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Abstract 

 

My master's thesis is an attempt to study the history of the feudal house belonging to the 

Archangel of Vani and the Chijavadze family in the XVII-XVIII centuries. To consider their 

relationships and how princesses were caring about their crypt church-monastery.  

The thesis is mainly based on the recording of donated documents to the monastery, analisys of 

antiquities, reserved cross-icons in the monastary and several sources.  

In the paper I have discussed the following issues: the history of the Chijavadze feudal house, 

the history of the church, the representatives of the Chijavadze feudal house with their spouses, 

their care and relationship about the Archangel Monastery, the one who gave donational 

documents, The patriarchal dispute of the monastery with the feudal lords and Chijavadze 

feudal and the chronological order of the heads of the monastery.  

We do not have a single scientific paper that discusses the relationship between the Chijavadze 

feudal house and their crypt church-monastery. I think my paper will be interesting for those 

who are interested in this issue.  

Keywords: Sachino, Chijavadze, Sazuerelian (from Sazuereli), Vakhushti, Vakhtangi, Mariami, 

Marekhi, Svimeoni, Khvaramze, Archangel Monastery, The head of the church. 

 

 

 

 

 

 


