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Amongst the collective mediators of literary relations, the reference 
literature occupies a special place. In the four volumes of The Great En-
cyclopedia of Literary Heroes (Moscow, Terra, 2001) Georgian literature is 
represented by a single character, Avtandil. The publishers point out that 
their goal is not to portray only the main characters, but the characters, even 
secondary ones, who, continue to live forever in the reader’s imagination.

Although Avtandil is not the protagonist of the epic, he is one of the 
main heroes who linger in the imagination of a tasteful, intelligent reader 
even after the book is closed. However, it cannot be claimed that Avtandil 
occupies a more important place than Tariel in the reader’s consciousness.

The process of perception is individual. The reader of “The Knight in 
the Panther’s Skin” may be most impressed by Fatman, a highly realistic and 
expressive artistic figure in the epic. However, in the case of such a respect-
able publication, we should not rely on the subjective perception of the or-
dinary reader. According to the tradition established in Georgia, which relies 
primarily on “The Knight in the Panther’s Skin”, when only one and the main 
characters of the poem is singled out, it is unconditionally Tariel.

The encyclopedia article contains several debatable views:
• “Avtandil differs from Tariel by his shrewd and sharp mind. While oth-

ers bravely advance in the open struggle for justice…Avtandil achieves the 
same result, that is, the triumph of a just cause, but using diplomacy and 
cunningness. ”

• “Oral traditions ... allow understanding this flourishing literature, of 
which only one epic about Avtandil remains.”

• “Avtandil embodies the perfect ideal of western Georgia in contrast to 
Tariel, who is the soul of the eastern part of this country.”

In terms of the development and circulation of literary relations, it 
is crucial to correctly position the exceptional works and characters in the 
world literary arena.
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ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და 
გან ვი თა რე ბა ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კუ-
რი, კულ ტუ რულ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი, იდე ურ -ეს თე ტი კუ რი და სხვ. 
ფაქ ტო რე ბი. თუმ ცა, ადა მი ა ნუ რი ფაქ ტო რი, პი როვ ნე ბის რო ლი 
და მნიშ ვნე ლო ბა გა ნუ ზომ ლად დი დი ა, რად გან ლი ტე რა ტუ რულ 
ურ თი ერ თო ბებს ქმნი ან ადა მი ა ნე ბი და მა თი შე დე გი თაც თა-
ვად ვე სარ გებ ლო ბენ. იმ ფაქ ტო რებს შო რის, რომ ლე ბიც ხელს 
უწყ ო ბენ ლი ტე რა ტუ რა თა შო რის შე მოქ მე დე ბი თი კონ ტაქ ტე-
ბის დამ ყა რე ბას, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბათ 
ინ დი ვი დუ ა ლურ და კო ლექ ტი ურ შუ ა მავ ლებს. ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი შუ ა მავ ლე ბი არი ან კონ კრე ტუ ლი პი როვ ნე ბე ბი: მწერ ლე ბი, 
მთარ გმნე ლე ბი, კრი ტი კო სე ბი, კულ ტუ რის მოღ ვა წე ე ბი, მოგ-
ზა უ რე ბი და სხვ.; კო ლექ ტი ურ შუ ა მავ ლე ბად კი გვევ ლი ნე ბი ან 
რო გორც ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბი (ი ტა ლი ა, შვე ი ცა რი ა, საფ რან გე-
თი და სხვ.) და ქა ლა ქე ბი (ვე ნე ცი ა, რო მი, პა რი ზი, ლი ო ნი და 
სხვ.), ისე აკა დე მი უ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბი, კვლე ვი თი ინ სტი ტუ-
ტე ბი, კო ლე ჯე ბი, უნი ვერ სი ტე ტე ბი (ბო ლო ნი ის უნი ვერ სი ტე ტი 
იტა ლი ა ში, პა რი ზის უნი ვერ სი ტე ტი საფ რან გეთ ში, ბერ ლი ნის 
უნი ვერ სი ტე ტი გერ მა ნი ა ში და სხვ.), რომ ლე ბიც, ერ თი მხრივ, 
იკ ვლე ვენ ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბებს, მე ო რე მხრივ, ას-
წავ ლი ან და მათ პო პუ ლა რი ზე ბას ეწე ვი ან1. აქ ვე სა გან გე ბოდ 
უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ გან სა კუ თე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა 
უცხ ო უ რი სა ლი ტე რა ტუ რო ცხოვ რე ბის ქრო ნი კებს, სხვა დას-
ხვა ეროვ ნე ბის მწე რალ თა ეპის ტო ლა რულ მემ კვიდ რე ო ბას და 
სხვ. ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში ქმე-
დით ფაქ ტორს წარ მო ად გენს მწე რალ თა პი რა დი ურ თი ერ თო-

1 საქართველოში, მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბი ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, XX საუკუნის 80-იან 
წლებში, პროფ. ო. ბაქანიძის ხელმძღვანელობით, დაარ ს და სპე -
ციალური კათედრა, რომელიც ლიტერატურული ურთიერ თო ბე-
ბისა და მხატვრული თარგმანის პრობლემებს სწავლობდა. უნი-
ვერსიტეტები, აკადემიები და სხვა სამეცნიერო ცენტრები ხელს 
უწყობდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ლიტერატურულ-კულტურული ურ-
თიერთობების სწავლასა და სწავლებას.
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ბე ბი, მა თი პი რა დი წე რი ლე ბი, ლი ტე რა ტუ რა ში შე მორ ჩე ნი ლია 
ეპის ტო ლა რუ ლი მი მო წე რის უამ რა ვი მა გა ლი თი, რომ ლე ბიც 
სა ინ ტე რე სოა აღ ნიშ ნუ ლი თვალ საზ რი სით. ცალ კე უნ და აღი-
ნიშ ნოს ცნო ბი ლი წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის, ბიბ ლი ო თე კე ბის, სა გა-
მომ ცემ ლო სახ ლე ბის, ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ლო ნე ბის წვლი ლი 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ში. სრუ ლი ად 
ბუ ნებ რი ვი და ლო გი კუ რი ა, რომ უცხ ო ე როვ ნუ ლი ლი ტე რა ტუ-
რის კვლე ვა სა და პო პუ ლა რი ზე ბა ში ყო ველ თვის აქ ტი უ რა დაა 
ჩარ თუ ლი შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, თა ვი სი 
კონ ცეფ ცი ე ბი თა და გა მოკ ვლე ვე ბით. 

ინ დი ვი დუ ა ლურ და კო ლექ ტი ურ შუ ა მავ ლებს შო რის საკ-
ვლე ვი პრობ ლე მის თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით უნ და 
გა მოვ ყოთ საც ნო ბა რო ლი ტე რა ტუ რის, ენ ციკ ლო პე დი ე ბის, 
ლექ სი კო ნე ბის რო ლი. ზო გა დად, ისი ნი კარ გად წარ მო ა ჩე ნენ 
ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში შექ მნილ სო ცი ო- კულ ტუ რულ, იდე ურ -პო-
ლი ტი კურ თუ მხატ ვრულ -ეს თე ტი კურ ვი თა რე ბა სა და მდგო მა-
რე ო ბას და თვალ სა ჩი ნო მარ კე რე ბი არი ან ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის ტენ დენ ცი ე ბი სა და ვი თა რე ბის წარ მო ჩე ნის 
თვალ საზ რი სი თაც.

სა ნი მუ შოდ მო ვიყ ვანთ სა ინ ტე რე სო ენ ციკ ლო პე დი ურ გა-
მო ცე მას - „ლიტერატურული გმი რე ბის დი დი ენ ციკ ლო პე დი ის“ 
ოთხ ტო მე უ ლი, რო მე ლიც გა მომ ცემ ლო ბა „ტერრამ“ გა მოს ცა 
მოს კოვ ში 2001 წელს. მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რამ უამ რა ვი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ნა წარ მო ე ბი შექ მნა, რომ ლებ მაც გა ნუ ზომ ლად 
დი დი კვა ლი და აჩ ნი ეს კა ცობ რი ო ბის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბას, 
ადა მი ან თა სულს, ეს თე ტი კუ რი გე მოვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
ამ ნა წარ მო ე ბე ბის მრა ვა ლი პერ სო ნა ჟი მკითხ ველს არა სო დეს 
ავიწყ დე ბა და მას თან ერ თად აგ რძე ლებს ცხოვ რე ბას მის მეხ-
სი ე რე ბა სა და აზ როვ ნე ბა ში. მე ტიც, ხში რად ეს პერ სო ნა ჟე ბი 
არა მხო ლოდ მკითხ ვე ლის ცნო ბი ე რე ბა ში გა ნაგ რძო ბენ ცხოვ-
რე ბას, არა მედ ერ თი ნა წარ მო ე ბი დან მე ო რე შიც გა და დი ან 
და იქ სრუ ლი ად ახალ ლი ტე რა ტუ რულ -ეს თე ტი კურ გა რე მო ში 
იძე ნენ ახალ სულს და უკ ვე ამ ახა ლი ფორ მი თა და ში ნა არ სით 
ახ დე ნენ მკითხ ველ ზე ზე მოქ მე დე ბას. ტრა დი ცი უ ლი სი უ ჟე ტე-
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ბი და სა ხე ე ბი მოგ ზა უ რო ბენ არა მარ ტო დრო სა და კულ ტუ-
რულ სივ რცე ებ ში, არა მედ ხე ლოვ ნე ბის ერ თი დარ გი დან მე ო-
რე შიც. ზო გი მათ გა ნი ლი ტე რა ტუ რი დან გა და დის ფერ წე რა ში, 
მუ სი კა ში, თე ატ რში, კი ნო ხე ლოვ ნე ბა ში, ბა ლეტ ში, იქაც იძენს 
ახალ სი ცოცხ ლეს და აგ რძე ლებს ახალ მხატ ვრულ -ეს თე ტი კურ 
ცხოვ რე ბას.

ასე თი სა ხე ე ბი თუ პერ სო ნა ჟე ბი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო-
ბა ში გან სხვა ვე ბუ ლი ტერ მი ნე ბით მო იხ სე ნი ე ბა: „მარადიული 
ტიპები“, „საუკუნოვანი სახეები“ და სხვ. ეს ტერ მი ნე ბი გვხვდე-
ბა რო გორც ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში, ისე ხე ლოვ ნე ბის 
სხვა დარ გებ ში. დღეს უფ რო ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა ტერ მი ნი - 
ტრა დი ცი უ ლი სი უ ჟე ტე ბი და სა ხე ე ბი. ისი ნი გა და დი ან რა ერ თი 
ნა წარ მო ე ბი დან მე ო რე ში, ქმნი ან ლი ტე რა ტუ რუ ლი დის კურ სის 
მთელ ინ ვა რი ან ტულ არ სე ნალს. 

შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა იკ ვლევს ლი ტე-
რა ტუ რა სა და კულ ტუ რა ში მა რა დი უ ლი სა ხე ე ბის ფუნ ქცი ო ნი-
რე ბის ის ტო რი ა სა და თა ვი სე ბუ რე ბებს; ტრა დი ცი უ ლი სი უ ჟე-
ტე ბი სა და სა ხე ე ბის, რო გორც არ ქე ტი პუ ლი ფე ნო მე ნის, არსს, 
წარ მო შო ბას; სე მან ტი კა სა და კულ ტუ რულ ფუნ ქცი ას; მა თი 
გავ რცე ლე ბის კულ ტუ რულ -გე ოგ რა ფი ულ არე ალს; კულ ტუ რუ-
ლი საზღ ვრე ბის გა და ლახ ვის თა ვი სე ბუ რე ბებს; მი მარ თე ბებს 
სხვა დას ხვა ეროვ ნულ ლი ტე რა ტუ რას თან, ეპო ქას თან, მიმ დი-
ნა რე ო ბას თან. ამ სა კითხ ე ბის კვლე ვით და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო 
შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ათ წლე უ ლე ბის წინ 
და ეს პრობ ლე მე ბი დღე საც მე ტად აქ ტუ ა ლუ რი და მიმ ზიდ ვე-
ლია კომ პა რა ტი ვის ტუ ლი კვლევებისათვის“ (გაფრინდაშვილი, 
2012:65).

ზემოაღნიშნული „ლიტერატურული გმირების დიდი ენ-
ციკლოპედიის“ ოთხტომეულის გამომცემლები თავიანთ წი-
ნასიტყვაობაში აღნიშნავენ, რომ „ლიტერატურაში შექ მნი ლი 
პერ სო ნა ჟე ბის უსაზღ ვროდ დი დი სიმ რავ ლი დან მხო ლოდ ერ-
თე უ ლებს აქვთ ნამ დვი ლად „ცოცხალი“ ნიშ ნე ბი. ვიდ რე მათ 
სი ას გან ვსაზღ ვრავთ, აუ ცი ლე ბე ლი ა, არ სე ბი თად გან ვი ხი ლოთ 
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გმი რე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი სა კუ თა რი ცხოვ რე ბი თაც ცხოვ-
რო ბენ და მა ში ნაც ჩვენ თან რჩე ბი ან, რო ცა წიგნს დავ ხუ რავთ ან 
თე ატრს დავ ტო ვებთ. ხდე ბა ხოლ მე, რომ მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი 
გულ გრილს გვტო ვებს, ხო ლო „მეორე ცხოვრების პრივილეგია“ 
ებო ძე ბათ მე ო რე ხა რის ხო ვან პერ სო ნა ჟებს და ეს იმ წე სე ბი თაა 
გან საზღ ვრუ ლი, რომ ლე ბიც ჩვენ თვის ყო ველ თვის არ არის გა-
სა გე ბი. ეს გა რე მო ე ბა ხში რად გა ნა პი რო ბებს ენ ციკ ლო პე დი ის 
შემ დგე ნელ თა არჩევანს“ (ლიტერატურული... 2001:3).

ყვე ლა კულ ტუ რულ სამ ყა როს თა ვი სი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
პერ სო ნა ჟე ბი ჰყავს, რომ ლე ბიც გარ კვე ულ ის ტო რი ულ ეპო ქა-
ში წარ მო იქ მნე ბა, მა თი ერ თი ნა წი ლი იმა ვე ეპო ქა ში რჩე ბა 
და სხვა ეპო ქის მკითხ ვე ლის და ინ ტე რე სე ბას ვერ ახერ ხებს, 
შე იძ ლე ბა მხო ლოდ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ე ბი და ლი ტე რა-
ტუ რის ის ტო რი ის სპე ცი ა ლის ტე ბი და ა ინ ტე რე სოს, ნა წი ლი ამ 
ნა წარ მო ე ბე ბი სა და პერ სო ნა ჟე ბი სა სხვა ეპო ქე ბის მკითხ ველ-
საც აინ ტე რე სებს, შე და რე ბით მცი რე ნა წი ლი კი ეპო ქა ლუ რი 
ნა წარ მო ე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც არა მარ ტო სხვა ეპო ქე ბის, არა-
მედ ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გე ბის წარ მო მად გენ ლებ საც ხიბ-
ლავთ და იზი დავთ და მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რის ორ გა ნუ ლი 
ნა წი ლი ხდე ბა. ამ ნა წარ მო ე ბებს ეძ ლე ვათ „მეორე ცხოვრების 
პრივილეგია“, იწყ ე ბენ ახალ ცხოვ რე ბას, მომ დევ ნო ეპო ქებ ში 
გა ნიც დი ან მრა ვალ ჯე რად ტრან სფორ მი რე ბას, რაც, რო გორც 
წე სი, გან პი რო ბე ბუ ლია ახა ლი ეპო ქის ის ტო რი ულ -სო ცი ა ლუ-
რი, კულ ტუ რულ -ეს თე ტი კუ რი, იდე ურ -ფი ლო სო ფი უ რი და სხვა 
სა ხის თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. 

მა რა დი ულ სა ხე ებ სა და პერ სო ნა ჟებს ახა სი ა თებთ: მა-
ღალ მხატ ვრუ ლო ბა, მა ღა ლი სუ ლი ე რე ბა, ეპო ქა თა და ეროვ ნულ 
კულ ტუ რა თა საზღ ვრე ბის გა და ლახ ვის უნა რი, ში ნა არ სობ რი ვი 
ტე ვა დო ბა, აზ რის, მნიშ ვნე ლო ბის უშ რე ტო ბა, მა რა დი უ ლი აქ-
ტუ ა ლო ბა, უნა რი, შე უ ერ თდნენ სა ხე ე ბის სხვა სის ტე მებს, წარ-
მოჩ ნდნენ სხვა სი უ ჟე ტებ ში (პო ლი ვა ლენ ტუ რო ბა), შეც ვლილ 
ვი თა რე ბა ში ჩარ თვი სას თა ვი ან თი იდენ ტუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე-
ბის უნა რი, ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გე ბის ენა ზე ად ვი ლად გა და-
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ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბა, გავ რცე ლე ბის ფარ თო არე ა ლი, სა კუ-
თა რი ინ ტერ პრე ტა ცი უ ლი ტრა დი ცი ის არ სე ბო ბა, ხან გრძლი ვი 
დრო ის გან მავ ლო ბა ში ფუნ ქცი ო ნი რე ბის უნა რი, მარ კი რე ბუ-
ლო ბა და სხვ.

ქარ თვე ლი პერ სო ნა ჟი, რო მე ლიც მთელ მსოფ ლი ო შია 
ცნო ბი ლი, მე ფე აი ე ტის ასუ ლი მე დე ა ა. მე ტიც, მე დეა მსოფ ლი-
ო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ქა ლი პერ სო ნა ჟი ა. მი სი სა ხე 
შთამ ბეჭ და ვად წარ მო ა ჩი ნა რო გორც ან ტი კურ მა, ისე ფრან გულ-
მა, გერ მა ნულ მა და სხვ. ლი ტე რა ტუ რებ მა. ქარ თუ ლი ლი ტე რა-
ტუ რის ნი მუ შე ბი დან კი გან სა კუთ რე ბით უნ და გა მოვ ყოთ ოთარ 
ჭი ლა ძის ცნო ბი ლი რო მა ნი „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა“, ხო-
ლო, რაც შე ე ხე ბა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ყვე ლა ზე ცნო ბილ 
პერ სო ნაჟს, ლო გი კუ რი ა, იგი ყვე ლა ზე უფ რო პო პუ ლა რულ და 
ცნო ბილ ქარ თულ ნა წარ მო ებ ში ვე ძე ბოთ. ქარ თვე ლე ბი სათ-
ვის, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რულ -კულ ტუ რუ ლი სამ ყა რო სათ ვის 
ასე თი ნა წარ მო ე ბი უდა ვოდ „ვეფხისტყაოსანია“, რო მე ლიც სა-
მარ თლი ა ნა დაა მიჩ ნე უ ლი „ეროვნული იდეალის სრულქმნილ 
განსახიერებად“ და „ერთმნიშვნელოვან გზაჯ ვა რე დი ნად კა-
ცობ რი ო ბის ეს თე ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის მრა ვალ სა უ კუ ნო ვან 
გზაზე“ (ა სა თი ა ნი (ე ლექ ტრო ნუ ლი რე სურ სი). ქარ თუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი პერ სო ნა ჟი ამ პო ე მის მთა ვა რი 
მოქ მე დი გმი რი ტა რი ე ლი ა, რო მე ლიც გა ნა სა ხი ე რებს ხორ-
ცშეს ხმულ სიყ ვა რულს. 

„ლიტერატურული გმირების დიდ ენციკლოპედიას“ რომ 
და ვუბ რუნ დეთ, ამ გა მო ცე მა ში ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ერ თა-
დერ თი პერ სო ნა ჟით, ავ თან დი ლი თა ა, წარ მოდ გე ნი ლი, რაც ერ-
თგვა რად მო უ ლოდ ნე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბაა საქ მე ში ჩა ხე დუ ლი 
მკითხ ვე ლი სათ ვის. ენ ციკ ლო პე დი ის გა მომ ცემ ლე ბი სა გან გე-
ბოდ აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ მა თი მი ზა ნი მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბის 
წარ მო ჩე ნა არ არის. მათ სურთ წარ მო ა ჩი ნონ ის გმი რე ბი, თუნ-
დაც მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი, რომ ლე ბიც წიგ ნის წა კითხ ვის შემ დეგ 
სა მუ და მოდ რჩე ბი ან მკითხ ველ თან და აგ რძე ლე ბენ ცხოვ რე-
ბას მის წარ მო სახ ვა ში.
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ამ ლო გი კით თუ შევ ხე დავთ, ავ თან დი ლი, რა საკ ვირ ვე-
ლი ა, პო ე მის მთა ვა რი არა, მაგ რამ ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მოქ-
მე  დი გმი რი ა, რო მე ლიც გე მოვ ნე ბი ან და ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
მკითხ ველს გულ გრილს ვერ და ტო ვებს, თავს და ა მახ სოვ რებს 
და წიგ ნის და ხურ ვის შემ დე გაც დარ ჩე ბა მის წარ მო სახ ვა ში. 
თუმ ცა, ვერ ვიტყ ვით, რომ მკითხ ვე ლის გულ სა და ცნო ბი ე რე-
ბა ში ის ტა რი ელ ზე უფ რო მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს და ი კა ვებს. 
ენ ციკ ლო პე დი ის შემ დგენ ლებს ავ თან დილ ზე თა ვი ან თი არ-
ჩე ვა ნი, ჩე მი აზ რით, უნ და შე ე ჩე რე ბი ნათ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
„ვეფხისტყაოსნის“ ორ პერ სო ნაჟს და უთ მობ დნენ ად გილ სა და 
ყუ რადღ ე ბას. ამ შემ თხვე ვა ში გა მო ცე მა ში ავ თან დი ლი ტა რი ე-
ლის შემ დეგ უნ და მოხ ვედ რი ლი ყო.

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აღქმა ინდივიდუალურია, რო-
მელიმე რეციფიენტზე „ვეფხისტყაოსნის“ გმირ თა გან შე იძ ლე-
ბა ყვე ლა ზე უფ რო დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა ფატ მან მა მო ახ დი ნოს, 
ამ უაღ რე სად რე ა ლის ტურ მა და ექ სპრე სი ულ მა მხატ ვრულ მა 
სა ხემ; ვინ მე შე იძ ლე ბა ფარ სა და ნის სა ხით აღ ფრთო ვან დეს 
და მთე ლი ცხოვ რე ბა გაჰ ყვეს ეს აღ ფრთო ვა ნე ბა, მაგ რამ ასე-
თი სო ლი დუ რი გა მო ცე მის შემ თხვე ვა ში რი გი თი მკითხ ვე ლის 
სუ ბი ექ ტურ, ინ დი ვი დუ ა ლურ აღ ქმას ხომ ვერ და ვეყ რდნო ბით, 
რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლი იქ მე ბა მრა ვა ლი ემო ცი ურ -სუ ბი-
ექ ტუ რი ფაქ ტო რით. ასეთ გა მო ცე მებ ში, რო გორც წე სი, სა ყო-
ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი და გა ზი ა რე ბუ ლი პო ზი ცია უნ და იყოს 
წარ მო ჩე ნი ლი. ქარ თულ ცნო ბი ე რე ბა ში, ქარ თველ თა ის ტო-
რი ულ მეხ სი ე რე ბა ში, ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში 
დამ კვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი ის მი ხედ ვით კი (რაც, უპირ ვე ლე-
სად, თა ვად პო ე მას ეყ რდნო ბა), თუ „ვეფხისტყაოსნის“ ერ თი და 
მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი სა ხელ დე ბა, ეს უპი რო ბოდ ტა რი ე ლი ა, თუ 
ორი - ტა რი ე ლი და ავ თან დი ლი, ხო ლო თუ სა მი რა ინ დი - ტა-
რი ე ლი, ავ თან დი ლი და ფრი დო ნი, რად გან, რო გორც რუს თა ვე-
ლი ამ ბობს, „მათ სამთა გმირთა მნათობთა სჭირს ერთმანეთის 
მონება“ (რუსთაველი, 1992:12).

ვნა ხოთ, რა ინ ფორ მა ცი ას აწ ვდის საენციკლოპედიო სტა-
ტია მკითხველს. გამოცემა მიუთითებს, რომ „ავთანდილი პო ე-
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მის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მოქ მე დი გმი რია. პო ე მა ში შე ქე ბუ ლია 
სუ ვე რე ნი სა და მე გობ რი სად მი ერ თგუ ლე ბა, უსაზღ ვრო ერ თგუ-
ლე ბა საყ ვა რე ლი ქა ლი სად მი. მა მა ცი რა ინ დი ავ თან დი ლი 
ტა რი ე ლი სა გან გან სხვავ დე ბა გამ ჭრი ა ხი, მახ ვი ლი გო ნე ბით. 
სა ნამ სხვე ბი მა მა ცად მი ი წე ვენ სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის ღია 
ბრძო ლა ში... ავ თან დი ლი იმა ვე შე დე გამ დე მი დის, ანუ სა მარ-
თლი ა ნი საქ მის ტრი უმ ფამ დე, იყე ნებს რა დიპ ლო მა ტი ა სა და 
ეშ მა კო ბას, თუმ ცა უნა მუ სო ბას /სიმ დაბ ლეს არ იკად რებს... ავ-
ლენს მო ხე ტი ა ლე/ მოგ ზა უ რი რა ინ დის სულს, რო მე ლიც თა ვი სი 
ქალ ბა ტო ნის სიყ ვა რუ ლის გა მო ჩა დის ბრწყინ ვა ლე სამ ხედ რო 
გმი რო ბებს. ავ თან დი ლი გან სა კუთ რე ბით პო პუ ლა რუ ლი იყო 
შუა სა უ კუ ნე ებ ში. მი სი სა ხე აგო ნებ დათ იმ რა ინ დებს, რომ ლე-
ბიც გა მო ხა ტავ დნენ წი ნაპ რე ბის დრო ის რა ინ დო ბის იდე ალს, 
ახ ლა კი და კარ გუ ლია ეს სი მა მა ცე. სა ქარ თვე ლომ, რო მე ლიც 
აგო ნი ა ში იყო თურ ქე ბ სა და სპარ სე ლებ თან გა ნუწყ ვე ტე ლი 
ომე ბის გა მო, ავ თან დი ლი სად მი მიძღ ვნილ სიმ ღე რებ ში შე ი-
ძი ნა რწმე ნა და იმე დი, რაც აუ ცი ლე ბე ლი იყო ეროვ ნუ ლი სუ-
ლის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. მაგ რამ აზი ა ტე ბის მი ერ მი ყე ნე ბუ ლი 
ზი ა ნის გა მო და ი კარ გა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ძი რი თა დი 
ნა წი ლი, მათ შო რის ის ნა წარ მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი ე მარ თე-
ბო და „ვეფხისტყაოსანს“. ზე პირ მა ტრა დი ცი ებ მა და სა ხალ ხო 
სიმ ღე რებ მა მოგ ვცა სა შუ ა ლე ბა გაგ ვე გო ამ აყ ვა ვე ბუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რის შე სა ხებ, რომ ლის გა ნაც დარ ჩა მხო ლოდ ერ თა დერ-
თი პო ე მა ავ თან დილ ზე, რო მელ მაც ჩვე ნამ დე XVIII სა უ კუ ნის 
რე დაქ ცი ით მო აღ წი ა. ავ თან დი ლი გა ნა სა ხი ე რებს და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლოს სრულ ყო ფილ იდე ალს ტა რი ე ლი სა გან გან სხვა-
ვე ბით, რო მე ლიც ამ ქვეყ ნის აღ მო სავ ლე თი ნა წი ლის სულს 
წარმოადგენს“ (ლიტერატურული... 2001:21).

ამ სტატიაში, ჩვენი აზრით, რამდენიმე საკამათო მოსაზ-
რებაა გამოთქმული:

1. „მამაცი რა ინ დი ავ თან დი ლი ტა რი ე ლი სა გან გან სხვავ-
დე ბა გამ ჭრი ა ხი, მახ ვი ლი გო ნე ბით. სა ნამ სხვე ბი მა მა ცად მი-
ი წე ვენ სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის ღია ბრძო ლა ში... ავ თან დი ლი 
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იმა ვე შე დე გამ დე მი დის, ანუ სა მარ თლი ა ნი საქ მის ტრი უმ ფამ-
დე, იყე ნებს რა დიპ ლო მა ტი ა სა და ეშმაკობას“.

ვფიქ რობთ, არ არის კო რექ ტუ ლი ამ ორი პერ სო ნა ჟის და-
პი რის პი რე ბა მახ ვი ლი გო ნე ბი სა და გამ ჭრი ა ხო ბის თვალ-
საზ  რი სით. ტა რი ელ მა ეს თვი სე ბა პო ე მის მრა ვალ ეპი ზოდ ში 
და ა დას ტუ რა, ვფიქ რობთ, იდე ა ლუ რი რა ინ დი სათ ვის ისე თი 
თვი სე ბის მი კუთ ვნე ბა, რო გო რიც ეშ მა კო ბა ა, არ უნ და იყოს კო-
რექ ტუ ლი, ავ თან დი ლი მო ხერ ხე ბუ ლია და არა ეშ მა კი. ხო ლო, 
რაც შე ე ხე ბა მო საზ რე ბას, რომ „სანამ სხვე ბი მა მა ცად მი ი წე-
ვენ სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის ღია ბრძო ლა ში... ავ თან დი ლი იმა-
ვე შე დე გამ დე მი დის, ანუ სა მარ თლი ა ნი საქ მის ტრი უმ ფამ დე, 
იყე ნებს რა დიპ ლო მა ტი ა სა და ეშ მაკობას“, მი სი გა ბა თი ლე ბა 
ად ვი ლად შე იძ ლე ბა, თუ გა ვიხ სე ნებთ სამ თა თათ ბირ სა და ქა-
ჯე თის ცი ხის აღე ბის ეპი ზოდს, რო მელ შიც სწო რედ ტა რი ე ლის 
მი ერ შე მუ შა ვე ბულ მა გო ნივ რულ მა და გა ბე დულ მა გეგ მამ მი-
იყ ვა ნა რა ინ დე ბი სა ბო ლოო გა მარ ჯვე ბამ დე, „ტრიუმფამდე“.

2. „ზეპირმა ტრა დი ცი ებ მა და სა ხალ ხო სიმ ღე რებ მა მოგ-
ვცა სა შუ ა ლე ბა გაგ ვე გო ამ აყ ვა ვე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის შე სა ხებ, 
რომ ლის გა ნაც დარ ჩა მხო ლოდ ერ თა დერ თი პო ე მა ავ თან დილ-
ზე, რო მელ მაც ჩვე ნამ დე XVIII სა უ კუ ნის რე დაქ ცი ით მოაღწია“.

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, 
„ვეფხისტყაოსანში“ ავ თან დი ლი მარ თლაც გა მო დის ტა რი-
ე ლის მე ო რე მე. მათ სა ერ თო მი ზა ნი ამოძ რა ვებთ: გა ა თა ვი-
სუფ ლონ ნეს ტან -და რე ჯა ნი. მაგ რამ ავ თან დი ლი, ასე ვთქვათ, 
ტა რი ე ლის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ვა რი ან ტი ა. რო დე საც ტა რი ე ლი 
დეპ რე სი ი სა გან და უძ ლუ რე ბუ ლია და ვერ აგ რძე ლებს სატ რფოს 
ძებ ნას, ავ თან დი ლი გა ნაგ რძობს მას, და ხდე ბა „სხვატარიელი“, 
რეალურად უკეთესი ტარიელიც“ (ბე ი ნე ნი. (ე ლექ ტრო ნუ ლი რე-
სურ სი, 2) თუმ ცა, ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბი სათ ვის, ქარ თუ ლი ლი-
ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბი სათ ვის „ვეფხისტყაოსანი“ არის პო ე მა 
ტა რი ელ ზე, ან ტა რი ელ სა და ავ თან დილ ზე, ან სა მი ვე რა ინ დზე.

1. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ „ავთანდილი გა ნა სა ხი-
ე რებს და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სრულ ყო ფილ იდე ალს ტა-
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რი ე  ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, რო მე ლიც ამ ქვეყ ნის აღ მო სავ-
ლე თი ნა წი ლის სულს წარმოადგენს“, იგი თა ვის დრო ზე აკა კი 
წე რე თელ მა გამოთქვა. აკაკის აზრით, „ვეფხისტყაოსანში“ წარ   -
მოჩენილი ქვეყ ნები სა ქარ თველოს სხვა დას ხვა კუ თხე ა, რომ-
ლებ საც სა ხე ლები აქვთ გა დარ ქმეული. შე სა ბამ ისად, პოემის 
პერ სონა ჟ ებიც და ხალხიც ქარ თველ ია. ტარ იელი წარ მოშობით 
ამერ იდან, ანუ აღმ ოსავ ლეთ სა ქარ თველ ოდა ნა ა, ავ თანდილი 
იმერ იდან, ანუ და სავ ლეთ სა ქარ თველ ოდან, ხოლო ფრიდონი 
შავი ზღვისპირელი ქართველია (წერეთელი, 1898:11-31).

აკ ა კი ამ პოზიციის გამო მკ აც რად გა ა კრ იტიკ ეს მისმა თა-
ნა მედ როვე ებ მა, მათ შორის ილია ჭავ ჭა ვა ძემ. მისი თქმით, აკ-
ა კიმ „ვიწრო ფარგლებში მოამწყვდია“ დიდებული ქართული 
პოემის მნიშვნელ ობა, ილიას აზრით, რუსთა ველის პერ სონა-
ჟ ები „ზოგადი ადამიანების ტიპები“ არიან და არა რომელიმე 
„ქართლელი, კახელი, პეტრე, ივანე“ (ჭავჭავაძე, 1927:183-198). 
აკ ა კის ეს მოსაზ რე ბა არც თა ნა მედ როვე სა მეც ნიერო საზ ოგად-
ოების მიერ არის გაზ ია რებული.

ამ რიგად, ლიტე რატურული ურთიერ თობების გან ვითა რებ-
ისა და ტირა ჟი რების თვალ საზრისით მე ტად მნიშვნელ ოვან-
ია, როგორ და რამ დე ნად სწორი მხატ ვრულ-ეს თეტ იკური და 
ისტორიულ-ლიტე რატურული პოზიციებ იდან ახ დე ნენ ე.წ. კო-
ლექტიური შუა მავ ლები მა რადიული მხატვრული სა ხე ების, იმ 
გამ ორჩეული ნა წარ მოე ბებ ისა და პერ სონა ჟ ების პოზიციონირე-
ბას მსოფლიო სალ იტე რატურო ას პა რეზ ზე, რომლებიც ყვე-
ლა კულტურულ სამ ყაროს ჰყავს და რომლითაც თავ იანთი 
წვლილი შე აქვთ მსოფლიო ლიტე რატ ურაში. ქართული ლიტე-
რატ ურისათვის ასეთი ნა წარ მოები „ვეფხისტყაოსანია“ და მისი 
სწორი ინტერ პრე ტაც ია და წარ მოჩე ნა თა ნა მედ როვეობის აქ-
ტუალური პრობლე მა ა.
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