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Within the framework of autonomous learning, independent and highly motivated 

students should make their conscious decisions bearing in mind their own interests and 

preferences, thus stating adequate learning objectives relevant to their personal 

predilections.  

We may deem it appropriate to define learner autonomy as an ability to independently 

obtain relevant professional knowledge by means of identifying educational tasks, 

learning goals, seeking adequate sources of information while possessing necessary 

planning skills and independent learning strategies. 

 

 

ТЕМА ЖІНКИ В ПОЕМІ Ш. РУСТАВЕЛІ 
«ВИТЯЗЬ В БАРСОВІЙ ШКУРІ» 

 
Журенко М.М. (Харків) 

 

В поемі Руставелі «Витязь в барсовій шкурі» 

відображена самобутня ідея благоговіння перед жінкою. 

Суспільно-політичні умови, що склалися в Грузії, 

сприяли розвитку цієї ідеї. Відомо, що грузинському 

народу був чужий гаремно-замкнений спосіб життя 

жінки. Неодноразово жінки відігравали визначну роль у 

політичному, суспільному і культурному житті країни. Руставелі сам був свідком 

небувалої могутності грузинської держави під владою жінки – цариці Тамари. 

Таким чином, поет ідейно був цілком підготовлений до сприйняття і 

відображення так званого «культу жінки», і це знайшло своє відображення в 

нев’янучому художньому образі Нестан-Дареджан. 

Чарівну Нестан-Дареджан, цнотливу, добродійну й лагідну, охоплює лють 

пантери, дух бунтівного протесту, коли вона дізнається, що її чекає примусовий 

шлюб. Нестан-Дареджан вмовила свого коханого вбити суперника і захопити 

владу. Царівну звинувачують у ганебному коханні до бунтівника та суворо 

карають: після жорстоких побоїв її таємно вивозять за межі Індії. Стійко, мужньо 

переносить вона ув’язнення в Каджетській фортеці, яка є символом тиранії і 

бузувірства, не втрачає самовладання, в повній мірі зберігає бадьорість духу і 

тверезість розуму.  

Лист Нестан-Дареджан до коханого – яскраве поетичне вираження величі 

жіночої душі, торжества розуму над пристрастями, натхненна сповідь людини, 

готової на будь-які подвиги і на будь-які жертви в ім’я піднесених ідеалів, в ім’я 

чистої любові. 

Глибока психологічна характеристика і проникливий показ внутрішньої 

сутності явищ – яскрава риса творчості Руставелі, неперевершеного майстра 

грузинського художнього слова і грузинського вірша. 


