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1. შესავალი
მედეა მეტრეველი

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის სახელით, 
გვსურს, ჩვენი მადლიერება გამოვხატოთ პროექტ „წიგნის 
პლატფორმის“ მიმართ და ხაზი გავუსვათ პროექტის 
ფარგლებში განხორციელებული პროგრამებისა თუ 
კვლევების მნიშვნელობას ქართული საგამომცემლო 
სექტორის განვითარებისა და ხელშეწყობის საქმეში. 

ამასთანავე, გვსურს აღვნიშნოთ, რომ უკანასკნელი წლების 
განმავლობაში, ქართული ლიტერატურის ხელშეწყობა 
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს 
ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. 2010 წლიდან დღემდე 
„სამინისტროს წიგნისა და ლიტერატურის ხელშეწყობის 
პროგრამის“ ფარგლებში, დაახლოებით 40-მდე პროქტი 
დაფინანსდა (ქართული მოთხრობის ანთოლოგიები, 
პოეტური კრებულები, რომანები, არამხატვრული პროზა და 
სხვ.). უკანასკნელი წლების განმავლობაში, იმატა უცხოელი 
გამომცემლობების ინტერესმა ქართული ლიტერატურის 
მიმართ, რასაც ხელი შეუწყო წიგნისა და ლიტერატურის 
მიმართულებით სახელმწიფოს მხრიდან გატარებულმა 
სწორმა და თანმიმდევრულმა პოლიტიკამ. სულ უფრო 
მეტი ქართული გამომცემლობა იღებს მონაწილეობას 
საერთაშორისო წიგნის ბაზრობებზე, ეწყობა ქართველი 
ავტორების საჯარო კითხვის საღამოები საზღვარგარეთ და 
დისკუსიები უცხოელ მკითხველთან, სამინისტროს მხრიდან, 
რიგ სპონსორ ორგანიზაციებთან ერთად, საქართველოში და 
საზღვრებს გარეთ ხორციელდება პროფესიული სემინარების 
ორგანიზება გამომცემლებისთვის და მთარგმნელებისთვის. 

2014 წლის მარტში, საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა 
დაცვის სამინისტროს ინიციატივით, შეიქმნა „ქართული 
წიგნის ეროვნული ცენტრი“, რომლის მთავარი ამოცანებია 
ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაცია საზღვარგარეთ, 
ქართული საგამომცემლო სექტორის ხელშეწყობა და 
სხვადასხვა სპეციალური პროგრამის შემუშავება, რომელიც 
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ხელს შეუწყობს ამ პროცესის კიდევ უფრო მეტად 
გააქტიურებას და განვითარებას. უკვე წელს, „ქართული 
წიგნის ეროვნული ცენტრის“ ფარგლებში, იგეგმება 
დაახლოებით 10-მდე ქართული წიგნის თარგმანისა და 
გამოცემის ხელშეწყობასთან დაკავშირებული აქტივობა და 
რიგი პროფესიულ-საგანმანათლებლო ხასიათის სემინარები 
გამომცემლებისთვის და მთარგმნელებისთვის.

ჯამში, 2010-2014 წლებში, სამინისტროსა და წიგნის 
ეროვნული ცენტრის თანადაფინანსებით, უცხო ენებზე 
თარგმნილი და გამოცემული ქართული წიგნების რაოდენობა 
50-მდე იმერყევებს. უცხოეთში ჩვენი ხელშეწყობით 
გამოცემული თარგმანები 17 ენობრივ კატეგორიაში 
ნაწილდება (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული, იტალიური, 
რუსული, პოლონური, ჰოლანდიური, ხორვატიული, 
უკრაინული, აზერბაიჯანული, სომხური, ეგვიპტური, 
თურქული, მაკედონიური, ბერძნული, უნგრული, შვედური).

ზემოაღნიშნული პროცესების და პროექტების განვითარების 
მხრივ, “წიგნის პლატფორმის“ მიერ ჩატარებული 
კვლევა “ქართული ენიდან 1991 წლიდან მიმდინარე 
მთარგმნელობითი პროცესის მიმოხილვა“ მნიშვნელოვან 
წვლილს შეიტანს ქართული ლიტერატურის უცხოენოვანი 
თარგმანების იმ ერთიანი საძიებო ბაზის შექმნაში, რომელზე 
მუშაობაც, უკვე 2014 წლიდან, ქართული წიგნის ეროვნული 
ცენტრის მხრიდან დაიწყება. საგულისხმოა, რომ „წიგნის 
პლატფორმის“ ფარგლებში განხორცილებული კვლევები, 
ქართული ლიტერატურის უცხო ენებზე 1991 წლიდან დღემდე 
შესრულებული თარგმანების ბაზასთან დაკავშირებით, 
შვიდ ევროპულ ენაზე (პოლონური, გერმანული, 
ინგლისური, შვედური, ესპანური, ფრანგული, ჩეხური) 
არსებულ ბიბლიოგრაფიას მოიცავს. განსაკუთრებულად 
მნიშვნელოვანია ამ კვლევების მომავალში გაგრძელება, 
ბიბლიოგრაფიული ბაზების სრულყოფა და ენობრივი 
ჯგუფების არეალის გაფართოება.

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ არსებული 
ბიბლიოგრაფიული ბაზების ონლაინ სივრცეში განთავსება 
და მათზე თავისუფალი წვდომის უზრუნველყოფა ქართული 
ლიტერატურით დაინტერესებულ უცხოელ მკვლევარებს, 
მთარგმნელებს და გამომცემლებს ხელს შეუწყობს, მოიძიონ 
მათთვის საინტერესო და საჭირო ინფორმაცია. ამასთანავე, 
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ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრისთვის თარგმანების 
მიმართულებით სტრატეგიის განსაზღვრისა და მოკლე და 
გრძელვადიანი სამოქმედო გეგმების შემუშავების საქმეში, 
აღნიშნული კვლევები და მათი ეტაპობრივი განახლება და 
სრულყოფა განსაკუთრებით საგულისხმოა.

ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის სახელით, 
გვსურს დიდი მადლობა გადავუხადოთ პროექტ „წიგნის 
პლატფორმის“ მონაწილეებს მათი საქმიანობისთვის და 
პროექტის ფარგლებში, ქართული წიგნისა და ლიტერატურის 
პოპულარიზაციის მიმართულებით მნიშვნელოვანი კვლევების 
მომზადებისთვის.
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2. კვლევის მიმოხილვა 

წინამდებარე პუბლიკაცია 1991-2012 წლებში 
გამოქვეყნებული ქართული ენიდან შვიდ სხვა ენაზე 
შესრულებული თარგმანების შეფასებასთან დაკავშირებული 
ორწლიანი სამუშაოს შედეგია. მასში შესული ტექსტური 
ნაწილი და სტატისტიკური მონაცემები დიდწილად ემყარება 
ნაშრომებს,1 რომლებიც საქართველოს წიგნის გამომცემელთა 
და გა მავრცელებელთა ასოციაციასთან (GPBA) 
თანამშრომლობის შედეგად, შეასრულეს მკვლევარებმა. მათ 
შეადგინეს და განახორციელეს ქართული ენიდან ჩეხურ, 
ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ, პოლონურ, ესპანურ და 
შვედურ ენებზე შესრულებული თარგმანების სრულყოფილი 
ბიბლიოგრაფია და ანალიზი.

რატომ დგას პირველ ადგილზე თარგმანების კვლევა 
და შეფასება? თარგმანი იდეებისა და ლიტერატურული 
ნაშრომების სხვა ენებისა და კულტურებისთვის გაზიარების 
უაღრესად მნიშვნელოვანი საშუალებაა. ის ბევრად უფრო 
მეტია, ვიდრე უბრალოდ ტექსტების ერთი ენიდან მეორეზე 
გადატანის საშუალება; ეს არის თვით ხელოვნება და 
შემოქმედებითი აქტი. თარგმანი არის ნებისმიერი ენისა და 
კულტურის მუდმივად გამდიდრების საშუალება, თუმცა ის 
ასევე გვახსენებს, რომ არცერთი კულტურა და ენა არ არის 
დახურული ერთეული.

სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში თარგმანი განსხვავებულ 
როლს ასრულებდა; დროსთან ერთად, იცვლებოდა 
თარგმანის ხარისხის კრიტერიუმებიც. სოციალური და 
ეკონომიკური ვითარებების ცვლილებით და სხვადასხვა 
შუამავლის (ავტორების, მთარგმნელების, გამომცემლების, 
ლიტერატურული აგენტების, ფინანსური კომპანიებისა და 
სხვ.) საქმიანობის წყალობით განისაზღვრება, თუ რა უნდა 
ითარგმნოს და შემდგომში როგორ უნდა მიაღწიოს თარგმანმა 
მკითხველამდე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ემყარება 

1 ყველა მკვლევარის სიის სანახავად, გთხოვთ იხილოთ ამ პუბლიკაციის 
ტიტულიანი გვერდი.
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არჩევანს, თუ რა უნდა ითარგმნოს და გამოქვეყნდეს, 
ინტერესთა და ვარაუდთა მდიდარი და გამორჩეული 
მრავალფეროვნების გათვალისწინებით. გამოქვეყნების 
შემდეგ, თარგმანი სამიზნე ენის კონტექსტით იძენს ხორცს: 
უაღრესად ძნელია იმის განსაზღვრა, თუ ვინ იქნება 
მკითხველი, რამდენად წარმატებული იქნება წიგნი ბაზარზე 
და როგორი იქნება თითოეულ გამოქვეყნებულ  წიგნთან  
დაკავშირებული აზრი.

თარგმანების – ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ქართული 
ტექსტებისა და ავტორების თარგმანთა მიმოქცევის – 
შეფასება მიმართულია იმ რთულად შესამჩნევი მექანიზმების 
გამოაშკარავებისკენ, რომლებიც ხელს უწყობენ თარგმანებს 
და ორ ენას შორის ლიტერატურულ კომუნიკაციებში მათ 
შემდგომ განვითარებას. ამგვარ კვლევებს კონკრეტული 
მნიშვნელობა აქვს ისეთი ენისთვის, როგორიცაა ქართული, 
მისი მდიდარი ტრადიციებითა და სათარგმნი ენის წყაროს 
მხრივ არაპრივილეგირებული პოზიციით. კვლევების ამ 
კრებულში წარმოდგენილია 1991 წლის შემდეგ ქართული 
ენიდან შვიდ სხვა ენაზე შესრულებული თარგმანების ფართო 
ბიბლიოგრაფიული მონაცემები. ცვალებად ემპირიულ 
მონაცემებზე დაყრდნობით შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 
ეს კვლევები სხვადასხვა ინტერპრეტაციისა და ანალიზის 
შეუცვლელი წყაროა. ხსენებული კვლევების ავტორებმა 
სცადეს შემოეთავაზებინათ საქართველოში განათლებული, 
კულტურული და საგამომცემლო საზოგადოებისთვის 
საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებულ მტკიცებულებებზე 
დაფუძნებული შეხედულება: 

არის თუ არა ქართული ლიტერატურა საკმაოდ 
ცნობილი უცხოელი მკითხველისთვის? რა მექანიზმებით 

თარგმნიან ქართული ენიდან და შემდგომ თარგმანის 
გამოცემა? რომელი სასარეკლამო მექანიზმები ითვლება 

საუკეთესოდ და რა შეიძლება გაკეთდეს თარგმანების  
გამოყენებით ქართული კულტურის ქვეყნის ფარგლებს 

გარეთ გავრცელების ხელშეწყობისთვის?

ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა არც ისე ადვილია, როგორც 
ერთი შეხედვით ჩანს. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ შვიდი სამიზნე 
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ენის ინდივიდუალური კვლევა ხარისხით განსხვავდება. 
ერთნი გვთავაზობენ ქართული ლიტერატურის თარგმანის 
სრულყოფილ სურათს, მეორეებს ქართველი დაინტერესებული 
მხარეები თავად უსვამენ შეკითხვას, ამ პუბლიკაციების 
განხილვის დროს. თარგმანების ბიბლიოგრაფიაზე 
დაყრდნობილი აქ წარმოდგენილი სტატისტიკა განახლებული 
და სრულია, თუმცა არა სრულყოფილი. მკვლევარების 
მოძიებას, კვლევების ვადებისა და მასშტაბების შეთანხმებას, 
მათ ჩატარებასა და ცვლილება/თარგმანების შედეგების 
მიღებას ორი წელი დასჭირდა. შედეგად, დღეისთვის კვლევების 
უმეტესობა უკვე ვადაგასულია, თუმცა ვიმედოვნებთ, რომ 
მათში მიღებული ტენდენციები ჯერ ისევ აქტუალურია.

მეორე საკითხია ის, რომ ზემოთ დასმულ შეკითხვაზე 
პასუხის გაცემა ადვილი საქმე არ არის, რადგან ქართული 
ლიტერატურის თარგმანების არსებობა თანაბარწილად 
განპირობებულია კვალიფიციური შუამავლების (უპირველეს 
ყოვლისა, მთარგმნელების!), სრულყოფილი სტრატეგიისა 
და მხარდაჭერის  ხელმისაწვდომობით, ასევე სამიზნე 
ქვეყნის კონტექსტით: მისი კულტურული და საგამომცემლო 
ინფრასტრუქტურით, ლიტერატურული ტრადიციებით, 
მკითხველების მოლოდინით. სწორედ ამიტომ, ქართული 
ლიტერატურის ხელშეწყობის წარმატებული სტრატეგიის 
ელემენტებთან დაკავშირებული რეკომენდაციები სხვადასხვა 
ენებთან მიმართებაში განსხვავებული იქნება.

ჩვენს მიერ აქ შემოთავაზებული შედეგების 
ნაკლოვანებათა მიუხედავად, კვლევების მეთოდოლოგია და 
სხვადასხვაგვარი მონაცემები და დასკვნები სასარგებლო 
მასალას შესთავაზებს თარგმანებით, პუბლიკაციითა 
და კულტურული კომუნიკაციებით დაინტერესებულ 
პირებს როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს 
გარეთ. სხვა მრავალ საშუალებასთან ერთად, კვლევებში 
წარმოდგენილი მონაცემები ქართული ლიტერატურის 
გავრცელებაში გარკვეულწილად უკვე ჩართულ სამიზნე 
ქვეყნებში მთარგმნელების, გამომცემლების, კულტურული 
და აკადემიური დაწესებულებების, მედია საშუალებებისა 
და სხვათა გამოვლენაში დაგეხმარებათ. პოტენციურ 
მომხმარებლებს შეადგენენ როგორც კერძო პირები, ისე 
ორგანიზაციები: უცხოელი და ქართველი გამომცემლები, 
აგენტები, ავტორები, მთარგმნელები, ჟურნალისტები და 
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პერიოდული გამოცემების მესვეურები, წიგნით მოვაჭრეები, 
ლიტერატურის კრიტიკოსები და მკვლევარები.

და ბოლოს, ეს კვლევები გამიზნულია ყველა იმ 
ორგანიზაციისთვის, ვინც კულტურის პოლიტიკის 
შემუშავებასა და განხორციელებაშია ჩართული, კერძოდ: 
საქართველოს ისეთი ინსტიტუციები, როგორიც არის 
კულტურის სამინისტრო, ქართული წიგნის ეროვნული 
ცენტრი, საგარეო საქმეთა სამინისტრო, განათლების 
სამინისტრო, საელჩოების კულტურული განყოფილებები, 
ქართველოლოგიის შემსწავლელი ცენტრები, მწერალთა და 
მთარგმნელთა ასოციაციები, და ყველა სხვა საჯარო, კერძო 
თუ სამოქალაქო ორგანიზაცია, რომელიც საზღვარგარეთ 
ქართული კულტურის პოპულარიზაციის საქმეს ემსახურება. 
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3. ქართული ენიდან 
შესრულებული თარგმანების 
კვლევის მასშტაბები და 
მეთოდოლოგია

კვლევები და ბიბლიოგრაფია მოიცავს ქართულ ენაზე 
შექმნილი ნაშრომების თარგმანებს, რომლებიც 1991-2012 
წლებში ითარგმნა და გამოიცა წიგნად საქართველოში ან 

მის ფარგლებს გარეთ

კვლევების მიზანი იყო ქართულიდან შვიდ ენაზე 
შესრულებული თარგმანების მიმოქცევის შესახებ მონაცემთა 
თავმოყრა და ტენდენციების ანალიზი. დამოუკიდებლობის 
მოპოვების შემდეგ, პირველად შეგროვდა მდიდარი 
ბიბლიოგრაფიული მონაცემები, რაც საზოგადოებისთვის 
ხელმისაწვდომი გახდა.2

ავტორების შეარჩევასა და დაქირავებაზე საქართველოს 
წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციამ 
იზრუნა; ეს არის პარტნიორი ორგანიზაცია, რომელიც 
საქართველოში „წიგნის პლატფორმის“ პროექტს 
ახორციელებს. კვლევების ავტორებს სხვადასხვა 
გამოცდილება აქვთ; მათი უმეტესობა – თუმცა არა ყველა – 
ცხოვრობს და მუშაობს სამიზნე ქვეყანაში და დაკავშირებულია 
წიგნის სექტორთან, როგორც მთარგმნელი, მეცნიერი, 
გამომცემელი ან ჟურნალისტი. ქვეყნებში მკვლევარები 
შეირჩა არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ისინი წიგნის სფეროში 
მოღვაწეობდნენ, როგორც, მაგალითად, მთარგმნელები 
(უმეტესწილად), არამედ იმიტომაც, რომ ისინი საქართველოსა 
და სამიზნე ქვეყანას შორის კულტურული ურთიერთობის 
საკითხში მედიატორების ფუნქციას ასრულებენ.

2 ამ კვლევებში შეუსული ქართულიდან შვიდ ენაზე შესრულებული 
თარგმანების სრული ბიბლიოგრაფია იხილეთ შემდეგ ბმულზე: http://bookplat-
form.org/en/activities/52-translations-from-ge-en.html 
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კვლევის მიზნებიდან გამომდინარე, „ქართული თარგმანები“ 
მოიცავს ქართველი ავტორების მიერ სხვადასხვა ჟანრში 
შექმნილ ყველა წიგნს, ავტორის ენის მიუხედავად. ზოგიერთი 
ქვეყნის ენაზე თარგმანის კვლევა მოიცავს ნაწარმოებებს, 
რომლებიც აერთიანებს ქართული ტექსტების თარგმანის 
დიდ ნაწილს (ძირითადად შუა საუკუნეების პერიოდიდან), 
ასევე ავტორების კომენტარებს, რომელიც მოცემულია 
ბიბლიოგრაფიებში.

ბიბლიოგრაფიული მონაცემები მოიცავს წიგნის ფორმატით 
გამოცემულ ძირითად თარგმანებს, ასევე რამდენიმე ონლაინ 
წყაროს (იმ შემთხვევაში, თუ ის თარგმანს ეხება). ამგვარად, 
მართალია, ბიბლიოგრაფია თავად გამორიცხავს პერიოდულ 
პრესასა და ანთოლოგიებად გამოცემულ ცალკეულ 
ნათარგმნ ტექსტებს, მაგრამ კვლევების ტექსტები ამგვარი 
პუბლიკაციების განხილვასაც ეხება.

კვლევებში განხილული პერიოდი იწყება 1991 წლიდან. ეს 
პერიოდი ამოსავლათ იქნა დასახული, რომ პოლიტიკური 
დამოუკიდებლობის, ცენტრის მიერ მართული ეკონომიკის 
შესუსტებისა და სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი 
და იდეოლოგიურად მოტივირებული პოლიტიკის ახალ 
კონტექსტში შექმნილი სიტუაციის რეალისტური სურათი 
წარმოჩენილიყო, რამაც ხელი შეუწყო თარგმანების 
განვითარებას.

ცხადია, კვლევაში განხილული შვიდი სამიზნე ენა ქართული 
ლიტერატურის თარგმანის სრულ სურათს არ იძლევა. 
დროისა და წყაროების დეფიციტის გათვალისწინებით, 
ხსენებული შვიდი ენა წარმომადგენლობითი ნიმუშის 
სახით შეირჩა, რომელიც მსხვილ ევროპულ საგამომცემლო 
ბაზრებს (ინგლისური, გერმანული, ფრანგული), ყოფილი 
სოციალისტური ბლოკის ქვეყნების ორ ენას (ჩეხური და 
პოლონური), ნაკლებად გავრცელებულ ევროპულ ენას 
(შვედური) და ესპანურ ენას მოიცავს. მნიშვნელოვანია, 
რომ გერმანულ ენაზე შესრულებული თარგმანების კვლევა 
მოიცავს სხვა ქვეყნებს და არა თავად გერმანიას, კერძოდ 
კი ავსტრიას და შვეიცარიას. ამასთან, ინგლისურენოვანი 
თარგმანის კვლევაში მხოლოდ გაერთიანებულ სამეფოში და 
არა აშშ-სა და კანადაში გამოცემული პუბლიკაციები შედის.
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ინდივიდუალური კვლევებისა და წინამდებარე რეზიუმეს 
მეთოდოლოგია შემდეგ კომპონენტებს აერთიანებს:

 ბიბლიოგრაფიული მონაცემების მოგროვება3 სამიზნე 
ქვეყნებში (ეროვნული ბიბლიოთეკები, აკადემიური 
ბიბლიოთეკები, თარგმანები და აკადემიური პერსონალის 
არქივები, გამომცემელთა კატალოგები, ონლაინ წიგნის 
მაღაზიები და ა.შ.) სხვადასხვა წყაროებიდან, ასევე 
საერთაშორისო მონაცემთა ბაზებიდან (UNESCO Index 
Translationum);

 კაბინეტური კვლევა და ზოგჯერ ინტერვიუები, 
რომლებსაც ატარებდნენ მკვლევარები თარგმანების 
გავრცელების სფეროში მოღვაწე წამყვან ფიგურებთან, 
კერძოდ მთარგმნელებთან, გამომცემლებთან, 
ფონდებთან;

 სამიზნე ქვეყნის საგამომცემლო და მთარგმნელობითი 
ბაზრის არსებული მონაცემების მოგროვება;

 ქვეყნის/ენის შესახებ ანგარიშების მომზადება; „წიგნის 
პლატფორმის“ ჯგუფის კომენტარები და მკვლევარების 
მიერ შესრულებული დამატებითი კორექტირებები;

 ბიბლიოგრაფიულ მონაცემებში „წიგნის პლატფორმის“4 

გუნდის მიერ შეცდომებისა და შეუსაბამობების 
(დეტალების ნაკლებობასთან, სხვადასხვა 
ორთოგრაფიულ შეცდომასთან, ჟანრობრივი დაყოფის 
განსხვავებულ ცნობებთან და სხვ. დაკავშირებით) 
გამოსწორება;

 მონაცემების სხვადასხვა სტატისტიკურ ყალიბში 
(თარგმანისთვის ყველაზე პოპულარული ენა, დროში 
დინამიკა და ა.შ.) მოქცევა;

 კვლევების ზოგადი შედეგებისა და სტატისტიკაზე 
დაფუძნებული ტენდენციების ფორმულირება.

სამწუხაროდ, კვლევის პროცესში მკვლევარების წინაშე 

3 ბიბლიოგრაფიული თუ სხვა წყაროების სიების მოძებნა შეგიძლიათ 
თითოეული კვლევის ბოლოს.
4 ყველა სტატისტიკური მონაცემი და კვლევები შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ 
ბმულზე: http://bookplatform.org/en/clusters/5-policy-studies.html
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მთელი რიგი ხელისშემშლელი ფაქტორი წამოიჭრა, 
რაც, ძირითადად, სანდო მონაცემების ნაკლებობას 
უკავშირდებოდა. ყველაზე ხშირად წამოჭრილი სირთულე 
გამოწვეული იყო:

— არასრული ინფორმაციით „UNESCO’s Index 
Translationum“-ში. მართალია, „Index“ უნდა იყოს 
„თარგმანების მსოფლიო მონაცემთა ბაზა“, მაგრამ ის 
შესაბამისი ეროვნული ბიბლიოთეკების მიერ მიწოდებულ 
ინფორმაციას ეყრდნობა. ამიტომაც, „Index“ ყველა იმ 
შეუსაბამობასა და შეცდომას მოიცავს, რომლებსაც 
შეიძლება ნაციონალურ კატალოგებში შევხვდეთ. ჩვენ, 
ასევე, მოვიძიეთ შეუსაბამობა „Index“-სა და ზოგიერთ 
ეროვნულ ბიბლიოგრაფიას შორის. მაგალითად, 
არსებობს დაახლოებითი შესაბამისობა „Index“-სა და 
მიმდინარე კვლევების ბიბლიოგრაფიებს შორის ისეთ 
ქვეყნებთან მიმართებაში, როგორიც არის გერმანია, 
პოლონეთი და შვედეთი; სხვა ქვეყნებისთვის „Index“-ის 
მონაცემები საკმაოდ არასრულია. 

— ეროვნული ბიბლიოთეკის კატალოგებში არსებული 
ხარვეზებით, შეცდომებითა და შეუსაბამობებით, 
განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მსგავს პრეცედენტებს 
ენის ისეთ ნაკლებად პოპულარულ წყაროებში 
ვაწყდებით, როგორიცაა ქართული ენა. ზოგიერთი 
ქვეყნის ბიბლიოთეკის კატალოგებში ხშირად თარგმნილი 
ნაშრომის ორიგინალის ენა მითითებული არ არის;

— წიგნების საერთაშორისო სტანდარტული ნუმერაციის 
არარსებობა. ბიბლიოგრაფიაში შემავალი მონაცემებიდან 
ოცდაცამეტს არ აქვს სტანდარტული ნუმერაცია. ეს 
ეხება სხვადასხვა ქვეყანაში გამოქვეყნებულ თარგმანებს 
და, ძირითადად, პატარა ქვეყნების, არასამთავრობო 
ორგანიზაციებისა და ფონდების პუბლიკაციებს. 
წიგნების საერთაშორისო სტანდარტული ნუმერაციის 
არქონა პუბლიკაციებს ბიბლიოგრაფებისა და მთლიანად 
წიგნის ბაზრებისთვის ვირტუალურად „უხილავს“ ხდის.
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4. კვლევის შედეგები
კვლევების შედეგები შეიძლება სხვადასხვაგვარი 
წაკითხვისა და ინტერპრეტაციის საგნად იქცეს. 
გთავაზობთ მონაცემებისა და ანალიზის ერთ-ერთ 
შესაძლო ვერსიას: 

I. თანამედროვე ქართული ლიტერატურის თარგმანი 
მხოლოდ ამ ბოლო პერიოდში გახდა თვალსაჩინო.

ამ კვლევაში შესწავლილი, შვიდ ენაზე გამოქვეყნებული 
პუბლიკაციები, მთლიანობაში, 178 ერთეულისგან შედგება. 
აქვე უნდა მივუთითოთ, რომ ბიბლიოგრაფია მხოლოდ 7 ენას 
და მხოლოდ ევროპაში გამოქვეყნებულ წიგნებს მოიცავს. 
ამდენად, ეს არ არის ქართული ენიდან თარგმანის მთლიანი 
რაოდენობა, საქართველოს დამოუკიდებლობის მოპოვების 
შემდეგ. 1990-ინი წლების და 2000 წლის შემდეგ თარგმანების 
დინამიკა განსაკუთრებულ ტენდენციებს ვერ ამჟღავნებს. 
1998 წელს თვალსაჩინო, 22 ერთეულით ზრდა, მხოლოდ 
და მხოლოდ პოლონეთიდან 12 ბიბლიოგრაფიული მასალის 
შემოსვლით აიხსნება, როდესაც ვარშავის უნივერსიტეტმა 
მხოლოდ ერთი წლის განმავლობაში, 12 კლასიკური ქართული 
ტექსტი გამოაქვეყნა. 

იმის მიუხედავად, რომ 2000 წლის შემდეგაც არ მომხდარა 
ბუმი თარგმანებში, უკანასკნელ ათწლეულში თანამედროვე, 
ცოცხალი ქართველი ავტორების ტექსტები კლასიკურ 
და ისტორიულ არამხატვრულ ნაწარმოებებზე აშკარად 
დომინირებენ. ამის ძირითად მიზეზად შეძლება ჩაითვალოს 
კულტურის სამინისტროს დახმარების პროგრამა, რომელიც 
ფინანსურად ახალისებს უცხოელ გამომცემლებს. პროგრამა 
ნაკლებად ცნობილი ლიტერატურების გამოცემასთან 
დაკავშირებულ კომერციულ რისკს ნაწილობრივ ფარავს. 
ამას გარდა, საგულისხმოა, რომ უკანასკნელი ოთხი-ხუთი 
წლის განმავლობაში, “დამხმარე საქმიანობების“ სერიები 
მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნის ლიტერატურული და 
ინტელექტუალური ცხოვრების საზღვარგარეთ წარდგენის 
საქმეში: აქტიური მონაწილეობა მთავარ წიგნის ბაზრობებში, 
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საერთაშორისო გამომცემლების პროფესიული ვიზიტები 
საქართველოში, საინფორმაციო მასალები ინგლისურ და 
სხვა ენებზე, ლიტერატურული აგენტებობის მცდელობები 
და ზოგიერთი გამომცემლის მხრიდან ლიცენზირების 
უფლებების მოპოვებისთვის აქტიური ძალისხმევა. აქედან 
გამომდინარე, შეიძლება ითქვას, რომ ქვეყნის ავთენტური 
ლიტერატურული და ინტელექტუალური ხმა მხოლოდ ამ 
ბოლო პერიოდის თარგმანებში გაისმა.

II. ამ ეტაპზე, გერმანული ითვლება ენად, რომელზეც 
ყველაზე ხშირად ითარგმნება ქართული ლიტერატურა, 
მას ფრანგული და პოლონური მოყვება.

გერმანულ ენაზე თარგმანები არა მარტო ყველაზე 
მრავალრიცხოვანია, არამედ აქ ჩანს ლიტერატურის აშკარა 
უპირატესობა სხვა სახის ნაწარმოებებთან შედარებით; ისინი, 
ასევე, ჟანრების, ავტორებისა და სხვადასხვა დროს შექმნილი 
ორიგინალური ნაწარმოებების სპექტრს აერთიანებენ.

აღნიშნული პერიოდის განმავლობაში, მთლიანად 66 
ნამუშევარი გამოქვეყნდა გერმანულად, უმეტესობა (46) 
გერმანიაში გამოიცა, ხოლო დანარჩენი ავსტრიაში (2), 
შვეიცარიაში (8), ან თავად საქართველოში (10) დაისტამბა. 
აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ 2013 წელს (ეს წელი არ შედის 
წინამდებარე სტატისტიკურ მონაცემებში) 6 თანამედროვე 
ნაწარმოები გამოქვეყნდა გერმანიაში. საქართველოს 
მონაწილეობისა და კულტურული პროგრამების მნიშვნელობა 
ლაიპციგისა და ფრანკფუტის წიგნის ბაზრობებზე 
სათანადო აღნიშვნის ღირსია. გერმანულენოვანი ქვეყნების 
გამომცემელთა სია მრავალფეროვანია, მაგრამ საგანგებოდ 
უნდა აღინიშნოს Unionsverlag-ის (შვეიცარია) მიერ თამთა 
მელაშვილის რომანის, „გათვლის“ გამოცემა, რომელმაც 
პრესტიჟული გერმანული საბავშვო ლიტერატურის ჯილდო 
(German Youth Book Award) მიიღო; Surkhamp-ის ანთოლოგია 
“18 Autoren” 2000 წლიდან; და, რა თქმა უნდა, დათო ბარბაქაძის 
4 წიგნი, რომლებიც სხვადასხვა გამომცემლობამ დასტამბა. 
გერმანელენოვანი გამომცემლები, რომლებმაც ერთზე 
მეტი ქართულენოვანი წიგნის თარგმანი გამოსცეს, არიან: 
Könighausen & Neumann (ჰუმანიტარული), Friedrich-Schiller-
Universität Jena (ჰუმანიტარული), Henschel (ლიტერატურა 
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და დრამა), Pendo Verlag (აკა მორჩილაძის 2 ნაწარმოები), 
POP-Verlag (ლიტერატურა) და Reichert Verlag (შერეული). 

ფრანგულ ენაზე 33 თარგმანია გამოქვეყნებული. მათ 
შორის გაცილებით ნაკლები რაოდენობითაა წარმოდგენილი 
მხატვრული ლიტერატურა, ყურადღება უფრო ლექსიკონებზე 
და ენის შემსწავლელ მასალაზე, ალბომებსა და რელიგიური 
ხასიათის ტექსტებზეა გამახვილებული. აქ მკაფიოდ არ ჩანს 
გამომცემლების ინტერესები. გამონაკლისია L’Harmattan და 
მისი ენის შემსწავლელი მასალების რამდენიმე გამოცემა; 
ჯერჯერობით არცერთ ფრანგ გამომცემელს არ უცდია 
ერთზე მეტი ქართული ნაწარმოების თარგმნა. ბელგიაში 
გამოქვეყნებული ოთხი წიგნი ჰაგიოგრაფიული და სასულიერო 
ხასიათის ტექსტებია.

რაც შეეხება ინგლისურ ენას, რომელზე თარგმნაც 
ყველა ავტორისთვის სასურველია, ამ კვლევაში მხოლოდ 
ბრიტანული გამოცემები შედის. შესაბამისად, მოცემული 
სტატისტიკა თარგმანის ლანდშაფტის მხოლოდ შეზღუდულ 
სურათს გვაძლევს. მთელი 1990-იანი წლების განმავლობაში, 
როდესაც დასავლეთ ევროპის გამომცემლები პოსტსაბჭოური 
ლიტერატურის აღმოჩენით იყვნენ დაკავებული, დიდ 
ბრიტანეთში, პრაქტიკულად, არცერთი ქართული თარგმანი 
არ გამოცემულა. 2000 წლიდან, ძირითადად, აკადემიურ 
ანთოლოგიებს ვხვდებით, მათ შორის ამონარიდების 
თარგმანებს. მაგალითად, გვხვდება არასრული თარგმანები, 
ძირითადად, საქართველოსა და ეკლესიის ისტორიის შესახებ. 
აქედან გამომდინარე, Dalkey Archive-ის (ამ კვლევაში იმიტომ 
ვრთავთ, რომ მას ფილიალები აქვს ლონდონში და დუბლინში) 
ანთოლოგიას “თანამედროვე ქართული პროზა” დიდი 
მნიშვნელობა ენიჭება ქართული ლიტერატურის ინგლისურ 
ენაზე თარგმანის საკითხში. ყურადღება, რომელიც 
ანთოლოგიამ მიიპყრო სამიზნე ენის ცნობილი მედია-
საშუალებების მხრიდან, ასევე უპრეცედენტოა.
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ზემოთ წარმოდგენილი ენების ცხრილში, პოლონეთს 
მოწინავე პოზიცია უკავია, მხოლოდ ვარშავის უნივერსიტეტის 
მიერ გამოქვეყნებული აკადემიური ნაწარმოებების 
წყალობით. ასევე, აღსანიშნავია პოლონური თეატრის 
უნივერსიტეტის მიერ სამი დრამატული ნაწარმოების თარგმნა 
(მანანა დოლიძე, ბასა ჯანიკაშვილი და ლაშა ბუღაძე) და 
ახალგაზრდა, დამოუკიდებელი გამომცემლობის, Claroscuro-ს 
მიერ ერთადერთი თანამედროვე პროზაული ტექსტის, ზაზა 
ბურჭულაძის „ადიბასის“ გამოცემა.

შედარებისთვის, დავასახელებთ წიგნის პლატფორმის 
პროექტის ფარგლებში შესწავლილი სხვა ქვეყნების 
მონაცემებს: იმავე პერიოდში, უკრაინულიდან 65 ნაწარმოები 
ითარგმნა ინგლისურ ენაზე, 60 – გერმანულად და 23 
– ფრანგულად. სომხურიდან 28 ნაწარმოები ითარგმნა 
ინგლისურ ენაზე, 16 – გერმანულზე და 60 – ფრანგულზე. 
თუმცა გამოქვეყნებული ნაწარმოებების რაოდენობის 
მიხედვით ქვეყნის კულტურული კავშირების შედარების და 
გაზომვის ნებისმიერი მცდელობა არაგონივრულია. მსგავსი 
მიდგომა უამრავი ისეთი დეტალის მხედველობის არედან 
გამორჩენის საფრთხეს გულისხმობს, რაც ლიტერატურის 
ექსპორტისას მნიშვნელოვან როლს თამაშობს.
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III. უკვე არსებობენ ქართულიდან უცხო ენაზე 
გამოცდილი, კვალიფიციური და თავისი საქმის ერთგული 
მთარგმნელები, მაგრამ არც ისე დიდი რაოდენობით!

ზოგიერთი სხვა “ნაკლებად პოპულარული“ ენებიდან 
შესრულებული თარგმანებისგან განსხვავებით, ქართული 
ტექსტების თარგმანები თითქმის ყოველთვის ორიგინალიდან 
ხორციელდება.

შუალედური ენების მეშვეობით თარგმანების შემთხვევებს 
ადგილი აქვს შვედურ (4-დან 4), ესპანურ (4-დან 2), პოლონურ 
(26-დან 4) და ფრანგულ (33-დან 3) ენებში. 1990-იან წლებამდე 
რუსული რჩებოდა მთავარ შუალედურ ენად, რომელიც 
თანდათან ფრანგულმა, ინგლისურმა და გერმანულმა 
ჩაანაცვლეს.

შუალედური ენა 
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თარგმნილი ქართული მწერლობის წარდგენის საქმეში 
მთავარი როლი, რა თქმა უნდა, მთარგმნელებს ეკუთვნით. 
მათი როლი ტექსტის თარგმანის შესრულებას აღემატება. 
მთარგმნელი მრავალმხრივი შუამავალია, რომელიც 
გამოქვეყნების პროცესის ყველა ეტაპზე იღებს მონაწილეობას: 
სათარგმნი ტექსტის არჩევაში, გამომცემლის დარწმუნებაში, 
რომ გამოსცეს თარგმანი, ფონდების მოძიებაში, წიგნის 
პოპულარიზაციასა და უკვე გამოქვეყნებული წიგნის 
მარკეტინგშიც. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მთარგმნელი 
ქართულ ტექსტსა და მის მიმღებ კონტექსტს შორის მთავარი 
შუამავალია.

ქართული ენიდან მთარგმნელთა უმრავლესობისთვის 
მიმღები ენა მშობლიურია ან მიმღებ ენაზე მოლაპარაკე 
ქვეყანაში ცხოვრობენ და, ძირითადად, ორენოვანები არიან. 
უმეტესობა მათგანს სოლიდური აკადემიური გამოცდილება 
აქვთ კავკასიურ კვლევებში. თუმცა არსებობს ქვეყნები და 
ენები, რომელთაც არ ყავთ კვალიფიციური მთარგმნელები 
(მაგ. შვედეთი), ან ყავთ ერთი-ორი. ასეთ შემთხვევებში 
ერთი ადამიანის პროფესიული კარიერის რეორიენტაციამ 
შესაძლებელია თარგმანების გამოქვეყნების თვალსაზრისით 
საბედისწერო ვარდნა გამოიწვიოს.

შეზღუდული პერსპექტივების გათვალისწინებით, 
ისედაც არასაკმარისი რაოდენობის მთარგმნელებისთვის, 
ქართულიდან თარგმნა მიჩნეულია, როგორც მისია ან ჰობი 
და არა პროფესია. ქართულიდან მთარგმნელის უფლებების 
სტატუსი (საავტორო უფლებების, კონტრაქტის სახეობების, 
მთარგმნელის სახელის წარმოჩენის და სხვ. ჩათვლით) არ 
განსხვავდება მათი კოლეგების უფლებებისგან, რომლებიც 
სხვა ენებიდან თარგმნიან იმ ქვეყნებში, სადაც ასეთი 
უფლებების დაცვის მექანიზმები არსებობს. ზოგიერთი 
კვლევის მიხედვით, ამა თუ იმ პუბლიკაციისთვის გრანტის 
მოპოვება გავლენას ახდენს მთარგმნელის ანაზღაურებაზე.
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IV. მთლიანად ქართულიდან თარგმანის 63%-ს 
ლიტერატურული ნაწარმოებები შეადგენს.

კვლევაში „ლიტერატურა“ მოიცავს ყველა პერიოდის – 
კლასიკურ და თანამედროვე პროზას, პოეზიას, ფოლკლორს, 
საბავშვო ლიტერატურას და დრამას. განსაკუთრებით 
უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში, საერთაშორისო 
გამომცემლებს უფრო თანამედროვე ქართული ლიტერატურა 
აინტერესებთ, ვიდრე კლასიკური.

თუმცა, სხვა ნაკლებად ცნობილ კულტურებთან 
შედარებით, თარგმანის თვალსაზრისით, საქართველო 
მეტწილად წარმოდგენილია, როგორც შესწავლის ობიექტი 
(ისტორიული, ტურიზმთან დაკავშირებული, ან ენის 
შემსწავლელი ნაშრომების საშუალებით) და არა საკუთარი 
ხმის მქონე სუბიექტი. წარმოდგენილ სტატისტიკაში, 
„ჰუმანიტარული მეცნიერებების“ სექცია, მაგალითად, 
აკადემიური ნაშრომებისგან შედგება, რომლის უმეტესობა 
რედაქტირებული და შედგენილია არაქართველების მიერ, 
და იშვიათად მოიცავს ქართველი მეცნიერების მიერ 
შესრულებული ორიგინალური გამოკვლევის თარგმანებს.
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V. რუსთველი რჩება ქართული „ლიტერატურის 
ვარსკვლავად“

ავტორთა რეიტინგი ყოველთვის სარისკო საქმეა და ხშირად 
აზრთა დაპირისპირების საბაბი ხდება; ეს კიდევ უფრო 
ცხადია ამ შემთხვევაში, როდესაც შეზღუდული რაოდენობის 
ენებზეა საუბარი, რასაც წინამდებარე კვლევა წარმოადგენს. 
ჩვენ მაინც გთავაზობთ ავტორების სიას, რომლებიც ყველაზე 
ხშირადაა ნახსენები ბიბლიოგრაფიაში, რაც იმ მნიშვნელოვან 
ფაქტზე მიანიშნებს:

საქართველომ ჯერ კიდევ ვერ მოახერხა ფართო 
საზოგადოებისთვის გაეცნო თანამედროვე, ცოცხალი 
მწერლები, რომლებიც საერთაშორისო მკითხველისთვის 
ცნობილი იქნებოდნენ და გზას გაუხსნიდნენ ახალ 
ავტორებს. ერთეული შემთხვევების გარდა, დღევანდელმა 
ქართულმა ლიტერატურამ ჯერჯერობით ვერ გაიკვლია გზა 
მაგისტრალური ან/და მაღალი ხარისხის ლიტერატურული 
გამომცემლობებისკენ, ცნობილი ლიტერატურული 
გამოცემებისკენ და მედიისკენ. უფრო მეტიც, ახალი მედია 
საშუალებებით ქართული ლიტერატურის თარგმანების 
გავრცელება ჯერ არც დაწყებულა.
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თუ „10 ყველაზე ხშირად ნათარგმნი ავტორების სიას“ სხვა 
კუთხით შევხედავთ, დავინახავთ, თუ რამდენად მცდარი 
შეიძლება იყოს სტატისტიკა. აქ წარმოდგენილი კრებულები, 
ძირითადად, არამხატვრულ ლიტერატურას მოიცავს, ხოლო 
პროზისა და პოეზიის ანთოლოგიები სულ 10 ერთეულს 
შეადგენს, ძირითადად გერმანულ ენაზე. ისიც უნდა აღინიშნოს, 
რომ ანთოლოგიებში შესული ქართული ლიტერატურული 
ნაწარმოებები, განსაკუთრებით 1990-იან წლებში, სხვადასხვა 
„რეგიონს“ ეძღვნება. სარედაქციო კონცეფციიდან და, ალბათ, 
გეოპოლიტიკურ ვითარებიდან გამომდინარე, ქართველი 
ავტორები „კავკასიური ლიტერატურის“ ან „აღმოსავლეთ 
ევროპული ლიტერატურის“ ანთოლოგიებში აღმოჩნდნენ.

ნათარგმნ ავტორებს შორის პირველობას კვლავ რუსთაველი 
ინარჩუნებს, 1989 წლამდეც და მას შემდეგაც, როგორც 
პუბლიკაციების, ისე ენების რაოდენობის მიხედვით. თუმცა 
ავტორები, რომლებიც მას სიაში მოსდევენ (ორბელიანი და 
წმინდა გრიგოლ ფერაძე) წარმოდგენილი არიან პოლონურ 
ენაზე და მხოლოდ ერთი აკადემიური გამომცემლის წყალობით. 
მონაცემთა სიაში ერთადერთი თანამედროვე ცოცხალი 
ავტორი დათო ბარბაქაძეა, რომელიც წარმოდგენილია ოთხი 
წიგნით, ოთხივე გერმანულ ენაზე.

VI. საქართველოში გამოქვეყნებულ თარგმანებს სამიზნე 
ქვეყანაში აუდიტორიის მოპოვების ნაკლები შანსი აქვთ

1990-იანი წლების დასაწყისიდან, მთელი პერიოდის 
განმავლობაში, რაც ამ კვლევაშია შესწავლილი, ნათარგმნი 
წიგნების ბიბლიოგრაფიაში სულ 12 დასახელების წიგნია, 
რომელიც საქართველოში დაიბეჭდა. მათი უმრავლესობა 
გერმანულ ენაზეა, დანარჩენები კი – მრავალენოვანი 
(1), ფრანგული (1) და ინგლისური (1). ალბათ, ამ ტიპის 
თარგმანების რაოდენობა გაცილებით მეტია, მაგრამ, 
სავარაუდოდ, ყველა მკვლევარმა კვლევის ბიბლიოგრაფიაში 
მათი ჩართვა საჭიროდ არ მიიჩნია.

თუნდაც თარგმანი შესრულებული იყოს ისეთი მთარგმნელის 
მიერ, რომლისთვისაც მიმღები ენა მშობლიურია, მხოლოდ 
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იმის გამო, რომ ესა თუ ის წიგნი საქართველოში გამოიცა, მას 
მიმღები ენის რეალური წიგნის ბაზარზე მოხვედრის შანსი არ 
აქვს. ასეთი წიგნები სავარაუდო მკითველამდე ვერ მიაღწევს 
და ვერც კრიტიკოსების ყურადღებას დაიმსახურებს. 
ასეთი სახის პუბლიკაციებს უფრო თავაზიანი საჩუქრის 
დანიშნულება აქვთ და პოპულარიზაციის ხასიათს ატარებს 
(ქვეყნისთვის, ავტორისთვის ან გამომცემელისთვის), ან 
ლიტერატურული თუ სხვა ტიპის ღონისძიებაზე საჩუქრების 
გაცვლის ფუნქციას ასრულებს.



24 25

5. წიგნის პლატფორმის 
დეკლარაცია
თარგმანების წახალისებისა 
და ხელშეწყობისათვის

თარგმანის ხელშეწყობის საერთაშორისო 
კონფერენციის მონაწილეებისაგან

2014 წლის 21–22 თებერვალი, ერევანი

თარგმანი სხვადასხვა ენებსა და კულტურებს შორის 
იდეებისა და ლიტერატურული ნაწარმოებების მიმოქცევის 
აუცილებელი საშუალებაა. იგი გაცილებით მეტია, ვიდრე 
ტექსტის ერთი ენიდან მეორე ენაზე გადაყვანის ინსტრუმენტი; 
ლიტერატურული თვალსაზრისით, თარგმანი ხელოვნებაა 
და, თავისთავად, შემოქმედებითი სამუშაოს სახეობად 
გვევლინება. თარგმნა ნებისმიერი ენისა და კულტურის 
გამდიდრების გასაღებია და მსოფლიო ლიტერატურათა და 
კულტურათა შორის ურთიერთკავშირზე მიუთითებს.

სომხურის და ქართულის მსგავსი „ნაკლებად ცნობილი“ 
ლიტერატურის თარგმნა და გამოცემა მსოფლიოს 
სხვადასხვა ენაზე ჩვენი ლიტერატურის და კულტურათა 
შემდგომი განვითარების სამოქმედო პროგრამის ნაწილია. 
ლიტერატურული თარგმანების წყალობით, ეროვნული 
ლიტერატურა საერთაშორისო მასშტაბებს იძენს, ხოლო ჩვენი 
კლასიკური და თანამედროვე ლიტერატურა – ლინგვისტურ 
და კულტურულ საზღვრებს თავს აღწევს. თარგმანები ხელს 
უწყობს ჩვენი კულტურისა და ეკონომიკის განვითარებას 
და, იმავდროულად, ქვეყნებს საერთაშორისო აღიარებისკენ 
გზას უხსნის. უცხო ენებზე თარგმანის მხარდაჭერა აჩქარებს 
საგამომცემლო ინდუსტრიის ადგილობრივ ეკონომიკურ 
განვითარებას; უფრო ინტენსიური საერთაშორისო 
ლიტერატურული დიალოგი, ასევე, ხელს უწყობს სამშობლოში 
თანამედროვე ლიტერატურული სფეროს განვითარებას.
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დღესდღეობით, მთელი რიგი ფაქტორების წყალობით, 
დამატებითი მხარდაჭერის გარეშე, შესაძლებელი ხდება 
გაცილებით ხარისხიანი ლიტერატურული თარგმანის 
შესრულება.

I. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ჩვენ მივმართავთ ქვეყნების 
სახელმწიფო დაწესებულებებს – პირველ რიგში (მაგრამ 
არა მხოლოდ), კულტურის სამინისტროებს, ასევე, 
წიგნების, გამომცემლობებისა და თარგმანის სფეროში 
მოღვაწე სახელმწიფო ორგანიზაციებს, დაიცვან უცხო 
ენებიდან თარგმანის ხელშეწყობის სტრატეგია, რაც 
შემდეგ პრინციპებს გულისხმობს:

I.1. ეს სტრატეგია გრძელვადიანი, გამჭვირვალე, 
ინკლუზიური და წიგნის სექტორთან აუცილებელი 
პროფესიული გამოცდილების საფუძველზე 
წარმოებული დისკუსიების შედეგია;

I.2. არის დეცენტრალიზებული და დამოუკიდებელი 
– ფუნქციების, მენეჯმენტის, საქმიანობისა და 
ეროვნულ ხელისუფლების მხრიდან დაფინანსების 
თვალსაზრისით და იმ არასამთავრობო უწყებების 
ინიციატივების წახალისებას ითვალისწინებს, 
რომლებიც პარიტეტული პრინციპით მოქმედებენ. 
ასევე, მოცემულ სფეროში კონკრეტული ცოდნისა 
და გამოცდილების მქონე კერძო და დამოუკიდებელი 
ორგანიზაციების ჩართვას ითვალისწინებს.

I.3. ღიაა „კულტურული ექსპორტის“ სფეროში მოღვაწე 
პარტნიორებთან თანამშრომლობისთვის – როგორც 
ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო დონეზე. ეს 
ყველაფერი, ასევე, გულისხმობს: პოლონეთის, 
ჰოლანდიის, ნორვეგიის და ბევრი სხვა ქვეყნის 
მთარგმნელობითი საქმიანობის მხარდამჭერი 
პროგრამების შესწავლასა და ანალიზს.

II. ჩვენ, როგორც წიგნის სექტორში მოღვაწე 
პროფესიონალები, მივიჩნევთ, რომ ამგვარი მხარდაჭერის 
პოლიტიკა:

II.1. ისწრაფვის, რათა უკეთესი ბალანსი დაამყაროს 
თარგმანის მხარდაჭერასა და ჩვენი ლიტერატურული 
მემკვიდრეობისა თუ ჩვენი ეპოქის, ცოცხალი 
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ავტორების თანამედროვე ლიტერატურული 
ქმნილებების გავრცელებას შორის;

II.2. ირჩევს თარგმანის მიმღებ ენაზე სამიზნე მკითხველთა 
აუდიტორიას და, აქედან გამომდინარე, „სახლში“ 
გამოქვეყნებულთან შედარებით, უპირატესობას 
ანიჭებს სამიზნე ქვეყანაში გამოცემულ თარგმანს; 
ითვალისწინებს მიმღები ქვეყნის კონტექსტს;

II.3. მხედველობაში იღებს იმ ფაქტს, რომ ლიტერატურის, 
როგორც სფეროს სირთულე (მისი სხვადასხვა 
ტრადიციითა და ესთეტიკით), სხვადასხვა 
საერთაშორისო წიგნის ბაზრობის და მკითხველთა 
აუდიტორიის მოთხოვნები განსხვავებულ სტრატეგიებს 
მოითხოვს;

II.4. ითვალისწინებს, რომ ჩვენი ლიტერატურისადმი 
საერთაშორისო ინტერესის ზრდა პირდაპირაა 
დაკავშირებული საერთაშორისო კულტურული 
დიალოგისადმი ჩვენსავე ღიაობასთან, რაც 
გულისხმობს როგორც თარგმანთა გამოცემას, ისე 
საერთაშორისო ღონისძიებების მასპინძლობას და ა.შ.

II.5. აცნობიერებს მთარგმნელების, როგორც შუამავლების 
როლს, ჩვენი ლიტერატურის მსოფლიოსთვის გაცნობის 
საქმეში და, აქედან გამომდინარე, განსაკუთრებულად 
ახალისებს გამოცდილ მთარგმნელებს;

III. მხარს ვუჭერთ თანდართულ თარგმანის წახალისების 
სტრატეგიის ინსტრუმენტებს, რომელიც აღწერილია 
პროექტ Book Platform-ის სტრატეგიათა კვლევებში5 
და რაც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 
ერთიანად, ისე ინდივიდუალურად, კერძოდ: 1) თარგმანის 
ხელშეწყობაზე ორიენტირებული სპეციალიზებული 
სააგენტოების მხარდაჭერა; 2) გრანტები საერთაშორისო 
გამომცემლებისთვის; 3) მაგალითად, მთარგმნელთა 
წახალისების მიზნით ჯილდოების დაწესება, სასწავლო 

5   29-35გვ. სომხური ენიდან თარგმანები 1991 წლის შემდეგ. ფაქტები, 
ტენდენციები, რეკომენდაციები. ერევანი, 2013 (ასევე, ხელმისაწვდომია 
სომხურ ენაზე«Թարգմանություններ հայերենից, սկսած 1991-ից: Փաստեր, 
միտումներ, հանձնարարականներ»), http://bookplatform.org/en/activi-
ties/51-study-translations-armenia-en.html 
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სემინარების ჩატარება და ა.შ. 4) ლიტერატურული 
ღონისძიებების მასპინძლობა; 5) მობილობის პროგრამები; 
6) საერთაშორისო ბაზრისთვის განკუთვნილი 
საინფორმაციო რესურსები – თარგმანის ნიმუშების 
მხარდაჭერის ჩათვლით.

IV. წიგნის, ლიტერატურის, საგამომცემლო და 
მთარგმნელობით სფეროში ჩვენი პროფესიული 
საქმიანობით, იმ პრინციპების ერთგული ვრჩებით, 
რომლებიც საერთაშორისო კულტურულ დიალოგში ჩვენი 
ლიტერატურის ჩასართველად აქტიური მოღვაწეობის 
გაგრძელებას ითვალისწინებს.

განხილული და დამტკიცებულია თარგმანის 
ხელშეწყობის საერთაშორისო კონფერენციაზე (ერევანი, 
2014 წლის 21-22 თებერვალი), რომლის ორგანიზატორიც 

იყო ევროკავშირის პროგრამა EuroEast-ის ფარგლებში 
მოქმედი პროექტი Book Platform. დოკუმენტის მიმართ 
მხარდაჭერა შეუძლია გამოხატოს ევროპის სამეზობლო 
ქვეყნებში, კულტურის სფეროში მოღვაწე ნებისმიერმა 

ორგანიზაციამ.

http://bookplatform.org/en/activities/709-book-platform-declaration.html


