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მეოცე საუკუნის 20-იან წლებში „გალობა გალობათა სო-
ლომონის“ (წიგნის ებრაული სახელწოდებაა šir hašširím  ˀašér 
lišlomó, ხოლო  ქართულში დამკვიდრებული ტრადიციული სა-
თაურით – „ქება ქებათა“) უშუალოდ ებრაულიდან ორჯერ ითა-
რგმნა ქართულ ენაზე. ტექსტის პირველი მთარგმნელი გერცელ 
ბააზოვია. მოგვიანებით კი წიგნი ნათან ელიაშვილმაც თა-
რგმნა. „გალობა გალობათა სოლომონის“ ნ. ელიაშვილისეული 
თარგმანი სხვადასხვა დროს თბილისსა და თელ-ავივში გამო-
იცა.

„გალობა გალობათა სოლომონის“ პოეტურ ნაწარმოებთა 
რიცხვს განეკუთვნება და მრავალმხრივაა საინტერესო. წიგნში 
გვხვდება: ალიტერაცია, ასონანსი, პარანომაზია, სიტყვათა თუ 
ფრაზათა გამეორება, ანადიპლოსისი, ანაფორა, ეპიფორა და 
რეფრენი, ტროპები – მეტაფორა, შედარება, ეპითეტი... ტექსტი 
პარალელიზმის პრინციპზეა აგებული და დიალოგის ფორმა 
აქვს.

მოხსენებაში შესწავლილია „გალობა გალობათა სოლო-
მონის“ ნათან ელიაშვილისეული თარგმანი. ორიგინალთან 
ტექსტობრივი შეჯერების გზით, ნაჩვენებია, თუ როგორ შეძლო 
მთარგმნელმა წიგნის დედნისული პოეტიკისა და სემანტიკის 
გააზრება და თავის თარგმანში გადმოტანა. 
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In the 1920s, “Song of Solomon” (šir hašširím  ˀašér lišlomó in 
Hebrew, with a traditional Georgian title of “Praise of Praise”) was 
translated directly from Hebrew into Georgian twice. The first trans-
lator of the text is Gertsel Baazov. Later, the book was translated by 
Nathan Eliashvili. “Song of Solomon” N. Eliashvili’s translation was 
published at different times in Tbilisi and Tel Aviv.

“Song of Solomon” is one of the poetic works and is interesting 
in many ways. In the book we come across: alliteration, assonance, 
paronomasia, repetition of words or phrases, anadiplosis, anapho-
ra, epiphora and refrain, tropes - metaphor, comparison, epithet ... 
The text is built on the principle of parallelism and has the form of 
dialogue.

 The report examines Nathan Eliashvili’s translation of “Chant 
of Solomon”. Through textual reconciliation with the original, it is 
shown how the translator was able to understand the original poet-
ics and semantics of the book and transfer it into his own translation.
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