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 יות� יעקבסו�/  סיפור התנצרותה של גאורגיה– תחת כנפי הצלב

 אול�, האמינו היושבי� בגאורגיה בפנתיאו� אלי� שמקורותיו ככל הנראה במסופוטמיהתחילה 

נ " לסה337בשנת . מאז כיבושי פומפיוס בקווקז החלו תושבי האזור לשאת את עיניה� מערבה

 .מבי� נסיכויות האזורכזית הממלכה המר, ארע מהפ� גדול בתולדות כרתלי

, נינו.  נינו מקפאדוקיהאותה שנה הגיעה אל כרתלי הנזירהשבמסופר תוס גאורגי קדו� בא

 מצוק החולש על מפגש הנהרות מטקווארי ואראגווי ועל עירעל  התיישב ה, הרבשנודעה ביופייה

  אודות ישוריפאה רבי� ודרשה במהל� שהותה ש�.  השוכנת לחופ�, מצחטה,הבירה של כרתלי

על ידי שכרכה את מחלפותיה . זמורות גפ� וגזזה את שערה העבותלימי� ליקטה . בפני מבקריה

צלב ביה עשוי מכיוו� שה. התקינה צלב גדול שנראה ליושבי העיר למטה, סביב אגודות הענפי�

. הקרוי צלב נינו, מאפיי� מאז את הצלב הגאורגיהדבר  . מעטיונשמטו אונות, חומרי� רכי�

 מיריא� השלישי הסכי� להתנצר רק המל� א� ,התנצרה המלכהנינו  בעקבות מעשי נסי� שעשתה

  . לאחר שנינו רפאה אותו מחולי קשה

  כנסייה מרשימהאה שישית לספירהבמקו� בו ישבה נינו הקדושה במרומי ההר ניצבת מאז המ

 בכנסיית ,י האמונהפ ל,� מאוחס של נינוהצלב המקורי. 'צלב'בגאורגית , הקרויה כנסיית גווארי

 . כבדהש� נית� לראותו מאחורי זכוכית מפויחת ושבכת ברזל, הבירה, סיאוני בטביליסי

מאפשרת נ "שליש השני של המאה הרביעית לסהבחינה מדוקדקת יותר של האירועי� המדיניי� ב

ר  לספירה השתנה מער� הכוחות באזו224בשנת כבר . את ראייתו של המיתוס בהקשר פוליטי

, תפשה השושלת הססאניתבסהר הפורה את מקומה של השושלת הפרתית . קיצוניתבצורה 

החלו הססאני� בניסיונות לבסס את , מיד ע� התחזקות�. גדולה וחזקה מקודמתהשהייתה 

 הייתה להשתלט על מטרת�.  ונגסו בגבול הביזאנטישליטת� באזורי� המערביי� של ממלכת�

 בה� עברו רוב דרכי הסחר הקדומות שהבטיחו עושר רב למחזיק אזורי�, קווקזהאנטוליה ורמת 

 . בה�

ברירה אלא לשת# רתלי לא הייתה כתחילה הצליחו הססאני� במסעותיה� במידה כזו שלמלכי 

מער� . הצליחו הרומאי� להדו# את הפרסי�, נ"במאה השלישית לסה, לימי�. עימ� פעולה

 שני הצדדי� את  הביא של הקרבות הרבי� והיחלשות� של שתי האימפריות בהכוחות השקול

 נ"סה ל298בשנת ) אסיה הקטנה, מרכז אנטוליה(נחת� בניסיבי� שהסכ� ב. ימת הפסקת אשלחת

הסכ� התוק# . יוותרו תחת השפעה רומית ,ביניה� גאורגיה, כי אזורי החי) בי� האימפריותנקבע 

שנה לפני מועד תפוגתו מגיעה לה ק בדיו, והנה. נ" לסה338 ( לפוג בהיה עתיד שנה ו40 (הוגבל ל

הייתכ� כי ביקשה גאורגיה להפגי� את נאמנותה המוחלטת לביזאנטיו� . נינו ומחוללת מהפכות

 ?במסווה דתי

המקודשת ', העמוד נות� החיי�' ניצבת קתדרלת סווטי טסחובלי , בלב ליבה של מצחטה הקדומה

ק# קדו� יותר למועד הגעתה של הנצרות כדי לתת תואתר זה נכרכו מסורות ג� ב. ביותר במדינה

הוא . המיר את דתו לנצרות ,ב� העיר יהודי ,אליאס, נ" לסה1 ( במאה הההאגדהלפי . לגאורגיה

של אחותו , סידונהכשנגעה . בגדומצחטה פיסה מ נצלב והביא להגיע אל ירושלי� בזמ� שישו

מבי� אצבעותיה לא הצליחו  כשניסו לחל) את הבגד א�, היא מיד מתה מהתרגשות,  בבגדאליאס

לאחר התנצרותו של . על קבר סידונה ארז לבנו� אדירלימי� צמח .  יחדיו השניי�ולכ� נקברו

הוא ציווה על כריתת . בחר את מקו� קבורתה, החליט לבנות כנסייהכש, השלישיהמל� מיריא� 

ר שנינו מסופר כי העמוד השביעי התרומ� באוויר ונחת רק לאח. הארז לש� הכנת עמודי�
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לאותו מבנה . ניגרו ממנו טיפות שריפאו אנשי�מש� שני� רבות .  מש� לילה של� מולוהתפללה

עד היו� מצביעי� על קברה של סידונה .  ותחתיו הוקמו כמה כנסיות מאב�קדו� אי� כל כיו� זכר

 .  הסיפורתיאורי� לא מעטי� של פרטיובי� הפרסקאות הרבי� במקו� יש 

  
 אבות הכנסייה 12כאשר הגיעו אליה , נ"זכתה לחיזוק גדול במאה השישית לסההנצרות בגאורגיה 

הוא דויד ביותר מבי� האבות הסוריי� המוכר . שהיו הראשוני� להקי� מנזרי� מדינה, הסוריי�

שבחר לעזוב כל מקו� ישוב ולצאת ע� מסופר שהכינוי נית� לו כיוו�  .שפירושו הנוטש, 'ה'גרג'

הקי� בו , א�'הנמצא כיו� על גבול אדרביג, כשמצא מקו� כזה. ד לחלוטי�תלמידיו אל מקו� מבוד

 אול� בזכות חסדו של , הזדעקו שימותו ש� מרעבתלמידיו. ה'הקרוי מאז מנזר דויד גרג, מנזר

ראשיתו של המנזר במערה . מור� ואלוהי� הגיעו אליה� מידי יו� צביות שהניבו עבור� חלב

חדרי אוכל , הוא הל� והתפתח ונחצבו בו מערות מגורי�אול� בהדרגה , טבעית בסלע חול

 ופגיעת� הקשה של הספאווי�  במערות אותותיה�שיני הזמ� שנתנוחר# . ואולמות תפילה

א# השתמרו פרסקאות המתארי� מה�  באחדות .בחלק מהמערותג� היו� נית� לבקר , הפרסי�

כיו� חיי� במקו� נזירי� ספורי� שאינ� אלא הד חלוש לקהילה הנזירית . את תולדות המקו�

 . העצומה שחייתה כא� בעבר

 

 והנוצרי� נאלצו להיוותר נ נכבש רוב שטחה של גאורגיה על ידי המוסלמי�"במאה השביעית לסה

בהדרגה  לצבור ,אחד הנסיכי�, בגרט השלישיבמהל� המאה העשירית הצליח . בעמדת נחיתות

, ליסייטב. ובמקביל להשתלט על רוב חלקי גאורגיה בגבולותיה היו�כות בתואר מל� לזכוח 

על מנת לתת ביטוי מוחשי .  שאותה לא הצליח לכבושנותרה ע� זאת מובלעת מוסלמית, הבירה

הורה המל� בגרט השלישי על הקמת שלוש קתדרלות עצומות , לאחידות השלטונית שביקש ליצור

 .ברחבי תחו� שלטונו

, 'בגרטי'הקרויה , הקתדרלה. קוטאיסי, הקתדרלה הגדולה מבי� השלוש הקי� מעל עיר בירתואת 

במהל� המאה . רק לדמיי�כיו� אול� את פארה הרב נית� ,  מטר57התנשאה בעבר לגובה , על שמו

למרות הפגיעה הקשה משמשת .  היא שימשה את התורכי� כמחס� תחמושת שהתפוצ)16 (ה

 . אלא שכשיורד גש� מומל) להגיע ע� מטריה, ות ימי ראשו�הכנסייה עד היו� למיס

זהו , למעשה. בגרט השלישי הקי� קתדרלה גדולה ג� במקו� כנסיית סווטי טסחובלי הקודמת

היא .  שבמחוז המזרחי קחטי,הקתדרלה השלישית הוקמה באלוורדי. המבנה הנראה במקו� כיו�

ית  ישנו פרסקו גדול שבו נראכניסהמעל ה .'ורג' סנט ג–לפטרו� הלאומי של המדינה הוקדשה 

המוכרת ג� , י פרסאוסהנסיכה שהוצלה על יד, אנדרומדהזוהי . נסיכה מובילה דרקו� קשור בחבל

 . זכר כא� הסיפורוולכ� מ' ורג'בנצרות נקשר סיפור הרג מפלצת הי� ע� סנט ג. מימה של יפו

, 13 ( המאה הנמשכה עד ראשית ישהחלה בימי בגרט השלישמדיני החוס� העצמאות ות התקופ

האפוס הגאורגי ' עוטה עור הנמר' חובר ג� �שבמהלכ,  המלכה תמרהשל השלטונימי תו� 

היות ע� ראשונה לתקופה זו מאופיינת בכ� שהשבטי� השוני� החיי� בגאורגיה הפכו ל. הלאומי

מפעלי , שפהזהות זו חוזקה על ידי יצירת מסד תרבותי רחב הכולל . מלוכד בעל זהות לאומית

 . ארכיטקטורה וממשל ייחודי ושונה, אומנות לסוגיה, תרגו� רבי�

מל� זה תר� יותר מכל ליצירת זהות ". הבנאי" שלט בגאורגיה דויד המכונה 12 (במהל� המאה ה

אביו פרש מהכס בעודו בחיי� . תקופת שלטונו החלה בעמדת נחיתות מובהקת. לאומית גאורגית

וקיות חוזרות 'בצורת קשה ומתקפות סלג, רעידת אדמהמלכה שספגה  מ16 (והוריש לבנו ב� ה
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הוא .  ולהפכה לישות דומיננטית במרחב הצליח דויד הבנאי לשק� את ממלכתוחר# כ�. ונשנות

 של רפורמות שורהער� מיגר אות� מתחו� ממלכתו ו, כבש את טביליסי מידי המוסלמי�

 . במערכת המשפט ובצבא, יבמנהל הכנסיית, בשלטו�רחיקות לכת ומהפכניות מ

די� בשבת וע� ע� היהו, האגדה מספרת שדויד הבנאי נהג להתפלל ע� המוסלמי� ביו� שישי

 . חילונית שניסה ליצור(רמז למדיניות השוויונית, הנוצרי� ביו� ראשו�

מתח� האקדמי שהקי� מעט , מבחינות רבות באות הרפורמות של דויד הבנאי לידי ביטוי בגלאטי

פי ל נקבר א�, לא זכה לראות את השלמת המתח�דויד . שבו ג� נקבר לימי�, וטאיסימחו) לק

סמל , כשמצבתו משמשת מרצפת, הנחיותיו במה שהיה בעבר שער הכניסה הראשי למתח�

תחת . א� מה שנותר מספיק כדי לעורר רוש� עמוק, חלקי� גדולי� מהמתח� לא שרדו. לצניעותו

סמל לניצחונותיו של , סהר קט�נית� להבחי� בות במתח� כל הצלבי� המתנוססי� בראש הכיפ

מטרתו של דויד . ומדעי גדולמרכז תיאולוגי כהאתר  שימש 15 ( עד המאה ה.וקי�' על הסלגדויד

. עצמו השתת# בבניית האתרדויד שמסופר . הייתה להפו� את המקו� למעי� אתונה שנייה

מהיכלות הלימוד לא . מהנהראותה שסחב האב� הגדולה ביותר ומספרי� המקומיי� מצביעי� על 

   . א� הכנסיות השתמרו בשלמות�, נותר הרבה

 הכנסייה מכוסה כולה פרסקאות שלמי� מכמה . הבתולהלמרי�הראשית מוקדשת הכנסייה 

תחת מגדל הפעמוני� .  מיליו� אבני� זעירות2.5 ( מרתקופות ובאפסיס שלה פסיפס נהדר שבו יות

 . סגולות מרפאות, כ� מאמיני�, שלו נובע מעי� המלכה תמרה

על השלוחה הצרה שהוא חובק ניצבת . לא רחוק ממתח� גלאטי נמצא קניו� עמוק ומתעקל

בהתא� למסורת . המנציחה את זכר� של שני דוכסי� אחי�, כנסייה מוצאמטה הקדומה

 פ� לגוקשרומסופר כי המוסלמי� , כמו כל מדינה נוצרית משופעת בה,  שגאורגיההמרטירית

כעבור זמ� נראו גופות האחי� נישאות מעלה על ידי אריות . לנהראות�  כוישל כבדות והאבני�

. ר�בארו� מומוחזקות מאז עצמות האחי� . הכנסייהכיו� שהניחו אות� במקו� בו ניצבת 

אגדה מודרנית .  שיתגשמומשאלותזוכי� ש ,בלי לגעת בדפנותמתחתיו מאמיני� שהזוחלי� 

דברי� נוראיי� קרו לכל אחד . ובייטית העלימו שלושה גנרלי� את העצמות שבתקופה הסתפרמס

 . מה� ולכ� החליטו להשיב את הגזל ולבקש מחילה

 

 כל הזכויות שמורות ליות� יעקבסו�* 

 


