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დიალოგი ადამიანური კომუნიკაციის ერთ-ერთი ურთულესი, 
მაგრამ ძალზე გავრცელებული ფორმაა. მართალია, თანამედროვე 
ლინგვისტიკა უფრო მეტ ყურადღებას უთმობს სპონტანურ ყო-
ფით საუბრებს, მაგრამ კვლევისთვის საინტერესოა პროზაული 
ლიტერატურული ნაწარმოებების დიალოგებიც. ეს ერთ-ერთი 
დი ნამიკური საშუალებაა პერსონაჟთა დახასიათებისა და მათი 
ურთიერთობის, ქცევებისა და ქმედებების ინტერპრეტაციისათვის. 
დიალოგთა მრავალფეროვნება და ხასიათი განპირობებულია 
გადმოსაცემი შინაარსითა და ავტორის მიზანდასახულებით. სხვა-
ობა რეალურ და მოდელირებულ (მწერლისეულ) დიალოგებს შორის 
აშკარაა, მაგრამ მათი ძირითადი ენობრივი მახასიათებლები ერთ-
მანეთისაგან დიდად არ განსხვავდება.

ნებისმიერი დიალოგის აგების სპეციფიკა თუ ენობრივი გა-
ფორმება დამოკიდებულია მასში მონაწილეთა სოციალურ სტატუსზე, 
კომუნიკანტთა შორის ურთიერთობასა და საკომუნიკაციო სიტუაციაზე, 
მაგრამ რეალური დიალოგი სპონტანურია, მოუმზადებელი, მხატვ-
რულ ლიტერატურაში კი ის ფიქტიურია (მოდელირებულია) და 
ექვემდებარება ავტორის მხატვრულ ჩანაფიქრს.

სხვადასხვა ქართველი მწერლის ტექსტებში მოცემული დია-
ლოგები წარიმართება ოფიციალურ ან არაოფიციალურ გარემოში 
და ძალზე მრავალფეროვანია როგორც შინაარსის, ისე ენობრივი 
გაფორმებისა თუ სტრუქტურის მიხედვით. განსაკუთრებით საინ-
ტერესოა სიმეტრიული და ასიმეტრიული დიალოგები, რომელთა 
დაყოფის საფუძველია კომუნიკანტთა სოციალური მახასიათებლები 
და დიალოგის მონაწილეთა ურთიერთდამოკიდებულება.

ჩვენ შევისწავლეთ დიალოგები გ. დოჩანაშვილის რამდენიმე 
მოთხრობის მიხედვით, რომლებშიც გამოყენებულია მათი უამ-
რავი ნაირსახეობა. გასაოცარია მწერლის ვირტუოზულობა. ხში-
რად მოთხრობა პირველივე ფრაზიდან დიალოგურია, საუბარი 
წა რიმართება არა მარტო პერსონაჟებს შორის, არამედ ავტორი 
თავისი რემარკებით მრავალგზის მიმართავს მკითხველს და მასაც 
ხდის მოქმედების ერთ-ერთ მონაწილედ. ამ თვალსაზრისით 
განსაკუთრებით გამოსაყოფია ვრცელი მოთხრობა „ვატერ(პო)ლოო 
ანუ აღდგენითი სამუშაოები“.
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ენობრივ მახასიათებელთა შორის უნდა დავასახელოთ ე.წ. 
დიალოგის სიგნალები: სტრუქტურულ-კომპოზიციური და შინა-
არსობრივ-მოდიფიკაციური. საყურადღებოა ასიმეტრიული დიალო-
გები, რომელთა შემადგენლობაში ვხვდებით ფატიკურ ლექსიკურ 
ერთეულებსაც. აღსანიშნავია ერთ-ერთი მხატვრული ხერხი, როცა 
პერსონაჟი დიალოგში რამდენიმე ფრაზას მეგრულად ამბობს და 
ამას მწერალი იყენებს, როგორც გაუცხოების ერთ-ერთ საშუალებას 
(მოთხრობა „იოჰან სებასტიან ბახი“). 

დიალოგების სახეები განვიხილეთ და მათი ზოგიერთი ენობ-
რივი მახასიათებელი გამოვყავით გ. დოჩანაშვილის შემდეგ მოთ-
ხრობებში: „საქმე“, „კაცი, რომელსაც ლიტერატურა ძლიერ უყვარს“, 
„ერთი რამის სიყვარული, დაფარვა რომ სჭირდება“, „იოჰან სებასტიან 
ბახი“ და „ვატერ(პო)ლოო ანუ აღდგენითი სამუშაოები“.
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Dialogues are one of the most complicated widely used forms of hu-
man communication. Indeed, modern time linguistics is mostly interested 
in real-time spontaneous dialogues, but the dialogues from the prosaic 
literary pieces are also very interesting. They represent one of the most 
dynamic means of interpretation and description of the interrelations, be-
haviour and varieties of the actions of the literary characters. The diversifi -
cation and character of the dialogues are conditioned by the contents they 
are delivering and the aims of the author. Diff erences between the real and 
modelled by a writer dialogue are evident, but their main linguistic fea-
tures do not diff er very much. 

The specifi cs of any dialogue building and its linguistic style depend 
on social status, interrelations of the communicants and the situation in 
which the given communication takes place, but a real, everyday style di-
alogue is spontaneous, not previously prepared and as for the fi ction, it is 
modelled, a fi ction which subordinates to the author’s idea. 

In the pieces of the diff erent Georgian writers both types of dialogues 
– offi  cial and non-offi  cial are represented as multisided by their content, 
language or structure; especially, symmetric and asymmetric dialogues are 
very interesting; their division by types is based on the social characteristic 
features and mutual estimation and relations of the participants.

We have studied the dialogues in some literary pieces by Guram Do-
chanashvili and we discovered a lot of varieties among them. The virtuosity 
of the writer is clear; sometimes, a story begins with a dialogue from the 
very beginning; talk is going on not only the participants, but the author 
often uses his remarks to appeal to a reader and makes them a participant 



81

of the given story. Especially interesting, from that point, is the story “Wa-
ter(po)loo or the Recovery Work.” 

The so-called dialogue signals have to also be named– structural-com-
positional and content-modifi cation ones. Asymmetric dialogues are also 
very interesting; they contain phatic lexical units. One more interesting ex-
ample is also the case of asymmetrical dialogue when a personage of one 
story (“Johannes Sebastian Bach”) utters some phrases in Megrelian, and 
this is used as a means of expressing the estrangement by the author. 

We have discussed the dialogues from the following literature pieces 
by Guram Dochanashvili, with their linguistic characteristics: “The Case”, 
“The Man Who Loved Literature Very Much,” 

“The Love of One Thing that Needs Hiding,” “Johannes Sebastian Bach” 
and “Water(po)loo or the Recovery Work”.
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