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ანალიზის მეთოდი, რომელიც საშუალებას იძლევა, სიტყვის მნიშვნელობა 

გაანალიზდეს კონტექსტთან მიმართებით, მეორე მხრივ ბახტინის 



vi 
 

დიალოგურობის პრინციპი, რომელიც, ფემინისტური კრიტიკის შეთვისებითა და 

მოცემული ტექსტების ერთმანეთთან დიალოგში ჩართვით, საშუალებას იძლევა, 

შეფასდეს მყარი გენდერული ბინარობების გადალახვის მცდელობები. 

კვლევა წარმართულია ბახტინის დიალოგურობის პრინციპზე დაყრდნობით, 

გენდერული თეორიების გამოყენებითა და სემანტიკური ანალიზით. ნაჩვენებია 

ქალის ხმის როლი ფემინისტურ კრიტიკაში და ახსნილია მისი ჩახშობისა და 

ალაპარაკების შემთხვევები მოთხრობებში „რა გინდათ ქალბატონო“ და „პასუხით 

პასუხში.“ 

 

საკვანძო სიტყვები: დიალოგურობი, ბახტინი, დათო ქარდავა, მაკა მიქელაძე, 

გენდერული ასიმეტრია, ბინარული ოპოზიეცები, იერარქია, სუბვერსია. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

Abstract 

This work examines two stories that share the same plot, written by contemporary 

Georgian authors, David Kardava and Maka Mikeladze.  

The research aims to study the semantic analysis of language in the modern Georgian 

literary texts and explicate the means, which create gender binary and hierarchical 

relations in fiction. Besides, the paper will analyze the subversion of gender inequality 

through Bakhtin's theory of dialogism and the feminist literary criticism - theoretical 

approaches that made a productive contribution and enabled researchers to identify 

women's voices in fiction.  

The research focuses on two Georgian contemporary short stories; Maka Mikeladze- 

"Answering with Answering " and Dato Kardava’s short story ”What do you want, 

Madam?” The comparison of the female and the male author, through semantic analysis, 

allows one to analyze literary language; elucidate the effects of oppression, social 

hierarchies, and asymmetric gender relation, using semantic analysis; By employing 

Bakhtin’s concept of dialogism, the paper will assess the subversive potential of 

substantial gender hierarchies, through imitating and blurring of dominant mental and 

linguistic categories.  

The relevance of the paper is conditioned by a lack of research on contemporary 

Georgian literature through semantic analysis. The importance of the work lies in the use 

of semantic analysis that makes clear the meaning of "the word in a context" on one side 

and the principle of Bakhtin’s dialogism on the other, which assesses the trials to 

overcome gender binary through feminist literary criticism and the engaging dialogue 

between two texts.  

The conducted research is based on Bakhtin’s dialogism, using gender theories and 

semantic analysis. The work depicts women’s voices in feminist criticism and explains the 

occasions of its submersion and liberation on the example of the short stories discussed.  
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შესავალი 

 

წინამდებარე ნაშრომი წარმოადგენს გენდერული როლებისა და მათი 

ძალაუფლებრივი ურთიერთმიმართებების რეპრეზენტაციის კვლევას 

თანამედროვე ქართულ ლიტერატურაში. ლიტერატურაში გენდერული 

პრობლემატიკის ანალიზის მცდელობები თანამედროვე ქართულ აკადემიურ 

სივრცეში არცთუ ბევრი მოიპოვება. ეს მწირი, რამდენადმე ფრაგმენტული 

მცდელობები ყურადღებას ამახვილებენ უმეტესწილად ე.წ. „ქალთა სახეებზე“ ან 

ქალ ავტორებზე - მაგალითისთვის შეგვიძლია დავასახელოთ „ქალური ტრადიცია 

ქართულ ლიტერატურაში: ახალი სახეები და მემკვიდრეობითობა“ და „ომი, 

ფემინიზმი და თანამედროვე ლიტერატურა“. თუმცა არ არსებობს კვლევა, 

რომელიც ეხება ტექსტში გენდერული პრობლემატიკის იმ ჭრილში განხილვას, 

რომელიც საშუალებას მოგვცემდა, ქალთა სახეების თანამედროვე 

ლიტერატურული რეპრეზენტაციის ტიპური თუ ატიპური მაგალითების 

განხილვით ტექსტებში გაბნეული ძალაუფლებრივი ურთიერთმიმართებები 

აღმოგვეჩინა და მათზე რეფლექსიის მეშვეობით მოგვეხელთებინა ის 

კულტურული კოდები, რომლებიც თანამედროვე ქართულ ლიტერატურულ 

კორპუსს გამსჭვალავს. სხვა სიტყვებით, აღნიშნული კვლევები ქალთა სახეების 

უბრალო აღწერით კმაყოფილდებიან. ეს დესკრიფციულობა რამდენიმე 

მიმართულებითაა პრობლემური: პირველი, ის ზღუდავს ინტერპრეტაციულ 

ჰორიზონტს და გენდერული პრობლემატის სააშკარაოზე გამოტანით 

კმაყოფილდება, რაც ქმნის ილუზიას, რომ საკმარისია ვაჩვენოთ ესა თუ ის 

დაძაბულობა, რომელიც გენდერული ასიმეტრიის ნიშნითაა მარკირებული. 

მეორე, ის ტექსტის სიმპტომატური განხილვის საშუალებას არ იძლევა - ე.ი. 

ტექსტი წარმოგვიდგება თვითკმარ, მისთვის გარეგანი კულტურული 

კონტექსტისგან განყენებულ არტეფაქტად, რაც ამა თუ იმ ნაწარმოების 

ინტერპრეტაციისას ხელს გვიშლის, ზოგადი კულტურული ფონის კრიტიკულ 
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გააზრებას მივყოთ ხელი და ტექსტი ამ ფონის არეკვლის, მასზე რეფლექსიის, 

მისი კრიტიკისა, თუ მის წიაღში წარმოქმნილი წინააღმდეგობების 

რეპრეზენტაციის ველად დავსახოთ. დაბოლოს, ხსენებული დესკრიფციულობა 

ზღუდავს ინტერპრეტატორის შესაძლებლობას, ჩაავლოს იმ ინტერტექსტუალურ 

ნიუანსებს, რომელთაც შეუძლიათ დიალოგურად დააკავშიროს ერთმანეთთან 

ორი ან მეტი ტექსტი. 

წინამდებარე კვლევის მიზანია, თანამადროვე დასავლურ 

ლიტერატურათმცოდნეობაში კარგად დამკვიდრებული მიდგომის, სახელდობრ, 

სემანტიკური ანალიზის მეშვეობით წარმოვაჩინოთ ლიტერატურულ 

(ინტერ)დისკურსში დაშიფრული ძალაუფლებრივი მიმართებები და მათი 

გენდერული ასპექტი. ამ მიზნით გაანალიზდება ერთი ქალი და ერთი მამაკაცი 

ავტორის თითო ტექსტი. ანალიზისას ყურადღება გამახვილდება როგორც 

ტექსტის ენობრივ ფორმაზე (ვმუშაობთ იმ დაშვებით, რომ ქალი ავტორის ენა 

შესაძლოა განსხვავებული იყოს მამაკაცი ავტორის ენისაგან), ისე ენაში დაფარულ 

სუბიექტურ შინაარსზე, ფარულ მნიშვნელობებზე, რომლებსაც ენაში არსებული 

სემანტიკური კოდები ატარებენ. ანალიზის საფუძველზე გაირკვევა, რამდენად 

განსხვავებული მნიშვნელობა ენიჭება ერთსა და იმავე სიტყვებსა და ცნებებს 

სხვადასხვა კონტექსტში და რამდენადაა განპირობებული ამგვარი განსხვავებები 

შესაბამის (მოცემულ შემთხვევაში, ქართულ).კულტურაში დამკვიდრებული 

გენდერული ოპოზიციებით.  

ამასთან, მოცემული სამაგისტრო ნაშრომის მიზანია, კონკრეტული ტექსტების 

კომპონენტური ანალიზის მეშვეობით წარმოაჩინოს ერთსა-და-იმავე თემაზე 

შექმნილ ნაწარმოებებს შორის არსებული სემანტიკური განსხვავებები და ახსნას 

ისინი გენდერის თეორიის ფარგლებში შემუშავებული კონცეპტუალური და 

ინტერპრეტაციული აპარატის გამოყენებით. ენაში მოცემულ, ერთსა-და-იმავე 

სემემამას შესაძლოა სხვადასხვა კონოტაცია შეესაბამებოდეს. სემემა მნიშვნელობს 

კონტექსტის მიხედვით და ვლინდება ავტორის სამეტყველო ენაში, ტექსტში 
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ავტორის სუბიექტური გადაწყვეტილების შედეგად. კვლევის მიზანია, აჩვენოს 

თანამედროვე ქართველი ავტორების სამეტყველო ენის განსხვავებულობა, 

დისკურსისა და გენდერული იერარქიების გავლენა მათზე. კვლევის მიზანია, 

შეისწავლოს ის სემანტიკური ერთეულები და ცნებები, რომელთა მეშვეობითაც 

ტექსტები ოპერირებენ. კვლევამ უნდა აჩვენოს, რომელი ცნებების გამოყენება 

გამსჭვალავს ტექსტის მასკულინურ ეფექტს და რომელი - ფემინურს. ამისათვის 

საჭიროა, გამოკვლეული და ნაჩვენები იყოს ის ენობრივი თავისებურებები, 

რომლებიც ტექსტისთვისაა დამახასიათებელი. შემდეგ საჭიროა, გამოვიკვლიოთ 

მოცემული ტექსტების თემატური ასპექტი, სახელდობრ, რამდენად ჰგავს ისინი 

ერთმანეთს ან განსხვავდება სიუჟეტურად. მნიშვნელოვან როლს ასრულებს 

მოქმედი პირების გენდერული მახასიათებლები, მათი როლი და მნიშვნელობა 

სიუჟეტის აგებაში, ასევე ის ნიშანთვისებები, რომლებსაც მთხრობელი მიაწერს 

მათ. სწორედ ეს არის ის ასპექტი, რომლითაც წარმოჩნდება ავტორის 

სუბიექტურობა - სხვა სიტყვებით, სიუჟეტური ჩონჩხის, პერსონაჟთა სახე-

ხატების აგების სტილისტური და ნარატიული თავისებურებების მოხელთებით 

გვეძლევა საშუალება, გამოვიკვლიოთ, როგორ პოზიციას იკავებს და როგორ 

ფუნქციას ასრულებს ავტორი ტექსტში; პერსონაჟების, გარემოსა და სიუჟეტის 

ავტორისეული დახასიათებებიდან ირკვევა მისი მსოფლხედვა და ისიც, 

რამდენად განიცდის იგი სოციალური და გენდერული უთანასწორობის გავლენას. 

კვლევისას ნაჩვენები იქნება ასევე თხრობის პერსპექტივის გენდერული 

თავისებურებები, გამოკვლეული იქნება, რამდენად განსაზღვრავს ავტორის სქესი 

ფოკალიზაციის ტიპს. ამრიგად, შევეცდებით, პასუხი გავცეთ კითხვას: რატომ 

ირჩევენ ქალი ავტორები ნარატორებად ქალ პერსონაჟებს, მამაკაცები კი - მამაკაც 

პერსონაჟებს; რის საფუძველზე ირჩევა მოცემულ ტექსტებში ნარატორი და აქვს 

თუ არა ამ შერჩევას გადამწყვეტი როლი მოქმედების განვითარებაში, 

შემთხვევითია ეს არჩევანი, თუ რაიმე გარემოებრივი თუ სტრუქტურული 

მიზეზებით განპირობებული. საკვლევ მასალად შეირჩა დათო ქარდავას 
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მოთხრობა „რა გნებავთ ქალბატონო“ და მაკა მიქელაძის მოთხრობა „პასუხი 

პასუხით“. ტექსტების ანალიზის საფუძველზე წარმოჩნდება, რომ ერთი და იგივე 

სემემების შედარება კონტექსტის მიხედვით, მოგვცემს საშუალებას, დავინახოთ, 

რა განსხვავებაა მასკულინურსა და ფემინურ დისკურსებს შორის. შერჩეული 

ტექსტების საფუძველზე შევეცდებით, ნათლად ვაჩვენოთ, რომ სალიტერატურო 

დისკურსს აქვს გენდერული ბინარობა, რომელიც ვლინდება სემანტიკის დონეზე. 

ასევე კვლევის მიზანია, ახსნას, რატომ შეიძლება იყოს ერთი და იგივე სიტყვა 

განსხვავებული კონტექსტის მატარებელი ქალ ავტორთან და კაც ავტორთან და რა 

არის ამის მიზეზი. ბოლოს, კვლევა მიზნად ისახავს აჩვენოს ძალაუფლებრივი 

მიმართებების გავლენა ლიტერატურული ენის სემანტიკაზე.  

კვლევის მეთოდად გამოყენებული იქნება დიალოგურობის თეორია (ბახტინი).და 

სემანტიკური ანალიზის პრინციპები. კვლევის პირველ ეტაპზე სემანტიკური 

ანალიზის მეშვეობით გამოვავლენთ თითოეულ ტექსტში რეკურენტულ სემემებს, 

დადებითი და უარყოფითი (ერთი და იგივე სემის დადებით და უყარყოფით 

მნიშვნელობებს).კონოტაციის მატარებელ სემებს (Goddard & Wierzbicka 2014). 

მეთოდოლოგიურ ჩარჩოდ დიალოგური პრინციპის ბახტინისეული გაგების 

შემოტანით (Bakhtin1981)., Bakhtin 1984). შევეცდებით გამოვკვეთოთ ინტრა- და 

ინტერ-ტექსტუალური მიმართებები, გახვავებული გენდერული პოზიციებიდან 

არტიკულირებული ხმების ასიმეტრიული ურთიერთმიმართება, რომელიც 

ნარატიულ დონეზე ზოგი ხმის სიმძლავრესა და სხვების უძლურობას გამოკვეთს, 

წარმოაჩენს უხმოობის გენდერულად კოდირებული პრობლემატიკას. 

კვლევისათვის გამოყენებული იქნება გენდერის თეორიების მონაპოვარიც, 

რომლის ჩართვითაც ბახტინის დიალოგურობის თეორია გენდერულ 

განზომილებას შეიძენს, რის შედეგადაც წარმოჩნდება, რომ ტექსტში გენდერული 

ნიშნით ჩაგრული პერსონაჟით აღნიშნული მიდგომების გამოყენებით 

შესაძლებელი იქნება, შევისწავლოთ ქართულ სალიტერატურო ენაში არსებული 
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კოდები, რომელთა მეშვეობითაც ხორციელდება გენდერულ მიმართებათა 

რეპრეზენტაცია ლიტერატურულ ტექსტებში. 

კვლევის მეშვეობით გამოვლინდება ის განსხვავები, რომლებიც თავს იჩენს 

სხვადასხვა სქესის ავტორთა სამეტყველო ენაში. ანალიზის საფუძველზე 

გამოაშკარავდება ის ღირებულებათა სისტემა, რომელიც ტექსტის გარეთ, 

თანამედროვე, პოსტ-საბჭოთა საქართველოს კულტურულ წარმოსახვითში 

აღმოცენდა და შემდეგ ამ წარმოსახვითის კვლავწარმოებაში მნიშვნელოვანი 

წვლილი შეიტანა. სახელდობრ, შევეცდებით, გამოვარკვიოთ, როგორ აღიქვამენ 

სახოგადოებაში გაბატონებულ გენდერულ ნორმებს, უთანასწორობასა და 

იერარქიას თანამედროვე ქართველი ავტორები. კვლევა საინტერესოა 

ლინგვისტური ასპექტითაც, რადგან სემური ანალიზის მეშვეობით 

ლიტერატურული ტექსტების შესწავლა გენდერული ურთერთმიმართებების 

პრობლემატიკის გამოსააშკარავებლად თანამედროვე ქართულ აკადემიურ 

სივრცეში იშვიათად თუ გამოუყენებიათ (როგორც წესი ამ კვლევის დანიშნულება 

უფრო პოეტური ტექსტების შესწავლაა). და ბოლოს, დაგეგმილი კვლევა შეიძლება 

იქცეს სხვა, უფრო მასშტაბური კვლევების ბიძგად, რომელთა შედეგადაც მოხდება 

ქართულ ლიტერატურაში გენდერული მოდელების კრიტიკული გადააზრება. 
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1. თეორიული წანამძღვრები.  

 

1.1. მიხაილ ბახტინი და ფემინისტური ლიტერატურული კრიტიკა 

მიუხედავად იმისა, რომ რუსული ფორმალიზმი 1910-იანი წლებიდან 30-იან 

წლებამდე, რუსულ და შემდგომ საბჭოთა ლიტერატურის კრიტიკის ტრადიციაში 

ყველაზე გავლენიან მიმართულებას წარმოადგენდა, ლიტერატურის კრიტიკის 

დასავლურმა სივრცემ იგი საკმაოდ გვიან, 60-იან წლებში აღმოაჩინა. ამ აღმოჩენას 

დიდწილად ბულგარული წარმოშობის ფრანგი კრიტიკოსის, ცვეტან ტოდოროვის 

ძალისხმევას უნდა ვუმადლოდეთ, რომელმაც ფორმალისტური სკოლის 

ძირითადი წარმომადგენლების დასავლური სამყაროსთვის ჯერ კიდევ უცნობი 

ნაწერების კომპილაცია ფრანგულ ენაზე გამოსცა სათაურით: Theorie de la literature 

(Hawkes 2003, 44). ტოდოროვის პარალელურად ფორმალიზმის ხელახალ 

აღზევებაში წვლილი ბულგარელმა ფილოსოფოსმა, ლიტერატურის კრიტიკოსმა 

და ფემინისტმა თეორეტიკოსმა იულია კრისტევამაც შეიტანა, როდესაც 1969 წელს 

გავლენიანი ესსე „სიტყვა, დიალოგი და რომანი“ გამოაქვეყნა (Kristeva 1980). 

ესსეში კრისტევა ლინგვისტური ანალიზისთვის მოსაუბრე სუბიექტის 

პრინციპულ მნიშვნელობაზე მსჯელობდა, რასაც თავის მხრივ, ბახტინის 

ცენტრალური კონცეპტების - დიალოგურობის, კარნავალურობისა და 

ჰეტეროგლოსიის იდიოსინკრაზული წაკითხვა ერთვოდა თან. მოგვიანებით, 

კონცეპტთა ამ აღრევამ კრისტევას ინტერტექსტუალობის თეორიას დაუფო 

საფუძველი.  

თუმცა, ვიდრე კრისტევასა და ტოდოროვის ძალისხმევით დასავლური 

აკადემიური სივრცე რუს ფორმალისტებს ლიტერატურული კრიტიკის 

გაიცნობდა (თუმცა მალევე მიივიწყებდა), ფორმალიზმი რუსულ აკადემიაში 

დომინანტურ სკოლას წარმოადგენდა და XX საუკუნის 10-იანი წლებიდან 30-იან 

წლებამდე რამდენიმე ეტაპი განვლო. ხსენებული სკოლის წამყვანი ფიგურები 
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ბორის ეიხენბაუმი, ვიკტორ შკლოვსკი, რომან იაკობსონი (რომელმაც 

მოგვიანებით აკადემიური კარიერა ამერიკაში The New School-ში, შემდეგ კი 

ჰარვარდის უნივერსიტეტში გააგრძელა, ამჯერად როგორც ცნობილმა 

სტრუქტურალისტმა, რომელმაც თავის მხრივ, დიდი გავლენა მოახდინა 

სტრუქტურული ანთროპოლოგიის ცენტრალურ ფიგურაზე, კლოდ ლევი-

სტროსზე და მეორე მსოფლიო ომის შემდგომი ორი ათწლეულის ყველაზე 

გავლენიან კრიტოკოსსა და ესეისტზე როლან ბარტზე).და მიხაილ ბახტინი 

ლინგვისტები და ლიტერატურის ისტორიკოსები იყვნენ. 

საცნაურია, რომ გავრცელებული მცდარი შეხედულების საპირისპიროდ, 

რომელიც რუსულ ფორმალიზმს ერთ უნიფიცირებულ ლიტერატურის თეორიად 

წარმოგვიდგენს, უპირველეს ყოვლისა ფორმალისტური ექსპერიმენტი 

კოლექტიური ძალისხმევის შედეგია, რომელიც რიგი შიგა წინააღმდეგობებით, 

განვითარების სხვადასხვა ეტაპებითა და ლიტერატურასთან 

დივერსიფიცირებული მიდგომებით ხასიათდება (Jameson 1974, 47-49). ტერი 

იგლტონის აზრით, ადრეული ფორმალიზმი ძირითადად სიმბოლიზმით იყო 

დაინტერესებული და მათ გავლენას განიცდიდა (Eagleton 2008). მოგვიანებით, 

ჯგუფის პირველადმა ინტერესმა ლიტრატურული სტრუქტურის ძიებისკენ 

ჩაინაცვლა.  

მათი ინტერესის საგანი გახლდათ გარკვეული ფონემური ინსტრუმენტების 

საკუთრივ ლიტერატურული ბუნება და გამოყენება ლიტერატურულ ნაწარმოებში 

მათი ამოცნობა, იზოლირება და აღწერა. ნაცვლად ნაწარმოების ფონეტიკური 

შინაარსის, მისი „შეტყობინების“, მისი „წყაროების“, „ისტორიის“, ან თუნდაც მისი 

სოციოლოგიური, ბიოგრაფიული ან ფსიქოლოგიური განზომილებებისა. (Hawkes 

2003, 46 - აქ და ქვემოთ თარგმანი ჩვენია - ბ.ჯ.)  

ფორმალისტები აღფრთოვანებულნი იყვნენ მათი თანამედროვე პოეტური 

ექსპერიმენტებით, რომლებიც იტალიაში 1900-იანი წლების მიწურულს 

ფუტურიზმით დაიწყო, ევროპის მასშტაბით დადაიზმით გაგრძელდა და რიგი 

სახეცვლილებით 10-იანი წლების შუა პერიოდში რუსეთში პოეტური ავანგარდის 
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სახელით გამოჩნდა. აშკარაა, რომ ხლებნიკოვი და მაიაკოვსკი ადრეული 

ფორმალისტური სკოლის ლიდერების, ვიქტორ შკოლვსკისა და რომან 

იაკობსონის ამავე პერიოდის ნაშრომებში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებენ. 

თუმცა, ავანგარდით ეს აღფრთოვანება დიდხანს არ გაგრძელებულა და უკვე 20-

იანი წლების დასაწყისში ჯგუფმა მზერა ფოლკლორს მიაპყრო. ვლადიმირ პროპის 

ხალხური ზღაპრის მორფოლოგია (1928) ამ პერიოდის ფორმალისტური სკოლის 

ძირითად მიმართულებას გვაცნობს. პარალელურად, მიხაილ ბახტინი 

მოდერნული დასავლური რომანის წიაღში სტრუქტურულ ტრანსფორმაციას 

ამჩნევს და ამ ტრანსფორმაციის დამაგვირგვინებელ ფიგურად ფიოდორ 

დოსტოევსკის სახავს. დოსტოევსკი ბახტინისთვის პირველი ავტორია, რომელიც 

ექსპლიციტურად პოლიფონიურ რომანს წერს განსხვავებით ამ უკანასკნელის 

თანამედროვე რომანისტის, ლევ ტოლსტოისგან, რომელიც მონოლოგური ანუ 

ჰომოფონიური (ერთხმიანი) რომანის ევროპულ ტრადიციაში ეწერება:  

დოსტოევსკის რომანი დიალოგურია, იგი აგებულია არა როგორც ერთი 

ცნობიერების მთელი, რომელიც სხვა ცნობიერებებს საკუთარ თავში შთანთქავს 

როგორც ობიექტებს, არამედ როგორც, მთელი, რომელიც რამდენიმე ცნობიერების 

ინტერაქციით ფორმირდება. ამ ცნობიერებათაგან არც ერთი არ ხდება მეორის 

ობიექტი. (Bakhtin 1984, 25) 

1930-იანი წლების დასაწყისში „ფორმალიზმი“ საბჭოთა კავშირში ოფიციალური 

კრიტიკის მიერ უკვე სალანძღავ სიტყვად იყო მიჩნეული. „ფორმალიზმი“ 

საბჭოთა ყოველდღიურობის ენაზე შეურაცხმყოფელი ტერმინი იყო, რომელიც 

„უბრალო“ ფორმით უადგილო დაინტერესებას ნიშნავდა - ხელოვნების იმ 

მედიუმით ექსპერიმენტირებას, რომელსაც კონვენციურად „ფსევდო-ინოვაციის“ 

ყალიბში აქცევდნენ; დასავლური ლიტერატურითა და ხელოვნებით 

დაინტერესებას, ბურჟუაზიულ ესკეპიზმსა და მსგავს შეურაცხმყოფელ ტერმინებს 

(Erlich 1973, 635). 

ამრიგად, კრისტევასა და ტოდოროვის მიერ ხელახლა აღმოჩენილი რუსული 

ფორმალიზმი, რომელსაც იმ დროისთვის საბჭოთა კავშირში ლიტერატურის 



9 
 

კრიტიკის ცოცხალი სკოლა უკვე აღარ ერქვა, რიგი თეორიული ხიდებით იყო 

გამდიდრებული. კრისტევას შემთხვევაში, ამ ხიდთა სახელები პრაღის სკოლის 

სტრუქტურალიზმი და დეკონსტრუქციაა. ხოლო ტოდოროვის შემთხვევაში, 

გრეიმასის აქტანტების თეორია.  

ფორმალიზმის ახალი რენესანსის უდავოდ ცენტრალური ფიგურა მიხაილ 

ბახტინია, რომლის ლიტერატურული თეორიის ძირითადმა კონცეპტებმა - 

დიალოგურობამა და ჰეტეროგლოსიამ - ლიტერატურათმცოდნეობის წიაღში 

ახალი სიცოცხლე ჰპოვა. 

ლიტერატურის თეორიაში ბახტინის ძირითადი წვლილი პოლიფონიური 

რომანის სუბვერსიული ხასიათის აღმოჩენაა, რომელიც, არსებითად, შუა 

საუკუნეების სახალხო დღესასწაულების კარნავალურ სტრუქტურას იმეორებს და 

ოფიციალური ენის ნორმალური კალაპოტის, მისი მონოგლოსიურობის 

წინააღმდეგაა მიმართული: „[...] კარნავალი დამყარებული წესრიგის 

გამარჯვებული სიმართლისგან დროებით გათავისუფლებას ზეიმობს.“ (Bakhtin 

1968, 109) 

მოგვიანებით, დასავლურ აკადემიურ სივრცეში ლიტერატურული კრიტიკის 

ფემინისტურმა მიდგომამ (რომლის ერთ-ერთი პირველი წარმომადგენელი თავად 

კრისტევა იყო, ლუს ირიგარეისა და ახალი ფრანგული, პოსტ-

სტრუქტურალისტური სკოლის სხვა ფიგურებთან ერთად) დაიწყო კრიტიკული 

მსჯელობა მიკერძოებულ კონცეპტებზე, ფრაზებზე, ჰეგემონური 

პატრიარქალური იდეოლოგიის გავლენაზე, მეტყველებაში გავრცელებულ 

ჟარგონებზე, რომლებიც როგორც მოდერნიზმის კანონიკის ტექსტებში, ისე 

ახლად აღმოცენებულ ე.წ პოსტმოდერნულ ლიტერატურულ კორპუსში, 

სოციალურ თეორიასა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში გენდერულ ასიმეტრიასა 

და ენაშია კრისტალიზებული . ბახტინის დიალოგურობის თეორია ერთ-ერთი იმ 

იშვიათთაგანი აღმოჩნდა, ვისთანაც ფემინისტურმა კრიტიკამ საერთო ნიადაგი 



10 
 

გამონახა და შეძლო მასთან პროდუქტიული დიალოგის წარმოება. გენდერული 

ასპექტის ათვისებამ დიალოგურობის კონცეპტს მრავალმხრივობა შესძინა და 

უფრო მოქნილი გახადა. დეილ ბაუერის ნაშრომები (Bauer 1988, Bauer & McKinstry 

1991) ბახტინის დიალოგურობის თეორიისა და ფემინისტური კრიტიკის 

გადაკვეთაზე ცდილობენ ლიტერატურულ ტექსტებში ამოიკითხონ 

ძალაუფლებრივი სტრუქტურები, იდეოლოგიური გავლენები და გენდერული 

იერარქიები. მკვლევარ დაიან პრაის ჰერნდლის აზრით, არსებობს გარკვეული 

ტიპის სტრუქტურული ჰომოლოგია ბახტინის რომანის თეორიასა და 

ფემინისტურ კრიტიკას შორის. რომანი, პირველი მათგანის კონცეფციის 

მიხედვით, გარკვეული ტიპის დევიაციაა ოფიციალური ენისგან. იგი „არ ჯდება 

პოეტური მსჯელობის ცნების მიერ შემოთავაზებულ ჩარჩოებში“ (Bakhtin 1981, 

269). რომანის ეს „ხულიგნული“ ქორწინება არაოფიციალურთან მის ორაზროვან 

სიცილში გამოიხატება, რომელიც ერთდროულად ზეიმობს და კიცხავს კიდეც 

ავტორიტეტის ოფიციალურ ენას ან თუნდაც იმას, რასაც ბახტინი „პოეტურ 

იდეოლოგიას“ უწოდებდა. ქალის ხმა მსგავსად ამისა, რომანის ანტიიერარქიულ 

სულისკვეთებას იმეორებს: 

ქალურ ტექსტებში არასოდესაა ცხადი ის თუ ვინ საუბრობს, საიდან მოდის 

საუბარი, მაგრამ ცხადია ის, რომ საქმე ყოველთვის ერთზე მეტ მოსაუბრესთან 

გვაქვს - ერთზე მეტ ენასთან, იმიტომ რომ ის ყოველთვის „სხვისი“ საუბარია, 

რომელიც „სხვის“ ენას ემსახურება. ქალური ენა საზღვარზე ცხოვრობს, ქალური 

ტექსტი იერარქიებს ამხობს იგი არყოფნა-დუმილი-შეშლილობაა, რომელიც 

მოსაუბრე საღ აზროვნებაში. ის ამტკიცებს, რომ იერარქიები ცდებიან იმ ხმების 

მსგავსად, რომლებიც ბახტინს რომანის კარნავალიდან ესმის, ქალის ხმა 

ავტორიტეტის წინაშე იწყებს სიცილს. (Herndl 1991, 11) 

მიუხედავად იმისა, რომ თავად ბახტინის მიერ გამოკვლეულ ტექსტების 

ავტორები იშვიათად არიან ქალები და ზოგი კრიტიკოსი ბახტინს ამის გამო 

აკრიტიკებს (Booth 1982), დიალოგურობის პრინციპისგან, როგორც შერილ 

სტივენსონი ამტკიცებს, ფემინისტურმა ლიტერატურულმა კრიტიკამ ბევრი რამ 

შეიძლება ისწავლოს. უფრო კონკრეტულად,  
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ფემინისტურ კვლევას შეუძლია კიდევ უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს იმ 

კავშირებისგან, რომელსაც ბახტინი ამყარებს ენის ჰეტეროგენულობასა და 

ლიტერატურის სპეციფიკურ ფორმებს შორის: რომანს, კარნავალურ დისკურსსა 

და პაროდიას შორის. (Stevenson 1991, 189) 

კარნავალურობისა და პაროდიის ეს ურთიერთმიმართება, ის, რასაც ბახტინი 

თავად „კარნავალურ სიცილს“ უწოდებს, ბახტინისა და ჯუდიტ ბატლერის 

თეორიულ კონცეფციებს (Butler 1990) შორის გარკვეულ კავშირს ამყარებს. 

ბახტინი ენის სტრუქტურული დახურულობის ადრე-სტრუქტურალისტურ 

(სოსიურის) იდეაზე უარს ამბობს და მას ღია, სოციალურში ფესვგადგმულ, 

დაუმთავრებელ პროექტად სახავს: 

ბახტინს არ აინტერესებს ისეთი ლინგვისტური ანალიზი, რომელიც ენას 

კონტექსტისა და ინტერაქციისგან გამოცაკლევებულ სისტემებად მიიჩნევს. ის ენას 

ფუნდამენტურად სოციალურ კონსტრუქტად ხედავს, რომელშიც მნიშვნელობა 

მოსაუბრე/ავტორსა და მსმენელ/მკითხველს შორის ფორმირდება, რომლებიც 

თავადაც არიან ჩართულნი ისტორიულ გაგებასა და ენის სოციო-პოლიტკკურ 

კონვენციებში. (Becky 2012, 4) 

მისი დაჟინებულობა, ყურადღება კონტექსტის მნიშვნელობაზე იქნეს 

გამახვილებული – მატერიალური კონტექსტის ჩათვლით (და, აქედან, 

განსხეულების ჩათვლით).– იმ დისკურსულ წაკითხვებს ეწინააღმდეგება, 

რომლებიც გენდერის კონსტრუირებაში სოციალური სტრუქტურისა და სხეულის 

როლს არასაკმარისად ადეკვატურად აფასებენ. „მიმართებითობა“, რომელსაც იგი 

განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს, გენდერის თეორეტიკოსებს ეხმარება, ხაზი 

გაუსვან გენდერის კონსტრუქციის ორმხრივობას; მსგავსი ინტერეაქციების 

მრავალსახოვანი ბუნების მისეული ანალიზი და მათი მიმართება სპეციფიკურ 

სიციო-ისტორიულ კონტექსტთან, რომლის წიაღშიც მათ არტიკულირებენ, 

ეწინააღმდეგება იმ ანალიზებს, რომლებიც გენდერს ან მხოლოდ წაკითხულში 

ნაწარმოებად ხედავენ, ან მხოლოდ ინდივიდუალურ გადაწყვეტილებად. (Becky 

2012, 13) 

ბატლერის პერფორმაციულობის თეორია გენდერული იდენტობის ფორმაციის 

მყარი საფუძვლების ბიოლოგიურ სქესში ამოცნობაზე უარს ამბობს და 

გენდერი/სქესის მატრიცას არსებითად სოციალურ გარემოში ადაპტაციის, 

პრეზენტაციისა და რეპრეზენტაციის მარეგულირებელ ქსელად წარმოადგენს, 

რომელიც კონტინგენტური ბუნებისაა და ძალაუფლებრივი 
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ურთიერთმიმართებებითაა გამსჭვალული. ასეთ მაღალრეგულირებულ სივრცეში 

მოცემული იერარქიული სტრუქტურების სუბვერსია რთულია, მაგრამ არა 

შეუძლებელი. მსგავსად ბახტინის „სულელისა“, ბატლერის „დრეგი“ 

ტრადიციული გენდერული მარკერების პაროდირებას ახორციელებს მათი ჭარბი 

აპროპრიაციის გზით და, დროებით, პერფორმაციულად თავისუფლდება 

იერარქიებისგან. 

ამრიგად, ფემინისტურ კრიტიკასთან პოლემიკაში გამდიდრებული 

დიალოგურობის ბახტინისეული თეორია ჩვენ მიერ შერჩეული ორი მოთხრობის 

ანალიზისთვის რამდენადმე პროდუქტიული შეიძლება იყოს. მისი გამოყენებით 

საშუალება გვეძლევა, თავად ორ ( ერთი კაცის, მეორე კი ქალის მიერ დაწერილ ) 

ტექსტს შორის გამართულ დიალოგში ჩაშენებული ძალაუფლებრივი 

ურთიერთმიმართებები ამოვიკითხოთ და სიუჟეტურ დონეზე მამაკაცი და ქალი 

პროტაგონისტების იმ უცნაურ მიმართებაზეც ვიმსჯელოთ, რომლის შედეგად, 

ვიმედოვნებთ, მკაფიოდ შევაფასებთ, რამდენად უსხლტება მოცემულ ორ 

ტექსტში რეპრეზენტირებული ქალის ხატი იმ პატრიარქალურ წესრიგს, რომელიც 

პერსონაჟთა უშუალო მატერიალურ და დისკურსულ სივრცეს გამსჭვალავს და 

მათი სამეტყველო და სააზროვნო - ერთი სიტყვით, ენობრივ - ჰორიზონტს 

გარკვეული ლექსიკონით ამარაგებს. 

 

1.2. დიალოგურობა და სუბვერსია 

როგორც იულია კრისტევა ამტკიცებს, „დიალოგური ურთიერთობები 

კონკრეტული და ლოგიკური სემანტიკური მიმართებების გარეშე 

წარმოუდგენელია, მაგრამ ისინი არც ამ მიმართებებზე დაიყვანება; მათ საკუთრივ 

თავისებური სპეციფიკურობა ახასიათებთ.“ (Kristeva 1986, 38) 

ანალიზის ბოლო, დასკვნით ეტაპზე, ტექსტების გასაანალიზებლად 

გამოვიყენებთ რუსი ფორმალისტის, მიხაილ ბახტინის დიალოგურობის 
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თეორიასა და ფემინისტური თეორიის მონაპოვარს, რომელიც დიალოგურობის 

კონცეპტს გენდერული მიმართებებისთვის დამახასიათებელი ძალაუფლებრივი 

ასიმეტრიის მოცემულობის გათვალისწინებით აფასებს. ბახტინის 

დიალოგურობის ცნება დაგვეხმარება გამოვარკვიოთ ის ნიუანსები, რომელთა 

მეშვეობითაც მოცემული ორი ტექსტი ერთმანეთს „ელაპარაკება“; აღმოვაჩინოთ 

ის ხმები, რომლებიც ტექსტში სხვებზე მკაფიოდ ისმის და ისინიც, რომელთა 

არტიკულირებაც ვერ ხერხდება, ან ენობრივ დონეზე რიგი სიმპტომატური 

ნიშნებით ვლინდება და მათი ამოკითხვა სწორედ ამ სიმპტომური ნიშნების 

„გაშიფვრით“ ხდება შესაძლებელი. ეს სიმპტომატური ნიშნები დაგვეხმარებიან, 

მოცემულ ორ ტექსტში კოდირებული გენდერული განსხვავებები აღმოვაჩინოთ.  

ბახტინი დიალოგურობას ტრადიციული ლიტერატურული ტექსტებისთვის 

დამახასიათებელი მონოლოგურობის ოპოზიციაში განმარტავს (Bakhtin 1984). 

მონოლოგურია ტექსტი, რომელზეც ავტორი სრულ სუვერენულობას ამყარებს. 

ტექსტი ავტორის იდეოლოგიურ პოზიციას აირეკლავს. ავტორის პერსონაჟები, 

მიუხედავად იმისა, რომ მათ შესაძლოა ერთმანეთისგან რადიკალურად 

განსხვავებული მსოფლხედვა ჰქონდეთ, საბოლოო ანგარიშით მაინც ავტორის 

„თოჯინებს“ ჰგვანან. ავტორივე იტოვებს ექსკლუზიურ უფლებას, ტექსტზე 

გადამწყვეტი სიტყვა თვითონ თქვას.  

განსხვავებით ჰომოფონიური, ანუ მონოლოგური ნაწარმოებებისგან, 

პოლიფონიური, ან დიალოგური ნაწარმოებები ტექსტს ავტორის დიქტატისგან 

ათავისუფლებენ, პერსონაჟები დამოუკიდებელ პიროვნებებად გვევლინებიან, 

რომელთაც თავიანთი, ავტორისგან გასხვავებული მსოფლხედვა აქვთ. თუმცა ეს 

მსოფლხედვა დიალოგურ ნაწარმოებში თვითკმარი და გარესამყაროსგან 

დახურული სულაც არ არის; პირიქით, პერსონაჟები ერთვებიან ერთმანეთთან 

დიალოგში, ყოველ წარმოთქმულ მსჯელობაზე მოითხოვენ პასუხს „სხვებისგან“, 

რომელთაც ამა თუ იმ საკითხზე განსხვავებული შეხედულება აქვთ. ავტორს აღარ 

რჩება ექსკლუზიური უფლება, ნაწარმოებში გამართულ დიალოგს საბოლოო 
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ჭეშმარიტების პრეტენზიით დაასვას დაღი. მონოლოგურობის განსხვავებით, 

რომელიც ერთ გაერთიანებულ ცნობიერებაში ინტეგრირებული ობიექტების 

სამყაროს ასახავს, დიალოგურობა გვთავაზობს სამყაროს, სადაც პერსპექტივათა 

და ხმათა სიმრავლე ნაწარმოების ღია სივრცეში იშლება, პერსონაჟებს საშუალება 

ეძლევათ, აღმოაჩინონ და ინტერაქციაში შევიდნენ „სხვა ცნობიერებასთან“, სხვა 

ხმასთან. მონოლოგური სიტყვა „სხვისი“ სიტყვის მოსმენაზე უარს ამბობს, ან, იმ 

შემთხვევაშიც კი, თუკი ამ კომპრომისზე მიდის, მას საკუთარ ილუზორულ, 

გარესამყაროსგან მოწყვეტილ წესრიგში არ უშვებს. ამის საპირისპიროდ, 

დიალოგური სიტყვა ყოველთვის მზადაა განიმსჭვალოს „სხვისი“ პერსპექტივით, 

შეიცვალოს, რადგან იგი მონოლოგური სიტყვის ილუზორულ წესრიგს არ ცნობს.  

დიალოგს შეისწავლიან, როგორც მხოლოდ მეტყველების სტრუქტურირების 

კომპოზიციურ ფორმას, მაგრამ სიტყვის შინაგანი დიალოგურობა (რომელიც 

მონოლოგურ გამოთქმის ფორმაშიც იკვეთება და მის საპასუხოდ გამოთქმულშიც), 

დიალოგურობი, რომელიც მის მთლიან სტრუქტურაში, მის ყველა სემანტიკურ და 

გამოხატვით შრეში იჭრება, სრულიად იგნორირებულია. მაგრამ სწორედ სიტყვის 

ეს შინაგანი დიალოგურობია - რომელიც დიალოგის არც ერთ გარეგან 

კომპოზიციურ ფორმას არ უშვებს – დამოუკიდებელ აქტად რომ ვერ 

გამოვაცალკევებთ, ვერ გამოვყოფთ სიტყვის უნარისგან, ჩამოაყალიბოს საკუთარი 

ობიექტის ცნება – სწორედ ეს შინაგანი დიალოგურობია, რომელსაც ასეთი უზომო 

ძალა აქვს, ჩამოაყალიბოს სტილი. (Bakhtin 1981, 279) 

ბახტინისთვის თავად ცნობიერებაც ინტერაქციული ფენომენია, რომელიც 

იზოლაციაში ვერ იარსებებს. იგი ღია სოციალური სივრცის – ბახტინისავე 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, „სოციალური ჰეტეროგლოსიის“ - ნაწილია, სადაც 

განსხვავებული გამოცდილების, პერსპექტივისა და ღირებულებების მქონე 

ცნობიერებებიც არსებობენ, რომლებიც, თავის მხრივ ინტერაქციის, ანგაჟირების, 

დიალოგის გზით ყალიბდებიან და ეს ღირებულებები, მორალური 

გადაწყვეტილებები თუ სამყაროზე პერსპექტივები არასდროს რჩებიან სტატიკურ, 

უძრავ, დახშულ მოცემულობებად. ბახტინი დაჟინებით ამტკიცებს, რომ მხოლოდ 

იმ ცნობიერებას შეუძლია შექმნას რაღაც ახალი, რომელიც გამდიდრებული და 

ტრანსფორმირებულია „სხვასთან“ შეხვედრათა უწყვეტი სერიებით. არ არსებობს 
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ერთიანი სალიტერატურო მედიუმი, არამედ სოციალურ ენათა სიმრავლე, 

რომელიც ერთმანეთთან მუდმივ ინტერაქციაში არსებობს, იზრდება, 

მდიდრდება, ღარიბდება ან კვდება. 

კონკრეტული სოციო-იდეოლოგიური ენის ცნობიერება, როგორც კი 

ქმნადუნარიანი ხდება, მაშასადამე, როდესაც ხდება აქტიური, როგორც 

ლიტერატურა, აღმოაჩენს, რომ ჰეტეროგლოსიითაა გარშემორტყმული და სულაც 

არ წარმოადგენს ერთ, უნიტარულ ენას, შეუვალსა და უუცილობელს. (Bakhtin 

1981, 295) 

ზრდის, თანაარსებობის, სიცოცხლისუნარიანობისა თუ კვდომის ეს პროცესები 

სოციალურ რეალობაში არსებული კონფლიქტების დინამიკას ლინგვისტურად, 

ენობრივი ერთეულებით აირეკლავენ – იქნება ეს ამა თუ იმ ჟარგონის გაბატონება, 

უცხოენოვანი ქვეყნის გავლენის შედეგად სიტყვებსა და ფრაზების გავლენის ქვეშ 

მყოფი ქვეყნის ძირითად სასაუბრო და სალიტერატურო ენაში ინტეგრირება, 

დიალექტებისთვის დამახასიათებელი იზოლაციონიზმი, გენდერული და 

რასობრივი სტერეოტიპების გამომხატველი კონკრეტული სიტყვებისა თუ 

ფრაზების გავრცელება თუ სხვა. ამ პირობებში, მაშინ, როცა დიალოგურობა 

ჰეტეროგლოსიით გარშემორტყმულ რეალობაში ოპერირებს, ყოველი 

მნიშვნელობა გარკვეულ მიმართებაში ყალიბდება. „დიალოგური იმპერატივი 

გამორიცხავს ნებისმიერ რეალურ მონოლოგს.“ (Bakhtin 1981, 426) 

 

1.3. სემანტიკური ანალიზის პრინციპები 

იმისათვის, რათა შერჩეული ტექსტები გავაანალიზოთ, საჭიროა სემანტიკური 

ანალიზი. სემანტიკური ანალიზი წარმოადგენს მახასიათებლების ანალიზს. 

მახასიათებლების ანალიზი კი თავის მხრივ გულისხმობს შეხედულებას, რომლის 

მიხედვითაც, ენობრივი ერთეულების მნიშვნელობა ერთ განუყოფელ 

მთლიანობას კი არ წარმოადგენს, არამედ ცალკეული სემანტიკური 

მახასიათებლებისაგან შედგება. მნიშვნელობა კი არის ამა თუ იმ ნიშანთან 

დაკავშირებული ცნება (Leech 1974). მოცემული ანალიზის მიზანია სიტყვის 
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მნიშვნელობის სიღრმისეული სტრუქტურის გაგება და მისი მექანიზმის 

შესწავლა. 

სემნატიკური ანალიზი მნიშვნელოვანია იმდენად, რამდენადაც იგი საშუალებას 

იძლევა, გამოვიკვლიოთ სიტყვის, როგორც მახასიათებლის მნიშვნელობა და 

ვიმსჯელოთ მის სინტაგმატურ ბმებზე სხვა მახასიათებლებთან: 

ამ შემთხვევაში სიტყვას განვიხილავთ, როგორც ძირითად სანომინაციო და 

კოგნიტიურ ერთეულს, რომლის ლექსიკური მნიშვნელობა განისაზღვრება საგნის, 

მოვლენის ან მიმართების ასახვით ცნობიერებაში, რომელიც შედის სიტყვის 

სტრუქტურაში, როგორც მისი ე.წ შიდა ფორმა. შიდა ფორმასთან მიმართებაში 

სიტყვის გარეგანი ფორმა წარმოადგენს ერთგვარ მატერიალურ გარსს, რომელიც 

საჭიროა არა მხოლოდ მნიშვნელობის გამოსახატავად და მისი სხვა ადამიანის 

შესატყობინებლად, არამედ თვით ამ მნიშვნელობის აღმოცენების, ფორმირების, 

არსებობისა და განვითარებისათვის. (მარგალიტაძე 2014) 

სწორედ ეს შეხედულება იძლევა ცალკეული სემების გაანალიზების 

საფუძლველს. შესაძლებელი ხდება მნიშვნელობის ცნების უმცირეს ერთეულად 

დაშლა და მისი სტურქტურის შესწავლა. მახასიათებლებს სემებს ან სემანტიკურ 

კომპონენტებს უწოდებენ, ხოლო ცალკეულ მნიშვნელობას როგორც სემანტიკურ 

კომპონენტთა ერთობლიობას - სემემას; სიტყვის მნიშვნელობის ანალიზს 

მახასიათებლების მიხევდით „სემურ ანალიზს“ უწოდებენ. სემანტიკურ 

მახასიათებლებს ცნებათგანმასხვავებელი ფუნქცია აქვთ. 

თითოეული სიტყვის მნიშვნელობა შეგვიძლია განვსაზღვროთ გარკვეული 

სემანტიკური მახასიათებლის არსებობით ან არ არსებობით, ამრიგად, 

მახასიათებლების შერჩევა ბინარული ხასიათისაა, ე.ი. თითოეული 

მახასიათებელი განსხვავდება მეორე მახასიათებლისგან. მათი მნიშვნელობები 

ბინარული ხასიათისაა და საშუალებას იძლევა სიტყვაში რაიმე საზრისის 

აღმოჩენისა ან ვერ აღმოჩენისა. ამის საფუძველზე, ტექსტში გვხვდება 

ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებულ ან მსგავსი მნიშვნელობის სემებს. 

განსხვავებული მნიშვნელობის სემებს შეგვიძლია ოპოზიციები ვუწოდოთ. ისინი 

თავის თავში გარკვეულწილად ატარებენ ღირებულებთ მიმართებებს და 
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საშუალებას იძლევიან ტექსტში არსებული ღირებულებითი ველის 

გამოაშკარავებისა. სემანტიკური ანალიზისათვის მნიშვნელოვანია სწორედ 

ოპოზიციების გამოვლენა და მათი მნიშვნელობის დადგენა კონტექსტთან 

მიმართებით. 

სემანტიკური ანალიზის მიზანს წარმოადგენს ტექსტში არსებული სინონიმების 

პოვნაც. სინონიმების დადგენა კონტექსტის მიხედვით ხდება. მოცემულ კვლევაში 

სემების შეფასებულია დადებითი და უარყოფითი კონოტაციით, რაც მათ 

მნიშვნელობებს ცალსახად მიჯნავს. გარდა ამ გამიჯვნისა შესაძლოა საერთო 

კონოტაციის მქონე სემებში საერთო მნიშვნელობის პოვნაც და მათი დაჯგუფება 

სინონიმებად.  

ტექსტის სემანტიკური ანალიზისას საჭიროა ვისმჯელოთ ზედსართავ სახელებზე, 

რომლებიც გარემომცველ სამყაროს ნიშანთვისებებს ასახავს. ცალკე არსებულ 

ზედსართავ სახელს არ გააჩნია ფუნქცია, იგი ფუქნციონირებს არსებით სახელთან 

ერთად და ზედსართავის გამოყენებასთან მუდმივად იგულისხმება არსებითი 

სახელიც. შესაბამისად, ზედსართავს, როგორც ცალკე აღებულ სემემას არ გააჩნია 

მნიშვნელობა, მასთან ერთად სახელი მნიშვნელობს კონტექსტში.  

ზედსართავი სახელის ეს თვისება ჩვენი კვლევისათვის ძალზედ მნიშვნელოვანია, 

რადგან იგი საშუალებას იძლევა გავმიჯნოთ ერთმანეთისაგან სიტყვები 

ღირებულებით კონტექსტში, რამაც მწერლის სტილზე და სამეტყველო ენის 

სპეციფიკაზე უნდა გაგვიყვანოს. სწორედ ამიტომ, გამოვყოფ კვლევისას 

დადებითი და უარყოფითი კონოტაციის აღმნიშვნელ სემებს. გარდა იმისა, რომ 

ისინი გარკვეულ წილად ერთმანეთის სინონიმები და ანტონიმებიც არიან, ასევე 

ისინი ატარებენ ღირებულებით კონტექსტს, რომელიც წინადადებაში ვლინდება 

მათი შერწყმით ზედსართავთან.  
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2. რა გინდათ ქალბატონო და პასუხი პასუხით — საკვლევი 

ტექსტების ზოგადი მახასიათებლები 

 

2.1. ტექსტების სიუჟეტები 

ქარდავას მოთხრობა პატიმარი ახალგაზრდა მამაკაცის შესახებ მოგვითხრობს, 

რომელსაც ქალის მკვლელობისთვის 12 წელი მიუსაჯეს. პროტაგონისტი ალიკა 

ჯიბის ქურდია, რომელიც რუსთავი-თბილისის „მარშუტკებში“, მძღოლებთან 

შეთანხმებით „მუშაობს“. ალიკას ჯიბის ქურდობის მიზეზებზე საუბარი ძნელია, 

თუმცა, გარკვევით და ნათლად შეიძლება ითქვას, - და ეს ტექსტშიც აშკარაა - რომ 

თავის სარჩენად არჩეული ეს გზა ალიკაში სინანულის განცდას არ აღძრავს. 

მისთვის ეს საქმე არც საამაყოა, არც სასირცხვილო. თითქოს საქმე უბრალო 

ფაქტობრივ მოცემულობასთან გვაქვს, რომლის განმაპირობებელი მიზეზები 

პროტაგონისტისთვის უინტერესო ან განუსჯელი რჩება. ალიკა სხვა რამეს ნანობს 

- პროტაგონისტობას ამბავში, რომელიც მის ცხოვრებას საბედისწეროდ 

დაუკავშირდა - მკვლელობას, რომელიც მას დაბრალდა. სწორედ ამ გარემოებათა 

გათვალისწინებით, ალიკას წერილი, რომელსაც ის „ქალბატონს“ წერს, არც 

შეწყალების ქრისტიანული მოტივებითაა გამსჭვალული და არც უსამართლობის 

განცდით დათრგუნული პატიმრის პასიური აჯანყებაა არასათანადო და 

შეუფერებელი სასჯელის წინაშე. ის უფრო დამარცხებული სიყვარულის 

ისტორიის უცხოსთვის განდობას წააგავს, რომელიც ამ უკანასკნელისგან არაფერს 

მოითხოვს, მოსმენის გარდა.  

საზოგადოებრივ ტრანსპორტში მორიგი სამუშაო დღეა. ალიკა და მისი მეწყვილე 

ტრადიციულად „მუშაობენ“. გადაჭედილ ტრანსპორტში, სადაც ალიკას მსგავსი 

გამოცდილი „კარმანშიკისთვის“ მოპარვა ძნელი არ უნდა იყოს, შემაფერხებელ 

ფაქტორად მოხუცი ქალის მზერა გვევლინება, რომელიც, როგორც ალიკას 

ეჩვენება, დაჟინებით მიშტერებია მას და საშუალებას არ აძლევს, მშვიდად 
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განაგრძოს საქმე. ეს ჯიუტი მზერა ალიკას აფორიაქებს, ნელ-ნელა წყობიდან 

გამოყავს და საბოლოოდ მოხუც ქალბატონს სიტყვიერ შეურაცხყოფას აყენებს, 

ავტობუსიდან ჩამოდის და, გაწბილებული, გზას ფეხით აგრძელებს. უკან 

ახალგაზრდა გოგო აედევნა, რომელსაც, როგორც ალიკას მოეჩვენა, მისგან რაღაც 

სურს. ალიკას გოგო „კრიშაზე“ აჰყავს (თუმცა შეეძლო „პადვალში“ ჩაეყვანა, 

მაგრამ ასე არ მოიქცა, როგორც ჩანს, მიწისქვეშეთისთვის ვერ გაიმეტა) და მასთან 

რამდენჯერმე კავდება სექსით. დაქანცულსა და გაოფლილს ჩათვლემს. მალევე 

ეღვიძება და ხედავს, რომ მისი დროებითი პარტნიორი სახურავის კიდეზე დგას 

და შიშველი მიშტერებია მიწას. გოგონა ხტება და ალიკაც აცნობიერებს, რა 

ხათაბალაში ამოყო თავი. ტრადიციულად, ამბავს წესრიგის დესპანები, 

პოლიციელები ასრულებენ, რომლებიც ალიკას აკავებენ და საქმე სასამართლოს 

გადაეცემა, რომლის განაჩენის მიხედვით ალიკას 12 წელს მიუსჯიან. 

ალიკას ნარატივი საკუთარი უდანაშაულობის დამტკიცების მცდელობაზე მეტად, 

ტრაგიკული ამბის იმ ბუნდოვან შედეგებზე რეფლექსიაა, რომლებიც მის 

გონებაში აღიბეჭდა და ახლა ცდილობს, ვინმეს გაუზიაროს. მისთვის არსებითი 

არ არის, გაამართლებენ თუ არა; არც სასჯელის შემსუბუქების პრაგმატული 

მოთხოვნით მიმართავს ანონიმ ქალბატონს, რომელიც, როგორც 

პროტაგონისტისთვის ცნობილია, „ჩვენზე ზრუნავს“, პატიმრების ბედი აღელვებს 

და სურს, „ადამიანებათ აქციოს“ ისინი. წერილი ძირითადად რუსული სასაუბრო 

ენიდან ნასესხები ფრთიანი ფრაზებით, ურბანული სლენგითა და „საზეპირო“ 

ლიტერატურული ციტატებითაა გაჯერებული. ეს ფრაზები („სილამაზე ბეზ დუში 

ნიტოა“; თუ ალიკას გოთვერანი შვილები მამას სროკს აკიდებენ, იგი უსლოვნიზე 

სტროგი არ იქნება; „ყოველ ტიპში ნეაცენიმი კლადია ჩამარხული“»; და ა.შ.) 

ალიკას მსოფმხედველობრივი ორიენტირებია - ინტელექტის მარკერები, 

რომლებითაც სათქმელში იგი ერთდროულად ღრმა შინაარსს, ლაკონურ ირონიასა 

და „კულტურული კაპიტალს“ ატევს. თავისი მსოფლხედვის ძირითად 

ღირსშესანიშნაობებზე ყურადღების გამახვილების შემდეგ ალიკა თავისი 



20 
 

„გასროკვის“ ამბავს ყვება, სადაც თავს იჩენს რამდენიმე ოპოზიცია. ამ 

ოპოზიციებზე ყურადღებას ქვემოთ გავამახვილებთ. 

მოთხრობის „პასუხი პასუხით“ პროტაგონისტი ახალგაზრდა ქალია, რომელიც, 

როგორც მონათხრობიდან ჩანს, ციხიდან სწორედ იმ დღეს გამოვიდა, როცა 

ალიკას შეხვდა. დათო ქარდავას ტექსტში არაა ნახსენები ქალი პერსონაჟის 

სახელი. აღწერილია მხოლოდ მისი გარეგნობის დეტალები. მოთხრობაში „პასუხი 

პასუხით“ ქალის სხეულის დეტალიზებული აღწერიდან მისი ფიქრებისა და 

განცდების აღწერაზე გადავდივართ. სწორედ ამ მიზნითაა გამოყენებული შიგა 

ფოკალიზაცია და „მთხრობელი მე“. იცვლება პროტაგონისტის სქესი და იმავე 

ამბავს ახლა უკვე ილონას პერსპექტივიდან ვუყურებთ.  

„პასუხი პასუხით“ წერილით იწყება, რომელის მეშვეობითაც „ქ-ნი ე.თ“ „ბატონ 

გამომძიებელ დ.ქ-ს“ „მოკვლევის შედეგებს“ აცნობს (აშკარაა, რომ გამომძიებელი 

დ.ქ. მწერალი დათო ქარდავაა.). წერილის ავტორი, რომლის უშუალო საქმე 

პატიმრების უფლებების დაცვაა, სალიტერატურო ქართულ ენას სათანადოდ ვერ 

ფლობს, თუმცა თავისი მოკლევის შედეგების არტიკულირება, დამტვრეული 

რუსულ-ქართულის უცნაური ნაზავის მეშვეობით, მაინც შეუძლია. ქალბატონი 

უფლებადამცველი ალიკას საქმეში უმნიშვნელოვანესი გარემოების ცვლილების 

შესახებ ამცნობს გამომძიებელს: 

საკმე იმაშია, რომ ქალიშვილი, რომელიც ალიკა კაციაშვილმა, მასალებზე 

დაყრდნობიტ, მეცხრე სარტულიდან «მოიკნია», ანუ გადმოისროლა, პატიმრის 

ჩვენებულების და ჩემი მოკრძალებული პერსონის მიმარტ ცერილობიტი ახსნა-

განმარტებების გატვალისცინებიტ კი, ტვიტუნებურად და ტვიტნებიერად 

გადმოეშვა «ქრიშიდან», რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა გვეჩნოს, ცოცჰალია! 

(მიქელაძე 2008, 48) 

სწორედ აქ უკავშირდება ერთმანეთს ამ ორი მოთხრობის სიუჟეტი.  

ილონა ამბავს თავისი პერსპექტივიდან გვიყვება. ეს ამბავი ფაქტობრივი სიცხადის 

დონეზე არსებითად იმეორებს ქარდავას მოთხრობაში ალიკას მიერ აღწერილ 

სიუჟეტს, თუმცა, პერსპექტივის ცვლილებასთან ერთად იცვლება მისი შედეგების 
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ინტერპრეტაცია. ალიკას მსგავსად, ილონას ნარატივი არც თავის მართლების 

მცდელობაა და არც საზოგადოების მიერ მიკერებული იარლიყებისა და სტიგმის 

ჩამოცილების მცდელობა. პირველის ადრესატი სასამართლო იქნებოდა, მეორისა 

– მკითხველი, მსმენელი, ან მაყურებელი. „კრიშიდან“ გადახტომის აქტს ილონა 

თავისუფალ ნებას უწოდებს, თავისუფლების აქტს, რომელშიც ძალდატანების 

ნატამალიც კი არ ურევია. მისგან განსხვავებით, ქარდავას პერსონაჟს არ შეუძლია, 

გამოიჩინოს ეს „ნება“.  

არსებითად, ალიკას ნარატივი ორაზროვნებებით, ფაქტობრივი გარემოებების 

არაცხადი გადმოცემითა და სხვა ბუნდოვანებებით ხასიათდება, რომლებიც 

თავად პერსონაჟში გამოწვეული „არეულობის“ სიმპტომატური მაჩვენებელია. 

ერთი სიტყვით, ალიკა არაფერშია დარწმუნებული. სამაგიეროდ, ილონამ იცის ის, 

რაც ალიკამ არ იცის; იცის ის, რაც ალიკას ასე ააფორიაქებდა და იმ ემოციურ 

ბურუსში, რომელშიც ალიკა გაეხვა, ბუნდოვანებისა და შფოთვის ახალ რეგისტრს 

შემოიტანდა – იცის, რომ ცოცხალია. ილონამ ისიც იცის – და ამას თამამად 

აღიარებს – რომ სახურავიდან გადმოხტომის გადაწყვეტილება თავად მიიღო; 

თამამად აღიარებს, რომ შეუყვარდა კაცი, რომელთანაც სექსით დაკავდა. თითქოს 

ისიც იცის, რატომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება ან რატომ შეუყვარდა იგი: „რატომ? 

იმიტომ, რომ ცუდი სიტყვები ჩვენც ვიცით და არც ერთი მთავრობისა თუ 

პრავოხრანიტელის გასარჩევი არ არის, მე ვის რას მივცემ და ვისთვის მოვკვდები! 

[...] ან რა თქვენი ტრაკის საქმეა, სადაა ჩემი რაისკი სადი, ლიფტის ბუტკაზე თუ 

ბომჟნი პადვალში?“ (მიქელაძე 2008, 57) 

მსჯელობის ამ ეტაპზე საინტერესოა, ყურადღება გავამახვილოთ იმ დეტალებზე, 

რომლებითაც მოთხრობები უკავშირდება ერთმანეთს. მაკა მიქელაძის 

მოთხრობაში „რა გინდათ ქალბატონო“ ნახსენები ქალბატონი გვევლინება 

პერსონაჟად, რომელმაც ალიკას წერილი წაიკითხა და გამოძიების დეტალებს 

იკვლევს. არც ქარდავას ტექსტში და არც „პასუხით პასუხში“ არ ჩანს ამ ქალის 

ზუსტი ვინაობა და სტატუსი. მისი საქმიანობა, წერილის დაწერის მოტივი, 
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ალიკას საქმით დაინტერესების მიზეზი ბუნდოვანი. სავარაუდოა, რომ ქარდავას 

ტექსტში აღნიშნული ქალბატონი იყოს შეწყალების კომისიდაან: „რომ 

წარმოვიდგენ ლამაზად ჩაწიკწიკებულ ასოებს, მიდგება. ძაგანიას ნათქვამიდან ის 

გავიგე, რომ თურმე, ჩვენზე ზრუნავთ. ადამიანებად გინდათ გვაქციოთ.“ (ქარდავა 

2005, გვ 150) რადგან ალიკა ახსენებს სიტყვას „ჩვენ“, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ 

ადრესატს არამხოლოდ ალიკასთან აქვს შეხება, არამედ სხვა პატიმრებთანაც და 

მათი ბედით არის დაინტერესებული. მოთხრობაში „პასუხი პასუხით“ ქ-ნი ე.თ. 

ერთადერთია, ვინც ილონას გადარჩენის შესახებ შეიტყო. დასაშვებია, რომ იგი 

რომელიმე პატიმართა უფლებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის 

თანამშრომელია (ამით აიხსნება „ადამიანის უფლებების“ ენით გაჯერებული 

ლექსიკა).  

ქარდავას ტექსტში ნახსენებ ქალბატონსა და მიქელაძის ქ-ნი ე.თ-ს შორის კავშირი 

დგება იმდენად, რამდენადაც ისინი არიან ინსტანციები, რომლებმაც აღნიშნული 

წერილი წაიკითხეს. მიქელაძის ქალბატონი თავს იმ ადამიანად მოიხსენიებს, 

ვისთვისაც ალიკას წერილი იწერებოდა. ამით ის გარკვეულწილად ცდილობს 

საკუთარი ფუნქცია მისსავე მონათხრობს დაუკავშიროს. ამასთან, მას ენიჭება 

დამატებითი ფუნქცია, განაცხადოს ილონას პერსონაჟის არსებობის შესახებ 

(თხრობის დასაწყისში) და ალიკას საქმე შეავსოს იმ დეტალებით, რომლებზეც 

ილონა არ საუბრობს (თხრობის დასასრულს).  

საცნაურია ისიც, რომ ეს ტექსტიც მიმარვით იწყება. აქაც ვხვდებით ადრესატზე 

მინიშნებას, რომელიც გამომძიებელი დ.ქ.-ა. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ეს 

მოთხრობის ავტორის, დათო ქარდავას ინიციალებია. ქ-ნი ე.თ-ს გაშუალებით 

წარმოებული დიალოგი, რომელიც ილონასა და ალიკას შორის უნდა 

წარიმართოს, მეტა-ნარატიულ დონეზე ეხმიანება დიალოგს, რომელიც ავტორებს 

შორის იმართება.  
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მძიმე სოციალური ფონი, რომელიც ქვეყნის ცენტრსა და პერიფერიას საბჭოთა 

კავშირის დანგრევის შემდეგ ახასიათებდა, ორივე მოთხრობას გასდევს 

ლაიტმოტივად. ეს სოციალური და მატერიალური გარემოა, ალიკას ჯიბის 

ქურდობის ხელოვნებას რომ ასწავლის და ილონას სანთლებს დააჭერინებს 

გასაყიდად. იმ ეპოქაში, როცა წვრილმანი დანაშაული გადარჩენის 

ყოველდღიური, რუტინული სამუშაოს ნაწილია, გასაკვირი არ არის, რომ 

მოთხრობის მოქმედ პირებს ციხე არ ეუცხოვებათ – პირიქით, მათი ციხეში 

აღმოჩენა რამდენადმე ლოგიკურიცაა.  

 

2.2. ტექსტების ნარატიული თავისებურებები 

„რა გინდათ ქალბატონო“ და „პასუხი პასუხით“ ერთსა და იმავე სიუჟეტურ 

მოტივზე აგებული მოთხრობებია, რომელთაც სხვადასხვა ავტორები ჰყავს, თუმცა 

შეცვლილია ფოკალიზაციის წერტილი. დათო ქარდავას გახმაურებული „რა 

გინდათ ქალბატონო“ ქრონოლოგიურად მაკა მიქელაძის „პასუხით პასუხს“ წინ 

უსწრებს. მოგვიანებით, მაკა მიქელაძე წერს იმავე მოთხრობის გაგრძელებას, 

სადაც ცვლის პერსპექტივას და გადმოსცემს ქალი პერსონაჟის პოზიციას, 

რომელსაც დათო ქარდავას მოთხობაში - რამდენადმე სიმპტომატურად - ნაკლები 

ყურადღება ექცევა.  

თავისთავად ორივე მოთხრობის სიუჟეტი ძალზე საინტერესოა. იქმნება განცდა, 

რომ ტექსტები ორი მოქმედი პირის განსხვავებული პოზიციიდან მოყოლილ ერთ 

ამბავს წარმოადგენს. მოთხრობა „პასუხი პასუხით“ ერთგვარი კონტრ-ნარატივია, 

რომელიც ქარდავას მოთხრობის პრობლემურ ასპექტებთან თავისებურ 

კონფრონტაციულ დიალოგში შედის.  

თუ თითოეულ ტექსტს ცალ-ცალკე, ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ 

მოთხრობებად განვიხილავთ, ამბის გადმოცემის იდიოსინკრაზულ თვისებებს 

დავინახავთ. თუმცა ამ თვისებების დიალოგში მოყვანით მათ 
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ურთიერთმსგავსებასაც აღმოვაჩენთ, რაც ინტერტექსტუალურ დონეზე 

სიუჟეტური მთლიანობის სურათს ქმნის. ამ მთლიანობის ქვაკუთხედად 

მოთხრობებში გამოყენებული, არსებითად, ერთი-და-იგივე სიუჟეტი შეგვიძლია 

ჩავთვალოთ. 

დავით ქარდავას „რა გინდათ ქალბატონო“ დაიწერა 2005 წელს. იგი წინ უსწრებს 

მაკა მიქელაძის მოთხრობას „პასუხი პასუხით“ (2008 წ,). შემთხვევითი არაა, რომ 

მოთხრობის სათაურში ფიგურირებს სიტყვა „პასუხი“. პირველად ამბავს ქარდავა 

მოგვითხრობს, მიქელაძის ტექსტი ამ ამბის გამოძახილია - ერთგვარი „პასუხი“ 

ქარდავას ნარატივზე. სიუჟეტები დიეგეზისის დონეზე ერთმანეთს იმეორებენ, 

რაც წარმოქმნის პრობლემას ამ ორი ავტორის ენის განსასახვავებლად.  

ამ ორი ტექსტის ნარატიული მაჩვენებლები ამგვარია: 

რა გინდათ ქალბატონო  პასუხი პასუხით 

თხრობის ტიპი თხრობის ტიპი 

ამბავი მოთხრობილია წერილობით. 

მთავარი პერსონაჟი ამბავს ახსნა-

განმარტების წერილში მოგვითხრობს.  

ამბავი მოთხრობილია წერილობით, 

მთავარ პერსონაჟს (ილონას). არ შეუძლია 

ლაპარაკი, იგი იძულებულია წეროს. ასევე 

წერილობითაა გადმოცემული მეორე 

მთხრობლის მონათხრობიც, რომელიც 

ახსნა-განმარტების წერილია.  

რეტროსპექციული თხრობა:  

ნარატორი (ალიკა) წარსულ დროში 

გვიამბობს ამბავს და ეს ამბავი წინ უსწრებს 

თხრობის პროცესს.  

რეტროსპექციული თხრობა: 

მთავარი მოქმედი პერსონაჟი (ილონა) -

წარსულ დროში გვიამბობს ამბავს, ამბავი 

წინ უსწრებს თხრობის პროცესს.  

ჰეტეროდიეგეტური მთხრობელი (უცნობი 

ქალბატონი) იყენებს მარკირებულ 

წარსულს, გვიყვება ამბავს, რომელიც მის 

სამყაროში მოხდა, მაგრამ თავად არ 

შესწრებია.  

ნარატორი ნარატორი 

ექსპლიციტური მთხრობელი:  

მთხრობლის ექსპლიციტურობა 

დასტურდება მითითებათა მთელი წყებით, 

რომელიც არაორაზროვან ინფორმაციას 

ექსპლიციტური მთხრობელი: 

„პასუხით პასუხში“ წარმოდგენილი ორივე 

მთხრობელი ექსპლიციტური ტიპისაა. 

ილონას ექსპლიციტურობას მისი 
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გვაძლევს მის პერსონალურ პროფილზე 

(მთხრობლის სახელი, ასაკი, სქესი, 

გემოვნება, სოციალური გარემო, 

გამოცდილება, საქმიანობა). ამას გარდა, 

ტექსტი გაჯერებულია კომენტარებითა და 

საჯაროობის მაღალი ხარისხით. 

პერსონალური პროფილის სისავსე 

განაპირობებს, ხოლო ქ.ნ-ი ე.თ-ს 

ექსპლიციტურ მთხრობელობაზე მისი 

კომენტარები მიუთითებს. ტექსტში 

საჯაროობის მაღალი ხარისხია 

გამოყენებული. 

მთხრობლის ტიპი მთხრობლის ტიპი 

მხოლოდ ერთი ჰომოდიეგეტური 

მთხრობელი. ნარატორი ამბის მონაწილე და 

მთავარი მოქმედი პერსონაჟია. ამიტომ იგი 

ამავდროულად ავტოდიეგეტური 

მთხრობელიცაა.  

გვხვდება, როგორც ჰომოტოეგეტური და 

ასევე ჰეტეროდიეგეტური მთხრობელი. 

პირველი მთხრობელი (უცნობი 

ქალბატონი) მონათხრობში არ გვხვდება, 

ხოლო მეორე მთხრობელი (ილონა) ამბის 

მთავარი მოქმედი პერსონაჟია, 

ავტოდიეგეტური მთხრობელია.  

ვხვდებით „მთხრობელი მე“-სა (ის, ვინც 

ამბავს გვიყვება) და „განმცდელი მე“ -ს (ის, 

ვისაც ამბავი გადახდა) 

ურთიერთმიმართებას. „მთხრობელი მე“ 

გამოთქვამს მოსაზრებებს იმის შესახებ, რაც 

„განმცდელ მე“-ს გადახადა. მისი 

დამოკიდებულება ამბივალენტურია, 

გამოთქვამს ვარაუდებს: „მგონი ახლაც 

მიყვარს, ეს სიყვარულია თუ ჩემი ფეხები, 

რა უბედური რამე ყოფილა.“ (ქარდავა 2005, 

156) 

 ვხვდებით „მთხრობელ მე“-სა და 

„განმცდელ მე“-ს. მათ შორის დისტანცია 

დიდია, რადგან კომენტარებში 

„მთხრობელი მე“ ამბივალენტურად 

აფასებს საკუთარ ქმედებას, ის ზოგჯერ 

დადებითად იხსენიებს „განმცდელ მე“-ს 

თავს გადამხდარ ამბავს, ზოგერ 

უარყოფითად: „რატომ მეორე ფეხიც არ 

მომტყდა, როცა იმ ავტობუსის სტუპენკაზე 

შევდგი.“ (მიქელაძე 2008, 50) 

ფოკალიზაციის ტიპი  ფოკალიზაციის ტიპი  

შიგა ფოკალიზაცია: მთხრობელი 

იმდენივეს გვიამბობს, რამდენიც მოქმედმა 

პირმა იცის.  

პირველი მთხრობელი - გარე 

ფოკალიზაცია: მთხრობელი იმაზე ნაკლებ 

ინფრომაციას გვავწვდის ამბის შესახებ, 

ვიდრე მოქმედმა პირმა იცის.  

მეორე მთხრობელი (ილონა) - შიგა 

ფოკალიზაცია: ილონა ამბის მთავარი 

მოქმედი პირი და მთხრობელია, რომელიც 

იმდენს გვიამბობს, რამდენიც იცის. 

პერსპექტივათა სტრუქტურა დახურულია, 

რაკი პირველი მთხრობლის მონათხრობს 

ადასტურებს მეორე ნარატორის 

მონათხრობი. სახელდობრ, უცნობი 

ქალბატონის წერილში ვხვდებით 

ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ ილონა 

მძიმედაა დაშავებული. შემდეგ კი ილონას 
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მონათხრობიდანაც ვიგებთ, რომ იგი 

ცოცხალია.  

თხრობის ადრესატი თხრობის ადრესატი 

ექსპლიციტური მკითხველი: უცნობი 

ქალბატონი, რომელიც სასჯელ-

აღსრულების დაწესებულებაში მუშაობს: 

„მოგესალმებით, ქალბატონო.“ (ქარდავა 

2005, 150) 

ექსპლიციტური მკითხველი: მთხრობელი 

მიმართავს მას წერილის დასაწყისში: 

„ბატონო გამომძიებელო დ.ქ.“ (მიქელაძე 

2008, 48) 

მთხრობლის სანდოობა (უეინ ს. ბუთი)  მთხრობლის სანდოობა (უეინ ს. ბუთი)  

ღირებულებითი არასანდოობა: 

მთავარი მოქმედი პირი თავისი ქმედების 

შეფასებისას არადამაჯერებელია: „ხომ არ 

მივქარე, კრიშაზე რომ ავიყვანე. განა, 

კრიშაზე ასაყვანი ქალები არსებობენ?! 

თანაც, პადვალი ხომ იქვე იყო?!“ (ქარდავა 

2005, 156) 

მოქმედი პირის მიერ მოთხრობილი ამბავი 

არასანდო თხრობისათვის 

დამახასიათებელი თხრობის შემდომ 

თვისებებს შეიცავს, ესენია:  

სუბიექტური კომენტარები - „არა, ისეც 

ხდება, რომ ჩერესჩურ ბევრი გოთვერნობს, 

ბოზობს და მაგრად მიჰქარავს, მაგრამ კაი 

ტიპებიც ხომ არიან, არა?“ (ქარდავა 2005, 

150). 

პიროვნული დამოკიდებულების 
გამომხატველი მონაკვეთები - „ისე მაგარ 

ნაშას რა სჯობია, მაგრამ ქალის სილამაზე 

ვეჩნი არ არი.“ (იქვე 152) 

მკითხველისადმი მიმართვები - „ერთი 

სული მაქვს, პასუხს როდის მომწერთ. რომ 

წარმოვიდგენ ლამაზად ჩაწიკწიკებულ 

ასოებს, მიდგება. ძაგანიას ნათქვამიდან ის 

გავიგე, რომ, თურმე, ჩვენზე ზრუნავთ.“ 

(იქვე 150) 

ექსპლიციტურობის მაღალი ხარისხი - „ესე 

იგი, ალიკა ადამიანია რა, ჩვეულებრივი 

ადამიანი, კაი ბიჭი ტო ესწ. რა უყვარს 

ალიკას! მაყუთი უყვარს? ალიკას მაყუთი არ 

უყვარს, მაყუთი ბოზებს უყვართ!“ (იქვე 

ღირებულებითი არასანდოობა: 

მთავარი მოქმედი პირი თავისი ქმედების 

შეფასებისას არადამაჯერებელია: „რატომ? 

მკითხე რა რამე იაფი და იორღა - ჩავედი 

და მორჩა.“ (მიქელაძე 2008, 51) 

პროტაგონისტის მიერ წარმოდგენილ 

ნარატივში ასევე იკვეთება არასანდო 

თხრობის სიმპტომები:  

სუბიექტური კომენტარები - „დამპალი ეგა! 

ჩემზე ზის და სხვა ქალებზე ფიქრობს!“  

პიროვნული დამოკიდებულების 
გამომხატველი მონაკვეთები - „თან, 

ბებიათქვენისამ, კაცს რო თორმეტ წელს 

ნესპრავედლივად არჭობთ, არ უნდა 

მკითხოთ, საიდან ვიცი, რომ ჩემთვის იყო 

გაჩენილი?!“ (იქვე 57) 

ექსპლიციტურობის მაღალი ხარისხი - „მე 

ილონა ბედიანიძე დაბადებული ყ წელსა 

და ტრკ ქალაქსა, სკოლა, ტეხნიკუმ და 

ცოტა უმაღლესდამთავრებული, ნაბოზარი 

და ნანარკომანალი.“ (მიქელაძე 2008, 49) 

მოქმედებაში ჩართულობის ენობრივი 
სიგნალები - „არადა სხვა რამე მქონდა, 

ბოზიშვილი ვიყო!“ (იქვე 52) 
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151) 

ხშირი გამოყენება ძახილის ნიშნებისა - „ასე 

ქვია: კტო ესტ კტო! ძაან მაგარია!“ (იქვე 

151), საკუთარ სანდოობაზე მინიშნებები - 

„ალიკა მათ არ უგოთვერნებს.“ (იქვე 151) 

ნარატიული მოდუსის ტიპი (ჰელმუტ 

ბონჰაიმი) 

ნარატიული მოდუსის ტიპი (ჰელმუტ 

ბონჰაიმი) 

ანგარიშის მოდუსი: მოვლენები 

თანმიმდევრულადაა გადმოცემული. 

ნაჩვენებია, რომ წერის აქტი მთხრობლის 

ცნობიერებაშია ასახული. მთხრობელი 

თავად გვევლინება თავისი ნარატივის 

კომენტატოად: „რა ვი, აბა, გამოვა? მოკლედ 

ვიწყებ, რაც არი ეგ არი.“ (ქარდავა 2005, 151) 

ანგარიშის მოდუსი: მოვლენები 

თანმიმდევრულადაა გადმოცემული და 

ნაჩვენებია ამბის განვითარება „იობ! 

ვუახლოვდები! არ ვიცი რა მინდა.“ 

(მიქელაძე 2008, 52) 

მონათხრობის დონეზე პერსონაჟის შესახებ 

იმპლიციტურად თემატიზებული ცნობები  

მონათხრობის დონეზე პერსონაჟის შესახებ 

იმპლიციტურად თემატიზებული ცნობები 

მასკულობის კრიზისი, ქალის 

ობიექტივაცია, ძალადობა, 

პენიტენციალური სივრცის 

კორუმპირებულობა, სიყვარული 

სოციალური სტიგმა, ქალური იდენტობის 

აფირმაცია, სიყვარული. 

მონათხრობის დონეზე პერსონაჟის შესახებ 

ექსპლიციტურად თემატიზებული ცნობები 

მონათხრობის დონეზე პერსონაჟის შესახებ 

ექსპლიციტურად თემატიზებული ცნობები 

პოსტ-საბჭოთა საქართველოს სოციალური 

ფონი (უმუშევრობა), სიღარიბე, წვრილმანი 

კრიმინალის არაფორმალური ქსელი, 

კორუფცია, დანაშაული, რუსული ჟარგონის 

გავლენა სოციოლექტზე, სხეულებრივზე 

რუდუცირებული სექსუალური აქტი. 

რუსული ჟარგონის გავლენა 

სოციოლექტზე, სხეულებრივზე 

რუდუცირებული სექსუალური აქტი, 

სიღარიბე, მძიმე სოციალური ფონი 

(უმუშევრობა).  

მთხრობლის იდეოლოგიური პოზიცია 

(მიხაილ ბახტინი) 

მთხრობლის იდეოლოგიური პოზიცია 

(მიხაილ ბახტინი) 

მთხრობელის ნარატივიდან ირკვევა, რომ 

იგი ღარიბი სოციალური ფენის 

წარმომადგენელია. მის კლასობრივ 

მიკუთვნებულობას თუ ვიკითხავთ, 

შეიძლება ითქვას, რომ იგი უმუშევართა 

პერმანენტული სარეზერვო არმიის (მარქსი) 

რიგითი ჯარისკაცია. მისი მსოფლხედვა 

ეპოქის კულტურული და სოციალური 

კოდებით არის გამსჭვალული, რომელიც 

მისი სოციოლექტის ფორმირებას 

მოთხრობის მთავარი მოქმედი პირი 

უმუშევარია, ასევე დაბალი სოციალური 

ფენის წარმომადგენელია. მისი 

სოციოლექტი ეპოქისა და ადგილის 

ჰეგემონური სამეტყველო აპარატით 

იკვებება. იგი ქალია და ამასთან, ძლიერი 

ქალი, რომლისთვისაც პერსონალური 

ავტონომია მნიშვნელოვანია და 

საზოგადოებაში გაბატონებულ, 

თავსმოხვეულ, მორალურ შეხედულებებს 
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განაპირობებს. პროტაგონისტი ქუჩის 

ყოველდღიურობაში გამჯდარი, ბუნდოვანი 

მორალური კატეგორიებით მსჯელობს. 

ამასთან, იგი კაცია და ჰეგემონური 

მასკულინურობის იმ იდენტობის 

კატეგორიებს იშინაგნებს, რომლებიც მის 

ესთეტიკურ შეხედულებებსა და სურვილის 

ორიენტაციას განაპირობებს. 

არ იზიარებს.  

 

2.3. მოქმედ პირთა თვითდახასიათება 

მოთხრობის რა გინდათ ქალბატონო პროტაგონისტი ამავდროულად 

მთხრობელიცაა. იგი პირველ პირში მოგვითხრობს თავის ამბავს. თხრობისას 

განირჩევა მთხრობელი მე და განმცდელი მე, რაც ტექსტში კომენტარებისა და 

ჩართულების სახით გამოიხატება. ალიკას კომენტარები ძირითადად 

თვითშეფასებასა და თავისი მსოფლმხედველობრივი პოზიციის წარმოჩენას 

ეთმობა. ტექსტში პროტაგონისტის მიერ საკუთარი თავის დახასიათებას დიდი 

მნიშვნელობა ენიჭება:  

ესე იგი, ეს ალიკა ადამიანია რა, ჩვეულებრივი ადამიანი, კაი ბიჭი ტოესწ. რა 

უყვარს ალიკას! მაყუთი უყვარს? ალიკას მაყუთი არ უყვარს, მაყუთი ბოზებს 

უყვართ! ალიკას მაყუთი სჭირდება, სხვა კაი ბიჭებს პატივი რო სცეს, კაი შარაფი 

რო აწიოს და კაი ნაშები რო ქეროს. სიყვარულზე თუ მიდგა საქმე, სიყვარულით, 

ალიკას ლუწი რიცხვები ევასება.  

… ბევრი რომ არ გავახურო,ალიკას ევასება კაი ტიპები, ასობენნო ისინი, 

რომლებიც ლუწ წელს, ლუწ თვეში, ლუწ დღეს დაიბადნენ.... ახლა მე ვახურებ, 

რიჟად ვბაზრობ რაღა: უბრალოდ ალიკას ევასება ობშესტვო ბლაგოროდნიხ 

ლუდეი. ალიკა მათ არ უგოთვერნებს. თანაც ალიკამ იცის, რომ უკანასკნელი კაი 

ტიპი ჯერ კიდე არ დაბრედილა! (ქარდავა 2005, 151) 

თავს ახასიათებს „პასუხი პასუხითს“ პერსონაჟიც:  

არა, რა. ილონა ეგეთი გოგო არ არის. „ვიმარხულე“-თქო, რომ ვამბობ, სადღაც 

ეგრეც იყო. წელიწადნახევარი ხმა არ ამომიღია, შავი არ გამიხდია, ვითომ „ბოი-

ფრენდის“ ამბავში, სინამდვილეში კი იმ წაკლა ლეზბიანკებთან ლაი-ლაისა და 

მონო-მონოს მუღამი არ მქონდა.“ თეთრეულის სუნი მქონდა? მქონდა. 

წელიწადნახევრის ბოღმა და არგადმოგდებული ცრემლი სულ ძუძუებში 
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ჩაბრუნებული- მქონდა. ტუჩები? მკვდარს აუყენებდა, თვალები ცოცხალს 

დაუგდებდა- მქონდა, ვიღაც „დინამისტკა“ ნუნუ ექიმზე ქათქათა კოზირიც 

(დამპალი ეგა! ჩემზე ზის და სხვა ქალებზე ფიქრობს!) მქონდა. (მიქელაძე 2008, 51) 

სიუჟეტის განვითარებისთვის ორივე პროტაგონისტის მონათხრობის პირველ 

ნაწილს ექსპოზიციური ფუნქცია აქვს და ისინი ექსპოზიციას დაახლოებით 

თანაბარ დროს უთმობენ. ამით პერსონაჟებს საშუალება ეძლევათ, მკითხველს 

გააცნონ თავი და თავიანთი ქმედებების მოტივაცია. ამით ისინი მკითხველს 

ძირითადი ამბის მოსასმენად ამზადებენ. ჩვენ არ ვიცით, როგორია სინამდვილეში 

თითოეული პერსონაჟი იმისგან დამოუკიდებლად, რასაც საკუთარ თავზე 

მოგვითხრობს, რადგან ორივე მოთხრობის პროტაგონისტები პერსპექტივაში 

გამომწყვდეული პერსონაჟებია, რომელთა შესახებ რაიმე ობიექტური, 

ავტორისეული ხედვა არ მოგვეპოვება. ამრიგად, თუ ილონა ამბობს, რომ მას 

თეთრეულის სუნი ასდიოდა, ჩვენ მას უნდა დავუჯეროთ, რადგან ეს ინფორმაცია 

უალტერნატივო და კატეგორიულია. 

თუმცა, გარდა იმ ფაქტობრივი დეტალებისა, რომლებიც მონათხრობის დონეზე 

იკითხება და რისი მაგალითებიც ზემოთ მოვიხმეთ, მაინც შეგვიძლია 

ვიმსჯელოთ იმ დეტალებზე რაც ტექსტში იმპლიციტურადაა წარმოდგენილი.  

მოთხრობის „რა გინდათ ქალბატონო“ მოქმედი პირი პროტაგონისტია, რომელიც 

ამბავს რეტროსპექციულად მოგვითხრობს. თხრობა იწყება წინათქმით. 

მთხრობელი ცდილობს, მიაახლოოს მკითხველის ამბავს. სახელდობრ, იგი 

მოგვითხრობს, ვინ არის, რატომ წერს და წინასწარ გვატყობინებს, რას შეეხება 

მისი მონათხრობი. ამ მხრივ, საქმე გვაქვს რეტროსპექციულ თხრობასთან, სადაც 

მთხრობელი ცდილობს გადმოგვცეს ამბავი და აწარმოოს საკუთარ თავზე 

დაკვირვება. სწორედ საკუთარ თავზე დაკვირვებას ემსახურება ვრცელი 

მონოლოგი იმის შესახებ, თუ რატომ გადაწყვიტა იმის დაწერა, რასაც წერს და 

როგორი ხერხით აპირებს ამბის გადმოცემას. გამოყენებულია თხრობის ისეთი 

მოდუსი, რომელიც შეიძლება დახასიათდეს როგორც მეტაენობრივი თხრობას. 
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მეტაენობრივ თხრობაში იგულისხმება წერის პროცესში ტექსტზე დაკვირვება. 

მაგალითად:  

კაი, ეგრე იყოს... აბა, ვიწყებ. ესე იგი. გაინტერესებთ ვინ ვარ, რაზე ვზივარ და რას 

ვაპირებ სროკის მოხდის შემდეგ. 

აღარც კი ვიცი რა დავწერო, რომელი კანდიდატ ნაუკი მნახა. სული და გულიო. 

ესე იგი, პა ნაუჩნამუ არა?... 

ვეღარაფერს ვტვინავ, ძნელი ყოფილა წერილის წერა. არ უნდა 

დავთანხმებულიყავი, პისარობაღა მაკლდა რა. ვსიო, არ დავწერ-მეთქი, ძაგანიას 

ვეუბნები, მაგრამ, დავაი ნუ ახურებო, მუშტებს მიქნევს, (ეტყობა, მაგათაც რაღაც 

ხეირი აქვთ ამ ჩემი წერილიდან). თან მასწავლის: აი ისე დაწერე, შენ თავს 

გვერდიდან შეხედეო. 

რა ვი, აბა, გამოვა? მოკლეთ ვიწყებ, რაც არი, ეგ არი. (ქარდავა 2005, 152) 

მიუხედავად იმისა, რომ მოქმედი პირი ამავდროულად პროტაგონისტია, იგი 

თავის შესახებ მესამე პირში წერს. ეს ერთგვარი ცდაა დისტანცირებისა, რომელიც 

მთხრობელისა და გამნცდელი მეების გამიჯვნით წარმოიშობა. დიეგეზისის 

დონეზე ეს გამიჯვნა თავს იჩენს კომენტარების სახით, რომლებსაც მთხრობელი 

მე ურთავს მონათხრობს. მთხრობელი უფრო მეტს მსჯელობს თავის შესახებ და 

თავის პერსპექტივაზე, ვიდრე უშუალოდ ამბავზე.  

მოთხრობას ჰყავს კონკრეტული ადრესატი, რომლისთვისაც წერილი იწერება. 

ადრესატს არ მოეპოვება ონტოლოგიური სახე, მაგრამ როგორც ტექსტიდან 

შევიტყობთ, ეს სწორედ ის ქალბატონია, რომელიც პროტაგონისტს (ალიკას) უნდა 

დაეხმაროს ციხიდან თავის დაღწევაში. მთხრობელი იწყებს თავის დახასიათებას 

და ამბის მოყოლას ადრესატისათვის, რათა უკეთ გააცნოს საკუთარი თავი. 

ადრესატი ამ შემთხვევაში კი „ქალბატონია“, რომელსაც მოთხრობის სათაურშივე 

აპელაციური განცხადებით მიმართავს პროტაგონისტი: „რა გინდათ, 

ქალბატონო?“  

ამავდროულად მთხრობელი ადრესატის ნდობის მოპოვებას ცდილობს. თუმცა 

დიეგეზისში იძებნება ადგილები, სადაც იგი მეტად არასანდო მთხრობელად 
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წარმოგვიდგება. მისი მცდელობა, იყოს მეტად დამაჯერებელი, მონათხრობს 

უფრო საეჭვოს ხდის. მიუხედავად იმისა, რომ ამბის სრულად რეკონსტრუირებას 

ცდილობს, ნაწარმოების ფინალში მაინც გაურკვეველია მისი პოზიცია 

მონათხრობის მიმართ. ასევე ამბავთან გაშუალების მცდელობები, რომლებიც 

გარკვეული კომენტარებით გამოიხატება- „ალიკას არ ეშლება ვის როგორ მოექცეს“ 

(ქარდავა 2005, 152) და სხვა მსგავსი კომენტარები ამყარებს არასანდოობის 

ხარისხს. მთხრობელს არ აქვს მწყობრი სტრატეგია, რომლითაც ამბავს 

გადმოსცემს, თხრობის განმავლობაში სწორედ ამ სტრატეგიის შემუშავების 

რეფლექტირებულ მეტა-პროცესს ვადევნებთ თვალყურს.  

 

2.4. თხრობის ხერხები 

განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვიმსჯელოთ ორივე მოთხრობაში გამოყენებულ 

თხრობის ხერხებზე, რომლებიც პერსონაჟის ონტოლოგიური სახის წინ წამოწევას 

ემსახურება. ორივე ავტორი ცდილობს დიეგეზისის პროცესში ცხადად 

წარმოგვიდგინოს პერსონაჟის სახე, მოგვცეს ზუსტი ინფორმაცია მათ შესახებ. 

მაგალითად, ალიკაზე ვიგებთ, რომ იგი ახალგაზრდაა, რუსთავში ცხოვრობს, 

ჰყავს მეგობარი საკანში, თბილისი-რუსთავის მარშუტკებში ქურდობს, 12 წელი 

მიუსაჯეს. ასევე ვეცნობით მის ჩაცმულობას, სოციალურ სტატუსსა და 

მსოფლმხედველობას.  

მოთხრობაში „პასუხი პასუხით“ წერის მანერა განსხვავებულია, სახელდობრ, 

ეგზეგესის დონეზე მთხრობელი სიტყვებს შეგნებულად ამახინჯებს. ამ ოპერაციის 

მეშვეობით პერსონაჟზე გარკვეულ დაუდასტურებელ, გადაუმოწმებელ, 

არაფაქტობრივ, მაგრამ ნარატივისთვის ხელჩასაჭიდ ინფორმაციას შევიტყობთ. 

მაგალითად, შევიტყობთ, რომ იგი ქართველი არ არის, რომ მან თავის დროზე 

მექანიკურად დასწავლილი „არასამთავრობო“ ენა რამდენიმე ტავტოლოგიურ 

ფრაზამდე ან უშინაარსო სიტყვათშეთანხმებებამდე დაიყვანა (მაგ: „ადამიანის 
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უფლებები“, „ქალთა დისქრიმინაცია“). მოთხრობაში „რა გინდათ ქალბატონო“ 

რამდენიმე პერსონაჟის დიალოგის გატარების მცდელობად აღვიქვამთ თხრობის 

დასაწყისშივე ადრესატისათვის მიმართვას. გამოყენებულია შიგა ფოკალიზაცია, 

რომელიც უცვლელია და ამბავი მთავარი მოქმედი პირის პერსპექტივიდანაა 

დანახული.  

განსხვვავებით ქარდავას მოთხრობისაგან, მოთხრობაში „პასუხი პასუხით“ ორი 

მთხრობელია. ილონა, რომელიც ამბის მთავარი მოქმედი პირია, და ქ-ნ ე.თ., 

რომელოც პირველი ტექსტის („რა გინდათ ქალბატონო“) ავტორს წერილით 

მიმართავს. საინტერესოა გამოყენებული ფოკალიზაცია. ტექსტში მთლიანად 

პირველ პირში ხორციელდება თხრობა. ამბავს იწყებს მეზობელი, რომლის 

მონათხრობსაც ექსპოზიციური დატვირთვა აქვს, შემდეგ აგრძელებს მთავარი 

მოქმედი პირი და ასრულებს ისევ პირველი მთხრობელი. მეზობლის 

მონათხრობი გადმოცემულია გარე ფოკალიზაციით, მთხრობელმა იმაზე ნაკლები 

იცის, ვიდრე გადმოგვცემს. თითქოს მას არც ევალება, ამბის 

რეკონსტრუქციისათვის სრული სურათი მოგვცეს - ამბის რეკონსტრუქციას 

მთავარი მოქმედი პირი ახორციელებს.  

აღსანიშნავია ტექსტში გამოყენებული გრამატიკული დრო, რომელიც თხრობის 

პროცესში იცვლება. თხრობა იწყება აწმყო დროით, რაც ემსახურება მკითხველში 

ამბის თანადროულობის, ამბის მომსწრის განცდის აღძვრას. შემდეგ კი წარსული 

ამბის მოყოლასთან ერთად გრამატიკული დრო იცვლება და წარსულში გადადის. 

რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ მთხრობელი იწყებს ისეთი ამბის მოყოლას, რომელიც 

მისი აწმყო მდგომარეობისგან განსხვავდება და რომელსაც იგი გარკვეული 

დისტანციიდან უყურებს.  

საცნაურია მთხრობლის სანდოობა ორივე მოთხრობაში. მოთხრობაში „რა გინდათ 

ქალბატონო“ მთავარი მოქმედი პირი პირდაპირ ახასიათებს საკუთარ თავს, 

გადმოსცემს თავის მსოფლმხედველობრივ პერსპექტივას და წამოსწევს წინ თავის 
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ღირსებებს, რითიც მკითხველის ნდობის მოპოვებას ცდილობს. მსგავსი ხერხია 

ნაცადი მეორე ტექსტშიც („პასუხი პასუხით“): „არადა სხვა რამე მქონდა, 

ბოზიშვილი ვიყო!“ (მიქელაძე 2008, 53) სწორედ ეს ნდობის გამოწვევის 

მცდელობებია, რასაც პერსონაჟების ხასიათზე გავყავართ ორივე მოთხრობაში. 

მაგრამ ისმის კითხვა, რამდენად საერთო აზრს გადმოსცემს თითოეული ან სურს 

კი ორივე ტექსტს ერთი-და-იმავე ამბის გადმოცემა? მიუხედავად იმისა, რომ 

საერთო სიუჟეტია, შეგვიძლია თუ არა ვიმსჯელოთ ერთ კონკრეტულ 

მსოფლმხედველობრივ პერსპექტივაზე? სად უნდა ვეძებოთ განსხვავება ამ ორი 

ტექსტის ენებს შორის? ნარატოლოგიურ ხერხში, ტექსტის აგების მეთოდში თუ 

იდეოლოგიურ პერსპექტივაში? ამის გამორკვევის ტრადიციული, ამჟამად უკვე 

მოძველებული ხერხი ტექსტში „ავტორის სათქმელს“ ეძებდა. ჩვენი მიზანია ამ 

ორი ტექსტის მსგავსება-განსხვავებები, მათი სტრუქტურული კავშირი და 

დიალოგურობა თავად ტექსტის დონეზე, იმანენტურად გამოვარკვიოთ, სადაც 

ავტორს განვიხილავთ არა როგორც ყოვლისშემძლე, მონოლოგურ „შემოქმედს“, 

რომელსაც ტექსტის ინტერპრეტაციაზე საბოლოო სიტყვა თავად ეთქმის, არამედ 

როგორც ტექსტის ფუნქციას, რომელმაც ინტერპრეტაციის ჰორიზონტის გაშლაში 

გარკვეული როლი უნდა შეასრულოს. 

 

  



34 
 

3. ტექსტების სემანტიკური ანალიზი 

3.1. რეკურენტული სემები 

სემანტიკური ანალიზის მიზანია, სემების მეშვეობით გაარკვიოს ტექსტის 

მთავარი სათქმელი, ის, რასაც მხოლოდ ნარატიული ხერხების ანალიზი არ 

ავლენს. იმისათვის, რათა გამოირკვეს ნაწარმოების „შინაარსი“, საჭიროა, საწყის 

ეტაპზე გამოკვლეულ იქნას ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სიტყვები. სემების 

მოძებნას ნაწარმოების ძირითად სათქმელზე გავყავართ. „რა გინდათ ქალბატონო“ 

მცირეტანიანი ნაწარმოებია, შესაბამისად მასში გამოყენებული სიტყვების 

რაოდენობაც მცირეა. ამიტომ სემემა, რომელიც ორჯერ მაინც გამეორდა ყველაზე 

ხშირად განმეორებად სემემად მივიჩნიე.  

მეორე ხშირად განმეორებადი სემაა „კრიშა“. ძირითადი მოქმედება „კრიშაზე“ 

სწორედ ვითარდება და ნაწარმოების თითოეული მოქმედება ამ ეპიზოდს 

უკავშირდება. სახურავი არის ადგილის გარემოება, რომელმაც განსაზღვრა 

მოქმედების მოტივიც და შედეგიც. რომ არა სახურავი, არ იარსებებდა 

პრობლემაც, არ გადმოხტებოდა მოქმედი პირი სახურავიდან. შესაბამისად, 

ნაწარმოებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს სახურავის მოტივი.  

ამავე რაოდენობით ვხვდებით „წერილს“ და წერის პროცესს. ტექსტში გვხვდება 

არსებითი სახელის ზმნის ფორმით შეცვლა, როგორიცაა წერილი და „დაწერა“. 

თუკი ამას მივიღებთ მხედველობაში და დაწერასაც ჩავთვლით წერიდან 

წამოსულ სიტყვის ფუძედ, მაშინ გამოვა, რომ არანაკლები მნიშვნელობის მქონეა 

წერილი, რადგან მედია „წერილია“, რომლითაც ნაწარმოებში სიმართლე 

მჟღავნდება.  

სიტყვა „სროკიც“ მნიშვნელოვანი დატვირთვის მატარებელია, რაკი იგი 

პროტაგონისტის არასასიამოვნო მდგომარეობას ასახავს და მისი უშუალო 

გარემოსა და პერსონაჟის ყოველდღიურობის ჟარგონულ სახელდებას ახდენს.  
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სულიერი არსებითი სახელებიდან ყველაზე ხშირად განმეორდა „ალიკა“ 

ნაწარმოების მთავარი მოქმედი პირი. ამის მიზეზია თხრობის ის ხერხი, 

რომელსაც ნარატორი ირჩევს. რაკი იგი თავს მესამე პირში ახასიათებს, უწევს 

დისტანცირება ამბისგან და თავის მოხსენიება სახელით.  

რეკურენტული სემები მოთხრობაში რა გინდათ ქალბატონო 

უსულო სემემები რაოდენობა  სულიერი სემემები რაოდენობა 

წერილი 6 ალიკა 19 

კრიშა 6 ქალბატონი 4 

სირი 6 მაიორი ძაგანია 4 

სროკი 5 გოგონა 4 

„კტო“ 5 ქალი, ქალები 4 

სიყვარული 5 ნაშა, ნაშები 3 

დაბადება 4 ბოზი, ბოზები 3 

თვალები 4 ვოვა 3 

ბოზი, ბოზები 3 შვილები 2 

საათი 3 ბიძა 2 

ცხოვრება 2   

ბაღი 2   

კოსტუმი 2   

ტრაკი 2   

მუცელი 2   

სუნთქვა 2   

ზურგი 2   

მაკა მიქაძის ტექსტში ყველაზე უფრო ხშირად გვხვდება აბსტრაქტული არსებითი 

სახელი „სიცოცხლე“, რაც მნიშვნელოვნად განაპირობებულია ნაწარმოების 

მთავარი პრობლემით. მთელი მოთხრობა აგებულია იმაზე, რომ გვამცნოს 

მთავარი პერსონაჟის გადარჩენის ამბავი. საცნაურია, რომ ამბის მოყოლისას 
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არსადაა ნახსენები სიტყვა „გადარჩენა“, რომელიც მოცემულ კონტექსტში 

სინონიმური იქნებოდა სიცოცხლისა. მოთხრობაში ილონას პერსონაჟთან 

მიმართებაში ვხვდებით ისეთ ბინარულ ოპოზიციას, როგორიცაა სიცოცხლე და 

სიკვდილი:  

საკმე იმაშია, რომ ქალიშვილი, რომელიც ალიკა კაციაშვილმა, მასალებზე 

დაყრდნობიტ, მეცხრე სართულიდან „მოიკნია“, ანუ გადმოისროლა, პატიმრის 

ჩვენებულების და ჩემი მოკრძალებული პერსონის მიმარტ ცერილობიტი ახსნა-

განმარტებების გატვალისწინებიტ კი, ტვიტუნებურად და ტვიტნებიერად 

გადმოეშვა „ქრიშიდან“, რაოდენ პარადოქსულიც არ უნდა გვეჩვენოს, ცოცჰალია! 

(მიქელაძე 2008, 48) 

ილონას მდგომარეობა აღიწერება როგორც „ცოცხალი“. ამრიგად, მისი არსებობის 

შესახებ შევიტყობთ არა იმას, რომ ის გადარჩა ან კარგად არის, არამედ მხოლოდ 

იმ მინიმალურ ინფორმაციას, რომლის მიხედვითაც იგი ცოცხალია. ქალბატონი 

ე.თ. ილონაზე მსჯელობისას ახსენებს სიტყვას „ცოცხალ-მკვდარი“:  

„რა დჟანდაბას იკვლევდიტ, ტუ ისიც ვერ „გააიასნეტ“, ალიკა კაცანავას მიორე 

ნახევარი ცოცხალი იყო ტუ ცოცხალ-მკვდარი.“ (იქვე, 58) 

მაიორი ძაგანია სამივეჯერ უარყოფით კონტექსტშია ნახსენები და აშკარად ჩანს 

მთავარი მოქმედი პირის უარყოფითი დამოკიდებულება არამარტო მის მიმართ, 

არამედ სისტემის მიმართაც. მთხრობელი მას იხსენიებს „ძაღლად“. „ძაღლი“ 

პოსტ-საბჭოთა საქართველოში კრიმინალური მსოფლხედვის საზოგადოებრივ 

ცხოვრებაზე მზარდი გავლენის პარალელურად მყარად დამკვიდრდა 

პოლიციელის ყველაზე უფრო გავრცელებულ სინონიმად. მაიორი ძაგანია იმ 

სისტემის „ბებერი ძაღლია“, რომელმაც ალიკას თავი ციხეში ამოაყოფინა. 

მონათხრობის იმ ადგილებში, სადაც ილონა აღწერს სახურავიდან გადმოხტომის 

სცენას, ნახსენებია „ფრენა“. აქ ვხედავთ განსხვავევას ალიკას მონათხრობსა და 

ილონას მონათხრობს შორის სემურ დონეზე. პირველ ტექსტში ვკითხულობთ: 

„თვალებს არ დავუჯერე: სულ ნაპირზე იდგა ის ჩემისა. დაძახებაც ვერ მოვასწარი: 

პლავნად, საათის ისარივით დაეშვა ძირს.“  
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მეორე ტექსტში გადმოხტომა შედარებულია ფრენას: „კაროჩე. გავფრინდი. 

მერცხრე სართული იყო რა. კარგად ვიფრინე. მოვფრინავ. მეცინება.“  (მიქელაძე 

2008, 57) მოცემულ წინადადებაში წარმოჩდნება ორივე პერსონაჟის 

განსხვავებული დამოკიდებულება მონათხრობის მიმართ. ილონასთვის ეს 

მოვლენა გაიგივებულია ფრენასთან, ალიკასათვის კი დაცემასთან. შესაბამისად 

ერთი-და-იგივე მოვლენა ქალის მონათხრობში პოზიტიურადაა დანახული, 

ხოლო კაცის მონათხრობში - ნეგატიურად.  

რეკურენტული სემები მოთხრობაში პასუხი პასუხით 

უსულო სემემები რაოდენობა  სულიერი სემემები რაოდენობა 

სიცოცხლე 6 ალიკა 15 

კრიშა 5 ქალი, ქალები 8 

ფეხი 4 ილონა 7 

ფრთები 4 გამომძიებელი 3 

ავტობუსი 4 „ბოიფრენდი“ 3 

სუნი 4 ბებია 3 

ციხე 4 პატიმარი 2 

ნესტი 4 ქალბატონი 2 

დაზარალებული 3   

მსხვერპლი 3   

სირი 3   

კოლონია 3   

ზურგი 3   

ბიბლიოთეკა 3   

ზონა 3   
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ბოზი, ნაბოზარი 3   

პირი 3   

ძუძუ, ძუძუები 3    

ღმერთი 3    

კინო 3    

ფენა(ქვედა, ზედა) 3    

ცხოველი 2    

მზერა 2    

მუცელი 2    

თითი 2    

წელი 2    

სანთელი 2    

მერცხალი 2    

ტვიდი, ტვიდის 2    

ეკლესია 2    

უფლება, უფლებები 2    

უნარი 2    

სანთელი 2    

სიჩუმე 2    

ცოდნა, ცოდნები 2    

სიყვარულება 2    

იმედი 2    

რამანწიჩნი 2    

ფილმი 2    

დარბაზი 2    
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სამალიოტი 2    

ხელი, ხელები 2    

აივანი 2    

საკურთხეველი 2    

 

3.2. დადებითი და უარყოფითი კონოტაციის მატარებელი სემები 

შეიძლება დავსვათ საკითხი იმის შესახებ, რა განსაზღვრავს სემემის 

ღირებულებას, რაკი ცალკე აღებულ სემემას არ აქვს ღირებულებითი დატვირთვა, 

თუ ის არ არის ზედსართავი. თუმცა ტექსტის ღრმა ანალიზისას ვხედავთ, რომ მას 

გააჩნია გარკვეული ღირებულებითი და იერარქიული სტრუქტურა, რომელსაც 

კონტექსტი განსაზღვრავს.  

განვიხილოთ ტექსტში არსებული სულიერი არსებითი სახელების შერწყმა სხვა 

სახელებთან და ასევე ის სახელები, რომლებითაც ორივე ტექსტში 

ჩანაცვლებულია სულიერი არსებითი სახელის აღმნიშვნელი სიტყვები.  

მოთხრობაში „რა გინდათ ქალბატონო“ ვხვდებით შემდეგ სულიერ არსებით 

სახელებს შემდეგ კონტექსტში: 

1. მაიორი ძაგანია, იგივე „ზამპალიტი, ბებერი ძაღლი.“ 

2. ალიკა, რომელიც „ადამიანია, ჩვეულებრივი ადამიანი.“ 

3. ბოზები - „მაყუთი ბოზებს უყვართ, ბოზური შრამი“, „ბოზური ღიმილი“ 

4. კაი ბიჭი (იგივე კაი ტიპი) - „უკანასკნელი კაი ტიპი ჯერ კიდევ არ 

დაბრედილა“ 

5. ქალი - „ქალის სილამაზე ვეჩნი არ არის“, „განა, კრიშაზე ასაყვანი ქალები 

არსებობენ?!“ 
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6. კაცობა - „უფრო უსტოიჩივი რამაა - თუ კაცი არ გოთვერნობს, თუ კაცი 

მუჟიკად რჩება, წლები ფეხებზე ჰკიდია, ბევრ ახალგაზრდა გოთვერანს 

გადაუჯოკრავს.“  

7. გოთვერანი, ის, ვინც პადვალში ჩაჰყავთ - „პადვალში გოთვერნები ჩაჰყავთ.“ 

„კრისები და გოთვერნები ბევრნი არიან.“  

8. გოგო - „თეთრი გოგო“, „... ეს გოგონაც პადვალში ჩასაყვანს არ გავდა.“ 

9. ნაშა, ის, ვინც მთავარ პარტიას ასრულებს მთავარ პერსონაჟთან ერთად - 

„დირიჟორი მე ვიყავი ჩემი პალოჩკით, მთავარ პარტიას კი ეს ჩემი ნაშა 

ასრულებდა.“ 

ტექსტში გამოყენებული არსებითი სახელები მამაკაცთან მიმართებაში 

უმეტესწილად დაკონკრეტებულია. მაგ: მაიორი ძაგანია - ძაღლი. რაც შეეხება 

მდედრობითი სქესის აღმნიშვნელ სახელებს, ისინი, ერთი მხრივ, თანხმობაში 

მოდიან აბსტრაქტულ სახელებთან, როგორიცაა სილამაზე და ასევე კრიშაზე 

ასაყვან ქალების აბსტრაქტულ კატეგორიასთან.  

მეორე მთავარი პერსონაჟი (რომლის ხმა ტექსტში არ გვესმის, გარდა ერთი 

ფრაზისა - „მე მაქვს.“) ნახსენებია როგორც გოგონა, რომელსაც აქვს თეთრი კანი 

და ანათებს. მის სინონიმად გამოყენებულია სიტყვა „ნაშა“, რომელიც უარყოფითი 

კონოტაციის სემემად უნდა მოვიაზროთ: „გოგო იცი, რა თეთრი იყო? თვალებს 

გატკენდა, სვარკასავით ანათებდა. რა ტრაკი ჰქონდა, რა ჯიქნები... სკილეტა არ 

იყო, მაგრამ მსუქანიო, ვერ იტყოდი. მკვრივი იყო და სლიპინა, როგორც წყლით 

გაბერილი ბუშტი.“ აქვე მონათხრობში ნარატორი გოგონას ანაცვლებს სიტყვით 

„ნაშა“: „დირიჟორი მე ვიყავი ჩემი პალოჩკით, მთავარ პარტიას კი ეს ჩემი ნაშა 

ასრულებდა.“ (ქარდავა 2005, 153) ტექსტში გვხვდება ერთგვარი დიქოტომია 

აღმატებულ ქალსა და ნაშას შორის. ქალის პერსონაჟთან მთხრობლის მიმართება 

გარკვეულწილად ორაზროვანია, რადგან იგი, ერთი მხრივ, არის ქალი, რომელიც 

არაა „პადვალში ჩასაყვანი“, მეორე მხრივ კი იგი ნაშაა, რომელიც ვერ იქნება 
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სიყვარულის ობიექტი. თუმცა, ტექსტის ფინალურ ნაწილში ერთგვარი 

კათარზისია ნაჩვენები, სადაც ნარატორი გარკვეულწილად იცვლის 

დამოკიდებულებას თავისი მონათხრობის მიმართ და გამოთქვამს ეჭვს იმის 

შესახებ, რომ გოგონა, რომელსაც მოიაზრებდა როგორც „ნაშას“, შესაძლოა იყოს 

უფრო აღმატებული, ვიდრე ამას თხრობის დასაწყისში თავად გადმოსცემდა. 

გამოთქმულია ეჭვი იმის შესახებ, რომ შესაძლოა ეს არის ქალი, რომელიც უყვარს.  

ტექსტში გამოყენებული სიტყვათშეთანხმებები მნიშვნელოვნწილად აირეკლავს 

მთხრობლის იდეოლოგიურ პოზიციას. ამ მხრივ, ნარატორის დამოკიდებულება 

სულიერი არსებითი სახელების აღმნიშვნელ სიტყვებთან ცალსახად 

უარყოფითია. გამონაკლისია პერსონაჟი ვოვა, რომლის შესახებაც დიეგეზისის 

დონეზე არ იძებნება რაიმე კონკრეტული დადებითი ან უარყოფითი 

განსაზღვრება. მის შესახებ მხოლოდ ის ვიცით, რომ იგი მთავარ მოქმედ პირს 

ახლავს თან ავტობუსსში „კარმანშიკობისას“. 

ნარატორის დამოკიდებულება თავისი თავის მიმართ მონათხრობში მუდმივად 

დადებითია. იგი თავს წარმოადგენს როგორც „კაი ბიჭს“. კაი ბიჭის დატვირთვა 

მონათხრობში დადებითია. იგი დაპირისპირებულია, ერთი მხრივ, გოთვერნებსა 

და ბოზებთან, მეორე მხრივ კი კრისებთან. ეს დაპირისპირება უნდა დავინახოთ 

იმ ნაწილში, სადაც ნარატორი თავისი ქმედების მოტივს აზუსტებს: 

კრიშა მაგარი რამეა. ვისაც კრიშა ევასება, ჩათვალე, რო კაი ტიპია. მა როგორ, 

პადვალში გოთვერნები ჩაჰყავთ. თავად მოტვინეთ ქალბატონო, ჩერდაკებზე სულ 

მოღუღუნე მტრედები იჩითებიან და სულ შეყვარებულები ზასაობენ. პადვალში 

კიდევ სულ კრისები დაშლიგინობენ და გოთვერნები ბევრნი არიან. (ქარდავა 2005, 

154) 

ღირებულებითი ბინარული ოპოზიციები (ამ შემთხვევაში კრისები მტრედების 

წინააღმდეგ, შეყვარებულები გოთვერნებთან შეპირისპირებაში) სივრცით 

ბინარობებში არიან გაშლილნი (სახურავი პადვლის წინააღმდეგ).  
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ტექსტში „პასუხი პასუხით“ ღირებულებით კონტექსტში იგივე სიტყვებია 

გამოყენებული: გოთვერნები, ბოზები. ხოლო პიდარასტების (როგორც ცნების, 

რომელიც სრულიად საპირისპიროა ნარატორის ორიენტაცისაა და 

შეხედულებისა) ნაცვლად გხვდება „წაკლა ლეზბიანკები“, რომელთაც ნარატორი 

უპირისპირდება და უარყოფით კონოტაციას ანიჭებს მათ. ორივე კონტექსტში 

ნარატორი მათგან დისტანცირებას ცდილობს, ვინც ბუნდოვანი აღმნიშვნელებით 

- „პიდარასტი“ და „წაკლა ლეზბიანკა“ - მოინიშნა. ნარატორს სურს, 

დაგვარწმუნოს, რომ ის არ არის „პიდარასტი“ და მათ სივრცითი ბინარობის იმ 

ნაწილში განათავსებს, სადაც სიბნელეა და „კრისები“ დარბიან; მეორე მოთხრობის 

ნარატორიც ცდილობს, დაგვარწმუნოს, რომ არ არის „ლეზბიანკა“ და ამ 

უკანასკნელთ „წაკლებს“ უწოდებს.  

რაც შეეხება პერსონაჟის მიერ საკუთარი თავის დახასიათებას, ორივე 

მოთხრობაში მთხრობელები თავიანთი მსოფლმხედველობრივი პოზიციების 

ფრაგმენტულად გადმოცემას მაინც ახერხებენ. ალიკაცა და ილონაც, გარკვეული 

თვალსზრისით, ნათლად გადმოგვცემენ თავიანთ შეხედულებებს სიყვარულზე, 

ერთგულებაზე, ღალატსა და „გოთვერნობაზე“, თავიანთი ცხოვრებისეული 

გამოცდილებების ლაიტმოტივად ქცეულ მორალურ გადაწყვეტილებებზე; ორივე 

მათგანი გვიმხელს ცოტას თავიანთი ესთეტიკური გემოვნების შესახებ, 

ბუნდოვნად გადმოსცემენ, რა არის მათთვის სილამაზე. 

ტექსტის იმ ნაწილში, სადაც ქალბატონი აღწერს ილონას პერსონაჟს, 

გამოყენებულია ორი სემემა - ქალიშვილი და უბედური გოგონა. ხოლო ალიკას 

პერსონაჟი დახასიათებულია როგორც უზრდელი, თავხედი და სამფეხა ცხენი, 

როგორც „რაღაცნაირი ცხოველი, ჟივოტნი სურვილებით“, რაც მის მიმართ 

ნარატორის ერთგვარ სიმპატიას გამოხატავს. მისი თვისება, რომ ის რაღაცნაირი 

ცხოველია, იქცა ილონას ქმედების (ავტობუსიდან ჩასვლა) მოტივად. ასევე 

ალიკას აღწერაში გამოყენებულია სიტყვა „მამრობითი“, რომელსაც მოსდევს 

სიტყვები „მიაჰკი“ და „ალერსიანი“. ამ შემთხვევაში, მამრობითი გაგებულია 



43 
 

როგორც დადებითი კონოტაციის მქონე სემემა. შესაბამისად, ტექსტში 

გამოხატულია ცალსახა სიმპათია ნარატორის მიერ მამრობითი სქესის 

აღმნიშვნელ სახელებთან. ასევე ალიკა შედარებულია ლეკვთან და პეპელასთან, 

რაც ცალსახად დადებითი კონოტაციისაა.  

ილონას მონათხრობში ნახსენები ქალის სინონიმები ყველგან უარყოფითადაა 

განსაზღვრული. მაგ: „დინამისტკა“ ნუნუ ექიმი, საწყალი ბებია, წაკლა 

ლეზბიანკები და ასევე სიტყვა ბოზი, რომლითაც უარყოფითად განისაზღვრება 

თავად ილონას პერსონაჟი. ტექსტში ვკითხულობთ: „ილონა ბოზი არ არის, არავის 

უგოთვერნებს.“ აქაც ისევე, როგორც „რა გინდათ ქალბატონოში“ სინონიმურია 

„ბოზი“ და „გოთვერანი“.  

ამრიგად, შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ქალის აღმნიშვნელ არსებით სახელთან 

ორივე ნარატორის მიმართება ცალსახად უარყოფითია. ხოლო მამაკაცის 

აღმნიშვნელი არსებითი სახელი ორივე ტექსტში დადებითია. განსხვავებაა 

თხრობის მხოლოდ იმ ნაწილში, სადაც ქალბატონის მონათხრობს ვხვდებით. რაკი 

ქალბატონი არ არის იმ ამბის მონაწილე, რომელსაც ნარატორები გვიამბობენ, მისი 

დამოკიდებულება მონათხრობის მიმართ გარკვეულწილად ნეგატიურია. 

პერსონაჟებზე მსჯელობისას იგი უარყოფითადაა მათ მიმართ განწყობილი და 

შესაბამისად უარყოფითად იხსენიებს მათ. ქალბატონი შორს დგას 

დიეგეზისიდან, მის შემოსვლას დიეგეზისში განაპირობებს, ერთი მხრივ, ალიკას 

მიმართვა მის მიმართ, მეორე მხრივ, კი სიმართლის გამოაშკარავების სურვილი. 

(იხ. დანართი 1) 

ოპოზიციური სემები ტექსტში კიდევ უფრო ამყარებს ნარატორთა იდეოლოგიურ 

პოზიციას და მკვეთრად წამოსწევს მას წინ. ამასთან, ოპოზიციურ სიტყვებში 

შესაძლოა გამოიკვეთოს ავტორთა წერის მსგავსი ან განსხვავებული მანერა და 

განვსაზღვროთ მათი ენის „ბინარობებიც“, რაც საშუალებას მოგვცემს უკეთ 
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ჩავწვდეთ ნარატორის მთავარ საზრისებს, გამოვკვეთოთ, რა მიაჩნია თითოეულ 

მთხრობელს დადებითად მონათხრობის დონეზე და რა - უარყოფითად.  

მკვეთრად ურთიერთდაპირისპირებული სემები პირველ მოთხრობაში „კრიშა“ და 

„პადვალია“. ამას უშუალოდ ნარატორის მონათხრობიდან ვიგებთ. რაც შეეხება 

სხვა სემებს, ისინი აზრობრივად უპირისპირდება ერთმანეთს დიეგეზისში, მაგრამ 

თავად მთხრობლის მიერ არ არის შეპირისპირებული. მკითხველის 

პრეროგატივაა, აღმოაჩინოს ეს დაპირისპირება.  

„კრიშისა“ და „პადვალის“ სივრცული ოპოზიცია მთხრობელის 

მსოფმხედველობრივი კომპასის სივრცული მეტაფორებით კრისტალიზაციას 

წარმოადგენს - „კრიშა" სიყვარულის ამაღლებული ობიექტის მეტაფორული 

სამყოფელია, სადაც მამაკაცმა ქალს ბედნიერება უნდა აჩუქოს. როლები მკაცრადაა 

დანაწილებული – ვიცით, ვინ ვის აჰყავს „კრიშაზე“ და ვინ ვის „ჩუქნის 

ბედნიერებას“, ვინ არის სუბიექტი და ვინ ობიექტი - ტექსტში გამოყენებული სხვა 

სიტყვებით რომ ვთქვათ, ვინ არის „დირიჟორი“ და ვინ – „მთავარი როლის 

შემსრულებელი“.  

მკვეთრად ურთიერთდაპირისპირებული სემების მეორე მაგალითად შეგვიძლია 

„ჟიმაობისა“ და „დაბრედვის“ ოპოზიცია მოვიხმოთ. ერთი მხრივ, „ჟიმაობა“ არის 

აქტი, რომელიც ახლავს სიცოცხლესა და თავისუფლებას, ხოლო „დაბრედვა“ მისი 

საპირისპიროა, რადგან მოქმედი პერსონაჟის „დაბრედვა“ გამორიცხავს „ჟიმაობის“ 

შესაძლებლობას.  

მოთხრობაში „რა გინდათ ქალბატონო“ ასევე დაპირისპირებულია მზე და მიწა 

ერთმანეთს. მზე სიმაღლესთან დაკავშირებულ ასოციაციენს აღძრავს, მიწა კი - 

დაშვებასა და სიკვდილთან. მზისა და მიწის ოპოზიცია მეტაფიზიკურად, 

იმეორებს „კრიშისა“ და „პადვლის“ ოპოზიციას. ამავე ლოგიკას იმეორებს 

ღრუბლებისა და ასფალტის ოპოზიციაც („პლავნად ჩამომსვა ღრუბლებიდან“ / 

„ნესტიანი მუტელი დააწებოს ასფალტს“ (მიქელაძე 2008, 57)). 
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თუკი „რა გინდათ ქალბატონოს» ცენტრალური ოპოზიცია კრიშა და პადვალია და 

ეს ერთგვარად წარმოადგენს ტექსტის გასაღებს, მოთხრობაში „პასუხი პასუხით“ 

იგი ჩანაცვლებულია სიკვდილისა და სიცოცხლის ოპოზიციებით.  

გოთვერანისა და უღალატოს დაპირისპირება, რომელსაც მაკა მიქელაძის 

მოთხრობის პერსონაჟი დათო ქარდავას ტექსტის მთხრობლის მსგავსად 

გამოკვეთს. როგორც უკვე ზემოთ აღინიშნა, გოთვერანისა და ბოზის დატვირთვა 

ორივე ტექსტში მსგავსია. მაგრამ ტექსტში „პასუხი პასუხით“ შემოდის ახალი 

სიტყვა, „უღალატო“, რომელიც ამ ორი სიტყვის მკვეთრ ოპოზიციას წარმოადგენს.  

ასევე გვხვდება თეთრეულისა და გუდრონის დაპირისპირება, რომელიც ტექსტში 

საწოლთან ასოცირდება:  

ეგრევე მაზუთის და გუდრონის საწოლი, ხორკლიანი ტვიდი, ნადგომი, წებოვანი 

ოფლის სუნი და მუზგუზლებიდან ახლად ამოღებული ტაროსავით ამბავი 

დამახვედრა. (იქვე, გვ. 53) 

თეთრეულის სუნი მქონდა? მქონდა. (იქვე, გვ. 52) 

ტექსტში ასევე დაპირისპირებულია „სვაბოდა“ და „კოლონია“ ზუსტად ისევე, 

როგორც სამოთხე და ზონა მოთხრობაში „რა გინდათ ქალბატონო“ (იხ. დანართი 

2). 

 

3.3. სემები, რომლებიც განმეორდა ორივე მოთხრობაში 

ამბის იმ ნაწილში, სადაც სიუჟეტი მეორდება, მეორდება სიტყვებიც. ორივე 

ტექსტში განმეორდა შემდეგი სემები: 

 დირიჟორი 

 ავტობუსი 

 სირი 

 ქალი 

 ქალბატონი 

 ზონა 

 ციხე 
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 პასუხი 

 კრიშა 

 პადვალი 

 ტუჩები 

 ზურგი 

 სიყვარული 

 თავი 

 მუტელი 

 მტრედი 

 კოსტუმი 

 სროკი 

 კინო 

 მზე 

 შემოდგომა 

 მალინა 

 მიწა 

მნიშვნელოვანია, დავაკვირდეთ სიტყვას „უფლება“, რომელიც ტექსტის („რა 

გინდათ ქალბატონო“) დასაწყისსა და დასასრულში გვხდება და არ მეორდება. 

ორივე შემთხვევაში ამ სემემას მიმართავს ის ქალბატონი, რომელიც ილონას 

გადარჩენაზე მიანიშნებს. ამ ქალბატონის (რომლის შესახებაც არაფერი ვიცით, 

გარდა იმისა, რომ მთავარი მოქმედი პირის მონათხრობს გადმოსცემს და ასევე 

წაკითხული აქვს ალიკას წერილი) მეტყველება კარნავალურია და 

მიმსგავსებულია რუსულად მოსაუბრე ადამიანის მეტყველებას. პრობლემურია, 

ვიმსჯელოთ მის მიერ გამოყენებული სიტყვების მნიშვნელობაზე, რადგან სიტყვა 

„ცერილი“ არაფერს ნიშნავს. ქართულ ენაში ასეთ სახელს არ ვხვდებით. თუმცა 

აშკარაა, რომ წინადადებაში იგი გარკვეულ როლს ასრულებს და მკითხველს ამბის 

რეკონსტრუირება შეუძლია. გარდა იმისა, რომ მეტყველება მიმსგავსებულია 

რუსულს, ასევე იქმნება ამბის თხრობის თანადროულობის განცდა მთხრობლის 

ემოციურიურობისა და გამოყენებული აწმყო დროის ფორმების მეშვეობით. იგი 

თითქოს დაბნეული მთხრობელია და არ აქვს ამბის გადმოცემის მწყობრი 
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სტრატეგია, არ მიყვება ანგარიშის მოდუსს. მაგრამ თხრობის საკვანძო 

წერტილებში ახსენებს სიტყვას „უფლება“. რა შეიძლება იყოს ამ სიტყვის 

გამოყენების დანიშნულება მონათხრობის დონეზე?  

ალიკას მონათხრობში, მიუხედავად იმისა, რომ ტექსტის დისკურსი მთლიანად 

ციხის და პატიმრობის საკითხს უტრიალებს, არაა ნახსენები სიტყვა „უფლება“. 

„პასუხში პასუხით“ იგი ნახსენებია ქალთა უფლებებთან მიმართებაში. ამრიგად, 

გარკვეულწილად ლეგიტიმური შეიძლება აღმოჩნდეს მოსაზრება, რომ ნარატორი 

თავის მონათხრობში გენდერულად უფრო მგრძნობიარეა, ვიდრე მოთხრობაში 

„რა გინდათ ქალბატონო“, სადაც „ქალი“ ძირითადად უარყოფით კონტექსტშია 

ნახსენები. მთხრობელი ამბობს:  

ტუმცაღა ტუ ამ ნატკვამის აზრი იმაში მდგომარეობს, რომ კალი სატავეში, 

მტავრობაში და ა.შ. არ უნდა შეუშვა, მაშინ, როგორც კი მაგ ალიკას კაციძეა ტუ ძე 

კაცისა (რა გვარიც არის, სულ ერტია).ციხიდან გამოვუშვებტ, მაშინვე უნდა 

დავაფათიმროდ, ქალთა დისქრიმინაციისა და უპლებების 

შელანძღვისატვის.(მიქელაძე 2008, 59) (ხაზი ჩვენია - ბ.ჯ.) 

თუმცა, მეორე დაკვირვებით, ზედაპირული განსხვავება უფრო ღრმა, 

სტრუქტურულ მსგავსებაში გადადის. ალიკასა და ილონას სიყვარული ხელიდან 

უსხლტება ქ-ნ-ი თ.ე-ს მოკვლევიდან გამოტანილ დასკვნას ალიკას დაპატიმრების 

ახალი მოტივის შესახებ. ორივე შემთხვევაში, გვექნება საქმე შეწყალების კომისიის 

წევრთან თუ ქალთა უფლებების დაცვაზე ორიენტირებული არასამთავრობო 

ორგანიზაციის თანამშრომელთან, „უფლება“ გარკვეულწილად მექანიკურად, 

დასწავლილი მანტრასავით ჟღერს, რომელსაც ქმედითი შინაარსი არ გააჩნია. 

„ქალბატონის“ უფლებათა ენა ილონასა და ალიკას ტრაგიკულ ამბავს ვერაფრით 

იხელთებს. 
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3.4. ანალიზის შედეგები 

სემანტიკური ანალიზის საფუძველზე გამოიკვეთა ღირებულებითი 

მნიშვნელობის მქონე ის ბინარული ოპოზიციები, რომელთა გარშემოც ტექსტთა 

ძირითადი სტრუქტურაა აგებული. ოსტინისგან ვიცით, რომ ენის კონსტატიური 

ელემენტები ხშირადაა გამსჭვალური პერფორმაციული სასაუბრო აქტებით და 

ზოგჯერ, როგორც ტერი იგლტონი შენიშნავს, „კონსტატიური ენა შეკაზმულია 

პერფორმატიული მიზნებისთვის.“ (Eagleton 2007, 22) ჩვენ მიერ შერჩეულ 

ტექსტებში გვხვდება ისეთი ბინარული ოპოზიციებიც, რომლებიც კონსტატიური 

შინაარსის მატარებელია, თუმცა ღირებულებითი შინაარსი თითქმის ყველა 

მათგანს გამსჭვალავს და, ამრიგად, გარკვეულწილად პერფორმატიულ ფუნქციას 

ასრულებს. ქარდავასა და მიქელაძის მოთხრობები რიგი ოპოზიციური ენობრივი 

ერთეულებებით ხასიათდებიან, რომლებიც ერთმანეთთან იერარქიულ 

ურთიერთმიმართებაშია. ის ოპოზიციები, რომლებიც ექსპლიციტურად 

გენდერული ნიშნით არიან დაღდასმული - მაგალითისთვის „დირიჟორი“ და 

„მთავარი როლის შემსრულებელი“, „კრიშა“ და „პადვალი“ - ინტერტექსტუალურ 

დიალოგს წარმართავენ, რომელშიც იერარქიის ზედა და ქვედა ელემენტები 

ერთმანეთს ადგილს უცვლიან. 

ქარდავასა და მიქელაძის ტექსტები იმ ჰეტეროგლოსიის პირობებში იწერება, 

რომელიც, თავის მხრივ, პოსტ-საბჭოთა ქართული სოციალური და კულტურული 

რეალობის ლინგვისტურ რეპრეზენტაციას წარმოადგენს. სოციალურის 

პირველადობა სწორედ ის მოცემულობაა, რომელსაც დიალოგურობის 

ბახტინისეული თეორია ამოსავალ წერტილად იღებს:  

დიალოგურობა არა მხოლოდ დუალიზმის სახელი, არამედ არაადამიანური 

პერცეფციის აუცილებელი სიმრავლეცაა. ჩვენ არა მხოლოდ სხვა ადამიანებთან და 

საკუთარ თავთან ვართ დიალოგში, არამედ ბუნებრივ და კულტურულ 

კონფიგურაციებთანაც, რომელთაც “სამყაროს” ცნებაში ვუყრით თავს. რომ 

შევაჯამოთ, დიალოგურობა სოციალურის პრიმატსა და იმ დათქმას ეფუძნება, 

რომლის მიხედვითაც მნიშვნელობა ბრძოლის მეშვეობით მიიღწევა. (Alfaro 1996, 

272) 
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რუსული სიტყვების სიჭარბე პერსონაჟთა საუბარში, განსაკუთრებით კი ის 

სიტყვები, რომელთაც „მაღალ კულტურას“ ნამდვილად ვერ მივაწერთ, პოსტ-

საბჭოთა ქართული მეტყველების დამახასიათებელი ნიშანია. ქარდავაცა და 

მიქელაძეც ამ სიტყვების, ჟარგონული გამოთქმებისა და ფრთიანი ფრაზების 

ჭარბი გამოყენებით სასაუბრო ენის დომინანტური პარადიგმის იმიტირებას 

ახდენენ. თუმცა ეს იმიტირება ჰეგემონური ენობრივი წესრიგის უბრალო 

რეპლიკაციას არ წარმოადგენს – მას გარკვეულწილად სუბვერსიული 

დანიშნულებაც აქვს, რომლითაც ავტორები თავსმოხვეული წესრიგისგან 

ირონიულ დისტანციას ინარჩუნებენ.  

„რა გინდათ ქალბატონოს“ მონოლოგური ტენდენციების აღმოჩენა მოთხრობის 

გენდერული პერსპექტივიდან წაკითხვის მეშვეობით შეგვიძლია გამოვკვეთოთ. 

მოთხრობის ფინალამდე პროტაგონისტი შემთხვევით შეხვედრილ ქალს 

(რომელიც მას „კრიშაზე“ აჰყავს) დამოუკიდებელ ცნობიერებად, „სხვად“ არ 

მიიჩნევს, რომელმაც მისი მსოფლმხედველობის თუნდაც სრულიად უმნიშვნელო 

ელემენტები უნდა შეცვალოს. იგი ქალს ლამის ნივთად აღიქვამს, რომელიც, 

საბოლოო ჯამში, მთავარი პერსონაჟის ფიზიკურ ლტოლვას უნდა დაემორჩილოს. 

ქალი ალიკასთვის საგნად ქცეული ესთეტიკური ტკბობისა და ცხოველური 

სურვილის დამაკმაყოფილებელი ობიექტია. სექსის სცენის აღწერისას 

პროტაგონისტი ნებისმიერი ემოციური შეფასებისგან თავს იკავებს და მექანიკურ, 

სხეულებრივ მოძრაობებზე რედუცირებულ პროცესს აღწერს : ( „მე სირი ვთხარე 

ფუჩურში, იმან ენა - პირში“ ), (ქარდავა 2005, 155) სადაც თავად „დირიჟორობს“, 

ხოლო მთავარ პარტიას მისი (!) „ნაშა“ ასრულებს. ქალის სრულიად აუხსნელ აქტს 

(სახურავიდან გადახტომა), რომელიც სექსის სცენას მოსდევს, ალიკას 

მასკულინურ წარმოსახვითში არეულობა შეაქვს, რომელსაც ამ უკანასკნელის 

ცნობიერება ვერ უმკლავდება. პერსონაჟის კრიზისი სწორედ აქ იწყება: სრულიად 

ობიექტივირებული ქალის აბსოლუტურად არავერბალური, სხეულებრივი აქტი 

ალიკას ცნობიერებას დიალოგისთვის ხსნის. მცდარი იქნებოდა მოსაზრება, 
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რომლის მიხედვითაც, გადახტომის აქტს უბრალო შემთხვევითობად 

დავსახავდით, რომლის შედეგების „მონელებაც“ მოთხრობის პროტაგონისტს არ 

გაუჭირდებოდა. ასე რომ ყოფილიყო, ალიკას მთავარი საზრუნავი უსამართლოდ 

მისჯილი 12 წლის წარმატებული გაპროტესტება და ციხიდან თავის დაღწევა 

იქნებოდა. მაგრამ ჩვენ ნათლად ვხედავთ, რომ ჩვენს გმირს ეს ნაკლებად 

ადარდებს: „ხომ არ მივქარე, კრიშაზე რომ ავიყვანე. განა, კრიშაზე ასაყვანი 

ქალები არსებობენ? თანაც, პადვალიც ხომ იქვე იყო?!“ - კითხულობს ალიკა, 

რომელსაც იმის შესაძლებლობაზე ფიქრი ტანჯავს, რომ ანონიმ ქალზეა 

შეყვარებული.  

მიქელაძის მოთხრობაში პროტაგონისტად ილონა, ქარდავას „რა გინდათ 

ქალბატონოს“ ანონიმი ქალი გვევლინება. მიუხედავად იმისა, რომ ილონას 

თხრობის მანერაც რუსული ჟარგონით, „დაბალი კულტურის“ ნიმუშებზე 

ზედაპირული ალუზიებითა და პოსტ-საბჭოთა „ქუჩური“ ენისთვის 

დამახასიათებელი ფრაზებითაა გამსჭვალული (ფრაზებით, რომლებიც 

მასკულინური კონოტაციებითაა დატვირთული), იგი საკუთარი თავის 

ობიექტივაციას სულაც არ ეწევა. გარკვეული თვალსაზრისით, ილონა სწორედ ამ 

ჟარგონის პაროდირებას ახორციელებს. ჰერნდლი შენიშნავს, რომ ამგვარ 

პირობებში ქალის ენამ შეიძლება ორი, ერთმანეთისგან განსხვავებული ფორმა 

მიიღოს:  

თუკი ქალის ენა დუმილისგან განსხვავებულია, იგი ან უზურპირებული ენა უნდა 

იყოს (ქალის მიერ გამოყენებული კაცის ენა/ლოგიკა) ან თავად რაღაც 

ფუნდამენტურად „სხვა“. ამრიგად, ფემინისტური კრიტიკის ცენტრალური კითხვა 

გახლავთ ის, თუ რა მოსდის ენას, თუ მას „სხვა-გვარად“ მოიხმარენ.  

(Herndl 1991, 10) 

ამ შემთხვევაში, საქმე უზურპირებულ ენასთან გვაქვს, რომლის სუბვერსიასაც 

ილონა არა მისგან კარდინალურად განსხვავებული ენის შემუშავებით, არამედ 

მისი გადაჭარბებული, ზედმიწევნით პაროდიული აპროპრიაციით ახერხებს. 

ასეთი ენა არსებითად დიალოგისთვისაა გახსნილი. ალიკას მონოლოგურობას 
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ილონა თავის დიალოგურობას უპირისპირებს (თუმცაღა ამ დიალოგურობის 

არტიკულირებას სხეულებრივად ახდენს), რითაც ამ უკანასკნელის ცნობიერებას 

რადიკალურად თუ არ ცვლის, ყოველ შემთხვევაში, ცვლილების შესაძლებლობას 

მაინც აჩვენებს: დეილ ბაუერი ამგვარი დიალოგურობის მაინიცირებელ ერთ-ერთ 

პუნქტად თვითმკვლელობას – დუმილით ამეტყველების ყველაზე რადიკალურ 

სხეულებრივ აქტს – მოიაზრებს: 

ლიტერატურული თვითმკვლელობა და მსხვერპლშეწირვა ჩათრევაზე უარის თქმაა; 

თვითმკვლელობა შინაგან დიალოგს ღია სივრცეში გამოაძევებს, სადაც სექსუალური 

განსხვავების შესახებ შეკითხვების დასმა და არა მათი დახურულად გამოცხადება 

ხდება შესაძლებელი. ხმა შეიძლება კვლავწარმოვიდგინოთ როგორც ძალაუფლებისა 

და აქტივობის საშუალება, რადგან იგი დიალოგში შედის, მსჯელობას ხსნის. სხვისი 

მსჯელობის გახსნა ამ უკანასკნელის ცვლილების, გაშიშვლების, კარნავალის მიმართ 

მოწყვლადობის შეთავაზებას ნიშნავს. (Bauer 1988, 4) 

 

 

 

 

  



52 
 

დასკვნა 

 

წინამდებარე ნაშრომში სემანტიკური ანალიზისა და მიხაილ ბახტინის 

დიალოგურობის თეორიის მიხედვით გავაანალიზეთ უახლესი ქართული 

ლიტერატურის ორი შერჩეული მოთხრობა: დათო ქარდავას „რა გსურთ 

ქალბატონო“ და მაკა მიქელაძის „პასუხი პასუხით“. სემური ანალიზის 

საფუძველზე გამოვკვეთეთ დადებითი და უარყოფითი კონოტაციების 

მატარებელი სემები, ასევე გამოვყავით რეკურენტული სემები, რამაც საშუალება 

მოგვცა, მკაფიოდ გამოგვეყო და ნათლად გვეჩვენებინა ის ბინარული 

ოპოზიციები, რომლებიც ტექსტებში ასახულ იერარქიულ სტრუქტურას 

ახასიათებს.  

სემანტიკური ანალიზის საფუძველზე წარმოჩნდა, რომ იერარქიულად 

განაწილებული ოპოზიციური სემები გენდერულ კონოტაციებს ატარებენ. ამ 

გენდერული კონოტაციების დეკოდირების მეშვეობით მივაკვლიეთ ნარატიულ 

და ფორმალურ დონეებზე რეკურენტულ გენდერულ ასიმეტრიას. 

ასიმეტრიულობის ამ მოცემულობას ქარდავას ტექსტი გარკვეულწილად 

უაპელაციოდ იღებს, თუმცა, ტექსტის ფინალში პროტაგონისტის ფინალური 

ფრაზების ფონზე ამ მოცემულობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენების სუსტი 

მცდელობა იჩენს თავს. მიქელაძის ტექსტი კი არსებითად ასიმეტრიის დარღვევას 

ცდილობს ქარდავას ტექსტში რეკურენტული მასკულინური ჟარგონის ჭარბი 

აპროპრიაციისა და მისი პაროდირების მეშვეობით. ბახტინის დიალოგურობის 

თეორია დაგვეხმარა, გამოგვერკვია, რომ ქარდავას ტექსტი არსებითად 

დიალოგური სივრცის მონოლოგიზაციის, მისი ჰომოფონიზაციის მცდელობაა, 

რაც კაცი პროტაგონისტის მიერ ანონიმი ქალის აღწერისას მაობიექტივირებელი 

ფრაზების სიჭარბით დასტურდება. თუმცა საბოლოოდ თავად მასკულინური ენა 

შედის კრიზისში, როცა ქალის სხეულებრივი აქტის რადიკალურ აუხსნელობას 

აწყდება. ხოლო მაკა მიქელაძის ტექსტი, სადაც პროტაგონისტად ქალი 
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გვევლინება, ჰომოფონური ტექსტის დიალოგში ჩათრევის მცდელობაა. ქალურ 

ენას, მიუხედავად იმისა, რომ მასკულინური ენის ყველა გარეგანი მახასიათებელი 

ათვისებული აქვს – მეტიც, ის მისით მეტყველებს – შესწევს ამ უკანასკნელის 

სუბვერსიის უნარი ჭარბი იმიტაციითა და პაროდიით.  

ამრიგად, „პასუხი პასუხით“ „რა გინდა ქალბატონოს“ დიალოგურ სივრცეს 

სთავაზობს, სადაც არსებითად სიყვარული - განსხვავებული ცნობიერებების 

ურთიერთგამსჭვალვა - ხდება შესაძლებელი. ქარდავას ტექსტში ძალადობრივად 

გაჩუმებული ქალის ხმა მიქელაძესთან მძლავრად გაიჟღერებს. თუკი „რა გსურთ 

ქალბატონო“ ანონიმ ქალს თვითგამოხატვისთვის განკუთვნილ სასაუბრო 

სივრცეს არ უტოვებს, „პასუხი პასუხით“ საპირისპირო ოპერაციას ახორციელებს 

და დროს მთლიანად ქალს უთმობს, რომელიც აღარ გვევლინება ანონიმად, 

არამედ დამოუკიდებელ, სახელის, ისტორიის, გამოცდილებისა და გარკვეული 

ტიპის მსოფლმხედველობის მქონე სუბიექტად, რომელიც - ქარდავას ტექსტში 

დადუმებული – ამბის საკუთარ ხედვას გვიზიარებს და ვერბალური 

არტიკულაციისგან მთლიანად დაცლილი, შიშველი სხეულებრივობით 

გაჯერებული რადიკალური აქტის მოტივებსა და შედეგებზე თამამად 

გვესაუბრება. მიქელაძის ტექსტი ქარდავას „რა გინდათ ქალბატონოს“ აქტიურ 

დიალოგში იწვევს, სადაც ორი დამოუკიდებელი ცნობიერების შეხვედრა, 

ინტერაქცია და ურთიერთგავლენა ხდება შესაძლებელი. აშკარაა, რომ ეს 

ურთიერთგავლენა გარკვეულ წინაპირობებს მოითხოვს: მასკულინურმა 

პერსპექტივამ ფემინურის ლეგიტიმურობა უნდა აღიაროს – ალიკამ ილონას 

ჟესტი ჩვეულებრივ შემთხვევითობად ან უბრალოდ შეშლილობის გამოვლინებად 

არ უნდა ჩათვალოს. ასეთ პირობებში დიალოგის მეორე მხარე არაღიარებული 

ცნობიერებაა, რომელსაც მხოლოდ „რაღაც სტუდენტური სირობების“ წარმოთქმა 

შეუძლია. ქარდავას მოთხრობაში ეს აღიარება ალიკას ტრავმული გამოცდილების 

აჩრდილისებრი კვლავდაბრუნების მეშვეობით ხორციელდება, მტკივნეულად, 

ამბივალენტურად („ხომ არ მივქარე, კრიშაზე რომ ავიყვანე“), მაგრამ მაინც 
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რეალურად. მიქელაძის ტექსტი ასეთი აღიარების შესაძლებლობას უშვებს და 

მეტიც, დიალოგის ტრანსფორმაციული ძალის სწამს – სწამს, რომ სიყვარული 

შესაძლებელია.  

 

 

  



55 
 

გამოყენებული ლიტერატურა 

 

ლიტერატურული ტექსტები: 

1. ქარდავა, დათო. 2005. რა გინდათ ქალბატონო. წიგნში ნოეს მტრედები, 150-

156. თბილისი: ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. 

2. მიქელაძე, მაკა. 2008. პასუხი პასუხით. წიგნში წეროს ჯვარი, 48-59. თბილისი: 

გამომცემლობა სიესტა 

 

სამეცნიერო ლიტერატურა ქართულ ენაზე: 

3. მარგალიტაძე, თინათინ. 2014. სემასიოლოგიური კვლევის მეთოდები. 

სალექციო კურსი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისი. 

4. ცაგარელი, ლევან. 2012. თხრობის თეორია. თბილისი: ილიას სახელმწიფო 

უნივერსიტეტის გამომცემლობა.  

 

სამეცნიერო ლიტერატურა უცხოურ ენაზე: 

5. Alfaro, Maria Jesus Martinez. 1996. Intertextuality: Origins and Development of the 

Concept. Atlantis, No.1/2: 268-285. 

6. Bauer, Dale, 1988. Feminist Dialogics: A Theory of Failed Community. Albany, New 

York: State University of New York 

7. Bakhtin, Mikhail. 1981. The Dialogic Imagination. Texas: Texas University Press. 

8. Bakhtin, Mikhail. 1984. Problems of Dostoevsky’s Poetics. Minneapolis: Minnesota 

University Press. 



56 
 

9. Becky, Francis. 2012. Gender monoglossia, gender heteroglossia: the potential of 

Bakhtin's work for re-conceptualising gender. Journal of Gender Studies, No. 21/1, 1-

15. 

10. Booth, Wayne C. 1982. Freedom of Interpretation: Bakhtin and the Challenge of 

Feminist Literary Criticism. Critical Inquiry, No 9/1, 45-76, University of Chicago 

Press 

11. Butler, Judith. 1990. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, New 

York: Routledge. 

12. Eagleton, Terry. 2007. Ideology: An Introduction. New York. Verso. 

13. Eagleton, Terry, 2008. Literary Theory: An Introduction. Minneapolis: University of 

Minnesota Press. 

14. Erlich, Victor. 1973. Russian Formalism. Journal of the History of Ideas, N.4: 627-638. 

15. Hawkes, Terrence. 2003. Structuralism and Semiotics. London: Routledge. 

16. Herndl, Diane Price. 1991. The Dillemas of a Feminine Dialogic. In Feminism, 

Bakhtin, and the Dialogic, eds.Dale Bauer, S. Jaret McKinstry. 7-25. Albany, New 

York: State University of New York Press. 

17. Kristeva, Julia. 1980. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. 

New York: Columbia University Press. 

18. Kristeva, Julia, 1986. Word, Dialogue and Novel. In The Kristeva Reader, ed. Toril 

Moi, 2-34. New York: Columbia University Press. 

19. Leech, Geoffrey. 1974. Semantics. London: Penguin. 

20. Stevenson, Sheryl, 1991. Language and Gender in Transit: Feminist Extensions of 

Bakhtin. In Feminism, Bakhtin and The Dialogic, eds. Dale Bauer, S. Jaret 

Mckinstry.181-199. Albany, New York: State University of New York Press. 



57 
 

დანართი 1 
 

დადებითი კონოტაციის მატარებელი სემემები 

მოთხრობაში „რა გინდათ ქალბატონო“: მოთხრობაში „პასუხი პასუხით“: 

 წერილი 

 პასუხი 

 კონვერტი 

 ლუწი 

 სული 

 გული 

 ცხოვრება 

 სილამაზე 

 კაცობა 

 მუტელი 

 კრიშა 

 ჩერდაკი 

 მტრედი, მტრედები 

 ბაღი 

 სამოთხე 

 ვაშლი, ვაშლები 

 თვალები 

 ტრაკი 

 სიყვარული 

 სილამაზე 

 მზე 

 ჯიქნები 

 სხეული 

 ასოები 

 შარაფი 

 სიცოცხლე 

 თავისუფლება 

 უბრალო 

 მდუმარება 

 აღთქმა 

 სინანული 

 მხეცი 

 პიჯაკი 

 სუნი 

 მარხვა 

 მაყვალი 

 სანთელი 

 უღალატო 

 წმინდანი 

 ფრთები 

 პირი 

 ტუჩები 

 ზურგი 

 მაყვალი 

 კრიშა 

 მერცხალი 

 ღრუბლები 

 კოსტიუმი 

 ნადირობა 

 ცონები (ცოდნა) 

 სვაბოდა 

 იმედი 

 რამანწიჩნი 

 ღმერთი 

 ფილმი 

 კინო 

 ფრენა 

 სამალიოტი 

 დირიჟორი 

 შემოდგომა 

 მზე 

 სატრფო 

 სიფათი 
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 ლევი 

 პეპელა 

 ქვეყანა 

 

უარყოფითი კონოტაციის მატარებელი სემემები 

მოთხრობაში „რა გინდათ ქალბატონო“: მოთხრობაში „პასუხი პასუხით“: 

 ძაღლი 

 ბებია 

 სროკი 

 ზონა 

 ბოზი, ბოზები 

 წყევლა 

 სირცხვილი 

 პადვალი 

 კრისა 

 პიდარასტი, პიდარასტები 

 ანტენა, ანტენები 

 სტუდენტური 

 ბუტკა 

 პადიეზდი 

 გოთვერანი 

 დაბრედვა 

 ძაგანია 

 ტაკუნები 

 უზრდელი 

 უბედური 

 სიკვდილი 

 ნაბოზარი 

 ნანარკომანალი 

 საიქიო 

 პუტიოვკა 

 კოლონია 

 ცრემლები 

 სროკი 

 ზვანოკი 

 ავტობუსი 

 პიჯაკი 

 საქონელი 

 მუტელი 

 ნერვები 

 ჯიბე 

 ცხოველი 

 სირი 

 კარმანშიკი 

 სირმანჯო 

 ლეზბიანკა 

 კუხნა 

 ბოზი 

 თეთრეული 

 სუნი 

 ცრემლი 

 მკვდარი 

 დინამისტკა 

 ზურგი 

 საპონი 

 ნაკიპი 

 მაყვალი 

 საფეხური 

 მაზუთი 

 გუდრონი 
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 ალიბაბა 

 ქვები 

 მტვერი 

 ჟურნალ-გაზეთები 

 იმედი 

 საკურთხეველი 

 მზე 

 ბაზარი 

 სიტყვები 

 პადვალი 

 მამიდა 
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დანართი 2 

ოპოზიციური სემები ტექსტში „რა გინდათ ქალბატონო“ 

+ - 

კრიშა პადვალი 

ბიჭები ბოზები 

ლუწი კენტი 

მტრედი ძაღლი 

ჟიმაობა დაბრედვა 

თეთრი წითელი 

ზედა ფენები ქვედა ფენები 

მზე მიწა 

სამოთხე ზონა 

 

ოპოზიციური სემები ტექსტში „პასუხი პასუხით“ 

+ - 

სიცოცხლე სიკვდილი 

უბრალო მკვლელი 

თავისუფლება სროკი 

ჟიმაობა  მდუმარება 

უღალატო გოთვერნობა 

წმინდანი ბოზი 

თეთრეული გუდრონი 

საწოლი ქვები 

ღრუბლები ასფალტი 

გასწორება წყენა 

სვაბოდა კოლონია 
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