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პოეტური თარგმანი, როგორც კულტურათშორისი კომუნიკაციის ერთ-ერთი სახე, თანამედროვე თარგმანმცოდნეობაში კვლავ რჩება მთარგმნელობითი შემოქმედების სამეცნიერო გააზრების ამოუხსნელ ფენომენად. პოეტური თარგმანის
ანალიზის თეორიულ-მეთოდოლოგიურ საფუძველს განაპირობებს აქტუალური სამეცნიერო პრინციპები, ისეთები, როგორებიცაა ანტროპოცენტრული მიდგომა, რაც საშუალებას იძლევა
თარგმანი შეფასდეს მთარგმნელის პოზიციიდან. პოეტური თარგმანის თანამედროვე კონცეფცია რამდენიმე მნიშვნელოვან
ფაქტორს ითვალისწინებს: ერთი მხრივ, ემსახურება თარგმანის ენის გამდიდრებას შინაარსობრივი, რითმული, რიტმული
კუთხითა და სახეების მრავალფეროვნებით და, მეორე მხრივ,
მოქცეულია ლექსთწყობის მკაცრად განსაზღვრულ ჩარჩოებში.
ქართველი პოეტებისა და მთარგმნელების, რაულ ჩილაჩავასა და შოთა იათაშვილის ორიგინალი და თარგმნილი პოეტური ნაწარმოებების ანალიზისას გამოყენებულია დედნისა
და თარგმანების აღწერის მეთოდი. პოლისისტემურ თეორიაზე
დაყრდნობით, განვიხილავთ თარგმანის ძირითად პარამეტრებს და გთავაზობთ იმ კომპლექსურ ზღვარს ინტერაქტიულ
სისტემებს შორის, რომელიც წარმოდგენილია მხატვრული თარგმანის დესკრიფციულ კვლევაში.
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Poetic translation, as one of the forms of intercultural com
munication, still remains as an unresolved phenomenon for the
scientific consideration of the creative work of translation in modern
translation science. The theoretico-methodological basis of poetic
translation analysis is conditioned by actual scientific principles, like
anthropocentric attitude, which provide a possibility to assess the
translation from the translator’s side. The modern concept of poetic
translation considers several significant factors: on the one hand, it
serves to enrich translation language in terms of content, rhyming,
rhythm and diversity of forms; and, on the other hand – it is placed
in a strictly determined frame of versification.
The method for describing the original and its translations
is applied on the basis of analysis of poetic works, translated and
ori
ginal ones, of the Georgian poets and translators, Raul Chi
lachava and Shota Iatashvili. Relying on polisystemic theory and
communicative attitude towards translation, we analyze basic pa
rameters of translation and offer a complex limitation between
interactive systems, which are examined in the descriptive survey of
literary translation.
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