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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 
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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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