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მისი მიმართება სხვადასხვა მედიურ ფორმატში წარმოდგენილ 

პრეტექსტებთან. 

კვლევა წარმართულია ირინა რაიევსკისა და ვერნერ ვოლფის მიერ 
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უფრო კონკრეტულად კი ლიტერატურულ ტექსტში ენობრივად გადმოცემულ 

მედიათშორის მიმართებათა სტრატეგიაზე დაყრდნობით. აღნიშნული 

მაკროსტრატეგიის ფარგლებში გამოყოფილია კონკრეტული ხერხები 

(რეფერენსი, პერფორმანსი) და წარმოადგენილია შესაბამისი მაგალითები 

ფენოტექსტიდან და პრეტექსტებიდან. გარკვეულწილად გაანალიზებულია ის 

ფაქტორები, რამაც სავარაუდოდ განაპირობა მწერლის (ავტორის) არჩევანი 

(პროზაულ ტექსტში შეეტანა პოეტური თუ სხვა მედიებიდან აღებული 

კონკრეტული მონაცემები). 
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Abstract 

The work deals with the intermedial elements that are found in Zaza Burchuladze's 

novel The Simpsons. 

The purpose of the research is to define performance and reference functions of 

intermedial elements in the phenotext based on analytical material, that requires not 

only the analysis of the novel The Simpsons, but also the knowing of the animation 

The Simpsons, The X-Files of the television series, the poetry of Galaktion Tabidze, 

the legend about the Surami Fortress, the myth of the Golden Fleece and the social 

and the political situation of the 90s. 

Actuality of the work is on the one hand determined by increasing number of 

intermedial texts in the Georgian literature (including the novel The Simpsons) and 

on the other hand, by the lack of the research based on this method. 

The work deals with the genealogy of the intermediality, the main concepts of 

"medium"/"media", intermediality theories, with the creating and the characteristics 

of reciprocity the novel The Simpsons and its connection to the pretext presented in 

various media formats. 

The research is conducted on the basis of typology of intermedial interpretations 

developed by Irina Rajevski and Werner Wolf, more specifically based on the 

language of strategic interpretations of the language in the literary text. Within the 

scope of the mentioned macrostrategy there are exemplified specific methods 

(reference, performance) and the relevant examples from the phenotext and pretext. 

The factors that are likely to have influenced the writer's (author's) choice (to include 

in the prose text the specific data from poetry or other media) are also analyzed. 

The work contains a table of contents, a variety of Georgian and English abstractions, 

an introduction, three chapters, a conclusion and an annex of the used literature. 
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