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Abstract 

This paper discusses the inner intertextual space of  The Magic Mountain by Thomas 

Mann and Caravan by Jemal Karchkhadze, the features that bring the two works closer 

together. 

The research aims to present the intertextual relations between these two novels, to 

demonstrate the similarities and differences through their comparative analysis and 

interpretation; as well as to find out why Jemal Karchkhadze uses the structure of 

Thomas Mann's novel completely purposefully when constructing the plot of his novel. A 

great deal of paperwill be devoted to comparing the plot and the characters of both 

novels, presenting common literary devices and techniques, studying mythological and 

biblical motifs through which the purpose of intertextual dialogue in both works will be 

clarified. 

Based on the study of the texts, we canargue that Caravan was built on a model of The 

Magic Mountain. Jemal Karchkhadze has used the structure of Thomas Mann's novel and 

offers a radically different picture of Georgian society based on a variety of images 

displayed in The Magic Mountain with the same literary devices and high artistic value. 

In conclusion, it can be said that Jemal Karchkhadze undoubtedly enriched Georgian 

literature by using the structure of a novel based on the best European traditions. Based 

on the literary model of the German Bildungsroman, he created a highly artistic and one 

of the best Georgian novels, which did a great service to Georgian literature and once 

again showed the necessity and importance of establishing intertextual dialogue between 

literary monuments of different countries and cultures. 

Keywords: Caravan, Magic Mountain, intertextuality, palimpsest, imitation, 

Bildungsroman, leitmotif, allusion. 

 


