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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება
საკვლევი თემის აქტუალობა: გრი გოლ ორ ბე ლია ნის მრა ვალ

მხრი ვი მოღ ვა წეო ბა მჭიდ რო კავ შირ შია XIX საუ კუ ნის ქარ თულ სა
ზო გა დოებ რივ ცხოვ რე ბას თან. იგი იყო არა მხო ლოდ სა ხე ლო ვა ნი 
გე ნე რა ლი და სა ხელ მწი ფო მო ხე ლე, არა მედ ერ თერ თი საუ კე თე სო 
მწე რა ლი და აქ ტიუ რი სა ზო გა დო მოღ ვა წე.  შე სა ბა მი სად, მის ცხოვ
რე ბა სა და შე მოქ მე დე ბა ში ირეკ ლე ბა ქარ თუ ლი ყო ფის არაერ თი ის
ტო რიულ კულ ტუ რუ ლი ას პექ ტი.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის წე რი ლო ბი თი მემ კვიდ რეო ბა აერ თია ნებს 
რო გორც მხატ ვრუ ლი, ისე დო კუ მენ ტუ რი ჟან რის ტექ სტებს და ასა
ხავს ავ ტო რის არა მხო ლოდ შე მოქ მე დე ბით მოღ ვა წეო ბას, არა მედ  
სამ ხედ რო, სა ხელ მწი ფო და სა ზო გა დოებ რივ საქ მია ნო ბა საც. ამ ნა წე
რებ შიც, ისე ვე რო გორც წი ნააღ მდე გო ბე ბით აღ სავ სე მის ცხოვ რე ბა ში, 
ერ თდროუ ლად ირეკ ლე ბა ორი ურ თიერ თსა პი რის პი რო ტენ დენ ცია: 
ერ თი მხრივ, და მოუ კი დებ ლო ბის ნოს ტალ გია, 1832 წლის შეთ ქმუ ლე
ბა ში მო ნა წი ლეო ბა, ქვეყ ნის გა ნათ ლე ბა სა და კულ ტუ რულ გან ვი თა
რე ბა ზე ზრუნ ვა; მეო რე მხრივ კი, რუ სე თის მიერ ჩრდი ლოეთ კავ კა
სიის დაპ ყრო ბა ში მო ნა წი ლეო ბა და იმ პე რიის ერ თგუ ლი სამ სა ხუ რი. 

პი რა დი წე რი ლე ბი და დღიუ რე ბი ისე თი დო კუ მენ ტუ რი წყა როე
ბია, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე მრა ვალ მხრი ვად წარ მოა ჩენს ავ ტო რის ში
ნა გან სამ ყა როს, მის და მო კი დე ბუ ლე ბას რო გორც ახ ლობ ლე ბის, ნაც
ნო ბე ბი სა და კო ლე გე ბი სად მი, ისე სხვა დას ხვა თე მის, ის ტო რიუ ლი 
პი რე ბი სა და მოვ ლე ნე ბი სად მი. ისი ნი გვაწ ვდის ყვე ლა ზე სარ წმუ ნო 
ინ ფორ მა ციას ავ ტო რის ფსი ქო ლო გიუ რი პორ ტრე ტის შე საქ მნე ლად, 
ბიოგ რა ფიი სა და ბიო ბიბ ლიოგ რა ფიის შე სად გე ნად, ცხოვ რე ბი სა და 
შე მოქ მე დე ბის საკ ვლე ვად. წე რი ლებ სა და დღიუ რებ ში იკ ვე თე ბა არა 
მხო ლოდ ავ ტო რის, არა მედ ეპო ქის სა ხეც. ამი ტომ მა თით ინ ტე რეს
დე ბიან რო გორც კონ კრე ტუ ლი ავ ტო რის მოღ ვა წეო ბის მკვლევ რე ბი, 
ისე წყა როთ მცოდ ნეე ბი და ის ტო რი კო სე ბი. 

რამ დე ნა დაც ჩვენ მიერ გან სა ხილ ვე ლი ასე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი მა
სა ლა აკა დე მიუ რი სა ხით დღემ დე არ გა მო ცე მუ ლა, უდი დე სი ნა წი ლი 
კი  საერ თოდ უც ნო ბია ფარ თო სა ზო გა დოე ბი სათ ვის, ჩა ტა რე ბუ ლი 
კვლე ვა უაღ რე სად აქ ტუა ლუ რია.

ნაშრომის ძირითადი მიზანი: წი ნამ დე ბა რე სა დი სერ ტა ციო ნაშ
რო მი მიზ ნად ისა ხავს გრი გოლ ორ ბე ლია ნის წე რი ლე ბი სა და დღიუ
რე ბის ტექ სტო ლო გიურ და გა მო ცე მათ მცოდ ნეო ბით კვლე ვას. ამ ორი 
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სა ხის ტექ სტებ თან მი მარ თე ბით სხვა დას ხვა ვი თა რე ბა იყო, რაც სა ჭი
როებ და  გან სხვა ვე ბულ მიდ გო მას.  

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის პი რა დი წე რი ლე ბი, რომ ლე ბიც და წე რი ლია 
1865 წლამ დე, პროექ ტის „XIXXX საუ კუ ნეე ბის ქარ თველ მწე რალ თა 
ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბა“ ფარ გლებ ში, ფუნ და მენ ტუ რად შეს წავ
ლი ლი და აკა დე მიუ რად გა მო ცე მუ ლი იყო (იხ. IIVII ტო მე ბი). ასე ვე, 
ზედ მი წევ ნით კარ გად იყო შე მუ შა ვე ბუ ლი წე რი ლე ბის აკა დე მიუ რად 
გა მო ცე მის კონ ცეფ ცია. შე სა ბა მი სად, წე რი ლებ თან და კავ ში რე ბით, 
ჩვე ნი მი ზა ნი იყო ამა ვე სა გა მომ ცემ ლო კონ ცეფ ციი სა და ტექ სტო ლო
გიუ რი პრინ ცი პე ბის მი ხედ ვით 1865 წლი სა და შემ დეგ დროინ დე ლი 
მა სა ლის კვლე ვა, რო მე ლიც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბო და ეპის ტო ლუ რი 
მემ კვიდ რეო ბის VIII და IX ტო მებ ში. კვლე ვა გუ ლის ხმობ და ავ ტოგ რა
ფე ბი დან ტექ სტე ბის ამო კით ხვას, და თა რი ღე ბას, მოხ სე ნიე ბულ პირ
თა და გეოგ რა ფიულ სა ხელ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და გაურ კვე ვე ლი 
პა სა ჟე ბის კო მენ ტი რე ბას.

სხვა ვი თა რე ბა იყო დღიუ რებ თან დაკავშირე ბით. აქ ჩვე ნი საკ
ვლე ვი მა სა ლის უდი დე სი ნა წი ლი უკ ვე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ჰქონ დათ 
სხვა მეც ნიე რებს, მაგ რამ არა აკა დე მიუ რი პრინ ცი პე ბით. შე სა ბა მი სად, 
ჩვე ნი მი ზა ნი იყო თა ნა მედ რო ვე მოთ ხოვ ნე ბი სა და სტან დარ ტე ბის 
მი ხედ ვით სა გა მომ ცემ ლო კონ ცეფ ციის შე მუ შა ვე ბა, ტექ სტე ბის სა ბო
ლოოდ დად გე ნა, მოხ სე ნიე ბულ პირ თა და გეოგ რა ფიულ სა ხელ თა 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა და გაურ კვე ვე ლი პა სა ჟე ბის კვლე ვა კო მენ ტი რე ბი
სათ ვის.

სამეცნიერო სიახლე: რამ დე ნა დაც წე რი ლე ბის ის კორ პუ სი, რო
მელ ზეც ვმუ შაობ დით, გა მოუ ცე მე ლი და ფარ თო სა ზო გა დოე ბის თვის 
დღემ დე უც ნო ბი იყო, მა თი ტექ სტე ბიც და ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის თი
თოეუ ლი შე დე გი ახა ლია. ასე ვე სიახ ლეა ათო ბით წე რი ლის და თა რი
ღე ბა, პირ თა იდენ ტი ფი კა ცია და კვლე ვე ბი კო მენ ტი რე ბი სათ ვის.

რაც შეე ხე ბა დღიუ რებს, ჩვენ მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლია მა თი აკა დე
მიუ რად გა მო ცე მის კონ ცეფ ცია; იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლია არა მხო ლოდ 
პი რე ბი, არა მედ ათო ბით გეოგ რა ფიუ ლი სა ხე ლი და ჩა ტა რე ბუ ლია 
კვლე ვე ბი კო მენ ტი რე ბის თვის. გარ და ამი სა, შე ვის წავ ლეთ და სა მეც
ნიე რო მი მოქ ცე ვა ში შე მო ვი ტა ნეთ დღემ დე გა მოუქ ვეყ ნე ბე ლი დღიუ
რის ერ თი ფრაგ მენ ტი.

კვლევის მეთოდოლოგია: სა დი სერ ტა ციო ნაშ რო მის კვლე ვის 
ობიექ ტია გრი გოლ ორ ბე ლია ნის 18651873 წლე ბი სა და ზო გი უფ რო 
გვიან დე ლი უთა რი ღო წე რი ლე ბი და 18311839 წლების დღიუ რე ბი. 
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მუ შაო ბის პრო ცეს ში ძი რი თა დად ვეყ რდნო ბო დით ავ ტოგ რა ფებს. 
კვლე ვის თვის გა მო ვი ყე ნეთ უახ ლე სი ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გიე
ბი, ტექ სტო ლო გიუ რი და წყა როთ მცოდ ნე ბი თი მე თო დე ბი. რთუ
ლად ამო სა კით ხი ად გი ლე ბის დად გე ნა ში დი დი დახ მა რე ბა გაგ ვი
წია ხელ ნა წე რის ამო კით ხვის ეტა პობ რივ შრეობ რივ მა მე თოდ მა და 
ჩვენ მიერ ვე შედ გე ნილ მა გრაფემათა როგორც ტიპური, ისე ატიპური 
მოხაზულობების ცხრილებმა. 

გა მოუქ ვეყ ნე ბელ წე რი ლებ სა და დღიუ რებ ში მოხ სე ნიე ბულ პირ
თა იდენ ტი ფი რე ბის თვის მივ მარ თეთ ის ტო რიულ შე და რე ბით და 
კორ პუ სუ ლი კვლე ვის მე თო დებს, სა კო მენ ტა რო მა სა ლის ანა ლი ზის
თვის კი  ინ დუქ ციურს, დე დუქ ციურ სა და შე მოქ მე დე ბით მე თოდებს. 

წე რი ლე ბის და თა რი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და ციფ რუ ლი კორ პუ
სე ბის მეშ ვეო ბით. სა ძიე ბო სის ტე მე ბი დი დი მო ცუ ლო ბის ტექ სტებ
შიც კი მნიშ ვნე ლოვ ნად აიო ლებს ამა თუ იმ სიტ ყვის, სა ხე ლი სა თუ 
ციფ რის პოვ ნას, გვეხ მა რე ბა წე რი ლე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზის ჩა
ტა რე ბა სა და უთა რი ღო ტექ სტე ბის შექ მნის დროის დად გე ნა ში. ბა რა
თე ბის და სა თა რი ღებ ლად მივ მარ თეთ კვლე ვის სხვა დას ხვა მე თოდს, 
მათ შო რის: გა მო რიც ხვის, ის ტო რიულ შე და რე ბითს, კორ პუ სულ სა 
და გრა ფო ლო გიურს. 

ნაშრომის თეორიული მნიშვნელობა: ცნობილი მწერლის, სახელ
მწი ფო და პოლიტიკური მოღვაწის, გრიგოლ ორბელიანის წერილებსა 
და დღიურებში აღწერილია რეალური ფაქტები და მონაწილეობენ რე
ალური პირები. ეს ტექსტები ირეკლავს ერის საზოგადოებრივი ცხოვ
რე ბის ყველა მიმართულებას: ცოც ხალ სა მეტ ყვე ლო ენას, წიგ ნიე რე ბი 
სა და გა ნათ ლე ბის დონეს, წესჩვეულებებს, რე  ლი გიურ ტრადიციებს, 
სოციალურ დიფერენციაციას, ხე ლოვ ნე ბის დარ  გე ბის გან ვი თა რე ბის 
მდგომარეობასა და ყო ველ დღიურ ყოფას. ყოველივე ამის გამო, მათ 
ფასდაუდებელი ისტორიულკულტურული ღირებულება აქვს და ამ 
მასალის ფუნდამენტური შესწავლა უაღრესად მნიშვნელოვანია.

რამდენადაც ნაშრომში საკითხების კვლევა განხორციელებულია 
უახ ლესი მეთოდებისა და ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, 
ტექ სტოლოგიისა და გამოცემათმცოდნეობის წინაშე მდგარი თა ნა
მედროვე გამოწვევების გათვალისწინებით, მისი თეორიული მნიშ
ვნე ლობა, ვფიქ რობთ, უდავოა.

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება: ჩვენ მიერ მომ ზა დე ბული 
წე  რი ლე ბის ტექ სტე ბის პირ ვე ლი ნა წი ლი დაი ბეჭ და ეპის ტო ლუ რი 
მემ კვიდ რეო ბის VIII ტომ ში და მის სა მეც ნიე რო აპა რატ ში აისახა და
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თა რი ღე ბა ზე, პირ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა სა და კო მენ ტი რე ბა ზე ჩვენ 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი. წე რი ლე ბის მეო რე ნა წი ლი 
იბეჭ დე ბა ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის IX ტომ ში და მის სა მეც ნიე
რო აპა რატ ში ასე ვე გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა იმავე მიმართულებით ჩვენ 
მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბის შე დე გე ბი.

შო თა რუს თა ვე ლის სა ხე ლო ბის ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ინ
სტი ტუ ტის მიერ მომ ზა დე ბულ გრი გოლ ორ ბე ლია ნის თხზუ ლე ბა თა 
აკა დე მიურ გა მო ცე მა ში აისახება დღიუ რე ბის აკა დე მიუ რად გა მო ცე
მის თვის ჩვენ მიერ შე მუ შა ვე ბუ ლი კონ ცეფ ცია, სა მეც ნიე რო აპა რატ ში 
კი  პირ თა და გეოგ რა ფიულ სა ხელ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და გაურ
კვე ვე ლი პა სა ჟე ბის კო მენ ტი რე ბი სათ ვის ჩვენ მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი ტექ
სტო ლო გიუ რი კვლე ვის შე დე გე ბი.

რომ შე ვა ჯა მოთ, ჩვე ნი კვლე ვე ბი სა ფუძ ვლად დაე დო გრი გოლ 
ორ ბე ლია ნის წე რი ლე ბის ერთ აკა დე მიურ ტომს და გა მო ყე ნე ბუ ლი 
იქ ნე ბა კი დევ ორ ტომ ში. შე სა ბა მი სად, ქარ თველ მკით ხველს მიე წო
დე ბა ფუნ და მენ ტურ კვლე ვებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი და აკა დე მიუ რად 
მომ ზა დე ბუ ლი სა მი ტო მი.

ნაშრომის სტრუქტურა: სადისერტაციო ნაშრომი შედგება კომ პი
უტერულად აწყობილი 152 გვერდისგან. ის შეიცავს შესავალს, 4 თავს 
(22 პა რაგ რაფს) და დასკვნებს. პირველ თავში წარმოდგენილია გრი
გოლ ორბელიანის წერილობითი მემკვიდრეობა, მისი გამოცემისა 
და კვლევის ისტორია; მეორე თავში განხილულია დოკუმენტური 
ჟან რების ისტორიულკულტურული მნიშვნელობა; მე სა მე თავ ში 
ასა ხუ ლია მწერლის წერილებისა და დღიურების ტექ სტოლოგიური 
კვლევები; მეოთხე თავი ეხება წერილებისა და დღიურების 
პუბლიკაციასთან დაკავშირებულ საგამომცემლო კვლე ვებს. 
ნაშრომს ერთვის გამოყენებული ლიტერატურისა და წყაროების (205 
ერთეული) და საარქივო მასალების (57 ერთეული) ჩამონათვალი, 
კვლე ვასთან დაკავშირებული 24გვერ დია ნი დანართი.

ნაშრომის აპრობაცია: ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნილ სა კით ხებ თან და
კავ ში რე ბუ ლი დე ბუ ლე ბე ბი გან სა ხილ ვე ლად წარ ვუდ გი ნეთ კომ პე
ტენ ტურ აუ დი ტო რიას. მო ნა წი ლეო ბა მი ვი ღეთ ია კობ გო გე ბაშ ვი
ლის სა ხე ლო ბის თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ ში გა მარ თულ 
პრო ფე სორ მას წავ ლე ბელ თა და დოქტორანტთა სამეცნიერო კონ ფე
რენ ცია ში 2018 და 2019 წლებ ში. ასე ვე ნაშ რომ თან და კავ ში რე ბუ ლი 
კვლე ვე ბი წარ ვად გი ნეთ სამ საერ თა შო რი სო კონ ფე რენ ცია სა და ერთ 
საერთაშორისო სიმ პო ზიუმ ზე. მი ღე ბუ ლი რე კო მენ და ციე ბი და რჩე
ვე ბი ავ სა ხეთ სა დი სერ ტა ციო ნაშ რომ ში. 
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სადისერტაციო ნაშრომის ძირითადი შინაარსი
შესავალი

შე სა ვალ ში გან ხი ლუ ლია პი რა დი წე რი ლე ბი სა და დღიუ რე ბის, 
რო გორც მწერ ლის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წეო ბის ყვე ლა ზე სან დო წყა
როე ბის, ზო გა დი მნიშ ვნე ლო ბა. წარ მო ჩე ნი ლია მე19 საუ კუ ნის მოღ
ვა წეე ბის შე ფა სე ბე ბი გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ
რეო ბის ის ტო რიულ კულ ტუ რულ ღი რე ბუ ლე ბას თან და კავ ში რე ბით. 
მოხ მო ბი ლია ავ ტო რის მსჯე ლო ბე ბი ბა რა თე ბი სა და დღიუ რე ბის წე
რის მნიშ ვნე ლო ბის შე სა ხებ. გან ხი ლუ ლია ამ დო კუ მენ ტუ რი ჟან რე
ბის ტექ სტო ლო გიუ რი კვლე ვე ბი სა და გა მო ცე მათ მცოდ ნეო ბი თი კონ
ცეფ ციის თეო რიუ ლი და პრაქ ტი კუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა. 

თავი I. გრიგოლ ორბელიანის წერილობითი მემკვიდრეობა, 
მისი  გამოცემისა და კვლევის ისტორია

§ 1. გრიგოლ ორბელიანის სიცოცხლისდროინდელი პუბლიკაციები 
და მათი კრიტიკული მიმოხილვები

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ორი გი ნა ლურ მხატ ვრულ მემ კვიდ რეო
ბას შეად გენს რამ დე ნი მე ათეუ ლი ლექ სი და პოე მა „სად ღეგ რძე ლო“. 
მხატ ვრუ ლი პრო ზა მას არ შეუქ მნია, მაგ რამ თარ გმნი ლი აქვს რო
გორც ლექ სე ბი, ისე რამ დე ნი მე მოთ ხრო ბა. რაც შეე ხე ბა დო კუ მენ
ტურ ნა წე რებს, აქვს ძა ლიან მდი და რი ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბა, 
დღიუ რე ბი, საქ მია ნი ქა ღალ დე ბი, პუბ ლი ცის ტუ რი წე რი ლე ბი და ჩა
ნა წე რე ბი. შე მორ ჩე ნი ლია გრი გოლ ორ ბე ლია ნის რამ დე ნი მე ზე პი რი 
გა მოს ვლის ტექ სტიც. პირ ველ თავ ში სა ჭი როდ მი ვიჩ ნიეთ მწერ ლის 
მთე ლი ამ წე რი ლო ბი თი მემ კვიდ რეო ბის პუბ ლი კა ციე ბის თვის თვა
ლის გა დავ ლე ბა, რა თა ზუს ტად გან გვე საზ ღვრა იმ მა სა ლის ად გი ლი 
მის მემ კვიდ რეო ბა ში, რო მელ საც ჩვენ ვიკ ვლევ დით.

ავ თენ ტუ რი ტექ სტის და სად გე ნად ბეჭ დურ წყა რო თა გან გან სა
კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს სი ცოც ხლის დროინ დელ გა მო ცე მებს. 
მა თი აღ ნუს ხვა ხდე ბა აკა დე მიურ კრე ბუ ლებ ში და მათ ზე დაყ რდნო
ბით წარ მოებს ტექ სტო ლო გიუ რი და ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნეო ბი თი 
კვლე ვე ბი. ამი ტომ პირ ვე ლი პა რაგ რა ფი სწო რედ მათ მი ვუძ ღვე ნით.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ლექ სე ბი და თარ გმა ნე ბი 1852 წლი დან 
ქვეყ ნდე ბო და სხვა დას ხვა პე რიო დულ გა მო ცე მა ში. მწერ ლის სი ცოც
ხლე ში მი სი თხზუ ლე ბე ბი სამ ჯერ გა მოი ცა ცალ კე  წიგ ნად. 1871 წელს 
ივა ნე კე რე სე ლი ძემ გა მოს ცა პოე მა „სად ღეგ რძე ლო“. 1873 წელს პეტ რე 
უმი კაშ ვი ლის რე დაქ ტო რო ბით დაი ბეჭ და ლექ სე ბის პირ ვე ლი, 1879 
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წელს კი  მეო რე, ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძი სეუ ლი კრე ბუ ლი. გრი გოლ ორ
ბე ლია ნის სი ცოც ხლე ში, ნა წარ მოე ბე ბის გა მო ცე მის გარ და, მა თი კრი
ტი კუ ლი ანა ლი ზი და შე ფა სე ბაც ხდე ბო და. 

§ 2. მწერლის გარდაცვალების შემდგომი გამოცემები
მეო რე პა რაგ რაფ ში მი მო ხი ლუ ლია მწერ ლის ნა წარ მოებ თა გა

მო ცე მის სა კით ხი და პე რიო დუ ლო ბა მი სი გარ დაც ვა ლე ბის შემ დეგ. 
ლექ სე ბის მე სა მე კრე ბუ ლი ზა ქა რია ჭი ჭი ნა ძემ 1884 წელს გა მოს ცა, 
გრი გოლ ორ ბე ლია ნის გარ დაც ვა ლე ბი დან მეო რე წელ სვე. მომ დევ ნო 
კრე ბუ ლამ დე პე რიო დულ პრე სა ში რამ დე ნი მე ლექ სი გა მოქ ვეყ ნდა. 
1928 წელს კი, ვახ ტანგ კო ტე ტიშ ვი ლის რე დაქ ტო რო ბით დაი ბეჭ და 
გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ლექ სე ბის ახა ლი კრე ბუ ლი. მე ხუ თე კრე ბუ ლი 
1935 წელს გა მოქ ვეყ ნდა. 

19361937 წლებ ში აკა კი გა წე რე ლიამ ორ ტო მად გა მოს ცა გრი გოლ 
ორ ბე ლია ნის პი რა დი წე რი ლე ბი, რომ ლებ მაც ქარ თუ ლი სა ზო გა დოე
ბის დი დი ინ ტე რე სი გა მოიწ ვია, მაგ რამ გა მო ცე მა შეწ ყდა და მკითხვე
ლთა თვის უც ნო ბი დარ ჩა ეპის ტო ლე თა უდი დე სი ნა წი ლი, რო მე ლიც 
ამ ორ ტომ ში ვერ მოხ ვდა. 

1959 წელს გა მოქ ვეყ ნდა გრი გოლ ორ ბე ლია ნის თხზუ ლე ბა თა 
სრუ ლი კრე ბუ ლი, რო მელ შიც თავ მოყ რი ლი იყო იმ დროის თვის ცნო
ბი ლი ყვე ლა პოე ტუ რი და პრო ზაუ ლი ნა წარ მოე ბი. ეს კრე ბუ ლი გრი
გოლ ორ ბე ლია ნის ნა წარ მოე ბე ბის აკა დე მიუ რად გა მო ცე მის პირ ვე ლი 
მცდე ლო ბაა და წი ნა გა მო ცე მებ თან შე და რე ბით ყვე ლა ზე სრულ ყო
ფი ლი და მეც ნიე რულ კრი ტი კუ ლია. აღ სა ნიშ ნა ვია, რომ გა მო ცე მა ში 
დაი ბეჭ და იმ დროის თვის მიკ ვლეუ ლი დღიუ რის ყვე ლა ჩა ნა წე რი.

2010 წლი დან ხორ ციელ დე ბა პროექ ტი  XIXXX საუ კუ ნეე ბის 
ქარ თველ მწე რალ თა ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის აკა დე მიუ რი გა
მო ცე მა. პროექ ტის ფარ გლებ ში გა მო ცე მუ ლია გრი გოლ ორ ბე ლია ნის 
წე რი ლე ბის 7 ტო მი და დარ ჩე ნი ლი ბა რა თე ბი, სა ვა რაუ დოდ, კი დევ 3 
ტომს შეად გენს. ამ გა მო ცე მა ში შე სუ ლი 100 ქარ თუ ლი და 229 რუ სუ
ლი წე რი ლი პირ ვე ლად გაიც ნო სა ზო გა დოე ბამ, მკვლევ რებ მა დაა თა
რი ღეს 156 წე რი ლი და დაად გი ნეს არაერ თი პი რის ვი ნაო ბა.

§ 3. კვლევები გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების 
შესახებ

პა რაგ რაფ ში წარ მოდ გე ნი ლია ინ ფორ მა ცია მწერ ლის შე სა ხებ არ სე 
ბულ პუბ ლი კა ციებ თან და კავ ში რე ბით. გრი გოლ ორ ბე ლია ნის გარ დაც 
ვა ლე ბი დან დღემ დე არ ნელ დე ბა მი სი ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე  ბი სად
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მი ინ ტე რე სი  პე რიო დულ გა მო ცე მებში იბეჭ დე ბა სტა ტიე ბი, ქვეყ  ნდე ბა 
ცალ კეუ ლი წიგ ნე ბი და მო ნოგ რა ფიე ბი, იწე რე ბა დი სერ ტა ცი  ე ბი.

ამ ნაშ რო მებ ში მრა ვა ლი კუთ ხით არის გაა ნა ლი ზე ბუ ლი გრი გოლ 
ორ ბე ლია ნის მოღ ვა წეო ბა და შე მოქ მე დე ბა, მაგ რამ აქამ დე გა მოუქ ვეყ
ნე ბე ლი წე რი ლე ბი სა და დღიუ რე ბის ტექ სტო ლო გიუ რი კვლე ვა და 
პუბ ლი კა ცია მეც ნიე რებს ახალ შე საძ ლებ ლო ბებს მის ცემს ქარ თვე ლი 
რო მან ტი კო სის ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის კი დევ უფ რო ღრმა და 
მრა ვალ მხრი ვი ანა ლი ზის თვის.

თავი II. დოკუმენტური ჟანრების ისტორიულკულტურული 
მნიშვნელობა

§ 1. დოკუმენტური ჟანრების სპეციფიკა და წარმომავლობა
რამდენადაც სადისერტაციო ნაშრომი ეხება დოკუმენტური ჟან

რის ტექსტებს  პირად წერილებსა და დღიურებს, საჭიროდ მი ვიჩ ნი
ეთ დოკუმენტური ჟანრის მოკლე, ზოგადი მიმოხილვა. პარაგრაფში 
გან ხილულია ისეთი დოკუმენტური ჟანრების სპეციფიკა და წარ მო
მავლობა, როგორიცაა ქრონოგრაფია, ჰაგიოგრაფია, მემუარი, ორა
ტო რია, ეპისტოლე, დღიური, ჩანაწერი, ავტობიოგრაფია, ბიოგრაფია, 
პუბ ლიცისტიკა. 

არ სე ბობს კი დევ არაერ თი სა ხის დო კუ მენ ტუ რი ტექ სტი: გან ცხა
დე ბა, რე კო მენ და ცია, ოქ მი, აქ ტი, ან გა რი ში, შე ნიშ ვნა და სხვა, რომ
ლე ბიც ხში რად გვხვდე ბა მწე რალ თა არ ქი ვებ ში. ისი ნი არ გან გვი ხი
ლავს, რად გან „საქ მია ნი ქა ღალ დე ბის“ კა ტე გო რიას გა ნე კუთ ვნე ბა.

§ 2. დოკუმენტური ჟანრი, როგორც ინფორმაციის წყარო
ამ პა რაგ რაფ ში მი მო ხი ლუ ლია დო კუ მენ ტუ რი ჟან რე ბის  ის ტო

რიულ კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა. ჩვე ნი წარ მოდ გე ნა წარ სუ ლის 
შე სა ხებ იქ მნე ბა ამ ტი პის ტექ სტე ბი დან მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ციე
ბის სა ფუძ ველ ზე. ის ტო რიულ კულ ტუ რუ ლი ღი რე ბუ ლე ბა, ბუ ნებ
რი ვია, მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა სა და მის ჟან რებ საც გააჩ ნია, მაგ რამ, 
მათ გან გან სხვა ვე ბით, დო კუ მენ ტურ ჟან რებს, რო გორც არა ფიქ ციურს 
(nonfiction), აქვს სან დოო ბის უფ რო მა ღა ლი ხა რის ხი. თუ მხატ ვრუ
ლი ნა წარ მოე ბე ბი ეპო ქას, მოვ ლე ნებს, კულ ტუ რულ ფონს მხატ ვრულ 
პრიზ მა ში გარ და ტე ხი ლი ფორ მით ასა ხავს, დო კუ მენ ტუ რი ჟან რე ბი ამ 
ყვე ლა ფერს პირ და პირ რა კურ სში წარ მოა ჩენს. 

მწერ ლის პი რა დი გან ცდე ბი, ფიქ რე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი აისა
ხე ბა რო გორც მხატ ვრულ ნა წე რებ ში, ისე რეა ლის ტურ პრო ზა ში – 
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დღიუ რებ სა და ეპის ტო ლურ მემ კვიდ რეო ბა ში. ეს სხვა დას ხვაგ ვა რი 
ტი პის ტექ სტე ბი გვეხ მა რე ბა არა მხო ლოდ ავ ტო რის ცხოვ რე ბი სა და 
შე მოქ მე დე ბის სრულ ყო ფი ლად აღ ქმა სა და ახა ლი დე ტა ლე ბის და
ზუს ტე ბა ში, არა მედ ცალ კეუ ლი შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სე ბის რე კონ
სტრუქ ცია შიც.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ერ თერთ წე რილ ში მო ცე მუ ლია ინ ფორ
მა ცია ცენ ზუ რის მიერ ლექ სი დან „თა მარ მე ფის სა ხე ბე თა ნიის ეკ
ლე სია ში“ ად გი ლე ბის ამო ღე ბის შე სა ხებ. პოე ტის პი რად ბა რა თებ ში 
გვხვდე ბა ინ ფორ მა ცია პოე მა „სად ღეგ რძე ლოს“ (თავ და პირ ვე ლად 
„ტო ლუ ბა ში“ ერ ქვა) შექ მნის შე მოქ მე დე ბი თი პრო ცე სის შე სა ხე ბაც.

მწე რალ მა საინ ტე რე სო და დახ ვე წი ლი ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ
რეო ბა და ტო ვა. ეს წე რი ლე ბი საოც რად გულ წრფე ლია. ინ ფორ მა ციუ
ლი დატ ვირ თუ ლო ბა გან სა კუთ რე ბით ზრდის მათ მნიშ ვნე ლო ბას 
მწერ ლის ცხოვ რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის კვლე ვის თვის.

§ 3. გრიგოლ ორბელიანის დოკუმენტური ნაწერების მიმართება 
მხატვრულთან

პა რაგ რაფ ში მო ცე მუ ლია მსჯე ლო ბა მწერ ლის დო კუ მენ ტუ რი 
პრო ზის ზო გიერ თი პა სა ჟის მხატ ვრულ ნა წარ მოე ბებ ში ასახ ვის შე
სა ხებ. 1831 წლის დღიურ ში გრი გოლ ორ ბე ლია ნი აღ წერს თბი ლი სი
დან რუ სეთს გამ გზავ რე ბას. ერ თერთ ჩა ნა წერ ში პოე ტი გად მოგ ვცემს 
სვე ტიც ხო ველ ში მე ფე ერეკ ლეს საფ ლა ვის ხილ ვით გა მოწ ვეულ გან
ცდებს. ამ სიტ ყვებს ეხ მია ნე ბა „სად ღეგ რძე ლოს“ ად გი ლი: „დი დე ბა 
ივე რიი სა მას თან მარ ხია სა მა რეს“ და „ია რა ლი სად მი“ მი მარ თვა ერეკ
ლეს ეპო ქის შე სა ხებ: „წარ სულ თა დრო თა, დი დე ბის დრო თა ყოვ ლი 
კე თი ლი თა ნა წა რი ღეს“.

უაღ რე სად საინ ტე რე სო და ემო ციუ რია ბუ ნე ბის აღ წე რე ბი გრი
გოლ ორ ბე ლია ნის იმა ვე დღიურ ში. ანა ნურ ში მი სუ ლი პოე ტი აღ ტა
ცე ბუ ლია სა ნა ხაო ბით. ეს შთა ბეჭ დი ლე ბა გად მო ცე მუ ლია, მოგ ვია ნე
ბით, 1841 წელს და წე რილ ლექ სში „სა ღა მო გა მო სალ მე ბი სა“.

წე რი ლებ შიც გვხვდე ბა მხატ ვრუ ლი პა სა ჟე ბი, რომ ლე ბიც შემდგომ 
ლექ სებ ში აი სა ხე ბა. ერ თერთ უთა რი ღო წე რილ ში, რო მე ლიც, სა ვა
რაუ დოდ, 1870 წლის 21 აგ ვის ტომ დე თა რიღ დე ბა, პოე ტი გად მოს ცემს 
ბე თა ნიის ეკ ლე სია ში თა მარ მე ფის ფრეს კით მოგ ვრილ შთა ბეჭ დი
ლე ბას, რომ ლის გა მო ძა ხი ლია მოგვიანებით, 1877 წელს დაწერილი 
ლექსი „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში“.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის დო კუ მენ ტუ რი ნა წე რე ბი მა ღა ლი მხატ
ვრულ ეს თე ტი კუ რი ღი რე ბუ ლე ბით გა მოირ ჩე ვა. უმაღ ლე სი წო დე
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ბის ოფი ცია ლუ რი პი რე ბი სად მი მი წე რილ ბა რა თებ შიც კი გა მოს ჭვი
ვის მწერ ლის მხატ ვრუ ლი გე მოვ ნე ბა და რო მან ტი კუ ლი ბუ ნე ბა. 

თავი III. გრიგოლ ორბელიანის წერილებისა და დღიურების 
ტექსტოლოგიური კვლევა

§ 1. ხელნაწერი წყაროები და მათი ამოკითხვის სირთულეები
პარაგრაფში საუბარია ხელნაწერის ამოკითხვის სირთულეებსა და 

მათი დაძლევის გზებზე. პირადი წერილები და დღიურები იშვიათად 
იბეჭდება ავტორის სიცოცხლეში. ამიტომ მათი მთავარი წყარო 
ავტოგრაფებია, რომელთა ამოკითხვა სხვადასხვაგვარ პრობლემასთან 
არის დაკავშირებული, როგორიცაა: გაკრული ხელი, სპეციფიკური 
მართლწერა, არტეფაქტის დაზიანება, უხეში გადახაზვაჩასწორებები 
და სხვა. მსგავ სი სირ თუ ლეე ბის და საძ ლე ვად ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა
ნია  ახალი მიდგომების გამოყენება. 

ხელ ნა წე რის სწო რად ამო კით ხვა ტექ სტო ლო გიის ერ თერ თი 
უპირ ვე ლე სი ამო ცა ნაა. ამ მიზ ნის გან სა ხორ ციე ლებ ლად მეც ნიე რე ბი 
სხვა დას ხვა ეპო ქა ში სხვა დას ხვა მე თოდს მი მარ თავ დნენ, მაგ რამ უკა
ნას კნელ წლებ ში ციფ რულ მა ტექ ნო ლო გიებ მა ბევ რად უფ რო გაა ფარ
თო ვა ხელ ნა წერ თა ამო კით ხვის შე საძ ლებ ლო ბე ბი. 

„ტექ სტო ლო გიი სა და გა მო ცე მათ მცოდ ნეო ბის“ სა დოქ ტო რო 
პროგ რა მის ფარ გლებ ში შე მუ შა ვე ბუ ლი იქ ნა მე თო დი, რო მე ლიც ზე
მოთ ჩა მოთ ვლილ ყვე ლა სირ თუ ლეს ით ვა ლის წი ნებს და ხელ ნა წე
რის ამო კით ხვის ეფექ ტურ ხერხს გვთა ვა ზობს, კერ ძოდ,  სხვა დას ხვა 
მიკ რო მე თო დის კომ პლექ სურ გა მო ყე ნე ბას. ვფიქ რობთ, ძა ლიან მნიშ
ვნე ლო ვა ნია არ ქივ ზე მუ შაო ბის დაწ ყე ბის თა ნა ვე, ავ ტო რის ხელ წე რის 
სკრუ პუ ლო ზუ რი შეს წავ ლა, ტი პუ რი და ატი პუ რი ხელ წე რის ცხრი
ლე ბის შედ გე ნა. 

 
§ 1. გამოუქვეყნებელი წერილები და დღიურები

ამ პა რაგ რაფ ში გან ხი ლუ ლია გა მოუქ ვეყ ნე ბე ლი წე რი ლე ბი სა და 
დღიუ რე ბის მნიშ ვნე ლო ბა ტექ სტო ლო გიუ რი და ლი ტე რა ტუ რათ
მცოდ ნეო ბი თი კვლე ვე ბის თვის. მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ ნაშ რომ ზე 
მუ შაო ბის დაწ ყე ბამ დე გრი გოლ ორ ბე ლია ნის 535 წე რი ლი იყო აკა დე
მიუ რად გა მო ცე მუ ლი, ჯერ კი დევ მრავ ლად იყო გა მოუქ ვეყ ნე ბე ლიც 
და აქ ტიუ რად ჩა ვერ თეთ ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის VIIIIX ტო
მე ბის მო სამ ზა დებ ლად წარ მოე ბულ კვლე ვებ ში. 

ახალ წე რი ლებ შიც, ისე ვე რო გორც უკ ვე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლებ ში, 
მრა ვა ლი საინ ტე რე სო ინ ფორ მა ციაა და ცუ ლი არა მხო ლოდ გრი გოლ 
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ორ ბე ლია ნის ცხოვ რე ბი სა და მოღ ვა წეო ბის, არა მედ იმ ჟა მინ დე ლი სო
ცია ლურ კულ ტუ რუ ლი ყო ფი სა და ქვე ყა ნა ში თუ ქვეყ ნის გა რეთ მიმ
დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ. 

ზუგ დი დის სა ხელ მწი ფო ის ტო რიულ ეთ ნოგ რა ფიულ მუ ზეუმ
ში და ცულ მა იო ნა მეუ ნარ გიას არ ქივ მა შე მოგ ვი ნა ხა დღიუ რის დაუ
თა რი ღე ბე ლი ფრაგ მენ ტი. ავ ტოგ რაფს, სხვა უც ნობ ხელ ნა წე რებ თან 
ერ თად, სო ლო მონ ცაიშ ვილ მა მიაკ ვლია და სტა ტია ში „გრი გოლ 
ორ ბე ლია ნის უც ნო ბი ავ ტოგ რა ფე ბი“ აღ ნიშ ნა, რომ ავ ტოგ რა ფი წარ
მოად გენს 1839 წლის დღიუ რის ფრაგ მენტს, სა დაც აღ წე რი ლია პოე
ტის თავ გა და სა ვა ლი და ღეს ტნის ფრონ ტზე. მიუ ხე და ვად ამი სა, 1959 
წლის გა მო ცე მის შემ დგენ ლებს ეს ფრაგ მენ ტი, სა ვა რაუ დოდ, გა მორ
ჩათ და წიგ ნში არ შეუ ტა ნიათ. ამ დე ნად, ის დღიუ რის სა ხის ერ თა
დერ თი ჩა ნა წე რია, რო მე ლიც მწერ ლის თხზუ ლე ბა თა კრე ბუ ლებ ში 
არ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლა. ეს ფრაგ მენ ტი მნიშ ვნე ლო ვა ნია იმ თვალ საზ რი
სი თაც, რომ ავ სებს ხელ ნა წერ თა ეროვ ნულ ცენ ტრში და ცუ ლი დღიუ
რი სა და ნი კო ლოზ ტი მერ მა ნი სად მი გაგ ზავ ნი ლი წე რი ლის ინ ფორ მა
ციას, რი თაც იმ პე რიო დის მოვ ლე ნე ბის საერ თო სუ რათს ქმნის.

§ 3. ჟანრის იდენტიფიკაციის მნიშვნელობა აკადემიური 
გამოცემისთვის

აკა დე მიურ გა მო ცე მა ში ტექ სტებს ჟან რობ რივ ქრო ნო ლო გიუ
რი პრინ ცი პით ვა ლა გებთ, ამი ტომ აუ ცი ლე ბე ლია, სწო რად გა ნი საზ
ღვროს, რო მელ ჟანრს ეკუთ ვნის ესა თუ ის ნა წარ მოე ბი. 1959 წელს 
და ბეჭ დილ თხზუ ლე ბა თა სრულ კრე ბულ ში, ორი გი ნა ლუ რი პრო ზის 
რუბ რი კა ში ცალ კე გან ყო ფი ლე ბად არის გა მო ყო ფი ლი „მხატ ვრუ ლი ეს
კი ზე ბი“, რო მელ შიც და ბეჭ დი ლია ოთ ხი ტექ სტი: „ან ...დმი“, „ნ. ე. მ.“, 
„ზამ თრი სა ქა რი გრია ლებს“ და „ან ბა ვი რი გის ღოშ პი ტალ ში ნათქვა მი“. 

პირ ვე ლი მათ გა ნი და წე რი ლია 1824 წელს და მას ში გად მო ცე მუ
ლია გრი გოლ ორ ბე ლია ნის გან ცდე ბი სახ ლი დან წას ვლა სა და სამ
ხედ რო სამ სა ხუ რის დაწ ყე ბას თან და კავ ში რე ბით. ტექ სტის სა თაუ რად 
გა მო ტა ნი ლი მი მარ თვის ფორ მა „ან დმი“ და და სას რუ ლი  „ნე ტარ 
წე რილ სა შენ სა ძა ლედ ვას მო ცე მად ჩემ და წარ სრუ ლი სა ბედ ნიე რე
ბი სა და გამ ქრა ლი სა ჩე მი სა თა ვი სუფ ლე ბი სა უკ მოქ ცე ვად. მშვი დო
ბით!“  გვა ფიქ რე ბი ნებს, რომ ეს უნ და იყოს პი რა დი წე რი ლი და არა 
მხატ ვრუ ლი ეს კი ზი.

მეო რე ტექ სტი მიე მარ თე ბა ნი ნო და ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძეებ სა და 
მა ნა ნა ერის თავ ორ ბე ლიანს. მი მარ თვის ფორ მე ბი მიგ ვა ნიშ ნებს, რომ 
ესეც პი რა დი წე რი ლია და არა მხატ ვრუ ლი ეს კი ზი. 
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მე სა მე ტექ სტში მწე რა ლი, თა ვი სი მწუ ხა რე გან ცდე ბის გად მო
ცე მი სას, პირ ვე ლი პი რის მრავ ლო ბითს იყე ნებს, რაც მას თან ერ თად 
ვინ მე კონ კრე ტულ პირს კი არ უნ და გუ ლის ხმობ დეს, არა მედ მიგ ვა
ნიშ ნებ დეს ზო გა და და მია ნურ მოვ ლე ნებ ზე. ტექ სტის სტი ლი მხატ
ვრუ ლია, მაგ რამ ასე თი შე და რე ბე ბი გვხვდე ბა გრი გოლ ორ ბე ლია ნის 
დღიუ რებ შიც. 

მეოთ ხე ტექსტს აქვს გა მოკ ვე თი ლი სიუ ჟე ტი. მას ში აღ წე რი ლია 
ლიტ ვუ რი ამ ბა ვი, შეიძ ლე ბა, რეა ლურ ის ტო რია ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ან 
მთლია ნად შეთ ხზუ ლი. სა თაუ რი მიგ ვი თი თებს, რომ მწე რალ მა ეს ამ
ბა ვი რი გის ჰოს პი ტალ ში მოის მი ნა და ჩაი წე რა. მსგავ სი მო ნათ ხრო ბე
ბი უხ ვად არის მის დღიუ რებ შიც და, შე სა ბა მი სად, არც ეს უკა ნას კნე
ლი ტექ სტი მიგ ვაჩ ნია ორი გი ნა ლურ მხატ ვრულ ეს კი ზად. 

ვფიქ რობთ, რომ გრი გოლ ორ ბე ლიანს ორი გი ნა ლუ რი პრო ზაუ ლი 
მხატ ვრუ ლი ტექ სტე ბი არ დაუ წე რია. იგი ქმნი და  მხო ლოდ დო კუ მენ
ტურ პრო ზას. შე სა ბა მი სად, ამ ოთ ხი თხზუ ლე ბი დან ორი უნ და იბეჭ
დე ბო დეს პი რა დი წე რი ლე ბის, ორი კი  ჩა ნა წე რე ბის გან ყო ფი ლე ბა ში.

§ 4. წერილების დათარიღება
პა რაგ რაფ ში აღ წე რი ლია და თა რი ღე ბის სირ თუ ლეე ბი და ის მე თო

დე ბი, რომ ლე ბიც წე რი ლე ბის და სა თა რი ღებ ლად გა მო ვი ყე ნეთ. და თა
რი ღე ბა ტექ სტო ლო გიუ რი კვლე ვე ბის ერ თერ თი უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი 
მი მარ თუ ლე ბაა, რომ ლის შე დე გე ბი სა გუ ლის ხმოა შემ დგო მი ტექ სტო
ლო გიუ რი და ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნეო ბი თი კვლე ვე ბის თვი საც. მა სა
ლის ქრო ნო ლო გიუ რად გან თავ სე ბა აკა დე მიუ რი გა მო ცე მის ერ თერ თი 
მთა ვა რი პრინ ცი პია. ამ პრინ ცი პით ლაგ დე ბა ტექ სტე ბი და ინ ფორ მა ცია 
რო გორც თხზუ ლე ბა თა სა მეც ნიე რო კრე ბუ ლებ ში, ისე მწერ ლის ცხოვ
რე ბი სა და შე მოქ მე დე ბის მა ტია ნე ში და, ბუ ნებ რი ვია, რომ ამ პრინ ცი
პით გან ლა გე ბა ვერ მოხ დე ბა ტექ სტე ბის და თა რი ღე ბის გა რე შე.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის ახალ გა
მო ცე მა ში წე რი ლე ბის და თა რი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ და ციფ რუ ლი 
კორ პუ სე ბის მეშ ვეო ბით. ხში რად გვჭირ დე ბა ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც 
უკავ შირ დე ბა სა მო ქა ლა ქო ან საეკ ლე სიო კა ლენ დარს, ამი ტომ აუ ცი
ლებ ლად უნ და გვქონ დეს მო ნიშ ნუ ლი ელექ ტრო ნუ ლი გვერ დე ბი, სა
დაც სან დო სა მო ქა ლა ქო და საეკ ლე სიო კა ლენ დრე ბია. 

თა რი ღის და სად გე ნად ვი ყე ნებ დით შემ დე გი სა ხის ინ ფორ მა ციას: 
ქა ღალ დის ტიპს, ჭვირ ნი შანს, მელ ნის ფერს, ში ნაარ სობ რი ვი მო ნა ცე
მე ბის შე და რე ბას; წე რილ ში მოყ ვა ნილ ის ტო რიულ ან კულ ტუ რულ
სა ზო გა დოებ რივ ფაქ ტებს; მოხ სე ნიე ბულ პირ თა და ბა დე ბა გარ დაც ვა
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ლე ბი სა და სა ხე ლო ბის დღეს, ქორ წი ნე ბისა თუ ოჯახ ში მომ ხდა რი სხვა 
მოვ ლე ნე ბის თა რიღს; კონ კრე ტუ ლი პი რის მიერ გარ კვეუ ლი თა ნამ დე
ბო ბის და კა ვე ბის ან მი სი და ტო ვე ბის წლებს; ად რე სა ტის ან ად რე სან
ტის ად გილ მდე ბა რეო ბას; გა რე შე წყა როებს, მათ შო რის: დღიუ რე ბის 
ჩა ნა წე რებს, სხვა თა წე რი ლებს, მო გო ნე ბებ სა და სხვა დო კუ მენ ტებს.

თა რი ღის დად გე ნა ტექ სტო ლო გიუ რი მეც ნიე რე ბის თვის მე ტად 
აქ ტუა ლუ რი სა კით ხია. იგი შემ დგო მი კვლე ვე ბის საყ რდე ნია და  სა
შუა ლე ბას იძ ლე ვა, სწო რად იქ ნას გააზ რე ბუ ლი რო გორც მწერ ლის, 
ისე მი სი შე მოქ მე დე ბის მნიშ ვნე ლო ბა თა ნად როულ ლი ტე რა ტუ რულ 
თუ სა ზო გა დოებ რივ გა რე მო ში.

§ 5. ადრესატებისა და მოხსენიებულ პირთა იდენტიფიკაცია
ამ პა რაგ რაფ ში მი მო ვი ხი ლეთ პირ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბას თან და

კავ ში რე ბუ ლი კვლე ვის მე თო დე ბი და ტექ ნო ლო გიე ბი. სა ნამ სა კით ხის 
შეს წავ ლას და ვიწ ყებ დით, გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ეპის ტო ლუ რი მემ
კვიდ რეო ბის წი ნა ტო მებ ში უკ ვე ჩა ტა რე ბუ ლი იყო სა ფუძ ვლია ნი ტექ
სტო ლო გიუ რი კვლე ვე ბი და, შე სა ბა მი სად, შე მუ შა ვე ბუ ლი იყო კვლე
ვი თი სტრა ტე გიე ბი, რა მაც საგ რძნობ ლად გაგ ვიიო ლა ეს პრო ცე სი. 

ხში რად წე რილ ში პი როვ ნე ბა მხო ლოდ გვა რით არის ნახ სე ნე
ბი და კონ ტექ სტი დან ჩანს მი სი პრო ფე სია ან თა ნამ დე ბო ბა. ამ შემ
თხვე ვა ში პი რის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ში ძა ლიან გვეხ მა რე ბო და ცნო ბა
რი „Кавказский Календарь“. ზოგ ჯერ პი რი მოხ სე ნიე ბუ ლია მხო ლოდ 
თა ნამ დე ბო ბი თა და არა გვარ სა ხე ლით. რო დე საც ეს თა ნამ დე ბო ბა 
დროის ერთ მო ნაკ ვეთ ში მხო ლოდ ერთ ადა მიანს შეიძ ლე ბა ეჭი როს, 
პი რის ვი ნაო ბის დად გე ნა ხერ ხდე ბა. თუ გვარს უკავ შირ დე ბა რაი მე 
მოვ ლე ნა, მიუ ხე და ვად იმი სა, რომ წე რილ ში არ ჩანს პი რის ზუს ტი ვი
ნაო ბა, ნახ სე ნე ბი ფაქ ტი გვეხ მა რე ბა მის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ში.

იმ შემ თხვე ვა ში, თუ პი როვ ნე ბე ბი ისე თი მი ნიშ ნე ბე ბით არიან მოხ
სე ნიე ბულ ნი, რო გო რი ცაა რო მე ლი მე პი რის მეუღ ლე, შვი ლი, ოჯა ხის 
წევ რი, აკა დე მიუ რი გა მო ცე მის კო მენ ტარ ში მათ შე სა ხებ ინ ფორ მა ცია 
და კონ კრე ტე ბუ ლი უნ და იყოს. ეს ტექ სტო ლო გის კვლე ვის სფე როა და, 
შე სა ბა მი სად, ჩვენც ყვე ლა ასეთ პირ თან და კავ ში რე ბით მაქ სი მა ლუ რად 
მო ვი ძიეთ ინ ფორ მა ცია. ცნო ბე ბის მო პო ვე ბა ში ძა ლიან დაგ ვეხ მა რა გე
ნეა ლო გიუ რი ნუს ხე ბი, თუმ ცა რამ დე ნი მე უზუს ტო ბამ დაგ ვარ წმუ ნა, 
რომ აუ ცი ლე ბე ლია მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ციის შე მოწ მე ბა.

დღიუ რე ბის საერ თო მო ცუ ლო ბა ბევ რად უფ რო მცი რეა, ვიდ რე 
წე რი ლე ბი სა, მაგ რამ მათ ში ნახ სე ნებ პირ თა გარ კვეუ ლი რაო დე ნო ბა 
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და უდ გე ნე ლი იყო და კო მენ ტარ ში მა თი ვი ნაო ბა მხო ლოდ გრი გოლ 
ორ ბე ლია ნის ტექ სტში არ სე ბუ ლი მი ნიშ ნე ბის მი ხედ ვით იყო გა მო ტა
ნი ლი. ამ პირ თა ვი ნაო ბის და სად გე ნად სხვა დას ხვა მე თო დის გა მო ყე
ნე ბა მოგ ვიხ და. 

მწერ ლის დო კუ მენ ტუ რი ნა წე რე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
სრულ ყო ფი ლი ვერ იქ ნე ბა მათ ში მოხ სე ნიე ბულ პირ თა იდენ ტი ფი
ცი რე ბის გა რე შე. ამი ტომ დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს იმის გარ კვე ვას, 
თუ ვინ იგუ ლის ხმე ბა ამა თუ იმ წე რილ ში ნახ სე ნებ სა ხელ ში, გვარ ში, 
მეტ სა ხელ ში, სა ზო გა დო სა ხელ სა თუ ნაც ვალ სა ხელ ში. 

§ 6. გეოგრაფიულ სახელთა ამოკითხვა და იდენტიფიკაცია
პა რაგ რაფ ში გან ხი ლუ ლია წე რი ლებ სა და დღიუ რებ ში მოყ ვა ნი

ლი გეოგ რა ფიუ ლი სა ხე ლე ბის ამო კით ხვის სირ თუ ლეე ბი. ტექ სტებ ზე 
მუ შაო ბი სას ერ თერთ სე რიო ზულ პრობ ლე მას ქმნის გეოგ რა ფიუ ლი 
ტო პო ნი მე ბის ამო კით ხვა და იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რად გან მათ ში უამ რა
ვი წვრი ლი, ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი და თან დღეი სათ ვის უკ ვე სა ხელ შეც
ვლი ლი და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტია ნახ სე ნე ბი. საინ ფორ მა ციო ბა ზე ბის 
გა მო ყე ნე ბი სას ხელს გვიშ ლის ქარ თულ და რუ სულ და წე რი ლო ბებ ში 
შეუ სა ბა მო ბე ბი. პირ თა სა ხე ლე ბი, გვა რე ბი და ტო პო ნი მე ბი რუ სუ ლად 
და ქარ თუ ლად ხში რად სხვა დას ხვაგ ვა რად გა მოით ქმის. ამი ტომ წე რი
ლე ბის კო მენ ტი რე ბი სას ალ ღო თი ვხვდე ბო დით, რო მე ლი გეოგ რა ფიუ
ლი სა ხე ლი იგუ ლის ხმე ბო და ამა თუ იმ კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში, ან 
რო გორ შეიძ ლე ბო და და წე რი ლი ყო ის რუ სუ ლად. თი თოეუ ლი ასე თი 
ტო პო ნი მის და სად გე ნად გვიხ დე ბო და ხან გრძლი ვი კვლე ვის ჩა ტა რე ბა, 
ყვე ლა შე საძ ლო და წე რი ლო ბის წარ მოდ გე ნა და შე მოწ მე ბა, არ სე ბობ და 
თუ არა ასე თი და სა ხე ლე ბის გეოგ რა ფიუ ლი პუნ ქტე ბი. თუ რო მე ლი მე 
დაემ თხვეო და, შემ დეგ ვარ კვევ დით, შეიძ ლე ბო და თუ არა, რომ მო ცე
მულ კონ ტექ სტში ის ყო ფი ლი ყო ნა გუ ლის ხმე ბი. 

§ 7. საკომენტარო მასალის მომზადება
ამ ნა წილ ში საუ ბა რია თხზუ ლე ბა თა აკა დე მიუ რი გა მო ცე მის სა მეც

ნიე რო აპა რატ ში კო მენ ტა რის დარ თვის აუ ცი ლებ ლო ბის შე სა ხებ. წე
რი ლებ სა და დღიუ რებ ში ხში რად გვხვდე ბა ისე თი ფრა ზე ბი, რომ ლებ
საც სჭირ დე ბა კო მენ ტი რე ბა, რომ მკით ხვე ლის თვის გა სა გე ბი გახ დეს, 
რა იგუ ლის ხმე ბა ამა თუ იმ მოვ ლე ნა ში, რთუ ლად მი სახ ვედრ პა საჟ ში.

ხში რად გვიხ დე ბა წე რი ლებ ში მოყ ვა ნი ლი არა მარ ტო სა ქარ თვე
ლო ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის, არა მედ საზ ღვარ გა რე თის ის ტო რიუ
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ლი ფაქ ტე ბის კო მენ ტი რე ბაც. ზოგ ჯერ კო მენ ტარს ვა კე თებთ ორი ინ
ფორ მა ციის კვლე ვა შე და რე ბის სა ფუძ ველ ზე.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნი წე რი ლებ სა და დღიუ რებ ში საუბ რობს პრო
ზაულ ან პოე ტურ ნა წარ მოე ბებ ზე, პიე სებ ზე, საო პე რო თუ თეატ რა
ლურ წარ მოდ გე ნებ ზე. ტექ სტის სრულ ყო ფი ლად აღ საქ მე ლად მკით
ხველს სჭირ დე ბა ინ ფორ მა ცია მათ ავ ტო რებ ზე. რამ დე ნა დაც საქ მე 
ეხე ბა თით ქმის ორი საუ კუ ნის წი ნან დელ ამ ბებს, თი თოეუ ლი მათ გა
ნის გა სარ კვე ვად სა გან გე ბო კვლე ვა იყო საჭირო.

§ 8. ავტორისეული შეცდომები და მათი ამოკითხვის სირთულეები
რო გორც პი რად წე რი ლებ ში, ისე დღიუ რებ შიც გვხვდე ბა მე ქა ნი

კუ რი შეც დო მე ბი და ის ტო რიუ ლი ფაქ ტე ბის არა ზუს ტად მოხ სე ნიე
ბის შემ თხვე ვე ბიც. ამ სა ხის ლაფ სუ სე ბი ძა ლიან არ თუ ლებს კვლე ვას 
და უამ რა ვი მა სა ლის გაც ნო ბა და და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ციის შე მო ტა
ნაა სა ჭი რო იმის და სა სა ბუ თებ ლად, რომ ნამ დვი ლად შეც დო მას თან 
გვაქვს საქ მე. 

ამ პა რაგ რაფ ში მოყ ვა ნი ლი გვაქვს მწერ ლი სეუ ლი შეც დო მე ბის 
მა გა ლი თე ბი. ხში რად გვა რი სა და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა
ციის მი ხედ ვით მივ დი ვართ დას კვნამ დე, რომ გრი გოლ ორ ბე ლიანს 
იგი არას წო რად აქვს და წე რი ლი. წე რი ლებ ში არ სე ბულ შეც დო მებს 
ვას წო რებთ კვლე ვე ბი დან გა მომ დი ნა რე, მაგ რამ მა ნამ დე არ გა მოვ
თქვამთ მო საზ რე ბას, სა ნამ არ დავ რწმუნ დე ბით, რომ ნამ დვი ლად ის 
პი რია ნახ სე ნე ბი, რო მე ლიც ჩვენ ვი ვა რაუ დეთ.

§ 9. სხვა პირთა მიერ გრიგოლ ორბელიანისთვის გაგზავნილ 
წერილებში დაცული ინფორმაციის მნიშვნელობა

არა მხო ლოდ გრი გოლ ორ ბე ლია ნის წე რი ლე ბის, არა მედ სხვა თა 
მიერ მის თვის გაგ ზავ ნი ლი ბა რა თე ბის, მო გო ნე ბე ბი სა და ჩა ნა წე რე ბის 
კვლე ვის შე დე გა დაც მჟღავ ნდე ბა მრა ვა ლი უც ნო ბი ფაქ ტი, რო მე ლიც 
აზუს ტებს მწერ ლის ბიოგ რა ფია სა თუ შე მოქ მე დე ბით მემ კვიდ რეო ბას. 
ეს კი დევ ერ თხელ ცხად ყო სხვა დას ხვა არ ქივ სა თუ მუ ზეუმ ში გრი გოლ 
ორ ბე ლია ნი სად მი მი წე რი ლი ბა რა თე ბის შეს წავ ლამ. აღ ნიშ ნუ ლი ბა რა
თე ბის უმე ტე სო ბა დღემ დე გა მოუქ ვეყ ნე ბე ლია, თუმ ცა პოე ტის თვის 
გაგ ზავ ნი ლი წე რი ლე ბის ბეჭ დვა მის სი ცოც ხლე ში ვე დაიწ ყო.

სხვა თა წე რი ლებს დი დი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს იმ თვალ საზ რი სი
თაც, რომ გვაწ ვდის ინ ფორ მა ციას მწერ ლის ჩვე ნამ დე არ მოღ წეუ ლი 
ბა რა თე ბის შე სა ხებ. ეს ბა რა თე ბი სა ყუ რად ღე ბოა არა მარ ტო მოვ ლე
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ნე ბის თა რი ღე ბის და სად გე ნად და სა კო მენ ტა როდ, არა მედ მათ ში 
მოხ სე ნიე ბუ ლი პი რე ბი და მა თი თა ნამ დე ბო ბე ბი შე საძ ლე ბელს ხდის 
პირ თა იდენ ტი ფი ცი რე ბას ან ვი ნაო ბის და ზუს ტე ბას, ასე ვე საკ ვლე ვი 
პი როვ ნე ბი სად მი მა თი ურ თიერ თმი მარ თე ბის დად გე ნას. 

თავი IV. წერილებისა და დღიურების პუბლიკაციასთან 
დაკავშირებული საგამომცემლო კვლევები

§ 1. გრიგოლ ორბელიანის ცალკეული წერილების პუბლიკაციები
პა რაგ რაფ ში მო ცე მუ ლია ინ ფორ მა ცია გრი გოლ ორ ბე ლია ნის 

წე რი ლე ბის პუბ ლი კა ციე ბის შე სა ხებ. მწერ ლის თა ნა მედ რო ვეებ მა 
მწერ ლის ბა რა თე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბა მი სი გარ დაც ვა ლე ბი დან მა ლე ვე 
დაიწ ყეს. პირ ვე ლად 1883 წლის 7 სექ ტემ ბე რის გა ზეთ „დროე ბა ში“ გა
მოქ ვეყ ნდა პოე ტის მიერ 1875 წლის აპ რილ ში გაგ ზავ ნი ლი ორი წე
რი ლი ია კინ თე ალექ სი მეს ხიშ ვი ლი სად მი, 1885 წლის 5 სექ ტემ ბერს 
იმა ვე გა ზეთ ში დაი ბეჭ და პოე ტის ორი წე რი ლი ეკა ტე რი ნე ჭავ ჭა ვა ძე 
და დია ნი სად მი.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის პირ ველ მა ბიოგ რაფ მა  იო ნა მეუ ნარ გიამ 
ნაშ რო მის „ცხოვ რე ბა და ღვაწ ლი გრი გოლ ორ ბე ლია ნი სა“ წე რა მწერ
ლის სი ცოც ხლე ში, 1879 წელს დაიწ ყო და პირ ვე ლად 19041905 წლე
ბის ჟურ ნალ „მოამ ბის“ ნომ რებ ში გა მოაქ ვეყ ნა. მან ეს ბიოგ რა ფია პოე
ტის მო ნათ ხრობ სა და წე რი ლებ ზე აა გო და მას ში მოიყ ვა ნა წე რი ლე ბი 
რო გორც სრუ ლი სა ხით, ისე ფრაგ მენ ტუ ლად. 

19361937 წლებ ში, აკა კი გა წე რე ლიას რე დაქ ციი თა და შე ნიშ
ვნე ბით, გა მოი ცა გრი გოლ ორ ბე ლია ნის წე რი ლე ბის ორ ტო მეუ ლი. 
გა მო ცე მამ გააერ თია ნა იმ დროის თვის მიკ ვლეუ ლი ყვე ლა ქარ თუ
ლი ბა რა თი, მაგ რამ რამ დე ნა დაც ეს მა სა ლა სხვა დას ხვა სა ცავ ში იყო 
გაბ ნეუ ლი, შემ დე გაც გაგ რძელ და ახ ლად გა მოვ ლე ნი ლი წე რი ლე ბის 
ცალ კეუ ლი პუბ ლი კა ციე ბი.

§ 2. გრიგოლ ორბელიანის წერილების ორტომეული
ამ პა რაგ რაფ ში გან ხი ლუ ლია პოე ტის წე რი ლე ბის პირ ვე ლი გა მო

ცე მა. გრი გოლ ორ ბე ლიან მა უმ დიდ რე სი ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო
ბა და ტო ვა. ამ მემ კვიდ რეო ბის მეც ნიე რუ ლი შეს წავ ლი სა და გა მო ცე
მის საქ მეს, ისე ვე რო გორც თხზუ ლე ბე ბის გა მო ცე მას, უდი დე სი ამა გი 
დას დო აკა კი გა წე რე ლიამ. მან 1936 წელს გა მოს ცა პოე ტის წე რი ლე ბის 
I ტო მი, რო მელ შიც შე ვი და 18321850 წლებ ში და წე რი ლი 157 წე რი ლი, 
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1937 წელს კი  II ტო მი, რო მელ შიც გაერ თიან და 18511859 წლე ბის 
226 ბა რა თი. ამ რი გად, ორი ვე ტომ ში 383 წე რი ლი დაი ბეჭ და. ბარათების 
უმ რავ ლე სო ბის თვის ეს გამოცემა პირ ვე ლი პუბ ლი კა ცია იყო.

აკა კი გა წე რე ლიას გრი გოლ ორ ბე ლია ნის წე რი ლე ბის გა მო ცე მა სამ 
ტო მად ჰქონ და ჩა ფიქ რე ბუ ლი. III ტომ ში ის ვა რაუ დობ და 18601883 
წლე ბის (სა მო ქა ლა ქო პე რიო დის) წე რი ლე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბას, აგ რეთ ვე 
და მა ტე ბის სა ხით იმა ვე ტომ ში გა მორ ჩე ნი ლი, დაუ თა რი ღე ბე ლი ბა
რა თე ბის და ბეჭ დვას. ქარ თუ ლი წე რი ლე ბის შემ დეგ, მკვლე ვა რი გეგ
მავ და ქარ თულ ენა ზე და წე რი ლი დღიუ რე ბი სა და რუ სულ ენა ზე არ
სე ბუ ლი ოფი ცია ლუ რი და კერ ძო წე რი ლე ბის გა მო ცე მას, რო მელ საც 
სე რიის IVV ტო მე ბი დაეთ მო ბო და. გარ კვეუ ლი მი ზე ზე ბის გა მო, ეს 
ჩა ნა ფიქ რი ვერ გან ხორ ციელ და.

§ 3. ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიური გამოცემა და მისი 
მეცნიერული კონცეფცია

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის წე რი ლე ბის სრულ ყო ფი ლად გა მო ცე მა რამ
დე ნი მე ათეუ ლი წლის შემ დეგ გახ და შე საძ ლე ბე ლი. 2010 წელს ია კობ 
გო გე ბაშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თე ლა ვის სა ხელ მწი ფო უნი ვერ სი ტეტ მა 
და იწ ყო პროექ ტის „XIXXX საუ კუ ნეე ბის ქარ თველ მწე რალ თა ეპის
ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბა“ გან ხორ ციე ლე ბა. დღეის თვის გა მო ცე მუ
ლია 8 ტო მი, რო მე ლიც მწერ ლის 727 წე რილს აერ თია ნებს. ეს გამოცემა 
წარ მოგვიდგენს ეპისტოლური მემკვიდრეობის აკადემიურად გა მო
ცე მის საინტერესო კონცეფციას და აქვს გამოსაცემი მასალის სპე ცი
ფი კასთან მაქსიმალურად მორგებული სამეცნიერო აპარატი.

ტექ სტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ავ ტოგ რა ფის სა ხი თაა ჩვე ნამ დე მოღ
წეუ ლი და ბევ რი მათ გა ნი პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნდა. შე სა ბა მი სად, ჩა
ტა რე ბუ ლია მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტექ სტო ლო გიუ რი კვლე ვე ბი: ამო კით
ხვა, ატ რი ბუ ცია, და თა რი ღე ბა, პირ თა იდენ ტი ფი კა ცია. რუ სუ ლი 
წე რი ლე ბი გა მო ცე მა ში და ბეჭ დი ლია ძი რი თად ტექ სტად, ხო ლო ქარ
თუ ლი თარ გმა ნე ბი მათ შემ დეგ არის წარ მოდ გე ნი ლი. 

აკა კი გა წე რე ლიას შედ გე ნილ ორ ტო მეულ ში ძა ლიან ბევ რი წე რი
ლია, რო მელ საც ავ ტო რის მიერ მი თი თე ბუ ლი ჰქონ და მხო ლოდ თა
რი ღი და არ იყო მი წე რი ლი წე ლი. უმე ტეს შემ თხვე ვა ში, გა მომ ცე მელს 
სწო რად ჰქონ და დო კუ მენ ტი და თა რი ღე ბუ ლი, მაგ რამ არ სად იყო 
არ გუ მენ ტი რე ბა იმას თან და კავ ში რე ბით, თუ რას ეყ რდნო ბო და ეს 
კვლე ვა. ამი ტომ აკა დე მიუ რი გა მო ცე მის მომ მზა დებ ლებს მოუხ დათ 
არ გუ მენ ტე ბის მო ძიე ბა და ვა რაუ დე ბის გამ ყა რე ბა. ეს ფაქ ტობ რი ვად 
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ხე ლა ხა ლი და თა რი ღე ბა იყო, რად გან რამ დე ნი მე შემ თხვე ვა ში თა რი
ღის კო რექ ტი რე ბაც გახ და სა ჭი რო. 

ტო მებ ში სა მეც ნიე რო აპა რა ტი წარ მოდ გე ნი ლია კო მენ ტა რე ბით, 
პირ თა და გეოგ რა ფიულ სა ხელ თა ანო ტი რე ბუ ლი სა ძიებ ლე ბი თა და 
ლექ სი კო ნით. გა მო ცე მა ში სრულ ყო ფი ლად არის და ცუ ლი ავ ტო რი
სე უ ლი სტი ლი, ორ თოგ რა ფია, პუნ ქტუა ცია და აბ ზა ცე ბი, გარ და იმ 
შემ თხვე ვე ბი სა, სა დაც კალ მის მიე რი ლაფ სუ სე ბია და ფიქ სი რე ბუ ლი. 
ავ ტო რის თვის და მა ხა სია თე ბე ლი, ენობ რი ვად გაუ მარ თა ვი ფრა ზე ბი 
შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია.

პას პორ ტებ ში მო ცე მუ ლია სრუ ლი ინ ფორ მა ცია წე რი ლის შესახებ 
და იგი გა ნა წი ლე ბუ ლია შემ დეგ რუბ რი კებ ში: ხელნაწერი/ავტოგრაფი, 
თარიღი და ადგილი, ხელმოწერა, ადრესატისადმი მიმართვის ფორ
მა, ავტოგრაფის ან ასლის აღწერილობა, ადრესატის მისამართი, შე
ნიშ ვნები, პირველი პუბლიკაცია, დათარიღება. კო მენ ტა რე ბის შემ დეგ 
გა მო ცე მას ერ თვის პირ თა და გეოგ რა ფიულ სა ხელ თა ანო ტი რე ბუ ლი 
სა ძიებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ან ბა ნურ რიგ ზეა და ლა გე ბუ ლი. ლექ სი კონ
ში გარ და ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა, ასა ხუ ლია სა საუბ რო ფორ მე ბი, რუ სი
ციზ მე ბი და უც ხო წარ მო მავ ლო ბის სიტ ყვე ბი.

 გრი გოლ ორ ბე ლია ნის ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის ტო მე ბის 
თან მხლე ბი ტექ სტო ლო გიუ რი რუბ რი კე ბი მნიშ ვნე ლო ვან და სა ფუძ
ვლიან კვლე ვა თა შე დე გებს წარ მოად გენს. ეს რუბ რი კე ბი გა მო ცე მის 
გან ხორ ციე ლე ბის პრო ცეს ში თან და თან იხ ვე წე ბო და და სა ბო ლოოდ 
მიი ღო ისე თი სა ხე, რო მე ლიც სრულ ყო ფი ლად აკ მა ყო ფი ლებს აკა დე
მიუ რი გა მო ცე მის მოთ ხოვ ნებს. 

§ 4. გრიგოლ ორბელიანის წერილების აკადემიური გამოცემის 
ისტორიულკულტურული ღირებულება

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის მოღ ვა წეო ბა მრა ვალ მხრი ვია და მჭიდ რო 
კავ შირ შია XIX საუ კუ ნის ქარ თულ ყო ფას თან. მი სი ეპის ტო ლუ რი 
ნააზ რე ვის თავ მოყ რით იქ მნე ბა ეპო ქის არაჩ ვეუ ლებ რი ვი რეა ლის ტუ
რი სუ რა თი, ცოც ხა ლი სა ხეე ბი თა და ახ ლო დან და ნა ხუ ლი მოვ ლე
ნებით.

და ღეს ტან ში სამ ხედ რო სამ სა ხუ რის დას რუ ლე ბის შემ დეგ, გრი
გოლ ორ ბე ლია ნი სხვა დას ხვა ად მი ნის ტრა ციულ თა ნამ დე ბო ბა ზე მუ
შა ობ და სა ქარ თვე ლო ში და აქ ტიურ მო ნა წი ლეო ბას იღებ და არა მარ ტო 
სა ქარ თვე ლოს, არა მედ კავ კა სიის მარ თვა ში. ამ პე რიოდ ში მწე რა ლი 
ხში რად უგ ზავ ნი და წე რი ლებს კავ კა სიის მე ფის ნაც ვლებს  ალექ სან
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დრე ბა რია ტინ სკი სა და მი ხეილ რო მა ნოვს. ეს ვრცე ლი მოხ სე ნე ბე ბი 
თუ მოკ ლე შეტ ყო ბი ნე ბე ბი მნიშ ვნე ლო ვან ინ ფორ მა ციას იძ ლე ვა კავ
კა სი ა სა თუ ზო გა დად რუ სე თის იმ პე რია ში გან ვი თა რე ბუ ლი ის ტო რი
ულ პო ლი ტი კუ რი მოვ ლე ნე ბი სად მი მწერ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა ზე. 

სხვა ად რე სა ტე ბი სად მი წე რი ლებ ში გა მოთ ქმუ ლია მე ტად სა
გუ ლის ხმო მო საზ რე ბე ბი ქარ თუ ლი ენის, ადა თე ბის, გა ნათ ლე ბი
სა და კულ ტუ რის შე სა ხებ. გრიგოლ ორბელიანის ეპისტოლური 
მემკვიდრეობის აკადემიურ გამოცემაში დაბეჭდილ წერილებში 
უამრავი საინტერესო და აქამდე უცნობი ინფორმაციაა დაცული 
იმჟამინდელი როგორც ქართული, ისე საერთაშორისო მოვლენების 
შესახებ. ამიტომ ამ გამოცემას, გარდა მეცნიერულისა, განუზომელი 
ისტორიულკულტურული მნიშვნელობაც აქვს.

§ 5. დღიურების გამოცემის პრაქტიკა
პა რაგ რაფ ში საუ ბა რია დღიუ რე ბის პუბ ლი კა ციის საერ თა შო რი სო 

გა მოც დი ლე ბა სა და სა ქარ თვე ლო ში ამ ჟან რის გან ვი თა რე ბა ზე. მწე
რალ თა თხზუ ლე ბე ბის სრულ გა მო ცე მებ ში იბეჭ დე ბა მა თი დღიუ
რე ბიც.  მაგალითად, 2016 წელს ედინ ბურ გის უნი ვერ სი ტეტ მა გა მოს
ცა ცნო ბი ლი ინ გლი სე ლი მწერ ლის  ქეთ რინ მენ სფილ დის სრუ ლი 
კრე ბუ ლის მეოთ ხე ტო მი, რო მელ შიც მო თავ სე ბუ ლია დღიუ რე ბი 
და სხვა დას ხვა ტი პის ჩა ნა წე რე ბი. მენ სფილ დის დღიუ რე ბი ად რეც 
არაერ თხელ გა მო ცე მუ ლა ნაწ ყვე ტე ბის სა ხით, მაგ რამ ეს არის  პირ
ვე ლი მეც ნიე რუ ლად და ზუს ტე ბუ ლი და ქრო ნო ლო გიუ რად და ლა
გე ბუ ლი გა მო ცე მა, რომელსაც ახლავს კომენტარები ისტორიული, 
კულტურული და ბიოგრაფიული კონტექსტუალური დეტალების 
შესახებ. 

საქართველოში დღიურის ჟანრი მე18 საუკუნის დასაწყისიდან 
ვი თარდება. ამ ფორმის ჩვენამდე მოღწეულ პირველ ნიმუშად მი იჩ
ნევა სულხანსაბა ორბელიანის მიერ აღწერილი 17131716 წლე ბის 
მოგზაურობა ევროპაში, ამ თხზულებით ქართულ მწერლობაში მხატ
ვრულდოკუმენტური ჟანრი დამკვიდრდა. დღიურის ტიპის სა მოგ
ზა ურომემუარული ჟანრის ნაწარმოებებიდან ცნობილია ტიმოთე 
გა ბაშვილის „მიმოსვლა“, ვახუშტი ბატონიშვილის „პეტერგოფის აღ
წერა“, გრიგოლ ბატონიშვილის „მოგზაურობა პეტერბურგიდან ვილ
ნომდე“, გიორგი ავალიშვილის „მგზავრობაი თბილისით იერუ სა
ლიმისადმი...“ და სხვა. ამ ჟანრს მიეკუთვნება გრიგოლ ორბელიანის 
„მგზავ  რო ბა ჩე მი ტფი ლი სი დამ პე ტერ ბურ ღამ დის“.
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§ 6. გრიგოლ ორბელიანის დღიურების გამოცემის ისტორია
პა რაგ რაფ ში საუ ბა რია გრი გოლ ორ ბე ლია ნის დღიუ რე ბის მიკ

ვლე ვა სა და გა მო ცე მა ზე. დღიუ რე ბის ერ თი ნა წი ლი დაი კარ გა,  მეო რე 
კი ათ წლეუ ლე ბის გან მავ ლო ბა ში არ უნა ხავთ არა მხო ლოდ მწერ ლის 
თა ნა მედ რო ვეებს, არა მედ თა ვად ავ ტორ საც, რად გან 1832 წლის შეთ
ქმუ ლე ბა ში მო ნა წი ლეო ბის გა მო და პა ტიმ რე ბი სას ჩა მოარ თვეს.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის დღიუ რი დან ფრაგ მენ ტე ბი პირ ვე ლად 
იონა მეუ ნარ გიამ გა მოაქ ვეყ ნა 1905 წელს მო ნოგ რა ფია ში „ცხოვ რე ბა 
და ღვაწ ლი თ. გრი გოლ ორ ბე ლია ნი სა“. 1928 წელს პავ ლე ინ გო როყ ვამ 
მიაკ ვლია გრი გოლ ორ ბე ლია ნის დღიურს „მგზავ რო ბა ჩე მი ტფი ლი
სი დან პე ტერ ბურ ღამ დის“ და ჟურ ნალ „მნა თობ ში“ გა მოაქ ვეყ ნა პირ
ვე ლი ცნო ბე ბი მის შე სა ხებ, რო მელ საც დაურ თო დღიუ რის ფრაგ მენ
ტე ბი. მას შემ დეგ პე რიო დულ გა მო ცე მებ ში იბეჭ დე ბო და ამ დღიუ რის 
ცალ კეუ ლი თა ვე ბი.

მწერ ლის 18311832, 1836 და 1839 წლე ბის დღიუ რე ბი სრუ ლად გა
მოქ ვეყ ნდა 1959 წელს თხზუ ლე ბა თა კრე ბულ ში, შემ დეგ კი ამ გა მო ცე
მა ზე დაყ რდნო ბით, 1989 წელს კრე ბულ ში „სა ღა მო გა მო სალ მე ბი სა“. 

§ 7. დღიურების აკადემიურად გამოცემის კონცეფცია და მისი 
მეცნიერული ღირებულება

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის თხზუ ლე ბა თა სრუ ლი აკა დე მიუ რი გა მო
ცე მა დღემ დე არ არ სე ბობს. ამი ტომ სა ჭი რო გახ და მი სი სა გა მომ ცემ
ლო კონ ცეფ ციის შე მუ შა ვე ბა ტექ სტო ლო გიი სა და გა მო ცე მათ მცოდ
ნეო ბის უახ ლე სი მოთ ხოვ ნე ბის შე სა ბა მი სად. 

აკა დე მიუ რი გა მო ცე მის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, ვფიქ რობთ, 
რომ მწერ ლის თხზუ ლე ბე ბის მო მა ვალ აკა დე მიურ გა მო ცე მა ში დღიუ
რე ბი უნ და დაი ბეჭ დოს ისე თი სა ხით, რო გო რიც ავ ტო რის ხე ლი დან 
გა მო ვი და, სტი ლის ტუ რი თუ ორ თოგ რა ფიუ ლი ჩა რე ვის გა რე შე. თი
თოეულ ტექსტს უნ და დაერ თოს სა მეც ნიე რო აპა რა ტი, რო მელ შიც 
გვერ დე ბი სა და სტრი ქო ნე ბის მი ხედ ვით ასა ხუ ლი იქ ნე ბა ავ ტოგ რაფ
ში არ სე ბუ ლი სწო რე ბე ბი და მე ქა ნი კუ რი შეც დო მე ბი. მი თი თე ბუ ლი 
იქ ნე ბა წყა როე ბი და მა თი აღ წე რი ლო ბა. მო ცე მუ ლი უნ და იყოს ტექ
სტო ლო გიუ რი შე ნიშ ვნე ბი და კო მენ ტა რე ბი, სა ძიებ ლე ბი და ლექ სი
კო ნე ბი.

1833 წლამ დე და წე რი ლი დღიურების ავტოგრაფში მეფის რუ
სეთის საწინააღმდეგო განწყობის ამსახველი  ადგილები ხაზ ჩა მოს
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მულია და მიწერილი აქვს  „Перевод“, რაც ცხადყოფს, რომ 1832 
წლის შეთქმულების საგამომძიებლო კომისია ამ ეპიზოდებით და ინ
ტე რესებულა და თარგმნა მოუთხოვია. ვფიქ რობთ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია, 
რომ 1832 წლის შეთ ქმუ ლე ბის სა გა მო ძიე ბო კო მი სიის მიერ დღიუ
რებ  ზე გა კე თე ბუ ლი მი ნა წე რე ბი აღ ნუს ხუ ლი იყოს აკა დე მიუ რი გა მო
ცე მის სა მეც ნიე რო აპა რატ ში. 

დასკვნები 
გრი გოლ ორ ბე ლიან მა საინ ტე რე სო და ენობ რივ სტი ლუ რი თვალ

საზ რი სით დახ ვე წი ლი დღიუ რე ბი და ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბა 
დაგ ვი ტო ვა. ეს ნა წე რე ბი აღ სავ სეა ემო ციე ბით, საინ ტე რე სო აზ რე ბით, 
ღრმა გან ზო გა დე ბუ ლი მსჯე ლო ბე ბი თა და ხა ტო ვა ნი სა ხეე ბით. 

ჩვენ ტექ სტო ლო გიუ რად შე ვის წავ ლეთ მწერ ლის 206 წე რი ლი, 
რო მელ თა გან 98 პირ ვე ლად გა მოქ ვეყ ნდა ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო
ბის VIII ტომ ში და 94 კი  IX ტომ ში. ამ ორ ტომ ში შე სა ტა ნი მა სა
ლი დან და სა მო მავ ლო ტო მე ბი დან და ვა თა რი ღეთ 43 წე რი ლი, გა ვარ
კვიეთ მათ ში მოხ სე ნიე ბუ ლი ათო ბით პი რის ვი ნაო ბა და ჩა ვა ტა რეთ 
კვლე ვე ბი გაურ კვე ვე ლი ად გი ლე ბის კო მენ ტი რე ბი სათ ვის.

პი რა დი წე რი ლე ბი და დღიუ რე ბი იშ ვია თად იბეჭ დე ბა ავ ტო რის 
სი ცოც ხლე ში. ამი ტომ მა თი მთა ვა რი წყა რო ავ ტოგ რა ფე ბია, რო მელ
თა ამო კით ხვა სხვა დას ხვა სირ თუ ლეს თან არის და კავ ში რე ბუ ლი, რო
გო რი ცაა: გაკ რუ ლი ხე ლი, სპე ცი ფი კუ რი მარ თლწე რა, არ ტე ფაქ ტის 
და ზია ნე ბა, უხე ში გა და ხაზ ვა ჩას წო რე ბე ბი და სხვ. მსგავ სი სირ თუ
ლეე ბის და საძ ლე ვად ვი ყე ნებ დით უახ ლეს მე თო დებ სა და ციფ რულ 
ტექ ნო ლო გიებს. გარ და ამი სა, საგანგებოდ შევისწავლეთ მწერ ლის 
როგორც ქართული, ისე რუსულენოვანი ავტოგრაფების კა ლიგ რაფია 
და, ტექსტების ზუსტად ამოკითხვის მიზნით, შევადგინეთ მი სი 
ხელწერისთვის დამახასიათებელი ტიპური და ატიპური მო ხა ზუ
ლობების ცხრილები. 

მწერ ლის დო კუ მენ ტუ რი ნა წე რე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია 
სრულ ყო ფი ლი ვერ იქ ნე ბა მას ში მოხ სე ნიე ბულ პირ თა იდენ ტი ფი ცი
რე ბის გა რე შე. ხში რად წე რილ ში პი როვ ნე ბა მხო ლოდ გვა რით არის 
ნახ სე ნე ბი და კონ ტექ სტი დან ჩანს მი სი პრო ფე სია ან თა ნამ დე ბო ბა. 
პირ თა იდენ ტი ფი კა ციას თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ციის მო ძიე ბა
ში ყვე ლა ზე მე ტად დაგ ვეხ მა რა გე ნეა ლო გიუ რი ნუს ხე ბი და კორ პუ
სუ ლი კვლე ვა. და სა თა რი ღებ ლად მივ მარ თავ დით კვლე ვის სხვა დას
ხვა მე თოდს, მათ შო რის, გა მო რიც ხვის, დე დუქ ციურ სა და სხვა. 
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გრი გოლ ორ ბე ლია ნის წე რი ლებ ზე მუ შაო ბი სას ერ თერთ სე რიო
ზულ პრობ ლე მას ქმნი და გეოგ რა ფიუ ლი სა ხე ლე ბის ამო კით ხვა და 
იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რად გან მათ ში უამ რა ვი ნაკ ლე ბად ცნო ბი ლი და 
თან დღეი სათ ვის უკ ვე სა ხელ შეც ვლი ლი და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტია 
ნახ სე ნე ბი. თი თოეუ ლი ასე თი ტო პო ნი მის და სად გე ნად ხან გრძლი ვი 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბა გვიხ დე ბო და.

მწე რა ლი დღიუ რებ ში ხში რად ახ სე ნებს პრო ზაულ ან პოე ტურ ნა
წარ მოე ბებს, პიე სებს, საო პე რო და თეატ რა ლურ წარ მოდ გე ნებს. ტექ
სტის სრულ ყო ფი ლად აღ საქ მე ლად მკით ხველს სჭირ დე ბა იცო დეს, 
კონ კრე ტულ შემ თხვე ვა ში ვი სი თხზუ ლე ბა, წარ მოდ გე ნა ან მუ სი კა 
იგუ ლის ხმე ბა. ჩვენ, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად, მო ვი პო ვეთ ინ ფორ მა ცია 
თი თოეულ მათ გან ზე.

გრი გოლ ორ ბე ლია ნის დღიუ რე ბის წი ნა გა მო ცე მებ ზე დაკ ვირ
ვე ბამ მიგ ვიყ ვა ნა დას კვნამ დე, რომ ცალ კეუ ლი ჩა ნა წე რე ბის აღ საქ მე
ლად უმ ჯო ბე სი იქ ნე ბო და მა თი ერ თმა ნე თი სა გან უფ რო მკვეთ რად 
გა მო ყო ფა. რამ დე ნა დაც, უმ რავ ლეს შემ თხვე ვა ში, ჩა ნა წერს არ უძ ღვის 
სრუ ლი თა რი ღი და მხო ლოდ რიც ხვია მი თი თე ბუ ლი, სა სურ ვე ლია, 
ყო ვე ლი ჩა ნა წე რის წინ კვად რა ტულ ფრჩხი ლებ ში იყოს მო ცე მუ ლი 
რო გორც თვე და რიც ხვი, ისე წე ლიც.

აკა დე მიუ რი გა მო ცე მის სპე ცი ფი კა ით ვა ლის წი ნებს არა მხო ლოდ 
იმას, რომ საკ ვლე ვი მა სა ლა მეც ნიე რუ ლად იყოს შეს წავ ლი ლი, არა
მედ სა მეც ნიე რო აპა რა ტის სტრუქ ტუ რი რე ბა საც. ჩვე ნი აზ რით, გრი
გოლ ორ ბე ლია ნის დღიუ რე ბის ახალ აკა დე მიურ გა მო ცე მა საც, მი სი 
წე რი ლე ბის მსგავ სად, სჭირ დე ბა კარ გად ორ გა ნი ზე ბუ ლი რუბ რი კე ბი. 
აუ ცი ლებ ლად უნ და იყოს მო ცე მუ ლი ტექ სტო ლო გიუ რი შე ნიშ ვნე ბი, 
რომ ლებ შიც ასა ხუ ლი იქ ნე ბა გვერ დე ბი სა და სტრი ქო ნე ბის მი ხედ
ვით ავ ტოგ რაფ ში არ სე ბუ ლი სწო რე ბე ბი და მე ქა ნი კუ რი შეც დო მე ბი. 
ასე ვე უნ და იყოს მო წეს რი გე ბუ ლი ტექ სტო ლო გიუ რი კო მენ ტა რე ბი 
და სა სურ ვე ლია, რომ ისი ნი იყოს მაქ სი მა ლუ რად ამომ წუ რა ვი. 

ჩვენ მიერ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი აი სა ხა გრი გოლ ორ ბე ლია ნის 
ეპის ტო ლუ რი მემ კვიდ რეო ბის ორ ტომ ში და აისახება დღიუ რე ბის 
აკა დე მიურ გა მო ცე მა ში.
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General Outline of the Thesis
Urgency of the research issue: Grigol Orbeliani’s versatile work is close-

ly linked to XIX-century Georgian social life. He was not only a celebrated 
general and a civil servant but one of the best writers and an active public fig-
ure. Accordingly, a lot of historical and cultural aspects of Georgian lifestyle 
are reflected in his life and creative work.

Grigol Orbeliani’s written legacy combines both artistic and documentary 
texts and reflects not only the author’s creative work but also military, state, and 
public activities. These writings, as well as his life full of contradictions, reflect 
two opposed tendencies: on the one hand, nostalgia for independence, partici-
pation in the conspiracy of 1832, care for the country’s education and cultural 
development, and on the other hand, Russia’s participation in the occupation of 
the North Caucasus and the loyal service for the empire.

Personal letters and diaries are documentary sources that most profoundly 
illustrate the author’s inner world, his attitude towards relatives, acquaintances 
and colleagues, as well as towards various topics, historical persons and events. 
They provide the most reliable information for the creation of a psychological 
portrait of the author, for compilation of the biography and biobibliography, for 
the study of life and creativity. Not only the author but also the era is depicted 
in the letters and diaries. They are therefore of interest to scholars of a particular 
author, as well as to scholars of the source studies and historians.

Since such important material considered by us has not yet been published 
in an academic form and much of it is completely unknown to the general pub-
lic, the research is extremely relevant.

The main aim of the thesis: The purpose of this thesis is to provide a tex-
tual and publishing study of Grigol Orbeliani’s letters and diaries. There were 
different situations with respect to these two types of materials, which required 
a different approach.

Grigol Orbeliani’s personal letters, written before 1865, were fundamen-
tally studied and published academically within the framework of the project 
“Epistolary Legacy of Georgian Writers of the XIX-XX Centuries” (see vol-
umes II-VII). In addition, the concept of academic publishing of letters was 
well developed. Accordingly, with regard to the letters, our aim was to study, in 
accordance with the same publishing concept and textual principles, the materi-
als of1865, which thereafter would be used in Volumes VIII and IX of the Epis-
tolary Legacy. The research involved reading out the texts from autographs, 
dating, identifying individuals and geographical names, and commenting on 
obscure passages.
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As for diaries, the situation was quite different. Most of our research mate-
rial here has been already published by other scientists, but not according to ac-
ademic principles. Consequently, our goal was to develop a publishing concept 
according to modern requirements and standards, to eventually identify texts, 
persons and geographical names mentioned there, and to comment on obscure 
passages.

Scientific novelty: As this corpus of letters, we were working on, was still 
unpublished and unknown to the wider public, their texts and each result of the 
conducted studies are new. The novelty also includes dating dozens of letters, 
identifying individuals and doing research for commenting.

As for diaries, we have developed the concept of publishing them aca-
demically; we have identified not just individuals, but dozens of geographical 
names and conducted studies for commenting. In addition, we have studied and 
brought to the scientific circulation one fragment of an unpublished diary.

Research methodology: The subject of the thesis research is Grigol Or-
beliani’s undated letters written in 1865-1873 and later, and diaries written in 
1831-1839. In the process of work, we mainly relied on autographs. We used the 
latest digital technologies, textual and source study methods for the research. 
The stage-by-stage and stratal method of reading out the manuscript and drawn 
by us tables of both typical and atypical patterns of graphemes helped us read 
out the difficult places in the texts.

We used the historical-comparative and corpus-based research methods 
to identify individuals in unpublished letters and diaries, as well as inductive, 
deductive, and creative methods to analyse material intended for commentary.

Dating of letters became possible through digital corpuses. Search engines, 
even in large volumes of texts, greatly help in finding a word, a name, or a 
number, as well as in conducting a comparative analysis of letters and deter-
mining the time for undated texts. In order to date the cards, we applied various 
research methods, including: exclusion, historical-comparative, corpus-based 
and graphological methods.

Theoretical significance of the work: The letters and diaries of a prom-
inent writer, statesman and politician Grigol Orbeliani describe real facts and 
involve real persons. These texts reflect all trends of the social life: living spo-
ken language, level of literacy and education, everyday lifestyle, customs, re-
ligious traditions, social differentiation, state of the development of art, and 
other. Because of all this, they bear an invaluable historical-cultural value and 
a fundamental study of this material is of utmost importance.
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To the extent that the work in question is carried out using state-of-the-art 
methods and digital technologies, given the contemporary challenges facing tex-
tology and publishing, we believe that its theoretical relevance is undeniable.

Since the research of the issues in the thesis has been conducted using the 
latest methods and digital technologies, we reckon that its theoretical relevance 
is undeniable given the contemporary challenges facing textology and publish-
ing science.

Practical value of the work: The first part of the texts of the letters, 
prepared by us, has already been published in Volume VIII of the Epistolary 
Legacy, and the results of our studies on dating, identifying individuals and 
commenting have been used in the scientific apparatus. The second part of the 
letters is being published in Volume IX of the Epistolary Legacy and the results 
of our research on dating identifying and commenting will be used in its scien-
tific apparatus, as well.

The concept we developed for academic publication of diaries will be used 
in the academic edition of Grigol Orbeliani’s works prepared by Shota Rustave-
li Institute of Georgian Literature, while the results of our textual research on 
identification of unknown persons and geographical names and commenting on 
obscure passages will be used in the scientific apparatus.

To summarize, our studies have been used as a basis for one academic 
volume of Grigol Orbeliani’s writings and will be used in two more such vol-
umes. Accordingly, Georgian readers will be provided with three academically 
prepared volumes based on our fundamental research.

Structure of the work: The thesis consists of 152 computer-assembled 
pages. It consists of an introduction, 4 chapters (22 paragraphs) and conclu-
sions. The first chapter presents the written legacy of Grigol Orbeliani, the his-
tory of its publication and research; The second chapter discusses the histori-
cal-cultural significance of documentary genres; The third chapter outlines the 
textual studies of Grigol Orbeliani’s letters and diaries; The fourth chapter deals 
with publishing studies related to the publication of letters and diaries. The 
work is accompanied by the reference (205 units), archival materials (57 units), 
and a 24-page appendix related to the study.

Appraisal of the thesis: The provisions related to the issues in the work 
have been presented to the competent audience for consideration. We partici-
pated in the Annual Scientific Conference of Professors and PhD Students at Ia-
kob Gogebashvili Telavi State University in 2018 and 2019. We also presented 
research papers at three international conferences and one international sympo-
sium. The obtained recommendations and tips have been reflected in the thesis.
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The main content of the thesis
Introduction

The introduction discusses the general meaning of personal letters and di-
aries as the most reliable sources of the writer’s life and creative work. The 
thesis presents the evaluations of the figures of the XIX century regarding the 
historical-cultural value of Grigol Orbeliani’s extensive epistolary legacy. The 
author’s discussions concerning the importance of writing cards and diaries 
have been used. The theoretical and practical value of the textual studies and 
the publishing concept of these documentary genres has been demonstrated.

Chapter I. The Written Legacy of Grigol Orbeliani, History of its 
Publication and Research

§ 1. Grigol Orbeliani’s lifetime publications and their critical reviews
Grigol Orbeliani’s original artistic heritage consists of dozens of verses 

and a poem “The Toast”. He did not create fiction prose but he translated both 
poems and short stories. As for the documentary writings, he has a very rich 
epistolary heritage, diaries, commercial papers, publicist letters and records. 
Several texts of oral speeches by Grigol Orbeliani are still preserved. In Chap-
ter One, we considered it necessary to look at all the writer’s legacy for pub-
lications in order to determine precisely the place of the material in his legacy 
that we were studying.

For the purpose of finding authentic text from print sources, lifetime edi-
tions are particularly important. They are recorded in academic collections and 
textual and the literary studies are carried out based on them. That is why we 
have dedicated the first paragraph to them. Poems and translations of Grigol 
Orbeliani were published in various periodicals since 1852. His works were 
published three times as a separate book during the writer’s lifetime. In 1871, 
Ivane Kereselidze published a poem “The Toast”. In 1873, the first collection of 
poems was published by Petre Umikashvili, and in 1879, the second one - by 
Zakaria Chichinadze. In addition to publishing works in the lifetime of Grigol 
Orbeliani, their critical analysis and evaluation were also carried out.

§ 2. Subsequent editions after the writer’s death
The second paragraph deals with the periodicity and the issue of publica-

tion of the writer’s work after his death. Zakaria Chichinadze published the third 
collection of poems in 1884, the second year after Grigol Orbeliani’s death. 
Prior to the next collection, several verses were published in the periodical 
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press. In 1928, a new collection of poems by Grigol Orbeliani was published 
by Vakhtang Kotetishvili. The fifth collection of poems was published in 1935.

In 1936-1937, Akaki Gatserelia published two volumes of personal letters 
by Grigol Orbeliani, which caused great interest of Georgian society, but the 
publication was ceased and most of the epistles, which were not included in 
these two volumes, remained unfamiliar to the readers.

A complete collection of Grigol Orbeliani’s works was published in 1959, 
containing all the prose and poetic works known at that time. This collection 
is the first attempt to publish Grigol Orbeliani’s works academically and is the 
most complete and scholarly-critical in comparison to previous editions. It is 
noteworthy that all the records of the diary studied at that time were included 
in the publication.

Since 2010, the project – Academic Edition of the Epistolary Legacy of Ge-
orgian Writers of the XIX-XX Centuries – has been implemented. In the fra mes 
of the project, 7 volumes of Grigol Orbeliani’s letters have been publis hed and 
the remaining cards are likely to include 3 more volumes. The first 100 Georgian 
and 229 Russian letters included in this publication were first in troduced to the 
public; the researchers dated 156 letters and identified several in dividuals.

§ 3. Studies on Grigol Orbeliani’s life and creativity
The paragraph provides information about the author in relation to existing 

publications. Since the death of Grigol Orbeliani, the interest in his life and creativ-
ity has not diminished. Articles are being published in various periodicals, separate 
books and monographs are being released, and dissertations are being written.

Many of these works analyse the work and creativity of Grigol Orbeliani 
in different angles, but textual research and publication of hitherto unpublished 
letters and diaries will give scholars new opportunities for an even deeper and 
more comprehensive analysis of the life and work of a Georgian romanticist.

Chapter II. The historical-cultural significance of documentary 
genres

§ 1. Specificity and origin of documentary genres
Since the thesis has to do with the texts of the documentary genres – per-

sonal letters and diaries, we thought it necessary to compile a brief, gener-
al overview of the documentary genre. The paragraph discusses the specifics 
and origins of such documentary genres as chronography, hagiography, mem-
oir, oratorio, epistle, diary, record, autobiography, biography, and publicism.
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აააააThere are many other types of documentary texts: statement, recommen-
dation, protocol, act, report, note, and other that are often found in writers’ 
archives. We have not considered them because they fall under the category of 
“commercial papers”.

§ 2. Documentary genre as source of information
This paragraph highlights the historical-cultural value of documentary 

genres. Our understanding of the past is based on the information we receive 
from these texts. Fiction and its genres naturally hold historical-cultural value, 
but unlike them, the documentary genres, as non-fiction, hold a higher degree 
of credibility. If fiction works depict epochs, events, cultural backgrounds in 
a form disrupted by artistic prism, documentary genres portray all this in a 
straightforward way.

The writer’s personal feelings, thoughts and beliefs are reflected both in 
fiction writings and in realistic prose - in diaries and in epistolary legacy. These 
different types of texts help us not only to fully understand the author’s life and 
creativity and to specify new details, but also to reconstruct individual creative 
processes.

One of Grigol Orbeliani’s letters provides information regarding the re-
moval of a few places from the poem “The King Tamar’s Image in the Bethany 
Church.” The poet’s personal cards also contain information on the creative 
process of creating the poem “The Toast” (originally called “The Toastmaster”).

The writer left an exquisite epistolary legacy interesting in linguistic terms. 
These letters are amazingly sincere. The information load particularly increases 
their importance for the research of the life and creativity of the writer.

§ 3. Connection of Grigol Orbeliani’s writings with the fiction
The paragraph discusses the reflection of some passages of the writer’s 

documentary prose in fiction works. In 1831 in his diary, Grigol Orbeliani de-
scribes his departure from Tbilisi to Russia. In one of the records, the poet 
reveals the feelings while visiting the tomb of King Erekle in Svetitskhoveli. 
These words are echoed in the extract of the poem “The Toast”: “The glory of 
Iveria is buried with him in the grave,” and addressing “To Iarali” regarding 
Erekle’s epoch: “The past, the time of glory has taken away all the good.”

The descriptions of nature in Grigol Orbeliani’s same diary are extremely in te-
resting and emotional. The poet who came to Ananuri is fascinated with the sight. 
This impression is then revealed in the poem “The Farewell Evening” (1841).
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The letters also contain artistic passages which are then reflected in the 
poems. In one of the undated letters, it is probably dated by August 21 1870, 
the poet conveys an impression induced by King Tamar’s fresco in the Bethany 
church, which is later echoed in the poem “King Tamar’s Image in the Bethany 
Church” (1877).

Grigol Orbeliani’s documentaries are distinguished by their high artistic 
and aesthetic value. Even in the cards to senior officials, Orbeliani’s artistic 
taste and romantic nature are vividly expressed.

Chapter III. Textual research of Grigol Orbeliani’s letters
and diaries

§ 1. Handwritten sources and difficulties in reading them out
The paragraph discusses the difficulties in reading out the handwritten texts 

and the ways to overcome them. Private letters and diaries are rarely published 
in the author’s lifetime. Therefore, their main source is autographs, the read-
ing out of which is related to various problems, such as handwriting, specific 
spelling, damage of the artefact, rough crossings and strikethroughs, etc. New 
approaches are very important in overcoming such difficulties.

Proper reading out of the manuscript is one of the primary tasks of textol-
ogy. To accomplish this, scholars used different methods in different eras, but 
in recent years digital technologies have greatly expanded the possibilities of 
reading out the manuscripts.

Within the framework of the Doctoral Program “Textology and Publish-
ing Science”, a method has been developed that takes into account all the 
above-mentioned difficulties and offers an effective way of reading out the 
manuscript, in particular, the complex use of various micro methods. We think 
it is very important to scrupulously study the author’s handwriting, draw up 
tables of typical and atypical patterns of handwriting as soon as the work on 
archive begins. 

§ 2. Unpublished letters and diaries
This paragraph discusses the importance of unpublished letters and dia-

ries for textual and literary studies. Although Grigol Orbeliani’s 535 letters had 
been academically published before the work began, many were still unpub-
lished, and we were actively involved in studies for the preparation of the VIII-
IX volumes of Epistolary Legacy.

The new writings, as well as those already published, contain a lot of in-
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teresting information not only about the life and work of Grigol Orbeliani, but 
also about the socio-cultural life and on-going events in the country or abroad 
at that time.

The archive of Iona Meunargia in the Historical-Ethnographic State Muse-
um of Zugdidi has preserved an undated fragment of the diary. Solomon Tsaish-
vi li found the autograph along with other unknown manuscripts and noted in 
the article “Grigol Orbeliani’s Unknown Autographs” that the autograph repre-
sen ted a fragment of a diary of 1839 describing the poet’s adventure on the Da-
ges tan front. However, the compilers of the edition of 1959 probably omitted 
this fragment and did not include it in the book. Thus, it is the only type of 
jour nal entry that was not published in the collection of the writer’s works. This 
frag ment is also significant because it complements the information provided 
by the diary and the letter sent to Nikoloz Timerman, which are preserved at the 
Na tional Center for Manuscripts, thus giving an overall picture of the events of 
that period.

§ 3. The importance of genre identification for academic edition
In the academic edition, the texts are ordered according to the genre-chrono-

logical principle, so it is necessary to properly identify which genre this or that 
work belongs to. In the complete collection of works published in 1959, “Ar-
tistic Sketches” are given as a separate section in the original prose rubric with 
four texts: “To An...”, “N. E. M.”, “The Winter Wind Is Roaring” and “The 
Story Told in Hospital in Riga”.

The first of them was written in 1824 and describes Grigol Orbeliani’s feel-
ings about leaving home and starting military service. The form of addressing 
“To An...” taken as a headline of the text and ending – “Your blessed letter can 
return me the past happiness and vanished freedom. Goodbye!” suggests that 
this should be a personal letter, not an artistic sketch.

The second text is addressed to Nino and Ekaterine Chavchavadze and 
Manana Eristavi-Orbeliani. The form of addressing indicates that this is also a 
personal letter and not an artistic sketch.

In the third text, while expressing his sad feelings, the writer uses the first 
person plural, which is not to refer to a specific person, but to refer to general 
human events. The style of the text is artistic, but such comparisons can be 
found in Grigol Orbeliani’s diaries, as well.

The fourth text has a clear plot. It describes a Lithuanian story; it may be 
based on a real story or is completely invented. The title suggests that the writer 
heard and recorded the story at Hospital in Riga. Similar stories are abundant 
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in his diaries, and therefore, we do not consider the latter text to be an original 
artistic sketch.

We think that Grigol Orbeliani did not write original prosaic fiction texts. 
He created only documentary prose. Accordingly, two of these four works 
should be printed in the section of personal letters and two - in the section of 
records.

§ 4. Dating of the letters
The paragraph describes the difficulties of dating and the methods we used 

to date the letters. Dating is one of the most important areas of textual studies, 
the results of which are also relevant for further textual and literary studies. 
Chronological ordering of material is one of the key principles of academic edi-
tion. This principle is used to order texts and information both in the scientific 
collections of works and in the chronicle of the writer’s life and creative works 
and, of course, ordering according to this principle cannot be accomplished 
without dating the texts.

In the new edition of Grigol Orbeliani’s epistolary legacy, dating of the 
letters became possible through digital corpuses. We often need information 
related to the civic or church calendar. That’s why we need to have electronic 
pages that relate to reliable civic and church calendars.

We used the following information to determine the date: paper type, 
thread mark, ink colour, comparison of contextual data; historical or cultur-
al-social facts cited in the letter; dates of birth, death and name day of the per-
son mentioned, dates of marriage or other events in the family; years of occu-
pation a post or resignation by a particular person; the location of an addressee 
or a sender; external sources, including: diary entries, letters of other people, 
memories, and other documents.

Establishment of the dates is a very urgent issue for textual scientists. It 
is a basis for further researches and allows to properly understand the signifi-
cance of the writer and his creations in the contemporary literary or social en-
vi ronment.

§ 5. Identification of addressees and mentioned individuals
In this paragraph, we discuss the research methods and technologies relat-

ed to identification of individuals. Prior to the study of the issue, fundamental 
textual studies had already been carried out in the earlier volumes of Grigol Or-
beliani’s epistolary legacy, and therefore the research strategies were developed 
that greatly facilitated this process.
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Often a person is mentioned only by surname in a letter and the con-
text shows his or her profession or position. In this case, the reference book 
“Кавказский Календарь” (The Caucasus Calendar) turned to be very helpful 
in identifying the person. Sometimes a person is mentioned only by position, 
not by the full name. When this position is occupied only by one person at a 
time, the identification of the person is possible. If an event is related to a sur-
name, even though the letter does not reveal the exact identity of the person, the 
mentioned fact helps us to identify that person.

If personalities are mentioned as spouses, a child, a family member, the 
information about them should be specified in the commentary of the academic 
edition. This is an area of research for the specialist of textual studies and there-
fore, we have also searched for as much information as possible regarding the 
mentioned person. Genealogical lists have been very helpful in finding infor-
mation, but several inaccuracies have convinced us that it is necessary to verify 
this information as well.

The overall volume of the diaries is much smaller than that of the letters, 
but some of the individuals mentioned there were unclear and their identities 
were cited in the commentary only according to indications, existing in Grigol 
Orbeliani’s texts. We had to use different methods to identify those individuals.

The information obtained from the documentary records of the writer can-
not be complete without identifying the persons mentioned therein. Therefore, 
it is important to know who is implied under the name, surname, nickname, 
public name, or pronoun mentioned in this or that letter.

§ 6. Reading out and identification of the geographical names
The paragraph discusses the difficulty in reading out the geographical 

names in letters and diaries. One of the most serious problems while working 
on texts is the reading out and identification of geographical toponyms, as they 
contain a lot of names of settlements that are small, lesser-known, and with 
changes in the names today. Discrepancies in Georgian and Russian writing 
also created problems while using the databases. The names, surnames of peo-
ple and toponyms are often spelled in Russian and Georgian in various ways. 
Therefore, when commenting on the letters, we had to guess which geograph-
ical name was meant in this or that particular case or how it could have been 
written in Russian. We had to conduct a huge research to determine each such 
toponym, every possible spelling, and to check if there were any geographi-
cal places with such denomination. If any matched, then we would determine 
whether it could have been meant in the given context.
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§ 7. Preparation of commentary material
This section discusses the necessity to add comments in the scientific appa-

ratus of the academic edition of works. Letters and diaries often contain phrases 
that need commenting to help the reader understand what is meant by an ob-
scure passage in this or that event.

We often have to comment not only on the events taking place in Georgia 
but also on historical facts abroad. Sometimes we make comments based on a 
research and comparison of two pieces of information.

In letters and diaries, Grigol Orbeliani speaks of prose or poetical works, pla-
ys, opera or theatre performances. In order to perceive the text completely, readers 
ne ed information about their authors. As far as the stories of nearly two centuries 
ago were concerned, we had to conduct some special research to clarify them.

§ 8. Authorial mistakes and difficulties in reading them out
Both in personal letters and in diaries, we find mechanical mistakes and 

incorrect references to historical facts. These kinds of lapses complicate the 
research and it is essential to obtain a lot of material and introduce additional 
information to prove that we are really dealing with a mistake.

Here are some examples of authorial mistakes. Often, according to a sur-
name and related to it information, we come to the conclusion that Grigol Or-
beliani wrote it incorrectly. We correct the mistakes in the letters based on re-
search, but we will not comment until we are convinced that this is indeed the 
person we have assumed.

§ 9. Significance of information in the letters sent to Grigol Orbeliani
by other people

Not only Grigol Orbeliani’s letters but also the cards, memories and re-
cords sent by others to him reveal many unknown facts that specify the writer’s 
biography or his creative heritage. This was confirmed once again by the study 
of the cards to Grigol Orbeliani in various archives or museums. Most of these 
cards are still unpublished. Nevertheless, the letters sent to the poet began to be 
published in his lifetime.

The letters of others are also of great importance due to the fact that they pro-
vide information on the cards of Grigol Orbeliani that did not reached us. These 
cards are important not only for identifying the dates of events and commenting, 
but because the persons mentioned there and their positions enable the identifi-
cation of persons, as well as their relationship to the person that is being studied.
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Chapter IV. Publishing studies related to the publication of letters 
and diaries

§ 1. Publication of Grigol Orbeliani’s separate letters
This paragraph provides information on publications of Grigol Orbeliani’s 

letters. The writer’s contemporaries began publishing the writer’s cards shortly 
after his death. At first, two letters sent by the poet to Iakinte Alexi-Meskh-
ishvili in April 1875 were published on September 7, 1883, in the newspaper 
“Droeba”; On September 5 1885, two letters of the poet to Ekaterine Chavcha-
vadze-Dadiani were published in the same newspaper.

The first biographer of Grigol Orbeliani - Iona Meunargia began writing the 
work “The Life and Achievements of Grigol Orbeliani” in the life of the writer 
in 1879 and first published it in the 1904-1905 issue of the magazine ‘Moambe’ 
(The Herald). He composed the biography according to the poet’s narrative and 
letters; he also included full letters and their fragments in that publication.

In 1936-1937, with the edition and notes by Akaki Gatserelia, a two-vol-
ume edition of Grigol Orbeliani’s letters was published. The publication reunit-
ed all the Georgian cards studied at that time, but as the material was scattered 
in different repositories, separate publications of newly discovered letters con-
tinued to be released.

§ 2. A two-volume edition of Grigol Orbeliani’s letters
This paragraph discusses the first edition of the poet’s letters. Grigol Orbeli-

ani left extremely rich epistolary legacy. Akaki Gatserelia made a great contribu-
tion to the scientific study and publication of this legacy, as well as to the publi-
cation of works. He published the first volume of the poet’s letters in 1936, which 
included 157 letters written in 1832-1850, and the second volume in 1937, which 
consisted of 226 cards written in 1851-1859. Thus, 383 letters were published in 
both volumes. For most cards, this edition represented the first publication.

Akaki Gatserelia intended to publish Grigol Orbeliani’s letters in three vol-
umes. In Volume III, he planned to publish letters written in 1860-1883 (the civil 
period), as well as publishing overlooked, undated cards in the same volume. Af-
ter the Georgian letters, the researcher was planning to publish the diaries written 
in Georgian and the official and personal letters written in Russian, which would 
comprise Volumes IV-V of the series. However, this plain failed for some reason.

§ 3. The academic edition of epistolary legacy and its scientific concept
A complete publication of Grigol Orbeliani’s letters became possible a few 

decades later. In 2010, Iakob Gogebashvili Telavi State University launched the 



39

project “Epistolary Legacy of Georgian Writers of the XIX-XX Centuries”. To 
date, there are 8 volumes that comprise of 727 letters of the writer. This edition 
presents an interesting concept of academic edition of Epistolary Legacy and 
has a scientific apparatus tailored as much as possible to the specificity of the 
material to be published.

Most of the texts represent autographs that reached us and many of them 
were published for the first time. Accordingly, important textual studies have 
been carried out: reading out, attribution, dating, identification of persons. Rus-
sian letters are printed in the publication in the form of the main text, with 
Georgian translations presented after them.

There are too many letters in the two-volume edition by Akaki Gatsere-
lia, where the author indicated only a date without specifying years. In most 
cases, the publisher had the documents dated correctly, but there was no evi-
dence regarding what the research was based on. Therefore, the publishers of 
the academic edition had to find evidences and reinforce assumptions. This was 
actually re-dating, as in some cases the date adjustment was required as well.

The scientific apparatus in the volumes is represented by comments, anno-
tated searches and dictionary of geographical names and persons. The author’s 
style, orthography, punctuation, and paragraphs are maintained in the edition, 
except the cases where the pen lapses are recorded. The author’s linguistically 
incorrect phrases are preserved.

The descriptors contain complete information about the letters and are 
divided into the following categories: manuscript/autograph, date and place, 
signature, form of referring to an addressee, description of the autograph or 
copy, addressee’s address, notes, first publication, dating. Annotated searches 
of persons and geographical names arranged in alphabetical order are attached 
to the publication after the comments. In addition to literature, conversational 
forms, Russicism, and words of foreign origin are included in the dictionary.

The textual rubrics accompanying the volumes of Grigol Orbeliani’s epis-
tolary legacy represent the results of important and thorough research. These 
rubrics were gradually refined in the process of publishing, and eventually ac-
quired a form that perfectly met the requirements of the academic edition.

§ 4. Historical-cultural value of the academic edition of Grigol 
Orbeliani’s letters

Grigol Orbeliani’s work is varied and closely linked to the Georgian way 
of life in the 19th century. With its epistolary reasoning, it creates an extraor-
dinarily realistic picture of the era, with live faces and recent events.ააააააა 
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ააააAfter completing his military service in Dagestan, Grigol Orbeliani served 
in various administrative positions in Georgia and took active part in the man-
agement of both Georgia and the Caucasus. During this time, the writer often 
sent letters to former Caucasian Viceroys Alexander Baryatinsky and Mikhail 
Romanov. These extensive reports or brief messages provide important insight 
into the writer’s attitude to historical and political developments in the Cauca-
sus or the Russian Empire in general.

Letters to other addressees express quite intelligible views on Georgian 
language, customs, education and culture. The letters published in the academic 
edition of Grigol Orbeliani’s Epistolary Legacy contain plenty of interesting 
and hitherto unknown information about current Georgian and international 
events. Therefore, this edition, besides being scholarly, has immense histori-
cal-cultural significance.

§ 5. The practice of publishing diaries
This paragraph discusses the international experience of publishing diaries 

and the development of this genre in Georgia. The diaries of the writers are also 
published in full editions of their works. For example, in 2016, the University 
of Edinburgh published the fourth volume of a complete collection of a well-
known English writer - katherine mansfield including diaries and recordings 
of various types. Mansfield’s diaries have been published in the form of frag-
ments several times before, but this one is the first scientifically specified and 
chronologically ordered publication with comments on historical, cultural, and 
biographical contextual details.

The diary genre has been developing in Georgia since the beginning of the 
18th century. The first example of this form that reached us is the journey to 
Europe in 1713-1716 described by Sulkhan-Saba Orbeliani, by means of which 
the artistic-documentary genre in Georgian literature was established. From the 
works of the diary-type travel-memoir genres, the most famous are: Timote 
Gabashvili’s “The Pilgrimage”, Vakhushti Batonishvili’s “Description of Peter-
hof”, Grigol Batonishvili’s “Journey from Petersburg to Vilnius”, Giorgi Aval-
ishvili’s “Journey through Tbilisi to Jerusalem” and others. Grigol Orbeliani’s 
diary “Journey from my Tiflis to Petersburg” belongs to this genre.

§ 6. History of the publication of Grigol Orbeliani’s diaries
The paragraph discusses the search and publication of Grigol Orbeliani’s 

diaries. One part of the diaries has been lost, and the other has not been seen for 
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decades by not only the contemporaries of the writer but also the author him-
self, as he was arrested for his involvement in the conspiracy of 1832.

Excerpts from Grigol Orbeliani’s diary were first published by Iona 
Meunargia in a monograph of 1905, which was entitled “Life and Achieve-
ments of T. Grigol Orbeliani.” In 1928, Pavle Ingorokva discovered Grigol Or-
beliani’s Diary “A Journey from My Tiflis to Petersburg” and published the first 
references in the journal “Mnatobi”, which included fragments of the diary. 
Since then separate chapters of the diary have been published in periodicals.

The writer’s diaries of 1831-1832, 1836, and 1839 were fully published in 
the 1959 collection of essays, and then based on this publication, in the 1989 
collection “Farewell Evening”.

§ 7. The concept of academic edition of diaries and its scientific value
There has been no full academic edition of Grigol Orbeliani’s works so far. 

Therefore, it was necessary to develop its publishing concept in line with the 
latest requirements of textology and publishing.

In view of the specificity of the academic edition, we think that diaries 
should be published in future academic editions of the writer’s works in a way 
the author wrote them without any stylistic or spelling interference. Each text 
should be accompanied by a scientific apparatus that will show the corrections 
and mechanical errors in the autograph according to the pages and lines. The 
sources and their descriptions will be indicated. Textual notes and comments, 
search engines and dictionaries should be provided.

The places in the autograph of the diaries written before 1833, depicting the 
king’s anti-Russian moods, are underlined and marked with “Перевод” (Trans-
lation), indicating that the Investigative Commission of 1832 Conspiracy was 
interested in these episodes and requested a translation. We believe it is important 
that the notes made by the Investigative Commission of 1832 Conspiracy in the 
diaries should be recorded in the scientific apparatus of the academic edition. 

Conclusions
Grigol Orbeliani has left us diaries and an epistolary legacy that are inter-

esting and sophisticated in linguistic and stylistic terms. These writings are full 
of emotions, interesting thoughts, profound reasoning, and iconic images.

We studied textologically 206 letters of the writer, of which 98 were first 
published in the 8th volume of the Epistolary Legacy and 94 were first pub-
lished in the 9th volume. We have dated 43 letters from the material to be in-
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troduced in these two volumes and future volumes; we have identified dozens 
of persons mentioned and conducted studies to comment on obscure passages.

Private letters and diaries are rarely published in the author’s lifetime. 
Therefore, their main source is autographs, whose reading out is connected 
with various difficulties, such as handwriting, specific orthography, damage of 
the artefact, rough strikethroughs and corrections, etc. We have used the latest 
methods and digital technologies to overcome such difficulties. In addition, we 
have studied the calligraphy in the writer’s autographs in Georgian and Russian 
languages and have drawn up tables with typical and atypical patterns charac-
teristic for his handwriting.

The information obtained from the records of the writer cannot be com-
plete without identifying the persons mentioned in them. Often a person is men-
tioned only by surname in the letters, and the context shows his or her profes-
sion or position. Genealogical lists and corpus-based research have been most 
helpful in finding information for the identification of mentioned individuals. 
We used various research methods for dating, including exclusion, deductive, 
and other methods.

While working on Grigol Orbeliani’s letters, one of the most serious prob-
lems was the reading out and identification of geographical names since they 
contain a lot of names of settlements that are lesser-known and with changes in 
the names today. A lengthy study was required to identify each such toponym.

The writer often mentioned prosaic or poetic works, plays, opera and the-
atre performances in diaries, and the reader needs to know exactly whose work, 
performance, or music is meant to comprehend the text perfectly. We obtained 
information on each of them as far as possible.

Examination of previous editions of Grigol Orbeliani’s diaries led us to 
the conclusion that it would be better to separate them from each other in order 
to better understand separate records. Since, in most cases, the record is not 
preceded by a full date and only a day is specified, it is advisable to include a 
month and a day, as well as a year in square brackets before each record.

The specificity of the academic edition lies not only in the scientific study 
of the material but also in the structuring of the scientific apparatus. In our 
opinion, the new academic edition of Grigol Orbeliani’s diaries, like his letters, 
requires well-organized rubrics. Textual notes should be provided, reflecting 
the corrections and mechanical errors in the autograph according to pages and 
lines. Textual comments should also be in order and should be as comprehen-
sive as possible.

Our researches reflected in two volumes of Grigol Orbeliani’s Epistolary 
Legacy and will be reflected in academic edition of Grigol Orbeliani’s diaries.
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