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Narikala Fortress in Tbilisi 

  
 
Georgian transcript: 
 
რუსო: ეხლა უკვე ამოვედი ნარიყალაზე. როგორც ხედავთ ბავშვები აძვრნენ ზემოთ; 
ძალიან წვრილი კიბეები უნდა აიარა იქ რომ ახვიდე, მეც ავმძვრალვარ თავის 
დროზე, მაგრამ ეხლა ნამდვილად არ შემიძლია. ა იქედანაც არის ასასვლელი თურმე 
მაგრამ, მე როცა ავძვერი, მაშინ ავძვერი აი ამ წვრილი კიბეებიდან. თუ ხედავთ, აი, 
ისეთი წვრილი კიბეებია არც კი ჩანს წესიერად. აქეთ არის თვითონ ეკლესია. აქ უკან, 
კარგად არ ჩანს, მაგრამ ამის იქეთ არის კიდევ ბოტანიკური ბაღი თბილისის. აქ რაღაც 
ახალი შენობა არის აშენებული, რაღაცა ხდება, ზუსტად არ ვიცი რა. ა იქაც გადაღება 
არის ანუ რაღაც შეიძლება სატელევიზიო რაღაცას იღებენ. აქეთ უკვე ჩანს ჩვენი 
თბილისი. როგორც ხედავთ ძალიან ლამაზია ეს მართლა ძალიან მაგარი ადგილია 
რადგან ერთერთი საუკეთესო ხედი თბილისის აქედან არის. აქაც რაღაცა ხდება 
ეკლესიაში ბევრი ხალხია მოგროვილი. აი ამ ხიდზე ვიდექი წეღან აქ. ეხლა ამოვედი 
ზემოთ და ვარ ნარიყალაზე რა თქმა უნდა მდებარეობს თბილისში, თბილისის ძველ 
ნაწილში, ძველ თბილისში ასე ვთქვათ. ეს ღამე ანთებული როა მართლა ძაან 
ლამაზია. აი ეს სულ განათებულია მტკვრის პირას. საერთოდ თბილისი მგონი ღამე 
უფრო ლამაზია ვიდრე დღისისთ, ასე რომ წარმოგიდგენიათ რამხელა სილამაზე 
იქნება ღამე? ეს არის თვითონ ეკლესიის შემოსასვლელი ამ პატარა გვირაბში უნდა 
შემოხვიდე და მერე ადიხარ უკვე ეკლესიასთან. და იქით არის გალავანი ეხლა არ 
ჩნას ხეები ფარავს.  
 
 
English translation: 
 
Ruso: I already came up to Narikala1. As you can see children crawled up; you have to walk on 
very thin stairs to get there, I have done it in my own time, but now I cannot. But it turns out 
there is another way from here too, but when I went up, I took this small staircase. If you can see, 
they’re not even visible they’re so small. Here is the church itself. Back here, it’s not visible but 
there is The Botanical Garden. This is some new building, something’s happening, I do not know 
what. There is also shooting or something probably for TV. And this already is Tbilisi. As you 
can see it is very beautiful, this is truly a great place because it offers one of the best views of the 
city. Something is happening here as well, there are many people gathered in the church. This is 
the bridge that I was standing on. Now I came up to Narikala, which of course is located in the 
old part of Tbilisi in old Tbilisi so to speak. When it’s lit at night it’s truly very beautiful. All this 
is lit on the bank of Mtkvari2. In general I think Tbilisi at night is more beautiful than during the 

                                                            
1 A 4th century fortress. 
 
2 Kura – a river in the Caucasus Mountains starting in Turkey and flowing through Georgia to Azerbaijan into the 
Caspian Sea. 



day, so imagine what will be the beauty of the night? This is the entrance to the church itself. 
You enter through this small arch and then go to the church. And there is the fence now it’s not 
visible, trees are covering it. 
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