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შესავალი 

წინამდებარე ნაშრომში განხილულია ედგარ ალან პოს ყორანის თარგმანი, 

რომელიც შეასრულა ალექსანდრე ელერდაშვილმა 2014 წელს. ნაშრომის მიზანია 

იმის დადგენა, რა და როგორ შეცვალა მთარგმნელმა ტექსტში და როგორ 

შეიძლება, აიხსნას ეს ცვლილებები.  

ეს საკითხი აქტუალურია, რადგან იგი ჯერ კვლევის საგნად არ ქცეულა1. ამასთან, 

თარგმანის ანალიზის შედეგად უკეთ წარმოჩინდება ის პრობლემებიც, 

რომლებსაც მთარგმნელი ტექსტზე მუშაობის პროცესში აწყდება. 

ნაშრომი სამი თავისაგან შედგება: პირველ თავში მოცემულია თეორიული 

წანამძღვრები და ყურადღება გამახვილებულია როგორც თარგმანის თეორიებზე, 

ასევე პოეზიის თარგმნის თავისებურებებზე, რომელთა გათვალისწინებაც ამ 

შემთხვევაში, მიზანშეწონილია, რადგან საქმე კონვენციური ლექსის თარგმანთან 

გვაქვს. მეორე თავში ყორანის კონტექსტი და მისი თარგმანის ფორმალური 

მახასიათებლებია განხილული, ხოლო მესამე თავში გაანალიზებულია თარგმანის 

შინაარსობრივი თავისებურებები. შინაარსობრივი თავისებურებები ოთხი სახისაა: 

შინაარსის დაკონკრეტების შემთხვევები, შინაარსის განზოგადების შემთხვევები, 

ლირიკული გმირის განწყობის ცვლილება და სხვაგვარად თარგმნილი ან 

გამოტოვებული სიტყვები და ფრაზები. თითოეულ ამ საკითხს შესაბამისი 

ქვეთავი ეთმობა.

                                                           
1 ყორანის თარგმანები გაანალიზებულია სოფო ნადირაძის სამაგისტრო ნაშრომში ედგარ ალან პოს 
„ყორანის“ ქართული თარგმანები (ხელმძღვანელი: პაატა ჩხეიძე), რომელიც შესრულებულია 2014 

წლის გაზაფხულზე. რაკი ალექსანდრე ელერდაშვილმა ყორანი 2014 წლის ნოემბერ-დეკემბერში 

თარგმნა (ელერდაშვილი, ალექსანდრე ელერდაშვილის თარგმანები, 2014), მისი თარგმანის 

ანალიზი ნაშრომში ვერ მოხვდებოდა. სამაგისტრო ნაშრომის ანოტაცია შეგიძლიათ, იხილოთ 

შემდეგ ბმულზე: 

http://eprints.iliauni.edu.ge/2791/1/%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%93%E1%83%98%E1%83%A0%E

1%83%90%E1%83%AB%E1%83%94%20%E1%83%A1%E1%83%9D%E1%83%A4%E1%83%9D.pdf . 



 

 

1. თეორიული წანამძღვრები 

1.1.თეორიული ჩარჩო 

თარგმანმცოდნეობაში გამოყოფენ წმინდა თარგმანმცდნეობას, რომლის მიზანიც 

თეორიული საფუძვლების განვითარება (თეორიული თარგმანმცოდნეობა) და 

თარგმანის ანალიზია (აღწერითი თარგმანმცოდნეობა) და გამოყენებით 

თარგმანმცოდნეობას, რომელიც თარგმანის შესრულებასა და სწავლებაზეა 

ორიენტირებული (Malmkajaer 2005, 19). აღწერით თარგმანმცოდნეობაში კვლევა 

სამი მიმართულებით შეიძლება განხორციელდეს: პროდუქტზე ორიენტირებული 

(ერთი და იმავე ტექსტის რამდენიმე, სხვადასხვა დროს შესრულებული 

თარგმანების კორპუსის შექმნა), ფუნქციაზე ორიენტირებული (იმის გარკვევა, რა 

ფუნქცია შეასრულა თარგმანმა სამიზნე კულტურაში) და პროცესზე 

ორიენტირებული (იმის განხილვა, რა სტრატეგიით იმოქმედა მთარგმნელმა) 

(იქვე, 18). წინადებარე ნაშრომი, თავისი მიზნიდან გამომდინარე, სწორედ ამ 

უკანასკნელ კატეგორიაში ექცევა. 

თავდაპირველად, თარგმანები ფილოლოგიური პერსპექტივიდან განიხილებოდა 

- მკვლევარს აინტერესებდა, თარგმანი დედნის „ერთგული“ იყო, თუ არა (Nida 

1991, 21). გასული საუკუნის 60-70-იან წლებში წამყვანი ლინგვისტური მიდგომა 

გახდა, რომლის წარმომადგენელია ჯ.კ. კეტფორდი (Malmkajaer 2005, 21). მისი 

აზრით, დედნის თითოეულ ელემენტს უნდა მოეძებნოს თავისი ფუნქციურად 

შესაბამისი ელემენტი სამიზნე ენაზე, დედნისა და თარგმანის ეკვივალენტურობა 

კი წინადადების დონეზე უნდა განისაზღვროს (იქვე, 26). ჯიდიენ ტურიმ, ამის 

საპირისპიროდ, მიიჩნია, რომ ამოსავალ წერტილად უნდა ავიღოთ არა დედანი, 

არამედ თარგმანი, როგორც ემპირიული ფაქტი, ეკვივალენტურობის პრინციპს კი 

უნდა შევხედოთ, როგორც მოცემულობას, რომელიც ყველა შემთხვევაში არის; 

შესაბამისად, მართებულია საუბარი არა ეკვივალენტურობის არსებობა-

არარსებობაზე, არამედ მის ხარისხზე (Malmkajaer 2005, 32, 34).  



 

 

ჩვენი ნაშრომი სწორედ ამ ორ თეორიულ მიდგომას ეფუძნება, რადგან ჩვენ, ერთი 

მხრივ, გვაინტერესებს სწორედ თარგმანი, როგორც ემპირიული ფაქტი, ხოლო, 

მეორე მხრივ, ის ცვლილებები, რომლებიც თარგმნისას განიცადა დედანმა. 

1.2.პოეზიის თარგმნის თავისებურებები 

 

პოეზიის თარგმანები შემდეგი სახისაა: ბწკარედული („the crib“) (ამ კატეგორიაში 

გაერთიანდება ის თარგმანებიც, რომლებშიც გადმოტანილია დედნის მხოლოდ 

ერთი თავისებურება, სხვა დანარჩენი კი - უგულვებელყოფილი), დერივაციული 

(ამ შემთხვევაში, მთარგმნელი ქმნის დამოუკიდებელ ტექსტს დედნისაგან) (Welch 

1972, 329-333; თარგმანი ჩვენია - ნ.ა.). ამის გარდა, შეიძლება გვქონდეს პირდაპირი 

(სიტყვა-სიტყვითი) და ფონემური თარგმანებიც (თარგმანი, რომელიც მხოლოდ 

ტექსტის ჟღერადობას ბაძავს) (Lefevere 1975, 384-385). ამ პრობლემურ შემთხვევებს 

რამდენიმე თვისება აერთიანებს: გადმოტანილია დედნის ერთი რომელიმე 

თავისებურება მაშინ, როცა საჭიროა, დედანს, როგორც ერთ მთელს, ისე 

შევხედოთ (იქვე, 388). ამასთან, ამგვარი თარგმანები ავიწროვებს ან აფართოვებს 

ლექსის შინაარსს (Lefevere 1975, 384). შესაბამისად, თარგმანში სუსტდება დედნის 

კომუნიკაციური ღირებულება, რაც განპირობებულია ან იმით, რომ მთარგმნელი 

დედნის ან სამიზნე ენაში ვერ აღიქვამს სიტყვების კომუნიკაციურ ღირებულებას; 

ან იმით, რომ იგი მეტრის, რითმის ან ჟღერადობის დაცვის ხარჯზე ეკარგება 

(Lefevere 1975, 388). მესამე საერთო პრობლემა ისაა, რომ მთარგმნელმა უნდა 

გადაწყვიტოს, დედნის რომელი ელემენტის მოდერნიზება შეიძლება თარგმანში 

და რომლისა - არა (ანუ რომელია კულტურის ეპოქის თავისებურება და რომელია 

ტექსტის სტრუქტურის ნაწილი) (Lefevere 1975, 389). ამ შემთხვევაში სირთულე ის 

არის, რომ რომელიმე ელემენტი სამიზნე კულტურის ლიტერატურულ 

ტრადიციაში, შესაძლოა, არ იყოს; ასეთ დროს მთარგმნელს უწევს მისი 

გამოგონება ან ჩანაცვლება ყველაზე უფრო ახლო მდგომი ეკვივალენტით (იქვე, 

389-391). 



 

 

ამ თარგმანებისაგან განსხვავებით, „სწორი თარგმანი [...] დედნის ლინგვისტური 

ანარეკლია“, ახალი ტექსტი, რომელშიც ხელახლა იბადება დედნის 

უმნიშვნელოვანესი და აუცილებელი თვისებები (Welch 1972, 334; თარგმანი 

ჩვენია - ნ.ა.). მასში დედანი აღიქმება, როგორც მთლიანობა და ის მაქსიმალურად 

დაცლილია მთარგმნელის თვითნებური ინტერპრეტაციებისაგან (Lefevere 1975, 

390-391). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. თარგმანის ფორმალური თავისებურებები 

ედგარ პომ ყორანი 1845 წელს დაწერა და თავის ესეში კომპოზიციის ფილოსოფია 

გვიხსნის, რა სირთულეების წინაშე იდგა წერისას და როგორ გადაჭრა ისინი: 

ლექსის დაწერა რეფრენიდან დაიწყო - პოს სურდა, მელანქოლიური ლექსი 

დაეწერა და ამიტომ შეარჩია სიტყვა „Nevermore“ რეფრენად; ის ჟღერადობის 

გამოც მოსწონდა - მჟღერი, მახვილიანი „o“ ხმოვანი, რომელსაც მოსდევს 

თანხმოვანი „r“ (Poe 2010, 64). ამ სიტყვას გონიერი არსება არ გაიმეორებდა; ედგარ 

პოს პირველად თუთიყუში მოაგონდა, მაგრამ ლექსის მელანქოლიური განწყობის 

გათვალისწინებით, იგი ყორნად შეცვალა (იქვე, 65). პო აღნიშნავს, რომ ყორანი, 

როგორც ლექსის ელემენტი, მნიშვნელობას იცვლის - თავიდან იგი ფანტასტიკურ 

არსებად წარმოგვიდგება, შემდეგ ლირიკული გმირი ჩიტის მეტყველების უნარს 

ახსნას უძებნის და ის უკვე რეალისტური ელემენტია, ხოლო ლექსის ბოლოს 

ვხვდებით, რომ ყორანი სიმბოლოა (იქვე, 68). ედგარ პო აქვე ყორანის ფორმალურ 

თავისებურებებზეც მსჯელობს და დასძენს, რომ სურდა, ორიგინალური ლექსი 

შეექმნა; ამისთვის მან გამოიყენა ინგლისურ ლიტერატურაში უკვე არსებული 

სალექსო საზომები, რომლებიც მანამდე არავის მოექცია ერთ ტექსტში (იქვე, 67). 

ყორანი დაწერილია ექვსტაეპიანი სტროფებით. აქედან პირველ ხუთ ტაეპში 16 

მარცვალია, ხოლო ბოლო ტაეპში - შვიდი. ალექსანდრე ელერდაშვილის 

თარგმანში ეს თავისებურება დაცულია, მხოლოდ ბოლო ტაეპს აქვს ერთი 

მარცვლით მეტი2. რაც შეეხება ინგლისური ლიტერატურის სალექსო საზომებს, ეს 

მრავალფეროვნება თარგმანში დაკარგულია, რადგან ისინი ქართულ 

ლიტერატურულ ტრადიციას არ მოეპოვება. მთარგმნელმა ტექსტს ზოგგან 

დაუმატა შიდა რითმა და ზოგგან მოაკლო, თუმცა გარითმვის სქემას ეს 

მნიშვნელოვნად არ ცვლის. აღსანიშნავია, აგრეთვე, რომ ედგარ პო შიდა რითმას 

იმეორებს მხოლოდ იმ ადგილებში, რომელთა შორისაც შინაარსობრივი 

პარალელის გავლება სურს: 
                                                           
2 ფორმალური თავისებურებებისათვის იხილეთ ნახ.1. 



 

 

სტრ. 5:    „ But the silence was unbroken, and the stillness gave no token,  

       And the only word there spoken was the whispered word, “Lenore?”  

 სტრ. 11:   „ Then the bird said “Nevermore.”  

       Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,  

“Doubtless,” said I, “what it utters is its only stock and store“  

სტრ. 17:     „Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!  

Leave my loneliness unbroken!—quit the bust above my door! “ (Poe 2017, 89-91; ხაზი 

აქაც და ქვემოთაც ჩვენია - ნ.ა.)  

აქ გამეორებულია არა მხოლოდ რითმა, არამედ სარითმო სიტყვები უცვლელად. 

სხვა შემთხვევაში, მეორდება მხოლოდ რეფრენი და მისი რითმა. ეს თავისებურება 

თარგმანში გადმოტანილი არაა - მთარგმნელი მხოლოდ ერთგან იმეორებს შიდა 

რითმას და ამ გამეორებას არანაირი შინაარსობრივი დატვირთვა არა აქვს: 

სტრ. 4: „მოვიკრიბე მალე ძალი, კარს შევავლე უმალ თვალი, 

ვკითხე: "კაცი ხარ თუ ქალი?! - მაპატიე მე, არმცოდნეს.“ 

სტრ. 8: „ვუთხარ: "ვატყობ, არ ხარ მხდალი, თუმც მზერა გაქვს ერთობ მწყრალი, 

მედიდურად გიჭრის თვალი... სჭვრეტ ღამეულ ბრალს და ცოდვებს.“ (ელერდაშვილი 2017, 

95). 

ქართული ენის თავისებურებების გამო დედნის ალიტერაციულობის გადმოტანა 

სრულად ვერ მოხერხდებოდა, მაგრამ თარგმანში მაინც არის ბგერწერის 

მაგალითები: „ყორნის სიტყვას ყური როცა [...]“, „[...] სევდით ლექსებს კვლავ და 

კვლავ და სურდა, ასე დასძახოდეს, / ყორანის ხმა უიმედო სევდით სავსე 

დასძახოდეს.“ (იქვე, 95-96). მე-3 სტროფში მთარგმნელს შინაარსის დაკარგვის 

ხარჯზე გადმოაქვს პოეტური გამეორება: 

      “’Tis some visitor entreating entrance at my chamber door—  

Some late visitor entreating entrance at my chamber door;“ (Poe 2017, 89). 

 

„სტუმარია - კვლავ ვთქვი - ვეჭვობ, შემოშვებას სხვა რომ მთხოვდეს, 

სტუმარია ვიღაც... ვეჭვობ, ამის ნებას სხვა  რომ მთხოვდეს.“ (ელერდაშვილი 2017, 94-95) 

 

ამრიგად, თარგმანში დედნის ფორმალური თავისებურებები დაცულია იმდენად, 

რამდენადაც ამის საშუალებას ენა იძლევა, ზოგ შემთხვევაში, შინაარსის 

დაკარგვის ხარჯზეც. 

 

 

 

 



 

 

3. თარგმანის შინაარსობრივი თავისებურებები 

3.1. შინაარსის დაკონკრეტების შემთხვევები 

მთარგმნელი შინაარსს პირველ სტროფშივე აკონკრეტებს - დედნის თანახმად, 

ლირიკული გმირი ფიქრობს დავიწყებულ ცოდნაზე („[…] I pondered […] over […] 

a volume of forgotten lore” (Poe 2017, 89) და წიგნებს არ ფურცლავს; ამასთან ის 

ფიქრობს და დაღლილია, დაღლილობის გამო არ დაუწყია ფიქრი, როგორც 

თარგმანშია: „[...]ფიქრთა შუა დაღლილობამ შემიტყუა.“ (ელერდაშვილი 2017, 

94)3. ასევე, მე-3 სტროფის ბოლო ტაეპში მაინცდამაინც სტუმრის განზრახვაზე არ 

არის საუბარი, როგორც თარგმანში, არამედ ამაზეც და თავად სტუმარზეც. 

მეოთხე სტროფის მიხედვით კი, ლირიკულმა გმირმა კაკუნი ვერ გაიგონა, რადგან 

ნაზად დაუკაკუნეს (სიტყვა „gently“ არც პირველ სტროფშია თარგმნილი) და არა 

იმის გამო, რომ არ ელოდა. მართალია, მოულოდნელობა გამორიცხული არ არის, 

მაგრამ ტექსტში ამაზე არაფერია. შესაბამისად, ეს მთარგმნელის ინტერპრეტაციაა. 

შინაარსი გვეზღუდება მომდევნო, მე-5, სტროფშიც - თითქოს ის ოცნება, 

რომელსაც ვერცერთ მოკვდავი ვერ ბედავს, მზის სხივზე ოცნებაა. ასევე, ის, რაც 

მართლა მოხდა (ლირიკულმა გმირმა ჩაიჩურჩულა: „ლენორ!“ და სივრცემ ექოდ 

გაიმეორა), მთარგმნელმა გადაიტანა ლირიკული გმირის წარმოსახვაში, 

სურვილის სფეროში. მე-6 სტროფში გამოტოვებულია სიტყვა „mystery“ 

(„იდუმალება“) და მის გადმოსაცემად განვრცობილია ქართან დაკავშირებული 

მონაკვეთი, რომელიც დედანში ხაზგასმით მოკლედ არის: ’Tis the wind and 

nothing more!” (Poe 2017, 90). მე-7 სტროფში ზედმეტია დაკონკრეტება: „ჩამიარა 

შორი-შორ“ და აგრეთვე ისიც, რომ ყორანს, პალადას ჯავრი მოსდევს და მის 

ბიუსტზე ამის გამო ჯდება. ამ სტროფების მსგავსად, შინაარსი დავიწროებულია 

ბოლო ორ სტროფშიც: მე-17 სტროფში ლირიკული გმირი ყორანს მიმართავს, შენი 

                                                           

 
3 თარგმანის შინაარსობრივი თავისებურებები დედნის პარალელურად მოცემულია და 

ხაზგასმულია ცხრილში (იხილეთ ნახ. 2), რის გამოც ყველა სტროფიდან შესაბამის ციტატას 

ქვეთავებში არ მოვიყვანთ. 



 

 

შავი ბუმბული არ დატოვოო, ე.ი. ზოგადად, კვალის დატოვებაზეა საუბარი, 

ხოლო მთარგმნელი განგვიმარტავს, რა კვალი იგულისხმება: „სულს გზნება არ 

დამართო.“ (ელერდაშვილი 2017, 96). ბოლო სტროფში კი არსადაა ნათქვამი, 

რომ ლირიკული გმირი ყორანს მიაშტერდა, როგორც ეს თარგმანშია. დედანში 

არაა არც ის, რომ ყორანი ათენას ბიუსტზე საუკუნოდ იჯდება და არც სულის 

ძრწოლაზეა საუბარი. დედნის ბოლო ფრაზა, რომლის თანახმადაც ლირიკული 

გმირის სული ყორნის ჩრდილისაგან, რომელიც იატაკს ეცემა, აღარასოდეს 

აღდგება, ინტერპრეტაციისათვის ღიაა, ეს ღიაობა კი თარგმანში დაკარგულია. 

3.2.შინაარსის განზოგადების შემთხვევები 

შინაარსის განზოგადების შემთხვევა მხოლოდ ორ სტროფში გვხვდება: მე-2-სა და 

მე-12-ში. მე-2 სტროფის ბოლო ორი ტაეპი გულისხმობს, რომ ლენორი 

გარდაცვლილია - მას ანგელოზები უწოდებენ ლენორს, აქ კი ამიერიდან 

უსახელოა ე.ი. ამქვეყნად აღარაა. თარგმანისეული „შორეულ ქალწულ ლენორს“ 

(ელერდაშვილი 2017, 94) კი შეიძლება, ისეც აღვიქვათ, თითქოს ლენორი 

მკვდარი სულაც არ არის და ლირიკული გმირი მხოლოდ ცალმხრივი 

სიყვარულით იტანჯება. შემდეგი სტროფებიდან შევიტყობთ, რომ ლენორი 

გარდაცვლილია. შედეგად, თარგმანში ჩნდება არასაჭირო ორაზროვნება, 

რომელიც დედანში არაა.  

რაც შეეხება მე-12 სტროფს, მისი მიხედვით, ლირიკული გმირი ზოგადად კი არ 

ფიქრობს, არამედ იმაზე ფიქრობს, ყორნის „არასოდეს“ რას ნიშნავს. თარგმანს ეს 

კონკრეტიკა გამოცლილი აქვს. 

3.3. ლირიკული გმირის განწყობის ცვლილება 

    თარგმანში ლირიკულ გმირს მიეწერება ემოციები, რომლებიც, დედნის 

მიხედვით, მას არ განუცდია. უწინარესად, ეს ემოციებია: ეჭვი და ყოყმანი - 

პირველ სტროფში ლირიკულმა გმირმა ჩაიბუტბუტა, ვიღაც მომადგაო („I 

muttered“), არ უეჭვია, როგორც ეს თარგმანშია - „[....] ვეჭვობ, რომ სხვა კართან 



 

 

ვინმე მომდგომოდეს“ (ელერდაშვილი 2017, 94). მეორე სტროფში ლირიკული 

გმირი ამბობს, გარკვევით მახსოვსო - „Ah, distinctly I remember“ (Poe 2017, 89) და 

არა, თითქოს მახსოვსო, როგორც თარგმანშია. მე-4 სტროფში წერია, რომ გარეთ 

იყო წყვდიადი და სხვა არაფერი, თარგმანისეულ ფრაზას „ვეჭვ, სამზერი სხვა 

რამ მქონდეს“ (ელერდაშვილი 2017, 95) ლირიკული გმირის განწყობაში 

დედნისთვის უცხო ყოყმანი შემოაქვს. მე-6 სტროფში ლირიკული გმირი არაფერს 

არ „შიშობს“, ნათქვამია მხოლოდ, რომ კაკუნი მეორდება; ხოლო მე-9 სტროფში 

იგი არ კითხულობს, ვინმეს უნახავს თუ არა მოლაპარაკე ჩიტი, არამედ 

მტკიცებით ფორმაში ამბობს, იძულებული ვართ, ვაღიაროთ, არავის უნახავსო - 

„For we cannot help agreeing that no living human being / Ever yet was blessed with 

seeing bird above his chamber door“ (Poe 2017, 90). მე-11 სტროფშიც დედნისეულ 

ფრაზას „Doubtless – said I“ (იქვე, 90) ენაცვლება „მგონი“ და „ვეჭვობ“ 

(ელერდაშვილი 2017, 96). 

დანარჩენ სტროფებში ლირიკული გმირის განწყობა სხვადასხვანაირად არის 

შეცვლილი: მე-3 სტროფში, დედნის მიხედვით, ლირიკულმა გმირმა 

ჯერგანუცდელი, შეუცნობელი შიში იგრძნო - „fantastic terrors never felt before“ 

(Poe 2017, 90), თარგმანისეული „შიშით, რაც დღემდე მომდევს“ და „ჯერ უცნობი 

რაღაც ელდით“ (ელერდაშვილი 2017, 94) შიშის მისტიკურობას ვერ გადმოსცემს. 

ამასთან, ამავე სტროფის მიხედვით, გულიცა და ლირიკული გმირიც კი არ 

გახელდნენ, არამედ ეს უკანასკნელი ბუტბუტით ცდილობდა, გულის ფეთქვა 

ჩაეწყნარებინა. შესაბამისად, თარგმანში დაიკარგა გმირის სულიერი განწყობის 

ამსახველი მეტაფორა. აქვე გამოტოვებულია ლირიკული გმირის მიერ სტუმრის 

შეფასებაც, რომ სტუმარი გვიან მოსულია -„Some late visitor“. მე-4 სტროფში 

უხეში გამოთქმით „კაცი ხარ თუ ქალი?!“ (თანაც, დედანში ეს შეკითხვა არ არის, 

მიმართვაა) დაიკარგა დედნის ხაზგასმით ზრდილობიანი ტონი. მე-9 სტროფის 

თარგმანში გამოტოვებულია მიზეზი, რა გაუკვირდა ლირიკულ გმირს - მას 

გაუკვირდა, რომ ამ უცნაური შესახედაობის ფრინველმა მისი შეკითხვა ასე 



 

 

მარტივად გაიგონა, თუმცა რაც ყორანმა თქვა, უაზრო და შეუსაბამო იყო (და არა 

მისი სულის სევდის ვერგამაქარვებელი - ეს მთარგმნელისეული დაკონკრეტებაა; 

დედანში იგულისხმება ყორნის წამოძახილის შეუსაბამობა კონტექსტთან). მე-11 

სტროფის მიხედვით, ლირიკული გმირი შიშით დუმილს კი არ დაუბრუნდა, 

არამედ, დუმილის უეცარმა დარღვევამ შეაკრთო. 

ამრიგად, თარგმანში ლირიკულ გმირს მიეწერება ეჭვი და ყოყმანი იმ სტროფებში, 

სადაც ეს ან არაა ან არის, მაგრამ სხვა მიზეზით; ხოლო იმ სტროფების თარგმანში, 

რომლებიც მართლა გადმოგვცემს სულიერ ჭიდილს, ეს ემოციები დაკარგულია. 

3.4.გამოტოვებული ან სხვაგვარად თარგმნილი სიტყვები და ფრაზები 

თარგმანში მრავლადაა სიტყვები და ფრაზები, რომლებიც მთარგმნელმა ან 

შინაარსთან შეუსაბამოდ და ან საერთოდ არ თარგმნა. პირველი მათგანი 

რეფრენია. „Nevermore“ ნიშნავს „აღარასოდეს“, მაგრამ ეს სიტყვა თარგმანის 

სალექსო საზომისათვის მეტისმეტად გრძელია. შესაძლებელი იყო მისი თარგმნა 

ამგვარად: „აღარასდროს“, თუმცა აქ სამი თანხმოვანი ერთად იყრის თავს, რის 

გამოც აკუსტიკური ეფექტი  იკარგება . მთარგმნელმა რეფრენი გადმოიტანა, 

როგორც „არასოდეს“, ე.ი. რიტმისა და ჟღერადობის შენარჩუნება ამჯობინა 

შინაარსობრივ სიზუსტეს. გარდა ამისა, თარგმანში არის შემდეგი შინაარსობრივი 

გადაცდომები: 

პირველი სტროფის თანახმად, მოქმედება ხდება შუაღამისას, როცა ამინდი ცივი 

და მოჟამულია (ეს თარგმანში გამოტოვებულია) და არა - ღამით; მეორე სტროფში 

სიტყვა „Bleak“ „ცივსაც“ ნიშნავს და „ქარიანსაც“. კონტექსტის მიხედვით, ორივე 

მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს, მთარგმნელმა მხოლოდ მეორე გადმოიტანა; მე-

3 სტროფში ფარდა მარჯნისფერი კი არ არის, არამედ ალისფერი. აქვე 

გამოტოვებულია ფარდის ეპითეტები: „sad“, „uncertain“ და, შესაბამისად, 

დაკარგულია მისი გაპიროვნება; მე-7 სტროფში თარგმნილი არაა, რომ ყორანი 

„გარდასულ დღეთაა“ - „the saintly days of yore“ (Poe 2017, 90), შორეული 



 

 

წარსულიდანაა. მომდევნო სტროფში ყორანი სიშავით ებონიტის ხეს ედარება, რაც 

თარგმანში არ არის. ასევე, ყორნის დახასიათება ნახევრად ლირიკული გმირის 

სიტყვებშია თარგმნილი: „grave countenance“ -  „თუმც მზერა გაქვს ერთობ 

მწყრალი“ (ელერდაშვილი 2017, 95). ამასთან, დედანში არ არის შესატყვისი 

ფრაზისა „ჭვრეტ ღამეულ ბრალს და ცოდვებს“ (იქვე, 95). ამის ნაცვლად არის 

ეპითეტი „Ghastly grim“. „Ghastly“ შეიძლება ნიშნავდეს: „სასტიკს“, „უსიამოვნოს“ 

ან „მოჩვენების მსგავსს“, ხოლო სიტყვას „grim“ შემდეგი მნიშვნელობები აქვს: 

„პირქუში“, „ველური“, „სასტიკი“. რაც შეეხება „ღამეულ ნაპირს“, „პლუტონის 

ნაპირს“, ეს მეტაფორა გულისხმობს, რომ ლირიკულ გმირს ყორანი ნახევრად 

იმქვეყნიური არსება ჰგონია. ამიტომ „Ghastly grim“ ითავსებს ყველა შინაარსს, რაც 

ამ გამოთქმას აქვს. მთარგმნელმა არცერთი მათგანი არ გადმოიტანა და ბოლო 

ტაეპის შინაარსიც შეცვალა: „იქნებ ჯოჯოხეთურს მეტყვი ბოდვებს“ (იქვე, 95) არ 

არის დედანში, იქ ლირიკული გმირი ეკითხება ყორანს, პლუტონის საუფლოში რა 

სახელს გეძახიანო.  

იმის გამო, რომ ეპითეტები არ ითარგმნა, შინაარსი შეიცვალა მე-12 სტროფის 

მეხუთე ტაეპშიც, რადგან აქ სწორედ ისინია თავმოყრილი. მთარგმნელმა ეს ტაეპი 

სრულიად სხვა ფრაზით გადმოიტანა: „ვით ბნელეთის მოციქული ერთი სიტყვით 

დამჩხაოდეს“ (იქვე, 96). გამეორება დაიკარგა მე-12 სტროფის პირველი ტაეპშიც, 

რომელიც ეხმიანება მერვე სტროფის პირველ ტაეპს ეხმიანება. ეს კი იმის გამო 

მოხდა, რომ მერვე სტროფში ნახსენები „ხალისი“ აქ „ღიმილმა“ შეცვალა. ასევე, 

ამავე სტროფში, დედნის თანახმად, ლირიკულმა გმირმა სავარძელი კი არ მიდგა, 

როგორც თარგმანშია, არამედ მიაგორა.  

გარდა ამ შემთხვევებისა, გვხვდება სტროფები, რომელთა თარგმნისას 

დაკარგულია მეტაფორა ან მხატვრული ფორმა, რის ხარჯზეც შენარჩუნებულია 

შინაარსი. მაგალითად, მე-11 სტროფში ის დინამიკური ფრაზა, რომ ყორნის 

პატრონს უბედურება მუდამ თან სდევდა, გადმოტანილია ზედსართავი სახელით 

„ბედკრული.“ მე-13 სტროფში ლირიკული გმირი ამბობს, ისე მადგა შუქი, 



 

 

როგორც მას, ვინც აღარასოდეს დაწვება ამ ხავერდზეო. მთარგმნელმა ეს 

მეტაფორაც დაკარგა, მაგრამ შინაარსი შეინარჩუნა. იგივე შემთხვევაა მომდევნო 

სტროფშიც: დედნის მიხედვით, ჰაერი გამკვრივდა, თითქოს სერაფიმი 

საცეცხლურს იქნევდა და ირგვლივ უხილავი საკმევლის სურნელება 

დატრიალდა. „Nepenthe“ არის მიქსტურა, რომელსაც ტკივილის, დარდის 

გასანელებლად იყენებენ. მთარგმნელმა კვლავ შინაარსობრივი სიზუსტე არჩია 

და გადმოიტანა, როგორც „შვება“. მსგავსი გადაწყვეტილება მიიღო 

მთარგმნელმა მე-17 სტროფშიც: „Beak“ „ნისკარტია“ და არა - „კლანჭი“, თუმცა 

„ნისკარტად“ თარგმნით შინაარსი დაიკარგებოდა. მთარგმნელმა სიტყვას სხვა 

ცნება შეუსაბამა და შინაარსი შეინარჩუნა. 

   თარგმანში არის სტროფებიც, რომლებშიც შინაარსი მხოლოდ გაფართოებული 

ან დავიწროებული კი არ არის, არამედ რადიკალურად შეცვლილია. 

მაგალითად, მე-9 სტროფში: ამ სტროფის მიხედვით, ყორნის სახელია „არასოდეს“ 

და არა - მხოლოდ მის მიერ ნათქვამი სიტყვა, როგორც თარგმანშია. ამ 

თვალსაზრისით, აღსანიშნავია, აგრეთვე,  მე-15 და მე-16 სტროფები: მე-15 

სტროფში ყორანი დახასიათებულია, როგორც წინასწარმეტყველიც და 

ბოროტიც, ლირიკული გმირი მიმართავს მას, ეშმაკი ხარ თუ ჩიტიო. 

თარგმანშია: „ეშმაკთან ჩვეულ ფრინველს“ (ელერდაშვილი 2017, 96). შემდეგ 

საუბარი არის არა მაცდურ ქარზე, არამედ იმაზე, მაცდურმა (ე.ი. სატანამ) 

გამოგგზავნა თუ ქარმა გადმოგაქროლაო - „Whether Tempter sent, or whether 

tempest tossed thee here ashore“ (Poe 2017, 91). თარგმანში შინაარსთან ერთად, 

დაიკარგა სიტყვების თამაში და ალიტერაცია. შემდეგ „Is there balm in Gilead?“ 

არის მინიშნება იერემია წინასწარმეტყველის ტექსტზე4, რაც, ასევე დაიკარგა - 

„გალაადის ნაპირს ჩემთვის თუ აქვს შვება?“ (ელერდაშვილი 2017, 96).  

                                                           
4 ნუთუ აღარ არის ბალსამონი გალაადში? ნუთუ აღარ არის იქ მკურნალი? რატომ არ უხორცდება 

ჭრილობა ჩემს ასულს, ჩემს ერს? [იერემია 8:22] 



 

 

მე-16 სტროფში ლირიკული გმირი ღმერთსაც აფიცებს და ზეცასაც. საუბარია არა 

მადლის მოფენაზე, არამედ სიყვარულსა და თაყვანისცემაზე („adore“). მეორე 

სტროფის მსგავსად, აქაც გამოტოვებულია ფრაზა „whom the angels name Lenor“, 

ხოლო „Clasp“ ნიშნავს „მკლავებში მომწყვდევას“ ანუ ლირიკულ გმირს სურს, 

ლენორს ხელით შეეხოს და არა - „ხელის შესახებად უხმობდეს და შესძახოდეს“ 

(ელერდაშვილი 2017, 96), როგორც თარგმანშია. 
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ნახ. 1 : გარითმვის სქემა 

ედგარ ალან პო ალექსანდრე ელერდაშვილი 
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ნახ. 2: შინაარსობრივი თავისებურებები 

ედგარ ალან პო ალექსანდრე ელერდაშვილი 

1 Once upon a midnight dreary, while I pondered, ერთხელ ღამით ფიქრთა შუა 



 

 

weak and weary,  

Over many a quaint and curious volume of 

forgotten lore—  

    While I nodded, nearly napping, suddenly 

there came a tapping,  

As of some one gently rapping, rapping at my 

chamber door.  

“’Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my 

chamber door—  

            Only this and nothing more.”  

 

დაღლილობამ შემიტყუა 

და ვთქვი - ალბათ, სევდა თუა, ამ 

ძველ წიგნებს ვფურცლავ ოდეს... 

ძილს ვებრძოდი მთელი ღამე, 

კაკუნი რომ მომესმა მე, 

თითქოს ვიღაც ანდა რამე კართან 

შინ მე მომდგომოდეს, 

"სტუმარია?! - ვეჭვობ, რომ სხვა 

კართან ვინმე მომდგომოდეს 

და სათქმელი რამე ჰქონდეს". 

 

2     Ah, distinctly I remember it was in the bleak 

December;  

AAnd each separate dying ember wrought its 

ghost upon the floor.  

    Eagerly I wished the morrow;—vainly I had 

sought to borrow  

    From my books surcease of sorrow—sorrow for 

the lost Lenore—  

For the rare and radiant maiden whom the angels 

name Lenore—  

            Nameless here for evermore.  

 

თითქოს მახსოვს, ვგრძნობდი რასაც 

- დეკემბერსაც და მის ქარსაც, 

თითქოს სურდა ბუხრის ალსაც - 

იატაკზე ჩრდილად ხტოდეს... 

გულს კი სურდა ძლიერ დილა და 

თვით წიგნმაც გააწბილა, 

რომ იქ შვება ვერ იხილა, რომ ის 

მარად ხსოვნით კრთოდეს 

და შორეულ ქალწულ ლენორს, ვით 

ანგელოზს, შეჰხაროდეს, 

თუმც იმედი არც რამ ჰქონდეს. 

 

3     And the silken, sad, uncertain rustling of each 

purple curtain  

TThrilled me—filled me with fantastic terrors 

never felt before;  

    So that now, to still the beating of my heart, I 

stood repeating  

    “’Tis some visitor entreating entrance at my 

chamber door—  

SSome late visitor entreating entrance at my 

chamber door;—  

            This it is and nothing more.”  

 

მარჯნისფერი აბრეშუმის ფარდის - 

მისი შარიშურის - 

ხმაც მზარავდა და ღარავდა გულს 

შიშით, რაც დღემდე მომდევს, 

ჯერ უცნობი რაღაც ელდით მეც და 

გულიც მთლად გავხელდით: 

"სტუმარია - კვლავ ვთქვი - ვეჭვობ, 

შემოშვებას სხვა რომ მთხოვდეს, 

სტუმარია ვიღაც... ვეჭვობ, ამის 

ნებას სხვა  რომ მთხოვდეს, 

ან განზრახვა სხვა რამ ჰქონდეს. 

 

4     Presently my soul grew stronger; hesitating 

then no longer,  

Sir,” said I, “or Madam, truly your forgiveness I 

მოვიკრიბე მალე ძალი, კარს 

შევავლე უმალ თვალი, 

ვკითხე: "კაცი ხარ თუ ქალი?! - 



 

 

implore;  

    But the fact is I was napping, and so gently you 

came rapping,  

    And so faintly you came tapping, tapping at my 

chamber door,  

Tthat I scarce was sure I heard you”—here I 

opened wide the door;—  

            Darkness there and nothing more.  

 

მაპატიე მე, არმცოდნეს, 

არ ველოდი კაკუნს ღამე, მთვლემარს 

მესმა ოდეს ხმა მე, 

ვერც გავიგე სიტყვა რამე - კარზე 

ვინმე მომძახოდეს"... 

გავხსენ კარი და ვიფიქრე, იქ 

წყვდიადი დამხვდა ოდეს, 

ვეჭვ, სამზერი სხვა რამ მქონდეს. 

 

5     Deep into that darkness peering, long I stood 

there wondering, fearing,  

  Doubting, dreaming dreams no mortal ever 

dared to dream before;  

    But the silence was unbroken, and the stillness 

gave no token,  

    And the only word there spoken was the 

whispered word, “Lenore?”  

This I whispered, and an echo murmured back the 

word, “Lenore!”—  

            Merely this and nothing more.  

 

 

მივაშტერდი წყვდიადს ასე, შიშითა 

და გზნებით სავსე, 

მე იმ ნატრულს დავემსგავსე, ვისაც 

სურს, რომ შუქი კრთოდეს, 

თუმც არ ჰკვეთდა სხივი წყვდიადს 

და არც ბგერა - დუმილს, ფრიადს, 

მხოლოდ სურვილს ვგრძნობდი 

დიადს, ექოსავით რომ მოჰქონდეს 

სივრცეს სიტყვა - "ლენორ... 

ლენორ..." და ჩემს ირგვლივ 

მიმოჰქონდეს... 

სხვა სურვილი არც რამ მქონდეს. 

 

6     Back into the chamber turning, all my soul 

within me burning,  

SSoon again I heard a tapping somewhat louder 

than before.  

    “Surely,” said I, “surely that is something at my 

window lattice;  

      Let me see, then, what thereat is, and this 

mystery explore—  

LLet my heart be still a moment and this mystery 

explore;—  

            ’Tis the wind and nothing more!”  

 

 

მოვბრუნდი და ვიგრძენ სრული 

მგზნებარებით თრთოდა სული 

და ვშიშობდი, აწ სარკმელზე ის 

კაკუნი განმეორდეს, 

მართლაც მესმა მძლავრად ისევ და 

ვთქვი - "ეჭვებს რატომ ვისევ?! 

გამოვაღებ სარკმელს ისე, სული 

ძლიერ რომ არ თრთოდეს, 

ვნახავ, იქნებ ქარს სწადია - რაღაც 

უცნაურად ქროდეს 

და ხმაც უცნაური ჰქონდეს". 

 

7    Open here I flung the shutter, when, with 

many a flirt and flutter,  

    In there stepped a stately Raven of the saintly 

გავაღე და ზევით-ქვევით 

მოფართხალე ფრთების ქნევით 

იქ ყორანი დამხვდა წინ და 



 

 

days of yore;  

    Not the least obeisance made he; not a minute 

stopped or stayed he;  

    But, with mien of lord or lady, perched above 

my chamber door—  

   Perched upon a bust of Pallas just above my 

chamber door—  

            Perched, and sat, and nothing more.  

 

შემოფრინდა შიგნით ოდეს, 

მედიდურად მე გამშორდა და ვით 

ლედიმ ანდა ლორდმა, 

ჩამიარა შორი-შორ და კართან ახტა, 

თითქოს მოსდევს 

ძველი ჯავრი პალადასი, რომ მის 

ბიუსტს დასჯდომოდეს, - 

თითქოს ჯავრი ახლაც ჰქონდეს. 

 

8    Then this ebony bird beguiling my sad fancy 

into smiling,  

    By the grave and stern decorum of the 

countenance it wore,  

“Though thy crest be shorn and shaven, thou,” I 

said, “art sure no craven,  

   Ghastly grim and ancient Raven wandering 

from the Nightly shore—  

    Tell me what thy lordly name is on the Night’s 

Plutonian shore!”  

            Quoth the Raven “Nevermore.”  

 

შევხედე და სევდის ნაცვლად 

გავხალისდი - ისე მკაცრად 

იჯდა თითქოს მთვლიდა არც რად... 

ჰგავდა ბრძენს და ყოვლისმცოდნეს. 

ვუთხარ: "ვატყობ, არ ხარ მხდალი, 

თუმც მზერა გაქვს ერთობ მწყრალი, 

მედიდურად გიჭრის თვალი... 

სჭვრეტ ღამეულ ბრალს და 

ცოდვებს.. 

მაშ, სახელიც მითხარ... იქნებ 

ჯოჯოხეთურს მეტყვი  ბოდვებს...“ 

და თქვა სიტყვა - "არასოდეს!" 

 

9     Much I marvelled this ungainly fowl to hear 

discourse so plainly,  

   Though its answer little meaning—little 

relevancy bore;  

    For we cannot help agreeing that no living 

human being  

    Ever yet was blessed with seeing bird above his 

chamber door—  

   Bird or beast upon the sculptured bust above his 

chamber door,  

            With such name as “Nevermore.”  

 

ყორნის სიტყვას ყური როცა მოვკარ, 

ფრიად გამაოცა, 

საშველი კი არც მან მომცა, სული 

სევდით რომ არ ძრწოდეს... 

ან უნახავს ნეტავ ვინმეს, შესწრებია 

მხეცს ან ფრინველს, 

რომ ოთახში შეძლებს იმდენს, 

შეეღწიოს შიგნით ოდეს, 

უმალ კართან შემოდებულ ბიუსტს 

თავზე დასჯდომოდეს 

და თან ეთქვას "არასოდეს"?! 

 

10     But the Raven, sitting lonely on the placid bust, 

spoke only  

   That one word, as if his soul in that one word 

he did outpour.  

ეს თქვა მხოლოდ შემზარავად და 

ბიუსტზე კვლავ უძრავად 

იჯდა... თითქოს ერთ სიტყვაში 

მთელ ძალას და სულს აქსოვდეს... 



 

 

    Nothing farther then he uttered—not a feather 

then he fluttered—  

    Till I scarcely more than muttered “Other 

friends have flown before—  

   On the morrow he will leave me, as my Hopes 

have flown before.”  

            Then the bird said “Nevermore.”  

 

ფრთის შექნევაც კი არ სცადა, 

არაფერი მითხრა სხვა და 

მე ვთქვი - "წავა ესეც ხვალ და 

მოისურვებს, რომ გამშორდეს, 

როგორც ყველა მეგობარი და 

იმედიც აღარ მქონდეს...“ 

მან დამჩხავლა - "არასოდეს". 

 

11     Startled at the stillness broken by reply so aptly 

spoken,  

“ Doubtless,” said I, “what it utters is its only stock 

and store  

    Caught from some unhappy master whom 

unmerciful Disaster  

    Followed fast and followed faster till his songs 

one burden bore—   

   Till the dirges of his Hope that melancholy 

burden bore  

            Of ‘Never—nevermore’.”  

 

დავუბრუნდი შიშით დუმილს, 

ჩხავილი რომ შეწყდა სტუმრის, 

"მგონი, ერთი სიტყვა იცის - ვთქვი - 

ვეჭვობ, რომ სხვას ამბობდეს... 

ალბათ, ვინმე ბედკრულს ჰყავდა 

მიჩვეული, ის კი თხზავდა 

სევდით ლექსებს კვლავ-და-კვლავ 

და სურდა, ასე დასძახოდეს  

ყორანის ხმაც... უიმედო სევდით 

სავსე დასძახოდეს: 

"არა, არა.... არასოდეს...“ 

 

12     But the Raven still beguiling all my fancy into 

smiling,  

   Straight I wheeled a cushioned seat in front of 

bird, and bust and door;  

    Then, upon the velvet sinking, I betook myself 

to linking  

    Fancy unto fancy, thinking what this ominous 

bird of yore—  

   What this grim, ungainly, ghastly, gaunt, and 

ominous bird of yore  

            Meant in croaking “Nevermore.”  

 

ჩემს სევდიან სულს თუმც მალე 

კვლავ ღიმილით მივეძალე, 

სავარძელი დავდგი ახლოს 

ყორანთან და კართან ოდეს, 

რბილ ხავერდზე მჯდომმა თავი 

მივეც ფიქრებს, ის კი - შავი, 

მწუხარე და შემზარავი ხმით 

ცდილობდა კვლავ ჩხაოდეს, 

ვით ბნელეთის მოციქული ერთი 

სიტყვით დამჩხაოდეს 

და ამბობდეს - "არასოდეს". 

 

13     This I sat engaged in guessing, but no syllable 

expressing  

    To the fowl whose fiery eyes now burned into 

my bosom’s core;  

    This and more I sat divining, with my head at 

ease reclining  

ასე ვიჯექ სავსე ეჭვით, ღრმა 

დუმილში ხანგრძლივ შეჭრით, 

ფრინველი კი თვალთა ცეცხლით 

თითქოს გულში შემომჭროდეს, 

მე იდუმალ ფიქრთა შორის 

ხავერდებზე წამოწოლილს, 



 

 

    On the cushion’s velvet lining that the lamp-

light gloated o’er,  

    But whose velvet-violet lining with the lamp-

light gloating o’er,  

            She shall press, ah, nevermore!  

 

 

შუქს მაფენდა ლამპიონის სხივი ისე, 

თითქოს კრთოდეს 

იისფერად სატრფოს ხსოვნა... 

მსურდა, კარს ის მოსდგომოდეს, 

თუმც არ მოვა არასოდეს. 

 

14     Then, methought, the air grew denser, 

perfumed from an unseen censer  

   Swung by Seraphim whose foot-falls tinkled on 

the tufted floor.  

    “Wretch,” I cried, “thy God hath lent thee—by 

these angels he hath sent thee  

    Respite—respite and nepenthe from thy 

memories of Lenore;    

  Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget 

this lost Lenore!”  

            Quoth the Raven “Nevermore.”  

 

მერე ვიგრძენ რაღაც შვება, 

მოფარფატე ნება-ნება, 

თითქოს ჩემთან  სურნელება 

სერაფიმთა იფრქვეოდეს,  

"ო, საბრალოვ! - თავს შევძახე - აწ 

ღვთიური შვება ნახე, 

მოჩანს ანგელოზთა სახე, რომ შენს 

ხსოვნას შვება ჰქონდეს... 

რომ ლენორი დაივიწყო... რომ 

ლენორი არ გახსოვდეს... 

და მომესმა - "არასოდეს!" 

 

15     “Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, 

if bird or devil!—  

   Whether Tempter sent, or whether tempest 

tossed thee here ashore,  

    Desolate yet all undaunted, on this desert land 

enchanted—  

    On this home by Horror haunted—tell me 

truly, I implore—  

    Is there—is there balm in Gilead?—tell me—

tell me, I implore!”  

            Quoth the Raven “Nevermore.”  

 

 

ვკითხე - "გიმზერ ნათელმხილველს 

თუ ეშმაკთან ჩვეულ  ფრინველს, 

რომელ მაცდურ ქარს ეწადა, შენთან 

ერთად აქეთ ქროდეს?! 

რად მეწვიე უდაბურ და ბნელ 

მხარეში... ან რა გსურდა?! 

უშიშრობა შენი მშურს და გთხოვ - 

მართალი მითხარ!... გთხოვ დღეს! 

გალაადის ნაპირს ჩემთვის თუ აქვს 

შვება? - მითხარ!.. გთხოვ დღეს!" 

და მომესმა - "არასოდეს!" 

 

16     “Prophet!” said I, “thing of evil!—prophet still, 

if bird or devil!  

   By that Heaven that bends above us—by that 

God we both adore—  

    Tell this soul with sorrow laden if, within the 

distant Aidenn,  

    It shall clasp a sainted maiden whom the angels 

ვკითხე - "გიმზერ ნათელმხილველს 

თუ ეშმაკთან ჩვეულ  ფრინველს?! 

ღმერთს გაფიცებ, ვისგან მადლიც 

გვსურს, ორივეს მოგვფენოდეს, 

მითხარ, ჩემს სულს ეღირსება, 

თუნდ ედემში ჰქონდეს შვება, 

თუ ექნება იმის ნება, წმინდა 



 

 

name Lenore—  

Clasp a rare and radiant maiden whom the 

angels name Lenore.”  

            Quoth the Raven “Nevermore.”  

 

 

ქალწულს შეჰხაროდეს, 

ლენორს ხელის შესახებად 

უხმობდეს და შესძახოდეს?!" 

და მომესმა - "არასოდეს!" 

 

17     “Be that word our sign of parting, bird or 

fiend!” I shrieked, upstarting—  

 Get thee back into the tempest and the Night’s 

Plutonian shore!  

    Leave no black plume as a token of that lie thy 

soul hath spoken!  

    Leave my loneliness unbroken!—quit the bust 

above my door!  

   Take thy beak from out my heart, and take thy 

form from off my door!”  

            Quoth the Raven “Nevermore.”  

 

 

“მაშ, ამ სიტყვით გამეცალე, გადი 

გარეთ ქარში მალე, 

ფრინველი ხარ თუ ეშმაკი?! - სჯობს, 

გზა ჯოჯოხეთში გქონდეს!... 

სჯობს, კარისკენ გაემართო, სულს 

ცრუ გზნება არ დამართო, 

მე დამტოვე ისევ მარტო... 

მოშორდები ბიუსტს ოდეს, 

სჯობს ჩემს გულსაც შენი კლანჭი 

აღარასდროს დასტყობოდეს!...“ 

და მომესმა - "არასოდეს!" 

 

18     And the Raven, never flitting, still is sitting, 

still is sitting  

   On the pallid bust of Pallas just above my 

chamber door;  

    And his eyes have all the seeming of a demon’s 

that is dreaming,  

    And the lamp-light o’er him streaming throws 

his shadow on the floor;  

   And my soul from out that shadow that lies 

floating on the floor  

            Shall be lifted—nevermore! 

 

 

მივაშტერდი ყორანს მყის და - ის 

უძრავად ზის და ზის და - 

თითქოს ბიუსტს პალადისას 

საუკუნოდ დასჯდომოდეს, 

მზერაც თითქოს გაუქვავდა, 

მეოცნებე დემონს ჰგავდა, 

და მის ჩრდილქვეშ ვიგრძენ კვლავ 

და მივხვდი, სული უნდა ძრწოდეს, 

ყორნის ჩრდილში ჩაფერფლილ 

სული, მარად უნდა ძრწოდეს, 

და არ აღდგეს არასოდეს! 

 

 

 
 


