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ჰერმენევტიკა არის მეცნიერება ტექსტის გაგებისა და 
ინტერპრეტაციის შესახებ. ინტერპრეტაცია კი არის მნიშვ-
ნელობის ამოღება ტექსტიდან. რამდენადაც თარგმანი ორი-
გინალური ტექსტის სამიზნე ენაზე ინტერპრეტაცია ან ინ-
ტერ პრეტაციის პროცესია, შესაბამისად, ჰერმენევტიკასა და 
თარგმანს პირდაპირი კავშირი აქვთ, რადგან თარგმანის მთა-
ვარი ამოცანაა არა მხოლოდ ენობრივი ერთეულების გადატანა 
ერთი ენიდან მეორეზე, არამედ ორიგინალური ტექსტის 
იდეებისა თუ ჩანაფიქრების სრული პრეზენტაცია.

ჰერმენევტიკული ინტერპრეტაციისთვის განსაკუთრებულ 
ინტერესს იწვევს მხატვრული ნაწარმოებების ტექსტები, 
რომ ლებიც ასოცირდება ამ სტილის ტექსტის წინაშე მდგარ 
განსაკუთრებულ ამოცანებთან. „მხატვრული კომუნიკაცია იწ-
ყება შემოქმედებითი აქტით, ავტორის თვითგამოხატვით და 
სრულდება მხატვრული ტექსტის გააზრებით. მწერალი თავის 
იდეას ახორციელებს ლიტერატურულ ტექსტში, რომელიც 
შუამავლის როლს ასრულებს ავტორის მკითხველთან ურთი-
ერთობის პროცესში“ [გადამერი, 1988: 704].

მხატვრული ლიტერატურის მთარგმნელის წინაშე დგას 
ამოცანა, გადმოსცეს ორიგინალის მხატვრული და ესთეტიკური 
ღირსებები და შექმნას სრულფასოვანი მხატვრული ნაწარ-
მო ები თარგმანის ენაზე. ეს, ერთი მხრივ, ავტორის იდეისა 
და ტექსტის ორიგინალური მნიშვნელობის სრულ გაგებას, 
მეორე მხრივ კი, მთარგმნელისგან გარკვეულ კრეატიულობას, 
ტექსტის სუბიექტივიზაციას მოითხოვს. ნაწარმოებში საკუ-
თარი პიროვნებისა და კულტურული ფონის ჩართვას ტექსტის 
ხელმეორედ დაბადების დროს. ტექსტის თარგმნისას მთარგმ-
ნელი გადის ორ ძირითად ეტაპს: მისი მნიშვნელობის გაგება 
და ტექსტის მეორეული გენერირება თარგმანის ენაზე. პოე-
ტური ტექსტების თარგმნისას ეს პროცესი კიდევ უფრო მეტ 
სიმძაფრეს იძენს [ბახტინი, 1979: 76].

პოეტური ტექსტების, პოეზიის ნიმუშების თარგმნა რთული 
შემოქმედებითი პროცესია, რამდენადაც, აქ მხატვრულ-გა მო-
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მ სახველობითი საშუალებები, ტროპები, სიმბოლიკა, ნიშნები, 
ალეგორია და, რაც მთავარია, ვერსიფიკაციის მახასიათებლები 
მნიშვნელოვან დომინანტს წარმოადგენს სემანტიკასთან და-
კავშირებით.

ჰერმენევტიკას არა მარტო ნიშნებისა და სიმბოლოების 
გაგება აინტერესებს ნიშნიდან მნიშვნელობამდე, არამედ ისიც, 
რაც მკაფიოდ არ არის განამრტებული. ასევე მნიშვნელოვანია 
ჩანაფიქრის კონსტრუირების განსაზღვრა და მისთვის მნიშვ-
ნელობის მინიჭება, რომელიც დაკავშირებულია ენის ანალიზსა 
და სემანტიკასთან. 

ჰერმენევტიკა ქრისტიანულ სამყაროში გაიგებოდა ბიბ-
ლიის განმარტებისა და ინტერპრეტაციის ხელოვნებად, თუმცა 
თანამედროვე მეცნიერება მიიჩნევს, რომ ჰერმენევტიკა მეც-
ნიერების დარგია, მისთვის დამახასიათებელი სრულფასოვანი 
ელემენტებით: სისტემა, თეორიები, მეთოდოლოგია, წესები 
და ა.შ. ჰერმენევტიკა ქრისტიანული თეორიული აზროვნების 
ძლიერ პრაქტიკულ ინსტრუმენტად იქცა და ბიბლიის გან-
მარტებისა და კომენტირების მრავალსაუკუნოვან ტრადიციას 
ფასდაუდებელი სამსახური გაუწია, მან დიდი როლი შეასრულა 
შუა საუკუნეების ქრისტიანული ღვთისმეტყველების თეორიული 
გამყარებისა და საღვთისმეტყველო აზროვნების აღორძინების 
საქმეში, რამდენადაც ის მოიცავდა ტექსტებთან მუშაობის 
მრავალფეროვან რელიგიურ, ფილოსოფიურ და კულტურულ 
გამოცდილებებს. შუა საუკუნეებისა და ახალი დროის ევროპაში 
ჰერმენევტიკა, ძირითადად, მისი ქრისტიანული განხრით იყო 
წარმოდგენილი. ჰერმენევტიკის სეკულარული, მეცნიერული 
ფორმა მე-18 საუკუნის ბოლოდან იწყებს ჩამოყალიბებას.

ქრისტიანული ჰერმენევტიკისა და პოეზიის თანხვედრის 
თვალსაზრისით ძალზე საყურადღებოა გავრიილ დერჟავინის 
ცნობილი შედევრი, ოდა „ღმერთი“.

1780-1784 წლებში დერჟავინმა შექმნა ოდა „ღმერთი“, 
რო მელიც გახდა მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი 
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ნაწარმოები. ამ ოდით მან გაილაშქრა მე-18 საუკუნის ფრანგი 
მატერიალისტების წინააღმდეგ.

დერჟავინის ოდა ერთგვარ სენსაციად იქცა მთელი მსოფ-
ლიოს მასშტაბით. იგი ითარგმნა 15-ჯერ ფრანგულად, რვაჯერ 
გერმანულად, რამდენჯერმე პოლონურად. გარდა ამისა, დერ-
ჟავინის ოდა ითარგმნა ინგლისურ, იტალიურ, შვედურ, ჩეხურ, 
ლათინურ, ბერძნულ და იაპონურ ენებზე.

ქართულად ეს ლექსი მე-18-მე-19 საუკუნეების მიჯნაზე 
უთარგმნია ათზე მეტ პოეტს. ამათაგან: პ. ლარაძეს, ი. ბაზლიძეს, 
დ. დადიანს, მოგვიანებით – დ. ციციშვილს (ამ უკანასკნელის 
თარგმანი კიდეც დაიბეჭდა), მირიან, იოანე ბატონიშვილებს, 
გიორგი ავალიშვილს, დიმიტრი მაღალაშვილს, რევაზ ყორ-
ჩიბაშსა და ალ. ჭავჭავაძეს. ჩვენამდე მოღწეულია უცნობი 
ავ ტორის ის თარგმანიც, რომელიც ალ. ნიკოლსკის წიგნ 
„რუსული სიტყვიერების საფუძვლებიდანაა“ შესრულებული. 
ეს თარგმანები ჩვენ მიერ შესწავლილი და გამოკვლეულია. 
თუმცა, თანამედროვე ეპოქაშიც არ წყდება ინტერესი ამ 
ლექსის მიმართ და მე-20-21-ე საუკუნეებში ის ორი ქართველი 
მთარგმნელის, ესმა ონიანისა და ინესა მერაბიშვილის ყურად-
ღების ობიექტი ხდება. ჩვენი კვლევის საგანი სწორედ ინესა 
მერაბიშვილის მიერ თარგმნილი ვარიანტია.

მთავარი თემა, რომელიც ოდის კვინტესენციას წარმო-
ადგენს, არის ღვთაებრივი შვილობის თემა. ყოვლისშემძლე 
უფალმა, ჩვენი ცნობიერებისგან დაფარულმა, ერთი სიტყვით 
(იგულისხმება შემოქმედებითი აქტი) შექმნა მატერია, საიდანაც 
შემდგომში შექმნა ფიზიკური სამყარო. ზეციური შემოქმედის 
განზრახვის, ყოვლისშემძლეობისა და მარადისობის განდი-
დებით, გავრიილ დერჟავინი ოდა „ღმერთში“ შემდეგ საკით-
ხებს წამოსწევს:

ა. სამყაროს რელიგიურ-კოსმოლოგიური სურათი; 
ბ. ადამიანურ და ღვთაებრივ გონებათა ურთიერთ მიმარ-

თების დიალექტიკა; 
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გ. პოეტის პოზიცია სტიქიური მატერიალიზმის წინააღმდეგ, 
რომელიც ოდის საეკლესიო-რელიგიური ფორმიდანაც გამო-
სჭვივის; 

დ. ადამიანური ყოფის ძირითადი წინააღმდეგობების, მაკ-
რო და მიკროკოსმოსის ურთიერთმიმართებისა და განვითა-
რების იდეა.

ინესა მერაბიშვილის თარგმანის ჰერმენევტიკული სტრა-
ტეგია ითვალისწინებს ორიგინალის ენისა და კულტურის 
ელემენტების შენარჩუნებას თარგმანის (ქართულ) ენაზე 
მშობლიური ერის კულტურული იდენტობის გათვალისწინებით. 
ასეთი, ერთი შეხედვით, ურთიერთგამომრიცხავი კონტინუუმი 
ხორციელდება უცხო ენის ენობრივი და კულტურული რეა-
ლობის ტექსტში შენარჩუნების გამო, ერთი მხრივ, და მათი 
ინტრატექსტუალური თუ ექსტრატექსტუალური ინტერ პრეტა-
ციით, რაც უზრუნველყოფს ტექსტის გაგების შესაბამის ხა-
რისხს თარგმანში. 

ჰერმენევტიკული თარგმანის სტრატეგიაში ინესა მერაბი-
შვილი, როგორც მთარგმნელი, განსაკუთრებულ ყურადღებას 
უთმობს ალუზიების ინტერპრეტაციას, რომლებიც კულტურათა 
მენტალიტეტის შესახებ ინფორმაციის ყველაზე ღირებული 
წყაროა. ალუზია არის ტექსტური იმპლიკაციის განსაკუთრებული 
ტიპი, რომელიც აკავშირებს სხვა ტექსტების მნიშვნელობებს 
მოცემული ტექსტის მნიშვნელობების სისტემასთან, რაც 
მთარგმნელს კონკრეტულ შემთხვევაში მაღალი ოსტატობით 
შემოაქვს ინტერტექსტუალურობის სფეროში.

ინესა მერაბიშვილისთვის, როგორც მთარგმნელისთვის, 
არსებითია არა მხოლოდ იმ ტექსტის მნიშვნელობის გააზრება, 
რომელსაც მისი ალუზია ეხება, არამედ ამ ინტერტექსტუალური 
მნიშვნელობის ჰარმონიულად ჩართვა მის მიერ ნათარგმნი 
ნაწარმოების მნიშვნელობათა სისტემაში. ჰერმენევტიკის 
თვალსაზრისით აქ ალუზია მოქმედებს არა როგორც ნაწილი, 
არამედ, როგორც გაფართოებული კონტექსტი ნაწარმოების 
მთლიანობაში.
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დერჟავინის ოდა „ღმერთის“ ინესა მერაბიშვილის მიერ 
მაღალი მხატვრული ოსტატობით შესრულებული ქართული 
თარგმანი ძალზე საინტერესოა როგორც ჰერმენევტიკული 
ინ ტერპრეტაციის თვალსაზრისით, ისე მთარგმნელის ჰერ-
მენევტიკული მარშრუტის დომინანტური მინიშნებების ინტერ-
პრეტაციის კუთხით, რომლებიც აერთიანებს ნაწარმოების 
ყველა მნიშვნელობას ერთ სისტემაში, აგრეთვე უზრუნველყოფს 
სივრცე-დროითი ჩარჩოების, სენსორული ასოციაციებისა და 
სინესთეტიკური ტრანსფერების გადაცემას. ამ თარგმანის 
ჰერმენევტიკული სტრატეგიის ფარგლებში განსაკუთრებით 
საინტერესოა მთარგმნელის ენობრივი პიროვნების გამო-
ვლინება თარგმანის ტექსტში ინტერპრეტაციის გზით.

ლიტერატურა:

Бахтин, М. М. (1979). Эстетика словесного творчества. Москва: “Ис-
кусство”.

Гадамер, Х. Г. (1988). Истина и метод: Основы философской герме-
нев тики. Москва: “Прогресс”.

Hermeneutics is the science of understanding and interpret-
ing text. Interpretation is the drawing of meaning from a text. Since 
translation is interpretation or the process of interpretation of the 
original text to the target language, therefore, hermeneutics and 
translation are directly related, as the main task of translation is not 
only to transfer linguistic units from one language to another, but 
also to fully present the ideas or intentions of the original text.

The texts of works of art associated with the particular tasks 
facing the text of this style are of particular interest for hermeneutic 
interpretation. Artistic communication begins with a creative act, the 
author’s self-expression, and ends with an understanding of the fi c-
tional text. The writer implements his/her idea in a literary text that 
acts as a mediator in the author’s relationship with the reader.



111

The task of the translator of fi ction is to convey the artistic and 
aesthetic virtues of the original text and to create a full work of fi c-
tion in the language of translation. This, on the one hand, requires a 
full understanding of the author’s idea and the original meaning of 
the text, and, on the other hand, a certain creativity from the transla-
tor, subjectivation of the text. Involvement of one’s own personality 
and cultural background in the work during the rebirth of the text. 
When translating a text, the translator goes through two main stag-
es: understanding its meaning and second-generation of the text in 
the language of the translation. This process becomes even more 
intense when translating poetic texts.

Translation of poetic texts and samples of poetry is a complex 
creative process, as, here, artistic and expressive means, tropes, 
symbols, signs, allegories and, most importantly, versifi cation char-
acteristics play a signifi cant dominant role in relation to semantics.

Hermeneutics is interested not only in understanding signs and 
symbols from a sign to a meaning, but also in what is not explicitly 
explained. It is also important to defi ne the drafting of the idea and 
to give it a meaning related to language analysis and semantics.

Hermeneutics was understood in Christendom as the art of clar-
ifi cation and interpreting the Bible, however, modern science consid-
ers hermeneutics to be a fi eld of science with its full value elements: 
system, theories, methodology, rules, and so on. Hermeneutics has 
become a powerful practical tool of Christian theoretical thinking, 
and has rendered invaluable service to the centuries-old tradition of 
Bible explanation and commenting, it played a major role in theo-
retical strengthening of medieval Christian theology and the revival 
of theological thinking, as it included a variety of religious, philo-
sophical, and cultural experiences of working with texts. Hermeneu-
tics of medieval and modern Europe, was mainly represented by its 
Christian aspect. The secular, scientifi c form of hermeneutics began 
to establish in the late XVIII century.



112

In terms of the compatibility of Christian hermeneutics and po-
etry, the famous masterpiece of Gavrila Derzhavin, the Ode “God”, is 
very noteworthy.

In 1780-1784, Derzhavin composed the Ode “God”, which became 
one of his most signifi cant works. At this time, he marched against 
the French materialists of the 18th century.

Derzhavin’s Ode has caused a sensation all over the world. It has 
been translated 15 times into French, eight times into German, sever-
al times into Polish. In addition, Derzhavin’s Ode was translated into 
English, Italian, Swedish, Czech, Latin, Greek, and Japanese.

This poem was translated into Georgian by more than ten po-
ets at the turn of the 18th and 19th centuries. Among them were: P. 
Laradze, I. Bazlidze, D. Dadiani, later – D. Tsitsishvili (the translation 
of the latter was even published), Mirian and Ioane Princes, Giorgi 
Avalishvili, Dimitri Magalashvili, Revaz Korchibashi and Al. Chavcha-
vadze. We also obtained the translation of an unknown author, which 
had been performed from the book of Al. Nikolsky “Fundamentals 
of Russian Speech”. These translations have been studied and re-
searched by us. However, even in the modern era, the interest in this 
poem is still actual and, in the 20th, and 21st centuries it became the 
object of attention of two Georgian translators, Esma Oniani and Ine-
sa Merabishvili. The subject of our research is the version translated 
by Inesa Merabishvili.

The main topic, which is the quintessence of the ode, is the topic 
of divine adoption. The Almighty Lord, hidden from our conscious-
ness, in one word (the act of creation is meant) created matter, from 
which he subsequently created the physical world. Praising the in-
tention, omnipotence, and eternity of the heavenly Creator, Gavrila 
Derzhavin raises the following questions in the Ode “God”:

a. Religious-cosmological image of the world,
b. The dialectic of the interrelationship of human and divine 

minds,
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c. The poet’s position against the spontaneous materialism, 
which blinks also from the ecclesiastical-religious form of the ode, 
and

d. The idea of the basic contradictions of human existence, the 
interrelationships and development of the macrocosm and micro-
cosm.

The hermeneutical strategy of Inesa Merabishvili’s translation 
takes into account preserving the original language and the ele-
ments of culture in the translated language (Georgian) with regard 
to the cultural identity of the native language. At fi rst, such a mutu-
ally exclusive continuum is realized due to preservation in the text of 
linguistic and cultural reality of a foreign language, on the one hand, 
and with their intertextual or extratextual interpretation, which en-
sures the appropriate degree of comprehension of the text in the 
translation.

In the strategy of hermeneutic translation, Inesa Merabishvili, as 
a translator, pays special attention to the interpretation of allusions, 
which are the most valuable source of information about the men-
tality of cultures. An allusion is a special type of textual implication 
that connects the meanings of other texts with the system of mean-
ings of a given text, which the translator, in a particular case, brings 
with great skill to the fi eld of intertextuality.

For Inesa Merabishvili, as for a translator, it is important not 
only to understand the meaning of the text to which her allusion re-
fers, but also to harmoniously incorporate this intertextual meaning 
into the meaning system of the work she had translated. In terms of 
hermeneutics, the allusion here acts not as a part but as an extend-
ed context of the work as a whole.

The translation of Derzhavin’s Ode “God” into Georgian per-
formed by Inesa Merabishvili with great artistic skills is very inter-
esting both in terms of hermeneutic interpretation and interpreta-
tion of dominant hints of the translator’s hermeneutical route, which 
combine all the meanings of a work into one system, as well as en-
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sure transmission of space-time frames, sensory associations, and 
synesthetic transfers. Within the hermeneutic strategy of this trans-
lation, it is particularly interesting to reveal the translator’s linguistic 
personality through interpretation in the text translation.
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