
  תקציר

 הלאומי האפוס תרגום עם גפונוב בוריס המתרגם של ההתמודדות דרכי את בוחנת זו עבודה

השוואתי של חלקים  תוחלעברית באמצעות ני רוסתוילי שותא מאת הנמר עור עוטה  הגאורגי

נבחרים מן הטקסט במקור ובתרגום ומבקשת לחלץ מן הניתוח את נורמות התרגום שלפיהן פעל 

  .גפונוב בתרגום זה

  :מבנה העבודה

 שערותהעל , מטרתו וחשיבותו, הכולל סעיפים על נושא המחקר, מבוא –פרק ראשון  •

  .המחקרושאלות 

 קלאסית ושירה בכלל שירה תרגום -הכוללת את הסעיפים , ספרות סקירת –פרק שני  •

 ואסטרטגיות נורמות ,מטאפורות תרגום , המקרא לשון מאפייני ,יהספרות הסגנון ,בפרט

 .התרגום

-מקור להשוואת הפואמה בקטעי הבחירה דרכי הכוללת את, מתודולוגיה –פרק שלישי  •

 .וסגנונו התרגום בלשון לטיפול וכלים עצמה ההשוואה ודרכי תרגום

על תרבות  רקע מספקהפרק  .רקע אישי ותרבותי –מחבר היצירה והמתרגם   –רביעי  פרק •

בפרק נמצא מידע על מתרגם , בנוסף. על המשורר ועל סגנון הפואמה, המקור ועל היצירה

ועל הקשר ביניהם , אברהם שלונסקי, על העורך המוצהר של הפואמה, בוריס גפונוב, היצירה

של העורך להוציא את  ונכונותו גם לפרסם את תרגומו שנוצר בעקבות רצונו של המתר

  . התרגום לאור בישראל

 טקסטה קטעי זה נותחו בפרק. תרגום-ניתוח דוגמאות לצורך השוואת מקור –חמישי  פרק •

הניתוח נעשה בארבעה  .ו ממצאים העולים מהםסברווה, תרגום-מקור להשוואת שנבחרו

הדקדוק והלקסיקון , במימד הלשוני נבדק כיצד התמודד המתרגם עם ההגאים: מימדים

במימד הפואטי נבדקו דרכי פעילותו בתרגום . והשימוש שעשה ביסודות מלשון המקרא

במימד הטקסטואלי נבדקו הנהרות . מטאפורות ובחירותיו בקשר לחריזה ולמשקל

דרכי התמודדותו בהעברת  הערכים של תרבות המקור  –תרבותי -ומחסרים ובמימד הסוציו

 .השונה ממנה ורחוקה ממנה במקום ובזמן, אל תרבות המטרה

הדוגמאות שנעשה בפרק  ניתוחעקרונות העולים מה את מסכם הסיכום והמסקנות פרק •

  .המחקר שאלות לע להשיב במטרההקודם 

  

  



 :רשימת מקורות

 ,ר הגאורגיבמקו להשוואה שנבחרו הטקסט קטעי את הראשון כוללהנספח . נספחיםלעבודה חמישה 

יתר הנספחים כוללים טקסטים המתלווים  אל העבודה לשם  .ובתרגומו העברי של גפונוב בתעתיק

, המלצת שלונסקי לועדת פרס טשרניחובסקי, קטע מתרגומו העברי של גפונוב בכתב ידו –המחשה 

גאורגיה והקלטה של קריאה בקול של אחדים מקטעי כתבה על תרגומו של גפונוב שפורסמה ב

  .במקור ובתרגום, הפואמה

 מימדב לעברית הפואמה של תרגומה לאופן הקשורות מחקר על שאלות להשיב יסתהנ העבודה

 :תרבותי-והסוציו הפואטי ,הטקסטואלי, הלשוני

הפואטית , הטקסטואלית ,כיצד התמודד המתרגם עם המקור ברמה הלשונית .1

ך "האם ניכרות בתרגום מודעותו לזיקה של היצירה לתנ ?תרבותית-והסוציו

  ?והחשיבות שייחס לזיקה זו

 לולאי - ואם כן , זיקה לנורמות של התרגום הספרותי לעבריתניכרת בתרגום האם  .2

 ?תקופהו נורמות ומאיז

גפונוב לפרסם את תרגומו של , שהיה בעל מעמד מרכזי בספרות העברית, מדוע בחר שלונסקי .3

סוגיה (  ?עבור הספרות העברית ואולי גם עבור עצמו, ומה ביקש להשיג בכך עבור המתרגם

 ).זו תיבדק ככל האפשר על סמך החומרים המעטים שקיימים בתחום זה

כי בסגנונו של גפונוב בולט השימוש ביסודות ובתבניות  בתשובה לשאלת המחקר הראשונה נמצא

בשילוב עם יסודות לשוניים מומצאים , קסיקון והדקדוקבעיקר בתחומי הל, המקרא מלשון

  . וארכאיים וכי שילוב סגנוני זה מייצר משלב גבוה הנשמר בעקביות

בתרגום  ששלטו הספרותי התרגום לנורמות נענה התרגום כי בתשובה לשאלת המחקר השנייה נמצא

שבסופן ראה   העשרים המאה של השישים  הספרותי לעברית מראשית תקופת ההשכלה ועד לשנות

  ).1969(התרגום אור 

בחר לפרסם שלונסקי כי  סיק מהחומר שנבדקבתשובה על שאלת המחקר השלישית ניתן לה

,  את תרגומו של גפונוב הן עקב היוקרה הרבה שהתרגום הוסיף לספרות העברית המתורגמת

  .שלהן נענה התרגום ,הלשוניות והספרותיות, הטקסטואליותנורמות ה והן עקב

  

  

  

  


