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ABSTRACT
The Bodleian Library of the University of Oxford has preserved in its collection
the “Svan Fairy Tales compiled “by the Free Svan”, Kutaisi 1893“. The Svan fairy
tales, rendered into Georgian by Besarion Nizharadze are truly interesting not only in
terms of their plot but also from the perspective of ethnolinguistics.
The diverse Svan materials translated by Sir Oliver and Marjory Wardrops
have been preserved in the collection of Oriental manuscripts at the Bodleian Library
up to the present day. They include the legend related to the name of Prometheus and
the study entitled Transcaucasian folktales about Prometheus, translated into English
by Sir Oliver Wardrop and the English translation of the Svan fairy tales by Marjory
Wardrop (which remain unpublished).
As Professor Gillian Evison, Chair of the Marjory Wardrop Fund stated, the
above-mentioned collection contains numerous manuscripts of Georgian fairy tales,
however, those of the Svan origin have not been identified yet due to the absence
of scholars specializing in the Svan language at Oxford University. The English
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translation by Marjory Wardrop of the Svan Fairy Tales, rendered into Georgian by
Besarion Nizharadze is preserved in the form of the manuscript. The text, written
down from almost a century and a half ago, is represented in such cursive handwriting
that is difficult to read for even modern readers of English. The manuscript has
been deciphered with the help of British citizens. We would like to thank Professor
George Hewitt who arranged the digital version of the manuscript containing Marjory
Wardrop’s English translation of the Georgian rendering of the Svan “Amirani”,
which facilitated the ethnolinguistic analysis of the fairy tale.
Sir Oliver and Marjory Wardrops found Caucasian folklore and, specifically,
epic poetry very attractive. In their manuscripts, phraseological expressions are what
first of all capture our attention. The language of the Svan Fairy Tales is primarily of
general linguistic importance, in terms of diglossic specificity, and their manuscripts
containing the English translation generate even more interest through the prism of
bilingualism.
საკვანძო სიტყვები: სვანური ზღაპრების ინგლისური თარგმანი, ბოდლეს
წიგნთსაცავი, ბესარიონ ნიჟარაძე, მარჯორი უორდროპი.
Keywords: English translation of Svan fairy tales, The Bodleian Library, Besarion
Nizharadze, Marjory Wardrop.

შოტლანდიელ და-ძმა უორდროპთა ღვაწლი ყოველთვის დიდად
იყო, არის და იქნება დაფასებული ჩვენს ქვეყანაში. მიუხედავად იმისა, რომ
დღესაც ქალბატონ მარჯორისთან „ვეფხისტყაოსნის“ დიდებული თარგმნა
ასოცირდება, ის ბევრად მეტი იყო საქართველოსთვის, ვიდრე მხოლოდ
თარჯიმანი (ნ. ალექსიძე).
სამწუხაროდ, დღემდე არაა გამოცემული მარჯორი სკოტ უორ
დროპის ის ხელნაწერები, რომლებშიც სვანური ენისა და სვანეთის ეთნო
ლინგვისტურ-ფოლკლორული მასალებია წარმოდგენილი, განსხვავებით
ქართლ-კახური, გურული და მეგრული მონაცემებისგან (იხ. Georgian Folk
Tales, Translated and Betold by Marjory Wardrop, London, 1894), თუმცა 1911 წელს
ლონდონში გამოქვეყნებული „Englisch-Svanetian Dictionary“-ს ავტორი ჯონ
ოლივერ უორდროპი თავისი ნაშრომის წინასიტყვაობაში შემდეგს იტყობი
ნებოდა: „The late Miss Marjory Wardrop left in manuscript an English translation of
a collection of Svanetian folk-tales whish may be published shortly“. სამწუხაროდ,
სვანური ზღაპრების ინგლისურენოვანი ვარიანტები არც მაშინ დაბეჭდი
ლა და არც შემდეგ – არც ბრიტანეთში და არც საქართველოში. სამაგიეროდ,
ოქსფორდის უნივერსიტეტის სახელგანთქმულ ბოდლეს ბიბლიოთეკაში
(Wardr. 9.2) დღემდე დევს „სვანური ზღაპრები, შეკრებილი თავისუფალი
სვანის მიერ, ქუთაის ი, 1893“.
და-ძმა ხშირად იყო მიწვეული ქუთაისში, ოფიციალურ თუ არაოფი
ციალურ შეხვედრებზე, და, თავისთავად ცხადია, მათ არ გაუჭირდებოდათ
გაცნობა „თავისუფალი სვანის“ ფსევდონიმით მოღვაწე ბესარიონ ნიჟარა
ძისა, რომელიც საქართველოში უორდროპთა ცხოვრების დროს პედაგო
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გად მუშაობდა ქუთაისის სათავადაზნაურო სასწავლებელში. მიუხედავად
იმისა, რომ წიგნს არ აწერია სვანური ზღაპრების შემკრების სახელი და გვა
რი, დავით ბარეტის ცნობილ ნაშრომში „Catalogue of the Wardrop Collection
and Other Books and Manuscripts in the Bodleian Library“ (Oxford, 1973) ბესა
რიონ ნიჟარაძე დასახელებულია (რაღა თქმა უნდა, ქალბატონი მარჯორის
წყალობით, თორემ ეს წიგნი, საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბ
ლიოთ
 ეკის გარდა, ჩვენი ქვეყნის არც ერთ სამეცნიერო თუ არასამეცნიერ
 ო
დაწესებულებაში აღარაა; უფრო მეტიც! – თვით უშგულელმა ნიჟარაძეებ
მა – ბატონი ბესარიონის მკვიდრმა ნათესავებმაც კი აღარაფერი იციან მისი
არსებობის შესახებ).
სვანური ზღაპრები, რომლებიც გადმოქართულებულია ბესარიონ ნი
ჟარაძის მიერ (ალბათ, დიდი ილია ჭავჭავაძის თხოვნით, რათა ყველა ქარ
თველისთვის ყოფილიყო გასაგები!), უაღრესად საინტერესოა არა მხოლოდ
სიუჟ ეტური, არამედ ეთნოლინგვისტური თვალსაზრისითაც; უპირველეს
ყოვლისა, ტექსტები ყურადღებას იქცევენ როგორც საერთოქართველური
ენიდან მომდინარე უძველესი ლექსიკითა და გრამატიკული ფორმებით
(განსაკუთრებით იდიომ ატურ გამონათქვამებში!), ისე ქართულ-სვანურ
ენათა XIX საუკ უნეში არსებული ინტერფერენციებით.
მოვიყვანთ რამდენიმე მაგალითს ზღაპარ „ამირანიდან“:
დევს ჩერიად (თითისტარად) ნაძვის ხე აქვს, ჯარაიად – დოლებშირა
(წისქვილის ქვა) – გვ. 92.
ბესარიონ ნიჟარაძემ პირველ შემთხვევაში სვანურ-მეგრულსა და ქარ
თული ენის დასავლურ დიალ
 ექტებში გავრცელებული ჩერ- ძირი გამოიყე
ნა; ამასთანავე, ფრჩხილებში მიუთითა მისი საყოველთაოდ აღიარებული
სახეობა, ხოლო მეორე შემთხვევაში ყოველგვარი ახსნა-განმარტების გა
რეშე იხმარა სპარსულიდან მომდინარე, აღმოსავლეთ საქართველოს მთის
დიალექტებში დადასტურებული ჯარა („პრიმიტიული მანქანა, რომლი
თაც მატყლს/ბამბას ართავენ ან ძაფს ძახავენ“). რაც შეეხება სვანურ დო
ლებშრა’ს, მ ა ს ზ ო გ ჯ ე რ ა ქ ვ ს ფ რ ჩ ხ ი ლ ე ბ შ
 ი მიწ
 ე რ ი ლ ი ქ ა რ 
თ უ ლ ი თ ა რ გ მ ა ნ ი (ქ ა რ თ უ ლ ტ ე ქ ს ტ შ ი!), ზოგჯერ კი – არა:
ეცადე, განთხი როგორმე შეაჭრა, მაშინ დოლებშირას სიმძიმე წინ წა
სძლევს, კისერი გამოუჩნდება, იქ ჰკარი ხანგარი (გვ. 98).
ამ ფრაზაში სვანურ ლექსემებს არსად აქვთ ქართული თარგმანები
იმიტომ, რომ ზღაპრის წინა ნაწილშია მათზე მითითება. ერთ-ერთი მათგა
ნია გნთხ, რომლისთვისაც ბ. ნიჟარაძეს ფრჩხილებში მიუწერია ქართული
„ძარღვი“ (გვ. 97), მაგრამ თოფურია-ქალდანის „სვანურ ლექსიკონში“ შემ
დეგი ვითარებაა:
1. უკანა ფეხი (ცხოველისა);
2. ადამიანის კოჭის უკანა ნაწილი (მყესიანად).
თანამედროვე უშგულელებთან გასაუბრებით გაირკვა, რომ გნთხ
ადამიანის ქუსლის ზევითა ნაწილია.
ზოგჯერ, როგორც ჩანს, ბ. ნიჟარაძეს თავისი ქართული მაინცდამა
ინც არ აკმაყოფილებს და შედარებით იშვიათად ამა თუ იმ ლექსემის მნიშ
ვნელობას თითქოს აზუსტებს შესაბამისი სვანური მონაცემის ფრჩხილებში
წარმოდგენით:
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დევის ყოფა-მოსახლობა (ლირდე-ლიზგე) ამირანს დარჩა (გვ. 92); ცხა
დია, „ყოფა-ცხოვრება“ სჯობდა!
ამოიღე და უცხუნე (ლოხცუხვინ) – გვ. 93;
რკინის შვილდ-ისარი მოსწიეს (ანგუზეხ) – გვ. 89;
ერთის მხრით ვაშლი სულ ჩამოყარა (ოხრუხნე) – გვ. 90.
ვფიქრობთ, ძალზე მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ საქართველოს
ტერიტორიაზე საყოველთაოდ გავრცელებული ზღაპრების სიუჟეტებში
სვან მთქმელებს შეაქვთ ხოლმე თავიანთი კუთხისათვის სპეციფიკური ეთ
ნოგრაფიული ნიუა ნსები ან საკუთრივ სვანური (ქართულ-მეგრულ-ლაზუ
რისაგან განსხვავებული) ფრაზეოლოგია. ასე მაგალითად:
ამირანი ნადირობის ქალღმერთის – დალის შვილია, ხოლო მზეთუ
ნახავს ქეთუ (< ქართ. ქეთევან-) ჰქვია და არა ყამარი.
ამიტომ შემთხვევითი არაა ვარლამ თოფურიას შენიშვნა 1927 წელს
უშგულში მის მიერ სვანურად ჩაწერილი „ამირანის“ ერთ-ერთ ვარიანტთან
დაკავშირებით: „ზღაპარი შეიცავს ამირანის ამბავს, მაგრამ თვალსაჩინოდ
განსხვავდება ქართული ვერსიისაგან“ (სვანური ტექსტები 1939: 466).
მეტად საგულისხმოა, რომ „თავისუფალი სვანი“ ეჯჲრ („ისინი“) ნა
ცვალსახელს სისტემატურად თარგმნის ქართველური ფუძეენიდან მომდი
ნარე ფონემატური შესატყვისით („ეგენი/იგინი“), ხოლო უმლაუტიან ფორ
მებს ქართულ ლექსემებშიც იყენებს (ვედენი – „ოდენა“, გვ. 101).
ზემოთ ან ქვემოთ მიმავალი (ლ ე ჟ ა ი ლ ე ქ ვ ა მ ე ზ ი) ა ღ მ ო ს ა ვ 
ლ ე თ ი თ ა ნ დ ა ს ა ვ ლ ე თ ი თ მ ი მ ა ვ ა ლ ი ა (გვ. 88);
რ ბ ი ლ ს ა ც (ე. ი. ხ ო რ ც ს ა ც) შევჭამ და ძვალსაც დავხრავო (გვ. 92).
სრულიად მოულ
 ოდნელია ბ. ნიჟარაძის ჩაწერილი ტექსტის ერთ-ერ
თი ზმნის ფორმა – „ასე ი-მე-ორ-ებ-ა ყოველ წელს“ (გვ. 99); ცხადია, უნდა
ყოფილიყო მე-ორ-დ-ებ-ა, მაგრამ „სვანური გრამატიკის მოკლე განხილვის“
(თავისუფალი სვანი 1911-1913) ავტორმა რატომღაც პრეფიქსიანი ვნებითი
არჩია სუფიქსიანს (იმიტომ ხომ არა, რომ ის უფრო არქაულია ქართველურ
ენებში?). ამ შემთხვევაში ვერც სვანური მეტყველების გავლენას ვივარაუ
დებთ, რადგანაც საან ალიზო ზმნა საერთოდ არ გვხვდება შესაბამის კონ
სტრუქციაში (შდრ. ამჟი ლი ჩი ზა – „ასე არის ყოველ წელს“).
სვანური ზღაპრის გადმოქართულებული ვარიანტის თანახმად, ამი
რანი ღმერთთან ჭიდილში იმიტომ დამარცხდა, რომ მან სამჯერ დაარღვია
ქრისდ თასდებ („ქრისტეს თავდებობა“)’ის წესი. ამ ეპიზოდს ბ. ნიჟარა
ძე შემდეგნაირ
 ად განმარტავს სქოლიოში: „ქრისდეე თასდვებ“-ს იგეთივე
მნიშვნელობა აქვს სვანეთში, როგორც პატიოსანს სიტყვას აქვს. როგორც პა
ტიოს ანი კაცი პატიოსანს სიტყვას არ გადუდგება, ისე სვანი „ქრისდეე თას
დვებ“-ს (გვ. 91). ვფიქრობთ, საანალიზო სინტაგმა 3000 წლის წინ შექმნილი
უძველესი ხალხური თქმულების ქრისტიანიზებული ვარიანტის ილუს
ტრაციას წარმოადგენს.
ძველ სვანურ სიმღერებში ყურშჲ ეწოდება ბეთქილისა და
ქალაის ძაღლებს, აქ კი ის ამირანთანაა მიბმული რკინის ჯაჭვზე. ზღაპარ
ში ნათქვამია: „ყ უ რ შ ა ო რ ბ ი ს ლ ე კ ვ ი ა. ორბს, სვანების სიტყვით, სხვა
ბარტყთა შორის ერთი ლეკვი ეყოლება ხოლმე“ (გვ. 100).
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მაშასადამე, მარჯორი უორდროპს ხელთ ჰქონდა ქართული ენის
სხვადასხვა ლექსიკურ ერთეულებთან, ისტორიულად ამოსავალ ძირებსა
თუ გრამატიკულ ფორმებთან ინტერფერენცირებული სვანური ტექსტები,
ამიტომაც, თავისთავად ცხადია, ის გარკვეულ სიძნელეებს წააწყდებოდა.
ხომ ძალიან საინტერესოა, როგორ თარგმნა მან ბ. ნიჟარაძის ჩაწერილ „ამი
რანში“ დადასტურებული ასეთი ფრაზა? – ამირანმა წემაში მოაბა ხმალს (გვ.
91).
„სვანური ზღაპრების“ ერთ-ერთ სქოლიოშ
 ი წარმოდგენილი გან
მარტების მიხედვით, წემაშ არის „ჯამშარა, თასმა – მსხვილად გრეხილი“,
ხოლო ვარლამ თოფურია და მაქსიმე ქალდანი ამ ლექსემის ქართულ შე
სატყვისად ასახელებენ ჭაპანს (თოფურია... 2000: 852) – უღლისა და მარხი
ლის ერთმანეთთან დასაკავშირებელ დაწნულ თასმას (ბაგირს). ამგვარი
ღვედით ან რკინის ჯაჭვით ხარები გუთანს ეწეოდნენ საქართველოში, მაგ
რამ მას ჯამბარა („ერქვნის დასაკრავი“ – საბა) ერქვა. „სვანური ზღაპრების“
ქუთაისის ამხანაგობის №4 გამოცემაში (ტიპო-ლიტოგრაფია გამრეკელისა)
კორექტურული შეცდომა ხომ არაა?!
მაგრამ ამდენი რამ ქართული ყოფიდან ეცოდინებოდა ქალბატონ
მარჯორის?! – რა თქმა უნდა, არა! ჩვენ ჯერჯერობით მხოლოდ გარკვეუ
ლი ვარაუდები შეიძლება გამოვთქვათ, ვიდრე არ გვექნება შესაძლებლობა
ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოდლეს ბიბლიოთ
 ეკაში მუშაობისა, სადაც
ოლივერ უორდროპის მიერ ინგლისურად თარგმნილი იმ სვანური ტექ
სტების ხელნაწერებიც ინახება, რომლებიც XIX საუკუნეში იბეჭდებოდა
ცნობილ კრებულში „Сборник материалов для описания местностей и племён
Кавказа“ (т. X, Тифлись, 1890; იხ. Wardr. 15.30).
ვფიქრობთ, რომ ოლივერ და მარჯორი უორდროპებისთვის კავკა
სიურ
 ი საგმირო ეპოსის თემატიკა მეტად მიმზიდველი აღმოჩნდა, ალბათ,
იმიტომ, რომ ამირანის თქმულება კოლხურ-იბერიულ ფოლკლორში უფრო
ახლოსაა ძველისძველ შუმერულ-აქადურ და ანტიკურ ბერძნულ ეპოსთან,
ვიდრე ევროპულთან ან ქრისტიანული ეპოქის აღმოსავლურ სამყაროსთან
(ნუცუბიძე 1956, § 2; ჩიქოვანი 1965: 346). ბატონ ოლივერს პრომეთეს სახელ
თან დაკავშირებული ლეგენდაც უთარგმნია ინგლისურად და შესაბამისი
გამოკვლევაც („Transcaucasian folktalles about Prometheus“ – დღემდე გამოუქ
ვეყნებელი, იხ. Wardr. d 40/4 და Barrett, 1973: 340) შეუქმნია, ხოლო ამირანის
თემა და-ძმის კოლექციაში 15 დასახელების ქართულენოვანი წიგნით და
ალექსანდრე გრენის რუსული სტატიითაა (Грузинская повесть об Амиране,
сыне Дареджана, и остатки сказании о нём в картвельской народной литературе,
«Журнал министерства народного просвещения», Ст.-Петерсбург, 1895) წარმო
დგენილი. აი, რას წერს ქალბატონი მარჯორი თავის ნარკვევში „შენიშვნე
ბი 1894-95 წლებში საქართველოში მოგზაურობის შესახებ“: „საქართველო
ჩემთვის ზღაპრული ქვეყანა იყო... სწორედ იქ უფატრავდა გულს, ზევსის
სასტიკი ბრძანებით, კლდეზე მიჯაჭვულ პრომეთეს ზეცის ფრთოსანი ძაღ
ლი... მრავალი ძველი ლეგენდა შემოუნახავს მეხსიერებას! ერთ-ერთი მათ
განია ლეგენდა ამირანზე, რომელიც სხვა არა არის რა, თუ არა კლასიკური
მოთხრობა პრომეთეს შესახებ“. შდრ. ნ. მარის თვალსაზრისი, რომლის მი

ი. ჩანტლაძე, ფ. აფხაიძე, ნ. ქავთარაძე

ხედვით, ამირანი პრომეთეს მაგვარი ტიპია, ოღონდ უფრო ძველი და მრა
ვალფეროვანი „Л е г е н д а и з я ф е т и ч е с к о г о м и р а д о к а т и л а с ь д о
Г р у з и и, г д е о н а п р е т в о р е н а в с к а з а н и е о П р о м е т е е“ (Марр
1938: 130).
ბოდლეს ბიბლიოთეკის აღმოსავლური ხელნაწერების საცავში დღე
მდე არსებობს მარჯორი და ოლივერ უორდროპების მიერ ნათარგმნი მრა
ვალფეროვანი სვანური მასალა. ფონდის დირექტორმა პროფესორმა ჯილი
ენ ევისონმა აღნიშნა, რომ მათთან დაცულია საქართველოში გავრცელებუ
ლი არაერთი ზღაპრის ხელნაწერი, მაგრამ მათ შორის რომელია კონკრეტუ
ლად სვანური, აქამდე არ არის იდენტიფიცრებული. ქალბატონმა ჯილიენ
მა გამოთქვა სურვილი, რომ იგი მოხარული იქნება, თუ ჩვენ გავუგზავნით
კვლევის შედეგად მოპოვებულ ლინგვისტურ ინფორმაციას, რომელიც ამ
ზღაპრების სვანურ წარმომავლობას დაადასტურებს. ჩვენი ამოცანაა გავი
გოთ, თუ როგორ მოახდინა მარჯორი უორდროპმა ქართული და სვანური
ენების სინთეზი შესაბამისი ტექსტების ინგლისურად თარგმნისას. ასევე,
ნათარგმნი მასალა გვაინტერესებს არა მხოლოდ სვანურის, არამედ ყველა
იმ ინფორმაციის თვალსაზრისით, რომელიც ქართული ენის სასაუბრო, სა
ლიტერატურო თუ დიალ
 ექტური ფორმების ინგლისურად წარმოდგენას
ეხება, რადგანაც ბესარიონ ნიჟარაძე „ამირანის“ ქართულენოვანი ტექსტის
გადმოცემისას აშკარად განიცდის ლეჩხუმურ-რაჭულ კილოთა გავლენას.

„სვანური ზღაპრების“ მარჯორი უორდროპისეული თარგმანის ფრაგმენტი

მარჯორი უორდროპის ხელნაწერი ხასიათდება გაკრული წერის ისე
თი მანერით, რომელიც თანამედროვე ინგლისურენოვანი მკითხველის
თვისაც კი ძნელი გასარჩევია. მისი კალიგრაფია ინგლისური მართლწერის
– გადაბმული ასოების (joint letters) მანერას შეესაბამება. ეს სტილი კალიგ
რაფიის ინდივიდუალურ ნიშან-თვისებებს ატარებს, ამიტომ ასეთი ხელ
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ნაწერი წასაკითხავად არცთუ ისე მარტივია, მით უმეტეს, როცა თითქმის
საუკუნენახევრის წინანდელ ნაშრომზე ვმსჯელობთ. ამ ხელნაწერის გა
შიფვრაში რამდენიმე ბრიტანელი მოქალაქე ჩავრთეთ: ალექსანდრე შონ
ლავიტის აზრით, მარჯორი უორდროპის კალიგრაფია ძალიან ჰგავდა მისი
ბავშვობის დროინდელი ხელწერის მანერას და ამის გამო მას არ გასჭირვე
ბია ტექსტის წაკითხვა. საინტერესოა, რომ ალექსანდრე მარცხენა ხელით
წერს. იქნებ ქალბატონი მარჯორის შემთხვევაშიც იგივე ვითარება იყო?!.
„ამირანის“ პირველი გვერდი ინგლისურ ხელნაწერში, ისევე, რო
გორც მის ქართულენოვან ორიგინალში, გაბმული ტექსტის სახით არის ნა
წერი, უაბზაცოდ. ზოგიერთი სიტყვა მთარგმნელის მიერ
 აა გადახაზული
და შესწორებული ვარიანტი იქვე წერია. ზოგან შემოხაზული ლექსემის ქვეშ
გასმული ხაზის ისრიანი მიმართულება გიჩვენებს, თუ სად უნდა მოხდეს ამ
სიტყვის გადასმ ა წინადადებაში. ეს არის თანამედროვე კორექტურის ჩვეუ
ლებრივი წესი, რომელიც, როგორც ჩანს, ადრეც იმავე ტექნიკური პრინცი
პით გამოიყენებოდა.
ინგლისურ ხელნაწერში პირველ რიგში ლექსიკა იქცევს ყურადღებას.
ერთგვერდიან ტექსტში შეგხვდა 2 არქაული არსებითი სახელი და 1
არქაული მაკავშირებელი შესიტყვება:
Maiden ა რ ქ. „გასათხოვარი გოგო“ ან „ახალგაზრდა ქალი“, ქართულ
ორიგინალში გამოყენებულია „ქალი“;
Withal ა რ ქ. „ამასთან ერთად“, შდრ. ქართულში „ამასთანავე“;
Morrow ა რ ქ. „მომდევნო დღე“, ქართულ ორიგინალში მისი შესა
ტყვისია „ხვალ“.
როგორც ვხედავთ, ინგლისურ ტექსტში არქაული ფორმები ორიგინა
ლიდან კი არ არის გადატანილი, არამედ მთარგმნელს ისინი თავად გაუარ
ქაულებია ტექსტის ზოგადი არქაული იერის გასამძაფრებლად.
ჩვენი ყურადღება მიიქცია ლექსემამ ხვედი. რვატომეული ქართული
განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით (მთავარი რედაქტორი აკადემიკოსი
არნოლდ ჩიქობავა*), ხვედ’ს ორი მნიშვნელობა აქვს: 1. ხის ურო. 2. რკინის
ურო. „თავისუფალ სვანს“ თავისი ტექსტის სქოლიოში მოჰყავს რაჭული და
სვანური სინონიმები: „რაჭაში ხვედს კვეჟოს ეძახიან, სვანურად ყვამა ჰქვი
ან“ (გვ. 84). ინგლისურ ტექსტს მსგავსი სქოლიო ვერ აღმოვუჩინეთ, შესაბა
მისად, რაჭული და სვანური ფორმების შესატყვისები ინგლისურში არ ჩანს,
თუმცა შესაძლოა, ისინი ხელნაწერის შემდეგ გვერდზე აღმოჩნდეს, რომე
ლიც ჯერჯერობით ვერ მოვიპოვეთ. ქალბატონი მარჯორი „რკინის ხვედს“
ინგლისურად თარგმნის როგორც iron hammer-ს („რკინის ჩაქუჩი“). აშკარაა,
რომ ხვედის რეალური მნიშვნელობა მთარგმნელმა მშვენივრად იცის და
მის ინგლისურ შესატყვისად მარტივ შინაარსობრივ თარგმანს ირჩევს. ქეგ
ლ-ის მიხედვითაც ეს არჩევანი გამართლებულია, თუმცა სვანური ყვამა და
რაჭული კვეჟო მთარგმნელმა, ჩვენი აზრით, შეგნებულად გამოტოვა, რათა
მკითხველი არ დაბნეულ
 იყო.
„ამირანის“ ზღაპარი იწყება აღწერით უდაბური ტყისა, რომლის ხის
წვეროები ცას სწვდებოდნენ. შდრ. ინგლისური თარგმანი: „ველურ ტყეში,
რომლის ხის წვეროები ცას სწვდებოდნენ, იდგა ერთი პატარა, მაგრამ ძალი
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ან მაღალი კლდე – In a wild wood whose tree tops reached to heaven, there stood
a small but very high rock“.
ცა ინგლისურად არის sky, მაგრამ მარჯორი უორდროპმა ამ სიტყვას
გვერდი აუარა და სალიტერატურო ენის ფონდიდან გამოიყენა heaven, რომ
ლის ამოსავალი მნიშვნელობა არის სამოთხე (ზეციური სამოთხე), თუმცა
სალიტერატურო ინგლისურში ის „ცას“ აღნიშნავს. ამის სანიმუშო ილუს
ტრაციაა: „მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა – Our Father, who art in heaven...“
(კემბრიჯის ონლაინ ლექსიკონი, https://dictionary. cambridge.org/dictionary/
english/ heaven).
ტყის აღწერისათვის გამოყენებულია ეპითეტი „უდაბური“, რომლის
შესატყვისია ინგლისურ ტექსტში „ველური ტყე – wild wood“. „უდაბურის“ ინ
გლისურ ეკვივალენტად შეიძლებოდა „deserted“ – უკაცრიელი, უდაბური,
მიტოვებული“, მაგრამ „wild wood“, ჩვენი აზრით, ბევრად უფრო მხატვრუ
ლი არჩევანია საანალიზო ტექსტისთვის.
ზღაპარში გვხვდება ფრაზეოლ
 ოგიზმის ერთი ყურადსაღები მაგალი
თი: „კლდე ისეთი მაღალი იყო, თვალი ვერა სწვდებოდა“, რაც ინგლისუ
რად ნათარგმნია როგორც: the rock mounted so high that you could not reach
the top. სიტყვასიტყვით: კლდე (არს. ს.), ასული მაღლა (ზმნისართი), ისე
(კორელატი) მაღლა, რომ (კავშ.), შენ (ნაცვ.), შეიძლება (მოდალ. ზმნა), ვერ
(უარყ. ნაწ.), მიღწევა (მასდარი), წვერო (არს. ს.).
ამის მიხედვით ქართულ წინადადებას შემდეგნაირად ჩამოვაყალი
ბებთ: „კლდე ისე მაღლა იყო აღმართული, რომ მის წვეროს ვერ მისწვდებო
დი“. ქართულის „თვალი ვერ მისწვდებოდა“ ინგლისურადაც ფრაზეოლ
 ო
გიზმით კი არ ჩანაცვლდა, არამედ წინადადების შინაარსი თხრობის სადა
მანერით გადმოიცა.
ერთგან ქართული ტექსტის შინაარსობრივი სტრუქტურა თარგმანში
ზოგჯერ თითქოს დარღვეულ
 ია, მაგრამ ზოგადი აზრი მაინც არის შენარ
ჩუნებული: „რამდენ სატეხსაც მიაჭედდა, იმდენ საფეხურს იკეთებდა და
ზევით-ზევით იწევდა“, შდრ.: began to strike the rock with the hammer in such a
way that he formed steps. სიტყვასიტყვით:
დაიწ
 ყო (აორისტი), დარტყმა (მასდარი), კლდე (არს. ს.), ჩაქუჩით
(წინდებულიანი ფორმა მოქმ. ბრუნვის გადმოსაცემად), იმგვარი გზით
(ზმნისართი), რომ (კავშ.), მან (ნაცვ.), შექმნა (აორისტი), საფეხურები
(არს. ს.).
ქართულად ეს წინადადება ასე შეიძლება ითარგმნოს: „ჩაქუჩით
კლდის ტეხას იმნაირად შეუდგა, რომ საფეხურები გამოკვეთა“. ორიგინა
ლიდან „ზევით-ზევით იწევდა“ ინგლისურ თარგმანში არ გადავიდა; აგ
რეთვე, გამოტოვებულია „ერთი გუდა სატეხი“ (იხ. გვ. 84).
ცალკე გვინდა მიმოვიხილოთ ყურშა ძაღლის ეპიზოდი და ლექსი
„ყურშა, ჩემო ყურშაო“ ინგლისურენოვანი თარგმანიდან.
„ამირანის“ ბესარიონ ნიჟარაძისეულ ვერსიაში გვ. 100-101 ეთმობა
სვანურ ხალხურ გადმოცემას, რომლის თანახმად ორბი თურმე ბარტყებთან
ერთად თავის ბუდეში ძაღლის ლეკვსაც ამყოფებდა, მოგვიანებით კი
აიყვანდა მას ბუდიდან მაღლა და მიწაზე დაახეთქებდა. მაგრამ ლეკვი
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ყურშა გადაურჩა მსგავს ბედისწერას, ჩამოვარდნის შემდეგ ის მონადირემ
დაიჭირა და გაზარდა. გადმოცემის თანახმად, ყურშა ძაღლს აქვს ორბის
ფრთები და ის ნამდვილი რისხვაა ჯიხვებისა, რადგან არაერთი ჯიხვი
გამოუსალმებია სიცოცხლეს. თქმულების თანახმად, ყურშას ღმერთი სჯის
და ამირანის გვერდით აბამს. ამ ძაღლზე შემორჩენილია ხალხური ლექსი,
რომელშიც მისი პატრონი მონადირის გლოვაა გადმოცემული.
ლექსი 50 სტრიქონიანია. მასში გამოყენებულია არაერთი
ორიგინალური ქართული დიალექტური სიტყვა, რის გამოც შეიძლება
საინტერესოდ მივიჩნიოთ თარგმანის თვალსაზრისით.
პირველ რიგში ყურადღებას იპყრობს სიტყვა „ორბი“, რომელიც
ინგლისურად გადათარგმნილია როგორც eagle „არწივი“. აქ ჩანს, რომ
მთარგმნელმა იცის ძველი ქართული ენა, რადგან იქ „არწივი“ და
„ორბი“ არ იყო გარჩეული. ინგლისურში კი „ორბისა“ და „არწივის“
აღმნიშვნელი სიტყვები, ეტიმოლოგიური ლექსიკონის მიხედვით, ჯერ
კიდევ ბიზანტიური და ბერძნული წყაროების თარგმნის დროიდანვე
ნათლად განირჩევა. ცხადია, მარჯორი უორდროპს მათ შორის სხვაობის
გარჩევა თავის თანამედროვე ინგლისურშიც არ გაუჭირდებოდა. არსებობს
სიტყვა „griffon vulture“, რომელიც არწივზე ნაკლებად ღონიერი მტაცებელი
ფრინველია, აგრეთვე „osprey“, რომელიც, იბერიულ-კავკასიური ენების
სპეციალისტის ჯორჯ ჰიუიტის აზრით, შეიძლება იყოს ქართული „ორბის“
შესაფერისი ეკვივალენტი, მაგრამ მარჯორი უორდროპი ძველი ქართული
ენის მონაცემებს ეყრდნობა და „ორბს“ თარგმნის როგორც „არწივი“ (eagle).
ქართული იდიომატური „გააწყალა“ (მაგ.: „ბევრი ჯიხვი გააწყალა“)
ქალბატონმა უორდროპმა თარგმნა როგორც „გაანადგურა“. ქართული ენის
განმარტებით ლექსიკონშიც „გაწყალების“ გადატანით მნიშვნელობად
მითითებულია: „განადგურება, გაპარტახება“.
ჩვენი აზრით, თარგმანში ეპიზოდის დასაწყისი ნაწილი, რომელიც
ძაღლის ამბავს ეხება, ზედმიწევნითა მიახლოებული ბ. ნიჟარაძისეულ
ტექსტთან (გვ. 100), მაგრამ მხოლოდ იქამდე, სანამ ყურშას მივადგებით. აქ
კი, ცოტა არ იყოს, მოულოდნელი სიურპრიზი ელოდება მკითხველს, თუკი
მოუნდება, ტექსტის ორიგინალი და თარგმანი ერთმანეთს შეუდაროს.
ქვემოთ ჩვენ შევეცადეთ უორდროპის მიერ ნათარგმნი ყურშას
ლექსი ზედმიწევნით გადმოგვეთარგმნა ქართულად ინგლისურენოვანი
სტილისა და შინაარსის შესაბამისად:
ყურშა, ჩემო ყურშა!
ყურშა გამქრალა, გამქრალა შუაღამით, ღამითა;
ვაითუ მას/ შენ (არქაული thou), გეკადროს, ეკადროს,
ვაჭარს გაჰყვე/ მიჰყვე (thee – ირ. ბრუნვა ფორმისა thou) შენ!
ვაითუ მან იკადროს, იკადროს,
ქაჯმა (Kaj) მოგიპაროს, მოგიპაროს შენ! (არქაული thee – „შენ“, ირ.
ბრუნვა)
ყურშას ყურები და ტუჩები, ყურები & ტუჩები
გასხია ოქროსი, გასხია ოქროსი,
ყურშას თვალები, მისი თვალები,
ისეთივეა, როგორიც მთვარის, მთვარისა;
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ყურშას ყეფა, ყეფა,
ისეთივეა, როგორიც ზეცის ქუხილი,
ყურშას თათები, თათები,
ისე დიდია, როგორც ბეღელი,
ყურშას ნახტომი, ნახტომი
დიდია მინდორი, მინდორი.
ყურშას საჭმელი, საჭმელი
პური & ქაბაბი, ქაბაბი.
ინგლისურ თარგმანში სიტყვა ქაჯი მარჯორიმ გადაიტანა როგორც
საკუთარი არსებითი სახელი, მოახდინა მისი ლათინური ასოებით
ტრანსლიტერაცია (Kaj). რადგან სიტყვის დასაწყისი დიდი ასოთია
დაწერილი, ის უნდა გავიგოთ როგორც საკუთარი არსებითი სახელი.
შემდეგი მაგალითია ქართული ტექსტის „ყურშას ყურ-ტუჩი“,
ნათარგმნი როგორც: Qursha’s ears and lips, ears & lips. მარჯორი უორდროპმა
გამოიყენა „და“ კავშირის აღმნიშვნელი ისტორიულად ძველი სიმბოლო,
ამპერსანდი - &. ამ სიმბოლოს ლექსში სხვაგანაც ვაწყდებით „და“ კავშირის
ნაცვლად. პროფესორ ჯორჯ ჰიუიტის აზრით, მთელი ხელნაწერის იერი
უფრო სამუშაო ვერსიას ჰგავს, ვიდრე საბოლოო თარგმანს.
საინტერესოა სალექსო სტრიქონი: „ოქრო გასხია, გასხია“, რომელიც
მოსდევს ყურშას ყურ-ტუჩის შესახებ ტაეპს. შესაბამისი ინგლისურენოვანი
ტაეპის სტრუქტურაა: „სხმა“ (ზმნა) + სალიტ, ფორმა ზმნიზედისა
„გამომავალი“ (გამოდის) + არს. სახელი „ოქრო“. როგორ უნდა გავიგოთ
ქართული „ოქრო გასხია“? ესაა „ოქროსი გაქვს?“ ისევ განმარტებით
ლექსიკონს თუ დავეყრდნოთ, ასხია-ს აქვს ასეთი მნიშვნელობაც:
აქვს, აბადია, აბია (მკლავები). ინგლისურ ეკვივალენტურ ტაეპს თუ
ზედმიწევნით მივყვებით, მაშინ მისი შინაარსი ასე შეიძლება გავიგოთ:
„ყურ-ტუჩიდან გადმოდის ოქრო“ (Pour forth, pour forth gold).
კიდევ ერთი ტაეპი ლექსისა გვინდა აღვწეროთ სტრუქტურულშინაარსობრივად:
ყურშას ტოტები, ტოტები,
კალოს ვედენი, ვედენი (ოდენა). შდრ. ინგლისური თარგმანი:
Qursha’s paws, paws
As big a barn.
ზედმიწევნით: „ყურშას თათები, თათები, ისე დიდი, როგორც
ბეღელი“. იხ. ტოტი’ს ერთ-ერთი მნიშვნელობა ქართული ენის განმარტებით
ლექსიკონში: „ზოგი ცხოველის, ნადირის ფეხი, თათი, ტორი“. აქაც მარჯორი
უორდროპმა მშვენიერი შესატყვისი მოუძებნა ტოტებ’ს ინგლისურად: paws
„თათები“.
და ბოლოს, მარჯორისეული თარგმანის სიურპრიზი, რომელიც
მკითხველს საგონებელში აგდებს, არის ის, რომ ყურშას ლექსი არათუ
ბოლომდე, არამედ ნახევრამდეც არაა თარგმნილი. ის მთავრდება შემდეგი
ტაეპით:
Qursha’s food, food
Bread & Kebab, Kebab.
ზედმიწევნით: ყურშას საჭმელი, საჭმელი,
პური & ქაბაბი, ქაბაბი.
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საკითხავია, თუ როგორ გაიგო მარჯორი უორდროპმა სიტყვა ქაბაბი.
ეს სიტყვა ინგლისურად გადათარგმნილია, როგორც Kebab, რაც ნიშნავს
„გრილზე შემწვარ ხორცს“ და ინგლისურ ენაში შესულია სპარსული
და თურქული ენების საშუალებით (დღემდე ამგვარი მნიშვნელობით
გამოიყენება). ხოლო სიტყვა ქაბაბი, რომელიც ყურშას ქართულენოვან
ლექსშია მოხსენიებული, არ ნიშნავს იმ „ქაბაბს“, რომელსაც დღევანდელი
მნივნელობით ვიყენებთ. ეს ინფორმაცია მოვიპოვეთ სვანური ენის
სპეციალისტის რუსუდან იოსელიანისგან, რომლის აზრით, სვანურში
„ქაბაბ“ არის ადამიანის დაკრძალვისას გამომცხვარი სპეციალური პური.
თუ თოფურია-ქალდანის ლექსიკონსაც დავიმოწმებთ, ვნახავთ, რომ ქაბბ
სატირალის, დასაფლავების პურია, დიდი ზომისა. ამ მოსაზრებას საბას
ლექსიკონიც უჭერს მხარს, სადაც ქაბაბ „ფუნთუშას” ნიშნავს. ყურშას
ლექსშიც იგულისხმება ქაბაბი, რომელიც პურის პროდუქტია.
და ბოლოს, დაპირებული სიუპრიზი მკითხველს: ლექსის თარგმანი
დაუსრულებელია. რატომ გაჩერდა „პურის ქაბაბის“ ტაეპზე მთარგმნელი,
რატომ შეწყვიტა თარგმნა?! ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა დღეს თავად
მკითხველის სუბიექტურ მოსაზრებაზეა დამოკიდებული. ვნახოთ, რას
მოგვიტანს მომავალი კვლევა!
ასეთი მაგალითები უორდროპის თარგმანს, ჩვენი აზრით, წუნად ვერ
ჩაეთვლება. უთარგმნელი მონაკვეთების არსებობას ამა თუ იმ ენის მატარე
ბელთა შორის არსებული ინდივიდუალური, სოციალური თუ სხვა ხასია
თის სხვაობ
 ებით ხსნიან. ამასთანავე, არასრული თარგმანის სხვა მაგალითე
ბი ამ ტექსტიდან ჯერ არ მოგვიპოვებია, რათა სხვა სახის არგუმენტები გა
გვიჩნდეს. აქ შეიძლება დ. ჯილეს სიტყვებიც გავიხსენოთ: „მთარგმენლის
თვის მთავარია, ესმოდეს ფუნქციური და ლოგიკური ინფრასტრუქტურა,
რომელიც წინადადებებს უდევს საფუძვლად, რათა შეძლოს სამიზნე ენის
რეპროდუქცია“ (ჯილე 1995: 93).
მაშასადამე, ოქსფორდის უნივერსიტეტის ბოდლეს ბიბლიოთეკაში
დაცული „სვანური ზღაპრების“ ენა, უპირველეს ყოვლისა, ზოგადლინ
გვისტური მნიშვნელობისაა დიგლოსიური სპეციფიკის თვალსაზრისით,
ხოლო მათი ინგლისურენოვან თარგმანთა ხელნაწერები კიდევ უფრო დიდ
ინტერესს იწვევენ ბილინგვურ ჭრილში; ეს ინტერესი ჩვენში აღძრეს: აკა
დემიკოსმა ელგუჯა ხინთიბიძემ, პროფესორებმა მარიკა ოძელმა და ნი
კოლოზ ალექსიძემ (რომლებმაც არაერთი მნიშვნელოვანი ნაშრომი გამო
აქვეყნეს ჯონ ოლივერ და მარჯორი სკოტ უორდროპების ფონდში დაცუ
ლი მასალების შესახებ), აგრეთვე, უორდროპთა კოლექციის დირექტორმა,
ფილოლოგიის დოქტორმა ჯილიენ ევისონმა (ვინც რამდენიმე წლის წინ
გახლდათ მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჰადიშში, რომლის მოსახ
ლეობამ მტერთა იავარყოფას გადაარჩინა ოთხთავის პირველი თარიღიანი
ქართული ხელნაწერი. აკაკი შანიძის, რობერტ ბლეიკისა და სხვათა გამო
კვლევები ჰადიშის სახარების შესახებ დღემდე ამშვენებენ ბოდლეს ბიბლი
ოთეკას).
უღრმესი მადლობა ოქსფორდის უნივერსიტეტის სახელგანთქმული
ბიბლიოთეკის ყველა თანამშრომელს (დაარსებიდან დღემდე!) ჩვენი წინაპ
რებისა თუ მასწავლებლების სამეცნიერ
 ო ღვაწლის პატივისცემისა და მათი
კავკასიოლოგიური ნაშრომების სათუთად შემონახვისათვის.
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