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დღეს ჩვენს გაზეთში პატარა პოლიგრაფიული ექსპერიმენტია: პირველად საქართველოს პრესის ისტორიაში 
გაზეთში იბეჭდება სტატია, რომელიც მთლიანად კომპიუტერზეა აწყობილი. დიდი სიამაყით კი ვამბობთ ამ 
სიტყვას – „პირველად“ – რა თქმა უნდა, გვიხარია კიდეც, მაგრამ არ შეიძლება გული არ გვწყდებოდეს, რომ 
ამ მხრივ ქართული, და მთლიანად საბჭოთა, პრესა საკმაოდ ჩამორჩა, რომ ჩვენში გვიან და მძიმედ შემოდის 
კომპიუტერიზაციის სიკეთე, რომ არა გვაქვს პერსონალური კომპიუტერები, არ არის საჭირო პროგრამები, 
ტექნოლოგიები, არ არის ლაზერული პრინტერი, რის გამოც ეს სტატია მატრიცულ პრინტერზე არის 
დაიბეჭდა და ასოები ამიტომ არის ცოტა მოუხეშავი. ამ ყველაფრის მიუხედავად, რედაქცია იმედოვნებს, 
რომ დღევანდელი ექსპერიმენტი თანდათან დაიხვეწება, ჩვეულებრივ ყოველდღიურობად იქცევა და მალე, 
ძალიან მალე, „სამშობლო“, მისი გამოშვების პროცესი მთლიანად იქნება კომპიუტერიზებული.

ბესარიონ გუგუშვილი – გეოგრაფიულ მეცნიერებათა კანდიდატი
ვლადიმერ კიკილაშვილი – ფილოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატი.

პროპორციები – კლასიკური და 
თანამედროვე

კლასიკური პროპორციები
როდესაც, მეცხრამეტე საუკუნის მესამე 
მეოთხედში მომრავლდა ქართული 
ტიპოგრაფიები და გაქანება მიეცა 
ნაბეჭდი პროდუქციის მასობრივ 
წარმოებას – დაიწყო და მეცხრამეტე 
საუკუნის ბოლოსათვის შესანიშნავ 
წარმატებებს მიაღწია ქართული 
შრიფტების შემოქმედებამ. სწორედ 
იმ დროს შეიქმნა არაეთი შესანიშნავი, 
არსებითად ხელოვნების ნაწარმოები – 
რომლებსაც ახლაც ფართოდ იყენებენ 
– მაგალითად შრიფტები „გორდა“ და 
„გოგებაშვილი“.
იმავდროულად განვითარდა ქართული 
შრიფტების თეორიაც. იმდროინდელმა 
ტიპოგრაფისტებმა ქართული 
მხედრული დამწერლობისათვის 
გამოიმუშავეს პროპორციების 
სისტემა, რომელიც მჭიდროდ იყო 
დაკავშირებული „ოქროს ჭრილთან“.
ქართული ასოების პროპორციების ჩარჩოებს უწოდებდნენ „პარალელებს“, 
„წრეებს“ და ითვლებოდა, რომ ქართული ასოები უნდა მორგებოდნენ 
„ოთხ პარალელს“ ანუ „ოთხი წრის“ ჩარჩოებს (უკვე იმ დროს ლათინური 
შრიფტების საკმაო ნაწილი გაწყობილი იყო „ორ წრეზე“).
ეს „ოთხი პარალელი“ ანუ „ოთხი წრე“ გამოდის ჩარჩო, რომლის სიმაღლე და სიგანე შეეფარდება 
ერთმანეთს, როგორც 4:1-ს.

თანამედროვე პროპორციები და ტენდენციები 
მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრიდან საკმაოდ დიდი მუშაობა წარმოებდა ქართული შრიფტების 
დასავლური პროპორციების ჩარჩოებში – „ორ წრეში“ ჩასატევად – ეს მუშაობა ასე-თუ ისე დღესაც 
გრძელდება და ამას უბიძგებს აუცილებლობა ქართული ფონტები აისახოს რიგ საერთაშორისოდ 
გავრცელებად პოპულარულ „გნუ“ და სხვა ამგვარ ფონტებში (თუმცა ქართული მას მედია 
კვლავინებურად უმთავრესად „ოთხ პარალელზე“ აგებულ შრიფტებს იყენებს).

აქვე დართულია სურათი, რომელზეც აღვადგინეთ „ოთხი წრის“ ჩარჩო და სადემონსტრაციოდ ამ 
ჩარჩოში მოვათავსეთ ჩარჩოზე მაქსიმალურად მორგებული თეორიული მაგალითი, ქართული 
შრიფტების შედევრები – „გოგებაშვილი“ და „გორდა“; და – ბოლოს – BPG თანამედროვე 
ქართული ფონტები მორგებული DejaVu სერიას („ორი წრის“ ჩარჩოზე, ყალიბზე მორგებული).

ცალკე საკითხი და პრობლემაა – რამდენად შეესაბამება (ალბათ „დედა ენაზე“ ყველა აღზრდილი 
დაგვეთანხმება, რომ არ და ვერ შეესაბამება) მხედრული დამწერლობის ბუნებას „ორი წრის“ 
პროპორციები – მაგრამ, ტექნოლოგიური აუცილებლობა ზოგჯერ უკიდურესობაზე გვიბიძგებს… 

BPG Georgian Fonts

ნახევარწლიანი თანამშრომლობის შედეგად მიღწეული იქნა Nokia Pure-ს მხედრულის 
გარკვეული გაუმჯობესება და მისი ქართული კალიგრაფიისა და ტიპოგრაფიის ნორმებთან 
დაახლოვება — თუმცა რიგ შემთხვევებში Dalton Maag-ის დიზაინერი მიცემული რჩევა-
დარიგებების მიუხედავად ვერ ჩაწვდა ქართული კალიგრაფიის თავისებურებებსა და 
ქართული ასოების პროპორციებს.
 
საბოლოო ეტაპზე Dalton Maag-ის დიზაინერმა ჯიუტად უარი განაცხადა BPG-InfoTech-
ის კატეგორიული რჩევა-დარიგებების სრულ გათვალისწინებაზე, რის გამოც მათთან 
თანამშრომლობა შეწყდა.
 
საზოგადოებრიობას წარმოვუდგენთ Nokia Pure-ს BPG-InfoTech-ისეულ ვერსიას. Dalton Maag-
ის ვერსია ალბათ მომავალ რამდენიმე თვეში გამოჩნდება.
 
რამდენადაც Nokia Pure-სთვის BPG-InfoTech-ის შეთავაზებული ვერსია ორიგინალურია 
და არსებითად განსხვავდება Dalton Maag-ის ვერსიისგან — BPG-InfoTech-ის ქართული 
შერწყმული უფასო ფონტი DejaVu საზოგადოებრივად მისაწვდომი გავხადეთ.

ფართოდ გავრცელებული სასტამბო შრიფტები – „ჩვეულებრივი“, „ვენური“, „პარიზული“, „კოლხეთი“

Dalton Maag-ის საწყისი

სურათზე აღბეჭდილნი არიან სტატიის ავტორები, 
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის 
ინფორმაციის ცენტრის თანამშრომლები ბესარიონ 
გუგუშვილი (მარცხნივ) და გამოთვლითი ტექნიკის 
სამეცნიერო-ტექნიკური საბჭოს სწავლული 
მდივანი ვლადიმერ კიკილაშვილი. საქართველოს 
მეცნიერებათა აკადემიის ინფორმაციის ცენტრში 
მათვე ააწყვეს ეს სტატია კომპიუტერზე.

raw-type-2010. თემო მაჭავარიანი

flurscent type-2009 --  თემო მაჭავარიანი

ტრადიციული: სასკოლო ხელნაწერი, „გოგებაშილი“, „გორდა“ და ულტრათანამედროვე „DejaVu“

BPG Georgian Nokia Pure
გადატვირთვა:

ნაწყვეტი პირველი კომპიუტერზე აწყობილი გაზეთიდან  
(„სამშობლო“ №26, გვ.4, 1988 წლის დეკემბერი - “პირველი ნაბიჯები დიდ გზაზე”)


