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ALBÁNSKÉ
          PAMÁTKY 
Z OBLASTI TERTERSKÉ  
    SOUTĚSKY

Architektonické dědictví

Gülčochra MaMeDova,
doktorka architektury, profesorka

řeKA terter, jedNA Z hlAvNích vodNích tepeN KArABAchU, prAMeNí v ZÁpAdNí čÁSti KArABAšSKé vySočiNy. NA 
SvéM horNíM toKU teče Nejprve SMěreM SeverovýchodNíM A poté východNíM. protéKÁ ÁZerBÁjdžÁNSKýMi rA-
jóNy KAlBAdžArSKýM, AgdAMSKýM, terterSKýM A BArdASKýM A SvoU poUť KrAjiNoU KoNčí SoUtoKeM S KUroU. 
v doBě exiSteNce SAMoStAtNého StÁtU A poZději KrÁlovStví KAvKAZSKé AlBÁNie BylA výše UvedeNÁ ÚZeMí 
SoUčÁStí hiStoricKých oBlAStí ZAr (cAr1), chAčeN A Uti.

Příroda divokou horskou řeku 
Terter obdarovala velkolepou 
krajinnou scenérií – vysoký-

mi horami, sráznými skalisky a rok-
lemi, hustými lesy a stále zelenými 
údolími. V horských oblastech na 
horním a středním toku řeky, dale-
ko od rušných karavanních cest, se 
skryty před vpády nepřátel zacho-
valy četné kamenné doklady stře-
dověké historie a kultury kavkazské 
Albánie – zříceniny hradů, obranné 
věže, mosty a sakrální (zejména 
monastické) stavby. Zvláště zajíma-
vé jsou soubory středověkých kláš-
terů, rozeseté vesměs v odlehlých 
místech podél terterské soutěsky,  Klášter Chutavank, detail zvonice, Kalbadžarský rajón
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v uctivé vzdálenosti od hustěji osíd-
lených oblastí. Jsou to v prvé řadě 
zříceniny zarského (carského) klášte-
ra, velkolepý chutavankský komplex, 
klášter sv. Eliáše, rodinná hrobka dol-
nochačenských knížat Chatiravank  
a mnoho dalších památek. 

Zastavme se nyní u největších 
architektonických celků terterské-
ho kaňonu, nejnázorněji reprezen-
tujících tamní sakrální architekturu  
a tím pádem i dějiny kavkazské Al-
bánie jako takové, jež jsou zase vel-
mi důležitou kapitolou historie celé-
ho Ázerbájdžánu.

Chutavank nebo též Dadivank 
je největším klášterním komplexem 

Klášter Chutavank, celkový pohled, Kalbadžarský rajón

Klášter Chutavank, část komplexu, Kalbadžarský rajón
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v Ázerbájdžánu. Nachází se v obci 
Vank v Kalbadžarském rajónu, na 
svahu nevysokého pahorku na le-
vém břehu řeky Terter. Známý od-
borník D. A. Achundov předložil 
na základě studia udského jazyka 
hypotézu o souvislosti názvu Chu-
tavank – Chotavank s kultem Mi-
thry a božstva Měsíce.2 Jiný pohled 
nabízí jednodušší vysvětlení názvu 
ze souvislosti pojmů „Chuta“ – Bůh  
a „vanik“ – místo. Sloučením obou 
významů získáme interpretaci názvu 
„Chutavank“ jako Příbytek Boží.

Význam alternativního názvu té-
hož komplexu, tedy Dadivank, spo-
juje legenda se jménem jednoho 
z učedníků apoštola Judy Tadeáše, 
Dadiho. Juda Tadeáš, bratr apoštola 
Tomáše, byl jedním ze 72 apošto-
lů vyslaných kázat národům všech 
zemí.3 Mojžíš Kalankatujský ve svých 
Dějinách země Aluank k tomu uvádí: 
„Osud k nám, lidem Orientu, přivedl 

svatého apoštola Judu Tadeáše, jenž 
zemřel mučednickou smrtí z vůle Sa-
natruka, krále Arménie“.4 V souladu 
se zněním legendy mělo být tělo Ju-
dova žáka Dadiho po jeho mučed-
nické smrti převezeno a pochováno 
v oblasti Malého Sjuniku. Na místě, 
kde učedníka Dadiho pohřbili, byl 
později postaven klášter, který nese 
jeho jméno. Tím pádem, v souhlasu 
s legendárním líčením, je místo, na 
němž klášter stojí, odedávna pova-
žováno za svaté. V 6. století zde byla 
zbudována velká trojlodní bazilika, 
která je nejstarší z dodnes zachova-
ných budov kláštera.

Ve 13. století byl péčí příslušní-
ků hornochačenského albánského 
knížecího rodu klášter obnoven  
a doplněn o nové budovy. Byl zde 
postaven velkolepý kupolový kos-
tel na křížovém půdorysu, s oltáři ve 
čtyřech rozích, a předsíň podobná 
galerii, jež spojila nový kostel a starší 

halovou svatyni v jeden celek. Rea-
lizován byl rovněž ohromný nartex 
před trojlodní bazilikou, další nevel-
ký kupolový kostel na jihu od hlav-
ní skupiny budov, jiný velký nartex  
a další stavby. Později byla zbudo-
vána zvonice a vysoká valbová stře-
cha, která je vpravdě závěrečným 
akordem složité skladby klášterního 
komplexu.

Hlavní klášterní kostel byl po-
staven v roce 1214 kněžnou Arzu-
-chátún, manželkou knížete Vach-
tanga. Kněžna nechala pro trvalou 
připomínku této události zhotovit 
pamětní nápis, v němž je na 19 řád-
cích založení kostela popsáno. Tato 
významná epigrafická památka je 
součástí jižní stěny kostela, postave-
né z opracovaných kvádrů krásného 
kamene: „Z milosti všemohoucího 
Boha Otce i Syna Jeho Jednorozeného 
Ježíše Krista a hojnosti Nejsvětějšího 
Ducha Svatého já, pokorná služebnice 

Klášter Agoglan, sídliště Zejva, 6. století
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Ježíše Krista, Arzu-chátún, dcera velké-
ho knížete knížat Kurda a choť Vach-
tanga, kralevice, vládce Aterku a celého 
Horního Chačenu, jsem s velkou nadějí 
postavila tento kostel na místě věčného 
odpočinku chotě mého a synů mých...“5

Arzu-chátún – sestřenice moc-
ných Zachara a Ivana Dolgorukých, 
jedna z nejvýznamnějších osobnos-
tí Albánie 13. století, zanechala zde 
svou nesmazatelnou stopu ve formě 
velkých architektonických realizací. 
Společně se svým manželem Vach-
tangem (Vachramem) a znamenitým 
albánským veřejným činitelem té 
doby Mchitarem Gošem financova-
la Arzu chátún také stavbu kostela  
v Gošavanku.6 Vachtanga Aterkského 
a jeho manželku znají dějiny Albánie 
mimo jiné jako blízké přátele zmíně-
ného Mchitara Goše, jenž jistou dobu 
pobýval na jejich dvoře a začal zde 
sepisovat svůj Suděbnik (sborník zá-
konů).

Hlavní kostel kláštera v Chuta-
vanku patří k nejvýznamnějším pa-
mátkám albánského stavitelství. Při-
tahuje pozornost dokonalostí forem 
a proporcí, klasickou uměřeností  
a jednoduchostí výzdobných prvků.7

Klášter sv. Eliáše (zvaný obydlí 
Ners-Mihra8) se obklopen vysokými 
kopci a hlubokými stržemi nachází 
na jednom z výběžků hory Muro-
vdag. Jižní strana klášterního dvora 
je ukončena hlubokou propastí, kte-
rou protéká jeden z přítoků řeky Ter-
ter. Ze tří zbývajících stran se zvedají 
zdi postavené z kamene na vápen-
nou maltu.

O klášteře se zachovala svědec-
tví, ukazující na jeho starobylost  
a důležitou úlohu v historii albán-
ské církve. V Historii Albánů Mojžíše 
Kalankatujského je mezi jinými řeč 
o tom, že kněz z vesnice Urekan 
zcizil ostatky sv. Eliáše, přivezl je do 
své vesnice a „odtud je přestěhoval ke 

svatému bratrstvu Ners-Mihra“.
Další zpráva se vztahuje k roku 

704.9 Albánský historik mezi těmi, 
kdo přišli na setkání s arménským 
katholikem Ilijou, jenž se s diofyzit-
skou částí albánského duchoven-
stva vyrovnával i díky pomoci arab-
ských vojsk, zmiňuje též o „předsta-
veném kláštera Ners-Mihr“, jenž se „se 
vším svým bratrstvem učením sekty 
nenakazil“,10 tj. on i jeho spolubratři 
zůstali věrni monofyzitismu.

Z výše uvedeného úryvku z His-
torie Albánů je zřejmé, že za vlády 
Vačagana v 5. století klášter Ners-Mi-
hra již existoval a je proto nutno jej 
oprávněně řadit k nejstarším albán-
ským klášterům.

Již samotná skladba budov kláš-
terního komplexu je pozoruhodná. 
Sakrální stavby (kostel a kaple) jsou 
umístěny v jedné řadě, uprostřed 
klášterního dvora, který tak rozdě-
lují na dvě části: vnitřní východní  

Komplex albánského Gandžasarského kláštera, Vangli, 1216 – 1238
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a přední (hlavní) západní. Komplex 
se skládá z kostela s nartexem, sed-
mi kaplí a několika půdorysně pra-
voúhlých staveb, určených pro byd-
lení a hospodářské potřeby.

Kostel sv. Eliáše je jednolodní 
klenutá hala, postavená z kamenů 
nahrubo tesaných. Ve zdivu však 
nacházíme rovněž kvádry pečlivěji 
opracované, jež mají možná souvis-
lost s mnohem staršími budovami 
kláštera. V půdorysu půlkruhová ol-
tářní apsida není zvýšena a svou šíř-
kou odpovídá šířce hlavní lodi. Sva-
tyně má dva vchody – od jihu a ze 
západu přes nartex. V jedné z kaplí, 
postavené podobně jako ostatní 
budovy komplexu z lomového ka-
mene, se nacházel hrob albánského 
krále Vačagana III. Zbožného, jenž, 
jak praví Mojžíš Kalankatujský, svolal 
agujenský sněm a postavil v Albánii 
tolik kostelů, kolik je dnů v roce.

Na jeho hrobě podle biskupa 
Makara „leží trojúhelná náhrobní des-
ka, zhotovená velmi pečlivě a hladce 
leštěná, ale bez nápisu. Vedle náhrob-
níku stojí kříž, pozoruhodný nejen 
svou starobylostí, ale také svou archi-
tektonickou formou dávného umě-
ní...“ Na průčelí kaple je nápis: „Toto 
je hrob krále Vačagana“ a datum, kdy 
byla postavena: rok 1286. 

Nedaleko kláštera se nacházejí 
ještě zříceniny obce Divtagan, která 
byla osobním majetkem krále Vača-
gana a sloužila jako jeho letní sídlo. 
Tento zbožný král a spolu s ním i jeho 
zeť Ab‘l-Abbás nalezli smrt podle 
svědectví pramenů ve vodách řeky 
Bargjušad (známější, leč ahistorický 
název řeky zní Vorotan – pozn. pře-
kl.).11 Královy ostatky byly zřejmě po 
jeho smrti přeneseny do míst, kde se 
narodil, a pohřbeny v klášteře.

Klášter je neméně zajímavý i svým 
umístěním a obtížným přístupem 
z hlediska vojenského. Je typickým 

příkladem izolované a nepřístupné 
stavby, symbolem odloučenosti od 
všeho světského a všedního, což 
bylo ostatně pro nejstarší albánské 
kláštery, vybudované raně křesťan-
skými bratrstvy poustevníků, charak-
teristické. To potvrzuje i jeho staroby-
lé jméno – bratrstvo Ners-Mihra.

Chatravank je klášterní komplex, 
rozkládající se na řece Terter níže od 
Chotavanku. Je známý také jako po-
hřební místo kněžny Dofi či Dop.12 Ta 
byla příslušnicí dalšího albánského 
chačenského knížecího rodu, jenž 
se zapsal do dějin již jménem své za-
kladatelky. Syn albánského knížete 
Kara-Grigora a Dofi, Hasan Chrabrý, 
si vzal za manželku Mamkan, dceru 
knížete Kurda a sestru Arzu-chátún.

Soubor klášterních budov byl 
vybudován ve 13. století. Skládá se 
z kostela, zvonice, obytných stavení, 
sýpky, kaple a ohradní zdi. Jedná se 
o zcela unikátní stavební realizaci, 
jež nemá v křesťanské architektuře 
Jižního Kavkazu žádnou analogii. 
Trojlodní vnitřní prostor poměrně 
velkého kostela (17 x 14 m) je, na 
rozdíl od běžných bazilik, asymetric-
ky řešen, což je způsobeno přede-
vším přítomností dvou kaplí v jeho 
severovýchodní a jihovýchodní čás-
ti. Hlavní loď je ukončena oltářní ap-
sidou s jedním severním přístavkem 
a ze severozápadu přiléhá k základní 
hmotě ještě další úzký klenutý pří-
stavek.

Neobvyklé je rovněž umístění  
a nasazení kupole. Nenachází se, 
jak je obvyklé, nad prostorem před 
oltářní apsidou, nýbrž nad střední 
částí hlavní lodi, tedy v západní po-
lovině kostela. Čtyři pilíře podpírají-
cí oblouky pod kupolí mají rozdílný 
půdorysný profil – křížový, pravoúh-
lý i mnohoúhelný. Hlavním znakem 
kupole je fakt, že nemá tambur a 
nasedá tak bez přechodu přímo na 

nevysokou osmibokou základnu.  
V křesťanské architektuře kavkazské 
Albánie je to zatím jediný známý 
příklad, který nepochybně souvisí  
s vlivy islámské architektury.13

Představili jsme si nyní pouze tři 
největší památky albánské sakrální 
architektury, nacházející se v údolí 
řeky Terter a jejího přítoku. Historie 
těchto klášterů je úzce provázaná  
s dějinami kavkazské Albánie od 
prvních století našeho letopočtu až 
do pozdního středověku.

Tyto monumenty ve svých zdech 
uchovávají trvalou vzpomínku na 
první šiřitele křesťanství v kavkazské 
Albánii, této východní výspy křesťan-
ského světa, na albánské krále, kní-
žata, církevní hodnostáře a činitele, 
kteří vybudovali velkolepé památky 
stavitelského umění a vtiskli jim své 
duchovní odkazy a svá jména.

Celá dlouhá historie Karabachu-
-Arcachu, historické oblasti Ázer-
bájdžánu, nalezla v architektonické 
monumentalitě těchto staveb svůj 
odraz. Po staletí, ba tisíciletí budova-
li předkové dnešních Ázerbájdžánců 
slávu a velikost této oblasti. Armén-
ská okupace znamenala a znamená 
pro toto neocenitelné dědictví straš-
livou pohromu. Dlouhodobě probí-
hající proces násilné, neorganické 
armenizace těchto oblastí, proces 
podporovaný zejména arménskou 
církví, nabyl postupně stále více pro-
vokativní charakter, o čemž svědčí  
i mnohé knihy vydávané v Arménii. 
Tento neblahý status quo je zhoršo-
ván ještě faktickou absencí jakékoli 
kontroly okupovaných území, na 
něž se nevztahují žádné mezinárod-
ní smlouvy či dohody; tím pádem 
není nikterak ošetřena ani ochrana 
historického a kulturního dědictví. 
Výsledkem toho je skutečnost, že 
jsou ničeny památky islámské archi-
tektury Karabachu a přilehlých oku-
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povaných území a architektonickým 
památkám křesťanským jsou vnuco-
vány cizorodé prvky za účelem pro-
kazování jejich „arménsko původu“. 
Je naší povinností obracet neustále 
pozornost světa k tomuto problému 
a ochraňovat cenné historické a ar-
chitektonické památky Ázerbájdžá-
nu před těmito podvody a falzifika-
cemi. 
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