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Abstract 

 

Research topic: Spatial models in literary texts represent a significant object of research in terms 

of the study of socio-cultural contexts and collective consciousness. The objective of this study 

is to analyse spatial representation in post-Soviet literary texts, Aka Morchiladze’s Dogs of 

Paliashvili Street (1995) and Archil Kikodze’s Southern Elephant (2016), in order to examine 

the value system of the post-Soviet Georgian Public. Methodology: The issue of marking of 

lexical units in the aforementioned literary texts is studied via the diagram method. All 

geographic and mental spaces depicted in the texts are classified in accordance with their 

typology and the characters’ attitudes towards them. Spatial representation modes are outlined 

on the level of literary-representative devices. Theoretical foundations: Text-related data is 

analysed in accordance with the Possible Worlds theoretical concept and description-

perspective narrational categories. Results and Conclusion: In the literary texts chosen for 

analysis, space (geographical, physical, mental) is mainly represented via the means of 

description and application of epithets; there is a tight link between spatial units depicted in 

the literary texts chosen for analysis and the socio-cultural environment, within which live the 

protagonists; the study of characters’ attitudes towards various spaces illustrates that local 

spatial markers mainly bear negative connotations, with all foreign spatial lexical units 

associated with development and prosperity; therefore, characters constantly attempt to flee 

the local space and seek exile abroad. Significance of the Study: The study of spatial 

phenomenon provides us with the opportunity to examine the weight of the role that the socio-

cultural and political atmosphere plays in terms of the formation of value systems, or 

weltanschauung, of societies, as well as particular individuals. Ergo, since the spatial 

phenomenon is a significant object of interest for researchers across various media of arts, 

which, perhaps, most importantly provides us with valuable text-related data regarding the 

consciousness of particular societies, it would be rather expedient to produce academic papers 

related to representations of physical and mental spaces tailored to the Georgian reality.   
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Keywords: Spatial models, Dogs of Paliashvili Street, Southern Elephant, diagramming, post-

Soviet Georgian Consciousness. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

მადლობა 

 

მადლობას ვუხდი ჩემს სამეცნიერო ხელმძღვანელს, ფილოლოგიის მეცნიერებათა 

დოქტორსა და ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასისტენტ-პროფესორს, ცირა 

კილანავას, გაწეული შრომისა და ერთგული თანამშრომლობის გამო. 

მადლობას ვუხდი ჩემს თანაკურსელებსა და გულითად მეგობრებს: გვანცა 

ცუცქირიძეს, ნანა აბულაძესა და ნიკოლოზ გედევანიშვილს თანადგომისა და 

გამხნევების გამო. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


