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ძვირფასო მკითხველო, 
დღეს, როდესაც საქართველო თანმიმდევრულად იმკვიდრებს ადგილს ერთიანი ევროპული ოჯახის წევრთა შორის, 

ჩვენ ვესწრაფვით საერთაშორისო საზოგადოებას უკეთ გავაცნოთ უძველესი და უნიკალური ქართული კულტურა, ჩვენი 
სამეცნიერო და სახელოვნებო ტრადიციები, ქვეყანაში დღეს მიმდინარე პროცესები და თანამშრომლობის პერსპექტივები.

ამ მხრივ განსაკუთრებული შესაძლებლობაა მსოფლიო კულტურული და ინტელექტუალური ცხოვრების უმნიშვნელოვანეს 
მოვლენაზე - ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე  ჩვენი ქვეყნის საპატიო სტუმრის სტატუსით მონაწილეობა.

მთელი წლის განმავლობაში გერმანიის სხვადასხვა ქალაქში წარმოდგენილი იქნება ქართული მეცნიერება, 
ლიტერატურა, თეატრი, მუსიკა, ფერწერა, არქიტექტურა, კინო, ფოლკლორი, სამუზეუმო კულტურა, სამზარეულო და სხვა. 

ამ ღონისძიებათაგან ერთ-ერთი ყველაზე ღირსშესანიშნავია ოფენბახის შრიფტის მუზეუმში ქართული ანბანისადმი 
მიძღვნილი გამოფენა. ასეთი მასშტაბის კოლექციას ხელოვნების სასახლე ევროპაში პირველად წარადგენს. ექსპოზიცია 
ათეულობით უნიკალურ ნივთს მოიცავს. მათი გაცნობა ვიზიტორს ერთ-ერთი უძველესი დამწერლობისა და მასზე 
დაფუძნებული კულტურის ხიბლსა და თვითმყოფადობას, ევროპულ ცივლიზაციასთან ჩვენს თანაზიარობას დაანახებს. 

თქვენ წინაშეა ამ გამოფენის გზამკვლევი, რომელიც საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის 
სამინისტროს მხარდაჭერით საქართველოს ხელოვნების სასახლემ მოამზადა. პროფესიონალთა გუნდი ერთი წლის 
განმავლობაში მუშაობდა, რათა  ღირსეულად წარმოეჩინა კაცობრიობის უნიკალური მემკვიდრეობა - მრავალსაუკუნოვანი 
ქართული ანბანი. 

მადლობას ვუხდი ავტორებსა და გამოფენის ყველა ორგანიზატორს, განსაკუთრებით კი ოფენბახის შრიფტის მუზეუმის 
დირექტორს, ბატონ შტეფან შოლტეკს, რომელმაც ფართოდ გაუღო კარი ქართულ კულტურას და მას ევროპული 
საზოგადოების წინაშე ღირსეულად წარდგომის საშუალება მისცა. 

დარწმუნებული ვარ, ამ კრებულის მკითხველი თუ გამოფენის სტუმარი არაერთ საინტერესო ფაქტს აღმოაჩენს, 
ქართული კულტურით უფრო დაინტერესდება, რაც ქართულ-ევროპულ ურთიერთობებს კიდევ უფრო შთამბეჭდავსა და 
მიმზიდველს გახდის. 

მიხეილ ბატიაშვილი
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრი

Dear reader, 
Today, with Georgia striving to establish its place among the members of the European family, we work to acquaint the international 

community with the ancient and unique culture of Georgia, our scientific and artistic traditions, current projects, and the prospects for 
future cooperation with our country.

In this regard, our being Guest of Honor at the Frankfurt Book Fair, an event among the world’s most important in terms of cultural 
and intellectual life, presents Georgia with a very special opportunity.

Throughout the year, in numerous German cities, Georgian science, literature, theatre, music, art, architecture, cinema, folklore, 
museum culture, and cuisine are being presented.

Among these many exciting events, the exhibition in the Klingspor Museum dedicated to the Georgian Alphabet is a particularly 
outstanding one, seeing a large-scale collection of dozens of unique exhibits presented by the Art Palace of Georgia for the very 
first time in Europe. By showing these to visitors, Georgia has a chance to introduce the international audience to the integrity and 
distinctiveness of one of the world’s oldest writing systems and to demonstrate its common roots with European civilization.

This guide was prepared by the Art Palace of Georgia with the support of the Ministry of Education, Science, Culture and Sport 
of Georgia. Throughout a whole year, a team of professionals worked with only one goal: to properly present the unique heritage of 
humanity, the centuries-old Georgian Alphabet. 

I would like to thank the authors and all the organizers of the exhibition, especially the Director of the Klingspor Museum in 
Offenbach, Mr. Stefan Soltek, who opened the door for Georgian culture to honorably represent itself before the European community. 

I believe the readers of this catalogue and visitors to the Klingspor Museum will discover many interesting facts about Georgian 
art and script. Both the exhibition and catalogue can play an important role in heightening Georgian-European relations, making the 
bond and understanding even more significant.

Mikheil Batiashvili
Minister of Education, Science, Culture and Sport of Georgia
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კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ოფენბახში ქართული ანბანის გამოფენაზე

კლინ გ შ პო რის მუ ზე უ მი ქა ლაქ ოფენ ბახ ში 1953 წელს და არ ს და და თავ და პირ ვე ლი სა ხელ წო დე ბა წიგ ნი სა და მი სი ბეჭ-
დ ვის  ხე ლოვ ნე ბის სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვ ნე ლო ბას გან საზღ ვ რავ და. აღ ნიშ ნუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა მარ თ ლე ბუ ლი იყო, 
რად გან მე-20 სა უ კუ ნის პირ ველ ნა ხე ვარ ში, კლინ გ შ პო რის შრიფ ტის სა ხე ლოს ნო ში წარ მო ე ბუ ლი პრო დუქ ცია წარ მა ტე ბით 
იყი დე ბო და გერ მა ნი ის საზღ ვ რებს მიღ მა. დღეს კი ოფენ ბახ ში შექ მ ნილ მა გერ მა ნულ მა შრიფ ტ მა   უფ რო მე ტი სა ზო გა დო 
მნიშ ვ ნე ლო ბა და აღი ა რე ბა მო ი პო ვა.

წლე ბის მან ძილ ზე სა ერ თა შო რი სო ურ თი ერ თო ბე ბი კი დევ გა ი ზარ და. აშ შ - დან, იაპო ნი ი დან თუ ევ რო პი დან მო სუ ლი 
ვი ზი ტო რე ბი კლინ გ შ პო რის მუ ზე უმ ში  წიგ ნის ბეჭ დ ვი სა და გა ფორ მე ბის თავ და პირ ველ ნი მუ შებს ეც ნო ბი ან და სწავ ლო ბენ. 

ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის სა ერ თა შო რი სო ბაზ რო ბის მხრი დან მი ღე ბუ ლი მხარ და ჭე რა კლინ გ შ პო რის მუ ზე უ მი სათ ვის სა-
პა ტი ო ა. მუ ზე უმ ში და ცუ ლი უნი კა ლუ რი კო ლექ ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ჩვე ნი სა გა მო ფე ნო დარ ბა ზე ბი ყო ველ წ ლი უ რად 
წიგ ნ სა თუ დამ წერ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ სხვა დას ხ ვა სა ინ ტე რე სო გა მო ფე ნებს მას პინ ძ ლობს.

ცნო ბი ლი გერ მა ნე ლი ტი პოგ რა ფის, დი ზა ი ნე რი სა და არ ქი ტექ ტო რის - პი ტერ ბრე ნე სის (1868-1940) სიტყ ვე ბი დღე საც 
აქ ტუ ა ლუ რი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა: “არქიტექტურულ ნა გე ბო ბა ზე და წე რი ლი სიტყ ვე ბი შე საძ ლოა ყო ველ თ ვის გა სა გე ბი არ 
იყოს, თუმ ცა, ამ სიტყ ვებ მა შე საძ ლოა შექ მ ნან და გა ამ დიდ რონ მთე ლი შე ნო ბის ვი ზუ ა ლი”. ში ნა არ სობ რი ვი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
გარ და ბრე ნე სი აღი ა რებ და სიტყ ვის ტი პოგ რა ფი უ ლი დამ წერ ლო ბის  მნიშ ვ ნე ლო ბას.

დღეს, კლინ გ შ პო რის მუ ზე უ მი მო რი გი სა ინ ტე რე სო ექ ს პო ზი ცი ის თ ვის ემ ზა დე ბა. მუ ზე უ მი სა და მი სი დამ თ ვა ლი ე რებ ლი-
სათ ვის კა ცობ რი ო ბის უნი კა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის - ქარ თუ ლი ან ბა ნი სა და დამ წერ ლო ბის წარ დ გე ნა უაღრე-
სად სა პა ტიო სა ჩუ ქა რი ა.

მად ლო ბას ვუხ დით ყვე ლა ჩვენს ქარ თ ველ პარ ტ ნი ორს, გან სა კუთ რე ბით კი საქართველოს განათლების, მეცნიერების, 
კულტურისა და სპორტის სამინისტროს, სა ქარ თ ვე ლოს წიგ ნის ეროვ ნულ ცენტრს და სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის  სა სახ ლეს. 

დოქტორი ფელიქს შვენკე, ოფენბახის ლორდ მერი  და კულტურის საქმეთა მდივანი

დოქტორი შტეფან შოლტეკი, კლინგშპორის მუზეუმი

Welcome to the Georgian Alphabet in Offenbach

Since it was funded in 1953 the Klingspor Museum in Offenbach was given the subtitle: International arts of the book and 
typography. This labeling was a wise decision.During the first half of the 20th century the success of the type foundry  Klingspor 
selling their products far beyond the borders of Germany was of an international dimension. Nearly worldwide the typefaces made in 
Offenbach were sold and established the international meaning of the firms’ name. 

Over the years the international relationships would grow. People from Japan, USA and Europe started to visit the Klingspor 
Museum, keen on studying its original graphics and books.

Reasonable support was and is offered by the International Frankfurt Book Fair. Announcing a guest country every year various 
programs were brought to the Klingspor Museum in relation with its highly qualified collection of some 80.000 items concerning the 
arts of writing and the book.

A very forward sentence came from Designer and architect Peter Behrens (1868 -1940) in the foreword to his “Behrens-Schrift 
(1902)”. He pointed out that written words on pieces of architecture, might they be read and understood or not, could have the 
potential power to enrich the visual awareness and aura of the whole of a building. Behrens evidently recognized this extra quality of 
the typographic letter and word beyond their actual meaning. He recognized this extra part of impressing appearance that could arise 
from a well done writing. This recognition has a strong meaning up today.

So when it now comes to such a wonderful chapter of the heritage of writing like the Georgian alphabet the expectation of 
something outstanding certainly will be fulfilled. 

Georgian art and design acting with the great history of the Georgian typefaces does mean a most delicate present to the 
Klingspor Museum and its visitors where ever they come from.

Warm regards and many thanks – that is what we want to express to our partners in Tbilisi, especially to the Ministry of Education, 
Science, Culture and Sport of Georgia, to the Georgian Book Centre and to the Art Palace of Georgia.

Dr. Felix Schwenke, lord mayor and secretary of culture of the city of Offenbach 
Dr. Stefan Soltek, Klingspor Museum
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2018 წლის ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს, როგორც სა პა ტიო სტუ მა რი ქვეყ ნის, პრე ზენ ტა ცი ის სლო-
გა ნი  Georgia Made by Characters ზუს ტად ასა ხავს იმ პა თოსს, რომ ლი თაც ქარ თ ვე ლი მწერ ლე ბი სა ერ თა შო რი სო მკითხ-
ვე ლის წი ნა შე წარ დ გე ბი ან. დი ახ, ქარ თულ მა ან ბან მა შექ მ ნა სა ქარ თ ვე ლო... ქარ თუ ლი კულ ტუ რა, რომ ლის იდენ ტო ბა საც 
ყვე ლა ეპო ქა ში ქარ თუ ლი ენა და დამ წერ ლო ბა გან საზღ ვ რავ და, უნი კა ლურ ან ბან ზე შექ მ ნი ლი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, 
რო მე ლიც მე- 5 სა უ კუ ნი დან დღემ დე უწყ ვე ტად იმა ვე ან ბა ნზე იქ მ ნე ბა და ვი თარ დე ბა.

გლო ბაზ ლი ზა ცი ის ეპო ქა ში კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის შე ნარ ჩუ ნე ბა მცი რე ერე ბის თ ვის ერ თ -ერ თი მთა ვა რი გა მოწ-
ვე ვა ა. ქარ თუ ლი დამ წერ ლო ბა და ენა, ჩვე ნი იდენ ტო ბის და სა ხელ მ წი ფო ებ რი ო ბის  მთა ვა რი მა ხა სი ა თე ბე ლე ბი, გან სა-
კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას, დაც ვას და გან ვი თა რე ბას სა ჭი რო ე ბენ. სიმ ბო ლუ რი ა, რომ კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის ევ რო-
პულ 2018 წელს (The European Year of Cultural Heritage 2018), რო მე ლიც ასე ვე სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის 100 
წლისთავს ემ თხ ვე ვა, სა ქარ თ ვე ლო ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა ზე სლო გა ნით Georgia Made by Characters წარ სდ გე ბა 
და თა ვის ამ ბავს 33 უნი კა ლუ რი ასო -ნი შ ნით მოყ ვე ბა.

გან სა კუთ რე ბით სა სი ხა რუ ლო ა, რომ ოფენ ბა ხის შრიფტის მუ ზე უმ ში ქარ თუ ლი დამ წერ ლო ბის ის ტო რი ის თ ვის მიძღ-
ვ ნილ გა მო ფე ნას, რო მე ლიც ფრან კ ფურ ტის წიგ ნის ბაზ რო ბა ზე სა ქარ თ ვე ლოს სა პა ტიო სტუ მა რი ქვეყ ნის პრე ზენ ტა ცი ას 
ეძღ ვ ნე ბა, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო კა ტა ლო გი და ამ შ ვე ნებს და უცხო ელ ვი ზი ტორს და მკითხ ველს სა ქარ თ ვე ლოს ის ტო რი ა ში 
უნი კა ლუ რი ქარ თუ ლი 33 ასო ნიშ ნით ამოგ ზა უ რებს, რად გა ნაც “საქართველოში არა ფე რი ისე არ ჰგავს სა ქარ თ ვე ლოს, 
რო გორც ქარ თუ ლი ან ბა ნი. არა ფე რი ისე არ ეხა მე ბა ქარ თულ სიტყ ვას და ქარ თულ ხა სი ათს, რო გორც ქარ თუ ლი ან ბა ნი 
და არა ფე რი არაა ისე ქარ თუ ლი, რო გორც ქარ თუ ლი ან ბა ნი...” (აკა მორ ჩი ლა ძე).

მედეა მეტრეველი
ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი

‘Georgia Made by Characters’ – the title of Georgia’s Honorary Guest Presentation at Frankfurt Book Fair in 2018, precisely reflects 
the pathos with which Georgian writers will be presented before the international reader. Yes, the Georgian alphabet created our 
country and our culture, whose identity in every epoch was defined by its language and writing. Georgian literary works have been 
created with this unique alphabet, which was formed and continuously developed from the 5th century.

The preservation of cultural heritage in an era of globalization is a top challenge for small nations such as ours. The Georgian 
language and writing - the main characteristics of our identity and statehood, need special care, protection and development. It is 
symbolic that in the Year of European Cultural Heritage 2018, which coincides with the 100th anniversary of Georgia’s Independence, 
with the slogan ‘Georgia Made by Characters,’ Georgia will present its unique alphabet and 33 living letters at the Frankfurt Book Fair.

This catalogue, which has been prepared in the framework of the exhibition in Klingspor Museum Offenbach, will unveil the unique 
history of 33 graphemes and their evolution. With this catalogue, the reader will easily discover Georgia, as ‘There is nothing more like 
Georgia as its own alphabet and nothing is more Georgian as its alphabet’. (Aka Morchiladze)

Medea Metreveli
Director of the Georgian National Book Center
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ქალაქ ოფენბახის შრიფტის მუზეუმი, ვფიქრობ, გამორჩეულ და განსაკუთრებულ გამოფენას მასპინძლობს.  ქართული 
მხარე ეროვნული დამწერლობისადმი მიძღვნილ ამ მასშტაბისა და მნიშვნელობის გამოფენას ევროპაში პირველად აწყობს, 
შრიფტის მუზეუმი კი გამორჩეულ დროს მასპინძლობს, 2018 წელს ხომ  საქართველო ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალზე 
საპატიო სტუმრის სტატუსით სარგებლობს. ეს შთამბეჭდავი წინსვლაა ქართული საგამომცემლო სექტორისთვის. იგი 
ეკონომიკურადაც მომგებიანია და ეროვნულ ლიტერატურასაც საერთაშორისო პოპულარიზაციის არნახულ შანსს აძლევს.  
2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველო 275 ათასზე მეტ პოტენციურ მკითხველს ხვდება, ეცნობა 7000-
ზე მეტ მონაწილეს. 

ზემოთქმულიდან გამომდინარე, ბუნებრივია, დაგეგმილ გამოფენას დიდი პასუხისმგებლობით მოვეკიდეთ. ამიტომაც 
სამუზეუმო თუ კერძო კოლექციებიდან უშურველად გამოვიტანეთ უნიკალური ხელნაწერები, პირველნაბეჭდი წიგნები, 
რარიტეტული გამოცემები, იშვიათი აფიშები და ასე შემდეგ. მინდა გამოვყო რამდენიმე მათგანი:

ქართულ-იტალიური ლექსიკონი, დაბეჭდილი 1629 წელს, რომში, კათოლიკობის გამავრცელებელი საზოგადოების 
სტამბაში. ლექსიკონი გამოსაცემად მოამზადა სტეფანო პაოლინიმ.  ამ დიდ ეროვნულ საქმეში მას ევროპაში ქართლ-
კახეთის მეფის თეიმურაზ I-ის ელჩი, ნიკიფორე ირბახი, იგივე ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილი ეხმარებოდა. სწორედ მან 
ჩამოასხმევინა ევროპელ ოსტატებს პირველი ქართული შრიფტი. რომში გამოცემული ლექსიკონი 3084 ქართულ სიტყვას 
შეიცავდა. ეს იყო შერჩეული ნაწილი იმ ქართული სიტყვებიდან, რომელიც ქართველმა ელჩმა ჩამოუწერა გამომცემლებს. 
წიგნი განკუთვნილი იყო საქართველოში სამოღვაწეოდ გასაგზავნი ევროპელი მისიონერების მოსამზადებლად. ლექსიკონი 
დაიბეჭდა  ქართული საერო ანბანის, შესაბამისი მხედრულის შრიფტით.

1643 და 1670 წლებში ევროპაშივე იტალიელი მისიონერი ფრანცისკო-მარია მაჯო ორჯერ გამოსცემს „ქართული ენის 
გრამატიკას“. წიგნში გამოყენებული იყო  როგორც ნუსხური, ასევე მხედრული ანბანი...

ოფენბახის შრიფტის მუზეუმში მოსული დამთვალირებელი ქართული ანბანის თავგადასავალთან ერთად გაეცნობა 
საქართველოს ისტორიასაც. ჩემთვის განსაკუთრებული და ამასთანავე სასიამოვნო პასუხისმგებლობა იყო ამ გამორჩეული 
გამოფენისათვის ჩემი კოლექციის საუკეთესო ნიმუშები წარმომედგინა. ფართო საზოგადოება მათ პირველად იხილავს და 
დარწმუნებული ვარ, ბევრ საინტერესოს შეიმეცნებს.

არჩილ გელოვანი
ხელოვნების სასახლის მზრუნველთა საბჭოს თავმჯდომარე

The Klingspor Museum in Offenbach city is hosting a distinctive and exclusive exhibition. This is the first time that Georgia has 
held an exhibition of this scale and significance in Europe, and the Klingspor Museum is to host the Georgian Script Exhibition at this 
important time, when our country is a guest of honour at the Frankfurt Book Fair 2018. This fact is an impressive advancement for 
the Georgian publishing sector; it is economically profitable and gives Georgian literature an unprecedented chance for international 
popularisation. In 2018, at the Frankfurt Book Fair, Georgia meets over 275,000 potential readers and more than 7,000 participants.

From the very beginning, our approach to the exhibition was taken with great responsibility. We took there numerous unique 
manuscripts, the first printed books, rare editions and posters from museum or private collections. I would like to highlight some of 
them:  In 1629, Stefano Paolini published a Georgian-Italian dictionary in Rome. This great national goal was fulfilled with the assistance 
of Niceforo Irbachi Giorgiano (Nikoloz Cholokashvili), the Georgian Ambassador in Europe. He was the one who had Georgian type face 
created by European masters. The dictionary contained 3084 words and was intended to be used by ambassadors and missionaries 
traveling to Georgia. 

In 1643 and 1670, Italian missionary Francisco-Maria Maggio published ‘The Georgian Grammar’ in Europe twice. Two Georgian 
alphabets - Nuskhuri and Mkhedruli - were used in the book. Consequently, together with the evolution of the Georgian alphabet, 
visitors to the Klingspor Museum will discover the history of Georgia.

For me, presenting the best artefacts from my collection at this important exhibition was a special and enjoyable responsibility.  
I believe this exhibition and catalogue will be interesting and educational for society as a whole. 

Archil Gelovani
Chairman of the Art Palace’s Board of Trustees
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ძვირფასო მკითხველო, 
თქვენ წინაშეა წიგნი, რომელსაც არაერთი თვის განმავლობაში ვამზადებდით. თავიდან იგი გამოფენის გზამკვლევად 

იყო ჩაფიქრებული, საბოლოო ჯამში კი ქართული ანბანისა და, აქედან გამომდინარე, ქართული კულტურის ილუსტრირებულ 
სამეცნიერო-პოპულარულ ნაშრომად იქცა.

გამოცემაში ბევრი ნიმუში პირველად იბეჭდება. ამ მხრივ აღსანიშნავია ხელოვნების სასახლის მზრუნველთა საბჭოს 
თავმჯდომარის არჩილ გელოვანის კოლექციის ძვირფასი ეგზემპლარები, რომელთაც უდიდესი მხატვრული, სამეცნიერო 
და კულტურული მნიშვნელობა გააჩნიათ.

სასიამოვნო მოვალეობად მიმაჩნია, მადლობა გადავუხადო საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და 
სპორტის მინისტრს ბატონ მიხეილ ბატიაშვილს და მინისტრის პირველ მოადგილეს, ბატონ მიხეილ გიორგაძეს, რომელთა 
მხარდაჭერითაც ამ  უაღრესად საპასუხისმგებლო პროექტს ჩვენმა მუზეუმმა ღირსეულად გაართვა თავი. 

მადლობა მინდა მოვახსენო წიგნის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელს, ქალბატონ დეა მეტრეველს, რომლის უშუალო 
მეცადინეობითა და ინიციატივით საქართველოს ხელოვნების სასახლე დაუკავშირდა ოფენბახის შრიფტის მუზეუმს და მისი 
საქმიანი პარტნიორი გახდა.

გამორჩეულ და ხაზგასასმელ მადლიერებას იმსახურებს ბატონი შტეფან შოლტეკი, გულისხმიერი ადამიანი, უმაღლესი 
დონის პროფესიონალი და ნიჭიერი გუნდის ხელმძღვანელი. მისმა დაუზარელმა თანადგომამ საშუალება მოგვცა, 
ღირსეულად წარმოგვეჩინა ევროპის ერთ-ერთ გამორჩეულ მუზეუმში ჩვენი უნიკალური ანბანის მრავალსაუკუნოვანი 
ისტორია.

მადლობას ვუხდი ყველა იმ ადამიანს, ვინც დაუზარლად თანამშრომლობდა ჩვენთან, მუზეუმში მოჰქონდა წინაპართა 
ნამუშევრები, ოჯახებში დაცული რარიტეტები და ის არტეფაქტები, რომლებიც ქართული შრიფტის თავგადასავალს 
მოგვითხრობდნენ. მათი და ხელოვნების სასახლის თანამშრომელთა მხარდაჭერის გარეშე ამ საპატიო მისიის 
განხორციელება კრებულის შემდგენლისა და გამოფენის კურატორებისათვის შეუძლებელი იქნებოდა.

მკითხველი და დამთვალიერებელი ქართული ანბანის ოდისეას უძველესი დროიდან თანამედროვე ხელოვნებამდე 
გაეცნობა. იხილავს ყველა ეპოქისათვის დამახასიათებელ თავისებურებებს, თვალს გაადევნებს ქართული წიგნისა თუ 
პერიოდიკის ბეჭდვის ისტორიას, გაეცნობა ქართული შრიფტის კორიფეთა ნაშრომებსა  და თანამედროვეთა  მიღწევებს.

 რა თქმა უნდა, ვერც გამოფენა და ვერც კრებული სრულად ვერ წარმოაჩენდა მრავალსაუკუნოვანი ქართული 
დამწერლობის მატიანეს. ჩვენ მხოლოდ ხელოვნების სასახლეში და კერძო კოლექციებში დაცული ნიმუშების მიხედვით 
ვცადეთ მეტ-ნაკლები სისრულით გადმოგვეცა ის ლამაზი თავგადასავალი, რასაც ქართული ანბანის სამი სახეობის 
ცოცხალი კულტურა ჰქვია. 

გიორგი კალანდია
პროფესორი, ხელოვნების სასახლის დირექტორი

Dear Reader, 
This catalogue took several months to prepare. It set out as a guide book to the exhibition but in the end, it became an illustrated 

scientific work of the Georgian alphabet and, therefore, Georgian culture.
Many samples are published for the first time within its pages. The precious items of the collection of Archil Gelovani, Chairman of 

the Art Palace’s Board of Trustees, have particular artistic, scientific and cultural value. 
I would like to express my gratitude to the Minister of Education, Science, Culture and Sport, Mr. Mikheil Batiashvili and to the First 

Deputy Minister, Mr. Mikheil Giorgadze; with their support, our museum managed to fruitfully complete this highly important project.
I also wish to acknowledge the Director of the Georgian National Book Center, Ms. Dea Metreveli. Her initiative gave the Art Palace 

of Georgia a chance to collaborate and become a good business partner with the Klingspor Museum in Offenbach.
A special acknowledgement must also be expressed to Mr. Stefan Soltek, an empathic person, professional and the leader of a 

talented team. His great support enabled us to present the centuries-old history of our unique alphabet in one of the most outstanding 
museums in Europe.

I thank the working team of the Art Palace of Georgia and all the people who cooperated with us, who brought the works of their 
ancestors, rare editions and artefacts to the Art Palace Museum. These artefacts reveal the history of Georgian writing and that is 
why, without their support, it would have been impossible for the catalogue compiler and exhibition curators to so well accomplish 
this honorary mission.

Through this book and exhibition, readers and visitors will discover the story of the Georgian alphabet. They will discover 
peculiarities of the most important developing epochs of Georgian writing, printing and script.

Of course, neither the exhibition nor the catalogue can demonstrate the entire ancient history of the Georgian alphabet. But by 
showing the unique artefacts preserved in the Art Palace of Georgia and within private collections, we have tried to tell you a beautiful 
story, which is called the three living cultures of the Georgian alphabet.

George Kalandia
Professor, Director of the Art Palace of Georgia
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ქარ თუ ლი ან ბა ნის თავ გა და სა ვა ლი ქარ თ ვე ლი ხალ ხის ის ტო რი ას ჰგავს — მა სა ვით ძვე ლია და სა ინ ტე რე სო. დღემ დე 
არ არ სე ბობს  ცნო ბა, რო მე ლიც ქარ თუ ლი ან ბა ნის წარ მო შო ბის ზუსტ თა რიღსა და შექ მ ნის გა რე მო ე ბას გად მოს ცემ და. 

დღე ი სათ ვის უძ ვე ლეს ქარ თულ წარ წე რად მიჩ ნე უ ლია იტა ლი ე ლი არ ქე ო ლო გის ვირ ჯი ლიო კორ ბოს მი ერ იუდე ის 
უდაბ ნო ში 1952 წელს აღ მო ჩე ნი ლი ქარ თუ ლი მო ნას ტ რის წარ წე რე ბი. ერ თ -ერ თი მათ გა ნი 430 წლით თა რიღ დე ბა და მას-
ში ბა კურ იბე რიე ლი მო იხ სე ნი ე ბა. 

ჩვენს დრომ დე მოღ წე უ ლი უძ ვე ლე სი ქარ თუ ლი მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი „შუშანიკის წა მე ბა ა“. 
 ავ ტორს, იაკობ ცურ ტა ველს ეს ჰა გი ოგ რა ფი უ ლი ძეგ ლი 476-483 წლებ ში უნ და და ე წე რა. 

ქარ თუ ლი დამ წე ლო ბის ის ტო რია სამ მნიშ ვ ნე ლო ვან ეტაპს იც ნობს. ესე ნი ა: ასომ თავ რუ ლი, ნუს ხუ რი და მხედ რუ ლი. 
ან ბა ნის თი თო ე ულ ამ სა ხეს  თა ვი სი გრა ფი კუ ლი  სტი ლი აქვს, თუმ ცა ყო ვე ლი მომ დევ ნო წი ნა მორ ბე დი სა გან გა მომ დი-
ნა რე ობს. ასე, რომ ნუს ხუ რი ან ბა ნი ასომ თავ რუ ლის გან ვი თა რე ბის შე დე გი ა, ხო ლო მხედ რუ ლი — ნუს ხუ რი სა. ეს სა ხეც ვ-
ლი ლე ბე ბი, რა თქმა უნ და, ქართველი ხალხის გა მარ ტი ვე ბუ ლი წე რი სა კენ მის წ რა ფე ბამ გა ნა პი რო ბა. ეს უკა ნას კ ნე ლი კი 
წიგ ნ ზე მზარ დი მოთხოვ ნი ლე ბით იყო ნა კარ ნა ხე ვი.

ასომ თავ რუ ლით შეს რუ ლე ბუ ლი ად რე უ ლი ნი მუ შე ბი ძი რი თა დად ძვე ლი ტაძ რე ბის კედ ლებ ზე გვხდე ბა. ამ მხრივ აღ სა-
ნიშ ნა ვია ბოლ ნი სის სი ო ნის 493-494 წლე ბის სამ შე ნებ ლო წარ წე რა და მცხე თის ჯვრის VI-VII სა უ კუ ნეების წარ წე რე ბი.  ასომ-
თავ რუ ლით შეს რუ ლე ბუ ლია არა ერ თი ძვირ ფა სი ხელ ნა წე რი. მათ შო რის აღ სა ნიშ ნა ვია სი ნას მთა ზე, წმინ და  ეკა ტე რი ნეს 
მო ნას ტ რის ბიბ ლი ო თე კა ში და ცუ ლი IX-X სა უ კუ ნე ე ბის ხელ ნა წე რე ბი. ასომ თავ რულ მა ან ბან მა თა ვი სი მნიშ ვ ნე ლო ბა დღემ-
დე შე ი ნარ ჩუ ნა თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ საეკლესიო არ ქი ტექ ტუ რა სა და ხატ წე რა ში. ასომ თავ რუ ლის გრა ფი კუ ლი მო ხა ზუ-
ლო ბა მარ ტი ვი ა,  ნა წარ მო ე ბია წრი სა და სწო რი ხა ზის გან, ყვე ლა ასო- ნი შა ნი ერ თი სი მაღ ლი სა ა, ისი ნი ხე ლის რამ დე ნი მე 
აღე ბით სრულ დე ბა.

ნუს ხუ რი დამ წერ ლო ბის ნი მუ შე ბი IX სა უ კუ ნი დან გვხვდე ბა. იგი მარ ჯ ვ ნივ გა დახ რი ლი დამ წერ ლო ბა ა. ამას თა ნა ვე, ასო-
ე ბი გაბ მით იწე რე ბა. 

ნუს ხუ რი დამ წერ ლო ბა ქარ თუ ლი ან ბა ნის გან ვი თა რე ბის მე ო რე სა ფე ხუ რი ა. „ნუსხური“ ნა წარ მო ე ბია სიტყ ვი სა გან 
„ნუსხა“, რაც XVIII საუკუნის ქართველი მწერლისა და მეცნიერის სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის გან მარ ტე ბით, სწრაფად ნა-
წერს ნიშ ნავს. გარ და ამი სა, ნუს ხა ერ ქ ვა დე დან საც. „ნუსხური“, რო გორც დამ წერ ლო ბის ერ თ -ერ თი სა ხე ო ბის აღ მ ნიშ ვ ნე-
ლი ტერ მი ნი, ძველ ხელ ნა წე რებ ში არ ჩანს, იგი უფ რო გვი ან პე რი ოდ ში ჩნდე ბა. ნუს ხურ დამ წერ ლო ბას ხში რად მო იხ სე ნი-
ე ბენ „ნუსხა-ხუცურის“ სა ხელ წო დე ბით.

უძველესი ნუსხური წარწერა ატენის სიონის ერთ-ერთ კედელზეა, იგი 853 წლით თარიღდება. ხელ ნა წე რე ბი დან კი 
პირ ვე ლი ნი მუ ში 864 წლის სი ნუ რი მრა ვალ თა ვის ან დერ ძ ში ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა ის გა რე მო ე ბა, რომ ნუს ხუ რად გა და წე რი ლია 
ან დერ ძის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლი, უდი დე სი ნა წი ლი კი ასომ თავ რუ ლი დამ წერ ლო ბი თაა შეს რუ ლე ბუ ლი. სა ქარ თ ვე ლო ში 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ნუს ხუ რად და წე რი ლი იური დი უ ლი დო კუ მენ ტი და ვით აღ მა შე ნებ ლის (1089-1125) ან დერ ძი ა, რო მე-
ლიც მე ფემ ში ომ ღ ვი მის ლავ რას  უწყა ლო ბა.

 X სა უ კუ ნი დან არა ერ თი ნუს ხუ რი ხელ ნა წე რია შე მორ ჩე ნი ლი, მათ შო რის გან სა კუთ რე ბუ ლი აღ ნიშ ვ ნის ღირ სია სი ნუ რი 
ლექ ცი ო ნა რი, სი ნუ რი ოთხ თა ვი (978 წე ლი), ოშ კის ბიბ ლია (978 წე ლი), ჭილ -ეტ რა ტის იად გა რი და სხვა. ის ხელ ნა წე-
რე ბი, რომ ლებ შიც ტექ ს ტის ნა წი ლი ნუს ხუ რი ა, ნა წი ლი კი ასომ თავ რუ ლი (მაგალითად, სვა ნუ რი მრა ვალ თა ვი), კარ გად 
გვიჩ ვე ნებს ქარ თუ ლი ან ბა ნის გან ვი თა რე ბის ის ტო რი ას და გრა ფი კუ ლი გარ დაქ მ ნის საკ მა ოდ სა ინ ტე რე სო ეტა პებს. ამ 
სა ყუ რადღე ბო მოვ ლე ნის  დაკ ვირ ვე ბა  სა უ კე თე სოდ შე იძ ლე ბა კიდევ იმ ხელ ნა წე რებ ში, სა დაც ტექ ს ტი ასომ თავ რუ ლი თაა 
გა და წე რი ლი, ტექ ს ტებ ში გა მორ ჩე ნი ლი ან და ზი ა ნე ბუ ლი სიტყ ვე ბი კი ნუს ხუ რი დამ წერ ლო ბი თაა აღ დ გე ნი ლი.

ისე ვე რო გორც ასომ თავ რუ ლი, ნუს ხუ რიც დღემ დე ცოცხა ლი ა. სა ქარ თ ვე ლოს მარ თ ლ მა დი დე ბე ლი ეკ ლე სია ლი ტურ გი-
კუ ლი წიგ ნე ბი სათ ვის ახ ლაც ნუს ხურ სა ბეჭდ შრიფტს იყე ნებს.

მხედ რუ ლი თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ან ბანს ეწო დე ბა. მი სი პირ ვე ლი ნი მუ შე ბი X სა უ კუ ნი დან გვხდე ბა, ერ თ -ერ თი ასე-
თია ატე ნის სი ო ნის წარ წე რა, რო მე ლიც 982–986 წლე ბით თა რიღ დე ბა. მხედ რუ ლი კა ლიგ რა ფი ის გა მორ ჩე ულ ნი მუ შად 
ით ვ ლე ბა მე ფე ბაგ რატ IV-ის (1027-1072) მი ერ გა ცე მუ ლი ორი სი გე ლი, სა დაც კარ გად ვხე დავთ ნუს ხურ სა და მხედ რულს 
შო რის გარ დამა ვალ გრა ფე მებს. მხედ რუ ლი დამ წერ ლო ბით შეს რუ ლე ბუ ლი ად რე უ ლი ნი მუ შე ბი ძი რი თა დად ის ტო რი უ ლი 
სა ბუ თე ბის, ხელ ნა წერ თა მი ნა წე რე ბი სა და წარ წე რე ბის სა ხი თაა წარ მოდ გე ნი ლი.

ეს ან ბა ნი ხუ ცუ რი დან გან ვი თარ და. მხედ რუ ლი დამ წერ ლო ბის ფორ მე ბი მარ ტი ვი ა. ასო თა მო ხა ზუ ლო ბა ნი ვერ ტი კალ-
ზეა აგე ბუ ლი და  კონ ტუ რე ბი მომ რ გ ვა ლე ბუ ლი ა, ისი ნი ერ თი ან მო ნა ხაზს ქმნი ან, თუმ ცა წე რის დროს სხვა დას ხ ვა სი მაღ ლეს 
იკა ვე ბენ. 

ტერ მი ნი „მხედრული“ გვი ან დე ლია და იგი პირ ვე ლად XIV სა უ კუ ნე ში დას ტურ დე ბა. სიტყ ვა „მხედრული“ ამ პე რი ო დის 
ძეგ ლებ ში გა მო ი ყე ნე ბა „ხუცურის“ სა პი რის პი რო მნიშ ვ ნე ლო ბით, რო გორც სა ე რო და ნიშ ნუ ლე ბის დამ წერ ლო ბა. მომ დევ-
ნო სა უ კუ ნე ებ ში მხედ რუ ლი იმ დე ნად პო პუ ლა რუ ლი გახ და, რომ მან მთლი ა ნად მო იც ვა ქარ თუ ლი სამ წერ ლო ბო ენა. მნიშ-
ვ ნე ლო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ძეგ ლე ბი თუ გა მორ ჩე უ ლი პო ე ზი ის ნი მუ შე ბი მხედ რუ ლი ან ბა ნით და ი წე რა. XIX სა უ კუ ნის II 
ნა ხე ვარ ში ქარ თუ ლი ეროვ ნულ-გან მან თა ვი სუფ ლე ბე ლი მოძ რა ო ბის ლი დე რის ილია ჭავ ჭა ვა ძის (1837-1907) თა ოს ნო ბით 
გან ხორ ცი ელ და მხედ რუ ლის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რე ფორ მა. კერ ძოდ, ან ბა ნი დან ამოი ღეს ის 5 მოძ ვე ლე ბუ ლი ასო, რო მე ლიც 
სა მეტყ ვე ლო ქარ თულ ენა ში აღარ გა მო ი ყე ნე ბო და.

2016 წლის ბო ლოს ეთი ო პი ის დე და ქა ლაქ ადის-აბე ბა ში იუნეს კოს არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის 
დაც ვის მთავ რო ბა თა შო რი სმა კო მი ტეტ მა მე-11 სე სი ა ზე „ქართული ან ბა ნის სა მი სა ხე ო ბის ცოცხა ლი კულ ტუ რა“ კა ცობ რი-
ო ბის არა მა ტე რი ა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის წარ მო მად გენ ლო ბით ნუს ხა ში შე ი ტა ნა.
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There is an apparent similarity between the Georgian alphabet and the Georgian people – they both are very old and very 
interesting. The origin of the Georgian script is poorly known, and no full agreement exists among Georgian and foreign scholars as to 
the date of its creation, who designed the script, and the main influences on that process.

Letters found on the walls of a Georgian monastery, discovered by the Italian Archaeologist Virgilio Corbo in the Judean Desert in 
1952, are considered to be the oldest Georgian inscription. One of them is dated to 430 AD and refers to Bacurius the Iberian.

The earliest surviving extant piece of Georgian literature is ‘Martyrdom of the Holy Queen Shushanik,’ purported to have been 
written between 476 and 483 AD by Iakob Tsurtaveli (Jacob of Tsurtavi).

There are three important periods in the history of Georgian writing: Asomtavruli, Nuskhuri and Mkhedruli. Each of these alphabets 
has its own graphic style, though each subsequently follows the predecessor. The Nuskhuri alphabet was formed because of the 
development of Asomtavruli; and the Mkhedruli alphabet was created after the development of Nuskhuri. The main reason for these 
modifications was the aspiration of the Georgian people to refine and simplify their writing system. 

Early samples of Asomtavruli inscriptions are mainly found on the walls of old churches. In this regard, inscriptions on the walls of 
the Bolnisi Sioni Cathedral dated 493-494 AD, and the inscriptions of the VI-VII cc. on the Jvari Monastery in Mtskheta, are especially 
important.

Many old and precious manuscripts were created in the Asomtavruli alphabet. Among them we can boldly distinguish manuscripts 
from the IX-X cc. preserved in the library of St. Catherine’s Monastery on Mount Sinai. In the modern Georgian ecclesiastical architecture 
and iconography, the Asomtavruli alphabet still maintains its significance.

The graphic structure of the Asmotshvili letters is simple: they are made through circles and straight lines; all letters are of equal 
height and they are written with several hand strokes. 

Samples of the Nuskhuri script are dated the IX c. The letters here are tied and bent to the right.
The Nuskhuri alphabet is the second stage of the development of the Georgian alphabet. ‘Nuskhuri’ is formed from the word 

‘Nuskha’, which, according to 18th century Georgian scholar and writer Sulkhan Saba Orbeliani, means ‘rapid writing’. The Nuskhuri 
alphabet is often referred to as ‘Nuskha-Khutsuri’.

The oldest Nuskhuri inscription appears in 853 AD and was found on the wall of the Ateni Sioni Church. The first manuscript with 
the Nuskhuri alphabet is the testament of ‘Sinuri Mravaltavi’ (864 AD). It is noteworthy that only a small portion of the testament is 
written in Nuskhuri letters, and the majority using the Asomtavruli script.

The most famous legal document written using Nuskhuri letters is the testament of David IV of Georgia (1089-1125), which the 
king gifted to the Shio-Mgvime Monastery.

The transitional period of the Georgian Alphabet can be best seen in manuscripts where the text is copied from Asomtavruli and 
words lost or damaged in the text are restored using the Nuskhuri script. Among unique manuscripts dated the X century, it is very 
interesting that in some, after damage, Asomtavruli letters are replaced by Nuskhuri. 

Like Asomtavruli, Nuskhuri is still a living alphabet as the Georgian Orthodox Church still uses Nuskhuri script for liturgical books.
Mkhedruli is the name of the modern Georgian alphabet. The first samples of it were found on the wall of the Ateni Sioni Church 

dating back to 982-986 AD. 
Early samples of the Mkhedruli script are mainly found in historical documents - in old manuscripts presented as notes and 

inscriptions.
Outstanding patterns of Mkhedruli calligraphy are seen in two royal charters of Bagrat IV of Georgia (1027-1072), where we find 

graphemics’ transition from Nuskhuri to Mkhedruli scripts.
The term ‘Mkhedruli’ comes from the XIV c.  In the literary works of this period, this word is used as an opposite of ‘Khutsuri’ and 

as the secular writing system. 
In the following centuries, the Mkhedruli alphabet became so popular that it was fully embedded in Georgian literature writing; 

during this time, all significant literary works and poems were written using this alphabet.
In the late XIX c., an important reform of the Mkhedruli alphabet was implemented by Ilia Chavchavadze (1837-1907), the leader 

of the Georgian National Movement, whereby five old letters which were no longer in use were removed from the alphabet.
At the end of 2016, UNESCO added the Georgian alphabet to its list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity. The decision 

came after the 11th session of the UNESCO Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, 
held in the Ethiopian capital Addis Ababa.
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ასომთავრული წარწერა ბირ ელ-ყუთის ქართული მონასტრის 
სატრაპეზოს მოზაიკურ იატაკზე. 430 წელი.
იერუსალიმის ფრანცისკანელთა მონასტრის სიძველეთა მუზეუმი

ასომთავრული სავედრებელი წარწერა ბოლნისის სიონის
ტაძრის აღმოსავლეთ ფასადზე.  493-503 წლები

ასომთავრულით შესრულებული სათაური, თავსამკი ორნამენტი 
და მხატვრული საზედაო ასო “წ”. ხუცური ხელნაწერი 
ოთხთავიდან. XII-XIII საუკუნეები. ლეილა ქავთარაძისეული 
ასლი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია.

Asomtavruli inscription on the floor of Bir el Quitt monastery. 430 AD.
Museum of the Studium Biblicum Franciscanum in Jerusalem.

Inscription of the prayer on the east façade 
of Bolnisi Sioni Church. 493-503 AD.

Title in Asomtavruli and text in Khutsuri letters.
Gospel. XII-XIII cc. Copy of Leila Kavtaradze
Collection of the Art Palace of Georgia
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დიმიტრი ყიფიანის (1814-1887) სამგზავრო ნესესერი. 
გვირგვინის ქვეშ ასომთავრული ანბანით გამოყვანილია 
მფლობელის სახელი და გვარი. XX საუკუნის დასაწყისი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Traveling necessary of Dimitri Kipiani (1814-1887)
Under the crown, the name of the owner 
is written in the Asomtavruli script. Early XX c.
Collection of the Art Palace of Georgia
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ასომთავრული საზედაო, მხატვრული ასოები. 
ხელნაწერიდან: მოქვის ოთხთავი. 1300 წელი 
რენე შმერლინგის (1901-1967) მიერ შედგენილი ტაბულა 

მოქ ვის ოთხ თა ვი ერ თ -ერ თი გა მორ ჩე უ ლი ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი ა. იგი სა ქარ თ ვე ლოს ძირ ძ ველ ტე რი ტო რი ა ზე, აფხა-
ზეთ ში, მოქ ვის მო ნას ტერ ში 1300 წელ საა გა და წე რი ლი. ხელ ნა წე რის ზო მე ბი 30 X 23 სან ტი მეტრს შე ად გენს. წიგ ნი შე ი-
ცავს 328 პერ გა მენ ტის ფურ ცელს. ტექ ს ტი ნუს ხუ რია და თი თო ე ულ გვერ დ ზე გა ნა წი ლე ბუ ლია ორ სვე ტად. ეს ქარ თუ ლი 
ხელ ნა წე რი ლა მა ზი კა ლიგ რა ფი უ ლი ხე ლი თაა შესრულებული და მდიდ რუ ლად ორ ნა მენ ტი რე ბუ ლი დე კო რით გა მო ირ ჩე-
ვა. სა ხა რე ბის დასაწყისში ათი ლა მა ზად შემ კუ ლი კა მა რა ა. ყო ვე ლი ახა ლი თა ვი იწყება ასე ვე მდიდ რუ ლი თავ სარ თე ბით 
(თავსამკაულებით). 

ნუს ხურ ტექ ს ტ ში აბ ზა ცე ბის თავ ში მრავ ლა დაა სა ზე დაო ასო ე ბი. მა თი სა ერ თო რა ო დე ნო ბა  531-ს შე ად გენს და ამ 
მხრივ ოთხ თა ვი ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლია  შუა სა უ კუ ნე ე ბის ხელ ნა წე რებ ში. სა ზე დაო ასო ე ბი ძი რი თად ფრინ ველ-
თა და ცხო ველ თა გა მო სა ხუ ლე ბე ბი სა გან შედ გე ბა.

მოქ ვის ოთხ თა ვი გა და წე რი ლია და ნი ელ მოქ ვე ლი ეპის კო პო სის დაკ ვე თით. ამა ზე მი უ თი თებს ხელ ნა წე რის ბო ლო 
გვერ დი, რო მელ ზე დაც გა მო სა ხუ ლია ღვთის მ შო ბე ლი ყრმით და თა ვად და ნი ელ ეპის კო პო სი. მღვდელ თ მ თავ რის გა მო-
სა ხუ ლე ბა ზე ზე მო დან ასომ თავ რუ ლი წარ წე რა ა, რო მე ლიც ქა რაგ მის გახ ს ნით ამ გ ვა რად იკითხე ბა: „დანიელ მოქ ვე ლი 
მთა ვა რე პის კო პო სი“. და ნი ელ ეპის კო პოს მა მოქ ვის სა ხა რე ბა ღვთის მ შობ ლის სა ხელ ზე აგე ბულ მოქ ვის ეკ ლე სი ას შეს წი რა.

მოქ ვის სა ხა რე ბის გა დამ წე რია ეფ რე მი. ამა ზე მი სი ვე ან დერ ძი მეტყ ვე ლებს. ეფ რე მი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში მიჩ-
ნე უ ლია ასე ვე მოქ ვის ოთხ თა ვის მი ნი ა ტუ რე ბი სა და დე კო რის ავ ტო რა დაც

ოთხ თა ვი მდი და რია სა ხა რე ბის ე უ ლი სი უ ჟე ტე ბის ამ სახ ვე ლი მი ნი ა ტუ რე ბით, რო მელ თა სა ერ თო რა ო დე ნო ბა 152-ს შე-
ად გენს და შესრულებულია ფურცლოვან ოქროზე. მი ნი ა ტუ რე ბი ტექ ს ტ ში ჩას მუ ლია ში ნა არ სობ რი ვად შე სა ბა მის ად გი ლებ-
ში. ოთხ კუთხა ფორ მის მი ნი ა ტუ რა ხში რად გა და წე რი ლი სვე ტის ფარ გ ლე ბი დან გა მო დის, ხო ლო სა ზე დაო ასოს თან ერ თად 
ფე რა დო ვან ან სამბლს ქმნის. მოქ ვის ხელ ნა წე რი მსოფლიო კალიგრაფიული ხელოვნებისა და მწიგნობრობის გა მორ ჩე ულ 
ნი მუ შად უნდა მივიჩნიოთ.

The Four Mokvi Gospels is a XIII c. distinguished manuscript of the Four Gospels in Georgian, copied in 1300, in the Nuskhuri script, 
and richly adorned with miniatures at the Mokvi Cathedral in Abkhazia. The Mokvi Gospels contains 328 oiled papers, each 30 x 23cm 
in size, and a long cycle of 152 miniatures painted in gold.

In the Nuskhuri text there are plenty of illuminated capitals - a total of 531 and, in this regard, the Gospel is one of the most 
outstanding among medieval manuscripts. The upper cases are basically composed of bird and animal imagery.

The Mokvi Gospels were copied by Ephraim at the behest of Daniel, Archbishop of Mokvi, and donated to the Cathedral of the 
Holy Virgin at Mokvi. Daniel himself is portrayed in one of the miniatures as praying before the Virgin Mary. The manuscript should be 
considered as a distinctive pattern of world writing and calligraphy.

Illuminated letters from the Four Mokvi Gospels. 1300.
Graphic depictions by Renee Shmerling (1901-1967)
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მხედრული ხელნაწერი.  პეტრე ლარაძე. 
„დილარიანი“. XIX საუკუნე.
 არჩილ გელოვანის კოლექცია

‘Dilariani’. Manuscript, Mkhedruli. XIX c. 
Collection of Archil Gelovani 
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მხედრული ხელნაწერი. პეტრე ლარაძე. „დილარიანი“. 
XIX საუკუნე. არჩილ გელოვანის კოლექცია

Mkhedruli Manuscript. Petre Laradze. 
‘Dilariani’. XIXI c. 
Collection of Archil Gelovani 
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წიგ ნი სა დად გა ფორ მე ბულ ტყავგა დაკ რულ ხის ყდა შია ჩას მუ ლი, სულ 667 გვერ დი სა გან შედ გე ბა. 
სა ყუ რადღე ბოა წიგ ნის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი გად მო ცე მა- ლე გენ და: ხელ ნა წე რი XX სა უ კუ ნის და საწყის ში ირან ში ერ თ -ერ-

თ   მა ინ გ ლი სელ მა კო ლექ ცი ო ნერ მა ად გი ლობ რი ვე ბი სა გან იყი და, თუმ ცა მისი ქვეყ ნი დან გა მო ტა ნა 1979 წლის ირა ნის ის-
ლა მუ რი რე ვო ლუ ცი ის დროს მოხ და. ამის შემ დეგ ქარ თუ ლი წიგ ნი ჯერ არაბ თა გა ერ თი ა ნე ბულ საამი როებ ში, მოგვიანებით 
კი სან-ფრან ცის კო ში, სო მე ხი კო ლექ ცი ო ნე რის ხელ ში მოხ ვ და. 2014 წელს ხელ ნა წე რი ლონ დო ნის ერ თ -ერ თი ანტიკ ვა რი-
ა ტის მა ღა ზი ა ში გა მოჩ ნ და, სა დაც შე ი ძი ნა კი დეც არ ჩილ გე ლო ვან მა და სა კუ თა რი კო ლექ ცი ის ნა წი ლი გა ხა და. 

ხელ ნა წე რის პირ ვე ლი ვე გვერ დ ზე მო თავ სე ბუ ლია საკ მა ოდ მოზ რ დი ლი  უნი კა ლუ რი მი ნი ა ტუ რა, რო მელ ზეც სა ოც რად 
ცოცხა ლი ფე რე ბი თა და შე სა შუ რი ოს ტა ტო ბით გა მო სა ხუ ლია წვე რულ ვა ში ა ნი ახალ გაზ რ და მა მა კა ცი, რო მელ საც ხელ ში 
კა ლა მი უჭი რავს. აქ ვე აღ ნიშ ნუ ლია მი სი ვი ნა ო ბა „შემთხზუჱლი და მომ გო ნე ბე ლი საკ ჳ რ ვო სა ამის წიგ ნი სა პეტ რე ყა რი ბი 
ლა რა ძე“. მი ნი ა ტუ რა ზე XVIII სა უ კუ ნის სა ქარ თ ვე ლოს საკ მა ოდ ცნო ბილ პო ე ტი პეტ რე ლა რა ძეა გა მო სა ხუ ლი, ხო ლო თხზუ-
ლე ბა მის მი ერ შემქმ ნი ლი „დილარიანია“. აკადემიკოს კორ ნე ლი კე კე ლი ძის თქმით, „პეტრე ლა რა ძე მე ტად სა ყუ რადღე-
ბო პი როვ ნე ბაა იმ გარ და მა ვალ ხა ნა ში, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლომ, ლიკ ვი და ცია უყო თა ვისს პო ლი ტი კურ სა და კულ ტუ რულ 
ცხოვ რე ბას და, რუ სე თის სა შუ ა ლე ბით, ევ რო პი სა კენ იბ რუ ნა პი რი“. ლა რა ძე ე ბი წარ მო შო ბით მეგ რე ლე ბი ყო ფი ლან და 
ძველ დრო ში ვე ქარ თ ლ ში, სომ ხით სა ბა რა თი ა ნო ში და სახ ლე ბუ ლან. აქ მათ ორი სო ფე ლი — დი დი და პა ტა რა ეგ რი სი 
გა უ შე ნე ბი ათ. პეტ რე გი ორ გის ძე ლა რა ძეს ად რე ულ ასაკ ში ვე გა მო უ ჩე ნია თა ვი და მე ფე- ბა ტო ნიშ ვილ თა ყუ რადღე ბაც და-
უმ სა ხუ რე ბი ა. ის ერეკ ლე II-ისა და გი ორ გი XII-ის კარ ზე წიგ ნ თ სა ცა ვის გამ გე გახ ლ დათ.  

1827 წლის „ვეფხის ტყა ოს ნის“ მი ნა წერ ში პეტ რე ლა რა ძე არ ტა ნუ ჯე ლად მო იხ სე ნი ე ბა. მი ნა წე რის მი ხედ ვით,  გი ორ გი 
თუ მა ნიშ ვილს „მოეპოვა უძ ვე ლე სი ნა წე რი „ვეფხის ტყა ო სა ნი“ კერ ძო თა არ ტა ნუ ჯი სა თა, და ესე მე პეტ რე ყა რიბ მან 
 ლა რა ძე მან მრავ ლი თა შრო მი თა და ღუ აწ ლის და დე ბი თა მუ ნით გარ დ მოვ ს წე რე“ (იხილეთ ხელ ნა წე რი 4732 (S) კო ლექ ცი ა).

პეტ რე გან სა კუთ რე ბით ახ ლოს თე ი მუ რაზ ბა ტო ნიშ ვილ თან ყო ფი ლა. სა ქარ თ ვე ლოს რუ სეთ თან შე ერ თე ბის შემ დეგ იგი 
სპარ სეთ ში გა დახ ვე წი ლი ბა ტო ნიშ ვი ლის სა ძებ რად ჩა სუ ლა, უპოვია და სამ შობ ლო ში და უბ რუ ნე ბი ა.

თე ი მუ რაზ ბა ტო ნიშ ვილს პეტ რე სა კუ თა რი ნე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ პე ტერ ბურ გ ში წა უყ ვა ნი ა. პე ტერ ბურ გ ში ლა რა ძე ლი-
ტე რა ტუ რულ შრო მას ჰკი დებს ხელს და ხში რად ბა ტო ნიშ ვი ლთა შეკ ვე თით ლექ სებს წერს. იგი რუ სეთ ში ფაქ ტობ რივად 
ქარ თ ველ უფ ლის წულ თა კა რის მგოს ნად იქ ცა. სწო რედ ამ პე რი ოდ ში, კერ ძოდ 1810-1837 წლებ ში, მას და უ წე რია საგ მი-
რო- სა თავ გა და სავ ლო ხა სი ა თის თხზუ ლე ბა „დილარიანი“. 

„დილარიანი“ ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის ჩვე ნამ დე მო უღ წე ვე ლი ძეგ ლი ა, მი სი არ სე ბო ბა დას ტურ დე ბა XII სა უ კუ ნის ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი წყა რო ე ბის, კერ ძოდ „თამარიანისა“ და „ვეფხისტყაოსნის“ მი ხედ ვით. თხზუ ლე ბის სა თა უ რი „დილარიანთან“ 
ერ თად შე საძ ლოა „დილარგეთიანიც“ ყო ფი ლი ყო. ნა წარ მო ე ბის ავ ტო რო ბას სარ გის თმოგ ველს მი ა წე რენ. „დილარიანი“  
XVIII სა უ კუ ნე ში უკ ვე და კარ გუ ლად ით ვ ლე ბო და და ამი ტომ ჯერ კი დევ ერეკ ლე მე ფის დროს მი სი აღ დ გე ნა გა და უწყ ვე-
ტი ათ, თუმ ცა პეტ რეს ეს საქ მე მო უც ლე ლო ბის გა მო ვერ გა ნუ ხორ ცი ე ლე ბია და ის, რაც სამ შობ ლო ში ვერ გა ა კე თა, პე-
ტერ ბურ გ ში მო უ ხერ ხე ბი ა. ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლი ხელ ნა წე რი პე ტერ ბურ გ შია შექ მ ნი ლი. ამა ზე ერ თი გა რე მო ე ბაც მი უ თი-
თებს. პეტ რე ლა რა ძის მი ნი ა ტუ რას მარ ცხე ნა ქვე და კუთხე ში ავ ტო რის შემ დე გი ხელ მო წე რა აქვს — „Р.Ф. Хаджифоловь“. 
 ხად ჯი ფო ლო ვი რუ სეთ ში მოღ ვა წე ჩვენ თ ვის უც ნო ბი მხატ ვა რი ა. მან ქარ თ ვე ლი პო ე ტის დღემ დე უც ნო ბი მი ნი ა ტუ რა შე მოგ-
ვი ნა ხა, რაც ორ მა გად სა სი ხა რუ ლო და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რად გან ქარ თუ ლი წიგ ნის მხატ ვ რო ბა პო ეტ თა გან ჯერჯე რო ბით 
მხო ლოდ  შო თა რუს თა ვე ლის, ან ტონ I-ისა და და ვით გუ რა მიშ ვი ლის პორ ტ რე ტებს იც ნობს.

ხად ჯი ფო ლო ვის მე ო რე მი ნი ა ტუ რა წიგ ნის მე-10 გვერ დ ზეა გა მო სა ხუ ლი. აქ თხზუ ლე ბის მთა ვა რი გმი რი „ძლიერი იგი 
ხელ მ წი ფე აბა შე თი სა, დი ლარ მძლე ვე ლი ა“ და ხა ტუ ლი.

პეტ რე ლა რა ძე პო ეტ იც გახლდათ და სა უცხოო კა ლიგ რა ფიც. ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლი „დილარიანი“ სწო რედ მის მი ერ 
გა და წე რი ლი უნ და იყოს. ამა ზე წიგ ნის ბო ლო ში ან დერ ძის ერ თი ფრაგ მენ ტი მი უ თი თებს:

„ამ ჩემ გან ახ ლად შემ ზა დე ბულს
წიგნს დი ლა რი ან სა ზე და მრა ვა-
ლი ღვაწ ლი და შრო მა მიჳ ღე.
ჰამ ბის მო გო ნე ბა სა და შეწყო-
ბა სა ზე და მხილ ველ ნო გთხო
ვთ კურ თხეჳთ მო მიხ სე ნებ დეთ
  პეტ რე ყა რი ბი ლა რა ძე
სრულ იქ მ ნა დი დე ბა სა მას სამ წმინ და არ სე ბით მე ო რე თა ნა თელ თა გან დი დე ბულ სა მა მა სა და ძე სა წმინ დას სულ სა 

ერ თ სა ღთსა აწ და უკუ ნი სამ დე ამინ“.
ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლი — „დილარიანი“ ერ თა დერ თი მო ხა ტუ ლი და ყვე ლა ზე სრულ ყო ფი ლი — 334-ფურ ც ლი ა ნი 

თხზუ ლე ბა ა.
ხელ ნა წე რის გან სა კუთ რე ბუ ლო ბა ერ თი გა რე მო ე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი. რო გორც ლექ სად და წე რი ლი ან დერ ძი დან 

ვი გებთ, რო ცა პეტ რე შა ვად და წე რი ლი თხზუ ლე ბის გა და თეთ რე ბას აპი რებ და, მას თან მი სუ ლა იოანე ბა ტო ნიშ ვი ლი, გა-
მო უთხო ვია მის გან გა და სათ ვა ლი ე რებ ლად და გა და სა კითხა ვად, მაგ რამ შემ დეგ უკან აღარ და უბ რუ ნე ბი ა, მი უთ ვი სე ბია 
და თა ვის სა ხე ლი ზედ წა უ წე რი ა. პეტ რე ლა რა ძეს სხვა არა დარ ჩე ნო და რა, რომ მი ე ნე ბე ბი ნა თა ვი და ხე ლახ ლა, მე ო რედ 
და ე წე რა „დი ლა რი ა ნი“, რო მე ლიც პირ ველ რე დაქ ცი ას თან შე და რე ბით გა ცი ლე ბით უკე თე სი გა მოდ გა. 
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მხედრული ხელნაწერი. პეტრე ლარაძე. 
„დილარიანი“. XIX საუკუნე. 
არჩილ გელოვანის კოლექცია

The book consists of 667 pages and its wooden cover is beautifully decorated in a simple way. 
According to legend, in the early XX c., an English collector purchased the manuscript from a local citizen in Iran, though it could 

not be taken out of Iran until the Iran Islamic Revolution in 1979. After that, the Georgian book appeared in the United Arab Emirates 
and later in San Francisco with an Armenian collector. In 2014, the manuscript was bought by Georgian collector Archil Gelovani in an 
antiques store in London.

On the first page of the book, there is a beautifully decorated miniature which represents Petre Laradze - the famous Georgian 
poet of the XVIII c. and the author of ‘Dilariani’. Petre was a very important figure for Georgian literature. From a very early age, his 
personality attracted the attention of royalty and he became Head of the Royal Library for Heraclius II and George XII of Georgia.

According to the note of the 1827 version of ‘The Knight in the Panther’s Skin’, Petre Laradze rewrote the poem under the name 
of ‘Artanujeli’ (manuscript 4732 (s) collection).  

He had especially close relations with Teimuraz Batonishvili, who took him to Petersburg, where Petre wrote ‘Dilariani’ (1810-1837).
‘Dilariani’ is a lost Georgian work, but its existence is confirmed by the literary sources of the XII c. as ‘Tamarani’ and ‘The Knight 

in the Panther’s Skin’.
The title could also be ‘Dilargetian’. The authorship of the work is attributed to Sargis Tmogveli, a Georgian statesman and writer 

in XII-XIII cc. The work was already lost in the XVIII c. and it remained so until King Heraclius’ decision (1720-1798) to restore it. Petre 
did not manage to do so in his homeland but he fulfilled this goal in St. Petersburg.

Petre Laradze was a poet and an excellent calligrapher. The presented version of ‘Dilariani’ is believed to have been written by 
him. The note made at the end of the book indicates:

“With 334 sheets, this version of ‘Dilariani’ is the only illustrated and the most complete among others”.
The uniqueness of the manuscript is also a result of Laradze’s plan to rewrite from the hard copy of the poem which one Ioane 

Batonishvili borrowed and never returned. The author thus had no other option than to rewrite it a second time, the second version 
turning out much better in comparison with the first.

Mkhedruli Manuscript. Petre Laradze. 
‘Dilariani’. XIX c. 
Collection of Archil Gelovani 
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ნუსხური ხელნაწერი. ჩანართი ბეჭდურ წიგნში: ჟამნი. ტფილისი. 1717. 
შრიფტი ნუსხური.  არჩილ გელოვანის კოლექცია

ნუსხური ჩანართი ხელნაწერი წიგნიდან: ჟამნი. 
ტფილისი. 1717 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

Nuskhuri manuscript. Insertion in the printed book: ‘The Book of Hours’. 
Tiflis. 1717. Collection of Archil Gelovani

The Book of Hours. 1717. Detail.
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ეს ჟამნი  და ი ბეჭ და ქარ თ ლის მე ფის ვახ ტანგ VI-ის (1675-1737) და ბა ტო ნიშ ვილ ბა ქა რის (1699-1750) გამ გებ ლო-
ბის დროს. წიგნს და საწყი სი აკ ლი ა, სა დაც ხარვეზი აღდგენილია ჩართული ხელნაწერით, ნუს ხა- ხუ ცუ რი კა ლიგ რა ფი ით 
შეს რუ ლე ბუ ლი 14-გვერ დი ა ნი ტექ ს ტი. რო გორც ჩანს, გადამ წე რი ორი ყო ფი ლა. აღ სა ნიშ ნა ვია ერ თ -ერთ გვერ დ ზე შეს-
რუ ლე ბუ ლი ლა მა ზი სა ზე დაო ასო „რ“. უნ და აღ ინიშ ნოს, რომ XVIII სა უ კუ ნის მიწურულიდან სა ქარ თ ვე ლოს სა მე ფო ოჯა-
ხის წარ მო მად გენ ლე ბი აქ ტი უ რად ცდი ლო ბენ გა ნა ვი თა რონ სას ტამ ბო საქ მე. მა გა ლი თად, მოს კოვ ში გა და სახ ლე ბულ მა 
მე ფე არ ჩილ მა (1647-1713) ამსტერდამის ბურგომისტრის ნიკოლას ვიტცენისა და შვედ მეცნიერის, დიპლომატ იოჰან 
შპარვენფელდის მეშვეობით ქართული შრიფტი შეუკვეთა ცნობილ უნგრელ ასოთმქანდაკებელსა და მბეჭდავს მიკლოშ 
კისს. ამსტერდამში დამზადებულმა შრიფტმა ადრესატამდე ვერ მიაღწია. არჩილის ვაჟმა, ალექსანდრე ბატონიშვილმა  
(1674–1711) შვედების ტყვეობაში ყოფნის დროს, მამისავე თხოვნით, სტოკჰოლმში, ჰაინრიხ III კაიზერის სტამბაში 
დაამზადებინა ქართული შრიფტი. მაგრამ ვერც ამ შრიფტმა მიაღწია შემკვეთამდე. ბოლოს არჩილ მეფემ შრიფტი 
მოსკოვის სინოდალურ სტამბაში ჩამოასხმევინა მიხეილ ეფრემოვს და 1705 წელს გამოსცა დავითნი.  ამა ვე პე რი ოდ ში თა-
ვად სა ქარ თ ვე ლო ში სტამ ბის მოწყო ბის საქ მეს ენერ გი უ ლად შე უდ გა მა შინ ჯერ კი დევ 28 წლის ვახ ტანგ ბა ტო ნიშ ვი ლი. მან 
ეს  საქ მე ბო ლომ დე მი იყ ვა ნა და 1709 წელს ქარ თუ ლი სტამ ბა გა იხ ს ნა. 1714-1715 წლებ ში იგი დრო ე ბით გა ჩერ და, თუმ-
ცა  1717 წელს სტამბა ბა ქარ ბა ტო ნიშ ვი ლის თა ოს ნო ბით  კვლავ აღ დ გა და 1724 წლამ დე იარ სე ბა. 1737 წელს, რუ სეთ ში 
გა დახ ვე წი ლი  ვახ ტანგ VI-ის  გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ, ბა ქა რი პე ტერ ბურ გი დან მოს კოვს გად ა ვი და და ქარ თ ველ თა დი დი 
მცდე ლო ბით, არ ჩი ლის სა სახ ლე ში, ვსეხ ს ვი ატ ს კო ე ში, აღად გი ნა ად რე არ სე ბუ ლი სტამ ბა. მან 1740 წელს შეკ რი ბა სამ ღ ვ-
დე ლო ე ბა და მათ თან ერ თად გა დაწყ ვი ტა, წიგ ნე ბის ბეჭ ვ დის საქ მე ჩა ე ბა რე ბი ნათ ქართველი სასულიერო მოღვაწისათვის 
იოსებ სა მე ბე ლი სათ ვის (1676-1750). ბა ტო ნიშ ვილ მა კრე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა აც ნო ბა რუსეთის წმინდა სი ნოდს და სა მე-
ბე ლის მოს კოვს გად აყ ვა ნა ითხო ვა. მარ თ ლაც, სი ნო დის ბრძა ნე ბით, სა მე ბე ლი 1740 წელს ზნა მე ნის მო ნას ტერ ში არ ქი მან-
დ რი ტად გად ა იყ ვა ნეს. ვსეხს ვი ატ ს კო ეს სტამ ბა ზე სი ნო დის მი ერ საკ მა ოდ მკაც რი კონ ტ რო ლი იყო და წე სე ბუ ლი. სინოდი 
კა ტე გო რი უ ლად მო ითხოვ და, რომ ქარ თუ ლი გა მო ცე მის ტექ ს ტე ბი იმ დრო ი სათ ვის რუ სეთ ში მოქ მე დი სა ეკ ლე სიო წიგ ნე-
ბის ზუს ტი შე სატყ ვი სი ყო ფი ლი ყო. ამა ზე უშუ ა ლო პა სუ ხის მ გებ ლო ბა სა მე ბელს ჰქონ და და კის რე ბუ ლი. იგი ვალ დე ბუ ლი 
იყო გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბის ეგ ზემ პ ლ ა რი სი ნო დის თ ვის წა რედ გი ნა შესამოწმებლად. რო გორც ჩანს, სა მე ბე ლი ყო ველ თ ვის 
პირ ნათ ლად არ ას რუ ლებ და ამ მოთხოვ ნებს, 1743 წელს ამ სტამბაში დაიბეჭდა პირველი ქართული ბიბლია. რომელიც 
ბაქარის ბიბლიის სახელით არის ცნობილი. ბაქარმა გამოცემის 100 ცალი საქართველოს ეკლესია-მონასტრებისათვის 
შესაწირად შეამოსვინა საგანგებო ტყავის ყდით და წარწერებით გაგზავნა სამშობლოში, მაგრამ წიგნები რუსეთის საბაჟოზე 
დააკავეს სინოდთან შეუთანხმებლად დაბეჭდვის გამო. სავარაუდოდ ეს ფაქტი გახდა სტამბის დახურვის მიზეზიც. თუმცა 
1744 წელს ბოლო წიგნის გამოცემა მოესწრო 

ნუსხური, ჩანართი ხელნაწერის დეტალები ნაბეჭდი 
წიგნიდან: ჟამნი. ტფილისი. 1717 წელი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

This book was printed during the reign of Vakhtang VI of Kartli (1675-1737) and Prince Bakar of Kartli (1699-1750). The introduction 
of the book is missing, where there is inserted a 14-page text written in the Nuskha-Khutsuri script.

This book apparently had two scribes. It should be noted that in the early XVIII c., the representatives of the Georgian royal family 
were actively trying to develop a printing business. King Archil (1647-1713), who was exiled to Moscow, had the Georgian font brought 
from Amsterdam, with which was later printed ‘Davitni’ (David’s Psalms). In the same period, 28-year-old Vakhtang Batonishvili was 
vigorously working on establishing a printing press house in Georgia, which he successfully implemented in 1709. In 1714-1715, this 
printing house was temporarily closed, but in 1717 it was restored by Prince Bakar of Kartli and existed until 1724. 

After the death of Vakhtang VI in 1737, Prince Bakar moved from St. Petersburg to Moscow and, with the great support of the 
Georgians, restored an old printing house in the Palace of Archil, in ‘Vsekhsviatskoe’ (Moscow district). At a clergy meeting in 1740, 
Bakar made the decision to give the printing press over to the control of churchman Ioseb Samebeli (1676-1750), after which he sent 
a request to the Holy Synod of Russia to give permission for Samebeli to move to Moscow. In 1740, Samebeli moved to Moscow as 
an Archimandrite in Znameni Monastery and started to run the printing press house.  The existence of the printing house did not last 
long, however, as the Holy Synod strictly controlled it and demanded that all Georgian publication texts had to be equivalent to the 
ecclesiastical books published in the Russian language. Evidently, Samebeli did not always fulfill these demands, and he rarely and 
inaccurately provided information to the Holy Synod. Such behavior led to the closure of the printing press in 1749. In 1743, however, 
the Bible was printed in the press house, which is known as the Bible of Bakar.

The Book of Hours. 1717. Detail.
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მხედრული ხელნაწერი. „სამართლის წიგნთა კრებული“.
XVIII საუკუნე. არჩილ გელოვანის კოლექცია

ვახტანგ VI (1675-1737), ქართველი მეფე, 
პირველი ქართული სტამბის დამაარსებელი. 
მხატვარი: გიორგი გეგეჭკორი (1958). 
ტილო, ზეთი. 130 X 90 სმ. 2000 წელი

Mkhedruli manuscript. ‘The Book of Law’ 
XVIII c. Collection of Archil Gelovani

George Gegechkori (1958)
Georgian King Poet Vakhtang VI (1675-1737)
Oil on canvas, 130 X 90. 2000
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წარმოდგენილი ხელ ნა წე რი 212 გვერ დი სა გან შედ გე ბა  და იმთა ვი თ ვე იქ ცევს ყუ-
რადღე ბას თა ვი სი დი დი ზო მი სა (17 X 31 სმ) და ყდის გა მო. ეს უკა ნას კ ნე ლი ტყავ ზე 
ჩა ჭედ ვით მი ღე ბუ ლი ორ ნა მენ ტე ბი თა და გა ფორ მე ბის სტი ლით ვახ ტანგ VI-ის სტამ ბის 
წიგ ნებს გვახ სე ნებს. ტექ ს ტი და წე რი ლია მწვა ნე ქა ღალ დ ზე, ლა მა ზი მხედ რუ ლი ხე-
ლით. სა თა უ რე ბად და თა ვე ბის გა მო სა ყო ფად გა მო ყე ნე ბუ ლია სინ გუ რი. ცნო ბი ლი ა, 
რომ სა მარ თ ლის წიგ ნ თა კრე ბუ ლი, ვახ ტანგ ბა ტო ნიშ ვი ლის ბრძა ნე ბით, სა კო დი ფი-
კა ციო კო მი სი ის მი ერ 1705-1708 წლებ ში შე იქ მ ნა. კრე ბუ ლი შე ი ცავს შვიდ სა კა ნონ-
მ დებ ლო ძეგლს, ესე ნი ა: სა მარ თა ლი მო სე სი, სა მარ თა ლი ბერ ძ ნუ ლი, სა მარ თა ლი 
სომ ხუ რი, სა მარ თა ლი კა თა ლი კოს თა, სა მარ თა ლი მე ფის გი ორ გი სა, სა მარ თა ლი 
აღ ბუ ღა სი და სა მარ თა ლი ბა ტო ნის შ ვი ლის ვახ ტან გი სა. ჩვენს ხელთ არ სე ბუ ლ ხელ-
ნა წერს ერ თა დერ თი, სომ ხუ რი სა მარ თა ლი აკ ლია და სა კა ნონ მ დებ ლო ძეგ ლე ბიც 
სხვა თანა მიმ დევ რო ბი თაა გან ლა გე ბუ ლი. წიგ ნი დამ კ ვე თის ანუ ვახ ტან გის კა ნო ნე-
ბით იწყე ბა. ლა მა ზი გრა ფი კუ ლი ორ ნა მენ ტის ქვეშ წი თე ლი ასო ე ბით აღ ნიშ ნუ ლი ა: 
„სამართლის წიგ ნი ვახ ტანგ მე ფი სა“. სა ყუ რადღე ბოა ის გა რე მო ე ბაც, რომ კო დექსს 
არ ახ ლავს შე სა ვა ლი, სა დაც მოთხ რო ბი ლი იქ ნე ბო და რო გორც ხელ ნა წე რის, ისე კა-
ნო ნე ბის შექ მ ნი სა და სა ჭი რო ე ბის ის ტო რი ა. ბა ტო ნიშ ვი ლის სა მარ თა ლი ხელ ნა წერ ში 
64-ე გვერ დ ზე მთავ რ დე ბა და მას ზან დუ კი ანუ სარ ჩე ვი მოს დევს. კრე ბუ ლის შემ დე გი 
თა ვი „ბერძნულ სამ სა ჯუ ლო სათ ვა ლუხ ვოს“ ეთ მო ბა. იგი სარ ჩე ვის ჩათ ვ ლით 121-ე 
გვერ დამ დე გრძელ დე ბა. 122-ე  გვერ დი დან კრე ბულ ში ჩარ თუ ლია უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნე სი ქარ თუ ლი იური დი უ ლი დო კუ მენ ტი „კათალიკოზთა სა მარ თა ლი“. პრო ფე სორ 
ისი დო რე დო ლი ძის გა მოკ ვ ლე ვით, ეს სა კა ნონ მ დებ ლო ძეგ ლი XVI სა უ კუ ნის 40-იან 
წლებში იმერეთის მეფის ბაგრატის (1510-1565) დროს არის შედგენილი. ხელ ნა წერ-
ში ასე ვე ჩარ თუ ლია უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი სა მი იური დი უ ლი დო კუ მენ ტი: „სამართალი 
მე ფი სა გი ორ გი სა“, შედ გე ნი ლი გი ორ გი ბრწყინ ვა ლის (1314-1346) მი ერ 1335 წელს; 
ბე ქა აღ ბუ ღას სა მარ თა ლი, და თა რი ღე ბუ ლი 1381-1386 წლე ბით და მო სეს სა მარ თა-
ლი, რო მე ლიც „მეორე სჯუ ლი დან“ გა მო ნაკ რებს წარ მო ად გენს. თა ვად  ხელ ნა წე რი 
მრა ვალ მ ხ რივ სა ყუ რადღე ბო დო კუ მენ ტია. იური დი უ ლი ხა სი ა თის ტექ ს ტებ თან ერ თად 
აღსანიშნავია კა ლიგ რა ფი ა, გვერ დე ბის  გა ფორ მე ბა და  ტერ მი ნო ლო გი ა. მი უ ხე და-
ვად იმი სა, რომ ხელ ნა წერ ზე არ არის მი ნა წე რი, რო მე ლიც მის და თა რი ღე ბა ში დაგ-
ვეხ მა რე ბო და, ამ სა კითხის გარ კ ვე ვა მა ინც საკ მა ოდ ად ვი ლი აღ მოჩ ნ და. კერ ძოდ, 
ყვე ლა ფურ ცელ ზე და ტა ნი ლია ჭვირ ნი ა ნი გერ ბი  და რუ სუ ლი ასო ე ბით „МФЯ“. მსგავ-
სი ტი პის ქა ღალ დი მი მოქ ცე ვა ში 1756- დან  1760 წლამ დე იყო. ამ დე ნად, ჩვენს ხელთ 
არ სე ბუ ლი ნუს ხა XVIII სა უ კუ ნის 60-იანი წლე ბით უნ და და ვა თა რი ღოთ.

დეტალი მხედრული ხელნაწერიდან „სამართლის წიგნთა 
კრებული“. XVIII საუკუნე.არჩილ გელოვანის კოლექცია

‘Book of Law’. Detail. XVIII c.
Collection of Archil Gelovani

The presented manuscript consists of 212 pages and by the specific style of decorations, 
it resembles books from the printing house of Vakhtang VI. Written on green paper using the 
Mkhedruli alphabet, on each page the text starts with red ink. ‘The Book of Law’ was created 
by the Codification Commission in 1705-1708 on the order of Vakhtang Batonishvili.

The collection contains seven legislative acts: the Law of Moses, Law of Greek, Law of 
Armenia, Law of Catholicoses, Law of King George, Law of Agbuga and Law of Vakhtang 
Batonishvili.
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ხუცური ხელნაწერი. ჩანართი წიგნიდან: სამოციქულო. ტფილისი. 
1791 წელი. შრიფტი: ნუსხა-ხუცური. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ბაგრატიონთა გერბი მთავრული წარწერებით.
გრავიურა წიგნიდან: სამოციქულო. ტფილისი. 
1791 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

‘Samotsikulo’ (Apostolic) Font: Nuskha-Khutsuri. 
Tiflis. February, 1791. 
Collection of the Art Palace of Georgia

‘Samotsikulo’ (Apostolic) 
Bagrationi Coat of Arms. 1791. 
Collection of the Art Palace of Georgia
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47ეს წიგნი (გვ. 44-45) და ბეჭ დი ლია ერთ ფერ   ში. ტექსტს აქვს ორ   ნა  მენ   ტუ  ლი ჩარ   ჩო.  თავ   ფურ   ცელ   ზე წე  რია: „სა  დი  დე  ბე -
ლად წმი  დი  სა, თა  ნა  არ   სი  სა და გა  ნუ  ყო  ფე  ლი  სა, ცხო  ველ   მ   ყო  ფე  ლი  სა სა  მე  ბი  სა: მა  მი  სა და ძი  სა და სუ  ლი  სა წმი  დი  სა. დრო  სა 
ყოვ   ლად უბ   რ   წყინ   ვა  ლე  სი  სა, უკე  თილ   მ   სა  ხუ  რე  სი  სა და უმაღ   ლე  სი  სა ყოვ   ლი  სა სა  ქარ   თუჱ   ლოჲ   სა მე  ფი  სა, ირაკ   ლი მე  ო  რი  სა 
და უკე  თილ   მორ   წ   მუ  ნე  სი  სა დე  დოფ   ლი  სა და  რე  ჯან და  დი  ა  ნის ასუ  ლი  სა  სა, და კე  თილ   მორ   წ   მუ  ნე  თა მე  ფის ძე  თა და ასულ  -
თა  სა; კურ   თხე  ვი  თა უნე  ტა  რე  სი  სა და უწ   მი  დე  სი  სა, ყოვ   ლი  სა სა  ქარ   თუჱ   ლოჲ   სა პატ   რი  არ   ხი  სა, ან   ტო  ნი, ძი  სა მე  ფი  სა ირაკ   ლი 
მე  ო  რი  სა  თა; და  ი  ბეჭ   და წიგ   ნი ესე სამ   ღუ  დე  ლო სა  მო  ცი  ქუ  ლო სა  მე  უ  ფო  სა ქა  ლაქ   სა ტფი  ლისს, პა  ლატს სა  მე  უ  ფო  სა. წელ   სა 
და  სა  ბა  მით   გან სოფ   ლი  სა ჴსჟთ (7299). ხო  ლო გან   ჴორ   ცი  ე  ლე  ბით   გან სიტყ   ჳ   სა ღმრთი  სა ჩღჟა (1791), თთუჱ   სა ფე  ბერ   ვარ   სა, 
რიცხუ  სა კვ (26)“. 

მე  ო  რე გვერ   დ   ზე წარ   მოდ   გე  ნი  ლია ბაგ   რა  ტი  ონ   თა გერ   ბი. 303-ე გვერ   დ   ზე ვხვდე  ბით შემ   დე  გი ში  ნა  არ   სის მეს   ტამ   ბე  თა 
შე  ნიშ   ვ   ნას: „და  ი  ბეჭ   და წიგ   ნი ესე სამ   ღუ  დე  ლო სა  მო  ცი  ქუ  ლო ღრამ   მა  ტი  კი  სა კა  ნონ   სა ზე  და გან   მარ   თ   ვი  თა და პრო  ბის მმარ  -
თუჱ   ლო  ბი  თა სი  ო  ნის იკო  ნო  მოს დე  კა  ნო  სი  სა, ოსეს ძის იოანე  სი  თა. ჴელითა მეს   ტამ   ბე რაზ   მა  ძე რო  მა  ნოზ ზუ  ბაშ   ვი  ლი  სა  თა, 
ეს წმინ   და სა  მო  ცი  ქუ  ლოც სა  ხა  რე  ბის ჴელზე და  ი  ბეჭ   და, ორი  სავ ბეჭ   დის მომ   ჭ   რე  ლი ეს ოს   ტა  ტი იყო, სა  ხა  რე  ბა  ში ვერ დავ   ს   წე -
რეთ. ორი  სათ   ჳ   ს   ვე შენ   დო  ბა უბ   რ   ძა  ნეთ“. 

წიგ   ნ   ში გან   სა  კუთ   რე  ბით სა  ყუ  რადღე  ბოა სა  ზე  დაო ასო  ე  ბი. მა  თი გა  ფორ   მე  ბის დროს გა  მო  ყე  ნე  ბუ  ლია წმინ   დან   თა გა  მო  სა -
ხუ  ლე  ბე  ბი, მცე  ნა  რე  უ  ლი ორ   ნა  მენ   ტე  ბი, არ   ქი  ტექ   ტუ  რუ  ლი ნა  გე  ბო  ბე  ბი, ადა  მი  ან   თა და ცხო  ველ   თა ფი  გუ  რე  ბი. 

279-დან 281-ე გვერ   დამ   დე წიგ   ნ   ში და  კარ   გუ  ლი ნა  ბეჭ   დი ფურ   ც   ლე  ბის მა  გივ   რად ჩარ   თუ  ლია ხელ   ნა  წე  რი გვერ   დე  ბი, რო -
მელ   თა კა  ლიგ   რა  ფია მაქ   სი  მა  ლუ  რა  დაა მიმ   ს   გავ   სე  ბუ  ლი ნა  ბეჭდ ასო  ებს.

მხატვრული საზედაო ასოები წიგნიდან: სამოციქულო. 
ტფილისი. 1791 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ა - A ბ - B

Illuminated letters from the Apostolic ‘Samotsikulo’ printed in 1791.
Tiflis. Collection of the Art Palace of Georgia

In this book (44-45 pp.), particular attention is paid to the illuminated letters, which are created using the images of holy 
churchmen, plant ornaments, architectural structures, and human and animal figures. From pages 279 to 281, the letters of the 
inserted manuscript are extremely similar to that of printed ones.
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49მხედრული ხელნაწერი ლოცვანი. ანნა დედოფლის, 
იმერეთის მეფის დავით II-ის მეუღლის წიგნი. 1792 წელი.  
არჩილ გელოვანის კოლექცია

ანნა დედოფლისეული ლოცვების წიგნის ტვიფრული 
ტყავითა და მეტალის შესაკრავებით შემკული ყდა. 
არჩილ გელოვანის კოლექცია

Mkhedruli manuscript. Prayer Book of Queen 
Anna - wife of king David II of Imereti.
1792. Collection of Archil Gelovani

Cover of the Prayer Book of Queen Anna. 
Collection of Archil Gelovani
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ლოც   ვე  ბის წიგ   ნ   ი სა  ვა  რა  უ  დოდ სამმა პირ   მა გა  და  წე  რა.
ამა  ზე წიგ   ნ   ში წარ   მოდ   გე  ნი  ლი სხვა  დას   ხ   ვა კა  ლიგ   რა  ფია მი -
უ  თი  თებს. 44-ე გვერ   დის ვერ   სო  ზე წარ   მოდ   გე  ნი  ლია სტი  ლი -
ზე  ბუ  ლი საზედაო ასო „მ“, რო  მელ   საც მი  თუ  რი ცხო  ვე  ლის 
გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა აბო  ლო  ებს, „მ“-ს მუ  ცელ   ში კი შიგ   ნით ადა -
მი  ა  ნის სა  ხეა ჩა  ხა  ტუ  ლი. მსგავს ფაქ   ტ   თან გვაქვს ად   გი  ლი   
მე-11 გვერ   დის ვერ   სო  ზე. ამ შემ   თხ   ვე  ვა  ში ადა  მი  ა  ნის სა  ხე 
სიტყ   ვა „უფალოს“ პირ   ველ ნი  შან   შია ჩა  ხა  ტუ  ლი.

ანნა დედოფლის ლოცვების წიგნი. 
ნუსხური ჩანართი და ზაქარია გაბაშვილის ანდერძი.
1792 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

Prayer Book of Queen Anna.
Decoration of the Titles and illuminated letters
1792. Collection of Archil Gelovani

Prayer Book of Queen Anna.
Inserted Nuskhuri Manuscript and the Will of 
Zakaria Gabashvili
1792. Collection of Archil Gelovani

The three different calligraphies indicate that the ‘Book of 
Prayers’ was likely written by three persons. On the verso of 
page 44, we see a stylized letter ‘m’, which has the image of 
a mythical animal. In the ‘stomach’ of ‘m’ there is also a man’s 
face. We see the same type of decoration on the verso of page 
11. In this case, the face of a man is depicted inside the first 
letter of the word ‘Upalao’ (God).

ნი  მუ  შე  ბი ან   ნა დე  დოფ   ლი  სე  უ  ლი  ხელ ნა წე რი 
ლოც   ვა  ნი  დან: მხედ       რუ    ლი ნა    წე    რი; მთავ       რუ    ლი 
თხზუ    ლი ასო   ე    ბით  შეს       რუ    ლე    ბუ    ლი სა    თა   უ    რი;  წნუ   -
ლი ასომ       თავ       რუ    ლით და მხატ       ვ       რუ    ლი სა    ზე    დაო ასო  -
ე    ბით გა    ფორ       მე    ბუ    ლი გვერ       დი; მხედ       რულ ლოც       ვან       ში 
ჩარ       თუ    ლი ნუს       ხუ    რი ტექ       ს       ტი და ზა    ქა    რია გა    ბაშ       ვი    ლის 
ან       დერ       ძი. არ       ჩილ გე    ლო    ვა    ნის კო    ლექ       ცია
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ხელ ნა წე რი ჩას მუ ლია ტყა ვის ორ ნა მენ ტი რე ბულ ყდა ში. ყდის ცენ ტ რ ში გა მო სა ხუ ლია ვერ ძი და ალა მი, უკა ნა მხა რეს 
მთა ვა რან გე ლო ზი ყრმით, იკითხე ბა ძვე ლი რუ სუ ლი წარ წე რა „Ангел хранитель“. შედ გე ბა 366 გვერ დი სა გან. და წე რი-
ლია გა სან თ ლულ ქა ღალ დ ზე სა მი სა ხის კა ლიგ რა ფი ით. ხელ ნა წე რი წარ მო ად გენს კრე ბულს, რომ ლის პირ ვე ლი თა ვია  
„გალობა სა ვედ რე ბე ლი ყ(ოვ ლად) წმი დი სა ღ(მრ)თის მ შო ბე ლი სა“. ხელ ნა წე რის პირ ვე ლი თა ვი 42-ე ფურ ცელ ზე მთავ-
რ დე ბა. აქ სინ გუ რით გა მოყ ვა ნი ლია ლა მა ზი ხელ რ თ ვა „დედოფალი ან ნა“. მი სი ვი ნა ო ბა ხელ ნა წერ ში კი დევ ერ თხელ, 
მოგ ვი ა ნე ბი თაა მოხ სე ნიე ბუ ლი. მა ნამ დე კი კრე ბუ ლი 43-ე ფურ ც ლი დან შემ დე გი სა კითხა ვით გრძელ დე ბა: „თვესა ოკ დონ-
ბერ სა კვ (26) წა მე ბა წმი დი სა და დი დე ბუ ლი სა მო წა მი სა დე მეტ რე სი“. ამ თა ვის შემ დეგ ჩარ თუ ლია ხელ ნა წე რის უაღ რე-
სად სა ინ ტე რე სო ან დერ ძი: „ღ(მრ)თის მსა ხურ მან და ქ(რის ტ )ეს მოყ ვა რე მან დე დო ფალ თ - დე დო ფალ მან ან ნა მო წა მე თა 
სურ ვილ მან და მსა სო ე ბელ მან აღ მა წე რი ნა ესე, რომ ლი სა მად ლი, ძა ლი და შე წევ ნა მა რა დის მფარ ველ ეყოს მას და 
სა სურ ველ სა პირ მ შო სა (აქ ან დერ ძის ეს ნა წი ლი გა და ხა ზუ ლია და სხვა ხე ლით და სხვა მელ ნით ჩა წე რი ლი ა — ასუ ლი სა 
მი სი სა) ამინ.

მე, მოძღუ რის ძე მან გა ბა ო ან მან ოსემ, აღ ვ წე რე ესე, თთვე სა ფე ბერ ვალ სა თ(9), ქრის ტეს აქეთ ჩღჟბ (1792)“.
ამ ან დერ ძი დან ცნო ბი ლი ხდე ბა რო გორც დამ კ ვე თის, დე დო ფალ თა- დე დოფ ლის ან ნას, ისე გა დამ წე რის ოსე გა ბა ონ ის 

ვი ნა ო ბა. ირ კ ვე ვა გა და წე რის თა რი ღიც. ოსე გა ბა ო ნი, იგი ვე გა ბაშ ვი ლი ქარ თუ ლი კა ლიგ რა ფი უ ლი სკო ლის ერ თ -ერ თი 
თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლი ა. იგი ცნო ბი ლი სა ეკ ლე სიო მოღ ვა წი სა და მწერ ლის ზა ქა რია გა ბაშ ვი ლის ოჯახ ში და ი ბა-
და. მი სი ძმა, დი დი ქარ თ ვე ლი პო ე ტი ბე სიკ გა ბაშ ვი ლი იყო. ოსე სა მარ თ ლი ა ნად ით ვ ლე ბა მხედ რუ ლი წე რის სა უ კე თე სო 
ოს ტა ტად. მა მა მი სი ქარ თ ლის მე ფის თე ი მუ რა ზის კა რის მოძღ ვა რი იყო, მაგ რამ XVIII სა უ კუ ნის 60-იან წლებ ში ერეკ ლე II-
სთან და პი რის პი რე ბის გა მო ჯერ რუ სეთ ში, შემ დეგ კი იმე რეთ ში გა და იხ ვე წა. მა ლე გა ბაშ ვი ლე ბის ოჯახ მა იმე რე თის სამეფო 
კარ ზე მო ი ყა რა თა ვი.  სა ვა რა უ დოდ, სწო რედ აქ მი ი ღო ოსემ „დედოფალთა-დედოფლის“ ან ნას დაკ ვე თა, და ემ ზა დე ბი ნა 
ხელ ნა წე რი. ეს უკა ნას კ ნე ლი მა მუ კა ყაფ ლა ნიშ ვი ლის ასუ ლი და იმე რე თის მე ფის და ვით II-ის მე უღ ლე  იყო.

ხელ ნა წე რის 124-ე ფურ ც ლი დან იწყე ბა ოსეს მა მის ზა ქა რია გა ბაშ ვი ლის თხზუ ლე ბა სა ხელ წო დე ბით „განზრახვანი“.  
ნა წარ მო ებს წინ სინ გუ რით ულა მა ზე სი კა ლიგ რა ფი ით შეს რუ ლე ბუ ლი შემ დე გი ში ნა არ სის ან დერ ძი უძღ ვის: „ზაქარიამან 
ყოვ ლად უღირ ს მან ხუ ცეს მოძღ ვარ მან ხო ლო სქე სით ვიდ რე მე გა ბა ო ან მან, უფე რა დო თა ლექ ს თა მი ერ მდა ბი ურ თა ენა თა 
ზე და აღ ვ წე რე ექვს ნა წი ლე დად თხო ვაი ესე ღთი სა მი მართი: გლო ვაი არს მჭმუნ ვა რე ბაი სუ ლი სა. ლმო ბა სა ში ნა გუ ლი სა 
მოწ ლე ო ბი სა სა მა რა დის საწყუ რე ლი სა ზედ დად გ რო მით მე ძი ე ბე ლი“.

მხედრული წნული ასოებით შესრულებული ხელრთვა: 
ანნა დედოფალი. ლოცვების წიგნში,  ტექსტის ბოლოს, 
1792 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

წყალობის სიგელი, გაცემული იმერეთის მეფის 
სოლომონ II-ის (1772-1815) მიერ. 1806 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

The manuscript has a leather ornamented cover. It consists of 366 pages and is written on waxed paper using three types of 
calligraphy. The first chapter of the book is called ‘The Chant Prayer for the Holy Virgin Mary’ and ends on the 42nd page, where, in red 
ink, there is the beautifully decorated name of Queen Anna.

The names of the manuscript’s scribe, Ose Gabaoni, and manuscript’s owner, Queen Anna, are mentioned in the text. The date of 
rewriting is also clear. Ose Gabaon, or Gabashvili, was one of the most prominent representatives of the Georgian Calligraphy School.

The Charter of Grace by Solomon II of Imereti (1772-1815)
1806. Collection of the Art Palace of Georgia

‘Prayer Book of Queen Anna’ 
Decorated Name of Queen Anna with Mkhedruli letters
1792. Collection of Archil Gelovani
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ასომთავრული და მხედრული ანბანით 
შესრულებული ინიციალები იმერეთის მეფის 
სოლომონ II-ის მიერ გაცემული წყალობის სიგელზე. 
1806 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Initials with Alomtavruli and Mkhedruli Alphabet on 
the Charter of Grace by Solomon II of Imereti
1806. Collection of the Art Palace of Georgia
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მხედრული ხელნაწერი.  XIX საუკუნე. 
ლოცვების მინიატურული კრებული. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია 

Miniature Collection of Prayers – Manuscript,
Mkhedruli. XIX c.
Collection of the Art Palace of Georgia



A
lphabet as a H

istory

61

298-გვერ დი ა ნი კრე ბუ ლი უნი კა ლუ რია იმ თვალ საზ რი სით, რომ მო ი ცავს რო გორც კა თო ლი კურ და მარ თ ლ მა დი დებ-
ლურ, ისე გრი გო რი ა ნულ ლოც ვებს. ამ მხრივ სა ინ ტე რე სოა ლოც ვე ბის და სა ხე ლე ბა, რო მე ლიც შეს რუ ლე ბუ ლია ქარ თუ ლი 
ასოებით, მა გა ლი თად: 92- ე გვერ დ ზე „ჰავატან ხოს ტო ვა ნი“, 112-ე გვერ დ ზე „ტერ ამე ნა კალ“ და ასე შემ დეგ. გვხვდე-
ბა ისე თი ტექ ს ტე ბი, რომ ლებ საც ლოც ვა ეწო დე ბა, თუმ ცა უფ რო თე ო ლო გი ურ მსჯე ლო ბებს წა ა გავს. მა გა ლი თი სათ ვის ამ 
მხრივ სა ინ ტე რე სოა 235-ე გვერ დ ზე „ფიქრის ლოც ვა სიკ ვ დილ სა ზე და“. ტექ ს ტ ში ნათ ქ ვა მი ა: „მალე ის დღე მო ვა, რომ მე 
დი ლას ცოცხალ და სა ღა მოს მკვდა რი ვიქ ნე ბი, ან სა ღა მოს ცოცხალ და დი ლას მკვდა რი... ხე ლებს და ფე ხებს შე მიკ ვ რენ, 
თვა ლებს და მი ხუჭ ვენ და ჩემს ტანს სა კა ცე ში ჩას დე ბენ და ტი რი ლით სახ ლი დან საფ ლავ ზედ წა მიყ ვა ნე ბენ, სად მი წას ქვეშ 
დამ მარ ხ ვენ და გა მიშ ვე ბენ. ცო ტა ხანს უკან ჩემ ზედ აღარ იფიქ რე ბენ, მაგ რამ ყო ველ სა გან და ვიწყე ბულ ვიქ ნე ბი რო გორც 
თუ ქვე ყა ნა ზედ მის დღე ში არა ვყო ფილ ვი ყა ვი, ეს მა ლე ჩემ ზედ მოხ დე ბა რო გორც უან გა რი შოთ სხვა ზე მოხ დე ნი ლა“. წიგნი 
გა და წე რი ლია შა ვი მელ ნით, სა თა უ რე ბი და თავ სარ თე ბი კი შესრულებულია წი თე ლი სინ გუ რით.

The 298-page collection is unique as it covers the Catholic, Orthodox and Gregorian prayers together. It is also interesting that some 
names of prayers have Georgian transcriptions, as can be seen on page 92 (Havatan Khostovan), and on page 112 (Ter Amenakal).

There are texts that are called prayers, but they are more like theological discussions. In this regard, ‘The Prayer before Death’ on 
page 235 is very interesting. The text is rewritten with black ink and the titles and illuminated letters with red. 
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ეს კონ და კი, გად მო ცე მის მი ხედ ვით, სა ქარ თ ვე ლოს 
უკა ნას კ ნელ დე დო ფალს, რუ სეთ ში გა და სახ ლე ბულ         
მა რი ამ ცი ციშ ვილს (1768-1850) ეკუთ ვ ნო და.  163-დან 
188-ე გვერდების ჩათვლით ჩართული ხელნაწერი 
შესრულებულია ლამაზი ნუსხა-ხუცური ასოებით, შავი და 
წითელი მელნის გამოყენებით.  ხელ ნა წე რი იმ პე რი ო დის 
ქარ თუ ლი კა ლიგ რა ფი უ ლი სკო ლის მა ღალ გე მოვ ნე ბა ზე 
მი უ თი თებს.

ნუსხური ხელნაწერი. ჩანართი წიგნში: კონდაკი. 
მოსკოვი. 1824 წელი. შრიფტი: ნუსხური 
არჩილ გელოვანის კოლექცია 

Kontakion - Printed, inserted with manuscript. 
Moscow, 1824. Collection of Archil Gelovani

The owner of this kontakion, might have been the last Queen 
of Georgia, Mariam Tsitsishvili (1768-1850) who was exiled to 
Russia. From pages 163 to 188, this printed version contains a 
manuscript where the text is written in black and red ink. The 
manuscript indicates the sophisticated taste of the Georgian 
Calligraphy School of that period.
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გა და წე რი ლია შა ვი მელ ნით, სა ზე დაო ასო ე ბი სინ გუ-
რით. 224-ე გვერ დ ზე შეს რუ ლე ბუ ლი ან დერ ძის მი ხედ ვით 
ვიგე ბთ, რომ კალიგრაფს, გლახუა ქუთათელაძეს, წიგნის 
წერა დაუსრულებია 1833 წლის 13 მარტს. რო გორც ჩანს, 
გლა ხუ ა სათ ვის ეს პირ ვე ლი წიგ ნი ყო ფი ლა, რად გან იგი 
ან დერ ძ ში სა გან გე ბოდ აღ ნიშ ნავს: „ამის მკითხ ველ მან 
შეც თო მა თუ რა ი მე იხი ლოთ, ნუ მწყევსთ, რა მე თუ ახა ლი 
მოს წავ ლე ვი ყა ვი“. აქ ვეა გა მოყ ვა ნი ლი სა კუ თა რი სა ხე-
ლის მო ნოგ რა მა. წიგ ნის ში ნა არსს გა დამ წე რი კა ლიგ რა-
ფი უ ლი ნი მუ შე ბის თა ვი სე ბუ რი ორ ნა მენ ტა ცი ით ას რუ ლებს, 
სა დაც იკითხე ბა რო გორც სა ხე ლი „გლახუა“, ისე „ვასილი 
იღუ მე ნი დი ა კო ნი“. ეს უკა ნას კ ნე ლი წიგ ნის დამ კ ვე თი უნ და 
ყო ფი ლი ყო. 129-ე გვერ დი დან სა ინ ტე რე სო კა ლიგ რა ფი-
ულ ნი მუ შებს ვხე დავთ. ავ ტო რი სა ზე დაო ასო ებს მცე ნა რე-
უ ლი ორ ნა მენ ტე ბით აფორ მებს. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა 
ნიშ ნებ ზე სა მოთხის ჩი ტე ბია შე მოს მუ ლი. 

სძლისპირნი. ხელნაწერი. მხედრული,
1833 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

‘Sdzilispirni’ (Night Prayers). Manuscript, Mkhedruli
1833. Collection of Archil Gelovani

The text of the book is written in black and the illuminated 
letters in red ink. According to the will on page 224, we know 
that the scribe of the book was Glakhua Kutateladze, who 
finished his work on March 13, 1833. We also read that this was 
the first book for Glakhua for in the same will he remarks: “If 
the reader discovers mistakes, do not judge, because I am a 
beginner.” Following this is the monogram of his name.

The content of the book ends with the peculiar ornamentation 
of the calligraphic samples. Here are the names of ‘Glakhua’ and 
‘Vasili Abbot Deakon’. Vasili Abbot Deakon could be the emptor 
of this book. From page 129, we see interesting calligraphic 
samples. The illuminated letters are decorated with herbal 
ornaments, sometimes with birds of paradise.
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მხედრული მხატვრული ასოები მზეჭაბუკ ორბელიანისეული, 1724 წელს აწყურში 
გადაწერილი ხელნაწერიდან: სულხან საბა ორბელიანის ლექსიკონიდან. ამჟამად წიგნის 
ადგილსამყოფელი უცნობია და  ანბანი დაკარგულად ითვლება. ამ ოთხი ასოს – „თ,მ,ც,ჟ“ ასლები 
კი დაცულია ირლანდიის ეროვნულ ბიბლიოთეკასა და საქართველოს ხელოვნების სასახლეში. 

თ - T

Missing alphabet samples from the dictionary of Mzechabuk Orbeliani. Rewritten in 1724 in Atskuri 
(Georgia) from Sulkhan Saba Orbeliani dictionary, the location of the manuscript is unknown today. The 
copy versions of the four letters ‘T, M, Ts, Zh’ are preserved in the National Library of Ireland and the Art 
Palace of Georgia.
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მხედრული ხელნაწერი. ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნი.
ზუგდიდი. 1840 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ვახტანგ VI-ის პორტრეტი. უცნობი მხატვარი. 
XVIII საუკუნე. ტილო, ზეთი.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

‘The Book of Law’ by Vakhtang VI of Kartli. Mkhedruli manuscript.
Zugdidi. 1840. Collection of the Art Palace of Georgia

Portrait of Vakhtang VI of Kartli. Unknown painter.
XVIII c. Oil on canvas. 
Collection of the Art Palace of Georgia
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ხელ ნა წე რი 2014 წელს მუ ზე უმს პო ეტ მა თე მურ ჩა ლა ბაშ ვილ მა უსახ სოვ რა. მცირე ზო მის (10 X 16 სმ) წიგ ნი  სა უცხო ოდ 
გა ფორ მე ბუ ლ, ტყა ვის შე საკ რა ვე ბი ან ყდა ში ზის. ტექ ს ტ ში ჩარ თუ ლია რამ დე ნი მე მარტივი, მაგ რამ მიმ ზიდ ვე ლი ორ ნა მენ-
ტი. ტექ ს ტი ნა წე რია გა უ წა ფა ვი მხედ რუ ლით, გა მო ყე ნე ბუ ლია შა ვი მე ლა ნი და სინ გუ რი. ხელნაწერი მთლიანად შეიცავს 
ვახტანგ ბატონიშვილის სამართალის წიგნს და ერთვის ზანდუკი – სარჩევი. 

ხელ ნა წე რი გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სოა იმ 9 მი ნა წე რით, რო მე ლიც მის წი ნა და უკა ნა გვერ დებ ზე შეუსრულებიათ.  
მა თი წა კითხ ვის შემ დეგ ცხა დი ხდე ბა, რომ წიგ ნი სა მეგ რე ლოს სამ თავ რო ში, კერ ძოდ ზუგ დიდ შია გა და წე რი ლი. ად ვი ლად 
მო სა ლოდ ნე ლია, რომ ნაშ რო მი ოდეს ღაც სა მეგ რე ლოს მთავ რე ბის სა ხელ გან თ ქ მულ ბიბ ლი ო თე კა ში ინა ხე ბო და.

ზან დუ კის ბო ლო ში შე მორ ჩე ნი ლია ძლი ერ და ზი ა ნე ბუ ლი ან დერ ძი, რო მე ლიც მოგ ვითხ რობს ხელ ნა წე რის შექ მ ნის თავ-
გა და სა ვალს, თუმ ცა იგი იმ დე ნა დაა გა ფუ ჭე ბუ ლი, რომ ჩვე ნე უ ლი წა კითხ ვა ძა ლი ან პი რო ბი თი ა: „აღიწერა წელ სა ჩყმ 
(1840) აპ რი ლის იდ (14) ერ მა [ი ლე]  [ლეო]ნიძის მი ერ...“. ამ დე ნად, წიგ ნი 1840 წელს ვინ მე ერ მა ი ლე ლე ო ნი ძეს გა და უ-
წე რი ა. მკითხ ვე ლის ყუ რადღე ბას რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვან მი ნა წერ ზეც შე ვა ჩე რებთ: 

„ჩყმვ (1846) წელ სა ივ ლი სის ლ (30)ს დღე სა სამ შა ბათს [გარდა]იცვალა გან სუ ე ნე ბუ ლი ლე ვან [დად]იანი აბას თუ მანს 
სა სახ ლე ში“. სა მეგ რე ლოს მთავ რებს რომ ამ ჟა მინ დელ სო ფელ ძველ აბას თუ მა ში (ზუგდიდის რა ი ო ნი) სა ა გა რა კო სა სახ ლე 
ჰქონ დათ, ეს ცნო ბი ლი იყო, თუმ ცა მი ნა წე რი უფ რო მეტ ინ ფორ მა ცი ას იძ ლე ვა, აკონ კ რე ტებს რა ლე ვა ნ V-ის (1791–1846) 
სიკ ვ დი ლის დღე სა და რიცხვს. 

წიგ ნი სა მეგ რე ლოს კი დევ ერ თი მთავ რის და ვით და დი ა ნის (1812–1853) გარ დაც ვა ლე ბის შე სა ხე ბაც შე ი ცავს მი ნა-
წერს. აქ ნათ ქ ვა მია: „ჩყნგ (1853) აგ ვის ტოს ლ (30) მი იც ვა ლა ნე ტარ ხსე ნე ბუ ლი მთა ვა რი მენ გ რე ლი ი სა და ვით და დი ა ნი, 
გორდს, დღე სა კუ ი რას“.

მხედრული ხელნაწერი. ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნი.
ზუგდიდი. 1840 წელი.  ხელოვნების სასახლის კოლექცია

‘The Book of Law’ by Vakhtang VI of Kartli. Manuscript.
Zugdidi. 1840.  Collection of the Art Palace of Georgia

The manuscript was given to the museum by the poet Temur Chalabashvili in 2014. The small (10 X 16 cm) book has a beautifully 
decorated leather cover. The text contains some primitive but attractive ornaments; it is written using the Mkhedruli alphabet in black 
and red inks. The book contains the entire content and narrative of Vakhtang Batonishvili’s ‘Book of Law’.

The manuscript is especially interesting because of nine inscriptions on the front and back pages of the book. According to these 
inscriptions, the book was rewritten in Zugdidi (Principality of Samegrelo). The work is thought to have been kept in the famous library 
of Samegrelo’s noblemen.

At the end of the content there is a heavily damaged will, which tells of the origins of the manuscript. From the text we can assume 
that the book was rewritten by scribe Ermaile Leonidze in 1840. 
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წიგ ნის ყდა მორ თუ ლია ლი თო ნის ორ ნა მენ ტე ბით.  ზე და 
მხა რეს  ჯვარ ც მა ა, უკა ნა მხა რეს კი ბარ ძი მი. ყუ ა ზე არ სე ბუ-
ლი წარ წე რის მი ხედ ვით ვიგე ბთ, რომ წიგ ნი 1895 წელს 
გა და წე რი ლა. აქ ვეა მფლო ბე ლის ინი ცი ა ლე ბი „ფ.დ”. გა-
და წე რი ლია შა ვი მელ ნით.

თანსატარებელი ლოცვის წიგნი. ხელნაწერი. 
1895 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

მხედრული წარწერა: „ანტონ როსტონოვი“  
სპილენძის საბეჭდავზე. XX საუკუნის დასაწყისი. 
გიორგი კალანდიას კოლექცია.

Seal. Copper. Early XX c.
Mkhedruli inscription: ‘Anton Rostonovi’
Collection of George Kalandia

‘The book of prayers’. Manuscript
1895. Collection of Archil Gelovani

The cover of the book is decorated with metal ornaments. 
On the upper side of the front cover is the crucifixion and on the 
reverse side of the cover is a chalice. According to the inscription 
on the spine, the book was rewritten in black ink in 1895. Here, 
the initials of the owner ‘F.D.’ can be seen. 
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ამ წიგნის კა ლიგ რა ფია უფ რო ბეჭ დურ ან ბანს წა ა გავს, 
ავ ტო რი  ზედ მი წევ ნით იცავს სტრი ქო ნე ბის სის წო რეს. კა-
ლიგ რა ფი უ ლი ოს ტა ტო ბა უფ რო ასო ე ბის ერ თ ნა ირ ზო მა სა 
და მოყ ვა ნი ლო ბა ში იგ რ ძ ნო ბა, ვიდ რე მათ მხატ ვ რულ გა-
ფორ მე ბა ში.

სწავ ლა ნი. (ჰსწავლანი წმი დი სა დი დი სა ორ მე ო ცი სა ნი 
პირ ველ სა კვი რი ა კე სა დიდ მარ ხ ვი სა სა 
წი ნათ გან საზღ ვ რე ბი სათ ვის). 
ხელ ნა წე რი. XIX- XX  სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა. 
არ ჩილ გე ლო ვა ნის კო ლექ ცია

‘Stsavlani’ (Teachings)
(Exhortations for long fasting) 
Manuscript. XIX-XX cc. 
Collection of Archil Gelovani

The script of this book looks like a printed alphabet. The 
author of the manuscript strictly controlled the straightness 
of the lines. His work is distinguished for the similar sizes and 
positioning of the letters rather than for their artistic decoration.
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ეს დი დი ზო მის ხელ ნა წე რი 840 გვერ დი სა გან შედ გე-
ბა. შეს რუ ლე ბუ ლია შა ვი მელ ნით, გაკ რუ ლი მხედ რუ ლი 
ხე ლით. კა ლიგ რა ფი ხში რად იყე ნებს წი თელ მე ლანს თა-
ვე ბის ან ტექ ს ტ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლე ბის აღ სა ნიშ-
ნა ვად. უც ნო ბია გა დამ წე რის ვი ნა ო ბა, თუმ ცა მე-2 გვერ დ ზე 
წარმოდგენი ლია მეც ნი ერ კა ლი ნო ზის ვი ნა ო ბა: „შე წევ ნი-
თა ღვთი სა ი თა და ბრძა ნე ბი თა ჯა ლი ნოზ აქი მი და ფი ლო-
სო ფო სი იყო“.

ძვე ლი სამ კურ ნა ლო კა რა ბა დი ნი. 
მეც ნი ე რი კა ლი ნო ზი სა ანუ სხვა ძვე ლი 
მკურ ნა ლი სა გა მოც დი ლი წამ ლო ბა. 
ხელ ნა წე რი.  XIX სა უ კუ ნის და სას რუ ლი. 
არ ჩილ გე ლო ვა ნის კო ლექ ცი ა

Old medicinal Carabadin. 
Experienced Martyrdom of Scientist 
Kalinozi or other old healer.
Manuscript. Late XIX c. 
Collection of Archil Gelovani

This large manuscript consists of 840 pages. It is written in 
the Mkhedruli script in black ink. The author often uses red ink 
to highlight special places or chapters of the text. The name of 
the scribe is unknown; though, on page 2, we see the name of 
scientist Kalinozi: “By the grace of God, Kalinozi was a doctor 
and a philosopher.”
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კოტე ყიფიანი (1849-1921) 
ქართული მონოგრამების კატალოგი
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ნაკაზი ანუ მცნება მისისს იმპერატორების დიდებულებისა 
ეკატერინა მეორისა მიცემული კომისიისადმი დასათხზველად. 
ახლისა განწესებისა. პეტერბურგი. 1770 წელი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

Kote Kipiani (1849-1921)
Catalogue of Georgian Monography 
Collection of the Art Palace of Georgia

‘Nakazi,’ or the Commandment of the Empress 
Catherine the Great. St. Petersburg. 1770. 
Collection of Archil Gelovani
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ქართული ანბანი ლოცვებითურთ. 
რომი. 1629 წელი. შრიფტი მხედრული.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Georgian Alphabet with prayers. 
Rome. 1629. Mkhedruli script.
Collection of the Art Palace of Georgia
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დონ კრისტოფორო დე კასტელი (1597-1659) 
ნიკოლოზ ჩოლოყაშვილის (1585-1659) პორტრეტი

ქარ თულ-იტა ლი უ რი ლექ სი კო ნი.  რო მი: სა სუ ლი ე რო 
სარ წ მუ ნო ე ბის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბის სტამ ბა.  
1629 წე ლი. არ ჩილ გე ლო ვა ნის კო ლექ ცია

‘Georgian and Italian Dictionary’ Rome. Printing press of the 
Congregation for the Evangelization of Peoples. 
1629. Collection of Archil Gelovani

Teramo Cristoforo Castelli (1597-1659)
Portrait of Nikoloz Cholokashvili (1585 -1659)
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პირ ვე ლი ქარ თუ ლი შრიფ ტი ევ რო პა ში შე იქ მ ნა. იგი ქარ თ ვე ლი სა სუ ლი ე რო და პო ლი ტი კუ რი მოღ ვა წის, დიპ ლო მა ტი სა  
და  მწიგ ნო ბრის ნი კი ფო რე ირ ბა ხის (ნი კო ლოზ ირუ ბა ქი ძე-ჩო ლო ყაშ ვი ლი. და ახლ 1585-1658) დახ მა რე ბით ქართულ-
იტალიური ლექსიკონისათვის მომზადდა. ეს ამ ბა ვი წიგ ნის თავ ფურ ცელ ზე მოკ ლე დაა აღ ნუს ხუ ლი: „ქარ თულ-იტა ლი უ რი 
ლექ სი კო ნი, შედ გე ნი ლი სტე ფა ნო პა ო ლი ნი სა გან, ქარ თ ვე ლის, წმ. ბა სი ლის ბე რის ნი კი ფო რე ირ ბა ქის დახ მა რე ბით, სარ-
წ მუ ნო ე ბის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი სა სუ ლი ე რო სა ზო გა დო ე ბის მი სი ო ნერ თათ ვის, რომ ში, სარ წ მუ ნო ე ბის გა მავრც. სა სუ ლი ე რო 
სა ზოგადოების სტამ ბა ში [1629], უფ როს თა ნე ბარ თ ვით“. 

წიგ ნის მე-3 გვერ დ ზე მოკ ლედ და ბეჭ დი ლია კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო ამ ბა ვი. კერ ძოდ, სარ წ მუ ნო ე ბის გა მავ რ ცე ლე-
ბე ლი წმინ და კონ გ რე გა ცი ის აგენ ტის აქილ ვე ნე რი ოს მი მარ თ ვა მი სი უწ მინ დე სო ბის, რო მის პა პის ურ ბან მერ ვი სად მი. ამ 
მი მარ თ ვის სრულ ვერ სი ას 1978 წელს „პროპაგანდა ფი დეს“ არ ქივ ში პრო ფე სორ მა ჯუ ან შერ ვა თე იშ ვილ მა მი აკ ვ ლი ა. 
ტექსტს სრუ ლად ვაქ ვეყ ნებთ, რად გან იგი ქარ თუ ლი წიგ ნის ის ტო რი ი სათვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნეს ინ ფორ მა ცი ას შე ი ცავს: 
„უნეტარესო მა მა ო“, სარ წ მუ ნო ე ბის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი წმ. კონ გ რე გა ცი ის მი სი ო ნე რე ბის ყო ველ დღი უ რი რე ლა ცი ე ბი დან 
ვუწყი, რა ო დენ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კა თო ლი კუ რი რე ლი გი ის გავ რ ცე ლე ბი სათ ვის ბეჭ დ ვა კარ გი წიგ ნე ბი სა, გან სა კუთ რე ბით 
კა თე ხიზ მო ე ბი სა სხვა დას ხ ვა ენა ზე... იმა ვე წმ. კონ გ რე გა ცი ამ, აწუ ხებ და რა ეს სა კითხი, დი დი გან ს ჯის შემ დ გომ წინ და ხე-
დუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა მი ი ღო შე ექ მ ნა სტამ ბა მრა ვა ლე ნო ვა ნი შრიფ ტით, გან ს ხ ვა ვე ბით კი იმ ენებ ზე, რომ ლე ბიც მე ტა-
დაა გავ რ ცე ლე ბუ ლი და სა ერ თოა მრა ვალ ხალ ხ თათ ვის. ამ  მიზ ნით უკ ვე იბეჭ დე ბა წიგ ნე ბი ღრმა რწმე ნით, რომ ეს იმა ზე 
მეტ ნა ყოფს გა მო ი ღებს, რა საც დღემ დე აკე თებ დ ნენ ან აკე თე ბენ მი სი ო ნე რე ბი. გა ვით ვა ლის წი ნეთ რა შემ თხ ვე ვა მა მა 
 ნი ჩე ფო რე ირ ბა ჩოს მი ერ თქვე ნი მა ღა ლუწ მინ დე სო ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლოს მე ფის წე რი ლის მორ თ მე ვი სა, რო მელ შიც 
(ჩვენგან) ვე რა ვინ გა ერ კ ვი ა, სხვა შრიფ ტებს შო რის, ამ ენის ფრი ად მო ხერ ხე ბუ ლი და მშვე ნი ე რი ასო ე ბიც ჩა მო ვას ხ მე ვი-
ნე(თ). ამა ში ყვე ლა ზე მე ტად იგი ვე მა მა ნი ჩი ფო რემ გაგ ვი წია დახ მა რე ბა, რომ ში ყოფ ნი სას ჩაგ ვა წე რი ნა ქარ თუ ლი ან ბა ნი 
და რამ დე ნი მე ათა სი სიტყ ვა ამ ენა ზე. და  ბო ლოს, უკ ვე და ი ბეჭ და ან ბა ნი და ფსალ მუნ ნი ხსე ნე ბუ ლი ლექ სი კო ნი თურთ 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოდ მი სი ო ნერ თათ ვის. რომ ლე ბიც ან უკ ვე იმ ყო ფე ბი ან სა ქარ თ ვე ლო ში, ან მო მა ვალ ში აპი რე ბენ გამ გ-
ზავ რე ბას. მარ თა ლი ა, ლექ სი კო ნი მთლად სრუ ლად არა ა, რად გან დრო ცო ტა იყო: თა ნაც სტე ფა ნო პა ო ლი ნის, რო მე ლიც 
ჩე მი მი თი თე ბით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობ და, უნ და შე ერ ჩია უფ რო მე ტად გავ რ ცე ლე ბუ ლი სიტყ ვე ბი, რაც გა მო სა დე გი იქ ნე ბო და 
ყო ველ დღი უ რო ბა ში — თხრო ბა ში, სა უ ბარ ში, ან გა რიშ ში. ვი მე დოვ ნებთ, რომ ზე მოთ ხ სე ნე ბუ ლი ან ბა ნი და ლექ სი კო ნი 
ფრი ად გა მო ად გე ბათ მი სი ონე რებს და რად გა ნაც ჯერ ევ რო პა ში ამ ენა ზე აქამ დე არა ფე რი და ბეჭ დი ლა, იხი ლა თუ არა 
წიგ ნ მა მზის შუ ქი, მყის ვე გა დავ წყ ვი ტე იგი მო მეძღ ვ ნა და მო მერ თ მია მხო ლოდ და მხო ლოდ თქვე ნი უწ მინ დე სო ბი სათ ვის 
და არა სხვის თ ვის, რა მე თუ თქვე ნი მა ღალ ღირ სე ბის წყა ლო ბით და არ ს და ხსე ნე ბუ ლი სტამ ბა. უმორ ჩი ლე სად გთხოვთ, პა-
ტი ვი დამ დოთ და მი იღოთ ჩემ გან ის მცი რე ნა მუ შე ვა რი, რა საც მთლი ა ნად თქვენს უწ მინ დე სო ბას ვუძღ ვ ნი და მო ვარ თ მევ. 
ღმერ თ სა ვთხოვ თქვენს უსაზღ ვ რო ბედ ნი ე რე ბას. მი წამ დე გიხ რით თავს და გემ თხ ვე ვით წმინ და ფე ხებ ზე“.

ქართულ-იტალიური ლექსიკონი.  
ერთ-ერთი გვერდი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

Georgian and Italian Dictionary.
One page. Collection of Archil Gelovani

The first Georgian font was created in Europe. The King of East Georgia, Teimuraz I, sent Niceforo Irbach (Georgian clergyman, 
politician, ambassador and scholar) to Italy, Rome, as a Georgian envoy to seek allies and to ask for assistance in holding off the Turks 
and Persians. The ambassadorial mission did not have much political success, but it did bring about a significant cultural event – the 
printing of the first Georgian book.

Published in Rome in 1629, the Georgian-Italian dictionary was the first book printed in Georgian using moveable type. The 
dictionary was compiled by an Italian, Stefano Paolini, with the assistance of Niceforo Irbachi Giorgiano.

The dictionary was published by the Sacred Congregation of Propaganda, which was established in Rome in the early XII c. for 
the purpose of spreading Catholicism in non-Catholic countries. From 1628, the congregation sent missionaries to Georgia, and the 
dictionary was intended for use by missionaries who needed to learn Georgian.
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ქართულ-იტალიური ლექსიკონი.  
ერთ-ერთი გვერდი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

Georgian and Italian Dictionary.
One page. Collection of Archil Gelovani

ქართულ-იტალიური ლექსიკონი.  
სატიტულო გვერდის დეტალი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

Georgian and Italian Dictionary.
Detail of the Cover page.
Collection of Archil Gelovani
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ფრან   ცის   კო-   მა  რი  ა მა  ჯო. ქარ   თუ  ლი ენის გრა  მა  ტი  კა 
[მე-2 გა  მო  ცე  მა].  რო  მი: კა  თო  ლი  კუ  რი სარ   წ   მუ  ნო  ე  ბის 
გა  მავ   რ   ცე  ლე  ბე  ლი სა  ზო  გა  დო  ე  ბის სტამ   ბა. 1670 წე  ლი. 
არ   ჩილ გე  ლო  ვა  ნის კო  ლექ   ცია 

ფრანცისკო-მარია მა  ჯო (1612-1686).
გრავიურა ნიკოლო მორელი დი გრეგორიოს 
და პასკალ პანვინის წიგნიდან  
„ნეაპოლის სამეფოს გამორჩეულ ადამიანთა ბიოგრაფიები“. 
ნეაპოლი. 1826 წელი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

Francisco-Maria Maggio (1612-1686)
Niccolò Morelli di Gregorio, Pasquale Panvini 
‘Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli, ornata 
de loro rispettivi ritratti’ Naples. 1826. 
Collection of Archil Gelovani

Francisco-Maria Maggio ‘The Georgian Grammar’
(Second Edition) -Rome. 
Printing press of the ‘Sacred Congregation for the Propagation 
of the Faith’  1670. Collection of Archil Gelovani
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ქარ თუ ლი ენის გრა მა ტი კის თავ ფურ ცელ ზე იტა ლი უ-
რად წე რია: „ნაშ რო მი აღ მო სავ ლურ ენა თა შე სა ხებ, რომ-
ლე ბიც სა ქარ თ ვე ლოს მხა რე ში გამოიყენება. წიგ ნი პირ ვე-
ლი, რო მე ლიც შე ი ცავს ქარ თუ ლი ანუ იბე რი უ ლი სა სა უბ რო 
ენის გრა მა ტი კულ წე სებს. შედ გე ნი ლი დ. ფრანცის კო-  მა რია 
 მა ჯოს მი ერ... რომ ში, სარ წ მუ ნო ე ბის გა მავ რ ცე ლე ბე ლი 
წმინ და კონ გ რე გა ცი ის სტამ ბი დან. MDCLXX [1670]. უზე ნა-
ე სი ნე ბარ თ ვით“. წიგ ნ ში სულ 143 გვერ დია.

ტექ ს ტის პირ ვე ლი ნა წი ლი ორ თოგ რა ფი ას, მე ო რე 
— ეტი მო ლო გი ას, მე სა მე — სინ ტაქსს, მე ოთხე — პრო-
სო დი ას, მე ხუ თე — ქრის ტი ა ნულ კა ტე ხიზ მოს, მე ექ ვ სე კი 
 ღვთის  მ შობ ლის სა ვედ რე ბელს აქვს დათმობილი.

ქართული ასოების წერის პრინციპი. 
ერთ-ერთი გვერდი ქართული ენის გრამატიკიდან.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

ქართული ენის გრამატიკის თავფურცელი. 
დეტალი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

The Title page of ‘The Georgian Grammar’
Detail. Collection of Archil Gelovani Rules of writing the Georgian letters.

One page from ‘The Georgian Grammar’
Collection of Archil Gelovani

On the first page of ‘The Georgian Grammar’ is written: 
“A work on Eastern languages which are used in Georgia. The 
first edition contains grammatical rules of Georgian or Iberian 
colloquial. Compiled by Francisco-Maria Maggio...in Rome in the 
printing press of the ‘Sacred Congregation for the Propagation 
of the Faith’ MDCLXX [1670] with the Supreme’s permission”.

The book consists of 143 pages. The first part of the book 
refers to orthography, the second part to etymology, the third 
to syntax, the fourth to prosody, the fifth to Christian catechism, 
and the sixth part refers to the prater of the Mother of God.
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ნიკოლას ვიტსენი (1641-1717)
ამსტერდამის მერი. ნიდერლანდებში 
ქართული შრიფტის შექმნის მოამაგე

ნიკოლას ვიტსენის მიერ დაბეჭდილი ქართული ანბანი 
და ქართული ლექსიკონი.ამსტერდამი 1705 წელი.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Nicolaes Witsen (1641-1717)
Mayor of Amsterdam in the Netherlands 
Creator of the Georgian type

Georgian alphabet and Georgian dictionary printed by 
Nicolaes Witsen. Amsterdam. 1705.
Collection of the Art Palace of Georgia
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არჩილ მეფის წერილი ნიკოლოს ვიტსენისადმი. 
1686 წელს შედგენილ ეპისტოლეში ქართველი მონარქი 
ნიდერლადელ მოღვაწეს მადლობას უხდის ამსტერდამში 
ქართული საგამომცემლო საქმის წამოწყებისათვის

არჩილ მეფისა (1647-1713) და ერეკლე I (1642-1709)
პორტრეტები. ამსტერდამი. 1705 წელი

Portraits of King Archil (1647-1713) and Heraclius I 
(1642-1709). Amsterdam. 1705

The letter of King Archil to Nicolaes Witsen. According 
to the epistle from 1686, the Georgian Monarch is grateful to 
the Dutchman for his starting Georgian publishing work in 
Amsterdam.
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საქ რის ტი ა ნო მოძღუ ა რე ბა სიმო კ ლე ო ბით და რი გე ბუ ლი 
კარ დი ნალ ბე ლარ მი ნიოსა გან და გა დმო თარ გ მა ნე ბუ ლი 
 პატ რი ბერ ნარ დო მა რი ა მი სა გან ნეა პო ლე ლი სა კა პუ ჩი ნი 
და მქა და გო ბე ლი და ღმრთის მეტყუ ე ლი იტა ლი ა ნის ენი-
სა გან მხუ ედ რუ ლი ქარ თუ ე ლის ენი თა. 
რო მი. 1681 წე ლი. არ ჩილ გე ლო ვა ნის კო ლექ ცია

უძველესი და თანამედროვე ქართული 
დამწერლობა – ქართული ანბანის  სამივე 
სახეობა ასოების რიცხვითი შესატყვისებით.
ტაბულა წიგნიდან: „ცოცხალი და მკვდარი 
ენების ანბანთა რიგი“. პარიზი. 1770 წელი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

Old and New Georgian Alphabets
From the Book ‘The List of Living and Dead 
Languages’ Paris. 1770.
Collection of Archil Gelovani

‘Principles of Christianity’ distributed by Cardinal Bellarmine 
and translated from Italian (the language of God) into Georgian 
Mkhedruli by Bernardo Maria da Napoli (Neapolitan Capuchin). 
Rome. 1681. Collection of Archil Gelovani
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ეს გამოცემა გამოირჩევა შრიფტების მრავალფეროვნებით. გამოყენებულია  ქართული დამწერლობის სამივე სახეობა: 
ძირითადი ტექსტები შესრულებულია  სხვადასხვა ზომის ნუსხურით, სათაურები ასომთავრულით, ხოლო მხედრულით 
დაბეჭდილია უნგროვლახელი მესტამბის მიმართვა ქართველი მკითხველისადმი. გვხვდება ლათინური და ბერძნული 
შრიფტიც. კონდაკის წინა დაუნომრავ მე-2 გვერდზე  ბაგ რა ტი ონ თა ორ ლო მი ა ნი გერ ბია. აქეთ -ი ქით და ქა რაგ მე ბუ ლი წარ-
წე რით: „წყა ლო ბი თა ღმრთი სი თა, იესი ან, და ვი თი ან, სო ლო მო ნი ან, პან კ რა ტი ო ნი, მე ფე ქა ი ხოს რო, ყოვ ლი სა სა ქარ თ ვე-
ლო ი სა“. გერ ბის გარ შე მო წე რი ლო ბას კი შემ დე გი წარ წე რა მი უყ ვე ბა: „ქ. ეფუ ცა უფა ლი და ვითს ჭეშ მა რი ტე ბი თა და არა შე-
უ რაცხ ყოს იგი. ნა ყო ფი სა გან მუც ლი სა შე ნი სა დავ ს ვა საყ დარ თა შენ თა“.  სა ინ ტე რე სოა მეს ტამ ბე თა მი მარ თ ვა: „ქ. ვი თარ ცა 
უცხო ნი იხა რე ბენ ხილ ვა სა ზე და თვის თა სამ კ ჳ დ რე ბელ თა სა, და ზღუ ა თა ში ნა მა ვალ ნი ხილ ვა სა ზე და ნავ თ სა ყუ დელ თა სა, 
ეგ რე ცა მეს ტამ ბე ნი იხა რე ბენ, გან ს რუ ლე ბა სა ზე და წიგ ნ თა სა“. მი მარ თ ვის ქვემოთ, რუ მი ნულ ენა ზე, მხედ რუ ლი შრიფ ტით 
იმა ვე ში ნა არ სის მეს ტამ ბე თა ლექ სია“

კონდაკი. ტფილისი. წელი 1710. შრიფტი: ნუსხა-ხუცური. 
არჩილ გელოვანის კოლექცია

ბაგრატიონთა გერბი, მაცხოვრის გრავიურები და 
მხედრული შრიფტის ნიმუშები. კონდაკი. 1710 წელი. 
გვ. 111-116. არჩილ გელოვანის კოლექცია

‘Kontakion’ – Printed. Font: Nuskha-Khutsuri, Tiflis. 
1710. Collection of Archil Gelovani

Bagrationi Coat of Arms, gravures of the Savior 
and samples of the Mkhedruli script. Kontakion. 1710.
pp.111-116. Collection of Archil Gelovani
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ვახტანგ VI-ის (1675-1737)  პორტრეტი.  კონდაკი. 
1710 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

Portrait of Vakhtang VI (1675-1737). Kontakion. 
1710. Collection of Archil Gelovani
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პირველი ქართული სტამბის პირველი გამოცემის თავფურცელი მოკლედ გვაცნობებს თუ ვის მეფობაში, ვისი ხარჯით, 
ვისი რედაქტორობით, ვის მიერ, სად და როდის დაიბეჭდა ეს წიგნი „სამღთო და სამ ღ დე ლო სა ხა რე ბა. აწ ახა ლი და პირ-
ვე ლი და ბეჭ დი ლი ქარ თულს ენა ზე და. ჟამ სა ამაღ ლე ბუ ლი სა და სა ხე ლო ვა ნი სა სა ქარ თ ვე ლოს მე ფი სა უფ ლი სა, უფ ლი სა 
გი ორ გი სა, იესი ან და ვი თი ან სო ლო მო ნი ა ნის სა. შრო მი თა ფრი ა დი თა და წარ გე ბი თა სა ფა სე თა თა მარ თ ლ მა დი დებ ლი სა 
და გა ნათ ლე ბუ ლი სა სა ქარ თ ვე ლოს გან მ გებ ლი სა, ბა ტო ნის შ ვი ლი სა, თვით უფ ლი სა ვახ ტანგ ლე ვა ნის ძი სა თა. გა ი მარ თა 
წმი დაჲ ესე ჴელითა ნი კო ლოზ მღდელ - მო ნა ზო ნი სა ორ ბე ლის შვი ლი სა თა, ჴელითა მეს ტამ ბე მი ხა ილ სტე ფა ნე შვი ლი სა, 
უნ გ როვ ლა ხე ლი სა. ქა ლაქ სა ტფი ლი სი სა სა. ქო რო ნი კონ სა ქრის ტეს აქეთ ათას შვი დას და ცხრა სა“.

მე ო რე გვერ დ ზე წარ მოდ გე ნი ლია სტამბის დამაარსებლისა და ქართლის იმდროინდელი განმგებლის, ვახტანგ 
ბაგრატიონის ან დერ ძი: „სადიდებლად წმი დი სა სა მე ბი სა. მე, გვარ ტო მო ბით, ძირ მოდ გო მით და ვი თი ან მან. ძის ძე მან სა-
ხელ გან თ ქ მუ ლის მე ფის ვახ ტან გი სა მან. ძმის წულ მან ქე ბუ ლის მე ფის არ ჩი ლი სამ  და დი დად სა ხე ლო ვა ნის ქარ თ ველ თა მე-
ფი სა გი ორ გი სა მან და ძე მან დი დად პა ტი ოს ნი სა ლე ვა ნი სა მან და გან მ გე ბელ მან ქარ თ ლი სა მან. ბა ტო ნის შ ვილ მან  ვახ ტანგ, 
მო ვიყ ვა ნე მეს ტამ ბე ვლა ხე თით და გა ვა კე თე სტამ ბა საჴ ს რად სულ თა წი ნა თქმულ თა მე ფე თა სა და მა მი სა და დე დი სა 
ჩე მი სა; სალ ხი ნე ბე ლად სუ ლი სა ჩე მი სა და მე უღ ლი სა ჩე მი სა, ჩერ ქე ზის ბა ტო ნის ასუ ლის რუ სუ და ნი სა და ძე თა და ასულ თა 
ჩემ თა აღ საზ რ დე ლად“. 

მე სა მე გვერ დ ზე ვკითხუ ლობთ მეს ტამ ბის მი ხა ილ უნ გ როვ ლა ხე ლის მი მარ თ ვას: „ყოველთა მკითხ ველ თა  გი ხა რო დენ! 
პირ ვე ლად მი ზე ზი უცხო სა ამის საქ მი სა და ძა ლი თა მღთი სა თა უცო ნე ლად შე მას რუ ლე ბე ლი სტამ ბი სა ამის, სამ კ ვიდ რე ბელ-
სა თქვენ სა, იქ მ ნა კურ თ ჴე ვით ჴსენებული, გა ნათ ლე ბუ ლი და გამ გე ბე ლი სა ქარ თ ვე ლო სა ბა ტო ნიშ ვი ლი და თვით პატ რო ნი 
ვახ ტანგ, ღმთის მოყ ვა რე ნო  და ყოვ ლად შვე ნი ერ ნო მკვიდ რ ნო სა ქარ თ ვე ლო სა ნო. ხო ლო ყო ვე ლი ვე საქ მე ნი, რა ო დენ ნი 
იხილ ვე ბი ან: ასო ნი, ორ ღა ნო ნი და ყო ველ ნი საჴ მარ ნი სტამ ბი სა, დაწყე ბით სრულ ყო ფამ დი, მოქ მე დი და წი ნამ ძღო ლი მე 
ვარ, უნ დო მო ნა თქვე ნი. უწი ნა რეს ყო ველ თა სა დავ ბეჭ დეთ ესე სამ ღ თო და სამ ღ დე ლო წმი დაჲ სა ხა რე ბა. სიმ დაბ ლით გე-
ვედ რე ბი თქვენ, ყო ველ თა დიდ თა და მცი რე თა: უკე თუ ცთო მი ლი რაჲ მე იხი ლოთ, სიტყ ვა ანუ ასო, ნუ გამ ქირ დავთ, რა მე თუ 
უცხო ვი ყავ ქვე ყა ნი სა ამის და უს მე ნე ლი სიტყ ვა თა თქვენ თა და რო მელ ნი ჩემ ნი მო წა ფე ნი იყ ვ ნენ, ეგ რეთ ვე გა მო უც დელ ნი, 
საქ მი სა ამის ჩე მი სა, ვი თა მე ვი ყავ ქარ თ ლის უნა ხა ვი, ეგ რეთ ვე ჩემ ნი მო წა ფე ნი სტამ ბი სა. გლო ცავთ თქვენ, შე მინ დე ვით 
სუ ლი ე რი თა სიყ ვა რუ ლი თა, რა თა თქვენ ცა მო გი ტევ ნეს უფალ მან. ვით ბრძა ნებს: „მიუტევნეთ და მო გე ტევ ნეს თქვენ“.

     მდა ბა ლი ამათ მბეჭ დავ თა გან მეს ტამ ბე მჴურ ვა ლი თა გუ ლი თა ვმუ შა კობ. მო სამ სა ხუ რე თქვე ნი მი ხა ელ სტე ფა ნეს 
შვი ლი უნ გ როვ ლა ხე ლი“. 

 მე ოთხე გვერ დ ზე კი რე დაქ ტო რის ნი კო ლ ოზ ორ ბე ლი ა ნის ან დერ ძია: „ოდეს გა ნა გებ და სა ქარ თ ვე ლო სა ძმის წუ ლი 
კე თილ მორ წ მუ ნი სა მე ფი სა არ ჩი ლი სა და სა ხე ლო ვა ნის მე ფის გი ორ გი სა და ძე ლე ვა ნი სა, ღმთის მოყ ვა რე, გა ნათ ლე ბუ ლი 
ვახ ტანგ, იგუ ლის მოდ გი ნა და მო ი ღო სტამ ბა ვლა ხე თით, რო მელ არა ო დეს ყო ფი ლი ყო სა ქარ თ ვე ლო ში. და ჴელით წე რა ში 
ჩვე ნი სამ ღ თო ნი წე რილ ნი გარ ყ ვ ნი ლი ყო. და მე, დე დის ძმის წულ სა ამა მე ფე თა სა და მო სა მარ თ ლე თუ ხუ ცე სის ორ ბე ლის 
ძეს, ცოდ ვილს მღდელ - მო ნა ზონს ნი კო ლა ოზს მიბ რ ძა ნა წიგ ნე ბის გას წო რე ბა და ვერ ურჩ ვექ მენ. და ეს წმინ და სა ხა რე ბა 
დი დის ჭი რი თა, ბერ ძენ თა და ბეჭ დის სა ხა რე ბა თა შე მოწ მე ბი თა სიტყ ვა და ასო მეტ - ნაკ ლე ბი გავ მარ თე და ეს სა ძი ე ბე ლი, 
არც ერთს ენა ში არ იყო, სი ად ვი ლი სა და ად რე პოვ ნი სათჳს ახ ლა მე გა ვა კე თე და თუ გუ ლის ჴ მაჲ ყოფთ, დი აღ ად ვი ლი ა. 
თა ვი სა და მუჴ ლე ბის ან გა რი ში ნა პირ ზე უს ხეთს და სხვა ნიშ ნე ბი შიგ ჩარ თუ ლი ა. და სა ძი ე ბე ლი სწო რად იქ მი ას წა ვებს და 
მას მიჰ ყე ვით.

     ვინც ჩემ ნი ნაშ რო მი წიგ ნე ბი ნა ხოთ, ღვთის სიყ ვა რუ ლი სათჳს, შენ დო ბას მიბ რ ძა ნებ დეთ. მე დი დად შე მე წე ვის და 
თქვენ უზ რუნ ველ იქ ნე ბით. სა ძი ე ბე ლი მუჴ ლე ბი რომ მი გას წა ვებს, თა ვის აღე ბა მის წა ვე ბულს მუჴლს ქვე ვით არის და ბო-
ლოს მო ღე ბა მის წა ვე ბულს მუჴლს ზე ით არის ნიშ ნე ბი“. 

სა ყუ რადღე ბოა წიგნში  ჩარ თუ ლი ვახ ტანგ ბაგრატიონის პორ ტ რე ტი გარ შე მო წე რი ლო ბით: „ქ. მა დი დე ბე ლი წმი დი სა 
სა მე ბი სა და ერ თარ სე ბი სა, ძე გვარ ტო მო ბით და ვი თი ან, სო ლო მო ნი ან, პან კ რა ტი ო ნი. ძე ძირ თა გან კე თი ლო ვან თა, ძის 
ძე მე ფე თა, გამ გე ბე ლი ქარ თ ლი სა, ბა ტო ნის შ ვი ლი ვახ ტანგ, მომ ღე ბი ბეჭ დი სა ამის, უფა ლო, და ი ცევ ორ თა ვე ში ნა ცხოვ-
რე ბა სა, მე უღ ლით, ძით და ასუ ლით“.  პორ ტ რე ტი მო თავ სე ბუ ლია წიგ ნის ბო ლოს, ტექ ს ტის შემ დეგ ჩარ თულ სა გან გე ბო 
ფურ ცელ ზე.

ამ წიგ ნით 1709 წლიდან სა ქარ თ ვე ლო ში სტამ ბის და ბეჭ დუ რი შრიფ ტის ის ტო რია იწყე ბა. სწო რედ ამ დროს თბი ლის ში, 
მტკვრის მარ ცხე ნა ნა პი რას სპე ცი ა ლურად აგე ბულ შე ნო ბა ში ამოქმედდა პირ ვე ლი ქარ თუ ლი სტამ ბა. მის გამ მარ თ ვე ლად 
ვახ ტანგ VI-მ მოიწვია უნ გ რელ - რუ მი ნე ლი სტამ ბის ოს ტა ტი მი ხა ილ უნ გ როვ ლა ხე ლი იგი ვე მი ხაი იშ ტ ვა ნო ვი ჩი, მეს ტამ-
ბე  წარ მო შო ბით ტრან სილ ვა ნი ი დან, „არდიალიდან იყო და ეკუთ ვ ნო და ვლა ხე ლი გლე ხე ბის იმ მრა ვალ რიცხო ვან წრეს, 
რო მე ლიც ყმად ედ გა უნ გ რელ მე ბა ტო ნე ებს. მათ კარ ზე მყო ფი ვლა ხელ ყმა თა სა ხე ლე ბი კი გა უნ გ რუ ლე ბას გა ნიც დი და“. 
სტამ ბის მო საწყო ბად იშ ტ ვა ნო ვი ჩი სა ქარ თ ვე ლო ში რუ მი ნე თი დან ან თი მოზ ივე რი ელ მა გა მოგ ზავ ნა. ის სა ქარ თ ვე ლო ში  სა-
ვა რა უ დოდ 1707 წელს უნ და წა მო სუ ლი ყო. უნგრელი ოსტატის ხელმძღვანელობით 1709-1711 წლებში საქართველოში 10 
და სა ხე ლე ბის წიგ ნი იბეჭ დე ბა, 1712 წელს ქართლის განმგებელი, ვახტანგი სპარსეთში გაიწვიეს და უნგრელმა ოსტატმაც 
დატოვა საქართველო. ამის შედეგად სტამბამ მუშაობა ბევრად შეანელა, თუმცა სასტამბო საქმეში ახლადგარკვეულ 
ქართველ ოსტატთა სასახელოდ, მუშაობა არ შეწყვეტილა. ამ პერიოდის გამოცემებიდან განსაკუთრებულ ყურადღებას 
იმსახურებს შოთა რუსთაველის მსოფლიო დონის პოემის პირველი გამოცემა 1712 წელს. “ვეფხისტყაოსანი” დაიბეჭდა 

სახარება. ნაბეჭდი.  შრიფტი: ნუსხა-ხუცური. ტფილისი. 
1709  წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია
The Gospel. Printed. Font-Nuskha-Khutsuri. Tiflis.
1709. Collection of Archil Gelovani
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„სწავლულ კაცთა“ კომისიის მიერ მეცნიერულად დადგენილი ტექსტით, ვახტანგ VI-ის რედაქციითა და კომენტარებით. 
1713-1720 წლებ ში მხო ლოდ 6 წიგ ნი და ი ბეჭ და. 1721-1722 წლებ ში სტამ ბას ერ თ გ ვა რი აღორ ძი ნე ბა ჰქონ და, ვახ ტან გის 
ვაჟ მა ბა ქარ მა და ვა ხუშ ტი ბაგ რა ტი ონ მა გა მოს ცეს ვახ ტან გის თარ გ მ ნი ლი „ქმნულების ცოდ ნის წიგ ნი“ ანუ ,,აიათი“ —  სას-
კო ლო სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო და სა მეც ნი ე რო წიგ ნი. ბო ლო წიგ ნი, რო მე ლიც 1722 წელს აქ და ი ბეჭ და, იყო „ჟამნი“. 1723 
წელს ოს მალ თა შე მოჭ რის გა მო სტამ ბა და ი ხუ რა.

პირ ველ ქარ თულ სტამ ბა ში სულ 20 და სა ხე ლე ბის წიგ ნი გა მო ი ცა, რო მელ თა ბეჭ დ ვის ხა რის ხი ისე თი ვე ა, რო გორიც 
ევ რო პის სტამ ბებ ში გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბი სა. სტამ ბას ჰქონ და რამ დე ნი მე ფორ მის შრიფ ტი: ქარ თუ ლი ასომ თავ რუ ლი, ნუს-
ხუ რი და მხედ რუ ლი, ბერ ძ ნუ ლი და ლა თი ნუ რი; ერ თ სა და იმა ვე დროს იყე ნებ დ ნენ რო გორც შავ, ისე წი თელ სა ღე ბავს. 
წიგ ნებ ში ჩარ თუ ლია გრავიურები. ტექ ნი კუ რი შეს რუ ლე ბის ყო ვე ლი მხა რე — კარგი ქა ღალ დი, ჩი ნე ბუ ლი აკინ ძ ვა და შე კაზ-
მ ვა იმდ რო ინ დე ლი სასტამბო ხე ლოვ ნე ბის შე დევ რი ა. 

პირველი ქართული ბეჭდური სახარების გამოცემის შემდეგ ნელ - ნე ლა გან ვი თა რე ბას იწყებს საგამომცემლო საქ მი ა-
ნო ბა, რა მაც XVIII სა უ კუ ნის და საწყი სი დან ვე ნა ბეჭ დი წიგ ნი ძლი ერ გა ა ი ა ფა და ხელ ნა წერ ზე 8-10-ჯერ ნაკ ლე ბი გახა და. 
ეს გა მოწ ვე უ ლი იყო იმ გა რე მო ე ბით, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში და ბეჭ დი ლი წიგ ნე ბის ტი რა ჟი სა კმაოდ დი დი იყო. რო გორც 
წე სი, სა ეკ ლე სიო წიგ ნე ბი 1000 ეგ ზემ პ ლა რის ოდე ნო ბით იბეჭ დე ბო და, ხო ლო ისე თი წიგ ნე ბი, რო გო რი ცა ა: „სახარება“, 
„დავითნი“, „სამოციქულო“, „ლოცვანი“, “ჟამნი” თუ “კურთხევანი” განმეორებითაც არაერთხელ გამოიცემოდა.

სახარება. ნაბეჭდი. შრიფტი: ნუსხა-ხუცური. 
ტფილისი. 1709  წელი. გვ: 120-121, 123-125. 
არჩილ გელოვანის კოლექცია

ვახტანგ VI-ის (1675-1737). პორტრეტი.  
სახარება. 1709 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

The Gospel. Printed. Font-Nuskha-Khutsuri. Tiflis.1709. pp. 
120-121, 123-125. Collection of Archil Gelovani

Portrait of Vakhtang VI (1675-1737).
The Gospel. 1709. Collection of Archil Gelovani

The first page of the book reveals its history and background. The second page presents the will of Vakhtang VI of Kartli. On the 
third page we read the text of the printer Mihai Iștvanovici (also known as Mikheil Ungrovlakheli)

The history of the Georgian printing press and typography starts from this book in 1708-1709. This is the time when the first 
Georgian printing house was established by Vakhtang VI in a specially constructed building on the left bank of the Mtkvari River in 
Tbilisi. Hungarian-Romanian typographer Mikheil Ungrovlakheli was appointed as director of the printing house by Vakhtang VI. After 
the Gospel, in 1709-1712, the printing house published eleven books. Among them the most notable editions were ‘The Knight in 
the Panther’s Skin’ of Rustaveli, with basic scientific research accompanied by scholarly commentaries from the King himself (1712).

In 1712, Vakhtang left for Persia, after which the working process of the printing house slowed. Only five books were published in 
1713-1720. In 1721-1722, the printing house experienced some kind of revival when Bakar, son of Vakhtang and Vakhushti Bagrationi, 
published a scientific textbook ‘Faith of Man’ or ‘Yayati’, which was translated by Vakhtang VI.

The printing house’s last publication was ‘The Book of Hours’ (1722). In 1723, it was closed due to an Ottoman invasion.
In total, nineteen books were published in the first Georgian printing house, notably of the same quality as those produced in 

Europe at the time. The printing system had several fonts: Georgian Asomtavruli, Nuskhuri and Mkhedruli, as well as Greek and Latin, 
while both black and red ink was used. The gravures in the books, good quality of paper, excellent binding system and decorations 
were all technical aspects indicating an eminent standard of printing work for the time.
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Shota Rustaveli (XIIc.)
‘The Knight in the Panther’s Skin’. 1712.

შო თა რუს თა ვე ლი (XII სა უ კუ ნე)
„ვეფხისტყაოსანი”. 1712 წე ლი

„ვეფხისტყაოსანი” პირ ვე ლი ქარ თ ვე ლი მეს ტამ ბის, 
 მი ქა ე ლის პირ ვე ლი ნა მუ შე ვა რია, იგი, ამასთანავე, პირ-
ვე ლი  ქარ თუ ლი ნა ბეჭ დი ორი გი ნა ლუ რი თხზუ ლე ბაცაა. 
პო ე მას ერ თ ვის მე ფე  ვახ ტანგ VI-ის (1675-1737) გან-
მარ ტე ბე ბი. და ბეჭ დი ლია მხედ რუ ლი შრიფ ტით.

‘The Knight in the Panther’s Skin’ is the first publication of 
Georgian typographer Mikheil and the first printed Georgian 
literary work. The poem is accompanied by scholarly 
commentaries from Vakhtang VI (1675-1737). It is printed in 
the Mkhedruli script.
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ამ „კურთხევანის” თავ ფურ ცელ ზე მო ცე მუ ლია წიგ ნის დამ კ ვეთ თა ვი ნა ო ბა და ბეჭ დ ვის ის ტო რი ა, აქ ნათ ქ ვა მი ა: 
„კურთხევანი. აწ ახა ლი და ბეჭ დი ლი ქარ თულს ენა სა ზე და. ჟამ სა ამაღ ლე ბუ ლი სა სა ქარ თ ვე ლოს მპყრო ბე ლი სა  უფ ლი საი 
უფ ლი საი ვახ ტან გის სა. ღმრთივ გა ნათ ლე ბუ ლის სა ქარ თ ვე ლოს გან მ გე ბე ლი სა, ბა ტო ნის შვი ლის უფ ლი საი უფ ლი საი 
 სვი მო ნის სა. გა ი მარ თა წმი დაი ესე ხე ლი თა სამ თავ ნელ ეპის კო პო სის კიპ რი ა ნე სი თა. ხე ლი თა ხელ მ წი ფის კა რის  დე კა ნო ზის 
შვი ლის მეს ტამ ბის მი ქე ლი სა თა. ქა ლაქ სა ტფი ლი სი სა სა, და სა ბა მით გან ქო რო ნი კონ სა შვი დი ა თას ორას ოც და ერ თ სა, 
ქრის ტეს აქეთ ჩღიგ (1713)“. წიგ ნის მე-2 და მე-3 გვერ დ ზე სამ თა ვი სის ეპის კო პო სი კვიპ რი ა ნე დე ტა ლუ რად გვიყ ვე ბა 
წიგ ნის გა მო ცე მი სათ ვის  მის მი ერ გა წე ულ სა მუ შა ოს:„ოდეს სუ ფევ და თვის სა სა მე უ ფო სა ში ნა ღმთის მოყ ვა რე მპყრო ბე ლი 
სა ქარ თ ვე ლო სა, მე ფე უფა ლი ვახ ტანგ, იგუ ლის მოდ გი ნა და მო იყ ვა ნა ვლა ხე თით მეს ტამ ბე მი ხა ილ და გა ა კე თე ბი ნა სტამ ბა 
ფრი ა დი თა წარ სა გე ბე ლი თა სა ფა სე თა თა, მრა ვალ მ ცა არი ან წელ ნი ცხოვ რე ბი სა მა თი სა ნი. რო მელ არა ო დეს ყო ფი ლი ყო 
სა ქარ თ ვე ლო სა ში ნა სტამ ბა და ხე ლით წე რი თა მწე რალ თა გან სამ ღ თო ნი წე რილ ნი ჩვენ ნი გან რ ყ ვ ნი ლიყ ვ ნენ. მას ჟამ სა, 
ოდეს გა ნა გებ და სა ქარ თ ვე ლო სა მა თი სა სურ ვე ლი ძმა, ბა ტო ნის შვი ლი, უფა ლი სვი მონ, ამათ მი ერ მებ რ ძა ნა მე, სამ თავ-
ნელს კვიპ რი ა ნეს, ბერ ძულ თა წიგ ნ თა ზე და ჩვენ თა წიგ ნებ თა შე მოწ მე ბა... რა ო დე ნი ცა ძალ მედ ვა თვით ჩე მით შე ვა მოწ მე 
და გას წო რე ბა სა ვე ცა დე“. წიგ ნის მთა ვა რი შე მოქ მე დი მე ფე ვახ ტანგ VI, მე-6 გვერ დ ზე და ბეჭ დი ლი ან დერ ძით გვატყო ბი-
ნებს, რომ წიგ ნი მის თ ვის ძვირ ფა სი ადა მი ა ნე ბის თ ვის მი უძღ ვ ნი ა: „[სახსრად] სულ თა წი ნა თქმულ თა მე ფე თა სა, მა მი სა და 
დე დი სა ჩე მი სა, გუ რი ე ლის ასუ ლი სა თუ თა სა თჳს, სალ ხი ნე ბე ლად სუ ლი სა ჩე მი სა და მე უღ ლი სა ჩე მი სა ჩერ ქეზთ ბა ტო ნის 
ასუ ლის, დე დოფ ლის რუ სუ და ნი სა და ძე თა და ასულ თა ჩემ თა აღ საზ რ დე ლად“.

The first page of the ‘Breviary’ describes the history of the book and the people who ordered the book printed. On the second and 
third page is a text by the Bishop Kvipriane Samtavneli, who was appointed as editor by Vakhtang VI. According to the will of Vakhtang 
VI, on the sixth page, the book was dedicated to his most precious people, including his parents, wife, and children. 
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კურთხევანი. ტფილისი. 1713 წელი. 
შრიფტი: ნუსხა-ხუცური. 
არჩილ გელოვანის კოლექცია

გრავიურები: წმინდა სამება და ყოველთა 
წმინდანთა გუნდი წიგნიდან  კურთხევანი. 
ტფილისი. 1713 წელი.
არჩილ გელოვანის კოლექცია

ქმნულების წიგნი, აიათი. მხედრული შრიფტის ნიმუში.
ტფილისი. 1721 წელი. გვ: 130-131. 
არჩილ გელოვანის კოლექცია

‘Breviary’. Tiflis. 1713.
Font-Nuskha-Khutsuri. 
Collection of Archil Gelovani

Gravures of the Holy Trinity and All Saints.
‘Breviary’.Tiflis. 1713.
Collection of Archil Gelovani

‘Faith of Man’ (Yayati). Sample of Mkhedruli font.
Tiflis. 1721. pp. 130-131. 
Collection of Archil Gelovani
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ქმნუ ლე ბის წიგ ნი, აიათი. ტფი ლი სი. 1721 წე ლი.  თავ-
ფურ ცე ლი შეს რუ ლე ბუ ლი ნუს ხუ რი შრიფ ტით, წიგ ნ ში ძი-
რი თა დი ტექ ს ტი ნა ბეჭ დია მხედ რუ ლით, გა მო ყე ნე ბუ ლია 
მთავ რუ ლიც. ყდა ზე დაკ რუ ლია იმა ვე სა უ კუ ნის მხედ რუ ლი 
ასო ე ბით შეს რუ ლე ბუ ლი მარ თ ლ მა დი დებ ლუ რი მრწამ-
სის ტექ ს ტის ნაწყ ვე ტი. არ   ჩილ გე  ლო  ვა  ნის კო  ლექ   ცია

‘Faith of Man’ (Yayati). Printed. 
Font- Asomtavruli, Mkhedruli. Tiflis. 1721. 
Collection of Archil Gelovani



A
lphabet as a H

istory

133

ეს არის მეც ნი ე რუ ლი ხა სი ა თის პირ ველ ნა ბეჭ დი ქარ-
თუ ლი წიგ ნი. ტექ ს ტი სპარ სუ ლი დან თარ გ მ ნა სპარ სეთ-
ში ტყვე ო ბა ში მყოფ მა ქარ თ ლის გამ გე ბელ მა ვახ ტანგ 
 ბაგ რა ტი ონ მა. ნაშ რო მი და ი ბეჭ და სა ქარ თ ვე ლოს დე და ქა-
ლაქ ში მის მი ერ ვე და არ სე ბულ პირ ველ ქარ თულ სტამ ბა ში. 
რე დაქ ტო რი იყო ნი კო ლოზ ორ ბე ლი ა ნი. წიგ ნი შედ გე ბა ორი 
ნა წი ლი სა გან: პირ ვე ლი ას ტ რო ლო გი უ რი ხა სი ა თი სა ა, მე ო-
რე — გე ო მეტ რი უ ლი. შე ი ცავს 148 გვერდს, შე მორ ჩე ნი ლია 
ერ თე უ ლი რა ო დე ნო ბით. სტამ ბის ტექ ნი კუ რი შე საძ ლებ ლო-
ბე ბის შეზღუ დუ ლო ბის გა მო, გა მო ცე მის  ფურ ც ლებ ზე შე უვ-
სე ბე ლი ად გი ლე ბია და ტო ვე ბუ ლი. უმე ტეს ეგ ზემ პ ლარ ში 
მათ ად გი ლას გვხვდე ბა ხე ლით  შავ და წი თელ ფერ ში შეს-
რუ ლე ბუ ლი  ნა ხა ზე ბი. წარ მოდ გე ნილ ეგ ზემ პ ლარს ბო ლო 
გვერ დ ზე უზის ბე ჭე დი სა იმ პე რა ტო რო გვირ გ ვი ნით და რუ-
სუ ლი აბ რე ვია ტუ რით „ი. ბ.“ (იმპერატორის ბიბ ლი ო თე კა), 
რაც იმა ზე მი უ თი თებს, რომ გა მო ცე მა თა ვის დრო ზე რუ სე-
თის მო ნარ ქ თა ბიბ ლი ო თე კა ში ინა ხე ბო და.

This is the first printed Georgian scientific book. It was 
translated from Persian by a governor of Kartli, Vakhtang 
Bagrationi, who at that time was captured in Persia. The work 
was published in the first Georgian printing house, which was 
established by Vakhtang VI himself in the capital of Georgia.

The editor was Nikoloz Orbeliani. The book contains 148 
pages and consists of two parts. The first refers to astrology and 
the second to geometry. 

On the last page of the work there is a seal with the Imperial 
Crown and Russian Abbreviations ‘E. L.’ (Emperor’s Library), 
which indicates that the publication was kept in the library of the 
Russian Monarchy.
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მეფე ერეკლე II-ის (1720-1798), თბილისის პირველი 
ქართული სტამბის აღმდგენელისა და განმაახლებელის, 
პორტრეტი. უცნობი მხატვარი. ტილო, ზეთი.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Portrait of Heraclius II (1720-1798). Oil on canvas.
Unknown Painter
Collection of the Art Palace of Georgia
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წიგ   ნი და  ბეჭ   დი  ლია ქარ   თ   ლ   -   კა  ხე  თის მე  ფის 
 ერეკ   ლე II-ის (1720-1798) სტამ   ბა  ში. 

307-ე გვერ   დ   ზე მო  თავ   სე  ბუ  ლია  მეს   ტამ   ბე  თა შემ  -
დე  გი შე  ნიშ   ვ   ნა: „მუ შაკ თა ამის საღ   მ   რ   თო  სა მსა  ხუ  რე -
ბი  სა წიგ   ნი  სა  თა არა მცი  რე  დი შრო  მა გჳხი  ლავს. გე -
ვედ   რე  ბით მხი  ლუჱ   ლ   თა, შეც   თო  მა და რაჲ   მე იხი  ლოთ, 
ნუ გვწყევთ, შეგ   ჳ   ნ   დე  ვით და ლოცჳთ მოგ   ჳ   ხ   სე  ნებ   დეთ, 
რა  თა თქუჱ   ნ   ცა შე  გენ   დ   ვ   ნენ ცთო  მა  ნი თქუჱ   ნ   ნი. 1783“.

კონდაკი. ტფილისი. 1783. შრიფტი: ნუსხა-ხუცური. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

‘Kontakion’. Tiflis. 1783. Printed. Font-Nuskha-Khutsuri. 
Collection of the Art Palace of Georgia

The book was printed in the printing house of Heraclius II 
of Georgia (1720-1798).

On page 307, the printers address readers, saying that if 
any mistakes are found in the text, not to judge them strictly 
but instead to pray for them. 1783.
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ამ წიგნში თავ ფურ ცელ ზე ასომ თავ რუ ლისა და მხედ-
რუ ლის ერ თ  დ რო უ ლი გა მო ყე ნე ბის შე სა ნიშ ნა ვი მა გა ლი-
თია მო ცე მუ ლი, პირ ვე ლი სტრი ქო ნი მრგვლო ვა ნით, და-
ნარ ჩე ნი კი მხედ რუ ლი თაა წარ მოდ გე ნი ლი. სა თა უ რის 
ქვე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი ა: „რუსულით ქარ თულ სა ენა სა ზე და 
გარ დ მო ღე ბუ ლი არ ხი დი ა კო ნი სა გა ი ო სის მი ერ, რო მე-
ლი ცა აწ არს არ ხი მან დ რი ტი და თე ლა ვი სა სე მი ნა რი ი სა 
დეკ ტო რი“. წიგ ნი და უ ბეჭ დავს მღვდელს, ასო თამ წყობს 
ქრის ტე ფო რე კე ჟე რაშ ვილს მე ტე ხის სტამ ბა ში, სულ 700 
ცა ლად. ამ წიგ ნ მა დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა XVIII სა უ კუ-
ნის მი წუ რუ ლი სათ ვის ქარ თუ ლი პედ აგო გი უ რი აზ რის შემ-
დ გომ გან ვი თა რე ბაზე.

ერეკ ლე II-ის სტამ ბა და არ ს და თბი ლის ში 1749 წელს. 
თავ და პირ ვე ლად მო თავ სე ბუ ლი იყო ან ჩის ხა ტის ეკ ლე სი-
ის ეზო ში, სა პატ რი არ ქო პა ლა ტის შე ნო ბა ში, 1763 წლიდან 
კი —  ქა ლა ქის ცენ ტ რ ში (მეფის სა სახ ლე ში). 1781–1782 
წლებში სტამ ბას სა ფუძ ვ ლი ა ნი რე კონ ს ტ რუქ ცია ჩა უ ტარეს: 
დად გეს ახა ლი სა ბეჭ დი დაზ გა, ჩა მო ას ხეს შრიფ ტი და 
სხვ. 1784 წლიდან სტამ ბას სა თა ვე ში ჩა უდ გა ერეკ ლე 
II-ის კა რის ეკ ლე სი ის მოძღ ვა რი, მარ ტყო ფე ლი მღვდე-
ლი ქრის ტე ფო რე კე ჟე რაშ ვი ლი, რო მელ მაც  იგი იჯა რით 
აიღო. მან არ სე ბი თი ცვლი ლე ბე ბი შე ი ტა ნა ქარ თუ ლი წიგ-
ნის ბეჭ დ ვის საქ მე ში, გა ზარ და ტი რა ჟი, ზრუ ნავ და სწრა ფი 
რე ა ლი ზა ცი ის თ ვის. წიგ ნებს კა ლენ დ რის სა ხით და ურ თო 
ცნო ბე ბი თვე ებ სა და სა ეკ ლე სიო  დღე სას წა უ ლებ ზე, გა-
ზარ და წიგ ნე ბის ოდე ნო ბა და სა ხე ლე ბის მი ხედ ვით. სა-
ერ თოდ, ამ სტამ ბა ში და ი ბეჭ და 28 და სა ხე ლე ბის წიგ ნი. 
1795 წელს თბი ლის ში შე მოჭ რილ მა აღა- მაჰ მად - ხან მა 
სტამ ბა მი წას თან გა ას წო რა.

გაიოზ რექტორი (1746-1821). „კიტაიის სიბრძნე ანუ 
სწავლა ქუეყანასა ზედა ბედნიერად ცხოვრებისა“. 
თბილისი. 1784 წელი. მხედრული შრიფტით  
ნაბეჭდი პირველი წიგნი ერეკლე II-ის სტამბაში.
არჩილ გელოვანის კოლექცია.

Gaioz Rektori (1746-1821) ‘Wisdom of China or How to 
Live Happily on the Earth’
Tbilisi. 1784. Font-Mkhedruli 
Collection of Archil Gelovani

The text on the cover of the book is an excellent example of 
the simultaneous use of the Asomaturuli and Mkhedruli scripts. 

In total, 700 copies of the book were printed by the priest 
Christephore Kezherashvili in the Metekhi printing house. 
By the end of the XVIII century, this publication had had 
a considerable influence on the development of Georgian 
educational standards. 

The printing house of Heraclius II of Georgia was established 
in Tbilisi in 1749, and remained until 1802. It was originally 
located in the yard of the Anchiskhati Church, in the building 
of the Patriarchate Chamber. Later, from 1763, it was moved to 
the city center (the King’s Palace). In 1781-1782, the printing 
house was thoroughly reconstructed, a new printing machine 
was purchased and a new type was created.

From 1784, the printing house was run by Christephore 
Kezherashvili, the priest at the Erekle II Cathedral Church. 
Kezherashvili took the printing house for lease and made 
substantial changes to its working processes. He increased 
circulation and took care to increase productivity and standards. 
In addition, calendars and information about religious holidays 
were added to newly published books. Overall, 28 books were 
published in the printing house, which was totally destroyed 
after the Tbilisi invasion of Agha Mohammad Khan in 1795.
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თავფურცელი წიგნისა „კიტაიის სიბრძნე ანუ სწავლა 
ქუეყანასა ზედა ბედნიერად ცხოვრებისა“. თბილისი. 
1784 წელი.  არჩილ გელოვანის კოლექცია.

გაიოზ რექტორი (1746-1821). ქართული ღრამატიკა. 
მოზდოკი. 1796-1800 წელი. შრიფტი: მხედრული და 
ხუცური. არჩილ გელოვანის კოლექცია.

ეს სახელმძღვანელო  ქართველი ავტორის მიერ 
შექმნილი ქართული გრამატიკის პირველი გამოცემაა. 
წიგნი დაიწერა კრემენჩუკში, 1789 წელს, თელავის 
სემინარიის რექტორის გაიოზის მიერ, კათალიკოს 
ანტონ I-ის (1720-1788) ნაშრომის საფუძველზე.  

In 1789, Gayoz, a rector of the Telavi Seminary, 
created the first printed textbook of Georgian 
grammar – ‘Gramatika’ which was based on the 
grammar of Catholicos-Patriarch Anton I (1720-1788).

Gaioz Rektori (1746-1821) ‘The Georgian Grammar’
Font-Mkhedruli and Khutsuri. Mozdok. 1796-1800.
Collection of Archil Gelovani

‘Wisdom of China or How to Live Happily on the Earth’.
The first page. Tbilisi. 1784. Collection of Archil Gelovani
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წიგ   ნი 544 გვერ   დი  სა  გან შედ   გე  ბა. მეს   ტამ   ბე  რო  მა  ნოზ 
ზუ  ბაშ   ვი  ლი  ა. ეს არის იმე  რე  თის სტამ   ბე  ბის პრო  დუქ   ცი -
ის ბო  ლო გა  მო  ცე  მა, რო  მე  ლიც და  ბეჭ   დი  ლია და  სავ   ლეთ 
სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში რუ  სე  თის მმარ   თ   ვე  ლო  ბის შე  მო  ღე  ბი  დან 
რამ   დე  ნი  მე წლის შემ   დეგ . 

სახარება. საჩხერე. 1817 წელი. 
შრიფტი: წვრილი ნუსხა-ხუცური.  
არ ჩილ გე ლო ვა ნის კო ლექ ცია

Gospel. Sachkhere. 1817. 
Font: thin Nuskha-Khutsuri 
Collection of Archil Gelovani The book consists of 544 pages. The printer was Romanoz 

Zubashvili. This gospel was the last edition of the Imereti Printing 
Press House and was printed in western Georgia several years 
after the Russian invasion.
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ერ თ-ერ თი სა ინ ტე რე სო გა მო ცე მა, რო მე ლიც კავ კა სი-
ა ში მცხოვ რე ბი ოსუ რი მო სახ ლე ო ბის თ ვი საა შედ გე ნი ლი.  
ქა ღალ დ ზე ორ კო ლო ნად შედ გე ნი ლი ტექ ს ტე ბია და ბეჭ-
დი ლი, მარ ცხე ნა მხა რეს ქარ თუ ლად, მარ ჯ ვ ნივ კი ოსუ-
რად. თუმ ცა ორი ვე შემ თხ ვე ვა ში შრიფ ტი ქარ თუ ლი ა. XIX 
სა უ კუ ნე ში ოსუ რ ღვთის მ სა ხუ რე ბა ში ქარ თუ ლი ან ბა ნი აქ-
ტი უ რად გა მო ი ყე ნე ბო და.

ოსური კონდაკის ერთ-ერთი გვერდი
ოსური ტექსტი ქართული, ხუცური შრიფტით

This Kontakion is one of the most interesting editions, 
published for the Ossetian population living in the Caucasus. 
The texts are compiled in two columns: on the left side is 
Georgian, and on the right side Ossetian text. In both cases, the 
typography is Georgian. In the XIX c., the Georgian alphabet 
was actively used in the Ossetian liturgy.

Ossetian Kontakion.
Georgian and Ossetian texts.

საღ ვ თო მსა ხუ რე ბა – კონ და კი.  მოს კო ვი. 1821 წე ლი. 
სი ნო დის სტამ ბა. შრიფ ტი: ასომ თავ რუ ლი და ნუს ხა- ხუ ცუ-
რი .ო სუ რი და ქარ თუ ლი პა რა ლე ლუ რი ტექ ს ტე ბით. წიგ ნის 
ყო ფი ლი მფლო ბე ლი იყო მოს კო ვის სტამ ბა ში მოღ ვა წე 
ქარ თ ვე ლი, პეტ რე ქე ბა ძე, ცნო ბი ლი კა ლიგ რა ფი, რუ სე-
თის მეც ნი ე რე ბა თა აკა დე მი ის კო მი სი ო ნე რი და ფრან გი 
ორი ენ ტა ლის ტის მა რი ბრო სეს სა ი მე დო თა ნა შემ წე.   
ხე  ლოვ   ნე  ბის სა  სახ   ლის კო  ლექ   ცია

‘Divine Service’ (Ossetian Kontakion). Font: 
Asomtavruli and Nuskha-Khutsuri. Moscow. 1821.
Collection of the Art Palace of Georgia
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აღ მო სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში აღა- მაჰ მად ხა ნის შე მო სე ვის გა მო შე ჩე რე ბუ ლი სას ტამ ბო საქ მი ა ნო ბის სა პირ წო ნედ და-
სავ ლეთ სა ქარ თ ვე ლო ში, კერ ძოდ ქუ თა ის ში XIX სა უ კუ ნის და საწყის ში სტამ ბა და არ ს და. იმე რე თის მე ფე სო ლო მონ II-ის 
ინი ცი ა ტი ვით, 1803 წელს ამ სტამ ბას სა თა ვე ში ჩა უდ გა მოზ დო კი დან მოწ ვე უ ლი რო მა ნოზ რაზ მა ძე- ზუ ბაშ ვი ლი. იმე რე თის 
სტამბა 1809-1811 წლებ ში მუ შა ობ და სო ფელ წეს ში, 1815-1817 წლებ ში კი - საჩხე რე ში (ზურაბ და გრი გოლ წე რეთ ლე ბის 
კარ -მი და მო ში). 1836 წლი დან ქარ თუ ლი წიგ ნის გა მო ცე მა თბი ლის ში კვლავ გა მო ცოცხ ლ და. 1851-1867 წლებ ში სულ  
142 ქარ თუ ლი წიგ ნი გა მო ვი და. ბეჭ დ ვი თი საქ მის გან ვი თა რე ბა ში გა ნუ ზო მე ლი წვლი ლი მი უძღ ვის ქარ თ ველ თა შო რის 
წე რა- კითხ ვის გა მავ რ ცე ლე ბელ სა ზო გა დო ე ბას. გარ და თბი ლი სი სა, სტამბ ე ბი და არ ს და ქუ თა ის ში, ბა თუმ ში, ფოთ ში, ოზურ-
გეთ ში, ზუგ დიდ ში, სე ნაკ ში, ხონ ში, გორ ში, თე ლავ ში, სი ღ ნაღ სა და ზეს ტა ფონ ში. თბი ლის ში ამ პე რი ო დის თ ვის არ სე ბობ და 
19 სტამ ბა, სა დაც იბეჭ დე ბო და წიგ ნე ბი, ჟურ ნა ლე ბი და გა ზე თე ბი. XIX სა უ კუ ნის სა მო ცი ა ნი წლე ბი სათ ვის სა ქარ თ ვე ლო ში 
გან ვი თარ და სა გა მომ ცემ ლო საქ მე და ქარ თუ ლი წიგ ნის ბეჭ დ ვა აღარ შე ჩე რე ბუ ლა.

სახარება. თბილისი. 1870 წელი. შრიფტი: ნუსხა-ხუცური. 
კავკასიის  ნამესტნიკის უპირატესის განმგებელობის 
სტამბა. არ ჩილ გე ლო ვა ნის კო ლექ ცია

სახარება. ასომთავრული სათაური და საზედაო ასო. 
1840 წელი. არჩილ გელოვანის კოლექცია

Gospel. Tbilisi. 1870. Font- Nuskha-Khutsuri. 
Tbilisi. Collection of Archil Gelovani

The Gospel. Title and Illuminated Letter by Asomptavruli. 
1840. Collection of Archil Gelovani

At the beginning of the XIX c., because of the invasion of Agha-Mohammad Khan in eastern Georgia, a printing press house was 
established in the western part of the country, in Kutaisi. Later, from 1836, publication work was revived in Tbilisi, and since the 1860s, 
the printing house has worked non-stop.
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და  ბეჭ   დი  ლია „ანთუან კვი  ზა  ლი  ა  ნის“ სტამ   ბა  ში.  წიგ   ნის ფა  სი ყო  ფი  ლა 50 კა  პი  კი. მე  ო  რე გვერ   დ   ზე არ   სე  ბუ  ლი მი  ნა  წე  რის 
მი  ხედ   ვით ირ   კ   ვე  ვა გა  ყიდ   ვის ად   გი  ლე  ბიც: „წიგნი ესე ის   ყი  დე  ბა სტამ   ბოლს ჩი  ნი  ლი ხან   ში რუ  ბენ აღა ჰო  ქო  ცი  ა  ნის მა  ღა  ზი -
ა  ში ნუ  მე  რო 5, და კა  ლა  თას სეღ   ბოს ხან   ში მხი  თა  რის   ტე  ბის წიგ   ნის მა  ღა  ზი  ა  ში. ნუ  მე  რო 4“. რო  გორც ჩანს, წიგ   ნი ზოგადად 
ქართველი კათოლიკეებისათვის იყო გან   კუთ   ვ   ნი  ლი. ბეჭ   დ   ვის დროს ორი ტი  პის მხედ   რუ  ლი შრიფ   ტი გვხვდე  ბა. 

აღ   სა  ნიშ   ნა  ვია ის გა  რე  მო  ე  ბა, რომ XIX სა  უ  კუ  ნის მე  ო  რე ნა  ხევ   რი  დან სტამ   ბოლ   ში ქარ   თუ  ლი წიგ   ნის ბეჭ   დ   ვა ღირ   ს   შე  სა -
ნიშ   ნავ მოვ   ლე  ნად იქ   ცა. ეს ამ   ბა  ვი და    კავ   ში  რე  ბუ  ლია XIX სა  უ  კუ  ნის ქარ   თ   ველი სა  სუ  ლი  ე  რო და სა  ზო  გა  დო მოღ   ვა  წის, სტამ  -
ბოლის ქარ   თუ  ლი სა  ვა  ნის და  მა  არ   სე  ბლ   ის პეტ   რე ხა  რის   ჭი  რაშ   ვი  ლის (1804-1892) სა  ხელ   თან. მა  მა პეტ   რე ცდი  ლობ   და წიგ  -
ნე  ბი კარ   გი ქარ   თუ  ლით და  ე  ბეჭ   დათ და თა  ნამ   შ   რომ   ლებს ნი  მუ  შად გა  ზეთ „დროების“ ქარ   თულს უსა  ხავ   და. წიგ   ნე  ბის ნა  წილს 
იგი მო  სახ   ლე  ო  ბა  ში უფა  სოდ ავ   რ   ცე  ლებ   და.

„თანსატარებელი ლოც       ვის წიგ       ნი, რო    მე    ლი იპყ       რობს თვის 
შო    რის სა    ყო    ველ       დღი    ვო და სხვა და სხვა მშვე    ნი   ერს ლოც      -
ვებ       სა. სა    ქარ       თ       ვე    ლოს რო    მის კა    თო    ლი    კე    თათ       ვის“. კონ       ს      -
ტან       ტი    ნოპო    ლი. 1877 წე    ლი. ნა    ბეჭ       დი მხედ       რუ    ლი ან       ბა    ნით. 
არ       ჩილ გე    ლო    ვა    ნის კო    ლექ       ცია

‘The Book of Prayers for the Catholics in Georgia, which unites 
different spectacular prayers for each day within the whole 
month’. Printed using the Mkhedruli alphabet. Constantinople. 
1877. Collection of Archil Gelovani

The book was printed in the Antuan Kvizaliani printing house. The price of the book was 50 kopecks. On the second page the 
selling places are also indicated, according to which the book was published for the Georgian Catholics living in Istanbul, Turkey. Two 
types of Mkhedruli script are used in the text.

It should be noted that from the late XIXth c., the printing of Georgian books in Istanbul became very popular.
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იაკობ გო გე ბაშ ვი ლი (1840-1912). „დე და ენა პირ ვე ლი 
ნა წი ლი, ქარ თუ ლი ან ბა ნი პა ტა რა მოთხ რო ბე ბით, ლექ სე-
ბით, აღ წე რე ბით  და დედ ნით ყვე ლა სარ წ მუ ნო ე ბის ქარ-
თ ველ თათ ვის“. თბი ლი სი. 1906 წე ლი. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

ეს არის  ქარ თუ ლი ენის ორი გი ნა ლუ რი სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო დაწყე ბი თი სკო ლე ბი სათ ვის. პირ ვე ლად გა მო ი ცა 1876 
წელს. „დედა ენა ში“ ორი წლის კურ სის მა სა ლა ა. წე რა- კითხ ვა ის წავ ლე ბა ბგე რი თი ანა ლი ზურ - სინ თე ზუ რი მე თო დით. 
1906 წლი დან „დედა ენა“ 2 წიგ ნად გა მო ი ცა: პირ ველ ში მო თავ სე ბუ ლია წე რა- კითხ ვის შე სას წავ ლი მა სა ლა, მე ო რე ში — 
 საყ მაწ ვი ლო მხატ ვ რუ ლი თხზუ ლე ბე ბი, ხალ ხუ რი შე მოქ მე დე ბის ნი მუ შე ბი და სა ბუ ნე ბის მეტყ ვე ლო, გე ოგ რა ფი უ ლი, ის ტო-
რი უ ლი და ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ში ნა არ სის სამეც ნი ე რო - პო პუ ლა რუ ლი სტა ტი ე ბი.

„დედა ენას“ სა ფუძ ვ ლად უდევს მა ღა ლი დი დაქ ტი კურ - მე თო დი კუ რი პრინ ცი პე ბი, გამ ს ჭ ვა ლუ ლია ხალ ხუ რო ბის სუ ლის-
კ ვე თე ბით. ავ ტო რის სი ცოცხ ლე ში (1912 წლამ დე) იგი 33-ჯერ გა მო ი ცა.

Iakob Gogebashvili (1840-1912) ‘Deda Ena’ (Mother Language). 
First part. ‘Georgian alphabet with small stories, verses and 
descriptions for all Georgians and representatives of any 
religion.’ Tbilisi. 1906. 
Collection of the Art Palace of Georgia

This book is a children’s primer, Mother Language, which in a modified form serves to this day as a textbook in Georgian schools. 
Every Georgian since 1876 has learnt to read and write in their native language using this book.Since 1906, ‘Mother Language’ has 
been published in two books: the first is the study of writing and reading materials, the second consists of children’s literary works, 
natural-scientific geographical, historical and ethnographic articles.

‘Mother Language’ is based on high didactic-methodological principles and is inspired by the spirit of the people. Prior to 1912, 
during the life of the author, the book was published 33 times.
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იაკობ გო გე ბაშ ვი ლი (1840-1912). 
„თავ და დე ბულ ნი ქარ თ ველ ნი“. 
თბი ლი სი. 1895 წე ლი. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

1837 წელს პეტერბურგის საიმპერატორო აკადემიის სტამბაში ჩამოასხეს  ქართული შრიფტი, რომელიც „აკადემიურის“ 
სახელითაა ცნობილი. იგი თეიმურაზ ბატონიშვილის (1782-1846) ხელნაწერი ასოების მიხედვით შეუქმნია ფრანგ მხატვარს, 
დე ლაფორს. ამ შრიფტის გადამუშავებულ ვარიანტს თავისი „დედა ენისა“ და სახელმძღვანელოების ბეჭდვისას იყენებდა  
იაკობ გოგებაშვილი. ამიტომ შრიფტის ეს სახეობა ერთ-ერთი ყველაზე საცნობი და პოპულარული იყო იმდროინდელ 
საქართველოში.

Iakob Gogebashvili (1840-1912)
‘Tavdadebulni Kartvelni’ 
(Dedicated Georgians) Tbilisi. 1895.
Collection of the Art Palace of Georgia

In 1837, a Georgian type (font) was created in the printing house of St. Petersburg’s Imperial Academy. The type was known as 
“Academical” and it was created by the French painter De Lapour according to the handwritings of Teimuraz Batonishvili (1782-1846). 
It is interesting that Iakob Gogebashvili used this version of type while working on his ‘Mother Language’ and textbooks. That is why 
this type of font is most widespread and popular in Georgia.
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ყო ველ თ ვი უ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჟურ ნა ლი „ცისკარი“.
თბილისი. 1853 წე ლი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

ჟურნალი „ცისკარი” გა მო დი ო და 1852–1853 და 1857–1875 წლებ ში. 1852–1853 წლებ ში „ცისკარს“ ხელ მ ძღ ვა ნე-
ლობ და გი ორ გი ერის თა ვი (1813-1864). ჟურ ნა ლის მთა ვა რი მი ზა ნი იყო მხატ ვ რუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გზით ეროვ ნუ ლი 
თვით შეგ ნე ბის გაღ რ მა ვე ბა, სა ზო გა დო ე ბის გა ნათ ლე ბი სა და მწერ ლო ბის ხელ შეწყო ბა. „ცისკარმა“ ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას 
გა აც ნო სულ ხან - სა ბა ორ ბე ლი ა ნის, და ვით გუ რა მიშ ვი ლის, ბე სი კის, ნი კო ლოზ ბა რა თაშ ვი ლი სა და სხვა თა თხზუ ლე ბე ბი, 
რომ ლე ბიც მა ნამ დე ხელ ნა წერ თა სა ხით ვრცელ დე ბო და და მხო ლოდ ერ თე უ ლე ბი სათ ვის იყო ხელ მი საწ ვ დო მი. ჟურ ნა-
ლის თ ვის სა ჭი რო ერ თი ძვე ლი სას ტამ ბო დაზ გა და ქარ თუ ლი შრიფ ტი გი ორ გი ერის თა ვის თ ვის კავ კა სი ის მე ფის ნაც ვალს 
მი ხა ილ ვო რონ ცოვს (1782-1856) უჩუქ ები ა. ერის თა ვის სტამ ბა 1854 წელს და ი ხუ რა.

Monthly Literary Magazine ‘Tsiskari’ (Dawn)
Tbilisi. 1853. Collection of the Art Palace of Georgia

The magazine ‘Tsiskari’ was published in 1852-1853 and in 1857-1875. In 1852-1853, Giorgi Eristavi (1813-1864) was the Editor. 
The main goal of the publication was to enhance national self-awareness and to promote public education and literacy. ‘Tsiskari’ 
was a magazine that introduced Sulkhan-Saba Orbeliani, David Guramishvili, Besik, Nikoloz Baratashvili and others to wider society, 
noteworthy not least because there were only a small number of manuscripts of the works of these prominent writers available to 
people. For the magazine, Mikhail Vorontsov (1782-1856) gifted one machine-tool to Giorgi Eristavi. The Eristavi printing house was 
closed in 1854.
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1881-1882 წლებ ში მე წარ მემ და ქველ მოქ მედ მა 
 გი ორ გი ქარ თ ვე ლიშ ვილ მა შო თა რუს თა ვე ლის „ვეფხის-
ტყა ოს ნის“ გა მო ცე მა ზე და იწყო ზრუნ ვა. წიგ ნის გა სა ფორ-
მებ ლად მო იწ ვია რუ სე თის სა იმ პე რა ტო რო კა რის მხატ-
ვა რი, ეროვ ნე ბით უნ გ რე ლი მი ხაი ზი ჩი. ტექ ს ტის თ ვის 
სა ჭი რო სა ზე დაო ასო ე ბი პირ ველ მა ქარ თ ველ მა ქსი ლოგ-
რაფ მა გრი გოლ ტა ტიშ ვილ მა (1838-1911) შექ მ ნა, მი სი 
ეს კი ზე ბის მი ხედ ვით კი ასო ე ბი სან კ ტ - პე ტერ ბურ გ ში ოსიპ 
ლე მა ნის (1833-1873) სა ხე ლოს ნო ში ჩა მო ას ხეს. სა ზე დაო 
ასო ე ბი, სხვა დას ხ ვა  ქარ თუ ლი ტაძ რე ბის ორ ნა მენ ტე ბი თაა 
გა ფორ მე ბუ ლი

„ვეფხისტყაოსნის“ საზედაო ასოები. გვ.: 157-159.
თბილისი. 1888 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

მი ხაი ზი ჩი (1827-1906). 
შო თა რუს თა ვე ლი  ვეფხის ტყა ო სანს 
მი არ თ მევს თა მარ მე ფეს. 
ილუს ტ რა ცი ა. თბი  ლი  სი. 1888 წე  ლი. 
გი  ორ   გი ქარ   თ   ვე  ლიშ   ვი  ლის (1827-1901)  მი  ერ 
გა  მო  ცე  მუ  ლი „ვეფხისტყაოსანი“. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

რ - R ჰ - H

Mihály Zichy (1827-1906). 
Shota Rustaveli presents his The Knight in the  
Panther’s Skin to Queen Tamar.
Illustration. Tbilisi. 1888.  
Publication of Giorgi Kartvelishvili (1827-1901)
Collection of the Art Palace of Georgia

In 1881-1882, the entrepreneur and philanthropist Giorgi 
Kartvelishvili financed the publication of Rustaveli’s “The Knight 
in the Panther’s Skin”. For the book illustrations he invited 
Hungarian artist Mihály Zichy, who at the time was working for 
the Russian royal family. The illuminated letters were created 
by the first Georgian xylographer, Grigol Tatishvili (1838-1911). 
The types for texts were made especially in the Osip Le Mani 
(1833-1873) studio in St. Petersburg. The illuminated letters are 
decorated with ornaments of different Georgian churches.

Illuminated Letters of ‘The Knight in the Panther’s Skin’.
pp.153-155. Tbilisi. 1888. Collection of the Art Palace of Georgia
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დ - D მ - M

ნ - N შ - SH
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მონოგრამები გრიგოლ ტა ტიშ ვი ლის (1833-1911) 
ალ ბო მი დან. „ჩართული ან ბა ნი“. გრა ვი უ რა ხე ზე. 1894 წე ლი

Monograms from Grigol Tatishvili’s (1833-1911) Album.
‘Chartuli Alphabet’. Woodcut. 1894.
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ტა რა სი არ ხი მან დ რი ტის (ტიმოთე ალექ სი- მეს ხიშ ვი ლი) 
ნა ხა ტი ასო ე ბი. თბი ლი სი. 1883 წე ლი. 
რა ფი ელ ერის თა ვის (1824-1901) მი ერ გა მო ცე მუ ლი. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

ა ბ გ დ ე - A B G D E

Painted Letters of Tarasi Archimandrite (Timote Aleksi-Meskhishvili) 
Tbilisi. 1883. Published by Raphael Eristavi (1824-1901).
Collection of the Art Palace of Georgia
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ნი კო გოცირიძე (1872-1949). ნა ხა ტი ასო ე ბი. 
თბი ლი სი. 1892 წელი.
ქა ღალ დი, ფან ქა რი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

ო - O

Niko Gotsiridze (1872-1949). Painted Letters.
Tbilisi. 1892.
Paper, Pencil. Collection of the Art Palace of Georgia



A
lphabet as a H

istory

167

ძ - Dz



anbani r
o

go
r
c
 ist

o
r
ia

168

ნ - N



A
lphabet as a H

istory

169

პ - P



anbani r
o

go
r
c
 ist

o
r
ia

170

აფიშები „ვეფხისტყაოსნის“ ჩვენებისა და 
სინემატოგრაფიის წარმოდგენის შესახებ. 
ქუთაისი. 1900 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

‘The Knight in the Panther’s Skin’
Posters of séance and cinematography.
Kutaisi. 1900. Collection of the Art Palace of Georgia
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გაზეთი „ივერია“.
1898 წელი, ხელოვნების სასახლის კოლექცია

გა ზე თი „დროება“.
1900 წე ლი, ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

გაზეთი „ივერია“ ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი პე რი ო დუ ლი გა მო ცე მა იყო, გა მო დი ო და თბი ლის ში 
1877 წლის 3 მარ ტი დან ყო ველ კ ვი რე ულ გა ზე თად, 1879-1885 წლებ ში — ჟურ ნა ლის სა ხით, 1886 წლი დან — ყო ველ-
დღი ურ გა ზე თად. და მა არ სე ბე ლი და რე დაქ ტო რი ილია ჭავ ჭა ვა ძე (1837-1907).

„დროება“ იყო ქარ   თუ  ლი პო  ლი  ტი  კუ  რი და ლი  ტე  რა  ტუ  რუ  ლი გა  ზე  თი პროგ   რე  სულ   -   დე  მოკ   რა  ტი  უ  ლი მი  მარ   თუ  ლე  ბი -
სა. პირ   ვე  ლი ევ   რო  პუ  ლი ტი  პის გა  ზე  თი. გა  მო  ვი  და 1866 წლის 4 მარტს გი  ორ   გი წე  რეთ   ლის (1842-1900) რე  დაქ   ტო  რო -
ბით, რო  მე  ლიც 1869 წლის აპ   რი  ლამ   დე გა  მოს   ცემ   და. 1866-1874 წლებ   ში გა  მო  დი  ო  და კვი  რა  ში სამ   ჯერ, 1877 წლი  დან 
—  ყო  ველ   დღი  უ  რად. 

პირ ვე ლი სრუ ლი ად ახ ლე ბუ რი, სა და და მარ ტი ვად აღ საქ მე ლი მხედ რუ ლი შრიფ ტი გა მოჩ ნ და 1866 წლის 10  იან ვარს 
გა ზეთ „დროების“ პირველ ნო მერ ში. ერ თი ვერ სი ით, „დროების“ მხედ რუ ლი შრიფ ტი მხაზ ველ მა, მწე რალ მა მი ხე ილ 
 ყი ფი ან მა (1833-1891) შექ მ ნა, „დროების“ გა მომ ცე მელ მა, სტე ფა ნე მე ლი ქიშ ვილ მა კი  ყი ფი ა ნის შრიფ ტი პა რიზ ში წა ი ღო 
და მატ რი ცე ბი იქ და ამ ზა დე ბი ნა, შემ დეგ შრიფ ტის ჩა მოს ხ მა  ვე ნა ში მო ა ხერ ხა. ქარ თ ვე ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წის ზა ქა რია 
ჭი ჭი ნა ძის (1853-1931) ცნო ბით  კი  ვე ნუ რი შრიფ ტი ქარ თ ველ მა პე და გოგ მა და პუბ ლი ცის ტ მა ნი კო ლოზ ღო ღო ბე რი ძემ 
(1838-1911) და ხა ტა და მან ვე  ავ ს ტ რი ა ში ჩა მო ას ხ მე ვი ნა.

Newspaper ‘Iveria’
1898. Collection of the Art Palace of Georgia

       ‘Iveria’ was a Georgian political and literary publication.
      The founder and editor of the newspaper was Ilia Chavchavadze (1837-1907), a Georgian writer, political figure, poet, and 
publisher who spearheaded the revival of the Georgian national movement during the Russian rule of Georgia. ‘Droeba’ was the first 
European type publication. It was an influential Georgian political and cultural newspaper and an energetic promoter of the Georgian 
national idea.

Newspaper ‘Droeba’
1900. Collection of the Art Palace of Georgia
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გაზეთი „ჩვენი კვალი“ 
1908 წელი,  ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Newspaper ‘Chveni Kvali’ (Our trace)
1908. Collection of the Art Palace of Georgia
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გაზეთი „კვალი“.
1903 წელი, ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Newspaper ‘Kvali’ (Trace)
1903. Collection of the Art Palace of Georgia
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ჟურ ნა ლი „ეკალი“.
1907 წე ლი, შრიფ ტის მხატ ვა რი 
გი გო ზა ზი აშ ვი ლი (1868-1952).
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

გაზეთი  „გლეხი“
1906 წელი, ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Newspaper ‘Glekhi’ (Peasant)
1906. Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Ekali’ (Thorn)
1907. Script by Gigo Zaziashvili (1868-1952)
Collection of the Art Palace of Georgia
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ჟურ ნა ლი „ნიშადური“.
1906 წე ლი, შრიფ ტის მხატ ვა რი
იოზეფ როტ ტე რი (XIX-XX სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა).  
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

ალ მა ნა ხი „ბეშტიას ჭინ ჭა რი“. 1913 წე ლი, 
შრიფ ტის მხატ ვა რი გი გო ზა ზი აშ ვი ლი 
(1868-1952). ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Almanac ‘Beshtia’s Chinchari’ (Beshtia’s nettle)
1913. Script by Gigo Zaziashvili (1868-1952)
Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Nishaduri’ (Ammonium chloride)
1906. Script by Joseph Rotter (XIX-XX cc.)
Collection of the Art Palace of Georgia
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საყმაწვილო ნახატებიანი კრებული „მოლაღური“.
1904 წელი, შრიფტის მხატვარი 
გრიგოლ ტატიშვილი (1838-1911).
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

იუმორისტული ჟურნალი „ეშმაკის მათრახი“.
1908 წელი, შრიფტის მხატვარი 
ოსკარ შმერლინგი (1863-1938). 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

იუმორისტული ჟურნალი „ეშმაკის მათრახი“.
1908 წელი, შრიფტის მხატვარი 
ოსკარ შმერლინგი (1863-1938).
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Humorous magazine ‘Eshmakis Matrakhi’ 
(The Devil’s Whip)
1908. Script by Oskar Shmerling (1863-1938)
Collection of the Art Palace of Georgia

Humorous magazine ‘Eshmakis Matrakhi’ 
(The Devil’s Whip)
1908. Script by Oskar Shmerling (1863-1938)
Collection of the Art Palace of Georgia

Illustrated Children’s Book ‘Molaguri’
1904. Script by Grigol Tatishvili (1838-1911)
Collection of the Art Palace of Georgia
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ჟურნალი „საფირონი“. 1916 წელი, 
შრიფტის მხატვარი ირაკლი თოიძე (1902-1985).
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ჟურნალი „კლდე“. 1913 წელი, 
შრიფტის მხატვარი ოსკარ შმერლინგი (1863-1938).
ხელოვნების სასახლის კოლეაქცია

Magazine ‘Klde’ (Rock). 1913.
Script by Oskar Shmerling (1863-1938)
Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Saphironi’ (Sapphire)
1916. Script by Irakli Toidze (1902-1985)
Collection of the Art Palace of Georgia



A
lphabet as a H

istory

181



anbani r
o

go
r
c
 ist

o
r
ia

182



A
lphabet as a H

istory

183

ჟურნალი „ფასკუნჯი“.
1910 წელი, შრიფტის მხატვარი 
გრიგოლ ტატიშვილი (1838-1911).
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ალმანახი „ჩვენი ერი“.
1909 წელი, ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Almanac ‘Chveni Eri’ (Our Nation)
1909. Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Paskunji’
1910. Script by Grigol Tatishvili (1838-1911)
Collection of the Art Palace of Georgia
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1918 წლის 26 მა ისს, კვი რას, ნა შუ ადღევს, 17:10 
სა ათ ზე, თბი ლის ში, რუს თა ვე ლის პროსპექტ ზე მდე ბა რე 
კავ კა სი ის მე ფის ნაც ვ ლის ყო ფილ რე ზი დენ ცი ა ში, სა ქარ-
თ ვე ლოს ეროვ ნუ ლი საბ ჭოს მი ერ გა მოცხად და სა ქარ თ-
ვე ლოს დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის და მო უ კი დებ ლო ბა 
და მი ი ღეს სა ქარ თ ვე ლოს და მო უ კი დებ ლო ბის აქ ტი.

დო კუ მენ ტ ში მოკ ლედ არის გად მო ცე მუ ლი სა ქარ თ-
ვე ლოს, რო გორც სა ხელ მ წი ფოს, გან ვი თა რე ბის ის ტო-
რი უ ლი პერ ს პექ ტი ვე ბი და ქარ თ ვე ლი ერის და უ ო კე ბე-
ლი სურ ვი ლი, თა ვად გა დაწყ ვი ტოს თა ვი სი მო მა ვა ლი 
 ბედ -იღ ბა ლი. 

საქართველოს რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის აქტი.
1918 წლის 26 მაისი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ყოველთვიური სალიტერატურო და სამხატვრო ჟურნალი 
„თოლაბულისის სარტყელი”. №1. თბილისი. 1919 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

The Independence of the Democratic Republic of Georgia 
was announced by the National Council of Georgia at 17:10 on 
May 26, 1918. The Independence Act of Georgia was adopted 
in the residence of the Imperial Viceroy of the Caucasus on 
Rustaveli Avenue in Tbilisi.

The document summarizes the historical perspectives 
of Georgia as a state in development and the desire of the 
Georgian nation to decide its own future.

The Independence Act of Georgia
May 26, 1918. Collection of the Art Palace of Georgia

Monthly Literary and Artistic Magazine 
‘Tolabulisis Sartkeli’ (Silk Cummerband). №1. Tbilisi 1919. 
Collection of the Art Palace of Georgia
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1921 წლი დან მო ყო ლე ბუ ლი, მას შემ დეგ, რაც ბოლშევიკური რუ სე თის სა ო კუ პა ციო  ჯა რებ მა თბი ლი სი და ი კა ვეს და 
სა ქარ თ ვე ლო ში საბ ჭო თა ხე ლი სუფ ლე ბა დამ ყარ და, ქარ თუ ლი პო ლი ტი კუ რი ემიგ რა ცია მთელ მსოფ ლი ო ში გა ი ფან ტა. 
ემიგ რა ცი ას თან ერ თად ქარ თუ ლი სტამ ბე ბი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა წერ ტილ ში გაჩ ნ და. ემიგ რან ტუ ლი გა მო ცე მე ბი სათ ვის 
უცხო ეთ ში არა ერ თი ქარ თუ ლი შრიფ ტი შე იქ მ ნა. მა თი უმე ტე სო ბა ტრა დი ცი ულ ქარ თულ შრიფ ტებს და ეყ რ დ ნო, თუმ ცა გაჩ ნ-
და სრუ ლი ად ახა ლი  ნი მუ შე ბიც. მა გა ლი თად: არ ჩილ მეტ რე ვე ლი სა —  გერ მა ნი ა ში; ავ თან დილ მე რა ბიშ ვი ლი სა - ჩი ლე ში, 
ვიქ ტორ ნო ზა ძის წიგ ნე ბი სათ ვის, ან თვი თონ ნო ზა ძი სა —  პა რი ზუ ლი ლი ნო ტი პის; მი ტო სინ დი კე ლის, გი ვი კო ბა ხი ძი სა და 
კი ტა ჩხენ კე ლის შეკ ვე თით დამ ზა დე ბუ ლი ქარ თუ ლი ლი ტე რე ბი  —  ნი უ ი ორ კუ ლი გა მო ცე მე ბის თ ვის. 

ვლასა მგელაძე (1868-1943).
26 მაისი.  პარიზი. 1943 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

„დიდება“ — ქართული ეროვნული ჰიმნი.
მუსიკა კოტე ფოცხვერაშვილისა (1880-1959).
ქუთაისი. 1918 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

‘Dideba’- Georgian National Anthem 
Music by Kote Potskhverashvili (1880-1959)
Kutaisi. 1918. Collection of the Art Palace of Georgia

Vlasa Mgeladze (1868-1943)
May 26. 1943. Paris.
Collection of the Art Palace of Georgia

From 1921, after the Bolshevik troops occupied Tbilisi and established the Soviet regime in Georgia, Georgian political emigrants 
scattered throughout the world. Along with emigrants, Georgian printing houses popped up around the globe. Despite the fact that 
scripts for these printing houses were invented based on traditional Georgian types, some of them created totally new scripts, like 
Archil Metreveli in Germany, Avtandil Merabishvili in Chile, and Viktor Nozadze in Paris, while Mito Sindikeli, Givi Kobakhidze and Kita 
Chkhenkeli had scripts made for publications in New York.
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„ღმერთო, ღმერ თო“ — ქარ თუ ლი ეროვ ნუ ლი ჰიმ ნი.
სიტყ ვე ბი „ვეფხისტყაოსნიდან“, 
მუ სი კა ნი კო ლოზ სულ ხა ნიშ ვი ლი სა (1871-1919).
თბი ლი სი. 1920 წე ლი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

 „ჰერაკლი — სი ჭა ბუ კე“. ოთხი რო მან სი.
ერეკ ლე ჯა ბა და რი (1891-1937).
თბი ლი სი. 1919 წე ლი.   
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

‘Gmerto, Gmerto’ (God, God) – Georgian National Anthem.
Words from ‘The Knight in the Panther’s Skin’ 
Music by Nikoloz Sulkhanishvili (1871-1919)
Tbilisi. 1920. Collection of the Art Palace of Georgia

‘Herakli-Sichabuke’. Four Romances.
Erekle Jabadari (1891-1937)
Tbilisi. 1919.
Collection of the Art Palace of Georgia
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თა  ვი  სუ  ფა  ლი სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბა.
ჟურ   ნალ „თეატრი და ცხოვ   რე  ბის“ 
სა  მახ   სოვ   რო გა  მო  ცე  მა. თბი  ლი  სი. 1919 წე  ლი. 
ხე  ლოვ   ნე  ბის სა  სახ   ლის კო  ლექ   ცია

ძღვნად თა  ვი  სუ  ფალ სამ   შობ   ლოს — სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
დამ   ფუძ   ნე  ბე  ლი კრე  ბა. ჟურ   ნალ „თეატრი და ცხოვ   რე  ბის“  
სა  მახ   სოვ   რო გა  მო  ცე  მა. თბი  ლი  სი. 1919 წე  ლი. 
ხე  ლოვ   ნე  ბის სა  სახ   ლის კო  ლექ   ცია

The Government of Independent Georgia
Memorial Edition of the Magazine 
‘Teatri da Tskhovreba’
Tbilisi. 1919. Collection of the Art Palace of Georgia

As a Gift to the Free Homeland-
From the Constituent Assembly of Georgia.
Memorial Edition of the Magazine ‘Teatri da Tskhovreba’ (Theatre 
and Life). Tbilisi. 1919. Collection of the Art Palace of Georgia
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სა დარ ბა ზო ბარათი.
ახალ გაზ რ და მარ ქ სის ტე ბის მი ერ მიძღ ვ ნი ლი მსა ხი ობ 
ნი ნო ჩხე ი ძის (1881-1963)
სასცე ნო მოღ ვა წე ო ბის 25 წლისთავის აღ სა ნიშ ნა ვად.
ხელ ნა წე რი. სამ ტ რე დი ა. 1919 წე ლი.   
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

სა დარ ბა ზო ბარათი.
ქუ თა ი სის სა მუ სი კო სას წავ ლებ ლის მი ერ მიძღ ვ ნი ლი 
მსა ხი ობ ნი ნო ჩხე ი ძის (1881-1963)
სასცე ნო მოღ ვა წე ო ბის  25 წლისთავის აღ სა ნიშ ნა ვად.
ხელ ნა წე რი. ქუ თა ი სი. 1919 წე ლი.   
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Greetings Card.
For an Event Organized by the Kutaisi Music School
To Celebrate the 25th Anniversary of the Stage Work of Nino 
Chkheidze (1881-1963). 
Manuscript. Kutaisi. 1919.
Collection of the Art Palace of Georgia

Greetings Card.
For an Event Organized by young Marxists
To Celebrate the 25th Anniversary of the Stage Work of 
Nino Chkheidze (1881-1963). 
Manuscript. Samtredia. 1919.
Collection of the Art Palace of Georgia
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სა დარ ბა ზო ბარათი.
ნი ნო ორ ბე ლი ა ნის (1838-1919) მი ერ მიძღ ვ ნი ლი 
მსა ხი ობ ვა სო აბა ში ძი სად მი (1854-1926) 
სასცე ნო მოღ ვა წე ო ბის 25 წლისთავის აღ სა ნიშ ნა ვად.
ხელ ნა წე რი და ნა ბეჭ დი. თბი ლი სი. 1902 წე ლი.   
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

სადარბაზო ბარათი.
რკინიგზის ქართველი მოსამსახურეთა  მიერ მიძღვნილი 
მსახიობ ვასო აბაშიძისადმი (1854-1926) 
სასცენო მოღვაწეობის  25 წლისთავის აღსანიშნავად.
ხელნაწერი. თბილისი. 1902 წელი.   
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Greetings Card.
Given by Georgian Railway Employees
to the Actor Vaso Abashidze (1854-1926) 
To Celebrate the 25th Anniversary of Stage Work. 
Manuscript. Tbilisi. 1902.
Collection of the Art Palace of Georgia

Greetings Card.
Given by Nino Orbeliani (1838-1919)
to the Actor Vaso Abashidze (1854-1926) 
To Celebrate the 25th Anniversary of Stage Work.
Manuscript, printed. Tbilisi. 1902.
Collection of the Art Palace of Georgia
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სა დარ ბა ზო ბარათი. გა ზეთ „ივერიის“ თა ნამ შ რომ ლე ბის  
მი ერ მიძღ ვ ნი ლი მსა ხი ობ ვა სო აბა ში ძი სად მი 
(1854-1926). ავ ტო რი იაკობ ნი კო ლა ძე (1876-1951). 
თბი ლი სი. 1902 წე ლი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

მსა ხი ობ ვა სო აბა ში ძის (1854-1926)
ქარ თუ ლი დრა მა ტუ ლი სა ზო გა დო ე ბის  
სა პა ტიო წევ რის დიპ ლო მი. თბი ლი სი. 
1913 წე ლი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Vaso Abashidze’s Diploma for Honorary 
Membership in the Georgian Dramatic Society. Tbilisi. 1913. 
Collection of the Art Palace of Georgia

Greetings Card. Given by Employees of the Newspaper 
‘Iveria’ to the Actor Vaso Abashidze (1854-1926)
To Celebrate the 25th Anniversary of Stage Work. 
Author - Iakob Nikoladze. Tbilisi. 1902.
Collection of the Art Palace of Georgia
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აფიშა სპექტაკლისათვის „ვინ არის დამნაშავე“.
თბილისი. 1921 წელი.   
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა სპექტაკლისათვის „ჰამლეტი“.
თბილისი. 1920 წელი.   
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფი შა სპექ ტაკ ლე ბი სათ ვის 
„მსხვერპლი“ და „თაგვის ბრა ლი ა“.
თბი ლი სი. 1919 წე ლი.   
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Posters for the plays ‘Mskhverpli’ (Victim) and 
‘Tagvis Bralia’ (The Mouse 
is to Blame) Tbilisi. 1919.
Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the play ‘Hamlet’
Tbilisi. 1920.
Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the play ‘Who is to Blame?’
Tbilisi. 1921 
Collection of the Art Palace of Georgia
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აფი შა სპექ ტაკ ლებისთ ვის „უბედური ნა ბი ჯი“ და „კო მი სა რი ატ ში“. 
თბი ლი სი. 1918 წე ლი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

აფიშა სპექტაკლისათვის „აშენდა საქართველო“ 
ბაქო. 1918 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა სპექტაკლისათვის „დონ კარლოსი“.
თბილისი. 1920 წელი.   ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Poster for the play ‘Don Carlos’
Tbilisi. 1920. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the play ‘Ashenda Sakartvelo’ (Georgia has 
Prospered)
Baku. 1918. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the play ‘Ubeduri Nabiji’ (Unfortunate Step) and 
‘Komisariatshi’ (in the Commissariat)
Tbilisi. 1918. Collection of the Art Palace of Georgia
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აფიშა სპექტაკლისათვის „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწილეს“.
თბილისი. 1919 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა პირველი ქართული საბალეტო საღამოს შესახებ.
ბაქო. 1918 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Poster for the play ‘Jer Daikhotsnen, Mere Ikortsines’
Tbilisi. 1919. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the First Georgian Ballet Evening.
Baku. 1918. Collection of the Art Palace of Georgia
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ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი პო ე ტისა  და სა ზო გა დო მოღ ვა-
წის გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძის (1891-1959) ჟურ ნა ლი საბ ჭო თა 
სა ქარ თ ვე ლო ში პირ ვე ლი სა ხე ლო ბი თი გა მო ცე მა იყო. ეს 
ყო ველ კ ვი რე უ ლი ლი ტე რა ტუ რულ - მ ხატ ვ რუ ლი ჟურ ნა ლი 
თბი ლის ში 1922 წლის დე კემ ბ რი დან 1923 წლის მარ ტამ-
დე (№№1-9) გა მო დი ო და. ჟურ ნა ლი ბეჭ დავ და პო ე ტურ 
და პრო ზა ულ ნა წარ მო ე ბებს, ლი ტე რა ტუ რულ კრი ტი კას; 
წე რი ლებს მხატ ვ რო ბის, თე ატ რი სა და მუ სი კის სა ინ ტე-
რე სო სა კითხებ ზე და სხვა. რე დაქ ტორ - გა მომ ცე მე ლი თა-
ვად გა ლაკ ტი ონ ტა ბი ძე იყო. ჟურ ნა ლი მხატ ვ რუ ლად გა-
ა ფორ მეს ლა დო გუ დი აშ ვილ მა (1896-1980) და კი რილ 
 ზდა ნე ვიჩ მა (1892-1967). „გალაკტიონ ტა ბი ძის ჟურ ნალ-
მა“ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი შე ას რუ ლა თა ნა მედ რო ვე ქარ-
თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის გან ვი თა რე ბის საქ მე ში.

„გალაკტიონ ტაბიძის ჟურნალი”, №№1-9.
ტფილისი. 1922-1923 წლები. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ჟურნალი „ლომისი”, №1.
ტფილისი. 1922 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

‘Magazine of Galaktion Tabidze’ №№1-9
Tiflis. 1922-1923.
Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Lomisi’ №1
Tiflis. 1922. Collection of the Art Palace of Georgia

The magazine belonged to the famous Georgian poet and 
public figure Galaktion Tabidze (1891-1959) and was the first 
individual edition in Soviet Georgia. This weekly magazine was 
published in Tbilisi from December 1922 to March 1923 (№1-
9). The editor and publisher was Galaktion Tabidze himself. 
The artistic designers were Lado Gudiashvili (1896-1980) and 
Cyril Zdanevich (1892-1967). ‘The Galaktion Tabidze Magazine’ 
played an important role in the development of modern 
Georgian literature.
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ჟურნა ლი „ლო მი სი“ აკადემიური მწერ ლო ბის კავ ში რის ორ გა ნო და სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს მწე რალ თა კავ ში რის 
ხე ლოვ ნე ბი სა და ლი ტე რა ტუ რის ყო ველ კ ვი რე უ ლი გამოცემა იყო. გა მო დი ო და 1922 წელს თბი ლის ში. გა მო ი ცა სულ 7 
ნო მე რი. რე დაქ ტო რე ბი  იყ ვ ნენ ცნო ბი ლი ქარ თ ვე ლი მწე რა ლი კონ ს ტან ტი ნე გამ სა ხურ დია (1893-1975) და პო ე ტი იოსებ 
გრი შაშ ვი ლი (1889-1965); ვარ დის ფე რი ყდა და სა ტი ტუ ლო ფურ ცელ ზე გა მო სა ხუ ლი გერ ბი ეკუთ ვ ნო და მხატ ვარ იოსებ 
შარ ლე მანს (1880-1957). გერ ბ ზე გამ ოსა ხუ ლი იყო შო თა რუს თა ვე ლი, რო მელ საც გვირ გ ვი ნი შე მოხ ვე ო და.

The magazine ‘Lomisi’ was a weekly edition of the Arts and Literature of the Writers’ Union of Georgia. In total, seven editions 
were published in 1922 in Tbilisi. The editors were famous Georgian writer Konstantine Gamsakhurdia (1893-1975) and poet Ioseb 
Grishashvili (1889-1965). The pink cover was designed by Joseph Charlemagne  (1880-1957).
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ჟურ ნალ „ხელოვნების დრო შის“ (შემ დეგ ში ჟურ ნა ლი „ხელოვნება“) ყდა ზე არ სე ბუ ლი წარ წე რის შრიფ ტი სა მი წლის 
გან მავ ლო ბა ში (1924-1926) სამ ჯერ შე იც ვა ლა. ეს XX სა უ კუ ნის 20-იანი წლე ბის საბ ჭო თა მმარ თ ვე ლო ბის ლო ი ა ლურ პო-
ლი ტი კა ზე მი უ თი თებს. მა შინ ჯერ კი დევ შე საძ ლე ბე ლი იყო თა ვი სუ ფა ლი შე მოქ მე დე ბის არსებობა. ეს ლო ი ა ლუ რი და მო-
კი დე ბუ ლე ბა ჟურ ნალ - გა ზე თე ბის ში ნა არ ს სა და შრიფ ტებ შიც კარ გად ჩანს. მსოფ ლიო ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი მის წ რა ფე ბე ბი, 
გა მომ სახ ვე ლო ბი თი ფორ მე ბის რე ვო ლუ ცი უ რი ცვლის სურ ვი ლი ქარ თულ შრიფ ტებს მა შინ აშ კა რად და ეტყო. მა თი შექ მ ნის 
დროს ძლი ე რი იყო ახალ გაზ რ და მხატ ვარ თა თა ვი სუ ფა ლი შე მოქ მე დე ბისა და კონ ს ტ რუქ ტი ვიზ მის კვა ლი. იმა ვე ჟურ ნა ლის 
33-ე გვერ დ ზე გ ვი ა ნ პე რი ოდ ში ამოჭ რი ლი სუ რა თი კი საბ ჭო თა მმარ თ ვე ლო ბის მძი მე კვალ ზე მი უ თი თებს. ისი ნი, ვინც XX 
სა უ კუ ნის 20-იან წლებ ში ჟურ ნალ - გა ზე თებ ში იბეჭ დე ბოდ ნენ, სტა ლი ნის რე ჟი მის დროს დახ ვ რი ტეს, ამი ტომ რეპ რე სი რე-
ბულ თა სუ რა თე ბი, სა ხე ლე ბი ყველ გან ნად გურ დე ბო და. მათ შო რის ის პო ბო და გა ზე თე ბი სა და ჟურ ნა ლე ბის ფურ ც ლებ ზეც.

ჟურნალი „ხელოვნება“, №№23-24.  
ტფილისი. 1926 წელი. გვ: 32-33. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

სრუ ლი ად სა ქარ თ ვე ლოს ხე ლოვ ნე ბის მუ შაკ თა ორ გა ნო, 
ჟურ ნა ლი „ხელოვნების დრო შა“. №№1-5. ტფი ლი სი. 
1924-1925 წლე ბი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Committee of Georgian Art Workers.
Magazine ‘Khelovnebis Drosha’ (The Flag of Art). №№1-5. Tiflis. 
1924-1925. Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Khelovneba’(Art) №23-24
Tiflis. 1926. Pp. 32-33
Collection of the Art Palace of Georgia

The script of the inscription on the cover of the magazine “Khelovnebis Drosha” (later “Khelovneba”) changed three times in three 
years (1924-1926). This fact indicates the loyalty of the Soviet regime in the 1920s as artists at the time could still work freely. The 
loyal attitude of the government is clearly visible in the content and script of many magazines and newspapers of the period. The 
aspiration of intellectual development and desire to revolutionise the expression of forms of the Georgian script was revealed by the 
constructive works of the young artists. That said, a picture in the same magazine, on page 33, which has been cut intentionally, shows 
the time of ‘Red Terror’ from a different perspective. Pictures of people once published in this magazine in the 1920s, and who were 
assassinated during Stalin’s regime, were cut from each edition.
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ჟურნალი „დროშა“, №9. ტფილისი. 1924 წელი. 
ყდა გაფორმებულია მხატვარ 
დავით კაკაბაძის (1889-1952) მიერ.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ჟურნალი „დროშა“, №11. ტფილისი. 1924 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Magazine ‘Drosha’ (Flag) №9. Tiflis. 1924.
The cover was designed by David Kakabadze (1889-1952)
Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Drosha’ (Flag)  №11. Tiflis. 1924.
Collection of the Art Palace of Georgia
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როგორ არის აგებული რუსეთის კომუნისტური პარტია 
[ბოლშევიკებისა]. პარტიის წესდებისათვის.
ტიფლისი. 1925 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

ლიუსი სპრეგ მიტჩელ. „ახალი ორთქლმავლის სიმღერა“. 
თარგმანი იოსებ გრიშაშვილისა (1889-1965).
თბილისი. 1926 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

ყოველთვიური საპოლიტიკო, სალიტერატურო და სამეცნიერო 
ჟურნალი „მომავალი“, №12
თბილისი. 1923 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

‘How the Russian Communist [Bolsheviks] Party is Built’
For the Party Charter. Tiflis. 1925. Collection of Pavel Chepyzhov

Lucy Sprague Mitchell ‘The New Song of Locomotive’
Translated by Ioseb Grishashvili (1889-1965)
Tbilisi. 1926. Collection of Pavel Chepyzhov

Monthly political, literary and scientific 
magazine ‘Momavali’ (The Future) №12. The cover designed by 
Konstantin Bor-Ramensky (1900-1942)
Tbilisi. 1923. Collection of Pavel Chepyzhov
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ბართლომე პატარაია.
„სისხლი“.
თბილისი. 1925 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

იური ლარინი.
„360 ნაცვლად 300-ისა“.
თბილისი. 1929 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

ვლადიმერ მაიაკოვსკი (1893-1930). 
„მისტერია ბუфф“. კირილე ზდანევიჩის (1892-1967) 
გაფორმებული გარეკანი. ქაღალდი, აკვარელი, ტუში. 
1924 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Bartlome Pataraia
‘Siskhli’ (The Blood)
Tbilisi. 1925. Collection of Pavel Chepyzhov

Yuri Lariny.
‘360 instead of 300’
Tbilisi. 1929. Collection of Pavel Chepyzhov

Vladimir Mayakovsky (1893-1930)
‘Mystery Bouffe’ Cover by Kirill Zdanevich (1892-1967)
Paper, water-colour, ink. 1924.
Collection of the Art Palace of Georgia
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გალაკტიონ ტაბიძე (1891-1959). ჯონ რიდ.
თბილისი. 1924 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექცია

გრიგოლ რობაქიძე (1891-1959). ბაქო და ჰაიასტანი.
თბილისი. 1930 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექცია

Grigol Robakidze (1891-1959). Baku and Haiastan. 
The cover designed by Irakli Gamrekeli  (1894-1943)
Tbilisi. 1930. Collection of Pavel Chepyzhov 

Galaktion Tabidze (1891-1959). John Reed. 
The cover designed by Irakli Gamrekeli  (1894-1943)
Tbilisi. 1924. Collection of Pavel Chepyzhov
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კონსტანტინე ბორ-რამენსკი (1900-1942).
სააგიტაციო პლაკატი. თბილისი. 1920-იანი წლები. 
პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

Konstantin Bor-Ramensky (1900-1942) 
Agitation Poster. Tbilisi. 1920s. 
Collection of Pavel Chepyzhov
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კონსტანტინე ბორ-რამენსკი (1900-1942).
სააგიტაციო პლაკატი. თბილისი. 1920-იანი წლები. 
პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

კონსტანტინე ბორ-რამენსკი (1900-1942).
სააგიტაციო პლაკატი. თბილისი. 1920-იანი წლები. 
პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

Konstantin Bor-Ramensky (1900-1942) 
Agitation Poster. Tbilisi. 1920s. 
Collection of Pavel Chepyzhov

Konstantin Bor-Ramensky (1900-1942) 
Agitation Poster. Tbilisi. 1920s. 
Collection of Pavel Chepyzhov
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საბ ჭო თა სა ქარ თ ვე ლოში ერ თ -ერ თ მა პირ ველ მა  ტა სო 
ზა ა ლიშ ვილ მა მიმართა შრიფ ტის გა ფორ მე ბის ორი გი-
ნა ლურ მე თოდს. მან ნა ბეჭ დი ასო ე ბი მაქ სი მა ლუ რად 
მი ამ ს გავ სა ბავ შ ვის ხელ ნა წერს, რი თაც სკო ლის მოს წავ-
ლე ე ბი სათ ვის ნა წე რი უფ რო მიმ ზიდ ვე ლი და ად ვი ლად 
აღ საქ მე ლი გა ხა და. სა ქარ თ ვე ლო ში კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი-
მის დამ ყა რე ბი დან თორ მე ტი წლის შემ დეგ, 1933 წელს, 
შე იქ მ ნა ქარ თუ ლი შრიფ ტის რე ფორ მის კო მი ტე ტი, კო მი-
ტე ტის მი ზა ნი იყო შე მოქ მე დე ბი თი ქა ო სი რო გორ ღაც მო-
ე წეს რი გე ბი ნა.

შრიფ ტე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ზე მუ შა ობ და იმ დროს ორი 
სა უ კე თე სო ქარ თ ვე ლი მოღ ვა წე, მა თე მა ტი კო სი  გი ორ გი 
 ნი კო ლა ძე (1888 - 1931) და მხატ ვა რი  დი მიტ რი 
 შე ვარ დ ნა ძე (1885 - 1937). ნი კო ლა ძის ნა ად რე ვი სიკ-
ვ დი ლის გა მო და უ მუ შა ვე ბე ლი დარ ჩა სა ინ ტე რე სო საშ-
რიფ ტო ვა რი ან ტე ბი, შე ვარ დ ნა ძე კი, რო მელ საც შრიფ-
ტებ ზე მუ შა ო ბის დი დი გა მოც დი ლე ბა ჰქონ და, 1937 წელს 
დახ ვ რი ტეს.

ტასო ზაალიშვილი. „ვისწავლოთ“, I ნაწილი
ტასო ზაალიშვილის მხატვრობა.
თბილისი. 1928 წელი. პაველ ჩეპიჟოვის კოლექციიდან

Taso Zaalishvili ‘Vistsavlot’ (Let’s Learn). Part I.
Drawing of Taso Zaalishvili. 
Tbilisi. 1928. Collection of Pavel Chepyzhov

In Soviet Georgia, Taso Zaalishvili was one of the first artists 
to use an original method for decorating script. Her printed 
letters looked like the handwriting of a young child; therefore, 
texts were attractive and easy to understand for school pupils. 

In 1933, twelve years after the establishment of the 
Communist regime in Georgia, the Committee of Georgian 
Script Reformation was created with one goal- to organize the 
chaos in Georgian typography.

Two Georgian public figures, mathematician Giorgi 
Nikoladze (1888-1931) and painter Dimitri Shevardnadze 
(1885-1937) worked on improving Georgian typography. Due to 
the early death of Nikoladze, interesting versions of Georgian 
scripts remained unfinished, and Shevardnadze, who had great 
experience working on fonts, was assassinated in 1937.
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ფირდოუსი (934-1040).
„შაჰ-ნამე“. თბილისი. 1934 წელი.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

XX სა უ კუ ნის 30-იან წლებ ში გა მო იკ ვე თა ქარ თუ ლი მხატ ვ რუ ლი შრიფ ტის აღ მო სავ ლურ ან ბა ნებ სა და  იეროგ ლი ფებ ზე  
მორ გე ბის ტენ დენ ცია. ამ მხრივ სა ინ ტე რე სო ნი მუ შია ფირ დო უ სის „შაჰ-ნა მეს“ იოსებ გა ბაშ ვი ლის (1908-1973) მი ერ 
 გა ფორ მე ბუ ლი ქარ თუ ლი გა მო ცე მა.

Firdausi (934-1040)
‘Shahnameh’ Tbilisi. 1934.
Collection of the Art Palace of Georgia

In the 1930s, there was a tendency to adjust the Georgian typography to the Oriental alphabets and hieroglyphs. An interesting 
example of this fact is the Georgian edition of Firdausi’s ‘Shahnameh’ decorated by Ioseb Gabashvili (1908-1973).
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ჟურნალი „ლეილა“. თბილისი.  1920 წელი.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ჟურნალი „დურუჯი“, №1. თბილისი. 1926 წელი.  
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Magazine ‘Leila’ Tbilisi. 1920.
Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Duruji’ №1 Tbilisi. 1926.
Collection of the Art Palace of Georgia
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ჟურნალი „სახიობა“,  №1.
თბილისი 1924 წელი. თავფურცელი გაფორმებულია 
მხატვარ ირაკლი გამრეკელის (1894-1943) მიერ. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Magazine ‘Sakhioba’ №1.
Tbilisi. 1924. Cover page decorated by Irakli Gamrekeli (1894-1943). 
Collection of the Art Palace of Georgia
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1924 წელს სა ქარ თ ვე ლო ში და არ ს და პირ ვე ლი ფუ ტუ რის ტუ ლი ჟურ ნა ლი „H2SO4“, რო მელ შიც შე ვი და ქარ თ ველ ფუ-
ტუ რისტ მწე რალ თა და მხატ ვარ თა შე მოქ მე დე ბა. ჟურ ნალ ში და ი ბეჭ და ლექ სე ბი, დეკ ლა რა ცი ე ბი და თე ო რი უ ლი სტა ტი ე ბი, 
მი უ ხე და ვად ამი სა, მაინც რჩე ბა შთა ბეჭ დი ლე ბა, რომ ჟურ ნა ლის შემ ქ მ ნე ლებს სათ ქ მე ლი მკითხ ვე ლამ დე არა ში ნა არ-
სით, არა მედ ფორ მით მიჰ ქონ დათ. ამი ტომ ამ გა მო ცე მა ში გა მო ყე ნე ბუ ლია შე რე უ ლი შრიფ ტე ბი, სქე მა ტუ რად გახ ლე-
ჩი ლი  ტექ ს ტე ბი... ყდის მონ ტა ჟი ეკუთ ვ ნის მხატ ვარ ირაკ ლი გამ რე კელს (1894-1943). გა მო ცე მა ში ასე ვე შე ვი და ბე ნო 
 გორ დე ზი ა ნის (1894-1975) კუ ბოფუ ტუ რის ტუ ლი ნა ხა ტე ბი. მკვეთ რი და წყ ვე ტი ლი ხა ზე ბი, დი დი შრიფ ტით გა მო ყო ფი ლი 
ციფ რე ბი და ფორ მუ ლე ბი ქმნი ან ფუ ტუ რის ტუ ლი შე მოქ მე დე ბი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ რიტ მ სა და დი ნა მი კას. ჟურ ნა ლის 
სა ხელ წო დე ბა, „H2SO4“, გარ და იმი სა, რომ ტექ ნი კის კულ ტ ზე მიგ ვი თი თებს, სხვა სპე ცი ა ლურ სიმ ბო ლურ დატ ვირ თ ვა საც 
ატა რებ და. ქარ თ ვე ლი ფუ ტუ რის ტე ბის აზ რით, გო გირ დ მ ჟა ვას ხსნა რით ანუ ფუ ტუ რის ტუ ლი ხე ლოვ ნე ბით უნ და გან წ მენ დი-
ლი ყო ქარ თულ პო ე ზი ა ში არ სე ბუ ლი „გაფუჭებული“ ჰა ე რი. ჟურ ნა ლის მხო ლოდ ერ თი ნო მე რი გა მო ი ცა. 

ჟურ ნა ლი „H2SO4“. №1. თბი ლი სი. 1924 წე ლი. 
ყდა  გა ფორ მე ბუ ლია მხატ ვარ ირაკ ლი გამ რე კე ლის მი ერ. 
ტექ ს ტის ამ წყობ ნი: გრი გოლ ბურ ჯა ნა ძე, ივა ნე ბე რი კა ციშ ვი ლი, 
ალ. ქარ თ ვე ლიშ ვი ლი, ლ. მან ჯ გა ლა ძე. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Magazine ‘H2SO4’ №1. Tbilisi. 1924. 
Cover page decorated by Irakli Gamrekeli
Text compilers: Grigol Burjanadze, Ivane Berikashvili, 
Al. Kartvelishvili, L. Manjgaladze.
Collection of the Art Palace of Georgia

In 1924, the first futuristic magazine ‘H2SO4’ was founded in Georgia, which published poems, declarations, theoretical articles 
and the works of prominent Georgian futurist writers and artists. However, there is an assumption that the creators of the magazine 
were trying to express their thoughts through the forms of the script and not via  the content. As such, in this edition, mixed fonts and 
schematically fractured texts were intentionally used. 

The cover design belongs to Irakli Gamrekeli (1894-1943).
The book also includes Cubo-Futurismatic paintings by Beno Gordeziani (1894-1975).
The name of the magazine, ‘H2SO4,’ had a special symbolic meaning. According to Georgian futurists, sulfuric acid had to clean 

the ‘spoiled’ air in the Georgian poetry. It is notable that only one edition of the magazine was ever published.



A
lphabet as a H

istory

229



anbani r
o

go
r
c
 ist

o
r
ia

230



A
lphabet as a H

istory

231

Magazine ‘H2SO4’ №1. Tbilisi. 1924. 
Cover page decorated by Irakli Gamrekeli.
Text compilers: Grigol Burjanadze, Ivane Berikashvili, 
Al. Kartvelishvili, L. Manjgaladze.
Collection of the Art Palace of Georgia

ჟურნალი „H2SO4“. №1. თბილისი. 1924 წელი. 
ყდა  გაფორმებულია მხატვარ ირაკლი გამრეკელის მიერ. 
ტექსტის ამწყობნი: გრიგოლ ბურჯანაძე, ივანე ბერიკაციშვილი, 
ალ. ქართველიშვილი, ლ. მანჯგალაძე. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია
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ჟურ ნა ლი „რემედასი“ 
(რევოლუციის მებ რ ძოლ თა დამ ხ მა რე 
სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ა). №4. თბი ლი სი. 1924 წე ლი. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

ჟურნალი „ნიანგი“. №№3-4.
თბილისი. 1946 წელი. ბოლო გვერდის გაფორმება 
მხატ ვარ და ვით ნაც ვ ლიშ ვილ ისა (1899-1971). 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Magazine ‘Niangi’ (Crocodile) №№3-4. 
Tbilisi. 1946. The last page is decorated by 
David Natsvlishvili (1899-1971).
Collection of the Art Palace of Georgia

Magazine ‘Remedas’ 
(International Organisation for the Fighters of the 
Revolution) №4. Tbilisi. 1924. 
Collection of the Art Palace of Georgia
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პეტრე ოცხელი (1907-1937).
თბილისის სატირის თეატრის ემბლემა.
ქაღალდი, ტუში. თბილისი. 1927 წელი
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ქუთაის-ბათომის სახელმწიფო დრამის
თეატრის აფიშა. ქუთაისი. 1929 წელი.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Petre Otskheli (1907-1937)
Emblem of the Satire Theatre in Tbilisi.
Paper, ink. Tbilisi. 1927. 
Collection of the Art Palace of Georgia

Poster of the Kutaisi-Batomi State 
Drama Theatre. Kutaisi. 1929.
Collection of the Art Palace of Georgia
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XX სა უ კუ ნის 20-იანი წლე ბის მი წუ რულს, რო დე საც სა ქარ თ ვე ლო ში ახ ალდამ ყა რე ბუ ლი საბ ჭო თა რე ჟი მის შე და რე ბი თი 
ლო ი ა ლო ბა იწუ რე ბო და და ქვე ყა ნა სტა ლი ნუ რი რეპ რე სი ე ბის ხა ნა ში შე დი ო და, შე მოქ მე დე ბით სარ ბი ელ ზე ახალ გაზ რ და 
მხატ ვა რი პეტ რე ოცხე ლი (1907-1937) გა მოჩ ნ და. სა მოღ ვა წეო ას პა რეზ ზე მი სი გა აქ ტი უ რე ბა დი დი ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო-
რი სა და ქარ თუ ლი თე ატ რის ერ თ -ერ თი რე ფორ მა ტო რის კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის (1872-1932) სა ხელს უკავ შირ დე ბა. მან 
 ოცხე ლი ქუ თა ი სის ქარ თუ ლი დრა მის სა ხელ მ წი ფო თე ატ რ ში მი იწ ვი ა, სა დაც მხატ ვარ მა შალ ვა და დი ა ნის (1874-1959) 
„კაკალ გულ ში“ (1928)  და კარლ გუც კო ვის (1811-1878) „ურიელ აკოს ტა“ (1929) გა ა ფორ მა. პეტ რე ოცხელ მა გან სა-
კუთ რე ბუ ლი, მა ნამ დე არ ნა ხუ ლი და შემ დეგ არგან მე ო რე ბუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი გე მოვ ნე ბა არა  მხოლოდ სცე ნა ზე, არა მედ, 
რო გორც ჩანს, აფი შე ბი სა და შრიფ ტე ბის  გა ფორ მე ბის სტი ლის ტი კა შიც და ამ კ ვიდ რა. 

კო ტე მარ ჯა ნიშ ვი ლის სა ხელს უკავ შირ დე ბა კი დევ ერ თი გა მორ ჩე უ ლი ქარ თ ვე ლი მხატ ვ რის ირაკ ლი გამ რე კე ლის 
(1894-1943) თე ატ რ ში მოღ ვა წე ო ბა. მარ ჯა ნიშ ვილ მა გა მო ფე ნა ზე ნა ხა გამ რე კე ლის მი ერ გა ფორ მე ბუ ლი ოს კარ უაილ დის 
„სალომეა“ და იგი რუს თა ვე ლის თე ატ რ ში მი იწ ვი ა. გამ რე კე ლი მა ლე ამ თე ატ რის მთა ვა რი მხატ ვა რი გახ და. გან სა კუთ რე-
ბით ნა ყო ფი ე რი და ნო ვა ტო რუ ლი გა მოდ გა მი სი თა ნამ შ რომ ლო ბა რე ჟი სორ სან დ რო ახ მე ტელ თან (1886-1937). ირაკ ლი 
გამ რე კელ მა გა ა ფორ მა აღი ა რე ბუ ლი სპექ ტაკ ლე ბი: უილიამ შექ ს პი რის „ჰამლეტი“ და „ოტელო“, სანდრო შან ში აშ ვი ლის 
„ანზორი“, გრიგოლ რო ბა ქი ძის „ლამარა“, ფრიდრიხ ში ლე რის „ყაჩაღები“ და სხვა.

აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ თუ ფუ ტუ რის ტე ბის თ ვის ტექ ს ტ ში გა დამ წყ ვე ტი რო ლი ფორ მას ენი ჭე ბო და, ოცხე ლი სა და 
 გამ რე კე ლის პე რი ო დის სპექ ტაკ ლე ბის აფი შებ ში ეს დო მი ნან ტო ბა ში ნა არ ს ზეც იგ რ ძ ნო ბა და ფორ მა ზეც. შრიფ ტე ბის ზო-
მე ბი, ერთ სივ რ ცე ში მა თი გა ნა წი ლე ბის სის ტე მა, გე ო მეტ რი ულ ნა ხა ზებ ში გვარ - სა ხე ლე ბის მოქ ცე ვა, სივ რ ცის სი მეტ რი-
უ ლად, თით ქოს და თე ატ რა ლუ რი დე კო რა ცი ე ბის მსგავ სად გან ლა გე ბა იმ პე რი ო დის ქარ თულ აფი შებს გა ნუ მე ო რე ბელ 
ელ ფერს სძენს.

ირაკლი გამრეკელი.
რუსთაველის თეატრი. ქართული დრამის ემბლემა. 
თბილისი. 1926 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია.

Irakli Gamrekeli.
Rustaveli Theatre. Emblem of Georgian Drama.
Tbilisi.1926. Collection of the Art Palace of Georgia
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რუსთაველის თეატრი. აფიშა სპექტაკლისათვის „ზაგმუკ“.
თბილისი. 1926 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია.

Rustaveli Theatre. Poster for the play ‘Zagmuk’.
Tbilisi. 1926. Collection of the Art Palace of Georgia
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აფიშა სპექტაკლისათვის „კაკალ გულში“.
ქუთაისი. 1928 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა სპექტაკლისათვის „სიყვარული ძეწნებში“ 
და „სტუმარ-მასპინძლობა“. ქუთაისი. 1928 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Poster for the play ‘Kakal Gulshi’.
Kutaisi. 1928. Collection of the Art Palace of Georgia Poster for the play ‘Sikvaruli Dzetsnebshi’ and 

‘Stumar-Maspindzloba’. Kutaisi. 1928. 
Collection of the Art Palace of Georgia
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ქარ თ ვე ლი რე ჟი სო რის აკა კი ფა ღა ვას (1887-1962) კუთვნილი, 1941 წელს გა მო ცე მუ ლი ეს რუ სუ ლი წიგ ნი გა მორ ჩე უ-
ლია იმით, რომ ყდის ფორ ზაც ს საბ ჭო თა ეპო ქი სათ ვის აბ სო ლუ ტუ რად შე უ სა ბა მო ექ ს ლიბ რი ამ შ ვე ნებს. აქ ქარ თუ ლი შრიფ-
ტით ოს ტა ტუ რად გა მოყ ვა ნი ლი რე ჟი სო რის სა ხე ლი სა და გვა რის ქვეშ გა მო სა ხუ ლია სა ქარ თ ვე ლოს სა კა თედ რო ტაძ რის, 
სვე ტიცხოვ ლის, კედ ლი დან გად მო ხა ტუ ლი მო ცეკ ვა ვე ქა ლე ბი. ფორ ზა ცის მე ო რე მხა რეს კი შე სა ნიშ ნა ვი კა ლიგ რა ფი უ ლი 
ნი მუ შია წარ მოდ გე ნი ლი, აღ მო სავ ლუ რი მი ნი ა ტუ რე ბის თ ვის და მა ხა სი ა თე ბელი ჩარ ჩოს შიგ ნით, რო მელ საც ქარ თუ ლი ტაძ-
რის ორ ნა მენ ტიც ამ შ ვე ნებს, მიძღ ვ ნი თი ტექ ს ტია შეს რუ ლე ბუ ლი, რო გორც ჩანს, ამ უზა დო კა ლიგ რა ფი ის ავ ტო რი, წიგ ნის 
მჩუ ქე ბე ლი რე ჟისორ აკა კი ფა ღა ვასა და ფი ლო სო ფოს გე რონ ტი ქი ქო ძის (1886-1960) მე გო ბა რი გი ორ გი ნა თი ძე იყო.

This Russian book, published in 1941, and which belonged to Georgian director Akaki Pagava (1887-1962), is a special edition 
because of its end-paper and ex-libris whose decorations are very atypical for the Soviet era. The name of the director is artistically 
written in Georgian letters here; under which we see dancing women copied from the walls of the Svetitskhoveli Cathedral. On the 
other side of the ex-libris there is a text written with outstanding handwriting within a beautiful oriental frame. It seems that the text 
was written by George Natidze – a friend of the director Akaki Pagava and philosopher Geronti Kikodze (1886-1960).
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აფიშა კინოფილმისათვის „წითელი ეშმაკუნები“.
1923 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა კინოფილმისათვის „მამლუქი“.
1959 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Poster for the movie ‘Tsiteli Eshmakunebi’ (Red Devils)
1923. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the movie ‘Mamluk’
1959. Collection of the Art Palace of Georgia
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აფიშა კინოფილმისათვის „აბეზარა“.
1956 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა კინოფილმისათვის „გლახის ნაამბობი“.
1961 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა კინოფილმისათვის „პაპა გიგია“.
1960 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Poster for the movie ‘Abezara’
1956. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the movie ‘Glakhis Naambobi’ 
(The Story of a Beggar)
1961. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the movie ‘Papa Gigia’ 
(Grandfather Gigia)
1960. Collection of the Art Palace of Georgia
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Poster for the movie ‘Glakhis Naambobi’ 
(The Story of a Beggar)
1961. Collection of the Art Palace of Georgia
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აფიშა კინოფილმისათვის „ფიროსმანი“.
1973 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა კინოფილმისათვის „ერთი ნახვით შეყვარება“.
შრიფტის და აფიშის მხატვარი ვახტანგ რურუა (1940-2014).
1975 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Poster for the movie ‘Pirosmani’
1973. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the movie ‘Erti Nakhvit Shekvareba’ (Love at First Sight)
Script and poster design by Vakhtang Rurua (1940-2014)
1975. Collection of the Art Palace of Georgia
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თე ატ რა ლუ რი აფი შა „შექსპირი რუს თა ვე ლის თე ატ რ ში“.
აფი შის მხატ ვრობა ეკუთვნის „სამეულს“ 
(ალექსანდრე სლო ვინ ს კი, ოლეგ ქო ჩა კი ძე, იური ჩიკ ვა ი ძე).
1964 წე ლი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

აფიშა კინოფილმისათვის „ლონდრე“.
1966 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

აფიშა კინოფილმისათვის 
„ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა“.
გვ. 250. 1984 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Theatre Poster ‘Shakespeare in Rustaveli Theatre’
Poster design -‘Sameuli’ (Aleksandre Slovinski, Oleg Kochakidze, 
Iuri Chikvaidze). 1964. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the movie ‘Londre’
1966. Collection of the Art Palace of Georgia

Poster for the movie 
‘Travel of a Young Composer’
P. 250. 1984. 
Collection of the Art Palace of Georgia

აფი შა კი ნო ფილ მი სათ ვის „ერთი ნახ ვით შეყ ვა რე ბა“.
გვ. 251. შრიფ ტის და აფი შის მხატ ვა რი 
ვახ ტანგ რუ რუა (1940-2014).
1975 წე ლი. ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Poster for the movie ‘Erti Nakhvit Shekvareba’  
(Love at First Sight) P. 251.
Script and poster design by Vakhtang Rurua (1940-2014)
1975. Collection of the Art Palace of Georgia
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Poster for the movie ‘Londre’
1966. Collection of the Art Palace of Georgia
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ქარ თუ ლი შრიფ ტის სკო ლის დამ ფუძ ნე ბე ლად და თე ო რე ტი კო სად ლა დო გრი გო ლია (1903-1977) მიიჩნევა. მას გან-
სა კუთ რე ბუ ლი  წვლი ლი მი უძღ ვის ქარ თუ ლი წიგ ნის სამ კა უ ლი სა და შრიფ ტის შექ მ ნა ში; ძვე ლი ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რე ბი სა 
და ნა ბეჭ დი წიგ ნე ბის დე კო რის სა ფუძ ველ ზე მხატვარმა შექ მ ნა რო გორც  წიგ ნის მორ თუ ლო ბის, ისე  ქარ თუ ლი შრიფ-
ტის ახა ლი ვა რი ან ტე ბი; მი სი ნაშ რო მი „ქართული კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი და აკა დე მი უ რი შრიფ ტი” სა ფუძ ლად და ე დო სამ ხატ-
ვ რო აკა დე მი ა ში შრიფ ტის სწავ ლე ბის დის ციპ ლი ნას. ქარ თუ ლი შრიფ ტი სად მი მიძღ ვ ნილ ფუნ და მენ ტურ ნაშრო მ ში ლა დო 
 გრი გო ლია წერ და: „ჯერ კი დევ კონ ს ტ რუ ი რე ბულ შრიფ ტ ზე მუ შა ო ბის დროს მხედ ვე ლო ბა ში მქონ და, რომ შრიფტს, მი უ ხე-
და ვად მი სი გე ო მეტ რი უ ლი ფორ მე ბის მი ხედ ვით აგე ბი სა, ძი რი თა დად მა ინც სა ფუძ ვ ლად უნ და დას დე ბო და ტრა დი ცი უ ლი 
ქარ თუ ლი კლა სი კუ რი დამ წერ ლო ბის კა ლიგ რა ფი უ ლი სა ხი ა ნო ბა და იერი, შე მუ შა ვე ბუ ლი მი სი ის ტო რი უ ლი გან ვი თა რე ბის 
მი ხედ ვით. აკა დე მი ურ შრიფ ტ ზე მუ შა ო ბის დროს  კი ეს ძი რი თად მიზ ნად მქონ და და სა ხუ ლი, ამი ტომ ქარ თუ ლი კლა სი კუ რი 
დამ წერ ლო ბის სა ხი ა ნო ბას თან კავ ში რი აქ უფ რო ხაზ გას მუ ლად და თვალ სა ჩი ნო დაა მო ცე მუ ლი“.

ლადო გრიგოლია.
წიგნის „ილია ჭავჭავაძის” გაფორმება.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლადო გრიგოლია.
შრიფტი: „მეცნიერება”.
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Lado Grigolia
Decoration for the Book ‘Ilia Chavchavadze’
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Grigolia
Font: ‘Science’
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Grigolia (1903-1977) is considered to be the founder and theoretician of the School of Georgian Font. On the basis of old 
Georgian manuscripts and printed books, Grigolia made a Georgian book of fonts; creating new versions of book decorations and 
Georgian fonts. His work ‘Georgian Constructive and Academic Font’ is the basis of the font-learning discipline in the Academy of Art.
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ლადო ქუთათელაძე.
შრიფტი „თამარ“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლადო ქუთათელაძე.
შრიფტი „შემკული“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლადო ქუთათელაძე,
შრიფტი „ქუთათური“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლა დო ქუ თა თე ლა ძემ (1902-1981) ქარ თუ ლი მხატ ვ რუ ლი შრიფ ტის 60-ზე მე ტი სა ხე ო ბა შექ მ ნა, მხატ ვარ მა შეძ ლო 
ნე ბის მი ერ გრა ფე მა ში ჩა მა ლუ ლი უზარ მა ზა რი დი ა პა ზო ნის აღ მო ჩე ნა, 60-ზე მე ტი ვა რი ა ცია ან ბა ნის „სიმფონიური“ გა ქა ნე-
ბის თე მა ზე ლა დო ქუ თა თე ლა ძის შე მოქ მე დე ბა ში ცხად ყოფს ქარ თუ ლი ან ბა ნის მო ხა ზუ ლო ბა თა უსას რუ ლო ნა ირ სა ხე ო ბას. 
ხე ლოვ ნე ბათ მ ცოდ ნე სამ სონ ლე ჟა ვამ სწორედ ამი ტომ უწოდა ქუ თა თე ლა ძის შე მოქ მე დე ბის ამ ნა წილს „ხოტბა ქარ თუ ლი 
ან ბა ნი სა“. 

Lado Kutateladze
Font: ‘Tamar’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Kutateladze
Font: ‘Shemkuli’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Kutateladze
Font: ‘Kutaturi’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Kutateladze (1902-1981) created more than 60 types of Georgian font. The artist discovered more than 60 variations of the 
Georgian font and that is why art critic Samson Lezhava named Kutateladze’s work ‘Praise of the Georgian alphabet’.
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ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „ახლებური“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „ოქსინო“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Akhleburi’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Oksino’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia
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ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „საპლაკატო“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „კენარი“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Saplakato’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Kenari’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia
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ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „ბარბარე“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „ყარამანი“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Barbare’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Karamani’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia
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ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „მარგოსივარი“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ლადო ქუთათელაძე (1902-1981).
შრიფტი „ნიკორწმინდა“. ბეჭდური ასლი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Margosivari’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia

Lado Kutateladze (1902-1981)
Font: ‘Nikortsminda’. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia
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თეიმურაზ ყუბანეიშვილი (1924-1993).
ქართული შრიფტი. შოლკოგრაფია.  
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

თეიმურაზ ყუბანეიშვილი (1924-1993).
ქართული შრიფტი.  შოლკოგრაფია.  
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Teimuraz Kubaneishvili (1924-1993)
Georgian script. ‘Sholkographia’
Collection of the Art Palace of Georgia

Teimuraz Kubaneishvili (1924-1993)
Georgian script. ‘Sholkographia’
Collection of the Art Palace of Georgia
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ჟურ ნა ლი „ჩვენებური“ და თურ ქეთ ში მცხოვ რე ბი 
ქარ თ ვე ლე ბის თ ვის შედ გე ნი ლი ქარ თუ ლი ან ბა ნის 
ტა ბუ ლა. სტოკ ჰოლ მი. 1977 წე ლი. 
გა მომ ცე მე ლი აჰ მედ მე ლაშ ვი ლი (1922-1980)

თურ ქეთ ში მცხოვ რე ბი ქარ თ ვე ლე ბი სათ ვის პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ჟურ ნა ლი „ჩვენებური“ ცნო ბი ლი სა ზო გა დო მოღ ვა წის 
აჰ მედ ოზ ქან მე ლაშ ვი ლის ინი ცი ა ტი ვით გა მო ი ცა. პირ ვე ლი ნო მე რი ქა ლაქ სტოკ ჰოლ მ ში 1977 წელს და ი ბეჭ და. ჟურ ნა ლის 
რე დაქ ტო რი შან ვერ აქი ნი (შალვა თევ ზა ძე) იყო. „ჩვენებური“ თურ ქე თის მა შინ დე ლი ხე ლი სუფ ლე ბის წი ნა აღ მ დე გო ბის 
გა მო სტოკ ჰოლ მი დან მა ლუ ლად იგ ზავ ნე ბო და. ამ ჟურ ნა ლის მე-6-7 ნომ რე ბი უკ ვე თურ ქეთ ში გა მო ვი და და მას თა ვად  
 აჰ მედ მე ლაშ ვი ლი რე დაქ ტო რობ და. ჟურ ნალ მა უდი დე სი რო ლი შე ას რუ ლა თურ ქეთ ში მცხოვ რე ბი ქარ თ ვე ლე ბის ეროვ ნუ-
ლი თვით შეგ ნე ბის ამაღ ლე ბი სა და კულ ტუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბის საქ მე ში. 

Magazine ‘Chveneburi’ and the Georgian 
Alphabet for Georgians living in Turkey.
Stockholm. 1977.
Publisher – Ahmed Melashvili (1922-1980)

The first Georgian magazine for Georgians living in Turkey was published at the initiative of the famous public figure Ahmed Ozkan 
Melashvili. The first edition was printed in 1977, in Stockholm. The editor of the magazine was Shanver Aikin (Shalva Tevzadze). 
Due to the prohibition from the Government of Turkey of the time, ‘Chveneburebi’ was sent from Stockholm in secret. The sixth and 
seventh editions of the magazine were published in Turkey, however. The magazine played a major role in raising the national self-
consciousness and culture of Georgians living in Turkey.
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დედა ენა.
შედგენილი ნიკოლოზ ჯანელიძის (1921-1993) მიერ.
იტცეჰო. 1983 წელი. გიორგი კალანდიას კოლექცია

გერ   მა  ნი  ა  ში გა  მო  ცე  მუ  ლი ამ დე  და  ე  ნის შემ   დ   გე  ნე  ლი ქარ   თუ  ლი ემიგ   რა  ცი  ის თვალ   სა  ჩი  ნო მოღ   ვა  წე ნი  კო  ლოზ 
 ჯა  ნე  ლი  ძე  ა, 1941 წლის ივ   ნის   ში ის გა  იწ   ვი  ეს ფრონ   ტ   ზე. იბ   რ   ძო  და ქერ   ჩ   ში, და  იჭ   რა და სამ ხედ რო ნა  წილს ჩა  მო  შორ   და, სიკ   ვ  -
დილს გა  და  ურ   ჩა, მაგ   რამ ტყვე  ო  ბას ვერ ას   ც   და. გერ   მა  ნი  ა  ში დღი  ურ მუ  შად აიყ   ვა  ნა ერ   თ   მა გლეხ   მა, რო  მე  ლიც გულ   თ   ბი  ლად 
ეპყ   რო  ბო  და და გერ   მა  ნუ  ლის და  უფ   ლე  ბა  ში ეხ   მა  რე  ბო  და. ნი  კო  ლოზ ჯა  ნე  ლი  ძეს გა  უ  მარ   თ   ლ   და და კე  თი  ლი ადა  მი  ა  ნე  ბის 
დახ   მა  რე  ბით თა  ვი და  აღ   წია ტყვე  ო  ბას. ბევ   რი წვა  ლე  ბი  სა და ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვი ხე  ტი  ა  ლის შემ   დეგ ჩა  აღ   წია რომ   ში სა  სუ  ლი  ე  რო 
პირ   თან და მეც   ნი  ერთან მი  ხე  ილ თარ   ხ   ნიშ   ვილ   თან. აქ კა  თო  ლი  კო  ბა მი  ი  ღო და მა  მა მი  ქე  ლის ხელ   მ   ძღ   ვა  ნე  ლო  ბით გა  ი  ა  რა 
ას   პი  რან   ტუ  რის კურ   სი. სწავ   ლის დამ   თავ   რე  ბის შემ   დეგ მი  ი  ღო მოწ   მო  ბა, რომ   ლი  თაც მას ეძ   ლე  ო  და უმაღ   ლეს სას   წავ   ლე  ბელ  -
ში ქარ   თუ  ლი ენის მას წავ   ლე  ბ ლო ბის უფ   ლე  ბა. ლი  ტე  რა  ტუ  რუ  ლი საქ   მი  ა  ნო  ბით გა  ტა  ცე  ბულ   მა, ქა  ლაქ იტ   ცე  ჰო  ე  ში და  ა არ   სა 
სა  კუ  თა  რი გა  მომ   ცემ   ლო  ბა „საქართველო”, სა  დაც ბეჭ   დავ   და თარ   გ   მა  ნებ   სა და ქარ   თ   ველ მწე  რალ   თა ნა  წარ   მო  ე  ბებს. 1961 
წელს ნი  კო  ლოზ ჯა  ნე  ლი  ძემ ქარ   თუ  ლი ენის შემ   ს   წავ   ლელ უცხო  ელ სტუ  დენ   ტ   თათ   ვის შე  ად   გი  ნა „გერმანულ–ქარ   თუ  ლი სა -
სა  უბ   რო”. გერ   მა  ნულ ენა  ზე და  ბეჭ   და იაკობ გო  გე  ბაშ   ვი  ლის მი  ხედ   ვით შედ   გე  ნი  ლი „დედა ენა”. სა  გუ  ლის   ხმო  ა, რომ წიგნს 
დარ   თუ  ლი აქვს ის   ტო  რი  უ  ლი ნარ   კ   ვე  ვი „არგონავტებიდან დღე  ვან   დელ დღემ   დე”, საქ  არ   თ   ვე  ლოს რუ  კა და ქარ   თ   ვე  ლი მე -
ფის ფარ   ნა  ვა  ზის სუ  რა  თი.

Deda Ena (Mother Language)
Complier – Nikoloz Janelidze (1921-1993)
Itzehoe. 1983. Collection of George Kalandia

The textbook was published in Germany and was compiled by distinguished Georgian emigrant Nikoloz Janelidze. In June 1941, 
due to military conscription, Janelidze fought in Kerch, where he was wounded and captured by adversaries. In Germany, Janelidze 
worked with a peasant who helped him learn the German language and with the help of kind people, he was lucky enough to escape 
captivity. After a lot of difficulties, he reached Rome where he converted to Catholicism and passed his post-graduate course under 
the guidance of Father Michael. After completing his studies, he received a certificate that allowed him to teach Georgian at a higher 
education institution. In Itzehoe city, he established printing house ‘Georgia’, which printed the translations and works of Georgian 
writers. In this printing house, Iakob Gogebashvili’s ‘Mother Language’ was published in German. It is notable that besides its content 
the book has a historical narrative ‘From Argonauts till Today’, a map of Georgia and a picture of the Georgian king Parnavaz.
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ოთარ ჯიშკარიანი  (1929-1995).
ანბანთქება. ასო-ბგერა „ბ“.
თბილისი. 1986 წელი. ოჯახის საკუთრება

ჯე მალ ლო ლუა (1934-2001).
ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ზღა პა რი „კომბლე“. 
ყდის გა ფორ მე ბა. ქა ღალ დი, აკ ვა რე ლი. 1983 წე ლი. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Otar Jishkariani (1929-1995)
Praise of Alphabet. Letter ‘B’
Tbilisi. 1986. Property of the family.

Jemal Lolua (1934-2001)
Georgian folk tale ‘Komble’. Cover decoration.
Paper, watercolour. 1983
Collection of the Art Palace of Georgia
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ჯე მალ ლო ლუა (1934-2001)
წიგნის ყდის გაფორმება.  
ქა ღალ დი, აკ ვა რე ლი. 1958-1992 წლები. (გვ. 270-271)
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

გიორგი სისაური (1996) 
„მამაო ჩვენო“ (გვ. 274-275)
ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, 
ფურცლოვანი ვერცხლი.
2014 წელი. მხატვრის კუთვნილება.

Jemal Lolua (1934-2001)
Book cover decoration.
Paper, watercolour. 1958-1992. (pp. 270-271)
Collection of the Art Palace of Georgia

Giorgi Sisauri (1996)
‘Lord’s Prayer’ (pp. 274-275)
Paper, watercolour, ink. 
Paper with silver. 2014.
Property of the author.

ზურაბ კაპანაძე (1924-1989) 
ზღაპარი ირმისა  ყდის გაფორმება.(გვ.273) 
ქაღალდი, აკვარელი.  1987 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Zurab Kapanadze
Cover decoration for ‘Zgapari Irmisa’ 
(Tale of a Deer) (p.273)
Paper, watercolour. 1987.
Collection of the Art Palace of Georgia

ჯემალ ლოლუა (1934-2001)
ჟურნალი „დილა“. ყდის გაფორმება. (გვ.272) 
ქაღალდი, აკვარელი. 1980 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Jemal Lolua (1934-2001)
Magazine ‘Dila’ (Morning) (p.272)
Paper, watercolour. 1980.
Collection of the Art Palace of Georgia
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დავით მონავარდისაშვილი (1959).
კოლხური ტახტი. ქაღალდი, ტემპერა, 
შერეული ტექნიკა. 2017 წელი. 
ხელოვნების სასახლის კოლექცია

ქეთევან მატაბელი (1953).
ფოლიანტი „ქართული ანბანი“.
გამომწვარი მუყაო, კოლაჟი. თბილისი.
ავტორის საკუთრება

David Monavardisashvili (1959)
Colchetian throne.
Paper, tempera, mixed media. 2017.
Collection of the Art Palace of Georgia

Ketevan Matabeli (1953)
Foliant ‘Georgian Alphabet’
Burnt cardboard, collage. Tbilisi.
Property of the author.
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გიორგი გუნია (1938-2001).
კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისათვის „ყივჩაღობა“.
ქაღალდი, აკვარელი. ზომა: 20X30 სმ. 
თბილისი. 1979 წელი. ოჯახის საკუთრება

რო მან მა ხა რა ძე (1929-1998).
კა ლიგ რა ფია და მხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბა წიგ ნი სათ ვის
და ვით აღ მა შე ნე ბე ლი, „გალობანი სი ნა ნუ ლი სა ნი“
ქა ღალ დი, ტუ ში. თბი ლი სი. 1989 წე ლი. ბეჭ დუ რი. ას ლი. 
ხე ლოვ ნე ბის სა სახ ლის კო ლექ ცია

Giorgi Gunia (1938-2001)
Costume sketch for the play ‘Kivchagoba’
Paper, watercolour. Size: 20x30 cm.
Tbilisi. 1979. Property of the author

Roman Makharadze (1929-1998)
Decoration and calligraphy for the book 
‘David Agmashenebeli’ (Chant for Repentance)
Paper, ink. Tbilisi. 1989. Printed copy.
Collection of the Art Palace of Georgia
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ოთარ მეგრელიძე (1957).
კალიგრაფია და მხატვრული გაფორმება 
წიგნისათვის „ფსალმუნნი“.
ქაღალდი, ტემპერა, ტუში. თბილისი. 2010 წელი 
მხატვრის კუთვნილება.

გი ორ გი სი სა უ რი (1996).
„სახარება იოანე სი“.
კა ლიგ რა ფია და მხატ ვ რუ ლი გა ფორ მე ბა.
ქა ღალ დი, აკ ვა რე ლი, ტუ ში, ფურ ც ლო ვა ნი ოქ რო.  
თბი ლი სი. 2014 წე ლი. კერ ძო კო ლექ ცია

გიორგი სისაური (1996).
„წმინდა სახარება მარკოზის“.
კალიგრაფია და მხატვრული გაფორმება.
ქაღალდი, აკვარელი, ტუში, ფურცლოვანი ოქრო. 
თბილისი. 2014 წელი. მხატვრის კუთვნილება

Otar Megrelidze (1957)
Decoration and calligraphy for ‘The Book of Psalms’
Paper, tempera, ink. Tbilisi. 2010.
Property of the author.

Giorgi Sisauri (1996)
‘Gospel of Mark’. Calligraphy and decoration. 
Paper, watercolour, ink. paper with gold. 
Tbilisi. 2014. Property of the author.

Giorgi Sisauri (1996)
‘Gospel of John’. Paper, watercolour, ink. 
Paper with gold. Tbilisi. 2014
Private collection.
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დიმა თო ფუ რი ძე (1947-2016).
სერიიდან „ასოთა ბა ნი“. 
ქა ღალ დი, გრა ფი კა, შე რე უ ლი ტექ ნი კა. 
თბი ლი სი. 2015 წელი. მხატ ვ რის ოჯა ხის კუთ ვ ნი ლე ბა

Dima Topuridze (1947-2016)
From the series ‘Alfa of Betas’.
Paper, graphics, mixed media.
Tbilisi. 2015. Property of the family.
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ნინო ბორჩაშვილი (1993).
ასო-ობიექტი „გ“,თბილისი.  2016 წელი
მასალა: ხე, მეტალი, ტუში

თამაზ ვარვარიძე (1945).
ასო-ობიექტი „ი“, თბილისი.  2016 წელი.
მასალა: ხე, პლასტიკი, მეტალი, 

ქართული ანბანის ასო-ობიექტებით შედგენილი აფორიზმი   
შოთა რუსთაველის პოემიდან „ვეფხისტყაოსანი“: 
„რასაცა გასცემ შენია, რაც არა, დაკარგულია“ 2016 წელი.
იდეის ავტორი და პროექტის ხელმძღვანელი — სოფია კინწურაშვილი.
თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის კუთვნილება.

Nino Borchashvili (1993)
Letter-object ‘G’. Tbilisi. 2016.
Wood, metal, ink.

Tamaz Varvaridze (1945)
Letter-object ‘I’. Tbilisi. 2016.
Wood, plastic, metal.

Aphorism drawn in Georgian alphabet letters from 
Shota Rustaveli’s poem ‘The Knight in the Panther’s Skin’: 
‘That which we give makes us richer, that which is hoarded is lost’ 2016.
Author and project manager – Sophia Kintsurashvili.
Property of Tbilisi State Academy of Arts.
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თომა გლურჯიძე (1995).
ასო-ობიექტი „ნ“, თბილისი.  2016 წელი.
მასალა: ხე, მეტალი, რეზინი

სოფია კინწურაშვილი (1948).
ასო-ობიექტი „შ“, თბილისი.  2016 წელი.
მასალა: ხე, მეტალი, რელიეფური საღებავი.

Toma Glurjidze (1995)
Letter-object ‘N’. Tbilisi. 2016.
Wood, metal, rubber.

Sophia Kintsurashvili (1948)
Letter-object ‘Sh’. Tbilisi. 2016.
Wood, metal, relief dye. 
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შოთა რუსთაველი (XII საუკუნე).
„ვეფხისტყაოსანი“-ს ხელნაწერი,  
თბილისი-პარიზი. 2018 წელი.
მხატვრული გაფორმება და დიზაინი:
სოფია კინწურაშვილი, თამაზ ვარვარიძე 
კალიგრაფები: ანა გოქაძე (2005), 
ნინო იკაშვილი (1990). ქაღალდი, აკრილი, ტუში. 
დიმიტრი აბდუშელიშვილის კუთვნილება.

Shota Rustaveli (XII c.)
Manuscript of ‘The Knight in the Panther’s Skin’. 
Tbilisi-Paris. 2018.
Decoration and design – Sophia Kintsurashvili, 
Tamaz Varvaridze.
Calligraphers - Ana Gokadze (2005), 
Nino Ikashvili (1990). Paper, acrylic, ink.
Property of Dimitry Abdushelishvili.
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თი ბი სი ბან კის სა მეთ ვალ ყუ რეო საბ ჭოს თავ მ ჯ დო მა რის მა მუ კა ხა ზა რა ძის ინი ცი ა ტი ვით, ბან კ მა წა მო იწყო აქ ცია  
#წერექართულად — იგი  ქარ თუ ლი ენისა და ან ბა ნის სხვა დას ხ ვა ხელ საწყო ზე, სო ცი ა ლურ ქსელ სა და უბ რა ლოდ ყო ველ-
დღი ურ ცხოვ რე ბა ში გა მო ყე ნე ბასა და პო პუ ლა რი ზა ცი ას უწყობს ხელს.

ლადო კობახიძე (1983), ზვიად ციკოლია (1971)
დიზაინი სოფიო კვანტალიანი (1974)
„ქართული ა”

აბბა ალავერდელი მიტროპოლიტი დავითი (1960)
„ქართული ანბანის სამი სახეობის ცოცხალი კულტურა”. 
თბილისი. 2018 წელი. ხელოვნების სასახლის კოლექცია

Lado Kobakhidze (1983), Zviad Tsikolia (1971)
Design – Sophio Kvantaliani (1974)
‘Georgian A’

Within the initiative of TBC Bank Supervisory Board Chairman Mamuka Khazaradze, the Bank launched a new campaign 
#WriteInGeorgian, which promotes the unique Georgian alphabet and encourages people to use it in social networks and on their 
electronic devices. 

Abba Alaverdeli Metropolitan David (1960)
‘Living culture of three Georgian alphabets’
Tbilisi. 2018. Collection of the Art Palace of Georgia
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მანანა არაბული (1967).
„ხელახალი დაბადება”. თბილისი. 2013 წელი
მხატვრის კუთვნილება

Manana Arabuli (1967)
‘Rebirth’. Tbilisi. 2013.
Property of the author



ქეთი ჯაფარიძე (1962).
8 წუთი.
ნიკელი. მხატვრის კუთვნილება

Keti Japaridze (1962)
8 Minutes.
Nickel. Property of the author.
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ა - A

ბ- B

გ - G
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ანუკა ბარათაშვილი 
Anuka Baratashvili
ა - A – Anbani – The Georgian word for our unique alphabet.

თენგიზ ბეგოიძე
Tengiz Begoidze
ბ- B – Bassiani – A great battle then, a great club now.

ანანო კახიანი
Anano Kakhiani
გ - G – Galaktioni – The nation’s beloved poet and a good reason why it would be 
great if you spoke Georgian.

თამო ჯუღელი
Tamo Jugeli
დ - D – Dmanisi homonids – The oldest Europeans yet discovered.

ლიკა გურგენიშვილი 
Lika Gurgenishvili
ე - E – Enguri – A raging river falling into the Black Sea in a spectacular 
region of Georgia – Abkhazia, currently occupied by Russia.

დ - D ე - E
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ვ - V ზ - Z

თ - T ი - I 
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კ - K ლ - L

ლიკა გურგენიშვილი
Lika Gurgenishvili
ვ - V – Vazi – Same as vine and the main symbol of Georgia’s 
8000 years of winemaking.

თითიშკათი
Titishka Ti 
ზ - Z – Zeg – is the Georgian word for ‘the day after tomorrow’. 
We also have a separate word for ‘the day after the day after tomorrow’.

თინა ჩერტოვა
Tina Chertova
თ - T – Tamar the King – She ruled Georgia in its Golden Age and she was a King.

ანუკა ბარათაშვილი
Anuka Baratashvili
ი - I – Iremi – A deer and a very dear painting by Pirosmani.

ნინუკა ცინცაძე 
Ninuka Tsintsadze
კ - K – Kavkasioni – Beautiful is the Caucasus chain between two seas.

ლიკა გურგენიშვილი
Lika Gurgenishvili
ლ - L – Lelo – A ball game, played for centuries and 
the main reason RUGBY IS OUR GAME.
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მ - M ნ - N 

ანუკა ბარათაშვილი 
Anuka Baratashvili
მ - M – Medea – It is little known that this character of Greek mythology 
comes from Colchis – present day western Georgia.

ანუკა ბარათაშვილი 
Anuka Baratashvili
ნ - N – NatvrisKhe – ‘Wish tree’ – A book, a movie, a song and a magic wish tree.

ანუკა ბარათაშვილი 
Anuka Baratashvili
ო - O – Osuri – A dance from a region of Georgia also occupied by Russia.

ანანო კახიანი და სანდრო ციცქიშვილი
Anano Kakhiani  and  Sandro Tsitskishvili
პ - P – Pur-marili – The generous feast that symbolizes that famous Georgian hospitality.

ნინუკა ცინცაძე
Ninuka Tsintsadze
ჟ - Zh – Zhruanteli – A beautiful word that gives you goosebumps. 
And that’s what it means.
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ნიკოლოზ კუმბარი 
Nick Kumbari 
რ - R – Rustaveli – The epos he wrote 9 centuries ago will inspire for centuries to come.

მიშიკო სულაკაური
Mishiko Sulakauri
ს - S – Saqartvelo – While the world calls us Georgia, we refer to 
ourselves as Saqartvelo.

კვაჭი
Kvachi
ტ - T – Tkemali – The sour plum sauce that comes in as many different 
tastes as there are grannies in Georgia.

ანუკა ბარათაშვილი
Anuka Baratashvili  
უ - U – Ushguli – A Georgian village that is one of the highest settlements in the 
 Caucasus, Europe.

ნინუკა  ცინცაძე 
Ninuka Tsintsadze
ფ - P – Pachulia Zaza – A very tall man from Georgia and a NBA champion.

რ - R
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ს - S ტ - T 
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გვანცა ჩიჯავაძე
Gvantsa Chijavadze
ქ - Q (Ch) – Jesus Christ – The character that looks like a cross
 to represent Jesus Christ.

გიორგი პოპიაშვილი 
Giorgi Popiashvili
ღ - Gh – Ghvino – Our word for wine, which is mainly produces through the ancient 
method of Qvevri wine-making.

ნუკა კვირიკაშვილი
Nuka Kvirikashvili
ყ - Q – Qintsvisi angel – A XIII century fresco and our perception of harmony.

ქ - Q ღ - Gh 
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ანა ნო მი მი ნოშ ვი ლი
Anano Miminoshvili
შ - Sh – Sherekilebi – ‘Eccentrics’ – A movie about a free spirit that 
somehow escaped the Soviet censorship.

ლიკა გურგენიშვილი
Lika Gurgenishvili
ჩ - Ch – Chakrulo – A polyphonic folk song which started playing in space on 
‘Voyager 2’ in 1977.

ნინუკა ცინცაძე
Ninuka Tsintsadze
ც - Ts – Tsurtaveli – The author of the hagiographic feminist novel 
written in the 5th century.

ლიკა გურგენიშვილი
Lika Gurgenishvili
ძ - Dz – Dzala ertobashia – The motto of the country meaning 
‘stronger together’.

ნინუკა ცინცაძე
Ninuka Tsintsadze
წ - Ts – Tsutisopeli – One single word saying that life is just a minute.

შ - Sh
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ანუკა ბარათაშვილი
Anuka Baratashvili
ჭ - Ch – Chavchavadze Ilia – The founding father of Georgia and
the main reason for the country’s liberal progress.

ლიკა გურგენიშვილი 
Lika Gurgenishvili
ხ - Kh – Khridoli–Georgian Martial Art by monks… 
Yeah, kind of a Georgian Kung-fu.

თამოონზ
Tamoonz
ჯ - J – Jeans Generation – The generation of Georgians who wore jeans as a sign
of protest against the Soviet Regime.

მერი გიორგობიანი და ვანო საგინაშვილი
Meri Giorgobiani  and  Vano Saginashvili
ჰ - H – For #georgiancharacters. It is the end of the alphabet and 
the beginning of a bigger journey.

ჭ - Ch 
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ჯ - J ჰ - H 
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