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The combination of material and spiritual values   that a particular eth-
nos has developed, assimilated and maintained throughout its existence, 
history, is an integral part of ethnic culture. The process of production and 
formation of national literatures was preceded by oral tradition.

The translation of folk poetry, in addition to the abundance of artistic 
means, lexical elements and forms, requires a deep study of cultural, eth-
nographic elements, psychological aspects, in-depth philosophical under-
standing. For the translation of folk poetry it is necessary to use a variety 
of linguistic means, to create new semantic connections, to understand the 
root and content of the original text, and to convey it accurately accurately 
in the language of translation through appropriate linguistic means.

From the point of view of the principles of poetic translation and the 
identity of the text, the Ukrainian and Russian translations of the Georgian 
folk ballad, “Tavparavneli Chabuki” and their translation analysis are inter-
esting.

Georgian literature, in particular, folk poetry, has been translated into 
many languages. Most of them have been studied, discussed and properly 
analyzed, although the Ukrainian translation of this ballad was long forgot-
ten due to the political views of the translator.

The Ukrainian translation of The Headless Young Man belongs to the 
famous twentieth-century Ukrainian writer Leonid Pervomaisky (Ilya Gurev-
ich).

In the analysis of the translation of a poetic work, the issue of rhythm 
is also considered as an important element. In the Ukrainian translation the 
principles of verse composition are absolutely correct (eight-syllable rhyme 
is used), and in the Russian translation - ten-syllable.

The analysis of the considered translations showed that the trans-
lation of oral literature also plays a role in the study of ethnoculture and 
cultural dialogue, and the relative scarcity of translations of folklore works 
stems from its specificity, untranslated, archaic vocabulary. Nevertheless, 
the process of interpretation offers abundant and varied research material.
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მა ტე რი ა ლუ რი და სუ ლი ე რი ფა სე უ ლო ბე ბის ერ თობ ლი ო-
ბა, რომ ელიც კონ კრე ტულ მა ეთ ნოს მა თა ვი სი არ სე ბო ბის, ის-
ტო რი ის მან ძილ ზე გა მო ი მუ შა ვა, შე ით ვი სა და შე ი ნარ ჩუ ნა, ეთ-
ნი კუ რი კულ ტუ რის გა ნუ ყო ფელ ნა წილს წარ მო ად გენს. ეროვ-
ნუ ლი ლი ტე რა ტუ რე ბის წარ მოქ მნი სა და ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო-
ცესს წინ უძღ ო და ზე პირ სიტყ ვი ე რე ბა. 

ხალ ხუ რი პო ე ზი ის თარ გმნა, გარ და მხატ ვრუ ლი ხერ ხე ბი-
სა, ლექ სი კუ რი ელე მენ ტე ბი სა და ფორ მე ბის სი უხ ვი სა, სა ჭი რო-
ებს კულ ტუ რუ ლი, ეთ ნოგ რა ფი უ ლი ელე მენ ტე ბის, ფსი ქო ლო გი-
უ რი ას პექ ტე ბის ღრმად შეს წავ ლას, სიღ რმი სე ულ ფი ლო სო ფი-
ურ გა აზ რე ბას. ხალ ხუ რი პო ე ზი ის თარ გმა ნი სათ ვის აუ ცი ლე ბე-
ლია მრა ვალ ფე რო ვა ნი ენობ რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბის გა მო ყე ნე ბა, 
ახა ლი სე მან ტი კუ რი კავ ში რე ბის შექ მნა, ორი გი ნა ლის ტექ სტის 
ძი რე უ ლი და ში ნა არ სობ რი ვი გა აზ რე ბა და შე სა ბა მი სი ენობ-
რი ვი სა შუ ა ლე ბე ბით თარ გმა ნის ენა ზე ზედ მი წევ ნით ზუს ტად 
გად მო ცე მა. 

პო ე ტუ რი თარ გმა ნის პრინ ცი პე ბი სა და ტექ სტის იდენ-
ტუ რო ბის თვალ საზ რი სით სა ინ ტე რე სოა ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი 
ბა ლა დის, „თავფარავნელი ჭაბუკის“, უკრაინული და რუსული 
თარგმანები და მათი თარგმანმცოდნეობითი ანალიზი. 

„თავფარავნელი ჭაბუკი“ ქა ლი სა და ვა ჟის ტრა გი კუ ლი სიყ-
ვა რუ ლის ამ ბავს მოგ ვითხ რობს, სა დაც მიჯ ნუ რი ჭა ბუ კი ცალ 
ხელ ში დოლ ბან დით ღა მის სიბ ნე ლე ში ზღვას შე ე ჭი დე ბა. ქა ლი 
ხილ ვა დო ბის თვის სან თელს ან თებ და, ხო ლო ერ თი ავ სუ ლი ბე-
ბე რი ან თე ბულ სან თელს აქ რობ და. ჭა ბუ კი სა და ზღვის ტალ ღე-
ბის ბრძო ლა სა ბო ლო ოდ ჭა ბუ კის და ღუპ ვით მთავ რდე ბა. 

ქარ თუ ლი ლი ტე რა ტუ რა, კერ ძოდ, ხალ ხუ რი პო ე ზი ა, მრა-
ვალ ენა ზეა თარ გმნი ლი. მა თი დი დი ნა წი ლი შეს წავ ლი ლი, 
გან ხი ლუ ლი და სა თა ნა დოდ გა ა ნა ლი ზე ბუ ლი ა. მო ცე მულ ნაშ-
რომ ში წარ მოდ გე ნი ლია უკ რა ი ნუ ლი და რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბის 
ტექ სტო ლო გი უ რი ანა ლი ზი. 

მე ო ცე სა უ კუ ნის ცნო ბილ უკ რა ი ნელ მწე რალ ლე ო ნიდ პერ-
ვო მა ის კის (ი ლია გუ რე ვიჩს) ეკუთ ვნის „თავფარავნელი ჭაბუკის“ 
უკ რა ი ნუ ლე ნო ვა ნი თარ გმა ნი, რო მე ლიც 1956 წელს და ი ბეჭ და 
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კრე ბულ ში «З глибини. Балади народів світу», სათაურით: „Та-
параванський юнак“, ხოლო განმეორებით თარგმანი გამოსცა 
გამომცემლობა „დნეპრმა“ 1986 წელს. რაც შე ე ხე ბა შე სა და-
რებ ლად წარ მოდ გე ნილ რუ სულ თარ გმანს, ის შეს რუ ლე ბუ ლია 
ცნო ბი ლი რუ სი პო ე ტი სა და „ვეფხისტყაოსნის“ რუსულ ენაზე 
მთარგმნელის, ნიკოლაი ზაბოლოცკის, მიერ. 

ორი ო დე სიტყ ვა მთარ გმნე ლე ბის შე სა ხებ: 1926 წელს ლე-
ო ნიდ პერ ვო მა ის კი საცხ ოვ რებ ლად გა და დის ხარ კოვ ში, სა დაც 
ერ თი ან დე ბა ახალ გაზ რდა მწე რალ თა გუნდ „მოლოდნიაკში“, 
გა მო ი ცა მი სი ლექ სე ბის რამ დე ნი მე კრე ბუ ლი. ამ პე რი ოდ-
ში ხარ კოვ ში მოღ ვა წე ობ დნენ ცნო ბი ლი უკ რა ი ნე ლი პო ე ტე-
ბი - მი კო ლა ბა ჟა ნი, პავ ლო ტი ჩი ნა, მაქ სიმ რილ სკი და სხვე-
ბი, რომ ლე ბიც აქ ტი უ რად თარ გმნიდ ნენ ქარ თულ ლი ტე რა-
ტუ რას. სა ინ ტერ სო ფაქ ტია ისიც, რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის-
კის „თავფარავნელი ჭაბუკის“ თარგმნამდე გაცილებით ადრე 
უთარგმნია აკაკი წერეთლის პოემა „გამზრდელი“, რომელიც, 
ტი ჩი ნას, რი ლის კის, ბა ჟა ნის, მა ლიშ კო სა და სხვა პო ე ტე ბის 
თარ გმა ნებ თან ერ თად და ი ბეჭ და 1937 წელს მი კო ლა ბა ჟა ნის 
რე დაქ ტო რო ბით გა მო ცე მულ აკა კი წე რეთ ლის კრე ბულ ში „Ви-
брані твори“. 

ნი კო ლაი ზა ბო ლოც კი, რო მე ლიც აქ ტი უ რად თარ გმნი და 
ილი ას, აკა კის, ტი ცი ან ტა ი ბი ძის, სი მონ ჩი ქო ვა ნი სა და სხვა 
ცნო ბი ლი ქარ თვე ლი პო ე ტე ბის ლექ სებს და რო მელ საც ძა ლი-
ან ახ ლო ურ თი ერ თო ბა ჰქონ და ქათ ველ პო ე ტებ თან: ს. ჩი ქო-
ვან თან, გ. ლე ო ნი ძეს თან, ტ. ტა ბი ძეს თან, თა ვი სუფ ლად წერ და 
და კითხ უ ლობ და ქარ თულ ენა ზე. 1957 წელს რუ სულ ენა ზე თარ-
გმნა და გა მოს ცა „ვეფხისტყაოსანიც“, რომ ლის თარ გმნა შიც 
დახ მა რე ბი ან სი მონ ჩი ქო ვა ნი და ს. იორ და ნიშ ვი ლი, რო მე ლიც 
1935-1937 წლებ ში იყო „ვეფხისტყაოსნის“ აკა დე მი უ რი ტექ სტის 
დამ დგე ნი კო მი სი ის მდი ვა ნი, პწკა რე დის დახ მა რე ბით უთარ-
გმნი ა. ამი ტომ, და ნამ დვი ლე ბით შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ნ. 
ზა ბო ლოც კის „თავფარავნელი ჭაბუკის“ თარ მგა ნი უშუ ა ლოდ 
შეს რუ ლე ბუ ლია დედ ნი დან. 
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ტიციან ტაბიძასდმი გაგზავნილ ერთ-ერთ წერილში ნ. 
ზაბოლოცკი წერდა: «Я очень страшусь пунктуальной передачи 
смысла в том случае, если это звучит в русском стихе нарочито 
и неестественно. Я стремлюсь к тому, чтобы перевод звучал как 
оригинальное стихотворение. Это не значит, конечно, что я до-
пускаю искажение смысла. Я стараюсь только интерпретировать 
смысл в том случае, когда это требуется для легкости и ясности 
стиха» (письмо от 2 августа 1936 года) (Цурикова, 1971:311). 

ქართულ ხალხური ბალადის უკრაინულ თარგმანს 
სათაურად აქვს „Тапараванський юнак“. ლექსის პირველსავე 
სტრიქონში ვხედავთ „თავფარავნელი ჭაბუკის“ უკვე სხვა 
ინტერპრეტაციას, რაც წარმოდგენილია შემდეგნაირად: «Тапа-
раванець молодий» (ა ხალ გაზ რდა თავ ფა რავ ნე ლი), რაც მთარ-
გმნელ მა რვა მარ ცვლი ა ნი რით მის თვის გა მო ი ყე ნა. ლე ო ნიდ 
პერ ვო მა ის კი შემ დეგ ნა ი რად გან მარ ტავს „თავფარავნელს“ 
აღნიშნულ კრებულში: «Тапаравані (Тпаравані, Паравані) – озе-
ро на півдні Грузії в Джавахетії; тапараванець – житель з берегів 
Тапаравансього озера» (Первомайський, 1956:421). (თა ფა რა ვა ნი 
(თფა რა ვა ნი, ფა რა ვა ნი) - ტბა სამ ხრეთ სა ქარ თვე ლო ში, ჯა ვა-
ხეთ ში; თა ფა რავ ნე ლი - თა ფა რავ ნის ტბის ნა პი რებ ზე მაცხ ოვ-
რე ბე ლი). 

საყურადღებოა ის ფაქტიც, რომ „თავფარავნელის“ უკ-
რა ი ნულ ვა რი ან ტში გა მო ტო ვე ბუ ლია ასო „ვ“. გამოტოვებულ 
„ვ“-სთან და კავ ში რე ბით, ძა ლი ან სა ინ ტე რე სოა ერ თი ფაქ ტი: 
იმ პე რი ოდ სა და შემ დგომ რუ სულ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ-
რა ში „თავფარავნელი, თავფარავნის“ ყველაგან იწერება „ვ“-
ს გამოტოვებით, მაგ: Тапараванская легенда», „Тапараванский 
курган“, «Тапараванский заповедник» და სხვა. არა ნაკ ლებ სა-
ინ ტე რე სოა ის ფაქ ტიც, რომ 1929 წელს, გა ცი ლე ბით ად რე, ნ. 
ზა ბო ლოც კიმ რუ სულ ენა ზე თარ გმნა „თავფარავნელი ჭაბუკი“ 
შემდეგი სათაურით: «Тапараванськое сказанье». 

და ჩნდე ბა კითხ ვა: დაყ რდნო თუ არა ლე ო ნიდ პერ ვო მა-
ის კი იმ პე რი ო დის რუ სულ სა მეც ნი ე რო ლი ტე რა ტუ რა ში არ სე-



ნინო ნასყიდაშვილი

158

ბულ „თავფარავნის“ გან მარ ტე ბას, თუ იქი დან გა მომ დი ნა რე, 
რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კიმ არ იცო და ქარ თუ ლი ენა და სა ვა-
რა უ დოდ, ქარ თუ ლი ხალ ხუ რი ბა ლა და თარ გმნა სხვა ენი დან, 
ან პწკა რე დის დახ მა რე ბით, თუ გა მო ი ყე ნა ნ. ზა ბო ლოც კის აღ-
ნიშ ნუ ლი თარ გმა ნი და იგ რძნო ბა თუ არა უკ რა ი ნულ ტექ სტზე 
რუ სუ ლი თარ გმა ნის გავ ლე ნა. აღ ნიშ ნუ ლის უკეთ გარ კვე ვა ში 
უკ რა ი ნუ ლი და რუ სუ ლი თარ გმა ნე ბის ანა ლი ზი დაგ ვეხ მა რე ბა: 

ქარ თულ ლი ტე რა ტუ რულ კრი ტი კა ში ძა ლი ან ბევ რი სა-
და ვო და სა ინ ტე რე სო სა კითხია წა მოჭ რი ლი კონ კრე ტუ ლად 
„ასპანას“ შე სა ხებ. ას ფა რა - სო ფე ლი ნი ნოწ მინ დის რა ი ონ-
ში (უ ნი ვერ სა ლუ რი...2006 [MFN: 136149]) მდე ბა რო ებს ფა რავ-
ნის ტბის და სავ ლე თით. სოფ ლის თავ და პირ ვე ლი სა ხე ლი 
ყო ფი ლა „ასპანა“. ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კიმ „ასპანა“ სა ერ თოდ 
ამო ი ღო თარ გმა ნი დან და უბ რა ლოდ თარ გმნა, რო გორც „за 
морем“ (ზღვის იქით). ნ. ზაბოლოცკის რუსულ თარგმანში კი 
ვკითხულობთ: „аспиндзская девица“. „ასპინძა“ - და ბა ას პინ-
ძის მუ ნი ცი პა ლი ტეტ ში, მუ ნი ცი პა ლი ტე ტის და სა და ბო საკ რე-
ბუ ლოს ცენ ტრი. მდე ბა რე ობს ახალ ცი ხის ქვა ბუ ლის აღ მო სავ-
ლეთ ნა წილ ში, მდი ნა რე მტკვრის მარ ჯვე ნა ნა პირ ზე, (უ ნი ვერ-
სა ლუ რი..., 2006 [MFN: 136149])

„სახელი „ასპინძა“ სპარ სუ ლი დან შე მო ვი და ქარ თულ ში, 
აღ ნიშ ნავ და დიდ გზა ზე მდე ბა რე სას ტუმ როს, და სას ვე ნე ბელ 
სად გურს. ას პინ ძის, რო გორც და სახ ლე ბუ ლი პუნ ქტის, საწყი-
სად მიჩ ნე უ ლი ა 888 წე ლი, რო დე საც, მე მა ტი ა ნის ცნო ბით: 
„იძ ლივნეს აფხაზნი, ნასრ და ბაყათარ ოვსნი და ერის თა ვი აფ-
ხაზ თა. გაქ ცე ულ ნას რას და ე დევ ნენ და სამ ცხე ში, ას პინ ძას თან 
888 წელს მოჰკლეს“ (ჯა ვა ხიშ ვი ლი, 1983:102)  და არა ნა ი რი კავ-
ში რი არ ჰქონ და ას პა ნას თან. ორი ვე შემ თხვე ვა ში მთარ გმნე-
ლე ბის თვის რთუ ლი აღ მოჩ ნდა ამ კონ კრე ტუ ლი ის ტო რი უ ლი 
რე ა ლი ის თარ გმნა. 

მეტად საინტერესოა კიდევ ერთი მოსაზრება: „ასფარა“ 
ძვე ლი სა ხელ წო დე ბაა იმ სოფ ლი სა, რო მელ საც აწ „ბობ ლი-
კან“||„პუბლიკან“ ჰქვია, ფარავნის ტბის ნაპირზე. ...უეჭვე ლია, 
რომ ასევე სახელწოდება „ასფარა“ იგულისხმება, „თავფა რავ-
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ნელი ჭაბუკის“ ხალხურ თქმულებაში, უკეთუ „ასფარად“ ვი-
გულისხმებთ ამა ვე ტბის ერ თ-ერთ და ძი რულ კუნ ძულ თა განს, 
რო მელ თა შე სა ხებ გად მო ცე მებს ჩვე ნამ დე მო უღ წე ვია (მე-
ლიქ სეთ- ბე გი, 1938:60-61).

რაც შე ე ხე ბა რუ სუ ლი და უკ რა ი ნუ ლი თარ გმა ნე ბის იდე-
ურ და ში ნარ სო ბივ ანა ლიზს. გან ვი ხი ლავთ ბა ლა დის შემ დე-
გი სტრი ქო ნის ში ნა არ სის თარ გმან ში გად მო ტა ნის მა გა ლი თი; 
მაგ: ზღვა ჰქონ და წი ნად სა ვა ლი, გას ვლას შიგ არა ზა რობ და. 
უკ რა ი ნულ თარ გმან ში ვკითხ უ ლობთ: Він через море уночі, Пе-
реплисти до неї мав (ღამით ზღვის გადავლით მასთან მიცურვას 
ლამობდა), ხოლო რუსულ თარგმანში: Плыл он к ней бушующей 
рекою, (მასთან მიცურავდა ბობოქარი მდინარით). 

ლეონიდ პერვომაისკის თარგმანში საერთოდ დაკარგულია 
სტრიქონი: „სანთელი კელაპტარობდა“, ხოლო ზა ბო ლოც კის 
თარ გმან ში მთლი ა ნად А свеча во мраке пламенела - გა და ტა-
ნი ლია მე სა მე სტროფ ში. 

ორიგინალის სტრიქონი „ერთი ავ სუ ლი ბე ბე რი ვა ჟის-
თვის ავ სა ლა მობ და, უკ რა ი ნუ ლად თარ გმნი ლი ა, რო გორც „Та 
матері її старій, не до вподоби був юнак“ (მის მო ხუც დე დას 
ყმაწ ვი ლი არ მოს წონ და), რაც ში ნა არ სობ რი ვად და აზ რობ-
რი ვად ორი გი ნალს არ შე ე სა ბა მე ბა. ზა ბო ლოც კის თარ გმან ში 
ვკითხ უ ლობთ „Но одна колдунья то и дело, ту свечу у девушки 
гасила”. (ჯა დო ქა რი, დე და ბე რი, ავ სუ ლი ბე ბე რი - აქ უფ რო ზუს-
ტა დაა გად მო ცე მუ ლი). 

საინტერესოა ასევე „დოლაბის“ (სპარს. სიტყვასიტყვით 
„ორი ბაგე“, წისქვილის ქვა. (უნივერსალური..., 2006[MFN: 136149]), 
რაც უკ რა ი ნელ მთარ გმნელს ზუს ტი შე სატყ ვი სით უთარ გმნია 
(უკრაინული «жорна» - წისქვილის ქვა, დოლაბი) - Мов жорна-
ми, перетина, Руками воду без зусиль (Первомайський, 1956:238), 
ნ. ზაბოლოცკის თარგმანში - „Нес он жернов левою рукою“ (Би-
блиотека… 1964:238). - აქაც დოლაბითაა გადმოტანილი. 

სიტყვა „ორბი“, რო მე ლიც ქო რის ნა ირ თა რი გის ფრინ-
ვე ლი ა, უკ რა ი ნულ თარ გმან ში შეც ვლი ლია და მის ნაც ვლად 
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ვხვდე ბით „არწივს“, - Орел кружляв над юнаком, ზა ბო ლოც კის 
თარ გმან შიც ასე ვე შეც ვლი ლია ორ ბი და მთარ გმნელს ჩა უ ნაც-
ვლე ბია ფას კუნ ჯით: И стервятник труп его безгласный ((Библио-
тека… 1964:238). თუმცა, როგორც ვიცით, „ფასკუნჯი ფრინველია 
შავარდნისნაირთა რიგის ქორისებრთა ოჯახისა“ (კუტუბიძე, 
1973:80). 

რაც შე ე ხე ბა თარ გმა ნის ფორ მა სა და ში ნა არსს: ლე ო ნიდ 
პერ ვო მა ის კის უკ რა ი ნუ ლი თარ გმა ნი რვას ტრო ფი ა ნი ა, ისე-
ვე, რო გორც დე და ნი, ზა ბო ლოც კის თარ გმანს ერ თი სტრო ფი 
აკ ლი ა. გარ და ამი სა, ზა ბო ლოც კის თარ გმა ნის ფორ მა არ შე-
ე სა ბა მე ბა დედ ნის ფორ მას, თუმ ცა ში ნა არ სი მოკ ლედ, მაგ-
რამ მა ინც გად მო ცე მუ ლი ა. ნ. ზა ბო ლოც კიმ ქარ თუ ლი ხალ ხუ-
რი ლექ სის ში ნა არ სი ფაქ ტო რი ვად ოთხ სტროფ ში გად მოს ცა, 
ხო ლო თარ გმა ნის ბო ლოს სა მი სტრო ფი მთარ გმნე ლი სე ულ 
ინ ტერ პრე ტა ცი ას წარ მო ად გენს, სა დაც ჰყვე ბა, რომ ეს ის ტო-
რია მო ის მი ნა ფა რავ ნის წყლებ თან და ამ ბობს, რომ ჭა ბუ კი არ 
და ღუ პუ ლა, ისევ მი ცუ რავს, ცალ მხარ ზე ტურ ბი ნა აქვს, ხო ლო 
მე ო რე ზე - რკი ნის ხა რი, მის გან გი გან ტუ რი სი ნათ ლე ამო დის 
და ეს ჭა ბუ კი არის სა ქარ თვე ლო, სი ნათ ლი სათ ვის აღ დგე ნი ლი 
(Библиотека… 1964:238). 

И восходит свет его гигантский, 
И отныне нет ему запрета, 
И ведь парень тот тапараванский — 
Грузия, воскресшая для света! (Библиотека… 1964:238).

რო გორც ვხე დავთ, მო ცე მულ შემ თხვე ვა ში გვხვდე ბა დედ-
ნი დან გა დახ რა, თაგ მა ნი არ მის დევს დედ ნის ტექსტს, და ცი-
ლე ბუ ლია პირ ველ წყა როს, მთარ გმნე ლი სე უ ლი ა, არაა და ცუ ლი 
დედ ნის ფორ მა და წარ მო ად გენს მთარ გმნე ლის ინ ტერ პრე ტა-
ცი ას, რო მე ლიც იმ დე ნად და დე ბი თი და ამა ღელ ვე ლი ა, ალე-
გო რი უ ლი და პა თე ტი კუ რი, რომ არ შე იძ ლე ბა გა ნი ხი ლოს, რო-
გორც ტექ სტის გან ზრახ და მა ხინ ჯე ბა. 

გან ხი ლუ ლი თარ გმა ნე ბის მა გა ლით ზე შეგ ვიძ ლია და ვას-
კვნათ, რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კის სა თარ გმნად არ გა მო უ ყე-
ნე ბია ნი კო ლაი ზა ბო ლოც კის მო ცე მუ ლი თარ გმა ნი, რად გან 



 161

„თავფარავნელი ჭაბუკის“ უკრაინული და რუსული თარგმანები...

პერ ვო მა ის კის ტექ სტი სტრო ფე ბის რა ო დე ნო ბი თა და ში-
ნა არ სობ რი ვად ზუს ტად მიჰ ყვე ბა ორი გი ნალს. თუმ ცა, იმის 
გათ ვა ლი წი ნე ბით, რომ ლე ო ნიდ პერ ვო მა ის კიმ ნი კო ლაი ზა-
ბო ლოც კი სა გან გან სხვა ვე ბით არ იცო და ქარ თუ ლი ენა, სა ვა-
რა უ დო ა, რომ თარ გმა ნი შეს რუ ლე ბუ ლია ბწკა რე დის დახ მა-
რე ბით.

პო ე ტუ რი ნა წარ მო ე ბის თარ გმა ნის ანა ლი ზის დროს მნიშ-
ვნე ლო ვან ელე მენ ტად გა ნი ხი ლე ბა რით მის სა კითხ იც. უკ რა-
ი ნულ თარ გმან ში ლექ სთწყო ბის პრინ ცი პე ბი აბ სო ლუ ტუ რად 
სწო რა დაა და ცუ ლი (გა მო ყე ნე ბუ ლია რვა მარ ცვლი ა ნი რით მა), 
ხო ლო რუ სულ თარ გმან ში - ათ მარ ცვლი ა ნი. 

გან ხი ლუ ლი თარ გმა ნე ბის ანა ლიზ მა უჩ ვე ნა, რომ ეთ ნო-
კულ ტუ რი სა და კულ ტუ რა თა დი ა ლო გის შეს წავ ლა ში გარ კვე უ-
ლი რო ლი ზე პირ სიტყ ვი ე რე ბის თარ გმან საც ენი ჭე ბა და ფოლ-
კლო რუ ლი ნა წარ მო ე ბე ბის თაგ მა ნე ბის შე და რე ბი თი სიმ ცი რე 
მი სი სპე ცი ფი კი დან, უთარ გმნე ლი, არ ქა უ ლი ლექ სი კი დან გა-
მომ დი ნა რე ობს. მი უ ხე და ვად ამი სა, ინ ტერ პრე ტა ცი ის პრო ცე-
სი უხვ და მრა ვალ ფე რო ვან საკ ვლევ მა სალს გვთა ვა ზობს. 
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