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თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რულ ცხოვ რე ბა ზე დაკ ვირ ვე ბა გვარ
წმუ ნებს, თუ რა რთუ ლია რე ა ლუ რი ცხოვ რე ბის გან ზო გა დე ბა და 
ცოცხ ა ლი პი როვ ნე ბე ბის ლი ტე რა ტუ რულ პერ სო ნა ჟე ბად წარ მო ჩე
ნა, რომ ლე ბიც შეძ ლე ბენ დღეს არ სე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მხატ ვრულ 
ფორ მებ ში წარ მოდ გე ნას და მა თი გა დაწყ ვე ტის გზა საც და უ სა ხა ვენ 
მკითხ ველს.

სწო რედ ჩვე ნი გა და სა ხე დი დან შეგ ვიძ ლია შე ვა ფა სოთ მე19 
სა უ კუ ნის პირ ვე ლი ნა ხე ვა რი, რო გორც სხვა დას ხვა ეპო ქა თა მიჯ ნა, 
რო მელ შიც არე უ ლია გვი ა ნი ფე ო და ლიზ მი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე
ლი სო ცი ა ლუ რი კრი ზი სი, ცნო ბი ე რე ბის ცვლი ლე ბა, იმ პე რი უ ლი კა
ნო ნე ბის და პი რის პი რე ბა ქარ თულ სა მარ თალ თან, ეროვ ნუ ლი ადათ 
წე სე ბის გა უქ მე ბა და ახა ლ ეკო ნო მი კურ ურ თი ერ თო ბებ თან შე გუ ე ბა 
და მრა ვა ლი სხვა.

შეგ ვიძ ლია თა მა მად ვთქვათ, რომ არა ლი ტე რა ტუ რა, მეც ნი
ე რე ბის სხვა დარ გე ბი სრუ ლი ად უძ ლურ ნი იქ ნე ბოდ ნენ, გა ეც ნოთ 
ჩვენ თვის იმ დრო ინ დე ლი ცხოვ რე ბა, ადა მი ა ნე ბი, მა თი შე ხე დუ ლე
ბე ბი სხვა დას ხვა სა კითხ ზე, რომ ლე ბიც ცოცხ ალ წარ მოდ გე ნას გვიქ
მნის ორი სა უ კუ ნის წი ნან დელ წარ სულ ზე, აღ გვი წერს ჩვენს თა ნა მე
მა მუ ლე ებს, მათ ყო ფით ცხოვ რე ბას, ინ ტე რე სებს, სა უბ რის მა ნე რას, 
ურ თი ერ თო ბის ფორ მებს, რაც თა ვის თა ვად გვი ხა ტავს მთელ ეპო
ქას, სო ცი ო პო ლი ტი კურ და კულ ტუ რულ რე ა ლო ბას.

ამ საქ მე ში, ბუ ნებ რი ვი ა, პირ ვე ლი მერ ცხლის გა მო ჩე ნა ყო ველ
ვის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა. ამ აზრს ავით რებს კი ტა აბა ში ძეც, რო
დე საც ეყ რდნო ბა ევო ლუ ცი ის თე ო რი ას (ფერ დი ნანდ ბრი უ ნე ტი ე რი) 
და მე19 სა უ კუ ნის რე ა ლის ტებს შო რის მხო ლოდ გი ორ გი ერის თავს 
ასა ხე ლებს, რო გორც ამ მიმ დი ნა რე ო ბის ფუ ძემ დე ბელს, რო მელ მაც 
პირ ვე ლად გად მოგ ვცა იმ დრო ინ დე ლი სა ქარ თვე ლოს რე ა ლის ტუ რი 
სუ რა თი და დაგ ვი ხა ტა იმ გვა რი ცოცხ ა ლი გა რე მო, რო მე ლიც დღე
საც ცხო ველ ინ ტე რესს ჰბა დებს მკითხ ველ თა წი ნა შე. 

ან დუ ყა ფა რი, პავ ლე, ივა ნე, ბეგ ლა რი, მი კირ ტუ მა, ეს ის პერ
სო ნა ჟე ბი არი ან, რო მელ თაც პირ ვე ლად გაგ ვაც ნეს იმ დრო ინ დე ლი 
ცხოვ რე ბის ნამ დვი ლი (რე ა ლის ტუ რი) სუ რა თე ბი და შეძ ლეს მკითხ
ვე ლის (მა ყუ რებ ლის) წი ნა შე მა თი გა მო ტა ნა, სა ტი რულ ი უ მო რის
ტულ ჟან რში წარ მოდ გე ნა.

ისი ნი მცი რე ო დე ნი სა ხეც ვლი ლე ბით გაჰყ ვნენ მთელ სა უ კუ ნეს 
და სუ ლაც არ გვიკ ვირს, რო დე საც კლა სი კუ რი ლი ტე რა ტუ რის პერ
სო ნაჟ თა გა ლე რი ა ში კვლა ვაც მა თი ხა სი ა თი, ტი პუ რი გან ზო გა დე ბუ
ლი სა ხე იც ნო ბა. 
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დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ჩვე ნი მკითხ ვე ლი, რო მელ საც შეთ
ვი სე ბუ ლი აქვს დრა მა ტურ გი უ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის კითხ ვის სპე ცი ფი
კა, შეძ ლებს იმ ლი ტე რა ტუ რუ ლი ღირ სე ბე ბის და ნახ ვას, რომელიც 
უთუოდ ჩანს მწერლის ცნობილ პიესებში „გაყრა“, „შეშლილი“, „ძუნ
წი“ და ა.შ.

კონ ფე რი ან ცი ა ზე წარ მოდ გე ნილ სტა ტი ა ში სა უ ბა რი იქ ნე ბა ამ 
სა კითხ ებ ზე და ზო გა დად, გი ორ გი ერის თა ვის დამ სა ხუ რე ბა ზე ქარ
თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის წი ნა შე. 
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 Observation of modern literary life shows us how difficult it is to 
generalize real life and present living personalities as literary characters, 
who will be able to present the problems that exist today in artistic forms 
and also show the way to solve them to the reader.

 From our point of view, we can assess the first half of the 19th 
century as the boundary of different epochs, in which we see the social 
crisis of late feudalism, the change of consciousness, the confrontation 
of imperial laws with Georgian law, the abolition of national customs and 
new economic relations and many others.

 We can boldly say that without literature, other fields of science 
would be completely powerless to get acquainted with the life and people 
of that time, their views on various issues that give us a vivid idea of   
the past two centuries, describe our compatriots, their lives, interests, 
relationships Forms, which in itself depicts the whole epoch, socio
political and cultural reality.

 In this case, naturally, the fact that Giorgi Eristvi was the first writer 
to be able to do this, is very important. Kita Abashidze develops this idea 
when he relies on the theory of evolution (Ferdinand Brunettieri) and 
mentions only Giorgi Eristavi among the realists of the 19th century as the 
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founder of this current, who first gave us a realistic picture of Georgia at 
that time and painted such a living environment. .

 Andukapar, Paul Ivan, Beeglar, Mikritum, these are the characters 
who first introduced us to the real (realistic) images of life at that time and 
were able to present them to the reader (viewer) in a satiricalhumorous 
genre.

 They have undergone minor modifications throughout the century, 
and it is not at all surprising that the gallery of characters in classical 
literature is still recognizable by their character, a typical generalized look.

 I am sure that our readers, who have mastered the specifics of 
reading dramaturgical works, will be able to see the literary virtues that 
are undoubtedly seen in the famous plays of the writer Giorgi Eristavi.

 The article presented at the conference will discuss these issues 
and, in general, the merit of Giorgi Eristavi before Georgian literature.
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