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ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი კრი ზი სი, რო მე ლიც ადა მი ა ნად არ სე ბო
ბის ტკი ვილს ამ ხელს, არა ერთ მხატ ვრულ ტექ სტში წარ მოჩ ნდე ბა 
გან სხვა ვე ბუ ლი ვა რი ა ცი ით, მწე რალ თა ფი ლო სო ფი ურ რე ლი გი უ რი 
თუ ეს თე ტი კურ მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი ვი კონ ტექ სტე ბის შე სა ბა მი
სად. ამ თვალ საზ რი სით, ერ თმა ნეთს ენა თე სა ვე ბი ან ვა ჟა ფშა ვე ლა 
და ბე სიკ ხა რა ნა უ ლი, რო მელ თა შე მოქ მე დე ბა შიც მნიშ ვნე ლო ვა
ნია ადა მი ა ნის საზ რი სის ძი ე ბის თე მა. ჩვენ ინ ტერ ტექ სტუ ა ლურ 
კონ ტექ სტში გან ვი ხი ლავთ ვა ჟა ფშა ვე ლა სა და ბე სიკ ხა რა ნა უ ლის 
რამ დე ნი მე ლექ სსა და პო ე მას („კაი ყმა“, „რამ შემ ქმნა ადამიანად“ 
და „ხეიბარი თოჯინა“). ამ ტექსტებში ავტორთა ფიქრის ნაკადები 
მიიმართება ადამიანის დანიშნულების გასარ კვევად, გასააზრებ
ლად. ლექსებში რეალურმეტაფიზიკური სივ რცე ე ბი ერ თმა ნეთს 
ენაც ვლე ბა. ლი რი კუ ლი გმი რე ბი ცდი ლო ბენ, გა არ ღვი ონ ცხოვ რე
ბის ჩარ ჩო ე ბი და დაძ ლი ონ ამა ო ე ბა. პო ე ზი ის ქრო ნო ტოპ ში, ერ თი 
მხრივ, ტკი ვი ლი თა და სიკ ვდი ლით და ბინ დუ ლი ყო ფა წარ მოჩ ნდე
ბა, თა ვი სი ერ თფე რო ვა ნი რუ ტი ნით, მე ო რე მხრივ, ჩნდე ბა სწრაფ ვა 
პირ ველ საწყ ი სე ბის კენ, ღვთა ებ რი ვი სა და საკ რა ლუ რის კენ. ლი რი
კულ გმი რებს სურთ, თა ვი ან თი გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი არ ჩე ვა ნით თა ვი 
და აღ წი ონ ყალბ ღი რე ბუ ლე ბებს და სი ცოცხ ლეს, სა კუ თარ არ სე ბო
ბას აზ რი მი ა ნი ჭონ.

ვა ჟა ფშა ვე ლას გმირ თა რა ინ დუ ლი სუ ლის კვე თე ბა, რო მე ლიც 
იდე ა ლე ბი სა კენ სწრაფ ვას გუ ლის ხმობს, მე ო ცე სა უ კუ ნის ადა მი ან
ში დაკ ნი ნე ბუ ლი და გა ფერ მკრთა ლე ბუ ლი ა. ბე სიკ ხა რა ნა უ ლის ლი
რი კულ პო ე მა ში ბავ შვე ბი ფეხ მო ტე ხილ, გა უ ბე დუ რე ბულ თო ჯი ნას 
გმი რის, ალექ სან დრეს, სა ხელს უწო დე ბენ და, ამ გვა რად, უნე ბუ რად, 
გუ ლუბ რყვი ლოდ ზუს ტად მო ძებ ნი ან კა ცის არ სის გა მომ ხატ ველ 
სიმ ბო ლოს. ალექ სან დრე ხვდე ბა, რომ მარ თლაც „ხეიბარი“ თო ჯი
ნა ა, უმაქ ნი სი და უაზ რო ყო ველ დღი უ რო ბის ტყვე, რო მელ საც იმის 
ძა ლაც არ შეს წევს, რომ გა იქ ცეს და გა თა ვი სუფ ლდეს. ალექ სან
დრე ავ ტო რის უამ რავ „მეთაგან“ ერ თერ თი ა, მი სი ნი ღა ბი ა, ალ ტერ 
ეგო ა, ამი ტო მაც მას თან ერ თად ცდი ლობს დაძ ლი ოს ეს მო მაკ ვდი
ნე ბე ლი გა უცხ ო ე ბა. რე ა ლო ბის სუ ბი ექ ტუ რი და ობი ექ ტუ რი აღ ქმა 
ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბა და სიზ მარ ცხა დის გან ცდას ბა დებს. ალექ
სან დრეს ერ თა დერი მხსნე ლი, რო მე ლიც მის ყო ფას ღი რე ბუ ლე
ბას ანი ჭებს, სიყ ვა რუ ლი ა. უსაზღ ვრო და და უს რუ ლე ბე ლია შე საძ
ლებ ლო ბე ბი მხატ ვრუ ლი სიტყ ვი სა, რო მე ლიც გაც ვე თილ აზ რებს, 
იდე ებს ახალ ფორ მა ში მო აქ ცევს და თა ვი დან ბა დებს წარ მო სახ
ვის გან ზო მი ლე ბა ში. ეგ ზის ტენ ცი ა ლუ რი კრი ზის გან თა ვის და საღ
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წე ვად უპირ ვე ლე სი გზა მხატ ვრუ ლი სიტყ ვა ა, სან დო თავ შე სა ფა რი 
და არ სე ბო ბის გა მარ თლე ბა. ავ ტო რის ფიქ რე ბი ფი ლო სო ფი ურ რე
ლი გი ურ ნა კა დებ ში მი იკ ვლე ვენ გზას. ბე სიკ ხა რა ნა უ ლი მკითხ ველს 
უჩენს პე სი მის ტურ გან ცდას, რომ კაი ყმე ბი აღარ არი ან, არა მედ 
მხო ლოდ ალექ სან დრეს მსგავ სი ხე ი ბა რი თო ჯი ნე ბი, მაგ რამ ქვე
ტექ სტუ რად მა ინც მო ჟო ნავს იმე დი, რომ მათ გან ზო გი ერ თი, მა გა
ლი თად, ბე სიკ ხა რა ნა უ ლის მსგავ სი შე მოქ მე დი, თა ვი სი „ნაწე რე
ბით“ ძნელად, მაგრამ მაინც აფრთხობს „არარსის ლანდებს“; მათ 
არ დაუკარგავთ სულიერი კავშირი თავიანთ „წინაპრებთან“, ვაჟა
სეულ კარგ ყმებთან და ტანჯვით, მაგრამ მაინც ჯიუტად მიიკ ვლე ვენ 
გზას უსაზრისობის ლაბირინთებში სინათლის მოსახელ თებ ლად. 
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An existential crisis, revealing the pain of human existence, mani
fests itself in a number of literary texts with various variations depending 
on the philosophical, religious or aesthetic worldview of the authors. In 
this point of view, VazhaPshavela and Besik Kharanauli are related to 
each other, in whose work the topic of the search for human meaning is 
important.

We explain a few poems by VazhaPshavela and Besik Kharanauli in 
the intertextual context. In these texts, the stream of thoughts of the au
thor is aimed at finding out, understanding the purposes of a person. The 
realmetaphysical spaces are arranged in the poems. Lyrical characters 
are trying to break out of the framework of life and overcome vanity. In 
the chronotope of poetry, on the one hand, there is an existence hidden 
by pain and death, with its monotonous routine, on the other hand, there 
is a striving for the divine and sacred. Lyric characters, by their conscious 
choices, want to get rid of false values and give meaning to life, to their 
own existence. The chivalrous spirit of the heroes of VazhaPshavela, sug
gesting a striving for ideals, was lost in the man of the twentieth century. 
In the lyric poems by Besik Kharanauli, children name the broken unfor
tunate doll in honor of the main character Alexander and thus unwittingly, 
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naively find the exact symbol of human essence. Alexander realizes that he 
is really a disabled doll who does not even have the strength to run away 
and free himself. Alexander is the author’s mask, Alter Ego. The Subjective 
and objective perceptions of realities change and evoke the essence of 
dreams. The thinking of the authors is philosophical and religious, which 
gives depth to their texts. There are boundless possibilities of wonderful 
words, which transform thoughts and ideas into a new forms. 
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