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18 STYLES
9 WEIGHTS W/ ITALICS

FEATURES
PROPORTIONAL/TABULAR LINING FIGURES
PROPORTIONAL/TABULAR OLDSTYLE FIGURES
FRACTIONS (PREBUILT AND ARBITRARY)
SUPERSCRIPT/SUBSCRIPT

Graphik
გრაფიკ
შრიფტი Graphik — ეს არის XX საუკუნის დასაწყისსა 
და შუა პერიოდში ევროპული გროტესკისა და 
შვეიცარიული ლეტერინგის თემებზე შექმნილი 
ვარიაცია. თხელი და საშუალო წონის შრიფტ Futura-ს 
თანამედროვეების, მეორე რიგირს გროტესკების 
Neuzeit Grotesk, Foilo, Recta და Maxima-ს გავლენით 
არის შექმნილი. ძალიან მუქი მოხაზულობა პაულ 
რენერის მიერ შექმნილი შრიფტი Plak-ის ფორმების 
გადააზრებულ ვარიანტს წარმოადგენს. 

ეს არის ნაკლებად ცნობილი გროტესკი, რომელიც მხოლოდ 
მსხვილ კეგლში ხის ლიტერებით აკრეფისთვის იქმნებოდა. 
თავდაპირველად Graphik-ი Schwartzco Inc.-ს საფირმო 
სტილისთვის იქმნებოდა, თუმცა მოგვიანებით ის ჟურნალ 
Conde Nast Portfolio-სთვის დაამუშავეს, ხოლო ამის მერე 
ჟურნალ Wallpaper და T-სთვის გააფართოვეს. დაბალი 
კონტრასტი და დიდი და პატარა ნიშნების სიმაღლის მცირე 
სხვაობა შრიფტს მრავალფუნქციურ დატვირთვას სძენს. 
ის გამოდგება აქციდენციისთვის, წვრილი კეგლებისვის 
და ვიწრო უტილიტარული ამოცანებისთვის, მაგალითად, 
ნავიგაციის და კარტოგრაფიისთვის. შრიფტს აქვს 
სხვადასხვა წონის ცხრა მოხაზულობა და ფართო არჩევანი: 
ლიგატურები, მინუსკულური, დიდი და ცხრილის ციფრები, 
ინდექსები. 
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Graphik Georgian Thin
Graphik Georgian Thin Italic
Graphik Georgian Extralight
Graphik Georgian Extralight Italic
Graphik Georgian Light
Graphik Georgian Light Italic
Graphik Georgian Regular
Graphik Georgian Regular Italic
Graphik Georgian Medium
Graphik Georgian Medium Italic
Graphik Georgian Semibold
Graphik Georgian Semibold Italic
Graphik Georgian Bold
Graphik Georgian Bold Italic
Graphik Georgian Black
Graphik Georgian Black Italic
Graphik Georgian Super
Graphik Georgian Super Italic
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კასაბლანკა 
ბინადრობენ
ურბანუᲚი 
მოსახლეობა
ორგანული 
მიიღებდნენ
მსოფლიო
თავისთავად

GRAPHIK THIN, 70 PT

GRAPHIK THIN ITALIC, 70 PT   [ALTERNATE ლ]

GRAPHIK EXTRALIGHT, 70 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT ITALIC, 70 PT
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მუდმივად 
მოსხეპილი
კოლხეთი
ამდგარიყო
მონარქია
სხვადასხვა
პანორამა
რისთვისაო

GRAPHIK MEDIUM, 70 PT

GRAPHIK MEDIUM ITALIC, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD, 70 PT

GRAPHIK SEMIBOLD ITALIC, 70 PT   [ALTERNATE რ]
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ადამიანს 
მოიცადეთ
ნეკრესის 
მოვდიოდი
ტახტ-შუა
მაგისთანა
მცირედი
საშაქრეში

GRAPHIK BOLD, 70 PT   [ALTERNATE დ]

GRAPHIK BOLD ITALIC, 70 PT

GRAPHIK BLACK, 70 PT

GRAPHIK BLACK ITALIC, 70 PT



Graphik Georgian  6 of 32

commercialtype.comCommercial

თუᲠქეთი
მელბურნი 
სავაჭრო 
ვარდების

GRAPHIK SUPER, 70 PT   [ALTERNATE რ]

GRAPHIK SUPER ITALIC, 70 PT
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ყუ̂იჟდ ედგენე მაგ, ეჯიე
ჰა̈ში ესერ ლექუ̂ისგ
ბაპს წირს ხაჩმუ̄ნდუ̂ნეხ

ეჯას ლიშუ̄ნშხუ̂ე ხაზნა
ფაქა̈რდოღ აჲჩჷᲓა 
ყუ̂იჟდ ედგენე მაგ ეჯიე

ახჷნწყო̄რუ̂ე გერმანდ
ჰა̈ში ესერ ლექუ̂ისგ 
ფართუ̂იკუ̂რე ლიშხბი

ყუ̂იჟს ხუ̂იყდიდ ხოჩა
ხაჩმუ̄ნდუ̂ნეხ უ̂ორა
ჭინჭრიანი ადგილია

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 40 PT   [ALTERNATE დ, რ]

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 40 PT

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 40 PT

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 40 PT
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იმერეთის სამეფოს
ოდიშის მთავარი
სამხრეთით გურიის

გიცრა̈რს ხეთხე̄ლიხ
ნა̈მზურუნ ყუჟა̈რდ
გიცრა̈რს ხეთხე̄ლიხ

ესერ დემეგ ლჷმწენ
შესასრულებელი
საძმო, საძმობილო 

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 40 PT

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 40 PT

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 40 PT

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 40 PT

ჭინჭრიანი ადგილია
ლიბრელა̈ლდ ეშხუ
ფაქრაუ̂ან, ფაქრეუ̂ან
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GRAPHIK SUPER, 40 PT 

ეჯი ე ჩუ ხოდგარე̄ნს
ლილთხუ̂მი ჰა̈ში
ფაქა̈რდოღ აჲჩჷდა

ხაჩმუ̄ნდუ̂ნეხ უ̂ორა
ლემჷრხელაისგა
ქუ̂ინმეჩდე აშხუმდ

GRAPHIK SUPER ITALIC, 40 PT
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არ მიყვარს არც მაგისთანა სიმაღლე
მინდვრები და ქედები გოლვას
ისინი სირცხვილად თვლიდნენ, როცა

შეგვიტყვეს, პოლიცია თავს დაგვესხა
იმ ენაჩავარდნილმა ადგილმა
განკითხვის დღემ გამოაჩინოს, საით

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 25 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 25 PT   [ALTERNATE ლ]

მძულს ქვეყანა და ადამიანი უფრო 
როცა სიცივე მოდის, მხოლოდ
საუკეთესო დრო არის დღეს და არა

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 25 PT  

წვრილმანებში თავშეუკავებლობა
წყაროდან ჭიქას ნუ წამოიღებ
წვრილმანებში თავშეუკავებლობა

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 25 PT 

სულ მთლად გადაეჭკნო და ფერი
და სხვა ამისთანა და ამაზედ
ქუდი ისე ჩამოფხატოდა თავზედ

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 25 PT
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სიმხდალის ყველაზე საზიზღარი  
ვითომ ეს დღე უკანასკნელია
ბოლოს მას აღიარებენ, როგორც

სიმართლეს ბევრი მომხრე ყავს
ერთდროულად იყო ძალიან
შემდეგ მას უხეშად თელავენ და

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 25 PT

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 25 PT

გაათავისუფლო ადამიანი მისი 
კარგი და ძალიან მდიდარი
იმდენად რთული, რამდენადაც

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 25 PT

ძველ ხალხს არ უყვარდა ბევრი
სიხარულიც და მწუხარებაც
ყველა ჭეშმარიტება გადის სამ

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 25 PT 
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გონების თვალწინ წარმომიდგნენ, მაგრამ
ვერ გავაჩერე — ერთის სიტყვით, ჩემს ტვინში სრული
ახლა კი, როცა სტანციის ოთახის ტახტზედ
ერთი ფიქრი მეორეზედ მეცვლებოდა, ასე რომ 2956

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 18 PT 

ჩემს ქვეყანას და როგორ შემეყრება იგი მე
ჩემს სიტყვასაც გავაგებინებ, იმიტომ, რომ შვილის
რას ვეტყვი მე ჩემს ქვეყანას ახალს და რას 
თვითვეულად, თავისი შესაფერი ადგილი დაიჭირა

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 18 PT

ამ ყოფაში ვიყავ. ბოლოს ჩემთა ფიქრთა
სიტყვა მშობელს ყოველთვის ესმის. მაგრამ ამას
მყინვარი მთელის თავის დიდებულებით 
ჩემის ქვეყნის გაციებულის გულის გასათბობლად

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 18 PT

არ მიყვარს არც მაგისთანა სიმაღლე, 369 
მიყვარს თერგის ზარიანი ხუილი, გამალებული
ცისა ლაჟვარდზედ მოჩანდა იგი თეთრად
მის მაღალ შუბლსა, მის ყინვით შევერცხლილს

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 18 PT

გაჩენილი, რომ მშვიდობიანობა მოაქვს
მიმიკრას და ხარბად დამიგდოს ყური, მაგრამ
მრავალნაირი ფიქრები ერთად, რეულად
იქნება მე ჩემმა ქვეყანამ ზურგი შემომაქციოს

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 18 PT
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ფოთლებ და ბუჩქებ შუა გამოჩნდა 1785
ერთი დიდი სკივრიცა სდგას მეორე კუთხეში
ხმაგაკმენდილ ტყეში ხის ძირას ჯდომა
ქვეყანაში ცხოვრებისა, მაგრამ რა გაეწყობა?

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 18 PT

ლამაზი და ამაყი, უკან მოჰყეფს ნაგეში
პირველი ათაბაგი იყო, რომელმაც ომი გააჩაღა
თუ ბაგრატი გიოᲠგი მეფეს აუჯანყდება
მომზადება იმერეთის სამეფოს გასაუქმებლად

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 18 PT  [ALTERNATE დ, ლ, რ]

არის რაღაცა მოუწყინარი სიამოვნება
ეტყობოდათ ზედ, რომ ამათ პატრონს ბევრი
არის რაღაცა მოუწყინარი სიამოვნება
ერთ მშვენიერს ზაფხულის დილას ვახსენე 

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 18 PT

მისწყდა ადამიანის ფეხის ხმა, მისწყდა
აბა რად მინდა მისი დიდება? ქვეყნის ყაყანი
თერგი სახეა ადამიანის გაღვიძებულის
ადამიანის მორჭმული ხმაურობა, აღარ ისმის

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 18 PT
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მაშინ ჰნახავთ, რომ ერთს მშვენიერ დღეს სეირნობა გაიმართება
დარბაზის მოწყობილობისათვის რომ თვალი კარგად
ამბობდნენ, რომ ოთარაანთ ქვრივი, — რაც უნდა მდარე მოსავალი

GRAPHIK THIN, THIN ITALIC, 14 PT 

ამის გამო კაცი უნებურად თვალს მოარიდებდა პირველ თვალის
თვალთა მეტყველების ჭექას აძლიერებდა გადაბმული
კუპრსავით შავი და კარგად დაკოკრებული წვერ-ულვაში ლამაზად

GRAPHIK EXTRALIGHT, EXTRALIGHT ITALIC, 14 PT

ამაში ინახავდა ფოსტის ფულსა და საბეგროსას, თუ ვინიცობაა
ეტყობა ძველი ნაკეთობაა, იმიტომ, რომ წინა-პირზედ
ტანადაც ერთი ბრგე კაცი იყო, მარჯვედ მოყვანილი და კარგად 

GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, 14 PT 

როცა შეაბეს და წინა-მეურმემ შოლტი გამართა, რომ ხარებს
იმ დღეს, რა დღიდამაც ვიწყებთ ჩვენს ამბავს, ასეთი
აიშალნენ მეურმეები თვალების ფშვნეტითა; პირზედ წყალი

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 14 PT

ამ სახლის, ანუ როგორც თითონ ოთარაანთ ქვრივი ეძახდა
თვალი ზედ დაგრჩებოდათ, ისე უხდებოდა ღიმილი
ხოლო რამდენსაც უფრო დააკვირდებოდით მის პირისახეს

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, 14 PT  

ეტყობა ერთს დროს ლურჯად ყოფილა შეღებილი და ეხლა 
აპატიებდა და ვენახიც კარგს მოსავალს იძლევოდა
ხევში წყალი გოლვისაგან ისე მილეულიყო, რომ ძლივსღა

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 14 PT

როგორ მოგწონთ ჩემი აზრი? იაფი და ქურდობის უებარი
ერთხელ-ჯერ გიორგი ათი-თორმეტი წლისა ძლივ
გამოსაკვებად ზამთარში: ეშინოდათ თოვლს არ მოესწრო

GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 14 PT  

პირველი იმისთანა იერის ყმაწვილი იყო, რომ კაი 89723 
ითმენსო და თავისთავს ძალას ატანსო, შინაგანი
ქუდი ისე ჩამოფხატოდა თავზედ, რომ ცხადი იყო, ქუდის 

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 14 PT 

ტახტების თავზედ თითო ბაცანკალი, ანუ როგორც ზოგან
იქნებოდა, მეორე ან თოთხმეტისა, ან ხუთმეტისა
მზე გადიხარა: თბილმა შეგუბებულმა ჰაერმა მოძრაობა

GRAPHIK SUPER, SUPER ITALIC, 14 PT



Graphik Georgian  15 of 32

commercialtype.comCommercial

გაცნობიერებული
თავდაპირველად
საკანონმდებლო
არქიტექტორები
მნიშვნელოვანი

ხელმძღვანელობა
GRAPHIK THIN, 50 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT, 50 PT

GRAPHIK LIGHT, 50 PT 

GRAPHIK REGULAR, 50 PT

GRAPHIK MEDIUM, 50 PT

GRAPHIK SEMIBOLD, 50 PT

საფრანგეთთან
GRAPHIK BOLD, 50 PT

თავისუფლებას
GRAPHIK BLACK, 50 PT

ტერიტორიების
GRAPHIK SUPER, 50 PT   
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მამლაყინწასავით
დილა-ადრიანად
პატარძალსავით
აღებ-მიცემობაც
სურვილისამებრ

დასამშვიდებლად
GRAPHIK THIN ITALIC, 50 PT

GRAPHIK EXTRALIGHT ITALIC, 50 PT

GRAPHIK LIGHT ITALIC, 50 PT

GRAPHIK REGULAR ITALIC, 50 PT

GRAPHIK MEDIUM ITALIC, 50 PT   

GRAPHIK SEMIBOLD ITALIC, 50 PT  

მეხვეწებოდნენ
GRAPHIK BOLD ITALIC, 50 PT

სნეულებისაგან
GRAPHIK BLACK ITALIC, 50 PT

ავადმყოფობამ
GRAPHIK SUPER ITALIC, 50 PT
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GRAPHIK LIGHT, LIGHT ITALIC, MEDIUM, 16/20 PT

LIGHT ALL CAPS

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

LIGHT

MEDIUM

LIGHT ITALIC

MEDIUM

PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

LIGHT ITALIC

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყე-
ბული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლის-
მა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია.  
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დრო-
დადრო იწვევდა კონფლიქტებს. ამას 
ემატებოდა ინგლის-საფრანგეთის 
უთანხმოება შოტლანდიის, ბრეტანის 
და, განსაკუთრებით, მდიდარი, შალის 
მრეწველობით განთქმული, ფლანდრიის 
გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავშირე-
ბული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონომი-
ურად დამოკიდებული იყო ინგლისის 
მატყლის იმპორტზე. ინგლისის მეფემ ისარ- 
გებლა ფლანდრიელი ხელოსნების ბრძო-
ლით (ი. არტეველდეს მეთაურობით) და 
ფლანდრია ინგლისის ძლიერ მოკავშირედ 
აქცია. ასწლიანი ომის უშუალო მიზეზად 
იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრეობის 
საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი 
შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა 
დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის 
იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის 
ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს 
ფილპ IV-ის ძმისწული, ფილიპ VI ვალუა. 
ედუარდ III-მ თავდაპირველად ცნო ფილიპი 
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GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 16/20 PT

REGULAR ALL CAPS

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

REGULAR

SEMIBOLD

REGULAR ITALIC

SEMIBOLD

PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

REGULAR ITALIC

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყე-
ბული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლის-
მა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ამას ემატებოდა ინგლის-საფრანგეთის 
უთანხმოება შოტლანდიის, ბრეტანის 
და, განსაკუთრებით, მდიდარი, შალის 
მრეწველობით განთქმული, ფლანდრიის 
გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავშირე-
ბული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონომი-
ურად დამოკიდებული იყო ინგლისის 
მატყლის იმპორტზე. ინგლისის მეფემ 
ისარგებლა ფლანდრიელი ხელოსნების 
ბრძოლით (ი. არტეველდეს მეთაურობით) 
და ფლანდრია ინგლისის ძლიერ მოკავში-
რედ აქცია. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე- 
ზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრე-
ობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი 
შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 
კაპეტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა 
დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის 
იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის 
ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს 
ფილპ IV-ის ძმისწული, ფილიპ VI ვალუა. 
ედუარდ III-მ თავდაპირველად ცნო ფილიპი 
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GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, BOLD, 16/20 PT

MEDIUM ALL CAPS

PROPORTIONAL
LINING FIGURES

MEDIUM

BOLD

MEDIUM ITALIC

BOLD

PROPORTIONAL
OLDSTYLE FIGURES

MEDIUM ITALIC

ასწლიანი ომის 2019 მთავარი მიზეზი 
იყო ბრძოლა საფრანგეთის მიწებისათვის, 
რომლებიც ინგლისის მეფეებს ეპყრათ 
ჰენრი II პლანტაგენეტების დროიდან. ამ 
მიწებისათვის რამდენიმეჯერ წამოწყე- 
ბული ომი XII–XIII საუკუნეები დასრულდა 
პარიზის ზავით, რომლის ძალით ინგლის-
მა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის 
დროდადრო იწვევდა კონფლიქტებს. 
ამას ემატებოდა ინგლის-საფრანგეთის 
უთანხმოება შოტლანდიის, ბრეტანის 
და, განსაკუთრებით, მდიდარი, შალის 
მრეწველობით განთქმული, ფლანდრიის 
გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავშირე-
ბული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონომი-
ურად დამოკიდებული იყო ინგლისის 
მატყლის იმპორტზე. ინგლისის მეფემ 
ისარგებლა ფლანდრიელი ხელოსნების 
ბრძოლით (ი. არტეველდეს მეთაურობით) 
და ფლანდრია ინგლისის ძლიერ მოკავში-
რედ აქცია. ასწლიანი ომის უშუალო მიზე- 
ზად იქცა საფრანგეთის ტახტის მემკვიდრე-
ობის საკითხი. ფილიპ IV ლამაზის უმცროსი 
შვილის შარლ IV-ის სიკვდილით 1328 კაპე-
ტინგების დინასტია შეწყდა. ფრანგმა 
დიდკაცებმა უარყვეს ფილიპ IV-ის ასულის 
იზაბელას ვაჟის — ინგლისის მეფის 
ედუარდ III-ის პრეტენზია და გაამეფეს 
ფილპ IV-ის ძმისწული, ფილიპ VI ვალუა. 
ედუარდ III-მ თავდაპირველად ცნო ფილიპი 
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GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 10/13 PT GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, BOLD, 10/13 PT

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნე-
ბაში სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენა- 
ტანი გამოკითხვის მისეული დიალოგი-
კური მეთოდია, ცნობილი, როგორც სოკ- 
რატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი 
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომე- 
ლიც ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვი-
ლი განსაზღვრების გარეშე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნე-
ბაში სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენა- 
ტანი გამოკითხვის მისეული დიალოგი-
კური მეთოდია, ცნობილი, როგორც სოკ- 
რატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი 
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომე- 
ლიც ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვი-
ლი განსაზღვრების გარეშე. მეთოდი პირ- 
ველად აღწერილი იყო პლატონის მიერ 
„სოკრატესეულ დიალოგებში“. ამის გა-
მო, სოკრატეს მიიჩნევენ პოლიტიკური 
ფილოსოფიისა და ეთიკის, ანუ მორალუ-
რი ფილოსოფიის მამად, უფრო მეტიც, 
საერთოდ დასავლური ფილოსოფიის 
მთავარი თემების ფუძემდებლად. ამ 
მეთოდით, შეკითხვათა სერია დაისმის, 
რათა გაირკვეს ადამიანის ან ადამიანთა 
ჯგუფის ქვეცნობიერი რწმენები და მათი 
ცოდნის ხარისხი. სოკრატესეული მეთო-
დი ჰიპოთეტური გამორიცხვის ნეგატიური 
მეთოდია, სადაც უკეთესი ჰიპოთეზები 
ჩნდება კონფლიქტური ჰიპოტეზების მუდ-
მივი გამოვლენითა და გამორიცხვით. 
მისი მიზანია აიძულოს ადამიანი შეაფა-
სოს საკუთარი შეხედულებები და მათი 
საფუძვლიანობა.

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნე-
ბაში სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენა- 
ტანი გამოკითხვის მისეული დიალოგი-
კური მეთოდია, ცნობილი, როგორც სოკ-
რატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი 
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომე- 
ლიც ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვი-
ლი განსაზღვრების გარეშე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნე-
ბაში სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენა- 
ტანი გამოკითხვის მისეული დიალოგი-
კური მეთოდია, ცნობილი, როგორც სოკ-
რატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი 
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომე- 
ლიც ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვი-
ლი განსაზღვრების გარეშე. მეთოდი პირ- 
ველად აღწერილი იყო პლატონის მიერ  
„სოკრატესეულ დიალოგებში“. ამის გა- 
მო, სოკრატეს მიიჩნევენ პოლიტიკური 
ფილოსოფიისა და ეთიკის, ანუ მორალუ-
რი ფილოსოფიის მამად, უფრო მეტიც, 
საერთოდ დასავლური ფილოსოფიის 
მთავარი თემების ფუძემდებლად. ამ 
მეთოდით, შეკითხვათა სერია დაისმის, 
რათა გაირკვეს ადამიანის ან ადამიანთა 
ჯგუფის ქვეცნობიერი რწმენები და მათი  
ცოდნის ხარისხი. სოკრატესეული მეთო-
დი ჰიპოთეტური გამორიცხვის ნეგატიური 
მეთოდია, სადაც უკეთესი ჰიპოთეზები 
ჩნდება კონფლიქტური ჰიპოტეზების მუდ-
მივი გამოვლენითა და გამორიცხვით. 
მისი მიზანია აიძულოს ადამიანი შეაფა-
სოს საკუთარი შეხედულებები და მათი 
საფუძვლიანობა.
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commercialtype.comCommercial

GRAPHIK SEMIBOLD, SEMIBOLD ITALIC, 10/13 PT GRAPHIK BOLD, BOLD ITALIC, 10/13 PT

GRAPHIK BLACK, BLACK ITALIC, 10/13 PT 
[ALTERNATE დ, ლ, რ ]

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი 
გამოკითხვის მისეული დიალოგიკური 
მეთოდია, ცნობილი, როგორც სოკრატე-
სეული მეთოდი, რომელსაც იგი იყენებდა 
ისეთი მთავარი მორალური კონცეფციების 
შეფასებისას, როგორიცაა „კარგი“ და 
„სამართალი“, ცნებები, რომელიც ხშირად 
 გამოიყენება რაიმე ნამდვილი განსაზღვრე-
ბის გარეშე. სოკრატეს მეთოდი დასავლე- 
თის ფილოსოფიურ აზროვნებაში სოკრა-
ტეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამოკი-
თხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, 
ცნობილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი 
მორალური კონცეფციების შეფასებისას, 
როგორიცაა „კარგი“ და „სამართალი“, 
ცნებები, რომელიც ხშირად გამოიყენება 
რაიმე ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. 
მეთოდი პირველად აღწერილი იყო პლატონის 
მიერ „სოკრატესეულ დიალოგებში“. ამის 
გამო, სოკრატეს მიიჩნევენ პოლიტიკური 

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნე-
ბაში სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენა- 
ტანი გამოკითხვის მისეული დიალოგი- 
კური მეთოდია, ცნობილი, როგორც 
სოკრატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი 
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
 კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, 
რომელიც ხშირად გამოიყენება რაიმე 
ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. სოკ-
რატეს მეთოდი დასავლეთის ფილოსო- 
ფიურ აზროვნებაში სოკრატეს უმნიშვნე-
ლოვანესი შენატანი გამოკითხვის მისე-
ული დიალოგიკური მეთოდია, ცნობილი, 
როგორც სოკრატესეული მეთოდი, რო-
მელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი 
მორალური კონცეფციების შეფასებისას, 
როგორიცაა „კარგი“ და „სამართალი“, 
ცნებები, რომელიც ხშირად გამოიყენება 
რაიმე ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. 
მეთოდი პირველად აღწერილი იყო პლა- 
ტონის მიერ „სოკრატესეულ დიალოგებ-
ში“. ამის გამო, სოკრატეს მიიჩნევენ პო-
ლიტიკური ფილოსოფიისა და ეთიკის, 
ანუ მორალური ფილოსოფიის მამად, 
უფრო მეტიც, საერთოდ დასავლური ფი- 
ლოსოფიის მთავარი თემების ფუძემდე-
ბლად. ამ მეთოდით, შეკითხვათა სერია 
დაისმის, რათა გაირკვეს ადამიანის ან  
ადამიანთა ჯგუფის ქვეცნობიერი რწმენე- 
ბი და მათი ცოდნის ხარისხი. სოკრატესე-
ული მეთოდი ჰიპოთეტური გამორიცხვის 
ნეგატიური მეთოდია, სადაც უკეთესი ჰი- 
პოთეზები ჩნდება კონფლიქტური ჰიპო- 
ტეზების მუდმივი გამოვლენითა და გამო- 
რიცხვით. მისი მიზანია აიძულოს ადამი-
ანი შეაფასოს საკუთარი შეხედულებები 
და მათი საფუძვლიანობა.

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნე-
ბაში სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენა- 
ტანი გამოკითხვის მისეული დიალოგი- 
კური მეთოდია, ცნობილი, როგორც სოკ-
რატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი 
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, 
რომელიც ხშირად გამოიყენება რაიმე 
ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. 
სოკრატეს მეთოდი დასავლეთის ფილო-
სოფიურ აზროვნებაში სოკრატეს უმნიშ-
ვნელოვანესი შენატანი გამოკითხვის 
მისეული დიალოგიკური მეთოდია, ცნო-
ბილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი 
მორალური კონცეფციების შეფასებისას, 
როგორიცაა „კარგი“ და „სამართალი“, 
ცნებები, რომელიც ხში-რად გამოიყენება 
რაიმე ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. 
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commercialtype.comCommercial

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, BOLD, 9/12 PT 
[ALTERNATE დ, ლ, რ ]

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 9/12 PT

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამო-
კითხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, 
ცნობილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი 
მორალური კონცეფციების შეფასებისას, 
როგორიცაა „კარგი“ და „სამართალი“, ცნებე-
ბი, რომელიც ხშირად გამოიყენება რაიმე 
ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამო-
კითხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, 
ცნობილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი 
მორალური კონცეფციების შეფასებისას, რო-
გორიცაა „კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, 
რომელიც ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამ- 
დვილი განსაზღვრების გარეშე. მეთოდი 
პირველად აღწერილი იყო პლატონის მიერ 
 „სოკრატესეულ დიალოგებში“. ამის გამო,  
სოკრატეს მიიჩნევენ პოლიტიკური ფილოსო- 
ფიისა და ეთიკის, ანუ მორალური ფილოსო-
ფიის მამად, უფრო მეტიც, საერთოდ დასავ-
ლური ფილოსოფიის მთავარი თემების ფუძე-
მდებლად.

ცოდნა 
სოკრატეს მიაკუთვნებენ გამოთქმას, რომ 
მისი ცოდნა საკუთარი უმეცრების აღიარებით 
შემოიფაგლება. მისი მრწამსით, ცუდისქნა 
უმეცრების შედეგი იყო და ცუდისმქნელებს 
უკეთესი ცოდნა არ გააჩნდათ. ერთი რამ, რის 
ცოდნასაც სოკრატე ხშირად ხაზს უსვამდა 
იყო „სიყვარულის ხელოვნება“, რომელსაც 
ის უკავშირებდა „ცოდნის სიყვარულს“, ანუ 
ფილოსოფიას. მისი თქმით, ის მცოდნე კი არ  
იყო, არამედ მხოლოდ ესმოდა გზა, რომელიც 
ცოდნის მოყვარულს უნდა გაევლო მის მისა-
ღებად. ამასთან საკამათოა, სჯეროდა თუ არა 
სოკრატეს, რომ ადამიანებს (ღმერთებისგან 
განსხვავებით) შესწევდათ უნარი, მცოდნეები 
გამხდარიყვნენ. მეორე მხრივ, მან მკვეთრი 
ზღვარი გაავლო ადამიანურ უმეცრებასა და 
იდეალურ ცოდნას შორის. „სიმპოზიუმსა“ 
და „რესპუბლიკა“-ში აღწერილია ცოდნამდე 
მისვლის მისეული მეთოდიკა.

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამო-
კითხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, 
ცნობილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი მორა- 
ლური კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომელიც 
ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვილი განსაზ-
ღვრების გარეშე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამო-
კითხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, ცნო- 
ბილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, რომელ-
საც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომელიც 
ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვილი განსაზ- 
ღვრების გარეშე. მეთოდი პირველად აღწერილი  
იყო პლატონის მიერ „სოკრატესეულ დიალოგებ-
ში“. ამის გამო, სოკრატეს მიიჩნევენ პოლიტი-
კური ფილოსოფიისა და ეთიკის, ანუ მორალური 
ფილოსოფიის მამად, უფრო მეტიც, საერთოდ 
დასავლური ფილოსოფიის მთავარი თემების 
ფუძემდებლად.

ცოდნა 
სოკრატეს მიაკუთვნებენ გამოთქმას, რომ მისი  
ცოდნა საკუთარი უმეცრების აღიარებით შემო- 
იფაგლება. მისი მრწამსით, ცუდისქნა უმეცრე- 
ბის შედეგი იყო და ცუდისმქნელებს უკეთესი 
ცოდნა არ გააჩნდათ. ერთი რამ, რის ცოდნასაც  
სოკრატე ხშირად ხაზს უსვამდა იყო „სიყვარუ-
ლის ხელოვნება“, რომელსაც ის უკავშირებდა 
„ცოდნის სიყვარულს“, ანუ ფილოსოფიას. მისი 
თქმით, ის მცოდნე კი არ იყო, არამედ მხოლოდ 
ესმოდა გზა, რომელიც ცოდნის მოყვარულს უნდა 
გაევლო მის მისაღებად. ამასთან საკამათოა, 
სჯეროდა თუ არა სოკრატეს, რომ ადამიანებს 
(ღმერთებისგან განსხვავებით) შესწევდათ 
უნარი, მცოდნეები გამხდარიყვნენ. მეორე 
მხრივ, მან მკვეთრი ზღვარი გაავლო ადამიანურ 
უმეცრებასა და იდეალურ ცოდნას შორის. „სიმპო- 
ზიუმსა“ და „რესპუბლიკა“-ში აღწერილია 
ცოდნამდე მისვლის მისეული მეთოდიკა.
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commercialtype.comCommercial

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 9/12 PT 
[NO ALTERNATES]

GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 9/12 PT 
[ALTERNATE დ, ლ, რ ]

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამო-
კითხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, 
ცნობილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი 
მორალური კონცეფციების შეფასებისას, 
როგორიცაა „კარგი“ და „სამართალი“, ცნებე-
ბი, რომელიც ხშირად გამოიყენება რაიმე 
ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამო-
კითხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, 
ცნობილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი 
მორალური კონცეფციების შეფასებისას, 
როგორიცაა „კარგი“ და „სამართალი“, ცნე-
ბები, რომელიც ხშირად გამოიყენება რაიმე 
ნამდვილი განსაზღვრების გარეშე. მეთოდი 
პირველად აღწერილი იყო პლატონის მიერ  
„სოკრატესეულ დიალოგებში“. ამის გამო,  
სოკრატეს მიიჩნევენ პოლიტიკური ფილო-
სოფიისა და ეთიკის, ანუ მორალური ფილო- 
სოფიის მამად, უფრო მეტიც, საერთოდ 
დასავლური ფილოსოფიის მთავარი თემების 
ფუძემდებლად.

ცოდნა 
სოკრატეს მიაკუთვნებენ გამოთქმას, რომ 
მისი ცოდნა საკუთარი უმეცრების აღიარებით 
შემოიფაგლება. მისი მრწამსით, ცუდისქნა 
უმეცრების შედეგი იყო და ცუდისმქნელებს 
უკეთესი ცოდნა არ გააჩნდათ. ერთი რამ, რის 
ცოდნასაც სოკრატე ხშირად ხაზს უსვამდა 
იყო „სიყვარულის ხელოვნება“, რომელსაც 
ის უკავშირებდა „ცოდნის სიყვარულს“, ანუ 
ფილოსოფიას. მისი თქმით, ის მცოდნე კი არ  
იყო, არამედ მხოლოდ ესმოდა გზა, რომელიც 
ცოდნის მოყვარულს უნდა გაევლო მის მისა-
ღებად. ამასთან საკამათოა, სჯეროდა თუ არა 
სოკრატეს, რომ ადამიანებს (ღმერთებისგან 
განსხვავებით) შესწევდათ უნარი, მცოდნეები 
გამხდარიყვნენ. მეორე მხრივ, მან მკვეთრი 
ზღვარი გაავლო ადამიანურ უმეცრებასა და 
იდეალურ ცოდნას შორის. „სიმპოზიუმსა“ და  
„რესპუბლიკა“-ში აღწერილია ცოდნამდე მის-
ვლის მისეული მეთოდიკა.

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში სოკრა- 
ტეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამოკითხვის 
მისეული დიალოგიკური მეთოდია, ცნობილი, რო- 
გორც სოკრატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი  
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური კონცეფ-
ციების შეფასებისას, როგორიცაა „კარგი“ და  
„სამართალი“, ცნებები, რომელიც ხშირად გამო- 
იყენება რაიმე ნამდვილი განსაზღვრების გარე-
შე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში სოკრა- 
ტეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამოკითხვის 
მისეული დიალოგიკური მეთოდია, ცნობილი, რო- 
გორც სოკრატესეული მეთოდი, რომელსაც იგი  
იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური კონცეფ-
ციების შეფასებისას, როგორიცაა „კარგი“ და  
„სამართალი“, ცნებები, რომელიც ხშირად გამო- 
იყენება რაიმე ნამდვილი განსაზღვრების გარე- 
შე. მეთოდი პირველად აღწერილი იყო პლატონის 
მიერ „სოკრატესეულ დიალოგებში“. ამის გამო,  
სოკრატეს მიიჩნევენ პოლიტიკური ფილოსოფი-
ისა და ეთიკის, ანუ მორალური ფილოსოფიის 
მამად, უფრო მეტიც, საერთოდ დასავლური ფი-
ლოსოფიის მთავარი თემების ფუძემდებლად.

ცოდნა 
სოკრატეს მიაკუთვნებენ გამოთქმას, რომ მისი  
ცოდნა საკუთარი უმეცრების აღიარებით შემოი-
ფაგლება. მისი მრწამსით, ცუდისქნა უმეცრების 
შედეგი იყო და ცუდისმქნელებს უკეთესი ცოდნა 
არ გააჩნდათ. ერთი რამ, რის ცოდნასაც სოკრატე 
ხშირად ხაზს უსვამდა იყო „სიყვარულის ხელოვ-
ნება“, რომელსაც ის უკავშირებდა „ცოდნის სი-
ყვარულს“, ანუ ფილოსოფიას. მისი თქმით, ის 
მცოდნე კი არ იყო, არამედ მხოლოდ ესმოდა გზა, 
რომელიც ცოდნის მოყვარულს უნდა გაევლო მის 
მისაღებად. ამასთან საკამათოა, სჯეროდა თუ 
არა სოკრატეს, რომ ადამიანებს (ღმერთებისგან 
განსხვავებით) შესწევდათ უნარი, მცოდნეები 
გამხდარიყვნენ. მეორე მხრივ, მან მკვეთრი 
ზღვარი გაავლო ადამიანურ უმეცრებასა და იდეა- 
ლურ ცოდნას შორის. „სიმპოზიუმსა“ და „რესპუ-
ბლიკა“-ში აღწერილია ცოდნამდე მისვლის მისე-
ული მეთოდიკა.
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commercialtype.comCommercial

GRAPHIK MEDIUM, MEDIUM ITALIC, BOLD, 8/11 PTGRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, SEMIBOLD, 8/11 PT

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში 
სოკრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამოკი-
თხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, ცნო- 
ბილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, რო- 
მელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი მორალუ-
რი კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომელიც 
ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვილი განსაზ-
ღვრების გარეშე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში სოკ- 
რატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამოკით-
ხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, ცნო- 
ბილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, რო- 
მელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი მორა-
ლური კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომელიც 
ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვილი განსაზ- 
ღვრების გარეშე. მეთოდი პირველად აღწერი-
ლი იყო პლატონის მიერ „სოკრატესეულ დია-
ლოგებში“. ამის გამო, სოკრატეს მიიჩნევენ 
პოლიტიკური ფილოსოფიისა და ეთიკის, ანუ 
მორალური ფილოსოფიის მამად, უფრო მეტიც, 
საერთოდ დასავლური ფილოსოფიის მთავარი 
თემების ფუძემდებლად.

ცოდნა 
სოკრატეს მიაკუთვნებენ გამოთქმას, რომ მისი  
ცოდნა საკუთარი უმეცრების აღიარებით შემოი- 
ფაგლება. მისი მრწამსით, ცუდისქნა უმეცრე- 
ბის შედეგი იყო და ცუდისმქნელებს უკეთესი 
ცოდნა არ გააჩნდათ. ერთი რამ, რის ცოდნასაც 
სოკრატე ხშირად ხაზს უსვამდა იყო „სიყვა- 
რულის ხელოვნება“, რომელსაც ის უკავშირებდა 
„ცოდნის სიყვარულს“, ანუ ფილოსოფიას. მისი 
თქმით, ის მცოდნე კი არ იყო, არამედ მხოლოდ 
ესმოდა გზა, რომელიც ცოდნის მოყვარულს 
უნდა გაევლო მის მისაღებად. ამასთან საკამა- 
თოა, სჯეროდა თუ არა სოკრატეს, რომ ადამია- 
ნებს (ღმერთებისგან განსხვავებით) შესწევდათ 
უნარი, მცოდნეები გამხდარიყვნენ. მეორე 
მხრივ, მან მკვეთრი ზღვარი გაავლო ადამია-
ნურ უმეცრებასა და იდეალურ ცოდნას შო-რის. 
„სიმპოზიუმსა“ და „რესპუბლიკა“-ში აღწერი- 
ლია ცოდნამდე მისვლის მისეული მეთოდიკა. 
სოკრატეს სწამდა, რომ ადამიანთა ცხოვრების 
საუკეთესო გზა თვითგანვითარებაზე ყურად-
ღების გამახვილება იყო და არა მატერიალურ 
კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ის მოუწოდებდა 
სხვებს კონცენტრაცია მეგობრეობასა და კომუ-
ნაზე მოეხდინათ, ვინაიდან, მისი აზრით, ეს იყო  
საუკეთესო საშუალება საერთო ეროვნული შეგრ- 
ძნების განვითარებისთვის.  

დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში სო- 
კრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამო-
კითხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, 
ცნობილი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, 
რომელსაც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი მორა-
ლური კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა 
„კარგი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომელიც 
ხშირად გამოიყენება რაიმე ნამდვილი განსაზ-
ღვრების გარეშე. 

სოკრატეს მეთოდი 
დასავლეთის ფილოსოფიურ აზროვნებაში სო- 
კრატეს უმნიშვნელოვანესი შენატანი გამოკით-
ხვის მისეული დიალოგიკური მეთოდია, ცნობი- 
ლი, როგორც სოკრატესეული მეთოდი, რომელ-
საც იგი იყენებდა ისეთი მთავარი მორალური 
კონცეფციების შეფასებისას, როგორიცაა „კარ- 
გი“ და „სამართალი“, ცნებები, რომელიც ხში- 
რად გამოიყენება რაიმე ნამდვილი განსაზ-
ღვრების გარეშე. მეთოდი პირველად აღწერი-
ლი იყო პლატონის მიერ „სოკრატესეულ დია 
ლოგებში“. ამის გამო, სოკრატეს მიიჩნევენ პო- 
ლიტიკური ფილოსოფიისა და ეთიკის, ანუ მო-
რალური ფილოსოფიის მამად, უფრო მეტიც, 
საერთოდ დასავლური ფილოსოფიის მთავარი 
თემების ფუძემდებლად.

ცოდნა 
სოკრატეს მიაკუთვნებენ გამოთქმას, რომ მისი  
ცოდნა საკუთარი უმეცრების აღიარებით შემოი- 
ფაგლება. მისი მრწამსით, ცუდისქნა უმეცრე- 
ბის შედეგი იყო და ცუდისმქნელებს უკეთესი 
ცოდნა არ გააჩნდათ. ერთი რამ, რის ცოდნა-საც 
სოკრატე ხშირად ხაზს უსვამდა იყო „სიყვა- 
რულის ხელოვნება“, რომელსაც ის უკავში- 
რებდა „ცოდნის სიყვარულს“, ანუ ფილოსო-
ფიას. მისი თქმით, ის მცოდნე კი არ იყო, არა-
მედ მხოლოდ ესმოდა გზა, რომელიც ცოდნის 
მოყვარულს უნდა გაევლო მის მისაღებად. ამას-
თან საკამათოა, სჯეროდა თუ არა სოკრატეს, 
რომ ადამიანებს (ღმერთებისგან განსხვა- 
ვებით) შესწევდათ უნარი, მცოდნეები გამხდა- 
რიყვნენ. მეორე მხრივ, მან მკვეთრი ზღვა-რი 
გაავლო ადამიანურ უმეცრებასა და იდეალურ  
ცოდნას შორის. „სიმპოზიუმსა“ და „რესპუბლი-
კა“-ში აღწერილია ცოდნამდე მისვლის მისეუ- 
ლი მეთოდიკა. სოკრატეს სწამდა, რომ ადამიან- 
თა ცხოვრების საუკეთესო გზა თვითგანვითარე-
ბაზე ყურადღების გამახვილება იყო და არა მა- 
ტერიალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა. ის მოუწო-
დებდა სხვებს კონცენტრაცია მეგობრეობასა და 
კომუნაზე მოეხდინათ, ვინაიდან, მისი აზრით,  
ეს იყო საუკეთესო საშუალება საერთო ეროვნუ-
ლი შეგრეძნების განვითარებისთვის.  
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GRAPHIK REGULAR, 7/9 PT 

GRAPHIK REGULAR, 6/8 PT 
[TRACKING +4]

GRAPHIK MEDIUM, 7/9 PT 

GRAPHIK MEDIUM, 6/8 PT    
[TRACKING +4]

GRAPHIK SEMIBOLD, 7/9 PT 

GRAPHIK SEMIBOLD, 6/8 PT    
[TRACKING +4]

თავდაპირველად მცირე სამეფო 
იყო, ეკავა მდ. რიონის ორივე ნაპირი 
(დაახლოებით ქობულეთიდან მდ. 
ერისწყლამდე), რომის იმპერია 
მასზე ფორმალურ სიუზერენობას 
ინარჩუნებდა. II საუკუნის 30-იან წლებ- 
ში ლაზიკის მეფე მალასა რომის იმპე-
რატორის მიერ იყო დანიშნული, ხოლო 
მის ზღვისპირა ციხე-ქალაქ ფასისში 
რომაული გარნიზონი იდგა. III საუკუნის 
50-იან წლებში ეგრისის სამეფოს შემო- 
ესივნენ გუთები, 90-იან წლებში კი სარ- 
მატები. IV საუკუნეში ეგრისის სამეფო  
გაძლიერდა და გააერთიანა მთელი  
დასავლეთ საქართველო. სამხრეთით 
მისმა ტერიტორიამ მიაღწია მდ. ჭორო-
ხის ქვემო დინების რაიონს, ხოლო 
ჩრდილოეთით მას დამორჩილდა 
აფსილების, აბაზგების და სანიგების 
სამთავროები, აგრეთვე სვანები 
(მისიმიელები) და ლეჩხუმის (სკვიმ-
ნიის) მცხოვრებნი. ეგრისის მეფის 
დამოკიდებულება რომის (ბიზანტიის) 
იმპერატორზე უფრო ფორმალური 
გახდა: ეგრისის გარდაცვლილი მეფის  
მემკვიდრეს, რომელიც უნდა გამეფე- 
ბულიყო ადგილობრივი წესისა და ადა-
თის მიხედვით, ბიზანტიის იმპერატორი 
უგზავნიდა სამეფო ნიშნებს. 

აფხაზეთის სამთავროს ეკონო-
მიკურ ცხოვრებაში წამყვანი ადგი-
ლი ეკავა სოფლის მეურნეობას. 
მოსახლეობა მისდევდა მიწათ-
მოქმედებას (უმთავრესად ზღვის-
პირა ზოლში), მევენახეობა-მეღვი- 
ნეობას, მესაქონლეობას (უპირატე-
სად მთიან მუნიციპალიტეტებში), 
მეფუტკრე-ობას, ნადირობას. XVII 
საუკუნემდე ძირითადი სასოფლო-
სამეურნეო კულტურა ღომი იყო. 
სიმინდი მასობრივად გავრცელდა 
XVIII საუკუნეში. მნიშვნელოვანი 
ადგი-ლი ეკავა ლობიოს. სასოფ- 
ლო-სამეურნეო ტექნიკა პრიმიტი-
ული და მარტივი იყო (ხის კავი —  
წნული ფარცხი, ხისა და კრინის 
თოხი). აფხაზეთიდან დიდი რაო-
დენობით გაჰქონდათ თაფლი და 
ცვილი.
XVI–XVIII საუკუნეებში აფხაზეთის 
სოფლის მეურნეობა, ვაჭრობა-
მრეწველობა, საქალაქო ცხოვრე-
ბა და ქალაქები X–XII საუკუეებთან 
შედარებით დაკნინდა. ამის უმთავ-
რესი მიზეზები იყო ოსმალეთის 
თითქმის სამასწლიანი ბატონო-
ბის და შინაფეოდალური 

ერთიანი საქართველო — ფეოდალური 
სახელმწიფო საქართველოში. საფუძველი 
ჩაეყარა 975 წელს, როდესაც ტაო-კლარჯე-
თის მეფემ დავით III კურაპალატმა ქართ-
ლში მეფედ დასვა თავისი შვილო-ბილი 
ბაგრატ III (ძე გურგენ II-ისა), 978 წელს კი  
“აფხაზთა მეფედაც” აკურთხა. 1001 წელს  
ბაგრატმა შეიერთა დავით III-ის სამფლო- 
ბელო კლარჯეთი, ხოლო 1008 წელს მამა- 
მისის სამფლობელო ტაო. ასე გაერთიან-
და საქართველო, ხოლო ბაგრატ III გაერ-
თიანებული საქართველოს პირველი მეფე  
გახდა. ამ პერიოდში საქა-რთველოს სამე- 
ფოში შედიოდა ყველა ქართული სამეფო- 
სამთავრო გარდა კახეთ-ჰერეთისა. თბი-
ლისი და მისი მიმდებარე ტერიტორიები 
რჩებოდა არაბი ამირების ხელში. სამე-
ფოს დედაქალაქი უფლისცი-ხე იყო, ხო-
ლო 1046 წლიდან — თბილისი. სამეფოს 
მართავდნენ ბაგრატიონთა დინასტიის 
წარმომადგენლები. საქართველოს გაერ- 
თიანების პროცესი, რომელიც VIII საუკუ- 
ნიდან დაიწყო, დაასრულა დავით აღმაშე- 
ნებელმა, რომელმაც 1104 წელს შემოიერ-
თა კახეთ-ჰერეთი, 1122 წელს — თბილისი. 
XII საუკუნეში საქართვე-ლო წინა აზიის 
უძლიერესი სახელმწიფო იყო, მისი 
ტერი-ტორია მთელ კავკასიას მოიცავდა. 
ერთიანი საქართველო.

იმერეთის სამეფო — ქართული ფეოდა-
ლური სახელმწიფო XV–XIX საუკუნეებში. 
წარმოიქმნა საქართველოს ფეოდალური 
მონარქიის პოლიტიკური დაშლის შედე-
გად. ეს პროცესი საქართველოში მონ-
ღოლთა ბატონობის დამყარებიდან, XIII 
საუკუნის 30-იანი წლებიდან დაიწყო და 
XV საუკუნის II ნახევარში დასრულდა, 
როცა 1490 წელს საქართველოს დაშლა  
იურიდიულად გაფორმდა. ჯერ კიდევ  
დავით ნარინი XIII საუკუნის II ნახევარში 
არსებითად იმერეთის მეფე იყო. იმერე-
თის სამეფოში შემავალი ოდიშისა და 
გურიის სამთავროები XVI საუკუნის შუა 
წლებში ცალკე პოლიტიკურ ერთეულებად 
ჩამოყალიბდა. XVI საუკუნის დამდეგს 
იმერეთის სამეფოს აფხაზეთის სამთავ- 
რო ჩამოსცილდა, უფრო გვიან კი — სვანე-
თისა. ამის შემდეგ იმერეთის სამეფოს 
ტერიტორია საკუთრივ იმერეთითა და  
რაჭით შემოიფარგლა. ლეჩხუმი ხან იმე- 
რეთის მეფეს ეპყრა და ხან ოდიშის 
მთავრებს. იმერეთის სამეფოს აღმოსავ-
ლეთით ქართლის სამეფოსაგან ლიხის 
ქედი ყოფდა, დასავლეთით ოდიშის სამ- 
თავროსაგან მდინარე ცხენისწყალი, სამ- 
ხრეთით გურიის სამთავროსა და ახალცი- 
ხის საფაშოსაგან — ფერსათის ანუ 

ქართლის 
საერისმთავრო — საქართველოში 
არსებული ფეოდალური სახელმწიფო 
588–888 წლებში. ამ პერიოდში 
ქართლში ხელისუფლებას ახორციე-
ლებდნენ ერისმთავრები, ეს სტატუსი 
კი მემკვიდრეობით გადადიოდა. 588 
წელს ადგილობრივმა არისტოკრატიამ 
მოახერხა სასანიდური უღლისაგან 
ქვეყნის სრული დახსნა და აქ ახალი 
სახელმწიფოებრივი ერთეულის, 
საერისმთავროს შექმნა. ქვეყანამ ამ 
პოლიტიკური სისტემის სახით იარსება 
888 წლამდე, ვიდრე ქართველთა სამე- 
ფოს შექმნამდე. სახელმწიფოს ცენტრა-
ლური ნაწილი იყო დღევანდელი აღმო-
სავლეთ საქართველოს ტერიტორია —  
ქართლის ისტორიულ-გეოგრაფიული 
რეგიონი, ყოფილი იბერიის სამეფოს 
ძირითადი ნაწილი. საერისმთავრო არ-
სებობის მთელი პერიოდის მანძილზე 
მრავალი დამპყრობლის შემოსევის 
მომსწრე გახდა. ქართლის მთავრებს 
სხვადასხვა ეპოქაში უწევდათ ბრძოლა 
სპარსელების, ბიზანტიელების, ხაზარე-
ბის, არაბების და მეზობელი კავკასიელი 
ხალხების წინააღმდეგ, შედეგად ქართ- 
ლის საერისმთავროს ტერიტორია ხში-
რად იცვლებოდა.

მეᲢალიᲙა — ამერიკული მეტალ-
ჯგუფი, დაარსებული 1981 წელს 
ქალაქ ლოს-ანჯელესში, აშშ, ჯეიმზ 
ჰეტფილდისა (რიტმული გიტარა, 
ვოკალი) და ლარს ულრიხის (დასარ-
ტყმელი საკრავები) მიერ.
მეტალიკის ადრინდელი ჩანაწერები 
შეიცავდა სწრაფ პარტიებს, ინსტრუ-
მენტალებს, აგრესიულ მუსიკას, 
რამაც ისინი თრეშ მეტალის დიდ 
ოთხეულში მოაქცია ისეთი ჯგუფების 
გვერდით, როგორებიცაა: სლეიერი, 
Megadeth, ანთრაქსი. 1986 წელს გა- 
მოსული ალბომი „Master of Pup-
pets“ ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე 
გავლენიან „მძიმე“ თრეშ მეტალის 
მიმდინარეობის ალბომად. ნამდვილ 
კომერციულ წარმატებას ჯგუფმა 1991 
წელს ალბომის „Metallica“ გამო- 
შვებისას მიაღწია, რომელიც ბილ-
ბორდ 200-ში პირველ ადგილზე 
მოხვდა. მეტალიკას საერთო ჯამში 
გამოშვებული აქვს ცხრა სტუდიური 
ალბომი, სამი საკონცერტო ალბომი, 
ხუთი EP, ოცდაოთხი მუსიკალური 
ვიდეო და ორმოცდახუთი სინგლი. 
ჯგუფმა ცხრაჯერ მიიღო გრემი, ხო- 
ლო მათმა ხუთმა ალბომმა 



Graphik Georgian  26 of 32

commercialtype.comCommercial

GRAPHIK REGULAR, 7/9 PT 

GRAPHIK REGULAR, 6/8 PT 
[TRACKING +4]

GRAPHIK MEDIUM, 7/9 PT 

GRAPHIK MEDIUM, 6/8 PT    
[TRACKING +4]

GRAPHIK SEMIBOLD, 7/9 PT 

GRAPHIK SEMIBOLD, 6/8 PT    
[TRACKING +4]

აფხაᲖეთი — საქართველოს ისტორიულ-
გეოგრაფიული მხარე, ქვეყნის ჩრდილო–
დასავლეთით, შავი ზღვის აღმოსავლეთ 
სანაპიროზე, დღეს ავტო-ნომიური რესპუბ-
ლიკის სტატუსით, უკავია 8,7 ათ. კვ.კმ. ტე- 
რიტორია მდინარეებს ენგურსა და ფსოუს  
შორის. ოკუპირებულია რუსეთის ფედერა-
ციის შეიარაღებული ძალების მიერ 2008  
წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდ-
გომ (იხ. საქართველოს კანონი ოკუპირე-
ბული ტერიტორიების შესახებ), იმართება  
მარიონეტული დე ფაქტო ხელისუფლების 
მიერ. მისი დამოუკიდებლობა აღიარა 
რუსეთმა და სხვადასხვა გარიგებების 
სა-ნაცვლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ 
და ნაურუმ. ჩრდილოეთით ესაზღვრება 
რუსეთის ფედერაციას, სამხრეთ-აღმოსავ- 
ლეთით საოკუპაციო ხაზი გადის სამეგრე- 
ლო-ზემო სვანეთის მხარის ადმინისტრა-
ციული საზღვრის გასწვრივ. აერთიანებს 
რამდენიმე ისტო-რიულ ოლქს: საძენი (ანუ  
ჯიქეთი), ბზი-ფი, გუმა, შუა სოფელი, სა- 
მურზაყანო და წებელდა-დალი. აფხაზე-
თი, როგორც პოლიტიკური ერთეული, 
სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა ტერიტო-
რიას მოიცავდა და მისი საზღვრები არას- 
დროს ემთხვეოდა ეთნიკურ აფხაზეთს, ე.ი. 
აფხაზური ტომე-ბით დასახლებულ მიწებს. 
ადმინისტრაციული ცენტრი – სოხუმი.

აფხაᲖეთი — საქართველოს ისტო-
რიულ-გეოგრაფიული მხარე, ქვეყნის 
ჩრდილო–დასავლეთით, შავი ზღვის  
აღმოსავლეთ სანაპიროზე, დღეს ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის სტატუსით, 
უკავია 8,7 ათ. კვ.კმ. ტერიტორია მდი- 
ნარეებს ენგურსა და ფსოუს შორის.  
ოკუპირებულია რუსეთის ფედერა-
ციის შეიარაღებული ძალების მიერ 
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 
ომის შემდგომ (იხ. საქართველოს 
კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების 
შესახებ), იმართება მარიონეტული 
დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ. 
მისი დამოუკიდებლობა აღიარა 
რუსეთმა და სხვადასხვა გარიგებების 
სანაცვლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ 
და ნაურუმ. ჩრდილოეთით ესაზღვრე-
ბა რუსეთის ფედერაციას, სამხრეთ-
აღმოსავლეთით საოკუპაციო ხაზი 
გადის სამეგრელო-ზემო სვანეთის 
მხარის ადმინისტრაციული საზღვრის 
გასწვრივ. აერთიანებს რამდენიმე 
ისტორიულ ოლქს: საძენი (ანუ ჯიქე-
თი), ბზიფი, გუმა, შუა სოფელი, 
სამურზაყანო და წებელდა-დალი. 
აფხაზეთი, როგორც პოლიტიკური 
ერთეული, სხვადასხვა ეპოქაში 

აᲤხაᲖეთი — საქართველოს ისტორიულ-
გეოგრაფიული მხარე, ქვეყნის ჩრდილო–
დასავლეთით, შავი ზღვის აღმოსავლეთ 
სანაპიროზე, დღეს ავტო-ნომიური რესპუბ-
ლიკის სტატუსით, უკავია 8,7 ათ. კვ.კმ. ტე- 
რიტორია მდინარეებს ენგურსა და ფსოუს  
შორის. ოკუპირებულია რუსეთის ფედერა-
ციის შეიარაღებული ძალების მიერ 2008  
წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდ-
გომ (იხ. საქართველოს კანონი ოკუპირე-
ბული ტერიტორიების შესახებ), იმართება  
მარიონეტული დე ფაქტო ხელისუფლების 
მიერ. მისი დამოუკიდებლობა აღიარა 
რუსეთმა და სხვადასხვა გარიგებების 
სა-ნაცვლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ 
და ნაურუმ. ჩრდილოეთით ესაზღვრება 
რუსეთის ფედერაციას, სამხრეთ-აღმოსავ- 
ლეთით საოკუპაციო ხაზი გადის სამეგრე- 
ლო-ზემო სვანეთის მხარის ადმინისტრა-
ციული საზღვრის გასწვრივ. აერთიანებს 
რამდენიმე ისტო-რიულ ოლქს: საძენი (ანუ  
ჯიქეთი), ბზი-ფი, გუმა, შუა სოფელი, სა- 
მურზაყანო და წებელდა-დალი. აფხაზე-
თი, როგორც პოლიტიკური ერთეული, 
სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა ტერიტო-
რიას მოიცავდა და მისი საზღვრები არას- 
დროს ემთხვეოდა ეთნიკურ აფხაზეთს, ე.ი. 
აფხაზური ტომე-ბით დასახლებულ მიწებს. 
ადმინისტრაციული ცენტრი – სოხუმი.

აᲤხაᲖეთი — საქართველოს ისტო-
რიულ-გეოგრაფიული მხარე, ქვეყნის 
ჩრდილო–დასავლეთით, შავი ზღვის  
აღმოსავლეთ სანაპიროზე, დღეს ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის სტატუსით, 
უკავია 8,7 ათ. კვ.კმ. ტერიტორია მდი- 
ნარეებს ენგურსა და ფსოუს შორის.  
ოკუპირებულია რუსეთის ფედერა-
ციის შეიარაღებული ძალების მიერ 
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 
ომის შემდგომ (იხ. საქართველოს 
კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების 
შესახებ), იმართება მარიონეტული 
დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ. 
მისი დამოუკიდებლობა აღიარა 
რუსეთმა და სხვადასხვა გარიგებების 
სანაცვლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ 
და ნაურუმ. ჩრდილოეთით ესაზღვრე-
ბა რუსეთის ფედერაციას, სამხრეთ-
აღმოსავლეთით საოკუპაციო ხაზი 
გადის სამეგრელო-ზემო სვანეთის 
მხარის ადმინისტრაციული საზღვრის 
გასწვრივ. აერთიანებს რამდენიმე 
ისტორიულ ოლქს: საძენი (ანუ ჯიქე-
თი), ბზიფი, გუმა, შუა სოფელი, 
სამურზაყანო და წებელდა-დალი. 
აფხაზეთი, როგორც პოლიტიკური 
ერთეული, სხვადასხვა ეპოქაში 

აᲤხაზეთი — საქართველოს ისტორიულ-
გეოგრაფიული მხარე, ქვეყნის ჩრდილო–
დასავლეთით, შავი ზღვის აღმოსავლეთ 
სანაპიროზე, დღეს ავტო-ნომიური რესპუბ-
ლიკის სტატუსით, უკავია 8,7 ათ. კვ.კმ. ტე- 
რიტორია მდინარეებს ენგურსა და ფსოუს  
შორის. ოკუპირებულია რუსეთის ფედერა-
ციის შეიარაღებული ძალების მიერ 2008  
წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდ-
გომ (იხ. საქართველოს კანონი ოკუპირე-
ბული ტერიტორიების შესახებ), იმართება  
მარიონეტული დე ფაქტო ხელისუფლების 
მიერ. მისი დამოუკიდებლობა აღიარა 
რუსეთმა და სხვადასხვა გარიგებების 
სა-ნაცვლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ 
და ნაურუმ. ჩრდილოეთით ესაზღვრება 
რუსეთის ფედერაციას, სამხრეთ-აღმოსავ- 
ლეთით საოკუპაციო ხაზი გადის სამეგრე- 
ლო-ზემო სვანეთის მხარის ადმინისტრა-
ციული საზღვრის გასწვრივ. აერთიანებს 
რამდენიმე ისტო-რიულ ოლქს: საძენი (ანუ  
ჯიქეთი), ბზი-ფი, გუმა, შუა სოფელი, სა- 
მურზაყანო და წებელდა-დალი. აფხაზე-
თი, როგორც პოლიტიკური ერთეული, 
სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვა ტერიტო-
რიას მოიცავდა და მისი საზღვრები არას- 
დროს ემთხვეოდა ეთნიკურ აფხაზეთს, ე.ი. 
აფხაზური ტომე-ბით დასახლებულ მიწებს. 
ადმინისტრაციული ცენტრი – სოხუმი.

აᲤხაზეთი — საქართველოს ისტო-
რიულ-გეოგრაფიული მხარე, ქვეყნის 
ჩრდილო–დასავლეთით, შავი ზღვის  
აღმოსავლეთ სანაპიროზე, დღეს ავ-
ტონომიური რესპუბლიკის სტატუსით, 
უკავია 8,7 ათ. კვ.კმ. ტერიტორია მდი- 
ნარეებს ენგურსა და ფსოუს შორის.  
ოკუპირებულია რუსეთის ფედერა-
ციის შეიარაღებული ძალების მიერ 
2008 წლის რუსეთ-საქართველოს 
ომის შემდგომ (იხ. საქართველოს 
კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების 
შესახებ), იმართება მარიონეტული 
დე ფაქტო ხელისუფლების მიერ. 
მისი დამოუკიდებლობა აღიარა 
რუსეთმა და სხვადასხვა გარიგებების 
სანაცვლოდ ნიკარაგუამ, ვენესუელამ 
და ნაურუმ. ჩრდილოეთით ესაზღვრე-
ბა რუსეთის ფედერაციას, სამხრეთ-
აღმოსავლეთით საოკუპაციო ხაზი 
გადის სამეგრელო-ზემო სვანეთის 
მხარის ადმინისტრაციული საზღვრის 
გასწვრივ. აერთიანებს რამდენიმე 
ისტორიულ ოლქს: საძენი (ანუ ჯიქე-
თი), ბზიფი, გუმა, შუა სოფელი, 
სამურზაყანო და წებელდა-დალი. 
აფხაზეთი, როგორც პოლიტიკური 
ერთეული, სხვადასხვა ეპოქაში 
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ასწლიანი ომის მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარ- 
ჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდადრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ამას ემატებოდა ინგლის-
საფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, 
ბრეტანის და, განსაკუთრებით, მდიდარი, 
შალის მრეწველობით განთქმული, ფლან-
დრიის გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავ- 
შირებული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონო-
მიურად დამოკიდებული იყო ინგლისის 
მატყლის იმპორტზე. ინგლისის მეფემ ისარგე- 
ბლა ფლანდრიელი ხელოსნების ბრძოლით 

ასწლიანი ომის მთავარი მიზეზი იყო ბრძოლა 
საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლებიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II 
პლანტაგენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის 
რამდენიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII 
საუკუნეები დასრულდა პარიზის ზავით, 
რომლის ძალით ინგლისმა შეინარ ჩუნა 
მხოლოდ აკვიტანია. დავა ამ სამფლო-
ბელოებისათვის დროდადრო იწვევდა 
კონფლიქტებს. ამას ემატებოდა ინგლის-
საფრანგეთის უთანხმოება შოტლანდიის, 
ბრეტანის და, განსაკუთრებით, მდიდარი, 
შალის მრეწველობით განთქმული, ფლან-
დრიის გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავ- 
შირებული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონო-
მიურად დამოკიდებული იყო ინგლისის 
მატყლის იმპორტზე. ინგლისის მეფემ ისარგე- 
ბლა ფლანდრიელი ხელოსნების ბრძოლით 
(ი. არტეველდეს მეთაურობით) და ფლანდრია 
ინგლისის ძლიერ მოკავშირედ აქცია. 

ასწლიანი ომის მთავარი მიზეზი იყო ბრძო- 
ლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლე-ბიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით  
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდადრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ამას ემატებოდა 
ინგლის-საფრანგეთის უთანხმოება შოტლან-
დიის, ბრეტანის და, განსაკუთრებით, მდიდა-
რი, შალის მრეწველობით განთქმული, ფლან- 
დრიის გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავ- 
შირებული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონო-
მიურად დამოკიდებული იყო ინგლისის 
მატყლის იმპორტზე. ინგლისის მეფემ ისარგე- 
ბლა ფლანდრიელი ხელოსნების ბრძოლით 
(ი. არტეველდეს მეთაურობით) და ფლანდრია 

ასწლიანი ომის მთავარი მიზეზი იყო ბრძო- 
ლა საფრანგეთის მიწებისათვის, რომლე-ბიც 
ინგლისის მეფეებს ეპყრათ ჰენრი II პლანტა- 
გენეტების დროიდან. ამ მიწებისათვის რამდე-
ნიმეჯერ წამოწყებული ომი XII–XIII საუკუნეები 
დასრულდა პარიზის ზავით, რომლის ძალით  
ინგლისმა შეინარჩუნა მხოლოდ აკვიტანია. 
დავა ამ სამფლობელოებისათვის დროდადრო 
იწვევდა კონფლიქტებს. ამას ემატებოდა 
ინგლის-საფრანგეთის უთანხმოება შოტლან-
დიის, ბრეტანის და, განსაკუთრებით, მდიდა-
რი, შალის მრეწველობით განთქმული, ფლან- 
დრიის გამო, რომელიც პოლიტიკურად დაკავ- 
შირებული იყო საფრანგეთთან, ხოლო ეკონო-
მიურად დამოკიდებული იყო ინგლისის 
მატყლის იმპორტზე. ინგლისის მეფემ ისარგე- 
ბლა ფლანდრიელი ხელოსნების ბრძოლით 
(ი. არტეველდეს მეთაურობით) და ფლანდრია 
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ნინ ძირლი ნებისმიერ კულტურაშ. ნინიშ 
დაგრა ყვიჩე ეშხუ ბ�ჯს რეგიონიშ კულტურაშ 
ლალმ�ჰიაშ. ღვეშგე იორიერვეშდიეშდ 
ზ�ქსგა ლიჩ�დალ ხოხრა ნინ��რჟი �ნსიპან 
ევროპაისგა. ემმა ათხ�ლდ ლახ დემე ხ�ხვტი- 
ნახ თეს, ხოდერვახ ი ჟიხოჯვირახ ხოხრა 
ნინ��რს, ეჩქა ათხე ევროსაქუზიშ პოლიტიკა 
ი პროგრამოლ, ი ჯილიმK�რი ეჩა ერე ამჟი 
ჰუმანურ დემოკრატიზაცია ხიჴრედო ჩი ევრო- 
პაშ ქვეყნ��რს, გლობალიზაციაშ დრევქა, 
ესხრი ეჩხავ ერე ჟილ�ჲშხუნეს, ჟ�ნცჷცხნას 
ი გ�ნხენ ლახაგ�ნეს მ�გ ნინს, ნახუმსერ 
დემე ლი მაზუდო ხოშა ლი ნინ ი მაზუსდო 
რაგდიხ ეჯი ნინჟი. ად�ჲ ლიხ �დგილ��რ 
ევროპაისგა, იმგვ�ჲდო ნინ��რს ჟიხოთრჷლეხ, 
დემე ალგვენიხ ი დემეგ ხაბჟახ ნინდ. 
ემმა ინგლისურ ნინს ხაშხენიხ ლატვიურ 
ადგილობრივ ნინს ამჟი ლჷრექედ (დიალექტს), 
ალის ხ�ლხიშ ხოშა მჷნწირ ლილყაფელდ 
იკედ, მარე იშგენ �დგილ��რს ევროპაისგა 
პოლიტიკოს��რს ი ხ��ლს ხედვ�ჲს ხუღვა 
პოლიტიკურ გეგმოლ დემე ქვიცეხ ჩუ ხ�ლხიშ 
ლიღროვალს ი ეჯ�რ რაგდიხ ხოხრა ი 
უნიკალურ ნინ��რჟი ალი დიალექტ��რ ლიხ 
იშგენ ხოშა ნინ��რხენქა, ეჩქაჲ შომ�ჲ მ�ზნა 
ლი ეშჯიშ იმჟიდო ლი იორი ინდო-ევროპაშ 
ნინ��რისგა იმჟიდო ინგლისურ ი პოლონურ 
ნინ��რჟი მადეჲ შვედურ ი რომანულ ნინ�არჟი.
ლუშნუ ნინ ხედვ�ჲჟი რაგდი 40 000 ამსვალდ, 
ეშხუ ნინ ლი ოშთხვ ქართულ ნინ��რხენქა. 
ალი მდიდ��რ ი უნიკალურ ნინ ლი მას�რდ 
დიალექტ��რშ, ი ალი ნინ იშელდი მაშვენე 
ჯვინელდ ოშთხვ ქართულ ნინ��რისგა. ეჩქა 
ალი უნიკალურ ნ�წილ ლი საქართველოშ 
კულტურაშ ლალმ�ჰიაშ. ობ�შ შვ�ნი�შ ლ�დია ი 
ლამუა ქ�თყაჩხ ლეთხვიმ ნინჟი მინე ბობ- 
ფშ��რ ცახ�ნ რაგ�დს, ეჯღა ერე ხაჯრავახ ამჟი 
ხოშილ ლ�მაერ ლიხ კლას�შ სისტემაშდ, 
იმგვ�ჲ ათხე ლუშნუ ნინ პრაკტიკულდ ქანკვ�რხ, 
ი გა�რთიანებულო ნაციოლდ ალის ათჟ��ხხ 
ნინიშ ლიჩ�გრ��ვი, ხედვ�ჲდო მოლე ხ�ნისგა 
ჩათვეფეს. ალი ხოხრა კონკურსს ი ლ�ჲრ ლი 
ეშხუ მას�რდ ლუგუვშე გვეშ ლი ხედვ�ჲდო 
ს�ჭირო ლი ჟ�ნცადენეს ტენდენცია ი მახად 
�მსყენეს ლუშნუ ნინ იმჟიდო მახე ი ცოცხ�ლ 
ნინ საქართველოშ ი ევროპაშ კულტურაშ 
ლალმ�ჰიაშდ. ნინ ძირლი ნებისმიერ 
კულტურაშ. ნინიშ დაგრა ყვიჩე ეშხუ ბ�ჯს 
რეგიონიშ კულტურაშ ლალმ�ჰიაშ. ღვეშგე 
იორიერვეშდიეშდ ზ�ქსგა ლიჩ�დალ ხოხრა 
ნინ��რჟი �ნსიპან ევროპაისგა. 

კოლხეთიშ ომაფე — ბჟადალ საქორთუოშ 
დიდი სახენწჷფობური გოართოიანაფა. 
ჯვეშ ბერძენულ მითოლოგიას ეჭარილი რე, 
მუჭოთ აიეტიშ დო მედეაშ ოდაბადე, დო 
არგონავტეფიშ შარალუაშ ღანკიშ აკანი. 
უჯვეშაში რეგიონი ფორუნდჷ ამდღანერ 
აფხაზეთის, სამარგალოს, შონეს, რაჭას, 
იმერეთის, გურიას, აჭარას დო რუსეთიშ 
სოჭიშ მუხურს დო ამუდღანერი თურქეთიშ 
რიზეშ პროვინციას, თაშნეშე ტრაპიზონიშ დო 
ართვინიშ პროვინციეფიშ შანულამ ნორთის.
რეგიონიშ არქეოლოგიური გონთხორუეფით 
ეჭოფილი ჩინებეფიშ მეჯინათ თაქ ჯგირო 
გოვითარაფილი ბრონზეშ კულტურა ოკო 
ჸოფედჷკო, ჩინებული მუჭოთ კოლხური 
კულტურა. თინა უმოჯგირუანს მეძობელ 
ყუბანიშ კულტურას, ნამუქჷთ შქა ბრონზეშ 
ფარანს გევითარჷ. ურბანიზაციაშ პროცესი 
ნჭაფიერო ივითარებუ დო მოთებულ ანგარიას 
იძინანს ჯვ. წ.-იშ მაჟირა ვითოშწანურაშ ეკონი- 
აშო, ბერძენეფიშ დოხორინშახ მიარე ოშწა- 
ნურათ ორდოშე. გვიანიშ ბრონზეშ ფარანს (ჯვ. 
წ. XVI–VIII ოშწანურეფი) კოლხეფქ ქჷდიგურეს 
ლითონიშ ნდღულაფაშ დო ჭკადუაშ ხელუა,  
ევროპაშე ბრელი ხანით წოხოლე. პარალე-
ლურო ივითარებუ აგროკულტურა, თი 
პერიო-დიშო პროგრესულ ირიგაციაშ 
სისტემეფით, მუსჷთ ხეს უნწყუნდჷ აბანობურ 
დიხაშ ოჸოფარალა დო ზონიერი ჰავა. თე 
პერიოდიშ კოლხეთი დოხორინელი რდჷ 
მონათესე, მორო ართიანშე დასაბაღო 
გინორთელი ტომეფით, დოხორინელი 
ჯინჯიერო უჩა ზუღაშ ოძგალე ღოზის. თე 
ტომეფშე გჷშმეგორუდეს მაქელონეფი, 
ჰენიოხეფი, ზიდრეტეფი, ლაზეფი, ტიბარე-
ნეფი, მოსინიკეფი, მაკრონეფი, მოსკეფი, 
მარეფი, აფსილეფი, სოანეფი, სანიგეფი, 
გელონეფი დო მელანხლაენეფი. თე 
ტომეფი თეშ იშხვანერებუდეს ნინათ დო 
გოჯინათ მეძობელი ერეფშე, ნამდა ჯვეში 
ისტორიკოსეფი თე ფენომენიშ დოსაბუთაფაშო 
მიარე თეორიაშენ ორჩანენდეს. ჰეროდოტეშ 
მეჯინათ კოლხეფი ეგვიპტარეფი დო 
ეთიოპიარეფწკჷმა ართო მაართეფი ორდეს 
მინეფქჷთ ქომოლკოჩეფიშ წჷმოწკანტუა 
ტრადიციათ მუშეღესჷნ. თის წანდჷ, ნამდა 
თინეფი ფარაონი სესოსტრის III-აშ (1878–1841 
BC) არმიაშ ნოგორეფი ოკო ჸოფედესკონი, დო 
თენერო თინეფიშ გამნარყის ეგვიპტარეფს 
მიოჭარანდჷ. თაშნეშე, მუჭოთ რჩქჷნ,უჩა 
ზუღაშ რეგიონს ოკო ჸოფედჷკო ნეგროიდული 

SVAN 
GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 9/12 PT

MINGRELIAN (MEGRELIAN) 
GRAPHIK REGULAR, REGULAR ITALIC, 9/12 PT
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PROPORTIONAL LINING 
default figures

PROPORTIONAL OLDSTYLE

TABULAR LINING

TABULAR OLDSTYLE

PREBUILT FRACTIONS

NUMERATORS & 
DENOMINATORS

SUPERSCRIPT & 
SUBSCRIPT

STYLISTIC ALTERNATES

H1234567890 H1234567890

¡!¿?.,:;…-–—()[]{}/|\&@*“”‘’·„‚«»‹› §•¶†‡©Ⓟ®™

¡¿-–—()[]{}/|\@«»‹›

ff fi fl

STANDARD PUNCTUATION

ALL CAP PUNCTUATION

LIGATURES

$£€¥1234567890¢ƒ%‰ªº#°<+=−×÷>≤≈≠�≥′″

$£€¥1234567890

$£€¥1234567890¢ƒ%‰<+=−×÷>≤≈≠�≥

$£€¥1234567890

½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

H1234567890/1234567890

ACCENTED LATIN UPPERCASE

ACCENTED LATIN LOWER CASE

ÁÂÀÄÅÃĂĀĄǺÆǼÇĆČĈĊĎĐÉÊÈËĚĖĒĘĞĜ
ĢĠĦĤÍÎÌÏİĪĮĨĬĴĶŁĹĽĻĿÑŃŇŅŊÓÔÒÖÕŐŌØ
ǾŒŔŘŖŠŚŞŜȘÞŤŢŦÚWÛÙÜŬŰŪŲŮŨẂŴẀ
ẄÝŶỲŸĲŽŹŻ

áâàäåãăāąǻæǽçćčĉċďđéêèëěėēęğĝģġħĥ
íîìïiīįĩĭĵķłĺľ ļŀñńňņŋóôòöõőōøǿœŕřŗßšśşŝșþť
ţŧúûùüŭűūųůũẃŵẁẅýŷỳÿĳžźż

ᲓᲚᲠ დლრ 
at ß ,;‘’“”„‚ ĢĶĻŅŖȘŢ áăâäàāąåãģķļņŗșţţţťŧ

UPPERCASE GEORGIAN

LOWERCASE GEORGIAN აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰ 
ჱჲჳჴჵჶჷჸჹჺჽჾჿ

აბგდევᲖთიკლმნოპჟრსტუᲤქღყშჩცძწჭხჯჰ 
ᲱᲲᲳᲴᲵᲶᲷᲸᲹᲺᲽᲾᲿ

ACCENTED UPPERCASE 
GEORGIAN

ACCENTED LOWER CASE 
GEORGIAN �������������უ̂�����

�������������უ̂�უ̄���

UPPERCASE LATIN

LOWERCASE LATIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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PROPORTIONAL LINING 
default figures

PROPORTIONAL OLDSTYLE

TABULAR LINING

TABULAR OLDSTYLE

PREBUILT FRACTIONS

NUMERATORS & 
DENOMINATORS

SUPERSCRIPT & 
SUBSCRIPT

STYLISTIC ALTERNATES

H1234567890 H1234567890

¡!¿?.,:;…-–—()[]{}/|\&@*“”‘’·„‚«»‹› §•¶†‡©Ⓟ®™

¡¿-–—()[]{}/|\@«»‹›

ff fi fl

STANDARD PUNCTUATION

ALL CAP PUNCTUATION

LIGATURES

$£€¥1234567890¢ƒ%‰ªº#°<+=−×÷>≤≈≠�≥′″

$£€¥1234567890

$£€¥1234567890¢ƒ%‰<+=−×÷>≤≈≠�≥

$£€¥1234567890

½ ⅓ ⅔ ¼ ¾ ⅛ ⅜ ⅝ ⅞

H1234567890/ 1234567890

ACCENTED LATIN UPPERCASE

ACCENTED LATIN LOWER CASE

ÁÂÀÄÅÃĂĀĄǺÆǼÇĆČĈĊĎĐÉÊÈËĚĖĒĘĞĜ
ĢĠĦĤÍÎÌÏİĪĮĨĬĴĶŁĹĽĻĿÑŃŇŅŊÓÔÒÖÕŐŌØ
ǾŒŔŘŖŠŚŞŜȘÞŤŢŦÚWÛÙÜŬŰŪŲŮŨẂŴẀẄ
ÝŶỲŸĲŽŹŻ

áâàäåãăāąǻæǽçćčĉċďđéêèëěėēęğĝģġħĥí
îìïiīįĩĭĵķłĺľ ļŀñńňņŋóôòöõőōøǿœŕřŗßšśşŝșþťţ
ŧúûùüŭűūųůũẃŵẁẅýŷỳÿĳžźż

ᲓᲚᲠ დლრ 
at ß ,;‘’“”„‚ ĢĶĻŅŖȘŢ áăâäàāąåãģķļņŗșţţţťŧ

UPPERCASE GEORGIAN

LOWERCASE GEORGIAN აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰ 
ჱჲჳჴჵჶჷჸჹჺჽჾჿ

აბგდევზთიკლმნოპჟრსტუფქღყშჩცძწჭხჯჰ 
ᲱᲲᲳᲴᲵᲶᲷᲸᲹᲺᲽᲾᲿ

ACCENTED UPPERCASE 
GEORGIAN

ACCENTED LOWER CASE 
GEORGIAN �������������������

�������������������

UPPERCASE LATIN

LOWERCASE LATIN

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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OPENTYPE FEATURES
ROMAN & ITALIC

DEACTIVATED

PROPORTIONAL LINING 
default figures

TABULAR OLDSTYLE

TABULAR LINING

ALL CAPS 
opens up spacing, moves 
punctuation up

OPENTYPE FEATURES
FAMILY WIDE

FRACTIONS 
ignores numeric date format

SUPERSCRIPT/SUPERIOR

SUBSCRIPT/INFERIOR

NUMERATOR 
for making arbitrary fractions

DENOMINATOR 
for making arbitrary fractions

LANGUAGE FEATURE 
Română (Romanian) s accent

DEACTIVATED ACTIVATED

PROPORTIONAL OLDSTYLE 

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Fish & ‘Chips’ for £24.65? 
საქართველოს დიდი

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460 €1,895
Originally: $7,031 £9,215

Sale Price: $3,460 €1,895
Originally: $7,031 £9,215

FISH & ‘CHIPS’ FOR £24.65? 
საქაᲠთვეᲚოს ᲓიᲓი

21/03/10 and 2 1/18 460/92021/03/10 and 2 1/18 460/920

x158 + y23 × z18 − a4260x158 + y23 × z18 − a4260

x158 ÷ y23 × z18 − a4260x158 ÷ y23 × z18 − a4260

0123456789 01234567890123456789 0123456789

0123456789 01234567890123456789 0123456789

ÎNSUŞI conştiinţa ştiinţifice ÎNSUȘI conștiinţa știinţifice

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

Sale Price: $3,460  €1,895
Originally: $7,031  £9,215

ACTIVATED

STYLISTIC SET 05 
rounded commas and quotes

STYLISTIC SET 06 
alternate დ ლ რ

STYLISTIC ALTERNATES 
Illustrator/Photoshop

STYLISTIC SET 03 
alternate ß

STYLISTIC SET 01 
alternate a

STYLISTIC SET 02 
alternate t

Grand visual accompaniment Grand visual accompaniment

Intent on his Beckettian reality Intent on his Beckettian reality

Schriftgießerei größten außen Schriftgießerei größten außen

“Perfect; let’s do it,” she stated

საქართველოს დიდი ნაწილი

“Perfect; let’s do it,” she stated

საქართველოს დიდი ნაწილი

Unhesitatingly attaching größ Unhesitatingly attaching größ
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ABOUT THE DESIGNERS

COPYRIGHT

SUPPORTED LANGUAGES

CONTACT

STYLES INCLUDED IN COMPLETE FAMILY

Yury Ostromentsky is a type and graphic designer. He 
is a graduate of the Moscow State University of the 
Printing Arts (2002), where his graduation project was 
done under the supervision of Alexander Tarbeev. He 
has worked as a designer and art director for publish-
ers and design studios. From 2004 to 2012, he served 
as art director of the magazine Bolshoi Gorod, for 
which he created several display typefaces as well 
as several original typefaces and Cyrillic versions of 
Latin fonts in collaboration with Ilya Ruderman. His 
typefaces were honored at the Contemporary Cyrillic 
2009 and 2014 competitions. In 2004 he and Ruder-
man, Dmitri Yakovlev and Darya Yarzhambek created 
DailyType, a website. In March 2014, again with Ruder-
man, he founded CSTM Fonts. Typefaces by Yury 
Ostromentsky: RIA Typeface, Kazimir, Kazimir Text, RIA 
Typeface, Navigo, Pilar, BestLife, CSTM Emoji, CSTM 
Xprmntl 01, 02, 03.
 
Christian Schwartz (born 1977), is a type designer and 
typography consultant based in New York City and 
with Paul Barnes is a partner in Commercial Type. A 
graduate of the Communication Design program at 
Carnegie Mellon University, Schwartz first worked at 
MetaDesign Berlin, developing typefaces for Volkswa-
gen and logos for a number of corporations. He then 
returned to the US and joined the design staff at The 
Font Bureau, Inc., working for a wide range of corpo-
rate and publication clients.

Schwartz set out on his own in 2001, first forming 
Orange Italic with product designer Dino Sanchez and 
Schwartzco Inc. in 2006. He has released fonts with 
Village, FontFont, House Industries, and digital type 
pioneers Emigre. Many of Schwartz’s typefaces have 
been proprietary designs for publications, including 
the The New York Times, the US edition of Esquire, 
Roger Black’s redesign of the Houston Chronicle, and 
the extensive Guardian Egyptian family, with Paul 
Barnes, for The Guardian’s celebrated new look in 
2005. Schwartz has also designed typefaces for cor-
porations including Bosch and Deutsche Bahn, both 
with design luminary Erik Spiekermann, reinsurance 
giant Munich Re, with Kai Bernau and Susana Carvalho 
of Atelier Carvalho Bernau, and the Empire State 
Building, also with Barnes.

Schwartz was awarded the prestigious Prix 
Charles Peignot in 2007, given every four or five years 
to a designer under 35 who has made “an outstand-
ing contribution to the field of type design” by the 
Association Typographique Internationale. As part of 
the redesign team for The Guardian, Schwartz and 
Barnes were shortlisted for the Designer of the Year 
prize by the Design Museum in London. The pair 
were named two of the 40 most influential design-
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Afrikaans, Albanian, Asturian, Basque, Bosnian, Breton, 
Catalan, Cornish, Croatian, Czech, Danish, Dutch, 
English, Esperanto, Estonian, Faroese, Finnish, French, 
Galician, German, Georgian, Greenlandic, Guarani, 
Hawaiian, Hungarian, Ibo, Icelandic, Indonesian, Irish, 
Gaelic, Italian, Kurdish, Latin, Latvian, Lithuanian, 
Livonian, Malagasy, Maltese, Maori, Moldavian, 
Norwegian, Occitan, Polish, Portuguese, Romanian, 
Romansch, Saami, Samoan, Scots, Scottish Gaelic, 
Serbian (Latin), Slovak, Slovenian, Spanish (Castillian), 
Swahili, Swedish, Tagalog, Turkish, Walloon, Welsh, 
Wolof

Commercial Type 
110 Lafayette Street, #203
New York, New York 10013

office 212-604-0955
fax 212-925-2701  
www.commercialtype.com
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