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სადისერტაციო ნაშრომის ზოგადი დახასიათება 

თემის აქტუალურობა 

სადისერტაციო ნაშრომის აქტუალურობა განპირობებულია 

პოემის აქტუალურობით, რადგან „ვეფხისტყაოსნის“ ეპოქიდან ცხრა 

საუკუნის დაშორების მიუხედავად,  რუსთველის ქმნილება ელის 

ღირსეული ადგილის დამკვიდრებას მსოფლიო ლიტერატურაში, 

რაც საერთაშორისო ასპარეზზე მხოლოდ ინგლისურენოვანი და 

შესაბამისად, მსოფლიო მკითხველისთვის შექმნილი, სათანადო 

თარგმანის საფუძველზე უნდა იქნას მიღწეული, რაც სამწუხაროდ, 

დაუძლეველ გამოწვევას წარმოადგენს დღემდე.  

პოემის პირველი სრული თარგმანი შესრულდა ინგლისურ 

ენაზე, მარჯორი უორდროპის მიერ, რომელმაც 1909 წ. დაასრულა 

პოემის პროზაული თარგმანი, რაც მხოლოდ 1912 წ. გამოქვეყნდა, 

ლონდონში. მარჯორი უორდროპის მიერ შემოთავაზებული ვერსია 

პოემის საუკეთესო თარგმანს წარმოადგენს, რაც განპირობებულია 

არა მხოლოდ ტექსტისადმი დიდი ერთგულებით, არამედ თავად 

მთარგმნელის დამოკიდებულებით, რაც გულისხმობდა შემდეგს: 

მარჯორი უორდროპმა გაუსწრო დროს იმ თვალსაზრისით, რომ 

მეცნიერულად მიუდგა თარგმანს და შეისწავლა ყველა არსებული 

წყარო, რუსთველის კვლევის თვალსაზრისით, მითუმეტეს, რომ ის 

თავისუფლად ფლობდა მრავალ უცხოურ ენას. თარგმანის მაღალი 

ხარისხი გამოიწვია ასევე მ. უორდროპის მიერ ქართული ენის და 

კულტურის შესწავლამ, თარგმნის დაწყებამდე. საყურადღებოა, რომ 

სწორედ მარჯორი უორდროპის თარგმანმა შთააგონა კონსტანტინე 

ბალმონტს პოემის პირველი სრული თარგმანის შესრულება რუსულ 

ენაზე (1933 წ), რამაც გზა გაუხსნა რუსთველის ქმნილების თარგმნას 

ევროპულ და სხვა ენებზე, და დღეს უკვე 50-ზე მეტ ენაზე 

თარგმნილი „ვეფხისტყაოსანი“ არსებობს მსოფლიოში.  
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2015 წ.  ამერიკელი პოეტისა და მთარგმნელის ლინ კოფინის 

მიერ შესრულებულმა თარგმანმა ინგლისურ ენაზე კვლავ 

აქტუალური გახადა „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანის ადეკვატურობის 

კვლევის საკითხი, რადგან გაჩნდა შეკითხვები, თუ რამდენად მოხდა 

პოემაში წინამორბედი მთარგმნელების მიერ მიღწეული მიგნებების 

ასახვა, თუ უგულებელყოფა და შესაბამისად,  გაუმჯობესდა, თუ 

პირიქით, გაუარესდა „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმნის საუკუნეების 

განმავლობაში დაგროვილი  ტენდენციების ასახვა თანამედროვე 

თარგმანში.  

სწორედ ზემოთ აღნიშნული საკითხების შესწავლა 

წარმოადგენდა ნაშრომის ფარგლებში წარმოებული კვლევის მიზანს,  

რუსთველოლოგებთან კოორდინაციის საფუძველზე, ვინაიდან 

აუცილებელია, რომ მთარგმნელი იყოს მსგავსი საკითხების 

მკვლევარი (ი. მერაბიშვილის თანახმად) და იცნობდეს და 

იზიარებდეს რუსთველოლოგიაში აღიარებული კვლევების 

შედეგებს.   

 არასრულყოფილი თარგმანების შედეგად შეიძლება მოხდეს 

უცხოელი მკითხველის დეზინფორმირება, რაც დღესაც უშლის ხელს 

რუსთველის უკვდავი პოემის სრულყოფილ აღქმას. შესაბამისი 

კვლევების შედეგად გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოფხვრითა 

და დადებითი მხარეების შენარჩუნებით კი, შესაძლებელი იქნება 

პოემის თარგმანის გაუმჯობესება მომავალი მთარგმნელების მიერ, 

რაც ხელს შეუწყობს „ვეფხისტყაოსნის“ ხელახალ „აღმოჩენას“  

წიგნიერ სამყაროში.  

 

კვლევის ძირითადი მიზნები და ამოცანები 

სადისერტაციო თემის სამეცნიერო სიახლეს წარმოადგენს 

ინგლისური და რუსული თარგმანების შეპირისპირებითი ანალიზი 

დედანთან, თარგმანცმოდნეობის თანამედროვე მეთოდოლოგიის 

გამოყენებით.  
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 წარმოებული კვლევის ძირითადი მიზანს და ამოცანას 

ინგლისური და რუსული თარგმანების გაანალიზება წარმოადგენს, 

„ვეფხისტყაოსნის“ კონკრეტული მაგალითების კონტექსტში, 

განსაკუთრებით, მნიშვნელოვან მსოფლმხედველობრივ საკითხებთან 

მიმართებაში. მნიშვნელოვანია ასევე თითოეული მთარგმნელისთვის 

დამახასიათებელი თარგმნის თავისებურებების, მეთოდიკისა თუ 

სტილის გამოვლენა, შედარებითი კვლევა და საუკეთესო ვერსიების 

დადგენა, ორიგინალის ტექსტთან შედარებითი ანალიზისა და 

შესწავლის საფუძველზე.   

 

ნაშრომის მეცნიერული სიახლე  

სადისერტაციო თემის სამეცნიერო სიახლეს ნაშრომის 

ფარგლებში შესრულებული შედარებითი კვლევა წარმოადგენს 

ინგლისური და რუსული თარგმანებისა. შეპირისპირებითი ანალიზი 

წარმოდგენილია როგორც ინგლისურ, ასევე  რუსულ თარგმანებს 

შორის და დასკვნის სახით, ორივე ენაზე შესრულებული 

თარგმანების კონტექსტში, რაც ნაშრომის მეცნიერულ სიახლედ 

გვესახება.      

საყურადღებოა, რომ პირველი ოთხი ინგლისური თარგმანი 

(მ. უორდროპისა, ვ. ურუშაძისა, რ. სტივენსონისა და ქ. ვივიანისა) 

მეტნაკლებად შესწავლილია ქართველი მკვლევარების მიერ, ხოლო 

ლინ კოფინის ვერსია პირველადაა წარმოდგენილი შედარებითი 

კვლევის ასპექტში. ამიტომ, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ 

თარგმანის შესწავლა როგორც ორიგინალთან შეპირისპირების, ასევე 

„ვეფხისტყაოსნის“ პირველ და მომდევნო მთარგმნელების მიერ 

შესრულებულ თარგმანებთან მიმართებაში, პოემის თარგმნის 

ტენდენციების გაუმჯობესების, თუ პირიქით, გაუარესების  

დასადგენად.    
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თეორიული და პრაქტიკული ღირებულება 

ნაშრომის თეორიული ღირებულება მის პრაქტიკულობაში 

მდგომარეობს, რადგან კვლევაში მითითებულია ის ნაკლოვანებები, 

თუ დადებითი მხარეები, რასაც ამა თუ იმ მთარგმნელთან ვხვდებით. 

აღნიშნული საკითხების გათვალისწინება კი, ხელს შეუწყობს 

„ვეფხისტყაოსნის“ მომავალი მთარგმნელების მიერ, უფრო 

დახვეწილი თარგმანის მიღებას მომავალში, რაც უზრუნველყოფს 

მთარგმნელების მიერ დაშვებული უზუსტობებისა თუ შეცდომების 

გამორიცხვას და თარგმანში ასახული საუკეთესო მიგნებების 

შენარჩუნებას, რაც შედარებით სრულყოფილ სახეს მისცემს მომავალ 

თარგმანებს. 

 

კვლევის მეთოდები 

სადისერტაციო ნაშრომში დასახული მიზნების, ამოცანებისა 

და პრობლემების გადასაწყვეტად, გამოყენებულია თანამედროვე 

თარგმანის ლინგვისტიკის მიღწევები. ამ უკანასკნელის მეშვეობით 

განხორციელდა თარგმანმცოდნეობის გადაყვანა ლინგვისტიკაზე და 

ეს მოხდა ლიტერატურათმცოდნეობის სფეროდან, რამაც მოგვცა 

საგრძნობლად მნიშვნელოვანი შედეგები.   

ტექსტის ლინგვისტური მეთოდიკის გამოყენებამ განსაზღვრა 

შინაარსის ცნების დადგენის შესაძლებლობა დედანსა და თარგმანში 

და თარგმანის შექმნის მექანიზმის გახსნა, მისი შემდგომი 

სრულყოფის მიზნით. აღნიშნული გულისხმობს დედნის (1) 

შინაარსობრივ-ფაქტობრივი, (2) შინაარსობრივ-კონცეპტუალური, (3) 

ქვეტექსტური და (4) შინაარსობრივ-ხატობრივი ინფორმაციის ასახვას 

თარგმანში. წარმოებული კვლევის ფარგლებში განხორციელდა 

საანალიზო სტროფებისა, თუ ტაეპების თარგმანების შედარებითი 

კვლევა ორიგინალთან, სწორედ აღნიშნული ოთხი ფაქტორის 

თარგმანში ასახვის განსაზღვრის მიზნით. 
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ნაშრომის ძირითადი შინაარსი 

შესავალი 

შესავალში შემაჯამებელი ინფორმაციის სახით არის 

წარმოდგენილი სადისერტაციო ნაშრომის აქტუალურობის საკითხი, 

ასევე კვლევის ძირითადი მიზნები და ამოცანები, ნაშრომის 

მეცნიერული სიახლე, საკვლევი მასალა, კვლევის თეორიული, 

მეთოდოლოგიური საფუძვლები და ასევე ნაშრომის თეორიული 

ღირებულება.  

 ნაშრომი მოიცავს პოემის სათაურის, ერთი სრული 

სტროფისა და სხვადასხვა სტროფების ცალკეული ტაეპების კვლევას, 

ცნობილი რუსთველოლოგების მეცნიერული კვლევების შედეგების 

საფუძველზე, რაც შედარებულია ინგლისურ და რუსულ 

თარგმანებთან,  მათი ორიგინალთან სიახლოვისა და თარგმანში 

ადეკვატურად ასახვის დადგენის მიზნით.  წარმოდგენილი კვლევის 

ფარგლებში შერჩეული საანალიზო მასალა შედარებულია ინგლისურ 

თარგმანებთან, რომლებიც შესრულებულია მარჯორი უორდროპის, 

ვენერა ურუშაძის, რობერტ სტივენსონის, ქეთრინ ვივიანის და ლინ 

კოფინის მიერ, ხოლო რუსულ ენაზე შესრულებული თარგმანების 

ავტორებად გვევლინებიან კონსტანტინე ბალმონტი, პანტელეიმონ 

პეტრენკო, გიორგი ცაგარელი, ნიკოლაი ზაბოლოცკი და შალვა 

ნუცუბიძე.  

                                       თავი I 

 „ვეფხისტყაოსანი“, როგორც ქართული კულტურის განვითარების 

უმაღლესი გამოხატულება 

  ნაშრომის პირველი თავი აერთიანებს ექვს ქვე-პარაგრაფს: 

(1.1.)  „ვეფხისტყაოსნის“ რელიგიური და ფილოსოფიური ქარგა; (1.2.) 

პოემის სიუჟეტი; (1.3.) „ვეფხისტყაოსნის“ ლექსთწყობა; (1.4.) პოემის 

ავტორის ვინაობის შესახებ; (1.5.) „ვეფხისტყაოსნის“ ხელნაწერები, 

რედაქციები და გაგრძელებები და (1.6.) პოემის გააზრება ქართულ 

საზოგადოებაში.  
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პირველივე ქვეთავში (1.1.) განხილულია  „ვეფხისტყაოსნის“ 

რელიგიური და ფილოსოფიური ქარგა. პოემაში რომელიმე 

ისტორიულად არსებული რელიგიის სპეციფიკა გამოკვეთილი არ 

არის, პერსონაჟთა რელიგიური განცდის მახასიათებლის სახით, 

შესაბამისად, პოემის მხედველობის ბაზისად გვევლინება ისეთი 

რელიგიური ხედვა, რომელიც ერთნაირად მისაღებია არაბი 

ავთანდილისთვის, ინდოელი ტარიელისთვის, მულღაზანზარელი 

ფრიდონისა და გულანშაროელი ფატმანისთვის. პოემის აღნიშნული 

სპეციფიკა მიუთითებს ქართული ფენომენიდან აღმოცენებულ 

მსოფლმხედველობით ტოლერანტიზმზე და სწორეს ეს არის ის, 

რასაც მიჰყავს რუსთველი შუა საუკუნეებიდან რენესანსისკენ.   

პოემის ავტორის მსოფლმხედველობას აშკარად ეტყობა 

როგორც ანტიკური ფილოსოფიის (პლატონის, არისტოტელეს), ასევე 

ნეოპლატონური (ფსევდო დიონისე არეოპაგელის) თეოსოფიის 

ღრმად გააზრება.  „ვეფხისტყაოსნის“ ავტორმა საფუძვლიანად იცოდა 

არა მხოლოდ ნეოპლატონური ტრადიცია, არამედ ბიბლია და 

ყურანი, აღმოსავლეთის მამათა წერილები, სუფიზმის მისტიციზმი, 

ალქიმიურ-ასტროლოგიური და მინეროლოგიური სწავლებები და 

სხვ. 

სადისერტაციო ნაშრომის პირველი თავის მეორე ქვეთავი 

(1.2) ეხება ეპიკური თხზულების სიუჟეტის არაბეთსა და ინდოეთში 

განვითარებას, გაშლილს ქართულ რეალობასთან მისადაგებულ, 

აღმოსავლური ტიპის ქარგაზე.  

მესამე ქვეთავი (1.3) ეთმობა პოემის ლექსთწყობას. პოემაში 

მოხსნილია მონოტონურობა, და ეს მიღწეულია რუსთველური 

პოეტური საზომის - შაირის ორი ვარიანტის მონაცვლეობით.  

პირველი თავის მეოთხე ქვეთავი (1.4) რუსთველის ვინაობას 

ეხება. გავრცელებული მოსაზრების თანახმად, შოთა რუსთველი XII-

XIII საუკუნეების მიჯნის საქართველოს სამეფო კარის პოეტი იყო, 

მაგრამ უშუალო ბიოგრაფიული მონაცემები მის შესახებ სამწუხაროდ  

არ შემოუნახავთ. დღეისთვის უფრო პოპულარობით სარგებლობს ის 
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თვალსაზრისი, რომლის თანახმად, „ვეფხისტყაოსნის“ ავტორი არის 

იერუსალიმის ჯვრის ქართველთა მონასტრის კედელზე 

გამოხატული და სააღაპე წიგნში მოხსენებული მეჭურჭლეთუხუცესი 

შოთა რუსთველი.  

მეხუთე ქვეთავში (1.5) განხილულია „ვეფხისტყაოსნის“ 

ხელნაწერების, რედაქციების და გაგრძელებების საკითხები. 

ჩვენამდე მოღწეულია „ვეფხისტყაოსნის“ XII და შემდგომ 

საუკუნეებში გადაწერილი 164 ხელნაწერი, რომელთაგან უძველესი, 

იოანე კათალიკოსის-ავალიშვილის ნუსხა, XVI-XVII საუკუნეების 

მიჯნით თარიღდება, ხოლო ყველაზე ძველი, თარიღიანი ხელნაწერი 

1646 წლით არის დათარიღებული.  

ნაშრომის პირველი თავის ბოლო, მეექვსე ქვეთავი (1.6) 

ქართულ საზოგადოებაში პოემის გააზრებას და აღიარებას 

უკავშირდება. რუსთველის პოემამ პოპულარობა ქართულ 

საზოგადოებაში, როგორც ჩანს, საკმაოდ ადრე მოიპოვა. 

დღესდღეობით კი, პოემის ყველა მკითხველს და თვით ყველა 

მკვლევარს, თავისი პოემა აქვს, რუსთველის მიერ შექმნილი, თუმცა 

რუსთველოლოგია იკვლევს და იძიებს იმ სათქმელს, რასაც თავად 

ავტორი დებდა თავის ქმნილებაში.  

 

II თავი 

„ვეფხისტყაოსანი“ უცხოურ ენებზე  

სადისერტაციო ნაშრომის მეორე თავი  „ვეფხისტყაოსნის“ 

თარგმნის ისტორიებს ეხება, როგორც ინგლისურ და რუსულ, ასევე 

სხვა ენებზე. მოცემულ თავში შემაჯამებელი ინფორმაციის სახით 

არის მოცემული მონაცემები იმის შესახებ,  თუ როდის, როგორ და 

სად მოხდა პირველად პოემით დაინტერესება, თარგმნა და ა.შ.  

მოცემულ თავში განხილულია ასევე პოემის თარგმნასთან 

დაკავშირებული სირთულეების საკითხები, რაც პოემის ნებისმიერ 

ენაზე თარგმნისას იჩენს თავს.  
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„ვეფხისტყაოსნის“ თარგმნა სხვა ენაზე რასაკვირველია 

უდიდეს შრომასთან და სირთულეებთან იყო, არის და იქნება 

დაკავშირებული, რადგან პოემის თითოეული სტროფის, თუ პასაჟის 

თარგმნამდე, აუცილებელია საკვლევი ფრაზის თუ ცალკეული 

ტერმინის მნიშვნელობის მართებული ამოცნობა, რაც მოითხოვს 

პოემისეული სიტყვის (თუ ფრაზების) მნიშვნელობის გადამოწმებას, 

როგორც პოემის კონტექსტში, ასევე ძველ და ახალ ქართულში,  

შემდგომში კი, ამ პრინციპით წაკითხული ფრაზის პოემის საკვლევ 

კონტექსტში გააზრებას, ასევე დაკვირვებას მიღებული დასკვნის 

შესაბამისობაზეპოემის იდეურ-მსოფლმხედველობრივ პოზიციასთან 

და საზოგადოდ, შუასაუკუნეებიდან რენესანსულზე გარდამავალი 

ეპოქის რელიგიურ-ფილოსოფიური და ლიტერატურული აზრის 

პროცესთან. მხოლოდ ასეთი კვლევის და შესწავლის საფუძველზე 

შესრულებული თარგმანი პოემისა იქნება ადეკვატური და 

შეძლებისდაგვარად სრულფასოვანი.  

 

III თავი 

პოემის სათაური თარგმანში  

სადისერტაციო ნაშრომის მესამე თავი შედგება სამი 

ქვეთავისგან: (3.1.) პოემის სათაური; (3.2.) პოემის სათაური 

ინგლისურ თარგმანებში და (3.3.) პოემის სათაური რუსულ 

თარგმანებში.  

მესამე თავის პირველი ქვეთავი (3.1) პოემის სათაურის 

საკითხს ეთმობა. რუსთველის ქმნილების სათაურს მკითხველი 

თავიდანვე მხატვრულ სამყაროში შეჰყავს. „ვეფხისტყაოსანი“ 

თავისთავად მხატვრული სახეა და პოემის გაცნობისას, 

მკითხველისთვის ცხადი ხდება, რომ „ვეფხისტყაოსანი“ მოყმე 

ნესტანზე შეყვარებული ტარიელია, ვეფხი კი ნესტანის სიმბოლურ 

სახეს წარმოადგენს.  

საყურადღებოა საკითხიც იმის თაობაზეც, თუ რომელი 

ცხოველი იგულისხმება რუსთველისეულ ვეფხში და რა სიმბოლურ 
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დატვირთვას ატარებს ის. თუ თანამედროვე ქართულში სიტყვა 

ვეფხვი ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს კატისებრთა ჯიშის გარეულ 

მტაცებელზე  - ვეფხვი (tiger, тигр), ძველ ქართულში სიტყვა ვეფხი 

უფრო ფართო მნიშვნელობისა იყო და როგორც ბერძნულიდან, ასევე  

სპარსულიდან თარგმნილ ტექსტებში უპირატესად ლეოპარდს ანუ 

პანტერას ნიშნავდა. ანალოგიურად აღიქვამდნენ რუსთველის პოემის 

ვეფხვს ძველ საქართველოშიც, რაზედაც ნათლად მეტყველებს 

პოემის XVII და XVIII საუკუნეების ხელნაწერებში არსებული 

მინიატურები. ამგვარად, რუსთველის პოემის ვეფხისტყაოსანი 

რაინდი,  პანტერის ტყავით შემოსილ მოყმეს წარმოადგენს. 

რაც შეეხება ვეფხის სიმბოლურ მნიშვნელობას, საინტერესოა, 

რომ ვეფხის დაწინწკლული ტყავით, რომელსაც მრავალი ლაქა აქვს, 

სიმბოლიზებულია ამა სოფლის  სიმრავლე და წარმავლობა.   

მესამე თავის მეორე ქვეთავი (3.2.) პოემის სათაურის ასახვას 

ეთმობა, ხუთივე ინგლისურ თარგმანში. „ვეფხისტყაოსანი“ როგორც 

სათაური, კიდევ ერთ საინტერესო საკითხს წარმოაჩენს პოემის უცხო 

ენაზე მთარგმნელებისთვის. საქმე ის გახლავთ, რომ ქართული 

სუფიქსი - ოსანი, ქონების აღმნიშვნელია და პიროვნების მიერ რაღაც 

მახასიათებლის ქონებაზე მიუთითებს: მანდილ-ოსანი, ცხენ-ოსანი, 

ჩოხ-ოსანი. შესაბამისად, სიტყვა „ვეფხისტყაოსანიც“,  უხეშად თუ 

განვმარტავთ, ვიღაცას, ვეფხის ტყავში შემოსილს, ანუ ვეფხის ტყავის 

მატარებელს უნდა აღნიშნავდეს უცხო ენაზე, მაგალითად 

ინგლისურად - „one who wears a panther’s skin“ ან “wearer of a panther’s 

skin”. რუსთველის პოემის სათაურად ამგვარი კალკირებული 

თარგმანი მხატვრულ ღირებულებას მოკლებული იქნებოდა, 

ამიტომაც მთარგმნელები ამჯობინებენ იმ პერსონაზე მიუთითონ, 

რომელიც ვეფხისტყაოსანია (The Man in the Panther’s Skin (მ. 

უორდროპი; The Knight in the Panther’s Skin (ვ. ურუშაძე); The Lord of 

the Panther-skin (რ. სტივენსონი), The Knight in Panther Skin (ქ. 

ვივიანი); The Knight in the Panther Skin (ლ. კოფინი)).  
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მესამე თავის მესამე ქვეთავში (3.3.) განხილულია პოემის 

სათაური რუსულ ენაზე შესრულებულ ხუთივე თარგმანში. 

 

თავი IV 

“ვეფხისტყაოსნის” ტექსტისა და მისი თარგმანების ანალიზი - ერთი 

სტროფის მაგალითზე (ქართული, ინგლისური და რუსული ენების 

მასალაზე) 

მეოთხე თავი შედგება თხუთმეტი ქვეთავისაგან. აღნიშნული 

თავის პირველი ქვეთავი (4.1) ეთმობა „ვეფხისტყაოსნის“ ერთი 

სტროფის ენობრივი საკითხების ანალიზს; მეორე ქვეთავში (4.2) 

განხილულია რუსთველის ენის გავლენა როგორც ქართულ, ასევე 

თარგმნილ ლიტერატურაზე  - საანალიზო სტროფის კონტექსტში; 

მომდევნო (4.3) ქვეთავი ეხება საანალიზო სტროფის სიყალბის და 

განსხვავებული ვარიაციების საკითხს, ხოლო მომდევნო ქვეთავებში 

(4.4: 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5) გაანალიზებულია „ვეფხისტყაოსნის“ 

თარგმანები ინგლისურ ენაზე, ხუთივე მთარგმნელის მიერ 

შესრულებული თარგმანების კონტექსტში - ზოგადად და ერთი 

სტროფის მაგალითზე. ამავე თავის ქვეთავში (4.5) განხილულია 

„ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანები რუსულ ენაზე, მომდევნო ქვეთავებში 

კი  (4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.3;  4.5.3; 4.5.4) წარმოდგენილია ხუთივე 

თარგმანი რუსულ ენაზე  - ზოგადად და ერთი სტროფის მაგალითზე.  

მეოთხე თავის საანალიზო სტროფს  ალ. ბარამიძის, კ. 

კეკელიძის და ა. შანიძის რედაქციით  1957 წელს გამოცემული 

„ვეფხისტყაოსნის“  708-ე სტროფი წარმოადგენს:   

„ვა თუ გავიჭრა, გაჭრილსა სადა, გლახ, დამწვავს სამ ალი! 

გული ძეს საგნად ისრისა, მესრვის საკრავად სამალი; 

დრო სიცოცხლისა ჩემისა დღესითგან ჩანს ნასამალი; 

მალვა მწადს, მაგრა გარდახდა ჟამი პატიჟთა სამალი!“ 
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თავი V 

„ვეფხისტყაოსნის“ ორი ტაეპის შინაარსობრივი პლანის ანალიზი 

ინგლისურ და რუსულ თარგმანებთან მიმართებაში  

          ნაშრომის  მეხუთე თავის პირველ ქვეთავში (5.1) განხილულია 

„ვეფხისტყაოსნის“ ორი ტაეპის შინაარსობრივი პლანის ანალიზი, 

ხოლო მომდევნო თავებში სიღრმისეულად არის მოცემული 

აღნიშნული ტაეპების ანალიზი ჯერ ინგლისური თარგმანების (5.2: 

5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4;  5.2.5), შემდეგ კი რუსული თარგმანების 

კონტექსტში  (5.3: 5.3.1; 5.3.2; 5.3.; 5.3.4; 5.3.4; 5.3.5).  

მეხუთე თავის საანალიზო ტაეპები „ვეფხისტყაოსნის“ ერთ-

ერთი საფუძვლის ნეოპლატონიზმის მოძღვრების არსს გამოხატავენ. 

ნეოპლატონიზმის სწავლება სამყაროს ერთიანობის შესახებ 

გულისხმობდა ღმერთის და ადამიანის გაიგივებას, და ბოროტების, 

როგორც სუბსტანციის, არ არსებობის აღიარებას, რაც საანალიზო 

ტექსტის ძირითად არსს წარმოადგენს. 

აღნიშნული შინაარსის შემცველ ტაეპებს რუსთველთან 1492-

ე-სტროფში (1957 წ. გამოცემა,ა. ბარამიძის, კ. კეკელიძისა და ა. 

შანიძის რედაქციით) ვხვდებით: 

„ამ საქმესა დაფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს: 

ღმერთი კარგსა მოავლინებს და ბოროტსა არ დაბადებს...“ 

      საანალიზო ტაეპების ინგლისურენოვანი და რუსულენოვანი 

თარგმანების კონტექსტში კვლევის შედეგად ვადგენთ, თუ როგორ 

მოხდა ნეოპლატონური ფილოსოფიური იდეის ასახვა თარგმანებში, 

რაც მეტად მნიშნველოვანია კონკრეტული პასაჟის ადეკვატურად 

თარგმნის განსაზღვრისათვის.  

 

თავი VI 

სიყვარული „ვეფხისტყაოსანში“ - ერთი ტაეპის მიხედვით  

(ქართულ, ინგლისურ და რუსულ მასალაზე) 

სადისერტაციო ნაშრომის  მეექვსე თავის პირველ ქვეთავში 

(6.1) განხილულია სიყვარულის თემა „ვეფხისტყაოსანში“, ერთი 
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ტაეპის საფუძველზე, მეორე ქვეთავი (6.2) ეთმობა საანალიზო ტაეპის 

თარგმანებს ინგლისურ ენაზე, ხოლო მესამე ქვეთავში (6.3) 

საანალიზო ტაეპი რუსული თარგმანების კონტექსტშია 

წარმოდგენილი.  

„ვეფხისტყაოსნის“ ავტორი შოთა რუსთველი არ იყო 

შეზღუდული მხოლოდ ნეოპლატონური მოძღვრებით, თუმცა იოანე 

პეტრიწის მსგავსად, ის საკუთარ, არასტანდარტულ თეორიებს 

ამკვიდრებდა და დაუფარავად აცხადებდა, რომ სიყვარულისთვის 

დამახასიათებელი იყო სხვადასხვა ასპექტების იერარქია, რასაც 

პირველად პლატონთან ვხვდებით. რუსთველის თვალსაზრისი 

მიჯნურობის დანიშნულებაზე ქრისტიანულია თავისი არსით და 

ემყარება დიონისე არეოპაგელისა და მაქსიმე აღმსარებლისეულ 

გაგებას სიყვარულისას, რომელთაც ქრისტიანულად გარდაქმნეს 

პლატონისეული მოძღვრება სიყვარულზე. რუსთველისეული 

მიჯნურობის კრედო, ისევე როგორც შაირობის კრედო, თავისი 

არსით ქრისტიანულია და ემყარება საღვთო წერილსა და 

ქრისტიანულ ღვთისმეტყველებას.  

სხვადასხვა დადებითი თუ უარყოფითი ასპექტების 

მუხედავად, რუსთველისთვის სიყვარული დაკავშირებულია 

ღვთაებრივი სრულყოფილების იდეასთან, რაც სადისერტაციო 

ნაშრომში საანალიზო ტაეპის და თარგმანების კონტექსტშია 

წარმოდგენილი.   

რუსთველთან სიყვარულის გრძნობა მოდის ღმერთისგან და 

უფლის მიერ სიყვარულთან დაკავშირებით წარმოდგენილი 

„წესების“ დაცვა უზრუნველყოფს ერთმანეთის მოსიყვარულე 

ადამიანების მიერ სრულყოფილების მიღწევას. რუსთველი კი არ 

გმობს ადამიანურ სიყვარულს, არამედ მიელტვის მის 

გაღვთაებრივებას. მისთვის, როგორც ჭეშმარიტი ქრისტიანისთვის, ეს 

ორივე ამბავი ერთი მთლიანობაა. მან კარგად იცის, რომ ღვთისადმი 

სიყვარული განუყოფელია მოყვასის სიყვარულისაგან. ადამიანური 

სიყვარულის გაღვთაებრივება, აი, რა არის “ვეფხისტყაოსნის” 
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ლაიტმოტივი, რაც პროლოგშივე ათქმევინებს პოეტს: “იგია საქმე 

საზეო, მომცემი აღმაფრენისა”. სწორედ ეს არის სიყვარული, 

რომელიც „აღგვამაღლებს“, „სიკვდილსა მიგვაახლებს“,  ე.ი. საიქიოს, 

სულიერ სამყაროს მიგვაახლებს.  

საანალიზო ტაეპი პოემის 1957 წ. რედაქციაში მე-20 ნომრით 

არის წარმოდგენილი.  

 

ძირითადი დასკვნები: 

რუსთველოლოგიურ ლიტერატურაში დამკვიდრებული 

მოსაზრების თანახმად,  „ვეფხისტყაოსნის“ არსებული თარგმანები 

ევროპულ და აღმოსავლურ ენებზე ვერ აკმაყოფილებს მეცნიერული 

კრიტიკის მოთხოვნებს (ზ. გამსახურდიას თანახმად). მეცნიერების 

მიერ უკვე დიდი ხანია წარმოებს „ვეფხისტყაოსნის“ თარგმანთა 

კრიტიკული შესწავლა, რათა მომავალში პოემის მთარგმნელმა 

თავიდან აიცილოს სხვადასხვა გაუგებრობები და უზუსტობები და 

არ დაკარგოს პოემის ჭეშმარიტი ღირებულებები.  წარმოდგენილი 

კვლევის მიზანია, არსებული ინგლისური და რუსული თარგმანების 

მეცნიერული შესწავლა, ცალკეული მაგალითების ორიგინალთან  

შეპირისპირების გზით.  

თარგმანების ადეკვატურობის განსაზღვრის მიზნით, 

სადისერტაციო ნაშრომი რუსთველის საღვთისმეტყველო-

ფილოსოფიურ, ასევე სიყვარულთან და პოემის სათაურთან 

დაკავშირებულ შეხედულებებს და ტერმინოლოგიას განიხილავს. 

ჩვენი მიზანი იყო დაგვედგინა, თუ რამდენად არის თარგმანში 

ასახული რუსთველის მსოფლმხედველობა. ნაშრომში განხილულია 

რამდენიმე, თუმცა მეტად მნიშვნელოვანი სიმბოლური და 

შინაარსობრივი დატვირთვის მქონე მაგალითი პოემიდან, რომელთა  

კონტექსტის და ტერმინების ფილოსოფიური თუ აზრობრივი 

მნიშვნელობის დადგენის შემდეგ, ინგლისური და რუსული 

ტექსტები განხილულია ორიგინალთან შეპირისპირებით.  
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„ვეფხისტყაოსნის“ უცხოური თარგმანების განხილვა, 

ქართული ტექსტის კომენტირების გარეშე შეუძლებელია, რადგან 

დედნის განუმარტავად ვერ გავერკვევით,  თუ რაში მდგომარეობს ამა 

თუ იმ უცხოური თარგმანის დადებითი, თუ ნაკლოვანი მხარეები. 

შესაბამისად, რაც უფრო მეტად დაემყარება თარგმანი პოემის 

ჭეშმარიტ ღირებულებებს,   მით უფრო სრულყოფილი იქნება იგი და 

ნაკლები იქნება „ვეფხისტყაოსნის“ დამახინჯების საფრთხე.   

წარმოდგენილი ნაშრომის ფარგლებში განხილული ოთხი 

ინგლისურენოვანი თარგმანი (მ. უორდროპისა, ვ. ურუშაძისა, რ. 

სტივენსონისა და ქ. ვივიანისა) ძირითადად შესწავლილია ქართველი 

მკვლევარების მიერ. გამონაკლისს წარმოადგენს პოემის უახლესი, 

2015 წელს შესრულებული თარგმანი, რომელსაც ხსენებული ოთხი 

თარგმანის პარალელურად ვიკვლევთ. წარმოდგენილი კვლევის 

შედეგად, განისაზღვრა, რომ თარგმნისას ხუთივე მთარგმნელი 

სხვადასხვა პრინციპით ხელმძღვანელობს, კერძოდ:  

 (1) მარჯორი უორდროპს ახასიათებს ტექსტის სიზუსტისა 

და ლაკონური გამოხატვისაკენ სწრაფვა. მის თარგმანში ნაკლებად 

ვხვდებით გადამეტებებს, თუ მთარგმნელისეული ინტერპრეტაციის 

შედეგად მიღებულ ფრაზებს. მთარგმნელი ცდილობს ტექსტი მეტად 

ნათელი და გასაგები გახადოს მკითხველისათვის. ამასთან, ცხადია, 

რომ ტექსტის დადგენის თვალსაზრისით, მას საფუძვლიანად აქვს 

შესწავლილი და გამოკვლეული რუსთველოლოგიაში იმ დროისთვის  

მოპოვებული მიღწევები, რაც შესაბამისად არის ასახული თარგმანში 

და უზრუნველყოფს თარგმნილი ტექსტის უფრო მეტ სიახლოვეს 

დედანთან; 

 (2) ვენერა ურუშაძის მიზანს თარგმნისას ტექსტის 

გამომხატველობითი მხარის მაქსიმალური გახსნა წარმოადგენს, 

რასაც ხშირ შემთხვევაში თავისუფალი თარგმანის ტენდენციისაკენ 

მივყავართ. ვ. ურუშაძესთან ხშირად ვხვდებით მთარგმნელისეულ 

ინტერპრეტაციებს, თუმცა, ძირითადი შინაარსობრივი ქარგა 

შენარჩუნებულია თარგმანში. 
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(3) რობერტ სტივენსონის თარგმნის პრინციპს ტექსტის 

აზრობრივი მხარის მაქსიმალური გახსნა წარმოადგენს, რისთვისაც 

ის ხშირად სიტყვებსა და ცნებებს ზედმეტად ანაწევრებს და შლის, 

რაც თავის მხრივ, მრავალსიტყვაობას იწვევს და ამცირებს პოეტურ 

გამომხატველობას თარგმანში.  

(4) ქეთრინ ვივიანს ამოძრავებს ტექსტის დაცვისა და 

ლაკონიზმის პრინციპი. ტექსტიდან გადახვევებსა და სიტყვების 

გამოტოვებას მასთან სისტემატური ხასიათი არ აქვს, რაც ხშირად 

ლექსის საზომის შეზღუდვითაც შეიძლება იყოს გამოწვეული. 

ზოგიერთი არქაული და გრძელი სიტყვის ხმარება კი, ბევრ 

შემთხვევაში აფერხებს ლექსის დინამიკას და ამძიმებს სტილს. ასევე 

უნდა აღინიშნოს ქ. ვივიანთან გარკვეული პასაჟების გამოტოვება 

(მაგ. დიონისე არეოპაგელთან დაკავშირებული სტროფი), რაც, 

რასაკვირველია მნიშვნელოვან შეუსაბამობას წარმოადგენს 

დედანთან, რადგან აღნიშნულ სტროფს მეტად საინტერესო 

შინაარსობრივი და აზრობრივი დატვირთვა გააჩნია დედანში.  

(5) უახლესი, ლინ კოფინისეული თარგმანი პოემისა, 

შესრულებულია პოეტური ფორმის მიცემის მცდელობით.  

თარგმანში ხშირად ვაწყდებით შემთხვევებს, როდესაც პოემის 

ინფორმატულობა დარღვეულია ფაქტობრივი, კონცეპტუალური, 

ქვეტექსტური, თუ ხატობრივი ასპექტით.  ასევე აშკარაა, რომ ლ. 

კოფინთან არ არის გაზიარებული პოემის ის მართებული 

ინტერპრეტაციები, რომლებიც, პირველ ყოვლისა, ასახულია მ. 

უორდროპის, ხოლო შემდეგ ვ. ურუშაძისა და რ. სტივენსონის 

ინგლისურ თარგმანებში.  

„ვეფხისტყაოსნის“ ინგლისურ ენაზე შესრულებული ხუთივე  

თარგმანი თავისებური, განსხავებული კუთხითა და ამოცანით 

უდგება „ვეფხისტყაოსანს“ და მის სხვადასხვა სახის, საინტერესო და 

მაღალკვალიფიცირებულ ინტერპრეტაციას წარმოადგენს. თუმცა, 

თარგმანებში გამოვლენილი უზუსტობები დედნისეულ ტექსტთან 

უდავოა, რაც პირველ რიგში უნდა იქნას აღმოფხრილი. ასევე 
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მიგვაჩნია, რომ განხილული მაგალითების საფუძველზე, პოემის 

პირველი მთარგმნელი, მარჯორი უორდროპი საუკეთესოდ ახერხებს 

მიახლოებას რუსთველთან, და სასურველია, რომ სწორედ მისი 

თარგმანით ხელმძღვანელობდნენ მთარგმნელები, რასაკვირველია, 

ორიგინალის შემდეგ.  

             წარმოებული ნაშრომის ფარგლებში, საანალიზო სტროფებისა 

და ტაეპების ინგლისურენოვან თარგმანებთან ერთად, განხილულია 

შესაბამისი პასაჟების რუსული თარგმანებიც, შესრულებული კ. 

ბალმონტის, პ. პეტრენკოს, გ. ცაგარელის, ნ. ზაბოლოცკისა და შ. 

ნუცუბიძის მიერ. წარმოგიდგენთ წარმოებული კვლევის შედეგად 

მიღებულ დასკვნებს: 

           (1) კონსტანტინე ბალმონტი თარგმნის პროცესში ხშირად 

მიმართავს მისეულ, პოეტურ ინტერპრეტაციას, თუმცა ზოგადად 

ინტერპრეტაცია და ხშირ შემთხვევაში მთარგმნელის ფანტაზია, არ 

უნდა გასცდეს გარკვეულ საზღვრებს, რაც შეცვლის ძირითადი 

ტექსტის არსებით შინაარსს. 

             (2) პანტელეიმონ პეტრენკოს შემთხვევაშიც,  საგულისხმოა 

მთარგმნელის მეტად ბუნებრივი, ლაკონური და ამავე დროს 

თარგმნილი ტექსტის მკითხველისათვის თვალშისაცემი სისადავე, 

რის გამოც თარგმანი არა თარგმნილი ტექსტის, არამედ ამავე ენაზე 

შექმნილი ნაწარმოების შთაბეჭდილებას უტოვებს მკითხველს, რაც, 

ისევე როგორც კ. ბალმონტის შემთხვევაში, პეტრენკოს უფრო მეტად 

არა როგორც მთარგმნელის, არამედ მისი, როგორც პოეტის 

ოსტატობის სასიკეთოდ მეტყველებს; 

            (3) გიორგი ცაგარელთან ცხადია, რომ  მთარგმნელი კარგად 

იცნობს რუსთველის პოემას, თუმცა არ უღრმავდება თითოეული 

სიტყვის მნიშვნელობასა თუ სხვადასხვა მეცნიერის მიერ 

შემოთავაზებულ ინტერპრეტაციებს და სტროფის თითოეულ ხაზში 

გატარებულ აზრს სიღრმისეული ანალიზის გარეშე, თუმც ძირითადი 

შინაარსობრივი ხაზის დაცვით გადმოგვცემს; 
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           (4) ნიკოლაი ზაბოლოცკის შემთხვევაში, მთარგმნელი იცავს  

დედნის შინაარსობრივ ქარგას, თუმცა სახეზეა თარგმანში 

გამოხატული გარკვეული უზუსტობები, არა მხოლოდ ტექსტობრივი 

და ენობრივი, არამედ შინაარსობრივი თვალსაზრისითაც; 

           (5) ცნობილი მეცნიერი და ფილოსოფოსი  შალვა ნუცუბიძე 

თარგმნის პროცესში, მართალია მიყვება  რუსთველის შინაარსობრივ 

ფაბულას, თუმცა პოეტური თვალსაზრისით, გარკვეულწილად 

ჩამორჩება რუსთველის პოეტურ რიტმს.  ამასთან,  უნდა აღინიშნოს, 

რომ წარმოდგენილ მთარგმნელებს შორის ალბათ არავინ ისე კარგად 

და სიღრმისეულად არ იცნობდა რუსთველის პოემას, როგორც შალვა 

ნუცუბიძე, თუმცა მისი, ისევე როგორც გიორგი ცაგარელის 

შემთხვევაში,  საქმე უნდა გვქონდეს მშობლიური ენიდან უცხო ენაზე 

თარგმნის „პრობლემასთან“, რამაც განაპირობა თარგმანის 

შედარებითი არაავთენტურობა და სიმძიმე, განსხვავებით 

რუსულენოვანი მთარგმნელებისგან, რომელთაც დიდი პოეტური 

ოსტატობით მოუხერხებიათ პოემის აღჟერება რუსულ ენაზე, თუმცა 

კი სხვა, არსებითი ხასიათის უზუსტობების ფონზე.  

დასკვნის სახით აღვნიშნავთ, რომ პოემის რუსულ 

თარგმანებთან დაკავშირებით ჯერ კიდევ XX საუკუნის 80-იან 

წლებში რუსთველოლოგები (ალ. ბარამიძე და ს. ცაიშვილი) წერდნენ, 

რომ პოემა კვლავ უნდა დალოდებოდა ისეთ თარგმანს რუსულ 

ენაზე, რომელიც ადეკვატური იქნებოდა დედნისა, როგორც 

აზრობრივი, ასევე მხატვრულ-ექსპრესიული თვალსაზრისით, 

რადგან ასეთი თარგმანი ჯერ არ იყო შესრულებული და 

თანამედროვე მკითხველსაც მხოლოდ ზემოთ ხსენებული ხუთი 

თარგმანი ჰქონდა რუსულ ენაზე. მდგომარეობა აღნიშნული 

თვალსაზრისით არ არის შეცვლილი, ინგლისურ თარგმანებთან 

დაკავშირებით კი უნდა აღინიშნოს, რომ ინგლისურენოვანი 

მკითხველი ასევე უნდა დაელოდოს ჩვენი საუკუნის უკეთეს 

თარგმანს პოემისას, რათა „ვეფხისტყაოსანმა“, ადეკვატური 

თარგმანის გზით, წვლილი შეიტანოს მსოფლიო კულტურის 



 
 

- 20 - 
 

საგანძურში და მეტი სახელი და დიდება მოიხვეჭოს საერთაშორისო 

ასპარეზზე. აქვე იმასაც დავძენთ, რომ მარჯორი უორდროპის მიერ 

შესრულებული თარგმანი შოთა რუსთველის პოემისა დღესდღეობით 

ყველაზე მართებული ვარიანტის სტატუსს ინარჩუნებს. 

  

სადისერტაციო თემასთან დაკავშირებული პუბლიკაციები: 

 

1)  „ვეფხისტყაოსნის“ ერთი სტროფის ანალიზი ინგლისურ 

თარგმანებთან მიმართებაში, საერთაშორისო სამეცნიერო 

ჟურნალი „ინტელექტუალი“, თბილისი, 2019 წელი, #37.  

გვ. 56-64. 

2)  „ვეფხისტყაოსანი“ ინგლისურ ენაზე, საერთაშორისო 

სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“, თბილისი, 2019 

წელი,  #38,  გვ. 31-38. 

3) შოთა რუსთველის „ვეფხისტყაოსნის“ ორი ტაეპის 

ანალიზი ინგლისურ თარგმანებთან მიმართებაში, 

სამეცნიერო ჟურნალი „ქართველოლოგი“, თსუ 

გამომცემლობა, თბილისი, 2019 წელი (ჩაშვებულია 

გამოსაცემად). 
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      General Description of the Work and Relevance of the Thesis  

Relevance of the Thesis has been conditioned by relevance of 

the poem itself, since notwithstanding the nine-century time interval 

from “The Man in the Panther’s Skin”, Rustveli’s poem still expects to 

hold the relevant and deserved position in the world literature, that at 

international level may be achieved through adequate translation of the 

poem in English, representing the challenge even to date.   

The first complete rendering of the poem was offered in English 

by Marjory Wardrop. She finalized the prosaic translation of “The Man 

in the Panther’s Skin” in 1909; however that rendering was published 

only in 1912 in London. The English version of the poem offered by 

Marjory Wardrop represents the best rendering of Rustveli’ creation in 

foreign language that was conditioned not only due to the special 

attitude of the translator towards the original text, but also because of M. 

Wardrop’s scientific treatment to the text, as she studied 

comprehensively all the available resources and findings that 

Rustvelology had achieved by then. It is worth mentioning as well that 

she knew many foreign languages fluently.  High quality of Marjory 

Wardrop’s translation was conditioned also by her knowledge of 

Georgian language and literature, prior to commencing the rendering.  It 

needs to be noted too that it was her translation that inspired Russian 

Poet Konstantin Balmont to translate the whole poem in Russian (1933) 

that somehow opened the way to translating Rustveli’s poem in 

European and many other languages. “The Man in the Panther’s Skin” 

has been translated into over 50 languages throughout the world as of to 

date.  

The recent translation of the poem in English offered by 

American Poet and Translator Lyn Coffin was published in 2015 and 



 
 

- 24 - 
 

resulted in actualization of issues pertaining to adequacy of translations 

of the poem in general. There emerged the questions on how the findings 

of previous translators were reflected within that rendering, and 

whether the tendencies accumulated for centuries in the course of 

translating the poem have been either improved or worsened from 

modern standpoint.  

The objective of the research conducted within the Thesis was 

studying of above referenced topics in coordination with findings of 

Rustvelologists, since it is of the highest significance the translator to be a 

researcher of such matters (according to I. Merabishvili) and be familiarized 

with the acknowledged interpretations of Rustvelologists.  

Non-adequate rendering of the poem may result in misinforming 

foreign readers that impedes relevant perception of Rustveli’s Poem even 

nowadays. Elimination of deficiencies, identified as a result of respective 

researches and maintenance of positive findings of previous translations 

will enable future translators to improve the translations of the poem that 

will assist to anew “discovery” of “The Man in the Panther’s Skin” in a 

literary world.  

The Aim of the Research  

The scientific novelty of the Thesis is conducting of comparative 

analysis of “The Man in the Panther’s Skin” against the background of its 

English and Russian renderings by applying of modern methodology of 

translation studies.  

The main objective of the research is to analyze English and 

Russian translations in the context of several instances from “The Man in 

the Panther’s Skin”, specifically with regard to the worldview issues of 

considerable significance. It is of high importance also to identify the 

manner of translation, characterizing features, methods and style per 

translator, and to identify the best versions, based on comparative analysis 

and certainly on compliance with the original.  
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                          The Scientific Novelty of the Research  

The scientific novelty of the Thesis is comparative studying of 

English and Russian renderings. The comparative analysis within the Thesis 

is carried out between English and Russian translations of the poem, 

resulting in specific findings.  

It is worth mentioning that the first four translations of the poem 

in English (offered by M. Wardrop, V. Urushadze, R. Stevenson and K. 

Vivian) are more or less studied by Georgian researchers, whilst rendering 

offered by Lyn Coffin in the aspect of comparative research had never been 

studied and is represented under the Thesis for the first time. Therefore, it 

is of considerable importance the translation to be studied in terms of its 

compliance with the original, as well as compared with its first and further 

renderings in order to identify either improvement or backset of the 

tendency of translating the poem.  

 

The Theoretical and Practical Value  

The theoretical value of the Thesis is in its practicability, as the 

research indicates at those deficiencies and positive findings that are 

identified under renderings, offered by various translators. Consideration of 

all the referenced issues will enable future translators to offer more refined 

version of “The Man in the Panther’s Skin” that will provide exclusion of 

either faults or mistakes made by specific translators and the best findings 

will be maintained aimed at providing as much approximation to the 

original as possible.  

Research Methods  

For dealing with the objectives, tasks and issues set under the 

present Thesis, we applied the achievements of linguistics of modern 

translation. By applying of the latter, translation studies from literature 

studies were moved into the field of linguistics that resulted in considerable 

results.  
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Applying of linguistic method of the text enabled determination of 

the conception of content in original and its translation and clarified the 

means for translating, aimed at its further perfecting. The referenced means 

identification of whether (1) content-factual; (2) content-conceptual; (3) 

sub-textual and (4) content-representational information of original text is 

reflected under translations or not. The stanzas and lines given under the 

present Thesis were studied in comparison with the original, aimed at 

defining reflection of above listed four factors in associated rendering.  

 

Brief Summary of the Thesis 

Introduction 

The Introduction demonstrates why the research topic was chosen 

and what the aims and objectives are. It underlines the topicality, novelty, 

theoretical significance and practical value of the topic.   

The Thesis surveys the title of the poem, one complete stanza and 

several lines from various stanzas based on scientific findings of outstanding 

Rustvelologists, compared with their English and Russian translations, 

aimed at defining their approximation and compliance with the original 

and determining adequacy of those renderings. The material chosen for 

being analyzed and studied within the research is compared with all five 

English translations, offered by M. Wardrop, V. Urushadze, R. Stevenson, 

K. Vivian and L. Coffin, whilst the authors of Russian translations are: K. 

Balmont, P. Petrenko, G. Tsagareli, N. Zabolotsky and Sh. Nutsubidze.  

 

Chapter I 

“The Man in the Panther’s Skin” as the highest representation of Georgian 

Culture  

The first Chapter of the Thesis comprises of as follows:  (1.1.)  

Religious and Philosophical Plot of “The Man in the Panther’s Skin”; (1.2.) 

Storyline of the Poem; (1.3.) Versification of “The Man in the Panther’s 

Skin”; (1.4.) On Identity of Rustveli; (1.5.) Manuscripts, Editions and 
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Continuations of “The Man in the Panther’s Skin”and (1.6.) Perception of 

“The Man in the Panther’s Skin” by Georgian society.  

The first sub-chapter (1.1.) reviews religious and philosophical plot 

of “The Man in the Panther’s Skin“. The poem does not reflect the 

characteristic features of any specific historical religion, respectively the 

basis of the vision of the poem is represented by religious worldview that is 

equally acceptable for Arabian Avtandil, Indian Tariel, Mulghazanzarian 

Phrydon and Phatman from Gulansharo. The referenced specifics of “The 

Man in the Panther’s Skin” indicate at tolerance of the worldview, arisen 

out of Georgian phenomenon, leading Rustveli from the medieval times to 

the Renaissance.  

The worldview of the author of the poem clearly shows deep 

conceptualization of antic philosophy (Plato, Aristotle) as well as of Neo-

platonic (Pseudo Dionysus the Areopagite) theosophy. Shota Rustveli 

thoroughly knows not only Neo-platonic teaching, but also Bible and 

Koran, mysticism of Sufism, alchemical-astrological and mineralogical 

studies, etc.  

The second sub-chapter of the Thesis (1.2) refers to development of 

the plot of this poem throughout Arabia and India, representing the content 

plane of Eastern type, applied to Georgian reality.  

The third chapter (1.3) of “The Man in the Panther’s Skin” is 

dedicated to the versification of the poem. No monotonicity of the poem is 

achieved by alteration of two types of so called Rustvelian “shairi”.  

The fourth sub-chapter (1.4) of the First Chapter refers to identity 

of Shota Rustveli. According to the acknowledged opinion, Shota Rustveli 

was the poet at Georgian court, however there have been preserved no 

biographic data about him. Corresponding to the most popular version 

about his identity, it is considered that the author of the poem was the 

royal treasurer Shota Rustveli, whose image was represented on the wall of 

Jvari Monastery in Jerusalem. 
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The fifth sub-chapter (1.5) reviews the matters related to the 

manuscripts, editions and continuations of “The Man in the Panther’s 

Skin”. There have been preserved 164 manuscripts of the poem dated XII 

and following centuries, the ancient one of which is the List by Ioane 

Catholicus-Avalishvili dated XVI-XVII centuries.  

The sixth sub-chapter (1.6) of the Thesis is related to perception of 

the poem by Georgian society along with its acknowledgement. As it seems, 

“The Man in the Panther’s Skin” by Shota Rustveli was acknowledged in 

Georgian society quite early. Nowadays all readers of the poem and even 

every researcher has its own “The Man in the Panther’s Skin”, however 

Rustvelology keeps on studying and researching the messages that the 

author of the poem implied under texts.  

 

Chapter II 

“The Man in the Panther’s Skin” in foreign languages  

The second chapter of the Thesis refers to the histories related to 

translating “The Man in the Panther’s Skin” in English and Russian, as well 

as in other foreign languages. The referenced Chapter summarizes the data 

on when, how and where the renderings were made.  

The Chapter reviews also the matters related to difficulties occured 

in the process of translating the poem.  

Translation of “The Man in the Panther’s Skin” in any other 

language has always been connected with hard work process and 

difficulties, since prior to translating each word, phrase or line from the 

poem, it is essential the correct meaning of that particular word, phrase or 

line to be defined correctly that requires knowledge of not only the context 

of that particular instance from the text, but also associated meaning of it in 

ancient Georgian language. Renderings of the poem executed based on such 

surveys and studies will be adequate and as much approximated to the 

original as possible.  
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Chapter III  

Title of the Poem in Rendering  

The Third Chapter of the Thesis consists of three following sub-

chapters: (3.1.) Title of the Poem; (3.2.) Title of the Poem in English 

translations and  (3.3.) Title of the Poem in Russian renderings.  

The first sub-chapter (3.1) refers to the significance of the title of 

the poem. The title of “Man in the Panther’s Skin” makes the reader of the 

poem to enter the artistic world of Rustveli’s creation. “The Man in the 

Panther’s Skin” is the artistic representational image itself, indicating at the 

beloved couple. The one wearing the panther’s skin is Teriel who is in love 

with Nestan, whilst the panther represents the symbolic representation of 

Nestan-Darejani.  

The matter on which animal is meant under the title as well as 

symbolic significance of that particular animal needs to be emphasized as 

well. In modern Georgian the word: ვეფხი (tiger, тигр) clearly indicates at 

the wild predator, however the same word in ancient Georgian language 

had more expanded significance and in texts translated from Greek and 

Persian into Georgian, it signified mainly the leopard, in particular the 

panther. The same perception with regard to that animal from the title of 

Rustveli’s poem was also in ancient Georgia. In confirmation to that are the 

miniatures on the manuscripts of the poem dated XVII and XVIII centuries. 

Therefore, young man, i.e. the man in a panther’s skin from the poem of 

Rustveli, represents the one wearing the skin of the panther.  

As for symbolic significance of a panther (ვეფხი), it is worth 

mentioning that the spotted skin of that animal symbolizes plurality (many 

spots, many stripes), and temporality of human life.  

The second sub-chapter (3.2.) refers to reflection of the title of the 

poem in all five translations in English. “The Man in the Panther’s Skin” as 

the title raises one more interesting question for those, translating the poem 
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in foreign languages. The matter concerns the Georgian suffix: ოსანი, 

meaning ownership of something (მანდილ-ოსანი, ცხენ-ოსანი).  

Respectively, the word “ვეფხისტყაოსანი” (The Man in the Panther’s 

Skin) in general means the  one who wears the panther’s skin or the one, 

who is a wearer of a panther’s skin. Such translation for the title of the 

poem would have less artistic value that is why the translators indicate at 

the person who wears the panther skin. 

The third sub-chapter (3.3.) reviews the translation of the title of 

the poem in all its five Russian renderings.  

 

Chapter IV 

Analysis of the text of “The Man in the Panther’s Skin” and its translations, 

against background of one stanza (based Georgian, English and Russian 

materials) 

The Fourth Chapter consists of fifteen sub-chapters. The first-

chapter (4.1) refers to linguistic analysis of one stanza of the poem; the 

second sub-chapter (4.2) reviews the influence of Rustveli’s language on 

Georgian, as well as on translated literature,  in the context of the stanza to 

be analyzed; the following sub-chapter (4.3) is dedicated to the falsity and 

different variations of the stanza analyzed and the further sub-chapters (4.4: 

4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.4.5) provide analysis for translations of “The Man 

in the Panther’s Skin” in English renderings, in the context of all five 

translations in general. The sub-chapter 4.5. of the same Chapter reviews 

the renderings of “The Man in the Panther’s Skin” in Russian, while the 

other sub-chapters (4.5.1; 4.5.2; 4.5.3; 4.5.3; 4.5.3; 4.5.4) summarize all five 

Russian renderings in general and based on one particular stanza.  

The stanza analyzed under the Fourth Chapter is numbered as 

#708 in the poem, according to the edition by A. Baramidze, K. Kekelidze 

and A. Shanidze (Tbilisi,1957): 
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„ვა თუ გავიჭრა, გაჭრილსა სადა, გლახ, დამწვავს სამ ალი! 

გული ძეს საგნად ისრისა, მესრვის საკრავად სამალი; 

დრო სიცოცხლისა ჩემისა დღესითგან ჩანს ნასამალი; 

მალვა მწადს, მაგრა გარდახდა ჟამი პატიჟთა სამალი!“ 

 

Chapter V 

Analysis of two lines from “The Man in the Panther’s Skin”  

Against the background of its English and Russian translated versions 

        The first sub-chapter (5.1) of the Thesis reviews the  analysis of two 

lines from “The Man in the Panther’s Skin” , while the following chapters 

review the referenced lines comprehensively in the context of its English 

translations (5.2: 5.2.1; 5.2.2; 5.2.3; 5.2.4;  5.2.5), and then of its Russian 

renderings  (5.3: 5.3.1; 5.3.2; 5.3.; 5.3.4; 5.3.4; 5.3.5).  

The lines analyzed under the Fifth Chapter comprise Neo-

Platonism teaching as the leading philosophical doctrine offered in the 

poem. Teaching of Neo-Platonism about the world unity meant identity of 

God and human being and acknowledgement of absence of Evil as the 

substance, representing the main idea of the text to be analyzed. 

The lines containing above referenced essence are given under the 

Stanza #1492 (according to the edition by A. Baramidze, K. Kekelidze and 

A. Shanidze, Tbilisi, 1957): 

„ამ საქმესა დაფარულსა ბრძენი დივნოს გააცხადებს: 

ღმერთი კარგსა მოავლინებს და ბოროტსა არ დაბადებს...“ 

As a result of research held for the lines to be analyzed in the context of 

English and Russian translations, we attempt to define how the idea of Neo-

platonic philosophical teaching was reflected under renderings aimed at 

defining adequacy of translating for that specific lines.  

 

Chapter VI 

Love in “The Man in the Panther’s Skin” according to one line  

(Based on Georgian, English and Russian materials) 
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The first sub-chapter (6.1) of the Sixth Chapter of the Thesis 

reviews the love theme in “The Man in the Panther’s Skin” on the basis of 

one line from one stanza of the poem, while the second sub-chapter  (6.2) 

reviews the English renderings of the line to be reviewed and the third sub-

chapter (6.3) represents the referenced line in the context of Russian 

renderings.  

The author of “The Man in the Panther’s Skin” was not restricted 

with Neo-platonic teaching only, as likewise Ioane Petritsi, he was the 

founder of his own, non-standard theories and was stating that love was 

characterized with hierarchy of various aspects. The opinion of Rustveli 

about love is Christian because of its essence and is based on understanding 

of love, suggested by Dionysius the Areopagite and Maximus the Confessor 

who managed to transform the doctrine of Plato about love into the 

Christian meaning. The credo of love as well as of poetry offered by 

Rustveli is Christian because of its essence and is based on Christian 

theology.  

Notwithstanding various either positive or negative aspects, love in 

Rustveli’s poem is linked with the idea of divine perfection that under the 

present Thesis is represented in the context of the line to be analyzed along 

with associated renderings.  

According to Rustveli, love in the poem is granted from God and 

adherence to “rules” stipulated by God with regard to love, will enable the 

beloved ones to achieve perfection. Rustveli does neither criticize nor reject 

the human love, but aspires to its deifying. Rustveli is well aware that 

adoration of God is not to be separated from Love towards fellow beings. 

Deifying of human love is the leitmotiv of “The Man in the Panther’s Skin”, 

and that is why the author of the poem in the prologue says: “იგია საქმე 

საზეო, მომცემი აღმაფრენისა”. That is the Love to “death”, i.e. spiritual 

world of afterworld.  

The line analyzed under the referenced chapter is represented 

under # 20 as per edition dated 1957.  
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Main Conclusions: 

Corresponding to the opinion acknowledged in Rustvelological 

literature, renderings of “The Man in the Panther’s Skin” in European and 

Eastern languages, being available as of to date, do not meet the 

requirements of scientific criticism (according to Z. Gamsakhurdia). The 

scholars have been critically studying the renderings of the poem for a long 

period of time in order the future translators of the poem to avoid any 

discrepancies in relation with the original from various standpoints. The 

aim of the presented Thesis is critical evaluation of available English and 

Russian translations in comparative context of several instances from the 

poem.  

Aimed at defining the adequacy of translation, the Thesis reviews 

the worldview and terminology of Rustveli in relation with theological 

philosophy, love and title of the poem. Our objective was to determine 

whether Rustveli as the thinker was represented adequately under the 

renderings referenced above. The Thesis reviews several samples of very 

significant character, upon determination of context and philosophical and 

mental significance of which, English and Russian texts are reviewed in 

relation with the original.  

Reviewing of foreign renderings of “The Man in the Panther’s 

Skin” is impossible without familiarization with the comments of 

Rustvelologists offered to the Georgian text, since without clarification of 

meaning of original text, either positive or negative sides of adequate 

translation cannot be identified. Therefore, the more translation is based on 

genuine values represented under the poem, the more perfect the 

translation of it will be.  

Four renderings in English (by M. Wardrop, V. Urushadze, R. 

Stevenson and K. Vivian) represented under the present Thesis are already 

studied by Georgian scholars. The exception is the recent translation of the 

poem, published in 2015, reviewed under the Thesis simultaneously with 

above referenced 4 versions. The research identified that in the course of 
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translating, all five translators were characterized by various principles as 

follows:  

 (1) Rendering of “The Man in the Panther’s Skin” by Marjory 

Wardrop is characterized by providing compliance of the translated text 

with the original and aspiring at reflecting the expressions of the original 

text in its translation concisely. There are almost no extra words or phrases, 

formed as a result of interpretation of the translator. The translator 

attempts the text to be clear and understandable for the reader. Moreover, 

it is evident that aimed at defining the essence of the text, she had studied 

and learnt all the findings that Rustvelology had achieved by that time, 

providing as much approximation of the translated text with the original as 

possible;  

 (2) The aim of Venera Urushadze in the course of translating the 

text is reflection of representational side of the text in the rendering, 

leading to free translation in the most cases. There are noted some 

interpretations offered by translator as well, however the basic content 

plane of original in translation, offered by V. Urushadze, is maintained.   

(3) In his translation, Robert Stevenson aims at clarifying the 

notional meaning of the text, what for he often uses extra words and 

phrases, conditioning verbosity and decreasing poetic representation of 

Rustveli in the rendering.  

(4) Katherine Vivian follows the principle of providing compliance 

of translated text with the original by means of laconicism. Applying of 

some archaic and long words in some cases decelerate the dynamics of 

Rustvelian rhyme and complicate the style. It is worth mentioning as well 

that omission of some parts of the original text (e.g. stanza related to 

Dionysius the Areopagite) in her translation certainly is considerable 

incompliance with the original because of significance of omitted lines.  

(5) As for the recent rendering offered by  Lyn Coffin, it needs to 

be noted that the poem was translated with the attempt to offer the poetic 

version of the poem. The information value of the poem in some examples 
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of her rendering is infringed by factual, conceptual, sub-textual or 

representational aspect. Based on comparative studying of several examples 

of her rendering, it is clear that L. Coffin does not share proper 

interpretations and findings, offered for the first time by M. Wardrop and 

then by V. Urushadze and R. Stevenson in their renderings.  

All five translations of “The Man in the Panther’s Skin” represent 

different, but still very interesting and high-qualified interpretations of the 

poem. However, the discrepancies identified under translations as a result 

of comparison with the original text, are not arguable, and need to be 

corrected. We do consider that based on the examples reviewed under the 

Thesis, the first translation of the poem by Marjory Wardrop represents the 

most adequate one. 

Along with the examples from “The Man in the Panther’s Skin” 

analyzed in all five English translations, the Thesis reviews also the Russian 

renderings of appropriate passages, offered by K. Balmont, P. Petrenko, G. 

Tsagareli, N. Zabolotsky and Sh. Nutsubidze. Please find below the findings 

of held research:  

           (1)  Konstantin Balmont often offers his own poetic interpretation 

while translating the text, however interpretation and phantasy of the 

translator in general must  not change the essential content of the original 

text;   

             (2) As for Panteleymon Petrenko, it needs to be noted that very 

natural, laconic and at the same time sincere expressions  of  texts translated 

by him, are clear and understandible for the reader, however  it is achieved 

only due to his poetic skills;  

            (3) Pertaining to Giorgi Tsagareli, it is obvious that the translator is 

well aware of the poem, however he translates the stanzas superficially, but 

provides compliance with the main content plane of the texts;   

           (4) Nikolai Zabolotsky adheres to the content plane of the original 

text, however some discrepancies between original and translated texts are 

still noted;  
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           (5) Outstanding Scholar and Philosopher Shalva Nutsubidze certainly 

follows the content plane of Rustveli’s poem, however  his translation trails 

behind the poetic rhythm suggested by Rustveli. Moreover, it is worth 

mentioning that perhaps nobody was so well aware of Rustveli’s poem as 

Shalva Nutsubidze, however in his, as well as in case of Giorgi Tsagareli, the 

challenge had been the “issue” of translating the text from native language 

into the foreign one, conditioning relative non-authenticity of the 

rendering, unlike Russian translators who succeeded in translating the 

poem from poetic standpoint only. 

With regard to Russian renderings of the poem it was the 80-ies of 

XIX century when famous Rustvelologists (Al. Baramidze and S. Tsaishvili) 

were stating that the poem had had to long for adequate translation of “The 

Man in the Panther’s Skin” in Russian language and the situation with this 

regard has never changed. Concerning English translations, we do hope 

that English readers will have better version of “The Man in the Panther’s 

Skin” of our century in order the poem to contribute to the world culture 

and be granted the deserved recognition at international level. 
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