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The article discusses Grigol Robakidze’s German-language novel “The 
Murdered Soul” and its Georgian translation by Alexander Kartozia. The nov-
el was very popular because it was one of the first literary works about the 
Soviet reality. In the novel “The Murdered Soul”, the writer portrayed to-
talitarian reality. Moreover, Stalin’s repressions were predicted in it, which 
killed a lot of people. In the German-language novel of Gr. Robakidze mod-
ern tendencies appear with less sharpness than in his other works, although 
the author’s perception of the world remains unchanged. Comparison of 
translated material with Gr. Robakidze’s works written in Georgian language 
revealed the following: Robakidze’s style is rather heavy; the translation is 
made in simple modern Georgian language and follows the German original, 
which is simple and clear. The translator feels the rhythm of the writer, who 
transmits the inner, spiritual experiences of the hero in the dynamics and 
in such a verbal material that the use of other lexical units seems to be 
difficult.

გრიგოლ რობაქიძის „ჩაკლული სული“ 1932 წელს და ი წე-
რა გერ მა ნულ ენა ზე და 1933 წელს გა მო ი ცა გერ მა ნი ა ში. ეს იყო 
ლი ტე რა ტუ რუ ლი პრო ტეს ტი სტა ლი ნიზ მის წი ნა აღ მდეგ. ავ-
ტორ მა იწი ნას წარ მეტყ ვე ლა მო მა ვა ლი სის ხლი ა ნი ტე რო რი და 
რეპ რე სი ე ბი. წიგნს დი დი გა მოხ მა უ რე ბა მოჰ ყვა მთელ მსოფ-
ლი ო ში; ამის გა მო გრი გოლ რო ბა ქი ძე 1935 წელს გა მოცხ ად და 
„ხალხის მტრად“, მისი შემოქმედება კი აიკრძალა საბჭოთა 
კავშირში და 1989 წლამდე რობაქიძის სახელის ხსენებაც კი 
არ ყოფილა. რომანი „ჩაკლული სული“ გერ მა ნუ ლი დან თარ-
გმნა ალექ სან დრე კარ ტო ზი ამ. უც ნო ბი ა, არ სე ბობ და თუ არა 
მი სი ქარ თუ ლი ხელ ნა წე რი და ვინ თარ გმნა იგი გერ მა ნუ ლად, 
თა ვად გრი გოლ რო ბა ქი ძემ, თუ ვინ მე სხვამ, ან სუ ლაც გერ-
მა ნულ ენა ზე შექ მნა ავ ტორ მა. რო მა ნი დი დი პო პუ ლა რო ბით 
სარ გებ ლობ და, რად გან ერ თ-ერ თი პირ ვე ლი ნა წარ მო ე ბი იყო 
საბ ჭო თა კავ ში რის ცხოვ რე ბა ზე და, რაც მთა ვა რი ა, მას ში ნა წი-
ნას წარ მეტყ ვე ლე ბი იყო სტა ლი ნუ რი რეპ რე სი ე ბი, რომ ლებ მაც 
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მრა ვა ლი ადა მი ა ნის სი ცოცხ ლე შე ი წი რა. ნა თარ გმნი მა სა ლის 
შე და რე ბამ რო ბა ქი ძის ქარ თუ ლად და წე რილ ნა წარ მო ე ბებ თან 
ცხად ყო შემ დე გი: რო ბა ქი ძი ე უ ლი სტი ლი საკ მა ოდ მძი მე ა, მწე-
რა ლი თით ქოს მიმართავს „ქართულის დაძველების“ მეთოდს, 
ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას თარ გმან ში კი ეს პრო ცე სი არ ჩანს. ის 
შეს რუ ლე ბუ ლია თა ნა მედ რო ვე ქარ თუ ლით და მი უყ ვე ბა გერ-
მა ნულ დე დანს, რომ ლის ენაც მარ ტი ვი და გა სა გე ბი ა. აღ სა-
ნიშ ნა ვია ერ თი გა რე მო ე ბაც, რო ბა ქი ძის ამ გერ მა ნუ ლე ნო ვან 
რო მან ში მო დერ ნის ტუ ლი ტენ დენ ცი ე ბი უფ რო ნაკ ლე ბი სიმ-
ძაფ რით იკ ვე თე ბა, მაგ რამ მწერ ლი სე უ ლი მსოფ ლაღ ქმა არც ამ 
ნა წარ მო ებ ში იც ვლე ბა.

რო მა ნის მოქ მე დე ბა თბი ლის ში ვი თარ დე ბა. მთა ვა რი 
პერ სო ნა ჟი - მწე რა ლი თა მაზ ენ გუ რი ყვე ლა ნა ი რად ცდი ლობს, 
და უს ხლტეს წი თე ლი დიქ ტა ტუ რის სა ცე ცებს, არ ითა ნამ შრომ-
ლოს მო ძა ლა დე რე ჟიმ თან, ში ში სა და უნ დობ ლო ბის გა რე მო-
ში შე ი ნარ ჩუ ნოს ღირ სე ბა და არ გატყ დეს. მაგ რამ სხვა ნა ი-
რად ფიქ რობს გპუ - სტა ლი ნის ურ ყე ვი ნე ბის შემ სრუ ლე ბე ლი 
სადამ სჯე ლო მან ქა ნა. ნა თარგმნ ტექ სტშიც თვალ სა ჩი ნოა რო-
ბა ქი ძი სე უ ლი სტი ლი. მწე რა ლი სი ნამ დვი ლეს ხა ტავს სიზ მარ-
თან და მოჩ ვე ნე ბას თან და კავ ში რე ბით, რად გან, მი სი აზ რით, 
სწო რედ სი ნამ დვი ლეა და უ ჯე რე ბე ლი და ულო გი კო და არა სიზ-
მარ -ჩვე ნე ბა ნი. ის აღ წერს ისეთ დიდ ულო გი კო ბას, რო გო რი ცაა 
თა ვის და და ნა შა უ ლე ბა ჩა უ დე ნე ლი ცოდ ვია გა მო და ამ გვა რი 
ქმე დე ბის მა სობ რივ ფსი ქო ზად გა დაქ ცე ვა (თა ვი სუფ ლე ბა წარ-
თმე ულ ქვე ყა ნა ში ში შით ყვე ლა სა კუ თარ თავს ადა ნა შა უ ლებს). 
მწერ ლის აზ რით, ეს არის შე დე გი ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მი-
სა, იმ ატ მოს ფე რო სი, რო მელ შიც „სინამდვილე და მოჩვენება 
ერთმანეთში გადადის“ და იქმნება „ჩაუდენელი ცოდვის 
რეალურად აღქმის შესაძლებლობაც“... (რო ბა ქი ძე, 1991:88). მწე-
რა ლი ამ და მა ხინ ჯე ბუ ლი სი ნამ დვი ლის მი ზეზ საც სიზ მრის ფე-
ნო მე ნით ხსნის: „როგორც ცუდ სიზ მარს ჰყვე ბი ან იმ იმე დით, 
რომ არ აუხ დე ბათ, ეს უდა ნა შა უ ლო ნიც მოჩ ვე ნე ბით ცოდ ვებს 
აღი ა რებ დნენ, რა თა ისი ნი არა სო დეს ჩა ე დი ნათ. რაც უფ რო 
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დი დი ჩან და ცოდ ვა, მით უფ რო ძლი ე რი იყო აღ სა რე ბის ვნე-
ბა: ადა მი ანს სურ და, გან საწ მენ დე ლი გაევლო“ (იქვე). მწერ ლის 
აზ რი ნა თე ლი ა, ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის ულო გი კო ბის ლო-
გი კა მხო ლოდ კოშ მა რულ ხილ ვა- ხა ტებ შია და სა ნა ხი, რადგან 
ზოგადად სიზმარში „წაშლილია ყველა ზღვარი“ (რობაქიძე, 
1991:79). მთარგმნელმა კარგად იცის რობაქიძის „ქართული“ და 
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ სპე ცი ა ლუ რად არ აძ ვე ლებს ტექსტს, 
ხმა რობს რო ბა ქი ძის ლექ სი კას, რაც კი დევ უფ რო აახ ლო ებს 
მთარ გმნე ლის სტილს მწერ ლის სტილ თან.

თავად სიზმრისეული სამყარო რობაქიძისთვის ძილ-
ღვიძილს შორის „სიფრიფანა საზღვარზე“ მდებარეობს. მასში 
„გრძნობები დაჭიმულია უკიდურეს სინატიფემდე“ და აუ ცი-
ლებ ლად პერ სო ნა ჟის ში ნა გა ნი ბუ ნე ბი დან მომ დი ნა რე ობს, 
მი სი გან წყო ბის შე სა ბა მი სი ა. რო მა ნის მთა ვა რი პერ სო ნა ჟი - 
თა მა ზი გრძნობს ტო ტა ლი ტა რუ ლი რე ჟი მის ზე წო ლას და ისიც 
გაც ნო ბი ე რე ბუ ლი აქვს, რომ ბო ლომ დე არ ეყო ფა ნე ბის ყო ფა, 
შე ი ნარ ჩუ ნოს სი ცოცხ ლე და მას თან ერ თად ღირ სე ბაც. და აი, 
თა მა ზი სიზ მარ ში ხე დავს თა ვის მი ერ 30 წლის წინ დარ გულ ხე-
ებს - „მკვდართ, გამხმართ და ფესვებამოგლეჯილთ“. ეს მი სი 
30-წლი ა ნი შრო მის ნა ყო ფის გა ნად გუ რე ბა ა; იმ ნა ყო ფის, რო-
მელ საც მწე რა ლი ამ სა ზო გა დო ე ბა ში გარ კვე უ ლი „ლავირებით“, 
რა ღა ცა ზე თვა ლის და ხუჭ ვი თა და სა კუ თა რი თა ვის მოტყ უ ე ბით 
აღ წევ და. სიზ მრის გან წყო ბა პერ სო ნაჟს ახ ვედ რებს, რომ მის 
სი ცოცხ ლეს საფ რთხე ემუქ რე ბა, ამი ტო მაც ამ მკვდარ ხე ე ბად 
შე იგ რძნობს თავს: ის „სიზმარსა და ცხადს შო რის წა მით ამ 
ხე ე ბად იქ ცა. შეძ რწუნ და. სი ცოცხ ლის კი დე ზე იგ რძნო თავი“ 
(რობაქიძე, 1991:108). რო ბა ქი ძე გვიჩ ვე ნებს, რომ ძა ლი ან ახ-
ლოს გა დის ზღვა რი ძილ სა და ღვი ძილს, რე ა ლო ბა სა და ირე-
ა ლო ბას შო რის. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, რომ მთარ გმნე ლიც არა რე ა ლუ-
რი სამ ყა როს აღ წე რას გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღ ე ბას აქ ცევს 
და შე სა ბა მი სი ქარ თუ ლი სიტყ ვი ე რი მა სა ლით გა მო ხა ტავს.

რო ბა ქი ძეს, პირ ველ ყოვ ლი სა, პერ სო ნა ჟის სუ ლი ე რი 
მდგო მა რე ო ბა აინ ტე რე სებს, რა საც მი სი ფიქ რე ბით წარ მო-
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ა ჩენს. თა მა ზი შე იგ რძნობს, რომ იმ ძილ -ღვი ძი ლის ზღვარ ზე 
„არარა და ღმერთი ერთად არიან“. იმ სამ ყა როს თან შე ხე ბამ 
ადა მი ან ში ერ თმა ნე თის სა წი ნა აწ მდე გო პრო ცე სე ბი შე იძ ლე-
ბა გა მო იწ ვი ოს. ვა ჟა- ფშა ვე ლა სა თან გვხვდე ბა სიზ მა რი, რო-
მე ლიც ფე რიც ვა ლე ბა სა და კა თარ ზისს იწ ვევს, რო ბა ქი ძეს თან 
ვხვდე ბით სიზ მარს, რო მე ლიც ადა მი ა ნის და ცე მის მაპ რო ვო-
ცი რე ბე ლი ა. ბერ ზი ნის მი ძი ნე ბას ერ თგვარ ტრან შად წარ მოგ-
ვიდ გენს მწე რა ლი. ის ნელ -ნე ლა ეხ ვე ვა ნის ლში, თავს კარ გავს 
და კვლავ პო უ ლობს, თით ქოს თვრე ბა და იძი რე ბა უსას რუ ლო-
ბა ში. ფა ქი ზი და დახ ვე წი ლი უნა რე ბი ეძ ლე ვა. იმ სამ ყა რო-
ში გა დას ვლის პრო ცესს მთარ გმნე ლი სიტყ ვა „გაქროლებით“ 
გამოხატავს; პერსონაჟი „თეთრფაფარიანი ცხე ნე ბის რე მა სა-
ვით გაქ როლ და, თით ქოს უნ დო და გას ცდე ნო და უსას რულობას“ 
(რო ბა ქი ძე, 1991:126); ბერ ზი ნი მოს კოვ ში პარ ტი ულ კონ ფე რენ-
ცი ა ზე დე ლე გა ტებს შო რის იყო „დიდი თეატრის“ სცე ნა ზე, რო-
ცა და ე ძი ნა. მან ძილ ში იგ რძნო „ხვლიკისთავას“ (სტალინის) 
მზერა. ბერ ზი ნი წა მოდ გა და ხვლი კის თა ვას თა ვი და უკ რა. 
„მაღალი ძაბვის გაყვანილობა“, - გა უ ელ ვა მას თავ ში. თვალ წინ 
და უდ გა წარ წე რა: „სასიკვდილოა“. ბერ ზი ნი გრძნობს ხვლი-
კის თა ვას მზე რას; კი დევ უნ და, რომ ფეხ ზე წა მო უდ გეს. იმა-
ვეს იმე ო რებს, დგე ბა, თვა ლებ ში აშ ტერ დე ბა ხვლი კის თა ვას 
და რას ხე დავს - სა კუ თარ სა ხეს. სა ზა რე ლი გრძნო ბა ეუფ ლე-
ბა მას: „თითქოს ორი გვე ლი, შე ნიღ ბუ ლი, სხვა რეპ ტი ლი ე-
ბის გა რე მოც ვა ში ერ თმა ნეთს შეხ ვდა. მათ ერ თმა ნე თი სცნეს 
და და დუმ დნენ, უსიტყ ვოდ შე თან ხმდნენ, რომ უმ ჯო ბე სი ა, აქ 
არ ჩა მო იხ სნან ნიღ ბე ბი. ბერ ზი ნი სხვა რა მე საც გრძნობ და: 
ხვლი კის თა ვა მის იდუ მალ ფიქ რებს მის წვდა და ყვე ლა ფე რი 
ამოიცნო“ (რობაქიძე, 1991:127). მთარ გმნე ლი მარ ტი ვად და ლა-
კო ნი უ რად გად მოს ცემს მოქ მე დე ბას, რო ბა ქი ძი სე უ ლი სტი ლი 
უფ რო სიზ მარ ში ცხად დე ბა, რომელშიც სას ტი კად იტან ჯე ბა 
პერ სო ნა ჟი, ეში ნი ა, ში ში გო ნე ბას ურევს, ქვეს კნელ ში მი ე ქა ნე-
ბა, შიშ ვე ლი ა, ყვე ლა მას დას ცი ნის. ეღ ვი ძე ბა, ცივ ოფ ლში იწუ-
რე ბა. კბი ლებს აღ რჭი ა ლებს, რომ დარ წმუნ დეს რე ა ლო ბა ში. 
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ხე ლით სინ ჯავს სა ბანს, ბა ლიშს, ნა თუ რას, მა გი დას, სკამს ხელს 
სტა ცებს. უმ წე ოდ ეცე მა ია ტაკ ზე, ქშე ნით წა მოდ გო მას ცდი-
ლობს; „მომეჩვენა, მესიზმრა“, - ყვი რის თვა ლე ბამ ღვრე უ ლი და 
მარ თლაც ქვემ ძრომს დამ სგავ სე ბუ ლი, - „რა მშვე ნი ე რია სი-
ცოცხ ლე, რა ტკბი ლი ა, მა ში ნაც კი, რო ცა დახოხავ“ (რობაქიძე, 
1991:128). სიზ მრის ტექ სტის რე ა ლის ტუ რი გან ვი თა რე ბა ის არის, 
რომ ბერ ზინს პარ ტი ი დან რიცხ ა ვენ. ეს არ არის ავ ტო რის მთა-
ვა რი სათ ქმე ლი. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ამ სიზ მრი სა და ნა-
ტას თან ურ თი ერ თო ბის შემ დგომ ბერ ზი ნი უფ რო გა კე თილ შო-
ბილ და, რო ბა ქი ძეს გე პე უს თა ნამ შრომ ლის რე ა ლუ რი ბუ ნე ბის 
- ქვემ ძრო მო ბის - და ხატ ვა სურს ხილ ვის სა ხით. აღ სა ნიშ ნა ვი ა, 
რომ რე ა ლო ბა ისე გა და დის სიზ მარ ში, რომ მწე რა ლი ზღვარს 
არ გვიჩ ვე ნებს, სი ნამ დვი ლე ში ბერ ზი ნის „დიდ თეატრში“ კი არ 
და ე ძი ნე ბა, არა მედ სა კუ თარ ოთახ ში, რი სი მა ნიშ ნე ბე ლი ცაა 
რე ა ლუ რი ნივ თე ბის ხე ლით მო სინ ჯვა. მთარ გმნე ლი გრძნობს 
მწერ ლის რიტმს, რო მე ლიც პერ სო ნა ჟის სუ ლი ე რი მოძ რა ო ბის 
დი ნა მი კა ში აღიქ მე ბა, და ისე თი სიტყ ვი ე რი მა სა ლით გა მო ხა-
ტავს, რომ სხვას ძნე ლად თუ წარ მო იდ გენ.

რო მა ნის კულ მი ნა ცია თა მა ზის ხილ ვა- სიზ მა რი ა. ის ჰგავს 
რო ბა ქი ძის მი ერ აღ წე რილ ხილ ვა- სიზ მრებს, რო ცა სი ნამ-
დვი ლე პირ და პირ გა და დის ხილ ვა ში. გმი რი სა კუ თარ სხე ულს 
ვე ღარ გრძნობს, თუმ ცა რე ა ლურ ქმე დე ბას აგ რძე ლებს, მან-
გლი სის კენ მი დის. ჰა ე რი იწ მინ დე ბა, ცივ დე ბა, თხელ დე ბა, 
გამ ჭვირ ვა ლე ხდე ბა; ორ კეს ტრის ხმა მო ეს მის. ეს კოს მი უ რი 
სიმ ფო ნი ა ა. გაბ რუ ე ბუ ლი თა მა ზი უს მენს. და თუ ბერ ზი ნის სიზ-
მა რი პერ სო ნა ჟის რე ა ლუ რი და ცე მის პრო ცე სი ა, თა მა ზის სიზ-
მა რი პერ სო ნა ჟის სუ ლი ე რი ამაღ ლე ბაა და იმ ქვეყ ნი ურ სამ-
ყა რო ში გა დას ვლა. სიზ მარ ში ხორ ცი ელ დე ბა ორი ვე პრო ცე სი 
- სუ ლი ე რიც და ფი ზი კუ რიც. ორ კეს ტრში იძი რე ბა თა მა ზი: „ის 
მთვრალი იყო, საკუთარ „მეს“ აღარ იცნობდა. ყვე ლა ფე რი იყო 
სი ნათ ლე, სი მაღ ლე, ტკი ვი ლი და ცრემ ლიც. უმ თვა რო ღა მე-
ში შეს ქელ და წყვდი ა დი. ორ კეს ტრის ხმე ბი უფ რო და იწ მინ და. 
უფ რო თავ ბრუ დამ ხვე ვად გაისმა“ (რობაქიძე, 1991:153). თა მა ზის 
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ტი რი ლი სიზ მარ ში მი სი სი ნა ნუ ლი სა და გან წმე დის მა ნიშ ნე ბე-
ლი ა, რა საც მოჰ ყვე ბა ზი ა რე ბა მი წას თან, რო მე ლიც ქრის ტეს 
დაღ ვრი ლი სის ხლი თაა გაჟ ღენ თი ლი და სა ბო ლოო შერ წყმა 
იმ ქვეყ ნი უ რო ბას თან: „იგი ბინდბუნდში ჩაიძირა“, ჯერ და ღუ პუ-
ლი მე გო ბა რი იხი ლა. თა მა ზი დიდ ხანს იწ ვა უგო ნოდ, მთე ლი 
ღა მე. გა მოფ ხიზ ლე ბულ მა იგ რძნო, რომ მე გობ რის ძაღ ლი არ 
მო შო რე ბი ა, ლო კავ და და ეფე რე ბო და. თა მაზ მა ძაღ ლი ხელ ში 
აიყ ვა ნა და თვა ლებ ში ჩა ხე და. „შეშინებულმა ღმერ თი იხი ლა 
იქ. თა მა ზი წა მოხ ტა, უნა პი რო სივ რცე ებს გა და ხე და და მთე-
ლი ხმით იყ ვი რა: „შენ ხარ, შენ ხარ, შენ ხარ“. თა მა ზი უსა ხე-
ლოს უყ ვი რო და. ძაღლს წყლი ა ნი თვა ლე ბი მის კენ მი ეპყრო“ 
(რობაქიძე, 1991:154).

რომანში „ჩაკლული სული“ მწერალმა დახატა ტოტა-
ლი ტარული სინამდვილე, „ბოლშევიზმის ქვესკნელური გამ-
ხრწნელი“ სურათი, რო მე ლიც თა ვი სი ულო გი კო ბით სიზ მარ სა 
და ხილ ვას მი ამ სგავ სა. რო ბა ქი ძის მი ერ აღ წე რი ლი სიზ მრის 
პრო ცე სი არა რე ა ლის ტუ რი თხრო ბაა და მთარ გმნე ლი ახერ-
ხებს, რე ა ლო ბა ისე გა და იყ ვა ნოს სიზ მარ ში, რომ მკითხ ველ მა 
ეს ვერ იგ რძნოს. მხო ლოდ პერ სო ნა ჟის გა მოფ ხიზ ლე ბის შემ-
დეგ ახერ ხებს მკითხ ვე ლი დი ფე რენ ცი რე ბას, რა იყო სიზ მა რი 
და რა - ნამ დვი ლი. რე ა ლო ბი დან სიზ მარ ში გა დას ვლის პრო-
ცე სი ჰგავს ერ თგვარ ტრანშს, რომ ლის დრო საც იშ ლე ბა ყო-
ველ გვა რი საზღ ვა რი, ამი ტო მაც ის მსგავ სია გარ დაც ვა ლე ბის 
პრო ცე სი სა. ამ დრო საც ასე ვე იშ ლე ბა საზღ ვა რი და იკარ გე-
ბა პი როვ ნუ ლო ბა - „ის თამაზი აღარ იყო, იგი სხვა იყო, იქნებ 
აღარც იყო ადამიანი“ (რობაქიძე, 1991:154). თუ ადა მი ანს რე ა-
ლურ ცხოვ რე ბა ში აქვს ამაღ ლე ბის ან და ცე მის უნა რი, რო ბა-
ქი ძეს თან ეს უნა რე ბი სიზ მარ ში აქ ტი ურ დე ბა, რად გან ამ დროს 
მი სი გრძნო ბე ბი უაღ რე სად სენ სი ტი უ რი და ფა ქი ზი ხდე ბა. 
ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას თარ გმან ში, რო მე ლიც ზედ მი წევ ნით, 
სიტყ ვა- სიტყ ვით მიჰ ყვე ბა ტექსტს, თვალ სა ჩი ნოა რით მის აჩ-
ქა რე ბა სწო რედ ხილ ვა- ჩვე ნე ბე ბის აღ წე რი სას, მთარ გმნე ლი 
გრძნობს მწერ ლის მახ ვილს და იდენ ტუ რად გად მო აქვს ნა-
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თარგმნ ტექ სტში. ალექ სან დრე კარ ტო ზი ას თარ გმანს კონ გე-
ნი ა ლუ რი შე იძ ლე ბა ვუ წო დოთ, რაც გან პი რო ბე ბუ ლია იმით, 
რომ ავ ტო რი ცა და მთარ გმნე ლიც ერ თი ეროვ ნე ბი სა ნი არი ან, 
ხო ლო ტექ სი ითარ გმნე ბა არა უცხო ენა ზე, არა მედ - მშობ ლი-
ურ ზე. მი უ ხე და ვად რო ბა ქი ძის რთუ ლი სტი ლი სა, წი ნა და დე ბა-
თა რთუ ლი ქვეწყ ო ბი სა, თან ხვედ რა ორი გი ნა ლი სა და თარ გმა-
ნი სა თვალ სა ჩი ნო ა, რად გან გერ მა ნუ ლე ნო ვა ნი რო ბა ქი ძე არ 
გა მო ირ ჩე ვა რთუ ლი სინ ტაქ სუ რი წყო ბით და სი მარ ტი ვის კენ 
ამ ჟღავ ნებს მიდ რე კი ლე ბას. ამ გა რე მო ე ბა მაც მნიშ ვნე ლოვ-
ნად შე უწყო ხე ლი ქარ თუ ლად თარ გმნი ლი ტექ სტის დე დან თან 
მაქ სი მა ლურ შე სა ბა მი სო ბას.
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