი ლია პა ლე ოლ ით ის ხა ნი დან XX სა-
უკ უნ ემ დე (მო ნოგ რა ფია რუ სულ ენ აზე და იბ ეჭ და მოს კოვ ში 1963 წ.). 
ეს შრო მა დღემ დე რჩე ბა ერ თა დერთ გა მოკ ვლე ვად, სა დაც სრუ ლა-
დაა გან ხი ლუ ლი ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის გან ვი თა რე ბის გზა. 

1961 წელს პა რიზ ში გა მო იცა შ. ამ ირ ან აშ ვი ლის „ქარ თუ ლი მი ნან-
ქა რი“. 1963 წელს გა მო დის ამ შრო მის იტ ალი ური, ხო ლო 1965 წელს 
ამ ერ იკ ული გა მო ცე მე ბი. ეს იყო ამ დო ნის პირ ვე ლი პუბ ლი კა ცია ევ-
რო პულ ენ ებ ზე, რაც ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ძეგ ლე ბის თა ნა მედ რო-
ვე მსოფ ლიო ას პა რეზ ზე გას ვლას ნიშ ნავ და. 

შ. ამ ირ ან აშ ვი ლი იყო პირ ვე ლი, ვინც და ას აბ უთა ქარ თუ ლი მი ნან-
ქრის ორ იგ ინ ალ ურ ობა და ად გი ლობ რი ვი წარ მო ება. წიგ ნში გან ხი-
ლუ ლია მი ნან ქრის დამ ზა დე ბის რთუ ლი ტექ ნო ლო გია, გან საზღვრუ-
ლია მა თი ად გი ლი მსოფ ლიო ოქ რომ ჭედ ლო ბის ის ტო რი აში. 

1971 წელს ჩე ხოს ლო ვა კი აში ინ გლი სურ, ფრან გულ, გერ მა ნულ 
და ჩე ხურ ენ ებ ზე გა მო იცა შ. ამ ირ ან აშ ვი ლის „ქარ თუ ლი მხატ ვრუ-
ლი ლი თონ ქან და კე ბა (ან ტი კუ რი პე რი ოდ იდ ან XVII სა უკ უნ ის ჩათ-
ვლით)“. 

მეც ნი ერ ის ინ ტე რე სე ბი არ იფ არ გლე ბო და მხო ლოდ ქარ თუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბით. იგი ბევ რს მუ შა ობ და ბი ზან ტი ური და ძვე ლი რუ სუ ლი 
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ხე ლოვ ნე ბის მეც ნი ერ ულ ად შე სას წავ ლად. ორ იგ ინ ალ ურია გა მოკ-
ვლე ვა ნოვ გო როდ-ნე რე დი ცას კედ ლის მხატ ვრო ბის შე სა ხებ, სა დაც 
ნათ ლა დაა დად გე ნი ლი ქარ თუ ლი და რუ სუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ურ თი-
ერ თო ბა. შ. ამ ირ ან აშ ვი ლი აქ ტი ურ ად იღ ებ და მო ნა წი ლე ობ ას სამ-
ხატ ვრო-შე მოქ მე დე ბით ცხოვ რე ბა ში. დიდ ინ ტე რესს იჩ ენ და თა ნა-
მედ რო ვე ხე ლოვ ნე ბის მი მარ თაც, რი სი შე სა ნიშ ნა ვი დას ტუ რია მი სი 
მრა ვალ რიცხო ვა ნი წე რი ლე ბი, რე ცენ ზი ები და სა ჯა რო გა მოს ვლა თა 
სტე ნოგ რა ფი ული ჩა ნა წე რე ბი. მი სი უკ ან ას კნე ლი შრო მე ბი ძვე ლი 
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის თვალ სა ჩი ნო ძეგ ლებს მი ეძ ღვნა. 1972 წ. და-
ის ტამ ბა „ხა ხუ ლის კა რე დი“, 1974 წ. „ქარ თვე ლი მხატ ვა რი და მი ანე“.

მი სი შრო მა მთავ რო ბამ და აჯ ილ დო ვა მედ ლე ბი თა და ორ დე ნე-
ბით, მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია „შრო მის წი თე ლი დრო შის ორ დე ნი“ 
(1946 წ.)  და  „ლე ნი ნის ორ დე ნი“ (1954 წ.).

მუ ზე უმ ის უს აზღვრო სიყ ვა რულ ზე, მა ღალ მო ქა ლა ქე ობ რივ პა სუ-
ხის მგებ ლო ბა ზე მეტყვე ლებს მუ ზე უმ ის არ ქივ ში და ცუ ლი თი თოეული 
სა ბუ თი. ის ინი ას ახ ავს იმ მძი მე შრო მას, რო მე ლიც მან გას წია მუ ზე უმ-
ის ათ ვის სა თა ნა დო შე ნო ბის მო სა პო ვებ ლად, სა დაც დღე სა ცაა გან-
ლა გე ბუ ლი. 

1990 წ. სა ქარ თვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმს აკ ად ემ იკ ოს შ. ამ ირ-
ან აშ ვი ლის სა ხე ლი მი ენ იჭა, რაც მეც ნი ერ ულ მემ კვიდ რე ობ ას თან ერ-
თად სა წინ და რია იმ ისა, რომ მი სი სა ხე ლი სა მუ და მოდ დარ ჩე ბა ქარ-
თუ ლი კულ ტუ რის ის ტო რი აში. ამ ჟა მად ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმი სა ქარ-
თვე ლოს ერ ოვ ნუ ლი მუ ზე უმ ის შე მად გენ ლო ბა შია.

ჯუანშერ ამირანაშვილი
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ACADEMICIAN SHALVA AMIRANASHVILI
(A Brief Review of His Scientific and Public Activities)

Professor  Shalva Amiranashvili, (1899-1975) is a great Georgian 
scholar  and public figure, one of the founders of the Georgian School 
of  art criticism. He was a corresponding member of the USSR Academy 
of Sciences, a full member of the Academy of Sciences of the Georgian 
SSR, a Merited Scientist, Doctor of Arts, a member of the Asian Society 
of France (the fourth Georgian in that organization), a full member of 
the Council of International Museums and of the National Committee of 
Museums of the USSR, Director of the Georgian Museum of Fine Arts and 
Head of  the Department of  Art History and Theory at the Tbilisi State 
University.

In 1943 Sh. Amiranashvili was elected a corresponding member of the 
USSR Academy of Sciences and in 1955 he became a full member of the 
Academy of Sciences of the Georgian SSR. In 1959 the title of Merited 
Scientist was conferred upon him, and in 1969 he was elected a full 
member of the Asian Society of France. 

Shalva Amiranashvili was born on March 26 (Old Style), 1899 in the 
town of Oni, Western Georgia, in the family of a school teacher.  He 
received his secondary education at the Classical Gymnasium in Poti. In 
1918 Sh. Amiranashvili began his studies of history and theory of art at 
the Philosophy Department of the newly established Tbilisi University. 

In 1921, the 11th Red Army invaded Georgia, and in response to 
the rallying appeal of the University rector Prof. Ivane Javakhishvili, 
Sh. Amiranashvili, together with other students of the University, went 
to Kojori to defend Tbilisi. Right from there, on demand of Ekvtimé 
Taqaishvili, he was sent to the Georgian national treasury for packing 
precious items preserved there and sending them to a safe place against 
pilfering.

Acting there as a temporary secretary, Sh. Amiranashvili made a 
full inventory of what the treasury chamber contained with a detailed 
description of every item and transported the precious load to Tbilisi 
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railway station where it was to be placed on a special train which was to 
take it, together with official documents and archives of the government 
of independent Georgia to Batumi for safekeeping. Ekvtimé Taqaishvili 
and Sh. Amiranashvili were to follow the treasury later in a passenger 
train, but Shalva was unable to go, because he had caught a cold in Kojori 
which developed into severe pneumonia.

Throughout his university years Sh. Amiranashvili displayed keen 
interest in monuments of ancient Georgian art and material culture. 
Among his teachers were coryphaei of Georgian scholarship which 
undeniably had a great impact on his formation as a researcher. 

When he graduated from the University (1922), I. Javakhishvili and G. 
Chubinishvili recommended him to be retained at the Department of Art 
History as a doctoral student. 

In 1923 he was sent to Moscow and Leningrad, where he studied 
Byzantine art, the art of ancient Russia, Nearer Asia  and   the Middle 
East under the supervision of professors  D. Ainalov, B. Parmakovski, L. 
Matsulevich , N. Sychov and  Academician I. Orbeli.

Sh.Amiranashvili participated in the work of a special commission set 
up for returning to Georgia the ancient  manuscripts, articles in gold, 
stelae, archaeological fragments, and other artefacts  that had been taken 
to Russia when Georgia was part of the Russian Empire.

In 1925-1932 Sh. Amiranashvili was an assistant professor of Tbilisi 
State University and the Academy of Fine Arts. 

In 1932 he was awarded his doctor’s degree. In 1929 he published his 
monograph “Ubisi: Materials for the History of Georgian Wall Painting”. 

His monograph “Ubisi: Materials for the History of Georgian Wall 
Painting” won scholars’ appreciation. On June 21, 1936 he presented and 
successfully defended his doctoral theses at Tbilisi University where his 
opponents were professors G. Chubinishvili and Al. Duduchava  - the first 
doctoral theses on Georgian art defended at Tbilisi University, where he 
became a professor in the same year.  

His achievements in Georgian art studies, his care for monuments of 
ancient Georgian architecture and their survival had not gone unnoticed: 
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in 1937 he was appointed Deputy Director of the Department for 
Preservation of Cultural Heritage at the Cultural Affairs Division. In 
1932-1952 he headed the Department of Arts at Tbilisi State University, 
and from 1958 until his death he was Head of the Department of Art 
History and Theory.  In 1953-1957 he was Head of the Joint Department 
of Art History, Archaeology and Ethnography while in 1932-1954 he was 
Head of the Department of Art History at the Academy of Fine Arts.

In 1934-1937 Sh. Amiranashvili was Head of the Department of 
Oriental Arts and in 1937-1939 he served as Head of the Department of 
Fine Arts at the Arts Museum of Georgia (formerly known as “Metekhi”). 
On April 21, 1939 he was appointed Director of the Museum of Fine Arts. 
From that time until his death Prof. Sh. Amiranashvili supervised the 
Treasury section of the Museum where articles of extraordinary material 
and artistic value were preserved and spared no effort to provide for its 
active functioning under proper security. Many interesting events took 
place at the Museum during his directorship.   

In 1945, in pursuance of a mutual agreement between Joseph Stalin 
and General Charles de Gaulle, Prof. Sh.Amiranashvili took an active part 
in bringing back to Georgia the objects of art and other precious articles 
that used to be preserved in Georgia’s national treasury. Next year, on his 
initiative an exhibition of works of Georgian goldsmiths was opened at 
the Museum. 

As early as in 1927, Sh. Amiranashvili published his essay “On the 
Genesis of Georgian Secular Painting” (Journ.“Kartuli mtserloba”, iss. № 
6-7, Tbilisi), and in 1939 an article “Shota Rustaveli’s poem ‘The Knight in 
a Panther’s Skin’ in Old Georgian Art” (“Anniversary collection”, Tbilisi). 
These works are the first attempt at studying monuments of Georgian 
secular painting.

Sh. Amiranashvili’s  monograph “Beka  Opizari” was published in 
Georgian in  1937, and in 1940 its Russian translation came out.  In the 
same year he published “Iranian Easel Painting” in Russian. Next year 
saw the publication of his book “Iranian Art” which analyzes the works 
of Iranian art preserved at the Georgian Arts Museum.     
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Especially notable is the first volume of his “History of Georgian art” 
published in 1944. Its     Russian version came out in Moscow in 1950, 
and in 1961 and 1971 its revised and enlarged edition was published in 
Georgian - the author’s native language. “The History of Georgian Art” 
came out in Polish as “Sztuka Gruzinska” in 1973. Prof. Sh.Amiranashvili 
summarized the results of two decades of his scientific research in his 
capital work “The history of Georgian art”, vol. I, which traces the 
development of Georgian art from its ancient period to the Arab invasion. 
The author brings to light many unknown monuments of pre-Christian 
Georgian art. “The history of Georgian Art” which was published in 
Georgian in 1961 covers the period from the Palaeolithic age up to the 
20th century (in 1963 the monograph was published in Russian). This 
work remains the only comprehensive study of Georgian art throughout 
the entire course of its development. 

Sh. Amiranashvili’s book “The Georgian Enamels” was published in 
Paris in 1961. It came out in Italian in 1963, and in 1965 its English version 
appeared in America. These publications abroad essentially popularized 
Georgian art on the world scale.   

Sh. Amiranashvili was the first to prove indigenous provenance of 
Georgian enamels and their production and to describe the complex 
technology of their manufacture. He determines the place Georgian 
enamelwork occupies in the history of the world goldsmithery. In 1971, 
his yet another book – “The Georgian Metalwork” (from antiquity to the 
18th century) was published in Czechoslovakia in the English, French, 
German and Czech languages.

The scope of the prominent scholar’s interest was not confined solely 
to Georgian art. He worked extensively investigating Byzantine and Old 
Russian art too. One of his original studies of the murals in Novgorod – 
Nereditsa, clearly reveals relationship between Georgian and Russian art.

Sh. Amiranashvili actively participated in the cultural life of the 
country. His lively interest in modern art is well reflected in his numerous 
letters, reviews and stenographic records of his public speeches. His latest 
works are studies of two significant monuments of ancient Georgian art 
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— “The Khakhuli  Triptych” (published in 1972)  and “The Georgian 
Artist Damiané” (1974).  

Prof. Sh. Amiranashvili’s scholarly achievements were appreciated 
by the State which bestowed upon him the Order of the Red Banner of 
Labour (1946) and the Order of Lenin (1954).

Every document preserved in the museum archives eloquently proves 
his devotion to his line of life and his civil responsibility reflecting, inter 
alia, the tremendous effort he made for obtaining an appropriate building 
for the Museum, where it is still housed today.

In 1990 the Art Museum of Georgia was named after Academician 
Shalva Amiranashvili, which is a sound guarantee that his name together 
with his scholarly heritage will always remain in the history of Georgian 
culture. At present the museum is under the administration of the 
Georgian National Museum.

Juansher Amiranashvili 
Translators: Natia Jalabadze,

Valentina Amiranashvili
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შალვა ამირანაშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის 

ძირითადი თარიღები

1899 წ. 26 მარ ტს და იბ ადა ქ. ონ ში, პე და გო გის ოჯ ახ ში.
1918 წ. და ამ თავ რა ფო თის კლა სი კუ რი გიმ ნა ზია.
1918-1922 წწ. სწავ ლობ და თბი ლი სის სა ხელ მწ. უნ-ტში ფი ლო სო ფი ის 

ფა კულ ტეტ ზე ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ისა და თე ორი ის გან ხრით 
(სპე ცი ალ ობა: ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე).

1921-1922 წწ. სა ქარ თვე ლოს მუ ზე უმ ის არ ქე ოლ ოგი ური გან ყო ფი-
ლე ბის ას ის ტენ ტია.

1922-1925 წწ. თბი ლი სის სა ხელ მწ. უნ-ტის ფი ლო სო ფი ის ფაკ-ტის ხე-
ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის კა თედ რის ას ის ტენ ტია.

1923 წ. მივ ლი ნე ბუ ლი იქ ნა მოს კოვ სა და ლე ნინ გრად ში, სა დაც სწავ-
ლობ და ბი ზან ტი ურს, ძველ რუ სულ და ახ ლო აღ მო სავ ლე თის 
ხე ლოვ ნე ბას პრო ფე სო რე ბის დ. აინ ალ ოვ ის, ბ. ფარ მა კოვ სკის, 
ლ. მა ცუ კე ვი ჩის, ნ. სი ჩო ვის, აკ ად. ი. ორ ბე ლის ხელ მძღვა ნე-
ლო ბით.

1925-1932 წწ. თბი ლი სის სამ ხატ ვრო აკ ად ემი ის ხე ლოვ ნე ბის თე ორი-
ის კა თედ რის დო ცენ ტია.

1929 წ. თბი ლი სის სა ხელ მწ. უნ-ტის ის ტო რი ის ფა კულ ტე ტის ხე ლოვ-
ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის კა თედ რის და საქ. სამ ხატ ვრო აკ ად ემი ის 
ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის კა თედ რის დო ცენ ტია.

1930-1954 წწ. თბი ლი სის სა ხელ მწ. უნ-ტის ის ტო რი ის ფა კულ ტე ტის 
ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის კა თედ რი სა და საქ. სამ ხატ ვრო აკ-
ად ემი ის ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ის კა თედ რის ხელ მძღვა ნე ლი და 
პრო ფე სო რია.

1932 წ. მი ენ იჭა პრო ფე სო რის წო დე ბა.
1932-1954 წწ. თბი ლი სის სამ ხატ ვრო აკ ად ემი ის ხე ლოვ ნე ბის ის ტო-

რი ის კა თედ რის გამ გე და პრო ფე სო რია. 
1932-1958 წწ. თბი ლი სის სა ხელ მწ. უნ-ტის არ ქე ოლ ოგი ის, ეთ ნოგ რა-

ფი ის და ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის კა თედ რის გამ გე და პრო-
ფე სო რია.

1935 წ. სექ ტემ ბე რი. ირ ან ის ხე ლოვ ნე ბი სა და არ ქე ოლ ოგი ის III სა-
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ერ თა შო რი სო კონ გრე სის წევ რია (ლე ნინ გრად ში). წა იკ ითხა 
მოხ სე ნე ბა „სა ქარ თვე ლო და ირ ანი“.

1936 წ. და იც ვა სა დოქ ტო რო დი სერ ტა ცია თე მა ზე: უბ ისი. მა სა ლე ბი 
ქარ თუ ლი კედ ლის მხატ ვრო ბის ის ტო რი ის ათ ვს.

    – მი ენ იჭა ხე ლოვ ნე ბათ მცოდ ნე ობ ის დოქ ტო რის წო დე ბა.
1937-1940 წწ. კულ ტუ რის ძეგ ლთა დაც ვის განყ-ბის უფ რო სის მო ად-

გი ლეა.
1939 წ. არ ჩი ეს მშრო მელ თა დე პუ ტა ტე ბის თბი ლი სის სა ქა ლა ქო საბ-

ჭოს დე პუ ტა ტად N238 სა არ ჩევ ნო ოლ ქში.
1939-1975 წწ. ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმ ის „მე ტე ხი“ დი რექ ტო რია. [1952 

წლი დან სა ქარ თვე ლოს სა ხელ მწი ფო ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმი]. 
1943 წ. აირ ჩი ეს სსრ კავ ში რის მეცნ. აკ ად ემი ის წევრ-კო რეს პონ დენ-

ტად.
1945 წ. იმ ყო ფე ბო და მივ ლი ნე ბით საფ რან გეთ ში, 1921 წელს სა ქარ-

თვე ლო დან გა ტა ნი ლი სა მუ ზე უმო გან ძე ულ ობ ის ჩა მო ტა ნას-
თან და კავ ში რე ბით.

    – და ჯილ დოვ და „შრო მის წი თე ლი დრო შის“ ორ დე ნით.
1946 წ. და ჯილ დოვ და „სა პა ტიო ნიშ ნის“ ორ დე ნით.
    – და ჯილ დოვ და მედ ლით „მა მა ცუ რი შრო მი სათ ვის 1941-1945 წწ. 

დიდ სა მა მუ ლო ომ ში“.
1948 წ. ლე ნინ გრად ში, სა ხელ მწი ფო ერ მი ტა ჟი სა და ნ. ი. მა რის სახ. 

მა ტე რი ალ ური კულ ტუ რის ის ტო რი ის ინ-ტის მი ერ ორ გა ნი ზე-
ბუ ლი კავ კა სი ის არ ქე ოლ ოგი ის კონ ფე რენ ცი ის წევ რია. 

1954 წ. და ჯილ დოვ და ლე ნი ნის ორ დე ნით.
1955 წ. აირ ჩი ეს საქ. სსრ მეც ნი ერ ებ ათა აკ ად ემი ის ნამ დვილ წევ რად. 
1957 წ. აირ ჩი ეს სსრ კავ ში რის მუ ზე უმ ებ ის ნა ცი ონ ალ ური კო მი ტე ტის 

წევ რად. 
    – აირ ჩი ეს მუ ზე უმ ებ ის სა ერ თა შო რი სო საბ ჭოს ნამ დვილ წევ რად.
1958-1975 წწ. თბი ლი სის სა ხელ მწ. უნ-ტის ხე ლოვ ნე ბის ის ტო რი ისა 

და თე ორი ის კა თედ რის გამ გეა.
    – აირ ჩი ეს სსრ კავ შირ-სა ბერ ძნე თის სა ზო გა დო ებ ის სა ქარ თვე-

ლოს გან ყო ფი ლე ბის თავ მჯდო მა რედ.
    – აირ ჩი ეს საბ ჭო თა კავ შირ-საფ რან გე თის სა ზო გა დო ებ ის წევ რად.



21

1959 წ. მი ენ იჭა სა ქარ თვე ლოს სსრ მეც ნი ერ ებ ის დამ სა ხუ რე ბუ ლი 
მოღ ვა წის სა პა ტიო წო დე ბა. 

1966 წ. აირ ჩი ეს სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს VI მოწ ვე ვის 
დე პუ ტა ტად.

    – და ჯილ დოვ და „შრო მის წი თე ლი დრო შის“ ორ დე ნით.
1967 წ. აირ ჩი ეს სა ქარ თვე ლოს სსრ უმ აღ ლე სი საბ ჭოს VII მოწ ვე ვის 

დე პუ ტა ტად.
1969 წ. აირ ჩი ეს საფ რან გე თის აზი ური სა ზო გა დო ებ ის ნამ დვილ წევ-

რად. 
1975 წ. 11 თე ბერ ვალს გარ და იც ვა ლა, დაკ რძა ლუ ლია თბი ლის ში, 

მწე რალ თა და სა ზო გა დო მოღ ვა წე თა დი დუ ბის პან თე ონ ში.
1976 წ. სა ქარ თვე ლოს მთავ რო ბამ მეც ნი ერ ის უკ ვდავ სა ყო ფად მი სი 

სა ხე ლი მი ან იჭა თბი ლი სის ერთ-ერთ ქუ ჩას (ის ან-სამ გო რის 
რ-ნი. ორ ხე ვი). 

1990 წ. სა ქარ თვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის მუ ზე უმს მი ენ იჭა აკ ად. შ. ამ ირ ან-
აშ ვი ლის სა ხე ლი.
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THE MAIN DATES OF LIFE ACTIVITY OF SHALVA 

AMIRANASHVILI

1899 Was born on March 26, in Oni, in the family of a teacher.
1918 Graduated from Poti Classical Gymnasium.
1918-1922 Studied art history and theory at the Department of Philosophy 

at Tbilisi State University.
1921-1922 Was an assistant of  the Department of Archaeology at the 

Georgian Museum.
1922-1925 Was an assistant at the Faculty of Art of the Department of 

Philosophy at Tbilisi State University.
1923 Was sent to Moscow and Leningrad, where he studied Byzantine, Old 

Russian and Middle Eastern art under the guidance of professors: 
D. Ainalov, B. Pharmakovski, L. Matsulevich, N. Sichov and 
Academician I. Orbeli.

1925-1932 Was an Assistant Professor of the Faculty of Art Theory at 
Tbilisi Academy of Arts.    

1929  Was an Assistant Professor at the Department of Art of the Faculty 
of History at Tbilisi State University and the Department of the 
History of Art at the Georgian  Academy of Arts.

1930-1954 Was a professor and the Head of the Department of Arts at 
Tbilisi State University and of  the Department of the History of 
Art at the Georgian Academy of Arts.

1932 Was awarded the title of professor.  
1932-1954 Was the professor and the Head of the Department of Art 

History at Tbilisi Academy of  Arts.
1932-1958 Was the professor and the Head of the Department of Art 

History, Archaeology and Ethnography at Tbilisi State University.
1935 Was a member of the Third International Congress of Art and 

Archaeology of Iran (held in September in  Leningrad). He 
presented the paper: “Georgia and Iran”. 

1936 Defended the thesis for a doctor’s degree: “Ubisi, materials for the 
history of the Georgian wall painting”. 
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    – Was awarded the degree of a doctor of Arts.
1937-1940 Was appointed the Deputy Director of the Department for 

Cultural Heritage   Preservation.   
1939 Was elected as a deputy of the City Council from  the election district 

№238.  
1939.21.04 – 1975.09.02 Was appointed the director of the Museum of 

Fine Arts – “Metekhi” (the Georgian State Museum of Fine Arts, 
since 1952).

1943 Was elected as a Corresponding Member of the USSR Academy of 
Sciences.  

1945 Was on business trip in France in connection with the problem 
of bringing back national treasury taken away from Georgia to 
France in 1921. 

    – Was rewarded with the Order of the Red Flag of Labor.  
1946 Was rewarded with the Honourable Order.
    – Was rewarded with a medal “For Valiant Labour in the Great 

Patriotic war 1941-1945”
1948 He was a member of the Conference of the Archaeology of the 

Caucasus organized in Leningrad by the State Hermitage and 
Marr Institute of the History of Material Culture.

1954 Was rewarded with Order of Lenin.
1955  Was elected as a Real Member of the Georgian Academy of Sciences.
1957 Was elected as a Real Member of the National Committee of the 

Museums of the USSR.  
    – Was elected as a Real Member of the International Council of 

museums.
1958-1975 Was a Head of the Department of History and Theory of Art at 

Tbilisi State University.
    – Was elected as a head of the Georgian Department of the Soviet-

Greek Society.   
    – Was elected as a member of the Soviet-French Society  
1959  The title of Honorary Scientist of Georgian SSR was confered.
1966 Was elected as a deputy of the Supreme Soviet of Geogian SSR of  VI 

convocation. 
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    – Was rewarded with the Order of the Red Flag of Labour. 
1967 Was elected as a deputy of the Supreme Soviet of Georgian SSR of  

VII convocation.  
1969 Was elected as a real Member of “Societé Asiatique of France”.
1975 February 11 died. Was buried in Tbilisi. (Pantheon of Writers and 

Public Figures in Didube). 
1976 In commemoration of the scientist, the government of Georgia 

named one of the streets in Tbilisi (Isani – Samgori district, 
Orkhevi) after Shalva Amiranashvili.  

1990 The Art Museum of Georgia was named after the Academician 
Shalva Amiranashvili.
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შალვა ამირანაშვილის შრომები

SHALVA AMIRANASHVILI’S WORKS

1919

1. ცოტა რამ ხელოვნებაზე // თეატრი და ცხოვრება. – 1919. – 
N3. – გვ. 4 ; N4. – გვ. 10. 

1922

2. არქეოლოგიური მოგზაურობა ძირულისა და ყვირილის 
ხეობაში // ლომისი. – 1922. – 26 ნოემბ. (N13). – გვ. 4. 

3. ბერთუბნის სატრაპეზოს ფრესკები // ილიონი. – 1922. – N2. – 
გვ. 24-28.

4. პეპუ მეუნარგია: ოქრომჭედელი მე-19 საუკუნის პირველი 
ნახევრისა // ლომისი. – 1922. – 8 ოქტ. (N6) – გვ. 2-3; 15 ოქტ. (N7) – გვ. 
2-3.

1924

5. ძველი ქართული ხუროთმოძღვრების გამოფენა: კულტურის 
მატიანე // კავკასიონი. – 1924. – N3-4. – გვ. 115-119. 

6. ხონის ეკლესიის წმინდა გიორგის ხატი // საისტორიო მოამბე. 
– 1924. – N2. – გვ. 136-151.

 არის ცალკე ამონაბეჭდი.

1925

7. ქართული კედლის მხატვრობის დასურათებული დედნის 
ფრაგმენტები // არილი: ტფილისის უნ-ტის რექტორის პროფ. ივანე 
ჯავახიშვილისადმი მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის 25 წლის თავზე 
(1900-1925) მიძღვნილი კრებული. – ტფილისი, 1925. – გვ. 25-46. : 8 
ფ. სურ. – რეზ. ფრანგ.

 არის ცალკე ამონაბეჭდი.
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8. Стенопись Убисского храма и её значение (по-грузински) // 
Второй Краеведческий съезд Черноморского Побережья и Западного 
Кавказа. 25.IX- 5.X. – 1925 года гор. Батум. – Батум : Полиграфотдел, 
1925. – С. 43-44. 

9. Тифлис и его окрестности : Путеводитель / Ред. И. А. 
Асланишвили. – Тифлис, 1925. – 360 с.

 [შ. ამირანაშვილის სტატიები] :  Историко этнографический 
музей Грузии. - С. 137-139; Музей Грузии. – С. 139-140; Национальная 
Галлерея Грузии. С. 140-142; Музей Древностей Гос. Университета. – 
С. 142-143; Музей Древнего грузинского искусства. – С. 143; Музей 
Общества распространения грузинских изданий и книг. – С. 143-
144; Древности Тифлиса. – С. 179-186; Памятники архитектуры 
на Телетском хребте. – С. 288-289; Коджори. – С. 289; Кабенский 
монастырь. – С. 290-291; Бетания. – С. 298-300; Мцхет. – С. 318-326. 
(Совместно с М. Патаридзе); Зедазенский монастырь. – С. 332-333; 
Монастырь св. Антония. – С. 333-335. (Совместно с А. Бенашвили); 
Марткопский монастырь, или Гвтаеба. – С. 335-337 с ил. [სტატიები გვ. 
137-144, 289 ხელმოწერით Ш. А.]

1927

10.  ქართული საერო მხატვრობის გენეზისისათვის // ქართული 
მწერლობა. – 1927. – N6-7. – გვ. 175-207. 

1929

11.  უბისი : მასალები ქართული კედლის მხატვრობის 
ისტორიისათვის = Убиси : Материалы по истории грузинской стенной 
живописи. – ტფილისი, 1929. – 127 გვ. : 108 ფ. ილ. – ტექსტი ქართ., რუს. 

1930

12.  უბისი : მასალები ქართული კედლის მხატვრობის 
ისტორიისათვის = Oubïssi: Matériaux pour l’histoire de la peintur murale 
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géorgienne. – ტფილისი, 1930. – X , 67 გვ. : 108 ფ. სურ. – ტექსტი ქართ., 
ფრანგ.

13. Новое Грузинское искусство // Большая Советская 
Энциклопедия. – М. , 1930. – Т. 19. – С. 626-629. 

1932

14.  Quelques, ŕemarques sur L’origine des prosédés dans les fresques 
de Nérédicy // L’art Byzantin, chez les slaves. Recueil dédié à la mémoire 
de Th. Uspensky. – Paris, 1932. – T. II. – P. 109-120. (Collection “Orient 
et Byzance. – T. V”).

1933

15.  სპარსული კედლის მხატვრობის პირების გამოფენა: 
[საქართველოს სამხატვრო გალერეაში] // საბჭ. ხელოვნება. – 1933. 
– N9. – გვ. 2. 

16.  ტურიზმი და მატერიალური კულტურის ძეგლები : 
საქართველოს სიძველეთა და ხელოვნების ძეგლთა სიითა და 
ბიბლიოგრაფიით. – ტფილისი: საქ. პტე-ის გამ-ბა, 1933 [კანზე: 1934]. 
– 84 გვ. : ილ.

17.  შაჰ აბასი I [1586-1629] სასახლის „ალი კაფუ“-ს 
ისპაჰანში [სპარსეთი] ფრესკების პირების გამოფენის კატალოგი, 
გადმოღებული დედნიდან მხატვრის მატილდა მღებრიშვილი-
თერკულოვის მიერ 1931 წელს. – ტფილისი : საქ. სსრ ეროვნული 
გალერეა, 1933. – 4 გვ. : ილ. – პარალ. გამოც. რუს. 

18.  Каталог выставки копий фресок дворца Шах-Абасса I (1586-
1629) «Али-Капу» в Исфагани (Персия), выполненных художницей 
Мгебришвили-Теркуловой в 1931 г. – Тифлис : Национальная Галерея 
Грузии, 1933. – 4 с. : ил. – Парал. изд. груз. 

1935

19.  ქართული მონუმენტალური მხატვრობის შესწავლის 
მიმოხილვა // საბჭ. ხელოვნება. – 1935. – N6. – გვ. 5-19  : ილ. 
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1937

20.  ბექა ოპიზარი. – ტფილისი : ფედერაცია, 1937. – 46 გვ . : ილ. 
44 ფ. 

21. „ვეფხის-ტყაოსანი“ ძველ მხატვრობაში // კომუნისტი. – 1937. 
– 18 ოქტ. (N293). – გვ. 4. 

22. Исторические памятники Грузии // Молодой Сталинец. – 
1937. – 24 июня (N85). – С. 4. 

1938

23.  შოთა რუსთაველის პოემა „ვეფხისტყაოსანი“ ძველ ქართულ 
ხელოვნებაში // ნ. მარის სახ. ენის, ისტორიისა და მატერიალური 
კულტურის ინ-ტის მოამბე. – 1938. – ტ. 3. – გვ. 135-155. 

1939

24. ამხანაგ სტალინის სახე საქართველოს სახვით ხელოვნებაში 
// საბჭ. ხელოვნება. – 1939. – N12. – გვ. 25-29. : 2 ჩ. ფ. სურ.

25. ერმიტაჟის მოძრავი გამოფენა // საბჭ. ხელოვნება. – 1939. – 
N10. – გვ 64-68. (ხელმოწერა: შ. ა - ლი).

26.  Бека Опизари. – Тб. , 1939. – 46 с. : 44  л. табл. 
27.  Грузия и Иран // III Международный Конгресс по иранскому 

искусству и археологии: Ленинград. Сент. 1935: Доклады. – М.-Л. : 
Изд-во АН СССР, 1939. – С. 12-15. – Рез. Франц. 

28.  «Витязь в тигровой шкуре» и древнегрузинское искусство // 
Шота Руставели и его время : Сборник статей. – М. : Художественная 
лит-ра, 1939. – С. 237-269.

29. От редактора // Толмачевская, Н. И. Декоративное наследие 
древнегрузинской фрески. – Тб. : Заря Востока, 1939. – С. 3. 

1940

30.  Иранская станковая живопись : Альбом репродукций . – 
Тб. , 1940. – 36 с. : 35 л. репр.  (Метехи – музей истории, культуры и 
искусства).  
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1941

31. ატენის ტაძრის კედლის მხატვრობის დათარიღებისათვის // 
საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზოგად. მეცნ. განყ-ბის  სამეცნ. სესია. 1941 წ. 11-
13 ივნისი: მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. – თბ. : საქ. სსრ 
მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1941. – გვ. 3, 5-7.

32. ორი ლანგარი არმაზიდან ჰუნეს გამოსახულებით // საქ. სსრ 
მეცნ. აკად. საზოგად. მეცნ. განყ-ბის მე-4  სამეცნ. სესია: 1941 წ. 27-29 
დეკემბერი. მუშაობის გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. – თბ. : საქ სსრ 
მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1941. – გვ. 12.

33. Иранская живопись (XVIII-XIX веков). – Тб. : Изд-во музея 
Метехи. – 1941. – 39 с.: 29 ил.  

34.  И. А. Урушадзе. «Яков Иванович Николадзе».  – М.-Л. : Гос. 
изд. «Искусство», 1940 г.  / რეცენზენტი: შ. ა-ლი // საბჭ. ხელოვნება. – 
1941. – N5. – გვ. 61-63. 

35. Научные работники горячо приветствуют создание 
Академии наук Грузинской ССР: [Высказывания профессоров Т. К.  
Кварацхелия, Ш. Я. Амиранашвили, Д. Г. Агладзе и Е. Бюс.] // Заря 
Востока. – 1941. – 26 янв. 

1942

36.  ვერცხლის თასი თრიალეთის გათხრებიდან მხატვრულ-
ისტორიული თვალსაზრისით // საქ. სსრ მეცნ. აკად. საზოგად. მეცნ. 
განყ-ბის  მე-5 სამეცნ. სესია: 1942 წ. 26-27 თებერვალი: მუშაობის 
გეგმა და მოხსენებათა თეზისები. – თბ. : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 
1942. – გვ. 3, 6-7.

37.  სასანური ლანგარი ერმიტაჟის  კოლექციიდან ბრძოლის 
გამოსახულებით // საქ. სსრ მეცნ. აკად. საქ. სახელმწ. მუზეუმის 
პირველი  სამეცნ. სესია: 1942 წ. 27-30 მაისი: მუშაობის გეგმა და 
მოხსენებათა თეზისები. – თბ. , 1942. – გვ. 4, 28.

38.  [Рецензия на кн. : Куфтин Б. А. Археологические раскопки 
в Триалети. I. Опыт периодизации памятников. – Тб. , 1941. – 230 с. с 
табл.] // Исторический журнал. – 1942. – №5. – С. 153-155. 

 Соавт. Г. Н. Чубинашвили. 
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1944

39. რეპინის მემკვიდრეობა // ლიტ. და ხელოვნება. – 1944. – 13 
აგვ. (N28). 

40. ქართული რელიეფური ქანდაკების უძველესი ნიმუში: 
[კირქვის სტელა მთვარის ღვთაების ანუ არმაზის გამოსახულებით 
აღბულაღის რ-ნიდან] // საქ. სახელმწ. მუზეუმის მოამბე. – 1944. – ტ. 
12-B. – გვ. 115-128.

41. ქართული ხელოვნების ისტორია. [ტ. 1]. – თბ. : საქ. სსრ მეცნ. 
აკად. გამ-ბა, 1944. – 202  გვ. : 116 გვ. ილ.

 რეც.: იოსელიანი, ა. // მნათობი. – 1945. – N7-8. – გვ. 190-192.
    –      მაისურაძე, ი.  // ლიტ. და ხელოვნება. – 1945. – 29 მარტი 

(N11). – გვ. 3.
   –     ჩუბინაშვილი, გ. // ქართული ხელოვნება [Ars Georgia] : 

ქართული ხელოვნების ინ-ტის შრომები. – 1950. – [ტ.] 3. – გვ. 249-257. 
– არის ცალკე ამონაბეჭდი.

42. წარმართული მისტერიები და ანტიკური თეატრი საქართვე-
ლოში // მნათობი. – 1944. – N1-2. – გვ. 183-197.

1946

43. თ. აბაკელიას ახალი ქანდაკების [„შურს ვიძიებთ“] გამო // 
ლიტ. და ხელოვნება. – 1946. – 5 აპრ. ( N15). – გვ. 1.

44. თბილისის მიდამოები // თბილისი : საიუბილეო კრებული. – 
თბ. : კომუნისტი, 1946. – გვ. 199-221.

45. Окрестности Тбилиси // Тбилиси : Юбилейный сборник 
[1500 лет Тбилиси]. – Тб. : Заря Востока, 1946. – С. 195-215.

1947

46. საიუბილეო გამოფენის წინ : [დიდი ოქტომბრის XXX 
წლისთავისადმი მიძღვნილი ქართული საბჭოთა ხელოვნების გამო-
ფენის შესახებ] // ლიტ. და ხელოვნება. – 1947. – 12 ივლ. (N27). – გვ. 2.
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47. Серебреный кубок из раскопок в Триалети // Вестник  древней 
истории. – 1947. – №2. – С. 150-157. : ил.

1948

48. გელათის მოზაიკა // სტალინის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-
ტის სამეცნიერო სესია: 1948 წ. 31 მაისი-5 ივნისი. მუშაობის გეგმა და 
მოხს. თეზისები. – თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1948. – გვ. 1-3. – ტექსტი 
პარალ. რუს. – გვ. 41-43.

49. სახვითი ხელოვნების გამოფენაზე // ლიტ. და ხელოვნება. – 
1948. – 4 იანვ. (N1).

1950

50. თვალსაჩინო აღმოჩენა : [ფერადი სმალტის დამზადებისა და 
ოქროს ტიხრების შედუღების ტექნიკის შესწავლის შესახებ] // ლიტ. 
და ხელოვნება. – 1950. – 8 ოქტ. (N41). – გვ. 4. 

51. Две Серебряные чаши из раскопок в Армази : Посвящается  
памяти Н. Я. Марра // Вестник древней истории. – 1950. – №1. – С. 
91-101. : ил.  

52. История Грузинского искусства : Т. 1. – М. : Искусство, 1950. 
– 329 с. : 200 л. ил. 

 რეც: დოლიძე, ვ. მარიზმისა და კოსმოპოლიტიზმის 
აღმოფხვრისათვის ხელოვნებათმცოდნეობაში // კომუნისტი. – 1952. 
– 26 ოქტ. (N255). – გვ. 3, 4

 – Беридзе, В. По поводу книги Ш. Я. Амиранашвили // 
Искусство. – 1952. -  №4. – С. 87-92. 

 – Чубинашвили, Г. Вирсаладзе, Т. Книга о старом грузинском 
искусстве // Искусство. – 1951. – №2. – С. 84-92.

53. Упорный труд и творческое вдохновение : [О раскрытии 
С. Таруашвили секрета техники изготовления цветных смальт и 
укрепления золотых перегородок] // Заря Востока. – 1950. – 13 дек. 
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1951

54. Грузинские эмали // Сов. искусство. – 1951. – 15 мая (№39). – 
С. 2. 

55. Основоположник грузинской реалистической живописи : К 
15-летию со дня смерти Г. И. Габашвили // Заря Востока. – 1951. – 28 
окт. 

56. Письмо в редакцию : [По поводу рецензии Г. Чубинашвили 
и Т. Вирсаладзе на книгу автора «История Грузинского искусства» // 
Искусство. – 1951. – №2] // Искусство. – 1951. - №6. – С. 89-92.

57. [Рецензия на кн.] Алпатов, М. В. Всеобщая история искусств. 
Т. 1. – М.-Л. : Искусство, 1948-1949 // Советская  книга. – 1951. – №7. 
– С. 111-116. 

58. Советская Грузия 1921-1951 / Албом составили и 
художественно смонтировали: Ш. Амиранашвили, И. Гурро, М. 
Зладкин, Д. Кутателадзе, Н. Чернышков. – М.-Тб. : Заря Востока-
Искусство, 1951. – 547 с. 

1952

59. ლეონარდო და ვინჩი : [დაბადების 500 წლისთავი] // ლიტ. 
და ხელოვნება. – 1952. – 11 აპრ. – გვ. 2 ; ნორჩი ლენინელი. – 1952. 
– 17 აპრ.

60. ლეონარდო და ვინჩი // სოვეტაკან ვრასტან (თბილისი). – 
1952. – 16 აპრ. (N31). – სომხ. ენ.

61. მხატვრული კულტურის საგანძური : [საუბარი შ. 
ამირანაშვილთან საქ. სსრ ხელოვნების სახელმწ. მუზეუმის გახსნასთან 
დაკავშირებით] // გამარჯვება (თბილისი). – 1952. – 21 დეკ.

62. საქართველოს კულტურის მძლავრი კერა : [საქ. სსრ 
სახელმწ. მუზეუმის გახსნის შესახებ] // სტალინელი (ქუთაისი). – 1952. 
– 24 დეკ.

63. ქართული  ხელოვნების საგანძური // დროშა. – 1952. – N12. 
– გვ. 8-9.

64. წერილები რედაქციის მიმართ : [შ. ამირანაშვილის პასუხი 
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Армазисхеви // Исследования по истории культуры народов Востока : 
Сборник в честь академика И. А. Орбели. – М.-Л. , 1960. – С. 283-293.  

130. Georgia // Enciclopedia dell’arte antica classica e orientale. – 
Roma, 1960. – Vol. III. – P. 833-838. 
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1961

131. რას მეტყველებს რუსთაველის პორტრეტი? : [ახალი 
ცნობები რუსთველოლოგიაში] // კომუნისტი. – 1961. – 7 იანვ. – გვ. 3.

132. ქართული  კულტურის აკვანთან : საქართველოში ნაპოვნი 
არქაული ხანის დამწერლობის ნიმუშები // კომუნისტი. – 1961. – 2 დეკ. 
– გვ. 3.

133. ქართული ხელოვნების ისტორია. – თბ. : ხელოვნება, 1961. 
– 557 გვ. : 268 ილ.    

 რეც.: აგაბაბიანი, რ., ციციშვილი, ი.  ეროვნული საუნჯე // 
კომუნისტი. – 1962. – 1  აგვ. – გვ. 3. 

   –     დუდუჩავა, მ. ქართული ხელოვნების დიდი შენაძენი // 
თბილისი. – 1961. – 21 დეკ. – გვ. 2.

  –    ნაციაშვილი, ს. ღირსშესანიშნავი ნაშრომი ქართული 
ხელოვნების ისტორიის შესახებ // სოვეტაკან ვრასტან (თბილისი). – 
1963. –  12  იანვ.  –  სომხ. ენ.

   –       Джапаридзе, У. Монументальное исследование // Моло-
дежь Грузии. – 1962. – 31 марта. – С. 6.

   –     Кедия, С. Для каждого из нас настольная книга / С. Ке-
дия, М. Тавадзе, Л. Вейс // Молодежь Грузии. – 1962. – 31 марта. – С. 6.

   –       Мерабишвили, К. Об искусстве древнем, замечательном 
// Молодежь Грузии. – 1962. – 31 марта. – С. 6.

   –      Нациашвили, С. Выдающийся труд по истории грузинс-
кого искусства // Молодежь Грузии. – 1962. – 31 марта. – С. 6.

    –       Нациашвили, С. Труд по истории  грузинского искусства 
// Веч. Тбилиси. –1961. – 29 дек. 

   –     Нациашвили, С. Энциклопедия грузинского искусства  // 
Лит. Грузия. – 1963. – №9. – С. 68-69.

  –   Урушадзе, М. Неутомимый труженик // Молодежь Гру-
зии. – 1962. – 31 марта. – С. 6.

  –    Ценный научный труд // Молодежь Грузии. – 1961. – 21 
ноября. – С. 3.

134. შოთა რუსთაველის პორტრეტი იერუსალიმის ჯვრის 
მონასტერში // საბჭ. ხელოვნება. – 1961. – N4. – გვ. 65-72.
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135. Еще одна блестящая страница [ансамбля народного  танца 
Грузии] // Молодой сталинец.  – 1961. – 19 янв. – С. 3.

136. Класик грузинской  скульптуры (Я. И. Николадзе) // Веч. 
Тбилиси. – 1961. – 29 мая. 

137. Традиции и новаторство : [О древности  грузинского 
национального монументального искусства ] // Веч. Тбилиси. – 1961. 
– 2 окт.

1962

138. დიდი ქართველი მხატვარი : (გიგო გაბაშვილის დაბადების 
100 წლისთავის გამო ) // საქ. კომუნისტი. – 1962. – N12. – გვ. 40-43.

139. პორტრეტული ფერწერის ოსტატი: გიორგი მაისურაძის 
დაბადების 145 წლისთავი //  კომუნისტი. – 1962. – 18 ივლ. – გვ. 4. : 
ილ.

140. ქვაში გაცოცხლებული : [ა. გრიბოედოვის მონუმენტი 
თბილისში] // კომუნისტი. – 1962. –  21 იანვ.

141. წინასიტყვაობა //  შუხაევი, ვ. ი. ნაწარმოებთა გამოფენა : 
კატალოგი / შემდგ. ე. მჭედლიშვილი. – თბ. , 1962. – გვ. 5-10. – ტექსტი 
პარალ. რუს. – გვ. 33-37.  

142. Певец родного края : К 80-летию со дня рождения А. Г. 
Цимакуридзе // Молодежь Грузии. – 1962. – 17 апр.

143. Поиск следовало бы  продолжить : [Отклик на статью О. 
Гигинеишвили  «Кипрские  находки», напечатанную в газете  Веч. 
Тбилиси . – 1962. – 28 ноября]  // Веч. Тбилиси. – 1962. – 19 дек. – С. 3.

144. Читателей ждут новые книги: [Беседа с академиком о плане 
издания новой книги] //  Молодежь Грузии. – 1962. – 31 марта. – С.6.

145. Les émaux de Géorgie. Merveilles de l’Art en Orient / Text 
traduit par. François Hirsch. – Paris : Editions Cerole d’Art, 1962. – 131 
p. : 28 il.

 რეც. კვასხვაძე, შ. მეცნიერების დიდი შენაძენი // საბჭ. 
ხელოვნება. – 1963. – N8. – გვ. 65-68.
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1963

146. მართალი მხატვარი: [გიგო გაბაშვილის დაბადების 100 
წლისთავის გამო] // კომუნისტი. – 1963. – 7 მარტი. – გვ. 3.

147. საუკუნეები მეტყველებენ: კვალი კვიპროსისაკენ მიდის : 
[გამოხმაურება გაზ. „კომუნისტის“ 6 იანვრის ნომერში გამოქვეყნებულ 
ო. გიგინეიშვილის წერილზე]  // კომუნისტი. – 1963. – 11 იანვ. – გვ. 4. 

148. ფერების დიდი ოსტატი: (გიგო გაბაშვილის დაბადების 
100 წლისთავის გამო) // სოვეტაკან ვრასტან (თბილისი). – 1963. – 7 
მარტი. – სომხ. ენ.

149. ფიროსმანი, ფიროსმანიშვილი თუ ფიროსმანაშვილი : 
[მხატვრის გვარის სისწორის გამო]  // ლიტ. საქართველო. – 1963.  – 1 
ნოემბ. – გვ. 3.

 თანაავტ.: ლ. გუდიაშვილი, ი. აბაშიძე, უ. ჯაფარიძე, მ. 
დუდუჩავა.

150. Вклад Грузии в сокровищницу художественной культуры. 
– Тб. : Изд-во АН ГССР, 1963. – 78 с. : 100 ил.

     რეც.: მაჩაბელი, მ. საუკუნეების მანძილზე // ახალგაზრდა 
კომუნისტი. – 1963. – 9 ივლ. – გვ. 3.

151. Грузинская ССР : Краткие сведения. – Тб. : [Изд-во АН 
ГССР], 1963. – 108 с. : 8 л. ил. – Парал. текст. англ.

        Состав.: Ш. Я. Амиранашвили, Н. Ю. Ломоури, Т. С. Хоштария, 
М. В. Натмеладзе, Г. В. Харадзе.

152. Его творчество служит народу : [О творчестве живописца 
М. И. Тоидзе]  //  Веч. Тбилиси. – 1963. – 14 авг. – С. 3.

153. История грузинского искусства. – М. : Искусство, 1963. – 
460 с. : 269 л. табл.

 რეც.: აგაბაბიანი, რ. ახალი წიგნი ქართულ ხელოვნებაზე // 
სოვეტაკან ვრასტან (თბილისი). – 1963. –  24 დეკ. (N152).  –  გვ. 3. –  
სომხ. ენ.

   –     აგაბაბიანი, რ. საინტერესო გამოცემა // სოვეტაკან არ-
ვესტ (Советское искусство). – 1963. – N11. – გვ. 49. – სომხ. ენ.

  –   ნაციაშვილი, ს. მოგვითხრობს მონოგრაფია // სოფ. 
ცხოვრება. – 1964. – 30 სექტ.
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 – Агабабян, Р. Вечно живое: О книге Ш. Я. Амиранашвили 
«История Грузинского искусства» / Р. Агабабян, И. Цицишвили // 
Заря Востока. – 1964. – 4 ноября. – С. 3. 

154. «Образцы искусства» : [О новой книге Вл. Эльснера 
«Образцы искусства» : Стихи. – Тб. : Заря Востока, 1962. – 190 с. ] // 
Веч.Тбилиси. – 1963. – 14 мая. – С. 3.

155. Smalti della Georgia. – Milano : Electa Editrice, 1963. – 42 p. : 
LVIII-LXIX tab. 

 რეც.: სტურუა, ზ. გამოიცა იტალიაში // დროშა. – 1974 – N5 
(მაისი). – გვ. 14-15.

1964

156. დავით-გარეჯის უდაბნოს ფრესკები [მე-13 საუკუნე] // 
ძეგლის მეგობარი. – 1964. – N1. – გვ. 11-13: 2 ჩ. ფ. ილ. – რეზ. რუს.

157. ვარძიის მთავარი ტაძრის კედლის მხატვრობა // ძეგლის 
მეგობარი. – 1964. – N3. – გვ. 10-12. : ილ. – რეზ. რუს.

158. Воскресшие фрески : [На  выставке работ  художницы 
Софьи Мирзашвили ] // Заря Востока. – 1964. – 31 окт.

159. К определению изображений на клинке шашки М. Ю. 
Лермонтова // Лит. Грузия. – 1964. – №10. – С. 110-112.

160. Познавая прекрасное / Беседу вела Л. Элиава // Веч. 
Тбилиси. – 1964. – 27 марта. – С. 3.

161. Сокровищница художественных ценностей : [О Гос. музее 
искусств ГССР]   // Заря Востока. – 1964. – 31 марта. – С. 4.

162. Художественные традиции грузинского народного 
искусства // VII  Международный конгресс антропологических и 
этнографических наук. Москва, 1964 г. август. – М. : Наука, 1964. – 8 
с. – Отд. оттиск.

163. Les émaux cloisonnes géorgien // Bedi Kartlisa : Revue de 
Kartvélologie. (Paris). – 1964. – Vol. XVII-XVIII. – P. 102-108. 

164. Medieval Georgian Enamales of Russia. Text by Shalva 
Amiranashvili / publishers: Harry N. Abrams, INC. – New York, 1964. – 
126 p. : il. 
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1965

165. გამოჩენილი ქართველი მხატვარი // ლადო გუდიაშვილი. 
მხატვარ ლ. გუდიაშვილის, შოთა რუსთაველის სახ. პრემიაზე 
წარდგენილი ნამუშევრების გამოფენის კატალოგი. – თბ. , 1965. – გვ. 
5-6. – ტექსტი პარალ. რუს. ენ. – გვ. 7-11.

166. გამოჩენილი ქართველი მხატვარი : [ლადო გუდიაშვილი] 
// შოთა რუსთაველის სახ. პრემიის პირველი ლაურეატები. – თბ. : 
საბჭ. საქართველო, 1965. – გვ. 34-40. (საქ. სსრ საზ-ბა „ცოდნა“. სერია 
IX. 3).

167. გამოჩენილი ქართველი მხატვარი : [ლადო გუდიაშვილი] 
// ლიტ. საქართველო. – 1965. – 15 იანვ. – გვ. 2.

168. გელათის მოზაიკა // ძეგლის მეგობარი. – 1965. – N4. – გვ. 
11-13. : ილ. – რეზ. რუს.  

169. ვუსურვებ ახალ წარმატებებს : [პოეზიის დღის გამო] // 
ლიტ. საქართველო. – 1965. – 24 სექტ. – გვ. 1.

170. საქართველოს წვლილი მხატვრული კულტურის 
საგანძურში. – თბ. : საბჭ. საქართველო, 1965. – 28 გვ. (საქ. სსრ საზ-ბა 
„ცოდნა“. სერია IX. 5).

171. ქართული ხელოვნების საგანძური: [საუბარი საქართველოს 
ხელოვნების სახელმწ. მუზეუმის ფონდზე] // პიონერი. – 1965. – N1. – 
გვ. 10-12.

172. Византийская  монументальная живопись эпохи палеологов 
и «Националные школы» (Кир Мануил Евгеник) // Седьмая 
Всесоюзная конференция византинистов в Тбилиси: 13-18 декабря 
1965 г. : Тезисы докладов. – Тб. , 1965. – С. 55-60.

173. Искусство древних  мастеров // Заря Востока. – 1965. 
– 10 февр. – С. 3. – Рец. на кн.: Гзелишвили, И. Железоплавильное 
производство в древней Грузии. – Тб. : Мецниереба, 1964. – 123 с.

174. [О подготовке к юбилею Ш. Руставели ] // Веч. Тбилиси. – 
1965. – 12 февр. – С. 4.
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1966

175. გამოჩენილი ქართველი მხატვარი : [ლადო გუდიაშვილი] 
// კრ-ში: ლადო გუდიაშვილი. – თბ. , 1966. – გვ. 29-35.

176. გამოჩენილი ქართველი მხატვარი : ლადო გუდიაშვილის 
დაბადების 70 წლისთავი // თბილისი. – 1966. – 18 მარტი. – გვ. 3. : სურ.

177. დიდი საგანძური : რუსთაველის დაბადების 800 წლისთავის 
გამო // თბილისი. – 1966. – 30 სექტ. – გვ. 3.

178. „ვეფხისტყაოსანი“  ძველ ქართულ ხელოვნებაში // საბჭ. 
ხელოვნება. – 1966. – N6. – გვ. 11-16.

179. კამათი საქართველოს სსრ სახალხო მეურნეობის 
განვითარების 1967 წლის სახელმწიფო გეგმისა და 1967 წლის 
სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ მოხსენებათა და თანამოხსენებათა 
გამო [... შ. ი. ამირანაშვილის სიტყვა] // კომუნისტი. – 1966. – 30 დეკ.; 
Заря Востока . – 1966. – 30  дек.

180. [შესავალი წერილი] // წგ-ში: ვეფხისტყაოსნის დასურათება 
: მინიატურები შესრულებული XVI - XVIII საუკუნეებში. – თბ. : საბჭ. 
საქართველო, 1966. – გვ. 5-30.

181. შოთა რუსთაველის პორტრეტული გამოსახულება ძველ 
ქართულ ხელოვნებაში // კრ-ში: შოთა რუსთაველს. – თბ. : თბილ. 
უნ-ტის გამ-ბა, 1966. – გვ. 155 – 173; საბჭ. ხელოვნება. – 1966. – N8. – 
გვ. 11-17.

182. Восемь шедевров : [Об экспонатах  прикл. искусства Грузии 
VI-XII вв. в Гос. музее искусств ГССР ] //  Декоративное искусство 
СССР. – 1966. – № 8. – С. 27- 31.

183. Горизонты  грузинской науки // Веч. Тбилиси. – 1966. – 1 
ноября. – С. 3.

184. Грузинская миниатюра. – М.  : Искусство, 1966. – 73 с. : 65 
л. ил. – Рез. англ.

 Рец.: Перадзе, Т. Книга о грузинской Миниатюре // Заря 
Востока. – 1967. – 28 июля. – С. 3.

185. Поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре» в 
древнегрузинском искусстве // ლენინური გზა (თეთრიწყარო) 
[Ленинури гза (Тетрицкаро)]. – 1966. – 25  სექტ. – გვ. 3. 
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186. Сквозь глубь веков : [О портретных  изображениях Шота 
Руставели] // Заря Востока. – 1966. – 28 сент. 

187. Цилканская богоматерь : Сокровища нашей культуры. [О 
памятнике  древнегруз. иконописи  X  в.]  //  Творчество. – 1966. – №4. 
– С. 18-19  : ил.

188. Эпоха великого поэта : [О рукописных  списках поемы Шота 
Руставели «Витязь в тигровой шкуре»] // Веч. Тбилиси. – 1966. – 8 сент.

1967

189. ბერთის ოთხთავის მინიატურებისა და მხატვრული 
მორთულობის  დათარიღებისთვის // ორიონი : საიუბილეო კრებული, 
მიძღვნილი აკაკი შანიძის დაბადების  80 წლისთავისადმი. – თბ. : 
თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1967. – გვ. 87-89.

190. სამშობლოს ჩუქურთმის მჭრელი. დიდი ქართველი 
მოქანდაკე [იაკობ ნიკოლაძე] //  კომუნისტი. – 1967. – 2 აპრ. – გვ. 3.

191. საუნჯე და საგანძური : [საქ. ხელოვნების ძეგლების 
დაცვისათვის] // დროშა. – 1967. – N11. – გვ. 16.

192. უბისის ტაძრის მოხატულობა // ნორჩი ლენინელი. – 1967. 
– 21 აპრ.

193. ქართველი ერის დიდი საუნჯე: ს. ჯანაშიას სახ. სახელმწ. 
მუზეუმის გახსნის 100 წლისთავი // კომუნისტი. – 1967. – 11 მაისი. – გვ. 3.

194. ძეგლის ყველა მეგობარს! : [ქართული ხელნაწერების 
შეგროვება-შენახვის შესახებ] // ძეგლის მეგობარი. – 1967. – N10-11. – გვ. 
3-4. – ხელმოწერა: ...შ. ამირანაშვილი, ა. ჩიქობავა, ა. შანიძე [და სხვ.].

195. ხელოვანის ღვაწლი: [მხატვრისა და სამუზეუმო საქმის 
მცოდნის დიმიტრი შევარდნაძის შემოქმედება] // კომუნისტი. – 1967. 
– 15 აგვ. – გვ. 4.

196. Нико Пиросманашвили = Nico Pirosmanashvili = Nico 
Pirosmanachvili: [Альбом репродукции / Авт.-сост. и авт. вступит. 
статьи Ш. Амиранашвили ]. – М. : Сов. художник, 1967. – 35 с. : 60 л. 
ил. – Текст рус., англ., франц.

 Рец.: Зданевич, К. Альбом, посвященный Пиросманашвили 
// Веч. Тбилиси. – 1967. – 27 окт.
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197. Сокровища [Грузии], возвращенные народу [из Франции]  // 
Заря Востока. – 1967. – 16 марта. – С. 4; 17 марта . – С. 4.

198. Успеха вам, друзья! : [Дни  Москвы в Тбилиси] // Заря 
Востока. – 1967. – 26 мая. – С. 2.

199. Georgian miniature : (Summary) // Bedi Kartlisa : Revue de 
Kartvélologie. (Paris). – 1967. – Vol. XXIII-XXIV. – P. 186-187. 

200. Huit chefs-d’oeuvre de L’ art géorgien // Bedi Kartlisa : Revue 
de Kartvélologie. (Paris). – 1967. – Vol. XXIII-XXIV. – P. 76-79. 

1968

201. გამოჩენილი ქართველი მოღვაწე : [ნიკო ნიკოლაძის 
დაბადების 125 წლისთავი] // ახალი კოლხეთი (ფოთი). – 1968. – 28 
დეკ.

202. ვეფხისტყაოსანი ძველ ქართულ ხელოვნებაში. – თბ. : საბჭ. 
ხელოვნება, 1968. – 60 გვ. : 14 ფ. ილ.

203. მისი გენია ახალ სივრცეებს იპყრობს : [ინტერვიუ შ. 
ამირანაშვილთან ნ. ფიროსმანაშვილის გამოფენის გამო] // ახალი 
შირაქი (წითელწყარო). – 1968. – 21 ნოემბ.

204. ნუმიზმატიკის ჩინებული სპეციალისტი : [პროფ. დავით 
კაპანაძის დაბადების 70 წლისთავის გამო] // კომუნისტი. – 1968. – 21 
დეკ. – გვ. 4 : სურ.

205. საქართველოდან  გატაცებულ განძეულობათა  დაბრუნება 
[რუსეთიდან და საფრანგეთიდან] // საბჭ. ხელოვნება. – 1968. – N1. – 
გვ. 27-32. – რეზ. რუს. 

206. საქართველოდან სხვადასხვა დროს გატანილი სამუზეუმო 
განძეულობა და მისი დაბრუნება. – თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 1968. – 
63 გვ. : 15 შავ-თეთრი ილ.

207. სიტყვა [საქართველოს სსრ მეშვიდე მოწვევის უმაღლესი 
საბჭოს მეოთხე სესიაზე] : კამათი საქართველოს სსრ სახალხო 
მეურნეობის განვითარების 1969 წლის სახელმწიფო გეგმის, 
საქართველოს სსრ 1969 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის   და 1967 
წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ მოხსენებათა და 
თანამოხსენებათა გამო // კომუნისტი. – 1968. – 27 დეკ. (N301). – გვ. 3; 
Заря Востока. – 1968. – 27 дек. (№301). – С. 2. 
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208. ფერწერის დიდი ოსტატი: მხატვარ უჩა ჯაფარიძის 
დაბადების 60 წლისთავის გამო // კომუნისტი. – 1968. – 28 იანვ. – გვ. 3.

209. [შენიშვნები ჯ. ლომაშვილის სტატიაზე „ქართული 
მინანქრები ნიუ-იორკის „მეტროპოლიტენ მუზეუმში“] // საბჭ. 
ხელოვნება. – 1968. – N8. – გვ. 68.

210. ხალხის მხატვარი: ფიქრები ნიკო ფიროსმანაშვილზე // 
კომუნისტი. – 1968. – 14 მარტი. – გვ. 4.

211. Грузинское искусство. – Тб. : Изд-во Тбил. ун-та , 1968. – 42 
с. : 10 л. ил.

212. Музей искусств Грузии // Путешествие в Советский Союз. – 
1968. – №9. – Текст парал. нем., фрнц. и англ. 

213. Нико Пиросманашвили – выдающийся грузинский 
художник // Лит.Грузия. – 1968. – №5. – С. 68-71.

214. Речь депутата Ш. Я. Амиранашвили : Четвёртая Сессия 
Верховного Совета Грузинской ССР седьмого созыва // Заря Востока. 
– 1968. – 27 дек. (№301). – С. 2. 

215. Сила жизненной  правды : [О жизни художника Н. 
Пиросманашвили]  // Заря Востока. – 1968. – 24  марта. – С. 4; 
Московский художник. – 1968. – 28 июня.

216. «Я выполнил  долг перед народом ...» : [О Е. С. Такаишвили] 
// Веч. Тбилиси. – 1968. – 4 марта. – С. 3.

217. Georgian Art. – Tbilisi: Tbil. University Press, 1968. – 48 p. : 
20 p. il. 

218. Le Musée des beaux – arts de Géorgie // Voyage en Union 
Sovietique. – 1968. – N9. – P. 24-27. 

219. [Przedmowa] // Niko Pirosmanaszwili (1862-1918). Katalog 
wystawy. Muzeum Narodowe w Warszawie. 1968 Październik. – 
Warszawa, 1968. – St. 11-14. 

1969

220. გამოჩენილი ქართველი მხატვარი ანტონ გოგიაშვილი //  
ახალი კოლხეთი (ფოთი). – 1969. – 27  დეკ. (N154).

221. დაბრუნება : [თეატრალური მხატვრის ალ. შერვაშიძის  
(ჩაჩბას)  ნაწარმოებთა გამოფენის გახსნა თბილისში] // სამშობლო. 
– 1969. – 12 სექტ.
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222. დიდოსტატი : დავით კაკაბაძის დაბადების 80 წლისთავი // 
ლიტ. საქართველო. – 1969. –  3 ოქტ. (N40). – გვ. 3.

223. კულტურის ძეგლები – ერის ისტორია : დღეს თბილისში 
გაიმართება საქ. სსრ კულტურის  ძეგლთა დაცვის  საზოგადოების IV  
რესპუბ. ყრილობა // კომუნისტი. – 1969. – 3 ოქტ. – გვ. 4.

224. მეცნიერის გზა : [ინტერვიუ აკად. შ. ამირანაშვილთან] // 
თბილისი. – 1969. – 26 მარტი. – გვ. 3. 

225. მივხედოთ კაზრეთის ტაძარს // კომუნისტი. – 1969. – 15 აგვ. 
(189). – გვ. 3. 

 თანაავტ.: ჯ. ნადირაძე, გ. სოხაშვილი, ი. უზნაძე, ი. ჯანდიერი.
226. მხატვრის უკვდავება: ნიკო ფიროსმანაშვილის სურათების 

გამოფენა პარიზში // კომუნისტი. – 1969. – 21 მარტი. – გვ. 3.
227. პარიზის  შემდეგ – ვენა : ნიკო ფიროსმანაშვილის 

სურათების გამოფენა ავსტრიის დედაქალაქში. ძველი ქართული 
ხელნაწერები ავსტრიის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში // კომუნისტი. – 
1969. – 26 ივლ. – გვ. 4. 

228. ფიროსმანი მოგზაურობს მსოფლიოში : [სურათების 
გამოფენა პარიზში] // ლიტ. საქართველო. – 1969. – 21 მარტი. 

229. ქართული ხელოვნების უნიკალური  ნიმუშები : [საქ. სსრ 
ხელოვნების სახელმწ. მუზეუმი] // საქ. აგიტატორი. – 1969. – N7. – გვ. 
30-31. – ჟურნ. პარალ. რუს. ენ.  

230. ყველაფერი ხალხს რჩება : [ქართული მეცნიერების 
დღეები მოსკოვში] // თბილისი. – 1969. – 15 სექტ. – გვ. 3.

231. Всегда в поиске : К 70-летию В. В. Бардавелидзе // Заря 
Востока. – 1969. – 31 окт. – С. 4. 

 Соавтор: Г. Чачашвили.
232. Взлет научной мысли : [Ленинские дни науки Грузинской 

ССР в Москве] // Веч. Тбилиси. – 1969. – 20 сент. – С. 2. – Высказывания: 
Н. И. Мусхелишвили, Г. Ш. Микеладзе, Ш. Я. Амиранашвили.

233. За безопасность движения на улицах  и дорогах // 
Заря Востока. – 1969. – 3 окт. – С. 4. – Подпись: К. Эристави, Ш. 
Амиранашвили  [и др.].

234. Памятники  старины – наша гордость // Веч. Тбилиси. – 
1969. – 3 окт. – С. 3.
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235. С кинокамерой  в глубь веков : [О выдвижении в 
кандидаты на соискание Гос. премии им. Ш. Руставели режиссера-
документалиста Г. Асатиани] // Заря Востока. – 1969. – 5 февр.

236. Уникальные образцы грузинского искусства : [Гос. Музей 
искуств Грузинской ССР] // Агитатор Грузии. – 1969. - №7. – с. 30-31.

237. Einführung // Niko Pirosmanachvili (1862-1918). Akademie 
der Bildenden Künste. Mai 1969. – Wien, 1969. – P. 2 : 6 il. 

238. Georgian Art : Georgian Art in the periods of primitive 
– communal and slave-owning societies // Bedi Kartlisa : revue de 
Kartvélologie. (Paris). – 1969. – V. XXVI. – P. 170-190. 

239. Introduction // Niko Pirosmanachvili (1862-1918) : Catalogue. 
– Paris, 1969. – P. [15-32]. 

240. L’origine dell’arte iconografica nazionale nella pittura 
monumentale georgiana, le sue premesse storiche e paralleli stilistici // 
Arte Lombarda (rivista di storia dell’arte). – Milano, 1969. – Anno XIV. 
– Secondo Semestre. – P. 49-62 : 8 შავ-თეთრი ფოტო. – თარგმანი 
რუსულიდან di Piero Cazzola.

1970

241. აღდგენილი სიტყვა : [საქ. ხელოვნების სახელმწ. 
მუზეუმში აკად. შ. ამირანაშვილის ინიციატივით ულტრაიისფერი და 
ინფრაწითელი სხივებით ფრესკული წარწერების გამოკვლევების 
შესახებ] // თბილისი. – 1970. –  14 სექტ.

242. გადარჩენილი ტაძრები : [ბოლნისის რ-ნის ისტორიული 
ძეგლები] // კომუნისტი. – 1970. – 19 ივლ. – გვ. 4. 

 თანაავტ.: მ. მაჭავარიანი, ჯ. ნადირაძე.
243. როგორ გადარჩა ეროვნული განძი : [1921 წ. მენშევიკების 

მიერ საფრანგეთში წაღებული თბილისის  მუზეუმების ექსპონატების 
შესახებ] // კომუნისტი. – 1970. – 15 დეკ. – გვ. 3; სამშობლო. – 1971. – 22 
იანვ. – გვ. 5. 

244. [სიტყვა, წარმოთქმული 1970 წლის 11 ოქტომბერს 
გამომცემლობა „მერანში“ ლადო გუდიაშვილის გამოფენის გახსნის 
გამო] // ლიტ. საქართველო. – 1970. – 16 ოქტ. – გვ. 2.
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245. უბედურების მიზეზი – სანადირო  თოფი! ღია წერილი 
საქ. სსრ მონადირეთა  კავშირის პრეზიდიუმის თავმჯდომარეს ს. 
როსტიაშვილს // კომუნისტი. –  1970. – 14 მაისი; Заря Востока . – 
1970. – 14 мая. – ხელმოწერა: შ. ამირანაშვილი, ს. ხეჩინაშვილი, თ. 
დავითაია [და სხვ.].

246. ძველი ქუთაისის სანახებში: [ქვაში გამოკვეთილი ორი 
ქანდაკების აღმოჩენის გამო] // კომუნისტი. – 1970. – 1 ივლ. – გვ. 3.

247. Судьба грузинских сокровищ / Записала Э. Абрамова // 
Дружба народов. – 1970. – №7. – С. 282-283.

248. Apparition et conditions historiques du développement dans 
L’Art Géorgien de L’iconographie nationale et ses paralléles stylistiques // 
Bedi Kartlisa : Revue de Kartvélologie. (Paris). – 1970. – Vol. XXVII. – P. 
24-45.

249. Il mosaico di Gelat’i // Arte Lombarda (rivista di storia dell’arte). 
– Milano, 1970. – Anno XV. – Primo Semestre. – P. 22-36. : 14 შავ-თეთრი 
ფოტო. – თარგმანი რუსულიდან di Piero Cazzola.  

 არის ცალკე ამონაბეჭდი.
250. Introduction // Niko Pirosmanaschwili (1862-1918). – Berlin, 

1970. – [S. 2-5].
251. L’art Géorgien. – Tbilissi, 1970. – 48 p. : 14 il. 

1971

252. აუცილებელი განმარტება [ჩეხური გამ-ბის „ობელისკის“ 
მიერ გამოქვეყნებულ შრომაზე „ძველი ქართული ოქრომჭედლობა“] 
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367. Жвания, Г. Чудо искусства : [Книга Ш. Амиранашвили 
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соискание Ленинской премии] / И. Цицишвили, М. Черняев // Заря 
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[Рецензия о кн.: Ш. Амиранашвили] // Веч. Тбилиси. – 1965. – 3 дек. 
(№284). – С. 3.  

374. Урушадзе, М. Шесть тысяч лет искусства : [О представлении 
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«История  грузинского искусства» и «Грузинские эмали»] // Молодежь 
Грузии. – 1965. – 30 янв.

1966

375. სსრკ. უმაღლესი საბჭო. პრეზიდიუმი. ბრძანებულება სსრ 
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378. Зданевич, К. Альбом, посвященный Пиросманашвили // 
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384. Амиранашвили Шалва Ясонович // Большая Советская 
Энциклопедия: 3-ое изд. –  Т. 1. –  М. , 1969. – С. 528. 
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396. Нациашвили, С.  [რეც. წგ-ზე: ამირანაშვილი, შ. ქართული 
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1974. – Тб. : Мецниереба, 1974. – С. 196-197.

1975

402. კაკაურიძე, ქ. მარად სახსოვარი : [შეხვედრა აკად. ირაკლი 
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ხელოვნების ისტორიკოსი : [მეცნიერის ღვაწლის შესახებ] // წგ-ში: 
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საიუბილეო თარიღები
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60 Years Anniversary

439. აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილის იუბილე // ახალგზრდა 
კომუნისტი. – 1959. – 30 ივნ. – გვ. 3; ახალგაზრდა სტალინელი. – 1959. 
– 3 ივლ. 

440. გაგუა, ვ. დიდი მეცნიერი ჩვენი ქალაქიდან // მგზნებარე 
კოლხიდელი (ფოთი). – 1959. – 28 ივნ. 

441. დუდუჩავა, მ. გამოჩენილი მეცნიერი // კომუნისტი. – 1959. – 
27 ივნ. – გვ. 3. 

442. ზამბახიძე, ვ. აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილის იუბილე : 
[თბილისის სახ. უნივერსიტეტში] // ახალგაზრდა კომუნისტი. – 1959. – 
30 ივნ. – გვ. 3. 

443. კვასხვაძე, შ. ღვაწლმოსილი იუბილარი // ახალგაზრდა 
კომუნისტი. – 1960. – 16 თებ. – გვ. 3. 

444. კვასხვაძე, შ. ღვაწლმოსილი მეცნიერი // ლიტ. გაზეთი. – 
1959. – 3 ივლ. – გვ. 2. 

445. ნათიძე, გ. შალვა ამირანაშვილი  // მნათობი. – 1960. – N7. 
– გვ. 179-181. 

446. საქართველოს სსრ. უმაღლესი საბჭო. პრეზიდიუმი. 
ბრძანებულება ... შ. ამირანაშვილისათვის საქართველოს სსრ 
მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდების მინიჭების 
შესახებ // კომუნისტი. – 1959. – 14 აპრ.; Заря Востока. – 1959. – 14 апр. 

447. ფირალიშვილი, ო. ქართული კულტურის უანგარო 
მოღვაწე // თბილისი. – 1959. – 26 ივნ. – გვ. 3. 

448. ფირალიშვილი, ო. ქართული ხელოვნების მოამაგე // საბჭ. 
ხელოვნება. – 1959. – N12. – გვ. 58-59.

449. შ. ამირანაშვილის იუბილე // თბილისი. – 1959. – 30 ივნ. 
450. ჯაფარიძე, ო. გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი // 

ახალგაზრდა სტალინელი. – 1959. – 3 ივლ. 
451. Джавахишвили, А. Выдающийся ученый // Веч. Тбилиси. – 

1959. – 27 июня. – С.2.
452. Квасхвадзе, Ш. Заслуженный ученый // Веч. Тбилисти. – 

1959. – 26 дек. – С. 3.



76

453. Мдивани, Н. Жизнь в искусстве / Н. Мдивани, М. Черняев 
// Заря Востока. – 1960. – 13 ноября. – С. 2.

454. Микеладзе, К. Крупный ученый – искусствовед // Заря 
Востока. – 1959. – 26 марта. – С. 4.

455.  Le 60e anniversaire du professeur Ch. Amiranachvili // Bedi 
Karthlisa: Revue de Kartvelologie. (Paris). – 1959. – Vol. VI-VII (N32-33). 
–  P. 149-150. 

დაბადების 70 წლისთავი
70 Years Anniversary

456. Узнадзе, И. Неутомимый исследователь // Молодёжь 
Грузии. – 1969. – 1 апр. – С. 3. 

457. Salia, N. Quelques mots sur L’activité scientifique de Chalva 
Amiranachvili. A L’occasion de son soixa-dixiéme anniversaire. Bibliograhie 
partielle. Des travaux publies L’académicien Ch. Amiranachvili Livres. 
Monographies // Bedi Kartlisa : Revue de Kartvélologie. (Paris). – 1970. – 
Vol. XXVII. – P. 46-49.

დაბადების 75 წლისთავი
75 Years Anniversary

458. აკადემიკოს შალვა ამირანაშვილის დაბადების 75 
წლისთავი // საქ. სსრ მეცნ. აკად. მაცნე. ისტ., არქეოლ., ეთნოგრ. და 
ხელოვნების ისტ. სერია. – 1974. – N1. – გვ. 145-147.

459. Жоржикашвили, Л. Служить искусству! // Молодёжь 
Грузии. – 1974. – 28 марта.

460. Salia, N. Chalva Amiranachvili (1899-1975) : In memoriam // Bedi 
Kartlisa : Revue de Kartvelologie. (Paris). – 1975. – Vol. XXXIII. – P. 49-51.

დაბადების 80 წლისთავი
80 Years Anniversary

461. აბრამიშვილი, გ. შალვა ამირანაშვილი // საქ. სსრ მეცნ. 
აკად. მაცნე. ისტ., არქეოლ., ეთნოგრ. და ხელოვნების ისტ. სერია. – 
1979. – N3. – გვ. 206-208. 

462. ზაქარაია, პ. ნათელი კვალი / პ. ზაქარაია, თ. სანიკიძე // 
კომუნისტი. – 1979. – 29 მარტი. – გვ. 3; სამშობლო. – 1979. – აპრილი (N8).



77

463. თურნავა, ს. მამულიშვილის გახსენება // თბილისი. – 1979. 
– 31 მარტი. – გვ. 3. 

464. ნაციაშვილი, ს. ეროვნული ხელოვნების ამაგდარი // 
სოფლის ცხოვრება. – 1979. – 25 მაისი (N120). 

465. ცქიფურიშვილი, მ. ეროვნული კულტურის მოამაგე // 
წინსვლა (თერჯოლა). – 1979. – 24 მარტი. 

466. ხუციშვილი, გ. შალვა ამირანაშვილი // თბილ. უნ-ტის 
შრომები. – 1979. – ტ. 205. ისტ., ხელოვნებათმცოდ., ეთნოგრ. – გვ. 
211-212. 

დაბადების 90 წლისთავი
90 Years Anniversary

467. ზაქარაია, პ. [აკად. შალვა ამირანაშვილი] // ძეგლის 
მეგობარი. – 1989. – N2. – გვ. 5. 

468. თურნავა, ს. ეროვნული ხელოვნების დიდი მოამაგე // 
საბჭოთა ხელოვნება. – 1989. – N8. – გვ. 40-43. – რეზ. რუს. 

469. თურნავა, ს. ქართული ხელოვნების ამაგდარი // სოფლის 
ცხოვრება. – 1989. – 25 მარტი (N71). 

470. მარდალეიშვილი, ვ. მამულის გული... : [შ. ამირანაშვილის 
გახსენება] // კომუნისტი. – 1989. – 13 მაისი. 

471. სამეცნიერო სესია (ახალგაზ. მეცნ. თანამშრომელთა) XI : 
მოხსენებათა თეზისები (მარტი – 1989 წ.) : ეძღვნება შ. ამირანაშვილის 
დაბადებიდან 90 წლისთავს / საქ. სსრ ხელოვნების სახელმწ. მუზეუმი. 
– თბ. , 1989. – 54 გვ. – პარალ. ტექსტი რუს. 

472. ჩხარტიშვილი, ა. გამოჩენილი მეცნიერი და მოღვაწე // საქ. 
კომუნისტი. – 1989. – N3. – გვ. 84-88; Коммунист Грузии – 1989. – N3. 
– С. 83-87.

473. ხარატიშვილი, ნ. ვალი მეცნიერისა // ახალგაზრდა  
კომუნისტი. – 1989. – 18 აპრ. (N46). – გვ. 7. 

474. ძეგლის მეგობარი : კრებული ეძღვნება აკად. შ. 
ამირანაშვილის დაბადების 90 წლისთავს. – 1989. – კრ. 2. – 80 გვ. 

475. ხუციშვილი, გ. აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი // 
ძეგლის მეგობარი. – 1989. – N2. – გვ. 6-9. : სურ. – რეზ. : რუს., ინგლ. 

476. Джанберидзе, Н. Жизнь – искусству / Н. Джанберидзе, Т. 
Саникидзе // Заря Востока. – 1989. – 25 марта. – С. 4.

477. Чхартишвили, А. Выдающийся исследователь искусства // 
Коммунист Грузии. – 1989. – №3. – С. 83-87.



78

დაბადების 100 წლისთავი
100 Years Anniversary

478. არსენიშვილი, ი. შალვა ამირანაშვილი – დიდი მეცნიერი, 
პედაგოგი, საზოგადო მოღვაწე // გვირგვინი. – 1999. – 19-14 
დეკემბერ-იანვარი (N3). 

479. დიდი მოსაგონარი. იუბილე შალვა ამირანაშვილი 100 წ. / 
ინტერვიუ: ზ. ალექსიძე, ა. აფაქიძე, ლ. მაჭავარიანი, ლ. დოლაბერიძე, 
მ. ქავთარია, ჯ. ამირანაშვილი. ; ჩაიწერა ე. ბუჯიაშვილმა // თბილისი. 
– 1999. – 4 დეკ. (N138).

480.  დოლაბერიძე, ლ. საქართველოსთან ერთად იცოცხლებს 
// საქ. რესპუბლიკა. – 1999. – 5-6 დეკ. (N329-330). – გვ. 6. 

481.  დოლაბერიძე, ლ. შალვა ამირანაშვილი (1899-1975) // საქ. 
სახელმწ. ხელოვნების მუზეუმის ნარკვევები. – 1999. – ტ. 5. – გვ. 5-6. 

482. დოლაბერიძე, ლ. შალვა ამირანაშვილის ცხოვრება 
და მოღვაწეობა : [ბიოგრაფიული ცნობები] // საქ. ხელოვნების 
სახელმწ. მუზეუმი. – XXII სამეცნ. სესია, მიძღვნილი შ. ამირანაშვილის 
დაბადების 100 წლისთავისადმი. – თბ. , 1999. – გვ. 3-4.

483. ზაქარაია, პ. მცირე მოგონებები აკადემიკოს შალვა 
ამირანაშვილზე //  სამეცნიერო შრომების კრებული / ივ. ჯავახიშვილის 
სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტი. ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის  
კათედრა. –  თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 2000. – [N1]. – გვ. 3-7. – რეზ. 
ინგლ.

484.  ლორთქიფანიძე, ი. პალეოლოგოსთა ხელოვნების 
ძეგლები საქართველოში და შალვა ამირანაშვილი // სამეცნიერო 
შრომების კრებული /  ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-
ტი.  ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრა. – თბ. : თბილ. 
უნ-ტის გამ-ბა,  2000. – [N1]. – გვ. 100 – 108. – რეზ. ინგლ.

485. სამეცნიერო შრომების კრებული / ივ. ჯავახიშვილის სახ. 
თბილისის სახელმწ. უნ-ტი. ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის 
კათედრა. – თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა, 2000. – [N1]. – 366 გვ.

486. სახელმწიფო მუზეუმი. XXII სამეცნიერო სესია მიძღვნილი 
შ. ამირანაშვილის დაბადების მე-100 წლისთავისადმი (19-20 ნოემბ. 
1999 წ.): მუშაობის გეგმა და  მოხს. თეზისები. – თბ. , 1999. – 20 გვ. 

487. შალვა ამირანაშვილის დაბადების 100 წლისთავისადმი 
მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია : პროგრამა. 1999 წლის 4-6 
მაისი  / ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილ. სახელმწ. უნ-ტის ისტორიის ფაკ-
ტის ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის კათედრა. – თბ. , 1999. – 4 გვ.



79

488. ხუსკივაძე, ლ. შალვა ამირანაშვილი და შუა საუკუნეების 
ქართული მინანქარი // სამეცნიერო შრომების კრებული / ივ. 
ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტი. ხელოვნების 
ისტორიისა და თეორიის კათედრა. – თბ. : თბილ. უნ-ტის გამ-ბა,  
2000. – [N1].  – გვ. 315-322. – რეზ. რუს. 

დაბადების 110 წლისთავი
110 Years Anniversary

489. შალვა ამირანაშვილი 110. [კრებული] / რედ. ირ. 
არსენიშვილი.  – თბ. , 2009. – 105 გვ. : 4 ფ. ფოტო. 

 შინაარსი : ლ. დოლაბერიძე. შალვა ამირანაშვილი (1899-
1975).  – გვ. 3-7;  გ. ხუციშვილი. აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი. 
– გვ. 8-13; პ. ზაქარაია. აკად. შალვა ამირანაშვილი. – გვ. 14; ა. 
სურგულაძე. შალვა ამირანაშვილი (1899-1975). – გვ. 15-20; შ. 
ამირანაშვილი. საქართველოდან სხვადასხვა დროს გატანილი 
სამუზეუმო  განძეულობა და მისი დაბრუნება. – გვ. 21-45. გ. გეგელია. 
განძი ხალხს დაუბრუნდა. – გვ. 46-49; პარიზი, 22 ნოემბერი, 1969 
წელი. – გვ. 50; ა. ჩხეიძე. ფიროსმანის გამოფენა პარიზში 1969 წ. – 
გვ. 51-54; ნახევარი საუკუნე მეცნიერებისა და ხელოვნებისთვის. 
[სიტყვები: ლ. გუდიაშვილი, ს. ყაუხჩიშვილი, ო. ჯაფარიძე, თ. ფერაძე, 
ი. უზნაძე, შ. მესხია, მ. დუდუჩავა] / მასალა მოამზადა გ. ჩაკნელიძემ. 
– გვ. 55-71; ს. თურნავა. ეროვნული ხელოვნების დიდი მოამაგე 
(შალვა ამირანაშვილის დაბადების 90 წლისთავის გამო). – გვ. 71-75. 
ბიბლიოგრაფია / შემდგ. ლ. მელიქიშვილი, ჯ. ამირანაშვილი. – გვ. 
77-105.



80

მასალები გარდაცვალების შესახებ

MATERIALS ABOUT DEATH

490. საქ. კპ. ცკ., საქ. სსრ უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმი 
და საქ. სსრ მინისტრთა საბჭო :  [სამძიმარი შ. ი. ამირანაშვილის 
გარდაცვალების  გამო] // კომუნისტი. – 1975. – 11 თებ. – გვ. 1. 

491. აკადემიკოსი შალვა ამირანაშვილი : ხელოვნებათმცოდნე. 
1899-1975. ნეკროლოგი // ძეგლის მეგობარი. – 1975. – N37. – გვ. 72-
74. – პარალ. ტექსტი რუს. – გვ. 81-82. 

492. შალვა ამირანაშვილი [1899-1975 წწ. ნეკროლოგი] // 
კომუნისტი. – 1975. – 14 თებ. – გვ. 3. : სურ. 

493. შალვა ამირანაშვილი : [ნეკროლოგი] // საქ. სსრ მეცნ. 
აკად. მაცნე. ისტ., არქეოლ., ეთოგრ. და ხელოვნ. ისტ. სერია. – 1975. 
– N1. – გვ. 194-196. ; საქ. სსრ მეცნ. აკად. მოამბე. – 1975. – ტ. 78, N1. – 
გვ. 244-245. – პარალ. ტექსტი რუს.  

494. დიდი მეცნიერისა და მოღვაწის  ხსოვნას // თბილისი. – 
1975. – 14 თებ. – გვ. 3: სურ.

495. მაძღარაშვილი, ა. ნიკო ფიროსმანაშვილის სახლ-მუზეუმის 
მეგობარი : [აკად. შ. ამირანაშვილის გარდაცვალების გამო] // ახალი 
შირაქი (წითელწყარო). – 1975. – 15 თებ. 

496. Ш. Я. Амиранашвили : [Искусствовед. 1899-1975. Некролог] 
// Заря Востока. – 1975. – 14 февр. – С. 3. – Подписи: П. Гилашвили, Г. 
Джавахишвили, Г. Дзоценидзе [и др.].

497. Банк, А. В. Шалва Ясонович Амиранашвили (1899-1975) // 
Византийский  временик. – 1977. – Т. 38. – С. 276-277 : Портр.

498. Демирханова, Г. Исследователь прекрасного // Лит. Грузия. 
– 1975. – №2. – С. 72-75. 

499. Джанберидзе, Н. Служение науке – дело всей жизни. 
Памяти Шалвы Амиранашвили // Молодёжь Грузии. – 1975. – 15 февр. 
– С. 3.

500. Тотибадзе, Г. Неутомимый исследователь, патриот, 
выдающийся ученый // Веч. Тбилиси. – 1975. – 14 февр. – С. 4.

501. Salia, N. Chalva Amiranachvili (1899-1975) // Bedi Kartlisa : 
revue de Kartvèlologie. (Paris). – 1975. – Vol. XXXIII. – P. 49-51 : Portr.



81

ძი რი თად შრო მა თა სა ძი ებ ელი

INDEX OF MAIN WORKS

ბე ქა ოპ იზ არი   20, 86
და მი ანე  293
სა ქარ თვე ლო დან სხვა დას ხვა 
დროს გა ტა ნი ლი სა მუ ზე უმო გან-
ძე ულ ობა და მი სი დაბ რუ ნე ბა   
206, 291
სა ქარ თვე ლოს წვლი ლი მხატ-
ვრუ ლი კულ ტუ რის სა გან ძურ ში   
170
ტუ რიზ მი და მა ტე რი ალ ური 
კულ ტუ რის ძეგ ლე ბი   16
უბ ისი: მა სა ლე ბი ქარ თუ ლი კედ-
ლის მხატ ვრო ბის ის ტო რი ის ათ-
ვის   11,12
ქარ თვე ლი მხატ ვა რი და მი ანე   
284
ქარ თუ ლი ხე ლოვ ნე ბის ის ტო-
რია   41, 133, 258
შო თა რუს თა ვე ლის პო ემა 
„ვეფხის ტყა ოს ანი“ ძველ ქარ-
თულ ხე ლოვ ნე ბა ში   23
ხა ხუ ლის კა რე დი   273

Бека Опизари   26, 89
«Витязь в тигровой шкуре» и 
древнегрузинское искусство  28
Вклад Грузии в сокровищницу 
художественной культуры  150
Грузинская миниатюра   184
Грузинское искусство  211

Дамианэ   293
Изобразительные искусства и 
архитектура [в Грузии]   68
Иранская живопись (XVIII-XIX 
веков)   33
Иранская станковая живопись : 
Альбом репродукций   30

История Грузинского искусства 
: Т. 1.   52
История Грузинского искусства  
153
История грузинской 
монументальной живописи. Т. 
1.   93
Новое Грузинское искусство  13
Убиси : Материалы по истории 
грузинской стенной живописи  
11, 12
Хахульский триптих  273

Damiane   293
Georgia  130
Georgian Art   217, 238
Georgian Metalwork from 
Antiquity to the 18th century   
265, 276
Il mosaico di Gelat’i   249
The Khakhuli Triptych   273
Kunstschätze Georgiens  266



82

L’art des ciseleurs Georgiens   267
L’art Géorgien   251
Les émaux de Géorgie   145
L’origine dell’arte iconografica 
nazionale nella pittura 
monumentale georgiana, le sue 
premesse storiche e paralleli 
stilistici   240

Medieval Georgian Enamales of 
Russia   164
Oubïssi: Matériaux pour l’histoire 
de la peintur murale géorgienne  
12
Poklady Gruzie   269
Smalti della Georgia   155
Sztuka Gruzińska   282



83

აბ აკ ელია, თ. (მას ზე)   43
აბ აშ იძე, ი.   104, 149, 254
აბ აშ იძე, ი. (მას ზე)  402
აბ რა მიშ ვი ლი, გ.   461
აგ აბ აბი ანი, რ.   343, 349
აგ აბ აბი ანი, რ.   350 (სომხ. ენ.)
ად ამია, ა.  260
ალ ექ სი ძე, ზ.  479
ალ ფე ნი ძე, ვ.  390
ამ ირ ან აშ ვი ლი, პ. (მას ზე)  416 
ამ ირ ან აშ ვი ლი, ჯ.  429, 438, 479
ამ ის ულ აშ ვი ლი, შ.  260
ან დრო ნი კაშ ვი ლი, ე. (მას ზე)  328
ან თე ლა ვა, ი.  254
არ სე ნიშ ვი ლი, ი.  478
არ სე ნიშ ვი ლი, ი. (რედ.)  489
აფ აქ იძე, ა.  479
აქ ტრი სა მარ გა რი ტა (მას ზე) 421, 
438
ახ ვლე დი ანი, გ.  391
ახ ვლე დი ანი, ე. (მას ზე) 124

ბა ბუ ნაშ ვი ლი, ზ.  422
ბაგ რა ტიშ ვი ლი, ქ. (შემ დგ.)  306
ბა რა მი ძე, ა.  99, 122
ბა რა მი ძე, ა. (მას ზე)  285
ბა შინ ჯა ღი ანი, გ.  (მას ზე)  98   
   (სომხ. ენ.)
ბე რი ძე, ვ.  414
ბე ქა ოპ იზ არი (მას ზე)  20, 86

ბურ ჭუ ლა ძე, რ.  423
ბუ ჯი აშ ვი ლი, ე.  479

გა ბაშ ვი ლი, გ. (მას ზე)  138, 148
გა ბაშ ვი ლი, გ. (მას ზე)  146
   (სომხ. ენ.)
გა ბეს კი რია, ვ. (მას ზე)  414
გა გუა, ვ.  440
გამ რე კე ლი, ე. (შემ დგ.)  100
გამ რე კე ლი, ი. (მას ზე)  100
გამ სა ხურ დია, კ.  259
გე გე ლია, გ.  489
გე გე ლია, გ. (მას ზე)  382
გი გი ნე იშ ვი ლი, ო. (მას ზე)  147
გო გე ლია, ნ.  438
გო გი აშ ვი ლი, ა. (მას ზე)  220
გოგ ნა ძე, ლ.  419
გრი ბო ედ ოვი, ა. (მას ზე)   140
გუ დი აშ ვი ლი, ლ.  149, 175, 176, 
392, 489
გუ დი აშ ვი ლი, ლ. (მას ზე)  92, 165-
167, 244

და ვი თაია, თ.  245
და მი ანე (მას ზე)   284, 293, 403
დო ლა ბე რი ძე, ლ.  479- 482, 489
დო ლი ძე, ვ.  325
დუ დუ ჩა ვა, მ.  149, 337, 392, 441, 
489

სა ხელ თა სა ძი ებ ელი

INDEX OF NAMES



84

ეგ აძე, ო.  284
ეგ აძე, ო. (რედ.)   293
ვახ ტანგ გორ გა სა ლი (მას ზე)  97
ვე კუა, ი.   278

ზამ ბა ხი ძე, ვ.  442
ზა რი ძე, ნ.   429
ზა ქა რაია, პ.   420, 462, 467, 483, 
489
ზა ქა რი აძე, ს. (მას ზე)   339
ზუ რა ბაშ ვი ლი, ა.  278

თა ვა მა იშ ვი ლი, გ.  284
თავ ბე რი ძე, ი. (შემ დგ.)   297, 298
თაქ თა ქიშ ვი ლი, ო.   284
თა ყა იშ ვი ლი, ე. (მას ზე)   297, 298, 
438
თი გიშ ვი ლი, ნ.  416
თო იძე, მ. (მას ზე)   73 
თო იძე, მ. (მას ზე)   72 (სომხ. ენ.)
თუ მა ნიშ ვი ლი, დ.  408
თურ ნა ვა, ს.   351, 463, 468, 469, 
489

იოს ელი ანი, ა.   320
ირ ში, ფ. (მთარ გმნ.)   355

კავ ლე ლაშ ვი ლი, ე.  436
კა კა ბა ძე, დ. (მას ზე) 96, 105, 106, 
222,  301
კა კა ურ იძე, ქ.   402
კან დე ლა კი, ბ. (მას ზე)   99, 122
კა პა ნა ძე, დ. (მას ზე)   204

კა პა ნა ძე, ზ.   284
კე კე ლი ძე, კ. (მას ზე)   103
კე რე სე ლი ძე, მ.   403
კეცხო ვე ლი, ნ.   391
კეცხო ვე ლი, ნ. (მას ზე)   380
კვას ხვა ძე, შ.   352, 443, 444
კლდი აშ ვი ლი, ს.   279
კლდი აშ ვი ლი, ს. (მას ზე)  414
კო ბა ხი ძე, ნ.   438
კუ ჭუ ხი ძე, გ.   431

ლან დია, ნ. (რედ.)   406
ლე ონ არ დო და ვინ ჩი (მას ზე)   
59, 60
ლო მაშ ვი ლი, ჯ. (მას ზე)   209
ლომ თა თი ძე, ლ. (შემ დგ.)   100
ლორ თქი ფა ნი ძე, ი.  484

მა ის ურ აძე, გ. (მას ზე)   139
მა ის ურ აძე, ი.  321
მა ნია, გ.  289
მარ და ლე იშ ვი ლი, ვ.   470
მარ ჯა ნიშ ვი ლი, კ. (მას ზე)  391
მა ჩა ბე ლი, მ.   353
მაძ ღა რაშ ვი ლი, ა.   303, 387, 495
მა ჭა ვა რი ანი, ლ.   479
მა ჭა ვა რი ანი, მ.   242
მე ლი ქიშ ვი ლი, ლ.   438, 489
მე ლიქ სედ-ბე გი, ლ.   304
მე რა ბიშ ვი ლი, კ.  (მას ზე)  338
მეს ხია, შ.   392, 489
მეტ რე ვე ლი, რ.  409, 437
მე უნ არ გია, პ. (მას ზე)   4
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მი ქა ელ მოდ რე კი ლი (მას ზე)  
305
მორ გო შია, თ.   380
მუს ხე ლიშ ვი ლი, ნ.  278
მღებ რიშ ვი ლი-თერ კუ ლო ვი, 
მ.   17
მჭედ ლიშ ვი ლი, ე. (შემ დგ.)   141

ნა დი მაშ ვი ლი, ს.  123
ნა დი რა ძე, ჯ.  225, 242
ნა თი ძე, გ.   445
ნა ცი აშ ვი ლი, ს.  338, 364, 388, 464
ნა ცი აშ ვი ლი, ს.  354 (სომხ. ენ.)
ნი კო ლა იშ ვი ლი, ც.  365
ნი კო ლა ძე, ი. (მას ზე)   190
ნი კო ლა ძე, ნ. (მას ზე)   201
ნო ზა ძე, თ.  422

პეტ რე იბ ერი (მას ზე)  99, 122

რე პი ნი, [ი. ე.]  (მას ზე)   39
რე რი ხი, ნ. (მას ზე)   107 (სომხ. 
ენ.)
რეხ ვი აშ ვი ლი, ნ.   118
რო გა ვა,მ.  339
როს ტი აშ ვი ლი, ს. (მას ზე)   245
რუბ ლე ვი, ა. (მას ზე)   117
რუს თა ვე ლი, შო თა (მას ზე)  23, 
99, 122, 131, 134, 177, 178, 180, 
181, 202

სა ნი კი ძე, თ.   462
სა რა ჯიშ ვი ლი, ე. (შემ დგ.)   406

სა რი ანი, მ. (მას ზე)   82 (სომხ. ენ.)
სვერ დლი ნი, ს.   382
სო ხაშ ვი ლი, გ.   225, 310
სურ გუ ლა ძე, ა.   415, 489
სტა ლი ნი (მას ზე)   24

ტა კი ძე, ა. (მას ზე)   259
ტი კა რა ძე, ა.   371

უზ ნა ძე, ი.   225, 392, 404, 489
ურ უშ აძე, მ. (მას ზე)   283

ფე რა ძე, თ.   392, 489
ფი რა ლიშ ვი ლი, ო.   447, 448
ფი როს მა ნაშ ვი ლი, ნ. (მას ზე)  83, 
120, 149, 203, 210, 226-228, 257, 
290, 303, 306, 387, 489, 495
ფი როს მა ნი, ფი ორ ოს მა ნიშ ვი ლი  
          იხ. ფი როს მა ნაშ ვი ლი, ნ. 
ფუ კუ რო, ი.  372

ქავ თა რია, მ.   479
ქუ თა თე ლა ძე, ა. (მას ზე)   271

ყა უხ ჩიშ ვი ლი, ს.   392, 393, 489
ყა უხ ჩიშ ვი ლი, ს. (მას ზე)   344

შა ნი ძე, ა.   194, 277
შა ნი ძე, ა. (მას ზე)   189, 409
შაჰ აბ ას I (მას ზე)   17
შე ვარ დნა ძე, დ. (მას ზე)   195
შერ ვა ში ძე, ა. [ჩაჩ ბა] (მას ზე)   221
შუ ხა ევი, ვ. (მას ზე)   141
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ჩაკ ნე ლი ძე, გ.   392, 489
ჩაჩ ბა [შერ ვა ში ძე, ა.] (მას ზე)   221
ჩი ტაია, გ.   277, 392, 432
ჩი ქო ბა ვა, ა.   194
ჩუ ბი ნაშ ვი ლი, გ.   99, 122, 259, 
322
ჩუ ბი ნაშ ვი ლი, გ. (მას ზე)   316
ჩხარ ტიშ ვი ლი, ა.   425, 472
ჩხარ ტიშ ვი ლი, ლ.   436
ჩხე იძე, ა.   421, 489

ცი ციშ ვი ლი, ი.   343
ცქი ფუ რიშ ვი ლი, მ.   465

წვე რა ვა, ს. (მას ზე)   402

ჭე ლი ძე, გ. (რედ.)   297, 298
ჭო ხო ნე ლი ძე, მ.   420

ხა რა ზო ვი, ვ.   382
ხა რა ტიშ ვი ლი, ნ.   473
ხე ჩი ნაშ ვი ლი, ს.   245
ხო ხი აშ ვი ლი, უ.   376
ხრუშ ჩო ვი, ნ. ს. (მას ზე)   121
ხუს კი ვა ძე, ლ.   430, 488
ხუ ციშ ვი ლი, გ.   428, 466, 475, 489

ჯა ბი ძე, დ.   279
ჯა ვა ხა ძე, შ.   393
ჯა ვა ხიშ ვი ლი, ი. (მას ზე)   7
ჯან დი ერი, ი.    225
ჯა ნე ლი ძე, დ.   407
ჯა ფა რი ძე, თ.   392

ჯა ფა რი ძე, ო.   450, 489
ჯა ფა რი ძე, უ.    149
ჯა ფა რი ძე, უ. (მას ზე)    208
ჯიბ ლა ძე, გ.   311, 410
ჯორ ბე ნა ძე, ს.   381, 417

Абрамова, Э.   247
Агабабян, Р.  366
Агладзе, Д. Г.   35
Алладин    318
Алпатов, М. В. (О нем)   57
Амбарова, Т.   383
Арджеванидзе, И.   312
Асатиани, Г. (О нем)    235
Асланишвили, И. А. (Ред.)   9

Банк, А. В.   497
Бардавелидзе, В. В. (О нем)    231
Бека Опизари (О нем) 26, 89, 318, 
330
Бенашвили, А.   9
Бережной, Ю. Р.   262
Беридзе, В.   68, 326
Брегадзе, Д.   377
Бюс, Е.   35

Вирсаладзе, Т.   324
Вирсаладзе, Т. (О нем)   56

Габашвили, Г. И. (О нем)   55
Гзелишвили, И. (О нем)   173
Гигинеишвили, О. (О нем)   143
Гилашвили, П.   496
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Грек, Ф. (О нем)   261
Гудиашвили, Л. (О нем)   102
Гурро, И.  58

Дамианэ (О нем)   293
Демирханова, Г.   389, 498
Джабадари (О нем)   368
Джавахишвили, А.   451
Джавахишвили, Г.  496
Джанберидзе, Н.   476, 499
Джапаридзе, У.   345
Дзоценидзе, Г.   496
Дюрер, А.   85

Евгеник, М. (О нем)   172

Жвания, Г.   367
Жоржикашвили, Л.   287, 459

Зданевич, К.   378
Зладкин, М. 58

Каишаури, В.   398
Карумидзе, К.   399
Кварацхелия, Т. К.   35
Квасхвадзе, Ш.   358, 452
Кутателадзе, Д.  58
Куфтин, Б. А. (О нем)   38

Леонардо да Винчи (О нем)   65, 
66, 69
Лермонтов, М. Ю.   159
Ломоури, Н. Ю. (Сост.)   151

Мантеньи, А.   85
Марр, Н. Я. (О нем)   51
Марр, Ю. Н.   413
Мгебришвили-Теркулова, М.   18
Мдивани, Н.   334, 453
Мерабишвили, К.   346
Микеладзе, Г. Ш.   232
Микеладзе, К.   454
Мирзашвили, С. (О ней)   158
Мусхелишвили, Н. И.  232

Натмеладзе, М. В. (Сост.)   151
Нациашвили, С.   341, 347, 359, 
395, 396
Николадзе, Я. И. (О нем)   34, 
136

Орбели, И. А. (О нем)   129

Патаридзе, М.   9
Перадзе, Т.   379
Пиросманашвили, Н. (О нем)   
196, 213, 215, 378, 418
Пиросмани    см. 
Пиросманашвили, Н.

Рерих, Н. К. (О нем)   111
Ростовцев, Л.   383
Рублёв, А. (О нем)    125, 261, 360
Руставели Шота (О нем)  28, 174, 
185, 186, 188, 318
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Саникидзе, Т.   476
Сиауш (О нем)   368

Такаишвили, Е. С. (О нем)   216
Таруашвили, С. (О нем)   53
Ткешелашвили, Г. И.  313
Тоидзе, М. И. (О нем)   152, 275
Толмачевская, Н. И.  314
Толмачевская, Н. И. (О ней)    29
Торез, М. (О нем)   333
Тотибадзе, Г.   500
Туманишвили, А.  411

Узнадзе, И. А.   369, 456
Урушадзе, И. А.  330
Урушадзе, И. (О нем)   34
Урушадзе, М.  348, 374

Федотов, П. А. (О нем)   67

Харадзе, Г. В. (Сост.)   151
Хоштария, Т. С. (Сост.)   151

Цимакуридзе, А. Г. (О нем)   142
Цицишвили, И.   366, 370

Чачашвили, Г.   231
Черняев, М.   334, 370, 453
Чернышков, Н.  58
Чубинашвили, Г. Н.   38, 324
Чубинашвили, Г. Н. (О нем)   56
Чхартишвили, А.   477
Чхеидзе, А.   418
Шах-Абасс I (О нем)   18
Швабинский, М. (О нем)   112

Элиава, Л.  160
Эльснер, В. (О нем)   154
Эристави, К.   233

Abrams, H.  164

Cazzola, P.   240, 249

Damiane (About him)   293

Hirsch, F. (Transl.)  145

Kozakiewicz,  St.    400

Neubert, K.    265, 276
Pirosmanachvili, N. (About him)  
196,  237, 239
Pirosmanashvili, N. (About him)   
196
Pirosmanašvili, N. (About him)    
270
Pirosmanaşvili, N. (About him)  
268
Pirosmanaszwili, N. (About him)   
219

Rollin, J.   363

Salia, N.   405, 457, 460, 501

Uspensky, Th. (About him)   14

Zagórska, M.   282
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გე ოგ რა ფი ულ სა ხელ წო დე ბა თა სა ძი ებ ელი

GEOGRAPHICAL INDEX

ავ სტრია   227
არ მა ზი   32
არ მა ზის ხე ვი  94
აფხა ზე თი   316
აღ ბუ ლა ღის რ-ნი   40

ბოლ ნი სის რ-ნი   242
ბრი ტა ნე თი   97, 103

გა ლის რ-ნი   296
გუ და ბერ ტყა-ცი ხი აგ ორა (ნა-
სოფ ლა რი) 
   123
გუ რია   409

და ვით-გა რე ჯის უდ აბ ნო  156

ვე ნა   227

ზაგ რე ბი   257

თა გი ლო ნი (სოფ. გა ლის რ-ნი)   
296
თბი ლი სი   44
თერ ჯო ლის რ-ნი   416
თრი ალ ეთი   36

ის პა ჰა ნი   17
იუგ ოს ლა ვია   257, 387

კვიპ რო სი   147

ნიუ-იორ კი   209

პა რი ზი   226-228, 489
პე ტერ ბურ გი  431
პო ლო ნე თი   104, 108
პრა ღა   390

რუ სე თი   78, 205, 272

სა ბერ ძნე თი   344
საფ რან გე თი   243, 272, 382
სპარ სე თი  17

ქუ თა ისი   246

ყვი რი ლის ხე ობა   2

ჩხა რი (სოფ. თერ ჯო ლის რ-ნი)   
416

ძი რუ ლის ხე ობა   2

წუ ლუ კი ძე [ქა ლა ქი] 402

Америка   119
Армази   51
Армазисхеви   129, 335
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Батум  8

Британия   128

Грузия   9, 22, 27, 58, 68, 70, 101, 
112, 151, 173, 333, 397, 412

Иран   27, 30, 33
Исфаган   18

Коджори   9

Мцхет   9

Персия   18

Польша   110, 397

Тбилиси   45, 333

Телетский хребет   9
Тифлис   9
Триалети   38, 47

Новгород  294

Франция   197, 357

Югославия   113

Armasiskhevi   116

Georgia   130, 155
Géorgia   145, 218, 362, 363
Gruzie   269

Russia  164

Warszawa   219
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გა მო ცე მის ად გი ლი (გარ და თბი ლი სი სა)

PLACES OF PUBLICATION (EXCEPT TBILISI)

ტო კიო   372

Батуми  8

Ереван  80, 350

Ленинград  27, 34, 129

Москва  27, 28, 34, 58, 119, 126, 
127, 129, 
      153, 162, 184, 196, 261, 323-
327, 329ა,           
       331, 364, 384, 385, 394, 435

Berlin  250
Bucureşti  268

Hamlyn  265

London  265

Milano  155, 240, 249

New York  164, 265

Paris  14, 145, 163, 199, 200, 238, 
239, 248,  
     263, 276, 288, 352, 357, 358, 
405, 455,   
     457, 460, 501
Prague  264, 266, 267, 269

Roma  116, 130

Sidney  265

Toronto  265

Warszawa  219, 282, 397, 400
Wien  237

Zagreb  270
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კულ ტუ რის ძეგ ლთა სა ძი ებ ელი

INDEX OF CULTURAL MONUMENTS

ატ ენ ის ტა ძა რი   31

ბე დია (მო ნას ტე რი)  390
ბერ თუ ბა ნი  3
ბოლ ნი სის ტა ძა რი    95

გე ლა თი  48, 168, 393

ვარ ძია  157

კაზ რე თის ტა ძა რი    225

სამ თა ვი სი   310

უბ ის ის ტა ძა რი   11, 12, 192, 295

ყინ წვი სი   300

ხო ნის ეკ ლე სია    6

Бетания   9

Гвтаеба (Марткопский 
монастырь)   9

Зедазенский монастырь   9

Кабенский монастырь   9

Марткопский монастырь 
(Гвтаеба)   9
Монастырь св. Антония   9

Нередица (церковь Спаса в 
Новгороде)   
      294

Убиси   8, 11

Цилканская богоматерь   187

Gelat’i   249

Nérédica (მაცხოვ რის ეკ ლე სია 
ნოვ გო როდ ში)   14

Oubïssi   12
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ხე ლოვ ნებ ათმცოდ ნე ობ ის დარ გში, სე რი ით

„ქარ თვე ლი მეც ნი ერ ები“, გა მო ცე მუ ლი

ბი ობ იბ ლი ოგ რა ფი ები

გი ორ გი ჩუ ბი ნაშ ვი ლი (1895-1973). – თბ. : მეც ნი ერ ება, 1977. – 108 გვ. 
ვახ ტანგ ბე რი ძე (1914-2000). – თბ. : მეც ნი ერ ება, 2006. – 172 გვ.
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