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The Georgian translations of five poems by Rusudan Chanturishvili of 
the Russian-speaking Armenian poet, Nina Gabrielian was published in the 
2011 collection of translated poems Unquenchable Colors. The poems were 
taken from the collected works, Pomegranate Seeds published in 1992.

From the poems presented in the collection, we took The Carousel for 
consideration, which is a text loaded with content and poetic means of ex-
pression.

N. Gabrielian’s title The Carousel is a major marker of the poetics of 
the verse and, on the one hand, presents the model of the world and, on 
the other, the poet’s views on the world. N. Gabrielian’s Carousel is a text 
containing a musical component, as evidenced by the musical term Toca
ta enclosed in parentheses after the title. The title’s relation to the music 
is compositionally completed and manifested in the dedication / epigraph 
– “to K. S. Khachaturian”. As a matter of fact, the poem was written in the 
1980s under the impression of Karen Khachaturian’s sonata, which is why 
the author tries to repeat the rhythm of its second part - Tokata - performed 
at a fast pace. In her translation, Rusudan Chanturishvili strictly follows the 
original’s title, remark and dedication / epigraph.

Nina Gabrieliani’s Carousel, according to the author, is a conventional 
astrophic poem consisting of 21 lines irregular in syllabic arrangement; Ru-
sudan Chanturishvili’s translation is also an astrophic rhythmic verse with-
out fixed number of syllables per line. 

One of the most pronounced organizing means of the structure of Nina 
Gabrieliani’s poem is repetition, which the poet uses to enhance the artistic 
effect and repeats the same word, phrase, line throughout the poem. The 
alliteration and assonance coefficient is also high, which, in addition to the 
phonetic sound, also regulates its rhythmic structure.

The anaphora represented by the verbs in the present tense serves the 
cause of organizing the poem’s rhythm. The poet also uses the refrain.

The translation is to a certain extent accurate in repeating individual 
words, phrases and lines. Alliteration, groups of sounds, tautograms, and as-
sonances are translated “conditionally according to the specific capabilities 
of the language.” However, where it is impossible to replicate the original 
elements, R. Chanturishvili uses the right strategy and replaces them with 
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words of effective, expressive power in translation. The same is true about 
the anaphora and refrain.

R. Chanturishvili’s translation preserves the original accelerated 
rhythm, intonation and mood of the lyrical hero, “although sometimes ad-
herence to them leads to sacrificing the intellectual accuracy of the original.” 
Modified or new lexical items, lines appear (or are omitted) in the transla-
tion, “which plays a certain role in the poem’s rhythm-intonational organi-
zation and the sound.”

The paper discusses examples of synonymous expansion, decrease, 
increase, replacement in translation and draws relevant conclusions.

2011 წელს გამოცემულ თარგმანთა კრებულში „გაუხუნარი 
ფერები“1 ცნო ბილ თუ ნაკ ლე ბად ცნო ბილ უცხ ო ელ პო ეტ თა 
ლექ სე ბის თარ გმა ნებს შო რის რუ სუ ლე ნო ვა ნი სო მე ხი პო ე ტის, 
ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის,2 ლექ სე ბის რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი სე-

1 წიგნის რედაქტორია მხატვრული თარგმანისა და ლიტერატურული 
ურთიერთობების ყოფილი კოლეგიის წევრი, გერმანისტი – 
მარიამ ქსოვრელი-ხართიშვილი. კრებულში დაბეჭდილია წმ. 
რო მანოზ მედოლოსის, ეზრა პაუნდის, ანდრეი ბელის, სოფი 
მეროს, ფრიდრიჰ პალმის, არტურ რემბოს, ადამ მიცკევიჩისა და 
სხვა მწერლების პოეტური თუ პროზაული ნიმუშები. კრებულს 
ახლავს წინათქმა, ასევე ავტორებისა და მთარგმნელთა ჯგუფის 
წევ რების (ნინო ბარამიძე, მარიამ ქსოვრელი-ხართიშვილი, 
როენა-ანა ყენია, გიორგი წიბახაშვილი, თეიმურაზ და რუსუდან 
ჭანტურიშვილები) მოკლე ბიოგრაფიები. 

2 ნინა გაბრიელიანი რამდენიმე პროფესიას ფლობს. იგი გახ-
ლავთ მწერალი, მთარგმნელი, მკვლევარი და მხატვარი. მისი 
პოეტური და პროზაული ნაწარმოებები წლების განმავლობაში 
გამოიცემა და იბეჭდება ჟურნალებში: „ახალი სამყარო“ „ხალხთა 
მეგობრობა“, „არიონი“, „მშვილდოსანი“. ალმანახ „პოეზიაში“ 
და ა. შ. ნ. გაბრიელიანი არის სამი პოეტური («Тростниковая дуд-
ка», ერევანი, 1987, «Зерно граната», მოსკოვი, 1992, «Поющее де-
ре во», მოსკოვი, 2010) და ერთი პროზაული («Хозяин травы», მოს-
კოვი, 2001) კრებულის ავტორი. თარგმნის კლასიკურ და თა-
ნამედროვე პოეზიას და განსაკუთრებით – სომხურ პოეზიას. 
ასე ვე ეწევა სამეცნიერო-კვლევით საქმიანობას. აქვეყნებს ნაშ-
რო მებს ლიტერატურათმცოდნეობის, კულტუროლოგიისა და ხე-
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უ ლი ქარ თუ ლი თარ გმა ნე ბიც და ი ბეჭ და1. რო გორც მთარ გმნე-
ლი აღ ნიშ ნავს, მას ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სე ბი წიგ ნი დან 
– „ბროწეულის მარცვალი“ (1992) – უთარგმნია (გაუხუნარი..., 
2011:358). კრებული ოთხი კარედისგან შედგება და „მოძრავი 
კარის“ პრინ ცი პით მკითხ ველს სხვა დას ხვა დრო სივ რცულ 
გან ზო მი ლე ბა ში ამოგ ზა უ რებს. ასე მა გა ლი თად.: პირ ვე ლი კა-
რე დი „ქალაქის სიზმრები“ ბავ შვო ბა ში, სა კუ თარ წარ სულ ში 
აბ რუ ნებს პო ეტს, მომ დევ ნო ორ კა რედ ში ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნი 
– „ტკბილი ტვირთი“ და „ძველი ლექსები“ – სამ შობ ლო სა და 
იდენ ტო ბის თე მებს ეხე ბა. თუმ ცა აქ ვე მხატ ვრო ბი სა და ფოლ-
კლო რის მი მართ სა კუ თარ ინ ტე რეს საც წარ მო ა ჩენს. ბო ლო კა-
რე დი კი – „თიანეთის გზაზე“, თა ვი დან ბო ლომ დე ასო ცი ა ცი ურ 
ხილ ვებ ზე აგე ბუ ლი ტექ სტე ბია და მკითხ ველს სა ქარ თვე ლოს 
მხა რე ში ამოგ ზა უ რებს.

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის პო ე ზი ის გან ხილ ვი სას მკვლევ რე ბი 
ხში რად მი უ თი თე ბენ მი სი პო ე ზი ის პო ლი თე მა ტუ რო ბა ზე, მე-
ტო ნი მურ და მე ტა ფო რულ პლას ტებ ზე, მრა ვალ გვარ ეპი თეტ-
ზე, სხვა დას ხვა სა ლექ სო ფორ მა ზე, რომ ლე ბიც, სა ერ თო ჯამ ში, 
ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ექ სპრე სი ულ პო ე ტურ ენა სა და ილუ ზი ურ 
სამ ყა როს ქმნი ან.

თუმ ცა, ჩვენ სა გან გე ბოდ გვინ და აღ ვნიშ ნოთ, რომ რუ სუ-
დან ჭან ტუ რიშ ვი ლის მი ერ თარ გმნი ლი ლექ სე ბი2 – ***(ყელ ში 

ლოვნებათმცოდნეობის მიმართულებით. როგორც ზემოთ აღ-
ვნიშნეთ, ნინა გაბრიელიანი მხატვარია. იგი არის არაერთი 
პერსონალური თუ ერთობლივი გამოფენის მონაწილე. მისი 
ნახატები ინახება სომხეთის, რუსეთის, ინგლისის, კანადის, იტა-
ლიისა და აშშ-ის კერძო კოლექციებში (ინტერნეტწყარო 1).

1 კრებულში, ნინა გაბრიელიანის ლექსების ქართული თარგმანების 
გარდა, შესულია რუსუდან ჭანტურიშვილის მიერ შესრულებული 
სხვა თარგმანებიც.

2 რუსუდან ჭანტურიშვილი წლების განმავლობაში მუშაობდა 
ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნი-
ვერსიტეტის ეროვნულ ლიტერატურათა, ლიტერატურულ ურთი-
ერთობათა და თარგმანის კათედრაზე. სტუდენტებს უკითხავდა 
თარგმანის თეორიისა და პოეტური თარგმანის კურსებს. იყო 
თარგმანის სპეციალობის სტუდენტთა სამეცნიერო-შემოქ მე-
დე ბითი წრის ხელმძღვანელი. მას თარგმნილი აქვს როგორც 
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მწვდე ბი ან ხე ლე ბი უცხ ო), კა რუ სე ლი, ***(ნაც რის ფერ ოთახ ში 
– პა ტა რა ფან ჯრი დან), ***(ნ. სმო ლი ა კოვს), ***(შუბ ლზე მო მა-
დებს დაღ ლი ლო ბა გა თო შილ ხე ლებს) – მოკ ლე ბუ ლია ყო ველ-
გვარ „ფერადოვნებას“. მათ ში, ძი რი თა დად, დო მი ნი რებს ორი 
ფე რი – შა ვი და თეთ რი. სწო რედ ამ ორი კონ ტრას ტუ ლი ფე რის 
ფონ ზე პო ე ტი გვი ხა ტავს ქა ო სუ რი, და ნა წევ რე ბუ ლი სამ ყა როს 
მკვიდ რთა ყო ფას.

ზე მო აღ ნიშ ნუ ლი ლექ სე ბი დან გან სა ხილ ვე ლად ავი ღეთ 
კა რუ სე ლი და შე ვე ცა დეთ, გაგ ვე ა ნა ლი ზე ბი ნა ორი გი ნა ლი სა 
და თარ გმა ნის სტრუქ ტუ რულ -მო ცუ ლო ბი თი და ში ნა არ სობ-
რივ -აზ რობ რი ვი პლას ტე ბი; გვეჩ ვე ნე ბი ნა, თუ რო გორ შეძ ლო 
რ. ჭან ტუ რიშ ვილ მა თარ გმან ში დედ ნი სე უ ლი ფორ მი სა და ში-
ნა არ სის გად მო ტა ნა და დაც ვა.

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის კა რუ სე ლი ში ნა არ სობ რი ვად და ემო-
ცი უ რი თვალ საზ რი სით მძი მე ტექ სტი ა, მხატ ვრულ გან სა ხოვ-
ნე ბა თა კვა ლო ბა ზე – ძა ლი ან დატ ვირ თუ ლი. მკაც რი და მი უ-
ღე ბე ლი სი ნამ დვი ლე ლი რი კულ გმირს მო მავ ლის იმედს უხ-
შობს. რე ა ლუ რი ყო ფის, ცხოვ რე ბის ორომ ტრი ა ლის სიმ ბო ლო 
კი წრე ზე მბრუ ნა ვი კა რუ სე ლი და მი სი დათ რგუნ ვი ლი თა ნამ-
გზა რე ბი ა. ლექ სში ერ თმა ნეთს ენაც ვლე ბა სა სო წარ კვე თილ 
ადა მი ან თა „ხმები“. მიზნის მისაღწევად „დაშვებული“ თავ-
გან წი რუ ლი სრბო ლა ყო ველ გვა რი სა შუ ა ლე ბი სა და მე თო დის 
გა მო ყე ნე ბით აერ თი ა ნებს ყვე ლა სა და ყვე ლა ფერს – დიდ სა 
და პა ტა რას, სუ ლი ერ სა და უსუ ლოს. მწა რე რე ა ლო ბის წი ნა შე 
დარ ჩე ნი ლი პო ე ტის თვის ერ თა დერ თი ხსნა კა რუ სე ლის გა ჩე-
რე ბა, „განუსჯელი“ სრბოლისგან თავდაღწევა და გამიჯვნაა.

ლექ სი სა და თარ გმა ნის გან ხილ ვას სა თა უ რით და ვიწყ ებთ. 
სა თა უ რი ერ თ-ერ თი არ სე ბი თი და მნიშ ვნე ლო ვა ნი კომ პო ზი-
ცი უ რი ელე მენ ტი ა. იგი თა ვი სე ბურ გა სა ღე ბა დაც გვევ ლი ნე ბა 
ტექ ტის ლა ბი რინ თე ბის გარ კვე ვა- გა აზ რე ბა ში (ინ ტერ ნეტ წყა-

პოეტური – ა. პუშკინის, მ. ლერმონტოვის, ა. ბლოკის, მ. ცვეტაევას, 
კ. ბალმონტის, ა. მიცკევიჩის, ი. სლოვაცკის, ტ. შევჩენკოს, ლესია 
უკრაინკას, ლ. არონზონის – ისე პროზაული, სამეცნიერო და 
სამეცნიერო-პოპულარული ტექსტები. 
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რო 2). ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის სა თა უ რი კა რუ სე ლი ლექ სის პო ე ტი კის 
ძი რი თა დი მარ კე რი ა. ეს სიტყ ვა სამ ჯერ მე ორ დე ბა ტექ სტში და 
პო ე ტის წარ მო სახ ვა ში მიკ რო (რე ა ლუ რი ყო ფის) და მაკ რო (ზო-
გა დად, ქვეყ ნი ე რე ბის) სამ ყა რო თა მო დელს გა ნა სა ხოვ ნებს1. 
ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის კა რუ სე ლი რომ მუ სი კა ლუ რი კომ პო ნენ ტის 
შემ ცვე ლი ა, ამას სა თა უ რის შემ დეგ ფრჩხი ლებ ში ჩას მუ ლი მუ-
სი კა ლუ რი ტერ მი ნი ტო კა ტაც მოწ მობს. ტო კა ტა, სა ლექ სი კო ნო 
და ენ ციკ ლო პე დი უ რი გან მარ ტე ბე ბის მი ხედ ვით, იტა ლი უ რი 
სიტყ ვაა და აღ ნიშ ნავს ჩქა რი რიტ მუ ლი ტემ პის ვირ ტუ ო ზულ 
პი ე სას ფორ ტე პი ა ნოს ან ორ გა ნი სათ ვის (ინ ტერ ნეტ წყა რო 3). 
„მას ახა სი ა თებს ძა ლი ან სწრა ფი, მო ტო რუ ლი ტემ პი, მკვეთ რი, 
უც ვლე ლი რიტ მუ ლი ფი გუ რე ბით მოძრაობა“ (ინ ტერ ნეტ რე სურ-
სი 4). სა თა უ რის მუ სი კას თან მი მარ თე ბას კი კომ პო ზი ცი უ რად 
კრავს და ას რუ ლებს მიძღ ვნა /ე პიგ რა ფი – კ.ს ხა ჩა ტუ რი ანს. 
კა რენ ხა ჩა ტუ რი ა ნი (1920-2011), თა ვად კომ პო ზი ტო რი და პე და-
გო გი, ცნო ბი ლი საბ ჭო თა კომ პო ზი ტო რის, არამ ხა ჩა ტუ რი ა ნის, 
ძმა იყო. ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნი პი რად მი მო წე რა ში იგო ნებს, რომ 
ლექ სი 80-ი ან წლებ ში სწო რედ კა რენ ხა ჩა ტუ რი ა ნის სო ნა ტის, 
ვი ო ლონ ჩე ლო სა და ფორ ტე პი ა ნო სათ ვის, შთა ბეჭ დი ლე ბით 
და წე რა და სწრა ფი ტემ პით შეს რუ ლე ბუ ლი სო ნა ტის მე ო რე ნა-
წი ლის – ტო კა ტის – რიტ მი კის გა მე ო რე ბა სცა და კი დეც ლექ-
სში. რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი თა ვის თარ გმან ში ზუს ტად იცავს 
ავ ტო რი სე ულ სა თა ურს, რე მარ კა სა და მიძღ ვნა /ე პიგ რაფს.

Карусель კარუსელი

(Токката)
К.С. Хачатуряну

(ტოკატა)
კ.ს ხაჩატურიანს

1 „კარუსელის“ სათაურით მსოფლიო ლიტერატურა იცნობს არა-
ერთ მცირე თუ დიდი ზომის პოეტურსა თუ პროზაულ ტექსტს. 
მაგალითისთვის დავასახელებთ: სამუელ მარშაკის საბავშვო 
ლექსს „კარუსელს“, ამავე სახელწოდების შემცველ არტურ შნი-
ცლერის პიესას, იუზა ალეშკოვსკის რომანს, მიხაილ ზოშჩენკოს 
მოთხრობას, რაინერ მარია რილკესა და, მათ შორის, ქართველი 
პოეტის, ვახტანგ ჯავახაძის ლექსს. მხატვრულ ტექტებში კარუ-
სელს სხვადასხვა სიმბოლურ-ალეგორიული დატვირთა აქვს. 
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ლექ სის ფორ მა და ში ნა არ სობ რივ -აზ რობ რი ვი პლას ტე ბი 
ორი გი ნალ სა და თარ გმან ში: სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში მი-
თი თე ბუ ლი ა, რომ პო ე ტუ რი თარ გმა ნის უმ თავ რე სი და ძი რი-
თა დი თა ვი სე ბუ რე ბა... მი სი პი რო ბი თი თა ვი სუ ფა ლი ხა სი ა თი ა: 
ლექ სის მკაც რი კომ პო ზი ცია და პი რო ბი თი ხა სი ა თი პირ და პი-
რი შე სატყ ვი სე ბის პოვ ნის სა შუ ა ლე ბას არ იძ ლე ვა... სხვა ო ბას 
ქმნის არა მარ ტო ლექ სთწყო ბის ენობ რი ვი სა ფუძ ვე ლი, არა მედ 
ლექ სთწყო ბის სის ტე მაც. ამ დე ნად, პო ე ტურ თარ გმან ში დედ-
ნის სა ზო მის გა მე ო რე ბა სა ვალ დე ბუ ლო არ არის, არა მედ სა-
კუ თარ ლექ სწყო ბა ში სა ჭი როა ისე თი სა ზო მის გა მო ძებ ნა, რო-
მე ლიც შე ე სა ბა მე ბა დედ ნის აზ რის გა მო ხატ ვის სა შუ ა ლე ბებს 
(გა ჩე ჩი ლა ძე, 2014:348). სხვა მო საზ რე ბის მი ხედ ვით, „პოეტურ 
თარ გმან ში ფუნ ქცი ურ კომ პენ სა ცი ას ემორ ჩი ლე ბა სტი ლის აბ-
სტრა ჰი რე ბუ ლი ნიშ ნე ბი: სი სა და ვე თუ მა ღალ ფარ დო ვა ნე ბა, 
ენობ რი ვი სიმ შრა ლე თუ სი უხ ვე, მწიგ ნობ რუ ლი თუ სა სა უბ რო 
მეტყ ვე ლე ბა, გან წყო ბი ლე ბა, რიტ მი და ინ ტო ნა ცი ა. ემო ცია თუ 
გან სჯა, და მო კი დე ბუ ლე ბა ენის ცალ კე ულ შრე ებ თან, ამა თუ იმ 
ავ ტო რის პო ე ტი კა ში მკა ფი ოდ გა მოკ ვე თი ლი ხერ ხე ბი, ცალ კე-
უ ლი პო ე ტუ რი სა ხე ე ბი და სხვა“ (ფანჯიკიძე,1988:31). 

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის კა რუ სე ლი, ავ ტო რი სა ვე გან მარ ტე-
ბით, კონ ვენ სი უ რი, ას ტრო ფუ ლი, შე რე ულ რით მი ა ნი ლექ სია და 
არა თა ნა ბარ მარ ცვლი ა ნი 21 სტრი ქო ნის გან შედ გე ბა; რუ სუ დან 
ჭან ტუ რიშ ვილ მა ასე ვე 21-ა რა თა ნა ბარ მარ ცვლი ა ნი (ძი რი თა-
დად დო მი ნი რებს 12-მარ ცვლი ა ნი ან - 5-5 და 6- 6-მარ ცვლი ა ნი 
ტა ე პე ბი) ას ტრო ფუ ლი, შე რე ულ რით მი ა ნი ლექ სით თარ გმნა.

თვალ სა ჩი ნო ე ბის თვის წარ მო ვად გენთ ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის 
ლექ სის ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა ნის ტექ სტობ რი ვი შე ჯე რე-
ბის სუ რათს:

ორიგინალი რ. ჭანტურიშვილის თარგმანი

Мчимся по кругу, по кругу, по 
кругу,

по кругу, по кругу,

მივქრით და ვტრიალებთ, 
ვტრიალებთ, ვტრიალებთ
ვბრუნავთ და ვბრუნავთ.
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Кто нас связал круговой 
роковою порукой?

ვინ გადაგვაჯაჭვა და ვინ 
მოგვისაჯა 

ერთ წრეზე ბრუნვა?

Судьбы людские в затылок друг 
другу хрипят.

გვესმის ერთმანეთის 
დაღლილი ქოშინი,
წყევლა და კრულვა.

Не оглянуться, не оглянуться, 
не оглянуться назад!

მოდიან, იარე, ნუღარ 
იხედები

ვინ მოდის უკან!

В круговороте едином несутся 
и люди и кони,

ერთ ჩარხში ვტრიალებთ, 
დოღში ვართ ჩაბმული

კაცი თუ ცხენი,

Реки и звёзды, радость и горе,
Суша и море,

მდინარე ვარსკვლავი, ბედი, 
უბედობა...

და რბიან დღენი.

Мчимся по кругу, по кругу, 
в одной сумасшедшей погоне,

რა ზედახორაა, როგორი 
სრბოლაა,

როგორი სრბოლაა...
Давим друг друга, давим друг 

друга,
Давим друг друга – по кругу, по 

кругу...
Все оправдает, все оправдает, 

все оправдает цель!
ყველაფერს ამართლებს, 
ამართლებს მიზანი, თუკი 

გაუძელი.

Мчится на месте безумная 
карусель.

ისევ მოგვაქროლებს ეს 
გადარეული,

გიჟი კარუსელი.

Мчимся по кругу, по кругу, по 
кругу,

по кругу, по кругу, 

მივქრით და ვტრიალებთ, 
ვტრიალებთ, ვტრიალებთ,
ვბრუნავთ და ვბრუნავთ.

Кто нас обрек на восторг этой 
скачки,

на эту животную муку?

ეს ვინ მოგვისაჯა, გიჟური 
დოღისთვის

ასე რომ ვზრუნავთ? 

Мчатся Злодейство и Гений, 
любовь и разлука,

მიქრის ბოროტება, მიქრის 
სიყვარული,

მიქრის განშორება.
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Мчатся по кругу, по кругу, по 
кругу.

თავს რეტი დამესხა, 
ტრიალებს, ტრიალებს

სამყარო მთელი.

Я не могу, я вот-вот упаду,
дайте хоть кто-нибудь руку!

აღარ შემიძლია, მიშველეთ, 
ვვარდები,

არ მინდა ტრიალი.
ვინ ხართ ღვთისნიერი, იქნებ 

შემაშველოთ
როგორმე ხელი!

Горло, забитое хрипом, ладони 
– в крови.

ყელი ჩამეხლიჩა, დამისკდა 
ხელები,

სისხლად დავიცალე.
Останови карусель, 

карусельщик, останови!
ვინცა ხარ უფროსი, ჩქარა 
გააჩერე შენი კარუსელი!

Друг за другом гонятся лица. მიქრიან, მიქრიან, 
ერთმანეთს მისდევენ,

Нельзя повернуть вспять. ვერც კი მობრუნდები.

Останови, не хочу на твоей 
карусели крутиться,

არ მინდა დოღი და ვიღაცის 
დაწევა,

სრბოლა განუსჯელი.

Не хочу никого догонять!
ჩქარა გააჩერე, გესმის, აღარ 

მინდა
შენი კარუსელი!

ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის სტრუქ ტუ რის ერ თ-ერ თი ყვე-
ლა ზე უფ რო მკვეთ რად გა მო ხა ტუ ლი მა ორ გა ნი ზე ბე ლი სა შუ ა-
ლე ბა გა მე ო რე ბა ა, რო მელ საც პო ე ტი მხატ ვრუ ლი ეფექ ტის გა-
საძ ლი ე რებ ლად იყე ნებს. ამ დე ნად, გა მე ო რე ბას ლექ სში სტი-
ლის ტი კუ რი ფუნ ქცია აქვს. ლექ სში მე ორ დე ბა ერ თი და იგი ვე 
სიტყ ვა, ფრა ზა, სტრი ქო ნი: „Мчимся по кругу, по кругу, по кругу,/
по кругу, по кругу“, „Не оглянуться, не оглянуться, не оглянуться 
назад!“, „Давим друг друга, давим друг друга,/Давим друг друга – 
по кругу, по кругу“ (Габриэлян, 1992:11)1. 

1 ნინა გაბრიელიანის ლექსის დამოწმებისას ვიყენებთ წიგნის 
ზემოაღნიშნულ გამოცემას.
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ლექ სში ასე ვე მა ღა ლია ალი ტე რა ცი ი სა და ასო ნან სის კო-
ე ფი ცი ენ ტიც: გვხვდე ბა ცალ კე უ ლი თან ხმო ვა ნი ბგე რე ბის – К 
(Кто нас обрек на восторг этой скачки,/ на эту животную муку), 
Д (Судьбы людские в затылок друг другу хрипят), С (Останови 
карусель, карусельщик, останови!), М (Мчится на месте безумная 
карусель), Р (Кто нас связал круговой роковою порукой), Т (Кто 
нас обрек на восторг этой скачки, /на эту животную муку?), ერთ 
სტრიქონში ბგერათა ჯგუფების („Судьбы людские в затылок друг 
другу хрипят“–[ с,с, д, д. к,к, т,т, р,р], „Останови, не хочу на твоей 
карусели крутиться“ [с,с, т,т, к,к, р,р], ტავტოგრამისა (Давим друг 
друга, давим друг друга) და ხმოვნების („Кто нас связал круговой 
роковою порукой?“; „Реки и звёзды, радость и горе,/Суша и море“, 
„Я не могу, я вот-вот упаду,/ дайте хоть кто-нибудь руку!“...) – ორ-
გა ნი ზე ბუ ლი და თან მიმ დევ რუ ლი გა მე ო რე ბა, რაც ფო ნე ტი კურ 
ხმო ვა ნე ბას თან ერ თად ლექ სის რიტ მულ სტრუქ ტუ რა საც აწეს-
რი გებს.

ლექ სში რიტ მი კის ორ გა ნი ზე ბას ემ სა ხუ რე ბა ანა ფო რაც. 
იგი აწ მყო დრო ის ზმნე ბი თაა წარ მოდ გე ნი ლი, უსუ ლო და სუ-
ლი ერ პი რებ სა და სხვა დას ხვა რიცხ ვის ფორ მას მი ე მარ თე-
ბა – „Мчится на месте безумная карусель./Мчимся по кругу, по 
кругу, по кругу,/по кругу, по кругу...“ „Мчатся Злодейство и Гений, 
любов и разлука,/ Мчатся по кругу, кругу, по кругу...“. ნ. გაბ რი ე-
ლი ა ნის ემო ცი უ რად დატ ვირ თუ ლი ანა ფო რა ლექ სის სტრი ქო-
ნებს შთამ ბეჭ დავ სა და და სა მახ სოვ რე ბელს ხდის, ექ სპრე სი-
უ ლო ბას, დი ნა მი კუ რო ბას ანი ჭებს სათ ქმელს და, ამას თა ნა ვე, 
ეს თე ტი კურ ზე მოქ მე დე ბას ახ დენს მკითხ ველ ზე. 

ნ. გაბ რი ე ლი ა ნი იყე ნებს რეფ რენს, რო მე ლიც ლექ სში ძი-
რი თა დი ფრა ზე ბი თაა მო ცე მუ ლი: 1. „Мчимся по кругу, по кру-
гу, по кругу,/по кругу, по кругу...“2. „Давим друг друга, давим друг 
друга,/ Давим друг друга – по кругу, по кругу...“ 

ლექ სის პირ ვე ლი სტრო ფის რეფ რე ნი თუ მი სი მიმ სგავ-
სე ბუ ლი ეკ ვი ვა ლენ ტი მე-7, მე-10, მე-11, მე-13 და მე-14 სტრი ქო-
ნებ ში, ხო ლო მე ო რე მხო ლოდ ერ თხელ და ისიც მე-8 სტროფ ში 
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გვხვდე ბა. პო ე ტი რეფ რე ნის სა შუ ა ლე ბით გა მოკ ვეთს ლექ სის 
ძი რი თად თე მა სა და იდე ას.

ლექსში გვხვდება რიტორიკული შეკითხვები (Кто нас 
связал круговой роковою порукой?; Кто нас обрек на восторг этой 
скачки, на эту животную муку?), პო ე ტურ გა მე ო რე ბებ ზე და ფუძ-
ნე ბუ ლი ძა ხი ლი სა და ბრძა ნე ბი თი წი ნა და დე ბე ბით წარ მოდ გე-
ნი ლი სტრი ქო ნე ბი (Не оглянуться, не оглянуться, не оглянуться 
назад! Все оправдает, все оправдает, все оправдает цель! Я не 
могу, я вот-вот упаду, дайте хоть кто-нибудь руку! Не хочу никого 
догонять! Останови карусель, карусельщик, останови!), რომ ლე-
ბიც მკითხ ველს მი ე მარ თე ბა, ამ ძაფ რებს მის ყუ რადღ ე ბა სა და 
თა ნა შე მოქ მე დე ბის კენ წარ მარ თავს.

თარ გმან ში მეტ -ნაკ ლე ბი სი ზუს ტით გად მო დის ცალ კე უ-
ლი სიტყ ვე ბის, ფრა ზე ბი სა და სტრი ქო ნე ბის გა მე ო რე ბა. ალი-
ტე რა ცი ის, ბგე რა თა ჯგუ ფე ბის, ტავ ტოგ რა მი სა და ასო ნან სის 
გად მო ტა ნა თარ გმან ში ხორ ცი ელ დე ბა პი რო ბი თად იმ კონ კრე-
ტუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მი ხედ ვით, რო მელ თაც ენა იძ ლე-
ვა (გა ჩე ჩი ლა ძე, 2014:392), მაგ,: „Кто нас обрек на восторг этой 
скачки,/ на эту животную муку“ შდრ.: „ვინ გადაგვაჯაჭვა და ვინ 
მოგვისაჯა ერთ წრეზე ბრუნვა?“; „Судьбы людские в затылок 
друг другу хрипят“ შდრ.: „გვესმის ერ თმა ნე თის დაღ ლი ლი ქო-
ში ნი, წყევ ლა და კრულვა“; „Мчится на месте безумная карусель“ 
შდრ.: „ისევ მოგ ვაქ რო ლებს ეს გა და რე უ ლი, გი ჟი კა რუსელი“. 
რო გორც მა გა ლი თე ბი გვიჩ ვე ნებს, თარ გმან ში ალი ტე რა ცია 
К-ს ნაც ვლად ჯ-ზე, Д-ს ნაც ვლად ლ-ზე, М-ს ნაც ვლად რ – ბგე-
რა ზე მო დის. იქ, სა დაც დედ ნი სე უ ლი ალი ტე რა ცი ის პი რო ბი თი 
გა მე ო რე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა, რ. ჭან ტუ რიშ ვი ლი მი მარ თავს სწორ 
სტრა ტე გი ას და თარ გმან ში შე მო აქვს ეფექ ტუ რი გა მომ სახ ვე-
ლო ბი თი ძა ლის მქო ნე სიტყ ვე ბი. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქვას ანა-
ფო რი სა და რეფ რე ნის გად მო ტა ნის შემ თხვე ვებ შიც.

თარ გმან მცოდ ნე და ლი ფან ჯი კი ძე პო ე ტურ თარ გმან ზე სა-
უბ რი სას აღ ნიშ ნავს, რომ თარ გმან ში შე საძ ლე ბე ლია შე ნარ-
ჩუნ დეს დედ ნი სე უ ლი რიტ მი და ინ ტო ნა ცი ა, მაგ რამ ამ ამო ცა-
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ნას შე ე წი როს აზ რობ რი ვი სი ზუს ტე, ლექ სში გაჩ ნდეს არარ სე-
ბუ ლი დე ტა ლე ბი, რომ ლებ მაც შე მავ სე ბე ლი რო ლი ითა მა შოს 
თარ გმა ნის რიტ მულ და ინ ტო ნა ცი ურ ხმო ვა ნე ბა ში (ფან ჯი კი ძე, 
1988:33).

რ. ჭან ტუ რიშ ვი ლის თარ გმა ნის გან ხილ ვი სას თვალ ში სა-
ცე მია ეს ტენ დენ ცი ა. მარ თა ლი ა, მის თარ გმან ში და ცუ ლია 
ორი გი ნა ლის აჩ ქა რე ბუ ლი რიტ მი და ინ ტო ნა ცი ა, მაგ რამ მათ 
შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად თარ გმან ში გაჩ ნდა ახა ლი ლექ სი კუ რი ერ-
თე უ ლე ბი, სი ნო ნი მუ რი გავ რცო ბის, ლექ სი კუ რი ერ თე უ ლე ბის 
მა ტე ბი სა და კლე ბის მა გა ლი თე ბი. ნათ ქვა მის სა ი ლუს ტრა ცი-
ოდ გან ვი ხი ლავთ რამ დე ნი მე მა გა ლითს.:

მა ტე ბა. სი ნო ნი მუ რი გავ რცო ბა: ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნი ლექ-
სის პირ ვე ლი ვე სტრი ქონ ში ცდი ლობს, მკითხ ველ ში გა მო იწ ვი-
ოს მძაფ რი ემო ცი ა, გან ცდა. რუსულში „Мчимся по кругу“ მყარი 
შესიტყვებაა, სადაც წრე ჩაკეტილ სიმბოლოს და, შესაბამისად, 
„წრეზე სიარული/სირბილი“ უი მე დო, უაზ რო, უპერ სპექ ტი ვო 
მოქ მე დე ბას აღ ნიშ ნავს. ეს ლექ სი კუ რი ერ თე უ ლი – круг – ტა-
ეპ ში ხუთ ჯერ მე ორ დე ბა, ექოს ეფექტს ქმნის და ორ მა გი დატ-
ვირ თვა აქვს – ლი რი კუ ლი გმი რის გან წყო ბის გამ ძაფ რე ბა და 
მი სი და სივ რცუ ლი გა რე მოს თან ხმი ე რო ბა: „Мчимся по кругу, 
по кругу, по кругу, по кругу, по кругу,/Кто нас связал круговой 
роковою порукой?“, რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი თარ გმან ში ტო-
ვებს „მთავარ ბირთვს“ (ა.პოპოვიჩი), ზმნა- შე მას მენ ლის თავ-
კი დუ რი ან ფორ მას და ზუს ტი ეკ ვი ვა ლენ ტით გად მო აქვს იგი: 
– „Мчимся – მივქრით“, ხოლო არსებით სახელს „круг/წრეს“ (ტა-
ეპ ში ად გი ლის გა რე მო ე ბას) სი ნო ნი მუ რი მნიშ ვნე ლო ბის ზმნე-
ბით ანაც ვლებს: „მივქრით და ვტრი ა ლებთ, ვტრი ა ლებთ, ვტრი-
ა ლებ თ,/ვბრუ ნავთ და ვბრუნავთ“. სი ნო ნი მუ რი ერ თე უ ლო ბის 
მოხ მო ბით მთარ გმნე ლი, თა ვის მხრივ, გა მოკ ვეთს ავ ტო რის 
სათ ქმელს, აზრს უფ რო მკა ფი ო სა და კონ კრე ტულს ხდის. 

გან სხვა ვე ბუ ლი ნი უ ან სი შე მო აქვს რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ-
ვილს ლექ სის მე სა მე ტა ე პის თარ გმან ში: „Судьбы людские в 
затылок друг другу хрипят“ შდრ.: „გვესმის ერთმანეთის დაღ-
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ლილი ქოშინი,/წყევლა და კრულვა“. თარ გმან ში მო ჯა დო ე ბულ 
წრე ში მყოფ ადა მი ან თა უსა სო ყო ფის /მდგო მა რე ო ბის ეფექ ტი 
შექ მნი ლია არა ზუს ტი შე სატყ ვი სე ბით, არა მედ გან სხვა ვე ბუ-
ლი ლექ სი კუ რი ერ თე უ ლე ბის მოხ მო ბით. თარ გმან ში გაჩ ნდა 
დე დან ში არარ სე ბუ ლი პირ ვე ლი პი რის მრავ ლო ბი თი რიცხ ვის 
აღ მნიშ ვნე ლი ზმნა- შე მას მე ნე ლი – „გვესმის“, ეპითეტი „დაღ-
ლილი“, სი ნო ნი მუ რი წყვი ლი – წყევ ლა და კრულ ვა; ხო ლო 
დედ ნი სე უ ლი „хрипят“ – „ხრიალებენ/ხროტინებენ“ (ელ.ლექ-
სიკონი, 6) ტრანსფორმირდა – „ქოშინად“. 

სი ნო ნი მუ რი გავ რცო ბის მა გა ლი თე ბია თარ გმა ნის მე ა-
თე და მე თერ თმე ტე სტრო ფე ბიც: 10.„Мчится на месте безумная 
карусель“ შდრ.: „ისევ მოგ ვაქ რო ლებს ეს გა და რე უ ლი, /გი ჟი კა-
რუ სელი“. 11. „Друг за другом гонятся лица“ შდრ.: „მიქრიან, მიქ-
რიან, ერთმანეთს მისდევენ“. მა გა ლი თე ბი გვიჩ ვე ნებს, რომ 
ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის მსგავ სად, მთარ გმნელ საც იტა ცებს ალი-
ტე  რა ცი ი სა და ასო ნან სის ეფექ ტი. 

მე-10 სტრიქონის ზმნა „Мчится“ – „უსრ. ქროლა, ჭენება“ 
(ელ .ლექ  სი კო ნი, 6) თარ გმან ში ზმნის პი რი ა ნი ფორ მი თაა გად-
მო ცე მუ ლი: „მოგვაქროლებს“. რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვილს შე-
მო  აქვს ჩვე ნე ბი თი ნაც ვალ სა ხე ლი – ეს, რო მე ლიც შე სიტყ ვე-
ბას მი ე მარ თე ბა და აკონ კრე ტებს მას. სა თარ გმნი ერ თე უ ლის 
„карусель“ შე ფა სე ბი თი კო ნო ტა ცი ა, ეპი თე ტი „безумная“/“1. 
გიჟი, გადარეული, შეშლილი, 2. უგნური“ (ელ.ლექსიკონი, 6), რ. 
ჭან ტუ რიშ ვილ თან ორ სი ნო ნი მურ ლექ სი კურ ერ თე ულ შია რე-
ა ლი ზე ბუ ლი: გა და რე უ ლი/ გი ჟი. ექ სპრე სი უ ლი ეპი თე ტე ბი, თა-
ვის მხრივ, უფ რო მეტ ეკ ვი ვა ლენ ტო ბას სძე ნენ, ამ ძაფ რე ბენ 
შე სიტყ ვე ბის ში ნა არსს და ტა ეპ ში რიტ მუ ლი და ლო გი კუ რი ორ-
გა ნი ზე ბაც შე აქვთ. 

ტა ე პის გავ რცო ბა: თარ გმან ში გვხვდე ბა სა ლექ სო სტრი-
ქო ნის გავ რცო ბის მა გა ლი თიც. ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა ნის 
ტა ე პე ბი გან სხვავ დე ბა ერ თმა ნე თი სა გან რო გორც ლექ სი კუ-
რი ერ თე უ ლე ბის რა ო დე ნო ბით, ისე – ში ნა არ სობ რი ვა დაც: 15. 
„Я не могу, я вот-вот упаду,/ дайте хоть кто-нибудь руку!“ (აღარ 
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შემიძლია, საცაა დავვარდები, იქნებ, ვინმემ გამომიწოდოთ 
ხელი, – პწკარედი ჩვენია) შდრ.: „აღარ შე მიძ ლი ა, მიშ ვე ლეთ, 
ვვარ დე ბი, არ მინ და ტრი ა ლი. /ვინ ხართ ღვთის ნი ე რი, იქ ნებ 
შე მაშ ვე ლოთ რო გორ მე ხელი!“ რ. ჭან ტუ რიშ ვილს თარ გმან-
ში შე მო აქვს ორი გი ნალ ში არარ სე ბუ ლი თხოვ ნის, სურ ვი ლის 
(უ კუთ ქმი თი ფორ მა), კითხ ვის გა მომ ხატ ვე ლი ზმნე ბი: მიშ ვე-
ლეთ, არ მინ და ტრი ა ლი, ვინ ხართ ღვთის ნი ე რი და აზ რობ რი ვი 
და ემო ცი უ რი დატ ვირ თვის მუხ ტი კვლა ვაც ზმნა- შე მას მენ ლებ-
ზე გად მო აქვს; მთარ გმნე ლი ასო ცი ა ცი უ რად იმე ო რებს წი ნა 
სტრო ფებ ში არა ერ თგზის გა მო ყე ნე ბულ ლექ სე მას „ტრიალს“. 
ასევე ცვლის მიმართვის ობიექტს: ორიგინალის „кто-нибудь“-ს 
– „ღვთისნიერად“. რო გორც ვხე დავთ, ნ. გაბ რი ე ლი ან თან და-
კონ კრე ტე ბუ ლი არ არის მხსნე ლის სა ხე-სიმ ბო ლო, რად გან 
პო ეტს ამ სამ ყა რო ში სათ ნო, კე თი ლი ადა მი ა ნის არ სე ბო ბაც კი 
უკ ვე შე უძ ლებ ლად მი აჩ ნი ა. თარ გმა ნის მი ხედ ვით კი, მხო ლოდ 
ღვთის ნი ერ ადა მი ანს შე უძ ლია ლი რი კუ ლი გმი რის ამ სი ტუ ა-
ცი ი დან დახ სნა და გა დარ ჩე ნა. 

კლე ბა/ შე ნაც ვლე ბა: სა ინ ტე რე სო ა, თუ რო გორ ხდე ბა 
თარ გმან ში ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის მე-7 და მე-8 ტა ე პე-
ბის ფორ მა ლურ -სტრუქ ტუ რუ ლი ტრან სფორ მა ცია: 7. „Мчимся по 
кругу, по кругу, в одной сумасшедшей погоне,“ 8. Давим друг друга, 
давим друг друга,/Давим друг друга – по кругу, по кругу...“ შდრ.: 
„რა ზე და ხო რა ა, რო გო რი სრბო ლა ა, რო გო რი სრბოლაა...“ რო-
გორც ვხე დავთ, დედ ნი სე უ ლი ორი სტრი ქო ნი თარ გმან ში ერ თი 
ლა კო ნი უ რი სტრი ქო ნით გად მო ი ცა. მთარ გმნელ მა, ტა ე პე ბის 
გა ერ თი ა ნე ბის გარ და, ვფიქ რობთ, შეც ვა ლა მა თი თა ნა მიმ დევ-
რო ბა და აქ ცენ ტე ბი. რუ სულ -ქარ თუ ლი ლექ სი კო ნის მი ხედ ვით, 
„Давить“ – სხვა დას ხვა ობი ექ ტთან მი მარ თე ბით გან სხვა ვე ბულ 
ში ნა არ სობ რივ დატ ვირ თვას იძ ლე ვა: მაგ.: „Давить – 1. На кого-
что დაწოლა (აწვება), დაჭერა (აჭერს). 2. Кого-что [და]ჭყლეტა 
(ჭყლეტს), დასრესა. 3. Что [გამო]წურვა (წურავს), [და]წნეხა: 4. 
Кого-(что) დახრჩობა, წახრჩობა; გაგუდვა“ (ელ.ლექსიკონი, 6). 
მთარ გმნე ლის მი ერ გა მო ყე ნე ბუ ლი შედ გე ნი ლი შე მას მენ ლის 
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– ზე და ხო რაა – სა ხე ლა დი ნა წი ლი – ზე და ხო რა – „ერთმანეთზე 
უწეს რი გოდ დაყ რილ, და ხო რა ვე ბულ საგ ნე ბის დიდ გროვას“ 
აღნიშნავს. კონტექსტიდან გამომდინარე, შესაძლებელია, 
დედნისეული ერთეულის „Давим“ (რო მე ლიც აწ მყო დრო ის გა-
გე ბას თან ერ თად მრავ ლო ბი თი რიცხ ვის პირ ველ პირს მი ე-
მარ თე ბა) ში ნა არ სობ რივ ეკ ვი ვა ლენ ტად ზე და ხო რას გა აზ რე ბა. 
მთარ გმნე ლი ამ შემ თხვე ვა შიც მი მარ თავს პო ე ტურ გა მე ო რე-
ბას და კითხ ვი თი სიტყ ვე ბის – რა, რო გორ – გა მო ყე ნე ბით (მი უ-
ხე და ვად იმი სა, რომ შე სა ბა მის სას ვენ ნიშ ნებს არ ხმა რობს და 
ორი გი ნა ლის მსგავ სად, მერ ვე სტრი ქო ნის ბო ლოს მხო ლოდ 
სამ წერ ტი ლით შე მო ი ფარ გლე ბა), გა მო ხა ტავს გან ცვიფ რე ბას, 
გაკ ვირ ვე ბას, ამას თა ნა ვე, ტა ე პი აშ კა რად შე ი ცავს შე კითხ ვის 
კო ნო ტა ცი ა საც. 

ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის მე-13 ტა ე პი წარ მო ად გენს ალუ-
ზი ას ალექ სანდრ პუშ კი ნის პი ე სი დან „მოცარტი და სალიერი“. ა. 
პუშ კი ნის ამ ნა წარ მო ებ ში არა ერ თი თე მა იშ ლე ბა: შუ რი, ხე ლოვ-
ნე ბა და ხე ლოს ნო ბა, შრო მის მოყ ვა რე ო ბა, მაგ რამ ძი რი თა დი 
მა ინც რა ცი ო ნა ლიზ მი სა და შე მოქ მე დე ბი თო ბის კონ ფლიქ ტი ა. 
„გენია და ბოროტება ერთმანეთთან შეუთავსებელია“, – ათ ქ-
მე ვი ნებს პო ე ტი სა სიკ ვდი ლოდ გან წი რულ მო ცარტს. ა. პუშ კი-
ნის ეს ფრა ზა ნ. გაბ რი ე ლი ან თან სა პი რის პი რო დატ ვირ თვას 
იძენს, მას თან წაშ ლი ლია შე უ თავ სებ ლო ბის ზღვა რი. ადა მი ან-
თა მსგავ სად, ერთ წრე ში ტრი ა ლებს და მიქ რის – ბო რო ტე ბა და 
გე ნი ა, სიყ ვა რუ ლი და გან შო რე ბა: .„Мчатся Злодейство и Гений, 
любовь и разлука“. რ. ჭან ტუ რიშ ვი ლის თარ გმან ში და კარ გუ ლია 
ა. პუშ კი ნი სე უ ლი ალუ ზი ა, ასე ვე დარ ღვე უ ლია ტა ე პის პო ე ტუ რი 
სინ ტაქ სი, მაგ რამ, მე ო რე მხრივ, დედ ნის დი ნა მი კუ რი ელ ფე-
რი კომ პენ სი რე ბუ ლი და გაძ ლი ე რე ბუ ლია მთარ გმნე ლის მი-
ერ გა მე ო რე ბუ ლი და აქ ცენ ტი რე ბუ ლი ზმნე ბით. შდრ.: „მიქრის 
ბოროტება, მიქრის სიყვარული,/მიქრის განშორება“.

მეოთხე ტაეპში კი პირიქით, რიტორიკული შეძახილი 
– „Не оглянуться, не оглянуться, не оглянуться назад!“, – რო-
მე  ლიც ერ თი ზმნა- შე მას მენ ლის გა მო ყე ნე ბით გა მე ო რე ბას 
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ქმნის, თარ გმან ში სე მან ტი კურ დო ნე ზე ოთხი გან სხვა ვე ბუ-
ლი ში ნა არ სის ერ თე უ ლით გად მო ი ცე მა. შდრ.: „მოდიან, იარე, 
ნუღარ იხედები/ვინ მოდის უკან!“. მსგავსი სიტუაციაა მე-6 
სტროფის თარგმანშიც: „Реки и звёзды, радость и горе,/Суша и 
море“ შდრ.: „მდინარე ვარსკვლავი, ბედი, უბედობა.../და რბიან 
დღენი“. რ. ჭან ტუ რიშ ვილს თარ გმან ში შეც ვლი ლია არ სე ბი თი 
სა ხე ლე ბის რიცხ ვი, უგუ ლე ბელ ყო ფი ლია დედ ნი სე უ ლი „და“ 
შემაერთებელი კავშირი, ორიგინალის ანტონიმები „радость 
и горе“ თარგმნილია ასევე ანტონიმური წყვილით „ბედი, 
უბედობით“, რაც კონ ტექ სტი დან გა მომ დი ნა რე, ქარ თულ ში ბუ-
ნებ რი ვად ჟღერს და სწორ შე სატყ ვი სად შე იძ ლე ბა მი ვიჩ ნი ოთ. 
მე ო რე მხრივ, თარ გმან ში და ი კარ გა მე ო რე ან ტო ნი მუ რი წყვი-
ლი „Суша и море“ – „ხმელეთი და ზღვა, ამა ვე ტა ე პის ბო ლოს 
კი გაჩ ნდა ტრო პის სა ხე – გა პი როვ ნე ბა და ნა რი ა ნი არ სე ბი თი 
სა ხე ლი – „დღენი“, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც ტა ეპ ში პა რა ლე ლუ-
რი/ მო საზღ ვრე რით მის დაცვასა და რიტმულ-ინტონაციურ 
ორგანიზებას ემსახურება. 

მე-17 ტაეპში ხმაჩახლეჩილი და ხელებდასისხლიანებული 
ლირიკული გმირი სახელდებით მიმართავს მეკარუსელეს/
Карусельщик, ადა მი ანს, რო მელ საც ხე ლე წი ფე ბა ამ და უს რუ-
ლე ბე ლი სრბო ლის შე ჩე რე ბა, ორომ ტრი ალ ში ჩარ თუ ლი ადა-
მი ა ნე ბის ტან ჯვის დას რუ ლე ბა. თუ მე-17 ტა ე პი ინ ტო ნა ცი უ რად 
მრა ვალ ფე რო ვა ნია და ერ თდრო უ ლად ითავ სებს სხვა დას ხვა 
კო ნო ტა ცი ას – ბრძა ნე ბას, ვედ რე ბას, თხოვ ნას – „Останови 
карусель, карусельщик, останави!“ (გა ა ჩე რე, მე კა რუ სე ლე, კა რუ-
სე ლი, გა ა ჩე რე! – პწკა რე დი ჩვე ნი ა), მე-20 ტა ეპ ში სა ხელ დე ბით 
აღარ ჩანს მი მარ თვის ობი ექ ტი – მე კა რუ სე ლე, თუმ ცა პო ე ტის 
ხმა ში უფ რო მე ტი კა ტე გო რი უ ლო ბა გა მოს ჭვი ვის, „Останови, 
не хочу на твоей карусели крутиться“ (გა ა ჩე რე, არ /ა ღარ მინ-
და შენს კა რუ სელ ზე ტრი ა ლი – პწკა რე დი ჩვე ნი ა). მი მარ თვას 
„Останови“ აძ ლი ე რებს არ უარ ყო ფი თი ნა წი ლა კით გა ფორ მე-
ბუ ლი სურ ვი ლის გა მომ ხატ ვე ლი ზმნა/ შე მას მე ნე ლი „Не хочу/
აღარ მინდა“, რო მე ლიც სურ ვილ თან ერ თად პო ე ტის გა დაწყ-



 149

ნინა გაბრიელიანის „კარუსელი“ – ტექსტი და თარგმანი

ვე ტი ლე ბა საც გა მო ხა ტავს. რო გორც ზე მოთ აღ ვნიშ ნეთ, ალი-
ტე რა ცი ა სა და გა მე ო რე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი ად გი ლი უკა ვია 
ლექ სში და ამ გან სა ხილ ველ სტრო ფებ შიც მა ღა ლია მა თი გა-
მო ყე ნე ბის კო ე ფი ცი ენ ტი. მე-17 ტა ე პის თავ სა და ბო ლო ში მე-
ორ დე ბა ზმნა/ შე მას მე ნე ლი „Останови“, გვხვდე ბა ერ თი ფუ-
ძი დან ნა წარ მო ე ბი და სე მან ტი კუ რად იდენ ტუ რი სიტყ ვე ბი 
„карусель, карусельщик“. მარ თა ლი ა, თარ გმან ში ვერ გა თა მაშ-
და დედ ნი სე უ ლი მი მარ თე ბა „карусель – карусельщик“ და ამ 
უკა ნას კნელს ფრა ზა ში გაშლილი „უფროსი“ ჩაენაცვლა („ვინცა 
ხარ უფროსი“), ასე ვე ზმნას -შე მას მე ნელს ვი თა რე ბის გა რე მო-
ე ბა ჩქა რა და კა რუ სელს კუთ ვნი ლე ბი თი ნაც ვალ სა ხე ლი შე ნი 
და ე მა ტა, მაგ რამ ეს და მა ტე ბე ბი ემორ ჩი ლე ბა ავ ტო რის ჩა ნა-
ფიქ რის გად მო ცე მას და არ ცვლის ტა ე პის კონ ტექსტს. იგი ვე 
შე იძ ლე ბა ით ქვას მე-20 ტა ე პის თარ გმა ნის შე სა ხე ბაც.

ვფიქ რობთ, ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა ნის შე პი რის პი რე-
ბის შე დე გად წარ მოდ გე ნი ლი მა გა ლი თე ბი საკ მა რი სი მა სა ლაა 
მთარ გმნე ლის პრინ ცი პე ბის გან სა საზღ ვრად. 

თარ გმა ნის თე ო რე ტი კო სი და პრაქ ტი კო სი, ქე თე ვან ბურ-
ჯა ნა ძე, ა. პუშ კი ნის ერ თ-ერ თი ლექ სის სა კუ თა რი თარ გმა ნის 
კო მენ ტარ ში წერ და: „თარგმანის პრო ცეს ში ხში რად იკარ გე ბა 
რა ღაც და ეს და ნაკ რგი ფა ტა ლუ რი გარ და უ ვა ლო ბა ა, მაგ რამ 
იგი არ უნ და არ ღვევ დეს ლექ სის სა ერ თო ტონ სა და გან წყო ბას, 
მი სი გმი რის ლი რი კულ პორ ტრეტს... 

ლი რი კუ ლი ლექ სის თარ გმა ნის დროს მთა ვა რი ა, გად მო ი-
ცეს ლი რი კუ ლი გმი რის გან წყო ბა და და მო კი დე ბუ ლე ბა ლექ სში 
გა მოთ ქმუ ლი აზ რი სა და მოვ ლენებისადმი“ (პუშკინი,1999:35).

შე იძ ლე ბა ით ქვას, რომ რუ სუ დან ჭან ტუ რიშ ვი ლი ძი რი თა-
დად მიჰ ყვე ბა თა ვი სი მას წავ ლებ ლის მთარ გმნე ლო ბით პრინ-
ცი პებს1. ხში რად მთარ გმნე ლი სა კუ თა რი პო ე ტუ რი სა ხე ე ბით 
გად მოგ ვცემს ნი ნა გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სის იდე ა სა და ში ნა-
არსს, იყე ნებს მთარ გმნე ლო ბი თი ტრან სფორ მა ცი ის სხვა დას-

1 ქალბატონი ქეთევან ბურჯანაძე რუსუდან ჭანტურიშვილის ლექ-
ტორი და მასწავლებელი იყო.
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ხვა ხერხს: კლე ბა- მა ტე ბას, ჩა ნაც ვლე ბას... თუმ ცა არ ღა ლა-
ტობს თარ გმა ნის ყვე ლა ზე მთა ვარ და ძი რი თად მოთხ ოვ ნებს, 
თარ გმან ში ლექ სის სა ერ თო ტო ნის, რიტ მის, ინ ტო ნა ცი ი სა და, 
რაც მთა ვა რი ა, ლი რი კუ ლი გმი რის გან წყო ბი სა და ემო ცი ის 
გად მო ცე მას. 

P.S. დასასრულ, ნ. გაბრიელიანის „კარუსელთან“ და კავ-
ში რე ბით, ჩვე ნი მხრივ, შევ ნიშ ნავთ – თბი ლის ში მოღ ვა წე (აწ 
გარ დაც ვლილ) ცნო ბილ მხატ ვარს, გა ი ა ნე ხა ჩა ტუ რი ანს, შექ-
მნი ლი აქვს ტი ლო, სა ხელ წო დე ბით – „კარუსელი – ტიული, 
მუშტაიდი“, რო მელ საც ზედ მი წევ ნით შე ე სატყ ვი სე ბა ნ. გაბ-
რი ე ლი ა ნის ამა ვე სა ხელ წო დე ბის ლექ სი. სა გუ ლის ხმო ა, რომ, 
რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, პო ეტ მა ეს ლექ სი კა რენ ხა ჩა ტუ რი-
ა ნის სო ნა ტის შთა ბეჭ დი ლე ბით და წე რა. ნ. გაბ რი ე ლი ანს, ალ-
ბათ, არ ჰქონ და ნა ნა ხი გა ი ა ნე ხა ჩა ტუ რი ა ნის „კარუსელი“ (ი გი 
გარ კვე ულ დრომ დე კერ ძო კო ლექ ცი ა ში ინა ხე ბო და, შემ დგომ 
კი, რო გორც ჩვენ თვის ცნო ბი ლი ა, და ტო ვა სა ქარ თვე ლოს ფარ-
გლე ბი), სხვა შემ თხვე ვა ში, დარ წმუ ნე ბულ ნი ვართ, ლექ სის 
შექ მნის შთა გო ნე ბას თან და კავ ში რე ბით მას ზეც იმას ვე იტყ ო-
და (თა ნაც, ნ. გაბ რი ე ლი ა ნი მხატ ვა რი ცაა და მა საც სა ქარ თვე-
ლოს თან შე ხე ბა ჰქო ნი ა).

ტილო „კარუსელი...“ ცხოვ რე ბი სე უ ლი ორომ ტრი ა ლის, 
წრებ რუნ ვი სა და და უს რუ ლე ბე ლი სწრაფ ვის ერთ მო მენტს 
აფიქ სი რებს; კა რუ სე ლის ცხე ნებ ზე ამ ხედ რე ბულ ადა მი ა ნებს 
კი ნიღ ბე ბი უკე თი ათ, კარ ნა ვა ლის შთა ბეჭ დი ლე ბას რომ ახ-
დენს; ან გე ლო ზე ბი, მუ ზა, შან დლე ბი, პი ე რო და სხვ. მხატ ვრულ 
სამ ყა როს ქმნის, ცხოვ რე ბი სე ულ კა რუ სელს რომ ახ ლავს. იქ ვე, 
წი ნა პლან ზე, სა ვარ ძელ ში მჯდა რი მხატ ვა რია წარ მოდ გე ნი ლი, 
რო მე ლიც შო რი დან თვალს ადევ ნებს ამ და უცხ რო მელ სრბო-
ლას. ამ დე ნად, თუ კა რენ ხა ჩა ტუ რი ა ნის სო ნა ტამ მუ სი კა ლო ბის 
მხრივ გავ ლე ნა იქო ნია ნ. გაბ რი ე ლი ა ნის ლექ სზე და ლექ სი 
„ამუსიკდა“ (ა. წერეთელი), გა ი ა ნე ხა ჩა ტუ რი ა ნის ტი ლო მას სა-
ხედ ველს ხდის, ფერ თა გა მით აცოცხ ლებს და ამეტყ ვე ლებს. 
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ასე უკავ შირ დე ბი ან ინ ტერ მე დი ა ლურ სივ რცე ში ერ თმა ნეთს 
ხე ლოვ ნე ბის დარ გე ბი – პო ე ზი ა, მუ სი კა და მხატ ვრო ბა (სიტყ-
ვა – ბგე რა – ფე რი), რომ ლე ბიც, თა ვის მხრივ, ერ თმა ნეთს აკავ-
ში რე ბენ – მკითხ ველს, მსმე ნელ სა და მა ყუ რე ბელს. ყო ვე ლე ვე 
ამას მხატ ვრუ ლი სა ხის ამაღ ლე ბუ ლო ბა, მი სი ეს თე ტი კუ რი ბუ-
ნე ბა გან საზღ ვრავს.
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