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გვ. 4-5. სოფელი ჩარგალი,  
ვაჟას სახლი  
მხატვარი: უჩა ჯაფარიძე
24 ოქტომბერი, 1935 წელი

Pg. 4-5. Village Chargali, 
Vazha’s house 
Painter: Ucha Japaridze
October 24, 1935
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ვაჟასმრწამსი

მასმერე,რაცვაჟასშემოქმედებისკვლევადაიწყო,რაგინდარა
„იზმი"არმიუწერიათმისთვის-ჰილოძოიზმი,პანთეიზმი,პაგა-
ნიზმიდა,თქვენწარმოიდგინეთ,ათეიზმიცკი.ისე,გულახდილად
რომვთქვათ,არციყოესმოულოდნელი.იმუცნაურსამყაროში,
ვაჟა-ფშაველამრომშექმნა,თავისუფლადიპოვითსაკვებსყოველ-
გვარი-იზმისათვის.პოეტისუკიდეგანოფანტაზიადანიჭითა-
ნაბარიძალითჭვრეტდადაგრძნობდასულიერსადაუსულოს,
ხორციელსადაუხორცოს,რეალურსადაირეალურს,მიწიერსა
დაზეციერს.ტყუილადხომარამბობდაკვეხნანარევისიამაყით:

უსულოსაგნებსსულიჩავბერე,
ავასაუბრელოდებიკლდისა
დაროგორცმეფე,გავათამამე
მწირიბალახი,ისქუჩიმთისა.
მადლიმფენიამარჯვენაზედა
იმშემომქმედის,მაღალისღვთისა!

უკვეგამოჩნდავაჟასშეხედულებისორიმხარე:პირველიის,
რომმიწიერიშემოქმედი,ანუპოეტი,ზეციერიშემოქმედის,
ანუღმერთის,წილნაყარიადამეორე-პოეტსისევეძალუძს
უსულოსაგნებსსულიშთაბეროს,როგორცუზენაესს.პოე-
ტისღმერთთანურთიერთობაზევაჟახშირადლაპარაკობს:

მთასვიყავ,მწვერვალზევიდეგ,
თვალთწინმეფინაქვეყანა,
გულზემესვენამზე-მთვარე,
ვლაპარაკობდიღმერთთანა.

ხოლომოპაექრეებს,რომელთაცუჭირდათმისიშემოქმედებისარსის
გაგებადამუნათსრასმესსდებდნენპოეტს,ვაჟასრულიადდარწმუ-
ნებულიპასუხობდა:„მაგრამგაიგებთერთხელაც,ვინახლოსვდგა-
ვართღმერთთანა".რაკიორივეშემოქმედს,მიწიერსადაზეციერს
შორისმჭიდრო,უწყვეტიკავშირია,სრულებითარარისმოულოდ-
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Vazha’s Beliefs

Since scholars started to study Vazha’s works, they have described 

them with every possible version of ‘-ism’ be it hylozoism, pan-

theism, paganism or even atheism. To tell the truth, this was to 

be expected. In the strange world that was created by Vazha you’ll 

find references to all kinds of ‘-isms’. The limitless phantasy 

and talent of the poet meant that his work was both animated and 

subdued, material and immaterial, real and unreal, earthly and 

divine. Vazha was justified when he boasted:

I blew soul into inanimate objects, 

and made the rocks talk. 

I made shallow grass and the heads of the mountains brave 

in order to make them feel like kings. 

My right hand has been blessed

by the creator, the high God!

Here we encounter two sides of Vazha’s approach: on the one hand 

he considers himself a worldly creator – a poet connected to the 

divine creator, i.e. the God. On the other hand, the poet is pre-

sented as something similar to God, possessing the same power to 

inject soul into inanimate objects. Vazha often examines the rela-

tionship of a poet with God: 

I was in the mountains, stood on the top, 

I had the whole world in front of my eyes. 

The sun and the moon rested on my chest

while I talked to the God. 

Vazha responded in an absolutely confident manner to the com-

petitors who had difficulty understanding his works and tried 

to defame him: “You will understand one day, who is the one who 

stands closer to the God”. Based on the notion that the connec-

tion between the worldly and divine creators is very close and 

strong, it is not an unexpected that Vazha considered his char-

acters as real as his surrounding persons. It is for this reason 

that he instructed these characters to play an active role in 

public life. In moments of despair when Vazha had the feeling 

that no one listened to him and all his attempts to play lire 

were lost in vain, he angrily addressed his own protagonists…

Vazha has a free attitude towards surrounding world. He considers 

himself to be owner of everything. Similar to the concept that eve-

rything belongs to the God (he is the creator, therefore the owner), a 

poet can also enjoy the same status because he is a creator as well...
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ნელი,რომმისმიერშექმნილპერსონაჟებსვაჟაისეთსავერეალურ
არსებებადმიიჩნევდა,როგორცირგვლივმყოფცოცხალადამიანებს.
ამიტომგამოგონილპროტაგონისტებსსაზოგადოებრივცხოვრე-
ბაშიაქტიურმონაწილეობასავალებდა.სასოწარკვეთისწუთებში,
როცაეჩვენებოდა,რომყურსარავინუგდებდადაამაოდააჟღე-
რაჩანგი,გაბრაზებულიმიმართავდასაკუთარსავეპერსონაჟებს...
ვაჟათავისუფალიაგარემომცველსამყაროსადმიდამოკიდებულება-
ში.იგიყველაფერს,როგორცმისსაკუთრებასუყურებს.როგორც
ღმერთსეკუთვნისყველაფერი,რაცარსებობს(მისიშექმნილიადა
იმიტომ),ასევეეკუთვნისპოეტსაც(მასაცშემოქმედისუფლებით)...
თუკიყველაფერი,მთელიქვეყანა,პოეტისკუთვნილებაა,თუ-
კინამდვილსადაგამოგონილსშორისარავითარიგანსხვავე-
ბაარარის,მაშინისეთპერსონაჟს,როგორიცმინდიაა,ისევე
თავისუფლადშეეძლოეცხოვრარეალურსინამდვილეში,რო-
გორცპოეტისცნობიერებაშიარსებობდა.ვაჟასესარცეეჭვე-
ბა,ოღონდადამიანიფერისცვალებისგზითუნდამივიდესმინ-
დიასდონემდე(თუმცამერეარცდაცემააგამორიცხული)...
ვაჟასძირითადითხზულებებისთითქმისყვე-
ლაპერსონაჟიგანიცდისფერისცვალებას.
ალუდაქეთელაურისფერისცვალებაიწყებამაშინ,როცამუცა-
ლისვაჟკაცობაიხილადაგადაწყვიტახელიაღარმოეჭრამისთ-
ვის,თუმცაამითთემისწესსარღვევდადასოფელსემიჯნებოდა.
ჯოყოლასდააღაზასფერისცვალებაიწყებამაშინ,რო-
ცასოფელმასტუმარ-მასპინძლობისწმიდათაწმიდაკა-
ნონიდაარღვიადაზვიადაურიდასასჯელადწაიყვანეს.
მინდიასფერისცვალებაიწყებამაშინ,როცაგველისხორ-
ციჭამადაარაადამიანურისიბრძნეშეიძინა.
ვაჟასთან,ყველაკონკრეტულშემთხვევაში,ფერისცვალებისსაფუძ-
ველიდიდისულიერიშერყევაა,როცაამოქმედდებაზეცნობიერი.
ადამიანისგონებასსამიასპექტიაქვს-ქვეცნობიერი,ცნობიერი
დაზეცნობიერი(სარვაპალირადჰაკრიშნანი).ზეცნობიერივაჟასთან
სხვადასხვაგვარადვლინდება.გამოვლენისერთ-ერთიგზაასიზმა-
რიც.სიზმარშივაჟასპერსონაჟებიხედავენიმას,რაცუნდამოხდეს...
ზეცნობიერიხილვითადამიანიუახლოვდებაღმერთს.ხდებაისე,რო-
გორცვაჟაამბობს:„უფლისამსგავსადიქცევა,მითუფალსგაუჩე-
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If everything in the world belongs to the poet, if there is no 

difference between the real and imaginary worlds, protagonists 

like Mindia could have lived an absolutely real life in the same 

way as he existed in the poet’s consciousness. Vazha is certain 

about this. He simply assumes that in order to reach Mindia’s 

state of mind, a human needs to go through a series of transfor-

mations. This process can work both ways… Almost all protago-

nists of Vazha’s major works undergo these developments. 

Aluda Ketelauri’s transformation starts after he witnesses 

Mutsali’s braveness and decides not to cut off his hand. In this 

his way he opposes established tradition and confronts the vil-

lage. Jokhola and Aghaza begin to change when the village ig-

nores the holy tradition of hospitality and punishes Zviadauri. 

Mindia’s transformation results from the act of tasting the meat 

of a snake and in this way he acquires the possession of inhuman 

knowledge.

In each specific literary example, the reason for transformation is 

linked to serious inner distress when a meta-conscious component 

becomes a factor. The human mind unites three aspects: the subcon-

scious, conscious and meta-conscious (Sarvepalli Radhakrishnan). In 

Vazha’s works, meta-conscious is revealed in different ways, one 

of which is the connection to the world of dreams where protago-

nists receive prior knowledge of the things that are to happen. A 

human comes closer to God through his meta-conscious visions. And 

all this happens like Vazha says, because “he behaves like a god, 

as he is created by god” (“I Have Some Grey Hair”) and the evange-

list demands: “be perfect similar to your divine father” (Mathew, 

VI, 48). But a human can’t execute all processes of transformation 

alone because he is part of a family, society, nature…

Despite physical defeat and tragic features, Jokhola, Aluda and 

Mindia fill the public with hope and faith. Their spiritual vic-

tory is a sign for a future moment when personal rebellion (even 

if it ends in defeat) gives start to a transformation and eleva-

tion of society. Jokhola’s, Aluda’s, Mindia’s actions necessarily 

lead to changes, even if they are sometimes difficult to see. The 

process of inner purification starts and while it is true that at 

the moment we don’t have any access to Mindia’s wisdom, a public 

effort is still directed towards its later understanding. Mindia 

offers society a turning point, which strives towards him slowly 

but steadily and follows the path of moral perfection and libera-

tion. People begin to listen to a personality who can’t limit him-

self under existing restrictions even if the society is right in 

its current behavior and acts based on the existing regulations. 

This is a natural process, because the new truth that changes the 

consciousness of a society is suggested by a personality.
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ნია"(„გამამერიაჭაღარა")დარასაცითხოვსმახარებელი:„იყავით
სრულყოფილნიისევე,როგორცთქვენიზეციერიმამაასრულყო-
ფილი"(მათე,VI,48).მაგრამადამიანიამპროცესსმარტოვერ
აღასრულებს,იგიარსებობსოჯახში,საზოგადოებაში,ბუნებაში...
მიუხედავადხორციელიდამარცხებისადატრაგიკულობისა,ჯოყო-
ლაც,ალუდაც,მინდიაცპუბლიკუმსიმედითადარწმენითავსებენ.
მათისულიერიგამარჯვებაიმისმაუწყებელია,რომდგებამომენ-
ტი,როცაპიროვნებისამბოხება,თუნდაცმარცხითდამთავრებუ-
ლი,იწყებსსაზოგადოებისგარდაქმნას,მისამაღლებას.ჯოყოლას,
ალუდას,მინდიასმოვლინებისმერესაზოგადოებააუცილებლად
იცვლება,თუმცაესგარეგნულადშეიძლებაარცშეიმჩნეოდეს.ხდება
შინაგანი,მშვინვიერიგანწმენდა.მართალია,დღესმინდიასსიბრ-
ძნისწვდომაარძალგვიძს,მაგრამპუბლიკუმისძალისხმევაქვეც-
ნობიერადმიმართულიამისშესაცნობადმომავალში.მინდიაორი-
ენტირია,რომლისკენაცმიდისსაზოგადოება,მართალია,ნელადა
ტაატით,მაგრამმაინციქითისწრაფვის.მიდისამაღლებულიდა
მშვენიერიპიროვნებისზნეობრივისრულყოფისადათავისუფლების
გზით.იმპიროვნებისგზითმიდის,რომლისშეზღუდვა-დამორჩი-
ლებასაზოგადოებასუკვეაღარშეუძლია,თუნდაცრომარსე-
ბულვითარებაში,საზოგადოებისქმედებათავისარსშიმართალიც
იყოს.ესპროცესიბუნებრივია,რადგანახალისიმართლე,რომე-
ლიცსაზოგადოებისცნობიერებასცვლის,პიროვნებასმოაქვს.
გამოდის,რომადამიანშიარარისსიმშვიდე.მასშიბრძოლაა,რა-
კიორიხატი-კაციდაარაკაცი-ებრძვისერთმანეთს.არც
საზოგადოებაშიასიმშვიდე.იქაცბრძოლაა,რაკიორისიმარ-
თლეერკინებაერთიმეორესდაშუაშიადამიანიამოქცეული.
საზოგადოებაცმოქმედიდამებრძოლიუნდაიყოს.თორემ,თუ
საზოგადოებაუმოქმედოა,მთვლემარე,მცონარედაგულხელდაკრე-
ფილია,ხალხიგადაიქცევაბრბოდ.ხალხიდაბრბოსწორედიმით
განსხვავდებაერთმანეთისაგან,რომხალხიმოქმედია,ბრბო-უმოქ-
მედო;ხალხიმებრძოლია,ბრბო-მორჩილი;ხალხიშემოქმე-
დია,ბრბო-მომხმარებელი;ხალხითავისუფლებისტრფიალია,
ბრბო-მონობისა;ხალხიმოაზროვნეა,ბრბო-გონებაჩლუნგი;
ხალხსრწმენააქვს,ბრბო-ურწმუნოა;ხალხიიმედითარისსავსე,
ბრბო-სასოწარკვეთილია;ხალხიმომავლისშექმნითცოცხლობს,
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It seems that humans are not able to find peace inside themselves. 

They are doomed to fight as they contain both human and non-

human natures that confront each other. Society cannot appreciate 

being in a peaceful state either and finds itself at war with two 

kinds of truth, leaving human beings stuck in the middle.

Society has to be active and rebellious. If it remains inactive, 

drowsy, lazy and careless, people turn into a crowd. The dif-

ference between the people and the crowd is in their active and 

inactive character. People fight, the crowd obeys; people create, 

the crowd consumes; people love freedom, the crowd loves slavery; 

people think, the crowd is stupid; people have faith, the crowd 

does not believe in anything; people are full of hope, the crowd 

is desperate; people live through the creation of their future, the 

crowd lives just for the moment; people serve the good, the crowd 

is confused and does not know the difference between good and 

evil; people consist of personalities, the crowd does not have a 

face, it is impossible to single out its members…

Humans are connected to nature with countless threads the same 

way all visible and invisible objects are. The mythological world, 

which is part of Vazha’s works, is an organic part of the con-

sciousness of local residents who become subject to the poet’s 

studies and are described in his writings. The life of Vazha’s 

protagonists would be incomplete without mythology. As he himself 

explained in his “Ethnographic Letters”: “Like elsewhere, every 

uneducated resident of Pshavi is superstitious as well: he be-

lieves in a world full of giants and devils and thinks that every 

spot, mountain, hill and gorge has a so-called ‘mother of location’”. 

Poetic thinking would have its shortcomings without mythological 

thinking. Vazha deeply believed that the existence of a universe 

and humans was managed by the good spirits. However, sometimes he 

found himself entangled in his doubts too and asked:

How will the beauty of the life, 

mountains and lowlands end?!

Power of the sun that brings us life

and the light of the moon?

/ “Watching the Mountain” /

He never gave an answer to this question.

Akaki Bakradze, 1988
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ბრბო-წუთისოფლისმოჭმით;ხალხიკეთილსემსახურება,ბრბო
-განჯგონებულია(საბასგანმარტებით,განჯგონებულიიმასჰქვია,
ვისაცბოროტიკეთილიჰგონია);ხალხიპიროვნებებისაგანშედგე-
ბა,ბრბოუსახურია,მისწევრებსერთმანეთისაგანვერგაარჩევ...
ყველანაირად,უთვალავიძაფითადამიანიუკავშირდე-
ბაბუნებას.იგიისეთივენაწილიაბუნებისა,როგორც
ყოველიხილულიდაუხილავისაგანი.
უზარმაზარიმითოლოგიურისამყარო,დახატულივაჟასშემოქ-
მედებაში,ორგანულინაწილიაიმკუთხისმოსახლეობისცნობი-
ერებისა,რომელიცპოეტისდაკვირვებისადაასახვისსაგანიიყო.
მითოსისთვინიერვაჟასპერსონაჟები,მათიყოფაარასრული
იქნებოდა.თორემვაჟათავადგანმარტავდა„ეთნოგრაფიულწე-
რილებში":„როგორცყველაგაუნათლებელიკაცი,ფშაველი
არისცრუმორწმუნე:ეშმაკებითდადევებითსავსეჰგონიაქვე-
ყანა.თვითეულადგილს,მთას,გორას,ხევს,მისიწარმოდ-
გენით,ჰყავსდედა,რომელსაც„ადგილისდედას"ეძახის".
ესერთი,მეორეც:მითოსურიაზროვნებისგარეშე,საერ-
თოდ,პოეტურიაზროვნებანაკლულია.ვაჟასღრმადსწამ-
და,რომსამყაროს,ადამიანისარსებობასკეთილიწარმართავ-
და,მაგრამხანდახანმაინცეჭვიეწვეოდადაკითხვასსვამდა:

რითდასრულდებასიტურფე
სიცოცხლის,მთისა,ბარისა?!
მზისძალამაცოცხლებელი,
მასთანნათელიმთვარისა?
/„მთასვუცქერ"/

ამისპასუხიმასაღარმიუცია.

აკაკიბაქრაძე,1988წელი
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ვაჟა-ფშაველას სახლი ჩარგალში
ფოტოგრაფი: ვლადიმერ ჯაფარიძე
1935 წელი

Vazha-Pshavela’s house in Chargali
Photographer: Vladimer Japaridze
1935
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1861

14ივლისი.სოფელჩარგალში
(ფშავში)დაიბადალუკა
რაზიკაშვილი(ვაჟა-ფშაველა).

22ივლისი.მოინათლალუკა
რაზიკაშვილი;მამა-ჩარგლისწმინდა
გიორგისეკლესიისმედავითნეპავლე
რაზიკაშვილი,დედა-ბარბარე(გულქან)
ფხიკლეშვილი,ნათლია-დეკანოზიიობ
ცისკარიშვილი.საიდუმლონათლისღება
აღასრულაჩარგლისწმინდაგიორგის
ეკლესიისმღვდელმა,იასემგელაძემ
დამედავითნემ,პავლერაზიკაშვილმა.

ჩემიძმალუკა(ვაჟა-ფშაველა)დაიბადა
ფშავში,სოფელჩარგალში.ჩარგალი
მთა-გორიანია,ჩავარდნილიერთ
ხეობაში,რომელსაცშუაზეჩამოუდის
გიჟმაჟიჩარგლულა.ჩარგლულასპირი
დასავლეთისაკენუქნია,სადაცისარაგვს
ერთვის.ამალაგს,ჩარგლისკარის
მიდამოებში,აუარებელირკინისადა
გოგირდისწყლებია.ჩარგალსთითქმის
ყოველმხრიდანდარაჯებადშემოჰხვევიან
მაღალკლდიანიმთები,რომელთა
ჭიუხებშიძველდროსბევრიჯიხვიდა
არჩვი(ფსიტი)ყოფილა...ჩარგალსსამი
უმთავრესინაწილიშეადგენს:თვითონ
ჩარგალი,ბოწახიდააფხუშო.ყველას
კისაერთოდჩარგალიჰქვიან.ამათში
ყველაზელამაზიაფხუშოა,სადაცუფრო
მაღალიმთებიდასალიკლდეებია.
ჩარგალიშემოსილიამშვენიერიტყით,
რომელიცმაღლამთამდეასულადა
შემდეგთავისალაგიდეკასათვისდაუთმია.

სანდრორაზიკაშვილი,ვაჟა-ფშაველა
ლიტერატურისმატიანე,1-2,1940

1861

July 14. Luka Razikashvili (Vazha-
Pshavela) is born in the village Chargali 
(Pshavi region).  

July 22. Luka Razikashvili is baptized; 
his father, Pavle Razikashvili was a 
psalm-reader at the Chargali Church 
of St. George; his mother was Barbare 
(Gulkhan) Phikleshvili; and his god-
father was the archpriest Iob Tsiska-
rishvili. The baptism was carried out 
in secret by the priest of the Chargali 
Church of St. George Iase Mgeladze and 
the psalm-reader Pavle Razikashvili.

My brother Luka (Vazha-Pshavela) was 
born in Pshavi in the village Char-
gali. Chargali is a mountainous village 
sunk in the gorge, which is divided by 
the lively river, Charglula. The river 
flows towards the west, where it merges 
with Aragvi. The area around Chargali 
is rich, particularly at the springs 
that contain iron and sulfur. The vil-
lage is guarded on all sides by high, 
rocky mountains, once being home to 
numerous aurochs and chamois… Chargali 
consists of three major parts: Chargali 
itself, Botsakhi and Aphkhusho. They 
all bear the common name of Chargali. 
Aphkhusho with its high mountains and 
rocks is the most beautiful. Chargali is 
located in a nice forest that goes up to 
the mountains and is later replaced by 
rhododendron plants.

Sandro Razikashvili, Vazha-Pshavela
Literary Chronicles, 1-2, 1940.

I am a representative of a pure breed 
from Pshavi: from the side of both my 
parents… My father never attended a 
school. He learned the alphabet while 
working as a shepherd. He did so se-
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ვაჟა-ფშაველას დაბადებისა და 
ნათლობის ჩანაწერი ჩარგლის 
ეკლესიის წიგნში; 1861 წელი
საქართველოს ეროვნული არქივი

Entries in the book of Chargali 
Church about Vazha-Pshavela’s 
birth and baptizing; 1861
National Archives of Georgia
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მევარწმინდაფშაველიჩამომავლობით,
როგორცდედით,ისემამით...მამა-ჩემს
სკოლათვალითარენახა.„ან-ბანი"
მწყემსობაშიშაესწავლაჩუმად,ქურდულად,
რადგანდედ-მამაუშლიდათურმესწავლას.
მამათოფითდასდევდამოსაკლავად,სწავლა
ეშმაკეულისაქმეაო,მაგრამმამა-ჩემი
თურმეთავისასარიშლიდა,განაგრძობდა
სწავლას,სწერდასიპქვებზე,ქაღალდსვინ
აღირსებდაან-კი?ფშავისხევსიმდროს
ხევისბერებიდამკითხავ-ქადაგებიგანაგებდენ.
მამა-ჩემისსწავლაიმათარეპიტნავებოდათ,
რადგანმათთვისსასარგებლოსესსწავლა
არასმოასწავებდადასაზიანოსკიბევრს.
მეროცამამა-ჩემივიცანიმამად,მაშინ
იგიმთავარ-დიაკვნადიყოსოფელ
მაღაროსკარში.როცა-კიშინიმყოფებოდა,
მუდამმიამბობდამოთხრობებსძველი
სამღთოისტორიიდან,წერა-კითხვას
მასწავლიდაძველებურსწესზე.
ჩაუჯდებოდახორცსხინკლისთვის
საკეფლადფიცარზე,იქვეტახტზემეც
დაუჯდებოდიპირდაპირდავუგდებდი
გაფაციცებითყურსიმისტკბილსსაუბარს,
ზოგ-ზოგიმოთხრობამეტისმეტად
მომწონდა,ჩემსყურადღებასიზიდავდა:
დავითისაგანგოლიათისდამარცხება,
სამსონძლიერისმოქმედებანი,ძმათა
მაკაბელთათავდადებადასხვა...და
უნდამოგახსენოთისიც,რომჩემითავი
სამსონძლიერადმყვანდაწარმოდგენილი,
რადგანდედაჩემიამბობდაჩემზე,დიდი
თმაჰქონდა,როცადამებადაო,თითქმის
თვალებსუფარავდაო,დავეშარებოდი:
თმარადმომკრიჭეთ-მეთქი.მაინცამ
„თმიანობამ"თავისთავზეწარმოდგენა
განმიდიდა,რაღაცარაჩვეულებრივ
ადამიანადმომაჩვენაჩემითავიდა
დამისახაარაჩვეულებრივიმომავალი.

ვაჟა-ფშაველა,ჩემიწუთისოფელი

cretly, because his mother and father 
were against that. His father pursued 
him with a gun as he considered stud-
ies to be the devil’s business. But my 
father was stubborn and continued to 
study and to write on the smooth stones. 
There was no way to find any paper any-
where. At that time, the gorge of Pshavi 
was governed by the elderly and the 
fortune-tellers. They did not appreciate 
my father’s wish to become an educated 
man as this would be of no use to them, 
but could turn out to be harmful.
I first celebrated my father as a father 
figure, when he was a chief deacon in 
Magharoskari. He always told me stories 
from old holy books whenever he was at 
home, taught me how to read and write 
in an old manner. He would sit down to 
chop Khinkali (Georgian dumplings) while 
I took my place on the sofa in front 
of him and feverishly listened to his 
sweet words. I liked some of the stories 
more than the others. I was particularly 
interested in those that focused on the 
defeat of Goliath by David, the heroic 
deeds of Samson, the devotion of the 
Maccabees and others… I should men-
tion that I thought of myself as Samson 

ვაჟა-ფშაველას ნათლია 
იობ ცისკარიშვილი მეუღლით

Vazha-Pshavela’s godfather  
Iob Tsiskarishvili with his spouse
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ვაჟა-ფშაველა, ჩემი წუთისოფელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

Vazha-Pshavela, My World
Georgian National Center 

of Manuscripts
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the Strong because my mother used to say 
that I was born with hair so long that 
it almost covered my eyes. I started to 
quarrel with her and ask why she cut it 
so short. The fact that I used to have 
long hair made me think of myself as 
something great. I thought I was an in-
credible person with an extraordinary 
future.

Vazha-Pshavela, My World

My mother was a woman with a rich im-
agination. She could tell a simple story 
in such a colorful way that all listen-
ers would be charmed. When she started 
to talk about giants, devils and snakes I 
found myself in a non-existent fairytale 
world where I had the feeling of bearing 
witness to all the events she described. 
She knew numerous poems and fairy tales, 
stories about the lives of the men and 
women, legends about our royalty, par-
ticularly about Queen Tamar and King 
Erekle. She would change the stories that 
she knew or had heard about and tell them 
in her own manner, humming them with 
her low pleasant voice. While telling a 
sad tale she started to weep herself. She 
could not read or write, but was a natu-
ral poet, an extremely peaceful, kind, 
generous hardworking and loving person.

Tedo Razikashvili, Autobiography.

1871-1877

Studies at the Telavi Theological 
School.

When I turned eight, I was sent to the 
Telavi Theological School. The time that 
I spent there did not add much to my 
heart or mind. Learning Latin and Greek 
lines by heart did not meet the needs of 
my imagination or reason. The useless 

დედაჩემიმდიდარიფანტაზიისპატრონი
იყო.უბრალორამეამბავსისეთი
ამბით,ისეთიფერადებითშეზავებულს
გადმოგვცემდა,რომიხიბლებოდა
მსმენელი.ისრომმდევებზედან
ეშმაკებზედ,მოჯალაფეებზედაიწყებდა
ლაპარაკს,მესადღაცმოჯადოებულს
არაარსთასამეფოშიგამიტაცებდა
ოცნებადაჩემითავითვითმნახველ-
გამგონეთმეჩვენებოდა.იცოდააუარებელი
ლექსიდაზღაპარი,ცალკეკაცთადა
ქალთაცხოვრება,ლეგენდებიდაამბები
ჩვენსმეფეებზედ,უფროთამარზედდა
ერეკლეზედ.წაკითხულ-გაგონილსაც
თავისგემოვნებაზედგადააკეთებდა
დათავისიდაბალისასიამოვნოხმით
გვიზუზუნებდა.როცაგვიამბობდა
რამესამწუხაროამბავს,თანატიროდა
ხოლმე.თვითონწერა-კითხვაარ
იცოდა.იყობუნებითპოეტი,საშინელი
მშვიდობისმოყვარედაუკიდურესობამდე
გულკეთილიდაუხვი,მოუღალავი
მშრომელიდამოყვარული.

თედორაზიკაშვილი,ავტობიოგრაფია

1871-1877 

სწავლობსთელავისსასულიერო
სასწავლებელში.

რვაწლისათელავშისასულიერო
სასწავლებელშიმიმაბარეს.სასწავლებელში
ყოფნამჩემსგულსადაგონებასვერაფერი
შეჰმატა.ჩემსფანტაზიას,გონების
მოთხოვნილებასვერაკმაყოფილებდა
ლათინურიდაბერძნულიფრაზების
ზეპირობა.უვარგისისისტემა
სწავლისავერაკმაყოფილებდაჩემს

ვაჟა-ფშაველას წიგნის ყდის ესკიზი; 
მხატვარი: ვლადიმერ გრიგოლია

გვ. 22-23. ვაჟა-ფშაველას ჭურჭელი

Sketch for Vazha-Pshavela’s book cover
Painter: Vladimer Grigolia

Pg. 22-23. Vazha-Pshavela’s dishes
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ცნობისმოყვარეობას,ვერაწვდიდა
ნოყიერსსაზრდოს.იძულებულივიყავ
მიმემართნასხვადასხვაწიგნებისათვის,
რაცძნელისაშოვარიაღმოჩნდა.
ვკითხულობდი,რაცშემხვდებოდა
განურჩევლად,რადგანხელმძღვანელიარა
მყვანდადაამისგამოასტრონომიულს,
რისაცარაფერიგამეგებოდა,უფრო
ბევრსავკითხულობდი,ვიდრესხვა
საბუნებისმეტყველოანსაისტორიო
წიგნებს,ცაზედავფრინავდი,როცა
დედამიწაზეარაფერიგამეგებოდა...
ჩვენთვისსკოლასაპყრობილეიყოდა
ღმერთსიმასვეხვეწებოდითმთელის
ჩვენისარსებით,გათავებულიყო
ჩქარასწავლადადავღრწევიყავით
ტანჯვა-წვალებასბრჯღალებიდან.

ვაჟა-ფშაველა,ჩემიწუთისოფელი

1877

სექტემბერი.შედისტფილისის
ალექსანდრესსახელობის
საოსტატოინსტიტუტთანარსებულ
სამოქალაქოსასწავლებელში.

1878 

მოსწავლეანდრიევისრჩევითადა
თანხლებითმიდისანტონფურცელაძესთან,
გასასინჯადუტოვებსლექსებისრვეულს.

educational system did not satisfy my 
curiosity, nor did not nourish it with 
anything fruitful. I was forced to turn 
to different books, but this was not an 
easy task. I read everything I could 
get my hands on. Because I had no one to 
guide me and did not understand any-
thing, I read more books about astronomy 
rather than the natural sciences or his-
tory. I could not understand anything 
that was happening on earth and tried 
to fly in the sky… For us the school 
resembled a prison and we begged God to 
make it possible to finish our studies 
as quickly as possible so that we could 
be free from the claws of torture. 

Vazha-Pshavela, My World

1877

September. Enrolls in Tbilisi Civil 
School, Alexandre’s Institute for Fore-
man.

1878

Follows the advise of his fellow pupil, 
Andriev and together with him visits 
Anton Purtseladze. Leaves him for re-
view a notebook with his poems.

თელავის სასულიერო 
სასწავლებელი

ნიკო მთვარელიშვილი 
თელავის სასულიერო 
სასწავლებლის მოსწავლეებთან; 
სავარაუდოდ, ვაჟა-ფშაველა 
ზის მარჯვნიდან მესამე
თელავი, 1877 წელი
გიორგი ჯავახიშვილის არქივი

Telavi Theological School

Niko Mtvarelishvili 
together with pupils from the 
Telavi Theological School. 
Vazha-Pshavela presumably 
is the third child from 
the right; Telavi, 1877
Giorgi Javakhishvili’s archive
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1879

January 16. The newspaper, ‘Droeba’ (The 
Times) (#11) publishes correspondence 
‘Letter from Khevsureti’ under the pseu-
donym of “L. Raz-vi”.
First I started to write in ‘Droeba’ (The 
Times) in 1877-78. I don’t remember it 
clearly. I was still an apprentice when 
I wrote correspondence from Pshavi about 
the immoral behavior of a local teacher. 
In 1878-79, I published in ‘Droeba’ a story 
with a description of a village. I don’t 
remember the title, I just know the con-
tent of the text… It was signed as L. 
Z-r… Contained several mistakes… In 
1880-81 ‘Imedi’ (‘Hope’) published my poems 
‘Droeba’ and ‘At the End of Kharsi’, which 
were not included in my notes. They were 
signed as R-z-k-li. 

Vazha Pshavela’s autobiographic  
reference notes. People’s Newspaper – il-
lustrated  Supplement, #61, July 26, 1915.

June 5. Graduates from the Tbilisi Civil 
School, Alexandre’s Institute for Fore-
man and is awarded a certificate.

1879

16იანვარი.გაზეთში„დროება"
(N11)ქვეყნდება„ლ.რაზ-ვი"-ს
ფსევდონიმითკორესპონდენცია
„წერილიხევსურეთიდან".

დავიწყეწერაპირველად„დროებაში"
1877-78წლებში,კარგადარმახსოვს.
ჯერისევშეგირდივიყავი,რომფშავიდან
კორესპონდენციამაქვსდაწერილი
იქაურიმასწავლებლისუზნეოყოფა-
ქცევაზე.1878-79მაქვსდაბეჭდილი
იმავე„დროებაში"სოფლისსურათი,
არმახსოვსსათაური,მახსოვსმხოლოდ
შინაარსიწერილისა...მიწერილიაასე:ლ.
ზ-რ...კორრეკტურულიშეცდომით...
ლექსებიიბეჭდებოდაჩემი„იმედში",1880-
81არისდაბეჭდილილექსები„დროება"
და„ყარსისბოლოს",რომელნიც
ჩემნაწერებშიარარისშეტანილი.
ხელმოწერილიაასე:რ-ზ-კ-ლი.

ვაჟა-ფშაველასავტობიოგრაფიულიცნობა
სახალხოფურცელი-სურათებიანი
დამატება,N61,26ივლისი,1915წელი

5ივნისი.ამთავრებსტფილისის
ალექსანდრესსახელობისსაოსტატო
ინსტიტუტთანარსებულსამოქალაქო
სასწავლებელსდაიღებსატესტატს.

25აგვისტო.თხოვნასუგზავნის
ტფილისისალექსანდრესსახელობის
საოსტატოინსტიტუტისდირექტორს,
რომდაუშვანპირველიკურსისმისაღებ
გამოცდებზე;გამოცდებზეარმისულა
დასაბუთებიუკანდაიბრუნა.

ვაჟა-ფშაველა,  
წერილი ხევსურეთიდან
დროება, №11, 16 იანვარი, 1879

ვაჟა-ფშაველას  
ქართული ენის რვეული
1870-იანი წლები

Vazha-Pshavela,  
Letter from Khevsureti
Droeba. №11, January 11, 1879

Vazha-Pshavela’s notebook 
of Georgian language. 
1870s.
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9სექტემბერი.თხოვნასუგზავნის
გორისსაოსტატო(სამასწავლებლო)
სემინარიისდირექტორს,დაუშვან
პირველიკურსისმისაღებგამოცდებზე.

11სექტემბერი.გორისსაოსტატო
სემინარიისპედსაბჭოპირველ
კურსზერიცხავსკავკასიაში
ქრისტიანობისაღმადგენელი
საზოგადოებისსტიპენდიანტად.

ჩვენბლუზიან,სიცოცხლითსავსე
აჟივჟივებულჯგუფსშემოგვიერთდამოკლე,
ამტვერებულჩოხაში,წინდა-პაჭიჭებშიდა
ჩუსტებშიგამოწყობილიჯირკვა-ტანიანი,
განიერ-მხარბეჭიანი,ყვითელთვალებ-
ბრიალა,შავ-წარბ-აწეულ-აშმუშნული,
დიდიხელებიანი„ვაჟა".მისურჩდა
აწეწილქოჩორასამშვენებდაზედკეფაზე
მიმჯდარითუშურ-კახურიპაწიამრგვალი
ნაბდისქუდი.დაინახესთუარა,უცხო
ტანისამოსითმოსულივაჟამამასთან
მდგარი,სემინარიისერთმამოუსვენარმა
მოწაფემშესძახა:„შენიკვნესა...ა...ა...
მე...".ვაჟამმრისხანედგადახედამასხარა
მასპინძელსდათავისიაძგერებული
გულიამითდაიკმაყოფილა.

რ.სუდაკოვი(გორელი)
სამშობლო,N145,1915წელი

August 25. Sends a request to the direc-
tor of the Tbilisi Civil School, Alex-
andre’s Institute for Foreman and asks 
to let him participate in the first year 
entry exams. However, he did not take 
part in the exams and later withdrew 
his documents.

September 9. Sends a request to the di-
rector of the Gori Pedagogical Seminary 
and asks to let him participate in the 
first year entry exams.

September 11. Pedagogical Council of the 
Gori Pedagogical Seminary accepts his 
candidacy and awards him a scholarship 
from the ‘Society of the Restoration of 
Christianity in the Caucasus’.  

We, a lively and noisy blouse wear-
ing group of students were joined by 
a short, stump-like, broad-shouldered 
“Vazha”, who had yellow sparkling eyes, 
raised black eyebrows, huge hands and 
was dressed in a dusty Chokha (tradi-
tional vestment of Georgian men), socks 
and jackboots, slippers. His disobedi-
ent topknot was decorated with a tiny 
round felt hat of Tushetian-Kakhetian 
style. As soon as the students saw 
Vazha in his strange cloths standing 
next to his father one of the fidgety 
pupils exclaimed: “Oh, daaaaa… rliii… 
ng…” Vazha threw a furious look at 
the jester this way calming down his 
pounding heart.

R. Sudakov (Goreli)
Samshoblo (Motherland), #145, 1915

გორის საოსტატო სემინარია Gori Pedagogical Seminary
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1880

30მაისი.გადადისმეორეკურსზე.
ზაფხული.ჩარგალშიაგროვებს
ხალხურლექსებს,ზღაპრებს,
არაკებსადათქმულებებს.

შემოდგომა.ბრუნდებაგორში
სწავლისგასაგრძელებლად.

1881

იანვარი.ირჩევენსემინარიისმოწაფეთა
ხელნაწერიჟურნალის„რიჟრაჟი"
პოეზიისგანყოფილებისხელმძღვანელად.

18თებერვალი.სემინარიისპედსაბჭო
იხილავსვაჟასმოქმედებასმოწაფე
კოკოლისცემისთაობაზე;აძლევენ
უკანასკნელგაფრთხილებას.

აპრილი.ჟურნალში„იმედი"(N3-4)
ქვეყნდება„ლ.რ-ზ-კ-ლი"-ს
ფსევდონიმითლექსი„მეომარი".

29მაისი.გადადისმესამეკურსზე.

ივნისისდასაწყისი.მეთაურობს
სემინარიისმოწაფეებსგორში
შემოსეულკალიასთანბრძოლაში.

ზაფხული.იმყოფებასოფელჩარგალში.

სექტემბერი.ბრუნდებაგორში
სწავლისგასაგრძელებლად.
შემოდგომა.თარგმნისალექსანდრ
ოსტროვსკისადავლადიმირსოლოვიოვის
კომედიას„ბედნიერიდღე".

დეკემბერი.წერსპოემას
„დაჩაგრულიმესტვირე".

1880

May 30. Vazha becomes a second year stu-
dent.

Summer. Collects folk poems, tales, sto-
ries and legends in Chargali. 

Fall. Returns to Gori to continue his 
studies.

1881

January. Is elected the head of the po-
etry section of the hand-written stu-
dents’ magazine, ‘Daybreak’.

February 18. The Pedagogical Council of 
the Seminary discusses Vazha’s behavior 
and the fact that he beat another stu-
dent, Kokol. He is given a final warning.

April. The magazine, ‘Imedi’ (‘Hope’, #3-4) 
publishes the poem ‘The Warrior’ under 
the pseudonym “L. R-Z-K-L”.

May 29. Becomes a third year student.
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1882

8იანვრი.გორისსაოსტატოსემინარიის
პედსაბჭოსგამოაქვსდადგენილება,
გაგზავნოსმოსკოვშირუსეთის
სამხატვრო-სამრეწველოგამოფენაზევაჟას
ნათარგმნიკომედია„ბედნიერიდღე".

აპრილი.ხალხოსნებისმიერიოსებ
დავითაშვილისსასარგებლოდ
გამართულსადილზემღერისგიტარაზე,
ამბობსლექსებსდასიტყვასიოსებ
დავითაშვილზე,როგორცდემოკრატიული
ლიტერატურისპირველმწერალზე.

გაზაფხული.სოფრომმგალობლიშვილის
ბინაშიკითხულობსმოხსენებასიოსებ
დავითაშვილისშესახებ;უფლისციხეში
ხალხოსანთაშეკრებაზეამბობსსიტყვას
სოფლისცხოვრებისსიდუხჭირესადა
ბიუროკრატებისგახრწნილებაზე.

12ივნისი.იღებსგორისსემინარიის
კურსდამთავრებისატესტატს.

1ივლისი.მასწავლებლადნიშნავენ
სოფელამტნისხევში(ერწოში),
„კავკასიაშიქრისტიანობისაღმადგენელი
საზოგადოების"სკოლაში.

9ოქტომბრამდე.სთხოვსქართველთა
შორისწერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებისგამგეობას,ამტნისხევის
სკოლასქართულისახელმძღვანელოები
მიაწოდონ,რადგან„კავკასიაში
ქრისტიანობისაღმადგენელი
საზოგადოება"წიგნებსარუგზავნის.

Beginning of June. Heads group of stu-
dents of the seminary in fight against 
locust invasion in Gori.

Summer. Spends time in the village of 
Chargali. 

September. Returns to Gori to continue 
his studies.

Fall. Translates Alexander Ostrovskyi’s 
and Vladimir Soloviov’s comedy, “A Happy 
Day”.

December. Writes the poem, ‘Oppressed 
Piper’

1882 
January 8. Pedagogical council of the 
Gori Pedagogical Seminary decides to 
send Vazha’s translation of the comedy, 
‘A Happy Day’ to the exhibition of ar-
tistic and industrial achievements that 
takes place in Moscow, Russia.

გორის საოსტატო 
სემინარიის ატესტატი
12 ივნისი, 1882 წელი, 
საქართველოს ეროვნული არქივი

ვაჟა-ფშაველა, დაჩაგრული 
მესტვირე; დეკემბერი, 1881 წელი
მინაწერი: ეს ლექსი ჩემგნით არის 
დაწერილი 1881 წ. ჩემი საოსტატო 
სემინარიაში მყოფობის დროს.

Certificate of the Gori 
Pedagogical Seminary. 
June 12, 1882
National Archives of Georgia

Vazha-Pshavela, Oppressed 
Piper; December, 1881
Note: I wrote this poem in 
1881 during my studies at 
the Pedagogical Seminary
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ვაჟა-ფშაველა გორის ფონზე
მხატვარი: ვლადიმერ ბურდული

Young Vazha-Pshavela with 
Gori as his background
Painter: Vladimer Burduli



34ვაჟა-ფშაველას გიტარა Vazha-Pshavela’s guitar
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1883 
29აპრილი.სკოლისგამგესთან,
მღვდელაღნიაშვილთანკონფლიქტის
გამოითხოვენამტნისხევისსკოლიდან.

ვაჟაჩამოვიდათბილისშიიმიმედით,რომ
ქართველისაზოგადოებადაეხმარებოდა
დამოახერხებდარუსეთშიწასვლას
სწავლისგასაგრძელებლად,რადგანის
სწავლა,რაციმასჰქონდამიღებული,
არაკმაყოფილებდა.ჩვენისაზოგადო
მოღვაწეებიცდაჰპირდნენ,მაგრამიმდენი
არამისცესრა.იმდროსვაჟასხვა
ფშაველებთანერთადავჭალისქუჩაზე
კულაგლდანელისბაკშიიყოჩამომხდარი.
ვაჟას,სხვათაშორის,ჩამოეგდო
ლაპარაკიიმაზე,რომიმასსწავლის
გასაგრძელებლადრუსეთშიუნდაწასვლა,
მაგრამსაკმაოფულისუქონლობის
გამოვერმომიხერხებიაო.მაშინვე
წამომხტარიყოკულადავაჟასთვისეთქვა:
„მოგიკვდესკულა,თუარდაგეხმაროო".
მართლაც,კულამშეასრულათავისი
ნათქვამი:ისამისათვისავიდათიანეთში,
გამართაჭიდაობადაიქიდანშემოსული
ფულისულვაჟასთვისგადაეცა.

სანდრორაზიკაშვილი,ვაჟა-ფშაველა
ლიტერატურისმატიანე,N1-2,1940

April. During a dinner organized by the 
“populists” (known also as “narodniki”) 
and dedicated to Ioseb Davitashvili, 
Vazha sings and plays guitar, reads 
poems and delivers a speech about Ioseb 
Davitashvili, calling him the first 
writer of democratic literature.
 
Spring. Reads a lecture about Ioseb Dav-
itashvili in Sophrom Mgaloblishvili’s 
apartment; In Uplistsikhe, he delivers a 
speech during a gathering of the “popu-
lists” about the difficult life in vil-
lages and the immorality of bureaucracy. 

June 12. Is awarded a certificate of 
graduation from the Gori Seminary.

July 1. Is appointed a teacher at the 
school of the ‘Society of the Restoration 
of Christianity in the Caucasus’ in the 
village, Amtniskhevi (Ertso).

Until October 9. Asks the board of the 
Society for the Spreading of Literacy 
Among Georgians to send the Amtniskhevi 
school Georgian handbooks because the 
‘Society of the Restoration of Christian-
ity in the Caucasus’ does not supply any.   
     

კულა გლდანელი 
(ივანე ყირმელაშვილი)

ვაჟა-ფშაველა და ალექსანდრე 
ყაზბეგი მთაში; მხატვარი: ლადო 
გუდიაშვილი; 1935 წელი

Kula Gldaneli 
(Ivane Kirmelashvili)
 
Aleksandre Kazbegi and  
Vazha Phsavela in the Mountains
Painter: Lado Gudiashvili; 1935
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აგვისტო.მიემგზავრებაპეტერბურგში
უფროსძმასთან,გიორგისთან;
თავისუფალმსმენელადშედის
იურიდიულფაკულტეტზე.

ამდროსრაზიკაშვილებთანერთად
თავისუფალმსმენელებადიყვნენდიმიტრი
დალეოცისკარიშვილები.როგორცერთი
მთისხალხი-ფშაველებიდათუშები,
დაწინათაცნაცნობები,ერთადიყვნენ,
ერთადუძლებდნენჭირ-ვარამს,შიმშილ-
წყურვილს...დიმიტრიცისკარიშვილმა
მიამბო:„ჩვენ,ცისკარიშვილებიდა
რაზიკაშვილებისულერთადვიყავით.
ხშირადმოდიოდაჩვენთანვაჟა.
მოუსვენარიიყოვაჟა.„კარგისაარსავ
ვაჟა-ფშაველა",ვეტყოდიხოლმე
ვაჟასხევსურულიკილოთი.„ვაჟას"
მედავუმატე„ფშაველა",გამოვიდა
„ვაჟა-ფშაველა",ამისშემდეგსხვებმაც
დაუძახესლუკას„ვაჟა-ფშაველა"დაეს
სახელიდარჩაფსევდონიმად".შემდეგ
თვითვაჟასვკითხედაიმანაცდასტური
დამცა,რომვაჟა-ფშაველამიტომ
დამარქვადამეცფსევდონიმადვიხმარეო.

ივანებუქურაული

20სექტემბერი.პეტერბურგიდან
წერილსსწერსზაქარიაჭიჭინაძეს.

ძმაოზაქარიავ!ვიდრეჩემსამბავს
მოგიყვებოდე,გულიარმითმენს,რომ
ერთიქართული„გამარჯვება"არგითხრა.
ცივსჩრდილოეთშიამსიტყვისგაგონება
ზარდამცემია;„გამარჯვების"გაგონება

ვაჟა-ფშაველა და ალექსანდრე 
ყაზბეგი; თბილისი, 1891 წელი
ფოტოგრაფი: ალექსანდრე 
როინაშვილი

გიორგი რაზიკაშვილი, 
1890-იანი წლები

Vazha Phavela and Aleksandre 
Kazbegi; Tbilisi, 1891
Photographer: Aleksandre 
Roinashvili

Giorgi Razikashvili, 
1890s

1883 
April 29. Is dismissed from the Amtni-
skhevi school because of a conflict with 
its head, Priest Agniashvili. 

Vazha came to Tbilisi hoping that rep-
resentatives of Georgian society would 
help him and he would manage to go to 
Russia to continue his studies there. He 
was not satisfied with the knowledge he 
had already obtained. Our public figures 
promised him help, but did not support 
him enough. At that time, Vazha stayed at 
the Kula Gldaneli’s (Kula from Gldani) 
place in Avchala street along with the 
other people from Pshavi. Among other 
things, he mentioned that he wanted to go 
to Russia to continue his studies there, 
but could not do so  because of a lack of 
finances. Kula jumped to his feet and 
told him: “I will die but find some help 
for you”. And he kept his promise: he 
went to Tianeti, organized a wrestling 
session and gave Vazha all money he 
raised during event. 

Sandro Razikashvili, Vazha-Pshavela
Literary Chronicles, #1-2, 1940
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ვაჟა-ფშაველა 
და თუში ძმები – დიმიტრი 
და ლეო ცისკარიშვილები, 
ქუთაისი, 1913 წელი

Vazha-Pshavela and 
Tushetian brothers Dimitri 
and Leo Tsiskarishvili
Kutaisi, 1913



41



42

ელეკტრონივითძარღვებშიდაგივლის,
ტანშიაგაჟრჟოლებსდაარაისეუმოქმედო
დაგაცვეთილია,როგორცთბილისში:
მანდქართველებიისეეუბნებიანერთმანეთს
„გამარჯვებაო",თითქოსჰკითხავდენ:რა
სჭამედღეს-მახუხითუდო?გამარჯვება,
ზაქარ!გაგიმარჯოსო-შენმეუბნები.
თაფლიშენსენას,გამოიცან.სწორედრომ
გავიმარჯვე.უნივერსიტეტშილექციების
სმენისნებამომცეს.ვუზივარლექციებსდა
ვზეპირობ,თუსურსათიარშემომელია,
მეტიგამარჯვებაჯერჯერობითარ
მინდა.უნდაგითხრა,ცეცხლიასწორედ
ამლექციებისსწავლა:დალოცვილ
პროფესორსაღარგაუშვია,თუსადმე
დანგრეულისოფელი,ანგამჭვარტლული
ქვაგდებულა,სუყველასსახელილექციაში
მოუქცევია,მაგრამრასიზამ,უნდა
იზეპირო,მეცნიერებაა...თუძმახარ,
წერილიმომწერედამანდაურიამბები
შემატყობინე,უკრიტიკოდ,გაუკილავად,ისე
რომ,ნათქომსკლანჭარგამოეკიდებოდეს.
კარგიიქნებოდა,რომგროშებსაც
გამომიგზავნიდი.აქერთიმანეთითუმანი
ღირს;ჩემისთანაგაფხეკილიკაცისთვის
კიორამდეცმიაღწევს.ლექციებისაუნდა
შევიტანოოცდახუთიმანეთიდაერთითვის
საზრდოღადამრჩება.კოჭლადწავასაქმე,
თუცხოვრებისწყაროებიარგამოვძებნე.

შენიძმალუკარაზიკაშვილი

1884 
ივნისი.უსახსრობისგამოიძულებული
ხდება,თავიდაანებოსპეტერბურგის
უნივერსიტეტს,დაბრუნდეს
ჩარგალშიდაიქიმეცადინოს.

August. Leaves for St. Petersburg to 
visit his older brother, Giorgi; becomes 
a guest student at the Faculty of Law.
At that time Dimitri and Leo Tsiskar-
ishvili were guest students, as were the 
Razikashvili brothers. Highlanders from 
Pshavi and Tusheti who knew each other 
from earlier times spent time together, 
tried to overcome the problems, fought 
thirst and hunger together… Dimitri 
Tsiskarishvili told me: “We, the Tsis-
karishvilis and Razikashvilis, spent 
all our time together. Vazha visited us 
quite often. He was a fidgety person. I 
used to talk to him in the Khevsuretian 
manner: “You’re a good man, Vazha from 
Pshavi”. It was me who added “Pshavela” 
to “Vazha” and he became “Vazha-Pshave-
la”.  Later the others also started to 
call Luka “Vazha-Pshavela” and it 
stuck to him as a pseudonym. I asked 
him later too and he confirmed that Mito 
gave him the name and he decided to use 
it as a pseudonym too. 

Ivane Bukhurauli

September 20. Sends a letter from St. 
 Petersburg to Zakharia Tchitchinadze

Brother Zakharia! Before I start tell-
ing my story, I can’t wait to tell you a 
Georgian “Hello”. It is a very sinister 
thing to hear this word in the cold north. 
It goes through your veins like electric-
ity, makes you tremble. It does not sound 
as dead and trivial as in Tbilisi where 
Georgians greet each other in a way as if 
they were asking: what did you eat to-
day – sour soup or buttermilk? Hello, 
Zakhar! You tell me: Hello you back! All 
the best to you, you guessed right. I won. 
I am allowed to attend the lectures at the 
university. Now I sit and learn them by 
heart. If I have enough food, I won’t need 
any more victories right now. I have to 

შვლის ნუკრის ნაამბობი
მხატვარი: ვალერიან სიდამონ-
ერისთავი, 1912 წელი

შვლის ნუკრის ნაამბობი
მხატვარი: იოსებ გაბაშვილი
1949 წელი

The Story of the Roebuck
Painter: Valerian Sidamon-Eristavi
1912

The Story of the Roebuck
Painter: Ioseb Gabashvili
1949
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1885 
ივნისი.ჟურნალში„ნობათი"
(N3)ქვეყნდებამოთხრობა
„შვლისნუკრისნაამბობი".

შემოდგომა.სოფელოთარაშენშიასწავლის
ოთარამილახვარისშვილს,გიორგის.

1886 
24აპრილი.მეფისცენზურაშლისვაჟას
ლექსში„სიმღერა"[ერთხელციქნება
მოვკდები]სიტყვას„ერთხელც".

1886წლისმაისისდამლევს,გაზეთ
„ივერიაში"იბეჭდებოდავაჟა-ფშაველას
ლექსი,სიმღერადწოდებული:„ერთხელც
იქნება,მოვკვდები,მივებარებიმიწასა..."
როცაცენზურისგანრედაქციაში
საცენზუროფურცლებიდაგვიბრუნდა,
აღმოჩნდა,რომლუკაისარლოვსამ
ლექსშიდასაწყისისიტყვა„ერთხელც"
ამოეშალა.ილიამდამავალა,ეტლით
წავსულიყავიისარლოვთანდამეთხოვნა,
რომამამოშლილსიტყვისდაბეჭდვის
ნებართვამოეცა...როდესაცგამოვუცხადე
ჩემიმისვლისმიზანი,მრისხანედდაიძახა:
-რასლაპარაკობთ,მაგისდაბეჭდვა
ყოვლადშეუძლებელია,ეგღვთისადა
სარწმუნოებისწინააღმდეგია.ვიღაცა
ფშაველია,ორჯერხომარუნდა
სიკვდილი,ერთხელუნდამოკვდეს,
ბევრჯელსიკვდილივისგაუგონია?

tell you: it is not an easy thing to study 
these lectures: our blessed professor did 
not miss a destroyed village or a sooty 
stone not to include all their names in 
one lecture. But there is no other way to 
study. You have to learn it by heart. This 
is  science… Be my brother, write me a 
letter and tell me about what’s going on 
out there. But please, tell me the story 
without any criticism, just the facts. It 
would be great if you could send me a 
little money. Here one Manat has the price 
of ten. For a poor man like me it can even 
be twenty. I have to make a payment of 25 
Manats for the lectures and will be left 
with money enough for one month’s food 
only. I will get in trouble if I don’t 
find some new source of living. 

Your brother Luka Razikashvili

1884 
June. Due to a lack of financial re-
sources Vazha is forced to drop out from 
the university in St. Petersburg, return 
to Chargali and study there.

 1885 

June. The magazine, “Nobati” (“Present”, 
#3) publishes “The Story of the Roebuck”. 

Fall. Starts tutoring Otar Amilakh-
vari’s son George in the village of 
Otarasheni.

1886 
April 24. The Tsar’s censorship erases 
from Vazha’s poem “The Song” (Once I 
will happen to die) the word “once”.
At the end of 1886, the newspaper 
“Iveria” was going to publish Vazha-
Pshavela’s poem “The Song”. It began in 
the following way: “Once I will hap-
pen to die and will be buried…” When 
the censorship body returned the papers, 

ვაჟა-ფშაველა, ამირანი
13 დეკემბერი, 1884 წელი

Vazha-Pshavela, Amirani
December 13, 1884
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როდესაცესამბავიილიასვუამბე,ეს
საზოგადოდდიდადმძიმედადინჯი
კაციფეხზეწამოვარდა,საშინლად
გაწიწმატდადაორივენიიმავეტლითისევ
ისარლოვისსახლისკარებსმივადექით.
ილიამუთხრა:-აბა,ლუკა,შენჭკვიანი
კაციხარ,ჭკვიანირომარიყო,რუსეთის
მთავრობაცენზორადარდაგნიშნავდა...
აბა,აქისეთირასწერია,პოეტიამბობს,
რომერთხელაციქნება,მოვკვდებიო,მაშ,
რაუნდაეთქვა,ორჯერმოვკვდებიო,
ხომარიტყოდაო.-რავქნა,კნიაზო,
მაგასეგზარხოსიმიაქცევსყურადღებას
დაერთიხათაბალაამიტყდება,
სამსახურშიაღარდამაყენებენ...ილიას
შეებრალაშეშინებულიისარლოვიდა
რომვერაფრითდაიყოლია,თითონ
იმასვეჩააწერინა„ერთხელც"-ის
მაგივრად„როცა"დაამრედაქციით
დაიბეჭდაკიდეცესლექსიგაზეთში.

არტემახნაზაროვი,ილია
ჭავჭავაძედაცენზურა

გაზაფხული.ირთავსცოლს,ოთარ
ამილახვარისუკანონოშვილს
ეკატერინე(კეკე)ნებიერიძეს,თავს
ანებებსშინამასწავლებლობასდა
მეუღლითბრუნდებაჩარგალში.

ათიწლისაუკვეშეყვარებულიგახლდით,
მაგრამრამდენადაცძლიერიიყოეს
ჩემისიყვარული,იმდენად,გაუბედავი,
დამალული,უსიტყვო,ისეთი,რომ
ვგონებ,ვინცმიყვარდა,იმანაცარ

we found that Luka Isarlov has erased 
from the beginning of the poem the word 
“once”. Ilia instructed me to go to Isar-
lov in a phaeton and ask him to allow 
us to print the erased word.
When I informed him about the purpose of 
my visit, he exclaimed furiously: What 
are you talking about! It is impossible 
to print the word! This is against God 
and religion. A guy from Pshavi wants to 
die twice? Who has ever heard of dying 
twice? When I told this story to Ilia, 
usually a very balanced and heavy man, 
he immediately jumped to his feet, got 
very angry and took me back in a phae-
ton to Isarlov’s house. Ilia told him: 
Luka, you are a clever man, otherwise 
the Russian government would not ap-
point you as a censor… What did you see 
here? A poet says that once he will die. 
What did he have to say? Should he have 
said that he would die twice? – What can 
I do, noble man? This word will catch 
egzarkhos’s (high ranking representative 
appointed from the Holy Synod of Rus-
sia) attention and I will get in trouble. 
I will be dismissed from my job… Ilia 
took pity on scared Isarlov and as he 
was not able to persuade him, he made 
him change the word to “when” instead of 
“once”. This was way the poem was pub-
lished in the newspaper. 

Artem Akhnazarov, Ilia Chavchavadze 
and Censorship

Spring. Vazha marries Otar Amilakh-
vari’s illegitimate daughter, Ekaterine 
(Keke) Nebieridze. He abandons private 
tutorship and returns to Chargali to-
gether with his spouse.

I had already been in love when I was 
ten. But despite its strength, my love was 
very timid, hidden, mute. I believe even 
the person I loved did not know about 

ვაჟა-ფშაველა, ამირანი
13 დეკემბერი, 1884 წელი

Vazha-Pshavela, Amirani
December 13, 1884
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იცოდა;მეკითუმუდამდღეარ
მენახათვალით,მოვკვდებოდი,რის
გამოც,როცადროსვიხელთებდი,
უნდაგავქცეულიყავიქ,საცაჩემი
„სატრფო"მეგულებოდა,რომ
თვალითდამენახა,დავმტკბარიყავი
მისიცქერით.ჩემისიყვარულისამევე
მრცხვენოდა,ესსიყვარულიდანაშაულად
მიმაჩნდადაროგორგანუცხადებდი
სატრფოს!..„შორითკვდომა,შორით
დაგვა"იყოჩემინუგეშიდავიდრეარ
დავვაჟკაცდიდაიმისა,ვინცმიყვარდა,
ცოლადშერთვაარგანვიზრახე,ვერც
სიყვარულისგამოცხადებაგავბედე...

ვაჟა-ფშაველა,ჩემიწუთისოფელი

27ივნისი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელსაზოგადოებას
სთხოვს,მასწავლებლადდანიშნონ
დიდითონეთისსკოლაში.

4-5სექტემბერი.გაზეთში„ივერია"
(N190,191)ქვეყნდებაპოემა„გიგლია".

16ოქტომბრი.მასწავლებელჭილაძისგან
იბარებსდიდითონეთისსკოლას.

ოქტომბრისბოლო.მოხსენებას
უგზავნისქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელსაზოგადოებას
სკოლისმდგომარეობისადასასწავლო
ნივთებისსაჭიროებისშესახებ.

it. And I would die if I could not see 
her every day. As soon as I found some 
free time I would go to the place where I 
thought “my love” would be. I wanted to 
enjoy seeing her. I myself was ashamed of 
my love. Took it for a crime. How could I 
tell her about it! “To die and burn from 
a distance” became my way of consolation. 
I did not dare to reveal my love to any 
woman until I had matured and decided to 
marry the person I loved…

Vazha-Pshavela, My World

June 27. Requests the Society for the 
Spreading of Literacy Among Georgians 
to appoint him as a teacher in a school 
of Didi Toneti.

September 4-5. The newspaper, “Iveria” 
(#190, 191) publishes poem “Giglia”.

October 16. Takes over the school of Didi 
Toneti from the teacher Chiladze.

End of October. Sends a report about the 
state of the school and the need for 
educational tools to the Society for the 
Spreading of Literacy Among Georgians.

ვაჟა-ფშაველა, სიყვარული, 1891 წელი
ვაჟა-ფშაველა, გიგლია, 1886 წელი

Vazha-Pshavela, Love; 1891
Vazha-Pshavela, Giglia; 1886
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როგორ გაჩდნენ ბუები ქვეყანაზე
მხატვარი: სევერიან 
მაისაშვილი; 1958 წელი

How the Owls Were Created
Painter: Severian 
Maisashvili; 1958
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სტუმარ-მასპინძელი
მხატვარი: მამია გვაჯაია

Guest and Host
Painter: Mamia Gvadjaia
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1887

4მარტი.მეფისცენზურაკრძალავს
ვაჟასლექსის„სიმღერა"[დაე,
მთლადწაწყმდესსოფელი...]
დაბეჭდვასჟურნალში„თეატრი".

2სექტემბერი.გაზეთში„ივერია"(N181)
ქვეყნდებაპოემა„გოგოთურდააფშინა".

5სექტემბერი.ქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებისმმართველობას
სთხოვსჯამაგირისმომატებას.

8-10ოქტომბერი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოების
დავალებით,იაკობმანსვეტაშვილიამოწმებს
დიდითონეთისსკოლას.რევიზორი
კმაყოფილირჩებაგამოკვლევისშედეგებით.

27ნოემბერი.ქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებიდანაცნობებენ,რომმასზე
თონეთიდანსაჩივრებიშეიტანეს.

თონეთისსკოლისმასწავლებელს,

თქვენზეარასასიამოვნოამბებიმოგვდის.
ჩივიან,რომხალხსმკაცრადეპყრობით,
ლანძღავთ,აგინებთდავითომსცემთ
კიდეცა.თუმასწავლებელმათავისხასიათიდა
ყოფაქცევაარდაიშალაო,გვითხრესმანდედამ
ჩამოსულმამოჩივრებმა,ერთირამშფოთიდა
უბედურებამოხდებაჩვენსადაიმასშორისო.
ყმაწვილებიცაღარდაიარებიანსკოლაში,
სულხუთიოდეშეგირდი-ღადადისო...
გთხოვთ,დაუყოვნებლივგვაცნობოთ,
ნამდვილიაესამბები,თუცილისწამება...

საქ.მწ.ი.მანსვეტაშვილი

1887 

March 4. The Tsar’s censorship prohibits 
the publication of Vazha’s poem, “A Song” 
[let the world hurtle…] in the magazine, 
“Theatre”. 

September 2. The newspaper “Iveria” 
(#181) publishes the poem, “Gogothuri and 
Aphshina”. 

September 5. Vazha asks the Society for 
the Spreading of Literacy Among Geor-
gians to raise his salary.

October 8-10. On order of the Society for 
the Spreading of Literacy Among Geor-
gians Iakob Mansvetashvili inspects the 
school in Didi Toneti. He is satisfied 
with the results of his visit.

November 27. Society for the Spreading 
of Literacy Among Georgians informs 
Vazha that inhabitants of Didi Toneti 
filed complaints against him.

To the teacher of the school 
in Didi Toneti,
We have been hearing unpleasant things 
about you. People complain that you treat 
them in a strict manner, use bad lan-
guage, curse, and even beat them. People 
who came to us from the village said 
that if the teacher does not start to 
control his temper and behavior, confron-
tation and something bad will happen 
between you two. Youngsters do not at-
tend school either. There are only about 
five apprentices who take the classes… 
Please, let us know if these stories are 
true or a story of  defamation… 

Clerk I. Mansvetashvili

December 2. Vazha sends an explanation 
letter to the Society for the Spreading 
of Literacy Among Georgians.

ვაჟა-ფშაველას თხოვნა 
ქართველთა შორის წერა-კითხვის 
გამავრცელებელი საზოგადოებას; 
5 სექტემბერი, 1887 წელი
საქართველოს ეროვნული არქივი  

Vazha Phshavela’s request to 
the Society for the Spreading of 
Literacy Among Georgians 
September 5, 1887
Georgian National Archives
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2დეკემბრი.ახსნა-განმარტებასუგზავნის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებისგამგეობას.

ქართველთაშორისწიგნისცოდნის
გამავრცელებლისაზოგადოების
გამგეობას.თონეთისსკოლის
მასწავლებლისმოხსენება
გამგეობისმოწერილობა27ნოემბრიდამ
მივიღე.რაცდაგსმენიათ,ჭორიდა
სიცრუვეა.გამგეობამკარგადუწყის,
რომამერთისთვისწინათჩემსსკოლას
დაჰხედაგამგეობისმდივანმა,ბ-ნმა
მანსვეტოვმა,ხალხიცდაიბარადაჰკითხა
ჩემიავიდაკარგი.ხალხსერთხმად
კარგისმეტიჩემზედარაუთქვამს
რა.ეხლა,თუგამოჩენილან,ვინღაც
დიაკვან-მამასახლისებიდაავრცელებენ
ჩემზედჭორებს,ეგიმათისაკუთარი
ინტერესისგამოგახლავსთდაარა
ჩემისმიზეზით.ნუთუ300მანათიათავი
დაბოლოჩემისკაცობისადასხვა
არაფერი?..უმორჩილესადვსთხოვ
გამგეობას,თუჭორისიმართლედ
მიაჩნია,მეორედღესვემიღებისავეამისა,
გამოგზავნოსკიდევსარწმუნოპირიდა
ადგილობრივნახოსსაქმე...თუერთმა,
გარდამამასახლისისადამისცოლისძმის
მთავრისა,ჩემზედცუდისთქვას,
მაშინმეუარსვყოფჩემსხელობასდა
ვიტყვი,რომარვვარგებულვარარც
კაცად,არცმასწავლებლად...ჯერ
ღმერთიარასიამოვნებსყველასდამე
როგორვასიამოვნოკაცუნა-არაკაცებს,
რომლებიცმეპირადადუსიამოვნობას
მაყენებენდასკოლასაცძირსუთხრიან?..

ლუკარაზიკაშვილი

To the Board of the Society for the 
 Spreading of Literacy Among Georgians 
Report of the teacher from the school 
in Toneti
 
I have received a letter, which was 
written by the Board and dated November 
27. The stories you have heard contain 
lies and gossip. The Board knows it 
well, that a month ago our school was 
inspected by the secretary, Mr. Mans-
vetov. He met people in the village and 
asked them about me as well. They did 
not tell him anything, but good things 
about me. While presently, some deacons 
and village elders spread gossip, they 
do so because of their personal in-
terests and not because of me. Are 300 
Manats the only thing that determine my 
personal virtues? If the Board believes 
the gossip, I humbly request it to send 
one more trustworthy person to the vil-
lage immediately and get familiar with 
the situation on spot… If there is one 
more person other than the foreman and 
his brother-in-law who says a bad 
thing about me, I will immediately re-
sign and say that I was not good enough 
as a man and as a teacher… God does 
not please everyone. So how can I please 
these little people who only create an 
unpleasant environment for me and try 
to destroy the school? … 

Luka Razikashvili

1888

January 11. Foreman of Didi Toneti and 
the judges ask the chairman of the Soci-
ety for the Spreading of Literacy Among 
Georgians, Ilia Chavchavadze, to dismiss 
Vazha.

January 21. Vazha sends explanatory 
letter to the Society for the Spreading 
of Literacy Among Georgians to disprove 
the defamation.

ვაჟა-ფშაველას ჯაჭვის 
პერანგი, ჩაჩქანი, ხანჯალი, 
სამკლავეები, ფარები, ყანწები

Vazha-Pshavela’s   
chain-mail, helmet, arm pieces, 
shields, dagger, drinking horns
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1888

11იანვარი.თონეთისმამასახლისიდა
მოსამართლეებიქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებისთავმჯდომარეს-ილია
ჭავჭავაძესსთხოვენვაჟასგადაყენებას.

21იანვარი.ახსნა-განმარტებას
უგზავნისქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელ
საზოგადოებასმამასახლისის
ცილისწამებისდასამტკიცებლად.

17თებერვალი.მეფისცენზურაკრძალავს
ვაჟასმოთხრობის„ხმელიწიფელი"
დაბეჭდვასგაზეთში„ივერია".

10ივნისი.ქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებისგანწარგზავნილიალექსანდრე
მირიანაშვილითონეთისსკოლის
მდგომარეობასუარყოფითადაფასებს.

21ივნისი.ახსნა-განმარტებასწერს
ვადამდემოწაფეებისდათხოვნის,
მირიანაშვილისრევიზიისუკანონობისა
დასაქმისგამოსარკვევად
კომისიისდანიშვნისშესახებ.

24აგვისტო.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოება
მასწავლებლობიდანათავისუფლებს.

20სექტემბერი.ქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებაიღებსთონეთიდან180
კაცისხელმოწერილთხოვნასვაჟას
მასწავლებლადდატოვებისშესახებ.

February 17. The Tsar’s censorship pro-
hibits the publication of Vazha’s story 
“An Old Beech” in the newspaper, “Ive-
ria”.

June 10. Envoy of the Society for the 
Spreading of Literacy Among Georgians 
Aleksandre Mirianashvili issues a 
negative assessment of the state of the 
school in Didi Toneti.

June 21. Vazha writes an explanatory 
note about the early dismissal of stu-
dents and the illegal nature of Miria-
nashvili’s inspection and asks to ap-
point a committee in order to study and 
clarify developments in the school of 
Didi Toneti.

August 24. The Society for the Spreading 
of Literacy Among Georgians dismisses 
Vazha-Pshavela from the position of a 
teacher.

September 20. The Society for the 
Spreading of Literacy Among Georgians 
receives a petition from Toneti request-
ing to re-establish Vazha in the posi-
tion of a teacher. The letter is signed 
by 180 people.

To His Excellency, 
Prince Ilia Chavchavadze
Request of the community 
of Didi Toneti

We, who signed this letter and who are 
community members from Didi Toneti 
have learned that there were complaints 
filed to the government against our 
teacher, Luka Razikashvili. The whole 
community of Toneti desires the return 
of Luka Razikashvili to the position of 
the teacher. He has not done any wrong-
doings in the village. On the contrary, 
he has been very nice to the community 
and the pupils. We do not need a bet-
ter teacher and would like to ask the 
Board of the Society to accept our re-

ვაჟა-ფშაველა
მხატვარი: ნათელა იანქოშვილი

Vazha-Pshavela
Painter: Natela Ianqoshvili
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მისბრწყინვალებას-თავადს
ილიაჭავჭავაძესდიდითონეთის
საზოგადოებისთხოვნა

ჩვენ,ამისიქვემორეხელისმომწერელთ,
დიდ-თონეთისსაზოგადოებამშევიტყეთ,
რომჩვენსმასწავლებელზელუკა
რაზიკაშვილზედმიზეზიმიუტანიათ
მთავრობასა.რადგანაცჩვენ,მთელი
თონეთისსაზოგადოებასგვსურსლუკა
რაზიკაშვილიისევმასწავლებლად,
არაფერიდანაშაულიარააქვს
სოფელთან,სიკეთისმეტიდაარც
სკოლისშეგირდებთან,ჩვენამაზედ
უკეთესიმასწავლებელიარგვინდადა
წერა-კითხვისგამგეობასაცვსთხოვთ,
ჩვენითხოვნამიიღოს.თუერთი-ორი
კაციუჩივისჩვენსმასწავლებელს,
საზოგადოებასთანიმათსაქმეარა
აქვთ.ვთხოვთთქვენსბრწყინვალებასა,
ჩვენითხოვნამიიღოთდაყურადღება
არმიაქციოთმასწავლებელზედ
მოჩივარდასოფლისამრევკაცებსა,
რომელზედაცხელსვაწერთჩვენ,
დიდი-თონეთისსაზოგადოება.

13-14დეკემბერი.გაზეთში
„ივერია"(N262)ქვეყნდება
პოემა„ალუდაქეთელაური".

1889

3მაისი.ხელშეკრულებასდებსქართველთა
შორისწერა-კითხვისგამავრცელებელ
საზოგადოებასთანმისიმოთხრობების
ერთჯერადადგამოცემისშესახებ.

quest. In case there are one or two per-
sons who complain about him, they do 
not represent our community. We would 
like to ask Your Excellency to accept 
our request and ignore information you 
receive from those who complain and try 
to bring disturbances to the village. 
Hereby the community of Didi Toneti 
signs the  letter.

December 13-14. The newspaper, “Iveria” 
(#262) publishes the poem, “Aluda Ket-
elauri”. 

1889

May 3. Vazha signs a contract with the 
Society for the Spreading of Literacy 
Among Georgians for the one-off print-
ing of his stories.

1890

September 16. Vazha’s mother dies. 

October 22. Vazha’s father dies.

Brother Theodore!
One says that even a sword is not able 
to cut through if one stays strong. You 
have to preserve the braveness of your 
heart as I, your brother am going to 
share unpleasant news with you. It is 
true that nothing happened to us that 
has not happened to anyone yet. Parents 
have to die and children have to stay be-
hind. Your dream came true: an avalanche 
of earth covered our house, mother and 
father are dead. But the only thing we 
can do now is to stay patient - patient 
and awake. We have a lot of enemies. 
There are a lot of people happy because 
of our loss. But we have to try to turn 
our enemies back and disappoint them…

Always your well-wishing brother, Luka 
Razikashvili

ალუდა ქეთელაური; მხატვარი: 
თეიმურაზ ყუბანეიშვილი, 1961 წელი

Aluda Ketelauri; Painter: Teimuraz 
Kubaneishvili, 1961
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1890

16სექტემბერი.გარდაიცვალავაჟასდედა.

22ოქტომბერი.გარდაიცვალა
ვაჟასმამა.

ძმაოთევდორე!
გატეხითგამაგრებითახმალმაბედენად
არგასჭრაო,ნათქვამია,მაშასადამე,
რაცმეგითხარადაგიამბო,შენმა
ძმამ,არასასიამოვნოამბავი,როგორც
ვაჟკაცმა,გულმტკიცედუნდამოისმინო.
მართალია,ისეთიარაფერიშეგვმთხვევია,
რომსხვასარშემთხვეოდეს.დედ-მამა
უნდადაიხოცოს,შვილებიდარჩნენ.
შენისიზმარიგაგვიმართლდა,მართლა
მიწისზვავიდაეცაჩვენსსახლს:დედ-
მამადაგვეხოცა,ძმაო,მაგრამრა
უყოთ,მოთმინებისმეტიაღარაფერი
გვმართებს.მოთმინებადაამასთან
გამოფხიზლება;მტერიბევრიგვყავს,
ბევრსგაუხარდაჩვენიზარალი,მაგრამ
ჩვენკიდევიმასუნდავეცადნეთ,რომ
მტერიგავაშავოთდაგავაწბილოთ...

შენიმარადისკეთილისმოსურნე
ძმა,ლუკარაზიკაშვილი

1891 

16აგვისტო.ვაჟადამისიძმები
იყოფენმამისეულქონებას.

დეკემბერი.წერს„თიანურფელეტონს",
უგზავნისდასაბეჭდადგაზეთის„ივერია"
რედაქციას,მაგრამსხვადასხვამოსაზრების
გამორედაქციაარბეჭდავს.

1891

August 16. Vazha and his brothers di-
vide property of their father. 

December. Writes ‘Feuiletton from the 
Mountains’ and sends it for publication 
to the newspaper, “Iveria”. The Editorial 
board does not publish it for various 
different reasons.
Why is it that we have to read Vazha-
Pshavela’s poems over and over? There 
is still a huge gap between him and By-
ron. This is not even Georgian he writes 
in. Obscene language and a dialect. We 
are fed up with unpleasant stories. I 
would be happy to pay fifteen Manat in-
stead of ten if you would help us to get 
rid of this wannabe poet. Can’t he take a 
close look at A. Akhnazarov’s language? 
Please, consider our request. It is not 
only me, but the whole society that 
lives on this side of Likhi mountain 
that shares my opinion about his poems.

Reader / Iveria, #81. April 19, 1892

1892

January 15. Vazha recites poems at the 
gala evening organized in honor of 
Elisabeth Cherkezishvili at the Geor-
gian Theater in Tbilisi.

თედო რაზიკაშვილი, 1890-იანი წლები 

ლუკა რაზიკაშვილი 
მხატვარი: მოსე თოიძე, 1890 წელი

Tedo Razikashvili, 1890s

Luka Razikashvili; 
Painter: Mose Toidze, 1890
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ნეტავრაამბავია,რომვაჟა-ფშაველას
ლექსებმააღარმოგვასვენა,ბაირონობას
ჯერბევრიუკლია.ქართულად
მაინცსწერდეს,უწმაწურისენითადა
კილომოქცეულადსწერს.გვეყოფა
ამდენიუსიამოვნება.ოღონდმოგვაშორე
მაგვითომდაპოეტიდა10მანეთის
მაგივრადთხუთმეტიმანეთიმიირთვით.ა.
ახნაზაროვისენასმაინცვეღარდააკვირდა?
გთხოვთ,ყურადღებამიაქციოთჩვენს
თხოვნას,მარტომეკიარა,მთელი
საზოგადოებალიხისმთისაქეთამაზრისა
დამიმართულებისაამაგისლექსებზე.

მკითხველი/ივერია,N81,
19აპრილი,1892წელი

1892

15იანვარი.თბილისისქართულთეატრში
ელისაბედჩერქეზიშვილისსაბენეფისოდ
გამართულსაღამოზეამბობსლექსებს.

7-18თებერვალი.გაზეთში„ივერია"
(NN29,30,32,34,35,36)
ქვეყნდებაპოემა„ბახტრიონი".


February 7-18. The newspaper, “Iveria” 
(##29, 30, 32, 34, 35, 36) publishes the 
poem “Bakhtrioni”.

August. Managers of the “Students’ 
Cashbox” address the creditors and 
among them Vazha, with an official let-
ter and ask them to pay back their debts 
in order to make it possible for poor 
students to continue their studies. Of-
fended by Vazha’s response they publish 
the letters in the magazine ‘Mtskemsi’ 
(The Shepherd) (#15-16) and the newspa-
per, “Iveria” (#199).

Dear sirs!
I am extremely sorry that I am not able 
to fulfill your request because of my 
poverty. And even if I was not poor I 
would not send you anything as I did 
not take this money from the students 
as a credit. If this is all about paying 
back the debt, which constitutes fifty 
Manats, you should not be the ones who 
ask to return it. Money should be re-
quested by those who lent it, but not 
you, who do not have any share in this 
amount. One more thing: let’s say I have 
managed to collect these 50 Manats and 
send them to you. Which one of the hun-
gry students will that amount be enough 
to satiate? You’re weeping and telling 
me that there are seven persons suffer-

წარწერა ფოტოზე: 
ამა ქაღალდზედ სურათი
ვაჟის-ფშავლისა სწერია.
მე კი ვიცოცხლო, ის მოკვდეს,
ვინც იყოს ჩემი მტერია.
თუნდ ადღეგრძელეთ, თუნდ არა, 
ეს ჟანგიანი ფერია.

18 თებ., 1891 წ., ვაჟა-ფშაველა

ბევრი გამოვსთქვი შაირი, 
ჩანგიც ხომ ამიჟღერია.
კიდევაც ვიტყვი, თუ კალამს 
არ მომიტყდება წვერია,
სიცრუე თუ წამომცდება, 
თქვენც დამიკარით კვერია.

ვაჟა-ფშაველა; ფოტოგრაფი: 
ალექსანდრე როინაშვილი; 
თბილისი, 1891 წელი

Note on the photography: 
This paper contains 
Vazha-Pshavela’s image. 
I should live, though my 
enemies should die. 
It’s up to you to drink a toast 
for this rusty color or not.

February 18, 1891. Vazha-Pshavela

I have created many pieces of poems,
even played my lyre. 
I will say even more
if the tip of my pen does not break. 
Just agree with me
if a lie happens to slip my tongue.

Vazha-Pshavela; Photograper: 
Aleksandre Roinashvili; Tbilisi, 
1891
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აგვისტო.პეტერბურგის„სტუდენტთა
კასის"ხელმძღვანელებიმევალეებს,მათ
შორისვაჟას,ოფიციალურიწერილით
მიმართავენ,დაფარონდავალიანება,
რომღარიბმასტუდენტებმასწავლის
გაგრძელებაშესძლონ.ვაჟასპასუხით
შეურაცხყოფილისტუდენტებიწერილებს
აქვეყნებენჟურნალში„მწყემსი"(N15-16)
დაგაზეთში„ივერია"(N188).

ბატონებო!
ფრიადვწუხვარ,რომთქვენსთხოვნას
ვერვასრულებუქონლობისაგამო,
რასაკვირველია,დათუნდაცმქონდეს,
მაინცარაფერსარგამოგიგზავნიდით,
იმისათვის,რომეგფულივალადარ
ამიღიასტუდენტებისწრისაგან;თუ
ვალისთხოვნაადავალადჩასაგდებია
ხუთითუმანი,ამვალსეხლანდელები-კი
არუნდათხოულობდეთ,ისევიმათუნდა
ითხოვონ,ვინცესფულებიგაიღოდაარა
თქვენ,რომელთაცარავითარინაწილი
არაგაქვსთამ50მანეთში.ესერთი,
მეორე:ვსთქვათ,ვიშოვეხუთითუმანიდა
გამოვგზავნე,რომელიერთიმშიერიუნდა
გაგაძღოსთიმხუთმათუმანმა?შვიდს
კაცსაგვშიანო,შემომტირით,არავითარი
საშუალებაცხოვრებისაარაგვაქვსო.
მერერასაკეთებთმანდეგშვიდიკაცი,
მშივრებმარაუნდაისწავლოთ?სიმშილ-
წყურვილითმიღებულისსწავლისამე
არაფერიმწამს,რადგანასეთისწავლა
დიპლომითშეიარაღებულიმხოლოდკუჭის
გაძღომაზედჰფიქრობსდაუთქვენოდაც
მრავალნიგვყვანანკუჭისმსახურნი,
მუცლისმაღმერთებელნი.ცხრამთას
იქითრომსიმშილითარიხოცებოდეთ
დაჩემისთანაღარიბსმომეტებულადარ
აღარიბებდეთ,არასჯობს,ჩამოხვიდეთ

ing from huger and left with no means 
for living. What are you seven doing 
there? What are you going to learn in 
a state like this? I don’t believe in 
the knowledge that is gained by hun-
gry and thirsty persons, because this 
kind of people, who receive certificates, 
only think about filling their stom-
achs. We have enough people who serve 
their stomach only, glorify their belly. 
Instead of starving of hunger in a far-
away country and trying to impover-
ish someone like me even more, is it not 
better to come back to your homeland and 
die here? If you are not able to become 
professionals in any of the fields, you 
still have two hands. You can work and 
live. If Vazha-Pshavela does nor dis-
dain from working and uses his hoe and 
shovel, operates a plow, why should you 
disdain from doing the same? 

Your well-wisher Vazha-Pshavela

ვაჟა-ფშაველა, ბახტრიონი, 
1892 წელი; ხელნაწერთა 

ეროვნული ცენტრი

ბახტრიონი – კვირიას, 
შეხვედრა სანათასთან
მხატვარი: ნელი კანდელაკი, 
1959 წელი

Vazha-Pshavela, Bakhtrioni, 
1892
Georgian National Center 

of Manuscripts

Bakhtrioni – Kviria’s, eeting 
with Sanatha
Painter: Neli Kandelaki, 1959
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თავისსამშობლოშიდააქდაიხოცნეთ!
თუსხვახელობასვერასმიიღებენეგ
მშიერნი,ხელებიხომასხიათტანზედ,
იმუშაონდაიცხოვრონ.თუვაჟა-
ფშაველაარათაკილობს,ხმარობს
თოხსადანიჩაბსა,გუთანსიჭერს,
მაგათრატომაღარუნდაიკადრონ?

თქვენიკეთილისმოსურნევაჟა-ფშაველა

1893

11-18ივლისი.გაზეთში„ივერია"
(NN146,149,152)ქვეყნდება
პოემა„სტუმარ-მასპინძელი".

11დეკემბრი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელსაზოგადოებას
უგზავნისმოხსენებასფშავშიმოძრავი
სკოლებისგახსნისშესახებ.

1893

July 11-18. The newspaper, ‘Iveria’ 
(##146, 149, 152) publishes the poem 
‘Guest and Host’.

December 11. Vazha sends a report about 
the opening of mobile schools in Pshavi 
to the Society for the Spreading of Lit-
eracy Among Georgians.

1894

April 2. Receives a letter from the edi-
tor of the magazine, ‘Kvali’ (‘Track’), 
Anastasia Tsereteli.

Mrs. Anastasia!
Today, on April 2, I have received your 
letter, which is dated March 14. I decided 
to reply to it immediately. The letter 
contains your complaints, but I don’t know 
what is the reason behind them. “You are 
delivering good material to the oth-
ers, but not to us. Newly returned staff 
member Akaki disliked supplied works” 
etc. I myself have a lot of respect to 
Akaki’s talent and work, but this does 
not mean I would stop respecting my-
self or my reasoning, change my point of 
view on this or that because of him or 
any other person… You have received the 
materials I have presented to you and you 
had to print them in the case you value 
yourself or your opinion… You thought: 
the fact that I stopped to cooperate with 
‘Iveria’ would make it possible for you to 
let me do anything you like. I am sorry, 
but this won’t happen! I am not a ball in 
your hands to play with… Haven’t I done 
enough for Georgian literature in order 
to be considered a judge of my own works 
or take responsibility towards the read-
ers myself? I will not be able to deliver 
you any works before you publish the 
“weak material”. I can pay you back the 

სტუმარ-მასპინძელი
მხატვარი: სევერიან 
მაისაშვილი, 1958 წელი

ვაჟა-ფშაველა, ჩარგალი, 
1890-იანი წლები 
საქართველოს ეროვნული არქივი

Guest and Host
Painter: Severian Maisashvili, 
1958

Vazha-Pshavela, Chargali, 1890s
National Archives of Georgia
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1894

2აპრილი.წერილსიღებს
ჟურნალის„კვალი"რედაქტორ
ანასტასიაწერეთლისგან.

ქალბატონოანასტასია!
14მარტსმოწერილითქვენიბარათიდღეს,
ორსაპრილს,მივიღედაპასუხსაცეხლავე
გწერთ.სამდურავსამითვლით,არვიცი,რად
დარისთვის?„სხვასკაიმასალასაძლევთდა
ჩვენკიუხეიროსაო.ახლადდაბრუნებულმა
რედაქციისწევრმააკაკიმდაიწუნათქვენი
მასალაო"დასხვ.დასხვ.მეთითონდიდად
პატივსავსცემაკაკისნიჭსდამოღვაწეობას,
მაგრამისეკიარაარცაკაკის,არცსხვას,
რომსაკუთარისთავისპატივისცემაზეხელი
ავიღო,ანსაკუთარსმსჯელობაზე,საკუთარს
შეხედულებაზეამათუიმსაგანზე...რაცმე
მასალაწარმოგიდგინეთ,თქვენხომმიიღეთ
ისმასალადაკიდევაცუნდადაგებეჭდათ,
თუსაკუთარსთავსდასაკუთარსაზრს
რაიმეფასსასდებთ...თქვენგიფიქრიათ,
ვაჟა-ფშაველამ„ივერია"სთავიდაანებადა
ეხლაჩვენსხელთარის,როგორცუნდაისე
ვათამაშებთო.უკაცრავად!მესათამაშობურთი
არგახლავართ...ნუთუიმდენიაღარაფერი
გამიკეთებიაქართულსმწერლობაში,რომ
მსაჯულადჩემისნაწერებისადამოპასუხედ
მკითხველებისწინაშემეთითონვიყო?..
მანამმაგ„სუსტსმასალას"არდაბეჭდავთ,
მეთქვენვეღარაფერსმასალასვერ
მოგაწვდით.ფული,რაცმიმიღია,იმასისევ
მოგართმევთ.ხოლოგთხოვთ,ვინიცობაა
დაარდაბეჭდოთ,თუჩემიცოტაოდენი
პატივისცემამაინცაგაქვსთ,მაგ„უვარგისს
მასალას"ნუდამიკარგავთმაინც.

თქვენიუმორჩილესივაჟა-ფშაველა

money I have received from you. And if 
you don’t publish the work you already 
have, please show at least some respect 
and don’t lose this “useless stuff”. 

Humbly Yours, Vazha-Pshavela

April. The magazine, ‘Moambe’ (#4) pub-
lishes a five piece drama about life in 
Pshavi called “The Rejected One”.

To Petre Umikashvili

Dear Petre! I have received your letter 
and had the immense pleasure of read-
ing it. Thank God for even one person 
who remembers me… Who else cares about 
me? I can’t even invite anyone to eat 
Khashi and Artala (Georgian dishes). 
You ask me about how I am, what I think 
about, what I write. I have to tell you 
that honestly, I am not feeling well at 
all, specifically from a moral point of 
view. Sometimes I dislike myself for not 
being able to think about life like the 
others, not having behaved like a pup-
pet in front of the big men, failed to 
lick their feet or lie in the dust and 
grovel in front of them. I only justify 
my behavior with the fact that I could 
not get so low and still can’t do that 
even if I have to die because of it. I 
am worried about my kids: how to settle 
them down, bring them up free from the 
fear, give them a good education. What 
should I write and why? Is it possi-
ble to write and work in an environment 
where the writer is treated like a mouse 
that finds itself in the claws of a cat? 
I am sick and tired of being treated as 
a mouse, I am tired of looking into the 
hands of others expecting to be given a 
coin. If you ask some representatives of 
our stupid people about that, they will 
tell you that ‘Iveria’ treated me like a 
king. I wish I liked this gossips and 
funny behavior and was ready to collect 
all those issues of the magazine that I 
have been paid for so that I could show 

ვაჟა-ფშაველა, ქებათა 
ქება, 1893 წელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

Vazha-Pshavela, Canticles, 1893
Georgian National Center 

of Manuscripts
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აპრილი.ჟურნალში„მოამბე"(N4)
ქვეყნდებახუთმოქმედებიანიდრამა
ფშაველებისცხოვრებიდან„მოკვეთილი".

პეტრეუმიკაშვილს,

ძვირფასოპეტრე!თქვენიწერილიმივიღე
დადიდადვისიამოვნე.მადლობაღმერთს,
თუერთსადამიანსმაინცვახსოვარ...
ვისთვისრასაჭიროდამოსაგონებელი
ვარ,ხაშზედაარტალაზევერავის
დავპატიჟებ.მკითხავ,როგორავარ,რას
ვფიქრობ,რასვსწერ.უნდაგატეხილად
გითხრა,ვერავარკარგადვერცერთის
მხრით,უფროკიზნეობრივისმხრით;
ხანდახანჩემთავსვგმობ,რატომ
მეც,როგორცსხვებმაარვიფიქრე
ცხოვრებაზე,არუგორდილეკვივით
დიდთაამაქვეყნისათა,არულოკე
ფეხები,არველაქუცე.მაგრამთავსიმით
ვმართლულობ,არშემეძლომეთავის
ასედამდაბლებადაარცახლაშემიძლიან,
თუნდარომპირშიბალახიამომივიდეს.
ხოლოჩემისადარდოშვილებია:
იმათიდაბინავება,იმათიაღზრდა,შიში
უსწავლელები,ხეპრეებადარდამრჩენ-
მეთქი.რავსწეროდარადვსწერო?
განაიქწერადამოღვაწეობაშეიძლება,
სადაცმწერალსისეეპყრობიან,როგორც
კატათაგვსეპყრობა,როცათაგვი
მისბრჭყალებშია?მომწყინდათაგვად
ყოფნა,მომწყინდაიმათთვისხელებში
ცქერაერთისბისტისგულისათვის.
ზოგჩვენებურსჩერჩეტსთუჰკითხე,კი
გეტყვის,რომ„ივერიას"თითქოსდიდად
გაფარფაშებულივყვანდი.ნეტავიეს
ოხერიჭორიკანობადა„კლიაუზნიკობა"
მაინცმიყვარდესდაარმეჯავრებოდეს,
რომხელდახელმოვითხოვო„ივერიი"-ს

them to these chatterers… You did not 
like my theatre piece. I am not offended 
at all. I would just say that it is not 
to be disliked as it does not resemble 
those late pieces that are so similar to 
each other.

Yours respectfully, Luka Razikashvili

December. Sends materials to the editors 
of ‘Kvali’ (‘Track’) and ‘Jejili’ (‘Shoots’) 
and asks them to be careful with edito-
rial work and preserve in his works the 
sound “h”.

1896

February 24. The newspaper, ‘Iveria’ (#43) 
publishes the letter, ‘Pro Domo Sua’.

… I would like to tell you that eve-
rything good and artistic that has been 
published has had its influence and 
power over me. I have been excited and 

ვაჟა-ფშაველას წერილი კვალის 
რედაქციას; დეკემბერი, 1894 წელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

Vazha-Pshavel’s letter to the editorial 
department of Kvali. December, 1894
Georgian National Center 

of Manuscripts
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რედაქციისისჟურნალები,სადაცმე
ხელიმიწერიამიღებულსფულზე,რომ
პირშიბურთიჩავჩაროიმმეტიკვნიტა
ადამიანს...ჩემიდრამაარმოგწონებია.
არამწყინს,ხოლოამასკიგეტყვით,
რომარცდასაწუნია,რადგანარაჰგავს
მაინციმდრამებს,ერთსშაბლონზე
რომელიციწერებაამბოლოდროს.

თქვენიმარადისპატივისმცემელი
ლუკარაზიკაშვილი

დეკემბერი.„კვალისა"და„ჯეჯილის"
რედაქციასმასალებსუგზავნისდა
სთხოვს,კორექტურასგაუფრთხილდნენ
დადაიცვანმისნაწერებშიბგერა„ჰ".

1896

24თებერვალი.გაზეთში„ივერია"(N43)
ქვეყნდებაწერილი“Pro Domo Sua".

...ჩემზეუნდამოგახსენოთ,ყველაფერს,
რაცკარგიდახელოვნურირამდაწერილა,
ზემოქმედება,ძალაჰქონია,აღტაცებაში
მოუყვანივარ,მომწონებია.რათქმაუნდა,
თ.რაფიელისლექსებმა,როგორცსაერო
კილოთინაწერმადაისიცჩვენებურ
მთისკილოთი,სხვანაირადააჩქროლა
ჩემიგული,სხვაგვარადშესძრაიგი.
ამასთანავე,ნუდავივიწყებთიმასაც,რომ,
თუმცმაშინშეგირდიგახლდით,მაგრამ
ხალხურიფშაური,ხევსურულილექსები
ბევრივიცოდი;ესკილომიყვარდა,ჩემს
გულშიგანსაკუთრებულიკუთხეეჭირა;
თუმცმაშინაცლექსებსვსწერდი,ანუ,
უკეთრომვსთქვათ,ვბღაჯნიდი,მაგრამ
ამსაეროკილოზეწერასვერავბედავდი,
რადგანმწერლობაშილექსებისწერის

liked it all. T. Rafiel’s poems, which 
are written in mountain dialect, of 
course made my heart beat in an abso-
lutely different manner and impressed 
me in a different way. Also, let’s not 
forget that even when I was an ap-
prentice, I knew a lot of folk poems 
from Pshavi and Khevsureti. I loved the 
dialect as it had its special place in 
my heart. I have already been writing, 
or to be more precise, scribbling poems, 
but I would not dare to use the dialect 
in my works. It was not considered the 
language you could produce literature 
in. At that time it was another writ-
ing style that governed. Even up until 
now some people in our society experi-
ence certain uneasiness while listen-
ing to the poems that are written in 
the Pshavi dialect. Back then it used to 
be even more difficult to do so. Since 
our famous elderly poet introduced the 
style and the magazine ‘Iveria’ accepted 
it, I will become more courageous from 
now on…

Vazha-Pshavela, ‘Pro Domo Sua’, 1896

June 11. Sends a letter to the Board of 
the Society for the Spreading of Lit-
eracy Among Georgians about publishing 
children’s stories in a separate book.

1898

May 4. The Society for the Spreading of 
Literacy Among Georgians publishes the 
book ‘It Rises, It Shines and Other Sto-
ries’.

June 12. Asks the Board of the Society 
for the Spreading of Literacy Among 
Georgians to lend him 50 Manats from 
the literary fund.

September 15. Asks the Board of the 
Society for the Spreading of Literacy 
Among Georgians to pay him a yearly 
honorarium of 100 Manats for his works.
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სურამში ქართველ მოღვაწეთა 
აგარაკის ასაშენებელი თანხის 
ღია ბარათი; 1916 წელი

Postcard for fundraising of 
construction of a summer 
house for Georgian public 
figures, Surami, 1916



75



76

 ჯეჯილის თანამშრომლები 
1896-1900 წლებში
მხატვარი: ტარას მომცემლიძე

Staff members of „Jejili“  
in 1896-1900. 
Painter: Taras Momtsemlidze
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კილოდარიყომიღებული,არამედ
სხვაკილომეფობდა.ჯერდღესაც
სჭირსამფშაურსკილოზენაწერის
ლექსებისსაზოგადოებისაგანყურის
დაგდებადამაშინხომუფროსაძნელო
იქნებოდა.ჩვენმასახელოვანმამხცოვანმა
მგოსანმა,რაკისაეროკილოდაუმკვიდრა
ლექსებსდაჟურნალ„ივერიამ"გზა
დაუთმო,მეცგაბედულებამომემატა...

ვაჟა-ფშაველა,“Pro Domo Sua”,1896

11ივნისი.განცხადებასუგზავნის
ქართველთაშორისწერა-კითხვის
გამავრცელებელისაზოგადოების
გამგეობასსაყმაწვილომოთხრობების
ცალკეწიგნადგამოცემისშესახებ.

1898

4მაისი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოება
გამოსცემსწიგნს„ამოდისნათდება
დასხვამოთხრობები".

12ივნისი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოების
გამგეობასსთხოვს,სალიტერატურო
ფონდიდანასესხონორმოცდაათიმანეთი.

15სექტემბრი.ქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებისგამგეობასსწერს,
ნაწარმოებებშიწლიურადჰონორარის
ანგარიშშიასიმანეთიგადაუხადონ.

… Vazha did not like to talk much. 
His analysis was short and simple. 
He did not praise himself or exag-
gerate anything; has never acted in 
an arrogant way. Vazha was a simple 
man. He would not postpone his ac-
tions to the far future if someone 
treated him badly and rudely or tried 
to humiliate him. His answer would 
be immediate and appropriate. Vazha 
had a subtle understanding of eth-
ics, strongly believed in friendship 
and would never enter a family with a 
dirty heart. He was a moderate drink-
er, sometimes consumed a bit more, 
but no one has ever seen his improper 
behavior in Tbilisi. He never agreed 
to serve as Tamada (toastmaster) as 
according to him that was not his job. 
He said: drink and let me drink. Vazha 
rarely wrote anything after hav-
ing drunk wine and liked to be sober 
while working with a pen. As he said, 
he would not be able to put together 
two words after he had some wine. 
He mostly preferred to consume red 
wine and very rarely tried the white. 
Vazha smoked cigarettes but not those 
which were produced in a factory. He 
would make them himself with the to-

ქართველნი მწერალნი
გამომცემელი: აბრამ ნორდშტეინ
თბილისი, ნოემბერი, 1898 წელი

დიმიტრი მაჩხანელი 
(ნადირაძე), შიო მღვიმელი 
(ქუჩუკაშვილი), ვაჟა-ფშაველა 
თბილისი, 1890-იანი წლები

Georgian Writers
Publisher: Abram Nordstein
Tbilisi, November, 1898

Dimitri Machkhaneli 
(Nadiradze), Shio Mgvimeli 
(Kuchukashvili), Vazha-Pshavela
Tbilisi, 1890s
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ჯგუფი ქართველ 
მწერლებისა – 1900
მხატვარი და გამომცემელი: 
ტარას მომცემლიძე; თბილისი, 
2 ნოემბერი, 1900 წელი

Group of Georgian writers – 1900
Painter and publisher: 
Taras Momtsemlidze
Tbilisi, November 2, 1900
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...ვაჟასარუყვარდაბევრიდამეტი
ლაპარაკი.მსჯელობდამოკლედდა
მარტივად.არშესდგამდათავისქებადა
გაზვიადება.ცხვირიარასდროსარაუწევია
დაარგაბერილა.ვაჟასულუბრალო
კაციიყო,მხოლოდთუვინმეცუდად
დაუხეშადმოექცეოდადამოუნდომებდა
დამცირებას,სამაგიეროსგადახდას
შორისთვისარგადასდებდა,მაშინვე
გასცემდაპასუხს,როგორცშეეფერებოდა
დაეკადრებოდა.ზნეობრივადაცფაქიზი
იყოვაჟა.მეგობრობაძლიერასწამდადა,
ვისოჯახშიაცკიშევიდოდა,იქთავის
დღეშიჭუჭყიანგულსარშეიტანდა.
ღვინოსსვამდავაჟაზომიერად,ხანდახან
მეტსაც,მაგრამვაჟასუწესოქცევა
თბილისშიარავისუნახავს.თამადად
არასდროსარდგებოდა-ჩემისაქმე
არარისო,დალიეთდადამალევინეთო.
ნაღვინევიიშვიათადწერდა,მუდამ
ფხიზელსუყვარდაკალმითმუშაობა.
მთვრალიორსიტყვასვერდავწერო-
იტყოდახოლმე.ღვინოსსვამდაუეჭველად
წითელს,იშვიათად-თეთრს.ეწეოდა
პაპიროსსაც,მხოლოდარაგაკეთებულს.
თავისიხელითუყვარდაქისიდანთუთუნის
შეხვევა.რავიცი,მანქანითგაკეთებულ
პაპიროსშირაყრიაო!იმასრასჯობია,
ჩემიმოსაწევიჩემივეთვალითვნახო
დამერეგავაკეთოო.ჭამაშინაზი
იყო.არუყვარდახარბადპურისჭამა.
თითქმისწიწკნიდაყველაფერს.ყველაზე
ძალიანუყვარდალოქოდაწითელი
ხიზილალა.ორაგულისჭამამთაშიაც
მომწყინდაო-იტყოდახოლმე.

შიომღვიმელი,ვაჟა-ფშაველა,1930წელი

bacco he kept in a special pouch. Vazha 
said: how should I know what’s inside 
machine-made cigarettes! What can be 
better than seeing with my own eyes 
what I smoke and then making a ciga-
rette on my own. He was tender in his 
consumption of food as well. He did 
not like to eat much and kind of nib-
bled on everything. Vazha liked cat-
fish and red caviar most of all and 
used to say: “I got tired of salmon in 
the mountains”. 

Shio Mgvimeli, Vazha-Pshavela, 1930

1899

January 9. Sends a letter to the cen-
sorship committee to inform it that he 
gives the Society for the Spreading of 
Literacy Among Georgians permission to 
publish his works.

March 15. Asks the Board of the So-
ciety for the Spreading of Litera-
cy Among Georgians to issue him 50 
Manats as an honorarium.

September 9. Writes to the Society for 
the Spreading of Literacy Among Geor-
gians that he considers doing business 
with it harmful for his works and asks 
it not to publish them in the future.

September. Gives a promise to the Board 
of the Society for the Spreading of Lit-
eracy Among Georgians that he will not 
publish his poems and stories during 
the next five years and will not sell 
them to the other publishers either.

Prior to December 23. The Society for the 
Spreading of Literacy Among Georgians 
publishes a separate book of Vazha’s work.

December 23. Asks the Society for the 
Spreading of Literacy Among Georgians 
for a personal author’s copy of the book.

გოგოთურ და აფშინა
მხატვრები: გივი გულისაშვილი, 
ვლადიმერ ტოროტაძე

Gogotur and Aphshina
Painters: Givi Gulisashvili, 
Vladimer Torotadze
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1899

9იანვრი.განცხადებასუგზავნის
საცენზუროკომიტეტს,რომწერა-
კითხვისგამავრცელებელსაზოგადოებას
თავისინაწერებისგამოცემისნებასრთავს.

15მარტი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოების
გამგეობასსთხოვს,ჰონორარის
ანგარიშში50მანეთიმისცენ.

9სექტემბერი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელსაზოგადოებას
სწერს,რომმათთანსაქმისდაჭერათავისი
ნაწერებისსასარგებლოდარმიაჩნია
დამისასნუღარაფერსდაბეჭდავენ.

სექტემბერი.პირობასაძლევს
ქართველთაშორისწერა-კითხვის
გამავრცელებელისაზოგადოების
გამგეობას,რომთავისპოემებსადა
მოთხრობებს5წლისგანმავლობაშიარ
გამოსცემსდასხვასარმიჰყიდის.

23დეკემბრამდე.ქართველთაშორის
წერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებაცალკეწიგნად
გამოსცემსვაჟასთხზულებებს.

23დეკემბერი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელსაზოგადოებას
სთხოვსკუთვნილსაავტოროეგზემპლარს.

1900

January 24. Asks the Board of the Soci-
ety for the Spreading of Literacy Among 
Georgians to pay him the final hono-
rarium.

1901

March 12. The magazine, ‘Moambe’ (#2) pub-
lishes the poem, ‘Snake Eater’.

When people on the editorial board of 
‘Iveria’ read Vazha-Pshavela’s ‘Snake 
Eater’, they started to talk about send-
ing him abroad for further development 
and to receive a European education. Ilia 
Chavchavadze fiercely protested: “Oh, 
my God! Don’t even mention that as we 
will loose this great talent forever. In 
Europe he will start to pursue phi-
losophy and put his marvelous musical 
instrument aside…” Let him stay in his 
Pshavi to continue writing there. That’s 
how it happened. After having published 
Vazha’s amazing poems Ilia said: “We are 
made-up poets. Vazha is the true one 
who brought the whole mountains to talk 
and even managed to make us hear the 
voices of smooth stones.”

Sophrom Mgaloblishvili, Memoires, 1938 

December 18. Sends request to the Ad-
ministration of Caucasian Mountains to 
give him permission for gold mining. 

December 28. Issues a receipt to the 
Board of the Society for the Spreading 
of Literacy Among Georgians about the 
publication of one volume of his work 
and receiving an advance payment of 50 
Manats as an honorarium.

1902

October 8. Issues a receipt to the Board 
of the Society for the Spreading of 
Literacy Among Georgians for receiving 
an advance payment of 25 Manats as an 

ამოდის, ნათდება 
მხატვარი: თეიმურაზ 
ყუბანეიშვილი; 1985 წელი

It Rises, It Shines
Painters: Teimuraz Kubaneishvili
1985
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24იანვარი.სთხოვსქართველთა
შორისწერა-კითხვისგამავრცელებელი
საზოგადოებისგამგეობასჰონორარის
საბოლოოანგარიშისგასწორებას.

1901

12მარტი.ჟურნალში„მოამბე"(N2)
ქვეყნდებაპოემა„გველისმჭამელი".

„ივერიის"რედაქციაში,როცავაჟას
„გველიჭამია"წაიკითხეს,აღიძრა
ლაპარაკი,გაგზავნილიყოიგისაზღვარ-
გარეთგანსავითარებლად,ევროპიული
განათლებისმისაღებად.ილიაჭავჭავაძემ
ხელებიგაასავსავა-ვაიშენ,ჩემო
თავო!ეგარგამაგონოთ,სამუდამოთ
დავკარგათამდიდისნიჭისპატრონსაო;
ევროპაშიფილოსოფიასგამოეკიდება
დაამდიდებულსჩანგსკაჩხაზე
ჩამოკიდებსო...დაანებეთთავი,იყოს
თავისფშავეთშიდაგანაგრძოსთავისი
შემოქმედებაო.ასეცმოხდა.ვაჟას
დიდებულიპოემებისდაბეჭდვისშემდეგ
ილიამ,თურმესთქვა:„ჩვენმოგონილი
პოეტებივართ,აი,პოეტივაჟაა,
რომელმაცმთელიმთააალაპარაკა,
სიპქვასაცკიხმაამოაღებინაო".

სოფრომმგალობლიშვილი,
მოგონებანი/1938წელი

honorarium and the publication of his 
works that are selected by the readers 
as their favorites. 

October 11. The newspaper, ‘Iveria’ 
(#218) publishes the poem, ‘Zaglika 
Khimikauri’, which is dedicated to Ilia 
Chavchavadze.

Beginning of December. Visits his sis-
ter Marta in Kvareli. Lets the elderly 
members of the community tell him fairy 
tales and stories of their adventures.

December 10. Vazha’s wife Keke dies in 
Chargali. 

December 12. Vazha’s wife is buried in 
 Chargali.

Brother Theodore! … A great tragedy 
came upon us and God knows what it is 
that fate still prepares us for… Luka 
is in Shiraqi this month guarding the 
sheep. Even today, he is still not back 
yet… A week and a half ago Keke sud-
denly became sick at night and died. 
I immediately arrived in the village 
and executed all duties that we have 

ვაჟა-ფშაველას წერილი
სანდრო რაზიკაშვილს; 1902 წელი 

ვაჟა-ფშაველს თხოვნა კავკასიის 
მთის მმართველობას
18 დეკემბერი, 1901 წელი
საქართველოს ეროვნული არქივი

Vazha-Pshavel’s letter to 
Sandro Razikashvili; 1902

Vazha-Pshavela’s request to the 
Administration of Caucasian 
Mountains; December 18, 1901
National Archives of Georgia
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18დეკემბერი.თხოვნასუგზავნის
კავკასიისმთისმმართველობას,მისცენ
ოქროსქვიშისმოძიებისუფლება.

28დეკემბერი.ხელწერილსაძლევს
ქართველთაშორისწერა-კითხვის
გამავრცელებელისაზოგადოების
გამგეობასთავისინაწერებისერთ
წიგნადგამოცემისადაავანსად
50მანეთისმიღებისშესახებ.

1902 

8ოქტომბრი.ხელწერილსაძლევს
ქართველთაშორისწერა-კითხვის
გამავრცელებელისაზოგადოების
გამგეობასჰონორარისანგარიშში
ავანსად25მანეთისმიღებისადათავისი
ნაწერებისგამოცემისშესახებ.

11ოქტომბრი.გაზეთში„ივერია"
(N218)ქვეყნდებაილიაჭავჭავაძისადმი
მიძღვნილიპოემა„ძაღლიკახიმიკაური".

დეკემბერისდასაწყისი.მიდისყვარელში
დასთან,მართასთან;მოხუცებსაამბობინებს
ზღაპრებსდათავიანთთავგადასავალებს.

10დეკემბერი.ჩარგალში
გარდაიცვალავაჟასცოლიკეკე.

12დეკემბერი.ჩარგალში
დაკრძალესვაჟასცოლი.

ძმაოთევდორე!...დიდიუბედურება
გვეწვიადაკიდევაცრასგვპირდებაბედი
-ღმერთმაუწყის...ლუკაშირაქშია
ესერთვეწასულისაოჩხროდ,დღესაც
არსადარის...ამკვირანახევრისუწინ

to fulfill in grieving situations like 
this. Kids were sick with scarlet fever 
as well… I could not stay there as an 
inspector of Mazra (administrative dis-
trict) was visiting us and had to come 
to my school as well… On the second or 
the third day I saw off the “supervi-
sor” and planed to travel to Chargali 
again. But my elder daughter Tamar, 
whom I called “Latamazia” and who was 
the love of my life also contracted 
scarlet fever. The doctor was not fast 
enough to see her alive and she slipped 
away from my fingers in one day. I 
buried her and took my wife and little 
daughter Nina to Chargali. Luka’s kids 
were still ill… So many sick people 
around and no one to take care of them 
all. Only me… I have sent some medi-
cine to Chargali yesterday. Today I am 
sending a man there to take care of af-
fairs. I did not inform Luka about these 
developments and the damage. I thought 
that his work may have been affected 
negatively and I wanted him to benefit 
from it a little bit. Don’t tell anything 
to Levan yet.

Your brother Niko Razikashvili
December 24, 1902

ღია ბარათი – მონადირე

ბაჩანა (ნიკო რაზიკაშვილი)
1890-იანი წლები

Postcard – A Hunter

Bachana (Niko Razikashvili)
1890s
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კეკეუცებავადგამხდარიყოღამედა
გარდაცვლილიყო.მეცწავედიმაშინვე
დარაცჩვენსსაწყლობასშეეფერებოდა,
გარდავუხადეუკანასკნელიმოვალეობა.
ბალღებიცქუნთრუშითავადმყოფები
დამხვდნენ...იქვერდავრჩებოდი,რადგან
სამაზროგამხილველისკოლებისაიქ
იყოდაჩემისკოლაცუნდაენახა...
მეორე-მესამედღეს„ნაბლიუდატელიც"
გავისტუმრედავაპირებდიჩარგალს
წასვლას,რომჩემიუფროსიქალი
თამარი,რომელსაცმე„იათამზიას"
ვეძახდიდარომელიცჩემსსიცოცხლეს
მერჩივნა,ქუნთრუშითვეავადგამიხდა;
ვეღარცდოქტორმამოუსწროდაერთ
დღე-ღამეშიხელშიგამიქრა,ისიც
დავმარხე,ცოლიცჩარგალსწავიყვანე
პატარაქალითნინათი.ლუკასბალღები
ისევავადმყოფებიიყვნენ...ესამდენი
ავადმყოფებიდაარავინპატრონი
მათი,ჩემსგარდა...ჩარგალსგუშინ
წამლებიკიგავგზავნე,დღესკაცსაც
ვგზავნისაქმეებისმოსაკეთებლად.
ლუკასთვისარშემიტყობინებია:აქით
ესზარალი,იქაცგზააებნევა,იქნებ
ირგოსრამეო,ვიფიქრე.ლევანს
ჯერხნობითნურაფერსეტყვი.

შენიძმანიკორაზიკაშვილი
დეკემბერი,1902წელი

24დეკემბერი.ყვარლშინადირობისას
შეიტყობსცოლისგარდაცვალებას.

25დეკემბერი.დასთანერთად
მიემგზვრებაჩარგალში.

December 24. Learns about the death of 
his wife while on a hunting trip in 
Kvareli. 

December 25. Travels to Chargali togeth-
er with his sister.

1903

March 27. The newspaper Tsnobis  Phurtseli 
(Newsletter) – Illustrated Supplement 
(#104), publishes the poem, ‘Song’ (“Beat me 
down the sky, beat me down…”).

April 20. The newspaper Tsnobis 
 Phurtseli (Newsletter) – Illustrated 
Supplement (#111), publishes the poem 
‘Song’ (“Tell a pretty violet…”).
One summer, when residents of Char-
gali went up to the mountains to 
mown the grass and there were only 
kids and women left behind at home, 
Lezghins from Dido attacked Apkhusho. 
They robbed the village, set the castle 
alight, and ran away. People of Ap-
khusho pursued them under the leader-
ship of Ghachaura and killed them all. 
No one was left from the Lezghins to 
take a message to their people about 
what happened. It was Ghachaura person-
ally who killed their leader who from 
his side struck his head with a sword. 
The sword cut through the helmet, how-
ever Ghachaura survived. At the former 
site of the castle, Apkhusho residents 
built a small stone house and turned 
this place into a shrine. Ghachaura’s 
helmet that was mended with the vax 
was also kept at this location. Later it 
was transferred to the Chargali Church. 
During Khatoba (a local holiday) cel-
ebration, when the elderly leader of 
Apkhusho would drink a toast for a 
brave man, the first toast had to be to 
Ghachaura. The leader had to empty the 
helmet that was filled with beer. Vazha 
has also drunk this very toast many 
times and emptied Ghachaura’s helmet. 

Sandro Razikashvili, Vazha-Pshavela; 1936

ვაჟა-ფშაველა ღაჭაურას მუზარადით
ჩარგალი, 1910-იანი წლები 
ფოტოგრაფი: მიხეილ ზანდუკელი

Vazha-Pshavela with Ghachaura’s 
helmet Chargali, 1910s
Photographer: Mikheil Zandukeli
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1903

27მარტი.გაზეთში„ცნობის
ფურცელი-სურათებიანიდამატება"
(N104)ქვეყნდებალექსი„სიმღერა"
(დამსეტყვე,ცაო,დამსეტყვე...).

20აპრილი.გაზეთში„ცნობის
ფურცელი-სურათებიანიდამატება"
(N111)ქვეყნდებალექსი„სიმღერა"
(იასუთხარითტურფასა..).

ერთხელზაფხულში,როდესაც
ჩარგლელებისათიბრადმთებშიყოფილან
ასულნიდასახლშიმხოლოდბავშვები
დადედაკაცები-ღადარჩენილან,
აფხუშოსშემოჰსევიანდიდოელი
ლეკები,რომლებსაცგაუცარცვიათ
იქაურობა,შემდეგმოუკიდებიათ
ცეცხლიციხე-სიმაგრისათვისდა
გაქცეულან.აფხუშოელებიღაჭაურას
წინამძღოლობითდასდევნებიანლეკებსდა
ისეამოუჟლეტიათ,რომამბისწასაღებად
ერთიაღარდარჩენილა.თვითონ
ღაჭაურასიმათიბელადიმოუკლავს.
იმლეკებისბელადსაცთავისმხრით
ღაჭაურასათვისდაუკრავსთავშიხმალი,
მუზარადიგადაუჭრია,მაგრამღაჭაურაკი
გადარჩენილა.ციხე-სიმაგრისადგილზე
აფხუშოელთაუშენებიათქვისპატარა
ქოხიდაესალაგისალოცავადგაუხდიათ.
იქვეინახებოდაისღაჭაურასმუზარადიც,
რომელზედაცხმლითჩაჭრილიალაგი
სანთლითიყოამოლესილი.ეს
მუზარადიშემდეგჩარგლისეკლესიაში
ინახებოდა.აფხუშოს,ხატობას,როდესაც
ხევისბერი„საკარგყმოს"დალევდა,
პირველიშესანდობარიღაჭაურასი
უნდაეთქვადაიმისნახურიმუზარადი
სავსელუდითუნდადაეცალა.ამ
ხატშივაჟასაცბევრჯელუთქვამს

1904

February 3. Sends a report to the Board 
of the Society for the Spreading of Lit-
eracy Among Georgians about conditions 
of the printing the works.
It has been a while since I and the re-
spected board developed terms for the 
publication of my works. The board has 
printed only one book so far. The other 
ones still remain unpublished. It is 
clear to everyone that I can make no 
use of my writings. My living condi-
tions remain very poor at all times and 
I can’t transfer my works to anyone else 
for publication. I am facing a dilemma 
and have no one else to turn to… I don’t 
ask for much: I would like to be given 
100 Manats on a yearly basis as an ad-
vance payment before you start printing 
my works.
The reason for submission of this re-
port is based on my poor living condi-
tions. I request you to issue the total 
amount of this year’s (1904) payment.

Luka Razikashvili

June 2. Informs Sandro Razikashvili 
about his second marriage.

On March 31, 1904 I, a resident of the 
village Chargali, son of the priest, Luka 
Pavle Razikashvili, give you, Khorashi 
resident, Giorgi Didebashvili, a signed 
receipt as proof that I took your daugh-
ter Tamar as my mistress. She agreed to 
that and I am obliged to ensure that she 
won’t experience any hardship because of 
my bad behavior and won’t be left hungry 
or without enough clothes. I also expect 
to receive the same treatment from your 
daughter, who should not behave in a 
way that forces me to dismiss her from 
my house. If I notice that she is a nice 
woman and it becomes convenient for me, 
I may also marry her in the church. I 
will adopt our mutual children and won’t 

გვ. 93, 94-95. ვაჟა-ფშაველა 
მეზობლებთან და მიხეილ 
ზანდუკელთან (თეთრ ჩოხაში) 
ჩარგალი, 1910-იანი წლები 
ფოტოგრაფი: მიხეილ ზანდუკელი

Pg. 93, 94-95. Vazha-Pshavela 
with his neighbors and Mikheil 
Zandukeli (wearing a white 
Chokha), Chargali, 1910s
Photographer: Mikheil Zandukeli
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„საკარგყმო"დაბევრჯელაცგამოუცლია
ლუდითსავსეღაჭაურასმუზარადი.

სანდრორაზიკაშვილი,ვაჟა-ფშაველა
1935წელი

1904 

3თებერვალი.მოხსენებასუგზავნის
ქართველთაშორისწერა-კითხვის
გამავრცელებელისაზოგადოების
გამგეობასნაწერებისბეჭდვისპირობებზე.

საკმაოხანიგავიდამასშემდეგ,რაცმედა
პატივცემულგამგეობასგვაქვსერთმანეთთან
შეკრულიპირობაჩემინაწერებისგამოცემაზე.
გამგეობამმხოლოდერთიწიგნიდაბეჭდა,
დანარჩენიჩემინაწერებიკიცალკეწიგნებად,
ჯერჯერობითდაუბეჭდავირჩება.ამის
შემდეგყველასთვისადვილადგასაგებია:
ჩემინაწერებიმეარაფერშიმარგია,თუმცა
მუდამგაჭირვებულმდგომარეობაშივარ
დაარცშემიძლიან,სხვასვისმეგადავცე
დასაბეჭდად,რისგამოორწყალშუავარ
დარჩენილიდაარსაითწასასვლელიგზა
არამაქვს...ბევრსარვითხოვ:ყოველ
წელს,ვიდრეშეუდგებოდეთჩემის
ნაწერებისბეჭდვას,მომეცესასიმანეთი
ჩემთვისმოსაცემიფულისანგარიშში.
თქვენდამიამმოხსენებისმორთმევის
მიზეზიჩემიგაჭირვებული
მდგომარეობაადაგთხოვთამ
1904წლისაერთადმომცეთ.

ლუკაპავლესძერაზიკაშვილი

let her treat the others badly. Also, if 
there is no reason to do otherwise, even 
if Tamar and I stay unmarried, after my 
death she will inherit the same rights 
to my property as my official wife 
would have had. Neither my children nor 
my brothers and cousins will have the 
right to diminish her legal share, which 
I sign personally.

Luka Razikashvili

August. Receives a letter from Samson 
Pirtskhalava, who asks to send him his 
translation of Friedrich Schiller’s “The 
Maid of Orleans” as soon as possible as 
he desires to open a new theatre season 
with the play on September 23.

1905

Prior to January 31. Vazha sends the 
Society for the Spreading of Litera-
cy Among Georgians his translation 
of Friedrich Schiller’s “The Maid of 
Orleans”. The translation has not been 
published.
Who knows where all my writings of 
so many years are scattered around. I 
have always dreamed about collecting 

ვაჟა-ფშაველას ხელწერილი 
გიორგი დიდებაშვილს, 1904 წელი

ვაჟა-ფშაველა, შალვას ნანახი 
ხატი, მოხუცის ნათქვამი
თბილისი, 1896 წელი 
საქართველოს პარლამენტის 

ეროვნული ბიბლიოთეკა

Vazha-Pshavela’s receipt to  
Giorgi Didebashvili; 1904

Vazha-Pshavela, An Icon Seen 
by Shalva, Story of the Elderly
Tbilisi, 1896
National Parliamentary 

Library of Georgia
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2ივნისი.სანდრორაზიკაშვილს
აცნობებსმეორედდაქორწინებას.

1904წელსა,31მარტსგაძლევამ
ხელწერილსმეამისაქვემორეხელის
მომწერალისოფელჩარგალში
მცხოვრებელი,მღვდლისშვილილუკა
პავლესძერაზიკაშვილი,შენხორაშში
მცხოვრებელსგიორგიდიდებაშვილს
მაზედ,რომელიცმეზემორეაღნიშნულმა
პირმაწავიყვანეხასადშენიქალითამარი,
რომლისაცთანხმობაიყოსრულიდა
უნდაშავინახოწესიერად,არაფერი
გაუჭიროარცცუდისქცევით,არც
სიმშილითდასიტიტვლით.აგრეთვე
შენისქალისაგანაცმოველიამასვე,რომ
თავისყოფა-ქცევითარმიმიყვანოს
იქამდე,რომდავითხოვოსახლიდანდა
თუშევნიშნესიკეთედამოსახერხებელი
იქნება,უნდაჯვარიცდავიწეროშენს
ქალსთამარზე.შვილებიიმასთან
ნაყოლივიშვილოდასხვაშვილებთან
არგავაბედენო.აგრეთვე,უკეთუჩემს
სიკვდილამდეარაფერიმიზეზიმივეციშენს
ქალსთამარზე,ჯვარ-დაუწერელიცრომ
დარჩესჩემთან,როგორცკანონიერს
ცოლსუფლებაჰქონდესჩემსმოძრავსდა
უძრავსქონებაზედაარავის,არცშვილს,
არცძმებსჩემს,არცბიძაშვილებსარ
შაეძლოსკანონიერინაწილიდაგაკლოდ,
რომელზედაცჩემსსაკუთარსხელსვაწერ.

ლუკაპავლესძერაზიკაშვილი

and publishing them while I am still 
alive. I am sure that after my death my 
works will share the same fate as those 
of the other writers. It is impossible 
to keep track of how many treasures are 
buried in our newspapers and magazines, 
but there is no one taking care of them! 
No one has time to pick these treasures 
out. If it is not the  author himself who 
preserves them, it is hard to be left at 
someone else’s disposal… My works are 
going to share the same fate as well! 
This is what bothers me and kills my 
already sick heart!

From the memoires of  
Aleksandre  Mikaberidze

1906

December 17. The newspaper, ‘Megobari’ 
(Friend) (#69) publishes Vazha’s transla-
tion of Edgar Allan Poe’s ‘The Raven’.

1907

June 29. Captain Samonov sends a secret 
report to the chancellery of the vicege-
rent about revolutionary movements in 
Pshavi and Khevsureti and involvement 
of Vazha-Pshavela as a leader. Because 
of the fact that Vazha-Pshavela was an 
influential person in the mountains and 

ვაჟა-ფშაველას წარწერა ფოტოზე

ვაჟა-ფშაველა და თამარ 
დიდებაშვილი
ფოტოგრაფი: გიორგი აბაშიძე 
ჩარგალი, 1900-იანი წლები
სახალხო ფურცელი - 
სურათებიანი დამატება, N380, 
13 სექტემბერი, 1915

Vazha-Pshavela’s note 
on the photography

Vazha-Pshavela and Tamar Didebashvili
Photographer: Giorgi Abashidze
Chargali, 1990s
People’s Newspaper – 
Illustrated Supplement, #380, 
September 13, 1915
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აგვისტო.წერილსიღებსსამსონ
ფირცხალავასგან,დაუყოვნებლივ
გაუგზავნოსმისინათარგმნიფრიდრიხ
შილერის„ორლეანელიქალი",
რადგანამპიესითსურსთეატრალური
სეზონისგახსნა23სექტემბერს.

1905 

31იანვრამდე.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელსაზოგადოებას
უგზავნისგამოსაცემადთავისნათარგმნ
ფრიდრიხშილერის„ორლეანელ
ქალს";თარგმანიარგამოცემულა.

ჩემიამდენიხნისნაწერები,ვინიცის,
სადარააგაბნეული.მესულიმაზე
ვოცნებობდი,მომეგროვებინაესნაწერები
დაჩემსსიცოცხლეშივეგამომეცა.
დარწმუნებულივარ,ჩემისიკვდილის
შემდეგჩემსნაწერებსაცისეთივებედი
ეწევა,როგორცსხვამწერლების
ნაწერებს.ვინმოსთვლის,რამდენი
საუნჯეაჩამარხულიჩვენსჟურნალ-
გაზეთებში,მაგრამპატრონივინარის!
ვისსცალიაამსაუნჯისამოსაკრეფად.
ავტორითუთავსარდასტრიალებს
თავისნაწერს,ძნელიასხვისიიმედით
დარჩენა...ჩემსნაწერებსაცესეთი
ბედიმოელის!აი,რამაწუხებს,რა
მიკლავსისედაცდაავადებულგულს!

ალექსანდრემიქაბერიძისმოგონებიდან

his arrest could have serious conse-
quences and cause disturbances, Samonov 
suggested that it was necessary to take 
some action in order to neutralize him.

September 9. Vazha delivers a speech at 
Mtatsminda next to the deceased Ilia 
Chavchavadze.   

September 11. The newspaper, ‘Isari’ (Ar-
row) (#198) publishes, ‘Speech Next to the 
Deceased Ilia Chavchavadze’.

1908

January 2. Requests the Society for the 
Spreading of Literacy Among Georgians 
to lend him 50 Manats from the literary 
fund.

December 7. Reads the poem, ‘Akaki’s An-
niversary’ at the Akaki Tsereteli’s ju-
bilee in Tbilisi.

I remember that we were organizing Aka-
ki’s anniversary. The whole of Georgia 
was trying to do something to honor him. 
I and some other people thought that 

ვაჟა-ფშაველა
მხატვარი: ოსკარ შმერლინგ
ეშმაკის მათრახი, №10, 1907

ვაჟა-ფშაველას ნათარგმნი 
ფრიდრიხ შილერის 
„ორლეანელი ქალი“
1904 წელი

გვ. 104-105. ვაჟა-ფშაველა, 
თამარ დიდებაშვილი, შვილები 
– გულქან, ვახტანგ, მარიამ, 
თამარ რაზიკაშვილები
ჩარგალი, 1907 წელი

Vazha-Pshavela
Painter: Oskar Schmerling
‘Eshmakis Matrakhi’ 
(Devil’s Whip), #10, 1907

Vazha-Pshavela’s translation 
of Friedrich Schiller’s “The 
Maid of Orleans”; 1904

Pg. 104-105. Vazha-Pshavela, 
Tamar Didebashvili and children, 
Gulkhan, Vakhtang, Mariam, 
and Tamar Razikashvili
Chargali, 1907
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1906

17დეკემბრი.გაზეთში„მეგობარი"
(N69)ქვეყნდებავაჟასნათარგმნი
„ყორანი"ედგარპოსი.

1907 

29ივნისი.კაპიტანისამონოვი
საიდუმლომოხსენებასუგზავნის
მეფისნაცვლისკანცელარიას,ფშავ-
ხევსურეთშირევოლუციურიმოძრაობისა
დამასშივაჟას,როგორცმეთაურის,
მონაწილეობისშესახებ.რადგანაცმეტად
გავლენიანიავაჟა-ფშაველამთებში
დამისდაპატიმრებასსერიოზული
შედეგებისადამღელვარებისგამოწვევა
შეუძლიამაღაროსკარელთაშორის,
აუცილებლადმიაჩნიაზომებისმიღება,
რომიგიუვნებელიგახადონ.

9სექტემბერი.სიტყვასამბობს
მთაწმინდაზე,ილიაჭავჭავაძისცხედართან.

11სექტემბერი.გაზეთში„ისარი"
(N198)აქვეყნებს„სიტყვას
ილიაჭავჭავაძისცხედარზე".

Vazha would not come to the celebration 
because Akaki insulted him a couple 
of times before. But during the ses-
sion of congratulations, Vazha suddenly 
jumped onto the stage and started to 
speak in a festive voice. The whole hall 
was moved. A sea of flowers started to 
descend from the circles. I thought the 
hall would collapse. When we heard the 
words, “I wish mothers would bring up 
more people like you…” and “God bless 
your lire in service of your homeland!” 
the whole hall got up to its feet. Akaki 
started to walk in Vazha’s direction. 
Vazha approached him from his side and 
they kissed each other. They had both 
been weeping of joy…

Sandro Shanshiashvili

December 28. The book of collected sto-
ries, “Niavi” (“Breeze”) publishes the 
poem “Morning and Sunday”. The book was 
arrested by the Tsar’s censorship body 
because of Ivane Gomarteli’s play, “The 
Judgement Day”. The poem was published 
in 1909 in the book of Vazha’s collected 
stories, “Tears”.

ვაჟა-ფშაველას უბის წიგნაკი
1907-1914 წლები

ვაჟა-ფშაველა; ჩარგალი, 1907 წელი

Vazha-Pshavela’s notebook
1907-1914

Vazha-Pshavela; Chargali, 1907
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სხედან: იროდიონ ევდოშვილი 
(ხოსიტაშვილი), ბაჩანა (ნიკო 
რაზიკაშვილი), შიო მღვიმელი 
(ქუჩუკაშვილი), ვაჟა-ფშაველა, 
ლევან რაზიკაშვილი დგანან: თედო 
და სანდრო რაზიკაშვილები
თბილისი, 9 სექტემბერი, 
1907 წელი, ილია  ჭავჭავაძის 
დაკრძალვის დღე
ფოტოგრაფი: აბრამ ნორდშტეინ, 
დიმიტრი ბისტროვის 
გაფერადებული პეტერბურგში

ვაჟა-ფშაველას ჩანაწერი   
ელისაბედ ორბელიანის ალბომში
18 დეკემბერი, 1908 წელი

Sitting: Irodion Evdoshvili 
(Khositashvili), Bachana (Niko 
Razikashvili), Shio Mgvimeli 
(Quchukashvili), Vazha-
Pshavela, Levan Razikashvili
Standing: Tedo and 
Sandro Razikashvili
Tbilisi, September 9, 1907. Day 
of Ilia Chavchavadze’s funeral
Photographer: Abram Nordstein
Colored by Dimitri Bistrov 
in St. Petersburg 

Vazha-Pshavela’s note in  
Elisabeth Orbeliani’s album
December 18, 1908
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თამარ დიდებაშვილი, აჟა-ფშაველა, 
ლევან და ვახტანგ რაზიკაშვილები
ჩარგალი, 1908 წელი

Tamar Didebashvili,   Vazha-Pshavela, 
Levan and Vakhtang Razikashvili
Chargali, 1908



1908 

2იანვარი.სთხოვსქართველთა
შორისწერა-კითხვისგამავრცელებელ
საზოგადოებას,ლიტფონდიდან
სესხადმისცენ50მანეთი.

7დეკემბერი.თბილისში,აკაკი
წერეთლისიუბილეზეკითხულობს
ლექსს„აკაკისსაიუბილეოდ".

მახსოვს,აკაკისიუბილესვუმართავდით.
მთელისაქართველოფეხზედადგააკაკის
პატივსაცემად.მედარამდენიმესგვეგონა,
რომვაჟაამიუბილეზეარჩამოვიდოდა,
რადგანაკაკიმვაჟასრამდენჯერმეაწყენინა.
მაგრამუცბადმილოცვებისდროს
სცენაზეგადმოენთოვაჟადასაზეიმო
ხმითდასჭექა.შეინძრამთელიდარბაზი.
წამოვიდაიარუსებიდანზღვაყვავილები.
მეგონა,თითქოსდარბაზიინგრეოდა.
ხოლოროდესაცგაისმა-„ნეტავი
ბევრიგაზარდოსშენისთანებიდედამა..."
და„სამშობლოსსამსახურისთვის
ჩანგიგიკურთხოსზენამა!"-მთელი
დარბაზიფეხზეადგა.აკაკივაჟასკენ
წამოვიდა,ვაჟამისკენდაერთმანეთი
გადაკოცნეს.ორივესთვალთაგან
სიხარულისცრემლისდიოდათ...

სანდროშანშიაშვილი

28დეკემბრამდე.კრებულში„ნიავი"
ქვეყნდებაპოემა„ღილადაკვირისა";
კრებულიმეფისცენზურამდააპატიმრა
ივანეგომართელისპიესის„განკითხვის
დღე"გამო.პოემაგამოქვეყნდა1909
წელსვაჟასკრებულში„ცრემლები".

1909

March 12. The editorial team of the 
magazine, ‘Mosavali’ (Harvest) asks Vazha 
for cooperation. 

July 12. Writes a letter to Sandro Razi-
kashvili and asks him to pick up the 
money from Mikheil Gachechiladze and 
visit Mariam Demuria and Ilia Agladze 
in order to receive his honorarium.

Prior to December. Writes to Mariam De-
muria about financial hardship and asks 
her to find him a job in Tbilisi.

If a more or less cultured man would 
find out about the conditions of Vazha’s 
family life, he would weep as he would 
see the terrible images that aren’t 
found, even in the families of the poor-
est people. Often Vazha did not have 
bread, wood, bed, clothes or shoes. Eve-
ryone witnessed how his kids followed 
their cattle around the Charglula river 
with no shoes on their feet and covered 
in suppurative blisters. When Vazha 
was at home, he dedicated all his time 
to writing. Sometimes he also worked 
physically because this was necessary 
in order not to starve… He was not good 
either at field work or at using tools. 

ვაჟა-ფშაველას ძმა –  
ალექსანდრე (სანდრო) 
რაზიკაშვილი

Vazha-Pshavela’s brother 
Aleksandre (Sandro)  
Razikashvili
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ვაჟა-ფშაველას წერილი 
სანდრო რაზიკაშვილს
ჩარგალი, 23 ნოემბერი, 1909 წელი

Vazha-Pshavela’s letter to 
Sandro Razikashvili
Chargali, November 23, 1909
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ვაჟა-ფშაველას
ფანდური და ჩონგური

Vazha-Pshavela’s  
phanduri and chonguri 
(Georgian musical instruments)
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1909 

12მარტი.ჟურნალის„მოსავალი"
რედაქციასთხოვსთანამშრომლობას.

12ივლისი.წერილსსწერსსანდრო
რაზიკაშვილს;სთხოვს,მიხეილ
გაჩეჩილაძესგამოართვასმისთვის
გადასაცემადფული;ინახულოსმარიამ
დემურიადაილიააღლაძე,რომ
კუთვნილიჰონორარიგაუგზავნონ.

დეკემბრამდე.წერილსსწერსმარიამ
დემურიასმძიმემდგომარეობისშესახებ;
სთხოვს,თბილისშისამსახურიუშოვოს.

ვაჟასშინაურიოჯახურიცხოვრება
რომნათლადდაინახოსდაგაარკვიოს,
ცოტადთუბევრადკულტურულმაკაცმა,
ცხარეცრემლითუნდაიტიროს,რადგან
ისიქჰნახავსისეთშემაძრწუნებელ
სურათებს,რასაცვერჰნახავდათუნდაც
რომელიმეღარიბ-ღატაკისოჯახში.
ვაჟასოჯახსბევრჯერპურიარა
ჰქონდა,შეშაარაჰქონდა,ლოგინი
არაჰქონდა,ტანსაცმელ-ფეხსაცმელი
არაჰქონდა.მისიშვილებიყველას
უნახიასაქონელშიფეხშიშვლები,
დაწყლულებულ-დაჩირქებულიფეხებით
ჩარგლულასრიყეებზედ...ვაჟაროცა
სახლშიიყო,მეტსკიარადამთელ
დროსმწერლობასვეანდომებდადა
ხანდახანფიზიკურშრომასაცმიჰყოფდა
ხოლმეხელს,რადგანესმისთვის

As a result, he was not able to com-
plete field works in a timely manner or 
do everything he had to. If you saw how 
he arranged the handles of his scythes 
or axes, it would bring a smile to your 
face. And if you told him something 
about useless tools and the insufficient 
progress of the work, he would answer: 
“Hmm, how do you know? The guy knows it 
al…l” and try to get rid of you.

Pavle Razikashvili / 1940

Prior to December. “Sorapani” publishes 
Vazha’s book, “Tears”. 

1910

April 26. Receives a letter from Vladi-
kavkaz. Dimitri Tsiskarauli requests 
permission to translate his works into 
Esperanto. 
October 10. Visits Levan Khimshiash-
vili’s family in Gori.

1911

January. The poem “Bakhtrioni” is pub-
lished as a separate book.

ვაჟა-ფშაველა, ცრემლები
თბილისი, 1909 წელი

კალენდარი „სორაპნისა”

ცენტრში: ეკატერინე ფორაქიშვილი-
სარაჯიშვილი; მარჯვნივ: ვაჟა-
ფშაველა, ალექსანდრე ყიფშიძე 
(ფრონელი), კიკნა ფშაველა, 
ნიკო ნიკოლაძე, სოფრომ 
მგალობლიშვილი, ალექსანდრე 
ცაგარელი; მარცხნივ: იროდიონ 
ევდოშვილი, ლადო დარჩიაშვილი, 
ჭოლა ლომთათიძე, გიორგი 
ზდანოვიჩი, გიორგი ლასხიშვილი

Vazha-Pshavela, Tears
Tbilisi, 1909

Calendar “Sorapani”

In the center: Ekaterine 
Phorakhishvili-Sarajishvili. 
On the right: Vazha-Pshavela, 
Aleksandre Kipshidze (Phroneli), 
Kikna Pshavela, Niko Nikoladze, 
Sophrom Mgalioblishvili, Alexandre 
Tsagareli; On the left: Irodion 
Evdoshvili, Lado Darchiashvili, 
Chola Lomtatidze, Giorgi 
Zdanovich, Giorgi Laskhishvili.
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აუცილებელიიყო,რომსიმშილით
არგასჭირვებოდათ...ვაჟამფიზიკური
სხვადასხვასამინდვროვერცმუშაობა
იცოდაკარგადდავერციარაღის
გამართვა,რაისაგამოთავისსამინდვრო
სამუშაოებსისვერცდროზედ,ვერც
სათანადორაოდენობითვერასდროსვერ
ასრულებდა.ტარზედმისგანდაგებული
ცელი,ანცულიპირდაპირსიცილს
მოგვრიდაკაცსდათუეტყოდით
რასმეიარაღისუვარგისობაზედდა
სამუშაოსარადამაკმაყოფილებლად
მიმდინარეობაზედ,ისგიპასუხებდათ:
„ჰმ,შენრაიცი?ბიჭმაიცის"დაამ
სიტყვებითმოგიშორებდათთავიდგან.

პავლერაზიკაშვილი,1940წელი

დეკემბრამდე.„სორაპანი"გამოსცემს
ვაჟასწიგნს„ცრემლები".

26აპრილი.წერილსიღებს
ვლადიკავკაზიდან,დიმიტრი
ცისკარაულისგან,რომელიცმისი
ნაწარმოებებისესპერანტოსენაზე
თარგმნისნებართვასსთხოვს.

10ოქტომბერი.სტუმრადიმყოფება
გორში,ლევანხიმშიაშვილისოჯახში.

Spring. Vazha writes a letter to Tedo 
Sakhokia in Brussels and expresses his 
satisfaction in connection to the fact 
that he and Kipiani plan to translate 
“Snake Eater” into French.

December. The Chiatura branch of the 
Society for the Spreading of Literacy 
Among Georgians publishes Vazha’s book, 
“Three Stories for the Youth”.

1912

January 3. Giorgi Bakradze, a student 
from Warsaw, sends Vazha a letter to ask 
for permission to translate “The Story 
of the Roebuck” and “Jay’s Wedding” into 
Esperanto.

April 28. Vazha participates in a liter-
ary evening in Poti.

April 29. Intelligentsia of Poti take 
photos with Vazha. 

ვაჟა-ფშაველას წერილი 
გიორგი ბაქრაძეს
ჩარგალი, 23 იანვარი, 1912 წელი

ვაჟა-ფშაველა (პირველ 
რიგში მარცხნიდან მესამე), 
მამასახლისი ქრისტეფორე 
(ქიტესა) ხარანაული (ჩოხით 
ცენტრში), მაშო ფიცხელაური 
(პირველ რიგის ცენტრში)
იხინჭა, 10 ივლისი, 1912 წელი 
ბესიკ ხარანაულის არქივი

დიმიტრი ცისკარაულის 
წერილი ვაჟა-ფშაველას
ვლადიკავკაზი, 26 
აპრილი, 1910 წელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

Vazha-Pshavela’s letter 
to Giorgi Bakradze
Chargali, January 23, 1912

Vazha-Pshavela (in the first row, 
the third person from the left), 
head of the village Kristephore 
(Kitesa) Kharanauli (in the center, 
wears Chokha), Misho Pitskhelauri 
(in the center, the first row)
Ikhincha, July 10, 1912
Besik Kharanauli’s archive

Dimitri Tsiskarauli’s letter 
to Vazha-Pshavela
Vladikavkaz, April 26, 1910
Georgian National Center 

of Manuscripts
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1911 

იანვარი.ცალკეწიგნადგამოდის
პოემა„ბახტრიონი".

გაზაფხული.წერილსსწერს
ბრიუსელშითედოსახოკიას;
კმაყოფილებასგამოთქვამს,რომმას
დანიკოყიფიანსგანუზრახავთ„გველის
მჭამელის"ფრანგულადთარგმნა.

დეკემბერი.ქართველთაშორისწერა-
კითხვისგამავრცელებელისაზოგადოების
ჭიათურისგანყოფილებაგამოსცემსვაჟას
წიგნს„სამისაყმაწვილოამბავი".

1912 

3იანვარი.ვარშავიდანწერილსუგზავნის
სტუდენტიგიორგიბაქრაძე,რომელიც
სთხოვს„ჩხიკვთაქორწილისა"და
„შვლისნუკრისნაამბობის"ესპერანტოს
ენაზეთარგმნისნებართვას.

28აპრილი.მონაწილეობსფოთში
გამართულლიტერატურულსაღამოში.

29აპრილი.ფოთისინტელიგენცია
სურათსიღებსვაჟასთან.

10ივლისი.იმყოფებადღეობაზე
სოფელიხინჭაში.

12ივლისი.აცნობებსმეფისნაცვალს,
რომავადმყოფებისთვისვაჟასგამართული
ჩარდახიდაანგრიესგუდარახშიდა
მისისიცოცხლესაფრთხეშია.

July 10. Attends an anniversary in the 
village Ikhindja. 

July 12. Informs the vicegerent that 
the tilt he arranged for the sick in 
Gudarakhi has been destroyed and his 
life is in danger.

1913

February 17. Participates in a musical 
evening in Gori.
 
February 20. In Kutaisi reads po-
ems at an evening dedicated to Ilia 
Chavchavadze. Among them is the poem 
“Imereti”, which was specifically writ-
ten for this event. 

Every year Kutaisi celebrated Ilia 
Chavchavadze’s birthday. One day, the 
organizing committee of the even-
ing decided to invite Vazha as well. 
Because he had no proper clothes 
(Chokha) and organizers thought that 
it would be shameful for him to show 
up in public in torn garments, they 
decided to send Vazha 100 Manats so 
that he could purchase a new Chokha 
and come to the town properly dressed. 
On the day of anniversary Vazha came 
to Kutaisi. The public made him read 
numerous poems. Vazha politely read 
one work after another while people 
inside the packed theatre hall became 
more and more excited. The literary 
evening was followed by a banquet 
in honor of Vazha-Pshavela. It was 
attended by a huge number of resi-
dents. Everyone praised him, but they 
didn’t manage to make him emotional. 
He thanked his supporters and behaved 
in a very modest, quiet manner… The 
next day, numerous members of soci-
ety turned up in order to take a photo 
with him. They wanted to preserve a 
memory of Vazha-Pshavela’s visit to 

დავით კლდიაშვილი და 
ვაჟა-ფშაველა. ჟურნალ-
გაზეთების კანტორა „იმერეთი”, 
ქუთაისი, 20 თებერვალი, 1913 წელი
ფოტოგრაფი: ნიკოლოზ საღარაძე

David Kldiashvili and Vazha-Pshavela
Office of newspapers and 
magazines, “Imereti”
Kutaisi, February 20, 1913
Photographer: Nikoloz Sagharadze
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დავით კლდიაშვილი, ვაჟა-
ფშაველა, ნინო წერეთელი, 
ისიდორე კვიცარიძე 
ჟურნალ-გაზეთების კანტორა 
„იმერეთი”, ქუთაისი  
20 თებერვალი, 1913 წელი 
ფოტოგრაფი: ნიკოლოზ საღარაძე

David Kldiashvili, Vazha-Pshavela, 
Nino Tsereteli, Isidore Kvitsaridze
Office of newspapers magazines, 
“Imereti”, Kutaisi February 20, 1913
Photographer: Nikoloz Sagharadze



121



122

1913 

17თებერვალი.მონაწილეობსგორში
გამართულმუსიკალურსაღამოში.

20თებერვალი.ქუთაისშიგამართულ
ილიაჭავჭავაძისსაღამოზე
კითხულობსლექსებს,მათშორის,
სპეციალურადდაწერილ„იმერეთს".

ქუთაისშიყოველწლობითიმართებოდა
საღამოილიაჭავჭავაძისდაბადებისდღეს.
ერთხელსაღამოსგამმართველმაკომიტეტმა
გადაწყვიტა,საღამოსმონაწილეთაშორის
მოეწვიავაჟაც...რადგანაცვაჟასრიგიანი
ჩოხა-ახალუხიარაქვსოდაჩამოფლეთილი
როგორდავანახოთსაზოგადოებასო,
გადასწყდა,ასიმანეთიგაგზავნოდავაჟას,
რომშეეკერაახალიჩოხა-ახალუხიდა
ისეჩამოსულიყო...დანიშნულდღესვაჟა
ეწვიაქუთაისს.საღამოზესულიამოართვეს
პოეტს,იმდენილექსიათქმევინეს.ვაჟაც
თავაზიანადლექსსლექსზეამბობდადა
აღტაცებაშიმოჰყავდახალხითგატენილი
თეატრისდარბაზი.საღამოსშემდეგ
გაიმართავაჟასსაპატივსაცემობანკეტი,
რომელსაცაუარებელიხალხიდაესწრო.
ყველაქება-დიდებასასხამდავაჟას,
მაგრამვერასგზითვერააღელვესიგი.
მადლობასუძღვნიდამისმადიდებელთდა
იყოისეთავდაჭერილი,ყუჩი,განდიდებას
აშორებულივაჟა...მეორედღეს
მრავალრიცხოვანმასაზოგადოებამვაჟას
ქუთაისშიყოფნისსამახსოვროდგადაიღო
სურათი...სადგურისკენმიმავალმა,სხვათა
შორის,მითხრა:-ახირებულიადამიანია
ესჩვენიაკაკი!დამიწერა,„ენასგიწუნებ
ფშაველოო".კაცო,მეამჩემიენით
მომწონსთავი,თორემსხვარაარისჩემს
ლექსებშიდაპოემებში!თუენაცდასაწუნია,
მაშ,აღარაფერიყოფილადაბარემცასე

Kutaisi. On his way to the railway 
station, among other things, Vazha 
mentioned: “Our Akaki is a funny man! 
He wrote me, that he ‘disliked my lan-
guage, the language of a person from 
Pshavi’. It is the language that I am 
sporting with – otherwise what is it 
that is so interesting in my poems! If 
the language of my works is not good 
enough, this means that they have no 
value at all. If he thinks that they 
are useless, he should say that di-
rectly! Akaki bites in a very strange 
way!” – Great Vazha was very heart-
broken when he mentioned that.

David Kldiashvili, On the Road 
of my Life / 1925

February 28. The Chairman of the Society 
of Lovers of Georgian Culture, Giorgi 
Zhordania, asks Vazha to attend a meet-
ing of the Society and present a list of 
his works there.

May 4. The editorial board of the “Gold-
en Fleece” informs Vazha that the maga-
zine focuses on literature and arts and 
that they want to publish his materials 
in the first edition.

პაოლო იაშვილის წერილი 
ვაჟა-ფშაველას
19 მაისი, 1913 წელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

Paolo Iashvili’s letter to  
Vazha-Pshavela; May 19, 1913
Georgian National Center 

of Manuscripts
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ვაჟა-ფშაველა, იასონ გაბილაია, 
ნიკო ლორთქიფანიძე, ჯაჯუ 
ჯორჯიკია, პართენ გოთუა, 
ლადო დარჩიაშვილი, აპოლონ 
წულაძე, სერგო რობაქიძე, 
კონსტანტინე ნიკოლაძე, 
მიხეილ არსენიძე, ნიფადორა 
კვიცარიძე, ნინო ჩარექიშვილი, 
ნინო წერეთელი, მიხეილ 
ქორელი, ისიდორე კვიცარიძე
ქუთაისი, 21 თებერვალი, 1913
ფოტოგრაფი: ნიკოლოზ საღარაძე

Vazha-Pshavela, Iason Gabilaia, 
Niko Lortkipanidze, Jaju Jorjikia, 
Parthen Gothua, Lado Darchiashvili, 
Apolon Tsuladze, Sergo Robakidze, 
Konstantine Nikoladze, Mikheil 
Arsenidze, Niphadora Kvitsaridze, 
Nino Charekishvili, Nino Tsereteli, 
Mikheil Koreli, Isidore Kvitsaridze 
Kutaisi, February 21, 1913
Photographer: Nikoloz Sagharadze
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ვაჟა-ფშაველა
მხატვარი: თეიმურაზ ყუბანეიშვილი
1985 წელი

Vazha-Pshavela
Painter: Teimuraz Kubaneishvili
1985
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სთქვიპირდაპირდაისიქნება!უცნაური
კბენაიცისხოლმე!-ამასსაოცარი
გულიტკივილითამბობდადიდებულივაჟა.

დავითკლდიაშვილი,ჩემი
ცხოვრებისგზაზე,1925წელი

28თებერვალი.ქართულიკულტურის
მოყვარულთასაზოგადოების
თავმჯდომარეგიორგიჟორდანიასთხოვს,
საზოგადოებისკრებასდაესწროსდა
თხზულებებისსიაწარუდგინოს.

4მაისი.„ოქროსვერძის"
რედაქციააცნობებს,რომჟურნალი
სალიტერატურო-სახელოვნობოა
დაპირველნომერშიმისიმასალის
დაბეჭდვააუცილებელია.

7მაისი.ივანეგომელაურისწერს
ქუთაისიდან,რომჭიათურისდრამატული
საზოგადოებამართავსსაღამო-მეჯლისს
დასთხოვს,მონაწილეობამიიღოს.

13მაისი.სიკოფაშალიშვილისწერს,რომ
საღამოებსმართავსთელავსადასიღნაღში
დასთხოვს,მონაწილეობამიიღოს.

1ივნისი.მონაწილეობსხაშურში
გამართულსალიტერატუროსაღამოში.

2ივნისი.მონაწილეობსთბილისში
ნიკოსულხანიშვილისსაღამოში.

8ივნისი.მონაწილეობსჭიათურაში
დრამატულისაზოგადოებისსაღამოში.

ზაფხული.მონაწილეობსფოთში
გამართულლიტერატურულსაღამოში.

May 7. Ivane Gomelauri writes from 
Kutaisi that the Drama Society of Chi-
atura is organizing a ball and requests 
Vazha to participate in it.
 
May 13. Siko Phashalishvili writes that 
he is organizing events in Telavi and 
Sighnagi and requests Vazha to partici-
pate.
 
June 1. Participates in a literary even-
ing in Khashuri.
  
June 2. Participates in Niko Sulkhan-
ishvili’s evening in Tbilisi.

June 8. Participates in a gathering 
organized by the Drama Society in Chi-
atura.
  
Summer. Participates in the literary 
evening in Poti.

1914

February 10. Informs Sandro Razikashvili 
about his illness, the fact that he could 
not go to Tbilisi because of the “drag-
ging affairs in the court” and his opin-
ion about engagement of his son Levan.  

გულქან რაზიკაშვილი, 
ვაჟა-ფშაველა, სანდრო და 
ბარბარე რაზიკაშვილები
თბილისი, 1913 წელი
ფოტოგრაფი: გიორგი ნათიძე 

Gulkan Razikashvili,  
Vazha-Pshavela, Sandro and 
Barbare Razikashvili
Tbilisi, 1913
Photographer: Giorgi Natidze 
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ვაჟა-ფშაველა
ჩარგალი, 1914 წელი

Vazha-Pshavela
Chargali, 1914

1914

10თებერვალი.სანდრორაზიკაშვილს
ატყობინებსთავისავადმყოფობას,
თბილისშიჩაუსვლელობას„სუდში
გახლაფორთებულისაქმეების
გამო"დაშვილის,ლევანის
დანიშვნისშესახებთავისაზრს.

26ივნისი.გაზეთში„სახალხო
ფურცელი"(N21)ქვეყნდებავაჟას
წერილი„კრიტიკაბ.იპ.ვართაგავასი".

...ბ.ვართაგავასვერგაუგია,ვერ
მიმხვდარა,„სტუმარ-მასპინძელში"და
„გველის-მჭამელში"რაახალხურიდა
რააავტორისაგანშექმნილიდაამის
გამოამორმანაწარმოებმამოიტანაქვეშ
კრიტიკოსიდადღესნამდევერამდგარა
ფეხზე.იქნებამჩემმაგანმარტებამ
შეაძლებინოსფეხზედადგომადა
ღირსეულადმათიდაფასება.მასძალიან
გულითუნდაგაიგოს,როგორიწესი
მაქვსწერისა-ერთბაშადვსწერ,
თურამდენჯერმეგადავსწერერთხელ
დაწერილს,რაცხშირადშესწორებას
მოსდევს.უნდამოგახსენოთ,ძალიან
დიდნაკლადაცრომჩამეთვალოს,არც
ერთიჩემინაწარმოებიერთხელისმეტად
არგადაწერილაშავადდაწერილიდანდა
ნაკლებადმქონიაშემთხვევა,დაწერილი
ადგილებიშემესწორებინოს.წერის
დროსზოგიერთსნაწარმოებსრამდენიმე
ხნითშეუყენებივარ,ცოტარამეს,
ერთ-ორტაეპს,ზოგისასდასასრულს.
„სტუმარ-მასპინძელში",მაგალითად,
იმადგილმა,როცაქმარიჯოყოლა
ჰკითხავსცოლსაღაზას,ნამტირალევი
რადახარო,ამისგამოცოლ-ქმრის

June 26. The ‘Sakhalkho Phurtseli’ (Peo-
ple’s Newspaper) (#21) publishes Vazha’s 
letter “B. Ip. Vartagava’s Criticism”.

… B. Vartagava does not understand, 
does not realize which parts of the 
“Guest and Host” and the “Snake Eater” 
originate from the folklore and which 
ones are created by the author. That’s 
the reason for the critic not being able 
to recover from shock since he became 
familiar with these two works. Maybe my 
explanation will help him to get to his 
feet again and make it possible to value 
these writings in a worthy way. He is 
keen to find out which working style I 
pursue: I write everything at once or my 
works are created as a result of fre-
quent corrections and rewriting of the 
same things over and over. Even if this 
is considered to be a drawback, I have 
to inform you, that none of my works 
have been rewritten more than once and I 
experienced only a very few cases when 
I had to correct already written parts. 
Some of the works keep me reflecting 
about them during the working process, 
but this refers to one or two lines 
only, sometimes the endings as well. 
For example in the “Guest and Host” at 
the part where Jokhola asks his wife 
Aghaza about the reason for her cry-
ing, a dialogue that takes place between 
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ვახტანგ რაზიკაშვილი 
და ვაჟა-ფშაველა
ჩარგალი, 1914 წელი

Vakhtang Razikashvili 
and Vazha-Pshavela
Chargali, 1914
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ბაასმამთელიორითვეშემაჩერა.
ნამეტნავადიმადგილმაგამოიწვიაჩემში
სულიერირყევა,თურაპასუხიუნდა
მიეცაჯოყოლასცოლისთვის,როგორ
შეჰხვედრიყოაღაზასსიტყვებს,როცა
იგიეუბნებოდაზვიადაურზე:„ცრემლები
შემიწირიაიმშენისმეგობრისთვისაო".
„გველის-მჭამელის"დასასრულმაც
ერთთვემდეყოყმანშიჩამაგდო...

ვაჟა-ფშაველა

რომვისადილებდით,აუცილებლადუნდა
დაეძინა.მერეწამოდგებოდა,ცალკე
ჰქონდამიჩნეულიადგილი,დაჯდებოდა
დასწერდა,არავინაწუხებდა.მერე
დამიძახებდა,ძმაოსანდრო,მოდი,
წაგიკითხო,შენმაძმამრადაწერაო.
დახლილინუშიუყვარდა,იყიდდა
ხოლმე,ჩვენკიდევკახურიჩურჩხელები
მოგვივიდოდა,შევექცეოდითხოლმე
კითხვაშიდარომწაიკითხავდა,მეც
მოუწონებდიხოლმე,კარგია,კარგია
მეთქი;ისიციტყოდა-ეგრეიცისშენმა
ძმამაო...პირდაპირდაწერდახოლმე.
იმანიცოდა,რომგამოიძინებდა,მერე
დაიწყებდახოლმეწერას;ხშირადმინახია,
რომღამეწამოდგებოდახოლმედა
სწერდა.რომდაეწეროსდამერედაეხიოს
დაწერილი,ესარიცოდა...„დაჭრილი
არწივი"უყვარდაუფრო,პოემებიდან
„ბახტრიონი"და„სტუმარ-მასპინძელი".

სანდრორაზიკაშვილი/1936წელი

22აგვისტო.თიანეთისმაზრის
სასამართლოარჩევსვაჟასსაჩივარს
გუდარახელებისმიერმისიშენობის
დანგრევისშესახებ;ვაჟამსაქმემოიგო.

the spouses kept me away from finish-
ing the section for almost two months. 
It has caused me a lot of emotional 
distress. I did not know what Jokhola 
should respond to his wife, how should 
he react to Aghaza’s words concerning 
Zviadauri: “I have sacrificed my tears 
to your friend”. The ending of “Snake 
Eater” also made me hesitate for almost 
a month. 

Vazha-Pshavela

After dinner he would usually take a 
nap. Later, he would sit down at a spe-
cial place and start writing. No one 
would disturbing him. Then he would 
call me: “Brother Sandro, come, I will 
read to you what your brother wrote.” He 
loved crashed almonds, bought them and 
we would eat them along with Kakhe-
tian churchkhelas (traditional Georgian 
sweets) that were given to us by friends. 
After having read the piece I would 
praise him and say: That’s good! He would 
answer: That’s how your brother is… His 
writings were direct. He started writ-
ing after having taken a nap. I often 
even witnessed him getting up at night 
and working. He never destroyed his 
creations… Loved the “Wounded Eagle”. 
“Bakhtrioni” and “Guest and Host” were 
his favorite poems. 

Sandro Razikashvili / 1936

August 22. The Court of Tianeti Mazra 
hears Vazha’s complaint about the de-
struction of his property by Gudarakhi 
residents. Vazha won the case.

სანდრო რაზიკაშვილი და  
ვაჟა-ფშაველა
თბილისი, 1913 წელი
ფოტოგრაფი: გიორგი ნათიძე

Sandro Razikashvili and  
Vazha-Pshavela
Tbilisi, 1913
Photographer: Giorgi Natidze
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ვაჟა-ფშაველა
მხატვარი: აპოლონ ქუთათელაძე
1971 წელი 

გვ. 134-135. ვაჟა-ფშაველას 
გუდასტვირი

Vazha-Pshavela
Painter: Apollon Kutateladze
1971

Pg. 134-135. Vazha-Pshavela’s 
gudastviri (Georgian 
musical instrument)
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1915

8იანვარი.წერილსსწერს
სანდრორაზიკაშვილს,სთხოვს,
აცნობოსომისვითარება.

10იანვარი.წერილსსწერსივანე
ავალიშვილს„გველისმჭამელის"
გამოცემისთაობაზე.

8თებერვaლი.„სახალხოგაზეთში"
(N205)ქვეყნდებაცნობავაჟას
ავადმყოფობისშესახებ.

20თებერვალი.გაზეთში„სახალხო
ფურცელი"(N232)ქვეყნდებალექსი
„უკანასკნელისალამი"(აკაკისნეშტს).

1915

January 8. Writes a letter to Sandro 
Razikashvili and asks him to send in-
formation regarding the state of the war. 

January 10. Writes a letter to Ivane Av-
alishvili concerning publication of the 
“Snake Eater”.

February 8. The “People’s Newspaper” 
(#205) publishes news about Vazha’s 
sickness.

February 20. The ‘Sakhalkho Gazeti’ 
(People’s Newspaper) (#232) publishes the 
poem, “The Last Greeting” (to deceased 
Akaki).

March 15. Writes a letter to Mikheil 
Lobzhanidze in Tbilisi.

Brother Misho! You wrote me that Aka-
ki’s funeral was magnificent. I am quite 
sure it would have been this way, you 
don’t need to swear. We Georgians show 
a lot of talent at the funerals of our 
fellow members of society. However, we 
are not as good at valuing them during 
their lifetime. For example, the location 
of my grave has been determined, signed 
and fenced twenty years ago, but no one 
knows how and where I live during all 
this period. What should I say? Time 
and experience will make everything 
right again. I am not surprised at the 
behavior of the members of the politi-
cal group. What else can the poor ones 
do? How can they make their wrongdo-
ing well again if not through playing 
jesters?! With Ilia’s assassination, they 

ვაჟა-ფშაველა; 
ჩარგალი, 1914 წელი

ვაჟა-ფშაველას ჩანაწერი 
და ჩანახატი

Vazha-Pshavela
Chargali, 1914

Vazha-Pshavela’s  
writing and a sketch
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15მარტი.წერილსსწერსმიხეილ
ლობჟანიძესთბილისში.

ძმაომიშო!აკაკისდაკრძალვადიდებული
იყოვო,მწერ.დარწმუნებულივარ,
ფიციარაასაჭირო.ჩვენისმოღვაწეების
დამარხვაშიქართველებიდიდსნიჭსადა
უნარსვიჩენთ,ხოლოსიცოცხლისდროს
იმათდაფასებისუნარისარამოგახსენო;
ჩემთვის,მაგალითად,დასაკრძალავი
ალაგიოციწელიამასშემდეგ,რაც
აიჩინა,დაინიშნადაშემოიფარგლა,
ხოლოამოცისწლისგანმავლობაშისად,
როგორვცხოვრობ,არავინარიცის.
ასეა,რაგაეწყობა,ყველაფერსდროდა
გამოცდილებაუშველისდაგაასწორებს
მრუდადნაჩორგნსსაქმეს.დასელების
საქციელიროდიმაკვირვებს,სხვარა
დარჩენიათსაცოდავებს?მაშ,სხვითრით
გამოისყიდონთავისდანაშაულითუარა
ჯამბაზობით?!ილიასმოკვლითმაგათ
თავისითავი,თავისიმოძღვრებამოჰკლეს
დანუთუჰგონიათ,აკაკისპატივისცემით
დაიბრუნონკვალადსიცოცხლე?..

შენიპატივისმცემელივაჟა

assassinated their own teachings too. 
Did they think that respecting Akaki 
would bring their lives back?

Respectfully Yours, Vazha

March 17. Receives Shio Mghvimeli’s let-
ter from Tbilisi. He asks Vazha to par-
ticipate in children’s matinee.

Beginning of April. A sick Vazha trav-
els from Chargali to Tbilisi to seek 
medical treatment.

April 19. The ‘Sakhalkho Phurtseli’ 
(People’s Newpaper) publishes “An Open 
Letter in Response to B. Z. Chichinadze’s 
Letter” concerning Ivane Machabeli’s and 
Ilia Chavchavadze’s relationship. 

May 14. Travels to Gori to attend the 
wedding of his son Levan.
Vazha was a careless person. He did 
not like to dress up. He was dressed 
badly when he came to my wedding. I 
was a daughter of a poor man and when 
I saw him dressed like this I became 
even more scared… He did not come to 
the church during the ceremony. He has 
been sick recently and needed some rest. 
The church was decorated as people were 
expecting him. When he arrived from 
Tbilisi he wore all his old clothes. His 
sister-in-law told him: “Put on the new 
clothes”. But Vazha replied: “Eh, my sis-
ter-in-law… Haven’t you heard a Geor-
gian proverb that one will still recog-
nize a priest even if he is dressed in a 
mat?” Guests were very excited to meet 
him. They could not take their eyes from 
him and even asked him to read a poem. I 
think it was “Letter of a Soldier from 

ვაჟა-ფშაველას უბის წიგნაკი
1907-1914 წლები

გვ. 140-141. ვაჟა-ფშაველა შვილის 
ქორწილში; ვაჟას მარცხნივ – ლევან, 
მიხა და სანდრო რაზიკაშვილები, 
მარჯვნივ – ლევანის მეუღლე 
თამარ თვარელიძე, ჩოხით 
წამოწოლილი თედო რაზიკაშვილი 
გორი, 11 მაისი, 1915 წელი
ფოტოგრაფი: გიორგი ფურცელაძე

Vazha-Pshavela’s notebook
1907-1914

Pg. 140-141. Vazha-Pshaveli 
at the wedding of his son
Left to Vazha: Levan, Mikha and Sandro 
Razikashvili.  
On the right: Levan’s spouse 
Tamar Tvarelidze. Lying person 
in Chokha is Tedo Razikashvili
Gori, May 11, 1915
Photographer: Giorgi Purtseladze
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142ვაჟა-ფშაველას სამელნე Vazha-Pshavela’s writing set
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17მარტი.იღებსშიომღვიმელისწერილს
თბილისიდან;სთხოვსმისთვისგამართულ
საბავშოდილაშიმონაწილეობას.

აპრილისდასაწყისი.ავადმყოფი
ვაჟასამკურნალოდჩადის
ჩარგლიდანთბილისში.

19აპრილი.გაზეთში„სახალხო
ფურცელი"ივანემაჩაბლისადა
ილიაჭავჭავაძისურთიერთობის
შესახებქვეყნდება„ღიაწერილი
ბ.ზ.ჭიჭინაძისწერილისგამო".

14მაისი.იმყოფებაგორში
შვილის,ლევანისქორწილში.

ვაჟადაუდევარიკაციიყო.ჩაცმაარ
უყვარდა.ჩემსქორწილშიაცრომ
მოვიდა,ცუდათეცვა.ღარიბისშვილი
ვიყავდაისრომისეჩაცმულიდავინახე,
სულმთლადშემეშინდა...ჯვრისწერის
დროსვაჟაეკლესიაშიარწამოსულა.
ახალინაავადმყოფარიიყოდამოსვენება
ეჭივრებოდა.ეკლესიადიდიამბით
მოერთოთ,ვაჟა-ფშაველამოვაო,
ელოდებოდნენ.როცამოდიოდა,თურმე
ტფილისიდან,რაცძველიტანისამოსი
ჰქონდა,ისჩაიცვა.რძალმაუთხრა:
ახლებიჩაიცვიო;ეჰ!ჩემორძალო,ხომ
გაგიგონიაქართულიანდაზა:„მღვდელს
ჭილობშიიცნობენ"-ო.სტუმრები
დიდიაღტაცებითშეხვდნენ,სულიმას
უყურებდნენ,ლექსიცათქმევინეს.მემგონი,
„ფშაველიჯარისკაცისწერილიდედასთან"
წაიკითხა.კიდევსთხოვდნენდამაშინასე

Pshavi to His Mother”. They asked him 
to read the poems again and again and he 
responded: “Eh! My kid! It is much bet-
ter to have heard the name than to have 
seen the person”. He meant that he felt 
embarrassed because of his bad clothes, 
the fact that everyone admired him and 
waited for this exciting meeting but in 
reality his appearance did not have to 
anything special to offer. 

Tamar Tvarelidze / 1936

May 15. Receives a letter from the edi-
torial department of ‘Akhali Moambe’. 
Nino Kipiani and Ivane Eliashvili re-
quest him to work for the magazine.

May 23. At the initiative of the Society 
of Georgian Belles Lettres’, a celebra-
tion of Vazha’s evening takes place at 
the public theatre. It is followed by a 
dinner in the Ortachala Garden.

აჭარლებისთვის გადასაცემად 
ვაჟა-ფშაველას გაგზავნილი 
ფულის ქვითარი
18 მაისი, 1915 წელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი 

პირველ რიგში: თამარ თვარელიძე, 
ლუკა რაზიკაშვილი, სალომე 
თვარელიძე; მეორე რიგში: 
გრიგოლ თვარელიძე, ლევან 
და მიხა რაზიკაშვილები
1918 წელი

Vazha-Pshavela’s receipt, 
which was sent to Adjara
May 18, 1915
Georgian National Center 

of Manuscripts

The first row: Tamar 
Tvarelidze, Luka Razikashvili, 
Salome Tvarelidze 
The second row: Grigol Tvarelidze, 
Levan and Mikha Razikashvili
1918
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უპასუხა:„ეჰ!შვილო!სახელისჯობს
ნახვასა"-ო.ვითომისგულისხმობდა,
ცუდიტანსაცმელითრომიყო,მოერიდა,
ასეთიაღტაცებითმიყურებთდადამხვდით
დაისეთიკიარაფერივარგარეგნობითაო.

თამართვარელიძე;1936წელი

15მაისი.წერილსიღებს„ახალი
მოამბის"რედაქციიდან;ნინოყიფიანი
დაივანეელიაშვილისთხოვენ
ჟურნალშითანამშრომლობას.

23მაისი.ქართულისიტყვაკაზმული
საზოგადოებისინიციატივით,ვაჟას
უმართავენსაღამოსსახაზინოთეატრში
დავახშამსორთაჭალისბაღში.

რვასაათიჯერარიყო,რომ
თეატრშიტევააღარიყოდა
მრავალიპატივისმცემელიპოეტისა
გულდაწყვეტილიბრუნდებოდა
სახლში...სცენაზეშემოჰყავთთვით
მიზეზიდღესასწაულისავაჟა-ფშაველა,
რომლისგამოსვლასაცსაზოგადოება
გულისფანცქალითმოელოდა...
ასტყდადაუსვენებელიტაში,როცა
აღფრთოვანებულისაზოგადოება
დამშვიდდა,ვაჟა-ფშაველამწაიკითხა
რამდენიმეთავისილექსი.პოეტის
დეკლამაციამყოველსმოლოდინს
გადააჭარბადახალხიუფრომეტს
აღფრთოვანებაშიმოიყვანა.დასასრულ,
გრიგოლრცხილაძემპოეტსსიტყვა-
კაზმულსაზოგადოებისსახელითდაფნის
გვირგვინიმიართვაზედწარწერით:
„ქართველპოეზიისარწივს".

სახალხოფურცელი,N290,1915

Long before eight o’clock, the thea-
tre was already packed and numer-
ous respected poets had to return home 
heartbroken… the floor was given to 
the cause of the celebration – Vazha-
Pshavela. Members of the society had 
been thrilled while waiting for this 
moment… They applauded endlessly and 
when the public calmed down, Vazha-
Pshavela read a couple of his poems. The 
poet’s presentation went beyond all ex-
pectations and added even more emotions 
to the excitement of the public. At the 
very end, Grigol Rzkhiladze presented 
the poet with a laurel wreath in the 
name of the Society of Georgian Belles 
Lettres. The line on the wreath read: “To 
the Eagle of Georgian Poetry”.

‘Sakhalkho Phurtseli’ (People’s 
Newpaper), #290, 1915

May 19. Vazha does not feel well after 
return from the dinner. 

Prior to June 5. Sick Vazha stays at 
Sandro Razikashvili’s apartment.

June 5. Doctor Grigol Mukhadze extracts 
water from his body.

ვაჟა-ფშაველას წერილი ოჯახს
11 ივნისი, 1915 წელი

ვაჟა-ფშაველას იუბილე
მხატვარი: სანდრო შანშიაშვილი
საქართველო, N31, 
28 ივნისი, 1915

Vazha-Pshavela’s letter 
to his family; Tbilisi, June 11, 1915

Vazha-Pshavela’s anniversary
Painter: Sandro Shanshiashvili
‘Sakartvelo’ (Georgia), 
#31, June 28, 1915
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ვაჟა-ფშაველა
მხატვარი: გრიგოლ ჩირინაშვილი
1987 წელი

Vazha-Pshavela
Painter: Grigol Chirinashvili
1987
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ვაჟა-ფშაველა
მხატვარი: ტიტე შეყილაძე; 1987 წელი

Vazha-Pshavela
Painter: Tite Shekiladze; 1987
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24მაისი.ვახშმიდანდაბრუნებული
თავსცუდადგრძნობს.

5ივნისამდე.ავადმყოფივაჟაწევს
სანდრორაზიკაშვილისბინაში.

5ივნისი.ექიმიგრიგოლმუხაძე
გვერდიდანუღებსწყალს.

ჩემოჯალაფნო,
ამასწინადწერილიგამოგიგზავნეთ
დაარვიცი,მოგივიდათთუარა.მე
დიდიავადობადამწუხარებაგამოვიარე,
ხოლოდღეს-დღეობითკარგადავარ,
მაგრამექიმებიწამოსვლისნებასარ
მაძლევენ.ამწერილსნიკოსვატანდა
ყველაფერსდაწვრილებითგიამბობსთ.
პეტრესსაქმეგავაკეთეაქ,ქალაქშიდა
იმედია,დუშეთშიაცგაკეთდებოდა.ასე
რომამბიჭსისევდუშეთშიდასტოვებენ.
მეამცხრა-ათდღეზეგავჩნდებიმანდა.
თქვენიცით,მანდაურობასროგორც
შაინახავთდაგაუფთხილდებით.თამარ,
სათიბეებსუფთხილდით.თვალიუნდა
დაავლოთჩქარ-ჩქარა,თოროხომ
იცითეხლანდელიხალხისამბავი.
წისქვილიმაშინებდა,იქნებაწყალმა
წაიღო,დანიკომმითხრაბეკურმა
გაამაგრაო,აბაშანაყარიდამოურავი
მაგისთანაუნდა!რომოვალერთიდიდი
მენდალიმოუტანოწადი-მოდისა.

მარადისთქვენიერთგულივაჟა
1915წ.11-თიბათვეს

My family members, 
I sent you a letter some time ago, 
though I am not sure if you received 
it or not. I have been through a lot of 
sickness and tribulations recently. I am 
well at the moment but doctors do not 
allow me to leave yet. I am sending this 
letter with Niko who will tell you more 
in detail. I am through with Petre’s af-
fairs in the town and hoped it would 
have been possible to resolve them in 
Dusheti as well. So the guy will stay 
in Dusheti.
I will be back in about 9-10 days. You 
know how to take care of the place. 
Tamar, please take care of the grass-
land. You have to check it from time to 
time. You know how people are nowa-
days. I was worried about the mill as I 
thought that it may have been destroyed 
by water, but Niko told me that Bekuri 
did some reinforcement works on it. This 
is how a manager should be! I will have 
to bring him a big medal for all the 
trouble he has been through.

Forever and truly yours, Vazha
1915, June 11

ვაჟა-ფშაველას ტემპერატურის  
გრაფიკი; ივნისი, 1915 წელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

სანდრო შანშიაშვილის 
წერილი ვაჟა-ფშაველას
22 ივნისი, 1915 წელი
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი

Graph of Vazha-Pshavela’s 
fever; June, 1915
Georgian National Center 

of Manuscripts

Sandro Shanshiashvili’s 
letter to Vazha-Pshavela
June 22, 1915
Georgian National Center 

of Manuscripts
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ვაჟა-ფშაველა
მხატვარი: კირილ ზდანევიჩი
1922, ივლისი
„ბახტრიონის” რედაქცია

Vazha-Pshavela
Painter: Kiril Zdanevich
1922, July. 
Editorial office “Bakhtrioni”
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ვაჟა-ფშაველას ლამპა

გვ. 156-157. ვაჟა-ფშაველა 
საავადმყოფოში
მხატვარი: გრიგოლ ჯაფარიძე

Vazha-Pshavela’s lamp

Pg. 156-157. Sick Poet
Painter: Grigol Japaridze
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15ივნისი.ვაჟაგადაჰყავთწმინდანინოს
სახელობისლაზარეთში;დათმობილიაქვს
ერთიოთახიოფიცერთაგანყოფილებაში.

17ივნისი.კონსილიუმმა,სპირიდონ
ვირსალაძის,ივანეგომართელის,
გრიგოლმუხაძის,ვლადიმერმახვილაძის
შემადგენლობით,დაასკვნა,რომვაჟას
მარჯვენაგვერდშიწყალიკვლავ
ჩაუდგა;ორდღეშიუნდაგადაწყვიტონ,
ოპერაციისსაშუალებითგამოდევნონ
წყალითუმკურნალობით.

19ივნისი.კონსილიუმმადაადგინა
მარჯვენაგვერდისსველიპლევრიტი,
ღვიძლსადათირკმელებშიქრონიკული
ცვლილებები,დიდისისხლნაკლულობა,
ორგანიზმისსისუსტე;სითხესარიღებენ.

22ივნისი.წერილსიღებსსანდრო
შანშიაშვილისგან,რომგაზეთის
„საქართველო"სარედაქციოკოლეგიამ
მხატვარვალერიანსიდამონ-ერისთავს
მიანდოგაზეთისთვისვაჟასსურათის
დახატვა;სთხოვსნებართვას.

6ივლისი.გრიგოლმუხაძევაჟას
მარჯვენაგვერდიდანუღებსწყალს.
ექიმებისდასკვნით,ავადმყოფს
წყლისგამოშვებააღარდასჭირდება;
ლაზარეთშიორიკვირითდარჩება
დაშემდეგგაიგზავნებააგარაკზე.

June 15. Vazha is transferred to the 
Infirmary of St. Nino, where he is given 
one room in the section of officers. 

June 17. A board of doctors including 
Spiridon Virsaladze, Ivane Gomarteli, Gr-
igol Mukhadze, Vladimer Makhviladze con-
cluded that Vazha had water in his right 
part of the body. They have two days to 
decide should they operate on him or find 
another way to get rid of the water. 

June 19. A board of doctors establishes 
a diagnosis of wet pleuritis of the 
right side, chronic changes in the liver 
and kidneys, a severe form of anaemia, 
and weakness of the organism. They de-
cided not to extract water.

June 22. Vazha receives a letter from 
Sandro Shanshiashvili. He informs him 
that the entrusted painter Valerian 
Sidamon-Eristavi to draw Vazha’s por-
trait and asks for permission.

July 6. Grigol Mukhadze extracts water 
from the side of Vazhas’ body. According 
to the doctors, the same procedure will 
not be repeated any more. Vazha will 
stay in the infirmary for two weeks and 
later be sent to a summer house. 

July 26. Doctors send a man to rent a 
house in Surami.

July 27, 3pm. Vazha asks the nurse, Aniko 
Kobiashvili, about time and tells her he is 
surprised that he made it to 3pm as he feels 
that this is the last hour of his life.

ვაჟა-ფშაველა საავადმყოფოში
მხატვარი: ვალერიან 
სიდამონ-ერისთავი
22 ივნისი, 1915 წელი
საქართველო, №31, 28 
ივნისი, 1915 წელი

ვაჟა-ფშაველა და მოწყალების დები 
– ნინო ანდრონიკაშვილი-ლაზარევა, 
ნინო ვაშაკიძე-ციციშვილი, ლელი 
მაყაშვილი-პრეობრაჟენსკაია, 
ანიკო კობიაშვილი
წმინდა ნინოს სახელობის 
ლაზარეთი, თბილისი, 1915 წელი
ფოტოგრაფი: ევტიხ ჟვანია  

Sick Poet; Painter: Valerian 
Sidamon-Eristavi
June 22, 1915
‘Sakartvelo’ (Georgia), 
#31, June 28, 1915

Vazha-Pshavela and nurses:  
Nino Andronikashvili-Lazareva,  
Nino Vashakidze-Tsitsishvili, Leli 
Makashvili-Preobrazhenskaya, 
Aniko Kobiashvili
Infirmary of St. Nino, Tbilisi, 1915
Photographer: Evtikh Zhvania
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26ივლისი.ექიმებიგზავნიანკაცს
სურამშიბინისდასაქირავებლად.

27ივლისი,3საათი.მოწყალების
დას,ანიკოკობიაშვილსსაათს
ეკითხებადაეუბნება,მიკვირს,სამ
საათამდეროგორვიცოცხლე,იმას
ვგრძნობ,რომესსამისაათიჩემი
სიცოცხლისუკანასკნელისაათიაო.

27ივლისი,7საათი.
ვაჟაგარდაიცვალა.

ისეგამოესალმავაჟასიცოცხლეს,
რომარავისარაფერიგაუგია.ძმა,
სანდრორაზიკაშვილი,რომელიც
ფოსტა-ტელეგრაფშიმსახურობდა,
ქართულიგიმნაზიიდანორნაბიჯზე
იდგა.იმასაცკივერშეატყობინესძმის
ვერცშეწუხებადავერცსიკვდილის
პირზედგომა.ერთითუორისაათით
ადრეკისრულგონებაზემყოფვაჟას
ეთქვა:„საწოლიმიაბრუნეთდაპირი
მამადავითისმთისაკენმიყავით,რომ
მთასვუცქიროო".შემდეგმოეთხოვა
მწვანებალახიდახისფოთლები,
გაეშლევინებინაწინძირსდაზედ
დაწოლილიყო.ბალახსადაფოთლებს
გარშემოიბურავდადაყნოსავდათურმე.
ვაჟა-ფშაველასამაყსადაძლიერ
სულსსიკვდილისაარაფერისჯეროდა,
იმდენადუშიშარიდაგაუტეხავიიყო.მე
ჩემიკარგადგახდომისნიშანიმაქვსო,
იტყოდახოლმევაჟა,როცაჩემი
ბარომეტრითავსაიწევს,მეციმწუთში
წამოვდგებიდამთისაკენმოვქუსლავო.

შიომღვიმელი,ვაჟაფშაველა

28ივლისი.ვაჟასცხედარილაზარეთიდან
ქაშვეთისეკლესიაშიგადაასვენეს.

ვაჟა-ფშაველას გადასვენება 
დიდუბიდან მთაწმინდის პანთეონში
ილო მოსაშვილი, ნინო ტაბიძე, 
აკაკი თათარაშვილი, სიმონ 
ჩიქოვანი, მიკოლა ბაჟანი, გრიგოლ 
ცეცხლაძე, ლევან ასათიანი, 
პაოლო იაშვილი, გიორგი 
ლეონიძე, კარლო კალაძე 
16 ოქტომბერი, 1935 წელი 
ფოტოგრაფი: ნიკოლოზ არჩვაძე
ლუარსაბ ბოცვაძის წერილი 
„ნაკადულის“ რედაქციას
28 ივლისი, 1915 წელი
საქართველოს ეროვნული არქივი

ვაჟა-ფშაველას ნივთების სია
27 ივლისი, 1915 წელი
საქართველოს ეროვნული არქივი

Vazha-Pshavela’s body is 
transferred from Didube to 
Mtatsminda Pantheon
Ilo Mosashvili, Nino Makashvili-
Tabidze, Akaki Tatarashvili, 
Simon Chikovani, Mikola Bazan, 
Grigol Tsetskhladze, Levan 
Asathiani, Paolo Iashvili, Giorgi 
Leonidze, Karlo Kaladze
October 16, 1935
Photographer: Nikoloz Archvadze
Luarsab Botsvadze’s letter to the 
editorial board of “Nakaduli”
July 28, 1915
National Archives of Georgia

List of Vazha-Pshavela’s belongings
July 27, 1915
National Archives of Georgia

July 27, 7pm. Vazha dies.

When Vazha died no one knew about that. 
His brother Sandro Razikashvili, who 
worked at the post office, lived just two 
steps away from the Georgian gymnasium. 
Even he was not informed about the coming 
end of his brother. One or two hours before 
the death, Vazha who was fully conscious 
and asked the nurses to turn his bed to 
allow him to be able to see the mountain 
of Mamadaviti. Later he asked for green 
grass and tree leaves and requested the 
doctors unfold them in front of him on the 
floor and to put him on them. He tried to 
cover himself with the leaves and grass 
and smelled them. Fearless and unbreak-
able, Vazha-Pshavela’s proud and strong 
soul did not believe in death. He used to 
say: “I have received a sign of getting 
better. As soon as my line on the thermom-
eter rises, I will get up at that instant 
and head to the mountains”.

Shio Mgvimeli, Vazha-Pshavela
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დილისრვასაათისთვისვაკეზე,
წმინდანინოსსახელობისქართულ
ლაზარეთშიშეიკრიბნენთაყვანისმცემელნი
განსვენებულპოეტისა...დიდიდა
ფართოოთახი,სადაცესვენაგაციებული
გვამისაქართველოსდიდისშვილისა,
რაღაცუხმოდაგულშემზარავუდაბნოს
წააგავდა.ცხედარიესვენასარეცელშიდა
ზემოდანგადაფარებულიიყო.ერთის
შეხედვით,არცკიეტყობოდა,თუიქ
ესვენავინმე,რადგანაცხანგრძლივ
ავადმყოფობისაგანდალეულისხეული
თითქოსგანუშორებლადშეერთებოდა
ძვირფასსარეცელს...გულჩათუთქულმა
დამსწრეებმასრულრვასაათზეგამოასვენეს
ლაზარეთიდანდაწყნეთისქუჩითდა
გოლოვინისპროსპექტითცხრასაათისათვის
ქვაშვეთისწმინდაგიორგისეკლესიაში
მოასვენეს.პატარახანსშემდეგმოქანდაკე
იაკობნიკოლაძემნიღაბიგადაიღო.

სახალხოფურცელი,N345,1915წელი

2აგვისტო,დილის8საათი.ეკატერინე
გაბაშვილიამკობსვაჟასკუბოს
დაფნისგვირგვინით-„ქართველ
ერისაგანვაჟა-ფშაველას".

2აგვისტო,12-დან2საათამდე.ვაჟას
ცხედარსმიასვენებენგოლოვინის
პროსპექტით,ვერისხიდითადა
მიხეილისქუჩითდიდუბეში.

2აგვიტო,3საათი.ვაჟა
დაკრძალესდიდუბისპანთეონში.

1935

16ოქტომბერი.გარდაცვალების
20წლისთავზევაჟადიდუბიდან
მთაწმინდისპანთეონშიგადაასვენეს.

July 28. Vazha’s body is transferred 
from the infirmary to the Kashveti 
Church.

At eight o’clock in the morning, admir-
ers of the deceased poet gathered in 
Vake at the Georgian Infirmary of St. 
Nino… The large and wide room, where 
the body of the great son of Georgia 
was kept resembled a mute and horrible 
desert. The covered body lay on the bed 
and at first it was hard to distinguish 
if there was anything there at all. As 
a result of a long illness the body had 
almost become an inseparable part of the 
bed itself.
Heartbroken people carried him out from 
the infirmary at exactly eight o’clock. 
It was almost nine when they arrived 
at the Kashveti Church of St. George 
through Tskneti Street and Golovin 
Avenue. Some time later, sculptor Iakob 
Nikoladze made Vazha-Pshavela’s mask.

‘Sakhalkho Gazeti’ (People’s Newspaper), 
#345, 1915

August 2, 8am. Ekaterine Gabashvili 
decorates Vazha’s coffin with the lau-
rel wreath bearing the words “To Vazha-
Pshavela from the Georgian People”.

August 2, between 12 and 2pm. Vazha is 
carried out to Didube through Golovin 
avenue, Vere Bridge and Mikheil street.

August 2, 3pm. Vazha is buried in the 
Didube Pantheon.

1935

October 16. On the 20th anniversary of 
his death Vazha’s body is transferred 
from the Didube Pantheon to Mtatsminda.

ვაჟა-ფშაველას ნიღაბი
მოქანდაკე: იაკობ ნიკოლაძე
28 ივლისი, 1915 წელი

სამგლოვიარო ბაფთები
27 ივლისი, 1915 წელი 

 
Vazha-Pshavela’s mask
Sculptor: Iakob Nikoladze
July 28, 1915

Funeral ribbons
July 27, 1915
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