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	 IV

სამაგისტრო ნაშრომი იკვლევს მეცხრამეტე საუკუნის ბოლოს და მეოცე საუკუნის 

დასაწყისში სივრცის რეპრეზენტაციას ჰენრი ჯეიმზისა და მიხეილ ჯავახიშვილის 

თხზულებებში. ნაშრომის აქტუალობას განაპირობებს ის, რომ შერჩეული საკვლევი 

მასალა, წლების განმავლობაში სივრცის ანალიზის კონტექსტში უგულებელყოფილი იყო. 

ნაშრომში ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით წარმოდგენილია სივრცის კვლევების 

მეთოდოლოგია და მისი გათვალისწინებით, ნაწარმოებებში დახასიათებულია სივრცის 

კატეგორიები და გაანალიზებულია სივრცისა და თხრობის სხვა ელემენტების 

ურთიერთმიმართება. ნაშრომის ბოლო ნაწილი განიხილავს ქალაქს, როგორ სივრცის 

ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვან კატეგორიას.  

 

საკვანძო სიტყვები: სივრცის კვლევები, ქალაქი, რეალიზმი, ქრონოტოპი, გენდერული 

კვლევები, გეოგრაფიული კრიტიკა.		

 

Abstract 

This paper examines the representation of space in the late 19th and early 20th century in the 

works of Henry James and Mikheil Javakhishvili. Along the history, the spatial structure of their 

texts has been largely ignored, even though their fiction constructs a complicated model of the 

space. The paper clarifies theoretical concepts and chronology of space analysis in literary studies 

to elucidates categories of space in the texts and their relation to different elements of the 

narrative. The final part of the paper examines city, as one of the most important types of space.   

 

Key Words: space studies, city, realism, chronotope, gender studies, geocriticism. 

	
	


