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შესავალი 

მწერლობა იმ  კარის გასაღებია, რომლის მიღმაც იდუმ-

ალი და შეუცნობელი სამყაროა და რომლის შესწავლის შემ-

დეგ ადამიანს შეეძლება, განიცადოს რამდენიმე სიცოცხლე, 

უყვარდეს რამდენჯერმე და მოკვდეს სხვადასხვა სიკ-

ვდილით...  მწერლობის ძირითადი გამომსახველობითი ფო-

რმა სიტყვაა და მწერალი სწორედ სიტყვით, თხრობით აზი-

არებს მკითხველს იმ სამყაროს, რომელიც თავდაპირველად 

შემოქმედის შექმნილია და მთელ მკითხველ საზოგადოებას 

ეკუთვნის.  

აქედან გამომდინარე, მწერალს აქვს არაჩვეულებრივი  

შესაძლებლობა მკითხველი დროსა და სივრცეში ამოგზა-

უროს, გადაუშალოს წარსულიცა და მომავალიც, შეაგრძნ-

ობინოს არნახულის ხიბლი და საკუთარ წარმოსახვაში 

გაჩენილი სახეები ახლობლად და დაუვიწყარად აქციოს.  

სწორედ მწერლის სიტყვას შეუძლია ცხადად, ხატოვნად 

წარმოგვიდგინოს ის, რაც მემატიანეებისთვის ისტორიული 

ფაქტია, მშრალი სტატისტიკაა, რაც არც კი გამხდარა 

ფოლიანტებში შეტანის ღირსი, მაგრამ მწერლის წყალობით 

გაცოცხლებულა, გამოსულა დავიწყების ბურუსიდან და 

მკითხველის გონებასა და გრძნობაში უპოვნია ადგილი. 

ლიტერატურისათვის ზოგადად ერთი „ჩვევაა“ დამახ-

ასიათებელი, ის მუდმივად ერთსა და იმავე თემებს უტრია-

ლებს, რადგან კაცობრიობის სხვადასხვა ეპოქაში პრობლემა 

თითქოს არ იცვლება და იგივე რჩება, ვინაიდან ადამიანებს 

ახასიათებთ ერთი და იგივე თვისებები, ოღონდ დროის 

მიხედვით სახეცვლილი. ამიტომ, გასაკვირი არაა, რომ 
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მწერლობა მარადიულად უბრუნდება მნიშვნელოვან საკით-

ხებს, თუმცა ახლებური გამოსახვის საშუალებებით. წარსული 

ეპოქების კულტურული გამოცდილება, ძველი მწერლობა, 

ერთგვარ საყრდენს წარმოადგენს თანამედროვე ავტორ-

ებისთვის. ისინი იყენებენ ძველს, თუმცა, ,,განახლებითა“  და  

,,გადაფასებით“ გვთავაზობენ ახალ, ორიგინალურ ვერსიას. 

კვლავბრუნვით ახალ სიცოცხლეს აძლევენ დავიწყებულ 

სახეებს და ამკვიდრებენ თანამედროვე ხელოვნებაში. ამ 

მხრივ ნარატივს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია 

აკისრია. 

თხრობა და მოთხრობები ახლავს ადამიანების  კულტ-

ურასა და ისტორიას სხვადასხვა ეპოქაში. თუმცა იმ მნიშვ-

ნელობის გაცნობიერება, რომელიც თხრობას ჩვენს ყოველდღ-

იურ ცხოვრებასა და აზროვნებაში აქვს, დაკავშირებულია მე-

20 საუკუნის 60-იან წლებში ფრანგული სტრუქტურალიზმის 

წარმოქმნასთან. მართალია, თხრობით ტექსტებს მანამდეც 

იკვლევდნენ, მაგრამ თავად ტერმინი ”ნარატოლოგია” 

პირველად ბულგარელმა ლიტერატურათმცოდნემ, ცვეტან 

ტოდოროვმა, გამოიყენა 1969 წელს. ამ ცნებაში იგი 

გულისხმობდა მეცნიერებას თხრობის შესახებ. მისი აზრით, 

ნარატოლოგიის ფარგლებში უნდა გამოკვლეულიყო თხრობ-

ითი ტექსტების ფორმალური თავისებურებები. თუმცა, 

ნარატოლოგია არასოდეს ყოფილა ერთიანი მეცნიერული 

დარგი - მასში ერთმანეთს კონკურენციას უწევს სრულიად 

განსხვავებული მიდგომები, მოდელები და ტერმინოლოგია. 

ნარატოლოგია დიდი ხნის წინ ჩამოყალიბდა და ძირი-

თადად მისი კვლევის საგანი თხრობის ფუნდამენტალური 

პრინციპები იყო. ის იმდენად ძველია, რომ წარმოდგენები მის 
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სტრუქტურაზე ჯერ კიდევ ანტიკურ ხანაში შემუშავდა. 

ტერმინ  „ნარატივის“ ეტიმოლოგიას თუ ჩავუღრმავდებით, ის 

ლათინურიდან მომდინარეობს და თხრობას ნიშნავს. ეს 

ტერმინი როლან ბარტის, კლოდ ბრემონის, ცვეტან ტო-

დოროვისა და სხვათა ნოვატორული ნაშრომების შედეგად 

შემოვიდა ლიტერატურისმცოდნეობაში.  ნარატივის წამყვანი 

თეორეტიკოსები, პირველ რიგში კი პოლ რიკიორი და ჟერარ 

ჟენეტი, დაწვრილებით განიხილავენ თავიანთ ტექსტებში 

ანტიკურ იდეებს. პოლ რიკიორმა თავისი უმნიშვნელოვანესი 

ნაშრომის, „დრო და თხრობის“ პირველი წიგნი მთლიანად ამ 

იდეებს მიუძღვნა, ერთი მხრივ არისტოტელეს „პოეტიკას“, 

მეორე მხრივ - ნეტარი ავგუსტინეს „აღსარებებს“.  ჟერარ 

ჟენეტი კი თავის „თხრობით დისკურსში“ დაწვრილებით 

განიხილავს პლატონისა და არისტოტელეს იდეებს. 

მეოცე საუკუნის სამოცდაათიან და ოთხმოციან წლებში  

ჟერარ ჟენეტმა სცადა ერთიან სისტემაში მოექცია სხვადასხვა 

თეორიული კონცეფცია, რის გამოც ამ მეცნიერის მიერ 

შემუშავებული ტერმინოლოგია დღემდე გამოიყენება ლიტ-

ერატურათმცოდნეობაში.  

მეოცე საუკუნეში უამრავი თეორია შეიქმნა ნარატივის 

შესახებ და მეოცე საუკუნეშივე დადგინდა ნარატოლოგიის 

ძირითადი ანალიტიკური კომპონენტები –სიუჟეტი, ხმა, 

დრო, თვალთახედვა, პერსონაჟი, როლი.  

თანამედროვე ნარატოლოგიას ყურადღება ყველაზე 

მეტად  გამონაგონზე გადააქვს. უმბერტო ეკო წერდა, რომ ლი-

ტერატურული ნაწარმოების კითხვა – ეს ნიშნავს ჩართვას 

თამაშში, მწერალი კი ამას ნარაციის  წყალობით ახერხებს, 

რომელიც სამი თვალსაზრისით ხორციელდება, ესაა 
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პროცესის თვალსაზრისი, ანუ ავტორი მოგვითხრობს ამბავს, 

ობიექტის თვალსაზრისი, მოვლენები ვითარდება ისე, რომ 

ჩვენ თავადვე ვხდებით ავტორი და სინთეტიკური 

თვალსაზრისი, როცა ზემოთ ნახსენები ორივე თვალსაზრისი 

სინთეზირებულია. 

დღეს ერთ–ერთი უმთავრესი ტენდენცია ნარატოლ-

ოგიის განვითარებაში არის  გადასვლა ,,კლასიკური ვერსი-

იდან“  „თანამედროვე“  ვერსიაზე.  თუ კლასიკური ნარატო-

ლოგია ძირითად აქცენტს სიუჟეტზე აკეთებდა, თანამედროვე 

ნარატოლოგიისათვის მნიშვნელოვანია ,,თემა“.  

თანამედროვე მწერალი იღებს უკვე კარგად ნაცნობ ისტორი-

ულად და ლიტერატურულად დამუშვებულ ამბავს და 

საკუთარ შემოქმედებით ლაბორატორიაში თითქოს ექსპ-

ერიმენტს ატარებს მასზე. რადგან ამბავი აღებულია როგორც 

თავისთავადი თემა, ხოლო მწერალი ქმნის მის პოსტმოდერ-

ნისტულ ვერსიას და ამას აკათებს სწორედ ნარატივის მრავ-

ალფუნქციური გამოყენებით. 

ნარატიული თხრობა პოსტმოდერნისტული მიმდინ-

არეობის მახასიათებლად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რადგან 

ნარატიული წყაროები პოსტმოდერნიზმში განსაკუთრებულ 

მნიშვნელობას იძენს და ერთგვარად ამ მიმდინარეობის მახას-

იათებლადაც შეიძლება მივიჩნიოთ. ამ შემთხვევაში 

ნარატივის ორი სახე შეიძლება გამოიყოს: ერთი,  თხრობითი 

ფორმა ტექსტისა და მეორე - ავტორის მიერ ნარატიული 

მასალის გამოყენება ისტორიასა და წარსულიდან.  

ამგვარად, ჩვენი სადოქტორო ნაშრომის მიზანია, 

თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში ნარატივის მხატვრ-

ული ფუნქციების გამოვლენა.  
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სადოქტორო შრომის ამოცანაა დადგინდეს, რამდენად 

აქტუალურია ნარატივის სპეციფიკური და ნოვაციური გამო-

ყენება საანალიზო ტექსტებში, რა საშუალებებით მიმდი-

ნარეობს თხრობა, როგორია მისი ფორმები. 

ნაშრომის სიახლე: მიუხედავად იმისა, რომ ნარატივი 

უძველესი დროიდან გამოიყენებოდა და მისით მეცნიერულ 

დონეზე დაინტერესება ჯერ კიდევ ანტიკურ ეპოქაში დაიწყო, 

თანამედროვეობაში ნარატივის ფუნქციები დაიხვეწა და 

გამრავალფეროვნდა. საანალიზო ტექსტების კვლევის დროს 

ნარატივის ფუნქციათა მრავალფეროვნება თვალსაჩინოდ 

გამოიკვეთა. ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს 

ცალკეული სამეცნიერო სტატიები, რომლებშიც კრიტიკოსები 

აანალიზებენ ნარატივის სხვადასხვა ფუნქციას თანამედროვე 

მწერლობაში, თუმცა საგანგებო კვლევისა და მონო-

გრაფიულად შესწავლის საგნად არ ქცეულა. ამდენად, ჩვენი 

სადოქტორო ნაშრომის აქტუალობას სწორედ ნარატივის 

ფუნქციების დეტალური ანალიზი და კვლევა განაპირობებს. 

ნაშრომის თეორიული ღირებულება: სამეცნიერო 

ლიტერატურის დამუშავების , ანალიზისა და სინთეზის საფ-

უძველზე ნარატივის მხატვრული ფუნქციების დადგენა, 

გამოკვეთა და განხილვა. 

აღნიშნული კვლევა აქამდე არსებულ თანამედროვე 

კვლევებსა და მიდგომებთან ერთად საშუალებას გვაძლევს 

გაიზარდოს ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება. 

 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება: 

. შესწავლილი, გაანალიზებული და გადამუშავებულია 

დიდძალი სამეცნიერო ლიტერატურა; 
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. შესაძლებელია ნაშრომის გამოყენება თანამედროვე 

მხატვრული ლიტერატურის სწავლების დროს;  

. ნაშრომი დაეხმარება იმ მეცნიერებს, რომლებიც დაინ-

ტერესებულები არიან ნარატოლოგიური კვლევებით; 

. გაანალიზებულია სამი თანამედროვე ქართველი 

ავტორის (აკა მორჩილაძე, დათო ტურაშვილი და კოტე ჯან-

დიერი), შემოქმედების მნიშვნელოვანი ნაწილი და მათ 

მაგალითზე გამოკვეთილია ნარატივის მხატვრული ფუნქც-

იები. 

კვლევის ზოგადი მეთოდოლოგია: ნაშრომის ძირითადი 

მიზნის განხორციელებისთვის გამოყენებულია 

ნარატოლოგიური მეთოდი,   დაკვირვების, ანალიზის და 

სინთეზის მეთოდები. 

ნაშრომის თეორიულ საფუძველს ქმნის შემდეგ 

თეორეტიკოსთა შრომები: არისტოტელე, პ. რიკიორი,  ც. 

ტოდოროვი, რ. ბარტი, ჟ. ჟენეტი,  მ. ბახტინი, ი.ილინი ჰ. 

ებოტი, ა. კირბი, მ. კროსლი, ჰ. მილერი, ჩ. მეტინგლი, მ. 

ფლუდერნიკი,  ლ. ავალიანი, ა. აბრამიშვილი, ლ. ბრეგაძე , ა. 

იმნაიშვილი, ლ. გრძელიშვილი, თ. თალაკვაძე, , შ. მახაჭაძე, 

ზ. კიკვიძე,  გ.ლომიძე, ნ. მუზაშვილი, ვ. მენაბდე, ლ. 

მირცხულავა, ხ. მაჭავარიანი,  ლ.ოსიძე, ი. რატიანი, ე. 

ტატიშვილი, მ.სილაგაძე, ე. ჩხეიძე, ლ. ცაგარელი, ს. ძნელაძე, 

ბ. წიფურია, მ. ხარბედია, ნ. ჯანჯღავა, გ. ჯოხაძე, ე. ჯაველიძე 

და სხვები...... 

ნაშრომის სტრუქტურა განსაზღვრა დასახელებულმა 

მიზნებმა და ამოცანებმა. ნაშრომი შედგება შესავალის, სამი 

თავის, დასკვნებისა და ბიბლიოგრაფიისგან. სადისერტაციო 

ნაშრომი კომპიუტერულად ნაბეჭდი 123  გვერდია. 
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ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

 

ნაშრომის პირველ თავში - ნარატივის გაგებისათვის 

თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობაში გამოყოფილია 

სამი პარაგრაფი.პირველი პარაგრაფია ნარატივის რაობა და 

ლიტერატურულ-თეორიული შეხედულებები ნარატივის 

შესახებ, სადაც ზოგადად მიმოხილულია ნარატივის არსი, 

ტერმინი ნარატოლოგიის განმარტება, ასევე, მიმოხილულია 

როგორც ქართველი, ასევე უცხოელი მეცნიერების მოსა-

ზრებები ნარატივის შესახებ. რა არის ნარატივი?  ნარატივის 

განსაზღვრის შესახებ სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს. 

სტრუქტურალისტური თეორიის მიმდევრები მიიჩნევენ , 

რომ „ნარატივი“ და „მონათხრობი“  სხვადასხვა რამ არის. 

ზოგიერთი მეცნიერი ფიქრობს , რომ დროის ფუჭი კარგვაა ამ 

ტერმინის განსაზღვრაზე ფიქრი, არსებითია ის, თუ  რა 

მნიშვნელობა აქვს ამა თუ იმ ეპიზოდს, საინტერესოა ნარა-

ტივის ფუნქცია და არა მონათხრობი. ნაშრომში განხილულია 

რ. ბარტის, ჩ. მეტინგლის, მ. კროსლის, ჟ. ჟენეტის, ჰ. რიკორის, 

ც. ტოდოროვის და სხვათა შეხედულებები ნარატივის რაობის 

შესახებ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ნარატივი წარმოადგენს ჟანრთა 

უსაზღვრო მრავალფეროვნებას, ნარატივისთვის 

მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შინაარსი, არამედ - გადაცემის 

სტილი, რასაც ტრადიციული ლიტერატურათმცოდნეობა 

უწოდებს „ეპოსს“, თანამედროვე ლიტერატურათმცოდნეობა 

უწოდებს „ნარატივს“. მკვლევარი ნინო ჯანჯღავა მიიჩნევს, 

რომ ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს მხოლოდ ტერმინოლოგიურ 

ცვლილებასთან. ლევან ცაგარელის შეხედულებებიდან 

შესაძლებელია დავასკვნათ, რომ თითოეული თხრობითი 
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ტექსტი არის კონსტრუქციული შრომის შედეგი, თხრობის 

თეორიების ამოცანა კი ამ პროცესის კვლევაა. 

მაშასადამე, მეოცე საუკუნეში დადგინდა საბოლოოდ 

ნარატოლოგიის ძირითადი ანალიტიკური კომპონენტები: 

სიუჟეტი, ხმა, დრო, თვალთახედვა, პერსონაჟი, როლი. თავად 

ნარატივი, ანუ თხრობა კი ზოგადად განისაზღვრა როგორც 

ამბის გადმოცემის, მოყოლის შედეგი, სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, ნარატივიზაციის პროცესის შედეგი. 

ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავში პოსტმო-

დერნიზმი და პოსტმოდერნისტული ნარატივი, გაანალიზებ-

ულია პოსტმოდერნიზმის წარმოშობისა და ქართულ 

მწერლობაში დამკვიდრების საკითხები, ასევე მოკლედაა 

მიმოხილული პოსტმოდერნიზმის ნიშნები. საუბარია, თუ 

როგორ ჩააყენა ნარაციის სამსახურში თანამედროვე ნარატ-

ოლოგიამ  პოსტმოდერნიზმის ნიშნები.  

პოსტმოდერნიზმის ერთ–ერთი ძირითადი საყრდენი 

წარ-სული ეპოქების კულტურული გამოცდილებაა. ძველი 

მწერლობის უკვე შექმნილი სტილური ელემენტები, 

მსოფლმხედველობითი წიაღსვლები ერთგვარი საფუძველია 

პოსტმოდერნისტი მწერლისათვის, რადგან ის უკლებლივ 

იყენებს ყველაფერს, განსაკუთრებით პოსტმოდერნისტულ 

არეალში შემოდის ისტორიაში ცნობილი მოვლენები, ან 

კიდევ იდუმალებით მოსილი ამბები, რადგან ისინი 

პოსტმოდერნისტული ესთეტიკისათვის მეტად საჭირო 

ინტრიგას შეიცავენ. ასე რომ, ნარატიული წყაროები ამ 

შემთხვევაში წარმოადგენს არა რომელიმე თხზულების 

ისტორიული თემატიკის გა-ნმსაზღვრელს, არამედ, ამ 
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შემთხვევაში, მიმდინარეობის მახასიათებელ  ელემენტად 

იქცევა. 

 ქართულ მწერლობაში პოსტმოდერნიზმის შემოსვ-

ლასთან დაკავშირებით რამდენიმე მოსაზრება არსებობს, 

ერთნი ფიქრობენ, რომ პოსტმოდერნიზმი ქართულ მწერ-

ლობაში იმავე პერიოდში შემოვიდა, როდესაც გაფორმდა 

ევროპაში, მეორეთა აზრით, პოსტმოდერნიზმი გასული 

საუკუნის 90-იანი წლებიდან დამკვიდრდა ქართულ რეალ-

ობაში. პოსტმოდერნიზმის თეორეტიკოსები მიიჩნევენ, რომ 

პოსტმოდერნიზმი სიახლეს სულაც არ გვთავაზობს, ის 

იყენებს წარსულის მემკვიდრეობას და  გადაფასებულ 

წარსულს. ამიტომ, პოსტმოდერნიზმის ნიშნები გაცილებით 

ადრეულ ტექსტებში შეინიშნება. 

იმ თეორიული შეხედულებებიდან გამომდინრე, 

რომელსაც დაემყარა პოსტმოდერნიზმის ესთეტიკა, თავის-

თავად ფიქსირდება მისი განმსაზღვრელი ნიშნები.  პოსტმო-

დერნიზმის ნიშნებზე საუბრისას, უნდა მივუთითოთ, რომ 

ნიშნები, ცალკეული ხერხების სახით, რა თქმა უნდა, ანტიკურ 

ლიტერატურაშიც არსებობდა, მაგრამ უშუალოდ მიმდ-

ინარეობისათვის დამახასიათებელი გაფორმება მათ კონკ-

რეტულ ეპოქაში შეიძინეს. ამავე თავში ლაკონიურადაა წარ-

მოჩენილი პოსტმოდერნიზმის ნიშნები: დეკონსტრუქცია, 

გაურკვევლობა-ორაზროვნება,ფრაგმენტულობა,  

დეკანონიზაცია, ზედაპირულობა, ირონია, ჰიბრიდი-

ზაცია, კარნავალიზაცია, პაროდია, თამაში, ორმაგი კოდირე-

ბა, პერფორმანსი, კონსტრუქტივიზმი, ავტორის სიკვდილი, 
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ახალი მკითხველი, ფიქცია, ინტერტექსტულობა, პოსტმოდ-

ერნისტული მგრძნობელობა, სიმულაკრა, ალუზია, ციტატა 

და ციტაცია, ისტორიზმის პრინციპი, ეკლექტიზმი, რიზომა... 

მაშასადამე, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ პოსტმოდერნ-

ისტული მიმდინარეობის ესთეტიკის ერთ-ერთ ძირითადი 

საყრდენი წარსული ეპოქების კულტურული გამოცდილებაა 

და ის განსაკუთრებული ინტერესის საგნად აქცევს ცნობილ 

ისტორიულ მოვლენებს, ასევე, რაიმე ინტრიგის მატარებელ 

ამბებს ან სულაც კარგად ცნობილ კლასიკურ ნაწარმოებს, 

რომლებიც შემდგომ განსაზღვრავენ სიუჟეტისა თუ ნარაციის 

ხასიათს.  პოსტმოდერნიზმში შემოდის ისეთი მოვლენები, 

რომლებიც ისტორიისათვის მეტად ნაცნობი და ღირებულია. 

მწერალი ითავსებს მემატიანის ფუნქციას, გვთავაზობს 

ნარატიულ, თხრობით ტექსტს, რომლის მეშვეობითაც თანა-

მედროვე ლიტერატურაში შემოაქვს პრინციპული სიახლე, ის, 

რაც არ არსებობდა ადრინდელ ლიტერატურაში. ნარატივის 

ამგვარი გამოყენება პოსტმოდერნისტული მიმდინარეობის 

ერთგვარი ფიქსაციაა. თანამედროვე ნარატოლოგიამ კარგად 

„მოიმარჯვა“ პოსტმოდერნიზმის ზემოთ ხსენებული ნიშნები 

და ნარაციის სამსახურში ჩააყენა.  ამით გამოიკვეთა 

ნარატივის გამოყენების ორიგინალურობა ადრინდელ მიმდი-

ნარეობათა ნაწარმოებებთან შედარებით. 

ნაშრომის პირველი თავის მესამე ქვეთავი ნარატივის 

ფუნქციების განსაზღვრის მცდელობაა. 

 ჩვენი მიზანია, მიმდინარე ლიტერატურული პროცესის 

მიხედვით ჩამოვაყალიბოთ ნარატივის თავისებურებები. 

ვეყრდნობით რა ლიტერატურათმცოდნეთა და თეორე-

ტიკოსთა შეხედულებებს, გამოვყოფთ მხატვრულ ნარატივში 
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რამდენიმე ფუნდამენტალურ ფუნქციას და ამ  ფუნქციების 

გათვალისწინებით ვიკვლევთ საანალიზო ტექსტებს, გამოვკ-

ვეთთ  მხატვრულ თხზულებებში თხრობასთან დაკავშირებუ-

ლ დეტალებს. 

თხრობა ნარატივის ფუნქციებს შორის ერთ-ერთი 

ფუნდამენტური ფუნქციაა. რას მოგვითხრობს და როგორ 

მოგვითხრობს ავტორი - ჯერ კიდევ ანტიკურ ლიტერატ-

ურაში ინტერესდებოდნენ ამ საკითხით და ტერმინი „ეპო-

სით“ მოიხსენიებდნენ თხრობას, თუმცა, თანამედროვე ლიტ-

ერატურაში ამ ფუნქციამ ახლებური დატვირთვა შეიძინა და 

ნარატივის ფუნქციებს შორის ძირეული ადგილი დაიკავა. 

ჩვენს კვლევას ამ ფუნქციის ორი მიმართულებით წარმოვაჩ-

ენთ: 
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1.1 სიუჟეტის ელემენტთა მთლიანობა  

1.2 ავტორი  და  პერსონაჟები  

სქემის სახით ასე შეიძლება წარმოვაჩინოთ თხრობის სისტემა 

                        თხრობა 

 

                                    

 

სიუჟეტის ელემენტთა მთლიანობა                ავტორი და პერსონაჟი 

 

● მოჩარჩოების ხერხი                                            თხრობის პროცესი 

● გამეორების ხერხი                                                 

●რეტროსპექციულითხრობა                                                                                                                                                               

● მონტაჟი და კოლაჟი                                             მიმესისი დიეგესისი 

● გაუცნაურების ხერხი                                                       

                           

ა) მიმესისი (პერსონაჟისეული თხრობა) 

 

 

               

                                          

პერსონიფიცირებული მთხრობელი      ნეიტრალური მთხრობელი 

ბ)  დიეგესისი (ავტორისეული თხრობა)            

ავტორის მოთხრობილი ამბავი 

 გ) თხრობის პირიანობა 

● ლინეარული თხრობა 

● არალინეარული თხრობა 

 დ) მონათხრობი ამბავი 

● დიალოგები 

● მონოლოგები 

● პოლილოგები 

● პოლიფონიური თხრობა 

ე) ავტორისეული რეფლექსიები 

ვ) ავტორის სიკვდილი 
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ზ) პერსონაჟთა ქმედებები 

მოთხრობილი  სამყარო  

ნარატივის მხატვრულ ფუნქციაში მნიშვნელოვანია ის 

ფაქტი, რომ მწერლები „ნიუანსების“ წყალობით პოსტმოდერ-

ნისტულ არეალში აქცევენ თავიანთ შემოქმედებას, იყენებენ, 

რა ამ მიმდინარეობის ყველა მახასიათებელს, ასევე ნარატი-

ულ მასალებს (ისტორიულს, ლიტერატურულს...), ე. წ. ლი-

ტერატურული თამაშით ქმნიან ახალ მხატვრულ რეალობას. 

ნარატიული კომპოზიცია, თავისებური თხზვა 

ნარატივის მხატვრული  ფუნქცია ორ ნაწილად შეიძ-

ლება გავყოთ: შინაარსობრივი ნარატივი და ფორმობრივი 

ნარატივი. ფორმობრივ ნარატივში იგულისხმება ის, თუ რა 

ფორმით ახერხებს ავტორი ნაწარმოების აგებას, მხოლოდ 

შინაარსზე არ არის აქცენტი გადატანილი, თვალშისაცემია 

კომპოზიციურ აგებაში გამოყენებული დეტალები, ფორ-

მობრივი მახასიათებლები. 

 

ქრონოტოპი 

თხრობას (დისკურსს) აქვს უნარი, გადაანაცვლოს ამბის 

ცალკეული მოვლენები იმგვარად, როგორც ეს მას სურს (გამ-

მდინარე კონკრეტული მიზნებიდან). ამ პროცესის თვალს-

აჩინო მაგალითს წარმოადგენს კინოხელოვნება, რომელიც 

იყენებს მონტაჟის ტექნიკას. 

ტექსტის სისტემა, ნარატიული ნაწარმოების ენა.  

ნარატიული ფორმის შესაძლებლობა, ენა, მრავალფე-

როვანია. მას შეუძლია დააცალკევოს ნიშნები სიუჟეტის განვ-

ითარებისა და შემდეგ შეავსოს წარმოქმნილი ხარვეზები, ანუ, 
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შეუძლია დაცალკევება და განვრცობა, ეს ორი შესაძლებლობა 

ნარატიული თავისუფლების გამოვლინებად მიიჩნევა.  

 მაშასადამე, ნაშრომის პირველი თავში წარმოჩენილია 

ნარატივის რაობა და ლიტერატურულ-თეორიული შეხედუ-

ლებები ნარატივის არსის, სტრუქტურის შესახებ, მიმოხილუ-

ლია პოსტმოდერნიზმის რაობა და საუბარია პოსტმოდე-

რნიზმის ნიშნებზე, რომლებიც თანამედროვე ნარატოლოგიამ 

ნარაციის სამსახურში ჩააყენა. ამასთან, ჩამოყალიბებულია 

ნარატივის ფუნქციები.  

ნაშრომის მეორე თავში - თხრობის ნარატიული 

ფორმები - განხილულია ნარატივის მხატვრული ფუნქციები 

საანალიზო ავტორთა ტექსტებზე დაყრდნობით. გამოყოფილ-

ია ორი პარაგრაფი  

მეორე თავის პირველი პარაგრაფია თხრობა. თხრობა 

ნარატივის ფუნქციებს შორის ერთ-ერთი ფუნდამენტურია.  

საანლიზო ტექსტები განხილულია შემდეგი სტრუქტურით: 

სიუჟეტის ელემ-ენტთა მთლიანობა, სიუჟეტის მოჩარჩოების 

ხერხი, რეტროსპექც-იული თხრობა, მონტაჟი და კოლაჟი, 

გაუცნაურების ხერხი, ავ-ტორი და პერსონაჟი, დიეგეზისი-

ავტორისეული თხრობა, მიმესისი-პერსონაჟისეული თხრობა, 

თხრობის პირიანობა, პერსონაჟთა ქმედებები და სიმულაკრა .  

ნაშრომში, ძირითადად ნარატოლოგიის თანამედროვე 

თეორიებზე დაყრდნობით (ვგულისხმობთ ჟერარ ჟენეტის, 

პოლ რიკიორის, როლანდ ბარტის, ცვეტან ტოდოროვისა და 

სხვა ავტორთა ნაშრომებს), განხილულია მიმდინარე 

ლიტერატურული პროცესის ზოგიერთი ასპექტი და კერძოდ, 

ნარატივის მხატვრული ფუნქცია თანამედროვე ქართულ 

პროზაში. ლიტერატურული მასალა კი წარმოდგენილია, 
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უპირატესად, აკა მორჩილაძის, დათო ტურაშვილის და კოტე 

ჯანდიერის შემოქმედებიდან.  

ამ პარაგრაფში ზემოთ ნახსენები სტრუქტურის მიხედ-

გით განხილულია: აკა მორჩილაძის შემდეგი ნაწარმოებები: 

„მორიდებული ზურმუხტი“, „გადაფრენა მადათოვზე და 

უკან“, „გაქრები მადათოვზე“, „ვეშაპი მადათოვზე“, მოთხ-

რობათა კრებული „წიგნი“, „ობოლე“, „ვენერას სიზმარი“, „აგვ-

ისტოს პასიანსი“, „სხვა“, „გლობალიზაცია“, „ძველი გულებისა 

და ხმლებისა“, „სანტა-ესპერანსა“, „მისტერ დიქსლის 

მდუმარე ყუთი“.... ასევე, დათო ტურაშვილის „გურჯი-

ხათუნი“,  „ჯგრაგი“.... კოტე ჯანდიერის „საოჯახო ქრონიკა“, 

„მაყვლიანი“....     

ნიმუშისთვის წარმოვადგენთ რამდენიმე მაგალითს.  აკა 

მორჩილაძე მოთხრობების კრებულ „წიგნში“ თხრობას 

განსაკუთრებულ ფუნქციას ანიჭებს. აქაც იქმნება მოვლენათა 

რიგი. რეალური და გამოგონილი ეხლართება ერთმანეთს. 

ისტორიული ნარატივი და ავტორის ფანტაზია ქმნის ერთ 

დინამიკას, ანუ ერთმანეთის გვერდიგვერდ თანაარსებობს და 

არ გამორიცხავს ერთმანეთს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ავტორი 

თავის შემოქმედებაში, ასე ვთქვათ, ,,ათავისუფლებს“ საკუთ-

არ დამოკიდებულებას ისტორიული და ლიტერატურული 

წარსულისაგან. ის რაც უეჭველი სინამდვილე იყო წარსულში, 

აკა მორჩილაძესთან ახალ, ორიგინალურ ვერსიად  

გარდაიქმნება. თანაც მწერალი ამას ისე ოსტატურად 

ახერხებს, რომ მკითხველს მისდაშეუმჩნევლად ,,ითრევს“ 

საკუთარ წარმოსახულ დისკურსში და თანაც ცდილობს, 

დააჯეროს კიდეც მკითხველი, რომ აღწერილი ფაქტი 

ნამდვილად ასე იყო, როგორც მწერლის თხზულებაშია და არა 
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ისე, როგორც ვთქვათ, ისტორიულ წყაროში ან რომელიმე 

ძველი პერიოდის ლიტერტურულ   ტექსტში. 

დათო ტურაშვილი „გურჯი-ხათუნში“ სიუჟეტის მოჩა-

რჩოების საინტერესო ვერსიას გვთავაზობს. მწერალი მოსა-

თხრობ ამბავს საკუთარი რეფლექსიით იწყებს და ქმნის  

იდუმალებით მოცულ მხატვრულ სინამდვილეს, ავტორი 

თითქოს არაფრიდან იწყებს თხზვას:  ,,უდაბნოს ქარები 

მარტო სიტყვებს კი  არა, თურმე ფრაზებს, წინადადებებს და 

ამბებსაც კი იმახსოვრებენ და აგროვებენ. რასაც ადამიანები 

კარგავენ, ქარები ინახავენ და ყვებიან. მთავარია მოსმენა 

იცოდე, ჯერ სიჩუმის მოსმენა უნდა ისწავლო, მერე კი – ქარის. 

ქარმა იცის რა იყო, რა არის და რა იქნება, რადგან, როცა 

არაფერი იყო, იყო მხოლოდ ქარი – წინ ყარაიას ველი, უკან 

ომარ ხაიამი და ირგვლივ უდაბნოს სიჩუმე. ვიჯექი ხოლმე და 

ვუსმენდი დაკარგულ და დავიწყებულ სიტყვებს“ 

(ტურაშვილი, 2003:1). აი, ასე შევყავართ დათო ტურაშვილს 

ნელ–ნელა, სიტყვასიტყვით „გურჯი–ხათუნის“ სამყაროში. 

გვასწავლის სიჩუმის და ქარების მოსმენას, რადგან მხოლოდ 

ასე შეიძლება შვიდი საუკუნის მიღმა გაიხედო და ჩაფიქრდე  

გურჯი–ხათუნის ეპოქაზე. ქარის ფუნქცია დიდდება და  

ქართული ანდაზის ,,ქარის მოტანილს ქარივე წაიღებსო“ 

ანტითეზას ქმნის. უდაბნოს ქარებმა უნდა შვას მხატვრული 

სინამდვილე, რამდენადაც მწერლისთვის ძნელია, შეაღოს 

ისტორიის მიღმა დაკარგული რეალობის კარი, კონიის დედ-

ოფლის სევდიანი ამბავი მოიტანოს და გაათავისებინოს თან-

ამედროვე მკითხველს.  

მეორე თავის  მეორე პარაგრაფია მოთხრობილი სამყარო 

, საანალიზო ავტორთა ტექსტები გაჯერებულია უკვე ნაცნობი 
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ლიტერატურული თუ ისტორიული მოტივებით, მოქმედი 

პირებით, სიუჟეტებით, მაგრამ ისინი ნარატიული თხრობით, 

ლიტერატურული თამაშით, სულ სხვა ახალ  მხატვრულ 

სინამდვილეს გვთავაზობს. 

    ნარატივს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია 

აკისრია, როდესაც მწერლები იყენებენ „ძველს“, თუმცა „ანახ-

ლებენ“, „გადააფასებენ“, თავიანთ „შემოქმედებით ლაბო-

რატორიაში“ გარდაქმნიან მას და გვთავაზობენ მოთხრობილ 

სამყაროს, ახალ მხატვრულ რეალობას. ამაში მათ ეხმარებათ 

კარგად ნაცნობი ისტორიული ამბები, ლიტერატურული 

ნაწარმოებები, მრავალფეროვანი პერსონჟთა გალერიები, 

მწერლის ღრმა ფანტაზია და იქმნება პოსტმოდერნისტული 

ვერსია ნარატივის მრავალფუნქციური გამოყენებით. 

ავტორი ქმნის თხრობით ტექსტს, რომელსაც საფუძვ-

ლად უდევს, როგორც ლიტერატურული ტექსტები, ასევე 

„ისტორიული ინფორმაციები“. ისტორიული ცნობები, რომლ-

ებიც გამოყენებულია ტექსტში, არ შეესაბამება სინამდვილეს, 

ჩვენ, მკითხველს კი გვგონია, რომ ვეცნობით „ისტორიულ 

რომანს“ და მთხრობელი „რომანისტი“ კი არა - ისტორიკოსია. 

საბოლოოდ,  ვგებულობთ, რომ საქმე გვაქვს „ყალბ 

ისტორიასთან“ , მწერლის ფანტაზიისა და ლიტერატურული 

და ისტორიული ფაქტების ალუზირებასთან. ჩვენთვის, 

მკითხველისთვის,  კარგად ნაცნობ ამბებსა და სტერეოტიპად 

ჩამოყალიბებულ წარმოდგენებს სხვაგვარი თვალით 

გვაჩვენებს და ქმნის ახალ მხატვრულ სინამდვილეს. როგორ 

ახერხებს ამას ავტორი? ავტორი „დროში თამაშობს“, ტექსტები 

სხვადასხვა დროსა და ეპოქაში გვამოგზაურებენ, პერსონაჟები 

იმას აკეთებენ და სჩადიან, რაც სინამდვილეში არც 
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ისტორიულ პირებს ჩაუდენიათ და არც ლიტერატურულ 

პერსონაჟებს. 

აკა მორჩილაძის შემოქმედებაში თითოეული  ტექსტი 

გაჯერებულია უკვე ნაცნობი ლიტერატურული თუ ისტორ-

იული მოტივებით, მოქმედი პირებით, სიუჟეტებით. ნაშ-

რომში განხილულია „მორიდებული ზურმუხტი“, „გადაფ-

რენა მადათოვზე და უკან“, „ვეშაპი მადათოვზე“, „გაქრები 

მადათოვზე“. 

მაგალითისთვის: რეალური და გამოგონილი ფაქტები 

და მოვლენები ეხლართება ერთმანეთს აკა მორჩილაძის რომა-

ნში „მორიდებული ზურმუხტი“. ისტორიული ნარატივი, 

ლიტერატურული ნარატივი, ავტორის ფანტაზია ენაცვლება 

ერთმანეთს, გიჩნდება განცდა იმისა, რომ ავტორი 

თავისუფლდება ისტორიული და ლიტერატურული წარსუ-

ლისაგან, ეძლევა სრულ თავისუფლებას და ამ „ნარატივებს“ 

როგორც მასალას, მატერიას, თავის ნებაზე ატრიალებს, 

თითქოს ავტორს სურდა საქართველოს ისტორიაშიც ყოფი-

ლიყო იმპერატორი, უნდა და გააჩინა კიდეც. აკა მორჩილაძე 

პოსტმოდერნისტული გაფორმებით და ტრავესტირებით  

ახერხებს „გინდა დაიჯერო და დაიჯერებ“ განწყობის შექმნას. 

მწერალი რომანის დასაწყისში გვაცნობს განთქმულ 

ვაჭართა შთამომავალს რაფაელ  დანიბეგაშვილს თავისი 

მეუღლითურთ, რომლებიც  დასახლდნენ საქართველოში, 

„ფოთთან ახლოს, მცხეთაში“- წერს ავტორი და ცოტა არ იყოს 

გვაბნევს საქართველოს ამ ორი ქალაქის ტერიტორიული 

სიახლოვე, თუმცა, მალევე ვარკვევთ, რომ იმპერატორის 

საგანგებო ბრძანებით გადაურქმევიათ სახელები ქალაქის-



21 
 

ათვის და ამაში დახლართული აზრი „ჩაეტანებინათ“,  თბილ-

ისისთვის ფოთი დაერქმიათ და ფოთისთვის - თბილისი, 

გაოცებული მკითხველი გაურკვევლობაშია, როდის ჰყავდა 

საქართველოს იმპერატორი, რომლის დიდპაპაც მეფე 

ირაკლია, ასევე როდის მოხდა ქალაქთა სახელების შეცვლა 

ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. 

მწერალი გვიხასიათებს ქუთაისის შანსონ-კაფეებს, 

რომელთა მოწყობა იმპერატორმა ბრძანა პარიზულ ყაიდაზე, 

სიმღერები სრულდება ფრანგულ ენაზე  და ეს ფრანგული ენა 

სულაც არ არის ის ფრანგული ენა, რომელზეც საუბრობენ 

1911 წელს ფრანგები. 

ავტორი  გვეუბნება, რომ ერთ საოცარ დღეს შანსონ-

კაფეებს ესტუმრა „მეფე აბხაზთა, ქართველთა, რანთა და 

კახთა, შარვანშა და შაჰანშა და იმპერატორი ყოველივე აღსავ-

ლეთისა და დასავლეთისა  ვახტანგ მეშვიდე  ორ ლეგჩოხა,  

ჩერქეზივით ჩაცმულ ფიცისკაცთან  ერთად და ფიცისკაცებმა 

მოითხოვეს მისთვის ყავა უშაქროდ“ (მორჩილაძე 2014: 16). 

ავტორი გვაცნობს მეფე-იმპერატორს, რომელიც 

ისტორიულ წყაროებში სრულიადაც არ არსებობს, ხოლო 

ზემოთ ხსენებული წოდებით („მეფე აბხაზთა, ქართველთა, 

რანთა და კახთა, შარვანშა და შაჰანშა“) საქართველოს ისტო-

რიაში მოიხსენიებოდა დავით IV აღმაშენებელი. 

ამრიგად, ზემოთ მოცემულ მაგალითებზე დაყრდ-

ნობით, შესაძლებელია ვთქვათ, რომ მწერალი აყალბებს 

ისტორიას და ფანტაზიის წყალობთ ახალ სინამდვილესთან 

გვტოვებს პირისპირ.   

ნაშრომის მესამე თავში - ნარატივის ფორმობრივი და 

გამომსახველობითი დეტალები, საანალიზო ტექსტები 
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განხილულია შემდეგი ფორმობრივ-გამომსახველობით ჭრი-

ლში: 1. კომპოზიციური აგება, თავისებური თხზვა, 2. ქრონო-

ტოპი, 3. ტექსტის სისტემა, ენის ნარატიული ფუნქცია თხზ-

ულებებში.  

 ნაშრომის მესამე თავის პირველი ქვეთავია ნარატივის 

ფორმობრივი და გამომსახველობითი დეტალები. ფორმ-

ობრივ ნარატივში იგულისხმება ის, თუ რა ფორმით, (ვიზ-

უალიზაცია) ახერხებს ავტორი ნაწარმოების აგებას, მხოლოდ 

შინაარსზე არ არის აქცენტი გადატანილი, თვალშისაცემია 

კომპოზიციურ აგებაში გამოყენებული დეტალები, ფორმო-

ბრივი მახასიათებლები. 

ტექსტი შეიძლება დაყოფილი იყოს სათაურების, სიმბო-

ლოების, ფრაგმენტების გამოყენებით. ბელა წიფურია 

აღნიშნავს, რომ ავტორი შეიძლება უფრო შორსაც წავიდეს და 

ტექსტში გამოიყენოს ციტატები, დიაგრამები დიზაინის 

შესაძლებლობები, თვით ქაღალდის  ფერებიც კი . ამ ფორმო-

ბრივი და გამომსახველობითი დეტალებით თანამედროვე 

ავტორები უკვე ჩვენთვის ძალიან ახლობელ და ნაცნობ ამბებს 

სულ სხვაგვარი კუთხით, განახლებული სახით წარმოაჩენენ.  

მესამე თავის პირველ ქვეთავში ზემოთ ნახსენები დეტ-

ალების მიხედვით განხილულია დათო ტურაშვილის 

„ტყეების მეფე“, აკა მორჩილაძის „სანტა-ესპერანსა“, „მისტერ 

დიქსლის მდუმარე ყუთი“, „მადათოვის ტრილოგია“, კოტე 

ჯანდიერის საოჯახო ქრონიკები“, აკა მორჩილაძის „შენი 

თავგადასავალი“... 

მესამე თავის მეორე ქვეთავია ქრონოტოპი. 

ლიტერატურული ტექსტები გარესამყაროსთან კავშირს 

დრო-სივრცობრივ ჭრილში ამყარებენ. სივრცული და 
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დროული ნიშნების შერწყმით თანამედროვე ავტორები ნარ-

ატივს ფორმობრივ და გამომსახველობით ნიუანსებს სძენენ 

და პოსტმოდერნისტული პროზის ნიმუშებად წარმოსახავენ. 

ავტორი თითქოს მკითხველთან ერთად დახეტიალობს 

შვიდი საუკუნის ქრონოტოპში, თავის თხზულებას აძლევს 

სამეცნიერო გამოკვლევის ფორმას და ამით ცდილობს ის 

პოსტმოდერნისტულ  ლოკალში მოაქციოს. 

დათო ტურაშვილი გურჯი ხათუნზე ასაუბრებს 

როგორც მის თანამედროვე, ასევე სხვადასხვა ეპოქისა და 

სტატუსის ადამიანებს (ბიბნ მუნაჯიმე, ჟაკ დე ვიტრი, ლუკა 

მანტოვანი, აბუ ალ–ბიკა საბით იბნ აჰმად ნაჯმ ად–დინ ათ 

თიფლისი, ფატიმა ბინთი ნასრედინი, ბატონი აკაკი 

გაწერელია, დასავლეთიბერიელი ბიჭი კოელო და კატალ-

უნიელი ბრალმდებელი, მევლანა, აკადემიკოსი ელიზბარ 

ჯაველიძე, რეზე აჰმედ ბათური, ანაკუშ მამიკუნიანი, 

აბდულა ალბანი და სხვები), მათ მონათხრობებში ყალიბდება 

თამარის, ანუ გურჯი ხათუნის პორტრეტი, მაგრამ 

საგულისხმოა ისიც, რომ ისტორიული პერსონაჟებისა და 

სიმულაკრების ურთიერთობა რომანში დრო-სივრცით საზღ-

ვრებს სცილდება და ეს სირთულეს სულაც არ წარმოადგენს, 

რომ ამ  პერსონაჟები ერთმანეთთა საკმაოდ დიდი დრო-

სივრცული არეალი აშორებთ. 

ნაწარმოების  ავტორი ,,დროში თამაშობს“, დახასიათ-

ებული აქვს როგორც გურჯი ხათუნის ეპოქა, ასევე გვიანი შუა 

საუკუნეები, მეოცე საუკუნე, თანამედროვე ეპოქა, ანუ ოცდა-

მეერთე საუკუნე. ამ დროითი პერიოდების აღსანიშნავად 

ავტორი ირჩევს შესაბამის მეტყველებას და წერით მანერასაც 
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კი. დათო ტურაშვილმა ასომთავრული ანბანით ნაწარმოებში 

წარმოგვიდგენს ვიღაც მგზავრის ჩანაწერი.  

ე.ი. დათო ტურაშვილმა ნარატივს კიდევ ერთი ფუნქცია 

შესძინა,  ასომთავრული და ნუსხური დამწერლობა  კავშირში 

არ არის იმ პერიოდებთან, რომელი პერიოდებიც აღწერილია 

ნაწარმოებში. ეს შეიძლება ჩავთვალოთ ნარატიული 

წყაროების გამოყენების ერთგვარ თავისებურებად, როცა 

მწერალი მხოლოდ შინაარსობრივ მხარეს კი არ უთმობს 

ყურადღებას, არამედ ფორმობრივსაც და მასაც ნარაციის 

სამსახურში აყენებს. 

ქრონოტოპის მიხედვით საინტერესო რომანია აკა მორჩ-

ილაძის „მორიდებული ზურმუხტი“.   მკითხველი გაურკვევ-

ლობაშია, ვერ გაუგია რომელ ეპოქაზე არის საუბარი, რომელი 

პერიოდისთვის დამახასიათებელ ფაქტებთან, თუ 

მოვლენებთან გვაქვს საქმე. რომანში ეტლები და ტაქსები 

ერთად მოძრაობენ, კოკაინის მოხმარებაც არ არის უცხო 

რომანის პერსონაჟებისთვის, ყავა იმპერატორისთვის განტვ-

ირთვის საშუალებაა. შანსო-კაფეებში სტუმრად შესული 

„მეფე აბხაზთა, ქართველთა, რანთა და კახთა, შარვანშა და 

შაჰანშა და იმპერატორი ყოველივე აღსავლეთისა და დასავ-

ლეთისა  ვახტანგ მეშვიდე“ მიირთმევს ყავას უშაქროდ. 

ქრონოტოპის აღრევა ხდება მაშინაც, როცა ავტორი 

გვაცნობს მეფე-იმპერატორს  და ერთხელაც გავიმეორებთ, 

რომ  არც ავტორის მიერ დასახელებულ დროში (იგულისხმ-

ება  1911 წელი )  და  არც საქართველოს ისტორიის რომელიმე 

პერიოდში ისტორიულ წყაროებში არ დასტურდება „იმპერა-

ტორის“ წოდება. 
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ასევე ისტორიული წყაროები არ ადასტურებენ 1911 

წლის გაზაფხულზე აჯანყების არც ერთ გამოვლინებას. 

ნაშრომის მესამე თავის მესამე ქვეთავია ტექსტის 

სისტემა, ნარატიული ნაწარმოების ენა. 

ნარატიული ტექსტის სტრუქტურა გრამატიკული 

თვალსაზრისით საკმაოდ მრავალფეროვანია. ენობრივი 

თავისებურებებით გამოირჩევა აკა მორჩილაძის რომანი 

„სანტა ესპერანსა“. „ყოფაი და ცხორებაი მარჯვენისა 

შარმადინისა, მორჩილ ნიკოლაოსისა (პანტელეიმონ ბერის 

ჟამთააღმწერის რვეულიდან)“ - ეს არის შუა საუკუნეების 

ქართული პროზისათვის დამახასიათებელი სტილითა და 

ლექსიკით შესრულებული ერთი მონაკვეთი. სანტა სიტის 

მართლმადიდებლური მონასტრის ბერი ძველი ქართულით 

გადმოსცემს თბილისელი „განგსტერის“ ნიკა აბაიშვილის 

ფათერაკიან თავგადასავალს, ანუ ყოველივე იმას, რაც ბერმა 

თბილისიდან გამოქცეული, თავგზააბნეული კაცის 

აღსარების დროს შეიტყო: „ნაფერ არს ამბავი ესე მოსურვები-

თა აბაის შვილისა ნიკოლაოსისა, რომელმან არა იცოდა 

წერილობაი მონასტრული და ზიარებასა შინა და აღსარებითა 

მისითა უკანასკნელითა დღესა მას ხუთშაბათსა, ცისკარსა 

გვეაჯოს ჩუენ პანტელეიმონსა გლახაკსა ღუთისასა აღიწეროს 

ყოველი ცხორებაი მისი სიტყუათაგან მისთა, რაიც ადრევე 

უამბნია ჩემდა ნდობითა და დიდითა სიყუარულითა. ვერესა 

ალაგსა შინა და მეზობელსა მისსა ვაკე ალაგსა მრავალნი 

იყუნეს ყრმანი და ჭაბუკნი ასევითარ ოჯხისა სიმდიდრითა 

ქებულისა და სწავლითა განთქმულისა და იცნობდის 

ყოველი, ხოლო ყრმანი და ჭაბუკნი ესე მისდევდის 

განცხრომასა მას ეშმაკეულსა ბალახისა მას ხითხითასი წევასა 
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და მათრიაქებლისა მისისა მოსარჩენელისა წოდებულისა 

წამლად შთასხმას სხეულსა შინა ნემსითა სააქიმოთი და 

ესევითარ განიცხრობოდის. ხოლო მამათა თუისთა არას 

ეტყოდიან, რამეთუ ეკრძალვოდიან რისხუასა მათსა, ხოლო 

ფასი ამისისა არა ჰქონდიან, თუმც კი ოჯახისა სიმდიდრე წინა 

ედვას, ოღონდაც ვერ შესთხოვდიან, მოგუე ჩუენ ფასი 

წამლისაი და ამისა მიზეზითა იპარვიან შინაცა და გარეთაც 

და მეკობრობასა იქმოდიან, ხოლო მამათა და დედათა არა 

უწყოდიან“ (მორჩილაძე, 2008: 301-302).  

„დეგრადირებული თაობის პაროდირებად“ და „გასული 

საუკუნის  თბილისის გროტესკულ სურათად“ მიიჩნევს აკა 

მორჩილაძის „ენობრივ თავისებურებებს“ ამ ტექსტში ეკა 

ჩხეიძე: „რატომ იყენებს ავტორი ძველ ქართულ ლექსიკასა თუ 

სინტაქსს 90-იანი წლების თბილისის ყოფის ამსახველი 

სურათის ხატვის დროს? თავისთავად ცხადია, რომ ეს ძველი 

ქართული ტექსტების პაროდირება კი არ არის, არამედ 

„თბილისური ამბების“ განსხვავებული რაკურსით დანახვის 

ცდაა. რაც უფრო თვალშისაცემია შუა საუკუნეების ქართული 

ლიტერატურული მეტყველებისათვის დამახასიათებელი 

პათეტიკური ტონის შეუსაბამობა იმ ამბავთან, ამგვარი 

სიტყვიერი ფორმით რომ არის გადმოცემული, მით უფრო 

აშკარაა ამ თაობის სულიერი დეგრადაცია, მათი გაუცხოება 

საკუთარ კულტურულ ფასეულობებთან ( ჩხეიძე, 2009 :3)  

 მკვლევარი მიჩნევს , რომ კავშირით ძველ ქართულ 

ტექსტებთან და ამ ტექსტების იმიტაციით მწერალს სურს, 

აჩვენოს, როგორია XX -ის მიწურულის „მოწამე“ და რა 

ინტერესები ამოძრავებს მას იმის საპირისპიროდ, თუ რას 

ეწირებოდნენ შუა საუკუნეებში რეალურად არსებული 
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წმინდა მოწამეები. ავტორი მკითხველისგან უფრო ღრმა 

გააზრებას ელის, ვიდრე ეს პირველი შეხედვით ჩანს. ძველი 

წმინდა მოწამეებისაგან ისევე განსხვავდება ეს ფსევდო - 

მოწამე, როგორც XX საუკუნის მიწურული - შუა საუკუნ-

ეებისაგან: გაწყვეტილია სულიერი კავშირი და დაკარგულია 

ყოველგვარი ერთობის შეგრძნება ძველ ქართულ კულტ-

ურასთან, რადგან ამ თაობაში მკვდარია ის ქრისტიანული 

მორალი, ის სულიერი ღირებულებები, რომლებსაც ემყარებო-

და და ამავე დროს გამოხატავდა ძველი ქართული ლიტერატ-

ურა.  

ფუნქციური სინტაქსის თვალსაზრისით  საინტერესო 

ნაწარმოებია „მადათოვის ტრილოგია“, რადგან ავტორის 

წერის სტილი თავისუფალია სალიტერატურო ქართულთან 

ერთად ხშირია დიალექტური ფორმები : „ქალაქის კიდეში, 

კუკიამდინ არმისული, დუქანი იყო სამსე“ (მორჩილაძე, 2011, 

:5), ან: „ხუთშაფათ საღამოზე“ (მორჩილაძე, 2011 : 45). 

საინტერესო დეტალია, როდესაც ავტორი კაპიტანი 

საგინოვის ბიბლიოთეკაში შენახულ გურჯებს ძველი 

ქართული ენის ნორმების დაცვით  გვთავაზობს: „სწვდა 

აღვირსა ჯორისა რჩეულისა ხოლო კაპოეტი იგი ლამაზა ბეჭ-

ზედ ესვა და წარემართა ეული, არა თანა ხლებითა ვისმესი, 

არა თანახლებითა ბერისა, არა სპასი მეფე დიდებული 

ცოცხალ-მთოვარე. ვიდოდა მეფეი პირკეთილი ცოცხალ- 

მთოვარე ლაფსა შინა, წვიმისა ქვეშე და ცაი განიხსნებოდეს და 

სჭექდეს საჭექავითა თვისითა დღის შუქითა“ (მორჩილაძე, 

2012 :84). 

ნაწარმოების ავტორი თავად წერს რეფლექსიას საკუ-

თარი ნაწერის „ენაზე“: „დუქანი“ და ამბავში შესული კიდევ 
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ორი ეპიზოდი „მკვდარი“ და „დუქნის  კარზე“, მოთხრობილი 

მდაბიური ქალაქური ენის მიმსგავსებით, ავტორმა მოათავსა 

წიგნის თითოეული ნაწილის წინ“ (მორჩილაძე, 2011 :195).  

საინტერესოდაა გადმოცემული მწერლის მიერ შექმნ-

ილი სიმულაკრას - კაპულა ორშაურაშვილის, მეტყველება, 

რომელიც მთელ რიგ თავგადასავლებს გვიამბობს: „მე ვარ 

კაპულა ორშაურაშვილი, ოთხმოცდაორი წლისა ვიქნები, ან 

ოთხმოცდაათისა. ყიზილჭალაზე ჩემზე უფროსი ქვა ბევრი 

დაითვლება, ხე კიდენა, ყველა ჩემზე უმცროსია და ჩემი 

დარგული. ...მეკიდენა, ხო ვიცი, რო იმის ჩაყრა ერთი წვალება 

გახდა და ახლა კიდენა, აჩეხვა. ის ნერგები პაპაჩემ დოზია 

მეწისქვილეს სათათრეთიდან მეეტანა თორმეტი ცალი“ 

(მორჩილაძე, 2011 :136), ან „ ეჰაა, ვიფიქრე, მორჩომილია, 

კაპულავ, შენი ამბავი, ულვაში არ გეღირსაო. სანამ მოვიხედე 

და, წელამდის კირში ვარ. შადიმანა კიდენ კაი-კაი სიტყვებს 

გვეუბნება, იფაო, რა კოხტათ შახვალთ სამოთხეშიო“ 

(მორჩილაძე, 2011 :152). 

კოტე ჯანდიერიც ხშირად მიმართავს დიალექტურ 

ლექსიკას თავის მოთხრობებში. მაგალითად მოთხრობაში 

„გლობალიზაცია“ წერს კახური დიალექტით: „ისე, მე რომ 

მკითხოს კაცმა, საზოგადოდ, რადიო სჯობია ტელევიზორსა. 

უსმენ ადამიანების ხმებსა და თვალდახუჭულად, თუ 

დაუხუჭველადაც იგრეთს წარმაიდგენ, როგორიც გეგეხარდ-

ება... შენ ჭკუაზე, რა! არ მოგეწონება - მააძრობ თავსა და ახალს 

დაადგამ. ტანისამოსსაც, როგორსაც გინდა, იგეთს ჩააცმევ... 

ტელევიზორში კი რასაც მოგისჯიან, იმას უნდა უცქირო, 

ნერვები მეშლება, კაცო-ო! ახლა დენი უნდა... დენი კი ხო 

იცით, კახეთში როგორი იშვიათობაა? ხოდა, მე რადიო 
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მირჩევნია - ფულიფულად მეზოგება და ნერვები ნერვებად“ 

(ჯანდიერი, 2010 :4). 

საკვლევ მასალაში ხშირია სკაბრეზული მეტყველების 

ნიმუშებიც: 

„-რა მნიშვნელობა აქვს, მთავარია, შენს ყოფილ ქმართან 

არ დამილევია. ეგ გაინტერესებდა, არა? 

-ფეხებზე მკიდია, ასემც გიქნიათ, გამსკდარხართ შენცა 

და ისიც“ (ჯანდიერი, 2010 :55). 

დათო ტურაშვილის ერთი მინიატურული მოთხრობა 

„ჯგრაგი“  მეტყველების საინტერესო ნიმუშსაც წარმოადგენს 

და დრო-სივრცობრივი თვალსაზრისითაც ყურადსაღებია. 

რამდენიმე ჩანაწერით გადმოცემული დიდგორის 

ბრძოლის ამბები შეიძლება ვუწოდოთ მას. 

გვიდო კარდულინის  (მისიონერი), ალ ქალად იბნ 

ედჩინ ილლადიჰ (თბილისის მოქალაქე XIII საუკუნე), ბეწიკა 

ლიქოკელი (დიდგორის ბრძოლის მონაწილე), გიგა 

ამაშუკელი (საქართველოს მოქალაქე, წარმოშობით ყივჩაღი), 

ჟან პიერ ჟან გალუა (ჯვაროსანი, დიდგორის ბრძოლის 

მონაწილე), შავგოგი ალხასტაისძე (ქართველი მოისარი, ომის 

მონაწილე) - იმ ჩანაწერთა ავტორები არიან, რომლებიც 

გვიამბობენ ბრძოლის ამბებს, მაგრამ ყველა ნარატორი 

თავისებური მეტყველებით გადმოგვცემს ბრძოლის ველზე 

განვითარებულ მოვლენებს. ზოგი თანამედროვე ქართულით, 

ზოგიც - არქაიზებული ტექსტებით. 

მაგალითად, შავგოგი ალხასტაისძე: „კაცმან ძლიერმან 

და ერ-მრავალმან ილღაზ ამირამან, როს დაიჭირა სომხითნი 

და მოსდგა სამძღვარსა ქართლისასა თრიალეთითგან, მეფეთ-

მეფემან ჩუენმან დავით ბრძანა გაწურთვა სპათა მეომართა და 
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აგრეთვეცა ყივჩაღთა ნათესავთა, რომელი მომტკიცებულ 

ჰყვანდა მრავლითა ფიცითა ერთგულობისა“ (ტურაშვილი, 

2005 :124). 

მაშასადამე, წარმოდგენილ საკითხთან დაკავშირებით 

საჭიროა გავითვალისწინოთ პოსტმოდერნისტული ლიტერა-

ტურის სპეციფიკა და ამ სპეციფიკის ქართულ სინამდვი-

ლეში გამოვლენის თავისებურებები. ნარატიული წყაროები 

პოსტმოდერნიზმში განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს, 

რაც საანალიზო ტექსტის ამგვარი კვლევისთვის ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი ელემენტია.  

შესაძლებელია დავასკვნათ , რომ მწერლები გარკვეულ 

ფუნქციებს ანიჭებენ ენობრივ გამომსახველობით საშუალ-

ებებს, ხშირ შემთხვევაში ისინი ცდილობენ, ამ კუთხით 

წარმოჩინონ ეპოქა, („აგვისტოს პასიანსი“, „მოგზაურობა 

ყარაბაღში“, „ფალიაშვილის ქუჩის ძაღლები“ და.ა.შ) ან წარმო-

აჩინონ თაობის გაუცხოება კულტურულ ფასეულობებთან, 

მკითხველმა ღრმად გაიაზროს ძველი ქართული 

კულტურასთან კავშირის აუცილებლობა სულიერების 

ამაღლების მიზნით. სულიერების დეგრადაციაზე ჩააფიქროს 

მკითხველი და წარსულის ელემენტების შემოტანით: არქა-

ული ფორმებით, ასომთავრული და ნუსხური წარწერებით  

 

დასკვნები 

ნაშრომში ნარატოლოგიის ძირითად პრინციპებზე 

დაყრდნობით განხილულია სამი ქართველი ავტორის (აკა 

მორჩილაძის, დათო ტურაშვილის, კოტე ჯანდიერის) კონკ-

რეტული ნაწარმოებები, რომელთა ანალიზი მკაფიოდ 
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წარმოაჩენს ნარატივის ფუნქციათა მრავალფეროვნებას თანა-

მედროვე ქართულ მწერლობაში. 

თხრობის თანამედროვე თეორიებზე დაყრდნობით 

გამოკვეთილია თანამედროვე ნარატოლოგიის ძირითადი 

ანალიტიკური კომპონენტები: სიუჟეტი, ხმა, დრო, თვალ-

თახედვა, პერსონაჟი, როლი. პოსტმოდერნისტული ესთეტ-

იკის ერთ-ერთი ძირითადი საყრდენი წარსული ეპოქების 

კულტურული გამოცდილებაა.  ნარატივის მრავალფუნქციუ-

რი გამოყენება პოსტმოდერნისტული მიმდინარეობის ერთგვ-

არი ფიქსაციაა. საანალიზო თხზულებებში ფართოდაა 

გამოყენებული პოსტმოდერნიზმის ზემოთ ხსენებული 

კომპონენტები და ისინი ჩაყენებულია  ნარაციის სამსახურში. 

საანლიზო ტექსტები განხილულია შემდეგი სტრუქ-

ტურით: სიუჟეტის ელემენტთა მთლიანობა, სიუჟეტის მოჩა-

რჩოების ხერხი, რეტროსპექციული თხრობა, მონტაჟი და 

კოლაჟი, გაუცნაურების ხერხი, ავტორი და პერსონაჟი, დიეგ-

ეზისი-ავტორისეული თხრობა, მიმესისი-პერსონაჟისეული 

თხრობა, თხრობის პირიანობა, პერსონაჟთა ქმედებები და 

სიმულაკრა. აკა მორჩილაძის „მორიდებული ზურმუხტი“, 

„გადაფრენა მადათოვზე და უკან“, „გაქრები მადათოვზე“, 

„ვეშაპი მადათოვზე“...  დათო ტურაშვილის „გურჯი-ხათ-

უნი“, „ჯგრაგი“.... კოტე ჯანდიერის „საოჯახო ქრონიკა“, „მაყ-

ვლიანი“ და სხვანი - გაჯერებულია უკვე ნაცნობი ლიტე-

რატურული თუ ისტორიული მოტივებით, მოქმედი პირ-

ებით, სიუჟეტებით, მაგრამ ისინი ნარატიული თხრობით, 

ლიტერატურული თამაშით სულ სხვა ახალ  მხატვრულ 

სინამდვილეს გვთავაზობს. 
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ნარატივს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ფუნქცია 

აკისრია, როდესაც   მხატვრულ ტექსტებში „ძველის“ გამო-

ყენებისას თანამედროვე მწერლები „ანახლებენ“, „გადააფა-

სებენ“, თავიანთ „შემოქმედებით ლაბორატორიაში“ გარდ-

აქმნიან ამბავს და გვთავაზობენ მოთხრობილ სამყაროს, ახალ 

მხატვრულ რეალობას. ამაში მათ ეხმარებათ კარგად ნაცნობი 

ისტორიული ამბები, ლიტერატურული ნაწარმოებები, მრავა-

ლფეროვანი პერსონჟთა გალერიები, მწერლის ღრმა ფანტაზია 

და იქმნება პოსტმოდერნისტული ვერსია ნარატივის 

მრავალფუნქციური გამოყენებით. აკა მორჩილაძის, დათო 

ტურაშვილის, კოტე ჯანდიერის შემოქმედების შესწავლა 

ცხადყოფს, რომ მათი თხზულებები გაჯერებულია უკვე 

ნაცნობი ლიტერატურული თუ ისტორიული მოტივებით, 

მოქმედი პირებით, სიუჟეტებით, მაგრამ ისინი ნარატიული 

თხრობით, ლიტერატურული თამაშით, სულ სხვა, ახალ,  

მხატვრულ სინამდვილეს გვთავაზობს. 

აკა მორჩილაძის რომანში „მორიდებული ზურმუხტი“ 

ერთმანეთს ენაცვლება რეალური და გამოგონილი ფაქტები 

და მოვლენები ისტორიული ნარატივი, ლიტერატურული 

ნარატივი, ავტორის ფანტაზია და ჩნდება განცდა იმისა, რომ 

ავტორი ეძლევა სრულ თავისუფლებას და ამ „ნარატივებს“ 

როგორც მასალას, მატერიას, თავის ნებაზე ატრიალებს, 

შეიძლება ითქვას, რომ ტრანსფორმირებულია ისტორიული 

რეალობა და ფანტაზიის წყალობთ ახალ სინამდვილესთან 

ვრჩებით პირისპირ. 

ნარატივის მხატვრული ფუნქცია არ შემოიფარგლება 

ისტორიულ-ლიტერატურული ტექსტების გამოყენებით და 

ის,  უპირველეს ყოვლისა, ფორმობრივი მახასიათებლებია, 
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რომელთა საშუალებით წინა პლანზე წამოიწევა ე.წ. თამაში და 

საკუთარ ნაწერზე მწერლის რეფლექსია. ამასთან,  ნარ-

ატიული ტექსტის ფუნქცია შესაძლებელია არა მხოლოდ 

სიუჟეტსა და ფაბულაზე დაყრდნობით გამოიკვეთოს, არამე-

დ, წვრილმან დეტალებში იყოს გაბნეული. 

საანალიზო ტექსტებში ნარატივის ფორმობრივ და 

გამომსახველობით დეტალებზე დაკვირვებისას თვალსაჩ-

ინოა, რომ ტექსტის სტრუქტურა ხშირად მიზანმიმართუ-

ლადაა დაგეგმილი, რაც განაპირობებს კომპოზიციის თავი-

სებურებებს. ამ თვალსაზრისით საყურადღებოა დათო 

ტურაშვილის „ტყეების მეფე“, აკა მორჩილაძის „სანტა-

ესპერანსა“, „მისტერ დიქსლის მდუმარე ყუთი“, „მადათოვის 

ტრილოგია“, „შენი თავგადასავალი“, კოტე ჯანდიერის 

„საოჯახო ქრონიკები“. 

ფორმასა და მხატვრულ დეტალებზე საუბრისას უნდა 

აღინიშნოს ასევე, რომ, მწერლები გარკვეულ ფუნქციებს 

ანიჭებენ ენობრივ გამომსახველობით საშუალებებს, ხშირ 

შემთხვევაში ისინი ცდილობენ, ამ კუთხით წარმოჩინონ ეპოქა 

(„აგვისტოს პასიანსი“, „მოგზაურობა ყარაბაღში“, „ფალ-

იაშვილის ქუჩის ძაღლები“ და ა. შ,) ან დახატონ კულტურულ 

ფასეულობებთან თაობის გაუცხოების სურათი, რათა 

მკითხველმა ღრმად გაიაზროს ძველ ქართულ კულტურასთან 

კავშირის აუცილებლობა, რათა სულიერების დეგრადაციაზე 

და ამ პროცესის თანამდევ ტკივილზე ჩაფიქრდეს 

მკითხველი. მწერლები წარსულის ელემენტების შემოტანით - 

არქაული ფორმებით, ასომთავრული და ნუსხური 

წარწერებით („გურჯი- ხათუნი“, „ჯგრაგი“ და ა. შ) - 

ცდილობენ, აღადგინონ დაკარგული სულიერი კავშირები. 



34 
 

გარდა ამისა დიალექტიზმები, ჟარგონები, არქაული ფორმები 

ნარაციის სამსახურში დგება და ახალ მხატვრულ სამყაროს 

ქმნის. 
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Introduction 

     Literature is a key to the door beyond which mysterious and 

unknown world is found, after learning of which  a person will be 
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able to experience several lives, to love multiple times and die of 

various deaths… The essential form of expression of literature is a 

word and a writer presents the world, which is originally created 

by the creator and belong to entire reading community, to a reader 

through a word and narration.   

         Subsequently, the writer has incredible ability to take the 

reader through the time and space, open the past and the future for 

them, let them perceive the enchantment of the unknown and  turn 

images born in mind  into congenial and unforgettable ones. 

Writer’s word can present clearly and eloquently that which 

represents a historical fact for annalist, dry statistics, which have 

never become worth including into books, but has come to life with 

the help of a writer, left the shadow of oblivion and found its place 

in the mind and feelings of a reader.   

 One “feature”  characteristic to literature is that it is 

constantly revolving round the same topics, as throughout different 

periods of mankind history the problem does not seem to change 

and stays the same, because people are characterized with the 

similar traits but just altered throughout time. Therefore it is not 

surprising that literature is constantly getting back to important 

issues, although through using novel manners of expression.  

Cultural experience of the past periods, ancient literature, represent 

a certain basis for the modern authors. They use old version 

however, they offer original one through refreshing and re-

evaluation. They grant a new life to forgotten images and establish 

in the modern art through revolving. From this point of view, 

narrative undertakes one of the most important functions.   
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   Narrative and stories accompany people’s cultures and history 

throughout different era. However realization of the importance 

that the narration has  in our everyday thinking and life, is 

connected with the birth of French structuralism in 60s of  20th 

century.  

Although oral texts have been the subject of researches before, but 

the term narratology itself was first used by the Bugarian specialist 

in literature, Tsvetan Todorov in 1969. In this concept he implied 

the science about narration. In his opinion, within the scope of 

narratology the formal features of oral texts should have been 

studied. However, narratology has never been a separate field of 

science- entirely different approaches, models and terms compete 

within itself.  

Narratology was established long time ago and fundamental 

principles of narration construed its main subject of study. It is so 

old that ideas on its structure were designed in ancient period.  If 

we go deeper into the etimology of the term “narrative”we will 

learn that it is originated from latin, meaning- to narrate. The stated 

term has been introduced into the study of literature through the 

innovative works of Roland Barthes, Claude Bremond, Tzvetan 

Todorov and others.  Leading theorists of narrative, notably Paul 

Ricoeur and Gerard Genette, meticulously discuss ancient ideas in 

their works. The first book of his work “Time and narration” Paul 

Ricoeur entirely dedicated to these ideas, on one hand to “Poetics” 

of Aristotle, and on the other hand-to “ Confessions” of Saint 

Augustine. Gerard Genette thoroughly reviews the ideas of Plato 

and Aristotle in his “Narrative discourse”.   
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In 70s and 80s of XX Gerard Genette  tried to bring various 

theoretical conceptions together into unified system, resulting in 

using the terms established by this scientist in the study of literature 

up to present day.  

   Numerous theories were made about narrative in XX century and 

main analytical components of narratology were established again 

in XX century- plot, tone, time, point of view, character, role.  

Modern narratology draws its attention mainly to fiction. 

Umberto Eco wrote that reading a literary piece of work means to 

join a game, a writer achieves this through narration, which is 

fulfilled in three point of views, these are process point of view, that 

is, the author tells a story, object point of view, the events unfolds 

in a way that we become the author and synthetic point of view, 

when both above mentioned points are combined.  

Nowadays one of the most essential tendency in development 

of narratology is transitioning from “classical version” to “ Modern” 

one.   If the classic narratology highlights the plot, the modern 

narratology considers “theme” as a main aspect. Modern writer 

takes already well-known, processed story from the point of history 

and literature, as if carrying out experiment in his creative 

laboratory.  As the story is, consider as independent theme, the 

writer creates its post-modernist version and does it through 

multifunctional use if narrative.   

  Narrative storytelling can be deemed as feature of post-

modernist movement, as narrative sources in post-moderism gains 

special meaning and at certain point can be recognized as 

characteristic of the stated movement.  In such case we can 
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distinguish two types of narrative: one, storytelling form of text and 

the other- use of narrative from history and past by the author.  

Therefore, the aim of doctoral thesis is to identify fictional 

functions of narrative in modern Georgian literature.  

Objective of the doctoral work is to define how relevant is 

specific and innovative use of narrative in the texts to be analysed, 

in what manner is storytelling performed, what are its forms.  

Novelty of the thesis: despite the fact that narrative was used 

since ancient times and showing interest on scientific level began 

in ancient period, the functions of narrative have been refined and 

become versatile in modern days. During the study of analyzed 

texts’ diversity of the narrative function was clearly identified. 

There are separate scientific articles in connection with the stated 

issue, in which critics analyze different functions of narrative in 

modern literature; however, it has never become the subject of 

purposeful and monographic study. Subsequently, urgency of the 

doctoral thesis is determined by the detailed analysis and research 

of the narrative functions.  

Theoretical value of the work: identifying, outlining and 

reviewing the fictional functions of narrative based on processing, 

analyzing and fusion of scientific literature. 

The stated research together with modern studies and 

approaches allows us to increase practical value of the work.  

Practical value of the work:  

. Myriad of scientific sources have been studied, analyzed and 

processed;  

. The work can be used in teaching of modern fiction;  
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. The work will help the scientists who are interested in 

studying narratology; 

. Main part of three modern Georgian authors’ (Aka 

Morchiladze, Dato Turashvili and Kote Jandieri) works are analysed 

and based on which fictional functions are distinguished. 

General methodology of the research:  narrative 

methodology, observation, analysis and synthesis have been used 

for fulfilment of the main purpose of the work.  

      Theoretical basis of the work is represented through the works 

of the following theorists:   Aristotle, P. Ricoeur, Tz. Todorov, R. 

Barthes, G. Genette, M. Bakhtin, I. Ilin, H. Abbott, A. Kirby, M. 

Crossley, H. Miller, Ch. Mattingly, M. Fludernik, L. Avaliani, A. 

Abramishvili, L. Bregadze, A. Imnaishvili, L. Grdzelishvili, T. 

Talakvadze, Sh. Makhachadze, Z. Kikvidze, G. Lomidze, N. 

Muzashvili, V. Menabde, L. Mirtskhulava, Kh. Matchavariani, L. 

Osidze, I. Ratiani, E. Tatishvili, M. Silagadze, E. Chkheidze, L. 

Tsagareli, S. Dzneladze, B.Tsipuria, M. Kharbedia, N. Janjghava, G. 

Jokhadze, E. Javelidze etc.     

    Structure of the work has been determined through the stated 

aims and objectives. The work consists of introduction, three 

chapters, conclusions and references. The thesis comprises of  139 

printed pages. 

 

 

Content of the work 

In the first chapter of the work- three paragraphs are allocated for 

understanding the narrative in modern literature  
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1. Assence of the narrative and literary and theoretical point 

of views on narrative, where the general concept of narratology is 

overviewed, definition of the term narratology is given, as well as 

foreign scientists’  ideas on narrative.  

  What is narrative? There are various considerations concerning 

defining narrative. Followers of theory of structuralism think that 

narrative and story are different concepts.  Some scientists think 

that it is waste of time to consider much about definition of the 

term, what is most essential is what is meaning each episode 

conveys, function of the narrative is interesting rather tahn the 

story.  

  The work reviews Georgian and foreign scientists’ thoughts on 

essence of narrative. R. Barthe, Ch. Mattingley, M. Crossley, G. 

Gennette, H. Abbot, P. Ricoeur, Tz. Todorov thought that narrative 

represented limitless myriad of genres, not only content is 

important for narrative but also the style of conveyance.  What 

traditional literature study calls “epos” modern literature study 

refers to as “narrative”. Researcher Nino Janjghava reckons that in 

this case we come across the change of terminology. We can 

conclude from the standpoint of Levan Tsagareli that single 

narrative text represents result of constructive work, and the 

objective of theories of narrative is to study that process.  

    Therefore, main analytical components of narratology were 

determined in XX century: plot, tone, point of view, character, 

role. Narrative itself, that is, the storytelling is generally defined as 

the result of narration, storytelling, in other words, the result of 

narrativization process.  
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   In the second paragraph of the first chapter  postmodernism and 

postmodern narrative, origin of postmodernism and its 

establishment in Georgian literature is reviewed, in addition 

features of postmodernism are briefly overviewed.  On how 

modern narratology used features of postmodernism as its tools.  

          One of the chief basis of postmodernism is cultural experience 

of the past eras.  Stylistic elements, world view analysis already 

created by the old literature, represents a certain basis for 

postmodernist writer, as he uses absolutely everything, postmodern 

field is especially intruded by well-known historical or mysterious 

events, as they contain intrigue so necessary for postmodernism 

aesthetics. Consequently, narrative source in this case is not the one 

determining historical theme of some literary work, but, in such 

case, it is being transformed into characteristic element.   

  There are several considerations in connection with 

introducing postmodernism in Georgian literature, some think that 

postmodernism was introduced in Georgian literature in the same 

period as it was established in Europe, others think postmodernism 

in Georgianreality was established since 90s of the last century.  

Theorists of postmodernism reckon that postmodernism does not 

offer novelty, it uses heritage of the past and revalued past. 

Therefore, trail of postmodernism can be detected in considerably 

earlier texts.  

Resulting from the theoretical assumptions, postmodernism 

aesthetics was based on, characteristic traits were clearly observed.  

When talking about postmodernism features, it should be noted 

that in separate ways, they existed in ancient literature as well, but 

characteristics of the stated movement were acquired in their 
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specific era.  This chapter laconically manifests postmodernism 

traits: deconstruction, uncertainty-ambiguity, fragmentation, 

decanonization, superficiality, irony, hybridization, 

carnivalization, parody, play, dual encoding, performance, 

constructivism, death of the author, new reader, fiction, 

intertextuality, postmodernism sensitivity, simulacra, allusion, 

quotation and citation, historicism principle, eclecticism, 

rhizome…    

Subsequently we can conclude that one of the main basis of the 

postmodernist movement aesthetics is cultural experience of past 

eras and it turns well-known historical events into subject of 

particular interest, as well as events of intrigue or even well-known 

classic work, which then determine the plot and mood of narration.  

Postmodernism introduces such events, which are extremely 

familiar and valuable. The writer doubles up the function of a 

analyst, offers narrative texts, through which he introduces 

principal novelty, something that have not existed in the literature  

before. Such use of narrative is certain fixation of postmodernism 

movement.  Modern narratology “armed” itself with the above 

stated features of postmodernism to serve narration. This 

highlighted uniqueness of use of narrative compared to the works 

of previous movements.  

  Third paragraph of first chapter is the attempt to define the 

functions of narrative.   

   Our aim is to establish features of narrative according to 

ongoing literary process. We rely on opinions of specialists in 

literature and theorists, thus distinguishing several fundamental 

functions in fictional narrative and considering the functions we 
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study the texts to be analysed, we outline details related to narration 

in fictional works.   

   Storytelling is one of the fundamental functions among the 

functions of narrative. Still in ancient literature there was an 

interest in what and how the author was telling a story and the term 

“epos” was referred to narration, however, in modern literature this 

function acquired a new sense and took a fundamental place among 

the functions of narrative. We hall demonstrate the stated function 

from two directions:  
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1.1 Unity of element of a plot  

1.2 Author  and characters   

 

 

 

Narration system can be demonstrated through a scheme in a 

following way                        

                 Narration 

 

 

 

 

Unity of plot’s elements                                        Author and characters 

 

● framing technique                                                 ● process of narration 

● repetition technique                                                 

● retrospective narration                                         

● Montage and collage                                          mimesis             diegesis 

● Alienation technique                                                

a) mimesis  (narration by a character) 

 

 

                                                                      

personified narrator            neutral narrator 

b)  diegesis (author’s narrative) 

 A story narrated by the author  

c) Narrative voice 

● Linear narration 

● Nonlinear narration  

 d) The story narrated 

● Dialogues 

● Monologues 

● polylogues 

● Polyphonic narrative  

 e) Author’s reflections  

 f) Author’s death 

  g) Characters’ actions  
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Narrated world  

   Interesting fact in the fictional function of narrative is that the 

authors through “nuances” place their work within the framework 

of postmodernism, using every single feature of this movement, as 

well as materials (historical, literary etc.) through so-called literary 

game they create a new fictional reality.   

Narrative composition, peculiar narrative  

   Fictional function of narrative can be divided into two parts: 

content narrative and structural narrative.  Structural narrative 

implies the structure the author uses to shape the work, the content 

is not the only thing emphasized, details, structural features used in 

compositional formation are salient.    

Chronotope 

    Narration (discourse) has the feature to relocate separate 

events in a way as it pleases (resulting from specific purposes). 

Significant example of this process is cinematographic art that uses 

montage techniques.  

Text system, language of narrative work.  

      Narrative form’s abilities and language is diverse.  It can separate 

features of plot development and afterwards fill the gaps arisen, that 

is, it can separate and extend, and the stated two ability is 

considered as manifestation of narrative freedom.  

         Therefore, the first chapter of the work depicts essence of 

narrative and literary and theoretical point of view on narrative’s 

essence, structure, we have reviewed essence of postodernism and 

discuss features of postmodernism, which narratology put in service 

of narrative. We try to form functions of narrative.  
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  In the second chapter of the work- narrative forms of 

storytelling, fictional functions of narrative based on analsed 

authors’ are reviewed. Two paragraphs are distinguished.    

The first paragraph of the second chapter is narration. 

    Storytelling, among the functions of narrative is one of the 

fundamental function. The texts to be analyzed are reviewed 

through the following structure: unity of the plot elements, plot 

framing method, retrospective narration, montage and collage, 

alienation method, author and character, diegesis- author’s 

narration, mimesis- character’s narration, voice of narration, 

characters’ actions and simulacrum.  

  In the work, some of the aspects of ongoing literary process is 

presented based on modern narratology theories (  the works of 

Gerard Genette, Paul Ricaeur, Roland Barthe, Tzvetan Todorovand 

others) and in particular, fictional function of narrative in modern 

Georgian prose. Literary materials are presented mainly from the 

works of Aka Morchiladze, Dato Turashvili and Kote Jandieri.   

   The paragraph discusses the following in accordance with the 

above stated structure: works of Aka Morchiladze “ The shy 

emerald” “ Flight over Madatov Island and Back” “Disappearance on 

Madatov island”, “A whale on Madatov island”, collection of short 

stories “The book”, “Obole”, “Venera’s dream”, “Playing patient in 

August”, “The other”, “ Globalization”, “Of old hearts and swords”, 

“Santa esperanza”, “Mr. Dixley’s silent box”… as well as Dato 

Turashvili’s “Gurji Khatun” “Jgragi”… Kote Jandieri’s “ Family 

chronicles”, “Blackberry bushes”….  

       We shall cinsider some  examples.  
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   Aka Morchiladze grants special function to narration in 

collection of short-stories  “The book”. The chain of events are 

created. Reality and fiction are interlacing with each other. 

Historical narrative and the author’s fantasy creates one dynamics, 

that is they co-exist and do not exclude each other.  Meaning that 

the author in his work “frees” his dependence on historical and 

literary past. Something that was reality in the past, with Aka 

Morchiladze it turns into a new, original version.  Besides, the 

author manages this so skillfully that “drags” a reader unwillingly 

unto his imaginary discourse and tries to make them believe that 

some of the facts were in a way depicted by the author and not, for 

example, in a way given in historical sources or in literary text of 

any ancient period.  

    Dato Turashvili in “Gurji Khatun” offers an interesting 

version of plot framing. The author starts a story he intends to tell 

by his own reflection and creates mysterious fictional reality, the 

author starts composing from the scratch: “Desert winds memorize 

and collect not only words, but phrases, sentences and even stories. 

When people loose winds keep and retell them. You just have to 

know how to listen, first you have to learn to listen to silence and 

then to wind.  Wind knows what was, is and will be, as when there 

was nothing, there was only wind- there was only Karaya valley in 

front of, Omar Khayyam behind and desert silence around. I would 

sit and listen to the lost and forgotten words” (Turashvili, 2003:1).  

This is how Dato Turashvili  leads us slowly, word by word into the 

world of Gurji Khatun.  He teaches us to listen to the silence and 

winds, as this is the only way to look back through seven centuries 

and ponder about era of Gurji Khatun. The function of wind 
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becomes larger and creates antitethis of Georgian proverb 

“whatever wind brings the wind itself will blow it away “ (maning: 

easy come easy go). Desert winds should create fictional reality, as 

it is difficult for the writer to door of reality lost beyond history, to 

bring the sad story of Konya’s queen and familiarize modern reader 

with it.  

     The second paragraph of the second chapter is narrated 

world,  

The texts of the authors to be analysed are replete with already 

familiar literary and historical motifs, characters, plot, but through 

their narrative, literary game, they offer completely different 

fictional reality.   

   Narrative has one of the most important functions, when 

writers use “old”, though “renewing”, “revaluating”, transforming 

them in their “creative laboratory” and offer narrative world, a new 

fictional reality.  In this they are supported by well-known 

historical events, literary works, diverse gallery of characters, deep 

fantasy of a writer and postmodernist version is created by using 

multifunction of narrative.  

   Author creates narrative text, which is based on as literary 

texts so “historical information”. Historical references, used in the 

text do not correspond the reality, we as readers assume that we are 

reading a “historical novel” and the narrator is historian rather than 

novelist.   Eventually we learn that we are dealing with “fake 

history”, with the author’s allusion of fantasy and literary and 

historical facts.  For us, readers, they show well-known events and 

perseptions formed as stereotypes,  from different perspective and 

creates new fictional reality.  How does the author manage to do 
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this? The author “plays with the time”, texts take us in various time 

and era, characters do and act in a way that historical figures as well 

as literary characters have not acted in reality.  

  In the works of Aka Morchiladze each text is replete with 

already known literary and historical motifs, characters, plots. The 

work reviews “ The shy emerald” “ Flight over Madatov Island and 

Back” “Disappearance on Madatov island”, “A whale on Madatov 

island”. 

  For illustration: real and fictional facts and events interlace 

one another in Aka Morchiladze’s novel “The shy emerald”. 

Historical narrative, literary narrative, the author’s fantasy 

interchange, you have the feeling that the author is getting free 

from historical and literary past, dares to experience complete 

freedom and those “narratives” as materials, matter, are at his full 

will, as if the author wanted an empreror in history of Georgia as 

well, he wanted and he created so. Through post modernist 

application and travesty Aka Morchiladze creates “if you want to 

believe you will” mood.  

    In the beginning of the novel the author introduces the heir 

of recognized merchants Rapael Danibegashvili together with his 

wife, who settled in Georgia, “near Poti, in Mtskheta”- writes the 

author thus confusing us by proximity of these two cities of Georgia, 

however soon we learn that the cities were renamed by the 

exeptional order of the emperor and intended to put confusing idea 

into this, by naming Tbilisi as Poti and vice versa, astonished reader 

is confused, when did Georgia have an emperor, whose great 

grandfather was The King Irakli, as well as concerning the swoping 

the names of cities in the history of our country.   
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     The author describes Kutaisi’s cabaret-cafes, decorating of which 

in Parisian style  was ordered by the emperor, the songs are 

performed in French and that French is niot the one spoken by the 

French in 1911.  

The author says that one day cabaret cafes were visited by the 

King of Abkhazians, Georgians, Rans, Kakhetians, the Shirvanshah 

and the Shahanshah and emperor of all East and West Vakhtang VII 

with two oath men dressed like Circassians and the oath men asked 

for coffee without sugar” (Morchiladze 2014: 16).  

     The author introduces the king-emperor, who does not exist in 

the historical sources of the given period, and the title in history of 

Goegria was referred only to David IV the Builder.  

  subsequently, based on the above instances, we can assume that 

the author fabricates history and through his fantasy introduces us 

with a new reality.  

In the third chapter- Narrative’s structural and expressive 

details, the texts to be analysed are discussed in the following 

structura;- expressive point of views:  1. compositional formation, 

peculiar narration, 2. Chronotope, 3. Text system, narrative 

function of the language in oeuvres.  

The text may be divided through using titles, symbols, and 

fragments.  Bela Tsipuria points out that an author can go even 

further and use citations, graphs, design potentials, even the colour 

of paper. Through these structural and expressive details, modern 

authors depict stories we are familiar with from different angle, in 

a renewed manner. 

In  the first paragraph of the third chapter Dato Turashvili’s 

“The king of forests”, Aka Morchiladze’s “Santa esperanza”, „Mr. 
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Dixley’s silent box”,”Madatov’s trilogy”, Kote Jandieri’s “ Famili 

chronicles”, Aka Morchiladze’s “Your adventure” etc. are reviewed 

through the above mentioned details.  

The second paragraph of the third chapter is Chronotope. 

Literary texts connect with outter world through time-spatial angle. 

With spatial amd time fusion modern writers add structural and 

expressive nuances to the narrative and present them as models of 

postmodern prose.  

The author wanders together with the reader through the 

chronotope of seven centuries, shapes his work as scientific research 

and thus attempting to restrict it within postmodern framework.  

Dato Turashvili makes Gurji Khatun speak as his 

contemporary, as well as people of different era and status (Bibn 

Munajime, Jak De Vitr, Luka Mantovani, Abu Al-bika SabiT Ibn 

Ahmad Najm Ad-din At Tiflis, Patima Binti Nasredin, Mr. Akaki 

Gatserelia, west Iberian boy Koelo and Catalan prosecutor, 

Mevlana, academician Elizbar Javelidze, Reze Ahmed Baturi, 

Anajush Mamikuniani, Luka Mantovani, Abdula Alban etc.), in 

their narration portrait of Tamar, or Gurji Khatun is created, 

however it is worth noting that relationship between characters and 

simulacrum in the novel goes beyond time and space borders and it 

does not correspond a difficulty that the characters are separated by 

time and spatial distance.  

The author “juggles with time”, he describes the era of Gurji 

Khatun , as well as late middle ages, twentieth century, modern 

days, that is the twenty first century. For denotation of the given 

periods the author chooses corresponding speech and even writing 
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manner. Dato Turashvili presents notes of a traveler with 

Asomtavruli script.  

Thus Dato Turashvili added one more function to narrative, 

AsomTavruli and Nuskhuri scripts have nothing to do with the 

periods described in the novel. This can be deemed one of the 

peculiar features of use of narrative sources, when the author  draws 

his attention to not only content but also structural and puts in 

service of narrative.  

      According to the chronotope, Aka Morchiladze’s novel 

“The shy emerald” is worth noting. The reader is confused, cannot 

understand which era is being referred to, facts and events of which 

epoch they are dealing with. In the novel horse-drawn carriages are 

present together with taxi cabs, consumption of cocaine is not 

unfamiliar for the characters of the novel, coffee is  means of 

unwinding for the emperor. The King of Abkhazians, Georgians, 

Rans, Kakhetians, the Shirvanshah and the Shahanshah and 

emperor of all East and West Vakhtang VII visiting cabaret-café has 

a cup of coffee without sugar. 

Jumbling of the chronotope also takes place, when the author 

introduces the king-emperor, it is noteworthy that neither in the 

era indicated by the author (implying 1911) nor throughout any 

period of Georgian history, and no historical source confirms the 

existence of “emperor’s” title. 

In addition to the above stated, historical sources do not 

confirm any trace of uprise in spring of 1911.  

Third paragraph of the third chapter is Text system, language 

of narrative formation.  
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    The structure of narrative text from the grammatical point of 

view is very diverse.   

   Dato Turashvili presented notes of a traveler using 

Asomtavruli and Nuskhuri scripts, which is read through 

Mkhedruli.  Narrative text of Dato Turashvili’s novel is written in 

modern Georgian, despite the fact that situation described in the 

text refers to the end of XI century and the first quarter of XII 

century, the characters talk in modern Georgian in a carefree 

manner.  

  The author has done it purposefully, Asomtavruli and 

Nuskhuri scripts have no connection with the mentioned periods 

depicted in the novel.   This can be deemed as peculiarity of using 

narrative sources, when the writer draws attention not only to the 

content, but also to the forms and puts it into the service of 

narration.  Types of Georgian writing, which are nowadays solely 

used in church and also may be the subject of interest of linguists, 

through transfering linguistic-expressive signs into writing Dato 

Turashvili gave the postmodern text exceptional nuance. Aka 

Morchiladze’s novel “Santa esperanza” is distinguished by linguistic 

peculiarities.  “Life and existence of the servant , monk Nikolaos 

(from the book of chronicler of the monk Panteleimon)”- thi is the 

passage written in the style and lexis characteristic to the Georgian 

prose of middle ages. The monk of the orthodox monastery of Santa 

city tells us a story in old Georgian about the adventure of a “gangster” 

from Tbilisi, that is, all those things he learnt from the confession of 

runaway confused man.  

     Eka Chkheidze considers Aka Morchiladze’s linguistic 

peculiarities in this text as “parody of degraded generation and  

grotesque image of  the last century Tbilisi:”Why does the author 
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use old Georgian vocabulary and syntax when depicting the reality 

of 90s Tbilisi? It is clear that this is not a parody of old Georgian 

texts, but rather an attempt to perceive “stories of Tbilisi” from a 

different perspective. The more noticeable the incompatibility of 

the pathetic tone of linguistic features, characteristic to the literary 

speech of middle age Georgian with the story  is the more obvious 

is the spiritual degradation of this generation, their alienation  with 

their own cultural values (Chkheidze, 2009:3)  

    The researcher reckons that through the connection with the 

old Georgian texts and imitating those texts the author wants to 

show what the martyr of the end of XX century is like and what it 

is  that impels him in contrast with the actual reasons holy martyrs, 

existing in the middle ages, were martyred for. The author expects 

deeper comprehension from readers, as it seems at first sight. This 

pseudo-martyr is so different from the old holy martyrs, as the end 

of XX century from middle ages:  spiritual bond is disrupted and any 

sense of unity with the old Georgian culture is lost, as in this 

generation, the Christian moral, spiritual values, which served as 

the basis for the old Georgian literature, is dead.  

     From the functional syntax point of  view the novel “Madatov 

trilogy” is very interesting, as the author’s writing style is casual, 

together with literary language, dialectal forms are often present: „ 

on the edge of the city, before getting at Kukia, there was a crowded 

taven” (Morchiladze, 2011,:5), or: “in Thursday evening” 

(Morchiladze, 2011:45). 

  The interesting detail is when the author introduces Gurjs 

kept in the library of captain Saginov through preserving norms of 

old Georgian Language: “Seizing the bridle of the mule, with a 
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falcon on his shoulder, on his own, without clerics or army, the king 

set off. The kind king strode through mud, under pouring rain and 

the sky was enraged and thunder crashed with flash of day” 

(Morchiladze, 2012: 84).  

 The author of the novel writes his own reflection in “the 

language” of his work: “Tavern” and two episodes included in the 

story “Dead” and “In the tavern”, narrated in plebeian urban 

manner, were placed before each part of the book by the author” 

(Morchiladze, 2011:195).  

 Speech of simulacrum – Kapula Orshaurashvili created by the 

author is interestingly conveyed, who narrates number of 

adventures: “I am Kapula Orshaurashvili, I am either eighty-two or 

ninety years old. There can be found many rocks older than me in 

Kizilchala, as for the trees, they are younger and I have planted 

them… I know staking them was exhausting so will be chopping 

them down. Twelve saplings were brought by my miller 

grandfather Dozia from the Islamic lands (Morchiladze, 2011:136), 

or “I  thought your story ends here, Kapula, you are not getting 

mustache. Before realizing, I turned up waist high in lime. 

Shadiman still tis being sweet worded, ensuring we will enter the 

heaven” (Morchiladze, 2011:152).   

    Kote Jandieri frequently uses dialectal vocabulary in his short 

stories.   For instance, in the short story “Globalization” he writes 

in Kakhetian dialect: “ Anyway, if you ask me, generally, radio is 

better than television. You listen to people’s voices and with your 

eyes closed, or even without, you imagine as you please… You are 

out of your mind! If you do not like you, remove the head and fix 

another one. You can dress them in clothes you like…. However, 
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in television you should watch the ones you are sentenced to watch, 

it gets on my nerves! Now, electricity…. you might know how rare 

is electricity in Kakheti? So I prefer radio- first of all I save money 

and then sparing my nerves” (Jandieri, 2010:4).   

   There are frequent scabrous speech patterns throughout 

researched material:   

„- It doesn’t matter, I haven’t drunk with your ex-husband. You 

wanted to know this, didn’t you? 

-I couldn’t care less, you can both get wasted if you like” 

(Jandieri, 2010 :55). 

  Dato Turashvili’s miniature short-story “Jgragi” represents an 

interesting speech pattern and is noteworthy from time-spatial 

point of view.    

   We can call it Didgori battle stories conveyed through several 

entries.  

     Guido Cardulini (missionary), Al Kalad Ibn Edchin Illadih ( 

Tbilisi citizen XIII century), Betsika Likokeli ( fought in Didgori 

battle) , Giga Amashukeli ( citizen of Georgia, Kipchak by 

nationality), Jan Pier Jan Galois ( crusader, fought in Didgori battle), 

Shavgogi Alkhastaisdze ( Georgian archer, fought in war)- these are 

the authors of the stated entries which tell us battle stories, but each 

narrator depicts battlefield events through the style characteristic 

to them. Some through modern Georgian, some- through archaized 

texts.  

    For instance, Shavgogi Alkhastaisdze: “When being powerful 

man and having a lot of men, Amir Ilghaz, conquered Armenia and 

approached the border of Kartli from Trialeti, our King David 
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ordered to train his army and Kipchaks , who oathed him their 

loyalty” (Turashvili, 2005 :124). 

    Therefore, it is necessary to consider specifics of 

postmodernist literature and peculiarity of the manifestation of 

these specifics in Georgian reality in connection with the stated 

issue. Narrative sources in postmodernism acquire special 

importance, which is one of the essential element for such type of 

research of the text to be analyzed.   

   It is possible to conclude that the writers assign certain 

functions to linguistic means of expression, frequently they try to 

demonstrate the epoch from this point ( August patience, trip to 

karabakh, Paliashvili street dogd etc.) or manifest alienation of their 

generation from the cultural values, so the reader realises deeply 

necessity of connection with theold Georgian culture in order to 

raise spirituality.   It should make the reader think about spiritual 

degradation and through introduction of elements of the past: 

archaic forms, Asomtavruli and Nuskhuri scripts  (Gurji Khatun, 

Jgragi etc.) try to restore lost spiritual connections.  
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Conclusion 

The works of three Georgian authors (Aka Morchiladze, Dato 

Turashvili, and Kote Jandieri) are discussed based on essential 

principles; the analysis vividly demonstrates diversity of the 

narrative fiction in modern Georgian literature.  

The main analytical components of narratology are 

distinguished based on the modern theories of narration: plot, tone, 

time, point of view, character, and role. The chief basis for the 

postmodern aesthetics is the cultural experience of the past era.  

Multifunctional use of narrative is a certain fixation of postmodern 

movement. The stated components are widely used in the stories 

subject to analysis and it is put in service of narration.                                         

 The analysed texts are reviewed in the following structure: plot 

elements unity, framing the plot, retrospective narration, montage 

and collage, alienation technique, the author and the character, 

diegesis- the author’s narration, mimesis- character’s narration, 

voice of narration, characters’ deeds and simulacrum. Aka 

Morchiladze’s “The shy emerald” “Flight over Madatov island and 

back”, “Disappearance on Madatov island“” „A whale on Madatov 

island”…Dato Turashvili’s “Gurji Khatun”, “Jgragi”… Kote 

Jandieri’s “ Family chronicles”, “Blackberry bushes” etc. are replete 

with familiar literary and historical motifs, characters, plots, 

however, through narrative storytelling, literary games….offer 

different, completely fresh fictional reality.  

    Narrative has one of the most important functions, when 

using the “old” in fictional texts the modern authors “refresh”, 

“reavaluate” a new fictional reality in their creative laboratory they 

modify the story and offer a fictional world, a new fictional reality.  
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In this, well-known historical events, literary works, diverse gallery 

of fictional characters help the authors and post-modernist version 

through multifunctional narrative is created.  Study of the works of 

Aka Morchiladze, Dato Turashvili, Kote Jandieri reveals that their 

works are replete with familiar literary and historical motifs, 

characters, plots, however, through the narrative storytelling, 

literary game, they offer completely different , fresh fictional 

reality.  

In Aka Morchiladze’s novel “The shy emerald” real and fictional 

facts and events, historical narrative, literary narrative, fantasy of 

the author alternate and we have the feeling that the author grants 

himself complete freedom and uses narratives as resources, 

materials at his own discretion, it can be said that historical reality 

is transformed and owing to fantasy we face  new reality.  

Function of fictional narrative is not limited to use of historical-

literary texts, it is, above all, structural features, through which so 

called literary game and self-reflection of the author shall be 

emphasized. Besides, function of narrative text can not only be 

distinguished based on plot and storyline, but also it can be scattered 

throughout meticulous details.  

When observing the structural and expressive details in the 

analysed texts, it is obvious that the structure of the text is often 

planned purposefully, which determines peculiarities  of 

composition. From this point of view Dato Turashvili’s “King of 

forests”, Aka Morchiladze’s “Santa esperansa” “Silence box of Mr. 

Dixley” “Madatov trilogy”, “Your adventure”, Kote Jandieri’s 

“Family chronicles” are noteworthy.  

When discussing the form and fictional details, it should be 

noted that the authors assign certain functions to the means of 
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linguistic expression, in most cases they try to depict the epoch thus 

( “ August patience“, “Trip to Karabakh” “Paliashvili street dogs” 

etc.), or picture alienation of generation and cultural values, so that 

to let the reader realize necessity of connection with ancient 

Georgian culture, to make the reader ponder over spiritual 

degradation and pain accompanying the process. Through 

introduction the elements of the past- archaic forms, Asomtavruli 

and Nuskhuri scripts (“Gurji Khatun”, “Jgragi” etc)- the authors try 

to revive the lost spiritual bonds. Besides, dialectism, jargons, 

archaic forms are put in service of narration thus creating the new 

fictional world.  


