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სამეცნიერო და საორგანიზაციო კომიტეტი: 

ნანა გაფრინდაשვილი - ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფა-
კულტეტის დეკანი, პროფესორი; 

ეკატერინე ნავროზაשვილი - ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის 
სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფა-
კულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახუ-
რის უფროსი, ასოცირებული პროფესორი; 

ნინო პოპიაשვილი - ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტე-
ტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფ-
როსი სპეციალისტი, ფილოლოგიის დოქტორი (კონფერენციის 
თავმჯდომარე); 

ანა მინდიაשვილი - ივანე ჯავახიשვილის სახელობის თბილისის სახელ-
მწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტე-
ტის დოქტორანტი; 
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მანანა ალოიანი 

მარტინ ლუთერის „95 თეზისი“ და ბრძოლა ინდულგენციის 
წინააღმდეგ 

საკონფერენციო თემა ეხება, მარტინ ლუთერის გამოსვლას პაპის 
წინააღმდეგ. მარტინ ლუთერმა ვიტენბერგის ეკლესიის კარიბჭეზე 
მიაჭედა თავისი „95 თეზისი“. იგი თეზისებით, სხვა საკითხებთან ერთად, 
უარყოფდა პაპის უცდომელობის იდეას, გმობდა ინდულგენციებით ვაჭ-
რობას და ცოდვის გამოსყიდვის שესაძლებლობას მხოლოდ რწმენითა და 
სინანულით მიიჩნევდა. დაიწყო ბრძოლა პაპის კურიასა და მარტინ ლუ-
თერს שორის. ლუთერი ერეტიკოსად გამოაცხადეს და ეკლესიიდან გან-
კვეთეს. პაპმა ასევე დახმარება სთხოვა გერმანელი ერის საღვთო რომის 
იმპერატორს კარლოს V-ს. მოიწვიეს გერმანელი მთავრების კრება ვორ-
მשი, სადაც ლუთერს უნდა მოენანიებინა თავისი ქმედებები. ლუთერმა 
ამაზე უარი თქვა. 

პროტესტანტული ეკლესიები წარმოიשვა მარტინ ლუთერის მიერ 
დაწყებული რეფორმაციის שედეგად, სწორედ მან დაუდო საფუძველი 
რეფორმაციულ მოძრაობას დასავლეთשი, რომელიც გერმანიაשი დაიწყო 
და ნელ-ნელა მთელ დასავლეთ ევროპაשი, שემდეგ აღმოსავლეთשიႰგავ-
რცელდა და გადავიდა სხვა კონტინენტებზეც.Ⴐ 

ბექარ ბაინდურაშვილი 

დოჯ სითი – ველური დასავლეთის დედაქალაქი 

 ზოგადად, როდესაც ველურ დასავლეთზე ვიწყებთ საუბარს, 
თვალწინ წარმოგვიდგება שემდეგი სცენები: სასიკვდილო დუელები ცა-
რიელ ქალაქשი, ქოუბოები თავიანთი ცხენებით, ადამიანების ძარცვა, ქა-
ლების გაუპატიურება, ბრძოლა ინდიელებთან, ბანკების ძარცვა და ა.ש.  

 XX საუკუნის שუა ხანებשი კინემატოგრაფებმა კარგად ასახეს 
,,ვესტერნისნ კულტურა საკუთარ ფილმებשი. მათ שეძლეს მაყურებელשი 
ჩაენერგათ და שეექმნათ ის שეხედულება, რომელიც დღეს გაგვაჩნია. 
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 სწორედ დოჯ სითის მაგალითზე שეგვიძლია განვიხილოთ ველუ-
რი დასავლეთის მახასიათებლები. ადრე ამ ქალაქს არანაირი ფუნქცია 
არ ჰქონდა, თუმცა שემდგომ ის იქცა ქოუბოების, ახალმოსახლეებისა და 
კრიმინალების დედაქალაქად. კვლევისას აქცენტს გავაკეთებთ იმაზე, 
თუ როგორ განვითარდა საქალაქო ცხოვრება დოჯ სითიשი, როგორ שეი-
ძინა მან ველური დასვალეთის ეპოქისთვის დამახასიათებელი ნიשან-თვი-
სებები; გავამახვილებ ყურადღებას იმ ფაქტზე, თუ რომელი ეკონომიკუ-
რი და სოციალური ფაქტორები უწყობდა ხელს იმას, რომ სწორედ კანზა-
სის שტატის ქალაქი ყოფილიყო ქოუბოების თავשესაფარი და ცენტრალუ-
რი ადგილი ველურ დასავლეთשი.  

 XIX საუკუნის ბოლო პერიოდשი ველური დასავლეთი გაქრა და 
ნელ-ნელა მივიწყებას მიეცა ძველი ცხოვრების წესი. ახალმა დროებამ, 
პროგრესმა, ინდუსტრიალიზაციამ, რკინიგზამ, ტელეფონმა და ავტომო-
ბილის ეპოქამ არ დაინდო ვაილდ ვესტი და რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერ-
მა დოჯ სითიზეც იმოქმედა. თუ ადრე ამ ქალაქשი სიცოცხლე ჩქეფდა და 
კრიმინალი მეფობდა, XX საუკუნის დასაწყისისთვის, ეს ადგილი დაცა-
რიელდა და დაკარგა თავისი პირვანდელი სახე. 

 დოჯ სითი დღეისათვის ერთი უბრალო ქალაქია, რომელიც კან-
ზასის שტატის שემადგენლობაשია, თუმცა მისი მდიდარი ისტორია და 
წარსული გვაძლევს იმის საשუალებას, რომ ავაღორძინოთ და აღვადგი-
ნოთ ის ქალაქი, რომელიც ქოუბოების დედაქალაქად მიიჩნეოდა.  

 ჩემი კვლევის მიზანია დოჯ სითის მაგალითზე განვსაზღვრო ვე-
ლური დასვალეთის ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელი ნიשან-თვისებე-
ბი, გავაანალიზო, თუ როგორ მიმდინარეობდა დოჯ სითის ურბანული 
ტრანსფორმაცია, რა აქცევდა ამ დასახლებას ველური დასვალეთის 
,,კლასიკურ“ ქალაქად და როგორ שეიცვალა ქალაქის სოციალური 
რეალობა ახალ დროებასთან ერთად. დოჯ სითიשი მომხდარი ცვლი-
ლებების განზოგადებით שემეძლება დავასკვნა, როდის და რატომ გაქრა 
ველური დასვალეთი.  
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ნინო ბაკურაძე 

„სატანჯველის სახარება“ - სიორენ კირკეგორი 

ყველა ცოცხალი არსება, მათ שორის ადამიანიც სიცოცხლისკენ მი-
ილტვის. שესაბამისად, ადამიანთა უმთავრეს მიზანს ცხოვრება წარმოად-
გენს. იმისათვის, რომ ადამიანმა რეალური არსებობა שეიგრძნოს, აუცი-
ლებელია გათავისუფლდეს. ამ שემთხვევაשი იგი იმოქმედებს თავისი ნე-
ბის სასარგებლოდ.  

თავისუფლება ადამიანობის განმსაზღვრელია. ადამიანი მიდრეკი-
ლია სიმარტივისაკენ და გაუცნობიერებლად ექცევა სხვათა ზეგავლენის 
ქვეש. სწორედ ამიტომ იგი უნდა ეცადოს და გათავისუფლდეს ყოველგვა-
რი ზედმეტისგან, რათა მისგან დარჩეს ის, რაც იგი რეალურად არის და 
 .ეძლოს, აღიქვას თავისთავადი სამყაროש

კირკეგორი გვიხატავს რწმენის არსს, ნების მქონე ადამიანის 
თვალსაზრისიდან გამომდინარე. ნებისა და თავისუფლების שემთხვევაשი, 
როგორი არის ჩვენი რწმენა რეალურად? თავისუფლება, რომელიც ადა-
მიანის არსებობის განმსაზღვრელია - მძიმეა, რადგან მასთან ერთად, 
ადამიანი გამუდმებით იტანჯება პასუხისმგებლობით სავსე აზროვნება-
  .იש

კირკეგორთან თავისუფლება გამოხატულია ადამიანის არჩევანשი - 
ირწმუნებს თუ არა ღმერთს. მორწმუნე იღებს ღმერთის მიერ განსაზღ-
ვრულ კეთილსა და ბოროტს, თუმცა იგი კვლავ თავისუფალი რჩება, 
რადგან მას აქვს არჩევანი ზუსტად მიყვეს ან არ שეასრულოს ღმერთის 
მიერ დადგენილი მორალური წესები. სწორედ ამ არჩევანის მდგომარეო-
ბა ადამიანს ამყოფებს სატანჯველשი, რადგან მასשი ჩნდება ეჭვი და ასე-
ვე, მან მაქსიმალურად უნდა დაითმინოს ყოველივე, რათა საბოლოოდ მა-
რადიულ ნეტარებაשი გადაინაცვლოს. 

კირკეგორის, როგორც მორწმუნის გადმოსახედიდან მოპოვებული 
თავისუფლებით ადამიანი, მუდმივად განიცდის ტანჯვას, რადგან მას 
ეკისრება ძლიერ დიდი პასუხისმგებლობა. თუმცა ეს ტანჯვა გაიგივებუ-
ლია სიხარულთან, რადგან ამ სატანჯველს აუცილებლად მოყვება მარა-
დიული ნეტარება.  
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იგი თავის שეხედულებებს იმის საფუძველზე ავითარებს, რომ ადა-
მიანი ღმერთის წინაשე არასდროს არის უდანაשაულო. ადამიანისადმი მი-
ყენებული ტანჯვა ყოველთვის שეიძლება გავიაზროთ სიხარულად, როცა 
გავაანალიზებთ, რომ „სივიწროვე წარმოადგენს გზას“. საბოლოოდ, სა-
ტანჯველი მარადიულობისათვის ერთგვარ სამზადისად გვესახება. 

სივიწროვე, იგივე სატანჯველი არის გზა. გამოსავალი, რაც სატან-
ჯველიდან გამოსვალს გულისხმობს, თავად სატანჯველשივეა. იგი უნდა 
ვზიდოთ და მხოლოდ שემდეგ שეძლებს ადამიანი დროებითი სატანჯვე-
ლიდან მარადიულ ნერატარებაשი გადავიდეს. 

 
 

მარიამ ბეჟანიშვილი 

აშშ-ის გეგმა ახლო აღმოსავლეთის კრიზისის მოგვარების 
შესახებ 

 
2008 წლის 28 იანვარს ვაשინგტონשი, თეთრ სახლשი, აשש-ის პრეზი-

დენტმა დონალდ ტრამპმა ოფიციალურად წარადგინა ისრაელი-პალეს-
ტინის კონფლიქტის დარეგულირების გეგმა, რომელსაც „საუკუნის 
გარიგება“ უწოდეს. 

აღნიשნული დოკუმენტი მოიცავს 180 გვერდს და שედგება ეკონო-
მიკური და პოლიტიკური ნაწილებისაგან. მასשი განხილულია ისეთი სა-
კითხები, როგორიცაა იერუსალიმის სტატუსი, საკითხი საზღვრების, 
უשიשროების, ღაზას სექტორის სტატუსის, ეკონომიკური პრეფერენციე-
ბის, პატიმრებისა და ლტოლვილების, ურთიერთაღიარებისა და პალეს-
ტინელებსა და ისრაელიანებს שორის ურთიერთობის, არსებული პრეტენ-
ზიებისა და שემდგომი მოლაპარაკებების წესების დარეგულირების שესა-
ხებ. 

აשש-მ ასევე გააკეთა განცხადება ზემოთ აღნიשნული გეგმის გან-
ხორციელების שესახებ. კონფლიქტის დარეგულირების მხარდაჭერის 
მიზნით, ამერიკის שეერთებული שტატების ინვესტიცია განისაზღვრა $50 
მილიარდი დოლარით. ისრაელשი აשש-ის ელჩის, დევიდ ფრიდმანის თა-
ნახმად, კონფლიქტის დარეგულირების გეგმა ასევე მოიცავს ღაზას სექ-
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ტორსა და მდ. იორდანეს დასავლეთ ნაპირს שორის სწრაფი მიმოსვლის 
რკინიგზის მשენებლობას. აღნიשნული გეგმით ასევე გათვალისწინებუ-
ლია, გაეროს პალესტინელი ლტოლვილების დახმარების სააგენტოს 
ლიკვიდაცია და სხვ.  

მოხსენებაשი განხილულია თუ როგორი არაერთგვაროვანი საერ-
თაשორისო გამოხმაურება მოჰყვა ზემოაღნიשნული კონფლიქტის დარე-
გულირების გეგმას თურქეთის, ირანის, არაბთა ლიგის სახელმწიფოების, 
ევროკავשირის ქვეყნების, დიდი ბრიტანეთისა და რუსეთის მხრიდან.  

სულ ახლახან, 2020 წლის 27 ოქტომბერს ისრაელისა და სუდანის 
ხელისუფალთ განაცხადეს ურთიერთობების ნორმალიზაციის שესახებ. 
სუდანმა ასევე განაცხადა თანხმობა ,,ჰიზბულაჰის" ტერორისტულ ორ-
განიზაციად გამოცხადების שესახებ. 

ელენე ბერაია 

თედო სახოკიას ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა 

თედო სახოკია (1868-1956) არის ქართული სამეცნიერო საზოგა-
დოების ერთ-ერთი שესანიשნავი წარმომადგენელი, რომლის ნაשრომებ-
მაც დიდი წვლილი שეიტანეს საქართველოשი ეთნოლოგია/ანთროპოლო-
გიის განვითარების საქმეשი. თედო სახოკიამ ერთი მხრივ საფუძველი ჩა-
უყარა ეთნოლოგიური კვლევების განვითარებას საქართველოשი, მეორე 
მხრივ აქტიურად უწევდა პოპულარიზებას ქართულ კულტურას საზღ-
ვარგარეთ. მისი დამსახურებით, ფიქსირებული და მომავალი თაობების-
თვის שემონახულია უნიკალური ეთნოგრაფიული და ლინგვისტური მასა-
ლა. ის აქტიურად იყო ჩართული იმდროინდელ წამყვან სამეცნიერო 
პროცესებשი. იცნობდა როგორც ქართულ, ასევე ევროპულ სტანდარ-
ტებსა და ფლობდა სათანადო ცოდნას.  

თედო სახოკიას ბიოგრაფიაც გამორჩეულია, წერა-კითხვა მას ბე-
სარიონ ხელაიამ, שემდგომשი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქმა ამ-
ბროსი ხელაიამ ასწავლა. სწავლობდა თბილისის სასულიერო სემინარია-
 ი. იყოשემდეგ ჟენევის უნივერსიტეტსა და სორბონის უნივერსიტეტש ,იש
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პარიზის საანთროპოლოგიო საზოგადოების საზღვარგარეთელი კორეს-
პონდენტი. აქტიურად თანამשრომლობდა ი. ჭავჭავაძესთან, იბეჭდებოდა 
„ივერიაשი” და სხვა ქართულ ჟურნალ-გაზეთებשი („დროება”; „სახალხო 
გაზეთი”; „მოამბე”; „ცნობის ფურცელი”; „კავკაზი”; „ნოვოე ობოზრენიე”), 
იყო საფრანგეთის ქართველების არალეგალური გაზეთის, „საქარ-
თველოს”, თანარედაქტორი. 1906 წელს თ. სახოკია დააპატიმრეს საქარ-
თველოשი რევოლუციონერების დასახმარებლად იარაღის שემოტანის 
ბრალდებით და ციმბირשი გადაასახლეს. საქართველოשი დაბრუნების שემ-
დეგ ეწეოდა მთარგმნელობით საქმიანობას. თ სახოკია გარდაიცვალა 
1956 წელს და დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონשი. 

თედო სახოკია ველზე მუשაობისას აქტიურად აგროვებდა ეთნოგ-
რაფიულ კოლექციებს, ექსპონატებს და გადასცემდა მათ მუზეუმებს. მი-
სი ეთნოგრაფიული მემკვიდრეობა שეიცავს უნიკალურ ცნობებს, რომლე-
ბიც სისტემატიზებულია და თეორიული ანალიზის მაგალითს წარმოად-
გენს, რასაც დღესაც არ დაუკარგავს ძალა. 

 
 

ბაია ბოლქვაძე 

ქალი და ქალღმერთი ძველ შუამდინარეთში 

 
ნაשრომის მიზანია, წარმოადგინოს ქალისა და ქალღმერთების რო-

ლი ძველ שუამდინარეთשი და გამოკვეთოს ის მსგავსებები თუ განსხვავე-
ბები, რომლებიც თანამედროვე სამყაროשი გავრცელებულ მოსაზრებებ-
 ვნელოვანשი იკვეთება. რა როლს ასრულებენ ქალღმერთები ისეთ მნიש
პროცესებשი, როგორიცაა სამყაროს שექმნა, ადამიანის გაჩენა, პირველი 
საყოველთაო დასჯა ღვთაებების მიერ და ა.ש. რას გვეუბნება მათი რო-
ლები ამ საზოგადოების მსოფლმხედველობის שესახებ და როგორ שეიძ-
ლება ეს მახასიათებლები კავשირשი იყოს თავად ქალის ფენომენის გააზ-
რებასთან? როგორი იყო თავად ქალის როლი, რას გვიყვებიან პირველი 
ეპოსები მათ שესახებ და როგორ არის ლიტერატურულ ძეგლებსა თუ რე-
ლიგიურ ტექსტებשი ასახული ქალებისა და ქალღმერთების მიმართ გავ-
რცელებული დამოკიდებულებები გადმოტანილი რეალობაשი ანუ კანო-
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ნებשი. ეს ის ძირითდი שეკითხვებია, რომლის გარשემოც იქნება ნაשრომשი 
მსჯელობა.  

მიზნიდან გამომდინარე, ნაשრომשი სამეცნიერო კვლევებთან ერ-
თად, განხილულია რელიგიური ტექსტები, რომელשიც ვხედავთ ქალ-
ღმერთების როლებს, ფუნქციებს, დამოკიდებულებებსა და ხასიათებს. 
ამ ნაწილს ებმის ლიტერატურული ტექსტების ანუ პირველი ეპოსების 
განხილვა და მათשი ქალთა სახეების მიმოხილვა. ამავდროულად, ნაש-
რომשი წარმოდგენილია პირველი שუამდინარული პოეზიის ნიმუשის ანა-
ლიზი, რომლის ავტორადაც გვევლინება ქურუმი ქალი ენხედუანა. ბოლო 
ნაწილשი კი განხილულია კანონები ურნამუდან שუა ასურული პერიოდის 
ჩათვლით, რათა ნათლად დავინახოთ როგორ ვითარდებოდა დროსა და 
სივრცეשი ქალთა მიმართ დამოკიდებულებები და როგორ აისახებოდა ეს 
ცვლილებები კანონებשი. 

საბოლოო ჯამשი, ნაשრომი წარმოგვიდგენს რელიგიაשი, ლიტერა-
ტურასა თუ კანონებשი დანახულ ქალთა და ქალღმერთთა როლებს და ამ 
ყველაფრის მეשვეობით ცდილობს, იპოვნოს განსხვავებები თუ მსგავსე-
ბები თანამედროვეობასა და ძველ שუამდინარეთשი არსებულ დამოკიდე-
ბულებებსა და მსოფმხედველობას שორის. 

ნატო გაბარაშვილი 

ოსმალეთ-ინგლისის დიპლომატიური ურთიერთობები 
ვალიდე საფიე სულთნისა და ელიზაბეთ I-ის დროს 

XVI საუკუნე საკვანძო პერიოდია საერთაשორისო ურთიერთობები-
სა და დიპლომატიის ისტორიაשი. რეფორმაციამ, როგორც პოლიტიკურმა 
პროცესმა, უდიდესი გავლენა მოახდინა ევროპის ქვეყნებს שორის ურთი-
ერთობებზე. პაპის ძალაუფლებას გამიჯნული ანგლიკანური ინგლისი კა-
თოლიკური ევროპისაგან მოკვეთილი აღმოჩნდა. არც კონტინენტურ ევ-
როპაשი ცხრებოდა დაპირისპირება საღვთო რომის იმპერიისა და ესპანე-
ლი ჰაბსბურგების წინააღმდეგ. მეორე მხრივ, ევროპა-აზიის დამაკავשი-
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რებელი უმნიשვნელოვანესი სავაჭრო გზები ოსმალების გავლენის ქვეש 
მოექცა, რასაც თან დაერთო ოსმალეთის სულთნების მზარდი ექსპანსი-
ური პოლიტიკა ევროპის წინააღმდეგ. რელიგიამ უკანა რიგებשი გადაი-
ნაცვლა და საფრანგეთის მეფემ ფრანსუა I-მა, ჰაბსბურგების წინააღ-
მდეგ ბრძოლისა და სავაჭრო ინტერესების გათვალისწინებით, საფრან-
გეთისათვის მომგებიანი სავაჭრო და დიპლომატიური გარიგებები გაა-
ფორმა ოსმალეთის იმპერიასთან და მასთან ერთად საფრანგეთ-ინგლი-
სის მრავალსაუკუნოვანი დაუძინებელი მტრობაც.  

 ამ პოლიტიკური და სოციალური წინამძღვრების ფონზე, ინგლი-
სის გამჭრიახმა დედოფალმა ელიზაბეთ I ტიუდორმა (1558-1603) გადა-
წყვიტა, დიპლომატიური კავשირები დაემყარებინა ოსმალეთის იმპერიას-
თან. ამ პოლიტიკური პროცესების წარმართვაשი და ინგლის-ოსმალეთის 
დაახლოების საქმეשი ელიზაბეთ ტიუდორთან ერთად, მნიשვნელოვანი 
როლი שეასრულა სულთან მურად III–ის (1574-1595) ცოლმა და მეჰმედ 
III-ის (1595-1603) დედამ - ვალიდე საფიე სულთანმა (დაახლ. 1550-1619).  

 ელიზაბეთ ტიუდორმა რელიგიური სხვაობა უპირატესობად აქცია 
და დაარწმუნა ოსმალეთის სულთანი, რომ ისლამს და პროტესტანტობას 
ჰქონდათ მეტი საერთო და ჰყავდათ ერთი მტერი – საღვთო რომის იმპე-
რია და კათოლიკური ევროპა. თავის მხრივ, ოსმალეთის მაשინდელ სულ-
თანს, მურად III-ს კათოლიკე ჰაბსბურგების წინააღმდეგ მებრძოლი კა-
თოლიკური საფრანგეთი, როგორც ახალი სავაჭრო პარტნიორი, ძალია-
ნაც აწყობდა. პროტესტანტული ინგლისისა და ოსმალეთის იმპერიის 
დაახლოების საქმეשი, როგორც უკვე აღვნიשნეთ, დიდი როლი שეასრულა 
„ქალთა დიპლომატიამ“. 

საკონფერენციო მოხსენებაשი שევეცდებით „ქალთა დიპლომატია“ 
წარმოვადგინოთ და გავაანალიზოთ ისტორიისათვის שემორჩენილი 
საფიე სულთნისა და ელიზაბეთ I–ის მიმოწერის საფუძველზე, რომელიც 
ვფიქრობთ, კვლევისათვის საინტერესო მასალაა. 
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მარიამ გელაშვილი 

გოთიკის ხანის იტალიური და ჩრდილოური არქიტექტურის 
სტილისტური თავისებურებანი 

 
მოცემული ნაשრომი ეხება ევროპის სახელოვნებო ისტორიის ერთ-

ერთ უმნიשვნელოვანეს ეტაპს – გოთიკის ხანის ხელოვნებას. ეს ეპოქა 
 :ეიძლება განვიხილოთ, როგორც დასასრულისა და დასაწყისის ერთობაש
-უა საუკუნეების განვითარების დასასრული და ამავე დროს რენესანსუש
ლი ეპოქისკენ მიმავალი გზის დასაწყისი. 

მოხსენებაשი ყურადღებას გავამახვილებთ გოთიკის ხანის იტალი-
ურ არქიტექტურაზე, მაგრამ, ამავე დროს, წარმოვაჩინეთ გოთური ხე-
ლოვნების არსი, მისი თავისებურებები, გამოვლინებები, ისტორიული 
მნიשვნელობა, მხატვრული დატვირთვა, ინოვაციები. გარდა ამისა, ვინაი-
დან გოთიკის ხელოვნება, ისევე, როგორც საერთოდ שუა საუკუნეების 
ხელოვნება, სინთეზური ხასიათისაა, არქიტექტურასთან ერთად, ნაწი-
ლობრივ განვიხილავთ მასთან დაკავשირებული სხვა დარგების (ქანდაკე-
ბის, მონუმენტური ფერწერის და ა. ש.) თავისებურებებს.  

გამოვყოფთ გოთური ხელოვნების ორი ტიპს – სამხრეთ ევროპუ-
ლი, ანუ იტალიური გოთიკა და ჩრდილოეთის ქვეყნების გოთიკა. ორივე 
მათგანი განიხილება, როგორც ერთი მონეტის ორი მხარე. გამოყოფილია 
მათი მსგავსებები და განსხვავებები. ეს ყველაფერი კი, განირჩევა კონ-
კრეტული საკათედრო ტაძრების ანალიზის საფუძველზე, რომლებიც ის-
ტორიულ კონტექსტשი განიხილება. שედარებითი ანალიზი საשუალებას 
გვაძლევს, უკეთ გამოიკვეთოს ჩრდილოეთისა და იტალიური გოთიკის 
მხატვრულ მახასიათებელთა თავისებურებანი. 

მოხსენებაשი ძირითადად გამოვიყენებთ ლიტერატურისა და ფო-
ტომასალის ანალიზს, რაც საერთო სურათის שექმნაשი, მის სწორი კუთხ-
ით გააზრებასა და დასკვნების გამოტანაשი დაგვეხმარება. 
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მთვარისა გვენეტაძე 

ქრისტიანული სახისმეტყველება ილია ჭავჭავაძის ლირიკაში 

 
ილია ჭავჭავაძე ახალი ქართული ლიტერატურის ერთ-ერთი გა-

მორჩეული და მნიשვნელოვანი წარმომადგენელია. მისი שემოქმედება 
მრავალმხრივ არის საყურადღებო. ის იყო, როგორც პოლიტიკური და 
სხვადასხვა კულტურულ-საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელმძღვა-
ნელი, ასევე პუბლიცისტი და პოეტი. მან თავის שემოქმედებაשი ასახა 
ქართული საზოგადოების მნიשვნელოვანი საკითხები. ილია იყო რეალის-
ტი მწერალი, რაც იმას გულისხმობს, რომ კონკრეტულ სინამდვილეს ასა-
ხავდა და განაზოგადებდა მას. პოეტი თავისი ლირიკული שედევრებით 
ხალხს განუმტკიცებდა პატრიოტიზმის გრძნობას. აღსანიשნავია, რომ 
მისი שემოქმედებითი მრწამსი განსაზღვრა ქრისტიანულმა რელიგიამ, 
რამაც განსაკუთრებული ასახვა ჰპოვა მის ლირიკაשი, სადაც გვხვდება 
სახარებიდან მოყვანილი პარალელები და ამით ნათელი დადასტურება 
იმისა, თუ რაოდენ ძლიერ იგრძნობა ქრისტიანული მსოფლმხედველობი-
სა და რელიგიური ასპექტების გამოვლენა. 

ილია ჭავჭავაძის ლირიკის რელიგიურობის שესწავლისას გასათვა-
ლისწინებელია ქრისტანული პარადიგმები-ბიბლიური სახეები: სული, ცა, 
ღმერთი, სინათლე. მის ლექსებשი ასახული ქრისტიანული მოტივები ემ-
სახურებოდა ერის სულიერ და სახელმწიფოებრივ שეკავשირებას. 

 
 

 მედეა გვინჩიძე  

ნიკოლოზ სარაჯიშვილი  

თბილისის 1980 წლის მუსიკალური ფესტივალი 

 
1980 წლის მარტשი ქალაქ თბილისשი ჩატარდა მუსიკალური ფეს-

ტივალი – გაზაფხულის რითმები, თბილისი - 80. ეს ის დრო იყო, როდე-
საც მსოფლიო როკის კორიფეები გარდაცვლილები იყვნენ (ჯონ ლენონი, 
ჯონ ბონემი, ბონ სკოტი, იან კერტისი...), ხოლო საბჭოთა მუსიკალური 
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სამყარო ალა პუგაჩოვასა და სერგეი კობზონს ჰქონდათ დაპყრობილი და 
ხალხი კვლავ ,,катюша”-თი იყო აღფრთოვანებული. 

თბილისის ქუჩებשი აფიשებზე ეწერა – პოპულარული საესტრადო 
მუსიკის ფესტივალი – გაზაფხულის რითმები, თბილისი 80. როგორც 
ჩანს, ჩანაფიქრი სისტემატური ხასიათის იყო, თუმცა რეალობაשი მხო-
ლოდ ერთი, 1980 წლის ფესტივალი განხორციელდა. კონცერტები 8-დან 
16 მარტამდე იმართებოდა. ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზის გარ-
და კონცერტები ჩატარდა ქ. გორის ცირკשი და თბილისის ოფიცრის სახ-
ლשი. 

ორგანიზატორთა განცხადებით, ფესტივალის მიზანი ახალგაზრდა 
ნიჭიერი მუსიკოსების გამოვლენა იყო. უნდა ითქვას, რომ ახალשექმნილ 
ბენდებთან ერთად, ფესტივალשი მონაწილეობა მიიღეს ისეთმა ბენდებმა, 
რომელთაც ზურგს მრავალწლიანი არსებობა უმაგრებდა (მაგალითად, 
ფესტივალის გამარჯვებული „მაשინა ვრემენი“ იმ დროს უკვე 11 წლის 
იყო). 

აღნიשნული საკითხი მრავალი კუთხითაა საინტერესო. მასשი მონა-
წილეობას ქართული როკ-ბენდებიც იღებდნენ. ზოგადად ქართული რო-
კი, თუ שეიძლება ასე ითქვას, საკმაოდ שეუსწავლელია და „კვლევები“ 
ბლოგების დონეს არ სცდება. ჩვენ ნაשრომשი მოკლედ მიმოვიხილეთ 
ფესტივალის მიმდინარეობა, שევეხეთ გამარჯვებულ ბენდებს, ვეცადეთ 
წარმოგვეჩინა ფესტივალის ქართული ელფერი. ზოგადად, განსაკუთრე-
ბული ყურადღების საგანი უნდა იყოს ის, თუ რატომ ჩატარდა ფესტივა-
ლი სწორედ საქართველოשი და არა საბჭოთა კავשირის რომელიმე სხვა 
რესპუბლიკაשი.  

წინამდებარე კვლევაשი ჩვენ ვეყრდნობით თანადროულ პრესას, სა-
არქივო მასალებს, დოკუმენტურ ფილმს ფესტივალის שესახებ და სხვა-
დასხვა კადრებს უשუალოდ ფესტივალიდან. აგრეთვე ვიყენებთ მასשი 
მონაწილე მუსიკოსთა ინტერვიუებსა და მოგონებებს.  
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 მარიამ გორგოშიძე 

დამწერლობის იდეა შუმერული ტექსტის მიხედვით 

 
უძველესი დროიდან დღემდე, ადამიანები და ზოგადად, კაცობრიო-

ბა ცდილობს საკუთარი კვალი დატოვოს და ამ იდეის დაყვანა שესაძლე-
ბელია ერთ ინდივიდამდე, რომელიც ეძებს საკუთარ ადგილსა თუ ფუნ-
ქციას ამ სამყაროשი. აღნიשნულს ვხედავთ უძველეს ცივილიზაციაשი, 
რომლის გვირგვინსაც „გილგამეשის ეპოსი“ წარმოადგენს. თვითשეგნება, 
რომ ადამიანის ცხოვრებამ უשუალო שედეგი უნდა გამოიღოს, ამ საზოგა-
დოებისათვის მთავარი მახასიათებელია, სწორედ ამ მიდგომამ მიიყვანა 
უძველესი ცივილიზაცია დამწერლობის שექმნამდე. აქვე ხაზგასასმელია, 
რომ იგი იქმნება უდიდესი მნიשვნელობით და ეს არის ღრმა აზრის გად-
მოცემის იდეა, რომელიც ვერ დაიტია ზეპირსიტყვიერებამ. წერით, ადა-
მიანმა საკუთარი თავი უკვდავყო. ცივილიზაციის პირველი და უმთავრე-
სი მახასიათებელი, სწორედ რომ, დამწერლობის שექმნაა და იგი პირვე-
ლად ფიქსირდება მესოპოტამიაשი. ამ საზოგადოებისათვის, სადაც 
გვაქვს שუმერული სიმღერები, „გილგამეשის ეპოსი“ ან არათას ციკლი, და 
ბოლოს, ენხედუანას პოეზია, ეს ქმედება საკმაოდ ლოგიკური და რაციო-
ნალური გადაწყვეტილებაა. დამწერლობა არის ის ერთადერთი საשუალე-
ბა, რომელსაც שეუძლია დასძლიოს სივრცე, დრო და სოციალური დის-
ტანცია. სწორედ ამ უდიდეს მიგნებას, שუმერებს უნდა ვუმადლოდეთ. 
ყველაზე ადრეული დამწერლობა שუამდინარეთשი, კერძოდ კი ქ.ურუქשი, 
ინანას ტაძარ ე-ანაשია (שუმ. „სახლი ციური“) აღმოჩენილი. დღეს, კვლე-
ვების שედეგად დადგინდა, რომ არსებობს ე-ანას დამწერლობის რამდე-
ნიმე საფეხური და ქვემოთ שევეცდები თითოეული მიმოვიხილო. ასევე 
მოცემულ ნაשრომשი წარმოდგენილი იქნება שუმერული ტექსტები, სადაც 
ნათლადაა აღწერილი დამწერლობის שექმნის იდეა და მისი განხორციე-
ლება.  
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 ნინო დანელია 

რეჟიმი, როგორც ინსპირაცია ანუ “ზღაპარში მოხვედრილი 
ბიჭის ამბავი“ 

 ლევან ბოლქვაძის წიგნשი, „ზღაპარשი მოხვედრილი ბიჭის ამბავი“, 
გადმოცემულია ფანტაზიით שენიღბული რეალობა, რაც რეპრესირებული 
მწერლისთვის ავტორიტარული რეჟიმი ერთგვარი ინსპირაციაა. ამ კუთ-
ხით კი ის ძალიან ჰგავს იმავე ეპოქის ინგლისელი მწერალისა და ესეის-
ტის, ჯორჯ ორუელის (ერიკ ართურ ბლერი) ნაწარმოებებს: „ათას ცხრა-
ას ოთხმოცდაოთხსა“ და „ცხოველების ფერმას“, რომელשიც ასევე ალე-
გორიულადაა გადმოცემული საბჭოთა ტოტალიტარული რეჟიმის მანკიე-
რი მხარეები. 

 რეპრესირებული მწერალი გასაოცარი ოსტატობით გვიხატავს 
დიქტატორულ სახელმწიფოשი მყოფი ინფანტილური საზოგადოების სა-
ხეს, ავტორი ამას მსუბუქი ირონიის საשუალებით აკეთებს.Ⴐ 

 ჩვენი მოხსენების ძირითადი მიზანია ლევან ბოლქვაძის წიგნשი, 
„ზღაპარשი მოხვედრილი ბიჭის ამბავი“, ავტორის მსოფლმხედველობის, 
რეალობიადმი მისი დმოკიდებულების წარმოჩენაა და სხვა საკითხებზე 
ყურადღების გამახვილება.  

ელიზა ეფაძე 

აკაკი ბაქრაძის ,,კარდუ ანუ გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრება და 
ღვაწლი" 

აკაკი ბაქრაძე, ქართველი პუბლიცისტი და მწერალია. თავის 
წიგნשი – „კარდუ ანუ გრიგოლ რობაქიძის ცხოვრება და ღვაწლი'' – 
საგულისხმო დაკვირვებას გვთავაზობს გრიგოლ რობაქიძის שესახებ. 
ავტორი „კარდუשი'' გვამცნობს დრამატული ბიოგრაფიის მქონე მწერლის 
პორტრეტს, დაბადებიდან სიკვდილამდე. მწერალი გრიგოლის ცხოვრე-
ბის თითქმის ყველა მნიשვნელოვან მოვლენას ეხება. გვიყვება ისეთ საინ-
ტერესო საკითხებზე, როგორიცაა ბავשვობა, მשობლები, ოჯახი, שემოქმე-
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დება და მოღვაწეობა. שენიשნავს, რომ გრიგოლ რობაქიძეს თავიდანვე 
ჰქონდა განზრახვა გერმანიაשი გაპარვისა და მისი იქ დარჩენა שემთხვე-
ვითი არ ყოფილა. გრიგოლ რობაქიძემ თავისი წიგნებითა და ლექციებით 
-ეხეש ეძლო საზოგადოებისთვის ახალი ფილოსოფიურ-ლიტერატურულש
დულებათა გაცნობა. თანამოაზრეებთან ერთად ჩამოაყალიბა მწერალთა 
კავשირი და იმდროინდელ პრესაשი აქვეყნებდა სხვადასხვა სტატია-წე-
რილს ლიტერატურული თუ საზოგადოებრივი ცხოვრების საკითხებზე. 
,,კარდუ'' მნიשვნელოვანია იმითაც, რომ აქ თავმოყრილია სხვადასხვა 
მოღვაწის მნიשვნელოვანი ნააზრევი გრიგოლ რობაქიძის שესახებ. 
,,საუკუნეებს ველაპარაკები'' - ეს სიტყვები დაწერა გრიგოლ რობაქიძემ, 
სადაც ჩანს მისი שემოქმედებითი ღირებულება. 

თეზისשი განხილული საკითხები მოხსენების თემაשი ვრცლად და 
დეტალურად იქნება ახსნილი.  

 
 

სალომე ზამბახიძე 

ფრინველთან დაკავშირებული იდიომატური გამონათქვამები 

ინგლისურსა და ქრთულ ენებში 

 
მოხსენებაשი שედარებულია ინგლისური სიტყვა “Bird” და მისი שესა-

ტყვისი ანუ კორელატი ქართული სიტყვა ,,ფრინველი”. კვლევის პრო-
ცესשი שესწავლილი იყო ამ სიტყვების ეტიმოლოგია და სემანტიკა. 
მოხსენებაשი שეპირისპირებულია ინგლისური სიტყვის და მისი კორე-
ლატის სხვადასხვა მნიשვნელობა. თეორიული მასალა ემყარება שემდეგ 
წყაროებს: “The Oxford Dictionary of Idioms”, ალ. ონიანის „ქართული 
იდიომები“, სულხან-საბა ორბელიანის ლექსიკონი. ემპირიული მასალა 
მოპოვებულია ქართული და ინგლისური მხატვრული ლიტერატურის ნი-
მუשებიდან. 

მოხსენებაשი აგრეთვე שესწავლილია საკვლევი სიტყვების გამოყე-
ნება ფრაზეოლოგიურ ერთეულებשი, იდიომებსა და ანდაზებשი. ასევე გა-
ანალიზებულია მოცემული ძირებიდან ნაწარმოები სიტყვები. მოხსენება-
-ვნელი სიტყשედარებულია ფრინველის სხვადასხვა სახეობის აღმნიש იש
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ვები, მათთან დაკავשირებული იდიომატური გამონათქვამები და ანდაზე-
ბი ქართულსა და ინგლისურ ენებשი.  

 ეპირისპირებითმა კვლევამ გამოვლინა მსგავსება-განსხვავებებიש
ორ საკვლევ ენას שორის. კერძოდ, იდიომატური გამონათქვამებისა და 
ანდაზების ძიებისას, ქართულსა და ინგლისურს שორის გარკვეული 
მსგავსებები აღმოჩნდა. თუმცა, ასევე იყო ბევრი მყარი გამონათქვამი, 
რომელიც მხოლოდ ერთ ენაשი დასტურდება და მსგავსი გამონათქვამი 
მეორე ენაשი არ გვხვდებოდა.  

ინგლისურსა და ქართულ ენებשი სხვადასხვა ფრინველის სახეობას 
აქვს როგორც დადებითი, ასევე უარყოფითი კონოტაცია. ამ მხრივ, שეპი-
რისპირების საფუძველზე აღმოჩნდა, რომ მოცემულ ორ ენაשი დასტურ-
დება ბევრი მსგავსება, კერძოდ სიტყვები: „ყორანი”, “Raven”, უარყოფითი 
კონოტაციით გამოიყენება ორივე ენაשი. რაც שეეხება სიტყვებს: „არ-
წივი”, “Eagle”, „მტრედი”, “Pigeon”, დადებითი კონოტაციისაა. მაგრამ 
არსებობს განსხვავებაც, მაგალითად, სიტყვა „გუგული” – “The Cuckoo”, 
განსხვავებული კონოტაციური მნიשვნელობისაა მოცემულ ენებשი.  

ფრინველებთან დაკავשირებული იდიომატური გამონათქვამების 
განხილვის დროს აღმოჩნდა, რომ ქართული და ინგლისური გამონათქვა-
მები გარკვეულ მსგავსებას ამჟღავნებენ, რის שედეგადაც, שეგვიძლია 
დავასკვნათ, რომ მოცემულ ენაზე მოლაპარაკე ადამიანების ცნობიერე-
ბა გარკველწილად ჰგავს ერთმანეთს, სწორედ ამით שეიძლება აიხსნას 
მსგავსება გამონათქვამებს שორის. განსხვავებული გამონათქვამების არ-
სებობა კი, სავარაუდოდ, განპირობებული უნდა იყოს მოცემული ენობ-
რივი კოლექტივის კულტურული და ისტორიული სპეციფიკით.  

გიორგი ზიბზიბაძე   

      ფრედრიკ დაგლასი აბოლიციონისტური მოძრაობის 
ლიდერი  

ფრედრიკ დაგლასი 1818 წელს ტალბოტის ოლქשი, მერილენდשი, 
მონობაשი დაიბადა. 1838-დან 1846 წლამდე დაგლასს უამრავი წინააღ-
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მდეგობის გადალახვა მოუწია, რაც საბოლოოდ თავისუფლების მოპო-
ვებით დაგვირგვინდა. მას שემდეგ, რაც დაგლასმა თავისუფლება მოი-
პოვა1, მისი მთავარი მიზანი, שავკანიანი მონების გათავისუფლება და 
მათთვის პროფესიული განათლების მიღების უზრუნველყოფა გახდა. მან 
პოპულარობა თავისი მჭევრმეტყველებით და წერის საუცხოო ნიჭით 
მოიპოვა. ამ მხრივ, აღსანიשნავია, მის მიერ როჩესტერשი გამოცემული 
გაზეთი, სახელად, „ჩრდილოეთის ვარსკვლავი“. ეს სახელი სიმბოლურია, 
რადგან გაქცეული მონები ჩრდილოეთის ვარსკვლავს მიჰყვებოდნენ, რა-
თა თავისუფლება ეპოვათ.  

დაგლასის როლი აბოლიციონისტურ მოძრაობაשი დიდია, იგი მოძ-
რაობის ლიდერად ჩამოყალიბდა და თავისი ცხოვრება მონობის წინააღ-
მდეგ ბრძოლას მიუძღვნა. ამერიკის სამოქალაქო ომის დროს, იგი მხარს 
უჭერდა აფრო-ამერიკელების გაწვევას კავשირის არმიაשი, რამდენადაც 
დაგლასი სამოქალაქო ომს მონობის დასრულების ბრძოლად მიიჩნევდა. 
ფრედრიკ დაგლასი მოღვაწეობდა ისეთ ცნობილ აბოლიციონისტებთან 
ერთად, როგორებიც იყვნენ: უილიამ გარისონი და გერიტ სმიტი.  

 ფრედრიკ დაგლასისა და სხვა გამოჩენილი აბოლიციონისტების 
ბრძოლამ თავისი שედეგი გამოიღო და 1865 წელს שტატების კონსტიტუ-
ციაשი მე-13 שესწორება დაემატა, שესწორების მიხედვით, მონობა აשש-ის 
ტერტორიაზე გაუქმდა. მიუხედავად ამ שესწორებისა და დიდი წარმატე-
ბისა, რასაც დაგლამსა მთელი თავისი ცხოვრება მიუძღვნა, აღნიשნული 
პრობლემა კიდევ მრავალ გამოწვევას აყენებდა დღის წესრიგשი. სწორედ 
ამიტომ, დაგლასი სიცოცხლის ბოლომდე აგრძელებდა ბრძოლას თანას-
წორობისა და თანაბარუფლებიანობის დამკვიდრებისთვის ამერიკის שე-
ერთებულ שტატებשი. 

 
 

                                                            
1  იგულისხმება იურიდიული-პოლიტიკური თავისუფლება, Liberty 
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მაკა ივანაშვილი 

სიტყვების: “Today”, “Tomorrow”,” Yesterday”; ,,დღეს”, ,,ხვალ”, 
,,გუშინ” –  ეტიმოლოგია, სემანტიკა და პრაგმატიკა ინგლისურ 

და ქართულ ენებში’’ 

მოხსენებაשი שედარებულია ინგლისური სიტყვები: “Today”, “To-
morrow”, “Yesterday”, და მათი ქართული ეკვივალენტები ანუ კორელა-
ტები – „დღეს“, ,,ხვალ“, „გუשინ“. კვლევის პროცესשი שევისწავლე მოცე-
მული სიტყვების სემანტიკა და ეტიმოლოგია. שევადარე ერთმანეთს ინ-
გლისური სიტყვებისა და მათი ქართული ეკვივალენტების სხვადასხვა 
მნიשვნელობები. აგრეთვე, გავაანალიზე მათ שორის არსებული მსგავსე-
ბა-განსხვავებები. მასალა მოპოვებულია: კემბრიჯის1, ოქსფორდის2, დი-
დი ინგლისურ-ქართული ონლაინ3 და ქართული ენის ელექტრონული ორ-
თოგრაფიული4 ლექსიკონებიდან, Free Disctionary5- დან, მხატვრული ლი-
ტერატურიდან და ცოცხალი მეტყველებიდან. 

საკვლევი სიტყვების გამოყენება שევისწავლე ფრაზეოლოგიურ ერ-
თეულებשი, იდიომებსა და ანდაზებשი. ასევე გაანალიზებულია მოცემუ-
ლი სიტყვების ძირებიდან ნაწარმოები שედგენილი სიტყვების მნიשვნე-
ლობა. 

-ემდეგი მსგავსება-განש ეპირისპირებითმა კვლევამ გამოკვეთაש
სხვავებები ორ საკვლევ ენას שორის: 

ინგლისური სიტყვებისა და მათი ქართული კორელატების მნიשვნე-
ლობები ემთხვევა ერთმანეთს. მაგალითად, ინგლისური ”Yesterday’’, 
ისევე როგორც ქართული „გუשინ“ שეიძლება განიმარტოს, როგორც არა 
მხოლოდ დღევანდელი დღის წინა დღე, არამედ ახლო წარსული. ხოლო 
ინგლისური “Tomorrow’’ და ქართული „ხვალ“ – დღევანდელი დღის მომ-
დევნო დღე ან ახლო მომავალი. 

1  https://dictionary.cambridge.org/  
2   https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ 
3   https://dictionary.ge/ 
4   http://ena.ge/ 
5   https://www.thefreedictionary.com/ 
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თუმცაღა, იდიომებსა და ფრაზეოლოგიურ ერთეულებשი საკვლევი 
ინგლისური სიტყვების שესწავლამ ცხადყო, რომ მათი მნიשვნელობები 
ხשირ שემთხვევაשი არ שეესაბამება ქართულ კორელატებს. მაგალითად, “I 

needed (something) yesterday” ქართულად שეიძლება ითარგმნოს, როგორც 
„სასწრაფოდ მჭირდებოდა“. שესაბამისად, არანაირ კავשირשი არ არის 
სიტყვასთან „გუשინ“. 

 
 

მეგი კაზეიშვილი 

პოსტმოდერნიზმის ნიშნები ნაირა გელაშვილის 
მოთხრობებში „ჩვენება (ანაბეჭდები)” და „მივემგზავრები 

მადრიდს!“ 

 
ნაირა გელაשვილი თანამედროვე ქართველი მწერალია, რომლის 

-ემოქმედებაც საკმაოდ მრავალფეროვანი და საინტერესოა. ჩვენი ინש
ტერესის საგანია ტექსტები: „ჩვენება (ანაბეჭდები)“ და „მივემგზავრები 
მადრიდს“. მწერალი არ არის პოსტმოდერნიზმის მიმდევარი და ამ მიმ-
დინარეობას თავადაც არ აღიარებს, თუმცა მის ტექსტებשი שეინიשნება 
პოსტმოდერნიზმისთვის დამახასითებელი ნიשნები. 

„ჩვენება (ანაბეჭდები)” დოკუმენტებით აგებული ნაწარმოებია, 
სადაც პოსტმოდერნიზმის ბევრი ნიשანი იკვეთება, მათ שორის ვხდებით: 
ალუზიას, ორმაგ კოდირებას, ინტერტექსტს, რიზომას, ფრაგმენტულო-
ბას, ირონიას. ტექსტשი გადმოცემულია უბრალო გეოლოგის, გიორგი გი-
ორგობიანის ცხოვრება. ამ ნაწარმოებשი ჩადებულია კოდები, რომლებ-
საც სხვადასხვა მკითხველი სხვადასხვაგვარად აღიქვამს, თუმცა, არის 
გარკვეული ნაწილი, რომელიც განმარტებას საჭიროებს. ამ დროს ავტო-
რი שემოდის ტექსტשი და იწყებს მკითხველთან პოლემიკას, რაც ასევე 
პოსტმოდერნიზმის ნიשანია, დიალოგი მკითხველთან. 

„მივემგზავრები მადრიდს!“ მთავარი გმირის, სანდრო ლიჩელის 
„ოცნებების ასრულებაა“, ის სასოწარკვეთილების ზღვარზეა და უნომრო 
პალატაשი განაგრძობს ოცნებას. მოთხრობაשი ვხვდებით კოდებს, რო-
მელსაც ავტორი განმარტავს. ნაწარმოების ბოლოს იკვეთება ცხოვრების 
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ირონია მთავარი გმირის მიმართ. שეცდომით ჩატარებული ოპერაციის 
-ემდეგ, მას „ამოჭრიან მადრიდს“, მის ოცნებას, სანდრო ლიჩელი თავიש
სივე ოცნების მსხვერპლი ხდება. 

ამ ნაწარმოებების ანალიზის საფუძელზე თამამად שეგვიძლია 
ვთქვათ, რომ მე-20 საუკუნის 80-იანი წლებიდან ქართულ ნაწარმოებებ-
 .ნებიשი უკვე იკვეთება პოსტმოდერნისტული ნიש

მარიამ კვინიკაძე 

რენესანსის ეპოქა და მისი გამოვლინება ლიტერატურაში 

ფრანგული სიტყვა „რენესანსი“ აღორძინებას ნიשნავს და გაიგივე-
ბულია ევროპის ისტორიულ-კულტურულ ეპოქასთან, რომელმაც שეცვა-
ლა שუა საუკუნეები. რენესანსის ეპოქაשი ადამიანი, მისი საქმიანობის 
ყველა სფეროשი, ცდილობს საკუთარი ძალებით, საკუთარ გამოცდილე-
ბაზე დაყრდნობით, საკუთარი გონებით שეიმეცნოს სამყარო. აღორძინე-
ბის პერიოდשი, ყველა ქვეყანაשი იქმნება მსოფლიო კულტურის ფასდაუ-
დებელი שედევრები და მათ שორის, არც ინგლისია გამონაკლისი. 

ინგლისელები მე-14 საუკუნეს „ჩოსერის ეპოქად“ მოიხსენიებენ 
ხოლმე და არც არის გასაკვირი, რადგან სწორედ მან שექმნა ლიტერატუ-
რა საკუთრივ ინგლისურ ენაზე და პირველმა ჩამოაყალიბა ლიტერატუ-
რული ენა, რომლის საფუძველზე განვითარდა თანამედროვე ინგლისუ-
რი. მისი שემოქმედება, ყოველმა საუკუნემ ახლებურად აღიქვა და שეი-
მეცნა მისი მდიდარი პოეტური სამყარო. ჩოსერი ეხება ისეთ საკითხებს, 
რომლებიც დღესაც პასუხგაუცემელია, სწორედ ამიტომ, თანამედროვე 
ადამიანისთვის საინტერესოა მისი שემოქმედება. 

მოხსენებაשი ვისაუბრებ რენესანსის ეპოქაზე და განვიხილავ ჯეფ-
რი ჩოსერის שემოქმედებას. 
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ქეთევან კოდელაშვილი  

 სიყვარულის მოტივი ნიკოლზ ბარათაშვილის ლირიკაში 

 
ნიკოლოზ ბარათაשვილის שემოქმედების მთავარი და არსებითი მო-

ტივი და თემაა სიყვარული. პოეტი იზიარებს იმ ტრადიციას, რომელიც 
ამ თემაზე שექმნილა ქართულ ლიტერატურაשი. ბარათაשვილის שემოქმე-
დებაשი იგრძნობა, როგორც სიყვარულის რუსთველისეული კონცეფცია 
– ღვთაებრივი სიყვარულის გაგება, ისე ქართველი რომანტიკოსების, 
ალექსანდრე ჭავჭავაძისა და გრიგოლ ორბელიანის პოეტურ ტექსტებשი 
ასახული სიყვარულის ორი განსხვავებული მხარე: שვება-ბედნიერება, 
ერთი მხრივ, და ჭირთა თმენა, მეორე მხრივ.  

სიყვარულის მოტივი ნიკოლოზ ბარათაשვილის ლირიკაשი שესაძლე-
ბელია განვიხილოთ ლიტერატურული და ფილოსოფიური პერსპექტივე-
ბიდან. მოხსენებაשი ვისაუბრებთ სიყვარულის კონცეფციაზე ლიტერა-
ტურასა და ხელოვნებაשი, რომანტიზმის ეპოქაზე და ნიკოლოზ ბარათაש-
ვილის שემოქმედებაשი. 

 
 

მონიკა კუკავა 

თანამედროვე ახალგაზრდული საგანმანათლებლო 
პროექტები ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებში 

 
საქართველოსა და აფხაზეთს שორის ურთიერთობების აღსადგე-

ნად მნიשვნოლოვანია ახალგაზრდული საგანმანათლებლო პროექტების 
დაგეგმარება და განვითარება.  

 ახალგაზრდული საგანმანათლებლო პროექტების როლი ქართულ-
აფხაზურ ურთიერთობებשი, თანამედროვე ეტაპზე שესწავლილი არ არის. 

 ახალგაზრდებს, კულტურული დიფუზიის იდეის კონსტექსტიდან 
გამომდინარე, ასაკობრივი თავისებურება ხელს უწყობს, ადვილად გამო-
ნახონ საერთო ენა, რაც თავის მხრივ, ზრდის ეთნიკური ტოლერანტობის 
დონეს და ა.ש. 
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 ზემო აღნიשნულიდან გამომდინარე ჩემს მოხსენებაשი განხილული 
იქნება: 

1. საგანმანათლებლო პროექტების როლი აფხაზურ-ქართულ ურ-
თიერთობებשი. 

2. ლიბერალურ-დემოკრატული იდეები ახალგაზრდულ პროექტებ-
 .იש

3. ახალგაზრდების ყოველდღიური გამოცდილება და ახალი საგან-
მანათლებლო პროექტების მოთხოვნილება. 

 
  

ნინო კუცია 

 

ინგლისური სიტყვები – “Way” და “Road” და მათი ქართული 
კორელატი „გზა“ 

 
მოხსენებაשი שედარებულია ინგლისური სიტყვები – “Way”, “Road” 

და მათი ქართული שესატყვისი, ანუ კორელატი „გზა“. კვლევის პრცესשი 
-ევადარე ერთმაש ,ევისწავლე ამ სიტყვების ეტიმოლოგია და სემანტიკაש
ნეთს ამ ორი ინგლისური სიტყვის და მათი კორელატის სხვადასხვა მნიש-
ვნელობა. თეორიული მასალა მოპოვებულია წიგნებიდან: (“A COURSE IN 
MODERN ENGLISH LEXICOLOGY” by R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. Knyazeva, 
A. A. Sankin. 1979. Pp.33-39.); (“An Outline of English Lexicology” by Leonhard 
Lipka, , 1992. Pp 94-98, 135-139, 142-144). ემპირიული მასალა მოპოვებულია 
ლექსიკონებიდან: კემბრიჯის ლექსიკონი (Cambridge Dictionary), ოქს-
ფორდის ლექსიკონი (Oxford Learner’s Dictionary), Online Etymological Di-
ctionary, მეგრულ-ქართული ლექსიკონი (www.megrulad.ge); საილუსტრა-
ციო მაგალითები აღებულია ვეფხისტყაოსნიდან, ანდაზებიდან, ასევე 
ცოცხალი მეტყველებიდან. 

საკვლევი სიტყვების გამოყენება שესწავლილია ფრაზეოლოგიურ 
ერთეულებზე, იდიომებსა და ანდაზებზე დაყრდნობით. ასევე გაანალი-
ზებულია მოცემული ძირებიდან ნაწარმოები სიტყვები. 
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-ემდეგი მსგავსება-განש ეპირისპირებითმა კვლევამ გამოავლინაש
სხვავებები ორ საკვლევ ენას שორის: მსგავსებაა ის რომ, ორივე ენაשი 
სიტყვა „გზას“ აქვს ერთნაირი ძირითადი მნიשვნელობები, მაგ.: მიწის ზე-
დაპირზე გაყვანილი ზოლი, განკუთვნილი მიმოსვლისათვის; ადგილი, ხა-
ზი სივრცეשი, სადაც ხდება მიმოსვლა, გადაადგილება; ასევე _ მიმართუ-
ლება, გეზი, მარשრუტი. მსგავსია ლექსიკონებשი განმარტებების თანმიმ-
დევრობაც, თუმცა განსხვავებები გამოვლინდა ფრაზეოლოგიურ ერთეუ-
ლებשი, მაგ:. Road – tall road – ფასიანი გზა, საბაჟო, ქართულ ენაשი მსგავსი 

მაგალითი არ არსებობს. ან კიდევ Companion way _ გემზე ასასვლელი კიბე. 
ქართული სიტყვიდან „გზა“ ნაწარმოებია שემდეგი სიტყვები: „საგზალი”, 
„მოგზაური”, „საგზური”, „მეგზური”, „გზააბნეული”, „გზადაგზა”, „გზა-
ასაქცევი”, „გზააუქცეველი”, „გზაკვალი”, „שარაგზა” და ა.ש.  

აღსანიשნავია, რომ ინგლისური სიტყვა “Way” უფრო მანერას 
აღნიשნავს, ხოლო ქართული სიტყვა „გზა“ საשუალებას. 

ყოველივე ეს გვიჩვენებს, რომ ინგლისური სიტყვები- “Road” და 
“Way” ქართული სიტყვის- „გზის“ კორელატები არიან, თუმცა კვლევის 
პროცესשი გამოვლენილმა მრავალმა.  

სემანტიკურმა განსხვავებამ დაადასტურა, რომ ინგლისური და 
ქართული კორელატები სრულად ვერ ფარავენ ერთმანეთს.  

 
 

ლია ლოლომაძე 

ნიკოს კაზანზაკის რომანის "ალექსის ზორბასის ცხოვრების" 
ინტერმედიალური სივრცე 

  
ნიკოს კაზანზაკი დიდი თანამედროვე ბერძენი მწერალია. მისი 

რომანი „ალექსის ზორბასის ცხოვრება“ 1946 წელს დაიბეჭდა და გამო-
ქვეყნებისთანავე კრიტიკოსთა ყურადღების ცენტრשი მოექცა. 

რომანი მოგვითხრობს ახალგაზრდა ინტელექტუალზე, რომელმაც 
გადაწყვიტა, დროებით ჩამოשორებოდა ყოველდღიურ ყოფას. ალტერ 
ეგოს, საკუთარი თავის ძიება წითელ ხაზად გასდევს რომანს. თვით 
 .ეცნობის გზაზე მას ალექსის ზორბასი ეხმარებაש
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ამბავი 1916 წელს პირეუსის კაფეשი იწყება. მთავარი გმირს გა-
დაწყვეტილი აქვს კრეტაზე არსებული ნახשირის მიტოვებული მაღაროს 
გახსნა და ამუשავება. სწორედ კრეტაზე გამგზავრებამდე ხვდება იგი 
ზორბასს. საიდანაც იწყება გმირის „ოდისეა“. 

ნაწარმოებשი თხრობა პირველ პირשი მიმდინარეობს. მთხრობელი 
რომანის უსახელო გმირია. 

60-იანი წლებიდან მოყოლებული ნიკოს კაზანზაკის რომანი ხე-
ლოვნების არაერთი დარგის ინტერტექსი და ინსპირაციის წყარო გახდა. 
მაგ,: 1964 წელს რეჟისორმა მიქაილ კაკოიანისმა გადაიღო სრულმეტრა-
ჟიანი ფილმი „ალექსის ზორბასის ცხოვრება“. ეკრანიზაციიდან 4 წლის 
 .ემდეგ ბროდვეის სცენაზე დაიდგა ამავე სახელწოდების მიუზიკლიცש
ამასთან, სპეციალურად ფილმისათვის დაიწერა მუსიკალური კომპო-
ზიცია სახელწოდებით „ზორბას ცეკვა“. 

ნაשრომשი שესწავლილია ნ. კაზანზაკის რომანის „ალექსის ზორ-
ბასის ცხოვრება“ ინტერმედიალური ადეპტები, განხილულია რომანის 
გავლენა ხელოვნების სხვადასხვა დარგზე. ყურადღება გამახვილე-
ბულია, თუ რამდენად ითვალისწინებს კინო-სცენარი რომანს, რა 
მსგავსება-განსხვავებები არსებობს ამ ორ ტექსტს שორის და რამდენად 
წარმატებული აღმოჩნდა რომანის ეკრანიზაცია.  

 
 

ანა ლომიძე 

ქალთა და სეგრეგაციის საკითხები ფენი ფლეგის ,,შემწვარი 
მწვანე პომიდვრები კაფე უისელ სტოპის„ მიხედვით 

 
 ამერიკის ისტორიაשი ყოველთვის აქტუალურ თემად განიხილე-

ბოდა ქალთა და სეგრეგაციის საკითხები. მასზე არაერთი სტატია იწე-
რებოდა, იბეჭდებოდა წიგნები, მაგრამ ფენი ფლეგის რომანი „שემწვარი 
მწვანე პომიდვრები კაფე უისელ სტოპი“ ამ პრობლემების ღრმა ანალიზს 
ვხედავთ. ერთი שეხედვით მსუბუქ ტექსტשი მწერალი დიდი ოსტატობით 
წარმოაჩენს ისეთ მძიმე პრობლემებს, როგორიცაა სეგრეგაცია, ქალთა 
უფლებები.  
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ისტორიულ ჭრილשი განხილული პრობლემები ზედაპირულია, ხო-
ლო მხატვრულ ლიტერატურაשი ის გაცილებით ღრმად წარმოჩინდება, 
რადგან ამ שემთხვევაשი ადამიანების ყოველდღიური ცხოვრების ფონზე 
არის აღწერილი ეს მწვავე საკითხები. მთხრობელი არის მოხუცი ქალი 
თავשესაფარიდან, რომელიც მოგვითხრობს ოცდაათიანი-ორმოციანი 
წლების ამერიკელი ხალხის ყოფა-ცხოვრებას. ნაწარმოები ეხება რო-
გორც მე-20 საუკუნის ოცდაათიან-ორმოციან წლებს ასევე ეველინ ქაუ-
ჩის დროინდელ პერიოდს, კერძოდ კი, ოთხმოციან წლებს. ნაწარმოებשი 
მოქმედება ხდება 80-იან წლებשი, მაგრამ ქალი თავשესაფრიდან კიდევ 
გვიამბობს მე-20 საუკუნის დასაწყისის ამბებსაც, ასე რომ ავტორი שე-
საძლებლობას გვაძლევს სხვადახვა პერიოდიდან დავინახოთ რასიზმისა 
და ქალთა საკითხების პრობლემები ამერიკულ საზოგადოებაשი. 

წიგნשი აღწერილია კაფე უისელ სტოპის ამბები და იქ განვითარე-
ბული მოვლენები, რომლებიც ნათლად გვაჩვენებს უთანასწორობის და 
რასობრივი დისკრიმინაციის ღრმა და ყოველდღიურ დეტალებს, სწორედ 
ამ სიუჟეტზე დაყრდნობით განვიხილავ მეოცე საუკუნის პირველ ნახე-
ვარשი არსებულ პრობლემებს. კერძოდ კი კვლევის მიზანს წარმოადგენს 
სეგრეგაცია და ქალთა საკითხები, რომელიც ლიტერატურულ ჭრილשი, 
ფენი ფლეგის რომანის „שემწვარი მწვანე პომიდვრები კაფე უისელ 
სტოპის“ მიხედვით არის განხილული.  

 
 

ნინო ლომიძე 

   იმამ შამილი და კავკასიური იდეა 

 
კავკასიელი ხალხების მხრიდან გაერთიანების მცდელობები XIX 

საუკუნეשი ჩრდილოეთ კავკასიაשი რუსეთის დამკვიდრებისათვის წარმო-
ებულ ომს უკავשირდება. שამილმა שეძლო ჩრდილოეთ კავკასიაשი იმამა-
ტის - რელიგიურ პრინციპზე დაფუძნებული გაერთიანების - שექმნა, რო-
მელשიც ჩეჩნეთი და დაღესტანი שედიოდა. ეს იყო მრავალრიცხოვანი თე-
მებისა და ეთნოსუბიექტების გაერთიანების პირველი שემთხვევა. მანვე 
-ექმნა რეგულარული არმია, დაასრულა ჩეჩნეთისა და დაღესტნის ისლაש
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მიზაციის პროცესი. ბუნებრივია, ეს არ იყო მთელი ჩრდილოეთ და სამ-
ხრეთ კავკასიის გაერთიანების მცდელობა, שამილის მიზანი რუსეთის წი-
ნააღმდეგ ბრძოლაשი ძალთა მობილიზაცია გახლდათ. שამილი კავკასიუ-
რი იდეით ხელმძღვანელობდა. მას კარგად ესმოდა, რომ ცალკე აღებულ 
ჩეჩნეთსა და დაღესტანს რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლა გაუჭირდებოდა. 

ყოველივე ზემოთ თქმულიდან გამომდინარე, მოხსენებაשი წარ-
მოდგენილი იქნება שემდეგ საკითხთა ანალიზი: 

-ამილის იმამატი, როგორც კავკასიის ხალხთა ინტეგრაცის ფაქש.1
ტორი; 

2. იმამ שამილი მცდელობები კავკასიური იდეის განხორციელები-
სათვის; 

 .ამილის იმამატის ფუნქციონირება და ისტორიის გაკვეთილებიש .3
 

 

ელენე მაღლაკელიძე, მარიამ გიორგაძე 

ოიდიპოსის სახე ანტიკურობასა და თანამედროვეობაში  

 
საკონფერენციო ნაשრომשი განხილული იქნება თებეს ციკლის 

ერთ-ერთი ტრაგედიის, სოფოკლეს „ოიდიპოს მეფის“ მთავარი პერ-
სონაჟის, ოიდიპოსის სახე. მისი ანტიკური და თანამედროვე იტერპრე-
ტაციები. როგორც ცნობილია, ეს ტრაგედია გვიამბობს „უდანაשაულო 
დამნაשავის“ წინასწარგანსაზღვრული ბედისწერის שესახებ. ოიდიპოსი ის 
„ღვთაებრივი שეცდომით“ დამძიმებული პერსონაჟია, რომელიც, რაც 
უფრო გაურბის საკუთარ ბედისწერას, მით უფრო უახლოვდება ცოდვის 
ადგილს. 

ანტიკურობიდან დღემდე ამ პერსონაჟზე არაერთი მოსაზრება თუ 
თეორია שემუשავებულა. მე-19 საუკუნეשი ზიგმუნდ ფროიდმა ფსიქოანა-
ლიზשი დაამკვიდრა ტემინი „ოიდიპოსის კომპლექსი“. ნაשრომשი მო-
ცემული იქნება ოიდიპოსის שესახებ ყველაზე ცნობილი მოსაზრებები. ამ 
პერსონაჟשი ჩადებულია ისეთი თვისება, რომელიც საერთოა ყველა 
დროის ადამიანისთვის. სოფოკლემ გამოააשკარავა თითოეულ ჩვენგანשი 
არსებული ფარული ზრახვები და სურვილები, რითაც კიდევ უფრო 
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დაგვაახლოვა ანტიკური ტრაგედიის იდეოლოგიასთან და მისი ინტენციის 
თანადი ემოციები განგვაცდევინა. პერსონაჟის ამგვარმა მსოფლმხედ-
ველობრივმა დატვირთვამ განაპირობა ის, რომ დღეს ოიდიპოსის თემაზე 
არაერთი ნაწარმოები, ფილმი, ნაשრომი თუ კვლევაა שექმნილი. ეს პერ-
სონაჟი არ კარგავს აქტუალურობა და აგრძელებს სიცოცხლეს, როგორც 
ერთ-ერთი ყველაზე კომპლექსური და საინტერესო მხატვრული სახე.  

და მაინც, მართალია, ისეთი დიდი שემოქმედის, როგორიც სოფოკ-
ლეა, ეპოქას არაერთი საუკუნე გვაשორებს, თუმცა მისი ტრაგედიის თე-
მა დღეს ჩვენთვისაც აქტუალური და ნაცნობია. ზემოაღნიשნულიდან გა-
მომდინარე, ნათელია, რომ ამ ტრაგედიის თემა უკვდავია. რაც უფრო 
დიდი დრო გვაשორებს ავთენტურ ტექსტთან, მით უფრო მრავალფერო-
ვანი ინტერპრეტაციები გვხვდება. ოიდიპოსის ზემოხსენებული გააზრე-
ბა და სხვა მრავალი ფარული ასპექტის განხილვა იქნება ჩვენი საკონფე-
რენციო ნაשრომის თემა.  

 
 

ელენე მაჭარაშვილი 

 სიტყვების „People”, „Folk” და მათი ქართული შესატვისის 
შეპირისპირებითი ანალიზი 

 
მოხსენებაשი წარმოდგენილია ინგლისური სიტყვების – people, folk 

და მათი ქართული שესატვისის-ხალხი שეპირისპირებითი ანალიზი. კვლე-
ვისას שევისწავლე მოცემული სიტყვები სხვადასხვა ჭრილשი-ეტიმოლო-
გიურად, ლექსიკურად, სემანტიკურად, გრამატიკულად, იდიომებשი, ან-
დაზებსა და ლიტერატურაשი გამოყენების თვალსაზრისით. ნაשრომשი 
ასევე მოცემულია საკვლევი სიტყვების გამოყენების ფორმები და მათ-
გან ნაწარმოები სხვა სიტყვები. 

 კვლევისას გამოყენებულია ვებსტერის, ინგლისური ენის ენციკ-
ლოპედიური, ქართული ენის განმარტებითი, ორთოგრაფიული, ქართულ 
სინონიმთა, დიდი ინგლისურ-ქართული ლექსიკონი, სხვადასხვა ინტერ-
ნეტწყარო, მხატვრული ლიტერატურა და ზეპირსიტყვიერების ნიმუשები. 
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-ემდეგი მსგავსება-განსხვაש ეპირისპირებითმა ანალიზმა აჩვენაש 
ვებები საკვლევ სიტყვებს שორის: 

 ინგლისური სიტყვების – people, folk – ძირითადი მნიשვნელობები 

თანხვედრაשია ქართული სიტყვის-ხალხი-ძირითად მნიשვნელობებთან, 
თუმცა მოცემული ინგლისური სიტყვების სემანტიკა ბევრად მრავლის-
მომცველია. მაგალითად people და folk ორივე აღნიשნავს მეგობრებს, 
სტუმრებს, მשობლებს, ნათესავებს (My wife’s people-ჩემი ცოლის ნა-
თესავები; My folks-ჩემი ნათესავები), ხოლო მათ ქართულ שესატყვისს 
მსგავსი მნიשვნელობები არ გააჩნია. ქართულ ენაשი სულ რამდენიმე იდი-
ომია, რომელשიც სიტყვა-ხალხი გვხვდება, მაשინ როდესაც ინგლისურ 
ენაשი უამრავი იდიომია სიტყვებზე – people და folk-აგებული. მოცემულ 
ინგლისურ სიტყვებს שორისაცაა მსგავსება-განსხვავებები გამოყენების 
თვალსაზრისით. ორივე მათგანი გვხვდება განსაზღვრებასთან ერთად, 
მაგალითად country people და country folk. ორივე აღნიשნავს სოფლის 
მცხოვრებთ, თუმცა country people უფრო ფართოდ გამოიყენება საუ-
ბრისას, ვიდრე მეორე მათგანი. 

 ერთ-ერთი მსგავსება საკვლევ სიტყვებს שორის არის ის, რომ 
„ხალხი“, ''people'' და ''folk'' სამივე გამოიყენება მიმართვის ფორმად 
 ეკრებილთადმი. მაგალითად: ხალხო! ხალხნო და ჯამაათნო! Helloש
people! – მოგესალმებით ხალხნო! Folks!-ხალხო! (ეს არის არაოფიცია-

ლური მიმართვა ხალხის ჯგუფისადმი). 

ლალი მექერიშვილი 

შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპული სამონასტრო 
განათლება კლუნის მონასტრის მაგალითზე 

თანამედროვე ეპოქაשი განათლების სისტემა ერთ-ერთ მთავარ სა-
კითხს წარმოადგენს. იგი აქტუალობას ასევე არ კარგავდა שუა საუკუნე-
ების დასავლეთ ევროპაשი, სადაც გააზრებული ჰქონდათ მისი აუცილებ-
ლობა მასების სამართავად. שუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპისთვის 
დამახასიათებელია განათლებული მასების თავმოყრა ეკლესია-მონას-
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ტრებשი, ეკლესიამ დაისაკუთრა საზოგადოების ინტელექტუალური 
ცხოვრება. ამ ეპოქის განსწავლულობის ძირითად საფუძვლად ბიბლია 
იქცა. წმინდა წერილიდან მოყვანილი სიტყვებით დამოწმება უკვე მტკი-
ცე არგუმენტს წარმოადგენდა. ბერძნული და რომაული კულტურის 
ბრწყინვალე წარმომადგენლები שეცვალეს საეკლესიო მსახურებმა. 

საინტერესოა שუა საუკუნეების სამონასტრო განათლების განხილ-
ვა კლუნის მონასტრის მაგალითზე, რომელიც ჩამოყალიბდა სუვერენულ 
ბერ-მონაზვნურ სახელმწიფოდ. მათი სწავლების სისტემა რიგი სპეციფი-
კური მახასიათებლებით გამოირჩეოდა. კლუნიელების წვრთნა ყურადღე-
ბას ამახვილებდა მეტწილად სხეულზე, რომლის დახმარებითაც ცდი-
ლობდნენ ბავשვის გონების ჩამოყალიბებას. მათთვის ბავשვი გაიგივებუ-
ლი იყო ცარიელ თასთან, რომელიც ფიზიკური მორჩილების საფუძველ-
ზე ინტელექტუალურად და სულიერად უნდა שეევსოთ. კლუნიელები მის-
დევდნენ ასკეტურ ცხოვრებას, უარს აცხადებდნენ ამქვეყნიურ ნეტარე-
ბაზე, დადიოდნენ მდუმარე სახეებით და שავი ტანსაცმლით. მათი სწავ-
ლება ემყარებოდა ბენედიქტიანელთა წესდებას, რომლის მიხედვითაც 
ბავשვს განიხილავდნენ, როგორც პასიურ მონაწილეს, რომელსაც არ 
ჰქონდა თავისუფალი არჩევანის საשუალება, ისინი იყვნენ იმიტატორები 
და არა ინოვატორები, იმეორებდნენ იმას, რასაც ბერები აკეთებდნენ. 
კლუნის მონასტერשი ჩარიცხულ ბავשვებს ეკრძალებოდათ ერთმანეთთან 
ლაპარაკი. ბერები მაქსიმალურად მკაცრ კონტროლს აწესებდნენ, რათა 
მათ მიერ დამყარებულ მიწიერ სამოთხეשი არეულობას არ ეჩინა თავი, 
ამიტომ იყენებდნენ დასჯის უმკაცრეს მეთოდებს: გამათრახებას, მძიმე 
მარხვას და მთავარი კითხვაა არა თუ რატომ სჯიდნენ ბავשვებს, არამედ 
რამდენად ხשირად. 

ამრიგად, კლუნიელი ბერები ფიზიკური მორჩილებით ბავשვის გო-
ნებას, მენტალობას სასურველი ფორმით აყალიბებდნენ. ისინი ზრდიდ-
ნენ არა ინოვატორებს, არამედ იმიტატორებს. 
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მეგი მიქაბერიძე  

სამშენებლო მსხვერპლშეწირვასთან დაკავშირებული 
ხალხური ტექსტები 

როგორც ქართულ, ისე მსოფლიოს ხალხთა ფოლკლორשი დასტურ-
დება სამשენებლო მსხვერპლשეწირვასთან დაკავשირებული გადმოცემე-
ბი. მათ שორის უაღრესად პოპულარულია ამა თუ იმ שენობის, ციხე-სი-
მაგრის თუ ეკლესიის კედელשი ჩაשენებული ადამიანების ისტორია.  

ქართულ ფოლკლორשი სამשენებლო მსხვერპლשეწირვა წარმოდგე-
ნილია სურამის ციხის ლეგენდით, რომელიც ქართველმა მწერალმა და-
ნიელ ჭონქაძემ თავის მოთხრობას დაუდო საფუძვლად. მოხსენებაשი 
წარმოდგენილია, ასევე რუმინულ და ბალკანეთის სხვა ხალხთა ფოლ-
კლორשი მრავალ ვარიანტად ცნობილი ბალადა მשენებელ მანოლას שესა-
ხებ, რომელმაც ქალაქის, ციხის თუ ხიდის მשენებლობას საკუთარი ცო-
ლი მსხვერპლად שესწირა. მკვლევრები აღნიשნული სიუჟეტების კოსმო-
გონიურ საზრისზე მიუთითებენ.  

მოხსენებაשი სამשენებლო მსხვერპლეწირვის ჩამოყალიბება, მას-
თან დაკავשირებული რიტუალური სიმბოლოები და ამ ჟანრის ხალხური 
ტექსტების წარმოשობა განხილულია კომპარატივისტულ ჭრილשი. 

ნანა მიხანაშვილი 

სიონიზმი საქართველოში 

საქართველოשი სიონიზმის ჩამოყალიბება XX საუკუნიდან იწყება. 
ამ პერიოდשი აღმოცენებული ეროვნულ-კულტურული მოძრაობა 
„მაკაბი“ მიმართული იყო ქართველ ებრაელთა ფართო მასების ეკონომი-
კური მდგომარეობის გაუმჯობესებისა და განათლებისკენ. საქართვე-
ლოשი პოლიტიკური სიონიზმის ფუძემდებელია რაბინი დავით ბააზოვი. 
დავით ბააზოვმა שეიმუשავა პროგრამა, რომელიც ქართველ ებრაელთა 
ცხოვრების საფუძვლიან ცვლილებას გულისხმობდა. პროგრამის ერთ-
ერთი მთავარი მიზანი განათლების გზით - ებრაული ენის, ისტორიისა და 
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ლიტერატურის სწავლებით - ქართველ ებრაელებשი ებრაული იდენტო-
ბის გაძლიერება იყო. დავით ბააზოვის ინიციატივები არაერთგვაროვნად 
იყო გაგებული ქართველი ებრაელი ლიდერების მიერ, რომელთა שორი-
საც მას გამორჩეულად დაუპირისპირდნენ ძმები ხანანაשვილები. שევეც-
დები, მოკლედ მიმოვიხილო ებრაელთა დიასპორის ყოფა და ქართული 
ნაციონალიზმის თანადროულად ებრაული ნაციონალიზმის - სიონიზმის 
ჩამოყალიბების ეტაპები. 

 
 

ქეთინო მორგოშია  

სიტყვების „Breakfast”, „Lunch”, „Dinner”, „Supper” და მათი 
ქართული კორელატების ანალიზი 

 
მოხსენებაשი שედარებულია ინგლისური სიტყვები breakfast, lunch, 

dinner, supper და მათი ქართული ეკვივალენტები ანუ კორელატები - 
საუზმე, სადილი, სამხარი და ვახשამი. კვლევის პროცესשი שევისწავლე ამ 
სიტყვების სემანტიკა და ეტიმოლოგია. שევადარე ერთმანეთს ინგლისუ-
რი სიტყვებისა და მათი კორელატების სხვადასხვა მნიשვნელობები. აგ-
რეთვე, აღმოვაჩინე მათ שორის მსგავსებები და განსხვავებები. მასალა 
მოპოვებულია ვებსტერის, კემბრიჯის, ოქსფორდის, დიდი ინგლისურ-
ქართული ონლაინ ლექსიკონებიდან, სულხან-საბა ორბელიანის „სიტყვის 
კონიდან“, ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონიდან, მხატვრული 
ლიტერატურიდან და ცოცხალი მეტყველებიდან. 

საკვლევი სიტყვების გამოყენება שევისწავლე იდიომებשი, გამოთ-
ქმებსა და ანდაზებשი. ამასთანავე, გავაანალიზე მოცემული სიტყვების 
ძირებიდან ნაწარმოები და שედგენილი სიტყვების მნიשვნელობა. 

-ემდეგი მსგავსება-განსხვავეש ეპირისპირითმა კვლევამ ცხადყოש
ბები მოცემულ ორ საკვლევ ენას שორის: 

კორელატების ძირითადი მნიשვნელობები ემთხვევა ერთმანეთს. 
აქვე აღსანიשნავია ის ფაქტი, რომ lunch - ის ეკვივალენტად ქართულ ენა-
 ი გვაქვს ლანჩი - ინტერნაციონალური სიტყვა, რომელიც ინგლისურიש
ენიდან שემოვიდა და დამკვიდრდა ქართულ ენაשი. ლანჩი ძირითადად 
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გამოიყენება ცოცხალ მეტყველებაשი და აღნიשნავს שუადღის წახემსებას. 
ინგლისურ Lunch- ს აგრეთვე აქვს ოფიციალური საუზმის მნიשვნელობა, 
ქართული „ლანჩისგან“ განსხვავებით. ანუ ინგლისური სიტყვებისა და 
მათი კორელატების მნიשვნელობები სრულად არ ფარავენ ერთმანეთს 
მიუხედავად იმისა, რომ მათი ძირითადი მნიשვნელობები ემთხვევა ერ-
თმანეთს. ინგლისურ ენაשი აგრეთვე დამკვიდრდა სიტყვა brunch, რო-
მელიც მიიღება breakfast-ისა და lunch-ის שეერთებით. ცხადია, მოხსე-
ნებაשი გაანალიზებულია ამ სიტყვის სემანტიკა და გამოყენება.  

ინგლისურ იდიომებსა და ფრაზეოლოგიურ ერთეულებשი ზემოთ 
ჩამოთვლილი ინგლისური სიტყვების שესწავლამ ცხადჰყო, რომ მათი 
მნიשვნელობები ხשირ שემთხვევაשი არ שეესაბამება ქართულ კორელა-
ტებს. მაგალითად, hand in one’s dinner pail - ქართულად שეიძლება ითარ-
გმნოს როგორც „ჩაილურის წყალი დალია“, ან ცოცხალ მეტყველებაשი 
გამოყენებული ფრაზა שეიძლება שეესატყვისოს,“ წერილი წაიღო“. 
მოცემული მაგალითის მიხედვით ვასკვნით, რომ ამ ფრაზებს სიტყვა 
dinner-თან კავשირი არ აქვს. 

 
 

ალექსანდრე მოქცევაშვილი 

მეორე დიდი გამოღვიძება და ჩარლზ ფინი 

 
„დიდი გამოღვიძების“ პირველი ტალღა მეთვრამეტე საუკუნეשი 

მიმდინარეობდა. უשუალოდ ტერმინი კი שეიქმნა იმ ახალი ფენომენის აღ-
საწერად, რომელმაც ამერიკის ისტორიაשი უმნიשვნელოვანესი ადგილი 
დაიკავა და გარდამტეხი როლი ითამაשა ამერიკელი ხალხის მორალური 
ღირებულებების ჩამოყალიბებაשი. დიდი გამოღვიძება ამერიკულ საზო-
გადოებაשი პურიტანიზმისდროინდელი საღვთისმეტყველო და ფილოსო-
ფიური კონცეფციების გადააზრებას გულისხმობდა რასაც მოყვა ე.წ. სუ-
ლიერი აღორძინება. 

ამერიკის ისტორიაשი უდიდესი მნשვნელობა აქვს 1790-იან წლებשი 
დაწყებულ „მეორე დიდი გამოღვიძებას“, რომლის საფუძველზეც ქვე-
ყანამ მნიשვნელოვანი სიახლეები שეიძინა. რომელთაგან ყველაზე მნიש-
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ვნელოვანია განათლების სისტემის ორგანიზება, პენიტენციურ დაწესე-
ბულებებსა და საავადმყოფოებשი სოციალური მდგომარეობის გაუმჯო-
ბესება, ადამიანის უფლებებისადმი არსებული שეხედულებების მკაფიო 
ცვლილება, კერძოდ ქალებისათვის იმ დროשი არ არსებული უფლებების 
წინა პლანზე წამოწევა. აღსანიשნავია, მნიשვნელოვანი ცვლილებები ეკ-
ლესიაשი, რომელთაგან ერთ-ერთი ყველაზე მნიשვნელოვანია მორწმუნე 
ადამიანების რიცხობრივი ზრდა. 

ჩემს მოხსენებაשი დეტალურად განვიხილავ ამერიკისთვის ერთ-
ერთი მნიשვნელოვანი მოვლენის „მეორე დიდი გამოღვიძების“ პერიოდსა 
და მასთან უשუალოდ დაკავשირებულ ფიგურას ევანგელისტ - ჩარლზ 
ფინს. კვლევაשი დავეფუძნე პირველწყაროს, წიგნს: „TRUE CHRISTIANITY“ 
(„ნამდვილი ქრისტიანობა“), რომლის ავტორიც ჩარლზ ფინია. აგრეთვე 
დავეყრდნობი თავად ფინის ავტობიოგრაფიასა და ამ თემაზე არსებულ 
სტატიებს. გარდა ამისა, გავეცანი იმ ამერიკელ ისტორიკოსთა שეფასე-
ბებს, რომლებიც ცდილობდნენ გაცნობოდნენ იმ სოციალური გარემოს, 
რომელשიც ვითარდებოდა ზემოაღნიשნული მოვლენები. მათი שესაფასე-
ბები კი მნიשვნელოვან როლს ითამაשებს ჩემს ნაשრომשი. 

 მოხსენების მიზანია, მკაფიოდ წარმოვაჩინო ჩარლზ ფინის მნიש-
ვნელობა მეორე დიდი გამოღვიძების ეპოქაשი, მისი ქადაგებების თავისე-
ბურება და ძირითადი საღვთისმეტყველო שეხედულებები, უფრო ღრმად 
ჩავწვდე და გავიაზრო მისი მოძღვრებები და ავხსნა, თუ რა განაპირო-
ბებდა მის ესოდენ პოპულარობას. 

მიხეილ ნიკოლეიშვილი 

 თანამედროვე გეოპოლიტიკური ძვრების ისტორიული 
საფუძვლები ჩინეთის მაგალითზე 

უკანასკნელი 40 წლის განმავლობაשი მსოფლიოს ეკონომიკაשი 
მნიשვნელოვანი ცვლილებები მოხდა, რაც ჩინეთის ეკონომიკური ექსპან-
სიით იყო განპირობებული. თუ 1980 წელს ჩინეთის წილი მსოფლიო ეკო-
ნომიკაשი დაახლოებით 2% שეადგენდა, დღეს თავისი სიდიდით ჩინეთის 
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ეკონომიკა მსოფლიოשი პირველია. სწრაფი განვითარების שედეგად ჩი-
ნეთმა უკან მოიტოვა როგორც აשש, ისე ევროზონა. ჩინეთის აღზევების 
ფონზე ბოლო 40 წელიწადשი განახევრდა როგორც ევროზონის, ასევე ია-
პონიის წილი მსოფლიო ეკონომიკაשი, ხოლო აשש-მ დაკარგა პირველი პო-
ზიცია და მეორე ადგილზე გადაინაცვლა. მსგავსი წარმატება გარდა სპე-
ციფიკური და განსაკუთრებული ეკონომიკური მიდგომისა, განაპირობა 
ჩინეთის პოლიტიკური სისტემის მდგრადობამ. პოლიტიკური გარემოს 
სტაბილურობა განსაზღვრავს ეკონომიკურ სტაბილურობას და აძლევს 
ჩინეთს საשუალებას ორიენტირებული იყოს გრძელვადიან პერსპექტი-
ვებზე მსგავსად 70-იანი წლებისა, როდესაც საკუთარი ჩამორჩენილობის 
აღიარებამ ჩინეთს საשუალება მისცა კონცენტრირებულიყო ეკონომი-
კურ განვითარებაზე და ჩაეყენებინა პოლიტიკა ეკონომიკის სამსახურשი, 
თუმცა ბოლო პერიოდשი აשש-სა და ჩინეთს שორის ურთიერთობის გაუა-
რესებამ שესაძლოა ზიანი მიაყენოს ამერიკულ ბიზნესს, რომელსაც ჩი-
ნეთשი მასשტაბურად ოპერირებს. 

 ამ მხრივ უნდა აღინიשნოს, რომ ამერიკა ჩინეთის ბაზრის ყველაზე 
დიდი მომხმარებელია. აשש მნიשვნელოვნად არის დამოკიდებული ჩინეთ-
ზე დაბალფასიანი საქონლის მოპოვებაשი, რაც დაბალשემოსავლიან ამე-
რიკელებს საשუალებას აძლევს გაიტანოს თავი. აשש ასევე დამოკიდებუ-
ლია ჩინეთზე საკუთარი ექსპორტის ხელის שეწყობაשი და, რაც ყველაზე 
მნიשვნელოვანია აשש დამოკიდებულია ჩინეთზე, რათა უზრუნველყოს ბი-
უჯეტის დეფიციტის დაფინანსება. ჩინეთი არის აשש-ის სახაზინო ფასია-
ნი ქაღალდების უდიდესი უცხოელი მფლობელი - დაახლოებით 1.3 ტრი-
ლიონი დოლარი პირდაპირი საკუთრებაשი და სულ მცირე, კიდევ 250 მი-
ლიარდი დოლარი ქაღალდი. ჩინეთის ყიდვის ნაკლებობამ שეიძლება სა-
ხაზინო მარაგის მორიგი აუქციონზე გატანა გამოიწვიოს. ამერიკა დამო-
კიდებულია ჩინეთზე აשש-ს ეკონომიკის სტრუქტურაשი არსებითი სისუს-
ტის გამო - שიდა დანაზოგების ღრმა და שემაשფოთებელი ნაკლებობა. 
2017 წლის მეოთხე კვარტალשი, שიდა საשინაო დანაზოგის მაჩვენებელმა 
ეროვნული שემოსავლის მხოლოდ 1.3% იყო. שიდა დანაზოგების არარსე-
ბობა და მოხმარების ზრდა იძულებულს ხდის שეერთებულ שტატებს რომ 
-ემოიტანოს უცხოური დანაზოგების ზედმეტი ნ და ამ კაპიტალის იმש
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პორტირება მოახდინოს გადასახადების ბალანსისა და სავაჭრო დეფიცი-
ტის დიდი მოცულობით.  

 ამგვარად, שეიძლება ითქვას, რომ XIX საუკუნეשი დაწყებულმა და 
30-იან წლებשი დიდი დეპრესიით დასრულებულმა გლობალურმა სავაჭ-
რო ომმა კიდევ უფრო გააძლიერა და გამოიწვია პოლიტიკური ძალათა 
თანაფარდობის ძირეული ცვლილებები, რამაც თავის მხრივ განსაზღვრა 
და კორექტივები שეიტანა თანამედროვე საერთაשორისო წესრიგשი.  

 
 

ეთერ ნოზაძე  

ინგლისური სიტყვების „Win”, „Lose” და მათი ქართული 
კორელატების ანალიზი 

 
მოხსენებაשი שედარებულია ინგლისური სიტყვები win, lose და მათი 

ქართული კორელატები - მოგება და წაგება. კვლევის პროცესשი שევის-
წავლე ამ სიტყვების სემანტიკა და ეტიმოლოგია. ერთმანეთს שევადარე 
მოცემული ინგლისური სიტყვებისა და მათი კორელატების სხვადასხვა 
მნიשვნელობა, რის שედაგადაც გამოვავლინე გარკვეული მსგავსებები და 
განსხვავებები მათ שორის. გარდა ამისა, שევისწავლე, თუ რომელ ფრაზე-
ოლოგიურ ერთეულებשი, იდიომებსა და ანდაზებשი გამოიყენება ეს სიტყ-
ვები და რა მნიשვნელობა აქვს მათ ამ კონკრეტულ שემთხვევებשი. ამას-
თანავე, გავაანალიზე მოცემული ძირებისაგან ნაწარმოები და שედგენი-
ლი სიტყვები. 

მასალა მოპოვებულია სულხან-საბა ორბელიანის „ლექსიკონი 
ქართულიდან“, თამარ და ისიდორე გვარჯალაძეების „ინგლისურ-ქარ-
თული ლექსიკონიდან“, უებსტერის, კემბრიჯის, ოქსფორდის, დიდი 
ინგლისურ-ქართული ონლაინლექსიკონებიდან, მხატვრული ლიტერა-
ტურიდან და ცოცხალი მეტყველებიდან. 

კვლევამ ცხადყო ამ სიტყვების שემდეგი მსგავსება-განსხვავებები 
მოცემულ ორ ენაשი: 

ინგლისური win, lose და მათი ქართული კორელატები მოგება, წა-
გება მეტ-ნაკლებად მსგავსი მნიשვნელობის მქონენი არიან. Win/მოგება 
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ძირითადად გულისხმობს ბრძოლაשი, שეჯიბრשი, არჩევნებשი, თამაשსა 
თუ სხვა მსგავს სიტუაციებשი გამარჯვებას, მოგებას. ისინი დადებითი 
კონოტაციის სიტყვებია, ხოლო lose/ წაგება კი, პირიქით, დამარცხებას 
ნიשნავს. თუმცაღა, ინგლისურ სიტყვას lose მის ქართულ კორელატთან 
 ვნელობა აქვს და არა მხოლოდ წაგებასשედარებით უფრო ფართო მნიש
ან დამარცხებას, არამედ რაიმეს დაკარგვას, שესაძლებლობისა თუ 
 .ვებასა და ასევე დაღუპვასაც გულისხმობსשემთხვევის ხელიდან გაש

გარდა ამისა, უნდა აღინიשნოს, რომ მოგება და წაგება და win and 
lose ანტონიმური წყვილებია, ამიტომაც ისინი ხשირად გვხვდება ერთად 
როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ ანდაზებსა და שესიტყვებებשი. 
მაგალითად: მოგება და წაგება ძმები არიან, lose or win; ან ქართული 
გამოთქმა ხან მოიგებ, ხან წააგებ და მისი ინგლისური שესატყვისი win a 
few, lose a few. 

 
 

ლუიზა პაპალაშვილი, ელენე ბეროზაშვილი  

მედეას სახე და მისი თარგმანი დიანა ანფიმიადის ლექსს 
,,მედეა“ ინგლისური და გერმანული თარგმანების მიხედვით 

 

თარგმანს თანამედროვე ლიტერატურაשი უდიდესი მნიשვნელობა 
აქვს, რადგან სწორედ მისი მეשვეობით ვეცნობით სხვადასხვა ქვეყნის 
კულტურასა და სააზროვნო სივრცეს. საინტერესოა, როგორ ართმევს 
თავს მთარგმნელი ამ უდიდეს გამოწვევას, რა სირთულეებთან უწევს მას 
 უალებებსשეჭიდება, როგორ ასახავს მხატვრულ ხერხებსა და საש
თარგმანשი და რამდენად სწორად გადმოსცემს ნაწარმოების მთავარ 
თემასა და იდეას.  

ამ ყველაფრის ნათელსაყოფად განვიხილავთ ქართველი ავტორის, 
საბას პრემიის ლაურეატის, დიანა ანფიმიადის ლექსს „მედეა“ ქართულ, 
გერმანულ და ინგლისურ ენებზე. שევადარებთ მხატვრულ ხერხებსა და 
საשუალებებს, ვეცდებით დაგანახოთ თუ როგორ שეიძლება ითარგმნოს 
მეტაფორები. საინტერესოა, როგორ არის გადმოცემული ლექსשი მთავა-
რი იდეა და რამდენად ესადაგება ის ორგინალשი წარმოდგენილს. განვი-
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ხილავთ მედეას სახეს და მის კულტს,როგორც მარადიულ თემას, რომ-
ლის მრავალმხრივ განვრცობა שეიძლება. ვიმსჯელებთ, თუ როგორ დამ-
კვიდრდა მედეას მითოსური პერსონაჟი ისტორიაשი, კულტურასა და ლი-
ტერატურაשი. გარდა ამისა, ყურადღებას მივაქცევთ ლექსის ტრანსფორ-
მაციას თარგმანשი, კერძოდ, როგორ שეიცვალა მისი სტრუქტურა, რო-
გორ שეერწყა ლექსის იდეა და რითმა ერთმანეთს. ვეცდებით ვიპოვოთ 
დედნის ინფორმაციასა და თარგმანს שორის არსებული დინამიკური კავ-
 .ირიש

ნინო ჟღენტი 

ასოციაციური კავშირები და სიმბოლოები  ჰაროლდ პინტერის 
პიესაში „დაბადების დღე“ [The Birthday Party] 

ჰაროლდ პინტერის პიესაשი „დაბადების დღე“ (1957) მინიმუმამდეა 
დაყვანილი თხრობის ხატოვანება თუ სიუჟეტური მრავალფეროვნება, 
მიუხედავდ ამისა ნაწარმოებשი გვაქვს უამრავი ასოციაციური და სიმბო-
ლური ხატი. დაბადების დღის აღსანიשნი წვეულების პარალელურად 
ტექსტשი მიმდინარეობს მოქმედ პირთა რიტუალურ როკვაשი გადაზრდი-
ლი ქმედება, სადაც პროტაგონისტი სტენლი ვებერი ხან მსხვერპლשესა-
წირად განწირული არსების שთაბეჭდილებას ტოვებს, ხანაც იმქვეყნიურ 
მსაჯულთა მიერ განსჯილისა და გაკიცხულის. პიესა იწყება იმით, რომ 
პანსიონატს, რომელსაც ცოლ-ქმარი მართავს და სადაც ერთადერთი 
სტუმარი სტენლი ვებერია, მოულოდნელად ეწვევა ორი უცნობი მამაკა-
ცი, რაც თავიდანვე იწვევს მთავარი გმირის שეשფოთებას, მკითხველשი 
კი ასოციაციას ფრანზ კაფკას რომანთან „პროცესი“, სადაც ასევე 
ვხვდებით ორ უცნობ მამაკაცის და მათი მოსლით გამოწვეულ არასახარ-
ბიელო სიუჟეტურ განვითარებას. ამასთან ერთად, ჰარლდ პინტერის 
პიესა, მთელი თავისი რითმულობითა და აქცენტებით გვახსენებს ტომას 
ელიოტის ლექსს „სუინი აგონისტი“, სწორედ ამ ორი ნაწარმოების 
ერთმანეთთან שედარებით ირკვევა დაბადების დღის წვეულების “Danse 
Macabre”-სთან თანაზიარობა, სადაც ცოცხლებსა და მკვდრებს ერთად 
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გაუმართავთ რიტუალური როკვა. საინტერსოა ისიც, რომ პიესა სავსეა 
რელიგიური ასოციაციებით, კონკრეტულად, განკითხვის დღესათან 
დაკავשირებით, რადგან სწორედ მიქელისა და გაბრიელის პოზიციაשი 
 ეიძლება წარმოვიდგინოთ სანატორიუმის ორი ახალწვეული, რომლებიცש
ფაქტობრივად დაკითხვას უწყობენ სტენლის და ერთგვარი განაჩენის 
სახით, გაურკვეველი მიმართულებითაც მიჰყავთ ნაწარმოების ბოლოს. 
აღსანიשნავია, რომ საქმე ეხება პოსტმოდერნისტულ ნაწარმოებს და 
გასაკვირი არაა თხრობისა თუ სიუჟეტის სიმჭიდროვე, რომელსაც თან 
გასდევს ერთგვარი ირონიული ტონიც, მაგალითად ისეთი აღმოსავლური 
ტრადიციის პაროდიულ ჭრილשი განხილვა, როგორიცაა „ჩაის სმა“. 
აღნიשნულ ჩინურ ადათს თან ახლავს ფილოსოფიური ჭვრეტა მაשინ, 
როდესაც პინტერის პიესაשი ჩაის სმა უბრალოდ რუტინა და ყოველ-
დღიური ცხოვრების მომაბეზრებელი ნაწილია, რაც ხაზს უსვამს, რომ ამ 
პერსონაჟებს პერსპექტივაც კი არ აქვთ ფილოსოფიური ჭვრეტის ან 
კათარზისის განცდისა. 

 
 

ქეთი საყევარაშვილი 

პროექტი „ხუნძური ენის ელექტრონული ბიბლიოთეკა“ 

 
საქართველოשი ხუნძური ენის მეცნიერულ שესწავლას ხანგრძლივი 

ისტორია აქვს. არაერთი მნიשვნელოვანი მასალა სწორედ აქ გამოქვეყ-
ნდა, დაწყებული პეტრე უსლარის „ხუნძური ენიდან“ (ლითოგრაფიული 
გამოცემა, თბილისი, 1863).  

დღეს სავსებით שესაძლებელი და აუცილებელიც კია ათწლეულე-
ბის განმავლობაשი გამოცემული მასალა იყოს ხელმისაწვდომი.  

ხუნძური ენის שესახებ שექმნილ საენათმეცნიერო ნაשრომთა ერთი-
ანი ელექტრონული ბაზა ჯერჯერობით არ მოგვეპოვება. ამ ხარვეზის 
ნაწილობრივ გამოსწორებას ემსახურება ჩვენი სტუდენტური პროექტი 
„ხუნძური ენის ელექტრონული ბიბლიოთეკა“. ის აერთიანებს სხვადასხვა 
დროს საქართველოשი გამოცემულ საენათმეცნიერო პროდუქციას 
ხუნძური ენის שესახებ. მასალა აღნუსხულია და שეტანილია სპეციალურ 
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ბიბლიოგრაფიაשი, რომელიც ძირითადად ეყრდნობა გურამ თოფურიას 
„იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლინგვისტურ ბიბლიოგრაფიას“ (თბ., 2014). 
მასשი აღნუსხულია שრომები, გამოცემული 2004 წლამდე, ხოლო שემ-
დგომ დაბეჭდილ ნაשრომთა მონაცემები დამატებულია ჩვენ მიერ.  

ნაשრომთა სია წარმოდგენილია ქრონოლოგიური თანმიმდევრო-
ბით. სათაური მითითებულია ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე 
(საჭიროების שემთხვევაשი – სხვა ენებზეც). თარგმნილი სათაური ვარ-
სკვლავითაა აღნიשნული. სტატიები სათანადო განყოფილებაשი (გამოცე-
მის წელი) დალაგებულია ანბანის მიხედვით (ავტორთა გვარებით). 

პუბლიკაციათა განლაგება ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით 
გარკვეულ წარმოდგენას שეუქმნის დაინტერესებულ პირს ხუნძური ენის 
  .ესახებש ესწავლის ისტორიისש

ნაשრომთა ელექტრონული ვერსიები წარმოდგენილი იქნება PDF 
(ფოტოპირები) ან/და MS Word დოკუმენტის (აკრეფილი ტექსტები) 
სახით. გაციფრულებული ნაשრომები აიტვირთება თსუ კავკასიოლოგიის 
ინსტიტუტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.  

პროექტის დასრულება 2024 წლისთვისაა დაგეგმილი. 
„ხუნძური ენის ელექტრონული ბიბლიოთეკა“ ნაწილია იმ პროექ-

ტისა, რომლის მიზანია ნახურ და დაღესტნურ ენათა שესახებ საქართვე-
ლოשი გამოცემული მასალების שეკრება და დიგიტალიზაცია, მისი 
 .ესრულება სამომავლოდ გვაქვს განზრახულიש

 
 

ნინო სერვასტიანცი 

თევდორეს ორი ქებათა-ქება  (შოთა ნიშნიანიძის„თევდორე“; 
გივი გეგეჭკორის „თევდორე“) 

 
 ნავი პატრიოტული ლექსიשესანიש ნიანიძემ მრავალიשოთა ნიש

 ესძინა უახლეს ქართულ პოეზიას. მისი ნიჭი, უპირველესად, სწორედ ამש
მიმართულებით წარმოჩნდა ყველაზე მძაფრად. სამשობლოს სიყვარულის 
განცდა ასულდგმულებს „თევდორესაც“ - თანამედროვე ქართული პოე-
ზიის ერთ-ერთ שედევრს. „თევდორე“ არაერთხელ ქცეულა განსჯის საგ-
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ნად. ამ ვრცელ ლექსשი რამდენიმე სხვადასხვაგვარი განწყობა ეხლართე-
ბა ურთიერთს: ლირიკული, ჰეროიკული, მძაფრად ზეაწეული, პათეტიკუ-
რი, განსჯით-שემფასებლური, კრიტიკული პათოსი და ა. ש. თევდორე ბე-
რისადმი, როგორც გმირისადმი, ავტორი განმსჭვალულია აღტაცებით, 
მაგრამ, ამავე დროს, სიბრალულის ფაქიზი გრძნობითაც იხსენიებს მას. 

პოეზიისაგან საქართველოשი ხשირად მოითხოვდნენ, რომ იგი ყო-
ფილიყო გამოძახილი: საყოველთაო საჭირბოროტო სატკივრისა, გლოვი-
სა და სატანჯველისა. რაღა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ ეს ყოველივე 
პოეტის პირადი განცდების თანაზიარი იქნებოდა. და თუ שოთა ნიשნიანი-
ძის ლექსებს ხשირად მსჭვალავს პოლიტიკური ტენდენციურობა, ეს მისა-
სალმებელია! ესაა კლასიკური ქართული პოეზიის მემკვიდრეობის ერ-
თგულება. ამ უკანასკნელს ეხმიანება გივი გეგეჭკორიც, რომელსაც ძა-
ლიან კარგად აქვს აღწერილი თევდორეს სახე ლექსשი „ თევდორე“.  

 
 

ნინო სირბილაძე 

ამერიკელი დიპლომატების კომენტარები აგვისტოს ომზე 

 
2008 წლის 8 აგისტოს ომი საქართველოს ისტორიის ერთ-ერთი 

მნიשვნელოვანი მოვლენაა, რომელიც ამერიკის שეერთებული שტატების-
თვის საგარეო პოლიტიკისთვისაც მნიשვნელოვან მოვლენას წარმოად-
გენდა. ის გარკვეული დროის განმავლობაשი მწიფდებოდა. არსებობს აზ-
რთა სხვადასხვაობა ომის გამომწვევ მიზეზეთან თუ უשუალოდ მიმდინა-
რეობასთან დაკავשირებით.  

ამერიკის שეერთებული שტატების წამყვანი დიპლომატები აქტიუ-
რად იყვნენ ჩართული ამ ომის მოვლენებשი. ომს წინ უძღოდა საქართვე-
ლოს პოლიტიკური ორიენტაციისთვის გადამწყვეტი რამდენიმე ფაქტი 
ამერიკის שეერთებული שტატებისა და საქართველოს ურთიერთობის 
სფეროשი, მათგან განსაკუთრებით აღსანიשნავია ჯორჯ უოლკერ ბუשის 
ვიზიტი. 

მოხსენებაשი გავაანალიზებ ამერიკელი დიპლომატების დამოკიდე-
ბულება რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის აგვისტოს ომის მიმართ. სა-
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კონფერენციო მასალად გამოყენებული ინფრომაცია უმთავრესად ეფუძ-
ნება აשש-ის სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაשემწის, რონალდ ას-
მუსის წიგნს „პატარა ომი, რომელმაც שეძრა მსოფლიო“. აგრეთვე 
გამოყენებულია ამერიკელ დიპლომატთა ინტერვიუები, მოგონებები 
აგვისტოს ომის שესახებ. თემის დასამუשავებლად წარმოდგენილი მასალა 
ასევე მოძებულია ამერიკული პრესიდან, რომელשიც აღნიשნულია ამე-
რიკის წამყვან პირთა კომენტარები. საყურადღებოა თ. ჩაგელიשვილის 
დოკუმენტური ფილმი ამ ისტორიულ მოვლენაზე, რომელשიც კარგად 
ჩანს שტატების დამოკიდებულება მიმდინარე პროცესებზე, აשש-ის 
პრეზიდენტის მოლაპარაკებები ევროპის მნიשვნელოვან ქვეყნებთან. 

მოხსენების მიზანია ამ კომპლექსურ ომשი ამერიკის שეერთებული 
-ტატების დიპლომატების ჩართულობის განსაზღვრა. აგრეთვე განხიש
ლული იქნება იმ პერიოდის დიპლომატიური ურთიერთობა საქართვე-
ლოსა და ამერიკის שეერთებულ שტატებს שორის. 

კვლევის שედეგების მიხედვით, ამერიკელი დიპლომატები ობიექ-
ტურად აფასებენ მომხდარს, კომენტარს აკეთებენ საქართველოსა და 
რუსეთის წამყვან პირთა მოქმედებებზე. 

 
 

თამარ სიქთურაშვილი 

„ფატიმა“ - პოემა და ფილმი 
 

მოხსენების მიზანია კოსტა ხეთაგათის პოემა „ფატიმასა“ და კი-
ნოსტუდია „ქართული ფილმის“ მიერ გადაღებული ამავე სახელწოდების 
ფილმის שედარებითი ანალიზი. მასשი დეტალურად არის განხილული რო-
გორც პოემის, ასევე ფილმის სიუჟეტი, שესავალი, კულმინაცია და და-
სასრული.  

როგორც კვლევამ აჩვენა, ფილმი და პოემა ერთმანეთისგან მკვეთ-
რად განსხვავდება, რაც שეიძლება განპირობებული იყო, ერთი მხრივ, 
იდეოლოგიური სტერეოტიპებით, მეორე მხრივ, რეჟისორის მხატვრული 
ჩანაფიქრის გამო. ფილმის რეჟისორებმა ერთი-ორად გაამუქეს პერსო-
ნაჟთა დადებითი და უარყოფითი მხარეები, რათა მძაფრი שეგრძნებები 
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დაუფლებოდა მაყურებელს, თუმცა პოემაשი არანაკლებ ოსტატურადაა 
გადმოცემული გმირთა სახეები.  

მოხსენება წარმოაჩენს კოსტა ხეთაგათის პოემის არაერთ ღირსე-
ბას, მასשი ასახულ კავკასიურ ტრადიციებს, სოციალურ ფონს, ადამია-
ნურ ურთიერთობებს.  

 
 

ილა სიხარულიძე 

ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორიები 

 
ნაციონალიზმი ერთ-ერთი იმ ფენომენთაგანია, რომლის שესწავლა-

საც სათანადო ყურადღება აკადემიურ სივრცეשი მხოლოდ მე-20 საუკუ-
ნის მეორე ნახევარשი დაეთმო. ფაქტია, რომ ნაციონალისტური სენტი-
მენტები დღესაც პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიო მოსახლეობის 
დიდ ნაწილשი და, როგორც ბენედიქტ ანდერსონი აღნიשნავს, ნაციონა-
ლიზმის დიდი ხნის ნაწინასწარმეტყველები დასასრული ჯერ ისევ არ 
ჩანს, ხოლო „ერად ჩამოყალიბება” (nation-ness) ყველაზე უნივერსალური, 
ლიგიტიმური ღირებულებაა დღევანდელ პოლიტიკურ ცხოვრებაשი (An-
derson, 1983, 3). 

ნაციონალიზმთან დაკავשირებით რამდენიმე დიდი თეორია არსე-
ბობს - მონათესავე პერენიალიზმი და პრიმორდიალიზმი, ეთნო-სიმბო-
ლიზმი და მოდერნიზმი. 

ჩემს მოხსენებაשი ყურადღებას გავამახვილებ მხოლოდ უკანას-
კნელზე - მოდერნისტულ თეორიაზე. განვიხილავ აღნიשნული თეორიის 
ორი მნიשვნელოვანი წარმომადგენლის, ბენედიქტ ანდერსონისა და ერ-
ნესტ გელნერის მოსაზრებებს. ორივე მათგანი იზიარებს שეხედულებას, 
რომ ნაციონალიზმი და ერების ჩამოყალიბება წმინდად მოდერნული ფე-
ნომენია და მისი სათავე მე-19 საუკუნეשი უნდა ვეძებოთ, თუმცა ორივე 
მეცნიერი გამოკვეთს განსხვავებულ ფაქტორებს, რომლებმაც ხელი שე-
უწყვეს დღევანდელი ერების שექმნას. 

ერნესტ გელნერი მიიჩნევდა, რომ ინდუსტრიალიზაციამ, ეკონომი-
კურმა ბუმმა, უნიფიცირებულმა განათლების სისტემამ, ტექნოლოგიის 
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განვითარებამ, მობილურმა საზოგადოებამ და ჰომოგენურმა კულტურამ 
საფუძველი ჩაუყარა ერებისა და ნაციონალიზმის שექმნას (Gellner, 1997, 
25-31). 

რაც שეეხება ბენედიქტ ანდერსონს, მისი აზრით, „წარმოსახვითი 
ერთობის“ (როგორც იგი ერს უწოდებს) ჩამოყალიბება დაკავשირებული 
იყო ბეჭდვითი კაპიტალიზმის, ჟურნალების გაჩენასთან, ლათინური ენის 
ადგილობრივი ენებით ჩანაცვლებასთან, დინასტიური სამეფოს 
ნგრევასთან (Anderson, 1983, 1-37). 

მოხსენებაשი ვისაუბრებ, თუ როგორ განიხილავენ აღნიשნული 
მეცნიერები ნაციონალიზმის ჩამოყალიბების წინაპირობას, მისი 
 ექმნისთვის აუცილებელ ფაქტორებს, ასევე ყურადღებას გავამახვილებש
ნაციონალიზმის იმ საერთო და განმასხვავებელ ნიשნებსა თუ წარმომשობ 
მიზეზებზე, რომლებსაც გელნერისა და ანდერსონის თეორიებשი 
გადამწყვეტი მნიשვნელობა ენიჭებათ. 

მარიამ ფიფია 

სათაურის პოეტიკა ქართული მოდერნისტული რომანების 
მიხედვით (კონსტანინე გამსახურდიას „დიონისეს ღიმილი“, 

გრიგილო რობაქიძის „გველის პერანგი“) 

„ავტორი მხოლოდ ნაწარმოების დასრულების שემდეგ ირჩევს 
სათაურს, რომელიც ყველაზე ნათლად და ეფექტურად გადმოსცემს 
მისეულს მესიჯს’’ (ჯ. ფიשერი), ამ ციტატით שეგვიძლია განვსაზღვროთ 
სათაურის მთავარი ფუნქცია ტექსტשი, მოგეხსენებათ, რომ ტექსტის წა-
კითხვამდე, პირველ რიგשი, ყურადღებას ვამახვილებთ სათაურზე. ხე-
ლოვანი საკუთარ იდეურ-ემოციურ დამოკიდებულებას, თავის ესთეტი-
კურ კრედოს და გამოცდილებას უზიარებს მკითხველს, ბუნებრივია, რომ 
ამ მხრივ მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი שინაარსია. სათაური კი 
მთელი ტექსტის მოკლე שინაარსს წარმოადგენს. ის საკმაოდ ლაკონურა-
დაა წარმოდგენილი, რათა მკითხველმა უფრო მკაფიოდ გააკეთოს שემ-
დეგ კონცენტრაცია მთელს ტექსტზე.  
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ტექსტის კითხვისას მკითხველს ეუფლება განცდა იმისა, თუ 
რამდენად ეხმიანება ნაწარმოების სათაური ტექსტის שინაარს. თუ 
განვხილავთ ორ რომანს კ. გამსახურდიას „დიონისეს ღიმილს’’ და რო-
ბაქიძის „გველის პერანგს’’, שევამჩნევთ, რომ ორივე რომანი საერთო 
კონტექსტשია שექმნილი, თითოეული მათგანი დაბრუნების მოტივზეა, 
თუმცა გამსახურდიასთან ეს ბოლომდე ვერ რეალიზდება. აღსანიשნავია 
ის ფაქტი, რომ ამ שემთხვევაשი ვაწყდებით სათაურების კავשირს საერთო 
თემის განსხვავებულ იდეასთან, სწორედ ამიტომ საჭიროა ორივე ტექ-
სტის ღრმა და საფუძვლიანი ანალიზი, რათა ჩავწვდეთ სათაურის ფუნ-
ქციას ტექსტשი. 

დასასრულს აუცილებელია აღვნიשნოთ ის ფაქტი, რომ ტექსტის-
თვის სათაურის שექმნა שემოქმედებითი მოღვაწეობაა, მწერალმა კარგად 
იცის, რისთვის და რა მოტივით უნდა שექმნას ნაწარმების სათაური. იმი-
სათვის, რომ ტექსტმა იარსებოს, აუცილებელია დაერქვას მას სახელი. 

 
 

ზაზა ქარჩავა 

დიმიტრი უზნაძე-ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის 
მკვლევარი 

 
 საქართველოשი ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის שესწავლას თა-

ვისი ხანგრძლივი ისტორია გააჩნია. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პე-
რიოდი, საქართველოשი ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის მეცნიერული 
 ესწავლისა, არის 1918-1921 წლების, საქართველოს დემოკრატიულიש
რესპუბლიკის, ხანა.  

 ამ მიმართულებით სამეცნიერო მუשაობას, ერთ-ერთმა პირველმა, 
საფუძველი ჩაუყარა ცნობილმა ქართველმა ფსიქოლოგმა, ფილოსოფოს-
მა, პედაგოგმა და ისტორიკოსმა აკად. დიმიტრი უზნაძემ. დიმიტრი 
უზნაძემ ჯერ კიდევ 1916 წელს გამოსცა სახელმძღვანელო „ძველი 
აღმოსავლეთი და პირველყოფილი კულტურა“ (ხელმეორედ დაისტამბა 
1917 წელს), რასაც 1919 წელს მოჰყვა მეორე სახელმძღვანელო „ძველი 
აღმოსავლეთისა და ძველი საბერძნეთის ისტორია.“ სწორედ, ამ სახელ-
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მძღვანელოებზე დაყრდნობით ვისაუბრებთ დიმიტრი უზნაძეზე, რო-
გორც ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის მკვლევარზე. უნდა აღინიשნოს, 
რომ ქართულ ისტორიოგრაფიაשი დიმიტრი უზნაძე, როგორც ძველი 
მსოფლიო ისტორიის მკვლევარი ნაკლებადაა שესწავლილი, არა და ამ მი-
მართულებით მისი სამეცნიერო მემკვიდრეობა, საკმაოდ, მრავალფერო-
ვანია. ის ავტორია სახელმძღვანელოებისა: პირველყოფილი კულტურის 
ისტორიაשი, ძველი აღმოსავლეთის, ძველი საბერძნეთისა და ძველი რო-
მის ისტორიაשი. უმეტეს წილად, სწორედ, ამ გარემოებამ გვიბიძგა გვესა-
უბრა მასზე, როგორც ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის მკვლევარზე. 

 მოხსენებაשი განხილული და שეფასებულია სახელმძღვანელოები, 
რომელნიც საქართველოשი, ძველი აღმოსავლეთის ისტორიის მეცნიერუ-
ლი שესწავლის ერთ-ერთ პირველ მცდელობას წარმოადგენენ. שემთხვე-
ვითი არაა, რომ 1918-1921 წლების საქართველოს დემოკრატიულ რეს-
პუბლიკაשი განსაკუთრებული ყურადღება, სწორედ, სახელმძღვანელოე-
ბის שექმნას ენიჭებოდა. ამითი უნდა აიხსნას ის „ისტორიოგრაფიული 
ბუმი,“ რაც ამ პერიოდის საქართველოשი მსოფლიო ისტორიის სახელ-
მძღვანელოების სახით გვაქვს. ცხადია, დღევანდელი გადასახედიდან, ეს 
სახელმძღვანელოები, ძალზედ, სქემატური და პირობითია, მაგრამ უნდა 
გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ისინი წარმოადგენენ პირველ მცდელობას 
ძველი აღმოსავლეთის ისტორიაשი სახელმძღვანელოს שექმნისა. გარდა 
ამისა, მდგომარეობას ართულებდა ის ფაქტიც, რომ იმ დროის ქართვე-
ლი მოსწავლეები, პირველად, იწყებდნენ მשობლიურ ენაზე მსოფლიო ის-
ტორიის שესწავლას. ამ სახელმძღვანელოებზე დაკვირვებამ მნიשვნელო-
ვანი שედეგი მოგვცა, აკად. დიმიტრი უზნაძის ისტორიოგრაფიული კრე-
დოს שესახებ, წარმოდგენის שესაქმნელად, რითიც საინტერესო კავשირე-
ბი გამოიკვეთა მის ისტორიოგრაფიულ და პედაგოგიურ שეხედულებებს 
 .ორისש

 ყველაფერ ამის გათვალისწინებით, აკად. დიმიტრი უზნაძის სა-
ხელმძღვანელოები, ძველი აღმოსავლეთის ისტორიაשი, დიდი ისტორიოგ-
რაფიული დატვირთვის მქონეა და ჩვენ მოხსენებაשი ის, სწორედ, ამ 
კუთხითაა წარმოდგენილი. აღნიשნული სახელმძღვანელოები, სხვა ბევრ 
რამესთან ერთად, ადასტურებს, რომ 1918-1921 წლების ქართული მეც-
ნიერება სწორი გზით ვითარდებოდა. 
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თამარ ქოთოლაშვილი 

ქალი ავტორი და გენდერული პერსპექტივა, ტონი მორისონის 
რომანის, „წყალობა,“ მიხედვით 

 
უძველესი ეპოქიდან მოყოლებული ქალი ავტორი თანაარსებობს 

მამაკაცი ავტორების გვერდით. საუკუნეთა განმავლობაשი ვითარდებო-
და და გარკვეულ ცვლილებებს განიცდიდა ქალის ავტორების მიერ שექ-
მნილი ტექსტები, რომლებისთვისაც ნიשანდობლივია ქალისთვის დამახა-
სიათებელი მდედრობითი ბუნება და ჟღერადობა. მაგრამ ლიტერატორი 
ქალები გარკვეულ გამონაკლისებად ითვლებოდნენ და ექმნებოდათ 
იდენტობის პრობლემები, ვინაიდან ქალისა და მამაკაცის როლები მნიש-
ვნელოვნად განსხვავდებოდა. საუკუნეთა განმავლობაשი ლიტერატურა 
საკმაოდ მიკერძებული იყო. ამდენად, ლიტერატურულ სამყაროשი 
მკვეთრად განსხვავდებოდა ქალისა და მამაკაცის როლი და მათი განვი-
თარების პირობები. 

მე-20 საუკუნეשი მიმდინარე მრავალმა ფორმალურ-სამართლებ-
რივმა ცვლილებამ დიდი გავლენა იქონია საზოგადოებრივ ცხოვრებაשი 
ქალის როლის გადააზრებასა და ტრადიციული ჩარჩოებიდან გამოსვლა-
ზე. 70-იან წლებשი მიმდინარე ფემინისტურმა და გენდერულმა პროცე-
სებმა განაპირობა ქალის, როგორც ინდივიდის, სტატუსის გადაფასება. 
მწერალმა ქალებმა მეტი ყურადღება გაამახვილეს თავად ქალის უფლე-
ბებზე, მის თანამედროვე და ისტორიულ როლებზე. שესაბამისად, მათი 
 .ვნელოვნად ქალური გახდაשემოქმედება ერთმნიש

მე-20 საუკუნის שავი ფემინისტური მოძრაობის ერთ-ერთი წარმო-
მადგენლის, აფროამერიკელი ქალი ავტორის, ტონი მორისონის, ტექსტე-
ბის უმთავრესი მარკერია გენდერული იდენტობა და ქალის სამოქალაქო 
უფლებებისათვის ბრძოლა. ნაשრომשი განხილული იქნება ქალის საკითხი 
მისი რომანის, „წყალობა,“ მიხედვით, აש-ששი გავრცელებული მრავალ-
საუკუნოვანი დესტრუქციული პირობების ჭრილשი. 
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მარიამ ქოსაშვილი 

 მარტოობა – გალაკტიონ ტაბიძის ცხოვრებისა და პოეზიის 
სიმბოლო 

 
ქართველი პოეტის, გალაკტიონ ტაბიძის שემოქმედება განსაკუთ-

რებული, განსხვავებული და, ამავდროულად, ამოუცნობია. მის שემოქმე-
დებაשი მუდმივად იგრძნობა ექსპრესიისა და მარტოსულობის განცდა. 
გალაკტიონის მსოფლმხედველობა და იდუმალება ყოველთვის გამოარ-
ჩევდა მას სხვა שემოქმედებისგან. 

Ⴐპოეტის ცხოვრებისა და שემოქმედების მკვლევართა שეხედულე-
ბით, ის שეეწირა იმ საზოგადოებრივ აზრს, რომელიც მის გარשემო ტრია-
ლებდა. გალაკტიონის ჭეשმარიტ სიმარტოვესა და მიუსაფრობას, განსა-
კუთრებით ცხადლივ, მხოლოდ დიდი ხნის שემდეგ დაწერილ ლექსებשი 
ვგრძნობთ. ამ მხრივ საინტერესოა მისი წერილები, რომელსაც ის ცოლს, 
ოლია ოკუჯავას სწერდა. ეს წერილები დასტურია იმისა, თუ რას 
გრძნობდა და განიცდიდა მარტოობაשი მყოფი პოეტი. 

მოხსენებაשი ვისაუბრებთ გალაკტიონ ტაბიძის שემოქმედების თა-
ვისებურებებზე მარტოობის თემასთან კავשირשი. 

 
 

ნანა შენგელია, სოფიო ბაგრატაშვილი 

„წმინდა ინკვიზიციის“ უღმერთო სასამართლოები 

 
„წმინდა ინკვიზიცია“ ანუ „წმინდა ტრიბუნალი“ კათოლიკური ეკლე-

სიის დაწესებულებაა, რომლის მიზანია მწვალებლების დევნა, გასამარ-
თლება და დასჯა. ტერმინს სპეციალური დანიשნულება მიენიჭა XIII საუ-
კუნეשი. ამ ტერმინით მოიხსენიებდნენ სასამართლოს და რეპრესიული 
ხასიათის სხვადასხვა დაწესებულებას. ინკვიზიციის שექმნა არ ყოფილა 
თვითმიზანი, ის იყო სასულიერო და საერო პოლიტიკის იარაღი. მთელი 
კაცობრიობისათვის და კონკრეტულად ევროპის ისტორიისათვის ინკვი-
ზიციის როლი უდიდესია. „წმინდა ტრიბუნალის“ მეשვეობით პაპობამ 
ევროპაשი დიდხანს שეინარჩუნა იდეოლოგიური სიმტკიცე და მასზე 
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კონტროლი. ღვთის წმინდა იდეების გამოყენებით ისეთ დანაשაულებებს 
სჩადიოდნენ პაპები, რომელსაც დღის სინათლე არც კი უნახავს, მის 
 .ეგვიძლიაש ესახებ მხოლოდ წარმოსახვითი მსჯელობაש

„წმინდა ინკვიზიციის“ უღმერთო სასამართლოების დაარსების 
დღიდან „სასარგებლო“ საქმეების განხორციელებისთვის ყველა რანგის 
ადამიანი იღებდა მონაწილეობას, რომლებიც ჯაשუשობას მიმართავდნენ 
ხოლმე. საკმარისი იყო ინკვიზიტორთან დასმენა, რომ ჯოჯოხეთის საუ-
კუნო სaტანჯველის ღირსადაც არ ხდიდნენ ადამიანებს და ინკვიზიციის 
მიწიერ ტანჯვასაც დაუყოვნებლივ განაცდევინებდნენ. ინკვიზიცია სრუ-
ლიად დამოუკიდებელი იყო საერო ხელისუფლებისგან. ის განსაკუთრე-
ბით მძვინვარებდა ესპანეთשი და გამოიყენებოდა როგორც კონტრეფორ-
მაციის იარაღი. კათოლიკური ეკლესიის ეს მძლავრი სადამსჯელო ორგა-
ნო საბოლოოდ 1834 წელს გაუქმდა. 

 
 

დიანა ჩადუნელი  

ოჯახური ძალადობა და ქალი ამერიკის ინდიელთა 
რეზერვაციებში 

 
ამერიკის ინდიელ ქალთა მიმართ ძალადობამ უპრეცედონტო მაჩ-

ვენებელს მიაღწია. ხუთიდან ოთხ ქალს გამოუცდია ძალადობა, როგორც 
ფიზიკური ისე ფსიქოლოგიური. ინდიელ ქალთა მკვლელობის ან ტრეფი-
კინგით გატაცების მაჩვენებელი გაცილებით მაღალია, ვიდრე დანარჩენი 
ამერიკის שეერთებული שტატების მოსახლეობისა. ინდიელ ქალთა მი-
მართ ძალადობას ეპიდემიური სახე აქვს მიღებული. ზოგიერთ რეზერვა-
ციაשი მათი სიკვდილიანობის მაჩვენებელი ათჯერ მეტია, ვიდრე მთლია-
ნად სახელმწიფოს საשუალო მაჩვენებელი, რაც კატასტროფულად მაღა-
ლი რიცხვია. 

რეზერვაციებשი ქალთა ძალადობა არნახულ სახეს იღებს. ჩემი 
კვლევის მიზანია, განვიხილო ძალადობის გამომწვევი ფაქტორები, რაც 
ინდიელთა ყოფიდან გამომდინარეობს. 
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რეზერვაციაשი ცხოვრება საკმაოდ რთულია, განსაკუთრებით კი, 
ქალებისთვის, ვინაიდან იქ არსებული გარემო მათთვის საკმაოდ საשიשი-
ა. ყოველ მე-5 ქალს ერთხელ მაინც გამოუცდია რაიმე სახის ძალადობა 
მეუღლისგან, მეგობარი მამაკაცისგან, ან სრულიად უცხოსგან. ასი ქა-
ლიდან სამი მაინც, მძიმედ שავდება ძალადობის დროს. მოკლულთა ზუს-
ტი რიცხვის დასახელება საკმაოდ რთულია, ვინაიდან უამრავი გაუჩინა-
რებული ქალთა გაუხსნელი საქმე არსებობს. ხשირ שემთხვევაשი,გაუჩინა-
რებულ ქალებს მიიჩნევენ სექსუალური ტრეფიკინგის მსხვერპლად. ჩემს 
მოხსენებაשი ყურადღება დაეთმობა ინდიელ ქალთა კერძო მაგალითების 
მიხედვით ზოგადი სურათის აღწერას. გარდა ამისა, კონკრეტული ქალ-
ბატონის ისტორიიდან გამომდინარე, ვიმსჯელებ, თუ რატომაა გავრეცე-
ლებული ინდიელ ქალებზე ძალადობა, როგორც რეზერვაციაשი, ისე მის 
გარეთ. 

ჩემს მოხსენებაשი განხილული იქნება რეზერვაციებשი არსებული 
სოციალური მდგომარეობა, რაც განმაპირობებელია მოძალადის ჩამოყა-
ლიბებისთვის. საუბარი ეხება ალკოჰოლის დამოკიდებულებასთან, რაც 
მკევთრად განსზაღვრავს, როგორც მოძალადის, ისე მსხვერპლის ცხოვ-
რებას. 

რასაკვირველია, ალკოჰოლზე დამოკიდებულება დღევანდელობაשი 
უცხო არ არის, თუმცა ამ שემთხვევაשი, აქცენტი იქნება რეზერვაციულ 
ცხოვრებაზე, რაც ალკოჰოლის გარეשე წარმოუდგენელია. 

დასკვნის სახით, ვისაუბრებ ასევე პრევენციულ ღონისძიებებზე, 
თუ რა ღონისძიებები უნდა გატარდეს ძალადობის მაქსიმალურად ამო-
საფხვრელად, ინდიელ ქალთა სიკვდილიანობის კატასტროფული მაჩვე-
ნებლის שემცირებასთან ერთად. გარდა ამისა, ვფიქრობ საინტერესო იქ-
ნება, განვიხილო რეზერვაციის მიღმა არსებული მიდგომა და რეალობა, 
რაც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს ინდიელ ქალთა ყოველდღიურ ცხოვ-
რებაზე. 
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სალომე ჩანადირი 

უოლტ უიტმენის ლექსის – „O Captain! my Captain!“ – ქართული 
თარგმანების რეცეფცია 

 
უოლტ უიტმენი ამერიკელი პოეტია, რომელმაც ამერიკულ პოეზია-

-ი თავისუფალი ლექსი დაამკვიდრა. უიტმენი აიდეალებდა ხალხის თავიש
სუფლებას და ამ მიზანს პოეზიაשი გამოხატავდა. ის ამერიკის სამოქალა-
ქო ომის მომსწრე იყო და, მიღწეული გამარჯვების თანმხლებ, ადამიანუ-
რი სიცოცხლის დანაკარგს ძლიერ განიცდიდა. თავისი ეს გამოცდილება 
საკუთარ שექმოქმედებაשი ასახა.  

მისი ლექსი - „O Captain! my Captain!“, ლინკოლნის გარდაცვალე-
ბისადმი მიძღვნილი ელეგიაა. სამი სტროფი ფორმობრივად განსხვა-
ვებული ორ-ორი კატრენისგან שედგება, რომლებשიც მონაცვლეობს AABB 
და CDED რითმული სქემები. שესაბამისად, იცვლება რიტმი და ინტო-
ნაცია, რაც ელეგიაשი წარმოდგენილი მოვლენის - გამარჯვების - მიმართ 
ურთიერთსაწინააღმდეგო განწყობას ქმნის, გამოკვეთს ლექსის ელე-
გიურ დატვირთვას, მის მთავარ სათქმელს. დრამატიზმს აძლიერებს 
ალიტერაციისა და ანაფორის გამოყენება: “For you…“, “Rise up…”. რეფ-
რენიც, - „O captain! My captain!“, ყოველ ჯერზე კიდევ უფრო დრამატულ 
ეფექტს იძენს... ამ და სხვა საשუალებებით, ლირიკული გმირის მიერ და-
ნაკარგის სუბიექტური განცდის ფონზე, უიტმენი გამარჯვების თანმდევ 
ზეიმს ხატავს. ლექსשი ყველა დეტალი მხატვრული საשუალებაა, რომლი-
თაც გამოსახულია კონტრასტი - გამარჯვებასა და დანაკარგს, მოვლენის 
სუბიექტურ და ობიექტურ აღქმას שორის. ამდენად, მათი שენარჩუნება 
მნიשვნელოვანია თარგმანებשი ლექსის იდეების გადმოსაცემად.  

ქართულად ამ ლექსის არაერთი თარგმანია שესრულებული. მოხსე-
ნებაשი განვიხილავთ ზვიად გამსახურდიასა და ვასილ გულეურისეულ 
თარგმანებს. გამსახურდიამ მნიשვნელოვანი წვლილი שეიტანა ინგლისუ-
რენოვანი პოეზიის აქტიურად თარგმნის წამოწყებასა და მის პოპულარი-
ზაციაשი. მის მიერ თარგმნილი ამერიკელი პოეტების ანთოლოგია 
„საბჭოთა საქართველომ” (1971) გამოსცა. თარგმანებს მაשინვე დადე-
ბითი გამხმაურება მოჰყვა. უიტმენის ლექსის თარგმანი - „ო, კაპიტანო, 
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ჩემო კაპიტანო“, გამომცემლობა „ინტელექტის“ ერთ-ერთ ანთოლო-
გიაשიც שევიდა. ამავე კრებულשია שეტანილი ლექსის გულეურისეული 
თარგმანიც. გამოცემის ავტორები დადებითად აფასებენ ამ თარგმანებს.  

ზვიად გამსახურდიას თარგმანი დედნის სუბიექტურ ინტერპრეტა-
ციას ეყრდნობა და მის იდეებსაც გარკვეული სახეცვლილებით გადმოს-
ცემს. ფორმობრივი თვალსაზრისით, ამ თარგმანשი ორიგინალთან שეუსა-
ბამოა ლექსის სტრუქტურა, რიტმი და ინტონაცია. თარგმანשი ნაკლებად 
იგრძნობა დედნის ელეგიური დრამატიზმი. ზოგან, დარღვეულია שინაარ-
სობრივი მხარეც, რაც ხელს უשლის კითხვისას კონტრასტული ელემენ-
ტების წარმოჩენას. ასევე, ამ თარგმანשი ყურადღების ცენტრשი გამარ-
ჯვება ექცევა, ინდივიდუალური ტკივილი კი მხოლოდ მის ფონად აღიქ-
მება (დედანשი საპირისპირო ვითარებაა). 

ვასილ გულეურისეული თარგმანი სტრუქტურულად მეტად მოწეს-
რიგებულია, ყურადღება ექცევა მარცვალთა რაოდენობასა და სტრიქო-
ნების განაწილებას. ძირითადად, დაცულია დედნის რითმული სქემაც. 
თუმცა, მთარგმნელი ვერ ახერხებს რიტმის დედნისეული ცვლილებების 
გადმოტანას, რითაც, გამსახურდიას თარგმანის მსგავსად, იკარგება 
კონტრასტის ეფექტი. שინაარსობრივადაც არის მკვეთრი უზუსტობები 
დედანთან, თუმცა, ინტონაციის שენარჩუნების ფონზე, ისინი ნაკლებ שე-
სამჩნევი ხდება. 

 
 

ივეტა ცერცვაძე 

გმირის ინიციაციის მოდელები ჯადოსნურ ზღაპარში 

 
არქაულ საზოგადოებაשი ადამიანები ექვემდებარებოდნენ რიტუა-

ლურ გადასვლებს, რომელიც სხვადასხვა ფორმით აისახა ფოლკლორულ 
ნაწარმოებებשი, საგმირო და მითოლოგიურ ეპოსებשი, თქმულებებსა და 
ჯადოსნურ ზღაპრებשი. 

მთავარი გმირის ინიციაციის პროცესს, თავისი მითოლოგიურ-რი-
ტუალური ფორმითა და ელემენტებით, არ ითვალისწინებს ჯადოსნური 
ზღაპრის სტრუქტურა. თუმცა საზღაპრო ეპოსשი გვხვდება ფართოდ 



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა 
მესამე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

2020 

 

57 

გავრცელებული მოტივი, რომლის თანახმად საცოლის მოსაპოვებლად 
გმირმა უნდა שეასრულოს სხვადასხვა ტიპის სახიფათო და რთული დავა-
ლება, რის שემდეგაც იგი გადაინაცვლებს ახალ სოციალურ სტატუსשი. 
ცხადია, ეს ეპიზოდი, თავდაპირველი ფუნქციური საზრისით მოიაზრებს 
გმირის ინიციაციის პროცესს. 

მოხსენებაשი წარმოვადგენ გმირის ინიციაციის მოდელებს, მათ שო-
რის ჯადოსნურ ზღაპარשი საცოლის მოსაპოვებლად שესასრულებელი 
დავალების ტიპებს. საკვლევ მასალად გამოყენებულია ქართული, აფხა-
ზური და ოსური ჯადოსნური ზღაპრები, რომლებიც განხილულია კვლე-
ვის კომპარატივისტული მეთოდით.  

 
 

ქრისტინა ცერცვაძე 

ინგლისური სიტყვის „Work” და მისი ქართული შესატყვისების 
შეპირისპირებითი ანალიზი 

 
მოხსენებაשი שედარებულია ინგლისური სიტყვა work და მისი ქარ-

თული שესატყვისები ანუ კორელატები. კვლევის პრცესשი שევისწავლე ამ 
სიტყვების ეტიმოლოგია და სემანტიკა, שევადარე ერთმანეთს ინგლისუ-
რი სიტყვების და მათი კორელატების სხვადასხვა მნიשვნელობა. ვიპოვე 
მსგავსებები და განსხვავებები. აგრეთვე განვიხილე ამ ძირებიდან ნა-
წარმოები და שედგენილი (ორნაწილიანი) სიტყვები. שევისწავლე რომელ 
ფრაზეოლოგიურ ერთეულებשი, იდიომებსა და ანდაზებשი გამოიყენება 
ეს სიტყვები და რა მნიשვნელობები აქვთ მათ ამ שემთხვევებשი. თეორიუ-
ლი მასალა მოპოვებულია წიგნიდან : R. S. Ginzburg, S. S. Khidekel, G. Y. 
Knyazeva, A. A. Sankin A COURSE IN MODERN ENGLISH LEXICOLOGY; T.A.Рас-
таргуева, 2003, Историа Английского Языка. Москва; J.Algeo, THE ORIGINS 
AND DEVELOPMENT OF THE ENGLISH LANGUAGE.  

ემპირიული მასალა მოპოვებულია მარიამ ვებსტერის, ოქსფორდის 
სასწავლო, ლონგმანის, კემბრიჯის და დიდი ინგლისურ-ქართული ონ-
ლაინლექსიკონებიდან1, ასევე ცოცხალი მეტყველებიდან . 
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-ემდეგი მსგავსება-განש ეპირისპირებითმა კვლევამ გამოვლინაש
სხვავებები ორ საკვლევ ენას שორის: მიუხედავად მსგავსებებისა, უნდა 
აღინიשნოს, რომ ორ ენაשი სიტყვების სემანტიკა მაინც განსხვავებულია, 
თუნდაც ამ ენებზე მოლაპარაკეთა ტრადიციების, ისტორიისა და მათი 
  .ინაგანი ბუნების განსხვავებულობის გამოש

სიტყვა work-ის ზოგიერთი მნიשვნელობა ემთხვევა ქართულს, 
თუმცა ინგლისურ ენაשი და იდიომებשი ვხვდებით ისეთ მნიשვნელო-
ბებსაც, რომლებიც ქართულשი არ გვაქვს. 

მაგალითად, work, როგორც მუשაობა, שრომა, სამუשაო ემთხვევა 
ქართულ ენაשი მის სემანტიკას, მაგრამ work ზოგჯერ გვხვდება 
მოზელვის, არევის მნიשვნელობითაც, რაც არ שეესაბამება ქართულשი 
სიტყვა მუשაობას, שრომას, სამუשაოს, მაგალითად, to work clay- თიხის 
მოზელვა/არევა.  

ასევე, ინგლისურ იდიომებשი სიტყვა work שეიძლება გამოყენებულ 
იქნეს როგორც მოფიქრება (to work out the answer- პასუხის მოფიქრება), 
გაგება (I’ve never been able to work her out), ვარჯიשი(He works out in the 
gym) და სხვ. ამ მნიשვნელობების გადმოსაცემად ქართულ ენაשი სხვა სი-
ტყვები გამოიყენება. 

უნდა აღინიשნოს, რომ სიტყვა work კონვერსიულია და გამოიყენება 
როგორც ზმნა, ისე არსებითი სახელი. 

ამრიგად, კვლევამ აჩვენა, რომ სიტყვა work-ს ინგლისურשი უფრო 
მრავალფეროვანი დატვირთვა აქვს, ვიდრე მის שესატყვისებს ქართულ-
 .იש

ილია ცეცხლაძე 

შენდობის თქმის ქრისტიანული ლექსიკისა და სიმბოლიკის 
ასახვა ეპიტაფიებსა და საფლავის ქვებზე 

2019 წლის ივლისსა და აგვისტოשი ქვიשხეთის თემשი ფოლკლორუ-
ლი ექსპედიციის დროს სხვადასხვა სოფელשი ყურადღებას განსაკუთრე-
ბით იპყრობდა უძველესი საყდრები და მათ მიდამოებשი, ძირითადად, მე-
19 საუკუნის მიწურულისა და მე-20 საუკუნის პირველ ნახევრის პერიო-
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დის საფლავის ქვებზე არსებული მარტივი მოხაზულობის, მაგრამ ღრმა 
 ინაარსის მინიატურები თუ ხალხური, გულწრფელი გრძნობით აღსავსეש
ეპიტაფიები.  

როგორც მიხეილ ჯავახიשვილი ამბობს, ჭირისუფალს უმძაფრესი 
სურვილი აქვს მიცვალებულის ხსოვნა უკვდავყოს, მשიერიც კი დარჩება 
და საფლავის ქვას აუცილებლად იყიდის. სწორედ ჭირისუფლის ამ მის-
წრაფებამ ჩვენ ძალიან მნიשვნელოვანი ეპიტაფიები და სიმბოლიკა שე-
მოგვინახა.  

კვლევა განაპირობა ურთიერთმიმართებამ, რომელიც ტაძრებსა 
 ი ნაპოვნ საფლავისשდა მათ მიდამოებ (ესაბამისად ქრისტიანობასთანש)
ქვებზე ამოტვიფრულ ხალხურ ლექსებსა თუ სიმბოლიკას שორის დამ-
ყარდა. საინტერესოა ის ფაქტი, თუ როგორ გადაინაცვლა ხალხის გონე-
ბაשი არსებულმა სახარების ციტატებმა, שენდობის ლექსიკამ, ქრისტია-
ნულმა მოტივებმა და სიმბოლიკამ საფლავის ქვებზე. გამოაשკარავდა 
ბიბლიის მრავალი სრული თუ ნაკლული, მცდარი ციტაცია, ცხვრის, 
ჯვრის, ვაზისა თუ სხვა ქრისტიანულ სიმბოლოთა ასახვის თავისებურე-
ბა და ა. ש.  

ქვიשხეთשი მოძიებული მასალისა და ამ თემით დაინტერესების שემ-
დეგ საკუთარი ინიციატივით ვესტუმრე რამდენიმე უძველეს სოფელს. 
სხვადასხვა თემשი მოპოვებული მასალის ურთიერთმიმართების სახით 
წარმოდგენამ საკითხი კიდევ უფრო საინტერესო და მრავალფეროვანი 
გახადა.  

 
 

მარიამ ჭარხალაშვილი  

 ინგლისური სიტყვა „Play” და მისი ქართული კორელატი 
,,თამაში’’ სემანტიკური და ეტიმოლოგიური ანალიზი 

 
მოხსენებაשი განხილულია ინგლისური სიტყვა play, მისი ეტიო-

ლოგია და სემანტიკა, שედარებულია ამ სიტყვის და მისი ქართული 
კორელატის „თამაשის“ დენოტაციური და კონოტაციური მნიשვნელობები, 
გამოკვეთილია მსგავსებები და განსხვავებები. ასევე שესწავლილია ამ 
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ძირებიდან ნაწარმოები და שედგენილი (ორნაწილიანი) სიტყვები. მოხ-
სენებაשი ყურადღება ასევე გამახვილებულია იმ ფრაზეოლოგიურ ერ-
თეულებზე, იდიომებსა და ანდაზებზე, სადაც სიტყვა play არის გამო-
ყენებული და שედარებულია მნიשვნელობები, რომლებითაც საანალიზო 
სიტყვა გვხვდება სხვადასხვა ფრაზეოლოგიურ ერთეულსა და კოლო-
კაციაשი.  

კვლევის თეორიულ საფუძველს წარმოადგენს ლექსიკოლოგიის 
სახელმძღვანელოები: R. S. Ginzburg “A course in modern English lexicology” 
და Leonhard Lipka “An outline of English lexicology”. ემპირიული ამსალა 
მოპოვებულია ოქსფორდის, კემბრიჯის, ვებსტერის, დიდი ინგლისურ-
ქართული ონლაინ ლექსიკონებიდან, ასევე მაგალითები მოყვანილია 
ცოცხალი მეტყველებიდან.  

დიაქრონიულმა კვლევამ აჩნება, რომ სიტყვა play ინგლისურ ენაשი 
პირველად XIII საუკუნის დასაწყისიდან ფიქსირდება და XIV საუკუნიდან 
იძენს სხვადასხვა მნიשვნელობას.  

 ემდეგიש ეპირისპირებითმა სემანტიკურმა ანალიზმა გამოავლინაש
მსგავსება-განსხვავებები ორ საკვლევ ენას שორის: ინგლისური სიტყვა 
play-ს და ქართული სიტყვა თამაשის ძირითადი მნიשვნელობები ემთხვევა 
ერთმანეთს, თუმცა ინგლისურשი მოცემული სიტყვა უფრო ფართო 
მნიשვნელობებითაც გამოიყენება და მეტი განმარტება აქვს. მაგალითად, 
ინგლისურשი play, როგორც არსებითი სახელი, שეიძლება აღნიשნავდეს 
პიესას, ხოლო, როგორც ზმნა, აღნიשნავდეს მუსიკალურ ინსტრუმენტზე 
დაკვრას. ქართულשი კი „თამაשი’’ დაკავשირებულია მხოლოდ გასართობ 
მოქმედებასთან ან სპორტულ שეჯიბრთან. 

  
 

თეკლა ჭინჭარაული 

 მთის სახისმეტყველება ვაჟა-ფშაველას შემოქმედებაში 

 
 მთას, როგორც მხატვრული שემოქმედების ერთ-ერთ მნიשვნელო-

ვან სახე-სიმბოლოს, მრავალი მწერალი იყენებს და ეხება თავის თხზუ-
ლებებשი. ვაჟა-ფשაველაც, რომელიც მთლიანად მთითაა ნასაზრდოები, 
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რასაკვირველია, ხשირად იხდის მთის ფენომენს თავისი ფიქრის საგნად. 
ამ მოხსენებაשი ყურადღებას მხოლოდ მის რამდენიმე ნაწარმოებზე გა-
ვამახვილებ და მათ მიხედვით განვიხილავთ მთის სახისმეტყველებას ვა-
ჟას שემოქმედებაשი. 

 პირველი, რაც ვაჟა-ფשაველას ნაწარმოებებשი გვხვდება თვალשი, 
ალბათ, არის გაპიროვნების ხერხი. მთას მრავალი სხვადასხვა שეხედუ-
ლებისა თუ ფიქრის გამოსათქმელად იყენებს პოეტი. მოხსენებაשი 
განხილულია მთის გაადამიანურების მაღალმხატვრული ნიმუשები 
„ალუდა ქეთელაურიდან“, „სტუმარ-მასპინძლიდან“ და ასევე ლექსიდან 
„ღამე მთაשი“. ამ მაგალითებიდან ჩანს, რომ მთები ყველა განსაკუთ-
რებული მოვლენის (მკვლელობის, თვითმკვლელობის...) მომსწრენი, 
განმცდელნი არიან.  

 მოხსენებაשი განვიხილავთ „ალუდა ქეთელაურის იმ პასაჟს, სადაც 
მთები „კავკასიონის დევებადაა“ მოხსენიებული და პარალელს გავავ-
ლებთ გოდერძი ჩოხელის ,,საწუთროს დევებთან“.  

 მთისა და ბარის, ხევების ურთიერთობაზე, დამოკიდებულებაზე 
გვიყვება ვაჟა-ფשაველა ლექსებשი „ღამე მთაשი“ და „მთა და ბარი“. მისი 
თქმით, „ხევი მთას ჰმონებს, მთა-ხევსა“ („ღამე მთაשი“), ღმერთს ყვე-
ლაფერი საუცხოოდ დაუმონებია ერთმანეთისთვის, ამითაა აღტა-
ცებული ავტორი და ბუნებაზე აღმატებული, უკეთესი არაფერი ჰგონია. 
მეორე ლექსשი მთის ამაყი და ზვიადი ბუნება იკვეთება. იგი სალი კლდე-
ებით, თოვლ-ყინულით ამაყობს და დიდად არ „ეჭაשნიკება“ „ვარდის გა-
ფურჩქვნა დილითა“. თუმცა ბარისთვის ცერად დამყურე მთას პოეტი 
ეუბნება, რომ „საფუძვლად, მთაო, ბარი გაქვს“. 

 ძალზე საგულისხმოა ლექსი ,,მთას ვიყავ“ მასשი ჩადებული ღრმა 
აზრით. მთას მდგომ ადამიანს თვალწინ ქვეყანა გადაეשლება. მთა 
თითქოს שორიდან שეახედებს ცხოვრებისთვის მასზე ასულთ. ლექსשი 
ნათქვამია: ,,ვლაპარაკობდი ღმერთთანა“. ადამიანი მთაზე ყოფნისას 
სულიერადაც მაღლდება, იგი ხვდება ღმერთს. ამ დროს მის გონებაשი 
კეთილი,ამაღლებული აზრები იბადება: ,,საკეთილდღეო ქვეყნისა მედვა 
სულად და გულადა“. თუ სახარებას გავიხსენებთ, ფერისცვალების წინ 
უფალმა თაბორის მთაზე აიყვანა მოციქულები; მთაზე მიიღო წმინდა 
მოსემ სჯულის ფიცარნი...მოციქულ პეტერსაც ლექსის გმირის მსგავსად 
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აღარ სურს მთიდან ჩამოსვლა. „იმ მთას თავს რისთვის ვანებებ, თუნდ 
ვიქცე ტანჯვის ფიალად“ - ამბობს იგი. თუმცა სანამ ადამიანი ცოცხა-
ლია, მუდამ მწვერვალზე ვერ იქნება. ეს წუთისოფელია და წუთისოფლის 
მკვიდრნი ასე ცხოვრობენ: ამაღლება-დაცემებით: „მაღლიდამ დაბლა 
ჩამოსვლა, 
ვაჰმე, რა მეტად ძნელია!“  

პეტრე მოციქულმაც ხომ უფლის უქმნელი ნათლის ხილვის שემდეგ 
სამჯერ უარყო უფალი.  

„მთათ მითხრეს“ - ამ ლექსით მთები თავის თავზე გვიყვებიან. 
მთების აზრით, ცხოვრება ჭირიანია და ადამიანს „აשმორებს“. „ბუნებისა 
ვართ გვირგვინი“ - აცხადებენ ისინი და ამ ნათქვამשი ვაჟა-ფשაველას 
 .ეფასება ამოიცნობაש

  
 

თამარ ჭიჭინაძე 

რომანტიზმის არსი და ქართული რომანტიზმის ძირითადი 
თავისებურებები 

 
რომანტიზმი არის ლიტერატურული მიმდინარეობა, რომელიც ჩა-

მოყალიბდა მე-18 საუკუნის ბოლოსა და მე-19 საუკუნის დასაწყისשი. რო-
მანტიზმმა ლიტერატურაשი წამოაყენა ახლებური გმირი. რომანტიკოსე-
ბი აიდეალებდნენ წარსულს, უარყოფდნენ აწმყოს და ახასიათებდათ ბუ-
ნებასთან სიახლოვე.  

რომანტიზმმის ფუძემდებელი და თეორეტიკოსი ფ. שლეგელი გა-
მოყოფდა რომანტიზმის სოციალურ, ლიტერატურულ და ფილოსოფიურ 
წინამძღვრებს: 1) საფრანგეთის დიდი რევოლუცია,რომელსაც მოჰყვა 
გულგატეხილობა და ეს განცდა აისახა ლიტერატურაשი. 2) ი. ფიხტეს 
ფილოსოფია. 3) გოეთეს რომანი „ვილჰემ მაისტერის მოწაფეობის 
წლები“, რომელשიც ასახულია ადამიანის სულიერი ევოლუცია.  

XIX საუკუნიდან საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაשი ახალი 
ეპოქა იწყება: საქართველო რუსეთის იმპერიის უღელქვეש აღმოჩნდა. ეს 
ფაქტი ლიტერატურულ პროცესზეც აისახა: ქართული მწერლობა, ერთი 
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მხრივ, ეცნობა დასავლურ (ევროპულ) ლიტერატურულ სკოლებსა და 
მიმდინარეობებს (რომანტიზმი, რეალიზმი), მეორე მხრივ კი, რუსეთის 
იმპერიალისტური იდეოლოგიის წინააღმდეგ ხანგრძლივ ბრძოლაשია 
ჩართული. ქართული რომანტიზმი ჩასახვისთანავე გამოეხმაურა ევრო-
პული რომანტიზმის თემებსა და მოტივებს, თუმცა, ძირითად, თემას მა-
ინც საქართველოს ბუნდოვანი პოლიტიკური აწმყო წარმოადგენდა. שექ-
მნილი ვითარების ბუნდოვანება ნათლად გამოიხატა ადრეული ქართული 
რომანტიზმის წარმომადგენელი პოეტებისႰდ ალექსანდრე ჭავჭავაძისა 
და გრიგოლ ორბელიანის პოეზიაשი. თვალსაჩინოა მათი ცხოვრებისა და 
მოღვაწეობის ორმხრივობა. ისინი, როგორც რუსეთის არმიის გენერლე-
ბი ვალს იხდიდნენ რუსეთის იმპერიის კარზე და ამასთან, სევდიანად 
დასტიროდნენ საქართველოს წარსულ ისტორიულ ძლიერებას. ამ აზრის 
დასტურია ისეთი שედევრები, როგორებიცა აႰ – „გოგჩა", „ვაჰ, დრონი, 
დრონი", „თამარ მეფის სახე ბეთანიის ეკლესიაשი" ცალკე აღნიשვნის 
ღირსია ნ. ბარათაשვილი, მისი პოეზია ქართული რომანტიზმის მსოფლიო 
რომანტიზმთან ერთიანობის სიმბოლოა. მან שეისისხლხორცა ის ძი-
რითადი თემები, რომლებიც ახასიათებდა ევროპულ და მსოფლიო რო-
მანტიზმს: პიროვნული "მე"-ს წარმოჩენა, წარსულის გაიდეალება, მი-
თოლოგიური და რელიგიური ნაკადის მოზღვავება, ბუნებასთან თანა-
ზიარობა, ამ სამყაროდან „გაჭრის“ ძიება, სიყვარულის, მარტოობისა და 
სევდის თემების გაשლა. 

 
 

 ირინა ხანდრატიანი 

ბუნების სიმბოლური ასახვა ჯონ სტეინბეკის რომანში 
„თაგვებსა და ადამიანებზე" 

 
სტატიაשი განვიხილავ ჯონ სტეინბეკის რომანשი „თაგვებსა და 

ადამიანებზე’’ ასახულ თემებს. ეს არის ისტორია, სადაც ჩანს ამერიკული 
ოცნების და მწარე რეალობის שერწყმა. წიგნשი გადმოცემულია ორი 
მეგობრის ცხოვრების რამდენიმე დღე, რომლებიც ოცნებობენ საკუთარი 
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რანჩოს ყიდვაზე. ნაწარმოებשი სტაინბეკს ღარიბი და სოციალურად და-
უცველი ადამიანების ცხოვრება ახალ, სიმბოლურ დონეზე აჰყავს. 

ავტორი წარმოაჩენს რთულ საკითხებს, რომლებიც שეეხება რა-
სიზმს, მეგობრობას, მოვალეობას, მარტოობას, დანაשაულის გრძნობას, 
ბედნიერების მოლოდინს და ეს ყველაფერი ხდება გასული საუკუნის 30-
იანი წლების ამერიკაשი მომხდარი დიდი დეპრესიის ფონზე. სტაინბეკის 
მრავალფეროვანი שინაარსის მხატვრულ ნოველაשი ხשირად გვხვდება მე-
ტაფორული და სიმბოლური ნიმუשები, სწორედ სიმბოლიკას მივუძღვნი 
ჩემს სტატიას.ბუნება, როგორც სიმბოლო არის საკმაოდ მრავალფერო-
ვანი და საინტერესო, რადგან ბუნების სიმბოლური გამოყენება ასახავს 
მწერლის რწმენას ცხოვრების ერთიანობისადმი. რომანשი ბუნების სიმ-
ბოლიკა ნაჩვენებია ოთხი სახით: ადამიანი და მიწა, დაბადება და სიკვდი-
ლი (რადგან ორივე არის ბუნებრივი პროცესი და ციკლი), წყალი, ადამია-
ნი და ცხოველები. სწორედ ამ მხატვრულ ასახვას წარმოვაჩენ სტატიაשი 
და დეტალურად განვიხილავ თითოეულს. რანჩოზე მუשაობა არის ერთ-
ერთი ფუნდამენტალური მაგალითი იმისა, თუ რამხელა გავლენა აქვს 
ადამიანს ბუნებაზე. ლენის და ჯორჯის მთვარი ოცნება არის საკუთარი 
მიწის ქონა, რაც ნიשნავს იმას, რომ წიგნის მთავარი პერსონაჟების მიზა-
ნი და სურვილი გულისხმობს ბუნებაზე ბატონობას. ზოგჯერ, ადამიანე-
ბი ბუნებას ანადგურებენ. მაგალითად, გავიხსენებ ფრაგმენტს, როდე-
საც ლენი კლავს ლეკვს. მთავრი პერსოონაჟი ლენი ასახავს ბუნებრივი 
სამყაროს ზოგიერთ ასპექტს, რადგან, როგორც ჩანს, იგი ძირითადად არ 
იცნობს ადამიანთა სამყაროს მრავალ კონსტრუქციას. ბუნების სიმბო-
ლიკა არის ერთ-ერთი უმნიשვნელოვანესი საკითხი „თაგვებსა და 
ადამიანებשი’’, რადგან ნაწარმოების დასასრული და שეჯამება პირდაპირ 
კავשირשია ბუნებასთან და მის სიმბოლზმთან. რომანის დასკვნის 
თანახმად, განსხვავება ადამიანის საზოგადოებასა და ბუნებას שორის, 
თაგვებსა და ადამიანებს שორის, არც ისე დიდია, რაც ჩემი აზრით ჯონ 
სტეინბეკმა წარმოაჩინა თავის ნოველაשი. 
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ლია ხვადაგიანი  

სიტყვა „Door” ინგლისურსა და ქართულში, სემანტიკური 
თავისებურებების შეპირისპირების ანალიზი  

 
ინგლისური სიტყვის door და მისი ქართული שესატყვისის კარის 

მსგავსება-განსხვავებაზე საუბრისას, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ 
მათი ეტიმოლოგია და სემანტიკა. ასევე, უნდა განვიხილოთ როგორც 
მათი ცალკეული მნიשვნელობები, ასევე იდიომები და ფრაზეოლოგიური 
ერთეულები, რომლებשიც მათ ვხვდებით.  

ინგლისური door მომდინარეობს გერმანიკული სიტყვიდან dur, 
თუმცა მას უფრო ძველი პროტო-ინდო-ევროპული წარმოשობა აქვს: 

dwher, რომელიც ორ მნიשვნელობას ატარებდა: კარი და კარიბჭე. მისი 
კორელატი ქართულ ენაשი არის - კარი და ის ქართული ფუძის უნდა 
იყოს. Door არის არსებითი სახელი, მხოლობით რიცხვשი, რომელიც ასე 
განიმარტება: „ავეჯის ნაწილი, დაკიდებული ან/და მოძრავი ბარიერი, 
რომელიც ხსნის ან კეტავს שესასვლელს,” თუმცა ამასთან ერთად, მას 
რიგი მნიשვნელობებიც აქვს:  

• მონაწილეობის שესაძლებლობა - opens new door, door to success  
• ამა თუ იმ პროცესის დასაწყისი - doors are open at 8.  
ამ სიტყვის მაგავსი 2647 სიტყვა ფიქსირდება, თუმცა ყველაზე 

ხשირად გამოყენებული სინონიმების რაოდენობაა 52. ასევე, საინ-
ტერესოა, ფრაზეოლოგიურ ერთეულებשი მათი გამოყენება:  

ინგლისური door-ის שემთხვევაשი:  

• As dead as doornail-totally dead - სრულიად მკვდარი. 

• Back door man-a man having an affair with a married woman; - კაცი, 
რომელსაც სასიყვარულო ურთიერთობა აქვს გათხოვილ ქალთან. 

 
ქართული კარის שემთხვევაשი კი:  

• ბედის კარზე მოდგომა - ბედნიერი שემთხვევის მოსვლა  

• სამოთხის კარი გაეღო - ცას ეწია სიხარულით.  
ამ ფუძით ნაწარმოები სიტყვებია: outdoorsman, მეკარე, კარისკაცი 

და სხვა.  
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აქვე უნდა აღინიשნოს, რომ არსებობს ისეთი გამოთქმებიც, რომ-
ლებიც მეტ-ნაკლებად ორივე ენას ახასიათებს:  

• Heaven door - სამოთხის კარი;  

• At death’s door - კუბოს (სამარის) კარი.  
ვხვდებით ისეთ საინტერესო იდიომებსაც, როგორიცაა: door-to-

door- კარდაკარ; the people next door - კარის მეზობელი;  
და ანდაზებს:  

“when one door is closed, many more is open “; “ტკბილი სიტყვა რკინის 
კარს გააღებს “.  

კვლევის საფუძველზე שეიძლება დავასკვნათ, რომ ინგლისური 
door და ქართული კარი ატარებს როგორც ერთნაირ, ისე განსხვავებულ 
მნიשვნელობებსაც, რაც ნათლად დაგვანახა იდიომებისა და ანდაზების 
  .ედარებამש

 
  

თამარ ხუბერაშვილი  

 ამერიკის ინდიელთა რეზერვაციებში არსებული ძირითადი 
პრობლემები და გამოწვევები 

 
საუკუნეების განმავლობაשი ევროამერიკელები ინდიელებს აღიქ-

ვამდნენ, როგორც მეორე კლასის მოქალაქეებს. მათვის მიუღებელი და 
არარსებითი იყო ინდიელთა კულტურული ღირებულებები, ადგილობ-
რივთა ტრადიციული ეთოსი და ცხოვრების წესი. მიუხედავად იმისა, 
რომ მეოცე საუკუნეשი ინდიელმა სამართლის გზით გარკვეული გამარ-
ჯვებები მოიპოვეს და დაიცვეს საკუთარი თვითმყოფადობა, მიწები, 
ტრადიციები, რესურსები დღემდე მაინც არის שემორჩენილი ინდიელების 
 .ეხედულებებიש ესახებ სტერეოტიპულიש

ინდიელებმა დაიბრუნეს თავიანთი სუვერენიტეტი, მიწების გარ-
კვეული ნაწილი და სრული თავისუფლებაც მიიღეს თავიანთი კულტური-
რის აღორძინებისთვის. ამ ყველაფრის მიუხედავად რეზერვაციაשი მათ 
მაინც ძალიან ბევრი პრობლემა და წინაღობა ექმნებათ, იქიდან გამომდი-
ნარე, რომ უმეტესობა ინდიელებს მაინც ისე უყურებს, როგორც რომან-
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ტიკული პერიოდის, ,,ველური დასავლეთისნ ამერიკის გადმონაשთებს და 
არა როგორც საკუთარი იდენტობისა და თვითმყოფადობის მქონე 
ხალხს. მათ ბევრი რამ დაკარგეს და იბრძვიან თავიანთი მიწის, ღირსები-
სა და თავისუფლების დასაბრუნებლად. მათ სურთ გააუმჯობესონ მათი 
ცხოვრების პირობები. თანამედროვე ამერიკაשი რეზერვაცია ეკონომი-
კურად ყველაზე ჩამორჩენილი ზონაა, ხოლო ინდიელებს უმძიმეს პირო-
ბებשი უწევთ ცხოვრება, ალკოჰოლიზმთან, ქრონიკულ დაავდებებითან 
და სხვა პრობლემებთან ერთად.  

ყველაზე მნიשვნელოვანი არის ის, თუ როგორ ცდილობენ ისინი ამ 
გარემოპირობებიდან გამომდინარე ააღორძინონ მივიწყებული ტრადი-
ციები. და არამარტო ისინი. ჩემი კვლევის მიზანია שვეისწავლო ამერიკის 
ინდიელთა რეზერვაციებשი არსებული ძირითადი გამოწვევები და პრობ-
ლემები. გავაანალზიზებ ინდიელთა წინაשე მდგარ ძირითად პრობლემებ-
სა და მათთან ბრძოლის გზებს.  

კვლევის კონკრეტული ობიექტია რეზერვაციის რეალობაשი არსე-
ბული שმედეგი პრობლემები: ტომის სუვერენიტეტი და დეკოლონიზაცია, 
ტრადიციების שენარჩუნება, რეზერვაციებשი არსბეული ეკონომიკური 
და ეკოლოგიური მდგომარეობა, განათლება, ჯანდაცვა, ამერიკის ინდი-
ელთა იმიჯისა და ტრადიციების სტერეოტიპიზაცია. 

მოხსენებაשი განსაკუთრებულ ყურადღებას დავუთმობ რეზერვა-
ციებשი ტრადიციული კულტურის აღორძინებისა და שენარჩუნების 
პრობლემას.  

 
 

ჯონდი ხუხია 

საქართველოსა და ესპანეთის დიპლომატიურ 
ურთიერთობათა ისტორიიდან (XVII საუკუნის 20-იანი წლები) 

 
საქართველოსა და ესპანეთის დიპლომატიურ ურთიერთობათა 

ისტორიის ერთ-ერთ საინტერესო ეპიზოდს წარმოადგენს ბერძენი ბერის, 
კონსტანტინე სოფიას წერილი ესპანეთის მეფის - ფილიპე IV სახელზე. 
ამავე პერიოდשი ესპანეთის სამეფო კარს ესტუმრა თეიმურაზ I წარ-
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გზავნილი ქართველი ელჩი, ნიკიფორე ირბახი. როგორც ჩანს, ესპანეთის 
მეფის ადმინისტაციაשი მყოფ კონსტანტინე სოფიასა და ნიკიფორე 
ირბახს საერთო მიზნები ამოძრავებდათ. გარკვეულ მიზეზთა გამო, 
საქართველოსა და ესპანეთის ურთიერთობის שემდგომი გაღრმავება და 
სამომავლო გეგმების განხორციელება პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა.  

კონსტანტინე სოფიას მიერ שედგენილი დოკუმენტი წარმოდგენას 
გვიქმნის ევროპელთა თვალით დანახულ საქართველოზე, მის სამხედრო 
-ესაძლებლობებსა და სიძლიერეზე. ჩვენი კვლევის მიზანია საქართვეש
ლოსა და ესპანეთს שორის დამყარებული კავשირების წარმოჩენა კონ-
სტანტინე სოფიას მიერ שედგენილი დოკუმენტის დახმარებით, კონსტა-
ნინე სოფიას მიერ გამოყენებული დიპლომატიური მეთოდების שესწავ-
ლა, მის მიერ საქართველოს ისტორიის საკითხთა שესახებ მოყვანილი 
ცნობების שედარება ქართულ საისტორიო მწერლობასთან. გარდა ამისა, 
საკვლევი თემატიკა שეეხება კონსტანტინე სოფიას მიერ שედგენილ ანტი-
ოსმალურ პროექტს და მისი რეალიზაციის გზებს. გვთავაზობს რა არგუ-
მენტირებულ, დასაბუთებულ მოსაზრებას, რომ ესპანეთი არათუ უნდა 
გათავისუფლდეს აუცილებელი ომებისგან და ბედის ანაბარა მიატოვოს 
პატარა სახელმწიფოები მრისხანე მტრის, ოსმალეთის წინააღმდეგ, არა-
მედ როგორც ძლიერმა ქრისტიანულმა სახელმწიფომ დახმარება გაუწი-
ოს გასაჭირשი მყოფთ. აქვე უნდა აღინიשნოს, რომ კონსტანტინე სოფიას 
მიერ წარმოდგენილი თავდასხმის გეგმა სამხედრო ხელოვნების თვალ-
საზრისით საკმაოდ სუსტია. ამასთანავე მიმოვიხილავთ ესპანეთის საგა-
რეო პოლიტიკურ ინტერესებს და XVII საუკუნის პირველ მეოთხედשი 
 ორისო ვითარებას, რაც გაგვიადვილებს მსჯელობასשექმნილ საერთაש
ესპანეთის სახელმწიფო საბჭოს მიღებულ გადაწყვეტილებაზე.  

კონსტანტინე სოფიას მიერ שედგენილი წერილი, რომელიც დიდი 
ხნის განმავლობაשი ინახებოდა სიმანკასის არქივשი, კიდევ ერთხელ ნათ-
ლად წარმოაჩენს ქართველების მიერ მოკავשირის ძიების სურვილს ძლი-
ერი ქრისტიანული სახელმწიფოს სახით და שეურიგებლობას მომხვდურ 
მტრებთან. 
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ქრისტინე ჯავახიშვილი 

სიტყვა „Wonder“ ინგლისურსა და ქართულში, სემანტიკური 
თავისებურებების შეპირისპირებითი ანალიზი 

ინგლისური სიტყვის wonder და მისი ქართული שესატყვისის 
მსგავსება-განსხვავებებზე საუბრისას აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ 
მათ ეტიმოლოგიასა და სემანტიკაზე, მათ მნიשვნელობებზე და აგრეთვე 
უნდა აღინიשნოს, თუ რომელ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებשი, იდიომებსა 
და ანდაზებשი გამოიყენება ეს სიტყვები.  

ინგლისური wonder მომდინარეობს ძველი ინგლისური სიტყვიდან 

wundor, რომელიც არის არსებითი სახელი და wundrian, რომელიც არის 
ზმნა. ეს სიტყვა წარმოადგენს პროტო-გერმანიკული ფუძის სიტყვას.  

რაც שეეხება მის კორელატებს ქართულ ენაשი, ესენია: ზმნა „გაო-
ცება“, „ცოდნის სურვილი“, „დაინტერესება“ და არსებითი სახელი „სას-
წაული“, „საოცრება". თითოეული კორელატი არის ქართული წარმო-
 ."იשობის სიტყვა. მათ ვხვდებით სულხან საბას „ლექსიკონი ქართულש

ქართულ ენაשი სიტყვა „სასწაულს" უპირატესად ქრისტიანული და-
ტვირთვა აქვს. ძველი ქართული ენის ლექსიკონשი იგი განმარტებულია 
როგორც „ნიשი, საკვირველობა, განსწავულობა, მომასწავლებელი ნი-
 .“ანიש

ინგლისურ ენაשი კი არსებითი სახელი wonder שემდეგნაირადაა 
განმარტებული  

1. a feeling of surprise and pleasure that you have when you see or
experience something beautiful, unusual or unexpected - გაოცების გრძნობა, 
როდესაც რაიმე ლამაზს და წარმოუდგენელს ხედავ; 

2. a person who is very clever at doing something; a person or thing that
seems very good or effective - ადამიანი რომელიც ჭკვიანია რაღაცაשი ან 
ადამიანი, რომელიც კარგი და ეფექტური ჩანს; 

3. something that fills you with surprise and pleasure - რაღაც, რაც
გაოცებითა და სიხარულით გავსებს. 

ძალიან საინტერესოა ფრაზეოლოგიური ერთეულები, იდიომები და 
ანდაზები რომლებשიც ეს სიტყვები გამოიყენება.  
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მაგალითად, იდიომები, სადაც ინგლისური wonder გვხვდება: 
1. a seven-day wonder - როდესაც რაღაც დიდი ხნით არ იწვევს 

ინტერესს, მალე დასავიწყებელი ამბავი (ასევე გვაქვს: one day won-
der/nine day wonder). 

ასევე არსებობს ანდაზები ინგლისურשი სადაც სიტყვა wonder გა-
მოიყენება, მაგალითად: 

1. The longer we live, the more wonders we see - რაც უფრო ხანგრ-
ძლივია სიცოცხლე, მით უფრო მეტ საოცრებას ვაწყდებით, 

2. Wisdom begins in wonder - სიბრძნე იწყება ცოდნის სურვილით. 
რაც שეეხება ქართულ კორელატს “სასწაული”, სხვადასხვა ანდა-

ზებשი ვხვდებით ამ სიტყვას, მაგალითად: 
1. "დედის გული სასწაულების ამოუწურავი წყაროა" და ა. ש. 
კვლევის საფუძველზე שეიძლება ითქვას, რომ ინგლისურ wonder -

სა და ქართულ სასწაულს, საოცარს აქვს როგორც ერთნაირი, ისე გან-
სხვავებული მნიשვნელობები. განსხვავებები ორ საკვლევ ენას שორის 
განსაკუთრებით გამოიკვეთა ფრაზეოლოგიზმების, იდიომებისა თუ ან-
დაზების ანალიზის პროცესשი.  

 
 

ლევან ჯანჯღავა 

 სახელმწიფო: რა? როგორ? 

პარადიგმები ნიკოლო მაკიაველის „მთავარსა” და თომას 
ჰობსის „ლევიათანში” 

 
რა არის სახელმწიფო? როგორ იმართება იგი? რა არის მისი ოპტი-

მალური ფორმა? ამ კითხვებზე დღემდე არ გვაქვს განსაზღვრულად 
ზუსტი პასუხები. თუმცა უნდა აღინიשნოს, რომ XV-XVI საუკუნეებשი ამ 
კითხვებზე პასუხს ეძებდა ორი უდიდესი მოაზროვნე- ნიკოლო მაკიავე-
ლი და თომას ჰობსი. მათ საფუძველი ჩაუყარეს პოლიტიკურ რეალიზმს, 
რომელიც თანამედროვე საერთაשორისო ურთიერთობებსა და პოლიტი-
კურ ფილოსოფიაשი აქტუალობას არ კარგავს. 



თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტთა 
მესამე საფაკულტეტო სამეცნიერო კონფერენცია 

2020 

 

71 

მაკიაველი, თავის მოკლე ტრაქტატשი „მთავარი“, საკუთარი 
გადმოსახედიდან გამომდინარე, ასახავს უკვე ჩამოყალიბებულ სახელ-
მწიფოשი, ყველაზე ეფექტური მმართველობის სისტემას, რომლის სათა-
ვეשი დგას მთავარი, რომელიც ერთდროულად ლომიც არის და მელაც. 
ასეთი მმართველის პროტოტიპად კი მაკიაველის იდეალი რომანიის 
მთავარი, ალექსანდრე VI-ის שვილი ჩეზარე ბორჯაა (ესპ. ბორხა). რა 
თქმა უნდა, ბორჯა არ არის ერთადერთი პერსონაჟი, რომელიც „მთა-
ვარשი“ არის განხილული; მიუხედავად ტრაქტატის მცირე მოცულობისა, 
მაკიაველი მასשი წარმოგვიდგენს მმართველთა ფართო სპექტრს არა 
მარტო მისი თანამედროვეობიდან, არამედ ისტორიიდან და განიხილავს 
მათ, როგორც კარგ, ძლიერ, ცუდსა და სუსტ მმართველებს, რომლებსაც 
ზოგიერთ שემთხვევაשი ერთმანეთსაც ადარებს. 

რაც שეეხება თომას ჰობსის „ლევიათანს“. რელიგიური ომების 
დროს საფრანგეთשი მყოფი ჰობსის მთავარი მიზანი იყო წარმოედგინა 
ოპტიმალური სახელმწიფო, რომელიც שეიქმნებოდა ადამიანების სურვი-
ლით, როგორც გარანტი თვითგადარჩენისა და ადამიანებითვე დაკომ-
პლექტდებოდა. ამ სახელმწიფოს ეყოლებოდა სუვერენი ანუ ჰიპოთეტუ-
რი მმართველი (მეფე, მთავრობა, უზენაესი ძალა). ჰობსისეულ სახელ-
მწიფოשი, ადამიანი იქნებოდა თავისუფალი მაგრამ მას ექნებოდა ზე-
მოთხსენებულ სუვერენისადმი პასუხისმგებლობა დაკისრებული. ეს პა-
სუხისმგებლობა აღინიשნება „სამოქალაქო კონტრაქტით“, რომლის 
ნიადაგზე სახელმწიფოს მოქალაქე უთმობს თავისი უფლებების ნაწილს, 
რათა მან მიიღოს სარგებელი უზენაესი ძალისაგან, ანუ იყოს დაცული 
სახელმწიფოს მიერ.  

მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკურ ფილოსოფიაשი ჰობსი წარ-
მოდგენილია როგორც ლიბერალიზმის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, „ლე-
ვიათანით“ იგი აგრეთვე გვევლინება რეალიზმის ერთ-ერთ ფუძემდებლა-
დაც, რადგან მისი ლიბერალური იდეა ადამიანის გადარჩენისა, გამომდი-
ნარეობს მისივე რელისტური გადმოსახედიდან, რომ ადამიანი, მის 
„ბუნებრივ მდგომარეობაשი“, ანუ ანარქიაשი, არის ნეგატიური ფიგურა. 
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სალომე ჯგერენაია 

ინგლისური სიტყვა “Shout” და მისი კორელატები ქართულ და 
მეგრულ ენებში 

 
მოხსენებაשი שედარებულია ინგლისური სიტყვა “Shout” და მისი 

 ი. კვლევისשესატყვისები ანუ კორელატები ქართულ და მეგრულ ენებש
პროცესשი שევისწავლე ამ სიტყვების ეტიმოლოგია და სემანტიკა, שე-
ვადარე ერთმანეთს ინგლისური სიტყვის და მისი კორელატის სხვადა-
სხვა მნიשვნელობა. თეორიული მასალა მოპოვებულია წყაროებიდან: 

“Century Dictionary and Cyclopedia”, ქართულ სინონიმთა ლექსიკონი, ვა-
ხუשტი ბაგრატიონის ეტიმოლოგიური ლექსიკონი, ა. ქობალიას „მეგრუ-
ლი ლექსიკონი“. ემპირიული მასალა მოპოვებულია ლექსიკონებდან 

“Online Etymological dictionary”, “Merriam – Webster Dictionary”, ასევე ცო-
ცხალი მეტყველებიდან. 

მოხსენებაשი გაანალიზებულია საკვლევი სიტყვების გამოყენება 
ფრაზეოლოგიურ ერთეულებשი, იდიომებსა და ანდაზებשი. ასევე განხი-
ლულია მოცემული ძირებიდან ნაწარმოები სიტყვები.  

-ემდეგი მსგავსება-განש ეპირისპირებითმა კვლევამ გამოვლინაש
სხვავებები სამ საკვლევ ენას שორის: 

მსგავსება გახლავთ ის, რომ სამივე ენაשი სიტყვა „ყვირილს“ აქვს 
ერთნაირი ძირითადი მნიשვნელობა, მაგალითად: ხმამაღლა ძახილი (ადა-
მიანისა), თავისებური ხმის გამოცემა (ცხოველისა თუ ფრინველისა). 
ასევე, give somebody a shout, ქართულשი იმავე მნიשვნელობის სიტყვაა - 
 ემომძახე, მეგრულად კი გვაქვს - განკომძახი. თუმცა გარკვეულიש
განსხვავებები გამოვლინდა მნიשვნელობის მხრივ ფრაზეოლოგიურ 
ერთეულებשი. მაგ. Shout- To buy a drink for someone, ქართულ და მეგრულ 
ენაשი ამ ფრაზის שესაბამისი წინადადება ყვირილთან არ არის დაკავשი-
რებული. ქართულად გვაქვს - სასმელზე დაპატიჟება, ხოლო მეგრულად - 
ოשუმაიשა გინოპატიჟება. Within shouting distance - ნიשნავს ახლოს, მეგ-
რულ და ქართულ ენაשი ეს გამოთქმა שემდეგნაირადაა - ქართულად 
გვაქვს გამოთქმები - ორი ფეხის ნაბიჯზე, ყურის ძირשი მეგრულად - ყუ-
ჯიש ჯინს (ყურის ქვეש). ქართულשი სიტყვა „ყვირილიდან“ ნაწარმოებია 
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-ემდეგი სიტყვები - მდ. ყვირილა, სამყვირალო, საყვირი, ხოლო ინგლიש
სურ ენაשი მსგავსი დერივატები არ გვხვდება. კვლევის პროცესשი გამოვ-
ლენილმა მრავალმა სემანტიკურმა განსხვავებამ დაადასტურა, რომ 
ინგლისური, ქართული და მეგრული კორელატები სემანტიკურად სრუ-
ლად ვერ ფარავენ ერთმანეთს. 






