
გამოჩენილ ადამიანთა 
 
  
გამონათქვამები  
 
 
,,ვეფხისტყაოსანზე“ 



• ნოდარ დუმბაძე 
       
,,მე არ მახსოვს, რამდენი წლისას 
მიკითხავდა დედა ,,ვეფხისტყაოსანს’’, ან 
ოდესმე ეთქვას ჩემთვის, ეს ადგილი 
ზეპირად ისწავლეო. მე მახსოვს მხოლოდ 
ის, რომ მაშინ კითხვა არ ვიცოდი და ეს 
უზარმაზარი წიგნი, ,,ვეფხისტყაოსანი’’ რომ 
ერქვა, მხოლოდ ლამაზი, ფერად – 
ფერადი სურათებით გაწყობილი ყუთი იყო 
ჩემთვის, რომლიდანაც დედაჩემი 
ცისარტყელასავით ჭრელ, ლამაზ 
სიზმრებსა და ძილისმომგვრელ სიმღერებს 
ალაგებდა, მიწყობდა სასთუმალს და 
ალბათ ისევ დედის გამოა, რომ ეს ლამაზი 
უკვდავი წიგნი დღემდე მიდევს სასთუმალს, 
როგორც: 
ავადმყოფს _ წამალი, ხეიბარს _ ყავარჯენი, 
მეომარს _ იარაღი და მწერალს ქართული 
სიტყვის თვალმარგალიტით სავსე, 
აუწონელი საუნჯე და სალარო.“ 

 



აკაკი წერეთელი: 

 

 

,,ჩვენ რუსთაველის სახელი 
მეტის-მეტად დიდ სახელად 
მიგვაჩნია და მოგვიტევონ, 
რომ მის სახელს და დიდებას 
ადვილად ვერავის 
დავუთმობთ.“ 

 



არტურ ლაესტი: 

 

 

,,ძველია პოეტური თხზულება ვეფხისტყაოსანი, ის იცოცხლებს 
მარად, როგორც უკვდავი ძეგლი საქართველოს ცხოვრებისა, 
როგორც სარკე, რუსთველის დროინდელი ქართველების 
მსოფლმხედველობისა და ზნეობისა, როგორ კულტურულ 
მისწრაფებათა შთაგონების წყარო.” 

 



კონსტანტინე ბალმონტი: 

 

„როგროც ჰომეროსი არის 
ელადა, დანტე - იტალია, 
შექსპირი- ინგლისი, 
სერვანტესი - ესპანეთი, ისე 
რუსთაველი საქართველოა.“ 

 



რენე ლაფონი: 

 

“,,ვეფხისტყაოსანი“ აინტერესებს 
არა მარტო ქართველებსა და 
ქართული ენისა და 
ლიტერატურის სპეციალისტებს, 
არამედ ყველას, ვინც 
შეისწავლის ან უბრალოდ ვისაც 
უყვარს ევროპისა და ახლო თუ 
შუა აღმოსავლეთის შუა 
საუკუნეთა ლიტერატურა.” 

 



,,ვეფხისტყაოსანი“ გამოირჩევა ცნობილი 
მხატვრების მიერ შესრულებული 

ილუსტრაციებით 



 

 

 

 

 

 

ერთ-ერთი პირველი ილუსტრაციის ავტორია მამუკა 
თავაქალაშვილი: 







უნგრელი მხატვარი მიხაი ზიჩი (1827-1906) 
ცნობილ ტილოებთან ერთად ასურათებდა 
წიგნებს. 1881წელს ზიჩი თბილისში ჩამოვიდა 
და ინტელიგენციის თხოვნით დაიწყო 
"ვეფხიტყაოსნის" ილუსტრაციებზე მუშაობა. 
შეუკვეთეს 14 სურათი, მან შექმნა 34. 
გამოცემისთვის შეირჩა 27. 





პოემისთვის ილუსტრაციები შეადგინა 
ცნობილმა ქართველმა მხატვარმა ლადო 

გუდიაშვილმაც. მან ილუსტრაციები 
შეასრულა 1963 წელს გამოცემული 
საიუბილეო"ვეფხისტყაოსნისთვის". 







1937 წელს "ვეფხისტყაოსნის" საიუბილეო 
გამოცემისთვის შექმნა ილუსტრაციები სერგო 

ქობულაძემაც. 







თამარ აბაკელიამ 1930 წელს დაასურათა 
"ვეფხისტყაოსანი". 





„ვეფხისტყაოსნის“ ილუსტრაციები ეკუთვნის 
ირაკლი თოიძესაც. მის მიერ დასურათებული 

პოემა 1937 წელს გამოიცა. 







ფერმწერმა ლევან ცუცქირიძემ ილუსტრაციები 
1960-იანი წლების შუა ხანებში შექმნა 





ერთ-ერთი ბოლო ილუსტრაციის ავტოარია 
ქართველი მხატვარი რუსუდან ფეტვიაშვილი. 

მან სულ 31 სურათი შეასრულა და მათზე 
მუშაობა 2011 წელს დაასრულა. 









,,ვეფხისტყაოსნის“ ხელნაწერები 



ვეფხისტყაოსანი, 
გამოცემული გიორგი 

ქართველიშვილის 
მიერ, მიხაი ზიჩის 

ილუსტრაციებით, 1888 
წ. მიხაი ზიჩის 

ილუსტრაციებით 



გიორგი XI-ისთვის  
გადაწერილი 

ვეფხისტყაოსანი 



1712 წ. 
გამოცემული 

,,ვეფხისტყაოსნის“ 
თავფურცელი 



,,ვეფხისტყაოსნის“ მე-17 
საუკუნით 

დათარიღებული 
ხელნაწერის გვერდი 



,,ვეფხისტყაოსანი“ 56 ენაზეა ნათარგმნი 



 

 

 

 

 

 

მადლობთ ყურადღებისთვის! 


