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Features of a reconstruction of psychologism of literary characters, in 
any sense, define a creative manner of writers, their identity. Last century 
the doctrine about characters of the people, based on research of somatic 
data, i.e. originates of body structures. Ernst Krechmer is one of the initia-
tors of a psychoanalytic characterology. The Krechmer experiment gave an 
obvious picture of dependence of type of character from a body structure. 
Further, its typology was added and corrected by Dimitry Uznadze. The arti-
cle deals with the problem of the constitutional type of a psychotechnics on 
the examples of A.P. Chekhov and Vazha-Pshavela’s stories. Based on somat-
ic data, psychoanalytic characterology acquires new, interesting nuances for 
the literary subject.

ლი ტე რა ტუ რულ -ეს თე ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის კა ნონ ზო მი-
ე რე ბებ ზე მსჯე ლო ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ლი ტე რა ტუ-
რათ მცოდ ნე ო ბის კავ ში რი ისეთ მო მიჯ ნა ვე მეც ნი ე რე ბებ თან, 
რო გო რე ბი ცა ა: ფი ლო სო ფი ა, ლინ გვის ტი კა, ფსი ქო ლო გია და 
სხვ. ამ უკა ნას კნელ თან ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის კავ ში რი 
ვლინ დე ბა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მწე რა ლი ღრმად სწვდე-
ბა და მხატ ვრულ ნა წარ მო ებ ში წარ მო ა ჩენს ადა მი ა ნის ბუ ნე-
ბას, მის ში ნა გან სამ ყა როს. სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ 
ადა მი ა ნის ფსი ქი კას გა ნა პი რო ბებს სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ-
თო ბა თა სის ტე მა; რომ ადა მი ა ნი მემ კვიდ რე ო ბით იძენს წი ნა 
თა ო ბე ბის სა ზო გა დო ებ რივ გა მოც დი ლე ბას. უკა ნას კნელ ხანს 
გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა ინ ტე რე სი შე მოქ მე დე ბი თი პრო-
ცე სის ფსი ქო ლო გი ის მი მარ თაც. ეს უკა ნას კნე ლი სწავ ლობს 
ავ ტო რის, რო გორც შე მოქ მე დის, ფსი ქო ლო გი ას, მხატ ვრუ ლი 
ნა წარ მო ე ბის შექ მნის დი ნა მი კურ პრო ცესს (ჩა ნა ფიქ რი დან სა-
ბო ლოო სა ხედ ჩა მო ყა ლი ბე ბამ დე). ყო ვე ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
გვა რი გან სხვა ვე ბულ ხერ ხებ სა და სა შუ ა ლე ბებს მი მარ თავს 
ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი ცხოვ რე ბის, მი სი „სულის დი ა ლექ ტი კი-
სო, ხა სი ა თის წარ მო სა ჩე ნად; მათ შო რის: ში ნა გან მო ნო ლოგს, 
ფსი ქო ლო გი ურ ანა ლიზს, თვი თა ნა ლიზს და სხვა. ცხა დი ა, 
მწერ ლის მი ერ მხატ ვრუ ლი პერ სო ნა ჟე ბის ფსი ქო ლო გი უ რად 
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მო ტი ვი რე ბუ ლი, გა აზ რე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის წარ მო ჩე ნა უფ რო 
სა ინ ტე რე სოს ხდის ლი ტე რა ტუ რულ ნა წარ მო ებს და უფ რო მეტ 
ეს თე ტი კურ სი ა მოვ ნე ბას ანი ჭებს მკითხ ველს. ასე ვე აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ ფსი ქო ლო გიზ მის გად მო ცე მის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი 
გარ კვე ულ წი ლად გან საზღ ვრა ვენ იმას, რა საც შე მოქ მე დე ბით 
მა ნე რას, მწერ ლის შე მოქ მე დე ბით ინ დი ვი დუ ა ლო ბას უწო დე-
ბენ. გა სულ სა უ კუ ნე ში და იწყო ლი ტე რა ტუ რუ ლი პერ სო ნა ჟე ბის, 
ხა სი ა თე ბის ქა რაქ ტე რო ლო გია სო მა ტი კურ, სხე უ ლის აგე ბუ ლე-
ბა თა მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით; ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი ქა რაქ-
ტე რო ლო გი ის ფუ ძემ დებ ლე ბად ით ვლე ბი ან ერნსტ კრეჩ მე რი, 
კარლ აბ რა ჰა მი და ვილ ჰელმ რა ი ხი.

ტი უ ბინ გე ნის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ერნსტ კრეჩ მე-
რი (1888-1964) მი იჩ ნევ და, რომ არ სე ბობს გარ კვე უ ლი ურ თი ერ-
თმი მარ თე ბა ადა მი ა ნის სხე უ ლის აგე ბუ ლე ბა სა და მის ხა სი ათს 
შო რის. სწო რედ ადა მი ა ნის სხე უ ლის აგე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე, კრეჩ მერ მა გა მო ყო ხა სი ა თის სა მი ტი პი: პიკ ნი კუ რი - ხა-
სი ა თით ციკ ლო ი დი ან სან გვი ნი კი; ას თე ნი კუ რი - ხა სი ა თით ში-
ზო ტი მი ან ში ზო ი დი; და ათ ლე ტუ რი; ამ უკა ნას კნე ლის ხა სი ათს 
კრეჩ მე რი შე რე უ ლად, პო ლი ფო ნი უ რად მი იჩ ნევ და. თა ვის ნაშ-
რომ ში კრეჩ მე რი გა მოთ ქვამ და მო საზ რე ბას, რომ ლი რი კო სი 
პო ე ტე ბი მეტ წი ლად ლეპ ტო სო მა ტუ რე ბი (სუს ტი, ფერ მრკრთა-
ლი, გამ ხდა რი აგე ბუ ლე ბის მქო ნე ნი) და ში ზოფ რე ნი ი სად მი 
მიდ რე კილ ნი არი ან გან სხვა ვე ბით რო მა ნის ტე ბის გან - და ბა-
ლი ტა ნის, ჩაფ სკვნი ლი აღ ნა გო ბის, მა ნი ა კა ლურ -დეპ რე სი უ ლი 
ტემ პე რა მენ ტის, ანუ ცვა ლე ბა დი გუ ნე ბა- გან წყო ბი ლე ბის, მქო-
ნე ციკ ლო ი დე ბის გან (კრეჩ მე რი, 1994).

დი მიტ რი უზნაძემ ნაშრომ „პიროვნების ბიოლოგიური 
საფუძვლებში“ და ა დას ტუ რა, რომ ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლად 
ფსი ქო ლოგ თა შო რის კრეჩ მე რის კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ტი პე-
ბი ით ვლე ბა და მოგ ვცა მა თი პორ ტრე ტუ ლი აღ წე რი ლო ბა:

◊ პიკ ნი კუ რი კონ სტი ტუ ცი ის ჰა ბი ტუ სი - და ბა ლი, წინ წა მო-
წე უ ლი მუც ლით, სიმ სუქ ნის კენ მიდ რე კი ლი; მოკ ლე, სქე ლი კის-
რით; ფარ თო, რბი ლი, მრგვა ლი სა ხით; 
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◊ ას თე ნი კუ რი კონ სტი ტუ ცი ის ჰა ბი ტუ სი - გამ ხდა რი, ფერ-
მკრთა ლი, მკვეთ რად მო ხა ზუ ლი მოგ რძო და ვიწ რო სა ხით (ე. წ.
კვერ ცხის ფორ მა); წვრი ლი, გამ ხდა რი სხე უ ლი სუს ტად გან ვი-
თა რე ბუ ლი კუნ თე ბით; ვიწ რო მხარ ბე ჭით, ჩა ვარ დნი ლი მკერ-
დი თა და მუც ლით; 

◊ ათ ლე ტუ რი კონ სტი ტუ ცი ის ჰა ბი ტუ სი - მა ღალ და მა გარ 
კი სერ ზე შემ დგა რი მძლავ რი თა ვი, სა ხე მკვეთ რი, ძვლო ვა ნი 
რე ლი ე ფით, ფარ თო მხარ -ბე ჭი და გულ მკერ დი, მკვეთ რად გა-
მოკ ვე თი ლი კუნ თე ბი (უზ ნა ძე, 2010).

მოგ ვი ა ნე ბით სხვა მეც ნი ე რებ მა (მაგ. პ. ბ. გა ნუშ კი ნი, 1965, 
მ. ე. ბურ ნო, 1994, რუდ ნე ვი, 2002) შე ავ სეს და გარ კვე უ ლი კო რექ-
ტი რე ბაც ჩა უ ტა რეს კრეჩ მე რის ძი რი თა დი ხა სი ა თე ბის ტი პო-
ლო გი ას, რო მე ლიც დღეს დღე ო ბით შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ-
რე ბა:

✓	 ციკ ლო ი დი- სან გვი ნი კი - რე ა ლის ტუ რი ექ სტრა ვერ ტი, 
სინ ტო ნუ რი ტი პი, რო მე ლიც სრულ ჰარ მო ნი ა შია გა რე მომ ცველ 
რე ა ლო ბას თან. სინ ტო ნი კე ბი, რო გორც წე სი, კმა ყო ფი ლი არი ან 
ცხოვ რე ბით; მხი ა რუ ლო ბენ, რო ცა ამის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ; 
დრო დად რო და სევ დი ან დე ბი ან ხოლ მე. აღ ნიშ ნულ მა ტიპ მა 
ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ-
ზე, დაწყ ე ბუ ლი აღორ ძი ნე ბის პე რი ო დი დან, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
რო ლი შე ას რუ ლეს. მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში ცნო ბი ლი სან-
გვი ნი კე ბი არი ან გარ გან ტუა (ფრან სუა რაბ ლეს „გარგანტუა და 
პანტაგრუელი“), ლამე გუდზაკი (შარლ დე კოსტერის „ლეგენდა 
ულენშპიგელზე“), სანჩო პანსა (სერვანტესის „დონ კიხოტი“), 
ფალსტაფი (შექსპირის „ფალსტაფი“), მისტერ პიკვიკი (ჩარლზ 
დიკენსის „პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები“). მე-20 სა უ კუ ნე ში ამ 
ლი ტე რა ტუ რულ გა ლე რე ას შე უ ერ თდნენ რო მენ რო ლა ნის კო-
ლა ბრუ ნი ო ნი და ია როს ლავ გა შე კის ყო ჩა ღი ჯა რის კა ცი შვე ი კი. 
მე-19 - მე-20 სა უ კუ ნე ე ბის ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში სან გვი ნი-
კის გა მო ხა ტუ ლი ტი პია ლუ არ საბ თათ ქა რი ძე, კი რი ლე მი მი-
ნოშ ვი ლი, ყვარ ყვა რე თუ თა ბე რი და სხვ. თუმ ცა, შევ ნიშ ნავთ, 
რომ გა სუ ლი სა უ კუ ნის ლი ტე რა ტუ რის თვის, მთლი ა ნო ბა ში, აღ-
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ნიშ ნუ ლი ტი პი (სი ცოცხ ლით აღ სავ სე, უპ რობ ლე მო, მხი ა რუ ლი, 
ხორ ცსავ სე...) არ არის და მა ხა სი ა თე ბე ლი;

✓	 ფსი ქოს ტე ნი კი - ნევ რო ზუ ლი რე ა ლის ტი, ეჭ ვი ა ნი ინ-
ტრო ვერ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პი მი ე მარ თე ბა მე-19 სა უ კუ ნის ლი-
ტე რა ტუ რას და შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა პო ვა მე-20 სა უ კუ ნის 
ლი ტე რა ტუ რა ში, რომ ლის თვი საც და ძა ბუ ლი, ფსი ქოს ტე ნი კუ რი 
რეფ ლექ სია ნი შან დობ ლი ვი გახ და. ფსი ქოს ტე ნი კი აღ მოჩ ნდა 
რო გორც რე ა ლის ტუ რი, ისე მო დერ ნის ტუ ლი (გან სა კუთ რე ბით 
პოს ტიმ პრე სი ო ნის ტუ ლი) ლი ტე რა ტუ რის ყუ რადღ ე ბის ცენ-
ტრში და დამ კვიდ რდა ე. წ. „პატარა ადამიანის“ ლი ტე რა ტუ რუ-
ლი ტი პის სა ხით. ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რა ში ფსი ქოს ტე ნი კის 
ქა რაქ ტე რო ლო გი ურ ტიპს ვხვდე ბით ბალ ზაკ თან, მო პა სან თან, 
დი კენ სთან და სხვ.; რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში იგი აი სა ხა გო გო-
ლის, ჩე ხო ვის, დოს ტო ევ სკის და სხვ. ნა წარ მო ე ბებ ში; ქარ თულ 
ლი ტე რა ტუ რა ში - შიო არაგ ვის პი რე ლის, ჭო ლა ლომ თა თი ძის, 
ეგ ნა ტე ნი ნოშ ვი ლის, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას, ნი კო ლორ-
თქი ფა ნი ძის, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის და სხვ. შე მოქ მე დე ბა ში. 
რაც შე ე ხე ბა არ ქე ტიპს, ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რა ში ყვე ლა ზე 
ცნო ბილ ფსი ქოს ტე ნი კურ გმი რად ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ნი 
ერ თხმად მი იჩ ნე ვენ შექ სპი რის ჰამ ლეტს;

✓	 ეპი ლეპ ტო ი დუ რი ტი პი, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა ათ-
ლე ტუ რი აღ ნა გო ბი თა და ავ ტო რი ტა რულ -ნევ რო ზუ ლი ხა სი ა-
თით; იგი გა მო ირ ჩე ვა პრაგ მა ტუ ლო ბი თა და რე ა ლის ტუ რო ბით; 
ხში რად მორ გე ბუ ლი აქვს ე.წ. „იუდას ნიღაბი“ - პირ მოთ ნე ო ბა, 
რომ ლის მიღ მა იმა ლე ბა შუ რი და ძა ლა უფ ლე ბის კენ სწრაფ ვა. 
ეპი ლეპ ტო ი დე ბი არი ან კარ გი ორ გა ნი ზა ტო რე ბი და ლი ტე რა-
ტუ რა ში ხში რად წარ მო ჩე ნილ ნი არი ან მე ომ რე ბის, მხე დარ-
თმთავ რე ბის, პო ლი ტი კო სე ბის, ავან ტი უ რის ტე ბის სა ხით. ასე-
ვე, კრი ტი კუ ლი რე ა ლიზ მის ლი ტე რა ტუ რამ ეპი ლეპ ტო ი დუ რი 
ტი პის სა ხით წარ მოგ ვი ჩი ნა ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მა ღა ლი 
სა ზო გა დო ე ბის კენ იკა ფა ვენ გზას, ცდი ლო ბენ სა ზო გა დო ე ბა ში 
ად გი ლის დამ კვიდ რე ბას (მაგ., ტა რი ელ მკლა ვა ძე, ჯა ყო ჯი ვაშ-
ვი ლი, კვა ჭი კვა ჭან ტი რა ძე...);
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✓	 ში ზო ი დი/ ში ზო ტი მი. სა კუ თარ თავ ში ჩა კე ტი ლი აუ ტის-
ტი, რომ ლის თვი საც, სან გვი ნი კი სა და ფსი ქოს ტე ნი კის გან გან-
სხვა ვე ბით, არ არ სე ბობს გა რე სამ ყა რო. მას არ აინ ტე რე სებს 
გა რე მომ ცვე ლი რე ა ლო ბა, იქ მნის სა კუ თარ სამ ყა როს და მთე-
ლი ყუ რადღ ე ბა გა და ტა ნი ლი აქვს სა კუ თარ „მე“-ზე. კლა სი კუ რი 
აუ ტის ტუ რი მიდ გო მის მა გა ლი თად ხში რად მოჰ ყავთ ჰე გე ლი; 
რო დე საც მას უთხ რეს, რომ მი სი თე ო რი უ ლი პოს ტუ ლა ტე ბი 
ხში რად არ შე ე სა ბა მე ბა რე ა ლო ბას, მან უპა სუ ხა: „მით უარესი 
რეალობისთვის“. მე-20 სა უ კუ ნეს ხში რად ში ზო ტი მი ურ ეპო-
ქად მო იხ სე ნი ე ბენ, რად გან მი იჩ ნე ვენ, რომ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
თით ქმის ყვე ლა ფუნ და მენ ტუ რი აღ მო ჩე ნა მეც ნი ე რე ბა სა და 
ფი ლო სო ფი ა ში (ა ნა ლი ტი კუ რი ფი ლო სო ფი ა, კვან ტუ რი მე ქა ნი-
კა, ფარ დო ბი თო ბის თე ო რი ა, ფსი ქო ა ნა ლი ზი, სტრუქ ტუ რუ ლი 
ლინ გვის ტი კა....), ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხატ ვრუ ლი მიმ დი-
ნა რე ო ბა (ექ სპრე სი ო ნიზ მი, სიმ ბო ლიზ მი, ახა ლი რო მა ნი, პოს-
ტსტრუქ ტუ რა ლიზ მი, პოს ტმო დერ ნიზ მი...) ში ზო ტი მი უ რო ბით 
ხა სი ათ დე ბა. მე-20 სა უ კუ ნის უდი დე სი რო მა ნე ბი (თო მას მა ნის 
„დოქტორი ფაუსტუსი“, ჯეიმზ ჯოისის „ულისე“, მარ სელ პრუსტის 
„დაკარგული დროის ძიებაში“, უილიამ ფოლკნერის „ხმაური და 
მრისხანება“, ჰერმან ჰესეს „თამაში მარგალიტებით“...) აუ ტის-
ტიზ მით ხა სი ათ დე ბა, რად გან მათ ში წარ მო ჩე ნი ლი რე ა ლო ბა 
აუ ტის ტუ რი აზ როვ ნე ბის მარ წუ ხებ ში ექ ცე ვა, რე ა ლო ბა სიმ ბო-
ლი ზი რე ბუ ლი ა, კონ ცეპ ტუ ა ლი ზი რე ბუ ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის 
რო მა ნებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ლო გი კუ რი წყო ბა, მო წეს რი გე-
ბუ ლი სტრუქ ტუ რა; რაც შე ე ხე ბა რო მან ში აღ წე რი ლი მოვ ლე-
ნე ბის მი მარ თე ბას რე ა ლო ბას თან (რო მე ლიც, რო გორც ასე თი, 
რო მან ში არც არის ასა ხუ ლი), მას მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი მნიშ ვნე-
ლო ბა ენი ჭე ბა. სწო რედ ასე თია კლა სი კუ რი აუ ტის ტუ რი მო ცე-
მუ ლო ბა;

✓	 პო ლი ფო ნი უ რი, მო ზა ი კუ რი ხა სი ა თი. ისიც და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია მე- 19-მე-20 სა უ კუ ნის ლი ტე რა ტუ რის თვის. მო ზა ი კუ-
რი ხა სი ა თის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ხში რად წინ უძღ ვის ადა მი ა ნის 
მი ერ გა და ტა ნი ლი მძი მე ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბა ან ეპი ლეფ-



ლიტერატურული და კონსტიტუციონალური ტიპების ურთიერთმიმართების შესახებ

 87

სი ა, რა საც მოჰ ყვე ბა ხა სი თის და ნა წევ რე ბა სხვა დას ხვა, ერ-
თმა ნეთ თან შე უ თავ სე ბელ, მრა ვალ რა დი კა ლურ ნა ტე ხე ბად. 
მო ზა ი კუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა ლევ ტოლ სტო ის, ფი ო დორ დოს-
ტო ევ სკის, ფრანც კაფ კას პო ლი ფო ნი უ რი რო მა ნის ტი კა. არა-
ერ თი მეც ნი ე რი (ბურ ნო, 2005, რუდ ნე ვი, 2002) მი იჩ ნევს, რომ 
მთლი ა ნად მო ზა ი კუ რია სი უ რე ა ლის ტუ რი ხე ლოვ ნე ბა, რომ ლის 
დე ფი ნი ცია მო ი ცავს „შეუთავსებლების შეთავსებას“. საგ ნე ბის 
რე ა ლის ტუ რი პრო პორ ცი ე ბის დარ ღვე ვა, ლი ტე რა ტუ რულ ნა-
წარ მო ებ ში შე უზღ უ და ვი ად გი ლის დათ მო ბა სიზ მრე ბის თვის, 
ხილ ვე ბის თვის, ჰა ლუ ცი ნა ცი ე ბი სა და ფან ტა ზი ის თვის, რაც 
სტი ლის ტუ რად მჟღავ ნდე ბა თა ვი სუ ფა ლი ასო ცი ა ცი ე ბის, აზ-
რთა თა მა შის, სიზ მრის ლო გი კის სა ხით - ეს ყვე ლა ფე რი შე-
ად გენს სი ურ რე ა ლისტ შე მოქ მედ თა (გი ი ომ აპო ლი ნე რი, ივან 
გო ლი, რე ნე მაგ რი ტი, სალ ვა დორ და ლი, ლუ ის ბუ ნი უ ე ლი...) შე-
მოქ მე დე ბით მო ზა ი კას.

ცხა დი ა, ზე მოთ გან ხი ლუ ლი კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ტი პე-
ბი მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში გარ კვე უ ლი ვა რი ა ცი უ ლო ბით 
აი სა ხე ბა, თუმ ცა გა მო ხა ტუ ლი მი მარ თე ბა მათ შო რის, რა თქმა 
უნ და, არ სე ბობს. კერ ძოდ, გან ვი ხი ლოთ ჩვენ მი ერ ზე მოთ აღ-
ნიშ ნუ ლი ფსი ქოს ტე ნი კის კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ტი პი, რო მე-
ლიც, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, „პატარა ადამიანის“ ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი ტი პის სა ხით დამ კვიდ რდა მწერ ლო ბა ში. კლა სი კუ რი 
სქე მა, რო მე ლიც წარ მო ა ჩენ და „პატარა ადამიანის“ ხა სი ათს 
ნა წარ მო ებ ში, ხში რად მე ორ დე ბო და: არაფ რით გა მორ ჩე უ ლი 
გა რეგ ნო ბა (და ბა ლი ან სა შუ ა ლო სი მაღ ლე, სუს ტი, ავად მყო-
ფუ რი იერ სა ხის..), ასა კი - 30-დან 50 წლამ დე, შეზღ უ დუ ლი მა-
ტე რი ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, უბად რუ კი ყო ფა, გმი რის კონ-
ფლიქ ტი თა ნამ დე ბო ბის პირ თან (ან უბ რა ლოდ, ვი ღა ცას თან), 
მარ ცხი, ოც ნე ბა თა მსხვრე ვა, პერ სო ნა ჟის სტი ქი უ რი ამ ბო-
ხი, ტრა გი კუ ლი აღ სას რუ ლი. სა ი ლუს ტრა ცი ოდ მოგ ვაქვს ორი 
მოთხ რო ბა, რომ ლებ შიც აღ ნიშ ნუ ლი სქე მის ცალ კე უ ლი დე ტა-
ლე ბი მე ორ დე ბა; კერ ძოდ, ვა ჟა- ფშა ვე ლას „ბაგრატ ზახარიჩის 
სიკვდილში“ მოთხ რო ბი ლი ა, რომ გარ და იც ვა ლა სტატ სკი სო-
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ვეტ ნი კი ბაგ რატ ზა ხა რიჩ ქავ თა რაშ ვი ლი. მწე რა ლი აღ წერს, 
თუ რო გორ ეში ნო და გან სვე ნე ბულს მთე ლი ცხოვ რე ბის გან მავ-
ლო ბა ში, რომ სამ სა ხუ რი დან და ითხ ოვ დნენ. სულ მუ დამ იმის 
ფიქ რში იყო: უად გი ლოდ ხომ არ ავ დე ქი, უდ რო ოდ ხომ არ და-
ვახ ვე ლე; სი ცილს სა ერ თოდ გა და ეჩ ვია და სიზ მარ ში მხო ლოდ 
თა ვის უფ როსს - ალექ სანდრ ნი კი ტიჩს - ხე დავ და. თუ სიზ მარ-
ში ალექ სანდრ ნი კი ტი ჩი ეტყ ო და: “Я Ваши заслуги никогда не 
забуду”-ო, დი ლით ნე ტა რი ღი მი ლით იღ ვი ძებ და; მაგ რამ თუ 
სიზ მრად გან რის ხე ბუ ლი ალექ სანდრ ნი კი ტი ჩი ეტყ ო და: “Сдать 
все бумаги, подайте прошение”-ო, მა შინ გულ გა ხეთ ქი ლი იღ ვი-
ძებ და და უზო მოდ ბედ ნი ე რი იყო, რო დე საც აღ მო ა ჩენ და, რომ 
ეს მხო ლოდ სიზ მრად ნა ხა. ახ ლა მა ინც მო ის ვე ნა საბ რა ლომ, 
აღა რა ვი სი ეში ნო და. სტატ სკი სო ვეტ ნი კის და საფ ლა ვე ბა ზე 
სიტყ ვით გა მო სუ ლებ მა (მათ შო რის ალექ სანდრ ნი კი ტიჩ მა) 
მო ი გო ნეს გან სვე ნე ბუ ლის ღირ სე ბე ბი: რომ ოცი წლის გან მავ-
ლო ბა ში უფ როსს ერ თხე ლაც არ შეჰ პა სუ ხე ბი ა, რომ მშვე ნი ე რი 
„პოჩერკი“ ჰქონდა და სხვა. ბაგ რატ ზა ხა რიჩ მა ან დერ ძიც და-
წე რა, რო მელ შიც ცოლ -შვილს სთხოვ და, რომ ყო ველ დღე, სა-
მი სა ა თის თვის (ე .ი. იმ დრო ის თვის, რო დე საც გან სვე ნე ბუ ლი 
სამ სა ხუ რი დან ბრუნ დე ბო და), გა მო ე ტა ნათ მი სი პორ ტრე ტი 
და სა ვარ ძელ ში და ეს ვე ნე ბი ნათ, მა გი და ზე კი ფურ ცლე ბი შე-
მო ეწყ ოთ. რაც მთა ვა რი ა, თი თის წვე რებ ზე ევ ლოთ ამ დროს, 
ვი თომ ბაგ რატ ზა ხა რი ჩი მუ შა ობ და. ცოლ -შვი ლი, მარ თლაც, 
ორი კვი რის მან ძილ ზე ას რუ ლებ და მიც ვა ლე ბუ ლის უკა ნას-
კნელ თხოვ ნას, ბო ლოს კი იფიქ რეს: სი სუ ლე ლეს ჩავ დი ვარ თო. 
ორი ო დე თვე ში ქა ლიშ ვი ლი გათხ ოვ და, მე უღ ლემ კი ფერ -უ მა-
რი ლის წას მას მო უ მა ტა. ასე დამ თავ რდა ბაგ რატ ზა ხა რი ჩის 
ცხოვ რე ბა. მა ინც სულ სი ჩუ მე უყ ვარ და და აუს რულ და კი დეც 
გუ ლის წა დი ლი.

ანალოგიური სიტუაციაა ა. პ. ჩეხოვის „მოხელის სიკვ-
დილში“; ავ ტო რი მოგ ვითხ რობს, რომ ერთ სა ღა მოს ეგ ზე კუ ტო-
რი ივა ნე ჩერ ვი ა კო ვი „არკადიაში“ „კორნევილის ზარებს“ ეს-
წრე ბო და. უეც რად და ა ცე მი ნა. შე ამ ჩნი ა, რომ მის წინ მჯდო მი 
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გე ნე რა ლი ხელ თათ მა ნით მე ლოტ თავ სა და კი სერს იწ მენ დდა. 
ჩერ ვი ა კოვ მა გე ნე რა ლი ბრიზ ჟა ლო ვი იც ნო. მარ თა ლი ა, იგი 
ჩერ ვი ა კო ვის უფ რო სი არ იყო, მაგ რამ მას მა ინც ეუ ხერ ხუ ლა 
და მო უ ბო დი შა. ან ტრაქ ტის დროს ჩერ ვი ა კო ვი კვლავ მი ვი და 
გე ნე რალ თან და პა ტი ე ბა სთხო ვა, რა ზეც ბრიზ ჟა ლოვ მა უპა სუ-
ხა, რომ მას უკ ვე აღარც ახ სოვ და ეს უმ ნიშ ვნე ლო ინ ცი დენ ტი. 
ჩერ ვი ა კოვს მო ეჩ ვე ნა, რომ გე ნე რა ლი ძალ ზე უკ მა ყო ფი ლო 
და შორ და, ამი ტომ გა დაწყ ვი ტა, მე ო რე დღეს მი სა ღებ ოთახ-
ში ხლე ბო და და იქ გა ნე მარ ტა გე ნერ ლის თვის, რომ მას შეგ-
ნე ბუ ლად არ შე უშ ხე ფე ბი ა, ეს მხო ლოდ შემ თხვე ვი თო ბა იყო. 
მარ თლაც, მე ო რე დღეს ახალ ვიც მუნ დირ ში გა მოწყ ო ბი ლი 
ჩერ ვი ა კო ვი გე ნე რალს მი სა ღებ ში დახ ვდა; კვლავ მო უ ბო დი შა. 
ბრიზ ჟა ლო ვი აშ კა რად გა ღი ზი ან და და არ ისურ ვა ამ თე მა ზე სა-
უბ რის გაგ რძე ლე ბა. მე ო რე დი ლით ჩერ ვი ა კოვ მა გა დაწყ ვი ტა, 
კი დევ ერ თხელ ხლე ბო და გე ნე რალს და კარ გად აეხ სნა, რომ 
მას შეგ ნე ბუ ლად არ და უ ცე მი ნე ბია და სუ ლაც არ უფიქ რია გე-
ნერ ლის თვის შე უ რაცხ ყო ფის მი ყე ნე ბა. რო დე საც გე ნერ ლის 
კა ბი ნეტ ში შე სულ მა ჩერ ვი ა კოვ მა კვლავ ცხვი რის და ცე მი ნე ბა-
ზე და იწყო სა უ ბა რი, ბრიზ ჟა ლო ვი სიბ რა ზის გან აჭარ ხლდა და 
ფე ხე ბის ბრა ხუ ნით იღ რი ა ლა: „გაეთრიე“. სახ ლში დაბ რუ ნე ბულ 
ჩერ ვი ა კოვს ვიც მუნ დი რიც არ გა უხ დი ა, ისე მიწ ვა დი ვან ზე და 
სუ ლი გა ნუ ტე ვა. 

„პატარა ადამიანის“ ლი ტე რა ტუ რუ ლი ტი პის შემ დგო-
მი ევო ლუ ცია უკავ შირ დე ბა აქ ცენ ტის გა და ტა ნას „ყოფიდან 
ადამიანზე“ (მ. მ. ბახ ტი ნი). ადა მი ა ნი სად მი, მი სი პერ სპექ ტი-
ვი სად მი რწმე ნის და კარ გვა, რო მე ლიც „ეპოქის დასასრულის“ 
ევ რო პუ ლი და რუ სუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ერ თ-ერთ პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენ და, ქარ თულ მწერ ლო ბა შიც გამ ჟღავ ნდა. ადა-
მი ა ნის, რო გორც სამ ყა როს უმ თავ რე სი „საშენი მასალის“, 
გაიაფებამ, პიროვნების, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის 
„პირველმიზეზის“, სრულ მა დე ვალ ვა ცი ამ გა ნა პი რო ბა ის, რომ 
XIX-XX სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის ყუ რადღ ე-
ბის ცენ ტრში მო ექ ცა უბ რა ლო, არაფ რით გა მორ ჩე უ ლი, „პატარა 
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ადამიანი“, გა რე მომ ცველ სამ ყა როს თან მი სი ტრა გი კუ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბის პრობ ლე მა. ეს იყო მწერ ლო ბის ერ თგვა რი 
რე აქ ცია ადა მი ა ნის დაკ ნი ნე ბის, მი სი დე ჰე რო ი ზა ცი ის ან ტი-
ჰუ მა ნუ რი პრო ცე სის დამ კვიდ რე ბის გა მო. აღ ნიშ ნუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი ტი პის გან სხვა ვე ბულ მო დი ფი კა ცი ას ვხვდე ბით დ. 
კლდი აშ ვი ლის, შ. არაგ ვის პი რე ლის, ჭ. ლომ თა თი ძის, ე. ნი ნოშ-
ვი ლის, მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის, კ. გამ სა ხურ დი ას და სხვა თა ნა წარ მო-
ე ბებ ში, რო მელ თა მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი ნევ რო ზუ ლი, ეჭ ვი ა ნი 
ინ ტრო ვერ ტე ბი არი ან. 

 და სას რულს აღ ვნიშ ნავ დით, რომ სო მა ტი კურ მო ნა-
ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი ქა რაქ ტე რო ლო-
გია ლი ტე რა ტუ რუ ლი სუ ბი ექტს ახალ, სა ინ ტე რე სო, ნი უ ან სებს 
სძენს.
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