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Abstract 

 

 

In the 1920’s a new artistic movement, later known as modernism was marked in the aesthetic 

history of Western Europe. The Spiritual and physical crisis which was caused by the World War 

played a major role in reconsidering fairly common aesthetic norms which were instantly 

reflected in ‘Waste Land’ by T.S. Eliot. Particular political and social circumstances impacted on 

the formation of Georgian modernism whose decent illustration is Grigol Robakidze and his novel 

‘The Guradians of Grail’. The following thesis is aimed at comparing and analyzing Georgian and 

European modernism based on two respectfully distinguished works of literature: ‘Waste Land’ 

and ‘ The Guardians of Grail’. Therefore, the methods of Comparativism, New Criticism and Close 

Reading have been opted to be utilized in the paper.  

The analysis of previously mentioned works of literature clarified the solid role of mythic 

consciousness in both Western and Georgian modernism. Quest motif and more precisely the 

legends surrounding the Holy Grail enabled T.S. Eliot and Grigol Robakidze to base their works 

on worldwide mythic archetype and express their aesthetic purposes this way. A very close 

analysis elicited several differences between ‘Waste Land’ and ‘The Guardians of Grail’ which 

were determined by political, cultural and social dissimilarities. To be more accurate, in ‘Waste 
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Land’ the quest of the grail is foredoomed to failure which applies the futility of the attempts to 

save werstern civilization, whereas ‘The Guardians of Grail’ asserts the hope to retrieve national 

well-being. Thus, despite the similarity of motif and because of the authors’ different outlook and 

pathos, the quest for the Grail is assumed differently in ‘Waste Land’ and ‘The Guardians of Grail’. 

Optimistic attitude in which Grigol Robakidze’s novel is steeped and which is mainly triggered 

by the author’s immense sense of patriotism cannot be noted in ‘Waste Land’ by T.S. Eliot.  

 Key words: T.S. Eliot, ‘Waste Land’, Grigol Robakidze, ‘The Guardians of Grail’, Holy Grail, Quest 

Mythologeme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


