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რედაქტორისაგან

ბო ლო 10 წლის გან მავ ლო ბა ში სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლე ში არა ერ თი გა მო ცე მა და
ი ბა და, თუმ ცა თა მა მად შე მიძ ლია ვთქვა, რომ თქვენს წი ნა შე არ სე ბულ წიგნს ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ
ლი ყუ რადღე ბა და ენერ გია და ვუთ მეთ, მი ზე ზი ერ თა დერ თია ამ წიგ ნის იდეა რამ დე ნი მე გან სა კუთ
რე ბულ მოვ ლე ნას თან იყო და კავ ში რე ბუ ლი...

2015 წელს ირ ლან დი ის ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კა ში მუ შა ო ბის დროს სრუ ლი ად შემ თხ ვე ვით ქარ
თუ ლი ან ბა ნის 4 ნი მუ შის ფო ტო ას ლი ვნა ხე, მა თი შეს რუ ლე ბის მა ნე რა და სტი ლი ცხადს ხდი და, 
რომ საქ მე უნი კა ლურ მოვ ლე ნას თან გვქონ და, სამ წუ ხა როდ ფო ტო ას ლ ზე არც ან ბა ნის წარ მო მავ
ლო ბა და არც სა და უ რო ბა იყო აღ ნიშ ნუ ლი... ამ ნი მუ შებ მა შე იძ ლე ბა ით ქ ვას მოს ვე ნე ბა და მი კარ გა, 
მას დიდ ხანს ვე ძებ დი.. ვე ძებ დი დუბ ლინ ში, ლონ დონ ში სა ა ზიო სა ზო გა დო ე ბა ში, ბრი ტა ნე თის მუ
ზე უმ სა და ბიბ ლი ო თე კა ში, თუმ ცა უშე დე გოდ... 2018 წელს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლით სა შუ ა ლე ბა მქონ
და მე ხი ლა შე სა ნიშ ნა ვი აღ მო ჩე ნა, რო მე ლიც გა მორ ჩე ულ მა ქარ თ ველ მა მეც ნი ერ მა, ლუ ი ზი ა ნის 
უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სორ მა ალექ სან დ რე მი ქა ბე რი ძემ გა ნა ხორ ცი ე ლა. სწო რედ მან შე ას რუ ლა 
ეს სა პა ტიო მი სია და ქარ თულ ის ტო რი ოგ რა ფი ას და სა ერ თოდ ეროვ ნულ მეც ნი ე რე ბას და უბ რუ ნა 
შე სა ნიშ ნა ვი ხელ ნა წე რი, რო მე ლიც სა უ კუ ნე ზე მე ტი ყუ რადღე ბის მიღ მა იყო დარ ჩე ნი ლი. დღეს უკ
ვე ყვე ლა ჩვენ თა განს აქვს სა შუ ა ლე ბა დატ კ ბეს ლი ლის ბიბ ლი ო თე კა ში და ცუ ლი ამ გა მორ ჩე უ ლი 
ძეგ ლით, რო მე ლიც მნახ ველს ერ თი შე ხედ ვის თა ნა ვე ატყ ვე ვებს.

სა პა ტიო მო ვა ლე ო ბად მი მაჩ ნია გან სა კუთ რე ბუ ლი მად ლო ბა გა და ვუ ხა დო პრო ფე სორ 
 ალექ სან დ რე მი ქა ბე რი ძეს, რო მელ მაც ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის შე მოქ მე დე ბით კო ლექ ტივს დას დო 
პა ტი ვი  ხელ ნა წე რის პირ ველ გა მო ცე მა ზე ემუ შა ვა. ეს უნი კა ლუ რი ძეგ ლი ჩემ თ ვის იმი თა ცაა გან
სა კუთ რე ბუ ლი, რომ მან ალექ სან დ რე მი ქა ბე რი ძეს თან ერ თად და მა კავ ში რა და შე იძ ლე ბა ით ქ ვას 
და მა მე გობ რა კი დევ ერთ გა მორ ჩე ულ ადა მი ან თან ცი რა კე მუ ლა რი ას თან. ქალ ბა ტონ თან, რო
მე ლიც ბრი ტა ნეთ ში უშურ ვე ლად და თავ და უ ზო გა ვად ცდი ლობს უპატ რო ნოს უცხო ეთ ში ქარ თულ 
კულ ტუ რას,  უორ დ რო პე ბის მრავ ლის მ თ ქ მელ მემ კ ვიდ რე ო ბას, ყვე ლა ფერ იმას რაც სა ქარ თ ვე
ლოს ევ რო პუ ლი ცი ვი ლი ზა ცი ის ნა წი ლად წარ მო ა ჩენს. სწო რედ მის მა ამ მის წ რა ფე ბებ მა და ჩვენ
მა დიდ მა სურ ვილ მა ხელ ნა წე რი ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის თ ვის გაგ ვეც ნო სრუ ლი ად კა ნონ ზო მი ე რი 
„შემთხვევითობით“ ურ თი ერთს დაგ ვა კავ ში რა... აი ასე ლუ ი ზი ა ნა ში, ლონ დონ სა და თბი ლის ში ერ
თი იდე ით გა ერ თი ა ნე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის ძა ლის ხ მე ვით შე სა ნიშ ნავ პრო ექტს ჩა ე ყა რა სა ფუძ ვე ლი, 
სა ბო ლოო პრო დუქ ტი კი ვფიქ რობ მკითხ ვე ლი სათ ვის ლა მა ზი სა ჩუ ქა რი აღ მოჩ ნ და.

მად ლი ე რე ბას იმ სა ხუ რებს ბევ რი ინ ს ტი ტუ ცია თუ ადა მი ა ნი, უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა კი ლი ლის 
ბიბ ლი ო თე კა, რო მელ მაც უნი კა ლუ რი ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი შე სა ნიშ ნა ვად შე მო უ ნა ხა მო მა ვალ 
თა ო ბებს, საქ მი ა ნი რჩე ვე ბი სათ ვის და სა თა ნა დო თა ნად გო მი სათ ვის ბრი ტა ნე თის ეროვ ნუ ლი ბიბ
ლი ო თე კა და მი სი თა ნამ შ რო მე ლი ქალ ბა ტო ნი ანა ხა თუ ნა ჭე ლი ძე, წიგ ნის დი ზა ი ნე რი ირაკ ლი 
ზამ ბა ხი ძე, რო მელ მაც გა მორ ჩე უ ლი მხატ ვ რუ ლი კონ ცეფ ცია წარ მო ად გი ნა, ყვე ლა ის ადა მი ა ნი 
ვინც თა ვი სი აქ ტი ვო ბით წიგ ნის გა მო ცე მის შე მომ წირ ვე ლი გახ და.

ალექ სან დ რე მი ქა ბე რი ძის აღ მო ჩე ნით და ბა დე ბუ ლი პრო ექ ტი ბრწყინ ვა ლედ ეხ მი ა ნე ბა ერთ 
ძველ ქარ თულ სიბ რ ძ ნეს, რო მელ შიც ნათ ქ ვა მია „ძალა მხო ლოდ ერ თო ბა ში ა“ 

გიორგი კალანდია
პროფესორი, ხელოვნების სასახლის დირექტორი



c
o

c
xal

i anbani

4

From The Editor

The Art Palace of Georgia has published many interesting titles in the last decade but the 
present publication still holds a special place. There is an interesting backstory to how it came 
to be. While working at the National Library of Ireland in 2015, I came across photocopies of 
four illuminated letters of the Georgian alphabet. They were unlike any I have seen before. 
Regrettably, no information on the origin of these photocopies was available  but the intricacy 
of design and mastery of execution all pointed to the uniqueness of these illuminations. These 
letters fascinated me so much that I became obsessed with finding the rest of the alphabet.   

I searched for them in many places, including at Asia Society and the British Museum and 
Library, but all in vain. Then, in 2018, I was surprised to hear about an inadvertent discovery 
made by Professor Alexander Mikaberidze of the Louisiana State UniversityShreveport at The 
Lilly Library of the Indiana University (Bloomington). While working on a separate project, he 
came across a passing mention of a Georgian manuscript in the Allen collection and decided 
to dig deeper into its provenance. Once realizing the importance of his find, Prof. Mikaberidze 
took it upon himself to restore this magnificent manuscript to its rightful place after a century 
of obscurity and anonymity. Thus, all of us now can behold Ioane Laradze’s whimsical alphabet, 
a truly unique and eyegrabbing treasure. 

I would like to express my gratitude to Professor Mikaberidze for collaborating with the Art 
Palace of Georgia on this publication. This unique manuscript is special to me for introducing 
me to another distinguished individual, Mrs. Tsira Kemularia, who selflessly does her best to 
promote Georgian culture abroad, including her tireless work on safeguarding the Wardrops’ 
legacy and everything that is a part of Georgia’s European heritage. Despite distances and 
time that separated us – Prof. Mikaberidze in the United States, Mrs. Kemularia in Britain and 
myself in Georgia  this project helped bring our aspirations to fruition. I truly believe the 
outcome is a beautiful and distinctive gift for the reader.

There are many people and institutions that deserve our special thanks. Foremost of them is 
The Lilly Library that preserved this unique Georgian manuscript for future generations. I also 
convey my special thanks to the British National Library, and to Ms. Anna Khatuna Chelidze 
in particular, for her support and valuable advice, as well as to the catalogue designer Irakli 
Zambakhidze, who presented a distinctive artistic concept. I am grateful to everyone who 
has contributed to the development and publication of this book. Born out of inadvertent 
discovery, this project brilliantly illustrates a Georgian proverb that “strength is only found in 
unity.”

George Kalandia 
Professor, Director of the Art Palace of Georgia
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გამომცემლისაგან

ძვირ   ფა  სო მკითხ   ვე  ლო,
თქვენს წი  ნა  შეა და  კარ   გუ  ლი სა  გან   ძუ  რის, ცოცხა  ლი ან   ბა  ნის, გან   სა  კუთ   რე  ბუ  ლი გა  მო  ცე  მა. ზო ო

მორ ფუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბე ბით გა ფორ მე ბუ ლი ან ბა ნის ნი მუ შებ მა დი დი ხნის შემ დეგ დღის სი ნათ
ლე იხი ლა. ეს ეროვ ნუ ლი სა გან ძუ რის გა მორ ჩე უ ლი ნი მუ ში  ლუ  ი  ზი  ა  ნის სახელმწიფო უნი  ვერ   სი  ტე 
ტის პრო  ფე  სო  რ მა,  ალექ   სან   დ   რე მი  ქა  ბე  რი  ძემ, ინ   დი  ა  ნას უნი  ვერ   სი  ტე  ტის ლი  ლის ბიბ   ლი  ო  თე  კა  ში 
აღ მო ა ჩი ნა. 

ამ შე  სა  ნიშ   ნავ წიგ   ნ   ში ყო  ველ ქარ   თულ ასონიშანს თან ახ   ლავს თა ვისი უნი კა ლუ რი ამ ბა ვი,  თუმ
ცა მა თი მიმ ზიდ ვე ლი ფორ მე ბი  მკითხ ვე ლის მო ხიბ ვ ლა სა და დატყ ვე ვე ბას უსიტყ ვო დაც ახერ ხებს.

ჩემ   თ   ვის დი  დი პა  ტი  ვია და მად   ლი  ე  რი ვარ, რომ შე  საძ   ლებ   ლო  ბა მო  მე  ცა, მე  თა  ნამ   შ   რომ   ლა სა 
ქარ   თ   ვე  ლოს ხე  ლოვ   ნე  ბის სა  სახ   ლის დი  რექ   ტორ   თან, პრო  ფე  სორ გი  ორ   გი კა  ლან   დი  ა  სა და პრო 
ფე  სორ ალექ სან დ რე მი  ქა  ბე  რი  ძეს   თან, რა  თა ამ ალ   ბო  მის გა  მო  ცე  მა შე  საძ   ლე  ბე  ლი გამ   ხ   და  რი  ყო.

ეს წიგნი შე  დე  გია იმ ში  ნა  გა  ნი, მგზნე  ბა  რე ენ   თუ  ზი  აზ   მი  სა, რომ   ლი  თაც გან   მ   ს   ჭ   ვა  ლუ  ლია საზღ   ვარ  
გა  რეთ მცხოვ   რე  ბი არა  ერ   თი ქარ   თ   ვე  ლი თა  ნა  მო  აზ   რე, რა  თა მსოფ   ლი  ოს წა  რუდ   გი  ნოს უნი  კა  ლუ  რი 
ქარ   თუ  ლი მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბა და კულ   ტუ  რა, რო  მე  ლიც მრა ვალ ფე რო ვა ნი აუდი ტო რი ის მო  ხიბ   ვ   ლას 
უზა დოდ ახერ ხებს. 

2018 წლის 19 მა  ისს, პრო  ფე  სო  რ დო  ნალდ რე  ი  ფილ   დი  სა და რო  ბერტ სკა  ლო  ნის მხარ   და  ჭე 
რით, კენ   ტის სოფელ სე  ვე  ნო  უკ   ში (დიდი ბრი  ტა  ნე  თი) ორ   გა  ნი  ზე  ბა გა  ვუ  წიე ღო  ნის   ძი  ე  ბას, რო  მე  ლიც 
ეძღ   ვ   ნე  ბო  და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს და  მო  უ  კი  დებ   ლო  ბის ას წლის   თავ   სა და ბრი  ტა  ნე  ლი დიპ   ლო  მა  ტის, სერ 
ოლი  ვერ უორ   დ   რო  პის ხსოვ   ნას. სპე  ცი  ა  ლუ  რი ფონ   დის შექ   მ   ნის იდეა სწო  რედ იქ გაჩ   ნ   და,  მიზანი 
იყო, რომ აღ   მოგ   ვე  ჩი  ნა და დაგ   ვე  ფი  ნან   სე  ბი  ნა მსგავ   სი გა  მო  ცე  მე  ბი, იმ ღვაწ   ლის გა  საგ   რ   ძე  ლებ  
ლად, რო  მე  ლიც სერ ოლი  ვერ უორ   დ   როპ   მა და მის   მა დამ, მარ   ჯო  რიმ დაგ   ვი  ტო  ვეს:  სა  ქარ   თ  
ვე  ლოს, მი  სი ენის, კულ   ტუ  რი  სა და მემ   კ   ვიდ   რე  ო  ბის იმ და  უ  ღა  ლა  ვი ზრუნ   ვი  სა და ხელ   შეწყო  ბის 
უკ   ვ   დავ   სა  ყო  ფად, რომ   ლის თვალ   სა  ჩი  ნო მტკი  ცე  ბუ  ლე  ბაა ოქ   ს   ფორ   დის უნი  ვერ   სი  ტე  ტის ბოდ   ლის 
ბიბ   ლი  ო  თე  კა  ში სა  ი  მე  დოდ და  ცუ  ლი კო  ლექ   ცი  ა.  

მას შემ   დეგ ვე  ძებ   დი შე  სა  ფე  რის პრო  ექ   ტებს მა  ნამ   დე, სა  ნამ 2018 წლის მი  წუ  რულს, არ გა  ვი  ცა  ნი 
პრო  ფე  სო  რი კა  ლან   დი  ა, რო  მელ   მაც მი  ამ   ბო პრო  ფე  სო  რი მი  ქა  ბე  რი  ძის დი  დე  ბუ  ლი წა  მოწყე  ბის შე 
სა  ხებ, რა  მაც ჩემ   ზე განსაკუთრებული შთა  ბეჭ   დი  ლე  ბა მო  ახ   დი  ნა. გა  ვაც   ნო  ბი  ე  რე, რომ ეს იყო პრო 
ექ   ტი, რო  მელ   საც ვერ ვუ გუ  ლე  ბელ   ვ   ყოფ   დი.

მსურს, უღ   რ   მე  სი მად   ლო  ბა გა  და  ვუ  ხა  დო ფონ   დის თი თო ე ულ მხარ   დამ   ჭერს, ინ   ს   ტი  ტუ  ცი ებს  სა 
ქარ   თ   ვე  ლო  სა და დიდ ბრი  ტა  ნეთ   ში, ყო  ველ ქარ   თ   ველ მე  წარ   მეს,  ყვე  ლას, ვინც მო  ნა  წი  ლე  ობ   და 
და გულ   შე  მატ   კივ   რობ   და ღო  ნის   ძი  ე  ბას, სა  დაც ამ უაღ   რე  სად მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან პრო  ექტს სა  ფუძ   ვე  ლი 
ჩა  ე  ყა  რა. მათ გა  რე  შე აღ   ნიშ   ნუ  ლი ის   ტო  რი  უ  ლი გა  მო  ცე  მა ვერ იარ   სე  ბებ   და.

ეს წიგ   ნი ასე  ვე წარ   მო  ად   გენს ნატ   ვ   რის ას   რუ  ლე  ბას სა  ქარ   თ   ვე  ლოს გა  მორ   ჩე  უ  ლი მეც   ნი  ე  რი  სა, 
ეროვ   ნუ  ლი მოღ   ვა  წი  სა და ქველ   მოქ   მე  დი  სა, ექ   ვ   თი  მე თა  ყა  იშ   ვი  ლი  სა, რო  მელ   საც სურ   და, სა  ი  მე 
დოდ და  ცუ  ლი, ძვირ   ფა  სი ხელ   ნა  წე  რი სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში ენა  ხა.

თქვენ წი ნა შე წარ   მოდ   გე  ნი  ლი ყო  ვე  ლი გა  ფორ   მე  ბუ  ლი ასონიშნის წყა  ლო  ბით და უბადლო 
პეტ   რე ლა  რა  ძის ბრწყინ   ვა  ლე წარ   მო  სახ   ვის დამ   სა  ხუ  რე  ბით, ყვე  ლა  ზე თვალ   წარ   მ   ტაც რე  ა  ლო  ბა  ში 
იმოგ   ზა  უ  რებთ... და გა  ეც   ნო  ბით ან   ბანს, რო  მე  ლიც აერ   თი  ა  ნებ   და, ასაზ   რ   დო  ებ   და და გან   საზღ   ვ   რავ  
და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს ბედს სა  უ  კუ  ნე  ე  ბის მან   ძილ   ზე... ეს გახ   ლავთ ან   ბა  ნი, რო  მე  ლიც გან   ძი  ვით უნ   და 
შე  ვი  ნა  ხოთ, მო  ვუფ   რ   თხილ   დეთ და მსოფ   ლი  ოს ისე  ვე გა  ვუ  ზი  ა  როთ, რო  გორც ამას, დღემ დე, ჩვე  ნი 
წი  ნაპ   რე  ბი აკე  თებ   დ   ნენ.

ცირა კემულარია
ლონდონი

2019
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From the Publisher

Dear Reader, 
You are presented with an extraordinary publication of a lost treasure, a Living Alphabet. The 

captivating origin of this mesmerising Georgian alphabet illustrated with zoomorphic figures 
has finally been brought to life.  This publication is a piece of Georgian history, seeking to 
retrieve a manuscript that has been overlooked for long time but has now been rediscovered 
at the Lilly Library of Indiana University by Prof. Alexander Mikaberidze of Louisiana State 
UniversityShreveport (USA).

In this magnificent book, every Georgian letter is illuminated with its own unique story 
which reaches readers across all linguistic and cultural boarders. 

I am honoured and grateful for the opportunity to collaborate with Prof. George Kalandia of 
Art Palace Museum of Georgia and Prof. Mikaberidze to enable publication of this album.

This publication is a result of a personal passion, one that is shared by many of my fellow 
Georgians living abroad, to show case unique Georgian heritage and culture that continue to 
enchant the world. 

On May 19th 2018, I organized, with the support of Prof. Donald Rayfield and Robert 
Scallon, an event in Sevenoaks, Kent (United Kingdom) dedicated to the Centenary of 
Georgia’s Independence and British diplomat Sir Oliver Wardrop’s legacy. The idea of setting 
up a special Fund was born there, with an aim of identifying and funding publications like this, 
to continue the legacy left by Sir Oliver Wardrop and his sister Marjory, in memory of their 
tireless promotion of Georgia, its language, culture and heritage, which is vividly evident in a 
collection so carefully preserved at the Bodleian Library, Oxford University. 

Ever since, I was in search of suitable projects until, in late 2018, I was introduced to Prof. 
Kalandia who told me about Dr. Mikaberidze’s great endeavour that struck a chord with me. I 
realized that this was a project I could not pass. 

I would like to extend my deepest gratitude to each individual donor to the Fund, institutions 
in Georgia and the UK, every Georgian entrepreneur – all who participated and supported 
the event where the seeds of this great project were planted. Without them this historical 
publication would not have been possible.

This book is also a fulfilment of a wish made by Georgia’s distinguished scholar and public 
benefactor, Ekvtime Takaishvili, who yearned to see this treasured manuscript back in Georgia.

Through every illustrated letter presented in front of you, you are taken on a most exquisite 
journey thanks to the talented Petre Laradze’s magnificent imagination which he so beautifully 
interlaced into every letter of this Georgian alphabet… alphabet which has united, cultivated 
and shaped Georgia for centuries… one which must be treasured, preserved and shared with 
the world, like many of our forefathers had done to date.

Tsira Kemularia
London 

2019
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წინასიტყვაობა

გამოჩენილი ქართველი სახელმწიფო 
მოღვაწის სულხანსაბა ორბელიანის  ქართული 
ენის ლექსიკონზე ბევრი რამ დაწერილა. 
ლექსიკონზე მუშაობა ორბელიანმა ჯერ 
კიდევ 1680იან წლებში დაიწყო მაგრამ მისი 
დასრულება მხოლოდ ევროპაში მოგზაურობის 
შემდეგ 1716 წელს მოახერხა. “სიტყვის კონა“ 
არაერთხელ გამოიცა1 და ეს ბეჭდური გამოცემები 
ეყრდნობოდა საქართველოში შემორჩენილ 
ხელნაწერებს. მაგალითად, რ. ერისთავი თავის 
1884 წლის გამოცემაში დაეყრდნო მელქისედეგ 
კავკასიძის მიერ 1758 წელს სანკტპეტერბურში 
გადაწერილ ასლს ხოლო ი. ყიფშიძის 1928 
წლის გამოცემას საფუძვლად ედო სულხან
საბა ორბელიანის ძმის, ზოსიმე ორბელიანის, 
მიერ 1727 წელს მოსკოვში გადაწერილი 
ხელნაწერი. 2018 წლის შემოდგომაზე ინდიანას 
უნივერსიტეტის სახელგანთქმული ლილის 
ბიბლიოთეკაში კვლევითი საქმიანობის დროს 
საშუალება მომეცა მენახა “სიტყვის კონის“ 
ხელნაწერი რომელიც დღემდე გამოუცემელი და 
დაუმსახურებლად მივიწყებულია.

ლილის ბიბლიოთეკა დაარსდა 1960 
წელს და მალევე გაითქვა სახელი როგორც 
საერთაშორისო მნიშვნელობის კვლევითმა 
ცენტრმა. მისი შექმნა უშუალოდ დაკავშირებულია 
ცნობილი ამერიკელი ბიზნესმენის ჯოსაია 
კირბი ლილის კერძო კოლექციასთან. ლილი 
მრავალი წლის განმავლობაში აგროვებდა 
ხელნაწერებს, ნაბეჭდ წიგნებს და სხვადასხვა 
სახის ანტიკვარულ ნივთებს. 19541957 წლებში 
მან საჩუქრად გადასცა ეს კოლექცია  რომელიც 
ამ დროისათვის ითვლიდა 20,000 მეტ წიგნს, 
17,000 მეტ ხელნაწერს, ასობით ნახატსა და 
გრავიურას, ინდიანას უნივერსიტეტს, რომელმაც 
მის საფუძველზე დაარსა ლილის ბიბლიოთეკა. 
დღეისათვის ბიბლიოთეკა ერთერთი ყველაზე 
მნიშვნელოვანი კვლევითი ცენტრია ამერიკაში 
და მოიცავს თითქმის ნახევარ მილიონ წიგნს და 
8 მილიონზე მეტ ხელნაწერს. 

ბიბლიოთეკის შენაძენთა შორის ჩვენთვის 
განსაკუთრებით საინტერესოა  ბრიტანელი 
1პირველი ბეჭდური გამოცემა მომზადდა ჯერ კიდევ 1884 წელს, 
რაფიელ ერისთვის რედაქტორობით და ალექსანდრე ეპისკოპოსის 
ხელშეწყობით. 1928 წელს შეიქმნა ახალი რედაქცია იოსებ 
ყიფშიძისა და აკაკი შანიძის ხელმძღვანელობით ხოლო 1949 
წელს ლექსიკონი გამოიცა სოლომონ იორდანიშვილის რედაქციით. 
მომდევნო სამოცი წლის განმავლობაში ასევე მომზადდა “სიტყვის 
კონის“ ახალი გამოცემები, მათ  შორის ი. აბულაძის და ა. შანიძის 
(1965 წ.), ს. ყაუხჩიშვილის (1967 წ.), ელ. მეტრეველის და ც.  
ქურციკიძის (19911993 წ.), რ. დანელიას (1993 წ.), ზ. აბაშიძე, მ. 
ჯანელიძე და ი. ხარშილაძის (2013 წ.).

ისტორიკოსის უილიამ ალენის პირადი ფონდი 
რომელიც მოიცავს როგორც ალენის პირად 
მიმოწერას და საბუთებს, ასევე მის მიერ 
შეძენილ სხვადასხვა ხელნაწერს და ისტორიული 
პიროვნებების წერილებს.2 

უილიამ ედვარდ დევიდ ალენი (William 
Edward David Allen) დაიბადა შეძლებულ
ბრიტანულ ოჯახში 1901 წელს; მამამისი უილიამ 
ედუარდ ალენი (18601919) იყო წარმატებული 
გამომცემელი რომელიც სათავეში ედგა საოჯახო 
კომპანიას David Allen & Sons. ალენმა მიიღო 
განათლება სახელგანთქმულ იტონის კოლეჯში 
და ადრეულ ასაკშივე დაინტერესდა ისტორიით; 
თვრამეტი წლის ასაკში  მან გამოსცა თავისი 
პირველი წიგნი “თურქები ევროპაში.“ 1920იან 
წლებში ალენი სათავეში ჩაუდგა David Allen & 
Sons და წარმატებით ხელმძღვანელობდა მას 
წლების განმავლობაში. ალენი ფინანსურად მუდამ 
უზრუნველყოფილი იყო და გააჩნდა საკმარისი 
ფინანსური სახსრები რათა თავის საყვარელი 
საქმისათვის  ხელნაწერების და ძველ ნაბეჭდი 
წიგნების შეგროვება  მიეხედა. ამავე დროს 
ალენი ბევრს მოგზაურობდა. 1920იან წლებში 
მუშაობდა ბრიტანული ჟურნალგაზეთების 
სპეციალურ კორესპონდენტად, მივლინებული იყო 
აფრიკაში, ახლო აღმოსავლეთსა და კავკასიაში; 
სწორედ ამ პერიოდში ეწვია ის აღმოსავლეთ 
თურქეთს და საქართველოს, შეიძინა არაერთი 
ხელნაწერი და ხატი,3 და გაეცნო საქართველოს 
ისტორიას და კულტურას.  ამავე დროს ალენმა 
დაიწყო ქართული ისტორიის კვლევა და 1932 
წელს გამოსცა თავისი ერთერთი ყველაზე 
ცნობილი წიგნი, ქართველი ხალხის ისტორია 
(History of the Georgian People). მომდევნო 
წლებში ალენი განაგრძობდა თავის კვლევით 
საქმიანობას და აქტიურად აგროვებდა მასალებს 
საქართველოზე, რის გამოც მისი კერძო კოლექცია 
ითვლებოდა ერთერთ საუკეთესოდ ევროპაში. 
ალენის კოლექციის დიდი ნაწილი საბოლოოდ 
აღმოჩნდა ინდიანას უნივერსიტეტის ლილის 
ბიბლიოთეკაში.4 
2მაგ. კოლექციაშია დაცული მეცხრე საუკუნის ყურანი, სპარსული 
და არაბული ხელნაწერები და მინიატიურები (1618 საუკუნეები), 
რუმინული, რუსული, და პოლონური სახელმწიფო და რელიგიური 
საბუთები, წესდებები და წერილები.  საბუთებს შორისაა ასევე 
ქართველი მკვლევარების (აკაკი შანიძის, პავლე ინგოროყვას, ვ. 
ნოზაძის) მოხსენებების ასლები. 
3მაგ. 1968 წელს ირლანდიის ეროვნულმა გალერეამ შეიძინა 
ალენის კოლექციაში დაცული ორი ათეული ხატი, რომელთა 
ნაწილი დღეს გამოფენილია ელექტრონულ გალერეაში: http://
onlinecollection.nationalgallery.ie/.
4ლილის ბიბლიოთეკამ “სიტყვის კონის“ ეს ხელნაწერი შეიძინა 
1952 წლის იანვარში როდესაც ალენმა ის გაიტანა ლონდონის 
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2018 წლის შემოდგომაზე სწორედ ამ 
კოლექციაში მუშაობისას შემხვდა ორი ქართული 
ხელნაწერი. პირველი ხელნაწერი (Allen mss. 
18) წარმოადგენს მომცრო ზომის “სამადლობელ 
წიგნს“ რომელიც თეიმურაზ ბატონიშვილმა 
საჩუქრად გადასცა სანკტ პეტერსბურგში 
მყოფ ბრიტანეთის დესპანს სერ გორ უსელის 
1815 წლის აპრილში; ხელნაწერი შედგება 55 
გვერდისაგან და შეიცავს რვა მინიატიურას. 
უფრო საყურადღებოა  მეორე ხელნაწერი (Allen 
mss. 22) რომელიც წარმოადგენს სულხან 
საბა ორბელიანის ქართული ლექსიკონის 
პირს. ლილის ბიბლიოთეკის თანამშრომლების 
ხელშეწყობით შევძელი ამ ხელნაწერის შესწავლა 
და მისი ნაწილის ელექტრონულ ფორმატში 
მოპოვება. 

ლილის ბიბლიოთეკაში დაცული “სიტყვის 
კონა“ წარმოადგენს ორბელიანის ნაშრომის 
ადრეულ ვერსია (ე.წ. B რედაქციას). მასში არ 
არის შესული საბოლოო ხელნაწერში დართული 
რამდენიმე ნაწილი, მათ შორის გეოგრაფიული 
სახელების სია რომელიც ორბელიანმა დაურთო 
ხელნაწერს ევროპაში მოგზაურობის შემდეგ. 

ხელნაწერი დიდი ტანისაა (33 სმ/13 დუიმი x 
21.5 სმ/8.5 დუიმი) და შეიცავს 326 ფურცელს. ის 
ჩასმულია ლამაზად მორთულ, ხის ტყავგადაკრულ 
ყდაში. სამწუხაროდ, გვერდების ნაწილი 
დაზიანებულია, მათი კიდეები მოცვეთილია 
და არაერთ გვერდს ატყვია სინესტის კვალი 
დაზიანება. თვით ტექსტი გადაწერილია ლამაზი 
მხედრული ხელით, წითელი და შავი მელნით, 
ქაღალდზე. ხელნაწერის პირველ გვერდზე 
მოყვანილია ანბანი და რიცხვები. მეექვსე გვერდზე 
შენიშვნები ქართულ გრამატიკაზე, ხოლო მერვე 
გვერდიდან იწყება ორბელიანის ანდერძი და 
შესავალი. ხელნაწერის 305306 გვერდებზეა 
ქართულ და თურქულ სიტყვათა სია (ოთხ წყებად), 
რომელსაც მოსდევს ზოდიაქოს ნიშნების სია 
და წლების და დღეების აღმნიშვნელი სიტყვები 
ქართულ, არაბულ, სპარსულ, ლათინურ, და 
სხვა ენებზე. 312ე გვერდიდან იწყება ქართულ
თურქული მოკლე ლექსიკონი. 

ეს ხელნაწერი დიდად საყურადღებოა თავისი 
უნიკალური საზედაო ასოებით რომელთა ანალოგი 
ქართულ ლიტერატურაში არ მოგვეპოვება. 
ერთობლივად ეს ასოები წარმოადგენენ 

სახელგანთქმულ სოტბის აუქციონზე. ჩემი მოთხოვნის საპასუხოდ 
სოტბის არქივმა მომაწოდა ამ აუქციონის დეტალები საიდანაც 
ირკვევა რომ ქართული ლექსიკონი გაიყიდა ინდური და სპარსული 
წარმოშობის ნივთებთან ერთად; იგი შეფასებული იყო 450 ფუნტ 
სტერლინგად, რაც სადღეისოდ დაახლოებით 12,000 ფუნტის 
ტოლფასია. იხ. CONE16, Orbeliani, Prince Sulkhan Saba. 
Dictionary. Archives of Sotheby’s Auction.

ქართული ანბანის ანტროპომორფული 
სახით წარმოსახვის უნიკალურ მცდელობას. 
ხელნაწერში სულ 37 დიდი მხედრული ასოა 
რომელიც შესრულებულია ფერადი მელნით. 
ასოები გაფორმებულია ანტროპომორფული და 
ზოომორფული გამოსახულებებით რომლებშიც 
შეინიშნება დასავლური და აღმოსავლური 
(კერძოდ სპარსული) ზეგავლენა. ზოგიერთი ასო 
წარმოადგენს მთელ სცენას; მაგალითად ასო 
ჯ წარმოდგენილია ჯოჯოხეთის სცენით ხოლო 
ასო ს ასახავს მსაჯულობის სცენას. ასოების 
ნაწილი არ არის დასრულებული: უ, ძ, ჯ, ჰ და  
ჵ  ფიგურების სახეები დაუსრულებულია; ფ, ქ, 
ყ, შ, ხ, ჴ  ნახევრად გაფერადებული მონახაზის 
დონეზეა ხოლო წ წარმოადგენს პირველად 
მონახაზს. მიუხედავად ამისა, მოხატული ასოები 
გამოირჩევა შესრულების გაწაფულობით, 
ოსტატობითა და გრაფიკული ნახატისა და 
ფერის ვირტუოზულობით. სამწუხაროდ ეს ანბანი 
დღემდე არ გამოქვეყნებულა, თუმცა უილიამ 
ალენმა გამოიყენა ოთხი ასო ილუსტრაციებად 
თავის ერთერთ გამოცემაში.5

ლილის ბიბლიოთეკის და სოტბის აუქციონის 
მასალებში აღნიშნულია რომ ეს ხელნაწერილი 
გადაწერილ იქნა 1724 წელს. ეს უდაოდ შეცდომაა. 
ხელნაწერის 324ე ფოლიოზე შემორჩენილია 
ანდერძი რომელიც გვამცნობს შემდეგს:
„აქა ესე დასრულდა, დიდება და ბუნებით ერთსა 

დასრულდა ლექსთა კონანი
ღირსმან ჰყოს, ადრე პოვნანი.
აღმაწერინა წიგნი ესე სასურსაწყურ
სატრფოჲ
მსაჯულმან საქართუჱლოჲსამან 
ბრძენმან ტომ
ორბელითმან მზეჭაბუკ. მე 
უუნდოესსა მონასა
სქეს ლარაძესა იოანეს: დაღაცათუ 
საზოგადობისა არა
მოსაწონ არს ნაღუაწნაწერი ესე, 
გარნა შესანდობელ
არს ბრალი უსწავლელობისა, უკეთუ 
არა იყოს
ნაშვი დაჴსნილობისა,
მონა ვარ უჴმარი და რომელი იგი 
თანამედვა, ყოფად ვჰყავ6“

5W.E.D. Allen, Russian Embassies to the Georgian Kings 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1970). ე. თაყაიშვილი 
ასევე აღნიშნავს რომ “ერთი ნიმუში ამ ლექსიკონის მხატვრული 
მეთაური ასოის, სახელდობრ ტ, ალენმა მოათავსა ახლად 
გამოსულს თავის საანტიქვარო კატალოგში, თუმცა ეს ასო აქ
ფერადებით არ არის წარმოდგენილი, როგორც დედანში.“ ჩანაწერი 
5, “ ლექსიკონი საბასულხან ორბელიანისა,“ ექვთიმე თაყაიშვილი, 
ემიგრანტული ნაშრომები (თბილისი: მეცნიერება, 1991).
6ხელნაწერის 325ე ფოლიოზე, ანდერძის მოპირდაპირე მხარეს  
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ამ ანდერძიდან ცხადი ხდება რომ 
ხელნაწერის დამკვეთი მზეჭაბუკ ორბელიანია 
ხოლო გადამწერია  იოანე ლარაძე. ორთავე 
პიროვნება მეთვრამეტე საუკუნის მეორე 
ნახევარში მოღვაწეობდა. ორბელიანი (გ. 
1794) იყო ქართლკახეთის მეფის ერეკლე IIის 
მდივანბეგი, რომელმაც სახელი გაითქვა თავისი 
მწიგნობრობითა და გონებამახვილობით. იოანე 
ლარაძე კი მეთვრამეტე საუკუნის მიწურულის 
ქართული მწიგნობრობის ერთერთი საუკეთესო 
წარმომადგენელია. ლარაძეები წარმოშობით 
სამეგრელოდან იყვნენ მაგრამ XVII საუკუნეში 
დასახლებულან საორბელიანოში. მეთვრამეტე 
საუკუნის მეორე ნახევარში ლარაძეები 
გვევლინებიან ქართლკახეთის სამეფო კართან 
დაახლოებულ პირებად. იოანეს და პეტრეს მამა,
გიორგი ლარაძე, იყო ქაიხოსრო ორბელიანის 
სარდალი, რომელმაც თავი გამოიჩინა 1747 
წელს და მეფე თეიმურაზ IIს ბრძანებით 
გადაყვანილ იქნა თბილისში, სადაც მან თავისი 
დიდი ოჯახი (ვაჟები დავითი, პეტრე, პავლე, 
იოსები, იოანე, იოსები, პეტრე და პაატა, 
ქალიშვილი ნინა) აღზარდა. ერეკლეს მეფობის 
პერიოდში ლარაძეებმა თავი გამოიჩინეს 
როგორც ერისკაცებმა და მწიგნობრებმა  
პეტრე ლარაძე იყო თეიმურაზ ბატონიშვილის 
აღმზრდელი და მეფის წიგნთსაცავის გამგე,7 
ხოლო მის ძმას იოანეს დაუწერია არაერთი 
ლექსი, რის გამოც იოანე ბატონიშვილი მას 
„მშვენიერ მწერალსაც“ უწოდებს. იოანეს 
ლიტერატურულ შემოქმედებაზე საუბრისას იოანე 
ბატონიშვილი ასევე აღნიშნავს, რომ “იოანე 
ლარაძე აღიზარდა საფილოსოფოსოსა სწავლასა 
შინა მზეჭაბუკ ორბელიანთან. იგი იყო მშვენიერი 
მწერალი და კარგი დიალიკტიკოსი“.8 ამრიგად, 
ლილის ბიბლიოთეკაში დაცული ხელნაწერი 
უნდა დათარიღდეს XVIII საუკუნის მიწურულით, 
სავარუდოდ 1794 წლამდე როდესაც მზეჭაბუკ 
ორბელიანი გარდაიცვალა. 

ხელნაწერის შიდა ყდაზე არსებული მინაწერის 
მიხედვით მეცხრამეტე საუკუნის მიწურულს იგი 
ეკუთვნოდა გიორგი ნიკოლოზის ძე ბაგრატიონ 
 “მე უუნდოესსა მონასა სქეს ლარაძესა იოანეს“ გასწვრივ  
არის კიდევ ერთი მინაწერი: “ვინ არიან იგინი რომელნი ჰაერად 
აღაფქვრევენ.“ ფოლიოს მეორე მხარესაა მინაწერი: “ეს არს 
ლექსთა კონანი, ვინც სრულობით ჰყო პოვნანი.“
7იხ. იზოლდა წაქაძე, “პეტრე ლარაძის ცხოვრებიდან და 
მოღვაწეობიდან,“ ლიტერატურული ძიებანი, 2005, N26; იზოლდა 
წაქაძე, “რამდენიმე შტრიხი პეტრე ლარაძის ცხოვრებიდან და 
შემოქმედებიდან,“ ლიტერატურული ძიებანი, 2002, N23; გიორგი 
კალანდია, “უნიკალური ქართული ხელნაწერი და ქართველი 
პოეტის დღემდე უცნობი მინიატურა,“ ისტორიანი (2014 წ. 
ოქტომბერი): 3036.
8იხ. ს. ცაიშვილი, “ძველი ლექსიკოგრაფიული ნაშრომი 
ვეფხისტყაოსანზე,“ მნათობი, 1984, N8.

მუხრანელს (18341882 წწ.), რომლის შვილი 
იყო ცნობილი ნიკო ბაგრატიონი  (1865
1933 წწ.). ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერებში 
არსებობს ძალიან საინტერესო მინიშნება თუ 
როგორ აღმოჩნდა ეს ხელნაწერი ბრიტანეთში. 
თაყაიშვილს შეუსწავლია ეს ხელნაწერი 
დაბა მუხრანში, მუხრანთბატონების ოჯახში. 
“ჩემი იქ ყოფნის დროს პატრონი სახლში არ 
დამიხვდა,“ აღნიშნავს მკვლევარი. “შემდეგ, 
როდესაც ტფილისში ვნახე, აღმითქვა შემოწირვა 
საისტორიოსაეთნოგრაფიო მუზეუმისათვის. 
‘მესტუმრეთ მუხრანში და მოგართმევთო’“ 
სამწუხაროდ თაყაიშვილმა ვერ შეძლო მუხრანში 
ჩასვლა რის გამოც ხელნაწერმა მალე დატოვა 
საქართველო. “მუხრანის ასულს9 წიგნი პარიზში 
მოეტანა, მისგან ხელნაწერი შეუძენია ინგლისელ 
ანტიქვარს ალენს... დიდ სამსახურს გაგვიწევს 
ალენი, რომ ყველა ასოს ამრიგად გადმოსცემდეს 
ერთს ალბომად.“10 

დიდი ქართველი მკვლევარის ამ სურვილს 
დაგვიანებით ვასრულებთ და წარმოგიდგენთ 
იოანე ლარაძის შესანიშნავ ანბანს.

ალექსანდრე მიქაბერიძე
ლუიზიანის სახელმწიფო უნივერსიტეტი11

9გაურკვეველია ვის გულისხმობს თაყაიშვილი. გიორგი ბაგრატიონ
მუხრანელი გარდაიცვალა 1882 წელს, ამიტომ თაყაიშვილი მას 
ვერ შეხვდებოდა მუხრანში. სავარაუდოთ საუბარია გიორგის 
შვილზე ნიკოლოზ ბაგრატიონმუხრანელზე (18651933 წწ) 
რომელსაც ჰყავდა ქალიშვილი ნატალია (19031979 წწ) რომელიც 
საფრანგეთში ცხოვრობდა ერთს ხანს და რომლის მეუღლე იყო 
ჟან ტურანჟენი (18851977 წწ.). მადლობელი ვარ ზაზა კიკნაძის ამ 
ინფორმაციის მოწოდებისათვის.  
10ჩანაწერი 5, “ ლექსიკონი საბასულხან ორბელიანისა,“ ექვთიმე 
თაყაიშვილი, ემიგრანტული ნაშრომები (თბილისი: მეცნიერება, 
1991). 
11მადლობა მინდა გადავუხადო ლილის ბიბლიოთეკის დირექტორს 
ჯოელ სილვერს და სპეციალური კოლექციების კურატორს სარა 
მაქელროი მითჩელს ამ ხელნაწერზე მუშაობისას გამჩენილი დიდი 
დახმარებისათვის. ასევე დიდი მადლობა საქართველოს ეროვნული 
არქივის სამეცნიერო განყოფილების უფროსს ქეთევან ასათიანს, 
რომელმაც დამაკვალიანა და გასცა პასუხი ჩემს არაერთ შეკითხვას.

პეტრე ლარაძე
მინიატურა ხელნაწერი “დილარიანიდან”

არჩილ გელოვანის კოლექციიდან
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Preface
Much has been written about the 

celebrated Georgian lexicographer Sulkhan 
Saba Orbeliani’s Dictionary of the Georgian 
Language. Orbeliani started working on his 
magna opus in the 1680s, but it was only in 
1716, after his return from a trip to Europe, 
that he was able to complete this work in 
Constantinople. A unique publication for its 
time, the Dictionary combined features of a 
lexicon and an encyclopedia, and exercised 
considerable influence on the development 
of the Georgian literature. The Dictionary is 
known in three principal redactions and has 
been published in multiple editions1 that 
were based on the surviving manuscripts in 
the Georgian museums and archives. Thus, 
R. Eristavi’s 1884 edition was based on the 
manuscript copied by Melkisedeg Kavkasidze 
in St. Petersburg in 1758, while I. Qipshidze’s 
1928 edition relied on the copy made by 
Orbeliani’s brother, Zosime Orbeliani, in 
Moscow in 1727. In the Fall of 2018, while 
researching at the famed Lilly Library 
(Indiana University), I was able to examine 
another copy of the Dictionary that has been 
all but overlooked in the Georgian academic 
community. 

The Lilly Library was established in 1960 
and quickly gained a reputation as one of 
the leading centers of research in North 
America. Its creation is innately connected 
to the private collection of Josiah K. Lilly, Jr., 
a successful businessman and owner of the 
Lilly Pharmaceuticals in Indianapolis. Lilly was 
an ardent bibliophile who collected books and 
manuscripts for most of his life; by the 1950s, 
his collection already included over 20,000 
books and 15,000 manuscripts, along with 
a unique collection of prints and paintings. 
Between 1954 and 1957, Lilly donated his 
collection to Indiana University, laying the 
foundation to the rare book and manuscript 
collection that soon became the Lilly Library. 
1The first printed edition, edited by R. Eristavi, appeared in 1884. 
In 1928, I. Qipshidze and A. Shanidze produced a new, more 
complete edition, but it was later supplanted by S. Iordanishvili’s 
1949 publication. Since then, half a dozen other editions have 
been published, including those edited by I. Abuladze and A. 
Shanidze (1965), S. Qaukhchishvili (1967), E. Metreveli and Ts. 
Kurtsikidze (19911993), R. Danelia (1993) and Z. Abashidze, 
M. Janelidze and I. Kharshiladze (2013).

Nowadays, the library is a worldrenowned 
repository of over 8 million manuscripts and 
over half a million books, as well as tens of 
thousands of mini books, puzzles, and sheets 
of music. Among the Lilly Library’s holdings 
is a former private collection of the British 
historian WED Allen, which contains not only 
private papers and correspondence, but 
also manuscripts and letters that Allen had 
acquired. 

William Edward David Allen was born 
into a welltodo British family in 1901. His 
father, William Edward Allen (18601919) 
was a successful publisher who managed the 
family’s publishing company, David Allen & 
Sons. The young Allen was educated at the 
famed Eton College and showed his passion 
for history at an early age; he was just 
eighteen years old when his first book, “The 
Turks in Europe,” was published. In the 1920s, 
Allen took charge of the family’s publishing 
business and successfully directed David 
Allen & Sons. His business acumen ensured 
that he was financially secure and could 
indulge his passion for collecting manuscripts 
and old books. In the 1920s, Allen also worked 
as a special correspondent for several British 
newspapers and travelled across North Africa, 
the Near East and Caucasus. It was then 
that he visited eastern Anatolia and parts of 
Georgia, acquired dozens of local artifacts 
and became fascinated with the history and 
culture of Georgia. After returning home, 
Allen began studying Georgian history and, in 
1932, he published one of his most famous 
books, History of the Georgian People. In later 
years, Allen continued to collect documents 
about Georgia, creating one of the best 
private collections in Europe, much of which 
eventually ended up at the Lilly Library. 

While researching in the WED Allen 
collection, I came across two Georgian 
manuscripts. The first one, Allen mss. 18, 
represents a miniature book identified as the 
Books of Thanks (“samadlobeli tsigni”), that 
Prince Teimuraz had presented to the British 
envoy Sir Gore Ouseley in St. Petersburg in 
April 1815; the manuscript comprises of 
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mere 55 pages, but includes eight miniature 
paintings. A far more important manuscript is 
Allen mss. 22, which is a copy of Orbeliani’s 
Dictionary of the Georgian Language. This 
manuscript is the Reduction B version of the 
Dictionary, and is thus missing some parts 
that Orbeliani had included in the final version 
of his work. The manuscript is rather large in 
size (33cm/13 inches x 21.5 cm/8.5 inches) 
and contains 326 folios. It still retains its 
original binding of black morocco over wooden 
boards, with gilt fan ornament in the center 
and border formed by repeated impressions 
of a drawerhandle tool. Unfortunately, some 
folio pages show signs of moisture damage 
and have ripped edges. The text itself is neatly 
written on paper in black ink, with initials 
and notes in red. Fol. 1 features Georgian 
alphabet and table of numerals; fol. 6 – notes 
on Georgian grammar; fol. 8 – introduction by 
Orbeliani; fol. 9 marks the starting point for 
the dictionary’s main text; fol. 304 includes a 
biographical sketch of Orbeliani, while fol. 5 
has a list of names in Turkish and Georgian; 
fol. 6 lists signs of the Zodiac and names of the 
years in Georgian, Arabic, Persian, and other 
languages. GeorgianTurkish vocabulary can 
be found on the last pages of the manuscript, 
which ends with a concise colophon. 

This manuscript is unique because of 
its large, colored initial letters that are 
unparalleled in the Georgian literature. As a 
whole, these illuminated letters represent a 
unique attempt to create an anthropomorphic 
version of the Georgian alphabet. The 
manuscript contains 37 letters that are 
drawn in Mkhedruli script. Each letter heads 
a relevant section of the dictionary and 
is decorated with anthropomorphic and 
zoomorphic figures that demonstrate clear 
influences from the Western and Eastern 
(especially Persian) artistic traditions. Some 
letters represent entire scenes; for example, 
the letter “jan” (ჯ) offers a glimpse of Hell, 
while the letter “san” (ს) depicts a king, 
rendering justice. Sadly, the calligrapher was 
unable to complete some of the letters; human 
figures remain incomplete in the letters “un” 
(უ), “dzil” (ძ), “jan” (ჯ), “hae” (ჰ) and “hoe” 

(ჵ);  the letters “pari” (ფ), “kan” (ქ), “qar” (ყ), 
“shin” (შ), “khan” (ხ), “khari” (ჴ) are drafts that 
are partially colored, and the letter “tsil” (წ) 
is only outlined. All of the illuminated letters 
are eyecatching and one cannot but marvel 
at their masterful compositions, artist’s sense 
of beauty, and meticulous execution. The 
alphabet has never been fully publicized and 
remains almost entirely forgotten.2

The Sotheby’s Auctions House, where this 
manuscript was sold in 1952,3 claimed that 
this manuscript was copied in 1724. It is, 
however, undoubtfully a  mistake. Fol. 324 
of the manuscript contains a colophon that 
clearly notes that the book had been copied by 
the scribe Ioane (John) Laradze at the request 
of Mzechabuk Orbeliani. Both individuals 
are well known to the Georgians scholars. 
Mzechabuk Orbeliani served as a mdivanbeg 
to King Erekle II of KartlKakheti (eastern 
Georgia), and was a famed bibliophile and 
writer. Ioane Laradze belonged to an eminent 
family of the Georgian scribes. The Laradzes 
were originally from the Samegrelo (Mengrelia, 
western Georgia) region, but settled in Kartli 
in the XVII century and served the Orbelianis, 
one of the great feudal houses of Georgia. 
In 1747, Ioane Laradze’s father, Giorgi, 
distinguished himself in the suppression of a 
rebellion and was asked by King Teimuraz II 
of KartliKakheti to join the royal court in Tiflis 
(Tbilisi). Giorgi had nine children that all went 
to become capable royal officials and scribes; 
Ioane’s brother, Peter Laradze, was tutor to 
Prince Teimuraz Bagrationi and served as the 
head of the royal library; he was a renowned 
calligrapher and scribe who had copied many 
manuscripts. Ioane Laradze also enjoyed 
a literary fame and the great Georgian 
encyclopedist and writer Ioane Batonishvili 
describes him as “a talented writer and a 
capable dialectician.” Laradze was a talented 
calligrapher and scribe, who had copied 
2WED Allen did include four illuminated letters as illustrations 
in one of his books. See W.E.D. Allen, Russian Embassies to the 
Georgian Kings (Cambridge: Cambridge University Press, 1970). 
In the early 20th century, Georgian historian Ekvtime Takaishvili 
noted that he had seen an antique books catalogue produced by 
WED Allen that featured the letter “tari” (ტ).
3It was sold for 450 pounds, an equivalent of more than 12,000 
pounds today. See CONE16, Orbeliani, Prince Sulkhan Saba. 
Dictionary. Archives of Sotheby’s Auction.
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many manuscripts, including the great Shota 
Rustaveli’s Vepkhistqaosani (The Knight in 
Tiger’s Skin) that is currently preserved at the 
Korneli Kekelidze Georgian National Centre of 
Manuscripts. Based on this information, we 
may conclude that the manuscript at the Lilly 
Library was commissioned in the concluding 
decades of the XVIII century, certainly before 
Mzechabuk Orbeliani’s death in 1794, and 
completed before Laradze’s own passing in 
July 1804. 

The manuscript contains an inscription 
(in Russian) that reveals that it belonged 
to “Prince Giorgi Nikolaevich Bagration
Mukhranskii.” Born in 1834, Prince Giorgi 
belonged to a cadet branch of the Georgian 
royal dynasty of Bagrationi, which sprang in 
XVI century and received in appanage the 
domain of Mukhrani located in Kartli; the 
family later split into several branches, with 
one of them, residing in Mukhrani, enjoying 
the status of princely nobility within the 
Russian Empire under the name of Bagration 
of Mukhrani (BagrationMukhranskii). Further 
details on the provenance of this manuscript 
can be found in the notes of the great 
Georgian historian Ekvtime Taqaishvili, who, 
at the start of the 20th century, organized wide 
ranging expeditions in an effort to identify and 
record Georgian cultural artifacts. Taqaishvili 
had seen this manuscript at the Bagration of 
Mukhrani estate in the village of Mukhrani. 
“The lord was not at home when I visited the 
estate,” observed the historian. “Later, while 
in Tiflis, I met him, and he promised to donate 
this manuscript to the historicethnographic 
museum; ‘come, visit me in Mukhrani and I 
will give it to you,’ he told me then.” However, 
Taqaishvili was unable to return to Mukhrani 
and later learned that “the lord’s daughter”4 
had taken the manuscript to Paris where she 
sold it to “the English antique books dealer, 
Allen.”

Describing unique features of this 
manuscript, Taqaishvili expressed his 
hope that “[Mr.] Allen would render us all a 
great service if he ever publishes all these 
4Taqaishvili does not mention any names, but he probably refers 
to Prince Giorgi’s granddaughter Nataly, who was married to 
a Frenchman. I am grateful to Zachary Kiknadze for providing 
details on the genealogy of the Bagration of Mukhrani family. 

[illuminated] letters in one album.” We 
thus fulfill the esteemed scholar’s wish and 
present Ioane Laradze’s marvelous alphabet 
to the public for the first time. 

  Alexander Mikaberidze
Louisiana State University-

Shreveport5

5I would like to thank Dr. Joel Silver and Ms. Sarah McElroy Mitchell 
of the Lilly Library at Indiana University (Bloomington, Indiana) 
for their support and help in researching this manuscript. I am 
also grateful to Mrs. Ketevan Asatiani of the National Archives 
of Georgia for her advice and help in transcribing parts of the 
manuscript. 

paje. 11
Petre Laradze

მინიატურა ხელნაწერი “დილარიანიდან”
არჩილ გელოვანის კოლექციიდან
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“სიტყვის კონა”  ანბანის კატალოგი 

“Sitkvis Kona”  Catalogue of the Alphabet
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საზედაო ასო “ანი” 
Illuminated letter “ani”
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საზედაო ასო “ბანი” 
Illuminated letter “bani”
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საზედაო ასო “განი” 
Illuminated letter “gani”
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საზედაო ასო “დინი” 
Illuminated letter “doni”
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საზედაო ასო “ენი” 
Illuminated letter “eni”
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საზედაო ასო “ვინი” 
Illuminated letter “vini”
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საზედაო ასო “ზენი” 
Illuminated letter “zeni”
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საზედაო ასო “ჰე” 
Illuminated letter “he”
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საზედაო ასო “თანი” 
Illuminated letter “tani”
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საზედაო ასო “ინი” 
Illuminated letter “ini”
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საზედაო ასო “კანი” 
Illuminated letter “kani”



c
o

c
xal

i anbani

58



The Living Alphabet

59



c
o

c
xal

i anbani

60



The Living Alphabet

61

საზედაო ასო “ლასი” 
Illuminated letter “lasi”
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საზედაო ასო “მანი” 
Illuminated letter “mani”
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საზედაო ასო “ნარი” 
Illuminated letter “nari”
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საზედაო ასო “ჲე” 
Illuminated letter “hie”
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საზედაო ასო “ონი” 
Illuminated letter “oni”
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საზედაო ასო “პარი” 
Illuminated letter “pari”
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საზედაო ასო “ჟანი” 
Illuminated letter “zhani”
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საზედაო ასო “რაე” 
Illuminated letter “rae”
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საზედაო ასო “სანი” 
Illuminated letter “sani”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “ტარი” 
Illuminated letter “tari”
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საზედაო ასო “უნი” 
Illuminated letter “uni”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “ფარი” 
Illuminated letter “p’ari”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “ქანი” 
Illuminated letter “k’ani”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “ღანი” 
Illuminated letter “ghani”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “ყარი” 
Illuminated letter “q’ani”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “შანი” 
Illuminated letter “shini”
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საზედაო ასო “ჩინი” 
Illuminated letter “chini”

Living Alphabet
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The Living Alphabet
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საზედაო ასო “ცანი” 
Illuminated letter “tsani”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “ძილი” 
Illuminated letter “dzili”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “წილი” 
Illuminated letter “ts’ili”

Living Alphabet
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საზედაო ასო “ჭანი” 
Illuminated letter “ch’ari”

Living Alphabet
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The Living Alphabet
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საზედაო ასო “ხანი” 
Illuminated letter “khani”
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საზედაო ასო “ჴარი” 
Illuminated letter “hari”
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The Living Alphabet
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საზედაო ასო “ჯანი” 
Illuminated letter “jani”
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The Living Alphabet
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საზედაო ასო “ჰაე” 
Illuminated letter “hae”

Living Alphabet
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The Living Alphabet

139

საზედაო ასო “ჰოე” 
Illuminated letter “hoe”

Living Alphabet
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ოქროს სპონსორები

•         ანი და გიორგი ავალიანები
•         ცირა კემულარია და რამაზ კარტოზია
•         გიორგი კუხალეიშვილი და 
           მარიკა კვირაია
•         ქეთი და ზეზვა მაღლაკელიძეები, 
           The Spice of Life
•         საქველმოქმედო ორგანიზაცია 
          Friends of Academic Research 
           in Georgia (“FaRiG”)
•         თამარ ლაცაბიძე
•         პროფ. ერიკ როჯერროზემბაუმი და       
           პროფ. თეა მიქიაშვილიროზემბაუმი

ფონდში შემომწირველები

• ნატო სარჯველაძევიკსი
• ნატალია გიორში
• ნელი ჩაჩიბაია
• თამარა დოლიძე
• გიორგი ყიფშიძე
• ირაკლი ყიფშიძე
• აზა კვინჩია
• რობერტ სკალონი
• ეკა ქამუშაძე და ნიკოლოზ ენუქიძე
• ლალი ჯაფარიძე
• პროფ.სიმონ სურგულაძე და
           პროფ. ქეთი ჭანტურია
• ნიკოლოზ შურღაია და ეკა მონიავა
• გიორგი ლალიაშვილი
• თამარა დოლიძედოლბაია
• თორნიკე  ლალიაშვილი
• ნანა სახლთუხუციშვილიელიოტი
• ანდრიუ კაკაბაძე
• ნათელა ნემეტიშევა
• ბესარიონ გაგუა
• მადონა ქობალია
• ეკატერინე და რიჩარდ კოკსი
• დავით ანთია და  ნინო გეგიძე
• თამარ  ლორთქიფანიძე
• თამარა ვეფხვაძე
• ელენე კალაძე კვიკე და 
           სებასტიან კვიკე
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პარტნიორები

• პიერ  რიფ და მადელინ მასგროუვი
• პროფ. ბექა კობახიძე
• ნიკოლოზ ალექსიძე
• ჯილიან ევისონი
• ერიკ ლი
• პროფ. დონალდ რეიფილდი
• პირველი ქართული სკოლა დიდ ბრიტანეთში
• ლალი ჭილაია
• თამრი ბზიავა
• დათო ტურაშვილი
• ლიზი კუხალეიშვილი
• ლიანა ჯიქიაგოგრიჭიანი და 
            ვახტანგ გოგრიჭიანი
• ანრი ქიქავა
• საქველმოქმედო ორგანიზაცია Friends of 
             Academic Research in Georgia FaRiG
• არმანდ ვონგი
• იური ნანიევი
• ია ღადუა
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• საქართველოს საელჩო დიდ ბრიტანეთში
• თბს ბანკი
• მაკო აბაშიძე, ბრიტანულქართული 
            სავაჭრო პალატა
• Taste of Georgia
• საქართველოს ხელოვნების სასახლე
• ანა თბილელი, Walnut & Spice
• მიხეილ ჭკუასელი, ჩაი „გურიელი“
• საქართველოს ევროპული 
            სკოლის მოსწავლეები
• თეა თვალავაძე, საქართველოს 
            ლიტერატურის მუზეუმი
•          მაკა მამისეიშვილი, 
            წიგნის სახლი ბახტრიონზე
• ნიცა ჩოლოყაშვილი
• გელა შეროზია და ქეთი კორტავა
• კაფე “კატალისტი”
• ნათია ჯალაღონია

Partners

• Per Reiff & Madeline Musgrove 
• Prof. Beka Kobakhidze
• Nikoloz Aleksidze
• Gillian Evison
• Eric Lee
• Prof. Donald Rayfield
• The First Georgian Supplimentary School 
• Lali Chilaia
• Tamri Bziava
• Dato Turashvili
• Lizzie Kukhaleishvili
• Liana JikiaGogritchiani & 
            Vakhtang Gogritchiani
• Anri Kikava
• Friends of Academic Research 
             in Georgia (FaRiG)
• Armand Wang
• Yuri Ananiev
• Ia Ghadua
• H.E. Justin McKensie Smith, 
            British Ambassador to Georgia
• H.E. Tamar Beruchashvili, 
            Georgian Ambassador to the UK
• Embassy of Georgia in the United Kingdom
• TBC Bank 
• Mako Abashidze, BritishGeorgian 
            Chamber of Commerce
• Taste of Georgia
• Georgian Art Palace
• Anna Tbileli, Walnut & Spice
• Michael Chkuaseli, Gurieli Tea
• Students of European School 
             of Georgia
• Thea Tvalavadze, 
            Literature Museum of Georgia
• Maka Mamiseishvili, 
             “House of Books on Bakhtrioni” 
• Nitsa Cholokhashvili
• Gela Sherozia & Katie Kortava
• Catalyst Café
• Natia Jalaghonia


