გალაკტიონოლოგია
II
2003

წინათქმა - 3
არქივიდან
გალაქტიონ ტაბიძე. ლექსები - 10
გალაქტიონ ტაბიძე. დღიურები - 15
ცხოვრება, როგორც ტექსტი
ემზარ კვიტაიშვილი. დედაშვილობის მადლი - 29
პირამიდებზე მაღალი
თეიმურაზ დოიაშვილი. ''არტისტული ყვავილების'' პროლოგი - 41
გუჩა კვარაცხელია. იდუმალება, სიცრუე-თამაში თუ უფრო ღრმა ჭეშმარიტება - 62
ინტერპრეტაცია
ზურაბ კიკნაძე. წმინდა გიორგი და ძველი წისქვილი - 83
ირაკლი კენჭოშვილი. ''რამდენიმე დღე პეტროგრადში'' - 96
თენგიზ მირზაშვილი. გოტიეს ნათელი - 102
Essai
გურამ ბენაშვილი. არაბესკები გალაქტიონის თემაზე - 117
შალვა ფორჩხიძე. ასეთი მახსოვს - 121
ესმა ონიანი. გალაკტიონი - 129
ჯარჯი ფხოველი. დაჭრილი ლომი - 131
გივი ალხაზიშვილი. ორი კონტური - 135
გალაკტიონის შემდეგ
ტარიელ ჭანტურია. ალქიმიკოსი, ოქროს მაძიებელიც - 141
ოთარ ჭილაძე. ღმერთის სიკვდილი - 144
ვახტანგ ჯავახაძე. გალაკტიონის გზით - 146
კრიტიკული დისკურსი
სანდრო ბარამიძე. ყოფიერება და დრო გალაკტიონის პოეზიაში - 148
გაგა ლომიძე. მელანქოლიური დისკურსი და უხილავი სუბიექტი - 162
კონტექსტი
ინესა მერაბიშვილი. ბაირონიდან გალაკტიონამდე ანუ ვინ იყო გალაკტიონის მერი 169
ზაზა შათირიშვილი. გალაკტიონის"მშობლიური" და "უცხო" ინტერტექსტები - 184
ლევან ბრეგაძე. პოსტკრიპტუმი წერილისათვის "გალაკტიონის პოსტმოდერნი" - 199

გალაკტიონოლოგიის ისტორიიდან
კონსტანტინე კაპანელი. ქართული თანამედროვე ლიტერატურის მაგისტრალი - 201
მუსიკა, გრძნობა და სილამაზე
ბიძინა კვერნაძე. "ქარი დაცხრა სიბობოქრის" - 208
გია ყანჩელი. "სამი ჩანახატი გალაკტიონის მიხედვით" - 209
Receptio
ჰაინც ფენრიხი. გალაკტიონ ტაბიძე - 210
გასტონ ბუაჩიძე. ხვედრი პოეტად ყოფნის - 213
გალაკტიონი-პერსონაჟი
ოთარ ჩხეიძე. ცვრიან ბალახზე - 219
ნუგზარ შატაიძე. ცხელი ღვეზელის სუნი - 224
მიხეილ ჩაჩუა. ჩემი გალაკტიონი - 228
მშვენიერი ძველი ენა
ზურაბ სარჯველაძე. გალაკტიონის ერთი ლექსის ზოგი ადგილის გაგებისათვის - 242
ტექსტოლოგია
ჯული გაბოძე. "სახსოვართა ოქროს ფონდი" - 247
ნანა კობალაძე. წერილები იოსებ გრიშაშვილს - 259
ახლობლები და მეგობრები
კორნელი სანაძე. დღიურის ფურცლები - 266
მიხეილ ვადბოლსკი. შეხვედრები გალაკტიონ ტაბიძესთან - 277
ჯენეტო ჭანტურაია. "რაც დავიწყებით არ იბინდება" - 293
მოგონებათა თოვის
მუხრან მაჭავარიანი. ერთი შეხვედრა - 312
გიორგი გიგაური. იმ დღეთა ექო - 314
აკაკი ხინთიბიძე. როგორი მახსოვს იგი -318
იზა ორჯონიკიძე. ,,ჩამავალ მზეს, ჩამავალს'' - 323
ნინო ჟღენტი. მოგონებები დიდ პოეტზე - 329
იაკობ ბობოხიძე. მისი პოეზიით მთვრალები -333
მანანა ახმეტელი. ვით სამრეკლო - 336
თენგიზ მდივანი. ეპიზოდი გალაკტიონის ცხოვრებიდან - 339
ლამარა კიკილაშვილი. ,,ამ ქარში... ამ სიცივეში...'' - 342
გოგი ანთელავა. ,,Хорошцй был человек'' - 347
ცისანა გენძეხაძე. აკადემიის ბიბლიოთეკის სტუმარი - 352
ოთარ ფარულავა. მიამიტი გენია - 354
დღეები ბრუნავს...
იოსებ გრიშაშვილი. ანდრია ბალანჩივაძე. ჯუმბერ ჭუმბურიძე. მედეა ჩახავა. მარინა
ყუბანეიშვილი. ნუგზარ ცინცაძე. ნოდარ ანთელიძე. გურამ ნიკოლაძე. ლია მიქაძე.

ნანა ჭიჭინაძე. გივი ლომიძე. დავით კიკნაველიძე. დიმიტრი ახვლედიანი. გიორგი
ცოცანიძე. გიგო ბუაჩიძე. თორნიკე კოპალეიშვილი. ჯონდო გვასალია. დევი კახოიძე.
მერი გუგუშვილი. დიმიტრი ერისთავი. დიმა ბათიაშვილი. ინგა კალაძე. თენგიზ
ვაჩნაძე - 356
გამოძახილი, რეპლიკა
აკაკი ხინთიბიძე. აკადემიური გამოცემის გამო - 376
კახი იოსებიძე. დოკუმენტირებული აბსურდი - 377

