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ვა ჟას მდი დარ ლი ტე რა ტუ რულ მემ კვიდ რე ო ბას სრუ ლად რო
დი იც ნობს მკითხ ვე ლი. მი სი წე რი ლე ბი სა და ნაშ რო მე ბის ნა წი ლი 
დღემ დე უც ნო ბი ფსევ დო ნი მე ბი თა ა. ცნო ბი ლი ქარ თუ ლი გა ზე თის, 
„ივერიის”, თა ნამ შრომ ლე ბი, რო გორც სა ერ თოდ იმ დროს იყო გავ
რცე ლე ბუ ლი, თა ვი ანთ ნა წე რებს ხში რად ფსევ დო ნი მი თა და ინი
ცი ა ლე ბით აქ ვეყ ნებ დნენ. ვა ჟა საც, რო გორც „ივერიის” აქ ტი ურ 
თა ნამ შრო მელს, თა ვი სი ფსევ დო ნი მე ბი ჰქონ და: „პარასკევა“, „ვა 
ფლა“, „იქაური“, „ჟულიკა გოგოჭური“ და ა.შ. მე19 სა უ კუ ნის მე რე 
ნა ხევ რის ქარ თუ ლი პე რი ო დუ ლი პრე სის მცოდ ნეს უსა თუ ოდ შემ
ჩნე უ ლი ექ ნე ბა ერ თი გავ რცე ლე ბუ ლი, სა ინ ტე რე სო პუბ ლი ცის ტუ რი 
მა ნე რა  ფსევ დო ნი მი ა ნი ავ ტო რის პო ლე მი კა გა მო გო ნილ პირ თან. 
ფიქ რო ბენ, რომ „წერილი მეგობართან“ რუბ რი კით და ბეჭ დი ლი 
სტა ტი ე ბი, რომ ლე ბიც მიძღ ვნი ლია ერ თი ად რე სა ტის, „ძმა ექვთი
მესადმი“ და წარ მო ად გენს ერ თმა ნე თის ლო გი კურ გაგ რძე ლე ბას, 
ვა ჟა ფშა ვე ლას ეკუთ ვნის. 14 სა ინ ტე რე სო პუბ ლი ცის ტუ რი წე რი ლი? 
ეს არის მო გო ნი ლი პო ლე მი კა ორ მე გო ბარს შო რის  რუ სეთ ში ხან
გრძლი ვად მყოფ ექ ვთი მეს ყრმო ბის მე გო ბა რი მა მუ კა დრო დად რო 
აც ნობს სამ შობ ლოს ცხოვ რე ბის ავ კარგს. ამ სტა ტი ებ ში მი მო ხი
ლუ ლია სა ქარ თვე ლოს სატ კი ვა რი და არ სე ბუ ლი რთუ ლი მდგო მა
რე ო ბი დან გა მო სავ ლის გზე ბის ძი ე ბა ა. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ წე
რი ლებ ში დას მუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწ ვე ტი სას, სო ცი ა ლუ რი თუ 
ეროვ ნუ ლი სა კითხ ე ბის გან ხილ ვი სას, ვა ჟა ტი პი ურ სა მო ცი ა ნე ლად 
წარ მოგ ვიდ გე ბა. სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ 188093 წლებ ში გა მოქ
ვეყ ნე ბუ ლი, დღემ დე ცნო ბი ლი ვა ჟას წე რი ლე ბის სა ერ თო რა ო დე
ნო ბა არ აღე მა ტე ბა აქ მი მო ხი ლუ ლი სტა ტი ე ბის რიცხვს. ცხა დი ა, ამ 
მა სა ლის მნიშ ვნე ლო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლია დი დი ქარ თვე ლი მწერ
ლის პუბ ლი ცის ტუ რი მემ კვიდ რე ო ბის შემ დგო მი შეს წავ ლი სათ ვის. 

 არის კი დევ ვა ჟა ფშა ვე ლას თი ა ნუ რი უც ნო ბი პუბ ლი კა ცი ე ბი. 
ისი ნი სხვა დას ხვა ფსევ დო ნი მით არის გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი. მათ შო
რის ოქ ტომ ბრის რე ვო ლუ ცი ამ დე ჟურ ნალ გა ზე თებ ში მრა ვა ლი წე
რი ლი ქვეყ ნდე ბო და „მო კე თის“ ფსევდონიმით.

1890 წელს გაზეთ „ივერიაში“ „დროებით თიანელის“ ფსევ
დონიმით ვრცელი კორესპონდენცია გამოქვეყნდა, სათაურით „ხმა 
პროვინციიდან“. ეს წერილი იუმორისტულია და დაბა თია ნეთში 
არსებულ სოციალურ ნაკლო ვანე ბებსა თუ უკუღმართობებს ეხება. 
ამ წე რილს მაზ რის ინ ტე ლი გენ ცი ა ში დი დი აყალ მა ყა ლი მოჰ ყვა, 
თუმ ცა ავ ტო რის ვი ნა ო ბა ვერ და ად გი ნეს. ვინ შე იძ ლე ბო და ყო ფი
ლი ყო ის? მე19 სა უ კუ ნის 90ი ან წლებ ში ვი საც შეს ტკი ო და გუ ლი, 
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ვი საც შე ეძ ლო ასე თი მა ღალ მხატ ვრუ ლი იუ მო რით წე რა. პე ტერ
ბურ გი დან დაბ რუ ნე ბის შემ დეგ ვა ჟა დამ კვიდ რდა სო ფელ ჩარ გალ
ში, დედ მა მი სე ულ ნა ფუ ძარ ში. მაზ რის ცენ ტრში  თი ა ნეთ შიც ხში
რად და ი ა რე ბო და. თა ვი სი ფე ლე ტო ნე ბი სა და კო რეს პონ დენ ცი ე ბის 
არაჩ ვე უ ლებ რი ვი ციკ ლით აწ ვდი და სა ზო გა დო ე ბას იქა ურ ამ ბებს. 
ფიქ რო ბენ, რომ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი წე რი ლიც ამ ციკ ლის ნა წი ლად 
უნ და მი ვიჩ ნი ოთ. ამას ამ ტკი ცებს წე რის მხო ლოდ ვა ჟას თვის და
მა ხა სი თე ბე ლი მა ნე რა და სხვა წე რი ლებ თან აზ რე ბის დამ თხვე ვა, 
სტი ლი, მწერ ლის თვის და მა ხა სი თე ბე ლი ფრა ზე ო ლო გი ა, სა კითხ ის 
და ყე ნე ბის სპე ცი ფი კა, ნაკ ლო ვა ნე ბე ბის მი ზე ზე ბის მიგ ნე ბი სა და 
მათ გან გა თა ვი სუფ ლე ბის გზე ბი და ა.შ. ხან გრძლი ვი კვლე ვა ძი ე
ბის შე დე გად დად გინ და, რომ ზო გი ერ თი ზე მოხ სე ნე ბუ ლი და ზო
გი ერ თი სხვა წე რი ლიც, უც ნო ბი პუბ ლი კა ცი ე ბის ბრწყინ ვა ლე ნი მუ
შე ბი, რომ ლებ ზეც აქ არ შევ ჩე რე ბულ ვართ („ილდაკნის გმირები“, 
„თიანეთის მაზრა“, „თიანეთის ვითარება“ და სხვ.), ვა ჟა ფშა ვე ლას 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი მემ კვიდ რე ო ბის ნა წი ლი ა. რამ დე ნად სან დოა ეს 
ვერ სი ე ბი, ამას მო მა ვა ლი აჩ ვე ნებს, რად გან ვა ჟა ფშა ვე ლას პრობ
ლე მა ტი კა, სტი ლი, ენა და პა თო სი თა ნად რო უ ლად აღიქ მე ბა დრო ის 
სხვა ეპო ქა ლურ ლო კა ცი ებ შიც, რო გორც ქარ თუ ლი კლა სი კუ რი მემ
კვიდ რე ო ბა.
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Vajra’s rich literary heritage is not fully known to the reader. Some of 
his letters and works are with hitherto unknown pseudonyms. Collaborators 
of the wellknown Georgian newspaper “Iveria”, as it usually happened at 
that time, often published their writings with pseudonyms and initials. 
Vazha, as an active collaborator of “Iveria”, had his pseudonyms too: 
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“Paraskeva”, “Va pla”, “Ikauri”, “Zhulika Gogochuri”, etc. The cognoscente 
of Georgian periodical press of the second half of the 19th century would 
have noticed one common, interesting publicist manner  the polemic 
of a pseudonymous author with a fictional person. It is thought that the 
articles published under the rubric “Letter to a Friend”, which are dedicated 
to one addressee “Brother Ekvtime” and represent a logical continuation 
of each other, belong to VazhaPshavela. 14 Interesting publicist letters? 
This is a polemic between two friends  Mamuka, the childhood friend 
of Ekvtime, who had been in Russia for a long time, from time to time 
apprises him about the good or bad events of the life of the homeland. 
In these articles there is reviewed the anguish of Georgia and seeking 
the ways out of the current difficult situations. It is noteworthy that when 
solving the problems narrated in these letters and discussing social or 
national issues, Vazha is presented as a typical member of “sixties”. It is 
also interesting to note that the total number of Vazha’s letters known up 
to this date, published in 188093, does not exceed the number of articles 
reviewed here. Obviously, the significance of this material is special for 
further study of the publicist heritage of the great Georgian writer.

 There are also VazhaPshavela’s other unknown Tianetian publica
tions. They are published under various pseudonyms. Among them, be
fore the October Revolution many letters were published in magazines 
and newspapers under the pseudonym “Wellwisher” .

 In 1890 an extensive correspondence was published in the news
paper “Iveria” under the pseudonym “Temporary Tianetian” with the title 
“Voice from the province”. This letter is humorous and refers to the so
cial blameworthiness or wrongness in Tianeti. This letter was followed by 
a disarrangement among the intelligentsia of the district, although the 
author could not be identified. Who could it have been? Who had taken it 
to heart in the 90s of the 19th century, who could write with such highly 
artistic humor. After returning from St. Petersburg, Vazha settled in the 
village of Chargali, in his maternal home. He often visited the center of the 
region  Tianeti. By an unusual cycle of his feuilletons and correspondence 
he provided the public with the news of that place. It is thought that the 
above mentioned letter should also be considered as part of this cycle. 
This is evidenced by the manner of writing characterizing only Vazha and 
the coincidence of thoughts with other letters, the style, the phraseology 
characterizing of the writer, the specifics of the opening a question, the 
ways of finding the causes of shortcomings and getting rid of them, etc. 
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After a long research it was found that some of the abovementioned and 
some other letters, brilliant samples of unknown publications, which we 
have not reviewed here (“Heroes of Ildakni “, “Tianeti Mazra”, “ Situation of 
Tianeti “, etc.), are part of VazhaPshavela’s literary heritage. How reliable 
these versions are, will be shown in the future, because VazhaPshavela’s 
problematics, style, language and pathos perceived as contemporary also 
in other epochal locations of time, as a Georgian classical heritage.
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