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ასოცირებული რპოფესორი:          ნანა ცეცხლაძე 

 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

 

საკვლევი თემის აქტუალობა  

მეცხრამეტე საუკუნის ქართული კლასიკური ლიტერატურა ყოველთვის იქცევდა 

მკვლევართა დიდ ყურადღებას. მხატვრულ–ესთეტიკური თვალაზრისით ეს იყო 

ახალი საფეხური ქართული მხატვრული აზროვენების ისტორიაში. „ევროპეიზმის“ 

შემოტანას ქართულ სინამდვილეში მოყვა ღირებულებათა გადაფასება 

ლიტერატურულ აზროვნებაშიც. იგი გამდიდრდა როგორც თეორიული 

თვალსაზრისით, ასევე მხატვრულ გამომსახველობითი ფორმებითაც. ამ მხრივ 

ძალიან დიდია სამოციანელთა დამსახურება, რომელთა სამწერლობო ასპარეზზე 

გამოსვლამ და რეალიზმის დამკვიდრებამ ქართულ ლიტერატურაში დიდწილად 

განსაზღვრა შემდგომი პერიოდის საქართველოს სოციალურ–პოლიტიკური, 

კულტურული და მხატვრულ–ესთეტიკური ყოფა.  

რეალიზმმა ადამიანის პრობლემა წამოსწია წინა პლანზე. მწერლის დაკვირვების 

ობიექტი გახდა ადამიანის რთული შინაგანი სამყარო და, აქედან გამომდინარე, მისი 

მოქმედება, მხატვრული თვალსაზრისით–„საქციელი“, რომელიც ხშირად არ 

ექვემდებარება ლოგიკური მსჯელობის ფორმებს ადამიანშივე არსებული  ცნობიერი 

და, მით უფრო, ქვეცნობიერი ბუნების გამო. ამ მიმართებით მხატვრული 

ნაწარმოებების განხილვა არის აუცილებელი პირობა მათი ნამდვილი არსის, 

მწერლის მიერ ჩადებული დაფარული შრეების განსაზღვრის, მწერლური 

მიზანსწრაფვის რეალური ამოცნობისა და ნაწარმოების სრული წაკითხვისათვის.  

ტექსტის სრული ანალიზი შეუძლებელია მხატვრული სახეთა სისტემის 

გამოწვლილვითი განხილვის გარეშე. მხატვრული სახეებით ხორციელდება 

მწერლის მსოფლმხედველობის ხორცშესხმა. ამიტომ მხატვრულ სახეთა 

სრულყოფილი განხილვა და მათი სისტემაში მოქცევა აღნიშნული პრობლემის 

წარმატებით გადაწყვეტის წინაპირობად უნდა მივიჩნიოთ. ამიტომაც საკვლევად 

ავიღეთ მე–19 საუკუნის ისეთი მნიშვნელოვანი კლასიკოსის შემოქმედება, როგორიც 

აკაკი წერეთელია.  

აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით არა ერთი ნაშრომი შექმნილა, როგორც 

მონოგრაფიული, ასევე ცალკეული გამოკვლევების სახით. აკაკი წერეთლის 

შემოქმედება მუდმივად იძლევა ახლებურად დანახვისა და გააზრების საშუალებას, 

განსაკუთრებით მხატვრულ სახეთა სისტემურობის საკითხი; აქტუალობას 

განაპირობებს ასევე ამ სახეთა საკმაოდ ფართო გალერეა და პრობლემათა  სიმრავლე 

და სირთულე, რომელიც ამ მხატვრულ სახეთა მეშვეობით ხორციელდება. 

აღნიშნულიდან ნათელი ხდება დასმული რპობლემის აქტუალობა და მკითხველის 
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მუდმივი დიალოგური პროცესის გარდაუვალობა, რაც ახალ აზრთა და 

შეხედულებათა კვლავწარმოქმნის მუდმივ საფუძველს ქმნის. 

არსებული გამოკვლევები, რომელსაც ჩვენ ვეხებით შესაბამისი საკითხების 

განხილვის დროს, წარმოადგენენ აკაკი წერეთლის შემოქმედების საკმაოდ 

მნიშვნელოვან და ფუნდამენტალურ გააზრებას. მაგრამ, აღნიშნულიდან 

გამომდინარე და ახალი კვლევის მეთოდოლოგიის მოშველიებით, იგი მოითხოვს 

მთელი დაფარული შრეების ახლებურ ახსნასა და წარმოჩენას. 

 

 

 

კვლევის მიზნები   

კვლევის მიზნები განპირობებულია იმ აქტუალობით, რომელზედაც ზემოთ 

გვქონდა საუბარი. მაგრამ, აკაკის მთელი შემოქმედების მხატვრულ–სახეთა 

სისტემის განხილვა სადისერტაციო თემის ფორმატში სრულად ვერ მოხერხდება. 

ამიტომ ჩვენ საკვლევად ავიღეთ ისეთი მხატვრული ტექსტები, რომელიც საკვლევი 

საკითხის თვალსაზრისით უფრო მეტად იყო საინტერესო, ანუ ის მასალა, რომელიც 

იძლეოდა უფრო მეტ შესაძლებლობებს საკითხის სწორად განსაზღვრისათვის. 

შეიძლება ითქვას, ისეთი მასალა, რომელიც ღრმა იყო თავისი შინაარსით და სადაც 

მეტად იყო გამოვლენილი მწერლის მხატვრული შესაძლებლობები. 

კვლევის მიზანს წარმოადგენდა იმ პრობლემების წინ წამოწევა, რომელიც 

განხილული იყო სალიტერატურო კრიტიკაში და, ჩვენი აზრით, გაღრმავებასა და 

ახლებურ შეფასებებს ითხოვდა; ასევე შეუმჩნეველი ან ნაკლებად შემჩნეული 

პრობლემების ჩვენება, რომელიც ამ პერიოდის ლიტერატურას და, კერძოდ, აკაკის 

შემოქმედებას უფრო მაღალ საფეხურზე აიყვანდა და მსოფლიო ლიტერატურის 

გალერეაში უფრო მეტად საინტერესოს გახდიდა. 

ამის თქმის საფუძველს ჩვენ გვაძლევდა ის მიდგომები, რომელიც გარკვეულწილად  

დამკვიდრდა ჩვენს ლიტერატურათმცოდნეობაში და ქართველ სამოციანელთა 

შემოქმედება განიხილებოდა ძირითადად ეროვნული და სოციალური თემატიკის 

გარშემო. რაც შეეხება ცალკეულ განსხვავებულ და საინტერესო გამოკვლევებს, ისინი 

უფრო მხატვრულ–გამომსახველობით ფორმებს, როგორც სიახლეს, ეხებიან და არა 

ამ ფორმით მწერლის მიერ განსხვავებული პრობლემატიკის ასახვის ჩვენებას. 
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მეცნიერული სიახლე 

წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომი ეძღვნება ახალი ქართული ლიტერატურის 

ბრწყინვალე წარმომადგენლის, აკაკი წერეთლის შემოქმედებას და მისი  მხატვრული 

ღირებულებების კიდევ ერთხელ წარმოჩენას. ასევე ახალი შეხედულებებით  

გამდიდრებას და ლიტერატურულ კრიტიკაში მისი დამკვიდრების საკითხს. კვლევა 

აჩვენებს, რომ ის პრობლემატიკა–ფსიქოლოგიური, ფილოსოფიური, რელიგიურ–

თეოლოგიური, რომელიც მე–19 საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურის 

განსაკუთრებული ინტერესის საგნად იქცა და რომელიც წარმოადგენს 

ღირებულებას, როგორც მხატვრულ–გამომსახველობითი, ასევე ესთეტიკურ–

შემეცნებითი თვალსაზრისით, დამახასიათებელი იყო ქართული 

ლიტერატურისთვისაც და მან განხორციელება ჰპოვა აკაკი წერეთლის 

შემოქმედებაში შესანიშნავი მხატვრული სახეების მეშვეობით. 

 

კვლევის მეთოდები 

განხილულ  ნაშრომში გამოყენებულია ლიტერატურულ კრიტიკაში არსებული 

მიდგომები და მრავალი მათგანის ახლებური დანახვის მცდელობა; ასევე 

მოშველიებულია ტექსტის კვლევების თანამედროვე მეთოდოლოგია, ფსიქო–

ლინგვისტური, ფილოსოფიური, სემიოლოგიური და სხვა, რაც ხშირად მხატვრულ 

სახეთა სისტემის ახალ სურათს იძლევა. 

 

ნაშრომის თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა 

წარმოდგენილი ნაშრომი „მხატვრულ სახეთა სისტემა აკაკი წერეთლის პოემებში“ 

ეყრდნობა შესაბამის სამეცნიერო გამოკვლევებსა და მიღწევებს აღნიშნულ 

საკითხზე. სიახლეს კი განსაზღვრავს რამდენიმე საინტერესო პრობლემა, რომელიც 

გამოიკვეთა კვლევის დროს და ადრე იგი ნაკლებად ან საერთოდ ვერ იყო 

შენიშნული. კერძოდ, აკაკი წერეთლის შემოქმედება სრულად ეხმიანება  მეცხრამეტე 

საუკუნის მსოფლიო ლიტერატურის ისეთ საინტერესო თემებს, როგორიცაა 

ფსიქოლოგიზმი, რელიგიურ–ფილოსოფიური და ეგზისტენციალისტური 

პრობლემები.  

ფსიქოლოგიზმი აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში მკვლევართა ყურადღების მიღმა 

რჩებოდა, რაც აზარელებდა იმ მხატვრულ ღირებულებას, რომელიც საფუძვლიანი 

დაკვირვების შედეგად წარმოჩნდება როგორც მწერლის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი 

და საინტერესო საკითხი.  მხატვრულ სახეებზე დაკვირვებით გამოიკვეთა,  რომ 

მწერალი იყენებს  როგორც ფარულ, ასევე ღია ფსიქოლოგიზმის პრინციპებს და მას 

ახორციელებს პერსონაჟის შინაგანი მონოლოგით, ავტორისეული ფსიქოლოგიური 

განცხადებით, შთაბეჭდილების მომხდენი დეტალის ჩვენებით, პერსონაჟთა 

დუმილისა თუ სხვა პრინციპების  გამოყენებით. 



 

6 
 

აკაკის შემოქმედებაში რელიგიური თემატიკა  ეყრდნობა მართლმადიდებლურ 

რელიგიურ პრინციპებს. ეს საკითხი განხილულია შესაბამის კრიტიკულ 

ლიტერატურაში, თუმცა იგი მოითხოვს გაღრმავებას. კერძოდ, ვერ იყო შემჩნეული 

ის, რომ მწერალი  მისდევს სახარებისეულ დოგმატიკას და ხშირად მხატვრულ 

სახეებში გადმოაქვს პირდაპირი მნიშვნელობით; ამ პრობლემასთან მიმართებაში 

იკვეთება საკმაოდ საინტერესო საკითხი, რომელიც მწერლის შემოქმედებაში 

საკმაოდ ფართო ტილოს იჭერს და იგი არის „მონანიებისა და სინანულის 

პრობლემა“. აქ აკაკი არ იფარგლება მხოლოდ დოგმატური მიდგომით საკითხისადმი 

და სულიერი შემეცნების პროცესს ფილოსოფიური მსჯელობის ფორმას აძლევს და 

პერსონაჟის განსჯის საგნად აქცევს. 

აქედან გამომდინარეობს მესამე პრობლემა, რასაც ეგზისტენციალისტური პრობლემა 

ეწოდება.  აკაკისთან პიროვნების მსოფლმხედველობის შეცვლა, მისი ფერიცვალება 

ხდება ისეთ სიტუაციაში, რასაც ეგზისტენციალისტები „ზღვრულ სიტუაციას“ 

უწოდებენ. ამ სიტუაციაში ადამიანის შინაგან სამყაროში მიმდინარე ფილოსოფიური 

ლოგიკით დასაბუთებული ყველა პროცესი დამახასიათებელია აკაკის 

პერსონაჟებისათვის. ამ მიმართებით იგი ვაჟა–ფშაველას გვერდით დგას და მისი 

წინამორბედიცაა. 

კვლევის ადრე არსებული თუ თანამედროვე  მეთობის ახლებური მიდგომით 

გამოიკვეთა მხატვრულ სახეთა განსხვავებული, ახალი სისტემები, რაც ამდიდრებს 

სალიტერატურო კრიტიკას. ასეთი მიდგომა ხელს შეუწყობს ახალი თემების გახსნას, 

წარმოჩენას, ახალი შეხედულებებით  გამდიდრებას და ლიტერატურულ კრიტიკაში 

მისი დამკვიდრების საკითხს. 

 

ნაშრომის აპრობაცია. ნაშრომის აპრობაცია შედგა ბათუმის შოთა რუსთაველის 

სახელმწიფო უნივერსიტეტის ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტში 2017 წლის 

31 მარტს (ოქმი N...) 

რეცენზენტები: პროფესორები მალხაზ ჩოხარაძე, რამაზ ხალვაში. 

საკვალიფიკაციო ნაშრომის ავტორს რეკომენდაცია მიეცა საძიებელი აკადემიური 

ხარისხის მოსაპოვებლად. 

მაშრომის ფრაგმენტები გამოქვეყნებულია სამეცნიერო ჟურნალებსა და შრომათა 

კრებულებში. წაკითხულია საერთაშორისო და რესპუბლიკურ სამეცნიერო 

კონფერენციებზე. 

 

დისერტაციის სტრუქტურა: 

ნაშრომი „მხატვრულ სახეთა სისტემა აკაკი წერეთლის პოემებში“  მოიცავს 

კომპიუტერზე ნაბეჭდ 203 გვერდს და შედგება შესავლის, 6 თავისა და 5 

პარაგრაფისაგან. 
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შესავალი  

თავი1.სინანულისა და მონანიების რელიგიური, ფილოსოფიური და მხატვრული ასპექტები 

        >ბიბლიური სწავლება მონანიების შესახებ   

        >სინანულისა და მონანიების პრობლემა ახალ აღთქმაში 

 თავი 2. მონანიე გმირთა მხატვრულ–სახეობრივი სისტემა აკაკი წერეთლის შემოქმედებაში 

         >მონანიების პრობლემა  პოემაში  „თორნიკე ერისთავი“ 

         >მონანიების პრობლემა  პოემაში „გორგასლანი“ 

         > მონანიე გმირთა მხატვრული სახეები აკაკი წერეთლის     პროზაში   

თავი 3. მხატვრული სახის პრობლემა პოემაში „გამზრდელი“ 

თავი 4. მახატვრულ სახე–სიმბოლოთა შრე აკაკი წერეთლის პოემებში 

თავი 5. ფსიქოლოგიური და ეგზისტენციალისტური თემები აკაკი წერეთლის 

  შემოქმედებაში     

თავი 6.  „წმინდა მხედრების“ მხატვრულ–სახეობრივი სისტემა აკაკი წერეთლის     

შემოქმედებაში   

დასკვნა 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

 

 

დისერტაციის შინაარსი: 
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შესავალი    

სადისერტაციო თემის ამ ნაწილში განხილულია საკვლევი თემის აქტუალობა, ძირითადი 

მიმართულებანი, მიზნები და ამოცანები. წარმოჩენილია დისერტაციის სამეცნიერო სიახლე 

და ღირებულება, კვლევის მეთოდები, თეორიული და პრაქტიკული მნიშვნელობა. 

მოცემულია ცნობა ნაშრომის სტრუქტურის შესახებ. 

 თავი პირველი. დისერტაციის პირველი თავი იყოფა ორ პარაგრაფად: 1. მონანიების შესახებ 

ბიბლიური სწავლების ძირითადი ასპექტები და 2. სინანულისა და მონანიების პრობლემა 

ახალ აღთქმაში. ეს საკითხი მნიშვნელოვნად გვეჩნება, რადგანაც აკაკი წერეთლის 

შემოქმედებაში ფართოდაა წარმოდგენილი რელიგიური თემატიკა და, კონკრეტულად, 

სინანულისა და მონანიების პრობლემატიკა. მწერალი აღნიშნული საკითხის მიმართ დიდ 

მსოფლმხედველობრივ ინტერესს ავლენს, რაც მხატვრულ სახეებში აქვს ხორცშესხმული. 

საინტერესოა აგრეთვე ის მიდგომა, რომ მწერალი ამ პრობლემატიკას განიხილავს ზნეობრივ–

ეთიკურ პლანში, რომელიც ვლინდება პერსონაჟთა ქმედებაში და რომელიც განსაზღვრავს 

როგორც ინდივიდუალურ ყოფას, ასევე საზოგადოებრივს.  ასევე მწერალი გამოკვეთს იმასაც, 

რომ ეს საკითხი რთული ფსიქოლოგიური პროცესია და არ მიმდინარეობს სქემატურად. მას 

მთელი სულიერი ბრძოლები და განცდები განსაზღვრავს. 

ამ თავში განხილულია სახარებისეული ორი იგავი, ძე შეცდომილისა და  ასი ცხვრის შესახებ. 

ნაშრომში დასაბუთებულია ამ იგავთა განხილვის აუცილებლობა, რომელიც მის დასკვნით 

ნაწილშია წამოდგენილი. 

ერთი შეხედვით, შეიძლება მოგვეჩვენოს, რომ ეს სქოლასტიკური და ამოწურული თემაა, 

მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ტექსტი, მითუმეტეს სახარებისეული, გაიგო, გაიაზრო, 

ნიშნავს  „ჩადო  შენი  აზრი - და ისტორია ყოველი მხატვრული ნაწარმობისა არის ამ ახალ 

აზრთა, ახალ  გაგებათა  ცვალებადობა, მაშინ ასეთი მიდგომის აუცილებლობასაც 

დავინახავთ. „ცვალებადობა“, ბუნებრივია, არ გულისხმობს არსის ცვალებადობას, არამედ 

მის სიღრმისეულ და სწორ გაგებას. ნაშრომში მოყვანილია ტრადიციულ განმარტებათა 

მაგალითები და აღნიშნულია, რომ ისინი არ ცდება იგავის ტექსტის შინაარსობრივ მხარეს და 

ვერ არის წარმოჩენილი ის დაფარული შრეები, რომელიც ზოგადად მხატვრულ ტექსტს და 

მითუმეტეს სახარებისეულს უნდა ახლდეს.  

           ნაშრომში გამოკვეთილია ის აზრი, რომ სახარებისეული ტექსტის განმარტებები 

ძირითადად ქადაგების დროს ხდება და ჩვენ ტექსტოლოგიურ ანალიზს ვერ მოვთხოვთ, 

მაგრამ  პრობლემა ისაა, რომ იკარგება მთელი ის სილამაზე და არსი, რაც ტექსტის 
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მრავალწახნაგოვან ქსოვილშია ჩადებული და რჩება მხოლოდ მორალისტურ-

დამრიგებლური ტონი, რაც  ვერამც და ვერამც ვერ მოემსახურება პიროვნების 

თვითშემეცნების პრობლემას, რისთვისაც შექმნილია სინამდვილეში ეს იგავები. მაშინ 

„ყურნი სმენად და თვალნი ხედვად“ აღარ იქნებოდა საჭირო.  

სიღრმული ანალიზის გარეშე იკარგება ტექსტის გაგების „ტოტალურობა“. ასეთი 

სწორხაზობრივი შეფასებები ანგრევენ, ანადგურებენ მხატვრულ სახეებს, რადგან ავტორის 

დამოკიდებულება ასახულთან ყოველთვის ვლინდება სახეთა სისტემაში. ავტორის 

დამოკიდებულება-მხატვრულ სახეთა საბაზისო მომენტია. ეს ურთიერთობა საკმაოდ 

რთულია(ბახტინი). ჭეშმარიტება „მოსაბეზრებელი, უძლური და უგემური“ რომ არ გახდეს, 

იგი აზრთა ჭიდილის მუდმივი ობიექტი უნდა იყოს(ნიცშე...,2006:206) 

ნაშრომში გამოყენებული ფსიქო–ლინგვისტური, სემიოლოგიური კვლევის მეთოდების 

გამოყენების მეშვეობით იკვეთება მოცემულ იგავებში მხატვრულ სახე–სიმბოლოთა 

განსხვავებული ხედვა. აღნიშნულია აგრეთვე, რომ სახარებისეული იგავები (და ეს 

გარკვეულწილად ლიტერატურული ტექსტებისთვისაცაა დამახასიათებელი) შეიცავენ 

მრავალგანზომილებიან შრეებს და ისინი ყველა ასრულებენ თავის ფუნქციას აღმქმელის 

შინაგანი მდგომარეობისა და სულიერი დონის შესაბამისად. მაგრამ საქმე ისაა, რომ 

პირველმა ზედაპირულმა, ანუ მარტივმა აღქმამ არ უნდა დაჩრდილოს და „განდევნოს“ 

სიღრმისეული შრეები. ამიტომ, დაუღალავად უნდა ვაკრიტიკოთ იგი ჩვენი პრინციპებიდან  

გამომდინარე  და  არა  იმ  პრინციპთა  შესაბამისად, რის ნებასაც გვრთავენ 

შემფასებლები(ელიოტი). 

კვლევისას ვცდილობთ სწორად ამოვხსნად ნიშან–სიმბოლოთა მნიშვნელობები, რაც იძლევა 

გასაღებს ზოგადად მხატვრული სახის მართებული გაგებისათვის. ვეცდებით დავადგინოთ, 

რას ნიშნავს სიმბოლოები იგავში „ძე შეცდომილი“: „საუკეთესო სამოსი“, „ბეჭედი “, 

„სანდლები “, „ნასუქალი ხბო“, „ჭამა და მხიარულება“. ეს ნიშანთა მთელი სისტემაა. მასზე 

პასუხგაუცემლობა ტექსტის მთელი არსის უგულებელყოფაა. ბახტინის თქმით, იგი ანგრევს 

მთელ ტექსტს და არაფერს არ ენიჭება ისეთი მნიშვნელობა, როგორც ნიშანს. ამასვე 

ადასტურებენ პირსი, ვიდგენშტაინი და სხვები. 

გამოკვლევაში საუბარია სიტყვათა სემანტიკური გაგების მნიშვნელობაზე. საინტერესოა, 

რატომ ეწოდა იგავს „ძე შეცდომილს“  იგავი უძღები „შვილის შესახებ“. რას ნიშნავს 

„შეცდომილი“ სიმბოლური დატვირთვით და რატომ მოხდა მისი ტრანსფორმირება 

„უძღებად“.  ნაშრომში დასმულია ასევე შემდეგი ლოგიკური კითხვები: იგავში, ( იგივე 
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ნაწარმოებში, რადგან ისინიც ტექსტებია) მთელი სიმძიმის ცენტრი გადადის წასულ ძმაზე. ეს  

ერთი შეხედვით, ლოგიკურია. „ძე შეცდომილი“ მთავარი პერსონაჟია. მაგრამ აქვე ჩნდება 

კითხვა: მთავარი გმირი და უარყოფითი? განა მის გამო არ შეიქმნა იგავი?  რომ არა მისი 

„შეცოდება“, ხომ არ დარჩებოდა ეს მშვენიერი იგავი? რატომ შექმნა „შემცოდემ“ და არა 

„უცოველმა“? შინ დარჩენილ ძმაზე ხომ არ შეიქმნებოდა იგი?  ასევე არ შეიქმნებოდა იგავი იმ 

ოთხმოცდაცხრამეტ ცხვარზე. ის რაც ვერ შექმნა ოთხმოცდაცხრამეტმა, შეძლო ერთმა. ორივე 

შემთხვევაში „მართლებისგან“ არაფერი შეგვრჩებოდა, რაც გავლენას მოახდენდა ჩვენზე.  

თუ ისეთივე დაბრუნდა უმცროსი ძმა, როგორიც წავიდა, მაშინ რისთვის შეიქმნა იგავი? ეს 

ხომ ეწინააღმდეგება შექმნის მიზანდასახულობას და მიზნის გარეშე რომ არ იქმნება 

არაფერი, ესეც ხომ ჭეშმარიტება, აქსიომაა.  „ყოველივე უნდა დამთავრდეს საწინააღმდეგო 

და უკეთესი შედეგებით. ასევე ხდება შემეცნების შემთხვევაში“ (არისტოტელე).  თუ 

ვამბობთ, რომ იგავების, და მით უფრო, სახარებისეულის ფუნქციაა შემეცნება,  მაშინ 

უკეთესი შედეგით უნდა დამთავრდეს იგი. „ უკეთესი“, რა თქმა უნდა, არ გულისხმობს ამბის 

კეთილ დასასრულს, არამედ განსხვავებულად. თუ ჩვენ პირდაპირ მივიღებთ, ძე 

შეცდომილის იგავს, მაშინ კიდევ ერთხელ იგივე კითხვა სხვა კუთხით დაისმის: რა გვითხრა 

იგავმა, რომ ცუდი ცუდია და კარგი კარგი? არ ჯდება არანაირ ლოგიკაში ეს ზედაპირულობა. 

ასე არა თუ სახარებისეულში, მხატვრულ ლიტერატურაშიც არ ხდება, და თუ ხდება, ჩვენ მას 

გვერდზე ვდებთ. მაშინ გამოვა, რომ ვნახეთ „უძღების“ წარუმატებელი „ვოიაჟი“ და 

ერთგვარი შურისძიებით  „დავტკბით“ მამის მიმართ უმადურობის გამოჩენის გამო. 

ნაშრომში კვლევის პროცესი ეყრდნობა იმ საფუძვლიან დებულებას, რომ კვლევა გვიხდება 

ნარატივთან დისკურსის პრინციპით, ავტორთანაც, ოღონდ ეს მეორეხარისხოვანია, რადგან 

იგი „მკვდარია“. დიალოგური ნიშნავს კითხვების წარმოშობას, ანალიზი უშედეგო(უნაყოფო) 

რომ არ აღმოჩნდეს,  იგი შიგნიდან უნდა იყოს ნაკარნახევი (ამოძრავებული, დაძრული) 

კითხვებით, რომლებსაც მივყავართ ნაწარმოების აზრის, მისი ღრმა იდეის გაგებამდე 

(მაინინი, სლინინა). აქედან გამომდინარე ნაშრომში გამოკვეთილია კითხვები,რომელსაც 

უნდა გაეცეს პასუხი: 

1) რას ნიშნავს წასვლა? რატომ წავიდა? 

2) როგორი წავიდა? 

3) რა იყო ის გზა, რომელიც გაიარა? 

4) რატომ გაუშვა მამამ? 
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5) როგორი დაბრუნდა? 

6) რას ნიშნავს დასაჩუქრება და ზეიმი? 

ტრადიციულ განმარტებებში მთელი ყურადღება გადატანილია „უძღების“ საქციელზე  და 

გარკვეული ნიშნის მოგების ხასიათსაც ატარებს, რომლის ქვეტექსტი ასე იკითხება: „ აი, ხომ 

დაბრუნდი. რა მოიგე?! ახია შენზე!“. საკითხავია, რატომ რჩება ყურადღების მიღმა დანარჩენი 

პერსონაჟები და ის ნიშნები და სიმბოლოები, რომელიც ტექსტში უხვადაა მოცემული მისი 

დაფარული შრეების გასახსნელად. ნიშნის მატარებლის აზრი (პირსის მიხედვით, სიტყვის ან 

ნიშნის), ხომ არ არის დამოკიდებული შემოთავაზებულ რეალურ ობიექტზე (ეკო) და სიტყვა 

ხომ საგნის სამოსია (არისტოტელე).რატომაა მაშინ ისინი პირდაპირი მნიშვნელობით 

გაგებული? 

კვლევა ასევე  ეყრდნობა იმ ჭეშმარიტებას, რომ წინადადება არ გამოხატავს ლოგიკას, იგი 

აისახება მასში (ვიდგენშტაინი) და, მით უფრო, ნიშანი არ ასახავს მას. ჯერ ნიშნის 

მნიშვნელობა უნდა დავადგინოთ და მერე ლოგიკურ ჩარჩოში მოვაქციოთ, რომელიც 

ყოველთვის კონტექსტუალურია(ბახტინი). 

ნაშრომში ყურადღება ეთმობა კონტრასტის პრინციპს. ძნელია ნახო ხელოვნებაში 

ნაწარმოები, სადაც ის არ თამაშობდეს მნიშვნელოვან იდეურ–კომპოზიციურ როლს. მაგრამ 

კონტრასტი, როდესაც ის გვხვდება ცალკე აღებულ თითოეულ ნაწარმოებში, ატარებს 

განსაკუთრებულ ხასიათს და ასრულებს ამავე დროს განსაკუთრებულ მხატვრულ ფუნქციას. 

ეს განსაკუთრებულობა უნდა გვაინტერესებდეს ჩვენ პირველ რიგში(მაინინი). ნაშრომში 

აღნიშნულია, რომ აუცილებელია კონტრასტების სწორი ურთიერთ შეფარდება. ხშირად 

ხდება, რომ მათი არასწორი გამოყენება აზარალებს კვლევის შედეგს. მოცემულ იგავში ამ  

პრინციპის  სწორად  გამოყენება საშუალებას იძლევა გაიხსნას იგავის ეზოთერული არსი, 

რის შედეგად  კეთდება დასკვნები. 

ამ საკითხებზე მსჯელობის და კვლევის შედეგად გაკეთებული ცალკეული დასკვნები  

ჩადებულია თვით ნაშრომის ცალკეულ ეპიზოდებში. დასკვნითი სახით კი შეიძლება ითქვას: 

სახარებაშიც დასტურდება, რომ   ფერიცვალების, ანუ „ხელმეორედ შობისათვის“ საჭიროა 

უდიდესი გარდატეხა, რომელსაც ადამიანში კრიზისული მდგომარეობა იწვევს და რომელსაც 

ფილოსოფიაში „ზღვრული სიტუაცია“ ეწოდება. იგი შეიძლება გამოვლინდეს (მიღწეული 

იქნას) ადამიანში  როგორც არაცნობიერად, გარე მოვლენების მეშვეობით, ასევე „შინაგანი 

დიალოგის“, დისკურსული ბუნების მეშვეობით და შემდეგ კი მისი „დამსხვრევით“.  
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   ეს ჭეშმარიტება სწორადაა  დანახული რიგი მწერლების მიერ ახალ ქართულ 

ლიტერატურაში და აკაკი წერეთელის შემოქმედება ამის ნათელი მაგალითია. ამიტომ 

ნაშრომში ჩვენ შევეხებით ანალოგიურ თემატიკას მის შემოქმედებაში და შევეცდებით 

ვაჩვენოთ, რომ ამ უდიდეს და მეტად საინტერესო ლიტერატურულ პრობლემას, რომელიც 

ვაჟა–ფშაველას შემოქმედებაში მთელი სისრულით წარმოჩნდა, აკაკი წერეთელმა დაუდო 

სათავე. 

 

 

 თავი მეორე.  სინანულისა და მონანიების პრობლემა ერთ–ერთ ძირითად საკითხად იქცა მე–

19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში. კრიტიკული რეალიზმის წარმომადეგენელ ქართველ 

კლასიკოსებთან იგი მთელი სრულყოფილებით გამოვლინდა. სანამ საკითხს შევეხებოდეთ, 

მეორე თავის დასაწყისში მოკლედ მიმოვიხილავთ  ქართული ლიტერატურის ამ 

პრობლემით დაინტერესებას და მისი ასახვის მხატვრულ მეთოდებს.   

ცოდვის, შურისძიებისა და სინანულის პრობლემა უცხო არ ყოფილა ქართული 

ლიტერატურისთვის. შეიძლება ითქვას, რომ ამ პრობლემით იწყება  ჩვენი ლიტერატურის 

თავფურცელი. მთელი აგიოგრაფიული მწერლობა ამის ნათელი მაგალითია. უსწორმასწორო 

და უთავბოლო წუთისოფელში ადამიანის ყოფა და „ცოდვათა შესუბუქება მუნ თანა 

წასატანისა“ ყოველთვის იყო  მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი მწერლობისათვის . აღორძინების 

პერიოში ამ პრობლემის მთელი სიმწვავით დასმა გურამიშვილს ხვდა წილად, რომელიც 

სამშობლოს ცუდ მდგომარეობაში ყოფნას ჩვენს შეცოდებების გამო  უფლის მიერ მოვლენილ 

სასჯელს მიაწერდა. 

     მე–19 საუკუნის  პირველ ნახევარში რომანტიკოსთა შემოქმედებასაც არ ტოვებს ეს თემა. 

ალექსანდრე ჭავჭავაძე იყო პირველი, რომელმაც თვით ეროვნულ პრობლემასაც მარადიული 

ღირებულებების თვალით შეხედა: 

                                        „ლმობითა ვხედავ ყოვლთ წარმავალთა 

                                          მოხუცთა, ვაჟთა, ქალთა, 

                                          გრძნობა რაიმე აღმივსებს თვალთა 

                                          და მადენს ცრემლთა ცხართა. 

                                                                                     (ჭავჭავაძე,1986,29) 
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           ლექსში „ისმინეთ მსმენნო“ ალექსანდრე ჭავჭავაძე წყევლის იმ დროს „ როს სამკვიდრო 

დავკარგეთ“ და აკეთებს დასკვნას, რომ „გვძლივა სოფელმან ხელმყოფელმან, აწ გვაგო 

შურნი“. დავით გურამიშვილის მსგავსად, ქვეყანაში შექმნილ  მდგომარეობას ცოდვათა გამო 

მოვლენილ შურისგებად მიიჩნევს. 

       გრიგოლ ორბელიანი  აკეთებს დასკვნას, რომ მხოლოდ „იგი აღვიდეს მაღალსა მას მთასა 

წმინდასა, ღვთისა დიდების გალობითა ნათელ–მოსილი“, ვინც ამ სოფლის დიდებას არ 

დაემონა, „ვინც ძლიერებას ხმითა მაღლით ამცნო სიმართლე და ძმას დაცემულს მიჰსცა 

ხელი და აღადგინა!“.  

      ცოდვისა და მონანიების პრობლემატიკა განხილვის ახალ საფეხურზე ავიდა 

რომანტიზმის მწვერვალის, ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაში. თუ ზემოთ 

განხილულ მწერლებთან ეს პრობლემა მაინც არსებულის, ანუ ფაქტის, რეალური ყოფის 

ზედაპის ჩვენებით შემოიფარგლებოდა და არ ისმოდა კითხვა–რატომ ხდება ასე და რა არის 

ამის მიზეზი, ბარათაშვილთან  შედეგის წარმომშობ მიზეზებსაც მიექცა ყურადღება. ასე 

ვთქვათ, საკითხმა  „სოფლის სამდურავიდან“ ფილოსოფიური განხილვის სახე მიიღო.   

    ცოდვისა და მონანიების პრობლემა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ფილოსოფიური 

შემოქმედების, მისი მწერლური მიზანსწრაფვის ქვაკუთხედს წარმოადგენს. ეს დასტურდება 

კიდევ ერთხელ თეოლოგიური ხასიათის ლექსით „ჩემი ლოცვა“. შესავალში პოეტი თხოვს 

უფალს: 

                             „ ღმერთო მამაო, მომიხილე ძე შეცდომილი 

                               და განმასვენე ვნებათაგან ბოროტღელვილი.“ 

      ამდენად, ნიკოლოზ ბარათაშვილის აზრით, მთავარი მისაღწევი ადამიანისთვის არის „ ძე 

შეცდომილობიდან“ თავის დაღწევა და ღმერთის „მყუდრო სადგურში“ დავანება. ამის 

პირველი პირობა კი ვნებათა სამყაროს დათრგუნვაა, ანუ – „განსვენება ვნებათაგან“. 

      მე–19 საუკუნის მეორე ნახევარში  ქართულ ლიტერატურაში მკვიდრდება რეალიზმი, 

რომელმაც ახალი მხატვრულ–გამომსახველობითი ფორმები მოიტანა. წინა პლანზე დადგა 

ადამიანის პრობლემა.  უკანა  პლანზე გადავიდა მწერლის მიერ მოვლენების სუბიექტური  

შეფასებები და მას ადამიანის რეალური ყოფის ჩვენება,  მოქმედების დაწვრილებითი 

აღწერის ფორმით გადმოცემა ჩაენაცვლა.  
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      50–იანი წლების მწერლები– გიორგი ერისთავი, დანიელ ჭონქაძე, ლავრენტი არდაზიანი 

რეალისტურად აღწერდნენ საზოგადოებაში მიმდინარე ცვლილებებს, რომელიც ძირითადად 

სოციალურ– ეკონომიკურ პრობლემებს ეხებოდა.(ქართული.. 1969, 363).მაგრამ, მიუხედავად 

ყოფითი პრობლემების აქტუალურობისა, ამ პერიოდის ქართულ მწერლობას უყურადღებოდ  

არ დარჩენია  ადამიანის ზნეობრივი სამყარო, რომელიც დაკავშირებული იყო ცოდვის, 

შურისძიებისა  და მონანიების პრობლემატიკასთან,  რომლის  ასახვა უკვე სოციალურ–

ფსიქოლოგიური დრამის სახით ხდება. 

     მე–19 საუკუნის სამოციანი წლებიდან ქართულ ლიტერატურაში მკვიდრდება 

კრიტიკული რეალიზმი. ამ პერიოდის უდიდესმა მწერლებმა, განსაკუთრებით ილია 

ჭავჭავაძემ, აკაკი წერეთელმა და ვაჟა–ფშაველამ,  აღნიშნული პრობლემა კიდევ უფრო ღრმა 

განხილვის საგნად აქციეს და მას დიდი  ფილოსოფიური  ხასიათი მისცეს. უნდა ითქვას, რომ 

ფილოსოფიური სიღრმით  ნიკოლოზ ბარათაშვილის შემოქმედებაც გამოირჩევა, მაგრამ,  

ჩვენი აზრით, ახლა იგი პირადი განცდებისა და რეფლექსიის ფორმას გასცდა და 

ფილოსოფიურ–ლოგიკური მსჯელობის ხასიათი მიიღო, რაღა თქმა უნდა, მხატვრული 

სახეებითა და მხატვრული ლიტერატურისათვის  დამახასიათებელი  გამომსახველობითი  

ფორმებით. აქ სწორად უნდა გავიგოთ, რომ რომანტიკოსთა მსჯელობა ეს „შინაგანი 

დიალოგის“(ბახტინი) ფორმა იყო, რაც ზოგადად მონოლოგია. რეალისტებთან კი მსჯელობა 

დიალოგური გახდა. შეიძლება ითქვას, რომ დანიელ ჭონქაძის მიერ დაწყებული ცოდვის, 

შურისგებისა და სინანულის თემა, სოციალურ–ფსიქოლოგიური  დრამატიზმის  ფორმით  

დაწყებული, გაგრძელებას პოულობს კრიტიკული რეალიზმის წარმომადგენლებთან. 

    ილია ჭავჭავაძე ცოდვისა და სინანულის საკითხს ასახავს პოემაში „განდეგილი“, 

მოთხრობებში–„გლახის ნაამბობში“, „სარჩობელაზედ“. ილიას ნაწარმოებებში ადამიანის 

მიმართება ყოფიერებასა და შინაგან სულიერ სამყაროსთან, მათი 

ურთიერთდამოკიდებულების საკითხის გარკვევა ღრმა ფილოსოფიურ–თეოლოგიურ  

ჭრილში  ხდება. ხოლო მოთხრობაში „სარჩობელაზედ“ მწერალმა დასვა უმნიშვნელოვანესი 

პრობლემა– მისი აზრით, ადამიანმა უნდა იგრძნოს პასუხისმგებლობა არა მარტო თავის 

მოქმედებებზე, არამედ ნიბისმიერ ბოროტებაზე, რომელიც ხდება საზოგადოებაში. 

    აკაკი წერეთელი ცოდვის, შურისძიებისა და სინანულის პრობლემას მნიშვნელოვან 

ადგილს უთმობს. მას ყავს გამოსახული  მთელი გალერეა პერსონაჟებისა, რომლებიც  ჩვენ 

შეიძლება გავაერთიანოთ და პირობითად ვუწოდოთ „ ცოდვილთა სინანული“. უნდა 

აღინიშნოს, რომ აკაკი წერეთლის მიდგომა ამ საკითხთან არ ცდება სახარებისეულ ჩარჩოებს. 

ეს ის ნიშანია, რითაც იგი გამოირჩევა სხვა იმ მწერლებისაგან, რომლებიც ამ საკითხს 
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ეხებოდნენ. ეს პრობლემატიკა მწერალს ასახული აქვს პოემებში: „თორნიკე ერისთავი“, 

„გორგასლანი“, „გამზრდელი“. 

კეთდება დასკვნა, რომ ხშირად სინანულისა და მონანიების პროცესი პერსონაჟთა 

ალოგიკური და ირაციონალური ქმედების შედეგად ხორციელდება. ირაციონალური და 

ალოგიკური ქმნის განსხვავებულობას და დაფიქრების საშუალებას. ეს ის მომენტია, 

რომელზედაც დევიდ იუმი ამბობს: „ჩვენ უაღრესი გულმოდგინებითაც  ვერასოდეს ვერ 

აღმოვაჩენთ რაიმეს, გარდა იმისა, რომ ერთი ხდომილება მოსდევს მეორეს; ამასთან, ჩვენ არ 

შეგვწევს ძალა, ვწვდეთ რაიმე ძალას, რომლითაც მოქმედებს მიზეზი, ან კავშირს მასა და მის 

ნაგულიხმევ მოქმედებას შორის....ერთი მოვლენა მოსდევს მეორეს, მაგრამ ჩვენ ვერასოდეს 

ვერ ვამჩნევთ, რაიმე კავშირს მათ შორის. ისინი, თითქოს, თანაარსებულნი არიან, მაგრამ 

არასოდეს– შეკავშირებულნი“ (იუმი). აკაკის შემოქმედებაში ხშირად ცოდვის გაცნობიერება 

და სინანული მიიღწევა პერსონაჟის დაფიქრებისა და ლოგიკური განსჯის შედეგად და 

საინტერესოა, რომ ამ განსჯისა და დაფიქრების მოტივაციის ჩვენება ხდება მხოლოდ და არა 

ახსნა მწერლის მიერ, რაც ღრმა ფსიქოლოგიური ხატვის  პრინციპია, რადგან „თუ ობიექტის 

აღწერა ახასიათებს მის გარეგან მხარეებს, წინადადება აღწერს სინამდვილეს მისი შინაგანი 

თვისებებით“ (Витгенштейн, 1994, 20). 

ამ მიმართებით შედარებულია აკაკისა და ვაჟა–ფშაველას შემოქმედება. აკაკი წერეთელმა და 

ვაჟა–ფშაველამ  ადამიანის მიერ ჭეშმარიტების წვდომის, ანუ საკუთარ ჭეშმარიტ „მე“–ში 

დაბრუნების საჩვენებლად ისეთი მხატვრული  მეთოდი აირჩიეს, რითაც გაამდიდრეს და 

გააღრმავეს ლიტერატურული აზროვნების  ფორმები. 

აკაკი წერეთლის პროზას ჩვენ განვიხილავთ იმ მიმართებით, რასაც ცოდვის, სინანულისა და 

მონანიების პრობლემა ეწოდება. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ კუთხით აკაკის პროზა არ იყო 

წარმოჩენილი. პროზას კი აკაკი წერეთლის მრავალფეროვან შემოქმედებაში გამორჩეული 

ადგილი უჭირავს. სერგი ჭილაია  აღნიშნავდა, რომ აკაკი წერეთელი, როგორც პროზაიკოსი, 

მეტად საინტერესო მოვლენაა  ჩვენს ლიტერატურაში. იგი პროზის დიდი ოსტატია. ძალიან 

ძნელია ხელაღებით ითქვას, სად უფრო ძლიერია აკაკი: პროზაში თუ პოეზიაში (ჭილაია).  

კვლევით დასტურდება, რომ აკაკის პროზაში, აღნიშნულ საკითხთან მიმართებით, 

ვლინდება სახარებისეული მიდგომა და ბიბლიური პასაჟების მხატვრული განხორციელება. 

მაგალითად, პერსონაჟთა მონანიება, ფერიცვალება მძიმე ფიზიკური ტანჯვის შედეგად 

ხდება. ასეთებია: გლახა („ნამდვილი ამბავი“), როსტომ ერისთავი და ჯაფარა ჯაფარიძე 

(„რაჭის ერისთავი როსტომ“). აქ იკითხება დიალოგი (ინტერტექსტუალობა, ბახტინის 
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მიხედვით) იესოს შეგონებებთან: „უკუეთუ გაცდუნებს შენი მარჯვენა, მოიკვეთე იგი...“ 

აგრეთვე საინტერესოა, რომ აკაკი აქაც ამჟღავნებს იმ ეგზისტენციალისტურ მიდგომას, რომ 

„ტოტალური კრახი“ და „ შიში“, ანუ სიკვდილ–სიცოცხლის მიჯნა აჩენს ადამიანში 

გარდასახვის შესაძლებლობას. გმირებში ეგზისტენციალისტური კრახი იწვევს „ტოტალურ 

დაზავებას“, რაც მათი სიმშვიდისა და ჰარმონიის საფუძველი ხდება. 

საინტერესოა აკაკის ხედვა. ის საერთო ნიშანი, რომელიც იკითხება ცოდვისა სინანულის 

თემაზე შექმნილ  მოთხრობებში, არის ის, რომ ნაწარმოების პირველი ნაწილში მთავარი 

პერსონაჟები მოქმედებენ როგორც  „ძველი აღთქმის ადამიანები“. მათი რპინციპია:“თუალი 

თუალისა წილ“ და „კბილი კბილისა წილ“. მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს:  

 მოთხრობა „ რაჭის ერისთავი როსტომ“ პირობითად შეიძლება ორ ნაწილად დავყოთ. 

პირველ ნაწილში გადმოცემულია ვნებააშლილთა და გულისთქმას აყოლილთა საქმიანობა. „ 

როსტომ ერისთავი მის დროში გამოჩენილი და სახელოვანი კაცი იყო“. შურით აღვსილმა 

დიდებულებმა ერთგული ჯაფარა ჩამოაშორეს– თვალები დაათხრევინეს. შემდეგ როსტომ 

ერისთავსაც მეფე სოლომონ პირველთან ბეზღება დაუწყეს. ვერაფერს ვერ მიაღწიეს, „ სანამ 

ბრალი არ შეემჩნა ერისთავს მეფის ორგულობისა“. მაშინვე ჩამოაყვანინა გეგუთში, 

დაათხრევინა თვალები და გადასცა მის მოსისხარ მტერს, პაპუნა წერეთელს – რა გინდოდეს 

ის უყავიო! 

წერეთელმა, როგორც ფილისტიმელებმა სამსონ ძლიერი, წააყვანინა საჩხერეს და ჩასვა 

„მოდინახის“ ციხეში. იქ თუმცა წისქვილის ქვას არ აბრუნებინებდა ტყვეს, მაგრამ ნაკლებ 

შეურაცხყოფას კი მაინც არ აყენებდა. როგორც განთქმული მგალობელი, მიჰყავდა ხოლმე 

ლხინში და ამღერებდა და ხშირად თურმე დასცინოდა  ხოლმე საჯაროდ: „ როსტომ 

ერისთავო! ხომ გახსოვს, ჭალებში რომ ჩამომიხტი და ხვადაბუნები დამიხანიო? ახლა მე 

გიხდი სამაგიეროს და შენს გულსა ვფარცხავო.“ და ასტყდებოდა ხოლმე სტუმრებში სიცილ 

ხარხარი“.  

მოთხრობის მეორე ნაწილში ნაჩვენებია სულიერების გზაზე შემდგართა სინანული და 

აღსარება. აღდგომა დღეს შეხვდნენ ერთმანეთს ორი ბრმა, ჯაფარ ჯაფარიძე და როსტომ 

ერისთავი. ეს უკანასკნელი ეუბნება ჯაფარას : „შენ შენი იცი და მე კი სწორედ მაშინ 

აღმადგინა მკვდრეთით უფალმა, როცა უბედურება მომივლინა და თვალები დამთხარეს! 

მანამდი მე  ყველაფერს ვუმზერდი და ვერარას ვხედავდი! ყურს ვუგდებდი და არა მესმოდა 

რა! მაშინ კი პირველად გავახილე გონების თვალი, ჩავიხედე ჩემს გულში და ყოველივე 
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დავინახე. მედიდურობით  გაბოროტებული, თურმე ჯოჯოხეთის მონა ვიყავი და ახლა 

ქრისტეს ვემსახურები! და ვუგალობთ მას შვებითა და სიხარულით!“ 

საინტერესო ფსიქოლოგიური მეთოდს იყენებს მწერალი. იგი არ ხატავს პერსონაჟის 

ფერისცვალების პროცესს. არ აღწერს მას. მკითხველი ხედავს შეცვლილ ადამიანს და ამ 

ცვალებადობის მიზეზების, მოტივაციებისა და საბაბის ძიება მის სულიერ სამყაროში ხდება. 

ეს ის ფარული ფსიქოლოგიზმის პრინციპია, რომელსაც ხშირად მიმართავს აკაკი წერეთელი. 

  ერისთავი მკაცრ შეფასებას აძლევს თავის ადრინდელ მდგომარეობას: „მედიდურობით 

გაბოროტებული,თურმე ჯოჯოხეთის მონა ვიყავი.“   პატივმოყვარეობა იყო ერთ–ერთი 

მიზეზი სულიერი დაცემისა. აკაკი აქაც მისდევს სახარებისეულ მცნებებსა და შეგონებებს. 

სწორედ ნაწარმოების მეორე ნახევარში ვხედავთ როსტომსა და ჯაფარას, როგორც მონანიე 

გმირებს. მართალია, აღსარებას ჯაფარა ამბობს, მაგრამ როსტომის ღრიალი – „ჯაფარა, მეც 

წავხდი, შენც წაგახდინე!“ და მისი შემოხვევა ყოფილ მოსისხარ მტერზე უდიდესი 

სინანულის გამომხატველია. აკაკი არ არის მომხრე ადამიანში ყოველგვარი გარდამავალი, 

ეტაპობრივი ცვალებადობისა. მასთან ეს ფერიცვალება უცაბედად ხდება. ამ 

ეგზისტენციალისტურ პრობლემას ჩვენ ქვემოთ შევეხებით. მართალია პერსონაჟებს 

გააზრების დრო ქონდათ, მაგრამ აკაკი ლიტერატურულ დროს იყენებს და ამიტომ უცაბედი 

გამოდის მათი შეხვედრა. აკაკი აქაც სახარებისეულ შეგონებებს ზუსტად მიყვება. შეიძლება 

ითქვას, რომ ამ მოთხრობაში ძველი და ახალი აღქმის ბიბლიური სიუჟეტია. პირველი 

ნახევარი ძველი აღთქმის ადამიანები გამოჰყავს –„თუალი თუალისა წილ“ და მეორე 

ნახევარში კი ასეთი თემა შეიძლება დავინახოთ– „დამდაბლებულთა ამაღლება“.  აკაკი 

წერეთელს ამ მოთხრობაში ნაჩვენები აქვს ადამიანის ორი, დიამეტრულად განსხვავებული 

ყოფა – მატერიალური და სულიერი. პირველი როგორც დაცემისა და მეორე – როგორც 

ამაღლების გზა. 

ისე, როგორც მოთხრობაში „რაჭის ერისთავი როსტომ“, „ნამდვილ ამბავშიც“ მთავარი გმირის, 

გლახას, ცხოვრების  პირველი ეტაპი  ხორციელ ვნებათა სიმძლავრე და, აქედან 

გამომდინარე, ცოდვით დამძიმებული ცხოვრება იყო . შემდეგ აღსარება, მონანიება და 

სულიერების გზაზე შედგომა. ამიტომ ეს ორივე ნაწარმოები შეიძლება ორ ნაწილად დავყოთ 

იმავე პირობითი დასათაურებით  და ეს ის ნიშნებია, რომელიც ასისტემებს აკაკის 

მოთხრობების ერთ ნაწილს. აკაკი წერეთელი სახარებისეულ, კანონიკურ სწავლებებს 

აცოცხლებს მხატვრულ სახეებში: „ითხოვდეთ და მოგეცემათ; ეძებეთ და ჰპოვებთ; 

დააკაკუნეთ და გაგიღებენ“ (მათე 7.7) 
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მწერლის ასეთი მსოფლმხედველობრივი დამოკიდებულება აღნიშნული საკითხის მიმართ 

არის ის კომპოზიციური ხერხი, რომელიც ასისტემებს ამ თემატიკას მის შემოქმედებაში. 

 

 

 

 

თავი მესამე 

მხატვრული სახის პრობლემა პოემაში „გამზრდელი“.  ეს პოემა ცალკეა გამოყოფილი, რადგან 

იგი ძირითადად მოიცავს მთელ იმ პრობლემატიკას, რაც აკაკის შემოქმედების ინტერესის 

სფერო გამხდარა: სიყვარული, ჰუმანიზმი, რაინდობა, ზნეობრივი სიწმინდე, სწავლა–

აღზრდა, სინანული და მონანიება,  ფსიქოლოგიზმი და სხვ. ამ პოემაში სრულყოფილად 

განხორციელდა აკაკი, როგორც შემოქმედი. აქედან გამომდინარე, ამ პოემის მხატვრულ 

სახეებზე დაკვირვება და ანალიზი ლიტერატურული კრიტიკის განსაკუთრებულ 

ყურადღებას იმსახურებდა.  

შესავალში მიმოხილულია შეხედულებათა მთელი სპექტრი. საუბარია განსხვავებულ 

მტკიცებულებებზე მხატვრული სახისა თუ ასახული პრობლემის გარშემო. სწორედ  

კრიტიკოსთა ურთიერთგამომრიცხავი შეხედულებები განგვაწყობს ჩვენ ტექსტის 

პრობლემური ანალიზისათვის (მაინინ,სლინინა).  

გამოკვლევის ინტერესში მოექცა პოემის სათაური. რადგან ნაწარმოებთა სათაური ხშირად  

დედააზრია თხზულებისა. არსებობს სხვადასხვა აზრი იმის შესახებ, თუ რომელ პერსონაჟზე  

გადის პოემის მთავარი იდეური დატვირთვა. ცნობილი მკვლევარი ლადო მინაშვილი 

თვლის, რომ ამ პოემის აზრობრივი დატვირთვა საფარ-ბეგზე მოდის. საფარ-ბეგმა ბათუს, 

თავისი ძიძიშვილის წინაშე, უმძიმესი დანაშაული ჩაიდინა, რომელსაც შენდობა არ 

უხერხდება. იდეალი კი (ასათიანი) ბათუს სახეშია განხორციელებული, იმ დროს, როცა 

გამზრდელისა და აღზრდის საკითხით დაინტერესებაც ამ ნაწარმოების ძირითად საკითხად 

მოიაზრება. ასე რომ, შეიძლება დაისვას კითხვა: თუ აკაკის მრწამსი, იდეა, მწერლური 

მიზანსწრაფვა და პათოსი განხორციელდა ბათუს მხატვრულ სახეში, მაშინ რატომაა 

გამზრდელი მთავარი პერსონაჟი და მწერლის მთავარი იდეის მატარებლად 

გამოცხადებული?   
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თუმცა ვფიქრობთ, რომ ტექსტის მრავალწახნაგოვანია და გვავალდებულებს მასში 

განხორციელებული მწერლური შესაძლებლობების მეტი სიღმული ანალიზის მეშვეობით 

წარმოჩენას. ცხადია, რომ მკვლევარები ხშირად მისდევენ ტრადიციულ ხაზს, რომელიც 

გაბატონებულია ძირითადად  ჩვენს ლიტერატურათმცოდნეობაში და რომელიც შეიძლება 

შეფასდეს როგორც „ზედაპირული სტრუქტურა“ და არა როგორც „სიღრმული სტრუქტურა“ 

(ხალვაში,2014,157). თანამედროვე კვლევის პრინციპები ვეღარ დაკმაყოფილდება 

მიღწეულით, „თუნდაც იმიტომ, რომ ნაწარმოების შინაარსი წარმოადგენს რთულ, 

მრავალდონეებრივ სტრუქტურას, რომლის ადეკვატური გაგება ტექსტის ლინგვისტიკის 

სფეროა“ და აქედან გამომდინარე, „მხატვრული ნაწარმოების ანალიზი არ შეიძლება არ იყოს 

ლინგვისტური“(ხალვაში, 2014,281). ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ავტორის 

დამოკიდებულება ასახულთან ყოველთვის ვლინდება სახეთა სისტემაში. კვლევისას ასევე 

გავითვალისწინეთ, რომ „ტექსტის ანალიზისას ყოველი დეტალი უნდა იყოს გამოყენებული, 

რადგან იგი ნიშანთა სისტემის ნაწილია. ტექსტი ხორციელდება ენის ნიშანთა სისტემის 

მეშვეობით (вахтин,იქვე). „ტექსტის თეორია მოიცავს ნებისმიერ ნიშანთა თანმიმდევრობას, 

თუმცა მის ძირითად ობიექტად გვევლინება ვერბალური ტექსტი, ამიტომ ტექსტის 

დახასიათებისა და აღწერის დროს მნიშვნელოვანია ის მონაცემები, რომელიც დააგროვა 

ლინგვისტიკამ. თუმცა ის, რომ ტექსტის თეორია ჩამოყალიბდა როგორც დისციპლინა, 

მიუთითებს თვით ობიექტის (ტექსტის) მრავალგანზომილებიანობაზე და მისი შესწავლის 

მრავალმხრივობაზე...ტექსტის კომუნიკაციურობა გაიგება როგორც მკითხველთან მისი 

მიმართების ხარისხი..ამდენად,  ტექსტი გაიგება ერთდროულად როგორც ავტორის 

შემოქმედების რეზულტატი, ასევე მასალა შემოქმედებისათვის (მკითხველის მხრიდან). 

(валгина, 2004,8-9).“ ამაზე ამბობდა ბახტინი,  „შექმნა-ნიშნავს გახდე ობიექტი როგორც 

სხვისთვის, ასევე საკუთარი თავისთვის“( вахтин,1986, 481). ასეთი ორმხრივი მიმართება 

ტექსტის ყოველმხრივი შეფასებისთვის ბადებს უამრავ პრობლემას. “თვით ტექსტის 

ფენომენშივე დევს მისი მრავალასპექტიანი განხილვის შესაძლებლობა“.(валгина,იქვე) 

.“ტექსტის კომპლექსური შესწავლის აუცილებლობა არ არის მეთოდოლოგიური მოთხოვნა, 

ის არის თვით ობიექტის არსის გამოხატვა“ (колшанский ,1984,15). ამავე აზრს ავითარებს 

რუდოლფ შტაინერი „როდესაც შევიცნობთ კავშირს სამყაროს ხატის ნაწილთა შორის, ეს 

კავშირი ჩვენი გაგებით სხვა არაფერია, თუ არა თავად იმ ნაწილთაგან გამომდინარე; იგი არ 

არის ჩემს მიერ ამ ნაწილებისთვის მოფიქრებული რამ, არამედ ის, რაიც მათ ეკუთვნის 

არსებითად და, მაშასადამე, რაიც მუდამ უნდა სახეზე იყოს ამ ნაწილთა არსებობისას“. 

(შტაინერი,2006, 216) 
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ამასთანავე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ „ლოგიკაში არაფერია შემთხვევითი: თუ საგანი 

შეიძლება გამოჩნდეს რომელიმე მოვლენაში, მაშინ ამ მოვლენის შესაძლებლობა უკვე დევს 

მასში“( Витгенштейн,1994,5) ამიტომ უნდა ვეცადოთ, რომ ნებისმიერი მოქმედების, როგორც 

მოძრაობის (ბახტინი) შესაძლო მოტივაციები  აიხსნას. 

პოემის ანალიზისას მხედველობაშია მიღებული კომპოზიციის პრინციპი, რადგან ფორმა არ 

თამაშობს გარსის როლს, რომელშიც ჩადებულია შრომა.. როცა ვსაუბრობთ, რა წესრიგით და 

ნაწილთა რა განლაგებით არის იგი მიწოდებული მკითხველზე, -ჩვენ უკვე საქმე გვაქვს  

ფორმასთან. (выгодский,1988) განლაგება იგივე ნიშანია და მისი გაუთვალისწინებლობა არ 

შეიძლება. მაგალითად: პოემა „გამზრდელი“ ოთხი თავისაგან  შედგება. პირველი თავი 

ბათუს დახასიათებით იწყება, ხოლო მეოთრე ჰაჯი–უსუბის პორტრეტის აღწერით. 

დახასიათება იმდენად დომინირებულია ორივე შემთხვევაში, რომ ავტორი გვაძლევს 

შედარებითი ანალიზის საფუძველს. მხატვრულ სახეთა შეპირისპირება სიმბოლური, 

შეფარვითი, ქვეტექსტური ხატვის ფორმითაც შეიძლება, მაგრამ ამ შემთხვევაში იგი თითქოს 

ზედაპირზე დევს და პროვოცირებულია და ავტორის მიერ.  

თავიდანვე უნდა ითქვას, რომ ბათუს, როგორც პერსონაჟის, შემოყვანას ნაწარმოებში, მის 

გაცნობას ავტორი მთელ პირველ თავს უთმობს, რომელიც თვრამეტ სტროფს შეიცავს, ხოლო 

ფაჯი–უსუბის, მწერლის მთავარი იდეის მატარებელი პერსონაჟის (როგორც აღიარებულია 

კრიტიკაში) მეოთხე თავის მეოთხედი, ანუ ოთხი სტროფი ეთმობა. მართალია, რაოდენობა არ 

განსაზღვრავს შინაარსსა და ხარისხს, მაგრამ მხედველობაში მისაღებია შემდეგი: თუ პირველ 

შემთხვევაში მწერალი არ ზოგავს მთელ თავის მხატვრულ შესაძლებლობებს, მეორეში უფრო 

„ძუნწია“ და,შეიძლება ითქვას, ცოტა ზედაპირულიც–გამზრდელის პორტრეტის მხოლოდ 

გარეგნული მხარის რამდენიმე შტრიხის დახატვით კმაყოფილდება.  

მსგავსება ამ ორ პერსონაჟს შორის მცირეა: როგორც ბათუ, ჰაჯი–უსუბიც „ არც სიმდიდრით, 

არც ქონებით“ არ გამოირჩევა. თუმცა ამ მსგავსებაშიც განსხვავება გვაქვს–თუ ბათუს 

სიმდიდრის არქონა შეგნებული უარყოფაა „რთულ ცხოვრებისა“ და ბედნიერებისა და 

ნეტარების მიღწევის საშუალება, გამზრდელის შემთხვევაში იგი უქონლობაა, რომელიც 

საზოგადოებაში უბრალოდ ჭკუისა და გონების პრიმატს გამოხატავს. ამდენად, სოციალურ 

და მორალურ ფარგლებს არ სცილდება. 

სიმდიდრის გარდა, ჰაჯი–უსუბი „არც გვარით, არც ვაჟკაცობით“ არ არის ცნობილი. ამ 

რაინდული თვისების უარყოფა აფერმკრთალებს გამზრდელის სახეს. მაშინ, როცა ბათუს 

ვაჟკაცობა, როგორც რაინდის ერთ–ერთი აუცილებელი თვისება, გამოკვეთილია პოემაში, 
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„კარგი თოფი, კარგი ხმალი, კარგი ცხენი და ნაბადი“); საინტერესოა, რომ პერსონაჟები არ 

ეკუთვნიან მაღალ სოციალურ ფენას. მიუხედავად მისი სოციალური წარმომავლობისა, 

ბათუს მხატვრული სახის დახასიათებისას ადგილ–სამყოფელის აღწერით პოეტი ისეთ 

პირობას ქმნის, რომ თვითონვე კითხულობს ამაღლებული ტონით: „ ამ შორეულ ფაცხა–

მღვიმეს, ვინ ჰპატრონობს, ვისი არის?“ და ასევე ამაღლებული ემოციით გვამცნობს–„ერთი 

ვინმე ახალგაზრდა აფხაზია ამ მთის შვილი“. ამაყი მთის შვილობა ჯანსაღი, ამაღლებული 

თვისებების განცდასა და გაძლიერებას ემსახურება. აღმზრდელთან მიმართებაში კი 

მწერალი არ ცდილობს ანალოგიური შთაბეჭდილების მოხდენას ჩვენზე. კონტრასტის 

პრინციპი გამოკვეთილ სახეს ღებულობს შემდეგი ანალოგიის დროს: თუ ბათუ „ცის 

მახლობლად“ იმყოფება, გამზრდელი ჩვეულებრივ ტრადიციულ ყოფაში ტრიალებს და მისი 

გამორჩეულობა სოციალურ ფუნქციას არ სცილდება. 

მრავალი ასეთი შედარება–შპირისპირების შედეგად კეთდება დასკვნა: ბათუ განასახიერებს 

ზეციურ, ამაღლებულ ზნეობრივ–ეთიკურ, გნებავთ, ესთეტიკურ ბუნებას, ხოლო ჰაჯი–

უსუბი მიწიერ–სოციალურს. აქედან გამომდინარე, ბათუს „პორტრეტ–ლაიტმოტივში“ 

ძირითად ნიშანს წარმოადგენს „ზეციური ჰარმონიულობა“, ხოლო ჰაჯი–უსუბისას–„ჭკუა და 

გონება“. ბათუ წარმოჩნდება სრულყოფილ პიროვნებად. სრული კი არისტოტელეს 

განმარტებით ეწოდება იმას, რასაც არაფერი არ აკლია თავისი გვარის ბუნებიდან. ამდენად, 

მწერლის საზოგადოებრივ და ესთეტიკურ იდეალებს „გამზრდელში“ განასახიერებს ბათუ. 

იგი გვევლინება მთავარ დადებით გმირად.  

სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი წინაპირობებიდან გამომდინარე, ბათუ მოევლინა მეორე 

„გამზრდელად“ საფარ–ბეგს, რომელშიც ჭეშმარიტი გარდატეხა მოახდინა და იგი მონანიე და 

ფერნაცვალი გაუშვა ჰაჯი–უსუბთან.  აკაკი პოემაში ამბობს, რომ „მაგრამ მარტო წვრთნა რას 

უზამს, თუ ბუნებამც არ უშველა“. მკვლევარი ლადო მინაშვილი ამბობს, „საფარის 

ბუნებრივმა მონაცემებმა ხელი არ შეუწყო აღზრდის პროცესის სრულად განხორციელებას. 

ბუნებრივია, რომ იგი არც აგებს პასუხს საფარის დანაშაულზე...მაგრამ პასუხს მაინც მისგან 

მოელიან“ (მინაშვილი,2003,165–6). ჩნდება კითხვა:  როგორ უშველა ბათუმ? ამის პასუხი კი 

ბათუს ღვთაებრივი ბუნებაა, რომლის უპირატესობაზე მწერალი იმ სიმბოლური სახეებით 

გვესაუბრება, რომელიც პოემის შესავალში იყო ნაჩვენები და შემდეგ გამართლებული  

პერსონაჟის მოქმედებით. არისტოტელეს მიხედვით ბათუ არის „ცოდნა თავის თავისთვის“, 

რომელიც აღემატება ცოდნას სხვისთვის. მისტიკოსთა განმარტებით, იგი არის არა ცოდნის 

მატარებელი, არამედ თვითონაა ცოდნა. 
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პოემა „გამზრდელის“ პრობლემატურ საკითხს წარმოადგენს გამზრდელის 

თვითმკვლელობის მოტივი. მკვლევარები ძირითადად გამზრდელის პასუხიმგებლობის 

გრძნობის მაღალ დონეზე მიუთითებენ. თუმცა, მოცემული ანალიზი აჩვენებს ამგვარი 

დასკვნების  სუბიექტურ ხასიათს. კვლევებში არ იყო ყურადღება გამახვილებული პოემის 

ბოლო ეპიზოდში გამზრდელის სიტყვებსა თუ საქციელებზე, რომელიც ძალიან საინტერესო 

ნიშნებად გვევლინებიან, რადგან, როგორც პირსი ამბობს, არ არის ისეთი შეგრძნებები, 

რომელიც არ იქნება ასევე რეპრეზენტაცია, რაღაცის პრედიკატი, წინარე შეგრძნებების 

ლოგიკით განპირობებული. ადამიანი თუ განიცდის რაიმე გრძნობას, ის ფიქრობს რაღაცაზე. 

არ არის ადამიანის ცნობიერების არც ერთი ელემენტი, რომელსაც არ ქონდეს რაიმე 

გამოხატულება სიტყვასთან; ამის მიზეზი ნათელია. ის მდგომარეობს იმაში, რომ სიტყვა ან 

ნიშანი, რომელსაც იყენებს ადამიანი, არის თვით ეს ადამიანი. რამდენადაც ფაქტია, რომ 

ყველა აზრი არის ნიშანი, იკვეთება უფრო ღრმა მოტივაციები გამზრდელის 

გადაწყვეტილებისა – მონანიე საფარის დანახვამ გამზრდელი დაარწმუნა, რომ „ბუნება არ 

იყო დამნაშავე“. ფაქტიურად გამზრდელს გამოაცალეს ის საყრდენი, რომელიც მისი 

არსებობის ძირითად აზრს შეადგენდა.  

ეგზისტენციალისტები ადასტურებენ იმ ფაქტს, რომ ჭეშმარიტი არსებობა გულისხმობს 

ადამიანის მიერ „საკუთარი თავის შექმნას” და შემდეგ მის მიერ შექმნილი იდენტობით 

ცხოვრებას. ჭეშმარიტება არის მხოლოდ ის, რასაც ადამიანი საკუთარი ნებით ქმნის და რის 

მიხედვითაც მოქმედებს, და არა ვინმეს კარნახით. გამზრდელს აღარ შეეძლო „შექმნილი 

იდენტობით“ ცხოვრება, რომელიც გაუქარწყლეს, და აღარც „ სხვისი კარნახით“ ცხოვრება. 

იგი სასოწარკვეთასა და უიმედობაში ჩავარდა. სასოწარკვეთილება ეგზისტენციალიზმში 

ნიშნავს იმედის დაკარგვას. თუ ადამიანს არ გააჩნია რაიმე სხვა იდენტობა, რათა მას 

დაეყრდნოს და გამოხატოს თავისი თავი. ადამიანის იდენტურობა დამოკიდებულია 

მახასიათებლებზე, რომელიც შეიძლება დაინგრეს. გამზრდელი გრძნობს, რომ უძლურია 

საკუთარი ყოფნის განსაზღვრაში. მას იდენტურობის საყრდენი გამოაცალეს. ამდენად, მას 

გამოსავალი არ ქონდა. ჰქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ „დაენახა“ ბათუ, მაგრამ მან ეს შანსი 

გაუშვა, რადგან სოციალურმა „ეგომ“ არ მისცა მას ამის საშუალება. 

 

თავი მეოთხე. მახატვრულ სახე–სიმბოლოთა შრე აკაკი წერეთლის პოემებში 

ამ თავში რამდენიმე პოემის მაგალითზე ნაჩვენებია აკაკის მიერ გამოყენებული სახე–

სიმბოლოების მხატვრული ფუნქცია და კეთდება დასკვნები, რომ ამ მიმართებით აშკარად 
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შეინიშნება „სქემატიზმი“. ერთნაირი მდგომარეობისა თუ გარემოების აღწერისას აკაკი მსგავს 

მხატვრულ სახე–სიმბოლოებს მიმართავს, რაც შესაბამისად აქვეითებს მხატვრულ 

ღირებულებას. ყოველ შემთხვევაში, ხერხი აშკარად სწორხაზოვანია. ეს თავისებური მარტივი 

„არქეტიპია“ იმ პოეტური საშუალებებისა, რომელიც შემდეგ განვითარებული სახით 

შეგვხვდება აკაკის  პოემებში  და საეთოდ მის პოეტურ შმოქმედებაში(ასათიანი). 

  

  აკაკისათვისათვის ასევე უცხოა მოვლენის გამომწვევი პირობების ილიასეული მიზეზ–

შედეგობრივი ძიება.(მაგ. „აჩრდილი“, „გლახის ნაამბობი“, „ოთარაანთ ქვრივი“ და სხვ.); ან 

გურამიშვილისეული მიდგომა საკითხისადმი და ბოროტების საწყისის ძიება სუბიექტურ და 

ობიექტურ გარემოში. 

კვლევაში მოყვანილი მაგალითების  მიხედვით შეიძლება დავასკვნათ აკაკისეული უბრალო 

და, ამავე დროს, ღრმა ფილოსოფიური კონცეფცია: სიბნელე არის სინათლის არქონა, ანუ 

ბოროტება სიკეთის არქონაა. 

აკაკი თვლის, რომ თუ არის ერთი, არ არის მეორე. ორივე ძალის თანაარსებობა 

შეუძლებელია. აკაკი შორს დგას იმ ფილოსოფიური თეზისაგან, რომ სიკეთეში არსებობს 

ბოროტება და პირიქით. ამიტომ მასთან კონტრასტი მკვეთრია. ეს ვლინდება როგორც სახე–

სიმბოლოებში, ასევე პერსონაჟებშიც, რომლებით ერთმნიშვნელოვნად ან სიკეთეს 

განასახიერებენ, ან ბოროტებას. 

 აკაკის გამოყენებული აქვს მარტივი სახე–სიმბოლოები.  ეს უბრალოება სამოციანელთა 

იდეურობიდან გამომდინარეობდა, რაც აღსაქმელი მასალის მეტ სიცხადეს გულისხმობდა. 

ამიტომ ისინი ხალხურ სტილს მიმართავდნენ ძირითადად. უბრალოება აქ დაპირობებულია 

მისი იდეურობით, რაც „ მკითხველთან დაუძაბავისა და უშუალო მიმართების დამყარებაში 

მდგომარეობს. ეს საერთოდ არის დამახასიათებელი აკაკისათვის“(კიკნაძე,1978,313). ამიტომ 

აკაკის პოემებში „ისეთ სახეებს ვხვდებით, რომელთაც აშკარად ახასიათებთ მისაწვდომობა. 

ყოველი ადამიანი ადვილად მისაწვდომად თვლის მას, როგორც ხატს“ (კიკნაძე,იქვე). ეს 

ხატები მარტივად წაკითხვადია, რადგან „აზრი შეიძლება გამოვსახოთ წინადადებაში ისე, 

რომ ნიშან–წინადადებათა ელემენტები შეესაბამებოდნენ გააზრებულ ობიექტებს. ასეთ 

ელემენტებს მე „მარტივ ნიშნებს“ ვუწოდებ“ (Витгенштейн,1994,12). ეხება რა მეცხრამეტე 

საუკუნის ხელოვნებას, ორტეგა ი გასეტი ამბობს: „რატომ იყო მეცხრამეტე საუკუნის 

ხელოვნება ესოდენ პოპულარული: მას იმნაირი პროპოზიციით გაზავებულს სთავაზობდნენ 

მასას, რომ უკვე ხელოვნება კი აღარ იყო, არამედ ცხოვრების ნაწილი“ (გასეტი,1992,190). 
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აკაკის შემოქმედებაში „მარტივი“ სახე–სიმბოლოები იდეის მეტი სიცხადის ნიშნითაა 

აღბეჭდილი. სწორედ ეს მეთოდი არის ის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მხარე აკაკის 

შემოქმედებაში, რომელსაც სისტემაში მოჰყავს აკაკის პოემების მხატვრული სახე–

სიმბოლოები. 

 

თავი მეხუთე.  ფსიქოლოგიური და ეგზისტენციალისტური თემები აკაკი წერეთლის 

  შემოქმედებაში  

      ლიტერატურული ფსიქოლოგიზმის საკითხი ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო 

პრობლემაა. ქართულ ლიტერატურულ კრიტიკას ყურადღების მიღმა რჩებოდა მე–19 

საუკუნის ჩვენი მწერლობისათვის  ესოდენ ღირებული თემა. ცაკეული გამოკვლევები ამ 

საკითხის გარშემო მკრთალად წარმოაჩენენ ამ პრობლემას და მას ეპიზოდურ ხასიათს 

აძლევენ. რა თქმა უნდა, ეს საკითხი სერიოზული კვლევის საგანია და მისი მოცემული 

ფორმატის ერთ თავში განხილვა შეუძლებელია, მაგრამ ნაჩვენებია ის მიმართულებები და 

სიღრმეები, რომელიც ახასიათებდა ამ პერიოდის ქართულ მწერლობას. კონკრეტულად, 

მიმოხილულია აკაკი წერეთლის შემოქმედების მაგალითებზე და კეთდება რამდენიმე 

პარალელი როგორც ქართულ, ასევე უცხოურ ლიტერატურასთანაც. 

შესავალში მიმოვიხილავთ ფსიქოლოგიზმის არსს და მის მნიშვნელობას და აღვნიშნავთ, რომ 

ფსიქოლოგიზმს ლიტერატურის აუცილებელ შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევენ, მას შეუძლია 

გახსნას ადამიანის ხასიათი და მისი მოქმედების მოტივაციები. „ ნებისმიერ მხატვრულ 

ნაწარმოებში მწერალი ასე თუ ისე ესაუბრება მკითხველს ადამიანის გრძნობებსა თუ 

განცდებზე. მაგრამ ადამიანის შინაგან სამყაროში შეღწევის დონე არის სხვადასხვა. მწერალს 

შეუძლია მხოლოდ დააფიქსიროს პერსონაჟის რომელიმე განცდა, გრძნობა, ისე, რომ არ 

გვაჩვენოს სიღმე, ამ გრძნობის აჩრდილი, ან გამომწვევი მოტივები. პერსონაჟის  გრძნობების 

ასეთი გამოსახვა არ შეიძლება მივიჩნიოთ ფსიქოლოგიურ ანალიზად. გმირის სულიერ 

სამყაროში ღრმად შეღწევას, დაწვრილებით აღწერას, მისი სულის სხავდასხვა 

მდგომარეობებზე  ყურადღების გამახვილებასა და ნიუანსების ასახვას ეწოდება  

ლიტერატურაში ფსიქოლოგიური ანალიზი. 

    ტერმინი „ფსიქოლოგიზმის“ ორიგვარი გაგება არსებობს. ფართო გაგებით ამ ტერმინის 

ქვეშ იგულისხმება ლიტერატურისა და ხელოვნების მიერ ადამიანის ცხოვრების ასახვისა და 

ხასიათების შექმნის  საერთო თავისებურებები და საშუალებები. ასეთი მიდგომის 
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შემთხვევაში ფსიქოლოგიზმი დამახასიათებელი იქნება ნებისმიერი ლიტერატურული 

ნაწარმოებისათვის. ვიწრო გაგებით კი ფსიქოლოგიზმი გაიგება როგორც ლიტერატურის 

განსაკუთრებული თვისებები, რომელიც დამახასიათებელია ცალკეული ნაწარმოებისათვის. 

ასეთი მიდგომის შემთხვევაში ფსიქოლოგიზმი გვევლინება განსაკუთრებულ მეთოდად, 

ფორმად, რომელსაც შეუძლია რეალურად და ცოცხლად ასახოს პერსონაჟის სულიერი 

განცდები. ესინის სიტყვებით, „ ფსიქოლოგიზმი – ეს არის განსაზღვრული მხატვრული 

ფორმა, რომელთანაც დგას და რომელშიც აისახება მხატვრული აზრი, იდეურ–ემოციური 

შინაარსი“. 

     ფსიქოლოგიზმის განვითარების ახალი ეტაპი   იწყება მე–19 საუკუნეში და 

განსაკუთრებით მის მეორე ნახევარში, რომელიც უკავშირდება რეალიზმის განვითარებას. 

რეალიზმი იმიტომაც არის რეალიზმი, რომ იგი ეცდება ობიექტური სამყარო წარმოაჩინოს 

ობიექტურად, რაც მოითხოვს ზოგადად სამყაროს სწორ ხედვას, გარე თუ ადამიანის შინაგან 

სამყაროში მიმდინარე მოვლენების ანალიზს და მიზეზ–შედეგობრიობის ფილოსოფიურ 

ჭვრეტას, მოქმედების, ანუ ბახტინისეულად, „ქცევის“ მოტივაციათა აღმოჩენას. ყოველივე 

ამან მოითხოვა და გააძლიერა ლიტერატურაში ფსიქოლოგიურ–გამომსახველობითი 

მეთოდი. ფსიქოლოგიური პროცესებისა და მდგომარეობის დეტალიზაცია, გამოწვლილვითი 

და ზუსტი ფიქსაცია.   

     რეალიზმი, ზემოხსენებული პრინციპებიდან გამომდინარე, „იძულებული“ იყო 

ნებისმიერი საკითხის განხილვისას ადამიანი დაენახა როგორც პიროვნება და არა მხოლოდ 

რაიმე გარკვეული იდეისა თუ პრობლემის „რიგითი წევრი“; დაენახა მისი განცდა, ტკივილი 

ამ საკითხებთან მიმართებაში; ამოეხსნა მისი შეფასების, მიღება–მიუღებლობის მოტივაციები 

და მისი გავლენა მოცემულ მოვლენებზე. „ამ ტენდენციების გაძლიერებამ დადებითი 

ზეგავლენა იქონია ფსიქოლოგიზმის განვითარებაზე. გაიზარდა პიროვნების როლი და მისი 

იდეურ–მორალური პასუხისმგებლობა;    მე–19 საუკუნის მეორე ნახევრის ქართულ 

ლიტერატურაში ფსიქოლოგიზმი ერთ–ერთ ძირითად თემად იქცა. ეროვნული და 

სოციალური პრობლემატიკის ერთად, სადაც მთავარი ყურადღება ეთმობოდა იდეურ და 

თემატურ მხარეს, ლიტერატურაში უკვე ასახვის საგნად იქცა ინდივიდის  შინაგანი სამყაროს 

არწერა და გამოკვლევა. ლიტერატურის ცენტრში აღმოჩნდა პიროვნება არა როგორც 

სოციალური, საზოგადოებრივი ერთეული, არამედ როგორც დამოუკიდებელი 

მსოფლმხედველობისა და შინაარსის მატარებელი ინდივიდი. 

აღნიშნული პერიოდის ლიტერატურა ყურადღებას აქცევს იმას, რომ ძირითადი პრობლემა  

ადამიანშია. მაგალითისთვის შეიძლება ვთქვათ, რომ ლიტერატურისთვის აღარ იყო 



 

26 
 

საკმარისი მოვლენების გარეგნული შეფასების მიცემა: ლადო მინაშვილი წერს, რომ „ილია 

ჭავჭავაძე „აჩრდილში“ იმას ცხადყოფს, რომ საზოგადოდ ბატონყმობაა უვარგისი და 

მიუღებელი წყობა, იგი უჩვენებს, რომ ცალკეული ბატონის თვისებები კი არაა არსებითი, 

არამედ თვით სისტემის ხასიათი. თვით ბატონყმური წყობაა საფუძველშივე დასაგმობი, 

რადგან იგი ხელს უწყობს, ბადებს შეუბრალებლობას, მონობას, ადამიანის ძარცვა–გლეჯას, 

გაყიდვას“ (მინაშვილი,2003, 216). ეს, რა თქმა უნდა, მართალია, ოღონდ, აღნიშნული 

პერიოდის ლიტერატურა სოციალური საკითხის მხოლოდ ფორმის დანახვითა და ანალიზით 

არ კმაყოფილდება. რადგან იგი იწყებს იმის გარკვევას, ამ ფონის შექმნაში როგორია 

ადამიანის, თუნდაც ჩაგრულის წვლილი. საკითხი, ჩვენი აზრით, ისმის ასე: თვით 

ბატონყმობა ზეციდან არ ჩამოვარდნილა. იგი ადამიანის სულიერი და ფიზიკური 

მოღვეწეობის შედეგად აღმოცენებული გარემოა. ამდენად, რაღაც დოზით „დამნაშავე“ ყველაა 

და ვინ რომელ ფენაში აღმოჩნდა, ეს სხვა საკითხია. ამ დროს ლიტერატურას ისიც 

აინტერესებს, მჩაგვრელი თუ ჩაგრული რამდენად არიან თავისუფალი 

პასუხისმგებლობისაგან, და საერთოდ, სად გადის ეს ზღვარი? საკითხი პიროვნების 

პრობლემასთან რომ მიდის, ეს ცხადი გახდა ლიტერატურისათვის. ამიტომაც ილია 

„ადამიანთა მორალურ ამაღლებასა და გარდაქმნაში ეძიებს გამოსავალს“. (მინაშვილი). 

შემდეგ ნაშრომში აღნიშნულია რამდენიმე ფსიქოლოგიური ნიუანსი და სიღრმე, რომელსაც 

შეეხო მე–19 საუკუნის ქართული ლიტერატურა.    

მოცემული ფორმატის საშუალებიდან გამომდინარე მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს:        

ერთ–ერთ ფლიქოლოგიურ  საკითხს  წარმოადგენს   ის,  რომ  ადამიანის  გონება  ცდილობს 

ყოველთვის დანაშაულის სხვაზე გადაბრალებას. ბიბლიაში ადამისა და ევას შეცოდება 

გველს უკავშირდება. ღმერთმა მათ აუკრძლა ხე ცნობადის ნაყოფის ჭამა. მათთვის ეს 

აკრძალვა იდეა ფიქსად იქცა. გონებაში ჩაიბეჭდა ვაშლის ნაყოფი, რომელიც მათ აღარ 

ასვენებდა. აკრძალვას ცდუნება მოჰყვა. ასეთია ტვინის მოქმედება . მაგრამ მას სხვა ოინიც 

გააჩნია: ის თქვენ გაცდუნებთ, მაგრამ პასუხისმგებლობას ყოველთვის სხვას აკისრებს. 

 ადამმა და ევამ თვითონ აცდუნეს საკუთარი თავი და ყველაფერი სხვას დააბრალეს. ისტორია 

გვაუწყებს, რომ ისინი ეშმაკმა აცდუნა. ეს იყო ადამისა და ევას გამოცდა- სწამდათ თუ არა 

ღმერთი. მაგრამ გონებამ დაიყოლია ისინი. სწორედ მათი ტვინია „ეშმაკი“. ეშმაკი ადამსა და 

ევას გველის სახით მოევლინა. გველი მზაკვრობის უძველესი სიმბოლოა. ეს არის ტვინი- 

ყველაზე ცბიერი რამ. ევამ პასუხისმგებლობა ეშმაკს  დააკისრა. ადამმა კი ევას.  
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    ეს მოსდის საფარ ბეგსაც, აკაკი წერეთლის პოემაში „გამზრდელი“. იგი ცდილობს ეშმაკს 

გადააბრალოს თავისი შეცოდება: 

                                         „ძლივს წარმოთქვა: „მართალი ხარ!... 

                                           აღარა მაქვს მე სათქმელი!... 

                                           შემაცდინა თვით ეშმაკმა 

                                           და დამრია ცოდვის ხელი!...“ 

                                                                                    (წერეთელი,1989,298) 

 მანამდე იგი არ ფიქრობდა, რომ იგი ეშმაკმა შეაცდინა. აქ აკაკი არაჩვეულებრივ 

ფსიქოლოგიურ წვდომას ამჟღავნებს. სანამ საფარს იმედი აქვს სიტუაციიდან „გამოძვრომის“, 

ანუ სანამ გონება აქტიურად „მუშაობს“ და აქვს შანსები იმისა, რომ შერჩეს დანაშაული, მას არ 

ეუფლება სინანული. ის, რომ საფარ–ბეგი ცდილობს პრობლემის გარეთ გატანას და „ 

არარსებულ“ სხვაზე გადაბრალებას, ეს გონების „ ეშმაკობაა“, რომელიც თავის გადარჩენის 

ინსტიქტიდან მოდის. სანამ ამას არ აღიარებს, „ბრძოლა არ დასრულდება“ (ანტონი). მაგრამ 

ადამიანს უჭირს ამის გაცნობიერება. ბათუმ, როგორც სრულყოფილმა ადამიანმა, იცის ეს და 

არ აძლევს საფარ–ბეგს საკუთარი თავიდან გაქცევის საშუალებს. ბათუ გზას უჭრის მას  და 

შინაგანში ღრმად ჩახედვისა და დანაშაულის გაცნობიერების შესაძლებლობას უქმნის. 

    - შემდეგი ფსიქოლოგიური საკითხი, რომელიც იკვეთება მეცხრამეტე საუკუნის მეორე 

ნახევრის ქართული ლიტერატურის პერსონაჟების ხასიათში, არის ის, რომ  რაიმე 

პრობლემისა და კრიზისის დროს, ანუ, როგორც ეგზისტენციალისტები ამბობენ, „ზღვრულ 

სიტუაციაში“ ვლინდება ადამიანის ჭეშმარიტი არსი, ამოტივტივდება ზედაპირზე 

დაფარული არაცნობიერი, რომელიც ჩვეულებრივ მდგომარეობაში ცნობიერების მიერ არის 

შენიღბული, ან მისთვისაც სრულად გაუგებარი. მოქმედების იმპულსი მოდის 

არაცნობიერიდან, მაგრამ მოქმედების მიზანი გაუგებარი რჩება თვით 

შემსრულებლისთვისაც. ეს ხდება ძირითადად ზღვრულ სიტუაციაში, რადგან ამ დროს 

გონებას არ ეძლევა საშუალება გააზრებისა. იმიტომ, რომ გააზრებისათვის დროა საჭირო. 

აზრი გონების პროდუქტია. გონებას დრო არ აქვს. ამიტომ იგი ეთიშება მიმდინარე პროცესს  

და წინ წამოიწევს გრძნობა, ინტუიცია. ანუ, ადამიანი მოქმედებს სიტუაციის შესაბამისად და 

არა სიტუაციაზე მოსარგებად. მოკლედ, გონება, მისი ნების საწინააღმდეგოდ, იძულებით 

ადგილს უთმობს გულს.       აკაკი წერეთელი პერსონაჟს, საფარ–ბეგს, სიკვდილ–სიცოცხლის 
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პრობლემის წინაშე დააყენებს, აგდებს მას „ზღვრულ სიტუაციაში“, რომელშიც ვლინდება 

ადამიანის ჭეშმარიტი არსი. 

აკაკი წერეთელი ხშირად იყენებს არაპირდაპირი ფსიქოლოგიზმის პრინციპს, რადგან 

მწერალი მეტყველების, ანუ დიალოგის მეშვეობით გამოხატავს, გვაგრძნობინებს ქცევის 

თავისებურებებს – მიმიკას, გმირის გარეგნობას. ეს არაპირდაპირი ფსიქოლოგიზმია, 

რამდენადაც გმირის შინაგანი სამყარო ნაჩვენებია არა უშუალოდ, არამედ გარეგანი 

სიმპტომების მეშვეობით, რომელიც შეიძლება ყოველთვის არ იყოს ერთნაირად 

ინტერპრეტირებული. ეს კარგად იკვეთება შემდეგ ეპიზოდში:     საფარ–ბეგი სიკვდილის 

წინაშე დადგა. ჩაიშალა მისი იმედი, რომ „არაფერი გაუგია“ და გეგმა, რომ იგი 

„გამოძვრებოდა“ სიტუაციიდან. რადგან ბათუსთვის ყველაფერი ცხადი იყო, რა რჩებოდა 

საფარ–ბეგის (ანუ სოციუმის) ლოგიკით – მხოლოდ სიკვდილი. ასეთი საქციელის პატიება 

შეუძლებელი იყო. ამას თვითონ საფარ–ბეგი ასაბუთებს: 

                          „გაიფიქრა: „ მადლობა ღმერთს! 

                           არაფერი შეუტყვია, 

                           თვარა გულ–მკერდს გამიხვეტდა 

                           ხანჯლის წვერი და ან ტყვია!“ 

დანაშაული რომ სოციალური მორალით უპატიებელია, ამას ბათუც ადასტურებს: 

                         „– საფარ–ბეგო! პირშავობა 

                          შენი ვიცი, შემიტყვია!.. 

                           და დღეიდან ჩვენ ორს შუა 

                           მოციქული არის ტყვია!“ 

  ჩვენ მხოლოდ პერსონაჟთა დიალოგი გვესმის, მაგრამ აკაკი აღწევს იმ ექსპრესიულობას, 

რომ  ვხედავთ მათ მოძრაობას, ჟესტს, მიმიკას.  

   უნდა აღინიშნოს, რომ მე–19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში კლასიკოსებთან 

მხატვრული სახის გამომსახველობითი ფორმები, და კერძოდ, ფსიქოლოგიზმი იმ დონეს 

აღწევს, რომ ერთი დეტალის აღწერით მთელი მხატვრული სახე–სისტემის გამოსახვა 

ხერხდება.  
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აკაკისთან თითოეული დეტალი ღრმა ფსიქოლოგიური შინაარსის შემცველია.  მაგალითად:      

იმ დროს, როდესაც საფარ–ბეგის დანაშაული სიკვდილს იმსახურებდა, რასაც ორივე 

პერსონაჟი აღიარებს, ბათუ შენდობის შემდეგ კიდევ სამსახურს უწევს ძუძუმტეს – 

მიახლოება და ლაფშას  ხელში მიცემა, ჩაბარება ის უშუალო კონტაქტია, უშუალო განცდაა, 

რამაც საფარ–ბეგი „გაანადგურა“ საბოლოოდ, ანუ „მოკლა“ ძველი საფარ–ბეგი. თუ აქამდე 

საფარ–ბეგი ახერხებდა რაღაცის თქმას, ანუ „აქტიურობდა გონება“ გარკვეულწილად, ეხლა 

საბოლოოდ დადუმდა. გენიალურ ფსიქოლოგიურ წვდომას ახერხებს აკაკი. ძუძუმტეებსა და 

ეხლა მტრებს შორის დაშორება გულიწყრომით, „მუქარით“ არ მომხდარა. გაშორება 

სამსახურის ბოლომდე აღსრულებით დაამთავრებინა მწერალმა, რომელიც უდიდესი 

ზემოქმედების ძალის მქონე ჟესტი იყო საფარ–ბეგისთვის და ბათუს ალოგიკური საქციელის 

ამ ბოლო აკორდმა სულ დაადუმა  იგი. ეს იყო ის „მოძრაობა“, რაც ლოგიკას, კითხვა– პასუხს 

არ ექვენდებარებოდა. ის უკვე არ იყო გონების და ლოგიკის სფერო. იგი განცდისა და სულ 

სხვა შეგრძნებების სამყარო იყო. აკაკი მხატვრულად ხსნის იმ ფილოსოფიურ ჭეშმარიტებას, 

რომ ირაციონალური და ალოგიკური ქმნის განსხვავებულობას და დაფიქრების საშუალებას 

და მას ასაბუთებს ფსიქოლოგიური ნიუანსების წვდომით. იგი ამბობს, რომ ყოველ შედეგს, 

რომელიც მხატვრული თვალსაზრისით პერსონაჟის მოქმედებაა,  აქვს მისი წარმომშობი 

დაფარული მოტივაციები, რომელიც ხშირად არაცნობიერია. ისინი არ არიან გამოკვეთილნი, 

მაგრამ, როგორც დევიდ იუმი ამბობს: „ჩვენ უაღრესი გულმოდგინებითაც ვერასოდეს ვერ 

აღმოვაჩენთ რაიმეს, გარდა იმისა, რომ ერთი ხდომილება მოსდევს მეორეს; ამასთან, ჩვენ არ 

შეგვწევს ძალა, ვწვდეთ რაიმე ძალას, რომლითაც მოქმედებს მიზეზი,ან კავშირს მასა და მის 

ნაგულიხმევ მოქმედებას შორის....ერთი მოვლენა მოსდევს მეორეს, მაგრამ ჩვენ ვერასოდეს 

ვერ ვამჩნევთ, რაიმე კავშირს მათ შორის. ისინი, თითქოს, თანაარსებულნი არიან, მაგრამ 

არასოდეს– შეკავშირებულნი“ (იუმი,1992,78).   

საინტერესოა ის ფსიქოლოგიური დატვირთვის მქონე, რომელსაც მიმართავს აკაკი–ეს არის 

ლიტერატურული დროის გამოყენების პრინციპი. ეს ეხება სხვადასხვა ნაწარმოებს, როგორც 

პროზაში, ასევე პოემებში. პერსონაჟთა სულიერი ფერიცვალება ვლინდება ძირითადად 

დიალოგის დროს, რომელიც მათ შეხვედრასა და საუბარს გულისხმობს. პერსონაჟებს 

გააზრების დრო აქვთ, მაგრამ კაკი ლიტერატურულ დროს იყენებს და ამიტომ უცაბედი 

გამოდის მათი შეხვედრა. ფაქტობრივი მოცემულობიდან გამომდინარე, გარკვეული დრო 

გასულია, მაგრამ არ არის ნაჩვენები გმირთა სულიერი კრიზისი, მათი განცდები ამ დროის 

შუალედში. ჩვენ მხოლოდ შედეგს ვხედავთ. ეს ეპიზოდი დიალოგია ( ინტერტექსტუალობა, 

ბახტინის მიხედვით) ვაჟა–ფშაველას შემოქმედებასთან, კონკრეტულად, პოემასთან 

„სტუმარ–მასპინძელი“, სადაც მთავარი პერსონაჟის, ჯოყოლას „სცენიდან გაყვანის შემდეგ“ 
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დიდი დრო გადის, სანამ ის ხელმეორედ გამოჩნდება პოემის ბოლოს და ჩვენ მას ვხედავთ 

აბსოლუტურად სხვაგვარ ადამიანს. არაფერია ნათქვამი მის შინაგან განცდებზე, გმირის 

„შინაგან დიალოგზე“. ჩვენ მხოლოდ შედეგს ვხედავთ. „გმირთა დუმილის“ მეშვეობით 

მიმდინარე ღრმა შინაგანი განცდების მკითხველის განცდად ქცევას ეწოდება სწორედ „ღრმა 

ფსიქოლოგიზმი“. ეს  ერთ–ერთი ძლიერი და პერსონაჟის ხატვის საინტერესო მეთოდია, 

რომელსაც აღწევს ქართული რეალისტური ლიტერატურა მეცხრამეტე საუკუნის მეორე 

ნახევარში. აკაკი წერეთელთან კი იგი თავისებური ორიგინალური ფორმით ხორციელდება 

და მისი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ აკაკი პიროვნების შეცვლის მოტივაციების წინასწარ 

ხატვას ნაკლებ ყურადღებას უთმობს, რაც მოულოდნელობის ეფექტით არის დაპირობებული 

და ამავე დროს იგი არ ხდება დამაჯერებლობის კლების ხარჯზე.   

აკაკის არ გამორჩენია მხედველობიდან, რომ კრიზისი ადამიანის შინაგან სამყაროში 

შეიძლება დაფიქრებამ, „შინაგანმა დიალოგმა“, მსჯელობამ გამოიწვიოს. სხვაგვარად რომ 

ვთქვათ, არა გარე ფაქტორი იქცევა ადამიანის დაფიქრების, განსჯის და დასკვნის გამოტანის 

მიზეზად, არამედ თვით ადამიანის გონი, შინაგანი ხედვა ხდება დამკვირვებელი და 

შემფასებელი, რაც პიროვნების ფერისცვალების მიზეზი შეიძლება გახდეს.  

ამ პრობლემას ეხება აკაკი წერეთელი პოემაში „გორგასლანი“, რომლის გამორჩეულობა ისაა, 

რომ აკაკიმ კრიზისის მიზეზი და მოტივაცია ახლებურად წარმოაჩინა. ამ მიმართებით აკაკი 

გამორჩეულ მიდგომას იჩენს: თუ გლახას („ნამდვილი ამბავი“), ჯაფარ ჯაფარიძის და 

როსტომ ერისთვის („რაჭის  ერისთავი როსტომ“), მეთოდეს ( ისტორიული ქრონიკა 

„სოლომონ პირველი დიდი იმერეთის მეფე“) მონანიება და ფერიცვალება  დიდი ფიზიკური  

ტრამვის შემდეგ მოხდა; იოსებ კათალიკოსის მონანიება (იგივე ქრონიკიდან) სხვათა 

თანაგრძნობისა და თანაგანცდის გამო ხდება, ხოლო საფარ ბეგისა– ჩადენილი ცოდვის 

გაცნობიერებით. ვახტანგ გორგასალთან ვერცერთ ასეთ წინაპირობას ვერ ვხედავთ. 

მიუხედავად ამისა,  ნაწარმოების მთავარ გმირს მაინც ეწყება სულიერი კრიზისი.  

როგორც მეფე, გორგასალი დიდი უზრუნველყოფით და, ამავე დროს, დიდი 

პასუხისმგებლობის გრძნობით ცხოვრობს. პოეტი ხატავს, რომ მას პრობლემა არ ქონდა არც 

საშინაო და არც საგარეო საქმეების მხრივ. 

შეიძლება გაკეთდეს რამდენიმე დასკვნა:  აკაკისთვის პიროვნების „შინაგან კრიზისს“ იწვევს 

არა მხოლოდ გარე ფაქტორები (ტრაგედია, პიროვნული მარცხი, სხვის მიერ მოხდენილი 

ზეგავლენა), არამედ მატერიალურად უზრუნველყოფილი „სიკეთე–მოყირჭებული “ ყოფაც, 

რაც დაფიქრებისა და შინაგანი კრიზისის, შინაგანი დიალოგის საფუძვლად შეძლება იქცეს, 
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რასაც მოყვება პიროვნების მიერ ახალი ღირებულებების აღმოჩენა. აკაკი წერეთელი 

მხატვრული ასახვით ადასტურებს იმას, რასაც ეგზისტენციალისტები ამბობენ, რომ მხოლოდ 

პირადი განცდების შემთხვევაში, კონკრეტულად კი, ზრუნვაში, შიშში, მოწყენილობაში, 

მიტოვებულობასა და იმედგაცრუებაში იბადება ახალი, რომელსაც ჭეშმარიტი ყოფიერბა 

ქვია. სახარებისეულად, „ხელმეორედ შობა“ ეწოდება მას.   

აკაკი აქაც იმეორებს  იმ მრწამსს, რომ ჭეშმარიტება უბრალოებაშია. ვლინდება 

სახარებისეული პრინციპები, რომელსაც აკაკი არ ღალატობს ამ ნაწარმოებშიც: დამდაბლება, 

სიკეთე, სიყვარული, მიტევება და სინანული არის გზა ჭეშმარიტი ცხოვრებისაკენ. ეს 

დასტურდება ყველა იმ ნაწარმოების მიხედვით, რომელიც „მონანიების პრობლემატიკაში“ 

განვიხილეთ. და სწორედ ეს ის ნიშნებია, რომელიც  ასისტემებს აკაკის შემოქმედების ერთ 

ნაწილს. 

ამდენად, სინანულისა და მონანიების პრობლემა ის თემაა, რომელიც აკაკი წერეთლის 

მწერლური ინტერესის სფეროში მოექცა და მას შესანიშნავი მხატვრული განხორციელება 

მოეძებნა ეპიკურ შემოქმედებაში, რამაც მას სისტემურობის ხასიათი მიანიჭა. 

 

თავი მეექვსე. „წმინდა მხედრების“ მხატვრული სახეთა სისტემა აკაკი წერეთლის     

შემოქმედებაში 

მეცხრამეტე საუკუნეში ქართველი კლასიკოსები, უპირველეს ყოვლისა, ილია და აკაკი, 

ხშირად მიმართავდნენ ისტორიულ წარსულს და მის მნიშვნელოვან ეპიზოდებს მხატვრულ 

სახეებად გარდაქმნიდნენ. მათთვის წარსული რეალურად არსებული სამყარო იყო. 

წარსულის რეალისტური და ობიექტური ანალიზით, მხატვრულ – ესთეტიკურ ფორმაში 

მოქცევით ილია და აკაკი ცდილობდნენ, ქართველ კაცს აღედგინა სულიერი წონასწორობა 

და ებრძოლა უკეთესი მერმისისათვის. 

აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში ძალიან საინტერესოა ისტორიულ პერსონაჟთა 

მხატვრული სახეები და მისი გამოსახვის ფორმები აკაკის შემოქმედებაში. შეიძლება ითქვას, 

რომ აკაკისეული მიდგომა ამ პრობლემასთან იმ საერთო ნიშნებითაა აღბეჭდილი, რომელიც  

გარკვეული სისტემის სახეს ქმნის და რომლის გამოყოფა– დახასიათება აუცილებელ 

საკითხად მიგვაჩნია. ამასთანავე, იგი მნიშვნელოვან ადგილს დაიჭერს აკაკი წერეთლის 

მხატვრულ სახეთა გალერეაში. 



 

32 
 

ისტორიულ გმირთა, ქართველ რაინდთა საქმეების აღწერისას  მათდამი განსაკუთრებული 

პათოსი, ემოციური დამუხტულობა და პოეტის მოწიწება იგრძნობა. ისინი მარტო 

ფიზიკურად სამშობლოს დამცველები არ იყვნენ. აკაკი ქართველ რაინდებს სულიერების, 

ქრისტიანობის დამცველ მხედრებად წარმოგვიდგენს. რწმენა და სამშობლო მათთვის ერთი 

და იგივე იყო. „აკადემიკოსი კ. კეკელიძე ქრისტიანობის დამცველ მებრძოლებს „ წმინდა 

მხედრებს“ უწოდებს. წმინდა მხედრებისათვის სამშობლოს დაცვა მომხვდურთაგან 

ღვთაებრივ საქმედ ითვლებოდა. ისინი ერის ნება–სურვილს უსიტყვოდ ემორჩილებოდნენ. 

აკაკი წერეთელი წმინდა მხედრის მხატვრული სახის სრულყოფისა და 

დამაჯერებლობისათვის შესანიშნავ  მეთოდს მიმართავს: სხვათა შეფასებების 

(სხვათათქმების) მეშვეობით გვიქმნის ზოგად წარმოდგენას პერსონაჟზე, რაც აძლიერებს 

მისდამი ინტერესს. შემდეგ კი გადადის მისი ცხოვრების განვლილი გზის კონკრეტულ 

აღწერაზე და თვითონ მკითხველი აკეთებს დასკვნას და რწმუნდება ადრე მოცემული 

ზოგადი დახასიათების სისწორეში. 

„ქრისტეს მხედრები“ ბრძოლაშიც ქრისტიანული ეთიკისა და რაინდული თვისებების 

დამცველნი იყვნენ.წმინდა რაინდთა სულიერი შფოთი, შეურიგებლობა ბოროტებასთან , 

მათი ჰუმანიზმი წილნაყარია  ღვთაებრივ ბუნებასა და ჰარმონიასთან. 

რაინდებისათვის „თვალად სიტურფეც“ ერთ–ერთი მნისვნელოვანი კომპონენტი იყო. აკაკის 

ხშირად გმირის გარეგანი პორტრეტი არ აქვს  მოცემული, მაგრამ მისი ვაჟკაცური ბუნების, 

სულიერი სიმაღლის ჩვენებით გვიქმნის ჩვენს წარმოსახვაში მშვენიერების განცდას. ეს ის 

მომენტია, რომელზეც ვიდგენშტაინი ამბობს, როდესაც წინადადება სინამდვილეს 

გვიხასიათებს მისი შინაგანი თვისებებით, მაშინ ჩანს მისი გარეგნული მხარეც. 

(Витгенштейн,1994,20) 

სისტემურობის სახეს ქმნის მწერლის ის მიდგომაც, რომ წმინდა მხედრები ცხოვრების 

პირველ ეტაპზე, ანუ საერო მოღვაწეობის დროს, ზებუნებრივი  შესაძლებლობების 

მატარებელი მეომრები იყვნენ. მეორე ეტაპზე კი, საერო საქმის აღსრულების შემდეგ, 

მარტოობაში უკუდგებოდნენ, რათა მარადისობას შერწყმოდნენ. პოემაში ნათქვამია, რომ 

იოანემ: 

 „როცა საქართველო  

ნახა გმირმა დამშვიდებით, 

სხვა მაღალ მთას მიაშურა 
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გალობით და ღვთის დიდებით“ 

წმინდა მხედრებისათვის  პირველი ეტაპის ამქვეყნიური საქმენი აუცილებელი, მაგრამ მაინც 

საწყისი და დაბალი  საფეხური იყო, ვიდრე მეორე. ამიტომ სამშობლოს სამსახურის შემდეგ, 

ისინი სიხარულით მიემართებოდნენ სავანეებში განმარტოებისათვის. „თორნიკე ერისთავში“ 

იოანე აცხადებს: 

„ აწ სხვა მმართებს სამსახური 

და მიმიწევს სხვა ვალიო“ 

აკაკი წერეთელი თავის შემოქმედებაში წმინდა მხედრების ამ ღვაწლს  განსაკუთრებულ 

ყურადღებას უთმობს და პოემა „გორგასლანში“ აღნიშნავს, რომ მათთვის ტრიადა : „ მამული, 

ენა, სარწმუნოება!“ განუყოფელი ერთარსი იყო. მათ კარგად ესმოდათ, რომ „რა ენა წახდეს, 

ერი დაეცეს“; გაცნობიერებული ჰქონდათ, რომ ქვეყნის სამსახური, მისი სიყვარული, 

ღვთაების შემეცნება მის სიღრმისეულ გაცნობიერებაზე იყო დამოკიდებული. ეს კიდევ 

შეუძლებელი იყო მშობლიური ენისა და მისი სიწმინდის გარეშე. 

ამდენად, აკაკი წერეთელი თავის შემოქმედებაში „ წმინდა მხედართა“ მრავალ მხატვრულ 

სახეს გვიხატავს და ეს მხატვრულ სახეთა გალერეა არის ის მნიშვნელოვანი ნაწილი და 

საინტერესო თემა,  რომელიც ამ მიმართებით ასისტემებს მხატვრულ სახეებს მის 

შემოქმედებას. 
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ძირითადი დასკვნები გამოტანილია იმ საკითხების გათვალისწინებით, რომელთა შესახებ 

არის მსჯელობა წარმოდგენილ ნაშრომში. თითოეული თავის მიხედვით გაკეთებულია 

შესაბამისი დასკვნაც. 
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General Descreption of the Thesis 

The Research Topic Actuality 

Georgian classical literature of the nineteenth century has always been a subject of interest among 

the researchers. From the  fictional-aesthetic point of view it was a new step in the history of 

Georgian artistic thinking. The introduction of "Europeanism" in Georgian reality has been a kind of 

reappraisal in literary thinking. It was enriched with both theoretical and artistic forms. In this 

respect, the sixties are great, their appearance in the field of literature and establishment of realism, 

was the determiner of  social-political, cultural and artistic-aesthetic life of Georgia. Realism has put a 

human problem in the foreground. The complex  inner world of human became the object of 

observation, hence, its action, from the literary point of view of  object of "behavior", which often 

does not follow  the forms of  logical thinking, because of  the conscious  and  subconsciousness 

nature existing in human beings. In this regard, discussing  literary  works is a necessary condition for  

understanding their real essence, determining the hidden layers inserted by the writer,  reading the 

real  aim and content  of the presented work. 

It is impossible to anlyse the text without detailed discussion of  literary images. With the help of  

literary images the author depicts his outlook. That is why we should consider the complete review 

of  artistic aspects and put  them into their system as a prerequisite for the successful solution of this 

problem. That's why we have taken into consideration the works of such a great 19th century 

classics,  as Akaki Tsereteli. 

Not a single work has been created in the form of monographical and individual examinations 

concerning the very topic. The works of Akaki Tsereteli constantly give us an opportunity to see and 

understand  literary images in a new way. The actuality of these images is their  large gallery, variety 

of existing problems and their complexity, which are depicted with the help of these images. We can 

easily see the actuality of the presented problem and  the inevitability of a regular dialogue process 

among the readers, which constitutes a permanent basis for new ideas and perspectives. 

The existing researches that we consider while discussing relevant issues,  represent a significant and 

fundamental understanding of Akaki Tsereteli's creativity. However, due to the mentioned above and 

with the help of new research methodology, it requires a new explanation and presentation of the 

whole covering layers. 
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The Research Objectives   

The objectives of the study are coming out of the issues  we have discussed above. However, the 

review of the literary writing system with Akaki can not be fully accomplished in the presented 

format of the dissertation topic. That's why we have taken into consideration such artistic texts that 

are more interesting in terms of research,  the very material that gives more possibilities to determine 

the issue correctly. It can be said that the chosen material was deep in its content and where the 

artistic possibilities of the writer were more highlighted. 

The aim of the research was to put forward the very problems, which were discussed in literary 

criticism and in our opinion, the ones which requested deepening and new assessments. We also 

aimed to  show unnoticed or less visible problems, which were peculiar to the literary works of that 

period, in particular, they would take Akaki’s works   to a higher level and put them in the World 

Literature Gallery. 

The basis for saying  this were  the established approaches  in our literary studies, as the works of 

sixties  were discussed mainly around national and social themes. As for some different and 

interesting research, they are more artistic-expressive forms, they concern   novelty, and show  

different problems of the writer. 

 

The Scientific Novelty 

The presented  dissertation work is dedicated to a great representative of  new Georgian literature 

Akaki Tsereteli, his works and  we aim to demonstrate his artistic values once again as well as the 

enrichment of new opinions and the issue of its establishment in literary criticism.  

The study shows that the psychological, philosophical, religious-theological problematic issues- 

which became the subject of special interest in the 19th century world literature, and which 

represents the value of both artistic and expressive means as well as aesthetic-cognitive viewpoint, 

was also characteristic of Georgian literature and it was accomplished in  Akaki Tsereteli's works 

with the help of literary images.  
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Research Methods 

In the given piece of work we use the already existing   approaches in the  literary criticism and the  

attempt to see many of them  in a new way; There is also a modern methodology of text research, 

psycho-linguistic, philosophical, semiological and others, which often give a new picture of the 

artistic writing system. 

 

Theoretical and Practical Significance of the Work 

The presented work “The System of  Literary  Images in the  Poems of  Akaki Tsereteli” is based on 

relevant scientific research and achievements on the above mentioned issue. The novelty is 

determined by several interesting problems that were revealed during the survey and earlier it was 

less or not observed at all. In particular, the works of Akaki Tsereteli are fully reflected in such 

interesting topics of the nineteenth century world literature,  as psychology, religious-philosophical 

and existentialist problems.  

Psychology in Akaki Tsereteli's works remained beyond the attention of the researchers, that  

decreased the literary value, which is seen as a result of thorough observation, it is one of the most 

important and interesting issues of the writer. While observing images, it was depicted that the 

writer uses both hidden and vivid principles of psychology and it is performed by the inner 

monologue of the character, the author's psychological statement, by showing the  impressive details, 

the silence of the characters and by using other principles.  

Religious issues in Akaki's work are based on orthodox religious principles. This issue is discussed in 

relevant critical literature, but it requires deepening.  In particular, it was not observed that the 

writer follows the gospel doctrine and often uses them in fictition with their original meanings; 

The depicted problem is quite interesting in relation to this issue, which possesses  a wider place  in 

the writer's works  and it is the "problem of repentance and regret". Here Akaki is not limited by only  

dogmatic approach, he gives a form of philosophical reasoning  to the process of spiritual cognition 

and  makes it the subject of discussion. He gives  the form of philosophical reasoning to the spiritual 

cognition process  and turns it into the character  subject matter. 

Here is the third problem that is called an existentialist problem. The change of personality of the 

person by Akaki is transformed into a situation which the existentialists call  a "Boundary Situation." 



 

40 
 

In this situation, all the processes presented by the philosophical logic in the inner world of humanity 

are characteristic of Akaki's characters. In this regard he is standing next to Vazha Pshavela and we 

even can him call his  predecessor. 

With the help of  new approach of  early and modern methods of research there has been revealed 

different, new systems of artistic designs, which enrich the literary criticism. Such an approach will 

facilitate the opening, representation, enrichment of new ideas and the issue of establishing its 

literary criticism. 

Work Appeal. The Defence of this thesis will take place on 31/06, 2017 at Batumi Shota Rustaveli 

State University, at the Department of Georgian Philology 

 (Protocol N 3)  

Reviewers:  Professors: Malkhaz Chokharadze, Ramaz Khalvashi;  

 

The author of the qualification work was recommended to obtain the academic degree. 

Fragments of the work are published in scientific journals and collections. It has been read at 

international and republican scientific conferences. 

 

 

The structure of the work :  The work   “The System of  Literary  Images in the  Poems of  Akaki 

Tsereteli” comprises 220 printed pages and it consists of  introduction, 6 chapters and 5 paragraphs. 

 

Introduction 

Chapter 1. Religious, Philosophical and Literary Aspects of Regret  and Repentance 

        >Bible teachings about repentance  

        >The problem of repentance and repentance in the New Testament 

 Chapter 2  The Literary  System of  Repentant Characters in the Works of Akaki Tsereteli  
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         >The problem of repentance in poem "Tornike Eristavi" 

         >Problem of repentance in the poem "Gorgaslani” 

         > Literary image of repentant characters in the prose of Akaki Tsereteli 

Chapter 3. Artistic Problem in the Poem “A Wise Instructor”   

Chapter 4. The Field of  Literary Symbols in the Poems of Akaki Tsereteli  

Chapter 5. Psychological and Existentialist Topics in the Works of Akaki Tsereteli 

Chapter 6. The Literary System of "Holy Riders" in the Works of Akaki Tsereteli 

Conclusion, Bibliography, Summary of dissertation: 

 

Introduction 

This section of  dissertation deals with research topic actuality, its main directions, goals and 

objectives. It presents scientific value and novelty,  research methods, theoretical and practical 

significance of the work. There is a certificate about the work structure.  

 

Chapter 1. Religious, Philosophical and Literary Aspects of Regret  and Repentance 

The first chapter of the thesis is divided into two paragraphs: 1. The basic aspects of Bible teaching 

about repentance and 2. The problem of repentance in the New Testament. This issue is important 

because in the works of Akaki Tsereteli there is a wide variety of religious themes, repentance and 

regret problems. The writer reveals a great worldview of the issue, which has been found in artistic 

icons. It is also interesting to note that the writer discusses this problem in a moral-ethical plane that 

manifests itself in the action of characters and determines both the individual and the public state. 

Also, the writer  emphasizes that this issue is a difficult psychological process.  

This chapter discusses two parables of the Gospel, the Son of Disciple and One Hundred Sheep. There 

is need for consideration of these parables in the works  that are presented in the final part. 

For the first time, it might seem that this is a scholastic and exhaustive topic, but if we take into 

consideration that to understand the text, especially the Gospel,  means "to put your opinion - and 
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the history of each literary work is the change of  ideas and new perspectives, we'll see the necessity. 

"Variation" is natural, which does not mean the variation of the meaning, but its deeper and deeper 

understanding. The work contains examples of traditional definitions and it is noted that it doesn’t go 

beyond the fable, but the covered layers are not shown, which are generally common for fiction and 

the gospel. 

The paper highlights the idea that the definitions of Gospel text is revealed during preaching and we 

can not demand textual analysis, but the problem is that the loss of all the beauty and the essence of 

what the text of a multi-sided fabric is inserted and remains the only moralistic-instructive tone, 

which  can not serve self-awareness problem, for which the proverbs are actually designed. Then it 

would not have been necessary to "have ears to hear and eyes to see." 

Without deep analysis, "totality" of  text comprehension is lost. Such linear assessments degrade, 

destroy artistic faces, because the author's attitude is always reflected in the system. The author's 

attitude is a basic moment of literary writing. This relationship is quite difficult (Bakhtin). If the truth 

is not "boring, powerless and unreasonable", it must be a permanent object of intolerance (Nietzsche). 

The use of psycho-linguistic, sociological research methods used in the work illustrates a different 

view of  artistic image-symbols in the given paragraphs. It is also noted that the Gospel proverbs (and 

that they are somewhat characteristic of literary texts) contain multidimensional layers and they all 

perform their functions in accordance to their inner condition and the spiritual level. But the thing is 

that the first superficial, or simple perception, should not overshadow and "get rid of" deep layers. 

Therefore, we must be tirelessly criticizing it, based on our principles and not according to those 

principles, what are the valuators (Eliot). 

In the research we try to identify the leterary symbols correctly, which are the key  to 

understanding. We will try to figure out what symbols mean in the parable of the " Sinful Sun": "The 

Best Clothes", "Ring", "Sandals", "Nude Calf", "Feast".  This is the whole system of signs. The answer 

to it is neglection of the whole text. According to Bakhtin, it destroys the entire text and does not 

give any value as a sign. This is also confirmed by Pierce, Wittgenstein and others. The study deals 

with the importance of semantic understanding of words. It is interesting why the meaning of the " 

misguided son" comes from the parable of the "about the Prodigal Son". What does it mean by 

"misguided" symbolic load and why it has been transformed into " the prodigal ". The following 

logical questions are included in the work: in the parable (in the same work as they are the texts) the 

center of gravity goes to the brother who is gone.  We think it is a logical question. The main 
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character is the "misguided son". But here is the question: The main character and negative? Was not 

the parable  made for him? If it's not "his fault", would not this beautiful parable be left out? Why did 

the “misguided” create and not the sinless one? Could it be about the brother who stayed at home?  

Also the parable about the ninety-nine sheep. One could do the deed what ninety-nine couldn’t do 

all together. In both cases, we would have nothing to do with "right" that would affect us. 

If the younger brother returnes unchanged, what was the parable created for? This opposes the cause 

of creation purpose but  nothing is created without the purpose, the same is truth according to 

Aristotle, it’s an  axiom and contradicts his own statement: "All things must end with the opposite 

and better results. The same happens in case of cognition." If we say that Proverbs, and even more, it 

is the function of the Gospel, then it must end with better results. "Better", of course, does not mean 

"good" end of the story, but differently. If we get the parable about the misguided sun in a direct 

sense straight, then once again the same question will be asked in another angle: What did the 

parables tell us that bad is bad and good is good? It does not follow any logic, that’s primitivism. It’s 

not so in the Gospel itself, even in artistic literature, and if it happens, we are putting it aside. Then it 

turns out that we have seen a "voyage" of "pretending" and "rejoicing" with a kind of vengeance 

because of his ungratefulness towards his father. 

The research process is based on a thorough provision that research is based on the narrative 

principle, the same is with  the author, but it is very essential, since it is "dead".  Dialogues mean that 

the question of origin and analysis is  inadequate, it should be dictated from the inside (driven)  

questions, that lead us to the content idea, to the perception of  its deep ideas (Minin, Slinina). Thus  

there are depicted some  questions that should be answered: 

1) What does it mean to go? Why did he go?  

2) How did he go? 

3) What was the way that he went through? 

4) Why did his father send him away? 

5) How did he come back? 

6)         What does the gift and celebration mean? 

In traditional interpretations all the attention is paid to the  "prodigy" with certain characteristic 

features, which is read in  the following way: "Here you’ve returned. What did you win ?!  It served 
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you right! ". The question remains, why  do rest of the  characters and symbols remain beyond our 

attention. There are plenty of them to open hidden layers. The sense of the sign  (according to Percy- 

word or  marker) is not dependent on the proposed actual object (Eco) and the word is the clothes of 

the subject (Aristotle). Why are they directly  understood? 

The research is based on the truth, that the sentence does not reflect the logic, it will be reflected in it 

(Wittgenstein) and, moreover, the rating does not reflect it. First we need to define the value of the 

sign and then turn it into a logical framework that is always contextual (Bakhtin). 

The paper focuses on the principle of contrast. It is difficult to find the work in which we do not play 

a significant idea-composite role. But contrast, when it is found in each of the separate work, it 

carries a special character and performs a special artistic function at the same time. First of all we 

should be interested in this specialty (Minin). The work notes that it is necessary to put the correct 

relationship between contrasts. It often happens that their misuse damages the research. The correct 

use of this principle in this paradigm will enable the esoteric essence of the book to be opened and 

the conclusions are made. 

Individual conclusions made from the discussion and research on these issues are included in the 

individual episodes of the work. In conclusion, we can say: it is also confirmed that in the Gospel - 

firming, or "reincarnation," is the greatest shift that causes  crisis in humanity and it is called a 

"marginalized situation"  in philosophy. It can be manifested in human beings as an unconscious, 

with the help of external events, as well as through the inner dialogue, discourage nature, and then 

by its "crashing". 

This truth is correctly seen by a number of writers in new Georgian literature and Akaki Tsereteli's 

works are a clear example of this.  

Therefore, in the work we will discuss the similar themes in his works and we will try to demonstrate 

that this great and very interesting literary problem, which was shown  in Vazha Pshavela's works in 

full, takes basis in the works of Akaki Tsereteli. 

 

Chapter Two.  

The literary  system of  Repentant characters in the works of Akaki Tsereteli  
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The problem of regret and repentance became one of the main issues in the 19th century Georgian 

literature. It was fully revealed in  Georgian classics of critical realism. Before discussing this issue, we 

will briefly consider the interest of Georgian literature and the artistic methods of its reflection in the 

beginning of the second chapter. 

The problem of sin, revenge and regret was not strange for Georgian literature. It can be said that this 

problem starts with our literary cover. The whole hagiography is a clear example of this. The life of 

the human in the uneven and unholy world and “relief of sins” has always been an important topic 

for our writing. At the time of the renaissance Guramishvili stated this problem acutely, he 

considered the misery of our homeland condemned by the Lord's execution for our transgressions. 

In the first half of the 19th century, the romanticists  did not leave the theme. Aleksandre 

Chavchavadze was the first who looked at the national problem with the eyes of eternal values and 

said: "I see the elderly, the men, the women with clemency." 

In the poem "Listen Listeners" Alexander Chavchavadze cursed that time "we lost our inheritance" 

and concludes that "the world gained victory, took revenge." Like David Guramishvili,  he considered 

the situation in the country as a revenge caused by sins. 

Grigol Orbeliani concludes that "he shall rise up to the top of the wholy  mountain and the glory of 

the glorious  God", who did not abandon the glory of this village, "who has sworn by the voice of the 

truth and gave a hand to his fallen brother and resurrected him!"  

The problem of sin and repentance went up to a new stage of discussion in the peak of Romanticism- 

in the works of Nikoloz Baratashvili. If this problem was considered as existing reality with above 

mentioned writers, showing the surface of real life was still limited, we did not hear the question- 

why does it happen so and what is the reason of it?  We also took into consideration Baratashvili. So 

called problem from “the world’s displeasure” was discussed philosophically. 

The problem of sin and repentance is the cornerstone of Nikoloz Baratashvili’s  philosophical work, 

his writings. It is once again confirmed by the theological poem "My Prayer". In the introduction, the 

poet asks the Lord: "O God, Father, see me the Son of the Evil and rest me full of spited passion.” 

 Thus, Nikoloz Baratashvili believes that the main achievement for a person is to escape from "the  

Misguided Son" and to dispel God's "cozy station". The first condition is the suppression of the passion 

- "the restrain of passion". 
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In the second half of the 19th century realism is settled in Georgian literature, which  brought new 

artistic and expressive forms. The foreground was the problem of a human. The subjective 

assessments of events by the writer moved back and the appearance of human’s real life, detailed 

description of acts was replaced.        

Writers of 50s - Giorgi Eristavi, Daniel Chonkadze, Lavrenti Ardaziani realistically describe the 

current changes in society, which mainly concern social and economic problems. However, despite 

the life problem actuality,  the Georgian writings of this period paid attention to human moral world 

associated with the problem of sin, revenge and repentance, which was reflected in a social-

psychological drama. 

 In the 60s of 19th century , critical realism was settled in Georgian Literature.  Great writers of this 

period, especially Ilia Chavchavadze, Akaki Tsereteli and Vazha-Pshavela made this problem even 

deeper and gave it a great philosophical character. It should be noted that Nikoloz Baratashvili's 

works are also distinguished by philosophical depths, but in our opinion, he has now gone beyond 

the form of personal perception and reflection, and has a philosophical-logical reasoning, of course, in 

the style of fiction and artistic literature. It should be corrected here that the discourse of 

Romanticism was the form of "inner dialogue" (Bakhtin), which is generally a monologue. For realists 

discussion became a dialogue. We can say that the topic of sin, enmity and regret, which started by 

Daniel Chonkadze, begins with the form of social-psychological dramatic effects, continued with the 

representatives of critical realism. 

 Ilia Chavchavadze reflects the issue of sin and regret in “Hermit”, in stories - " the Beggar’s Narrate", 

"at Gibbet". In the writings of Ilia  human being is discussed from the deep philosophical-theological 

point of view, from  the existence and the internal spiritual world, and their interdependence. In the 

story “at Gibbet” the writer points out  a very important problem - in his opinion, a person should 

feel responsibility  not only for his actions, but also for the wickedness that is happening in society 

around him. 

Akaki Tsereteli devotes a serious place to the problem of sin, revenge and regret. He has a whole 

gallery of characters that we can unite and call it "the sinners’ regret ". It should be noted that Akaki 

Tsereteli's approach is not beyond  the gospel frame. This is a sign that he is distinguished from other 

writers who has worked on it. This  problem is described in the following poems: "Tornike Eristavi", 

"Gorgaslan", "Master" . 
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The conclusion is that the frequency of repentance and repentance is performed by the illogical and 

irrational actions of  characters. Irrational and illogical creates differentiation and contemplation. 

This is the very moment  when David Yumi says: "We can never find anything harder, except that 

one event  is followed by another; At the same time, we can not have any power to deal with the 

cause or connection between the mass and its actions. One event is followed by another, but we will 

never be able to see any connection between them. They seem to be co-existed but never connected 

"(Yumi). Also, awareness of sin and regret is achieved with the help of thought and logical reasoning 

of the character in Akaki’s works. 

 The works of Akaki and Vazha-Pshavela are compared accordinglly. Akaki Tsereteli and Vazha-

Pshavela have chosen artistic methods to show human truth, by returning to their true "me", they 

choose a method for enriching and replicating the forms of literary thinking. 

 We consider the prose of Akaki Tsereteli in the direction of sin and repentance problem. It should be 

noted that Akaki’s prose was not presented in this regard. The prose holds a distinctive place in the 

variety of Akaki Tsereteli's works. Sergi Chilaia noted that Akaki Tsereteli as a prose-worker is a very 

interesting phenomenon in our literature. He is a great master of prose. It is very difficult to say 

where Akaki is stronger: in prose or poetry (Chilaia). 

The research proves that the gospel approach and the artistic execution of biblical passages are 

revealed in Akaki’s prose. For example, the confession of the characters, transfiguration becomes a 

result of heavy physical suffering. Such are: Glakha ("True Story"), Rostom Eristavi and Japar 

Japaridze ("Racha Eristavi Rostom"). Here's a dialogue (intertrxtual - according to Bakhtin) with 

Jesus' admonition: "If your right hand tempts you, cut it off ..." It is also interesting that Akaki here 

reveals the existentialist approach to "total crash" and "fear", or death-to-life borders makes the 

possibility of transferring the human being. The existentialist crash in heroes leads to "total intake", 

which is the basis for their peace and harmony. 

Akaki's vision is interesting. The common sign which can be read in books about sin and regret  is 

that in the first part of the work the main characters are acting as "the Old Testament people." Their 

principe is: " eye for an eye” and “teeth for teeth”. Here are some examples:  

The story of "Rostom – Racha Eristavi" can be divided into two parts. The first part shows the 

activities conducted by possessed and innermost people. "Rostom Eristavi was a famous  man of his 

time". The nobles filled with jealousy moved devoted Jafara  away - they dug out his eyes. Later, they 

stared to peach against Rostom Eristavi to King solomon. They did not achieve anything, "until guilt 
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of Eristavi  was not noticed ." Immediately he was brought  to Geguti, his eyes were drowned and 

handed over to his enemy, Papuna Tsereteli – Do what you want with them!  

 Tsereteli, like Philistines took Samson the Strong, sent him to Sachkhere and put him in the 

"Modinakhe’s" prison. Although there was no mill stone, it was not less insult. As a famous singer, he 

was always in the feast and made him sing . He laughed at him very often publicly: "Rostom Eristav! 

Do you remember you came to my groves and tilled them? Now I revenge and harrow your heart” 

And there was a laughing among guests." 

In the second part of the story, there is a feeling of repentance and confession of spirituality. At  

Easter  two blind men will meet each other, Japar Japaridze and Rostom Eristavi. The latter tells 

Japar: "You know yourself, and I am the one who was raised from death when I was troubled and my 

eyes were dug out! Before that,  I was so excited and I could see but could see nothing. I was listening 

but could hear nothing. And then, for the first time, I opened mind’s eye and looked into my heart 

and saw everything. I used to be a slave of hell and now I serve to Christ! Chanting him with joy and 

relieve! " 

The writer uses an interesting psychological method. He does not depict the transfiguration of the 

character, does not describe it. The reader sees the modified person and searches for the causes, 

motivations and pretexts of this change in his spiritual world. This is the principle of hidden 

psychology, which is used very often by Akaki Tsereteli. Eristavi gives a strict assessment of his 

earlier statement: "I was a slave of hell, provoked with pride." Ambition  was one of the reasons of 

spiritual fall. Akaki accompanies the gospel commandments and admonitions. In the second half of 

the work we see Rostom and Japar as confessing heroes. It's true, Japara says confession, but Rostom's 

slap - "Japar, I  spoiled myself and spoiled you as well!" And his rumor is a great regret over the 

former frenzied enemy. Akaki is not a supporter of any transitional, gradual change in man. This 

transfiguration is made suddenly . We will talk about this existentialist problem below. Although the 

characters had some time to analyze, but Akaki uses biblical time and their meeting is unexpected.  

Akaki here also follows the gospel concepts. It can be said that this story is a Bible story of old and 

new testements. We can see People from the First Half of the Old Testament - "eye for eye," and in 

the second half, you can see such a theme – “ The raise of humblers." In this story Akaki Tsereteli   

showed  two diametrically different human lives - material and spiritual.  First one  is  falling down 

and the other - is a way of upgrading. 
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As in the story "Racha Eristavi Rostom" and in "the true story" the first part of main character’s – 

Glakha’s life  is the power of  passion and therefore the burden of sorrow. Later there was confession, 

repentance and quest of  spirituality. That's why both works can be divided into two parts by the 

same conditional entity, and these are the signs that are part of Akaki's stories. Akaki Tsereteli 

revives gospel and canonical teachings in his artistic forms: "Ask and it will be given to you; seek and 

you will find; knock and the door will be opened to you."(Matthew 7.7) 

Such a worldly approach from the writer is a composite method that is the topic of this theme in its 

creations. 

 

 

 

Chapter 3.   

Artistic Problem in the Poem “A Wise Instructor”   This poem is separated, because it mainly covers 

the very  problem, which  became the scope of interest in Akaki's works: Love, humanism, knight, 

moral holiness, (Akaki's heroes are ethical - Grigol Kiknadze), Learning, upbringing, regret, 

repentance, psychology, etc. Akaki was perfectly performed in this poem, as a creator. Therefore, 

considering and analyzing the literary images of this poem,  deserves special attention of  literary 

criticism. 

The introduction reviews the whole spectrum of views.We speak about the existing problems  

concerning  images. Contravercial criticisms of critics   involves us to analyze the problem of the text 

(Minin, Slinina). 

The title of the poem was the case of interest among  researchers as the title itself is often the bottom 

line of  works. There are different opinions about which character spreads  the main idea of the 

poem. A famous researcher Lado Minashvili thinks, that the main character  of this poem is Safar-

Beg. Safar-Beg  committed a serious crime. Batu finds it difficult to forgive. Batu is an ideal character, 

at the same time the  interest of this poem is also  upbringing which is considered as the main issue of 

this work. So the question can be asked: If Akaki's belief, idea, and writing  pathos were performed in 

the image of Batu, then why is the main character and the main idea of the writer proclaimed only in 

master? 
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However, we believe that the text is multifaceted and obliges us to demonstrate the deeper 

possibilities of the written texts. It is obvious that researchers often follow the traditional line, that is 

dominated mainly in our literary studies and which can be assessed as "superficial structure" and not 

as "deep structure" (Khalvashi, 2014,157). Principles of modern research can not be satisfied only 

with this, "Even if the content of the work is difficult, with multiline structure, the  adequate 

understanding of the text is the field  of  linguistics “  and, therefore," the analysis of the literary work 

can not be linguistic "(Khalvashi, 2014, 281). 

We should also take into account that the author's attitude is always expressed in the system.  We’ve 

also noted that "every detail of the text analysis should be used because it is a part of the sign system. 

The text is carried out through the language marking system (Vakhtin, there). "The text  theory 

covers the sequence of any marks, but its main object is the verbal text, so while characterizing and 

describing  the text the data collecded by the linguistics  is very important. However, the theory of 

the text is formed as a discipline, indicates the multidimensional nature of the object (text) as well as 

multilateral study of it. Text communication will be understood  as the quality of his / her 

relationship with the reader. So the text will be read at the same time as the author's creativity, as 

well as material for creativity (from the reader). (валгина, 2004,8-9). “ Bakhtin said, "Create - means 

to become an object for someone else and for yourself too" (вахтин, 1986, 481).  

Such bilateral dialogue raises a lot of problems for the text overall assessment. "There is  possibility to 

examine the complexity of the text in the text itself "( валгина, there)  (колшанский, 1984,15). 

Rudolf Steiner says: "When we become aware of the connection between the parts of the universe, 

this connection is nothing more than the connection of those particles; It is not something that I 

think of these parts, but they belong to them in essence, and therefore must always be visible while 

existing these particles. " (Steiner, 2006, 216) At the same time, we must take into account that "there 

is nothing accidental in logic: if the subject can appear in any event, then the possibility of this event 

is already in it" (Витгенштейн,1994,5). Therefore, we should try to explain possible actions of any 

action as motion (Bakhtin). 

Composition principle is taken into consideration when analyzing the poem, because the form of the 

membrane does not play the role of the membrane. When we talk about what sort of order and part 

of it is in the reader, we already have a form. (Выгодский, 1988) The layout is the same sign and can 

not be ignored. For example: the poem ,”Master" consists of four chapters. The first chapter starts 

with the characterization of Batu and the fourth with the description of Haji-Usubi. Characterization 

is so dominant in both cases that the author gives us the basis of comparative analysis. Controversy of 
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literary images can also be symbolic, covered, and subtitle drawing, but in this case it is allegedly 

provoked  by the author.  

From the very beginning, it is worth mentioning that Batu as the character is presented in the very 

first chapter, which consists of eighteen stanzas, and the fourth  chapter is devoted to Haji-Usubi. 

Although the number does not define the content and quality, it is worth considering: In the first 

case, the writer does not cover all of his artistic capabilities, and is more "miserable", and it can be 

said that a little bit of surfaces can be satisfied by drawing a few strips of  only visible side of the 

portrait. 

The similarity between these two characters is as small as Batu, Haji-Usubi, is distinguished "neither  

by wealth nor by property". But even in this likeness we have the distinction - if the absence of Batu's 

wealth is a deliberate rejection of "difficult life" and the means to achieve happiness, in the case of 

enlightenment it is a lack of social and moral scope. 

Besides wealth, Haji-Usubi "is known neither as a noble or bold". The denial of this knight's qualities 

depicts  the image of the prodigy. While Batu's courage as one of the essential qualities of the Knight 

is revealed in the poem, "a good shotgun, a good sword, a good horse and a hawb"); Interestingly, the 

characters do not belong to a high social layer. 

In spite of his social origin, while describing the artistic style of Batu, the poet makes such a  

condition that he reads with an elevated tone: "Who is the owner of this far-hunted cave whose  is 

it?" And also with an exalted  emotion  he anounces - "One of the youngsters is Abkhazian the son of 

mountain". The pride of mountain, the son is the symbol of  streng, healthy and exalted qualities. 

In relation to the caregiver, the writer does not try to make a similar impression on us. The principle 

of contrast comes from the following analogy: If Batu is "near the sky", the grower usually spins in a 

traditional way, and its distinguishment does not go beyond social function. 

Many comparisons have been made as a result of  controversy: Batu embodies the heavenly, elevated 

moral ethics, the aesthetic nature, and Haji-Usubi earthly-social one. Therefore, the main sign of 

"Portrait-Litmotiv" in Batu is "Heavenly Harmony", and Haji-Usubi - "Chuck and Mind". Batu will be 

a perfect person. The complete definition of Aristotle is called what is missing from the nature of his 

surname. Thus, Batu symbolizes the social and aesthetic ideals of the writer. He is the main positive 

hero. 
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Based on the above-mentioned prerequisites, Batu came up as a  second "master"  for Sapar-Begi in 

whom he made a real turning point and sent him repentant to Haji-Usub.  Akaki  says in the poem, 

"But what wiil you do if you can not do it naturally?" Researcher Lado Minashvili notes: "The natural 

data of the cover did not contribute to the full implementation of the upbringing process. It's natural 

that he is not responsible for Safari’s fault ... but still the answer is required from him "(Minashvili, 

2003,165-6). The question arises: if lightening of the offender's crime means the words "if the nature 

did not help ...", then how did Batu help? The answer to this is the divine nature of Batu, the writer 

speaks of this symbolic  inspiration and indicates to character’s action. According to Aristotle, Batu is 

"knowledge for himself", which exceeds the knowledge of others. According to mystics, he is not a 

trainer, but knowledge by  himself. 

The motive for the suicide  is the problematic issue of the poem "Master". The researchers specifically 

indicate to higher levels of adult responsibility. However, this analysis shows the subjective nature of 

such conclusions. The studies did not focus on the words or behavior of the grown-ups in the last 

episode of the poem, which is a very interesting mark, because as Pirse says, there are no senses that 

is not representation as well, predicate of something, which is caused by the logical sensations. If 

someone experiences any kind of  feeling, he thinks about something. There is no element of human 

consciousness that has no expression of the word; The reason is obvious. It is that the word or sign 

that human uses is the human himself.  As far as the fact is, all the opinions are a sign, the more 

profound motivations of the master's decision are depicted – having seen  repentant Safari, Master 

was  assured  that "nature was not guilty." In fact, the meaning giving  pillar, which was the main 

point of its existence was taken away. 

Existentialists confirm the fact that the true existence implies the creation of a man by himself and 

then living according to his identity. The truth is only what the man creates in his own will, and 

according to what he acts, and not by anyone's dictation. The master could no longer live according 

to "created identity".  He was in despair and hopeless state. Desperation in existentialism means loss 

of hope when a person does not have any other identity to rely on himself and express himself. 

Human identity depends on the characteristics that can be destroyed. The master feels that it's 

impossible to define his state. He was left without the basis of identity. So he had no way out. He had 

the opportunity to "see" Batu, but he missed this chance because his ego did not allow him to do so. 
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Chapter 4. The Field of  Literary Symbols in the Poems of Akaki Tsereteli  

On the example of several poems in this chapter,   the artistic function of the image-symbols used by 

Akaki is reavealed and conclusions are made that the "schematism" is clearly observed in this respect. 

Akaki uses similar artistic symbols to describe the same condition or circumstance, which in turn 

contributes to the artistic values. At any rate, the method is obviously straightforward. This is a 

simple "archetype" of poetic means that can be found in the following versions in Akaki’s poems and 

in his poetic performance (Asatiani).   

It’s not common for Akaki to seek for phenomenon causing events like Ilia (eg "the Ghost", "the Story 

of the Miserable", "the Otaraant Widow" and so forth); Or Guramishvili's approach to searching the 

issue and the beginning of evil in the subjective and objective environment.  

Based on the examples presented in the study, we can conclude a simple and, at the same time, a 

profound philosophical concept that darkness for Akaki is the lack of light, or evil is not a good thing. 

Akka believes that if there is one, there is no second. Coexistence of both is impossible. 

Akka is far from the philosophical thesis that there is evil in the good and vice versa. 

So the contrast  is sharp. This is manifested   as in image -symbols, as well as in characters, with the 

help of  which they represent unrighteousness,  kindness, or wickedness. 

Akaki uses simple image-symbols. This simplicity was peculiar to sixties, which meant more clarity of 

the material. That's why they addressed to folk style in general.  

The simplicity here is based on his idea of "establishing  direct and tense free relationship with the 

reader. This is generally characteristic of Akaki "(Kiknadze, 1978,313). 

That’s why  in his poems, "we face such images that are clearly visible to readers. Every person easily 

considers   him as the icon "(Kiknadze, there).These icons are easily read,  "opinion can be expressed 

in the sentence so that the elements of the signs  in lines conformed the thougtfull objects. I call these 

elements "simple signs" (Витгенштейн, 1994,12). Referring to the art of the nineteenth century 

Ortega Gaetet says: "Why the nineteenth century art is so popular: it was offered  to the masses in 

such a proportion that it was no longer art, but part of life"(Ortega y Gasset,1992,190).   

The "simple" image-symbols in Akaki's work are marked as the sign of idea clarity. This method is 

one of the most important areas in Akaki's works  that covers the literary  symbols of Akaki's poems. 
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Chapter 5. Psychological and Existentialist Topics in the works of Akaki Tsereteli 

The issue of literary psychology is one of the most important and interesting problems. This very 

topic remained distinct for the 19th-century Georgian Literary Criticism. Some studies show this 

problem slightly and give it an episodic character. Of course, this issue is a serious research and it 

can’t be considered only in one chapter of the given format, but it shows the directions and depths 

that is peculiar to the Georgian literature of this period. We reviewed the works of Akaki Tsereteli 

Constructively. There are several parallels between Georgian and foreign literature. 

In the introduction we speak about the essence of psychology and its significance. We note that 

psychology is considered as an essential part of literature, it can open  human character and 

motivation of its action. In any artistic work, the writer speaks to the reader about human feelings or 

emotional experinces.  

But the level of access to the human inner world is different. The writer can only express the sense of 

the character his  feelings, but without showing the depth, or the motives. Such depiction of the 

character's feelings can not be considered as a psychological analysis. Going deep into the hero's  

spiritual world, giving detailed description about his spiritual state is called the psychological analysis 

in literature.    The term "psychology" has two different perspectives. In the broad sense of this term 

we mean  general peculiarities and characterization of human life. In such an approach, psychology is 

characteristic of any literary work. In a narrow sense, psychology will be understood as the special 

features of literature that are peculiar for individual works. In such an approach psychology is a 

special way of forming which can actually reflect the spiritual feelings of the character. According to 

Esin, "psychology - this is a defining artistic form with the help of  which the artistic idea, ideal-

emotional content is reflected. 

     A new phase of psychology development begins in the 19th century and especially in the second 

half of it, that is related to the development of realism.  

Realism is therefore a realism that  seeks to impart the real  world objectively, which requires a 

general view, an analysis of events in the external and internal world, and the discovery of the cause 

of the philosophical reasoning, action, or from Bakhtin’s point of view, discovering motives of 

"behavior". All this demanded and strengthened the psychological-expression method in literature. 

Detailed  Psychological processes and accurate fixation. 
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Realism, based on the above principles, was "compelled" to see and discuss human as a person while   

discussing  any issue and let us see the person as an "ordinary member"; To see his feelings, pain in 

relation to these issues; Assessment, acceptance and non-acceptance motivations and its impact on 

these events. "Strengthening these tendencies has had a positive impact on the development of 

psychology. Psychology is one of the main topics in Georgian Literature of the 19th century. Along 

with national and social problems where the main focus was on the ideological and thematic side, 

literature has become an object of recording and analysis of the human inner world. In the literary 

center there was a person  not as a social unit, but an individual who has an independent worldview 

and content. 

The literature of this period focuses attention on the main problem which is in man. For example, 

Lado Minashvili says that "Ilia Chavchavadze" in the "Phantom" reveals that the general craft is 

unsuitable and unacceptable, it shows that the properties of the individual master are not essential 

but the system itself. The serfdom is basically the reason for that, because it promotes, promises, the 

slogan, the slaughter, the sale of a man's burglary "(Minashvili, 2003, 216). This is of course true, but 

the literature of this period is not satisfied with only the form of  social issue analysis. Because he 

begins to understand how human creates this background. The topic, in our opinion, is heard as the 

following - serpentine does not fall from heaven. It is the environment that has emerged as a result of 

human spiritual and physical activity. Thus, everybody is “guilty”  with some dose, but who is in 

which layer, this is another issue. At this time, literature is also interested in whether the oppressor 

or the oppressed are free from responsibility, and where does this margin pass? It is clear for 

literature that the issue goes to  personality problem. That is why Ilia seeks the ways to change people 

morally. (Minashvili). 

The following work is noted by several psychological nuances and depths that touched the 19th 

century Georgian literature based on the given format, we will present several examples: one of the 

philosophical issues is that the human mind always seeks to override the crime on someone else. In 

the Bible, the sin of Adam and Eve is due to the snake. God has forbidden them to eat the fruit of the 

tree. This prohibition for them has become an idea. The image of an apple fruit was fixed in their 

minds, whichtroubled them. The ban was followed by temptation. This is the brain act. But it also 

has another point: it will tempt you  but you always put responsibility on others. 

Adam and Eve seduced themselves and blamed it on others. The history tells us that the devil 

tempted them. " Devil" is  their brains. The Devil came to Adam and Eve as a snake. The snake is the 
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oldest symbol of betray.  This is brain - the sliest thing. Eve imposed the responsibility on the devil. 

Adam on Eve. 

The same happens to Safar Beg. He blames his sin on   devil. Before that, he did not think that the 

devil had tempted him. Here Akaki reveals the extraordinary psychological access. Until Safar has 

hope to get out of the situation, or until his mind is actively "working" and has the chances of having 

avoiding consequences, he does not regret it. The fact that Sapar Beg is trying to get out of the 

problem and adapts to the "non-existent" is the "cynicism" that comes from,  unless he admits, "the 

fight will not end" (Anthony). But it's hard for a person to understand that. Batu, as a perfect person, 

knows this and does not give him chance to escape his own world. Batu crosses the road and looks 

deeply into his inner world  and makes him  understand the conducted crime. 

The next psychological issue that is peculiar to the characters of the nineteenth century   Georgian 

literature is that in case of any problem and crisis, or as an existentialists say, in the "marginal 

situation" manifests the true essence of the human being, the unconscious comes up on the surface. 

The momentum of action comes from unconscious, but the purpose of action remains unclear for the 

performer itself. This happens mainly in a marginal situation, because at this time the mind is not 

able to understand, because time is needed to understand. Opinion is a product of mind. The mind 

does not have time. That's why he switches off the current process and feeling of intuition is taken 

forward. That is, human acts in accordance to the situation. In short, the mind compels a heartfelt 

place against its will.     Akaki Tsereteli’s character Safar-Beg faces the death-life problem, Akaki 

ejects him in the "situation" in which the true essence of man is revealed. 

Akaki Tsereteli frequently uses the principle of indirect psychology, as the writer makes us feel 

action peculiarities   through speech,  dialogue, mimic and the appearance of the hero. This is an 

indirect psychology, since the inner world of the hero is shown not directly but with the help of  

external symptoms that may not always be equally interpreted. This is well understood in the next 

episode: Sapar-Begi faces death. He hoped that he had "nothing to say" and had a plan to "get rid of" 

the situation. As it was clear for Batu that the only death was left for Sapar-Begi (according to 

Sociology). It was impossible to forgive such behavior. Sapar-Begi tells himself, that he knew nothing, 

otherwise he would kill me. Batu confirms that crime is unforgetful even from social moral. We only 

recognize the characters’ dialogue, but Akaki reaches the expression that we see their movement, 

gesture, mimic. It should be noted that in the 19th century Georgian literature artistic forms of 

classics, and in particular, psychology achieved the level of the whole artistic system. Each detail with 

Akaki is of a deep psychological content.  
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For example, when Sapar-Beg's crime deserves  death, both the characters recognize that Batu is still 

serving a maternal-in-law and he is giving him a lapshaw,  it is a direct contact, which "destroyed" 

"Killed" the old Sapar-Beg. If so far, Sapar-Begi managed to say something, or "the mind acted" in 

some cases, finally he got silence. Akaki has deep psychological access. There was no disturbance 

between the mummies and the enemies of the "threat". The service was completed conducted  by the 

writer, which was the gesture of great impact  for Sapar-Begi, and Batu’s this illogical behavior made 

him mute. This was the "movement" that was not  logical to answer. It was not the the sphere of 

mind and discussion. It was the world of feelings and other sensations. Akaki is artistically explaining 

the philosophical truth that irrational and illogical create a distinction, the ability to contemplate and 

to understand the psychological nuances. He says that every result, which is characteristic of the 

character in the artistic sense, has its origin hidden motivations, which are often unconscious. They 

are not clear, but they seem to be co-existed, but never connected. 

Speaking of the prose, we mentioned that the monarch's characters had a time of reasoning, but 

Akaki used literature of the time and so suddenly their meeting was coming out. Depending on  given 

reality, some time has passed, but  spiritual crisis of heroes is not visible, their feelings are  in the 

meantime. We see only the result. This episode is a dialogue (intertextual, according to Bakhtin) with 

Vazha Pshavela's works, in particular with the poem "Aluda Ketelauri", where the main character, 

Jokola "after taking off the stage, runs long before it reappears at the end of the poem and we see him 

as absolutely different person. There is nothing to say about his inner feelings, the hero's "internal 

dialogue". We only see the result. With the help of " Hero Silence" author reveals deep psychology, 

which helps us understand characters’ inner feelings. It is one of the strongest and most important 

methods of character drawing, reached by Georgian realistic literature in the second half of the 

nineteenth century. Akaki Tsereteli depicts it with his originality and his essence lies in the fact that 

Akaki  pays less attention to the personality change, which is based on an  unexpected effect and at 

the same time it is not at the expense of convincing. 

Akaki  notes  that the crisis can be caused from  the human inner world , "internal dialogue" or  

reasoning. In other words, the external factor is not the reason for human thought, judgment and 

conclusion, but it is also the mind of the person, the inner view of the observer and assessor of the 

circumstances. In such a case, the person undergoes spiritual transformation. 

Akaki Tsereteli concerns this problem in "Gorgaslani". The distinguishing feature of this work is that 

Akaki demonstrated the cause and motive of the crisis in a new way.  Glakha’s ("True Story"), Japar 

Japaridze and Rostom Eristavi ("Racha Eristavi Rostom"), Method’s  (historical chronicle "Solomon 
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the First Great Imeretian King") repentence and transfiguration happen after a great physical trauma;  

The repentance of Joseph Catholicos (from the same chronicle) is due to the sympathy towards 

others, and the perception of sin committed by Safar Beg. We do not see any such precondition with 

Vakhtang Gorgasali. Nevertheless, the main character of the work  still has a spiritual crisis. As King, 

Gorgasali lives with great care and, at the same time, lives with the sense of great responsibility. The 

poet portrays that he has no problem in domestic or foreign affairs. 

There may be several conclusions: Akaki's personality "internal crisis" leads not only to external 

factors (tragedy, personal failure, influence of others) but also materially provided "kindness" that can 

become the basis for contemplation and inward crisis, inner dialogue, followed by the new values of 

the person discovery. Akaki Tsereteli's artistic illustration confirms what the existentialists say, in the 

case of personal experience, in particular, in care, fear, boredom, frustration and disappointment, a 

new one is born, which is the true being. It is called "Second Birth" in the Gospel,. 

Akka reiterates the belief that the truth is simplicity. The Gospel principles revealed by Akaki are not 

betrayed in this work: humility, kindness, love, forgiveness and repentance is the way to true life. 

This is confirmed by all the work that we have  discussed in this topic. These are the signs that are 

part of Akaki's work.  

Thus, the psychological and philosophical, in particular, the existentialist problem is the subject of 

Akaki Tsereteli's literary interest and he was able to find an excellent artistic performance in both 

prose and epic work. This direction gives his creativity the character of systemism.  

 

Chapter 6. The Literary System of "Holy Riders" in the Works of Akaki Tsereteli 

In the nineteenth century, Georgian classic writers, first of all, Ilia and Akaki, often reffered to the 

historical past and transformed  important episodes into literary  forms. Past for them was a really 

exicting world. With the realistic and objective analysis of the past, Ilia and Akaki tried to create a 

fictitious and aesthetic form, which would help  Georgian man to restore spiritual equilibrium and 

fight for a better future. 

It is interesting to note that the artistic images of historical characters and the forms of their 

depiction in Akaki's works are very interesting. It can be said that Akaki's approach to this problem is 

characterized by  general sign, that creates a kind of system. We think that it is essential to 
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distinguish and describe this  issue. In addition, it will occupy a significant place in the art gallery of 

Akaki Tsereteli. 

While  describing historical heroes, the cases of  Georgian knights, we perceive special pathos, 

emotional recklessness and the poet's feelings. We see that they were not only physical  guardians of 

their  homeland. Akaki presents Georgian knights as a defenders of spirituality and Christianity. Faith 

and homeland were the same for them. 

 "Academician K. Kekelidze calls the defenders of Christianity "sacred riders". The protection of the 

homeland from enemy was regarded as a divine act. They were obeying the nation's will without 

hesitation. Akaki Tsereteli addresses a great method to improve and reinforce the image of the Holy 

Rider: By giving us a different view of the character, which strengthens the interest of the person 

through his assessments (variations). Then goes to a specific description of  his life path and the 

reader makes  conclusion and assumes the correctness of the general characterization given 

previously.  

The "Riders of Christ" were also defending Christian ethics and characteristic of knights . The 

Spiritual Feelings of the Holy Knights, the irreconcilability with evil, their humanism is combined 

with the divine nature and harmony. 

For  knights, "Eye Surrender" was one of the most sensitive components. Akaki often does not give  

any external portrayal of the hero, but with the help of his brave nature, by showing the spiritual 

height makes us perceive beauty existing in  our imagination. This is the very moment when the 

sentence describes reality with the help of its inner  characteristic features, then its outer appearance 

is visible too. (Виггенштейн, 1994,20) 

The image of systemicity is the writer's approach to the sacred riders’ life,   on the first stage, they 

were warriors of  supernatural abilities. On the second stage, after the execution of the secular case, 

they would stand alone in order to merge eternity. It is said in the poem that when John saw a 

peaceful country, then he went to the "other high mountain with the song and the glory of God". 

The first stage the world duties were  necessary for the sacred riders, but it was the initial but still the 

lowest level. So after their homeland service, they were happily enthralled to the cloister. John in 

Tornike Eristavia says: "Now the other owes the job and I will have another wage." 

Akaki Tsereteli devotes special attention to the sacraments in his work and notes in the poem 

"Gorgaslan" that  "Motherland, Language, Faith!" were the most important for these riders.  These 
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three were indispensable ones. They understood well that "If the  language spoils, the nation will fall" 

They knew that the service of the country,  love, divine perception depended on its  deep awareness. 

This was still impossible without the native language and its purity. 

Thus, Akaki Tsereteli  depicted many  deeds of  "holy warriors" in his works and it is an important 

part of  artistic design and interesting theme that fascinates  artistic creations in this respect. 

Thus, Akaki Tsereteli has depicted many images of  "holy warriors" in his works and the gallery of 

these images  is an important part and topic of his creation, which unites literary images in a system. 

 

 

 

 

 

 


