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თანამედროვე შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის
ინტერდისციპლინურ სპექტრში მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს თარგმანისა და ლიტერატურულ ურთიერთობათა ისტორია და თეორია. ქართულ-უკრაინულ შედარებით კვლევებში,
რომელთა შესწავლის ტრადიცია ათწლეულების განმავლობაში ყალიბდებოდა, განვითარდა თარგმანის შესწავლის მეტად
მდიდარი ტრადიცია. ეს მასალა ასახულია როგორც ქართველი
უკრაინისტების, ისე უკრაინელი ქართველოლოგების ნაშრომებში.
მოხსენებაში შესწავლილი იქნება ქართველ და უკრაინელ მეცნიერთა ის ნაშრომები, რომლებშიც განხილულია
თარგმანის პრობლემები. ემპირიული მასალა გაანალიზდება
შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობის თანამედროვე თეორიათა შუქზე.
თარგმნილი ლიტერატურისადმი ინტერესი განსაკუთრებულად გაიზარდა მეოცე საუკუნის სამოცდაათიანი წლებიდან.
ამ მხრივ საეტაპო მნიშვნლობის ნაშრომები ეკუთვნის პროფესორ ოთარ ბაქანიძეს. ოთარ ბაქანიძეს შესწავლილი აქვს
როგორც ქართული ლიტერატურის უკრაინულენოვანი თარგმანები, ისე უკრაინული ლიტერატურის ქართულ ენაზე თარგმნის
ისტორია. მის თარგმანმცოდნეობით კვლევებში საგანგებო
ყურადღება ეთმობოდა „ვეფხისტყაოსნის“ უკრაინულენოვან
თარგმანებსა და რეცეფციის მრავალფეროვან საკითხებს. მეცნიერმა ამ საკითხს არაერთი მნიშვნელოვანი გამოკვლევა მიუძღვნა, შეისწავლა უნიკალური საარქივო მასალა და ხელნაწერები. ოთარ ბაქანიძე ქართული ლიტერატურათმცოდნეობითი
სლავისტიკის სკოლის ტრადიციების კვალდაკვალ ავითარებდა უკრაინული ლიტერატურის შესწავლას, რომლის სქემაც ორ
ნაწილად შეიძლება გაიყოს - როგორც ლიტერატურის ისტორია
(ცალკეულ ავტორთა შემოქმედების ფუნდამენტური კვლევა),
ხოლო მეორე ბლოკი - მისი ქართული რეცეფცია, თარგმანის
ისტორია, მკითხველი აუდიტორიის რეაქცია. დღეს ამ მასალების შესწავლა და ხელახლა გაანალიზება მეტად ნაყოფიერია
დასავლურ მეცნიერებაში მ. ესპანის, მ. ვერნერისა და სხვათა
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მიერ შემუშავებული კონცეფციის - კულტურული ტრანსფერის
თეორიულ კონტექსტში.
კომპარატივისტული ლიტერატურათმცოდნეობის, შედარებითი პოეტიკის, მხატვრული სტილის ტრანსფორმაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი გამოკვლევები ეკუთვნის
პროფესორ ალექსანდრე მუშკუდიანს, რომლის მონოგრაფიაში შესწავლილია უკრაინელი ავტორების პოეტური თარგმანები, მხატვრული პროზისა და დრამატურგიის თარგმანები
მეცხრამეტე საუკუნის დასასრულისა და მეოცე საუკუნის დასაწყისის ქართული კულტურის სემიოტიკურ სივრცეში. ალექსანდრე მუშკუდიანის კვლევა იმითაც არის საინტერესო, რომ
მონოგრაფიის მეორე ნაწილში ასევე ფუნდამენტურადაა შესწავლილი ქართული ლიტერატურის თარგმანები უკრაინულ
ორიგინალთან შეპირისპირებით. ანგარიშგასაწევი კვლევები
ეკუთვნის უკრაინაში მოღვაწე მეცნიერსა და მთარგმნელს,
რაულ ჩილაჩავას, რომლის მეტად მდიდარი და მრავალფეროვანი ნაშრომები ცალკე ფართომასშტაბიანი კვლევის საგანია.
უკრაინულ მეცნიერებაში ქართული მხატვრული პროზის
უკრაინულენოვანი თარგმანების შესახებ ნაშრომები ეკუთვნის
პროფესორ ლიუდმილა გრიციკს. ეს მისი სადისერტაციო ნაშრომია. მისი თარგმანმცოდნეობითი და კომპარატივისტული
კვლევები მეტად გამრავალფეროვნდა უნიკალური/უცნობი
მასალებით, რომლებიც თავად მეცნიერის მიერ არის მიკვლეული ევროპულ არქივებში (ე. მალანიუკის, ვ. დერჟავინისა და
სხვათა მიერ შესრულებული თარგმანები ქართული ენიდან უკრაინულ ენაზე).
თანამედროვე ქართულ უკრაინისტიკაში (ნ. ნასყიდაშვილის, ს. ჩხატარაშვილის, ი. მჭედელაძის, რ. ჭანტურიშვილის
ნაშრომები) კვლავ აქტუალურია როგორც კლასიკური და მეოცე
საუკუნის, ისე ოცდამეერთე საუკუნის ქართული და უკრაინული
ლიტერატურის თარგმანების, მთარგმნელობითი ურთიერთობების შესწავლა ლიტერტურის სოციოლოგიის, ტრანსლატოლოგიის, სამყაროს ენობრივი სახის ტრანსფორმაციების,
ეროვნული კულტურული კოდის, ეგოზტიზმების, ავტორისა და
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მთარგმნელის ინდივიდუალური სტილის და სხვა კონცეფციათა კონტექსტში.
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The history and theory of translation and literary relations occupy an important place in the modern interdisciplinary comparative
literature. Georgian-Ukrainian comparative studies, the research of
which has been developing for decades, have started a very rich tradition of studying translation. This material is reflected in the works
of both Georgian Ukrainologists and Ukrainian Kartvelologists.
The paper studies those works of Georgian and Ukrainian
scholars which discuss the problems of translation. Empirical material will be analyzed in the light of modern theories of comparative
literature.
Interest in translated literature has grown particularly since
the seventies of the twentieth century. Landmark works in this regard belong to Professor Otar Bakanidze. Otar Bakanidze studied
both the Ukrainian translations of Georgian literature and the history of translating Ukrainian literature into Georgian. In his translation
studies, special attention was paid to the Ukrainian translations of
“The Knight in the Panther’s Skin” and the different issues concerning
its reception. The scientist devoted a number of important studies to
this issue, studying unique archival material and manuscripts. Otar
Bakanidze, together with the development of the traditions of the
Georgian School of Literary Slavic Studies, established the research
of Ukrainian literature, the scheme of which can be divided into two
parts: the history of literature (fundamental research of the works
of individual authors), and the second part consists of the Georgian
reception, translation history and readers’ reaction. Today the study
and reassessment of these materials is highly productive when considered in the theoretical context of the concept of cultural transfer
developed by M. Espan, M. Werner and so on.
Important research on comparative literature, comparative
poetics, and the transformation of artistic style belongs to Professor Alexandre Mushkudiani, whose monograph explores the poetic
translations of Ukrainian authors, translations of fiction and drama in the semiotic space of Georgian culture of the late nineteenth
and early twentieth centuries. Alexandre Mushkudiani’s research is
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also interesting as the second part of the monograph fundamentally studies the translations of Georgian literature in contrast to the
Ukrainian original text. Accountable research belongs to Raul Chilachava, a scholar and a translator working in Ukraine, whose rich
and varied works are the subject of a separate large-scale study.
The works on Ukrainian translations of Georgian fiction in
Ukrainian science belong to Professor Lydmila Hrytsyk. This is her
dissertation. Her translation and comparative studies have been
greatly diversified by unique / unknown materials, which have been
traced by the scientist herself in the European archives. The materials include translations from Georgian into Ukrainian by E. Malanuk,
V. Derzhavin and others.
The study of both classical 20th-21st century translations of
Georgian and Ukrainian literature and translation relations (works by
N. Naskidashvili, S. Chkhatarashvili, I. Mchedeladze, R. Chanturishvili)
are still relevant in Georgia in the contemporary Ukrainian studies in
the context of the national cultural code, egotisms, individual style
of the author and translator.
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