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Observations on the development of comparative literature as a scien-
tific discipline shows that it has become especially intense in Georgia since 
the second half of the twentieth century. Literary comparative studies, from 
its initial period, have occupied an intermediate position between the two 
adjacent disciplines - the history of literature and theory, and at different 
stages, from time to time, their vectors have diverged partly to history, partly 
to theory. 

When analyzing Georgian comparative works, there is a tendency that 
it is related to the scientific literature based on Georgian-foreign literary 
relations. The scientific products of this period are the part of the history 
of literature. It is possible to consider this part to be a positivist phase of 
comparative studies, which has been represented by genetic-contactological 
studies in Georgia.

The return to the theory of comparative literature began in the 1980s. 
The works of N. Gaprindashvili, M. Miresashvili and others have influenced 
both the respect and the introduction of the principles and methodology of 
the study of literary relations in modern comparativism.

There are two important vectors in Georgian scientific literature of the 
post-Soviet period: a) Traditional comparative studies - traditional and inter-
disciplinary approaches to the study of literary relations; b) Introduction of 
European and American scientific literature in accordance with the compara-
tive aspects of theoretical literature. These two directions are rather different 
and separate from each other.

Studies of relationships seem to have been discredited for some time. 
However, the quality and quantity of both Georgian and foreign scientific 
literature confirms that the problem the research of relations has recently 
become very relevant and closer to cultural studies. The following important 
approaches are introduced in the materials of literary communications: post
colonial theory, imagology, memory studies, intertextuality, etc. Translatology 
remains the most important problem among them.

The present paper deals with the problems of establishing and func-
tioning of the term literary relations in Georgian cultural mentality and its 
adaptation to comparative studies. On the one hand, the theoretical-meth-
odological problems and concepts of the works of both Georgian and foreign 
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scholars are analyzed and the role and the significance of these works in the 
comparative literature of the twenty-first century, on the other.

შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, ანუ ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კა, რო გორც ლი ტე რა ტუ რის შე სა-
ხებ სა მეც ნი ე რო დის ციპ ლი ნა, თა ვი სი საწყ ი სი პე რი ო დი დან 
გან ვი თა რე ბის მთელ ეტაპ ზე იკა ვებ და შუ ა ლე დურ პო ზი ცი ას 
ორ დის ციპ ლი ნას – ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ა სა და თე ო რი ას 
შო რის. ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის კვლე ვის პრინ ცი-
პად აღი ა რე ბუ ლია გე ნე ტი კუ რი, კონ ტაქ ტო ლო გი უ რი და ტი პო-
ლო გი უ რი მიდ გო მე ბი. ის ტო რი ულ -კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის 
ცვლი ლე ბას თან ერ თად ეს დის ციპ ლი ნაც ერ თგვა რად იც ვლი-
და თა ვი სი კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბას - ხან ის ტო რი ი სა და ხა-
ნაც თე ო რი ის სა სარ გებ ლოდ. ვექ ტო რე ბის ამ ცვლი ლე ბამ ფაქ-
ტობ რი ვად გა ყო კომ პა რა ტი ვის ტი კის შეს წავ ლის ობი ექ ტი და 
მიდ გო მე ბი: კონ კრე ტუ ლი გე ნე ტი კურ -კონ ტაქ ტუ რი კავ ში რე ბი 
და ტი პო ლო გი უ რი სე მან ტი კურ -სტრუქ ტუ რუ ლი სა ერ თო/ შე სა-
ბა მი სი და გან მას ხვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი.

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის პირ ვე ლი ეტა პი, 
რო მე ლიც დ. ნა ლი ვა ი კოს მი ხედ ვით, მო ი ცავს XIX სა უ კუ ნის 
და სას რულ სა და XX სა უ კუ ნის პირ ველ მე სა მედს, გა მო ირ ჩე ვა 
გე ნე ტი კურ -კონ ტაქ ტო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის სიმ რავ ლით. მი სი 
აზ რით, ნაშ რო მე ბი ამ ეტა პის თვის უფ რო ლი ტე რა ტუ რის ის ტო-
რი ის ნა წი ლი იყო და ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ო და ტექ სტებს შო რის 
გე ნე ტი კუ რად გან პი რო ბე ბულ დამ თხვე ვებს, დო კუ მენ ტუ რად 
ფიქ სი რე ბულ კავ ში რებს ლი ტე რა ტუ რულ მოვ ლე ნებ სა თუ ავ-
ტო რებს შო რის. ამ შემ თხვე ვა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა 
ეთ მო ბო და გავ ლე ნის კა ტე გო რი ას და ლი ტე რა ტუ რა თა კონ-
ტაქ ტე ბი შე ის წავ ლე ბო და გავ ლე ნე ბის ჭრილ ში (Наливайко, 
2008:5-9). 

მხატ ვრუ ლი შე მოქ მე დე ბის სა ერ თო/ მსგავ სი კა ნონ ზო-
მი ე რე ბე ბის თე ო რი უ ლი გა აზ რე ბის ახა ლი ეტა პი და იწყო მე-
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ო ცე სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან, შე და რე ბით -ტი პო ლო გი უ რი 
კვლე ვე ბის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად. ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა-
ტი ვის ტი კის გან გან სხვა ვე ბით მი სი კვლე ვის მე თო დო ლო გია 
კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი იყო, შე ეს წავ ლა ისე თი მოვ ლე ნე ბი, რო-
მელ თაც არ აქვთ გე ნე ტი კუ რი კავ ში რე ბი. 

მე ო ცე სა უ კუ ნის და სას რუ ლის თვის კი კომ პა რა ტი ვის ტი-
კის გან ვი თა რე ბა ში, დ. ნა ლი ვა ი კოს სქე მის მი ხედ ვით, და იწყო 
სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი, ე.წ. მე სა მე, ეტა პი. ამ ეტა პი სათ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო-
ბი სა და მო მიჯ ნა ვე ჰუ მა ნი ტა რულ დის ციპ ლი ნა თა მე თო დე ბის 
და გა მოც დი ლე ბის და კავ ში რე ბა ერ თმა ნეთ თან (Наливайко, 
2008:7-8). 

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა ქარ თუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი-
კის ის ტო რი ის ერ თი, კერ ძოდ, სლა ვის ტუ რი სეგ მენ ტი. 

პოზიტივისტური უძრაობა თუ თეორიისკენ შემობრუნება?

შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის მკვლე ვა რი,                     
ს. ია კო ვენ კო, გე ნე ტი კურ -კონ ტაქ ტუ რი კვლე ვე ბის აქ ტი ურ პე-
რი ოდს უწო დებს „პოზიტივისტურ უძრაობას“. ამ პე რი ო დის 
სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რას ახა სი ა თებს ის ტო რი ულ -ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი კვლე ვე ბის პო ზი ტი ვის ტუ რი მი მარ თუ ლე ბა, რომ ლის 
მთა ვა რი მი ზა ნია ორ მხრი ვი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბი სა 
და გავ ლე ნე ბის კვლე ვა.

1970-ი ა ნი წლე ბი დან ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო-
ბა ში, ქარ თულ -სლა ვუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბის კვლე-
ვა ში, ის ტო რი ულ -ლი ტე რა ტუ რულ მიდ გო მებ თან ერ თად სულ 
უფ რო იზ რდე ბა ინ ტე რე სი შე და რე ბით -ტი პო ლო გი უ რი კვლე-
ვე ბი სად მი. რო გორც სპე ცი ა ლურ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა-
შია აღ ნიშ ნუ ლი, „პირველად სა ქარ თვე ლო ში ამ ახალ მე თოდს 
(ი გუ ლის ხმე ბა რუ სულ -ქარ თუ ლი კონ ტექ სტი, რომ ლის გან ზო-
გა დე ბაც შე იძ ლე ბა სლა ვურ ლი ტე რა ტუ რებ თან კავ ში რე ბის 
თვალ საზ რი სით ი.მ.) მი მარ თა ლი ნა ხი ხა ძემ მონოგრაფიაში 
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„საქართველოში რუსული ლიტერატურის აღქმის ისტორიიდან“. 
(ისტორიულ-ფუნქციონალური შესწავლის ცდა)“ (1978) (Чхаидзе, 
2018:355). ნაშ რომ ში მკვლე ვა რი იყე ნებს იმ პე რი ო დი სათ ვის 
ისეთ ცნო ბილ თე ო რი ულ მიდ გო მებს, რო გო რე ბი ცა ა: ვიქ ტორ 
ჟირ მი უნ სკის, ა. ვე სე ლოვ სკის, დ. ლი ხა ჩო ვის, მ. ხრაპ ჩენ კოს, 
ნი კო ლაი კონ რა დის, ირი ნა ნე უ პა კო ე ვას ნაშ რო მებ ში გა მოთ-
ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბი. შე იძ ლე ბა ვა რა უ დის გა მოთ ქმა, რომ ამ 
ნაშ რო მით და იწყო ქარ თუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის ლი ტე რა-
ტუ რის ის ტო რი ის გან გა მო ცალ კე ვე ბა და ლი ტე რა ტუ რის თე ო-
რი ის კენ ერ თგვა რი შე მობ რუ ნე ბის პრო ცე სი. ამა ვე პე რი ო დის 
ქარ თველ მეც ნი ერ თა (ვა ნო შა დუ რის, ტრი ფონ რუ ხა ძის, ოთარ 
ბა ქა ნი ძის და სხვა თა) ურ თი ერ თო ბე ბი სად მი მიძღ ვნილ ნაშ-
რო მებ ში და მუ შა ვე ბუ ლი იყო ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბი სა 
და ურ თი ერ თქმე დე ბის ამ სახ ვე ლი დიდ ძა ლი და უნი კა ლუ რი 
ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლა. ეს გა მოკ ვლე ვე ბი თა ვი სუფ ლად თავ-
სდე ბო და ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის ფარ გლებ ში და თე ო რი უ-
ლი ნა წი ლის სიმ წი რეს გა ნიც დი და. რო გორც აღ ნიშ ნუ ლი მო-
ნოგ რა ფი ა, ისე თა ვად ლი ნა ხი ხა ძის შემ დგო მი ნაშ რო მე ბი 
„ლიტერატურა მოქმედებაში: რუსულ-ქართული დიალოგები“ 
(2003), „ლიტერატურის აღქმა, როგორც ინტერაქცია“ (2003) მე-
ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რათ-
მცოდ ნე ო ბი თი სლა ვის ტი კის, კომ პა რა ტი ვის ტი კის ის ტო რი ა ში 
და დღემ დე არ კარ გავს აქ ტუ ა ლო ბას (Филина, 2018:315). აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ ლ. ხი ხა ძის ნაშ რო მებ მა დი დი აღი ა რე ბა პო ვა 
რო გორც ქარ თულ, ისე საბ ჭო თა და პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის 
კომ პა რა ტი ვის ტთა ნაშ რო მებ ში. ამის დას ტუ რია თუნ დაც ის 
ფაქ ტი, რომ შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის ცნო ბი-
ლი უკ რა ი ნე ლი მკვლევ რის, ლი უდ მი ლა გრი ცი კის, გა მოკ ვლე ვა 
„შედარებითი კვლევების ქართულ მოდელებში“ გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა სწო რედ მის კომ პა რა ტი ვის ტულ მე თო დო-
ლო გი ას ეთ მო ბა და შე ფა სე ბუ ლი ა, რო გორც სა ე ტა პო მნიშ ვნე-
ლო ბის ნაშ რო მე ბი ქარ თულ შე და რე ბით კვლე ვებ ში. გარ და 
ლი ნა ხი ხა ძი სა, ამა ვე გა მოკ ვლე ვა ში ნა ტა ლია ორ ლოვ სკა ი ას 
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ნაშ რო მებ თან ერ თად უკ რა ი ნე ლი მეც ნი ე რის მი ერ სა გან გე-
ბოდ არის აღ ნიშ ნუ ლი ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი კომ პა რა ტი ვის ტის, 
ნა ნა გაფ რინ დაშ ვი ლის, ნაშ რო მე ბი ქარ თულ -ბე ლო რუ სულ ლი-
ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა კვლე ვებ ში, მა თი რო ლი და ფუნ-
ქცია ლი ტე რა ტუ რუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის გან ვი თა რე ბა ში 
(Грицик, 2010:237-238). 

ტერმინოლოგიური საზღვრებისა და მეთოდოლოგიური 
პრობლემების შესახებ

ტერ მი ნო ლო გი უ რი საზღ ვრე ბის დად გე ნა და გან საზღ ვრე-
ბა კომ პა რა ტი ვის ტი კის ერ თ-ერ თი თან და ყო ლი ლი კრი ზი სი და 
პრობ ლე მა თა გა ნი ა. მსჯე ლობს რა პოს ტსაბ ჭო თა უკ რა ი ნა ში შე-
და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ 
ლი უდ მი ლა გრი ცი კი, ვფიქ რობ, მი სი გან ზო გა დე ბა ლო გი კუ რი 
იქ ნე ბა ქარ თულ და, სა ვა რა უ დოდ, სხვა რეს პუბ ლი კე ბის მა გა-
ლით ზეც: „შედარები თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, რო მე ლიც 
ვი თარ დე ბო და სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა და კარ გულ ქვეყ ნებ ში, 
იძუ ლე ბუ ლი იყო, მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში შე ე მუ-
შა ვე ბი ნა ევ რო პუ ლის გან გან სხვა ვე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის სა კუ-
თა რი გზა და მეთოდები“ (Грицик, 2010:27).

მე ო ცე სა უ კუ ნის 70-ი ა ნი წლე ბის და სას რულ სა და 80-ი ა-
ნი წლე ბის და საწყ ის ში, რო გორც აღ ვნიშ ნე, შე და რე ბი თი ლი-
ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის ქარ თუ ლი სი ნო ნი მი იყო - ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი. ქარ თულ სლა ვუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის კვლე ვა ში, რა საკ ვირ ვე ლი ა, დო მი ნან ტუ რი 
იყო რუ სულ -ქარ თუ ლი წყვი ლის კვლე ვის მე თო დე ბი. ქარ თუ ლი 
რუ სის ტი კის გე ნე ზი სი სა და სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბის აგე ბის 
სქე მის შე სა ხებ თა ნა მედ რო ვე სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში 
ვკითხ უ ლობთ: „ნაშრომების პირ ვე ლი ნა წილ ში აღ წე რი ლი იყო 
რუ სი მწერ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლო სად მი (მო ნა-
ცე მე ბი მი სი სა ქარ თვე ლო ში ყოფ ნის შე სა ხებ, ქარ თულ თე მა ზე 
შექ მნი ლი ნა წარ მო ე ბე ბი, ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა სა და კულ ტუ-
რას თან მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა), მე ო რე ნა წილ ში გან ხი ლუ ლი 
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იყო ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სულ სა ზო-
გა დო ე ბა სა და რუს მწერ ლებ თან (გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იყო პრე-
სის მა სა ლე ბი, კრი ტი კუ ლი სტა ტი ე ბი და ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ-
ნე ო ბი თი ნაშ რო მე ბი) (Чхаидзе, 2015:11-14). ათე უ ლო ბით წლის 
გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვი ლი მა სა ლე ბის თე ო რი უ ლი გა აზ რე ბა, 
კლა სი ფი ცი რე ბა და რე გუ ლი რე ბა თა ვის თა ვად დგე ბო და დღის 
წეს რიგ ში“. 

ამ თვალ საზ რი სით ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი და სა ინ ტე რე სოა 
ირაკ ლი კენ ჭოშ ვი ლის სტა ტია „შედარებითი ლი ტე რა ტუ რათ-
მცოდ ნე ო ბა და ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის ზო გი ერ-
თი საკითხი“ (1979). ნაშ რომ ში მკვლე ვა რი გა ნი ხი ლავს ქარ თუ-
ლი ლი ტე რა ტუ რის ზო ნუ რი/ რე გო ი ნუ ლი კონ ტექ სტუ ა ლი ზა ცი ის 
სა კითხს, ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რას თან მი მარ თე ბის გზა სა და 
პრობ ლე მებს. წე რილ ში იგი მსჯე ლობს ტერ მი ნის შე სა ხებ - შე-
და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, რო მე ლიც, მკვლევ რის 
აზ რით, მთლად სრულ ყო ფი ლი არა ა. იგი ცდი ლობს შემ და რე-
ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის შე მო თა ვა ზე ბას, მაგ რამ უკ ვე 
დამ კვიდ რე ბუ ლი ტერ მი ნის ალ ტერ ნა ტი ვად თა ვა დაც ვერ მო-
ი აზ რებს. „კომპატარივიზმი“, „კომპარატიული“ მეთოდი, „კომ-
პარატიული ლიტერატურათმცოდნეობა“ შე და რე ბი თის სი  ნო-
ნი მად მო ი ხე ნი ებს. ი. კენ ჭოშ ვი ლი ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ 
ტერ მინს „ლიტერატურული ურთიერთობანი“ მი იჩ ნევს არას-
რულ ყო ფი ლად, რო დე საც მას ში მო ი აზ რე ბა ეროვ ნულ ლი ტე რა-
ტუ რებს შო რის რო გორც ფაქ ტობ რი ვი კავ ში რე ბი, ისე ტი პო ლო-
გი უ რი მი მარ თე ბე ბი. მკვლე ვა რი ურ თი ერ თო ბებ ში მხო ლოდ 
ფაქ ტობ რივ კონ ტაქ ტებს მო ი აზ რებს. კონ ტაქ ტუ რი და ტი პო-
ლო გი უ რი ას პქტე ბის შე თავ სე ბი სათ ვის იგი მარ თე ბუ ლად მი იჩ-
ნევს ტერ მინს „ლიტერატურული კავშირები და მიმართებანი“ 
(კენჭოშვილი, 1979:13-14). 

მე ო ცე სა უ კუ ნის 80-ი ან წლებ ში ქარ თულ მეც ნი ე რე ბა ში 
მო სულ მა ახა ლი თა ო ბის მკვლევ რებ მა დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი-
ნეს თა ნა მედ რო ვე შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის 
გან ვი თა რე ბაშ ზე. აქ გან სა კუ რე ბით გა მო ირ ჩე ვა ნა ნა გაფ რინ-



ივანე მჭედელაძე

98

დაშ ვი ლის თე ო რი უ ლი და ემ პი რი უ ლი კვლე ვე ბი, ერ თი მხრივ, 
ქარ თულ -ბე ლო რუ სულ ურ თი ერ თო ბა თა კონ ტექ სტში, მე ო რე 
მხრივ, მთლი ა ნად ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა პრო ცე-
სის სის ტე მურ თე ო რი ულ გა აზ რე ბა ში. 1987 წელს გა მო ცე მუ ლი 
ნაშ რო მი „ნარკვევები ლიტერატურულ ურთიერთობათა და 
ურთიერთმიმართებათა ისტორიისა და თეორიის საკითხებზე“ 
(მ. ოძელ თან თა ნა ავ ტო რო ბით), შე და რე ბი თი კვლე ვე ბის თე ო-
რი ულ ის ტო რი ა ში სა ე ტა პო მნიშ ვნე ლო ბის გა მოკ ვლე ვად შე იძ-
ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. მას ში გან ხი ლუ ლია რო გორც კონ ტაქ ტუ რი, 
ისე ტი პო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სხვა 
ლი ტე რა ტუ რებ თან ურ თი ერ თო ბე ბის პე რი ო დი ზა ცია და ის ტო-
რი ა, თარ გმა ნის რო ლი ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა კონ-
ტექ სტში. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ი. კენ ჭოშ ვი ლის და სა ხე ლე ბუ ლი ნაშ-
რო მის შემ დეგ ტერ მი ნო ლო გი ის პრობ ლე მებ ზე მსჯე ლობს 
სწო რედ ნა ნა გაფ რინ დაშ ვი ლი. იგი გა ნი ხი ლავს რუ სი მკვლევ-
რე ბის, ი. ნე უ პა კო ე ვას, ვ. ჟირ მუნ სკის, კონ ცეფ ცი ებს და ქარ-
თულ მა სა ლა ზე დაკ ვირ ვე ბით, გვთვა ზობს სა მუ შაო ტერ მინს1 
„ლიტერატურული ურთიერთობანი და ურთიერთმიმართებანი“ 
(გაფ რინ დაშ ვი ლი..., 1987:6-7). მი უ ხე და ვად აზ რთა სხვა დას ხვა ო-
ბი სა, სა ბო ლო ოდ ეს ტერ მი ნი დამ კვიდ რდა სწო რედ ნე იტ რა-
ლუ რი შე ფე რი ლო ბის გა მო. 

ამ პრობ ლე მა ზე მსჯე ლო ბი სას აუ ცი ლებ ლად უნ და აღი-
ნიშ ნოს კი დევ ერ თი ქარ თვე ლი მეც ნი ე რის, ირი ნე მო დე ბა-
ძის, ნაშ რო მებ ში გა მოთ ქმუ ლი რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მო საზ რე ბა. მსჯე ლობს რა ქარ თუ ლი რუ სის ტი კის კრი ზის სა და 
მე თო დო ლო გი ურ პრობ ლე მებ ზე, იგი თა ვის თე ო რი ულ პუბ ლი-
კა ცი ებ ში გა ნი ხი ლავს ამ ტერ მი ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სა კითხ-
საც. იგი სრუ ლი ად მარ თე ბუ ლად შე ნიშ ნავს: „მნიშვნელოვანია, 

1 უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე ათეული წლის შემ დეგ  მკვლე-
ვარი კვლავ უბრუნდება ტერმინის შესახებ საკა მა თო სა კითხს. აქ იგი 
სა ბოლოოდ ემხრობა „შედარებით ლიტერა ტუ რათმცოდნეობას“, 
თუმ ცა ლიტერატურულ ურთიერთობებს მის გა ნუყოფელ ნაწილად 
მიიჩ ნევს (დეტალ.: გაფრინდაშვილი, 2012:7-28). 
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რომ ზუს ტი თარ გმა ნი ტერ მი ნი სა ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბი ქარ თუ ლად ცო ტა გან სხვა ვე ბუ ლი ა. თუ კი ტერ-
მინ ურ თი ერ თო ბე ბის (взаимосвязь) რუ სუ ლი ვა რი ან ტი 
გულისხმობდა „მრავალეროვნული საბჭოთა ლიტერატურების 
ერთიანობის“ პრინ ციპს, უფ რო ფარ თო გა გე ბით კი გუ ლის-
ხმობს ასე ვე ე.წ. სოც ბა ნა კის ქვეყ ნე ბის ლი ტე რა ტუ რებ თან 
იდე ურ -მხატ ვრულ სი ახ ლო ვე საც, ქარ თულ კულ ტუ რულ მენ-
ტა ლო ბა ში ამ ცნე ბის დატ ვირ თვა (ი დე ო ლო გი უ რი თვალ საზ-
რი სით) დარ ჩა ნე იტ რა ლუ რი. შე საძ ლო ა, სწო რედ ეს ნი უ ან-
სი აღ მოჩ ნდა გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რი, რო მელ მაც შე ამ სუ ბუ ქა 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი სა მეც ნი ე რო აზ რის პე რე ო რი ენ ტა-
ცია „შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის“ (მი სი საბ ჭო-
თა ინ ვა რი ან ტი დან) უფ რო ფარ თო გა გე ბით „ლიტერატურულ 
კომპარატივისტიკამდე“ (Модебадзе,.. 2015:42). ძნე ლი ა, არ და ე-
თან ხმო მკვლე ვარს, რო მე ლიც სრუ ლი ად ლო გი კუ რად ამო დის 
ქარ თუ ლ სა მეც ნი ე რო ტრა დი ცი ებ ზე მსჯე ლო ბი დან. ისე თი დი-
დი ქარ თვე ლი მეც ნი ე რე ბის, რო გო რე ბიც არი ან - ვ. შა დუ რის, 
ტ. რუ ხა ძის, ე. ხინ თი ბი ძის, ო. ბა ქა ნი ძის, ი. ბო გო მო ლო ვი სა და 
სხვა თა ნაშ რო მებ ში დამ კვიდ რე ბუ ლი ეს ტერ მი ნი დღე საც თა-
მა მად შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ კომ პა რა ტი ვის ტი კის პა რა ლე-
ლუ რად და მი სი კვლე ვის ობი ექ ტა დაც მო ვი აზ როთ. 

სხვა ნაშ რომ ში კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სოდ გან საზღ ვრავს 
მკვლე ვა რი ურ თი ერ თო ბა თა ში ნა არსს, მნიშ ვნე ლო ბა სა და 
ფუნ ქცი ას კომ პა რა ტი ვის ტულ კვლე ვებ ში: „ლიტერატურული 
ურ თი ერ თო ბე ბი - ეს არის არა მხო ლოდ გან სხვა ვე ბუ ლი კულ-
ტუ რის წარ მო მად გე ნელ თა პი რა დი კონ ტაქ ტე ბის შე დე გის, 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი სა თუ ემო ცი ე ბის გა მო ხატ ვის, უცხ ო ე ლის 
სა ხი სა თუ უცხ ო ე როვ ნუ ლი რე ა ლი ე ბის აღ წე რის კვლე ვა, არა-
მედ, ეს, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, არის ის ნაკ ვა ლე ვი, რო მე ლიც 
რჩე ბა ამა თუ იმ კულ ტუ რის სხვა კულ ტუ რას თან ურ თი ერ თო ბე-
ბის შე დე გად“ (Модебадзе, 2011:42). აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბე ბი და 
კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ე ბი გვარ წმუ ნებს, რომ ტერ-
მი ნი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ 
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კულ ტუ რულ მენ ტა ლო ბა ში ცა და სა მეც ნი ე რო დის კურ სშიც საკ-
მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რია და სრუ ლი ად მარ თლზო მი ე რია მი სი გა მო-
ყე ნე ბა ლი ტე რა ტუ რუ ლი წყვი ლე ბის შე და რე ბი თი კვლე ვი სას. 

პოსტკოლონიური კრიტიკა კომპარატივისტიკაში: „შიდა“ 
და „გარე“ ხედვის პერსპექტივები

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ და სავ ლურ მეც ნი ე რე ბა ში პოს ტკო-
ლო ნი უ რი თე ო რია და კრი ტი კა აღარ მი იჩ ნე ვა უახ ლეს მე თო-
დო ლო გი ად, ქარ თუ ლი და პოს ტსაბ ჭო თა მა სა ლე ბის კვლე ვა ში, 
ფაქ ტობ რი ვად, ახალ და მე ტად პერ სპექ ტი ულ მი მარ თუ ლე ბად 
დამ კვიდ რდა. ნ. გაფ რინ დაშ ვი ლის მარ თე ბუ ლი მო საზ რე ბით: 
„საბჭოთა კო ლო ნი ა ლიზ მზე მეც ნი ე რე ბი საკ მა ოდ დიდ ხანს 
დუმ დნენ, მაგ რამ ობიქ ტუ რად კო ლო ნი ა ლიზ მი რომ არ სე ბობ-
და (უბ რა ლოდ ჩაგ ვრა კი არა, სწო რედ კო ლო ნი ა ლიზ მი, ისე თი 
რო გო რიც ინ დო ეთ ში, აფ რი კის ქვეყ ნებ ში და სხვ.) დღე ვან დე-
ლი გა და სა ხე დი დან სრუ ლი ად უდა ვო ა. კო ლო ნი ა ლიზ მის ამ 
ფორ მას, თუნ დაც აფ რი კუ ლი კლა სი კუ რი და სხვა კო ლო ნი ა-
ლიზ მის ფორ მე ბის გან რომ გან ვას ხვა ვოთ, შე იძ ლე ბა „ფარული 
კოლონიალიზმი“ ვუწოდოთ“ (გაფრინდაშვილი, 2018:62). ქარ-
თველი მეცნიერი ტერმინს „ფარული კოლონიალიზმი“ იმით 
ხსნის, რომ ყვე ლა სა შუ ა ლე ბით ხდე ბო და სწო რედ კო ლო ნუ-
რი რე ა ლო ბის მიჩ ქმალ ვა. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კომ პა-
რა ტი ვის ტი კა ში კო ლო ნი უ რი და პოს ტკო ლო ნი უ რი კვლე ვე ბის 
კულ ტო რო ლო გი უ რი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ პირ ვე ლი ნაშ რო მი 
სწო რედ ნა ნა გაფ რინ დაშ ვილს ეკუთ ვნის, რო მელ შიც სრუ ლი-
ად ლო გი კუ რა დაა გან ხი ლუ ლი საბ ჭო თა და პოს ტსაბ ჭო თა ქარ-
თუ ლი მა სა ლის აღ ნიშ ნულ კვლე ვებ თან მი მარ თე ბა (გაფ რინ-
დაშ ვი ლი, 2012:186-227). 

ყო ვე ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი კულ ტუ რის კვლე ვი სა და ობი ექ ტუ-
რი შე ფა სე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი სი „შიდა“, ეროვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ე რო ტრა დი ცი ე ბის კონ ტექ სტში და „გარე“ ხედ ვის პერ-
სპექ ტი ვა ში გა ა ნა ლი ზე ბა. ში და პო ზი ცი ა ში ვგუ ლის ხმობ ად გი-
ლობ რივ მეც ნი ერ თა კვლე ვებს, ხო ლო გა რე ხედ ვა ში უცხ ო ელ 
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ლიტერატურულ ურთიერთობათა კვლევის პრინციპები და მეთოდოლოგია...

მკვლე ვარ თა ნაშ რო მებს, რომ ლე ბიც მე ტად სა ინ ტე რე სო შე იძ-
ლე ბა აღ მოჩ ნდეს. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ი სად მი მიძღ ვნი ლი 
ფუნ და მენ ტუ რი მო ნოგ რა ფი ის წი ნა სიტყ ვა ო ბა ში ინ გლი სე ლი 
ქარ თვე ლო ლო გი, დო ნალდ რე ი ფილ დი, მარ თე ბუ ლად შე ნიშ-
ნავს: „უცხოელი, რო მე ლიც ხელს ამა თუ იმ ქვეყ ნის ის ტო რი ის 
აღ წე რას მოჰ კი დებს, შე იძ ლე ბა, მის თვის უცხო ერის გან საც-
დელ სა და მის წრა ფე ბებს სულ სხვა ნა ი რად, უფ რო ზე რე ლე დაც 
კი აღიქ ვამ დეს. არც ისაა გა მო რიცხ უ ლი, რომ ეროვ ნულ სუფ რა-
ზე და პა ტი ჟე ბუ ლი თუ და უ პა ტი ჟე ბე ლი სტუ მა რი გა კად ნი ერ დეს 
და უკ მე ხად ან ქედ მაღ ლუ რად მო იქ ცეს, თუმ ცა მა ინც გავ ბე დავ 
და ვიტყ ვი, რომ ინ გლი სუ რი ენის, ლი ტე რა ტუ რი სა და ის ტო რი-
ის შე სა ხებ გა ცი ლე ბით უკეთ წე რენ უცხ ო ე ლე ბი - და ნი ე ლე ბი, 
ფრან გე ბი, გერ მა ნე ლე ბი. ხში რად თუ არა, ზოგ ჯერ მა ინც, სტუ-
მა რი იმას ამ ჩნევს ხოლ მე, რა საც მას პინ ძე ლი ვერ ხე დავს ან, 
უბ რა ლოდ, არ სურს, დაინახოს“ (რეიფილდი, 2019:10). 

ერ თ-ერ თი პირ ველ თა გა ნი, ვინც ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცია რუ-
სულ -ქარ თუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის რეპ რე ზენ ტა ცი ას პოს ტკო-
ლო ნი უ რი კრი ტი კის მი ხედ ვით რუ სულ მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ-
რა ში, არის გერ მა ნე ლი სლა ვის ტი, სი უ ზან ლე ი ტო ნი. სწო რედ 
იგი გა ნი ხი ლავს კავ კა სი ას, რო გორც რუ სე თის ორი ენტს. ედუ-
არდ სა ი დის სა კულ ტო ნაშ რო მის „ორიენტალიზმის“ გავ ლე-
ნით, შექ მნი ლია მი სი ფუნ და მენ ტუ რი გა მოკ ვლე ვა „რუსული 
ლი ტე რა ტუ რა და იმ პე რი ა: „კავკასიის დაპყრობა პუშკინიდან 
ტოლსტოიმდე“ (1994). ალექ სანდრ პუშ კი ნის, მ. ლერ მონ ტო-
ვის. ბეს ტუ ჟევ -მერ ლინ სკი სა თუ სხვა რუ სი ავ ტო რე ბის ტექ სტე-
ბის გა ა ნა ლი ზე ბი სას მკვლე ვა რი სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბებს 
გა მოთ ქვამს: „საქართველოს და სახ ვა აღ მო სავ ლურ ქვეყ ნად 
რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში სა ინ ტე რე სოდ ააშ კა რა ვებს დიდ უთან-
ხმო ე ბას უმაღ ლე სი აზ როვ ნე ბის რე ლი გი ურ წარ მო მად გენ-
ლებ სა და იმ პე რი ის მსა ხურ თა შორის“ (ლე ი ტო ნი, 1996:312). 
სა ი დი სე ულ ორი ენ ტა ლიზ მთან ერ თად იგი აყე ნებს ფე მი ნი ზა-
ცი ის კონ ცეფ ცი ას პოს ტკო ლო ნი ურ კრი ტი კა ში. ფე მი ნი ზა ცი ი-
სა და ემან სი პა ცი ის შუქ ზე რუ სუ ლი კლა სი კუ რი ლი ტე რა ტუ რის 
ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტექ სტის, რო გო რი ცაა „ბახჩისარაის 
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შადრევანი“ თუ გრი ბო ე დო ვის, ლერ მონ ტო ვის და სხვა ავ ტორ-
თა ნა წარ მო ე ბე ბის გა ა ნა ლი ზე ბით მკვლე ვა რი ას კვნის, რომ 
„ქართველი კა ცის აღ წე რი სა თუ და ხა სი ა თე ბის დროს, რო დე-
საც იგო ნებ და არ სობ რი ვად უუ ან რო, ზარ მაც აზი ატს, რუ სუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რა ხელს უწყ ობ და ცა რიზ მის იმ პე რი ა ლის ტურ ზრახ-
ვებს.... ფე მი ნი ზე ბულ მა სა ქარ თვე ლომ შე სა ნიშ ნა ვი სა შუ ა ლე ბა 
მის ცა რუს მწერ ლებს, პო ლი ტი კუ რი დო მი ნი რე ბის ფაქ ტი წარ-
მო ედ გი ნათ... ყო ვე ლი სუს ტი ქარ თვე ლის მიღ მა ამ კულ ტუ რულ 
მი თო ლო გი ა ში დგას მა ღა ლი დო ნის, ცი ვი ლი ზე ბუ ლი რუ სი გი-
გან ტი რკი ნის ხე ლით და ისე თი პო ზით, რომ ეჭ ვი არა ვინ შე ი-
ტა ნოს მის უმაღ ლეს ხელისუფლებაში“ (ლეიტონი, 1996:320). 

ზო გა დად მხატ ვრულ თუ სა მეც ნი ე რო ტექ სტებ ში, რომ ლე-
ბიც ყვე ლა ზე იდე ო ლო გი ზი რე ბუ ლი იყო, კარ გად იკ ვე თე ბა იმ-
პე რი უ ლი კულ ტუ რუ ლი რე ფელ ქსი ა. თუ გა და ვავ ლებთ თვალს 
ლი ტე რა ტუ რულ დის კურ სში ასა ხულ რუ სულ -ქარ თულ ურ თი-
ერ თო ბებს, ცალ სა ხად ჩანს პოს ტკო ლო ნი უ რი კრი ტი კის თვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი კონ ცეპ ტე ბი - ცენ ტრი/ პე რი ფე რი ა, კულ ტუ-
რულ ურ თი ერ თო ბა თა ასი მეტ რი უ ლი პა რა დიგ მა, გა ბა ტო ნე ბა 
და დაქ ვემ დე ბა რე ბა. ეს კონ ცეპ ტე ბი ლო გი კუ რად შე ე სა ბა მე ბა 
ამ დის კურ სულ კონ სტრუქ ცი ა საც. თა ნა მედ რო ვე კომ პა რა ტი-
ვის ტი კა ში კვლავ გა აქ ტი ურ და ცენ ტრი სა და პე რი ფე რი ე ბის 
რუ სულ -ქარ თუ ლი, რუ სულ -უკ რა ი ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შეს-
წავ ლა პოს ტკო ლო ნი ა ლიზ მის კულ ტუ რუ ლი მო დე ლის სა ფუძ-
ველ ზე.

ამ თვალ საზ რი სით რუ რის უნი ვერ სი ტე ტის (ბო ხუ მი, გერ მა-
ნი ა) მკვლევ რე ბის ელე ნა ჩხა ი ძი სა და მი რია ლე კეს თე ო რი უ-
ლი მო საზ რე ბე ბი მე ტად სა ყუ რადღ ე ბოდ მიგ ვაჩ ნი ა. ე. ჩხა ი ძე 
თა ვის კვლე ვებ ში ამ კვიდ რებს ტერ მინს იმ პე რი უ ლი ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ა. მის არსს მკვლე ვა რი გან მარ ტავს, რო-
გორც მუდ მივ ზე მოქ მე დე ბას მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ზე, 
მთარ გმნე ლო ბით პრო ცეს სა თუ სა მეც ნი ე რო-კვლე ვით სფე-
რო ზე კონ ტექ სტში „რუსეთი-საქართველო“. ამ სა კითხ ზე მსჯე-
ლო ბი სას მეც ნი ე რი აზუს ტებს ტერ მინს იმ პე რი უ ლი. ეს, მი სი 
აზ რით, გუ ლის ხმობს, რო გორც დრო ის გარ კვე ულ ჩარ ჩოს, რომ-
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ლიც მო ი ცავს ურ თი ერ თო ბა თა პრო ცესს იმ პე რი ულ და საბ ჭო-
თა პე რი ოდ ში. რუ სულ იმ პე რი ულ პო ლი ტი კა ზე სა ქარ თვე ლოს 
და მო კი დე ბუ ლე ბის პე რი ოდ ში - წერს ე. ჩხა ი ძე - ჩა მო ყა ლიბ და 
რუ სულ -ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი იმ პე რი ა, რომ ლის გაძ ლი ე რე-
ბის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად პო ლი ტი კას თან ერ თად რუ სუ-
ლი კულ ტუ რის ლი ტე რა ტუ რო ცენ ტრის ტუ ლო ბაც მი აჩ ნია (Чха-
идзе, 2018:11-14). 

სწო რედ ამ ლი ტე რა ტუ რო ცენ ტრის ტუ ლო ბი დან გა მომ დი-
ნა რე მი რია ლე კე მსჯე ლობს, რომ „ცენტრი (ანუ მოსკოვი - ი.მ) 
იყო ნორ მე ბის წარ მო ე ბის ად გი ლი, რო მე ლიც ვრცელ დე ბო და 
პე რი ფე რი ებ ზე. მოს კო ვი იძ ლე ო და გან ვი თა რე ბის ვექ ტო რებს, 
სწო რედ აქე დან მო დი ო და სა კავ ში რო ლი ტე რა ტუ რუ ლი ცხოვ-
რე ბის გან ვი თა რე ბის რე სურ სე ბი. აქ იქ მნე ბო და საბ ჭო თა ლი-
ტე რა ტუ რი სა და მის შე სა ხებ ცოდ ნის წე სე ბი... სა ყუ არ დღე ბოა 
მი რია ლე კეს რუ სულ -ქარ თუ ლი შე და რე ბი თი დის კურ სის შე სა-
ხებ გა მოთ ქმუ ლი კი დევ ერ თი მო საზ რე ბა, რო მელ საც პოს ტკო-
ლო ნი უ რი კრი ტი კის ელ ფე რი დაჰ კრავს: „შეპირისპირებითი 
კვლე ვე ბის პრინ ცი პე ბი შემ თხვე ვით არ გა ჩე ნი ლა. ის ასა ხავს 
საბ ჭო თა ლი ტე რა ტუ რუ ლი დის კურ სის სპე ცი ფი კურ იმ პე რი ულ 
ხა სი ათს: პე რი ფე რი ის კულ ტუ რის აღ ქმა მხო ლოდ ცენ ტრის 
პრიზ მა ში და მი სი საშუალებით“ (Лекке, 2018:32-39). ამ გვა რი 
მიდ გო მე ბი ლი ტე რა ტუ რა თა შო რი სი პრო ცე სე ბის გა აზ რე ბის 
პოს ტკო ლო ნი ურ პერ სპექ ტი ვებს ავი თა რებს. 

რუ რის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლევ რის, ელე ნა ჩხა ი ძის, ფუნ-
და მენ ტუ რი გა მოკ ვლე ვა „პოლიტიკა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ტრა  დი ცი ა. რუ სულ -ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კავ ში რე ბი პე-
რეს ტრო ი კის შემდეგ“ (მოს კო ვი, 2018) ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი-
ერ თო ბა თა კვლე ვის უახ ლეს მე თო დო ლო გი ურ წყა როს წარ-
მო ად გენს. მე თო დო ლო გი უ რი პლუ რა ლიზ მით გა მორ ჩე ულ ამ 
ნაშ რომ ში უნ და გა მო ი ყოს რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ-
პა რა ტი ვის ტუ ლი მო დე ლი: ა) იმა გო ლო გია პოს ტკო ლო ნი უ რი 
კრი ტი კის კონ ტექ სტში. მკვლე ვა რი სა ქარ თვე ლოს მხატ ვრუ ლი 
სა ხის რეპ რე ზენ ტა ცი ა ზე რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში ასეთ მო საზ-
რე ბას გა მოთ ქვამს: „რუსულ ლი ტე რა ტუ რა ში სა ქარ თვე ლოს 
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თე მის პუ პუ ლა რუ ლო ბას გა ნა პი რო ბებ და კო ლო ნი ზა ტო რის 
მე სი ა ნუ რი რო ლი და, იმავ დრო უ ლად, იღ ვწო და უც ნო ბი მხა-
რის შე სას წავ ლა დაც. მე ო რე მხრივ, კი პრო ვინ ცი ას აახ ლო-
ვებ და ცენტრთან“ (Чхаидзе, 2018:11-14). და სა ხე ლე ბულ ნაშ რომ-
ში კულ ტუ რუ ლი ტრავ მის სა ფუძ ველ ზე აა ნა ლი ზებს ცენ ტრი სა 
და პე რი ფე რი ის მი მარ თე ბებს, პოს ტსაბ ჭო თა კონ ფლიქ ტე ბის 
რეპ რე ზენ ტა ცი ას ქარ თულ სა და რუ სულ ლი ტე რა ტუ რებ ში, სუ-
ბალ ტერ ნის /დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლის ფე ნო მე ნის მი სა და გე ბას 
ოთარ ჭი ლა ძის რო მა ნე ბის მა გა ლით ზე, სა ქარ თვე ლო სა და 
თბი ლი სის მხატ ვრუ ლი სა ხის რეპ რე ზენ ტა ცი ა ზე თა ნა მედ რო-
ვე რუ სულ ლი ტე რა ტუ რულ დის კურ სში აა ნა ლი ზებს პოს ტკო-
ლო ნი უ რი ნოს ტალ გი ის ცნე ბა საც. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მის მი-
ერ შე მუ შა ვე ბულ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ცია „იმპერიული 
ლიტერატურულ ტრადიციაში“ მო ი აზ რებს რუ სე თის იმ პე რი ულ 
გავ ლე ნას ქარ თულ კულ ტუ რა ზე, სა მეც ნი ე რო და მთარ გმნე ლო-
ბი თი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. 

უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში ახა ლაზ რდა ქარ თველ მეც ნი ერ თა 
წრე ებ შიც1 ფარ თოდ და სულ უფ რო მი ზან და სა ხუ ლად ინერ გე ბა 
პოს ტკო ლო ნი უ რი კვლე ვე ბი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რულ -კულ-
ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის ანა ლი ზი სას. 

1 ამ მხრივ უნდა აღინიშნოს საქართველოში დაცული რამდენიმე 
სადოქტორო დისერტაცია: ცირა კილანავა „ქართული ნაციო-
ნალური დისკურსის ფორმირება: საქართველოსა და რუსეთის 
იმპერიის მარკირების მოდელები და ქართული ნაციონალური 
თვითიდენტიფიკაცია მე-18 საუკუნის დასასრულისა და მე-
19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში“ (თბილისი, ილიას სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013) http://iliauni.edu.ge/uploads/ 
other/ 1/1467.pdf ნატალია სვანიძე „პოსტკოლონიური ეპოქის 
ქარ    თულ-რუსული ურთიერთობები ქართულ მხატვრულ და პუბ-
ლიცისტურ პროზაში“ (თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნი ვერ-
სიტეტი,2017)http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39767.pdf ივა-
ნე მჭედელაძე „პოსტსაბჭოთა ქართული და უკრაინული ლი-
ტე  რატურული დისკურსი პოსტკოლონიალიზმის კონტექსტში“ 
(თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019) https://
www.tsu.ge/assets/media/files/48/disertaciebi/Ivane_Mchedeladze.pdf
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„დაწყვილება“, გლობალური ლიტერატურული ველი და 
ლიტერატურათაშორისი ურთიერთობების თანამედროვე 

კვლევები

ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი, ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კვლე ვე ბი 
გან  პი რო ბე ბუ ლია კულ ტუ რუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ით. აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ კომ პა რა ტი ვის ტი კა, რო მე ლიც მო წო დე ბუ ლია საზღ-
ვრე ბის გახ სნი სა და ღია კულ ტუ რუ ლი დი ა ლო გის კენ, გლო ბა-
ლიზ მის სა ინ ტე რე სო ფე ნო მე ნი ა. იგი მუდ მი ვად ინარ ჩუ ნებს 
იდენ ტო ბის დამ ცვე ლის ფუნ ქცი ას. ბულ გა რე ლი კომ პა რა ტი-
ვის ტი, იორ დან ლუც კა ნო ვი, თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რა თა შო-
რი სი კვლე ვე ბის კონ ტექ სტში ამკვიდრებს მეტად საინტერესო 
ტერმინს „დაწყვილება/გაორება“ (Сдваивание). დაწყ ვი ლე ბა ში 
იგი გუ ლის ხმობს: 1) წყვი ლის შექ მნა სა და მათ შე და რე ბას; 2) 
რე ცეფ ცი ის კვლე ვას (მათ შო რის მთარ გმნე ლო ბი თი) ორი ვე 
ლი ტე რა ტუ რა ში; 3) შე და რე ბი თი კვლე ვე ბი სათ ვის კონ ტექ სტის 
შე სა ბა მი სი რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლი ტექ სტე ბის თარ გმნას (Люцка-
нов, 2013:198). ამ რი გად, ჩვენ თვის ეს ტერ მი ნი მი სა ღე ბი და შემ-
დგომ ში სა მუ შა ოდ სრუ ლი ად ლო გი კუ რია ლი ტე რა ტუ რა თა შო-
რი სი კომ პა რა ტი ვის ტუ ლი ნაშ რო მე ბის შე საქ მნე ლად. 

პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში შე და რე ბი თი კვლე ვე ბი მე ტად 
სა ინ ტე რე სო და ხშირ შემ თხვე ვა ში მსგავ სი გან ვი თა რე ბის 
გზას გა დი ან. მა გა ლი თად, უკ რა ი ნის მა გა ლით ზე აღი ა რე ბუ ლი ა, 
რომ 90-ი ა ნი წლე ბი „კომპარატივიზმის კრიზისად“ შეიძლება 
იწოდოს (დეტალ: Грицик, 2010:13-19). სა ქარ თვე ლო მაც საკ მა-
ოდ სა ინ ტე რე სო გზა გან ვლო ამ თვალ საზ რი სით, შე საძ ლე ბე-
ლია ნაკ ლე ბად კრი ზი სუ ლი, თუმ ცა, მრა ვალ ფე რო ვა ნი და ბი-
ვექ ტო რუ ლი - ტრა დი ცი უ ლი და და სავ ლუ რი /ევ რო პუ ლი - PRO 
ET CONTRA? ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კა შე ის წავ ლი და და 
შე ი წავ ლის ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბებ სა და მი მარ თე ბებს, 
ხო ლო შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რის მე ო რე ვექ ტო რი და სავ ლურ 
თე ო რი ულ მიდ გო მებს ნერ გავს ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ანა ლი-
ზი სას. ორი ვე სკო ლა გან სხვა ვე ბუ ლი მე თო დე ბით ავი თა რებს 
ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის ჩარ თვას მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რის 



ივანე მჭედელაძე

106

კონ ტექ სტში. დაკ ვირ ვე ბის თვალ საზ რი სით ამ გვა რი მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბა მე ტად სა ინ ტე რე სო და ნა ყო ფი ე რია სა მეც ნი ე რო 
პრო ცე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

მეც ნი ე რე ბი მსჯე ლობ დნენ „ძველი“ ტერ მი ნის ახა ლი მო-
თხ ოვ ნე ბი სათ ვის მო სარ გე ბად. აქ მე გა მოვ ყოფ დი 2000 წელს 
გა მოთ ქმულ ვ. ხო რე ვის მო საზ რე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც: 
„დღეს, ფი ლო ლო გი, რო მე ლიც შე ის წავ ლის ლი ტე რა ტუ რულ 
ურ თი ერ თო ბებს, უწი ნა რე სად წარ მოგ ვიდ გე ბა, რო გორც კულ-
ტუ რის ის ტო რი კო სი. შე ის წავ ლის ლი ტე რა ტუ რულ ფაქ ტებ სა და 
მათ შო რის „ლიტერატურულ კავშირებს“, რო გორც კულ ტუ რუ ლი 
პრო ცე სის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს“ (Хорев, 2000:22). შე სა ბა მი სად, 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში გა მო ირ-
ჩე ვა კომ პა რა ტი ვის ტი კის ის მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც ტრა დი-
ცი ულ და ინო ვა ცი ურ მე თო დო ლო გი ა თა სინ თე ზით შე ის წავ ლის 
ლი ტე რა ტუ რულ წყვი ლებს შო რის არ სე ბულ კონ ტაქ ტებ სა და 
მი მარ თე ბებს. პოს ტსაბ ჭო თა პე რი ო დის ქარ თულ ლი ტე რა ტუ-
რათ მცოდ ნე ო ბა ში ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა ტი ვის ტუ ლი კვლვე-
ბი დან გა მო ი ყო ფა პროფ. მა რი ამ ფი ლი ნას ქარ თულ -პო ლო-
ნუ რი და ქარ თულ -რუ სუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კავ ში რე ბი სა და 
მი მარ თე ბე ბის კვლე ვე ბი. მის ნაშ რო მებ ში კონ ტაქ ტო ლო გი ურ 
კვლე ვებ თან ერ თად გვხვდე ბა ტი პო ლო გი უ რი მი მარ თე ბე ბიც 
(Филина, 1991). 

მე თო დო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით უნ და აღი ნიშ ნოს იმა-
გო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის ტრა დი ცია პოს ტსაბ ჭო თა პე რი ო დის 
ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში. პროფ. ნა ნა გაფ რინ-
დაშ ვი ლის მო ნოგ რა ფი ით „უცხოეროვნული ლი ტე რა ტუ რი სა 
და სამ ყა როს აღ ქმის თა ვი სე ბურებანი“. ნაშ რომ ში უცხ ო ე როვ-
ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რის აღ ქმის თე ო რი ულ და ის ტო რი ულ პრობ-
ლე მებ თან ერ თად სა გან გე ბო ყუ რადღ ე ბა ეთ მო ბა იმა გო ლო-
გი უ რი კვლე ვე ბის ისეთ საკ ვან ძო სა კითხ ებს, რო გო რე ბი ცაა 
უცხ ო ე როვ ნუ ლი თე მა ტი კა (ქარ თულ -ბე ლო რუ სუ ლი წყვი ლის 
მა გა ლით ზე), ეროვ ნუ ლი ხა სი ა თი სა და იდენ ტო ბა თა კა ტე გო-
რი ე ბი (დე ტალ.: გაფ რინ დაშ ვი ლი, 1993). მოგ ვი ა ნე ბით კი ამა ვე 
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პრობ ლე მა ტი კა ზე შექ მნი ლი მი სი პუბ ლი კა ცით «Проблема ино-
национальной образности в контексте грузино-белорусских ли-
тературных взаимосвязей» (2000), ნაყოფიერი ნიადაგი შეიქმნა 
ლიტერატურაში „უცხოს“ სა ხე ე ბის კვლე ვის თე ო რი უ ლი ანა-
ლი ზი სათ ვის. 2004 წლი დან კი მეც ნი ე რი სტა ტი ით «Литератур-
но–компаративистские аспекты имагологии» ამ კვიდ რებს ტერ-
მინს - იმა გო ლო გი ა, რო მე ლიც სწო რედ ქარ თულ -ბე ლო რუ სულ 
ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა მა სა ლებ ზე დაყ რდო ბით აქვს 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ტი პის კვლე ვე ბის გან-
ზო გა დე ბა მე თო დო ლო გი ურ ბა ზას უმ ზა დებ და სხვა ქვეყ ნე ბის 
კულ ტუ რულ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი კავ ში რე ბის შეს წავ ლა საც (უკ რა-
ი ნუ ლი, პო ლო ნუ რი და ა.შ.). 

ბო ლო პე რი ოდ ში კიდვ უფ რო მი უ ახ ლოვ და ლი ტე რა ტუ-
რულ ურ თი ერ თო ბა თა ამ სახ ვე ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა 
კულ ტუ რის კვლე ვებს და ინერ გე ბა ისე თი მიდ გო მე ბი, რო გო-
რე ბი ცაა - მეხ სი ე რე ბის კვლე ვე ბი, კო მე მო რა ცი ა, კულ ტუ რუ ლი 
ტრავ მა, მულ ტი კულ ტუ რა ლიზ მი, ჰიბ რი დუ ლი იდენ ტო ბა, ინ-
ტერ ტექ სტუ ა ლო ბა და ა.შ. უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში გლო ბა ლი-
ზა ცი ის ფე ნო მე ნის, მულ ტი კულ ტუ რა ლიზ მის ფე ნო მე ნიც გა აქ-
ტი ურ და ქარ თულ -სლა ვურ ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბებ ში. 
თუმ ცა, არ სე ბუ ლი და სავ ლუ რი თე ო რი უ ლი მატ რი ცა სრუ ლად 
ვერ მი ე სა და გე ბა ქარ თულ -სლა ვურ, ანუ საბ ჭო თა/ პოს ტსაბ-
ჭო თა მო დელს. ი. მო დე ბა ძის მარ თე ბუ ლი შე ნიშ ვნით, ყო ფი-
ლი სსრკ-ს ტე რი ტო რი ა ზე მოღ ვა წე მიგ რან ტი მწერ ლე ბი სა და 
მა თი ნა წარ მო ე ბე ბის კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის გან საზღ ვრა 
თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბა ში მო ითხ ოვს კო რექ ცი ას, რად გან 
ამ შემ თხვე ვა ში ვერ გა მო ვი ყე ნებთ ისეთ ცნე ბებს, რო გო რე-
ბი ცაა - ენა, რე ლი გია და ტე რი ტო რია (Модебадзе, 2019:23-24). 
ამ თვალ საზ რი სით უკ ვე დაწყ ე ბუ ლია რუ სეთ ში, უკ რა ი ნა ში და 
სხვა ქვეყ ნებ ში მცხოვ რებ ქარ თველ ავ ტორ თა ნა წარ მო ე ბე ბის 
კვლე ვე ბი. 

მე ტად პერ სპექ ტი უ ლია მეხ სი ე რე ბის კვლე ვე ბი ლი ტე რა-
ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა კონ ტექ სტში. ცნო ბი ლი ა, რომ მეხ სი ე-
რე ბას, მ. ჰალ ბვაქ სის აზ რით, აქვს სო ცი ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი და 
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გა რე დან ყა ლიბ დე ბა. იან ას მა ნი გა ნას ხვა ვებს ეპი ზო დურ და 
სე მან ტი კურ, ნა რა ტი ულ, კო ლექ ტი ურ, კულ ტუ რულ მეხ სი ე რე ბას 
და მას მი იჩ ნევს ღრმად სო ცი ა ლურ მოვ ლე ნად, რო მე ლიც არის 
გა მოც დი ლე ბი სა და შე მეც ნე ბის ფე ნო მე ნი (ას მა ნი, 2010:258). ამ 
კონ ტექ სტში მე ტად ნა ყო ფი ე რი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს ლი ტე-
რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა ამ სახ ვე ლი მა სა ლე ბიც (დე ტალ.: 
გაფ რინ დაშ ვი ლი, 2020:52-70), რო მელ თა გა ა ნა ლი ზე ბაც სულ 
ახა ლი დაწყ ე ბუ ლია ქარ თულ მეც ნი ე რე ბა ში. 

ცალ კე და ფარ თო მას შტა ბი ა ნი კვლე ვის სა გა ნია ტრან-
სლა ტო ლო გი ის ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი მი მარ თუ ლე ბა ქარ თულ 
კომ პა რა ტი ვის ტი კა ში, რო მე ლიც მე ტად მდი დარ ტრა დი ცი ებს 
ეფუძ ნე ბა და თა ნა მედ რო ვე პერ სპექ ტი ვე ბის თვალ საზ რი სი-
თაც ვი თარ დე ბა. 
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