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Vazha-Pshavela’s letters on “The Knight in the Panther’s Skin” in which 
he analytically and scientifically substantiates the national character of this 
poem and, at the same time, its significance to the entire mankind are re-
markable. In Vazha’s time, Rustvelology progressed to some extent, but the 
scientific-critical study of “The Knight in the Panther’s Skin”, as old Georgian 
literature, had not yet reached the Rustvelology and many historical-literary 
issues were not clearly defined. At the beginning of the 20th century certain 
Georgian scientists, on the grounds of some morbid pretext of objectivity, 
obsessed over “The Knight in the Panther’s Skin” began to reprehend it to 
prove its non-Georgian origin. Vazha responded to these researchers in his 
scientific-critical and publicist letters so professionally that his views still 
coincide with the provisions of Rustvelology. Vazha showed great knowledge 
of this poem and also the ability to gain deep access to literary events.

Vazha talks about the origin of “The Knight in the Panther’s Skin”, the 
issue of its folk character, the singularity of the storylines, technological is-
sues, interpolations, composition. It is interesting how Vazha discussed Rus-
taveli’s language, that did not mean the study of linguistic norms and the 
specifics of the language, and it again showed the originality of “The Knight 
in the Panther’s Skin”. According to Vazha, any great writer is unparalleled 
when representing the inner brilliance of language. He considered Rustaveli 
and Guramishvili, as examples of the talented writers’ language, revealing 
the striving and essence of the nation in their works.

Vazha-Pshavela honorably defended the dignity of Rustaveli and 
his genius poem, as it was worthy of a great national writer and thinker. 
Vazha-Pshavela claims, that researchers must take a great care of such a 
unique monument of national culture as “The Knight in the Panther’s Skin”. 
He defended the dignity of Rustaveli and his genius poem as a great, nation-
al writer and thinker. The above studies have revealed Vazha’s unmistakable 
critical acumen, refined aesthetic taste, correct analytical mind, stern log-
ic, and ability to take a methodological approach to literary issues. Thus, 
Vazha-Pshavela raised and perfected the traditions of Georgian critical-aes-
thetic thinking. He is not only a cognoscente and venerator of “The Knight 
in the Panther’s Skin”, but also a good researcher, whose views and opinions 
are still relevant in Rustvelological science.
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ეროვ ნუ ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ჰუ მა ნიზ მის ჩვე ნე ბა 
მწერ ლო ბა ში, ხალ ხუ რო ბა და რე ა ლიზ მი, სი ნამ დვი ლის ფხი-
ზე ლი კრი ტი ციზ მით ასახ ვა - აი, ამ ამო ცა ნებს უსა ხავ და ლი-
ტე რა ტუ რას ვა ჟა- ფშა ვე ლა. ამ მხრივ სა ინ ტე რე სოა „ვეფ-
ხისტყაოსნისადმი“ მიძღ ვნი ლი მი სი წე რი ლე ბი, რომ ლებ შიც 
ანა ლი ტი კუ რად, მეც ნი ე რუ ლად ასა ბუ თებს ამ პო ე მის ეროვ ნუ-
ლო ბა სა და, ამა ვე დროს, ზო გად სა კა ცობ რიო მნიშ ვნე ლო ბას. 
ვა ჟას დროს რუს თვე ლო ლო გი ა, გარ კვე ულ წი ლად, წინ წა ვი და, 
მაგ რამ „ვეფხისტყაოსნის“, რო გორც ძვე ლი ქარ თუ ლი მწერ-
ლო ბის, მეც ნი ე რულ -კრი ტი კუ ლი შეს წავ ლა ჯერ კი დევ ვერ აღ-
წევ და რუს თვე ლო ლო გი ამ დე და ბევ რი ის ტო რი ულ -ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი სა კითხი არ იყო ნათ ლად გარ კვე უ ლი. მე-20 სა უ კუ ნის 
და საწყ ის ში ზო გი ერ თმა გან სწავ ლულ მა ქარ თველ მა მეც ნი ერ-
მა, რა ღაც ავად მყო ფუ რი ობი ექ ტუ რო ბის მო მი ზე ზე ბით, აი ჩე მა 
„ვეფხისტყაოსანი“ და და იწყო მი სი გან ქი ქე ბა, მი სი არა ქარ-
თუ ლო ბის მტკი ცე ბა და სხვა ამ დაგ ვა რი. ვა ჟა გა მო ეხ მა უ რა ამ 
მკვლე ვართ თა ვის სმეც ნი ე რო- კრი ტი კულ და პუბ ლი ცის ტურ 
წე რი ლებ ში იმ დე ნად პრო ფე სი უ ლად, რომ მი სი მო საზ რე ბე ბი 
დღე საც ემ თხვე ვა რუს თვე ლო ლო გი ა ში არ სე ბულ დე ბუ ლე ბებს. 
ვა ჟამ გა მო ამ ჟღავ ნა დი დი ცოდ ნა ამ პო ე მი სა და, ასე ვე, ლი ტე-
რა ტუ რულ მოვ ლე ნებ ში ღრმად წვდო მის უნა რი. ვკითხ უ ლობთ 
ვა ჟას შე ფა სე ბებს და ვხვდე ბით, ზო გი ერ თი დღვან დე ლი ჭი-
რი რა ად რე დაწყ ე ბუ ლა: „შოვინისტი არა ვინ დაგ ვი ძა ხო სო, და 
ვინც ღირ სე უ ლად აფა სებს რუს თველს და მის ნა წარ მო ებს, იმას 
დას ცი ნი ან. იმას რო დი ფიქ რო ბენ, ჩვენ თა მკვლე ვარ თა ობი ექ-
ტუ რო ბა უფ რო სა მარ ცხვი ნოა და და მამ ცი რე ბე ლი, ვიდ რე რუს-
თვე ლის პა ტი ვის მცე მელ თა პატ რი ო ტიზ მი. .. დი აღ, სცხვე ნი ათ 
კარ გის თქმა სა ქარ თვე ლო ზე, მჟა ვე პატ რი ო ტი არა ვინ დაგ ვი-
ძა ხო სო, ეს ვა ჟაკ ცო ბად მი აჩ ნი ათ, იმას რო დი ღა ფიქ რო ბენ, 
რომ სირ ცხვი ლი ის კი არ არი, თა ვი სი დი დე ბა ადი დო, თაყ ვა ნი 
სცე, - არა მედ ისაა სირ ცხვი ლი, ეს დი დე ბა მაღ ლი დან დაბ ლა 
ჩა მო აგ დო ლაფ ში და ფე ხით გა თე ლო, - ვერ გა ბე დო სთქვა სი-
მარ თლე, თუნ დაც ამ თქმამ კა ცი იქამ დის მი იყ ვა ნოს, რომ პირ-
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ში ბა ლა ხი ამოს დი ო დეს...“ (ვა ჟა-ფშა ვე ლა, 1964:305-306). ამ გვარ 
მკვლევ რებს რომ ავ ყვე თო, წერს ვა ჟა, შე იძ ლე ბა მთელ ჩვენს 
ის ტო რი ულ წარ სულ ზე აგ ვა ღე ბი ნონ ხე ლი და მთე ლი ჩვე ნი ის-
ტო რია და კულ ტუ რა ქარს გა ა ტა ნო ნო.

ვაჟას პირველი რუსთველოლოგიური წერილი გამოქვეყნდა 
1890 წელს „ივერიაში“, „ფიქრები „ვეფხის-ტყაოსნის“ შესახებ“, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო პროფ. ა. ხა ხა ნაშ ვი ლის ერ თი 
მცდა რი თე ო რი ის წი ნა აღ მდეგ „ვეფხისტყაოსანთან“ და კავ-
ში რე ბით, კერ ძოდ კი, ეს იყო მო საზ რე ბა პო ე მის ხალ ხუ რი-
დან წარ მო შო ბის შე სა ხებ, მი სი ფოლ კლო რულ ნა წარ მო ე ბად 
აღი ა რე ბა. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ვა ჟა იწუ ნებს ხა ხა ნაშ ვი ლის 
კვლე ვა- ძი ე ბის ყალბ, არა მეც ნი ე რულ მე თოდს, რად გან კომ-
პე ტენ ტუ რი აზ რის გა მო სათ ქმე ლად სა ბუ თე ბის მოგ რო ვე ბა 
იყო სა ჭი რო, მე რე აზ რი თა ვის თა ვად დად გინ დე ბო და და არა 
წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი მიდ გო მით. ვა ჟას აზ რით, ა. ხა ხა ნაშ-
ვილ მა, რო მე ლიც გა მოთ ქვამ და მო საზ რე ბას, რომ თა ვი სი პო-
ე მის წყა როდ რუს თა ველ მა ხალ ხუ რი „ტარიელიანი“ აიღოო, 
„ვეფხისტყაოსანი“ ვერ და უ კავ ში რა ის ტო რი ულ ეპო ქას, ვერ 
გა ი გო მი სი ეროვ ნუ ლი სუ ლი, ვერც შე მეც ნე ბით -ეს თე ტი კურ 
მნიშ ვნე ლო ბას ჩას წვდა ო. ში ნა არ სი სა და ფორ მის ღრმა ანა-
ლი ზით ვა ჟა ასა ბუ თებს, რომ „ვეფხისტყაოსანი“ წმინ და ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი ა, შე მოქ მე დე ბი თი შე დევ რი და არა 
ფოლ კლო რი (მი სი თვალ საზ რი სი სრუ ლი ად და ა დას ტუ რა შემ-
დეგ დრო ინ დელ მა კვლე ვა- ძი ე ბამ). „ვეფხისტყაოსანს“ ეჭ ვის 
თვა ლით უც ქერ დნენ, ხო ლო ამის მი ზე ზი, ვა ჟას თქმით, იყოს 
პო ე მის დი დე ბუ ლე ბა, რო მელ საც ეჭ ვში შევ ყა ვართ, მარ თლა 
ერ თი კა ცის და წე რი ლი ა ო, თუ არა. მე ო რე კი ის, რომ შო თა 
თვი თონ პო ე მის წი ნა სიტყ ვა ო ბა ში ვე გვაფ რთხი ლებს, და ბე ჯი-
თე ბით ამ ბობს „ესე ამბავი სპარსულიო“, თუ ეს ამ ბა ვი ერ მაც 
იცო და და ბერ მაც, რუს თვე ლი ვის ღა ატყ უ ებ და ო? გა ნა, ქარ თუ-
ლად ცნო ბილს კი დევ თარ გმნა სჭირ დე ბო და ო? ამ არ გუ მენ ტის 
გა სამ ყა რებ ლად ვა ჟა კი დევ ერთ ფაქ ტსაც აქ ცევს ყუ რადღ-
ე ბას: ვეფ ხის ტყა ოს ნის ლი ტე რა ტუ რულ ჩა მო მავ ლო ბას ისიც 
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ამ ტკი ცებს, რომ მის სხვა დას ხვა ტა ეპს გან სხვა ვე ბუ ლი რით მა 
აქვს, ხალ ხურს კი ერ თი და ბო ლო ე ბა რჩე ბა ბო ლომ დე ო. ერთ 
სა ინ ტე რე სო პა რა ლელ საც ავ ლებს ვა ჟა „ვეფხისტყაოსანსა“ 
და ხალხურ „ტარიელიანს“ შორის - ხალხურში უცხო სახელებს 
ვხედავთ, „ედემ და ომარე“, ხოლო ლიტერატურულში გვაქვს 
„აბჯარი ჩვენ საომარე“, რაც იმის დას ტუ რი ა, რომ ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი „ვეფხისტყაოსანი“ ად რე იყო გავ რცე ლე ბუ ლი ხალ ხში 
და მი სი სიყ ვა რუ ლის გა მო ხალხს ის, რო ცა და ვიწყ ე ბი ა, გა და-
უ კე თე ბი ა, მის გან ახა ლი შე უთხ ზავს და და უ მა ტე ბი ა ო.

ზემოთქმულის მიუხედავად, ვაჟა-ფშაველა საერთოდ 
როდი უარყოფდა „ვეფხისტყაოსნის“ ხალ ხურ საწყ ი სებს. ამ 
მხრივ სა ინ ტე რე სოა მი სი 1914 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პო ლე მი-
კუ რი წე რი ლი „კრიტიკა ბ. იპ. ვართაგავასი“, რო მელ შიც ამ ბობს, 
რომ შე იძ ლე ბა მწე რალ მა გა მო ი ყე ნოს ხალ ხუ რი თქმუ ლე ბა, 
მაგ რამ „ხალხის თქმულება, რაც არ უნ და მდი და რი ში ნა არ სი სა 
იყოს, აზ რი ა ნი და ხე ლოვ ნუ რი, თუ პო ეტ მა იგი არ გარ დაქ მნა, 
სა კუ თარ სუ ლი ერ ქუ რა ში არ გა და ად ნო, არ გა და ა დუ ღა, მა სა-
ლი დან ახა ლი რამ არ შექ მნა და და წე რა ისე, რო გორც ხალ ხი 
ამ ბობს, არა ფე რი გა მო ვა. ერის გულ ში ამის თა ნა ნა წარ მო ე ბი 
ბი ნას ვერ იპოვ ნის, იქ ვერ და ი სად გუ რებს და ვერც ხე ლოვ-
ნურ ნა წარ მო ე ბად ჩაითვლება“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:361-362). 
აქ ვაჟას მოჰყავს გოეთეს „ფაუსტის“ მაგალითი, რო მელ ზე არ-
სე ბუ ლი ლე გენ დის მი ხედ ვით მრა ვა ლი ნა წარ მო ე ბი შე იქ მნა, 
მაგ რამ ის ტო რი ას არც ერ თი შე მორ ჩე ნი ა, მხო ლოდ გო ე თემ 
აქ ცია ის სა კა ცობ რიო ნა წარ მო ე ბა დო. მა შა სა და მე, მწერ ლის 
აზ რით, თა ვი და თა ვი ავ ტო რი ყო ფი ლა და არა ლე გენ და. 

დი დე ბუ ლი პო ე მის სა კითხ ებ ზე ვა ჟა კი დევ ერ თხელ გა-
მო ვი და პრე სა ში 1911 წელს, ჟურ ნალ „განათლებაში“ წერილით 
„ფიქრები „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ“, რომლის მსჯელობის 
საგანია „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტის ორიგინალობის საკითხი. 
იმ დროსითვის „ესე ამბავი სპარსულისა“ და პრო ლოგ -ე პი ლო-
გის სა კითხ ზე მახ ვილ დე ბო და ყუ რადღ ე ბა. მკვლე ვარ თა გან, ნ 
მა რი სა და ა. ხა ხა ნაშ ვი ლის გარ და, ცნო ბი ლი გახ და ამ მხრივ 
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დ. კა რი ჭაშ ვი ლი სა და იუსტ. აბუ ლა ძის სა ხე ლე ბიც. ვა ჟას ფხი-
ზელ თვალს არ გა მოჰ პარ ვია არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა და სრუ ლი-
ად მარ თე ბუ ლი კრი ტი კით გა მო ვი და პრე სა ში. ზე მოხ სე ნე ბულ 
წე რილ ში მწე რა ლი ეკა მა თე ბა ნ. მარ სა და მის თა ნა მედ რო ვე-
ებს: „რუსთაველს ებღ ა უ ჭე ბი ან - ჩა მო დი ბე და უ რი დან - მო პა-
რულს ცხენ ზე ზი ხა რო. გა ი გეთ, ჯა რო და ჯა მა ა თო, მი უდ გო მე ლი 
მეც ნი ე რი ხალ ხი ვარ თო, და ამ დროს კი ვხე დავთ, რომ თეთრს 
შავს არ ქმე ვენ, ტკბილს - მწარესა“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:305). 
ვა ჟა აღაშ ფო თა ნ. მა რის ცდამ, რუს თვე ლის პო ე მის სი უ ჟე ტი 
სპარ სუ ლად გა მო ეცხ ა დე ბი ნა, რომ თით ქოს მან ბრი ტა ნე თის 
მუ ზე უმ ში ნა ხა „ვეფხსიტყაოსნის“ სპარ სუ ლი დე და ნი (სა ბო-
ლო ოდ ნ. მარ მაც აღი ა რა, რომ მი სი ეს თე ო რია და იმ სხვრა). 
ვა ჟამ კი ეს თე ო რია გა ა ცამ ტვე რა. იგი წერს, რომ ნ. მარ მა აუ-
შა ლა და ნარ ჩე ნებს ჩხრე კის სა ღერ ღე ლი, თა ვად კი დღემ დე 
არა ვი თა რი და მამ ტკი ცე ბე ლი სა ბუ თი არ წარ მო უდ გე ნი ა, რომ 
„ვეფხისტყაოსნის“ მსგავ სი თხზუ ლე ბა მას ბრი ტა ნე თის მუ ზე-
უმ ში ენა ხო სო, დღე საც არ იშ ლის და სჯე რა, პო ე მის დე და ნი 
აუ ცი ლებ ლად აღ მოჩ ნდე ბა სპარ სეთ ში ო. ვა ჟა პირ და პირ აცხ-
ა დებს, რომ ხე ლოვ ნე ბის გე ნი ა ლუ რი ქმნი ლე ბის შე სა ფა სებ-
ლად სა ჭი როა თარ გმნი ლი სა და დედ ნის ერ თმა ნე თის გან გარ-
ჩე ვის ალ ღო ო, რომ ხალ ხის გე ნია გრძნობს ეროვ ნულ გე ნი ას 
და არ შე იძ ლე ბა ერ მა ასე გა ნა დი დო სო უბ რა ლო მთარ გმნე ლი. 
ააშ კა რა ვებს რა ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სად მი ნი ჰი ლიზმს, ვა ჟა 
ნა ბიჯ -ნა ბიჯ არ ღვევს უმარ თე ბუ ლო დე ბუ ლე ბებს რუს თა ვე ლის 
პო ე მის შე სა ხებ. ვა ჟას აზ რით, „ვეფხისტყაოსნის“ არა კი მარ-
თლა სპარ სუ ლი რომ იყოს, თვით სპარ სეთ შიც ბევ რი (და მე-11, 
მე-12 სა უ კუ ნე ებ ში ასე თე ბი სპარ სეთს უამ რა ვი ჰყავ და) გა მო უჩ-
ნდე ბო და გამ ლექ სა ვი, თვით „შაჰ-ნამეს“ (მე-11 ს.) დი დე ბუ ლი 
ავ ტო რი, ფირ დო უ სი, ამ გვარ არაკს არაფ რით გა უშ ვებ და ხე ლი-
და ნო. რო გორ მოხ და, - კითხ უ ლობს ვა ჟა- ფშა ვე ლა, - რომ ქარ-
თველ მა სა ქარ თვე ლო ში იპო ვა ეს ამ ბა ვი, ხო ლო სპარ სე ლებ მა 
ვერ მი აგ ნეს მშო ბელ ქვე ყა ნა ში ო. „ამოდენა თხზუ ლე ბა ში ჭა-
ჭა ნე ბაც კი არ სად არის ჩვე ნის ქვეყ ნის, რუს თა ვე ლის სამ შობ-



ვაჟა-ფშაველა, როგორც რუსთველოლოგი

 49

ლოს რა ი მე ად გი ლის სა ხელ წო დე ბი სა. ..რა ამ ბა ვია ეს? შე საძ-
ლე ბე ლია გა ნა ესა, თუ მთე ლი „ვეფხისტყაოსანი“ ალეგორია 
არ არის? სწორედ რომ ალეგორიაა...“ (ვა ჟა- ფშა ვე ლა, 1964:308) 
- ესაა სწო რედ ის სი უ ჟე ტუ რი შე ნიღ ბვის ხერ ხი, რო მე ლიც 
დღეს აღი ა რე ბუ ლია რუს თვე ლო ლო გი ა ში.

ვაჟას აზრით, „ვეფხისტყაოსანი“ ორი გი ნა ლუ რი, ეროვ ნუ-
ლი ნა წარ მო ე ბი ა, სწო რედ ამი ტომ შე იყ ვა რა ის ხალ ხმა. თუნ-
დაც ის, რომ გმი რე ბი კი არი ან მუს ლი მა ნუ რი ქვეყ ნე ბი დან, 
მაგ რამ მა თი ქცე ვა, ცხოვ რე ბა ზე, მიჯ ნუ რო ბა ზე, მე გობ რო ბა ზე 
შე ხე დუ ლე ბე ბი ქარ თუ ლი ა. ვა ჟას ფიქ რობს, რომ მაჰ მა დი ა ნუ-
რი ჰა რამ ხა ნის გა რე მოც ვა ში აღ ზრდი ლი რა ინ დი არაფ რით 
იტყ ვის „გული ერთსა დააჯერო, კუშტი მოხვდეს, თუნდა ქუში“; 
„განა ვის მე თავ ში გა უ ელ ვებს, გარ და ჩვენ მო დის მკვლე-
ვარ თა, რომ ნეს ტან და რე ჯა ნი ქარ თვე ლი ქა ლი არ არის ?...თუ 
გარ და მშვე ნი ე რე ბი სა, სი ტურ ფი სა. .. მკითხ ვე ლი ნეს ტან და-
რე ჯა ნის ქარ თველ ქა ლო ბას ვერ იგ რძნობს, ის რა ქარ თვე ლი 
უნ და იყოს“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:314) - წერს ვა ჟა. მწე რა ლი ამ-
ტკი ცებ და, რომ რუს თა ვე ლი, რო გორც თა ვი სი ეპო ქის შვი ლი, 
თა ნად რო უ ლო ბას ხა ტავ და, თუნ დაც ის ტო რი უ ლი პი რე ბით, 
მომ ხდა რი ფაქ ტე ბი თა და სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხ ე ბით, რომ-
ლე ბიც ასე აღელ ვებ და მი სი დრო ის ქარ თველ სა ზო გა დო ე ბას 
(მა გა ლი თად, მო ეწ ვი ათ თუ არა ქარ თვე ლებს უცხო ტო მის კა-
ცი თა მა რის მე უღ ლედ). ვა ჟას აზ რით, რუს თა ვე ლი, რომელსაც 
„ტარიელად თავისი თავი ჰყავს წამოდგენილი“, თა მა რის 
მეტ რფე, მე ხოტ ბე და შე მამ კო ბე ლი ა. „არაბნი - ტარიელ და 
ავთანდილ შოთას თქმით ტ კ ბ ი ლ ი ს  ქ ა რ თ უ ლ ი თ უბ-
ნო ბენ. მაჰ მა დი ან ნი ღვი ნო სა ჰსვა მენ: დღე საც რო გორც ხევ-
სუ რებს, ამ უძ ვე ლესს ქარ თვე ლებ სა აქვს ჩვე უ ლე ბად მას პინ-
ძლო ბის დროს, სტუმ რე ბის წინ ქუდ -მოხ დით ჩოქ ზე დგო მა და 
ისე მირ თმე ვა თა სი სა სტუმ რის თვის. პო ე მა ში ამას ვე ვხე დავთ: 
სოგ რატ და ავ თან დილ რო ცა მი უვ ლენ მჭმუნ ვა რე, დაღ რე ჯილს 
როს ტე ვანს, რა თა იგი გა ემ ხი ა რულებინათ“ (ვა ჟა- ფშა ვე ლა, 
1964:408) - ასე თი არ გუ მენ ტა ცი ით იცავს პო ე მის ქარ თუ ლო ბას 
მწე რა ლი.
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ვა ჟა- ფშა ვე ლა მო ითხ ოვს, რომ ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის 
ისეთ უნი კა ლურ ძეგლს, რო გო რიც „ვეფხისტყაოსანია“, მკვლევ-
რე ბი დი დი სიფ რთხი ლით მო ეპყ რან, რო ცა აყე ნე ბენ სა კითხს 
მი სი ამა თუ იმ ტა ე პის ორი გი ნა ლო ბის შე სა ხებ და სა გან გე-
ბოდ ჩერ დე ბა პო ე მის ტექ სტო ლო გი ურ სა კითხ ებ ზე. ზო გი ერ თი 
მკვლე ვა რი ამ ტკი ცებ და, რომ პო ე მის პრო ლო გი და ეპი ლო-
გი და ი წე რა მე-12 სა უ კუ ნის შემ დეგ, სხვა დას ხვა დროს, სხვა-
დას ხვა პი რის მი ერ. ვა ჟას აზ რით კი, შე უ სა ბა მო აქ არა ფე რი ა, 
მთლი ა ნად კლა სი კუ რი ფორ მაა და ცუ ლი, იქ ნე ბა ეს ღვთი სად მი 
მი მარ თვა თუ დამ წე რის ვი ნა ო ბის გამ ჟღავ ნე ბა ო. ვა ჟა ზო გა-
დად არ უარ ყოფ და „ვეფხისტყაოსანში“ ე.წ. ყალ ბი ად გი ლე ბის, 
ანუ ინ ტერ პო ლა ცი ე ბის, არ სე ბო ბას, მაგ რამ და უშ ვებ ლად მი-
აჩ ნდა გე ნი ა ლუ რი პო ე მის სა უ კე თე სო სტრო ფე ბის ხე ლა ღე ბით 
გა ძე ვე ბა ტექ სტი დან. თუნ დაც ა. სა რა ჯიშ ვი ლი, რო მელ მაც ასე-
თი ყალ ბი ად გი ლე ბი აღ მო ა ჩი ნა პო ე მა ში, მაგ რამ რუს თა ვე ლის 
და წე რი ლი ტა ე პე ბიც თან მი ა ყო ლა ან დ. კა რი ჭაშ ვი ლი, რო-
მელ მაც ყალ ბად გა მო აცხ ა და პო ე მის მთე ლი პრო ლოგ -ე პი ლო-
გი. ვა ჟა, აა ნა ლი ზებს რა პრო ლოგს, სა უბ რობს იქ გან ვი თა რე-
ბულ შა ი რო ბი სა და მიჯ ნუ რო ბის თე ო რი ებ ზე და მეც ნი ე რუ ლად 
ასა ბუ თებს, რომ შო თა რუ სთა ველს პო ე მის შე სა ვალ ში აუ ცი-
ლებ ლად უნ და ეთ ქვა თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბა მე ლექ სე ო ბა სა და 
სიყ ვა რულ ზე, მე გობ რო ბა ზე. მწე რა ლი არ უარ ყოფს პრო ლოგ ში 
ზო გი ერ თი ინ ტერ პო ლა ცი ის არ სე ბო ბის ალ ბა თო ბას, მაგ რამ 
მას ზუ ტად აქვს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრო ლო გის აგე ბის გეგ მა და 
გარ კვე უ ლი მი სი რა ო ბა. ვა ჟა ეხე ბა პო ე მის კომ პო ზი ცი ის სა-
კითხ საც და შე უ სა ბა მო ბას წი ნა სიტყ ვა ო ბა სა და თა ვად პო ე მას 
შო რის ვერ ხე დავს. დრო ის მი ერ ვა ჟას ეს გან ჭვრე ტაც შე ფა-
სე ბუ ლია და ჭეშ მა რი ტად არის აღი ა რე ბუ ლი პრო ლო გის რუს-
თა ვე ლი სად მი კუთ ვნი ლე ბის უეჭ ვე ლო ბა. „კეკლუცთა ზედან 
ფრფენითა“ - ეს მხო ლოდ შო თას შე ეძ ლო ეთ ქვაო და შე უძ-
ლებ ლად მი იჩ ნევს ამ სტრო ფის სი ყალ ბეს. გან სა კუთ რე ბუ ლად 
შე დევ რა ლუ რად მი იჩ ნევს ვა ჟა ტა რი ე ლის მი ერ ლომ -ვეფ ხვის 
და ხოც ვის ამ ბავს და აღ ნიშ ნავს, რომ სიყ ვა რუ ლის ასე თი სი-
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მაღ ლი დან და ხატ ვა მხო ლოდ შო თა რუს თა ველს თუ შე ეძ ლო ო, 
რომ ლის დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ქარ თვე ლი ერი სათ ვის კარ გად 
აც ნო ბი ე რებს, რო ცა ამ ბობს, რომ შო თა რუს თა ვე ლი იგი ვე სა-
ქარ თვე ლოა და სა ქარ თვე ლო იგი ვე „ვეფხისტყაოსანი“. ვა ჟას-
თვის, რო გორც მე-19 სა უ კუ ნის ეროვ ნულ -გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი 
მოძ რა ო ბის სხვა მეს ვე ურ თათ ვის, ეს პო ე მა წარ მო ად გენ და 
ქარ თვე ლი ერის კულ ტუ რუ ლი მო წი ფუ ლო ბის შე უ და რე ბელ 
მხატ ვრულ მტკი ცე ბუ ლე ბას. 

სა ინ ტე რე სოა ვა ჟას მსჯე ლო ბა რუს თვე ლის ენის შე სა ხებ, 
რაც ენობ რი ვი ნორ მე ბი სა და ენის სპე ცი ფი კის შეს წავ ლას არ 
გუ ლის ხმობ და და ისევ „ვეფხისტყაოსნის“ ორი გი ნა ლო ბის 
სფე რო დან გა მო დი ო და. ვა ჟას აზ რით, ნე ბის მი ე რი დი დი მწე-
რა ლი ენის ში ნა გა ნი ბრწყინ ვა ლე ბის უბად ლო წარ მომ ჩე ნი ა. 
ნი ჭი ე რი მწერ ლე ბის ენის მა გა ლი თად მას რუს თა ვე ლი და გუ-
რა მიშ ვი ლი მი აჩ ნდა, ერის სუ ლის კვე თე ბი სა და არ სის თა ვი-
ანთ ნა წარ მო ე ბებ ში გა მამ ჟღავ ნე ბელ ნი. ამ მხრივ აღ სა ნიშ-
ნა ვია ის, რომ ვა ჟა „ვეფხისტყაოსნის“ ენა სა და ლექ სთწყო ბას 
ფშა ურს უკავ ში რებ და და, ნ. მა რის გა მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, 
ჩახ რუ ხა ძეს თან გა ი გი ვე ბულ რუს თა ველს ფშავ ლად მი იჩ ნევ-
და. „ასმათი ხომ პირ და პირ მთი ელ ქალს მო გა გო ნებსთ (ფშავ-
ლი სა, ხევ სუ რი სა) თა ვის ჯუ ბით, „ქალი გადმოდგა ჯუბითაო“, 
ამ ბობს რუს თა ვე ლი. ჯუ ბა ჩვენ გვგო ნია ნამ დვი ლი ქარ თუ-
ლი სიტყ ვა, ქარ თველ ქა ლე ბის ტან საც მე ლი, რო მე ლიც დღეს 
ფშავ -ხევ სუ რეთ ში ღა ჰპო ვებს თავ შე სა ფარს და შე იძ ლე ბა მა-
ლე იქაც აი ღონ ხე ლი იმა ზე. ჯუ ბა სიტყ ვა „უბიდან“ არის ნა წარ-
მო ე ბი, რად გან ჯუ ბა შინ მოქ სო ვი ლი შა ლის პე რან გია (ფშავ-
ში სა და, ხო ლო ხევ სუ რეთ ში რუ შე ბით ნა კე რი, გრძე ლი) დი აცს 
კო ჭებს უფა რავს, უბე გად მოგ დე ბუ ლი. მაგ რამ ვში შობ, ვა ი თუ 
ჩვენ მა ფი ლო ლო გებ მა ეს სიტყ ვა მი ათ ვი სონ, სპარ სე ლებს 
ან სომხებს“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:230-231), მაგ რამ შემ დგომ მა 
კვლე ვა- ძი ე ბამ არც ნ. მა რის მო საზ რე ბა და ა დას ტუ რა და არც 
ვა ჟას ვა რა უ დი გა ა მარ თლა. 

ვა ჟა- ფშა ვე ლამ და იც ვა რუს თვე ლი სა და მი სი გე ნი ა ლუ რი 
პო ე მის ღირ სე ბა, რო გორც დიდ ეროვ ნულ მწე რალ სა და მო აზ-
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როვ ნეს ეკად რე ბო და. ზე მო ჩა მოთ ვლილ კვლე ვებ ში გამ ჟღავ-
ნდა ვა ჟას უტყ უ ა რი კრი ტი კუ ლი ალ ღო, დახ ვე წი ლი ეს თე ტი კუ-
რი გე მოვ ნე ბა, სწო რი ანა ლი ტი კუ რი გო ნე ბა, მტკი ცე ლო გი კა 
და ლი ტე რა ტუ რის სა კითხ ე ბი სად მი მე თო დო ლო გი უ რი მიდ-
გო მის უნა რი. ამ გვა რად, ვა ჟა- ფშა ვე ლამ აა მაღ ლა და სრულ ყო 
ქარ თუ ლი კრი ტი კულ -ეს თე ტი კუ რი აზ როვ ნე ბის ტრა დი ცი ე ბი, 
იგი „ვეფხისტყაოსნის“ არა მხო ლოდ კარ გად მცოდ ნე და პა ტი-
ვის მცე მე ლი ა, არა მედ მი სი კარ გი მკვლე ვა რიც, რომ ლის მო-
საზ რე ბე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი დღე საც აქ ტუ ა ლუ რია რუს თვე-
ლო ლო გი ურ მეც ნი ე რე ბა ში.
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