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Abstract 

This work examines novel Zinka Adamiani written by contemporary Georgian author 

Ana Kordzaia-Samadashvili. The study was carried out by assuming that research object 

is an urban fiction related to Tbilisi.   

The research aims to study the semantic structure of urban space, its time dimension, 

power relations and the protagonist.  

The theoretical frameworks of the study are based on theories of Jurij Lotman, Gerard 

Genette and Michel Foucault. The close examination of the novel revealed that Zinka 

Adamiani is a restitutive text - the protagonist's attempt to overcome the prohibited 

semantic boundary fails. The study of paratexts - epigraphs revealed that the 

chronological framework of the novel covers 60-90 years of the last century; it contains 

the historical and socio-cultural characteristics of the city. The power order of urban 

micro space - so called “Italian Yard” – is based on constant mutual discipline, so the 

power field in it is similar to panopticon model. As a result of research, it is confirmed 

that Zinka Adamiani is a female anti-Bildungsroman, because the suicide of the 

protagonist is a parody of the relevant genre conventions.  

Key Words: Ana Kordzaia-Samadashvili, Zinka Adamiani, Urban Fiction, the Semantics 

of Space, Epigraph, Panopticon, Female anti-Bildungsroman.  

 

 

 

 


