


კონფერენციის რეგლამენტი: 

მოხსენება – 15 წუთი, 

მსჯელობა – 5 წუთი. 

კონფერენციაში მონაწილეობის ფორმატი: მოხსენება 

სამუშაო ენა – ქართული 



კონფერენციის საორგანიზაციო კომიტეტი:
თამარ შარაბიძე – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი;
ლადო მინაშვილი – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი;
ეკა ვარდოშვილი – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი;
ლევან ბებურიშვილი – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის ასოც. პროფესორი;
ანა დოლიძე – ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო

უნივერსიტეტის მოწვეული პედაგოგი;
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21 დეკემბერი 

11.00 

კ ო ნ ფ ე რ ე ნ ც ი ი ს  გ ა ხ ს ნ ა  

(ზუმის აიდი 918 712 7946) 

მისალმება – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი, 

პროფესორი – ნანა გაფრინდაშვილი 

11.10 _ 13.30 

I სხდომა 

(ზუმის აიდი 918 712 7946) 

 სხდომის თავმჯდომარე – ასოცირებული პროფესორი თამარ შარაბიძე 

თამარ შარაბიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ბარათაშვილის პორტრეტი 

მაია ჯალიაშვილი 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების კონტექსტები 

ნანა გაფრინდაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
პოემა ავთანდილზე („ვეფხისტყაოსნის“ ერთი რეცეფციის გამო) 

რუსუდან ნიშნიანიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ნიკოლოზ ბარათაშვილი – სამანს იქით... 

ნანა გონჯილაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ნ. ბარათაშვილის „მერანის“ „გზა უვალის“ გააზრებისათვის 

ლადო მინაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ილია ჭავჭავაძე და ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიის კვლევის 

ზოგიერთი ასპექტი 
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ანა დოლიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სიზმარი და ოცნება ბარათაშვილის პოეტურ ფანტაზიაში 

 
 

13.30 – 16.00 

II სხდომა 

(ზუმის აიდი 918 712 7946) 

 

სხდომის თავმჯდომარე – ასოცირებული პროფესორი ეკა ვარდოშვილი 

 

 

მარიამ ფილინა 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,მერანი“ და ადამ მიცკევიჩის ,,ფარისი“ - 

პარალელები 

 

ეკა ვარდოშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
გრიგოლ ორბელიანის ერთი ლექსის გაგებისათვის 

 

თამაზ ვასაძე 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 
ბარათაშვილი და რომანტიზმის ესთეტიკური თეორიის პრინციპები 

 

მაია ჯალიაშვილი 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 
ბარათაშვილი და კირკეგორი 

 

ხათუნა კალანდარიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ილია ჭავჭავაძისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებითი 

მიმართების საკითხისათვის 

 

მაია ცერცვაძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  
ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილების პოეტური სინტაქსის 

საკითხები 
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16.00 – 18.30 

III სხდომა 

(ზუმის აიდი 918 712 7946) 

სხდომის თავმჯდომარე – ასისტენტი პროფესორი ლევან ბებურიშვილი 

ლევან ბებურიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ლიტერატურული ენის საკითხი XIX საუკუნის 50-იანი წლების 

ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში 

ნინო პოპიაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ქართული ლიტერატურის განვითარების ევროპული და აღმოსავლუ-

რი ვექტორები: რომანტიზმი 

მაია იანთბერიძე 
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი
ყოფიერებისა და ბედისწერის წინააღმდეგ ბრძოლა ბრძოლისათვის 

(ვაჟა-ფშაველა, ნიკოლოზ ბარათაშვილი) 

გია არგანაშვილი 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი
ნაპოლეონის სახე ქართული ტრადიციული აზროვნების შუქზე 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსში „ნაპოლეონ“ 

ანა ახობაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
ეპისტოლური კომუნიკაციის სპეფიციკა ბარათაშვილის ეპოქის 

მიხედვით 
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16.00 – 18.30 

IV სხდომა 

(ზუმის აიდი 94197086517 ) 

 

სხდომის თავმჯდომარე – ასოცირებული პროფესორი სოფიო მუჯირი 

 

 

სოფიო მუჯირი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების ქართულად 

გადმოტანის საკითხი 

 

ნინო წერეთელი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ლიტერატურულ-არტისტული კაფეების ისტორიიდან  

(მეოცე საუკუნის 10-იანი წლები) 

 

ეკატერინე ნავროზაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
სანდრო შანშიაშვილის ლირიკული პოემა „სულამიტ“ 

 

ხათუნა ბასილაშვილი 
კავკასიის უნივერსიტეტი  
ეზრა პაუნდის ლექსის „მეტროს სადგური“ ქართული თარგმანები 

 

მერი სამაკაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
ტედ ჰიუზის ლექსის ,,გამოუსწორებელი რელიგიური შეცდომა’’  

ორიგინალისა და თარგმანის შეპირისპირებითი ანალიზი 
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თ ე ზ ი ს ე ბ ი

გია არგანაშვილი 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ნაპოლეონის სახე ქართული ტრადიციული აზროვნების შუქზე 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ლექსში „ნაპოლეონ“ 

თემა, რომელიც ბაირონის, პუშკინის, გოეთეს, ტოლსტოის, ბარა-

თაშვილის შემოქმედებას ერთმანეთთან აკავშირებს, საფრანგეთის 

დიდი სამხედო და პოლიტიკური მოღვაწის, ნაპოლეონ ბონაპარტეს სა-

ხელს უკავშირდება. დღეს, მისი ცხოვრებიდან ორასი წლის შემდეგ, სუ-

ლაც არ გვიკვირს, რომ ამ დიდმა მწერლებმა თვალი ვერ აარიდეს მის 

თავბრუდამხვევ კარიერას, მის გავლენას იმდროინდელ ეპოქაზე, რო-

მელმაც არა მხოლოდ ევროპის, არამედ მთელი მსოფლიოს ბედი შეც-

ვალა. 

 დიდი გერმანელი მწერალი, მოაზროვნე და საზოგადო მოღვაწე 

იოჰან ვოლფანგ გოეთე ცდილობდა ამ კორსიკელი გენიის საიდუმლო 

მომავალი თაობებისთვისაც აეხსნა, როდესაც ის მასზე წერდა: „მთელი 

მისი ცხოვრება იყო სვლა ნახევრად ღმერთისა ბრძოლიდან ბრძო-

ლამდე, გამარჯვებიდან გამარჯვებამდე“. კითხულობ ამ სიტყვებს და 

გეჩვენება, რომ ჰომეროსის ეპოქის რომელიღაც აედი ანტიკური ხანის 

რომელიმე ნახევრადღმერთის გმირობაზე მოგვითხრობს, სინამდვი-

ლეში კი მეთვრამეტე და მეცხრამეტე საუკუნის მიჯნაზე რაციონალური 

აზროვნებით განთქმული ქვეყნის საუკეთესო მწერალი და მოაზროვნე 

ასე თავისი ქვეყნის დამპრობელს, საფრანგეთის პირველ კონსულს და 

თვითგამოცხადებულ იმპერატორს ახასათებს. 

 დასაწყისში მე ყველა დროისა და ყველა ქვეყნის რამდენიმე გე-

ნიოსის სახელი ჩამოვთვალე, რომლებიც ასობით სხვა მწერალთან, 

ფილოსოფოსთან, მოაზროვნესთან ერთად ათეულობითი წლების გა-

მავლობაში ცდილობდა ნაპოლეონ ბონაპარტეს პიროვნულ ხასიათში 

წვდომას, მისი პორტრეტის შექმნას. ამისთვის ზოგი მას ნახევრადღ-

მერთად ხატავდა, ზოგი ტირანად გვაცნობდა, ზოგი ღირსეულ მტრად 

თვლიდა, ზოგს უბრალოდ დიდ პიროვნებად მიაჩნდა. თუმცა, როგორც 

ასეთ დროს ხდება ხოლმე, როცა ადამიანები მონუმენტური ფიგურის 

ასლის შექმნას, ან რაიმე სტიქიურ მოვლენის აღწერას ცდილობენ და 

ასეთ დროს, თავიანთი პორტრეტის კონტურებს ხედავენ და აღწერენ. 
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 ასეა ამ შემთხვევაშიც. ლექსში „ნაპოლეონ“ ნიკოლოზ ბარათაშ-

ვილი ნაპოლეონის ხასიათს გვიხატავს და ამ დროს ის უფრო მეტს სა-

კუთარ თავზე, საკუთარ ღირებულებებსა და იმ ტრადიციულ აზროვნე-

ბაზე გვიყვება, რომელშიც ის ცხოვრობდა და რომელსაც მისი დიდი შე-

მოქმედება ეყრდნობოდა. 

 

 

 

ანა ახობაძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ეპისტოლური კომუნიკაციის სპეფიციკა ბარათაშვილის ეპოქის 

მიხედვით 
 

 კომუნიკაცია ფართო გაგებით გულისხმობს ინფორმაციის გაც-

ვლას ინდივიდებს შორის სიმბოლოთა საერთო სისტემის საშუალებით; 

უფრო ზუსტად კი, ადამიანებს შორის ვერბალური (სიტყვიერი) და არა-

ვერბალური სიმბოლოების საშუალებით აზრების, გრძნობების, დამო-

კიდებულებებისა და იდეების ურთიერთგაცვლას. ადამიანთა საზოგა-

დოებაში კომუნიკაცია ხორციელდება ინდივიდებს, ორგანიზაციებს, 

საზოგადოებებს, კულტურებს შორის. ადამიანებს შორის იგი ხორციელ-

დება ნიშნობრივი წარმონაქმნების (შეტყობინებათა) გაცვლის მეშვეო-

ბით, რომლებშიც განივთებულია ცოდნა, აზრები, ღირებულებითი ურ-

თიერთობები და ა.შ. 

კომუნიკაცია შეიძლება განხორციელდეს ვერბალური ან არავერ-

ბალური მეთოდებით. ვერბალური კომუნიკაცია გულისხმობს სიტყვე-

ბის საშუალებით ინფორმაციის გადაცემას. ის არის წერილობითი ან 

ზეპირი. წერილობით კომუნიკაციაში განსაკუთრებული ადგილი უჭი-

რავს ეპისტოლურ ჟანრს. ტიპის მიხედვით ის შეიძლება იყოს ინტერ-

პერსონალური ან ოფიციალურ-საქმიანი. 

XIX საუკუნის ქართული ლიტერატურა მდიდარია ქართველ მწე-

რალთა ინტერპერსონალური ეპისტოლული ნიმუშებით. წერილებში შე-

მორჩენილია ქართველი ისტორიული პიროვნებების დიალოგები, რომ-

ლებიც აუცილებლად უნდა იყოს გამოყენებული ამ ადამიანების ფსი-

ქოლოგიური პორტრეტების შექმნისას. ამიტომ თითოეული წერილის 

კვლევა და სხვადასხვა რაკურსით დანახვა დაუსრულებელი პროცესია. 

ასევე ძალზე საინტერესოა ოფიციალურ-საქმიანი წერილების კვლე-

ვაც. მათში წარმოჩნდება ის ფაქტები, რომელთა ანალიზი წარმოაჩენს 
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როგორც კონკრეტული პიროვნების ცხოვრების დეტალებს, ასევე - ეპო-

ქისათვის დამახასიათებელ მოვლენებს.  

მიუხედავად იმისა, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი ბარა-

თები რაოდენობრივად ბევრად ჩამოუვარდება მე–19 საუკუნის სხვა 

მწერლების მრავალფეროვან ეპისტოლურ მემკვიდრეობას, ისინი არ 

კარგავენ დიდ მნიშვნელობას პოეტის ცხოვრებისა და მისი პიროვნე-

ბის შესასწავლად. ეპისტოლარული ნაწერები რომანტიკოსი პოეტის-

თვის იყო ურთიერთობის, პრობლემების გაზიარების საშუალება. ბარა-

თაშვილის ოფიციალურ-საქმიანი წერილები გვიხატავს მის საქმიანო-

ბას და იმ ჩინოვნიკურ გარემოს, რომელშიც პოეტს უხდებოდა ცხოვრე-

ბა. აქედან გამომდინარე, ჩვენთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია პოე-

ტის პირადი წერილები, რომლებიც გზას გვიხსნის შემოქმედის მხატ-

ვრული ნააზრევის იდეური შეცნობისაკენ, გვიჩვენებს ოჯახის, ახლობ-

ლების, მეგობართა წრეში მყოფი დიდი პიროვნების უტყუარ სახეს. მი-

სი მოძიება და ღრმა გამოკვლევა საუკეთესო წყაროა მწერლის პირადი 

ცხოვრებისა და საზოგადოებრივი საქმიანობის გასაცნობად. 

პირად წერილებს დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ამა თუ იმ ავტორის 

თანადროული ეპოქის საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, სოციალური, 

ეკონომიკური თუ კულტურული მდგომარეობის შესასწავლად; მათი სა-

შუალებით ვეცნობით ჩვენს წინაპართა გემოვნებას, ცხოვრების წესს, 

ჩაცმის სტილს, სასაუბრო ენასა თუ წერის კულტურას; მათში აისახება 

მწერლის თვალით დანახული ეპოქისა და ამ ეპოქაში მცხოვრები კონ-

კრეტული ადამიანების რეალურ-ფსიქოლოგიური პორტრეტები. 

ეპისტოლური კომუნიკაციის სპეფიციკის გათვალისწინებით სტა-

ტიაში შევეცადეთ წარმოგვედგინა ბარათაშვილის ეპოქის თავისებუ-

რებანი. წერილებში კარგად ჩანს ეპისტოლური დიალოგის მონაწილე 

მხარეთა დამოკიდებულებები ეპოქის ისტორიულ-პოლიტიკური მოვ-

ლენების მიმართ.  

ხათუნა ბასილაშვილი 
კავკასიის უნივერსიტეტი

ე. პაუნდის ლექსის „მეტროს სადგურში“ ქართული თარგმანები 

პაუნდის პოეზიის ქართული თარგმანებში გამორჩეულია იმაჟის-

ტური პოეზიის საუკეთესო ნიმუში, საოცარი ეკონომიურობითა და სი-

სადავით დაწერილი მონოიმაჟური ლექსი - „მეტროს სადგურში“ (In a 

Station of the Metro). არსებობს ამ ლექსის რამდენიმე ქართული თარ-

გმანი, მათ შორის: თ. რუხაძის, ზ. ჩხეიძისა და ზ. ჯალაღონიასი. 
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ამ მონოიმაჟურ ლექსში ორი ეპითეტია, რომლიდანაც ერთი - 

„black” მთარგმნელებს ძალიან თავისებურად და განსხვავებულად ეს-

მით. თ. რუხაძისთვის ის „შავია“, ზ. ჩხეიძისთვის „მომაკვდავი“, ზ. ჯა-

ლაღონიასთვის კი „მოწყენილი“. მას პირველადი მნიშვნელობით - შა-

ვი - მხოლოდ თ. რუხაძე თარგმნის, რომელიც, ე. პაუნდის მსგავსად, 

მკითხველის წარმოსახვას მეტ თავისუფლებას აძლევს. მკითხველი 

მას სუბიექტურად აღიქვამს და ხედავს იმას, რასთანაც ეს ფერი ასო-

ცირდება მისთვის.  

ზ. ჩხეიძე და ზ. ჯალაღონია კი ამ ლექსემას კონოტაციური მნიშ-

ვნელობისა და კონტექსტის გათვალისწინებით თარგმნიან. ზ. ჩხეიძე 

მას სიკვდილს უკავშირებს, ზ. ჯალაღონია კი მოწყენილობასა და სევ-

დას. მათ ამ ლექსემაში ჩადებული სემა ზედაპირზე ამოაქვთ და მკითხ-

ველს თავიანთი პრიზმიდან დანახულ ხატს სთავაზობენ.  

მთარგმნელები განსხვავებულად თარგმნიან სიტყვა „bough-ს“, 

რომელიც თ. რუხაძეს და ზ. ჩხეიძეს „ტოტად“ აქვთ თარგმნილი, ზ. ჯა-

ლაღონიამ კი სუბიექტურად აღიქვა, სინორჩესთან დააკავშირა და 

„რტოდ“ თარგმნა. ალბათ არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ ასე ზ. ჯალა-

ღონიამ სახეცვლილი ფორმით გადმოიტანა შინაარსობრივი პლასტი 

და დედნისეულისგან განსხვავებული ხატი შექმნა.  

ტექსტი ვერლიბრია დედანშიც და სამივე თარგმანშიც. 
 

 

 

ლევან ბებურიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ლიტერატურული ენის საკითხი XIX საუკუნის 50-იანი წლების 

ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკაში 
 

XIX საუკუნის 50-იანი წლები საკმაოდ საინტერესო ეტაპია ქართუ-

ლი კრიტიკული აზროვნების განვითარების ისტორიაში. ამ პერიოდში 

სხვა საყურადღებო საკითხთა გვერდით ქართულ კრიტიკაში წამოიჭ-

რება სალიტერატურო ენის პრობლემაც.  

აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობა 50-იანი წლების კრიტიკაში გაიშა-

ლა როგორც ისტორიულ ჭრილში, ისე თანამედროვეობის მოთხოვნი-

ლებების ასპექტში. სალიტერატურო ენის თაობაზე გამართულ პოლე-

მიკაში მონაწილეობა მიიღეს ლ. არდაზიანმა, პლ. იოსელიანმა, ალ. 

ორბელიანმა, დ. ბაქრაძემ. მიუხედავად იმისა, რომ ამ მოაზროვნეთა 

შეხედულებები ერთმანეთისაგან გარკვეულწილად განსხვავებულია, 
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მთლიანობაში, შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული მათგანი ნათლად 

აცნობიერებს ხალხურ მეტყველებასთან ლიტერატურის ენის დაახლო-

ების საჭიროებას.  

50-იანი წლების კრიტიკული მასალების ანალიზის საფუძველზე 

აშკარა ხდება, რომ სწორედ ამ პერიოდში მომწიფდა სალიტერატურო 

ენის დემოკრატიზაციის მოთხოვნა, რომელიც სამოციანელებმა კატე-

გორიული ფორმით დააყენეს და რაც მთავარია, პრაქტიკულად განა-

ხორციელეს კიდეც. აღნიშნული გარემოება კი კიდევ ერთხელ გვარწმუ-

ნებს ე. წ. „თაობათა ბრძოლის“ თეორიის სიმცდარეში, რომლის თანახ-

მადაც, ძველი თაობა რადიკალურად უპირისპირდებოდა თერგდალე-

ულთა ენობრივ-ლიტერატურულ შეხედულებებს. 

ნანა გაფრინდაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

პოემა ავთანდილზე („ვეფხისტყაოსნის“ ერთი რეცეფციის გამო) 

 ეროვნული ლიტერატურისათვის მეტად მნიშვნელოვანია, როგორ 

ხდება გამორჩეული ნაწარმოებებისა და პერსონაჟების პოზიციონირე-

ბა მსოფლიო სალიტერატურო ასპარეზზე. „ლიტერატურული გმირების 

დიდი ენციკლოპედიის“ ოთხტომეულში, რომელიც გამომცემლობა 

„ტერრამ“ გამოსცა მოსკოვში 2001 წელს, ქართული ლიტერატურა ერ-

თადერთი პერსონაჟით, ავთანდილითაა, წარმოდგენილი.  

 გამომცემლები აღნიშნავდნენ, რომ მათი მიზანია, წარმოაჩინონ 

ის გმირები, თუნდაც მეორეხარისხოვანი, რომლებიც წიგნის წაკითხ-

ვის შემდეგ სამუდამოდ რჩება მკითხველთან და აგრძელებს ცხოვრე-

ბას მის წარმოსახვაში. 

 ავთანდილი პოემის მთავარი არა, მაგრამ ერთ-ერთი მთავარი 

მოქმედი გმირია, რომელიც ინტელექტუალურ მკითხველს გულგრილს 

ვერ დატოვებს და წიგნის დახურვის შემდეგაც დარჩება მის წარმოსახ-

ვაში. თუმცა, ვერ ვიტყვით, რომ მკითხველის ცნობიერებაში ის ტარი-

ელზე უფრო მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს. რუსთველოლოგიასა და 

ქართულ სინამდვილეში დამკვიდრებული ტრადიციის მიხედვით, თუ 

„ვეფხისტყაოსნის“ ერთი მთავარი პერსონაჟი სახელდება, ის ტარიე-

ლია, თუ ორი – ტარიელი და ავთანდილი, ხოლო, თუ სამი რაინდი – 

ტარიელი, ავთანდილი და ფრიდონი. 
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 აღქმა ინდივიდუალურია, რომელიმე რეციფიენტზე „ვეფხისტყა-

ოსნის“ გმირთაგან შეიძლება ყველაზე უფრო დიდი შთაბეჭდილება 

ფატმანმა მოახდინოს, მაგრამ სოლიდური გამოცემის შემთხვევაში 

უმჯობესია საყოველთაოდ გაზიარებული პოზიცია იყოს წარმოჩენილი.  

 ამ სტატიაში, ჩვენი აზრით, რამდენიმე საკამათო მოსაზრებაა 

გამოთქმული:  

1. „მამაცი რაინდი ავთანდილი ტარიელისაგან განსხვავდება 

გამჭრიახი, მახვილი გონებით. სანამ სხვები მამაცად მიიწევენ 

სამართლიანობისათვის ღია ბრძოლაში... ავთანდილი იმავე შედეგამ-

დე მიდის, ანუ სამართლიანი საქმის ტრიუმფამდე, იყენებს რა დიპლო-

მატიასა და ეშმაკობას“. 

2. „ზეპირმა ტრადიციებმა და სახალხო სიმღერებმა მოგვცა სა-

შუალება გაგვეგო ამ აყვავებული ლიტერატურის შესახებ, რომლის-

განაც დარჩა მხოლოდ ერთადერთი პოემა ავთანდილზე, რომელმაც 

ჩვენამდე XVIII საუკუნის რედაქციით მოაღწია“. 

3. „ავთანდილი განასახიერებს დასავლეთ საქართველოს სრულ-

ყოფილ იდეალს ტარიელისაგან განსხვავებით, რომელიც ამ ქვეყნის 

აღმოსავლეთი ნაწილის სულს წარმოადგენს“.  

 ყველა კულტურულ სამყაროს აქვს გამორჩეული ნაწარმოებები, 

რომლითაც თავიანთი წვლილი შეაქვს მსოფლიო ლიტერატურაში. ქარ-

თული ლიტერატურისათვის ასეთი ნაწარმოები „ვეფხისტყაოსანია“ და 

მისი სწორი ინტერპრეტაცია ყველა ეპოქაში აქტუალურია.  

 

 

ნანა გონჯილაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ნ. ბარათაშვილის „მერანის“ „გზა უვალის“ გააზრებისათვის 
 

 სამეცნიერო ლიტერატურაში (ა. ფურცელაძე, ა. გაწერელია, პ. ინ-

გოროყვა, გ. ასათიანი, ა. ქუთელია, გ. გაჩეჩილაძე, რ. სირაძე, ბ. კილა-

ნავა, ა. გომართელი, თ. შარაბიძე და სხვ.) არაერთგზისაა ყურადღება 

გამახვილებული „მერანის“ დასასრულს ლირიკული გმირის მიერ „თე-

ლილი“ „უვალი გზის“ საზრისზე, რომელიც მოძმეთ „სიძნელეს გზისა 

გაუადვილებს“. აზრთა სხვადასხვაგვარობის მიუხედავად, მეცნიერთა 

უმრავლესობა ერთხმად აღიარებს, რომ ნ. ბარათაშვილმა „მერანში“ 

რაღაც ახალი თქვა. სავსებით გასაზიარებელია აზრი, რომ „ბედის 

სამძღვრების“ გადალახვა რწმენითაა შესაძლებელი, თუმცა ეს „ახლის 

თქმასა“ და „უვალი გზის“ გაკვალვას, ვფიქრობთ, არ ნიშნავს.  
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 ნ. ბარათაშვილის „თავგანწირვის“ გზა სულიერ გაჭრას უნდა გუ-

ლისხმობდეს. 

ლირიკული გმირის მიერ შინაგანი სამყაროს სიღრმისეულად მო-

ხილვა-„გათელვა“, რომელიც დიდ ტკივილს უკავშირდება და მისი დაძ-

ლევა მხედრისაგან უდიდეს ძალისხმევას ითხოვს („მწარეა ტანჯვა და 

ბრძოლა მისი“ – ბარათაშვილი 1945 : 77), ლექსის დასასრულს „უვალი 

გზის“ საზრისად აღიქმება. ამდენად, ეს მხოლოდ მისი პირად-ინდი-

ვიდუალური, ახალი გზაა, რომელიც მოძმეთ შეეწევა და შემდგომ 

თაობებს ნიმუშად (პარადიგმად) „დარჩება“. მისი პოეზია და ცხოვრება 

თვითშემეცნების გზაა, 

 „უვალი გზა“ (რომლის საზრისი მეცნიერთა მიერ, უმეტესწილად, 

არაა გამოკვეთილი) წმინდანობის გზა არაა, მაგრამ მისი „მობაძავია“. 

ნ. ბარათაშვილი „ბედის სამძღვრების“ გადამლახავი „უვალი გზის“ 

გაკვალვაში სულიერი უდაბურების, სულით ობლობის ძლევის გზას უნ-

და გულისხმობდეს. ნ. ბარათაშვილისათვის ეგზომ მტკივნეული მარ-

ტოსულობის გზა ერთიანად მსჭვალავს მის პოეზიასა და პირად წერი-

ლებს და ყველა სატკივარზე მეტადაა თავჩენილი. იგი სულით ობლო-

ბის დაძლევის გზას ეძებს ამქვეყნიურ ცხოვრებაში, მეგობართა და ნა-

თესავთ შორის, წვეულებებსა და სალონებში, მაგრამ – ამაოდ. კარიე-

რული წინსვლა თუ სხვა რამ ქვეყნიური ასპარეზი, რომელიც, პოეტის 

თქმით, „თავისუფლად ამოსუნთქვის“ და თავისი „ასპარეზის“ „ხელ-

მწიფურად გარდახედვის“ საშუალებას მისცემდა, ვფიქრობთ, მხოლოდ 

დროებით დააძლევინებდა „ძნელს“, სულით მარტოობას, რადგან „მას 

ელტვიან სიამენი სოფლისა“. ნ. ბარათაშვილის სიტყვებიდან გამომ-

დინარე, ამ ქვეყნად სულით ობლობის დაძლევა „ზეგარდმო მადლით 

ცხებული“ სიყვარულითაა შესაძლებელი (რომელიც მხოლოდ მშვე-

ნიერ სულთა „კავშირში“ იშვება), რაც თავად მას არ ეღირსა. მოკვდავი-

სათვის მარტოსულობის გადალახვის გზის სწავლებას ნ. ბარათაშვილი 

ვერსად პოულობს, ვერც ცხოვრებასა და, ვფიქრობთ, ვერც მრავალსაუ-

კუნოვან ქართულ მწერლობაში. მართალია, აგიოგრაფიაში (რიგ შემ-

თხვევებში) მარტოსულობის განცდა და მარტოსულობაზე ჩივილი თავ-

ჩენილია, თუმც მოწამეობის გზაზე შემდგარი ადამიანისათვის ეს არაა 

მთავარი საზრუნავი. იგი ღვთისაკენ სწრაფვის, სიხარულით ნასაზ-

რდოებ ტანჯვა-გვემის გზაზე მოწამის ადამიანური ბუნების გამოვლი-

ნებად აღიქმება. „ცხოვრებათა“ ჟანრის გმირების შემთხვევაში, ტრანს-

ცენდენციის თანდასწრებით ცხოვრება, ღმერთთან მუდმივი თანაყოფ-

ნის სურვილი, მზაობა და ამ გზისათვის აღსრულებული ღვწა მარტო-

სულობის შეგრძნებისათვის ადგილს არ ტოვებს. მომდევნო ხანის საე-

რო თხზულებების („ამირანდარეჯანიანსა“ და სახოტბო პოეზიაში, ჟან-
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რობრივი თავისებურებათა გათვალისწინებით) გმირთა სახეებშიც არ 

ჩანს მარტოსულობის კვალი. „ვეფხისტყაოსნის“ პერსონაჟებთანაც იგი 

მთავარ საზრუნავს არ წარმოადგენს და მხოლოდ წუთისოფლის სიმუხ-

თლის ერთ-ერთ საყვედურად ისმის.  

 ნ. ბარათაშვილისთვის ყველაზე ახლობელი ქართულ მწერლობა-

ში თვითშემეცნების გზას დამდგარი დავით გურამიშვილი იხილვება. 

ვფიქრობთ, ამ უკანასკნელთან მარტოსულობის განცდა მის „უძეობა“-

„უშვილობაზე“ ჩივილში ვლინდება, რომელიც „დავითიანის“ „შვი-

ლებით“, მასზე ზრუნვით, მისი „გაზრდითა“ და ყმაწვილთათვის სწავ-

ლების სულისკვეთებით იძლევა. თითქოს გზაც ნაჩვენებია, მაგრამ ეს 

ყოვლისმომცველი გზაა და არა მხოლოდ მარტოსულთა და მიუსა-

ფართათვის განკუთვნილი. თუმცა, საბოლოოდ ნ. ბარათაშვილის გზა 

მას უერთდება, რამეთუ თავგანწირული მხედრის მარტოსულობასთან 

გამართული სამკვდრო-სასიცოცხლო ბრძოლა ჭეშმარიტ რწმენას, მის 

ცხოველმყოფელ ძალას ხელეწიფება, ნ. ბარათაშვილის კითხვას – 

„სად განისვენოს სულმა, სად მიიდრიკოს თავი?“ – „მერანი“ სცემს პა-

სუხს. პოეტის „ღრმა მე“ დიდი ფიქრის, შინაგანი ბრძოლისა და განსჯის 

შემდეგ მარტოსულობის დაძლევის ერთადერთ ჭეშმარიტ გზას ირჩევს 

– პიროვნული თავისუფლების მოპოვების გზას. მარტოობის ძლევი-

სათვის რწმენით ცხოველყოფილი სულის „მშვენიერი ლტოლვა“ 

„უმაღლესი სიამეა“. მისგან „თელილი“ „გზა უვალი“ მხოლოდ რწმენით 

გაიკვალება.  

 ვფიქრობთ, „სულით ობლობის“ ძლევის სწორედ ეს პირად-ინდი-

ვიდუალური გზის ჩვენებაა მოძმეთათვის ნიმუში. ესაა დემონსტრი-

რება იმისა, რომ ბედისაგან დასაზღვრულ წუთისოფელში შესაძლე-

ბელია, ადამიანმა (მის მსგავსად) სძლიოს საკუთარ სულის უდაბუ-

რებას. და ამ მიზნის აღსრულებაში თუ მოძმეთ „მისგან თელილი გზა“ 

წარუძღვება და შეეწევა, მისი თავგანწირვა „ამაოდ არ ჩაივლის“. და ეს 

გზა „უვალია“, რამეთუ იგი ქართულ მწერლობაში, როგორც უკვე აღ-

ვნიშნეთ, ვგონებ, პირველადაა თავჩენილი ნ. ბარათაშვილის პოეზია-

ში. ამ გზის სხვათათვის ჩვენებაა ნ. ბარათაშვილისათვის უმთავრესი 

საფიქრალი და საოცნებო, რისთვისაც ღირს მამულიდან მოშორება, 

უცხო მხარეში გადახვეწა და სიკვდილი.  

 „მერანი“ რწმენაა იმისა, რომ ლირიკული გმირის სიკვდილი ღი-

რებულია არა მარტო მისი პიროვნული ხსნისათვის, არამედ მარტოო-

ბით შეჭირვებისაგან დაღწევისათვის და პიროვნული თავისუფლების 

ძიების გზაზე შემდგარი მოძმეებისათვის, რამეთუ იგი უმაღლესი იდეა-

ლების წვდომა-მიახლების გზაა. 
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ანა დოლიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სიზმარი და ოცნება ბარათაშვილის პოეტურ ფანტაზიაში 

 სიზმარი, ოცნება, ხილვა და წარმოსახვითი ფანტაზია ტიპოლოგი-

ურად მსგავსი მოვლენებია. თუ სიზმარი დაკავშირებულია ადამიანის 

არაცნობიერ სამყაროსთან, ოცნება და ფანტაზია ცნობიერების ნაყო-

ფია. მსგავსება მათი გამოხატვის ფორმაში მჟღავნდება. ოცნება და 

ფანტაზია სამყაროს წარმოსახვითი აღქმაა, რომელიც შესაძლებელია 

ეხებოდეს როგორც მატერიალურ, ასევე _ სულიერ სფეროს. 

 ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიაში გვინდა გავმიჯნოთ ოცნების 

(წარმოსახვითი სამყაროს) რეალური და ირეალური ასპექტები. ბარა-

თაშვილის ლექსთა უმრავლესობა წარმოსახვის რეალურ ბუნებას ემყა-

რება. ასეთი ლექსებია: „ბულბული ვარდზედ“, „ქეთევან“, „ღამე ყა-

ბახზედ“, „ხმა იდუმალი“, „სული ობოლი“ და ა.შ., მათ შორისაა თვით 

რელიგიური ლირიკის ნიმუში „ჩემი ლოცვა“. ამ ლექსებში გამოხატული 

რეალური აღქმა არ ნიშნავს იმას, რომ ზემოთდასახელებული ნაწარ-

მოებები მოკლებულია პოეტურ წარმოსახვასა და ფანტაზიას, რაც უხ-

ვად მჟღავნდება ბარათაშვილის მიერ შექმნილ მხატვრულ სახეებში. 

თუმცა სამყაროს ირეალური აღქმა, რომელიც სიზმარს ემსგავსება, 

ვლინდება მაშინ, როდესაც ლექსში ჩნდება სურვილი და ფიქრი სული-

ერი სამყაროს წარმოდგენისა. ასეთი სიზმრისეული აღქმა განსაკუთ-

რებით თვალსაჩინოა ლექსებში: „არ უკიჟინო, სატრფოო“, „ცისა ფერს“ 

და „მერანი“. 

 „არ უკიჟინო, სატრფოო“ ბარათაშვილის ფილოსოფიური ლირიკის 

ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ლექსია. მასში სიყვარულის განსაზღ-

ვრებასთან ერთად გადმოცემულია „მშვენიერი სულობის“ არსი, რო-

მელიც სიკეთის კეთებაა, სხვისთვის სარგებლობის მოტანა, სხვისთვის 

„დამაშვრალობა“, სიცოცხლის ხელის შეწყობა. ამ ღირებულებების მა-

ტარებელი სული ხდება მშვენიერი, „ცისიერი“ ანუ ზეციური და აქედან 

გამომდინარე, იძენს სამუდამო სიცოცხლეს, „უხრწნელობას“. სურვილი 

მშვენიერი სულობისა ლექსში გამოხატულია „მინდა“ ზმნით, რომელიც 

თავისთავად გულისხმობს მომავალ პერსპექტივას: 

 ბარათაშვილის სურვილი სცდება ადამიანის მატერიალურ მო-

თხოვნილებებს, თვით ამქვეყნიურ სამყაროს და კოსმიური ხდება, რო-

მელშიაც „სულის წადილი“ მოიაზრება და არა ყოფითი, კონკრეტული 

მიზნების დაკმაყოფილება. პოეტის მზედ ყოფნის სურვილი წარმოსახ-

ვითი აღქმაა იმისა, რომ ადამიანს თავისი ცხოვრების გზის ნათლად 
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ანუ უცოდველად წარმართვა სურს, შინაგანი ნათლის მოპოვება, რომე-

ლიც გაანათებს როგორც მის პიროვნებას, ასევე ეს სინათლე სხვებსაც 

აუხელს თვალს. იგივე მისიას აკისრებს პოეტი თავის სატრფოსაც, 

ოღონდ ბარათაშვილის „წადილი“ მის მიმართ სხვა პოეტური სახეებით 

გამოიხატება, კერძოდ, „ცის ცვარითა“ და მისი მნიშვნელობით ქვეყ-

ნიერებისათვის. 

 ლექსში „ცისა ფერს“ გამოხატულია პოეტის სურვილი ზეციურთან 

შერწყმისა სწორედ პოეტური ფანტაზიის მეშვეობით. ის, რისი გადა-

ლახვაც გონებისათვის შეუძლებელია ლოგიკური აზროვნების გამო, 

პოეტური ხილვისთვის მარტივად გადასალახი ხდება. ცაზე ფიქრის 

საშუალებით პოეტი ეშხით დამდნარი ერწყმის ლურჯ ფერს, ზეციურის 

სიმბოლურ გამოხატულებას. 

 თუ ლექსში „შემოღამება მთაწმინდაზედ“ პოეტი უარყოფს ფიქ-

რით ზეციური სამყაროს წვდომის შესაძლებლობას, რაც ფიქრის ჰაერ-

ში გაფანტვით გამოიხატება, იგივე მცდელობა ჩანს ნაწარმოებში „ფიქ-

რის მტკვრის პირზედ“, რომელშიც იკვეთება აზრი, რომ ზეციურის შეც-

ნობა ამქვეყნიურით უნდა მოხდეს. მტკვრის ზვირთებში ჩანს ცის კამა-

რა, მტკვარი კი ამქვეყნიურობის სიმბოლოა. ორივე ლექსში თვალ-

საჩინოა აზრი, რომ, მიუხედავად ზეციურის შეუცნობლობისა, ადამიანი 

სხვა გზით, ზეციურზე ფიქრით პერიოდულად მაინც სწვდება ამ სამყა-

როს და განიცდის სულიერ ამაღლებას. 

 ლექსში „მერანი“ პოეტური წარმოსახვა ქმნის მრავალ სურათს, 

რომელთა წარმოდგენაც აუცილებელი ხდება „ბედის საზღვრის“ გადა-

ლახვის გზაზე მდგარი „განწირული სულისათვის“ და ჰუნეს გამოქ-

როლებით „შავის ბედის წინ“ წარმოსახვა აღწევს მიზანს, რაც ზეციური 

სამყაროს ამქვეყნიურ წვდომაში გამოიხატება. 

 ზეციური სამყაროს სიზმრისეულ-პოეტური აღქმით ბარათაშვილი 

ცდება თავისი დროის ქართველი პოეტების მსოფლხედვას და თავისი 

მასშტაბურობით მსოფლიო პოეტთა დასში იმკვიდრებს ადგილს. 

 

 

ეკა ვარდოშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

გრიგოლ ორბელიანის ერთი ლექსის გაგებისათვის 
 

XIX საუკუნის ქართულ პოეზიაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

გრ. რობაქიძის ლექსი „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში“, 

რომელიც პირველად 1877 წელს გაზეთ „ივერიაში“ დაიბეჭდა. 
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ბეთანიის ეკლესიაში მუხლმოდრეკილი პოეტი შესცქერის თამა-

რის ფრესკას, მას ახსენდება საქართველოს დიდებული წარსული. 

ლექსს აქვს დეისისის ანუ ვედრების შინაარსი. ლექსში ლირიკული სუ-

ბიექტი თავად პოეტია. იგი წარმოგვიდგება, როგორც მაღალი არის-

ტოკრატიული ტრადიციების მქონე პიროვნება, მისი საუბარი არქაიზ-

მებითაა სავსე. ამავდროულად, ავტორი საღვთო ეპითეტებით ამკობს 

თამარს. აღსანიშნავია, რომ თითქმის იმავე საღვთო ეპითეტებით იხსე-

ნებს პოეტი თამარს პოემაში „სადღეგრძელო“. 

ლექსი „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში“ ერთგვარი ვედ-

რებაა პოეტისა, რომელიც წარსულში ეძებს მომავლის იმედს და რო-

გორც საქრისტიანოს მფარველსა და მხსნელს ევედრება თამარს, 

აღადგინოს დაცემული საქართველო. პოეტს თან ეჭვებიც სდევს: „ვაჰ 

თუ რაც წახდეს, ვეღარა აღჰსდგეს“... უბადურ ტყეში, დარღვეულ ტა-

ძარში კი „შვენებით სავსე“, „სახიერებით განსხივებული“ თამარის სახე 

ვითარცა წმინდანისა მარადჟამს დარჩება. 

ლექსში უმთავრესია გრიგოლ ორბელიანის შემდეგი სიტყვები: 

„შენი ივერი 

აღსდგეს ძლიერი, 

და დადგეს ერად სხვა ერთა შორის, 

წმიდით საყდარით, 

ენით მდიდარით 

სწავლისა შუქით განათებული“  

   („თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაში“). 

 ეს სიტყვები, უპირველეს ყოვლისა, გვახსენებს ილია ჭავჭავაძის 

წერილს „ორიოდე სიტყვა“. 

ვფიქრობთ, „დადგომა ერად სხვა ერთა შორის“ არის ძირითადი 

მიზანი როგორც ქართველ რომანტიკოსთა, ისე რეალისტთა მოღვა-

წეობისა და შემოქმედების.  

თამაზ ვასაძე 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბარათაშვილი და რომანტიზმის ესთეტიკური თეორიის 

პრინციპები 

რომანტიზმის ესთეტიკურ თეორიაში იკვეთება იდეა, რომ მთელი 

სამყარო მხატვრული ნაწარმოების ანალოგია. რომანტიკოსები ცდი-

ლობენ მიაგნონ გრძნობად-მატერიალური მოვლენების გასულიერებუ-

ლი ხასიათის სათავეს. 
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ვაკენროდერი ამგვარი ძიებისას ეყრდნობა რელიგიურ წარმოდგე-
ნას, რომ სამყარო ღმერთის ქმნილებაა და ამიტომ მასში შემოქმედია 
გაცხადებული. ბუნების მოვლენების გამომხატველობითობას რამდე-
ნადმე სხვაგვარად ხსნის ნოვალისი. მისი აზრით, არსებობენ განსა-
კუთრებული სულები, რომლებიც ბუნების მოვლენებში მკვიდრობენ. 
შელინგის ხედვით, ბუნება ერთგვარი პოემაა, მხატვრული ნაწარმოე-
ბია, რადგან მას საფუძველს უდებს აბსოლუტური სულის მოქმედება, 
რომელიც ვლინდება მასში ისე, როგორც მხატვრული ნაწარმოების 
იდეა ვლინდება მის სახეებში. ამიტომ ხელოვნება სამყაროს შემეცნე-
ბის უმაღლესი და ყველაზე ადეკვატური ფორმაა - იგი წარმოადგენს 
თვით სამყაროს ანალოგიას და შეესაბამება მის არსს. შელინგის შეხე-
დულებებს ავითარებდნენ მისი მიმდევარი რომანტიკოსები. ზოლგერი 
მიიჩნევდა, რომ ბუნება მისი გასულიერებულობის ძალით მხატვრული 
სიმბოლოს მნიშვნელობას იძენს. 

ბუნების გამომხატველობითობის ამისგან განსხვავებული, სუბიექ-
ტივისტური განმარტების თავისებურებას ის შეადგენდა, რომ მისთვის 
ამოსავალი იყო ადამიანის ცნობიერება: სამყარო გასულიერდება და 
ხელოვნებას გვაგონებს არა აბსოლუტის, არამედ ადამიანის შემოქმე-
დებითი აქტივობის შედეგად. ზოგიერთი რომანტიკოსი ფიქრობდა, 
რომ ფიხტეს ფილოსოფია გვიხსნის, თუ როგორ ამოტვიფრავს ადამია-
ნის გონება თავის კანონებს ყველაფერზე და რატომ არის მთელი სამ-
ყარო მისი საკუთარი მხატვრული ქმნილება. ადამიანს წარმოსახვით 
გადააქვს ბუნებაზე თავისი გრძნობები და სულიერი მდგომარეობები. 
ამიტომ ესახება მას ბუნება სულიერი შინაარსით სავსედ. ნოვალისის 
თვალსაზრისით, „პოეტებისთვის ბუნება ინახავს უსასრულო სულის 
„მარცვლებს“ და უფრო მეტად, ვიდრე ნებისმიერი სულიერად ყველაზე 
მდიდარი ადამიანი, გვაოცებს თავისი ღრმა აზრებით... ბუნების „მხა-
ტვრულობის“, როგორც ადამიანის სულიერების პროექციის გაგება პირ-
ველად იენელმა რომანტიკოსებმა ჩამოაყალიბეს და იგი მეტად ნაყო-
ფიერი გამოდგა სხვა რომანტიკოსებისთვის. 

არ შეიძლება იმაზე საუბარი, რომ ბარათაშვილი დაწვრილებით 
იცნობდა რომანტიკოსების ესთეტიკურ თეორიას, თუმცა სოლომონ 
დოდაშვილის წყალობით მას გარკვეული წარმოდგენა ჰქონდა რომან-
ტიზმის თეორიული საფუძვლების შესახებ. ყოველ შემთხვევაში, აშკა-
რაა, რომ ბუნების ის აღქმა და გააზრება, რომელიც გამოხატულია ლექ-
სებში „ჩინარი“ და „შემოღამება მთაწმინდაზე“, ზედმიწევნით თანხვ-
დება ბუნების რომანტიკულ კონცეფციას, მის პირველწყაროს - შელინ-
გის ნატურფილოსოფიას. 

სტატიაში საუბარია, რომანტიკული იდეალის ხასიათმა რამდენად 
არსებითი ზეგავლენა მოახდინა რომანტიკოსთა მიერ სხვადასხვა ეს-
თეტიკური კატეგორიების გააზრებაზე. 
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მაია იანთბერიძე 
სოციალურ მეცნიერებათა დოქტორი

ყოფიერებისა და ბედისწერის წინააღმდეგ ბრძოლა 

ბრძოლისათვის (ვაჟა-ფშაველა, ნიკოლოზ ბარათაშვილი) 

 მოხსენებაში განხილულია პიროვნებისა და თავისუფლების ფი-

ლოსოფიურ კატეგორიებთან ორი დიდი შემოქმედის, ვაჟა-ფშაველასა 

და ნიკოლოზ ბარათაშვილის, მიმართება. მათ ცხოვრებასა თუ შემოქ-

მედებას ბევრი რამ აქვთ საერთო, თუმცა ამ შემთხვევაში აღნიშნულ 

ასპექტებზე ვისაუბრებთ. 

 საინტერესოა, რა განაპირობებს ადამიანის პიროვნულობისა და 

თავისუფლების ხარისხს: რელიგია, ბედისწერა, სოციუმი, დროის ლო-

კალი ანუ ეროვნული პერიპეტიები, დედა-სამშობლო-სახელმწიფო 

(როგორც თავისუფლების გარანტი) და ა.შ. 

 ვაჟა, როგორც ყოფიერებისა და ტატო, როგორც ბედისწერის 

მძლეველიღ 

 კულტურა, პიროვნება, საზოგადოება, ერი, როგორც დაუნაწევრე-

ბელი ერთობა – ეს ფორმულა მრავალ ასპექტად და მიმართულებადაა 

გაშლილი ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში და მწყობრ კონცეფციადაა 

ჩამოყალიბებული მის წერილებში. ესაა მისი პიროვნულ, ეროვნულ, 

სოციალურ და პოლიტიკურ ფილოსოფიად ნაქცევი თვალთახედვა. პი-

როვნების, ადამიანურობის მაღალზნეობრივი იდეალი ვაჟა-ფშაველას-

თან შემოქმედებით კრედოდაცაა ნაქცევი („მშიერ-მწყუროდეს კე-

თილი, ვერ გავძღე, მოვკვდე მშიერი… ნუ დამასვენებ ნურა დროს, 

მამყოფე შეძრწუნებული, მხოლოდ მაშინ ვარ ბედნიერ, როცა ვარ 

შეწუხებული”). ხშირად გვიფიქრია ალბათ, რას მოიაზრებს თავისუფ-

ლება: გონს თუ გულს? უფლისადმი მორჩილებით ქედმოხრას თუ თავის 

ფლობას (,,უფლობას”)? იქნებ ეს სიკეთის სამსახურია ან წუთისოფლის 

პირობითობებისაგან თავის დახსნა, უსასრულობისკენ სწრაფვა ან უბ-

რალოდ, არყოფნა...ერთი კია, რასაც ვაჟაც თვლიდა, და ნიკოლოზ ბა-

რათაშვილიც, (,,ბედი ქართლისა”, ,,მერანი”), რომ ქვეყნის თავისუფ-

ლება წარმოუდგენელია პიროვნული თავისუფლების გარეშე. ერთად-

ერთი თავისუფალი არსებობაა ინდივიდის არსებობა, რომელიც შეიძ-

ლება გახდეს წინაპირობა მისივე თავისუფლებისა, რადგან პიროვ-

ნებაში აბსტრაქტულ ადამიანს როდი მოვიაზრებთ, არამედ კონკრე-

ტული ერის სახიერების გამოვლენას. ამიტომ ერიც ინდივიდთა კრე-

ბულია, ხოლო კაცობრიობა – პიროვნებათა კრებულად მოაზრებულ 

თავისუფალ ერთა ერთობა. მხოლოდ ცხოველია უპირობოდ თავისუ-

ფალი და არ არსებობს აბსოლუტური თავისუფლება არც წუთოსოფლის 
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პირობითობების გარემოცვაში, არც მათგან, ანუ სოფლისგან, გან-

დგომაში. აშკარა ხდება, რომ თავისი სამშობლოს ბედნიერებისა და 

თავისუფლების გარეშე ვერც ადამიანი იქნება თავისუფალი და ბედ-

ნიერი. ამის დასტურია ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და თუნდაც ვაჟას 

ტრაგიზმით აღბეჭდილი ცხოვრება. ქართველთა უბედურებაა, რომ მათ 

ასეთი რამ გადაჰქონდათ. 

 ტრაგიკულები, მაგრამ გენიალურები, ბედის თუ ყოფიერების წინა-

აღმდეგ ამხედრებულნი. მათ ბევრი დაითმინეს, გახდნენ ძლიერები, ქე-

დუხრელნი და შექმნეს დიდი შემოქმედება, საკუთარი საოცარი სულე-

ბის გამონაშუქით ბრწყინვალე, რომ მაშინ სევდიანებს, გაუხარლებს, 

დღეს ჩვენი ნაღველი განექარვებინათ, ოპტიმიზმი, მხნეობა ჩაენერგათ, 

არსობის ფილოსოფიური სიდიადე გადმოეცათ: ,,...და ჩემს შემდგომად 

მოძმესა ჩემსა სიძნელე გზისა გაუადვილდეს, და შეუპოვრად მას ჰუნე 

თვისი შავის ბედის წინ გამოუქროლდეს!" ისინი გვასწავლიან, რა არის 

თავისუფლება, ბრძოლა ბრძოლისათვის, აი, გამართლებაც მათი ტკი-

ვილიანი არსებობისა, „განწირული სულისკვეთებისა"... 

 

 
 

ხათუნა კალანდარიშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 

ილია ჭავჭავაძისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის 

შემოქმედებითი მიმართების საკითხისათვის 
 

აზრის განვითარების ისტორიის თვალსაზრისით ქართულ ლიტე-

რატურაში გამორჩეულ ადგილს იჭერს მე-19 საუკუნე. ამ სიბრტყეზე 

უაღრესად საინტერესოდ გამოიყურება ორი დიდი შემოქმედისა და 

მოაზროვნის – ილია ჭავჭავაძისა და ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქ-

მედებითი მიმართების საკითხი. 

თავის ადრეულ ლიტერატურულ-კრიტიკულ წერილში –„რაოდე-

ნიმე სიტყვა „ჩანგურის“ შესახებ“ – აკაკი წერეთელმა ილია ნ. ბარათა-

შვილის „მოკანანახედ“ გამოაცხადა. მან განმარტა, რომ ნ. ბარა-

თაშვილმა ადამიანის ამქვეყნიური დანიშნულების საკითხი სოციალურ 

პლანში განიხილა, „მომავალი ცხოვრების და შრომის რჩევა“ გად-

მოგვცა და ამით თავის თანამედროვეობას წინ გაუსწრო. ილია ჭავ-

ჭავაძის გამოჩენამდე გაუგებარი იყო მისი ნაანდერძევის ჭეშმა-

რიტება. მხოლოდ ილიამ შეძლო განემარტა ქართველი ხალხისათვის 

ნ. ბარათაშვილის „ამონაკვნესი“.  
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ილია ჭავჭავაძე წერდა, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილს მომდევნო 

ხანის ავტორებს შორის მემკვიდრე არ დარჩენია, მაგრამ შეუძლე-

ბელია არ გავითვალისწინოთ აკაკი წერეთლის შეხედულება, რომლის 

მიხედვით დიდი ილია ნიკოლოზ ბარათაშვილის იდეური მემკვიდრეა. 

ამ აზრის საფუძვლიანობას ადასტურებს ამ ორი დიდი შემოქმედის 

მხატვრული მემკვიდრეობის ერთ ასპექტზე ყურადღების გამახვილება, 

რომელიც ადამიანის არსებობის აზრის, მისი ამქვეყნიური დანიშნუ-

ლების გარკვევას, მისი შინაარსის განსაზღვრა-განმარტებას ეხება.  

ნიკოლოზ ბარათაშვილმა, ჯერ კიდევ სრულიად ჭაბუკმა, ჭეშმარი-

ტად ჰუმანური პოზიცია გამოავლინა ამ საკითხთან მიმართებით, როდე-

საც ადამიანის სიცოცხლის აზრი და გამართლება თვით სიცოცხლის 

ფაქტშივე დაინახა. ამასთან ერთად, მან „ადამიანის არსებობა სოცია-
ლური შინაარსით აავსო“ და „სოფლისათვის ზრუნვა პიროვნების უკვ-

დავების პირობად მიიჩნია“ (გრიგოლ კიკნაძე). 

იდენტურია ილია ჭავჭავაძის პოზიციაც. მისი სამოღვაწეო ასპარეზ-

ზე გამოსვლისთანავე აშკარა გახდა, რომ იგი იმავე იდეალების მატარე-

ბელი იყო, რომლებიც ნ. ბარათაშვილმა თავისი პოეტური მემკვიდრეო-

ბით გამოხატა. მთელი თავისი მხატვრული შემოქმედება თუ პრაქტიკუ-

ლი საქმიანობა ილიამ საზოგადოებისათვის იმის გაცნობიერებას მოან-

დომა, რომ უკვდავებას ადამიანს მხოლოდ მაღალი მოქალაქეობრივი 

შეგნებით ნასაზრდოები სოციალური აქტივობა მოუტანს. 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეტურ მემკვიდრეობაში გამოხატული 

ზოგადი იდეალები „სოფლისათვის ზრუნვისა“, „აქამდე უვალი გზის გა-

კვალვით სხვათათვის სავალის შემსუბუქებისა“ ილია ჭავჭავაძის შე-

მოქმედებაში არნახული სინათლით გაიშალა კონკრეტულ საკითხებსა და 

კონკრეტულ მხატვრულ სახეებში და, როგორც თავის დროზე დიდმა აკა-

კიმ შენიშნა, ქართველი ერის ცნობიერებაში მოუცილებლად აღიბეჭდა 

ლადო მინაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ილია ჭავჭავაძე და ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიის 
კვლევის ზოგიერთი ასპექტი 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიის შესწავლა საუკუნე-ნახევარზე 

მეტს ითვლის. ბევრი იწერებოდა მის შესახებ და მომავალშიც ბევრი 

დაიწერება.  ყველა დროს და ეპოქას ექნება სათქმელი გენიალურ პოე-
ტზე. 
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კარგა ხანია დგას გადაუდებელი საჭიროება შეიქმნას ნაშრომი 

პოეტის შესწავლის ისტორიის შესახებ, რომელშიც სიღრმისეულად და 

რაც შეიძლება ობიექტურად გათვალისწინებული იქნება არა მარტო ის, 

თუ ვინ რა თქვა ახალი და ღირებული პოეტის პიროვნებასა და მის 

მემკვიდრეობაზე, არამედ ისიც, ვინ რა თქვა საერთოდ ურთიერთგანსხვა-
ვებული. 

რაც უფრო ვშორდებით ნიკოლოზ ბარათაშვილის დროს, მით უფრო 

იზრდება ინტერესი წარუვალი ღირებულებების, ზოგადეროვნულისა და 

ზოგადსაკაცობრიოს შესახებ ნიკოლოზ ბარათაშვილთან.  

პირველი, ვინც ამ ასპექტით დასვა საკითხი და ბევრსაც ფიქრობდა 

ამ მხრივ, იყო დიდი ილია ჭავჭავაძე. მოხსენებაში მიზნად ვისახავთ 

ილიას ნააზრევზე დაყრდნობით ამ თვალსაზრისით ზოგიერთი მომენტის 

წარმოჩენას. 

სოფიო მუჯირი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების ქართულად 

გადმოტანის საკითხი 

 ცნობილია, რომ საქართველოს რუსეთთან შეერთების შემდეგ 

გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელები რუსულ ენაში გავ-

რცელებული ფორმებით შემოდიოდა და მკვიდრდებოდა ქართულში.  

 უკანასკნელ წლებში ქართულ ენაში სხვადასხვა გზით შემოსული 

საკუთარი და გეოგრაფიული სახელები უშუალოდ გერმანული ენიდან 

ითარგმნება, რაც იწვევს ახალი ფორმების შემოტანას, რომლებიც 

ძველ, რუსულიდან შემოსულ ფორმებს უპირისპირდებიან.  

 პარალელური ფორმები ზოგჯერ წინააღმდეგობაში მოდიან ქარ-

თულ ორთოგრაფიულ ლექსიკონებში წარმოდგენილ ფორმებთანაც, 

რომელთა საფუძველზეც უნდა ხდებოდეს უცხოურ სახელთა გადმო-

ქართულება.  

 პარალელური ფორმებიდან უპირატესის ასარჩევად, როგორც წე-

სი, ანგარიშს უწევენ გერმანული ენის წარმოთქმას, სახელთა შემოს-

ვლის გზასა და ისტორიას, მაგრამ ამ აუცილებლად გასათვალისწინე-

ბელ ფაქტორებთან ერთად მნიშვნელოვანია ასევე თანამედროვე გერ-

მანულ სალიტერატურო ენაში დამკვიდრებული გრაფემებისა და ბგე-

რების ნორმატიული ფორმების განხილვა. ეს საკითხი კი ეფუძნება 

გერმანული ენის ფონეტიკურ, ფონოლოგიურ და გრაფემულ სისტემებს 
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და გულისხმობს განსახილველი ბგერების ნათესაობის, არტიკულაციის 

რაგვარობის, არტიკულაციის ადგილის, სიტყვაში პოზიციის, ბგერითი 

კონტექსტის, ფონოლოგიური მახასიათებლების და ა.შ. დადგენას. 

 გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების თარგმნისას 

განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს გერმანული ენის ბგერებს, 

რომელთაც არა აქვთ შესატყვისი ქართულში და ქართული ენის ტრა-
დიციების შესაბამისად შეირჩეს ისეთი ფორმები, რომლებიც ბუნებ-
რივი და მისაღები იქნება როგორც გერმანული, ისე ქართული სალი-
ტერატურო ენის ნორმისათვის. 

ეკატერინე ნავროზაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სანდრო შანშიაშვილის ლირიკული პოემა „სულამიტ“ 

 ბიბლიური „სოლომონის ქებათა ქება“ საუკუნეების განმავლობაში 

არაერთი მწერლის ინსპირაციის წყარო გახდა. მისი მოტივების მი-

ხედვით შეიქმნა სხავადასხვა სტილის, ჟანრის (მისტიკური, ფოლოსო-

ფიური, ირონიულ-პაროდიული, ფრივოლური...) არაერთი პოეტური და 

პროზაული ტექსტი: იეჰუდა ჰალევის „სიმღერა სულამითისა“, ჰ. ჰაინეს 

„Das Hohelied“, ვოლტერის „Précis du Cantique des cantiques“, ა. პუშკინის «В 

крови горит огонь желанья…», «Вертоград моей сестры…», ა. ფეტის «Под-

ражания восточному», შოლომ-ალეიხემის «Песнь песней», ა. კუპრინის 

«Суламифь» და ა.შ. მათ შორის – ს. შანშიაშვილის პოემა „სულამიტ“. 

1909 წელს დაიბეჭდა წიგნი „ქება-ქებათა სოლომონისი“, რო-

მელიც მოიცავს კიტა აბაშიძის წინასიტყვაობასა და ორ თხზულებას: 

978 წლის ოშკის ბიბლიაში დაცულ „ქება-ქებათას“ ტექსტს (1886 წელს 

გამოცემულს კიტა აბაშიძის მიერ) და მწერლისა და დრამატურგის,   

ა. შანშიაშვილის, ლირიკულ პოემას – „სულამიტ“.  

კ. აბაშიძემ წინასიტყვაობაში პირველმა დასვა „ქება ქებათას“ 

უშუალოდ ორიგინალიდან თანამედროვე ქართულ ენაზე ამეტყველე-

ბის საკითხი და ხაზგასმით აღნიშნა, რომ „ქება-ქებათა“ ეროტიკული 

(სამიჯნურო) წიგნია და ქართველ მწერლებს, ევროპელთა მსგავსად, 

ყურადღება „სამიჯნურო საგნებზე“ უნდა გაემახვილებინათ.  

 ა. შანშიაშვილის პოემის სათაური – „სულამიტ“ – „ქება ქებათას“ 

პერსონაჟის სახელის ალუზიაა, პოემა რითმიანი ლექსითაა დაწერილი 

და ნინო თ-შვილს ეძღვნება (სავარაუდოდ, ნინო თარიშვილს, იმდრო-

ინდელ ქართველ პოეტთა მუზას). პოემას ახლავს ეპიგრაფიც – „ქება 

ქებათადან“ (ქ.ქ., 8:6,7), 8 თავისგან შედგება, უსიუჟეტოა და სატრფო-
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სადმი მიძღვნილი პოეტის ტრაგიკული სიყვარულის მონოლოგია, რო-

მელშიც სუსტად, მაგრამ ზოგჯერ მაინც ისმის სატრფოს „ხმაც“ – ა. შან-

შიაშვილის ლირიკული სატრფო ირეალური თუ რეალური სულამიტია. 

 მოხსენებაში ტიპოლოგიური კვლევის საფუძველზე გაანალიზე-

ბულია კონკრეტული მაგალითები, ნაჩვენებია, თუ როგორ ცნაურდება 

„ქება ქებათას“ სტრუქტურა, სტილისტური ბუნება – ინტერტექსტუალური 

რემინისცენციები, ალუზიები, ეპითეტები და მეტაფორები, ეროტიკული 

სიმბოლიკის შემცველი ლექსიკური ერთეულები – სანდრო შანშიაშვილის 

ზემოაღნიშნულ პოემაში. კვლევის შედეგობრივი სურათით გამოვლე-

ნილია ა. შანშიაშვილის პოემის მხატვრული მახასიათებლები. 
 

 
რუსუდან ნიშნიანიძე 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 
 

ნიკოლოზ ბარათაშვილი – სამანს იქით... 
 

 ემიგრანტული მწერლობა არაერთ საკითხთან მიმართებაში გარ-

კვეულ სიფრთხილეს ითხოვს: ვგულისხმობ არა მხოლოდ შემოთავაზე-

ბული ტექსტის ანალიზს, არამედ სიუჟეტის კონტექსტში ამა თუ იმ ფაქ-

ტის მოწოდების და კომენტარის შემთხვევასაც. დოკუმენტური ნიმუშე-

ბი - მემუარები, მოგონებები, მიძღვნითი ხასიათის ლექსები თუ ამ ყაი-

დის ჩანახატები აღადგენენ ეპოქას, იმ ძირითად სააზროვნო პოსტუ-

ლატებს, რომლებიც განსაზღვრავენ სხვადასხვა ინტერესთა სფეროს 

და არცთუ იშვიათად, იხატება პორტრეტები, გამოიკვეთება სილუეტები. 

ამ შემთხვევაში საინტერესოა, ვისზე წერენ, ვინ ხდება მათთვის მნიშ-

ვნელოვანი. არცთუ იშვიათად, უცხოეთში გამოცემულ პერიოდულ პრე-

საში საბჭოთა საქართველოში დაბეჭდილი მასალაც მოხვდება.  

 ნიკოლოზ ბარათაშვილის პიროვნება და განსაკუთრებით შემოქ-

მედება არაერთი თვალსაზრისითაა მათთვის განსჯის საგანი. მწერლო-

ბაში მხატვრული სიდიდის და ესთეტიკის განზომილებით და რაც არა-

ნაკლებ მნიშვნელოვანია, პოლიტიკური პოზიციითაც. ამჯერად განვი-

ხილავ საფრანგეთში გამომავალ გაზეთში ,,დამოუკიდებელი საქარ-

თველო“, ამავე სახელმწიფოში დაბეჭდილ ჟურნალში ,,სამშობლო“, 

ისტორიულ, ლიტერატურულ, სამეცნიერო კრებულში ,,ბედი ქართლისა“ 

და სხვა გამოცემებში წარმოდგენილ პუბლიკაციებს. 

 ქართველი პოეტის – ნიკოლოზ ბარათაშვილის ცხოვრება და ლი-
ტერატურული მემკვიდრეობა მნიშვნელოვანია ეროვნული ისტორიული 

ემიგრაციისათვის. 
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ნინო პოპიაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ქართული ლიტერატურის განვითარების ევროპული და 

აღმოსავლური ვექტორები: რომანტიზმი 

 ქართული ლიტერატურის განვითარება, ისევე, როგორც ზოგადად, 

საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა, კულტურა, ისტორია მჭიდ-

როდ უკავშირდება ევროპასა და აღმოსავლეთს. ქრისტიანობის გავ-

რცელება საქართველოში და ქართული ლიტერატურის დასაწყისი ით-

ვალისწინებს, ერთი მხრივ, ევროპულ მოვლენას, მეორე მხრივ, აღმო-

სავლეთის ქრისტიანობის თავისებურებებს. ქართული ანბანის წარმო-

შობაც სწორედ დასავლური და აღმოსავლური ვექტორების ურთიერ-

თგავლენის გადაკვეთაზეა მოსააზრებელი. გასათვალისწინებელია, 

რომ ქართული დამწერლობა და ლიტერატურა იბადება ევროპული, 

ჩვენს შემთხვევაში, ბერძნული და აღმოსავლური, ასევე სპარსული ენე-

ბის დამწერლობების, ლიტერატურების, კულტურებისა და პოლიტიკის 

გავლენების არეალში. 

 ქართული ლიტერატურისათვის აღნიშნული გავლენები განვითა-

რების, ნაციონალური თავისებურებების მნიშვნელოვანი წყარო იყო. 

დასავლეთისა და აღმოსავლეთის ლიტერატურული და კულტურული 

ტენდენციების გაზიარება და გადამუშავება ქართული ლიტერატურის 

მაგალითზე შეინიშნება ისეთ ევროპულ ლიტერატურულ მიმდინარეო-

ბაშიც, როგორიც იყო რომანტიზმი. 

 მოხსენებაში ვისაუბრებთ ქართული რომანტიზმის ევროპულსა და 

აღმოსავლურ ვექტორებზე როგორც პოეტური, ისე ესთეტიკური და 

მსოფლმხედველობრივი ასპექტების გათვალისწინებით. 

მერი სამაკაშვილი 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ტედ ჰიუზის ლექსის ,,გამოუსწორებელი რელიგიური შეცდომა’’  

ორიგინალისა და თარგმანის შეპირისპირებითი ანალიზი 

ტედ ჰიუზი ინგლისელი პოეტი, მთარგმნელი, საბავშვო მწერალი და 

რედაქტორი იყო. მან ლიტერატურის სამყაროში განსხვავებული სტილი 

და მრავალფეროვნება შეიტანა.  

ტედ ჰიუზის პოეზიაში ცხოველთა სამყაროს მეტაფორული დატვირ-

თვა აქვს. ცხოველები ისე იბრძვიან გადარჩენისთვის, როგორც ადამიანე-
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ბი აღმავლობისა და წარმატებისთვის. მისი ლექსები გამოირჩევა ლიტე-

რატურული ხერხების ორიგინალურობითა და თავისუფალი სტილით.  

კრებულში „ყვავი – მისი ცხოვრება და სიმღერები“ ტედ ჰიუზის ყვავი 

მითოლოგიური და მისტიკური ფრინველია. ყვავი პოეტის ალტერეგოა. ამ 

პერსონაჟს ამოფარებული ტედ ჰიუზი სამყაროსა და ადამიანის ქვეც-

ნობიერს იკვლევს.     

ლექსში „გამოუსწორებელი რელიგიური შეცდომა“ პოეტი წარმო-

შობის ბიბლიური მონათხრობის რამდენიმე ეპიზოდის პაროდირებას 

ახდენს და ქმნის ახალ მითს. 

ტედ ჰიუზის კრებული ქართულ ენაზე ზვიად რატიანმა თარგმნა. 

მოხსენებაში წარმოდგენილია ლექსის „გამოუსწორებელი რელიგიური 

შეცდომა“ ორიგინალისა და ზვიად რატიანისეული თარგმანის შეპირის-

პირებითი ანალიზი.  

 

 

მარიამ ფილინა 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის ,,მერანი“ და ადამ მიცკევიჩის 

,,ფარისი“ - პარალელები 
  
ადამ მიცკევიჩი და ნიკოლოზ ბარათაშვილი, როგორც პიროვ-

ნებები, ისე პოეტური სამყაროების შემქმნელები, დიდი ხანია, ერ-

თმანეთს უახლოვდებიან. ჯერ კიდევ იონა მეუნარგია XIX საუკუნის 

ბოლოს ,,ივერიაში“ გამოქვეყნებულ ბარათაშვილის ბიოგრაფიაში 

ცალკე ადგილს გამოყოფს ,,ფარისზე“ მსჯელობისთვის. ამ თავის-

დაუნებურ შეპირისპირებას მიმზიდველი ძალა აქვს ბარათაშვილის 

ყველა მკვლევარისთვის.  

 მოსაზრებთა პოლუსები იმასთან დაკავშირებით, იცნობდა თუ არა 

ბარათაშვილი მიცკევიჩის ლექსს, ასეთია: ფრთხილი ვარაუდებიდან 

იმის შესახებ, რომ ბარათაშვილს წაკითხული ჰქონდა ,,ფარისი“, უფრო 

სწორად, შეუძლებელია არ ჰქონოდა წაკითხული, ი. მეუნარგიასა და 

კიტა აბაშიძის მტკიცებამდე, რომ ,,მერანი“,,ფარისის“ მიბაძვითაა და-

წერილი. მომდევნო პერიოდში ბარათაშვილის შემოქმედების ზოგიერ-

თი მკვლევარი სრულიად გამორიცხავს ,,ფარისის“ გავლენას „მერანზე“. 

 ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ რამდენიმე განსხვავებაზე საკ-

ვლევ ლექსებში, თუმცა ბევრი სხვა თვალსაზრისით და უპირველეს 

ყოვლისა პოლონური კულტურაში ქართული რომანტიზმის აღქმის და 

შესაბამისად, პოლონური ლიტერატურის შესწავლისთვის საქართვე-
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ლოში, აუცილებელია გავითვალისწინოთ პარამეტრებისც, რომლებიც 

უდავოდ ანათესავებს ამ ნაწარმოებებს.  

 ორივე ლექსის განსხვავებული ქვეტექსტი ცხადყოფს, რომ ისინი 

შეიცავენ მსგავს პათოსს, ახლოს არიან მხატვრული მხარის სიძლიე-

რით: აწმყოსგან, ერთფეროვანი, ხშირ შემთხვევაში უგვანი სინამდვი-

ლისაგან გაქცევა ნებისმიერი დაბრკოლების გავლით, თავის გადარჩე-

ნა საკუთარ იმედზე – ბედაურზე – ამხედრებული ჭენებით; საკუთარი 

ოცნებისა და იმედის, ბედაურის, გადარჩენა სრულ მარტოობაში, კონ-

კრეტული თუ შესაძლო მტრების გარემოცვაში... ადამიანისთვის მიუწ-

ვდომელის განჭვრიტა და არდანებება. 

 ეს ლექსები როგორც პოლონურ, ისე ქართულ, ლიტერატურაში მა-

შინვე პოეზიის საუკეთესო ნიმუშების სიმაღლეზე ავიდა, მათივე ავტო-

რების სხვა ქმნილებებზეც ამაღლდა, ჩამოიტოვა მათი ლექსები, თუმცა 

ის ლექსები, რომლებიც მერყეობითა და ეჭვებითაა შექმნილი. მსგავსი 

შედევრების შექმნის ისტორიაში მოქმედებს შემოქმედების კანონი 

საკმაოდ რთული დიალექტიკით, რომელიც, როგორც ჩანს, დამახასია-

თებელია არა მხოლოდ რომანტიზმისთვის. 

 

 

თამარ შარაბიძე 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 
ბარათაშვილის პორტრეტი 

 

 ნაშრომში შევეცადეთ წარმოგვედგინა ნიკოლოზ ბარათაშვილის 

პორტრეტი. გავითვალისწინეთ ის სირთულე, რომელიც ამ დროს კრიტი-

კოსის წინაშე დგება. კრიტიკოსისთვის პორტრეტის შექმნა კიდევ უფრო 

რთულია, ვიდრე მხატვრისთვის და მწერლისთვის, რადგან მან უნდა გა-

ითვალისწინოს ყველა მასალა, რაც კი ობიექტის შესახებ არსებობს, ეს 

იქნება გარეგნობა, ჩაცმულობა, ხასიათი, სულიერი სამყარო, გონიერება, 

ცხოვრების სტილი და გზა, აგრეთვე მის მიერ გადადგმული ნებისმიერი 

ნაბიჯი (შეცდომა იქნება ეს თუ, კრიტიკოსის აზრით, სწორი გადაწყვეტი-

ლება), მოღვაწეობის ეპოქა, ინტელექტუალური გარემო, ახლობელთა 

წრე და, რაც მთავარია, შემოქმედება (რადგან კრიტიკოსი უბრალო ადა-

მიანით არ ინტერესდება, მისი ობიექტი ყოველთვის შემოქმედია). 

 ზემოთთქმულის გათვალისწინებით შევეცადეთ შეგვექმნა ბარა-

თაშვილის პორტრეტი ისე, რომ ნათქვამი ჩაგვესვა პორტრეტის ჩარჩო-

ებში, რომ არც მცირე და არც უსაშველოდ დიდი ტილო არ გამოსულიყო. 

რაც მთავარია, არ შემოვიფარგლეთ იმ მკაცრი კანონებით, რომელთა 
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გათვალისწინების გამო ჩვენი კრიტიკოსები ძირითადად უარყოფდნენ 

პიროვნების ხასიათის გადმოცემას და მწერალს მხოლოდ მის შემოქმე-

დებაში ხედავდნენ. 

 პორტრეტი გარეგნობით დავიწყეთ, რასაც მოჰყვა ჩაცმულობა, შემ-

დგომ კი ხასიათის მრავალფეროვნება. პიროვნების აღსაქმელად გავით-

ვალისწინეთ მისი პატრიოტობა, პირადული ცხოვრება და საზოგადოებ-

რივი მოღვაწეობა. პორტრეტს ფონად დავადეთ ის ეპოქა და ინტელექტუ-

ალური გარემო, რომელშიც ცხოვრობდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი. საბო-

ლოოდ კი გავითვალისწინეთ მისი შემოქმედება და ეპისტოლური მემ-

კვიდრეობა, რომელთა მეშვეობით გამოიკვეთა ძირითადი შტრიხები პოე-

ტის პორტრეტზე, ანუ აისახა ბარათაშვილის სულიერი მდგომარეობა. პო-

ეტის სიტყვები –  „ცუდად ხომ მაინც არ ჩაივლის ეს განწირულის სულის 

კვეთება...“ უკანასკნელ შტრიხად დაედო ბარათაშვილის პორტრეტს. 

 

მაია ცერცვაძე 
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი  

 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პირადი წერილების პოეტური 

სინტაქსის საკითხები 
 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის ეპისტოლური მემკვიდრეობა, რომელიც 

18 პირად წერილს მოიცავს, უმდიდრესი პოეტიკით ხასიათდება. მასზე 

ყურადღებას ამახვილებდნენ კიტა აბაშიძე, იოსებ გრიშაშვილი, ოთარ 

ჩხეიძე და სხვა მწერლები. პოეტის წერილების მხატვრული ენის შეს-

წავლის აუცილებლობაზე მიუთითებდა ისეთი ავტორიტეტული მკვლე-

ვარი, როგორიც იყო გრიგოლ კიკნაძე. თავის შრომაში „როგორ მუშაობ-

და ბარათაშვილი“ მეცნიერი მართებულად აღნიშნავდა, რომ ამგვარი 

კვლევა მოგვცემდა საუკეთესო მასალას რომანტიკოსი პოეტის საერ-

თო სამწერლო სტილზე სამსჯელოდ.  

მოხსენება წარმოადგენს გაგრძელებას ამ მიმართულებით დაწყე-

ბული ჩვენი კვლევებისა, რომელიც მიეძღვნა ნიკოლოზ ბარათაშვილის 

პირადი წერილების პოეტური ლექსიკის, პოეტური სემანტიკისა და პოე-

ტური სინტაქსის საკითხებს. უკანასკნელ გამოკვლევაში განვიხილეთ 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის წერილებში გამოყენებული პოეტური სინტაქ-

სის ისეთი კომპონენტები, როგორებიცაა რიტორიკული ფიგურები. 

 ამჯერად ჩვენი ყურადღება ეთმობა პოეტის პირად წერილებში გა-

მოყენებულ პოეტური სინტაქსის დანარჩენ ელემენტებს.  
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ნინო წერეთელი  
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ლიტერატურულ-არტისტული კაფეების ისტორიიდან  

(მეოცე საუკუნის 10-იანი წლები) 

 ლიტერატურის ისტორიაში მეოცე საუკუნის დასაწყისი განსაკუთ-

რებით მნიშვნელოვან პერიოდად უნდა ჩაითვალიოს. მხედველობაში 

გვაქვს სხვადასხვა ლიტერატურული დაჯგუფებების, მანიფესტების, 

დეკლარაციების თუ თეორიული გამოსვლების სიუხვე, რაც, რასაკვირ-

ველია, მხოლოდ ერთი ქვეყნის ლიტერატურული ცხოვრების მოვლენა 

არ არის.  

 მეოცე საუკუნის დასაწყისი გამორჩეულია იმითაც,რომ სხვადას-

ხვა ქვეყნის დიდი ქალაქების კულტურულ-ლიტერატურული ცხოვრების 

მნიშვნელოვან შემადგენელ ნაწილს ლიტერატურულ-არტისტული კა-

ფე-კაბარეები წარმოადგენს. კაბარეს ისტორია მე-19 საუკუნის 80-იანი 

წლებიდან იწყება, რომელიც პარიზს უკავშირდება. საინტერესოა კაფე-

კაბარეების შემდგომი გავრცელების ევროპული არეალი. 

ლიტერატურულ-არტისტული კაფეების ისტორიაში მნიშვნელოვა-

ნი ადგილი უჭირავს პეტერბურგის „ბროდიაჩაია სობაკას“, რომელიც 

1912 წელს დაარსდა. იგი მიხეილის მოედანზე, სახლის სარდაფში მდე-

ბარეობდა, მცირე ფართი ეჭირა და დუქანს უფრო წააგავდა. ჭერი მხატ-

ვარ ს.სუდეიკინის მიერ იყო მოხატული, რომელმაც შემდეგ თბილისში 

,,ლ. გუდიაშვილთან და დ. კაკაბაძესთან ერთად მოხატა 1919 წელს 

დაარსებული კაფე „ქიმერიონი“, რომელიც თბილისის კულტურულ-ლი-

ტერატურული ცხოვრების განსაკუთრებული ნაწილი გახდა.  

 „ბროდიაჩაია სობაკა“ მყუდრო, მაგრამ ხალხმრავალ ადგილად 

იქცა, სადაც კარგად იცოდნენ ნამდვილი ხელოვნების ფასი. ამ ლიტე-

რატურულ-არტისტულ კაფეს ბორის პრონინი ხელმძღვანელობდა. 

„ბროდიაჩაია სობაკას“ ხშირი სტუმრები იყვნენ ო. მანდელშტამი, ვ. მა-

იაკოვსკი, ა. ახმატოვა, მ. კუზმინი, ს. გოროდეცკი. ილია ზდანევიჩი. მე-

ოცე საუკუნის აღნიშნული პერიოდის თბილისის ლიტერატურული 

ცხოვრება მჭიდროდ უკავშირდება ამ სახელებს. 

1917 წლის 25 ნოემბერს, ლიტერატურულ-არტისტული კაფე - „ფან-

ტასტური დუქანი“ თბილისშიც გაიხსნა . 

მეოცე საუკუნის 10-იან წლებში ლიტერატურულ-არტისტულ კა-

ფეებში წაკითხული მოხსენებები განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს და 

ამ პერიოდის ლიტერატურულ ცხოვრებას განსაკუთრებული მრავალ-

ფეროვნებით წარმოადგენს. 
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მაია ჯალიაშვილი 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი 

 
ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედების კონტექსტები 

 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზიის კონტექსტები ფართო და მას-

შტაბურია. იგი დაფუძნებულია მდიდარი ქართული ლიტერატურის, ზო-

გადად, კულტურის, ტრადიციაზე. მისი პოეტური მსოფლმხედველობის 

წყაროებია როგორც ფოლკლორი, ასევე ბიბლია (ძველი და ახალი აღ-

თქმის წიგნები), სასულიერო მწერლობა, ჰიმნოგრაფია, აღორძინების 

ხანის ლიტერატურა და მისივე თანადროულ პოეტ-რომანტიკოსთა გა-

მოცდილება. თომას ელიოტის აზრით, ტრადიციასთან დამოკიდებულე-

ბა განსაზღვრავს ნებისმიერი პოეტის შემოქმედების ხარისხსა და რა-

ობას. მის შემოქმედებაში ერთმანეთს ერწყმის მარადიული და დროე-

ბითი და ამ რთული, წინააღმდეგობრივი, მრავალფეროვანი პროცესის 

კონტექსტში წარმოჩნდება ადამიანური ყოფის განმსაზღვრელ-განმა-

პირობებელი ეგზისტენციალური თემები: ადამიანის არსებობის აზრი 

და მიზანი, სიკვდილი, სიცოცხლე. ბარათაშვილისთვის ტრადიცია 

ცოცხალია და ისეთივე წყაროა მისი სააზროვნო მხატვრული სივრცისა, 

ტროპებისა, როგორიც საკუთარი, ინდივიდუალური გამოცდილება. 

მის შემოქმედებაში წარმოჩნდება როგორც ევროპული, ასევე მისი 

მშობლიური ქვეყნის მხატვრული აზროვნების პარადიგმები, გამოსახვის 

ფორმების მოდელები, მაგრამ არა შაბლონებით, სტერეოტიპებითა და 

სტატიკური მოცემულობით, არამედ ტრანსფორმირებული, შეცვლილი, 

მისი სულისა და ეპოქის შესაბამისი. მან შესანიშნავად იცოდა ძველი 

ქართული მწერლობა, ბიბლიის თარგმანები. ყოველივე ის, რაც მას უნდა 

შეეთვისებინა, როგორც კულტურული მემკვიდრეობა და მან ეს შეძლო, 

მიიღო, გარდაქმნა და განავითარა ქართული პოეტური ენის კულტურა, 

მხატვრული აღქმისა და გამოსახვის ფორმები, სამყაროსთან სიტყვიერი 

დამოკიდებულების ხერხები. მის შემოქმედებაში ახლებურად წარმოჩ-

ნდა ქართული პოეტური სიტყვის პოტენციური შესაძლებლობები. 

ბარათაშვილის შემოქმედება წარმოაჩენს არა მხოლოდ ქართული, 

არამედ ევროპული რომანტიზმის ძირითად მხატვრულ კონცეფციებსა 

და პრინციპებს, ამიტომ მისი შემოქმედებითი სამყაროს კვლევისას გა-

სათვალისწინებელია ევროპული რომანტიზმის ტრადიცია. ილია ჭავ-

ჭავაძემ ბარათაშვილის სააზროვნო სივრცის საანალიზო კონტექსტად 

„კაცობრიობის სულიერი გამოცდილება“ და, უპირველესად, ევროპული 

ლიტერატურა მიიჩნია, ამიტომაც თამამად დააწყვილა მისი სახელი 

ბაირონთან, რომელმაც ევროპული კულტურის სულისკვეთება გამოხა-
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ტა და შექსპირის ჰამლეტთან, რომლის სახეშიც სიმბოლურად წარ-

მოჩნდა ადამიანური ყოფის ტრაგიზმი. 

მაია ჯალიაშვილი 
თსუ შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი

ბარათაშვილი და კირკეგორი 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეტურ სააზროვნო სივრცეში ყოველ-

თვის თანაბარი მნიშვნელობის განსხვავებული ღირებულებები წარ-

მოჩნდება, რომლებიც ქმნიან კიდევაც ფილოსოფიურ ჭრილში ფორმუ-

ლირებულ „ან-ან“ დაპირისპირებულობას. ამ შემთხვევაში, ის ეხმია-

ნება დანიელი ფილოსოფოსის, სიორენ კირკეგორის ნააზრევს, რომ-

ლის ფილოსოფიურ-ესთეტიკური შეხედულებების კონტექსტშიც განვი-

ხილავთ ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებას. ბარათაშვილიც ფიქ-

რობდა, რომ „ყოველ ადამიანში იყო რაღაც, რაც მას ხელს უშლიდა, 

რომ სრულყოფილად ჩასწვდომოდა საკუთარ თავს“ (კირგეგორი), ამი-

ტომაც გამუდმებით მართავდა დიალოგს „მესთან“, რათა ის ერთად-

ერთი ნიღაბი გამოერჩია, რომელიც ჭეშმარიტად წარმოაჩენდა მის სა-

ხესა და სულისკვეთებას. ბარათაშვილის პოეზიის მრავალნიღბიანი 

ლირიკული გმირისთვის ერთი რამ საერთოა – ის მეამბოხეა თავისი სუ-

ლისკვეთებით. ცხოვრება მისთვისაც მრავალგანზომილებიანი ფენო-

მენია. პოეტი თავისი სულიერი ცხოვრების უმთავრეს გამოხატულება-

ში, პოეზიაში, ერთმანეთს უპირისპირებს მატერიასა და სულს, სილამა-

ზესა და მშვენიერებას, წარმავალსა და უკვდავსა და არჩევანს აკე-

თებს. მისი ფიქრის ვექტორი მუდმივად მერყეობს ორ უკიდურესობას 

შორის და ლირიკულ გმირს უბიძგებს ჩაკეტილი სამყაროს სივრცის 

გარღვევისკენ. ძიების ეს მრავალმხრივი და რთული პროცესი მას 

სჭირდებოდა არა მხოლოდ სამყაროს შესამეცნებლად, არამედ, უპირ-

ველესად, საკუთარი პიროვნების გარდაქმნისა და სრულქმნისთვის. 

თავისი სიჭაბუკე, შემოქმედებითი სასიცოცხლო ძალები მან გამოიყე-

ნა იმისთვის, რომ სიტყვის გზით, ლოგოსის ძალით დაუპირისპირდა 

ყოველივე იმას, რაც ზღუდავდა მისი პიროვნების თავისუფლებას. არა-

რად ყოფნის სიცარიელე მან გადალახა იდეალის აღმოჩენითა და მის-

თვის თავშეწირვით. ბარათაშვილის პოეზია ყოველ ეპოქაში აჩენს მისი 

განსხვავებული წაკითხვის, გააზრებისა და ინტერპრეტაციის შესაძ-

ლებლობას. 

ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედება ტიპოლოგიურად რომან-

ტიზმის კონტექსტში მოაზრება, თუმცა, როგორც ნებისმიერი გენიოსის 
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ხელოვნება, მისი შემოქმედებაც კონკრეტული მიმდინარეობის ფარ-

გლებს სცდება. იგი თითქოს არღვევს დროისა და სივრცის ფარგლებს 

და მეტაფიზიკურ განზომილებაში გადის, სადაც დრო უწყვეტი მთლია-

ნობაა. ბარათაშვილი თანაბრად ეხმიანება წარსულსაც და მომავალ-

საც, რადგან მისი შემოქმედება კაცობრიობის კულტურულ გამოცდი-

ლებას ირეკლავს და ადამიანის ყოფიერების უზოგადეს კანონზომიე-

რებებს წარმოაჩენს. ბარათაშვილის პოეზიის სიღრმე და მრავალწახ-

ნაგოვნება საშუალებას იძლევა მისი ლექსების საანალიზო კონტექ-

სტად ეგზისტენციალიზმიც მოვიაზროთ. 
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