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დონ ქრისტოფორო დე კასტელი 

 



            მისიონი არგვეთში 



შრომა. საწნახელი დადიანის სოფელში 



მოქვის ეკლესია აფხაზეთთან, სადაც ბევრი ხატი და წამებული სტეფანეს 
მკლავი ინახებოდა, მორის გათრევა ეკლესიასთან 

                         

                         



მშენებლობა წალენჯიხაში 



ხვნა, თოხი და ბატონთან შეხვედრა 



ხერხვა და ფოცხვა 



ღომის მკა, ჩხუბი და მანდოლინა 



      ყურძნის დაწურვა და მშენებლობა 



ყურძნის დაწურვა ტაძართან 



        თივის გადაზიდვა ურმით 



                           დღესასწაული   

    და ბაზრობა  

                           ეკლესიასთან 



                  შეწირული ხბოს         

                  გატყავება 



   მშობიარობა გზაში 



                 ყაბახი  

                 ქუთაისში 



                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ცხენბურთი  
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

მეფანდურე გურიაში 

                 
     



                მეგრული 

                ფერხული და 

                სიმღერა 



   სმის 

   წესი 



   ლხინი და 

   დაჩოქილი სმა 



   სადღეგრძელოს 

   მთქმელი 



ქადაგება. ყალიონის წევა. წყარო 



ქადაგება. სარეცხი გურიაში 



ბავშვების მონათვლა სამეგრელოში 



   სადილი  

   მისიაში 



   მეგრელი 

   ქალი და 

   ბავშვი 



 
 

 ყაჩაღი და მწყემსი 



 
გაყიდული ბავშვებით სავსე გემი 



   დაბმული  
  მეგრელი 



 
დამნაშავის ხეზე ჩამოკიდება გურიაში შეშინების მიზნით 



   დადიანის 

   ყოფილი 

   მეუღლე 

   შარაშია 



   დათუა ბისკაია, 

   დადიანის  
  სარდალი,  

   რომელიც 

   აფხაზებმა 

   მოკლეს. 

    



   გურიელი 

   ევროპულად 

   ჩაცმული 



   მაჰმადიანი 

   მეგრელი 

   მეკობრე 



   სამცხის 

   ათაბაგი, 

   სპარსეთის 

   დედოფლის 

   ელენეს 

   მამა 



   სპარსეთის 

   დედოფალი 

   ელენე 

   ათაბაგი, 

   შაჰ აბას დიდის 

   შვილის შაჰ სეფის 

   მეუღლე 



   სვანი 

   ქალი 

   ცხენზე 



   თოფიანი 

   სვანი 

   ქალი 



   აფხაზი  

   იარაღით 



   ბრძოლა 

   აფხაზი 

   ქალისათვის 



დაღლილი მისიონერები 



 ქართლ-კახეთის მეფე  

 (ქეთევან წამებულის შვილი) 
თეიმურაზი მეუღლით. მისი 
ვაჟები (დედოფალ ანას 
შვილები), რომლებიც 
მძევლებად იმყოფებოდნენ 
ირანის შაჰთან, შაჰმა 
დაასაჭურისა 

  



  

  საომრად ამხედრებული 
 მეფე თეიმურაზ 
 პირველი.მასზე შაჰ 
 აბასის  განრისხების 
 ერთ-ერთ მიზეზად 
 მიიჩნევენ მისი
 მეუღლის (მისი მეორე 
 ცოლი), ქართლის 
 დედოფლის თამარის 
 (ხორეშანი, ვარდისფერი) 
 სილამაზეს, რასაც შაჰ 
 აბასი გაუგიჟებია 

 



  ქართლ-კახეთის 
 დედოფალი თამარი 
 (ხორეშანი), სილამაზით 
 განთქმული, თეიმურაზ 

  პირველის მეუღლე 



   ქართლ-კახეთის 

 დედოფალი თამარი. 

  შაჰმა მისი ცოლად შერთვა 
 მოინდომა, რაზეც 
 თეიმურაზი არ დათანხმდა 
 და შაჰი განარისხა 



  გიორგი სააკაძე 



     
 
 
 
 

    ალავერდი-ხან  
           უნდილაძის შვილი 

             დაუდ ხანი 
 
 

   



  იმერეთის მეფე 

 ალექსანდრე მესამე  



    ლევან დადიანი, 

   სამეგრელოს  
  მთავარი  
     
  



    სამეგრელოს და  

  იმერეთის  
  მთავრების  
  შერიგება 



   ნადირობა.  

   მამუკა ბისკაია, 

   დადიანის  
  სარდალი,  

   დათუა ბისკაიას 

    შვილი 



  დათუა გელოვანის  

 მეუღლე ანა 



 ელუკა ბერია, ლამაზი ქალი, 

რომელიც მთავარმა გურიელმა 
პატრებს უბოძა მოსამსახურედ 
მათი თავშეკავების 
გამოსაცდელად 1634-1640 
წლამდე. 

 კასტელი ამ ქალს ხშირად 
ხატავდა 



 იშვიათი სილამაზის  

 თანურია გიმატია. 

 ლევან დადიანმა მისცა 
მისიონერებს გამოსაცდელად, 
1640-44 წლამდე. 

 კასტელის მოსწონდა ძალიან 



  ხათუნია ხათუნა 



 თურქებზე გაყიდული 
ქართველი ქალი 



  ვახტანგ გურიელი, 

  პატრებს არ მოსწონდათ 



  ვომინიჯა ბერიძე, პოეტი 
 ქალი, გურიის მთავრის 
 მეუღლე, ნიჭიერი და 
 სახელგანთქმული ქალი. 
 კასტელის ხელს უწყობდა 



 მხატვარი როდია მიქელაძე, 

 მამუკა ბისკაიას (დადიანების 
სარდლის დათუა ბისკაიას 
შვილი) მეუღლე, პატრებმა 
მონათლეს იგი და მისი ქმარი 



   განთქმული პოეტი 
  სულხან   
  ავთანდილაშვილი 



  მამია გურიელის 

 ქალიშვილი ელენე, 

  ვამეყ ლიპარტიანის 
 მეუღლე 



   აფხაზეთის  
  მთავარი  
  სეტემან შარაშია 



    აფხაზების და  

    ჩერქეზების   

    ბრძოლა 



   დასავლეთ  
  საქართველოს  

   პატრიარქი  

   ზაქარია   
  ქვარიანი 

 



უფლისწულის ბაგრატ ბატონიშვილის საიდუმლო მონათვლა 



მონათვლა აფხაზეთში, დრანდის საეპისკოპოსო 



აფხაზეთის მთავარი ბესლაკო შარაშია ეგებება იერუსალიმის არქიმანდრიტს 
ნიკოლო ირბახს, 1650 წელი, აფხაზეთის ოჯახი უფრო მაჰმადიანია, ვიდრე 

სხვა სარწმუნოებისო, ამბობს კასტელი 



   მოსკოვის ელჩობა, 

   ტოლიჩანოვი  

   და იევლევი 

   იმერეთში, 

   1648 წელი 



  რუსი მხედარი 



  საქართველოს ელჩი რომში, 

  ნიკოფორე ირბახი -  

  ირუბაქისძე-ოლოყაშვილი. 

   

 



საქართველოს ელჩი ელჩების წვეულებაზე კონსტანტინეპოლში 



ინგლისის ელჩმა კონსტანტინეპოლში კასტელი სახლში მიიპატიჟა 



  პაპი ინოჩენტო მეათე 
 დათანხმდა კასტელის 
 სპარსეთში წასვლასა  

  და იქ მისიონის 
 დაარსებაზე დედოფალ 
 ელენეს შემწეობით 


