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Georgian transcript: 
 
რუსო: ეხლა ვიმყოფებით ძველ თბილისში; ეხლა ხედავთ თქვენ ვახტანგ გორგასლის 
ძეგლს და მეტეხის ეკლესიას. ძველ თბილისში ძალიან ბევრი ეკლესია არის როგროც 
ხედავთ უკვე. ეხლა ჩვენ ვდგავართ ხიდზე. ეს არის ნარიყალა სადაც მდებარეობს 
ეკლესია და გალავანი აქვს შემორტყმული; ეს გალავანი ადრე მთელ თბილისს 
ევლებოდა. აგერ კიდევ ერთი ეკლესია. ეს არის ჩემი უსაყვარლესი ადგილი მთელს 
თბილისში, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ ძალიან ლამაზი სახლები არის. ადრე ეს 
სახლები საკმაოდ ჩამონგრეული იყო. ეხლა ეხლახანს შეაკეთეს და როგორც ხედავთ 
მართლა ძალიან სილამაზეა. ეს ქუჩა მერე ადის ზემოთ და შეგიძლიათ მოხვდეთ 
ნარიყალაზე. შემდეგ აქეთ ხედავთ ქართლის დედას. ქართლის დედას ერთ ხელში 
უჭირავს ხმალი, მეორე ხელში კი სასმისი და იგი როგორც ყოველი ქართველი დედა 
მტერს ხვდება ხმლით და მოყვარეს კიდე სასმელით. ეხლა აქეთ არის...  აქ არის... აქ 
მდებარეობს შარდენის ქუჩა და კიდევ რამოდენიმე... ორი სამი ქუჩა არის 
ერთმანეთის მიყოლებით სადაც სულ კაფეები, ბარები და რესტორნები არის. ეხლა არ 
ჩანს კარგად კიდე ვეცდები იქედანაც მოვუარო. აქ ხედავთ ჩვენს ახალ ხიდს, 
რომელსაც ქვია მშვიდობის ხიდი, თუ არ ვცდები გადავამოწმებ მაინც. აქ კიდე, ეს 
არის პრეზიდენტის რეზიდენცია, რომელიც ახლახანს არის აშენებული; პრეზიდენტ 
სააკაშვილმა ააშენა. და აქეთ, ეს არის სამების ეკლესია, რომელიც არის ყველაზე 
დიდი ეკლესია მთელს საქართველოში და ესეც საკმაოდ ახალი აშენებულია, სულ 
რამდენიმე წელია რაც მშენებლობა დამთავრდა. და რა თქმა უნდა არ გამომრჩეს, 
მდინარე მტკვარი.  
 
English translation: 
 
Ruso: Now we are in the old Tbilisi, you can see Vakhtang Gorgasali1 statue and Metekhi2 
church. As we can see there are many churches in old Tbilisi now. Now we are standing on the 
bridge. This is Narikala3 where there is a church which is surrounded by a fence; this fence used 
to surround the whole city in the past. Here is another church. This is my favorite place in the 
entire city, because as you can see there are very beautiful houses. In the past these houses was 
quite crushed. Now they were recently repaired, and as you can see are very beautiful. This is a 
street that goes above and you can get Narikala. Then I see Kartlis Deda4. Kartlis Deda holds a 

                                                            
1 King of Ibearia, nowadays eastern Georgia, in 5-6th centuries.  
 
2 A church of Assumption built in 13th century.  
 
3 A 4th century fortress .  
 
4 Mother of Kartli – a 20th century monument designed by Elguja Amashukeli.  



sword in one hand and, in the other hand has a bowl and like any other Georgian mother greets 
the enemy with a sword and every friend with a drink. Now, here is ... Here is ... Here is a couple 
of streets and more ... Two or three street after another, where there are cafes, bars and 
restaurants. It’s not visible well from here; I’ll try to approach it from the other side as well. Here 
you can see our new bridge, called mshvidobis khidi5, if I'm not mistaken, I’ll still double-check.  
Here is the president's residence, which was recently built, built for President Saakashvili6. And 
here is the Trinity Church7, which is the largest church in Georgia, and it is also new build, it has 
only been a few years since the construction ended. And of course, not to forget, the river 
mtkvari8. 
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5 The Bridge of Peace built in 2010.  
 
6 President of Georgia from 2004 to present.  
 
7 The Holy Trinity Cathedral of Tbilisi is the third tallest Orthodox Cathedral in the world, the construction ended in 
2004.  
 
8 Kura – a river in the Caucasus Mountains starting in Turkey and flowing through Georgia to Azerbaijan into the 
Caspian Sea. 


