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Amongst the collective mediators of literary relations, the reference 
literature occupies a special place. In the four volumes of The Great En-
cyclopedia of Literary Heroes (Moscow, Terra, 2001) Georgian literature is 
represented by a single character, Avtandil. The publishers point out that 
their goal is not to portray only the main characters, but the characters, even 
secondary ones, who, continue to live forever in the reader’s imagination.

Although Avtandil is not the protagonist of the epic, he is one of the 
main heroes who linger in the imagination of a tasteful, intelligent reader 
even after the book is closed. However, it cannot be claimed that Avtandil 
occupies a more important place than Tariel in the reader’s consciousness.

The process of perception is individual. The reader of “The Knight in 
the Panther’s Skin” may be most impressed by Fatman, a highly realistic and 
expressive artistic figure in the epic. However, in the case of such a respect-
able publication, we should not rely on the subjective perception of the or-
dinary reader. According to the tradition established in Georgia, which relies 
primarily on “The Knight in the Panther’s Skin”, when only one and the main 
characters of the poem is singled out, it is unconditionally Tariel.

The encyclopedia article contains several debatable views:
• “Avtandil differs from Tariel by his shrewd and sharp mind. While oth-

ers bravely advance in the open struggle for justice…Avtandil achieves the 
same result, that is, the triumph of a just cause, but using diplomacy and 
cunningness. ”

• “Oral traditions ... allow understanding this flourishing literature, of 
which only one epic about Avtandil remains.”

• “Avtandil embodies the perfect ideal of western Georgia in contrast to 
Tariel, who is the soul of the eastern part of this country.”

In terms of the development and circulation of literary relations, it 
is crucial to correctly position the exceptional works and characters in the 
world literary arena.
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„შუამავლების“ როლი ლიტერატურული ურთიერთობების განვითარებაში

ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა სა და 
გან ვი თა რე ბა ში უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია სო ცი ა ლურ -პო ლი ტი კუ-
რი, კულ ტუ რულ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი, იდე ურ -ეს თე ტი კუ რი და სხვ. 
ფაქ ტო რე ბი. თუმ ცა, ადა მი ა ნუ რი ფაქ ტო რი, პი როვ ნე ბის რო ლი 
და მნიშ ვნე ლო ბა გა ნუ ზომ ლად დი დი ა, რად გან ლი ტე რა ტუ რულ 
ურ თი ერ თო ბებს ქმნი ან ადა მი ა ნე ბი და მა თი შე დე გი თაც თა-
ვად ვე სარ გებ ლო ბენ. იმ ფაქ ტო რებს შო რის, რომ ლე ბიც ხელს 
უწყ ო ბენ ლი ტე რა ტუ რა თა შო რის შე მოქ მე დე ბი თი კონ ტაქ ტე-
ბის დამ ყა რე ბას, გან სა კუთ რე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბათ 
ინ დი ვი დუ ა ლურ და კო ლექ ტი ურ შუ ა მავ ლებს. ინ დი ვი დუ ა ლუ-
რი შუ ა მავ ლე ბი არი ან კონ კრე ტუ ლი პი როვ ნე ბე ბი: მწერ ლე ბი, 
მთარ გმნე ლე ბი, კრი ტი კო სე ბი, კულ ტუ რის მოღ ვა წე ე ბი, მოგ-
ზა უ რე ბი და სხვ.; კო ლექ ტი ურ შუ ა მავ ლე ბად კი გვევ ლი ნე ბი ან 
რო გორც ცალ კე უ ლი ქვეყ ნე ბი (ი ტა ლი ა, შვე ი ცა რი ა, საფ რან გე-
თი და სხვ.) და ქა ლა ქე ბი (ვე ნე ცი ა, რო მი, პა რი ზი, ლი ო ნი და 
სხვ.), ისე აკა დე მი უ რი და წე სე ბუ ლე ბე ბი, კვლე ვი თი ინ სტი ტუ-
ტე ბი, კო ლე ჯე ბი, უნი ვერ სი ტე ტე ბი (ბო ლო ნი ის უნი ვერ სი ტე ტი 
იტა ლი ა ში, პა რი ზის უნი ვერ სი ტე ტი საფ რან გეთ ში, ბერ ლი ნის 
უნი ვერ სი ტე ტი გერ მა ნი ა ში და სხვ.), რომ ლე ბიც, ერ თი მხრივ, 
იკ ვლე ვენ ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბებს, მე ო რე მხრივ, ას-
წავ ლი ან და მათ პო პუ ლა რი ზე ბას ეწე ვი ან1. აქ ვე სა გან გე ბოდ 
უნ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ გან სა კუ თე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბა ენი ჭე ბა 
უცხ ო უ რი სა ლი ტე რა ტუ რო ცხოვ რე ბის ქრო ნი კებს, სხვა დას-
ხვა ეროვ ნე ბის მწე რალ თა ეპის ტო ლა რულ მემ კვიდ რე ო ბას და 
სხვ. ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში ქმე-
დით ფაქ ტორს წარ მო ად გენს მწე რალ თა პი რა დი ურ თი ერ თო-

1 საქართველოში, მაგალითად, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის 
თბი ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, XX საუკუნის 80-იან 
წლებში, პროფ. ო. ბაქანიძის ხელმძღვანელობით, დაარ ს და სპე -
ციალური კათედრა, რომელიც ლიტერატურული ურთიერ თო ბე-
ბისა და მხატვრული თარგმანის პრობლემებს სწავლობდა. უნი-
ვერსიტეტები, აკადემიები და სხვა სამეცნიერო ცენტრები ხელს 
უწყობდნენ სხვადასხვა ქვეყნის ლიტერატურულ-კულტურული ურ-
თიერთობების სწავლასა და სწავლებას.
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ბე ბი, მა თი პი რა დი წე რი ლე ბი, ლი ტე რა ტუ რა ში შე მორ ჩე ნი ლია 
ეპის ტო ლა რუ ლი მი მო წე რის უამ რა ვი მა გა ლი თი, რომ ლე ბიც 
სა ინ ტე რე სოა აღ ნიშ ნუ ლი თვალ საზ რი სით. ცალ კე უნ და აღი-
ნიშ ნოს ცნო ბი ლი წიგ ნის მა ღა ზი ე ბის, ბიბ ლი ო თე კე ბის, სა გა-
მომ ცემ ლო სახ ლე ბის, ლი ტე რა ტუ რუ ლი სა ლო ნე ბის წვლი ლი 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის გან ვი თა რე ბა ში. სრუ ლი ად 
ბუ ნებ რი ვი და ლო გი კუ რი ა, რომ უცხ ო ე როვ ნუ ლი ლი ტე რა ტუ-
რის კვლე ვა სა და პო პუ ლა რი ზე ბა ში ყო ველ თვის აქ ტი უ რა დაა 
ჩარ თუ ლი შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, თა ვი სი 
კონ ცეფ ცი ე ბი თა და გა მოკ ვლე ვე ბით. 

ინ დი ვი დუ ა ლურ და კო ლექ ტი ურ შუ ა მავ ლებს შო რის საკ-
ვლე ვი პრობ ლე მის თვალ საზ რი სით გან სა კუთ რე ბით უნ და 
გა მოვ ყოთ საც ნო ბა რო ლი ტე რა ტუ რის, ენ ციკ ლო პე დი ე ბის, 
ლექ სი კო ნე ბის რო ლი. ზო გა დად, ისი ნი კარ გად წარ მო ა ჩე ნენ 
ამა თუ იმ ქვე ყა ნა ში შექ მნილ სო ცი ო- კულ ტუ რულ, იდე ურ -პო-
ლი ტი კურ თუ მხატ ვრულ -ეს თე ტი კურ ვი თა რე ბა სა და მდგო მა-
რე ო ბას და თვალ სა ჩი ნო მარ კე რე ბი არი ან ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის ტენ დენ ცი ე ბი სა და ვი თა რე ბის წარ მო ჩე ნის 
თვალ საზ რი სი თაც.

სა ნი მუ შოდ მო ვიყ ვანთ სა ინ ტე რე სო ენ ციკ ლო პე დი ურ გა-
მო ცე მას - „ლიტერატურული გმი რე ბის დი დი ენ ციკ ლო პე დი ის“ 
ოთხ ტო მე უ ლი, რო მე ლიც გა მომ ცემ ლო ბა „ტერრამ“ გა მოს ცა 
მოს კოვ ში 2001 წელს. მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რამ უამ რა ვი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ნა წარ მო ე ბი შექ მნა, რომ ლებ მაც გა ნუ ზომ ლად 
დი დი კვა ლი და აჩ ნი ეს კა ცობ რი ო ბის კულ ტუ რულ ცხოვ რე ბას, 
ადა მი ან თა სულს, ეს თე ტი კუ რი გე მოვ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. 
ამ ნა წარ მო ე ბე ბის მრა ვა ლი პერ სო ნა ჟი მკითხ ველს არა სო დეს 
ავიწყ დე ბა და მას თან ერ თად აგ რძე ლებს ცხოვ რე ბას მის მეხ-
სი ე რე ბა სა და აზ როვ ნე ბა ში. მე ტიც, ხში რად ეს პერ სო ნა ჟე ბი 
არა მხო ლოდ მკითხ ვე ლის ცნო ბი ე რე ბა ში გა ნაგ რძო ბენ ცხოვ-
რე ბას, არა მედ ერ თი ნა წარ მო ე ბი დან მე ო რე შიც გა და დი ან 
და იქ სრუ ლი ად ახალ ლი ტე რა ტუ რულ -ეს თე ტი კურ გა რე მო ში 
იძე ნენ ახალ სულს და უკ ვე ამ ახა ლი ფორ მი თა და ში ნა არ სით 
ახ დე ნენ მკითხ ველ ზე ზე მოქ მე დე ბას. ტრა დი ცი უ ლი სი უ ჟე ტე-
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ბი და სა ხე ე ბი მოგ ზა უ რო ბენ არა მარ ტო დრო სა და კულ ტუ-
რულ სივ რცე ებ ში, არა მედ ხე ლოვ ნე ბის ერ თი დარ გი დან მე ო-
რე შიც. ზო გი მათ გა ნი ლი ტე რა ტუ რი დან გა და დის ფერ წე რა ში, 
მუ სი კა ში, თე ატ რში, კი ნო ხე ლოვ ნე ბა ში, ბა ლეტ ში, იქაც იძენს 
ახალ სი ცოცხ ლეს და აგ რძე ლებს ახალ მხატ ვრულ -ეს თე ტი კურ 
ცხოვ რე ბას.

ასე თი სა ხე ე ბი თუ პერ სო ნა ჟე ბი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო-
ბა ში გან სხვა ვე ბუ ლი ტერ მი ნე ბით მო იხ სე ნი ე ბა: „მარადიული 
ტიპები“, „საუკუნოვანი სახეები“ და სხვ. ეს ტერ მი ნე ბი გვხვდე-
ბა რო გორც ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში, ისე ხე ლოვ ნე ბის 
სხვა დარ გებ ში. დღეს უფ რო ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა ტერ მი ნი - 
ტრა დი ცი უ ლი სი უ ჟე ტე ბი და სა ხე ე ბი. ისი ნი გა და დი ან რა ერ თი 
ნა წარ მო ე ბი დან მე ო რე ში, ქმნი ან ლი ტე რა ტუ რუ ლი დის კურ სის 
მთელ ინ ვა რი ან ტულ არ სე ნალს. 

შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა იკ ვლევს ლი ტე-
რა ტუ რა სა და კულ ტუ რა ში მა რა დი უ ლი სა ხე ე ბის ფუნ ქცი ო ნი-
რე ბის ის ტო რი ა სა და თა ვი სე ბუ რე ბებს; ტრა დი ცი უ ლი სი უ ჟე-
ტე ბი სა და სა ხე ე ბის, რო გორც არ ქე ტი პუ ლი ფე ნო მე ნის, არსს, 
წარ მო შო ბას; სე მან ტი კა სა და კულ ტუ რულ ფუნ ქცი ას; მა თი 
გავ რცე ლე ბის კულ ტუ რულ -გე ოგ რა ფი ულ არე ალს; კულ ტუ რუ-
ლი საზღ ვრე ბის გა და ლახ ვის თა ვი სე ბუ რე ბებს; მი მარ თე ბებს 
სხვა დას ხვა ეროვ ნულ ლი ტე რა ტუ რას თან, ეპო ქას თან, მიმ დი-
ნა რე ო ბას თან. ამ სა კითხ ე ბის კვლე ვით და ინ ტე რე სე ბუ ლი იყო 
შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ათ წლე უ ლე ბის წინ 
და ეს პრობ ლე მე ბი დღე საც მე ტად აქ ტუ ა ლუ რი და მიმ ზიდ ვე-
ლია კომ პა რა ტი ვის ტუ ლი კვლევებისათვის“ (გაფრინდაშვილი, 
2012:65).

ზემოაღნიშნული „ლიტერატურული გმირების დიდი ენ-
ციკლოპედიის“ ოთხტომეულის გამომცემლები თავიანთ წი-
ნასიტყვაობაში აღნიშნავენ, რომ „ლიტერატურაში შექ მნი ლი 
პერ სო ნა ჟე ბის უსაზღ ვროდ დი დი სიმ რავ ლი დან მხო ლოდ ერ-
თე უ ლებს აქვთ ნამ დვი ლად „ცოცხალი“ ნიშ ნე ბი. ვიდ რე მათ 
სი ას გან ვსაზღ ვრავთ, აუ ცი ლე ბე ლი ა, არ სე ბი თად გან ვი ხი ლოთ 
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გმი რე ბი, რომ ლე ბიც თა ვი ან თი სა კუ თა რი ცხოვ რე ბი თაც ცხოვ-
რო ბენ და მა ში ნაც ჩვენ თან რჩე ბი ან, რო ცა წიგნს დავ ხუ რავთ ან 
თე ატრს დავ ტო ვებთ. ხდე ბა ხოლ მე, რომ მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი 
გულ გრილს გვტო ვებს, ხო ლო „მეორე ცხოვრების პრივილეგია“ 
ებო ძე ბათ მე ო რე ხა რის ხო ვან პერ სო ნა ჟებს და ეს იმ წე სე ბი თაა 
გან საზღ ვრუ ლი, რომ ლე ბიც ჩვენ თვის ყო ველ თვის არ არის გა-
სა გე ბი. ეს გა რე მო ე ბა ხში რად გა ნა პი რო ბებს ენ ციკ ლო პე დი ის 
შემ დგე ნელ თა არჩევანს“ (ლიტერატურული... 2001:3).

ყვე ლა კულ ტუ რულ სამ ყა როს თა ვი სი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
პერ სო ნა ჟე ბი ჰყავს, რომ ლე ბიც გარ კვე ულ ის ტო რი ულ ეპო ქა-
ში წარ მო იქ მნე ბა, მა თი ერ თი ნა წი ლი იმა ვე ეპო ქა ში რჩე ბა 
და სხვა ეპო ქის მკითხ ვე ლის და ინ ტე რე სე ბას ვერ ახერ ხებს, 
შე იძ ლე ბა მხო ლოდ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ე ბი და ლი ტე რა-
ტუ რის ის ტო რი ის სპე ცი ა ლის ტე ბი და ა ინ ტე რე სოს, ნა წი ლი ამ 
ნა წარ მო ე ბე ბი სა და პერ სო ნა ჟე ბი სა სხვა ეპო ქე ბის მკითხ ველ-
საც აინ ტე რე სებს, შე და რე ბით მცი რე ნა წი ლი კი ეპო ქა ლუ რი 
ნა წარ მო ე ბე ბი ა, რომ ლე ბიც არა მარ ტო სხვა ეპო ქე ბის, არა-
მედ ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გე ბის წარ მო მად გენ ლებ საც ხიბ-
ლავთ და იზი დავთ და მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რის ორ გა ნუ ლი 
ნა წი ლი ხდე ბა. ამ ნა წარ მო ე ბებს ეძ ლე ვათ „მეორე ცხოვრების 
პრივილეგია“, იწყ ე ბენ ახალ ცხოვ რე ბას, მომ დევ ნო ეპო ქებ ში 
გა ნიც დი ან მრა ვალ ჯე რად ტრან სფორ მი რე ბას, რაც, რო გორც 
წე სი, გან პი რო ბე ბუ ლია ახა ლი ეპო ქის ის ტო რი ულ -სო ცი ა ლუ-
რი, კულ ტუ რულ -ეს თე ტი კუ რი, იდე ურ -ფი ლო სო ფი უ რი და სხვა 
სა ხის თა ვი სე ბუ რე ბე ბით. 

მა რა დი ულ სა ხე ებ სა და პერ სო ნა ჟებს ახა სი ა თებთ: მა-
ღალ მხატ ვრუ ლო ბა, მა ღა ლი სუ ლი ე რე ბა, ეპო ქა თა და ეროვ ნულ 
კულ ტუ რა თა საზღ ვრე ბის გა და ლახ ვის უნა რი, ში ნა არ სობ რი ვი 
ტე ვა დო ბა, აზ რის, მნიშ ვნე ლო ბის უშ რე ტო ბა, მა რა დი უ ლი აქ-
ტუ ა ლო ბა, უნა რი, შე უ ერ თდნენ სა ხე ე ბის სხვა სის ტე მებს, წარ-
მოჩ ნდნენ სხვა სი უ ჟე ტებ ში (პო ლი ვა ლენ ტუ რო ბა), შეც ვლილ 
ვი თა რე ბა ში ჩარ თვი სას თა ვი ან თი იდენ ტუ რო ბის შე ნარ ჩუ ნე-
ბის უნა რი, ხე ლოვ ნე ბის სხვა დარ გე ბის ენა ზე ად ვი ლად გა და-
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ტა ნის შე საძ ლებ ლო ბა, გავ რცე ლე ბის ფარ თო არე ა ლი, სა კუ-
თა რი ინ ტერ პრე ტა ცი უ ლი ტრა დი ცი ის არ სე ბო ბა, ხან გრძლი ვი 
დრო ის გან მავ ლო ბა ში ფუნ ქცი ო ნი რე ბის უნა რი, მარ კი რე ბუ-
ლო ბა და სხვ.

ქარ თვე ლი პერ სო ნა ჟი, რო მე ლიც მთელ მსოფ ლი ო შია 
ცნო ბი ლი, მე ფე აი ე ტის ასუ ლი მე დე ა ა. მე ტიც, მე დეა მსოფ ლი-
ო ში ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ქა ლი პერ სო ნა ჟი ა. მი სი სა ხე 
შთამ ბეჭ და ვად წარ მო ა ჩი ნა რო გორც ან ტი კურ მა, ისე ფრან გულ-
მა, გერ მა ნულ მა და სხვ. ლი ტე რა ტუ რებ მა. ქარ თუ ლი ლი ტე რა-
ტუ რის ნი მუ შე ბი დან კი გან სა კუთ რე ბით უნ და გა მოვ ყოთ ოთარ 
ჭი ლა ძის ცნო ბი ლი რო მა ნი „გზაზე ერთი კაცი მიდიოდა“, ხო-
ლო, რაც შე ე ხე ბა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ყვე ლა ზე ცნო ბილ 
პერ სო ნაჟს, ლო გი კუ რი ა, იგი ყვე ლა ზე უფ რო პო პუ ლა რულ და 
ცნო ბილ ქარ თულ ნა წარ მო ებ ში ვე ძე ბოთ. ქარ თვე ლე ბი სათ-
ვის, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რულ -კულ ტუ რუ ლი სამ ყა რო სათ ვის 
ასე თი ნა წარ მო ე ბი უდა ვოდ „ვეფხისტყაოსანია“, რო მე ლიც სა-
მარ თლი ა ნა დაა მიჩ ნე უ ლი „ეროვნული იდეალის სრულქმნილ 
განსახიერებად“ და „ერთმნიშვნელოვან გზაჯ ვა რე დი ნად კა-
ცობ რი ო ბის ეს თე ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის მრა ვალ სა უ კუ ნო ვან 
გზაზე“ (ა სა თი ა ნი (ე ლექ ტრო ნუ ლი რე სურ სი). ქარ თუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი პერ სო ნა ჟი ამ პო ე მის მთა ვა რი 
მოქ მე დი გმი რი ტა რი ე ლი ა, რო მე ლიც გა ნა სა ხი ე რებს ხორ-
ცშეს ხმულ სიყ ვა რულს. 

„ლიტერატურული გმირების დიდ ენციკლოპედიას“ რომ 
და ვუბ რუნ დეთ, ამ გა მო ცე მა ში ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა ერ თა-
დერ თი პერ სო ნა ჟით, ავ თან დი ლი თა ა, წარ მოდ გე ნი ლი, რაც ერ-
თგვა რად მო უ ლოდ ნე ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბაა საქ მე ში ჩა ხე დუ ლი 
მკითხ ვე ლი სათ ვის. ენ ციკ ლო პე დი ის გა მომ ცემ ლე ბი სა გან გე-
ბოდ აღ ნიშ ნავ დნენ, რომ მა თი მი ზა ნი მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბის 
წარ მო ჩე ნა არ არის. მათ სურთ წარ მო ა ჩი ნონ ის გმი რე ბი, თუნ-
დაც მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი, რომ ლე ბიც წიგ ნის წა კითხ ვის შემ დეგ 
სა მუ და მოდ რჩე ბი ან მკითხ ველ თან და აგ რძე ლე ბენ ცხოვ რე-
ბას მის წარ მო სახ ვა ში.



16

ნანა გაფრინდაშვილი

ამ ლო გი კით თუ შევ ხე დავთ, ავ თან დი ლი, რა საკ ვირ ვე-
ლი ა, პო ე მის მთა ვა რი არა, მაგ რამ ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მოქ-
მე  დი გმი რი ა, რო მე ლიც გე მოვ ნე ბი ან და ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ 
მკითხ ველს გულ გრილს ვერ და ტო ვებს, თავს და ა მახ სოვ რებს 
და წიგ ნის და ხურ ვის შემ დე გაც დარ ჩე ბა მის წარ მო სახ ვა ში. 
თუმ ცა, ვერ ვიტყ ვით, რომ მკითხ ვე ლის გულ სა და ცნო ბი ე რე-
ბა ში ის ტა რი ელ ზე უფ რო მნიშ ვნე ლო ვან ად გილს და ი კა ვებს. 
ენ ციკ ლო პე დი ის შემ დგენ ლებს ავ თან დილ ზე თა ვი ან თი არ-
ჩე ვა ნი, ჩე მი აზ რით, უნ და შე ე ჩე რე ბი ნათ იმ შემ თხვე ვა ში, თუ 
„ვეფხისტყაოსნის“ ორ პერ სო ნაჟს და უთ მობ დნენ ად გილ სა და 
ყუ რადღ ე ბას. ამ შემ თხვე ვა ში გა მო ცე მა ში ავ თან დი ლი ტა რი ე-
ლის შემ დეგ უნ და მოხ ვედ რი ლი ყო.

ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ აღქმა ინდივიდუალურია, რო-
მელიმე რეციფიენტზე „ვეფხისტყაოსნის“ გმირ თა გან შე იძ ლე-
ბა ყვე ლა ზე უფ რო დი დი შთა ბეჭ დი ლე ბა ფატ მან მა მო ახ დი ნოს, 
ამ უაღ რე სად რე ა ლის ტურ მა და ექ სპრე სი ულ მა მხატ ვრულ მა 
სა ხემ; ვინ მე შე იძ ლე ბა ფარ სა და ნის სა ხით აღ ფრთო ვან დეს 
და მთე ლი ცხოვ რე ბა გაჰ ყვეს ეს აღ ფრთო ვა ნე ბა, მაგ რამ ასე-
თი სო ლი დუ რი გა მო ცე მის შემ თხვე ვა ში რი გი თი მკითხ ვე ლის 
სუ ბი ექ ტურ, ინ დი ვი დუ ა ლურ აღ ქმას ხომ ვერ და ვეყ რდნო ბით, 
რო მე ლიც გან პი რო ბე ბუ ლი იქ მე ბა მრა ვა ლი ემო ცი ურ -სუ ბი-
ექ ტუ რი ფაქ ტო რით. ასეთ გა მო ცე მებ ში, რო გორც წე სი, სა ყო-
ველ თა ოდ მი ღე ბუ ლი და გა ზი ა რე ბუ ლი პო ზი ცია უნ და იყოს 
წარ მო ჩე ნი ლი. ქარ თულ ცნო ბი ე რე ბა ში, ქარ თველ თა ის ტო-
რი ულ მეხ სი ე რე ბა ში, ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში 
დამ კვიდ რე ბუ ლი ტრა დი ცი ის მი ხედ ვით კი (რაც, უპირ ვე ლე-
სად, თა ვად პო ე მას ეყ რდნო ბა), თუ „ვეფხისტყაოსნის“ ერ თი და 
მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი სა ხელ დე ბა, ეს უპი რო ბოდ ტა რი ე ლი ა, თუ 
ორი - ტა რი ე ლი და ავ თან დი ლი, ხო ლო თუ სა მი რა ინ დი - ტა-
რი ე ლი, ავ თან დი ლი და ფრი დო ნი, რად გან, რო გორც რუს თა ვე-
ლი ამ ბობს, „მათ სამთა გმირთა მნათობთა სჭირს ერთმანეთის 
მონება“ (რუსთაველი, 1992:12).

ვნა ხოთ, რა ინ ფორ მა ცი ას აწ ვდის საენციკლოპედიო სტა-
ტია მკითხველს. გამოცემა მიუთითებს, რომ „ავთანდილი პო ე-
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მის ერ თ-ერ თი მთა ვა რი მოქ მე დი გმი რია. პო ე მა ში შე ქე ბუ ლია 
სუ ვე რე ნი სა და მე გობ რი სად მი ერ თგუ ლე ბა, უსაზღ ვრო ერ თგუ-
ლე ბა საყ ვა რე ლი ქა ლი სად მი. მა მა ცი რა ინ დი ავ თან დი ლი 
ტა რი ე ლი სა გან გან სხვავ დე ბა გამ ჭრი ა ხი, მახ ვი ლი გო ნე ბით. 
სა ნამ სხვე ბი მა მა ცად მი ი წე ვენ სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის ღია 
ბრძო ლა ში... ავ თან დი ლი იმა ვე შე დე გამ დე მი დის, ანუ სა მარ-
თლი ა ნი საქ მის ტრი უმ ფამ დე, იყე ნებს რა დიპ ლო მა ტი ა სა და 
ეშ მა კო ბას, თუმ ცა უნა მუ სო ბას /სიმ დაბ ლეს არ იკად რებს... ავ-
ლენს მო ხე ტი ა ლე/ მოგ ზა უ რი რა ინ დის სულს, რო მე ლიც თა ვი სი 
ქალ ბა ტო ნის სიყ ვა რუ ლის გა მო ჩა დის ბრწყინ ვა ლე სამ ხედ რო 
გმი რო ბებს. ავ თან დი ლი გან სა კუთ რე ბით პო პუ ლა რუ ლი იყო 
შუა სა უ კუ ნე ებ ში. მი სი სა ხე აგო ნებ დათ იმ რა ინ დებს, რომ ლე-
ბიც გა მო ხა ტავ დნენ წი ნაპ რე ბის დრო ის რა ინ დო ბის იდე ალს, 
ახ ლა კი და კარ გუ ლია ეს სი მა მა ცე. სა ქარ თვე ლომ, რო მე ლიც 
აგო ნი ა ში იყო თურ ქე ბ სა და სპარ სე ლებ თან გა ნუწყ ვე ტე ლი 
ომე ბის გა მო, ავ თან დი ლი სად მი მიძღ ვნილ სიმ ღე რებ ში შე ი-
ძი ნა რწმე ნა და იმე დი, რაც აუ ცი ლე ბე ლი იყო ეროვ ნუ ლი სუ-
ლის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად. მაგ რამ აზი ა ტე ბის მი ერ მი ყე ნე ბუ ლი 
ზი ა ნის გა მო და ი კარ გა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ძი რი თა დი 
ნა წი ლი, მათ შო რის ის ნა წარ მო ე ბე ბი, რომ ლე ბიც მი ე მარ თე-
ბო და „ვეფხისტყაოსანს“. ზე პირ მა ტრა დი ცი ებ მა და სა ხალ ხო 
სიმ ღე რებ მა მოგ ვცა სა შუ ა ლე ბა გაგ ვე გო ამ აყ ვა ვე ბუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რის შე სა ხებ, რომ ლის გა ნაც დარ ჩა მხო ლოდ ერ თა დერ-
თი პო ე მა ავ თან დილ ზე, რო მელ მაც ჩვე ნამ დე XVIII სა უ კუ ნის 
რე დაქ ცი ით მო აღ წი ა. ავ თან დი ლი გა ნა სა ხი ე რებს და სავ ლეთ 
სა ქარ თვე ლოს სრულ ყო ფილ იდე ალს ტა რი ე ლი სა გან გან სხვა-
ვე ბით, რო მე ლიც ამ ქვეყ ნის აღ მო სავ ლე თი ნა წი ლის სულს 
წარმოადგენს“ (ლიტერატურული... 2001:21).

ამ სტატიაში, ჩვენი აზრით, რამდენიმე საკამათო მოსაზ-
რებაა გამოთქმული:

1. „მამაცი რა ინ დი ავ თან დი ლი ტა რი ე ლი სა გან გან სხვავ-
დე ბა გამ ჭრი ა ხი, მახ ვი ლი გო ნე ბით. სა ნამ სხვე ბი მა მა ცად მი-
ი წე ვენ სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის ღია ბრძო ლა ში... ავ თან დი ლი 
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იმა ვე შე დე გამ დე მი დის, ანუ სა მარ თლი ა ნი საქ მის ტრი უმ ფამ-
დე, იყე ნებს რა დიპ ლო მა ტი ა სა და ეშმაკობას“.

ვფიქ რობთ, არ არის კო რექ ტუ ლი ამ ორი პერ სო ნა ჟის და-
პი რის პი რე ბა მახ ვი ლი გო ნე ბი სა და გამ ჭრი ა ხო ბის თვალ-
საზ  რი სით. ტა რი ელ მა ეს თვი სე ბა პო ე მის მრა ვალ ეპი ზოდ ში 
და ა დას ტუ რა, ვფიქ რობთ, იდე ა ლუ რი რა ინ დი სათ ვის ისე თი 
თვი სე ბის მი კუთ ვნე ბა, რო გო რიც ეშ მა კო ბა ა, არ უნ და იყოს კო-
რექ ტუ ლი, ავ თან დი ლი მო ხერ ხე ბუ ლია და არა ეშ მა კი. ხო ლო, 
რაც შე ე ხე ბა მო საზ რე ბას, რომ „სანამ სხვე ბი მა მა ცად მი ი წე-
ვენ სა მარ თლი ა ნო ბი სათ ვის ღია ბრძო ლა ში... ავ თან დი ლი იმა-
ვე შე დე გამ დე მი დის, ანუ სა მარ თლი ა ნი საქ მის ტრი უმ ფამ დე, 
იყე ნებს რა დიპ ლო მა ტი ა სა და ეშ მაკობას“, მი სი გა ბა თი ლე ბა 
ად ვი ლად შე იძ ლე ბა, თუ გა ვიხ სე ნებთ სამ თა თათ ბირ სა და ქა-
ჯე თის ცი ხის აღე ბის ეპი ზოდს, რო მელ შიც სწო რედ ტა რი ე ლის 
მი ერ შე მუ შა ვე ბულ მა გო ნივ რულ მა და გა ბე დულ მა გეგ მამ მი-
იყ ვა ნა რა ინ დე ბი სა ბო ლოო გა მარ ჯვე ბამ დე, „ტრიუმფამდე“.

2. „ზეპირმა ტრა დი ცი ებ მა და სა ხალ ხო სიმ ღე რებ მა მოგ-
ვცა სა შუ ა ლე ბა გაგ ვე გო ამ აყ ვა ვე ბუ ლი ლი ტე რა ტუ რის შე სა ხებ, 
რომ ლის გა ნაც დარ ჩა მხო ლოდ ერ თა დერ თი პო ე მა ავ თან დილ-
ზე, რო მელ მაც ჩვე ნამ დე XVIII სა უ კუ ნის რე დაქ ცი ით მოაღწია“.

სამეცნიერო ლიტერატურაში გამოთქმულია მოსაზრება, 
„ვეფხისტყაოსანში“ ავ თან დი ლი მარ თლაც გა მო დის ტა რი-
ე ლის მე ო რე მე. მათ სა ერ თო მი ზა ნი ამოძ რა ვებთ: გა ა თა ვი-
სუფ ლონ ნეს ტან -და რე ჯა ნი. მაგ რამ ავ თან დი ლი, ასე ვთქვათ, 
ტა რი ე ლის გა უმ ჯო ბე სე ბუ ლი ვა რი ან ტი ა. რო დე საც ტა რი ე ლი 
დეპ რე სი ი სა გან და უძ ლუ რე ბუ ლია და ვერ აგ რძე ლებს სატ რფოს 
ძებ ნას, ავ თან დი ლი გა ნაგ რძობს მას, და ხდე ბა „სხვატარიელი“, 
რეალურად უკეთესი ტარიელიც“ (ბე ი ნე ნი. (ე ლექ ტრო ნუ ლი რე-
სურ სი, 2) თუმ ცა, ქარ თუ ლი ცნო ბი ე რე ბი სათ ვის, ქარ თუ ლი ლი-
ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბი სათ ვის „ვეფხისტყაოსანი“ არის პო ე მა 
ტა რი ელ ზე, ან ტა რი ელ სა და ავ თან დილ ზე, ან სა მი ვე რა ინ დზე.

1. რაც შეეხება მოსაზრებას, რომ „ავთანდილი გა ნა სა ხი-
ე რებს და სავ ლეთ სა ქარ თვე ლოს სრულ ყო ფილ იდე ალს ტა-
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რი ე  ლი სა გან გან სხვა ვე ბით, რო მე ლიც ამ ქვეყ ნის აღ მო სავ-
ლე თი ნა წი ლის სულს წარმოადგენს“, იგი თა ვის დრო ზე აკა კი 
წე რე თელ მა გამოთქვა. აკაკის აზრით, „ვეფხისტყაოსანში“ წარ   -
მოჩენილი ქვეყ ნები სა ქარ თველოს სხვა დას ხვა კუ თხე ა, რომ-
ლებ საც სა ხე ლები აქვთ გა დარ ქმეული. შე სა ბამ ისად, პოემის 
პერ სონა ჟ ებიც და ხალხიც ქარ თველ ია. ტარ იელი წარ მოშობით 
ამერ იდან, ანუ აღმ ოსავ ლეთ სა ქარ თველ ოდა ნა ა, ავ თანდილი 
იმერ იდან, ანუ და სავ ლეთ სა ქარ თველ ოდან, ხოლო ფრიდონი 
შავი ზღვისპირელი ქართველია (წერეთელი, 1898:11-31).

აკ ა კი ამ პოზიციის გამო მკ აც რად გა ა კრ იტიკ ეს მისმა თა-
ნა მედ როვე ებ მა, მათ შორის ილია ჭავ ჭა ვა ძემ. მისი თქმით, აკ-
ა კიმ „ვიწრო ფარგლებში მოამწყვდია“ დიდებული ქართული 
პოემის მნიშვნელ ობა, ილიას აზრით, რუსთა ველის პერ სონა-
ჟ ები „ზოგადი ადამიანების ტიპები“ არიან და არა რომელიმე 
„ქართლელი, კახელი, პეტრე, ივანე“ (ჭავჭავაძე, 1927:183-198). 
აკ ა კის ეს მოსაზ რე ბა არც თა ნა მედ როვე სა მეც ნიერო საზ ოგად-
ოების მიერ არის გაზ ია რებული.

ამ რიგად, ლიტე რატურული ურთიერ თობების გან ვითა რებ-
ისა და ტირა ჟი რების თვალ საზრისით მე ტად მნიშვნელ ოვან-
ია, როგორ და რამ დე ნად სწორი მხატ ვრულ-ეს თეტ იკური და 
ისტორიულ-ლიტე რატურული პოზიციებ იდან ახ დე ნენ ე.წ. კო-
ლექტიური შუა მავ ლები მა რადიული მხატვრული სა ხე ების, იმ 
გამ ორჩეული ნა წარ მოე ბებ ისა და პერ სონა ჟ ების პოზიციონირე-
ბას მსოფლიო სალ იტე რატურო ას პა რეზ ზე, რომლებიც ყვე-
ლა კულტურულ სამ ყაროს ჰყავს და რომლითაც თავ იანთი 
წვლილი შე აქვთ მსოფლიო ლიტე რატ ურაში. ქართული ლიტე-
რატ ურისათვის ასეთი ნა წარ მოები „ვეფხისტყაოსანია“ და მისი 
სწორი ინტერ პრე ტაც ია და წარ მოჩე ნა თა ნა მედ როვეობის აქ-
ტუალური პრობლე მა ა.
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The paper investigates a esthetic peculiarities of the Russian writer 
Ivan Bunin’s literary miniatures. The artistic distinctiveness of Bunin’s min-
iatureslies in their conceptualorientation, composition, artistic expressive-
ness, and the choice of the means of expression. 

Considering miniature as a literary genre, one may observeits cer-
tain characteristics: small size and compactness of the piece, its thematic 
completeness, compositionaltightness; bipartite composition with vigorous 
ending; enhanced meaningfulnessof poetic utterance; symbolic nature of 
tangible details. 

Based on distinctive characteristics of Bunin’s literary miniatures, the 
paper proposes their typology, assorting them into lyrical-philosophical, 
religious-philosophical and social-moral categories/groups. However, this 
type of typology can only be considered as rather tentative, since a number 
of miniatures can be attributed to several groups at once. 

The paper discusses several groups of Bunin’s miniatures and deter-
mines their conceptual content and topicality. 

Setting apart the social-moral category allows focusing on describ-
ingthe people, and the Russian national character. In this type of texts, the 
author focuses on the disharmony of social relations, observing the bitter 
fate of the poor, desperate protagonists. This group comprises such minia-
tures as:The Date, Capital, Youth, First Class, Maria, Tears, The Cannibal Girl, 
Noon, Until Victory, The Mask, and The PreviousDay. 

A wide range of Bunin’s miniaturesbelong to the lyrical-philosophical 
category (The Sky above the Wall, The Calf’s Head, The Landau, The Grandfa-
ther, Bast Shoes, The Doomed House, Tears, The Gorge, First Love, The Ants’ 
Path, The Birthday, Music, Penguins, etc.). The main topic for this type of 
miniatures is that of life and death, of contrariety between the light and 
dark sides of the Russian national character. Here the great attention is paid 
to the theme of nature, which is lyrically expressed through bright epithets, 
metaphors, and details. In the texts of this group, lyricism is also achieved 
through the presentation of mysteries, solid motifs, mystical visions, and 
dreams. A small group of miniatures (The Blind, The Virgin’sDream, The Bast 
Shoes, The Fathers, Roosters, The Eagle, Flies) belong to the religious-phil-
osophical category; the range of the covered topics directly corresponds to 
the essence of the human being, his or herrelationship with God, death, and 
the kingdom of nature. The unique innovation of the writer within the frame-
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work of such a small form and the specifics of the genre is the revealing of 
the characters of protagonists through presenting their elaborate portraits, 
the outlines of the material environment and landscapes. So, for example, 
the portraits of characters are created by presenting exotic details, and con-
trasts. By applying this approach in a minimalist way, the author creates 
certain unity of the exterior and interior of hischaracters. He thus highlights 
their national identity, their essence. 

The material world is presented in the author’s miniatures as multifac-
eted, and its description conveys the reality of the respectivebackground but 
alsothe possibility of its symbolic generalisation. 

The special place in Bunin’s miniatures is allocated to the topic of 
nature, stressing theperpetual connection between nature and the human 
being. In order to reflect the perfect images of nature, and landscapes, the 
writer uses different strokes, rendering sound, colour, touch or smell. We 
have observed that in Bunin’s miniatures, depending on seasonality, depic-
tions of the winter or summer landscapes serve as the generalised image of 
mothernature. The transitional states of nature (spring, autumn) are virtu-
ally absent, as the landscape is associated with the image of eternity, while 
the material, tangible world merges with the internal human world and that 
of nature. 

The dominant images of nature comprise the blue sky, the contrasts 
of light and the dark, of heaven and earth, the motif of silence, and the 
bright-coloured characteristics of the natural world. Frequently depicted red 
and black colours are symbolic. 

While creating artistic images, Bunin uses a few of stylistic techniques, 
such as: montage, descriptive phrasal names, folk sayings and dialogues. 

The Bunin’s text can be understood and explained through the reader’s 
own life and aesthetic experience. Enhanced and active engagement of the 
reader is important for the writer. 

In general, Ivan Bunin’s miniatures provide an acute feel of artistic har-
mony; most of them are characterised by thorough and meticulous designof 
every single artistic detail and word, along with ultimate originality and 
tightness of the plot.



ნატალია გვენცაძე

24

მინიატურის ჟანრული ნიშნები დამახასიათებელია ივანე 
ბუნინის ციკლისთვის „მოკლე მოთხრობები“, რომელიც მან 
შექ მნა მე-20 სა უკუნის 30-იანი წლების და საწყისში, ამ ნა-
წარ მოე ბებ იდან ყვე ლა ზე დიდის მოცულობა სულ რამ დენ იმე 
გვერ დია, ყვე ლა ზე პა ტა რების - რამ დენ იმე ხაზი, მაგ რამ ყვე ლა 
მათ განში იგრძნობა მწერლის მა ღ ალი ოსტატ ობა.

ივა ნე ბუნინის მიერ პარიზში და წერილი მინიატ ურები 
რუსეთ თან ათ წლიანი გან შორების შემ დეგ იბეჭ დებ ოდა ჟუ-
რნა ლებში სა თაუ რებით: „შორეული“, „სიტყვები“, „ზმანებები“, 
„გარეთ“ (Вне) და ისინი შევიდნენ ნაკრებში „ღვთის ხე“ (Божье 
Древо) (ბუნინი, 1931). 

უდავ ოა, რომ ივა ნე ბუნინი ხელ მძღ ვა ნელ ობდა თა ნა მედ-
როვეობის მსგავსი შემ ოქმე დებითი პრინციპებით. ისინი გამ-
ომდინა რეო ბდნენ მუდმივი მისწრა ფებ იდან მოკ ლე ფორმისკ-
ენ: „მე თითქოს რაღაც დაავადება მჭირს - ყველაფერი მინდა 
შევკვეცო“ - ამბობდა ის.

„ის, რაც ბუნინის ნამ უშევ რებში კრ იტიკო სებს მიაჩ ნდათ 
ტექსტის სიჭარ ბედ, უსარ გებლო დე ტა ლე ბად - ყვე ლა ზე მთა-
ვარი აღმ ოჩნდა. „დეტალი იქცა მოთხრობად, ხოლო თვითონ 
ტექსტი გაქ რა, როგორც ზედ მეტი რამ. მაგ რამ ეს არ არის 
უბრალოდ სწრაფ ვა ლა კო ნიურობისა კ ენ თვით მისთვის, არა-
მედ ბუნინის პროზის ძველი კო ნცეფციის შე დეგია, რომელიც 
მან ახ ლა გან სა კუ თრებ ულად ნათ ლად გამ ოხა ტა ერ თ-ერთ 
თვის მინიატ ურაში „წიგნი“ 1924 წელს: „რად გვინდა გმირები: 
რად გვინდა რომანი, მოთხრობა კვანძით ან კვანძის გახსნით? 
(ბუნინი, 1933:10).

მინიატურის ჟანრის ათ ვისების ინტე რესი მწე რალს გაუ-
ჩნდა 1900-1910 წლებში. ივა ნე ბუნინის 20-30 წლების მინიატ-
ურების ანალიზის საფ უძველ ზე განვიხილოთ მათი იდეური და 
მხატვრული თავ ისებ ურე ბები.

ივა ნე ბუნინის მინიატ ურების მხატვრულ თავ ისებ ურე ბას 
არ მიუპყრია მისი შემ ოქმე დების მკვ ლევ რების სერიოზული 
ყურა დღ ე ბა. ივა ნე ბუნინის 20-30 წლების მინიატ ურებში „პოე-
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ზია და პროზა ერწყმის ერ თმა ნეთს გა რკ ვეულ, სრულიად ახალ 
სინთეზურ ჟანრში“. ეს ნა წარ მოე ბები თა ნა მედ როვე ების მი-
ერ შე ფას და, როგორც ფილოსოფიური, მე ტაფ იზიკური, ერ თ-
დროულად მოვლენის გა რეგნული სახ ისა და მისი ანალიზის 
მა ტა რე ბელი. ი. ბუნინის მინიატ ურებში გაგ რძე ლე ბა ჰპოვეს 
მწერლის მიერ უკ ვე ად რე გა ჟ ღ ე რებ ულმა თე მებ მა. მთა ვარი 
მათ შორის იყო „სიცოცხლისა და სიკვდილის საიდუმლოება“.            
ვ. ა. აფა ნას იევი გამოყოფს იმ მინიატ ურების ჯგუფს, რომლებიც 
ასა ხა ვენ 1917 წლის რევოლუციის წინა და და საწყისში არ სებულ 
სიტუაც იას („წინადღე“, „გამარჯვებამდე“, „წერილი“ და სხვები). 
ის მათ „თითქმის ყვე ლა ზე საი ნტე რესოდ და მხატ ვრულად 
მიიჩნევს სოციალური თვალ საზრისით“. 

ივა ნე ბუნინის პროზის მცირე ჟანრის ხას იათის შე სა ხებ 
არ სებული სხვა დას ხვა შე ხედ ულე ბა გვაძ ლე ვენ მიზეზს ვივა-
რაუდოთ მისი მინიატ ურების სხვა დას ხვა ტიპის არ სებ ობა. 
მინიატ ურების ტიპოლოგიის შექმნის საფ უძვლად ავ იღოთ 
შემ დეგი კა ტეგ ორიები: 1. მათი თე მატ იკის თავ ისებ ურე ბა; 2. 
ავტორის უნიკ ალური პოზიციები; 3. მთა ვარი სა ხე ებ ისა და 
მოტივების შემ უშა ვე ბა.

განვიხილოთ თემისა და მოტივის გაგება.
თე მა - მხატვრული ასახვის ობიექტი, ის ცხოვრებ ისეული 

ხას ია თები და სიტუაც იები, რომლებიც არ სებული რე ალ ობი-
დან გად მოდიან მხატვრულ ნა წარ მოებში და ქმნიან მისი შინა-
არსის ობიექტურ მხა რეს.

მოტივი (ლიტე რატ ურაში) მკვ ლევ რების მიერ გან იხილე-
ბა, როგორც 1. სიუჟ ეტის მინიმალური თხრობითი ერ თეული; 2. 
ტექსტის სე მან ტიკუ რად და ძაბული ადგილი, რომელიც ავ ლენს 
ავტორის კო ნცეფციის აზრობრივ სიღრ მე ებს. მოტივს აქვს 
ლექ სიკური გამ ომხატ ველ ობა, გან მეო რებ ითობა და ვარ ირე ბა 
ნა წარ მოებში.

1913 წლის ინტერვიუში ი. ბუნინმა გამოთქვა შემდეგი მო-
საზ რება: „ცხოვრება ისეთი საი ნტე რეს ოა, ადამ იანი კი ცხოვ-
რების მისეულ გა გე ბაში შე ზღუ დულია; მა ლე მას სიკვდილი 
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მოუწევს. მე თა ნახ მა ვიქნებოდი, მეც ოცხლა გან უსა ზღვ რე-
ლად ბევრი წელი...“ (ბუნინი, 1933:14). ეს წინა და დე ბები ავ ლენს 
მწერ ლისათვის თითქმის ყვე ლა ზე მტან ჯველ დაპ ირისპირე-
ბას: ერთი მხრივ, ადამ იანური არ სებობის ხან მოკ ლეობის 
აღ ი ა რე ბას, ხოლო, მეო რე მხრივ, უმა ღ ლესი ჭეშ მარ იტების 
წვდომის სურვილს, რომელიც გა ნა ცა ლკ ე ვებ და პიროვნე ბების 
არ სებ ობას და შე ავ სებ და მას მა ღ ალი აზრით. 20-30 წლების 
მინიატ ურებში ადამ იანი და მისი ცხოვრე ბა ბუნინის კალმით 
წარ მოგვიდგებ იან ერ თიან კო სმოსისა და მა რადისობის კო-
ნტექსტში. მა გალ ითად, მინიატ ურა „ჭიანჭველაში“ (ბუნინი, 
1933:45) ივა ნე ბუნინის თვალ თა ხედვის არეშ ია მთელი სამ ყარო. 
მუდმივი საი დუმლოების, გამ ოუთქმელობის, გაუ მჭვირვა ლე 
აზრობრივი სიღრმის შეგ რძნე ბა - აი ეს არის არ სებითი ბირთვი 
მინიატ ურა „ჭიანჭველასი“ (ბუნინი, 1933:46).

მინიატურაში „ცა კედლის ზემოთ“ (ბუნინი, 1933:50) ურ მი-
დან გად მოვარდნილი მოხუცი შიშით აღ აპყრობს თვა ლებს და 
წამ ოიძა ხებს: „მადონა! მადონა!“, რაც გამ ოხა ტავს შიშს, ადამ-
იანის სიცოცხლის სიმყიფით, გამ ჭვირვალობით გამ ოწვეულ 
გრძნობას მა რადისობის წინა შე. ავტორი აღ ია რებს ბუნების 
ძა ლების სიდია დეს, რომელიც უსასრულოდ აღ ე მა ტე ბა ადამ-
იანურ შე საძ ლებ ლობებს.

ყვე ლა ფერი არ სებულის წარ მავლობის გამ ძაფ რებულ შეგ-
რძნე ბას ივა ნე ბუნინი გამ ოხა ტავს მინიატ ურა „პინგვინებში“ 
(ბუნინი, 1933:60). სამ ყარო წარ მოგვიდგე ბა ქაოსის სახით: „ზე-
მოთ, წვიმისგან დაბინდულ და ნე ლა მოძრავ სინათ ლეში, გაშ-
მა გებული წივილით და კივილით ტრია ლე ბენ და იბრძვიან 
სამ გლოვიარო პინგვინები. ქვემოთ - სიბნე ლე, ფისი, ხრამი... 
ზევით კი პინგვინები. პინგვინები!“. ამ უცნაურ და ბნელ სივრ-
ცეში მთხრობელი თავისთვის ადგილს პოვებს მხოლოდ „დე-
დამიწის კიდეზე“ - სა ში ნელ ფლა ტე ზე, სა დაც თა ვის შე კა ვე ბა 
მხო ლოდ მა ღალ და მრგვალ კოშ კთან მიკ რულს თუ შე უძ ლი ა. 

უკ ვე თა ვი სი შე მოქ მე დე ბის ად რე ულ ეტაპ ზე ივა ნე ბუ ნი-
ნი ინ ტე რეს დე ბა სი ცოცხ ლი სა და სიკ ვდი ლის სა ი დუმ ლო ე ბით, 
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უფ რო სწო რედ, ამ სა ი დუმ ლო ე ბა ში ჩაწ ვდო მის შე უძ ლებ ლო-
ბით. ნა თე ლი შეგ რძნე ბა იმი სა, რომ ყვე ლა ფე რი ცხოვ რე ბა ში 
მი აქვს სიკ ვდილს, ვერ არი გებს მას სიკ ვდილ თან, რო გორც სუ-
ლის სხვა ცხოვ რე ბას თან.

ბუ ნინ თან სიკ ვდი ლი ეს არის მოვ ლე ნა, რო მელ საც ად გი-
ლი აქვს ყო ფი ე რე ბის წი აღ ში, მას ზე სიტყ ვებ ში ის მის იდუ მა-
ლე ბა და მის ტი კუ რო ბა, მი ნი ა ტუ რა „ლანდოს“ პირველი ფრა-
ზა ამას ადასტურებს: „სიკვდილს ყველაფერი თავისი აქვს, 
გან საკუთრებული“ (ბუ ნი ნი, 1933:64). ლან დოს, ცხე ნე ბის, და 
თვით მე ეტ ლის წვე რის სა საფ ლაო შა ვი ფე რი იძ ლე ვა „ყოველ 
საათობრივ ,,სიკვიდილის შეგრძნების“ განცდას.

მინიატურაში „ხბოს თავუკა“ (ბუნინი, 1933:70) აღწერილია 
სულ ახლახან მოკლული ხბოს სხეული: „ის შუბლიანია, დიდი, 
უკან მომზირალი შუშისმაგვარი თვალებით... მაგრამ მთელი 
მისი სხეული უკვე ქვასავით მყარი და ცივია...“ - მთხრობელი 
აღი ქვამს მას „გაოცებით და აღტაცებით“. ცხო ვე ლის აღ წე რა-
ში სიკ ვდი ლის, ში შის, სა ში ნე ლე ბის არა ვი თა რი აუ რა არ არ-
სე ბობს; პი რი ქით, სიკ ვდი ლი სი ცოცხ ლის სტი მულს წარ მო ად-
გენს. იმ დე ტა ლე ბის მეშ ვე ო ბით, რომ ლე ბიც აღ წე რენ ხბოს, 
რო გორც ცოცხ ალს, ივა ნე ბუ ნი ნი ხაზს უს ვამს სი ცოცხ ლის გაძ-
ლი ე რე ბულ გრძნო ბას და მთელ სამ ყა როს. ავ ტო რი ავ ლენს სი-
ცოცხ ლი სა და სიკ ვი დი ლის ხილ ვას: სიკ ვდი ლი სი ცოცხ ლეს თან 
გა ნუყ რე ლია და სი ცოცხ ლეს თან თა ნა ბა რუფ ლე ბი ა ნი: სიკ ვდი-
ლის გა რე შე, ისე ვე რო გორც სი ცოცხ ლის გა რე შე, არ არ სე ბობს 
ყო ფი ე რე ბის სის რუ ლის შეგ რძნე ბა. სი ცოცხ ლი სა და სიკ ვდი-
ლის თე მა, ადა მი ა ნი სა და დრო ის თე მა ასე ვე გაჟ ღე რე ბუ ლია 
მინიატურა „ხოჭოში“ (სკარაბეი) (ბუნინი, 1933:80). „მუზეუმში 
არ  სე ბობს ის, რაც შე მორ ჩა ეგ ვიპ ტის ის ტო რი ი დან - ხო ჭო ე ბი - 
სკა  რა ბე ე ბი, რომ ლებ საც სა მე ფო მუ მი ებს მკერ დზე აწყ ობ დნენ, 
რო  გორც მუდ მი ვი სი ცოცხ ლის სიმ ბო ლო ებს“. გმი რი- მთხრო-
ბე  ლი ფიქ რობს იმა ზე, რომ ადა მი ა ნის გულს ხუ თი ათა სი წლის 
წინ გა ცი ე ბულ გულ თან აკავ ში რებს სი ცოცხ ლის რწმე ნა და არა 
რწმე ნა სიკ ვდი ლი სა. მი ნი ა ტუ რა ში ჩანს დრო ის ფი ლო სო ფი უ-
რი გა გე ბა. 
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ივანე ბუნინის მინიატურებში „წერილი“ და „მედდა“ (ბუ-
ნინი, 1933:85) გმი რე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სიკ ვდილ თან უფ რო 
პირ ქუ ში და გან წი რუ ლი ა. ჯა რის კა ცის წე რი ლი გაჟ ღენ თი ლია 
სევ დით და უი მე დო ბით; მას უკ ვე აღარ სჯერა, რომ ნა ხავს თა ვის 
ახ ლობ ლებს, მაგ რამ სულ ბო ლო ში, ჰყვე ბა რა, რო გორ მოკ ლეს 
მი სი თა ნა სოფ ლე ლი, ის მო უ ლოდ ნე ლად ამა ტებს: „ის მოკვდა 
რუსული იარაღის სადიდებლად“ და ეს სიტყვები ნაწარმოების 
ფინალს პირქუშ, უიმედო ირონიას მატებს.

მინიატურა „მედდაში“ მოწყ ა ლე ბის დის მი ერ დას მულ 
კითხ ვა ზე დაჭ რი ლი მო წი წე ბით წა მო ი წევს ყა ვარ ჯნე ბის საყ-
რდე ნებ ზე, წო ნას წო რო ბას იჭერს ფე ხის კულ ტით და ურ ცხვად 
ცრუ ობს და შაქ რუ ლი ხმით: 

„რას იზამ და ი კო, უნ და გა ვუძ ლოთ... ყვე ლამ თა ვი სი უნ და 
გა ი ღოს... მად ლო ბას მო გახ სე ნებთ...“ (ბუნინი, 1933:85).

სი ცოცხ ლი სა და სიკ ვდი ლის თე მა, მკვლე ლო ბი სა დ სიკ-
ვდი ლის თე მა ივა ნე ბუ ნი ნის 20-30 წლე ბის მი ნი ა ტუ რებ ში 
ემორ ჩი ლე ბა ყო ფი ე რე ბის ფი ლო სო ფი ურ გა აზ რე ბას. მათ ში 
ჟღერს მუდ მი ვი გა და უჭ რე ლი კითხ ვე ბი ადა მი ა ნის არ სე ბო ბის 
სა ი დუმ ლო ე ბა ზე, ადა მი ა ნის სუ ლის მი უწ ვდომ ლო ბა ზე. ბუ ნი-
ნის 20-30 წლე ბის მი ნი ა ტუ რებ ში გარ კვე ულ როლს ას რუ ლებს 
მახ სოვ რო ბის /ხსოვ ნის კა ტე გო რი ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას იძ-
ლე ვა წარ მო ვიდ გი ნოთ წარ სუ ლი სა და მო მავ ლის სამ ყა რო, რო-
გორც ერ თი ა ნი მთე ლი, დრო ის გა რე შე. მინიატურა „დღეობაში“ 
(ბუ ნი ნი, 1933:90) მთხრო ბე ლი იგო ნებს სა სი ხა რუ ლო და ბა დე ბის 
დღეს ბავ შვო ბი დან, მაგ რამ მას უყუ რებს სევ დით: „მე ვგრძნობ 
სა ში ნელ სიძ ვე ლეს, ყვე ლა ფე რი იმის სიძ ვე ლეს, რა საც ვხე დავ, 
რა შიც ვმო ნა წი ლე ობ იმ სა ბე დის წე რო, არაფ რის მსგავს და-
ბა დე ბის დღეს, იმ აგ რე რი გად მშობ ლი ურ და, იმავ დრო უ ლად, 
ასე შო რე ულ და ზღაპ რულ ქვეყანაში...“ მაგალითად, მინიატურა 
„წიგნში“ (ბუნინი, 1933:10) ერ თი ან დე ბა ორი სი უ ჟე ტუ რი ხა ზი: 
ერ თი მხრივ, მო ცე მუ ლია დრო ის ფი ლო სო ფი უ რი წვდო მა, ხო-
ლო, მე ო რე მხრივ, დრო ის სა ხე უკავ შირ დე ბა კულ ტუ რას. ივა ნე 
ბუ ნი ნის 20-30 წლე ბის მი ნი ა ტუ რებ ში ცხოვ რე ბას აგ რძე ლებს 
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თე მა, მწე რა ლი ამ ტკი ცებს, რომ ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლი სა და 
ბუ ნე ბის კავ ში რი მუდ მი ვი ა. ივა ნე ბუ ნი ნი გვი ხა ტავს ბუ ნე ბას, 
რო გორც უნი ვერ სა ლურ საწყ ისს. მი სი სამ ყა როს მეშ ვე ო ბით ის 
ქმნის სი ცოცხ ლის ნა კა დის შეგ რძნე ბას, რო მელ შიც ადა მი ა ნი 
ბუ ნე ბის ნა წი ლი ა. მინიატურა „შუადღეში“, ადა მი ა ნი სა და ბუ-
ნე ბის სა ხე ე ბი ჰარ მო ნი ულ გა და ძა ხილ ში არი ან, ისი ნი ერ თმა-
ნეთს ავსებენ. მინიატურაში „პირველი სიყვარული“ ივა ნე ბუ-
ნი ნი, ლა კო ნიზ მის მი უ ხე და ვად, გად მოს ცემს დრო ი სა და ბუ ნე-
ბის მო უ ხელ თე ბელ მოძ რა ო ბას, ჰარ მო ნი ას, რო მე ლიც მასშია: 
„ზაფხული... მთე ლი დღის გან მავ ლო ბა ში უწყ ვე ტი წვი მა... მორ-
ჩი ლად იხ რე ბი ან სვე ლი ხე ე ბი... ოთხი სა ა თი სათ ვის წვი მა უფ-
რო ნათ დე ბა, უფ რო გა იშ ვი ა თე ბუ ლი ა... მზის ჩას ვლი სათ ვის 
სრუ ლი ად სუფ თა ა, სი ჩუ მე... სა ღა მო უკ ვე ლურჯ ფერს იღებს...“. 
(ბუნინი, 1933:30). ი. ბუ ნი ნის ზო გი მი ნი ა ტუ რა ბიბ ლი ურ თე მებს 
უკავ შირ დე ბა. 

„რელიგიურ თე მებ ზე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რე ბი ნაკ ლებ წარ-
მა ტე ბუ ლია იდე უ რი და მხატ ვრუ ლი თვალსაზრისით“. ჩვე ნი აზ-
რით, ივა ნე ბუ ნი ნის თვის ყო ფი ე რე ბის რე ლი გი უ რი გა გე ბა ემ-
თხვე ვა რუ სუ ლი ეროვ ნუ ლი/ ნა ცი ო ნა ლუ რი ხა სი ა თის ღრმა ფი-
ლო სო ფი ურ გა აზ რე ბას, ამი ტომ რე ლი გი ურ თე მა ზე და წე რილ 
მი ნი ა ტუ რებს არ შე უძ ლი ათ, არ გა მო იწ ვი ონ ინ ტე რე სი იდე უ-
რი თვალ საზ რი სით, მა თი აზ რი და მა ლუ ლია ყო ვე ლი მხატ ვრუ-
ლი დე ტა ლის უკან იმის მი ხედ ვით, თუ ტექ სტის ელე მენ ტე ბი 
მკითხ ვე ლის აღ ქმა ში რა აზ რობ რივ რიგ ში მოხ ვდე ბა. 

მინიატურა „რუსეთში“ (ბუ ნი ნი, 1933:102) მწე რა ლი გა მო ხა-
ტავს აზ რებს მარ თლმა დი დებ ლო ბა ზე რუ სულ ეროვ ნულ ხა სი-
ათ ში. 

სი უ ჟე ტის სა ფუძ ველ შია მათხ ო ვა რი, რო მე ლიც მთვრა ლი 
და დის სოფ ლად, თხო უ ლობს მოწყ ა ლე ბას და თავს ღმერ თის 
მო ცი ქუ ლად ასა ღებს. თა ვის სიტყ ვა ში ის უწი ნას წარ მეტყ ვე-
ლებს ჯო ჯო ხეთს იმათ, ვინც არ ეხ მა რე ბა სხვას. ეს ცოდ ვი ა ნი 
ქცე ვა ასა ხავს რუ სი ადა მი ა ნის ხა სი ა თის მკვეთ რად წი ნა აღ-
მდე გობ რივ თვი სე ბებს. ავ ტო რი უფიქ რდე ბა ადა მი ა ნის სულ ში 
ღმერ თის არ სე ბო ბის სა კითხს. ერ თი მხრივ, პერ სო ნაჟ მა იცის 
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საკ რა ლუ რი წყა რო ე ბის შე სა ხებ, მე ო რე მხრივ კი, მი სი ქმე დე ბა 
ამას უარ ყოფს. ივა ნე ბუ ნი ნი აკ ნი ნებს ადა მი ა ნის სა ხეს, მი უ თი-
თებს რა მი სი ბუ ნე ბის ცოდ ვი ა ნო ბა ზე.

ივა ნე ბუ ნი ნი ცალ კე ჯგუ ფად გა მო ყოფს მი ნი ა ტუ რებს, 
რომ ლე ბიც ერ თი ან დე ბა სო ცი ა ლუ რი თე მა ტი კით: ეს არის მი-
ნი ა ტუ რე ბის ჯგუ ფი თით ქმის ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო მხატ ვრუ ლი 
და სო ცი ა ლუ რი მი მარ თე ბით. ივა ნე ბუ ნი ნის მი ერ შე მო თა ვა-
ზე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი თე მა ტი კა ქმნის მაკ რო ის ტო რი ულ ფონს, 
სა დაც ჩა მო ყა ლიბ და ის ტო რი ის და ადა მი ა ნის ის ტო რი ის გა-
ერ თი ა ნე ბუ ლი თვი სე ბე ბი. გა ვა ა ნა ლი ზოთ ეს მი ნი ა ტუ რა: აი 
პა ტა რა, მხო ლოდ ნა ხე ვარ გვერ დი ა ნი, მი ნი ა ტუ რა „წინადღე“ 
(ბუ ნი ნი, 1933:77) ავ ტო რი- მთხრო ბე ლი სად გუ რი სა კენ მი მა ვალ 
გზა ზე გა ივ ლის რა ეტ ლით ხიდ ზე, ხე დავს, რომ ხი დის ქვეშ, ნა-
პი რის მე ჩეჩ ზე, დგას მა წან წა ლა, რო მე ლიც აჩ ქა რე ბუ ლი ჭამს 
ჭუჭყ ი ა ნი ნაჭ რი დან რა ღა ცას, შიგ თავ სის მსგავსს. ამის შემ დეგ 
მე ო რე კლა სის კუ პე ში მთხრო ბე ლი აკ ვირ დე ბა თა ვის მგზავრს 
ვა გო ნის მი ხედ ვით - ეს არის თა ვის თავ ში დარ წმუ ნე ბუ ლი ბა-
ტო ნი, თა ვის კე თილ დღე ო ბა ზე მშვი დად მყო ფი. 

ნა უც ბა თე ვად უპი რის პი რებს რა ერ თმა ნეთს მის მი ერ და-
ნა ხულ გან სხვა ვე ბუ ლი წრის ორ ადა მი ანს, ივა ნე ბუ ნი ნი თავს 
იკა ვებს რა ი მე დას კვნის გა მო ტა ნის გან, და მხო ლოდ სულ ბო-
ლო ში მოკ ლედ ამა ტებს: „იყო შემოდგომა, თექვსმეტი წლისა...“ 
(ბუნინი, 1933:78) ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვან ფი ნა ლურ აკორდს წარ-
მო ად გენს: ავ ტო რი გა და დის თა ვის შე ხე დუ ლე ბა ზე. თუმ ცა სო-
ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბი გადააქვს გან ზო გა დე ბულ პლან ში. 

მინიატურა „გამარჯვებამდე“ (ბუ ნი ნი, 1933:15) წარ მო ად გენს 
გლე ხის მო ნათხ რობს იმის შე სა ხებ, რომ სოფ ლის მღვდელ მა 
უგუ ლის ყუ როდ, რო გორ ღაც და ა საფ ლა ვა მი სი ქა ლიშ ვი ლი და 
გლე ხი შეჰ პირ და მას, რომ უჩივ ლებ და. ყვე ლა ზე არ სე ბი თი აქ 
დას კვნით წი ნა და დე ბებ ში ა. მღვდლის სიტყ ვებ ზე: „არ გა ბე დო 
ჩემ თან ასე თა ვი სუფ ლად ლაპარაკი“ - გლეხი პასუხობს: „არა, 
მამაო, უფრო ჩუმად! ის დრო წავიდა! ღმერთმა ქნას და თავი 
გავართვათ ომს, ჩვენ თქვენ „გაზეთს-კოპეიკას“ გაგახსენებთ! 
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მაშინ გაიგებთ „გამარჯვებამდე!“ ბუნინი, 1933:16). გლეხს უკ ვე 
აღარ სჯე რა სა ხელ მწი ფო მო წო დე ბე ბის და მზად არის თა ვი-
სე ბუ რად გა უს წორ დეს იმათ, ვინც მა თი მეშ ვე ო ბით ატყ უ ებს და 
თრგუ ნავს ხალხს. 

ბუ ნი ნის გარ კვე ულს მი ნი ა ტუ რებს აერ თი ა ნებს სო ცი ა-
ლურ -ზნე ობ რი ვი თე მა ტი კა.

მინიატურა „ახალგაზრდობა“ (ბუნინი, 1933:20) - სტუ დენ ტი, 
რო მე ლიც მა ღა ლი წრის ცხოვ რე ბის წესს მის დევს და სა ზო გა-
დო ე ბა ში მხი ა რუ ლი ა, ღა რი ბი აღ მოჩ ნდე ბა; მი სი მხი ა რუ ლე ბა 
მხო ლოდ ნი ღა ბი ა.

მინიატურა „შეხვედრაში“ (ბუნინი, 1933:25) ერ თმა ნეთს 
ხვდე ბი ან ოდეს ღაც შეყ ვა რე ბუ ლი ახალ გაზ რე ბი, რომ ლე ბიც 
სხვა დას ხვა სო ცი ა ლურ წრეს მი ე კუთ ვნე ბი ან. შეხ ვდნენ, უხა რი-
ათ, სა ლა პა რა კო კი არა ფე რი აქვთ. ი. ბუ ნი ნი მსუ ბუ ქი იუ მო რით 
გვიჩ ვე ნებს აბ სო ლუ ტუ რად უცხო არ სე ბე ბის შემ თხვე ვით შეხ-
ვედ რას.

მი ნა ტუ რებ ში, რომ ლებ შიც სო ცი ა ლუ რი კომ პო ნენ ტი არ სე-
ბობს, ივა ნე ბუ ნი ნი გვი ხა ტავს სცე ნებს იმ ადა მი ა ნე ბის ცხოვ-
რე ბი დან, რომ ლე ბიც რუ სუ ლი ხა სი ა თის სხვა დას ხვა მხა რეს 
წარ მო ად გენს, მა გა ლი თად, მი ნი ა ტუ რა „კაპიტალი“: მას ში გლე-
ხი ბუ რა ხის გამ ყიდ ველს ევაჭ რე ბა ფას ზე, მაგ რამ ვერ ბე დავს 
ყიდ ვას, რად გან ერთ გრო შად გამ ყიდ ვე ლი კვასს არ ას ხამს, 
ხო ლო „სემიტკა“ (ო რი გრო ში), ძალ ზე დი დი თან ხა ა. „არა, ორ 
გროშს ვერ მივცემ, კაპიტალი არ მაძლევს ამის საშუალებას!“ - 
ასკვნის მყიდველი (ბუნინი, 1933:50).

მწერ ლის უნი კა ლურ მიგ ნე ბას მცი რე ფორ მის ნა წარ მო-
ე ბე ბის ჩარ ჩო ში წარ მო ად გენს პერ სო ნა ჟე ბის ხა სი ა თე ბის 
კვლე ვა ტექ სტის ჟან რობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბე ბის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით და მუ შა ვე ბუ ლი პორ ტრე ტის, საგ ნობ რი ვი სამ ყა რო სა და 
პე ი ზა ჟუ რი სა ხე ე ბის მეშ ვე ო ბით. ასე მა გა ლი თად, პერ სო ნა ჟე-
ბის პორ ტრე ტე ბი წარ მო იშ ვე ბა ეგ ზო ტი კუ რი დე ტა ლე ბის, კონ-
ტრას ტის სა ფუძ ველ ზე. გა მო ყე ნე ბუ ლი ხერ ხე ბის მი ნი მუ მამ დე 
შემ ცი რე ბით ავ ტო რი ქმნის თა ვი სი გმი რე ბის გა რეგ ნუ ლი და 
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ში ნა გა ნი სა ხის ერ თი ა ნო ბას, წარმოაჩენს ეროვ ნულ თვით მყო-
ფა დო ბას, მათ ბუ ნე ბას.

საგ ნობ რი ვი სამ ყა როს სა ხე მწერ ლის მი ნი ა ტუ რებ ში მრა-
ვალ წახ ნა გო ვა ნია და გად მოს ცემს ყო ფი თი ფო ნის რე ა ლო ბას 
და წარ მო ად გენს მის სიმ ბო ლურ გან ზო გა დო ე ბას.

ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რებ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი 
უკა ვია ბუ ნე ბის თე მას, რო მელ შიც იგ რძნო ბა ბუ ნე ბი სა და ადა-
მი ა ნის უწყ ვე ტი კავ ში რი. ბუ ნე ბის სრულ ყო ფი ლი სუ რა თე ბის 
და სა ხა ტად მწე რა ლი იყე ნებს სხვა დას ხვა პე ი ზა ჟურ შტრიხს: 
ხმის, ფე რის, შე ხე ბითს და ყნოს ვითს.

ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რებ ში, დრო ის ხა სი ა თის მი ხედ-
ვით, ზამ თრი სა და ზაფ ხუ ლის პე ი ზა ჟე ბი წარ მო ად გენს მშობ-
ლი უ რი ბუ ნე ბის გან ზო გა დო ე ბულ სა ხეს. ბუ ნე ბის გარ და მა ვა ლი 
მდგო მა რე ო ბე ბი (გა ზაფ ხუ ლი, ზაფ ხუ ლი), პრაქ ტი კუ ლად, მათ ში 
არ არის, პე ი ზა ჟი და კავ ში რე ბუ ლია მა რა დი უ ლო ბის სა ხეს თან, 
საგ ნობ რი ვი სამ ყა რო ერ წყმის ადა მი ა ნი სა და ბუ ნე ბის სამ ყა-
როს.

ბუ ნე ბის დო მი ნან ტურ სა ხე ე ბად გვევ ლი ნე ბა ლურ ჯი ცა, 
სი ნათ ლი სა და წყვდი ა დის კონ ტრას ტი, ცი სა და მი წის კონ-
ტრას ტი, სი ჩუ მის მო ტი ვი, ბუ ნე ბის სამ ყა როს ნა თე ლი მა ხა სი ა-
თებ ლე ბი. სიმ ბო ლუ რე ბია წი თე ლი და შა ვი ფე რე ბი.

მხატ ვრუ ლი სა ხის შექ მნი სას ბუ ნი ნი იყე ნებს სტი ლის ტურ 
ხერ ხებს: მონ ტა ჟის ხერხს, აღ წე რი ლო ბი თი ფრა ზუ ლი სა ხე ლე-
ბის, ხალ ხუ რი გა მოთ ქმე ბის და დი ა ლო გე ბის შე მო ტა ნას.

ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა ტუ რე ბის ტექ სტი შე იძ ლე ბა გა ვი გოთ 
და ავ ხსნათ მკითხ ვე ლის ცხოვ რე ბი სე უ ლი და ეს თე ტი კუ რი 
გა მოც დი ლე ბის მი ხედ ვით. მწერ ლის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
მკითხ ვე ლის კითხ ვა დო ბის გაძ ლი ე რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბა. 

მთლი ა ნად, ივა ნე ბუ ნი ნის მი ნი ა უტ რე ბი იძ ლე ვა მხატ ვრუ-
ლი ჰარ მო ნი ის მწვა ვე შეგ რძნე ბას, მათ უმე ტე სო ბას ახა სი ა-
თებს თი თო ე უ ლი მხატ ვრუ ლი დე ტა ლის, თი თო ე უ ლი სიტყ ვის 
ღრმა და სა გულ და გუ ლო მო ფიქ რე ბა, ორი გი ნა ლუ რო ბა და სი უ-
ჟე ტის შე კუმ შუ ლო ბა. 
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The article discusses Grigol Robakidze’s German-language novel “The 
Murdered Soul” and its Georgian translation by Alexander Kartozia. The nov-
el was very popular because it was one of the first literary works about the 
Soviet reality. In the novel “The Murdered Soul”, the writer portrayed to-
talitarian reality. Moreover, Stalin’s repressions were predicted in it, which 
killed a lot of people. In the German-language novel of Gr. Robakidze mod-
ern tendencies appear with less sharpness than in his other works, although 
the author’s perception of the world remains unchanged. Comparison of 
translated material with Gr. Robakidze’s works written in Georgian language 
revealed the following: Robakidze’s style is rather heavy; the translation is 
made in simple modern Georgian language and follows the German original, 
which is simple and clear. The translator feels the rhythm of the writer, who 
transmits the inner, spiritual experiences of the hero in the dynamics and 
in such a verbal material that the use of other lexical units seems to be 
difficult.

გრიგოლ რობაქიძის „ჩაკლული სული“ 1932 წელს და ი წე-
რა გერ მა ნულ ენა ზე და 1933 წელს გა მო ი ცა გერ მა ნი ა ში. ეს იყო 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრო ტეს ტი სტა ლი ნიზ მის წი ნა აღ მდეგ. ავ-
ტორ მა იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა მო მა ვა ლი სის ხლი ა ნი ტე რო რი და 
რეპ რე სი ე ბი. წიგნს დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყვა მთელ მსოფ-
ლი ო ში; ამის გა მო გრი გოლ რო ბა ქი ძე 1935 წელს გა მოცხ ად და 
„ხალხის მტრად“, მისი შემოქმედება კი აიკრძალა საბჭოთა 
კავშირში და 1989 წლამდე რობაქიძის სახელის ხსენებაც კი 
არ ყოფილა. რომანი „ჩაკლული სული“ გერ მა ნუ ლი დან თარ-
გმნა ალექ სან დრე კარ ტო ზი ამ. უც ნო ბი ა, არ სე ბობ და თუ არა 
მი სი ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი და ვინ თარ გმნა იგი გერ მა ნუ ლად, 
თა ვად გრი გოლ რო ბა ქი ძემ, თუ ვინ მე სხვამ, ან სუ ლაც გერ-
მა ნულ ენა ზე შექ მნა ავ ტორ მა. რო მა ნი დი დი პო პუ ლა რო ბით 
სარ გებ ლობ და, რად გან ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი ნა წარ მო ე ბი იყო 
საბ ჭო თა კავ ში რის ცხოვ რე ბა ზე და, რაც მთა ვა რი ა, მას ში ნა წი-
ნას წარ მეტყ ვე ლე ბი იყო სტა ლი ნუ რი რეპ რე სი ე ბი, რომ ლებ მაც 
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მრა ვა ლი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე შე ი წი რა. ნა თარ გმნი მა სა ლის 
შე და რე ბამ რო ბა ქი ძის ქარ თუ ლად და წე რილ ნა წარ მო ე ბებ თან 
ცხად ყო შემ დე გი: რო ბა ქი ძი ე უ ლი სტი ლი საკ მა ოდ მძი მე ა, მწე-
რა ლი თით ქოს მიმართავს „ქართულის დაძველების“ მეთოდს, 
ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას თარ გმან ში კი ეს პრო ცე სი არ ჩანს. ის 
შეს რუ ლე ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლით და მი უყ ვე ბა გერ-
მა ნულ დე დანს, რომ ლის ენაც მარ ტი ვი და გა სა გე ბი ა. აღ სა-
ნიშ ნა ვია ერ თი გა რე მო ე ბაც, რო ბა ქი ძის ამ გერ მა ნუ ლე ნო ვან 
რო მან ში მო დერ ნის ტუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი უფ რო ნაკ ლე ბი სიმ-
ძაფ რით იკ ვე თე ბა, მაგ რამ მწერ ლი სე უ ლი მსოფ ლაღ ქმა არც ამ 
ნა წარ მო ებ ში იც ვლე ბა.

რო მა ნის მოქ მე დე ბა თბი ლის ში ვი თარ დე ბა. მთა ვა რი 
პერ სო ნა ჟი - მწე რა ლი თა მაზ ენ გუ რი ყვე ლა ნა ი რად ცდი ლობს, 
და უს ხლტეს წი თე ლი დიქ ტა ტუ რის სა ცე ცებს, არ ითა ნამ შრომ-
ლოს მო ძა ლა დე რე ჟიმ თან, ში ში სა და უნ დობ ლო ბის გა რე მო-
ში შე ი ნარ ჩუ ნოს ღირ სე ბა და არ გატყ დეს. მაგ რამ სხვა ნა ი-
რად ფიქ რობს გპუ - სტა ლი ნის ურ ყე ვი ნე ბის შემ სრუ ლე ბე ლი 
სადამ სჯე ლო მან ქა ნა. ნა თარგმნ ტექ სტშიც თვალ სა ჩი ნოა რო-
ბა ქი ძი სე უ ლი სტი ლი. მწე რა ლი სი ნამ დვი ლეს ხა ტავს სიზ მარ-
თან და მოჩ ვე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით, რად გან, მი სი აზ რით, 
სწო რედ სი ნამ დვი ლეა და უ ჯე რე ბე ლი და ულო გი კო და არა სიზ-
მარ -ჩვე ნე ბა ნი. ის აღ წერს ისეთ დიდ ულო გი კო ბას, რო გო რი ცაა 
თა ვის და და ნა შა უ ლე ბა ჩა უ დე ნე ლი ცოდ ვია გა მო და ამ გვა რი 
ქმე დე ბის მა სობ რივ ფსი ქო ზად გა დაქ ცე ვა (თა ვი სუფ ლე ბა წარ-
თმე ულ ქვე ყა ნა ში ში შით ყვე ლა სა კუ თარ თავს ადა ნა შა უ ლებს). 
მწერ ლის აზ რით, ეს არის შე დე გი ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მი-
სა, იმ ატ მოს ფე რო სი, რო მელ შიც „სინამდვილე და მოჩვენება 
ერთმანეთში გადადის“ და იქმნება „ჩაუდენელი ცოდვის 
რეალურად აღქმის შესაძლებლობაც“... (რო ბა ქი ძე, 1991:88). მწე-
რა ლი ამ და მა ხინ ჯე ბუ ლი სი ნამ დვი ლის მი ზეზ საც სიზ მრის ფე-
ნო მე ნით ხსნის: „როგორც ცუდ სიზ მარს ჰყვე ბი ან იმ იმე დით, 
რომ არ აუხ დე ბათ, ეს უდა ნა შა უ ლო ნიც მოჩ ვე ნე ბით ცოდ ვებს 
აღი ა რებ დნენ, რა თა ისი ნი არა სო დეს ჩა ე დი ნათ. რაც უფ რო 
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დი დი ჩან და ცოდ ვა, მით უფ რო ძლი ე რი იყო აღ სა რე ბის ვნე-
ბა: ადა მი ანს სურ და, გან საწ მენ დე ლი გაევლო“ (იქვე). მწერ ლის 
აზ რი ნა თე ლი ა, ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის ულო გი კო ბის ლო-
გი კა მხო ლოდ კოშ მა რულ ხილ ვა- ხა ტებ შია და სა ნა ხი, რადგან 
ზოგადად სიზმარში „წაშლილია ყველა ზღვარი“ (რობაქიძე, 
1991:79). მთარგმნელმა კარგად იცის რობაქიძის „ქართული“ და 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სპე ცი ა ლუ რად არ აძ ვე ლებს ტექსტს, 
ხმა რობს რო ბა ქი ძის ლექ სი კას, რაც კი დევ უფ რო აახ ლო ებს 
მთარ გმნე ლის სტილს მწერ ლის სტილ თან.

თავად სიზმრისეული სამყარო რობაქიძისთვის ძილ-
ღვიძილს შორის „სიფრიფანა საზღვარზე“ მდებარეობს. მასში 
„გრძნობები დაჭიმულია უკიდურეს სინატიფემდე“ და აუ ცი-
ლებ ლად პერ სო ნა ჟის ში ნა გა ნი ბუ ნე ბი დან მომ დი ნა რე ობს, 
მი სი გან წყო ბის შე სა ბა მი სი ა. რო მა ნის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი - 
თა მა ზი გრძნობს ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის ზე წო ლას და ისიც 
გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს, რომ ბო ლომ დე არ ეყო ფა ნე ბის ყო ფა, 
შე ი ნარ ჩუ ნოს სი ცოცხ ლე და მას თან ერ თად ღირ სე ბაც. და აი, 
თა მა ზი სიზ მარ ში ხე დავს თა ვის მი ერ 30 წლის წინ დარ გულ ხე-
ებს - „მკვდართ, გამხმართ და ფესვებამოგლეჯილთ“. ეს მი სი 
30-წლი ა ნი შრო მის ნა ყო ფის გა ნად გუ რე ბა ა; იმ ნა ყო ფის, რო-
მელ საც მწე რა ლი ამ სა ზო გა დო ე ბა ში გარ კვე უ ლი „ლავირებით“, 
რა ღა ცა ზე თვა ლის და ხუჭ ვი თა და სა კუ თა რი თა ვის მოტყ უ ე ბით 
აღ წევ და. სიზ მრის გან წყო ბა პერ სო ნაჟს ახ ვედ რებს, რომ მის 
სი ცოცხ ლეს საფ რთხე ემუქ რე ბა, ამი ტო მაც ამ მკვდარ ხე ე ბად 
შე იგ რძნობს თავს: ის „სიზმარსა და ცხადს შო რის წა მით ამ 
ხე ე ბად იქ ცა. შეძ რწუნ და. სი ცოცხ ლის კი დე ზე იგ რძნო თავი“ 
(რობაქიძე, 1991:108). რო ბა ქი ძე გვიჩ ვე ნებს, რომ ძა ლი ან ახ-
ლოს გა დის ზღვა რი ძილ სა და ღვი ძილს, რე ა ლო ბა სა და ირე-
ა ლო ბას შო რის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მთარ გმნე ლიც არა რე ა ლუ-
რი სამ ყა როს აღ წე რას გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს 
და შე სა ბა მი სი ქარ თუ ლი სიტყ ვი ე რი მა სა ლით გა მო ხა ტავს.

რო ბა ქი ძეს, პირ ველ ყოვ ლი სა, პერ სო ნა ჟის სუ ლი ე რი 
მდგო მა რე ო ბა აინ ტე რე სებს, რა საც მი სი ფიქ რე ბით წარ მო-
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ა ჩენს. თა მა ზი შე იგ რძნობს, რომ იმ ძილ -ღვი ძი ლის ზღვარ ზე 
„არარა და ღმერთი ერთად არიან“. იმ სამ ყა როს თან შე ხე ბამ 
ადა მი ან ში ერ თმა ნე თის სა წი ნა აწ მდე გო პრო ცე სე ბი შე იძ ლე-
ბა გა მო იწ ვი ოს. ვა ჟა- ფშა ვე ლა სა თან გვხვდე ბა სიზ მა რი, რო-
მე ლიც ფე რიც ვა ლე ბა სა და კა თარ ზისს იწ ვევს, რო ბა ქი ძეს თან 
ვხვდე ბით სიზ მარს, რო მე ლიც ადა მი ა ნის და ცე მის მაპ რო ვო-
ცი რე ბე ლი ა. ბერ ზი ნის მი ძი ნე ბას ერ თგვარ ტრან შად წარ მოგ-
ვიდ გენს მწე რა ლი. ის ნელ -ნე ლა ეხ ვე ვა ნის ლში, თავს კარ გავს 
და კვლავ პო უ ლობს, თით ქოს თვრე ბა და იძი რე ბა უსას რუ ლო-
ბა ში. ფა ქი ზი და დახ ვე წი ლი უნა რე ბი ეძ ლე ვა. იმ სამ ყა რო-
ში გა დას ვლის პრო ცესს მთარ გმნე ლი სიტყ ვა „გაქროლებით“ 
გამოხატავს; პერსონაჟი „თეთრფაფარიანი ცხე ნე ბის რე მა სა-
ვით გაქ როლ და, თით ქოს უნ დო და გას ცდე ნო და უსას რულობას“ 
(რო ბა ქი ძე, 1991:126); ბერ ზი ნი მოს კოვ ში პარ ტი ულ კონ ფე რენ-
ცი ა ზე დე ლე გა ტებს შო რის იყო „დიდი თეატრის“ სცე ნა ზე, რო-
ცა და ე ძი ნა. მან ძილ ში იგ რძნო „ხვლიკისთავას“ (სტალინის) 
მზერა. ბერ ზი ნი წა მოდ გა და ხვლი კის თა ვას თა ვი და უკ რა. 
„მაღალი ძაბვის გაყვანილობა“, - გა უ ელ ვა მას თავ ში. თვალ წინ 
და უდ გა წარ წე რა: „სასიკვდილოა“. ბერ ზი ნი გრძნობს ხვლი-
კის თა ვას მზე რას; კი დევ უნ და, რომ ფეხ ზე წა მო უდ გეს. იმა-
ვეს იმე ო რებს, დგე ბა, თვა ლებ ში აშ ტერ დე ბა ხვლი კის თა ვას 
და რას ხე დავს - სა კუ თარ სა ხეს. სა ზა რე ლი გრძნო ბა ეუფ ლე-
ბა მას: „თითქოს ორი გვე ლი, შე ნიღ ბუ ლი, სხვა რეპ ტი ლი ე-
ბის გა რე მოც ვა ში ერ თმა ნეთს შეხ ვდა. მათ ერ თმა ნე თი სცნეს 
და და დუმ დნენ, უსიტყ ვოდ შე თან ხმდნენ, რომ უმ ჯო ბე სი ა, აქ 
არ ჩა მო იხ სნან ნიღ ბე ბი. ბერ ზი ნი სხვა რა მე საც გრძნობ და: 
ხვლი კის თა ვა მის იდუ მალ ფიქ რებს მის წვდა და ყვე ლა ფე რი 
ამოიცნო“ (რობაქიძე, 1991:127). მთარ გმნე ლი მარ ტი ვად და ლა-
კო ნი უ რად გად მოს ცემს მოქ მე დე ბას, რო ბა ქი ძი სე უ ლი სტი ლი 
უფ რო სიზ მარ ში ცხად დე ბა, რომელშიც სას ტი კად იტან ჯე ბა 
პერ სო ნა ჟი, ეში ნი ა, ში ში გო ნე ბას ურევს, ქვეს კნელ ში მი ე ქა ნე-
ბა, შიშ ვე ლი ა, ყვე ლა მას დას ცი ნის. ეღ ვი ძე ბა, ცივ ოფ ლში იწუ-
რე ბა. კბი ლებს აღ რჭი ა ლებს, რომ დარ წმუნ დეს რე ა ლო ბა ში. 
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ხე ლით სინ ჯავს სა ბანს, ბა ლიშს, ნა თუ რას, მა გი დას, სკამს ხელს 
სტა ცებს. უმ წე ოდ ეცე მა ია ტაკ ზე, ქშე ნით წა მოდ გო მას ცდი-
ლობს; „მომეჩვენა, მესიზმრა“, - ყვი რის თვა ლე ბამ ღვრე უ ლი და 
მარ თლაც ქვემ ძრომს დამ სგავ სე ბუ ლი, - „რა მშვე ნი ე რია სი-
ცოცხ ლე, რა ტკბი ლი ა, მა ში ნაც კი, რო ცა დახოხავ“ (რობაქიძე, 
1991:128). სიზ მრის ტექ სტის რე ა ლის ტუ რი გან ვი თა რე ბა ის არის, 
რომ ბერ ზინს პარ ტი ი დან რიცხ ა ვენ. ეს არ არის ავ ტო რის მთა-
ვა რი სათ ქმე ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ სიზ მრი სა და ნა-
ტას თან ურ თი ერ თო ბის შემ დგომ ბერ ზი ნი უფ რო გა კე თილ შო-
ბილ და, რო ბა ქი ძეს გე პე უს თა ნამ შრომ ლის რე ა ლუ რი ბუ ნე ბის 
- ქვემ ძრო მო ბის - და ხატ ვა სურს ხილ ვის სა ხით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ რე ა ლო ბა ისე გა და დის სიზ მარ ში, რომ მწე რა ლი ზღვარს 
არ გვიჩ ვე ნებს, სი ნამ დვი ლე ში ბერ ზი ნის „დიდ თეატრში“ კი არ 
და ე ძი ნე ბა, არა მედ სა კუ თარ ოთახ ში, რი სი მა ნიშ ნე ბე ლი ცაა 
რე ა ლუ რი ნივ თე ბის ხე ლით მო სინ ჯვა. მთარ გმნე ლი გრძნობს 
მწერ ლის რიტმს, რო მე ლიც პერ სო ნა ჟის სუ ლი ე რი მოძ რა ო ბის 
დი ნა მი კა ში აღიქ მე ბა, და ისე თი სიტყ ვი ე რი მა სა ლით გა მო ხა-
ტავს, რომ სხვას ძნე ლად თუ წარ მო იდ გენ.

რო მა ნის კულ მი ნა ცია თა მა ზის ხილ ვა- სიზ მა რი ა. ის ჰგავს 
რო ბა ქი ძის მი ერ აღ წე რილ ხილ ვა- სიზ მრებს, რო ცა სი ნამ-
დვი ლე პირ და პირ გა და დის ხილ ვა ში. გმი რი სა კუ თარ სხე ულს 
ვე ღარ გრძნობს, თუმ ცა რე ა ლურ ქმე დე ბას აგ რძე ლებს, მან-
გლი სის კენ მი დის. ჰა ე რი იწ მინ დე ბა, ცივ დე ბა, თხელ დე ბა, 
გამ ჭვირ ვა ლე ხდე ბა; ორ კეს ტრის ხმა მო ეს მის. ეს კოს მი უ რი 
სიმ ფო ნი ა ა. გაბ რუ ე ბუ ლი თა მა ზი უს მენს. და თუ ბერ ზი ნის სიზ-
მა რი პერ სო ნა ჟის რე ა ლუ რი და ცე მის პრო ცე სი ა, თა მა ზის სიზ-
მა რი პერ სო ნა ჟის სუ ლი ე რი ამაღ ლე ბაა და იმ ქვეყ ნი ურ სამ-
ყა რო ში გა დას ვლა. სიზ მარ ში ხორ ცი ელ დე ბა ორი ვე პრო ცე სი 
- სუ ლი ე რიც და ფი ზი კუ რიც. ორ კეს ტრში იძი რე ბა თა მა ზი: „ის 
მთვრალი იყო, საკუთარ „მეს“ აღარ იცნობდა. ყვე ლა ფე რი იყო 
სი ნათ ლე, სი მაღ ლე, ტკი ვი ლი და ცრემ ლიც. უმ თვა რო ღა მე-
ში შეს ქელ და წყვდი ა დი. ორ კეს ტრის ხმე ბი უფ რო და იწ მინ და. 
უფ რო თავ ბრუ დამ ხვე ვად გაისმა“ (რობაქიძე, 1991:153). თა მა ზის 
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ტი რი ლი სიზ მარ ში მი სი სი ნა ნუ ლი სა და გან წმე დის მა ნიშ ნე ბე-
ლი ა, რა საც მოჰ ყვე ბა ზი ა რე ბა მი წას თან, რო მე ლიც ქრის ტეს 
დაღ ვრი ლი სის ხლი თაა გაჟ ღენ თი ლი და სა ბო ლოო შერ წყმა 
იმ ქვეყ ნი უ რო ბას თან: „იგი ბინდბუნდში ჩაიძირა“, ჯერ და ღუ პუ-
ლი მე გო ბა რი იხი ლა. თა მა ზი დიდ ხანს იწ ვა უგო ნოდ, მთე ლი 
ღა მე. გა მოფ ხიზ ლე ბულ მა იგ რძნო, რომ მე გობ რის ძაღ ლი არ 
მო შო რე ბი ა, ლო კავ და და ეფე რე ბო და. თა მაზ მა ძაღ ლი ხელ ში 
აიყ ვა ნა და თვა ლებ ში ჩა ხე და. „შეშინებულმა ღმერ თი იხი ლა 
იქ. თა მა ზი წა მოხ ტა, უნა პი რო სივ რცე ებს გა და ხე და და მთე-
ლი ხმით იყ ვი რა: „შენ ხარ, შენ ხარ, შენ ხარ“. თა მა ზი უსა ხე-
ლოს უყ ვი რო და. ძაღლს წყლი ა ნი თვა ლე ბი მის კენ მი ეპყრო“ 
(რობაქიძე, 1991:154).

რომანში „ჩაკლული სული“ მწერალმა დახატა ტოტა-
ლი ტარული სინამდვილე, „ბოლშევიზმის ქვესკნელური გამ-
ხრწნელი“ სურათი, რო მე ლიც თა ვი სი ულო გი კო ბით სიზ მარ სა 
და ხილ ვას მი ამ სგავ სა. რო ბა ქი ძის მი ერ აღ წე რი ლი სიზ მრის 
პრო ცე სი არა რე ა ლის ტუ რი თხრო ბაა და მთარ გმნე ლი ახერ-
ხებს, რე ა ლო ბა ისე გა და იყ ვა ნოს სიზ მარ ში, რომ მკითხ ველ მა 
ეს ვერ იგ რძნოს. მხო ლოდ პერ სო ნა ჟის გა მოფ ხიზ ლე ბის შემ-
დეგ ახერ ხებს მკითხ ვე ლი დი ფე რენ ცი რე ბას, რა იყო სიზ მა რი 
და რა - ნამ დვი ლი. რე ა ლო ბი დან სიზ მარ ში გა დას ვლის პრო-
ცე სი ჰგავს ერ თგვარ ტრანშს, რომ ლის დრო საც იშ ლე ბა ყო-
ველ გვა რი საზღ ვა რი, ამი ტო მაც ის მსგავ სია გარ დაც ვა ლე ბის 
პრო ცე სი სა. ამ დრო საც ასე ვე იშ ლე ბა საზღ ვა რი და იკარ გე-
ბა პი როვ ნუ ლო ბა - „ის თამაზი აღარ იყო, იგი სხვა იყო, იქნებ 
აღარც იყო ადამიანი“ (რობაქიძე, 1991:154). თუ ადა მი ანს რე ა-
ლურ ცხოვ რე ბა ში აქვს ამაღ ლე ბის ან და ცე მის უნა რი, რო ბა-
ქი ძეს თან ეს უნა რე ბი სიზ მარ ში აქ ტი ურ დე ბა, რად გან ამ დროს 
მი სი გრძნო ბე ბი უაღ რე სად სენ სი ტი უ რი და ფა ქი ზი ხდე ბა. 
ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას თარ გმან ში, რო მე ლიც ზედ მი წევ ნით, 
სიტყ ვა- სიტყ ვით მიჰ ყვე ბა ტექსტს, თვალ სა ჩი ნოა რით მის აჩ-
ქა რე ბა სწო რედ ხილ ვა- ჩვე ნე ბე ბის აღ წე რი სას, მთარ გმნე ლი 
გრძნობს მწერ ლის მახ ვილს და იდენ ტუ რად გად მო აქვს ნა-
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თარგმნ ტექ სტში. ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას თარ გმანს კონ გე-
ნი ა ლუ რი შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, 
რომ ავ ტო რი ცა და მთარ გმნე ლიც ერ თი ეროვ ნე ბი სა ნი არი ან, 
ხო ლო ტექ სი ითარ გმნე ბა არა უცხო ენა ზე, არა მედ - მშობ ლი-
ურ ზე. მი უ ხე და ვად რო ბა ქი ძის რთუ ლი სტი ლი სა, წი ნა და დე ბა-
თა რთუ ლი ქვეწყ ო ბი სა, თან ხვედ რა ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა-
ნი სა თვალ სა ჩი ნო ა, რად გან გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი რო ბა ქი ძე არ 
გა მო ირ ჩე ვა რთუ ლი სინ ტაქ სუ რი წყო ბით და სი მარ ტი ვის კენ 
ამ ჟღავ ნებს მიდ რე კი ლე ბას. ამ გა რე მო ე ბა მაც მნიშ ვნე ლოვ-
ნად შე უწყო ხე ლი ქარ თუ ლად თარ გმნი ლი ტექ სტის დე დან თან 
მაქ სი მა ლურ შე სა ბა მი სო ბას.

ლიტერატურა

რობაქიძე გ. 1991, „ჩაკლული სული“, ფირმა „ივერია“, თბილისი.
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Vazha-Pshavela’s letters on “The Knight in the Panther’s Skin” in which 
he analytically and scientifically substantiates the national character of this 
poem and, at the same time, its significance to the entire mankind are re-
markable. In Vazha’s time, Rustvelology progressed to some extent, but the 
scientific-critical study of “The Knight in the Panther’s Skin”, as old Georgian 
literature, had not yet reached the Rustvelology and many historical-literary 
issues were not clearly defined. At the beginning of the 20th century certain 
Georgian scientists, on the grounds of some morbid pretext of objectivity, 
obsessed over “The Knight in the Panther’s Skin” began to reprehend it to 
prove its non-Georgian origin. Vazha responded to these researchers in his 
scientific-critical and publicist letters so professionally that his views still 
coincide with the provisions of Rustvelology. Vazha showed great knowledge 
of this poem and also the ability to gain deep access to literary events.

Vazha talks about the origin of “The Knight in the Panther’s Skin”, the 
issue of its folk character, the singularity of the storylines, technological is-
sues, interpolations, composition. It is interesting how Vazha discussed Rus-
taveli’s language, that did not mean the study of linguistic norms and the 
specifics of the language, and it again showed the originality of “The Knight 
in the Panther’s Skin”. According to Vazha, any great writer is unparalleled 
when representing the inner brilliance of language. He considered Rustaveli 
and Guramishvili, as examples of the talented writers’ language, revealing 
the striving and essence of the nation in their works.

Vazha-Pshavela honorably defended the dignity of Rustaveli and 
his genius poem, as it was worthy of a great national writer and thinker. 
Vazha-Pshavela claims, that researchers must take a great care of such a 
unique monument of national culture as “The Knight in the Panther’s Skin”. 
He defended the dignity of Rustaveli and his genius poem as a great, nation-
al writer and thinker. The above studies have revealed Vazha’s unmistakable 
critical acumen, refined aesthetic taste, correct analytical mind, stern log-
ic, and ability to take a methodological approach to literary issues. Thus, 
Vazha-Pshavela raised and perfected the traditions of Georgian critical-aes-
thetic thinking. He is not only a cognoscente and venerator of “The Knight 
in the Panther’s Skin”, but also a good researcher, whose views and opinions 
are still relevant in Rustvelological science.



ვაჟა-ფშაველა, როგორც რუსთველოლოგი

 45

ეროვ ნუ ლო ბი სა და სო ცი ა ლუ რი ჰუ მა ნიზ მის ჩვე ნე ბა 
მწერ ლო ბა ში, ხალ ხუ რო ბა და რე ა ლიზ მი, სი ნამ დვი ლის ფხი-
ზე ლი კრი ტი ციზ მით ასახ ვა - აი, ამ ამო ცა ნებს უსა ხავ და ლი-
ტე რა ტუ რას ვა ჟა- ფშა ვე ლა. ამ მხრივ სა ინ ტე რე სოა „ვეფ-
ხისტყაოსნისადმი“ მიძღ ვნი ლი მი სი წე რი ლე ბი, რომ ლებ შიც 
ანა ლი ტი კუ რად, მეც ნი ე რუ ლად ასა ბუ თებს ამ პო ე მის ეროვ ნუ-
ლო ბა სა და, ამა ვე დროს, ზო გად სა კა ცობ რიო მნიშ ვნე ლო ბას. 
ვა ჟას დროს რუს თვე ლო ლო გი ა, გარ კვე ულ წი ლად, წინ წა ვი და, 
მაგ რამ „ვეფხისტყაოსნის“, რო გორც ძვე ლი ქარ თუ ლი მწერ-
ლო ბის, მეც ნი ე რულ -კრი ტი კუ ლი შეს წავ ლა ჯერ კი დევ ვერ აღ-
წევ და რუს თვე ლო ლო გი ამ დე და ბევ რი ის ტო რი ულ -ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი სა კითხი არ იყო ნათ ლად გარ კვე უ ლი. მე-20 სა უ კუ ნის 
და საწყ ის ში ზო გი ერ თმა გან სწავ ლულ მა ქარ თველ მა მეც ნი ერ-
მა, რა ღაც ავად მყო ფუ რი ობი ექ ტუ რო ბის მო მი ზე ზე ბით, აი ჩე მა 
„ვეფხისტყაოსანი“ და და იწყო მი სი გან ქი ქე ბა, მი სი არა ქარ-
თუ ლო ბის მტკი ცე ბა და სხვა ამ დაგ ვა რი. ვა ჟა გა მო ეხ მა უ რა ამ 
მკვლე ვართ თა ვის სმეც ნი ე რო- კრი ტი კულ და პუბ ლი ცის ტურ 
წე რი ლებ ში იმ დე ნად პრო ფე სი უ ლად, რომ მი სი მო საზ რე ბე ბი 
დღე საც ემ თხვე ვა რუს თვე ლო ლო გი ა ში არ სე ბულ დე ბუ ლე ბებს. 
ვა ჟამ გა მო ამ ჟღავ ნა დი დი ცოდ ნა ამ პო ე მი სა და, ასე ვე, ლი ტე-
რა ტუ რულ მოვ ლე ნებ ში ღრმად წვდო მის უნა რი. ვკითხ უ ლობთ 
ვა ჟას შე ფა სე ბებს და ვხვდე ბით, ზო გი ერ თი დღვან დე ლი ჭი-
რი რა ად რე დაწყ ე ბუ ლა: „შოვინისტი არა ვინ დაგ ვი ძა ხო სო, და 
ვინც ღირ სე უ ლად აფა სებს რუს თველს და მის ნა წარ მო ებს, იმას 
დას ცი ნი ან. იმას რო დი ფიქ რო ბენ, ჩვენ თა მკვლე ვარ თა ობი ექ-
ტუ რო ბა უფ რო სა მარ ცხვი ნოა და და მამ ცი რე ბე ლი, ვიდ რე რუს-
თვე ლის პა ტი ვის მცე მელ თა პატ რი ო ტიზ მი. .. დი აღ, სცხვე ნი ათ 
კარ გის თქმა სა ქარ თვე ლო ზე, მჟა ვე პატ რი ო ტი არა ვინ დაგ ვი-
ძა ხო სო, ეს ვა ჟაკ ცო ბად მი აჩ ნი ათ, იმას რო დი ღა ფიქ რო ბენ, 
რომ სირ ცხვი ლი ის კი არ არი, თა ვი სი დი დე ბა ადი დო, თაყ ვა ნი 
სცე, - არა მედ ისაა სირ ცხვი ლი, ეს დი დე ბა მაღ ლი დან დაბ ლა 
ჩა მო აგ დო ლაფ ში და ფე ხით გა თე ლო, - ვერ გა ბე დო სთქვა სი-
მარ თლე, თუნ დაც ამ თქმამ კა ცი იქამ დის მი იყ ვა ნოს, რომ პირ-
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ში ბა ლა ხი ამოს დი ო დეს...“ (ვა ჟა-ფშა ვე ლა, 1964:305-306). ამ გვარ 
მკვლევ რებს რომ ავ ყვე თო, წერს ვა ჟა, შე იძ ლე ბა მთელ ჩვენს 
ის ტო რი ულ წარ სულ ზე აგ ვა ღე ბი ნონ ხე ლი და მთე ლი ჩვე ნი ის-
ტო რია და კულ ტუ რა ქარს გა ა ტა ნო ნო.

ვაჟას პირველი რუსთველოლოგიური წერილი გამოქვეყნდა 
1890 წელს „ივერიაში“, „ფიქრები „ვეფხის-ტყაოსნის“ შესახებ“, 
რო მე ლიც მი მარ თუ ლი იყო პროფ. ა. ხა ხა ნაშ ვი ლის ერ თი 
მცდა რი თე ო რი ის წი ნა აღ მდეგ „ვეფხისტყაოსანთან“ და კავ-
ში რე ბით, კერ ძოდ კი, ეს იყო მო საზ რე ბა პო ე მის ხალ ხუ რი-
დან წარ მო შო ბის შე სა ხებ, მი სი ფოლ კლო რულ ნა წარ მო ე ბად 
აღი ა რე ბა. უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, ვა ჟა იწუ ნებს ხა ხა ნაშ ვი ლის 
კვლე ვა- ძი ე ბის ყალბ, არა მეც ნი ე რულ მე თოდს, რად გან კომ-
პე ტენ ტუ რი აზ რის გა მო სათ ქმე ლად სა ბუ თე ბის მოგ რო ვე ბა 
იყო სა ჭი რო, მე რე აზ რი თა ვის თა ვად დად გინ დე ბო და და არა 
წი ნას წარ შე მუ შა ვე ბუ ლი მიდ გო მით. ვა ჟას აზ რით, ა. ხა ხა ნაშ-
ვილ მა, რო მე ლიც გა მოთ ქვამ და მო საზ რე ბას, რომ თა ვი სი პო-
ე მის წყა როდ რუს თა ველ მა ხალ ხუ რი „ტარიელიანი“ აიღოო, 
„ვეფხისტყაოსანი“ ვერ და უ კავ ში რა ის ტო რი ულ ეპო ქას, ვერ 
გა ი გო მი სი ეროვ ნუ ლი სუ ლი, ვერც შე მეც ნე ბით -ეს თე ტი კურ 
მნიშ ვნე ლო ბას ჩას წვდა ო. ში ნა არ სი სა და ფორ მის ღრმა ანა-
ლი ზით ვა ჟა ასა ბუ თებს, რომ „ვეფხისტყაოსანი“ წმინ და ლი-
ტე რა ტუ რუ ლი ნა წარ მო ე ბი ა, შე მოქ მე დე ბი თი შე დევ რი და არა 
ფოლ კლო რი (მი სი თვალ საზ რი სი სრუ ლი ად და ა დას ტუ რა შემ-
დეგ დრო ინ დელ მა კვლე ვა- ძი ე ბამ). „ვეფხისტყაოსანს“ ეჭ ვის 
თვა ლით უც ქერ დნენ, ხო ლო ამის მი ზე ზი, ვა ჟას თქმით, იყოს 
პო ე მის დი დე ბუ ლე ბა, რო მელ საც ეჭ ვში შევ ყა ვართ, მარ თლა 
ერ თი კა ცის და წე რი ლი ა ო, თუ არა. მე ო რე კი ის, რომ შო თა 
თვი თონ პო ე მის წი ნა სიტყ ვა ო ბა ში ვე გვაფ რთხი ლებს, და ბე ჯი-
თე ბით ამ ბობს „ესე ამბავი სპარსულიო“, თუ ეს ამ ბა ვი ერ მაც 
იცო და და ბერ მაც, რუს თვე ლი ვის ღა ატყ უ ებ და ო? გა ნა, ქარ თუ-
ლად ცნო ბილს კი დევ თარ გმნა სჭირ დე ბო და ო? ამ არ გუ მენ ტის 
გა სამ ყა რებ ლად ვა ჟა კი დევ ერთ ფაქ ტსაც აქ ცევს ყუ რადღ-
ე ბას: ვეფ ხის ტყა ოს ნის ლი ტე რა ტუ რულ ჩა მო მავ ლო ბას ისიც 
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ამ ტკი ცებს, რომ მის სხვა დას ხვა ტა ეპს გან სხვა ვე ბუ ლი რით მა 
აქვს, ხალ ხურს კი ერ თი და ბო ლო ე ბა რჩე ბა ბო ლომ დე ო. ერთ 
სა ინ ტე რე სო პა რა ლელ საც ავ ლებს ვა ჟა „ვეფხისტყაოსანსა“ 
და ხალხურ „ტარიელიანს“ შორის - ხალხურში უცხო სახელებს 
ვხედავთ, „ედემ და ომარე“, ხოლო ლიტერატურულში გვაქვს 
„აბჯარი ჩვენ საომარე“, რაც იმის დას ტუ რი ა, რომ ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი „ვეფხისტყაოსანი“ ად რე იყო გავ რცე ლე ბუ ლი ხალ ხში 
და მი სი სიყ ვა რუ ლის გა მო ხალხს ის, რო ცა და ვიწყ ე ბი ა, გა და-
უ კე თე ბი ა, მის გან ახა ლი შე უთხ ზავს და და უ მა ტე ბი ა ო.

ზემოთქმულის მიუხედავად, ვაჟა-ფშაველა საერთოდ 
როდი უარყოფდა „ვეფხისტყაოსნის“ ხალ ხურ საწყ ი სებს. ამ 
მხრივ სა ინ ტე რე სოა მი სი 1914 წელს გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პო ლე მი-
კუ რი წე რი ლი „კრიტიკა ბ. იპ. ვართაგავასი“, რო მელ შიც ამ ბობს, 
რომ შე იძ ლე ბა მწე რალ მა გა მო ი ყე ნოს ხალ ხუ რი თქმუ ლე ბა, 
მაგ რამ „ხალხის თქმულება, რაც არ უნ და მდი და რი ში ნა არ სი სა 
იყოს, აზ რი ა ნი და ხე ლოვ ნუ რი, თუ პო ეტ მა იგი არ გარ დაქ მნა, 
სა კუ თარ სუ ლი ერ ქუ რა ში არ გა და ად ნო, არ გა და ა დუ ღა, მა სა-
ლი დან ახა ლი რამ არ შექ მნა და და წე რა ისე, რო გორც ხალ ხი 
ამ ბობს, არა ფე რი გა მო ვა. ერის გულ ში ამის თა ნა ნა წარ მო ე ბი 
ბი ნას ვერ იპოვ ნის, იქ ვერ და ი სად გუ რებს და ვერც ხე ლოვ-
ნურ ნა წარ მო ე ბად ჩაითვლება“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:361-362). 
აქ ვაჟას მოჰყავს გოეთეს „ფაუსტის“ მაგალითი, რო მელ ზე არ-
სე ბუ ლი ლე გენ დის მი ხედ ვით მრა ვა ლი ნა წარ მო ე ბი შე იქ მნა, 
მაგ რამ ის ტო რი ას არც ერ თი შე მორ ჩე ნი ა, მხო ლოდ გო ე თემ 
აქ ცია ის სა კა ცობ რიო ნა წარ მო ე ბა დო. მა შა სა და მე, მწერ ლის 
აზ რით, თა ვი და თა ვი ავ ტო რი ყო ფი ლა და არა ლე გენ და. 

დი დე ბუ ლი პო ე მის სა კითხ ებ ზე ვა ჟა კი დევ ერ თხელ გა-
მო ვი და პრე სა ში 1911 წელს, ჟურ ნალ „განათლებაში“ წერილით 
„ფიქრები „ვეფხისტყაოსნის“ შესახებ“, რომლის მსჯელობის 
საგანია „ვეფხისტყაოსნის“ სიუჟეტის ორიგინალობის საკითხი. 
იმ დროსითვის „ესე ამბავი სპარსულისა“ და პრო ლოგ -ე პი ლო-
გის სა კითხ ზე მახ ვილ დე ბო და ყუ რადღ ე ბა. მკვლე ვარ თა გან, ნ 
მა რი სა და ა. ხა ხა ნაშ ვი ლის გარ და, ცნო ბი ლი გახ და ამ მხრივ 
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დ. კა რი ჭაშ ვი ლი სა და იუსტ. აბუ ლა ძის სა ხე ლე ბიც. ვა ჟას ფხი-
ზელ თვალს არ გა მოჰ პარ ვია არ სე ბუ ლი ვი თა რე ბა და სრუ ლი-
ად მარ თე ბუ ლი კრი ტი კით გა მო ვი და პრე სა ში. ზე მოხ სე ნე ბულ 
წე რილ ში მწე რა ლი ეკა მა თე ბა ნ. მარ სა და მის თა ნა მედ რო ვე-
ებს: „რუსთაველს ებღ ა უ ჭე ბი ან - ჩა მო დი ბე და უ რი დან - მო პა-
რულს ცხენ ზე ზი ხა რო. გა ი გეთ, ჯა რო და ჯა მა ა თო, მი უდ გო მე ლი 
მეც ნი ე რი ხალ ხი ვარ თო, და ამ დროს კი ვხე დავთ, რომ თეთრს 
შავს არ ქმე ვენ, ტკბილს - მწარესა“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:305). 
ვა ჟა აღაშ ფო თა ნ. მა რის ცდამ, რუს თვე ლის პო ე მის სი უ ჟე ტი 
სპარ სუ ლად გა მო ეცხ ა დე ბი ნა, რომ თით ქოს მან ბრი ტა ნე თის 
მუ ზე უმ ში ნა ხა „ვეფხსიტყაოსნის“ სპარ სუ ლი დე და ნი (სა ბო-
ლო ოდ ნ. მარ მაც აღი ა რა, რომ მი სი ეს თე ო რია და იმ სხვრა). 
ვა ჟამ კი ეს თე ო რია გა ა ცამ ტვე რა. იგი წერს, რომ ნ. მარ მა აუ-
შა ლა და ნარ ჩე ნებს ჩხრე კის სა ღერ ღე ლი, თა ვად კი დღემ დე 
არა ვი თა რი და მამ ტკი ცე ბე ლი სა ბუ თი არ წარ მო უდ გე ნი ა, რომ 
„ვეფხისტყაოსნის“ მსგავ სი თხზუ ლე ბა მას ბრი ტა ნე თის მუ ზე-
უმ ში ენა ხო სო, დღე საც არ იშ ლის და სჯე რა, პო ე მის დე და ნი 
აუ ცი ლებ ლად აღ მოჩ ნდე ბა სპარ სეთ ში ო. ვა ჟა პირ და პირ აცხ-
ა დებს, რომ ხე ლოვ ნე ბის გე ნი ა ლუ რი ქმნი ლე ბის შე სა ფა სებ-
ლად სა ჭი როა თარ გმნი ლი სა და დედ ნის ერ თმა ნე თის გან გარ-
ჩე ვის ალ ღო ო, რომ ხალ ხის გე ნია გრძნობს ეროვ ნულ გე ნი ას 
და არ შე იძ ლე ბა ერ მა ასე გა ნა დი დო სო უბ რა ლო მთარ გმნე ლი. 
ააშ კა რა ვებს რა ქარ თუ ლი კულ ტუ რი სად მი ნი ჰი ლიზმს, ვა ჟა 
ნა ბიჯ -ნა ბიჯ არ ღვევს უმარ თე ბუ ლო დე ბუ ლე ბებს რუს თა ვე ლის 
პო ე მის შე სა ხებ. ვა ჟას აზ რით, „ვეფხისტყაოსნის“ არა კი მარ-
თლა სპარ სუ ლი რომ იყოს, თვით სპარ სეთ შიც ბევ რი (და მე-11, 
მე-12 სა უ კუ ნე ებ ში ასე თე ბი სპარ სეთს უამ რა ვი ჰყავ და) გა მო უჩ-
ნდე ბო და გამ ლექ სა ვი, თვით „შაჰ-ნამეს“ (მე-11 ს.) დი დე ბუ ლი 
ავ ტო რი, ფირ დო უ სი, ამ გვარ არაკს არაფ რით გა უშ ვებ და ხე ლი-
და ნო. რო გორ მოხ და, - კითხ უ ლობს ვა ჟა- ფშა ვე ლა, - რომ ქარ-
თველ მა სა ქარ თვე ლო ში იპო ვა ეს ამ ბა ვი, ხო ლო სპარ სე ლებ მა 
ვერ მი აგ ნეს მშო ბელ ქვე ყა ნა ში ო. „ამოდენა თხზუ ლე ბა ში ჭა-
ჭა ნე ბაც კი არ სად არის ჩვე ნის ქვეყ ნის, რუს თა ვე ლის სამ შობ-
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ლოს რა ი მე ად გი ლის სა ხელ წო დე ბი სა. ..რა ამ ბა ვია ეს? შე საძ-
ლე ბე ლია გა ნა ესა, თუ მთე ლი „ვეფხისტყაოსანი“ ალეგორია 
არ არის? სწორედ რომ ალეგორიაა...“ (ვა ჟა- ფშა ვე ლა, 1964:308) 
- ესაა სწო რედ ის სი უ ჟე ტუ რი შე ნიღ ბვის ხერ ხი, რო მე ლიც 
დღეს აღი ა რე ბუ ლია რუს თვე ლო ლო გი ა ში.

ვაჟას აზრით, „ვეფხისტყაოსანი“ ორი გი ნა ლუ რი, ეროვ ნუ-
ლი ნა წარ მო ე ბი ა, სწო რედ ამი ტომ შე იყ ვა რა ის ხალ ხმა. თუნ-
დაც ის, რომ გმი რე ბი კი არი ან მუს ლი მა ნუ რი ქვეყ ნე ბი დან, 
მაგ რამ მა თი ქცე ვა, ცხოვ რე ბა ზე, მიჯ ნუ რო ბა ზე, მე გობ რო ბა ზე 
შე ხე დუ ლე ბე ბი ქარ თუ ლი ა. ვა ჟას ფიქ რობს, რომ მაჰ მა დი ა ნუ-
რი ჰა რამ ხა ნის გა რე მოც ვა ში აღ ზრდი ლი რა ინ დი არაფ რით 
იტყ ვის „გული ერთსა დააჯერო, კუშტი მოხვდეს, თუნდა ქუში“; 
„განა ვის მე თავ ში გა უ ელ ვებს, გარ და ჩვენ მო დის მკვლე-
ვარ თა, რომ ნეს ტან და რე ჯა ნი ქარ თვე ლი ქა ლი არ არის ?...თუ 
გარ და მშვე ნი ე რე ბი სა, სი ტურ ფი სა. .. მკითხ ვე ლი ნეს ტან და-
რე ჯა ნის ქარ თველ ქა ლო ბას ვერ იგ რძნობს, ის რა ქარ თვე ლი 
უნ და იყოს“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:314) - წერს ვა ჟა. მწე რა ლი ამ-
ტკი ცებ და, რომ რუს თა ვე ლი, რო გორც თა ვი სი ეპო ქის შვი ლი, 
თა ნად რო უ ლო ბას ხა ტავ და, თუნ დაც ის ტო რი უ ლი პი რე ბით, 
მომ ხდა რი ფაქ ტე ბი თა და სა ჭირ ბო რო ტო სა კითხ ე ბით, რომ-
ლე ბიც ასე აღელ ვებ და მი სი დრო ის ქარ თველ სა ზო გა დო ე ბას 
(მა გა ლი თად, მო ეწ ვი ათ თუ არა ქარ თვე ლებს უცხო ტო მის კა-
ცი თა მა რის მე უღ ლედ). ვა ჟას აზ რით, რუს თა ვე ლი, რომელსაც 
„ტარიელად თავისი თავი ჰყავს წამოდგენილი“, თა მა რის 
მეტ რფე, მე ხოტ ბე და შე მამ კო ბე ლი ა. „არაბნი - ტარიელ და 
ავთანდილ შოთას თქმით ტ კ ბ ი ლ ი ს  ქ ა რ თ უ ლ ი თ უბ-
ნო ბენ. მაჰ მა დი ან ნი ღვი ნო სა ჰსვა მენ: დღე საც რო გორც ხევ-
სუ რებს, ამ უძ ვე ლესს ქარ თვე ლებ სა აქვს ჩვე უ ლე ბად მას პინ-
ძლო ბის დროს, სტუმ რე ბის წინ ქუდ -მოხ დით ჩოქ ზე დგო მა და 
ისე მირ თმე ვა თა სი სა სტუმ რის თვის. პო ე მა ში ამას ვე ვხე დავთ: 
სოგ რატ და ავ თან დილ რო ცა მი უვ ლენ მჭმუნ ვა რე, დაღ რე ჯილს 
როს ტე ვანს, რა თა იგი გა ემ ხი ა რულებინათ“ (ვა ჟა- ფშა ვე ლა, 
1964:408) - ასე თი არ გუ მენ ტა ცი ით იცავს პო ე მის ქარ თუ ლო ბას 
მწე რა ლი.
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ვა ჟა- ფშა ვე ლა მო ითხ ოვს, რომ ეროვ ნუ ლი კულ ტუ რის 
ისეთ უნი კა ლურ ძეგლს, რო გო რიც „ვეფხისტყაოსანია“, მკვლევ-
რე ბი დი დი სიფ რთხი ლით მო ეპყ რან, რო ცა აყე ნე ბენ სა კითხს 
მი სი ამა თუ იმ ტა ე პის ორი გი ნა ლო ბის შე სა ხებ და სა გან გე-
ბოდ ჩერ დე ბა პო ე მის ტექ სტო ლო გი ურ სა კითხ ებ ზე. ზო გი ერ თი 
მკვლე ვა რი ამ ტკი ცებ და, რომ პო ე მის პრო ლო გი და ეპი ლო-
გი და ი წე რა მე-12 სა უ კუ ნის შემ დეგ, სხვა დას ხვა დროს, სხვა-
დას ხვა პი რის მი ერ. ვა ჟას აზ რით კი, შე უ სა ბა მო აქ არა ფე რი ა, 
მთლი ა ნად კლა სი კუ რი ფორ მაა და ცუ ლი, იქ ნე ბა ეს ღვთი სად მი 
მი მარ თვა თუ დამ წე რის ვი ნა ო ბის გამ ჟღავ ნე ბა ო. ვა ჟა ზო გა-
დად არ უარ ყოფ და „ვეფხისტყაოსანში“ ე.წ. ყალ ბი ად გი ლე ბის, 
ანუ ინ ტერ პო ლა ცი ე ბის, არ სე ბო ბას, მაგ რამ და უშ ვებ ლად მი-
აჩ ნდა გე ნი ა ლუ რი პო ე მის სა უ კე თე სო სტრო ფე ბის ხე ლა ღე ბით 
გა ძე ვე ბა ტექ სტი დან. თუნ დაც ა. სა რა ჯიშ ვი ლი, რო მელ მაც ასე-
თი ყალ ბი ად გი ლე ბი აღ მო ა ჩი ნა პო ე მა ში, მაგ რამ რუს თა ვე ლის 
და წე რი ლი ტა ე პე ბიც თან მი ა ყო ლა ან დ. კა რი ჭაშ ვი ლი, რო-
მელ მაც ყალ ბად გა მო აცხ ა და პო ე მის მთე ლი პრო ლოგ -ე პი ლო-
გი. ვა ჟა, აა ნა ლი ზებს რა პრო ლოგს, სა უბ რობს იქ გან ვი თა რე-
ბულ შა ი რო ბი სა და მიჯ ნუ რო ბის თე ო რი ებ ზე და მეც ნი ე რუ ლად 
ასა ბუ თებს, რომ შო თა რუ სთა ველს პო ე მის შე სა ვალ ში აუ ცი-
ლებ ლად უნ და ეთ ქვა თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბა მე ლექ სე ო ბა სა და 
სიყ ვა რულ ზე, მე გობ რო ბა ზე. მწე რა ლი არ უარ ყოფს პრო ლოგ ში 
ზო გი ერ თი ინ ტერ პო ლა ცი ის არ სე ბო ბის ალ ბა თო ბას, მაგ რამ 
მას ზუ ტად აქვს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პრო ლო გის აგე ბის გეგ მა და 
გარ კვე უ ლი მი სი რა ო ბა. ვა ჟა ეხე ბა პო ე მის კომ პო ზი ცი ის სა-
კითხ საც და შე უ სა ბა მო ბას წი ნა სიტყ ვა ო ბა სა და თა ვად პო ე მას 
შო რის ვერ ხე დავს. დრო ის მი ერ ვა ჟას ეს გან ჭვრე ტაც შე ფა-
სე ბუ ლია და ჭეშ მა რი ტად არის აღი ა რე ბუ ლი პრო ლო გის რუს-
თა ვე ლი სად მი კუთ ვნი ლე ბის უეჭ ვე ლო ბა. „კეკლუცთა ზედან 
ფრფენითა“ - ეს მხო ლოდ შო თას შე ეძ ლო ეთ ქვაო და შე უძ-
ლებ ლად მი იჩ ნევს ამ სტრო ფის სი ყალ ბეს. გან სა კუთ რე ბუ ლად 
შე დევ რა ლუ რად მი იჩ ნევს ვა ჟა ტა რი ე ლის მი ერ ლომ -ვეფ ხვის 
და ხოც ვის ამ ბავს და აღ ნიშ ნავს, რომ სიყ ვა რუ ლის ასე თი სი-
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მაღ ლი დან და ხატ ვა მხო ლოდ შო თა რუს თა ველს თუ შე ეძ ლო ო, 
რომ ლის დიდ მნიშ ვნე ლო ბას ქარ თვე ლი ერი სათ ვის კარ გად 
აც ნო ბი ე რებს, რო ცა ამ ბობს, რომ შო თა რუს თა ვე ლი იგი ვე სა-
ქარ თვე ლოა და სა ქარ თვე ლო იგი ვე „ვეფხისტყაოსანი“. ვა ჟას-
თვის, რო გორც მე-19 სა უ კუ ნის ეროვ ნულ -გა მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი 
მოძ რა ო ბის სხვა მეს ვე ურ თათ ვის, ეს პო ე მა წარ მო ად გენ და 
ქარ თვე ლი ერის კულ ტუ რუ ლი მო წი ფუ ლო ბის შე უ და რე ბელ 
მხატ ვრულ მტკი ცე ბუ ლე ბას. 

სა ინ ტე რე სოა ვა ჟას მსჯე ლო ბა რუს თვე ლის ენის შე სა ხებ, 
რაც ენობ რი ვი ნორ მე ბი სა და ენის სპე ცი ფი კის შეს წავ ლას არ 
გუ ლის ხმობ და და ისევ „ვეფხისტყაოსნის“ ორი გი ნა ლო ბის 
სფე რო დან გა მო დი ო და. ვა ჟას აზ რით, ნე ბის მი ე რი დი დი მწე-
რა ლი ენის ში ნა გა ნი ბრწყინ ვა ლე ბის უბად ლო წარ მომ ჩე ნი ა. 
ნი ჭი ე რი მწერ ლე ბის ენის მა გა ლი თად მას რუს თა ვე ლი და გუ-
რა მიშ ვი ლი მი აჩ ნდა, ერის სუ ლის კვე თე ბი სა და არ სის თა ვი-
ანთ ნა წარ მო ე ბებ ში გა მამ ჟღავ ნე ბელ ნი. ამ მხრივ აღ სა ნიშ-
ნა ვია ის, რომ ვა ჟა „ვეფხისტყაოსნის“ ენა სა და ლექ სთწყო ბას 
ფშა ურს უკავ ში რებ და და, ნ. მა რის გა მოკ ვლე ვის სა ფუძ ველ ზე, 
ჩახ რუ ხა ძეს თან გა ი გი ვე ბულ რუს თა ველს ფშავ ლად მი იჩ ნევ-
და. „ასმათი ხომ პირ და პირ მთი ელ ქალს მო გა გო ნებსთ (ფშავ-
ლი სა, ხევ სუ რი სა) თა ვის ჯუ ბით, „ქალი გადმოდგა ჯუბითაო“, 
ამ ბობს რუს თა ვე ლი. ჯუ ბა ჩვენ გვგო ნია ნამ დვი ლი ქარ თუ-
ლი სიტყ ვა, ქარ თველ ქა ლე ბის ტან საც მე ლი, რო მე ლიც დღეს 
ფშავ -ხევ სუ რეთ ში ღა ჰპო ვებს თავ შე სა ფარს და შე იძ ლე ბა მა-
ლე იქაც აი ღონ ხე ლი იმა ზე. ჯუ ბა სიტყ ვა „უბიდან“ არის ნა წარ-
მო ე ბი, რად გან ჯუ ბა შინ მოქ სო ვი ლი შა ლის პე რან გია (ფშავ-
ში სა და, ხო ლო ხევ სუ რეთ ში რუ შე ბით ნა კე რი, გრძე ლი) დი აცს 
კო ჭებს უფა რავს, უბე გად მოგ დე ბუ ლი. მაგ რამ ვში შობ, ვა ი თუ 
ჩვენ მა ფი ლო ლო გებ მა ეს სიტყ ვა მი ათ ვი სონ, სპარ სე ლებს 
ან სომხებს“ (ვაჟა-ფშაველა, 1964:230-231), მაგ რამ შემ დგომ მა 
კვლე ვა- ძი ე ბამ არც ნ. მა რის მო საზ რე ბა და ა დას ტუ რა და არც 
ვა ჟას ვა რა უ დი გა ა მარ თლა. 

ვა ჟა- ფშა ვე ლამ და იც ვა რუს თვე ლი სა და მი სი გე ნი ა ლუ რი 
პო ე მის ღირ სე ბა, რო გორც დიდ ეროვ ნულ მწე რალ სა და მო აზ-
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როვ ნეს ეკად რე ბო და. ზე მო ჩა მოთ ვლილ კვლე ვებ ში გამ ჟღავ-
ნდა ვა ჟას უტყ უ ა რი კრი ტი კუ ლი ალ ღო, დახ ვე წი ლი ეს თე ტი კუ-
რი გე მოვ ნე ბა, სწო რი ანა ლი ტი კუ რი გო ნე ბა, მტკი ცე ლო გი კა 
და ლი ტე რა ტუ რის სა კითხ ე ბი სად მი მე თო დო ლო გი უ რი მიდ-
გო მის უნა რი. ამ გვა რად, ვა ჟა- ფშა ვე ლამ აა მაღ ლა და სრულ ყო 
ქარ თუ ლი კრი ტი კულ -ეს თე ტი კუ რი აზ როვ ნე ბის ტრა დი ცი ე ბი, 
იგი „ვეფხისტყაოსნის“ არა მხო ლოდ კარ გად მცოდ ნე და პა ტი-
ვის მცე მე ლი ა, არა მედ მი სი კარ გი მკვლე ვა რიც, რომ ლის მო-
საზ რე ბე ბი და შე ხე დუ ლე ბე ბი დღე საც აქ ტუ ა ლუ რია რუს თვე-
ლო ლო გი ურ მეც ნი ე რე ბა ში.

ლიტერატურა

ვაჟა-ფშაველა 1964, თხზულებათა სრული კრებული ათ ტომად, ტ. IX, 
„საბჭოთა საქართველო“, თბილისი. 
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The European Masters in Translation network first published its frame-
work for translator and translation competence, including the well-known 
EMT “Wheel of Competence”, in January 2009. Since that time, the Wheel of 
Competence has changed several times. In accordance with the changes im-
plemented in 2017, the central part of the EMT framework is application of 
computational technologies to the translation studies. The needs of trans-
lation industry as a whole oblige young translator-interpreters to provide 
high-quality translation by means of computer technologies. The mentioned 
competence encompasses six components including Machine Translation 
(MT) competence. The translator-interpreter should use MT systems as a 
part of his/her working process. 

This paper presents an overview of Machine Translation (MT) with re-
gards to three main directions. The first one could be considered as a Rule-
Based Machine Translation (RBMT) used in older types of technologies, the 
second one – as a Statistical Machine Translation (SMT) used in compara-
tively new types of technologies till 2016 and the third – as a Neural Ma-
chine Translation (NMT) used in modern type translation technologies since 
2016. All these systems are somehow interconnected between each other 
and modern machine translation systems reveal a shift from statistical to 
deep learning practices. As a result of the above-mentioned shift, Google, 
Pangeanic, KantanMT, Omniscien Technologies and SDL Trados translation 
technologies use neural machine translation. But all these systems reveal 
difficulties in processing languages like Georgian. 

The contents of the paper are as follows: 1. Introduction; 2. Theoret-
ical and technological issues; 3. Components of machine translation with 
regards to Georgian language and 4. Conclusions. 

შესავალი

ევ რო პის თარ გმან თმცოდ ნე ო ბის სა მა გის ტრო პროგ რა-
მა თა ქსელ მა პირ ვე ლად თა ვი სი კომ პე ტენ ცი ე ბის ჩარ ჩო, მათ 
შო რის EMT-ს „კომპეტენციათა ბორბალი“, 2009 წლის იან ვარ ში 
გა მოს ცა. მას შემ დეგ კომ პე ტენ ცი ა თა ჩარ ჩომ შე მად გე ნე ლი ნა-
წი ლე ბის ში ნა არ სის თვალ საზ რი სით ბევ რჯერ შე იც ვა ლა. 2017 
წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ბო ლო ცვლი ლე ბე ბის შე სა ბა მი სად, 
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EMT-ს ჩარ ჩოს ცენ ტრა ლურ ნა წილს კომ პი უ ტე რუ ლი ტექ ნო ლო-
გი ე ბის ცოდ ნა წარ მო ად გენს. ბაზ რის დღე ვან დე ლი მოთხ ოვ-
ნე ბი დან გა მომ დი ნა რე, იგი გა ნი ხი ლე ბა, რო გორც ერ თ-ერ თი 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი. მთარ გმნელ -თარ ჯიმ ნის პრო ფე სი-
ო ნა ლად ჩა მო ყა ლი ბე ბის კუთხ ით. აღ ნიშ ნუ ლი კომ პე ტენ ცია 
ექვს კომ პო ნენტს მო ი ცავს, რო მელ თა გან გან სა კუთრე ბით სა-
ყუ რადღ ე ბო სა მან ქა ნო თარ გმა ნია (MT). მთარ გმნელ -თარ ჯი-
მანს მუ შა ო ბის პრო ცეს ში უნ და შე ეძ ლოს რო გორც სა მან ქა ნო 
თარ გმა ნის მთარ გმნე ლო ბით პრო ცეს ზე ზე გავ ლე ნის საწყ ი-
სე ბის ცოდ ნა, ისე მი სი გა მო ყე ნე ბა თარ გმა ნის შეს რუ ლე ბის 
დროს. 

მთარ გმნე ლო ბი თი ტექ ნო ლო გი ე ბის მზარ დი გა მო ყე ნე ბა 
მა თი გან ვი თა რე ბი სა და სრულ ყო ფის წი ნა პი რო ბა ა, რაც ვლინ-
დე ბა რო გორც ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის შექ მნა ში, ისე ძვე ლი 
ტექ ნო ლო გი ე ბის დახ ვე წა ში. დღეს დღე ო ბით მთარ გმნა ლო-
ბი თი ტექ ნო ლო გი ის გა ნუყ რელ ნა წილს სა მან ქა ნო თარ გმა ნი 
წარ მო ად გენს, რო მე ლიც ორ მიდ გო მად იყო ფა. პირ ვე ლი მიდ-
გო მა გა მო ი ყე ნე ბა შე და რე ბით ძვე ლი ტი პის ტექ ნო ლო გი ებ ში 
და გუ ლის ხმობს კომ პი უ ტე რუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბი სა და ადა მი ა ნის 
ენობ რი ვი ცოდ ნის ინ ტეგ რი რე ბას, ხო ლო მე ო რე - კომ პი უ ტე-
რუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბით მო ნა ცე მე ბის სტა ტის ტი კუ-
რი და მუ შა ვე ბის სა ფუძ ველ ზე კონ ცენ ტრი რე ბუ ლია მან ქა ნუ რი 
სწავ ლის შე საძ ლებ ლო ბებ ზე. მე ო რე მიდ გო მის ნა წილს - ნე ი-
რუ ლი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი წარ მო ად გენს. 

სა მან ქა ნო თარ გმა ნის ნე ი რუ ლი მიდ გო მის გან ვი თა რე ბა 
2016 წელს და იწყ ო, რო დე საც იუ. ვუმ, მ. შუს ტერ მა და სხვ. წარ-
მო ად გი ნეს ტექ ნი კუ რი ან გა რი ში გუგ ლის ნე ი რუ ლი თარ გმა ნის 
შე სა ხებ (Wu et al., 2016:1-23). აღ ნიშ ნუ ლი ან გა რი შის მი ხედ ვით, 
ნე ი რუ ლი თარ გმა ნი (Neural Machin Translation, NMT) წარ მო-
ად გენ და ავ ტო მა ტუ რი თარ გმა ნის ახალ მიდ გო მას, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფ და იმ ცდო მი ლე ბე ბის აღ მოფ ხვრას, რომ ლე-
ბიც სდევ და შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ მთარ გმნე ლო-
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ბით სის ტე მებს და გუ ლის ხმობ და მან ქა ნუ რი ღრმა სწავ ლე-
ბის მო დელს, რო მელ შიც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი იყო 8-დო ნი ა ნი 
შიფ რა ტო რი და 8-დო ნი ა ნი დე შიფ რა ტო რი. პა რა ლე ლიზ მის 
უზ რუნ ველ ყო ფი სა და სწავ ლის დრო ის შემ ცი რე ბის მიზ ნით, 
აღ ნიშ ნულ მო დელ ში დე შიფ რა ტო რის ქვე და დო ნე უკავ შირ-
დე ბო და შიფ რა ტო რის ზე და დო ნეს. თარ გმა ნის სიჩ ქა რის გა-
სა უმ ჯო ბე სებ ლად კი სის ტე მა მი მარ თავ და და ბა ლი- სის წო რის 
არით მე ტი კულს კომ პი უ ტე რუ ლი ინ ტერ ფე რენ ცი ის დროს. აღ-
ნიშ ნუ ლი მიდ გო მით და იწყო ახა ლი ერა სა მან ქა ნო თარ გმა ნის 
გან ვი თა რე ბის თვალ საზ რი სით, რაც შემ დგომ ში რე ა ლიზ და 
Google-ის, Pangeanic-ის, KantanMT-ის, Omniscien Technologies-
ი სა და SDL-ის ტექ ნო ლო გი ებ ში. ბუ ნებ რი ვი ა, იბა დე ბა კითხ ვა, 
მუ შა ობს თუ არა აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა ქარ თუ ლი ენის შემ თხვე-
ვა ში და გაგ ვაჩ ნია თუ არა რე სურ სი მსგავ სი მო დე ლის გა მო სა-
ყე ნებ ლად.

სტა ტი ის სტრუქ ტუ რა შემ დე გი ა: 1. შე სა ვა ლი; 2. თე ო რი უ ლი 
და ტექ ნო ლო გი უ რი სა კითხ ე ბის მი მო ხილ ვა; 3. სა მან ქა ნო თარ-
გმა ნის მა ხა სი ა თებ ლე ბი; 4. დას კვნე ბი.

თეორიული და ტექნოლოგიური საკითხები

დღეს დღე ო ბით მთარ გმნე ლო ბი თი ტექ ნო ლო გი ის მთა ვარ 
ამო ცა ნას წარ მო ად გენს ერ თი ა ნი მიდ გო მის შე მუ შა ვე ბა, რო მე-
ლიც ეფუძ ნე ბა მე დი ა ტო რი ენის არ სე ბო ბას და არ ითხ ოვს ორ 
ენას შო რის რე ა ლუ რი ენობ რი ვი კომ პე ტენ ცი ის არ სე ბო ბას. ამ 
გზით შე მუ შა ვე ბუ ლი სის ტე მა: ა) უნ და თარ გმნი დეს მა ში ნაც კი, 
რო ცა ორ ენას შო რის წი ნას წა რი ენობ რი ვი კავ ში რი არ არ სე-
ბობს და, ბ) უნ და გახ დეს გლო ბა ლუ რი მთარ გმნე ლო ბი თი სის-
ტე მის ნა წი ლი. თარ გმა ნი კი უნ და ხორ ცი ელ დე ბო დეს რო გორც 
წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი, ისე სტა ტის ტი კუ რიც და ნე ი რუ ლი 
მე თო დე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

 თარ გმნის პრო ცე სი გუ ლის ხმობს ორი მხა რის არ სე ბო-
ბას: ორი გი ნა ლი და სა მიზ ნე ენე ბი სა და თუ რამ დე ნად ეფექ-



 57

მთარგმნელობითი ტექნოლოგიები, სამანქანო თარგმანი და ...

ტუ რია ესა თუ ის თარ გმა ნი, და მო კი დე ბუ ლია აღ ნიშ ნუ ლი წყვი-
ლის წი ნას წა რი და მუ შა ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ზე. მსოფ ლი ო ში 
არ სე ბუ ლი სხვა დას ხვა მიდ გო მა სა მან ქა ნო თარ გმა ნი სად მი 
აჩ ვე ნებს რო გორც და დე ბით, ისე უარ ყო ფით შე დე გებს. რო-
გორც აღი ნიშ ნა, სა მან ქა ნო თარ გმა ნის თვალ საზ რი სით კვლე-
ვა თა ძი რი თა დი მი მარ თუ ლე ბა სამ ნა წი ლად იყო ფა და მო ი-
ცავს შემ დეგს: 

1. წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა მან ქა ნო თარ გმანს, რო მე-
ლიც ეფუძ ნე ბა ლინ გვის ტურ ინ ფორ მა ცი ას ორი გი ნა ლი და სა-
მიზ ნე ენე ბის შე სა ხებ. ლინ გვის ტუ რი ინ ფორ მა ცია კი, თა ვის 
მხრივ, მო ი ცავს მო ნო ლინ გვურ და ბი ლინ გვურ ლექ სი კო ნებ სა 
და კონ კრე ტუ ლი ენის მორ ფო ლო გი უ რი, სინ ტაქ სუ რი და სე-
მან ტი კუ რი სტრუქ ტუ რე ბის აღ წე რას (Nirenburg, 1989:5-24). შე-
სა ბა მი სად, სის ტე მაც თარ გმნის წი ნა და დე ბებს სა მიზ ნე ენა ზე, 
გრა მა ტი კულ მა ხა სი ა თებ ლებ ზე დაყ რდნო ბით. მსგავ სი ტი პის 
სის ტე მებს გა ნე კუთ ვნე ბა Systran (1968-2016), GramTrans (2014) 
და სხვ.

2. შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბულ სტა ტის ტი კურ სა მან ქა-
ნო თარ გმანს, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს თარ გმა ნის გე ნე რი რე ბას 
სტა ტის ტი კურ მო დელ ზე დაყ რდნო ბით. აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას 
სჭირ დე ბა ბი ლინ გვუ რი კორ პუ სე ბის ანა ლი ზის შე საძ ლებ ლო-
ბა (Marcu, 2002:133-139). თარ გმა ნის ნე ი რუ ლი მე თო დის შე მო-
ღე ბამ დე აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა საკ მა ოდ წარ მა ტე ბულ მე ტო ქე-
ო ბას უწევ და წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბულ სა მან ქა ნო თარ გმანს. 
მსგავ სი ტი პის სის ტე მებს გა ნე კუთ ვნე ბო და Google Translate 
(2006-2016), Microsoft Translator (2007-2016) და სხვ. 

3. ნე ი რულ სა მან ქა ნო თარ გმანს, რო მე ლიც იყე ნებს ხე-
ლოვ ნურ ნე ი რულ ქსელს სიტყ ვე ბის თან მიმ დევ რო ბის ალ ბა-
თო ბის გა მოთ ვლის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა სტა ტის ტი-
კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი სა გან გან სხვავ დე ბა იმით, რომ არ 
გა ნი ხი ლავს ენობ რი ვი ან მთარ გმნე ლო ბი თი მო დე ლის არ სე-
ბო ბას, არა მედ ერ თი ან მო დელს, რო მე ლიც კონ ცენ ტრირ დე ბა 
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ერთ სიტყ ვა ზე დრო ის ერთ მო ნაკ ვეთ ში. აღ ნიშ ნუ ლი მიდ გო მა 
ღრმა სწავ ლე ბა საც იყე ნებს (Zhaopeng და სხვ., 2016). აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ წე სებ სა და შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტა-
ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი ზე მოხ სე ნე ბულ პროგ რა მულ 
უზ რუნ ველ ყო ფა ში 2016 წლი დან ნე ი რულ მა მან ქა ნურ მა თარ-
გმან მა ჩა ა ნაც ვლა.

ყვე ლა აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას აქვს თა ვი სი და დე ბი თი და 
უარ ყო ფი თი მხა რე და იმი სათ ვის, რომ გავ ცეთ პა სუ ხი - შე საძ-
ლე ბე ლია თუ არა მსგავ სი მიდ გო მე ბის გა მო ყე ნე ბა ქარ თუ ლი 
ენის შემ თხვე ვა ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნია აღ ნიშ ნუ ლი მა ხა სი ა თებ-
ლე ბის გა და ხედ ვა ქარ თუ ლი ენის სა ჭი რო ე ბი დან გა მომ დი ნა რე. 

სამანქანო თარგმანის მახასიათებლები

წე სებ ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სა მან ქა ნო თარ გმა ნის მთა ვარ 
მა ხა სი ა თებ ლებს შემ დე გი კომ პო ნენ ტე ბი უნ და წარ მო ად გენ-
დეს: ა) ენის გრა მა ტი კა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი ბლო კე ბი, რო გო-
რე ბი ცაა მორ ფო ლო გი უ რი ანა ლი ზა ტო რი და გე ნე რა ტო რი, 
სინ ტაქ სუ რი პარ სე რი და, ბ) ორი გი ნა ლი და სა მიზ ნე ენის მო-
ნო ლინ გვუ რი ლექ სი კო ნე ბი და ორი გი ნა ლი და სა მიზ ნე ენის 
ბი ლინ გვუ რი ლექ სი კო ნი. ამო ცა ნი დან გა მომ დი ნა რე, ორი ვე 
ბლო კი უნ და მო ი ცავ დეს რო გორც ორი გი ნა ლი, ისე სა მიზ ნე 
ენე ბის თვის შე სა ფე რის ერ თე უ ლებს, წყვი ლის სა ჭი რო ე ბის უზ-
რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. აღ ნიშ ნუ ლი კი გუ ლის ხმობს, რომ არაა 
საკ მა რი სი მხო ლოდ ქარ თუ ლი ენის მორ ფო სინ ტაქ სუ რი კომ-
პი უ ტე რუ ლი აღ წე რა, არა მედ სა ჭი როა სა მიზ ნე ენის შე სა ფე-
რი სი კომ პი უ ტე რუ ლი აღ წე რის მო ფიქ რე ბა შე სა ბა მი სი მა კავ-
ში რე ბე ლი წე სე ბის უზ რუნ ველ ყო ფით. მა კავ ში რე ბე ლი წე სი კი 
გუ ლის ხმობს, რომ უნ და არ სე ბობ დეს მკა ფი ოდ გან საზღ ვრუ ლი 
გრა მა ტი კუ ლი ფუნ ქცი ე ბი სა და სინ ტაქ სუ რი თა ვე ბის და კავ ში-
რე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ორი გი ნალ და სა მიზ ნე ენა ში. აღ ნიშ-
ნუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას მთა ვარ სირ თუ ლეს ქარ თუ ლი 
ენის შემ თხვე ვა ში წარ მო ად გენს შემ დე გი:
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მთარგმნელობითი ტექნოლოგიები, სამანქანო თარგმანი და ...

1. ლექ სი კო ნე ბის უკ მა რი სო ბა კონ კრე ტუ ლი ენობრივი 
წყვი ლე ბი სათ ვის და არ ქო ნა ენობ რი ვი წყვი ლების უმეტესო-
ბი სათ ვის. მა გა ლი თად, შე და რე ბით კარ გად მან ქა ნის მიერ 
წა კითხ ვად ფორ მატ ში წარ მოდ გე ნი ლია ინგლი სურ -ქარ  თუ-
ლი (Translate, 2010), (მარგალიტაძე, 1995-2020) და ქართულ-
ინგლისური (Rayfield, 2006) ენობრივი წყვილები, თუმცა სხვა 
წყვილების შემთხვევაში შემდეგი ვარიანტები შესაძლებელია 
არსებობდეს ნაბეჭდი, მაგრამ არ არსებობდეს ელექტრონული 
ან არ არსებობდეს არც ერთი და არც მეორე;

2. გრამატიკული ომონიმიის შემთხვევები, რომელებიც 
ვლინდება სიტყვების მორფოსინტაქსური ტაგირების დროს, 
მაგ:

და:და+Conj+Coord
და:და+N+Com+Anim+Sg+Nom
სისტემას უჭირს სათარგმნელად სწორი ერთეულების 

შერჩევა. 
3. იდი ო მუ რი გა მოთ ქმე ბის გა მოვ ლე ნის შემ თხვე ვე ბი, 

რომ ლის თარ გმნა ნე ბის მი ე რი ენობ რი ვი წყვი ლის შემ თხვე ვა-
ში რთულ დე ბა, შდრ. ყბად იღებს - ჭო რა ობს ვინ მე ზე. 

შე სიტყ ვე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო 
თარ გმა ნის მთა ვარ მა ხა სი ა თებ ლებს უნ და წარ მო ად გენ დეს 
მო ნო ლინ გვუ რი მო ნა ცე მე ბი სა და პა რა ლე ლუ რი კორ პუ სე ბის 
ეფექ ტუ რი გა მო ყე ნე ბა, რო მე ლიც ვლინ დე ბა არა ცალ კე უ ლი 
სიტყ ვი სა, არა მედ შე სიტყ ვე ბე ბი სა და წი ნა და დე ბა ში სიტყ ვა-
თა თან მიმ დევ რო ბის სტა ტის ტი კუ რი და მუ შა ვე ბის სა ფუძ ველ-
ზე სა მიზ ნე ენა ზე ორი გი ნა ლი ენი დან წი ნა და დე ბის თარ გმნის 
დროს. აღ ნიშ ნულ მიდ გო მას რი გი სი სუს ტეც ახა სი ა თებს და 
ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი ის, რომ ასე თი სის ტე მე ბი ყვე ლა ზე 
ცუ დად მუ შა ობს იმ შემ თხვე ვა ში, რო ცა ორი გი ნალ და სა მიზ ნე 
ენე ბის სინ ტაქ სუ რი სტრუქ ტუ რე ბი არ აძ ლევს ორი გი ნა ლი ენის 
სიტყ ვა თა თან მიმ დევ რო ბის დაც ვის შე საძ ლებ ლო ბას. აღ ნიშ-
ნუ ლი მიდ გო მის გა მო ყე ნე ბი სას მთა ვარ სირ თუ ლეს ქარ თუ ლი 
ენის შემ თხვე ვა ში წარ მო ად გენ დეს შემ დე გი:
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1. დარ გში არ სე ბუ ლი სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტე ბის გა-
მო ყე ნე ბით პა რა ლე ლუ რი კორ პუ სე ბის შექ მნა თით ქმის არ 
მიმ დი ნა რე ობს. ერ თ-ერთ მცდე ლო ბას ქარ თულ -ინ გლი სუ რი 
ტერ მი ნო ლო გი ის პა რა ლე ლუ რი კორ პუ სი წარ მო ად გენს, რო-
მელ შიც ამ ეტაპ ზე 89,286 წყვი ლია (კე რე ჭაშ ვი ლი, 2014), და 
შე იქ მნა SDL Trados-ის მძლავ რი მთარ გმნე ლო ბი თი ბა ზა, რო-
მე ლიც სა ფუძ ვლად და ე დო სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ მდებ ლო 
მაც ნის ტერ მი ნო ლო გი ურ ლექ სი კონს (სა ქარ თვე ლოს სა კა ნონ-
მდებ ლო მაც ნე: ტერ მი ნო ლო გი უ რი ლექ სი კო ნი, 2011-2020); 

2. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის სის ტე მე ბი ძა ლი ან ცუ დად მუ შა ობს 
იმ შემ თხვე ვა ში, თუ სა მიზ ნე ენა ში სიტყ ვა თა თან მიმ დევ რო ბა 
მკვეთ რად გან სხვავ დე ბა ორი გი ნალ ენა ში არ სე ბუ ლი სიტყ ვა-
თა თან მიმ დევ რო ბის გან. ქარ თუ ლი ენა გა ნე კუთ ვნე ბა ერ გა ტი-
უ ლი სინ ტაქ სის მქო ნე მორ ფო ლო გი უ რად მდი დარ ენებს, რაც 
წარ მო ად გენს სიტყ ვე ბის შე და რე ბით თა ვი სუ ფა ლი თან მიმ-
დევ რო ბის წი ნა პი რო ბას და გან საზღ ვრულ დო ნე ზე მა ღა ლი 
დო ნის სტა ტის ტი კუ რი თარ გმა ნის ხე ლის შემ შლე ლი ფაქ ტო-
რი ა. 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი პრობ ლე მე ბი აბ რკო ლებს შე სიტყ ვე ბა ზე 
ორი ენ ტი რე ბუ ლი სტა ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნის წარ-
მა ტე ბუ ლი რე ა ლი ზე ბის შე საძ ლებ ლო ბას არა მხო ლოდ ქარ-
თულ -ინ გლი სუ რი და ინ გლი სურ -ქარ თუ ლი ენობ რი ვი წყვი ლის, 
არა მედ სხვა, ნაკ ლე ბად გავ რცე ლე ბუ ლი, ენობ რი ვი წყვი ლე-
ბის შემ თხვე ვა შიც.

ნე ი რუ ლი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი ამ ეტაპ ზე ყვე ლა ზე გავ-
რცე ლე ბუ ლი ტექ ნო ლო გიაა მსოფ ლიო მაშ ტა ბით თარ გმა ნის 
უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით. მსგავ სი ტი პის სის ტე მე ბი გან სხვავ-
დე ბა სტა ტის ტი კუ რი სა მან ქა ნო თარ გმა ნი სა გან იმით, რომ ნე-
ი რუ ლი მთარ გმნე ლო ბი თი მო დე ლის ყვე ლა ნა წი ლი მზად დე ბა 
ერ თი ა ნად და ეფუძ ნე ბა სიტყ ვე ბი სა და ში და პო ზი ცი ე ბის თვის 
ვექ ტო რე ბის გა მო ყე ნე ბას. აღ ნიშ ნუ ლი მო დე ლის სა ფუძ ველ-
ზე კი მუ შავ დე ბა ისე თი მო დე ლი, რო მე ლიც ახერ ხებს თან მიმ-
დევ რუ ლად თი თო- თი თო სიტყ ვის ამოც ნო ბას. ამ მო დელს იყე-
ნებს Google Translate (2006-2016), Microsoft Translator (2007-2016) 
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და სხვ.. მის ხა რისხს ქარ თუ ლი ენის შემ თხვე ვა ში ამ ეტაპ ზე 
სჭირ დე ბა გა უმ ჯო ბე სე ბა, რაც გა მოწ ვე უ ლია შემ დე გი სირ თუ-
ლე ე ბით:

1. ქარ თუ ლი ენა გა ნე კუთ ვნე ბა ე.წ. მცი რე- რე სურ სე ბის 
მქო ნე ენებს, რა საც მი სი გა მო ყე ნე ბის არე ა ლი და მას ზე მო-
ლა პა რა კე ხალ ხის რა ო დე ნო ბა უდევს სა ფუძ ვლად. კომ პი უ ტე-
რუ ლი თვალ საზ რი სით ეს ყვე ლა ფე რი ვლინ დე ბა იმა ში, რომ 
არ არ სე ბობს მო ნა ცე მე ბის საკ მა რი სი რა ო დე ნო ბა ღრმა სწავ-
ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის მიზ ნით;

2. იშ ვი ა თი სიხ ში რის მქო ნე სიტყ ვებ ზე ნე ი რულ თარ-
გმან ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სის ტე მე ბი უფ რო ცუ დად მუ შა ობს და 
გან სა კუთ რე ბით ცვა ლე ბა დი მორ ფო სინ ტაქ სუ რი კონ სტრუქ-
ცი ე ბის შემ თხვე ვა ში. ქარ თუ ლი ენის შემ თხვე ვა ში ეს სირ თუ-
ლე ყვე ლა ზე მე ტად ზმნუ რი ფორ მე ბის თარ გმან ში ვლინ დე ბა, 
რად გა ნაც ქარ თუ ლი ზმნის პა რა დიგ მა გა ნე კუთ ვნე ბა მა ღა ლი- 
ცვა ლე ბა დო ბის კა ტე გო რი ა თა რიგს;

3. ნე ი რუ ლი თარ გმა ნის სის ტე მე ბი ნაკ ლებ სი ზუს ტეს აჩ-
ვე ნე ბენ რთუ ლი თან წყო ბი ლი და ქვეწყ ო ბი ლი წი ნა და დე ბე-
ბის თარ გმნის შემ თხვე ვა ში. ქარ თუ ლი ენის სინ ტაქ სი გა ნა პი-
რო ბებს გრძე ლი წი ნა და დე ბე ბის შექ მნის შე საძ ლებ ლო ბას და 
წი ნა სირ თუ ლეს თან ერ თად ქმნის წი ნა პი რო ბას იმი სა, რომ 
ნე ი რუ ლი თარ გმა ნის მთარ გმნე ლო ბით სის ტე მებ ში ქარ თუ ლი 
ენი დან და ქარ თულ ენა ზე თარ გმნის ხა რის ხის გა უმ ჯო ბე სე ბას 
შე იძ ლე ბა ბევ რი დრო დას ჭირ დეს.

დას კვნე ბი

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი სის ტე მე ბის გან ხილ ვის სა ფუძ ველ ზე 
ვლინ დე ბა, რომ ქარ თულ ენა ზე არ სე ბუ ლი რე სურ სი, რო მე ლიც 
უზ რუნ ველ ყოფს და შექ მნის წი ნა პი რო ბას ქარ თუ ლი ენი დან და 
ქარ თულ ენა ზე სა მან ქა ნო თარ გმნის შე საძ ლებ ლო ბი სა, შეზღ-
უ დუ ლია და სა ჭი რო ებს ენის სრულ ყო ფი ლი მო დე ლის შექ მნას 
არა მხო ლოდ მორ ფო სინ ტაქ სუ რი, არა მედ სინ ტაქ სუ რი თვალ-
საზ რი სი თაც. 
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Zurab Karumidze’s novel “Dagny or a Love Feast” is about the tragedy 
of the XIX century’s Norwegian famous poet and playwright woman, who 
went far from her homeland, and came to Georgia, the decision that finally 
led to her death. The queen of Berlin bohemia and the muse of many famous 
creators (including Edward Munch, August Strundberg, Gustav Vigeland, Knut 
Hamsun, etc.), Dagny was murdered by her friend Vladislav Emerik when she 
was sleeping in the room of the “Grand Hotel” in Old Tbilisi.

Zurab Karumidze tells us about details from Dagny Juel’s biography, 
how she arrived in Georgia. Moreover, he tries to show the actual reason 
that motivated her to come to Tbilisi, this mysterious city. Interestingly, the 
author introduces a second story plan too, where he simultaneously de-
scribes the historical, cultural, literary past of Georgia. With the mixture of 
themes, the writer shows that the events reflected in the text are influenced 
by cosmic forces in order to perform an occult ritual (religious-creative ritual 
- “a Love Feast”). The author presents real facts, famous figures and a set of 
characteristics of Tbilisians, which he unites in a fictional artistic world. Ev-
erything in the novel is interpreted according to the writer’s imagination, the 
real and the fiction facts merge, through which the completely independent 
stories form a single chain. Moreover, the narration is accompanied by the 
writer’s comments and remarks, which clearly reveal his attitude towards 
the described stories. 

We think that Zurab Karumidze has interestingly connected the history 
of Dagny Juel with the past and present of the country, which has deep po-
litical, religious, mystical, mythological, and cultural roots at the crossroads 
of West and East. According to the author that is the reason why this place 
is chosen from the supernatural forces, it is the homeland of the creators, 
where the “Holy Grail Tile - the Sacred Tile with the Secret Code of the Gold-
en Fleece” was hidden, which is kept in the poem “The Man in The Panther 
Skin” today.

ზუ რაბ ქა რუ მი ძე თა ნა მედ რო ვე პოს ტმო დერ ნიზ მის თე-
ო რე ტი კო სი, ის ტო რი კო სი და მკვლე ვა რი ა, რო მე ლიც ამ მიმ-
დი ნა რე ო ბის არა ერ თი პრო ზა უ ლი ნა წარ მო ე ბის ავ ტო რა დაც 
გვევ ლი ნე ბა. ასე ვე, იგი ეწე ვა მთარ გმნე ლო ბით საქ მი ა ნო ბას, 
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ინ გლი სუ რად თა ვად თარ გმნა სა კუ თა რი მოთხ რო ბე ბი, რომ-
ლე ბიც ამე რი კულ Clockwatch review-ში გა მოქ ვეყ ნდა. პოს ტმო-
დერ ნის ტუ ლი რო მა ნი „დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპი“ (Dagny 
or a Love Feast) 2006 წელს ინგლისურ ენაზე დაწერა და მალევე 
პრემია „საბას“ ლა უ რე ა ტი გახ და. ამის შემ დგომ ნა წარ მო ებ მა 
დი დი ყუ რადღ ე ბა მი იპყ რო და 2020 წელს, თა მარ ჯა ფა რი ძის 
თარ გმა ნით, ქარ თულ ენა ზე გა მო ი ცა.

რო მა ნის მთავ რი პერ სო ნა ჟი, დაგ ნი იუ ე ლი, XIX სა უ კუ-
ნის ნორ ვე გი ე ლი პო ე ტი და დრა მა ტურ გი, ცნო ბი ლი პო ლო-
ნე ლი მწერ ლის, სტახ პში ბი შევ სკის, ცო ლი იყო. მშვე ნი ე რი 
შე მოქ მე დი ქა ლი არა ერ თი ხე ლო ვა ნის მუ ზა და შთა გო ნე ბის 
წყა რო გახ ლდათ, მაგ.: ედ ვარდ მუნ კი, აუ გუსტ სტრუნ დბერ-
გი, გუს ტავ ვი გე ლან დი, კნუტ ჰამ სუ ნი და ა.შ. იგი 1890-ი ა ნი წე-
ბის ბერ ლი ნუ რი ბო ჰე მის დე დოფ ლად მი იჩ ნე ო და. 1901 წელს 
დაგ ნი იუ ე ლი ვლა დის ლავ ემე რიკ სა და ხუ თი წლის შვილ თან 
ერ თად თბი ლის ში ჩა მო ვი და და მის თვის ეს ნა ბი ჯი სა ბე დის-
წე რო აღ მოჩ ნდა. ქა ლი ძვე ლი თბი ლი სის სას ტუმ რო „გრანდს 
ოტელში“ ემე რიკ მა, რო მე ლიც დაგ ნის ეტ რფო და და ღვთა ებ-
რივ არ სე ბად მი აჩ ნდა, მძი ნა რე მოკ ლა. ქა ლის ქმარს, შვილ-
სა და სას ტუმ როს მფლო ბელს წე რი ლე ბი და უ წე რა. შემ დგომ 
კი თა ვი მო იკ ლა. სა ზა რე ლი ამ ბა ვი მთელ ქა ლაქს მო ე დო და 
ლე გენ დად იქ ცა. მომ ხდა რი აქ ტი უ რად გა ნი ხი ლე ბო და ქარ-
თულ პე რი ო დი კა სა და სა ზო გა დო ე ბა ში. ნორ ვე გი ე ლი მწერ ლის 
მი ვიწყ ე ბუ ლი ამ ბა ვი კვლავ ყუ რადღ ე ბის ცენ ტრში მო ექ ცა მას 
შემ დეგ, რაც დაგ ნის საფ ლა ვი აღ მო ა ჩი ნეს და ნეშ ტი კუ კი-
ის პან თე ონ ში გა და ას ვე ნეს. მას მი ეძღ ვნა ა. კარ ბე ლაშ ვი ლის 
ამა ღელ ვე ბე ლი წე რი ლე ბი, ლია ელი ა ვას ესე „სიყვარულის 
მისტერიები“ (კნუტ ჰამ სუ ნის პერ სო ნაჟ დაგ ნი სა და პო ე ტი 
დაგ ნის მი მარ თე ბებს ად გენს), თა მარ კვი ჟი ნა ძის ნარ კვე ვი 
„შეხვედრა ბედისწერასთან“, ლაშა იმედაშვილის მხატვრული 
ნაწარმოები „პანი პრეს პი შევ სკაია“ (მოთხრობათა კრებულში 
„სამი მკვლელობა ძველ თბილისში“ შევიდა და „საბას“ პრემია 
მოიპოვა). დაიწერა ზურაბ კანდელაკის პიესა „მელოდ რა-
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მის ჩვე უ ლებ რი ვი ხიბლი“, რო მე ლიც პო ლო ნეთ შიც და იდ გა 
და რო მელ მაც ბერ ლი ნის სა ერ თა შო რი სო რა დი ო ფეს ტი ვალ-
ზეც მო ი პო ვა წარ მა ტე ბა. გა საკ ვი რი არ არის, რომ დაგ ნი იუ ე-
ლით და ინ ტე რეს და ქარ თვე ლი მწე რა ლაი ზუ რაბ ქა რუ მი ძე და 
მას რო მა ნი უძღ ვნა. აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ არ ცერ თი ამ ნა-
წარ მო ე ბი დან რე ა ლის ტუ რი პრინ ცი პით არაა შეს რუ ლე ბუ ლი 
(ლორია, 2009:464).

ზუ რაბ ქა რუ მი ძის რო მა ნი და წე რი ლია პოს ტმო დერ ნის ტუ-
ლი სტი ლით. პოს ტმო დერ ნიზ მის პა რა დიგ მი სათ ვის და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია ეს თე ტი კუ რი სის ტე მე ბის მთლი ა ნო ბის, სიმ წყობ-
რის, დას რუ ლე ბუ ლო ბის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი წარ მოდ გე ნე ბის 
გა მიზ ნუ ლი დარ ღვე ვა, ყვე ლა სტა ბი ლუ რი ეს თე ტი კუ რი კა ტე გო-
რი ის წაშ ლა, ტა ბუ სა და საზღ ვრებ ზე უა რის თქმა. ამა ვე დროს, 
წარ მო უდ გე ნე ლი ა, თუნ დაც ფორ მა ლურ დო ნე ზე, არ სე ბობ დეს 
ნაშ რო მი, რო მელ შიც ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი იქ ნე ბა პოს ტმო დერ-
ნის ტუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის ორ გა ნი ზა ცი ის წე სე ბი (გაფ რინ დაშ-
ვი ლი ნ., სი მო ნიშ ვი ლი მ., აფ ცი ა უ რი ნ., 2016) გან სა ხილ ვე ლი 
ტექ სტის ში ნა არ სი, სი უ ჟე ტის აგე ბა, ტექ სტის კომ პო ზი ცია და 
წე რის სტი ლი აღ ნიშ ნუ ლი მიმ დი ნა რე ო ბის თვის და მა ხა სი ა თე-
ბე ლი ა. ავ ტო რი ხში რად იყე ნებს დე კონ სტრუქ ცი ის პრინ ციპს 
(„დაშლა-არმოშლას“ უწო დებს ზუ რაბ ქა რუ მი ძე თა ვის ესე ში 
„პოსტსაბჭოთა საქართველო და პოსტმოდერნიზმი“). ფაქ ტე-
ბის თა ვი სე ბურ ინ ტერ პრე ტა ცი ას გვთა ვა ზობს. სი ტუ ა ცი ის პა-
რო დი რე ბით მოვ ლე ნის სხვა კუთხ ით წარ მო ჩე ნას ცდი ლობს. 
ამა ვე მიზ ნით, ნა წარ მო ე ბის მე ო რე ნა წილ ში ერ თგვარ სარ-
კი სებრ მე თოდს იყე ნებს, რა თა პირ ველ ნა წილ ში აღ წე რი ლი 
ერ თი და იმა ვე მოვ ლე ნე ბის სხვა დას ხვა აღ ქმა გვიჩ ვე ნოს და 
თან ამით ქმნის კონ ტრასტს მხა რე ებს შო რის. რო მა ნი ში ნა-
არ სობ რი ვად ორ მა გი კო დი რე ბის პრინ ციპ ზეა აგე ბუ ლი, რაც 
მას ში ორი სა პი რის პი რო ში ნა არ სის ამო კითხ ვის სა შუ ა ლე ბას 
იძ ლე ვა. მწერ ლის სიტყ ვე ბით, ეს არის „ორი განსხვავებული, 
შეუსაბამო ენობრივი კოდის“ (უ ფარ თო ე სი გა გე ბით), დის-
კურ სის, სტი ლის ტი კის თან ხვედ რა და შერწყმა“ (ქარუმიძე ზ. 
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„პოსტსაბჭოთა საქართველო და პოსტმოდერნიზმი“). ავ ტო რი 
დის ტან ცირ დე ბა აღ წე რი ლი ფაქ ტე ბის გან და თა ნა მედ რო ვე 
პო ზი ცი ი დან გვთა ვა ზობს მოვ ლე ნა თა მი სე ულ აღ ქმას, შე სა-
ბა მი სად, ტექსტს გას დევს მწერ ლის კო მენ ტა რე ბი და შე ფა სე-
ბე ბი. ხში რად იყე ნებს ირო ნი ულ და სკაბ რე ზულ სიტყ ვებ სა თუ 
გა მოთ ქმებს. მო უ ლოდ ნე ლი, ზოგ ჯერ არა ლო გი კუ რი ახ სნე ბით 
ავ ტო რი ახერ ხებს, მის თვის სა ინ ტე რე სო თე მე ბი სა და შტრი ხე-
ბის შე მო ტა ნას. ამას გარ და, ჟან რე ბის მო ნაც ვლე ო ბაც არ არის 
უცხო მწერ ლი სათ ვის, სხვა დას ხვა ეპი ზოდ ში გვხვდე ბა ფენ ტე-
ზის, ლი რი კის, დრა მის ტი პის ფრაგ მენ ტე ბი.

ზუ რაბ ქა რუ მი ძის რო მანს ახა სი ა თებს ინ ტერ ტექ სტუ ა-
ლო ბა (გაფ რინ დაშ ვი ლი ნ., 2012:266). აქ ვე აღ სა ნიშ ნა ვია ცი-
ტი რე ბა, რო გორც აზ რის გად მო ცე მის ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი გზა. ავ ტორს ცი ტა ტე ბი მოჰ ყავს სხვა დას ხვა ტექ სტი დან: 
„ვეფხისტყაოსნიდან“, სახარებიდან, „ქებაჲ და დიდებაჲ ქარ-
თულისა ენისაჲდან“; ვა ჟა- ფშა ვე ლას, თა ვად დაგ ნი იუ ე ლის, 
სტახ პში ბი შევ სკის, ალ ბერტ შვა ი ცე რის შე მოქ მე დე ბი დან; პეტ-
რე იბე რის ანუ ფსევ დო- დი ო ნი სე არე ო პა გე ლის წიგ ნი დან, ლუი 
ქე რო ლის1 ლექ სი დან, მი თო ლო გი ი დან, ოს კარ უა ილ დის ტექ-
სტი დან, „ვეფხისა და მოყმის“ ბალადიდან, ზურაბ ქარუმიძის 
„ღვინომუქი ზღვიდან“ და ა. შ. ნა წარ მო ებ ში გვხვდე ბა ცრუ ცი-
ტი რე ბაც.

მწე რა ლი იყე ნებს პა ლიმ ფსეს ტის პრინ ციპს, სა დაც უკ ვე 
არ სე ბულ ტექ სტებ ზე ხდე ბა გა და წე რა და მი სი ფრაგ მენ ტე ბი 
რჩე ბა ნა წარ მობ ში. სხვა ტექ სტე ბი ისეა შე რე უ ლი მწერ ლის 
თხრო ბას, რომ რთუ ლია მა თი გა მორ ჩე ვა, მით უმე ტეს, რო დე-
საც ჩვენ გვაქვს ნა წარ მო ე ბის არა ორი გი ნა ლი, არა მედ ინ გლი-
სუ რი დან ნა თარ გმნი ვერ სი ა. 

ზურაბ ქარუმიძის რომან „დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპ-
ში“, გვხვდე ბა ახა ლი სიტყ ვე ბის გა მო გო ნე ბის ტენ დენ  ცია 

1 ანიმალისტურ სიმბოლიკას ლუი ქეროლის ლექსის სტრიქონის 
თავისებურ ინტერპრეტაციაზე აგებს: „ლომი და რქაცხენა ტახ-
ტისთვის შეიბნენ“. ამ სახეებით, შემდგომ ყველა ადამიანის ტიპს 
ახასიათებს.
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(„ასკონინი“)1 ან უკ ვე არ სე ბუ ლის ინ ტერ პრე ტა ცია („პარდიმემი“). 
ახა სი ა თებს უცხ ო უ რი ლექ სი კი სა თუ ფრა ზე ბის შე მო ტა ნა; ზოგ-
ჯერ არარ სე ბუ ლი, უში ნა არ სო ტექ სტე ბის შექ მნაც (ე ნა თა ქა ო სის 
გად მო სა ცე მად). ხში რად ამ გზით ავ ტო რი ირე ა ლურ მხატ ვრულ 
სივ რცეს ხა ტავს. სიტყ ვე ბის შექ მნი სა თუ ძვე ლის ინ ტერ პრე ტი-
რე ბის პრო ცე სი მო ცე მუ ლი ტექ სტის ზო გა დი მა ხა სი ა თე ბე ლი ა, 
მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნია რო მა ნის მე ო რე ნა წი ლი, 
რო მელ შიც უცხ ოპ ლა ნე ტელ თა აღ ქმა ში დე და მი წელ თა დარ-
ქმე უ ლი სა ხე ლე ბი იც ვლე ბა და სრუ ლი ად სხვაგ ვარ ფორ მას 
იძენს, მათ თვის ადა მი ა ნე ბი „ორფეხა უბუმბულო არსებები“ 
არიან. სატურნელებში თავისებურია, მაგ., უფროსისადმი მი-
მართვა - „თქვენო ყოვლადმართებულებავ“. მე ზო ბე ლი პლა-
ნე ტი დან და ნა ხუ ლი დე და მი წელ თა ყო ფა სრუ ლე ბით გა მო გო-
ნი ლი სა მეც ნი ე რო ტერ მი ნო ლო გი ი თა წარ მოდ გე ნი ლი. მათ 
შო რის, შექ მნი ლია რე ა ლუ რად არარ სე ბუ ლი მეც ნი ე რე ბა, რო-
მე ლიც დე და მი წი დან კოს მოს ში გაგ ზავ ნილ ვიბ რა ცი ებს აღ-
წერს და ამ დარ გსაც თა ვი სე ბუ რი ტერ მი ნე ბი გა აჩ ნი ა. 

„დაგნი, ანუ სიყვარულის აღაპი“ - ეს სა თა უ რიც მიგ ვა ნიშ-
ნებს, რომ ნა წარ მო ებ ში ორ გვა რი, ერ თმა ნე თი სა გან სრუ ლი-
ად გან სხვა ვე ბუ ლი, სი უ ჟე ტუ რი პლა ნი ვი თარ დე ბა, რო მელ თა 
ერ თმა ნეთ თან შე კავ ში რე ბა პოს ტმო დერ ნის ტუ ლი წე რის ხე-
ლოვ ნე ბით ხერ ხდე ბა და მა თი მთა ვა რი მა კავ ში რე ბე ლი დაგ ნი 
იუ ე ლია2, რო მელ შიც ორ სა ხეს ხე დავ დნენ: ქა ლი - დე მო ნი და 
ღვთი უ რი არ სე ბა. სამ ყა როც ორ სა პი რი სი რო თა თა მა შად, ორი 
გან სხვა ვე ბუ ლის და პი რის პი რე ბად (კე თი ლი და ბო რო ტი, არ-
სე ბო ბა და არარ სე ბო ბა, დე მო ნი და ან გე ლო ზი და ა.შ.) გა ი აზ-
რე ბა, ამ მი მარ თე ბა თა ჭი დილ ში ვი თარ დე ბა სი უ ჟე ტი. 

1 ნაწარმოებში ნიშნავს სიყვარულს, რომელიც დედამიწას ატრია-
ლებს (ქარუმიძე, 2020).

2 ლეგენდად ქცეული მითიური არსება და ბერლინური ბოჰემის 
ქურუმი, იმ საზარელი მშვენიერების ბებიაქალი, რომელიც იქ 
იბადებოდა ( ქარუმიძე, 2020).
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ავ ტო რი ქალს აღ წერს1 და წარ მოგ ვი ჩენს ცნო ბილ შე მოქ-
მედ თა მუ ზას, არის ტოკ რა ტუ ლი ოჯა ხის გა ნათ ლე ბულ შვილს, 
შე მოქ მე დე ბი თი სუ ლის პატ რონს. მას ქმარ მა ცხოვ რე ბა გა-
უმ წა რა და ძა ლი ან მძი მე მდგო მა რე ო ბა ში ჩა აგ დო, რო დე საც 
უსა ბუ თოდ უცხო მხა რე ში და ტო ვა და წე რი ლებ ზე პა სუხ საც არ 
სცემ და. გარ შე მომ ყოფ თა მი ერ ერო ტი კუ ლად აღ ქმულ ქალს, 
სი ნამ დვი ლე ში დარ დით სავ სე დე დად და ცო ლად წარ მო ა-
ჩენს, რო მელ საც სამ შობ ლო ში დაბ რუ ნე ბა და მე ო რე შვი ლის 
ნახ ვა ენატ რე ბა.

ავ ტო რი სვამს კითხ ვებს: რას უნ და ჩა მო ეყ ვა ნა დაგ ნი თბი-
ლის ში? რა ძა ლა აი ძუ ლებს ცხო ვე ლებს დე და მი წის პირ ზე ხე-
ტი ალს, მა გა ლი თად ლე ო პარ დებს? ეს კითხ ვე ბი ცალ -ცალ კეა 
ნა წარ მო ებ ში დამ სუ ლი, მაგ რამ რე ა ლუ რად ორი ვე დაგ ნის მი ე-
მარ თე ბა, რად გან სტა ლი ნის მშობ ლი ურ გორ თან მოკ ლულ ვეფ-
ხვში, ავ ტო რი ქალს რე ინ კარ ნი რე ბუ ლი სა ხით ხე დავს. რა თქმა 
უნ და, ამ სიმ ბო ლი კას „ვეფხისტყაოსნამდე“ მივ ყა ვართ და ზო-
გა და დაც იგი ტექ სტში ქა ლის სა ხეს გა მო ხა ტავს. სა ქარ თვე ლო-
ში არა ამ ქვეყ ნი უ რი გა რე უ ლი კა ტა ხში რად გვხვდე ბა, ყვე ლა ზე 
ცნო ბი ლი კი ტა რი ე ლის შე სა მო სე ლი ვეფ ხის ტყა ვი ა. ამ ყო ვე-
ლი ვეს უკავ ში რებს სტა ლინს, რო მელ საც და უ რე დაქ ტი რე ბია 
პო ე მის რუ სუ ლი თარ გმა ნი, თუმ ცა რა არის დაგ ნი მის თვის და 
თვი თონ ეგ დაგ ნის თვის? სვამს ამ მე სა მე და თით ქოს უად გი-
ლო კითხ ვას, მაგ რამ, სი ნამ დვი ლე ში, იგი სი უ ჟე ტის მე ო რე 
პლა ნის გა მო ძა ხი ლი ა, სიყ ვა რუ ლის აღა პის, რომ ლი საც რე ვო-
ლუ ცი ო ნე რებს მარ თლაც არა ფე რი ეს მო დათ. იმ დროს 21 წლის 
სტა ლი ნი უკ ვე ჩარ თუ ლი იყო „პროტოკომუნისტირ ალქიმიაში“ 

1 სურდათ ის ბოტიჩელი-რემბრანტ-როსეტისული სულის ვამ-
პირი – თმახუჭუჭა, ნაზი დიდებული, ამოუცნობი, ჰაეროვანი, დამ-
თრგუნველი, არისტოკრატული, შთამბეჭდავი, სისხლიანი, მო-
მაკვ დინებელი, დამამცრობელი, მაღალი, სიფრიფანა, დამყოლი, 
მშრალი, მტკიცე, აჯაგრული და საკუთარ, ბნელ სარკეში არეკ-
ლილი ეგოიზმის უმანკოებაზე ხელის ამღები...ჰოდა, მოკლეს კი-
დეც – ერთმა ნევროტულმა ახალგაზრდა მეტრფემ მოკლა და მერე 
თავიც მოიკლა (ქარუმიძე, 2020)
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და ბოროტი „წინასწარმეტყველების“ აღსასრულებლად ემზა-
დებოდა. 

რე ა ლუ რად იმარ თე ბა შეკ რე ბა, რომ ლის გარ შე მოც ყვე ლა-
ფე რი ერ თი ან დე ბა. ესაა ნე მენ ცე ბის, ანუ გერ მა ნე ლე ბის, ბაღ-
ში ჯინ მო რი სის მი ერ და გეგ მი ლი სამ ნა წი ლი ა ნი წარ მოდ გე ნა, 
სა დაც ბუნ დო ვან სუ რა თე ბად აჩ ვე ნებ დნენ მი ხაი ზი ჩის მო ხა-
ტულ შო თა რუს თა ვე ლის „ვეფხისტყაოსანს“, იქ ვე და უკ რავ და 
გერ მა ნე ლი კომ პო ზი ტო რის, ბა ხის „ვნებანი იოანეს მიხედვით“, 
ლე იფ ცი გი სა ვე ორ კეს ტირ სა და გუნ დის შეს რუ ლე ბით. აქ ვე ნა-
ხავ დნენ სუ რა თებს ინ გლის -ტრან სილ ვა ნი ის ომ სა და ჩი ნე თის 
ომ ზე. სა ინ ტე რე სოა ისიც, რომ ღო ნის ძი ე ბის ფი ნან სურ შემ-
წე თა შო რის არის სა თა ვა დაზ ნა უ რო ბან კი და წე რა- კითხ ვის 
გამავრცე ლე ბე ლი სა ზო გა დო ე ბა. აქ სტა ლი ნი, ილია ჭავ ჭა ვა ძე 
და ოლი ვერ უორ დრო პიც გვხვდე ბი ან სხვა ცნო ბილ ქარ თველ 
მოღ ვა წე თა შო რის. ღო ნის ძი ე ბა, მე ო რე მხრივ, ტექ სტში შე-
მოქ მედ თათ ვის გა აზ რე ბუ ლია, რო გორც სიყ ვა რუ ლის აღა პის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის ად გი ლი და გან წი რუ ლი ადა მი ა ნე ბი სათ ვსი 
ზე ცი უ რი სიყ ვა რუ ლის და ნა წი ლე ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა, 
რო მე ლიც ერ თა დერთ ხსნად გა ი აზ რე ბა მო მა ვა ლი სა ში ნე-
ლი წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბის შე სა ჩე რებ ლად. „შამანური ძალის“ 
მქო ნე ვა ჟა- ფშა ვე ლამ უნ და წა ი კითხ ოს „ვეფხისტყაოსანი“, 
გურ ჯი ევ მა საკ რა ლუ რი ცეკ ვე ბი შე ას რუ ლოს, დაგ ნი იყოს შუ ა-
მა ვა ლი და გამ ტა რი კოს მოს სა და დე და მი წას შო რის, ესაა რი-
ტუ ა ლის მთა ვა რი შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი კოს მი ურ ძა ლებ თან 
ერ თად. წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბა კი, რო მელ საც მხო ლოდ შე მოქ-
მე დე ბი გრძნო ბენ, ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის დამ ყა რე ბა ა.

ტექ სტის მი ხედ ვით, სიყ ვა რულ საც ორ გვა რი გა აზ რე ბა შე-
იძ ლე ბა ჰქონ დეს, ისე ვე, რო გორც ყვე ლა ფერს. ში შით და მო-
ნე ბუ ლე ბის სიყ ვა რულს მო ი პო ვებს სტა ლი ნი. მის თვის ხე ლო-
ვან თა შრო მა აღა პის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, მარ თლაც რომ 
უინ ტე რე სო „მაღალო-კოსმიური სისულელეებია“, რო გორც ერ-
თგან რე ვო ლუ ცი ო ნერ მა კა მომ თქვა. შე მოქ მდე ბი თი სა ზო გა-
დო ე ბა, რო მელ საც ზე ცი ურ ძა ლებ თან აქვს კავ ში რი და მა თი 
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კარ ნა ხით მოქ მე დე ბეს, კო ბას თვის მხო ლოდ და მხო ლოდ ბურ-
ჟუ ა ზი ა ა, ოინ ბა ზე ბით, ლო თე ბით, შარ ლა ტა ნე ბი თა და მე ძა ვე-
ბით წარ მოდ გე ნი ლი. ზე მოთ ნახ სე ნე ბი წვე უ ლე ბა, მის თვის 
უზ ნეო სუ რა თე ბის ჩვე ნე ბა ა, რაც ხალხს და ზაფ რავს, და აქ ვე 
უნ და, რომ პრო ვო კა ცია მო აწყ ოს და პროკ ლა მა ცი ე ბიც გად მო-
ყა როს. 

ვფიქ რობთ, თვალ სა ჩი ნო დაა ასა ხუ ლი ნა წარ მო ე ბის ორი 
პლა ნის შე პი რის პი რე ბა - მის ტი კუ რი და რე ა ლუ რი პლა ნე ბის. 
ამას თან, ავ ტო რი ცდი ლობს, ტექ სტი მრა ვალ გვა რი ინ ტერ-
პრე ტა ცი ით წარ მოგ ვიდ გი ნოს. მწერ ლის მი ზა ნი ა, მხატ ვრუ ლი 
გა მო ნა გო ნით და ფენ ტე ზის ჟან რით გად მოს ცეს სათ ქმე ლი, 
თუ კი მკითხ ვე ლი მას ჩას წვდე ბა. სიტყ ვა „განსაკუთრებულის“ 
ხში რი გა მე ო რე ბით ხაზს უს ვამს მის წარ მოდ გე ნას ქალ ზე, სიყ-
ვა რულ სა და იმ ე.წ. „სარჩოზე“, რო მელ საც სიყ ვა რუ ლის აღა პი 
უწო და და მკითხ ვე ლიც მი იწ ვი ა. ნა წარ მო ებ ში ქა ლი არის გამ-
ტა რი, მე დი უ მი კოს მი ურ სა და ამ ქვეყ ნი ურს შო რის. ავ ტო რი ამ-
ბობს, რომ არ აპი რებს დაგ ნი ზე წე რას, მას სურს ქა ლის „შეჭმა“, 
„ხორცის დაჯიჯგვნა“ და „სისხლის დალევა“. ამა ში იგუ ლის ხმე-
ბა დაგ ნის გზით მიღ მი ე რი დან წა მო სუ ლი სიყ ვა რუ ლის ზი ა რე-
ბა1. სიყ ვა რუ ლის აღა პის აღ სრუ ლე ბით შე მოქ მე დი ადა მი ა ნე ბი 
სამ ყა როს და ადა მი ა ნებს აზი ა რე ბენ ქვეყ ნი ე რე ბის იმ საზ-
რისს (სიყ ვა რულს), რო მე ლიც დე და მი წას ატ რი ა ლებს და ამით 
ბო როტ წი ნას წარ მეტყ ვე ლე ბას, ანუ ტო ტა ლი ტა რულ რე ჟიმს, 
რეპ რე სი ებს თა ვი დან აა ცი ლე ბენ კა ცობ რი ო ბას. შე მოქ მე დე-
ბა უპი რის პირ დე ბა მე ქა ნი ზე ბას, სი კე თე - ბო რო ტე ბას, მაგ რამ 
მა ინც ბნე ლი მხა რე იმარ ჯვებს და ხალ ხთა მა სე ბის „ჭკუიდან 
შეშლა“ გარდაუვალია.

მწერალს სიუჟეტის მეორე პლანში პაროდირების გზით2 
შემოაქვს „პარდიმემი“ შამანების წინათგრძნობა, რომ ცრუ-
შამანების (სტალინი) მეთაურობით მასები („ნახირი“) ჭკუიდან 
შეცდებიან და მასობრივი ხოცვა-ჟლეტა დაიწყება, ეს მოვლენა 

1  სისხლისა და ხორცის სიმბოლური გააზრებაა.
2 ანიმალისტური სიმბოლიკის გამოყენებით.
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„მთვარეზე ძროხის გაფრენას“1 გუ ლის ხმობს. ესაა მა სა, რო-
მელ საც არ ეცო დი ნე ბო და, რა იყო ხე ლოვ ნე ბა. გა ნად გურ დე-
ბო და გა მო ნა გო ნი, რო გორც შე მეც ნე ბის სა შუ ა ლე ბა. ავ ტო რი 
კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მის დამ ყა რე ბა სა და მის სი სას ტი კეს ამ გვა-
რი სა ხით გა მო ხა ტავს2. 

თა ვი დან ვე არ სე ბობს შე უს რუ ლე ბე ლი პი რო ბა, რო მე ლიც 
ტექ სტის და საწყ ის ში ვე გვე უბ ნე ბა, რომ მარ ცხი გარ და უ ვა-
ლი ა. რი ტუ ა ლის გან ხორ ცი ე ლე ბა მხო ლოდ „თაურ-ლეოპარდს“ 
შეეძლო. აღაპი „ლეომემებს“ და „პარდიმემებს“ ერ თად უნ და 
შე ეს რუ ლე ბი ნათ, რა საც კა ტას ტრო ფა უნ და მოჰ ყო ლო და და 
მოჰ ყვა კი დეც. 

დაგნი გააზრებულია, როგორც თავისუფალი შემოქმე დე-
ბითი სულის ადამიანი. მისი შემოქმედება „თავისუფალ სიყ-
ვარულსა“ და სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ე დებს აღ წერ და და ამის 
გა მოც დი ლე ბაც ჰქონ და. სწო რე დაც დაგ ნი დეს ტრუქ ცი უ ლი იყო 
იმ დრო ინ დე ლი „პატიოსანი საზოგადოებისათვის“. ავ ტო რის 
ახ სნით, ერო ტი კულ სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ედ ში ფე ხის შედ გმა 
გუ ლის ხმობ და მი სი, რო გორც ქა ლის, ცო ლი სა და დე დის დეს-
ტრუქ ცი ას და მას ში ბუ ნებ რი ვი დე მო ნუ რი ქმნი ლე ბის არ სის 
აღ დგე ნას. XIX სა უ კუ ნე ში დაგ ნი სვამ და, ეწე ო და და რო გორც 
მას სა კუ თა რი მე გო ბა რი უწო დებ და, „პირში სიგარეტგაჩრილ 
ანგელოზს ჰგავდა“. ესაა ქა ლი, რო მე ლიც იდენ ტო ბა ზე უარს 
ამ ბობს და გან სხვა ვე ბუ ლო ბი სა კენ ის წრაფ ვის. ავ ტო რის აზ-
რით, ამ სა სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ედს დაგ ნის დრო საც ექ ნე ბო და 
მე ოთხ ე, ცვლი ლე ბი სა და ტრან სფორ მი რე ბის გან ზო მი ლე ბა. 
დაგ ნის ადა რებს ღა მუ რას, რო მე ლიც არის უბ რა ლო მღრღნე-
ლად, თაგ ვად დარ ჩე ნა სა და, მე ო რე მხრივ, ფრთო სა ნის სი-
ლა ღეს შო რის გა ო რე ბუ ლი. მუნ კის მი ერ და ხა ტულ „მადონას“ 

1 ტოტალიტარიზმს დამორჩილებული ადამიანები, მასები ანუ 
ბრბო.

2 ეს წინასწარმეტყველება ჯოჯოხეთში ნამყოფისთვისაც კი 
შემზარავი აღმოჩნდა, მას ყველა შამანმა ვერ გაუძლო, ზოგი 
გაგიჟდა (ნიცშე), ზოგმა თავი მოკილა.
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პორ ტრეტ ში სწო რედ ღა მუ რას აგო ნებს დაგ ნი. ორ სა პი რის პი-
რო მხა რეს ხე დავ და ქალ ში მი სი მკვლე ლი ემე რი კიც და ამან 
უბიძ გა სას ტი კი ნა ბი ჯის გა დად გმის კენ. ამას თან, იე სოს ვნე ბაც 
იდენ ტო ბის გან სხვა ვე ბუ ლო ბა ში ტრან სფორ მი რე ბად გა ი აზ-
რე ბა. გან სხვა ვე ბუ ლო ბას კი პუ რი ტა ნი სა ზო გა დო ე ბა აღიქ ვამს 
საფ რთხედ.

გან სა ხილ ველ პოს ტმო დერ ნის ტულ ნა წარ მო ებს ახა სი ა-
თებს ტექ სტის მრა ვალ გვა რი ინ ტერ პრე ტა ცი ით წარ მოდ გე ნა. 
მათ შო რის კარ ნა ვა ლი ზე ბის, ირე ა ლურ სამ ყა რო ში გა და ტა ნის, 
პა რო დი რე ბის გზით. მწე რალს შე მო აქვს 1. ანი მა ლის ტუ რი სიმ-
ბო ლი კა, სამ ყა რო სა და ადა მი ა ნე ბის აღ სა წე რად. 2. დე და მი წა-
ზე მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს უმ ზერს სხვა პლა ნე ტი დან, კერ ძოდ, 
სა ტურ ნე ლი მეც ნი ე რის თვა ლით. 3. შემ დგომ ასე ვე სა ტურ ნე-
ლი პო ლიგ ლო ტი ყო რა ნის ინ ტერ პრე ტა ცი ა საც გვთა ვა ზობს 
სიყ ვა რუ ლის აღა პის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად. 4. ამას მოს დევს 
სტა ლი ნი სა და მი სი ბავ შვო ბის მე გო ბა რი კა მოს პი როვ ნე ბი-
სა და მი სი პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის გა აზ რე ბა, რაც მთლი ა ნად 
სა ტი რულ -ი უ მო რის ტულ ჭრილ შია გად მო ცე მუ ლი და არც სკაბ-
რე ზულ გა მოთ ქმებს იშუ რებს ავ ტო რი მა თი მოღ ვა წე ო ბის აღ-
სა წე რად. ირო ნი უ ლა დაა წარ მოდ გე ნი ლი კა მოს მი ერ აღ ქმუ ლი 
სა ი დუმ ლო აღა პი, რად გან შიკ რი კად შეგ ზავ ნილ მა აზ რი ვერ 
გა მო ი ტა ნა ბურ ჟუ ა ზი ის წარ მო მად გე ნელ თა სა უბ რი დან.

დაგ ნის სა ხის, იდენ ტო ბა ზე უა რის თქმი სა და გან სხვა ვე-
ბუ ლო ბი სა კენ სწრაფ ვის გა სა აზ რებ ლად შე მო აქვს ანი მა ლის-
ტუ რი სიმ ბო ლი კა: ესაა ლო მი სა1 და ფო რე ჯე ბი ა ნი ვეფ ხის2 შე-
პი რი პი რე ბა. იყე ნებს ყვე ლა სათ ვის ცნობილ ე.წ. „მემების““, 
რომ ლე ბიც ადა მი ან თა ღი რე ბუ ლე ბებ სა და შე ხე დუ ლე ბებს 

1 ლომი იდენტურობას განასახიერებს; გონიერების, სახელ მწი-
ფოებრივი ძალაუფლებისა და კანონის პერსონიფიკაციაა (ქა-
რუმიძე, 2020)

2 ვეფხი გამოხატავს განსხვავებულობას; იმ სიყვარულის პერ-
სონიფიკაციაა, დროსა და სივრცეში საზღვრები რომ არ იცის (ქა-
რუმიძე, 2020).
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გა მო ხა ტა ვენ. შე სა ბა მი სად, კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ას დი ა-
ლექ ტი კურ თა მაშს უწო დებს: ორი მე მის1 მე ტო ქე ო ბას. ისი ნი 
„თაურ-ლეოპარდის“ „მემისგან“ წარ მო იშ ვნენ. ამით ავ ტო რი 
გა მო ხა ტავს, თავ და პირ ვე ლი, სა მოთხ ის დრო ინ დე ლი ერ თო-
ბის დან გრე ვას. 

აქვე გამოყოფს „ცრუ-შამანებს“ - მათ შა მა ნუ რი ხე ლოვ ნე-
ბა ძა ლა უფ ლე ბის მო სა პო ვებ ლად მი ი სა კუთ რეს და ასე თი მო-
ღა ლა ტე ობ რი ვი ქმე დე ბის თვის ან გე ლოზ მა „პოესისმა“ ისი ნი 
შე აჩ ვე ნა. ასე თე ბი იყ ვე ნენ ლე ნი ნი, ჰიტ ლე რი, სტა ლი ნი, მაო 
და ა.შ.

„ლეომემებისა“ და „პარდიმემების“ დაპირისპირება „ძრო-
ხამემით“ მყარ დე ბა, რო მე ლიც პა სი ურ სა ზო გა დო ე ბას წარ-
მო ად გენს და მას ზე „ნადირობენ“. წარ მოდ გე ნი ლი ორი მხა-
რის ერ თო ბის აღ დგე ნა შე უძ ლე ბე ლია და ყო ვე ლი მცდე ლო ბა 
- წა რუ მა ტე ბე ლი. საფ რთხის წი ნათ გრძნო ბის შემ თხვე ვა შიც 
კი შა მა ნე ბის შეკ რე ბა, რო მელ შიც „ლეომემი“ გა მო ე რე ვა, კა-
ტას ტრო ფით მთავ რდე ბა. ასე თი შეკ რე ბე ბი არ ეწყ ო ბო და 1901 
წლამ დე. აქ სიმ ბო ლუ რად სიყ ვა რუ ლის აღაპ ში მო ნა წი ლე თა 
სა ხე ე ბია ასა ხუ ლი. სწო რედ შე უძ ლე ბე ლი ერ თო ბის აღ დგე-
ნის მცდე ლო ბაა აღ წე ი ლი მო ცე მულ რო მან ში, „დაგნი, ანუ 
სიყვარულის აღაპი“.

იმის აღ სა ნიშ ნად, რომ კოს მი უ რი აღა პი ჩა ი შა ლა, ზ. ქა რუ-
მი ძეს შე მო აქვს 1901 წლი დან 50 წლის შემ დეგ და ხა ტუ ლი სალ-
ვა დორ და ლის ნა ხა ტი „გეოპოლიტიკური ყრმა უყურებს ახალი 
ადამიანის დაბადებას“, სა დაც თით ქოს თი თი მიშ ვე რი ლია სა-
ქარ თვე ლოს კენ და ეს გა მო ხა ტავს გა ცუ დე ბუ ლი შე საძ ლებ ლო-

1 ლომი „მემმა“ იმ ადამიანთა თაობებში ჰპოვა განვითარება, რო-
მელთაც გზნება და სიყვარული უარყვეს და თავი ძლე ვამოსილებასა 
და გონებას მიუძღვნეს; ვეფხის „მემმა“ კი იმათ მოდგმაში – რომ-
ლებმაც ძლევამოსილება უარყვეს და თავი ამაღლების ხე-
ლოვნებას, მის ნებისმიერ გამოხატულებას მი უძ ღვნეს. ამ ორ 
თაობათა შთამომავლებს „ლეომემებს“ და „პა რდიმემებს“ (იგივე 
შამანური ინდივიდები) უწოდებს (ქარუმიძე, 2020). 
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ბის სი ნა ნულს, რად გან თბი ლი სის აღა პი ვერ შეს რულ და და უ-
დევ რო ბი სა და „ცრუ-შამანთა“ ბინ ძუ რი ხრი კე ბის გა მო. 

მაშ რიყ -მაღ რი ბის შე სა ყა რი თბი ლი სის ამორ ჩე ვა, რო-
მელ საც მთე ლი თა ვი სი ეთ ნი კუ რი, რე ლი გი უ რი, კულ ტუ რუ ლი, 
ტრა დი ცი უ ლი თუ ის ტო რი უ ლი სიცხ ა დით აღ წერს ავ ტო რი, 
თურ მე „შამანთა“ რჩეული მისი „პარდიმემური“ ტრა დი ცი ე ბის 
გა მო გახ და და აქე დან სამ ეპი ზოდს გა მოჰ ყოფს: 1. მე დე ას მი-
თი (ვეფ ხი ქა ლი) „პარდიმემურ“ ოქროს საწმისსა და „ლეომემ“ 
ტამ პლი ერ არ გო ნავ ტებ ზე; ქალ მა სამ შობ ლოს უღა ლა ტა სიყ-
ვა რუ ლის გა მო. ევ რი პი დეს „მედეა“, სადაც ქალი შვილებს 
ხოცავს, „თაურ-ლეოპარდის“ შეკოწიწების მცდელობად გა-
იაზრება, მას „ლეომემი“ ია სო ნი უყ ვარს; 2. ეხე ბა V სა უ კუ ნის 
მოღ ვა წე პეტ რე იბერს, ანუ ფეს ვდო- დი ო ნი სე არე ო პა გელს, 
„არეოპაგიტული“ კორ პუ სის ავ ტორს. მწე რა ლი სიყ ვა რუ ლის 
მი სე ულ გან მარ ტე ბას გვთა ვა ზობს. დან ტეს კი პეტ რე- დი ო ნი-
სეს მო წა ფედ მო იხ სე ნი ებს. 3. არე ო პა გე ლის მო წა ფედ მი აჩ ნია 
შო თა რუს თა ვე ლიც, რო მელ მაც „პარდიმემური“ პოემა დაწერა 
და ამის გამო გააძევეს სამეფო კარიდან. „თაურ-ლეოპარდული“ 
ერთობისაკენ უიმედო ბრძოლად მოიაზრებს ამ პოემის არსს. 
„პარდიმემები“ არი ან ტა რი ე ლი და ნეს ტა ნი; თი ნა თი ნი და ავ-
თან დი ლი „პარდიმემურ“ გზას ად გე ბი ან, ტა რი ელს ეძე ბენ. (აღ-
სა ნიშ ნა ვია ლომ -ვეფ ხის მოკ ვლის ამ ბა ვი); ეს ყო ვე ლი ვე არის 
გან სხვა ვე ბულ თა ჰარ მო ნი უ ლი ერ თი ა ნო ბის კენ სწრაფ ვა, ანუ 
გან წი რუ ლი სი ყა რუ ლის მდგო მა რე ო ბა. მწერ ლის სიტყ ვე ბით, 
აქ ჩანს ზე ცი სა და მი წის, მოკ ვდავ თა და უკ ვდავ თა კონ ტაქ ტის 
რღვე ვით გა მოწ ვე უ ლი ელ და. რუს თვე ლის პო ე მა შია ჩა დე ბუ ლი 
ოქ როს საწ მი სის საკ რა ლუ რი კო დი1, რო მე ლიც აღა პის მო ნა წი-
ლე ებ მა უნ და ამოხ სნან.

„პარდიმემი შამანია“ ვა ჟა- ფშა ვე ლა, გი ორ გი გურ ჯი ე ვი, 
ფი როს მა ნი, ბა ხის მკვლე ვა რი შვა ი ცე რი და ა.შ. წარ მოდ გე-
ნი ლია მა თი დი ა ლო გე ბი, მათ შო რის მის ტი კუ რი კავ ში რი და 

1 პირვანდელი, ადამის სამოთხიდან გამოძევებამდე არსებული, 
ენა და ნ. მარის იაფეტური თეორია (ქარუმიძე, 2020)
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სა ა ღა პო მზა დე ბა, რო მე ლიც, რა თქმა უნ და, ჩა ი შა ლა. აღ სა-
ნიშ ნა ვია ვა ჟას ნა წარ მობ თა სრუ ლი დე კონ სტრუქ ცია და პოს-
ტმო დერ ნის ტულ ტექ სტზე მორ გე ბუ ლი ინ ტერ პრე ტა ცი ა. მწერ-
ლის შე მოქ მე დე ბა გა აზ რე ბუ ლია მის ხილ ვე ბად სა ში ნე ლი 
მო მავ ლის შე სა ხებ.

ტექ სტის მე ო რე ნა წი ლი სარ კი სებ რი პრინ ცი პი თაა და წე-
რი ლი, პირ ველ ნა წილ ში აღ წე რილ მოვ ლე ნებს სა კუ თა რი ხედ-
ვით გვიყ ვე ბა სა ტურ ნე ლი მეც ნი ე რი გორ ნა ჰორ ხარ ხარკ IV, 
იგი დე და მი წი დან წა მო სუ ლი ვიბ რა ცი ე ბის შემ სწავ ლე ლი და 
კავ ში რის გამ მარ თვე ლი ა. ესაა გი ორ გი და ნე ლი ას „ქინ-ძა-ძა“ს 
მსგავსი ინ ტერ პრე ტა ცი ით შექ მნი ლი სხვა გან ზო მი ლე ბა. სა-
ტურ ნი დან თბი ლის ში მო სუ ლი პო ლიგ ლო ტი ყო რა ნი ფერ დი-
ნან დიც თა ვი სე ბუ რი ენით ჰყვე ბა ოქ როს საწ მი სის სა ი დუმ ლოს 
და მის ამო სახ სნე ლა დაა გა მოგ ზავ ნი ლი. ნი კო მა რის თავ და-
პირ ვე ლი ია ფე ტუ რი ენის თე ო რი ას, სტა ლი ნის საბ ჭო თა ენათ-
მეც ნი ე რე ბის ინ სტი ტუ ტი უპი რის პირ დე ბა. ესეც პირ ვან დე ლი 
ერ თო ბის აღ დგე ნის შე უძ ლებ ლო ბას გა მო ხა ტავს. პა რა ლე-
ლუ რად, ბურ ჟუ ა ზი ის წარ მო მად გე ნელ თა შეკ რე ბის ში ნა არ სი 
არას წო რი ინ ტერ პრე ტა ცი ით, შეც დო მე ბი თაა გად მო ცე მუ ლი 
სტა ლი ნის შიკ რი კი კა მოს მი ერ, რო მელ მაც ყორ ნის მო ნათხ-
რო ბი მო ის მი ნა. მან ვე რა ფე რი გა ი გო ხე ლო ვან თა სა უბ რი დან. 
მწერ ლის და მო კი დე ბუ ლე ბა აშ კა რად ირო ნი უ ლი ა.

ოქ როს საწ მი სის სა ი დუმ ლო კო დი ბო ლოს სრულ აბ სურ-
დამ დე და დის, ამას თან ერ თად დაგ ნიც იღუ პე ბა. ჩვე ნი აზ რით, 
მე ო რე ნა წი ლის და სას რუ ლი, მა სე ბის შეშ ლის თა ვი დან აცი-
ლე ბის წა რუ მა ტე ბე ლი მცდე ლო ბა და ზე ცი უ რი აღა პის ვერ შეს-
რუ ლე ბის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა, რო დე საც ბო რო ტი სძლევს კე თილს 
და კოს მი ურ სამ ყა როს სრუ ლი ად მოწყ ვე ტი ლი ადა მი ა ნი ენარ-
ცხე ბა მი წა ზე. აქ დაგ ნი კვდე ბა სუ ლი ე რა დაც და ფი ზი კუ რა დაც. 
მი სი ფიქ რე ბი ქა ო სუ რი ხდე ბა ზე ცი უ რი კავ ში რის რღვე ვის შემ-
დეგ.

ჩვენ მი ერ გან სა ხილ ვე ლად არ ჩე უ ლი რო მა ნი, შეგ ვიძ ლია 
ვთქვათ, რომ პოს ტმო დერ ნის ტუ ლი ტექ სტის თით ქმის ყვე ლა 
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კრი ტე რი უმს მო ი ცავს და აბ სო ლუ ტუ რად ნა თე ლი ა, რას თან 
გვაქვს საქ მე. თავ სა ტე ხია მკითხ ვე ლი სათ ვის ავ ტო რის წე რის 
მი ზე ზი სა და მიზ ნის ამოც ნო ბა, რად გან თე მა თა მუდ მი ვი მო-
ნაც ვლე ო ბა, ხში რად ერ თმა ნეთ თან შე უ სა ბა მო სა კითხ ე ბის და-
კავ შირ ბა, სტი ლის ცვლა და სა კითხ თა მრა ვალ გვა რი ინ ტერ-
პრე ტი რე ბა, ირი ბად გვაწ ვდის სათ ქმელს, რო მე ლიც არ არის 
ად ვი ლად ხელ შე სა ხე ბი, თუმ ცა არც და ფა რუ ლი ა. 

ტექ სტი კო ლა ჟუ რი ა, დაშ ლილ -და ნა წევ რე ბუ ლი. მას ში, რო-
გორც აღ ვნიშ ნეთ, ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბა ორი ამ ბის თხრო ბა, 
მაგ რამ სა ბო ლო ოდ ნა წარ მო ებს არ აქვს იდე ურ -ეს თე ტი კუ რი 
და ფორ მი სებ რი მთლი ა ნო ბა. მწე რა ლი ყვე ლა ფერ ზე თა მა მად 
სა უბ რობს ისე, რო გორც სურს, და ყვე ლა საზღ ვა რი მოხ სნი-
ლია ამი სათ ვის. ამი ტო მაა, რომ ამაღ ლბულ სა კითხ ებს უეც-
რად სკაბ რე ზუ ლი თუ ერო ტი უ ლი აღ წე რე ბი ცვლის. თა მა მად 
აზა ვებს რე ლი გი ურ, მი თო ლო გი ურ, ლი ტე რა ტუ რულ, ის ტო რი-
ულ თუ უბ რა ლო ყო ფი დან გა მომ დი ნა რე თე მებს ისე, რომ ეს 
არა ვი თარ უხერ ხუ ლო ბას არ უქ მნის. აქე დან გა მომ დი ნა რე, იქ-
მნე ბა ერ თგვა რი ქა ო სიც. მრა ვალ მო საზ რე ბას შო რის, ძნე ლია 
გარ ჩე ვა მთა ვა რი სა და არამ თა ვა რის.

დას კვნის სა ხით შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ ავ ტო რი პოს ტმო-
დერ ნის ტუ ლი ტექ სტის მრა ვალ ფე როვ ნე ბით, გვთა ვა ზობს სიყ-
ვა რუ ლის შე სა ხებ არ სე ბულ მრა ვალ გვარ გა და აზ რე ბას სხვა-
დას ხვა სფე რო ე ბი დან ამო ღე ბუ ლი პლას ტე ბით, რე ა ლუ რი სა 
და გა მო ნა გო ნის შე რე ვი თა და ინ ტერ პრე ტა ცი ით. სა ბო ლო-
ოდ, ტექ სტი მთავ რდე ბა გაც რუ ე ბუ ლი იმე დე ბით, ხე ლოვ ნე ბის 
„სპილოს ძვლის კოშკში გამომწყვდევით“, ადა მი ა ნის ბუ ნებ რივ 
საწყ ი სებ თან ვერ დაბ რუ ნე ბი თა და მე ქა ნი ზე ბით, აქე დან გა-
მომ დი ნა რე, ლო გი კუ რია დაგ ნის მკვლე ლო ბის გარ და უ ვა ლო-
ბაც. ზე ცი უ რი სიყ ვა რუ ლის აღა პი და ვა მხო ლოდ რე ა ლურ სა-
სიყ ვა რუ ლო სამ კუთხ ე დის სუფ რამ დე. კოს მი უ რი კავ ში რე ბის 
გა რე შე უფა სურ დე ბა დე და მი წელ თა ყო ფაც, ღვი ნო და პუ რი 
სიმ ბო ლო ე ბი დან საჭ მელ -სას მე ლად გარ და იქ მნე ბა. მა სებს 
სა ბო ლო ოდ ვე რა ვინ იხ სნის გა გი ჟე ბის გან.
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Features of a reconstruction of psychologism of literary characters, in 
any sense, define a creative manner of writers, their identity. Last century 
the doctrine about characters of the people, based on research of somatic 
data, i.e. originates of body structures. Ernst Krechmer is one of the initia-
tors of a psychoanalytic characterology. The Krechmer experiment gave an 
obvious picture of dependence of type of character from a body structure. 
Further, its typology was added and corrected by Dimitry Uznadze. The arti-
cle deals with the problem of the constitutional type of a psychotechnics on 
the examples of A.P. Chekhov and Vazha-Pshavela’s stories. Based on somat-
ic data, psychoanalytic characterology acquires new, interesting nuances for 
the literary subject.

ლი ტე რა ტუ რულ -ეს თე ტი კუ რი გან ვი თა რე ბის კა ნონ ზო მი-
ე რე ბებ ზე მსჯე ლო ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია ლი ტე რა ტუ-
რათ მცოდ ნე ო ბის კავ ში რი ისეთ მო მიჯ ნა ვე მეც ნი ე რე ბებ თან, 
რო გო რე ბი ცა ა: ფი ლო სო ფი ა, ლინ გვის ტი კა, ფსი ქო ლო გია და 
სხვ. ამ უკა ნას კნელ თან ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის კავ ში რი 
ვლინ დე ბა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც მწე რა ლი ღრმად სწვდე-
ბა და მხატ ვრულ ნა წარ მო ებ ში წარ მო ა ჩენს ადა მი ა ნის ბუ ნე-
ბას, მის ში ნა გან სამ ყა როს. სა ყო ველ თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ა, რომ 
ადა მი ა ნის ფსი ქი კას გა ნა პი რო ბებს სა ზო გა დო ებ რივ ურ თი ერ-
თო ბა თა სის ტე მა; რომ ადა მი ა ნი მემ კვიდ რე ო ბით იძენს წი ნა 
თა ო ბე ბის სა ზო გა დო ებ რივ გა მოც დი ლე ბას. უკა ნას კნელ ხანს 
გან სა კუთ რე ბით გა მო იკ ვე თა ინ ტე რე სი შე მოქ მე დე ბი თი პრო-
ცე სის ფსი ქო ლო გი ის მი მარ თაც. ეს უკა ნას კნე ლი სწავ ლობს 
ავ ტო რის, რო გორც შე მოქ მე დის, ფსი ქო ლო გი ას, მხატ ვრუ ლი 
ნა წარ მო ე ბის შექ მნის დი ნა მი კურ პრო ცესს (ჩა ნა ფიქ რი დან სა-
ბო ლოო სა ხედ ჩა მო ყა ლი ბე ბამ დე). ყო ვე ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
გვა რი გან სხვა ვე ბულ ხერ ხებ სა და სა შუ ა ლე ბებს მი მარ თავს 
ადა მი ა ნის ში ნა გა ნი ცხოვ რე ბის, მი სი „სულის დი ა ლექ ტი კი-
სო, ხა სი ა თის წარ მო სა ჩე ნად; მათ შო რის: ში ნა გან მო ნო ლოგს, 
ფსი ქო ლო გი ურ ანა ლიზს, თვი თა ნა ლიზს და სხვა. ცხა დი ა, 
მწერ ლის მი ერ მხატ ვრუ ლი პერ სო ნა ჟე ბის ფსი ქო ლო გი უ რად 
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მო ტი ვი რე ბუ ლი, გა აზ რე ბუ ლი ქმე დე ბე ბის წარ მო ჩე ნა უფ რო 
სა ინ ტე რე სოს ხდის ლი ტე რა ტუ რულ ნა წარ მო ებს და უფ რო მეტ 
ეს თე ტი კურ სი ა მოვ ნე ბას ანი ჭებს მკითხ ველს. ასე ვე აღ სა ნიშ-
ნა ვი ა, რომ ფსი ქო ლო გიზ მის გად მო ცე მის თა ვი სე ბუ რე ბა ნი 
გარ კვე ულ წი ლად გან საზღ ვრა ვენ იმას, რა საც შე მოქ მე დე ბით 
მა ნე რას, მწერ ლის შე მოქ მე დე ბით ინ დი ვი დუ ა ლო ბას უწო დე-
ბენ. გა სულ სა უ კუ ნე ში და იწყო ლი ტე რა ტუ რუ ლი პერ სო ნა ჟე ბის, 
ხა სი ა თე ბის ქა რაქ ტე რო ლო გია სო მა ტი კურ, სხე უ ლის აგე ბუ ლე-
ბა თა მო ნა ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით; ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი ქა რაქ-
ტე რო ლო გი ის ფუ ძემ დებ ლე ბად ით ვლე ბი ან ერნსტ კრეჩ მე რი, 
კარლ აბ რა ჰა მი და ვილ ჰელმ რა ი ხი.

ტი უ ბინ გე ნის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე სო რი ერნსტ კრეჩ მე-
რი (1888-1964) მი იჩ ნევ და, რომ არ სე ბობს გარ კვე უ ლი ურ თი ერ-
თმი მარ თე ბა ადა მი ა ნის სხე უ ლის აგე ბუ ლე ბა სა და მის ხა სი ათს 
შო რის. სწო რედ ადა მი ა ნის სხე უ ლის აგე ბუ ლე ბი დან გა მომ დი-
ნა რე, კრეჩ მერ მა გა მო ყო ხა სი ა თის სა მი ტი პი: პიკ ნი კუ რი - ხა-
სი ა თით ციკ ლო ი დი ან სან გვი ნი კი; ას თე ნი კუ რი - ხა სი ა თით ში-
ზო ტი მი ან ში ზო ი დი; და ათ ლე ტუ რი; ამ უკა ნას კნე ლის ხა სი ათს 
კრეჩ მე რი შე რე უ ლად, პო ლი ფო ნი უ რად მი იჩ ნევ და. თა ვის ნაშ-
რომ ში კრეჩ მე რი გა მოთ ქვამ და მო საზ რე ბას, რომ ლი რი კო სი 
პო ე ტე ბი მეტ წი ლად ლეპ ტო სო მა ტუ რე ბი (სუს ტი, ფერ მრკრთა-
ლი, გამ ხდა რი აგე ბუ ლე ბის მქო ნე ნი) და ში ზოფ რე ნი ი სად მი 
მიდ რე კილ ნი არი ან გან სხვა ვე ბით რო მა ნის ტე ბის გან - და ბა-
ლი ტა ნის, ჩაფ სკვნი ლი აღ ნა გო ბის, მა ნი ა კა ლურ -დეპ რე სი უ ლი 
ტემ პე რა მენ ტის, ანუ ცვა ლე ბა დი გუ ნე ბა- გან წყო ბი ლე ბის, მქო-
ნე ციკ ლო ი დე ბის გან (კრეჩ მე რი, 1994).

დი მიტ რი უზნაძემ ნაშრომ „პიროვნების ბიოლოგიური 
საფუძვლებში“ და ა დას ტუ რა, რომ ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლად 
ფსი ქო ლოგ თა შო რის კრეჩ მე რის კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ტი პე-
ბი ით ვლე ბა და მოგ ვცა მა თი პორ ტრე ტუ ლი აღ წე რი ლო ბა:

◊ პიკ ნი კუ რი კონ სტი ტუ ცი ის ჰა ბი ტუ სი - და ბა ლი, წინ წა მო-
წე უ ლი მუც ლით, სიმ სუქ ნის კენ მიდ რე კი ლი; მოკ ლე, სქე ლი კის-
რით; ფარ თო, რბი ლი, მრგვა ლი სა ხით; 
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◊ ას თე ნი კუ რი კონ სტი ტუ ცი ის ჰა ბი ტუ სი - გამ ხდა რი, ფერ-
მკრთა ლი, მკვეთ რად მო ხა ზუ ლი მოგ რძო და ვიწ რო სა ხით (ე. წ.
კვერ ცხის ფორ მა); წვრი ლი, გამ ხდა რი სხე უ ლი სუს ტად გან ვი-
თა რე ბუ ლი კუნ თე ბით; ვიწ რო მხარ ბე ჭით, ჩა ვარ დნი ლი მკერ-
დი თა და მუც ლით; 

◊ ათ ლე ტუ რი კონ სტი ტუ ცი ის ჰა ბი ტუ სი - მა ღალ და მა გარ 
კი სერ ზე შემ დგა რი მძლავ რი თა ვი, სა ხე მკვეთ რი, ძვლო ვა ნი 
რე ლი ე ფით, ფარ თო მხარ -ბე ჭი და გულ მკერ დი, მკვეთ რად გა-
მოკ ვე თი ლი კუნ თე ბი (უზ ნა ძე, 2010).

მოგ ვი ა ნე ბით სხვა მეც ნი ე რებ მა (მაგ. პ. ბ. გა ნუშ კი ნი, 1965, 
მ. ე. ბურ ნო, 1994, რუდ ნე ვი, 2002) შე ავ სეს და გარ კვე უ ლი კო რექ-
ტი რე ბაც ჩა უ ტა რეს კრეჩ მე რის ძი რი თა დი ხა სი ა თე ბის ტი პო-
ლო გი ას, რო მე ლიც დღეს დღე ო ბით შემ დეგ ნა ი რად გა მო ი ყუ-
რე ბა:

✓	 ციკ ლო ი დი- სან გვი ნი კი - რე ა ლის ტუ რი ექ სტრა ვერ ტი, 
სინ ტო ნუ რი ტი პი, რო მე ლიც სრულ ჰარ მო ნი ა შია გა რე მომ ცველ 
რე ა ლო ბას თან. სინ ტო ნი კე ბი, რო გორც წე სი, კმა ყო ფი ლი არი ან 
ცხოვ რე ბით; მხი ა რუ ლო ბენ, რო ცა ამის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვათ; 
დრო დად რო და სევ დი ან დე ბი ან ხოლ მე. აღ ნიშ ნულ მა ტიპ მა 
ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის გან ვი თა რე ბის სხვა დას ხვა ეტაპ-
ზე, დაწყ ე ბუ ლი აღორ ძი ნე ბის პე რი ო დი დან, მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
რო ლი შე ას რუ ლეს. მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში ცნო ბი ლი სან-
გვი ნი კე ბი არი ან გარ გან ტუა (ფრან სუა რაბ ლეს „გარგანტუა და 
პანტაგრუელი“), ლამე გუდზაკი (შარლ დე კოსტერის „ლეგენდა 
ულენშპიგელზე“), სანჩო პანსა (სერვანტესის „დონ კიხოტი“), 
ფალსტაფი (შექსპირის „ფალსტაფი“), მისტერ პიკვიკი (ჩარლზ 
დიკენსის „პიკვიკის კლუბის ჩანაწერები“). მე-20 სა უ კუ ნე ში ამ 
ლი ტე რა ტუ რულ გა ლე რე ას შე უ ერ თდნენ რო მენ რო ლა ნის კო-
ლა ბრუ ნი ო ნი და ია როს ლავ გა შე კის ყო ჩა ღი ჯა რის კა ცი შვე ი კი. 
მე-19 - მე-20 სა უ კუ ნე ე ბის ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რა ში სან გვი ნი-
კის გა მო ხა ტუ ლი ტი პია ლუ არ საბ თათ ქა რი ძე, კი რი ლე მი მი-
ნოშ ვი ლი, ყვარ ყვა რე თუ თა ბე რი და სხვ. თუმ ცა, შევ ნიშ ნავთ, 
რომ გა სუ ლი სა უ კუ ნის ლი ტე რა ტუ რის თვის, მთლი ა ნო ბა ში, აღ-
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ნიშ ნუ ლი ტი პი (სი ცოცხ ლით აღ სავ სე, უპ რობ ლე მო, მხი ა რუ ლი, 
ხორ ცსავ სე...) არ არის და მა ხა სი ა თე ბე ლი;

✓	 ფსი ქოს ტე ნი კი - ნევ რო ზუ ლი რე ა ლის ტი, ეჭ ვი ა ნი ინ-
ტრო ვერ ტი. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პი მი ე მარ თე ბა მე-19 სა უ კუ ნის ლი-
ტე რა ტუ რას და შემ დგო მი გან ვი თა რე ბა პო ვა მე-20 სა უ კუ ნის 
ლი ტე რა ტუ რა ში, რომ ლის თვი საც და ძა ბუ ლი, ფსი ქოს ტე ნი კუ რი 
რეფ ლექ სია ნი შან დობ ლი ვი გახ და. ფსი ქოს ტე ნი კი აღ მოჩ ნდა 
რო გორც რე ა ლის ტუ რი, ისე მო დერ ნის ტუ ლი (გან სა კუთ რე ბით 
პოს ტიმ პრე სი ო ნის ტუ ლი) ლი ტე რა ტუ რის ყუ რადღ ე ბის ცენ-
ტრში და დამ კვიდ რდა ე. წ. „პატარა ადამიანის“ ლი ტე რა ტუ რუ-
ლი ტი პის სა ხით. ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რა ში ფსი ქოს ტე ნი კის 
ქა რაქ ტე რო ლო გი ურ ტიპს ვხვდე ბით ბალ ზაკ თან, მო პა სან თან, 
დი კენ სთან და სხვ.; რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში იგი აი სა ხა გო გო-
ლის, ჩე ხო ვის, დოს ტო ევ სკის და სხვ. ნა წარ მო ე ბებ ში; ქარ თულ 
ლი ტე რა ტუ რა ში - შიო არაგ ვის პი რე ლის, ჭო ლა ლომ თა თი ძის, 
ეგ ნა ტე ნი ნოშ ვი ლის, კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას, ნი კო ლორ-
თქი ფა ნი ძის, მი ხე ილ ჯა ვა ხიშ ვი ლის და სხვ. შე მოქ მე დე ბა ში. 
რაც შე ე ხე ბა არ ქე ტიპს, ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რა ში ყვე ლა ზე 
ცნო ბილ ფსი ქოს ტე ნი კურ გმი რად ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ნი 
ერ თხმად მი იჩ ნე ვენ შექ სპი რის ჰამ ლეტს;

✓	 ეპი ლეპ ტო ი დუ რი ტი პი, რო მე ლიც ხა სი ათ დე ბა ათ-
ლე ტუ რი აღ ნა გო ბი თა და ავ ტო რი ტა რულ -ნევ რო ზუ ლი ხა სი ა-
თით; იგი გა მო ირ ჩე ვა პრაგ მა ტუ ლო ბი თა და რე ა ლის ტუ რო ბით; 
ხში რად მორ გე ბუ ლი აქვს ე.წ. „იუდას ნიღაბი“ - პირ მოთ ნე ო ბა, 
რომ ლის მიღ მა იმა ლე ბა შუ რი და ძა ლა უფ ლე ბის კენ სწრაფ ვა. 
ეპი ლეპ ტო ი დე ბი არი ან კარ გი ორ გა ნი ზა ტო რე ბი და ლი ტე რა-
ტუ რა ში ხში რად წარ მო ჩე ნილ ნი არი ან მე ომ რე ბის, მხე დარ-
თმთავ რე ბის, პო ლი ტი კო სე ბის, ავან ტი უ რის ტე ბის სა ხით. ასე-
ვე, კრი ტი კუ ლი რე ა ლიზ მის ლი ტე რა ტუ რამ ეპი ლეპ ტო ი დუ რი 
ტი პის სა ხით წარ მოგ ვი ჩი ნა ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მა ღა ლი 
სა ზო გა დო ე ბის კენ იკა ფა ვენ გზას, ცდი ლო ბენ სა ზო გა დო ე ბა ში 
ად გი ლის დამ კვიდ რე ბას (მაგ., ტა რი ელ მკლა ვა ძე, ჯა ყო ჯი ვაშ-
ვი ლი, კვა ჭი კვა ჭან ტი რა ძე...);
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✓	 ში ზო ი დი/ ში ზო ტი მი. სა კუ თარ თავ ში ჩა კე ტი ლი აუ ტის-
ტი, რომ ლის თვი საც, სან გვი ნი კი სა და ფსი ქოს ტე ნი კის გან გან-
სხვა ვე ბით, არ არ სე ბობს გა რე სამ ყა რო. მას არ აინ ტე რე სებს 
გა რე მომ ცვე ლი რე ა ლო ბა, იქ მნის სა კუ თარ სამ ყა როს და მთე-
ლი ყუ რადღ ე ბა გა და ტა ნი ლი აქვს სა კუ თარ „მე“-ზე. კლა სი კუ რი 
აუ ტის ტუ რი მიდ გო მის მა გა ლი თად ხში რად მოჰ ყავთ ჰე გე ლი; 
რო დე საც მას უთხ რეს, რომ მი სი თე ო რი უ ლი პოს ტუ ლა ტე ბი 
ხში რად არ შე ე სა ბა მე ბა რე ა ლო ბას, მან უპა სუ ხა: „მით უარესი 
რეალობისთვის“. მე-20 სა უ კუ ნეს ხში რად ში ზო ტი მი ურ ეპო-
ქად მო იხ სე ნი ე ბენ, რად გან მი იჩ ნე ვენ, რომ გა სუ ლი სა უ კუ ნის 
თით ქმის ყვე ლა ფუნ და მენ ტუ რი აღ მო ჩე ნა მეც ნი ე რე ბა სა და 
ფი ლო სო ფი ა ში (ა ნა ლი ტი კუ რი ფი ლო სო ფი ა, კვან ტუ რი მე ქა ნი-
კა, ფარ დო ბი თო ბის თე ო რი ა, ფსი ქო ა ნა ლი ზი, სტრუქ ტუ რუ ლი 
ლინ გვის ტი კა....), ყვე ლა მნიშ ვნე ლო ვა ნი მხატ ვრუ ლი მიმ დი-
ნა რე ო ბა (ექ სპრე სი ო ნიზ მი, სიმ ბო ლიზ მი, ახა ლი რო მა ნი, პოს-
ტსტრუქ ტუ რა ლიზ მი, პოს ტმო დერ ნიზ მი...) ში ზო ტი მი უ რო ბით 
ხა სი ათ დე ბა. მე-20 სა უ კუ ნის უდი დე სი რო მა ნე ბი (თო მას მა ნის 
„დოქტორი ფაუსტუსი“, ჯეიმზ ჯოისის „ულისე“, მარ სელ პრუსტის 
„დაკარგული დროის ძიებაში“, უილიამ ფოლკნერის „ხმაური და 
მრისხანება“, ჰერმან ჰესეს „თამაში მარგალიტებით“...) აუ ტის-
ტიზ მით ხა სი ათ დე ბა, რად გან მათ ში წარ მო ჩე ნი ლი რე ა ლო ბა 
აუ ტის ტუ რი აზ როვ ნე ბის მარ წუ ხებ ში ექ ცე ვა, რე ა ლო ბა სიმ ბო-
ლი ზი რე ბუ ლი ა, კონ ცეპ ტუ ა ლი ზი რე ბუ ლი ა. აღ ნიშ ნუ ლი ტი პის 
რო მა ნებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ლო გი კუ რი წყო ბა, მო წეს რი გე-
ბუ ლი სტრუქ ტუ რა; რაც შე ე ხე ბა რო მან ში აღ წე რი ლი მოვ ლე-
ნე ბის მი მარ თე ბას რე ა ლო ბას თან (რო მე ლიც, რო გორც ასე თი, 
რო მან ში არც არის ასა ხუ ლი), მას მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი მნიშ ვნე-
ლო ბა ენი ჭე ბა. სწო რედ ასე თია კლა სი კუ რი აუ ტის ტუ რი მო ცე-
მუ ლო ბა;

✓	 პო ლი ფო ნი უ რი, მო ზა ი კუ რი ხა სი ა თი. ისიც და მა ხა სი-
ა თე ბე ლია მე- 19-მე-20 სა უ კუ ნის ლი ტე რა ტუ რის თვის. მო ზა ი კუ-
რი ხა სი ა თის ჩა მო ყა ლი ბე ბას ხში რად წინ უძღ ვის ადა მი ა ნის 
მი ერ გა და ტა ნი ლი მძი მე ფსი ქი კუ რი აშ ლი ლო ბა ან ეპი ლეფ-
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სი ა, რა საც მოჰ ყვე ბა ხა სი თის და ნა წევ რე ბა სხვა დას ხვა, ერ-
თმა ნეთ თან შე უ თავ სე ბელ, მრა ვალ რა დი კა ლურ ნა ტე ხე ბად. 
მო ზა ი კუ რო ბით ხა სი ათ დე ბა ლევ ტოლ სტო ის, ფი ო დორ დოს-
ტო ევ სკის, ფრანც კაფ კას პო ლი ფო ნი უ რი რო მა ნის ტი კა. არა-
ერ თი მეც ნი ე რი (ბურ ნო, 2005, რუდ ნე ვი, 2002) მი იჩ ნევს, რომ 
მთლი ა ნად მო ზა ი კუ რია სი უ რე ა ლის ტუ რი ხე ლოვ ნე ბა, რომ ლის 
დე ფი ნი ცია მო ი ცავს „შეუთავსებლების შეთავსებას“. საგ ნე ბის 
რე ა ლის ტუ რი პრო პორ ცი ე ბის დარ ღვე ვა, ლი ტე რა ტუ რულ ნა-
წარ მო ებ ში შე უზღ უ და ვი ად გი ლის დათ მო ბა სიზ მრე ბის თვის, 
ხილ ვე ბის თვის, ჰა ლუ ცი ნა ცი ე ბი სა და ფან ტა ზი ის თვის, რაც 
სტი ლის ტუ რად მჟღავ ნდე ბა თა ვი სუ ფა ლი ასო ცი ა ცი ე ბის, აზ-
რთა თა მა შის, სიზ მრის ლო გი კის სა ხით - ეს ყვე ლა ფე რი შე-
ად გენს სი ურ რე ა ლისტ შე მოქ მედ თა (გი ი ომ აპო ლი ნე რი, ივან 
გო ლი, რე ნე მაგ რი ტი, სალ ვა დორ და ლი, ლუ ის ბუ ნი უ ე ლი...) შე-
მოქ მე დე ბით მო ზა ი კას.

ცხა დი ა, ზე მოთ გან ხი ლუ ლი კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ტი პე-
ბი მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში გარ კვე უ ლი ვა რი ა ცი უ ლო ბით 
აი სა ხე ბა, თუმ ცა გა მო ხა ტუ ლი მი მარ თე ბა მათ შო რის, რა თქმა 
უნ და, არ სე ბობს. კერ ძოდ, გან ვი ხი ლოთ ჩვენ მი ერ ზე მოთ აღ-
ნიშ ნუ ლი ფსი ქოს ტე ნი კის კონ სტი ტუ ცი ო ნა ლუ რი ტი პი, რო მე-
ლიც, რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, „პატარა ადამიანის“ ლი ტე რა ტუ-
რუ ლი ტი პის სა ხით დამ კვიდ რდა მწერ ლო ბა ში. კლა სი კუ რი 
სქე მა, რო მე ლიც წარ მო ა ჩენ და „პატარა ადამიანის“ ხა სი ათს 
ნა წარ მო ებ ში, ხში რად მე ორ დე ბო და: არაფ რით გა მორ ჩე უ ლი 
გა რეგ ნო ბა (და ბა ლი ან სა შუ ა ლო სი მაღ ლე, სუს ტი, ავად მყო-
ფუ რი იერ სა ხის..), ასა კი - 30-დან 50 წლამ დე, შეზღ უ დუ ლი მა-
ტე რი ა ლუ რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი, უბად რუ კი ყო ფა, გმი რის კონ-
ფლიქ ტი თა ნამ დე ბო ბის პირ თან (ან უბ რა ლოდ, ვი ღა ცას თან), 
მარ ცხი, ოც ნე ბა თა მსხვრე ვა, პერ სო ნა ჟის სტი ქი უ რი ამ ბო-
ხი, ტრა გი კუ ლი აღ სას რუ ლი. სა ი ლუს ტრა ცი ოდ მოგ ვაქვს ორი 
მოთხ რო ბა, რომ ლებ შიც აღ ნიშ ნუ ლი სქე მის ცალ კე უ ლი დე ტა-
ლე ბი მე ორ დე ბა; კერ ძოდ, ვა ჟა- ფშა ვე ლას „ბაგრატ ზახარიჩის 
სიკვდილში“ მოთხ რო ბი ლი ა, რომ გარ და იც ვა ლა სტატ სკი სო-
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ვეტ ნი კი ბაგ რატ ზა ხა რიჩ ქავ თა რაშ ვი ლი. მწე რა ლი აღ წერს, 
თუ რო გორ ეში ნო და გან სვე ნე ბულს მთე ლი ცხოვ რე ბის გან მავ-
ლო ბა ში, რომ სამ სა ხუ რი დან და ითხ ოვ დნენ. სულ მუ დამ იმის 
ფიქ რში იყო: უად გი ლოდ ხომ არ ავ დე ქი, უდ რო ოდ ხომ არ და-
ვახ ვე ლე; სი ცილს სა ერ თოდ გა და ეჩ ვია და სიზ მარ ში მხო ლოდ 
თა ვის უფ როსს - ალექ სანდრ ნი კი ტიჩს - ხე დავ და. თუ სიზ მარ-
ში ალექ სანდრ ნი კი ტი ჩი ეტყ ო და: “Я Ваши заслуги никогда не 
забуду”-ო, დი ლით ნე ტა რი ღი მი ლით იღ ვი ძებ და; მაგ რამ თუ 
სიზ მრად გან რის ხე ბუ ლი ალექ სანდრ ნი კი ტი ჩი ეტყ ო და: “Сдать 
все бумаги, подайте прошение”-ო, მა შინ გულ გა ხეთ ქი ლი იღ ვი-
ძებ და და უზო მოდ ბედ ნი ე რი იყო, რო დე საც აღ მო ა ჩენ და, რომ 
ეს მხო ლოდ სიზ მრად ნა ხა. ახ ლა მა ინც მო ის ვე ნა საბ რა ლომ, 
აღა რა ვი სი ეში ნო და. სტატ სკი სო ვეტ ნი კის და საფ ლა ვე ბა ზე 
სიტყ ვით გა მო სუ ლებ მა (მათ შო რის ალექ სანდრ ნი კი ტიჩ მა) 
მო ი გო ნეს გან სვე ნე ბუ ლის ღირ სე ბე ბი: რომ ოცი წლის გან მავ-
ლო ბა ში უფ როსს ერ თხე ლაც არ შეჰ პა სუ ხე ბი ა, რომ მშვე ნი ე რი 
„პოჩერკი“ ჰქონდა და სხვა. ბაგ რატ ზა ხა რიჩ მა ან დერ ძიც და-
წე რა, რო მელ შიც ცოლ -შვილს სთხოვ და, რომ ყო ველ დღე, სა-
მი სა ა თის თვის (ე .ი. იმ დრო ის თვის, რო დე საც გან სვე ნე ბუ ლი 
სამ სა ხუ რი დან ბრუნ დე ბო და), გა მო ე ტა ნათ მი სი პორ ტრე ტი 
და სა ვარ ძელ ში და ეს ვე ნე ბი ნათ, მა გი და ზე კი ფურ ცლე ბი შე-
მო ეწყ ოთ. რაც მთა ვა რი ა, თი თის წვე რებ ზე ევ ლოთ ამ დროს, 
ვი თომ ბაგ რატ ზა ხა რი ჩი მუ შა ობ და. ცოლ -შვი ლი, მარ თლაც, 
ორი კვი რის მან ძილ ზე ას რუ ლებ და მიც ვა ლე ბუ ლის უკა ნას-
კნელ თხოვ ნას, ბო ლოს კი იფიქ რეს: სი სუ ლე ლეს ჩავ დი ვარ თო. 
ორი ო დე თვე ში ქა ლიშ ვი ლი გათხ ოვ და, მე უღ ლემ კი ფერ -უ მა-
რი ლის წას მას მო უ მა ტა. ასე დამ თავ რდა ბაგ რატ ზა ხა რი ჩის 
ცხოვ რე ბა. მა ინც სულ სი ჩუ მე უყ ვარ და და აუს რულ და კი დეც 
გუ ლის წა დი ლი.

ანალოგიური სიტუაციაა ა. პ. ჩეხოვის „მოხელის სიკვ-
დილში“; ავ ტო რი მოგ ვითხ რობს, რომ ერთ სა ღა მოს ეგ ზე კუ ტო-
რი ივა ნე ჩერ ვი ა კო ვი „არკადიაში“ „კორნევილის ზარებს“ ეს-
წრე ბო და. უეც რად და ა ცე მი ნა. შე ამ ჩნი ა, რომ მის წინ მჯდო მი 
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გე ნე რა ლი ხელ თათ მა ნით მე ლოტ თავ სა და კი სერს იწ მენ დდა. 
ჩერ ვი ა კოვ მა გე ნე რა ლი ბრიზ ჟა ლო ვი იც ნო. მარ თა ლი ა, იგი 
ჩერ ვი ა კო ვის უფ რო სი არ იყო, მაგ რამ მას მა ინც ეუ ხერ ხუ ლა 
და მო უ ბო დი შა. ან ტრაქ ტის დროს ჩერ ვი ა კო ვი კვლავ მი ვი და 
გე ნე რალ თან და პა ტი ე ბა სთხო ვა, რა ზეც ბრიზ ჟა ლოვ მა უპა სუ-
ხა, რომ მას უკ ვე აღარც ახ სოვ და ეს უმ ნიშ ვნე ლო ინ ცი დენ ტი. 
ჩერ ვი ა კოვს მო ეჩ ვე ნა, რომ გე ნე რა ლი ძალ ზე უკ მა ყო ფი ლო 
და შორ და, ამი ტომ გა დაწყ ვი ტა, მე ო რე დღეს მი სა ღებ ოთახ-
ში ხლე ბო და და იქ გა ნე მარ ტა გე ნერ ლის თვის, რომ მას შეგ-
ნე ბუ ლად არ შე უშ ხე ფე ბი ა, ეს მხო ლოდ შემ თხვე ვი თო ბა იყო. 
მარ თლაც, მე ო რე დღეს ახალ ვიც მუნ დირ ში გა მოწყ ო ბი ლი 
ჩერ ვი ა კო ვი გე ნე რალს მი სა ღებ ში დახ ვდა; კვლავ მო უ ბო დი შა. 
ბრიზ ჟა ლო ვი აშ კა რად გა ღი ზი ან და და არ ისურ ვა ამ თე მა ზე სა-
უბ რის გაგ რძე ლე ბა. მე ო რე დი ლით ჩერ ვი ა კოვ მა გა დაწყ ვი ტა, 
კი დევ ერ თხელ ხლე ბო და გე ნე რალს და კარ გად აეხ სნა, რომ 
მას შეგ ნე ბუ ლად არ და უ ცე მი ნე ბია და სუ ლაც არ უფიქ რია გე-
ნერ ლის თვის შე უ რაცხ ყო ფის მი ყე ნე ბა. რო დე საც გე ნერ ლის 
კა ბი ნეტ ში შე სულ მა ჩერ ვი ა კოვ მა კვლავ ცხვი რის და ცე მი ნე ბა-
ზე და იწყო სა უ ბა რი, ბრიზ ჟა ლო ვი სიბ რა ზის გან აჭარ ხლდა და 
ფე ხე ბის ბრა ხუ ნით იღ რი ა ლა: „გაეთრიე“. სახ ლში დაბ რუ ნე ბულ 
ჩერ ვი ა კოვს ვიც მუნ დი რიც არ გა უხ დი ა, ისე მიწ ვა დი ვან ზე და 
სუ ლი გა ნუ ტე ვა. 

„პატარა ადამიანის“ ლი ტე რა ტუ რუ ლი ტი პის შემ დგო-
მი ევო ლუ ცია უკავ შირ დე ბა აქ ცენ ტის გა და ტა ნას „ყოფიდან 
ადამიანზე“ (მ. მ. ბახ ტი ნი). ადა მი ა ნი სად მი, მი სი პერ სპექ ტი-
ვი სად მი რწმე ნის და კარ გვა, რო მე ლიც „ეპოქის დასასრულის“ 
ევ რო პუ ლი და რუ სუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ერ თ-ერთ პრობ ლე მას 
წარ მო ად გენ და, ქარ თულ მწერ ლო ბა შიც გამ ჟღავ ნდა. ადა-
მი ა ნის, რო გორც სამ ყა როს უმ თავ რე სი „საშენი მასალის“, 
გაიაფებამ, პიროვნების, როგორც საზოგადოებრივი პროგრესის 
„პირველმიზეზის“, სრულ მა დე ვალ ვა ცი ამ გა ნა პი რო ბა ის, რომ 
XIX-XX სა უ კუ ნე ე ბის მიჯ ნა ზე ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის ყუ რადღ ე-
ბის ცენ ტრში მო ექ ცა უბ რა ლო, არაფ რით გა მორ ჩე უ ლი, „პატარა 
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ადამიანი“, გა რე მომ ცველ სამ ყა როს თან მი სი ტრა გი კუ ლი და-
მო კი დე ბუ ლე ბის პრობ ლე მა. ეს იყო მწერ ლო ბის ერ თგვა რი 
რე აქ ცია ადა მი ა ნის დაკ ნი ნე ბის, მი სი დე ჰე რო ი ზა ცი ის ან ტი-
ჰუ მა ნუ რი პრო ცე სის დამ კვიდ რე ბის გა მო. აღ ნიშ ნუ ლი ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი ტი პის გან სხვა ვე ბულ მო დი ფი კა ცი ას ვხვდე ბით დ. 
კლდი აშ ვი ლის, შ. არაგ ვის პი რე ლის, ჭ. ლომ თა თი ძის, ე. ნი ნოშ-
ვი ლის, მ. ჯა ვა ხიშ ვი ლის, კ. გამ სა ხურ დი ას და სხვა თა ნა წარ მო-
ე ბებ ში, რო მელ თა მთა ვა რი პერ სო ნა ჟე ბი ნევ რო ზუ ლი, ეჭ ვი ა ნი 
ინ ტრო ვერ ტე ბი არი ან. 

 და სას რულს აღ ვნიშ ნავ დით, რომ სო მა ტი კურ მო ნა-
ცე მებ ზე დაყ რდნო ბით ფსი ქო ა ნა ლი ტი კუ რი ქა რაქ ტე რო ლო-
გია ლი ტე რა ტუ რუ ლი სუ ბი ექტს ახალ, სა ინ ტე რე სო, ნი უ ან სებს 
სძენს.
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Observations on the development of comparative literature as a scien-
tific discipline shows that it has become especially intense in Georgia since 
the second half of the twentieth century. Literary comparative studies, from 
its initial period, have occupied an intermediate position between the two 
adjacent disciplines - the history of literature and theory, and at different 
stages, from time to time, their vectors have diverged partly to history, partly 
to theory. 

When analyzing Georgian comparative works, there is a tendency that 
it is related to the scientific literature based on Georgian-foreign literary 
relations. The scientific products of this period are the part of the history 
of literature. It is possible to consider this part to be a positivist phase of 
comparative studies, which has been represented by genetic-contactological 
studies in Georgia.

The return to the theory of comparative literature began in the 1980s. 
The works of N. Gaprindashvili, M. Miresashvili and others have influenced 
both the respect and the introduction of the principles and methodology of 
the study of literary relations in modern comparativism.

There are two important vectors in Georgian scientific literature of the 
post-Soviet period: a) Traditional comparative studies - traditional and inter-
disciplinary approaches to the study of literary relations; b) Introduction of 
European and American scientific literature in accordance with the compara-
tive aspects of theoretical literature. These two directions are rather different 
and separate from each other.

Studies of relationships seem to have been discredited for some time. 
However, the quality and quantity of both Georgian and foreign scientific 
literature confirms that the problem the research of relations has recently 
become very relevant and closer to cultural studies. The following important 
approaches are introduced in the materials of literary communications: post
colonial theory, imagology, memory studies, intertextuality, etc. Translatology 
remains the most important problem among them.

The present paper deals with the problems of establishing and func-
tioning of the term literary relations in Georgian cultural mentality and its 
adaptation to comparative studies. On the one hand, the theoretical-meth-
odological problems and concepts of the works of both Georgian and foreign 
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scholars are analyzed and the role and the significance of these works in the 
comparative literature of the twenty-first century, on the other.

შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, ანუ ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კა, რო გორც ლი ტე რა ტუ რის შე სა-
ხებ სა მეც ნი ე რო დის ციპ ლი ნა, თა ვი სი საწყ ი სი პე რი ო დი დან 
გან ვი თა რე ბის მთელ ეტაპ ზე იკა ვებ და შუ ა ლე დურ პო ზი ცი ას 
ორ დის ციპ ლი ნას – ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ა სა და თე ო რი ას 
შო რის. ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის კვლე ვის პრინ ცი-
პად აღი ა რე ბუ ლია გე ნე ტი კუ რი, კონ ტაქ ტო ლო გი უ რი და ტი პო-
ლო გი უ რი მიდ გო მე ბი. ის ტო რი ულ -კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის 
ცვლი ლე ბას თან ერ თად ეს დის ციპ ლი ნაც ერ თგვა რად იც ვლი-
და თა ვი სი კვლე ვის მი მარ თუ ლე ბას - ხან ის ტო რი ი სა და ხა-
ნაც თე ო რი ის სა სარ გებ ლოდ. ვექ ტო რე ბის ამ ცვლი ლე ბამ ფაქ-
ტობ რი ვად გა ყო კომ პა რა ტი ვის ტი კის შეს წავ ლის ობი ექ ტი და 
მიდ გო მე ბი: კონ კრე ტუ ლი გე ნე ტი კურ -კონ ტაქ ტუ რი კავ ში რე ბი 
და ტი პო ლო გი უ რი სე მან ტი კურ -სტრუქ ტუ რუ ლი სა ერ თო/ შე სა-
ბა მი სი და გან მას ხვა ვე ბე ლი ნიშ ნე ბი.

ლი ტე რა ტუ რუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის პირ ვე ლი ეტა პი, 
რო მე ლიც დ. ნა ლი ვა ი კოს მი ხედ ვით, მო ი ცავს XIX სა უ კუ ნის 
და სას რულ სა და XX სა უ კუ ნის პირ ველ მე სა მედს, გა მო ირ ჩე ვა 
გე ნე ტი კურ -კონ ტაქ ტო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის სიმ რავ ლით. მი სი 
აზ რით, ნაშ რო მე ბი ამ ეტა პის თვის უფ რო ლი ტე რა ტუ რის ის ტო-
რი ის ნა წი ლი იყო და ყუ რადღ ე ბა ექ ცე ო და ტექ სტებს შო რის 
გე ნე ტი კუ რად გან პი რო ბე ბულ დამ თხვე ვებს, დო კუ მენ ტუ რად 
ფიქ სი რე ბულ კავ ში რებს ლი ტე რა ტუ რულ მოვ ლე ნებ სა თუ ავ-
ტო რებს შო რის. ამ შემ თხვე ვა ში გან სა კუთ რე ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა 
ეთ მო ბო და გავ ლე ნის კა ტე გო რი ას და ლი ტე რა ტუ რა თა კონ-
ტაქ ტე ბი შე ის წავ ლე ბო და გავ ლე ნე ბის ჭრილ ში (Наливайко, 
2008:5-9). 

მხატ ვრუ ლი შე მოქ მე დე ბის სა ერ თო/ მსგავ სი კა ნონ ზო-
მი ე რე ბე ბის თე ო რი უ ლი გა აზ რე ბის ახა ლი ეტა პი და იწყო მე-
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ო ცე სა უ კუ ნის მე ო რე ნა ხევ რი დან, შე და რე ბით -ტი პო ლო გი უ რი 
კვლე ვე ბის გან ვი თა რე ბას თან ერ თად. ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა-
ტი ვის ტი კის გან გან სხვა ვე ბით მი სი კვლე ვის მე თო დო ლო გია 
კონ ცენ ტრი რე ბუ ლი იყო, შე ეს წავ ლა ისე თი მოვ ლე ნე ბი, რო-
მელ თაც არ აქვთ გე ნე ტი კუ რი კავ ში რე ბი. 

მე ო ცე სა უ კუ ნის და სას რუ ლის თვის კი კომ პა რა ტი ვის ტი-
კის გან ვი თა რე ბა ში, დ. ნა ლი ვა ი კოს სქე მის მი ხედ ვით, და იწყო 
სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი, ე.წ. მე სა მე, ეტა პი. ამ ეტა პი სათ ვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლია თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო-
ბი სა და მო მიჯ ნა ვე ჰუ მა ნი ტა რულ დის ციპ ლი ნა თა მე თო დე ბის 
და გა მოც დი ლე ბის და კავ ში რე ბა ერ თმა ნეთ თან (Наливайко, 
2008:7-8). 

სტა ტი ა ში გან ხი ლუ ლი იქ ნე ბა ქარ თუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი-
კის ის ტო რი ის ერ თი, კერ ძოდ, სლა ვის ტუ რი სეგ მენ ტი. 

პოზიტივისტური უძრაობა თუ თეორიისკენ შემობრუნება?

შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის მკვლე ვა რი,                     
ს. ია კო ვენ კო, გე ნე ტი კურ -კონ ტაქ ტუ რი კვლე ვე ბის აქ ტი ურ პე-
რი ოდს უწო დებს „პოზიტივისტურ უძრაობას“. ამ პე რი ო დის 
სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რას ახა სი ა თებს ის ტო რი ულ -ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი კვლე ვე ბის პო ზი ტი ვის ტუ რი მი მარ თუ ლე ბა, რომ ლის 
მთა ვა რი მი ზა ნია ორ მხრი ვი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბი სა 
და გავ ლე ნე ბის კვლე ვა.

1970-ი ა ნი წლე ბი დან ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო-
ბა ში, ქარ თულ -სლა ვუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბის კვლე-
ვა ში, ის ტო რი ულ -ლი ტე რა ტუ რულ მიდ გო მებ თან ერ თად სულ 
უფ რო იზ რდე ბა ინ ტე რე სი შე და რე ბით -ტი პო ლო გი უ რი კვლე-
ვე ბი სად მი. რო გორც სპე ცი ა ლურ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა-
შია აღ ნიშ ნუ ლი, „პირველად სა ქარ თვე ლო ში ამ ახალ მე თოდს 
(ი გუ ლის ხმე ბა რუ სულ -ქარ თუ ლი კონ ტექ სტი, რომ ლის გან ზო-
გა დე ბაც შე იძ ლე ბა სლა ვურ ლი ტე რა ტუ რებ თან კავ ში რე ბის 
თვალ საზ რი სით ი.მ.) მი მარ თა ლი ნა ხი ხა ძემ მონოგრაფიაში 
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„საქართველოში რუსული ლიტერატურის აღქმის ისტორიიდან“. 
(ისტორიულ-ფუნქციონალური შესწავლის ცდა)“ (1978) (Чхаидзе, 
2018:355). ნაშ რომ ში მკვლე ვა რი იყე ნებს იმ პე რი ო დი სათ ვის 
ისეთ ცნო ბილ თე ო რი ულ მიდ გო მებს, რო გო რე ბი ცა ა: ვიქ ტორ 
ჟირ მი უნ სკის, ა. ვე სე ლოვ სკის, დ. ლი ხა ჩო ვის, მ. ხრაპ ჩენ კოს, 
ნი კო ლაი კონ რა დის, ირი ნა ნე უ პა კო ე ვას ნაშ რო მებ ში გა მოთ-
ქმუ ლი მო საზ რე ბე ბი. შე იძ ლე ბა ვა რა უ დის გა მოთ ქმა, რომ ამ 
ნაშ რო მით და იწყო ქარ თუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის ლი ტე რა-
ტუ რის ის ტო რი ის გან გა მო ცალ კე ვე ბა და ლი ტე რა ტუ რის თე ო-
რი ის კენ ერ თგვა რი შე მობ რუ ნე ბის პრო ცე სი. ამა ვე პე რი ო დის 
ქარ თველ მეც ნი ერ თა (ვა ნო შა დუ რის, ტრი ფონ რუ ხა ძის, ოთარ 
ბა ქა ნი ძის და სხვა თა) ურ თი ერ თო ბე ბი სად მი მიძღ ვნილ ნაშ-
რო მებ ში და მუ შა ვე ბუ ლი იყო ლი ტე რა ტუ რუ ლი კონ ტაქ ტე ბი სა 
და ურ თი ერ თქმე დე ბის ამ სახ ვე ლი დიდ ძა ლი და უნი კა ლუ რი 
ფაქ ტობ რი ვი მა სა ლა. ეს გა მოკ ვლე ვე ბი თა ვი სუფ ლად თავ-
სდე ბო და ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის ფარ გლებ ში და თე ო რი უ-
ლი ნა წი ლის სიმ წი რეს გა ნიც დი და. რო გორც აღ ნიშ ნუ ლი მო-
ნოგ რა ფი ა, ისე თა ვად ლი ნა ხი ხა ძის შემ დგო მი ნაშ რო მე ბი 
„ლიტერატურა მოქმედებაში: რუსულ-ქართული დიალოგები“ 
(2003), „ლიტერატურის აღქმა, როგორც ინტერაქცია“ (2003) მე-
ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი აღ მოჩ ნდა ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რათ-
მცოდ ნე ო ბი თი სლა ვის ტი კის, კომ პა რა ტი ვის ტი კის ის ტო რი ა ში 
და დღემ დე არ კარ გავს აქ ტუ ა ლო ბას (Филина, 2018:315). აღ სა-
ნიშ ნა ვი ა, რომ ლ. ხი ხა ძის ნაშ რო მებ მა დი დი აღი ა რე ბა პო ვა 
რო გორც ქარ თულ, ისე საბ ჭო თა და პოს ტსაბ ჭო თა ქვეყ ნე ბის 
კომ პა რა ტი ვის ტთა ნაშ რო მებ ში. ამის დას ტუ რია თუნ დაც ის 
ფაქ ტი, რომ შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის ცნო ბი-
ლი უკ რა ი ნე ლი მკვლევ რის, ლი უდ მი ლა გრი ცი კის, გა მოკ ვლე ვა 
„შედარებითი კვლევების ქართულ მოდელებში“ გან სა კუთ რე-
ბუ ლი ყუ რადღ ე ბა სწო რედ მის კომ პა რა ტი ვის ტულ მე თო დო-
ლო გი ას ეთ მო ბა და შე ფა სე ბუ ლი ა, რო გორც სა ე ტა პო მნიშ ვნე-
ლო ბის ნაშ რო მე ბი ქარ თულ შე და რე ბით კვლე ვებ ში. გარ და 
ლი ნა ხი ხა ძი სა, ამა ვე გა მოკ ვლე ვა ში ნა ტა ლია ორ ლოვ სკა ი ას 
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ნაშ რო მებ თან ერ თად უკ რა ი ნე ლი მეც ნი ე რის მი ერ სა გან გე-
ბოდ არის აღ ნიშ ნუ ლი ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი კომ პა რა ტი ვის ტის, 
ნა ნა გაფ რინ დაშ ვი ლის, ნაშ რო მე ბი ქარ თულ -ბე ლო რუ სულ ლი-
ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა კვლე ვებ ში, მა თი რო ლი და ფუნ-
ქცია ლი ტე რა ტუ რუ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კის გან ვი თა რე ბა ში 
(Грицик, 2010:237-238). 

ტერმინოლოგიური საზღვრებისა და მეთოდოლოგიური 
პრობლემების შესახებ

ტერ მი ნო ლო გი უ რი საზღ ვრე ბის დად გე ნა და გან საზღ ვრე-
ბა კომ პა რა ტი ვის ტი კის ერ თ-ერ თი თან და ყო ლი ლი კრი ზი სი და 
პრობ ლე მა თა გა ნი ა. მსჯე ლობს რა პოს ტსაბ ჭო თა უკ რა ი ნა ში შე-
და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის გან ვი თა რე ბის შე სა ხებ 
ლი უდ მი ლა გრი ცი კი, ვფიქ რობ, მი სი გან ზო გა დე ბა ლო გი კუ რი 
იქ ნე ბა ქარ თულ და, სა ვა რა უ დოდ, სხვა რეს პუბ ლი კე ბის მა გა-
ლით ზეც: „შედარები თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, რო მე ლიც 
ვი თარ დე ბო და სა ხელ მწი ფო ებ რი ო ბა და კარ გულ ქვეყ ნებ ში, 
იძუ ლე ბუ ლი იყო, მთე ლი ამ პე რი ო დის გან მავ ლო ბა ში შე ე მუ-
შა ვე ბი ნა ევ რო პუ ლის გან გან სხვა ვე ბუ ლი გან ვი თა რე ბის სა კუ-
თა რი გზა და მეთოდები“ (Грицик, 2010:27).

მე ო ცე სა უ კუ ნის 70-ი ა ნი წლე ბის და სას რულ სა და 80-ი ა-
ნი წლე ბის და საწყ ის ში, რო გორც აღ ვნიშ ნე, შე და რე ბი თი ლი-
ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის ქარ თუ ლი სი ნო ნი მი იყო - ლი ტე რა-
ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი. ქარ თულ სლა ვუ რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბე ბის კვლე ვა ში, რა საკ ვირ ვე ლი ა, დო მი ნან ტუ რი 
იყო რუ სულ -ქარ თუ ლი წყვი ლის კვლე ვის მე თო დე ბი. ქარ თუ ლი 
რუ სის ტი კის გე ნე ზი სი სა და სა მეც ნი ე რო ნაშ რო მე ბის აგე ბის 
სქე მის შე სა ხებ თა ნა მედ რო ვე სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში 
ვკითხ უ ლობთ: „ნაშრომების პირ ვე ლი ნა წილ ში აღ წე რი ლი იყო 
რუ სი მწერ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა სა ქარ თვე ლო სად მი (მო ნა-
ცე მე ბი მი სი სა ქარ თვე ლო ში ყოფ ნის შე სა ხებ, ქარ თულ თე მა ზე 
შექ მნი ლი ნა წარ მო ე ბე ბი, ქარ თულ სა ზო გა დო ე ბა სა და კულ ტუ-
რას თან მა თი და მო კი დე ბუ ლე ბა), მე ო რე ნა წილ ში გან ხი ლუ ლი 



 97

ლიტერატურულ ურთიერთობათა კვლევის პრინციპები და მეთოდოლოგია...

იყო ქარ თვე ლი მწერ ლე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბა რუ სულ სა ზო-
გა დო ე ბა სა და რუს მწერ ლებ თან (გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი იყო პრე-
სის მა სა ლე ბი, კრი ტი კუ ლი სტა ტი ე ბი და ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ-
ნე ო ბი თი ნაშ რო მე ბი) (Чхаидзе, 2015:11-14). ათე უ ლო ბით წლის 
გან მავ ლო ბა ში დაგ რო ვი ლი მა სა ლე ბის თე ო რი უ ლი გა აზ რე ბა, 
კლა სი ფი ცი რე ბა და რე გუ ლი რე ბა თა ვის თა ვად დგე ბო და დღის 
წეს რიგ ში“. 

ამ თვალ საზ რი სით ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი და სა ინ ტე რე სოა 
ირაკ ლი კენ ჭოშ ვი ლის სტა ტია „შედარებითი ლი ტე რა ტუ რათ-
მცოდ ნე ო ბა და ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის ის ტო რი ის ზო გი ერ-
თი საკითხი“ (1979). ნაშ რომ ში მკვლე ვა რი გა ნი ხი ლავს ქარ თუ-
ლი ლი ტე რა ტუ რის ზო ნუ რი/ რე გო ი ნუ ლი კონ ტექ სტუ ა ლი ზა ცი ის 
სა კითხს, ევ რო პულ ლი ტე რა ტუ რას თან მი მარ თე ბის გზა სა და 
პრობ ლე მებს. წე რილ ში იგი მსჯე ლობს ტერ მი ნის შე სა ხებ - შე-
და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა, რო მე ლიც, მკვლევ რის 
აზ რით, მთლად სრულ ყო ფი ლი არა ა. იგი ცდი ლობს შემ და რე-
ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის შე მო თა ვა ზე ბას, მაგ რამ უკ ვე 
დამ კვიდ რე ბუ ლი ტერ მი ნის ალ ტერ ნა ტი ვად თა ვა დაც ვერ მო-
ი აზ რებს. „კომპატარივიზმი“, „კომპარატიული“ მეთოდი, „კომ-
პარატიული ლიტერატურათმცოდნეობა“ შე და რე ბი თის სი  ნო-
ნი მად მო ი ხე ნი ებს. ი. კენ ჭოშ ვი ლი ფარ თოდ გავ რცე ლე ბულ 
ტერ მინს „ლიტერატურული ურთიერთობანი“ მი იჩ ნევს არას-
რულ ყო ფი ლად, რო დე საც მას ში მო ი აზ რე ბა ეროვ ნულ ლი ტე რა-
ტუ რებს შო რის რო გორც ფაქ ტობ რი ვი კავ ში რე ბი, ისე ტი პო ლო-
გი უ რი მი მარ თე ბე ბი. მკვლე ვა რი ურ თი ერ თო ბებ ში მხო ლოდ 
ფაქ ტობ რივ კონ ტაქ ტებს მო ი აზ რებს. კონ ტაქ ტუ რი და ტი პო-
ლო გი უ რი ას პქტე ბის შე თავ სე ბი სათ ვის იგი მარ თე ბუ ლად მი იჩ-
ნევს ტერ მინს „ლიტერატურული კავშირები და მიმართებანი“ 
(კენჭოშვილი, 1979:13-14). 

მე ო ცე სა უ კუ ნის 80-ი ან წლებ ში ქარ თულ მეც ნი ე რე ბა ში 
მო სულ მა ახა ლი თა ო ბის მკვლევ რებ მა დი დი გავ ლე ნა მო ახ დი-
ნეს თა ნა მედ რო ვე შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბის 
გან ვი თა რე ბაშ ზე. აქ გან სა კუ რე ბით გა მო ირ ჩე ვა ნა ნა გაფ რინ-
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დაშ ვი ლის თე ო რი უ ლი და ემ პი რი უ ლი კვლე ვე ბი, ერ თი მხრივ, 
ქარ თულ -ბე ლო რუ სულ ურ თი ერ თო ბა თა კონ ტექ სტში, მე ო რე 
მხრივ, მთლი ა ნად ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა პრო ცე-
სის სის ტე მურ თე ო რი ულ გა აზ რე ბა ში. 1987 წელს გა მო ცე მუ ლი 
ნაშ რო მი „ნარკვევები ლიტერატურულ ურთიერთობათა და 
ურთიერთმიმართებათა ისტორიისა და თეორიის საკითხებზე“ 
(მ. ოძელ თან თა ნა ავ ტო რო ბით), შე და რე ბი თი კვლე ვე ბის თე ო-
რი ულ ის ტო რი ა ში სა ე ტა პო მნიშ ვნე ლო ბის გა მოკ ვლე ვად შე იძ-
ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. მას ში გან ხი ლუ ლია რო გორც კონ ტაქ ტუ რი, 
ისე ტი პო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის, ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რის სხვა 
ლი ტე რა ტუ რებ თან ურ თი ერ თო ბე ბის პე რი ო დი ზა ცია და ის ტო-
რი ა, თარ გმა ნის რო ლი ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა კონ-
ტექ სტში. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ი. კენ ჭოშ ვი ლის და სა ხე ლე ბუ ლი ნაშ-
რო მის შემ დეგ ტერ მი ნო ლო გი ის პრობ ლე მებ ზე მსჯე ლობს 
სწო რედ ნა ნა გაფ რინ დაშ ვი ლი. იგი გა ნი ხი ლავს რუ სი მკვლევ-
რე ბის, ი. ნე უ პა კო ე ვას, ვ. ჟირ მუნ სკის, კონ ცეფ ცი ებს და ქარ-
თულ მა სა ლა ზე დაკ ვირ ვე ბით, გვთვა ზობს სა მუ შაო ტერ მინს1 
„ლიტერატურული ურთიერთობანი და ურთიერთმიმართებანი“ 
(გაფ რინ დაშ ვი ლი..., 1987:6-7). მი უ ხე და ვად აზ რთა სხვა დას ხვა ო-
ბი სა, სა ბო ლო ოდ ეს ტერ მი ნი დამ კვიდ რდა სწო რედ ნე იტ რა-
ლუ რი შე ფე რი ლო ბის გა მო. 

ამ პრობ ლე მა ზე მსჯე ლო ბი სას აუ ცი ლებ ლად უნ და აღი-
ნიშ ნოს კი დევ ერ თი ქარ თვე ლი მეც ნი ე რის, ირი ნე მო დე ბა-
ძის, ნაშ რო მებ ში გა მოთ ქმუ ლი რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი 
მო საზ რე ბა. მსჯე ლობს რა ქარ თუ ლი რუ სის ტი კის კრი ზის სა და 
მე თო დო ლო გი ურ პრობ ლე მებ ზე, იგი თა ვის თე ო რი ულ პუბ ლი-
კა ცი ებ ში გა ნი ხი ლავს ამ ტერ მი ნის ფუნ ქცი ო ნი რე ბის სა კითხ-
საც. იგი სრუ ლი ად მარ თე ბუ ლად შე ნიშ ნავს: „მნიშვნელოვანია, 

1 უნდა აღინიშნოს, რომ რამდენიმე ათეული წლის შემ დეგ  მკვლე-
ვარი კვლავ უბრუნდება ტერმინის შესახებ საკა მა თო სა კითხს. აქ იგი 
სა ბოლოოდ ემხრობა „შედარებით ლიტერა ტუ რათმცოდნეობას“, 
თუმ ცა ლიტერატურულ ურთიერთობებს მის გა ნუყოფელ ნაწილად 
მიიჩ ნევს (დეტალ.: გაფრინდაშვილი, 2012:7-28). 
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რომ ზუს ტი თარ გმა ნი ტერ მი ნი სა ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი-
ერ თო ბე ბი ქარ თუ ლად ცო ტა გან სხვა ვე ბუ ლი ა. თუ კი ტერ-
მინ ურ თი ერ თო ბე ბის (взаимосвязь) რუ სუ ლი ვა რი ან ტი 
გულისხმობდა „მრავალეროვნული საბჭოთა ლიტერატურების 
ერთიანობის“ პრინ ციპს, უფ რო ფარ თო გა გე ბით კი გუ ლის-
ხმობს ასე ვე ე.წ. სოც ბა ნა კის ქვეყ ნე ბის ლი ტე რა ტუ რებ თან 
იდე ურ -მხატ ვრულ სი ახ ლო ვე საც, ქარ თულ კულ ტუ რულ მენ-
ტა ლო ბა ში ამ ცნე ბის დატ ვირ თვა (ი დე ო ლო გი უ რი თვალ საზ-
რი სით) დარ ჩა ნე იტ რა ლუ რი. შე საძ ლო ა, სწო რედ ეს ნი უ ან-
სი აღ მოჩ ნდა გა დამ წყვე ტი ფაქ ტო რი, რო მელ მაც შე ამ სუ ბუ ქა 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი სა მეც ნი ე რო აზ რის პე რე ო რი ენ ტა-
ცია „შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის“ (მი სი საბ ჭო-
თა ინ ვა რი ან ტი დან) უფ რო ფარ თო გა გე ბით „ლიტერატურულ 
კომპარატივისტიკამდე“ (Модебадзе,.. 2015:42). ძნე ლი ა, არ და ე-
თან ხმო მკვლე ვარს, რო მე ლიც სრუ ლი ად ლო გი კუ რად ამო დის 
ქარ თუ ლ სა მეც ნი ე რო ტრა დი ცი ებ ზე მსჯე ლო ბი დან. ისე თი დი-
დი ქარ თვე ლი მეც ნი ე რე ბის, რო გო რე ბიც არი ან - ვ. შა დუ რის, 
ტ. რუ ხა ძის, ე. ხინ თი ბი ძის, ო. ბა ქა ნი ძის, ი. ბო გო მო ლო ვი სა და 
სხვა თა ნაშ რო მებ ში დამ კვიდ რე ბუ ლი ეს ტერ მი ნი დღე საც თა-
მა მად შე იძ ლე ბა გა მო ვი ყე ნოთ კომ პა რა ტი ვის ტი კის პა რა ლე-
ლუ რად და მი სი კვლე ვის ობი ექ ტა დაც მო ვი აზ როთ. 

სხვა ნაშ რომ ში კი დევ უფ რო სა ინ ტე რე სოდ გან საზღ ვრავს 
მკვლე ვა რი ურ თი ერ თო ბა თა ში ნა არსს, მნიშ ვნე ლო ბა სა და 
ფუნ ქცი ას კომ პა რა ტი ვის ტულ კვლე ვებ ში: „ლიტერატურული 
ურ თი ერ თო ბე ბი - ეს არის არა მხო ლოდ გან სხვა ვე ბუ ლი კულ-
ტუ რის წარ მო მად გე ნელ თა პი რა დი კონ ტაქ ტე ბის შე დე გის, 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბი სა თუ ემო ცი ე ბის გა მო ხატ ვის, უცხ ო ე ლის 
სა ხი სა თუ უცხ ო ე როვ ნუ ლი რე ა ლი ე ბის აღ წე რის კვლე ვა, არა-
მედ, ეს, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, არის ის ნაკ ვა ლე ვი, რო მე ლიც 
რჩე ბა ამა თუ იმ კულ ტუ რის სხვა კულ ტუ რას თან ურ თი ერ თო ბე-
ბის შე დე გად“ (Модебадзе, 2011:42). აღ ნიშ ნუ ლი მო საზ რე ბე ბი და 
კვლე ვის თა ნა მედ რო ვე ტენ დენ ცი ე ბი გვარ წმუ ნებს, რომ ტერ-
მი ნი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბი თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ 
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კულ ტუ რულ მენ ტა ლო ბა ში ცა და სა მეც ნი ე რო დის კურ სშიც საკ-
მა ოდ აქ ტუ ა ლუ რია და სრუ ლი ად მარ თლზო მი ე რია მი სი გა მო-
ყე ნე ბა ლი ტე რა ტუ რუ ლი წყვი ლე ბის შე და რე ბი თი კვლე ვი სას. 

პოსტკოლონიური კრიტიკა კომპარატივისტიკაში: „შიდა“ 
და „გარე“ ხედვის პერსპექტივები

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ და სავ ლურ მეც ნი ე რე ბა ში პოს ტკო-
ლო ნი უ რი თე ო რია და კრი ტი კა აღარ მი იჩ ნე ვა უახ ლეს მე თო-
დო ლო გი ად, ქარ თუ ლი და პოს ტსაბ ჭო თა მა სა ლე ბის კვლე ვა ში, 
ფაქ ტობ რი ვად, ახალ და მე ტად პერ სპექ ტი ულ მი მარ თუ ლე ბად 
დამ კვიდ რდა. ნ. გაფ რინ დაშ ვი ლის მარ თე ბუ ლი მო საზ რე ბით: 
„საბჭოთა კო ლო ნი ა ლიზ მზე მეც ნი ე რე ბი საკ მა ოდ დიდ ხანს 
დუმ დნენ, მაგ რამ ობიქ ტუ რად კო ლო ნი ა ლიზ მი რომ არ სე ბობ-
და (უბ რა ლოდ ჩაგ ვრა კი არა, სწო რედ კო ლო ნი ა ლიზ მი, ისე თი 
რო გო რიც ინ დო ეთ ში, აფ რი კის ქვეყ ნებ ში და სხვ.) დღე ვან დე-
ლი გა და სა ხე დი დან სრუ ლი ად უდა ვო ა. კო ლო ნი ა ლიზ მის ამ 
ფორ მას, თუნ დაც აფ რი კუ ლი კლა სი კუ რი და სხვა კო ლო ნი ა-
ლიზ მის ფორ მე ბის გან რომ გან ვას ხვა ვოთ, შე იძ ლე ბა „ფარული 
კოლონიალიზმი“ ვუწოდოთ“ (გაფრინდაშვილი, 2018:62). ქარ-
თველი მეცნიერი ტერმინს „ფარული კოლონიალიზმი“ იმით 
ხსნის, რომ ყვე ლა სა შუ ა ლე ბით ხდე ბო და სწო რედ კო ლო ნუ-
რი რე ა ლო ბის მიჩ ქმალ ვა. აქ ვე უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ კომ პა-
რა ტი ვის ტი კა ში კო ლო ნი უ რი და პოს ტკო ლო ნი უ რი კვლე ვე ბის 
კულ ტო რო ლო გი უ რი ას პექ ტე ბის შე სა ხებ პირ ვე ლი ნაშ რო მი 
სწო რედ ნა ნა გაფ რინ დაშ ვილს ეკუთ ვნის, რო მელ შიც სრუ ლი-
ად ლო გი კუ რა დაა გან ხი ლუ ლი საბ ჭო თა და პოს ტსაბ ჭო თა ქარ-
თუ ლი მა სა ლის აღ ნიშ ნულ კვლე ვებ თან მი მარ თე ბა (გაფ რინ-
დაშ ვი ლი, 2012:186-227). 

ყო ვე ლი ნა ცი ო ნა ლუ რი კულ ტუ რის კვლე ვი სა და ობი ექ ტუ-
რი შე ფა სე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია მი სი „შიდა“, ეროვ ნუ ლი 
სა მეც ნი ე რო ტრა დი ცი ე ბის კონ ტექ სტში და „გარე“ ხედ ვის პერ-
სპექ ტი ვა ში გა ა ნა ლი ზე ბა. ში და პო ზი ცი ა ში ვგუ ლის ხმობ ად გი-
ლობ რივ მეც ნი ერ თა კვლე ვებს, ხო ლო გა რე ხედ ვა ში უცხ ო ელ 
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მკვლე ვარ თა ნაშ რო მებს, რომ ლე ბიც მე ტად სა ინ ტე რე სო შე იძ-
ლე ბა აღ მოჩ ნდეს. სა ქარ თვე ლოს ის ტო რი ი სად მი მიძღ ვნი ლი 
ფუნ და მენ ტუ რი მო ნოგ რა ფი ის წი ნა სიტყ ვა ო ბა ში ინ გლი სე ლი 
ქარ თვე ლო ლო გი, დო ნალდ რე ი ფილ დი, მარ თე ბუ ლად შე ნიშ-
ნავს: „უცხოელი, რო მე ლიც ხელს ამა თუ იმ ქვეყ ნის ის ტო რი ის 
აღ წე რას მოჰ კი დებს, შე იძ ლე ბა, მის თვის უცხო ერის გან საც-
დელ სა და მის წრა ფე ბებს სულ სხვა ნა ი რად, უფ რო ზე რე ლე დაც 
კი აღიქ ვამ დეს. არც ისაა გა მო რიცხ უ ლი, რომ ეროვ ნულ სუფ რა-
ზე და პა ტი ჟე ბუ ლი თუ და უ პა ტი ჟე ბე ლი სტუ მა რი გა კად ნი ერ დეს 
და უკ მე ხად ან ქედ მაღ ლუ რად მო იქ ცეს, თუმ ცა მა ინც გავ ბე დავ 
და ვიტყ ვი, რომ ინ გლი სუ რი ენის, ლი ტე რა ტუ რი სა და ის ტო რი-
ის შე სა ხებ გა ცი ლე ბით უკეთ წე რენ უცხ ო ე ლე ბი - და ნი ე ლე ბი, 
ფრან გე ბი, გერ მა ნე ლე ბი. ხში რად თუ არა, ზოგ ჯერ მა ინც, სტუ-
მა რი იმას ამ ჩნევს ხოლ მე, რა საც მას პინ ძე ლი ვერ ხე დავს ან, 
უბ რა ლოდ, არ სურს, დაინახოს“ (რეიფილდი, 2019:10). 

ერ თ-ერ თი პირ ველ თა გა ნი, ვინც ყუ რადღ ე ბა მი აქ ცია რუ-
სულ -ქარ თუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის რეპ რე ზენ ტა ცი ას პოს ტკო-
ლო ნი უ რი კრი ტი კის მი ხედ ვით რუ სულ მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ-
რა ში, არის გერ მა ნე ლი სლა ვის ტი, სი უ ზან ლე ი ტო ნი. სწო რედ 
იგი გა ნი ხი ლავს კავ კა სი ას, რო გორც რუ სე თის ორი ენტს. ედუ-
არდ სა ი დის სა კულ ტო ნაშ რო მის „ორიენტალიზმის“ გავ ლე-
ნით, შექ მნი ლია მი სი ფუნ და მენ ტუ რი გა მოკ ვლე ვა „რუსული 
ლი ტე რა ტუ რა და იმ პე რი ა: „კავკასიის დაპყრობა პუშკინიდან 
ტოლსტოიმდე“ (1994). ალექ სანდრ პუშ კი ნის, მ. ლერ მონ ტო-
ვის. ბეს ტუ ჟევ -მერ ლინ სკი სა თუ სხვა რუ სი ავ ტო რე ბის ტექ სტე-
ბის გა ა ნა ლი ზე ბი სას მკვლე ვა რი სა ინ ტე რე სო მო საზ რე ბებს 
გა მოთ ქვამს: „საქართველოს და სახ ვა აღ მო სავ ლურ ქვეყ ნად 
რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში სა ინ ტე რე სოდ ააშ კა რა ვებს დიდ უთან-
ხმო ე ბას უმაღ ლე სი აზ როვ ნე ბის რე ლი გი ურ წარ მო მად გენ-
ლებ სა და იმ პე რი ის მსა ხურ თა შორის“ (ლე ი ტო ნი, 1996:312). 
სა ი დი სე ულ ორი ენ ტა ლიზ მთან ერ თად იგი აყე ნებს ფე მი ნი ზა-
ცი ის კონ ცეფ ცი ას პოს ტკო ლო ნი ურ კრი ტი კა ში. ფე მი ნი ზა ცი ი-
სა და ემან სი პა ცი ის შუქ ზე რუ სუ ლი კლა სი კუ რი ლი ტე რა ტუ რის 
ისე თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი ტექ სტის, რო გო რი ცაა „ბახჩისარაის 



ივანე მჭედელაძე

102

შადრევანი“ თუ გრი ბო ე დო ვის, ლერ მონ ტო ვის და სხვა ავ ტორ-
თა ნა წარ მო ე ბე ბის გა ა ნა ლი ზე ბით მკვლე ვა რი ას კვნის, რომ 
„ქართველი კა ცის აღ წე რი სა თუ და ხა სი ა თე ბის დროს, რო დე-
საც იგო ნებ და არ სობ რი ვად უუ ან რო, ზარ მაც აზი ატს, რუ სუ ლი 
ლი ტე რა ტუ რა ხელს უწყ ობ და ცა რიზ მის იმ პე რი ა ლის ტურ ზრახ-
ვებს.... ფე მი ნი ზე ბულ მა სა ქარ თვე ლომ შე სა ნიშ ნა ვი სა შუ ა ლე ბა 
მის ცა რუს მწერ ლებს, პო ლი ტი კუ რი დო მი ნი რე ბის ფაქ ტი წარ-
მო ედ გი ნათ... ყო ვე ლი სუს ტი ქარ თვე ლის მიღ მა ამ კულ ტუ რულ 
მი თო ლო გი ა ში დგას მა ღა ლი დო ნის, ცი ვი ლი ზე ბუ ლი რუ სი გი-
გან ტი რკი ნის ხე ლით და ისე თი პო ზით, რომ ეჭ ვი არა ვინ შე ი-
ტა ნოს მის უმაღ ლეს ხელისუფლებაში“ (ლეიტონი, 1996:320). 

ზო გა დად მხატ ვრულ თუ სა მეც ნი ე რო ტექ სტებ ში, რომ ლე-
ბიც ყვე ლა ზე იდე ო ლო გი ზი რე ბუ ლი იყო, კარ გად იკ ვე თე ბა იმ-
პე რი უ ლი კულ ტუ რუ ლი რე ფელ ქსი ა. თუ გა და ვავ ლებთ თვალს 
ლი ტე რა ტუ რულ დის კურ სში ასა ხულ რუ სულ -ქარ თულ ურ თი-
ერ თო ბებს, ცალ სა ხად ჩანს პოს ტკო ლო ნი უ რი კრი ტი კის თვის 
და მა ხა სი ა თე ბე ლი კონ ცეპ ტე ბი - ცენ ტრი/ პე რი ფე რი ა, კულ ტუ-
რულ ურ თი ერ თო ბა თა ასი მეტ რი უ ლი პა რა დიგ მა, გა ბა ტო ნე ბა 
და დაქ ვემ დე ბა რე ბა. ეს კონ ცეპ ტე ბი ლო გი კუ რად შე ე სა ბა მე ბა 
ამ დის კურ სულ კონ სტრუქ ცი ა საც. თა ნა მედ რო ვე კომ პა რა ტი-
ვის ტი კა ში კვლავ გა აქ ტი ურ და ცენ ტრი სა და პე რი ფე რი ე ბის 
რუ სულ -ქარ თუ ლი, რუ სულ -უკ რა ი ნუ ლი ურ თი ერ თო ბე ბის შეს-
წავ ლა პოს ტკო ლო ნი ა ლიზ მის კულ ტუ რუ ლი მო დე ლის სა ფუძ-
ველ ზე.

ამ თვალ საზ რი სით რუ რის უნი ვერ სი ტე ტის (ბო ხუ მი, გერ მა-
ნი ა) მკვლევ რე ბის ელე ნა ჩხა ი ძი სა და მი რია ლე კეს თე ო რი უ-
ლი მო საზ რე ბე ბი მე ტად სა ყუ რადღ ე ბოდ მიგ ვაჩ ნი ა. ე. ჩხა ი ძე 
თა ვის კვლე ვებ ში ამ კვიდ რებს ტერ მინს იმ პე რი უ ლი ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ა. მის არსს მკვლე ვა რი გან მარ ტავს, რო-
გორც მუდ მივ ზე მოქ მე დე ბას მხატ ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ზე, 
მთარ გმნე ლო ბით პრო ცეს სა თუ სა მეც ნი ე რო-კვლე ვით სფე-
რო ზე კონ ტექ სტში „რუსეთი-საქართველო“. ამ სა კითხ ზე მსჯე-
ლო ბი სას მეც ნი ე რი აზუს ტებს ტერ მინს იმ პე რი უ ლი. ეს, მი სი 
აზ რით, გუ ლის ხმობს, რო გორც დრო ის გარ კვე ულ ჩარ ჩოს, რომ-
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ლიც მო ი ცავს ურ თი ერ თო ბა თა პრო ცესს იმ პე რი ულ და საბ ჭო-
თა პე რი ოდ ში. რუ სულ იმ პე რი ულ პო ლი ტი კა ზე სა ქარ თვე ლოს 
და მო კი დე ბუ ლე ბის პე რი ოდ ში - წერს ე. ჩხა ი ძე - ჩა მო ყა ლიბ და 
რუ სულ -ქარ თუ ლი კულ ტუ რუ ლი იმ პე რი ა, რომ ლის გაძ ლი ე რე-
ბის მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტო რად პო ლი ტი კას თან ერ თად რუ სუ-
ლი კულ ტუ რის ლი ტე რა ტუ რო ცენ ტრის ტუ ლო ბაც მი აჩ ნია (Чха-
идзе, 2018:11-14). 

სწო რედ ამ ლი ტე რა ტუ რო ცენ ტრის ტუ ლო ბი დან გა მომ დი-
ნა რე მი რია ლე კე მსჯე ლობს, რომ „ცენტრი (ანუ მოსკოვი - ი.მ) 
იყო ნორ მე ბის წარ მო ე ბის ად გი ლი, რო მე ლიც ვრცელ დე ბო და 
პე რი ფე რი ებ ზე. მოს კო ვი იძ ლე ო და გან ვი თა რე ბის ვექ ტო რებს, 
სწო რედ აქე დან მო დი ო და სა კავ ში რო ლი ტე რა ტუ რუ ლი ცხოვ-
რე ბის გან ვი თა რე ბის რე სურ სე ბი. აქ იქ მნე ბო და საბ ჭო თა ლი-
ტე რა ტუ რი სა და მის შე სა ხებ ცოდ ნის წე სე ბი... სა ყუ არ დღე ბოა 
მი რია ლე კეს რუ სულ -ქარ თუ ლი შე და რე ბი თი დის კურ სის შე სა-
ხებ გა მოთ ქმუ ლი კი დევ ერ თი მო საზ რე ბა, რო მელ საც პოს ტკო-
ლო ნი უ რი კრი ტი კის ელ ფე რი დაჰ კრავს: „შეპირისპირებითი 
კვლე ვე ბის პრინ ცი პე ბი შემ თხვე ვით არ გა ჩე ნი ლა. ის ასა ხავს 
საბ ჭო თა ლი ტე რა ტუ რუ ლი დის კურ სის სპე ცი ფი კურ იმ პე რი ულ 
ხა სი ათს: პე რი ფე რი ის კულ ტუ რის აღ ქმა მხო ლოდ ცენ ტრის 
პრიზ მა ში და მი სი საშუალებით“ (Лекке, 2018:32-39). ამ გვა რი 
მიდ გო მე ბი ლი ტე რა ტუ რა თა შო რი სი პრო ცე სე ბის გა აზ რე ბის 
პოს ტკო ლო ნი ურ პერ სპექ ტი ვებს ავი თა რებს. 

რუ რის უნი ვერ სი ტე ტის მკვლევ რის, ელე ნა ჩხა ი ძის, ფუნ-
და მენ ტუ რი გა მოკ ვლე ვა „პოლიტიკა და ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ტრა  დი ცი ა. რუ სულ -ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კავ ში რე ბი პე-
რეს ტრო ი კის შემდეგ“ (მოს კო ვი, 2018) ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი-
ერ თო ბა თა კვლე ვის უახ ლეს მე თო დო ლო გი ურ წყა როს წარ-
მო ად გენს. მე თო დო ლო გი უ რი პლუ რა ლიზ მით გა მორ ჩე ულ ამ 
ნაშ რომ ში უნ და გა მო ი ყოს რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ-
პა რა ტი ვის ტუ ლი მო დე ლი: ა) იმა გო ლო გია პოს ტკო ლო ნი უ რი 
კრი ტი კის კონ ტექ სტში. მკვლე ვა რი სა ქარ თვე ლოს მხატ ვრუ ლი 
სა ხის რეპ რე ზენ ტა ცი ა ზე რუ სულ ლი ტე რა ტუ რა ში ასეთ მო საზ-
რე ბას გა მოთ ქვამს: „რუსულ ლი ტე რა ტუ რა ში სა ქარ თვე ლოს 
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თე მის პუ პუ ლა რუ ლო ბას გა ნა პი რო ბებ და კო ლო ნი ზა ტო რის 
მე სი ა ნუ რი რო ლი და, იმავ დრო უ ლად, იღ ვწო და უც ნო ბი მხა-
რის შე სას წავ ლა დაც. მე ო რე მხრივ, კი პრო ვინ ცი ას აახ ლო-
ვებ და ცენტრთან“ (Чхаидзе, 2018:11-14). და სა ხე ლე ბულ ნაშ რომ-
ში კულ ტუ რუ ლი ტრავ მის სა ფუძ ველ ზე აა ნა ლი ზებს ცენ ტრი სა 
და პე რი ფე რი ის მი მარ თე ბებს, პოს ტსაბ ჭო თა კონ ფლიქ ტე ბის 
რეპ რე ზენ ტა ცი ას ქარ თულ სა და რუ სულ ლი ტე რა ტუ რებ ში, სუ-
ბალ ტერ ნის /დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლის ფე ნო მე ნის მი სა და გე ბას 
ოთარ ჭი ლა ძის რო მა ნე ბის მა გა ლით ზე, სა ქარ თვე ლო სა და 
თბი ლი სის მხატ ვრუ ლი სა ხის რეპ რე ზენ ტა ცი ა ზე თა ნა მედ რო-
ვე რუ სულ ლი ტე რა ტუ რულ დის კურ სში აა ნა ლი ზებს პოს ტკო-
ლო ნი უ რი ნოს ტალ გი ის ცნე ბა საც. მნიშ ვნე ლო ვა ნია მის მი-
ერ შე მუ შა ვე ბულ ზე მოთ აღ ნიშ ნუ ლი კონ ცეფ ცია „იმპერიული 
ლიტერატურულ ტრადიციაში“ მო ი აზ რებს რუ სე თის იმ პე რი ულ 
გავ ლე ნას ქარ თულ კულ ტუ რა ზე, სა მეც ნი ე რო და მთარ გმნე ლო-
ბი თი პრო ცე სე ბის გან ვი თა რე ბა ზე. 

უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში ახა ლაზ რდა ქარ თველ მეც ნი ერ თა 
წრე ებ შიც1 ფარ თოდ და სულ უფ რო მი ზან და სა ხუ ლად ინერ გე ბა 
პოს ტკო ლო ნი უ რი კვლე ვე ბი ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რულ -კულ-
ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბის ანა ლი ზი სას. 

1 ამ მხრივ უნდა აღინიშნოს საქართველოში დაცული რამდენიმე 
სადოქტორო დისერტაცია: ცირა კილანავა „ქართული ნაციო-
ნალური დისკურსის ფორმირება: საქართველოსა და რუსეთის 
იმპერიის მარკირების მოდელები და ქართული ნაციონალური 
თვითიდენტიფიკაცია მე-18 საუკუნის დასასრულისა და მე-
19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში“ (თბილისი, ილიას სა-
ხელმწიფო უნივერსიტეტი, 2013) http://iliauni.edu.ge/uploads/ 
other/ 1/1467.pdf ნატალია სვანიძე „პოსტკოლონიური ეპოქის 
ქარ    თულ-რუსული ურთიერთობები ქართულ მხატვრულ და პუბ-
ლიცისტურ პროზაში“ (თბილისი, ილიას სახელმწიფო უნი ვერ-
სიტეტი,2017)http://iliauni.edu.ge/uploads/other/39/39767.pdf ივა-
ნე მჭედელაძე „პოსტსაბჭოთა ქართული და უკრაინული ლი-
ტე  რატურული დისკურსი პოსტკოლონიალიზმის კონტექსტში“ 
(თბილისი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 2019) https://
www.tsu.ge/assets/media/files/48/disertaciebi/Ivane_Mchedeladze.pdf
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„დაწყვილება“, გლობალური ლიტერატურული ველი და 
ლიტერატურათაშორისი ურთიერთობების თანამედროვე 

კვლევები

ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი, ტრან სნა ცი ო ნა ლუ რი კვლე ვე ბი 
გან  პი რო ბე ბუ ლია კულ ტუ რუ ლი გლო ბა ლი ზა ცი ით. აღ სა ნიშ ნა-
ვი ა, რომ კომ პა რა ტი ვის ტი კა, რო მე ლიც მო წო დე ბუ ლია საზღ-
ვრე ბის გახ სნი სა და ღია კულ ტუ რუ ლი დი ა ლო გის კენ, გლო ბა-
ლიზ მის სა ინ ტე რე სო ფე ნო მე ნი ა. იგი მუდ მი ვად ინარ ჩუ ნებს 
იდენ ტო ბის დამ ცვე ლის ფუნ ქცი ას. ბულ გა რე ლი კომ პა რა ტი-
ვის ტი, იორ დან ლუც კა ნო ვი, თა ნა მედ რო ვე ლი ტე რა ტუ რა თა შო-
რი სი კვლე ვე ბის კონ ტექ სტში ამკვიდრებს მეტად საინტერესო 
ტერმინს „დაწყვილება/გაორება“ (Сдваивание). დაწყ ვი ლე ბა ში 
იგი გუ ლის ხმობს: 1) წყვი ლის შექ მნა სა და მათ შე და რე ბას; 2) 
რე ცეფ ცი ის კვლე ვას (მათ შო რის მთარ გმნე ლო ბი თი) ორი ვე 
ლი ტე რა ტუ რა ში; 3) შე და რე ბი თი კვლე ვე ბი სათ ვის კონ ტექ სტის 
შე სა ბა მი სი რეპ რე ზენ ტა ცი უ ლი ტექ სტე ბის თარ გმნას (Люцка-
нов, 2013:198). ამ რი გად, ჩვენ თვის ეს ტერ მი ნი მი სა ღე ბი და შემ-
დგომ ში სა მუ შა ოდ სრუ ლი ად ლო გი კუ რია ლი ტე რა ტუ რა თა შო-
რი სი კომ პა რა ტი ვის ტუ ლი ნაშ რო მე ბის შე საქ მნე ლად. 

პოს ტსაბ ჭო თა სივ რცე ში შე და რე ბი თი კვლე ვე ბი მე ტად 
სა ინ ტე რე სო და ხშირ შემ თხვე ვა ში მსგავ სი გან ვი თა რე ბის 
გზას გა დი ან. მა გა ლი თად, უკ რა ი ნის მა გა ლით ზე აღი ა რე ბუ ლი ა, 
რომ 90-ი ა ნი წლე ბი „კომპარატივიზმის კრიზისად“ შეიძლება 
იწოდოს (დეტალ: Грицик, 2010:13-19). სა ქარ თვე ლო მაც საკ მა-
ოდ სა ინ ტე რე სო გზა გან ვლო ამ თვალ საზ რი სით, შე საძ ლე ბე-
ლია ნაკ ლე ბად კრი ზი სუ ლი, თუმ ცა, მრა ვალ ფე რო ვა ნი და ბი-
ვექ ტო რუ ლი - ტრა დი ცი უ ლი და და სავ ლუ რი /ევ რო პუ ლი - PRO 
ET CONTRA? ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა ტი ვის ტი კა შე ის წავ ლი და და 
შე ი წავ ლის ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბებ სა და მი მარ თე ბებს, 
ხო ლო შე და რე ბი თი ლი ტე რა ტუ რის მე ო რე ვექ ტო რი და სავ ლურ 
თე ო რი ულ მიდ გო მებს ნერ გავს ქარ თუ ლი კულ ტუ რის ანა ლი-
ზი სას. ორი ვე სკო ლა გან სხვა ვე ბუ ლი მე თო დე ბით ავი თა რებს 
ქარ თუ ლი მწერ ლო ბის ჩარ თვას მსოფ ლიო ლი ტე რა ტუ რის 
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კონ ტექ სტში. დაკ ვირ ვე ბის თვალ საზ რი სით ამ გვა რი მრა ვალ-
ფე როვ ნე ბა მე ტად სა ინ ტე რე სო და ნა ყო ფი ე რია სა მეც ნი ე რო 
პრო ცე სის გან ვი თა რე ბი სათ ვის. 

მეც ნი ე რე ბი მსჯე ლობ დნენ „ძველი“ ტერ მი ნის ახა ლი მო-
თხ ოვ ნე ბი სათ ვის მო სარ გე ბად. აქ მე გა მოვ ყოფ დი 2000 წელს 
გა მოთ ქმულ ვ. ხო რე ვის მო საზ რე ბას, რომ ლის მი ხედ ვი თაც: 
„დღეს, ფი ლო ლო გი, რო მე ლიც შე ის წავ ლის ლი ტე რა ტუ რულ 
ურ თი ერ თო ბებს, უწი ნა რე სად წარ მოგ ვიდ გე ბა, რო გორც კულ-
ტუ რის ის ტო რი კო სი. შე ის წავ ლის ლი ტე რა ტუ რულ ფაქ ტებ სა და 
მათ შო რის „ლიტერატურულ კავშირებს“, რო გორც კულ ტუ რუ ლი 
პრო ცე სის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს“ (Хорев, 2000:22). შე სა ბა მი სად, 
თა ნა მედ რო ვე ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში გა მო ირ-
ჩე ვა კომ პა რა ტი ვის ტი კის ის მი მარ თუ ლე ბა, რო მე ლიც ტრა დი-
ცი ულ და ინო ვა ცი ურ მე თო დო ლო გი ა თა სინ თე ზით შე ის წავ ლის 
ლი ტე რა ტუ რულ წყვი ლებს შო რის არ სე ბულ კონ ტაქ ტებ სა და 
მი მარ თე ბებს. პოს ტსაბ ჭო თა პე რი ო დის ქარ თულ ლი ტე რა ტუ-
რათ მცოდ ნე ო ბა ში ტრა დი ცი უ ლი კომ პა რა ტი ვის ტუ ლი კვლვე-
ბი დან გა მო ი ყო ფა პროფ. მა რი ამ ფი ლი ნას ქარ თულ -პო ლო-
ნუ რი და ქარ თულ -რუ სუ ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი კავ ში რე ბი სა და 
მი მარ თე ბე ბის კვლე ვე ბი. მის ნაშ რო მებ ში კონ ტაქ ტო ლო გი ურ 
კვლე ვებ თან ერ თად გვხვდე ბა ტი პო ლო გი უ რი მი მარ თე ბე ბიც 
(Филина, 1991). 

მე თო დო ლო გი უ რი თვალ საზ რი სით უნ და აღი ნიშ ნოს იმა-
გო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის ტრა დი ცია პოს ტსაბ ჭო თა პე რი ო დის 
ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში. პროფ. ნა ნა გაფ რინ-
დაშ ვი ლის მო ნოგ რა ფი ით „უცხოეროვნული ლი ტე რა ტუ რი სა 
და სამ ყა როს აღ ქმის თა ვი სე ბურებანი“. ნაშ რომ ში უცხ ო ე როვ-
ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რის აღ ქმის თე ო რი ულ და ის ტო რი ულ პრობ-
ლე მებ თან ერ თად სა გან გე ბო ყუ რადღ ე ბა ეთ მო ბა იმა გო ლო-
გი უ რი კვლე ვე ბის ისეთ საკ ვან ძო სა კითხ ებს, რო გო რე ბი ცაა 
უცხ ო ე როვ ნუ ლი თე მა ტი კა (ქარ თულ -ბე ლო რუ სუ ლი წყვი ლის 
მა გა ლით ზე), ეროვ ნუ ლი ხა სი ა თი სა და იდენ ტო ბა თა კა ტე გო-
რი ე ბი (დე ტალ.: გაფ რინ დაშ ვი ლი, 1993). მოგ ვი ა ნე ბით კი ამა ვე 
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პრობ ლე მა ტი კა ზე შექ მნი ლი მი სი პუბ ლი კა ცით «Проблема ино-
национальной образности в контексте грузино-белорусских ли-
тературных взаимосвязей» (2000), ნაყოფიერი ნიადაგი შეიქმნა 
ლიტერატურაში „უცხოს“ სა ხე ე ბის კვლე ვის თე ო რი უ ლი ანა-
ლი ზი სათ ვის. 2004 წლი დან კი მეც ნი ე რი სტა ტი ით «Литератур-
но–компаративистские аспекты имагологии» ამ კვიდ რებს ტერ-
მინს - იმა გო ლო გი ა, რო მე ლიც სწო რედ ქარ თულ -ბე ლო რუ სულ 
ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა მა სა ლებ ზე დაყ რდო ბით აქვს 
გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ ამ ტი პის კვლე ვე ბის გან-
ზო გა დე ბა მე თო დო ლო გი ურ ბა ზას უმ ზა დებ და სხვა ქვეყ ნე ბის 
კულ ტუ რულ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი კავ ში რე ბის შეს წავ ლა საც (უკ რა-
ი ნუ ლი, პო ლო ნუ რი და ა.შ.). 

ბო ლო პე რი ოდ ში კიდვ უფ რო მი უ ახ ლოვ და ლი ტე რა ტუ-
რულ ურ თი ერ თო ბა თა ამ სახ ვე ლი სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა 
კულ ტუ რის კვლე ვებს და ინერ გე ბა ისე თი მიდ გო მე ბი, რო გო-
რე ბი ცაა - მეხ სი ე რე ბის კვლე ვე ბი, კო მე მო რა ცი ა, კულ ტუ რუ ლი 
ტრავ მა, მულ ტი კულ ტუ რა ლიზ მი, ჰიბ რი დუ ლი იდენ ტო ბა, ინ-
ტერ ტექ სტუ ა ლო ბა და ა.შ. უკა ნას კნელ პე რი ოდ ში გლო ბა ლი-
ზა ცი ის ფე ნო მე ნის, მულ ტი კულ ტუ რა ლიზ მის ფე ნო მე ნიც გა აქ-
ტი ურ და ქარ თულ -სლა ვურ ლი ტე რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბებ ში. 
თუმ ცა, არ სე ბუ ლი და სავ ლუ რი თე ო რი უ ლი მატ რი ცა სრუ ლად 
ვერ მი ე სა და გე ბა ქარ თულ -სლა ვურ, ანუ საბ ჭო თა/ პოს ტსაბ-
ჭო თა მო დელს. ი. მო დე ბა ძის მარ თე ბუ ლი შე ნიშ ვნით, ყო ფი-
ლი სსრკ-ს ტე რი ტო რი ა ზე მოღ ვა წე მიგ რან ტი მწერ ლე ბი სა და 
მა თი ნა წარ მო ე ბე ბის კულ ტუ რუ ლი იდენ ტო ბის გან საზღ ვრა 
თა ნა მედ რო ვე მეც ნი ე რე ბა ში მო ითხ ოვს კო რექ ცი ას, რად გან 
ამ შემ თხვე ვა ში ვერ გა მო ვი ყე ნებთ ისეთ ცნე ბებს, რო გო რე-
ბი ცაა - ენა, რე ლი გია და ტე რი ტო რია (Модебадзе, 2019:23-24). 
ამ თვალ საზ რი სით უკ ვე დაწყ ე ბუ ლია რუ სეთ ში, უკ რა ი ნა ში და 
სხვა ქვეყ ნებ ში მცხოვ რებ ქარ თველ ავ ტორ თა ნა წარ მო ე ბე ბის 
კვლე ვე ბი. 

მე ტად პერ სპექ ტი უ ლია მეხ სი ე რე ბის კვლე ვე ბი ლი ტე რა-
ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა კონ ტექ სტში. ცნო ბი ლი ა, რომ მეხ სი ე-
რე ბას, მ. ჰალ ბვაქ სის აზ რით, აქვს სო ცი ა ლუ რი სა ფუძ ვე ლი და 
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გა რე დან ყა ლიბ დე ბა. იან ას მა ნი გა ნას ხვა ვებს ეპი ზო დურ და 
სე მან ტი კურ, ნა რა ტი ულ, კო ლექ ტი ურ, კულ ტუ რულ მეხ სი ე რე ბას 
და მას მი იჩ ნევს ღრმად სო ცი ა ლურ მოვ ლე ნად, რო მე ლიც არის 
გა მოც დი ლე ბი სა და შე მეც ნე ბის ფე ნო მე ნი (ას მა ნი, 2010:258). ამ 
კონ ტექ სტში მე ტად ნა ყო ფი ე რი შე იძ ლე ბა აღ მოჩ ნდეს ლი ტე-
რა ტუ რულ ურ თი ერ თო ბა თა ამ სახ ვე ლი მა სა ლე ბიც (დე ტალ.: 
გაფ რინ დაშ ვი ლი, 2020:52-70), რო მელ თა გა ა ნა ლი ზე ბაც სულ 
ახა ლი დაწყ ე ბუ ლია ქარ თულ მეც ნი ე რე ბა ში. 

ცალ კე და ფარ თო მას შტა ბი ა ნი კვლე ვის სა გა ნია ტრან-
სლა ტო ლო გი ის ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი მი მარ თუ ლე ბა ქარ თულ 
კომ პა რა ტი ვის ტი კა ში, რო მე ლიც მე ტად მდი დარ ტრა დი ცი ებს 
ეფუძ ნე ბა და თა ნა მედ რო ვე პერ სპექ ტი ვე ბის თვალ საზ რი სი-
თაც ვი თარ დე ბა. 
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The paper focuses on the issue of Georgian translation of German 
proper names and toponyms containing the grapheme <ch>. The German ve-
lar sound [x], denoted by the grapheme <ch>, is transmitted into Georgian by 
means of the glottal sound “ხ“. This is an undoubted fact. However, Georgian 
has no correlate of the German palatal sound [ç]. This sound is transmitted 
into Georgian in two ways, by “ხ“(kh) and “ჰ“(h) forms. In order to choose 
the best form out of these two sounds, I have analyzed the normative forms 
of the above-mentioned sounds in the literary German language, as well as 
their phonetical, phonological and graphic peculiarities. It is well known that, 
in the German language, the grapheme <ch> denotes both velar [x] and pal-
atal [ç], which are combined variants of one and the same phoneme /x/, and 
differ solely by the place of articulation. Substitution of these sounds does 
not change the meaning of the word. 

A totally different sound is a glottal fricative [h]. It differs from the 
above-mentioned sounds by the place of articulation, as well as by its nature 
and position in a word. Substitution of both velar [x] and palatal [ç] by the 
fricative [h] leads to a change in the meaning of the word. Therefore, it is 
inadmissible to transfer the sound [ç] by means of the phoneme ჰ into Geor-
gian, solely based on the similarity of pronunciation. Besides, in borrowed 
proper names and toponyms, the Georgian spirant ჰ is easily lost before the 
vowels and at the end of the word. Georgian ჰ has its own function: it denotes 
the German sound [h] when transferring German proper names into Geor-
gian. Thus, this grapheme cannot be used to denote the German palatal [ç] in 
the Georgian versions of proper names and toponyms. To summarize all the 
above-mentioned, we can conclude that the expression of German palatal [ç] 
by means of the Georgian glottal “ჰ“ is incorrect. For contemporary literary 
Georgian language, it is more natural and acceptable to use the grapheme “ხ“ 
for both German sounds [x] and [ç], denoted by the grapheme <ch>.

გერ მა ნუ ლი წარ მო მავ ლო ბის სა კუ თარ და გე ოგ რა ფი-
ულ სა ხე ლებ ში <ch> გრა ფე მით აღი ნიშ ნე ბა ვე ლა რუ ლი [x] და 
პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რე ბი. ვე ლა რუ ლი [x] (ე. წ. „ach-Laut“-ი), 
ქართულში გადმოიცემა „ხ“ ბგერით. პალატალური [C] ბგერის 
(ე.წ. „ich-Laut“-ის) შე სატყ ვი სი კი ქარ თულს არა აქვს. მი სი ქარ-
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<ch> გრაფემის შემცველი გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების...

თულ ში გა და ტა ნის სა კითხ ი, ჯერ კი დევ არაა ცალ სა ხად გა-
დაწყ ვე ტი ლი და კითხ ვის ნი შანს აჩენს: უნ და გა და ვი ტა ნოთ 
ის ქარ თუ ლი „ხ“ თუ „ჰ“ ბგე რით? პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი დან 
უპი რა ტე სის ასარ ჩე ვად, სა სურ ვე ლია ერ თი სა ერ თო წე სის შე-
მო ღე ბა, რო მე ლიც მი სა ღე ბი იქ ნე ბა რო გორც გერ მა ნუ ლი, ისე 
ქარ თუ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მი სათ ვის. ამი სათ ვის სა-
ჭი როა შემ დე გი ფაქ ტო რე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბა: 

1. თა ნა მედ რო ვე გერ მა ნულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში <ch> 
გრა ფე მით გად მო ცე მუ ლი ბგე რე ბის დამ კვიდ რე ბუ ლი, ნორ მა-
ტი უ ლი ფორ მე ბის გან ხილ ვა, რომ ლე ბიც ეფუძ ნე ბა მო ცე მუ ლი 
ენის ფო ნე ტი კურ, ფო ნო ლო გი ურ და გრა ფე მულ სისტემებს; 

1. პალატალური [C] ბგერის („ich-Laut“-ის) ქარ თულ ში გა-
და ტა ნის ფორ მე ბი დან სწო რი, მარ თე ბუ ლი ფორ მის არ ჩე ვა, 
რო მე ლიც წი ნა აღ მდე გო ბა ში არ მო ვა თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლი 
სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მას თან;

2. დღე ვან დელ ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში უკ ვე დამ-
კვიდ რე ბუ ლი პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი დან ქარ თუ ლი სათ ვის 
უფ რო ბუ ნებ რი ვი და მი სა ღე ბი ფორ მის შე ნარ ჩუ ნე ბა. 

შე ვეც დე ბით, ზე მო ჩა მოთ ვლილ სა კითხ ებს ამა ვე თან მიმ-
დევ რო ბით გავ ცეთ პა სუ ხი:

1. გან სა ხილ ვე ლი ბგე რე ბის [x], [C] და [h] ფო ნე ტი კუ რი, ფო-
ნო ლო გი უ რი და გრა ფე მუ ლი მა ხა სი ა თებ ლე ბი

<ch> გრაფემით გამოხატული ბგერები: ველარული [x] 
(„ach-Laut“-ი) და პალატარული [C] („ich-Laut“-ი), ფო ნე ტი კუ-
რად მსგავ სი ბგე რე ბი ა. არ ტი კუ ლა ცი ის რაგ ვა რო ბის მი ხედ-
ვით, ორი ვე ბგე რა ყრუ ფრი კა ტი ვი ა. ისი ნი ერ თმა ნე თი სა გან 
გან სხვავ დე ბი ან მხო ლოდ არ ტი კუ ლა ცი ის ად გი ლით: [x] არის 
დორ სო ვე ლა რუ ლი, ხო ლო [C]- დორ სო პა ლა ტა რუ ლი ფრი კა ტი-
ვი, რომ ლის არ ტი კუ ლა ცი ის ად გი ლი წი ნა ე ნის მი ე რი ბგე რე-
ბის წარ მოთ ქმას ესა და გე ბა და შე სა ბა მი სად, წი ნაა გა და წე უ-
ლი. /x/ და /C/ ფო ნე მე ბი არ ქმნი ან ოპო ზი ცი ურ „მინიმალურ 
წყვილს“, რაც ყო ვე ლი ენის ფო ნე მუ რი ინ ვენ ტა რის დად გე ნის 
მე თო დი ა, მაგ რამ, წარ მო ად გე ნენ ერ თი ფო ნე მის ალო ფო ნებს 
(Mujiri, 2018:47), კერ ძოდ /x/ ფო ნე მის კომ ბი ნა ტო რულ ვა რი ან-
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ტებს. ეს იმას ნიშ ნავს, რომ /x/ და /C/ ალო ფო ნე ბი ხა სი ათ დე-
ბი ან კომ პლე მენ ტა რუ ლი დის ტრი ბუ ცი ით, ანუ არა სო დეს არ 
გვხვდე ბი ან ერ თი და იმა ვე ბგე რით კონ ტექ სტში: „როდესაც 
ორი აკუს ტი კუ რად ან არ ტი კუ ლა ცი უ რად მო ნა თე სა ვე ბგე რა 
არა სო დეს არ გვხვდე ბა იმა ვე ბგე რე ბის გა რე მოც ვა ში, მა შინ 
ისი ნი უნ და გან ვი ხი ლოთ, რო გორც ერ თი სა და იმა ვე ფო ნე მის 
კომ ბი ნა ტო რუ ლი ვარიანტები“ (იხ.: Hall, 2000:63-64; Meinhold/
Stock, 1982:133-134; Mujiri, 2018:32-33). 

გერ მა ნულ ენა ში ვე ლა რუ ლი [x] ბგე რა გვხვდე ბა ინი ცი ა-
ლურ პო ზი ცი ა ში1 და სიტყ ვის ბო ლოს. ის წარ მო ით ქმე ბა უკა ნა 
და ცენ ტრა ლუ რი რი გის ხმოვ ნე ბის [ü:, U, o:, O, a:, a] და დიფ-
თონ გის [ao»] შემდეგ, მაგ.: Buchloe [ Ûbu:xlo«] - ბუხლოე, Bochum 
[ Ûbo:xUm, ÛbOxUm] - ბოხუმი, Koch [ ÛkOx] - კოხი, Dachau [ Ûdax-
a¥o] - დახაუ, Salzach [ Ûzalt¥sax] - ზალცახი, Gorbach [ ÛgOrbax] 
- გორბახი და ა.შ. 

[C] გვხვდება სიტყვის დასაწყისში2, სიტყვის შუაში და 
ბოლოში, ანუ სამივე პოზიციაში. ის წარმოითქმება წინა 
რიგის ხმოვნების [i:, i, y:, y, e:, E, ø:, œ], ორი დიფთონგის [Q»,  
ø»] შემდეგ და სუფიქსებში: -ig; -lich და -chen, მაგ.: Dietri-
ch [Ûdi:triC] - დიტრიხი, München [ÛmynC«n] - მიუნხენი, Brecht 
[brECt] - ბრეხტი, Albrecht[ ÛalbrECt] - ალბრეხტი, Mönchengla-
dbach [®mo¥enC«nÛglatb¥ax] - მიონხენგლადბახი, Eichendor-
ff [Ûa¥eC«ndOrf]- აიხენდორფი, Feuchtwanger [ÛfO¥øCtvaN«r] - 
ფოიხტვანგერი და ა.შ. 

უცხო წარმოშობის სიტყვებში <ch> - გრაფემით აღინიშნება: 
1. ბგერა [k], მაგ. Christ [Ûkrist] - ქრისტე, Christa [ Ûkrista·] - ქრისტა, 
Chronik [ Ûkro:nik] - ქრონიკა, Chemnitz -[ ÛkEmnit¥s] - ქემნიცი;3 2. 
1 ასევე რუსული წარმოშობის სიტყვებში: Chabarowsk [xaba:rOfsk, 

Charkow [xarkOf
2 იშვიათი გამონაკლისების გარდა, ბერძნულიდან და ლათინუ-

რიდან მომდინარე სიტყვებში, მაგ. Chemie [Xemi:] China [i:-
na], Chirurg [irrk] და სხვ.

3 ბერძნული და ლათინური ენებიდან მომდინარე სიტყვები, რომ-
ლებიც შეიცავენ <ch> გრაფემას, ქართულში გადმოვიდა, რო-
გორც „ქ,“ და არა, როგორც „ხ.“ (იხ. თანამედროვე ქართული სა-
ლიტერატურო ენის ნორმები 1. 1970, გვ.4.)
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ბგერა [S], მაგ.: die Charite [SariÛte:] - შარიტე, Chopin [SOÛpEâ ] - 
შოპენი, Don Quichotte [dO= kiÛSOt] - დონ კიხოტი; 3. ბგერა [t¥S], 
მაგ. Chile [ Ût¥Si:le·] - ჩილი, Tchibo [Û t¥Si:bo] - ჩიბო, Chamberlain 
[ Û t¥SEmb«rlin] - ჩემბერლენი და სხვ.

ბგერა [h] სრულიად განსხვავდება [x] და [C] ბგერებისაგან. 
ეს ბგე რა არის ყრუ, გლო ტა ლუ რი ფრი კა ტი ვი (ნაპ რა ლო ვა-
ნი). ზო გი მეც ნი ე რი მას მი იჩ ნევს არა თან ხმოვ ნად, არა მედ 
ხმოვ   ნად, რად გან მი სი არ ტი კუ ლა ცია ხმო ვან თა არ ტი კუ-
ლა  ცი ის მსგავ სია1. მეც ნი ერ თა რი გი [h] ბგე რას თვლის ე. წ. 
„მცოცავ ფონემად“ („Gleitlaut“-ად, როგორიცაა მაგ. გერმანული 
დიფთონგების მეორე კომპონენტი). მეცნიერთა ნაწილი კი [h]-ს 
უწოდებს აპროქსიმანტს, ანუ ამსგავსებს მას [l] და [j] ბგერებთან 
(Staffeldt, 2010:88-90). ამ მოსაზრებათა შეჯამების შედეგად, 
შეიძლება ითქვას, რომ [h] უნდა განლაგდეს თანხმოვანთა 
და ხმოვანთა ზღვარზე, როგორც „მცოცავი“ ან აპროქსიმანტი 
ფონემა. ფონეტიკურად [h] ახლოა მხოლოდ ხმოვნის „მა-
გარ შემართვასთან“ („Knacklaut“-თან) და არა რომელიმე თან-
ხმოვანთან. გადამწყვეტი ფონოლოგიური ფაქტორი, რის გამოც 
[h] ბგე რას თვლი ან თან ხმოვ ნად, არის მხო ლოდ ის, რომ ის 
ქმნის ოპო ზი ცი ურ წყვი ლებს არა ხმოვ ნებ თან, არა მედ თან-
ხმოვ ნებ თან (Haal, 2000:11; Mujiri, 2018:42-44).

ბგე რა [h]-ს წარ მოთ ქმის წე სი და პო ზი ცია სიტყ ვა ში სრუ-
ლი ად გან სხვავ დე ბა [x] და [C] ბგე რე ბი სა გან. [h] წარ მო ით ქმის 
სიტყ ვი სა და მარ ცვლის და საწყ ის ში, ხმოვ ნე ბის წინ, მაგ: Ham-
burg, Gotthold, Hans, Heinrich, Johannes და სხვ.2 

ამ რი გად, კითხ ვა ზე, თუ რო გო რია ზე მოთ გან ხი ლულ ბგე-
რა თა ნორ მა ტი უ ლი ფორ მა გერ მა ნულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში 
და მა თი ფო ნე ტი კუ რი, ფო ნო ლო გი უ რი და გრა ფე მუ ლი მა ხა სი-

1 როგორც [h]-ს, ასევე ხმოვანთა წარმოქმნისას პირის ღრუში არ 
იქმნება დაბრკოლებები ხშულობის ან ნაპრალოვნების სახით.

2 [h] არ წარმოითქმის: ა) რედუცირებული e-ბგერის უმახვილო i და u 
ხმოვნების წინ, მაგ. fähig, Verleihung; ბ) თანხმოვნის შემდეგ, იმავე 
მარცვალში, მაგ. Rhythmus, Walter; გ) ფრანგული წარმოშობის 
სიტყვებში. 
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ა თებ ლე ბი, შე იძ ლე ბა გავ ცეთ შემ დე გი პა სუ ხი: <ch> გრა ფე მით 
აღ ნიშ ნუ ლი, ფო ნე ტი კუ რად ერ თმა ნე თის მო ნა თე სა ვე ბგე რე ბი, 
ვე ლა რუ ლი [x] და პა ლა ტა რუ ლი [C], სრუ ლი ად გან სხვავ დე ბი ან 
[h] ბგე რი სა გან რო გორც არ ტი კუ ლა ცი ის ად გი ლი თა და რაგ ვა-
რო ბით, ისე წარ მოთ ქმი თა და პო ზი ცი ით სიტყ ვა ში.

და ბო ლოს, კი დევ ერ თი ფო ნო ლო გი უ რი არ გუ მენ ტი გერ-
მა ნუ ლი პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რის ქარ თუ ლი ხორ ხის მი ე რი „ჰ“ 
ბგე რით ჩა ნაც ვლე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ: გერ მა ნულ დი ა ლექ-
ტებ ში, კერ ძოდ, მი უნ სტე რის არე ალ ში, პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე-
რის ნაც ვლად, წარ მოთ ქვა მენ გლო ტა რულ [x] ბგე რას. [x] ბგე რა 
გვხვდე ბა იმ ბგე რით კონ ტექ სტში, სა დაც სტან დარ ტუ ლი წარ-
მოთ ქმის მი ხედ ვით უნ და გვქონ დეს პალატარული [C] (ich-Lau-
t-ი ანუ ე.წ. „რბილი ხ“). მაგ., სიტყვა „Milch“-ში („რძე“), ბგერა [C] 
წარმოითქმება როგორც [x]: [milx] (Staffeldt, 2010: 86). მი უ ხე და-
ვად ამი სა, სიტყ ვის მნიშ ვნე ლო ბა მსმე ნე ლი სათ ვის გა სა გე ბი ა.

იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას სტან დარ ტუ ლი გერ მა ნუ ლი წარ-
მოთ ქმის შე სა ხებ: თუ სიტყ ვა ში [x] და [C] ბგე რებს სხვა დას ხვა 
ბგე რით კონ ტექ სტში ერ თმა ნე თით ჩა ვა ნაც ვლებთ, ეს მხო-
ლოდ წარ მო სათ ქმე ლად იქ ნე ბა ძნე ლი, მაგ რამ სიტყ ვის მნიშ-
ვნე ლო ბა ამით არ შე იც ვლე ბა. ისე რომ, ამ შემ თხვე ვა ში შე იძ-
ლე ბა ვი ლა პა რა კოთ არა ფო ნე მა ტურ გან სხვა ვე ბა ზე, არა მედ 
მხო ლოდ ფო ნე ტი კუ რად არა კო რექ ტულ წარ მოთ ქმა ზე. იგი ვე 
არ შე იძ ლე ბა ით ქვას, თუ ფო ნე ტი კუ რად არა მო ნა თე სა ვე [h] 
ბგე რით ჩა ვა ნაც ვლებთ [x] ან [C] ბგე რებს1. 

2. <ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი [x] და [C] ბგე რე ბი, რო მე ლი 
ფორ მით უნ და გად მო ვი ტა ნოთ ქარ თულ ში? რო მე ლია ქარ თუ-
ლის თვის უფ რო მი სა ღე ბი, „ხ“ თუ „ჰ“?

<ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი გერ მა ნუ ლი ვე ლა რუ ლი [x] და 
პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რე ბი, რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბის ზე გავ ლე ნით, 
ქარ თულ ში გად მო ი ცე მო და მხო ლოდ „ხ“ გრაფემით. ეს ტრა დი-

1 შეადარეთ შემდეგი მაგალითები: Chankasee [xa=kaze:], მაგრამ 
არა: ô[ha=kaze:], ô[a=kaze:], Chaskowo bulg. [xaskOvO], მაგრამ 
არა: ô[haskOvO], ô[askOvO].
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<ch> გრაფემის შემცველი გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების...

ცია დამ კვიდ რდა ცნო ბილ მწე რალ თა, მთარ გმნელ თა და მეც-
ნი ერ თა: კონ სტან ტი ნე გამ სა ხურ დი ას1, გრი გოლ ხავ თა სის2, ვ. 
ფურ ცე ლა ძის3, კარ ლო და გი ორ გი ჯორ ჯა ნე ლე ბის4, გი ვი კარ ბე-
ლაშ ვი ლის5 და სხვა თა სა მეც ნი ე რო შრო მებ სა და თარ გმა ნებ-
ში, რომ ლებ შიც ვხვდე ბით შემ დეგ მა გა ლი თებს: 

ჰა ინ რიხ ჰა ი ნე, ერიხ მა რია რე მარ კი, ფრიდ რიხ ში ლე რი, 
ბერ ტოლტ ბრეხ ტი, ჰა ინ რიხ მა ნი, კურტ ტუ ხოლ სკი, ლი ონ ფო-
იხ ტვან გე რი, ჰა ინ რიხ ბი ო ლი, ფრიდ რიხ ჰე გე ლი, ფრიდ რიხ 
ნიც შე, რი ხარდ ვაგ ნე რი, ვოლ ფგანგ ბორ ხერ ტი, ულ რიხ ბე ხე-
რი, ვოლ ფრამ ფონ ეშენ ბა ხი, იო ჰან გოტ ლიბ ფიხ ტე და ა. შ.

ამდენად, ქართულ სალიტერატურო ენაში ველარული 
[x] ბგერის ქართული „ხ“ გრაფემით გადმოტანის ფორმა უკვე 
დამკვიდრებულია და კამათს არ იწვევს. 

პრობ ლე მა ტუ რია <ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი პა ლა ტა-
რუ ლი [C] ბგე რის ქარ თუ ლი „ხ“ ან „ჰ“ გრა ფე მით გად მო ტა ნის 
სა კითხ ი. რადგან ბგე რა [C] ქარ თულს არა აქვს, დამ კვიდ რდა 
გად მო ტა ნის პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი: „ხ“ და „ჰ“, მაგ.: Schleicher 
- შლა ი ჰე რი და შლა ი ხე რი, Fichte - ფიჰ ტე და ფიხ ტე, Feuchtwan-
ger -ფო იჰ ტვან გე რი და ფო იხ ტვან გე რი, Becher - ბე ჰე რი და ბე-
ხე რი და ა. შ. ამ გა რე მო ე ბას ხე ლი შე უწყო იმა ნაც, რომ მთარ-
გმნე ლე ბი ცდი ლობ დნენ მხედ ვე ლო ბა ში მი ე ღოთ გერ მა ნუ ლი 
ენის მო ცე მუ ლი ბგე რის წარ მოთ ქმაც. ცდებს, გერ მა ნუ ლი პა-

1 იხ. სათანადო მაგალითები კ. გამსახურდიას თარგმანში: ერიხ 
მარია რემარკი, „დასავლეთის ფრონტი უცვლელია“. 193 “სა-
ხელგამი”/ 2011 წელი საგამომცემლო სახლი ლაბირინთი. თბი-
ლისი.

2 იხ. გრ. ხავთასის: „ნარკვევები გერმანული ლიტერატურის ისტო-
რიიდან“, ნაწ. 2. თბილისი, განათლება, 1965. 

3 იხ. ვ. ფურცელაძე, „გერმანული გრაფემის გადმოცემა ქართულში“, 
თსუ შრომები, ენათმეცნიერება, ტ. 164, 1975, თბილისი, გვ. 141-147.

4  იხ. ჯორჯანელების თარგმანი: ბერტოლტ ბრეხტი, „კავკასიური 
ცარცის წრე“. https://opac.iliauni.edu.ge/eg/opac/record/8589

5 იხ. გ. კარბელაშვილის თარგმანი: ერიხ მარია რემარკი, სამი 
მეგობარი. ბათუმი: საბჭოთა აჭარა, 1973. 



სოფიო მუჯირი

118

ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რის წარ მოთ ქმას თან მიმ სგავ სე ბით გად მო-
ე ღოთ ქარ თულ ში „ჰ“ გრაფემა, ვხვდებით ჩვენი სა სი ქა დუ ლო 
პე და გო გე ბის, მეც ნი ე რე ბი სა და მთარ გმნე ლე ბის, ნ. კა კა ბა-
ძის,1 ჯორ ჯა ნე ლე ბის (ზოგ შემ თხვე ვა ში)2 და სხვა თა მეც ნი ე-
რულ შრო მებ სა და თარ გმა ნებ ში, რომ ლებ შიც ვხვდე ბით მა გა-
ლი თებს „ჰაეთი“: „ჰაინრიჰ ჰა ი ნე, ულ რიჰ ბე ჰე რი, ვოლ ფგან 
ბორ ჰერ ტი, ჰა ინ რიჰ მა ნი, ფრიდ რიჰ დი უ რენ მა ტი, ჰა ინ რიჰ ბი-
ო ლი, ერიჰ მა რია რე მარ კი, გერ ჰარტ ჰა უპ ტმა ნი, ლი ონ ფო იჰ-
ტვანგერი“ და სხვ. გარ და გერ მა ნელ მწე რალ თა და მოღ ვა წე თა 
სა ხე ლე ბი სა, გვხვდე ბა ამ გვა რად თარ გმნი ლი გე ოგ რა ფი უ ლი 
სა ხე ლე ბიც: ცი უ რი ჰი, მი უნ ჰე ნი და ა.შ. 

ახლა განვიხილოთ, თუ რამდენად მისაღებია [C] ბგერის 
„ჰ“ ფო ნე მით გა და ტა ნა თა ვად ქარ თულ ში. გი ორ გი ახ ვლე დი ა-
ნი აღ ნიშ ნავს, რომ „დღეს ქარ თულ ში „ჰ“ ბგე რა სა ერ თოდ და-
კარ გვის გზაზეა.“ [...] „განსხვავებით სხვა ბგერებისაგან, „ჰ“-ს 
ად გილს სხვა ბგე რა არ იკა ვებს (ამ ბო ბენ, მაგ., აე რი ან უფ რო 
იშ ვი ა თად (ახ ვლე დი ა ნი, 1999:192). კი ტა ჩხენ კე ლის მი ხედ ვით, 
„ქართულ სიტყვებში „ჰ“ იშვიათად გვხვდება. ქარ თვე ლი ამ 
ბგე რას უმე ტე სად იყე ნებს უცხო წარ მო შო ბის სიტყ ვებ ში: ჰა ვა, 
ჰან გი, ჰო რი ზონ ტი. ქარ თუ ლი „ჰ“ ბევრად უფრო სუსტია, ვიდრე 
გერმანული h.“ [...] „სპირანტი „ჰ,“ ხმოვ ნე ბის წინ ად ვი ლად 
იკარ გე ბა ქარ თულ ში, ზოგ ჯერ - სრუ ლი ად უკ ვა ლოდ, მაგ: ჰამ ბა-
ვი - ამ ბა ვი, ჰა რა მი - არა მი, ჰა ლა ლი - ალა ლი და სხვ.3

1 იხ. კაკაბაძე, ნ. (1967): „თომას მანი-ადრეული შემოქმედება 
(1893-1900), „თსუ გამომცემლობა,; იხ. აგრეთვე: კაკაბაძე, ნ. 
ჰაინრიჰ ბიოლი საქართველოში: დასავლელი მოგზაური და 
აღმოსავლელი დისიდენტი: ნონკონფორმისტული ხიდი https://
ge.boell.org/ka/2015/03/02/hainrih-bioli-sakartveloshi-dasavle-
li-mogzauri-da-agmosavleli-disidenti-nonkonpormistuli

2  იხ. ჯორჯანელების მიერ ნათარგმნი ერიხ მარია რემარკის 
„ჟამი სიცოცხლისა და ჟამი სიკვდილისა,“ რომლის წინა-
სიტყვაობაში უკვე „ჰაე“ ფორმაა გამოყენებული. http://ibooks.
ge/books/jami-sitsotskhlisa-da-jami-sikvdilisa/683

3 იხ. კაიშაური, ლ. „გერმანული ch გრაფემის ქართულად გა-
დმო  ცემის საკითხისთვის“ https://ice.ge/of/wp-content/uplo-
ads/2019/03/Kaishauri-L._QSKS_6Tomi_337-336gv._opt.pdf
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<ch> გრაფემის შემცველი გერმანული საკუთარი და გეოგრაფიული სახელების...

გავავლოთ პარალელი ქართულ „ჰ“ და ბერძნულ h-ს შო რის. 
შე სა ბა მის მა გა ლითს ვპო უ ლობთ „თანამედროვე ქართული 
სალიტერატურო ენის ნორმებში“: „ბერძნულში ხორხისმიერი 
h-ს გად მო სა ცე მად სა გან გე ბო ასო არ მო ი პო ვე ბო და. რო მა ე ლი 
გრა მა ტი კო სე ბი მის გა მომ ხატ ველ ასოს, არც კი უწო დებ დნენ 
ასოს, არა მედ მას მხო ლოდ ნი შანს ეძახ დნენ. [...] „ბერძნულში 
h სიტყვის და საწყ ის ში სუს ტად ის მო და, სიტყ ვის ბო ლო ში კი 
თით ქმის სულ იკარ გე ბო და. სა შუ ა ლო ბერ ძნულ ში ჰ გაქ რა, რის 
გა მოც ძველ ქარ თულ ში h არ გვხვდება, მაგ.: (ჰ)ე ლა და, (ჰ)ე ფეს-
ტო და ა. შ., თუმ ცა გვხვდე ბა ძვე ლი ბერ ძნუ ლი დან შე მორ ჩე ნი-
ლი და ქარ თულ ში მწიგ ნობ რუ ლი გზით დამ კვიდ რე ბუ ლი „ჰ“-ც, 
მაგ. ჰეროდე, ჰრომი“ ... თანამედროვე) 1970:43). 

ზე მოთ ქმუ ლი დან გა მომ დი ნა რე, ვი ზი ა რებთ ლია კა ი-
შა  უ რის შემ დეგ მო საზ რე ბას: „თუ გერმანული ch გრაფემით 
დაწყებულ სიტყვას ქართული „ჰაეთი“ გად მოვ ცემთ, შე იძ ლე-
ბა ეს ბგე რა ბო ლოს და ბო ლოს სულ და ი კარ გოს და დაგ ვრჩეს, 
მაგ. გერმ. Chiemsee -ს ნაც ვლად (ჰ)იმ ზე ე. [...] „ქართულში არ 
მოგ ვე პო ვე ბა არც ერ თი ფუ ძე, „ჰ“-ზე რომ ბოლოვდებოდეს 
(გარდა რამდენიმე შორისდებულისა: ვაჰ, ეჰ, ოჰ).“ [...] „ადვილი 
წარმოსადგენია, რომ ქართულისათვის სუსტი „ჰ“ უცხ ო უ რი ენე-
ბი დან შე მო სუ ლი სა კუ თა რი და გე ოგ რა ფი უ ლი სა ხე ლე ბის ბო-
ლო საც და ი კარ გოს და დაგ ვრჩეს: გერმ. Heinrich - ის ნაც ვლად 
ჰა ინ რი, გერმ. Friedrich - ის ნაცვლად ფრიდრი“ და ა. შ.

მხედ ვე ლო ბა შია მი სა ღე ბი შემ დე გი გა რე მო ე ბაც: გერ მა-
ნუ ლი ენის h ბგე რა ქარ თულ შიც „ჰ“ ბგე რით გად მო ი ცე მა: ჰა ლე, 
ჰამ ბურ გი, ჰარ ცი, ჰა ი დელ ბერ გი, ჰე სე ნი, მან ჰა ი მი და სხვ. ამ-
დე ნად, ქარ თულ „ჰ“-ს თა ვი სი ფუნ ქცია აქვს და მი სი გა მო ყე-
ნე ბა პა ლა ტა რუ ლი [C] ბგე რის გად მო სა ცე მად ზედ მე ტი ხდე ბა. 

3. დღე ვან დელ ქარ თულ სა ლი ტე რა ტუ რო ენა ში დამ კვიდ-
რე ბუ ლი პა რა ლე ლუ რი ფორ მე ბი დან რომ ლის შე ნარ ჩუ ნე ბაა 
მარ თე ბუ ლი? 

ზე მოთ ქმუ ლის სა ფუძ ველ ზე, შეგ ვიძ ლია და ვად გი ნოთ 
გერ მა ნუ ლი <ch> გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი ბგე რე ბის ქარ თუ ლად 
გად მო ცე მის შემ დე გი წე სი: გერ მა ნულ ენა ში ვე ლა რუ ლი [x] და 
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პა ლა ტა ლუ რი [C], ერ თი /x/ ფო ნე მის ვა რი ან ტებს წარ მო ად გე-
ნენ და არ შე იძ ლე ბა მხო ლოდ მათ გან სხვა ვე ბულ წარ მოთ ქმა-
ზე დაყ რდნო ბა. გერ მა ნუ ლი ch გრა ფე მით აღ ნიშ ნუ ლი [x] და [C] 
ბგე რე ბის გად მო ტა ნა ქარ თულ ში შე იძ ლე ბა მხო ლოდ და მხო-
ლოდ „ხ“ ფორ მით, რაც მე ტა დაა დამ კვიდ რე ბუ ლი და, ამ დე ნად, 
მი სა ღე ბიც ქარ თუ ლი სა ლი ტე რა ტუ რო ენის ნორ მი სათ ვის. ამ-
გვა რად, ქარ თუ ლად გად მო ტა ნილ პირ თა და გე ოგ რა ფი ულ სა-
ხე ლებ ში გვექ ნე ბა: ცი უ რი ხი, ბუ ხენ ვალ დი, ბო ხუ მი, ალ ბრეხ ტი, 
ბე ხე რი, ბრეხ ტი, რიხ ტე რი, ფო იხ ტვან გე რი, აი ხინ გე რი და ა. შ.
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The translation is of special significance for the history of culture, 
since it implies not only overcoming of lingual borders, but it serves as the 
breakthrough in cultural, historic and social dams and the intellectual „con-
quest” of new geographical area. The principle of “intercultural” translation is 
based on a transfer of cultural tradition. Back in the old world, it was called 
“translatio”. European culture developed three major modifications of “trans-
latio”: translation - 1) translatio religionis, that is translation of true religion; 
2) translatio imperii - that is translation of ideal state management and 3) 
translatio studii – translation of science and true wisdom. Thus, the idea of 
translation is interpreted as a transfer of spiritual inheritance, translation of 
definite spiritual values. 

In the history of the world, there are persons, whose life and activity 
stimulate others, whose strength and unwavering position inspires, and their 
ideas strengthen and fill others with the hope for the future. Vaclav Havel, 
Czech drama playwright, essayist, and a poet belongs to namely such group 
of people, who passed his life road from dissidence to the post of a president 
and whose ideas are especially urgent for present day society. 

The author of the present report has been publishing translations of Va-
clav Havel’s works of various genres – essays, plays, interviews from the Czech 
language from the 90s of the 20th century. In the present report, the author 
offers her observations on the specificity of her translation on Vaclav Havel’s 
texts. She makes emphasis on the peculiarities of Havel’s language, which in 
his works often bears a function of expression of a pressure of totalitarian 
regime on a man. 

თარ გმანს გან სა კუთ რებ ლი მნიშ ვნე ლო ბა აქვს კულ ტუ რის 
ის ტო რი ის თვის, რად გან იგი გუ ლის ხმობს არა მხო ლოდ ენობ-
რი ვი საზღ ვრე ბის გა და ლახ ვას, არა მედ ემ სა ხუ რე ბა კულ ტუ რუ-
ლი, ის ტო რი ულ და სო ცი ა ლუ რი ჯე ბი რე ბის გარ ღვე ვას და ახა-
ლი გე ოგ რა ფი უ ლი არე ა ლის ინ ტე ლექ ტუ ა ლურ „დაპყრობას“. 
„კულტურათშორისი თარგმანის“ პრინ ცი პის სა ფუძ ველ ში კულ-
ტუ რუ ლი ტრა დი ცი ის გა და ცე მა ძევს. ჯერ კი დევ ძველ სამ ყა-
რო ში მას translatio ეწო დე ბო და. ევ რო პულ მა კულ ტუ რამ trans-
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latio-ს სა მი ძი რი თა დი მო დი ფი კა ცია შე ი მუ შა ვა: translation 
‒ 1) translatio religionis, ანუ ჭეშ მა რი ტი რე ლი გი ის გა და ცე მა; 2) 
translatio imperii, ანუ იდე ა ლუ რი სა ხელ მწი ფო მმარ თვე ლო ბის 
გა და ცე მა და 3) translatio studii - მეც ნი ე რე ბის და ჭეშ მა რი ტი 
სიბ რძნის გადაცემა (Проскурин, 1996). მაშასადამე, translatio-ს 
იდეა სულიერი მემკვიდრეობითობის, გარ კვე უ ლი სუ ლი ე რი ღი-
რე ბუ ლე ბე ბის გა და ცე მის თვალ საზ რი სით გა ნი მარ ტე ბა. სწო-
რედ ასე თი ღი რე ბუ ლე ბე ბის მა ტა რე ბე ლია ვაც ლავ ჰა ვე ლის 
მრა ვალ ფე რო ვა ნი შე მოქ მე დე ბა, რომ ლის თარ გმნაც გარ კვე უ-
ლი სუ ლი ე რი და, იმავ დრო უ ლად, სა ზო გა დო ებ რი ვი და მო ქა-
ლა ქე ობ რი ვი გა მოც დი ლე ბის გა და ცე მის სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა.

ვაც ლავ ჰა ვე ლი (5 ოქ ტომ ბე რი 1936 – 18 დე კემ ბე რი 2011) 
მე–20 სა უ კუ ნის ერ თ-ერ თი ყვე ლა ზე გა მო ჩე ნი ლი და გა მორ-
ჩე უ ლი ფი გუ რა ა: დრა მა ტურ გი, ესე ის ტი, ადა მი ნის უფ ლე ბა თა 
დამ ცვე ლი, დი სი დენ ტი, პო ლი ტი კო სი, ჩე ხოს ლო ვა კი ის უკა ნას-
კნე ლი და ჩე ხე თის პირ ვე ლი პრე ზი დენ ტი, ერ თი სიტყ ვით, ადა-
მი ა ნი არა ორ დი ნა რუ ლი ცხოვ რე ბი თა და შე მოქ მე დე ბით. მი სი 
ცხოვ რე ბა და მოღ ვა წე ო ბა გა ნუყ რე ლად არის და კავ ში რე ბუ ლი 
მი სი სამ შობ ლოს ბედ თან, მთე ლი თა ვი სი ცხოვ რე ბის გან მავ-
ლო ბა ში იგი, ნებ სით თუ უნებ ლი ეთ, მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა-
მა შობ და თა ვი სი ქვეყ ნის პო ლი ტი კურ, კულ ტუ რულ და ლი ტე-
რა ტუ რულ ცხოვ რე ბა ში და მის მა საქ მი ა ნო ბამ თან და თა ნო ბით 
ფარ თო სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბა შე ი ძი ნა. 

1980-ი ა ნი და 1990 წლე ბის მიჯ ნა ზე ჩე ხოს ლო ვა კი ა სა და 
და სავ ლეთ ში ვაც ლავ ჰა ველს იც ნობ დნენ, რო გორც აკ რძა ლულ 
დრა მა ტურგს და დი სი დენტს. სწო რედ ამ პე რი ოდ ში, რო დე საც 
ყო ფი ლი საბ ჭო თა კავ შირ სა და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის ქვეყ-
ნებ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი პო ლი ტი კუ რი ძვრე ბი და იწყ ო, ვაც ლავ 
ჰა ვე ლი ფარ თო პო ლი ტი კურ ას პა რეზ ზე გა მო ვი და. მრა ვალ-
წლი ა ნი აკ რძალ ვის შემ დეგ პირ ვე ლად და ი ბეჭ და მი სი მი სი 
ეს სე ე ბი სა და სხვა ნაშ რო მე ბის კრე ბუ ლი მრა ვალ მიშ ვნე ლო-
ვა ნი სა ხელ წო დე ბით „ადამიანის იდენტობის შესახებ“ (Havel, 
1990). წიგნი 1990 წელს და ის ტამ ბა და იგი ამა ვე წელს შე ვი ძი-
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ნე კარ ლო ვი- ვარ ში. მი სი პი როვ ნე ბის შე სა ხებ საკ მა ოდ მწი რი 
ინ ფორ მა ცია მქონ და და ამი ტომ ინ ტე რე სით და ვიწყე წიგ ნის 
კითხ ვა. ჩემ ზე უდი დე სი შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა მის მა ეს სემ 
„წერილი დოქტორ ჰუსაკს“ (1975). იგი „არათავისუფლების“ კონ-
კრე ტუ ლი გა მოვ ლი ნე ბე ბის სა ფუძ ველ ზე ცდი ლობ და მი ეკ ვლია 
იმ დამ მო ნე ბე ლი წნე ხის ფეს ვე ბის თვის, რომ ლებ საც ტო ტა ლი-
ტა რიზ მი ემ ყა რე ბო და. სწო რედ მი სი პირ ვე ლი ასე თი ტექ სტია 
„წერილი გუსტავ ჰუსაკს“, რომელიც „ნორმალიზაციის“ შე მაშ-
ფო თე ბე ლი შე დე გე ბის ღრმა ანა ლიზს შე ი ცავს. ჰა ვე ლი გა ნი-
ხი ლავს ჰუ სა კის მთავ რო ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბა ში და ნერ გი ლი 
ში შის ფე ნო მენს, რო მელ მაც ადა მი ა ნებ ში წარ მოშ ვა გულ გრი-
ლო ბა, აპა თი ა, ფა რი სევ ლო ბა და შე დე გად - შემ გუ ებ ლო ბა. იგი 
ეხე ბა და აა ნა ლი ზებს ისეთ სა კითხ ებს, რო გო რე ბი ცაა მო რა-
ლუ რი ნორ მე ბის კო რო ზი ა, ცხოვ რე ბის რი ტუ ა ლი ზა ცი ა, ის ტო-
რი ის და ფსევ დო ის ტო რი ის მი მარ თე ბა პოს ტტო ტა ლი ტა რულ 
სა ხელ მწი ფო ში და მის დამ ღუპ ველ შე დეგს - ადა მი ა ნის იდენ-
ტო ბის კრი ზისს. ნაშ რომ ში ჰა ვე ლი გა ნი ხი ლავს ადა მი ა ნის ყო-
ფი ე რე ბის ძი რე ულ სა კითხ ებს და ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის 
ბრწყინ ვა ლე, უნი ვერ სა ლურ ანა ლიზს იძ ლე ვა, ავ ლენს მი სი 
ფუნ ქცი ო ნი რე ბის მე ქა ნიზ მებს და მი სი ტო ტა ლუ რი წნე ხით გა-
მოწ ვე ულ დამ ღუპ ველ შე დე გებს ადა მი ა ნი სათ ვის. ეს სე ში იმ-
დე ნად შთამ ბეჭ და ვად იყო და ხა სი ა თე ბუ ლი ტო ტა ლი ტა რიზ მის 
მოქ მე დე ბის მე ქა ნიზ მე ბი, მი სი მოქ მე დე ბის უნი ვერ სა ლუ რი კა-
ნო ნე ბი, რომ მა შინ ვე გაჩ ნდა პა რა ლე ლე ბი ჩვენს რე ა ლო ბას-
თან. სწო რედ ამან გა ნა პი რო ბა ჩე მი არ ჩე ვა ნი, მე თარ გმნა ეს 
ტექ სტი, რა თა მას ქარ თვე ლი მკითხ ვე ლიც გას ცნო ბო და. თუმ-
ცა ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბა ად ვი ლი არ აღ მოჩ ნდა, სა ქარ თვე-
ლო ში ჯერ კი დევ კო მუ ნის ტუ რი რე ჟი მი იყო, თუმ ცა 1990 წლის 
28 ოქ ტომ ბერს ტარ დე ბო და პირ ვე ლი თა ვი სუ ფა ლი არ ჩევ ნე-
ბი. მი უ ხე და ვად ამი სა, არც ერ თმა ოფი ცი ა ლურ მა ბეჭ დვით მა 
ორ გა ნომ არ ისურ ვა ამ ტექ ტის გა მოქ ვეყ ნე ბა მი სი სიმ წვა ვის 
გა მო. მა შინ ჰა ვე ლის ამ ტექ სტის გა მოქ ვეყ ნე ბა შე მომ თა ვა ზა 
„მრგვალი მაგიდის“ გაზეთის - „თავისუფალი საქართველოს“ 
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რედაქტორმა. სა გუ ლის ხმო ა, რომ ამ გა ზე თის 1990 წლის პი რე-
ლი ვე ნო მერ ში და ი ბეჭ და ჰა ვე ლის ტექ სტი, თუმ ცა ეს არ იყო 
„წერილი გუსტავ ჰუსაკს“. ეს იყო ვაც ლავ ჰა ვე ლის მომ ცრო ეს სე 
„ადამიანის იგივეობის კრიზისი“ (ჰა ვე ლი, 1990 A:8), რო მე ლიც 
მან პა ტიმ რო ბა ში და წე რა და რო მელ შიც სა უ ბა რია პი როვ ნე-
ბის კრი ზის ზე, პი როვ ნე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის კრი ზი სი დან 
რომ მომ დი ნა რე ობს და სრულ დე ბა უაღ რე სად მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი აზ რით: „ვფიქრობ რა, რო გორც ის, რა დაც გა და მაქ ცია ამ 
გა რე მომ - ანუ რო გორც გი გან ტუ რი აგ რე გა ტის ადა მი ა ნურ იგი-
ვე ო ბას მოკ ლე ბუ ლი ჭან ჭი კი - მე მარ თლაც არაფ რის გა კე თე-
ბა არ შე მიძ ლი ა. დე და მი წის გა ნად გუ რე ბას, ერე ბის გაბ რიყ-
ვე ბას, ათა სო ბით ახა ლი თერ მო დი ნა მი კუ რი ბომ ბის შექ მნას, 
რა თქმა უნ და, ვერ შევ წყვეტ. მაგ რამ ვფიქ რობ რა, რო გორც ის, 
რაც ყო ვე ლი ჩვენ გა ნი და ბა დე ბით არის - ანუ რა დაც გახ დო-
მის ძი რე უ ლი შე საძ ლებ ლო ბა აქვს ყო ველ ჩვენ განს გა რე მო 
ვი თა რე ბი სა გან და მო უ კი დებ ლად, ე.ი. რო გორც სრუ ლუფ ლე ბი-
ა ნი ადა მი ა ნუ რი არ სე ბა, რო მელ საც შეს წევს ძა ლა, პა სუ ხი აგოს 
სამ ყა რო ზე და სამ ყა როს წი ნა შე - მა შინ მე, ცხა დი ა, ბევ რი რა-
მის გა კე თე ბა შე მიძ ლი ა. მა გა ლი თად, შე ვე ცა დო მო ვიქ ცე ისე, 
რო გორც ვფიქ რობ, რომ სწო რია და რო გორც, ჩე მი ღრმა რწმე-
ნით, უნ და იქ ცე ო დეს ყვე ლა - სრუ ლი პა სუ ხის მგებ ლო ბით. შე-
კა მა თე ბა ზე, რომ ამას არა აქვს მნიშ ვნე ლო ბა, ვპა სუ ხობ ძალ ზე 
მარ ტი ვად - ა ქ ვ ს !“ (ჰაველი, 1990 A:8). ხო ლო გა ზე თის შემ დეგ 
ნომ რებ ში უკ ვე გაგ რძე ლე ბე ბით და იწყო ჰა ვე ლის ვრცე ლი ეს-
სეს - „წერილი დოქტორ ჰუსაკს“- ბეჭ დვა და იგი რამ დე ნი მე ნა-
წი ლად ქვეყ ნდე ბო და 1990 და 1991 წლე ბის ნომ რებ ში (ჰა ვე ლი, 
1990 B:8; ჰა ვე ლი, 1990 C:8; ჰა ვე ლი, 1990 D:7; ჰა ვე ლი, 1991 A:7; ჰა-
ვე ლი, 1991 B:7; ჰა ვე ლი, 1991 C:7; ჰა ვე ლი, 1991 D:8). ეს იყო ჰა ვე-
ლის თხზუ ლე ბის ჩე ხუ რი დან შეს რუ ლე ბუ ლი პირ ვე ლი ქარ თუ-
ლი თარ გმა ნი. 

თა ვის ეს სე ებ ში ჰა ვე ლი სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კურ სი-
ტუ ა ცი ას აა ნა ლი ზებ და, ხო ლო მი სი პო ლი ტი კუ რი და ფი ლო-
სო ფი უ რი შე ხე დუ ლე ბე ბი მის დრა მა ტურ გი ა ში, მის პერ სო ნა-



მაია ნაჭყებია

126

ჟებ ში ირეკ ლე ბო და. იგი ამ ბობ და, რომ სა კუ თა რი ტექ სტე ბის 
პო ლი ტი კუ რო ბა მას ეს მის, რო გორც მხო ლოდ ინ ტე რე სი მის 
ირ გვლივ არ სე ბუ ლი რე ა ლო ბის პო ლი ტი კუ რი მხა რი სად მი: „მე 
გარს მარ ტყავს სამ ყა რო და მე მის შე სა ხებ ვიძ ლე ვი ჩვე ნე ბას, 
ჩვე ნე ბას, რო მე ლიც ლო გი კუ რად შე ი ცავს ჩვე ნე ბას სამ ყა როს 
პო ლი ტი კუ რი მხა რის შესახებაც“ (ლეიჰემი, 1988:315).

ქარ თულ ენა ზე ვაც ლავ ჰა ვე ლის რვა პი ე სა ვთარ გმნე. პი-
ე სე ბის პირ ვე ლი კრე ბუ ლი მო ი ცავს სამ პი ე სას: „ზეიმი ბაღში“, 
„ვერნისაჟი“ და „ასენიზაცია“. თარ გმა ნე ბი 2011 წელს გა მოს ცა 
გა მომ ცემ ლობა „სიესტამ“ (ჰაველი, 2011). 

ცხადია, ყველა პიესას არ შევეხები, ყურადღებას შევა-
ჩერებ მის ყველაზე მნიშვნელოვან პიესაზე - „ზეიმი ბაღში“. 
პი ე სა 1963 წელს და იდ გა და მან ჰა ვე ლი აღ მო სავ ლე თევ რო პუ-
ლი აბ სურ დის თე ატ რის წამ ყვან წარ მო მად გენ ლად აქ ცი ა. სა-
ზო გა დო ე ბას სურ და სცოდ ნო და, რა ში იყო საქ მე, ამას კი ჰა ვე-
ლის პი ე სე ბი დან, რაც დრო გა დო ი და, სულ უფ რო უკეთ იგებ და, 
რად გან თე ატრს იმ დროს პო ლი ტი კუ რი მნიშ ვნე ლო ბა ჰქონ და, 
იგი სუ ლი ერ კლი მატს ქმნი და.

პი ე სა ში ასა ხუ ლია ჩე ხოს ლო ვა კი ის ვი თა რე ბა მე-20 სა-
უ კუ ნის 60-ი ან წლებ ში. მას ში ნაჩ ვე ნე ბია მა შინ დე ლი ჩე ხის 
ფსი ქო ლო გი ა, რაც იმა ში მდგო მა რე ობ და, რომ არა ფერ ში ჩა-
რე უ ლი ყო, არ გა მო ეთ ქვა სა კუ თა რი აზ რი, შე ნიღ ბუ ლი ყო ფრა-
ზე ბით, მაგ რამ მო ე ხერ ხე ბი ნა სი ტუ ა ცი ის თა ვის სა სარ გებ ლოდ 
გა მო ყე ნე ბა. პი ე სა გვიჩ ვე ნებს ადა მი ანს, რო მე ლიც კარ გავს 
სა კუ თარ იდენ ტო ბას. ჰა ვე ლი ამ პი ე სით მი უ თი თებს არ სე ბუ-
ლი რე ჟი მის უაზ რო ბა სა და ბი უ როკ რა ტი ულ უსუ სუ რო ბა ზე და 
აჩ ვე ნებს იმას, რომ ასეთ რე ჟიმ ში ადა მი ა ნის სა კუ თარ თავ-
თან გა უცხ ო ე ბა გარ და უ ვა ლი ა. აქ, ისე ვე რო გორც ჰა ვე ლის სხვა 
პი ე სებ შიც, მთა ვა რი მოქ მე დი პი რი ფრა ზა ა. პლუ დე კი, პი ე სის 
მთა ვა რი გმი რი, ისე ვე რო გორც და ნარ ჩე ნი მოქ მე დი პი რე ბი, 
მხო ლოდ სა შუ ა ლე ბა, მხო ლოდ მე დი უ მი ა, რომ ლის მეშ ვე ო ბი-
თაც ლა პა რა კობს და მოქ მე დებს პრო ტა გო ნის ტი. ფრა ზამ ისეთ 
გან ვი თა რე ბას მი აღ წი ა, რომ იგი აღარც კი არის და მო კი დე ბუ-
ლი მის წარ მომ თქმელ ტუ ჩებ ზე, ფრა ზამ ადა მი ა ნებს მხო ლოდ 
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ფრა ზის მა ტა რებ ლის და მი სი არ ტი კუ ლა ტო რის ფუნ ქცი ა ღა 
და უ ტო ვა.

ჰა ვე ლის პი ე სე ბი გო ნე ბა მახ ვი ლუ რად აშარ ჟებს სა ზო გა-
დო ე ბას და ამის თვის იგი ადა მი ა ნის მეტყ ვლე ბის დე ფორ მა-
ცი ას იყე ნებს. ჰა ვე ლის თვის მეტყ ვლე ბა სა კო მუ ნი კა ციო ფუნ-
ქცი ას კარ გავს და იგი ემ სა ხუ რე ბა არა მარ ტო ენის, რო გორც 
ასე თის, პა რო დი რე ბას, არა მედ უმ თავ რე სად ამით ავ ტო რი ტო-
ტა ლი ტა რუ ლი მეტყ ვლე ბის მე თო დის და სიტყ ვათხ მა რე ბის პა-
რო დი რე ბას ახ დენს. ჰა ვე ლი პი ე სე ბის ენა მკვდა რი კლი შე ე ბის 
ენაა (ტო მა სი, 1995:145).

სა ინ ტე რე სო ა, რო გორ გან საზღ ვრე ბას აძ ლევს ვაც ლავ 
ჰა ვე ლი აბ სურ დის თე ატრს. იგი წერს: „პირადად მე ვფიქ რობ, 
რომ ეს არის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი მოვ ლე ნა XX სა უ კუ ნის თე ატ-
რა ლურ კულ ტუ რა ში, რად გა ნაც იგი თა ნა მედ რო ვე კა ცობ რი-
ო ბას ასა ხავს მის „კრიზისულ მდგომარეობაში“, ანუ უჩ ვე ნებს 
კა ცობ რი ო ბას ადა მი ანს, რო მელ მაც და კარ გა ძი რი თა დი მე-
ტა ფი ზი კუ რი რწმე ნა, აბ სო ლუ ტის გრძნო ბა, და მო კი დე ბუ ლე ბა 
მა რა დი უ ლო ბი სად მი, საზ რი სის შეგ რძნე ბა, ანუ – მტკი ცე სა-
ფუძ ვე ლი ფეხ ქვეშ. ეს არის ადა მი ა ნი, რო მელ საც ყვე ლა ფე რი 
ხე ლი დან ეც ლე ბა, მი სი სამ ყა რო ინ გრე ვა, იგი გრძნობს, რომ 
რა ღაც სა მუ და მოდ და კარ გა, მაგ რამ არ ძა ლუძს აღი ა როს თა-
ვი სი მდგო მა რე ო ბა და ემა ლე ბა მას. ელო დე ბა, მაგ რამ არ 
შეს წევს უნა რი გა ი გოს, რომ ამა ოდ ელო დე ბა. .... ამ პი ე სებ ში 
არ ხდე ბა ფი ლო სო ფო სო ბა, რო გორც, ვთქვათ, ეს სარ ტრთან 
არის, მათ ში პი რი ქით, ბა ნა ლუ რო ბებს ამ ბო ბენ. მაგ რამ თა ვი სი 
არ სით ეს ფი ლო სო ფი უ რი თე მე ბი ა. მა თი თა მა ში არ შე იძ ლე-
ბა ბუკ ვა ლუ რად, ისი ნი არაფ რის ილუს ტრი რე ბას არ ახ დე ნენ, 
ისი ნი მხო ლოდ ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლე ბენ ჩვე ნი უკა ნას კნე ლი 
ერ თობ ლი ვი ჰო რი ზონ ტე ბის სა ერ თო თე მა ზე. ისი ნი არც ემ ფა-
ტი კუ რი ე ბი არი ან, არც პა თე ტი კუ რე ბი და არც დი დაქ ტი კუ რე-
ბი. პი რი ქით, რა ღაც ნა ი რად დე კა დენ ტუ რად სა ხუ მა რო ნი გახ-
ლავთ. მათ თვის ნაც ნო ბია ფე ნო მე ნი უსას რუ ლო სიმ ძი მი ლი სა. 
ამ პი ე სებ ში ხში რად სუ ფევს დუ მი ლი და ბრიყ ვუ ლი ლაყ ბო ბა. 
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ვი საც სურს, შე უძ ლია და ეს წროს მათ, რო გორც ცა რი ელ კო მე-
დი ებს. ეს პი ე სე ბი არ არის ნი ჰი ლის ტუ რი და ეს მნიშ ვნე ლო-
ვა ნი ა. .... აბ სურ დის თე ატ რი არ გვამ შვი დებს და არ გვი სა ხავს 
იმედს. იგი მხო ლოდ იმას გვახ სე ნებს, თუ რო გორ ვცხოვ რობთ. 
იმე დის გა რე შე. ამა შია მა თი გა მაფ რთხი ლე ბე ლი მი სი ა. ვფიქ-
რობ, რომ აბ სურ დის თე ატ რი თა ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი (და ძა-
ლი ან მარ ტი ვად აღ სა წე რი) მე თო დით ახ დენს თა ნა მედ რო ვე 
ადა მი ა ნის ყო ფი ე რე ბის ძი რი თა დი სა კითხ ე ბის თე ა მა ტი ზა ცი-
ას. აბ სურ დის თე ატრს არ მი აჩ ნი ა, რომ აქ იმის თვის არის, რომ 
მა ყუ რე ბელს აუხ სნას, რო გო რაა სი ნამ დვი ლე ში ყვე ლა ფე რი. 
ეს ქედ მაღ ლო ბა მას არ აქვს და და რი გე ბებს ბრეხტს უტო ვებს. 
აბ სურ დის დრა მა ტურგს არაფ რის გა სა ღე ბი არ აქვს. თავს არ 
თვლის მა ყუ რე ბელ ზე უფ რო ინ ფორ მი რე ბუ ლად ან შეგ ნე ბუ-
ლად. თა ვის ამო ცა ნას იმა ში ხე დავს, რომ პლას ტი კუ რად მო ახ-
დი ნოს იმის ფორ მუ ლი რე ბა, რაც ყვე ლას აწუ ხებს და და მა ჯე-
რებ ლად შე ახ სე ნოს ის სა ი დუმ ლო, რომ ლის წი ნა შეც ყვე ლა ნი 
ერ თნა ი რად უმ წე ო ე ბი ვართ (ჰა ვე ლი, 2019:60-61).

შევეხები კიდევ ერთ პიესას, რომელიც ჰაველის დისი-
დენტური პიესების, ე.წ. „ვანკოვკების“, ციკლს განეკუთვნება და 
მასში გაერთიანებულია პიესები „აუდიენცია“, „პროტესტი“ და 
„ვერნისაჟი“. ამ სამ პი ე სას აერ თი ა ნებს ინ ტე ლექ ტუ ა ლის, დი-
სი დენ ტი მწერ ლის, ბედ რჟი ხის, პერ სო ნა ჟი. პი ე სა „ვერნისაჟი“ 
გარკვეულწილად ავტობიოგრაფიულია, ისევე, როგორც „ვერ-
ნი საჟის“ მთა ვა რი გმი რი, დი სი დენ ტი მწე რა ლი ბედ რჟი ხი, 
ვაც ლავ ჰა ვე ლიც ერთ დროს ლუდ სა ხარშ ქარ ხა ნა ში მუ შა ობ-
და დამ ხმა რე მუ შად. ეს იყო ე. წ. „ნორმალიზაციის“ პე რი ო დი 
ჩე ხოს ლო ვა კი ა ში, რო მე ლიც 1968 წლის „პრაღის გაზაფხულს“ 
მოჰ ყვა. მა შინ ხე ლი სუფ ლე ბამ გან სა კუთ რე ბულ წნეხ ქვეშ მო-
აქ ცია ყვე ლა, ვინც არ იზი ა რებ და ან ეწი ნა აღ მდე გე ბო და მთავ-
რო ბის პო ლი ტი კას.

მთა ვარ გმირს თა ვის თან პა ტი ჟებს ცოლ -ქმა რი, რო მე ლიც 
აღ ფრთო ვა ნე ბუ ლია თა ვი სი მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბით. 
ცოლ -ქმა რი სტუ მარ ზე შთა ბეჭ დი ლე ბის მოხ დე ნას ცდი ლობს 
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თა ვი სი ბი ნის რე მონ ტით, ავე ჯით, საკ ვე ბით, ცხოვ რე ბის წე-
სით. ეს პი ე სა არის პრო ტეს ტი მომ ხმა რებ ლუ რი სა ზო გა დო ე ბის 
წი ნა აღ მდეგ, რო მე ლიც დაც ლი ლია ყო ველ გვა რი ადა მი ა ნუ რი 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის გან. მათ თან სტუმ რო ბით თავ მო ბეზ რე ბულ და 
შეძ რწუ ნე ბულ ბედ რჟიხს წას ვლა სურს, მაგ რამ იძუ ლე ბუ ლი 
ხდე ბა დარ ჩეს, რაც კი დევ უფ რო თვალ სა ჩი ნოს ხდის იმას, თუ 
რა ცა რი ე ლია ამ ოჯა ხის ცხოვ რე ბა, რო მე ლიც დამ ყა რე ბუ ლია 
არა გრძნო ბებ ზე, არა მედ მა ტე რი ა ლუ რი კე თილ დღე ო ბის კენ 
სწრაფ ვა ზე. მათ ცა რი ელ ცხოვ რე ბას კარ გად გად მოგ ვცემს პი-
ე სის შემ დე გი პა სა ჟი:

„ბედრჟიხი: სერიოზულად, უნდა წავიდე –
ვერა: არ მესმის! ჩვენ ხომ ვერნისაჟი გვაქვს -
მიხალი: გვინდოდა ჩვენი ბინა დაგეთვალიერებინა –
ვერა: გვეჩვენებინა ყველაფერი, რაც გვაქვს – (....)
ვერა: გაჩვენებდით, რა არის ბედნიერება –
მიხალი: სიყვარული –
ვერა: ოჯახური ჰარმონია –
მიხალი: აზრიანი ცხოვრება –
ვერა: ხომ იცი, რომ შენთვის კარგი გვინდა – (...)
მიხალი: ხომ არ შეიძლება, ასე უმადურად მოგვექცე!
ვერა: იმის სანაცვლოდ, რასაც შენთვის ვაკეთებთ, ამას 

ნამდვილად არ ვიმსახურებთ!
მიხალი: როგორ ფიქრობ, მთელი ნაშუადღევისთვის 

ამზადებდა ვერა „გრუმბლზს”?
ვერა: როგორ ფიქრობ, ვისთვის იყიდა მიხალმა ვისკი?
მიხალი: როგორ ფიქრობ, ვისთვის მინდოდა მომესმე-

ნინებინა ის ფირფიტები, ვისთვის გადავყარე მაგაში ვალუტა 
და ვისთვის ვათრიე ამ სიშორიდან?

ვერა: რო გორ ფიქ რობ, ვის თვის გა მო ვეწყე და და ვი ხა ტე, 
ვის თვის გა ვი კე თე ვარ ცხნი ლო ბა და ვის თვის და ვის ხი სუ ნა მო?

მი ხა ლი: რო გორ გგო ნი ა, სა ერ თოდ რა ტომ მო ვაწყ ეთ ბი ნა, 
ვის თვის ვა კე თებთ ამ ყვე ლა ფერს? ჩვენ თვის? (...)

ვე რა: (ა ღელ ვე ბუ ლი) ბედ რჟიხ! ასე რო გორ დაგ ვტო ვებ? 
ამას რო გორ გვი ზამ! ასე ვერ დაგ ვტო ვებ, კი დევ იმ დე ნი რამ 
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გვაქვს შენ თვის სათ ქმე ლი! აქ უშე ნოდ რა უნ და ვა კე თოთ? 
ეს რო გორ არ გეს მის? დარ ჩი! გეხ ვე წე ბი, დარ ჩი ჩვენთან!“ 
(ჰაველი, 2011:145-147).

კო მუ ნი კა ცია დარ ღვე უ ლი ა, მას პინ ძლე ბის ფრა ზე ბი ხე-
ლოვ ნუ რი ა, სტუმ რად მო სუ ლი ბედ რჟი ხი კი მხო ლოდ მოკ ლე 
პა სუ ხე ბით იფარ გლე ბა და ეს კი დევ უფ რო ამ წვა ვებს აბ სურ დუ-
ლო ბის გან ცდას. 

პიესა „ვერნისაჟი“ 2017 წელს დადგა ილიაუნის თეატრმა 
სათაურით „იდეალური ოჯახი“. დისიდენტური ცხოვრების 
ამსახველი სხვა ორი პიესა 2014 წელს გამოსცა გამომცემლობა 
„მწიგნობარმა“ სხვა პიესებთან ერთად. ამ გამოცემაში შევიდა 
ჰაველის შემდეგი პიესები: „აუდიენცია“, „პროტესტი“, „ცთუნება“, 
„ლარგო დესოლატო“ და ჰაველის ბოლო პიესა - „წასვლა“ 
(ჰაველი, 2014). 

2019 წელს გა მო ი ცა ვაც ლავ ჰა ვე ლის კი დევ ერ თი წიგ-
ნის ქარ თუ ლი თარ გმა ნი. ეს არის „დაუსწრებელი დაკითხვა“ 
(ჰა ვე ლი, 2019), რო მე ლიც ჰა ვე ლის ვრცელ ინ ტერ ვი უს წარ მო-
ად გენს და მო ი ცავს მის შე ხე დუ ლე ბას სხვა დას ხვა სა კითხ ზე. 
„დაუსწრებელ დაკითხვაში“ ვაც ლავ ჰა ვე ლი აცოცხ ლებს მთელ 
ეპო ქას, ჩე ხოს ლო ვა კი ის სა ზო გა დო ებ რივ, კულ ტუ რულ და პო-
ლი ტი კურ ცხოვ რე ბას მე-20 სა უ კუ ნის 50-ი ა ნი წლე ბი დან 80-ი ა-
ნე ბის შუა წლე ბამ დე. შემ დგომ ში პრე ზი დენ ტი, იმ დროს ჯერ 
კი დევ დი სი დენ ტი, მოგ ვითხ რობს თა ვის ცხოვ რე ბა ზე, მე გობ-
რებ ზე, ოჯახ ზე, ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლებსაც შეხ ვედ რია და რომ-
ლებ თან ერ თა დაც უმუ შა ვი ა. სა უბ რობს თა ნა მედ რო ვე კულ ტუ-
რა ზე, თე ატ რსა და სა ზო გა დო ე ბის გარ დაქ მნის გზე ბის მი სე ულ 
ხედ ვა ზე, ჩე ხე თის უახ ლე სი ის ტო რი ის მოვ ლე ნებ ზე. 

წიგ ნის შექ მნის ის ტო რია კი ამ გვა რი ა: 1985 წე ლის შე მოდ-
გო მა ზე ემიგ რა ცი ა ში მყოფ მა ჩეხ მა ჟურ ნა ლის ტმა, კარლ ჰვიჟ-
დი ა ლამ, ვაც ლავ ჰა ვე ლი და ი თან ხმა ინ ტერ ვი უ ზე, რო მელ საც 
თავ და პირ ვე ლად მი მო წე რის ფორ მა ჰქონ და: ჰა ველ მა ჟურ-
ნა ლის ტის გან შე კითხ ვე ბი მი ი ღო, რომ ლებ საც წე რი ლო ბით 
უპა სუ ხა, თუმ ცა, რად გან ასე საქ მე ნე ლა მი დი ო და, გა დაწყ და, 
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ჰა ველს მაგ ნი ტო ფო ნის ფირ ზე ჩა ე წე რა თა ვი სი პა სუ ხე ბი. ასე 
შე იქ მნა თოთხ მეტ სა ა თი ა ნი ჩა ნა წე რი მაგ ნე ტო ფო ნის ფირ ზე, 
რო მელ საც შემ დგომ კი დევ და ე მა ტა შე კითხ ვე ბი. ასე და ი ბა და 
წიგ ნი „დაუსწრებელი დაკითხვა“.

რო გორც ავ ტო რი, ვაც ლავ ჰა ვე ლი უაღ რე სად ნა ყო ფი ე რი 
იყო და არა ერთ ჟან რში მუ შა ობ და. ჰა ვე ლის ჟან რებს სა გან გე-
ბო გა მოკ ვლე ვა მი ეძღ ვნა, რო მელ შიც ავ ტორ მა ცხრა ჟან რი გა-
მო ყო, ესე ნი ა: ლი ტე რა ტუ რულ -კრი ტი კუ ლი ესე ე ბი, ვი ზუ ა ლუ რი 
პო ე ზი ა, პი ე სე ბი, ესე ე ბი, წე რი ლე ბი, ერ თობ ლი ვი ავ ტო ბი ოგ რა-
ფი უ ლი ესე, პო ლი ტი კუ რი გა მოს ვლე ბი და სხვ. (Danaher, 2013:31-
39). სა გუ ლის ხმო ა, რომ „დაუსწრებელი დაკითხვა“ გან საზღ ვრუ-
ლი ა, რო გორც ერ თობ ლი ვი ავ ტო ბი ოგ რა ფი უ ლი ესე. ჩვენ მი ერ 
ჩე ხუ რი დან ნა თარ გმნი ჰა ვე ლის ტექ სტე ბი სამ ჟანრს მო ი ცავს: 
ესე ებს, პი ე სებს და ერ თობ ლივ ავ ტო ბი ოგ რა ფი ულ ესეს. 

რო გორც ვთქვით, აბ სურ დის ჟან რის პი ე სებ ში ენა ჰა ვე-
ლის თვის ძა ლა უფ ლე ბის, და მო ნე ბის, დე ჰუ მა ნი ზა ცი ის ინ-
სტრუ მენ ტი ა. მი სი პი ე სე ბი შე სა ნიშ ნა ვად აჩ ვე ნებს იმას, თუ 
რო გორ აღ წევს იდე ო ლო გი უ რი ენა ტო ტა ლი ტა რიზ მის პი რო-
ბებ ში ცხოვ რე ბის ყვე ლა სფე რო ში და სა ზო გა დო ე ბას აქ ცევს 
მდუ მა რე მა სად, რო მელ საც არ ძა ლუძს სა კუ თა რი პრობ ლე-
მე ბის გან ხილ ვა. პი ე სებ ში ხში რად არის რეპ ლი კე ბი, რომ ლე-
ბიც უაღ რე სად ხე ლოვ ნუ რი ენი თაა და წე რი ლი და თარ გმნი-
სას ერ თგვარ უხურ ხუ ლო ბას ქმნის, რაც შე ე ხე ბა ესე ებს და 
„დაუსწრებელ დაკითხვას“, აქ სირ თუ ლეს უჩ ვე უ ლოდ გრძე ლი 
წი ნა და დე ბე ბი წარ მო ად გენს, რომ ლე ბიც არ ცთუ იშ ვი ა თად 
გვხვდე ბა ტექ სტში. ამას კი ჰა ვე ლი თვი თონ ხსნის, ცი ხი დან 
გა მოგ ზავ ნი ლი წე რი ლე ბის შე სა ხებ იგი წერს: „მალე მივ ხვდი, 
რომ გა სა გე ბად და წე რი ლი წე რი ლი არ გა ვი დო და, შან სი მხო-
ლოდ რაც შე იძ ლე ბა რთუ ლად და ჩახ ლარ თუ ლად და წე რილ 
წე რილს ჰქონ და. დროს თან ერ თად ამან გან მი ვი თა რა ქვეც-
ნო ბი ე რი ჩვე ვა, აქე და ნაა ის უსას რუ ლოდ გრძე ლი ქვეწყ ო ბი-
ლი წი ნა და დე ბე ბი, ამი ტო მაა იქ ის რთუ ლი ფორ მუ ლი რებები“ 
(ჰაველი, 2017:85).
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დას კვნის სა ხით უნ და ით ქვას, რომ ვაც ლავ ჰა ვე ლის, მე-
20 სა უ კუ ნის ერ თ-ერ თი გა მორ ჩე უ ლი მო აზ როვ ნის, ტექ სტე ბის 
თარ გმა ნი, იქ ნე ბა ეს სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კუ რი ხა სი ა თის 
ეს სე ე ბი თუ დრა მა ტურ გი ა, გარ კვე უ ლი სუ ლი ე რი ღი რე ბუ ლე ბე-
ბი სა და გა მოც დი ლე ბის გა და ცე მას ემ სა ხუ რე ბა.
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The Georgian translations of five poems by Rusudan Chanturishvili of 
the Russian-speaking Armenian poet, Nina Gabrielian was published in the 
2011 collection of translated poems Unquenchable Colors. The poems were 
taken from the collected works, Pomegranate Seeds published in 1992.

From the poems presented in the collection, we took The Carousel for 
consideration, which is a text loaded with content and poetic means of ex-
pression.

N. Gabrielian’s title The Carousel is a major marker of the poetics of 
the verse and, on the one hand, presents the model of the world and, on 
the other, the poet’s views on the world. N. Gabrielian’s Carousel is a text 
containing a musical component, as evidenced by the musical term Toca
ta enclosed in parentheses after the title. The title’s relation to the music 
is compositionally completed and manifested in the dedication / epigraph 
– “to K. S. Khachaturian”. As a matter of fact, the poem was written in the 
1980s under the impression of Karen Khachaturian’s sonata, which is why 
the author tries to repeat the rhythm of its second part - Tokata - performed 
at a fast pace. In her translation, Rusudan Chanturishvili strictly follows the 
original’s title, remark and dedication / epigraph.

Nina Gabrieliani’s Carousel, according to the author, is a conventional 
astrophic poem consisting of 21 lines irregular in syllabic arrangement; Ru-
sudan Chanturishvili’s translation is also an astrophic rhythmic verse with-
out fixed number of syllables per line. 

One of the most pronounced organizing means of the structure of Nina 
Gabrieliani’s poem is repetition, which the poet uses to enhance the artistic 
effect and repeats the same word, phrase, line throughout the poem. The 
alliteration and assonance coefficient is also high, which, in addition to the 
phonetic sound, also regulates its rhythmic structure.

The anaphora represented by the verbs in the present tense serves the 
cause of organizing the poem’s rhythm. The poet also uses the refrain.

The translation is to a certain extent accurate in repeating individual 
words, phrases and lines. Alliteration, groups of sounds, tautograms, and as-
sonances are translated “conditionally according to the specific capabilities 
of the language.” However, where it is impossible to replicate the original 
elements, R. Chanturishvili uses the right strategy and replaces them with 
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words of effective, expressive power in translation. The same is true about 
the anaphora and refrain.

R. Chanturishvili’s translation preserves the original accelerated 
rhythm, intonation and mood of the lyrical hero, “although sometimes ad-
herence to them leads to sacrificing the intellectual accuracy of the original.” 
Modified or new lexical items, lines appear (or are omitted) in the transla-
tion, “which plays a certain role in the poem’s rhythm-intonational organi-
zation and the sound.”

The paper discusses examples of synonymous expansion, decrease, 
increase, replacement in translation and draws relevant conclusions.

2011 წელს გამოცემულ თარგმანთა კრებულში „გაუხუნარი 
ფერები“1 ცნო ბილ თუ ნაკ ლე ბად ცნო ბილ უცხ ო ელ პო ეტ თა 
ლექ სე ბის თარ გმა ნებს შო რის რუ სუ ლე ნო ვა ნი სო მე ხი პო ე ტის, 
ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის,2 ლექ სე ბის რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი სე-

1 წიგნის რედაქტორია მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული 
ურთიერთობების ყოფილი კოლეგიის წევრი, გერმანისტი – 
მარიამ ქსოვრელი-ხართიშვილი. კრებულში დაბეჭდილია წმ. 
რო მანოზ მედოლოსის, ეზრა პაუნდის, ანდრეი ბელის, სოფი 
მეროს, ფრიდრიჰ პალმის, არტურ რემბოს, ადამ მიცკევიჩისა და 
სხვა მწერლების პოეტური თუ პროზაული ნიმუშები. კრებულს 
ახლავს წინათქმა, ასევე ავტორებისა და მთარგმნელთა ჯგუფის 
წევ რების (ნინო ბარამიძე, მარიამ ქსოვრელი-ხართიშვილი, 
როენა-ანა ყენია, გიორგი წიბახაშვილი, თეიმურაზ და რუსუდან 
ჭანტურიშვილები) მოკლე ბიოგრაფიები. 

2 ნინა გაბრიელიანი რამდენიმე პროფესიას ფლობს. იგი გახ-
ლავთ მწერალი, მთარგმნელი, მკვლევარი და მხატვარი. მისი 
პოეტური და პროზაული ნაწარმოებები წლების განმავლობაში 
გამოიცემა და იბეჭდება ჟურნალებში: „ახალი სამყარო“ „ხალხთა 
მეგობრობა“, „არიონი“, „მშვილდოსანი“. ალმანახ „პოეზიაში“ 
და ა. შ. ნ. გაბრიელიანი არის სამი პოეტური («Тростниковая дуд-
ка», ერევანი, 1987, «Зерно граната», მოსკოვი, 1992, «Поющее де-
ре во», მოსკოვი, 2010) და ერთი პროზაული («Хозяин травы», მოს-
კოვი, 2001) კრებულის ავტორი. თარგმნის კლასიკურ და თა-
ნამედროვე პოეზიას და განსაკუთრებით – სომხურ პოეზიას. 
ასე ვე ეწევა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. აქვეყნებს ნაშ-
რო მებს ლიტერატურათმცოდნეობის, კულტუროლოგიისა და ხე-



ეკატერინე ნავროზაშვილი, ნანა გონჯილაშვილი

136

უ ლი ქარ თუ ლი თარ გმა ნე ბიც და ი ბეჭ და1. რო გორც მთარ გმნე-
ლი აღ ნიშ ნავს, მას ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სე ბი წიგ ნი დან 
– „ბროწეულის მარცვალი“ (1992) – უთარგმნია (გაუხუნარი..., 
2011:358). კრებული ოთხი კარედისგან შედგება და „მოძრავი 
კარის“ პრინ ცი პით მკითხ ველს სხვა დას ხვა დრო სივ რცულ 
გან ზო მი ლე ბა ში ამოგ ზა უ რებს. ასე მა გა ლი თად.: პირ ვე ლი კა-
რე დი „ქალაქის სიზმრები“ ბავ შვო ბა ში, სა კუ თარ წარ სულ ში 
აბ რუ ნებს პო ეტს, მომ დევ ნო ორ კა რედ ში ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნი 
– „ტკბილი ტვირთი“ და „ძველი ლექსები“ – სამ შობ ლო სა და 
იდენ ტო ბის თე მებს ეხე ბა. თუმ ცა აქ ვე მხატ ვრო ბი სა და ფოლ-
კლო რის მი მართ სა კუ თარ ინ ტე რეს საც წარ მო ა ჩენს. ბო ლო კა-
რე დი კი – „თიანეთის გზაზე“, თა ვი დან ბო ლომ დე ასო ცი ა ცი ურ 
ხილ ვებ ზე აგე ბუ ლი ტექ სტე ბია და მკითხ ველს სა ქარ თვე ლოს 
მხა რე ში ამოგ ზა უ რებს.

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის პო ე ზი ის გან ხილ ვი სას მკვლევ რე ბი 
ხში რად მი უ თი თე ბენ მი სი პო ე ზი ის პო ლი თე მა ტუ რო ბა ზე, მე-
ტო ნი მურ და მე ტა ფო რულ პლას ტებ ზე, მრა ვალ გვარ ეპი თეტ-
ზე, სხვა დას ხვა სა ლექ სო ფორ მა ზე, რომ ლე ბიც, სა ერ თო ჯამ ში, 
ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ექ სპრე სი ულ პო ე ტურ ენა სა და ილუ ზი ურ 
სამ ყა როს ქმნი ან.

თუმ ცა, ჩვენ სა გან გე ბოდ გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ რუ სუ-
დან ჭან ტუ რიშ ვი ლის მი ერ თარ გმნი ლი ლექ სე ბი2 – ***(ყელ ში 

ლოვნებათმცოდნეობის მიმართულებით. როგორც ზემოთ აღ-
ვნიშნეთ, ნინა გაბრიელიანი მხატვარია. იგი არის არაერთი 
პერსონალური თუ ერთობლივი გამოფენის მონაწილე. მისი 
ნახატები ინახება სომხეთის, რუსეთის, ინგლისის, კანადის, იტა-
ლიისა და აშშ-ის კერძო კოლექციებში (ინტერნეტწყარო 1).

1 კრებულში, ნინა გაბრიელიანის ლექსების ქართული თარგმანების 
გარდა, შესულია რუსუდან ჭანტურიშვილის მიერ შესრულებული 
სხვა თარგმანებიც.

2 რუსუდან ჭანტურიშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის ეროვნულ ლიტერატურათა, ლიტერატურულ ურთი-
ერთობათა და თარგმანის კათედრაზე. სტუდენტებს უკითხავდა 
თარგმანის თეორიისა და პოეტური თარგმანის კურსებს. იყო 
თარგმანის სპეციალობის სტუდენტთა სამეცნიერო-შემოქ მე-
დე ბითი წრის ხელმძღვანელი. მას თარგმნილი აქვს როგორც 
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მწვდე ბი ან ხე ლე ბი უცხ ო), კა რუ სე ლი, ***(ნაც რის ფერ ოთახ ში 
– პა ტა რა ფან ჯრი დან), ***(ნ. სმო ლი ა კოვს), ***(შუბ ლზე მო მა-
დებს დაღ ლი ლო ბა გა თო შილ ხე ლებს) – მოკ ლე ბუ ლია ყო ველ-
გვარ „ფერადოვნებას“. მათ ში, ძი რი თა დად, დო მი ნი რებს ორი 
ფე რი – შა ვი და თეთ რი. სწო რედ ამ ორი კონ ტრას ტუ ლი ფე რის 
ფონ ზე პო ე ტი გვი ხა ტავს ქა ო სუ რი, და ნა წევ რე ბუ ლი სამ ყა როს 
მკვიდ რთა ყო ფას.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ლექ სე ბი დან გან სა ხილ ვე ლად ავი ღეთ 
კა რუ სე ლი და შე ვე ცა დეთ, გაგ ვე ა ნა ლი ზე ბი ნა ორი გი ნა ლი სა 
და თარ გმა ნის სტრუქ ტუ რულ -მო ცუ ლო ბი თი და ში ნა არ სობ-
რივ -აზ რობ რი ვი პლას ტე ბი; გვეჩ ვე ნე ბი ნა, თუ რო გორ შეძ ლო 
რ. ჭან ტუ რიშ ვილ მა თარ გმან ში დედ ნი სე უ ლი ფორ მი სა და ში-
ნა არ სის გად მო ტა ნა და დაც ვა.

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის კა რუ სე ლი ში ნა არ სობ რი ვად და ემო-
ცი უ რი თვალ საზ რი სით მძი მე ტექ სტი ა, მხატ ვრულ გან სა ხოვ-
ნე ბა თა კვა ლო ბა ზე – ძა ლი ან დატ ვირ თუ ლი. მკაც რი და მი უ-
ღე ბე ლი სი ნამ დვი ლე ლი რი კულ გმირს მო მავ ლის იმედს უხ-
შობს. რე ა ლუ რი ყო ფის, ცხოვ რე ბის ორომ ტრი ა ლის სიმ ბო ლო 
კი წრე ზე მბრუ ნა ვი კა რუ სე ლი და მი სი დათ რგუნ ვი ლი თა ნამ-
გზა რე ბი ა. ლექ სში ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბა სა სო წარ კვე თილ 
ადა მი ან თა „ხმები“. მიზნის მისაღწევად „დაშვებული“ თავ-
გან წი რუ ლი სრბო ლა ყო ველ გვა რი სა შუ ა ლე ბი სა და მე თო დის 
გა მო ყე ნე ბით აერ თი ა ნებს ყვე ლა სა და ყვე ლა ფერს – დიდ სა 
და პა ტა რას, სუ ლი ერ სა და უსუ ლოს. მწა რე რე ა ლო ბის წი ნა შე 
დარ ჩე ნი ლი პო ე ტის თვის ერ თა დერ თი ხსნა კა რუ სე ლის გა ჩე-
რე ბა, „განუსჯელი“ სრბოლისგან თავდაღწევა და გამიჯვნაა.

ლექ სი სა და თარ გმა ნის გან ხილ ვას სა თა უ რით და ვიწყ ებთ. 
სა თა უ რი ერ თ-ერ თი არ სე ბი თი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ზი-
ცი უ რი ელე მენ ტი ა. იგი თა ვი სე ბურ გა სა ღე ბა დაც გვევ ლი ნე ბა 
ტექ ტის ლა ბი რინ თე ბის გარ კვე ვა- გა აზ რე ბა ში (ინ ტერ ნეტ წყა-

პოეტური – ა. პუშკინის, მ. ლერმონტოვის, ა. ბლოკის, მ. ცვეტაევას, 
კ. ბალმონტის, ა. მიცკევიჩის, ი. სლოვაცკის, ტ. შევჩენკოს, ლესია 
უკრაინკას, ლ. არონზონის – ისე პროზაული, სამეცნიერო და 
სამეცნიერო-პოპულარული ტექსტები. 
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რო 2). ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის სა თა უ რი კა რუ სე ლი ლექ სის პო ე ტი კის 
ძი რი თა დი მარ კე რი ა. ეს სიტყ ვა სამ ჯერ მე ორ დე ბა ტექ სტში და 
პო ე ტის წარ მო სახ ვა ში მიკ რო (რე ა ლუ რი ყო ფის) და მაკ რო (ზო-
გა დად, ქვეყ ნი ე რე ბის) სამ ყა რო თა მო დელს გა ნა სა ხოვ ნებს1. 
ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის კა რუ სე ლი რომ მუ სი კა ლუ რი კომ პო ნენ ტის 
შემ ცვე ლი ა, ამას სა თა უ რის შემ დეგ ფრჩხი ლებ ში ჩას მუ ლი მუ-
სი კა ლუ რი ტერ მი ნი ტო კა ტაც მოწ მობს. ტო კა ტა, სა ლექ სი კო ნო 
და ენ ციკ ლო პე დი უ რი გან მარ ტე ბე ბის მი ხედ ვით, იტა ლი უ რი 
სიტყ ვაა და აღ ნიშ ნავს ჩქა რი რიტ მუ ლი ტემ პის ვირ ტუ ო ზულ 
პი ე სას ფორ ტე პი ა ნოს ან ორ გა ნი სათ ვის (ინ ტერ ნეტ წყა რო 3). 
„მას ახა სი ა თებს ძა ლი ან სწრა ფი, მო ტო რუ ლი ტემ პი, მკვეთ რი, 
უც ვლე ლი რიტ მუ ლი ფი გუ რე ბით მოძრაობა“ (ინ ტერ ნეტ რე სურ-
სი 4). სა თა უ რის მუ სი კას თან მი მარ თე ბას კი კომ პო ზი ცი უ რად 
კრავს და ას რუ ლებს მიძღ ვნა /ე პიგ რა ფი – კ.ს ხა ჩა ტუ რი ანს. 
კა რენ ხა ჩა ტუ რი ა ნი (1920-2011), თა ვად კომ პო ზი ტო რი და პე და-
გო გი, ცნო ბი ლი საბ ჭო თა კომ პო ზი ტო რის, არამ ხა ჩა ტუ რი ა ნის, 
ძმა იყო. ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნი პი რად მი მო წე რა ში იგო ნებს, რომ 
ლექ სი 80-ი ან წლებ ში სწო რედ კა რენ ხა ჩა ტუ რი ა ნის სო ნა ტის, 
ვი ო ლონ ჩე ლო სა და ფორ ტე პი ა ნო სათ ვის, შთა ბეჭ დი ლე ბით 
და წე რა და სწრა ფი ტემ პით შეს რუ ლე ბუ ლი სო ნა ტის მე ო რე ნა-
წი ლის – ტო კა ტის – რიტ მი კის გა მე ო რე ბა სცა და კი დეც ლექ-
სში. რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი თა ვის თარ გმან ში ზუს ტად იცავს 
ავ ტო რი სე ულ სა თა ურს, რე მარ კა სა და მიძღ ვნა /ე პიგ რაფს.

Карусель კარუსელი

(Токката)
К.С. Хачатуряну

(ტოკატა)
კ.ს ხაჩატურიანს

1 „კარუსელის“ სათაურით მსოფლიო ლიტერატურა იცნობს არა-
ერთ მცირე თუ დიდი ზომის პოეტურსა თუ პროზაულ ტექსტს. 
მაგალითისთვის დავასახელებთ: სამუელ მარშაკის საბავშვო 
ლექსს „კარუსელს“, ამავე სახელწოდების შემცველ არტურ შნი-
ცლერის პიესას, იუზა ალეშკოვსკის რომანს, მიხაილ ზოშჩენკოს 
მოთხრობას, რაინერ მარია რილკესა და, მათ შორის, ქართველი 
პოეტის, ვახტანგ ჯავახაძის ლექსს. მხატვრულ ტექტებში კარუ-
სელს სხვადასხვა სიმბოლურ-ალეგორიული დატვირთა აქვს. 
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ლექ სის ფორ მა და ში ნა არ სობ რივ -აზ რობ რი ვი პლას ტე ბი 
ორი გი ნალ სა და თარ გმან ში: სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში მი-
თი თე ბუ ლი ა, რომ პო ე ტუ რი თარ გმა ნის უმ თავ რე სი და ძი რი-
თა დი თა ვი სე ბუ რე ბა... მი სი პი რო ბი თი თა ვი სუ ფა ლი ხა სი ა თი ა: 
ლექ სის მკაც რი კომ პო ზი ცია და პი რო ბი თი ხა სი ა თი პირ და პი-
რი შე სატყ ვი სე ბის პოვ ნის სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე ვა... სხვა ო ბას 
ქმნის არა მარ ტო ლექ სთწყო ბის ენობ რი ვი სა ფუძ ვე ლი, არა მედ 
ლექ სთწყო ბის სის ტე მაც. ამ დე ნად, პო ე ტურ თარ გმან ში დედ-
ნის სა ზო მის გა მე ო რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის, არა მედ სა-
კუ თარ ლექ სწყო ბა ში სა ჭი როა ისე თი სა ზო მის გა მო ძებ ნა, რო-
მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა დედ ნის აზ რის გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბებს 
(გა ჩე ჩი ლა ძე, 2014:348). სხვა მო საზ რე ბის მი ხედ ვით, „პოეტურ 
თარ გმან ში ფუნ ქცი ურ კომ პენ სა ცი ას ემორ ჩი ლე ბა სტი ლის აბ-
სტრა ჰი რე ბუ ლი ნიშ ნე ბი: სი სა და ვე თუ მა ღალ ფარ დო ვა ნე ბა, 
ენობ რი ვი სიმ შრა ლე თუ სი უხ ვე, მწიგ ნობ რუ ლი თუ სა სა უბ რო 
მეტყ ვე ლე ბა, გან წყო ბი ლე ბა, რიტ მი და ინ ტო ნა ცი ა. ემო ცია თუ 
გან სჯა, და მო კი დე ბუ ლე ბა ენის ცალ კე ულ შრე ებ თან, ამა თუ იმ 
ავ ტო რის პო ე ტი კა ში მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თი ლი ხერ ხე ბი, ცალ კე-
უ ლი პო ე ტუ რი სა ხე ე ბი და სხვა“ (ფანჯიკიძე,1988:31). 

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის კა რუ სე ლი, ავ ტო რი სა ვე გან მარ ტე-
ბით, კონ ვენ სი უ რი, ას ტრო ფუ ლი, შე რე ულ რით მი ა ნი ლექ სია და 
არა თა ნა ბარ მარ ცვლი ა ნი 21 სტრი ქო ნის გან შედ გე ბა; რუ სუ დან 
ჭან ტუ რიშ ვილ მა ასე ვე 21-ა რა თა ნა ბარ მარ ცვლი ა ნი (ძი რი თა-
დად დო მი ნი რებს 12-მარ ცვლი ა ნი ან - 5-5 და 6- 6-მარ ცვლი ა ნი 
ტა ე პე ბი) ას ტრო ფუ ლი, შე რე ულ რით მი ა ნი ლექ სით თარ გმნა.

თვალ სა ჩი ნო ე ბის თვის წარ მო ვად გენთ ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის 
ლექ სის ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა ნის ტექ სტობ რი ვი შე ჯე რე-
ბის სუ რათს:

ორიგინალი რ. ჭანტურიშვილის თარგმანი

Мчимся по кругу, по кругу, по 
кругу,

по кругу, по кругу,

მივქრით და ვტრიალებთ, 
ვტრიალებთ, ვტრიალებთ
ვბრუნავთ და ვბრუნავთ.
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Кто нас связал круговой 
роковою порукой?

ვინ გადაგვაჯაჭვა და ვინ 
მოგვისაჯა 

ერთ წრეზე ბრუნვა?

Судьбы людские в затылок друг 
другу хрипят.

გვესმის ერთმანეთის 
დაღლილი ქოშინი,
წყევლა და კრულვა.

Не оглянуться, не оглянуться, 
не оглянуться назад!

მოდიან, იარე, ნუღარ 
იხედები

ვინ მოდის უკან!

В круговороте едином несутся 
и люди и кони,

ერთ ჩარხში ვტრიალებთ, 
დოღში ვართ ჩაბმული

კაცი თუ ცხენი,

Реки и звёзды, радость и горе,
Суша и море,

მდინარე ვარსკვლავი, ბედი, 
უბედობა...

და რბიან დღენი.

Мчимся по кругу, по кругу, 
в одной сумасшедшей погоне,

რა ზედახორაა, როგორი 
სრბოლაა,

როგორი სრბოლაა...
Давим друг друга, давим друг 

друга,
Давим друг друга – по кругу, по 

кругу...
Все оправдает, все оправдает, 

все оправдает цель!
ყველაფერს ამართლებს, 
ამართლებს მიზანი, თუკი 

გაუძელი.

Мчится на месте безумная 
карусель.

ისევ მოგვაქროლებს ეს 
გადარეული,

გიჟი კარუსელი.

Мчимся по кругу, по кругу, по 
кругу,

по кругу, по кругу, 

მივქრით და ვტრიალებთ, 
ვტრიალებთ, ვტრიალებთ,
ვბრუნავთ და ვბრუნავთ.

Кто нас обрек на восторг этой 
скачки,

на эту животную муку?

ეს ვინ მოგვისაჯა, გიჟური 
დოღისთვის

ასე რომ ვზრუნავთ? 

Мчатся Злодейство и Гений, 
любовь и разлука,

მიქრის ბოროტება, მიქრის 
სიყვარული,

მიქრის განშორება.
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Мчатся по кругу, по кругу, по 
кругу.

თავს რეტი დამესხა, 
ტრიალებს, ტრიალებს

სამყარო მთელი.

Я не могу, я вот-вот упаду,
дайте хоть кто-нибудь руку!

აღარ შემიძლია, მიშველეთ, 
ვვარდები,

არ მინდა ტრიალი.
ვინ ხართ ღვთისნიერი, იქნებ 

შემაშველოთ
როგორმე ხელი!

Горло, забитое хрипом, ладони 
– в крови.

ყელი ჩამეხლიჩა, დამისკდა 
ხელები,

სისხლად დავიცალე.
Останови карусель, 

карусельщик, останови!
ვინცა ხარ უფროსი, ჩქარა 
გააჩერე შენი კარუსელი!

Друг за другом гонятся лица. მიქრიან, მიქრიან, 
ერთმანეთს მისდევენ,

Нельзя повернуть вспять. ვერც კი მობრუნდები.

Останови, не хочу на твоей 
карусели крутиться,

არ მინდა დოღი და ვიღაცის 
დაწევა,

სრბოლა განუსჯელი.

Не хочу никого догонять!
ჩქარა გააჩერე, გესმის, აღარ 

მინდა
შენი კარუსელი!

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის სტრუქ ტუ რის ერ თ-ერ თი ყვე-
ლა ზე უფ რო მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი მა ორ გა ნი ზე ბე ლი სა შუ ა-
ლე ბა გა მე ო რე ბა ა, რო მელ საც პო ე ტი მხატ ვრუ ლი ეფექ ტის გა-
საძ ლი ე რებ ლად იყე ნებს. ამ დე ნად, გა მე ო რე ბას ლექ სში სტი-
ლის ტი კუ რი ფუნ ქცია აქვს. ლექ სში მე ორ დე ბა ერ თი და იგი ვე 
სიტყ ვა, ფრა ზა, სტრი ქო ნი: „Мчимся по кругу, по кругу, по кругу,/
по кругу, по кругу“, „Не оглянуться, не оглянуться, не оглянуться 
назад!“, „Давим друг друга, давим друг друга,/Давим друг друга – 
по кругу, по кругу“ (Габриэлян, 1992:11)1. 

1 ნინა გაბრიელიანის ლექსის დამოწმებისას ვიყენებთ წიგნის 
ზემოაღნიშნულ გამოცემას.
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ლექ სში ასე ვე მა ღა ლია ალი ტე რა ცი ი სა და ასო ნან სის კო-
ე ფი ცი ენ ტიც: გვხვდე ბა ცალ კე უ ლი თან ხმო ვა ნი ბგე რე ბის – К 
(Кто нас обрек на восторг этой скачки,/ на эту животную муку), 
Д (Судьбы людские в затылок друг другу хрипят), С (Останови 
карусель, карусельщик, останови!), М (Мчится на месте безумная 
карусель), Р (Кто нас связал круговой роковою порукой), Т (Кто 
нас обрек на восторг этой скачки, /на эту животную муку?), ერთ 
სტრიქონში ბგერათა ჯგუფების („Судьбы людские в затылок друг 
другу хрипят“–[ с,с, д, д. к,к, т,т, р,р], „Останови, не хочу на твоей 
карусели крутиться“ [с,с, т,т, к,к, р,р], ტავტოგრამისა (Давим друг 
друга, давим друг друга) და ხმოვნების („Кто нас связал круговой 
роковою порукой?“; „Реки и звёзды, радость и горе,/Суша и море“, 
„Я не могу, я вот-вот упаду,/ дайте хоть кто-нибудь руку!“...) – ორ-
გა ნი ზე ბუ ლი და თან მიმ დევ რუ ლი გა მე ო რე ბა, რაც ფო ნე ტი კურ 
ხმო ვა ნე ბას თან ერ თად ლექ სის რიტ მულ სტრუქ ტუ რა საც აწეს-
რი გებს.

ლექ სში რიტ მი კის ორ გა ნი ზე ბას ემ სა ხუ რე ბა ანა ფო რაც. 
იგი აწ მყო დრო ის ზმნე ბი თაა წარ მოდ გე ნი ლი, უსუ ლო და სუ-
ლი ერ პი რებ სა და სხვა დას ხვა რიცხ ვის ფორ მას მი ე მარ თე-
ბა – „Мчится на месте безумная карусель./Мчимся по кругу, по 
кругу, по кругу,/по кругу, по кругу...“ „Мчатся Злодейство и Гений, 
любов и разлука,/ Мчатся по кругу, кругу, по кругу...“. ნ. გაბ რი ე-
ლი ა ნის ემო ცი უ რად დატ ვირ თუ ლი ანა ფო რა ლექ სის სტრი ქო-
ნებს შთამ ბეჭ დავ სა და და სა მახ სოვ რე ბელს ხდის, ექ სპრე სი-
უ ლო ბას, დი ნა მი კუ რო ბას ანი ჭებს სათ ქმელს და, ამას თა ნა ვე, 
ეს თე ტი კურ ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს მკითხ ველ ზე. 

ნ. გაბ რი ე ლი ა ნი იყე ნებს რეფ რენს, რო მე ლიც ლექ სში ძი-
რი თა დი ფრა ზე ბი თაა მო ცე მუ ლი: 1. „Мчимся по кругу, по кру-
гу, по кругу,/по кругу, по кругу...“2. „Давим друг друга, давим друг 
друга,/ Давим друг друга – по кругу, по кругу...“ 

ლექ სის პირ ვე ლი სტრო ფის რეფ რე ნი თუ მი სი მიმ სგავ-
სე ბუ ლი ეკ ვი ვა ლენ ტი მე-7, მე-10, მე-11, მე-13 და მე-14 სტრი ქო-
ნებ ში, ხო ლო მე ო რე მხო ლოდ ერ თხელ და ისიც მე-8 სტროფ ში 
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გვხვდე ბა. პო ე ტი რეფ რე ნის სა შუ ა ლე ბით გა მოკ ვეთს ლექ სის 
ძი რი თად თე მა სა და იდე ას.

ლექსში გვხვდება რიტორიკული შეკითხვები (Кто нас 
связал круговой роковою порукой?; Кто нас обрек на восторг этой 
скачки, на эту животную муку?), პო ე ტურ გა მე ო რე ბებ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი ძა ხი ლი სა და ბრძა ნე ბი თი წი ნა და დე ბე ბით წარ მოდ გე-
ნი ლი სტრი ქო ნე ბი (Не оглянуться, не оглянуться, не оглянуться 
назад! Все оправдает, все оправдает, все оправдает цель! Я не 
могу, я вот-вот упаду, дайте хоть кто-нибудь руку! Не хочу никого 
догонять! Останови карусель, карусельщик, останови!), რომ ლე-
ბიც მკითხ ველს მი ე მარ თე ბა, ამ ძაფ რებს მის ყუ რადღ ე ბა სა და 
თა ნა შე მოქ მე დე ბის კენ წარ მარ თავს.

თარ გმან ში მეტ -ნაკ ლე ბი სი ზუს ტით გად მო დის ცალ კე უ-
ლი სიტყ ვე ბის, ფრა ზე ბი სა და სტრი ქო ნე ბის გა მე ო რე ბა. ალი-
ტე რა ცი ის, ბგე რა თა ჯგუ ფე ბის, ტავ ტოგ რა მი სა და ასო ნან სის 
გად მო ტა ნა თარ გმან ში ხორ ცი ელ დე ბა პი რო ბი თად იმ კონ კრე-
ტუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ხედ ვით, რო მელ თაც ენა იძ ლე-
ვა (გა ჩე ჩი ლა ძე, 2014:392), მაგ,: „Кто нас обрек на восторг этой 
скачки,/ на эту животную муку“ შდრ.: „ვინ გადაგვაჯაჭვა და ვინ 
მოგვისაჯა ერთ წრეზე ბრუნვა?“; „Судьбы людские в затылок 
друг другу хрипят“ შდრ.: „გვესმის ერ თმა ნე თის დაღ ლი ლი ქო-
ში ნი, წყევ ლა და კრულვა“; „Мчится на месте безумная карусель“ 
შდრ.: „ისევ მოგ ვაქ რო ლებს ეს გა და რე უ ლი, გი ჟი კა რუსელი“. 
რო გორც მა გა ლი თე ბი გვიჩ ვე ნებს, თარ გმან ში ალი ტე რა ცია 
К-ს ნაც ვლად ჯ-ზე, Д-ს ნაც ვლად ლ-ზე, М-ს ნაც ვლად რ – ბგე-
რა ზე მო დის. იქ, სა დაც დედ ნი სე უ ლი ალი ტე რა ცი ის პი რო ბი თი 
გა მე ო რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, რ. ჭან ტუ რიშ ვი ლი მი მარ თავს სწორ 
სტრა ტე გი ას და თარ გმან ში შე მო აქვს ეფექ ტუ რი გა მომ სახ ვე-
ლო ბი თი ძა ლის მქო ნე სიტყ ვე ბი. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას ანა-
ფო რი სა და რეფ რე ნის გად მო ტა ნის შემ თხვე ვებ შიც.

თარ გმან მცოდ ნე და ლი ფან ჯი კი ძე პო ე ტურ თარ გმან ზე სა-
უბ რი სას აღ ნიშ ნავს, რომ თარ გმან ში შე საძ ლე ბე ლია შე ნარ-
ჩუნ დეს დედ ნი სე უ ლი რიტ მი და ინ ტო ნა ცი ა, მაგ რამ ამ ამო ცა-
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ნას შე ე წი როს აზ რობ რი ვი სი ზუს ტე, ლექ სში გაჩ ნდეს არარ სე-
ბუ ლი დე ტა ლე ბი, რომ ლებ მაც შე მავ სე ბე ლი რო ლი ითა მა შოს 
თარ გმა ნის რიტ მულ და ინ ტო ნა ცი ურ ხმო ვა ნე ბა ში (ფან ჯი კი ძე, 
1988:33).

რ. ჭან ტუ რიშ ვი ლის თარ გმა ნის გან ხილ ვი სას თვალ ში სა-
ცე მია ეს ტენ დენ ცი ა. მარ თა ლი ა, მის თარ გმან ში და ცუ ლია 
ორი გი ნა ლის აჩ ქა რე ბუ ლი რიტ მი და ინ ტო ნა ცი ა, მაგ რამ მათ 
შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად თარ გმან ში გაჩ ნდა ახა ლი ლექ სი კუ რი ერ-
თე უ ლე ბი, სი ნო ნი მუ რი გავ რცო ბის, ლექ სი კუ რი ერ თე უ ლე ბის 
მა ტე ბი სა და კლე ბის მა გა ლი თე ბი. ნათ ქვა მის სა ი ლუს ტრა ცი-
ოდ გან ვი ხი ლავთ რამ დე ნი მე მა გა ლითს.:

მა ტე ბა. სი ნო ნი მუ რი გავ რცო ბა: ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნი ლექ-
სის პირ ვე ლი ვე სტრი ქონ ში ცდი ლობს, მკითხ ველ ში გა მო იწ ვი-
ოს მძაფ რი ემო ცი ა, გან ცდა. რუსულში „Мчимся по кругу“ მყარი 
შესიტყვებაა, სადაც წრე ჩაკეტილ სიმბოლოს და, შესაბამისად, 
„წრეზე სიარული/სირბილი“ უი მე დო, უაზ რო, უპერ სპექ ტი ვო 
მოქ მე დე ბას აღ ნიშ ნავს. ეს ლექ სი კუ რი ერ თე უ ლი – круг – ტა-
ეპ ში ხუთ ჯერ მე ორ დე ბა, ექოს ეფექტს ქმნის და ორ მა გი დატ-
ვირ თვა აქვს – ლი რი კუ ლი გმი რის გან წყო ბის გამ ძაფ რე ბა და 
მი სი და სივ რცუ ლი გა რე მოს თან ხმი ე რო ბა: „Мчимся по кругу, 
по кругу, по кругу, по кругу, по кругу,/Кто нас связал круговой 
роковою порукой?“, რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი თარ გმან ში ტო-
ვებს „მთავარ ბირთვს“ (ა.პოპოვიჩი), ზმნა- შე მას მენ ლის თავ-
კი დუ რი ან ფორ მას და ზუს ტი ეკ ვი ვა ლენ ტით გად მო აქვს იგი: 
– „Мчимся – მივქრით“, ხოლო არსებით სახელს „круг/წრეს“ (ტა-
ეპ ში ად გი ლის გა რე მო ე ბას) სი ნო ნი მუ რი მნიშ ვნე ლო ბის ზმნე-
ბით ანაც ვლებს: „მივქრით და ვტრი ა ლებთ, ვტრი ა ლებთ, ვტრი-
ა ლებ თ,/ვბრუ ნავთ და ვბრუნავთ“. სი ნო ნი მუ რი ერ თე უ ლო ბის 
მოხ მო ბით მთარ გმნე ლი, თა ვის მხრივ, გა მოკ ვეთს ავ ტო რის 
სათ ქმელს, აზრს უფ რო მკა ფი ო სა და კონ კრე ტულს ხდის. 

გან სხვა ვე ბუ ლი ნი უ ან სი შე მო აქვს რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ-
ვილს ლექ სის მე სა მე ტა ე პის თარ გმან ში: „Судьбы людские в 
затылок друг другу хрипят“ შდრ.: „გვესმის ერთმანეთის დაღ-
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ლილი ქოშინი,/წყევლა და კრულვა“. თარ გმან ში მო ჯა დო ე ბულ 
წრე ში მყოფ ადა მი ან თა უსა სო ყო ფის /მდგო მა რე ო ბის ეფექ ტი 
შექ მნი ლია არა ზუს ტი შე სატყ ვი სე ბით, არა მედ გან სხვა ვე ბუ-
ლი ლექ სი კუ რი ერ თე უ ლე ბის მოხ მო ბით. თარ გმან ში გაჩ ნდა 
დე დან ში არარ სე ბუ ლი პირ ვე ლი პი რის მრავ ლო ბი თი რიცხ ვის 
აღ მნიშ ვნე ლი ზმნა- შე მას მე ნე ლი – „გვესმის“, ეპითეტი „დაღ-
ლილი“, სი ნო ნი მუ რი წყვი ლი – წყევ ლა და კრულ ვა; ხო ლო 
დედ ნი სე უ ლი „хрипят“ – „ხრიალებენ/ხროტინებენ“ (ელ.ლექ-
სიკონი, 6) ტრანსფორმირდა – „ქოშინად“. 

სი ნო ნი მუ რი გავ რცო ბის მა გა ლი თე ბია თარ გმა ნის მე ა-
თე და მე თერ თმე ტე სტრო ფე ბიც: 10.„Мчится на месте безумная 
карусель“ შდრ.: „ისევ მოგ ვაქ რო ლებს ეს გა და რე უ ლი, /გი ჟი კა-
რუ სელი“. 11. „Друг за другом гонятся лица“ შდრ.: „მიქრიან, მიქ-
რიან, ერთმანეთს მისდევენ“. მა გა ლი თე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის მსგავ სად, მთარ გმნელ საც იტა ცებს ალი-
ტე  რა ცი ი სა და ასო ნან სის ეფექ ტი. 

მე-10 სტრიქონის ზმნა „Мчится“ – „უსრ. ქროლა, ჭენება“ 
(ელ .ლექ  სი კო ნი, 6) თარ გმან ში ზმნის პი რი ა ნი ფორ მი თაა გად-
მო ცე მუ ლი: „მოგვაქროლებს“. რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვილს შე-
მო  აქვს ჩვე ნე ბი თი ნაც ვალ სა ხე ლი – ეს, რო მე ლიც შე სიტყ ვე-
ბას მი ე მარ თე ბა და აკონ კრე ტებს მას. სა თარ გმნი ერ თე უ ლის 
„карусель“ შე ფა სე ბი თი კო ნო ტა ცი ა, ეპი თე ტი „безумная“/“1. 
გიჟი, გადარეული, შეშლილი, 2. უგნური“ (ელ.ლექსიკონი, 6), რ. 
ჭან ტუ რიშ ვილ თან ორ სი ნო ნი მურ ლექ სი კურ ერ თე ულ შია რე-
ა ლი ზე ბუ ლი: გა და რე უ ლი/ გი ჟი. ექ სპრე სი უ ლი ეპი თე ტე ბი, თა-
ვის მხრივ, უფ რო მეტ ეკ ვი ვა ლენ ტო ბას სძე ნენ, ამ ძაფ რე ბენ 
შე სიტყ ვე ბის ში ნა არსს და ტა ეპ ში რიტ მუ ლი და ლო გი კუ რი ორ-
გა ნი ზე ბაც შე აქვთ. 

ტა ე პის გავ რცო ბა: თარ გმან ში გვხვდე ბა სა ლექ სო სტრი-
ქო ნის გავ რცო ბის მა გა ლი თიც. ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა ნის 
ტა ე პე ბი გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თი სა გან რო გორც ლექ სი კუ-
რი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბით, ისე – ში ნა არ სობ რი ვა დაც: 15. 
„Я не могу, я вот-вот упаду,/ дайте хоть кто-нибудь руку!“ (აღარ 
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შემიძლია, საცაა დავვარდები, იქნებ, ვინმემ გამომიწოდოთ 
ხელი, – პწკარედი ჩვენია) შდრ.: „აღარ შე მიძ ლი ა, მიშ ვე ლეთ, 
ვვარ დე ბი, არ მინ და ტრი ა ლი. /ვინ ხართ ღვთის ნი ე რი, იქ ნებ 
შე მაშ ვე ლოთ რო გორ მე ხელი!“ რ. ჭან ტუ რიშ ვილს თარ გმან-
ში შე მო აქვს ორი გი ნალ ში არარ სე ბუ ლი თხოვ ნის, სურ ვი ლის 
(უ კუთ ქმი თი ფორ მა), კითხ ვის გა მომ ხატ ვე ლი ზმნე ბი: მიშ ვე-
ლეთ, არ მინ და ტრი ა ლი, ვინ ხართ ღვთის ნი ე რი და აზ რობ რი ვი 
და ემო ცი უ რი დატ ვირ თვის მუხ ტი კვლა ვაც ზმნა- შე მას მენ ლებ-
ზე გად მო აქვს; მთარ გმნე ლი ასო ცი ა ცი უ რად იმე ო რებს წი ნა 
სტრო ფებ ში არა ერ თგზის გა მო ყე ნე ბულ ლექ სე მას „ტრიალს“. 
ასევე ცვლის მიმართვის ობიექტს: ორიგინალის „кто-нибудь“-ს 
– „ღვთისნიერად“. რო გორც ვხე დავთ, ნ. გაბ რი ე ლი ან თან და-
კონ კრე ტე ბუ ლი არ არის მხსნე ლის სა ხე-სიმ ბო ლო, რად გან 
პო ეტს ამ სამ ყა რო ში სათ ნო, კე თი ლი ადა მი ა ნის არ სე ბო ბაც კი 
უკ ვე შე უძ ლებ ლად მი აჩ ნი ა. თარ გმა ნის მი ხედ ვით კი, მხო ლოდ 
ღვთის ნი ერ ადა მი ანს შე უძ ლია ლი რი კუ ლი გმი რის ამ სი ტუ ა-
ცი ი დან დახ სნა და გა დარ ჩე ნა. 

კლე ბა/ შე ნაც ვლე ბა: სა ინ ტე რე სო ა, თუ რო გორ ხდე ბა 
თარ გმან ში ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის მე-7 და მე-8 ტა ე პე-
ბის ფორ მა ლურ -სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია: 7. „Мчимся по 
кругу, по кругу, в одной сумасшедшей погоне,“ 8. Давим друг друга, 
давим друг друга,/Давим друг друга – по кругу, по кругу...“ შდრ.: 
„რა ზე და ხო რა ა, რო გო რი სრბო ლა ა, რო გო რი სრბოლაა...“ რო-
გორც ვხე დავთ, დედ ნი სე უ ლი ორი სტრი ქო ნი თარ გმან ში ერ თი 
ლა კო ნი უ რი სტრი ქო ნით გად მო ი ცა. მთარ გმნელ მა, ტა ე პე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბის გარ და, ვფიქ რობთ, შეც ვა ლა მა თი თა ნა მიმ დევ-
რო ბა და აქ ცენ ტე ბი. რუ სულ -ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნის მი ხედ ვით, 
„Давить“ – სხვა დას ხვა ობი ექ ტთან მი მარ თე ბით გან სხვა ვე ბულ 
ში ნა არ სობ რივ დატ ვირ თვას იძ ლე ვა: მაგ.: „Давить – 1. На кого-
что დაწოლა (აწვება), დაჭერა (აჭერს). 2. Кого-что [და]ჭყლეტა 
(ჭყლეტს), დასრესა. 3. Что [გამო]წურვა (წურავს), [და]წნეხა: 4. 
Кого-(что) დახრჩობა, წახრჩობა; გაგუდვა“ (ელ.ლექსიკონი, 6). 
მთარ გმნე ლის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი შედ გე ნი ლი შე მას მენ ლის 
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– ზე და ხო რაა – სა ხე ლა დი ნა წი ლი – ზე და ხო რა – „ერთმანეთზე 
უწეს რი გოდ დაყ რილ, და ხო რა ვე ბულ საგ ნე ბის დიდ გროვას“ 
აღნიშნავს. კონტექსტიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, 
დედნისეული ერთეულის „Давим“ (რო მე ლიც აწ მყო დრო ის გა-
გე ბას თან ერ თად მრავ ლო ბი თი რიცხ ვის პირ ველ პირს მი ე-
მარ თე ბა) ში ნა არ სობ რივ ეკ ვი ვა ლენ ტად ზე და ხო რას გა აზ რე ბა. 
მთარ გმნე ლი ამ შემ თხვე ვა შიც მი მარ თავს პო ე ტურ გა მე ო რე-
ბას და კითხ ვი თი სიტყ ვე ბის – რა, რო გორ – გა მო ყე ნე ბით (მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ შე სა ბა მის სას ვენ ნიშ ნებს არ ხმა რობს და 
ორი გი ნა ლის მსგავ სად, მერ ვე სტრი ქო ნის ბო ლოს მხო ლოდ 
სამ წერ ტი ლით შე მო ი ფარ გლე ბა), გა მო ხა ტავს გან ცვიფ რე ბას, 
გაკ ვირ ვე ბას, ამას თა ნა ვე, ტა ე პი აშ კა რად შე ი ცავს შე კითხ ვის 
კო ნო ტა ცი ა საც. 

ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის მე-13 ტა ე პი წარ მო ად გენს ალუ-
ზი ას ალექ სანდრ პუშ კი ნის პი ე სი დან „მოცარტი და სალიერი“. ა. 
პუშ კი ნის ამ ნა წარ მო ებ ში არა ერ თი თე მა იშ ლე ბა: შუ რი, ხე ლოვ-
ნე ბა და ხე ლოს ნო ბა, შრო მის მოყ ვა რე ო ბა, მაგ რამ ძი რი თა დი 
მა ინც რა ცი ო ნა ლიზ მი სა და შე მოქ მე დე ბი თო ბის კონ ფლიქ ტი ა. 
„გენია და ბოროტება ერთმანეთთან შეუთავსებელია“, – ათ ქ-
მე ვი ნებს პო ე ტი სა სიკ ვდი ლოდ გან წი რულ მო ცარტს. ა. პუშ კი-
ნის ეს ფრა ზა ნ. გაბ რი ე ლი ან თან სა პი რის პი რო დატ ვირ თვას 
იძენს, მას თან წაშ ლი ლია შე უ თავ სებ ლო ბის ზღვა რი. ადა მი ან-
თა მსგავ სად, ერთ წრე ში ტრი ა ლებს და მიქ რის – ბო რო ტე ბა და 
გე ნი ა, სიყ ვა რუ ლი და გან შო რე ბა: .„Мчатся Злодейство и Гений, 
любовь и разлука“. რ. ჭან ტუ რიშ ვი ლის თარ გმან ში და კარ გუ ლია 
ა. პუშ კი ნი სე უ ლი ალუ ზი ა, ასე ვე დარ ღვე უ ლია ტა ე პის პო ე ტუ რი 
სინ ტაქ სი, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, დედ ნის დი ნა მი კუ რი ელ ფე-
რი კომ პენ სი რე ბუ ლი და გაძ ლი ე რე ბუ ლია მთარ გმნე ლის მი-
ერ გა მე ო რე ბუ ლი და აქ ცენ ტი რე ბუ ლი ზმნე ბით. შდრ.: „მიქრის 
ბოროტება, მიქრის სიყვარული,/მიქრის განშორება“.

მეოთხე ტაეპში კი პირიქით, რიტორიკული შეძახილი 
– „Не оглянуться, не оглянуться, не оглянуться назад!“, – რო-
მე  ლიც ერ თი ზმნა- შე მას მენ ლის გა მო ყე ნე ბით გა მე ო რე ბას 
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ქმნის, თარ გმან ში სე მან ტი კურ დო ნე ზე ოთხი გან სხვა ვე ბუ-
ლი ში ნა არ სის ერ თე უ ლით გად მო ი ცე მა. შდრ.: „მოდიან, იარე, 
ნუღარ იხედები/ვინ მოდის უკან!“. მსგავსი სიტუაციაა მე-6 
სტროფის თარგმანშიც: „Реки и звёзды, радость и горе,/Суша и 
море“ შდრ.: „მდინარე ვარსკვლავი, ბედი, უბედობა.../და რბიან 
დღენი“. რ. ჭან ტუ რიშ ვილს თარ გმან ში შეც ვლი ლია არ სე ბი თი 
სა ხე ლე ბის რიცხ ვი, უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია დედ ნი სე უ ლი „და“ 
შემაერთებელი კავშირი, ორიგინალის ანტონიმები „радость 
и горе“ თარგმნილია ასევე ანტონიმური წყვილით „ბედი, 
უბედობით“, რაც კონ ტექ სტი დან გა მომ დი ნა რე, ქარ თულ ში ბუ-
ნებ რი ვად ჟღერს და სწორ შე სატყ ვი სად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ. 
მე ო რე მხრივ, თარ გმან ში და ი კარ გა მე ო რე ან ტო ნი მუ რი წყვი-
ლი „Суша и море“ – „ხმელეთი და ზღვა, ამა ვე ტა ე პის ბო ლოს 
კი გაჩ ნდა ტრო პის სა ხე – გა პი როვ ნე ბა და ნა რი ა ნი არ სე ბი თი 
სა ხე ლი – „დღენი“, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც ტა ეპ ში პა რა ლე ლუ-
რი/ მო საზღ ვრე რით მის დაცვასა და რიტმულ-ინტონაციურ 
ორგანიზებას ემსახურება. 

მე-17 ტაეპში ხმაჩახლეჩილი და ხელებდასისხლიანებული 
ლირიკული გმირი სახელდებით მიმართავს მეკარუსელეს/
Карусельщик, ადა მი ანს, რო მელ საც ხე ლე წი ფე ბა ამ და უს რუ-
ლე ბე ლი სრბო ლის შე ჩე რე ბა, ორომ ტრი ალ ში ჩარ თუ ლი ადა-
მი ა ნე ბის ტან ჯვის დას რუ ლე ბა. თუ მე-17 ტა ე პი ინ ტო ნა ცი უ რად 
მრა ვალ ფე რო ვა ნია და ერ თდრო უ ლად ითავ სებს სხვა დას ხვა 
კო ნო ტა ცი ას – ბრძა ნე ბას, ვედ რე ბას, თხოვ ნას – „Останови 
карусель, карусельщик, останави!“ (გა ა ჩე რე, მე კა რუ სე ლე, კა რუ-
სე ლი, გა ა ჩე რე! – პწკა რე დი ჩვე ნი ა), მე-20 ტა ეპ ში სა ხელ დე ბით 
აღარ ჩანს მი მარ თვის ობი ექ ტი – მე კა რუ სე ლე, თუმ ცა პო ე ტის 
ხმა ში უფ რო მე ტი კა ტე გო რი უ ლო ბა გა მოს ჭვი ვის, „Останови, 
не хочу на твоей карусели крутиться“ (გა ა ჩე რე, არ /ა ღარ მინ-
და შენს კა რუ სელ ზე ტრი ა ლი – პწკა რე დი ჩვე ნი ა). მი მარ თვას 
„Останови“ აძ ლი ე რებს არ უარ ყო ფი თი ნა წი ლა კით გა ფორ მე-
ბუ ლი სურ ვი ლის გა მომ ხატ ვე ლი ზმნა/ შე მას მე ნე ლი „Не хочу/
აღარ მინდა“, რო მე ლიც სურ ვილ თან ერ თად პო ე ტის გა დაწყ-
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ვე ტი ლე ბა საც გა მო ხა ტავს. რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ალი-
ტე რა ცი ა სა და გა მე ო რე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვია 
ლექ სში და ამ გან სა ხილ ველ სტრო ფებ შიც მა ღა ლია მა თი გა-
მო ყე ნე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი. მე-17 ტა ე პის თავ სა და ბო ლო ში მე-
ორ დე ბა ზმნა/ შე მას მე ნე ლი „Останови“, გვხვდე ბა ერ თი ფუ-
ძი დან ნა წარ მო ე ბი და სე მან ტი კუ რად იდენ ტუ რი სიტყ ვე ბი 
„карусель, карусельщик“. მარ თა ლი ა, თარ გმან ში ვერ გა თა მაშ-
და დედ ნი სე უ ლი მი მარ თე ბა „карусель – карусельщик“ და ამ 
უკა ნას კნელს ფრა ზა ში გაშლილი „უფროსი“ ჩაენაცვლა („ვინცა 
ხარ უფროსი“), ასე ვე ზმნას -შე მას მე ნელს ვი თა რე ბის გა რე მო-
ე ბა ჩქა რა და კა რუ სელს კუთ ვნი ლე ბი თი ნაც ვალ სა ხე ლი შე ნი 
და ე მა ტა, მაგ რამ ეს და მა ტე ბე ბი ემორ ჩი ლე ბა ავ ტო რის ჩა ნა-
ფიქ რის გად მო ცე მას და არ ცვლის ტა ე პის კონ ტექსტს. იგი ვე 
შე იძ ლე ბა ით ქვას მე-20 ტა ე პის თარ გმა ნის შე სა ხე ბაც.

ვფიქ რობთ, ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა ნის შე პი რის პი რე-
ბის შე დე გად წარ მოდ გე ნი ლი მა გა ლი თე ბი საკ მა რი სი მა სა ლაა 
მთარ გმნე ლის პრინ ცი პე ბის გან სა საზღ ვრად. 

თარ გმა ნის თე ო რე ტი კო სი და პრაქ ტი კო სი, ქე თე ვან ბურ-
ჯა ნა ძე, ა. პუშ კი ნის ერ თ-ერ თი ლექ სის სა კუ თა რი თარ გმა ნის 
კო მენ ტარ ში წერ და: „თარგმანის პრო ცეს ში ხში რად იკარ გე ბა 
რა ღაც და ეს და ნაკ რგი ფა ტა ლუ რი გარ და უ ვა ლო ბა ა, მაგ რამ 
იგი არ უნ და არ ღვევ დეს ლექ სის სა ერ თო ტონ სა და გან წყო ბას, 
მი სი გმი რის ლი რი კულ პორ ტრეტს... 

ლი რი კუ ლი ლექ სის თარ გმა ნის დროს მთა ვა რი ა, გად მო ი-
ცეს ლი რი კუ ლი გმი რის გან წყო ბა და და მო კი დე ბუ ლე ბა ლექ სში 
გა მოთ ქმუ ლი აზ რი სა და მოვ ლენებისადმი“ (პუშკინი,1999:35).

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი ძი რი თა-
დად მიჰ ყვე ბა თა ვი სი მას წავ ლებ ლის მთარ გმნე ლო ბით პრინ-
ცი პებს1. ხში რად მთარ გმნე ლი სა კუ თა რი პო ე ტუ რი სა ხე ე ბით 
გად მოგ ვცემს ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის იდე ა სა და ში ნა-
არსს, იყე ნებს მთარ გმნე ლო ბი თი ტრან სფორ მა ცი ის სხვა დას-

1 ქალბატონი ქეთევან ბურჯანაძე რუსუდან ჭანტურიშვილის ლექ-
ტორი და მასწავლებელი იყო.
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ხვა ხერხს: კლე ბა- მა ტე ბას, ჩა ნაც ვლე ბას... თუმ ცა არ ღა ლა-
ტობს თარ გმა ნის ყვე ლა ზე მთა ვარ და ძი რი თად მოთხ ოვ ნებს, 
თარ გმან ში ლექ სის სა ერ თო ტო ნის, რიტ მის, ინ ტო ნა ცი ი სა და, 
რაც მთა ვა რი ა, ლი რი კუ ლი გმი რის გან წყო ბი სა და ემო ცი ის 
გად მო ცე მას. 

P.S. დასასრულ, ნ. გაბრიელიანის „კარუსელთან“ და კავ-
ში რე ბით, ჩვე ნი მხრივ, შევ ნიშ ნავთ – თბი ლის ში მოღ ვა წე (აწ 
გარ დაც ვლილ) ცნო ბილ მხატ ვარს, გა ი ა ნე ხა ჩა ტუ რი ანს, შექ-
მნი ლი აქვს ტი ლო, სა ხელ წო დე ბით – „კარუსელი – ტიული, 
მუშტაიდი“, რო მელ საც ზედ მი წევ ნით შე ე სატყ ვი სე ბა ნ. გაბ-
რი ე ლი ა ნის ამა ვე სა ხელ წო დე ბის ლექ სი. სა გუ ლის ხმო ა, რომ, 
რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, პო ეტ მა ეს ლექ სი კა რენ ხა ჩა ტუ რი-
ა ნის სო ნა ტის შთა ბეჭ დი ლე ბით და წე რა. ნ. გაბ რი ე ლი ანს, ალ-
ბათ, არ ჰქონ და ნა ნა ხი გა ი ა ნე ხა ჩა ტუ რი ა ნის „კარუსელი“ (ი გი 
გარ კვე ულ დრომ დე კერ ძო კო ლექ ცი ა ში ინა ხე ბო და, შემ დგომ 
კი, რო გორც ჩვენ თვის ცნო ბი ლი ა, და ტო ვა სა ქარ თვე ლოს ფარ-
გლე ბი), სხვა შემ თხვე ვა ში, დარ წმუ ნე ბულ ნი ვართ, ლექ სის 
შექ მნის შთა გო ნე ბას თან და კავ ში რე ბით მას ზეც იმას ვე იტყ ო-
და (თა ნაც, ნ. გაბ რი ე ლი ა ნი მხატ ვა რი ცაა და მა საც სა ქარ თვე-
ლოს თან შე ხე ბა ჰქო ნი ა).

ტილო „კარუსელი...“ ცხოვ რე ბი სე უ ლი ორომ ტრი ა ლის, 
წრებ რუნ ვი სა და და უს რუ ლე ბე ლი სწრაფ ვის ერთ მო მენტს 
აფიქ სი რებს; კა რუ სე ლის ცხე ნებ ზე ამ ხედ რე ბულ ადა მი ა ნებს 
კი ნიღ ბე ბი უკე თი ათ, კარ ნა ვა ლის შთა ბეჭ დი ლე ბას რომ ახ-
დენს; ან გე ლო ზე ბი, მუ ზა, შან დლე ბი, პი ე რო და სხვ. მხატ ვრულ 
სამ ყა როს ქმნის, ცხოვ რე ბი სე ულ კა რუ სელს რომ ახ ლავს. იქ ვე, 
წი ნა პლან ზე, სა ვარ ძელ ში მჯდა რი მხატ ვა რია წარ მოდ გე ნი ლი, 
რო მე ლიც შო რი დან თვალს ადევ ნებს ამ და უცხ რო მელ სრბო-
ლას. ამ დე ნად, თუ კა რენ ხა ჩა ტუ რი ა ნის სო ნა ტამ მუ სი კა ლო ბის 
მხრივ გავ ლე ნა იქო ნია ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სზე და ლექ სი 
„ამუსიკდა“ (ა. წერეთელი), გა ი ა ნე ხა ჩა ტუ რი ა ნის ტი ლო მას სა-
ხედ ველს ხდის, ფერ თა გა მით აცოცხ ლებს და ამეტყ ვე ლებს. 
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ასე უკავ შირ დე ბი ან ინ ტერ მე დი ა ლურ სივ რცე ში ერ თმა ნეთს 
ხე ლოვ ნე ბის დარ გე ბი – პო ე ზი ა, მუ სი კა და მხატ ვრო ბა (სიტყ-
ვა – ბგე რა – ფე რი), რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, ერ თმა ნეთს აკავ-
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The combination of material and spiritual values   that a particular eth-
nos has developed, assimilated and maintained throughout its existence, 
history, is an integral part of ethnic culture. The process of production and 
formation of national literatures was preceded by oral tradition.

The translation of folk poetry, in addition to the abundance of artistic 
means, lexical elements and forms, requires a deep study of cultural, eth-
nographic elements, psychological aspects, in-depth philosophical under-
standing. For the translation of folk poetry it is necessary to use a variety 
of linguistic means, to create new semantic connections, to understand the 
root and content of the original text, and to convey it accurately accurately 
in the language of translation through appropriate linguistic means.

From the point of view of the principles of poetic translation and the 
identity of the text, the Ukrainian and Russian translations of the Georgian 
folk ballad, “Tavparavneli Chabuki” and their translation analysis are inter-
esting.

Georgian literature, in particular, folk poetry, has been translated into 
many languages. Most of them have been studied, discussed and properly 
analyzed, although the Ukrainian translation of this ballad was long forgot-
ten due to the political views of the translator.

The Ukrainian translation of The Headless Young Man belongs to the 
famous twentieth-century Ukrainian writer Leonid Pervomaisky (Ilya Gurev-
ich).

In the analysis of the translation of a poetic work, the issue of rhythm 
is also considered as an important element. In the Ukrainian translation the 
principles of verse composition are absolutely correct (eight-syllable rhyme 
is used), and in the Russian translation - ten-syllable.

The analysis of the considered translations showed that the trans-
lation of oral literature also plays a role in the study of ethnoculture and 
cultural dialogue, and the relative scarcity of translations of folklore works 
stems from its specificity, untranslated, archaic vocabulary. Nevertheless, 
the process of interpretation offers abundant and varied research material.
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მა ტე რი ა ლუ რი და სუ ლი ე რი ფა სე უ ლო ბე ბის ერ თობ ლი ო-
ბა, რომ ელიც კონ კრე ტულ მა ეთ ნოს მა თა ვი სი არ სე ბო ბის, ის-
ტო რი ის მან ძილ ზე გა მო ი მუ შა ვა, შე ით ვი სა და შე ი ნარ ჩუ ნა, ეთ-
ნი კუ რი კულ ტუ რის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს წარ მო ად გენს. ეროვ-
ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რე ბის წარ მოქ მნი სა და ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო-
ცესს წინ უძღ ო და ზე პირ სიტყ ვი ე რე ბა. 

ხალ ხუ რი პო ე ზი ის თარ გმნა, გარ და მხატ ვრუ ლი ხერ ხე ბი-
სა, ლექ სი კუ რი ელე მენ ტე ბი სა და ფორ მე ბის სი უხ ვი სა, სა ჭი რო-
ებს კულ ტუ რუ ლი, ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ელე მენ ტე ბის, ფსი ქო ლო გი-
უ რი ას პექ ტე ბის ღრმად შეს წავ ლას, სიღ რმი სე ულ ფი ლო სო ფი-
ურ გა აზ რე ბას. ხალ ხუ რი პო ე ზი ის თარ გმა ნი სათ ვის აუ ცი ლე ბე-
ლია მრა ვალ ფე რო ვა ნი ენობ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, 
ახა ლი სე მან ტი კუ რი კავ ში რე ბის შექ მნა, ორი გი ნა ლის ტექ სტის 
ძი რე უ ლი და ში ნა არ სობ რი ვი გა აზ რე ბა და შე სა ბა მი სი ენობ-
რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბით თარ გმა ნის ენა ზე ზედ მი წევ ნით ზუს ტად 
გად მო ცე მა. 

პო ე ტუ რი თარ გმა ნის პრინ ცი პე ბი სა და ტექ სტის იდენ-
ტუ რო ბის თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი 
ბა ლა დის, „თავფარავნელი ჭაბუკის“, უკრაინული და რუსული 
თარგმანები და მათი თარგმანმცოდნეობითი ანალიზი. 

„თავფარავნელი ჭაბუკი“ ქა ლი სა და ვა ჟის ტრა გი კუ ლი სიყ-
ვა რუ ლის ამ ბავს მოგ ვითხ რობს, სა დაც მიჯ ნუ რი ჭა ბუ კი ცალ 
ხელ ში დოლ ბან დით ღა მის სიბ ნე ლე ში ზღვას შე ე ჭი დე ბა. ქა ლი 
ხილ ვა დო ბის თვის სან თელს ან თებ და, ხო ლო ერ თი ავ სუ ლი ბე-
ბე რი ან თე ბულ სან თელს აქ რობ და. ჭა ბუ კი სა და ზღვის ტალ ღე-
ბის ბრძო ლა სა ბო ლო ოდ ჭა ბუ კის და ღუპ ვით მთავ რდე ბა. 

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, კერ ძოდ, ხალ ხუ რი პო ე ზი ა, მრა-
ვალ ენა ზეა თარ გმნი ლი. მა თი დი დი ნა წი ლი შეს წავ ლი ლი, 
გან ხი ლუ ლი და სა თა ნა დოდ გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ა. მო ცე მულ ნაშ-
რომ ში წარ მოდ გე ნი ლია უკ რა ი ნუ ლი და რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბის 
ტექ სტო ლო გი უ რი ანა ლი ზი. 

მე ო ცე სა უ კუ ნის ცნო ბილ უკ რა ი ნელ მწე რალ ლე ო ნიდ პერ-
ვო მა ის კის (ი ლია გუ რე ვიჩს) ეკუთ ვნის „თავფარავნელი ჭაბუკის“ 
უკ რა ი ნუ ლე ნო ვა ნი თარ გმა ნი, რო მე ლიც 1956 წელს და ი ბეჭ და 
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კრე ბულ ში «З глибини. Балади народів світу», სათაურით: „Та-
параванський юнак“, ხოლო განმეორებით თარგმანი გამოსცა 
გამომცემლობა „დნეპრმა“ 1986 წელს. რაც შე ე ხე ბა შე სა და-
რებ ლად წარ მოდ გე ნილ რუ სულ თარ გმანს, ის შეს რუ ლე ბუ ლია 
ცნო ბი ლი რუ სი პო ე ტი სა და „ვეფხისტყაოსნის“ რუსულ ენაზე 
მთარგმნელის, ნიკოლაი ზაბოლოცკის, მიერ. 

ორი ო დე სიტყ ვა მთარ გმნე ლე ბის შე სა ხებ: 1926 წელს ლე-
ო ნიდ პერ ვო მა ის კი საცხ ოვ რებ ლად გა და დის ხარ კოვ ში, სა დაც 
ერ თი ან დე ბა ახალ გაზ რდა მწე რალ თა გუნდ „მოლოდნიაკში“, 
გა მო ი ცა მი სი ლექ სე ბის რამ დე ნი მე კრე ბუ ლი. ამ პე რი ოდ-
ში ხარ კოვ ში მოღ ვა წე ობ დნენ ცნო ბი ლი უკ რა ი ნე ლი პო ე ტე-
ბი - მი კო ლა ბა ჟა ნი, პავ ლო ტი ჩი ნა, მაქ სიმ რილ სკი და სხვე-
ბი, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად თარ გმნიდ ნენ ქარ თულ ლი ტე რა-
ტუ რას. სა ინ ტერ სო ფაქ ტია ისიც, რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის-
კის „თავფარავნელი ჭაბუკის“ თარგმნამდე გაცილებით ადრე 
უთარგმნია აკაკი წერეთლის პოემა „გამზრდელი“, რომელიც, 
ტი ჩი ნას, რი ლის კის, ბა ჟა ნის, მა ლიშ კო სა და სხვა პო ე ტე ბის 
თარ გმა ნებ თან ერ თად და ი ბეჭ და 1937 წელს მი კო ლა ბა ჟა ნის 
რე დაქ ტო რო ბით გა მო ცე მულ აკა კი წე რეთ ლის კრე ბულ ში „Ви-
брані твори“. 

ნი კო ლაი ზა ბო ლოც კი, რო მე ლიც აქ ტი უ რად თარ გმნი და 
ილი ას, აკა კის, ტი ცი ან ტა ი ბი ძის, სი მონ ჩი ქო ვა ნი სა და სხვა 
ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი პო ე ტე ბის ლექ სებს და რო მელ საც ძა ლი-
ან ახ ლო ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და ქათ ველ პო ე ტებ თან: ს. ჩი ქო-
ვან თან, გ. ლე ო ნი ძეს თან, ტ. ტა ბი ძეს თან, თა ვი სუფ ლად წერ და 
და კითხ უ ლობ და ქარ თულ ენა ზე. 1957 წელს რუ სულ ენა ზე თარ-
გმნა და გა მოს ცა „ვეფხისტყაოსანიც“, რომ ლის თარ გმნა შიც 
დახ მა რე ბი ან სი მონ ჩი ქო ვა ნი და ს. იორ და ნიშ ვი ლი, რო მე ლიც 
1935-1937 წლებ ში იყო „ვეფხისტყაოსნის“ აკა დე მი უ რი ტექ სტის 
დამ დგე ნი კო მი სი ის მდი ვა ნი, პწკა რე დის დახ მა რე ბით უთარ-
გმნი ა. ამი ტომ, და ნამ დვი ლე ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ნ. 
ზა ბო ლოც კის „თავფარავნელი ჭაბუკის“ თარ მგა ნი უშუ ა ლოდ 
შეს რუ ლე ბუ ლია დედ ნი დან. 
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ტიციან ტაბიძასდმი გაგზავნილ ერთ-ერთ წერილში ნ. 
ზაბოლოცკი წერდა: «Я очень страшусь пунктуальной передачи 
смысла в том случае, если это звучит в русском стихе нарочито 
и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как 
оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я до-
пускаю искажение смысла. Я стараюсь только интерпретировать 
смысл в том случае, когда это требуется для легкости и ясности 
стиха» (письмо от 2 августа 1936 года) (Цурикова, 1971:311). 

ქართულ ხალხური ბალადის უკრაინულ თარგმანს 
სათაურად აქვს „Тапараванський юнак“. ლექსის პირველსავე 
სტრიქონში ვხედავთ „თავფარავნელი ჭაბუკის“ უკვე სხვა 
ინტერპრეტაციას, რაც წარმოდგენილია შემდეგნაირად: «Тапа-
раванець молодий» (ა ხალ გაზ რდა თავ ფა რავ ნე ლი), რაც მთარ-
გმნელ მა რვა მარ ცვლი ა ნი რით მის თვის გა მო ი ყე ნა. ლე ო ნიდ 
პერ ვო მა ის კი შემ დეგ ნა ი რად გან მარ ტავს „თავფარავნელს“ 
აღნიშნულ კრებულში: «Тапаравані (Тпаравані, Паравані) – озе-
ро на півдні Грузії в Джавахетії; тапараванець – житель з берегів 
Тапаравансього озера» (Первомайський, 1956:421). (თა ფა რა ვა ნი 
(თფა რა ვა ნი, ფა რა ვა ნი) - ტბა სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლო ში, ჯა ვა-
ხეთ ში; თა ფა რავ ნე ლი - თა ფა რავ ნის ტბის ნა პი რებ ზე მაცხ ოვ-
რე ბე ლი). 

საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ „თავფარავნელის“ უკ-
რა ი ნულ ვა რი ან ტში გა მო ტო ვე ბუ ლია ასო „ვ“. გამოტოვებულ 
„ვ“-სთან და კავ ში რე ბით, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა ერ თი ფაქ ტი: 
იმ პე რი ოდ სა და შემ დგომ რუ სულ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ-
რა ში „თავფარავნელი, თავფარავნის“ ყველაგან იწერება „ვ“-
ს გამოტოვებით, მაგ: Тапараванская легенда», „Тапараванский 
курган“, «Тапараванский заповедник» და სხვა. არა ნაკ ლებ სა-
ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ 1929 წელს, გა ცი ლე ბით ად რე, ნ. 
ზა ბო ლოც კიმ რუ სულ ენა ზე თარ გმნა „თავფარავნელი ჭაბუკი“ 
შემდეგი სათაურით: «Тапараванськое сказанье». 

და ჩნდე ბა კითხ ვა: დაყ რდნო თუ არა ლე ო ნიდ პერ ვო მა-
ის კი იმ პე რი ო დის რუ სულ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში არ სე-
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ბულ „თავფარავნის“ გან მარ ტე ბას, თუ იქი დან გა მომ დი ნა რე, 
რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კიმ არ იცო და ქარ თუ ლი ენა და სა ვა-
რა უ დოდ, ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ბა ლა და თარ გმნა სხვა ენი დან, 
ან პწკა რე დის დახ მა რე ბით, თუ გა მო ი ყე ნა ნ. ზა ბო ლოც კის აღ-
ნიშ ნუ ლი თარ გმა ნი და იგ რძნო ბა თუ არა უკ რა ი ნულ ტექ სტზე 
რუ სუ ლი თარ გმა ნის გავ ლე ნა. აღ ნიშ ნუ ლის უკეთ გარ კვე ვა ში 
უკ რა ი ნუ ლი და რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბის ანა ლი ზი დაგ ვეხ მა რე ბა: 

ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რულ კრი ტი კა ში ძა ლი ან ბევ რი სა-
და ვო და სა ინ ტე რე სო სა კითხია წა მოჭ რი ლი კონ კრე ტუ ლად 
„ასპანას“ შე სა ხებ. ას ფა რა - სო ფე ლი ნი ნოწ მინ დის რა ი ონ-
ში (უ ნი ვერ სა ლუ რი...2006 [MFN: 136149]) მდე ბა რო ებს ფა რავ-
ნის ტბის და სავ ლე თით. სოფ ლის თავ და პირ ვე ლი სა ხე ლი 
ყო ფი ლა „ასპანა“. ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კიმ „ასპანა“ სა ერ თოდ 
ამო ი ღო თარ გმა ნი დან და უბ რა ლოდ თარ გმნა, რო გორც „за 
морем“ (ზღვის იქით). ნ. ზაბოლოცკის რუსულ თარგმანში კი 
ვკითხულობთ: „аспиндзская девица“. „ასპინძა“ - და ბა ას პინ-
ძის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სა და ბო საკ რე-
ბუ ლოს ცენ ტრი. მდე ბა რე ობს ახალ ცი ხის ქვა ბუ ლის აღ მო სავ-
ლეთ ნა წილ ში, მდი ნა რე მტკვრის მარ ჯვე ნა ნა პირ ზე, (უ ნი ვერ-
სა ლუ რი..., 2006 [MFN: 136149])

„სახელი „ასპინძა“ სპარ სუ ლი დან შე მო ვი და ქარ თულ ში, 
აღ ნიშ ნავ და დიდ გზა ზე მდე ბა რე სას ტუმ როს, და სას ვე ნე ბელ 
სად გურს. ას პინ ძის, რო გორც და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტის, საწყი-
სად მიჩ ნე უ ლი ა 888 წე ლი, რო დე საც, მე მა ტი ა ნის ცნო ბით: 
„იძ ლივნეს აფხაზნი, ნასრ და ბაყათარ ოვსნი და ერის თა ვი აფ-
ხაზ თა. გაქ ცე ულ ნას რას და ე დევ ნენ და სამ ცხე ში, ას პინ ძას თან 
888 წელს მოჰკლეს“ (ჯა ვა ხიშ ვი ლი, 1983:102)  და არა ნა ი რი კავ-
ში რი არ ჰქონ და ას პა ნას თან. ორი ვე შემ თხვე ვა ში მთარ გმნე-
ლე ბის თვის რთუ ლი აღ მოჩ ნდა ამ კონ კრე ტუ ლი ის ტო რი უ ლი 
რე ა ლი ის თარ გმნა. 

მეტად საინტერესოა კიდევ ერთი მოსაზრება: „ასფარა“ 
ძვე ლი სა ხელ წო დე ბაა იმ სოფ ლი სა, რო მელ საც აწ „ბობ ლი-
კან“||„პუბლიკან“ ჰქვია, ფარავნის ტბის ნაპირზე. ...უეჭვე ლია, 
რომ ასევე სახელწოდება „ასფარა“ იგულისხმება, „თავფა რავ-
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ნელი ჭაბუკის“ ხალხურ თქმულებაში, უკეთუ „ასფარად“ ვი-
გულისხმებთ ამა ვე ტბის ერ თ-ერთ და ძი რულ კუნ ძულ თა განს, 
რო მელ თა შე სა ხებ გად მო ცე მებს ჩვე ნამ დე მო უღ წე ვია (მე-
ლიქ სეთ- ბე გი, 1938:60-61).

რაც შე ე ხე ბა რუ სუ ლი და უკ რა ი ნუ ლი თარ გმა ნე ბის იდე-
ურ და ში ნარ სო ბივ ანა ლიზს. გან ვი ხი ლავთ ბა ლა დის შემ დე-
გი სტრი ქო ნის ში ნა არ სის თარ გმან ში გად მო ტა ნის მა გა ლი თი; 
მაგ: ზღვა ჰქონ და წი ნად სა ვა ლი, გას ვლას შიგ არა ზა რობ და. 
უკ რა ი ნულ თარ გმან ში ვკითხ უ ლობთ: Він через море уночі, Пе-
реплисти до неї мав (ღამით ზღვის გადავლით მასთან მიცურვას 
ლამობდა), ხოლო რუსულ თარგმანში: Плыл он к ней бушующей 
рекою, (მასთან მიცურავდა ბობოქარი მდინარით). 

ლეონიდ პერვომაისკის თარგმანში საერთოდ დაკარგულია 
სტრიქონი: „სანთელი კელაპტარობდა“, ხოლო ზა ბო ლოც კის 
თარ გმან ში მთლი ა ნად А свеча во мраке пламенела - გა და ტა-
ნი ლია მე სა მე სტროფ ში. 

ორიგინალის სტრიქონი „ერთი ავ სუ ლი ბე ბე რი ვა ჟის-
თვის ავ სა ლა მობ და, უკ რა ი ნუ ლად თარ გმნი ლი ა, რო გორც „Та 
матері її старій, не до вподоби був юнак“ (მის მო ხუც დე დას 
ყმაწ ვი ლი არ მოს წონ და), რაც ში ნა არ სობ რი ვად და აზ რობ-
რი ვად ორი გი ნალს არ შე ე სა ბა მე ბა. ზა ბო ლოც კის თარ გმან ში 
ვკითხ უ ლობთ „Но одна колдунья то и дело, ту свечу у девушки 
гасила”. (ჯა დო ქა რი, დე და ბე რი, ავ სუ ლი ბე ბე რი - აქ უფ რო ზუს-
ტა დაა გად მო ცე მუ ლი). 

საინტერესოა ასევე „დოლაბის“ (სპარს. სიტყვასიტყვით 
„ორი ბაგე“, წისქვილის ქვა. (უნივერსალური..., 2006[MFN: 136149]), 
რაც უკ რა ი ნელ მთარ გმნელს ზუს ტი შე სატყ ვი სით უთარ გმნია 
(უკრაინული «жорна» - წისქვილის ქვა, დოლაბი) - Мов жорна-
ми, перетина, Руками воду без зусиль (Первомайський, 1956:238), 
ნ. ზაბოლოცკის თარგმანში - „Нес он жернов левою рукою“ (Би-
блиотека… 1964:238). - აქაც დოლაბითაა გადმოტანილი. 

სიტყვა „ორბი“, რო მე ლიც ქო რის ნა ირ თა რი გის ფრინ-
ვე ლი ა, უკ რა ი ნულ თარ გმან ში შეც ვლი ლია და მის ნაც ვლად 
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ვხვდე ბით „არწივს“, - Орел кружляв над юнаком, ზა ბო ლოც კის 
თარ გმან შიც ასე ვე შეც ვლი ლია ორ ბი და მთარ გმნელს ჩა უ ნაც-
ვლე ბია ფას კუნ ჯით: И стервятник труп его безгласный ((Библио-
тека… 1964:238). თუმცა, როგორც ვიცით, „ფასკუნჯი ფრინველია 
შავარდნისნაირთა რიგის ქორისებრთა ოჯახისა“ (კუტუბიძე, 
1973:80). 

რაც შე ე ხე ბა თარ გმა ნის ფორ მა სა და ში ნა არსს: ლე ო ნიდ 
პერ ვო მა ის კის უკ რა ი ნუ ლი თარ გმა ნი რვას ტრო ფი ა ნი ა, ისე-
ვე, რო გორც დე და ნი, ზა ბო ლოც კის თარ გმანს ერ თი სტრო ფი 
აკ ლი ა. გარ და ამი სა, ზა ბო ლოც კის თარ გმა ნის ფორ მა არ შე-
ე სა ბა მე ბა დედ ნის ფორ მას, თუმ ცა ში ნა არ სი მოკ ლედ, მაგ-
რამ მა ინც გად მო ცე მუ ლი ა. ნ. ზა ბო ლოც კიმ ქარ თუ ლი ხალ ხუ-
რი ლექ სის ში ნა არ სი ფაქ ტო რი ვად ოთხ სტროფ ში გად მოს ცა, 
ხო ლო თარ გმა ნის ბო ლოს სა მი სტრო ფი მთარ გმნე ლი სე ულ 
ინ ტერ პრე ტა ცი ას წარ მო ად გენს, სა დაც ჰყვე ბა, რომ ეს ის ტო-
რია მო ის მი ნა ფა რავ ნის წყლებ თან და ამ ბობს, რომ ჭა ბუ კი არ 
და ღუ პუ ლა, ისევ მი ცუ რავს, ცალ მხარ ზე ტურ ბი ნა აქვს, ხო ლო 
მე ო რე ზე - რკი ნის ხა რი, მის გან გი გან ტუ რი სი ნათ ლე ამო დის 
და ეს ჭა ბუ კი არის სა ქარ თვე ლო, სი ნათ ლი სათ ვის აღ დგე ნი ლი 
(Библиотека… 1964:238). 

И восходит свет его гигантский, 
И отныне нет ему запрета, 
И ведь парень тот тапараванский — 
Грузия, воскресшая для света! (Библиотека… 1964:238).

რო გორც ვხე დავთ, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში გვხვდე ბა დედ-
ნი დან გა დახ რა, თაგ მა ნი არ მის დევს დედ ნის ტექსტს, და ცი-
ლე ბუ ლია პირ ველ წყა როს, მთარ გმნე ლი სე უ ლი ა, არაა და ცუ ლი 
დედ ნის ფორ მა და წარ მო ად გენს მთარ გმნე ლის ინ ტერ პრე ტა-
ცი ას, რო მე ლიც იმ დე ნად და დე ბი თი და ამა ღელ ვე ლი ა, ალე-
გო რი უ ლი და პა თე ტი კუ რი, რომ არ შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლოს, რო-
გორც ტექ სტის გან ზრახ და მა ხინ ჯე ბა. 

გან ხი ლუ ლი თარ გმა ნე ბის მა გა ლით ზე შეგ ვიძ ლია და ვას-
კვნათ, რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კის სა თარ გმნად არ გა მო უ ყე-
ნე ბია ნი კო ლაი ზა ბო ლოც კის მო ცე მუ ლი თარ გმა ნი, რად გან 
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პერ ვო მა ის კის ტექ სტი სტრო ფე ბის რა ო დე ნო ბი თა და ში-
ნა არ სობ რი ვად ზუს ტად მიჰ ყვე ბა ორი გი ნალს. თუმ ცა, იმის 
გათ ვა ლი წი ნე ბით, რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კიმ ნი კო ლაი ზა-
ბო ლოც კი სა გან გან სხვა ვე ბით არ იცო და ქარ თუ ლი ენა, სა ვა-
რა უ დო ა, რომ თარ გმა ნი შეს რუ ლე ბუ ლია ბწკა რე დის დახ მა-
რე ბით.

პო ე ტუ რი ნა წარ მო ე ბის თარ გმა ნის ანა ლი ზის დროს მნიშ-
ვნე ლო ვან ელე მენ ტად გა ნი ხი ლე ბა რით მის სა კითხ იც. უკ რა-
ი ნულ თარ გმან ში ლექ სთწყო ბის პრინ ცი პე ბი აბ სო ლუ ტუ რად 
სწო რა დაა და ცუ ლი (გა მო ყე ნე ბუ ლია რვა მარ ცვლი ა ნი რით მა), 
ხო ლო რუ სულ თარ გმან ში - ათ მარ ცვლი ა ნი. 

გან ხი ლუ ლი თარ გმა ნე ბის ანა ლიზ მა უჩ ვე ნა, რომ ეთ ნო-
კულ ტუ რი სა და კულ ტუ რა თა დი ა ლო გის შეს წავ ლა ში გარ კვე უ-
ლი რო ლი ზე პირ სიტყ ვი ე რე ბის თარ გმან საც ენი ჭე ბა და ფოლ-
კლო რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის თაგ მა ნე ბის შე და რე ბი თი სიმ ცი რე 
მი სი სპე ცი ფი კი დან, უთარ გმნე ლი, არ ქა უ ლი ლექ სი კი დან გა-
მომ დი ნა რე ობს. მი უ ხე და ვად ამი სა, ინ ტერ პრე ტა ცი ის პრო ცე-
სი უხვ და მრა ვალ ფე რო ვან საკ ვლევ მა სალს გვთა ვა ზობს. 
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Suliko - the poem of Akaki Tsereteli was published in 1995. In the same 
year, Barbare-Varinka Machavariani-Tsereteli composed a song based on 
this poem, which resulted in the popularity of the poem and song.

In 2015, under the auspices of UNESCO, the 175th anniversary of the 
birth of Akaki Tsereteli and the 100th anniversary of his death were celebrat-
ed. In connection with this date, I prepared a collection of translations of 
Suliko with research, notes, comments, photos, and audio materials, “Suliko 
in the languages   of nations of the world”. The collection has built-in QR 
readers, and there is also an opportunity to listen to the renditions of Suliko 
in different languages. This collection was published twice in 2018 for the 
Frankfurt Book Festival, where Georgia was the honorary host, by the Ivane 
Javakhishvili Tbilisi State University publishing house and the German-Pol-
ish publishing house KIWI Publishing. In the collection, I included more than 
80 translations of Suliko made in different languages, including 7 transla-
tions into German. The research presented will be based on the German 
translations published in this edition. 

In general, it should be stressed that in most translations the word 
Suliko is invariably transferred. Transfer of the title of the poem without 
translation is found in almost all translations of Suliko. It should also be 
noted that the preservation of the dimensions of the poem and song, which 
in most translations are presented in various forms, but mostly retained, as 
Suliko became popular as a song, and hence the textual and vocal dimen-
sions have been preserved. This preserves the authenticity of the poem and 
song, but the authors of the text and song are lost in the translations. Some 
of them indicate that Suliko is a folk poem and song. 

Suliko has been translated into many languages. Some languages   even 
have multiple translations. According to our observations, there are more 
than ten translations into German. In one part of translations, the poem is 
fully translated, in other parts, only the vocal stanzas are translated.

აკაკი წერეთლის ლექსი „სულიკო“ 1895 წელს გამოქვეყნდა. 
იმავე წელს ბარბარე-ვარინკა მა ჭა ვა რი ა ნი- წერ თლი სამ ამ 
ლექ სზე სიმ ღე რა შექ მნა, რა მაც ლექ სი სა და სიმ ღე რის პო პუ-
ლა რო ბა გა ნა პი რო ბა.
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2015 წელს იუ ნეს კოს ეგი დით აღი ნიშ ნა აკა კი წე რეთ ლის 
და ბა დე ბი დან 175 და გარ დაც ვა ლე ბი დან 100 წლის იუ ბი ლე. ამ 
თა რიღ თან და კავ ში რე ბით მო ვამ ზა დე სუ ლი კოს თარ გმა ნე ბის 
კრე ბუ ლი გა მოკ ვლე ვით, შე ნიშ ვნე ბით, კო მენ ტა რე ბით, ფო ტო ე-
ბი თა და აუ დი ო მა სა ლით, „სულიკო მსოფლიოს ხალხთა ენებზე“. 
კრებულში ჩამონტაჟებულია QR რიდერები და შესაძლებელია 
„სულიკოს“ სხვა დას ხვა ენა ზე შეს რუ ლე ბის მოს მე ნაც. ეს კრე-
ბუ ლი 2018 წელს ფრან კფურ ტის წიგ ნის ფეს ტი ვა ლი სათ ვის, 
სა დაც სა ქარ თვე ლო სა პა ტიო მას პინ ძე ლი იყო, ორ ჯერ გა მო-
ი ცა ივა ნე ჯა ვა ხიშ ვი ლის სა ხე ლო ბის თბი ლი სის სა ხელ მწი ფო 
უნი ვერ სი ტე ტის გა მომ ცემ ლო ბი სა და გერ მა ნულ -პო ლო ნუ რი 
გამომცემლობა “KIWI Publishing”-ის მიერ. კრებულში შევიტანე 
სხვადასხვა ენაზე შესრულებული „სულიკოს“ 80-ზე მე ტი თარ-
გმა ნი. მათ შო რის, 7 გერ მა ნუ ლი თარ გმა ნი. წარ მოდ გე ნი ლი 
გა  მოკ ვლე ვა სწო რედ ამ გა მო ცე მა ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ გერ მა ნუ-
ლე ნო ვან თარ გმა ნებს და ეყ რდნო ბა.

საზოგადოდ, უნდა აღინიშნოს, რომ თარგმანების უმრავ-
ლესობაში სიტყვა „სულიკო“ უთარ გმნე ლად არის გა და ტა ნი ლი. 
აღ სა ნიშ ნა ვია ლექ სი სა და სიმ ღე რის სა ზო მის შე ნარ ჩუ ნე ბის 
სა კითხ იც, რო მე ლიც თარ გმა ნე ბის უმ რავ ლე სო ბა ში სხვა დას-
ხვა ფორ მით, მაგ რამ ძი რი თა დად და ცუ ლი ა, რად გან „სულიკო“ 
პო პუ ლა რუ ლი გახ და, რო გორც სიმ ღე რა, და, შე სა ბა მი სად, სა-
ლექ სო და სა სიმ ღე რო სა ზო მიც შე ნარ ჩუნ და. ამით ლექ სი სა 
და სიმ ღე რის ავ თენ ტი კუ რო ბა და ცუ ლი ა, თუმ ცა თარ გმა ნე ბის 
ნა წილ ში და კარ გუ ლია ტექ სტი სა და სიმ ღე რის ავ ტო რე ბის ვი-
ნა ო ბა. ზო გან მი თი თე ბუ ლი ა, რომ „სულიკო“ ხალხური ლექსი 
და სიმღერაა. 

„სულიკო“ მრავალ ენაზეა ნათარგმნი. ზოგ ენაზე არსებობს 
რამდენიმე თარგმანი. ჩვენი დაკვირვებით, გერმანულ ენაზე 
არსებობს ათზე მეტი თარგმანი. ნაწილი სრულად უთარგმნიათ, 
ნაწილში კი, მხოლოდ სასიმღერო სტროფებია თარგმნილი. 
აქედან, ზოგიერთი შესრულებულია პროფესიონალი მთარ-
გმნელებისა და მუსიკოსების მიერ, ნაწილი კი სიმღერის შემ-
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სრულებლები არიან, რომელთა ვინაობაც ზოგჯერ არ არის 
მითითებული.

ნაშრომში განვიხილავთ „სულიკოს“ გერ მა ნულ თარ გ მა-
ნებს, ყუ რადღ ე ბას გა ვა მახ ვი ლებთ თარ გმა ნის ის ტო რი ა ზე და, 
ასე ვე, ზო გი ერთ მთარ გმნე ლო ბით ას პექ ტზე, რად გან თი თო-
ე უ ლი თარ გმა ნი ან რე დაქ ცია თარ გმან მცოდ ნე ო ბი თი თვალ-
საზ რი სით ცალ კე ანა ლი ზის სა კითხი შე იძ ლე ბა იყოს, რაც 
სა  გან გე ბო და ინ დი ვი დუ ა ლუ რი მსჯე ლო ბი სა და დაკ ვირ ვე-
ბის სა გა ნი ა, და ამ ჟა მად არ სე ბუ ლი ფორ მა ტით შე უძ ლე ბე-
ლია „სულიკოს“ ყველა გერმანული თარგმანის დეტალური 
თარ გმანმცოდნეობითი ანალიზი და, ასევე, როგორც ლექსის 
სრულ ყოფილი, 12 სტროფის, ისე, სასიმღერო, 4 სტროფის, თარ-
გმანების შედარებითი ანალიზი.

„სულიკოს“ პოპულარობის მიზეზები

„სულიკოს“ ლექსისა და სიმღერის პოპულარობა რამდენიმე 
ფაქტორმა განაპირობა. პირველ ყოვლისა, აკაკი წერეთლის 
პოეზიისათვის დამახასიათებელმა სალექსო ფორმისა და 
შინაარსის ერთიანობამ. ლექსის შინაარსი, ძიების მოტივი 
და თემა მრავალ ასოციაციას აღძრავს მკითხველში. გასაგები 
და მარტივი ფორმა ყველასათვის საერთო და მიმზიდველია. 
ამასთან, „სულიკოს“ სიმ ღე რა პო პუ ლა რო ბის ცალ კე, და მო უ კი-
დე ბელ და სრულ ფა სო ვან მი ზეზს წარ მო ად გენ და. მე ლო დია 
ტექსტს ერ წყმის და პი რი ქით: ტექ სტი ერ წყმის მე ლო დი ას. ად-
ვი ლად და სა მახ სოვ რე ბე ლი ტექ სტი და სიმ ღე რა მთლი ა ნო ბა-
სა და ჰარ მო ნი ას ქმნის და მსმე ნელ ზე გან სა კუთ რე ბულ შთა-
ბეჭ დი ლე ბას ახ დენს.

ყო ვე ლი ვე ზე მოთ ქმულ თან ერ თად, ცალ კე უნ და აღი-
ნიშ  ნოს „სულიკოს“ პოპულარობის კიდევ ერთი ასპექტი, რო-
მელმაც, ლექსისა და სიმღერის მიმართ საერთაშორისო ინ-
ტერესი განაპირობა. „სულიკო“ საბჭოთა ბელადის, სტალინის 
საყვარელი ლექსი და სიმღერა იყო. ეს იქცა დამატებით მი-
ზეზად, რის გამოც ლექსი „სულიკო“ ითარ გმნე ბო და მრა ვალ 
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ენა ზე და ამ სიმ ღე რას სხვა დას ხვა ან სამ ბლი ას რუ ლებ და. ეს 
ლექ სი და სიმ ღე რა იყო აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის, მათ შო რის, 
გერ მა ნი ის დე მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის, სკო ლებ ში რუ სუ ლი 
ენის სწავ ლე ბის ერ თ-ერ თი კომ პო ნენ ტი, ლექ სი შე ტა ნი ლი 
იყო რუ სუ ლი ენის სა ხელ მძღვა ნე ლო ებ ში, რომ ლე ბიც აღ მო-
სავ ლეთ ევ რო პი სათ ვის გამოიცემოდა.

„სულიკო“ სტა ლი ნის სა ხელს მე-20 სა უ კუ ნის 30-ი ა ნი წლე-
ბი დან და უ კავ შირ და. მნიშ ვნე ლო ვა ნია ლექ სი სა და სიმ ღე რის 
რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბი, რომ ლე ბიც 1937-38 წლებ ში, მა სობ რი ვი 
ტე რო რის პე რი ოდ შია შექ მნი ლი და ხე ლო ვან თა, მთარ გმნელ-
თა, კომ პო ზი ტორ თა, მომ ღე რალ თა, მუ სი კოს -შემ სრუ ლე ბელ-
თა თვით გა დარ ჩე ნის ერ თგვარ სა ბუთს წარ მო ად გენ და. ასე ვე, 
ცალ კე აღ ნიშ ვნის ღირ სია „სულიკოს“ მელოდიის გამოყენება 
მასობრივი ტერორის ეპოქაში შექმნილ ნაწარმოებებში. მა-
გალითისათვის შეიძლება დასახელდეს მიხეილ ჭიაურელის 
ფილმი „უკანასკნელი მასკარადი“ და შოსტაკოვიჩის დიდი 
ხნის განმავლობაში გადამალული და უცნობი ნაწარმოები „ან -
ტიფორმალისტური სამოთხე“, რომელშიც სტალინის არია „სუ-
ლიკოს“ მელოდიის ფონზე სრულდება (დეტალურად იხ. პო-
პიაშვილი, 2018).

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ „სულიკო“ სტალინის შემდგომ 
ეპოქაშიც ითარგმნებოდა და დღემდე ითარგმნება, თუმცა 
განსაკუთრებული ინტენსივობით სწორედ მე-20 საუკუნის 30-
იანი წლებიდან 50-იან წლებამდე ითარგმნებოდა აღმოსავლეთ 
ევროპაში და საბჭოთა კავშირთან მჭიდროდ დაკავშირებულ 
ენებზე, მაგალითად: რუსულად, ბელორუსულად, ბულგარულად, 
უკრაინულად, ესტონურად, ლატვიურად, ლიტვურად, პო ლო-
ნურად და სხვ. სტალინის სიცოცხლეში კი „სულიკო“ ერთ-ერ-
თი ყველაზე პოპულარული ლექსი და სიმღერა იყო საბჭოთა 
კავ შირში.

„სულიკო“ მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა ჯარისკაცების 
საყვარელი სიმღერა იყო, - ამ ფაქტს ხშირად ახსენებენ თვით -
მხილველები. ვფიქრობთ, სტალინის კულტთან ერთად „სუ  ლი-
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კოს“ პოპულარობა ჯარისკაცებში განპირობებული იყო სიმ-
ღერის მელოდიითა და შინაარსით, რადგან ომში სიყ ვარული 
და დაკარგული სამარე სიმბოლურად ეხმიანებოდა მეომრების 
სულიერ ტკივილებსა და მელანქოლიას. შესაძლოა ვივარაუდოთ, 
რომ „სულიკო“ ჯარისკაცების სულიერი ტკი ვილების ერთგვარი 
ილუსტრაცია იყო მათთვის ასე ახლობელი და ტრაგიზმით სავსე 
შორეული სიყვარულისა და სადღაც დაკარგული საფლავის 
თემებით.

„სულიკოს“ პირველი გერმანული თარგმანები

„სულიკოს“ პირველი გერმანული თარგმანები სწორედ 
მე-20 საუკუნის 40-იან წლებში შესრულდა, მეორე მსოფლიო 
ომის დასრულების შემდგომ. ითარგმნა ლექსის სასიმღერო 
სტროფები და აღმოსავლეთ გერმანიაში სხვა ანსამბლებთან 
ერთად „სულიკოს“ სამხედრო ანსამბლიც ასრულებდა. არ-
სებობს „სულიკოს“ ფირფიტაც, რომელიც მეოცე საუკუნის 40-50-
იან წლებში რამდენჯერმე გამოიცა აღმოსავლეთ გერმანიაში.

ჩვენი დაკვირვებით, „სულიკო“ გერმანულად პირველად 
თარგმნა აღმოსავლეთ გერმანელმა პოეტმა, ალექსანდერ 
ოტმა (1908-1978). იგი გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში 
ცნობილი იყო, როგორც პოლიტიკური შინაარსის ტექსტების, 
მათ შორის, პოეზიის, მთარგმნელი. მას ეკუთვნის მრავალი 
ლექსისა და სიმღერის თარგმანი. ა. ოტმა თარგმნა „სულიკოს“ 
4 სასიმღერო სტროფი. 

ძალიან მალე ალექსანდერ ოტის თარგმანი გადაამუშავა 
გერმანელმა მომღერალმა, მსახიობმა და რეჟისორმა, ერნსტ 
ბუშმა (1900-1980). ბუში იყო ლეგენდარული გერმანელი ხელო-
ვანი, რომელმაც წინააღმდეგობრივი და რთული ცხოვრებით 
იცხოვრა. იგი მონაწილეობდა საბჭოთა პროპაგანდაში, 1953 
წლიდან ხელმძღვანელობდა გერმანიის დემოკრატიულ რეს-
პუბლიკაში ერთადერთ ფირფიტების ფირმა „Eterna” -ს, სადაც 
სხვა ფირფიტებთან ერთად რამდენჯერმე გამოიცა ფირ ფიტა 
„სულიკო“. აღსანიშნავია ისიც, რომ ე. ბუში, როგორც მსა-
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ხიო ბი, ასრულებდა მთავარ როლებს. მან 1946 წელს შეას-
რულა სატინის როლი მაქსიმ გორკის პიესაში „ფსკერზე“. 
ასევე, 1953 წელს - იაგოს როლი შექსპირის „ოტელოში“, 1954 
წელს - აზ და კის რო ლი ბერ ტოლდ ბრეხ ტის „კავკასიურ ცარ-
ცის წრეში“, მეფისტოფელის როლი გოეთეს „ფაუსტში“ და 
სხვ. 1956, 1966 და 1979 წლებში მას მიღებული აქვს გერმანიის 
დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემია. 1963-1975 
წლებში, გერმანული ხელოვნების აკადემიის ეგიდით, 200-მდე 
სიმღერა ჩაწერა. ერნსტ ბუშის ცხოვრება წინააღმდეგობებით 
იყო აღსავსე. მან 1961 წელს მიატოვა თეატრი და პოლიტიკურ 
ცხოვრებასაც ჩამოშორდა.

1949 წელს იოსებ სტალინის 70 წლის იუბილესთან და-
კავშირებით აღმოსავლეთ გერმანიაში გამოიცა ფირფიტა 
„სუ  ლიკო“, რომელზეც აღნიშნული იყო: „ეძღვნება იოსებ ბე-
სარიონის ძე სტალინის 70 წლის იუბილეს“ („Zum 70. Geburtstag 
von Josef Wissarionowitsch Stalin“). ფირფიტაზე მითითებულია, 
რომ ტექსტის თარგმანი ეკუთვნით ალექსანდერ ოტსა და 
ერნსტ ბუშს. თუმცა მოგვიანებით ე. ბუშმა „სულიკოს“ თარ გმა-
ნი და მო უ კი დებ ლა დაც გა მო აქ ვეყ ნა. შე სა ბა მი სად, ჩვე ნი დაკ-
ვირ ვე ბით, მე-20 სა უ კუ ნის 40-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს გერ მა ნულ 
ენაზე „სულიკოს“ სასიმღერო სტროფების რამდენიმე თარგმანი 
ან რედაქცია არსებობდა: ალექსანდერ ოტის თარგმანის, 
მცირედით განსხვავებული ორი რედაქცია ალექსანდერ ოტისა 
და ერნსტ ბუშის თარგმანი, რომელიც ზოგჯერ მოიხსენიება, 
როგორც ერნსტ ბუშის თარგმანიც, რადგან სიმღერას ბოლოს 
ერნსტ ბუში ასრულებდა და სწორედ მისი შესრულებული 
„სულიკო“ გახდა ძალზე პოპულარული, გამოიცა რამდენჯერმე 
ფირფიტებზე და დღემდე, ძირითადად, ეს ვერსია გამოიყენება 
შესრულების დროს. 

ალექ სან დერ ოტი სა და ერნსტ ბუ შის თარ გმა ნე ბი შეს რუ-
ლე ბუ ლია რუ სუ ლი ენი დან და მხო ლოდ ნი უ ან სობ რი ვად გან-
სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თი სა გან. რად გან თარ გმა ნი წარ მო ად გენს 
თარ გმა ნის თარ გმანს, რა საკ ვირ ვე ლი ა, ორი გი ნა ლის ზუსტ აქ-
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ცენ ტებს არ იც ნობს და მხო ლოდ შუ ა ლე დუ რი ენი დან და მი სი 
თარ გმა ნი დან საზ რდო ობს. ა. ოტი სა და ე. ბუ შის თარ გმა ნე ბის 
ყვე ლა რე დაქ ცი ა, რომ ლებ საც ჩვენ მი ვაკ ვლი ეთ, წარ მო ად გენს 
თა ვი სუ ფალ თარ გმანს, გა რით მუ ლია და სა ზო მი სა და რიტ მის 
შე ნარ ჩუ ნე ბის გა მო ტექ სტის ში ნა არ სის ცალ კე უ ლი ად გი ლე ბი 
და კარ გუ ლი ა, თუმ ცა შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია არ სე ბი თი კონ ცეპ ტე-
ბი: ძი ე ბის მო ტი ვი, საყ ვარ ლის საფ ლა ვი, ვარ დი და ბულ ბუ ლი, 
მთლი ა ნო ბა ში კი წარ მო ად გენს სიყ ვა რუ ლის სიმ ბო ლო ე ბის 
ერ თობ ლი ო ბას. 

ჩვენ მი ვაკ ვლი ეთ ალექ სან დერ ოტის თარ გმა ნის ორ გან-
სხვა ვე ბულ რე დაქ ცი ას. რო გორც ჩანს, მთარ გმნე ლი და შემ-
სრუ ლე ბე ლი მუ შა ობ და სა სიმ ღე რო ტექ სტის გა უმ ჯო ბე სე ბა-
ზე. გან სხვა ვე ბა ნი უ ან სობ რი ვი ხა სი ა თი სა ა. მო ვი ტანთ ორი ვე 
თარ გმანს:
„სულიკო“ მთარგმნელი ალექსანდერ ოტი

Suliko

Sucht’ ich ach das Grab meiner Liebsten 
überall o widrig Geschick.
Weinend klagt ich oft mein Herzeleid: 
„Wo bist du entschwundenes Glück?“

Blühte in den Büschen ein Röslein, 
morgensonnenschön, wonniglich. 
Fragt ich sehnsuchtsvoll das Blümelein: 
„Sag bist du mein Liebchen o sprich!“

Sang die Nachtigall in den Zweigen, 
fragt ich bang das Glücksvögelein: 
„Bitte sag mir doch, du Sängerin, 
bist gar du die Herzliebste mein?“
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Neigt die Nachtigall drauf ihr Köpfchen, 
aus der Rosenglut klingt’s zurück – 
lieb und innig leis wie Streicheln zart: 
„Ja, ich bin’s, ich bin es dein Glück!“

                           (Leben. Singen. Kämpfen... 1949: 256)

ცი ტი რე ბულ თარ გმან ში გა მო ყე ნე ბუ ლია 9 და 8-მარ ცვლო-
ვა ნი სა ზო მე ბი. ყო ვე ლი სტრო ფის პირ ვე ლი და მე ო რე სტრი-
ქო ნე ბი 9-მარ ცვლო ვა ნი ა, ხო ლო მე ო რე და მე ოთხე სტრი ქო-
ნე ბი 8-მარ ცვლო ვა ნი ა. რით მა ჯვა რე დი ნია და გა რით მუ ლია 
პირ ვე ლი- მე სა მე და მე ო რე- მე ოთხე სტრი ქო ნე ბი.

„სულიკო“ სასიმღერო ვარიანტი, მთარგმნელი ალექსანდერ ოტი 

Suliko

„Sucht ich ach das Grab meiner Liebsten 
überall o widrig Geschick. 
Weinend klagt ich oft mein Herzeleid 
wo bist Du entschwundenes Glück. 
weinend klagt ich oft mein Herzeleid 
wo bist Du mein Lieb Suliko. 
 
Blühte in den Büschen ein Röslein, 
morgensonnig schön, wonniglich, 
fragt ich sehnsuchtsvoll das Blümelein 
Wo bist Du entschwundenes Glück, 
fragt ich sehnsuchtsvoll das Blümelein 
wo bist Du mein Lieb Suliko. 
 
Sang die Nachtigall in den Zweigen 
fragt ich bang das Glücksvögelein: 
Bitte, bitte, sag mir doch du Sängerin, 
bist Du, gar die Herzliebste mein 
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Sag mir‘s bitte, sag mir doch du Sängerin, 
sag wo ist mein Lieb Suliko. 
 
Neigt die Nachtigall drauf ihr Köpfchen, 
aus der Rosenglut klingt‘s zurück, 
lieb und innig leise wie streicheln zart 
ja ich bin‘s, ich bin es dein Glück 
lieb und innig leise wie streicheln zart 
Ja, ich bin‘s, ich bin Suliko.

ცი ტი რე ბუ ლი თარ გმა ნი ნი უ ან სობ რი ვად გან სხვავ დე-
ბა წი ნა თარ გმა ნი სა გან და ავ ლენს თარ გმა ნის სა სიმ ღე რო 
ვერ სი ის რე დაქ ცი ის ნიშ ნებს. თარ გმა ნის პირ ვე ლი და მე ო რე 
სტრო ფებ ში გა მო ყე ნე ბუ ლია 9 და 8-მარ ცვლი ა ნი სა ზო მი, ისე-
ვე, რო გორც პირ ველ თარ გმან ში. ორი ვე სტრო ფის პირ ვე ლი და 
მე ო რე სტრი ქო ნე ბი 9-მარ ცვლ-ი ა ნი ა, ხო ლო მე ო რე და მე ოთხე 
სტრი ქო ნე ბი - 8-მარ ცვლი ა ნი.

მე-3 და მე-4 სტრო ფე ბი კი სა ზო მით გან სხვა ვე ბუ ლია ერ-
თმა ნე თი სა და წი ნა სტრო ფე ბის გა ნაც.

აკაკის „სულიკო“ და წე რი ლია 8-მარ ცვლი ა ნი და ბა ლი შა-
ი რით (3/5 5/3), თუმ ცა სა სიმ ღე რო ვერ სი ამ ოდ ნავ შეც ვა ლა 
ტექ სტის რიტ მი კა. სა სიმ ღე რო ვერ სი ა ში, მე-3 სტრი ქონ ში მე-5 
მარ ცვა ლი გაგ რძე ლე ბუ ლი ა, ემა ტე ბა სა მი მარ ცვა ლი და თუ 
მარ ცვლე დე ბის მი ხედ ვით და ვით ვლით, მე-3 სტრი ქო ნი 11-მარ-
ცვლი ა ნი ა. ეს კი ხდე ბა მე-5 მარ ცვლის ხმოვ ნის გამ ღე რე ბის ხარ-
ჯზე („გულამოსკვნილი ი ი ი ვსტიროდი“). ეს ნიუანსი „სულიკოს“ 
სასიმღერო თარგმანებში სხვადასხვანაირადაა გადაწყვეტილი. 
ალექსანდერ ოტს სასიმღერო ვერსიაში, მე-3 სტროფის მე-3 
სტრიქონში, ჩაუმატებია სიტყვები, რომ მარცვლების რაო-
დენობა გაეზარდა. აღნიშნული სტრიქონი გერმანულ თარგმანში 
შემდეგნაირადაა გადმოცემული: „Bitte, bitte, sag mir doch du 
Sängerin“ (გთხოვ, გთხოვ, მითხარი, მომღერალო/მგოსანო). 
რო გორც ჩანს, იმის გა მო, რომ გა სამ ღრებ ლად რთუ ლი იქ ნე-
ბო და ერ თმარ ცვლი ა ნი სიტყ ვა doch, სა დაც ო ხმო ვა ნის შემ-



 173

„სულიკოს“ გერმანული თარგმანები

დეგ მო დის თან ხმო ვან კომ პლექ სი ch (ხ), ალექ სან დერ ოტ მა 
და უ მა ტა ერ თმარ ცვლი ა ნი სიტყ ვე ბი და გამ ღე რე ბა სიტყ ვებ-
ში არ სე ბუ ლი ხმოვ ნე ბის გა მო ყე ნე ბით გახ და შე საძ ლე ბე ლი.  
მე-3 სტრო ფი შემ დე გი სა ზო მით არის თარ გმნი ლი:

I – 9
II – 8
III – 11
IV – 8
განსხვავებული საზომით არის თარგმნილი მე-4 სტროფი, 

რომელშიც მე-3 სტრიქონი 10-მარცვლიანია. აქაც, მთარგმნელს 
დაუმატებია სიტყვები, რათა მარცვლების რაოდენობა გაე-
ზარდა და სიმღერა უფრო კეთილხმოვანი გამხდარიყო. შესა-
ბამისად, მე-4 სტროფის საზომი ასეთია:

I – 9
II – 8
III – 10
IV – 8
ალექ სან დერ ოტის თარ გმა ნე ბი მცი რე დით გან სხვავ დე ბა 

ერ თმა ნე თი სა გან ტექ სტის ში ნა არ სი თაც. მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ თარ გმა ნის ორი ვე ვერ სია სა სიმ ღე რო ა, მე ო რე ვერ სი ა ში, 
რო მე ლიც კი დევ უფ რო ახ ლოს არის სა სიმ ღე რო ვა რი ან ტთან, 
ყო ვე ლი სტრო ფის ბო ლოს გვხვდე ბა მი სამ ღე რი, სტრო ფის ბო-
ლო ორი სტრი ქო ნი. ამას თან, თარ გმა ნებ ში ვხვდე ბით რამ დე-
ნი მე გან სხვა ვე ბას. მე ო რე სტრო ფის მე ო რე სტრი ქონ ში, კერ-
ძოდ, პირ ველ ვერ სი ა ში გვხვდე ბა სამ სიტყ ვი ა ნი კომ პო ზი ტი, 
ხო ლო მე ო რე ვერ სი ა ში ეს კომ პო ზი ტი დაშ ლი ლი ა. 

ეს სტრი ქო ნი - „ობლად რომ ამოსულიყო“ თარგმანების 
უმ რავლესობაში, როგორც გერმანულ, ისე სხვა ენებზე, არა-
ზუსტად არის თარგმნილი. ალექსანდერ ოტს თარგმნილი აქვს 
შემდეგნაირად: „ცისკრის მზესავით ლამაზი, მშვენიერი“

morgensonnenschön, wonniglich
morgensonnig schön, wonniglich,
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მე სა მე სტროფ ში თარ გმა ნებს შო რის გან სხვა ვე ბა გვხვდე-
ბა მე სა მე და მე ოთხე სტრი ქო ნებ ში. რო გორც აღ ვნიშ ნეთ, 
მე სა მე სტრი ქონ ში გამ ღე რე ბის მიზ ნით ჩა მა ტე ბუ ლია ორ-
მარ ცვლი ა ნი სიტყ ვა, რი თაც სა სიმ ღე რო რიტ მთან და ახ ლო-
ე ბუ ლია ტექ სტი. ჩა მა ტე ბად გა მო ყე ნე ბუ ლია სიტყ ვის გა მე-
ო რე ბა: „Bitte, bitte, sag mir doch du Sängerin“ (გთხოვ, გთხოვ, 
მითხარი, მომღერალო/მგოსანო) ამასთან, მეორე რედაქციაში 
მისამღერი არ იმეორებს ბოლო ორ სტრიქონს.

 
Bitte, bitte, sag mir doch du Sängerin, 
bist Du, gar die Herzliebste mein 
Sag mir‘s bitte, sag mir doch du Sängerin, 
sag wo ist mein Lieb Suliko. 

მეოთხე სტროფი თარგმანებში განსხვავდება პუნქტუაცია 
და ორთოგრაფია. ასევე, მისამღერი აქაც შეცვლილია და 
სტრიქონი: „თითქოს თქვა დიახ-დიახო“ ასეა თარგმნილი: 
„Ja, ich bin’s, ich bin es dein Glück!“ (დიახ, მე ვარ, მე ვარ შენი 
ბედნიერება), ხოლო მისამღერში: Ja, ich bin‘s, ich bin Suliko“ 
(დიახ, მე ვარ, მე ვარ სულიკო“). გერ მა ნულ თარ გმან ში გან მე ო-
რე ბუ ლი სიტყ ვე ბი: Ja, ich bin’s, ich bin, ქმნის რიტმს და კე თილ-
ხმო ვა ნე ბას. 

„სულიკო“ გერმანულ ენაზე, მთარგმნელები ალექსანდერ ოტი და 
ერნსტ ბუში

Suliko

Sucht ich ach das Grab meiner Liebsten 
Fragend überall: Wer weiß wo 
Weinend klagt ich oft mein Herzeleid: 
Wo bist du, mein lieb Suliko? 
Weinend klagt ich oft mein Herzeleid: 
Wo bist du, mein lieb Suliko?
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Blühte dort am Waldrand die Rose 
Morgensonnenschön, still und froh 
Fragt ich hoffnungsvoll das Blümelein: 
Sag, bist du mein lieb Suliko? 
Fragt ich hoffnungsvoll das Blümelein: 
Sag, bist du mein lieb Suliko?
Sang die Nachtigall in den Zweigen 
Brannte mir das Herz lichterloh 
Sag mir doch, du holde Sängerin: 
Bist gar du mein lieb Suliko? 
Sag mir doch, du holde Sängerin: 
Bist gar du mein lieb Suliko?
Neigt die Nachtigall drauf ihr Köpfchen 
Aus der Rosenglut klang es so 
Silberhell und tröstend wie ihr Lied: 
Ja, ich bins, ich bin Suliko! 
Silberhell und tröstend wie ihr Lied 
Ja, ich bins, ich bin Suliko!

თარ გმან ში მი თი თე ბუ ლი ა, რომ „სულიკო“ ქარ თუ ლი ხალ-
ხუ რი სიმ ღე რა ა.

თარ გმა ნი ცი ტი რე ბუ ლია „ოსებ სტა ლი ნის და ბა დე ბი დან 
70 წლის იუ ბი ლე სად მი მიძღ ვნი ლი ალ ბო მი დან, რო მე ლიც 1949 
წელს გა მო ი ცა“ (Busch 1949).

ეს თარ გმა ნი იმე ო რებს ალექ სან დერ ოტის პირ ვე ლი რე-
დაქ ცი ის თარ გმა ნის სა ზომს. ასე ვე, ში ნა არ სის თვალ საზ რი სით, 
კერ ძოდ, ჩვე ნი დაკ ვირ ვე ბით, ა. ოტი სა და ე. ბუ შის თარ გმა ნი 
ეყ რდნო ბა და ით ვა ლის წი ნებს ა. ოტის თარ გმა ნის ორი ვე რე-
დაქ ცი ას და, შეძ ლე ბის დაგ ვა რად აუმ ჯო ბე სებს. ა. ოტის თარ-
გმა ნებს შო რის არ სე ბობს გან სხვა ვე ბე ბი, ამ თარ გმან ში შე მო-
თა ვა ზე ბუ ლია ახა ლი ვერ სი ე ბი. ასე ვე, ეს თარ გმა ნი იმე ო რებს 
ა. ოტის მი ერ თარ გმნილ მი სამ ღერს და იყე ნებს ტექ სტის სხვა-
დას ხვა სტრი ქონ ში, ასე ვე, მი სამ ღერ შიც. 



ნინო პოპიაშვილი

176

ციტირებულ თარგმანში გარითმულია მეორე და მეოთხე 
სტრიქონები. ახლავს მისამღერიც, მეორდება ყოველი სტრო-
ფის მესამე და მეოთხე სტრიქონები.

„სულიკოს“ გერმანული თარგმანი მე-20 საუკუნის 70-იან 
წლებში

მე-20 საუკუნის 70-იან წლებში გამოიცა ქართული პოეზიის 
ანთოლოგია გერმანულ ენაზე, „რვასაუკუნოვანი ქართული 
პოეზია“, ბერ ლი ნი, 1971 წე ლი (Georgische Poesie aus acht Jahrhun-
derten, Berlin, 1971), გა მომ ცემ ლე ბი ადოლფ ენ დლე რი და რა-
ი ნერ ქირ ში. ქარ თუ ლი პო ე ზი ის თარ გმა ნი ეკუთ ვნით ადოლფ 
ენ დლერს, რა ი ნერ ქირ შსა და ჰერ მან ბუ დენ ზიგს. ეს ან თო ლო-
გია ერ თ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი და ფუნ და მენ ტუ რი გა მო ცე მაა 
და ასა ხავს ქარ თულ პო ე ტურ ტრა დი ცი ას ეპო ქე ბის მი ხედ ვით. 
უნ და აღი ნიშ ნოს ისიც, რომ მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ან თო ლო-
გია საბ ჭო თა ეპო ქა ში გა მო ი ცა აღ მო სავ ლეთ გერ მა ნი ა ში, ისე-
თი ტექ სტე ბიც არის შე ტა ნი ლი, რომ ლე ბიც ბო ლომ დე არ შე-
ე სა ბა მე ბო და საბ ჭო თა იდე ო ლო გი ას. სწო რედ ამ კრე ბულ ში 
გა მოქ ვეყ ნდა ადოლფ ენ დლე რის (1930-2009) მი ერ თარ გმნი ლი 
აკა კი წე რეთ ლის ლექ სე ბი და მათ შორის, „სულიკოს“ სრული, 12 
სტრო ფი. ან თო ლო გია რამ დენ ჯერ მე გა მო ი ცა რო გორც უც ვლე-
ლი, ისე გა და მუ შა ვე ბუ ლი სა ხით.

გერ მა ნე ლი პო ე ტი და მწე რა ლი, ადოლფ ენ დლე რი, მე-20 
სა უ კუ ნის 50-ი ან წლებ ში გა ნიც დი და კო მუ ნის ტუ რი პრო პა გან-
დის გავ ლე ნას. მას ეკუთ ვნის კო მუ ნის ტუ რი სის ტე მი სად მი და 
მი სი პრო პა გან და -ა გი ტა ცი ი სად მი მიძღ ვნი ლი დი დაქ ტი კურ -
-მი სი ო ნე რუ ლი ჰიმ ნე ბი, თუმ ცა მოგ ვი ა ნე ბით გა თა ვი სუფ ლდა 
ამ გავ ლე ნე ბი სა გან. მე-20 სა უ კუ ნის 60-ი ა ნი წლე ბის ბო ლოს და 
70-ი ა ნი წლე ბის და საწყ ის ში იგი გერ მა ნელ პო ეტ თან, ესე ის ტსა 
და დრა მა ტურ გთან, რა ი ნერ ქირ შთან (1934-2015) ერ თად მო ნა-
წი ლე ობ და ქარ თუ ლი პო ე ზი ის თარ გმნა ში. ა. ენ დლე რი და რ. 
ქირ ში ან თო ლო გი ა ზე მუ შა ო ბის დროს რამ დენ ჯერ მე იმ ყო ფე-
ბოდ ნენ სა ქარ თვე ლო ში და მუ შა ობ დნენ ქარ თველ მთარ გმნე-
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ლებ თან ტან დემ ში. ადოლფ ენ დლე რის სა ქარ თვე ლო ში მოგ ზა-
უ რო ბა აი სა ხა 1976 წელს გა მო ცე მულ წიგ ნში: „ორი მცდელობა, 
მოვყვე საქართველოზე/გიამბოთ საქართველოზე“, „Zwei Versu
che, über Georgien zu erzählen. Mitteldeutscher Verlag, Halle (Saale) 
1976“. 

ადოლფ ენ დლერ მა 1979 წელს და ტო ვა გერ მა ნი ის დე-
მოკ რა ტი უ ლი რეს პუბ ლი კის მწე რალ თა კავ ში რი. 80-ი ა ნი წლე-
ბი დან გერ მა ნი ის დე მოკ რა ტი ულ რეს პუბ ლი კა ში მის წიგ ნებს 
აღარ აქ ვეყ ნებ დნენ, ხო ლო გერ მა ნი ის ფე დე რა ცი ულ რეს პუბ-
ლი კა ში მას თით ქმის არ იც ნობ დნენ. გერ მა ნი ის გა ერ თი ა ნე-
ბის შემ დეგ ადოლფ ენ დლე რის ნა წარ მო ე ბე ბის მი მართ კვლავ 
დი დი და ინ ტე რე სე ბა იგ რძნო ბო და. იგი არის მრა ვა ლი ლი ტე-
რა ტუ რუ ლი პრე მი ის ლა უ რე ა ტი.

„სულიკო“, მთარგმნელი ადოლფ ენდლერი

Suliko

Ich ging aus, ihr Grab zu suchen
Doch wo wars geblieben, wo?
Ach, ich weinte laut und klagte:
“Wo ist Suliko?”

Eine Rose sah ich stehen,
Unter Dornen Leuchtend, oh!
Bebend wagte ich die Frage:
“Bist du Suliko?”

Da bewegte sich die Rose,
Nigte sich, und perlend fiel
Tau von der geschlossenen Bluete:
Tränen, hell und Kuehl.
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Eine Nachtigall saß schweigend
In den Blättern irgendwo.
Zart hob ich die Zweige, fragte:
“Bist du Suliko?”

Sie flog auf, doch mit dem Schnabel
Hat die Blume sie gestreift,
Und sie zwitschte, sie zwitschert,
Bis mein Herz begreift.

Funkelnd stand ein Stern am Himmel,
Wer ihn sieht, wird seltsam froh.
Laut rief ich ins Rund der Sterne:
“Bist du Suliko?”

Und der Stern begann zu gkühen,
Sternlicht erwärmte mich,
Leichter Wind gingm der mir Flusternd
Um die Ohren strich:

“Was du suchtest _ ist gefunden!
Deine Sehnsucht wird gestillt
Von den sanften Daemmerungen
Und den Nächten mild _

Sieh, in Drei teilt sich die Eine:
Rose, nachtigall und Stern;
Unter deinem Zeichen hattet
Ihr euch damals gern.”

Ich sehs ein und lass die Suche
Nach der Liebsten, nach dem Ort,
Wo ihr Grab ist, lass die Klagen,
Wisch die Tränen fort!
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Geh, die Nachtigall zu lauschen,
Riech der Rose Duft und schau
Dort den Stern _ was ich dann fühle,
Sagt kein Wort genau.

O ich lebe, Heimat, wieder,
Die ich suche, die ich floh.
Dreifach dind ich, dreifach fuehl ich
Meine Suliko!

ა. ენ დლე რის თარ გმან ში გვხვდე ბა შემ დე გი სა ზო მი: I – 8; 
II – 7; III – 8; IV – 5. რით მა ჯვა რე დი ნი ა, გა რით მუ ლია პირ ვე ლი 
- მე სა მე და მე ო რე - მე ოთხე სტრი ქო ნე ბი. თარ გმან ში შე ნარ-
ჩუ ნე ბუ ლია ლექ სის ში ნა არ სი, და ცუ ლია მთა ვა რი მო ტი ვი და 
აქ ცენ ტე ბი. ძი რი თა დად შე ი ნიშ ნე ბა ორი გი ნა ლის ერ თგუ ლე ბა, 
ზოგ ჯერ კი თა ვი სუ ფალ თარ გმანს ვხვდე ბით. მა გა ლი თი სათ ვის 
გან ვი ხი ლავთ ლექ სის პირ ველ სტროფს. 

პირ ვე ლი სტრი ქო ნი: „საყვარლის საფლავს ვეძებდი“ 
– „Ich ging aus, ihr Grab zu suchen“ მივდიოდი მისი საფლავის 
საძებნელად“; 

მეორე სტრიქონი: „ვერ ვნახე... დაკარგულიყო!...“ „Doch wo 
wars geblieben, wo?“, თუმცა, სად დარჩა/დაკარგულა, სად? 

მესამე სტრიქონი: „გულამოსკვნილი ვჩიოდი:“ – „Ach, ich 
weinte laut und klagte:“ ხმამაღლა ვტიროდი და მოვთქვამდი. 

მეოთხე სტრიქონი: „სადა ხარ ჩემო სულიკო?!“ - “Wo ist Su-
liko?” სად არის სულიკო?

ჩვენი დაკვირვებით, ა. ენდლერის თარგმანია აკაკი წე-
რეთ ლის „სულიკოს“ პირველი სრული გერმანული თარგმანი 
და იგი სასიმღეროდ არ გამოიყენებოდა.



ნინო პოპიაშვილი

180

„სულიკოს“ გერმანული თარგმანები 2018 წლის 
ფრანკფურტის წიგნის ფესტივალისათვის

2018 წელს სა ქარ თვე ლო ფრან კფურ ტის წიგ ნის ფეს ტი ვა-
ლის სა პა ტიო სტუ მა რი ქვე ყა ნა იყო. ეს მნიშ ვნე ლო ვა ნი მოვ-
ლე ნა მრა ვალ მხრივ აღი ნიშ ნა რო გორც გერ მა ნი ა ში, უშუ ა ლოდ 
2018 წელს, ფრან კფურ ტის წიგ ნის ფეს ტი ვალ ზე, ისე სა ქარ თვე-
ლო ში და სხვა ქვეყ ნებ ში. გერ მა ნუ ლად ითარ გმნა და გა მო ი ცა 
მრა ვა ლი წიგ ნი, მნიშ ვნე ლოვ ნად გა ი ზარ და ინ ტე რე სი ქარ თუ-
ლი ლი ტე რა ტუ რი სა და ხე ლოვ ნე ბის მი მართ სხვა ქვეყ ნებ შიც. 

სწო რედ ფრან კფურ ტის წიგ ნის ფეს ტი ვა ლი სათ ვის მომ -
ზად და და გამოიცა „ქართული პოეზიის ანთოლოგია“, შემ-
დგენლები და გამომცემლები გერტ რობერტ გრიუნერტი და 
ნინო პოპიაშვილი, ქართული პოეზიის ანთოლოგია „Antholo-
gie goergischer Lyrik “Ich aber will dem Kaukasos Zu”, Gert Robert 
Grünert, Nino Popiaschwili (Hgs), Pop Verlag Ludwigsburg“. ეს წიგნი 
წარ მო ად გენს ქარ თუ ლი პო ე ზი ის ან თო ლო გი ე ბის ტრა დი ცი ის 
გაგ რძე ლე ბას, რო მელ საც ჯერ კი დევ არ ტურ ლა ის ტმა და ილია 
ჭავ ჭა ვა ძემ ჩა უ ყა რეს სა ფუძ ვე ლი მე-19 სა უ კუ ნის ბო ლოს და 
რო მე ლი ტრა დი ცი აც შე სა ნიშ ნა ვად გაგ რძელ და მე-20 სა უ კუ ნის 
70-ი ან წლებ ში გა მო ცე მუ ლი ადოლფ ენ დლე რი სა და რა ი ნერ 
ქირ შის ქარ თუ ლი პო ე ზი ის ან თო ლო გი ით. ისე ვე, რო გორც წი ნა 
ან თო ლო გი ე ბის შემ თხვე ვა ში, 2015 წელს გა მო ცე მუ ლი ქარ თუ-
ლი პო ე ზი ის ან თო ლო გი ა ზე მუ შა ო ბა ქარ თვე ლი და გერ მა ნე-
ლი მთარ გმნე ლე ბის ტან დემ ში მიმ დი ნა რე ობ და. ან თო ლო გია 
წარ მო ად გენს გერ მა ნულ ენა ზე გა მო ცე მუ ლი ქარ თუ ლი პო ე ზი-
ის ყვე ლა ზე დიდ კრე ბულს, რო მელ შიც თავ მოყ რი ლია 80-ზე 
მე ტი ავ ტო რის ლექ სე ბი. ან თო ლო გი ას ერ თვის კომ პაქ ტდის-
კიც, რო მელ ზეც ჩა წე რი ლია 40 თა ნა მედ რო ვე ავ ტო რი, რომ ლე-
ბიც თა ვი ანთ თი თო ლექსს კითხ უ ლო ბენ ქარ თულ ენა ზე. შემ-
დგენ ლე ბის გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, ან თო ლო გი ის შედ გე ნი ლო ბა 
ემ ყა რე ბა არა ქრო ნო ლო გი ურ პრინ ციპს, არა მედ ლექ სე ბი და-
ლა გე ბუ ლია თემატურად. „სულიკო“ ან თო ლო გი ის სიყ ვა რუ ლის 
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თე მა ზე შექ მნი ლი ლექ სე ბის თავ შია მო თავ სე ბუ ლი. ლექსს ერ-
თვის სა თა უ რის გან მარ ტე ბაც. 

მთარგმნელები: მაია ლისოვსკი და გერტ რობერტ გრიუნერტი. 

Suliko

Ich suchte der Geliebten Grab
verlor´n war´s… ich fand´s nirgendwo!..
wehklagend schluchzte ich da laut:
„Wo bist du, meine Suliko?!“

Unter Dornen eine Rose
die dort allein wuchs, sah ich, oh;
fragte sie im Herzen zitternd:
„Bist du wohl meine Suliko?!“

Nickend rührte sich die Knospe
sie neigte sich und perlend goß
himmlisch Tropfen Taus die Rose,
der Trän´ um Träne niederfloß.

Eine Nachtigall saß reglos
versteckte sich im Laubwerk wo;
zärtlich fragte ich das Vöglein:
„Bist du wohl meine Suliko?!“

Flügel schlug es sacht, sein Schnabel
striff eine Blume, sanften Sinns,
seufzend zwitscherte es darauf
als spräche es: „Ja, ja,- ich bin´s!“

Über uns ein Stern stand leuchtend
rings Strahlen spendend, ernst und froh,



ნინო პოპიაშვილი

182

ich fragte ihn gleich gradheraus:
„Bist du wohl meine Suliko?!“

Er stimmte zu durch´s stärker Glüh´n,
mich so bestrahl´nd wie nie zuvor,
zeitgleich freute eine Brise
mich- hauchte flüsternd mir ins Ohr:

„Sie sind es, die du hast gesucht,
gib jetzt Ruh´, Schluß mit denSorgen!
Laß den Tag still Abend werden
Und den Abend wieder Morgen!

In Drei ist Eine aufgegangen:
Als Rose, Nachtigall und Stern,
weil ihr zwei beide euch einander
auf dieser Welt ja hattet gern!“

Ich begriff… nicht weiter such´ ich
Nach dem Grab der mir so Lieben,
daß mein Leid nicht länger klage,
Tränen heiß den Sinn mir trüben.

Oh Rosenduft und Vogelsang,
ich seh´ den Stern nun fröhlich an,
was ich währenddessen fühle,
ich nicht in Worte fassen kann.

Das Leben steht mir wieder offen,
verschlossen, bitter war´s, unfroh,
jetzt weiß den Ort ich, dich zu finden,
ich find´ an drei´n dich, Suliko!
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თარ გმან ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლია 8-მარ ცვლო ვა ნი სა ზო მი, გა-
რით მუ ლია მე ო რე და მე ოთხე სტრი ქო ნე ბი. ში ნა არ სობ რი ვად 
თარ გმა ნი ახ ლოს არის ორი გი ნალ თან, ძი რი თა დად შე ნარ ჩუ-
ნებ ლია ორი გი ნა ლის აქ ცენ ტე ბი და ნი უ ან სე ბი. იგ რძნო ბა, რომ 
ლექ სი თარ გმნი ლია უშუ ა ლოდ ორი გი ნა ლი დან. ზოგ შემ თხვე-
ვა ში შე ი ნიშ ნე ბა თარ გმა ნი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე ლი სხვა ო-
ბე ბი, რო გო რე ბი ცა ა, სიტყ ვე ბის და მა ტე ბა, ასე ვე, სიტყ ვე ბის 
სი ნო ნი მე ბით, სხვა მნიშ ვნე ლო ბე ბით ჩა ნაც ვლე ბა. მა გა ლი-
თად, საანალიზოდ ავიღებთ ლექსის მეორე სტროფს:

პირველი სტრიქონი: „ეკალში ვარდი შევნიშნე,“ – „Unter 
Dornen eine Rose“ - ეკლებს შორის ვარდი.

მეორე სტრიქონი „ობლად რომ ამოსულიყო“ – „die dort al-
lein wuchs, sah ich, oh;“ - რომელიც მარტო/ეულად იზრდებოდა, 
დავინახე/შევნიშნე, ოჰ.

მესამე სტრიქონი: „გულის ფანცქალით ვკითხავდი:“ – 
„fragte sie im Herzen zitternd:“ - შევეკითხე გულის კანკალით.

მეოთხე სტრიქონი: „შენ ხომ არა ხარ სულიკო?!“ -„Bist du 
wohl meine Suliko?!“ - შენ ხომ არა ხარ ჩემი სულიკო?!

აკაკი წერეთლის „სულიკო“ გერმანულ ენაზე სრული სახით 
ვთარგმნეთ მე და ავსტრიელმა მთარგმნელმა, 2016 წელს 
თარგმანში ავსტრიის სახელმწიფო პრემიისა და 2018 წელს 
„საბას“ ლიტერატურული პრემიის ლაურეატმა, იულია დენგმა. 
ჩვენი თარგმანი შესრულდა 2015 წელს, როდესაც ვმუშაობდი 
„სულიკოს“ თარგმანების შეგროვებასა და გამოცემაზე. ჩვენი 
თარგმანი გამოქვეყნდა 2018 წელს წიგნში „სულიკო მსოფლიოს 
ხალხთა ენებზე“. ეს თარგმანი გამოქვეყნდა, აგრეთვე, შვე-
იცარიულ ლიტერატურულ გამოცემაში „Specimen“.

მთარგმნელები: იულია დენგი და ნინო პოპიაშვილი

Suliko

sucht und sucht das grab der lieben
konnt es finden nicht, verloren.
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da weint ich mir die augen aus:
wo bist du, liebe suliko?

sah da die rose dort im dorn
war verwaist herausgesprossen
fragte mit dem herzen klopfend:
du da, bist du das, suliko?

neigte so den kopf die knospe
nickt mir zu um zuzustimmen
perlte himmlig mir herunter
als trauer träne tropfen tau.

die nachtigall, sie seelenstill
stumm so verbarg sie blatt um blatt
und bat sehr sacht das vögelchen:
sag du, bist du das, suliko?

der sängerin ihr flügel schwirrt
der schnabel streift die blume sanft
sie seufzte zwitscherte trilliert
als ob sie sagte: ja ja ja.

funkt und funkt ein stern, sich lichtend
schickt herunter seine strahlen
fragt so, sie flackernd, vorsichtig:
vielleicht bist du das, suliko?

der stern bestärkt es, schillerte
streute seine strahlen weiter
und in dem augenblick ins ohr
haucht auch der wind mit freude zu:
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das ist, das hast du, hast gesucht
und nun genes, sei still und sieh.
der tag der nacht von da an lieb
und die nacht sie solle tagen.

in drei teilt sich die eine auf:
in rose nachtigall in stern
in andere verwandelt eins
wer wie ihr so liebt einander.

es war gewahr mir, seh und such
den sarg nicht mehr, der lieben grab
die welt werd ich verdammen nicht
um sie weinen siedend, tränen.

schau den stern an, riech die rose
lausch der nachtigall verwundert
während, was ich fühlte, weilend
will sich fügen nicht in sprache.

das leben öffnet, neut sich mir
das bisher bitter finsterte
jetzt weiß ich wieder, wo du bist:
bist geheimnis, in dreien daheim.

თარგმანში შენარჩუნებულია ლექსის ორიგინალური  
8-მარცვლოვანი საზომი. ასევე, თარგმანი შინაარსობრივად 
ახლოს არის ორიგინალთან. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 
თარგმანში არ გამოიყენება გერმანული ენის ორთოგრაფიის 
შესაბამისი დიდი ასოები, რომლებიც იწერება ახალი წი ნა-
დადების და საწყისში და არსებითი სახელების, მათ შორის, 
საკუთარი სა ხელების დასაწერად. ამ მხრივ თარგმანი ექს-
პერიმენტულია და უახლოვდება ქართული ენის ორთოგრაფიას, 
სადაც დიდი და პატარა ასოები არ გვხვდება.
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საანალიზოდ ავიღებთ ლექსის მეოთხე სტროფს:
პირველი სტრიქონი: „სულგანაბული მგოსანი“ – „die nach-

tigall, sie seelenstill“ - ბულბული, სულგანაბული.
მეორე სტრიქონი: „ფოთლებში მიმალულიყო;“ – „stumm 

so verbarg sie blatt um blatt“ - მდუმარედ მიმალულიყო/გადა-
მალულიყო ფოთლებში.

მესამე სტრიქონი: „მივეხმატკბილე ჩიტუნას:“ – „und bat 
sehr sacht das vögelchen:“ - და შევევედრე/ვთხოვე ძალზე ტკბი-
ლად ჩიტუნას.

მეოთხე სტრიქონი „შენ ხომ არა ხარ სულიკო?!“ – „sag du, 
bist du das, suliko?“ - მითხარი, შენა ხარ სულიკო?

„სულიკოს“ სანოტო გამოცემები და სასიმღერო 
სტროფების თარგმანები გერმანულ ენაზე

ცალკე უნდა აღინიშნოს „სულიკოს“ სანოტო გამოცემები 
გერმანულ ენაზე. ჩვენ მივაკვლიეთ „სულიკოს“ მრა ვალ სა ნო-
ტო გა მო ცე მას, მათ შო რის, ქარ თუ ლი ორი გი ნა ლის ტრან სლი-
ტე რა ცი ით ჩა წე რილ საც. რო გორც ჩანს, შემ სრუ ლებ ლე ბის-
თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ა, რო გორ ჟღერს სიმ ღე რა ორი გი ნალ ში 
და ქარ თუ ლა დაც ას რუ ლე ბენ. ზო გი ერთ სა ნო ტო გა მო ცე მა ში 
„სულიკო“ მოხსენიებულია, როგორც რუსული სიმღერა. ზოგან 
კი ხალხურ სიმღერად არის მიჩნეული.

კვლევის პროცესში მოვიძიეთ აკაკის ლექსის გერ მა-
ნულენოვანი თარგმანები, რომლებიც სრულიად და შო რე-
ბუ ლია ორიგინალს და სრულიად განხვავდება ორი გინალის 
შინაარსისაგან. ასეთი თარგმანები სასიმღერო ვერ სიებისათვის 
არის შექმნილი. 

გერმანელ მუსიკოსს, ბალალაიკაზე შემსრულებელ კაი 
კრახტს, „სულიკო“ შეტანილი აქვს ბალალაიკის სახელ მძღ-
ვანელოში რუსულ სიმღერებთან ერთად. მინაწერში ჩანს, რომ 
მთარგმნელს „სულიკო“ ჰგონია ორიენტალისტური ჯადოსნური 
ზღაპრის მოტივი, რომელიც გავრცელდა კავკასიიდან. 2002 
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წელს გამოქვეყნებულ „სულიკოს“ ტექსტთან და ნოტებთან კაი 
კრახტი მიუთითებს: „ეს ორი ენ ტა ლის ტუ რი ჯა დოს ნუ რი ზღაპ-
რის მო ტი ვის სიმ ღე რა მომ დი ნა რე ობს კავ კა სი ი დან. ტექ სტის 
ბევ რი ვერ სიაა ცნო ბი ლი რო გორც ქარ თულ, ისე რუ სულ ენებ-
ზე და რამ დე ნი მე ცნო ბი ლი ვერ სია აქაც შე ვი ტა ნეთ. დღეს უკ ვე 
აღა რა ვინ იცის, რომ ამ სიმ ღე რა სა და მო ნატ რე ბით სავ სე მე-
ლო დი ას ენით აუ წე რე ლი პო ლი ტი კუ რი კა რი ე რა ჰქონ და, რად-
გან ეს სიმ ღე რა, ისე ვე რო გორც სტა ლი ნი, სა ქარ თვე ლო დან იყო, 
დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში ით ვლე ბო და, რო გორც „სტალინის 
საყვარელი სიმღერა“, და ხშირად მღეროდნენ. 1956 წელს, 
როდესაც სტალინის პიროვნების კულტი დაემხო, „სულიკოც“ 
მალევე დავიწყებას მიეცა და დიდი ხნის განმავლობაში იყო 
მივიწყებული... თუმცა დღეს ახალი თაობა ახალ გზას პოულობს 
ამ სიმღერისკენ, უბრალოდ მღერის, რადგან „სულიკო“ 
მშვენიერი სიმღერაა“, - აღნიშნავს კაი კრახტი. 

კაი კრახტის თარგმანი

Suliko

Ich suchte das Grab meiner Liebsten 
aber es war nicht leicht, es zu finden. 
Lange litt ich Qual und Leid. 
Wo bist du bloss, meine Suliko? 

Ich traf eine Rose unterwegs 
auf meiner Suche weit entfernt. 
„Bitte, liebe Rose, tröste mich: 
Ist Suliko nicht vielleicht bei dir?“; 

Die Rose neigte sich leicht herab 
und öffnete ihre Knospe breit. 
Leise flüsterte sie mir dann zu: 
„Du musst Suliko nicht länger suchen.“
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Zwischen den duftenden Rosen, im Schatten, 
sang eine Nachtigall so klangvoll ihr Lied. 
Da fragte ich die Nachtigall, 
wo sie Suliko verborgen hielt. 

Die kleine Nachtigall verstummte plötzlich, 
berührte leicht die Rose mit dem Schnabel: 
„Du hast gefunden, was du suchst,“ sagte sie. 
„Suliko schläft hier in ewigem Schlaf.“

კაი კრახტის გადამუშავებული ტექსტი წარმოადგენს ლექ -
სის თავისუფალ თარგმანს, თუმცა ზოგჯერ თანხვდება ორი-
გინალსაც. თარგმანში საზომი შერეული და განსხვავებულია 
ყოველ სტროფში, რათა ტექსტი გასამღერებლად უფრო კე-
თილხმოვანი ყოფილიყო. 

შვეიცარიელი მუსიკოსის, ვაჟთა შერეული გუნდის სო-
ლისტის, ფრიც ქლაინდიკის, თარგმანი იმდენად დაშო რებულია 
ორიგინალს, რომ სრულიად არ შეესაბამება აკაკისეულ შინაარსს. 
მთარგმნელს გადაუკეთებია სათაურიც და დაურქმევია „სულიკო, 
ჩემო გოგონა“. თარგმანი გამოქვეყნებულია ნოტებთან ერთად 
და მითითებულია: რუსული ხალხური სიმღერის მიხედვით. 

ნოტებიდან ამოვიწერეთ ფრიც ქლაინდიკის მიერ გადა-
მუშავებული „სულიკოს“ ტექსტი, რათა თვალსაჩინო ყოფილიყო, 
რამდენად დაშორებულია ორიგინალს.

„სულიკო, ჩემო გოგონა“ ტექსტის ავტორი ფრიც ქლაინდიკი

„Suliko, mein Mädchen”

Tag um Tag gilt nur dir, dir nur,
Tag und Tag ohn’ Ende gilt nur dir, dir nur,
Suliko, mein Sehnen 1) Kehr ich endlich heim aus der 
2) Als ich ging einst fort in die
3) Schon von weitem seh ich es
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Suliko, mein Sehnen 1) Kehr ich auf der
2) Als ich dort ging
3) Schon von weitem
1) Ferne komm ich zu der Liebsten zuruck, zu der Liebsten.
2) Fremde, nahm ich deine Liebe mit mir, deine Liebe.
3) glänzen, dein im Winde wehendes Haar, seh es glänzen.

1) Ferne heim komm ich zu der Liebsten zuruck, zu der Liebsten.
2) in die Fremde, nahm ich deine Liebe mit mir, deine Liebe.
3) seh ich’s glänzen, dein im Winde wehendes Haar, seh es glänzen.

1)Bange schlägt mein Herz, ob ich dich wiederseh;
2) Und ich hatte allezeit nur dich im Sinn,
3) Suliko, du stehst wie einst am Brunnenrand,

1) Bange frage ich, ob ich dich seh;
2) Und ich hatte immer dich im Sinn,
3) Ach, du stehst wie einst am Brunnenrand,

1) fragend sucht nach dir nur mein Blick.
2) ja, ich sehnt mich immer nach dir.
3) winkst mir lächelnd zu, voller Zärtlichkeit.

1) fragend sucht nach dir nur mein Blick.
2) ja, ich sehnt mich immer nach dir.
3) winkst mir lächelnd zu, voller Zärtlichkeit.

1) Wirst du wie vor einem Jahr am Brunnen steh‘n?
2) Suliko, ach säh ich dich am Brunnen steh’n,
3) Suliko, komm doch in meine Arme nun,

1) Wirst du wieder nur am Brunnen steh’n?
2) Ach, säh ich dich jetzt am Brunnen steh’n,



ნინო პოპიაშვილი

190

3) Komm, komm doch in meine Arme nun,

1) Find ich endlich wieder mein Glück.
2) Glücklich wär ich wieder mit dir.
3) schenkst mir alle Seligkeit.

1) Find ich endlich wieder mein Gluck.
2) Glücklich wär ich wieder mit dir.
3) schenkst mir alle Seligkeit.

ფრიც ქლაინდიკის ტექსტში ლირიკული გმირი შორიდან 
ბრუნდება მშობლიურ მხარეში და სულიკოს, თავის ძვირფას 
ადამიანს, ეძებს, რომ ბედნიერება იპოვოს. ამ ვერსიაში „სუ-
ლიკო“ გოგონაა, რომელსაც შეყვარებული ვაჟი ეძებს. ოც-
ნებობს და ფიქრობს, სად შეხვდება თავის სულიკოს, როგორც 
უწინდებურად, ჭასთან? რას ეტყვის იგი, გაუღიმებს თუ არა 
უწინდებურად და სხვ.

„სულიკოს“ სასიმღერო სტროფები გერმანულ ენაზე სხვა 
ვერსიებითაც არსებობს, იძებნება ანონიმური თარგმანებიც. 
უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ 2018 წელს, ფრანკფურტის წიგნის 
ფესტივალზე, სადაც საქართველო მასპინძელი ქვეყნის 
სტატუსით წარდგა, დასასრულს გერმანელებმა ქართველების 
საპატივცემულოდ „სულიკო“ შეასრულეს.

„სულიკოს“ თემატურ-იდეური და სიმბოლურ-
ალეგორიული საკითხები გერმანულ თარგმანებში

„სულიკოს“ თე მა ტუ რი ხა ზი სა და იდე ის შე სა ხებ მრა-
ვა ლი მო საზ რე ბაა გა მოთ ქმუ ლი. რას ეძებს ლექ სის ლი რი-
კუ ლი გმი რი? რა იგუ ლის ხმე ბა საყ ვარ ლის საფ ლავ ში? რას 
უნ და ნიშ ნავ დეს სა მი ობი ექ ტის: ბულ ბუ ლის, ვარ დი სა და 
ვარ სკვლა ვის ერ თობ ლი ო ბა? ვინ ან რა არის სუ ლი კო? შეყ-
ვა რე ბუ ლი, სამ შობ ლო, და კარ გუ ლი თა ვი სუფ ლე ბა? ღმერ თი? 
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ლექ სის სიმ ბო ლურ -ა ლე გო რი ულ ხა სი ათ ზე მრა ვალ ჯერ აღი-
ნიშ ნა. ზო გი შეხედულებით, აკაკიმ „სულიკო“ პატარა გოგონას 
გარდაცვალების გამო დაწერა. აკაკი ბაქრაძის აზრით, „სუ-
ლიკო“ დაკარგული ღმერთის ძიებაა (ბაქრაძე, 2004). აკაკი 
ხინ თიბიძის შეხედულებით, „სულიკო“ სიყვარულის ლექსია 
(ხინთიბიძე, 2007). გამოთქმულია მოსაზრებები „სულიკოს“ 
მსგავსებაზე ვაჟა-ფშაველას ლექსთან, „სამეფო სიყვარულისა“ 
(გომართელი, 2019). ასევე, „სულიკოს“ მთავარ მო ტივ სა და თე-
მა ზე, რო მე ლიც არა ვინ მეს ან რა ი მეს პოვ ნის, არა მედ ძი ე ბის 
ჭეშ მა რი ტე ბას ეხე ბა (პო პი აშ ვი ლი, 2018; პო პი აშ ვი ლი, 2020). 

ბუ ნებ რი ვი ა, ძალ ზე რთუ ლი ა, ლექ სის მრა ვალ ფე რო ვა ნი 
და გან სხვა ვე ბუ ლი თე მა ტუ რი აქ ცენ ტე ბი სა თა ნა დოდ იყოს გა-
და ტა ნი ლი თარ გმა ნებ ში. მი უ ხე და ვად ამი სა, უნ და აღი ნიშ ნოს, 
რომ ლექ სის თე მა ტურ -ი დე უ რი სა კითხ ე ბის ძი რი თა დი ას პექ-
ტე ბი თარ გმა ნებ ში შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ა. ლექ სის სიმ ბო ლო თა ნა-
წი ლი გა და ტა ნი ლია თარ გმა ნებ ში. კერ ძოდ, „სულიკოს“ თარ-
გმა ნე ბის სა სიმ ღე რო, მოკ ლე ვერ სი ებ ში სა სიყ ვა რუ ლო თე მა 
ფი გუ რი რებს. რაც შე ე ხე ბა სრულ, 12-სტრო ფი ან, თარ გმა ნებს, 
აქ შე ნარ ჩუ ენ ბუ ლია ლექ სის ში ნა არ სობ რი ვი ას პექ ტე ბი, მათ 
შო რის, ძი ე ბის სა მი ობი ექ ტის: ბულ ბუ ლის, ვარ დი სა და ვარ-
სკვლა ვის სა ხე ე ბი. შე სა ბა მი სად, ლექ სის რო გორც სიმ ბო ლუ-
რი, ისე ალე გო რი უ ლი ას პექ ტე ბი ვრცელ თარ გმა ნებ ში სა თა ნა-
დოდ იკ ვე თე ბა. მთლი ა ნო ბა ში კი, ყვე ლა თარ გმან ში ვხე დავთ 
ძი ე ბის მო ტივს, რაც, ჩე მი აზ რით, აკა კი წე რეთ ლის ლექ სი სათ-
ვის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ა. 

გერ მა ნულ ენა ზე ლექ სი სა და სიმ ღე რის თარ გმა ნე ბის 
მრა ვალ ფე როვ ნე ბა მოწ მობს, რომ მას ჯერ კი დევ არ და უ კარ-
გავს მსმე ნელ თა და მკითხ ველ თა ინ ტე რე სი. 
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ადამიანთა საკუთარი სახელებისა და 

მეტსახელების სემიოტიკური ანალიზი1

(ორი სოფლის მაგალითზე)

Marine Turashvili

Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature

Semiotic Analysis of Proper Names and Nicknames 
of Human Beings

(On the Example of Two Villages)

1 „კვლევა განხორციელდა „შოთა რუსთაველის საქართველოს 
ეროვნული სამეცნიერო ფონდის“ ფინანსური მხარდაჭერით 
[PHD-19-3709, „თანამედროვე ქართული ნარატიული ფოლ კლორი 
(ზეპირი ისტორიების მიხედვით)]“.
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The specifics of proper names are indicated by their semantics and 
structural features, namely, the absence of a plural number existence, the 
derivation of conjugation forms. On the one hand, the proposition that prop-
er name is a permanent kind of linguistic fact and onomasticians often base 
their assumptions on the fact that these names do not substantially reflect 
the internal structure and semantics, on the other hand, they are different. 
Estimating the amplitude of this similarity-difference requires moderation, 
as their names do not always reflect all the structural and semantic features 
that common names manifest, and conversely, common names do not al-
ways reflect the natural structure and semantic properties of their names.

The history of proper names goes far. Most of them come from nick-
names. The use of nicknames, as we have seen from the material we have 
obtained over the past decade, is still common: sometimes people are 
known not by real names, but by nicknames, many of which are of late for-
mation, formed by the virtues or disadvantages being characteristic feature 
of a particular person. Today, it is used simultaneously in parallel with prop-
er names and appears to be the kind of epithet – glorified or blessed. From 
the material we have gathered and analyzed, it appears that when mixing 
nicknames, they target individuals’ personal traits, activities, physical ap-
pearance etc. However, there are many cases where the same person has 
several nicknames, for example, Gia – Easter Gia and Redhead Gia etc.

The analysis of the material also showed that after the nickname was 
changed to a person’s real name, it was almost forgotten. These are: Ba-
kian (Firuza), Butkhuza (Revazi) etc. However, there are many cases where 
descendants are referred to by ancestors’ nicknames (in plural form). For 
example, Bakiyans, Butkhuzians etc.

We believe that it is possible to generalize the results of the research 
and to conduct comparative-typological investigation on the example of two 
particular villages.

მეტ სა ხე ლი გა ნუ შო რე ბე ლი ნა წი ლია სა ხე ლი სა. თუ თავ-
და პირ ვე ლად მეტ სა ხე ლე ბი დან წარ მო იშ ვა სა კუ თა რი სა ხე ლე-
ბი, ახ ლა იგი მის პა რა ლე ლუ რად იხ მა რე ბა. მეტ სა ხე ლი ლექ-
სი კის შე ნა კა დია და მი სი გა მო ყე ნე ბა სა ქარ თვე ლოს ცალ კე 
კუთხ ე ებ ში მეტ -ნაკ ლე ბა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. კვლე ვა ში წარ-
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მო ვად გენთ, თე მა ტი კის მი ხედ ვით დაჯ გუ ფე ბულ, ყვარ ლის რა-
ი ო ნის ორ სო ფელ ში – ალ მატ სა და სა ბუ ე ში 1999-2020 წლებ ში 
ჩვენ მი ერ შეკ რე ბილ მეტ სა ხე ლებს.

და საწყ ის ში უნ და აღ ვნიშ ნოთ, სა კუ თარ სა ხელ თა და მეტ-
სა ხელ თა შეს წავ ლას გან სა კუთ რე ბით დი დი მნიშ ვნე ლო ბა 
აქვს ამა თუ იმ ხალ ხის ენის სის ტე მის, ყო ფი თი რე ა ლი ე ბი-
სა და კულ ტუ რის წარ სუ ლის გა სათ ვა ლის წი ნებ ლად. ყო ვე ლი 
ხალ ხის ონო მას ტი კონ ში თვით მყოფ თან ერ თად გარ კვე უ ლი 
ად გი ლი გა რე დან შე მო სულ მა სა ლას უჭი რავს. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ ქარ თუ ლი ონო მას ტი კა უცხ ო უ რი მა სა ლით ქრის ტი ა ნიზ-
მის გავ რცე ლე ბის ხა ნა ში შევ სე ბუ ლა მწიგ ნობ რო ბის გზით. 
წარ მარ თულ ონო მას ტი კონ ზე დაკვირვება კი გვიჩვენებს, რომ 
ის ადგილობრივ ნიადაგზეა აღმოცენებული, ხალხის ყოფაში 
უძველეს ეპოქაშია დამკვიდრებული (ლონტი, 1964:116).

ადა მი ა ნის სა კუ თა რი სა ხე ლე ბი ენის ლექ სი კის უძ ვე ლე სი 
ფონ დის კუთ ვნი ლე ბა ა. სა კუ თარ სა ხე ლებს სხვა დას ხვა წარ-
მო შო ბა აქვთ და მათ გავ რცე ლე ბას სხვა დას ხვა პი რო ბა გან-
საზღ ვრავ და. უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, უნ და გვახ სოვ დეს, რომ მა თი 
გა ჩე ნა პრაქ ტი კულ მა სა ჭი რო ე ბამ გა ხა და აუ ცი ლე ბე ლი – ერ თი 
პი როვ ნე ბა უნ და გარ ჩე უ ლი ყო მე ო რი სა გან. ერ თგან ცხოვ რე ბა -
ურ თი ერ თო ბის პრაქ ტი კულ მა მოთხ ოვ ნი ლე ბამ სა ხე ლის აუ ცი-
ლებ ლო ბა გა მო იწ ვია (ლონ ტი, 1964:116).

თავ და პირ ვე ლად ადა მი ან თა სა კუ თარ სა ხე ლად გა მო-
უ ყე ნე ბი ათ ნივ თის, საგ ნის, ცხო ვე ლის, ფრინ ვე ლის, მწე რის, 
თვი სე ბის, მოქ მე დე ბი სა და სხვა სა ხელ წო დე ბა ნი. ამის კვა ლი 
კარ გა დაა შე მო ნა ხუ ლი იმ სა კუ თარ სა ხელ თა ში ნა გან სტრუქ-
ტუ რა ში, რომ ლებ საც ძვე ლი წე რი ლო ბი თი ძეგ ლე ბი დან და 
ხალ ხის წარ მარ თუ ლი ყო ფის ჩვე ნამ დე მოღ წე უ ლი გად მო ნაშ-
თე ბით ვიც ნობთ.

სა კუ თა რი და სა ზო გა დო სა ხე ლი ერ თმა ნე თის სა პი რის-
პი რო ისე თი სიტყ ვე ბი ა, რო მელ თაც ინ დი ვი დუ ა ლუ რი ნი შან-
დობ ლი ვი თვი სე ბე ბი აქვს. აკა კი შა ნი ძის ფორ მუ ლა: „სახელი 
შეიძლება იყოს საკუთარი და საზოგადოო“ (შანიძე, 1953:38), – 
სწო რედ ამას გუ ლის ხმობს, მაგ რამ, ამას თან ერ თად, სა ზო გა-
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დო და სა კუ თარ სა ხე ლებს ბევ რი რამ აქვთ სა ერ თო ცა და გან-
სხვა ვე ბუ ლიც. მარ თა ლი ა, სა კუ თა რი სა ხე ლი აღ ნიშ ნავს ერთ 
პირს, ის აღ ნიშ ნავს და არ ახა სი ა თებს სა განს, მაგ რამ გან ზო-
გა დე ბის ძა ლას მა ინც ინარ ჩუ ნებს. ეთერ, რუ სუ დან, ვახ ტანგ, 
ზუ რაბ... – ერ თსა და იმა ვე დროს ათე უ ლო ბით პირ საც ჰქვი ა, 
მაგ რამ ამ მრავ ლო ბა ში მა ინც კარ გად ვარ ჩევთ ინ დი ვიდს, მის 
ნიშ ნებს. ხაზ გას მუ ლია ის ფაქ ტიც, რომ სა კუ თა რი სა ხე ლი გე ნე-
ტი კუ რად იგი ვე სა ზო გა დო სა ხე ლი ა, ხო ლო სა კუ თა რი სა ხე ლის 
გა დას ვლა სა ზო გა დო სა ხელ თა ჯგუფ ში და, პი რი ქით, სა ზო გა-
დო სა ხე ლი სა – სა კუ თარ სა ხელ თა ჯგუფ ში, დღე საც ბუ ნებ რი ვი 
პრო ცე სი ა. სა კუ თარ და სა ზო გა დო სა ხელ თა გან სხვა ვე ბას, ისე-
ვე რო გორც მათ მსგავ სე ბას, გვერდს ვერ ავუვ ლით. ამას თან, 
ისიც უნ და ვთქვათ, რომ სა კუ თარ სა ხე ლებს, სა ზო გა დოს გან 
გან სხვა ვე ბით, სპე ცი ფი კუ რი, მხო ლოდ მის თვის და მა ხა სი ა-
თე ბე ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნიც აქვთ. სპე ცი ფი კას ჩვენ ვხე დავთ 
მათ რო გორც გა მო ყე ნე ბა ში, ისე, რაც მთა ვა რი ა, გრა მა ტი კულ 
სტრუქ ტუ რა სა და სე მან ტი კა ში (ღლონ ტი, 1988:159-160).

სა ზო გა დო სა ხე ლი, ცხა დი ა, აღ ნიშ ნავს სა განს, სა კუ თა-
რი კი – სა ხელს სდებს. სა ხელ დე ბა თით ქოს ორი ვე მათ გა ნის 
სა ერ თო თვი სე ბა ა, მაგ რამ ეს – მხო ლოდ გა რეგ ნუ ლად. აღ-
ნიშ ნვა სა და სა ხელ დე ბას, წო დე ბას შო რის, მსგავ სე ბას თან 
ერ თად, გან სხვა ვე ბაც უნ და და ვი ნა ხოთ. მაგ., ფოცხ ვე რი სა-
ზო გა დო სა ხე ლი ა, აღ მნიშ ვნე ლი გარ კვე უ ლი სა ხის გა რე უ ლი 
ცხო ვე ლი სა. ამ სიტყ ვით ცხო ველ თა სამ ყა რო დან გა მო ი ყო ფა 
ერ თი სა ხის გა რე უ ლი ცხო ვე ლი, მაგ რამ, მი უ ხე და ვად ამი სა, ის 
მა ინც არ არის სა კუ თა რი სა ხე ლი. ამას თან, ფოცხ ვე რა უკ ვე სა-
კუ თა რი სა ხე ლი ა, რად გან ერთ კონ კრე ტულ ადა მი ანს შე ერ ქვა. 
რა გა ნას ხვა ვებს მათ? გა მო ყე ნე ბა და სტრუქ რუ რა: ფოცხ ვე რი 
სქრუქ ტუ რუ ლად ბრუ ნე ბა დი მარ ტი ვი სიტყ ვა ა, რო მელ საც აქვს 
ორი ვე რიცხ ვი: მხო ლო ბი თიც და მრავ ლო ბი თიც, ფოცხ ვე რა კი 
წარ მოქ მნი ლი ა: „-ა“ აქ დე რი ვა ტი ა, მა წარ მო ე ბე ლი მო ფე რე ბი-
თო ბის (კნი ნო ბი სა), რომ ლის დარ თვამ სა კუ თარ სა ხელ თა თან-
რიგ ში გა და ი ტა ნა. ამ სუ ფიქ სით წარ მოქ მნილ სა კუ თარ სა ხელს 
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მრავ ლო ბი თი რიცხ ვი არა აქვს: მრავ ლო ბით ში დას მა გა მო იწ-
ვევს მის სა ზო გა დო სა ხელ თა თან რიგ ში გა დას ვლას. ანა ლო გი-
უ რი სუ რა თი იშ ლე ბა ჩვენ წი ნა შე სხვა ამის თა ნა მა გა ლი თებ ზე 
დაკ ვირ ვე ბი სას (შდრ.: ჩი ტი – ჩი ტა, კურ დღე ლი – კურ დღე ლა, 
ვეფ ხვი – ვეფ ხვი ა). გა მო დის, სა ზო გა დო სა ხე ლი ნამ დვი ლად 
აღ ნიშ ნავს სა განს, სა კუ თა რი სა ხე ლი კი სა ხელს სდებს მას 
(ღლონ ტი, 1988:159-160).

მა შა სა და მე, სა კუ თა რი სა ხე ლი ენის ლექ სი კის უდა ვო ნა-
წი ლი ა, სტრუქ ტუ რი თა და ფუნ ქცი ით სპე ცი ფი კუ რი სიტყ ვა ა, 
რო მე ლიც კი არ ითი შე ბა, არა მედ ორ გა ნუ ლად უკავ შირ დე ბა 
სა ზო გა დო სა ხელ თა სის ტე მას.

ქარ თულ სა კუ თარ სა ხე ლებს დი დი ტრა დი ცია აქვთ. ქარ-
თველ ტო მებს თა ვი დან ვე შე უქ მნი ათ სა კუ თა რი, ად გი ლობ რი ვი 
ონო მას ტი კა, რო მე ლიც თა ო ბი დან თა ო ბას გად მო ე ცა. ფე ო და-
ლიზ მის ეპო ქა ში, რო გორც ჩანს, ადა მი ან თა სა კუ თა რი სა ხე ლე-
ბი ქარ თველ ტო მებ ში გავ რცელ და გვი ან, მწიგ ნობ რო ბის შექ-
მნის შემ დეგ, მაგ რამ, დი დი და წო ლის მი უ ხე და ვად, უცხ ო უ რი 
ონო მას ტი კის ტალ ღამ ვერ წა ლე კა ად გი ლობ რი ვი სა ხე ლე ბი. 
ჩვე ნამ დე მო ვი და წარ მარ თუ ლი ონო მას ტი კა, რომ ლის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა ჩვენ წი ნა შე სა ხე ლე ბის შეც ვლის პრო ცე სის ახალ 
პერ სპექ ტი ვას შლის.

ქარ თველ ტო მებს სა კუ თარ სა ხელ თა თა ვი ან თი სის ტე მა 
შე უქ მნი ათ ჯერ კი დევ ად რე, მატ რი არ ქა ტი დან პატ რი არ ქატ ზე 
გა დას ვლის ეპო ქა ში. ყო ველ შემ თხვე ვა ში, ახ ლა და დას ტუ რე-
ბუ ლა დაც უნ და ჩა ით ვა ლოს ის ფაქ ტი, რომ თა ვი დან ვე ქარ თვე-
ლებს კარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი თვით მყო ფი ონო მას ტი კო ნი 
ჰქო ნი ათ. ამას მოწ მობს წარ მარ თულ ღვთა ე ბა თა სა კუ თა რი 
სა ხე ლე ბი, რო მელ თა ერ თი ნა წი ლი (ა დი ლა, და ლი და მისთ.) 
შემ დეგ ადა მი ა ნის სა ხე ლებს შე უ სის ხლხორ ცდა. მომ დევ ნო 
ეპო ქებ ში თა ვის თა ვად სა კუ თარ სა ხე ლებს ნა სეს ხე ბიც შე მო-
რე ვი ა. ნა სეს ხებ ან თრო პო ნიმ თა ბევ რი ნი მუ ში შეს წავ ლი ლი 
აქვთ: ნ. მარს, ივ. ჯა ვა ხიშ ვილს, კ. კე კე ლი ძეს, ი. აბუ ლა ძეს, ე. 
თა ყა იშ ვილს, აკ. შა ნი ძეს, ს. ყა უხ ჩიშ ვილს, ს. კა კა ბა ძეს, გ. მე-
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ლი ქიშ ვილს, გ. ჟორ და ნი ას... ს. ყა უხ ჩიშ ვილ მა სპე ცი ა ლუ რი გა-
მოკ ვლე ვა მი უძღ ვნა ბერ ძნულ მა მა კაც თა სა ხე ლე ბის გად მო-
ცე მას ქარ თულ ში (ყა უხ ჩიშ ვი ლი, 1925:105).

ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლო ში სხვა დას ხვა წარ მო შო ბის მრა ვა-
ლი სა ხე ლია გავ რცე ლე ბუ ლი, სა ხელ თა ძი რი თად მა სას შე ად-
გენს ე. წ. კა ლენ დრის სა ხე ლე ბი (პეტ რე, ივა ნე, გი ორ გი, მა რი ამ 
და მის თა ნე ბი), მაგ რამ ამათ გვერ დით გვხვდე ბა ისე თი სა ხე-
ლე ბიც, რო გო რე ბი ცაა ძველ თა გან ვე (შუა სა უ კუ ნე ე ბი დან) შე-
მო სუ ლი სპარ სუ ლი სა ხე ლე ბი, რო მელ თა დი დი ნა წი ლი საკ მა-
ოდ სა ხეც ვლი ლია (როს ტო მი, ზუ რა ბი, ქე თე ვა ნი...); ერ თი ჯგუ ფი 
რუ სუ ლი სა ხე ლე ბი სა, რომ ლე ბიც XIX სა უ კუ ნი დან გავ რცელ და 
ჩვენ ში (ვლა დი მე რი, ოლ ღა, ნა დეჟ და...); თურ ქუ ლი წარ მო შო-
ბის სა ხე ლე ბი (ჯე მა ლი, მუს ტა ფა...); ევ რო პუ ლი წარ მო შო ბის 
სა ხე ლე ბი (ჰენ რი ხი, კორ დე ლი ა, იზოლ და, ტრის ტან...); სა-
კუთ რივ ქარ თუ ლი წარ მო შო ბის სა ხე ლე ბი (მაყ ვა ლა, ნა თე ლა, 
მზი ა...); სა ქარ თვე ლოს სხვა დას ხვა კუთხ ე ში გავ რცე ლე ბუ ლი 
ად გი ლობ რი ვი სა ხე ლე ბი (ყა ყი ტა, ბე წი ა, დათ ვი ა, ბონ დო, ბუ-
ხუ ტი, ჭი ჭი კო...); ახა ლი შერ ქმე უ ლი სა ხე ლე ბი, რომ ლე ბიც 
წარ მო ად გე ნენ ან უცხო გვა რე ბის გა მე ო რე ბას (ბის მარ კი, ჟო-
რე სი), ან ისი ნი გა მო ჩე ნილ პირ თა სა ხე ლე ბის და საწყ ი სი ასო-
ე ბის ან მარ ცვლე ბის შე ერ თე ბი თაა მი ღე ბუ ლი (დაზმირი – да 
здарствует мир...), ან – დე დი სა და მა მის სა ხე ლე ბის და საწყ ი სი 
მარ ცვლე ბის შე ერ თე ბით (გრი ვე რი= გრი შა+ მე რი, ლე ო მე რი=-
ლე ო+ მე რი...), ან კი დევ სხვა დას ხვა საგ ნი სა თუ ცნე ბის აღ მნიშ-
ვნე ლი სიტყ ვაა გა მო ყე ნე ბუ ლი სა ხე ლად (ტრო ლე ი ბუ სი, სეკ-
რე ტო...) და სხვა. ამას თან ერ თად, უკა ნას კნელ ხა ნებ ში ძა ლი ან 
გავ რცელ და კნი ნო ბით -ა ლერ სო ბი თი სა ხე ლე ბის გა მო ყე ნე ბა 
(თამ რი კო, მა რი კო, ანუ კი და მისთ.).

ქრო ნო ლო გი უ რად ქარ თულ ან თრო პო ნი მი კა ში გა მო ი ყო-
ფა უძ ვე ლე სი და გვი ან დე ლი ფე ნა. უძ ვე ლე სია ძი რე უ ლი (თა ყა, 
ხვი ჩა, ვა ჩე, ზუ რო...) ან წარ მოქ მნი ლი (ო ბო ლა, და ვი თა, სა ბე-
დო...) სა ხე ან თრო პო ნიმ თა, მომ დევ ნო კი კომ პო ზი ტუ რი სა-
ხე ლე ბია (გულ ნა ზი, პი რიმ ზი სა, მზე ქა ლა...). კნი ნო ბი თი ფორ-
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ადამიანთა საკუთარი სახელებისა და მეტსახელების სემიოტიკური ანალიზი...

მე ბიც (ბი ჭი კო, ზუ რი კო...) შე და რე ბით გვი ან დე ლი უნ და იყოს, 
ვიდ რე – ჩვე უ ლებ რივ წარ მოქ მნი ლი სა ხე ლე ბი.

სა კუ თარ სა ხელ თან ერ თად ქარ თულ ტო მებ ში ძველ თა-
გან ვე გავ რცე ლე ბუ ლი ყო ფი ლა ადა მი ა ნი სათ ვის მეტ სა ხე ლის 
შერ ქმე ვა, რაც დღე საც არ მის ცე მია და ვიწყ ე ბას. მეტ სა ხე ლის 
შერ ქმე ვი სას, უწი ნა რეს ყოვ ლი სა, მი ზან ში იღე ბენ ადა მი ა ნის 
პი რად თვი სე ბებს, მის წრა ფე ბებს, მო საქ მე ო ბას, გა რეგ ნო ბას, 
ამი ტომ აქ გო ნე ბა მახ ვი ლო ბა სა და შე მოქ მე დე ბას უსაზღ ვრო 
ას პა რე ზი ჰქონ და. მეტ სა ხელს მთის კი ლო ებ ში თი კუნს, ანუ 
ფსევ დო ნიმს, ეძა ხი ან და იგი აქ მა მა კაც სა და დე და კაცს ერ-
თნა ი რად ჰქონ და.

მეტ სა ხე ლი ან თი კუ ნი სა ქარ თვე ლოს თით ქმის ყვე ლა 
კუთხ ე შია ცნო ბი ლი. ზოგ ჯერ ადა მი ანს მეტ სა ხე ლით უფ რო იც-
ნო ბენ, ვიდ რე – ნამ დვი ლი სა ხე ლით. მეტ სა ხე ლის შეს წავ ლას 
ის მნიშ ვნე ლო ბაც აქვს, რომ ან თრო პო ნიმ თა მთა ვა რი ნა წი ლი 
სწო რედ მათ გან მომ დი ნა რე ობს. მათ სა ფუძ ველ ზე სა კუ თარ სა-
ხელ თა სის ტე მის შექ მნა- გან ვი თა რე ბა სა ყო ველ თაო მოვ ლე-
ნა ა. ეს პრო ცე სი დას ტურ დე ბა არა მარ ტო ქარ თულ სა და მის 
მო ნა თე სა ვე ენებ ზე მო ლა პა რა კე ტო მებ ში, არა მედ იმა ვე ნი ა-
დაგ ზე უნ და აღ მო ცე ნე ბუ ლი ყო ბევ რი სხვა ხალ ხის ან თრო პო-
ნი მი აც.

მეტ სა ხე ლი უდევს სა ფუძ ვლად ძვე ლი და ახა ლი აღ თქმის 
წიგ ნე ბის ონო მას ტო კო ნის მთა ვარ ნა წილ საც. ბერ ძნულ -ლა-
თი ნუ რი ენობ რი ვი სამ ყა რო დან შეთ ვი სე ბუ ლი ან თრო პო ნი მე-
ბი დღე საც ად ვი ლად ითარ გმნე ბა სხვა ენებ ზე, რაც, უწი ნა რეს 
ყოვ ლი სა, იმის მა ნიშ ნე ბე ლი ა, რომ ისი ნი თი კუ ნის ტი პის სა-
ხე ლე ბი სა გან მომ დი ნა რე ო ბენ. ამის ნი მუ შად შე იძ ლე ბა და-
ვა სა ხე ლოთ: ალექ სი – თა ნა შემ წე, ალექ სან დრე – ვაჟ კა ცუ რი 
დახ მა რე ბა (საბას მიხედვით: „მწყემსი ზროხათა“), ანდრია – 
ვაჟკაცური (საბას მიხედვით: „მხნე“), ანა – ბა რა ქი ა ნი, ვიქ ტორ 
– გა მარ ჯვე ბუ ლი, ბე სა რი ონ – მთა გო რი ა ნი, გი ორ გი – მი წის მოქ-
მე დი, გა ლი ნა – კაშ კა შა, დი მიტ რი – მი წის ნა ყო ფი, ელი სა ბედ 
– ფი ცი, სო ფიო – ბრძე ნი, ირი ნე – მშვი დო ბა, ელე ნე – რჩე უ ლი, 
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კონ სტან ტი ნე – მა გა რი, ქსე ნია – სტუ მარ თმოყ ვა რე... (ღლონ ტი, 
1988:178-179).

ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ზღაპ რე ბის პერ სო ნაჟ თა სამ ყა რო ზე 
დაკ ვირ ვე ბა ცხად ყოფს, რო გორ გან ვი თარ და მეტ სა ხე ლი დან 
სა კუ თა რი სა ხე ლი. მეტ სა ხე ლე ბი ა: ცე რა, ხუთ -კუნ ჭუ ლა, ჭინ-
ჭრა ქა, სიზ მა რა, ცე რო დე ნა, ირ მი სა, ნა ცარ ქე ქი ა, მუ ჭა ნა ხე ვა-
რა, ლომ კა ცა და მისთ., რო მელ თაც იც ნობს ქარ თუ ლი ზღაპ რე-
ბის ან თრო პო ნი მი კა (ქარ თუ ლი... 1966:330-332).

მეტ სა ხე ლი ლექ სი კის შე ნა კა დი ა. მი სი ხმა რე ბა სა ქარ-
თვე ლოს ცალ კე კუთხ ე ებ ში მეტ -ნაკ ლე ბა დაა გავ რცე ლე ბუ ლი. 
წარ მო ვად გენთ ყვარ ლის რა ი ო ნის ორ სო ფელ ში – ალ მატ სა და 
სა ბუ ე ში შეკ რე ბილ მეტ სა ხე ლებს:

გა რეგ ნო ბის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი მეტ სა ხე ლე ბი ა: აღ-
დგო მე ლა – წი თე ლი თმის გა მო (წი თე ლი კვერ ცხი); ბუთხ უ ზა – 
სიმ სუქ ნის; გრუ ზა – ხშირ თმი ა ნი ა; თავ ბე რა – დი დი თა ვი აქვს; 
ტუ ჩა – დი დი ტუ ჩე ბი აქვს; ქა ჩა ლა – უთ მო ა; ცხვი რა – დი დი 
ცხვი რი აქვს; წი თელ თა ვა – წი თე ლი თმა აქვს; წი კა – გამ ხდა-
რი ა; ჭა ღა რა – ქე რა, მო თეთ რო თმა აქვს; ჭრო ღო – ქე რა ა; ხი ჯა 
– ნაჭ რი ლო ბე ბი ა ნი ა.

ხა სი ა თის ამა თუ იმ ნი შან -თვი სე ბის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი 
მეტ სა ხე ლე ბი ა: ბან გუ ნე – უყ ვარს ჩხუ ბი (ბან გუ ნი, ბრა გუ ნი...); ბა-
ქი ა ნი – ბა ქი ა, ტრა ბა ხა ა; დრინ ჯა – დინ ჯი, აუჩ ქა რე ბე ლი ა; კბე-
ნე ლა – ბავ შო ბა ში ყვე ლას კბენ და; კი კი ლა – ბავ შო ბა ში ჰყვა რე-
ბია ლექ სის „კიკლი კიკლი კიბესა...“ თქმა და ამიტომ შეარქვეს; 
კრეჭელა – სულ იცინის; ქარიშხალა – სწრაფი სიარული იცის; 
ჭიმო – ჭიმიაა, თავის გამოჩენა უყვარს; ცოფიანი – საშინლად 
აგრესიული, კონფლიქტიანია; ჭყიო – ბავშვებს რომ დაინახავს, 
„ჭყ, ჭყ“-ს ეუბნება და ამიტომ შეარქვეს.

ცხოველთა სახელებისაგან ნაწარმოები მეტსახელებია: 
ბაყაყო – დიდი თვალები აქვს; ლაბა – წყნარი კაცია (ლაბა – 
ძროხის ან ხარის სახელია); ჟირაფა – გრძელი კისერი აქვს; 
ყვატო – ცხვირში ლაპარაკობს (ყვატი = ბაყაყი); ყურშა – დიდი 
ყურები აქვს (ყურშა < ყურშა<ვა>); ჯაგარა – თმიანია, ღორის 
ჯაგართან იწვევს ასოციაციას. 
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ფრინველთა სახელებისაგან წარმოქმნილი მეტსახე ლე-
ბია: კოდალა – კეხიანი, დიდი ცხვირი აქვს; მერცხალა – ჩქარი 
სიარულის გამო ეძახიან; ყვავი – სიშავის გამო ეძახიან; ჩიტია 
– პატარაა; ჩიტო – პატარა ტანისაა; ჩხიკვი – უცნაური ხმით 
ლაპარაკობს. 

მწერთა სახელებისაგან ნაწარმოები მეტსახელებია: ბუზია 
– უყვარდა პირღია სიარული და თურმე ეუბნებოდნენ: „პირი 
დაკეტე, ბუზი არ შეგიფრინდესო“; ჭიანჭველა – ბავშობაში, 
თურმე, თუ რამეს ნახავდა, ყველაფერი სახლში მიჰქონდა 
(ოღონდ არ იპარავდა), მსგავსად ჭიანჭველის ჩვეულებისა.

მცენარეთა სახელებისაგან ნაწარმოები მეტსახელებია: 
გოგრის ყვავილი – წითურაა; მუხა – ტყიდან შეშას ეზიდება და 
ყიდის; ნიყვა – ნიყვი სოკო უყვარს; ქონდარა – დაბალი ტანის 
კაცია; ფოთოლა – სუსტი და თხელი ქალია.

თხზულების ან პერსონაჟის მიმსგავსებით შერქმეული 
მეტსახელებია: მურტალო – „კუკარაჩა“; ტარზანი – „ტარზანი“; 
ღუდუ – „ძილისპირული“; ჩიტა – „ტარზანი“; ჯიბუტი – „ხარება 
და გოგია“.

რაიმე საგანთან მიმსგავსებით შერქმეული მეტსახელებია: 
კუკლა – თოჯინასავით სახის გამო შეარქვეს (რუს. თოჯინა); სი-
დენია – (რუს.сидения) დაბრტყელებული ცხვირის გამო ეძახიან; 
ქლიბო – მეტყველების დეფექტის გამო შეარქვეს.

რე ა ლურ პი რებ თან მიმ სგავ სე ბის ნიშ ნით შერ ქმე უ ლი 
მეტ სა ხე ლე ბი ა: ბე რია = ლ. ბე რი ა; იპო ლი ტე = იპო ლი ტე ხვი ჩი ა; 
მა გე ლა ნი = სი ა რუ ლი უყ ვარს; პე ლე = ფეხ ბურ თე ლი პე ლე, ფეხ-
ბურ თის სიყ ვა რუ ლის გა მო შე არ ქვეს; პუშ კი ნა = ხვე უ ლი თმე-
ბი აქვს რუ სი პო ე ტის მსგავ სად; ჩი ვა ძე = ფეხ ბურ თე ლი ჩი ვა ძე, 
ფეხ ბურ თის სიყ ვა რუ ლის გა მო შე არ ქვეს.

რა მე ნაკ ლის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი მეტ სა ხე ლე ბი ა: ადა-
უ და – არ იცო და სწო რად ლა პა რა კი; ბუდ ბუ და – მეტყ ვე ლე ბა 
უჭირ და; გვერ დე ლა – ერ თი ფე ხი მოკ ლე აქვს; კი სე რა – მარ-
ჯვნივ თავ გა და წე უ ლი და დის; უე ნო – მეტყ ვე ლე ბა უჭირს.

ხე ლო ბა- მო საქ მე ო ბის მი ხედ ვით შერ ქმე უ ლი მეტ სა ხე-
ლე ბი ა: ავ ღა ნა – ავ ღა ნეთ ში იბრძოდა; იმპორტნა – მაღაზიაში 
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მუშაობდა და თურმე ყველაფერზე „იმპორტულიაო“ გაიძახოდა; 
კაპიტანა; მედოლე.

კნინობითი ფორმის მეტსახელი: ბიჭიკო.
მეტყველების თავისებურების მიხედვით შერქმეული მეტ-

სახელებია: აჭა – ბავშობაში ხაჭაპურის ნაცვლად „აჭა პურს“ 
ამბობდა და ამიტომ უწოდეს; აწია თინა – იმერელი ქა ლია 
კახეთში გამოთხოვილი და „აწი“-ს (=ახლა) ხმარობს მეტყვე-
ლებისას და ამიტომ შეარქვეს; გია-გია – რომ ეკითხებოდნენ: 
„რა გქვიაო?“ – “გია-გიაო”, – ასე პასუხობდა ჩქარა.

სოციალური ყოფისა თუ მდგომარეობის მიხედვით შერ-
ქმე ული მეტსახელებია: კინტო – ქალაქელია სოფელში ჩასი-
ძებული („ქალაქელი კინტოაო“); სომეხი – სომეხია.

მეტ სა ხე ლე ბი, რომ ლე ბიც ახ სნი ლი არა ა: ბეხ ვი ა; კო კო; 
პრუს ტა ნა; ტვი რა; ტო ნი ა; ფუშ რუ კა; ჩუ ხი ა; ციც მა ხო.

ამ რი გად, სა კუ თარ სა ხელ თა სპე ცი ფი კას გვაჩ ვე ნებს მა თი 
სე მან ტი კა და სტრუქ ტუ რუ ლი თა ვი სე ბუ რე ბა ნი, სა ხელ დობრ, 
მრავ ლო ბი თი რიცხ ვის უქონ ლო ბა, კნი ნო ბით -მო ფე რე ბით 
ფორ მა თა წარ მო ე ბა. დე ბუ ლე ბა: სა კუ თა რი სა ხე ლი შე ად გენს 
გაქ ვა ვე ბუ ლი სა ხის ენობ რივ ფაქ ტსო, რა ზე დაც ხში რად ამ ყა-
რე ბენ თა ვი ა ანთ ვა რა უ დებს ონო მას ტი კო სე ბი, ერ თი მხრივ, 
არ სე ბი თად ვერ გვიჩ ვე ნებს ამ სა ხელ თა ში ნა გან სტრუქ ტუ-
რა სა და სე მან ტი კას; მე ო რე მხრივ, გან სხვავ დე ბა მათ გან. ამ 
მსგავ სე ბა- გან სხვა ვე ბის ამ პლი ტუ დის შე ფა სე ბი სას სა ჭი როა 
ზო მი ე რე ბის დაც ვა, რად გან სა კუ თა რი სა ხე ლე ბი ყო ველ თვის 
რო დი იმე ო რე ბენ ყვე ლა იმ სქრუქ ტუ რულ სა და სე მან ტი კურ 
ნი შან -თვი სე ბას, რა საც სა ზო გა დო სა ხე ლე ბი გვიჩ ვე ნე ბენ და, 
პი რი ქით, სა ზო გა დო სა ხე ლე ბი ყო ველ თვის ვერ წარ მო ა ჩე ნენ 
სა კუ თარ სა ხელ თათ ვის ბუ ნებ რივ სტრუქ ტუ რა სა და სე მან ტი-
კურ თვი სე ბებს.

სა კუ თარ სა ხელ თა ის ტო რი ას შორს მივ ყა ვართ. მა თი დი-
დი უმე ტე სო ბა მეტ სა ხე ლე ბი დან მომ დი ნა რე ობს. მეტ სა ხე ლე-
ბის ხმა რე ბა კი, რო გორც მო ძი ე ბუ ლი მა სა ლი დან ჩანს, ახ ლა 
ძა ლი ან ხში რი ა: ზოგ ჯერ ადა მი ანს იც ნო ბენ არა ნამ დვი ლი, 
არა მედ მეტ სა ხე ლით. მეტ სა ხე ლე ბის დი დი ნა წი ლი გვი ან დე-
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ლი წარ მო ნაქ მნი ა, შექ მნი ლია იმ თა ვი სე ბუ რი ღირ სე ბი სა თუ 
ნაკ ლის მი ხედ ვით, რომ ლე ბიც ამა თუ იმ კონ კრე ტულ ადა მი ანს 
ახა სი ა თებს. იგი სა კუ თა რი სა ხე ლის პა რა ლე ლუ რად იხ მა რე ბა 
და ერ თგვა რი ეპი თე ტი ა, სა ქე ბა რი ან გა სა კი ლი.

ამ რი გად, მეტ სა ხე ლი გა ნუ შო რე ბე ლი ნა წი ლია სა ხე ლი სა, 
თუ თავ და პირ ვე ლად მეტ სა ხე ლე ბი დან წარ მო იშ ვა სა კუ თა რი 
სა ხე ლე ბი, ახ ლა იგი მის პა რა ლე ლუ რად იხ მა რე ბა. რო გორც 
ზე მოთ შეკ რე ბი ლი და გან ხი ლუ ლი მა სა ლი დან ჩანს, მეტ სა-
ხელ თა შერ ქმე ვა დღე საც ძა ლი ან პრო დუქ ტი უ ლია და მა თი 
შერ ქმე ვი სას მი ზან ში ამო უ ღი ათ ამა თუ იმ პი როვ ნე ბის პი რა-
დი თვი სე ბე ბი, მო საქ მე ო ბა, ფი ზი კუ რი გა რეგ ნო ბა და ა. შ. ამას-
თან, მრავ ლად არის შემ თხვე ვე ბი იმი სა, რომ ერ თსა და იმა ვე 
პი როვ ნე ბას რამ დე ნი მე მეტ სა ხე ლი ჰქონ დეს შერ ქმე უ ლი. ასე-
თე ბია მაგ.: გია – აღ დგო მე ლა და წი თელ თა ვა, გე ლა – გი ჟი და 
მურ ტა ლო, გია – ცხვი რა, ნო სა და ტვი რა და სხვა.

აქ ხში რად, აგ რეთ ვე, ადა მი ანს, მეტ სა ხე ლის შერ ქმე ვის 
შემ დეგ, ნამ დვილ სა ხელს აღა რა ვინ ეძა ხის, თით ქმის და ვიწყ-
ე ბას მის ცე მი ა. ასე თე ბი ა: ბა ქი ა ნი (ფი რუ ზა), ბუთხ უ ზა (რე ვა ზო), 
კო კო (თა მა ზი), კო ტა ლე (გო გი ა), ფუშ რუ კა (სა ში კო), იმ პორ ტნა 
(ფი რუ ზა), პრუს ტა ნა (და თო) და ა. შ. ამას თან, მრავ ლა დაა შემ-
თხვე ვა, რო ცა შთა მო მავ ლე ბი წი ნაპ რის მეტ სა ხე ლით მო იხ სე-
ნი ე ბი ან (მრავ ლო ბი თი ფორ მით). მაგ.: ბა ქი ა ა ნე ბი, ბუთხ უ ზა ა-
ნე ბი, კი კი ლა ა ნე ბი, ფი ა ჭა მი ა ა ნე ბი და მისთ. 

ვფიქ რობთ, ორი კონ კრე ტუ ლი სოფ ლის მა გა ლით ზე შეს-
წავ ლი ლი ტრა დი ცი ის შე და რე ბით ვრცელ ტე რი ტო რი ა ზე გავ-
რცე ლე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა, თუმ ცა, შე და რე ბით -ტი პო ლო გი უ რი 
კვლე ვის ჩა ტა რე ბამ დე მა ინც აჯო ბებს, მსგავ სი გან ზო გა დე ბი-
სა გან თა ვი შე ვი კა ვოთ. 

ლიტერატურა

თანამედროვე... 1986, თანამედროვე სალიტერატურო ენის ნორმები. 
თბილისი.
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The period from the end of the 19th century up to the beginning of 
the 20th century must be considered extremely important in the history of 
literature. We mean the abundance of various literary groups, manifestos, 
declarations, and theoretical presentations that certainly is not a phenome-
non of the literary life of only one specific country. 

Poetry, naturally, most of all, gives rise to a variety of associations but 
it should be taken into account that all literary associations to some degree 
are related to each other and to other branches of art (painting, music, and 
cinema) where similar processes take place.

In December 1913 a student of the Petersburg University Viktor Shk-
lovsky delivered a speech entitled “The Place of Futurism in the History of 
Language” at the “Stray Dog” cabaret”, Boris Pronin’s fashionable literary 
and artistic café. On the basis of the aforementioned report, in February 1914 
V. Shklovsky published a book entitled the “Resurrection of the Word” which 
become the most known in the history of philology and gave start to the 
high-sounding trend- Formalizm, which encompasses the formation of the 
method of Formalism as well as the process of its research. the Russian For-
malist movement consisted of two scholarly groups,: Petersburg “Opoiaz” - 
“Society for the Study of Poetic Language” and the Moscow Linguistic Circle.

Boris Eichenbaum, one of the outstanding members of the Russian 
Formalism in his essay “The theory of formal method (1925)” tries to system-
atize the Formalist principle to present the Formalist’s studies of literature 
as a social problem. Eichenbaum’s essay is an attempt to summarize the 
movement’s achievements during ten years.

1913 წელს პეტერბურგის უნივერსიტეტის სტუდენტმა, 
ვიქტორ შკლოვსკიმ, ცნობილ და გახმაურებულ ლიტერატურულ-
არტისტულ კაფეში - „ბროდიაჩაია სობაკა“, წაიკითხა მოხსენება 
„ენის როლი ფუტურიზმის ისტორიაში“. აღნიშნული მოხსენების 
საფუძველზე, 1914 წელს ვ. შკლოვსკიმ გამოსცა წიგნი „სიტყვის 
აღდგენა“ .სწორედ ეს წელი ითვლება ცნობილი და ხმაურიანი 
მიმართულების - ფორმალიზმის დასაწყისად. „სიტყვის აღ-
დგე ნის“ შემდეგ, 1916 და 1917 წლებში, გამოიცა „პოეტური ენის 
ის ტორიის კრებულის“ ორი ნო მე რი, ხო ლო 1919 წელს კრე-
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ბუ ლი - „პოეტიკა“, სწო რედ ამ სამ მა კრე ბულ მა გან საზღ ვრა 
ფორ მა ლიზ მის მო მა ვა ლი ბე დი. ეს კრე ბუ ლე ბი პო ე ტუ რი ენის 
შემ სწავ ლე ლი სა ზო გა დო ე ბის - „ოპოიაზის“ მიერ იყო გა მო ცე-
მუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი სა ზო გა დო ე ბა 1916 წელს პე ტერ ბურ გში და-
არ სდა. მის შექ მნა ში დი დი წვლი ლი ვ. შკლოვ სკის მი უძღ ვის. 
სა ზო გა დო ე ბის აქ ტი უ რი და და უ ღა ლა ვი წევ რე ბი იყ ვნენ: ბ. ეი-
ხენ ბა უ მი, ვ. ჟირ მუნ სკი, ი. ტი ნი ა ნო ვი, რ. ია კობ სო ნი, დ. პო ლი-
ვა ნო ვი, ო. ბრი კი, ბ. ტო მა შევ სკი და სხვ. სა ზო გა დო ე ბა თა ნამ-
შრომ ლობ და მოს კო ვის ლინ გვის ტურ წრეს თან და მათ სა ერ თო 
წევ რე ბიც ჰყავ დათ. 

ფორმალისტები „უარყოფდნენ გან წყო ბი ლე ბებ სა და შთა-
ბეჭ დი ლე ბებ ზე დამ ყა რე ბულ იმ პრე სი ო ნის ტულ და სიმ ბო ლის-
ტურ კრი ტი კას, ეს წრა ფოდ ნენ ლი ტე რა ტუ რის ში ნა გა ნი არ სის 
ამოც ნო ბას, სწავ ლობ დნენ მხატ ვრუ ლი აზ როვ ნე ბის, ჟან რე ბის 
სი უ ჟე ტის სტრუქ ტუ რას, მაგ რამ გან სა კუთ რე ბით აინ ტე რე სებ-
დათ სა ლექ სო ენის პრობლემა“ (სიგუა, 1994:238).

ცნობილ მეცნიერს, ბორის ეიხენბაუმს, ეკუთვნის გამო-
კვლევა ფორმალური მეთოდის თეორიის შესახებ (1925). სა -
ინ ტერესოა, რომ ამ სტატიაში ბ. ეიხენბაუმი ფორმა ლის  ტებს 
უწოდებს მხოლოდ იმ მეცნიერებს, რომლებიც გაერ თია-
ნებულნი იყვნენ „ოპოიაზში“ - პო ე ტუ რი ენის შემ სწავ ლელ სა-
ზო გა დო ე ბა ში. ეი ხენ ბა უ მის სტა ტი ის მი ზა ნი არ არის პო  ლე-
მი კის გა მარ თვა ფორ მა ლიზ მის მო წი ნა აღ მდე გე ებ თან, მი სი 
მი ზა ნია იმის ჩვე ნე ბა, თუ რო გორ ევო ლუ ცი ას გა ნიც დის ფორ-
მა ლუ რი მე თო დი, რო გორ აფარ თო ებს საკ ვლევ სფე როს და 
სცილ დე ბა იმ საზღ ვრებს, რომ ლებ საც მე თო დო ლო გია გუ ლის-
ხმობს. ფორ მა ლიზ მი შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს მეც ნი ე რე ბის გან-
სა კუთ რე ბულ სა ხედ, რო მე ლიც შე ის წავ ლის ლი ტე რა ტუ რას.

ბო რის ეი ხენ ბა უ მი თვლის, რომ „ფორმალური მეთოდი“ 
არ შეიძლება ზუსტ განსაზღვრებად მივიჩნიოთ, ეს მისი 
ისტორიული ტერმინია.

იგი წერს: „ჩვენთვის დამახასიათებელია არა „ფორმალიზ-
მი“, რო გორც ესთეტიკური თეორია, და არა „მეთოდოლოგია“, 
რო გორც დას რუ ლე ბუ ლი მეც ნი ე რუ ლი სის ტე მა, არა მედ მხო-
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ლოდ სწრაფ  ვა და მო უ კი დე ბე ლი ლი ტე რა ტუ რუ ლი მეც ნი ე რე ბის 
შექ მნი სა კენ ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბე-
ლი თვი სე ბების საფუძველზე“ (Эихенбаум, 1987:376). ავტორის 
აზრით, როდესაც ფორმალისტები ლიტერატურულ ასპარეზზე 
გამოვიდნენ, ე.წ. „აკადემიური“ მეცნიერება უგულებელყოფდა 
თეორიულ პრობლემებს და იყენებდა მოძველებულ ესთეტიკურ, 
ფსიქოლოგიურ და ისტორიულ „აქსიომებს“. არავინ ცდი ლობ და 
დი დი მეც ნი ე რე ბის - ა. პო ტებ ნი ა სა და ა. ვე სე ლოვ სკის ძალ ზე 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი თე ო რი უ ლი ნა აზ რე ვის გაც ნო ბას. თუმ ცა 1907-
1912 წლებ ში დი დი ინ ტე რე სით ეც ნო ბოდ ნენ ვი აჩ. ივა ნო ვის, ვ. 
ბრი უ სო ვის, ა. ბე ლის, დ. მე რეჟ კოვ სკის, კ. ჩუ კოვ სკის სტა ტი ებს 
და გა მოკ ვლე ვებს. ბ. ეი ხენ ბა უ მი სწო რედ ამ პე რი ოდს თვლის 
ფორ მა ლიზ მის სა ბო ლოო მომ წი ფე ბის ხა ნად. მი სი აზ რით, 
სიმ ბო ლის ტებს მრა ვა ლი შეც დო მა ჰქონ დათ დაშ ვე ბუ ლი პო-
ე ტი კას თან და კავ ში რე ბით, მათ არ სურ დათ ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
ფაქ ტის მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვა. ფორ მა ლის ტე ბის თვის და საყ-
რდე ნი კი ფუ ტუ რიზ მი იყო, ხოლო აკ მე ის ტე ბის ლი ტე რა ტუ რულ 
ას პა რეზ ზე გა მოს ვლა მათ თვის გარ დამ ტე ხი აღ მოჩ ნდა.

„ისტორია ჩვენგან მოითხოვდა ნამდვილ რევოლუციურ 
პათოსს - კატეგორიულ თეზისებს, შეუწყნარებელ ირონიას, 
უხეშ უარს ყოველგვარ შეთანხმებაზე (Эйхенбаум, 1987:379). 
ამას თან ერ თად, სა ჭი რო იყო სიმ ბო ლის ტე ბის ეს თე ტი კუ რი 
პრინ ცი პე ბი სათ ვის, რომ ლე ბიც, ფორ მა ლის ტე ბის აზ რით, სუ-
ბი ექ ტუ რი იყო, ლი ტე რა ტუ რუ ლი ფაქ ტის ობი ექ ტუ რი, მხო ლოდ 
მეც ნი ე რუ ლი კვლე ვის და პი რის პი რე ბა.

ფორ მა ლიზ მის მე თო დო ლო გი ურ ხერ ხად ბ. ეი ხენ ბა უმს 
მიაჩნია „ოპოიაზის“ პირველ კრებულში მეცნიერულად და-
მუშავებული „პოეტური“ და „პრაქტიკული ენის“ შეპირისპირების 
პრინციპი. ამ საკითხის კვლევაში უდიდესი წვლილი მიუძღვის 
ცნობილ მეცნიერს, ლ. იაკუბინსკის.

სწორედ საკითხისადმი ამგვარმა მიდგომამ გააერთიანა 
ფორმალისტები და ფუტურისტები. ფუტურისტების „ზაუმური“ 
ცდები გარკვეულად სიმბოლიზმის წინააღმდეგ ილაშქრებდა. 
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„ზაუმის“ მეცნიერული გააზრება კი ვიქტორ შკლოვსკის უკავ-
შირდება.

საინტერესოა, როგორია „ფორმის“ აღ ქმა ლი ტე რა ტუ რა-
ში ფორ მა ლის ტე ბის მი ერ. ბ. ეი ხენ ბა უ მის აზ რით, ფორ მა ლის-
ტე ბი ცდი ლობ დნენ, „ფორმის“ ცნება უფრო გაემდიდრებინათ 
და გაეფართოებინათ, თუმცა მათთვის მანამდე არსებული 
„ფორმა“ მხოლოდ ბუნდოვანებას გამოხატავდა, ხოლო „ში-
ნაარსის“ ცნება კიდევ უფრო გაუგებარი იყო.

ფორმალისტებს სურდათ, ტრადიციული თანაფარდობის 
(იგულისხმება ფორმა და შინაარსი) ფონზე სიახლე დაენერგათ. 
მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო „ხერხის“ ჩვენება, რო-
მელიც პოეტური და პრაქტიკული ენების განსხვავების სა-
ფუძველზე გაჩნდა. საჭირო გახდა ლიტერატურული ნაწარ-
მოების დამუშავება, რათა დამკვიდრებულიყო ის თეორიული 
პრინციპები, რომლებსაც ფორმალისტები ავითარებდნენ თა-
ვიანთ სტატიებსა თუ გამოკვლევებში.

ბორის ეიხენბაუმი განსაკუთრებულ ყურადღებას ვიქტორ 
შკლოვსკის სამეცნიერო მოღვაწეობას უთმობს.

ამ მხრივ საინტერესოა ვ. შკლოვსკის ნაშრომები სიუჟეტის 
თეორიისა და რომანის ირგვლივ. მისი საკვლევი სფერო ძალზე 
მრავალფეროვანია: ლ. ტოლსტოის შემოქმედება, ლ. სტერნის 
„ტრისტამ შენდი“, სერვანტესის „დონ-კიხოტი“. მის თვის სა ინ-
ტე რე სოა ზღაპ რის მა სა ლაც.

ბ. ეი ხენ ბა უ მი ყუ რადღ ე ბას ამახ ვი ლებს ვიქ ტორ შკლოვ-
სკის კი დევ ერთ მნიშ ვნე ლო ვან სტა ტი ა ზე - „სიუჟეტთწყობის 
ხერხთა კავშირი სტილის საერთო ხერხებთან“, რომელიც 1919 
წელს კრებულ „პოეტიკაში“ გა მოქ ვეყ ნდა. აღ ნიშ ნულ სტა ტი ა ში 
არის ძალ ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი დას კვნა:

„ახალი ფორმა წარ მო იქ მნე ბა არა ახა ლი ში ნა არ სის გა-
მო სა ხა ტა ვად, არა მედ იმის თვის, რომ შეც ვა ლოს ის მოძ ვე ლე-
ბუ ლი ფორ მა, რო მელ მაც მხატ ვრუ ლო ბა დაკარგა“ (Эйхенбаум, 
1987:390). 

ბ. ეი ხენ ბა უ მი თვლის, რომ შკლოვ სკის დაკ ვირ ვე ბებ-
მა დი  დი რო ლი შე ას რუ ლა რო მა ნის შემ დგო მი შეს წავ ლის 
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საქ მე ში. ფორ მა ლის ტე ბი ახ ლოს მი ვიდ ნენ ლი ტე რა ტუ-
რულ ნა წარ მო ე ბებ თან, კერ ძოდ, ეს ეხე ბა რო მანს და ნო ვე-
ლას. ამ გვა რად. მათ თვის ნა წარ მო ე ბის აგე ბის დე ტა ლე ბი 
ნაც  ნო ბი იყო. ამ მხრივ ძალ ზე სა ყუ რადღ ე ბოა ვ. შკლოვ სკის 
„სიუჟეტის გახსნა“ და სტერნის „ტრისტამ შენდი“ აგრეთვე „რო-
მანის თეორია“. სერვანტესის „დონ-კიხოტის“ მაგალითზე ვ. 
შკლოვსკი ამტკიცებს, რომ მისი მთავარი გმირი არის „რომანის 
აგების მოქმედების შედეგი“. ამით ხაზი ესმება სიუჟეტის 
უპირატესობას, მის წარმმართველ ძალას ნაწარმოების 
მასალასთან მიმართებით.

ვ. შკლოვსკის შეეძლო ნაწარმოების სრულიად ახლებური 
დანახვა. ასე მოხდა ლ. სტერნის „ტრისტამ შენდის“ შემ-
თხვე ვაშიც, რომლის კვლევამ შემდეგ დასკვნამდე მიიყვანა: 
„სიუჟეტის ცნებას ძალიან ხშირად მოვლენების აღწერასთან 
აიგივებენ, რასაც პირობითად შეიძლება ფაბულა დავარქვათ. 
სინამდვილეში ფაბულა მხოლოდ სიუჟეტის გაფორმების მა-
სალაა“ (Эйхенбаум, 1987:392) 

რო გორც ვხე დავთ, ფორ მა ლის ტებ მა შეძ ლეს გა ე მიჯ ნათ 
სი უ ჟე ტის, რო გორც კონ სტრუქ ცი ის და ფა ბუ ლის, რო გორც მა სა-
ლის ცნე ბე ბი.

„ოპოიაზის“ არსებობის პერიოდში გამოიცა მრავალი მნიშვ-
ნელოვანი ნაშრომი: „მათ შორის ი. ტინიანოვის „დოსტოევსკი 
და გოგოლი“, „სალექსო ენის პრობლემა“, ბ. ეიხენბაუმის 
„ლექსის მელოდიკა“, „როგორ არის აგებული გოგოლის „ში-
ნელი“. ვიქტორ შკლოვსკის დასახელებული ნაშრომების გარდა, 
ძალზე მნიშვნელოვანი ნაშრომია „როზანოვი“, სადაც რო ზა ნო-
ვის პრო ზა გან ხი ლუ ლი ა, რო გორც ახა ლი ჟან რის რო მა ნი, რომ-
ლის შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი მო ტი ვა ცი ით არ ერ თი ან დე ბა.

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ ფორ მა ლის ტე ბის ბევ რი სა ინ ტე რე-
სო ნაშ რო მი ცალ კე წიგ ნად არ გა მო სუ ლა და ხში რად მოხ სე ნე-
ბე ბის შემ დეგ ვრცელ დე ბო და. დის პუ ტე ბი და ლი ტე რა ტუ რუ ლი 
სა ღა მო ე ბი კი მრავ ლად იმარ თე ბო და, სა დაც ლი ტე რა ტუ რის 
თაყ ვა ნის მცემ ლე ბი იკ რი ბე ბოდ ნენ.
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საკ მა რი სია თვა ლი გა და ვავ ლოთ ფორ მა ლის ტე ბის ნაშ-
რო მებს და ნა თე ლი გახ დე ბა მა თი გან სა კუთ რე ბუ ლი, შე მოქ-
მე დე ბი თი მიდ გო მა ლი ტე რა ტუ რის კვლე ვის პრო ცე სი სად მი. 
სხვა დას ხვა მწერ ლის შე მოქ მე დე ბის ტი პო ლო გი უ რი გა აზ რე ბა 
კი დევ უფ რო ამ დიდ რებს და სა ინ ტე რე სოს ხდის მათ მეც ნი ე-
რულ ნაღ ვაწს:

ი. ტინიანოვის „დოსტოევსკი და გოგოლი“, „ტიუტჩევი და 
ჰაინე“, „პუშკინი და ტიუტჩევი“, „არქაისტები და პუშკინი“, ბ. 
ტომაშევსკის „პუშკინი და ბუალო“, „პუშკინი - ფრანგი პოეტების 
მკითხველი“, „პუშკინი და ლაფონტენი“, ბ. ეიხენბაუმის „ახალ-
გაზრდა ტოლსტოი“, „პუშკინის პოეტიკის პრობლემები“, ვ. ვი-
ნოგრადოვის „გოგოლი და ჟიულ ჟანენი“, „ეტიუდები გოგოლის 
სტილის შესახებ“, ვ. ჟირმენსკის „ბაირონი და პუშკინი“, კ. შიმ-
კევიჩის „ნეკრასოვი და პუშკინი“.

ფორ მა ლის ტე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო ლი ტე რა ტუ-
რის ევო ლუ ცი ის, რო გორც გან სხა ვა ვე ბუ ლი მოვ ლე ნის, არ-
სე ბო ბა. თა ვი ანთ მოღ ვა წე ო ბას ფორ მა ლის ტე ბი ის ტო რი ულ 
მნიშ ვნე ლო ბას ანი ჭებ დნენ და, შე სა ბა მი სად, „ოპოიაზმაც“ 
კოლექტიური სამუშაო ჩაატარა.

ფორ მა ლის ტე ბის დამ სა ხუ რე ბად შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს 
პრაქ ტი კუ ლი ენის დი ფე რენ ცი ა ცია მი სი სხვა დას ხვა ფუნ ქცი-
ით, სწო რედ ფორ მა ლის ტე ბი და ინ ტე რეს დნენ ორა ტო რუ ლი 
ხე ლოვ ნე ბით, რა საც რი ტო რი კის პო ე ტი კის აღორ ძი ნე ბა უნ და 
მოჰ ყო ლო და.

ფორ მის ზო გა დი ცნე ბი დან ისი ნი ხერ ხის ცნე ბამ დე მი-
ვიდ ნენ. აქე დან გა მომ დი ნა რე კი, მის ფუნ ქცი ა საც შე ეხ ნენ.

ლექ სის რით მა მათ გან საზღ ვრეს, რო გორც მთლი ა ნად 
ლექ სის კონ სტრუქ ცი უ ლი ფაქ ტო რი, ხო ლო ლექ სი, მა თი აზ რით, 
არის მეტყ ვე ლე ბის გან სა კუთ რე ბუ ლი ფორ მა, რო მელ საც თა-
ვი სი გან სა კუთ რე ბუ ლი სინ ტაქ სი, ლექ სი კუ რი და სე მან ტი კუ რი 
მნიშ ვნე ლო ბე ბი გა აჩ ნი ა.

სი უ ჟე ტის ცნე ბი დან ფორ მა ლის ტე ბი მი ვიდ ნენ მა სა ლის 
ცნე ბამ დე, რო მე ლიც გარ კვე უ ლი მო ტი ვა ცი ის მა ტა რე ბე ლი ა. 
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მრა ვალ ფე რო ვა ნი ლი ტე რა ტუ რუ ლი მა სა ლის და მუ შა ვე ბით 
ფორ მა ლის ტებ მა შეძ ლეს დას კვნე ბის გა მო ტა ნა ფორ მა თა 
ევო ლუ ცი ის შე სა ხებ და ამას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე-
ბის კვლე ვის ის ტო რი ულ -ლი ტე რა ტუ რუ ლი კუთხ ით წარ მარ-
თვა.

სწო რედ ეს არის ფი ლო ლო გი უ რი კვლე ვე ბის ის ძი რი თა-
დი მი მარ თუ ლე ბე ბი, რომ ლებ საც ბო რის ეი ხენ ბა უ მი ფორ მა-
ლის ტე ბის დამ სა ხუ რე ბად მი იჩ ნევს და აჯა მებს მათ ნა მოღ-
ვა წარს ფორ მა ლიზ მის არ სე ბო ბის ათი წლის გან მავ ლო ბა ში. 
ნაშ რო მის და სას რულს ბ. ეი ხენ ბა უ მი აღ ნიშ ნავს, რომ მან წარ-
მო ა ჩი ნა ფორ მა ლუ რი მე თო დის ევო ლუ ცი ა, რაც თა ვის თა ვად 
იმას ნიშ ნავს, რომ ფორ მა ლის ტე ბის წი ნა შე ახა ლი გა მოწ ვე ვე-
ბი დგას.

სულ მა ლე, 1927 წლი დან, პო ე ტუ რი ენის შემ სწავ ლე ლი სა-
ზო გა დო ე ბა ფაქ ტობ რი ვად და ი შა ლა, ხო ლო რამ დე ნი მე წე ლი-
წად ში არ სე ბო ბა შეწყ ვი ტა „ფორმალიზმის ბუდედ“ წოდებულმა 
ხელოვნების ისტორიის სახელმწიფო ინსტიტუტმა, რომელშიც 
„ოპოიაზელები“ 1920 წლიდან მოღვაწეობდნენ. 
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The article addresses the Georgian prose translation of the poem “Don 
Juan” by George Gordon Byron. The translation was made by Rostom and 
Paata Chkheidze in 2016. The first information about Byron in Georgia in the 
XIX century was made by Alexander Griboedov, as well as another Russian 
poet Wilhelm Kuchelbeger. Byron had a great influence on Georgian romance 
poets. The translation made in the 21st century has features characteristic 
of our time. This poem of Lord Byron is considered to be a modern novel by 
translators. “Don Juan” translated into Georgian is read with ease, follows 
the original text exactly and tries not to miss a single detail; the book is not 
a free arrangement. It clearly showed the main stylistic features of Byron, 
freed from any literary framework. The Georgian translation of “Don Juan” 
is accompanied by the translators’ preface that tells how they tried to find 
the exact appropriate form for this complex poetic work. Their work can be 
called poetic prose; translation, despite being devoid of rhyme, retains a 
characteristic rhythm.

რთუ ლია ზო გა დად კლა სი კო სე ბის თარ გმნა და, მით უმე-
ტეს, თუ მწე რა ლი თა ნა მედ რო ვე არ არის. წარ სუ ლი დრო ენა-
ზეც აი სა ხე ბა და მან თარ გმან შიც უნ და იჩი ნოს თა ვი. ჯორჯ 
გორ დონ ბა ი რო ნის თარ გმნა ქარ თულ ენა ზე მე-19 სა უ კუ ნე ში ვე 
და იწყ ეს. მან მსოფ ლი ოს მრა ვალ პო ეტ ზე მო ახ დი ნა საკ მა ოდ 
დი დი ზე გავ ლე ნა და, მათ შო რის, ქარ თველ პო ეტ ნი კო ლოზ 
ბა რა თაშ ვილ ზე. პირ ვე ლი ცნო ბე ბი ბა ი რო ნის შე სა ხებ სა ქარ-
თვე ლო ში ალექ სან დრე გრი ბო ე დოვ სა და რუს პო ეტ ვილ გელმ 
კი უ ხელ ბე კერს შე მო აქვთ. ისი ნი კავ კა სი ა ში გად მო ა სახ ლეს, 
რო გორც ურ ჩი და არა სან დო ახალ გაზ რდა ინ ტე ლექ ტუ ა ლე-
ბი. შემ თხვე ვი თი არ არის, რომ ბა ი რონ ზე პირ ვე ლი ცნო ბე-
ბის შე მომ ტა ნი სწო რედ გრი ბო ე დო ვი ა. პოემა „ვაი ჭკუისაგან“ 
მინიმოდელია იმისა, რაც ბაირონმა თავის სამშობლოში 
განიცადა. გრიბოედოვი არის პირველი გზამკვლევი ბაირონისა 
საქართველოში... როგორც ჩანს, მისი სიმამრი, პოეტი 
ალექსანდრე ჭავჭავაძეც, სწორედ მისი წყალობით მოექცა 
ბაირონის ზეგავლენის ქვეშ. ალექსანდრე ჭავჭავაძის „გოგჩა“, 
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სავარაუდოდ, ბაირონის „ებრაული მელოდიების“ შთაგო ნე ბით 
არის შექ მნი ლი. თა ვი ანთ ნა წარ მო ე ბებ ში ბა ი რონს მო იხ სე ნი-
ებ დნენ მე-19 სა უ კუ ნის ქარ თვე ლი მწერ ლე ბი: გი ორ გი ერის თა-
ვი, გრი გოლ და ალექ სან დრე ორ ბე ლი ა ნე ბი, ილია ჭავ ჭა ვა ძე 
და სხვე ბი. მის გან სა კუთ რე ბულ გავ ლე ნას ნი კო ლოზ ბა რა თაშ-
ვი ლი გა ნიც დის, რა ზეც არა ერ თხელ აღუ ნიშ ნავთ სა მეც ნი ე რო 
ლი ტე რა ტუ რა ში. 1832 წლის შეთ ქმუ ლე ბის და მარ ცხე ბის შემ-
დგომ სა ქარ თვე ლო ში 8 წლის გან მავ ლო ბა ში აკ რძა ლუ ლი ყო-
ფი ლა ბა ი რო ნის შე მოქ მე დე ბის პუბ ლი კა ცი ა, მაგ რამ მწერ ლის 
იდე ე ბი სა ლო ნი დან სა ლონ ში გა და დი ო და და პო პუ ლა რუ ლი 
ხდე ბო და. სწო რედ ამ ფაქ ტე ბის შე დე გი ა, რომ ბა ი რონს სა ქარ-
თვე ლო ში კარ გად იც ნო ბენ და თარ გმნი ან მის შე მოქ მე დე ბას. 
მე-19 სა უ კუ ნის ეროვ ნულ -გან მა თა ვი სუფ ლე ბე ლი ბრძო ლის 
ლი დე რი, მწე რა ლი ილია ჭავ ჭა ვა ძე, მდი ნა რე თერგს - მოძ-
რა ო ბის სიმ ბო ლოს - სწო რედ ბა ი რონს ადა რებს, ხო ლო მყინ-
ვარს - ამაღ ლე ბულ სა და შო რე ულს - გო ე თეს. მე-19 სა უ კუ ნე-
ში ვე ითარ გმნა იო სებ ბაქ რა ძის მი ერ ბა ი რო ნის „დონ ჟუანი“ 
(ნაწარმოები დაიბეჭდა 1872 წლის „მნათობის“ მე-8 და მე-9 
ნომრებში), რომელსაც დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყვა ქარ თულ 
სა ლი ტე რა ტუ რო კრი ტი კა ში და ნა თარ გმნი ობი ექ ტუ რა დაც შე-
ფას და. შემ ფა სე ბე ლი იყო ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი კრი ტი კო სი და 
სა ზო გა დო მოღ ვა წე ნი კო ნი კო ლა ძე. მთარ გმნელ თათ ვის უაღ-
რე სად მნიშ ვნე ლო ვა ნი უნ და იყოს ნი კო ნი კო ლა ძოს აზ რი, რომ 
მათ ძა ლის მო სინ ჯვა დი დი მწერ ლის ცნო ბი ლი ნა წარ მო ე ბით 
არ უნ და და იწყ ონ, ასე ვე კარ გად უნ და იცოდ ნენ ის ენა, რომ-
ლი და ნაც თარ გმნი ან. 

უნ და აღი ნიშ ნოს, რომ სა ქარ თვე ლო ში ბა ი რო ნის პო ე-
ზი ას თარ გმნიდ ნენ დედ ნი და ნაც და რუ სულ ენა ზე შეს რუ ლე-
ბუ ლი თარ გმა ნე ბი და ნაც, რა საც, რა თქმა უნ და, თა ვი სი ნაკ-
ლი გა აჩ ნდა და წარ მო ად გენ და თარ გმა ნის თარ გმანს. მას ში 
და კარ გუ ლი იყო ის ნი უ ან სე ბი, რო მელ თა გად მო ღე ბა რუს მა 
მთარ გმნელ მა ვერ შეძ ლო და, აქე დან გა მომ დი ნა რე, ქარ თულ 
თარ გმან შიც თა ვის თა ვად ვერ აი სა ხა.
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ნი კო ნი კო ლა ძე სტა ტია „ჩვენს მწერლობაში“ ერთმანეთს 
ადარებს „დონ ჟუანის“ პირველივე სტროფის ინგლისურ ტექსტს 
და „მნათობში“ დაბეჭდილ მის ქართულენოვან თარგმანს, 
რომელიც სიტყვასიტყვით არის გადმოტანილი, რის გამოც 
დაკარგულია დედნის აზრი, მასში გაჟღერებული ირონია და 
კილო.

„ან რა უნდა გამოსულიყო ამ თარგმნიდან?“ – კითხულობს 
ნიკოლაძე, – „ვინ „მნათობი“ და ვინ ბაირონის „დონ-ჟუანი“? 
ის სა მარ თე ბელ სა ვით მჭრე ლი ირო ნი ა, ის მდუ ღა რე გრძნო-
ბა და ბრა ზი ა ნი სი ძულ ვი ლი, რომ ლი თაც სავ სეა ეს პო ე მა, და-
უჭ მუჭ ნე ლათ აბა რო გორ ჩა ი კე ტე ბო და „მნათობის“ თავში?“ 
(თარგმანნი საამო საკითხავთა თხზულებათა, გამოცემული 
ქართველ ქალებისაგან, წ. I, 1872 წ.).

უთუ ოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტი ა, რომ ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი 
და მო კი დე ბუ ლე ბა თარ გმა ნი სად მი – „დიდს ნუ შეეჭიდები, 
როცა ამის ძალა არ გაგაჩნია“ – დაიძლია პროფესიონალთა 
მიერ შესრულებული ბაირონის „დონ-ჟუანის“ ახალი თარ გმა-
ნით. 2016 წელს ინ გლი სე ლი გე ნი ო სის შე მოქ მე დე ბის ერ თი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი თარ გმა ნი შე ე მა ტა ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რას. 
ეს არის პა ა ტა და როს ტომ ჩხე ი ძე ე ბის მი ერ პრო ზა უ ლად თარ-
გმნი ლი „დონ-ჟუანი“. მსოფლიო რანგის ეპოსთაგან აქამდე 
არა ლექსად, არამედ პროზაულ ვერსიად, ორად ორი ნიმუში 
იყო თარგმნილი ქართულად: უცნობი მთარგმნელის მიერ 
გადმოღებული ფახრ ედ-დინ გორგანის „ვისრამიანი“ და ზურაბ 
კიკნაძისა და თამაზ ჩხენკელის მიერ თარგმნილი ჰომეროსის 
„ოდისეა“. და აი, ამ თარგმანებს პაატა და როსტომ ჩხეიძეების 
„დონ ჟუანიც“ შეემატა. თავის დროზე ამ ლიტერატორებმა 
ლექსად გადმოიღეს ანგლოსაქსური საგმირო ეპოსი „ბეო-
ვულფი“ და არც „დონ ჟუანის“ ლექსად თარგმნა უნდა გას-
ჭირ ვებოდათ, მაგრამ შეგნებულად ამჯობინეს ქართული „ვის-
რამიანითა“ და „ოდისეათი“ გაკ ვა ლუ ლი პრო ზა უ ლი გზა. მი ზე ზი 
იყო შემ დე გი: ლორდ ბა ი რო ნის ეს თხზუ ლე ბა მათ თა ნა მედ რო-
ვე რო მა ნად მი აჩ ნი ათ. ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რათ მცოდ ნე ო ბა ში 
ამ თარ გმა ნის შე სა ხებ არ სე ბობს ორი მო საზ რე ბა. კრი ტი კოს-
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თა ნა წი ლი თვლის, რომ „ჩვენს დროში თავად ბაირონიც კი 
პროზად ამჯობინედა მის შექმნასო“; ნა წი ლი მი იჩ ნევს, რომ 
მი ზან შე უ წო ნე ლია პო ე ტუ რი ქმნი ლე ბის პრო ზა უ ლად თარ გმნა, 
ის ამა ხინ ჯებს ნა წარ მო ე ბის აღ ქმას, რაც ლექ სის ფორ მა ში, 
რით მუ ლო ბა სა და სიმ სუ ბუ ქე ში მჟღავ ნდე ბა. ჩვენ, პი რი ქით, 
მი ვე სალ მე ბით ამ თარ გმანს, რად გან ვთვლით, რომ თა ნა მედ-
რო ვე მკითხ ვე ლი (ა რა გვაქვს სა უ ბა რი ლი ტე რა ტორ ზე) ძნე-
ლად აღიქ ვამს დიდ ტა ნი ან ნა წარ მო ებს, ლექ სად და წე რილს; 
მთარ გმნელ საც უჭირს, ზუს ტად გად მო ი ტა ნოს ის მოქ მე დე ბა 
თუ გან ცდე ბი, რო მელ თა გა რით მვა ზე ცალ კე უნ და იფიქ როს; 
თა ნაც მთე ლი დიდ ტა ნი ა ნი ნა წარ მო ე ბი ერთ ფორ მა ში ჩას ვას. 

თა ვის დრო ზე მე-20 სა უ კუ ნის ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი მწე-
რა ლი ოთარ ჩხე ი ძე აპირებდა „დონ ჟუანის“ თეთრ ლექსად 
თარგმნას და ნიმუშად გადმოიღო „მიძღვნა“, რომელიც 
შემდგომ ჩართო ბიოგრაფიულ რომანში „იტალიური დღიურები 
ბაირონისა“. მწერალი მიხ ვდა, რომ ეპო სის გად მო ღე ბა უდი დეს 
დრო სა და ენერ გი ას მო ითხ ოვ და მის გან და, რაც მთა ვა რი ა, ინ-
დი ვი დუ ა ლურ შე მოქ მე დე ბა ზე უა რის თქმას, რა საც სა ბო ლო-
ოდ მწე რა ლი ვერ შე ე ლია და ისევ სა კუ თა რი რო მა ნის და წე რა 
ამ ჯო ბი ნა; სა მა გი ე როდ სა თარ გმნე ლად შე ა გუ ლი ა ნა სხვე ბი, 
რომ ლე ბიც მის მა რო მან მა ბა ი რო ნის სამ ყა რო ში შე იყ ვა ნა და 
„დონ ჟუ ა ნისნ მხატ ვრუ ლი სიძ ლი ე რეც გა ნაც დე ვი ნა.

ცნო ბი ლი ა, რომ ლორდ ბა ი რო ნი ამ ეპოსს ჰო მე რო სის 
კვა ლო ბა ზე ქმნი და, ჩა ფიქ რე ბუ ლი ჰქონ და მი სი 24 ქე ბად და-
წე რა, თუმ ცა ეს ვერ მო ა ხერ ხა ნა ად რე ვი აღ სას რუ ლის გა მო და 
მე-17 სიმ ღე რამ დე შეძ ლო ნა წარ მო ე ბის და წე რა. დონ ჟუ ა ნის 
მღელ ვა რე თავ გა და სა ვა ლი მე ტად მძაფრ ეპი ზოდ ში წყდე ბა, 
მაგ რამ და უმ თავ რებ ლო ბა ვე რა ფერს აკ ლებს ამ დი დე ბულ ნა-
წარ მო ებს.

ვირ ჯი ნია ვულ ფი, მო დერ ნის ტუ ლი პრო ზის ერ თ-ერ-
თი თვალ სა ჩი ნო წარ მო მად გე ნე ლი, თა ვის დღი უ რებ ში „დონ 
ჟუანს“ მო იხ სე ნი ებს ერ თ-ერთ ყვე ლა ზე სა კითხ ავ პო ე მად. 
მკვლე  ვრებს უჭირთ ნა წარ მო ე ბის ჟან რობ რი ვი თა ვი სე ბუ რე ბის 
გან საზღ ვრა. ზოგს ეპო სად მი აჩ ნი ა, ზოგს - სა ტი რულ ეპო სად 



თამარ შარაბიძე

218

და ზოგ საც - ან ტი ე პო სად. მთარ გმნე ლე ბის თვის გან სა კუთ რე-
ბით სა გუ ლის ხმო ყო ფი ლა ენ მე ლო რის მი ერ მი სი ეპი კურ რო-
მა ნად, ხო ლო ელი ზა ბეთ ბო ი ლის მი ერ გა ლექ სილ პი კა რეს კულ 
რო მა ნად მოხ სე ნი ე ბა. ამ გა რე მო ე ბამ მთარ გმნე ლე ბი ნა წარ-
მო ე ბის პრო ზად გად მო ღე ბის შე საძ ლებ ლო ბა ში და არ წმუ ნა. 
ამას და ე მა ტა ის ფაქ ტიც, რომ ალექ სან დრე პუშკინის „ევგენი 
ონეგინს“, რომელიც უშუალოდ ლორდ ბაირონის ამ ეპოსის 
გავლენით შეიქმნა (ისევე როგორც მისი დრამატული პოემა 
„დონ ჟუანი, ანუ ქვის სტუმარი“), ამგვარი მინაწერი ახლავს: 
„რომანი ლექსად“. 

ჯორჯ გორ დონ ბა ი რო ნი ძალ ზე დი დი სა ხე ლია მსოფ ლიო 
ლი ტე რა ტუ რა ში, გან სა კუთ რე ბით მო დერ ნულ ეპო ქას თან მი-
მარ თე ბით, რო დე საც გლო ბა ლუ რი კულ ტუ რუ ლი პრო ცე სე ბი 
და მა თი მი მოც ვლა ევ რო პულ ქვეყ ნებს შო რის მე ტად აქ ტუ ა-
ლურ სა ხეს იღებს. შე სა ბა მი სად ეს თხზუ ლე ბა არ აღიქ მე ბა რო-
გორც მხო ლოდ სა თავ გა და სავ ლო ტექ სტი: დონ ჟუ ა ნის თავს 
გა დამ ხდა რი ამ ბე ბი ბა ი რო ნის მი ერ კა ცობ რი ო ბის იმ ამ ბი ცი-
ის დეკ ლა რი რე ბა ა, უკ ვე მე-19 სა უ კუ ნის და საწყ ის ში რომ იჩენს 
თავს. რო გორც ცნო ბი ლი ა, ბა ი რო ნი თვი თო ნაც მნიშ ვნე ლო ვან 
როლს ას რუ ლებ და იმ დრო ინ დელ მოვ ლე ნებ ში. იგი არა მხო-
ლოდ კულ ტუ რუ ლი, არა მედ პო ლი ტი კუ რი ფი გუ რაც გახ ლდათ. 
მი სი პო ლი ტი კუ რი საქ მი ა ნო ბა, სა ბერ ძნე თის ეროვ ნულ -გან-
მა თა ვი სუფ ლე ბელ მოძ რა ო ბა ში ჩარ თვა, და უს რუ ლე ბე ლი მოგ-
ზა უ რო ბე ბი მიგ ვი თი თებს იმ ფაქ ტზე, რომ ბა ი რო ნი იყო დიპ-
ლო მა ტიც, ევ რო პის ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი ფი გუ რა, რო მელ საც 
მსოფ ლმხედ ვე ლობ რი ვი ცვლი ლე ბე ბი შეჰ ქონ და ძალ ზე მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ქვეყ ნე ბის სა ზო გა დო ებ რივ -პო ლი ტი კურ ცხოვ რე-
ბა სა და ცნო ბი ე რე ბა ში.

ინტერვიუში პაატა ჩხეიძემ ხაზი გაუსვა იმ გარემოებას, რომ 
ლორდ ბაირონი თავისი „ჩაილდ ჰაროლდის მოგზაურობითა“ 
და „დონ ჟუანით“ XX სა უ კუ ნის მო დერ ნის ტულ პრო ზა საც გან-
საზღ ვრავს, არა თუ პო ე ზი ას; ტი პო ლო გი უ რი მი მარ თე ბე ბის და-
ძებ ნა შე საძ ლე ბე ლია მას სა და ჯე იმზ ჯო ისს შო რისს. არც ისაა 
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შემ თხვე ვი თი, რომ „ულისეც“ ჰომეროსის გავლენით შეიქმნა 
და თავდაპირველად ირლანდიელ მწერალსაც რომანის 
სტრუქტურა 24 თავად ჰქონდა განზრახული.

ქართულად თარგმნილი „დონ ჟუანი“ სა სი ა მოვ ნო წა სა-
კითხ ი ა, პირ და პირ მი უყ ვე ბა დედ ნის ტექსტს და ცდი ლობს, 
არ გა და უხ ვი ოს მის გან არც ერთ დე ტალ ში. ერ თი სიტყ ვით, 
წიგ ნი არ წარ მო ად გენს თა ვი სუ ფალ თარ გმანს. მას ში კარ გად 
გა მო იკ ვე თა ბა ი რო ნის მთა ვა რი სტი ლუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი: 
ორ მა გი დრო - პერ სო ნა ჟი სა და ავ ტო რის, მწერ ლის მძაფ რი 
ირო ნია თით ქმის ყვე ლა მოვ ლე ნი სა და გრძნო ბი სად მი, სა კუ-
თა რი თა ვი სად მიც კი, რომ ლის წყა ლო ბი თაც ბა ი რო ნი თა ვი-
სუფ ლდე ბა ყო ველ გვა რი ლი ტე რა ტუ რუ ლი ჩარ ჩო ე ბი სა გან; ის 
თვით რო მან ტი კულ გრძნო ბას დას ცი ნის პო ე მა „დონ ჟუანში“ 
და უტი ლი ტა რულ მოთხ ოვ ნი ლე ბამ დე დაჰ ყავს. რო მან ტი კუ ლი 
და რე ა ლის ტუ რი ტენ დენ ცი ე ბის შერ წყმა - სი ნამ დვი ლის რე ა-
ლის ტუ რი ასახ ვა და მას თან ერ თად მოვ ლე ნა თა ზე მოქ მე დე-
ბით მი ღე ბუ ლი გან ცდე ბის აღ წე რა და მა ხა სი ა თე ბე ლია ბა ი რო-
ნის შე მოქ მე დე ბი სათ ვის. 

გერ მა ნუ ლი რო მან ტიზ მი სა გან გან სხვა ვე ბით, ინ გლი სურ 
რო მან ტიზ მში დი დია სწრაფ ვა რე ა ლიზ მი სა კენ. ეს პრო ცე სი 
ლი ტე რა ტუ რა ში მე-18 სა უ კუ ნი დან ხდე ბა თვალ სა ჩი ნო. პო ე ზი-
ის მა რა დი უ ლი თე მა ინ გლი სურ რო მან ტიზ მშიც ადა მი ა ნის სუ-
ლის ცხოვ რე ბა ა, რო მე ლიც ყო ველ დღი უ რო ბა ში, ყო ფი თო ბა ში 
ვლინ დე ბა. მწერ ლის ამო ცა ნა ა, მკითხ ვე ლის აზ რსა და გრძნო-
ბა ზე სწო რი ზე მოქ მე დე ბით აა მოქ მე დოს იგი. ალ ბათ ამი ტო მაც 
ინ გლი სუ რი რო მან ტიზ მის ყვე ლა ზე დი დე ბუ ლი წარ მო მად გენ-
ლის, ბა ი რო ნის, შე მოქ მე დე ბა ში ძალ ზე ძლი ე რია რე ა ლის ტუ-
რი ტენ დენ ცი ე ბი. პო ე ტი იმ დე ნად დე ტა ლუ რად გა მო ხა ტავს 
გა რე მომ ცველ სამ ყა როს, რომ ერ თი შე ხედ ვით რე ა ლის ტა დაც 
კი შეგ ვიძ ლია მი ვიჩ ნი ოთ, რომ არა ასახ ვის თა ვი სე ბუ რე ბა ში 
გა მომ ჟღავ ნე ბუ ლი უაღ რე სად მო ჭარ ბე ბუ ლი სუ ბი ექ ტი ვიზ მი. 
ბა ი რო ნის ეპი კურ ნა წარ მო ებ ში ისე უხ ვა დაა შე ტა ნი ლი ავ ტო-
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ბი ოგ რა ფი უ ლი მა სა ლა, რომ მი სი „დონ ჟუანი“ ავ ტო ბი ოგ რა ფი-
ულ რო მა ნა დაც კი წარ მოგ ვიდ გე ბა. 

ბა ი რონს მხო ლოდ გა რე სამ ყა რო არ აინ ტე რე სებს, ის 
დიდ ყუ რადღ ე ბას უთ მობს ამ სამ ყა როს ზე მოქ მე დე ბას მას ზე, 
თა ვის სუ ბი ექ ტურ შე ფა სე ბას და ირო ნი ას, რო მე ლიც გარ კვე ულ 
თა ვი სუფ ლე ბას ანი ჭებს პო ეტს და ათა ვი სუფ ლებს სა ზო გა დო-
ებ რი ვი მო რა ლი სა გან. სწო რედ ეს თა ვი სუფ ლე ბაა თვალ სა ჩი-
ნო ქარ თულ თარ გმან შიც, რაც, პირ ველ ყოვ ლი სა, მწერ ლის რე-
ა ლიზ მი სა კენ გა დახ რით მჟღავ ნდე ბა და რაც გან სა კუთ რე ბით 
თვალ სა ჩი ნოდ პო ე მებ ში ხდე ბა. ბა ი რო ნი ზუს ტად ასა ხავს სი-
ნამ დვი ლეს, მაგ რამ, ამა ვე დროს, უფ რო მეტ ყუ რადღ ე ბას უთ-
მობს ამა თუ იმ მოვ ლე ნის ზე მოქ მე დე ბით მი ღე ბუ ლი გან ცდე-
ბის ირო ნი ულ აღ წე რას. 

აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ პო ე მა ში „დონ ჟუანი“ გად მო ცე მუ ლია 
არა მხო ლოდ მთა ვა რი პერ სო ნა ჟის ის ტო რი ა, არა მედ უპირ ვე-
ლე სად მწერ ლის დრო ინ დე ლი სი ნამ დვი ლე (თუნ დაც, ბა ი რო-
ნის მი მარ თე ბე ბი ის ტო რი უ ლი და მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბი სად-
მი, შე ხე დუ ლე ბე ბი თა ნა მედ რო ვე მწერ ლებ სა და მოღ ვა წე ებ ზე, 
რო მელ თა შო რის არი ან: უი ლი ამ ბლე ი კი, თო მას მუ რი, სე მუ ელ 
ტე ი ლორ კოლ რი ჯი, უი ლი ამ უორ დსუ ორ თი, რო ბერტ სკო ტი, 
თო მას კემ პბე ლი, სე მუ ელ რო ჯერ სი, ჯორჯ ქრა ბი და სხვე ბი; 
მათ თან ურ თი ერ თო ბის ნი უ ან სე ბი და ა.შ.). ორი დრო თა ნა ბარ 
კა ლა პოტ ში მი ე დი ნე ბა, თუმ ცა სი უ ჟე ტის გან ვი თა რე ბა მხო-
ლოდ ერთ დრო ში ხდე ბა. ორ დრო ში ლა ვი რე ბა, პერ სო ნა ჟი სა 
და ავ ტო რის დრო ი სა და გა რე მოს გა ერ თი ა ნე ბა ბა ი რო ნის პო ე-
მა თა სტი ლის თა ვი სე ბუ რე ბა ა, რაც თარ გმან შიც ზედ მი წევ ნი თა 
და სიმ კვეთ რით აი სა ხე ბა. ბა ი რო ნის მი ერ პო ე მა თა და სა თა უ-
რე ბა კი, თუნ დაც, „დონ ჟუანი“, „მანფრედი“, „ჩაილ ჰაროლდის 
მოგზაურობა“, უფრო ხშირად მხოლოდ პერსონაჟის დროზე 
მიგვანიშნებს, რასაც ვერ ვიტყვით პოემაზე „კაენი“. თა ნა მედ-
რო ვე ო ბის ამ გვა რი წინ წა მო წე ვა სუ ბი ექ ტი ვიზ მის ერ თ-ერ-
თი ნი შა ნი ა, თუმ ცა თი თო ე უ ლი რო მან ტი კო სი სუ ბი ექ ტი ვიზმს 
სხვაგ ვა რა დაც ამ ჟღავ ნებს: რო გორც ცალ კე ულ პერ სო ნაჟ თა 
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ინ დი ვი დუ ა ლიზ მის წინ წა მო წე ვით, ისე ავ ტო რის სუ ბი ექ ტუ-
რი შე ხე დუ ლე ბე ბით. შე იძ ლე ბა ასეც ვთქვათ, „დონ ჟუანში“ 
მოჩანს ბა ი რო ნის შე მოქ მე დე ბი თი მე თო დის გან ვი თა რე ბა 
რო მან ტიზ მი დან რე ა ლიზ მი სა კენ და ეს ტენ დენ ცია თარ გმან-
შიც გა მოკ ვე თი ლი ა.

რო გორც ვი ცით, ბა ი რო ნის პო ე ზი ა ში პო ე ტის სუ ლი ე რი 
მდგო მა რე ო ბა მრა ვალ ფე როვ ნად წარ მოჩ ნდე ბა: მძი მე ნაღ ვე-
ლი გა ნუ შო რე ბე ლია სიმ შვი დე და კარ გუ ლი სუ ლის თვის, რო მე-
ლიც მუდ მი ვად მიქ რის და ადა მი ა ნი ერ თი ნა პი რი დან მე ო რე-
ზე გა დაჰ ყავს („უკვე გავრბივარ, ეს ნაპირიც დავტოვო ბარემ“ /
ბა ი რო ნი); ბა ი რო ნის პო ე ზი ა ში ფი გუ რი რებს სუ ლი ე რი კონ ცეფ-
ტე ბი ‒ ტრფო ბის ტა ძა რი, რწმე ნის კოშ კი, ხო მალ დი, „მთვარე 
ლურჯი შუქის მოდებით“. ბა ი რო ნის სუ ლი არ ნებ დე ბა ქარ სა 
და ნამ ქერს და ის რის სის წრა ფით მიქ რის ნე ბის მი ე რი სიძ-
ნე ლის გა და სა ლა ხად. ხან და ხან პო ე ტის სუ ლი სა საფ ლა ოს-
კენ მი ე ქა ნე ბა იმ ქვეყ ნი უ რის შე სა მეც ნებ ლად. ბა ი რო ნის თვის 
ლურ ჯი პო ე ტუ რის გა მო ხა ტუ ლე ბა ა: ენ სლის მთის ლურჯ მწვერ-
ვა ლებს ახ სოვთ პო ე ტი ბა ი რო ნი, რო მელ საც ობ ლად ხე ტი ა-
ლი უყ ვარ და. ბა ი რო ნის მთვა რე ლურჯ შუქ ში ჰფენს გარემოს 
და „ქარს სძინავს ლურჯ საქანელაზე“ (ბა ი რო ნი, 2017:62). ზე-
მოთ ჩა მოთ ვლი ლი კონ ცეფ ტე ბი ქმნის პო ე ტის იდე ო ლო გი ას, 
პო ე ტურ აზ როვ ნე ბას, რაც „დონ ჟუანის“ პრო ზა ულ თარ გმან-
შიც თვალ სა ჩი ნო ა. ყვე ლა ზე მე ტად მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ ცეფ-
ტი მის შე მოქ მე დე ბა ში, ჩვე ნი აზ რით, მა რა დი უ ლი სწრაფ ვა ა, 
მუდ მი ვი ლტოლ ვა („სირბილი“) მი უღ წევ ლი სა კენ. ბა ი რო ნის 
მთელ შე მოქ მე დე ბა ში თვალ სა ჩი ნოა სწრაფ ვი სა და მოძ რა ო-
ბის ში ნა გა ნი რით მი: „უკვე გავრბივარ, ეს ნაპირიც დავტოვო 
ბარემ“ (ბაირონი, 2017:43); ამიტომ „დონ ჟუანზე“ მუშაობისას 
მთარგმნელებს საკმაოდ დიდხანს მოუწიათ ფიქრი თხრობის 
ყველაზე შესაფერისი რიტმის მისაგნებად; ამისათვის მათ 
სხვადასხვა სტილის მოსინჯვა მოუხდათ.

ბაირონის „დონ ჟუანის“ ქარ თულ თარ გმანს ერ თვის მთარ-
გმნელ თა წი ნა სიტყ ვა ო ბა, რო მელ შიც ასა ხუ ლი ა, თუ რო გორ 
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ცდი ლობ დნენ ისი ნი, მო ე ძებ ნათ ზუს ტი შე სატყ ვი სი ფორ მა ამ 
რთუ ლი პო ე ტუ რი ქმნი ლე ბი სათ ვის. მათ ნა მუ შე ვარს შე იძ ლე-
ბა პო ე ტუ რი პრო ზაც ვუ წო დოთ, რო მელ საც, მარ თა ლი ა, რით-
მა არა აქვს, მაგ რამ ინარ ჩუ ნებს თა ვი სე ბურ რიტმს. ეს რიტ მი 
ენობ რივ მა სა ლას თან ერ თად გან საზღ ვრავს კი დეც თარ გმა ნის 
პო ე ტურ სტრუქ ტუ რას. რიტ მით, რეფ რე ნე ბით, ალი ტე რა ცი ე-
ბით, ლექ სი კუ რი თა ვი სე ბუ რე ბე ბი თაც ტექ სტი სწო რედ პო ე ტუ-
რი თხზუ ლე ბის თვი სე ბებს ავ ლენს. მთარ გმნე ლებ მა შე სა ნიშ-
ნა ვად გა არ თვეს თა ვი მი ზანს - შე ნარ ჩუ ნე ბუ ლი ყო კავ ში რი 
რო მან ტი კულ ეპო ქას თან, მე-19 სა უ კუ ნე ში რო მან ტი კოს თა მი-
ერ დამ კვიდ რე ბულ ლექ სი კურ ტრა დი ცი ებ თან და, ამა ვე დროს, 
ეს ყვე ლა ფე რი თა ნა მედ რო ვე ელ ფე რი თაც აღ ბეჭ დი ლი ყო. არ-
ქა უ ლი ენი სა და სკაბ რე ზუ ლი პა სა ჟე ბის მო ნაც ვლე ო ბით მათ 
შეძ ლეს, ორი სა უ კუ ნის წი ნან დე ლი ეპო ქის ფაქ ტე ბით გა ჯე რე-
ბუ ლი ტექ სტი მა რად თა ნა მედ რო ვე ყო ფი ლი ყო. ტექ სტი სად მი 
ამ გვა რი მიდ გო მა, ჩვე ნი აზ რით, გა ნა პი რო ბებს წიგ ნის წარ მა-
ტე ბა სა და თარ გმა ნის პო პუ ლა რო ბას.
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The article deals with one of the greatest short stories by an English 
writer, Aldous Huxley, called The Young Archimedes. The tragic fate of the 
protagonist, a young boy, is built on the earliest Biblical and folklore can-
ons: when the child becomes the victim. In this instance, the protagonist’s 
talent and uniqueness were the reason for captivity. The author makes use 
of music as a means of showing that the boy is indeed a genius. The article 
also discusses the Biblical, Mythical and literary paradigms of such a con-
cept as “victimised child”. It is interesting that Huxley depicts the greatness 
of the central figure and creates a notion of genius; he seems to believe that 
special talent is granted by God, and it must be protected and cherished. 
He refers to certain illustrious composers and writers and considers the es-
sence of genius in various eras, but regards some ill-suited circumstances in 
the life of a genius as tragic.

ოლდოს ჰაქსლის „ნორჩი არქიმედე“ ქართულად თარგმნა 
მაია ცერცვაძემ და დაიბეჭდა ჟურნალ „ცისკარში“ (2019 N 5). 
მშვე ნი ე რი თარ გმა ნი ა, იკითხ ე ბა ტექ სტი ნათ ლად. მთარ-
გმნელს არ გას ჭირ ვე ბია ფი ლო სო ფი უ რი წი აღ სვლე ბის ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი წვდო მა. ურ თუ ლე სია მა თე მა ტი კუ რი და მუ სი კა-
ლუ რი რთუ ლი ტერ მი ნო ლო გი ის შე სატყ ვი სი ფორ მით გად მო-
ცე მა ქარ თუ ლად. მთარ გმნელს მა თე მა ტი კუ რი და მუ სი კა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბა და ეხ მა რა. ამ ცოდ ნის გა რე შე სხვა ალ ბათ ვერც 
შეძ ლებ და თარ გმა ნის დროს ამ სირ თუ ლის დაძ ლე ვას.

ოლ დოს ჰაქ სლი ბავ შვის სუ ლი ერ გან ვი თა რე ბა სა და მის 
ტრა გი კულ აღ სას რულ ზე მოგ ვითხ რობს. აცოცხ ლებს აზრს, რომ 
თი თო ე ულ ადა მი ან ში ჩა დე ბუ ლია ღვთი უ რი ნი ჭი, რომ ლის გა-
მოვ ლე ნას შე სა ფე რი სი გა რე მო და აღ ზრდა სჭირ დე ბა. გე ნი ა-
ლო ბას სწო რედ ბუ ნებ რი ვად და სწო რად გავ ლი ლი სუ ლი ერ -
ფი ზი კუ რი გან ვი თა რე ბა, ნი ჭის სა თა ნა დოდ გაფ რთხი ლე ბა და 
შე სა ფე რი სი გა რე მო გა ნა პი რო ბებს.

ბავ შვო ბი სა და ყრმო ბის ასა კის წარ მო ჩე ნა შე მოქ მე დე-
ბი თად ურ თუ ლე სი და საძ ლე ვია ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა დარ გში. 
ცალ კე ჟან რი- სა ბავ შვო ლი ტე რა ტუ რა მწერ ლის მი ერ სრუ ლი-
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ად გან სხვა ვე ბუ ლი მხატ ვრუ ლი სამ ყა როს შექ მნა სა და გან სა-
კუთ რე ბუ ლი გა მო სახ ვის უნარს გუ ლის ხმობს. თუმ ცა, სრუ ლი ად 
სხვაა სა ბავ შვო მწერ ლო ბა და სხვაა ბავ შვო ბის თე მა მხატ-
ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში. ბავ შვო ბის ხა ნის აღ წე რა ყვე ლა ზე ხში-
რად მწერ ლის გან სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის, თა ვი სი ბავ შვო ბის 
მო გო ნე ბე ბის აღ წე რას გუ ლის ხმობს, რაც თა ვის თა ვად ძა ლი-
ან სა ინ ტე რე სოა და ავ ტო ბი ოგ რა ფი ად მი იჩ ნე ვა. რაც შე ე ხე ბა, 
ყრმო ბის, ყმაწ ვი ლო ბის ასა კის, პა ტა რა ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე-
ბის აღ წე რა სა და სუ ლი ე რი სამ ყა როს ჩვე ნე ბას, რო გორც აღ-
ვნიშ ნეთ, იგი სრუ ლი ად სხვა სამ ყა როა ლი ტე რა ტუ რა ში.

ბავ შვო ბის ხა ნა გუ ლის ხმობს ასაკს -12 წლამ დე, შემ დე-
გი პე რი ო დი იწო დე ბა სი ჭა ბუ კის ხა ნად - 12-დან 20 წლე ბამ დე. 
ამის შემ დგომ უკ ვე მო წი ფუ ლო ბის პე რი ო დი ა. 

ბიბ ლი ა სა და სა ხა რე ბა ში ყრმო ბა ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა ზე გულ წრფელ და უმან კო ხა ნად მი იჩ ნე ვა. ჟა მი, რო დე-
საც ადა მი ა ნის თვი სე ბე ბი და ჩვე ვე ბი ჯერ არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლა და ის მშობ ლე ბის მფარ ვე ლო ბის ქვეშ მო ი აზ რე ბა. ამას თან, 
ხაზ გას მუ ლი ა, რომ ყრმო ბა სა მოთხ ი სე უ ლი მყო ფო ბა ა, ადა მის 
პირ ველ ცოდ ვამ დე ლი ხა ნა, რო ცა მას ჯერ არ და უ კარ გავს პირ-
ველ ქმნი ლე ბა, ღვთა ებ რი ვი სის რუ ლე და უშუ ა ლო მფარ ვე ლო-
ბა ღვთი სა.

სიყმაწვილის ამგვარი საზრისი ბიბლიურ თხრობას, 
სასულიერო მწერლობასა და შუა საუკუნეების ლიტერატურასა 
და ხელოვნებას გასდევს. ამდენად, ყრმა, ბავშვი მოკლებულია 
საკუთარ არჩევანს და ამის გამო ხშირად იქცევა მსხვერპლად. 
მსხვერპლის საზრისი გასდევს ყრმობას, როგორც აბრაამისა 
და ისააკის მამაშვილობის საზრისი, როცა ისაკი მინდობილი 
მამას, მოაზრებულია შესაწირად. ყრმათა მსხვერპლი მათ 
მოსვრასა და განადგურებას გულისხმობს, როგორც ბეთლემის 
ჩვილი ყრმები ქრისტეს შობის გამო. ყრმათა მარტვილობა 
უფლისთვის შეწირვის წყურვილს გულისხმობს, როცა მათი 
რწმენა პირველცოდვამდელი სისავსით ცხადდება („კოლაელ 
ყრმათა მარტვილობა“), ანდა სასწაულის ძალით უფლისგან 
სიცოცხლე ებოძებათ („სამთა ყრმათა ბაბილონს“). 
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ლი ტე რა ტუ რი დან ვიც ნობთ უსის ხლო მსხვერ პლად ქცე-
ულ ყრმებს, რო ცა სიკ ვდი ლი არ ემუქ რე ბათ, მაგ რამ ტყვე ო ბა 
მძი მე ხვედ რია მათ თვის - მიჰ ყავთ, ჰყი დი ან და სრუ ლი ად სხვა 
გა რე მო სა და რე ა ლო ბა ში აღ მოჩ ნდე ბი ან. ღვთა ებ რი ვი ნე ბა, 
რო მე ლიც ყრმას, ისა კის მსგავ სად, უც ვლის მსხვერ პლშე წირ-
ვის აქტს, გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი სა ჩუ ქა რია ყრმა თათ ვის. მხო ლოდ 
მა მის თვის არის გა სა გე ბი მი სი საზ რი სი, ყრმი სათ ვის ის და ფა-
რუ ლი რჩე ბა. ამ გვა რად, ამ ასაკ ში მა მი სად მი მინ დო ბი ლო ბის 
ჟა მი ცხად დე ბა სრუ ლად, რო ცა ყრმას კე თი ლი სა და ბო რო ტის 
გარ ჩე ვის უნა რი ჯერ არა აქვს, მა შა სა და მე არც - არ ჩე ვა ნი. რაც 
შე ე ხე ბა ყრმის გა დაგ დე ბას, გა ყიდ ვა სა და გა ჩუ ქე ბას, ესეც ცნო-
ბი ლი მო ტი ვი ა, ან ტი კუ რი, ბიბ ლი უ რი თუ ზღაპ რის, ფოლ კლო-
რის კა ნო ნი კად გა აზ რე ბუ ლი. ფა ტუ მი სა და ბე დის წე რის გან-
საზღ ვრუ ლო ბა, ბიბ ლი უ რი თვალ საზ რი სით უფ ლის მი ერ დად-
გე ნი ლი. ცხოვ რე ბის სხვა ეტაპ ზე წარ მოჩ ნდე ბა ამ ყმაწ ვი ლის 
მი სი ა, სრუ ლი ად სხვა გა რე მო ში იგი სა გან გე ბოდ აღ მოჩ ნდა.

ბე დის წე რი სა თუ საღ ვთო გან გე ბუ ლე ბის გან საზღ ვრუ ლო-
ბა ერ თსა ხოვ ნად წარ მო სა ხავს ყრმო ბის ასა კის უუ ნა რო ბას, და-
უც ვე ლო ბას, მათ მინ დო ბას მშობ ლე ბი სა და გარ შე მომ ყო ფე ბი-
სად მი, თა ვი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის არ ქო ნას.

ამ ასაკ ში, 12 წლამ დე პე რი ოდ ში, ვლინ დე ბა ყრმის ღვთი-
უ რი ნი ჭი. თი თო ე ულს აუ ცი ლებ ლად ნა ბო ძე ბი აქვს უფ ლის გან 
ეს სა უნ ჯე, რო მე ლიც და ფა რუ ლია და რომ გა მოვ ლინ დეს, შე სა-
ფე რის გა რე მოს გუ ლის ხმობს. ნი ჭის აღ მომ ჩე ნი, მი სი დამ ნა-
ხა ვი და გან მა ვი თა რე ბე ლი პი როვ ნე ბა უძ ვე ლე სი პე რი ო დი დან 
გა მორ ჩე უ ლი ადა მი ა ნი ა: მოძღ ვა რი, ხელ დას ხმუ ლი, სას წა უ-
ლებ რი ვი უნა რით და ჯილ დო ე ბუ ლი, ოს ტა ტი და ა. შ. ზღაპ რებ ში 
ხე ლო ბა, რო მელ საც ყრმა გან სა კუთ რე ბუ ლი უნა რის მქო ნე ადა-
მი ა ნის გან სწავ ლობს, თა ვად სი ცოცხ ლის გან მსაზღ ვრე ლი და 
გა დამ რჩე ნე ლი ა. ხე ლო ბა, ოს ტა ტო ბა, სას წა უ ლებ რი ვი ძა ლა, 
მად ლმო სი ლე ბა ყრმას სწო რედ მოძღ ვა რი- მას წავ ლებ ლის გან 
ენი ჭე ბა.

ძი რი თა დად ასე თია ხა ტო ვან ენა ზე ყრმო ბის პე რი ო დის 
ასახ ვა ზღაპ რებ სა და თქმუ ლე ბებ ში, ბიბ ლი ურ თხრო ბა ში ‒ მო-
სე, იო სე ბი და ა.შ. ან ტი კურ მწერ ლო ბა სა და ტრა გე დი ებ ში თუ 
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შუ ა სა უ კუ ნე ობ რივ მწერ ლო ბა ში. ეს გან საზღ ვრუ ლო ბა ყრმო ბის 
ასა კის ხატ ვი სას წარ მოჩ ნდე ბა ყვე ლა ერის, ყვე ლა ჟან რის ლი-
ტე რა ტუ რა ში, რე ა ლის ტუ რი მწერ ლო ბის ნა წარ მო ე ბე ბის ჩათ-
ვლით.

ბავ შვი- მსხვერ პლი, ტყვე, გა მორ ჩე უ ლო ბი სა და გან სხვა ვე-
ბუ ლო ბის ნიშ ნით აღ ბეჭ დი ლი ან გან წი რუ ლია ყო ფით რე ა ლო-
ბა ში, ან და დი დი მი სი ის აღ მსრუ ლე ბე ლი, სა ყო ველ თაო ცვლი-
ლე ბე ბის ფუ ძემ დე ბე ლი. ნი ჭი და სას წა უ ლებ რი ვი უნა რი უმე ტე-
სად ტრა გი კუ ლი ბე დის წე რის გარ დუ ვა ლო ბით არის აღ ბეჭ დი-
ლი. ეს იმ დე ნად ზუს ტი გან საზღ ვრუ ლო ბაა უძ ვე ლე სი დრო ი დან, 
რომ კა ნონ ზო მი ე რე ბად არის ქცე უ ლი და რე ა ლო ბის ძა ლით, 
და უ წერ ლად, გარ დუ ვა ლად ცხად დე ბა პი როვ ნე ბის ბი ოგ რა ფი-
ა ში. იგუ ლის ხმე ბა გე ნი ა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი სა და ხე ლო ვა ნე ბის 
ცხოვ რე ბის გზა.

ფსი ქო ლო გე ბი სა და ფი ლო სო ფოს თა ინ ტე რესს ყო ველ-
თვის წარ მო ად გენ და ამ ასა კობ რი ვი სა ფე ხუ რე ბის გავ ლა ადა-
მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში ვიდ რე სი ბე რემ დე. სხვა დას ხვა მიმ დი ნა-
რე ო ბა თა და მო საზ რე ბა თა მი უ ხე და ვად, არა ვინ კა მა თობს ამ 
ასა კობ რივ და ყო ფა ზე, იგი მცი რე დი სა ხეს ხვა ო ბით სა ყო ველ-
თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ა. ფსი ქო ლო გე ბის კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, 
ბავ შვო ბის ასა კი 12 წლამ დე გან საზღ ვრავს პი როვ ნე ბის ხა სი-
ათს, მის სუ ლი ერ -ფი ზი კურ მთლი ა ნო ბას, ცნო ბი ე რე ბა ყა ლიბ-
დე ბა გან ცდა თა და ტრავ მა თა გა და ლახ ვი სა თუ ვერ გა და ტა ნის 
სა ფუძ ველ ზე. ამის მი ხედ ვით ასა ბუ თე ბენ ადა მი ა ნის ასა კის 
გან საზღ ვრის პი რო ბი თო ბას: ინ ფან ტი ლიზმს ბავ შვო ბის ხა ნა ში 
გა და უ ლა ხა ვი პრობ ლე მე ბი იწ ვევს, და უც ვე ლო ბი სა და ში შის, 
ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი სა მუ და მო კვალს ტო ვებს ადა მი ა ნის ფსი-
ქი კა ზე, არ სე ბო ბენ ბავ შვე ბი მო ხუ ცე ბუ ლო ბამ დე ან ად რე ულ 
ასაკ ში ბავ შვო ბა და კარ გუ ლი ადა მი ა ნე ბი და სხვა.

ყვე ლა ზე დიდ მცოდ ნედ ბავ შვო ბის ასა კი დან ადა მი ა ნის 
სუ ლი ერ -ფი ზი კუ რი სრულ ქმნი სა და მი სი ასახ ვი სა თვით შე მეც-
ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ნე ტა რი ავ გუს ტი ნეს „აღსარება“ სა ხელ დე-
ბა. მიჩ ნე უ ლი ა, რომ მან უდი დე სი გავ ლე ნა იქო ნია და სავ ლუ რი 
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და აღ მო სავ ლუ რი დი დი მწერ ლე ბის (და არა მხო ლოდ) შე მოქ-
მე დე ბა ზე. ყვე ლა დი დი ავ ტო რი და ვა ლე ბუ ლია მის გან, მთე ლი 
ინ გლი სუ რი ლი ტე რა ტუ რა, შემ დგომ ამე რი კუ ლი ლი ტე რა ტუ რა 
დგას ამ ფუნ და მენ ტზე. ავ გუს ტი ნე სე უ ლი გან საზღ ვრა გუ ლის-
ხმობს შემ დგომ დე ბუ ლე ბას:

„ადამიანი და ბა დე ბით ვე ცოდ ვი ლი ბუ ნე ბის არის. არა ვინ 
არის თა ვი სუ ფა ლი ცოდ ვა თა გან. ბავ შვიც კი, რო მელ მაც თუნ-
დავ ერ თი დღე იცხ ოვ რა მი წა ზე, ცოდ ვი ლი ა. ღმერ თმა შექ მნა 
ადა მი ა ნი, მაგ რამ მას არ შე უქ მნია მა თი ცოდ ვა ნი. ბავ შვის 
ზრდას თან ერ თად, იზ რდე ბა ცოდ ვა, ძლი ერ დე ბა სხე უ ლებ რი ვი 
იმ პულ სე ბი, მაგ რამ ამა ვე დროს მოძ რა ობს ში ნა გა ნი ნე ბა, ჯერ 
მხო ლოდ და ფა რუ ლად და შეუმჩნევლად“ (ნეტარი ავგუსტინე, 
1985).

ყველა მწე რა ლი, რო მელ საც ბავ შვო ბის ხა ნა გა უ ცოცხ-
ლე ბია თა ვის ნა წარ მო ე ბებ ში, მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ეფუძ ნე ბა ამ 
გან საზღ ვრას. მე ო ცე სა უ კუ ნემ დე ავ ტო რე ბი ამ მსოფ ლხედ ვას 
ეფუძ ნე ბი ან და წარ მო სა ხა ვენ მხატ ვრუ ლად. „ჰეკლბერი ფინი“ 
- რომელიც მიჩნეულია შედევრად ამ ჟანრის ლიტერატურაში, 
ამ განსაზღვრას გულისხმობს, ასევე „ტომ სოიერის თავ-
გადასავალი“, „დავით კოპერფილდი“, „ჯეინ ეარი“ და სხვა.

განსხვავებული ხედვა ყალიბდება ფროიდის ფსიქო ანა-
ლიზის, მისეული „კომპლექსების“ გან საზღ ვრის შემ დეგ. უკ ვე 
ლი ტე რა ტუ რა ში (და არა მხო ლოდ), ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა დარ-
გში ბავ შვო ბის ასა კი ძი რი თა დად ადა მი ა ნის ხა სი ა თის, ფსი ქი-
კის ფორ მი რე ბი სა და ქცე ვა თა გან მსაზღ ვრე ლი ა, პი როვ ნე ბის 
ბე დის წე რას ქმნის „არაცნობიერისა“ და „ქვეცნობიერის“ წი აღ-
ში და ბუ დე ბუ ლი სამ ყა რო, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს რო გორც გე-
ნე ტი კურ, ისე 12 წლამ დე გან ცდილ -გა და ტა ნილ, „განდევნილ“ 
თუ ვერ დაძ ლე ულ ტკი ვი ლებს. ამ დრო ი დან ლი ტე რა ტუ რა ში 
იშლე ბა ბავ შვო ბის ამ პე რი ო დის ძა ლა დო ბის, ტრავ მის, გავ ლე-
ნე ბის მთე ლი სის ტე მა, რო მე ლიც იწ ვევს ადა მი ა ნის გა ო რე ბას, 
გა უცხ ო ე ბას, აშ ლი ლო ბა სა თუ დამ ნა შა ვედ ჩა მო ყა ლი ბე ბას .

სა ხის მეტყ ვე ლუ რად რომ წარ მოვ სა ხოთ, ბერტოლდ ბრეხ-
ტის „კავკასიური ცარცის წრე თვალსაჩინო მაგალითია: ორი 
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ქალის მიერ წრეში ჩამდგარი ბავშვის გადაძალვა, როგორც 
გამოცდა დედობრიობის აღმოსაჩენად, გამოვლინდება ტკივი-
ლის მიხედვით. დედა მხოლოდ ის უნდა იყოს, ვისაც ბავშვის 
ტკივილი სტკივა. იგი მშობელი დედის წინაშე უპირატესად 
მიიჩნევა. ამ საზრისით, მიჩნეულია, რომ ფიზიკური დედა მო-
ძალადედაც შეიძლება იქცეს და მსხვერპლად აქციოს შვილი, 
თუნდაც „დიდი სიყვარულით“.

მეორე მაგალითად „მოხუცი და ზღვა“, რო მელ შიც პა ტა-
რა ბი ჭი გა აზ რე ბუ ლი ა, რო გორც მო ხუ ცის სუ ლი ე რი მემ კვიდ რე. 
ერ თი მეც ნი ე რის ნაშ რომ ში ბიბ ლი უ რი და ვით წი ნას წარ მეტყ-
ვე ლის სა ხე- ხა ტად არის ეს ყრმა გა აზ რე ბუ ლი, რო მელ საც ეს 
მო ხუ ცი მო ევ ლი ნა მოძღ ვრად ‒ სუ ლი ე რის, ღვთა ებ რი ვის შე-
მეც ნე ბის გზა ზე და მას ამ ასაკ ში უკ ვე აპოვ ნი ნა ადა მი ა ნის უმ-
თავ რე სი იდე ა ლი ‒ სიყ ვა რუ ლით, თაყ ვა ნის ცე მით, იდე ა ლით 
მსა ხუ რე ბა და ღვთის შე მეც ნე ბა.

ძი რი თა დად ამ ორ გზას მის დევს ბავ შვო ბის ასა კის ასახ ვა 
ლი ტე რა ტუ რა ში. 

ოლ დოს ჰაქ სლი არის აღი ა რე ბუ ლი კლა სი კო სი მწე რა ლი. 
დი დი ხა ნი არ არის, რაც გა მოჩ ნდა მი სი ნა წარ მო ე ბე ბის თარ-
გმა ნე ბი. მოთხ რო ბე ბი „ფეიერვერკის შემდეგ“ და „სამკურნალო 
დასვენება“ თარგმნა ნანა სუხიტაშვილმა. ითარგმნა რომანი 
„კონტრაპუნქტი“. 

მაია ცერცვაძის მიერ თარგმნილი „ნორჩი არქიმედე“ 
ბავშვობის ასაკის აღწერისა და ხატვის დიდოსტატობით 
არის გამორჩეული. იგი მიჩნეულია ერთ-ერთ საუკეთესო მო -
თხრობად. ჩვენი ყურადღება მიიქცია ყმაწვილი ბიჭის ბე-
დისწერის მწერლისეულმა განსაზღვრამ.

მწერალი იცნობს და იყენებს ფროიდისეული და შემ-
დგომი ფსიქოანალიზის მკვლევარ-მეცნიერთა ნაშრობებს. 
ეს მოთხრობა თავისი პიროვნული, მწერლისმიერი გამოცდი-
ლებისა და დაკვირვების, ხედვისა და აღქმის ძალით არის 
გამორჩეული. იმდენად ღრმა და სულიერია ეს ხედვა, რომ 
წაშლილია ყოველგვარი განსწავლულობისა და ცოდნის კვალი 
და მიღწეულია ზოგადადამიანური ტრაგედიის სიმაღლის 
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ჭვრეტა, რომელიც ბიბლიური სიმბოლური გამოსახვის გან-
ზოგადებას აღწევს, როცა ამბავი „იგავად“ ცხადდება საკა-
ცობრიო იდეალთა და კანონზომიერებათა გამოსახვის მწერ-
ლისეული ძალით.

თავდაპირველად ყმაწვილი გვიდო მწერლის არეალაში 
თავის შვილთან მოთამაშე საყვარელ ბავშვად ჩნდება. ყუ-
რადღებას იპყრობს სილამაზით: „გვიდო მე მესახებოდა ყვე-
ლაზე მომხიბლველ ბიჭად, ვინც კი ოდესმე მინახავს“. მე-
პატრონე ქალი აღტაცებულია ბიჭით „ეს რა ლამაზი, რა ლა მაზი 
ბავშვია!...ხანდახან ვფიქრობ, ხომ არ ვიშვილო?“.

მწერლის ხედვა და აღქმა ღრმავდება. ბავშვის გამორ-
ჩეულობა ცხადი ხდება: „გვიდო მოაზროვნე ბავშვი გახლდათ, 
განსჯისა და უეცარი ჩაფიქრებისათვის გაჩენილი“... „სერიო-
ზულობისა და ჩაფიქრების მისეულ სიმშვიდეში ბავშვს თვა-
ლები ულამაზესი უხდებოდა“.

მუსიკა, როგორც ადამიანის სულის მესაიდუმლე და 
ღვთაებრივის განსახიერება სამყაროში, თანდათან წარმოა-
ჩენს გვიდოს განსაკუთრებულ უნარს. მწერალი მასთან ერ-
თად უსმენს კლასიკურ ნაწარმოებებს და გასაოცარი ხდება 
ბიჭის სულისმიერი აღქმის უნარი: „ყველაზე ძლიერ ის „კო-
რიოლანოსის“ უვერტიურამ შეძრა. მეხუთე სიმფონიის მე-
სამე ნაწილი, მეშვიდის - მეორე ნაწილი, საიმპერატორო კონ-
ცერტის ნელი ნაწილი-გულთან ყველაზე ახლოს ესენი მოჰ-
ქონდა, მაგრამ არაფერს აღუგზნია ის იმაზე მეტად, ვიდრე „კო-
რიოლანოსს“.

გენიალური ნაწარმოებების მოსმენისას გვიდოს დაკვირ-
ვება და ემოცია, მისეული გაგება ამ ჰანგებისა, მწერალს ადა-
მიანის ბედისწერის არსს თავისებურად წარმოუსახავს: „იქნებ 
მხოლოდ გენიალური ადამიანები არიან ნამდვილი ადამიანები, 
კაცობრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე?...“

თუ მწე რა ლი, გვი დოს გე ნი ის აღ მომ ჩე ნი, თვალ ნათ ლივ 
ხე დავს, რომ ბიჭს მუ სი კა ზე მე ტად მა თე მა ტი კის, გე ო მეტ რი ის 
ნი ჭი აქვს, ის თა ვი სე ბუ რად აღ მო ა ჩენს ფი გუ რე ბის გან ლა გე-
ბი სას არ ქი მე დეს უნარს და გან სხვა ვე ბუ ლად ასა ბუ თებს ცნო-
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ბილ თე ო რე მებს, მე პატ რო ნე ქა ლი გვი დოს მუ სი კა ლუ რი ნი ჭის 
გან ვი თა რე ბის სურ ვი ლით არის შეპყ რო ბი ლი. მშობ ლე ბი კარ-
გა ვენ შვილს, ავ ტო რის ალ ტერ -ე გო, მთხრო ბე ლი მოძღ ვა რი ა, 
რო მელ მაც აღ მო ა ჩი ნა ბავ შვის ღვთა ებ რი ვი ნი ჭი და მად ლი, 
მაგ რამ ვერ და იც ვა, ვერ გა და არ ჩი ნა. ბი ჭუ ნას თვით მკვლე ლო-
ბა, რო გორც ლო გი კუ რი და სას რუ ლი, ადა მი ა ნუ რი ტრა გე დი ის 
მა რა დი უ ლო ბის ბეჭ დით არის აღ ბეჭ დი ლი, რო გორც პირ ველ-
ცოდ ვის, ადა მის მემ კვიდ რე ადა მი ა ნის უცი ლო ბე ლი გა ნა ჩე ნი. 
მე პატ რო ნე ქა ლი, რო მე ლიც ნი ჭი ე რი ბავ შვის წარ თმე ვას, და სა-
კუთ რე ბა სა და მშობ ლი უ რი გა რე მოს გან მო შო რე ბას შეძ ლებს, 
თით ქოს მდიდ რულ, სა ოც ნე ბო პი რო ბებს უქ მნის მას, მაგ რამ 
არ თმევს თა ვი სუფ ლე ბას, საყ ვა რელ წიგნს, აი ძუ ლებს სა ა თო-
ბით დაკ ვრას ფორ ტე პი ა ნო ზე, რად გან ფიქ რობს, რომ ის დი დი 
მუ სი კო სი უნ და გა მო ვი დეს. პატ რო ნი ქა ლი ერ თგა ვა რი გან სა-
ხი ე რე ბაა ბო რო ტი დე დი ნაც ვლი სა ზღაპ რე ბი დან, რო მე ლიც 
ყმაწ ვი ლის გულ -ღვიძლს ითხ ოვს წამ ლად, ის გა ნა სა ხი ე რებს 
წუ თი სო ფელს, იმავ დრო უ ლად, რო მე ლიც ამ წყვდევს ადა მი ანს 
მი წი ე რი ცნო ბი ე რე ბის ტყვე ო ბა ში და უკე ტავს საღ ვთო ცნო ბი-
ე რე ბას თან ზი ა რე ბის გზას.

სა სო წარ კვე თა, იმის ფიქ რი, რომ ახ ლობ ლებს და არა ვის 
ამ ქვეყ ნად ის აღარ ახ სოვს და უყ ვარს - ბიჭს თვით მკვლე ლო-
ბამ დე მი იყ ვანს.

თე მა აქ ტუ ა ლუ რია და მწე რა ლი ნათ ლად გა მოკ ვეთს ყმაწ-
ვი ლის ტრა გე დი ის ყვე ლა ნი უ ანსს.

ძა ლა დო ბა, არა თა ვი სუ ფა ლი გა რე მო, ნი ჭი სა და გა მორ ჩე-
უ ლო ბის ტრა გიზ მი სამ ყა რო ში, გე ნი ა ლო ბის ნამ დვი ლო ბა და 
მერ კან ტი ლუ რი ყო ფის უცხ ო ო ბა, მუ სი კის ღვთა ებ რი ვი გავ ლე-
ნა ადა მი ან ზე მწერ ლის ამ მოთხ რო ბას ზედ რო უ ლო ბის გან-
ცდას სძენს. ოლ დოს ჰაქ სლის გა მორ ჩე უ ლი მოთხრობა „ნორჩი 
არქიმედე“ თა ნა მედ რო ვე ყო ფა ში აცოცხ ლებს ყმაწ ვი ლი ბე-
დის წე რის გარ დუ ვა ლო ბას, რო მე ლიც უძ ვე ლეს კა ნონ ზო მი ე-
რე ბას იმე ო რებს - ყმაწ ვი ლი ტყვე, ბავ შვი მსხვერ პლი თა ვი სი 
დრო ი სა და გა რე მოს ძა ლა დო ბი სა. ღვთი უ რი ნი ჭი, რო მე ლიც 



ლია წერეთელი

232

არ გან ვი თარ და, გა მოვ ლე ნის თა ნა ვე ბო რო ტად ჩაკ ვდა. ...ეს 
იგა ვუ რი ენა ა, სა ყო ველ თაო ჭეშ მა რი ტე ბის შე საც ნო ბად. 

მაია ცერ ცვა ძის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი თარ გმა ნი მწერ ლის 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, მუ სი კა ლუ რი და მა თე მა ტი კუ რი ცოდ ნი თა 
და ტერ მი ნო ლო გი ით დატ ვირ თუ ლი თხრო ბის, ფა ქი ზი ნი უ ან-
სე ბის ზუს ტად გად მო ცე მი სა და ამეტყ ვე ლე ბის უნარს ადას ტუ-
რებს. თარ გმა ნის სხვა ნი უ ან სებ ზე სა უ ბა რი ნამ დვი ლად სცილ-
დე ბა ჩვენს კომ პე ტენ ცი ას. აღ ვნიშ ნავთ, რომ თა ვად ნა წარ მო-
ებ მა, მწე რალ მა და, რაც მთა ვა რი ა, ბავ შვო ბის თე მამ გა მო იწ-
ვია ჩვე ნი ინ ტე რე სი.
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