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ეს წიგნი მოგვითხრობს არაჩვეულებრივ ქალზე, რომელიც სულისა და 
სხეულის განკურნების უნარ-ნიჭს ჰფლობს.  

ანასტასიას მტკიცებით, ტექსტში ჩადებულია ასო-ბგერათა შეთანაწყობა 
და სიტყვათა კომბინაციები, რომლბიც კეთილისმჰყოფელ გავლანას ახდენს 
ადამიანზე. ამ გავლენის შეგრძნება შეიძლება კითხვის დროს, როცა სმენაზე 
ზეგავლენას არ ახდენს ხელოვნური საგნებისა და მექანიზმებისგან გამოცემუ-
ლი ხმები.  

ბუნებრივი ჟღერადობის ბგერები,- ჩიტების გალობა, წვიმის ხმაური, 
ხეებზე ფოთლების შრიალი,- ხელს უწყობს ადამიანზე დადებით ზემოქმე-
დებას. 
 
 
გამოვიდა ათივე წიგნის  
ქართული თარგმანი: 
წიგნი  I  „ანასტასია“ 
წიგნი  II     „მოგუგუნე კედრები“ 
წიგნი  III    „სიყვარულის სივრცე“ 
წიგნი  IV    „თანაქმნადობა“ 
წიგნი  V    „ვინ ვართ ჩვენ?“ 
წიგნი  VI    „საგვარეულო წიგნი“ 
წიგნი  VII   „სიცოცხლის ენერგია“ 
წიგნი  VIII-1    „ახალი ცივილიზაცია“ 
წიგნი  VIII-2    „სიყვარულის რიტუალი“– „ ახალი ცივილიზაცია“ 
წიგნი  X    „ანასტა“ 
 
 
გამომცემელი:  ციური გარუჩავა 
მთარგმნელები:    ციური გარუჩავა, მალხაზ რაზმაძე, ვაჟა ძიგუა 
რედაქტორები:   ლია ლომთაძე,  
კომპიუტერული  ციური გარუჩავა 
უზრუნველჰყოფა:  ლალი ყარყარაშვილი 
 
 
 
© ქართული თარგმანი „ანასტასია“ 
© ქართული თარგმანის „ანასტასიას" ელექტრონული ვერსია   
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რატომ  უნდა  წ აი კითხოს  ქ ართველმა   
„ ა ნ ა სტასი ა “  

  
იმიტომ,   რომ უძველესი ერია; 
იმიტომ,   რომ ათასწლეულებს ითვლის მისი ყოფა; 
იმიტომ,   რომ უყვარს ლაღი და თავისუფალი ცხოვრება; 
იმიტომ,   რომ ინდივიდია და გამორჩეულობა ახარებს; 
იმიტომ,   რომ უყვარს ოჯახი, შვილები, მეგობრები და სამშობლო; 
იმიტომ, რომ ანასტასიას ცხოვრების ნირისა და შეხედულებების 
გაცნობის შემდეგ, ყოველი ადამიანი ვინც გააცნობიერებს ვლადიმირ 
მეგრეს მიერ დაწერილი წიგნებიდან გადმოსულ სიბრძნეს,- ნების-
მიერ ასაკში და უმოკლეს დროში აუცილებლად მოიპოვებს პირველ 
რიგში ბედნიერებას თავისთვის, შემდეგ კი ოჯახისთვის, შვილების-
თვის და სამშობლოსთვის; 
ჩემი მიზანი კი, მარტივია:- ვთარგმნე იმიტომ, რომ მშობლიურ ენაზე 
უფრო იოლად და სწრაფად წაიკითხოთ და თავადვე მიჰყვეთ გუ-
ლისხმისჰყოფას, ხოლო იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ წიგნების გამო-
საცემად თქვენდამი დიდი სიყვარულით დაშვრა,- მათთვის ბედნი-
ერების მომგვრელი იქნება თქვენი სიხარული, რომელიც ამ წიგნის 
წაკითხვის შემდეგ დაგეუფლებათ. 
 
პატივისცემით, 
ციური გარუჩავა 
გამომცემელი, მთარგმნელი 
23.02.2010 
თბილისი, აბანოთუბანი 
 
ტელ:  593 327 096;  
E-mail:  tsiunia@gmail.com 
Skype:  MEGRELY 
 
წიგნის  სპონსორები:  არჩილ ჩიქოვანი,ირინე გოდერძიშვილი, 
  ზაზა ხუბუა, დათო დოლუაშვილი, 
  ჯიმი შალიკაშვილი 
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ზაზა ხუბუა 
დაბადებული 1977 წ. 8 ნოემბერს. დაამთავრა ახალაბასთუმნის  
1 საშუალო სკოლა-ინტერნატი. 
 ქ. ზუგდიდის უმაღლესი სასწავლებლის საფინანსო-საბანკო  
საქმიანობის ფაკულტეტი. მენეჯერი. 
 ანასტასიას ფილოსოფიის ქართულ ენაზე თარგმანის გამოცემის 
ხელშემწყობი, დამფინანსებელი, 
პროფესიით მეფუტკრე, დასავლეთ საქართველოს მკვიდრი სოფელ 
შამგონადან. დედა ფრევალინა ბერულავა,ექიმი, მამა ვახტანგ ხუბუა, 
ინჟინერი. სამშობლო საქართველოს, თავისი თანასოფლელებისა და 
ქართველი ერის გულწრფელი მოყვარული. სრულიად საქართველოს 
კეთილდღეობის მოსურნე. მართლმადიდებელი ქრისტიანი. 
ზუგდიდი, შამგონა 
593 10 53 20 
 
 
დათო  დოლუაშვილი 
 გამომცემლობა „დანის“ მფლობელი. დაამთავრა თბილისის 101-ე სკოლა. 
ფიზიკულტურის ინსტიტუტი. არის სპორტის ოსტატი ფარიკაობაში. 
დაამთავრა ინსტიტუტის საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი.  
იურისტი. დაოჯახებული.      
ჰყავს მეუღლე,- ხათუნა ყაულაშვილი და ორი შვილი,- ნინო და გიორგი.  
ანასტასიას ფილოსოფიის ქართული თარგმანის გამოცემის უანგარო 
ხელშემწყობი, დამფინანსებელი. გულანთებული ქართველი. წარმოშობით 
ქართლიდან. ძირძველი თბილისელი.  სრულიად საქართველოს და 
ქართველი ხალხის მოსიყვარულე.  მართლმადიდებელი ქრისტიანი.  
 
 

გამომცემლობა „დანი” 
თბილისი,  
წერეთლის 112 

 2 34 31 03 
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mogugune kedari  
 
ე 1994 წლის გაზაფხულზე, ციმბირის მდინარე ობზე, ჩემს მიერ 
დაქირავებული სამი თბომავლით, ნოვოსიბირსკიდან სალეხარ-

დამდე და უკან,-ოთხთვიანი ექსპედიცია მოვაწყვე. ჩვენ 3500 კილო-
მეტრზე უნდა გვევლო და ექსპედიციის მიზანიც,- შორეული ციმბირის 
რეგიონებთან ეკონომოკური ურთიერთობის დამყარება და მოგვარება 
იყო. 

ექსპედიციას,- „სავაჭრო ქარავანი“ ერქვა. სამგზავრო თბომავლებს 
შორის ყველაზე დიდი,- „პატრის ლუმუმბა“ იყო. (დასავლეთ ციმბირის 
სამდინარო ნაოსნობაში თბომავლებს ასეთი საინტერესო სახელ-
წოდებები აქვთ:- „მარია ულიანოვა“, „პატრის ლუმუმბა“, „მიხაილ კალი-
ნინი“... თითქოს სხვა ისტორიული პიროვნებები არც არსებულა). დიდ 
თბომავალ „პატრის ლუმუმბაზე“,- ქარავნის შტაბი და, ასევე ციმბირის 
მეწარმეთა პროდუქციის გამოფენა-მაღაზია იყო განთავსებული. 

ქარავანს, როგორც  ვთქვი  ჩრდილოეთით დიდი დასახლებული  
პუნქტებისკენ: ტომსკი, ნიჟნევარტოვსკი, ხანტი-მანსიისკი, სალეხარდი-
სამნახევარი ათასი კილომეტრი ჰქონდა გასავლელი. ასევე ციმბირის 
პატარ-პატარა დასახლებებიც, სადაც დატვირთული გემით შესვლა 
მხოლოდ ნავიგაციის მოკლე პერიოდში,- წყალუხვობისას თუ არის 
შესაძლებელი. 

დღისით,- ქარავნის ხომალდები დასახლებული პუნქტების ნავმი-
სადგომებთან ჩერდებოდნენ. ჩვენ ვვაჭრობდით და თან სამომავლო 
ეკონომიკურ ურთიერთობებზე ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას. გადაად-
გილებას კი, როგორც წესი, ღამით ვახდენდით. თუ მეტეოპირობები 
მდინარეზე მოძრაობის საშუალებას არ გვაძლევდა, ავდრიან დღეებში 
საშტაბო თბომავალს უახლოესი ნავსადგურის პუნქტს მივაყენებდით და 
ადგილობრივი ახალგაზრდობისთვის გასართობ საღამოებს 
ვმართავდით. ამდაგვარი ღონისძიებები იქ,- იშვიათობაა. კლუბებმა და 
კულტურის სახლებმა თავიანთი დრო საბოლოოდ მოჭამეს. ჰოდა, 
კულტურული ღონისძიებებიც ლამის აღარ იმართება. 

ზოგჯერ, მთელი დღის განმავლობაში, გზაზე ერთი, პატარა და-
სახლებაც კი აღარ გვხვდებოდა. ამ ადგილებში მდინარეს,- მრავალ 
კილომეტრზე გაწელილ ერთადერთ სატრანსპორტო არტერიას,- ორივე 
მხრიდან უკაცრიელი ტაიგა მიუყვებოდა. მაშინ რას ვიფიქრებდი, რომ 
სადღაც აქ, ისეთი შეხვედრა მელოდებოდა, რომელიც მთლიანად 
შეცვლიდა მთელს ჩემს ცხოვრებას. 

ერთხელაც, როცა უკვე უკან, ნოვოსიბირსკისკენ გვეჭირა კურსი,- გა-

m 
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ნკარგულება გავეცი საშტაბო თბომავალი რამოდენიმე პატარა ქოხით 
დასახლებულ სოფელთან მიგვეყენებინა, რათა გემის ეკიპაჟს ცოტა ხნით 
ფეხი მიწაზე დაედგა, ხოლო იქაურ მაცხოვრებლებს ჩვენგან სხვადასხვა 
პროდუქტი ან საქონელი შეეძინა, ჩვენ კი მათგან ტაიგის ველური მიწის 
ნაყოფი და თევზი იაფად შეგვეძინა. ცოტა არ იყოს, უცნაური თხოვნით, 
ორი მოხუცი (ჩავთვალე, რომ ბერიკაცები ამ სოფლიდან უნდა ყოფილიყ-
ვნენ) მომადგა. უფროსი,- გრძელწვერიანი ჭაღარა ბერიკაცი იყო, რომელ-
იც მხოლოდ დუმდა. ლაპარაკობდა მეორე,- შედარებით უმცროსი. ის, 
მთხოვდა მიმეცა ორმოცდაათი კაცი (ეკიპაჟში სულ სამოცდახუთი კაცი 
მყავდა), რომელთაც ტაიგაში გემის სადგომიდან ოცდახუთი კილომეტრ-
ის სავალზე წაიყვანდნენ. ჩემი ხალხი, როგორც თავად ამიხსნეს, მოგუ-
გუნე კედარის მოსაჭრელად სჭირდებოდათ. ეკიპაჟს, გარდა ამისა, ორმო-
ცი მეტრის სიმაღლის კედარი ნაწილ-ნაწილ უნდა დაეხერხა და თბომა-
ვალზე ხელით ჩამოეზიდა. აუცილებლად მთლიანად უნდა ჩამოგვეზი-
და, მერე ეს ნაწილები კიდევ უფრო პატარა ნაკუწებად დაგვეჭრა, თითო 
ნაჭერი ჩვენთვის დაგვეტოვებინა და დანარჩენი ყველა იმ ახლობელისა 
და ნაცნობ-მეგობრისათვის დაგვერიგებინა, ვინც მის საჩუქრად მიღებას 
მოისურვებდა. მოხუცი ირწმუნებოდა, რომ ეს  კედარი უბრალო რამ არ 
არის. თოკზე ჩამოცმული კედარის ნაჭერი გულზე უნდა დაიკიდო. თან-
აც ბალახზე ფეხშიშველმა მდგარმა უნდა დაიკიდო და მარცხენა ხელის 
გულით შიშველ მკერდზე მაგრად მიიკრა. სულ რაღაც ერთ წუთში კედა-
რიდან წამოსული სასიამოვნო სითბო შეიგრძნობა და სხეულს მსუბუქი 
ჟრუანტელი დაუვლის. დრო და დრო, როცა სურვილი გაგიჩნდება, კე-
დარის ნაჭერის ის მხარე, რომელიც სხეულს არ ეხება, თითის წვერებით 
უნდა აპრიალო (ხეხო) ისე, რომ ცერა თითები უკანა მხრიდან მიაბჯინო. 
ბერიკაცი დაბეჯითებით ამტკიცებდა:- სამი თვის მერე, ადამიანი, რომე-
ლიც მოგუგუნე კედარის ნაჭრის მფლობელი იქნებოდა, გაცილებით უკ-
ეთ იგრძნობდა თავს და უამრავი დაავადებისგანაც განიკურნებოდა. 

– შიდსისგანაც კი?- ვიკითხე მე და თან მოკლედ მოვუყევი ამ სენის 
შესახებ, რაც კი პრესიდან იყო ჩემთვის ცნობილი. 

ბერიკაცმა მტკიცედ მიპასუხა: 
– ნებისმიერი სენისგან!.. 
თუმცა ეს, მისი აზრით, იოლი რამ იყო. ბევრად მნიშვნელოვანი კი 

ისაა, რომ ამ ნივთის მფლობელი ადამიანი უფრო კეთილი, იღბლიანი, 
ტალანტური ხდება. 

ჩვენი ციმბირული ტაიგის კედრის სამკურნალო თვისებების შესახებ 
ცოტაოდენი რამ მეც ვიცოდი, მაგრამ, მას თუ ადამიანის გრძნობებსა და 
უნარზე შეეძლო ზემოქმედება,- ეს მაშინ სრულიად წარმოუდგენლად 
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მეჩვენებოდა. ამიტომაც ვიფიქრე:- „ალბათ, მოხუცებს ფულის გაკეთება 
თუ უნდათ ჩემგან. ამ,- თავად როგორც თვლიან, არაჩვეულებრივი კედა-
რის წყალობით?“ და, გადავწყვიტე მათთვის ამეხსნა, რომ „დიდ სამყარო-
ში“ სამკაულებად ქალები ოქროსა და ვერცხლის საიუველირო ნაკეთობ-
ებს ატარებენ. და, რაღაც ხის ნაჭერში ფულს არავინ გადაიხდიდა, ამიტ-
ომ მეც, ვერანაირ ხარჯს ვერ გავწევდი. 

– ატარებენ,- იყო პასუხი,- რამეთუ არ იციან, რომ ოქრო,- მტვერია ამ 
კედარის ერთ ნაჭერთან შედარებით, მაგრამ ჩვენ მასში საფასურს არ ვი-
თხოვთ, დამატებით მშრალი სოკოს მოცემაც შეგვიძლია, სანაცვლოდ არ-
აფერი გვჭირდება... 

მათ ჭაღარას პატივი ვეცი და აღარ შევეკამათე, მხოლოდ ვუთხარი: 
– რა ვიცი, იქნებ ვინმემ მოინდომოს კიდეც თქვენი კედარის ნაჭრის 

ტარება... იმ შემთხვევაში, თუ ხეზე ჭრის ოსტატი ხელს შეავლებს და მის-
გან რაიმე წარმოუდგენლად ლამაზს შეჰქმნის... 

მაგრამ მოხუცმა ამაზე მიპასუხა: 
– შეიძლება ამოკვეთო, მაგრამ გაპრიალება სჯობს. ბევრად უკეთე-

სია, თუ თავად, საკუთარი თითებით, როცა სული ინებებს ამას,- გააპრია-
ლებ და კედარიც, შესაბამისად გარეგნულად ლამაზი იქნება. 

შედარებით ჭარმაგმა მოხუცმა აჩქარებით ჯერ თავისი ძველი ქურ-
თუკი შეიხსნა, მერე პერანგის საყელო გახსნა და გულსაკიდი მიჩვენა. ამ-
ობურცული რგოლი თუ ოვალი დავინახე. სხვადასხვა ფერი ირეოდა ერ-
თმანეთში,- იისფერი, მეწამული, ჟღალი. ხის შუა შრეები ნაკლებად აღიქ-
მებოდა და ერთიან აუხსნელ სურათს ჰქმნიდა. ხელოვნების ნიმუშების 
შემფასებლად ვერ გამოვდგები, თუმცა არა ერთხელ ვყოფილვარ სურა-
თების გალერეაში. მსოფლიო შედევრებს ჩემში განსაკუთრებული ემოცი-
ები არასოდეს გამოუწვევიათ, მაგრამ იმან, რაც მოხუცს გულზე ეკიდა, 
ბევრად უფრო მეტი განცდა აღმიძრა, ვიდრე ტრეტიაკოვსკის გალერეის 
მონახულებისას მქონია. მოხუცს ვკითხე: 

– მაინც რამდენი წელი აპრიალებთ ამ თქვენს კედარის ნაჭერს? 
– ოთხმოცდაცამეტი, - მიპასუხა მოხუცმა. 
– კი მაგრამ, რამდენი წლის ხართ? 
– ასცხრამეტის… 
– მაშინ არ დავიჯერე. მოხუცს სამოცდათხუთმეტ წელზე მეტს არ 

მისცემდი. არ უგრძვნია, თუ არაფრად ჩააგდო ჩემი ეჭვები, ბერიკაცმა 
მღელვარედ დაიწყო ჩემი დარწმუნება, რომ სხვისი კედარის ნაჭერიც, 
ოღონდ საკუ თარი ხელის თითებით გაპრიალებული, სამი წლის მერე 
ზუსტად ასევე ლამაზი გახდება. მერე უფრო და უფრო გალამაზდება, გა-
ნსაკუთრებით ქალების ხელში. მისი მფლობელის სხეული ისეთი სასია-
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მოვნო, მადლიანი არომატის ფრქვევას დაიწყებს, რომელსაც ადამიანის 
მიერ ხელოვნურად შექმნილი ვერანაირი სურნელი ვერ შეედრება!  

მოხუცებისგან მართლაც ძალზედ სასიამოვნო სუნი მოდიოდა; მე 
აშკარად ვიგრძენი ეს სუნი, მიუხედავად იმისა, რომ ვეწევი  და ალბათ, 
როგორც ყველა მწეველისა არ იყოს,- ჩემი ყნოსვაც შედარებით დაქვეით-
ებულია. 

და, კიდევ ერთი უცნაური რამ... 
უცნობთა მეტყველებაში ისეთი ფრაზები შევამჩნიე, როგორიც შო-

რეული, ღრმა ციმბირის ბინადართათვისაც კი უჩვეულოა. ზოგიერთი 
მათგანი ახლაც მახსოვს, თავისი ინტონაციებითაც კი. მოხუცი ამბობდა: 

– ღმერთმა კედარი შეჰქმნა, როგორც კოსმოსის ენერგიის დამაგრო-
ვებელი... 

სიყვარულის მდგომარეობაში მყოფი ადამიანი ასხივებს. ეს სხივი 
ადამიანის თავზე მავალ პლანეტებზე მყისიერად ირეკლება,- კვლავ დე-
დამიწას აღწევს და ყოველ ცოცხალს სიცოცხლეს აძლევს... 

ერთ-ერთ ამ პლანეტათაგან მზესაც კი არ ძალუძს ამ გამოსხივების 
სრული სპექტრის ასახვა... 

კოსმოსში ადამიანის მხოლოდ ნათლის გამოსხივება მიდის და კოს-
მოსიდან მხოლოდ მადლის გამოსხივება ბრუნდება. ბნელ სხივს არ ძალ-
უძს აღმა სვლა და  დედამიწის სიღრმეში ხვდება, იგი მის წიაღში ირეკ-
ლება და ზედაპირზე ვულკანთა ამოფრქვევით, მიწისძვრებით და ომებ-
ით ბრუნდება... 

არეკლილი ბნელი გამოსხივების უმაღლეს მიღწევას წარმოადგენს 
ადამიანზე ამ სხივებით ზემოქმედება, რომლებიც უშუალოდ მასში აღვი-
ვებს მისივე ბოროტ ზრახვებს... 

კედარი ხუთას ორმოცდაათი წელიწადი ცოცხლობს. თავისი მი-
ლიონობით წიწვით იგი დღისით თუ ღამით მიიზიდავს და საკუთარ 
თავში იგროვებს ნათლის ენერგიას, ამ ენერგიის  სრულ სპექტრს. კედარ-
ის სიცოცხლის მანძილზე მის თავზე ყველა ციური სხეული მიმოდის, 
რომლებიც ასახავენ ამ ნათლის ენერგიის ანარეკლს... 

კედარის ამ პაწაწინა ნაჭერშიც კი, ადამიანისთვის მადლმოსილების 
მიმცემი ენერგია გაცილებით მეტია, ვინემ მთელს დედამიწაზე არსებულ 
ერთად აღებულ ხელოვნურ ენერგეტიკულ დანადგარებში. 

კედარი, ადამიანიდან წამოსულ ენერგიას კოსმოსის გავლით იღებს, 
იმარხავს მას და საჭიროების შემთხვევაში გასცემს. გასცემს მაშინ, როცა 
მისი ნაკლებობაა კოსმოსში,- შესაბამისად ადამიანში, დედამიწაზე არსე-
ბულ ყოველ მცენარესა თუ  ცოცოხალ არსებაში... 
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არსებობს, მაგრამ ძალზე იშვიათობაა, კედარი, რომელიც აგროვებს, 
მაგრამ ენერგიის მარაგს არ გასცემს. საკუთარი სიცოცხლის ხუთასი წლის-
შემდეგ ისინი გუგუნს იწყებენ. ასე ისინი საკუთარი ჩუმი გუგუნით საუბ-
რობენ. ამ ფორმით ნიშანს იძლევიან, რომ ადამიანებმა აიღონ ისინი, მოჭრ-
ან, რათა დაგროვილი ენერგია გამოიყენონ დედამიწაზე. ასე და ამგვარად 
ივედრება იგი საკუთარი გუგუნით... სამი წელი ივედრება... თუკი არ შეე-
ხება ცოცხალ ადამიანებს, სამი წლის შემდეგ კოსმოსის მეშვეობით დაგრო-
ვილი ენერგიის გაცემის შესაძლებლობა წართმეული, ჰკარგავს უშუალოდ 
ადამიანზე ამ ენერგიის გადაცემის შესაძლებლობას. მაშინ კედარი იწყებს 
ენერგიის თავის თავში ჩაწვას და ეს  მისი მტანჯველი ჩაწვა-მოკვდინების 
პროცესი ოცდაშვიდი წლის განმავლობაში გრძელდება... 

ახლახანს აღმოვაჩინეთ ასეთი კედარი. გავარკვიეთ, რომ იგი, უკვე 
ორი წელია გუგუნებს. ჩუმად გვიხმობს. ძალიან ჩუმად. იქნებ ცდილობს, 
მეტი ხნით გაწელოს ვედრების პროცესი, მაგრამ მას მხოლოდ წელიწადი-
ღა დარჩა. საჭიროა მისი მოჭრა და ადამიანებისათვის მისი დარიგება... 

მოხუცი დიდხანს ლაპარაკობდა და მეც რატომღაც ვუსმენდი მას. 
უცნაური მხცოვანი ციმბირელის ხმაში ხან მშვიდი თავდაჯერებულობა 
ჟღერდა და ხან უეცარი მღელვარება. მღელვარების ჟამს ისე, თითქოს 
რომელიღაც მუსიკალურ ინსტრუმენტზე უკრავსო, თითის წვერების 
სწრაფი მოძრაობით საკუთარი კედარის ნაჭერს აპრიალებდა   

სანაპიროზე ციოდა, მდინარიდან შემოდგომის ქარი უბერავდა. ცივი 
ქარი მოხუცს ჭაღარა თმებს უწეწავდა. ძველი ქურთუკი და პერანგი არც 
კი შეუკრავს, ის კვლავ და კვლავ გამალებით აპრიალებდა გაღეღილ გუ-
ლზე ჩამიკიდებულ კედარის ნაჭერს და მისი სრული მნიშვნელოვნების 
ახსნას ლამობდა. 

თბომავლიდან, ჩემი ფირმის თანამშრომელი ლიდია პეტროვნა ნა-
პირზე ჩამოვიდა. თქვა, რომ ხომალდზე უკვე ყველა ადგილზეა, გასასვ-
ლელად მზად არიან და მე მელოდებიან, თუ როდის დავამთავრებ საუბ-
არს. მოხუცებს დავემშვიდობე და სწრაფად ავედი თბომავალზე. მათი 
თხოვნის შესრულებას ორი მიზეზის გამო ვერ შევძლებდი:- თბომავლის 
შეფერხება,- ისიც სამი დღით,- დიდ ზარალში ჩაგვაგდებდა. ბერიკაცთა 
ნათქვამი კი მაშინ, მათ გადაჭარბებულ ცრურწმენას მივაწერე. 

მეორე დილით, თათბირის დროს, უეცრად შევნიშნე, რომ ლიდია 
პეტროვნა გულზე ჩამოკიდებულ კედარის ნაჭერს ატრიალებდა ხელში. 
მოგვიანებით კი მიამბო:- როცა მე თბომავლისაკენ გამოვემართე, თავად 
ცოტა ხნით ნაპირზე შეყოვნებულა. დაუნახავს მოხუცი, რომელიც მანამ-
დე მესაუბრებოდა, როგორი დაბნეული მიყურებდა ხან მე და ხან თავის 
უფროს მეგობარს და გაოგნებული მოთქვამდა: 
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– ეს როგორ? რატომ ვერ შეიგნეს? სულ არ შემიძლია მათ ენაზე საუ-
ბარი... ვერ დავარწმუნე... ვერ შევძელი! არაფერი გამომივიდა! არაფერი... 
რატომ? მითხარი მამა. 

უფროსმა შვილს ხელი მხარზე მოჰხვია და უპასუხა: 
– ვერ იყავი დამაჯერებელი, შვილო, მათ ვერაფერი შეიგნეს. 
– როცა მე, უკვე თბომავალზე ამოვდიოდი,- განაგრძობდა ლიდია 

პეტროვნა,- მოხუცმა, რომელიც შენ გესაუბრებოდა, უეცრად მოირბინა 
ჩემთან, გემის ტრაპიდან ჩამომიყვანა, ბალახზე დამაყენა, ჯიბიდან სწრა-
ფად ამოიღო თოკზე აცმული კედარის ეს ნაჭერი და გულზე დამკიდა. 
ჩემი და თავისი ხელის გულებით მკერდზე მომაჭდო. ტანში ჟრუანტელ-
მა დამიარა. ეს ყოველივე ისე სწრაფად მოხდა, რომ სიტყვის თქმაც ვერ 
მოვახერხე. ტრაპზე ამოვდიოდი და ის კი უკნიდან მომძახოდა:- 
„კეთილი მგზავრობა! ბედნიერებას გისურვებთ! მომავალ წელს ჩამოდ-
ით აქ. გთხოვთ! კარგად იყავით, ადამიანებო. ჩვენ თქვენ დაგელოდებით! 
კეთილი მგზავრობა!“. 

როცა თბომავალი ნაპირს დაშორდა, მოხუცი კიდევ დიდხანს გვიქ-
ნევდა ხელს, მერე კი, ბალახზე მოწყვეტით ჩამოჯდა. ჭოგრიტით გავხე-
დე მათ. დავინახე:- მოხუცი, რომელიც შენ გესაუბრებოდა, ბალახზე იჯ-
და, მხრები უცახცახებდა... ის კი, უფროსი, გრძელწვერა, მისკენ დახრი-
ლიყო და თავზე უალერსებდა. 

 
* * * 

კომერციულმა საზრუნავმა, საბუღალტრო ანგარიშებმა, ნაოსნობის 
დასრულებასთან დაკავშირებულმა ბანკეტმა ციმბირელი მოხუცები გა-
დამავიწყეს. 

ნოვოსიბირსკისაკენ მომავალ გზაზე,- რაღაცნაირი მწვავე ტკივილი 
ვიგრძენი. დიაგნოზიც დამისვეს:- თორმეტგოჯა ნაწლავის წყლული და 
ხერხემლის მკერდის ნაწილის ოსტეოქონდროზი. 

საავადმყოფოს კომფორტული პალატის მყუდროებამ ყოველდღიურ 
გაწამაწიებს ჩამომაშორა. ერთ ადამიანზე გამიზნული პალატა-ლუქსი სა-
შუალებას მაძლევდა მშვიდად გადამეხედა ოთხთვიანი ექსპედიციის შე-
დეგებისთვის და სამომავლო ბიზნეს-გეგმებზე მეზრუნა. მაგრამ გონება 
თითქოს ყველა მოვლენას მაშორებდა და წინა პლანზე მოხუცები და მა-
თი ნათქვამი გამოჰქონდა. 

საავადმყოფოში, ჩემი თხოვნით, კედარის შესახებ ყველა ხელმისაწვ-
დომი ლიტერატურა მოჰქონდათ. წაკითხულისა და მათგან გააგონილის 
თანხვედრას უფრო და უფრო აღფრთოვანებაში მოვყავდი და მოხუცთა 
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ნათქვამის დაჯერებას ვიწყებდი. რაღაც სიმართლე მათ სიტყვებში მაინც 
იყო, ან იქნებ სულაც ყველაფერი მთლიანად იყო სიმართლე?! 

ხალხური მედიცინის წიგნებში ბევრია კედარის მარგებლობაზე ნა-
თქვამი. აღნიშნულია, რომ ყველაფერი,- წიწვებიდან დაწყებული და ქერ-
ქით დამთავრებული მაღალეფექტური სამკურნალო თვისებებით გამოი-
რჩევა. ციმბირის კედარის ხის მასალა ლამაზია და მისი გამოყენება წარ-
მატებით შეუძლიათ ხეზე მხატვრულად ჭრის ოსტატებს. მისგან ამზადე-
ბენ ავეჯს და მუსიკალური ინსტრუმენტებისათვის რეზონანსულ ფირ-
ფიტებს. კედარის წიწვი, იოლად აუსნებოვებს ძლიერი ფიტოციდური 
უნარის გამო,- ფილტრავს გარემომცველ ჰაერს. კედარის ხეს  დამახასია-
თებელი, ძალიან სასიამოვნო, მალამოს მსგავსი სუნი აქვს. სახლში სადაც 
კედარის ხის ნაჭერი დევს, ქინქლა ვერ ჩერდება. 

სამეცნიერო პოპულარულ ლიტერატურაში ასევე ხაზგასმულია, 
რომ იმ კედარის ხარისხობრივი მაჩვენებლები, რომელიც ჩრდილოეთ 
რაიონებში ხარობს, ბევრად უფრო მაღალია, ვიდრე სამხრეთული ჯიშის 
კედარი. 

ჯერ კიდევ 1792 წელს აკადემიკოსი პ.ს. პალლასი წერდა, რომ ციმბი-
რის კედარის ნაყოფი ეფექტურად გამოიყენება მამაკაცური პოტენციის 
აღსადგენად, მხნეობის მოსამატებლად; იგი მნიშვნელოვნად აძლიერებს 
ორგანიზმის ამტანუნარიანობას და ეხმარება მას, წინ აღუდგეს მრავალ 
დაავადებას. 

კედართან, პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული,- ისტორიულ 
ფენომენთა მთელი რიგი  წყება არსებობს. აი, ერთ-ერთი მათგანი. 

ნახევრად გაუნათლებელი ხეპრე გრეგორი რასპუტინი,- ციმბირის 
ყრუ სოფლიდან, იმ მხარიდან იყო, სადაც ციმბირის კედარი ხარობს. 
1907 წელს რუსეთის დედაქალაქში ორმოცდაათი წლის ასაკში მოხვედ-
რილი რასპუტინი თავისი წინასწარმეტყველებით საიმპერატორო ოჯახ-
საც კი აღაფრთოვანებს და მეფის კარზე ფრიად მიღებული პირი ხდება 
და არც თუ ჯაბან, გამორჩეულ ძალას ფლობდა. როდესაც გრეგორ რას-
პუტინს  კლავდნენ, თვითმხილველელბი გაოგნებულები იყვნენ, რადგან 
ტყვიებისგან ნაფლეთებად ქცეული მისი სხეული კვლავ სიცოცოხლეს 
განაგრძობდა. იქნებ და საქმეც ისაა, რომ ის კედარის მხარეში გაიზარდა 
და კედარის წიპწიპოთი (გირჩის მარცვლები) იყო ნაკვები? 

აი, როგორ აღწერდნენ იმდროინდელი ჟურნალისტები მის ანატო-
მიას: 

 „ორმოცდაათი წლის ასაკში ნაშუადღევს იწყებდა თავაწყვეტილ 
ღრეობას და ღამის ოთხ საათამდე აგრძელებდა; ავხორცობის და ლოთო-
ბის შემდეგ პირდაპირ ეკლესიაში მიდიოდა და ფეხზე მდგომი დილის 
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რვა საათამდე ლოცულობდა; სახლში გრიშკა ჩაის თუ მოსვამდა და, თი-
თქოს არაფერიო, ორ საათამდე მომსვლელებს იღებდა; მერე მოჰკრებდა 
ქალებს და აბანოში მიდიოდა, აბანოდან კი,- პირდაპირ ქალაქგარეთა რე-
სტორანში, სადაც წინა ღამეს იმეორებდა. ვერც ერთი ნორმალური ადა-
მიანი ამდაგვარი რეჟიმის ატანას ვერ შესძლებდა“. 

დღემდე დაუმარცხებელი, ახლანდელი მსოფლიო და ოლომპიურ 
თამაშებში ჭიდაობაში მრავალგზის ჩემპიონი ალექსანდრ კარელინიც 
ციმბირელია. ისიც იმ ადგილებიდანაა, სადაც ჭარბად ხარობს ციმბირის 
კედარი. ეს უძლეველი კაციც კედარის ნაყოფით იკვებება. ვითომ შემთხ-
ვევითობაა? 

მე, მხოლოდ ის ფაქტები მომყავს, რომელთა ამოკითხვა ადვილად შე-
იძლება სამეცნიერო-პოპულარულ ლიტერატურაში ან რომელთა დადას-
ტურებაც მოწმეებს შეუძლიათ. ერთ-ერთი მოწმე ახლა ლიდია პეტროვნა-
ცაა, რომელმაც მოხუცისგან ძღვნად მოგუგუნე კედარის ნაჭერი მიიღო. ეს 
ქალბატონი ოცდათექვსმეტი წლისაა, გათხოვილი, ორი შვილის დედა. 
ფირმის თანამშრომლები, რომლებსაც მასთან კონტაქტი აქვთ, მასში აშკარა 
ცვლილებებს ხედავენ. ის, უფრო კეთილგანწყობილი გახდა, უფრო ხშირ-
ად იღიმება. ლიდია პეტროვნას ქმარს კარგად ვიცნობ და მისგან ვიცი, რომ 
მათ ოჯახში ბოლო პერიოდში ბევრად უფრო მეტმა ურთიერთგაგებამ და-
ისადგურა. ცოლი თითქოს უფრო გაახალგაზრდავდა და ქმარშიც უფრო 
მეტ გრძნობას, მოწიწებას და იქნებ მეტ სიყვარულსაც კი იწვევს. 

და, მაინც, ნებისმიერი მრავალრიცხოვანი ფაქტი თუ მტკიცებულება 
არაფერია ყველაზე მთავართან შედარებით, რომლის გაცნობაც თქვენ 
თავადვე შეგიძლიათ და რომლის მერეც ჩემშიც აღარ დარჩენილა ორჭო-
ფობის იოტისოდენა კვალიც კი,- ეს არის ბიბლია. ძველ აღთქმაში მოსეს 
მესამე წიგნში (ლევ.14,4) უფალი ასწავლის, როგორ განკურნოს ადამიანე-
ბი და უფრო მეტიც გააუსნებოვნოს საცხოვრისი... კედარის მეშვეობით 
როცა სხვადასხვა წყაროებიდან მოძიებულ ფაქტებსა და ცნობებს ერთმა-
ნეთს ვუსადაგებდი, ისეთი სურათი იქმნებოდა, რომ მასთან შედარებით 
ჩვენთვის აქამდე ნაცნობი ქვეყნიერების სასწაულები აღარაფერი იყო. 
ყველა დიადი საიდუმლოება, ადამიანთა გონებას რომ აფორიაქებს, უცებ 
დააკნინა მოგუგუნე კედარის იდუმალებამ. ახლა უკვე ეჭვიც აღარ მეპა-
რებოდა მის არსებობაში. პრეისტორიის უძველესმა ვედურმა და სამეც-
ნიერო-პოპულარულმა ლიტერატურამ გააქრო ეჭვები. 

კედარი ორმოცდაორჯერაა ნახსენები ბიბლიაში, ასევე ძველ აღ-
თქმაში. ბიბლიურმა მოსემ, ვინაც სჯულის ფიცარი უბოძა კაცობრიობას, 
ალბათ, ბევრად უფრო მეტი იცოდა მის შესახებ, ვიდრე ძველ აღთქმაში 
სწერია. 
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ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ ბუნებაში არსებობს მცენარეები, რომელთ-
აც ადამიანის განკურნება შეუძლიათ. კედარის სამკურნალო თვისებებს 
ადასტურებენ სამეცნიერო-პოპულარული წერილები; ისეთი სერიოზუ-
ლი და ავტორიტეტული მკვლევარები, როგორიცაა აკადემიკოსი პ.ს. პა-
ლლასი. და, ყუველივე ეს ძველ აღთქმაში ნათქვამს ემთხვევა. 

ახლა კი ყურადღება! 
ძველი აღთქმა მიანიშნებს კედარზე, მხოლოდ კედარზე და არა სხვა 

რომელიმე ხეზე. იმის შესახებ ხომ არ ამბობს ძველი აღთქმა, რომ კედარი 
ყველაზე ძლიერი სამკურნალო საშუალებაა მათ შორის, რაც არსებობს 
ბუნებაში? რა არის ეს? წამალთა კომპლექსი? მაგრამ, როგორ უნდა ვისარ-
გებლოთ მისით? და, ეს უცნაური მოხუცებიც ყველა კედართა  შორის, 
რატომ გამოჰყოფდნენ მხოლოდ მოგუგუნე კედარს?  

თუმცა, ჯერ ეს ყველაფერი არ არის. არანაკლებ განუსაზღვრელ იდ-
უმალებრივ მოვლენაზე მეტყველებს ძველი აღთქმის შემდეგი სიუჟეტი:- 
მეფე სოლომონმა კედარისგან ტაძარი ააგო. ლიბანიდან კედარი* რომ მო-
ეწოდებინა სხვა მეფეს,- ხირამს, ამის საფასურად თავისი სამეფოს ოცი ქა-
ლაქი მისცა. წარმოუდგენელია! რაღაც სამშენებლო მასალაში ნაბოძებია 
ოცი ქალაქი! ჰო, მართლა, სოლომონს კიდევ ერთი სამსახური გაუწიეს. 
მეფის თხოვნით ის ხალხი შეირჩა, ვინც... „ლიბანის კედარის ხეების 
ჭრის უნარის მქონენი იყვნენ“.  

როგორი ხალხი იყო ეს? რა იცოდნენ მათ? 
გამიგია, რომ შორეულ მიყრუებულ სოფლებში არიან ჭარმაგი ადა-

მიანები,- მშენებლობისთვის სპეციალურ ხეებს როგორღაც რომ არჩევენ. 
მაგრამ მაშინ, ორიათას წელიწადზე მეტი ხნის წინ, ყველას შეეძლო ეს 
სცოდნოდა. თუმცაღა, განსაკუთრებული ცოდნის ადამიანები გახდნენ 
საჭირო. ტაძარი აიგო. დაიწყო მსახურება და... „ვეღარ შესძლეს მღვდლე-
ბმა იქ დგომა და მსახურების გაწევა ღრუბლის გამო“... 

რა ღრუბელია ეს? როგორ და საიდან დაივანა მან უფლის სახლში? 
რას წარმოადგენდა იგი? ენერგიას? სულს? რა მოვლენა იყო ეს და რა კავ-
შირი შეიძლება ჰქონოდა მას კედართან? 

ბერიკაცები მოგუგუნე კედარზე საუბრობდნენ, როგორც რაღაცნაი-
რი ენერგიის დამგროვებელზე. 

რომელი კედარია უფრო ძლიერი:- ლიბანისა თუ ციმბირის? 

                                                 
*  საქართველოში ლიბანის კედარია გავრცელებული. ც.გ. 
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აკადემიკოსი პალლასი ამბობდა, რომ სამკურნალო თვისებები იზრ-
დება იმის მიხედვით, ტყე-ტუნდრის ზღვარს რამდენად უახლოვდება 
მცენარის განაშენიანება. ე.ი. ციმბირის კედარია ძლიერი. 

ბიბლიაში ნათქვამია:- „... მათი ნაყოფით შეიცანით“, ე.ი. კვლავ ციმ-
ბირის კედარი! 

ნუთუ არავის მიუქცევია ყურადღება ყოველივე ამისთვის? ან ფაქტე-
ბის თანხვედრა არ უცდია? 

ძველი აღთქმა, გასული საუკუნისა და თანამედროვე მეცნიერება,- 
ერთი აზრისანი არიან კედართან მიმართებაში. 

ელენა ივანეს ასული რერიხი თავის წიგნში „ცოცხალი ეთიკა“ წერს:- 
„ჯერ კიდევ უძველესი ხორასანის რიტუალებში, მეფედ კურთხევისას 
კედარის ფისით სავსე თასი გამოჰქონდათ. ასევე დრუიდებთანაც კედარ-
ის ფისით სავსე თასია,- და მას სიცოცხლის თასი ეწოდებოდა.* მხოლოდ 
მოგვიანებით,- სულის შეცნობის დაკარგვისას იგი სისხლით შეიცვალა. 
ზოროასტრის ცეცხლი წარმოიქმნა ფისის თასში დაწვის შედეგად “. 

მაშ, ბოლოს და ბოლოს, კედარის, მისი თვისებებისა და დანიშნულე-
ბის შესახებ, ჩვენი წინაპრების ცოდნიდან რაღა არის შემონაული და რამ 
მოაღწია ჩვენამდე? 

ნუთუ არაფერმა? 
რა იციან მის შესახებ ციმბირელმა მოხუცებმა? 
უეცრად, მეხსიერებაში ამომიტივტივდა ერთი დიდიხნის დროინდე-

ლი სიტუაცია, რომელიც მაშინ არაფრად ჩავაგდე, ახლა კი ტანში გამცრა... 
გარდაქმნის პერიოდში,- როგორც ციმბირის მეწარმეთა ასოციაციის 

პრეზიდენტს, ნოვოსიბირსკის საოლქო აღმასრულებელი კომიტეტიდან 
მე, დამირეკეს (მაშინ ჯერ კიდევ არსებობდა აღმასრულებელი და პარტი-
ული კომიტეტები), მთხოვეს, ერთი უცხოელი, მსხვილი ბიზნესმენის შე-
ხვედრას დავსწრებოდი. მას, მაშინდელი მთავრობისაგან წონიანი სარე-
კომენდაციო წერილი ჰქონდა. შეხვედრას რამდენიმე მეწარმე და საოლ-
ქო კომიტეტის თანამშრომელი ესწრებოდა. 

გარეგნულად უცხოელი ბიზნესმენი ჩვენთვის უჩვეულო, აღმოსავ-
ლური ტიპის, კარგა გაქნილი ვინმე სჩანდა. თავზე ჩალმა ეხურა, თითებ-
ზე ძვირფასი ბეჭდები აესხა... 

ვსაუბრობდით, როგორც მიღებული იყო, სხვადასხვა მიმართულებ-
ით ურთიერთ თანამშრომლობის შესაძლებლბებზე. სხვათა შორის, ერთი 
რამეც სთქვა:- „ჩვენ შეგვიძლია თქვენგან კედარის წიპწიპო შევიძინო-
თო“. ამ სიტყვებისას, ის თითქოს დაიძაბა და მახვილი თვალით შეეცადა, 
დამსწრე საზოგადოების რეაქციას მიმხვდარიყო. კარგად დამამახსოვრ-
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და ეს ფაქტი, რადგან ცოტა არ იყოს, გამაკვირვა მისმა ამგვარმა უეცარმა 
სახეცვლილებამ. 

ოფიციალური შეხვედრის შემდეგ უკვე მისმა თანმხლებმა თარჯიმა-
ნმა,- მოსკოველმა ქალბატონმა მითხრა, რომ უცხოელს ჩემთან საუბარი 
სურდა. 

ბიზნესმენის კონფიდეციალური წინადადებით, თუკი კედარის წიპ-
წიპოს აუცილებლად საღი პარტიების მიწოდებას მოვაგვარებდი, გარდა 
ოფიციალური საფასურისა, პირადად მე, მაღალი პროცენტული დანამა-
ტი მერგებოდა. 

პროდუქცია თურქეთში უნდა გაგზავნილიყო. იქ, ისინი კედარის ნა-
ყოფისგან რაღაცნაირ ზეთს ხდიდნენ. ვუთხარი, რომ ვიფიქრებ მეთქი. 

ჩემთვის კი, გადავწყვიტე გამეგო, რა ზეთი იყო ეს და გავიგე კიდეც... 
ლონდონის ბირჟაზე, რომელიც მსოფლიო ფასების ეტალონადაა მი-

ჩნეული, კედარის წიპწიპოს ზეთი... ერთი კილოგრამი,- ხუთას დოლა-
რამდე ფასობს! ჩვენთან გარიგებით კი,-  ერთ კილოგრამ წიპწიპოში თუ-
რქები ორ-სამ დოლარს გადაიხდიდნენ. 

ჩემს ერთ ნაცნობ მეწარმეს დავუკავშირდი პოლონეთში და ვთხოვე, 
ან პირდაპირ მომხმარებელზე გავეყვანე, ან იქნებ ზეთის წარმოების ტექ-
ნოლოგია გაერკვია. 

ერთი თვის მერე მიპასუხა:- „პირდაპირი კავშირი შეუძლებელია. 
ვერც ტექნოლოგიის დადგენა მოხერხდა. და, საერთოდ, ამ შენს საკითხე-
ბში დასავლეთის ისეთი ძალებია ჩართული, რომ უმჯობესია, ნუ შეეხე-
ბი და საერთოდ, დაივიწყეო“. 

მაშინ ავდექი და ჩემს კარგ ნაცნობს, ჩვენი ნოვოსიბირსკის სამომხმა-
რებლო კოოპერაციის ინსტიტუტის მეცნიერ-თანამშრომელს, კონსტანტ-
ინ რაკუნოვს მივაკითხე. ვიყიდე წიპწიპო, დავაფინანსე მისგან ზეთის 
მიღების წარმოება და ამ ინსტიტუტის ლაბორატორიაში ას კილოგრამამ-
დე კედარის ზეთი გამოვახდევინე. 

გარდა ამისა, სპეციალური ხალხი ავიყვანე, რომლებმაც არქივებში 
შემდეგი რამ აღმოაჩინეს: 

რევილუციამდეც და რევოლუციის შემდგომაც, ჯერ კიდევ ცოტა 
ხანს, ციმბირში არსებობდა ორგანიზაცია სახელწოდებით,- „ციმბირელი 
კოოპერატორი“. ეს ორგანიზაცია ზოგადად ზეთით ვაჭრობდა და მათ 
შორის, კედარის ზეთითაც. მათ საკმაოდ მდიდარი წარმომადგენლები 
ჰყავდათ ჰარბინში, ლონდონსა და ნიუ-იორკში. დასავლეთის ბანკებშიც 
საკმაოდ დიდი ფული ჰქონდათ. რევოლუციის მერე კი, ორგანიზაცია 
დაიშალა და მისი წევრების უმეტესობა ემიგრაციაში წავიდა. 

ბოლშევიკური მთავრობის წევრი,- კრასინი ამ ორგანიზაციის ხელ-
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მძღვანელს შეხვდა და სთხოვა,- რუსეთში დაბრუნებულიყო, მაგრამ 
„ციმბირელი კოოპერატორის“ თავმა უპასუხა, რომ ის რუსეთს მის ფარგ-
ლებს გარეთ უფრო დაეხმარებოდა. 

საარქივო მასალებში ნათქვამია, რომ ტაიგის სოფლების უმეტესობა-
ში კედარის ზეთი ხის პრესების საშუალებით მზადდებოდა (მხოლოდ 
ხის!). ზეთის მაღალ ხარისხს განაპირობებდა მოსავლის აღების პერიოდი 
და წიპწიპოს გადამუშავების სწორი ფორმა. იმისი დადგენა, თუ რა დროა 
ეს, ვერც არქივებში და ვერც ინსტიტუტში ვერ მოხერხდა. საიდუმლო 
დაკარგულია. არადა, ამ ზეთს თავისი სამკურნალო თვისებების მიხედვ-
ით, ანალოგი არ გააჩნია. იქნებ საიდუმლო ვინმეს,- ემიგრაციაში თავშე-
ფარებულს გაჰყვა? როგორ აიხსნას ის, რომ ყველაზე ძლიერი სამკურნა-
ლო თვისებების მქონე კედარი ციმბირში ხარობს, მისი ნაყოფისგან ზეთ-
ის წარმოების დანადგარი კი თურქეთშია, სადაც ამგვარი ჯიშის ხე საერ-
თოდ არ იზრდება? 

დასავლეთის რა ძალებზე მელაპარაკებოდა ვარშაველი მეწარმე? ვი-
თომ რატომ არ შეიძლება ამ საკითხთან შეხება? ამ ძალებს ხომ არ გააქვთ 
ჩვენი ციმბირული ტაიგიდან წარმოუდგენელი თვისებების მქონე სამკუ-
რნალო პროექტი? რატომ ხდება ასე, რომ აგერ, სახლში გვაქვს სასწაულ-
თმომქმედი სიმდიდრე,-ასწლეულობითა და ათასწლეულობით დასაბუ-
თებული და ჩვენ კი დასავლეთიდან შემოტანილი მილიონ, იქნებ მილი-
არდ დოლარებად ღირებული წამლებით სულელებივით ვიყორავთ მუ-
ცლებს? რატომ ვკარგავთ ჩვენი წინაპრების ცოდნას? თანაც, ორიათას წე-
ლზე მეტი ხნის წინანდელ უჩვეულო სიტუაციაზე ვიღა ჩივის? რა უხი-
ლავი ძალები ცდილობენ ასე გულდაგულ წაშალონ ჩვენი გონებიდან 
ჩვენივე უახლოესი წინაპრების გამოცდილება? და, თანაც, ნუ ეჩრებიო, 
თითქოს,- ჩვენ არაფერ შუაში ვიყოთ?! ცდილობენ, წაშალონ... ახერხებენ 
კიდეც და ეგ არის! სიბრაზემ ლამის დამანგრია. თითქოს განგებ, აგერ ბა-
ტონო, აფთიაქში კედარის ზეთი იყიდება,- საზღვარგარეთ შეფუთული. 
ვიყიდე ერთი ცალი  ოცდაათგრამიან შუშაში და დავაგემოვნე. ზეთი, 
ვფიქრობ, ორიოდე წვეთი თუ იქნებოდა მასში, დანარჩენი კი,- რაღაც მი-
ნარევი იყო. ეს ზეთი რას მივიდოდა იმასთან, რომელიც ჩვენ გამოვხად-
ეთ ინსტიტუტში. არადა, ეს მინარევი ორი წვეთი ორმოცდაათი ათასი 
რუბლი ღირდა! კაცო, უცხოეთში რომ არ ვყიდულობდეთ და ჩვენ თავად 
ვყიდდეთ, არა სჯობს?! მარტო ამ ზეთის წყალობით მთელი ციმბირი 
უზრუნველად იცხოვრებდა! მაინც როგორ მოვახერხეთ, რომ სადღაც გა-
ვაბნიეთ წინაპართა ტექნოლოგია?! ახლა ვვიშვიშებთ, ღარიბად ვცხოვ-
რობთო... ვიფიქრე, რადაც არ უნდა დამიჯდეს, რაღაცას მაინც მივაგნებ 
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მეთქი. მე თვითონ ავაწყობ ზეთის წარმოებას. დაე, ჩემი ფირმა გამდიდ-
რდეს მეთქი. 

გადავწყვიტე, მხოლოდ საშტაბო თბომავალ „პატრის ლუმუმბათი“ 
ხელახლა მომეწყო ექსპედიცია მდინარე ობზე ჩრდილოეთისკენ. ხომალ-
დის ტრიუმები სხვადასხვა საქონლით დავტვირთე და კინოდარბაზი მა-
ღაზიად ვაქციე. სამსახურში სხვა ხალხი ავიყვანე. საკუთარი ფირმიდან 
არავინ მომიწვევია და სანამ ამ საქმეს ვუტრიალებდი, ფინანსური მდგომა-
რეობაც გავიუარესე. ნოვოსიბირსკიდან გასვლის ორი კვირის თავზე დაც-
ვიდან შემატყობინეს, რომ მოგუგუნე კედარის თაობაზე ლაპარაკისთვის 
მოუკრავთ ყური. მათი აზრით, ახალ აყვანილ თანამშრომლებში რამდენი-
მე კაცი, მსუბუქად რომ ვთქვათ, უცნაურად იქცეოდა. ეკიპაჟის შემადგენ-
ლობიდან სათითაოდ ვიძახებდი ხალხს და ვესაუბრებოდი იმ ლაშქრობის 
შესახებ, რომელიც ტაიგაში გველოდა. ზოგიერთი თანახმა იყო, უფასოდ 
წამოსულიყო. ზოგი კი დიდ გასამრჯელოს ითხოვდა, რადგანაც სამუშაო 
პირობები, წინასწარი შეთანმებით, მოსალოდნელ ოპერაციას არ ითვალის-
წინებდა. ერთი საქმეა კომფორტულ პირობებში თბომავალზე ყოფნა და 
სულ სხვაა ტაიგაში ოცდახუთ კილომეტრზე ფეხით სიარული და ტვირთ-
ის ზურგით თრევა. იმ დროისთვის ჩემი ფინანსური შესაძლებლობებიც 
კრიტიკულ ზღვრამდე დავიდა. ვგეგმავდი კედარის გაყიდვას. თუმცა მო-
ხუცებმა მითხრეს, რომ იგი საჩუქრად უნდა დარიგებულიყო. ზოგადად 
კი, კედარი იმდენად არ მაინტერესებდა, რამდენადაც მისგან ზეთის გამო-
ყვანის საიდუმლო. საერთოდ მინდოდა ხელში ჩამეგდო ყველა ის ინფორ-
მაცია, რაც კი კედართან იყო დაკავშირებული.  

დაცვის მეშვეობით თანდათან დავრწმუნდი, რომ მითვალთვალებ-
დნენ, მითუმეტეს მაშინ, როცა ნაპირზე ჩამოვდიოდი. ზუსტად არ ვიცო-
დი რა იყო თვალთვალის მიზანი, ან ვინ იდგა მოთვალთვალეთა უკან?! 
ვიფიქრე, ვიფიქრე რა მექნა და გადავწყვიტე, შეცდომა რომ არ დამეშვა, 
საჭირო იყო ცბიერად მოვქცეულვიყავი და ყველა ერთბაშად გამებითუ-
რებინა. 
 

Sexvedra 
 
სე, რომ არავისთვის არაფერი ამიხსნია, საშტაბო თბომავალი იმ ად-
გილის შორიახლოს შევაჩერებინე, სადაც ბერიკაცებთან შეხვედრამ 

გასულ წელს მომიწია. პატარა კატარღით დასახლებისკენ მარტო გავეშუ-
რე. თბომავლის კაპიტანს კი ვუბრძანე, რომ გზა კომერციული მარშრუტ-
ით განეგრძო. 

იმედი მქონდა, ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარებით მოვძებ-

i 
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ნიდი ბერიკაცებს, საკუთარი თვალით ვნახავდი მოგუგუნე კედარს და 
თბომავალზე მისი ჩამოტანის ყველაზე იაფ საშუალებას გავარკვევდი. კა-
ტარღა ქვას მივაბი და გადავწყვიტე, ახლომდებარე სახლთან მივსული-
ყავი, მაგრამ ფერდობზე, მარტო მდგომი ქალი შევნიშნე და მისკენ გავე-
მართე. 

ქალს ძველმანი ქურთუკი, გრძელი ქვედაბოლო და მაღალყელიანი 
რეზინის ბოტები ეცვა, ზუსტად ისეთი, ღრმა ციმბირში მაცხოვრებელი 
ქალები რომ დადიან ხოლმე გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. თავსაფარი 
ისე ჰქონდა გაკრული, რომ არც შუბლი და არც კისერი არ უჩანდა. ამი-
ტომაც ქალის ასაკს ძნელად თუ გაარკვევდი. მივესალმე და იმ ორ მოხუ-
ცზე ვუამბე, შარშან რომ ამ ადგილებში შევხვდი. 

– შენ, ვლადიმირ, შარშან ჩემი ბაბუა და პაპუ ( ბაბუის მამა)  გესაუბ-
რა,- მიპასუხა ქალმა. 

გამიკვირდა,- ხმა ახალგაზრდული ჰქონდა, დიქცია ძალიან გამოკ-
ვეთილი, პირდაპირ „შენობით“ საუბარზე გადავიდა და სახელითაც მომ-
მართა. მე კი, იმ მოხუცების სახელები კი არა, საერთოდ თავად გავეცან-
ით თუ არა ერთმანეთს, ისიც არ მახსოვდა:- „ალბათ, ერთმანეთი გავიცა-
ნით, რაღაი ქალმა ჩემი სახელიც იცის“. ჩემთვის ვიფიქრე ჰოდა მეც,- 
„შენობით“ ურთიერთობაზე გადავედი და ვკითხე: 

– შენ რაღა გქვია? 
– ანასტასია,- მიპასუხა ქალმა და ხელი ისეთი ფორმით გამომიწოდა, 

თითქოს უნდა ვმთხვეოდი მას. 
ჯუბასა და ბოტებში ჩაცმული, უკაცრიელ ადგილას მცხოვრები სო-

ფლელი ქალისაგან,-  მაღალი წრის ქალბატონისთვის დამახასიათებელმა 
ამ ხელის მოძრაობამ ღიმილი მომგვარა. მეც ხელი ჩამოვართვი. თუმცაღა 
ცხადია,- ხელზე კოცნის გარეშე. ანასტასია ოდნავ შეცბა, მერე გაიღიმა და 
ტაიგაში მიმიწვია იქითკენ,- სადაც მისი ოჯახი ცხოვრობდა. 

– ოღონდ ტაიგაში, ოცდახუთი კილომეტრის გზა გვაქვს გასავლელი. 
ხომ არ გაშინებს მანძილი? 

– კაცმა რომ სთქვას, რა თქმა უნდა, ცოტა შორი კია... მოგუგუნე კედ-
არს მაჩვენებ? 

– გაჩვენებ. 
– მის შესახებ თუ ყველაფერი იცი,- მიამბობ? 
– გიამბობ, რაც ვიცი. 
– აბა, მაშ, წავედით. 
გზად ანასტასია მიყვებოდა, რომ მისი წინაპრების გადმოცემით, მა-

თი ოჯახი, მთელი მათი მოდგამა, თაობიდან თაობამდე ათასწლეულე-
ბია კედარის ტყეში ცხოვრობენ. ჩვენი ცივილიზებული სამყაროს ადამი-
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ანებთან უშუალო კონტაქტი ძალზედ იშვიათად აქვთ. საკუთარ, მუდმივ 
სამკვიდრებელ ტერიტორიაზე ხალხს არ ხვდებიან. მხოლოდ მაშინ 
ხვდებიან, როცა სოფლებში თავად ჩამოდიან:- ვითომ როგორც მონადი-
რეები, ან ვითომ უცხო სოფლელები. თავად ანასტასია ორ ქალაქშია ნამ-
ყოფი,- ტომსკსა და მოსკოვში. ისიც თითო-თითო დღით. ისე, რომ იქ, ღა-
მეც კი არ გაუთევია. ისიც, მხოლოდ იმიტომ, რომ სურდა საკუთარი თვა-
ლით ეხილა, თავის წარმოდგენებში რამდენად სწორად ხედავს ქალაქურ 
ყოფა-ცხოვრებას. სამგზავრო თანხა კენკრისა და გამხმარი სოკოს გაყიდვ-
ით დააგროვა. ვიღაც აქაურმა ქალმა კი, თავისი პასპორტი ათხოვა. 

კედარის ნაჭრების ხალხში გავრცელების შესახებ ბაბუა-პაპუს იდე-
ას,-  ანასტასია არ იზიარებდა. კითხვაზე, თუ „რატომ“,- მას თავისებური 
ახსნა ჰქონდა:- ასეთი სახით კედარის ნაჭრები, როგორც კეთილ ადამია-
ნებში, ასევე,- ავის მზრახველებშიც გავრცელდება. მოსალოდნელია, რომ 
კედარის ნაჭრებს უფრო მეტი უარყოფითი ინდივიდი დაისაკუთრებს. 
შედეგად კი მათგან ბოროტებას უნდა ელოდე და არა კეთილს. მისი აზრ-
ფიქრით, მთავარია, კეთილს დაეხმარო, ანუ ისეთ ადამიანებს, ვისაც სი-
კეთის ქმნა ძალუძთ. ხოლო, თუ ყველას დაეხმარები, კეთილსა და ბორ-
ოტს შორის არსებული  დის-ბალანსი არ შეიცვლება, იგი ისეთივე დარ-
ჩება და უფრო მეტიც,- შესაძლოა გაუარესდეს კიდეც. ციმბირელ მოხუ-
ცებთან შეხვედრის მერე მრავალი სამეცნიერო-პოპულარული ლიტერა-
ტურა მოვიძიე,-ისტორიულ და მეცნიერულ ნაშრომებს გავეცანი, სადაც 
უამრავი რამ იყო ნათქვამი კედარის არაჩვეულებრივი თვისებების შესახ-
ებ. ახლა ვცდილობდი, ჩავწვდომოდი და გამეგო ის, რასაც ანასტასია 
ხშირ-კედრიანი ადგილების ბინადარ ადამიანთა ყოფა-ცხოვრებაზე მიყ-
ვებოდა და ჩემთვის ვფიქრობდი:- „ რას უნდა ჰგავდეს ყოველივე ეს?“ 

მე, მათ ლიკოვების ოჯახს ვადარებდი. ვფიქრობ, ვ.პესკოვის მრავა-
ლი პუბლიკაციით ეს ოჯახი ბევრისთვისაა ნაცნობი. 

ისინი, ტაიგის პირობებს მორგებულები, მრავალი წელი ცხოვრობ-
დნენ ტყეში. სათაურით „ტაიგური ჩიხი“,- მათ შესხებ „კომსომოლსკაია 
პრავდა“ წერდა. ასევე საუბარი იყო სატელევიზიო გადაცემებშიც. ლიკო-
ვებზე  ისეთი შეხედულება მექმნებოდა, რომ ეს იყო ხალხი, ვინც კარგად 
იცნობდა ბუნებას, მაგრამ, ცოდნა-განათლებისა და ჩვენი თანამედროვე, 
ცივილიზებული ცხოვრების გაგებიდან გამომდინარე,- მაინც „ბნელები“ 
იყვნენ. აქ კი, სულ სხვა სიტუაციას შევეჯახე. მთელი წყება ჩემთვის აუხ-
სნელ ფენომენთა შედარებით, ანასტასია ჩვენს ცხოვრებაზე  კარგად გარ-
კვეული ადამიანის შთაბეჭდილებას სტოვებდა. ჩვენს ქალაქურ ყოფას ის 
იცნობდა და სრულიად იოლად და თავისუფლად აანალიზებდა მას. 

ტყეში ღრმად შესულებმა, კიდევ ხუთიოდე კილომეტრი გავიარეთ 
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და დასასვენებლად გავჩერდით. მან ძველმანები,- ჯუბაჩა, ქვედა ბოლო, 
თავსაფარი გაიძრო და ხის ფუღუროში შეაწყო. მხოლოდ სიფრიფანა კაბ-
ის ამარა დარჩა. მისი შემხედვარე სახტად დავრჩი. სასწაულების არასო-
დეს მჯეროდა, თორემ მომხდარს გარდასახვის იდუმალებას მივაწერდი. 

ჩემს წინაშე ახალგაზრდა, გრძელ-ოქროსფერთმიანი, ენით აღუწერე-
ლი სილამაზის, უმშვენიერესი აღნაგობის ქალი წარსდგა. ძნელი წარმო-
სადგენია იმ ლამაზმანებიდან, რომლებიც სილამაზის პრესტიჟულ კონ-
კურსებში იმარჯვებენ, რომელი ერთი გაეჯიბრებოდა მას და, როგორც 
მერე გაირკვა,- მის ინტელექტსაც. ამ ქალში, ყველაფერი მიმზიდველი და 
გამაბრუებელი იყო. 

– შენ ალბათ დაიღალე?- მკითხა ანასტასიამ,- გინდა, რომ დაისვენო? 
პირდაპირ ბალახზე დავსხედით და უფრო დაკვირვებით შევათვა-

ლიერე მისი სახე:- არავითარი კოსმეტიკა, სწორი ნაკვთები, სათუთი კა-
ნი,- არანაირი მსგავსება ღრმა ციმბირელთა ქარისგან აქერცლილ სახეებ-
თან, ოდნავ დიდი, რუხ-ცისფერი თვალები, თხელი სფრიფანა კაბა, რო-
მელიც საღამურს უფრო ჰგავდა.  მიუხედავად იმისა, რომ სულ რაღაც 12-
15 გრადუსი სითბო თუ იქნებოდა, მის სხეულს სიცივის შეგრძნების ნა-
ტამალიც არ ეტყობოდა. 

წახემსება გადავწყვიტე. ჩანთიდან ბუტერბროტები და ბრტყელი 
ბოთლით საუკეთესო კონიაკი ამოვალაგე და ანასტასიას სასმელი შევთა-
ვაზე. მან კონიაკზეც უარი მითხრა და ჩემთან არც საჭმელი გაუწილადე-
ბია. ვიდრე  შევექცეოდი, ანასტასია ბალახზე იწვა, თვალები ვნებიანად 
მიელულა და თითქოს მზის სხივებს საალერსოდ სთავაზობდა საკუთარ 
თავს. მზის სხივები კი, ოქროსფერ შუქად ზევით მიმართული ხელისგუ-
ლებიდან უკუეფინებოდნენ. ანასტასია, მშვენიერი და ნახევრად შიშვე-
ლი იყო. 

ვუცქერდი და ვფიქრობდი:- „რატომ არის, რომ ყველა დროის ქალი 
გარკვეულ ზღვრამდე ან ფეხებს ან მკერდს იშიშვლებს, ან ორივეს ერთად 
დეკოლტესა თუ მინის საშუალებით? განა იმიტომ არა, რომ გარშემომყ-
ოფ მამაკაცებს შეუძახოს:- „ ნახეთ რა მშვენიერი ვარ, რაოდენ გახსნილი 
და მისაწვდომი...“. რაღა რჩება მამაკაცს? წინ აღუდგეს ხორციელ ვნებას 
და თავისი მხრივ უყურადღებობით დაამციროს ქალი, თუ პირიქით, 
მთელი ყურადღება მასზე გადაიტანოს და დაარღვიოს ღვთის მიერ და-
წესებული კანონი?“. ჭამას რომ მოვრჩი ვკითხე: 

– ანასტასია, არ გეშინია, მარტო რომ დაიარები ამ ტაიგაში? 
– მე აქ არაფერი მემუქრება,- მიპასუხა მან. 
– ერთი საინტერესოა,- როგორ გაუმკლავდებოდი ორ-სამ მამაკაცს 

რომ გადაყროდი, გეოლოგებს ან მონადირეებს? 



 

 24

არაფერი მითხრა. მხოლოდ გაიღიმა. 
მე კი, ვიფიქრე:- „როგორ შეიძლება, ასეთ ახალგაზრდას, ულამაზეს-

სა და წარმოუდგენლად მაცდური გარეგნობის ქალს, არაფრისა და არა-
ვისი არ ეშინოდეს?“. აი,- მერე რაც მოხდა, ამისი დღესაც კი მეუხერხუ-
ლება... მხარზე მოვხვიე ხელი და ჩემსკენ მოვიზიდე. განსაკუთრებით არ 
გამძალიანებია, თუმცა მის მკვრივ სხეულში არც თუ მცირე ძალა იგრძ-
ნობოდა. მაინც, ვერც ვერაფერი შევძელი. უკანასკნელი რაც გონების და-
კარგვამდე მახსოვს, მისი სიტყვები იყო:- „არ გინდა, დამშვიდდი“. და კი-
დევ ის მახსოვს, მანამდე როგორ ძლიერად ამიტანა სასწაულებრივმა ში-
შმა. რისმა არ ვიცი,- აი, იმდაგვარმა, ბავშვობაში სახლში მარტო რომ რჩე-
ბი და რაღაცის გეშინია. 

გონს რომ მოვედი, ის ჩემს გვერდით მუხლებზე იდგა, ერთი ხელი 
ჩემს მკერდზე ედო, ხოლო მეორე ხელს ზევით, ვიღაცას აქეთ-იქით უქ-
ნევდა. თანაც, თითქოს იმ უხილავს, რომელიც ჩვენს გვერდით თუ ჩვენს 
თავზე იყო,- კიდეც უღიმოდა. ანასტასია ხელის ამ მძრაობით თავის უხ-
ილავ მეგობარს თითქოს ანიშნებდა, რომ არავითარი საფრთხე აღარ ემუ-
ქრებოდა. შემდეგ კი, მშვიდად და ალერსიანად თვალებში ჩამხედა: 

– დამშვიდდი ვლადიმირ, ყველაფერმა ჩაიარა. 
– რა იყო ეს?- ვკითხე მე. 
–ჰარმონიამ შენი ჩემდამი დამოკიდებულება, შენში აღძრული სურ-

ვილი არ მიიღო. ცოტა ხანში ყველაფერში გარკვევას თავადვე შეს- 
ძლებ. 

– რა შუაშია ეგ რაღაც ჰარმონია? ეს ხომ შენ ხარ? მხოლოდ შენ გამი-
ძალიანდი. 

– ვერც მე მივიღე. არ მესიამოვნა. 
შენც სთქვი, რა! ვერ მიიღო! არ ესიამოვნა... თქვენ, ქალები ხომ ყვე-

ლაფერს იმისთვის აკეთებთ, რომ კაცი აცდუნოთ. ფეხებს აჩენთ, მკერდს 
იშიშვლებთ, მაღალ ქუსლებზე დადიხართ. გიჭირთ მაღალ ქუსლებზე 
სიარული, მაგრამ მაინც დადიხართ! გამოფენთ მთელს თქვენს მომხიბვ-
ლელობას და როცა რაღაც ხდება... მაშინვე „ოჰ, მე ეს არ მჭირდებოდა, მე 
ისეთი არ გეგონო...“. მაშ რაღას ირჯებით? თვალთმაქცები ხართ! მე,- მე-
წარმეს,- იმდენნაირი ქალი მინახავს, რომ... ყველას ერთი გინდათ, მხოლ-
ოდ სხვადასხვაგვარად თამაშობთ. აჰა, შენ მაგალითად, რისთის გაიხა-
დე? ცხელა, თუ? მერე სულაც წამოგორდი კიდეც აქ, გაინაბე და რაღაც 
ისეთი ღიმილი გეფინა სახეზე, რომ... 

– ტანსაცმელში თავს ცუდად ვგრძნობ, ვლადიმირ. მე მას ტყიდან 
ხალხში როცა გამოვდივარ, მაშინ ვიცმევ, სხვებივით რომ გამოვიყურე-
ბოდე. მზის ქვეშ კი, დასასვენებლად წამოვწექი და ხელი არ შეგიშალე, 
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ვიდრე საჭმელს შეექცეოდი. 
– არ გინდოდა ხელი შეგეშალა...  და მაინც შემიშალე. 
– ვლადიმირ, მაპატიე, თუ შეიძლება. ასეა, შენ იმაში ხარ მართალი, 

რომ ყველა ქალს მამაკაცის ყურადღება სურს, მაგრამ არა ფეხებზე და 
მკერდზე. სურს, რომ გვერდით არ ჩაუაროს იმ ერთადერთმა, ვისაც უფ-
რო მეტის დანახვის უნარი აქვს. 

– მაგრამ აქ შორიახლოს არავის გაუვლია! და რაღა მეტი უნდა დაი-
ნახო, როცა პირველ რიგში ფეხები გეჩხირება თვალებში? რაღაცნაირი 
არალოგიკურები ხართ ეს ქალები რა... 

– ჰო, სამწუხაროდ, ასეც ხდება ხოლმე ცხოვრებაში... იქნებ, განვაგრ-
ძოთ გზა, ვლადიმირ? ჭამას ხომ მორჩი? დაისვენე? 

უეცრად თავში გამიელვა:- „ღირს კი გზის გაგრძელება ასეთი მოფი-
ლოსოფოსო  ველურთან ერთად?“- მაგრამ ხმამაღლა კი, ვთქვი: 

– კარგი, წავედით. 
 
 

nadiri Tu adamiani? 
 
ნასტასიას სახლისკენ გზა განვაგრძეთ. თავისი ტანსაცმელი იქვე, 
ფუღუროში დატოვა. ბოტებიც იქვე გაიძრო:- მოკლე, მსუბუქი კაბის 

ამარაღა დარჩა. მოგეხმარებიო, და თავად წამოიკიდა ჩემი ზურგჩანთა. 
ფეხშიშველი, უჩვეულოდ მსუბუქად და ლამაზად მიაბიჯებდა ჩემს წინ 
და თან ზურგჩანთასაც გასაოცარი სიმსუბუქით მიაქანავებდა. 

მთელი გზა ვსაუბრობდით. ნებისმიერ თემაზე მასთან საუბარი საი-
ნტერესო იყო. ალბათ საინტერესო იმიტომაც, რომ ყველაფერზე თავისე-
ბური, უცნაური წარმოდგენა ჰქონდა. 

ზოგჯერ, სიარულისას უეცრად ჩემსკენ შემობრუნდებოდა და ასე,- 
უკან-უკან სვლით საუბრობდა, იცინოდა, ლაპარაკში გართული მიწაზე 
არც კი იხედებოდა. ვერ გამიგია რატომ, მაგრამ ერთხელაც არ წაბორძი-
კებულა, ფეხქვეშ ერთხელაც არ მოჰყოლია ეკალი ან ხმელი ტოტი. 
მთელს გზაზე გაკვალული ბილიკიც კი არსად სჩანდა, თუმცაღა, არც ტა-
იგისთვის ჩვეული წინაღობები გვხვდებოდა. 

სიარულისას ის ბუჩქის ტოტებს ან ფოთლებს ხან ხელს ავლებდა, 
ხან სწრაფი მოძრაობით ეალერსებოდა. ხან თითქოს არც აკვირდებოდა 
ისე, დაიხრებოდა და რაიმე ბალახს მოსწყვეტდა... მას სჭამდა. 

 „პატარა მხეცს ჰგავს“,- გავიფიქრე ჩემთვის. 
თუ კენკრა შეგვხვდებოდა, ანასტასია მეც მიმასპინძლდებოდა და 

ასე, სიარულ-სიარულით მეც მივირთმევდი. მის სხეულში რაღაც განსა-

a 
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კუთრებული მუსკულატურა არ იგრძნობოდა. მთლიანობაში საშუალო 
აღნაგობისაა,- არც გამხდარი და არც მსუქანი. მკვრივი, ჯანმრთელი და 
ძალიან ლამაზი სხეული აქვს. თუმცა ვფიქრობ, ამ სხეულში კარგა გვარი-
ანი ძალა უნდა იფარებოდეს და,- არც თუ ურიგო რეაქცია... 

როცა წავბორძიკდი და ლამის მიწაზე გავიშხლართე, ანასტასია ელ-
ვისებურად ჩემსკენ შემობრუნდა და უმალ ხელი შემაშველა. მის თითებ-
გაშლილ ხელისგულს მკერდით ისე დავებჯინე, რომ თავად მე ხელით 
მიწას არც შევხებივარ. ანასტასიამ ცალი ხელით ჩემი ტანის შეკავებაც და 
წონასწორობის შენარჩუნებაც შესძლო. და, თან აქაოდა არც არაფერი მომ-
ხდარაო,- საუბრისას ოდნავადაც არ დაძაბულა. მის მიერ შეშველებული 
ხელისგულის მეშვეობით წამოვიმართე და გზაც ისე განვაგრძეთ, თითქ-
ოს არც არაფერი მომხდარიყოს. 

რატომღაც, ჩემი გაზის პისტოლეტზე გავიფიქრე,- ჩანთაში რომ მე-
დო... 

საუბარში ისე გავერთეთ, რომ შეუმჩნევლად გვარიანი მანძილიც 
დავფარეთ. უეცრად ანასტასია შეჩერდა, ჩემი ჩანთა ხის ძირში დადო და 
მხიარულად გამოაცხადა: 

– აი, ჩვენც სახლში მოვედით! 
მივიხედ-მოვიხედე. დიდებულ კედართა შორის პატარა ყვავილები-

ანი ლამაზი მდელოა, მაგრამ ვერანაირი ნაგებობა... ქოხიც კი ვერ დავინა-
ხე. საერთოდ ვერაფერი! ბოლოს და ბოლოს, რაიმე დროებითი ღამის გა-
სათევიც კი არსად სჩანდა! ამას კი უხარია, თითქოს კომფორტულ საცხო-
ვრებელში მოვედით. 

– სახლი სადღაა? როგორ უნდა ვჭამოთ, როგორ დავიძინოთ, წვიმას 
თავი როგორ უნდა შევაფაროთ? 

– ჩემი სახლი ესაა, ვლადიმირ. აქ სრულიად ყველაფერია.  
ბუნდოვანი განგაშის გრძნობამ ამიტანა. 
– სად არის ეს ყველაფერი? ჩაიდანი მაინც მომეცი, კოცონზე რომ წყა-

ლი ავადუღო, ცული მომეცი... 
– ჩაიდანი და ცული არ მაქვს, ვლადიმირ... კოცონი კი, სჯობს რომ 

არ დავანთოთ... 
– რას ამბობ? ჩაიდანიც კი არ გაქვს! მე კი ბოთლში წყალი გამითავდა. 

ხომ ნახე, როცა ვჭამდი, მაშინ გამოვცალე. ორი ყლუპი კონიაკიღა თუ 
დამრჩა. მდინარემდე ან სოფლამდე მთელი დღის სავალია, არადა ძალზე 
დავიღალე და მომწყურდა. შენ საიდან იღებ წყალს? რა ჭურჭლით სვამ? 

დაინახა თუ არა, რომ ავღელდი, ანასტასია დაფაცურდა, მოულოდ-
ნელად ხელი ჩამჭიდა და მდელოდან ტყეში გამიყვანა, თან გზა და გზა 
მამშვიდებდა: 
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– მხოლოდ ნუ განიცდი, ვლადიმირ! გთხოვ. არ ინერვიულო. მე ყვე-
ლაფერს გავაკეთებ. შენ დაისვენებ. გამოიძინებ. არ შეგცივდება. გწყუ-
რია? წყალს ახლავე დაგალევინებ. 

მდელოდან სულ რაღაც ათ-თხუთმეთ მეტრში, ბუჩქებს მიღმა, ჩვენს 
წინ პატარა ტბა გაჩნდა. ანასტასიამ წყლიანი პეშვი სახესთან მომიახლო-
ვა.  

– აჰა, დალიე წყალი,  თუ შეიძლება. 
– შენ რა, გადაირიე? როგორ შეიძლება ტყის გუბურიდან გაუფილ-

ტრავი წყლის დალევა? ვერ დაინახე, „ბორჯომს“ რომ ვსვამდი? თბომავა-
ლზე მდინარის წყალს ჭურჭლის სარეცხადაც კი სპეციალურ ფილტრში 
ვატარებთ, ქლორითა და ოზონით ვამუშავებთ. 

– ეს გუბურა არ არის, ვლადიმირ. აქ სუფთა, ცოცხალი წყალია. ნამ-
დვილად კარგი, და არა სიცოცხლე წართმეული, როგორც თქვენი წყალი. 
ეს წყალი ისმევა, დედის რძესავითაა, გასინჯე. 

ხელის გულებში დაგროვილი წყალი პირთან მიიტანა და დალია. 
– ანასტასია, ნადირი ხარ? 
– რატომ ნადირი? იმიტომ, რომ ისეთი საწოლი არა მაქვს, როგორც 

შენ? მანქანა არ მყავს? სხვადასხვა ნივთები რომ არ მომეპოვება? 
– იმიტომ, რომ ტყეში ნადირივით ცხოვრობ, არაფერი გაგაჩნია და 

თანაც სწორედ ეს გხიბლავს. 
– მართალი ხარ, მე ძალიან მომწონს აქ ცხოვრება. 
– ხომ ხედავ თავადაც მეთანხმები. 
– ვლადიმირ, შენ ფიქრობ ადამიანი დედამიწის დანარჩენ არსებათა-

გან მხოლოდ ხელოვნურად შექმნილი საგნების ქონით გამოირჩევა? 
– რა თქმა უნდა! უფრო ზუსტად კი,- ცივილიზებული ყოფით. 
– შენ, შენი ყოფა უფრო ცივილიზებულად მიგაჩნია? ჰო, რა თქმა უნ-

და, შენ ასე მიგაჩნია. მაგრამ მე ნადირი არ ვარ, ვლადიმირ. 
–  მე,- ადამიანი ვარ! 

 

 

vin arian isini? 
 

ნასტასიას გვერდით გატარებულმა სამმა დღემ, იმაზე დაკვირვებამ, 
თუ ციმბირის უღრან  ტაიგაში, მარტო როგორ ცხოვრობს ეს უცნაუ-

რი ახალგაზრდა ქალი,- მე მისი ცხოვრების ნირზე ცოტა რამის მიხვედრა 
მაინც დამაწყებინა და გარკვეული კითხვებიც გამიჩინა უკვე ჩვენს ცხოვ-
რებაზე. 

ერთი მათგანი გამუდმებით მიღრღნის გონებას:- საკმარისია კი ჩვე-
ნი აღზრდისა და განათლების სისტემა იმისათვის, რათა ყოფის არსი იქნ-

a 
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ას გააზრებული, ცხოვრებაში სწორად მიუჩინოს პრიორიტეტებს თავისი 
ადგილი ყოველმა ადამიანმა? ეხმარება თუ, ხელს  უშლის იგი ადამიანს 
მისი დანიშნულების არსის გააზრებაში?. 

განათლების უზარმაზარი სისტემა შევქმენით. ამ სისტემით ერთმანე-
თსაც და ჩვენს შვილებსაც ვმოძღვრავთ:- საბავშვო ბაღში, სკოლაში, უმაღ-
ლეს სასწავლებლებსა და ასპირანტურაში. ეს სისტემა საშუალებას გვაძლ-
ევს, უამრავი რამ გამოვიგონოთ, ვიფრინოთ კოსმოსში. მივყვებით ამ სის-
ტემას და საკუთარ ცხოვრებას შესაბამისად ვიწყობთ. მისივე საშუალებით 
ვცდილობთ საკუთარი ბედნიერების აგებას. ვესწრაფვით კოსმოსის, ატომ-
ის, უამრავი ანომალური მოვლენის შეცნობას. გვიყვარს მათ შესახებ ვრცე-
ლი მსჯელობა, სენსაციური მონათხრობები საგაზეთო პუბლიკაციებსა და 
სამეცნიერო გამოცემებში. და, რატომღაც მხოლოდ ერთ მოვლენას საგულ-
დაგულოდ ვარიდებთ თავს. საგულდაგულოდ გავურბივართ! თითქოს 
გვეშინია მასზე საუბარი. გვეშინია იმიტომ, რომ იგი იოლად ანგრევს ჩვენ-
ში საზოგადოდ გავრცელებულ განათლების სისტემას, ჩვენს მეცნიერულ 
მიგნებებს, დასცინის ჩვენეული ყოფის რეალიებს! ვცდილობთ თავი ისე 
დავიჭიროთ, თითქოს ეს მოვლენა არც კი არსებობდეს. მაგრამ იგი არსებ-
ობს! და, იგი მაინც იარსებებს, რაც არ უნდა ზურგი ვაქციოთ, გვერდი ავუ-
აროთ მას. იქნებ, დროა, ყურადღებით მოვეპყროთ მას და ადამიანთა გო-
ნიერების ერთობლივი ძალისხმევით გავცეთ პასუხი კითხვას:- რატომ არ-
ის, რომ გამონაკლისის გარეშე ყველა,- დიდი მოაზროვნე ადამიანები, რო-
მელთაც რელიგიური, თუ სხვა მიმდინარეობები შეჰქმნეს, ვისაც მიჰყვება, 
ან კაცობრიობის უმეტესი ნაწილი მაინც ცდილობს რომ გაჰყვეს,- თავიან-
თი მოძღვრებების შექმნამდე განმარტოვდებოდნენ ხოლმე და, თანაც:- უმ-
ეტეს წილად ტყეში.– განდეგილები ხდებოდნენ!  

რატომ წავიდა ძველი აღთქმის მოსე ტყიან მთებში და იქიდან დაბ-
რუნებულმა, ქვაზე ამოკვეთილი სიბრძნე უბოძა ქვეყნიერებას? 

რა იყო იესო ქრისტეს განმარტოების მიზანი უდაბნოში, მთებსა და 
ტყეში? 

ინდოეში ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მეექვსე საუკუნეში ადანიანი სა-
ხელად სიდჰარტრა გაუტამა,- შვიდი წლით განმარტოვდა ტყეში? შემ-
დეგ ტყიდან ხალხში გამოვიდა განდეგილი სიდჰარტრა გაუტამა უკვე 
სწავლებით! მოძღვრებით, რომელიც დღემდე, ათასწლეულების შემდეგ-
აც კი, აფორიაქებს უამრავ ადამიანთა ტვინებს. მისი მიმდევარნი მის სა-
დიდებლად დიდებულ ტაძრებს აგებენ და ამ სწავლებას ბუდიზმს უწო-
დებენ. ხოლო შემდგომში ამ ადამიანს,- ბუდა უწოდეს. 

რატომ იყო, რომ ჩვენი არც თუ შორეული წარსულის წინაპრები,- 
რომლებიც ამჟამად ისტორიულ პირებს წარმოადგენენ, როგორებიცაა,- 
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სერაფიმ საროველი და სერგეი რადონეჟელი,- განდეგილებად ტყეში 
ცხოვრობდნენ და გარკვეული დროის შემდგომ ისეთ სიბრძნეს მიაღწიეს, 
რომ რჩევის მისაღებად მიუვალი გზების მიუხედავად,- თავად მეფენი 
სტუმრობდნენ მათ? 

მათი განდეგილობის ადგილებზე მონასტრები და დიდებული ტაძ-
რები აიგო. მაგალითად მოსკოვის ოლქის ქალაქ სერგიევო პოსადში მდე-
ბარე სერგიევო-სამების ლავრა დღესაც ზღვა ხალხს იზიდავს. არადა, ყო-
ველივე,- ტყეში მცხოვრები ერთი კაცის განდეგილობით დაიწყო. 

რატომ? ვისი ან რისი საშუალებით მიაღწიეს ამ ადამიანებმა სიბრძნ-
ეს? ვინ მისცა ცოდნა, ყოფიერების არსში წვდომის უნარი? ტყეში განმარ-
ტოებულები როგორ ცხოვრობდნენ, რაზე ფიქრობდნენ? 

ეს კითხვები ანასტასიას გაცნობიდან სულ ცოტა ხანში წამომიტივ-
ტივდა,- როცა დავიწყე ყველაფრის კითხვა, რაც ხელთ მომხვდებოდა. გა-
ნდეგილთა შესახებ რისი მოძიებაც შეიძლებოდა. მაგრამ პასუხი დღემდე 
ვერ ვპოვე. იქ, რატომღაც არსად არ სწერია, თუ მათ თავს რა ხდებოდა. 

პასუხები ვფიქრობ ერთობლივი ძალებით უნდა ვეძიოთ. მე ვცდი-
ლობ, აღვწერო ციმბირის ტაიგაში სამდღიანი ყოფნის ყველა დეტალი და 
ანასტასიასთან ურთიერთობის ჩემეული განცდები იმ იმედით, რომ თუ-
ნდაც ვიღაცა მაინც ჩაწვდება ამ მოვლენის არსს და ჩვენი ცხოვრების წე-
სებსაც სხვაგვარად გაიაზრებს. 

ჩემს მიერ დანახულიდან და გაგონილიდან,- უდაო მხოლოდ ერ-
თია:- განდეგილებად მცხოვრები ადამიანები და მათ შორის ანასტასიაც, 
ჩვენს ცხოვრებაში მიმდინარე მოვლენებს სხვა, ჩვენგან განსხვავებული 
თვალთახედვით სჭვრეტენ. ანასტასიას ზოგიერთი საკითხისადმი მიდ-
გომა 180 გრადუსით განსხვავდება ზოგადმიღებული ნორმებისგან. ვინ 
უფრო ახლოსაა ჭეშმარიტებასთან? ან, ვინ უნდა განსაჯოს ეს? 

ჩემი მიზანია,- მხოლოდ აღვწერო ნანახი და მოსმენილი, და ამ 
გზით, სხვებს მივცე პასუხის გაცემის საშუალება. 

ანასტასია სრულიად მარტო ცხოვრობს ტყეში, არა აქვს თავშესაფა-
რი, თითქმის არ აცვია ტანსაცმელი და საერთოდ არ ზრუნავს საკვების 
მარაგზე. ის, იმ ადამიანთა შთამომავალია, რომლებიც ათასწლეულების 
მანძილზე მკვიდრობდნენ აქ და თითქოს სულ სხვა ცივილიზაციის შვი-
ლები იყვნენ. ანასტასია და მისი მსგავსნი, ჩემის აზრით, ჩვენს დრომდე 
შემორჩნენ მხოლოდ ბრძნული, იქნებ და, ერთად-ერთი სწორი გადაწყვე-
ტილების წყალობით. ისინი ჩვენს შორის ირწყმებიან და ცდილობენ 
გარეგნულად ჩვეულებრივი ადამიანებისგან არაფრით განსხვავდებოდ-
ნენ, ხოლო საკუთარ მუდმივ საცხოვრებელ ადგილებში ბუნებას ერწყმი-
ან. მათ სამკვიდრო-საცხოვრებელს კაცი იოლად ვერ მიაგნებს. ამ ადგი-
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ლებში ადამიანების არსებობას იმით თუ მიხვდები, რომ უფრო მოვლი-
ლია, უფრო ლამაზი აქაურობა, როგორც მაგალითად, ანასტასიას ტაიგუ-
რი მდელო. 

ანასტასია აქ დაიბადა და ბუნების განუყოფელი ნაწილია. ჩვენთვის 
ცნობილ განდეგილთაგან განსხვავებით, როგორც ისინი,- ის დროებით 
არ განმარტოებულა. ის ტაიგაში დაიბადა და  ჩვენს სამყაროს ხანდახან 
თუ მოინახულებს ხოლმე. და იმ, ერთი შეხედვით მისტიურ მოვლენას, 
როცა ანასტასიას დაუფლების ჟინი მომაწვა და უეცრად თავს დამტყდა-
რმა შიშმა გონება წამართვა, სრულიად მარტივი ახსნა აქვს,- ადამიანი 
ათვინიერებს კატას, ძაღლს, სპილოს, ვეფხვს, არწივს... აქ კი, მოთვინიე-
რებულია ყველაფერი! და ეს ყველაფერი,- არც კი დაუშვებს, რომ მას რაი-
მე შეემთხვეს. ანასტასია მიყვებოდა, რომ როცა დაიბადა და ჯერ ერთი 
წლისაც არ იყო, დედამისს შეეძლო ის, სრულიად მარტო დაეტოვებინა 
მდელოზე, ბალახებში. 

– მერე მშიერი არ კვდებოდი?- ვკითხე მე. 
ტაიგელმა განდეგილმა ჯერ გაკვირვებით შემომხედა და მხოლოდ 

მერე მიპასუხა: 
– კვების პრობლემამ, ადამიანისთვის არ უნდა იარსებოს. უნდა იკვე-

ბო, როგორც სუნთქავ. ყურადღება არ მიაქციო კვებას, უმთავრესისგან სა-
კუთარი აზრ-ფიქრი არ გადაიტანო. შემომქმედმა სხვას დააკისრა ეს საზ-
რუნავი, რათა ადამიანმა ადამიანივით  იცხოვროს,- საკუთარი დანიშნუ-
ლება ასრულოს. 

უცებ მან თითები გააწკაპუნა და იმ წუთშივე ხელზე ციყვი შეახტა. 
მხეცუნას დრუნჩი სახესთან მიიტანა და ციყვმაც პირიდან პირში კედარ-
ის წიპწიპოს მარცვალი ჩაუდო. წიპწიპო კანგაცლილი და გარჩეული იყო. 
მაინცა და მაინც არ გავვოცებულვარ, გამახსენდა, ნოვოსიბირსკის აკადე-
მიის ეზოში უამრავი ციყვი, ადამიანებს შეჩვეულნი, გამვლელ-
გამომვლელს საკვებს სთხოვენ და ბრაზდებიან კიდეც, თუ ვინმემ ყურა-
დღება არ მიაქცია. მე აქ უბრალოდ, შებრუნებული ვარიანტი ვნახე. მაგრ-
ამ აქ, ტაიგაში... და ვთქვი; 

– ჩვენს ნორმალურ სამყაროში, ყველაფერი სხვანაირადაა მოწყობი-
ლი. ანასტასია, აბა, ერთი სცადე და კომერციულ ჯიხურთან შენი მეთო-
დებით აწკაპუნე თითები, ის კი არა და, უფრო მეტიც, დოლი აბრახუნე 
თუ გინდა, ვერაფერსაც ვერ მიიღებ. შენ კი ამბობ:- შემომქმედმა ყველა-
ფერი გადაწყვიტაო. 

– მერე ვინ არის დამნაშავე, რომ ადამიანმა შემომქმედის ქმნილების 
შეცვალა გადაწყვიტა? უკეთესობისკენ თუ უარესობისკენ,- ეცადე, თავად 
განსაჯო. 
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აი, ასეთი დიალოგი გვქონდა კვების პრობლემებზე და მივხვდი მი-

სი პოზიცია სადაა,- ცოდვაა აზრ-ფიქრი ისეთ უმნიშვნელო რამეზე ხარ-
ჯო, როგორც კვებაა... და, ამაზე ის არც ფიქრობს. ჩვენ კი, ცივილიზებულ 
სამყაროში, გამოდის, რომ უნდა ვიფიქროთ. 

ასეთი შემთხვევები ხომ ლიტერატურიდან, პრესიდან თუ სატელე-
ვიზიო გადაცემებიდან ვიცით, როდესაც ადამიანის ნაშიერი ველური 
ბუნების ამარა დარჩენილა და ის მგლებს გამოუკვებავთ. აქ, მუდმივად 
მცხოვრებ ადამიანთა მთელი თაობების დამოკიდებულება კი ცხოველთა 
სამყაროსთან სულ სხვაგვარია, ვიდრე ჩვენი დამოკიდებულება. ანასტა-
სიას ვეკითხები: 

–  შენ რატომ არ გცივა, როცა მე ქურთუკში ძლივს ვთბები? 
– იმიტომ რომ,- მიპასუხა მან,- ადამიანის ორგანიზმი, რომელიც სი-

ცივესა თუ სიცხეში ტანსაცმელში შეფუთვნასაა მიჩვეული, უფრო და 
უფრო კარგავს გარემო პირობების ცვლილებებთან ადაპტირების 
(შეგუების) უნარს. მე ადამიანის ორგანიზმის ეს თვისება არ დამიკარგავს, 
ამიტომაცაა, რომ მაინცა და მაინც არ მჭირდება ტანსაცმელი. 

 
 

tyiuri saZinebeli 
 
რავითარი აღჭურვილობა არ გამაჩნდა იმისთვის, რომ უღრან ტყეში 
დამეძინა. ანასტასიამ ბუნაგ-მიწურში დამაბინავა. რთული გზის მე-

რე მალევე ჩამეძინა. როცა გავიღვიძე, ისეთი სასიამოვნო სიმყუდროვის შე-
გრძნება მქონდა, თითქოს ძვირფასსა და მოხერხებულ საწოლში მეძინა. 

ბუნაგი თუ მიწური, საკმაოდ ფართე იყო და კედარის პაწია ფუმფუ-
ლა ტოტებითა და ხმელი ბალახით იყო მოფენილი, რის გამოც სივრცეს 
სასიამოვნო არომატი ავსებდა. გავიზმორე, ხელ-ფეხი გავშალე და შევეხე 
თუ არა ცხოველის ფაფუკ ბეწვს, მაშინვე მივხვდი, რომ ანასტასია როგო-
რღაც ნადირობასაც ახერხებდა. ბეწვისკენ უფრო მივჩოჩდი, ზურგით სი-
თბოში ჩავეფალი და გადავწყვიტე, ცოტა კიდევ ჩამეთვლიმა. 

ანასტასია ტაიგური საძინებლის შემოსასვლელთან იდგა. დამინახა 
თუ არა, რომ გავიღვიძე, მაშინვე მითხრა: 

– დაე, დღე დღევანდელი კეთილი გქონდეს, ვლადიმირ. თავადაც 
სიკეთით შეეგებე მას. მხოლოდ, არ შეშინდე. 

მერე ხელი-ხელს შემოჰკრა და „ბეწვი“... სახტად დარჩენილმა მივ-
ხვდი, რომ ეს „ბეწვი“,-  ნანადირევის ტყავი სულაც არ იყო. ბუნაგიდან 
დათვმა წამოიწია. დათვმა ანასტასიას ხელის მოთათუნება მადლიერებ-
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ად მიიღო, იგი ენით აულოკა და მდელოდან წაბაჯბაჯდა. თურმე, ნუ 
იტყვით და,- თავქვეშ ძილისმომგვრელი ბალახი დაუფენია და რომ არ 
შემცივნოდა, უზარმაზარი დათვი აიძულა ჩემს გვერდით გაუნძრევლად 
წოლილიყო. თავად კი გარეთ შემოსასვლელში ეძინა. 

– რამ გაფიქრებინა ასეთი რამ, ანასტასია? ხომ შეიძლებოდა დავეგ-
ლიჯე ამ ხვად დათვს ან სულაც ძილში გავეჭყლიტე. 

– ხვადი არ არის. ძუ დათვია. იგი შენ, არაფერს დაგიშავებდა,- მიპა-
სუხა ანასტასიამ,- ძალიან თვინიერია. უყვარს რაიმეს რომ ავალებენ და 
დავალებულს სიამოვნებით ასრულებს. მთელი ღამის განმავლობაში 
ოდნავადაც არ განძრეულა. ცხვირი ჩემს ფეხებთან ჰქონდა ჩარგული და 
ნებიერად, უძრავად იწვა. მხოლოდ ზოგჯერ თუ შეირხეოდა, როცა შენ 
ძილში ხელებს იქნევდი და ზურგში მუჯლუგუნებს სთავაზობდი. 

 
 

anastasias dila 
 

ამობნელდება თუ არა, ანასტასია ტყის ბინადართა რომელიმე თაშესა-
ფარში, ტყის მკვიდრთა მიერ გაკეთებულში იძინებს, უმეტესად კი 

ბუნაგში. როცა გარეთ თბილა, მას პირდაპირ ბალახზეც შეუძლია გამო-
ძინება. გაღვიძებისას, პირველი რასაც აკეთებს,- ამომავალ მზეს, ტოტებ-
ზე გაჩენილ ახალ ყლორტებს, მიწიდან ამოსულ ახალ მცენარეს აღტყინე-
ბული ეგებება. ხელით ეხება მათ და აქა-იქ კიდეც შეასწორებს ხოლმე. მე-
რე მომცრო ხეებს დაუვლის და მათ არხევს. აშრიალებული ტოტებიდან 
თავზე რაღაც ეფრქვევა,- ყვავილის მტვერი თუ ნამის წვეთები. მერე ბა-
ლახზე გაწვება და ხუთიოდე წუთით ნებიერად ელამუნება მიწას. მთე-
ლი ტანი თითქოს ნოტიო ნელსაცხებლით ეფარება. პატარა ტბაში გმოქა-
ნებული ისკუპებს, წყალში დგაფუნობს, ყვინთავს. საოცრად ყვინთავს! 

ცხოველთა სამყაროსთან მისი დამოკიდებულება ისეთივეა, როგორ-
იც ადამიანისა და შინაური ცხოველების ურთიერთობა. ანასტასიას დი-
ლის პროცედურებს ბევრი მათგანი აკვირდება. ახლოს არცერთი არ მიდ-
ის, მაგრამ საკმარისია, გახედოს რომელიმეს და შეუმჩნეველი მოძრაობ-
ით თავისთან მიიხმოს, რომ ბედნიერი რჩეული უმალ მოწყდება ადგ-
ილს და მის ფეხებთან გაჩნდება. 

მე, თავად ვნახე სისხამ დილით, როგორ ანცობდა ის ძუ მგელთან 
ერთად ისე, თითქოს ოთახის ფინიას ეთამაშებოდა. მგელს ქეჩოზე მოქაჩა 
და შურდულივით წინ გაიჭრა. მგელი ის იყო დაეწია, რომ ანასტასია შეხ-
ტა, ორივე ფეხი ხეს მიარტყა, მასზე ასხლეტით შემობრუნდა და სხვა მხა-
რეს გაიქცა. მგელმა ინერციით ხეს ჩაურბინა, მერე მობრუნდა და კვლავ 
დაედევნა აკისკისებულ ანასტასიას. 
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ანასტასია სულაც არ ფიქრობს ტანსაცმლისა და კვების პრობლემებ-
ზე. ხშირად ნახევრად ან სრულიად შიშველი დაიარება. იკვებება კედარ-
ის ნაყოფით, რაღაც ბალახ-ბულახით, კენკრითა და სოკოთი. სოკოს მხო-
ლოდ გამხმარს სჭამს. თავად სოკოსა და წიპწიპოს არასოდეს ჰკრეფს და 
არც არასოდეს ზრუნავს ყოველდღიურ მარაგზე, ზამთრის მარაგზეც კი. 
ყველაფერს აქ მობინადრე ციყვების უმეტესობა აკეთებს. ის, რომ ციყვები 
ზამთრის მარაგს იმზადებენ, ამაში გასაკვირი არაფერია. ისინი თავიანთ 
ბუნებრივ ინსტინქტებს მიჰყვებიან და ყოველთვის ასე იქცევიან. მე სხვა 
რამემ გამაოცა:- თითების გაწკაპუნებაზე იქვე მყოფი ყველა ციყვი თავ-
ქუდმოგლეჯილი გამორბის ანასტასიასკენ, რომ ხელზე შეახტეს და მას, 
უკვე გარჩეულ-გასუფთავებული წიპწიპოს გული უწილადოს. ხოლო 
როცა ანასტასია მოხრილ მუხლზე ხელს შემოირტყამს, ციყვები რაღაც 
ხმას გამოსცემენ, მერე თითქოს ერთმანეთს აგულიანებენ და იწყებენ მის 
ფეხებთან გამხმარი სოკოსა და სხვა ხორაგის დახვავებას. მომეჩვენა, რომ 
ამას განსაკუთრებული სიამოვნებით აკეთებენ. მეგონა, ის წვრთნიდა 
ცხოველებს, მაგრამ ამიხსნა, რომ მათი ქმედება ინსტინქტურია და რომ, 
დედა-ციყვი მის ნაშიერებს საკუთარი მაგალითით ასწავლის. 

– შეიძლება, ადრე მართლაც წვრთნიდა მათ რომელიმე ჩემი შორეუ-
ლი წინაპარი, მაგრამ, უფრო მართებულია,- ეს უბრალოდ მათ დანიშნუ-
ლებად ჩაითვალოს. ზამთრისთვის თითოეული ციყვი ბევრად უფრო 
მეტ საკვებს იმარაგებს, ვიდრე მას სჭირდება. 

ჩემს კითხვას:- „როგორ ახერხებ,- რომ ზამთარში ტანსაცმლის გარე-
შე არ იყინები?“- ანასტასიამ კითხვითვე მიპასუხა:- „განა თქვენს სამყა-
როში არ გაქვთ მაგალითები, როცა ადამიანი ყინვის ატანას უტანსაცმ-
ლოდაც ახერხებს?“. 

პორფირი ივანოვის წიგნი გამახსენდა,- ის ნებისმიერ ყინვაში ტრუ-
სების ამარა, ფეხშიშველი დადიოდა. წიგნში ისიც იყო მონათხრობი, რო-
გორ ცდიდნენ ფაშისტები ამ წარმოუდგენლად ამტანი რუსი ადამიანის 
შესაძლებლობებს:- ოც გრადუს ყინვაში თავზე წყალს ავლებდნენ და მო-
ტოციკლეტით შიშვლს დაატარებდნენ. 

ადრეულ ასაკში დედის რძესთან ერთად ანასტასია სხვადასხვა ცხო-
ველების რძითაც იკვებებოდა. ნებისმიერი მათგანი სიამოვნებით უთმო-
ბდა საკუთარ ძუძუს. საჭმლისგან ის არანაირ კულტს არ ჰქნმის, სადი-
ლისთვის სპეციალურად არასოდეს ემზადება, გზა და გზა თუ მოსწყვ-
ეტს რაიმე კენკრას ან ნორჩ ყლორტს და კვლავ თავის საქმეს უბრუნდება. 

მასთან ურთიერთობის სამი დღის მერე, უკვე აღარ მქონდა ისეთი 
დამოკიდებულება, როგორიც თავიდან. ნანახის და გაგონილის გამო ანა-
სტასია ჩემთვის გადაიქცა რაღაც არსებად, მაგრამ არა ნადირად, რადგან 
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მისი ინტელექტი საკმაოდ მაღალია, მეხსიერება... მეხსიერება კი ისეთი, 
რომ არასოდეს ავიწყდება ერთხელ ნანხი თუ გაგონილი. ზოგჯერ მეჩვე-
ნებოდა, რომ მისი გონებრივი შესაძლებლობები ჩვეულებრივი ადამიან-
ის უნარზე ბევრად აღმატებულია. მაგრამ მას სწორედ ამგვარი დამოკი-
დებულება აღიზიანებდა და გულს სტკენდა. 

განსაკუთრებული უნარის მქონე ადამიანებისგან განსხვავებით, რო-
მლებიც საკუთარ თავს, რაღაც იდუმალებრივსა და გამონაკლისს მიაწერ-
ენ, ის გამუდმებით ცდილობდა აეხსნა, გაეშიფრა საკუთარი უნარ-
შესაძლებლობების მექანიზმი; მიმტკიცებდა, რომ მის უნარშიც და თავ-
ად მასშიც არაფერია ადამიანისათვის ზებუნებრივი, რომ ის,- ადამიანია, 
ქალია... სულ მთხოვდა ამის შეგნებას. მეც ვცდილობდი შეგნებას და აუხ-
სნელის ახსნის პოვნას. 

ჩვენი ცივილური სამყაროს წარმომადგენლის ტვინი გამუდმებით 
იმისკენაა მიმართული, რომ ყოველგვარი საშუალებით მოიწყოს საკუთა-
რი ყოფა, იშოვოს სარჩო-საბადებელი, დაიკმაყოფილოს სქესობრივი ინს-
ტინქტები. ანასტასია ამგვარ რაღაცეებზე საერთოდ არ ჰკარგავს დროს. 
ადამიანები კი, რომლებიც ლიკოვების სიტუაციაში ხვდებიან, იძულებუ-
ლნი არიან კვებისა და თავშესაფრის მოწყობაზე იზრუნონ. ბუნება მათ 
არ ეხმარება იმდენად, რამდენადაც ეს ანასტასიას შემთხვევაში ხდება. 
ცივილიზაციას მოწყვეტილ არც ერთ ნებისმიერ ტომს არ გააჩნია ამდაგ-
ვარი კონტაქტი. ანასტასია ყოველივეს იმითი ხსნის, რომ მათი აზრ-
ფიქრები საკმარისად სუფთა არ არის. ბუნება და ცხოველთა სამყარო კი, 
ამას შესანიშნავად გრძნობს. 

 
 

anastasias sxivi 
 
ოცა ტყეში ვიმყოფებოდი, მისი უნარი უშორესი მანძილიდან დაენა-
ხა ცალკეული ადამიანები და მათ ირგვლივ მიმდინარე მოვლენები, 

განსაკუთრებით წარმოუდგენლად, მისტიურად  მეჩვენებოდა. იქნებ 
სხვა განდეგილებსაც შეეძლოთ ამგვარი რამ? 

ყოველივე ამას ანასტასია უხილავი სხივის დახმარებით აკეთებდა. 
ის ირწმუნებოდა, რომ ეს სხივი ნებისმიერ ადამიანს გააჩნია, მხოლოდ 
მათ არ იციან ამის შესახებ და არც მისი მოხმარება შეუძლიათ. 

– ადამიანს ჯერ არ შეუქმნია ისეთი რამ, რაც ბუნებაში არ არსებულა. 
ტექნიკა, რომლის მეშვეობითაც ტელევიზია არსებობს, ამ სხივის შესაძ-
ლებლობის მხოლოდ საცოდავი მსგავსებაა. 

და, რადგანაც სხივი უხილავია, მე ვერც ვიჯერებდი მის არსებობას, 
მიუხედავად იმისა, რომ ანასტასია არაერთხელ ეცადა დაემტკიცებინა 

r 
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და აეხსნა მისი მოქმედების პრინციპი, აღეწერა იგი და ცხადად ეჩვენები-
ნა. ჰოდა, ერთხელაც მან... 

– მითხარი, ვლადიმირ, შენი აზრით რა არის ოცნება? და ბევრს შეუ-
ძლია თუ არა, იოცნებოს? 

– იოცნებოს, ვფიქრობ, ბევრს შეუძლია. ოცნება,- ეს არის, როცა ადა-
მიანი საკუთარ თავს სასურველ მომავალში ხედავს. 

– კარგი. ე.ი. შენ არ უარჰყოფ, რომ ადამიანს უნარი შესწევს საკუთა-
რი მომავლის, ცალკეული კონკრეტული სიტუაციების მოდელირება მო-
ახდინოს? 

– არ უარვყოფ. 
– აბა, ინტუიცია რაღაა? 
– ინტუიცია... ეს ალბათ ის გრძნობაა, აი, ადამიანი როცა თითქოსდა 

აანალიზებს, რა და როგორ შეიძლება რომ მოხდეს; რაღაც სხვა გრძნობა 
კი კარნახობს, თუ როგორ უნდა მოიქცეს ის ამ დროს. 

– გამოდის, მეთანხმები, რომ ყოველ ადამიანში არსებობს რაღაც 
გრძნობა, რაც ჩვეული ანალიტიკური განსჯა-განზოგადების პარალელუ-
რად, მას ეხმარება განსაზღვროს საკუთარი და სხვისი ქცევები? 

– დავუშვათ, გეთანხმები. 
– გადასარევია! კარგია!- წამოიძახა ანასტასიამ,- ახლა, სიზმარი!- რა 

არის სიზმარი? სიზმარი, რომელსაც ნებისმიერი ადამიანი ხედავს. 
– სიზმარი არის... არ ვიცი, რა არის... სიზმარი უბრალოდ სიზმარია. 
– კარგი, კარგი... სიზმარი სიზმარია. მთავარია, არც მის არსებობას 

უარჰყოფ, არა? შენ და შენნაირებმა თუ იციან, რომ სიზმარში მყოფი ადა-
მიანი, როცა მისი სხეული თითქმის მოწყვეტილია ფხიზელ აზროვნებას, 
ხედავს ადამიანებს, სხვადასხვა მოვლენებს. 

– მე მგონი, ამის უარჰყოფას არც არავინ დაიწყებს. 
– მაგრამ, გარდა ამისა, ადამიანები სიზმარში ურთიერთობენ, საუბ-

რობენ, განიცდიან. 
– ჰო, ასეა. 
– აბა,რას ფიქრობ, შეუძლია თუ არა ადამიანს, საკუთარი სიზმრები 

მართოს? სიზმრებში მოუხმოს ხატ-სახეებს, მოვლენებს, რასაც ინებებს? 
აი, ვთქვათ, როგორც ჩვეულებრივი ტელევიზორით ხდება. 

– არა მგონია, ვინმემ ეს შესძლოს. სიზმარი, რაღაც თავისით მოდის. 
– ცდები. ადამიანს ყველაფრის მართვა ძალუძს, ის იმისთვისაა შექმ-

ნილი, რომ ყველაფერი მართოს. 
სხივი, რომელზეც გეუბნები, შესდგება კიდეც ადამიანში არსებული 

ინფორმაციებისგან, წარმოსახვებისგან, ინტუიციისგან, სულიერ გრძნო-
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ბათაგან და, როგორც შედეგი, სიზმრის მსგავსი ხილვებისგან,- გაცნობიე-
რებულად მართვადი ადამიანის ნებელობით. 

– როგორ შეიძლება სიზმარში სიზმარი მართო? 
– სიზმარში არა. ცხადში შეიძლება. წინასწარ თითქოს აპროგრამებ, 

თანაც სრული სიზუსტის დაცვით. თქვენში ეს მხოლოდ სიზმარში და ქა-
ოტურად ხდება. ადამიანმა  საკუთარი მმართველობითი უნარების უდი-
დესი ნაწილი დაკარგა, ბუნებრივ მოვლენათა მართვისა და საკუთარი 
თავის. ამიტომაც დაასკვნა, რომ სიზმარი,- ეს მხოლოდ გადაღლილი 
ტვინის უსარგებლო პროდუქტია. თითქმის, ყველა ადამიანი დედამიწა-
ზე სინამდვილეში... აჰა, გინდა, მე ახლავე შევეცდები შენს დახმარებას  
შორ მანძილზე რაიმეს დანახვის? 

– კი ბატონო, სცადე! 
– დაწექი ბალახზე და მოდუნდი, სხეული ენერგიისაგან გაანთავი-

სუფლე, რომ თავს მოხერხებულად გრძნობდე. არაფერი გიშლის ხელს? 
ახლა იფიქრე ადამიანზე, რომელსაც განსაკუთრებით კარგად იცნობ,- მა-
გალითად ცოლზე. გაიხსენე მისი ჩვევები, სიარულის მანერა, ტანსაცმე-
ლი; შენი აზრით ის სად შეიძლება რომ ახლა იყოს და წარმოსახვის მეშ-
ვეობით სცადე მისი დანახვა. 

გავიხსენე ჩემი ცოლი. ვიცოდი, რომ ის ამ მომენტში ჩვენს აგარაკზე 
უნდა ყოფილიყო. წარმოვიდგინე სახლი. ზოგიერთი ნივთი, მათი განლა-
გება. ბევრი რამ დეტალურად გამახსენდა, მაგრამ დანახვით არაფერი და-
მინახავს. ამის შესახებ ვუთხარი კიდეც ანასტასიას, რაზედაც მან მიპასუხა: 

– შენ ბოლომდე არ მოდუნებულხარ. ლამის ძილის მდგომარეობამ-
დე უნდა მიხვიდე. მე მოგეხმარები. დახუჭე თვალები. ხელები განზე გა-
შალე. 

ამ დროს ჩემს თითებზე მისი თითების შეხება ვიგრძენი. ნელ-ნელა 
ძილმა თუ თვლემამ წამიღო... 

... ჩემი მეუღლე აგარაკის სამზარეულოში იდგა. ჩვეულებრივ ხალა-
თზე, ნაქსოვი კოფტა შემოეცვა. ე.ი. სახლში შედარებით სიცივეა. ისევ გა-
ფუჭდა გათბობის სისტემა. 

გაზქურაზე ყავას ადუღებდა. ძაღლის ქვაბშიც რაღაც თუხთუხებდა. 
პირქუში და უკმაყოფილო სახე ჰქონდა. მოძრაობა,- ზანტი. უცებ თავი 
ასწია, მსუბუქი ნაბიჯებით ფანჯარას მიუახლოვდა, წვიმას გახედა და 
გაიღიმა. ყავა გადმოვიდა. მან უცებ აიტაცა ჩამოწუწული ჯეზვე, მაგრამ 
რატომღაც მშვიდი სახით და როგორც სხვა დროს, არც კი გაღიზიანებუ-
ლა. კოფტა გაიხადა... 

გამომეღვიძა. 
– აბა, რა მოხდა? რა დაინახე?- მკითხა ანასტასიამ.  
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– დავინახე. მაგრამ იქნებ ჩვეულებრივი სიზმარი იყო? 
– როგორ თუ ჩვეულებრივი? შენ ხომ მაინცა და მაინც იმის დანახვა 

დაგეგმე? 
– ჰო, დავგეგმე და დავინახე. მაგრამ, რა ვიცი, მართლა იქ, სამზარეუ-

ლოში იყო ის, როგორც სიზმარში ვნახე? 
– დაიმახსოვრე ეს დღე და საათი, ვლადიმირ, თუ დარწმუნება გჭი-

რდება, დაბრუნდი სახლში და ჰკითხე. ნუთუ სხვა, რაიმე უჩვეულო ვერ 
შენიშნე? 

– ვერა. 
– ნუთუ მის სახეზე აღბეჭდილი ღიმილი ვერ შეამჩნიე, როცა ის ფან-

ჯარასთან მივიდა? მან გაიღიმა და დაღვრილი ყავის გამო არც კი უნაღვ-
ლია. 

– ეს კი შევამჩნიე, ალბათ, ფანჯარაში რაიმე სასიამოვნოს მოჰკრა 
თვალი და განწყობა გამოუკეთდა. 

– მან ფანჯრის მიღმა მხოლოდ წვიმა დაინახა, წვიმა, რომელიც არა-
სოდეს ჰყვარებია. 

– მაშ, რაღატომ იღიმოდა? 
– მე ხომ ჩემი სხივითაც შევხედე შენს ცოლს და გავათბე ის. 
– გამოდის, შენმა სხივმა გაათბო,  ჩემი რა  ცივია? 
– შენ ისე, უბრალოდ უყურებდი, ინტერესის გამო, გრძნობა არ ჩაგი-

დია. 
– ესე იგი, შენს სხივს შორ მანძილზე შეუძლია გაათბოს ადამიანი? 
– შეუძლია. 
–  კიდევ რა შეუძლია? 
– ზოგიერთი ინფორმაციის მიღება, გადაცემა. განწყობა გამოუკეთოს 

და ცოტაოდენი სატკივარიც ადამიანს სხივით ნაწილობრივ განუდევნოს. 
კიდევ ბევრი რამის,- იმისდა მიხედვით, თუ რა ენერგიის მფლობელია, 
გრძნობათა ძალის, ნებელობისა და სურვილის. 

– მომავლის დანახვაც შეგიძლია? 
– რა თქმა უნდა! 
– წარსულის? 
– წარსული და მომავალი,- ეს ორივე ლამის ერთი და იგივეა. განსხ-

ვავება მხოლოდ გარეგნულ დეტალებშია. ძირითადი კი ყოველთვის უც-
ვლელი რჩება. 

– ეს როგორ? რა შეიძლება იყოს უცვლელი? 
– მაგალითად, ათასი წლის წინ ადამიანებს სხვა ტანსაცმელი ეცვათ. 

ყოველდღიურობაში სხვა ყოფითი საშუალებებით სარგებლობდნენ. მაგ-
რამ მთავარი ეს ხომ არ არის. ათასი წლის წინათაც, ადამიანებს იმგვარი-
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ვე გრძნობები ჰქონდათ, როგორიც ახლა აქვთ. ისინი დროს არ ემორჩი-
ლებიან. 

შიში, სიხარული, სიყვარული... შენ წარმოიდგინე, იაროსლავ ბრძენ-
საც, ივანე მრისხანესაც და ფარაონსაც ქალის სიყვარული ისევე ძალუძდ-
ათ, როგორადაც ჩვენს დროში შენ, ან ნებისმიერ სხვას ძალუძს. 

– საინტერესოა. ოღონდ გაუგებარია რას უნდა ნიშნავდეს ეს? შენ ამ-
ტკიცებ, რომ ყოველ ადამიანს შეეძლო ჰქონოდა ასეთი სხივი? 

– რასაკვირველია, ყოველ მათგანს. ახლაც შერჩენილი აქვთ ადამიან-
ებს გრძნობა, ინტუიცია, ოცნების უნარი, ვარაუდის, ცალკეული სიტუა-
ციების დაგეგმარება (ჩამოყალიბება), სიზმრების ნახვა, ოღონდ ყოველი-
ვე ეს ქაოტიური და უმართავია. 

– იქნებადა, რაღაცნაირი ვარჯიშია საჭირო? რომელიღაც სავარჯიშო-
ების ჩამოყალიბება?  

– შესაძლებელია ვარჯიშის დახმარებითაც. მაგრამ, იცი, ვლადიმირ, 
არის კიდევ ერთი აუცილებელი პირობა, რათა სხივი ნებას დამორჩილე-
ბული იყოს... 

– კიდევ რაღა პირობაა? 
– უპირობოდ აუცილებელია აზრ-ფიქრთა (გულისთქმათა) სიწმიდე, 

სხივის ძალა კი, ნათლის გრძნობათა ძალაზეა დამოკიდებული. 
– აბა, ახლა უყურე ამას! თითქოს ყველაფერი გასაგები ხდებოდა... 

გულისთქმათა სიწმიდე რაღა შუაშია? რა ნათლის გრძნობები? 
– ისინი,- სხივის ენერგიაა... 
– მორჩა, ანასტასია. უკვე აღარ არის საინტერესო. მერე კიდევ რაღაც-

ას დაამატებ და... 
– ძირითადი მე უკვე ვთქვი. 
– თქმით კი სთქვი, მაგრამ პირობითობებია ძალზედ ბევრი. მოდი, 

სხვა რამეზე, უფრო მარტივზე ვისაუბროთ. 
 

* * * 
მთელ დღეებს ანასტასია განსჯა-განზოგადებაში ატარებს, ყველანა-

ირი სიტუაციების მოდელებს თხზავს,- ახლანდელს, ჩვენს წარსულს, მი-
მდინარეს და მომავალი ცხოვრებისას. 

კოლოსალური მეხსიერების პატრონია. ახსოვს უამრავი ადამიანის 
სახე, რომლებიც საკუთარი წარმოდგენებისა თუ სხვისი მეშვეობით უნა-
ხავს. იცნობს მათ შინაგან განცდებს. გენიალური მსახიობივით შეუძლია 
განასახიეროს მათი სიარულის მანერა, ისუბროს მათი ხმით, იფიქროს 
მათსავით. ის, საკუთარ თავში ახდენს წინა ცხოვრებისა თუ თანამედრო-
ვე ადამიანების გამოცდილებათა კონცენტრირებას. სარგებლობს ამ გამო-
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ცდილებით, აგებს მომავალს და ეხმარება სხვებს. ამას ის შორი მანძილი-
დან აკეთებს სწორედ აი იმ უხილავი სხივის მეშვეობით. ისინი კი, ვისაც 
ის მინიშნების ფორმით, გადაწყვეტილების მიღებითა თუ განკურნებით 
ეხმარება, ამის თაობაზე აზრზეც არ არიან. 

უკვე მერე შევიტყვე, რომ ჩვეულებრივი მხედველობისთვის უხილა-
ვი სხივი, ოღონდ სხვადასხვა სიძლიერის,- ნებისმიერი ადამიანისგან ას-
ხივებს. 1996 წლის მაისის ნომერში ჟურნალმა „ ჩუდესა ი პრიკლუჩენია“ 
გამოაქვეყნა აკადემიკოს აკიმოვის მიერ სპეციალური ხელსაწყოებით გა-
დაღებული ამ გამოსხივების ფოტოები. სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია 
მათი ისე მოხმარება, როგორც ეს ანასტასიას გამოსდის. სამეცნიერო ტერ-
მინით ამ სხივს,- ტორსიული ველი ეწოდება. 

 
* * * 

ანასტასიას მსოფლმხედველობა უჩვეულო და საინტერისოა. 
– ღმერთი რა არის ანასტასია? არსებობს კი იგი? თუ არსებობს, მაშ, 

რატომ არავის უნახავს? 
– ღმერთი,- პლანეტათაშოროსი გონია, ინტელექტია. იგი ერთიან მა-

საში არ იმყოფება. მისი ნახევარი,- სამყაროს არამატერიალურ სივრცეშია. 
იგი ყველა ენერგიის ერთიანობაა. მისი მეორე ნახევარი კი, პაწაწინა ნატა-
მალებადაა განთავსებულ-გადანაწილებული დედამიწაზე ყოველ ადამი-
ანში. ბნელი ძალები ესწრაფვიან, წინაღობები შეუქმნან ამ ნატამალებს. 

–  შენი აზრით რა ელის მომავალში ამ საზოგადოებას? 
– პერსპექტივაში,- ტექნოკრატული განვითარების გზის დამღუპვე-

ლობის შეცნობა და მოძრაობა პირველწყაროთა გზისკენ. 
– გინდა სთქვა, რომ ყველა ჩვენი მეცნიერი განუვითარებელი არსე-

ბაა, რომელთაც ჩიხისკენ მივყავართ? 
– მინდა ვთქვა, მათი მეშვებით პროცესი ჩქარდება და გამოდის, 

რომ,- არასწორი გზის შეცნობაც. 
– მერე რა გამოდის? ყველაფერს,- მანქანებს, სახლებს... სულ ტყუილ-

ად ვაშენებთ? 
– დიახ. 
– ანასტასია, მარტოს აქ ცხოვრება,- არ გწყინდება? სულ მარტოს,- 

უტელევიზოროდ, უტელეფონოდ? 
–  რა პრიმიტიული საგნები ჩამოთვალე შენ... ეგ ყველაფერი ოდით-

განვე ჰქონდა ადამიანს, ოღონდ უფრო სრულყოფილი ფორმით. ეგენი 
მეცა მაქვს. 

– ტელევიზორი და ტელეფონი?  
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– აბა, რა არის ტელევიზორი? აპარატი რომლის საშუალებითაც 
ადამიანის ატროფირებულ წარმოსახვებს მიეწოდება ზოგიერთი ინფორ-
მაცია, ყალიბდება სურათები, სიუჟეტები. მე ჩემი წარმოდგენებით შემიძ-
ლია ნებისმიერი სიუჟეტი შევქმნა, ჩამოვაყალიბო ყველაზე წარმოუდგე-
ნელი სიტუაცია... და თანაც თავადვე მივიღო მასში მონაწილეობა, ანუ 
სიუჟეტის განვითარებაზეც მოვახდინო გავლენა. აუ, ალბათ გაუგებრად 
გამოვთქვი, არა? 

– აბა, ტელეფონი? 
– ადამიანს მეორე ადამიანთან უტელეფონოდაც შეუძლია საუბარი. 

ამისათვის ნება,  ორივეს სურვილი და განვითარებული წარმოსახვაა სა-
ჭირო. 
 

koncerti taigaSi 
 

ე შევთავაზე მას, რომ თავად ჩამოსულიყო მოსკოვში და ტელევიზი-
ით გამოსულიყო. 

– წარმოიდგინე, ანასტასია, შენი სილამაზის პატრონი მსოფლიო დონის 
ფოტომოდელი ან მოდელი უნდა იყოს. 

და აი, აქ, ვიგრძენი, რომ არაფერი მიწიერი მისთვის უცხო არ იყო და 
ისევე, როგორც ნებისმიერ ქალს, სიამოვნებს საკუთარი სილამაზე. ანას-
ტასიამ გაიცინა. 

– ყველაზე, ყველაზე ლამაზი, არა?- კითხვითვე მიპასუხა და ბავშვი-
ვით ახუნტრუცდა. მდელოზე, ისეთი მიხვრა-მოხვრით დაიწყო სიარუ-
ლი, თითქოს პოდიუმზე გადი-გამოდიოდა. 

გამეცინა, როგორ ამსგავსებდა მოდელების სიარულს,- მოძრაობისას 
ფეხის მანერული წინ წაგდებით და წარმოსახვითი აღკაზმულობის ჩვე-
ნებით. ტაში შემოვკარი და თამაშში ჩართულმა გამოვაცხადე; 

– ახლა კი, პატივცემულო მაყურებელო, თქვენს წინაშე წარსდგება 
უბადლო, მშვენიერი და შეუდარებლად მომხიბვლელი ტანმოვარჯიშე,- 
ანასტასია! 

ამ განცხადებამ ის უფრო გაამხიარულა. მდელოს შუაგულში ისკუპა 
და წარმოუდგენელი სალტოები შეასრულა ჯერ წინ, მერე უკან, მერე გვე-
რდით მდგომ მეორე ხეს გადააფრინდა. კიდევ ერთი სალტოს მერე კეკ-
ლუცი რევერანსებით უპასუხა ჩემს აპლოდისმენტებს. შემდეგ კი, მდე-
ლოდან გაუჩინარდა და ხშირ ბუჩქნარს ამოეფარა. ღიმილიანმა ბუჩქები-
დან გამოიჭყიტა, თითქოს კულისებიდან მიყურებდა და მოუთმენლად 
ელოდა ახალ წარდგენას. მე პოპულარულ მომღერალთა ჩემი საყვარელი 
სიმღერების ვიდეო კასეტა გამახსენდა. ზოგჯერ საღამოობით ვუცქერდი 

m 
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ხოლმე კაიუტაში. გამახსენდა და, არც კი მიფიქრია, შესძლებს თუ არა ან-
ასტასია იქიდან თუნდაც რაიმეს შესრულებას,- გამოვაცხადე: 

– პატივცემულო საზოგადოებავ, ახლა კი, თქვენს წინაშე წარსდგები-
ან თანამედროვე ესტრადის სოლისტები, რომლებიც თავიანთ საუკეთე-
სო ნაწარმოებებს შეასრულებენ. გთხოვთ!  

რა შეცდომა დავუშვი, რომ მის შესაძლებლობებში ეჭვი შევიტანე. 
მერე, ისეთი რამ მოხდა... წარმოდგენაც კი შეუძლებელია. ანასტასიამ, 
თავისი იმპროვიზებული კულისებიდან ფეხი გამოდგა და ალა პუგაჩოვ-
ას ხმით ამღერდა. არა, ყოველივე ეს სიმღერის პაროდია და იმიტაცია კი 
არ იყო... არამედ ის მღეროდა თავისუფლად და  გადმოსცემდა მომღერ-
ლის არა მარტო ხმას, არამედ მელოდიას და გრძნობებს. 

მიუხედავად ამისა, საოცარი ეს კი არ იყო, არამედ ის, რომ ანასტასია 
ხაზგასმულად გამოკვეთდა ცალკეულ სიტყვებს და ამით რაღაც თავისას-
აც მატებდა, დამატებითი შტრიხებით ავსებდა სიმღერას და ალა პუგაჩოვ-
ას სიმღერაც, რომლის უკეთესად შესრულება წარმოუდგენელიც კია, 
გრძნობათა ახალი ფერებით აივსო და ხატ-სახეები უფრო ნათლად გამოი-
კვეთა. მაგალითად, მთლიანად ბრწყინვალედ შესრულებულ  სიმღერაში: 

 
Жил-был художник один, 
Домик имел и холсты, 
Но он актрису любил, 
Ту, что любила цветы. 
Продал тогда он свой дом, 
Продал картины и холст 
И на все деньги купил 
Целое море цветов... 
 
ანასტასიამ, განსაკუთრებული მახვილი სიტყვა,-„ტილოზე“ (холст), - 

გააკეთა. 
მან გაოცებულმა და შემცბარმა წამოიძახა ეს სიტყვა. სწორედაც რომ 

ტილო,- ყველაზე ძვირფასი მხატვრისთვის, რის გარეშეც შეუძლებელია 
შემომქმედებითობა... და ის, ყველაზე უძვირფასესს თმობს საკუთარი სი-
ყვარულისთვის. მერე კი ფრაზაზე:- „вдаль её поезд унёс“ („მატარებელმა 
ის შორეთს წაიყვანა“),- მან განასახიერა მხატვრის ხატ-სახე, შეყვარებუ-
ლი ადამიანისა, რომელიც  მიმავალ მატარებელს გასცქერის და რომელს-
აც სამუდამოდ მიჰქონდა მისი სიყვარული. განასახიერა მისი ტკივილი, 
შეუპოვრობა და დაბნეულობა. 

გაოგნებულს, ყოველივე იმის შემდეგ, რაც ვნახე და მოვისმინე რეაქ-
ცია აღარ მქონდა. ანასტასია ცოტა ხნით აპლოდისმენტებს დაელოდა, 
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ტაშის ხმა რომ ვერ გაიგო, ახალი სიმღერა უფრო მეტი მონდომებით და-
იწყო. მან რიგ-რიგობით შეასრულა ვიდეო კასეტაზე ჩაწერილი ჩემი ყვე-
ლა საყვარელი სიმღერა. და, ყოველი მათგანი, მიუხედავად იმისა, რომ 
არაერთხელ მქონდა მოსმენილი, ანასტასიას შესრულებით მეტი მელო-
დიურობითა და უფრო ღრმა შინაარსით გამოირჩეოდა. ბოლო სიმღერას-
აც რომ არ მოჰყვა ჩემი ტაში, ანასტასია „კულისებისაკენ“ გაემართა. წარ-
მოუდგენელი შთაბეჭდილებებით აღსავსე და თავბრუდახვეული კარგა 
ხანს ხმის ამოუღებლად ვიჯექი. როგორც იქნა გონს მოვეგე, წამოვხტი, 
ტაში შემოვკარი და ვიყვირე: 

– ყოჩაღ, ანასტასია! ბრავო! ყველა შემსრულებელი სცენაზე! 
ანასტასია ფრთხილად გამოვიდა და თავი დამიკრა. მე კი ვყვირო-

დი: 
– ბის! ბრავო!- ფეხებს ვაბაკუნებდი და მთელი ძალით ვუკრავდი 

ტაშს. 
ისიც გამხიარულდა. მანაც შემოჰკრა ტაში და გამომძახა: 
– ბის,- „ხელახლას“ ნიშნავს? 
– ჰო, ხელახლა! კიდევ!.. გადასარევად გამოგდის, ანასტასია! მათზე 

უკეთესად! ბევრად უკეთესად, ვიდრე,- ნებისმიერ ჩვენს ვარსკვლავს! 
როგორც იქნნა დავწყნარდი და ანასტასია ყურადღებით შევათვალი-

ერე. რა მრავალწახნაგოვანია მისი სული,- როგორ შეეძლო, ერთი შეხედ-
ვით, უკვე იდეალურად შესრულებულ სიმღერებში ესოდენ ახალი, მშვე-
ნიერი და საკუთრივ ნათელი შტრიხები შეეტანა. ის შეცბა და გაკვირვე-
ბული მიცქერდა. მერე კი ვკითხე: 

– ანასტასია, შენი საკუთარი სიმღერა თუ გაქვს? შეგიძლია შეასრუ-
ლო რაიმე საკუთრივ შენეული, რაც არასოდეს მსმენია? 

– შემიძლია, მაგრამ ჩემს სიმღერას სიტვები არა აქვს.* რა ვიცი, მოგე-
წონება? 

– გთხოვ, იმღერე შენი სიმღერა. 
– კარგი. 
და, ის ამღერდა. ეს უკვე სრულიად სხვა რამ იყო:- ჯერ ახალშობილ-

ის წამოტირებას ჰგავდა, მერე მშვიდ, ნაზ და ალერსიან მელოდიაში გა-
დაიზარდა. ის, თავდახრილი, ხის ძირში იდგა და თითქოს ბავშვს ნანას 
უმღეროდა... საოცარი სიმშვიდე და იმედი მოდიოდა მისი ხმიდან და ამ 
ხმადაბალმა, ზედმიწევნით გამჭვირვალე სიმღერამ ირგვლივ ყოველივე 
დაადუმა,- ჩიტების ჭიკჭიკი და მწერების ზუზუნი. შემდგომ, თითქოს 
                                                 
*  ქართულ ფოლკლორში  ბევრი  სიმღერა სრულდება უსიტყვოდ, ასეთ სიმღერას 

„საღიღინო“ ჰქვია. ც.გ. 
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ახალგაღვიძებული ბავშვის დანახვამ, ანასტასიას სიმღერას მხიარული 
ბგერები შეჰმატა. წარმოუდგენლად მაღალი ტონალობის ხმა ხან დედა-
მიწის ზედაპირზე დანავარდობდა და ხან ზემოთ, ძალიან ზემოთ, უსას-
რულობისკენ მიიწევდა. თითქოს ვიღაცას ევედრებოდა, მერე თითქოს 
უხილავს ბრძოლაში იწვევდა, მოულოდნელად, თითქოს კვლავ ჩვილს 
ეფერებოდა და ირგვლივ ყოველივეს სიხარულს უძღვნიდა. 

ამ სიხარულის განცდა ჩემშიც ჩაიღვარა და როცა სიმღერა დაასრუ-
ლა, აღტაცებულმა წამოვიძახე: 

– ახლა, პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო მეგო-
ბრებო, უნიკალური, ერთადერთი მომთვინიერებლის ნომერი! ყველაზე 
გაბედული, მოხერხებული და უმშვენიერესი ქალბატონის გამოსვლა, 
რომელსაც ნებისმიერი ნადირის მოთვინიერება ძალუძს! 

ანასტასია სიხარულისგან თითქოს აენთო, შეხტა და რიტმული ტაში 
შემოჰკრა, რაღაც შესძახა, დაუსტვინა... და „არენაზე“ ფანტასტიკური წა-
რმოდგენა გაიმართა. 

ჯერ ძუ მგელი გამოვიდა. იგი მდელოს პირას, ბუჩქებთან შედგა და 
ბრძანებას დაელოდა. ხის ტოტებიდან ციყვებმა იწყეს თავშეყრა. ორი არ-
წივი მდორედ, მიწასთან ახლოს დაეშვა, ბუჩქებში კი სხვადასხვა ცხოვე-
ლი ფუსფუსებდა. გაისმა ხმელი ტოტების ტკაცა-ტკუცი, უზარმაზარმა 
დათვმა ბუჩქების რიგი გააპო და ანასტასიას ფეხებთან მოიკალათა. მგე-
ლმა შეუღრინა, ეტყობა, დათვი ნებართვის გარეშე ძალზე ახლოს მივიდა 
ანასტასიასთან. ანასტასიამ მიირბინა დათვთან, თამაშით სახეზე მოუთა-
თუნა, წინა თათს ხელი ჩაავლო და ფეხზე დააყენა ისე, რომ განსაკუთრე-
ბული ძალა არც უხმარია. დათვი თავად ასრულებდა მის ბრძანებებს იქ-
იდან გამომდინარე, თუ რამდენადაც ხვდებოდა მას. გარინდული იდგა 
და დიდი ძალისხმევით ცდილობდა მიხვედრას, თუ რას ითხოვდნენ მი-
სგან. ანასტასიამ გაირბინა, მაღლა შეხტა, დათვის ხშირბეწვიან ქეჩოს ჩაე-
ჭიდა და ყირაზე დადგა, მერე კი ერთი ნახტომით ჰაერში კამარა შეჰკრა 
და მიწაზე დაეშვა. შემდეგ დათვს თათებში ჩაეჭიდა და მოქაჩა ისე, თით-
ქოს მისი ზურგზე წამოგდება სურსო, ამ ტრიუკის გაკეთება შეუძლებე-
ლი იქნებოდა, თავად დათვს რომ არ მოესურვებინა. ანასტასია მხოლოდ 
მართავდა მის მოძრაობებს. დათვმა ლამის ქვეშ მოიყოლა ანასტასია, მაგ-
რამ უკანასკნელ წამს თათით მიწას დაებჯინა, პატრონი თუ მეგობარი 
რომ არ დაეზიანებინა. მგელი სულ უფრო და უფრო ცხარობდა, ის უკვე 
ერთ ადგილას კი აღარ იდგა, აქეთ-იქეთ აწყდებოდა,- უკმაყოფილოდ 
ქშენდა და იღრინებოდა. მდელოს განაპირას კიდევ რამდენიმე მგელი გა-
მოჩნდა. ანასტასია კვლავ შეეცადა დათვის ზურგზე მოგდებას, თან ისე, 
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რომ ცხოველი ყირამალა ატრიალებულიყო. ბოლოს დათვი გვერდულად 
დაეცა და გაირინდა. 

აქ კი საბოლოოდ გამწარებული და ბოროტად კბილებდაკრეჭილი 
მგელი დათვისკენ გაქანდა. ანასტასიამ ელვის უსწრაფესად გადაუჭრა 
გზა, მგელმა ოთხივე თათით დაამუხრუჭა, ზურგზე ატრიალდა და ანას-
ტასიას ფეხებს შეეჯახა. ანასტასიამ კისერზე დააბჯინა ხელი და მგელი 
თვინიერ მიწას მიაჯაჭვა. მეორე ხელი კი, ზუსტად ისე აიქნია, როგორც 
მაშინ, მე რომ  ჩახუტებას ვაპირებდი მისი ნებართვის გარეშე. 

მუქარით კი არა, აღგზნებით ბობოქრობდა მთელი ტყე ჩვენს გარეშე-
მო. აღგზნება იგრძნობოდა მოხტუნავე, მორბენალ თუ გაჩერებულ დიდ-
სა და პატარა ყველა ცხოველში. ანასტასიამ ამ აღგზნების განელება დაი-
წყო. ჯერ მგელს მოეფერა, მოუთათუნა ხელი ქეჩოზე და წამოტყაპუნებ-
ით, როგორც ძაღლი, ისე მიაბრძანა. დათვი ტიკინასავით, გვერდულად 
უხერხულად იწვა, ალბათ ახალ დავალებას ელოდა. ანასტასია მიუახ-
ლოვდა, აიყვანა, დრუნჩზე მოეფერა და მგელივით გაისტუმრა მდელო-
დან. აჭარხლებულმა და გამხიარულებულმა ანასტასიამ მოირბინა და 
გვერდით ჩამომიჯდა, ღრმად ჩაისუნთქა ჰაერი და ამოისუნთქა. შევნიშ-
ნე, რომ სუნთქვა ისე უეცრად გაუხდა თანაბარი, თითქოს ეს დაუჯერებე-
ლი სავარჯიშოები მას არ ჩაეტარებინოს. 

– თვალთმაქცობა მათ არ ესმით. და, საჭიროც არ არის რომ ესმოდ-
ეთ, ეგ, არც თუ ისე კარგია,- შენიშნა ანასტასიამ და მკითხა:- როგორი 
ვარ? შემიძლია რაიმე სამუშაო ადგილი მოვიპოვო თქვენს სამყაროში? 

– კარგად გამოგდის ყველაფერი, ანასტასია, მაგრამ ეგ უკვე არის ჩვე-
ნთან, ცირკის მომთვინიერებლები ბევრ საინტერესო რამეებს ახდენენ გა-
წრთვნილი ცხოველებით. სამუშაოს მისაღებად შენ ვერ შეეჭიდები ჩინო-
ვნიკურ წინაღობებს, მათ უამრავ პირობითობებსა თუ ინტრიგებს. ამაში 
გაუწაფავი ხარ. 

ჩვენი შემდგომი თამაში იმ ვარიანტების გამოგონებას გულისხმობ-
და, თუ სად შეიძლებოდა ემუშავა ანასტასიას ჩვენს სამყაროში და როგ-
ორ უნდა გადაელახა არსებული პირობითობები. მაგრამ იოლი გზა არც 
ერთი არ აღმოჩნდა, არც საცხოვრებელი ადგილის ჩაწერა... მისი ჩამომავ-
ლობის შესხებ მონათხრობს, თუნდაც მისი უნიკალური შესაძლებლობე-
ბის დასაბუთებითაც კი, არავინ დაიჯერებდა. ანასტასიამ უკვე სერიო-
ზული ტონით მითხრა: 

– ისე, ერთხელ მაინც კიდევ ვისურვებდი, რომელიმე ქალაქში მოხ-
ვედრას, ალბათ, მოსკოვში. კიდევ ერთხელ რომ დავრწმუნებულიყავი, 
რამდენად ზუსტი ვარ თქვენი ცხოვრების სხვადასხვა სიტუაციების მო-
დელირებისას. მინდა გავიგო რამდენად მოქმედებენ ბნელი ძალები და 
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აბითურებენ საცოდავ ქალებს, როლებიც, თავადაც რომ არ უწყიან, საკუ-
თარი ხიბლით ისე ნუსხავენ მამაკაცებს, აცდუნებენ მათ და ამით სული-
ერებასთან მიახლოების, ჭეშმარიტი არჩევანის გაკეთების უნარს ართმნე-
ვენ. მერე ხომ თვითონვე განიცდიან და წვალობენ, ნამდვილ ოჯახებს 
ვერ ჰქმნიან, იმიტომ რომ... 

და, კვლავ დაიწყო განსაცვიფრებელი, კარგად გასათვითცნობიერე-
ბელი მსჯელობა სექსის, ოჯახისა და ბავშვთა აღზრდის შესახებ. ვიფიქ-
რე:- „ყველაზე მეტად დაუჯერებელი ნანახიდან და გაგონილიდან ისაა,  
ჩვენს ყოფაზე ასე ზუსტად რომ შეუძლია საუბარი და რომ მას ზუსტად 
და დეტალურად იცნობს“. 

 
 

vin anTebs axal varskvlavs? 
   
ეორე ღამით, იმით შეშინებულმა, რომ გასათბობად ანასტასია ან 
დათვს მომიწვენდა და ან კიდევ უფრო უარეს რამეს მოიფიქრებდა, 

დასაძინებლად დაწოლაზე საერთოდ  კატეგორიული უარი განვაცხადე, 
თუკი თავადვე არ მომიწვებოდა გვერდით. ვიფიქრე, ჩემს გვერდით რო-
ცა იქნება, ვეღარაფერს ჩაიდენს-მეთქი და ვუთხარი: 

– ამას ჰქვია, რომ სტუმრად მომიწვიე საკუთარ სახლში, არა? ვიფიქ-
რე, რაიმე ხუხულა მაინც იქნებოდა. შენ კი, კოცონის დანთებას ხომ მიკრ-
ძალავ და მიკრძალავ; უფრო მეტიც,- ღამით ნადირებს უშვებ ჩემთან. 
თუკი ნორმალური სახლი არ გაგაჩნდა, სტუმრის მიღებაზე არც უნდა გე-
ფიქრა. 

– კარგი, ვლადიმირ, ნუ ღელავ, გთხოვ, და ნუ გეშინია. ცუდი არაფე-
რი გემუქრება. თუ სურვილი გაქვს, მე დავწვები შენს გვერდით და გაგა-
თბობ. 

ამჯერად მიწურ-ბუნაგში უფრო მეტი კედარის ტოტი იყო დახვავე-
ბული, ზემოდანაც ბლომად თივა ეფინა და კედლებიც ტოტებით იყო ამ-
ოგმანული. 

გავიხადე. თავქვეშ შარვალი და სვიტერი ამოვიდე, ხოლო ქურთუკი 
გადავიფარე. კედარის ტოტები სწორედ იმ ფიტოციდურ არომატს აფრქ-
ვევდნენ, რაზედაც სამეცნიერო-პოპულარულ ლიტერატურაში ეწერა, 
რომ ეს არომატი ჰაერს აკრიალებს. თუმცა ტაიგაში ჰაერი ხომ ისედაც 
სუფთაა, ასე რომ, კედარიც უფრო ძლიერად მოქმედებდა. ყოველივე ამას 
თივა და ყვავილები სასწაულებრივ ჰაეროვან სურნელებას მატებდა. 

პირობა არ დაურღვევია, ანასტასია ჩემს გვერდით დაწვა. ვიგრძენი, 
რომ მისი სხეულის არომატი ყველა სურნელს ჯაბნის. ეს იყო ყველა ძვი-
რფას სუნამოზე უფრო მომაჯადოებელი სურნელება, როგორიც არასოდ-
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ეს არც ერთი ქალისაგან არ მიგრძვნია. თუმცაღა, მასთან სიახლოვე ამჯე-
რად აზრადაც არ მომსვლია. მას შემდეგ, რაც აქეთ მომავალ გზაზე შემემ-
თხვა, როცა შიშმა ამიტანა და გონება დამაკარგვინა, ჩემში ხორციელი სუ-
რვილი აღარ გაჩენილა, მაშინაც კი,- როცა დედიშობილა ანასატასიას ვხე-
დავდი. 

ვიწექი და ვაჟიშვილზე ვოცნებობდი, რომელიც არა და არ მაღირსა 
ჩემმა ცოლმა. გავიფიქრე:- „რა იქნება, ანასტასიამ რომ მაჩუქოს ვაჟი! ის 
ისეთი ჯანმრთელია, ისეთი ამტანი და მშვენიერი... ე.ი. ბავშვიც კაჟივით 
იქნება. მე დამემსგავსება. ცოტა მასაც, მაგრამ უფრო მეტად,- მე. ღონიერი 
და ჭკვიანი პიროვნება იქნება. უამრავი რამ ეცოდინება. ნიჭიერი და ბედ-
ნიერი იქნება“. 

ჩემი პაწაწინა ბიჭუნა მის მკერდს მიკრული წარმოვიდგინე და უნებ-
ლიედ თავად შევეხე მკვრივ და თბილ ძუძუებზე. უცებ თავიდან ფეხება-
მდე ჟრუანტელმა დამიარა და მაშინვე გაქრა, მგრამ ეს შიშის ჟრუანტელი 
კი არა, სხვა, წარმოუდგენლად საამო გრძნობა იყო. ხელი არ ამიღია, პი-
რიქით, სუნთქვა შევიკარი და დაველოდე, რა მოხდებოდა. ნელ-ნელა 
ჩემს ხელს მისი უნაზესი ხელის გული შეეხო. თავი აღარ ამარიდა. წამო-
ვიწიე და მის მშვენიერ სახეს ჩავაკვირდი. ჩრდილოეთის თეთრ ღამეში 
ის კიდევ უფრო მშვენიერი იყო. ისეთი, რომ თვალს ვერ მოწყვეტდა კაცი. 
მისი რუხი-ცისფერი თვალები ალერსით მიცქერდნენ. თავი ვეღარ შევი-
კავე, დავიხარე, ნაზად მივეკარი და ოდნავ გაპობილ ტუჩებში ფრთხილ-
ად და ნაუცბათევად ვაკოცე. მთელს სხეულში კვლავ სასიამოვნო ჟრუან-
ტელმა დამიარა. ჩემს სახეს მისი სუნთქვა ელამუნებოდა. მის ბაგეებს მა-
შინდელივით აღარ უთქვამთ:- „არ გინდა, დამშვიდდიო“, და საერთოდ-
აც, შიში აღარ არსებობდა. ვაჟიშვილზე ფიქრი არ მასვენებდა. და, როდე-
საც ანასტასია ნაზად მომეხვია, თმებზე მომეალერსა და მთელი სხეულ-
ით მომენდო, რაღაც ისეთი შევიგრძენი, რომ!..  

მხოლოდ დილით გაღვიძებულმა შევძელი ესოდენ ბრწყინვალე გან-
ცდის გაცნობიერება, ვნებით აღვსილი აღტყინება და კმაყოფილება, რო-
გორიც ცხოვრებაში არასოდეს განმიცდია. უცნაურია ისიც, რომ ქალთან 
გატარებული ყოველი ღამის მერე ფიზიკურ დაღლილობას გრძნობ. ამ-
ჯერად კი, სულ სხვაგვარად იყო... და, კიდევ, გაჩნდა რაღაც უდიდესის 
შექმნის განცდა. არა მარტო ფიზიკური კმაყოფილება იყო, არამედ კიდევ 
რაღაც,- შეუცნობელი, არ განცდილი, შეუდარებლად ნატიფი და მაბედ-
ნიერებელი. ისეთმა აზრმაც კი გამიელვა, რომ, თუნდაც მხოლოდ ამგვა-
რი განცდის გამო ღირს ცხოვრება. საინტერესოა, რატომ აქამდე მსგავსი 
არაფერი არ განმიცდია, თუმცაღა უამრავი ქალი ყოფილა ჩემს ცხოვრება-
ში:- ლამაზებიც, სასურველებიც, სიყვარულში გაწაფულებიც? 
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ანასტასია ქალწული იყო, მთრთოლვარე და მოალერსე ქალწული. 
მაგრამ ამავე დროს მასში რაღაც ისეთი იყო, რაც ჩემთვის ნაცნობ არც 
ერთ ქალში არ არსებულა. რა? სად არის ახლა ის? მყუდრო მიწურის გასა-
სვლელისკენ მივიჩოჩე, თავი გამოვყავი და მდელოს გავხედე. 

მაღლობზე მყოფ ჩვენს ღამის სავანესთან შედარებით, მდელო ოდნ-
ავ დაბლა იშლებოდა. მთელს არემარეს განთიადის ნახევარმეტრიანი ნი-
სლი ფარავდა. ამ ნისლში ხელებგაშლილი ტრიალებდა ანასტასია. ღრუ-
ბლებს ეთამაშებოდა. და, როცა ღრუბელი ტანს მთლიანად შემოეკვრებო-
და, ის მაღლა ხტებოდა, ჰაერში ბალერინას პირუეტს ასახავდა და მაღლა, 
ნისლის ზედაპირზე დასრიალებდა. შემდეგ ახალ ადგილზე ეშვებოდა 
და კვლავ, სიცილ-კისკისით თავის გარეშემო ახალ ღრუბელს იხვევდა, 
რომელშიც მზის სხივები ატანდნენ და ანასტასიას ელამუნებოდნენ. ამ 
მომხიბლავი და აღმაფრთოვანებელი სანახაობით, გრძნობების მოზღვა-
ვებას ვეღარ გავუძელი და შევძახე: 

– ა-ნა-სტა-სი-ა! დილა მშვიდობისა, მშვენიერო ტყის ფერიავ, ანასტა-
სი-ააა! 

– დილა მშვიდობისა, ვლადიმირ,- შეძახილითვე მიპასუხა მან. 
– რა კარგია, რა დიდებულად ვგრძნობ თავს! ნეტავ, რის გამო?- გავყ-

ვიროდი რაც ძალი და ღონე მქონდა. 
ანასტასიამ მზისკენ აღაპყრო ხელები; მიმზიდველი, ბედნიერი კის-

კისით მელოდიურად  შემომძახა მეც და კიდევ ვიღაცას ცაში. 
– „მთელი სამყაროს არსთაგან, მხოლოდ ადამიანს მიეცა  ა-სე-თის 

გან-ცდა! 
მხოლოდ მამაკაცსა და ქალს,- რომელთაც შვილის ყოლის ჭეშმარი-

ტი სურვილი აქვთ! 
მხოლოდ  მსგავსი  განცდისას შეუძლია ადამიანს  ააკაშკაშოს ცაზე 

ვარსკვლავი!   
მხოლოდ  ა-და-მი-ანს,  შემქმნელის და შემომქმედის უნარის მქონეს! 
მად-ლო-ბა შეეენ!- „და, ჩემსკენ მობრუნებულმა კი დაამატა:- მხოლ-

ოდ ადამიანს, რომელსაც შექმნისა და შემომქმედობითობის უნარი აქვს 
და არა მხოლოდ ხორციელი დაკმაყოფილების სურვილი“. 

მან კვლავ გულიანად გადაიკისკისა, მაღლა შველივით აიჭრა, ცაში 
კამარა შეჰკრა  ისე, თითქოს ნისლებს გადაუქროლაო. მერე მოირბინა 
ჩვენს სავანესთან, გვერდით ჩამომიჯდა და ოქროსფერი თმების ქვემოდ-
ან ზევით ვარცხნას მიჰყო ხელი. 

– გამოდის სექსი ცოდვად არ მიგაჩნია?- ვკითხე მე. 
ანასტასია გაშრა. გაოცებულმა შემომხედა და მიპასუხა: 
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– განა ეს ის სექსი იყო, როგორც თქვენს სამყაროში ამ სიტყვის მნიშვ-
ნელობით აქვთ მხედველობაში? და თუ არა, მაშ რა უფრო ცოდვაა,- და-
ნებდე, რათა ქვეყანაზე კიდევ ერთი ადამიანი დაიბადოს, თუ თავი შეი-
კავო და დაბადების უფლება არ მისცე ადამიანს? ნამდვილ ადამიანს!  

დამაფიქრა. ნამდვილად ასეა, ჩვენს ღამის კავშირს ვერ დაარქმევდი 
ჩვეულ სიტყვა „სექსს“. მაშ, რა მოხდა ღამით? რა სიტყვა უფრო უპრიანია 
ამ შემთხვევისთვის? და კვლავ შევეკითხე: 

– მაშ, ადრე რატომ არ მქონია მსგავსი შემთხვევა, რაიმე ამდაგვარის 
განცდის, და არა მარტო მე, ალბათ, არც უამრავ სხვას? 

– იცი, ვლადიმირ, ბნელი ძალები ესწრაფვიან ადამიანში ხორციელი, 
ქვენა ვნებები განავითარონ, რათა ღვთისგან ბოძებული მადლის შეგრძნე-
ბას აარიდონ ის. ისინი ყოველმხრივ ცდილობენ ჩაუნერგონ მას, რომ სია-
მოვნების მიღება ძალზე იოლად შეიძლება, თუკი მხოლოდ ხორციელ და-
კმაყოფილებაზე იფიქრებ. და, ამით ჭეშმარიტებისაგან შორს მიჰყავთ ადა-
მიანი. საცოდავი მოტყუებული ქალები, რამეთუ არ უწყიან ყოველივე ამის 
შესახებ. ისინი მთელი ცხოვრება იტანჯებიან, მთელი ცხოვრება მადლის 
ძიებაში არიან. იქ არ ეძებენ, სადაც საჭიროა. ვერც ერთი ქალი ვერ შეაკავ-
ებს ქმრის ავხორცობას, თუკი თავად დაუშვებს მასთან ურთიერთობას, 
მხოლოდ ხორციელ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების გულისთვის. თუ ამგ-
ვარი რამ ხდება, მაშინ მათი თანაცხოვრება ბედნიერი არ იქნება. 

მათი თანაცხოვრება,- ერთად ყოფნის ილუზიაა, სიცრუეა, პირობი-
თობებით შეთითხნილი ტყუილია. რამეთუ ამ თამაშში, ქალიც თავადვე 
ავხორცი ხდება მიუხედავად იმისა, ცოლია ის თუ საყვარელი. 

აუ, რამდენი კანონი, პირობა თუ წესი დაახვავა კაცობრიობამ იმისა-
თვის, რომ ხელოვნურად შეკრას ეს ცრუ კავშირი, სულიერი თუ სახემწი-
ფოებრივი კანონები, ყოველივე კი, გამიზნულად. ისინი ადამიანებს ავა-
ლებდნენ, რომ მხოლოდ ეთამაშათ, დაჰყოლოდნენ მათ ნებას და მხოლ-
ოდ გარეგნულად წარმოედგინათ არსებული კავშირი. მიუხედავად ამი-
სა, შინაგანი განცდები ყოველთვის უცვლელი რჩება, ისინი არავის და 
არაფერს არ ემორჩილება. 

იესომ კარგად უწყოდა ეს და წინ აღუდგა ამ ცრუ გაგებას,- ის, ვინც 
სურვილით შეხედავს ქალს, უკვე ავხორცობას ეწევა საკუთარ გულშიო 
სთქვა. 

მერე თქვენ, არც თუ შორეულ წარსულში, შეეცადეთ სირცხვილის 
იარლიყი მიგეკერებინათ ნებისმიერისთვის, ვინც ოჯახს მიატოვებდა. 
მაგრამ ვერაფერი, ვერც ერთ დროებაში, ვერავითარ სიტუაციაში ვერ შეა-
ჩერებდა ადამიანს, ინტუიციურად შეგძნობილი მადლი ეძებნა, უმაღლე-
სი კმაყოფილებისაკენ ესწრაფვა, ჯიუტად მიჰყოლოდა გულისთქმას.  
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ცრუ კავშირი საშინელებაა. 
ბავშვები! გესმის, ვლადიმირ? ბავშვები! ისინი ხვდებიან ამდაგვარი 

კავშირის ხელოვნურობას, სიყალბეს. მშობლების ნათქვამში გამუდმებ-
ით ეჭვი ეპარებათ. ბავშვები ქვეცნობიერად, ჩასახვისთანავე აღიქვამენ 
ტყუილს. ამის გამო ისინი ხშირად, ცუდად არიან. 

მითხარი, აბა ვინ, რომელი ადამიანი ისურვებდა გაჩენას, მხოლოდ 
ხორციელ ვნებათა დაცხრომის შედეგად? ნებისმიერი მოინდომებდა უმ-
აღლესი, თავბრუდამხვევი სიყვარულის ნაყოფი ყოფილიყო; ჭეშმარიტი 
შემომქმედის მიერ შექმნილ ობიექტად დაბადებულიყო და არა სექსუა-
ლური ჟინის მოკვლის შედეგად მოვლენოდა  ქვეყნიერებას. 

ცრუ კავშირით შეერთებულები, მალევე იწყებენ ერთმანეთისაგან მა-
ლულად ჭეშმარიტი ვნებათაღელვის ძეიებას. ცდილობენ ახალ და ახალ 
სხეულებს დაეუფლონ, ან განხიბლულნი და განწირულნი, საკუთარი 
სხეულით სარგებლობენ და მხოლოდ ინტუიციურად ესმით, რომ მათგ-
ან სულ უფრო შორს მიდის ჭეშმარიტი კავშირის ჭეშმარიტი ხიბლი. 

– მოიცა, ანასტასია. ნუთუ ასე განწირულია ქალი და მამაკაცი, თუკი 
მათ შორის კავშირი უბრალოდ სექსით დაიწყო? ნუთუ არ არსებობს უკან 
დასახევი გზა მდგომარეობის გამოსასწორებლად? 

– არის გზა. მე ახლა ვიცი იგი. მაგრამ რა სიტყვები მოვიშველიო, რომ 
გამოვთქვა? ყოველთვის ვეძებ მათ, ამ სიტყვებს. წარსულში ვეძებდი, მო-
მავალშიც. ვერ მივაგენი. იქნებ აქვე, გვერდით არიან ისინი? გვერდით 
არიან, სულ ახლოს და აჰა, აგერ სადაცაა გამოჩნდებიან, დაიბადებიან ახ-
ლები, უნარის მქონე სიტყვები, მიაღწიონ გულამდე და გონებამდე.  ახა-
ლი სიტყვები უძველეს პირველსაწყისთა ჭეშმარიტებაზე.* 

– შენ, გული არ დაგწყდეს, ანასტასია. თქვი იმ სიტყვებით ჯერ რაც 
იცი, მიახლოებით მაინც. კიდევ რა არის საჭირო ორი სხეულის გარდა ნა-
მდვილი კმაყოფილებისთვის? 

– შემცნობელობა! (შემგნებელობა!) თანაშექმნისაკენ შეთანხმებული 
სწრაფვა. ამ სწრაფვის გულწრფელობა და სისპეტაკე. 

– საიდან იცი შენ ყოველივე ეს, ანასტასია? 
– ეს მხოლოდ მე არ ვიცი. არსის განსაზღვრას სხივმოსილი ბელესი, 

კრიშნა, რამა, შივა, იესო, მუჰამედი, ბუდა ცდილობდნენ. 
– შენ რა, წაკითხული გაქვს მათ შესახებ? როგორ? საიდან? 
– წაკითხული არ მაქვს, უბრალოდ ვიცი, რას ამბობდნენ ისინი, რაზე 

ფიქრობდნენ, რა უნდოდათ. 

                                                 
*  ვფიქრობ, აუცილებელია ქართველებმა „გაიხსენონ“ და შეივსონ უძველეს სიტყვათა 

მარაგი, რომელიც მიმოფანტულია ყველა კუთხეში... ც.გ. 
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– გამოდის, შენი გაგებით მხოლოდ სექსი,,- ცუდია? 
– ძალიან ცუდია! იგი ადამიანს ნამდვილ სახეს უკარგავს. ოჯახებს 

ანგრევს. ენერგიის უზარმაზარი მარაგი არარაობაში იძირება. 
– მაშ რატომღა ბეჭდავენ ამდენ ჟურნალებს შიშველი ქალებით ერო-

ტიულ პოზებში, ან რად იღებენ ამდენ ეროტიულ და პორნოფილმებს? 
უნდა გითხრა, ყოველივე ეს ძალზე პოპულარობით სარგებლობს. მო-
თხოვნა განაპირობებს მიწოდებას. გინდა სთქვა, რომ კაცობრიობა ჭკუი-
დან შეიშალა? 

– კაცობრიობა არა, მაგრამ ბნელ ძალთა მექანიზმი სულიერებას 
ჩრდილავს, მიწიერი ავხორცობის ძალას ზრდის, ეს მექანიზმი სუსტი არ 
არის. მას უამრავი უბედურება და ტანჯვა მოაქვს ადამიანებისთვის. მოქ-
მედებს ქალების საშუალებით, მათი სილამაზის გამოყენებით. იმ სილა-
მაზისა, რომელიც შექმნილია იმისათვის, რომ მამაკაცში პოეტის, მხატვ-
რის, შემომქმედის სული აღძრას და გააღვივოს. ამისათვის ქალი უნდა 
იყოს სპეტაკი. თუ ეს სისპეტაკე არ არის მასში, მაშინ ის ცდილობს, სხეუ-
ლით მიიზიდოს მამრი,- ცარიელი ჭურჭლის გარეგნული ხიბლით აც-
დუნოს. ამით მოატყუოს ის და ამავე ტყუილის გამო მერე თავადვე დაი-
ტანჯოს მთელი ცხოვრება. 

– შენი აზრით კაცობრიობამ თავისი არსებობის ათასწლეულების მა-
ნძილზე ვერ შესძლო, დაეძლია ამ ბნელ ძალთა მექანიზმი? იგი, გამოდის 
ადამიანზე ძლიერია. კაცობრიობა ვერ მოერია მას, როგორც შენ ამბობ, 
მიუხედავად სულიერ მამათა და სხივმოსილთა შეგონებებისა? მაშ, უბ-
რალოდ, უძლეველი ყოფილა იგი! იქნებ, არც ღირდეს მასთან ჭიდილი? 

–  ღირს, აუცილებლად ღირს! 
–  მერედა, ვინ უნდა გააკეთოს ეს? 
– ქალმა! დედაკაცმა, რომელიც საკუთარი დანიშნულების არსს ჩასწ-

ვდება. მაშინ მამაკაციც შეიცვლება. 
– არა მგონია, ანასტასია, რაღაც არ მჯერა. ნორმალურ მამაკაცს ყოვე-

ლთვის აღაგზნებს ქალის ლამაზი ფეხები, მკერდი... განსაკუთრებით მა-
შინ, როცა ის მივლინებაში ან დასასვენებლად, საკუთარი ქალისგან შორს 
იმყოფება. ასეა მოწყობილი ყველაფერი და ამას ვერაფერი და ვერავინ შე-
ცვლის, სხვაგვარად ვერ გადააწყობს. 

– კი, მაგრამ, მე ხომ მოვახერხე ეს? 
– რა მოახერხე? 
– ამიერიდან შენ ვეღარასოდეს შესძლებ ამ დამღუპველი სექსით გა-

ირთო თავი. 
საშინელმა აზრმა დენივით დამიარა სხეულში და წინა ღამის ლამა-

ზი განცდები გამიქარწყლა. 
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– რა ჰქენი, ანასტასია? რა? მე ამიერიდან... მე რა, ახლა... იმპოტენტი 
ვარ? 

– პირიქით, შენ ახლა ჭეშმარიტ მამაკაცად იქეცი. უბრალოდ ჩვეუ-
ლებრივი სექსი შენთვის საძაგლობა იქნება. იგი ვეღარ მოგიტანს იმ განც-
დას, რაც წუხელ განიცადე; შენს მიერ მსგვსის განცდა შესაძლებელია,- 
მხოლოდ მაშინ, როცა შვილის ყოლის სურვილი  გექნება და ამდაგვარი 
სურვილი ექნება ქალსაც. ქალს, რომელსაც ეყვარები. 

– ვეყვარები? ამგვარი პირობებით... მთელი ცხოვრების მანძილზე შე-
იძლება სულ ერთი-ორჯერ თუ მოხდეს... 

– მერე ეგ საკმარისია იმისათვის, რომ მთელი ცხოვრება ბედნიერი 
იყო, გარწმუნებ, ვლადიმირ. შენ ამას მიხვდები... მოგვიანებით იგრძნ-
ობ... ადამიანები ხშირად, მხოლოდ სხეულით ერთიანდებიან და არ 
უწყიან, რომ ჭეშმარიტ დაკმაყოფილებას მხოლოდ სხეულის გამოყენებ-
ით ვერასოდეს მიაღწევენ. ქალი და მამაკაცი უმაღლეს სიამოვნებას მხო-
ლოდ მაშინ განიცდიან, როცა ყოფითი პრობლემების გადაწყვეტაშიც კი 
ერთპიროვნულნი იქნებიან, როცა ერთნაირადაა ნათლის სწრაფვები მა-
თში, როცა ერთად ცდილობენ შეჰქნან ახალი. შემომქმედმა მხოლოდ ად-
ამიანს უბოძა ამის უნარ-ნიჭი. ეს შემთხვევითი სიამოვნება არ არის და 
ხორციელ სიამოვნებასთან მისი შედარება არ შეიძლება. ამ სასიამოვნო 
ვნებათა დიდი ხნით გულში ტარება ბედნიერ ყოფად გიქცევს შენც და 
შენს ქალსაც! ქალსაც, რომელსაც ჯილდოდ ერგო უნარი, შვას შემომქმე-
დის მსგავსი არსება! 

ანასტასიამ ჩემსკენ გამოიშვირა ხელი და მოახლოება სცადა. მე, უეც-
რად მიწურის კუთხისკენ მივჩოჩდი და დავიღრიალე; 

– გზა მომეცი გასასვლელისკენ! 
ის წამოდგა. გარეთ გავედი, რამდენიმე ნაბიჯით გავერიდე. 
– შენ მე, იქნება და, ყველაზე მთავარი სიამოვნება წამართვი ცხოვრე-

ბაში. მისკენ მიისწრაფვის ყველა, მერე რა, რომ ხმამაღლა არავინ ლაპარა-
კობს ამის შესახებ. 

– ილუზიაა ეგ სიამოვნება, ვლადიმირ. მე დაგეხმარე, უარი გეთქვა 
საშინელ, დამღუპველ და ცოდვილ სწრაფვაზე. 

– ილუზიაა თუ არა, სულ ერთია, საყოველთაოდ აღიარებული სია-
მოვნებაა. არც იფიქრო, უარი მათქმევინო კიდევ სხვა, როგორც შენ ამბობ, 
დამღუპველ სურვილებზე. თორემ მოვშორდები აქაურობას და,- აღარც 
ქალი, არღარც დალევა, არღარც სიგარეტი! ნორმალურ ცხოვრებაში ამგ-
ვარი ყოფა არანორმალურია. 
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– მერედა რა არის კარგი სმაში, სიგარეტში, ხორცის უზომო და უაზ-
რო მონელებაში, როცა ამდენი მშვენიერი მცენარეული ნაყოფია ადამიან-
ის გამოსაკვებად დედამიწაზე? 

– ჰოდა, დადექი და იკვებე შენი მცენარეული პროდუქტებით, რად-
განაც ასე მოგწონს. მე კი, ნუ მეხები. ჩვენთვის მოწევაც და სუფრასთან 
ჯდომაც სულ სხვა სიამოვნებაა, მიღებულია ჩვენთან ასე, გესმის? მიღე-
ბულია! 

– მაგრამ რასაც შენ ამბობ, ყველაფერი ცუდია, დამღუპველია. 
– ცუდია? დამღუპველია? რა კარგია, სტუმარი რომ მომივა და მე კი 

შევთავაზებ:- „აგერ, ბატონო, თხილეული აკნატუნეთ, ვაშლი ჩაკბიჩეთ, 
წყალი ინებეთ და ნუ მოსწევთ“, ცუდი შენ მაშინ ნახე... 

– ნუთუ მეგობრებთან შეხვედრისას მთავარი სმა-ჭამა, ღრეობა და 
მოწევაა? 

– მთავარია თუ არა, მაგას მნიშვნელობა არა აქვს. მიღებულია ასე 
მთელს მსოფლიოში, მთელს საზოგადოებაში. ზოგიერთ ქვეყანაში გარკ-
ვეული კერძები რიტუალურ ხასიათსაც კი ატარებს, მაგალითად შემწვა-
რი ინდაური. 

– მიღებულია არა ყველგან, არამედ, მხოლოდ თქვენს სამყაროში. 
– ნუ იქნებ ყველგან არა, მაგრამ მე ნორმალურ ადამიანთა გარემოც-

ვაში ვცხოვრობ. 
– რატომ მიიჩნევ შენს გარემოცვას განსაკუთრებით ნორმალურად? 
– იმიტომ, რომ იგი უმრავლესობას წარმოადგენს. 
 – ეგ საკმარისი არგუმენტი არ არის. 
 – შენთვის არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ შეუძლებელია რაიმე აგ-

იხსნას კაცმა. 
ანასტასიაზე გაბრაზებამ განელება მიწყო. გამახსენდა ოდესღაც გა-

გონილ სამკურნალო საშუალებებზე, ექიმ-სექსოპათოლოგებზე და გავი-
ფიქრე:- „თუ რაიმე მავნო, ექიმები მომეხმარებიან მდგომარეობის გამოს-
წორებაში“ ,  მერე ვუთხარი: 

– კარგი, ანასტასია, მოდი ასე მოვილაპარაკოთ:- მე შენზე აღარ ვბრა-
ზობ. მშვენიერი ღამისათვის დიდ მადლობას გიხდი. მხოლოდ ამიერიდ-
ან ნუღარ ეცდები, შენით გამოასწორო ჩემი ჩვევები. სექსს რაც შეეხება, 
მივხედავ ჩემს თავს ექიმებისა და თანამედროვე წამლების წყალობით. 
წამო, ვიბანაოთ.  

ტბისკენ გავეშურეთ, თან დილის ტყის მშვენიერებით ვტკბებოდი. 
ნელ-ნელა ხასიათიც უკეთესობისკენ შემეცვალა. ის კი,- აბა უყურე!  მომ-
ყვება და მეუბნება: 

– ვერ გიშველიან წამლები და ექიმები. რაც იყო აქამდე, რომ დაიბ-
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რუნო, საჭიროა შენი გონებიდან მომხდარისა და განცდილის სრული  
წაშლა. 

გაოგნებული მოვუტრიალდი. 
– აბა, მაშ, შენ დამიბრუნე ყველაფერი. 
–  მე აღარ შემიძლია. 
კვლავ ერთდოულად, ცოფნარევმა სიბრაზემ და შიშმა ამიტანა. 
– შენ... თავხედი ხარ! ჩემს ცხოვრებაში იჩრები და იქექები. მავნებ-

ლობაში მარჯვე ხარ, ხომ ასეა? ხოლო თუ გამოსწორებაა საჭირო, არ შე-
გიძლია, არა? 

– მე არანაირი მავნებლობა არ ჩამიდენოა. შენ ხომ ასე ძალიან გინ-
დოდა ვაჟიშვილი? რამდენი წელია გასული და არ გეღირსა. და, აღარც 
ერთი ქალი შენგან შვილს აღარ გააჩენდა. მე კი, შვილი შენგან მომინდა. 
მე შემიძლია... მაშ რაღად ღელავ წინასწარ, რომ შენს თავს ცუდი იქნება? 
იქნებ და ჯერ კიდევ მიხვდე... ჩემი ნუ გეშინია, გთხოვ, ვლადიმირ, მე სა-
ერთოდ არ ვეჩრები შენს ფსიქიკაში. ეს თავისთავად მოხდა. მიიღე ის, 
რაც ძალიან გინდოდა. 

და, კიდევ დიდი სურვილი მაქვს, თუნდაც ერთ მომაკვდინებელ 
ცოდვასაც აგარიდო. 

– რომელს, მაგალითად? 
– ამპარტავნებას. 
– უცნაური ხარ, შენი ფილოსოფია და ცხოვრების წესი არაადამიანუ-

რია. 
– რა არის ჩემში ისეთი არაადამიანური, რაც ასე გაშინებს? 
– ცხოვრობ მარტო ტყეში, მცენარეებს და ცხოველებს ელაპარაკები. 

ამდაგვარი რამ, ოდნავ მსგავსიც კი, არ არსებობს ჩვენთან. 
– რატომ, ვლადიმირ, ვითომ რატომ“?...- აღელვებულმა დაიწყო საუ-

ბარი ანასტასიამ,- მეაგარაკენიც კი, ისინიც ასევე ესაუბრებიან მცენარეებს 
და ცხოველებს, მაგრამ ჯერ-ჯერობით  გაუთვითცნობიერებლად. მაგრამ 
მერე ისინი მიხვდებიან. ბევრი უკვე იწყებს მიხვედრას. 

– კარგი, რა? გამომივიდა ესეც მეაგარაკე. ეგ შენი სხივი რაღაა? წიგნ-
ებს არ კითხულობ და ყველაფერი იცი. მისტიკაა რაღაცა... 

– შევეცდები ყველაფერი კარგად აგიხსნა, ვლადიმირ. მხოლოდ, ერ-
თბაშად არა. მე ვცდილობ, მაგრამ შესაფერისი სიტყვების პოვნა მიჭირს, 
შენთვის გასაგების. დამიჯერე, გთხოვ. რასაც მე ვაკეთებ, არაფერია ადა-
მიანის შესაძლებლობებზე მეტი. ადამიანში ყოველივე ეს თავიდანვეა ჩა-
დებული. პირველსაწყისიდანვე. ნებისმიერი შეძლებდა ამას. ადამიანები 
მაინც დაუბრუნდებიან პირველსაწყისობას. ეს თანდათანობით მოხდება, 
როცა ნათლის ძალები გაიმარჯვებენ.  
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– აბა, შენი კონცერტი? ყველას ხმით იმღერე, ჩემს საყვარელ მომღერ-
ლებს ბაძავდი, თანაც ზუსტად ისეთი თანმიმდევრულობით, როგორად-
აც ჩემს კასეტაზეა. 

– ასე მოხდა, ვლადიმირ. მე ერთხელ ვნახე ეს კასეტა. მერე მოგიყვე-
ბი, როგორ მოხდა ყოველივე. 

– და შენც უცებ ყველა ხმა და სიმღერის მელოდია დაიმახსოვრე, არა? 
– დავიმახსოვრე, რა ძნელი ეგ არის, ან მისტიკური? აუ, ეს რაები გი-

თხარი და გიჩვენე! ეტყობა გვარიანად შეგაშინე. მე, როგორც სჩანს უგერ-
გილო და თავშეუკავებელი ვარ. ბაბუამაც მითხრა ამის შესახებ. მეგონა, 
სიყვარულით მითხრა-მეთქი. მე კი, მართლა თავშეუკავებელი ვარ, ნამდ-
ვილად. გთხოვ... ვლადიმირ... 

ანასტასია ადამიანურად აღელვებული ლაპარაკობდა, ალბათ ამი-
ტომაცაა, რომ მისდამი შიში თითქმის გამიქრა. ვაჟიშვილზე ფიქრი ყოვე-
ლივეს ჯაბნიდა.  

– არა, უკვე აღარ მეშინია... მხოლოდ, ცოტა შეიკავე თავი. აი, ბაბუა-
შენიც ამას გეუბნებოდა.  

– ჰო, ბაბუაჩემიც... მე კი სულ ვლაპარეკობ, ვლაპარეკობ... ისე ძლიე-
რად მსურს ყველაფერი რომ გითხრა. ენაჭარტალა ვარ, არა? ჰო? მაგრამ მე 
შევეცდები. ძალიან შევეცდები თავშეკავებულად მოვიქცე. საუბას კი, 
მხოლოდ გასაგებად ვეცდები. 

– ასე გამოდის, შენ მალე იმშობიარებ, ანასტასია? 
– რა თქმა უნდა! ოღონდ არც თუ დროული იქნება ეს. 
– როგორ თუ,- არადროული? 
– საჭიროა, უცილობლად ზაფხულში, როცა ბუნება გეხმარება ახალ-

შობილის მოვლაში. 
– მაშ, რაღატო გადაწყვიტე, თუკი ასე სარისკოა შენთვისაც და ბავშ-

ვისთვისაც? 
– ნუ ღელავ, ვლადიმირ, ბავშვი ნებისმიერ შემთხვევაში იცო- 

ცხლებს.  
–  შენ? 
– გაზაფხულამდე მეც შევეცდები, რომ თავი გავიტანო, მერე ყველა-

ფერი რიგზე იქნება. 
ანასტასიამ ყუველივე ეს საკუთარ სიცოცხლეზე რაიმე შიშისა თუ 

დარდის გარეშე სთქვა, მერე გაქანდა და პატარა ტბაში ისკუპა. მზის სხი-
ვებზე წყლის შხეფები ფეიერვერკივით აციმციმდა და ტბის მდორე და 
კრიალა ზედაპირზე დაეშვა. ოცდაათი წამის შემდეგ მისი სხეული თან-
დათან წყლის ზედაპირზე გამოიკვეთა. ანასტასია ხელებგაშლილი იწვა 
ტბის ზედაპირზე და იღიმებოდა. 
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ვიდექი ნაპირთან, შევყურებდი და ვფიქრობდი:- „ნეტავ თუ გაიგებს 
ციყვი მისი თითების ტკაცუნს, როცა ანასტასია ბავშვთან ერთად რომე-
ლიმე თავშესაფარში იქნება მიყუჟული? ნეტავი თუ მიეხმარებიან მისი 
ოთხფეხა მეგობრები? საკმარისი იქნება კი, მისი სხეულის სითბო ჩვილის 
გასათბობად?“.  

– თუ ჩემი სხეული გაცივდება და თან ბავშვს საჭმელი არაფერი ექნე-
ბა, ტირილს დაიწყებს,-მშვიდად დაიწყო წყლიდან ამოსულმა ანასტასიამ,- 
მისი უკმაყოფილო ყვირილი გაზაფხულისპირა ბუნებას ან მის ნაწილს მა-
ინც გააღვიძებს და ყველაფერი კარგად იქნება. იგი იქნება მისი ძიძა. 

– ჩემს აზრებს კითხულობდი? 
– არა, დარწმუნებული ვიყავი, რომ ამაზე ფიქრობდი. ეს ხომ ჩვეუ-

ლებრივია. 
 
– ანასტასია, შენ ამბობდი, რომ მეზობელ ადგილებში შენი ნათესავე-

ბი ცხოვრობენ. მათ ხომ შეუძლიათ დაგეხმარონ? 
– ისინი ძალზედ დაკავებულნი არიან, მათი საქმიდან მოწყვეტა არ 

შეიძლება. 
– რითი არიან დაკავებულნი? თავად შენ რას აკეთებ მთელი დღის 

განმავლობაში, თუკი სრულიად მთელი ბუნება შენ გემსახურება? 
– მე ვაკეთებ... მე ვცდილობ, თქვენი სამყაროს ადამიანებს დავეხმა-

რო, იმათ, ვისაც თქვენ მეაგარაკეებსა თუ მებაღეებს უწოდებთ. 
 

 
misi sayvareli  
meagarakeebi     

ნასტასია ბევრს და სიამოვნებით მომითხრობდა ადამიანთა იმ ახალ 
შესაძლებლებობზე, ვისაც მცენარეეთან ურთიერთობა შეუძლიათ. 

ზოგადად, ანასტასია განსაკუთრებული მღელვარებით, შთაგონებითა და 
საოცარი სიყვარულით ორ თემაზე საუბრობს. ეს არის ბავშვის აღზრდა 
და მიწაზე მომუშავე ხალხი. ყველაფერი რომ ითქვას მეაგარაკეებზე, რას-
აც ის ამბობს, რა დატვირთვასაც მათ ანიჭებს,- მათ წინაშე კაცი პირდაპ-
ირ მუხლებზე უნდა დაემხოს. რა გინდა, რომ ქნა? ის თვლის, რომ შიმში-
ლისაგან მათ იხსნეს ყველანი. სულიერ სიკეთეს თესენ, მომავალ საზოგა-
დოებას ზრდიან... ყველაფერს ვერ ჩამოთვლი, ცალკე წიგნია საჭირო და, 
თანაც ყოველივე ამის მტკიცებისას, მის არგუმენტირებას ცდილობს. 

– გესმის, დღეს იმ საზოგადოებას, რომელშიც შენ ცხოვრობ, უამრავი 
რამ შეუძლია გაიგოს აგარაკებზე მცენარეთა განაშენებით. კონკრეტულ-

a 



 

 56

ად საკუთარ აგარაკებზე, სადაც თითოეულ ნერგს იცნობენ და არა უსახ-
ურ, თვალუწვდენელ მინდვრებში, სადაც საშინელი უტვინო მანქანები 
დაბორიალობენ. აგარაკზე მომუშავე ხალხი თავს უკეთ გრძნობს, სიცო-
ცხლესაც კი იხანგრძლივებენ ამით. ისინი უფრო კეთილები ხდებიან. და, 
სწორედ რომ, მეაგარეკეებს შეუძლიათ, შთააგონონ საზოგადოებას ტექ-
ნოკრატული გზის დამღუპველი შედეგები. 

– ანასტასია, ასე თუ ისე, ახლა ეს არაა მთავარი. შენ აქ რა შუაში ხარ? 
შენი დახმარება რაში გამოიხატება? 

ხელი მომკიდა და ბალახიანი მოლისკენ წამიყვანა. ზურგზე დავწექ-
ით, ზეაწეული ხელისგულებით. 

– დახუჭე თვალები და შეეცადე წარმოიდგინო ის, რასაც გეტყვი. ახ-
ლა ჩემი სხივით ვინმე შორ მანძილზე მყოფს ვიპოვნი, ვისაც თქვენ მეაგა-
რაკეებს უწოდებთ. 

ცოტა ხანს სდუმდა, შემდეგ ჩუმად ალაპარაკდა: 
– ხნიერი ქალი დოლბანდს ხსნის, რომელშიც კიტრის თესლი ჰქონ-

და შენახული. თესლი კარგადაა გაღვივებული, წამონაზარდებიც კი 
ეტყობა. მან ერთი მარცვალი ხელში აიღო. აი, ახლა მე ვაცნობე, რომ მარ-
ცვლები ასე ძალიან არ უნდა დაელბო, რადგან ისინი  დეფორმირდებიან. 
ამდენი წყალი მათ სულაც არ სჭირდებათ საკვებად, რადგან თესლი დაა-
ვადდება. ის კი ფიქრობს, რომ თავად მივიდა ამ დასკვნამდე. ჰო, ნაწი-
ლობრივ ასეცაა, მე მხოლოდ მივეხმარე მიგნებაში, ახლა ის საკუთარ 
აზრ-ფიქრებს სხვასაც გაუზიარებს. აი, პატარა საქმე უკვე გაკეთებულია. 

ანასტასია ჰყვება, რომ ის საკუთარ შემეცნებაში აყალიბებს შრომის, 
დასვენების, ადამიანთა ერთმანეთთან თუ მცენარეებთან ურთიერთობე-
ბის სხვადასხვა სიტუაციურ მოდელებს. როცა უკვე ჩამოყალიბებული 
მოდელი მკიფიოდ უახლოვდება რეალურ სიტუაციას, მყარდება კონტა-
ქტი, რომლის დროსაც ის ხედავს ადამიანს და გრძნობს მის სატკივარს, 
განცდებს. ის თითქოს მის ხატ-სახეს ერწყმის და უზიარებს საკუთარ ცო-
დნას. ანასტასიას თქმით, მცენარეები კონკრეტულ ადამიანებზე თავისე-
ბურად რეაგირებენ, შეუძლიათ შეიყვარონ ის, ან შეიძულონ, დადებით-
ად ან უარყოფითად იმოქმედონ მის ჯანმრთელობაზე. 

– აქაც უამრავი საქმე მაქვს. მე სააგარაკო ნაკვეთებს ვუვლი. ადამია-
ნები საკუთარ ნაკვეთებში მიემგზავრებიან და ნარგავებთან, როგორც 
შვილებთან, ისე მიდიან, მაგრამ ეს ურთიერთობა, სამწუხაროდ, ინტუი-
ციური ხასიათისაა. ისინი ჯერ არ არიან გამყარებულნი ამ ურთიერთობ-
ის ჭეშმარიტი დანიშნულების ცხადად შეცნობით. 

ყველაფერი, სრულიად ყველაფერი დედამიწაზე,- თითოეული ბა-
ლახის ღერო თუ თითოეული მწერი,- ადამიანისათვისაა შექმნილი, თი-
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თოეულს თავისი დავალება და დანიშნულება ადამიანის სასარგებლოდ 
აქვს. რამდენი სამკურნალო ბალახია დედამიწაზე?- განა ეს საკმარისი არ-
გუმენტი არ არის? მაგრამ თქვენი სამყაროს ადამიანმა ძალზე ცოტა რამ 
იცის იმისათვის, რომ მისთვისვე შექმნილი სიკეთე სრული ზომა-წონით 
საკუთარ სარგებელად მიიღოს. 

ანასტასიას ვთხოვე შეცნობილი ურთიერთობის სიკეთე, რაიმე კონკ-
რეტულ მაგალითზე ეჩვენებინა, რათა ეს მაგალითი პრაქტიკულად შემე-
მოწმებინა და სამეცნიერო დასკვნებისთვის მიმესადაგებინა. ანასტასია 
მცირე ხნით დაფიქრდა, მერე უცებ მთლად გაბრწყინდა და წამოიძახა: 

– მეაგარაკენი, ჩემი საყვარელი მეაგარაკენი! ისინი დაამტკიცებენ 
ყველაფერს, გიჩვენებენ კიდევაც და თქვენს მეცნიერებსაც თავსატეხს გა-
უჩენენ. უჰ, აქამდე როგორ ვერ მივხვდი, როგორ ვერ მოვიფიქრე? 

რაღაც ახალმა იდეამ ბობოქარი სიხარულით აანთო ის. 
თუმცა, მოწყენილი ანასტასია არც კი მინახავს. ის ხან სერიოზულია, 

ჩაფიქრებული, მომართული... მაგრამ უფრო მეტად მხიარული. ამჯერად 
ის, განსაკუთრებით გამხიარულდა,- წამოხტა, ტაში შემოჰკრა... და მომე-
ჩვენა, რომ ტყე, თითქოს უფრო განათდა, ანასტასიას ჟრიამულს ხეთა 
ტოტები მეტი შრიალით, ჩიტები კი ჟღურტულით გამოეხმაურნენ. ის, 
ისე დაბზრიალდა თითქოს ცეკვავსო. მერე, სახეგაბრწყინებული კვლავ 
გვერდით მომიჯდა და მითხრა: 

– ახლა დაიჯერებენ! და ესენი მეაგარაკეები არიან, ჩემი ძვირფასი 
მეაგარაკეები. ისინი აგიხსნიან ყველაფერს და დაგიმტკიცებენ. 

შევეცადე, დროულად გამეგრძელებინა შეწყვეტილი საუბარი და შე-
ვნიშნე: 

– სულაც არ არის აუცილებელი. შენ ამბობ, რომ თითოეული მწერიც 
კი ადამიანის საკეთილდღეოდაა შექმნილი... მაგრამ ამას ვინ დაიჯერებს, 
სამზარეულოს მაგიდაზე მცოცავ ტარაკანს რომ დაინახავს? ისინიც საკე-
თილდღეოდ არიან შექმნილები? 

– ტარაკნები მხოლოდ ჭუჭყიან მაგიდებზე დაცოცავენ,- მიპასუხა ან-
ასტასიამ,- იმისათვის რომ საჭმლის ნარჩენების ხრწნადი ნაწილაკები შე-
აგროვონ, გადაამუშაონ ისინი და მიჩქმალონ უკვე უვნებელი ნარჩენის 
სახით. თუ ძალიან მოგიმრავლდა ტარაკნები, ბაყაყი მოიყვანე სახლში 
და ის მხოლოდ საკმარის რაოდენობას დატოვებს. 

ის, რაც ანასტასიამ მეაგარაკეებს შესთავაზა გაეკეთებინათ, ალბათ, მე-
ცნიერება,-  მცენარეთმცოდნეობა არ მიიღებს,- და საერთოდაც ეწინააღმ-
დეგება სხვადასხვა ნაკვეთებზე მცენარეულ კულტურათა დარგვისა და გა-
მოყვანის წესებში ზოგადად მიღებულ პრაქტიკას. თუმცა მისი მტკიცებები 
იმდენად გრანდიოზულია, რომ ვფიქრობ, ყველამ, ვისაც ამის საშუალება 
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გააჩნია, ღირს გამოცადოს საკუთარი ნაკვეთის თუნდაც პაწაწინა ნაწილზე, 
მითუმეტეს, რომ სარგებლის გარდა, საზიანოს არაფერს მოიტანს. ამასთან, 
ანასტასიას ნათქვამიდან, მეტი წილი თავისი ცდებით უკვე დაასაბუთა ბი-
ოლოგიურ-მეცნიერებათა კანდიდატმა ნ.მ. პროხოროვმა. 

 
 

 
anastasias rCevebidan 

მარცვალი-ექიმი 
  
ნასტასია ირწმუნება: 
– მიწაში ჩაგდებული თითოეული თესლის მარცვალი სამყაროს ინ-

ფორმაციის უზარმაზარ მარაგს შეიცავს. ეს ინფორმაციული მარაგი თა-
ვისი განზომილებებით ნებისმიერ ხელოვნურად შექმნილს აღემატება. ამ 
ინფოემაციის წყალობით, მარცვალმა წამის მეათასედი ნაწილის სიზუს-
ტით იცის როდის გაცოცხლდეს, როდის გაიდგას ფესვი, ნიადაგის რომე-
ლი წყაროთი იკვებოს, როგორ ისარგებლოს კოსმოსურ სხეულთა გამოს-
ხივებით,- რა მიიღის მზისგან, მთვარისგან, ვარსკვლავთაგან... რა სახეო-
ბად გაიზარდოს და რა ნაყოფი გამოიღოს. ნაყოფის დანიშნულება ადამი-
ანის სიცოცხლის უზრუველჰყოფაა. ამ ნაყოფს ბევრად უფრო ეფექტური 
და ძლიერი უნარი აქვს, შეებრძოლოს და წინ აღუდგეს ადამიანის ორგა-
ნიზმის ნებისმიერ დაავადებას, ვიდრე რომელიმე არსებულ თუ მომავა-
ლში გამოგონილ წამალს. მაგრამ ამისათვის მარცვალმა ადამიანის მდგო-
მარეობა უნდა იცოდეს, რათა მომწიფების პერიოდში საკუთარი ნაყოფე-
ბი იმ ნივთიერებათა შემადგენლობებით შეაჯეროს, რომელიც კონკრე-
ტული ადამიანის მკურნალობას ესაჭიროება, მის დაავადებას დასძლევს, 
თუკი ამდაგვარი არსებობს ან მომავალშია მოსალოდნელი. 

იმისათვის, რომ კიტრის, პომიდვრისა თუ სხვა მცენარის მარცვალ-
მა, რომელთა გამოყვანაც ნაკვეთში ხდება, მიიღოს ამგვარი ინფორმაცია, 
აუცილებელია შემდეგი რამ. 

დათესვის წინ ერთი ან რამდენიმე მარცვალი პირში, ენის ქვეშ უნდა 
გაიჩერო, არანაკლებ ცხრა წუთისა. 

შემდეგ ხელის გულებში უნდა გეჭიროს ნახევარი წუთის განმავლო-
ბაში. მარცვლებით ხელში, ფეხშიშველი იმ ადგილას უნდა იდგე, სადაც 
დათესვას აპირებ. 

გაშალე ხელის გულები, მარცვლები სათუთად პირთან მიიტანე და 
საკუთარი ფილტვებიდან ამონასუნთქი ჰაერით,- საკუთარი სულით გაა-
თბე და ყოველივე რაც შენშია, უმალ შეიცნობს ეს პაწაწინა მარცვალი. 

კიდევ ნახევარი წუთით უნდა გეჭიროს გაშლილი ხელისგულები, 

a 
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ციურ მანათობლებს რომ წარუდგინო მარცვლები. და მარცვალი სწრაფ-
ად განსაზღვრავს საკუთარი აღმოცენების დროს. პლანეტები მიეხმარე-
ბიან ყოველივე ამაში! და ყლორტად შენთვის საჭირო ნათლის შუქის ჩუ-
ქებას  დაიწყებს .  

მერე შეგიძლია მარცვლები დათესო. არავითარ შემთხვევაში მიწა მა-
შინვე არ უნდა მორწყა, რათა წყალმა არ ჩამორეცხოს შენი ნერწყვით გარ-
შემოვლებული მთელი მარცვალი და შენგან მიღებული ინფორმაცია. მო-
რწყვა დათესვიდან სამი დღე-ღამის გასვლის შემდეგ შეიძლება. 

ყველა ბოსტნეულს დათესვის თავისი საუკეთესო პერიოდი აქვს 
(ამის შესახებ მთვარის კალენდრის მიხედვით ადამიანმა უკვე იცის). მო-
რწყვის გარეშე ადრეული დათესვა იმდენად საშიში არ არის, რამდენად-
აც,- გვიანი. 

საჭირო არ არის მიწიდან ამოღერებულ ნათესს ირგვლივ პირწმინდ-
ად რომ შემოუმარგლო. მის გარეშემო ცოტაოდენი სარეველა უნდა ხარო-
ბდეს; მეტი წილის ამოძირკვას, მათი წაჭრა სჯობს. 

ანასტასიას ინფორმაციით, თესლი ამ გზით ისრუტავს ინფორმაციას 
ადამიანის შესახებ და საკუთარი ნაყოფის ჩამოყალიბების პროცესში მიწი-
დან და კოსმოსიდან აგროვებს კონკრეტულად ამ ადამიანისთვის საჭირო 
ენერგიას. სარეველას მოსპობაც სრულად არ ღირს, რადგან მათაც თავისი 
დანიშნულება აქვთ. ისინი ნარგავს დაავადებისაგან იცავენ, სხვა დამატე-
ბითი ინფორმაციით ამარაგებენ. მცენარის ზრდის პროცესში, საჭიროა მას-
თან ურთიერთობა,- მომწიფებამდე თუნდაც ერთხელ მაინც, ღამით, სავსე 
მთვარიანობის დროს უნდა მიუახლოვდე და ხელით შეეხო. 

ანასტასია ამტკიცებდა, რომ ადამიანს ამ გზით მოყვანილი ჭირნახუ-
ლი ნებისმიერი სენისაგან დაიცავს, მნიშვნელოვნად შეანელებს ორგანი-
ზმის დაბერების პროცესს, გაათავისუფლებს მავნე ჩვევებისაგან, მრავალ-
გზის გაზრდის მის გონებრივ შესაძლებლობებს და სულიერ სიმშვიდეს 
მიანიჭებს. ნაყოფი განსაკუთრებით დადებითად მოქმედებს, თუკი მას 
მოსავლის აღებიდან სამი დღის განმავლობაში გამოიყენებ. 

ზემოხსენებული ქმედებები აუცილებელია ჩაატარო ნაკვეთზე და-
სათეს სხვადასხვა სახეობის კულტურებზეც. 

ამგვარად საჭირო არ არის მთელი კვლების დარგვა. კიტრი, პომი-
დორი და ა.შ. საკმარისია რამოდენიმე ძირი.  

ამ ფორმით გამოყვანილი ხილ-ბოსტნეული არა თუ მხოლოდ გემო-
თი განსხვავდება თავისნაირი კულტურისაგან, არამედ, თუ შეამოწმებ, 
ნივთიერებათა შემადგენლობაც განსაკუთრებული ექნებათ. 

ნერგების დარგვისას აუცილებელია, ხელებითა და შიშველი ფეხის 
ტერფებით წინასწარ ამოთხრილ ორმოს მიწა შემოუტკეპნო, ნიადაგი 
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სკუთარი ნერწყვით დაალბო. კითხვაზე:- „რატომ ფეხებით“,- ანასტასიამ 
ამიხსნა, რომ ფეხების ოფლიანობის დროს ადამიანის ორგანიზმიდან გა-
მოიყოფა ნივთიერება (ალბათ ტოქსინები), რომელიც ორგანიზმის დაავა-
დების ინფორმაციას შეიცავს. ამ ინფორმაციას ღებულობს ნარგავი, ის გა-
დასცემს საკუთარ ნაყოფს, რომელიც შემდგომ წინ აღუდგება ნებისმიერ 
სენს. ანასტასია თვლის, რომ დროდადრო საჭიროა ნაკვეთში ფეხშიშვე-
ლი სიარული. 

რომელი კულტურების გამოყვანაა მთავარი? 
– ის არჩევანი რაც უმრავლესობის ნაკვეთებზე მოიპოვება, საკმარი-

სია:- ჟოლო, მოცხარი, ხურტკმელი, კიტრი, პომიდორი, ნებისმიერი ვაშ-
ლი. კარგია, თუ არის ბალი ან ალუბალი, ყვავილები. ამ კულტურათა გა-
ნაშენიანების სივრცის ზომას მნიშვნელობა არა აქვს. 

აუცილებელ მცენარეებს, რომელთა გარეშე ნაკვეთში სრული ენერ-
გეტიკული მიკროკლიმატის შექმნა წარმოუდგენელია, მიეკუთვნება 
მზესუმზირა (თუნდაც ერთი ცალი). აუცილებელია ორი-სამი კვადრა-
ტული მეტრის ტერიტორიაზე მარცვლეული მცენარეები დაითესოს,- 
ჭვავი, ხორბალი და კიდევ აუცილებელია, სულ პატარა ადგილი ბუნებრ-
ივ ნაზარდებს დაეთმოს. ეს კუნძული ხელოვნურად არ უნდა დამუშავდ-
ეს და არაფწრი არ უნდა დაითესოს, იგი ველურად უნდა აღმოცენდეს. 
და თუკი, ნაკვეთზე შემთხვევით ამდაგვარი კუნძული არ გაჩნდა, ტყიდ-
ან უნდა მოიტანო კორდი და ის გაახარო. 

ანასტასიას ვკითხე, აუცილებელია კი, ყველა საჭირო კულტურის 
ერთად თავმოყრა, თუკი, მაგალითად, იქვე ახლოს, ღობის იქით რომე-
ლიმე მათგანი ხარობს. მან მიპასუხა: 

– მნიშვნელობა მხოლოდ ნათესის მრავალფეროვნებას კი არა აქვს, 
არამედ მათი გამოყვანის წესებს, მათთან უშუალო ურთიერთობას, რისი 
მეშვეობითაც ხდება მათი  ინფორმაციით გაჯერება. მე უკვე გითხარი შენ 
დარგვის ერთ-ერთ მეთოდზე,- იგი აუცილებელია. მთავარია, შენს გარე-
შემო არსებული ბუნების ნაწილს საკუთარი თავის შესახებ „უამბო“ ყვე-
ლაფერი. მხოლოდ მაშინ იქნება სამკურნალო ეფექტიცა და უბრალოდ, 
შენი ორგანიზმის სიცოცხლის უნარიანობა,- უფრო მაღალი, ვიდრე სხვა-
გან მოწეული პროდუქტის მიღებისას. ველურ ბუნებაში, როგორც თქვენ 
მას უწოდებთ, ველური არაფერია. უბრალოდ, თქვენთვისაა იგი უცნობი. 
არსებობს უამრავი მცენარე, რომლითაც ნებისმიერი დაავადების განკუ-
რნებაა შესაძლებელი. ეს მცენარეები მხოლოდ ამისთვისაა შექმნილი, მა-
გრამ ადამიანმა დაკარგა, ან თითქმის დაკარგა მათი გარჩევის უნარი. 

ანასტასიას მოვუყევი, რომ ჩვენთან ბევრი სპეციალური აფთიაქია, 
რომელიც სამკურნალო ბალახებზეა სპეციალიზებული, არიან ექიმები 
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და ექიმბაშები, რომლებიც ბალახებით მკურნალობენ. მან მიპასუხა: 
– არსებობს მხოლოდ ერთი მთავარი ექიმი,- საკუთარი ორგანიზმი. 

იგი თავიდანვე იყო აღჭურვილი გარკვეული ცოდნით, რომელი ბალახის 
გამოყენებაა საჭირო და როდის. საერთოდ, როგორ იკვებოს და ისუნთქ-
ოს. იგი მზადაა, წინასწარ აიცილოს თავიდან მოსალოდნელი დაავადება. 
და, ვერავინ შეცვლის შენს ორგანიზმს ამის ცოდნაში, რამდენადაც იგია 
შენი პირადი ექიმი, ღმერთისგან შენთვის ბოძებული, პირადად შენთვის. 
მე გიყვები როგორ უნდა შეუწყო ხელი თავს და საკუთარ ორგანიზმს, რა-
თა შენდა სასიკეთოდ იმოქმედოს. 

საკუთარ ნაკვეთზე მოყვანილ მცენარეებთან მოგვარებული ურთი-
ერთ დამოკიდებულება შენსავე სასიკეთოდ შემობრუნდება. ისინი გიმ-
კურნალებენ და იზრუნებენ შენზე, უზუსტეს დიაგნოზსაც დაგისვამენ 
და სპეციალურ, პირადად შენთვის სასარგებლო, განსაკუთრებით ეფექტ-
ურ წამლებსაც დაგიმზადებენ. 

 
 

vis nestraven futkrebi? 
  
ოველ ნაკვეთში ერთი სკა მაინც უნდა არსებობდეს. მე ვუთხარი მას, 
რომ ჩვენთან ყველას როდი შეუძლია ფუტკრებთან ურთიერთობა. 

ამისათვის ხალხი სპეციალურ სასწავლო კურსებს გადის და ზოგჯერ იმ-
ათაც კი, არ გამოსდით ყველაფერი ისე, როგორც საჭიროა. 

მან კი მიპასუხა: 
– ბევრი რამე, რასაც თქვენ ფუტკრის ოჯახის სიცოცხლისუნარიანო-

ბისთვის აკეთებთ, ხელისშემშლელია. უკანასკნელი ათასი წლის მანძი-
ლზე დედამიწაზე მხოლოდ ორმა ადამიანმა შესძლო ოდნავ მაინც მიახ-
ლოვებოდა ამ უნიკალურ ცოცხალ მექანიზმს. 

– რომელმა ორმა? 
– ეს ორი ბერია* და ისინი წმიდანთა რიგებს მიეკუთვნებიან. შეგიძ-

ლია მათ შესახებ თქვენს წიგნებში წაიკითხო, რომლებიც სამონასტრო სა-
ცავებში ინახება.  

– შენ რა, ანსატასია, საეკლესიო ლიტერატურას კითხულობ? სად, 
როდის, შენ ხომ ერთი წიგნიც არ გაგაჩნია? 

– მე ინფორმაციის მიღების უფრო სრული მეთოდით ვსარგებლობ. 

                                                 
*  მე ასე მგონია, რომ ეს ბერები ჩვენს სამშობლოში უნდა იყვნენ და მათ შესახებ  

ნამდვილმა ადამიანებმა უწყიან კიდეც... ც.გ. 

y 
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– რა მეთოდით? ისევ გაუგებრად ლაპარაკობ, ხომ შემპირდი, რომ 
არანაირი მისტიკა და ფანტასტიკა აღარ იქნებოდა?! 

– მოგიყვები და შევეცდები, გასწავლო კიდეც. ახლა ვერ გაიგებ, მაგ-
რამ ეს იმდენად მარტივი და ჩვეულებრივია... 

– კარგი, მაშ როგორ უნდა იყოლიო ნაკვეთში ფუტკრის ოჯახი? 
– მათთვის ზუსტად ისეთივე სკა უნდა გაკეთდეს, როგორსაც ბუნე-

ბაში თავად აკეთებენ და მორჩა. შემდგომ საქმიანობად კი ისღა რჩება, 
რომ ფუტკრის მიერ დამზადებული თაფლის, ცვილისა და ადამიანისათ-
ვის სასარგებლო სხვა პროდუქტის ნაწილი ამოიღო. 

– ანასტასია, შენ გგონია, რომ ეგ ასე ადვილია? ვინ იცის, როგორი უნ-
და იყოს ეგ ბუნებრივი სკა? რომ გეთქვა, ჩვენს ხელთ არსებული რანაირი 
მასალით და როგორ უნდა დამზადდეს იგი, სულ სხვა საქმე იქნებოდა. 

– კარგი,- გაიცინა მან,- მაშ, შენთვის ცოტა ხანი მოცდა იქნება საჭი-
რო. მოფიქრება და  მოდელირება დამჭირდება იმისათვის, რომ დავინა-
ხო, როგორც შენ ამბობ, თანამედროვე ადამიანებს თუ რა საჭირო მასალა 
გაგაჩნიათ. 

– ბარემ ისიც მოიფიქრე, სად უნდა დაიდგას სკა, რომ ხედი არ გაა-
ფუჭოს.- დავუმატე მე. 

– მაგასაც მოვიფიქრებ. 
ის, ბალახზე დაწვა ისევე, როგორც აქამდე აკეთებდა ხოლმე, როცა 

თავის, უფრო სწორად, ჩვენს ცხოვრებისეულ სიტუაციებს თხზავდა. ამ-
ჯერად დიდი დაკვირვებით ვუთვალთვალებდი. ანასტასია ბალახზე იწ-
ვა, ხელისგულები ცისკენ ჰქონდა მიშვერილი. თითები ნახევრად მოხრი-
ლი, უფრო სწორად კი, ორივე ხელის ოთხ-ოთხი თითი ჰქონდა ცისკენ 
მიმართული. 

თითები ჯერ ოდნავ ირხეოდა, შემდეგ გაჩერდა. 
თვალები დახუჭული. სხეული მთლიანად მოდუნებული, თავიდან 

სახეც ასევე  მოდუნებული ჰქონდა, მერე მასზე თითქოს ძლივს შესამჩნე-
ვმა რაღაც გრძნობის ჩრდილმა თუ შეგრძნებებმა გადაირბინა.  

მოგვიანებით მან ამიხსნა ხილვის მიღწევის შესაძლებლობა ნებისმი-
ერი ადამიანისთვის, რომელიც აღზრდილია განსაზღვრული სახით. 

ფუტკრის სკის შესახებ კი, ანასტასიამ შემდეგი  შემატყობინა: 
– უცილობლად უნდა გაკეთდეს გეჯა (ნამორი). შესაძლებელია ფუ-

ღუროიანი მორის აღება და შუაზე გაჩეხვა, მისი გაფართოება ან მისი გა-
კეთება ფოთლოვანი ხის ჯიშის ფიცრებისაგან. ფიცრების სისქე 6 სმ-ზე 
ნაკლები არ უნდა იყოს, შიდა მოცულობა 40x40 სმ-ზე, სიგრძე არა ნაკლ-
ებ 1მ. და 20 სმ-ისა. კუთხეები რომ მომრგვალებული გამოვიდეს, ფიცრე-
ბის შეერთების ადგილას სამკუთხა წიბოები უნდა ჩაედგას. შეიძლება მა-
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თი მსუბუქად მიწებება, რადგან ფუტკრები მერე თვითონ გაამაგრებენ 
მას. ერთი ბოლო შეიძლება ასეთივე ფიცრით ყრუდ დაიხუროს, მეორე,- 
მოძრავი გაკეთდეს. ამისათვის შეირჩეს დაფა ისე, რომ საჭირო იყოს მისი 
გამაგრება ბალახის კონით ან პატარა ნაჭრით. ამსთან მთელი ძირი ნაჭრ-
ით უნდა დაიფაროს, ფიცრების ერთ-ერთი შეერთების ადგილას, მთელი 
სიგრძე, უნდა გაკეთდეს 1,5 სმ. ზომის ღრიჭო, რომლებიც გასაღები კი-
დიდან დაახლოებით 30 სმ-ით იქნება დაცილებული. ასეთი გეჯა 
(ნამორი) ოჩოფეხებზე უნდა დაიდგას სადმე ნაკვეთში,- მიწიდან არა ნაკ-
ლებ 20-25 სმ-ის სიმაღლეზე, ღრიჭოებით სამხრეთისკენ, მაგრამ უკეთე-
სია მისთვის ადგილის მოძებნა სახლის სახურავის ქვეშ. მაშინ ადამიანი 
ხელს არ შეუშლის ფუტკრებს და არც ფუტკარი შეაწუხებს მას.  

ნამორი (გეჯა), ჰორიზონტალურად უნდა მიმაგრდეს. მისი დახრის 
კუთხე:- 20-30 გრადუსი უნდა იყოს.. 

გამოსაღები მხარე ქვემოთ უნდა მოექცეს. გეჯა (ნამორი) შეიძლება 
სხვენშიც მოთავსდეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში კარგი ვენტილაციაა აუცი-
ლებელი. 

ყველაზე კარგი ადგილია სახლის სახურავი, ან სახურავის ქვეშ სამხ-
რეთის მხარეს, ოღონდ გასათვალისწინებელია ნამორთან მისვლის შესა-
ძლებლობა, ნაწილი თაფლიანი ფიჭის ამოსაღებად. 

ნამორს ზემოდან უნდა ჰქონდეს საჩრდილობელი, მზისგან დასაცავ-
ად და იდგეს სადგამზე. ზამთარში მისი დათბილვა აუცილებელია. 

მე შვნიშნე, რომ ამგვარი ნამორი მძიმე იქნებოდა, ტენტსა და სადგ-
ამს სახლის ფასადის დამახინჯება შეეძლო. ანასტასიამ გაოცებით შემომ-
ხედა, შემდგომ კი დასძინა: 

– საქმე ისაა, რომ თქვენი მეფუტკრეების მოქმედება სწორი არაა,- პა-
პუსგან მსმენია. თანამედროვე მეფუტკრეებმა მოიგონეს სხვადასხვა კონ-
სტრუქციის მრავალგვარი სკა. ყოველ მათგანში გათვალისწინებულია 
ადამიანის ჩარევა ფუტკრის საბუდარში:- მეფუტკრეები ფიჭიან ჩარჩოებს 
აადგილებენ, ზამთარში სკები ფუტკრებთან ერთად გადააქვთ სხვა ადგი-
ლას. ამის გაკეთება კი არ შეიძლება. ფუტკრები ფიჭებს ერთმანეთისაგან 
მკაცრად განსაზღვრულ მანძილზე აგებენ. თავად ითვალისწინებენ ვენ-
ტილაციას, მტრებთან ბრძოლას. ამიტომ იმის ნაცვლად, რომ შეაგროვონ 
თაფლი და გაზარდონ ახალი ფუტკრები, მათ გამუდმებით დარღვეული 
ფიჭის აღდგენა უხდებათ. 

ბუნებრივ პირობებში ფუტკრები ხის ფუღუროებში ცხოვრობენ და 
თავიანთ პრობლემებს მშვენივრად ერევიან. მე გიამბე, როგორ შევუქმნ-
ათ მათ ბუნებრივთან მაქსიმალურად მიახლოებული პირობები. ფუტკრ-
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ებს ძალიან დიდი სარგებლობა მოაქვთ. სწორედ მათ მიერ ხდება ყოველ-
გვარი მცენარის დამტვერიანება, ეს კი მოსავლიანობას ზრდის. 

თქვენთვის უცნობი, შესაძლოა, იყოს მხოლოდ ის, რომ ფუტკრები 
თავიანთი ნესტრით მცენარეებში ხსნიან იმ არხებს, საიდანაც ხვდება მა-
თში მცენარეებისათვის და აქედან გამომდინარე, ადამიანებისთვისაც 
აუცილებელი, პლანეტების მიერ არეკლილი დამატებითი ინფორმაცია. 

– მაგრამ ფუტკრები ხომ ნესტრავენ ადამიანებს. რა აგარაკზე დასვე-
ნება გამოვა, თუ ადამიანი მუდმივი შიშის ქვეშ იქნება? 

– ფუტკრები ნესტრავენ მხოლოდ მაშინ, თუ ადამიანი თავადაა აგ-
რესიულად განწყობილი მათ მიმართ. შინდება, ხელებს იქნევს, აგრესიუ-
ლია შინაგანად. თანაც არა მარტო ფუტკრების მიმართ, არამედ ზოგად-
ად. ფუტკრები ამას გრძნობენ და ვერ ეგუებიან ბნელი გრძნობების გამო-
სხივებას. კიდევ შესაძლოა დანესტრონ სხეულის ის ადგილები, სადაც 
არის რომელიმე დაავადებული შინაგანი ორგანოდან მომავალი დაბო-
ლოებები, სადაც დარღვეულია დამცავი გარსი. 

თქვენ იცით, როგორი წარმატებით კურნავენ ფუტკრები დაავადებ-
ას, რომელსაც რადიკულიტს უწოდებთ. ეს არ არის ერთადერთი, რაც 
მათ შეუძლიათ. 

თუ, როგორც შენ გინდა, ჩვენ ვისაუბრებთ ყველაფერზე და ამსათან 
დავასაბუთებთ კიდეც, შენ ჩემთან ყოფნა არა სამი დღე, არამედ მრავალი 
კვირის განმავლობაში მოგიწევს. 

თქვენში მრავალი თქმულა ფუტკრის შესახებ, მე მხოლოდ შესწორე-
ბები შევიტანე ამ ცნობებში და დამიჯერე, თუ შეიძლება, ისინი მნიშვნე-
ლოვანია. ასეთ სკაში ფუტკრის ოჯახის შესახლება ძალიან იოლია. უბრა-
ლოდ, ფუტკრების შესახლებამდე უნდა ჩაიდოს ცოტაოდენი ფუტკრის 
ნაყარი. ცვილის ნაჭერი და თაფლის მომცემი მცენარე. არავითარი ხელო-
ვნური ჩარჩოების და ფიჭების გაკეთება საჭირო არ არის. შემდგომში, 
როცა ფუტკრის რამდენიმე ასეთი ოჯახი იცხოვრებს მეზობელ ნაკვეთებ-
ზე, ისინი თავად გამრავლდებიან და ნაყარი თავად დაიკავებს თავისუფ-
ალ ნამორებს. 

– როგორ უნდა ამოვიღოთ თაფლი? 
– უნდა გახსნა ქვედა გამოსაღები კარი, ჩამოტეხო ჩამოკიდებული ფი-

ჭა და ამოიღო მასში დაბეჭდილი თაფლი და ყვავილის მტვერი. მხოლოდ 
არ იწუწკო, აუცილებელია, რომ ნაწილი ფუტკრებს დარჩეს საზამთროდ. 
ისე კი, პირველ წელიწადს აჯობებს, თუ საერთოდ არ ამოიღებ თაფლს. 
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gamarjoba, dilav! 
  
ნასტასია, დილის საკუთარ პროცედურებს სააგარაკო პირობებს უს-
ადაგებს: 

– დილით, მზის ამოსვლისას, ნაკვეთში ფეხშიშველი უნდა გახვიდე 
და იმ მცენარეებსა და ნარგავებს მიუახლოვდე, რომლისკენაც გული გა-
გიწევს. უნდა შეეხო მათ. ყოველივე ეს რაიმე ტრაფარეტის ან ყოველდღე 
გასამეორებელი რიტუალის წესით კი არ უნდა შეასრულო, არამედ, როგ-
ორც მოგინდება, იმ წუთას რა სურვილიც გაგიჩნდება. მაგრამ საჭიროა, 
პირის დაბანამდე გააკეთო ასე. მაშინ მცენარეები იმ ნივთიერებების სუნს 
შეიგრძნობენ, რომელსაც ძილის დროს ადამიანის ორგანოზმის კანის 
ფორები გამოჰყოფენ. თუ თბილა და ახლომახლო ბალახიანი მონაკვე-
თია, ასეთი მონაკვეთის არსებობა კი საჭიროცაა, ზედ უნდა გაწვე და სა-
მი-ოთხი წუთის განმავლობაში იზმორო. ამ დროს ტანზე რაიმე მწერი 
თუ აგაცოცდა, არ მოიშორო. მწერების უმრავლესობა ადამიანის სხეულ-
ზე ფორებს ხსნიან და ასუფთავებენ მათ. როგორც წესი, ეს ის ფორებია 
დაგმანული, საიდანაც ყველა შესაძლებელი დაავადების შემცველი ტოქ-
სინების  გამოყოფა ხდება და მათი ჩამობანა უნდა მოხდეს ხოლმე. თუ 
სიახლოვეს რაიმე წყლის მასივია, საჭიროა მასში ჩაყვინთვა. თუ არა და 
ტანზე მთლიანად უნდა გადაივლო წყალი. ტანის გადავლება სასურვე-
ლია ნარგავებთან ახლოს, უფრო უკეთესი კი,- პირდაპირ ნარგავებსა თუ 
კვლებში იდგე ფეხშიშველი. სხვადასხვა დროს სხვადასხვა მონაკვეთში 
სჯობს წყლის გადავლება. მაშინვე არ უნდა შეიმშრალო. მკლავებიდან 
ხელებით წვეთები ისე უნდა ჩამოიბერტყო, თითქოს ნარგავებს რწყავ. 
წყლის წვთები ტანიდანაც ასევე ხელით უნდა ჩამოიბერტყო. ამის მერე 
კი შეგილია ჩვეულებრივი პროცედურები ჩაიტარო და ისარგებლო იმ 
ნივთებით, რასაც უკვე მიჩვეული ხარ. 

 
 

saRamos procedurebi 
   
აღამოს, ძილის წინ ფეხები აუცილებლად წყალში გარეული ნაცარქა-
თამას ან ჭინჭრის ნაყენის წვეთებით უნდა დაიბანო. შესაძლოა, ორივე 

მცენარეული ნაყენი ჩაასხა(რამდენიმე წვეთი), მაგრამ საპონი და შამპუნი 
არ უნდა იხმარო. ფეხნაბანი წყალი ნარგავების კვლებს უნდა გადაავლო, 
მერე კი, თუ აუცილებელია, საპნითაც დაიბანო. საღამოს ეს პროცედურა 
ორი მიზეზითაა აუცილებელი:- ფეხების ოფლიანობისას გამოიყოფა ტოქ-
სინები, რომელსაც ორგანიზმიდან შინაგანი სნეულებები გამოაქვს და მა-
თი ჩამობანა და ფორების გასუფთავება აუცილებელია. ნაცარქათამასა და 

a 

s 
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ჭინჭრის ნაყენი ამას ხელს უწყობს. კვლებზე ამ წყლის გადასხმით მიკრო-
ორგანიზმებსა და მცენარეებს მიეწოდებათ ინფორმაცია ადამიანის იმ-
დღევანდელი მდგომარეობის შესახებ. ესეც ძალზედ მნიშვნელოვანია. 
მხოლოდ ამ ინფორმაციის მიღებით შეუძლია ხილულ და უხილავ გარემო 
სამყაროს მიწიდან და კოსმოსიდან მიიღოს და გამოიმუშაოს ყოველივე, 
რაც ადმიანის ნორმალური ფუნქციონირებისთვისაა აუცილებელი. 

 
igi yovelives Tavad 

mogimzadebs 
 
იდევ,  ძალიან  მაინტერესებდა, თუ რას იტყოდა ის კვების შესახებ. 
თავად ხომ თავისებურად იკვებებოდა. ვკითხე: 
– ანასტასია, მითხარი, შენ როგორ მიგაჩნია, როგორ უნდა იკვებებო-

დეს ადამიანი, რას უნდა სჭამდეს, როდის, დღეში რამდენჯერ და რა რა-
ოდენობით. ჩვენში ამ საკითხს ძალზე დიდი ყურადღება ექცევა. არსებ-
ობს მრავალგვარი ლიტერატურის უსზღვრო რაოდენობა, სამკურნალო 
კვების რეცეპტები, გასახდომი რჩევები... 

– ტექნოკრატულ სამყაროს პირობებში ადამიანის ყოფა სხვაგვარად 
წარმოუდგენელია. ბნელი ძალები გამუდმებით ესწრაფვიან ამ სამყაროს 
ბუნებრივი მექანიზმის შეცვლას, რომელიც  ადამიანს თავიდანვე მიეცა 
და შეცვალონ თავიანთ  ზვინობით ახორგლილი ხელოვნური სისტემით, 
რაც ადამიანურ ბუნებრივობას ეწინააღმდეგება. 

ვთხოვე, უფრო გასაგებად და კონკრეტულად ელაპარაკა, საკუთარი 
ფილოსოფიური დასკვნების გარეშე და მანაც განაგრძო: 

– იცი, რა, შენს კითხვას, თუ როდის, რამდენჯერ და რა რაოდენობ-
ით უნდა იკვებოს ადამიანმა, იმაზე უკეთ ვიდრე კონკრეტულ ადამიანს 
საკუთარი ორგანიზმი ეტყვის, ვერავინ გიპასუხებს. შიმშილისა და წყურ-
ვილის გრძნობა იმიტომაც გააჩნია ადამიანს, რომ იგი ერთგვარი ნიშა-
ნია,- თუ როდის მიიღოს ადამიანმა საკვები. სწორედ ეს მომენტია განსა-
კუთრებით მისაღები ნებისმიერი მოკვდავისთვის. ტექნოკრატულ სამყა-
როს არ შეუძლია უზრუნველჰყოს ადამიანი, მაშინ მიიღოს საკვები, როცა 
ორგანიზმი მოითხოვს ამას. ამიტომაც შეეცადა, მოექცია ის საკუთარი 
უძლურებისაგან წარმოშობილ ტრაფარეტში, თანაც, გაემართლებინა ყო-
ველივე რაღაც მიზანშეწონილობებით. წარმოიდგინე, ერთი ადამიანი ნა-
ხევარი დღის განმავლობაში ზის, პრაქტიკულად არ ხარჯავს ენერგიას, 
მეორე ამ დროს ოფლს ღვრის და ასრულებს მძიმე სამუშაოს, ან უბრალ-
ოდ დარბის საქმეზე და ათჯერ მეტ ენერგიას ხარჯავს,- საკვების მიღების 
დრო კი ყველასთვის ერთია. ადამიანის მიერ საკვების მიღება საჭიროა 
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მაშინ, როცა მას ამას ორგანიზმი სთხოვს და სხვა მრჩეველი არ უნდა არ-
სებობდეს. მე მესმის, თქვენს ყოფაში ეს პრაქტიკულად განუხორციელე-
ბელია, მაგრამ საკუთარ ნაკვეთზე მცხოვრებთათვის ამის შესაძლებლობა 
არსებობს და ის შეგიძლია რომ გამოიყენო. ამისათვის უბრალოდ უარი 
უნდა თქვა არაბუნებრივ, ხელოვნურად შექმნილ შეხედულებებზე. იგი-
ვე შემიძლია გიპასუხო კითხვაზე:- რა ვჭამოთ? ის, რაც კონკრეტულ მო-
მენტში ხელთ გაქვს. ორგანიზმი თავად აირჩევს მისთვის საჭიროს. არატ-
რადიციულიდან შემოგთავაზებ შემდეგს:- თუ შენს საცხოვრებელთან 
არსებობს რაიმე ცოცხალი არსება (კატა, ძაღლი), ყურადღებით დააკვირ-
დი მას. ისინი დრო და დრო მცენარეთა მრავალსახეობიდან ირჩევენ რაი-
მე ერთ ბალახს და სჭამენ მას. კარგია, თუ ამ ბალახის თუნდაც რამდენი-
მე ღერს მოკრეფ და საკვებს დაუმატებ. არ არის საჭირო ამის გაკეთება 
ყოველდღიურად. საკმარისია კვირაში ერთხელ-ორჯერ. ასევე აუცილე-
ბელია, თავად შეაგროვო მარცვლეული, გაანიავო, დაფქვა და გამოაცხო 
პური. ეს ძალზე მნიშვნელოვანია. ასეთი სახით გამომცხვარი პურის წე-
ლიწადში ორჯერ მიღებაც საკმარისია, რათა ადამიანმა მიიღოს ენერგიის 
მარაგი, რომელიც გაააქტიურებს მის შინაგან ენერგიას და დადებითად 
იმოქმედებს ფიზიკურ მდგომარეობაზე, მიანიჭებს სულიერ სიმშვიდეს. 
ეს პური შეიძლება მისცეთ ნათესავებს, უბრალოდ ახლობლებს.* 

თუ გულით გასცემთ, პურს მათზე კეთილისმყოფელი გავლენა ექნე-
ბა. ძალიან სასარგებლო იქნება, თუ ადამიანი ზაფხულობით სამი დღის 
განმავლობაში საკვებად გამოიყენებს მხოლოდ იმას, რაც მის ნაკვეთზე ხა-
რობს. დაამატებს პურს, მზესუმზირის ზეთს და მინიმალურად,-  მარილს. 

მე უკვე გიამბეთ, როგორ იკვებება ანასტასია. ჩვენი საუბრის განმავ-
ლობაშიც მან ანაზდად მოწყვიტა ერთი, შემდეგ მეორე ბალახი და გაღე-
ჭა, მეც მომაწოდა. მათი გემო არ ტოვებდა რაიმე შთაბეჭდილებას, მაგრამ 
არც ცუდ გრძნობებს არ აღძავდა. ანასტასიას კვების და სიცოცხლის უზ-
რუნველჰყოფის პროცესები თითქოს ბუნებას აქვს ჩაბარებული და სხვა 
პრობლემებით დაკავებისას მის აზრ-ფიქრს არ აფერხებს. ამასთან მისი 
ჯანმრთელობა გარეგნულად არაჩვეულებრივი სილამაზის განუყრელი 
ნაწილია. ანასტასიას მტკიცებით, ადამიანი, რომელიც შესძლებს დაამყა-
როს მსგავსი დამოკიდებულება მცენარეულ სამყაროსთან და თავისი ნაკ-
ვეთის მიწასთან, იძენს უნარს, გაუმკლავდეს ნებისმიერ დაავადებას. 

თავისთავად ავადმყოფობა,- ეს არის ადამიანის სიცოცხლისა და ჯა-
ნმრთელობის დაცვისაკენ მიმართული ბუნებრივი მექანიზმებისაგან და-

                                                 
*  ჩემის აზრით, ასეთი დანიშნულება უნდა ჰქონდეს ეკლესიურ „სეფისკვერს“... ც.გ. 
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შორება. დაავადებებთან ბრძოლა ამ მექანიზმებისათვის არავითარ სირ-
თულეს არ წარმოადგენს, რამეთუ ესაა  

მათი დანიშნულება. ადამიანის მიერ ბუნების პატარა ნაწილთან სია-
ხლოვით დამყარებული ინფორმაციული კავშირისგან სარგებელი გაცი-
ლებით მეტია, ვიდრე დაავადებებთან ბრძოლა. 

 
 

Zili sakuTari 
varskvlavis qveS 

 
ე უკვე ვთქვი, როგორ აღფრთოვანდება ხოლმე ანასტასია, როცა იმ 
ადამიანებსა თუ მცენარეებზე საუბრობს, ვისთანაც ურთიერთობა 

აქვს. მე მეგონა, რომ ბუნებაში ცხოვრებით მან, მხოლოდ ბუნება იცოდა 
კარგად,- არადა მას საპლანეტთაშორისო მართვის შესახებაც კი გააჩნია 
ინფორმაცია. თავად განსაჯეთ, როგორ საუბრობს ის,  ვარსკვლავებით 
მოჭედილი ცის ქვეშ ძილის შესახებ: 

– მცენარეები, რომლებმაც მიიღეს გარკვეული ინფორმაცია კონკრე-
ტული ადამიანის შესახებ, იწყებენ ინფორმაციის გაცვლას კოსმიურ ძა-
ლებთან; მგრამ ისინი მხოლოდ შუამავლებს წარმოადგენენ, ვიწრო მიმა-
რთულების ამოცანის შემსრულებლებს, დაკავშირებულს ხორციელ და 
ცოტაოდენ სულიერ მდგომარეობასთან. ისინი არასოდეს ეხებიან იმ ურ-
თულეს პროცესებს, ჩვეულს მთელი სამყაროს ცხოველთა და მცენარეთა-
გან, მხოლოდ ადამიანური გონისთვის და მხოლოდ ადამიანური ყოფის 
გეგმებისთვის. თუმცაღა, მათთან უკვე დამყარებული ურთიერთ ინფორ-
მაციული გაცვლა საშუალებას აძლევს ადამიანს გააკეთოს ის, რისი უნა-
რიც მხოლოდ მას შესწევს:- ისარგებლოს კოსმიური ინტელექტით, უფრო 
ზუსტად,- გაცვალოს ინფორმაციები მასთან. სრულიად უბრალო პროცე-
დურა იძლევა ამის გაკეთების საშუალებას და ასეთი ზემოქმედებისგან 
კეთილისმყოფელ შეგრძნებას.  

ანასტასიამ  იგი ასე ჩამოაყალიბა: 
– ერთ-ერთ საღამოს, როცა საამისო ამინდი იქნება, ვარსკვლავიანი 

ცის ქვეშ დაიძინეთ. კარგი იქნება, თუ ლოგინს მოცხარის ან ძახველის 
ბუჩქთან ახლოს, ან მარცვლეული მცენარეების ნათესებთან დაიგებთ. 
აუცილებლად მარტო უნდა იყოთ. გულაღმა დაწოლილმა, ვარსკვლავიან 
ცას უნდა უყუროთ და გარკვეული დროით თვალი არ დახუჭოთ. ხილუ-
ლად და გონებით კოსმოსურ სხეულებზე იხეტიალოთ. მათზე ფიქრისას 
არ დაიძაბოთ. აზრ-ფიქრი მსუბუქი და თავისუფალი უნდა იყოს. თვიდ-
ან იმ სხეულებზე იფიქრე რომლებიც ყველაზე მკაფიოდ ჩანან, შემდგომ 
შეიძლება იოცნებოთ ყველაზე ძვირფასზე, ახლობელ ადამიანებზე, მათ-
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ზე, ვისთვისაც სიკეთე გწადიათ. ამ დროს არ უნდა დაუშვათ შურისძიე-
ბაზე ან ვინმეზე ცუდის გაფიქრებაც კი. რადგან, შესაძლოა, თქვენთვისვე 
არასასურველი ეფექტი გამოიწვიოთ. ამგვარი იოლი პროცედურა თქვენი 
ტვინის იმ უჯრედებს გააღვიძებს, რომელთა უმრავლესობაც ადამიანის 
მთელი სიცოცხის მანძილზე უმოქმედოდაა. კოსმიური ძალები თქვენთ-
ან იქნებიან და დაგეხმარებიან ყველაზე ნათელი ოცნებების განხორციე-
ლებაში, ახლობლებთან ურთიერთობების მოგვარებაში, მათგან თქვენს 
მიმართ სიყვარულის გაძლიერებასა თუ აღმოცენებაში. ეს პროცედურა 
რამოდენიმეჯერ უნდა განმეორდეს. ეფექტი მიიღწევა მხოლოდ იმ ად-
გილებში, სადაც მუდმივი კონტაქტი გაქვთ მცენარეულ სამყაროსთან. 
დილით თავად იგრძნობთ შედეგს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ამ 
ქმედების ჩატარება ყოველთვის საკუთარი დაბადების დღის წინა ღამით. 
დიდხანს მოვუნდები და არ არის საჭირო იმის ახსნა, როგორ მოქმედებს 
ეს მექანიზმი. ნაწილს არ დაიჯერებ, ნაწილს ვერ გაიგებ. ბევრად უფრო 
იოლია ამ თემაზე მათთან საუბარი, ვინც გამოცდის და საკუთარ თავზე 
შეიგრძნობს შედეგს, რადგან მიღებული და შემოწმებული ინფორმაცია 
დაეხმარება  მათ მომდევნო შეგრძნებათა აღქმებში. 

 
 

damxmare da aRmzrdeli 
Tqveni bavSvis 

 
ნასტასიას კითხვა როცა დავუსვი, გამწვანებულ მიწის ნაკვეთს თუ-
ნდაც  გარკვეული წესებითა და პრინციპებით დარგულს და ადამი-

ანთან მჭიდრო კონტაქტში მყოფს, როგორ შეუძლია ხელის შეწყობა ბაშვ-
ის აღზრდაში? მისგან დაახლოებით ამდაგვარ პასუხს ველოდი, რომ სა-
ჭიროა, ბავშვებს ბუნების სიყვარული გავუღვივოთ. წარმოიდგინეთ, რომ 
შევცდი. მისმა ნათქვამმა ორმაგად გამაოცა თავისი არგუმენტაციის სიმა-
რტივითა და ფილოსოფიური აზრის სიღრმით. 

– ბუნებამ, სამყაროს გონმა ისე დააწესა, რომ ყოველი ადამიანი იბა-
დება, როგორც მბრძანებელი, როგორც ხელმწიფე!*  ის ანგელოსს ჰგავს,- 
სუფთა და უცოდველია. მისი ჯერ კიდევ ღია თხემი სამყაროსეული ინ-
ფორმაციის უდიდეს ნაკადს იღებს. ყოველ ახალშობილს საკუთარი შესა-
ძლებლობებით უნარი აქვს, სამყაროს უბრძნესი არსი გახდეს, - ღმეთის 
მსგავსი. ძალზე პატარა დრო სჭირდება მას, რომ საკუთარ მშობლებს ბე-
დნიერება და ნეტარება მიანიჭოს. დრო, რომლის განმავლობაშიც ის სამ-

                                                 
*   შ. რუსთველი ...„...მისგან არს ყოვლი ხელმწიფე, სახითა მის მიერითა“... ც.გ. 
 

a 
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ყაროს წყობას და ადამიანის არსებობის არსს აცნობიერებს,- მიწიერი ჟამ-
თა სვლის სულ რაღაც ცხრა წელია. ყველაფერი რაც ამისთვისაა აუცილე-
ბელი,- ისაა, რომ ის უკვე არსებობს. მშობლების მოვალეობაა, არ დაუმა-
ხინჯონ რეალური, ბუნებრივი სამყაროსეული კანონზომიერებები, არ 
მოაცილონ ბავშვი სამყაროს სრულჰყოფილ ქმნილებებს. თუმცაღა მშობ-
ლებს ტექნოკრატული ყოფიერების კანონები ამის საშუალებას არ აძლ-
ევს. თავისი ცნობიერების ხედვით რას უცქერს ახალშობილი?-  ხედავს 
ჭერს, საწოლის კიდეებს, რაღაც ჭინჭებს, კედლებს,- ტექნოკრატული სამ-
ყაროს საზოგადოების მიერ შექმნილ ხელოვნურ ატრიბუტებს და ამ სამყა-
როში,- საკუთარ დედას და მის მკერდს. „ალბათ ასეა საჭირო“,- ფიქრობს 
ის. მომღიმარ მშობლებს უამრავი სათამაშოები საჩხაკუნო და საჭყვიტინო 
ნივთები მოაქვთ... რისთვის? მას დიდხანს უწევს ტვინის ჭყლეტა იმაზე, 
თუ რატომ ჩხაკუნობენ და ჭყვიტინებენ ეს ნივთები. ცდილობს, გათვითც-
ნობიერებული თუ გაუთვითცნობიერებელი გონებით გაიაზროს ყოველი-
ვე. მერე, კვლავ მომღიმარი მშობლები რაღაც ნაჭრებში მჭიდროდ ფუთავ-
ენ, რაშიც ის უხერხულად გრძნობს თავს. ცდილობს, თავი გაითავისუფლ-
ოს, მაგრამ ამაოდ! და პროტესტის ერთადერთი გამოვლინება მისი ყვირი-
ლია. პროტესტის ყვირილი, საშველის ძიება, აღშფოთების გამოხატვაა. ამ 
მომენტიდან ჩვენი ანგელოსი და ხელმწიფე,- მათხოვარი, მონა, სხვისი ხე-
ლების შემყურე ხდება. 

ბავშვებისთვის ერთმანეთის მიყოლებით როგორც ძღვენი,- მოაქვთ 
და მოაქვთ სამყაროს ხელოვნური ატრიბუტები,- ახალი სათამაშო, ახლი 
ტანსაცმელი... და ცდილობენ, ჩაუნერგონ, რომ თითქოს ეს ნივთებია ამ 
ქვეყნად ყველაზე მთავარი, რომელშიც ის მოევლინა. მას, თუნდაც ჯერ 
კიდევ პატარას, მაგრამ ამ სამყაროს სრულიად სრულყოფილ არსებას, ეფ-
ოფინებიან და ამდენად, შთააგონებენ, რომ ის ჯერ არასრულყოფილი 
სულიერია. იმ დაწესებულებებშიც კი, სადაც თქვენ მიგაჩნიათ, რომ მისი 
აღზრდა ხდება, გამუდმებით ამ ხელოვნური სამყაროს უპირატესობაზე 
ეჩიჩინებიან, სადღაც ცხრა წლის ასაკში,- სხვათაშორის თუ უხსენებენ 
ბუნების არსებობას, ისიც, როგორც რაღაც უმთავრესის დანამატს... ამ უმ-
თავრესში კი, კვლავ ხელოვნურად შექმნილს გულისხმობენ. ადამიანთა 
უმრავლესობა სიცოცხლის ბოლომდე ვერ ახერხებს ჭეშმარიტების არსის 
გაცნობიერებას. ერთი შეხედვით უბრალო კითხვა:- „რაშია სიცოცხლის 
არსი?“- მთელი ცხოვრება გადაუჭრელი რჩება. 

ის კი,- სიცოცხლის არსი,- ჭეშმარიტებაში, სიხარულში და სიყვარუ-
ლშია. ბუნებრივი გარემოს მიერ გაზრდილ ცხრა წლის ბავშვს უფრო ზუ-
სტად აქვს შეცნობილი სამყაროს არსი, ვიდრე თქვენი საზოგადოების მი-
ერ აღიარებულ სწავლულებსა და სამეცნიერო დაწესებულებებს. 
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– დაიცა, ანასტასია. შენ ალბათ ბუნების ცოდნას გულისხმობ იმ შემ-
თხვევაში, თუკი ბავშვის ცხოვრებაც ისე წარიმართება, როგორც შენი. ამა-
ში გეთანმები. მაგრამ თანამედროვე ადამიანი იძულებულია, კარგია ეს 
თუ ცუდი,- სხვა საკითხია, იძულებულია, სწორედაც ამ ჩვენს ტექნოკრა-
ტულ სამყაროში იარსებოს, როგორადაც შენ აღწერ და უწოდებ მას. ადა-
მიანმა იმ აღზრდით, როგორსაც შენ თვლი საჭიროდ, შეიძლება ბუნება 
იცოდეს, კარგად შეიგრძნობდეს მას, მაგრამ სხვა საკითხებში ხომ სრული 
უვიცი იქნება. არსებობს კიდევ ისეთი მეცნიერებები, როგორებიცაა:- მა-
თემატიკა, ფიზიკა, ქიმია, უბრალოდ ცხოვრებისეული საკითხების ცოდ-
ნა, საზოგადოებრივ მოვლენებში გარკვევა. 

– ყოველივე ეგ სისულელეა, თუკი ბავშვი სამყაროს არსს დროულად 
შეიმეცნებს, თუკი ის მოისურვებს, საჭიროდ ჩათვალოს თავი წარმოაჩინ-
ოს მეცნიერების რომელიმე სფეროში, მაშინ ყველა დანარჩენ ბავშვს ად-
ვილად აჯობებს. 

– ვითომ, რატომ? 
– ტექნოკრატული სამყაროს ადამიანს ჯერ არ შეუქმნია იმგვარი რამ, 

რაც ბუნებაში არ არსებობს. ყველაზე სრულჰყოფილი ხელოვნური მექა-
ნიზმიც კი, ბუნებაში უკვე არსებულის საცოდავი იმიტაციაა. 

– კარგი დავუშვათ ასეა, ხომ შემპირდი, რომ ამიხსნიდი, როგორ უნ-
და აღიზარდოს ბავშვი ჩვენს პირობებში, როგორ უნდა განუვითარდეს 
უნარ-ჩვევები. ოღონდაც გასაგებად ილაპარაკე, კონკრეტულ მაგალითებ-
ზე მიჩვენე. 

– შევეცდები, კონკრეტულ მაგალითებზე გიჩვენო,- მიპასუხა ანასტა-
სიამ,- მე უკვე შევეცადე, შემედგინა ჩემეული ვერსია და ერთი ოჯახისა-
თვის მეკარნახა, როგორ მოქცეულიყვნენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი მომე-
ნტი ვერ შეიცნეს და საკუთარ შვილს ვერ ჰკითხეს... ამ ოჯახს ძალზე სუ-
ფთა და წარმოუდგენლად ბეჯითი შვილი ჰყავს, მას კაცობრიობისათვის 
უამრავი სიკეთის მოტანა შეეძლო, მაგრამ... მშობლები ამ სამი წლის ბავშ-
ვით დადიან აგარაკზე და თან მის უამრავ სათამაშოს მიათრევენ. ხელოვ-
ნური სათამაშოები სამყაროს ბუნებრივ პრიორიტეტებზე უარყოფითად 
მოქმედებენ. ეჰ, ისინი რომ ამას არ აკეთებდნენ!.. ბავშვის დაკავება და გა-
რთობა ხომ სხვა, ბევრად უფრო საინტერეცო საქმით შეიძლება, ვიდრე ამ 
უაზრო და მავნე ხელოვნური ნივთებით გაბრუება. თავიდან ბავშვს დახ-
მარება უნდა სთხოვო, თანაც მთელი სერიოზულობით, ენის მოჩლექვის 
გარეშე... მით უმეტეს, რომ მას მართლაც შეუძლია დახმარების გაწევა. 

თუ რაიმეს დათესვას აპირებთ, სთხოვეთ თესლი დაგიკავოთ, ან კვა-
ლი გაიყვანოს, ან თავად ჩაალაგოს გაკვალულ მიწაში მარცვლები. ამავდ-
როულად უნდა განუმარტოთ საკუთარი ქმედება, მაგალითად, აი, ასე: 
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 „ჩვენ ახლა ამ მარცვალს მიწაში ჩავდებთ და მიწითვე დავფარავთ, 
როცა მზე ამოანათებს და მიწას გაათბობს, მარცვალს დასთბება და ზრდას 
დაიწყებს, მზის დანახვას მოინდომებს და მწვანე ყლორტად მიწიდან 
თავს ამოჰყოფს, აი, ასე (და რაღაც ბალახი უნდა უჩვენო), თუ ყლორტს 
მზის დანახვა მოეწონება ზრდას დაიწყებს და ნელ-ნელა ხედ ან ყვავილ-
ად გადაიქცევა. ასევე მე მინდა, რომ მან გემრიელი ნაყოფი გამოიღოს და 
თუ მოგეწონება შენ შეჭამო. ამ ყლორტს თავისი ნაყოფი შენთვის უნდა“. 

ყოველთვის, როცა აგარაკზე ხართ და დილით ბავშვი გაიღვიძებს, პი-
რველი რაც უნდა გააკეთო, ისაა, რომ ერთად მოინახულოთ ახლად ამოღე-
რებული ყლორტები. ყოველი ახალი ყლორტის დანახვაზე სიხარული გა-
მოხატეთ. როცა ჩითილებს რგავთ, მაშინაც ახსნაა ბავშვისთვის აუცილებე-
ლი, თუ რას აკეთებთ. თუ პომიდვრის ჩითილებს რგავთ, დაე, მან მოგაწო-
დოთ თითო-თითო ღერო. შემთხვევით ჩითილი თუ გადაუტყდა, გამოარ-
თვით და უთხარით:- „ვფიქრობ, ეს უკვე ვეღარ იცოცხლებს და ნაყოფსაც 
ვერ გამოიღებს, მაგრამ მოდი, მაინც დავრგოთ“. და სხვებთან ერთად თუნ-
დაც ერთი გადატეხილი ჩითილიც დარგეთ. როცა ჩითილები მომაგრდე-
ბიან, მათ სანახავად ბავშვიც მიიყვანეთ, დამჭკნარი და გადატეხილი ჩი-
თილიც აჩვენეთ და გაახსენეთ, რომ ის დარგვისას უკვე დაზიანებული 
იყო. თან ამ დროს საჭირო არ არის ბავშვთან აღმზრდელობითი ტონით სა-
უბარი. მას ისევე უნდა ელაპარაკო, როგორც თანატოლს. საკუთრივ თქვენ 
უნდა გაიაზროთ ის ფაქტი, რომ ის რაღაცით აღმატებულია თქვენზე, თუ-
ნდაც აზრ-ფიქრის სისუფთავით. ის,- ანგელოსია. თუ თავიდანვე შეძელ-
ით და ამგვარად მოიქეცით, შემდგომში თქვენი ქმედება უკვე ინტუიციუ-
რი გახდება და თქვენი შვილი თქვენს გვერდით სრულყოფილ ადამიანად 
ჩამოყალიბდება, რომელიც მხოლოდ ბედნიერებას მოგანიჭებთ. როცა ვარ-
სკვლავებით მოჭედილი ცის ქვეშ დაძინებას გადაწვეტთ, ერთხელ თქვენი 
შვილიც წაიყვანეთ თან, მოიწვინეთ გვერდით, მაგრამ არავითარ შემთხვე-
ვაში არ დაუწყოთ ვარსკვლავების სახელების ჩამოთვლა ან იმის ახსნა, რაც 
თავად გსმენიათ პლანეტების დანიშნულებასა თუ წარმოშობაზე, რამეთუ 
არც თქვენ არ იცით სინამდვილე და ის დოგმები, რაც თქვენს ტვინშია, 
ბავშვს ჭეშმარიტებისაგან მოწყვეტს. ჭეშმარიტება, მისმა ქვეცნობიერმა იც-
ის და ეს თავად გადავა მის ცნობიერებაში. თქვენ მხოლოდ შეგიძლიათ 
უთხრათ, რომ ძალიან მოგწონთ ვარსკვლავების ციმციმის ცქერა და ჰკი-
თხოთ, მას რომელი ვარსკვლავი მოსწონს ყველაზე მეტად. 

ზოგადად ძალზე მნიშვნელოვანია:- იცოდე, როგორ დაუსვა ბავშვს 
კითხვა. სამომავლოდ ბავშვს საკუთარი კვალიც უნდა შესთავაზოთ, გაა-
ლამაზოს იგი და საშუალება მისცეთ ყველაფერი ისე გააკეთოს, როგორც 
სურს. არავითარ შემთხვევაში არ უნდა აიძულოთ მასზე რაღაცის გაკე-
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თება და არც უკვე მის მიერ გაკეთებულის შესწორება სცადოთ. შეიძლება 
მხოლოდ ჰკითხოთ, რისი გაკეთება სურს. დახმარებაც ისე უნდა გაუწი-
ოთ, რომ ყოველივე ერთობლივ სამუშაოს დაემსგავსოს. როცა მარცვლე-
ულ მცენარეებს თესთ, მიეცით ბავშვს საშუალება, საკუთარი ხელით ჩა-
ყაროს თესლები. 

– კარგი,- უნდობლად შევნიშნე,- შესაძლებელია ამგვარად ბავშვში 
ბუნებისადმი ინტერესმა გაიღვიძოს და კარგი აგრონომიც კი გამოვიდეს, 
მაგრამ სხვა სფეროში ცოდნას საიდან მიიღებს? 

– როგორ თუ საიდან? საქმე მხოლოდ იმაში კი არაა, რომ მას ეცოდი-
ნება და შეიგრძნობს, რა და როგორ იზრდება, მთავარია, ის ფიქრს დაიწყ-
ებს, გააანალიზებს, და მის ტვინში გაიღვიძებენ უჯრედები, რომლებიც 
მთელი ცხოვრების მანძილზე იმუშავებენ. სწორედ ისინი გახდიან მას 
ჭკვიანს, ტალანტურს, იმათგან განსხვავებით, ვის ტვინშიც ამ უჯრედებს 
სძინავთ. რაც შეეხება ყოფას, რასაც თქვენ პროგრესს უწოდებთ, მას შეეძ-
ლება წარმატებას მიაღწიოს ნებისმიერ სფეროში და სხვასთან შედარებ-
ით სუფთა აზროვნება უფრო მეტ ბედნიერებას მოუტანს. მის მიერ პლა-
ნეტებთან დამყარებული კონტაქტით თავს მისცემს საშუალებას, მუდმი-
ვად მიიღოს და გაცვალოს ახალ-ახალი ინფორმაციები. ყოველივე ამას 
მისი ქვეცნობიერი მიიღებს და ცნობიერს გადასცემს ახალი და ახალი აზ-
რებისა და აღმოჩენების სახით. გარეგნულად ის ჩვეულებრივი ადამიანი 
იქნება, მაგრამ შინაგანად... მათნაირებს თქვენ გენიოსებს უწოდებთ. 

 

tyis gimnazia 
ითხარი, ანასტასია, შენც ამგვარად გზრდიდნენ მშობლები? 
მან ცოტაოდენი დაფიქრების შემდეგ მიპასუხა, ალბათ, საკუთარ ბავ-

შვობას იხსენებდა. 
– მე, ფიზიკურად თითქმის არ მახსოვს დედაჩემი და მამაჩემი. მე ბა-

ბუა და პაპუ დაახლოებით ისე მზრდიდა, როგორც ახლა მოგიყევი. მაგრ-
ამ უფრო მთავარი ის იყო, რომ ბუნებასა და გარეშემომყოფ ცხოველთა 
სამყაროს თითქოსდა კარგად შევიგრძნობდი. შესაძლოა, ბოლომდე არც 
კი მქონდა გაცნობიერებული მთელი მისი მექანიზმი, მაგრამ როცა 
გრძნობ, ეს უკვე აღარაა მთავარი,. ბაბუა და პაპუ დროდადრო მოდიოდ-
ნენ ჩემთან და რაღაცეებს მეკითხებოდნენ, მთხოვდნენ მეპასუხა მათ კი-
თხვებზე. ჩვენში უფროსი თაობა ახალშობილსაც და ბავშვსაც ისე ეპყრო-
ბა, როგორც ღვთაებას და მათი პასუხებით საკუთარ სიწმიდეს ამოწმებს. 

ვთხოვე, რაიმე კონკრეტული კითხვა და მასზე პასუხი გაეხსენებია. 
მან გაიღიმა და აი, რა მომიყვა: 

– ერთხელ გველის წიწილს ვეთამაშებოდი. შემოვბრუნდი და გვერ-
დით ბაბუა და პაპუ მედგნენ, იღიმებიან. მაშინვე ძალიან გამეხარდა მა-

m 



 

 74

თი დანახვა, რადგან მათთან საინტერესოა. მხოლოდ მათ შეუძლიათ კი-
თხვების დასმა და გულებიც იმ რიტმით უცემთ, როგორც მე. ცხოველებ-
ში კი, ეს სხვანაირადაა. მივირბინე მათთან, პაპუმ თავი დამიკრა, ბაბუამ 
კი მუხლებზე დამისვა. მის გულისცემას ყურს ვუგდებდი, თან წვერს თი-
თებით ვუვარცხნიდი და ვათვალიერებდი. ყველანი ვდუმდით. ვფიქ-
რობდით და ასე, კარგი იყო. მერე კი, პაპუ მეკითხება: 

– ანასტასია, აბა, მითხარი, რატომ მეზრდება თმა აქ,- და მიჩვენებს 
თავზე თმას და სახეზე წვერს, აქ კი,- არა, და შუბლსა და ცხვირზე მითი-
თებს. 

ხელი შევახე მის შუბლსა და ცხვირს, პასუხი არ დამებადა, მოუფიქ-
რებლად კი, თქმა არ შემიძლია. მიხვედრა კი, თავადაა საჭირო. 

როცა მეორედ მოვიდნენ, პაპუ კვლავ მეკითხება: 
– აი, კვლავ ვაგრძელებ ფიქრს, თუ რატომ მეზრდება თმა აქ და აქ 

კი,- არა?- და კვლავ შუბლსა და ცხვირზე მითითებს. 
პაპუ სერიოზულად და ყურადღებით მაცქერდება. მაშინ კი ვიფიქ-

რე, იქნებ მისთვის ეს საკითხი მართლა სერიოზული პრობლემაა მეთქი 
და ვკითხე: 

– პაპუჩი, შენ რა, ძალიან გინდა თმა ყველგან გეზრდებოდეს, შუბლ-
ზეც და ცხვირზეც? 

ბაბუ ჩაფიქრდა, პაპუ კი მპასუხობს: 
– არა, არ მინდა. 
– ჰოდა, იმიტომაც არ გეზრდება, რომ შენ ეს არ გინდა.  
ის დაფიქრდა და წვერზე ხელის ჩამოსმით თითქოს თავისთავს 

ჰკითხა: 
– აქ კი მეზრდება იმიტომ, რომ მე ასე მინდა? 
მე მას დავუდასტურე კიდეც: 
– რა თქმა უნდა, პაპულიკო, შენც, მეც და მასაც, ვინც შენ გამოგიგონა. 
ამ დროს პაპუმ მღელვარებით მკითხა: 
– ის ვიღაა, ვინ გამოიგონა ის? 
– ის, ისაა ვინც ყველაფერი გამოიგონა,- ვუპასუხე მე. 
– მაგრამ აბა, სად არის, მიჩვენე?- თავი დამიხარა  პაპუმ და ისე მკითხა. 
მე, პასუხი მათ მაშინვე ვერ გავეცი, მაგრამ კითხვა ჩემში დარჩა და 

ხშირად ვფიქრობდი მასზე. 
– შემდგომში კი, უპასუხე?- ვკითხე მე. 
– ვუპასუხე, დაახლოებით ერთი წლის მერე და ახალი კითხვებიც 

მივიღე, მანამდე კი სანამ ამ კითხვას არ ვუპასუხე, ახალს არაფერს მეკი-
თხებოდნენ, და მე ამას ძალიან განვიცდიდი. 
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ნასტასიას ვკითხე, ვინ ასწავლა ლაპარაკი, თუკი დედ-მამა თითქმ-
ის არ ახსოვს და ბაბუა და პაპუ კი იშვიათად ურთიერთობდნენ მას-

თან. მისმა პასუხმა გამაოგნა და სპეციალისტების განმარტებას საჭირო-
ებს. ამიტომაც შევეცდები, რომ მეტ-ნაკლები სიზუსტით წარმოვადგინო 
ისინი. მათი აზრის მნიშვნელობა ჩემთვის ნელ-ნელა გახდა გასაგები. თა-
ვიდან ჩემს კითხვას მან კითხვითვე უპასუხა: 

– შენ გულისხმობ ლაპარაკს სხვადასხვა ხალხის ენებზე? 
– რას ნიშნავს „სხვადასხვა“, შენ რა, რამდენიმე ენაზე ლაპარაკობ? 
– ჰო,- მიპასუხა ანასტასიამ.  
– გერმანულად, ფრანგულად, ინგლისურად, იაპონურად, ჩინურად? 
– ჰო,- გაიმეორა მან და დაუმატა:- ვერ ხედავ, რომ შენს ენაზე  ვლაპა-

რაკობ? 
– გინდა თქვა , რუსულად? 
– ოო. ეგ ძალზე განზოგადებულია. მე ვლაპარაკობ, უფრო სწორად, 

ვცდილობ ვილაპარაკო იმ ფორმით და სიტყვებით, რომლებსაც შენ შენს 
მეტყველებაში იყენებ. თავიდან ცოტა გამიჭირდა, რადგანაც შენ სიტყვა-
თა მცირე მარაგი გაქვს და ხშირად სიტყვათა წყობებსაც ერთნაირებს იმე-
ორაბ. გრძნობებიც სუსტადაა გამოხატული. ამგვარი მეტყველებით ძნე-
ლია რაც გსურს, ყველაფერი ისე გამოთქვა. 

– მოიცა ანასტასია, ახლა მე რაიმეს უცხო ენაზე გკითხავ, შენ კი მიპა-
სუხე. 

– „გამარჯობა“ ვუთხარი ინგლისურად, შემდეგ ფრანგულად, იქვე 
გამცა პასუხი. 

სამწუხაროდ მე, უცხო ენები არ ვიცი, სკოლაში გერმანულს ვსწავ-
ლობდი, ისიც სამებზე. გერმანულად ერთი ფრაზა გავიხსენე, რომელიც 
მე და ჩემმა სკოლის მეგობარმა კარგად დავიზეპირეთ და ის ფრაზა ვუ-
თხარი ანასტასიას: 

– იხ ლიბე დიხ, უნდ გიპტ მირ დაინ ჰენდ. 
ანასტასიამ ხელი გამომიწოდა და გერმანულადვე მიპასუხა:- ხელს 

გიწვდიო. 
ყურებს არ ვუჯერებდი. გაგონილით გაოგნებულმა ვკითხე: 
– გამოდის, ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, ყველა ენაზე ისაუბროს? 
ინტუიციურად ვგრძნობდი, რომ ამ უცნაურ მოვლენას რაღაც უბრა-

ლო ახსნა უნდა ჰქონოდა და მე მას უნდა მივხვედრილვიყავი, რათა ადა-
მიანებამდე მიმეტანა. 

a 
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– ანასტასია, მოდი ჩემი ენით ამიხსენი და შეეცადე, მაგალითები მო-
მიყვანო, რომ იოლად გამაგებინო,- ცოტათი აღელვებულმა ვთხოვე. 

– კარგი, კარგი, ოღონდ დამშვიდდი, მოდუნდი, თორემ ვერ გაიგებ, 
მოდი, ჯერ წერას გასწავლი რუსულად. 

– წერა ვიცი. შენ უცხო ენების სწავლაზე მოყევი. 
– უბრალოდ წერას კი არა, მწერლად ყოფნას გასწავლი, ნიჭიერ მწერ-

ლად... შენ დაწერ წიგნს. 
– ეს შეუძლებელია!.  
–  შესაძლებელია! ეს ხომ ძალზე იოლია.* 
ანასტასიამ ჯოხი მოიმარჯვა, მიწაზე მთელი რუსული ალფაბეტი 

ჩამოხაზა თავისი სასვენი ნიშნებით და მკითხა, რამდენი ასო იყო სულ? 
– ოცდაცამეტი,- ვუპასუხე მე. 
– ხედავ, ასოები ცოტაა. შეიძლება ამას, რაც დავხაზე წიგნი უწოდო? 
– არა,- ვუპასუხე მე,- ეს ჩვეულებრივი ალფაბეტია და მეტი არაფერი. 

ჩვეულებრივი ასოები. 
– განა ყველა რუსული წიგნი ამ ჩვეულებრივი ასოებით არაა დაწერი-

ლი,- შენიშნა მან,- ამაში ხომ მეთანხმები? გესმის, რა იოლია ყოველივე? 
– ჰო, მაგრამ წიგნებში მათი წყობა სხვაგვარია. 
– მართალია, ყველა წიგნი ამ ასოთა უამრავი კომბინაციებისგან შეს-

დგება. ადამიანი მას მექანიკურად ალაგებს ისე, რომ ამავდროულად ხე-
ლმძღვანელობს გრძნობებითაც. აქედან გამომდინარე, პირველად არა ას-
ოთა და ბგერათა კომბინაცია იბადება, არამედ მის წარმოსახვაში გრძნო-
ბების მონახაზი ჩნდება. მას კი, ვინც კითხულობს, დაახლოებით იგივე 
გრძნობები უჩნდება და დიდი ხნით იმახსოვრებს. შენ შეგიძლია გაიხსე-
ნო რაიმე სახეები, სიტუაციები იქიდან, რაც წაგიკითხავს? 

– შემიძლია,- დავფიქრდი და ვუპასუხე. 
რატომღაც ლერმონტოვის „ჩვენი დროის გმირი“ გამახსენდა და მო-

ყოლა დავიწყე. მან შემაწყვეტინა. 
– აი,ხედავ, შენ შეგიძლია ამიღწერო წიგნის გმირები, მათი განცდე-

ბი, არადა, დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ, რაც ეგ წიგნი წაიკითხე. დავუ-
შვათ, გთხოვო ჩამომითვალო,- რა თანმიმდევრობითაა განლაგრბული ეს 
ოცდაცამეტი ასო, როგორაა აწყობილი მათგან შემდგარი კომბინაციები,- 
შეძლებდი მათ აღდგენას? 

– არა, ეს შეუძლებელია. 

                                                 
*  მე კი, ანასტასიამ თარგმნა შენაძლებინა! მე ხომ მუსიკოსი ვარ და არა ფი-

ლოლოგი?!... ც.გ. 
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– ჰო, ეს ნამდვილად ძალიან მძიმეა. ე.ი. ერთი ადამიანის გრძნობები 
გადავიდა მეორე ადამიანში ამ ოცდაცამეტი ასოს ყველა შასაძლო კომბი-
ნაციით. შენ უცქერდი ამ კომბინაციებს, მაგრამ მაშინვე დაგავიწყდა, რაც 
შეეხება სახეებსა და სიტუაციებს, დარჩნენ და დიდი ხნით დაგამახსოვრ-
დნენ. ჰოდა, გამოდის, რომ თუ სულიერ შეგრძნებებს პირდაპირ დაუკავ-
შირებ ამ ნიშნებს, არ იფიქრებ არავითარ პირობითობებზე, მაშინ სული 
ამ ნიშნებსა და კომბინაციათა მორიგეობას ისეთი თანმიმდევრობით და-
ალაგებს, რომ მკითხველი შედეგად პირდაპირ იგრძნობს მწერლის 
სულს. და, თუ მწერლის სულში... 

– მოიცა, ანასტასია, უფრო გასაგებად, მარტივად, კონკრეტულად 
სთქვი, რაიმე მაგალითით ამიხსენი უცხო ენების შესწავლის შესახებ. მწე-
რლად მოგვიანებით მაქციე, ახლა კი მომიყევი, ვინ და როგორ გასწავლა 
სხვადასხვა ენის გაგება? 

– პაპუმ,- მიპასუხა ანასტასიამ. 
– მაგალითით მომიყევი,- ვთხოვე მე. რადგან მინდოდა, რაც შეიძ-

ლება სწრაფად მივხვედრილვიყავი. 
– კარგი, ოღონდ, შენ ნუ ღელავ. ვიპოვი საშუალებას, შენთვის რომ 

გასაგები იყოს და თუ შენთვის ეს ასე მნიშვნელოვანია, შევეცდები, ყველა 
ენაც გასწავლო, ეს ხომ მარტივია. 

– ჩვენთვის ეს სრულიად წარმოუდგენელია, ანსტასია, ამიტომ შეე-
ცადე, ამიხსნა. და მითხრი, დროის რა მონაკვეთში შესძლებ რომ შემასწა-
ვლო? 

შემომხედა და ჩაფიქრდა, მერე კი მითხრა: 
– მეხსიერება უკვე არ გივარგა, ყოფითი პრობლემების გამო... შენს 

სასწავლებლად დიდი დრო იქნება საჭირო. 
– რამდენი?- ვეღარ ვითმენდი, სანამ პასუხს გავიგებდი. 
– დამკვიდრებული ურთიერთობებისთვის, როგორიცაა „გამარჯო-

ბა“, „ნახვამდის“... ვფიქრობ, არანაკლებ ოთხი ან იქნებ ექვსი თვე,- მიპა-
სუხა მან. 

– კარგი, ანასტასია, მომიყევი, პაპუ როგორ აკეთებდა ამას. 
– მეთამაშებოდა. 
– როგორ გეთამაშებოდა, მითხარი. 
– დაწყნარდი, მოეშვი... ვერ გამიგია, რატომ ღელავ? 
და, მშვიდად განაგრძო: 
– მეთამაშებოდა ისე, თითქოს ხუმრობდა. როცა მარტო მოდიოდა 

ჩემთან, ბაბუას გარეშე, თავს წელამდე დამიხრიდა ხოლმე და ხელს გა-
მომიწოდებდა, მეც ხელს ვუწოდებდი. ჯერ კარგად ჩამომართმევდა 
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ხელს, მერე მუხლზე დადგებოდა, მაკოცებდა და მეტყოდა: „გამარჯობა 
ანასტასია“. 

ერთხელაც ასევე მოვიდა, ყველაფერი ჩვეულებისამებრ გააკეთა, სი-
ყვარულით შემომხედა, მაგრამ ტუჩებით რაღაც აბდაუბდა წარმოსთქვა. 
მე გაკვირვებული ვუყურებ, ის კი კვლავ სხვა, ერთი-მეორესთან დაუკავ-
შირებელ ფრაზებს მეუბნება. ვერ მოვითმინე და ვკითხე: 

– შენ რა, პაპუჩი, დაგავიწყდა, რა უნდა თქვა? 
– დამავიწყდა,- მიპასუხა პაპუმ. 
მერე რამოდენიმე ნაბიჯით განზე გადადგა, რაღაცაზე ჩაფიქრდა, მე-

რე კვლავ მომიახლოვდა, ხელი გამომიწოდა. მეც გავუწოდე ხელი. ის 
მუხლებზე დაეშვა და ხელზე მაკოცა. სიყვარულით მიყურებდა, მაგრამ 
არაფერს ამბობდა. შემეშინდა კიდეც. მე ვუკარნახე: 

– გამარჯობა , ანასტასია,- ვუთხარი.  
მეც მივხვდი, რომ ეს თამაში იყო და ასე ხშირად ვთამაშობდით. ჯერ 

იოლი იყო ეს თამაში, მერე ნელ-ნელა გართულდა, მაგრამ თან საინტერე-
სოც გახდა. თამაში სამი წლის ასაკში იწყება და თერთმეტი წლის ასაკში 
მთავრდება, როცა ადამიანი თითქოს გამოცდას აბარებსო. გამოცდა კი 
იმაში მდგომარეობს, რომ მოსაუბრეს ყურადღებით უყურებ და სიტყვებ-
ის გარეშე, რა ენაზეც არ უნდა საუბრობდეს ის, ყველაფერი გესმის მისი. 
ამგვარი დიალოგი ბევრად უფრო სრულყოფილია, ვიდრე სიტყვიერი, 
უფრო სწრაფია და სრული. თქვენ ამას მანძილზე აზრის კითხვას უწოდ-
ებთ. თვლით, რომ უჩვეულოა და ფანტასტიკის სფეროს განეკუთნება... 
ეს კი უბრალოდ, ადამიანისადმი ყურადღებიანი დამოკიდებულებით, 
განვითარებული წარმოსახვის უნარითა და კარგი მეხსიერებით ხდება. 
ამის იქით იმალება არა მარტო ინფორმაციის გაცვლის უფრო სრულყო-
ფილი მეთოდი, არამედ ადამიანური სულის შეცნობა, მცენარეთა და 
ცხოველთა სამყაროს და საერთოდ მთელი შექმნილი სამყაროს შეცნობა. 

– ანასტასია, ნაკვეთზე მოყვანილ მცენარეებს რა საერთო აქვთ ამასთ-
ან, მათი დანიშნულება რაღაა? 

– როგორ, თუ, რა საერთო აქვთ? ბავშვი ერთდროულად აცნობიერებს 
მცენარეთა სამყაროს, როგორც სამყაროს ერთიან მექანიზმს, კონტაქტში შე-
დის საკუთარ პლანეტებთან, მათი და საკუთარი მშობლების მეშვეობით 
ძალიან სწრაფად აცნობიერებს ჭეშმარიტებას, ინტენსიურად ვითარდება 
ფსიქოლოგიის, ფილოსოფიის, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სფე-
როებში. თუ ამგვარი თამაში რაიმე ხელოვნური ნივთების დახმარებით წა-
რიმართა, ის დაიბნევა. მას ბუნებისა და კოსმოსის ძალა ვეღარ დაეხმარება. 

– მე უკვე გითხარი, ანასტასია, რომ ბავშვი ბოლოს და ბოლოს აგრო-
ნომი შეიძლება გამოვიდეს. სხვა სფეროებში საიდან მიიღებს განათლებას? 
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ანასტასიამ კი იმის მტკიცება დამიწყო, რომ ასეთი ფორმით აღზრდ-
ილ ადამიანში მეცნიერების ნებისმიერი სფეროს უსწრაფესად ათვისების 
უნიკალური შესაძლებლობები ჩნდება. 

 
 

mfrinavi TefSi? 
gansakuTrebuli araferi 

   
აშინ მე, ანასტასიას ვთხოვე ეჩვენებინა, მაგალითის სახით საკუთარი 
განათლება ტექნიკის სფეროში. 
– შენ ჩემგან გაიგო გინდა, თუ როგორ მუშაობს თქვენს სამყაროში 

არსებული ყველა მექანიზმი? 
– ისეთი რამ მითხარი, რასაც უდიდესი მეცნიერები ამჟამდ ეჭიდე-

ბიან. ვთქვათ, რაიმე დიდი აღმოჩენა გააკეთე.  
– მაგას ხომ გამუდმებით ვაკეთებ შენთვის? 
– ჩემთვის არა, სამეცნიერო სამყაროსათვის, მათ რომ უდიდეს აღმო-

ჩენად მიიჩნიონ. გააკეთე აღმოჩენა ტექნიკის სფეროში,- კოსმოსურ ხომა-
ლდებზე, ატომზე, სამანქანო საწვავებზე... რადგან ამბობ, რომ დასასაბუ-
თებლად ყოველივე ეს ძალზედ მარტივია. 

– ეს სფეროები, როგორ გითხრა თქვენებურად, ალბათ ქვის ხანაა იმ-
ასთან შედარებით, რაშიც შენი გაცნობიერება მსურს. 

– ჰოდა, ძალიან კარგი. შენი აზრით, პრიმიტიულია, არა? ე.ი. უფრო 
გასაგები იქნება. შენ, შენს სიმართლეს დაასაბუთებ და დაამტკიცებ, რომ 
შენი ინტელექტი ჩემსაზე მაღალია. თქვი, მაგალითად, ჩვენი თითმფრი-
ნავები და კოსმოსური ხომალდები, შენი აზრით, სრულყოფილი მექანი-
ზმებია? 

– არა. ძალზედ პრიმიტიულია და ამტკიცებს კიდეც ტექნოკრატული 
განვითარების პრიმიტიულ გზას. 

ამგვარმა პასუხმა ორჭოფულად განმაწყო მისი ნათქვამისადმი,- მან 
ან ნამდვილად განუსაზღვრელად ბევრი იცის, ვიდრე ეს ჩვეულებრივი 
გონებისთვისაა მისაწვდომი, ან  მისი განსჯა-მსჯელობები სულელის 
ლაყბობაა. ამიტომ უფრო ღრმად ჩავეძიე: 

– რაშია ჩვენი რაკეტებისა და თვითმრინავების პრიმიტიულობა? 
ანასტასია პატარ-პატარა პაუზებით მიხსნიდა, თითქოს მეხმარებო-

და მისი ნათქვამის მაქსიმალურად აღქმაში. 
– ყველა თქვენეული მექანიზმის მოძრაობა, სრულიად ყველასი, აფე-

თქების ენერგიაზეა დამყარებული, რადგან უფრო სრულჰყოფილი, ბუ-
ნებრივი წყაროები არ უწყით,- თქვენ  წარმოუდგენელი სიჯიუტით სარ-
გებლობთ ამ პრიმიტიული და უშველებელი მექანიზმებით. თქვენ მათი 

m 
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მოხმარებისას მათგან გამომდინარე დამანგრეველი შედეგებიც კი არ გა-
ფერხებთ. თქვენს თვითმფრინავებსა და რაკეტებს სამყაროს მასშტაბებე-
თან შედარებით, მიწიდან აფრენის სიმაღლის სასაცილო განზომილებები 
აქვს; ისინი ძალზედ მცირე სიმაღლეს ფარავენ. გარდა ამისა, ამ მეთოდმა 
თითქმის თავის პიკს მიაღწია და მორჩა. სასაცილოა, პირდაპირ! ფეთქე-
ბადი თუ წვადი ნივთიერება ბიძგს აძლევს რაღაც ახოხოლავებულ კონს-
ტრუქციას, რომელსაც თქვენ კოსმოსურ ხომალდს უწოდებთ. გარდა ამი-
სა, ამ კონსტრუქციის უმეტესი ნაწილი მხოლოდ ბიძგის პრობლემის 
„გადაწყვეტას“ ემსახურება. 

– სხვა რა პრინციპი შეიძლება არსებობდეს ჰაერში გადასაადგილებ-
ლად? 

– მაგალითად, პრინციპი, რომლითაც მფრინავი თეფშები მოძრაობ-
ენ,- მიპასუხა ანასტასიამ. 

– რაა!!! შენ იცი მფრინავი თეფშებისა და მათი გადაადგილების პრი-
ნციპების შესახებ? 

– რა თქმა უნდა, ვიცი. იგი ძალზე უბრალო და რაციონალურია. 
მღელვარებისგან ყელი გამიშრა და მოუთმენლად ვუთხარი: 
– მოყევი, ანანსტასია, სწრაფად და გასაგებად. 
– კარგი, ოღონდ ნუ ღელავ, თორემ მღელვარებისგან გაგება გაგიჭი-

რდება. მფრინავი თეფშის გადაადგილების პრინციპი დამყარებულია ვა-
კუუმის გამომუშავების ენერგიაზე. 

– ეს როგორ? უფრო გასაგებად... 
– სიტყვათა მწირი მარაგი გაქვს. იმისათვის კი, გასაგებად რომ აგიხ-

სნა, იძულებული ვარ, შენი მარაგით ვისარგებლო. 
– ახლავე დავამატებ,- ამოვღერღე გაბრაზებულმა,- ქილა, სახურავი, 

აბი, ჰაერი... - და სწრაფად განვაგრძე იმ სიტყვების ჩამოთვლა, რაც იმ 
წუთას თავში მომდიოდა და ბოლოს დედაც კი შევიგინე. 

ანასტასიამ შემაწყვეყინა: 
– არ არის საჭირო, მე ყველა ის სიტყვა ვიცი, რომელთა გამოთქმაც 

შენ შეგიძლია, მაგრამ არსებობს სხვა უამრავი სიტყვა და საერთოდ, ინ-
ფორმაციის გაცვლის სხვა ფორმა. მისი საშუალებით წამში აგიხსნიდი 
ყველაფერს, ისე კი, ორიოდე საათი მაინც დამჭირდება. ეს ბევრია. მე კი, 
სხვა რამეზე, უფრო მნიშვნელოვანზე მინდოდა შენთვის მომეთხრო... 

– არა, ანასტასია, მოყევი თეფშის შესახებ, მისი მოძრაობის პრინციპ-
ზე, მის ენერგო მატარებლებზე. ვიდრე არ მივხვდები, სხვას არაფერს მო-
ვისმენ. 

– კი ბატონო,- განაგრძო მან,- აფეთქება,- ეს არის, როცა მყარი ნივთი-
ერება განსაზღვრული ზემოქმედების შედეგად სწრაფად გარდაიქმნება 
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აირისმაგვარ ნივთიერებად, ან რომელიღაც რეაქციის შედეგად ორი აირ-
ისმაგვარი ნივთიერებები  გადადიან უფრო მსუბუქ ნივთიერებაში. ეს სა-
ყოველთაოდ ცნობილია. 

– კი, ასეა,- ვუპასუხე მე,- დენთს თუკი ცეცხლს წაუკიდებ, კვამლად 
იქცევა, ბენზინი,- აირად. 

– ჰო, ასეა დაახლოებით. მაგრამ თქვენ რომ უფრო სუფთა გულისხ-
მისჰყოფა (ზრახვები) გქონდეთ და აქედან გამომდინარე,- ბუნების მექა-
ნიზმებში წვდომა შეგეძლოთ, დიდი ხნის წინ გაიაზრებდით, რომ, თუკი 
არსებობს ნივთიერება, რომელსაც ერთ წამში შეუძლია, მნიშვნელოვნად 
გაფართოვდეს, აფეთქდეს, სხვა მდგომარეობაში გადავიდეს,- მაშინ უნ-
და არსებობდეს უკუპროცესიც. ბუნებაში,- ეს ცოცხალი მიკროორგანიზ-
მებია, რომლებიც აირისებრ ნივთერებას მყარში გარდაქმნიან. საერთოდ-
აც, ყველა მცენარე აკეთებს ამას, ოღონდ სხვადასხვა სიჩქარით, შესაქმნე-
ლის გამყარების ხარისხითა და სიმტკიცით. მიმოიხედე გარეშემო, ისინი 
ხომ მიწიდან წვენს სვამენ, სუნთქავენ ჰაერით და ამით ქმნიან  მყარსა და 
მტკიცეს, მაგალითად,- კაკლის ნაჭუჭს ან ქლიავის კურკას. თვალისთვის 
უხილავი მიკროორგანიზმი ამას ძალიან დიდი სიჩქარით აკეთებს, იკვე-
ბება რა თითქოსდა მხოლოდ ჰაერით.* აი, ეს მიკროორგანიზმებია მფრი-
ნავი თეფშების მამოძრავებელი ძალა. ისინი ტვინის იმ მიკროუჯრედს 
ჰგვანან, ოღონდაც ფუნქციონალურად ვიწრო მიმართულებით, მათ ერ-
თი ფუნქცია აქვთ,- მოძრაობა. ოღონდ ასრულებენ ისინი სრულყოფილ-
ად და შეუძლიათ აამუშაონ აპარატი დღევანდელი საშუალო მონაცემებ-
ის მქონე ადამიანის აზრ-ფიქრის სიჩქარის ერთი მეცხრამეტედით. ისინი 
მდებარეობენ მფრინავი თეფშის ზედა, შიდა სივრცეში და მოთავსებულ-
ნი არიან ორმაგ  კედელს შორის. კედლებს შორის დაცილება სამ სანტი-
მეტრამდე აღწევს. შიდა კედლის ზედა და ქვედა ზედაპირი ფორებია-
ნაია, ანუ მიკრო ნახვრეტებითაა დაფარული. ამ ნახვრეტებიდან მიკრო-
ორგანიზმები ჰაერს იწოვენ და ამით თეფშის წინ ვაკუუმს ჰქმნიან. ჰაერ-
ის ნაკადი გამყარებას იწყებს ჯერ კიდევ თეფშთან შეხებამდე, ამ მიკრო-
ორგანიზმების გავლის შემდეგ კი, საერთოდ მყარ ბურთულებად  გარ-
დაიქმნებიან. შემდგომ ბურთულები დაახლოებით სანტიმეტრ ნახევრი 
დიამეტრისას იზრდებიან და შერბილებული სახით თეფშის ქვედა ნაწი-
ლისკენ გორდებიან,  მერე კი,– კვლავ აირისებრ ნივთიერებად გარდაიქმ-

                                                 
*  დიდება შემომქმედს! მართლაც რომ „უდიდესი ჭეშმარიტება,– უდიდეს სიმარტივეშია“ 

და ამის ცოდნაც ჩვენშია,- შემომქმედის ძე-ასულებში,- ადამიანებში! გაიღვიძეთ 
თანანმემამულენო და გაახარეთ შემომქმედი საკუთარი სრულჰყოფილების გაცნობიე-
რებით და არა მისდამი მონურ-მომხმარებლური დამოკიდებულებით!...ც.გ. 
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ნებიან. თუ შეძელი და, აირად გარდაქმნამდე მათი დაჭერა მოასწარი,– 
მათი ჭამაც კი შესაძლებელია. 

– თავად მფრინავი თეფშის კედლები რიღათია გაკეთებული? 
– ისინი გამოყვანილებია. 
– როგორ თუ  გამოყვანილები? 
– აბა, რა გიკვირს? იმის მაგივრად, რომ თავად დაფიქრდე და გაიაზ-

რო. მრავალ ადამიანს გამოჰყავს სხვადასხვა ჭურჭელში სოკო, წყალს რო-
მელშიც იგია მოთავსებული  აკეთებს, გემრიელს და ოდნავ მომჟავოს 
ხდის. ეს სოკო ჭურჭლის ფორმას იღებს, რომელშიც იგია მოთავსებული. 
ეს სოკო, სხვათაშორის ძალიან ჰგავს მფრინავ თეფშს. იგია კედლებსაც 
რომ ორმაგს აკეთებს. თუკი მის წვენს კიდევ ერთი მიკროორგანიზმი და-
ემატება, მოხდება გამკვრივება, მაგრამ ამ ეგრეთწოდებული მიკროორგა-
ნიზმის გამომუშავება შეიძლება, ან, უფრო ზუსტად, ტვინის ძალისხმევ-
ით ჩასახვა, ასე ვთქვათ ნებელობით ნათლად წარმოდგენით. 

– შენ შეგიძლია ამის გაკეთება? 
– კი, მხოლოდ მარტო ჩემი ძალისხმევა საკმარისი არ იქნება. საჭი-

როა რამდენიმე ათეული ადამიანის ერთობლივი ზემოქმედება, რომლე-
ბიც ასეთივე უნარის მფლობელები არიან და ამის გაკეთება საჭიროა 
მთელი წლის განმავლობაში. 

– ჩვენს დედამიწაზე არსებობს კი ყოველივე აუცილებელი, რათა გა-
კეთდეს, ან გამოზარდო, როგორც შენ ამბობ, ეს მფრინავი თეფში და მიკ-
როორგანიზმები? 

– რა თქმა უნდა, არსებობს. დედამიწაზე არსებობს ყველაფერი ის, 
რაც საერთოდ სამყაროშია. 

– მიკროორგანიზმები როგორ უნდა მოათავსო კედლებს შორის, თუ-
კი ისინი ისეთი პატარები არიან, რომ თვალით არ სჩანან? 

– როცა ზედა კედლის გამოყვანა ხდება. იგი თავისით იზიდავს უზ-
ომო რაოდენობის მიკროორგანიზმს, ისევე, როგორც ფიჭა იზიდავს ფუ-
ტკარს. მაგრამ აქაც ათეულობით ადამიანის ნებელობითი ძალისხმევის 
მოხმობაა აუცილებელი. რა აზრი აქვს ყოველივე ამის დეტალიზირებას, 
სულერთია, მაინც ვერ შესძლებთ მის გამოყვანას, რადგან თქვენ,- ადამი-
ანებს, ჯერ ის შესაბამისი ნებისყოფა, ნებელობა, ცოდნა და ინტელექტი 
არ გაგაჩნიათ? 

– თავად შენ არ შეგიძლია დახმარება? 
– შემიძლია.  
– მაშ, გააკეთე ეს.  
– უკვე გავაკეთე.  
– შენ რა გააკეთე?- ვერ გავიგე. 
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– მე მოგიყევი შენ, როგორ უნდა აღიზარდოს ბავშვები. და,- კიდევ 
მოგიყვები. შენ ამის შესახებ ადამიანებს მოუყევები. ბევრი შეიცნობს 
(შეიგნებს) ამას და მათი ბავშვები,  ამ სახით არზრდილნი, დაეუფლებუ-
ლნი იქნებიან იმ ცოდნას, ინტელექტსა და ნებელობას, რომლის წყალო-
ბითაც არა მარტო პრიმიტიულ თეფშს გააკეთებენ, არამედ გაცილებით 
უფრო მეტს... 

– ანასტასია, თავად საიდან უწყი მფრინავი თეფშის შესახებ? ნუთუ 
მცენარეებთან მუდმივი ურთიერთობის წყალობით? 

– ისინი ზოგჯერ ეშვებოდნენ აქ და მე, ასე ვთქვათ, დავეხმარე კიდ-
ეც თეფშის შეკეთებაში. 

– ისინი ჩვენზე ბევრად ჭკვიანები არიან? 
– სულაც არა, ადამიანამდე ისინი განუზომლად შორს არიან, მათ ეშ-

ინიათ მისი, არ ეკარებიან ადამიანებს, თუმცაღა ძალზედ ცნობისმოყვა-
რენი არიან. თავდაპირველად ეშინოდათ ჩემი. აზრ-ფიქრის პარალიზა-
ტორები მომართეს ჩემსკენ. იბღინძებოდნენ, ყოყლოჩინობდნენ. ჩემს შე-
შინებასა და გაკვირვებას ცდილობდნენ. მე ისინი, ძლივს დავამშვიდე და 
მივუალერსე. 

– აბა, როგორ არ არიან უფრო ჭკვიანები, თუკი აკეთებენ იმას, რაც 
ადამიანს ჯერ კიდევ არ შეუძლია? 

– რა არის ამაში გასაკვირი? ფუტკრებიც კი აგებენ გათბობისა და ვენ-
ტილაციის წარმოუდგენლად ურთულესი სისტემის კონსტრუქციებს, მა-
გრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ისინი ინტელექტით ადამიანზე მაღლა დგანან. 
მთელს სამყაროში არავინ და არაფერია ადამიანზე უფრო გონით აღმატე-
ბული და ძლიერი,- ღვთის გარდა.  

 
 

tvini,- super-kompiuteri 
    
ფრინავი თეფშის შექმნის შესაძლებლობამ უაღრესად დამაინტერესა. 
მარტო გადაადგილების პრინციპს, ჰიპოთეზის დონეზე თუ განიხი-

ლავ, ისიც კი სიახლეა. მფრინავი თეფში ჩვენთვის, დედამიწის ბინადარ-
თათვის ურთულესი მექანიზმია და არ წარმოადგენს პირველი მოხმარე-
ბის აუცილებელ საგანს. ამიტომაც მომინდა რაღაც ისეთი მომესმინა, რაც 
მაშინვე გასაგები იქნებოდა. ისეთი, რომ ამ „რაღაცას“ არ დასჭირვებოდა 
მეცნიერული გონის მიერ მოძიება, შესაძლებელი იქნებოდა პრაქტიკაში 
მისი მაშინვე გამოყენება და გარკვეული სარგებლის ნახვა. ამიტომაც 
ვთხოვე ანასტასიას ისეთნაირი პრობლემის ამოხსნა, რომელიც ჩვენს სა-
ზოგადოებაში მწვავე საკითხად დგას. დამთანხმდა, მაგრამ მკითხა: 

m 
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– ისეთნაირში, გამაგებინე რას გულისხმობ. შენ როგორმე ჩამოაყა-
ლიბე ეს ამოცანა. თორემ როგორ აგიხსნა იგი, თუ არ მეცოდინება, რა 
გაქვს მხედველობაში? 

– დავფიქრდი, სადღეისოდ რა იყო ყველაზე აქტუალური და ამოცა-
ნაც ამგვარი ფორმით შევადგინე: 

– იცი, ანასტასია, დღეს ძალზედ მწვავედ დგას გარემოს დაბინძურე-
ბის საკითხი. ირგვლივ ისეთი ჰაერია, რომ სუნთქვა ჭირს. 

– კი მაგრამ, მას ხომ თქვენვე აბინძურებთ? 
– გასაგებია, რომ ჩვენვე. მომისმინე, ოღონდ ნუ ფილოსოფოსობ. იმ 

საკითხთან დაკავშირებით, რომ ჩვენვე უნდა ვიყოთ შინაგანად სუფთე-
ბი, უფრო მეტი ხეები უნდა გვქონდეს და ასე შემდეგ. შენ ისე მიიღე ყო-
ველივე, როგორადაც იგი უკვე არის, მოიფიქრე რაიმე განსაკუთრებუ-
ლი... მაგალითად რამე, რაც დიდ ქალაქებში ჰაერს ისევ გაწმენდს ორმო-
ცდაათი პროცენტით მაინც, და რომ სახელმწიფო ხაზინას დიდი თანხებ-
ის ხარჯვა არ დასჭირდეს. ისეთი, რომ შენს მიერ მოფიქრებული ყველა-
ზე რაციონალური იყოს ყველა მოფიქრებულ ვარიანტებს შორის. მისი 
დანერგვა უმალ შეიძლებოდეს და რაც მთავარია, ჩემთვისაც და დანარ-
ჩენებისთვისაც იოლი გასაგები გახდეს. 

– ახლავე შევეცდები,- მიპასუხა ანასტასიამ.- შენ ყველა პირობა ჩამო-
თვალე? 

შევეცადე, ყოველი შემთხვევისთვის ამოცანა კიდევ უფრო რთულად 
დამესახა. იქნებ, მისი გონიერება მართლაც იმაზე უფრო მაღლა მდგარი 
აღმოჩენილიყო, რასაც ჩვენი შემეცნება დასაშვებად თვლის. ამიტომაც 
დავუმატე: 

– დაე, შენს მოფიქრებულს შემოსავლის მოტანაც შეეძლოს. 
– ვისთვის? 
– ჩემთვის და ქვეყნისთვისაც. შენ, რუსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრ-

ობ, ე.ი. რუსეთისთვის. 
– ფულს გულისხმობ? 
– ჰო. 
– და, ბევრს? 
– შემოსავალი, ანასტასია, ფული,- ასე ვთქვათ, არასოდეს არ არის ბე-

ვრი. მე, მაგალითად, იმდენი მჭირდება, რომ ეს ექსპედიცია დავფარო და 
ახალზე ვიზრუნო,* რუსეთს კი... 

                                                 
*  მე კი, იმდენი მჭირდება, ანასტასიას და ვლადიმირ მეგრეს წიგნები გამოვცე, 

საგვარეულო მამული გავაშენო, სკოლა დავაარსო, მამა გიორგის წიგნის გამოცემაში 
მივიღო მონაწილეობა და შევიძლო ასევე, წიგნის გამოცემა ყველა იმ წმიდანზე, ვინც 
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დავფიქრდი... რა იქნება, რომ ანასტასია ჩვენი ცივილიზაციის მატე-
რიალური კეთილდღეობით დავაინტერესო მეთქი და ვკითხე: 

– შენ, შენთვის არაფერი გინდა? 
– მე ყველაფერი მაქვს,- მიპასუხა მან. 
და, უეცრად ერთმა იდეამ გამიელვა თავში. მივხვდი, რითი შეიძლე-

ბოდა მისი დაინტერესება. 
– იცი, ანასტასია, დაე, შენმა მოფიქრებულმა იმხელა მოგება მოუტა-

ნოს ქვეყანას, რომ მთელს რუსეთში შენმა საყვარელმა მეაგარააკეებმა ან 
მებაღეებმა უფულოდ, ან რაიმე შეღავათით შესძლონ დასათესი მარცვ-
ლეულის მიღება. 

– უჰ, რა კარგია!- წამოიძახა ანასტასიამ.- რა კარგად მოიფიქრე. შენ 
თუ მორჩი, მაშ მე ახლავე შევუდგები აზრ-ფიქრით დამუშავებას. აუ, რო-
გორ მომწონს! მარცვლეული... იქნებ, კიდევ რაიმე დაგრჩა სათქმელი? 

– არა ანასტასია, ამჯერად, ესეც საკმარისია. 
ვიგრძენი, რომ ანასტასია უაღრესად აღვაფრთოვანე, განსაკუთრებ-

ით კი, მისი მეაგარაკეებისათვის დარიგებული უფასო თესლეულით. მა-
გრამ, მაშინვე დარწმუნებული ვიყავი, რომ მისი შესაძლებლობებისადა 
მიუხედავად, ჰაერის გასუფთავება წარმოუდგენელია, თორემ, წინააღმ-
დეგ შემთხვევაში, ჩვენი სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიებიდან 
ხომ, რომელიმე მაინც მოახერხებდა ამას. 

ანასტასია, უწინდებურად მშვიდად კი არა,- უფრო ენერგიულად გა-
წვა ბალახზე და ხელები გაშალა. ზეაწეული თითების წვერები ხან მოძ-
რაობდნენ, ხანაც ირინდებოდნენ. დახუჭულ თვალებზე წამწამები უთამ-
თამებდა. ის ასე, დაახლოებით ოციოდე წუთი იწვა, შემდეგ თვალი გაა-
ხილა, წამოჯდა და სთქვა: 

– განვსაზღვრე, მაგრამ, ეს რა საშინელება ყოფილა... 
– რა განსაზღვრე, რაშია საშინელება? 
– ყველაზე დიდი ზიანი თქვენთვის ე.წ. მანქანებს მოაქვთ. ისინი იმ-

დენია დიდ ქალაქებში და ყოველი მათგანიდან გამოდის ორგანიზმისა-
თვის იმდენი მავნე გამონაბოლქვი და ისეთი ცუდი სუნი აქვს... ყველაზე 
საშიში კი ის არის, რომ ყოველივე ეს მიწისა და მტვრის ნაწილაკებს შეერ-
წყმის, მათ მიერ გაიწოვება. მანქანების მოძრაობას ჰაერში ააქვს ეს მტვე-
რი და ადამიანები ისუნთქავენ ამ საზიზღარ მასას. იგი იფანტება, შემდეგ 
მტვერი მთელს საფარს ედება,- ბალახს, ხეებს. გარეშემო ყველაფერს ფარ-
ავს. ეს ძალიან ცუდია. მავნებელია ადამიანების და მცენარეების ჯანმრ-
თელობისთვის. 
                                                                                                            

საქართველოში მოიყრის თავს (თავმოყრა კი უკვე დაწყებულია, რუსეთიდან დიდი 
სალოსი ჩამოსულია) ანასტასიასთან ერთად დედამიწის გადასარჩენად!...ც.გ.  
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– რა თქმა უნდა, ცუდია. მაგრამ ეს ყველასთვის ისედაც გასაგებია, 
მხოლოდ არავის არაფრის გაკეთება არ ძალუძს. ქუჩების მრეცხავი მანქა-
ნებიც არსებობს, მაგრამ ისინი აბა რას მოერევიან. ანასტასია, შენ ახალი 
არაფერი გითქვამს, არაფერი ორიგინალური არ აღმოგიჩენია ჰაერის გაწ-
მენდის  თაობაზე. 

– და, ჯერ ხომ მე, მავნებლობის ძირითადი წყარო განვსაზღვრე, ახ-
ლა უკვე გავაანალიზებ და ვიფიქრებ. დიდი ხანი დამჭირდება აზრ-
ფიქრის თავმოსაყრელად, შესაძლოა მთელი საათი, იმიტომ რომ ამგვარი 
პრობლემების გადაჭრა არასოდეს მიცდია. რომ არ მოგწყინდეს, ტყეში 
გაისეირნე შენ, ან... 

– შენ იფიქრე, მე თავად მოვნახავ, თუ რითი დავკავდე. და, ანასტა-
სია თავის თავში სრულიად ჩაიძირა. როცა ერთსაათიანი სეირნობის შემ-
დეგ ტყიდან დავბრუნდი, ის, როგორც მომეჩვენა, უკმაყოფილო დამხვდა 
და ვუთხარი: 

– ხედავ, ანასტასია, აქ შენი ტვინიც კი უძლურია, რამის გასახერხებ-
ლად. ნუ ინაღვლებ, ჩვენთან ამ პრობლემებზე უამრავი სამეცნიერო ინს-
ტიტუტი მუშაობს, მაგრამ ისინიც, როგორც შენ, მხოლოდ დაბინძურების 
ფაქტის კონსტანტირებას ახდენენ, მათაც ხომ, ჯერ ვერაფრის გაკეთებაც  
ვერ შესძლეს? 

მან ცოტაოდენი მობოდიშების ტონით მიპასუხა: 
– ვფიქრობ, ყველა შესაძლო ვარიანტი მოვიძიე, გავიაზრე, მაგრამ 

ჩქარი საშუალება და მაინცა და მაინც ორმოცდაათი პროცენტი...- რაღაც 
არ გამომდის.  

დავიძაბე,- ე.ი. მან რაღაცნაირად საკითხის გადაწყვეტას მიაგნო. 
– აბა, მაინც რამდენზე გამოგივიდა?- გაფაციცებულმა შევეკითხე... 
მან, ამოიოხრა და მიპასუხა: 
– ცოტათი დამაკლდა. გამომივიდა ოცდათხუტმეტ-ორმოც პროცენ-

ტამდე. 
– რაა?!- აღფრთოვანება ვერ დავმალე. 
– ცოტაა, არა?- კითხვა დამიბრუნა ანასტასიამ. 
ყელი გამიშრა. ვფიქრობდი:- მას ტყუილი არ შეუძლია, არ შეუძლია 

ნათქვამს ან გადააჭარბოს ან დააკლოს. შევეცადე, მღელვარება დამეოკე-
ბინა და ვთქვი: 

– მოდი, შევცვალოთ ამოცანის პირობები,- დაე, იყოს ოცდათვრამე-
ტი პროცენტი. მოყევი ჩქარა, რა მოიფიქრე. 

– საჭიროა, რომ ამ მანქანებმა არა მარტო გაფანტონ ეს ბინძური 
მტვერი, არამედ შეაგროვონ კიდეც იგი. 

– როგორ უნდა მოხერხდეს ეგ, თქვი ჩქარა! 
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– წინიდან, რაღაც რომ აქვთ გამოშვერილი, რა ჰქვია ამ ნაწილს? 
– ბამპერი,- მივეხმარე მე. 
–ანუ ბამპერი. მის შიგნით ან ქვემოდან უნდა მიმაგრდეს ყუთი ზედა 

ნაწილში ნახვრეტებიანი და ასეთივე ნახვრეტები უკანა მხრიდანაც რომ 
ჰქონდეს ჰაერის გამოსაფრქვევად. მანქანების მოძრაობისას მავნე და 
მტვრიანი ჰაერის ნაკადი წინა ნახვრეტის მხრიდან შევა, გაიწმინდება და 
უკანა ნახვრეტებიდან უკვე ოც პროცენტამდე გასუფთავებული ჰაერი გა-
მოვა. 

– შენი ორმოცი პროცენტი სადღაა? 
– ამჟამად ეს მტვერი გზებზე სრულად არანაირად არ აილაგმება, ამ 

გზით კი მისი რაოდენობა ნელ-ნელა შემცირდება, რამდენადაც მუდმივ-
ად და ყველგან მისგან გასუფთავება მოხდება. გამოვიანგარიშე და განვ-
საზღვრე,- ერთი თვის მერე, თუ ეს ყუთები ყველა მანქანაზე იქნება დამა-
გრებული, ბინძური მტვრის რაოდენობა ორმოცი პროცენტით იქნება შე-
მცირებული. შემდგომში დაბინძურების შემდეგი პროცენტი აღარ შემცი-
რდება, რადგანაც სხვა ფაქტორებიც მოქმედებენ. 

– რა  ზომის უნდა იყოს ყუთები და რა უნდა იყოს მათში მოთავსე-
ბული, რამდენი ნახვრეტი და რა მანძილით უნდა იყვნენ დაშორებულნი 
ერთმანეთისგან? 

– ვლადიმირ, იქნებ შენ ისიც გსურს, რომ მე ის ყუთები თავად მივახ-
რახნო მანქანას? 

პირველად აღმოვაჩინე, რომ მას იუმორის გრძნობაც ჰქონია და ავხა-
რხარდი. წარმოვიდგინე, როგორ ამაგრებს ანასტასია ყველა მანქანაზე 
თავის გამოგონილ ყუთებს. მანაც გაიცინა, რადგან გაიხარა ჩემი გამხია-
რულებით და მდელოზე ციბრუტივით დატრიალდა. 

იდეა, მართლაც ძალზე მარტივი იყო, დანარჩენი კი ტექნიკის საქმეა. 
უკვე ანასტასიას გარეშე, თავადაც წარმოვიდგინე, როგორ განვითარდება 
მოვლენები:- ადმინისტრაციულ ხალმძღვანელობათა მითითებები, ავტო-
ინსპექციის შემოწმებები, გასამართ სადგურებზე ფილტრების შეცვლა, 
ძველების ჩაბარება, საკონტროლო ქვითრები და ა.შ. ჩვეულებრივ გადაწყ-
დება, მაგალითად, როგორიც უსაფრთხოების ქამრების შემთხვევაში იყო. 

კალმის ერთი მოსმა და ყველა ავტომობილში ქამრები გაჩნდა. აქაც 
კალმის ერთი მოსამა და ჰაერიც სუფთაა. და, მეწარმეები დაიწყებენ ყუ-
თების შეკვეთების მიღებისათვის ბრძოლას, ქარხნებს საქმე მიეცემათ, 
რაც მთავარია, შედეგად ჰაერი უფრო სუფთა იქნება. 

– მოიცა,- მივმართე მხიარულ ცეკვაში გართულ ანასტასიას, აი, მაგ 
შენს ყუთებში რა უნდა იდოს? 
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– ყუთებში... ყუთებში... თავად შენც დაფიქრი ცოტათი, შენც გაიაზ-
რე რა, რაც უნდა იდოს. ძალზე იოლია,- მიპასუხა მან ისე, რომ ცეკვა არ 
შეუწყვეტია. 

– ფული საიდანღა გამიჩნდება მე, ან შენს მეაგარაკეებს მარცვლეუ-
ლისათვის რომ ეყოთ, იმდენი ფული საიდან გაჩნდება?- კვლავ ვკითხე 
მე. 

მან ცეკვა შეწყვიტა. 
– როგორ თუ საიდან? შენ მთხოვე რომ იდეა ყველაზე, ყველაზე რა-

ციონალური ყოფილიყო,- ჰოდა, მეც მოვიფიქრე ყველაზე რაციონალური 
იდეა. მთელი მსოფლიოს დიდ ქალაქებში იქნება გამოყენებული და გა-
დაუხდიან რუსეთს ამ იდეისთვის იმდენს, რომ უფასო მარცვლეულისთ-
ვისაც ეყოფათ და შენც გადაგიხდიან. მხოლოდ შენ, შენს წილს განსაზღვ-
რული პირობებით მიიღებ. 

მე მაშინ მის განსაკუთრებულ პირობებს ყურადღება არ მივაქციე და 
სხვა რამის დაზუსტებას შევეცადე: 

– ასე გამოდის, დაპატენტება იქნება საჭირო? საკუთარი ნებით ვინღა 
გადაიხდის? 

– ვითომ რატომ არა? გადაიხდიან, მე ახლა პროცენტსაც განსვსაზღვრ-
ავ. ამ ყუთების წარმოებიდან რუსეთს ორი პროცენტი, შენ,- ერთი მეასედი. 

– რა აზრი აქვს შენს გაანგარიშებას. რაღაცაში ძლიერი ხარ, მაგრამ 
ბიზნესში,-  სრული ჩურჩუტი. არავინაც არ გადაიხდის საკუთარი სურ-
ვილით. ხელშეკრულების გაფორმების დროსაც კი, არ იხდიან ხოლმე 
ყოველთვის. შენ რომ იცოდე, საარბიტრაჟო სასამართლოებიც გადამხდე-
ლუნარიანი არაა. იცი, რა არის საარბიტრაჟო სასამართლო? 

– შემიძლია წარმოვიდგინო, მაგრამ ამ შემთხვევაში პატიოსნად გა-
დაიხდიან. ის, ვინც უარს იტყვის, გაკოტრდება. მხოლოდ პატიოსანი იქ-
ნება წარმატებული. 

– ვითომ რა გააკოტრებთ, შენ თავად ხომ არ აპირებ რეკეტირებას? 
– აი, კიდევ, მოიფიქრა, რა... მატყუარებს თავადვე, გარეშემო ისეთი 

მდგომარეობა შეექმნებათ, რომ გაკოტრდებიან. 
გონება გამინათდა, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ანასტასიას ტყუი-

ლი არ სჩვევია, როგორც თავად ამბობდა ბუნებრივი მექანიზმები არ 
რთავენ მას ამის ნებას, მაშინ გამოდის:- მას, ვიდრე ყოველივეს იტყოდა, 
თავში წარმოუდგენელი რაოდენობის ინფორმაცია უნდა დაემუშავებინა, 
კოლოსალური არითმეტიკული დაანგარიშებები უნდა მოეხდინა, ამავდ-
როულად უნდა გაეთვალისწინებინა იმ ადამიანთა, მთელი რიგი რაღაც 
ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რომელთაც ამ პროექტთან ექნებათ შეხება. 
ჩვენი ენით რომ ვთქვათ, მან არა მარტო მოიძია ჰაერის გაწმენდის ურ-
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თულესი ამოცანის გადაჭრის გზა, არამედ შეადგინა და დასახა ბიზნეს-
გეგმა. და ეს ყველაფერი, დაახლოებით ნახევარ საათში. 

გადავწყვიტე, რამდენიმე დეტალი დამეზუსტებინა და ვკითხე: 
– მითხარი, ანასტასია ასახელებ ჰაერის გაწმენდის პროცენტს, თან-

ხების რაოდენობას, რომლებიც შემოვიდოდა მანქანებზე დაყენებული 
შენი ყუთებიდან, მათში ფილტრების ცვლიდან და ა.შ. ამაზე შენს გონე-
ბაში რაღაც გათვლებს ახდენდი? 

– გაანგარიშება კეთდებოდა, დაწვრილებითი და არა მარტო ტვინის 
მეშვეობით... 

– სდექ! გაჩუმდი, მომეცი საშუალება, თავადვე გამოვთქვა საკუთარი 
აზრი. მითხარი, რომელიმე ყველაზე უფრო სრულჰყოფილ კომპიუტერ-
თან, ასე ვთქვათ, იაპონურთან ან ამერიკულთან გაჯიბრებას შესძლებდი? 

– მაგრამ ჩეთის ეს უინტერესოა,- მიპასუხა და დაუმატა:- ეს ხომ პრი-
მიტიული და როგორღაც დამამცირებელია. კომპიუტერთან შეჯიბრი,- ეს 
იგივეა, რომ... ჰმ, როგორ აგიხსნა გასაგებ მაგალითზე... ეს იგივეა, რომ შეე-
ჯიბრო ხელის ან ფეხის პროთეზს, და ისიც არა მთლიანად პროთეზს, არა-
მედ მის ნაწილს. კომპიუტერს მთავარი არ გააჩნია. ეს მთავარი,- გრძნობაა. 

მე დავიწყე საწინააღმდეგოს მტკიცება, მოვუყევი, ადამიანები, რომ-
ლებიც ჩვენს საზოგადოებაში დაფასებულად, ძალიან ჭკვიანებად ითვ-
ლებიან, კომპიუტერთან ჭადრაკს თამაშობენ, მაგრამ როდესაც არც ამ და 
არც სხვა დასკვნებმა ანასტასია არ დაარწმუნეს, დავუწყე თხოვნა, რომ ეს 
ჩემთვის და სხვა ადამიანებისთვის გაეკეთებინა, რომელთათვისაც ადა-
მიანის ტვინის შესაძლებობები დამტკიცდებოდა. დამთანხმდა და მაშინ 
მე დავაზუსტე: 

– მაშ ასე, მე შემიძლია ოფიციალურად განვაცხადო შენს მზადყოფ-
ნაზე, იაპონურ სუპერკომპიუტერს შეეჯიბრო ამოცანის ამოხსნაში. 

– რატომ იაპონურს?- მკითხა ანასტასიამ. 
– იმიტომ რომ ისინი მსოფლიოში საუკეთესოდ ითვლებიან. 
– ასეა? შემდეგ რომ აღარ მომთხოვო, კიდევ ერთხელ დავკავდე ამ 

უინტერესო საქმით, მაშინ უკეთესია,- ყველას ერთად შევეჯიბრო. 
– ბრწყინვალეა!- გამეხარდა მე,- იყოს ყველასთან, ოღონდ, ამოცანა 

ჩამოვაყალიბოთ. 
– კარგი,- უხალისოდ დამეთანხმა ანასტასია.- მაგრამ ფორმულირებ-

ას, რომელსაც შენ მე დასაწყისისთვის მიყენებდი, დრო რომ არ დავკარგ-
ოთ, დაე, მათ თავად ჩამოაყალიბონ ის ამოცანა, რომლითაც დაამტკიცებ-
ენ ან უარჰყოფენ ჩემს ამოხსნას. თუ უარჰყოფენ, მაშინ თავისი შემომთა-
ვაზონ. ცხოვრება, ადამიანები განგვსჯიან ჩვენ. 
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– ბრწყინვალეა, ანასტასია! ყოჩაღ! ეს კონსტრუქციულია. როგორ 
თვლი, რა დროის მიცემაა საჭირო ამ ამოცანის გადასაწყვეტად? ვფიქრობ, 
როგორც შენ,- ნახევარი საათი რომ გჭირდება,- მათთვის ძალიან ცოტა 
იქნება, მოდი, სამი თვე მივცეთ.  

– დაე, ასე იყოს. 
– გთავაზობ შემფასებლად დავაყენოთ ყველა მსურველი, ისინი ბევ-

რნი იქნებიან,- მაშინ ვერავინ ანგარებით ვერ მოახდენს შეფასებასა და მა-
თზე ზემოქმედებას. 

– დაე, ასე იყოს, მაგრამ მსურდა, შენთან ბავშვების აღზრდაზე კიდევ 
მესაუბრა... 

ანასტასია ბავშვების აღზრდას თვლიდა ყველაზე უმთავრესად და 
ამ თემაზე ყოველთვის სიამოვნებით საუბრობდა. ჩემი წამოწყება კომპი-
უტერთან შეჯიბრზე, მასში განსაკუთრებულ ინტერესს არ იწვევდა. თუ-
მცაღა მე, მაინც მიხაროდა, რომ მისგან თანხმობა მივიღე. აი, ახლა კი, 
მსურს მოვუწოდო ფირმებს, თანამედროვე კომპიუტერის გამომცემლებს, 
რომ ჩაერთონ შეჯიბრში ზემოაღნიშნული ამოცანის გადასაწყვეტად. 

ანასტასიასთან კი გადავწყვიტე დამეზუსტებინა: 
– გამარჯვებულთათვის როგორი პრიზი დაგვეწესებინა? 
– მე არაფერი მინდა!- მიპასუხა მან. 
– შენ თავზე რატომ იფიქრე? აბსოლუტურად დარწმუნებული ხარ 

საკუთარ გამარჯვებაში? 
– რასაკვირველია, მე ხომ ადამიანი ვარ. 
– მაშ კარგი, მაინც რა შეგიძლია შესთავაზო ფირმას, რომელიც შენს 

შემდეგ პირველ ადგილს აიღებს? 
– ჰმ, მე ვუკარნახებ მათ, თავიანთი პრიმიტიული კომპიუტერი როგ-

ორ სრულჰყონ. 
–მოვილაპარაკეთ. 

 

`…masSi iyo sicocxle, da 

sicocxle iyo naTeli kacTa… 
        იოანეს სახარება (1, 4) 

   
რთხელ ჩემი თხოვნით ანასტასიამ მოგუგუნე კედარის სანახავად წა-
მიყვანა, რომლის შესახებაც მისი ბაბუა და პაპუ ჰყვებოდნენ. ჩვენ 

მდელოს შორიახლოს გავედით და დავინახე იგი. დაახლოებით ორმოც-
მეტრიანი ხე, რომელიც ცოტათი მაღალი იყო მის გვერდით მყოფ ხეებთ-
ან შედარებით, მაგრამ მათ შორის მთავარი განსხვავება იმაში იყო, რომ 

e 
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მისი ვარჯი თითქოს ასხივებდა, თავის გარეშემო შარავანდედს ჰქმნიდა, 
მსგავსი იმისა, ხატებზე წმიდანთა თავის გარეშემო რომაა შემოვლებუ-
ლი. ეს შარავანდედი სტატიკური კი არ იყო, არამედ თითქოს ფეთქავდა 
იგი. ვარჯის ყველაზე მაღალ წერტილში წვრილ სხივს ჰქმნიდა და ციუ-
რი უსასრულობისკენ მიემართებოდა. 

სანახაობა გნუსხავდა და გხიბლავდა. 
ანასტასიას შემოთავაზებით მის ტანს ხელი მივადე და იმის მსგავსი 

გუგუნი თუ ტკაცა-ტკუცი მომესმა, რაც მაღალი ძაბვის მავთულების ქვეშ 
დგომისას ისმის, თუმცაღა აქ უფრო მკაფიოდ ჟღერდა. 

– ეს ხერხი, თუ როგორ დაუბრუნდეს მისი ენერგია კოსმოსს და მერე 
მიმოიფრქვეს დედამიწაზე, სრულიად შემთხვევით მოვნახე თავად მე ,- 
მითხრა ანასტასიამ,- ხედავ, ქერქი სხვადასხვა ადგილას ატყავებულია, ეს 
დათვის ფოფხვისგანაა. მას კისრის ქეჩოზე ჩავეჭიდე და ქვედა ტოტებამ-
დე აყვანა ვაიძულე. დათვი მიფოფხავდა და თან ღმუოდა,  ფოფხავდა და 
ღმუოდა, აი, ასე ამიყვანა ქვედა ტოტებამდე. ამ ტოტების მეშვეობით ვარ-
ჯის ზემო წვერომდე მივაღწიე. იქ, ორი დღე და ღამე ვიჯექი. რას აღარ ვი-
გონებდი:- ვეფერებოდი მას, ზემოთაც ავძახოდი, - არაფერი შველოდა. 

ბაბუა და პაპუ მოვიდნენ. წარმოგიდგენია აქ რა იყო?! იდგნენ ისინი 
ხის ძირას, შემომცქეროდნენ და მკაცრად მოითხოვდნენ, რომ ძირს ჩამო-
ვსულიყავი. ჩემი მხრიდან კი, მოვითხოვდი, რომ ეთქვათ კედარისთვის 
რა უნდა მექნა, როგორ უნდა გადამერჩინა მოგუგუნე კედარი, რადგან 
ადამიანებმა არ მოჭრეს იგი. ისინი არ მეუბნებოდნენ, მაგრამ მე ვგრძნობ-
დი, რომ მათ ეს იცოდნენ. ბაბუს კი, ეშმაკურად უნდოდა ჩემი ჩამოტყუე-
ბა, დამპირდა, რომ ერთ ქალთან, რომელთანაც ვერაფრით შევძელი კონ-
ტაქტის დამყარება, დამეხმარებოდა სიტუაციის გარკვევაში. 

ძალიან მსურდა, რომ იმ ქალს დავხმარებოდი. ადრე ბაბუა ძალზედ 
ბრაზობდა, რომ ასე ბევრ დროს მარტო მასზე ვფლანგავდი მე და სხვა სა-
ქმეებს არ ვაკეთებდი. მაგრამ მე ვიცოდი, რომ მას ჩემი დახმარება არ შეე-
ძლო, რადგან პაპუ, ბაბუს უჩუმრად ორჯერ ეცადა ეს გაეკეთებინა და მა-
ნაც ვერ შესძლო. 

მერე ბაბუა სულმთლად განერვიულდა:- დასტაცა წკნელს ხელი, 
დარბოდა კედარის გარეშემო, ჰაერში წკნელს ატყლაშუნებდა და თან 
გჰყვიროდა, რომ ოჯახში ყველაზე გაუგონარი მე ვარ, ალოგიკურად ვმო-
ქმედებ, ჭკვიანურ რჩევებს არ ვღებულობ და რომ ის ჩემს აღზრდას უკა-
ნალზე გაროზგვით დაიწყებს, ამას გასძახოდა და თან წკნელს ჰაერში 
ატყლაშუნებდა. წარმოგიდგენია, რამ მოაფიქრებინა ასეთ რამ...- პაპუმაც 
კი სიცილი დაიწო, მეც ვკისკისებდი. ზუსტად ამ დროს ხის წვერის ტო-
ტი შემთხვევით ჩამოვტეხე, საიდანაც ნათებამ გამოასხოვა და გავიგონე 
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პაპუს ხმა, ძალიან სერიოზული, თუმცა ამავდროულად თხოვნის თუ მო-
თხოვნის:- „არ ახლო პაპუჩი მეტი არაფერს ხელი, ძალიან ფრთხილად 
ჩამოდი, შენ უკვე ყველაფერი გააკეთე.“ 

მე დავემორჩილე და ჩამოვედი. პაპუმ უსიტყვოდ ჩამიკრა მკერდში, 
თავად კი, აკანკალებულმა კედარზე მიმითითა, რომელზეც სულ უფრო 
და უფრო მეტი ტოტი ასხივებდა... მერე, სხივის მთელი ნაკადი წარმოიქ-
მნა, რომელიც ზემოთ მიემართებოდა.* ახლა უკვე აღარ დაიწვება მოგუ-
გუნე კედარი, თავისი სხივის საშუალებით ხუთასი წლის მანძილზე დაგ-
როვილ მთელს ენერგიას ადამიანებს და დედამიწას მისცემს. პაპუმ ამიხ-
სნა, რომ ეს იმ ადგილას წარმოიქმნა სხივი, სადაც მე მაღლა გავყვიროდი, 
ვიცინოდი და, როცა უნებლიედ ტოტი მოვტეხე. პაპუმ მითხრა, მოტეხი-
ლი ტოტიდან გამომავალ სხივს რომ მივკარებოდი, ჩემს ტვინს დაფლეთ-
და, რადგან ძალზედ ბევრია ამ სხივში ენერგეტიკა და ინფორმაცია, რომ 
ზუსტად ასე დაიღუპა ჩემი მამა და დედა... 

ანასტასიამ დაადო თავისი ხელისგულები მის მიერ გადარჩენილ 
ბუმბერაზ მოგუგუნე კედარის მერქანს, მიეკრა ღაწვით, რამოდენიმე ხანს 
გაჩუმდა, მერე კი კვლავ თავისი თხრობა გააგრძელა: 

– ჩემმა მამიკომ და დედიკომ აღმოაჩინეს ასეთივე მოგუგუნე კედა-
რი. ოღონდ დედამ, ცოტათი სხვანაირად გააკეთა ყველაფერი, იმიტომ, 
რომ არ იცოდა... ის, მოგუგუნე კედარის გვერდით მდგომ ხეზე აძვრა, გა-
დაწვდა მოგუგუნე კედარის ქვედა ტოტს და გადატეხა, ტოტიდან გამო-
ტყორცნილი სხივით მან შემთხვევით დაისხივა თავი. ტოტი ძირისკენ 
იყო მიმართული და ამიტომ სხივი მიწაზე ეშვებოდა. ეს ძალიან ცუდია, 
ძალიან საზიანოა, რიცა ასეთი ენერგეტიკა მიწაში ხვდება... როცა მამა მო-
ვიდა, მან ეს სხივი დაინახა და დედა,რომელიც ერთი ხელით ჩვეულებ-
რივი კედარის ტოტს ჩასჭიდებოდა და მასზე ეკიდა. მეორეთი მოგუგუნე 
კედარის გადატეხილი ტოტი ეჭირა. 

ეტყობა მამა ყველაფერს მიხვდა, ის მოგუგუნე კედარის წვერომდე აძ-
ვრა. ბაბუა და პაპუ უყურებდნენ კედეარის წვერზე ტოტებს როგორ ამტვ-
რევდა, მაგრამ მათგან ნათება არ გამოდიოდა. დაბლითა ტოტები კი, სულ 
უფრო და უფრო ასხივებდნენ. პაპუ ამბობდა, რომ მამამ იცოდა, ცოტაც და 
ის უკვე ვეღარასოდეს შესძლებდა ძირს დაშვებას, ზემოთ მიმავალი, მფე-
თქავი მანათობელი სხივი კი, არადა არ ჩნდებოდა, მარტო უფრო მეტი და 
მეტი მანათობელი წვრილი სხივები ეშვებოდა დაბლა, ზევითკენ მიმავა-

                                                 
*   საეკლესიო მატიანეში გადმოცემულია, რომ სვეტიცხოვლის agebis ადგილზე 

მოჭრილი ფიჭვიდან ნათლის სვეტი აღიმართა და ტაძარსაც ამიტომ ეწოდა 
„სვეტიცხოველი“... ც.გ. 
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ლი სხივი მხოლოდ მაშინ გამოჩნდა, როცა მამამ დიდი ტოტი გადატეხა; 
სანამ სხივი გამოანათებდა, მან ტოტი მოღუნა და თავისკენ მიმართა. 

როცა სხივმა ამოხეთქა, მამამ მაინც შესძლო ტოტზე ხელის გაშვება 
და გამართული ტოტიდან გამოტყორცნილი ნათება ცისკენ გაესწრაფა, 
მერე კი მფეთქავი შარავანდედი წარმოიქმნა. 

პაპუმ სთქვა, რომ მამის ტვინმა სიცოცხლის ბოლო წამში შესძლო 
უზარმაზარი მოზღვავებული ენერგიისა და ინფორმაციის მიღება და მან, 
რაღაც წარმოუდგენელის მეშვეობით თავის თავში ჩადებული ყველა ად-
რეული ინფორმაციისგან გაწმენდა შესძლო, ამიტომ დროის მოგებაც შეს-
ძლო და ტვინის აფეთქების წინ ტოტისგან ხელის მოშორებაც და სხივის 
ზემოთ მიმართვაც მოასწრო. 

ანასტასია, ხელის გულებით, კიდევ ერთხელ მოეფერა კედარის მერ-
ქანს, მიეკრა მას ღაწვით და გაირინდა, თან ხის გუგუნს მიაყურადა და 
იღიმოდა. 

– ანასტასია, სამკურნალო თვალსაზრისით, ჩვეულებრივი კედა-
რის ზეთი უფრო ძლიერია თუ სუსტია, ვიდრე მოგუგუნე კედარის 
ხის ნაფოტი? 

– ისეთივეა, თუ განსაზღვრულ დროს და კედარისადმი განსაკუთ-
რებული დამოკიდებულებით, წიპწიპოს მაშინ შეაგროვებ, როცა ის ნაყ-
ოფს თავად იძლევა. 

– შენ იცი ეს როგორ კეთდება? 
– კი, ვიცი. 
– მომიყვები? 
– კარგი, მოგიყვები. 
 
 

SaWiroa msoflmxedvelobis 
Secvla  

   

ე, ანასტასიას ვკითხე, თუ ვინ არის ის ქალი, ვის გამოც მას კონფლიქ-
ტი აქვს ბაბუასთან. რატომ არაფრით არ შეუძლია მასთან კონტაქტის 

დამყარება და რისთვის სჭირდება  ეს კონტაქტი. 
– იცი, რა,- დაიწყო ანასტასიამ ამბის თხრობა. - ძალიან მნიშვნელო-

ვანია, როცა ორი ადამიანი თავის ცხოვრებას აერთიანებს,- აქვთ ერთმა-
ნეთისადმი სულიერი ლტოლვა. სამწუხაროდ ყველა ხორციელიდან იწყ-
ებს. აი, მაგალითად, შენ დაინახე ლამაზი ასული, მოინდომე მასთან დაა-
ხლოება. მასში შენ ჯერ ადამიანი, მისი სული არ დაგინახავს. ხშირად ად-
ამიანები თავიანთ ბედს ერთმანეთთან, მხოლოდ ხორციელი ლტოლვის 

m 
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საფუძველზე აკავშირებენ. ამიტომაც იგი სწრაფად გაივლის ან სხვაზე გა-
დაერთვება ხოლმე. ამ შემთხვევაში, რაღა აკავშირებთ ადამიანებს?.. 

მონახო სულიერად ახლო მდგომი, რომელთანაც შეიძლება ჭეშმარ-
იტ ბედნიერებას ეწიო, არც ისე რთულია, თუმცაღა, თქვენს ტექნოკრატ-
ულ სამყაროში არსებობს უამრავი წინაღობები. ის ქალი, ვისთანაც მე, კო-
ნტაქტის მონახვას ვცილობ დიდ ქალაქში ცხოვრობს, რეგულარულად 
მიემგზავრება ერთიდაიმავე ადგილისკენ, ალბათ სამუშაოზე. ან იქ, ანდა 
გზაში სისტემატურად, მის სულთან ძალიან ახლოს მდგომ ადამიანს 
ხვდება, რომელთანაც ის ნამდვილად ბედნიერი იქნებოდა. რაც მთავა-
რია, მათ დაებადებოდათ ბავშვი, რომელსაც შეიძლებოდა სამყაროსთვის 
ბევრი სიკეთე მოეტანა. იმიტომ, რომ მათ შეეძლოთ შეექმნათ ის ისეთივე 
აღმაფრენაში, როგორც ჩვენ. მაგრამ მამკაცი არანაირად არ ცდილობს გა-
მოუტყდეს ამ ქალს, და, ამაში ნაწილობრივ ეს ქალიც დამნაშავეა. წარმო-
გიდგენია, ის უყურებს მის სახეს და მასში თითქოსდა თავისი სულის 
რჩეულს ხედავს, ქალი კი, როგორც კი ვიღაცის მზერას გრძნობს, მაშინა-
თვე წამოყელყელავდება, თითქოსდა „შემთხვევით“ ცდილობს ქვედა კა-
ბის აწევას და ა.შ. ამ მამაკაცს იმწამსვე ფიზიკური ლტოლვა ეღძვრება, მა-
გრამ ის არ იცნობს ამ ქალს და აი,  ხორციელი ლტოლვისგან აღგზნებუ-
ლი მიდის იმ ქალთან, ვისაც ახლოს იცნობს, რომელიც კაცისთვისაა მი-
საწვდომი ზუსტად ამ ხორციელი ლტოლვის დასაკმაყოფილებლად. 

მე მსურს ამ ქალს ვუკარნახო, თუ რა უნდა ჰქნას მან. მაგრამ ვერ შევ-
ძელი მასთან  შეღწევა. მისი ტვინი ინფორმაციის შესაცნობად ერთი წამი-
თაც არ იხსნება. ის მთლიანად, მხოლოდ ყოფითი პრობლემებისთვის 
მუშაობს. წარმოგიდგენია, მე მთელი დღე და ღამე ვუთვალთვალებდი 
მას. ეს ისეთი საშინელებაა! ბაბუა მერე ჩემზე ბრაზობდა, რომ მეაგარაკე-
ებთან ცოტას ვმუშაობ და საერთოდ ტყუილად ვფლანგავ დროს, ცხვირს 
არა ჩემს სფეროში ვყოფ. 

დილით იღვიძებს თუ არა, მაშინვე მისი პირველი აზრ-ფიქრი,- დამ-
დგარი დილით გახარება კი არ არის, არამედ როგორ მოამზადოს საუზმე. 
გუნება უფუჭდება, რომ საკვებიდან რაღაც არ არის. კვლავ გუნება უფუჭ-
დება, რომ რაღაცა უთავდება, რასაც თქვენ დილაობით ისმევთ: - შესაძ-
ლოა კრემი, შესაძლოა ფერ-უმარილი. ის მუდმივად ფიქრობს, როგორ 
იშოვოს ისინი. მას მუდამ აგვიანდება და მუდმივად გარბის, ფიქრობს, 
რათა არ გაასწროს ხან ამ, ხან იმ ტრანსპორტმა. 

იმ ადგილას, სადაც ის მუდამ მიდის, მისი ტვინი საერთოდ გადატ-
ვირთულია, როგორ აგიხსნა, ჩემი აზრით, სულ სისულელეებით. ერთის 
მხრივ, მან გარეგნულად უნდა შესძლოს მისი სახის გამომეტყველებისთ-
ვის საქმიანი იერის მიცემა და შეასრულოს მისთვის დავალებული საქმის 
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კეთება. ამასთან ის ერთდროულად ფიქრობს რომელიღაც თავის დაქალ-
ზე ან ნაცნობზე და ბრაზობს მასზე. ამავდროულად უსმენს, თუ რას ამ-
ბობენ გარეშემო. და წარმოგიდგენია, ასეა ყოველ დღე,- მომართული 
ბზრიალასავით. 

სახლში დაბრუნებისას, როცა მას ხედავენ, სახეს იღებს თითქმის ბე-
დნიერი ქალისას. მაგრამ თვითონ განუწყვეტლივ ფიქრობს პრობლემებ-
ზე, ფერუმარილზე, მაღაზიებში ტანსაცმელებს ათვალიერებს და პირვ-
ელ რიგში ისეთებს, რომ წარმოაჩინოს თავისი მაცდუნებელი ნაკვთები, 
ფიქრობს რა, რომ ამისგან წარმოიქმნება სასწაული, თუმცა მის შემთხვე-
ვაში ყველაფერი უკუღმა ხდება. ის ბრუნდება სახლში და იწყებს დალა-
გებას. ფიქრობს, რომ ისვენებს, როცა უყურებს თავის ტელევიზორს და 
რაც მთავარია,- კარგზე, მხოლოდ წამიერად ფიქრობს. საწოლში დასაძი-
ნებლად რომ მიდის, თავისი ყოველდღიური პრობლემებით რჩება თავის 
ფიქრებში. 

თუკი ის თუნდაც ერთი წუთით მაინც გამოერთვებოდა და დაფიქრ-
დებოდა იმაზე... 

– მოიცა, ანასტასია, ამიხსენი როგორ ხედავ მას, გარეგნულ იერს, ტა-
ნსაცმელს და,  რაზე უნდა იფიქროს მან იმ წუთას, როცა გვერდით ის მა-
მაკაცია? რა უნდა გააკეთოს მან, რომ კაცმა ეცადოს ქალს თავისი გრძნობ-
ის შესახებ უთხრას? 

ანასტასიამ ყველაფერი უწვრილეს დეტალებამდე მომიყვა. მე, ჩემის 
აზრით აქ, ძირითადს მოვიყვან. 

– კაბა იდნავ მუხლს ქვემოთ, მწვანე, დეკოლტეს გარეშე, თეთრი სა-
ყელოთი, თითქმის ფერ–უმარილის გარეშე, ინტერესით უსმინოს მასთან 
მოსაუბრე ადამიანს. 

– და, რა, სულ ეს არის?,- ავღნიშნე მე, მოვისმინე რა მისგან ასეთი მა-
რტივი ახსნა. 

რაზეც ანასტასიამ შენიშნა. 
– ამ მარტივი საგნების მიღმა დგას ბევრი რამ. იმისთვის, რომ მან 

აირჩიოს ზუსტად ასეთი კაბა, სხვანაირად შეიღებოს და ადამიანს გულწ-
რფელი ინტერესით შეხედოს, საჭიროა მსოფლმხედველობის შეცვლა. 

 
 

momakvdinebeli codva 
  

ემთვის ასევე აუცილებელია შენ, ვლადიმირ, გიამბო იმ პირობებზე, 
რა სიტუაციაში უნდა მიიღო ბანკებში ფული, როცა ისინი შენს ანგა-

რიშზე ბევრი იქნება. 
– მითხარი, ანასტასია, ეს უკვე სასიამოვნო პროცედურაა,- მივუგე მე. 

C 
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მაგრამ გაგონილმა მე გამაცოფა... თავად განსაჯეთ, რა გადმოაფრ-
ქვია მან: 

– ბანკიდან, შენს სახელზე დადებული ფული რომ მიღო, შენთვის 
აუცილებელი იქნება შემდეგი პირობები დაიცვა:- უპირველეს ყოვლისა, 
სამი დღე ფულის მიღებამდე სპირტიანი სასმელი არ უნდა მიიღო. როცა 
შენ მიხვალ ბანკში, მთავარმა პასუხისმგებელმა პირმა ბანკში თქვენთან 
არსებული ხელსაწყოების მეშვეობით, შენს მიერ დაცულია თუ არა პი-
რობები არა უმცირეს ორი ადამიანის თანდასწრებით უნდა შეამოწმოს, 
თუ ეს პირველი პირობა დაცული იქნება, მაშინ შენ შეგიძლია, შეუდგე 
მეორე პირობის შესრულებას,- შენ, უნდა ჩაიმუხლო სულ ცოტა ცხრაჯერ 
ბანკის პასუხისმგებელი პირის წინაშე და ორი პირის თანდასწრებით... 

როცა ნათქვამის აზრი ჩემამდე დავიდა, უფრო სწორად, უაზრო აბ-
დაუბდა,- მე წამოვხტი, და ისიც ასევე წამოდგა. მე, საკუთარ ყურებს არ 
ვუჯერებდი და შევეკითხე: 

– მე, პირველ რიგში ჯერ ალკოჰოლზე შემამოწმებენ და მერე, მოწმე-
ების თანდასწრებით არა უმცირეს ცხრაჯერ უნდა ჩავიმუხლო არა? ასეა? 

– დიახ, ასეა.- მიპასუხა ანასტასიამ,- თანაც ყოველ ჩამუხლვაზე შეუ-
ძლიათ გასცენ არა უმეტეს თქვენი მილიონი მანეთისა იმ დღევანდელი 
ნიხრით (კურსით). 
აღშფოთების, გაბოროტების და წყენის გრძნობები ერთმანეთში ამერია. 

– მე შენ, ახლა, რატომ მითხარი ეს? აბა რატომ? მე, ისე კარგად ვიყა-
ვი. მე შენ დაგიჯერე. მე, უკვე მეჩვენა, რომ შენ ბევრ რამეში მართალი იყ-
ავი, რომ შენს დასკვნებში ლოგიკაა, მაგრამ შენ... ახლა, მე, აბსოლუტურ-
ად მჯერა, შენ,- შიზოფრენიკი, სულელი ტყიური არსება ხარ, გიჟი! შენ, 
შენი ბოლო გამონათქვამებით ყველაფერი გადაშალე,. მათში სრული 
უაზრობაა, თუნდაც როგორი ლოგიკურიც არ უნდა ყოფილიყო შენი ნა-
თქვამი... და ამას, არამარტო მე, ყოველი ნორმალური ადამიანი დაგიმტ-
კიცებს შენ. ჰა...ჰა... ჰა... შეიძლება შენ ისიც კი გინდა, რომ ეს პირობები 
შენს წიგნში ჩავაბულბულო? 

– ჰო, მინდა. 
– სრულიად არანორმალური ხარ. შენ, რა, აბა რას იზამ, ბანკებს გან-

კარგულებებს დაუწერ თუ ბრძანებას მისცემ? 
– არა. ისინი წაიკითხავენ წიგნში დაწერილს და ყოველი მათგანი შენ 

ასე მოგექცევა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ გაკოტრება ელით. 
– ოჰ, ღმერთო!!! და, მე, უკვე მესამე დღეა, რომ ამ არსებას ვუსმენ?! 

შეიძლება შენ ისიც გინდა, რომ ბანკის პასუხისმგებელმა პირმაც ჩემთან 
ერთად მოწმეების თვალწინ ჩაბუქნოს? 

– კარგი იქნებოდა ისინიც თუ იზამენ ამას, როგორც შენ, რადგან მა-
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თთვისაც იქნებოდა სასარგებლო, მაგრამ მათთვის ასეთი მკაცრი პირო-
ბები, როგორც შენთვის,- არ დამიყენებია. 

– ე.ი. შენ, მარტო მე გამაბედნიერე არა? და, შენ წარმოგიდგენია მა-
ინც, თუ რა დასაცინი ობიექტი შექმენი ჩემგან? აი... აი, რაში შეიძლება, 
რომ არანორმალური განდეგილის სიყვარული გადაიზარდოს. ოღონდ 
შენ არაფერი გამოგივა, არც ერთი ბანკი არ დასთანხმდება ჩემს ასეთ პი-
რობებში მომსახურებას, რამდენიც არ უნდა აყალიბო შენი სიტუაციები. 
იფ, იოცნება... თავად ჩაბუქნე აქ, რამდენსაც შესძლებ, შე არანორმალურო 
და სულელო! 

– ბანკები დასთანხმდებიან და შენი შეტყობინების გარეშე გახსნიან 
ანგარიშებს,- მართლა!... მხოლოდ ის ბანკები, რომლებსაც სურთ პატიოს-
ნად მუშაობა, და ადამიანები დაუჯერებენ მათ და მივლენ მათთან,- თა-
ვისას არ იშლიდა  ანასტასია. 

ჩემში სულ უფრო და უფრო ბობოქრობდა გაღიზიანება და სიბრაზე. 
ხან საკუთარ თავზე ვბრაზობდი, ხან ანასტასიაზე. აბა, წარმოგიდგენია, 
რამდენს ვუსმენდი მას და ის კი,- დამიხედეთ და, ნახევრად გიჟია, რა... 
მისი მისამართით, რბილად რომ ვთქვა, უხეშ გამონათქვამებს ვისროდი. 

ის ოდნავ თავდახრილი, ხეზე მიყრდნობილი იდგა. ერთი ხელი მკე-
რდზე მიედო, მეორე მაღლა  აეწია და ამ აწეულ ხელს ოდნავ აქეთ-იქით 
აქნევდა.  

მე, მისი ეს მოძრაობა ვიცანი. ის მას მაშინ იყენებდა, როცა ირგვლივ 
ბუნებას ამშვიდებდა, რათა მე არ შემშინებოდა. და მე, მივხვდი, ამჯერად 
მას რისთვის სჭირდებოდა იგი. 

ანასტასიას მისამართით ჩემს მიერ ნათქვამი ყოველი საწყენი ან უხეში 
სიტყვა, თითქოს შოლტივით ხვდებოდა მის ტანს და ცახცახს აწყებინებდა. 

მე, გავჩუმდი. ანასტასიას ზურგი შევაქციე, კვლავ ბალახზე ჩავჯექი. 
გადავწყვიტე, რომ აი, ახლა დავმშვიდდები და წავალ მდინარის ნაპირი-
სკენ, ხოლო მასთან საერთოდ აღარ ვისაუბრებ, მაგრამ როცა ზურგს უკან 
მისი ხმა მომესმა,- მისმა ხმის ინტონაციამ გამაკვირვა, რადგან მის  ტონ-
ში არც წყენა იყო და არც საყვედური: 

– იცი, ვლადიმირ, ყველაფერ ცუდს, რაც კი ადანმიანის თავს ხდება, 
თავად ადამიანი იწვევს, როცა ის სულიერი ყოფის წესებს არღვევს და 
ბუნებასთან კავშირს სწყვეტს. 

ბნელი ძალები ცდილობენ გადაიტანონ მისი ყურადღება თქვენი 
ტექნოკრატული ყოფის წუთიერ სიამოვნებებზე, აიძულონ, არ იფიქროს 
ჯერ მარტო ბიბლიაში გადმოცემულ მარტივ ცნებებსა და ჭეშმარიტებებ-
ზე. ჰოდა, ეს მათ ნაწილობრივ გამოსდით კიდეც.   
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ადამიანის ერთი მომაკვდინებელი ცოდვათაგანია,- ამპარტავნება. ამ 
ცოდვისკენ ადმიანთა უმეტესობაა მიდრეკილი. მე ახლა, შენთვის იმის 
ახსნას არ დავიწყებ, თუ როგორი დამღუპველია ეს ცოდვა. როცა უკან 
დაბრუნდები და ამის გარკვევას მოისურვებ, შენ ამას თავად მიხვდები, 
ან იმ სხივმოსილი ადამიანებისგან, რომლებიც შენთან მოვლენ. ახლა კი, 
მხოლოდ ერთს ვიტყვი:- ბნელი ძალები,- როგორც ნათლის საპირისპი-
რონი,- ყოველ წამიერად ზრუნავენ იმაზე, რომ ეს ცოდვა ადამიანთან და-
რჩეს. ამაში მათ ფულიც ემსახურებათ,- როგორც მათი ერთი ძირითადი 
ინსტრუმენტთაგანი. ეს მათ მოიგონეს. ფული,- როგორც, ასე ვთქვათ მა-
ღალი ძაბვის ზონა. ბნელი ძალები თავიანთი გამონაგონით ამაყობენ. 
უფრო მეტიც, ისინი თვლიან კიდეც, რომ ამ გამოგონებით ნათლის ძა-
ლებზე უფრო ძლიერები არიან, იმიტომ რომ ფულის გამოგონება შესძლ-
ეს.  და, ფულის მეშვეობით ადამიანის ყურადღების გადატანა,-  მისი ჭეშ-
მარიტი დანიშნულებისგან. 

ათასწლეულობით გრძელდება დიადი დაპირისპირება და ამის ცენტრ-
ში ადამიანი დგას. მაგრამ მე არ მსურს შენ რომ ამ ცოდვისკენ იყო მიდრეკი-
ლი. 

მე მესმის, რომ მხოლოდ განმარტებებით აქ ვერას გავხდები. რამეთუ 
ათასწლეულების მანძილზე  ახსნისა და განმარტებების მიუხედავად კა-
ცობრიობა ვერ მიხვდა, ვერ შეიცნო (შეიგნო) ამ ცოდვასთან დაპირისპ-
ირების მეთოდი. ბუნებრივია, შენც ვერ შესძლებდი მის შეცნობას 
(შეგნებას), მაგრამ მე ძალიან მინდოდა ამ მომაკვდინებელი ცოდვისგან, 
სულის დამახინჯების საშიშროებისგან გადამერჩინე. სპეციალურად შენ-
თვის მოვიგონე სიტუაცია, რომლის მეშვეობითაც ბნელი ძალების ეს მე-
ქანიზმი, ასე ვთქვათ იმსხვრევა, წუნს იძლევა ან უფრო მეტიც,- ცოდვის 
ამოსაძირკვადაც კი მუშაობს. ამიტომაცაა, რომ ისინი ასე ძალუმად გამ-
ხეცდნენ. შენში მათი გაბოროტება ჩასახლდა და შენ, შეურაცხმყოფელი 
სიტყვებით დამიწყე ყვირილი. ამითი მათ სურდათ, რომ მეც გავბრაზე-
ბულვიყავი შენზე,- მაგრამ მე ამას არასოდეს არ ვიზამ. მე მივხვდი, რომ 
ჩემი მოფიქრებული მიზანს მოხვდა და ჩემთვის ახლა ცხადი გახდა, რომ 
მათი ათასწლეულობით უბადლოდ მომუშავე მექანიზმის დამსხვრევა 
შესაძლებელია. ჯერ-ჯერობით ეს მე მხოლოდ შენთვის გავაკეთე, მაგრამ  
ასევე სხვებისთვისაც მოვიფიქრებ... 

აბა, რა არის ცუდი იმაში, რომ შენ ნაკლებად დალევ ამ მათრობელა 
საწამლავს და არ იქნები თავმომაბეზრებელი და ჭირვეული? რისთვის 
აღშფოთდი? რასაკვირველია შენში ამპარტავნებამ გაიღვიძა. 

ის გაჩუმდა და მე გავიფიქრე:- „წარმოუდგენელია, მაგრამ ასეთ კო-
მიკურ, აბსოლუტურად არასტანდარტულ სიტუაციაში, როგორც ბანკში 
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ჩაბუქვნაა, მისი გონი რაღაც კიდევ უფრო ღრმა აზრს დებს, და შესაძლე-
ბელია, ამაში მართლაც და რაღაც ლოგიკური იყოს. ამაში, საჭიროა უფ-
რო მშვიდად გარკვევა“. 

ანასტასიას მიმართ ყველანაირმა წყენა-ბრაზმა გამიარა. უფრო მეტ-
იც, პირიქით, რაღაცნაირი, ჩემთვის შეუცნობელი დანაშაულის გრძნობაც 
კი გამიჩნდა, მაგრამ მე მაშინ ბოდიშის მოხდა არ მიფიქრია, თუმცაღა შე-
რიგების მიზნით მისკენ შემოვბრუნდი. ანასტასიამ თითქოსდა შეიგრძ-
ნო ჩემი შინაგანი მდგომარეობა,– მაშინვე  გაფაციცდა და სიხარულით 
შეიფრთხიალა. 

 

 
samoTxesTan Sexeba 

 

ენი ტვინი დაიღალა ჩემი აღქმისგან, მე კი, კიდევ ბევრ რამეზე მსურ-
და მომეთხრო. მე ისე მსურდა, რომ... მაგრამ შენთვის დასვენებაა სა-

ჭირო. მოდი, ცოტა ხნით კიდევ ჩამოვსხდეთ. 
ბალახზე დავსხედით. ანასტასიამ მხრებზე დამაწყო ხელები და თა-

ვისკენ მიმიზიდა. ჩემი თავი მის მკერდს თხემით შეეხო და სასიამოვნო 
სითბო ვიგრძენი. 

– ნუ გეშინია ჩემი, მოდუნდი,- მშვიდად მითხრა მან და ბალახზე 
ისე გაწვა, რომ მე მოხერხებულად შემძლებოდა მოდუნება. მან საკუთარი 
ხელის თითები თმებში შემიცურა, ისე თითქოს ვარცხნისო და მერე თი-
თის ბალიშებით სწრაფად დამიწყო ხან შუბლის, ხან საფეთქლების და-
ზელვა. შიგადაშიგ თავის სხვადასხვა ადგილას ფრჩხილებით მსუბუქად 
მაჭერდა, ისე თითქოს მჩხვლეტსო. ყველაფერმა ამან სიმშვიდისა და გო-
ნების განათების შეგრძნება მომცა. შემდეგ მხრებზე დამადო ხელები და 
მითხრა: 

– თუ შეიძლება, მიაყურადე ახლა გარემოს და დააკვირდი როგორი 
ბგერებით ხარ გარემოცული. 

მივაყურადე და ჩემმა სმენამ უამრავი სხვადასხვა ჟღერადობის, ტო-
ნალობის, რიტმისა და ხანგრძლივობის ბგერათა გამა დაიჭირა. 

დავიწყე მათი ხმამაღლა ჩამოთვლა:- ხეებზე ჩიტების ჭიკჭიკი, ბა-
ლახში მწერების ტკრციალი და ჭრიჭინი, ხეების შრიალი, ფრინველთა 
ფრთების ტყლაშუნი... როცა ყველა ყურმოკრული ბგერა ჩამოვთვალე,- 
გავჩუმდი, თუმცა მიყურადება განვაგრძე და ჩემთვის ყოველი ბგერა სა-
სიამოვნო და საინტერესო იყო. 

– შენ ყველა ბგერა არ დაგისახელებია,- აღნიშნა ანასტასიამ.  
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– ყველა?.. - ვკითხე მე,- ჰმ, შეიძლება, ალბათ რაიმე არც ისე მნიშვნე-
ლოვანი, ანდა მე რომ ვერ გავიგონე ის, არ აქვს მნიშვნელობა,- ე.ი. იგი 
უმნიშვნელოა. 

– ვლადფიმირ, განა შენ არ გესმის, როგორ სცემს ჩემი გული?- მკი-
თხა ანასტასიამ. 

უი, ჰო, ნამდვილად... მისი გულისცემის ხმას რატომ არ მივაქციე ყუ-
რადღება? 

– დიახ,- სწრაფად ვუპასუხე მე,- რასაკვირველია, მესმის, ძალიან კა-
რგად მესმის, ის თანაბრად და მშვიდად ფეთქავს. 

– შეეცადე დაიმახსოვრო შენს მიერ მოსმენილ ბგერებს შორის ინტე-
რვალები. შენ კი ამისათვის,- ძირითადი ბგერები ამოარჩიე და  დაიმახ-
სოვრე ისინი. 

მე, რომელიღაც მწერის ჭრიჭინი, ყვავის ჩხავილი, ნაკადულის ჩუხ-
ჩუხი და შხაპუნი ამოვარჩიე. 

– ახლა მე ავიჩქარებ გულისცემას და შენ მიაყურადე,- გარეშემო რა 
მოხდება. 

ანასტასიას გულისცემა აჩქარდა. მის კვალდაკვალ კი ბგერათა რიტ-
მებიც, რომლებიც გარეშემო ისმოდა აჩქარდა და მათი ჟღერადობაც გაძ-
ლიერდა. 

– საოცარია! ეს უბრალოდ წარმოუდგენელია!- წამოვიძახე მე.- ანას-
ტასია, ისინი რა, ასე მგრძნობიარედ რეაგირებენ რიტმზე, რომელსაც შე-
ნი გული გამოსცემს? 

– დიახ, ისინი ყველანი, აბსოლუტურად ყველანი:- პატარა ბალახი, 
დიდი ხე, მუმლი,- გულისცემის რიტმის შეცვლაზე რეაგირებენ. ხეები, 
თავის შინაგან პროცესებს აჩქარებენ, უფრო ინტენსიურად ახდენენ ჟანგ-
ბადის გამომუშავებას... 

– ასე რეაგირებს ადამიანის გარეშემო მყოფი ყველა მცენარე და ცხო-
ველი?- შევეკითხე მე. 

– არა. თქვენს სამყაროში მათ არ უწყიან ვისზე ირეაგირონ და ვისზე 
არა, რადგან თავად თქვენ არ ცდილობთ მათთან კონტაქტის დამყარებას, 
არ გესმით ამ კონტაქტის დანიშნულება და მათ საკუთარ თავზე საკმარის 
ინფორმაციას არ აძლევთ. 

მსგავსი რამ მხოლოდ იმ მცენარეებსა და ადამიანებს შორის ხდება, 
რომლებიც საკუთარ საბაღე ნაკვეთში მუშაობენ და ხარობენ. და, მაშინ 
მოხდება, თუ ადამიანები ყველაფერს ისე გააკეთებენ, როგორც მე მოგი-
ყევი შენ,- თესლებს გააჯერებენ ინფორმაციით საკუთარი თავის შესახებ 
და უფრო გათვითცნობიერებულად დაიწყებენ მცენარეებთან ურთიერ-
თობას. გინდა გიჩვენებ, როგორ შეგრძნებას გამოცდის ადამიანი, რომელ-



 

101 

საც ასეთი კონტაქტი აქვს. 
– რასაკვირველია მინდა, მაგრამ როგორ გააკეთებ ამას? 
– მე ახლა, ჩემს გულისცემას შენსას მივუსადაგებ და შენ ყველაფერს 

შეიგრძნობ. 
მან ჩემი პერანგის ქვეშ შეაცურა ხელი. თბილი ხელით ოდნავ დააწვა 

ჩემს მკერდს. მისი გულისცემა ნელ-ნელა შეეწყო ჩემს გულისცემას და 
ჩემს გულთან ერთად, ერთ რიტმში დაიწყო ფეთქვა და საკვირველი რამ 
მოხდა:- წარმომექმნა არაჩვეულებრივად სასიამოვნო შეგრძნება, თითქოს 
ჩემს გვერდით ჩემი მოსიყვარულე ნათესავები და ჩემი დედა იმყოფებო-
დნენ. სხეულს სიმსუბუქე და სიჯანსაღე დაეუფლა, სულს კი,- სიხარუ-
ლი, თავისუფლება და თითქოს სამყაროს ახლებური გაგებულობა. გარე-
შემომყოფ ბგერათა ჟღერადობის ფერთა გამა მეალერსებოდა და ჭეშმა-
რიტებას მატყობინებდა, ჩემთვის ჯერ კიდევ ბოლომდე შეუცნობელს, 
თუმცა ინტუიციურად შეგრძნებადს. ყველა სასიამოვნო და საამური 
გრძნობები, ცხოვრებაში ოდესღაც ჩემს მიერ განცდილი, თითქოსდა შეი-
რწყნენ ერთ მთლიან მშვენიერ შეგრძნებად. შესაძლოა ზუსტად ასეთი 
შეგრძნება იწოდება ბედნიერებად. 

მაგრამ, როგორც კი ანასტასიამ საკუთარი გულისცემის შეცვლა დაი-
წყო, მშვენიერმა შეგრძნებამაც ჩემგან გასვლა დაიწყო. მე იმწამსვე ვთხოვე: 

– ანასტასია, კიდევ რა! თუ შეიძლება... 
– მე, დიდხანს ამის გაკეთება არ შემიძლია. მე ხომ ჩემი რიტმი მაქვს. 
– ცოტაც რა, კიდევ...,- ვთხოვდი მე. 
და, ანასტასიამ კიდევ ცოტა ხნით დამიბრუნა ბედნიერების ის მშვე-

ნიერი შეგრძნება... მერე, ყველაფერი გაჰქრა. თუმცაღა, მოგონების სახით, 
სასიამოვნო და ნათლის შეგრძნების ნაწილი მაინც დამიტოვა. რომოდე-
ნიმე ხანს ვდუმდით... მერე, კვლავ მომინდა ანასტასიას ხმის გაგონება 
და ვკითხე: 

– აი, ასევე კარგად გრძნობდნენ თავს პირველსაწყისი ადამიანები,- 
ადამი და ევა? იწექი შენთვის, დატკბი, იყავი განცხრომაში,- ყველაფერი 
გაქვს, მაგრამ თუკი არაფერს გააკეთებ მოგწყინდება კაცს... 

ანასტასიამ პასუხის ნაცვლად, კითხვა დამისვა: 
– მითხარი ვლადიმირ,- ბევრი ადამიანი, პირველ ადამიან ადამზე, 

ასევე ფიქრობს,  როგორც შენ ფიქრობ ახლა? 
– ალბათ, უმეტესობა. აბა, იქ მათ რა უნდა ეკეთებინათ, ედემში? ეს, მე-

რე დაიწყო ადამიანმა განვითარება, სხვადასხვა რამეების გამოგონება. 
შრომამ განავითარა ადამიანი. შრომის წყალობით ის უფრო ჭკვიანი გახდა. 
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– შრომა საჭიროა, მაგრამ პირველი ადამიანი დღევანდელზე განუზო-
მლად უფრო ჭკვიანი იყო და მისი შრომაც უფრო მნიშვნელოვანი, რადგან 
ის უდიდიეს ინტელექტს, საზრიანობას და ნებისყოფას მოითხოვდა.  

– რას აკეთებდა ადამი სამოთხეში? ბაღს ამუშავებდა? ეს ეხლაც ხომ 
ყოველ მებაღეს შეუძლია, რომ აღარა ვთქვა მეცნიერ-სელექციონერებზე. 
ბიბლიაშიც ხომ ადამის მოღვაწეობაზე, მეტი არც არაფერია თქმული. 

– ბიბლიაში, ყველაფერი რომ გადმოცემულიყო, მაშინ მისი წაკი-
თხვა შეუძლებელი იქნებოდა მთელი ადამიანური სიცოცხლის მანძილ-
ზე. ბიბლიის გაგებაა საჭირო,-  ყოველი მისი ბწკარის უკან უზარმაზარი 
ინფორმაცია დევს. შენ გსურს იცოდე  რას აკეთებდა ადამი? მე მოგიყვე-
ბი. მაგრამ ჯერ თავად გაიხსენე, რომ ზუსტად ბიბლიაშია ნათქვამი, რომ 
ღმერთმა დაავალა ადამს სახელწოდებები მიეცა და განესაზღვრა დანიშ-
ნულება დედამიწაზე მცხოვრები ყოველი ქმნილებისათვის, და მან,- ადა-
მმა,- ეს გააკეთა. მან გააკეთა ის, რასაც დღემდე, ერთად აღებულმა მთე-
ლი მსოფლიოს ყველა დაწესებულებამ ვერ მიაღწია. 

– ანასტასია, შენ თავად მიმართავ ხოლმე ღმერთს, სთხოვ მას შენთვ-
ის რაიმეს?  

– რა შემიძლია ვთხოვო მას, როცა ასე ბევრი მაქვს მოცემული. პირიქ-
ით,- მე უნდა ვმადლობდე მას და უნდა ვეხმარებოდე მას. 

 
 

vin aRzrdis vaJs? 
   
დინარისკენ მიმავალ გზაზე, როცა ანასტასია კატარღისკენ მაცილებ-
და, დასასვენებლად, სადაც მან თავისი ჩასაცმელი დატოვა იმ ადგი-

ლას ჩამოვსხედით  და მე მას ვკითხე: 
– ანასტასია, ჩვენ როგორღა ავღზრდით ჩვენს ვაჟს? 
– შეეცადე, ვლადიმირ შეცნობას (შეგნებას), რომ:- შენ, ჯერ-

ჯერობით ვერ შესძლებ მის აღზრდას. და, თანაც, როცა მისი თვალები გა-
აზრებულად პირველად შეხედავენ ქვეყნიერებას,- შენ მის გვერდით არ 
უნდა იყო. 

მე უცებ მხრებში ჩავავლე მას ხელები და შევანჯღრიე: 
– შენ რეებს ამბობ თუ იცი, რის უფლებას აძლევ საკუთარ თავს? მე 

არ მესმის, საიდან გამოგაქვს შენ, ასეთი თავისებური დასკვნები და საერ-
თოდ, თავად შენი არსებობის ფაქტიც კი დაუჯერებელია, მაგრამ ეს მა-
ინც არ გაძლევს იმის უფლებას, რომ ყველაფერი თვითონ გადაწყვიტო 
ლოღიკის ყველა კანონის დარღვევით. 

– დამშვიდდი, ვლადიმირ, თუ შეიძლება. არ მესმის შენ მხედველო-
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ბაში რა ლოღიკა გაქვს, მაგრამ შეეცადე მშვიდად გაიაზრო ყველაფერი. 
– რა უნდა გავიაზრო? ბავშვი არა მარტო შენია,- ჩემიცაა. მე მსურს 

რომ მას მამაც ჰყავდეს, რომ ყველაფრით უზრუნველჰყოფილი იყოს, გა-
ნათლების მიღება შეეძლოს. 

– გაიგე, შენი გაგებით მატერიალური სიკეთეები,- მას არანაირი არ 
სჭირდება. მას ყველაფერი თავიდანვე ექნება. ჯერ კიდევ ახალშობილი 
იმდენ ინფორმაციას მიიღებს და შეიცნობს, რომ შენი გაგებით სწავლება,- 
უბრალოდ სასაცილოცაა. ეს იგივეა, რომ უდიდესი მათემატიკოსი პირვ-
ელ კლასში გააგზავნო სასწავლებლად. 

შენში რომ სურვილი აღიძვრება, რათა ახალშობილს რომელიღაცა 
უაზრო ჟღარუნა მოუტანო, სინამდვილეში მას ის სრულიადაც არ სჭირ-
დება. ის, მხოლოდ შენ,- თვითკმაყოფილებისათვის გჭირდება:- 
„როგორი კარგი ვარ და მზრუნველი“-ო. და,  შენ  რასაც თვლი, რომ სიკე-
თეს გააკეთებ შენი შვილის მანქანით ან კიდევ რაიმის უზრუნველჰყოფ-
ით, რაც თქვენთან სიკეთედ ითვლება, მაშინ... ისურვებს თუ არა შენი 
შვილი ამას,- თავადვე შესძლებს ყველაფრის მიღებას. დაფიქრდი მშვიდ-
ად, რა შეგიძლია შენ კონკრეტულად უთხრა შენს შვილს, რას შეასწავლი 
მას, რა გააკეთე ისეთი შენს ცხოვრებაში, რომ მისთვის საინტერესო იყოს? 

ის საუბარს რბილი, მშვიდი ხმით აგრძელებდა, მაგრამ მისი სიტყვე-
ბი ჟრუანტელს მგვრიდა. 

– გაიგე, ვლადიმირ, როცა ის სამყაროს შეცნობას დაიწყებს, შენ, მის 
გვერდით წარმოჩინდები, როგორც განუვითარებელი არსება. განა 
გსურს, რომ შენმა ვაჟიშვილმა დაინახოს თავის გვერდით გონება განუვი-
თარებელი მამა? ერთადერთი, რამაც შესაძლებელია თქვენ დაგაახლოვ-
ოთ,- ეს გულისხმისჰყოფის სისუფთავის ხარისხია, მაგრამ ეს სისუფთავე 
თქვენს სამყაროში მცირედთათვისაა მისაწვდომი. შენ, ამის მიღწევისკენ 
უნდა ესწრაფვო... 

მე მივხვდი, რომ მასთან კამათი აბსოლუტურად უშედეგოა და სასო-
წარკვეთილმა შევყვირე: 

– გამოდის, რომ ის ჩემს შესახებ ვერასდროს შეიტყობს? 
– მე მოვუყვები მას შენს შესახებ და თქვენს ქვეყნიერებაზე მაშინ, რო-

ცა ყველაფრის გონივრულად გაცნობიერებას და გადაწყვეტილების მიღებ-
ას შესძლებს. ხოლო, ის, მერე რის გაკეთებას დაიწყებს,- მე აღარ ვიცი. 

სასოწარკვეთა, ტკივილი, წყენა, საშინელების გაცნობიერება,- ყველა-
ფერი არია ჩემში. ძალზედ მომინდა ამ ინტელექტუალი განდეგილის 
ლამაზ სახეში,- ჩაცხება. იმისაგან რაც გავაცნობიერე, ყველაფერს მივხვ-
დი და სუნთქვა შემეკრა. 
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– ყველაფერი გასაგებია! ახლა ყველაფერი გასაგებია! შენ... აქ არავისთ-
ან არ მოგეცა საშუალება, რომ ბავშვი გაგეკეთებინა. თავიდან ისე იპრანჭე-
ბოდი,- რომ მონაზვნად მაჩვენებდი თავს. თვალთმაქცო! შენ ბავშვი გჭირ-
დებოდა. შენ ხომ მოსკოვშიც იმგზავრე. ამას დამიხედეთ ერთი! ნუ იტყვ-
ით რა... თურმე ის თავის სოკოებს, კენკრას ყიდდა... წასულიყავი მეძავად 
იქ. ტულუპი გაგეხადა, თავსაბურავი მოგეხსნა. მაშინვე წამოეგებოდნენ 
შენს ანკესზე. ჩემთვის რას მოქსოვე შენი ობობას ქსელი. რას გამაბი მე. 

რასაკვირველია. რასაკვირველია! შენ ვაჟიშვილზე მეოცნებე ადამია-
ნი გჭირდებოდა და მიაღწიე კიდეც შენსას. შენ ბავშვზე იფიქრე? რომლი-
სთვისაც უკვე წინასწარაა განსაზღვრული განდეგილად ცხოვრება. საჭი-
როდ მიგაჩნია, რომ ისე იცხოვროს, როგორც შენ. ბევრს იღებ საკუთარ 
თავზე შენ,- განდეგილო! 

შენ რა, ბოლო საფეხურის ჭეშმარიტება ხარ? ჩემზე იფიქრე? დიახ! 
მე, ძეზე ვოცნებობოდი, რომ მისთვის ჩემი საქმე გადამებარებინა. ბიზნე-
სი მესწავლებინა. მინდოდა მყვარებოდა. ახლა, როგორღა ვიცხოვრო? ვი-
ცხოვრო და ვიცოდე, რომ საკუთარი პაწაწა შვილი სადღაც ყრუ ტაიგაში 
დაუცველი დაფოფხავს? უმომავლოდ, უმამოდ. ამისგან ხომ გულიც გა-
მისკდება. შენ ამას ვერ გაიგებ, ძუკნავ, ტყიურო... 

– ხომ შეიძლება გული გეტკინოს, მაგრამ ამ ტკივილის შედეგად ყვე-
ლაფერი კარგად იყოს? ასეთი ტკივილი სულს განწმენდს, დააჩქარებს 
აზრ-ფიქრს, შემომქმედობისკენ მოუხმობს...,- მშვიდად წარმოსთქვა ანას-
ტასიამ. 

ჩემში კი, ისეთი სიშმაგე ბობოქრობდა, ისეთი გაბოროტება... თავს 
ვეღარ ვფლობდი. დავტაცე ჯოხს ხელი, ანასტასიას გავერიდე და იქვე 
მდგომ ხესთან მივიჭერი, რომელსაც მთელი ძალით და ღონით მანამ ვუ-
რტყი სანამ ჯოხი არ გადატყდა. 

მერე იმ მხარეს შემოვბრუნდი სადაც ანასტასია იდგა და..., როგორც 
კი ის დავინახე..., წარმოუდგენელია, მაგრამ სიბრაზე ნელ-ნელა ჩამიცხ-
რა. ვიფიქრე,- ეს როგორ მომივიდა, საკუთარ თავზე კონტროლი როგორ 
დავკარგე და ავბობოქრდი მეთქი. ძველებურად, როცა მე მასზე ვბრაზო-
ბდი, ანასტასია ხეზე მიყრდნობილი, მაღლა აწეული ხელით, წინ გადახ-
რილი თავით  ისე იდგა, თითქოს წინ ეღობებოდა ქარიშხლის ნაკადს. 
უკვე სრულიად მომბალი მივუახლოვდი მას და თვალიერება დავუწყე. 
ახლა უკვე ხელები მკერდზე მიედო, სხეული ოდნავ უცახცახებდა. ის 
სდუმდა, ოღონდ მისი კეთილი თვალები, კვლავინდებურად,- სიყვარუ-
ლით შემომცქეროდნენ. რამოდენიმე ხანს ასე ვიდექით და ერთმანეთს 
შევცქეროდით. მე, ამასობაში ჩემთვის ვფიქრობდი:- „უეჭველია, მას ნამ-
დვილად არ ძალუძს ტყუილის თქმა. 
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იცის, რომ სიმართლის თქმა მისთვის ცუდი იქნება, მაგრამ მაინც ამ-
ბობს. რასაკვირველია, ესეც გადახრაა. შეუძლებელია იცხოვრო ისე, რომ 
მხოლოდ სიმართლე ილაპარაკო, მხოლოდ ის, რასაც ფიქრობ. მაგრამ რას 
იზამ, თუ ის ასეთია და სხვაგვარად არ ძალუძს. 

ყველაფერი მოხდა ისე, როგორც მოხდა. რაც არის ეს არის... ახლა ის, 
ჩემი შვილის დედა იქნება. 

ის დედა გახდება რადგან სთქვა. რასაკვირველია, ის უცნაური დედა 
იქნება. მისი ცხოვრების წესით... აზროვნებით... ვერაფერსაც ვერ იზამ კაცი... 

სამაგიეროდ ის, ფიზიკურად ძალიან ძლიერია, კეთილია, ბუნება კა-
რგად იცის, ცხოველები. გონიერია. თუმცაღა, მისი ჭკუა-გონება თავისე-
ბურია. ბევრი იცის ბავშვების აღზრდის შესახებ. მუდამ ბავშვებზე მოე-
თხრო სურდა. ის, ძეს გამიზრდის. ისეთს გამიზრდის, ყინვასა და ქარბ-
უქს რომ აიტანს. ისინი ხომ არაფერს ნიშნავს მისთვის. გამოზრდის. აღზ-
რდის. 

რაღაცნაირად უნდა მოვერგო მდგომარეობას. მათთან, ზაფხულობ-
ით ჩამოვალ ხოლმე, როგორც აგარაკზე. ზამთარში შეუძლებელია. მე ვერ 
გავუძლებ. ზაფხულში კი, შვილთან ვითამაშებ. წამოიზრდება, დიდ ქა-
ლაქში მყოფ ადამიანებზე მოვუყვები. ამჯერად კი, საჭიროა, ქალს ბოდი-
ში მოვუხადო“. და ანასტასიას მივმართე: 

– მაპატიე, ანასტასია, კვლავ გავნერვიულდი.  
ის იმ წამსვე ალაპარაკდა: 
– შენი ბრალი არ არის. საკუთარ თავს ნუ უსაყვედურებ. შენ ხომ შვი-

ლის გამო სწუხდი. განიცდიდი, რომ ის ცუდად იქნება. რომ მისი დედა 
ჩვეულებრივი ძუკნაა. რომ მას, ნამდვილი სიყვარულით, ადამიანური 
სიყვარულით შეყვარება არ შეუძლია. შენ ოღონდ ნუ ინერვიულებ. 
გულს ნუ დაიწყვეტ. ასე იმიტომ სთქვი. რომ არ იცოდი, არაფერი არ იცო-
დი ჩემი სიყვარულის შესახებ, ჩემო სიყვარულო. 

 
 

drois monakveTs miRma 
   
ნასტასია, თუ შენ ასეთი ჭკვიანი და ძლიერი ხარ, გამოდის ჩემს და-
ხმარებასაც შესძლებ? 
მან ცას ახედა, მერე კვლავ მე შემომხედა. 
– მთელს სამყაროში არ არსებობენ არსებანი, უფრო ძლიერი განვი-

თარების უნარი ჰქონდეთ, ვინემ ადამიანს და ჰქონდეთ დიდი თავისუფ-
ლება. ყველა სხვა ცივილიზაციები ქედს იხრიან ადამიანის წინაშე. ყვე-
ლანაირ ცივილიზაციებს განვითარება და სრულჰყოფა შეუძლიათ მხო-
ლოდ ცალმხრივი მიმართულებით, და თავისუფლებიც არ არიან ისინი. 
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ადამიანის დიდებულება მათთვის გაუგებარიც კია. ღმერთმა,- დიადმა 
გონმა შეჰქმნა,- ადამიანი,-  და არავის მისცა იმაზე მეტი, ვინემ მას... 

მე, ვერ შევძელი მიხვედრა, ანდა, უფრო სწორად ვერ მოვახერხე უცებ 
აღმექვა მისი ნათქვამი. და, დახმარების შესახებ კითხვა კვლავ თავიდან და-
ვუსვი, თუმცაღა არ მესმოდა კონკრეტულად რაში უნდა დამხმარებოდა. 

მან მკითხა: 
– რა გაქვს მხედველობაში? ყველა შენი ფიზიკური ავადმყოფობა 

რომ განვკურნო? 
ეს ჩემთვის იოლი  და მარტივია. ეს ჯერ კიდევ ნახევარი წლის წინ 

გავაკეთე, თუმცაღა ამას მთავარისთვის არანაირი სარგებელი არ მოუტა-
ნია, რადგან შენში შენი სამყაროს ადამიანებისთვის დამახასიათებელი 
ბნელი და დამღუპველი თვისება არ შემცირებულა. სხვადასხვა დაავადე-
ბები კვლავ დაბრუნებას ცდილობენ... 

 „ჯადოქარო, გიჟო, როკაპო განდეგილო! ჩქარა უნდა გავეცალო აქა-
ურობას!“ ,-  ახლა შენ ასე გაიფიქრე არა? ხომ მართალია? 

– დიახ,- გაკვირვებულმა მივუგე,- ზუსტად ასე გავიფიქრე. შენ ჩემს 
აზრებს კითხულობ?! 

– მე, ვვარაუდობ, თუ რა შეგიძლია წარმოიდგინო. ეს ხომ სახეზე გა-
წერია. მითხარი ვლადიმირ, მე შენ მართლა..., ჰმ, ცოტათი მაინც არ გახ-
სოვარ? 

მე, მისმა კითხვამ ძალზედ გამაკვირვა და მისი სახის ნაკვთებს ყუ-
რადღებით დავუწყე თვალიერება. მომეჩვენა, რომ თვალები ნამდვილად 
სადღაც მინახავს, მაგრამ სად?! 

– ანასტასია, შენ ხომ მეუბნებოდი, რომ მუდმივად ტყეში  ცხოვრობ. 
როგორღა შემეძლო შენი ნახვა? 

მან გაიღიმა და გაიქცა. 
რამოდენიმე ხნის შემდეგ ის ბუჩქებიდან გრძელ ქვედაბოლოსა და 

ღილებიან კოფტაში გამოწყობილი გამოვიდა. თავზე თავშალი ჰქონდა 
შემოხვეული, რომლის ქვეშაც თმები აეკეცა. ამჯერად ჯუბის გარეშე იყო, 
რომელიც სანაპიროზე შეხვედრისას ეცვა და თავშალიც ცოტათი სხვანა-
ირად ჰქონდა შემოხვეული. ტანსაცმელი სუფთა იყო, მაგრამ არამოდუ-
რი. თავშალი შუბლსა და ყელს უფარავდა და მე ის გამახსენდა... 
 
 

ucnauri gogona 
   
ინა წელს, ქარავნის თბომავალი ამ ადგილებთან შორიახლოს, ერთ-
ერთი სოფლის ნაპირს მიადგა. ჩვენთვის აუცილებელი იყო რესტორ-

ნისთვის ხორცის შესყიდვა და ამიტომაც რამოდენიმე ხნით ნაპირთან შე-

w 
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ვყოვნდით. 
სამოცი კმ-ის შემდგომ, მდინარის სახიფათო ნაწილი იწყებოდა, რო-

მელიც თბომავალს ღამით გადაადგილების საშუალებას არ აძლევდა 
(მდინარის ზოგიერთ ადგილას ნავიგაციური შუქები არ ენთო). დრო 
რომ ტყუილად არ დაგვეკარგა, გარეთა მიკროფონითა და ადგილობრივი 
რადიოკავშირით, ჩვენ განცხადება გავაჟღერეთ, რომ თბომავალზე დასა-
სვენებელი საღამო მოეწყობოდა. 

ნაპირზე ჩამომდგარი, უამრავი ნათურებით განათებული თეთრი 
თბომავალი, საიდანაც მუსიკა იღვრებოდა, ასეთ დროს ყოველთვის იზი-
დავადა ადგილობრივ ახალგაზრდობას. ჰოდა, ამჯერადაც სოფლის მთე-
ლი ახალგაზრდობა თბომავლის ტრაპისკენ გამოემართა. 

გემბანზე, როგორც ყოველთვის ყველა პირველად მყოფი,- ისინიც 
ასევე ცდილობდნენ მის შემოვლა-დათვალიერებას და ბოლოს ბარში ან 
რესტორანში შეკრებას. როგორც წესი, ქალთა ნახევარი ცეკვავს, ხოლო მა-
მაკაცების უმეტესობა კი სვამს. თბომავლის უჩვეულო სიტუაციას, პლუს 
მუსიკასა და სასმელს, ისინი ყოველთვის აღტყინებულ მდგომარეობაში 
მოჰყავს, რომელიც ეკიპაჟის წევრებს არც თუ ისე ცოტა საზრუნავს უჩენს. 
სტუმრად მოსულებს, თითქმის ყოველთვის დრო არ ჰყოფნით და კოლე-
ქტიურად იწყებენ თხოვნას,- სიამოვნება, ნახევარი საათით მაინც გაუგრ-
ძელდეთ. მერე კვლავ და კვლავ ითხოვენ და ა.შ.. 

იმ ჯერზე მე, მარტო ვიმყოფებოდი კაიუტაში. რესტორნის მუსიკა 
მართალია  კაიუტამდე აღწევდა, მაგრამ მე, ქარავნის შემდგომ განრიგში 
შესწორების შეტანას ვცდილობდი. უცებ, ვიღაცის დაჟინებული მზერა 
ვიგრძენი. შემოვბრუნდი და ფანჯრის მინის მიღმა მისი თვალები შევნი-
შნე. მაშინ ამაში, გასაკვირი არაფერი იყო. სტუმრებისთვის ყოველთვის 
საინტერესო იყო თბომავლისა და კაიუტების დათვალიერება. წამოვდე-
ქი. ფანჯარა გამოვაღე. ის არ განძრეულა. შეცბუნებული აგრძელებდა 
ჩემს ცქერას. მე, გემბანზე ეულად მდგომი ქალისთვის მომინდა რაღაც 
გამეკეთებინა. ჩემთვის გავიფიქრე:- ნეტა, როგორც სხვები, რატომ არ ცეკ-
ვავს ის. იქნებ რაღაც უბედურება სჭირს? და, მას, თბომავლის დათვალი-
ერება შევთავაზე. მან თავი უსიტყვოდ დამიკრა და მეც ის თბომავალზე 
გავასეირნე. ვაჩვენე ოფისი, რომელსაც თავისი ელეგანტური აღჭურვილ-
ბით გაოცებაში მოჰყავდა დამთვალიერებლები:- იატაკზე დაგებული ხა-
ლიჩა, რბილი ტყავის ავეჯი, კომპიუტერები. შემდეგ ჩემთან, კაიუტაში 
მივიპატიჟე, რომელიც მისაღები ოთახისა და საძინებლისგან შესდგებო-
და. ხალიჩებით მოფენილი ორივე ოთახი, მდიდრული ავეჯით იყო გა-
წყობილი, იდგა ტელევიზორი და ვიდეომაგნიტოფონი. ალბათ, მე მაშინ 
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სიამოვნებას მგვრიდა, სოფლელი გოგონა ცივილიზაციის მიღწევებით, 
რომ გამეოცებინა. 

მის წინაშე კანფეტის ყუთი გავხსენი, ორი ბოკალი შამპანური ჩამო-
ვასხი, რითიც ვფიქრობდი, რომ ჩემი ლაზათიანობით, საბოლოოდ სახტ-
ად დამეტოვებინა. სიმღერების ვიდეოკასეტა ჩავრთე, სადაც ვიკა ციგა-
ნოვა,-„სიყვარულს და სიკვდილს“ მღეროდა. კასეტაზე სხვა ჩემთვის საყ-
ვარელი მომღერლები და სიმღერები იყო ჩაწერილი. მან შამპანურის ბო-
კალი ტუჩებთან ოდნავ მიიტანა, ყურადღებით შემომხედა და მკითხა: 

– ძალიან ძნელია, არა? 
მე, ყველაფერს ველოდი, მაგრამ არა ასეთ კითხვას. რეისი ნამდვილ-

ად მძიმე იყო, რადგან მდინარეზე რთულ ნავიგაციურ ვითარებას საზღ-
ვაო სასწავლებლის კურსანტებისაგან შემდგარი მეზღვაურების გუნდის 
უსაქციელობაც ემატებოდა. ისინი მაღაზიაშიც ქურდობდნენ და ბალახს-
აც ეწეოდნენ. განრიგიდანაც ხშირად ვვარდებოდით. მოკლედ, უამრავი 
საზრუნავის ტვირთი, არამც თუ სანაპიროს პეიზაჟით ტკბობის, არამედ 
ნორმალურად გამოძინების საშუალებასაც არ მაძლევდა, ამიტომ, როგო-
რღაც უაზროდ ვუპასუხე:- „არა უშავს, გამოვძვრებით“. შევბრუნდი ფან-
ჯრისკენ და შამპანური მოვსვი. 

ჩვენ ვიდეოკასეტას ვუსმენდით და მანამ ვსაუბრობდით, სანამ თბო-
მავალი ნაპირს არ მიადგა. გასეირნების დასრულების მერე ტრაპამდეც 
მივაცილე და კაიუტისკენ მობრუნებულმა ჩემთვის ავღნიშნე:- რაღაც 
უცნაური და უჩვეულო იყო ამ ქალში და რაღაც მსუბუქი და მასთან ურ-
თიერთობის შემდეგ ნათელი გრძნობა დამრჩა. იმ ღამეს, მრავალი დღის 
მანძილზე პირველად გამოვიძინე კარგად. ახლა მივხვდი:- ის ქალი თბო-
მავალზე,- ანასტასია იყო. 

– მაშ, ეს შენ იყავი ანასტასია? 
– დიახ, იქ, კაიუტაში დავიმახსოვრე ყველა ის სიმღერა, რომლებიც 

მე შენ ტყეში გიმღერე. ისინი მანამ ჟღერდა, სანამ ჩვენ ვსაუბრობდით. ხე-
დავ, რა უბრალოდაა ყველაფერი? 

– როგორ მოხვდი თბომავალზე? 
– დამაინტერესა თქვენთან როგორ ხდებოდა ყველაფერი, როგორ 

ცხოვრობდით. ვლადიმირ, მე ხომ მხოლოდ მეაგარაკეებით ვარ დაკავე-
ბული. 

იმ დღეს სოფელში შემოვირბინე. გამხმარი სოკო გავყიდე, რომელს-
აც ციყვები აგროვებენ და თქვენს სასეირნო რეისზე ბილეთი ვიყიდე. ახ-
ლა მე, ამ კატეგორიის ადამიანებზე, რომლებსაც თქვენ მეწარმეებს ეძახ-
ით,- ბევრი ვიცი. ახლა, შენც კარგად გიცნობ. 

მე შენთან ძალიან, ძალიან დამნაშავე ვარ. მე არ ვიცოდი, რომ ასე მო-
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ხდებოდა, რომ ასე ძლიერ შევცვლიდი შენს ბედს. ოღონდ ახლა, უკვე ვე-
ღარაფერს გავხდები, რადგან ისინი ამ გეგმის შესრულებას შეუდგნენ, ის-
ინი კი, მხოლოდ ღმერთს ემორჩილებიან. ახლა, რამოდენიმე ხანი შენ და 
შენს ოჯახს ბევრი სიძნელეები და უსიამოვნებები შეგხვდებათ, მერე ყვე-
ლაფერი გაივლის.*  ჯერ კიდევ არ მესმოდა, კონკრეტულად რაზე  
საუბრობდა ანასტასია. ინტუიციით ვგრძნობდი, რომ ახლა ბევრ ისეთ 
რამეს გავიგებდი ჩვენი ყოფიერების შესახებ, ჩვენს ამჟამინდელ შეხედუ-
ლებებს რომ არ მიესადაგებოდა და შესაძლოა ისინი მეც კი შემხებოდა. 
ანასტასიას ვთხოვე, დაწვრილებით მოეთხრო იმის თაობაზე, თუ რა ჰქო-
ნდა მხედველობაში, მაშინ, როცა ბედის ცვლასა და სიძნელეებზე მელა-
პარაკებოდა. ვუსმენდი რა მას, წარმოდგენაც არ შემეძლო, მის მიერ ნაწი-
ნასწარმეტყველები,- რეალურ ცხოვრებაში რაოდენ ზუსტად დაიწყებდა 
განხორციელებას. თავისი მონაყოლით ანასტასიამ ისევ დამაბრუნა ერთი 
წლის წინანდელ მოვლენებთან. 

– მაშინ, თბომავალზე შენ, ყველაფერი მიჩვენე, შენი კაიუტაც კი. კან-
ფეტებით გამიმასპინძლდი, შამპანურიც შემომთავაზე, მერე ტრაპამდე 
მიმაცილე. მე, ნაპირზე გადასული, მაშინვე არ წავსულვარ. იქვე ბუჩქებ-
თან დავდექი და ბარის განათებულ ფანჯრებს შევაცქერდი, საიდანაც მო-
სჩანდა, თუ როგორ ცეკვავდა და მხიარულობდა ადგილობრივი ახალგა-
ზრდობა. 

შენ მაშინ ყველაფერი დამათვალიერებინე, მაგრამ ბარში არ შემიყვანე. 
ვხვდებოდი, თუ რატომ,- შესაბამისად ჩაცმული არ ვიყავი, რადგან თავზე 
შარფი მქონდა შემოხვეული, არამოდური ბლუზი და ძალიან გრძელი ქვე-
დაბოლო მეცვა. თუმცაღა შემოთავაზების შემთხვევაში შემეძლო თავშალი 
მომეძრო. ბლუზი კი, სუფთად და აკურატულად მედგა. როცა თქვენსკენ 
მოვდიოდი ქვედაბოლო ხელებით ზედმიწევნით გავაუთოვე. 
 მე იმ საღამოს ნამდვილად არ შევიყვანე ბარში ანასტასია თავისი უცნაუ-
რი ჩაცმულობის გამო, რის ქვეშაც, როგორც ახლა გაირკვა, ეს ახალგაზრ-
და გოგონა ფარავდა თავის არაჩვეულებრივ სილამაზეს, რომელიც მკვე-
თრად ანსხვავებდა მას გარშემომყოფთაგან და მე ვუთხარი: 

– ანასტასია, აბა რაში გჭირდებოდა ეს ბარი. შენ რა, შენს ბოტებში 
იცეკვებდი თუ რა? თუმცა, საიდან გეცოდინებოდა თანამედროვე ახალ-
გაზრდული ცეკვა? 

– მე მაშინ ბოტებში არ ვყოფილვარ. სოკოზე რომ ფული გავცვალე, 
შენს თბომავალზე შემოსასვლელი ბილეთი რომ მეყიდა, მე იმ ქალისგან 

                                                 
*  თქვენ წარმოიდგინეთ,– არ  გაგიკვირიდეთ და ზუსტად  იგივე სირთულეებს გავ-

დივარ მეც ამ წიგნის გადათარგმის დღიდან. ... ც.გ. 
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ფეხსაცმელიც ავიღე, მართალია, ძველი ტუფლები იყო და ვიწროც მქონ-
და, მაგრამ ისინი ბალახით გავწმინდე, ცეკვას კი... მხოლოდ ერთხელ შე-
ვხედავდი და მორჩა,- თანაც, როგორ ვიცეკვებდი რო... 

–  შენ რა, მაშინ განაწყენდი ჩემზე? 
– არ გავნაწყენებულვარ, ოღონდ ჩემთან ერთად რომ წამოსულიყავი 

ბარში, არ ვიცი, ცუდია ეს თუ კარგი,- მაშინ მოვლენები შესაძლოა სხვაგ-
ვარად განვითარებულიყო. და, ეს ალბათ არ მოხდებოდა, მაგრამ ახლა არ 
ვნანობ. მოხდა ის,- რაც მოხდა. 

– ე. ი. რა მოხდა? საშინელი რა მოხდა? 
– როცა გამაცილე, შენ მაშინვე არ დაბრუნებულხარ შენს კაიუტაში. 

ჯერ კაპიტანთან შეხვედი და თქვენ ერთად გაემართეთ ბარისკენ. თქვენ-
თვის ეს ჩვეულებრივი რამ იყო. როცა შეხვედით, საზოგადოებაზე შთა-
ბეჭდილება მაშინვე მოახდინეთ. კაპიტანი თავის ფორმაში ათლეტური 
და შემართული იყო, შენ,- მთელს სანაპიროზე ცნობილი მეგრე,- სულ 
მთლად ელეგანტური და გარეგნულად რესპექტაბელურად გამოიყურე-
ბოდი. იმ ადგილების ადამიანებისათვის ცნობილი ქარავანის მფლობე-
ლი იყავი. და, თქვენ ბრწყინვალედ უწყოდით, რომ გარშემომყოფებზე 
შთაბეჭდილებას მოახდენდით. 

თქვენ, სოფლის სამ ახალგაზრდა გოგოს მაგიდასთან მიუსხედით. 
ისინი, სულ რაღაც თვრამეტი წლისანი იყვნენ, სკოლა ახალი დამთავრე-
ბული ჰქონდათ. 

მაშინვე შამპანური მოგართვეს, ახალი ფუჟერებით, რომლებითაც 
ადრინდელი შეცვალეს და კანფეტები. შენ, ერთ-ერთი გოგონას ხელი 
აიღე, მისკენ დაიხარე და რაღაცას ეუბნებოდი ყურში, მე მივხვდი..., ამას 
კომპლიმენტი ჰქვია. მერე მასთან ერთად რამოდენიმეჯერ იცეკვე და 
სულ ესაუბრებოდი. გოგონას თვალები უბრწყინავდა. თითქოს სულ სხვა, 
ზღაპრულ სამყაროში იყო. შენ ის გემბანზე გამოიყვანე და როგორც მე, იმ 
გოგონასაც ისევე დაათვალიერებინე თბომავალი. შენს კაიუტაშიც შეიყვა-
ნე. გაუმასპინძლდი იმითი რითიც მე,- შამპანურით და კანფეტებით. 

იმ ახალგაზრდა გოგონასთან ცოტათი სხვაგვარად იქცეოდი, ვინემ 
ჩემთან. მხიარული იყავი. ჩემთან სერიოზული და მოწყენილიც კი იყავი, 
მაგრამ მასთან მხიარული. მე, ამას ყველაფერს შენი კაიუტის განათებუ-
ლი ფანჯრების მიღმა კარგად ვხედავდი და, შესაძლოა მაშინ, ცოტათი 
მომინდა კიდეც, რომ იმ გოგონას ადგილას მე ვყოფილვიყავი. 

– შენ რა,ანასტასია, იეჭვიანე? 
– არ ვიცი, ეს გრძნობა ჩემთვის რაღაც უცხო იყო. 
მე, ის საღამო და ის სოფლელი გოგონები გავიხსენე, რომლებიც 

ძალიან ცდილობდნენ უფროსებად და თანამედროვეებად წარმოჩენი-
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ლიყვნენ. 
დილით, თბომავლის კაპიტან ალექსანდრე ივანეს-ძე სენჩენკოსთან 

ერთად, კიდევ ერთხელ ვიცინეთ მათ იმღამინდელ ქცევებზე. 
მაშინ, კაიუტაში ყოფნისას, მე მესმოდა,- გოგონა ისეთ მდგომარეო-

ბაში აღმოჩნდა, რომ ყველაფრისთვის იყო მზად... მაგრამ  მისი დაუფლე-
ბა,- აზრადაც არ მომსვლია. ამის შესხებ მე ანასტასიას ვუთხარი, რაზეც 
მან მიპასუხა: 

– შენ, მაინც დაეუფლე მის გულს. გემბანზე გამოხვედით, წვიმა ცრი-
და და შენ საკუთარი პიჯაკი გოგონას მხრებზე შემოასხი და მერე ისევ ბა-
რში შეიყვანე. 

– შენ რა, ანასტასია, მთელი ეს დრო წვიმის ქვეშ იდექი ბუჩქებში? 
– ეს არაფერია. წვიმა კარგი იყო, ალერსიანი. ოღონდ ცქერაში მიშ-

ლიდა ხელს და არ მინდოდა, რომ ქვედაბოლო და თავსაფარი დამსვე-
ლებოდა. ისინი დედაჩემისაა. მისგან დამრჩა. მაგრამ ძალიან გამიმართ-
ლა. ნაპირზე ცელოფანის პაკეტი ვიპოვნე. ქვედაბოლო გავიხადე, თავსა-
ფარი მოვიძრე, პაკეტში ჩავაწყვე და კოფტის ქვეშ შევინახე. 

– ანასტასია, შენ თუ სახლში არ წასულხარ და წვიმა დაიწყო,- მაშინ 
თბომავალზე დაბრუნებულიყავი. 

– არ შემეძლო. შენ ხომ გამომაცილე და სხვა საზრუნავები გქონდა. 
თანაც უკვე ყველაფერი მთავრდებოდა. 

როცა უკვე საღამოს დასასრულის დრო მოვიდა და თბომავალიც უნ-
და გაგეყვანათ, გოგონების თხოვნით და რაც მთავარია, იმ გოგონასი, რო-
მელიც შენთან ერთად იყო,- თბომავალი შეაყოვნეთ. მაშინ ყველაფერი, 
მათი გულების ჩათვლით,- თქვენს ძალაუფლებაში იყო. და, თქვენ, ამ ძა-
ლაუფლებით ტკბებოდით. ადგილობრივი ახალგაზრდობაც გოგონების 
მადლიერი იყო და გოგონებიც  თქვენი მეშვეობით ძალაუფლების მფო-
ბელებად  გრძნობდნენ თავს. მათ სრულიად დაივიწყეს ის ყმაწვილები, 
რომლებიც იმავე ბარში იყვნენ და რომლებთანაც ჯერ კიდევ სკოლაში 
მეგობრობდნენ. 

კაპიტანთან ერთად ისინი ტრაპამდე მიაცილე. მერე შენ, შენს კაიუ-
ტაში წახვედი. კაპიტანი კი, გემის კიჩოზე ავიდა და გასვლის ბრძანება 
გასცა. გაისმა საყვირის ხმა და თბომავალი ნელა, ძალიან ნელა გასცილდა 
ნაპირს. გოგონა, ვისთანაც შენ ცეკვავდი, თავის დაქალთან და ადგილობ-
რივ ყმაწვილებთან ერთად ნაპირზე იდგა,- თბომავალს აცილებდა. 

მისი გული ისე ძალუმად ძგერდა, თითქოს მკერდიდიან ამოვარდნა 
და გაფრენა სურდა. აზრ-ფიქრი და გრძნობები ერთმანეთში ერეოდა. 

მის ზურგს უკან სოფლის ქოხების კონტურები ჩამუქებულიყო და 
ფანჯრებში შუქი ჩამქრალიყო. მის წინ კი, უამრავი ნათურით გაბრწყინე-
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ბული თეთრი თბომავალი სამუდამოდ შორდებოდა, რომლიდანაც მდი-
ნარის წყალზე და ღამისეულ სანაპიროზე შუქი იღვრებოდა და მუსიკა 
ჟღერდა. 

მიმავალ თეთრ თბომავალზე კი, შენ იყავი, რომელმაც ასე ბევრი მშვე-
ნიერი, ადრე მისთვის არსმენილი სიტყვები უთხრა,- მომნუსხველი და მი-
მზიდველი. და, ეს ყველაფერი მისგან ნელა და სამუდამოდ მიდიოდა. 

მაშინ მან, ყველას თანდასწრებით გადაწყვეტილება მიიღო... გოგონ-
ამ თითები მუშტებად შეკრა და თავდავიწყებით შეჰყვირა:- „ მე შენ მიყ-
ვარხარ, ვლადიმირ!“. მერე, კვლავ და კვლავ შეჰყვირა. 

შენ გესმოდა ეს შეძახილები? 
– დიახ,- ვუპასუხე მე. 
– შეუძლებელიც იყო არ გაგეგონა. შენი ჯგუფის ხალხსაც ესმოდათ 

ის. რამოდენიმე მათგანი გემბანზეც კი გამოვიდა და გოგონას დასცინოდა. 
მე, არ მსურდა, რომ გოგონასთვის დაეცინათ. მერე, ისინი, თითქოს 

რაღაცას მიხვდნენო,- დაცინვა შეწყვიტეს. მაგრამ შენ გემბანზე არ გამოხ-
ვედი, თბომავალი კი ნელ-ნელა განაგრძობდა სვლას  და თვალს ეფარე-
ბოდა. გოგონას ეგონა, რომ შენ არ გესმოდა და ჯიუტად აგრძელებდა 
ყვირილს:- „მე შენ მიყვარხარ, ვლადიმირ!“ 

მერე, მას დაქალებიც მიეხმარნენ და ისინიც მასთან ერთად აყვირდ-
ნენ. მე, მაინტერესებდა გამეგო, თუ რა გრძნობა იყო ეს,- სიყვარული,- 
რის გამოც ადამიანი საკუთარ თავზე კონტროლს ჰკარგავს, ან, იქნებ, შე-
საძლოა მომინდა კიდეც იმ გოგონას დავხმარებოდი და მათთან ერთად 
შევძახე:- „ მე შემ მიყვარხარ, ვლადიმირ!“ 

მე, რაღაცნაირად იმ მომენტში, სულ დამავიწყდა რომ ისე, ტყუ-
ილ-უბრალოდ სიტყვის წარმოთქმა არ შემიძლია. მათ უკან აუცილებ-
ლად გრძნობები უნდა იყოს, შემცნობელობა და უტყუარი ბუნებრივი 
ინფორმაცია. 

ახლა მე უკვე ვიცი, რაოდენ ძლიერია ეს გრძნობა. გონებას იგი არც-
თუ ისე ემორჩილება. 

იმ სოფლელმა გოგონამ სპირტიანის სმა და ავადმყოფობა დაიწყო. მე 
მას ძლივს  დავეხმარე. ახლა ის, უკვე გათხოვდა და ყოველდღიურ საქმი-
ანობაშია ჩაბმული. მე კი, ჩემს სიყვარულზე, მისი სიყვარულის დამატებ-
აც მომიწია.  

გოგონას ისტორიამ რაღაცნაირად ამაფორიაქა, ანასტასიას მონათხ-
რობმა მახსოვრობაში ის საღამო კარგად და დეტალურად აღმიდგინა. 
დანამდვილებით ყველაფერი ისე მოხდა, როგორც ის ჰყვებოდა. ეს, რეა-
ლურად ასე იყო. მაშინდელმა, ანასტასიას თავისებურმა სიყვარულის ახ-
სნამ, არანაირი შთაბეჭდილება არ მოახდინა ჩემზე. როცა მე მისი ცხოვ-
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რების წესი დავინახე, მის მსოფლმხედველობას გავეცანი, მე ის, არარეა-
ლურად მეჩვენა, მიუხედავად იმისა, რომ ის, ჩემს გვერდით იჯდა და შე-
საძლებლობაც მქონდა სულ მარტივად შევხებოდი მას. ჩემი აზრ-ფიქრი, 
რომელიც სხვაგვარი შეფასების კრიტერიუმებით სარგებლობასაა მიჩვე-
ული, ვერ აღიქვამდა მას, როგორც არსებულ რეალობას. და, თუ ჩვენი შე-
ხვედრის დასაწყისში მე მისკენ ვესწრაფვოდი, ახლა უკვე წინანდელ ემო-
ციებს ის აღარ იწვევდა. მე ვკითხე: 

– შენ, ე.ი. შემთხვევითობად თვლი შენში ამ გრძნობის წარმოჩენას? 
– ისინი სასურველნი, მნიშვნელოვანნი და სასიამოვნონიც კი არიან,- 

მიპასუხა მან,- მაგრამ მე მომინდა, რომ ასევე გყვარებოდი შენც. მე მესმო-
და, როცა ჩემს სამყაროს ცოტათი ახლოს გაიცნობდი, შენ ვერ შესძლებდი 
ჩემს აღქმას, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანისას, შესაძლებელია ხანდახ-
ან შეგშინებოდა კიდეც...ასეც მოხდა. თავად ვარ დამნაშავე. ბევრი შეც-
დომა დავუშვი. რატომღაც მუდმივად ვღელავდი. ვჩქარობდი. ახსნას 
ვერ ვასწრებდი. ყველაფერი, რაღაც სულელურად გამომივიდა. ჰო?.. გა-
მოსწორებაა საჭირო?! 

ამ სიტყვების წარმოთქმისას სევდიანად გაიღიმა... მკერდზე მიიდო 
ხელი და მე, მაშინათვე გამახსენდა იმ დილით რაც მოხდა, როცა ანასტა-
სიასთან ვიყავი. 
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მ დილით გადავწყვიტე, რომ ანასტასიასთან ერთად ჩამეტარებინა 
დილის პროცედურები. თავიდან ყველაფერი კარგად მიდიოდა,- 

ხის ქვეშაც ვიდექი, სხვადასხვა მორსაც ვეხებოდი. ის, ბალახების შესახებ 
მიყვებოდა. მერე მის გვერდითაც გავწექი ბალახზე. ჩვენ სრულიად შიშვ-
ლები ვიყავით, მაგრამ მეც კი არ მციოდა, ალბათ კიდევ იმიტომაც, რომ 
მასთან ერთად ტყეში ვირბინე. ბრწყინვალე განწყობა მქონდა, რაღაც სიმ-
სუბუქესაც კი ვგრძნობდი. და, არა მარტო ფიზიკურს,- იგი თითქოს შიგ-
ნიდან მოდიოდა. ყველაფერი კი, იქიდან დაიწყო, როცა მე თეძოზე რაღ-
აც ბწკენა ვიგრძენი. თავი წამოვწიე და დავინახე:- თეძოზე და ფეხზე მუ-
მლი, ჭიანჭველა და მგონი ხოჭო ამაცოცდა. ხელი გავიქნიე, რომ ისინი 
მომეკლა ან მომეშორებინა, მაგრამ ვერ მოვასწარი. ანასტასიამ ხელი და-
მიჭირა და გამაჩერა. „ ხელი არ ახლო მათ“,- მითხრა. მერე, ჩემს წინ მუხ-
ლებზე დადგა, დაიხარა და მეორე ხელიც ისე დამიჭირა, თითქოს მიწაზე 
გამაკრა. შევეცადე ხელების განთავისუფლებას, მაგრამ ნურას უკაცრავ-
ად, ვიგრძენი, რომ ეს შეუძლებელი იყო. მას, არც თუ დიდი ძალისხმევ-
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ით ვყავდი გაკავებული და თან მიღიმოდა. ტანზე კი უფო და უფრო 
ვგრძნობდი რაღაცეების ცოცვას, ღუტუნს, ბწკენას და კბენას. ჰოდა, დავა-
სკვენი, რომ ისინი პირდაპირი და გატანითი მნიშვნელობით ჩემს დაღრ-
ღნას იწყებენ. მე კი, ამ დროს მის მკლავებში ვიყავი მომწყვდეული და 
მდგომარეობაც ასე  შევაფასე: - არავინ იცის სად ვიმყოფები, აქ, ვერც ვე-
რავინ შემოეხეტება და, თუ მაინცა და მაინც შემოეხეტება,- უკვე ჩემს გა-
ლოკილ ძვლებს ნახავს მეთქი ვიფიქრე, თუ რასაკვირველია ძვლებს  იპ-
ოვნის მეთქი. ჰოდა, წამში  სხვადასხვა ამდაგვარმა აზრ-ფიქრმა გამიელვა 
თავში და, ყოველივე ამის საფუძველზე, როგორც სჩანს თვითგადარჩენ-
ის ინსტინქტის კარნახით მივიღე გადაწყვეთილება, რის გამოც, მთელი 
ძალით და თავგანწირვით კბილებით ჩავაფრინდი გაშიშვლებულ ძუძუს 
კერტს და გამეტებით დავიწყე აქეთ-იქით ქნევა. ანასტასიამ როგორც კი 
იკივლა, კბილები მაშინვე მოვაშორე. მან ხელი გამიშვა, წამოხტა, ერთი 
ხელი მკერდზე მიიკრა, მეორეს კი  ზემოთ იქნევდა  და თან  გაღიმებას 
ცდილობდა. მე წამოვხტი,  ყვირილი დავუწყე მას და თან ტანზე დასე-
ულ მკბენარებს გაცხარებული ვიშორებდი:- გინდოდა, რომ საზიზღარ 
ქვემძრომნებს შევეჭამე შე ტყის ალქაჯო არა?!   ასე უბრალოდ არ დაგნებ-
დები! 

ანასტასია, მაღლა აწეული ხელის ქნევას აგრძელებდა და თან ძალ-
დატანებით გარშემომყოფებისთვის გაღიმებას ცდილობდა. მან ერთი გა-
დმომხედა და ნელა, და არა როგორც ყოველთვის სირბილით, თავისი 
ტბისკენ თავჩაქინდრული გაემართა. კიდევ რამოდენიმე ხანს ვიდექი და 
ვფიქრობდი, თუ რა უნდა გამეკეთებინა შემდეგ,- თუ როგორ გავბრუნე-
ბულიყავი მდინარისკენ და გზა უკან როგორ მომენახა? თუ ანასტასიას 
გავყოლოდი ტბისკენ... მაგრამ რისთვის?.. მე, მაინც ტბისკენ გავემართე. 

ანასტასია ნაპირზე იჯდა, ხელისგულებით რომელიღაც ბალახს 
სრესდა და მის წვენს მკერდის იმ ნაწილზე იზელდა, სადაც ჩემი ნაკბენ-
ის გამო დიდი სილურჯე ჰქონდა. მას ალბათ სტკიოდა... მაგრამ რა მიზნ-
ით ვყავდი დაჭერილი მას?.. რამოდენიმე ხანს მის გვერდით უსიტყვოდ 
ბოლთას ვცემდი და მიწას ვტკეპნიდი. შემდეგ კი მაინც ვკითხე: 

– გტკივა? 
მას თავი არ შემოუბრუნებია ჩემსკენ, ისე მიპასუხა: 
– უფრო მეტად, მწყინს.- და მდუმარედ განაგრძო ბალახის წვენით 

მკერდის ზელვა. 
– რატომ მოიფიქრე ჩემზე ასეთი გახუმრება? 
– მინდოდა, როგორც უკეთესი იქნებოდა. შენი სხეულის ფორები 

დაგმანულია, საერთოდ არ სუნთქავენ. მუმლი კი, მათ გაასუფთავებდა. 
ეს, არც ისე მტკივნეულია, უფრო მეტიც,- სასიამოვნოც კია. 
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– აბა, გველი. ის ხომ ფეხის დაგესვლას ცდილობდა? 
– არაფერს ცუდს ის შენ არ გიკეთებდა. მე მას იქვე შეგაზელდი. შენ 

ფეხზე კანი და კუნთები გიბუჟდება. 
– ეს, ავარიისგანაა,- შევნიშნე მე. 
რამოდენიმე ხანს ჩვენ ორივენი ვდუმდით. რაღაც სულელური სი-

ტუაცია გამოვიდა. არ ვიცოდი რა მეთქვა და ვკითხე: 
– კი, მაგრამ, ის ვიღაც უჩინარი, რაღატო არ მოგეხმარა, როგორც ადრე? 
– იმიტომაც არ მომეხმარა, რომ მე ვიღიმებოდი. და, როდესაც შენ 

კბენა დამიწყე, გაღიმებას ვცდილობდი. 
მე, რაღაც უხერხულად ვგრძნობდი თავს მის წინაშე, ამიტომაც ჩემს 

გვერდზე გადათელილ ბალახს დავტაცე ხელი, მთელი ბღუჯა მოვწყვი-
ტე და მთელი ძალით ხელებს შორის დავსრისე, მერე ანასტასიას წინ ჩა-
ვიმუხლე და ნამიანი ხელებით მის მკერდზე სილურჯის ზელვა დავი-
წყე. 

 
ocnebebi,- 

momavlis Tanaqmnadobaa 
   
ხლა, როცა ანასტასიას გრძნობებზე შევიტყვე, მის სურვილზე, მისი 
უცნაურობების მიუხედავად, რომ ამტკიცებს თავის ბუნებრივობას 

და ჩვეულებრივ ადამიანობას, მივხვდი, თუ რა ტკივილი მივაყენე მის 
სულს იმ დილით. კიდევ ერთხელ მოვიხადე მის წინაშე ბოდიში, ანასტა-
სიამ კი მიპასუხა, რომ ის არ ბრაზობდა, მაგრამ ახლა, მის მიერ ჩადენილ-
ის შემდეგ,- უკვე ჩემზე ღელავდა. 

– რა საშინელების ჩადენა შეგეძლო კიდევ?- ვკითხე და შემდეგაც აი, 
რა ამბავი მოვისმინე, რომელიც სერიოზულობით არ უნდა გადმოსცეს 
ადამიანმა, ვისაც სურს იყოს ისეთივე ნორმალური, როგორიცაა ჩვენს სა-
მყაროში მცხოვრები ყველა ადამიანი, იმიტომ, რომ არავინ საკუთარ თავ-
ზე ასეთ რამეს არ ლაპარაკობს. 

– როცა თბომავალი წავიდა,- განაგრძო თხრობა ანასტასიამ,- და ად-
გილობრივი ახალგაზრდობა სოფლისკენ გაემართა, სანაპიროზე მარტომ 
რამოდენიმე ხანს კიდევ დავყავი და თავს კარგად ვგრძნობდი. მერე, ტყე-
ში გავიქეცი. დღემ, როგორც ყოველთვის, ჩვეულებრივად ჩაიარა. საღამ-
ოს კი, როცა ვარსკვლავები წარმოჩინდნენ, ბალახზე დავწექი და ოცნება 
დავიწყე. ჰოდა, აი, მაშინ ჩამოვაყალიბე ეს გეგმა. 

– კიდევ რომელი გეგმა კაცო? 
– იცი რა, ის რაც მე ვიცი, იმ სამყაროს ადამიანებმაც იციან ნაწილ-

ნაწილ, რომელშიც შენ ცხოვრობ, ხოლო ყველამ ერთად კი, თითქმის ყვე-
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ლაფერი იციან, ოღონდ მექანიზმი ბოლომდე არ ესმით. ჰოდა, მე დავიწყე 
ოცნება, რომ შენ დიდ ქალაქში ჩახვალ და მოუყვები ბევრ ადამიანს ჩემზე 
და იმაზე, რაც მე შენ განგიმარტე. შენ ყოველივე ამას ყველა იმ ხერხით გაა-
კეთებ, ჩვეულებრივად თქვენ რითიც ავრცელებთ ყველანაირ ინფორმაცი-
ას და დაწერ წიგნს. მას ბევრი, ბევრი ადამიანი წაიკითხავს და ჭეშმარიტე-
ბა თვალწინ გადაეშლებათ. ისინი უკვე ნაკლებად იავადმყოფებენ, ბავშვე-
ბთან შეცვლიან თავიანთ დამოკიდებულებას. მათთვის, სწავლების ახალ 
მეთოდს გამოიმუშავებენ. ადამიანები უფრო მეტად შეიყვარებენ და დე-
დამიწაც უფრო მეტ ნათელ ენერგიას გამოასხივებს. მხატვრები ჩემს პორტ-
რეტებს დახატავენ და, ეს ყველაზე უკეთესი ნახატი იქნება მათ შორის, რაც 
მათ დაუხატავთ. მე კი, მათ შთაგონებას შევეცდები. ისინი იმას გააკეთებ-
ენ, რასაც თქვენ კინოს ეძახით და იგი ყველაზე საუკეთესო ფილმი იქნება. 
შენ ყველაფერ ამას ნახავ და გამიხსენებ. შენთან მოვლენ სწავლული ადა-
მიანები, რომლებიც მიხვდებიან და შეაფასებენ იმას, რაზეც შენ მოგითხ-
რობდი და ისინიც განგიმარტავენ შენ ბევრ რამეს.  

შენ უფრო მეტად მათ დაუჯერებ, ვინემ მე და მიხვდები, რომ მე არა-
ნაირი ალქაჯი არა ვარ. უბრალოდ ადამიანი ვარ, მხოლოდ ინფორმაციე-
ბია ჩემში მეტი, ვინემ დანარჩენ ადამიანებში. იმას რასაც შენ დაწერ, დიდ 
ინტერესს გამოიწვევს და შენ მდიდარი გახდები. ცხრამეტი ქვეყნის ბანკ-
ში გექნება ფული. წმიდა ადგილებში იმგზავრებ და განიწმიდები ყოვე-
ლგვარი ბნელისგან, რაც შენშია. გამიხსენებ ხოლმე და შემიყვარებ. მოგე-
სურვება კვლავ ჩემი ნახვა და შენი ვაჟიშვილის ნახვა. ისურვებ, საკუთა-
რი შვილის ღირსეული მამა გახდე. 

ჩემი ოცნება ძალზედ ნათელი იყო და შესაძლოა ცოტათი თხოვნის 
მსგავსიც. აი, ამიტომაც მოხდა ალბათ ყველაფერი. მათ იგი, როგორც მო-
ქმედების გეგმა ისე მიიღეს და გადაწყვიტეს ადამიანები ბნელ ძალთა 
დროის მონაკვეთს მიღმა გადაეყვანათ. ეს  დასაშვები ხდება, თუკი მიწი-
ერი ადამიანების სულსა და აზრ-ფიქრებში დედამიწაზე გეგმა გამოწვ-
ლილვით იბადება. მათ ეს გეგმა გრანდიოზულად აღიქვეს, შესაძლოა რა-
ღაც თავადაც დაამატეს, ამიტომაცაა, რომ ბნელმა ძალებმა ძალზედ გააქ-
ტიურეს თავიანთი საქმიანობები. ასეთი რამ ჯერ არასდროს ყოფილა. მე 
ეს, მოგუგუნე კედარის მიხედვით მივხვდი. მისი სხივი ბევრად უფრო 
მსხვილი გახდა. ის ახლა კიდევ უფრო მძლავრად გუგუნებს,- ჩქარობს  
საკუთარი ნათლის ენერგიის გაცემას. 

მე, ანასტასიას ვუსმენდი და იმ წუთას ჩემში უფრო მიმტკიცდებოდა 
შეგრძნება, რომ ის გიჟია. შესაძლოა დიდი ხნის წინ, რომელიღაც ფსიქია-
ტრიული საავადმყოფოდან გამოიქცა და ახლა აქ ცხოვრობს, ტყეში. მე კი, 
მასთან ურთიერთობაც კი დავამყარე. შესაძლოა ბავშვიც გაჩნდეს. აი, თუ 
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გინდა კაცს, ასეთი ისტორია უნდა გადაგხდეს რა... მიუხედავად იმისა, 
რომ ვხედავდი თუ როგორი სერიოზულობითა და მღელვარედ საუბრო-
ბდა, მაინც შევეცადე მის დამშვიდებას: 

– ანასტასია, ნუ იღელვებ რა... ნათელია, რომ შენი გეგმა აუსრულე-
ბელია, ამიტომაც, ბნელ ძალებსა და ნათელ ძალებს ერთმანეთთან  
ბრძოლა არც უღირთ. შენ ხომ ზუსტად არც იცი ჩვენი ჩვეულებრივი 
ცხოვრების შესახებ, მისი კანონებისა და პირობების შესახებ. საქმეც იმა-
შია, რომ ჩვენთან წიგნები მართალია უდიდესი რაოდენობით გამოიცემა, 
მაგრამ არ კითხულობენ, უფრო მეტიც, ცნობილი მწერლების ნაწარმოე-
ბებსაც კი არ იძენენ. მე კი, მწერალი სულაც არ ვარ და აქედან გამომდინა-
რე არც ტალანტი მაქვს, არც უნარ-ნიჭი, არც განათლება, რომ  თუნდაც 
რაღაც დავწერო. 

– დიახ, ადრე არ გქონდა, მაგრამ ახლა გაქვს,- გამომიცხადა მან. 
– კარგი,- ვაგრძელებდი მის დაწყნარებას,- რომც ვეცადო, არც არავინ 

დამიბეჭდავს მას. არც შენს არსებობას არ დაიჯერებენ. 
– მაგრამ მე ვარსებობ. ვარსებობ მათთვის, ვისთვისაც ვარსებობ. ისი-

ნი დაიჯერებენ და ისევე დაგეხმარებიან, როგორც მე მივეხმარები მათ. 
და, ჩვენ, ამ ადამიანებთან ერთად...   

იმ მომენტში მისი გამონათქვამების აზრი ჩემთვის გასაგები სულაც 
არ იყო, მაგრამ  მე მაინც შევეცადე, რომ კვლავ დამემშვიდებინა ის. 

– მე, არც კი შევეცდები, რომ რამე დავწერო. ამას არანაირი აზრი არა 
აქვს,- გაიგე რა ეს ბოლოს და ბოლოს. 

– გააკეთებ. მათ უკვე ცხადლივ შეადგინეს გარემოებების მთელი სი-
სტემა, რომლებიც ამის გაკეთებას გაიძულებენ. 

– მე რა, შენი ჭკუით ჭანჭიკი ვარ ვიღაცეების ხელში? 
– შენზე ბევრი რამეა დამოკიდებული, მაგრამ ბნელი ძალები ყველა 

თავიანთი დასაშვები ხერხებით, თვითმკვლელობამდე მიყვანითაც კი, 
შეეცდებიან გამოუვალი მდგომარეობის ილუზია შეგიქმნან. 

– კარგი ანასტასია, გეყოფა, მომბეზრდა შენი ფანტაზიების მოს- 
მენა. 

– შენ თვლი, რომ ეს ფანტაზიებია? 
– დიახ! დიახ! ფანტაზიებია...,- და, მე, მოულოდნელად გავხევდი... იმ 

წამს გაელვებულმა აზრმა თავში წინა და ახლანდელი დრო თანაზომადი 
გახადა და მე, ყველაფერს მივხვდი! ყოველივე ის, რაც ანასტასიამ საკუთარ 
ოცნებაზე, ვაჟიშვილზე, მომიყვა,- მან ეს წინა წელს ჩაიფიქრა...(!), როცა მე 
მას ჯერ კიდევ ახლოს არც კი ვიცნობდი, და არც ურთიერთობა არ მქონია, 
როგორც ახლა. ერთი წლის შემდეგ კი, ყოველივე ეს მოხდა. 

– მაშ, გამოდის, ყველაფერი უკვე ხდება?- ვკითხე მას.  
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– რასაკვირველია. ისინი რომ არა და ცოტათი მეც, შენი მეორე ექსპე-
დიცია შეუძლებელი იქნებოდა. შენ ხომ პირველი ექსპედიციის შემდგომ 
თავსა და ბოლოს ძლივს აბამდი და თბომავალზეც არანაირი უფლებები 
აღარ გქონდა. 

– შენ რა, სანაოსნო ორგანიზაციაზე და ფირმებზე ზემოქმედება მოა-
ხდინე, რომლებიც მომეხმარნენ?* 

– დიახ. 
– კი, მაგრამ, შენ ხომ გამაკოტრე და მათაც ზიანი მიაყენე. რა უფლება 

გქონდა ჩარევის? მე კიდევ, თბომავალი დავტოვე, ვზივარ აქ, შენთან. შე-
საძლოა იქ უკვე ქურდავენ კიდეც ყველაფერს. შენ ალბათ, რაღაც ჰიპნ-
ოზს ფლობ. არა, კიდევ უფრო უარესს,- შენ ალქაჯი ხარ, მორჩა, გათავ-
და... ან არანორმალური განდეგილი ხარ. არაფერი არ გაგაჩნია, სახლიც 
კი არ გაქვს. ჩემს წინაშე კი ფილოსოფოსობ, ჯადოქარო. მე, მეწარმე ვარ! 
გესმის შენ, ეს რა არის? მე, მეწარმე ვარ! თუნდაც დავიღუპო, მაგრამ მა-
ინც დასერავენ მდინარეს ჩემი თბომავლები. მათ ხალხთან საქონელი მი-
აქვთ. ეს მე ვაწვდი, ვაძლევ ადამიანებს და შენც შემიძლია მოგცე საჭირო 
პროდუქცია. აბა, შენ რა შეგიძლია მომცე მე? 

– მე? რა შემიძლია მოგცე? მოგცემ წვეთ ციურ სინაზეს და მოგცემ სა-
ვანეს, გენია იქნები ნათელი,- მე, შენი ხატ-სახე. 

– ხატ-სახე? აუფ, უნდა რაღა, ეგ შენი ხატ-სახე ვინმეს? რა შეღავათი 
მისგან? 

– ის შენ შეგაძლებინებს ადამიანებისთვის წიგნის დაწერას. 
– აი, ხომ ხედავ შენ, შენი მისტიკით კვლავ სისაძაგლის შექმნა შეგიძ-

ლია. გამოდის, როგორც ადამიანმა ისე იცხოვრო არ შეგიძლია?! არა? 
– არასდროს და არავისთვის მე სისაძაგლის გაკეთება არ შემიძლია. 

მე ადამიანი ვარ! თუ შენ მიწიერი სიკეთეები და ფულები ასე გაღელვებს, 
ცოტაც მოიცადე და,- ყველაფერი დაგიბრუნდება. შენს წინაშე დამნაშავე 
ვარ, ასე რომ ვიოცნებე. რაღაცა დროით სირთულეები გექნება, მაგრამ მა-
შინ, რაღაცნაირად სხვაგვარად მოფიქრება არაფრით არ ხერხდებოდა. 
შენ ხომ ლოგიკას ვერ იგებ, შენ, შენი სამყაროს ყოფიერების მისადაგებით 
უნდა გაიძულო გაგება. 

– აი, ხომ ხედავ,- კვლავ ვერ მოვითმინე მე,- ე.ი. მაინც იძულება არა? 
შენ ამას აკეთებ და თანაც გსურს ჩვეულებრივ ადამიანად სჩანდე! 

– მე, ადამიანი ვარ, ქალი!- ანასტასია ღელავდა. ეს იქიდან სჩანდა, 
თუ როგორ წამოიყვირა:- მე ხომ მხოლოდ კარგი, ნათელი მინდა და 

                                                 
*  ჩემს თავსაც იგივე ხდება..., ანასტასიას მხარდაჭერას ვგრძნობ. მეც მეხმარებიან ნამდვი-

ლი ადამიანები!  მე მათ შესახებ აუცილებლად დავწერ!   ც.გ. 
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მსურს. მე მინდა, რომ შენ განიწმიდო. იმიტომაც ჩავიფიქრე მაშინ წმიდა 
ადგილებზე შენი გამგზავრება, წიგნის დაწერა. მათ  ეს მიიღეს. მათთან, 
ბნელი ძალები ყოველთვის იბრძვიან, მაგრამ ვერასდროს იმარჯვებენ! * 

–და, შენ რა, შენი ინტელექტით, ინფორმაციით, ენერგიით ყოველივე 
ამის შემყურე  გვერდზე იდგები, დამკვირვებლის როლში? 

– ორ უდიადეს საწყისთა ასეთი ხარისხით დაპირისპირებისას ჩემი 
ძალისხმევის ეფექტი სავალალოდ მცირეა. საჭიროა თქვენი სამყაროდან 
სხვა მრავალის დახმარებაც. მე მოვძებნი და ვიპოვნი მათ, როგორც მაშინ, 
როცა შენ საავადმყოფოში იწექი. ოღონდ, შენ თვითონაც გახდი ცოტათი 
გონიერი. სძლიე შენს თავში სისულელეს. 

–და, რა არის ასეთი სულელური ჩემში. საავადმყოფოში რას ვაკეთე-
ბდი სულელურს? ჰოდა, მითხარი ერთი, როგორ მმკურნალობდი მე შენ 
საავადმყოფოში, თუკი ჩემს გვერდით არ იყავი? 

  – შენ, უბალოდ ვერ გრძნობდი ჩემს იქ ყოფნას, მაგრამ მე გვერდით 
ვიყავი. როცა თბომავალზე ვიყავი, მე თქვენ მოგუგუნე კედარის ტოტი 
მოგიტანეთ, რომელიც ჯერ კიდევ იმის წინ მოტეხა დედაჩემმა, სანამ და-
იღუპებოდა. მე, შენს კაიუტაში დავტოვე იგი, როცა შიგნით შემიპატიჟე. 
მე ვიგრძენი, რომ შენ უკვე მაშინ ავად იყავი. გახსოვს შენ ის ტოტი? 

– დიახ,- ვუპასუხე მე,- ტოტი ნამდვილად დიდხანს ეკიდა ჩემს კაი-
უტაში. იგი, ეკიპაჟის წევრებიდან ბევრმა ნახა. მე, ნოვოსიბირსკიდან ჩა-
მოვიტანე იგი, მაგრამ არანაირი მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია მისთვის. 

– შენ უბრალოდ გადააგდე იგი. 
– მაგრამ მე, ხომ არ ვიცოდი... 
– დიახ, არ იცოდი... გადააგდე... და, დედაჩემის ტოტმა ვერ მოასწრო 

შენი ავადმყოფობისთვის ეჯობნა. მერე კი, საავადმყოფოში იწექი. როცა 
დაბრუნდები, შენი ავადმყოფობის ისტორია ყურადრებით წაიკითხე. ბა-
რათში შენ ნახავ, რომ მიუხედავად საუკეთესო წამლების გამოყენებისა, 
გაუმჯობესება არ ხდებოდა. მაგრამ შენ შემდეგ შეგიყვანეს კედარის ზე-
თი, ექიმი მკაცრად იცავდა დანიშნულებას, ეს არ უნდა გაეკეთებინა, მაგ-
რამ მან გააკეთა ის, რაც არც ერთ თქვენს სარეცეპტო ცნობარში არ არის 
და საერთოდ, არც არასოდეს არ გაკეთებულა. გახსოვს? 

– ჰო. 
– შენ გმკურნალობდა ქალი, თქვენი ქალაქის ერთ-ერთი საუკეთესო 

კლინიკის განყოფილების გამგე. თუმცა, ეს განყოფილება არანაირ კავში-
რში არ იყო შენს ავადმყოფობასთან. მან შენ დაგტოვა, თუმცაღა ამავე შე-

                                                 
* ქართულ თარგმანზეც იგივე მოხდა... ც.გ. 
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ნობის ერთი სართულით მაღლა იმყოფებოდა განყოფილება, რომელიც 
შენი ავადმყოფობის პროფილს შეესატყვისებოდა. ასეა? 

– დიახ. 
– ის გიკეთებდა ნემსებს და იმავდროულად ნახევრად ბნელ ოთახში 

გირთავდა მუსიკას. 
– ანასტასია ჰყვებოდა ყველაფერ იმას, რაც ჩემს თავს სინამდვილეში 

ხდებოდა. 
– შენ გახსოვს ის ქალი? 
– დიახ. ის, ყოფილი საოლქო კომიტეტის საავადმყოფოს განყოფი-

ლების გამგე იყო. 
და, მოულოდნელად ანასტასიამ, რომელიც სერიოზულად შემომც-

ქეროდა, რამოდენიმე ფრაზის ისეთი ნაწყვეტი წარმოსთქვა, რომ გაოგნე-
ბულს ტანში ჟრუანტელმა დამიარა:- „როგორი მუსიკა გიყვართ თქვენ?.. 
კარგი... აი, ასე? არც ისე ხმამაღლა?“. ის ამ ფრაზებს იმ განყოფილების გა-
მგის ხმითა და ინტონაციით ამბობდა, რომელიც მე მმკურნალობდა. 

– ანასტასია!- წამოვიძახე მე. 
მან შემაწყვეტინა: 
– დამიგდე ყური, თუ ღმერთი გწამს, ნუ გიკვირს. აბა, ეცადე, ეცადე 

ბოლოს და ბოლოს შეიგნო, რას გეუბნები მე შენ, სულ ცოტათი მაინც გა-
უკეთე მობილიზაცია შენს ტვინს. ყოველივე ეს, ჯერ კიდევ იოლია ადა-
მიანისთვის. 

და, მან განაგრძო: 
– ის ქალი-ექიმი, ძალიან კარგია. ის ნამდვილი ექიმია. მე მასთან ურ-

თიერთობა მიადვილდებოდა. ის კეთილი და გახსნილია. მე არ მსურდა, 
რომ სხვა განყოფილებაში გადაეყვანეთ, რადგან სხვა შეესაბამებოდა შენი 
დაავადების პროფილს. მაგრამ მან სთხოვა თავის უფროსებს:- 
„დატოვეთ, მე განვკურნავო.“ ის გრძნობდა, რომ შესძლებდა. მან იცოდა, 
რომ შენი დაავადებები მხოლოდ „სხვების“ შედეგი იყო. და, ამ 
„სხვებთან“ ბრძოლას ცდილობდა. ის ექიმია. 

აბა, როგორ იქცეოდი შენ? მოწევას აგრძელებდი, რამდენიც გინდო-
და სვამდი, მწარესაც და მარილიანსაც ჭამდი, და ყველაფერ ამას აკეთებ-
დი ასეთი ძლიერი წყლულის დროს. შენ, შენს თავს  არანაირ სიამოვნება-
ზე უარს არ ეუბნებოდი. სადღაც ქვეცნობიერში ზის, მაგრამ თავად ვერ 
გრძნობ, რომ შენ არაფრის გეშინია, არაფერი მოგივა, მე არაფერი კარგი 
არ გამიკეთებია, უფრო სწორად,- პირიქით. ბნელი შენს ცხოვრებაში არ 
შემცირებულა. არ მოგმატებია არც შემცნობელობა და არც ნებისყოფა. 
როცა შენ უკვე ჯანმრთელი იყავი, მისთვის დღესასწაული რომ მიგელო-
ცა, ქალისთვის, რომელმაც შენი სიცოცხლე იხსნა,- შენი თანამშრომელი 
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გაგზავნე, თავად კი, არც ერთხელ არ დაურეკე. ის კი... ის, ისე ელოდა ამ-
ას, მას ისე შეუყვარდი შენ, როგორც... 

– იმას, თუ შენ, ანასტასია? 
 ჩვენ. თუ ასე უფრო გასაგები იქნება შენთვის. 
მე წამოვდექი და არც კი ვიცი რატომ, წაქცეულ ხეზე მჯდომ ანასტა-

სიას ორი ნაბიჯით განვერიდე. ჩემში მის მიმართ გრძნობებისა და აზრ-
ფიქრის აღრევა, უფრო და უფრო მეტ გაურკვევლობას იწვევდა . 

– აი, კვლავ ვერ იგებ შენ, როგორ ვაკეთებ ამას. შიში გიპყრობს. რომ 
მიხვდე კი, იოლია,- იგი წარმოსახვის მეშვეობითა და სიტუაციის ზუსტი 
ანალიზითაა შესაძლებელი. შენ კი, კვლავ ჩემზე გაიფიქრე... 

ის გაჩუმდა. თავი მუხლებში ჩარგო. მე კი ჩუმად ვიდექი და ჩემთვ-
ის ვფიქრობდი:- „აბა რა არის, რომ ის სულ ლაპარაკობს და ლაპარაკობს. 
სხვადასხვა საოცრებებს ამბობს და თავადვე უფუჭდება ხასიათი, რომ გა-
უგებარია ისინი. ალბათ ვერ ფიქრობს, რომ ნებისმიერი ნორმალური ად-
ამიანი ვერ აღიქვამს მათ და აქედან გამომდინარე კი, არც მას აღიქვამს, 
როგორც ნორმალურს“. მერე, მაინც მივუახლოვდი, გადავუწიე ჩამოშლი-
ლი თმები. ანასტასიას რუხი-ცისფერი თვალებიდან ცრემლები მოგორავ-
და. მან გაიღიმა და მითხრა მისთვის არადამახასიათებელი ფრაზა: 

– დედაკაცი, მაინც დედაკაცია, არა? ახლა შენ გაოცებული ხარ თავ-
ად ჩემი არსებობის ფაქტით და არ უჯერებ საკუთარ თვალებს. არ გჯერა 
ბოლომდე, შეცნობა არ შეგიძლია რასაც მე შენ გეუბნები. ჩემი არსებობის 
ფაქტი და შესაძლებლობები შენ საკვირველი გგონია. შენ სრულიად შეწყ-
ვიტე ჩემი ისე, როგორც ნორმალური ადამიანის აღქმა, მე კი, ვლადიმირ, 
დამიჯერე რომ ადამიანი ვარ და არანაირი ალქაჯი.  

ჩემი ცხოვრების წესს შენ საკვირველად თვლი, მაგრამ რატომ საკვი-
რველად და პარადოქსად არ გეჩვენება სხვა რამ? 

ადამიანები, რომლებიც დედამიწას კოსმიურ სხეულად აღიარებენ, 
უმაღლესი გონის უდიდეს შემოქმედებად, რომლის ყოველი მექანიზმი 
მისი დიადი მიღწევაა, რატომ ტანჯავენ ამ მექანიზმს და ამდენ ძალისხ-
მევას მიმართავენ მის დასაჯიჯგნად , გასანადგურებლად? 

 თქვენ ჩვეულებრივად მიგაჩნიათ ხელნაკეთი კოსმიური ხომალდი 
ან თვითმფრინავი, მაგრამ მთელი ეს მექანიზმი გაკეთებულია დამტვრე-
ული და გადადნობილი უმაღლესი მექანიზმის ნაწილებისგან. 

წარმოიდგინე არსება, რომელიც თვითმფრინავს, რომელიც მიფრინ-
ავს,- ამსხვრევს, რათა მისი ნაწილებისგან თავისთვის ჩაქუჩი ან ჭანჭიკი 
გააკეთოს და ამით ამაყობს კიდეც, რომ მას პრიმიტიული იარაღი გამოუ-
დის. ის ვერ ხვდება, რომ არ შეიძლება მფრინავი თვითმფრინავი უსას-
რულოდ ამსხვრიო. 
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აბა, როგორ ვერ შეიგნეთ, რომ არ შეიძლება ჯიჯგნოთ ჩვენი დე-
დამიწა! 

კომპიუტერი გონიერების მიღწევად ითვლება, მაგრამ ცოტას თუ შე-
უძლია მიხვდეს, რომ კომპიუტერი შეიძლება შედარებულ იქნას ტვინის 
პროთეზთან. 

შეგიძლია წარმოიდგინო, რა მოუვა ნორმალური ფეხების მქონე ადა-
მიანს, თუკი ის ყავარჯნებით დაიწყებს სიარულს. ცხადია, მისი კიდურე-
ბის კუნთები ატროფირდებიან. 

მანქანა ვერასოდეს გადააჭარბებს ადამიანის იმ გონს, რომელსაც მუ-
დმივად ავარჯიშებენ... 

ანასტასიამ, ღაწვზე დაგორებული ცრემლი ხელისგულით მოიწმინ-
და და კვლავ ჯიუტად გააგრძელა თავისი საოცარი დასკვნების ჩამოყა-
ლიბება. 

მაშინ წარმოდგენაც კი არ შემეძლო, რომ მის მიერ ნათქვამი ბევრ ად-
ამიანს ააფორიაქებდა, სწავლულების გონებას შეანჯღრევდა და ჰიპოტე-
ზის სახითაც კი, მსოფლიოში ანალოგი არ ექნებოდა. 

ანასტასიას სიტყვებით, მზე,- ეს, რაღაც სარკესავითაა. ის ირეკლავს 
დედამიწიდან ამოსულ გამოსხივებას, თვალით უხილავს. ეს გამოსხივე-
ბა ადამიანებისგანაა, რომლებიც სიყვარულის, სიხარულის და სხვა რა-
ღაცა ნათლის გრძნობების მდგომარეობაში არიან. მზისგან არეკლილი, 
უკან დედამიწაზე მზის სხივის სახით ბრუნდება და ყოველ მიწიერს აძ-
ლევს სიცოცხლეს. ამასთან ერთად მთელი რიგი მტკიცებულებები მოჰ-
ყავდა, თუმცაღა მათი გაგება არც ისე იოლი იყო. 

– დედამიწა და სხვა პლანეტები თუ მხოლოდ მზის ნათელის 
მადლს გამოიყენებდნენ,- ამბობდა ის,- მაშინ მზე ან უნდა ჩამქრალიყო, 
ან არათანაბრად  გაანათებდა და მისი ნათება თანაბარზომიერი არ იქნე-
ბოდა. ცალმხრივი პროცესები სამყაროში არ არსებობენ და ვერც იარსებე-
ბენ, რადგან ყველაფერი ურთიერთკავშირშია. 

ის ბიბლიის სიტყვებსაც იმოწმებდა:- „და სიცოცხლე იყო ნათელი 
კაცთა“. 

ანასტასია ასევე ამტკიცებდა, რომ ერთი ადამიანის გრძნობა მეორეს 
გადაეცემა კოსმიურ სხეულებზე არეკვლის შედეგად. ამის დემონსტრი-
რებას ის მაგალითით ახდენდა. ის მეუბნებოდა:  

– ვერც ერთი დედამიწაზე მცხოვრები ადამიანი ვერ შესძლებს, უარ-
ჰყოს ის განცდა, რომელსაც გრძნობს მაშინ, როცა ის ვიღაცას უყვარს. ეს 
შეგრძნება მეტ-ნაკლებად შესაგრძნობია, როცა თავად შენი მოყვარულის 
გვერდით  იმყოფები. თქვენ ამას ინტუიციას ეძახით. სინამდვილეში შეყ-
ვარებულისგან ნათლის უხილავი ტალღები გამოდის. მაგრამ როცა ადა-
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მიანი გვერდით არ იმყოფება, თუკი მისი სიყვარული ძლიერია,- ის ასევე 
შეგრძნებადია. ამ გრძნობის მეშვეობით, ხვდები რა მის ბუნებას, შეიძლე-
ბა სასწაულების ქმნაც. ეს ისაა რასაც თქვენ სასწაულს,  მისტიურს და არ-
აბუნებრივ უნარ-ნიჭებს ეძახით. მითხარი, ვლადიმირ, შენ ახლა ცოტათი 
უკეთ გრძნობ ჩემს გვერდით თავს? აი, ვთქვათ, როგორღაც მსუბუქად, 
უფრო თბილად, სავსედ? 

– დიახ,- ვუპასუხე მე,- რატომღაც უფრო მეტ სითბოს ვგრძნობ. 
– ახლა ნახე შენს თავს რა მოხდება, როცა მე უფრო მეტად გავამახვი-

ლებ შენზე ყურადღებას. 
ანასტასიამ  წამწამები ოდნავ დახარა, რამოდენიმე ნაბიჯი ნელა გადა-

დგა უკან და შეჩერდა. მე, სხეულში სასიამოვნო სითბო ჩამეღვარა. ის ძლი-
ერდებოდა, მაგრამ არ მწვავდა, მისგან არ მცხელოდა. ანასტასია მიბრუნდა 
და ნელ-ნელა გამშორდა, მოეფარა მაღალი ხის დიდ მერქანს. სასიამოვნო 
სითბოს შეგრძნება არამც თუ მშორდებოდა, პირიქით, მას ახალი ემატებო-
და, რომელიც თითქოსდა გულს ძარღვებში სისიხლის გადატანაში ეხმარე-
ბოდა და უკვე ყოველი მისი დარტყმისას შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ 
სისხლის მჩქეფარე ნაკადი სხეულის ყოველ კაპილარს მყისიერად აღწევ-
და. ფეხის გულები დამისველდა და ძლიერ გამიოფლიანდა. 

– აი, ხედავ? ახლა შენთვის ყველაფერი გასაგებია?- საზეიმოდ მითხ-
რა ხის უკანა მხრიდან გამოსულმა ანასტასიამ, დარწმუნებულმა, თით-
ქოსდა შესძლო ჩემთვის რაღაცის დამტკიცება.- შენ ხომ ყველაფერს 
გრძნობდი, როცა მე ხის მერქანს მივეფარე და უფრო გაძლიერდნენ კი-
დევაც შენი შეგრძნებები, როცა მე ვერ მხედავდი. მომიყევი მათზე. 

მე მოვუყევი და ჩემი მხრიდანაც შევეკითხე: 
– რას ამტკიცებს ხის მერქანი? 
–აბა, როგორ თუ რას. ინფორმაციისა და ნათლის ტალღები ჩემგან 

პირდაპირ შენსკენ მოედინებოდნენ. როცა მე მივეფერე, ხის მერქანს, მას 
ისინი ძლიერ უნდა გაემრუდებინა, რადგან მასაც საკუთარი ინფორმაცია 
აქვს და საკუთარი ნათებაც, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა. გრძნობების ტალღე-
ბი, კოსმიურ სხეულებზე ირეკლებოდნენ და შენთან ისე ხვდებოდნენ, 
თანაც უფრო ძლიერდებოდნენ,- შენ ფეხებიც გაგიოფლიანდა. რომელიც  
დამიმალე. 

– მე, ამისთვის მნიშვნელობა არ მიმიცია. ნეტა რა სასწაულია ჩადე-
ბული ფეხების გაოფლიანებაში? 

– მე შენი ორგანიზმიდან ფეხების საშუალებით ბევრი სხვადასხვა 
დაავადება გამოვდევნე. შენ ახლა ბევრად უკეთ უნდა გრძნობდე თავს. ეს 
გარეგნობაზეც კი იგრძნობა, აი, მხრებში მოხრილობა შეგიმცირდა. 

მართლაც, ფიზიკურად მე თავს უკეთესად ვგრძნობდი. 
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– მაშ, ე.ი. შენ აი, ასე კონცენტრირდები, იოცნებებ და გამოგდის ის, 
რაც გინდა? 

– ასეა დაახლოებით. 
– და, ყოველთვის გამოგდის ეს, როცა ოცნებობ -  და, არა მარტო გან-

კურნებაზე? 
– ყოველთვის. თუ ოცნება აბსტრაქტული არაა. თუკი ის გამოწვლი-

ლვითაა უმცირეს წვრილმანამდე ჩამოყალიბებული და არ ეწინააღმდე-
გება სულიერი ყოფის კანონებს. ყოველთვის არ არის შესაძლებელი ასე-
თი ოცნებების ჩამოყალიბება. საჭიროა, აზრ-ფიქრი ძალიან-ძალიან სწრა-
ფად მიჰქროდეს და გრძნობების ვიბრაციის შესატყვისი იყოს, მაშინ იგი 
აუცილებლად განხორციელდება. ეს ბუნებრივია. ცხოვრებაში ბევრთან 
ხდება ასე. შეეკითხე შენს ნაცნობებს. შესაძლებელია, მათ შორისაც მოი-
ძებნონ ისეთებიც, რომლებმაც იოცნებეს და,- ოცნება აუსრულდათ 
მთლიანად ან ნაწილობრივ. 

– გამოწვლილვით... აზრ-ფიქრით... რათა სწრაფ-სწრაფად მიჰქროდ-
ეს... მითხარი, როცა შენ პოეტებზე, მხატვრებზე, წიგნზე ოცნებობდი, 
წვრილმანებამდე ფიქრობდი? სწრაფად ფიქრობდა შენი აზრ-ფიქრი? 

 – არაჩვეულებრივად სწრაფად. და, სულ კონკრეტულად, გამოწვ-
ლილვით, უწვრილეს დეტალებამდე. 

– და, ახლა თვლი, რომ  ასრულდება? 
– დიახ, ასრულდება. 
– და, მეტს სხვაზე არაფერზე ოცნებობდი? შენ მე ყველაფერი მომიყე-

ვი შენს ოცნებებზე? 
– მე, ყველაფერი არ მოგიყევი ჩემს ოცნებებზე. 
– მაშ, მომიყევი ყველაფერი. 
– შენ... შენ გსურს, მე მომისმინო ვლადიმირ? მართლა? 
– დიახ. 
ანასტასიას სახე გაბრწყინდა. თითქოს ნათლის სხივის ნაპერწკალმა 

იფეთქა და ის გაასხივოსნა... 
შთაგონებითა და მღელვარედ წარმოსთქვა მან თავისი არაჩვეულებ-

რივი მონოლოგი. 
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მ ღამეს ჩემს ოცნებებში ვფიქრობდი, როგორ გადამეყვანა ადამიანე-
ბი ბნელი ძალების დროის მონაკვეთს მიღმა. ჩემი გეგმა და შემცნო-

ბელობა(შეგნება) მკაფიო და რეალური იყო. და,  მათ მიიღეს ისინი. 
წიგნი, რომელსაც შენ დაწერ, შეიცავდეს იქნება თავს მოუხვეველ 

კომბინაციებს, ფორმულებს ასოებისგან და ისინი ადამიანთა უმეტესობა-
ში აღძრავენ ნათელ და კეთილ გრძნობებს. ამ გრძნობებს უნარი აქვთ და-
ამარცხონ ფიზიკური და სულიერი უძლურება, ხელს შეუწყობენ ახალი 
შემცნობელობის,(შეგნებულობის) დაბადებას, რომელიც მომავლის ადა-
მიანებისთვის იქნება დამახასიათებელი. დამიჯერე, ვლადიმირ, ეს მის-
ტიკა არ არის, იგი შეესატყვისება სამყაროს კანონებს. 

ყოველივე ძალზედ მარტივია:- შენ დაწერ ამ წიგნს, მხოლოდ და 
მხოლოდ გრძნობებისა და სულის ხელმძღვანელებით. შენ სხვაგვარად 
ვერ შესძლებ, რამეთუ წერის ტექნიკას არ ფლობ, თუმცაღა გრძნობებით 
ყველაფერია შესაძლებელი. ეს გრძნობა უკვე შენშია. ჩემიც და შენიც. შენ-
თვის ჯერ კიდევ გაუცნობიერებელი. ისინი ბევრისთვის გასაგები იქნება. 
განხორციელებულნი ნიშნებსა და ასო-ბგერათა შეთანაწყობებში, ისინი 
ზოროასტრას ცეცხლზე უფრო მძლავრნი იქნებიან. შენ, შენს თავს გადახ-
დენილი არაფერი დაფარო, ფარული გრძნობებიც კი. განთავისუფლდი 
ნებისმიერი სიმორცხვისგან და არ შეგეშინდეს იყო სასაცილო. დაიოკე 
შენი ამპარტავნება. 

მე შენ სრულიად გაგეხსენი,- ჩემი სხეულითაც და სულითაც. შენი მე-
შვეობით კი, მსურს ყოველ ადამიანს გავეხსნა. ახლა ეს ჩემთვის ნებადარ-
თულია. მე ვუწყი, ბნელ ძალთა როგორი უზარმაზარი ზვინი დამემხობა 
თავზე, წინ აღუდგებიან ჩემს ოცნებას, მაგრამ მე არ მეშინია მათი, მე მათ-
ზე უფრო ძლიერი ვარ და მოვასწრებ იმის დანახვას, რაც ჩავიფიქრე. ძის 
დაბადებასაც მოვასწრებ და აღზრდასაც. ჩვენი ვაჟისას, ვლადიმირ. 

ჩემი ოცნება ბნელ ძალთა ბევრ მექანიზმს წელში გადატეხს, რომლე-
ბიც რომ ათასწლობით დამღუპველად ზემოქმედებდნენ ადამიანებზე, 
ბევრ მათგანსაც  საკეთილდღეოდ  აიძულებ მომსახურებას. 

მე ვიცი, ახლა შენ არ ძალგიძს ჩემი დაჯერება,- შენ წინააღმდეგობის 
გასაწევად პირობითობები გემსახურებიან და ბევრი დოგმებია შენს ტვი-
ნში ჩაბუდებული იმ ქვეყნიერების ყოფითი პირობებისგან, რომელშიც 
შენ ცხოვრობ. წარმოუდგენლად გეჩვენება დროში გადანაცვლების შესაძ-
ლებლობა, მაგრამ თქვენი გაგება დროსა და სივრცეზე პირობითია. არა 

i 
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წამი და მეტრაჟი, არამედ შემცნობელობის  (შეგნებულობის) ხარისხი და 
ნებელობა ახასიათებს ამ განზომილებებს. 

კაცობრიობის მდებარეობის წერტილს სრულიად სამყაროს სივრცე-
სა და დროში,  უმეტესობისთვის დამახასიათებელი გულისხმისჰყოფათა 
(ზრახვათა) სისუფთავე და შეგრძნებები საზღვრავს.   თქვენ გჯერათ ჰო-
როსკოპების, გჯერათ, რომ სრულიად დამოკიდებულები ხართ პლანე-
ტების განლაგებაზე. ეს რწმენა, ბნელ ძალთა მექანიზმების მეშვეობითაა 
მიღწეული. იგი, ეს რწმენა, ამუხრუჭებს ნათლის დროის პარალელებს, 
ბნელს აძლევს  წინსვლის,  საკუთარი სიდიადის გაზრდის საშუალებას. 
ჰოდა, მისდამი რწმენა გაშორებთ თქვენ ჭეშმარიტების შეცნობისგან, დე-
დამიწაზე ყოფის საკუთარი არსის შეცნობისგან. დაფიქრდი და დაკვირ-
ვებით გააანალიზე შენ,- ადამიანი ღმერთმა ხომ თავის ხატ-სახედ შეჰქმ-
ნა. ადამიანს მიეცა  ყველაზე დიდებული თავისუფლება,- არჩევანის თა-
ვისუფლება ნათელსა და ბნელს შორის. ადამიანს მიეცა სული. ყოველივე 
ხილული ადამიანს ემორჩილება და, ადამიანი, ღმერთის მიმართებაშიც 
კი თავისუფალია,- უყვარდეს თუ არა ის. ადამიანის მართვა მისი ნების 
გარეშე არავის და არაფერს არ შეუძლია. ღმერთს, ადამიანის სიყვარუ-
ლი,-მისი სიყვარულის პასუხად ნებავს. ოღონდ ღმერთს ნებავს თავისუ-
ფალი ადამიანის სიყვარული, სრულფასოვნის და მისი მგვანის. 

ღმერთმა შეჰქმნა ყოველი ხილული და მათ შორის პლანეტებიც. ის-
ინი ემსახურებიან ყოველი ცოცხალის წესრიგისა და ჰარმონიის უზრუნ-
ველჰყოფას:- მცენარეებისას, ცხოველთა სამყაროსი, ეხმარებიან ადამიან-
თა ნაშიერებს, მაგრამ მათ აბსოლუტურად არ ძალუძთ ადამიანის სულ-
ზე და გონზე მბრძანებლობა. ისინი ადამიანს მიმართულებას კი არ აძ-
ლევენ, არამედ ყველა პლანეტა ადამიანს საკუთარი ქვეცნობიერის მეშვე-
ობით მოჰყავს მოძრაობაში. 

თუკი ერთი ადამიანი ისურვებს, რომ ცაზე მეორე მზე აენთოს,- იგი 
არ გამოჩნდება. ასეა მოწყობილი სამყარო, რათა პლანეტარული კატასტ-
როფა არ მოხდეს. მაგრამ თუკი ყველა ადამიანი ერთდროულად ისურვ-
ებს მეორე მზეს,- იგი გამოჩნდება. 

ჰოროსკოპის შედგენისას, უპირველეს ყოვლისა აუცილებელია ძი-
რითადი სიდიდეების გათვალისწინება,- ადამიანის მიერ დროისა და სი-
ვრცის შეცნობის დონე, მისი სულისა და ნებელობის ძალა, მისი სულის 
სწრაფვა და დღევანდელ წუთისოფელში * მისი ყოფიერებაში მონაწილე-
ობის ხარისხი. 
                                                 
*   ქართველებს ოდითგანვე გვაქვს გამოთქმა,- „წუთისოფელი“,- რომელიც ადამიანს მუდ-

მივად ახსენებს, რომ მისთვის  ქვეყნად ყოფნა,– წუთისოლად ყოფნაა და, ამიტომაც მან 
მხოლოდ სიყვარულით უნდა იცხოვროს! ... ც.გ. 
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კეთილისმყოფელ და არაკეთილისმყოფელ დღეებს, მაგნიტურ ქა-
რიშხლებს, მაღალ და დაბალ წნევას თავისუფლად ძლევენ ისინი,- ნები-
სყოფა და შემცნობელობა (შემგნებელობა). 

განა არ გინახავს შენ ბედნიერი და გახარებული ადამიანი მოღრუბლ-
ულ ამინდში, ავდარში. ანდა პირიქით,- მოწყენილი, სულიერად დათრგუ-
ნული ადამიანი,- მზიან ამინდში ან ყველაზე კეთილისყმყოფელ დღეს? 

შენ ფიქრობ, რომ მე, გიჟივით ვფანტაზიორობ, როცა ვსაუბრობ იმა-
ზე, რომ ჩემს მიერ წიგნში ჩადებული კომბინაციები და ასო-ბგერათა ფო-
რმულები კურნავენ და გონებას უნათებენ ადამიანებს. არ გჯერა ჩემი, 
იმიტომ რომ არ გესმის... ეს კი სინამდვილეში ისეთი მარტივია, რომ... 

აი, ახლა მე შენთან, შენი ენით ვსაუბრობ, შენი მეტყველების 
(ლექსიკის) კონსტრუქციით, უფრო მეტიც, ხანდახან საუბარს შენი გამო-
თქმის ინტონაციითაც ვცდილობ. შენთვის ადვილი დასამახსოვრებელი 
იქნება ჩემი ნათქვამი იმიტომ, რომ ეს შენი მეტყველებაა, მხოლოდ შენთ-
ვის დამახასიათებელი, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის გასაგები. მასში გა-
უგებარი, ყოველდრიურობაში ნაკლებად გამოყენებული სიტყვები არ 
არის. ის სადაა და ამიტომაცაა უმრავლესობისთვის გასაგები. მაგრამ მე, 
სულ ცოტათი ვცვლი, აი, ასე ვთქვათ ვაადგილებ ზოგიერთ სიტყვებს. 
მხოლოდ ოდნავ. შენ ახლა აღგზნებულ მდგომარეობაში ხარ და ამიტომ-
აც, როცა გაიხსენებ ამ მდგომარეობას, იმასაც გაიხსენებ, თუ რას გეუბნე-
ბოდი მაშინ და დაწერ კიდეც ჩემს ნათქვამს. 

 ასე მოხვდებიან შენს მიერ დაწერილ წიგნში, ჩემს მიერ შეთანაწყო-
ბილი ასო-ბგერები.  

ისინი ძალზედ მნიშვნელოვანნია. მათ სასწაულების მოხდენა შეუძ-
ლიათ, ისევე როგორც ლოცვას! ბევრმა თქვენთაგანმა ხომ უკვე იცის, რომ 
ლოცვები ასო-ბგერათა განსაზღვრული შეთანაწყობა და კომბინაციებია. 
ეს შეთანაწყობა და კომბინაციები, გასხივოსნებულ ადამიანთა მიერ 
ღვთის შეწევნითაა შედგენილი.  

ბნელი ძალები ყოველთვის ესწრაფვოდნენ ადამიანისთვის წაერთ-
მიათ შესაძლებლობა, რომ მადლით ესარგებლათ, რომელიც ამ ასო-
ბგერათა შეთანაწყობიდან გამოსჭვივის. ამისთვის ისინი ენასაც კი ცვლი-
დნენ. ახალი სიტყვები შეჰქონდათ მასში და ძველს აშორებდნენ, რითიც 
აზრს ამრუდებდნენ. ადრე, მაგალითად, თქვენს ენაში ორმოცდაშვიდი 
ასო-ბგერა იყო. ახლა დარჩა ოცდაცამეტი. ბნელ ძალებს შეჰქონდათ სა-
კუთარი,  სხვაგვარი ასო-ბგერათა შეთანაწყობა და ფორმულები, რითიც 
დაცემულ და ბნელ სურვილებს, ამკვიდრებდნენ, რითიც  ადამიანის ყუ-
რადღების მიზიდვას ხორციელი ვნებების ნდომისკენ ცდილობდნენ, მა-
გრამ მე, პირველსაწყის ასო-ბგერათა შეთანაწყობები გადმოვიტანე, რის-
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თვისაც  ამავდროულად დღევანდელი ასო-ბგერები, სიმბოლოები გამო-
ვიყენე. ახლა ისინი უკვე მომქმედნი იქნებიან. მე, ისე მონდომებით 
ვცდილობდი მათ მოძიებას და შეგროვებას!... და ვპოულობდი!.. სხვადა-
სხვა დროებებიდან ყველაზე საუკეთესონი შევკრიბე. ბევრი  შევკრიბე.  
და ისინი მე, ჩავაგვირისტე იმაში, რასაც შენ დაწერ. 

 როგორც ხედავ, ეს უბრალოდ ასო-ბგერის ნიშანთა შეთანაწყობის 
გადმოტანაა კოსმოსის უსასრულობიდან და მარადისობის სიღრმიდან, 
რომელიც ზუსტია,- თავისი აზრობრივობით, მნიშვნელოვნობითა და მი-
ზნით.*  შენ ყოველივეზე დაწერე რაც დაინახე, არაფერი დაფარო, არც 
ცუდი, არც კარგი, არც იდუმალი,- აი, მაშინაა ისინი, რომ დამკვიდრდე-
ბიან და შემოინახებიან. 

  შენ ამაში თავად დარწმუნდები, დამიჯერე, თუ შეიძლება, ვლადი-
მირ. დარწმუნდები როცა დაწერ. ბევრ მათგანში, ვინც დაწერილს წაიკი-
თხავს,- გრძნობებს და ემოციებს გამოიწვევს, რომლებიც მათთვის ჯერ 
კიდევ არც ისე გასაგები და შესაცნობია. თუმცაღა ისინი შენ ამას დაგიდა-
სტურებენ. აი, ნახავ. გაიგებ, რომ დაგიდასტურებენ. და მათ ნათლის 
გრძნობები გაუჩნდებათ. უმრავლესობა, შემდგომში თავადვე მიხვდები-
ან ამ გრძნობების მეშვეობით ბევრად უფრო მეტს, ვინემ შენს მიერ იქნება 
დაწერილი. ოღონდ სულ ცოტა მაინც დაწერე. როცა დარწმუნდები, რომ 
ადამიანები გრძნობენ ამ შეთანაწყობებს, როცა შენ ათი, ასი, ათასი ადამი-
ანი დაგიდასტურებს. შენ დაიჯერებ და დაწერ ყველაფერს. ოღონდ ირწ-
მუნე. საკუთარ თავს ერწმუნე. მე მერწმუნე. შემდგომში მე, უფრო მნიშვ-
ნელოვანზე შევძლებ მოყოლას და ისინი ამას შეიგნებენ და იგრძნობენ. 
ხოლო უფრო მნიშვნელოვანი,- ეს ბავშვების აღზრდაა. შენთვის საინტე-
რესო იყო მფრინავ თეფშებზე, მექანიზმებზე, რაკეტებზე და პლანეტებზე 
გცოდნოდა, მაგრამ მე ისე მინდოდა, რომ ბავშვების აღზრდაზე უფრო 
მეტი მომეყოლა და გავაკეთებ კიდეც ამას,- მოვყვები მათზე, როცა შენში 
უფრო მეტ შემცნობელობას ჩავნერგავ. ოღონდ ამ ყველაფრის  წაკითხვა 
მაშინაა საჭირო, როცა ხელს არ უშლიდეს იქნება ხელნაკეთი, ხელოვნუ-
რი მექანიზმების ბგერები, რადგან ეს ხელოვნური ბგერები ვნებისმომტა-
ნია და ადამიანს ჭეშმარიტებისგან აშორებენ. დაე, დარჩნენ და იყვნენ  

                                                 
*  ვფიქრობ, რომ, ქართული ხალხური სიმღერები, ცეკვები და სიტყვაკაზმულობა ამ 

„ცნობიერების“ დედა-აზრს გადმოსცემს და  ამ ცნობიერების გასაღებია... ც.გ. 
*  ვფიქრობ, „ნათლის გრძნობები“ რელიგიურ „ნათლობას“ უნდა ნიშნავდეს, რადგანაც 

ანასტასიას მიერ ამ ფრაზის განმარტება რელიგიური „ნატლობის“ შინაარსის 
მსგავსია. ნათლობის დროს ხომ ბავშვს უნერგავენ ადამიანებს შორის 
ურთიერთსიყვარულს და ღვთიური მცნებებით ცხოვრებას...ც.გ. 
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ღვთისგან შექმნილი ბუნებრივი სამყაროს ბგერები. ისინია, რომ ატარებ-
ენ თავისთავში ჭეშმარიტების, მადლმოსილების იფორმაციას და ადამია-
ნებს შემცნობელობაში ეხმარებიან. აი, წიგნის ზუსტად ასეთ მდგომარეო-
ბაში  კითხვისას,– განკურნება ბევრად უფრო მძლავრი იქნება. 

შენ რასაკვირველია, კვლავ ეჭვი გეპარება და არ გჯერა სიტყვის მკუ-
რნავი ძალის. ჩემზე ფიქრობ, რომ... მაგრამ ამაშიც არანაირი მისტიკა, ფა-
ნტაზია ან სულიერი ყოფის კანონების საპირისპირო ქმედობა არ არის. 
როცა ადამიანში ნათლის გრძნობები*  ჩნდება, ისინი უცილობლად დიდ 
ზეგავლენას ახდენენ აბსოლუტურად ყველა ხორცშესხმულ ორგანიზმ-
ზე. ნებისმიერი დაავადების საწინააღმდეგო ყველაზე ძლიერ და ეფექტ-
ურ საშუალებას,– ზუსტადაც ნათლის გრძნობები წარმოადგენენ. ასეთი 
გრძნობების დახმარებით კურნავდა ღმერთი. ამითვე მოქმედებდნენ 
წმიდა მამები. წაიკითხე ძველი აღთქმა და ამაში თავადვე დარწმუნდები. 

 მე, ყოველთვის შემეძლო ჩემი სხივით განკურნება. მე, პაპუმ, ჯერ 
კიდევ ბავშვობაში შემასწავლა ყოველივე და ამიხსნა. მე, მას ჩემს მეაგარა-
კეებთან ბევრჯერ ვიყენებდი. 

 ახლა ჩემი სხივი ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე ბაბუასი და პაპუ-
სი. ეს იმიტომო, ამბობენ ისინი, რომ ჩემში ის გრძნობა წარმოჩინდა, რო-
მელიც სიყვარულად იწოდება. 

ის ისეთი დიადი, სასიამოვნო და ცოტათი მწველია კიდეც. სურვი-
ლი მაქვს იგი ყვალა ადამიანს ვაჩუქო და შენც გაჩუქო. მსურს, რომ ყველა 
კარგად იყოს, როგორც ეს ღმერთს ნებავს. 

ანასტასიამ თავისი მონოლოგი ისეთი არაჩვეულებრივი შთაგონები-
თა და დამაჯერებლობით წარმოსთქვა,- თითქოს იგი,- დროსა და სივრ-
ჩეში გასტყორცნა. მერე კი გაჩუმდა. მე, გაოცებული შევცქეროდი საოცრ-
ად მგზნებარე და თავდაჯერებულ ანასტასიას. მერე ვკითხე: 

– ანასტასია, სულ ესაა? „მეტი არანაირი ნიუანსი არაა შენს გეგმასა 
და ოცნებაში? 

– დანარჩენი ვლადიმირ, წვრილმანებია. ისინი უმნიშვნელონია. მე 
ისინი გზადაგზა, როგორც „ორჯერ ორი“ ისე წარმოვსახე. იქ, შენ რომ გე-
ხებოდა, მხოლოდ ერთი სირთულე იყო, მაგრამ მე ეგეც გადავჭერი. 

– აი, ამ ადგილზე კი, მოდი, დაწვრილებით ისაუბრე. რა სირთულეა 
ეს, მე რომ მეხება? 

– იცი რა, მე შენ დედამიწაზე ყველაზე მდიდარ ადამიანად გაქციე. და, 
ასევე, ყველაზე ცნობილ ადამიანად. ეს ასე, რამოდენიმე ხნის შემდეგ მოხ-
დება. მაგრამ, როცა ოცნება გამოწვლილვით, დაწვრილებით სახეს იღებ-
და... სანამ ჯერ კიდევ,  ნათელ ძალთა მიერ ატაცებული სივრცეში არ აჭ-
რილა... ბნელი ძალები... ისინი ყოველთვის ესწრაფვიან საკუთრის, მავნებ-
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ლურის ჩართვას. ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული დამხმარე, თავიანთი 
სხვადასხვაგვარი ეფექტებისას, რომლებიც დამღუპველ გავლენას ახდენენ 
იმაზე, ვისაც იგი ეხება, და, ასევე მოქმედებს სხვადასხვა ადამიანებზეც. 

 ჩემი აზრ-ფიქრები ძალიან, ძალიან სწრაფად მიჰქროდნენ, მაგრამ 
ბნელი ძალები მაინც უსწრებდნენ მათ. ბნელმა ძალებმა უამრავი საკუთა-
რი მიწიერი საქმეები მიატოვეს და ჩემი ოცნების გარეშემო, თავიანთი მექა-
ნიზმების ამოქმედებას ცდილობდნენ და, აი, მაშინ მე მოვიფიქრე... მოხერ-
ხებულობით ვაჯობე. და, ვაიძულე ყველა მათი მექანიზმი სასიკეთოდ ამე-
მუშავებინა. ბნელი ძალები წამზე უმცირესი დროით დაიბნენ, მაგრამ ეს 
საკმარისი აღმოჩნდა ნათელი ძალების მიერ ატაცებული ჩემი ოცნება გაქ-
როლებულიყო მათთვის მიუწვდომელ ნათლის უსასრულობაში. 

– კი მაგრამ, რა მოიფიქრე ასეთი შენ, ანასტასია? 
– მე, მათთვის მოულოდნელად,- ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთი,- 

ცოტათი გავახანგრძლივე, რისთვისაც შენ, სხვადასხვა სიძნელეების გა-
დალახვა მოგიწევს. ამავდროულად საკუთარ თავს, ჩემი სხივით შენი 
დახმარების შესაძლებლობა წავართვი. ისინი აფორიაქდნენ, რადგნ ჩემი 
მხრიდან ლოგიკა ვერ იხილეს. მე კი, იმ ადამიანთა დასხივება დავიწყე, 
რომლებმაც მომავალში შენთან უნდა იურთიერთონ.* მათზე სწრაფ-
სწრაფად ვასხივებდი.  

– რას ნიშნავს ეს ყველაფერი? 
– ის ადამიანები შენ,- ჩემი ოცნების განხორციელებაში დაგეხმარები-

ან. თავიანთი პატარა, თითქმის უმართავი სხივებით. მაგრამ ისინი ბევრ-
ნი იქნებიან და ამ ოცნებას თქვენ ერთობლივად განახორციელებთ მატე-
რიალურ რეალობაში. ბნელ ძალთა დროის მონაკვეს მიღმა გადაინაცვლ-
ებთ და,- სხვებსაც გადაანაცვლებთ. 

და შენ, როცა მდიდარი და ცნობილი გახდები, ქედმაღალი და ძუნწი 
არ იქნები. რადგან მიხვდები რომ,- მთავარი ფული არ არის. და, რომ ფუ-

                                                 
*  როგორც სჩანს ანასტასიამ, მეც „დამასხივა“ , რადგან აზრის გარითმვა,– ჩემს ცხოვ-

რებაში პირველად ვცდე და  მას მივმართე: 
 „სურვილი... 
 მადლობა მამას! 
   და, შენს სურვილს გაჩენისათვის!-  ჩემო დაო ,- სისხლისმიერო! 
   მეც მაქვს სურვილი შემოგიერთდე და,- შენთან ერთად 
   ვიღვაწო ჩემი ქვეყნის და-ძმებისათვის!   
   თავიანთი სიყვარულისთვის,- თავად იზრუნონ   
   და, აღასრულონ ოცნება მამის!- 
   თავადვე გახდნენ სრულჰყოფილნი, ბედნიერნი და იყვნენ მარადის! 
     21.06.2003 წ. დილის 8 სთ.27 წთ. დოსსენჰაიმი-ჰაიდელბერგი. გერმანია.“ 
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ლით სითბოს, ადამიანური სულის გულწრფელ თანადგომას,- ვერასდრ-
ოს მიიღებ. 

შენ ამას მიხვდები, როცა ამ დროის მონაკვეთის გავლას დაიწყებ, რო-
ცა ნახავ და გაიცნობ ამ ადამიანებს. ამას ასევე, ისინიც მიხვდებიან. ჩაბუქვ-
ნა კი... შენი ურთიერთ დამოკიდებულება ბანკებთან, მე, ყოველი შემთხვე-
ვისათვის კიდევ იმიტომაც მოვიფიქრე, რომ შენ შენს სხეულს ყურადღებას 
სრულიად არ აქცევ. ასე კი, ბანკში ფულის მიღების დროს ვარჯიშს მაინც 
გააკეთებ შენც და ასევე ზოგიერთი ბანკირიც. დაე, ეს ცოტათი სასაცილო 
იყოს, სამაგიეროდ შენში ეს ცოდვიანი ამპარტავნება აღარ იქნება. 

აი, გამოვიდა კიდეც,- ყველა სიძნელეები, წინააღმდეგობები, რომლე-
ბსაც ბნელი ძალები თავის დროის მონაკვეთში იგონებდნენ, შენი და გარ-
შემომყოფების გაკაჟებას მოემსახურება. უფრო შემცნობლებს გაგხდით. 
და, ბნელი ძალების ცდუნებებისგან, რომლებითაც ასე ამაყობენ ისინი,- 
შემდგომში გიხსნით. მათივე მოქმედებები დაგიფარავთ. ისინი, ამიტომაც 
დაიბნენ წამიერად. ახლა კი, ჩემს ოცნებას უკვე ვეღარასოდეს დაეწევიან!  

– ანასტასია! მეოცნებევ, შენ ჩემო ძვირფასო ფანტაზიორო! 
– ოი... როგორ კარგად ჰქენი შენ, გმადლობთ! გმადლობ შენ. რა კარგ-

ად თქვი:- „ჩემო ძვირფასოო“. 
– არაფრის, მაგრამ მე ხომ შენ მეოცნებე, ფანტაზიორიც გიწოდე. არ 

გეწყინა? 
– სრულიადაც არ მწყენია. შენ ხომ ისიც არ იცი, როგორი სიზუსტით 

სრულდებიან ჩემი ოცნებები, როცა იგი მკაფიო და დეტალური გამომდ-
ის. ჰოდა, ესეც აუცილებლად ასრულდება. იგი ჩემთვის საყვარელი და 
ყველაზე მკაფიოა. და, წიგნიც ისეთი მიიღება, რომ ადამიანებს უჩვეულო 
გრძნობები გაუჩნდება. ეს გრძნობები ადამიანებს... 

– მოიცა ანასტასია, კვლავ აღფრთოვანებას იწყებ. დამშვიდდი. 
 

* * * 
მას შემდეგ სრულიად ცოტა დრო გავიდა, როცა ანასტასიას აღფრ-

თოვანებული თხრობა შევაწყვეტინე, რომელიც მხოლოდ ფანტაზიად 
მოგეჩვენებოდა კაცს.  

არც ისე გასაგები იყო ჩემთვის იმ თავის მონოლოგში ჩადებული აზ-
რი... ყველაფერი რაც მან სთქვა სრულიად ფანტასტიკური მეჩვენებოდა. 
მხოლოდ ერთი წლის შემდგომ „სასწაული და თავგადასავლების“ ჟურ-
ნალის რედაქტორმა მიხაილ ფირნინმა, როცა ხელნაწერი წაიკითხა, რო-
მელიც ამ მონოლოგს შეიცავდა, თავისი ჟურნალის ახალი ნომერი მღელ-
ვარედ გამომაწოდა (1996წ.მაისი). 
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მეც მაშინვე მღელვარებამ მომიცვა, როცა მის შინაარსს გავეცანი. 
ორი დიდი მეცნიერი,- აკადემიკოსი ანატოლი აკიმოვი და აკადემიკოსი 
ვლაილ კაზნაჩეევი,- თავის სტატიებში საუბრობდნენ უმაღლესი გონის 
არსებობაზე, მჭიდრო კავშირზე ადამიანსა და კოსმოსს შორის. თვალის-
თვის, ჩვეულებრივი მხედველობისთვის უხილავ გამოსხივებაზე,- რომე-
ლიც ადამიანისგან გამოსჭვივის. მათი დაფიქსირება სპეციალური ხელ-
საწყოებით მოახერხეს და ჟურნალში მოთავსებული იყო სხივმოსილი 
ადამიანის  ორი ფოტო. 

მაგრამ მეცნიერება მხოლოდ იმაზე ალაპარაკდა, რაც ანასტასიამ არ-
ამც თუ ბავშვობიდან იცოდა, არამედ სულ იოლად იყენებდა თავის ყოვე-
ლდღიურ ცხოვრებაში და  რითაც ადამიანების დახმარებას ცდილობდა. 

საიდან შეიძლებოდა ერთი წლის წინ მცოდნოდა, რომ ჩემს წინ ერთა-
დერთ,  ძველმოდურ ქვედაბოლოში და მოუხერხებელ ბოტებში გამოწყო-
ბილი ანასტასია, თავის ბლუზზე რომ ღილებს აღელვებული აწვალებდა, 
დანამდვილებით ფლობს კოლოსალურ ცოდნას და ადამიანების ბედზე 
გავლენის მოხდენის შემძლეა. რომ მის სულიერ აღმაფრენებს დანამდვი-
ლებით აქვთ უნარი, წინ აღუდგნენ კაცობრიობისათვის ბნელსა და დამ-
ღუპველს. რომ რუსეთში ცნობილი სახალხო მკურნალი, რუსეთის სამკუ-
რნალო ფონდის თავმჯდომარე ვ.ა. მირონოვი შეჰკრებს თავის თანაშემწე-
ებს და ეტყვის:- „მღილები ვართ ჩვენ მის წინაშე!-“ და დაამატებს, რომ 
მსოფლიომ არასდროს  უწყოდა უფრო დიადი,- ვინემ მისი ძალაა. რომ ის,- 
მირონოვი, ნანობს ჩემს მიერ ასე დიდხანს ანასტასიას შეუცნობლობაზე. 

ბევრი შეიგრძნობს წიგნიდან გადმოღვრილი უდიდესი ძალის ენ-
ერგიას. 

პატარა ტირაჟით გამოსული პირველი წიგნის შემდეგ,  დედამიწის 
პირზე მტვრის გადამრეცხავი გაზაფხულის წვიმასავით გადმოიღვრება 
ლექსები, ვისი თანაავტორიც,  ვფიქრობ თავად ანასტასიაცაა. 

პატივცემულო მკითხველო, ახლა ეს წიგნი შენც  ხელთ გიპყრია და 
კითხულობ. თუკი იგი შენს სულში გრძნობებს იწვევს, ეს მხოლოდ შენ 
შეგიძლია განსაჯო. რას გრძნობ? რისკენ გიწვევს იგი? 

ანასტასია, მარტო დარჩენილი იქ, ტაიგაში, საკუთარ მდელოზე, შე-
უპოვრად დაუწყებს გაძევებას თავისი კეთილი სხივით მისი ოცნების წინ 
აღმდგარ წინაღობებს და, თავისი ოცნების განსახორციელებლად, უფრო 
და უფრო მეტი ადამიანის შეკრებასა და შთაგონებას. 
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ასე და ამგვარად, მძიმე წუთებში, ჩემს გვერდით დადგება სამი მოს-
კოველი სტუდენტი.* საკუთარი შრომისთვის შესაბამის ფულად ანაზღა-
ურებას არ აიღებენ (უფრო მეტიც, პირიქით აქეთ მეხმარებოდნენ მატე-
რიალურად). გასამრჯელოსთვის კი, სადაც ახერხებდნენ იქ მუშაობდნ-
ენ,- განსაკუთრებით ლიოშა ნოვიჩკოვი. ღამ-ღამობით, თავიანთ კომპიუ-
ტერებში ანასტასიას ტექსტებს ჰკრეფდნენ. ისინი  ტექსტს მაშინაც ჰკრე-
ფდნენ, როცა რთული სესიები ეწყებოდათ. 

ხოლო, მოსკოვის მეთერთმეტე სტამბა, გამომცემლობის გვერდის ავ-
ლით,- ორიათასი ტირაჟით დაბეჭდავს წიგნს. თუმცაღა მანამდე ჟურნა-
ლისტი ევგენია კვიტკო პრესაში, ფერმერების გაზეთ „კრესტიანსკიე ვე-
დომოსტის“ მეშვეობით პირველი მოჰყვება ანასტასიაზე. მერე კატია გო-
ლოვინა „მოსკოვსკაია პრავდაში“, მერე „ლესნაია გაზეტა“, რუსეთის რა-
დიო,-„მირ ნოვოსტი“. ჟურნალი „ჩუდესა ი პრიკლუჩენია“, სადაც მეცნი-
ერებათა აკადემიის ცნობილი და სახელმოხვეჭილი სწავლულები 
ქვეყნდებიან,- არაფრად ჩააგდებს ტრადიციას და ანასტასიას რამოდენი-
მე ნომერს მიუძღვნის, სადაც დაბეჭდავს:-„აკადემიკოსები თავის ყველა-
ზე თამამ ოცნებებშიც კი ვერ აღწევენ ანასტასიას გამჭრიახობას,- ყოვლი-
სმხილველისას ციმბირის ტაიგიდან. გულისხმისჰყოფათა  სისუფთავე 
ჰქმნის ადამიანს უძლიერესს და ყოვლისმხილველს. ადამიანი,-  შემოქმე-
დებათა მწვერვალია.“ 

ანასტასიას, ქალაქის მხოლოდ სერიოზული პრესა ბეჭდავს. ფრთხი-
ლად  უვლის  გვერდს ბულვარულ პრესას, თავადვე ირჩევს მას,- თით-
ქოსდა საკუთარ ოცნებათა სისუფთავეს იცავს. 

მაგრამ, ყოველივე ეს ცხადი გახდა, მხოლოდ მასთან შეხვედრიდან 
ერთი წლის შემდეგ. მანამდე კი, იმ დროს, არც მესმოდა და არც ბოლომ-
დე მჯეროდა მისი, ამიტომაც  თავისებურად მივუდექი თავს გადახდენ-
ილ ამბავს და შევეცადე, საუბარი ჩემთვის უფრო ახლო მდგომ თემაზე,- 
მეწარმეებზე გადამეტანა. 

 
 

 
                                                 
*  „ჩემს გვერდით დადგნენ:- მოთა აჩიკო ჩიქოვანი, აკადემიკოსი მიხეილ ქურდიანი, 

ლალი ყარყარაშვილი, ირინა გოდერძიშვილი  და ყველაზე დიდი წვლილი შეიტანა 
და დღემდე მხარში მიდგას,- პროფესიით მეფუტკრე,- ზაზა ხუბუა!... პრესიდან,- გა-
ზეთი „იდუმალების სამყარო“ , ჟურნალ „ფენომენის“ რედაქტორი,- პროფესორი გი-
გლა გობეჩია და გაზეთ „ასავალ-დასავალის“ კორესპონდენტი,- ნინო გოძიაშვილი... 
ლოცვა-კურთხევა არ დამაკლეს ჩვენმა ბერებმა: მამა გიორგიმ, მამა იოანემ, მამა ნი-
კოლოზმა,  ჩვენმა უწმიდესმა ილია II დამლოცა, როცა გამოცემული ხუთი წიგნი 
პირადად მივართვი… გულითადი მადლობა მათ!   ც. გ. 
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Zlieri adamianebi 
შენი პიროვნების უმაღლესი შეფასებაა,- შეფასება  

იმ ადამიანებისა, რომლებიც გარს გეკვრიან.  
  
ნასტასია ბევრს საუბრობდა ადამიანებზე, რომლებსაც ჩვენ მეწარმე-
ებს ვუწოდებთ.  ადამიანთა სულიერებაზე მათი გავლენის შესახებ.  

შემდეგ  აიღო წკეპლა და მიწაზე  წრე შემოხაზა.  წრეში  უამრავი წრეები 
ჩახაზა, რომელთა შუაშიც წერტილები დასვა. ამ წრის გვერდებზე,- სხვა 
წრეები შემოხაზა. მან ასე ვთქვათ, დედამიწის შიგნით სამყაროს პლანე-
ტათა რუქა დახატა და კიდევ ბევრი რამ დაუმატა მასში და მითხრა: 

– დიდი წრე,- ეს დედამიწაა, პლანეტა, რომელზეც ადამიანები ცხოვ-
რობენ. პატარა წრეები,-ეს პატარა, ერთმანეთთან რაღაცით გაერთიანებუ-
ლი ადამიანთა კოლექტივებია. წერტილები,- ეს ადამიანებია, რომლებიც 
ამ კოლექტივებს უდგანან სათავეში. სათავეში მყოფნი-, სარგებლობენ რა 
საკუთარი ზეგავლენით,- როგორ ეპყრობიან ადამიანებს, რის გაკეთებას 
აიძულებენ, როგორ ფსიქოლოგიურ კლიმატს ჰქმნიან,- ამაზეა  დამოკი-
დებული  მათ ირგვლივ მყოფი ადამიანები კარგად არიან თუ ცუდად. 
თუ უმეტესობა კარგადაა, ყოველი მათგანისგან ნათლის გამოსხივება გა-
მოსჭვივის, და,  შესაბამისად მთელი კოლექტივისგანაც ნათელი ასხივ-
ებს. თუ ცუდადაა, პირიქით,- ბნელი. 

და მან წრეების ნაწილი დაშტრიხა,-  ისინი ჩაამუქა. 
– რასაკვირველია, მათ შინაგან მდგომარეობაზე გავლენას ბევრი 

სხვა ფაქტორიც ახდენს, მაგრამ იმ მოცემული დროის მონაკვეთში, როცა 
ისინი ამ კოლექტივში იმყოფებიან, ძირითადი მაინც სათავეში მდგომთ-
ან ურთიერთ-დამოკიდებულებაა. სამყაროსთვის ძალზედ მნიშვნელოვა-
ნია, რომ სრულიად დედამიწისგან ამოდიოდეს ნათლის გამოსხივება. გა-
მოსხივება ნათელი სიყვარულის, სიკეთის. ამაზე ბიბლიაშიც ნათქვამია,- 
„ღმერთი,-  არს სიყვარული!“.  

მე მეცოდებიან, ძალიან მეცოდებიან ადამიანები, რომლებსაც თქვენ,- 
მეწარმეებს უწოდებთ,- ისინი ყველაზედ უბედურნი არიან. მე ისე მინდო-
და მათ დავხმარებოდი, მარტო  ჩემთის კი, ამის გაკეთება ძნელია. 

– შენ გეშლება ანასტასია, ჩვენში უბედურებად პენსიონერები ითვლე-
ბიან. ადამიანები, რომლებსაც სამუშაოს შოვნა არ შეუძლიათ, ასევე ვისაც 
არ შეუძლია საკუთარი თავი საცხოვრისით, ტანსაცმლით და კვებით უზ-
რუნველჰყოს. მეწარმე კი, ეს ის ადამიანია, რომელსაც ყოველივე ეს სხვებ-
თან შედარებით უმაღლეს დონეზე და ხარისხიანად აქვს. მისთვის ისეთი 
სიამოვნებებია მისაწვდომი, რომლებზეც სხვებს ოცნებაც არ ძალუძს. 

– როგორი სიამოვნებები, მაგალითად? 
– აი, მაგალითად, საშუალო მეწარმე რომ ავიღოთ,- მას ბინა აქვს, თა-

a 
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ნამედროვე მანქანა. ტანსაცმელზე და კვებაზე ხომ პრობლემა საერთოდ 
არ გააჩნია. 

– მაშ, სიხარული? კეთილისმყოფელობა რაშია?  მოდი, აბა ნახე! 
ანასტასიამ, კვლავ მოლისკენ მიმანიშნა და როგორც პირველად, რო-

ცა ქალი-მეაგარაკე მიჩვენა, ასევე სხვა სურათის ჩვენება დამიწყო. 
– აი, ხედავ? აი, ის,ზუსტად იმ მანქანაში ზის, რომელსაც შენ მდიდ-

რულს ეძახი. ხედავ,- ის, უკანა სავარძელზე მარტოა. მანქანა კონდენცი-
რებულია. მძღოლს ტაატით მიჰყავს იგი, მაგრამ აი, ნახე, მეწარმე როგორ 
დაძაბული და ჩაფიქრებული ზის უკანა სავარძელზე. ფიქრობს და რაღაც 
გეგმებს აწყობს. მას რაღაცის ეშინია. შეხედე,- აი, მან ხელი წაავლო ხელ-
საწყოს, რასაც თქვენ ტელეფონს ეძახით. ღელავს... აი, ინფორმაცია მიი-
ღო... ახლა მისთვის აუცილებელია, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეაფას-
ოს მიღებული ინფორმაცია და გადაწყვეტილებაც მიიღოს. ის მთლიანად 
დაძაბულია. ფიქრობს. მორჩა. გადაწყვეტილება მიღებულია. ახლა უცქი-
რე, შეხედე,- თითქოსდა ის მშვიდად ზის, სახეზე კი იჭვი და შეშფოთება 
აწერია. მისგან სიხარულის ნატამალიც კი არ გამოსჭვივის. 

– ეს, სამუშაოა, ანასტასია. 
– ეს, ცხოვრების ნირია და მასში გაღვიძების წუთიდან დაძინების 

მომენტამდე,- ძილშიც კი, არანაირი სხივი არ არის. ჰოდა, ვერც ამჩნევს 
ის გაშლილ ფოთლებსა და გაზაფხულის ნაკადულებს. 

 მის გარეშემო მუდმივი შურია, მსურველები დაეუფლონ იმას, რაც 
მას აქვს. მცდელობა იმისა, რომ მათგან დაიცვას თავი, სახლი,- ციხესიმა-
გრის მსგავსი, იმათი მეშვეობით რასაც თქვენ დაცვას ეძახით,- სრული 
სიმშვიდე არ მოაქვს, რამეთუ შიში და საზრუნავი სწორედაც რომ თავად 
მასშია და ყოველთვის მასთან რჩება. 

ასეა სიკვდილამდე, და, უკვე საკუთარი სიცოცხლის დასასრულს,  
უცილობელი სინანული ეუფლება, რადგან მას,- ყველაფრის დატოვება 
უწევს. 

– მეწარმეს, სიხარული ბევრი აქვს. ისინი მაშინ ეუფლება, როცა სა-
სურველ შედეგს აღწევს, ჩაფიქრებულ გეგმას ანხორციელებს. 

– არ არის მართალი. ის, ვერ ასწრებს მიღწეულით გახარებას, რადგან 
ყველაფერს თავიდან იწყებს და თანაც უფრო მეტი გართულებებით. 

ტყის ფერია, ჩემს თვალწინ ჩვენი საზოგადოების იმ ფენაზე ძალზედ 
ბურუსით მოსილ და სევდიან სურათს ხატავდა, რომელიც გარეგნულად 
წარმატებულად გამოიყურება და მე, ამ სურათის დაჯერება არ მსურდა. 
მე მას გამამართლებელი არგუმენტები მივაწოდე: 
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– შენ გავიწყდება, ანასტასია, რომ მათი ნიჭი,- დასახული მიზნის მიღ-
წევაში და ცხოვრებისეული სიკეთეების მიღებაშია. ქალებისგან აღფრთოვა-
ნებული მზერით ტკბობაში და გარშემომყოფების მისდამი პატივისცემაში.  

რაზეც მან მიპასუხა: 
– სრული ილუზიაა. ეს ყველაფერი,- არ არსებობს. სად ნახე შენ პა-

ტივისცემისა  და აღფრთოვანების გამომხატველი გამომეტყველება ადა-
მიანისა, რომელიც ძვირფას მანქანაში მჯდომს, ანდა მდიდრული საცხო-
ვრებელი სახლის მფლობელ ადამიანს შესცქერის? არც ერთი ადამიანი 
არ დაგიმოწმებს შენს მიერ თქმულს. ეს მზერა,- შურის მზერაა, უინტერე-
სობის, გაღიზიანებულობის და ქალებსაც, ასეთი ადამიანის სიყვარული 
არ ძალუძთ, იმიტომ რომ მათი გრძნობა იმ სურვილში იხლართება, რის 
გამოც სურთ დაეუფლონ არამარტო ამ ადამიანს, არამედ იმასაც, რაც მას 
გააჩნია. თავის მხრივ არც ამ ადამიანებს არ გააჩნიათ საშუალება ადგილი 
გაანთავისუფლონ ასეთი დიდი გრძნობისთვის.  

შემდეგი არგუმენტების ძებნა კი, უკვე უაზრობა იყო, რადგან მისი 
ნათქვამის დამტკიცება ან უარყოფა მხოლოდ მათ შეეძლოთ, ვისზეც ანა-
სტასია ჰყვებოდა. შემდეგში, თავად მე, მეწარმე, არასოდეს დავფიქრებუ-
ლვარ იმაზე, თუ რას ამბობდა ანასტასია. არ ვაანალიზებდი ჩემი სიხა-
რულის წუთებს და მითუმეტეს არ შემეძლო ეს სხვების მაგივრად მეკე-
თებინა. რაღაცნაირად არ არის მიღებული მეწარმეების წრეში წუწუნი ან 
ჩივილი. ყველა ცდილობს თავი ცხოვრებით კმაყოფილი უჩვენოს. 

ადამიანთა უმეტესობას ამიტომაც წარმოუდგენიათ მეწარმის ხატ-
სახედ ისეთი ადამიანი, რომელიც ცხოვრებისგან მხოლოდ სიკეთეებს 
იღებს. ანასტასია კი ხედავდა და ასახავდა არა გრძნობების გარეგნულ გა-
მოხატულებას, არამედ შიგნით ჩაფარულს,- უფრო ფაქიზს. ის, ადამიან-
ის მდგომარეობას მის მიერ დანახული მათგან გამოსული ნათლის შუქის 
ოდენობით განსაზღვრავდა. ვფიქრობ, მის მიერ ნაჩვენებ სურათებსა და 
სიტუაციებს, მე, უმეტესად მისი ხმით ვხედავდი. ამის შესახებ ვუთხარი 
კიდეც და მან მიპასუხა; 

– ახლავე მოგეხმარები მე. ეს მარტივია. ხუჭავ თვალებს, წევხარ ბა-
ლახზე, ხელები გაშლილი გაქვს. უნდა მოდუნდე. აზრობრივად დედამი-
წა მთლიანად წარმოიდგინო. შეეცადე მისი ფერი დაინახო, მოცისფრო 
ნათება, რომელიც მისგან გამოსჭვივის. მერე შეავიწროვე შენივე წარმოსა-
ხვის სხივი. მთელი დედამიწა მისით აღარ მოიცვა. უფრო და უფრო დაა-
პატარავე იგი, სანამ კონკრეტულ დეტალებს არ დაინახავ. ადამიანები იქ 
ეძებე, სადაც უფრო მეტი მოცისფრო ფერი იქნება. კიდევ ურო მეტად და-
აპატარავე შენი წარმოსახვის სხივის არეალი და დაინახავ ერთ ადამიანს, 
ანდა რამოდენიმეს. მოდი, ახლა ჩემი დახმარებით, კიდევ ვცადოთ. 
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მან ხელი ხელზე მომკიდა. თავისი თითები ჩემი თითების გასწვრივ 
გასდო. თითის ბალიშებით ჩემს ხელისგულს დააწვა. მეორე ხელი ბალა-
ხზე ედო და თითები ზემოთ ჰქონდა მიმართული. მე, აზრობრივად ყვე-
ლაფერი ისე გავაკეთე,როგორც მან მითხრა და არც ისე ნათლად, ბუნდო-
ვნად, ჩემს წინ გადაიშალა სურათი, სადაც მაგიდასთან სამი ადამიანი 
იჯდა და ერთმანეთში ცხარედ კამათობდა. მათი სიტყვები ჩემთვის გაუ-
გებარი იყო. და, საერთოდაც,-  არანაირი საუბარი არ მესმოდა. 

–არა,- ანასტასიამ სთქვა,- ესენი მეწარმეები არ არიან.  
მან თავისი სხივის მიმოტარება დაიწყო. ხვდებოდა დიდ და პატარა 

კაბინეტებში, დაკეტილ კლუბებში, ქეიფებსა და ბორდელებში... მოცისფ-
რო ნათება ან ძალზედ სუსტი იყო ან საერთოდ არ იყო იგი. 

– შეხედე, აქ უკვე ღამეა. ის კი, გაბოლილ კაბინეტში მარტო ზის. რა-
ღაც არ ეწყობა ამ მეწარმეს. აი, ამას კი შეხედე,- რა თვითკმაყოფილია. 
აუზშია და გვერდით გოგონები ჰყავს.. შეზარხოშებულია, მაგრამ მოცის-
ფრო ნათება სრულიად არ არის. ის, უბრალოდ რაღაცისგან გამორთვას 
ცდილობს. მისი თვითკმაყოფილება ხელოვნურია... 

ეს სახლშია. აი, მისი ცოლი. ბავშვი მას რაღაცას ეკითხება... ტელეფო-
ნი.... აი, ბატონო, ის კვლავ სერიოზული გახდა, ახლობელი ადამიანებიც 
კი უკანა პლანზე გაიწია... 

და, ერთმანეთის მიყოლებით ნათდებოდა რიგი ყველანაირი სიტუა-
ციებისა, გარეგნულად კარგი ან არც ისე კარგი... სანამ ჩვენ იმ საშინელ 
სცენას არ წავაწყდით. მოულოდნელად წარმოჩინდა ოთახი, ალბათ რო-
მელიღაც ბინის, თანაც, საკმაოდ რესპექტაბელურის, მაგრამ... 

მრგვალ მაგიდაზე გაშიშვლებული ადამიანი იწვა. მისი ხელები და 
ფეხები მაგიდის ფეხებზე იყო მიბმული. მაგიდის კიდეში თავი ჩაკიდუ-
ლი. პირი,- ყავისფერი პლასტერით გაკრული. მაგიდასთან, ჩაფსკვნილი 
აღნაგობის ორი ახალგაზრდა იჯდა. ერთს მოკლედ შეკრეჭილი თმა ჰქო-
ნდა. მეორეს, უფრო გამხდარს,- ბრიოლინით ჰქონდა გადაგლესილი თმა. 
მოშორებით, ტორშერის გვერდით მდგომ სავარძელში,- ახალგაზრდა ქა-
ლი იჯდა. მასაც პლასტერით ჰქონდა პირი აკრული. მკერდს ქვემოთ თე-
თრი თოკი ჰქონდა გადაჭიმული და სავარძელზე იყო მიკრული. ორივე 
ფეხი, სავარძლის ფეხებზე ჰქონდა მიბმული. ის მხოლოდ ჩამოხეული 
საცვლების ამარა იყო. მის გვერდით გამხდარი, ასაკოვანი კაცი იჯდა და 
რაღაცას სვამდა. ალბათ კონიაკს. მის წინ მდგომ პატარა მაგიდაზე შოკო-
ლადის ფილა იდო. ისინი, ვინც მრგვალი მაგიდის გარეშემო ისხდნენ,- 
არ სვამდნენ. მაგიდაზე გადაწვენილ მამაკაცს მკერდზე სითხეს (არაყს ან 
სპირტს) ასხამდნენ და ცეცხლს უკიდებდნენ. „გარჩევაა“,- მივხვდი მე.  

ანასტასიამ ამ სცენას სხივი მოაშორა, მაგრამ მე უცებ წამოვიძახე: 
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– დაბრუნდი. გააკეთე რამე! 
მან მაშინვე დააბრუნა ეს სცენა და მითხრა: 
– არ შეიძლება. უკვე ყველაფერი გადაწყვეტილია. ამის შეჩერება აღ-

არ შეიძლება. ადრე იყო საჭირო. ახლა გვიანია. 
მე, მონუსხულივით შევყურებდი სცენას და უცებ, გამოკვეთილად 

დავინახე ქალის თვალები. მისი თვალები საშინელების ხილვას ასახავ-
და, მაგრამ არა შენდობის თხოვნას. 

– მაინც  ჰქენი რამე! რაღაცა ჰქენი შენ,- უსულგულო თუ არა ხარ!,- 
შევძახე ანასტასიას. 

– მაგრამ ეს ხომ ჩემს ძალებში არ არის. ეს ხომ, უკვე ადრეა დაპროგ-
რამებული. ჩემით არაა. ამიტომ მე, პირდაპირ ჩარევა არ შემიძლია. ისი-
ნი, ახლა უფრო ძლიერნი არიან. 

– აბა, მაშ, სადღა არის შენი კეთილშობილური შესაძლებლობები? 
ანასტასია სდუმდა. საშინელების ამსახველი სცენა ოდნავ გაფერმკრ-

თალდა. მერე, მოულოდნელად,  კონიაკის მსმელი ხნიერი კაცი გაქრა.  
უცებ, მთელს სხეულში სისუსტე ვიგრძენი. 
ასევე, ვიგრძენი ჩემი ხელი, რომელსაც ანასტასია ეხებოდა, როგორ 

იწყებდა დაბუჟებას. 
მე, მისი რაღაცნაირი დასუსტებული ხმა მომესმა. მან სიტყვები 

ძლივს წარმოსთქვა: 
– გასწიე ხელი ვლადიმი... - მან ჩემი სახელის ბოლომდე გამოთქმაც 

ვერ შესძლო. 
მე, წამოდგომისას, ჩემი ხელი ანასტასიასგან გამოვწიე.  
ხელი დაკიდული, დაბუჟებულივით მქონდა, როგორც იცის, როცა 

ხელს ან ფეხს აზიხარ და დაგიბუჟდება ხოლმე. თანაც სრულიად თეთრი 
იყო... თითები ავამოძრავე და დაბუჟებამაც იწყო გავლა. 

მე, ანასტასიას გავხედე და შევშინდი. მას თვალები დახუჭული ჰქონ-
და. სახიდან ვარდისფერი გაჰქრობოდა. მას სახისა და ხელების კანქვეშ, 
თითქოს სისხლის კაპილარები არც ჰქონდა. თითქმის უსულოდ იწვა. მის 
გარეშემო ბალახი სამი მეტრის რადიუსით, სულ თეთრი იყო და თითქმის 
დამჭკნარი. მე, მივხვდი, რომ რაღაც საშინელება მოხდა და შევყვირე: 

– ანასტასია! რა მოგივიდა, ანასტასია?! 
მან ქუთუთოები ოდნავ გახსნა და ჩამქრალი, უკვე არაფრის გამომსა-

ხველი თვალებით შემომხედა. ხელი დავტაცე  წყლის ჭურჭელს, ანასტა-
სიას თავი წამოვუწიე და მის დარწყულებას შევეცადე, მაგრამ მან ყლაპვა 
ვერ შესძლო. დავცქეროდი მას და გამწარებული ვფიქრობდი,- თუ რა 
უნდა მეღონა. 

 ბოლოს და ბოლოს მისი ტუჩები ამოძრავდნენ და დაიჩურჩულეს: 
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– სხვა ადგილას გადამიყვანე... ხესთან... 
გადათეთრებული ბალახიანი წრიდან, მისი მომჩვარული სხეული 

ავიტაცე, რაც  შეიძლება შორს, უახლოეს კედართან გადავიტანე და მის 
ძირში დავაწვინე. 

რამოდენიმე ხანში გონს მოსვლა დაიწყო და მე ვკითხე: 
– შენს თავს რა მოხდა ანასტასია? 
– შევეცადე შენი თხოვნა შემესრულებინა,- მშვიდად მიპასუხა მან და 

რამოდენიმე წუთის შემდგომ დაამატა:- ვფიქრობ, რომ მე ეს გამომივიდა. 
– მაგრამ შენ ხომ ასე ცუდად გამოიყურები და კიდეც კინაღამ არ და-

იღუპე?! 
– მე, ბუნებრივი კანონები დავარღვიე. იმაში ჩავერიე, რაშიც არ უნდა 

ჩავერიო. ჩემი მხრიდან ამის გაკეთებამ,- მთელი ჩემი ძალა და ენერგია 
წაიღო... გაკვირვებული ვარ, რომ იგი მეყო. 

– რატომ გარისკე, თუ ასეთი შაშიში იყო? 
– მე, გამოსავალი არ მქონდა. ეს ხომ შენ გინდოდა. მე კი მეშინოდა, 

შენი თხოვნა რომ არ ამესრულებინა, ვშიშობ სრულიად დაკარგავდი ჩემ-
დამი პატივისცემას. იფიქრებდი, რომ მე, მხოლოდ ვლაპარაკობ და ვლა-
პარაკობ და მორჩა... რეალურ ცხოვრებაში კი, არაფერი ძალმიძს.* 

მისი თვალები თხოვნით და ვედრებით შემომცქეროდნენ, მშვიდი 
ხმა ოდნავ უკანკალებდა, როცა ის ლაპარაკობდა: 

– მაგრამ მე, არ შემიძლია აგიხსნა ეს როგორ კეთდება, როგორ მუშა-
ობს ეს ბუნებრივი მექანიზმი. მე მას ვგრძნობ, მაგრამ იმის ახსნა, რომ გა-
საგები იყოს შენთვის,- არ შემიძლია. ალბათ თქვენი სწავლულებიც ვერ 
შესძლებენ. 

მან თავი დახარა. გაჩუმდა, თითქოს ძალას იკრებდა. კვლავ მავედ-
რებელი თვალებით შემხედა და წარმოსთქვა: 

– ახლა შენ მე, უფრო მეტად ჩამთვლი არანორმალურად და ალქაჯად. 
და, მე, მოულოდნელად ძალიან მომინდა მისთვის რაღაც კარგი მა-

ინც გამეკეთებინა, მაგრამ რა?! მე, მსურდა მეთქვა, რომ მას ნორმალურ-
ად, ჩვეულებრივ ადამიანად ვთვლი, ლამაზ და ჭკვიან ქალად, მაგრამ მე, 
მისდამი ჩვეულებრივი დამოკიდებულების შეგრძნება არ მქონდა და ის-
იც თავისი ინტუიციითაც არ დამიჯერებდა ამას. 

                                                 
*  ადამიანთა აზრ-ფიქრის ამდაგვარი სიზანტისა და ურწმუნობის გამოა ჩვენი დიდე-

ბული წმიდა ბერები ასეთ ტიტანურ ღვაწლში რომ არიან. ასევე იძულებულნი არი-
ან „პატარ-პატარა სასწაულებიც“ მოახდინონ ამ გონებადაბინდული ადამიანებისთ-
ვის... ისინი უბრალოდ ახდენენ ამ სასწაულებს და არ ხსნიან, რადგან მაინც ვერ და-
ვიჯერებთ, იმიტომ რომ „ვთვლემთ“... გამოვფხიზლდეთ  თანამემამულენო! თქვენ-
შია ყველა ეს სიბრძნე!... ც. გ. 
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უცებ, მისი მონაყოლი გამახსენდა იმის თაობაზე, თუ ბავშვობაში, 
ყოველთვის, როგორ ესალმებოდა პაპუ. როგორ იმუხლებდა მის წინაშე 
ჭაღარა ბერიკაცი პატარა ანასტასიას წინაშე და მის ხელს კოცნიდა. მე, ან-
ასტასიას წინაშე ცალ მუხლზე დავდექი, ავიღე მისი ჯერ კიდევ ფერმკ-
თალი და ცივი ხელი,- ვაკოცე და ვუთხარი: 

– და, თუ შენ მაინც არანორმალური ხარ, მაშინ შენ,- ყველაზე უკე-
თესი, ყველაზე კეთილი, ჭკვიანი და ლამაზი ხარ ყველა არანორმალურ-
თა შორის. 

ანასტასიას ტუჩებს ბოლოს და ბოლოს კვლავ ღიმილმა გადაუარა, 
თვალები კი მადლიერებით შემომაცქერდა. მას ღაწვები, კვლავ ვარდის-
ფრად აუფაკლდა. 

– ანასტასია, ძალზედ დამთრგუნველი სურათი იყო. შენ რა, სპეცია-
ლურად არჩევდი? 

– მაგალითისთვის ვეძებდი. კარგს ვეძებდი, მაგრამ ვერ ვნახე. ისინი 
სულ ზრუნვის მარწუხებში არიან. თავიანთ პრობლემებთან სულ პირის-
პირ დგანან. მათ, თითქმის არა აქვთ სულიერი ურთიერთობები. 

– მაშ, რა უნდა გაკეთდეს. რისი შემოთავაზება შეგიძლია, გარდა მათ 
მიმართ შეცოდებისა? მინდა გითხრა შენ, რომ ისინი,- ეს მეწარმეები,- 
ძლიერი ადამიანებია. 

– ძალიან ძლიერებია,- დამეთანხმა ის,- და, საინტერესონიც. ისინი 
ერთ ცხოვრებაში, თითქოს ორს გადიან. ერთი ცხოვრება, მხოლოდ მათ-
თვისაა ცნობილი და სხვა არც არავისთვის. მათი ახლობლებისთვისაც კი, 
არ არი ცნობილი. მეორე,- გარეგნული,- გარშემომყოფებისთვისაა. მათი 
დახმარება, ვფიქრობ, საჭიროა ერთმანეთს შორის სულიერი და გულწრ-
ფელი ურთიერთობების გაძლიერებაში. აუცილებელია სუფთა ზრახვე-
ბისკენ ღიად სწრაფვა. 

– ანასტასია, მე, ალბათ შევეცდები გავაკეთო ის, რაც მთხოვე. წიგნის 
დაწერასაც შევეცდები და სუფთა ზრახვების მქონე მეწარმეებისგან გაერ-
თიანების შექმნასაც, მაგრამ ისე, მე როგორც გავიგე იგი. 

– შენ გაგიჭირდება ეს. მე კი, მნიშვნელოვან დახმარებას ვერ შევძლ-
ებ, რადგანაც  ჩემში ძალები ცოტაღა დამრჩა. ისინი აღდგენას დიდხანს 
მოუნდებიან. მე, ახლა რამოდენიმე ხანი ვეღარ შევძლებ ჩემი სხივით 
შორ მანძილზე ხედვას. მე, ჩვეულებრივი მხედველობით ახლა შენც კი, 
არც თუ ისე კარგად გხედავ. 

– შენ რა, ანასტასია, ბრმავდები? 
– ვფიქრობ, ყველაფერი აღდგება. ოღონდ სამწუხაროა, რომ რაღაცა 

დროით შენს დახმარებას ვერ შევძლებ. 
– შენ არ გინდა ჩემი დახმარება, ანასტასია. შენ, შეეცადე, რომ ვაჟიშ-
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ვილისთვის გაუფრთხილდე  საკუთარ თავს და სხვებსაც მიეხმარო. 
 

* * * 
ჩემთვის, თბომავალს რომ დავწეოდი, აუცილებელი იყო გამგზავრე-

ბა,. დაველოდე, როცა ის, ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად მაინც, თით-
ქმის ისე ყოფილიყო, როგორც ადრე და მერე ავედი კატარღაზე. ანასტა-
სია კატარღის ცხვირის სახელურს ჩაეჭიდა და  მას მდინარისკენ ხელი 
ჰკრა. კატარღა მდინარის დინებამ ჩაითრია და თან გაიყოლა. 

ანასტასია წყალში თითქმის მუხლებამდე იდგა. მისი ქვედაბოლოს 
კალთები დასველდა და ტალღებზე ლივლივებდა. 

მე, კატარღის დასაქოქი კანაფი მოვქაჩე, ძრავი აგრუხუნდა, დაარღ-
ვია სამდღიანი ჩვეული სიჩუმე და კატარღა ადგილიდან მოწყდა და  წინ 
გაიჭრა. უფრო და უფრო ჰკრეფდა სიჩქარეს და  მდინარის ნაპირზე, წყა-
ლში მდგარ ტაიგელ განდეგილს შორდებოდა. 

მოულოდნელად, ანასტასია წყლიდან სასწრაფოდ ამოვიდა და ნაპი-
რის გაყოლებით სწრაფად გაიქცა, ისე თითქოს კატარღის  დწევა სურსო. 

შემხვედრი ქარისგან მისი გაშლილი თმები კომეტის კუდს წააგავდა. 
ის ცდილობდა, რომ ძალიან სწრაფად ერბინა, ალბათ ამისთვის მთელს 
თავის ძალას და ღონეს ძაბავდა... ცდილობდა შეუძლებელი გაეკეთები-
ნა,- დაწეოდა მალემსრბოლ კატარღას, მაგრამ ამის გაკეთება მისთვის მი-
უღწეველი იყო, რადგანაც ჩვენს შორის მანძილი ნელ-ნელა იზრდებოდა. 
მე შემეცოდა ის და მისი უშედეგო მცდელობის გამო  და განშორების მძი-
მე მომენტი, რაც შეიძლება მალე შემეწყვიტა მსურდა, ამიტომ მთელი ძა-
ლით ბოლომდე დავაჭირე ფეხი სიჩქარის პედალს. უცებ თავში აზრმა 
გამიელვა, რომ ანასტასიას კვლავ შეიძლებოდა ეფიქრა:- რომ, მე კვლავ 
მისი შემეშინდა და გავრბივარ... 

ბოლომდე გაზის მიცემით არახრახებულმა ძრავმა კატარღის ცხვირს 
წყლიდან მაღლა ამოშვერა აიძულა, ეს კი უფრო სწრაფად ადიდებდა მან-
ძილს ჩვენს შორის... 

აბა, ის რას აკეთებდა!.. ღმერთო!... 
ანასტასიამ სირბილშივე შემოიგლიჯა სველი ქვედაბოლო, რომელ-

იც ხელს უშლიდა და გვერდზე მოისროლა. მიზანმიმართული მისი სირ-
ბილი უფრო დაიძაბა და მოხდა წარმოუდგენელი რამ,- მასსა და კატარღ-
ას შორის მანძილმა ნელ-ნელა შემცირება იწყო. 

წინ, მის გზაზე, თითქმის გადმოკიდებული ციცაბო გორაკი მოსჩან-
და. უკვე დაუმორჩილებელ სიჩქარის სახელურზე ზეწოლას ვაგრძელებ-
დი, თან ვიფიქრე, რომ მას გორაკი შეაჩერებდა და ჩემთვის მტანჯველი 
სცენა შეწყდებოდა. 
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მაგრამ ანასტასია თავის მიზანმიმართულ სირბილს აგრძელებდა და 
დროდადრო წინ იშვერდა ხელებს, თითქოს მათი მეშვეობით სივრცეს 
ჰკვეთდა. 

ნუთუ მას ასე გაუუარესდა მხედველობა და გორაკს ვერ ხედავს?! 
ანასტასიამ არც ერთი წამით არ შეანელა თავისი სრბოლა, გორაკზე 

აირბინა, მუხლებზე დაეცა, ხელები ცისკენ აღმართა და ოდნავ ჩემს მხარ-
ეს შემობრუნებულმა დაიყვირა. მე, ძრავის ველური გრუხუნისა და 
წყლის ხმაურის ფონზე მისი ხმა ჩურჩულივით ჩამესმა:  

– წიიინ მეჩეჩიიია, მეჩეჩიიიი... 
თავი სწრაფად მოვაბრუნე და მომხდარის აღქმა ვერც კი მოვასწარი, 

ისე სხარტად შემოვაბრუნე საჭე, რომ გვერდზე გამხტარმა კატარღამ გვე-
რდითი ბორტით მდინარიდან კინაღამ წყალი ამოხაპა... 

მეჩეჩზე ერთი ბოლოთი მიბჯენილ კუნძს, რომლის მეორე ბოლო 
წყლის ზედაპირზე ძლივს მოსჩანდა, გაქანებულმა კატარღამ გვერდი 
ოდნავ წაჰკრა. პირდაპირი დარტყმის შემთხვევაში, მას თავისუფლად შე-
ეძლო კატარღის თხელი ალუმინის ძირი გაეგლიჯა. 

უკვე, როცა მდინარის სწორზე გავედი, გორაკის ქიმისკენ მუხლებზე 
ჩაჩოქილი მარტოხელა სილუეტის მხარეს გავიხედე, რომელიც უფრო და 
უფრო პატარა წერტილად მოსჩანდა  და ჩავიჩურჩულე: 

– გმადლობთ ანასტასია!!! 
 
 

vin xar Sen,- anastasia 
   
ბომავალი სურგუთში მელოდებოდა. კაპიტანი და ეკიპაჟი განკარ-
გულებებს ელოდებოდნენ, მაგრამ მე შემდგი მარშრუტის ჩამოსაყა-

ლიბებლად, ვერაფრით ვერ ვახერხებდი კონცენტრირებას, ამტომაც გავე-
ცი სურგუთში დგომის განკარგულება, სადაც ადგილობრივი მოსახლეო-
ბისთვის დასვენების საღამოები ჩაგვეტარებინა და ხალხური რეწვის და 
სამომხმარებლო საგნების გამოფენა-მომსახურებაზე გვემუშავა.  

ჩემი აზრ-ფიქრი დაკავშირებული იყო ანასტასიასთან. მე მაღაზიაში 
ვყიდულობდი უამრავ სამეცნიერო პოპულარულ ლიტერატურას, წიგნ-
ებს არაბუნებრივ მოვლენებსა და ადამიანის შესაძლებლობებზე, ისტო-
რიას ციმბირის მხარეზე. 

კაიუტაში ვიკეტებოდი და ვცდილობდი ახსნა-განმარტებები წიგებ-
ში მომენახა. 

სხვა რაღაცეებთან ერთად მე ისიც მაინტერესებდა, შესაძლებელი 
იყო თუ არა, ანასტასიაში სიყვარულის გრძნობა მხოლოდ იმის გამო გა-
ჩენილიყო, როცა ის შეეცადა სოფლელ გოგონას დახმარებოდა და მთელი 
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ხმით ამიტომ დაიყვირა,- „ მე შენ მიყვარხარ ვლადიმირ!“ 
რატომაა უბრალო სიტყვებმა, რომლებსაც ჩვენ წარმოვთქვამთ, ხში-

რად ღირსეულ გრძნობასაც კი არ ვდებთ მასში,- ანასტასიაზე კი იმოქმე-
დეს,- მიუხედავად ჩვენს შორის ასაკობრივი, ცხოვრებისეული შეხედუ-
ლებებისა და წესის განსხვავებისა? 

სამეცნიერო-პოპულარული ლიტერატურა პასუხებს არ იძლეოდა. 
მაშინ ავიღე ბიბლია და აი, ისიც,- პასუხი! იოანეს სახარებაში საწყისშივეა 
თქმული:- „დასაწყისში იყო სიტყვა, და სიტყვა იყო ღმერთთან, და სიტყ-
ვა იყო ღმერთი“. 

მერამდენედ გამაკვირვა მე,- ესოდენ ლაკონურმა და ზუსტმა განსა-
ზღვრებამ ამ საკვირველი წიგნისამ. 

ჩემთვის მაშინვე ცხადი გახდა. ანასტასიამ, რომელმაც არ უწყის ორ-
პირობა და ტყუილი, არ შეუძლია წარმოსთქვას სიტყვა ისე, ტყუილუბ-
რალოდ. მე მისი ნათქვამი ფრაზა გამახსენდა: 

„მე, თითქოს დამავიწყდა იმ წუთას, რომ არ შემიძლია ისე, უბრალ-
ოდ წარმოვთქვა სიტყვა. მათ უკან, აუცილებლად უნდა იყოს გრძნობები, 
შემცნობელობა, ან ინფორმაციების ბუნებრივობის დასტური“… 

ო, ღმერთო!!! როგორ არ გაუმართლა მას! ეს სიტყვები ჩემსკენ რატომ 
მომართა,- უკვე ასაკში შესულისკენ, დაოჯახებულისკენ, ჩვენი სამყაროს 
ბევრი ცდუნებების, როგორც თავად ამბობს,- დამღუპველისა და ბნელის 
მორჩილისკენ? თავისი შინაგანი სისუფთავით ის სხვანაირი ადამიანის 
ღირსია. მაგრამ მისი, ასეთი უჩვეულო ცხოვრების წესის, გონების წყობი-
სა და ინტელექტის მქონისას,- ვინ შესძლებს შეყვარებას. 

ერთი შეხედვით, ის ჩვეულებრივივით წარსდგება, თუმცაღა, არაჩ-
ვეულებრივად ლამაზი და მიმზიდველი გოგონა. მაგრამ როცა ურთიერ-
თობას იწყებ, ის თითქოს გარდაიქმნება რაღაცნაირ, გონივრულობის მი-
ღმა მცხოვრებ არსებად. 

შესაძლოა მე, ასთი შეგრძნებები იმიტომაც მიჩნდებოდა, რომ სათა-
ნადო ცოდნა არ მქონდა, არ შემეძლო ჩვენი ყოფის არსის შეცნობა. სხვებს, 
შესაძლოა, სხვაგვარად მიეღოთ ის. 

გამახსენდა, რომ გამომშვიდობებისას სურვილიც კი არ გამიჩნდა გა-
დამეკოცნა  ან გადავხვეოდი მას. ჩემთვის არც ის იყო ცნობილი, უნდოდა 
კი მას ეს? გამახსენდა, როგორ ჰყვებოდა ის საკუთარ ოცნებაზე. როგორი 
უცნაურია მისი სიყვარულის ფილოსოფია:- ჩამოყალიბდეს მეწარმეთა 
საზოგადოება, რათა დაეხმაროს მათ. დაიწეროს ადამიანებისთვის წიგნი 
მისი რჩევებით. გადაყვანილ იქნას ადამიანები ბნელ ძალთა დროის მო-
ნაკვეთს მიღმა. 
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და, მას ამ ყველაფრის სჯერა! დარწმუნებულია, რომ ყველაფერი ას-
ეც მოხდება. და, მეც კარგი ვინმე ვარ რა... სიტყვა მივეცი, რომ შევეცდები 
სუფთა ზრახვების მეწარმეთა საზოგადოების ჩამოყალიბების ორგანიზე-
ბას და წიგნის დაწერას. ახლა ის ალბათ ყველაზე მეტად ამაზე ოცნებობს. 
მოეფიქრებინა რა, რაიმე უფრო მარტივი, რეალური. 

ანასტასიასადმი, რაღაცნაირი გაურკვეველი შეცოდების გრძნობა 
დამეუფლა. წარმოვიდგინე, როგორ დაიწყებს თავის ტყეში ლოდინს და 
ოცნებას. წარმოიდგენს, რომ სინამდვილეში ყველაფერი ასე მოხდება. კა-
რგია, თუ მარტო,- უბრალოდ ლოდინს დასჯერდება, მარტო იოცნებებს. 
კაცმა არ იცის, მან შესაძლოა რაღაც მცდელობებიც დაიწყოს და საკუთა-
რი სიკეთის სხივი მიმართოს, ფლანგოს თავისი სულის კოლოსალური 
ენერგია და დაიჯეროს შეუძლებელი. მართალია, ის ჩემს წინაშე თავისი 
სხივის შესაძლებლობების დემონსტრირებას ახდენდა, ცდილობდა მისი 
მოქმედობის მექანიზმი აეხსნა. ჩემი ცნობიერება ვერ სწვდებოდა მას და 
არ იღებდა როგორც რეალობას. თავად განსაჯეთ,- ის ამბობს, რომ თავის 
სხივს ადამიანისკენ მიმართავს, ასხივებს მასზე უხილავი შუქით, მას თა-
ვის გრძნობებს, სიკეთისკენ, ნათლისკენ სწრაფვას ჩუქნის. 

– არა, არა, ოღონდ არ იფიქრო, რომ მე ფსიქიკაში ვერევი, ვძალადობ 
სულსა და გონებაზე. ადამიანს უფლება აქვს ის უარჰყოს ან აიღოს ისეთი 
რაოდენობით, რა რაოდენობითაც მოესურვება და მოსწონს მას, როგორც 
მის სულთან დადგება ახლოს, ამ გრძნობებიდან რამდენის ჩატევაც შეუძ-
ლია. მაშინ ის გარეგნულადაც უფრო ნათელი ხდება და თქვენი ავადმყო-
ფობები თქვენგან უკან იხევს ნაწილობრივ ან მთლიანად. ამის გაკეთება  
ჩემს ბაბუას და პაპუსაც შეუძლიათ. მეც ყოველთვის ჩემეძლო ეს,- მე პაპ-
უმ მასწავლა, როცა ბავშვობაში ჩემთან თამაშობდა. ჰოდა ახლა, ჩემი სხი-
ვი ბევრად უფრო ძლიერია, ვინემ ბაბუასი და პაპუსი, იმიტომ, რომ როგ-
ორც ისინი ამბობენ, ჩემში ეს განსაკუთრებული გრძნობა დაიბადა, რომე-
ლსაც სიყვარული ჰქვია. ის სულ კაშკაშაა. ცოტათი მწველიც კია.  იგი ისე 
ბევრია, რომ მსურს გავაჩუქო სხვებზე.* 

 ვისზე ანასტასია?- ვკითხე მე. 

                                                 
*  მეც ზუსტად ამიტომ მომინდა ქართულად თარგმნა და თქვენთვის, ჩემო თანამემა-

მულენო ანასტასიას სიყვარულით გაჯერებული „სიცოცოხლისა და ბავშვების აღზ-
რდის ფილოსოფიის“,- გაზიარება. წაიკითხეთ და თავადვე გამოიტანეთ დასკვნა...  
გახდით ბედნიერები სხვისი დახმარების გარეშე,  მოიწყვეთ სიყვარულის სივრცე 
და ააყვავეთ თქვენი „წილი“ სამშობლო! პირადად მე ამის გაკეთებას უცილობლად 
ვაპირებ, რადგან მხოლოდ ამაში დავინახე ჭეშმარიტი გზა!..  თქვენც დაინახეთ?!... 
მაშინ,  მიხარია და ბედნიერი ვარ!... ც.გ. 
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 შენზე და ადამიანებზე, ყველაზე, მკითხველებზე, ვისაც შეუძლია 
მიღება. მსურს რომ ყველანი კარგად იყვნენ. როცა შენ დაიწყებ იმის კე-
თებას, რაზეც მე ვოცნებობდი. მე იმ ადამიანებიდან, ბევრს მოვიყვან შენ-
თან და თქვენ ერთად... 

ვიხსენებ რა ყოველივე ამას, წარმოვიდგენ რა მას,- მე მოულოდნელ-
ად მივხვდი, რომ ვერ შევძლებ, ყოველ შემთხვევაში ან ვერ, ან არ შევეცა-
დო იმის შესრულება, რაც მას სურდა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მთელი 
დარჩენილი ცხოვრება სინდისი და ეჭვი დამტანჯავს და ანასტასიას ოც-
ნების მიმართ დამრჩება ღალატის შეგრძნება. დაე. არც თუ რეალურის, 
მაგრამ მისი მხრიდან ასეთი სასურველის და გატაცებით მსურველის. 

მე, ჩემთვის გადაწყვეტილება მივიღე და თბომავალს ნოვოსიბირსკის-
კენ სვლა ვუბრძანე. მისი ჩამოტვირთვა და საგამოფენო აღჭურვილობის 
დემონტაჟი, მე ჩემი ფირმის აღმასრულებელ დირექტორს დავავალე. ცო-
ლთანაც როგორღაც გავარკვიე ურთიერთობა და მოსკოვში გავემგზავრე... 

გავემგზავრე, რათა რეალობაში განმეხორციელებინა, ან ყოველ შემ-
თხვევაში, თუნდაც მეცადა მაინც ანასტასიას ოცნებისთვის ხორცის შესხმა. 

  
ავტორის მიმართვა მკითხველებისადმი 
 
ძვირფასო მკითხველებო, მადლობა თქვენ და, საერთოდ ყველას, 

ვინც ანასტასიასადმი სიკეთითა და გაგებით განეწყო. მე, წარმოდგენაც 
არ შემეძლო, რომ მას დანამდვილებით შეეძლო გამოეწვია ამდენი 
გრძნობები და ემოციები. ჩემთვის ძალზედ სასურველი იქნებოდა, მეპა-
სუხა მთლიანად თქვენი წერილებისთვის, მაგრამ საამისო ფიზიკური შე-
საძლებლობა არა მაქვს. ამ წიგნის ბოლო სტრიქონებს ვასრულებდი, რო-
ცა კავკასიაში ვიყავი, სადაც ადგილობრივ არქეოლოგებთან და ენთუზი-
ასტებთან ერთად დავასრულე იმ დოლმენების* გამოკვლევა, რომლებზ-
ეც ანასტასია საუბრობდა. ვიპოვეთ ისინი. ჩვენი თვალით ვნახეთ. ფოტო 
გადავიღეთ. ეს უძველესი ქვის ნაგებობაა. ისინი ათი ათასი წლისანი არ-
იან. მათ, დღეს მცხოვრები იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც სამხრეთ-
ში, კავკასიის მთებში, ნოვოროსიისკთან შორიახლოს,- გელენჯიკში, ტუ-
აფსეში იმყოფებიან, ფუნქციონალური დანიშნულება აქვთ.** ისინი ეგვი-
პტური პირამიდების წინაპარნი არიან. თუმცაღა ადგილობრივი მცხოვ-

                                                 
*  სკლეპი-სამარხი, ქვაგორხა. ც.გ. 
**  ეს ტერიტორია საუკუნე ნახევრის წინ, ათასწლეულების მანძილზე საქარტველოს 

ტერიტორია იყო. იხილეთ 1735 წ. ვახუშტი ბაგრატიონის მიერ შედგენილი და 
გამოცემული რუქა. ც. გ. 
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რებლები არ აქცევდნენ მათ ღირსეულ ყურადღებას, იმიტომ რომ არ იც-
ოდნენ მათი დანიშნულება.*** დოლმენები უძველეს ისტორიულ ძეგლ-
ებს მიეკუთვნებოდნენ, მაგრამ ისინი ადგილობრივი მოსახლეობისგან 
ნადგურდებოდნენ. მიჰქონდათ მისი ფილები. ბერეგოვოეს დასახლებაში 
მისგან ეკლესიაც კი ააშენეს, რაც ვფიქრობ საშინელი მკრეხელობაა. შესა-
ძლებელია, ამიტომაც ჩვენი რევოლუციის პერიოდში ყუბანში ეკლესიის 
ორმოცი მსახური მხეცურად იქნა დახვრეტილი დოლმენის თითოეული 
ფილისთვის. ადამიანებს მიჰქონდათ ეს ფილები, ისე, რომ ბოლომდე არ 
უწყოდნენ რას წარმოადგენდნენ ისინი. ახლა, როდესაც ანასტასია მათზე 
მომიყვა, ვფიქრობ ყველაფერი შეიცვლება. საკვირველია, მაგრამ ფაქტია,- 
ბევრი რამ მისი მონათხრობიდან დადასტურდა. 

პულსირებაც კი, რომელზეც ანასტასია საუბრობდა,- დედამიწის რა-
დიაციული ფონის ენერგიები დოლმენთან,- ადგილობრივმა სეს-მა დაა-
ფიქსირა და ოფიციალურად ოქმი შეადგინა. მე, ყოველივე მისი ნათქვა-
მიდან და ჩვენებიდან, ვცდილობ დავბეჭდო მხოლოდ ის, რომლის და-
დასტურებასაც პირდაპირ ან ირიბად ისტორიული ფაქტები, ნივთიერი 
მტკიცებულებები, იძლევა. თუმცაღა, მეჩვენება, რომ აუცილებელია, უბ-
რალოდ გულის კარნახსაც მივყვე. ასე უფრო სწრაფად იქნება, რადგან ძა-
ლიან ბევრი დრო მიაქვს სხვა ხერხებით მტკიცებულებების მოპოვებას. 
მაგალითად, აი, როგორც დოლმენებთან დაკავშირებით მოხდა. თითქმ-
ის ნახევარი წელი გავიდა, სანამ ისტორიულ მასალებს შევაგროვებდი. 
მთებში დავეხეტებოდი, ფოტოებს ვიღებდი, რომ საკუთრივ მენახა და 
მათ არსებობაში დავრწმუნებულიყავი. შედეგად რა გამოვიდა,- მაშინვე 
რომ დამეჯერებინა, შესაძლებელი იქნებოდა ეს ნახევარი წელი სხვა რა-
მეში გამომეყენებინა. გამოდის:-  დაჯერებაზე, რწმენაზე,- ბევრი რამაა 
დამოკიდებული. 

მე, ანასტასიას და ჩემი ვაჟიშვილის მონახულება, რომელიც მან გაა-
ჩინა, მეორეჯერაც  შევძელი. ვნახე, როგორ ექცევა ის მას და დავრწმუნ-
დი, რომ,- შესანიშნავად.  

ადამიანებმა, რომლებმაც მდინარის იმ ნაპირთან მიმიყვანეს, საიდა-
ნაც ანასტასიასთან მისვლაა შესაძლებელი, კიდევ ერთხელ მომიწია გამე-
გო იმ პიროვნებებისა თუ ინდივიდუალური ჯგუფების მცდელობებზე,- 
რომელთაც ანასტასიას სამფლობელოში შეღწევა სურდათ. შესაძლებე-
ლიცაა, რომ ბევრ მათგანს კეთილი სურვილები ამოძრავებთ და უბრალ-

                                                 
*** ეს ბუნებრივიცაა, რადგან დღევანდელმა მოსახლეობამ მათ შესახებ არ უწყოდა 

არაფერი, იმიტომ, რომ ისინი იქ საუკუნენახევარია დასახლდნენ. ამ ადაგილებში 
უძველესი კოლხები ცხოვრობდნენ. ასე რომ ახლანდელი მაცხოვრებლების 
„უყურადღებობა“ დოლმენების მიმართ მათი ბრალი სრულიადაც არ არის... ც.გ. 
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ოდ მასთან გასაუბრება სურთ, მაგრამ მე, ჩემმა მეგზურებმა იმ გარეწარ 
ჯგუფზე მიამბეს, რომლებიც მდინარის ნაპირზე განლაგდნენ, შვეულმფ-
რენის გამოყენებით ადგილმდებარეობის სურათები გადაიღეს და მერე 
კი, ანასტასიას შეპყრობაც მოინდომეს. ანასტასიას ტაიგიდან გამოსვლა 
და მათთან გასაუბრებამ მოუწია, რის შემდეგაც აიძულა ისინი, რომ წა-
სულიყვნენ, მიუხედავად მათი გულმოდგინე მცდელობისა, რომ ის ფი-
ზიკურად შეეპყროთ. ამის შესახებ, მეორე წიგნში გიამბობთ. მანამდე კი 
ერთს გთხოვთ:- ნუ შეეხებით მას. არ არის საჭირო მისი შეწუხება. ახლა 
უკვე, ადგილობრივი მონადირეები, იმ ნაძირლების ქმედების შემდეგ,- 
უცხოებს, ვინც ტაიგის ამ ადგილებში გამოჩნდებიან,- გაფრთხილების 
გარეშე ესვრიან. მართალია, ეს კარგი სულაც არ არის, მაგრამ მე ვფიქრ-
ობ,- დაე, ესროლონ მათ. ტაიგის ადგილობრივმა მონადირეებმა მისი არ-
სებობის შესახებ, ჯერ კიდევ ჩემამდე უწყოდნენ, მაგრამ მის შესახებ არც 
არავის უყვებოდნენ და არც თავად არ შედიოდნენ მის ტერიტორიაზე. 
ისინი მასთან მხოლოდ მაშინ ურთიერთობდნენ, როცა ის თავად გამო-
დიოდა მათთან. მე უკვე ეჭვი მღრღნიდა და ვინანე,- რატომ მოვყევი ანა-
სტასიაზე და მითუმეტეს არ დავფარე მისი სამკვიდრებელი,- განსაკუთ-
რებით წიგნის პირველ გამოცემებში რატომ არ შევცვალე ადამიანთა 
გვარ-სახელი და თბომავლის დასახელება, რომლითაც ვიმოგზაურე. 

ანასტასიამ, ცოტათი დამამშვიდა და მითხრა: 
– არა უშავს. მე ხომ თავად მსურდა ყველა ადამიანს გავხსნოდი. 
მაგრამ მე ახლა მივხვდი, რომ მაინც არ იყო საჭირო, ყველაფერი ზუ-

სტად მიმეთითებინა და მომავალში უკვე  ვეცდები, რომ,-  უფრო 
ფრთხილი ვიყო. 

ახლა კი, კიდევ ერთხელ მსურს გთხოვოთ:- თუ შეიძლება ნუ შეაწუ-
ხებთ მას. ის ისედაც იტყვის ყველაფერს, რასაც საჭიროდ ჩათვლის. არ 
არის საჭირო მისი განადგურება ისე, როგორც ჩვენ ტაიგაში მცხოვრებ 
ერთ ოჯახს უკვე მოვექეცით,- ლიკოვების ოჯახს, რომელზეც 
„კომსომოლსკაია პრავდაში“  ვ. პესკოვი თავის სტატიაში „ტაიოჟნი ტუპ-
იკ“,- წერდა:- „ რამდენადაც მე ახლა ვიცი, მხოლოდ აგაფიაა დარჩენილი 
და ისიც კიბოთი კვდება. უმწეოდაა და ტაიგიდანაც გამოყვანილია.“ აი, 
ნახეთ, როგორ გამოვიდა. ბევრი წელი ცხოვრობდა ლიკოვების ოჯახი. 
ჩვენს ბრძენ ცივილიზაციასთან შეხვედრის შემდეგ კი,-  გადაშენდა. მაშ, 
რაშია იგი,- „ჭეშმარიტი ჩიხი“? 

მე მესმის, რომ ბევრ ადამიანს სურს ანასტასიასთან ურთიერთობა, 
მაგრამ, ხომ არ შეუძლია მას ყველასთან შეხვედრა და საუბარი? თანაც 
მისი ბავშვიც ხომ სრულიად პატარაა.  



 

 148

თუკი ვინმეს აქვს სურვილი, ინფორმაციების გაცვლის, მე ვურჩევდი 
მოსკოვის კვლევით ცენტრ „ანასტასიას“ მიმართოს. 

კრასნოდარის ოლქის ქ.გელენჯიკში,- საზოგადოებრივი გაერთიანე-
ბა „ანასტასია“ ფუნქციონირებს. მას ვალენტინა ტერენტის ასული ლარი-
ონოვა ხელმძღვანელობს,- მხარეთმცოდნე, ოცდაათი წლის სტაჟით. რო-
მელმაც თავის გარეშემო გააერთიანა ადგილობრივი მხარეთმცოდნეები 
და სხვა პროფესიის ადამიანები, რომლებისთვისაც სულერთი არ არის 
თავისი ოლქის სულიერი მემკვიდრეობა, მისი ეკოლოგიური პრობლემე-
ბი. იგი, ერთი იმ რეგიონალური გაერთიანებათაგანია, რომლის ორგანი-
ზატორები წიგნი „ანასტასიას“ მკითხველებია. ჩემის აზრით მათმა წევ-
რებმა ძალიან სერიოზული აღმოჩენა გააკეთეს, როცა ანასტასიასგან მი-
ღებული ინფორმაცია გამოიყენეს და რუსეთს დაუბრუნეს და შესაძლოა 
მსოფლიოსაც კი,- ჩვენი წინაპრების ჩვენს მიერ დავიწყებული სიწმიდეე-
ბი. ახლა ისინი სტუმრებს ღებულობენ, რომლებსაც იმ ადგილების მონა-
ხულება სურთ, რომელზეც ანასტასია საუბრობდა და ისინი მნახველებს  
ექსკურსიებსაც კი უტარებენ. 

ანასტასიამ ქ.გელენჯიკზე ასე სთქვა:- „ეს ქალაქი შესაძლებელიც კი 
იქნებოდა იერუსალიმზე და რომზე მდიდარი ყოფილიყო, მაგრამ მისი 
მმართველების მიერ პირველსაწყის ადამიანთა დავიწყებით,- ქალაქი 
კვდომის პირასაა“. 

ვფიქრობ არა მიწიერი მმართველები, არამედ ანასტასიას მიერ გაღ-
ვიძებული უბრალო ადამიანების სულები აღადგენენ ამ და დედამიწაზე 
კიდევ მყოფ სხვა ქალაქებსა და სოფლებს. 

 და კიდევ:-  ახლა, უკვე ანასტასიაზე ბევრი მკურნალი, მაგი, წინას-
წარმეტყველი საუბრობს. „მღილები ვართ ჩვენ მის წინაშე“,- სთქვა რუსე-
თის სამკურნალო ფონდის თავმჯდომარემ,- მირონოვმა. 

მე, ერთ-ერთი სასულიერო კონფესიის ლიდერის გამოსვლის ვიდეო 
ჩანაწერი ვნახე, სადაც მან დიდი აუდიტორიის წინაშე გამოსვლისას ანას-
ტასიას,- „ქალის იდეალი უწოდა, რომლისკენაც აუცილებელია სწრაფვა“. 
ასევე სთქვა:- „მისი გონივრული დასკვნების გაკეთების უნარი, ჭკვიანუ-
რი აზრ-ფიქრის დონე,- საერთოდ აღემატება ადამიანის აზრ-ფიქრის 
დონეს“. ახლა ამ ვიდეოფირს ბევრი იწერს და ავრცელებს. 

ინდოეთში მცხოვრები გამორჩეული უნარის მქონე ადამიანებიც მას 
ასევე მოიხსენიებენ. 

კიდევ ერთი სასულიერო კონფესიის ლიდერმა განაცხადა, რომ ანას-
ტასი ჩვენი დღევანდელი ცხოვრების შესწავლას ახდენს, მაგრამ, სამწუ-
ხაროდ მას, ნამდვილ მამაკაცთან შეხვედრამ არ მოუწია. მერე, მეც შემო-
მითვალა, რომ დედამიწაზე,- „ავსტრალიაშია კიდევ ერთი ყმაწვილი კა-
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ცი, რომელიც დაახლოებით ისეთივეა, როგორიც ანასტასია და, რომ ისი-
ნი,- ერთმანეთს შეხვდებიან“.  მე, რასაკვირველია, სრულიადაც არ მაქვს 
„ნამდვილი მამაკაცის“ პრეტენზია, ამისთანა აზრისგანაც კი შორს ვარ,- 
მაგრამ, იქნებ ჯერ ადრეა ბატონო, მისი დაქორწინება? და ასე ძლიერ, იქ-
ნებ არც მისი გაიდეალებაა საჭირო? ზუსტად ანასტასიას გაიდეალიზებამ 
შემიშალა ხელი, დროულად დამენახა ის, თუ რა მოიმოქმედა მან. დაიბა-
და ბავშვი. მე ის, ხელშიც კი მეჭირა, მისი პატარა გულისცემაც კი მესმო-
და. ბავშვი არსებობს. ის იზრდება. დოკუმენტი,- დაბადების მოწმობა კი,- 
არ არის. აი, ვთქვათ, როცა გაიზრდება, სადმე გამგზავრება მოუნდება, 
შესაძლოა საზღვარგარეთაც კი,- მსოფლიოს ნახვა მოუნდა. ვინ გაუფორ-
მებს მას საზღვარგარეთის პასპორტს? რომელი ქვეყნის ქვეშევრდომია? 
რა უნდა ვუთხრათ მას? „იცი რა, რაღაცნაირად არ გვიფიქრია შენს საბუ-
თებზე. ჰოდა, იჯექი აქ, ტაიგაშიო“?! 

მე, დაბადების მოწმობასთან დაკავშირებით, იურიდიულ კონსულ-
ტაციას მივმართე. იურისტმა მითხრა, რომ ანასტასიას უნდა ემშობიარა 
რომელიმე სამშობიაროში,- მაშინ, რომც არ ჰქონოდა სამედიცინო ანკე-
ტა,- გასცემდნენ დაბადების ცნობას, რის საფუძველზეც შესაძლებელი 
იქნებოდა გაფორმებულიყო დაბადების მოწმობა. 

„არსებობს მეორე ვარიანტიც,- თქვა იურისტმა,- შეიძლება რომელი-
მე ბავშვთა სახლში ბავშვის მიგდება. ბავშვთა სახლს ასეთი შესაძლებ-
ლობები აქვს. მერე მისი გაშვილება“. მაგრამ ამ ვარიანტზე რაღაც გული 
არ მიმდის და ანასტასიაც, ვფიქრობ, არ დასთანხმდება ამას. აბა, როგორ 
მოვიქცე? როცა მე მას დაბადების მოწმობის თაობაზე ვეუბნებოდი,- მან 
მითხრა: 

– რასაკვირველია კარგი იქნებოდა ასე რომ ყოფილიყო. როგორც ყვე-
ლა ადამიანს აქვს დაბადების მოწმობა, ჩვენს შვილსაც ჰქონოდა. მაგრამ 
მე ეს გამომრჩა,- არ ჩავიფიქრე. მაგრამ შენ ნუ ღელავ, კიდევ მოგვარდება 
ყველაფერი. 

დააკვირდით,- „ მე ეს გამომრჩა, არ ჩავიფიქრე“. სრულიადაც შესაძ-
ლებელია, რომ მას კიდევ რაღაც გამორჩა, ადრე რაღაც არ იფიქრა ან შეი-
ძლება მომავალშიც გამორჩეს და არ იფიქროს. აქედან გამომდინარე, მის 
მიერ შედგენილ გეგმებზე სრულად დაყრდნობა არ შეიძლება. ამბობენ 
მათი ყურადღებით განხილვაა საჭირო და ჩვენი სინამდვილიდან გამომ-
დინარე,-სადღაც კორექტირებაც. 
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ასევე ამბობენ, ეს რა დაბდურა მეწარმეაო:- ვერაფრით მოახერხა წიგ-
ნის ეგზემპლარის საკმარისი რაოდენობით დაბეჭდვაო.* 

  დიახ, ჯერ არ შემიძლია. იმიტომ, რომ არც ერთ გამოცემლობას წიგ-
ნის გამომცემის ექსკლუზიური უფლება არ მივყიდე. არ მსურს, რომ ვი-
ღაცამ ხელნაწერი ექსკლუზიურად განკარგოს და ტირაჟირება როგორც 
სურს ისე განახორციელოს. 

ვისთანაც მე მისაუბრია თვლის, რომ:- „... უფრო ლიტერატურულად 
არის სტილის კორექტირება საჭიროო. მოცემული სახით კი, წიგნს 
„ქაჩავს“ ანასტასიას მონოლოგებიდან წამოსული ინფორმაციაო.“ 

 ჩემს ლექსიკას „კაბალურად“ თვლიან. უფრო დამაინტრიგებელ სა-
თაურებს მთავაზობენ, რაღაც ამის მსგავსს:- „ტაიგური ჩიხი“, 
„მკურნალი“, „უცხოპლანეტელი“... მაგრამ მე, ანასტასიას არც უცხო პლა-
ნეტელად ვთვლი და არც ტაიგურ ჩიხში მყოფად. მას ხომ, უბრალოდ,  
ადამიანად სურს ყოფნა. რასაკვირველია, საავტორო უფლების გამოყენე-
ბით გამომცემლობის წინაშე შესაძლებელია საკუთარი შეხედულებების 
დაცვაც, მაგრამ ამაზე ბევრი დრო იხარჯება. 

შემდგომი ტირაჟის გაყიდვიდან და ფინანსების შემოსავლიდან გა-
მომდინარე მე, გამომცემლობის გვერდის ავლით ვუკვეთავ ტიპოგრაფი-
ას და ასე თანდათანობით წიგნები საკმარისი გახდება. ხოლო თუკი ვინმ-
ეს ურთიერთ სარგებლიან პირობებში სურს დახმარება,- კი ბატონო, ოღ-
ონდ ექსკლუზიური უფლების გადაცემის გარეშე.** 

ასევე იძულებული ვარ რამდენიმე სიტყვა ვთქვა ჩემს ოჯახთან და-
კავშირებულ ზოგიერთ საჩოთირო საკითხზე მოსკოვის ჯგუფს, რომელ-
იც წიგნების გავრცელებას ეწევა ბევრი წერილი და შეკითხვა მისდის ამ 
საკითხის ირგვლივ. საყვედურობენ წიგნში მოცემული სახლის მისამარ-
თზე გაგზავნილ წერილებზე და ტელეფონზე დასმულ შეკითხვაზე, გარ-
კვევით  არ პასუხობენო. 

  ექსპედიციიდან დაბრუნების შემდგომ, მაშინათვე გავემგზავრე ნო-
ვოსიბირსკიდან. შემდგომ მოვლენებზე მომდევნო წიგნში მოგითხრობთ. 

ახლა ის ვიცი, რომ ჩემი ფირმა იშლება და პასუხის გამცემი იქ აღა-
რავინაა. მე კი, მას მივხედავ და აღვადგენ, როცა წიგნის წერას დავასრუ-
ლებ. მეუღლესთან, მხოლოთ ტელეფონით ვურთიერთობ. ეს პირადი სა-
უბარია. თუმცაღა წერილის ავტორებს პასუხის და წიგნების ეგზემპლა-
რების დაგვიანებისთვის ბოდიშს ვუხდი. ახლა, ჩემი შვილი პოლინაა იქ 

                                                 
*  მეც ვერ ვახერხებ მეტის დაბეჭდვას, იმიტომ, რომ საკუთარი სახსრები არ გამაჩნია, 

როგორც კი აგარაკს და თბილისის სახლს გავყიდი აუცილებლად გამოვცემ!.... ც. გ. 
**   მეც იგივე აზრის ვარ,- თარგმანთან დაკავშირებით. ც.გ. 
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და ის აგვარებს კორესპონდეციებს. მე, მქონდა მასთან შეხვედრა. ის ყვე-
ლაფერს გამოასწორებს და მომავალში ალბათ, ასეთი რამ აღარ განმეორ-
დება. მე და ჩემმა შვილმა ხანგრძლივად ვისაუბრეთ და მან ყველაფერი 
კარგად აღიქვა და ესმის. განზრახული მაქვს ცოტა მოგვიანებით შევიძი-
ნო მობილური ტელეფონი და მაშინ უფრო მეტად შევძლებ პირად ურ-
თიერთობებს. 

მე, აუცილებლად ვუპასუხებ ყველა წერილს და შესაძლოა გამოვაქ-
ვეყნო კიდეც ისინი, რადგანაც ამას იმსახურებენ, იმიტომ რომ ისინი რუ-
სეთზე, სიყვარულზე და ნათელ სწრაფვებზეა. მათში ის ენერგიაა, რომე-
ლზეც ელენე ივანეს  ასული რერიხი საუბრობს თავის წიგნში „ ცოცხალი 
ეთიკა“. გმადლობთ თქვენ ასეთი წერილებისთვის. თუმცაღა ცამეტი 
წლის ნასტიას წერილს, რომელიც კოლომნიდანაა, აუცილებელია, რომ 
ახლავე ვუპასუხო. მისი მეშვეობით  ასევე მის მსგავს გოგონებსაც ვინც 
უკვე მომწერა და ვინც მომავალში მომწერს. აი, ეს წერილიც: 

   
გამარჯობა ვლადიმირ მეგრე! 
გწერთ შაპკინა ნასტია ქალაქ კოლომნიდან. მე ცამეტი წლის ვარ და 

მეშვიდე კლასში ვსწავლობ. წავიკითხე თქვენი წიგნი „მოგუგუნე კედა-
რი. ანასტასია“. მე იგი ძალიან, ძალიან მომეწონა... კი არ „მომეწონა“,- ეს 
სიტყვა მას არ მიესადაგება (ძალიან მშრალად ჟღერს). ამ წიგნის წაკითხვ-
ის შემდეგ, სულში სითბო ჩამეღვარა და სიხარულით განვიმსჭვალე. მე 
მასზე საავადმყოფოში ძალიან ბევრს მიყვებოდნენ. მე, სერიოზული დაა-
ვადება მაქვს. საავადმყოფოში ყოველ ორ თვეში ერთხელ მიწევს დაწო-
ლა, თანაც ძალიან მსურს, რომ გამოვჯანმრთელდე. ხოლო  თქვენი წიგნი 
მთელს ამ სიბნელესა და უკულტურობაში ნათელ სხივად აკიაფდა. მე, 
ძალიან მსურს, რომ თქვენ შეგხვდეთ და რაც მთავარია ანასტასიას. ხომ 
ვერ შესძლებთ ჩემს დახმარებას? თქვენ ახლა ფიქრობთ:- „როგორი უკუ-
ლტურო, როგორი თავხედიაო“,- მაგრამ ეს სულაც არ არის ასე. იცით რა, 
ყველა ადამიანი ასეა მოწყობილი,- სანამ საკუთარი თვალით არ იხილავს 
მოსმენილს,- არავის დაუჯერებს. მე არც კი ვიცი დავიჯერო თუ არა 
(დედას არ სჯერა და არც გარეშემო სჯერა ვინმეს), რადგან ეს ისეთი ფან-
ტასტიკაა. და, მაინც. რატომაც არა. გულწრფელად რომ გითხრათ,- მე 
მჯეროდა, მე ძალიან მჯერა, მაგრამ ირგვლივ ყველა გაიძახის 
„ზღაპრებია, ზღაპრებიო“. მეც დავიბენი. დამეხმარეთ თუ შეიძლება. მე 
ვფიქრობ, რომ თქვენ ძალზედ მამაცი ადამიანი ხართ, რადგან თქვენ სი-
მართლე დაწერეთ. შესაძლოა ყველაფერი არ დაგიწერიათ, მაგრამ დიდი 
ნაწილი რომ დაწერეთ ეს ნამდვილად ასეა. თქვენ დაწერეთ, თუ რა იყო 
თქვენსა და ანასტასიას შორის, რომ თქვენ შეურაცხჰყოფდით მას და მე-
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რე, როგორც აღმოჩნდა ის დამნაშავე არც იყო; დიახ, და ასე შემდეგ ბევრი 
სხვა რამეც. და, მაინც, მაშინაც კი, დავუშვათ ის თუნდაც არანორმალური 
ან შარლატანია,- არ შეიძლება შეურაცხჰყო ადამიანი.(თუმცა ეს ჩემი პი-
რადი აზრია და თქვენ შეგიძლიათ ის არ გაიზიაროთ) 

ვლადიმირ (ბოდიში, მე თქვენი მამის სახელი არ ვიცი), ანასტასიას 
გაუჩნდა თუ არა ბავშვი და თუკი გაუჩნდა, მაშ ვინ,- ბიჭი თუ გოგო? და, 
თქვენს მეუღლეს რა რეაქცია ჰქონდა ამაზე? 

და, ბოლო კითხვა. თქვენ წერდით, რომ ბაბუა და პაპუ თითებით აპ-
რიალებდნენ კედარის ნაჭერს, მაგრამ ამას ანასტასიაც თუ აკეთებდა, წი-
გნში ამის შესახებ ნათქვამი არ არის. თქვენ ეს გამოგრჩათ, თუ სინამდვი-
ლეში ეს ასეა? 

თუ შეიძლება მიპასუხეთ (მე მესმის, თქვენთვის ასეთი წერილები 
ტომრობით მოაქვთ...) თუნდაც სამი ბწკარით მაინც. 

 ნახვამდის!!! 
 

გამარჯობა ნასტენკა! 
შენ, აუცილებლად იქნები სრულიად ჯანმრთელი, ძლიერი და ლა-

მაზი გოგონა. მე ანასტასიას, როგორც კი მასთან ვიქნები ვთხოვ, რომ ის 
შენ დაგეხმაროს. მართალია, ანასტასია განკურნებას თავისებურად უდ-
გება. მას მიაჩნია, რომ ავადმყოფობა,- ადამიანთან ღმერთის საუბარია. 
ავადმყოფობა გამაფრთხილებელი შეიძლება იყოს, ან კი, ურო მეტი საში-
ნელისგან გადამრჩენი. მან ასეთი შემთხვევბი მიჩვენა, რომელზეც მე მო-
მდევნო წიგნში მოვყვები. მე მის დარწმუნებას შევეცდები, თუმცაღა ის, 
ძალზედ ჯიუტად იცავს თავის შეხედულებებს. ის ამტკიცებს, რომ:- ადა-
მიანს, მხოლოდ თავად, საკუთარი სულისკვეთებითა და შემცნობელობ-
ით(შეგნებით) შეუძლია ყველაფრისგან განკურნება უარყოფითი შედეგე-
ბის გარეშე. გარედან, გარეშეების ჩარევა კი, ხშირად ვნებს. 

ნასტენკა, შენი აღზრდის ხარისხიდან გამომდინარე, შენ სულიერად 
ახლაც სხვებზე უფრო ჯანმრთელი ხარ. მთავარი კი ესაა. მე უკვე ვიწყებ 
იმის მიხვედრას, რომ ეს ნამდვილად ასეა. რაც შეეხება ანასტასიას არსე-
ბობის თუ არ არსებობის მიმართ შენი გარეშემომყოფების რწმენასა და 
ურწმუნობას, იმ ადამიანის სიტყვების მიხედვით გაგცემ პასუხს, რომელ-
მაც მკითხველებთან ერთ-ერთი შეხვედრის დროს, როცა მე კიდევ ერთხ-
ელ დამისვევს ასეთი შეკითხვა,- ის წამოდგა და ხმამაღლა წარმოსთქვა:- 
„ადამიანებო, თქვენ აზრ-ფიქრის ამათუხთუხებელი შემომქმედებითი 
აღმაფრენა, მოწოდება და იდეა გიჭირავთ ხელში. ისინი თქვენს ხელთაა. 
რაღა გინდათ მეტი? სისხლი, შარდი და ექსკრემენტები ანალიზისთვის? 
მათ გარეშე თქვენ მდგომარეობიდან გამოსვლა არაფრით არ შეგიძლიათ?  
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მთავარი და ბევრად უფრო მეტი მტკიცებულება ხომ, უკვე თქვენს ხე-
ლთაა“. 

იცი რა, ნასტენკა, მე მივხვდი, რომ ანასტასიას არსებობა ბევრისთვ-
ის, არც თუ სასურველია და მათ სურთ, რომ ის არ არსებობდეს. ანასტა-
სია ხომ ბევრ ტექნოკრატულ უპირატესობებს, პირობითობებს და მცნებ-
ებს ანადგურებს. მისგან გამომავალი სისუფთავის ფონზე:- უცებ, საკუ-
თარი ჭუჭყის დანახვას იწყებ. ეს კი, ყოველთვის სასურველი არ არის. 
ჩვენ, მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა გავაკეთოთ, საკუთარი თავი ხომ 
გვსურს  კარგებად, ჭკვიანებად და სინდისიერებად წარმოვაჩინოთ. 

ანასტასია ამბობს:- „ მე ვვარსებობ მათთვის, ვისთვისაც ვვარსებობ“.  
მე მაშინ მეჩვენებოდა, რომ ამ გამონათქვამში განსაკუთრებული არა-

ფერი იფარებოდა. ვისაც სურს დაე,- სჯეროდეს. ვისაც არ სურს დაე,- ნუ 
სჯერა. თუმცაღა შევცდი. ერთნი კითხულობენ და მათ თავს არც არაფე-
რი ხდება. მეორენი... მათი სულები სიყვარულის, სიკეთის, შემოქმედე-
ბითი აღტყინების უდიდეს გრძნობას ბადებენ. და გაზაფხულის წვიმასა-
ვით ეფინება ქვეყნიერებას სიყვარულით გაჯერებული პოეზია, სულის 
პოეზია, რომელსაც ნათლის შეგრძნების, მისი გაძლიერების და სხვების-
თვის გადაცემის უნარი აქვს. ეს ისინი არიან, ვინც მას გრძნობს და იცის, 
რომ ანასტასია არსებობს. 

ცოლს კი, ნასტენკა, ისეთი რეაქცია ჰქონდა, როგორიც ალბათ ექნე-
ბოდა ქალების უმეტესობას. ჩვენ მხოლოდ ტელეფონით ვსაუბრობთ. სა-
მაგიეროდ ჩემი ქალიშვილი პოლინა მზადაა, რომ დამეხმაროს. მას ყვე-
ლაფერი ესმის. ჩემთან წერილები მოაქვს და შენიც მან მომიტანა. 

შენ მეუბნები, რომ ჩემი მხრიდან ცუდია ანასტასია ასე რომ შეურა-
ცხჰვყავი. ნამდვილად ცუდია. ახლა მე ასეთ რამეს უკვე აღარ გავაკეთებ. 
ჩვენ ერთიდაიგივენი ვართ, ოღონდ სხვადასხვა დროებების. 

ვაჟიშვილი შეეძინა. ის ისეთი ძლიერია, რომ..., სულ იღიმება. ანას-
ტასიაც მხიარული და სიცოცხლის ხალისით სავსეა. 

მოკითხვა შენ და შენს ოჯახს.  
ბედნიერება და სიხარული შენს ცხოვრებაში. შენ ამის ღირსი ხარ. 

შენ ძლიერი ხარ და შესძლებ, შენი გარშემომყოფები უფრო მიხვედრი-
ლები და ბედნიერები გახადო. 

 
* * * 

რაც შეეხებათ მორწმუნეებს, მათ ძიებებსა და კითხვებს. 
მე ანასტასიაზე ჩვენს მართლმადიდელ ეკლესიის წინამძღვრებთან 

და სხვა კონფესიის წარმომადგენლებთან ვისაუბრე. ერთნი, მისი არსე-
ბობის ფაქტს დადებითად გამოეხმაურნენ, მეორენი,- შეშფოთებულნი 
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საუბრობენ და ამბობენ, რომ ის უფრო მეტად წარმართიაო. ამიტომაც 
რწმენის შერყევა შეუძლიაო, კერპთაყვანისცემის აღძრაო, ან კიდევ სხვა 
რაღაცაო, ადრეული, უცნობიო. ცუდია, რომ ის მონათლული არ არისო...  

უფრო დაწვრილებით რელიგიისადმი მისი დამოკიდებულების შესა-
ხებ მეორე წიგნშია ნათქვამი. და, ეს მისი დამოკიდებულება, მართლაც ძა-
ლზედ თავისებურია. აქ მხოლოდ რამოდენიმე გამონათქვამს მოვიყვან: 

– იცი, რა, ვლადიმირ, უკვე კარგია, რომ ისინი სულზე საუბრობენ. 
სიკეთეზე და ნათელზე.  ვინ უფრო ღირსეულია?- ვერ შევძლებ განსჯას.  

– აბა მაშ სექტები? სექტები, რომლებიც აკრძალეს. ახლა უკვე ყველა-
სთვის ცხადია, რომ ისინი იქითკენ არ მიდიან საითაც უნდა წავიდნენ. 
არასწორად მოქმედებენ. 

– შენ ასე ფიქრობ? მაშინ, აი, მოდი წარმოიდგინე:- მოემართება ჯა-
რისკაცების ჯგუფი. ერთი ჯარისკაცი წინ გამოიჭრა და ნაღმზე აფეთქდა. 
რასაკვირველია, შეიძლება იმის თქმა, რომ,- „იქითკენ არ წავიდა ის. არა-
სწორად მოქმედებდა“. მაგრამ შეიძლება თქმა, ზუსტად ამითვეა მან 
სხვები რომ გადაარჩინა. 

– და, მაინც, რომელი რელიგიაა შენთვის ახლობელი, უფრო გასაგე-
ბი? 

– ვლადიმირ, შენ რომ არასდროს გენახა და გესაუბრა შენს მშობლებ-
თან,- შენ, ალბათ, ყველა იმ ადამიანის მადლიერი იქნებოდი, ვინც მათზე 
მოგიყვებოდა. თუნდაც, რომ ცოტათი სხვადასხვაგვარადაც  მოეყოლათ 
მათ. ოღონდ, ჭეშმარიტება სად არის, შენ თავად შეგიძლია განსაზღვრო, 
საკუთარ თავში გარკვევისას,- აკი, შთამომავალი შენა ხარ, შენი  მშობლე-
ბის პირმშო. მაგრამ მე,- შუამავლნი არ მჭირდებიან... 

 
* * * 

კარგით აბა. კმარა ორჭოფობები. არის საკმაოდ სასიამოვნო გამოვ-
ლინებები, ჩვენი სინამდვილისთვის ანასტასიას მიერ მაინც გამოაშკარა-
ვებულნი. 

ყველაზე მეტად კი, მე იმისი არ მჯეროდა, რომ მას, დანამდვილებ-
ით შეუძლია წიგნის ტექსტში რაღაცის ჩადება. ამ თავისი შეთანაწყობე-
ბისა თუ რიტმების, როგორც ის ამბობდა,- მარადიულობის სიღრმიდან 
გამოწვევა და წიგნის ტექსტში ჩადება. მაგრამ წიგნის პირველ ეგზემპლა-
რთა გამოცემისა და გავრცელების შემდეგ, მოხდა წარმოუდგენელი რამ. 
წაკითხულმა ბევრ ადამიანში გამოიწვია ისეთი ემოციები და გრძნობები, 
რომ მომენტალურად გადმოიღვარა ლექსები. ახლა ისინი უკვე ბევრია. 
მათ წერენ უბრალო, არაპროფესიონალი პოეტი-ადამიანები. ლექსები იმ-
დენია, რომ უკვე ცალკე კრებულის გამოცემაცაა შესაძლებელი. 
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მოსკოვის ჯგუფში, რომელიც ანასტასიას ფენომენის გამოკვლევი-
თაა დაკავებული, ამბობენ, რომ წარსულის არანაირ მონაკვეთში და არც 
ახლანდელ მსოფლიოში არ არსებულა არც პიროვნება, არც ხატ-სახე იმის 
შემძლე, რომ ასეთ მოკლე დროში ასეთი პოეტური აფეთქება გამოეწვია. 

გასაკვირია კიდევ ის, რომ პირველ წიგნში რწმენაზე, რუსეთზე თით-
ქმის არაფერია ნათქვამი. ჩვენთვის გამოგზავნილ ლექსების უმეტესობაში 
კი, მკითხველები საუბრობენ ნათელ მისწრაფებებზე, რწმენაზე, რუსეთზე. 
და, მე მგონია, რომ ძალიან დიდი შთაგონებითაც კი. მე კი, ამ მოვლენამ ან-
ასტასიას ზემოქმედების უნარის მიმართებაში,- დამამშვიდა,- იმიტომ, 
რომ ბიბლიაში ნათქვამია, თუ როგორ უნდა გამოვიცნოთ ცუდი და კარგი. 
განვასხვავოთ ცრუ წინასწარმეტყველი ჭეშმარიტი წინასწარმეტყველისგ-
ან. ბიბლიაში ასეა ნათქვამი:- „ მათი ნაყოფით იმსჯელეთ მათზე“. 

და, რადგანაც ანასტასიას სწრაფვა, მისი ასო-ბგერათა და სიტყვათა 
შეთანაწყობა ასეთ ნათელ, პოეტურ გრძნობებს იწვევს,- გამოდის ეს კარ-
გი ნაყოფებია. 

მე, ისიც კი ვიფიქრე:- „თუ, მომავალშიც ასევე გაგრძელდება, მაშინ ის, 
ყოველ შემთხვევაში ნახევარ რუსეთს მაინც,- პოეტებად, საკუთარ რუსეთ-
ზე და ირგვლივ მყოფ ბუნებაზე შეყვარებულებს,- ნამდვილად გახდის“. 

მე, ლექსები დავახარისხე რამოდენიმე დასტის პრინციპით:- უცნობი 
ავტორებისგან, სამხედროებისგან, იმ ადამიანებისგან, რომლებმაც წერი-
ლებს და ლექსებს მოაწერეს ხელი და სახელმწიფო მოხელეებისგან. და, 
იცით, ეს დახარისხება რაზე მიუთითებს? 

ხანდახან ჩვენ საზოგადოებას ამაოდ ვყოფთ და საკუთარი უბედო-
ბისა და უნიათობის შესანიღბად ვადანაშაულებთ სხვადასხვა კატეგორი-
ის ადამიანებს, რადგან:- მეწარმეებს, სამხედროებს, სახელმწიფო მოხე-
ლეებს. ყველას ერთნაირად უცემთ გული, ყველა კატეგორიებში არიან 
ადამიანები, გულწრფელად რომ მიისწრაფვიან ნათლისკენ, სიკეთისკენ. 

ხოლო განსაცდელებს... თავის ყველა განსაცდელს ალბათ,- თითოე-
ული ჩვენთაგანი თავად წარმოშობს. 

ამ გამოცემის წიგნში თითოეული დასტიდან,- თითო-თითო ლექსის 
გამოქვეყნება გადავწყვიტე (P.S.- ლექსების თარგმნის უფლება ჩემს 
თავს ვერ მივეცი, ამიტომაც ისინი იბეჭდება რუსულად. ც.გ). 

 
 
 
ЛУЧИК АНАСТАСИИ 
 

В нашу жизнь суетливую, 
Одиноких в толпе, 

Из вселенских просторов 
Луч прорвался к земле. 
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И сверкал он поярче света 
Солнца и злат: 
“Люди! Здравствуйте, вот я – 
Говорю вам как брат. 
 
Послан вам я любовью! 
Послан вам на века, 
Подходите, берите, 
Отдаю вам себя. 
 
Подождите, куда вы? 
Что же грусть на лице? 
Вас оставили... Знаю... 
Все знакомо здесь мне. 
Люди! Что же вы, люди... 
Мир прекрасен вокруг. 
Люди, милые люди, 
Все могу, я – ваш друг. 
 
Но ногою спешащей, 
Острой шпилькой звеня, 
К луже грязной, дорожной 
Луч теснила толпа 
В жижу он окунулся, 
Обид не тая. 
В луже сделалась вдруг 
Родниковой вода. 
 
Ах! – малыш подбежавший, 
Не страшася шлепка, 
В лужу ножками впрыгнул, 
Зачерпнул от луча. 
Мамы, вдруг, от досады 
Размахнулась рука. 

 
Только Пушкину памятник 
Вдруг ожил, говоря: 
“Подождите! Не бейте, 
Своего малыша. 
 
В луже он не случайно. 
Он осветит сердца. 
Прикоснитесь к ладошке 
Своего малыша. 
 
Все, кто были поэты, 
Сотворили в веках, 
Будет в этой ладошке, 
Отразится в сердцах”. 
 
Мама! Мамочка! Мама! 
Шёл за мамой малыш. 
Слышишь, мамочка, пенье, 
Пенье радостных птиц? 
 
Знаешь, мамочка, знаешь, 
Тебе стих напишу. 
Будешь, мамочка, счастлива, 
Я такого хочу. 
 
Понимаешь, я слышу... 
Я как будто могу... 
В нашу жизнь суетливую, 
Одиноких в толпе. 
Из вселенских просторов 
Луч прорвался к земле. 
  
 Неизвестный автор. 

 АНАСТАСИЯ (АНАС) 
(к образу и героине книги  
В. Мегре “Анастасия”) 
 
Мегре нам поведал об этом в России, 
В газетных статьях и изданиях книг: 
“Звенящий кедр. Анастасия”, 
Привлекших вниманье к себе в тот же миг. 
 
Я с именем этим знаком не впервые, 
Но все же достаточно редко оно. 
Певуче-лирическая Анастасия, 

ДЕВУШКА  – ДОБРЕЙШИЙ  
ЧАРОДЕЙ 
 
Геленджикские  
Дольмены. 
Годы... Вспять... 
Время нам окно приотворило 
Чтоб просторы вечности... 
Понять, оценить, 
Прочувствовать, узнать. 
Через свет добра в просторах синих 
Свой предел-порог перешагнув, 
Я приду к тебе, Анастасия, 
Вновь родившись, 
Глазом не моргнув! 
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Настена, Настюша – все это одно. 
 
Мне Насти встречались одни горожанки 
С характером русским, большой простоты, 
И вдруг на кедровой таежной полянке 
Я вижу богиню земной красоты. 
 
Анас сибирячка – природы творенье, 
Живя с окружающим миром в ладу, 
Зверье и травье своего приближения 
В сознании содержит своем на виду. 
 
Ей мысли и чувства подвластны живого, 
А Космоса разум понятен и прост, 
И нет в нашем мире, пожалуй, такого, 
Что было неведомо ей среди звезд. 
 
Анас в ясновидении целит и лечит, 
В том кедр звенящий ей силы дает, 
А логику, смысл и богатство всей речи 
Анас из культур всех времен достает. 
 
Анас – аналитик и практик-эколог, 
В гармонии мира смысл жизни её. 
Анас в интуиции – лучший астролог, 
И нет невозможного в том для неё. 
 
   Н. МИХАЙЛОВ.  
   г. Москва. 
 

ЛЮБОВЬ АНАСТАСИИ 
Моего любимого –  женщине 

 
Помолюсь за тебя, Ты любима. 
Моего любимого женщина, 
Им желанная, Будешь счастлива. 
Будешь счастлива, Как хотела я. 
 
Береги его сильного, слабого, 
смелого. 
Береги его, безрассудного. 
Моего любимого береги, 
А мои промелькнули денечки. 

 
Словно танцем хмельным обожгли, 
И пошли от прошлого годочки, 
Ножки сына уже пошли. 
Самый лучший твой папа, 
Самый лучший! 
 
Это я не успела раскрыться... 
В жизни так, сыночек, случается. 
Другой женщине вдруг удивиться. 
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Обласкает вас ветерок весны 
И расскажет мне листьев шелестом, 
Как тепло ему 
И как радостно, 
И от рук твоих,и от губ твоих 
Не посмею я отвлекать его, 
От тепла твоих глаз и нежности. 
 
А не хватит их, 
Лучик солнышка 
Я направлю вам, 
Отведу беду. 
Пролетят года 

В ночь ненастную. 
 
Жизнь покажется вам пустой, 
Я к земле, звездой догорающей, 
Разгоню в душе  мрак ночной 
И успеть смогу, 
Чтоб с тобой 
Не была любовь увядающей. 
Помолиться за тебя, любимая, 
Моего любимого женщина. 
 
 

    Неизвестный автор. 

 
ЗВЕНИТ,  ЗВОНИТ  КЕДРОВЫЙ БОР 
Пахнуло кедрами Сибири, 
Смолистый запах у лица, 
И в пол-Земли таежной шири - 
Тайга, как песня без конца. 
 
Здесь кедры стражами покоя 
Энергию Земли хранят, 
Для светлого души настроя 
Звенят и людям говорят: 
 
“Средь нас живёт Анастасия 
В духовной чистоте лесной, 
Здесь сберегается Россия 
Душевностью людей святой. 
 
Она шлет мысли, дел призывы 
В божественный – высокий путь, – 
Велеса, Кришны, Рамы, Шивы, 
Христа, Аллаха, Будды суть. 
 
Святые мысли, Логос Звёздный 
В России, древней чистоте, 
Летят метелицей морозной, 
Зовут идти к души мечте. 
 
Для всех идущих существую, 
Все силы светлые со мной, 

И пробужденье тем дарую, 
Кто к Богу не стоит спиной. 
 
К Руси святой склонись в поклоне, 
К Богам родным, кто нас творил, – 
В кедровом неумолчном звоне, – 
Кто свет – любовь боготворил. 
 
Так повернитесь, россияне, 
Душой внимайте небесам: 
На реках Оби, Лене, Яне 
Живет России Божий Храм. 
 
Взойдите ж на дороги света, 
На Ка-эС-Пэ*) высокий путь, 
Ждем ваших целей, дел ответа, 
К родным богам чтоб Русь вернуть. 
 
Энергий Космоса Хранитель 
Звенящий кедр в тайге тех ждет, 
Кто любит Русь, как Бог-спаситель, 
Кто сердцем для других живет... 
 
Будь в мире и в любви к природе, 
Живи по совести, без лжи, 
Черпай свет мудрости в народе, 
Другим путь к свету укажи! 
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И тех зовет Анастасия 
Мою энергию принять, 
Чтоб силы светлые благие 
Смогли идущим помогать”. 
Зовут всех кедры в путь надежды, 
К божественности, красоте: 
“Проснитесь, люди, откройте вежды, 
И в путь к другим, к души мечте!” 
Подвижникам, всем пробужденным 

Открыт космический простор, 
Идущим ввысь – объединенным 
Звенит, звонит кедровый бор. 
  
                  Москва. Я. И. КОЛТУНОВ. 
 Президент объединения 
космос  
             при комитете космонавтике 
России. 

      Владимиру Мегре  посвящаю 
                                                             
ДВЕ БОГИНИ 
Благословить немым укором 
На мой позор не приходи: 
Ты ни рукой, ни тайным взором 
Не снимешь крест с моей груди. 
 
И не спугнет приземный крик 
Души небесного смятенья,  
Не проклянет священный миг 
Ума и чувства переплетенья. 
 
Всё в мире есть: лучи и грозы, 
Огонь любви и пальцев хруст, 
Пожар и пепел, кровь и слёзы, 
Есть ложь ума, но правда чувств! 
 
И станет горьким дикий мёд – 
С полыни сладости не будет: 
Ханжа земного не поймет, 
Мудрец загробное осудит. 
 
И оживут в небесной сини 
Рассказы, письма и цветы! 
Пока я жив... есть две богини: 
Моя Поэзия и Ты! 
 
Но не унизь стихи до тайны – 
Им никогда не умереть! 
В стихах ты вечна, мы ж случайны, 
Как зарождение и смерть... 
  Г. Паутов. Физик.  
                                          г. Краснодар. 

К АНАСТАСИИ 
 
Я посвящаю женщине стихи. 
Военный. Летчик. 
Я не мог поэтом быть. 
Но сердце вспыхнуло. 
Все обожгло в груди. 
Анастасия! 
Не взыщите. 
 Я не могу Вас не любить. 
Ваш образ, трепетный порыв, 
Сильней взревевшей перегрузки. 
Отказ приборов... Где видимость... 
Через мгновенье взрыв, 
Но образ Ваш, 
Ваш луч мелькнул. 
Оставил жизнь на крыльях узких. 
Одно мгновенье. 
Лишь одно. Мечтал, 
Когда шасси земли касались, 
Травинкой маленькою стать, 
К которой пальцы  
Ваши прикасались. 
 
 Неизвестный автор. 
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მეწარმეებს!  ავტორისგან 
 
რუსეთის მეწარმეთა ერთობის ორგანიზების მცდელობამ სულიერე-

ბის განსაზღვრული პრინციპების დაცვით,- ნაწილ მეწარმეთა მხრიდან 
აშკარად გამოიხატა სწრაფვა. ამის შესახებ მოსკოვში გავრცელებულ იქნა 
ინფორმაცია. რუსეთში უფრო ფართე მასშტაბით ინფორმაციის გავრცე-
ლება მნიშვნელოვან ხარჯებთან იყო კავშირში. ინფორმაციის არ ქონამ 
და აქედან გამომდინარე ყრილობის ჩაშლამ მდგომარეობა ჩიხში შეიყვა-
ნა. ანასტასიას გეგმები არარეალურად გამოიყურებოდა. 

თუმცაღა, მეორე შეხვედრისას მან მითხრა, რომ არავითარი ჩიხური 
სიტუაცია არ არის, უბრალოდ თანმიმდევრულობის დარღვევა არ იყო 
საჭირო. თავიდან ჯერ წიგნი უნდა გამოჩენილიყო, რომელიც გაავრცელ-
ებს ინფორმაციას,- საორგანიზაციო საკითხები ფინანსების ძალმოსილე-
ბაზე რომ დამოკიდებული არ არის.  

ასევე, შეხვედრისას კიდევ ერთი საკითხი გადაიჭრა. მოსკოვში ჩამო-
ყალიბუბლ იქნა ერთობის შესაქმნელი საორგანიზაციო ჯგუფი, მაგრამ 
ჩვენ ვერაფრით მოვახერხეთ ერთობაში შემოსლის მსურველებიდან რო-
გორი კრიტერიუმით უნდა შეგვერჩია ისინი. 

ანასტასიამ ამის თაობაზე შემდეგი განაცხადა: 
 „სულიერი აღმაფრენა, ასეთი ერთობისკენ სწრაფვა, ღირსეულის 

მთავარი შემფასებელია. არავის აქვს უფლება წინ აღუდგეს იქით მიმავ-
ალ გზას, რაშიც ისინი წარმოჩინდებიან. წარსულ ღირსებათა შეფასებებს 
მნიშვნელობა არ აქვს. რამეთუ გუშინდელი ყველაზე ღირსეული, შესაძ-
ლოა გახდეს უღირსი დღეს და,- პირიქით.* აქედან გამომდინარე თქვენ 
ერთობლივად შესძლებთ გნსაზღვროთ ღირსეულთა შეფასების კრიტე-
რიუმი, თვალს მიადევნებთ რა საკუთარი სულის აღმაფრენებს, ერთობის 
წევრთა შესაფერისი პირობების დამუშავებასაც შესძლებთ. 

პასუხისმგებლობა თანმიმდევრულობის დარღვევაზე, რასაკვირვე-
ლია, ჩემზეა. ამის გამო, მე ყველა მოსკოველის წინაშე ვისაც ერთობაში 
შემოსვლა სურდა, თქვენს მიერ დახარჯულ დროსა და სახსრებზე, რომე-
ლიც გამოიწვია პირველი ყრილობის გადატანამ უფრო გვიან პერიოდ-
ზე,- ბოდიშს გიხდით. 

                                                 
*  „მაგრამ მრავალი პირველი იქნება უკანასკნელი, და უკანასკნელი,- პირველი;“–  

მათე 19.30; ... ც.გ.) 
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 საინიციატივო ჯგუფი ნამდვილად სერიოზული მეწარმეებისგან 
შესდგებოდა. ბევრი მათგანის მოცალეობის დროის ფაქტორიც განსაზღვ-
რული იყო, მაგრამ თქვენ მას მაინც პოულობდით  და მუშაობდით პროე-
ქტის დოკუმენტაციაზე და მომავალი ერთობის დონეზე. სამდივნოც ენ-
თუზიაზმზე მუშაობდა, რომელიც მოსკოველებისგან შესდგებოდა. ასევე 
მოსკოველ-სტუდენტთა მიერ შექმნილ იქნა ელექტრონული კომპიუტე-
რული ვერსია მომავალი დიდებული ერთობის, მითუმეტეს მტკივნეუ-
ლი იყო ჩემთვის საკუთარი შეცდომის გაცნობიერება, მგომარეობის ჩი-
ხურობის დანახვა. აუცილებელი იყო ძალების მონახვა, რათა შეცდომა 
გამომესწორებინა და წიგნი დამეწერა. არავისთვის არაფერი არ ამიხსნია, 
რადგან არ ვიცოდი ყოველივე ეს, როგორ ამეხსნა,- მე განვმარტოვდი და 
წერა დავიწყე. 

აი, მხოლოდ ახლა, როცა წიგნი უკვე არსებობს და უფრო და უფრო 
ვრცელდება იგი რუსეთში და, იწყებს იმ ფუნქციის შესრულებას რომელ-
ზეც ანასტასია საუბრობდა, მე შემიძლია ვისაუბრო შემდეგზეც. ახლა 
უფრო მეტად თვითდაჯერებული გავხდი, რომ ასეთი ერთობის ჩამოყა-
ლიბებას შევძლებ. 

წიგნზე რეაქცია მიჩვენებს, რომ იგი, რუსეთის სხვადასხვა რეგიონე-
ბიდან საკმარის მეწარმეებს შეჰკრებს. ყრილობა შესდგება. ერთობა იქნება! 

დამოუკიდებელი ქმედებით, შესაძლოა, შევურაცხვჰყავი რომელიმე 
მათგანი, ვინც მოსკოვში ჩემს გვერით მუშაობდა. 

სამდივნოს სამი მოსკოველი სტუდენტი ხომ, ბოლომდე ცდილობდა 
მონაწილეობა მიეღო ერთობის შექმნაში, მეხმარებოდნენ. ისინი აწყობდ-
ნენ პირველი წიგნის ტექსტს თავ–თავიანთ კომპიუტერებზე და ჯიუტად 
აგრძელებდნენ აკრეფვას მაშინაც კი, როცა  სესია ეწყებოდათ. მე კი მაშინ, 
მათი შრომის ანაზღაურება არ ძალმიძდა. ისინი ამას ხედავდნენ, ესმოდ-
ათ, მაგრამ მაინც აწყობდნენ. ალბათ სხვებიც, როცა ყოველივეს დაინახა-
ვდნენ გაგებით მოეკიდებოდნენ, ჰოდა, თუკი ეს ასეა, თქვენ პატიებას 
გთხოვთ ჩემი თქვენდამი ურწმუნობისთვის და დროებითი გაუჩინარე-
ბისთვის. 

ჩემთვის, რასაკვირველია ბევრი რამის შეცნობაა აუცილებელი. მათ 
შორის იმისიც, ყოველივე ამაში თუ რა ხარისხითაა ანასტასიას მონაწი-
ლეობა. ეს ახალგაზრდა განდეგილი ქალი ციმბირული ტაგიდან რისი 
მეშვეობით აგებს ასეთ გეგმებს და თანაც  ისინი ცხოვრებაშიც  ხორციელ-
დებიან. ის მომავალს არ წინასწარმეტყველებს. მას ის თითქოს თავად აგ-
ებს, იბრძვის მისთვის, განიცდის. ფიზიკურად ეს რაღაც სუპერ ბიზნეს-
გეგმას ჰგავს, რომელიც მან თავად შეჰქმნა, ყველა მისი ნიუანსი თავში 
აქვს, ფსიქოლოგიურ შესაძლებლობათა ფაქტორებამდეც კი. ესწრაფვის 
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მის განხორციელებას და ჩვენც მასში მონაწილეობის მისაღებად გვიწვ-
ევს. 

მაგრამ ჩვენ, რმელიღაც “ბრმა კნუტები“ ხომ არ ვართ, არამედ ნორ-
მალური, საკუთარ საქმეებში გამოცდილი ადამიანები და უნდა გვესმო-
დეს:- არ შეუძლია ერთ ადამიანს, და თანაც სამეწარმეო საქმიანობაში სა-
კმარისი გამოცდილების არ მქონეს, წინასწარ განსაზღვროს ყველაფერი. 

ანასტასია ამტკიცებს:- „თავად გაერთიანება, სულიერი კონტაქტი, 
ზუსტადაც რომ სულიერი, ისეთი ადამიანებისა, როგორც მეწარმეებია, 
წარმოადგენს სამყაროსეული მასშტაბის კეთილნაყოფიერ  რეაქტორს. შე-
მდგომი სულაც არ საჭიროებს კარნახს. შემდგომი თავად მიუთითებს 
გზას, დაალაგებს პრიოპიტეტებს, ყოველდღიურ მოვლენებში.“ 

რა რეაქტორია ეს ასეთი? რა გზას მიუთითებს იგი? 
თუმცაღა, ინტუიციურად იგრძნობა რაღაც ნათლისკენ მისი სწრაფ-

ვა, მაგრამ მაინც, ყველაფრის თავად გააზრება და კონკრეტიზირებაა აუც-
ილებელი. 

 
წარმატებები და ბედნიერება ყველა თქვენთაგანს! 
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ucxoplaneteli qali 
Tu adamiani? 

 
 

ანამ მოვყვებოდე ანასტასიასთან დაკავშირებულ შემდგომ მოვლე-
ნებს, მინდა მადლობა გადავუხადო სასულიერო კონფესიების ყვე-

ლა წინამძღოლს, მეცნიერებს და ჟურნალისტებს, უბრალო მკითხველ-
ებს, რომლებმაც გამომიგზავნეს წერილები,  სასულიერო ლიტერატუ-
რა და კომენტარები,- პირველ წიგნში ასახული მოვლენების შესახებ. 
პრესაში მას უწოდებენ „ტაიგის დიასახლისს“, „ციმბირელ ჯადოქ-
არს“, „წინასწარმეტყველს“, „ღვთიურ გამოვლინებას“, „უცხოპლანე-
ტელ ქალს“. ამიტომ ერთ-ერთი მოსკოველი ჟურნალისტი ქალის შეკი-
თხვაზე:- „შენ ახლა ანასტასია გიყვარს?“,- მე ვუპასუხე:- „ვერ გავრკვე-
ულვარ ჩემს გრძნობებში“,- და, მაშინვე გავრცელდა ჭორი, რომ მე სუ-
ლიერი უმწიფარობის გამო არ ძალმიძს რაიმეს გაგება. მაგრამ აბა, რო-
გორ შეიძლება გიყვარდეს, თუკი არ გაერკვევი, ვინ გიყვარს? ანასტა-
სიას მიმართ ჯერ-ჯერობით კიდევ არ არსებობს განსაზღვრული, ყვე-
ლასგან ჩამოყალიბებული ერთიანი აზრი. მე, შევეცადე, მისი მტკიცე-
ბულების საფუძველზე:- „მე ადამიანი ვარ, ქალი ვარ“,- ანასტასიას გა-
მონათქვამის ჭეშმარიტებაში ჩემი თავი დამერწმუნებინა, მისი უჩვეუ-
ლო უნარ-ნიჭის ახსნა მეპოვნა. თავიდან ყველაფერი გამომდიოდა. 

ვინაა ანასტასია? 
ახალგაზრდა ქალი, დაბადებული და განდეგილად მცხოვრები 

ციმბირის უსიერ ტაიგაში. მშობლების დაღუპვის შემდეგ ბაბუის და 
პაპუს მიერ აღზრდილი, რომლებიც, აგრეთვე განდეგილ ცხოვრებას 
ეწევიან. 

შეიძლება კი, უჩვეულოდ ჩაითვალოს ველურ მხეცთა მისდამი 
ერთგული დამოკიდებულება? 

ამაშიც არაფერია არაჩვეულებრივი. გლეხკაცურ ეზო-გარემოშიც, 
ხომ სხვადასხვა ცხოველები მშვიდობიანად თანაცხოვრობენ და პატი-
ვისცემით ეპყრობიან თავიანთ პატრონს. 

უფრო რთული იყო იმ მექანიზმის განსაზღვრა, რომლის მეშვეო-
ბითაც მას შეუძლია შორ მანძილზე ხედვა, უფრო მეტიც, ათასწლეუ-
ლის წინათ მომხდარი სხვადასხვა მოვლენების დეტალურად ჭვრეტა, 
და,- ჩვენს ახლანდელ ცხოვრებაში თავისუფლად გარკვევა. როგორ 
მუშაობს მისი სხივი, რომლითაც შორი მანძილიდან კურნავს ადამიან-
ებს, სწვდება წარსულის სიღრმეებს და იხედება მომავალში? 

 

s 
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ფილოსოფიის პროფესორი, მმა-ს (მოსკოვის მეცნიერებათა აკადე-
მიის) წევრ-ორესპოდენტი კ.ი.შილინი, თავის ნაშრომში, რომელიც ან-
ასტასიას გამონათქვამებსა და მოქმედებებს ანალიზს უკეთებს, ასე 
სწერს:- „ანასტასიას შემოქმედებითი პოტენციალი,- ინდივიდუალუ-
რი კი არ არის, არამედ ეს, ღმრთის საყოველთაო წყალობაა, ბუნების 
წყალობაა. ჩვენ,- ყველანი ერთად და ყოველი ჩვენთაგანი ცალ-
ცალკე,- კავშირში ვართ კოსმოსთან. 

მომავალი კატასტროფის აცილების გამოსავალი, როგორც სჩანს, სა-
წყის-კულტურათა ჰარმონიულ სინთეზში იკვეთება. ამ ტიპის კუ-
ლტურათა განვითარებისას ჰარმონიულად სუფთა ბავშვობას „ქა-
ლური” ტიპის კულტურები იძლევა. კულტურების ეს ტიპი, მეტ-
ნაკლებად სრულად და ნათლად ბუდიზმში გამოიხატა, მაგრამ, ასე-
ვე ჩვენს ანასტასიაშიც. ამიტომაცაა ქვემოთ მოყვანილი გაიგივების 
ჯაჭვში: 

ანასტასია=ტარა=ბუდა=მაიტრეია. 
ანასტასია სრულჰყოფილ ადამიანს წარმოადგენს,ღვთის დარს”. 
ეს ასეა თუ არა, ჩემი განსასჯელი არ არის. მხოლოდ გაუგება-

რია, მაშ რატომაა, რომ ის არანაირ სწავლებებს არ სწერს, როგორც 
ყველა ღვთივკურთხეული, გასხივოსნებული. ამის მაგივრად ის შე-
გნებული საკუთარი ოცი წელი,- მეაგარაკეებითაა დაკავებული. 

მიუხედავად ამისა, მეცნიერთა გამონათქვამების კითხვისას, შემ-
დეგი დასკვნის გაკეთებაც შევძელი,- ის, ვიღაც გიჟი არ არის. იმიტომ, 
რომ მეცნიერებაში, უკიდურეს შემთხვევაში, იმის თაობაზე, რასაც ის 
ამბობს,- ჰიპოთეზები მაინც არსებობს, ხოლო ცალკეული მიმართუ-
ლებებით, კვლევა-ძიებებიც კი ტარდება. 

ასე მაგალითად, შეკითხვაზე:- „ანასტასია, რა სახით ცინცლავ შენ 
და აღწერ უძველესი წარსულიდან ათასი წლის წინანდელ სხვადასხვა 
სიტუაციებს და, უფრო მეტიც,- შეგიძლია კიდეც წარსულის დიდებუ-
ლი ადამიანების აზრ-ფიქრის დანახვა?“,- მან მიპასუხა: 

– პირველი აზრ-ფიქრი, პირველი სიტყვა იყო შემომქმედთან. მი-
სი აზრ-ფიქრები დღესაც ცოცხლობს, უხილავად გარს გვეხვევა ჩვენ 
და ავსებს სამყაროს სივრცეს, რომლებიც ასახულია ხორცშესხმულ 
ცოცხალ ქმნილებებში და შექმნილნია მთავარისთვის,- ადამიანისთვ-
ის! ადამიანი,- შემომქმედის პირმშოა. და, როგორც ყოველ მშობელს, 
მას არ შეეძლო, ესურვებინა თავისი პირმშოსთვის უფრო მცირე, ვინემ 
თავად ჰქონდა. მან მას ყველაფერი მისცა. და, უფრო მეტიც მისცა! - 
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არჩევანის თავისუფლება! ადამიანს შეუძლია შეჰქმნას და სრულჰყოს 
ქვეყნიერება საკუთარ აზრ-ფიქრთა ძალით.* 

ადამიანის მიერ წარმოქმნილი ნებისმიერი აზრ-ფიქრი „არსაით” 
არ ჰქრება. თუ ნათლისაა,- იგი ნათელ სივრცეს ავსებს და ნათლის ძა-
ლთა მხარეს დგება, თუ ბნელია,- საპირისპირო მხარეს. და, დღეს ნე-
ბისმიერ ადამიანს, შეუძლია ისარგებლოს ნებისმიერი აზრ-ფიქრით, 
ოდესღაც წარმოქმნილით შემომქმედისა თუ ადამიანთა მიერ. 

– მაშ, ყველა ადამიანი რატომ არ სარგებლობს ამით? 
– ყველა ადამიანი სარგებლობს, ოღონდ სხვადასხვა დოზით. რომ 

ისარგებლო, უნდა იფიქრო და იაზროვნო. ეს კი, ყოველდღიურ ამაოე-
ბათა გამო, ყველას არ უხერხდება. 

– გამოდის, დაფიქრება და გააზრებაა საჭირო,- და ყველაფერი გა-
მოვა? შემომქმედის აზრ-ფიქრთა შეცნობაც კი შესაძლებელია? 

– შემომქმედის აზრ-ფიქრები რომ შეიცნო, უნდა მიაღწიო მისთვ-
ის ჩვეულ გულისხმისჰყოფის სიწმიდეს, მისთვის ჩვეული აზრ-
ფიქრის მოძრაობის სიჩქარეს. გასხივოსნებულთა აზრ-ფიქრი რომ შეი-
ცნო, საჭიროა მათი გულისხმისჰყოფის სიწმიდე გქონდეს და მათი 
აზრ-ფიქრის სიჩქარით შეგეძლოს აზრ-ფიქრი. თუკი რომელიმე ადა-
მიანში არ არის საკმარისი სიწმიდის გულისხმისჰყოფა, რათა ნათლის 
ძალთა განზომილებასთან იურთიერთოს,- განზომილებასთან, რომე-
ლშიც ნათელი აზრ-ფიქრნი ცხოვრობენ, მაშინ ადამიანი მათ ამოხაპა-
ვს საპირისპირო ბნელისგან, შედეგად თავადაც დაიტანჯება და სხვას-
აც დასტანჯავს. 

არ ვიცი, ირიბი თუ პირდაპირი ახსნა გაუკეთა ამ გამონათქვამებს 
რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის თეორიული 
და გამოყენებითი ფიზიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის დირექტორ-
მა, აკადემიკოსმა ა.ე. აკიმოვმა ჟურნალ „ჩუდესა ი პრიკლუჩენიის” 
სტატიაში,- „ფიზიკა აღიარებს ზეგონს”, ის სწერს:- ,,არსებობდა და არ-
სებობს ბუნების შეცნობის ორი მიმართულება. ერთი წარმოდგენილია 
დასავლური სამეცნიერო მიღწევებით, ანუ ცოდნით, რომელიც მიიღ-
წევა იმ მეთოდოლოგიურ ბაზაზე დაყრდნობით, რომელსაც ფლობს 
დასავლეთი:- მტკიცება, ექსპერიმენტი და ა.შ. მეორე,- აღმოსავლურ-
ით,- გარედან მიღებული ცოდნით, ანუ ეზოთერული გზით, მედიტა-
ციის მდგომარეობის დროს. ეზოთერული ცოდნა არ მიიღწევა,- იგი 
ადამიანს ეძლევა. 
                                                 
*  ,,...ჩვენ კაცთა მოგვცა ქვეყანა, გვაქვს უთვალავი ფერითა. და მისგან არს ყოვლი 

ხლმწიფე სახითა მის მიერითა.”- აი, ასე გვითხრა ჩვენ, ქართველებს შოთა რუსთვე-
ლმა! ც.გ. 
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ისე გამოვიდა, რომ რომელიღაც ეტაპზე ეს ეზოთერული გზა და-
კარგულ იქნა და ჩამოყალიბდა სხვა გზა, ზედმიწევნით რთული და 
ნელი. ჩვენ, უკანასკნელი ათასწლეულის განმავლობაში, ამ გზის გა-
ყოლით იმ ცოდნამდე მივედით,- აღმოსავლეთში სამი ათასი წლის 
წინ რომ იყო ცნობილი”. 

მე ინტუიციურად მწამს, რომ ისინი იყვნენ მართალნი, რომლებიც 
ამბობდნენ:- მატერია, მთელი სამყაროს ველის დონეზე შემავსებელი,- 
არის რაღაც ურთიერთ-კავშირის სტრუქტურა. თავის წიგნში 
„ტექნოლოგიათა ჯამი“, სტანისლავ ლემმა თავში,- სამყარო როგორც 
სუპერ ეგმ-ი” (ელქტრონულ გამომთვლელი მანქანა),-შემდეგი მოსაზ-
რება გამოთქვა, რომ არსებობს, ასე ვთქვათ, გიგანტური ტვინი-
სამყარო, როგორც ეგმ-ია. თქვენთვის წარმოიდგინეთ გამომთვლელი 
მანქანა, თვალსაწიერი სამყაროს მოცულობის (მისი რადიუსი დაახ-
ლოებით 15 მლ-არდი კმ-ია), რომელიც შევსებულია 10-33კუბ.სმ მოცუ-
ლობის ელემენტებით. 

და აი, ასეთი გონი, მთელი სამყაროს შემავსებელი, რასაკვირვე-
ლია, განმსჭვალული შესაძლებლობებით, რომლის არც წარმოდგენა 
და არც ფანტაზია ჩვენ არ შეგვწევს. თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ეს 
გონი სინამდვილეში ელექტრონულ-გამომთვლელი მანქანის პრინცი-
პით კი არ ფუნქციონირებს, არამედ ტორსიულ ველთა საფუძველზე, 
მაშინ ცხადი ხდება:- „აბსოლუტის გამოვლინება შელინგის ან შუნიატ-
ის, უძველესი ვედური ლიტერატურისა,- სწორედაც რომ გამომთვ-
ლელი მანქანაა. და, უმეტესი მის გარდა ქვეყნიერებაზე არაფერია. ყვე-
ლა დანარჩენი,- აბსოლუტის ესა თუ ის ფორმაა” სხივზე, რომელიც 
შორ მანძილზე მოქმედებს, აი, რას სწერს რუსეთის მედიცინის მეცნი-
ერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, აკადემიკოსი ვლაილ კაზნაჩეე-
ვი სტატიაში „ცოცხალი სხივები და ცოცხალი ველი“(1996 წლის 3 მაი-
სის ჟურნალში,- „ჩუდესა ი პრიკლუჩენია”): 

„როგორც სჩანს, ვერნადსკი მართალი იყო, როცა შეკითხვა დასვა:- 
იდეას, აზრ-ფიქრს, როგორ გადაჰყავს პლანეტა დედამიწა მის ახალ 
ევოლუციურ ფაზაში? როგორ? მხოლოდ შრომის მეშვეობით, მხოლ-
ოდ აფეთქებების მეშვეობით, მხოლოდ ტექნოგენური მოღვაწეობით,- 
აი, ასე, სწორხაზოვნად, ამის ახსნა,- არ შეიძლება. 

ფაქტები მიუთითებენ იმაზე, რომ ადამიან-ოპერატორს, შორიდან 
შეუძლია შეცვალოს ელექტრონული ხელსაწყოების მრავალი მაჩვენე-
ბელი. ის, ასე ვთქვათ დაბლა სწევს ხელსაწყოს ნიშნულს, ამასთან შო-
რი მანძილიდანაც. ახლა ჩვენთან ნოვოსიბირსკში მიმდინარეობს სა-
მუშაოები შორეული კავშირებისთვის ნორილსკთან, დიკსონთან, სიმ-
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ფეროპოლთან, ტიუმენის სამკუთხედთან, ამერიკულ ცენტრთან 
ფლორიდაში და შორეული კავშირი მყარდება ადამიანთან, ხელსაწყო-
სთან და ოპერატორთან დანამდვილებით და ზუსტად.“ 

ჩვენ ვაწყდებით უცნობ მოვლენას,- ცოცხალი ნივთიერებების ურ-
თიერთქმედობებს უზარმაზარ მანძილებზე. 

სამწუხაროდ, სხვა მეცნიერთა ნაშრომებსა და სტატიებში ბევრი გაუ-
გებარი ტერმინებია, რომლებიც სხვა სწავლულთა ნაშრომებზეა დაყრდ-
ნობილი. ყველა მათგანის წაკითხვა და თანაც მათი გაგება,- ძნელია. 

მაგრამ მე მაინც მივხვდი, რომ მეცნიერთათვის ადამიანის შორ მა-
ნძილზე კონტაქტის შესაძლებლობის შესახებ ცნობილია. მათთვის ას-
ევე ცნობილია სამყაროსეული ბანკის მონაცემთა ბაზის შესახებაც, რო-
მლითაც ანასტასია სარგებლობს. ის მას ნათლის ძალთა განზომილებ-
ას უწოდებს, ანდა განზომილებას, რომელშიც ცხოვრობენ ადამიანებ-
ის მიერ ოდესღაც წარმოქმნილი აზრ-ფიქრები. ამაზე თანამედროვე 
მეცნიერებაც საუბრობს და უწოდებს მას სუპერ ეგმ-ს. 

შემდეგ მომიწია იმის გააზრებამ, რა სახით შევიძელი მე, ვისთვი-
საც ლიტერატურული ხელობა სრულიად უცხო ხილი იყო და არც შე-
საბამისი განათლება მქონია,- როგორ მოვახერხე წიგნის დაწერა და 
თანაც ისე, რომ ეს წიგნი,- ადამიანებს აფორიაქებს. 

როცა ტაიგაში ვიყავი, ანასტასიამ მითხრა:-„მე შენ მწერლად გაქც-
ევ. შენ დაწერ წიგნს, მას ბევრი ადამიანი წაიკითხავს და ის კეთილის-
მყოფელ ზეგავლენას მოახდენს მკითხველებზე“.* 

აი, ახლა, წიგნი დაწერილია და შესაძლებელია ვარაუდიც, რომ ეს 
მხოლოდ მისი დამსახურებაა. მაგრამ, მაშინ უნდა განისაზღვროს, როგო-
რი სახით ახდენს ის ზეგავლენას სხვა ადამიანთა შემოქმედებით შესაძ-
ლებლობებზე. მაგრამ ჯერ-ჯერობით ამის განსაზღვრა ვერავინ შესძლო. 

საკითხის გასაადვილებლად, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია ვარა-
უდი, რომ მე თვითონაც ვარ ცოტათი ნიჭიერი, ჰოდა მივიღე რა მისგ-
ან საინტერესო ინფორმაცია,- მისი გადმოცემა შევიძელი. თითქოს, ამ 
შემთხვევაში ყველაფერი თავის ადგილზე დგება. ყველაფერს თავისი 
ახსნა ეძლევა. შემდგომში, უკვე სამეცნიერო და სასულიერო ლიტერა-
ტურის კითხვაზე და სპეციალისტებისთვის შეკითხვების დასმაზე,- 
დროის ხარჯვა საჭირო აღარ იქნება. ჰოდა, აი აქ, ანასტასიამ ახალი 
მოვლენა წარმოაჩინა, რომლის ახსნა ჯერ-ჯერობით ვერც მე და ვერც 
ვინმე სხვამ, ვინც მე მეხმარება,- ვერ მოვახერხეთ. 

                                                 
*  მე კი მთარგმნელობით ხელობას მაზიარა!... ც.გ. 
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თუ გახსოვთ, მე, პირველ წიგნში ვწერდი, ჯერ კიდევ ორი წლის 
წინ როგორ მითხრა მან:- „მხატვრები შეჰქმნიან სურათებს, პოეტები 
შეთხზავენ ლექსებს, ჩემს შესახებ გადაიღებენ ფილმს. შენ კი, ყოვე-
ლივე ამას თვალს მიადევნებ და გამიხსენებ...“ 

ანასტასიას ბაბუამ ჩემს შეკითხვაზე:-„მას რა, შეუძლია მომავალი 
ინასწარმეტყველოს?“, მან მიპასუხა:- „ვლადიმირ, ანასტასია მომავალს 
კი არ წინასწარმეტყველებს, არამედ მას აქვს მისი მოდელის შექმნა-
აგების ა და მისი რეალობაში განხორციელების უნარი“. 

სიტყვები, ეს მხოლოდ,- სიტყვებია... განა ცოტა რამეს ვამბობთ 
ხოლმე ჩვენ? ჰოდა, მაშინაც მე, ამ სიტყვებისთვის განსაკუთრებული 
ყურადღება არ მიმიქცევია, ისინი რაღაცნაირ ქარაგმულ გამონათქვმ-
ად მივიჩნიე. რადგან შეუძლებელი იყო, მევარაუდა ის, რომ ანასტასი-
ას მიერ თქმული, ყოველივე ეგზომ ზუსტად განხორციელდებოდა. მა-
გრამ შეუძლებელი ხდება! 

ანასტასიას ნათქვამი,- რეალობაში განხორციელებას იწყებს. 
თავიდან,- ლექსები წამოვიდა ნიაღვარივით. მათი ნაწილი გამო-

ვაქვეყნე ჯერ კიდეცვ პირველი წიგნის ბოლოში. შემდეგ, სხვადასხვა 
ქალაქებში ხალხმა „ანასტასიას სახლები“ გახსნა. მათგან პირველი სახ-
ლი, ქ.გელენჯიკში, სადაც გამოფენილი იყო მოსკოველი მხატვრის, 
ალექსანდრა ვასილის ასულ საენკოს ტილოები. ისინი ეძღვნება ბუნე-
ბას, ანასტასიას. 

მე, შევედი იმ სახლში, შევხედე დიდი სურათებით სავსე კედ-
ელს... გარემომცველმა სივრცემ თითქოს სახეცვლა იწყო. 

მრავალი სურათიდან თავისი კეთილი თვალებით ანასტასია შემომ-
ცქეროდა და სიუჟეტები... გესმით, ზოგიერთ სურათზე ასახული იყო სი-
უჟეტები, ჯერ კიდევ გამოუცემელი მეორე წიგნიდან. მანათობელი სფერ-
ოც იყო, რომელიც ხანდახან ანასტასიას გვერდით ჩნდებოდა. შემდგომში 
მე გავიგე, რომ ეს მხატვარი თურმე ფუნჯებით კი არ ხატავს, არამედ თი-
თის ბალიშებით. ამ სურათების უმრავლესობა უკვე გაყიდულია, მაგრამ 
ჯერჯერობით გამოფენაზეა დატოვებული, რადგან ხალხი მიედინება და 
მიედინება მათ სანახავად. მხატვარმა ერთი სურათი მეც მაჩუქა. მასზე 
ანასტასიას მშობლები იყვნენ გამოსახულნი. შეუძლებელი იყო,- დედა-
მისის სახისთვის მზერა რომ მოგეწყვიტა. 

ანასტასიას შესახებ კინოფილმის გადაღებასთან დაკავშირებით 
სხვადასხვა სტუდიებიდან წინადადებების შემოთავაზება დაიწყეს და 
მე ამას ყველაფერს, როგორც ჩვეულებრივ ამბავს, ისე ვღებულობდი. 

ხელით ვეხებოდი რა სურათებს, ლექსებით დაწერილ ფურცლ-
ებს, ვისმენდი სიმღერებს და ვათვალიერებდი კინოფილმისთვის გა-
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დაღებულ კადრებს,- ვცდილობდი, მომხდარი მოვლენები როგორმე 
გამეცნობიერებინა. 

და აი, ამ დროს, მოსკოვის კვლევითი ცენტრი,- რომელიც ანასტა-
სიასთან დაკავშირებულ მოვლენებს იკვლევს,- აკეთებს დასკვნას: 

,,უდიდესი სასულიერო მოძღვრები, რომლებიც კი კაცობრიო-
ბისთვისაა ცნობილი თავიანთი რელიგიური სწავლებებით, ფილო-
სოფიური და სამეცნიერო კვლევებით, ადამიანის შემოქმედებით 
პოტენციალზე ანასტასიას ზემოქმედების სისწრაფეს ვერ აღწევენ. 
მათმა სწავლებებმა რეალურ ცხოვრებაში ქმედით გამოვლინებას,- 
გაცხადების მომენტიდან, მხოლოდ ასეული და ათასეული წლების 
შემდეგ მიაღწიეს. 

ანასტასია კი, სულ რაღაც დღეებსა და თვეებში, ქადაგებებისა და 
სხვადასხვა სასულიერო მოძღვრებების გვერდის ავლით,- უხილავი 
სახით ზემოქმედებს პირდაპირ ადამიანურ გრძნობებზე და მათში იწ-
ვევს იმ ემოციური, შემომქედებითი აღმაფრენის გამოცოცხლებას, რო-
მელიც სხვადასხვა რეალურ ქმნილებებშია განხორციელებული და 
რომელთა ავტორებიც საკუთარი აზრ-ფიქრით ეხებიან მას. ჩვენ, ისი-
ნი შეგვიძლია აღვიქვათ შექმნილი მხატვრული ნაწარმოებებით, რომ-
ლებიც შთაგონებულია ნათლისა და სიკეთისკენ სწრაფვით.“ 

ეს მარტოხელა განდეგილი ქალი, რომელიც უსიერ ციმბირულ 
ტაიგაში იმყოფება, ამავდროულად, თითქოს ჩვენი ცხოვრების რეა-
ლური სივრცის თავზეც დაფარფატებს? 

რა სახით ახდენს სხვა ადამიანთა ხელებით ქმნილებათა მატერია-
ლიზირებას? ყველა ისინი კი, ნათელზე, კეთილზე, სამშობლოზე, ბუ-
ნებასა და სიყვარულზეა. 

„ის, სიყვარულის დიადი პოეზიით მოაპირთავებს სამყაროს. ლექ-
სები და სიმღერები გაზაფხულის წვიმასავით განბანენ მთელს ჩვენს 
დედამიწას მასზე დაგროვილი ჭუჭყისგან“,- მითხრა ანასტასიას  
ბაბუამ. 

– კი, მაგრამ რა სახით იზამს ის ამას?- ვეკითხებოდი მე. 
მან კი მიპასუხა: 
– საკუთარ სწრაფვათა აღმაფრენის ენერგიით, ის ურიგებს შთაგო-

ნებასა და შუქმოფენას საკუთარი ოცნებების ძალით. 
– რა ძალაა მის ოცნებაში დაფარული? 
– ძალა ადამიან-შემომქმედისა. 
– მაგრამ საკუთარი ქმნადობისთვის ადამიანმა უნდა ჯილდო, პა-

ტივი, ფული, წოდება მიიღოს. ის კი, სხვებისთვის უანგაროდ იძლევა 
მათ. რატომ? 
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– ის თვითკმარია. საკუთარი კმაყოფილება და თუნდაც ერთის 
გულწრფელი სიყვარული,- უმაღლესი ჯილდოებია მისთვის,- მიპა-
სუხა ანასტასიას ბაბუამ. * 

მაგრამ ჯერ-ჯერობით ამ პასუხებს, ბოლომდე ვერ ვაცნობიერებ. 
ვცდილობ შევიცნო, ვინ არის ანასტასია და ჩამოვყალიბდე მისდამი 
ჩემს დამოკიდებულებაში, მე ვაგრძელებდი სხვადასხვა შეხედულებე-
ბის მოსმენას მის შესახებ, სასულიერო ლიტერატურის კითხვას. წე-
ლიწად-ნახევარში ვშთანთქე მეტი ლიტერატურა, ვინემ მთელი ჩემი 
გავლილი ცხოვრების წლებში. მერედა, რა გამოვიდა აქედან? ჩემთვის, 
მხოლოდ ერთი უპირობო დასკვნა გავაკეთე:- „ზოგიერთი „ჭკვია-
ნური“ წიგნები, რომლებსაც პრეტენზია აქვთ ისტორიულ ჭეშმარიტე-
ბაზე, სულიერებაზე და გულწრფელობაზე,- თავხედურ სიცრუეს შეი-
ცავენ“. ამ დასკვნამდე მიმიყვანა სიტუაციამ, რომელიც დაკავშირებუ-
ლი იყო გრიგორი რასპუტინთან. 

ანასტასიას შესახებ პირველ წიგნში მოვიყვანე ციტატა, ვ.პიკულის 
ისტორიული რომან-ქრონიკიდან,- „ბოლო ზღვართან“. 

რომანში მოთხრობილია, რომ გაუნათლებელი გლეხი გრიგორი რას-
პუტინი ციმბირის მიყრუებული სოფლიდან, სადაც ხარობს ციმბირული 
კედარი, 1907 წელს ჩავიდა რუსეთის იმპერიის დედაქალაქში. იმპერატო-
რის ოჯახი, რომელშიც მიღებულ იქნა ის,- განაცვიფრა თავისი წინასწარ-
მეტყველებებით. ლოგინში ჩაუწვა ურიცხვი რაოდენობის დიდგვაროვან 
ქალბატონს. როცა კლავდნენ, მან ყველა განაცვიფრა, როცა ჭიქაში ჩაყრი-
ლი საწამლავი,- ციანიტი დალია, ხოლო ამის შემდეგ რასპუტინმა სუფ-
რიდან ადგომა და სახლის ეზოში გასვლა მაინც შესძლო. მერე თავადმა 
იუსუფოვმა წაქცეულ რასპუტინს პისტოლეტიდან პირდაპირ მიჯრით 
ესროლა, თუმცაღა ტყვიებით დაცხრილული რასპუტინი მაინც ცოცხა-
ლი იყო. მისი დაჭრილი სხეული, ხიდიდან წყალში გადააგდეს. მერე 
წყლიდანაც ამოიყვანეს და დაწვეს. 

იდუმალი და უცნაური გრიგორი რასპუტინი, რომელმაც ყველა 
გააკვირვა თავისი გამძლეობით, კედართა მხარეში გაიზარდა. 

იმდროინდელმა ჟურნალისტებმა მისი გამძლეობის შესახებ აი, 
როგორი დასკვნა გამოიტანეს:- „ორმოცდაათი წლის ასაკში მას შეეძ-
ლო, ორგია შუა დღიდან დაეწყო, ქეიფი ღამის ოთხ საათამდე გაეგრ-
ძელებინა; მრუშობისა და ლოთობის შემდეგ პირდაპირ ეკლესიაში 
ცისკრის ლოცვაზე წასულიყო, სადაც რვა საათამდე ფეხზე იდგა. შემ-
                                                 
*  ჭეშმარიტად სრულჰყოფილია ასეთი სულის მატარებელი! და ჩვენ, ქრთველები ბე-

დნიერები ვართ, რომ დღესაც გვყავს ცოცხალი წმიდა ბერები,– ნამდვილი ადამია-
ნები! რომლებიც სამშობლოს გადარჩენისთვის იღვწიან!... ც.გ.) 
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დეგ სახლში მივიდოდა, დალევდა ჩაის და თითქოსდა არაფერიც არ 
მომხდარაო,- გრიშკა, დღის ორ საათამდე მომსვლელებს ღებულობდა. 
მერე კვლავ შეკრებდა ქალბატონებს და მათთან ერთად აბანოში მი-
დიოდა. აბანოდან კვლავ ქალაქგარეთა რესტორანში მიემგზავრებოდა, 
სადაც კვლავ თავიდან იმეორებდა წინა ღამის მოვლენებს. ვერც ერთი 
ნორმალური ადამიანი ასეთი რეჟიმის ატანას ვერ შესძლებდა“. 

როგორც ბევრ სხვასაც, მეც, გრიგორი რასპუტინზე, ამ გამონათქ-
ვამების შესატყვისი, უგზო-უკვლოდ გარყვნილი ცხოვრების ხატ-სახე 
ჩამომიყალიბდა. ბედმა კი, თითქოს განსჯა-განზოგადებისთვის,- სხვა 
ინფორმაციაც შემომიგდო. 

აი, რას სწერდა გრიგორის შესახებ მამა იოანე:- „დღეს მდინარიდ-
ან მაინც უვნებელი გამოდის უპოვნელი წმიდა ბერის სხეული. და, მი-
სი დაფარული ძენი ლოცვით კიდობანში შევლენ“. 

აბა, ეს როგორ გამოდის? ერთის მხრივ, მასზე წერენ გარყვნი-
ლიაო, მეორეს მხრივ,- წმიდა ბერიაო. სადაა სიმართლე? სადაა  
სიცრუე? 

შემდეგში, მოგვიანებით, ხელში ჩამივარდა გრიგორი რასპუტინის 
ჩანაწერების ტექსტი, რომელიც დაწერილია წმიდა მიწაზე მისი ყოფნ-
ის დროს (ის,პარიზში სსრკ-დან გაქცეულმა ლობაჩევსკიმ ჩაიტანა). აი, 
ეს ტექსტიც:-„ყოველგვარი ძალისხმევის გარეშე ამშვიდებს ზღვა. რო-
დესაც დილით დგები და ტალღები „გესაუბრებიან“, შხაპუნობენ და 
გახარებენ. და, მზეც რომ ზღვის ზედაპირზე ლაპლაპებს, თითქოს 
ნელ-ნელა იწვერებაო და ამავდროულად ადამიანის სული მთელს კა-
ცობრიობას ივიწყებს და შესცქერის მზის ელვარებას; და, ადამიანში 
სიხარული ინთება. და, სულში შეიგრძნობა ცხოვრების წიგნი და სი-
ცოცხლის სიბრძნე,- აღუწერელი სილამაზეა! ზღვა გაფხიზლებს ამაო-
ების ძილისაგან, ძალზედ ბევრი გეფიქრება თავისთავად, ყოველგვა-
რი ძალისხმევის გარეშე. 

ზღვა,- სივრცეა, ხოლო გონი კიდევ უფრო მასზედ ვრცელი, კაცო-
ბრიობის დიდ სიბრძნეს მზღვარი არ აქვს, მას ვერ იტევს წყება ფილო-
სოფოსთა. ასევე უდიადესი სილამაზეა, როცა მზე, ზღვის იქითა ჰო-
რიზონტზე გადაგორდება და მიცურავს, მისი სხივები კი ელავს. 

ვის შეუძლია, შეაფასოს ნათლმოსილი სხივები? ისინი ათბობენ 
და ეალერსებიან სულს,- მკურნალად ევლინებიან. მზე წამი-წამ გადა-
დის მთებს მიღმა, ადამიანის სული ოდნავ ინაღვლებს მის საოცრად 
ნათლმოსილ სხივებზე... ბინდდება. ოო, როგორი სიჩუმე დგება... ჩი-
ტის ხმაც კი არ ისმის. და ადამიანი ფიქრს მიცემული ბოლთის ცემას 
იწყებს გემბანზე, უნებურად იხსენებს ბავშვობას და მთელს ამაოებას, 
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და, უსადაგებს იმ თავის სიჩუმეს ამაოებათა სამყაროს, და, იდუმალად 
საუბრობს საკუთარ თავთან, და, სურს, რომ ვინმესთან მაინც გაიქარვ-
ოს მტრებისგან თავს დამტყდარი მოწყენილობა...“. 

მაშ, აბა, ვინ იყავი შენ, ციმბირელო? რუსეთელო გრიგორი რასპუტი-
ნო? სად სწერია შენზე სიმართლე, სად სიცრუე? როგორ გავერკვე? რას 
დავეყრდნო ყოფიერების არსის, საკუთარი დანიშნულების შეცნობისას? 
რისი მეშვეობითაა, როგორი უდიდესი შრომითაა შესაძლებელი გარკვე-
ვა,- სად არის ჭეშმარიტება, სად სიცრუე? სად არის სულიერება და გულ-
წრფელობა, სად არის ყოვლის მხილველობის პრეტენზია? იქნებ საკუთა-
რი გულით მესინჯა? მე არ დამიწერია ლექსები, მაგრამ შენ, გრიგორი რა-
სპუტინ, მსურს, ჩემი პირველი ლექსი მოგიძღვნა. 

„ანასტასიას“ კითხულობენ და ადამიანებს გულწრფელი ლექსები 
გამოუდით. მეც მოვსინჯე. და აი, რა გამომივიდა მე შენთვის. მაპატიე, 
თუ რითმამ სადმე მიმტყუნა. 

 
ГРИГОРИЮ РАСПУТИНУ 
посвящается 
 
Полуграмотный? Полуграмотный. 
Из кедровых лесов, так что ж? 
Ну, босой. От Сибири-Россиюшки 
Сапоги не одни сотрёшь. 
Я к царю. Помогу-ка батюшке 
Продержаться ещё чуток. 
Я к России, к России-матушке, 
Ей бы хвойного хоть глоток! 
Что? Гусары? Разгульны, удалы, 
Сердцееды и храбрецы? 
Так смотрите, смотрите ж, как надо 
Разгуляться! Эх, вы, мудрецы! 

 
Град Петра в парижских нарядах, 
Но корсетам не сжать сердца! 
Светских дам трепетали взгляды, 
Вдруг увидев сибиряка. 

 
Ну, а он, уходя к заутрене 
Замолить не свои грехи, 
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Слышал, как Она шептала, 
Лишь одна просила уйти:-Уходи. 
 
Одурманено и рычаще 
Время зверя глотает плоть. 
Ты пылающею Душою всё держался, 
Теперь не смочь.Уходи. 
 
Не намного зверство задержишь, 
Только миг один и спасёшь. 
Я - Россия! Мне будет жалко? 
Ты уже никогда не споёшь. 
 
Ты в кедрач возвратись, я воспряну! 
И тогда всё, что хочешь, проси... 
- Эх! Мне б в баньку сейчас! С тобою! 
Я б берёзовым, да с хвоёй 
Отстегал тебя, непутёвую, 
Остаюсь, Россия, с тобой! 
Время пеной безумства брюзжало, 
А у Гришки - пули в груди. 
Чернота ему скрежетала: 
Отползай, сибиряк! Отползи. 
На полмига ещё задержишь 
Ты меня, но тогда 
Ты получишь такую кару, 
Что не знала ещё Земля! 
 
Ты - герой, а будешь - похабник. 
На бутылках с отравой - твой лик. 
И тобой спасённые потомки 
Плюнут в душу твою, мужик 

 
Отползи. Я всесильна сейчас, всевластна! 
Хочешь, так в небеса взлетай! 
Только миг. Ну разве не ясно? 
Только миг мой грядущий отдай! 
- Эх! Мадеры б, да в баньку! 
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Я б тебе показал тогда. 
Сибиряк, говоришь. Мужик я. 
Так к чему ж канючишь, балда? 
 
И расстрелянный, и утопленный, 
И сожжён на задворках, в «грызах». 
Над Россиею с ветром весенним 
И сейчас пролетит его прах. 
 
- Что, мужик, - чернота скрежещет,- 
Где ж могила твоя? Где глаза? 
Жизни дни для тебя невозвратные. 
А потомки глядят в образа. 
 
Предъяви! Власть даю! 
Им счета предъяви неоплатные, 
Или, может, ты хочешь всплакнуть? 
Плюнул Гришка свинцовой пулею: 
-Эх дурён, сатана, -то счета, то всплакнуть. 
 
Ну, а как, мужики, там банька, 
Не пора ли ещё плеснуть?! 

 
გრიგორი რასპუტინი კედრების ტყიდან შევიდა რევოლუციური 

რუსეთის ცხოვრებაში, ესწრაფვოდა, რევოლუციის ქარიშხალი აეცი-
ლებინა მისთვის და დაიღუპა. 

ანასტასიაც ასევე კედროვანში ცხოვრობს და ასევე ცდილობს, კა-
რგი გააკეთოს ადამიანებისთვის, ასევე ცდილობს, რაღაცის არიდებას, 
მაგრამ როგორი ხვედრი განამზადა მისთვის ჩვენმა საზოგადოებამ? 

 
 

 
fulis sakeTebeli  

manqana 
 
ნასტასიასთან ურთიერთობის პირველ დღეებში, მე მას ისე მოვე-
ქეცი, როგორც თავისებური მსოფლმხედველობის მქონე განდეგ-

ილს. ახლა კი, ყოველივე მასზე გაგონილითა და წაკითხულით, მისი 
a 
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ჩვენს ცხოვრებაში თანმიმდევრული  შემოღწევით, ის რაღაცნაირი ან-
ომალური გახდა. თავში ყველაფერი ამერ-დამერია. ნებისყოფის დაძა-
ბვით ვცდილობ მოვიშორო თავსდამტყდარი მოზღვავებული ინფორ-
მაციული ნაკადი, დასკვნები და დავიბრუნო პირველი შთაბეჭდილებ-
ის სისადავე. ვუპასუხო ჩემს მიმართ ხშირად დასმულ შეკითხვაზე:- 
„შენ ანასტასია, რატომ არ გამოიყვანე ტაიგიდან?“ მე ძალიან მსურდა, 
ანასტასია ტაიგიდან გამომეყვანა, მაგრამ ძალით ამის გაკეთება შეუძ-
ლებელი იყო. უნდა ვეცადო, დავუმტკიცო მას, ჩვენს საზოგადოებაში 
მისი ყოფნის მიზანშეწონილობა და სარგებლიანობა. ვფიქრობდი, მი-
სი რომელი თვისებების გამოყენება შეიძლებოდა, თავად მისთვის, 
ადამიანებისთვის და ჩემი ფირმისთვისაც რომ  შესაძლებელი ყოფი-
ლიყო მისი გამოყენება. და უეცრად მივხვდი:- ჩემს წინაშე მდგომი ან-
ასტასია,- ნამდვილი ფულის საკეთებელი მანქანაა. მისი უნარები ადა-
მიანების ყოველგვარი დაავადებებისაგან, სულ იოლად განკურნების 
შესაძლებლობებს იძლევა. თანაც ის არავითარ დიაგნოზს არ სვამს, 
ისე აძევებს ორგანიზმიდან ყველა მასში დაბუდებულ ტკივილებს. 
უფრო მეტიც,- ისე აძევებს, რომ არც კი ეხება სხეულს. მე ეს ყოველივე, 
ჩემს თავზე გამოვცადე. ის მთლიანად მობილიზდება ხოლმე და დაუ-
ხამხამებლად გიყურებს თავისი კეთილი რუხ-ცისფერი თვალებით. 
მისი ამ დაჟინებული ცქერისგან სხეული თითქოს თბება, შემდეგ ფე-
ხებიც გაოფლიანებას იწყებენ. ზუსტად ოფლის მეშვეობითაა, რომ 
ორგანიზმიდან სხვადასხვაგვარი ტოქსინები გამოიძევება. 

ადამიანები იხდიან დიდ ფულს წამლებსა და ოპერაციებში. ერთი 
ექიმი თუ ვერ შველის, მიდიან მეორესთან, მიდიან ექსტრასენსებთან, 
ბიოენერგო-თერაპევტებთან, რათა განიკურნონ მხოლოდ ერთი დაა-
ვადებისაგან, ხარჯავენ კვირეებს, თვეებს, წლებს, აქ კი, საკმარისია,- 
სულ რაღაც წუთები. მე დავიანგარიშე, თუ ის ერთ პაციენტს დაახარ-
ჯავს თხუთმეტ წუთს და ამაში აიღებს მხოლოდ ათ დოლარს (თუმცა 
მრავალი მკურნალი მეტსაც იღებს), მაშინ, საათში ორმოცი დოლარი 
გამოდის, მაგრამ ესეც არ არის ზღვარი, რადგან ზოგიერთი ფასიანი 
ოპერაციის ღირებულება ასეულობით ათას დოლარს და უფრო მეტს-
აც აღწევს... 

თავიდან, მომეჩვენა, რომ კარგ კომერციული გეგმას ვადგენდი. 
ამიტომ გადავწყვიტე ზოგიერთი დეტალის დაზუსტება და ანასტასი-
ას ვკითხე: 

– გამოდის, შენ, ნებისმიერი დაავადება შეგიძლია გამოაძევო ადა-
მიანისგან? 

– დიახ,- მიპასუხა ანასტასიამ.- ვფიქრობ, რომ ნებისმიერის. 
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– რამდენი დროის დახარჯვა გჭირდება შენ თითოეულ ადამიანზე? 
– ხანდახან ძალიან ბევრის. 
– ბევრის,- ეს რამდენია? 
– ერთხელ ათ წუთზე მეტის დახარჯვამ მომიწია. 
– ათი წუთი,- ეს სულ არაფერია, ადამიანები წლებს ხარჯავენ, 

რომ განიკურნონ. 
– ათი წუთი ძალზედ ბევრია, თუკი გავითვალისწინებთ, რომ ჩემ-

თვის ამ დროს საჭიროა, ასე ვთქვათ, კონცენტრირება და შემცნობე-
ლობის პროცესის შეჩერება... 

– არა უშავს, შემცნობელობა მოიცდის. შენ ისედაც ბევრი იცი. მე 
აქ რაღაც-რაღაცეები მოვიფიქრე, ანასტასია. 

– რა მოიფიქრე? 
– მე შენ, თან წაგიყვან. შენთვის, დიდ ქალაქში კარგ ოფისს არენ-

დით ავიღებ. რეკლამას გავაკეთებ და შენ იქ ხალხს უმკურნალებ. შენ, 
დიდ სარგებელს მოუტან ადამიანებს და ჩვენც კარგი შემოსავალი გვე-
ქნება. 

– მაგრამ მე ხომ ხანდახან, ისედაც ვმკურნალობ ადამიანებს. როცა 
მეაგარაკეებისთვის სხვადასხვა სიტუაციების მოდელირებას ვაკეთებ, 
როცა მათ, გარეშემო მყოფ მცენარეთა სამყაროს შეცნობაში ვეხმარები, 
ჩემი სხივი მათ დაავადებებსაც აძევებს ხოლმე, მაგრამ მე ვცდილობ, 
რომ ყველა არ... 

– მაგრამ მათ ხომ არ იციან, რომ ამას პირადად შენ აკეთებ, და ამა-
ში არამც თუ ფულს გიხდიან,- მადლობასაც არ გეუბნებიან! შენ ხომ 
არაფერს ღებულობ ასეთი სამუშაოსთვის. 

– ვღებულობ. 
– რას? 
– მე სიხარული მეუფლება. 
– კარგი, ბატონო. დაე, შენთვის სიხარულიც და სიამოვნებაც იყ-

ოს. ფირმისთვის კი,- შემოსავალი. 
– თუკი, რომელიმე ადამიანს მკურნალობის გადასახდელი ფული 

არ ექნება? 
– რაღა პირდაპირ ამ რაღაც წვრილმან ნიუანსებში ძვრები, არაა 

შენი საქმე ამაზე ფიქრი. შენ, მკურნალობაზე, მის დახვეწაზე უნდა 
იფიქრო, გამოცდილების გასაზიარებლად სემინარებს დაესწრო. გეყო-
ლება მდივნები, ადმინისტრატორი. თავად თუ გესმის როგორ მუშა-
ობს ეგ შენი მეთოდი, შენი სხივი, აი, როგორი მექანიზმებია ამოქმედე-
ბული? 
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– მესმის. თქვენს სამყაროშიც ცნობილია ეს მეთოდი. ექიმებმა, 
პროფესიონალმა მეცნიერებმა,- იციან მის შესახებ, ან გრძნობენ მის კე-
თილისმყოფელ ზემოქმედებას. საავადმყოფოებში ცდილობენ ავადმ-
ყოფებს გასამხნევებლად ესაუბრონ, განწყობა რომ გამოუკეთონ. ექი-
მებმა, კარგა ხანია შენიშნეს, რომ- თუკი ადამიანი დეპრესიულ მდგო-
მარეობაშია, დაავადებისგან მისი განკურნება ძნელია, წამლები არ 
შველის, აი, ადამიანს სიყვარულით თუ მიუდგები,- მაშინ დაავადება 
უკან უფრო სწრაფად იხევს. 

– მაშ, რატომ არავინ არ ესწრაფვის ამაში გარკვევას და ამ მეთოდ-
ის იმ დონემდე განვითარებას, როგორც შენ გაქვს. 

– მეცნიერთაგან ბევრი ესწრაფვის ამ საკითხში გარკვევას. და, ბევ-
რი ის ადამიანიც, რომლებსაც თქვენ სახალხო მკურნალებს უწოდებთ, 
ამ მეთოდით სარგებლობენ და ცოტა რაღაც გამოუდით კიდეც. ამ მე-
თოდით კურნავდნენ ხალხს იესო ქრისტე, წმიდანები. ბიბლიაში ბევ-
რია ნათქვამი სიყვარულზე, რადგან ეს გრძნობა კეთილისმყოფელად 
ზემოქმედებს ადამიანებზე. იგი სხვა ყველა დანარჩენ გრძნობაზე 
ძლიერია. 

– რატომაა მკურნალებსა და ექიმებს ცოტა აქვთ, ხოლო შენ ასე მა-
რტივად და ბევრი? 

– იმიტომ, რომ ისინი თქვენს სამყაროში ცხოვრობენ. და მათ, რო-
გორც ყველას თქვენს სამყაროში, საკუთარ თავში დამღუპველი 
გრძნობების დაშვება უწევთ. 

– რა დამღუპველი გრძნობების, რა შუაშია აქ ისინი? 
– დამღუპველი გრძნობები, ვლადიმირ, ესაა ბოღმა, სიძულვილი, 

გაღიზიანება, ღვარძლი, ეჭვიანობა, შური... და სხვა. ისინი და მათი 
მსგავსი გრძნობებია ადამიანს უძლურს რომ ხდის. 

– შენ რა, ანასტასია, იშვიათად იბოღმები? 
– მე არასდროს არ ვიბოღმები. 
– კარგი, ანასტასია. არა აქვს მნიშვნელობა ასეთი ეფექტი რის შე-

დეგად ხდება. მნიშვნელოვანი საბოლოო შედეგია და ის, თუ რა სარ-
გებელი შეიძლება ,,გამოიღო” ყოველივე ამისგან. მითხარი, თანახმა 
ხარ წამოხვიდე ჩემთან ერთად და ხალხის მკურნალობით დაკავდე? 

– ვლადიმირ, ჩემი სახლი და ჩემი სამშობლო ხომ აქ არის. ჰოდა, 
როცა აქა ვარ, მაშინ შემიძლია აღვასრულო ჩემი დანიშნულება. არაფე-
რი არ მისცემს ადამიანს უფრო მეტ ძალას, ვინემ მისი სამშობლო,- 
მშობლების მიერ შექმნილი სიყვარულის სივრცე. ხალხის განკურნება, 
მათთვის ფიზიკური უძლურების მოცილება, მე, ჩემი სხივის დახმა-
რებით შორიდანაც შემიძლია... 
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– კარგი, ბატონო. რადგან არ გინდა წამოსვლა, მიდი, შორიდან 
უმკურნალე. მაშინ, მარტო მე და შენ შეგვიძლია შევთანხმდეთ, განკუ-
რნების მსურველნი რომელ ადგილზე მოვიდნენ. ისინი ფულს გადაი-
ხდიან და შენ, შენს მიერ განპირობებულ დროს უმკურნალებ მათ. 
ჩვენ კი, ცხრილს შევადგენთ. ამაზე თანახმა ხარ? 

– ვლადიმირ, მე მესმის, შენ გინდა, რომ ბევრი ფული გქონდეს. 
შენ ის გექნება, მე დაგეხმარები. მაგრამ მას ამ ხერხით ნუ გავაკეთებთ. 
თქვენს სამყაროში ფულს მკურნალობაში იღებენ, სხვაგვარად მანდ არ 
ხერხდება. მაგრამ, უკეთესია, რომ მე, უფულოდ გავაკეთო ეს. თანაც 
მე არ შემიძლია, განურჩევლად ყველას ვუმკურნალო, რადგან ყოველ-
თვის ვერ ვარკვევ, როდისაა მკურნალობა სასარგებლო და როდის მავ-
ნებელი. მაგრამ მე ვეცდები ამის შეცნობას და მიხვედრას. ხოლო, რო-
გორც კი გარკვევას შევძლებ... 

– რა სისულელეა? როგორ შეიძლება ადამიანს ვნება მოუტანოს გა-
ნკურნებამ, მკურნალობამ? იქნებ, შენ მხედველობაში გაქვს, რომ შენთ-
ვისაა მავნებელი? 

– ფიზიკურ უძლურებათა განკურნებას, თავად განკურნებულის-
თვის მოაქვს ხშირად ზიანი. 

– ანასტასია, შენი „სიბრძნეებისგან“ წარმოდგენები კეთილისა და 
ბოროტის შესახებ შებრუნებული გაქვს. ექიმები ყველა დროში საზო-
გადოებისგან პატივდებულნი იყვნენ, თუმცაღა თავის საქმიანობას 
უფასოდ არ ეწევიან. თუკი შენც მუდმივად ბიბლიას იმოწმებ, იქაც 
ხომ არ არის უგულველჰყოფილი ეს. ასე, რომ ამოიგდე თავიდან შენი 
ეჭვები. ადამიანის განკურნება,- ეს ყოველთვის კარგია! 

– იცი, ვლადიმირ, მე დავინახე... მე ბაბუამ მაგალითით დამანახა, 
როგორი მავნებლობის მოტანა შეუძლია განკურნებას, როცა იგი გაუ-
თვითცნობიერებელია, როცა განკურნებაში თავად ავადმყოფი არ მო-
ნაწილეობს... 

– თქვენ აქ რაღაცნაირი თავისებური ფილოსოფია გაქვთ. მე შენ, 
ერთობლივ საქმეს გთავაზობ,- რა შუაშია აქ მაგალითები? 

 
 

gankurneba  
jojoxeTisTvis 

 
რთხელ, ჩემი პატარა სხივით, ნაკვეთში მომუშავე მარტოხელა მო-
ხუცი ქალი დავინახე. ის გამხდარი, მკვირცხლი და ყოველთვის 

ხალისიანი იყო. მან მაშინვე დამაინტერესა. მას სრულიად პატარა ნაკ-

e 



 

 180

ვეთი ჰქონდა, თუმცაღა მასზე მრავალი ნაირსახეობა იზრდებოდა და 
ყველაფერი კარგადაც ხარობდა, რადგან მოხუცი ყველაფერს სიყვარულ-
ით აკეთებდა. შემდეგ შევიტყვე, რომ მოხუც ქალს მთელი მოსავალი ხა-
ლხმრავალ ადგილებში კალათით მიჰქონდა და ჰყიდდა. პირველ ნაყოფ-
ებს, როცა ისინი თქვენთან ძვირი ღირს, ცდილობდა არ გაჰკარებოდა, რა-
დგან ჰყიდდა. მას ფული თავისი ვაჟიშვილის დასახმარებლად სჭირდე-
ბოდა. მან ის ხანდაზმულობისას გააჩინა. მერე უქმროდაც დარჩა. მასთან 
არც ნათესავები ურთიერთობდნენ. ვაჟიშვილი ბავშვობაში ხატავდა და 
ქალიც ოცნებობდა რომ მისი ვაჟი მხატვარი იქნებოდა.მანაც რამდენჯე-
რმე სცადა სადღაც იქ, სასწავლებელში ჩაბარება. ბოლოს და ბოლოს 
მოეწყო კიდეც. წელიწადში ორჯერაც ჩადიოდა თავის მოხუც დედას-
თან. ქალისთვის ეს სტუმრობები უდიდესი სიხარული იყო. ის მუდ-
მივად ფულს აგროვებდა და შვილის ჩამოსვლის დროისთვის საკვებ-
ის მარაგს ამზადებდა. ნაკვეთზე მოყვანილ ბოსტნეულს მინის ქილებ-
ში ხუფავდა და ყველაფერს მას ატანდა. 

ძალიან უყვარდა ბიჭი და ოცნებობდა, რომ მისი ვაჟი კარგი მხატ-
ვარი დამდგარიყო. ის ამ ოცნებით ცხოვრობდა. მოხუცი ქალი კეთი-
ლი და ხალისიანი იყო. შემდეგ, რამოდენიმე ხანს მას აღარ ვუცქერდი. 
ერთხელაც, როცა გადავწყვიტე, კვლავ შემეხედა მისთვის,- მოხუცი 
უკვე ძალიან ავად იყო. მას, ნაკვეთზე თავის მცენარეებთან რომ ემუ-
შავა,- დახრა უჭირდა. ყოველ დახრაზე სხეულში მწვავე ტკივილი უვ-
ლიდა. მოხუცი ქალი, ძალიან დიდი გამომგონებელი გამოდგა. მან, 
ვიწრო და გრძელი კვლები გაიყვანა. ძველი ტაბურეტიდან დაბალფე-
ხიანი სკამი გააკეთა, კვლებს შორის დებდა, მასზე ჯდებოდა და ასე 
მჯდომარე, ნათესებს სარეველას უმარგლავდა. ამდაგვარად, მთელს 
ნაკვეთზე თვითნაკეთი სკამით გადაადგილდებოდა ხოლმე. კალათს-
აც თოკით მიათრევდა და უხაროდა, რომ კარგი მოსავალი ექნებოდა. 

მართლაც, კარგი მოსავალი იყო მოსალოდნელი, რადგან მცენარე-
ები მის დამოკიდებულებას გრძნობდნენ და კიდეც შესაბამისადაც რე-
აგირებდნენ. მოხუცებულს ესმოდა, რომ მალე მოკვდებოდა და თავი-
სი სიკვდილის შემდეგ შვილისთვის, ნაკლები საზრუნავი რომ დაე-
ტოვებინა, კუბო თავად შეიძინა, გასვენებისთვის ყვავილების გვირგ-
ვინი და ყველა საჭირო ნივთიც მოამზადა. მას სურდა, რომ ბარემ მო-
სავლის აღებაც სიკვდილამდე მოესწრო და შვილისთვის ზამთრის მა-
რაგიც დაემზადებინა. მიუხედავად იმისა, რომ თავის ნაკვეთზე მცენა-
რეებთან ასე მჭიდრო კონტაქტი ჰქონდა, ის რომ მაინც ავადმყოფობ-
და, მაშინ მე მნიშვნელობა არ მიმინიჭებია ამ მოვლენისთვის,. ვფიქ-
რობდი, საკუთარ ნაკვეთზე მოწეულ ნაყოფს ალბათ თითქმის თავად 
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იმიტომ არ სჭამს რომ,- მათ ჰყიდის და აღებული ფულით, ცდილობს 
თავისთვის, მხოლოდ იაფფასიანი რაღაცეები იყიდოს მეთქი. 

ამიტომაც გადავწყვიტე, დავხმარებოდი და ერთხელაც, როცა ის 
დასაძინებლად დაწვა, მე ჩემი პატარა სხივით მისი გათბობა და მისი 
სხეულიდან ტკივილების განდევნა დავიწყე. ვგრძნობდი, რომ სხივს 
რაღაც ეწინააღმდეგებოდა, მაგრამ მე მაინც ვცდილობდი. ასე, ალბათ 
ათ წუთზე მეტხანს ვაკეთებდი, სანამ ჩემსას არ მივაღწიე და სანამ მი-
სი სხეული არ განვკურნე. 

მერე, როცა ბაბუა მოვიდა, მე მოვუყევი მას მოხუც ქალზე და ვკი-
თხე, თუ რატომ ეწინააღმდეგებოდა „რაღაც” ჩემს პატარა სხივს? 

ის დაფიქრდა და მითხრა, რომ მე კარგად არ მოვიქეცი. მე მაშინ 
გული დამწყდა. ბაბუას შევეხვეწე აეხსნა, თუ რატომ არ მოვიქეცი 
 კარგად? ის ცოტა ხანს სდუმდა, მერე კი, მიპასუხა: „შენ სხეული გან-
კურნე.“ 

– მერედა, იმ ქალის სულისთვის რა უნდა ჩაგედინა ასეთი ცუდი? 
ანასტასიამ ამოიოხრა და განაგრძო: 
– მოხუცი ქალი აღარ ავადმყოფობდა და აღარც მოკვდა. მისი ვაჟი 

მასთან ჩვეულებრივზე ადრე, სულ რაღაც ორი დღით ჩამოვიდა და 
უთხრა:- რომ სწავლა მიატოვა, აღარ სურს მხატვარი გახდეს და რომ 
სულ სხვა საქმით დაკავდა, რომელსაც შემოსავალი მოაქვს. დაქორწი-
ნდა. ახლა, უკვე მას ფული ექნება. დედას კი უთხრა, რომ მან, მისთვის 
ქილებით აღარაფერი დაამზადოს, რადგან მათი წაღება,- უფრო ძვირი 
უჯდებოდა.– „თავად უკეთესად იკვებე, დედიო“,- უთხრა და წავიდა. 

ვაჟი, ისე გაემგზავრა,- თან არაფერი წაუღია. მოხუცი ქალი დილ-
ით პარმაღზე რომ გამოვიდა, თავის ნაკვეთს გადახედა, თვალებიდან 
კი, რაღაცნაირი სიცარიელე და სევდა გამოსჭვიოდა, სიცოცხლის სურ-
ვილიც კი ჩაჰქრობოდა. წარმოგიდგენია, სხეული ჯანმრთელი იყო, 
სიცოცხლე კი მასში, თითქოსდა არც კი არსებობდა. მე დავინახე, უფ-
რო სწორად, ვიგრძენი, მის სულში თუ რა საშინელი სიცარიელე და 
უსაშველობა სუფევდა. 

მე რომ მისი სხეული არ განმეკურნა, მოხუცი ქალი დროულად 
მოკვდებოდა. მშვიდად, ლამაზი ოცნებით, იმედით გარდაიცვლებო-
და. ახლა კი, ჯერ კიდევ სიცოცხლეშივე აღმოჩნდა სიცარიელეში, ეს,- 
ბევრად უფრო საშინელია, ვინემ ფიზიკური სიკვდილი. 

ორი კვირის შემდეგ ის გარდაიცვალა. 
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ე, მივხვდი, რომ ფიზიკური დაავადება,- არაფერია, სულიერ ტანჯვას-
თან შედარებით, მაგრამ მაშინ, სულის მკურნალობა ჯერ კიდევ არ შე-

მეძლო. მე, მომინდა შემეცნო, როგორ შეიძლებოდა ამის გაკეთება, ან შეი-
ძლებოდა კი საერთოდ? ახლა ვიცი რომ,- ეს შესაძლებელია! 

და, კიდევ, მე იმასაც მივხვდი, რომ ადამიანში ფიზიკური დაავადე-
ბები არა მარტო გარემომომცველ ბუნებასთან თვითგანდგომით ჩნდები-
ან და, არა მარტო ბნელი გრძნობების შედეგად, რომელთაც ის თავის თა-
ვში უშვებს. ისინი,- ეს დაავადებები,- შესაძლოა, გაფრთხილების ან სუ-
ლაც გაცილებით უფრო დიდი ტანჯვის ასაცილებელი მექანიზმი იყოს. 
დაავადებები,- მექანიზმთა ერთ-ერთი საშუალებანია, რომლითაც ურ-
თიერთობს უდიადესი ინტელექტი,- ღმერთი,- ადამიანთან. ადამიანის 
ტკივილი,- ეს მისი ტკივილიცაა. სხვაგვარად არც შეიძლება. მაგალითად, 
სხვაგვარად აი, რას გეტყვი შენ:- „ნუ იყრი საკუთარ კუჭში ყოველგვარ 
უწმაწურს“. შენ ხომ გულისხმისჰყოფის სიტყვებს არ აღიქვამ. ჰოდა, მაშ-
ინ, გულისხმისჰყოფანი ტკივილით გესაუბრებიან. მაგრამ შენ გამაყუჩებ-
ელ აბებს სვამ და ჯიუტად კვლავ შენებურად აკეთებ. 

– აბა, მაშ, შენი თქმით რა გამოდის, ადამიანების მკურნალობა არ 
არის საჭირო? და შეუძლოდ ყოფნისას არ უნდა დაეხმარო მათ? 

– დახმარება უნდა იყოს, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა, დაავადებ-
ის პირველი მიზეზის ზუსტი შეცნობის შემდეგ. 

აუცილებელია შეცნობაში დახმარება,- რა სურს უთხრას მას დია-
დმა ინტელექტმა,- ღმერთმა. მაგრამ ამის გაკეთება ძალზედ რთულია. 
შესაძლოა შეცდე. ტკივილი ხომ,- ორის კონფიდენციალური საუბა-
რია, რომლებიც ერთმანეთს იცნობენ. მესამის ჩარევა ხშირად ადამი-
ანს ვნებს და არ ეხმარება მას. 

– აბა მაშ შენ ჩემგან რატომ გამოაძევე დაავადებები? გამოდის, ზი-
ანი მომაყენე? 

– ყველა შენი დაავადება დაგიბრუნდება, თუკი შენ საკუთარი 
ცხოვრების წესს არ შეცვლი, გარემოცვასთან და საკუთარ თავთან და-
მოკიდებულებას არ შეიცვლი. ზოგიერთ საკუთარ ჩვევებს თუკი არ 
შეცვლი. სწორედ ისინია, რომ შენი დაავადებების მიზეზებს წარმოად-
გენენ. შენი სულისთვის მე,- ზიანი არ მიმიყენებია. 

ჩემთვის ცხადი გახდა, რომ ანასტასიას დარწმუნება,- მკურნალო-
ბის ნიჭი შემოსავლის მიღების მიზნით გამომეყენებინა, შეუძლებელი 
იყო მანამ, სანამ ის რაღაც-რაღაცეებს ბოლომდე არ შეიცნოდა. იფუშე-
ბოდა ჩემი კომერციული გეგმა. ანასტასიამ ალბათ, შენიშნა ჩემი წუხი-
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ლი და სთქვა: 
– ხასიათი ნუ გაგიფუჭდება, ვლადიმირ, მე შევეცდები ყველაფრის 

სწრაფად შეცნობას  და ახლა, თუკი შენ ნამდვილად გსურს ადამიანების 
და შენი თავის დახმარება და, არა მარტო ფულის კეთება, მე მოგიყვები 
იმ მეთოდების შესახებ, რომელთა დახმარებითაც ადამიანს თავად შეუძ-
ლია მრავალი დაავადებისგან განიკურნოს თავი, რომლის დროსაც არ იქ-
ნება ისეთი არასასურველი შედეგები, როგორიც მის ბედში გარეშეების 
ჩარევისას ხდება. თუკი შენ მის მოსმენას მოისურვებ... 

– აბა მე მეტი რაღა დამრჩენია? შენ მაინც ვერ გადაგათქმევინებს 
კაცი და... მოყევი. 

– არის ადამიანის სხეულის დაავადების რამოდენიმე მთავარი მი-
ზეზი:- ეს დამღუპველი გრძნობებია, ემოციები, ხელოვნურად კვების 
მიღების რეჟიმი და მისი შემადგენლობა, ახლო და შორეული მიზნებ-
ის არ არსებობა, საკუთარი არსისა და დანიშნულების შესახებ ცრუ წა-
რმოდგენები. სხეულის დაავადებებს, წარმატებით შეუძლია წინ აღუ-
დგეს დადებითი ემოციები, მრავალი მცენარე, საკუთარი არსისა და 
დანიშნულების გადახალისებ-გადაფასებას ძალიან ბევრი რამის შეცვ-
ლა შეუძლიათ, ფიზიკურ მდგომარეობაშიც და სულიერშიც... 

როგორ შეიძლება დაიბრუნოს თქვენი სამყაროს პირობებში დაკა-
რგული კავშირი ადამიანმა მცენარეებთან,- უკვე გითხარი. ხოლო ყო-
ველივე დანარჩენის შეცნობაც ადვილად მიიღწევა ამ მცენარეებთან 
პირადი და უშუალო კონტაქტით. 

ასევე, სიყვარულის სხივითაა შესაძლებელი მოყვასის მრავალი 
დაავადებისგან განკურნება და უფრო მეტიც, მისი სიცოცხლის გახან-
გრძლივება მის გარეშემო სიყვარულის სივრცის შექმნით. 

მაგრამ თავად ადამიანი, ვინც თავის თავში დადებითი ემოციების 
გამოწვევას შესძლებს,- ის მათი მეშვეობით ტკივილის გაყუჩებას შესძ-
ლებს, სხეულის დაავადებისგან განკურნებას შესძლებს და საწამლავს-
აც რომ წინ აღუდგეს,- შესძლებს. 

– რას ნიშნავს,- გამოწვევა? როგორ შეიძლება იფიქრო კარგზე, რო-
ცა კბილი ან კუჭი გტკივა? 

– ცხოვრების სუფთა, ნათლის წამიერი გაელვებები, დადებითი 
ემოციები, როგორც მფრველი ანგელოზები, დაამარცხებენ ტკივილსა 
და დაავადებას. 

– თუკი რომელიმე ადამიანს საკმარისად სუფთა და ნათლის წამე-
ბი, განმკურნებელი დადებითი ემოციების გამომწვევნი არ ჰქონია, მა-
შინ რა ჰქნას მან? 
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– დაუყოვნებლივაა საჭირო ასეთი რამის შექმნა, რათა ისინი წარ-
მოჩინდენ. ისინი ჩნდებიან მაშინ, როცა გარშემომყოფი ადამიანები 
შენ,- გულწრფელი სიყვარულით გექცევიან. ჰოდა შეჰქმენი ასეთი სი-
ტუაცია, შეჰქმენი შენი საკუთარი საქციელით ასეთი რამ გარშემომყო-
ფებთა მიმართ, სხვაგვარად ვერ შესძლებს შენს დახმარებას შენი მფა-
რველი-ანგელოზი...* 

– საინტერესოა გაგება, ნეტა მყავდნენ მე ისინი და რა ძალისანი? 
როგორ უნდა გამოვიწვიო ისინი? 

– ეს შესაძლებელია მოგონებების მეშვეობით გაკეთდეს. მაგალი-
თად, საკუთარი წარსულიდან, რაღაცა კარგის, სასიამოვნოს გახსენებ-
ით. ამ გახსენების მეშვეობით შეიგრძენი ის სასიკეთო მდგომარეობა, 
რომელიც შენში იყო. გინდა შეეცადო პირდაპირ ახლავე? დაგეხმარე-
ბი. სინჯე! 

– კარგი, ბატონო, ვსინჯოთ. 
– წამოწექი ბალახზე თუ შეიძლება, და მოდუნდი. გახსენება შეიძ-

ლება ცხოვრების დღევანდელი წამებიდან დაიწყო და წახვიდე წარსულ-
ში. შეგიძლია პირიქით,- ბავშვობა გაიხსენო და აზრ-ფიქრით დღევანდე-
ლი დღისკენ წამოხვიდე. შეგიძლია, ერთბაშად გაიხსენო ყველაზე სასია-
მოვნო წუთები და მათთან დაკავშირებული შეგრძნებები. 

წამოვწექი ბალახზე. ანასტასიაც გვერდით წამომიწვა და თავისი 
ხელის თითები ჩემსას დაადო. მე გავიფიქრე, რომ მისი აქ ყოფნა ხელს 
შეუშლიდა მოგონებებზე ჩემს კონცენტრირებას და ვთქვი: 

– უკეთესია, მე თუ მარტო დავრჩები. 
– მე, წყნარად მოვიქცევი. შენ, როცა მოგონებებს შეუდგები, მე და-

გავიწყდები და ვერც ხელის შეხებას იგრძნობ. მაგრამ მე, დაგეხმარები 
შენ, რომ უფრო სწრაფად და ცხადად გაიხსენო ყველაფერი... 
 

 
sada xar Sen, - 

mfarvelo angeloso? 
 

ანვლილი ცხოვრების მოვლენათა ქრონიკას ბავშვობისკენ მივყავ-
დი. მოგონებებმა მიაღწიეს იმ მომენტამდე, როცა მე სოფლის პატა-

რებთან ერთად ქვიშაზე ვთამაშობდი, შემდეგ გაწყდა ჩვენება. სულში 
გაურკვეველი მოუსვენრობა დამეუფლა. მთელი განვლილი ცხოვრებ-

                                                 
*  „როგორც თქვენ გსურთ მოგექცნენ კაცნი, ასევე მოექეცით მათ; ვინაიდან ესაა რჯუ-

ლნი და წინასწარმეტყველნი.  სახ. მათე. 7,12.“    ც. გ.)   

g 
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ის არც ერთმა მოვლენამ დადებითი ემოციები არ გამოიწვია, იმ 
გრძნობების მსგავსი, რომელიც ჩემში დილით იყო, ანასტასიასთან გა-
ტარებული ღამის შემდეგ. არც ისეთების მსგავსი, რომლებიც ანასტა-
სიამ მაგრძნობინა მაშინ, როცა ჩემი გულისცემის რიტმს მიუსადაგა 
გარემო ბუნების რიტმები (მე ეს სიტუაცია აღვწერე თავში „სამოთხეს-
თან შეხება“). 

თუმცა მიმაჩნდა, რომ ეს მშვენიერი შეგრძნებები, ჩემში მხოლოდ 
ანასტასიას მიერ იყო შექმნილი, რადგან ისინი ჩემები კი არა, არამედ 
ხელოვნურნი, ანასტასიას მიერ ნაჩუქარნი იყვნენ. ჩემდა უნებურად 
მათ იმას ვადარებდი, რაც ჩემს ცხოვრებაში იყო და მსგავს ანალოგს 
ვერ ვპოულობდი. ჩემი ცხოვრებიდან მოგონებებს, კვლავ წინ და უკან, 
როგორც კინოფირს ისე ვატრიალებდი. ყველა მოვლენა დაკავშირებუ-
ლი იყო რაიმეს მიღების ან მიღწევის სწრაფვებთან. მორიგ სასურველს 
ვიღებდი, კმაყოფილება კი არ მეუფლებოდა. მის მაგივრად,- ახალი 
სურვილი ჩნდებოდა... ცხოვრების ბოლო წლებმა, როცა ირგვლივ 
მყოფები მიიჩნევდნენ, რომ მე ყველაფერი შესანიშნავად მიმდიოდა, 
ჩემში უფრო მეტ ფორიაქს იწვევდა. მანქანების შეძენა, ქალები და ბან-
კეტები, საჩუქრები და მოლოცვები,-არაფრის მაქნისად და არასაჭირ-
ოდ მეჩვენებოდა. უცებ ავდექი და ჩემს თავს თუ ანასტასიას, გაღიზია-
ნებულმა მივმართე: 

– არ არის ადამიანის ცხოვრებაში ეს განმკურნებელი შეგრძნებები! 
ყოველ შემთხვევაში, ჩემში ისინი არ არიან. უფრო მეტიც, ბევრ სხვაშ-
იც, შესაძლოა, ისინი არც კი მოიძებნოს. ანასტასიაც, ჩემთან ერთად წა-
მოდგა და მშვიდად შენიშნა: 

– მაშინ, შენთვის აუცილებელია, რაც შეიძლება სწრაფად შეჰქმნა 
ისინი. 

– აბა, რა უნდა შევქმნა ასეთი? რა? 
– თავიდან აუცილებელია შეიცნო, რაშია უფრო მეტი მნიშვნელო-

ვნება, აზრი? შენ ახლა შენს ცხოვრებას თვალს ავლებდი. მიუხედავად 
იმისა, რომ მოგეცა გაანალიზების შესაძლებლობა, ასე ვთქვათ, გეცქი-
რა მისთვის გვერდიდან, მაინც ვერ შესძელი, შეგემჩნია მნიშვნელოვა-
ნი. სულ ჩვეულ, შენი გაგებით, ფასეულობებს ეპოტინებოდი. მითხა-
რი, თუნდაც რომელ სიტუაციაში შესძელი მაინც, ბედნიერების შეგრძ-
ნებას მიახლოვებოდი? 

– ჰო, იყო ორი სიტუაცია, მაგრამ რაღაცამ შემიშალა ხელი, რათა 
სრულჰყოფილ ბედნიერებად განმეცადა ისინი. 

– ეს რა სიტუაციებია? 
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 გარდაქმნის პერიოდის დასაწყისში მე, თბომავლის გრძელვადია-
ნი იჯარით აღება შევძელი. ეს იყო საუკეთესო სამგზავრო თბომავალი 
მთელს დასავლეთ-ციმბირულ სამდინარო სანაოსნოში. ,,მიხაილ კა-
ლინინია” მისი სახელწოდება. გაფორმებულ იქნა საბუთები თბომავ-
ლის გრძელვადიან იჯარაზე. მივემგზავრები ნავმისადგომისკენ, დგას 
იგი,- ულამაზესი, და მე, ჩემი თბომავლის გემბანზე პირველად ვდგამ 
ფეხს. 

– შენი სასიხარულო შეგრძნებები ბევრად უფრო გაძლიერდა, რო-
ცა ფეხი შედგი გემბანზე? 

– იცი რა, ანასტასია, ჩვენს ცხოვრებაში ბევრი სხვადასხვაგვარი 
პრობლემაა. როცა ავედი თბომავალზე, კაპიტანი შემომეგება. 

ჩვენ მის კაიუტაში წავედით. თითო ბოკალი შამპანური გადავკა-
რით. ვსაუბრობდით. კაპიტანმა სთქვა, რომ სასწრაფოდაა აუცილებე-
ლი წყალგამტარი მილების გარეცხვა, თორემ სან-ეპიდ სადგური არ 
იძლევა რეისში გასვლის უფლებასო. და, კაპიტანმა ასევე სთქვა... 

– და შენ ჩაიძირე, ვლადიმირ, თბომავალთან დაკავშირებულ საზ-
რუნავსა და პრობლემებში. 

– დიახ, ჩავიძირე. ბევრი იყო ისინი... 
– ხელოვნურად შექმნილი მატერიის (საგანთა), სხვადასხვა მექა-

ნიზმების თვისებაა, რომ პრობლემები მეტი მოიტანონ, ვინემ სიხარუ-
ლი. მათი ადამიანისადმი დახმარებაც ილუზორულია. 

– არ გეთანხმები. თავის თავად, შესაძლოა, მექანიზმები პრობლე-
მებს კი გვიქმნიან,- შეკეთებას საჭიროებენ, მომსახურებას. სამაგიერ-
ოდ, მათი დახმარებით ბევრი რამის მიღწევაცაა შესაძლებელი. 

– მაგალითად რისი? 
– სიყვარულისაც კი. 
– ჭეშმარიტ სიყვარულზე, ვლადიმირ, ხელოვნურად შექმნილი 

საგნები ვერ ბატონობენ. თუნდაც ყველა ისინი, მსოფლიოში ერთად 
არსებულნი შენ რომ გეკუთვნოდეს, მათი დახმარებით მაინც ვერ მია-
ღწევდი თუნდაც ერთი ქალის მხრიდან ჭეშმარიტ სიყვარულს. 

–მართალია  ასე კი მსჯელობ, მაგრამ მაინც, ჩვენს ქალებს უბრალ-
ოდ, არ იცნობ შენ. მე ვაღწევდი ამას. 

– რას აღწევდი? 
– სიყვარულს ადვილად ვაღწევდი. ერთი ქალი ძალიან ძლიერ 

მიყვარდა. რამდენიმე წელიწადი მიყვარდა. მას კი, მაინცა და მაინც 
არ სურდა ჩემთან ერთად სადმე წასვლა, ან განმარტოვება. როცა 
თბომავალი გამიჩნდა, მე ის გემზე მივიპატიჟე და ისიც დამთანხმ-
და. წარმოგიდგენია, რა სასიხარულო იყო ეს?! თბომავლის ბარში მე 
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და ის სუფრასთან მარტონი ვისხედით. შამპანური, შესანიშნავი 
ღვინო, ანთია სანთლები, მუსიკა,- და, არავინ არაა. ჩემი თბომავლ-
ის ცარიელ ბარში მარტონი ვსხედვართ. მხოლოდ ისაა ჩემს წინაშე 
მარტო. დავძარი თბომავალი, გემბანზე არავინ არ ავიყვანე, რათა 
მასთან მარტო დავრჩენილვიყავი. თბომავალი მდინარეზე მისრია-
ლებს. ბარში მუსიკა ჟღერს. მე ის საცეკვაოდ მივიწვიე. ასხლეტილი 
სხეული და მკერდი შესანიშნავი აქვს. ჩემსკენ მოვიზიდე... სიხარუ-
ლით ამიძგერდა გული და მის ტუჩებს დავეკონე. მან, ეს ჩემი ალე-
რსი არ აირიდა, პირიქით,- თავადაც მომეხვია. შენ გესმის? ის ჩემს 
გვერდით იყო, მე შემეძლო შევხებოდი მას, მეკოცნა. და, ეს ყველა-
ფერი თბომავლის წყალობით, შენ კი ამბობ,- მხოლოდ, მარტო პრო-
ბლემები არისო... 

– შემდეგ, ვლადიმირ,- შემდეგ რა მოხდა შენს თავს? 
– მნიშვნელობა არა აქვს... 
– მაინც გაიხსენე, თუ შეიძლება. 
– გეუბნები მე შენ, რომ მნიშვნელობა არა აქვს მეთქი. 
– ვლადიმირ, შეიძლება, მე რომ მოგიყვე, რა მოხდა იქ, თბომავა-

ლზე, იმ ახალგაზრდა ქალსა და შენს შორის? 
– სცადე. 
– შენ ბევრი ალკოჰოლი დალიე. სპეციალურად ცდილობდი, რაც 

შეიძლება მეტი დაგელია. შემდეგ მას წინ დაუდე შენი კაიუტის გასა-
ღები,- შენი შესანიშნავი აპარტამენტების, თავად კი, ტრიუმში ჩახვე-
დი. შენ თითქმის მთელი დღე-ღამე გეძინა მეზღვაურის პატარა კაიუ-
ტაში. და იცი რატომ? 

– რატომ? 
– დადგა მომენტი, როცა შენ დაინახე შენთვის საყვარელ ახალგა-

ზრდა ქალის სახეზე ღიმილნარევი უცნაური გამომეტყველება,- შენგ-
ან თავის დაღწევის სურვილი. 

ინტუიციით, ჯერ კიდევ გაუაზრებლად, შენ მიხვდი,- ის, შენთვ-
ის საყვარელი ქალი, ოცნებობდა, თუ:- „რა ბედნიერი ვიქნებოდი, ამ 
თბომავლის ბარში, სუფრასთან ჩემს წინ, არა მეგრე, არამედ ჩემთვის 
ძვირფასი ადამიანი იჯდესო.“ შენი საყვარელი ქალი ოცნებობდა სხვა-
ზე, იმაზე, ვინც მას მოსწონდა. ის ოცნებობდა, რომ შენ კი არა, ის ყო-
ფილიყო ამ თბომავლის მფლობელი. თქვენ მკვდარი მატერიის ძალა-
უფლების ქვეშ იყავით, მას თქვენი საკუთარი ცოცხალი გრძნობები, 
სწრაფვები დაუკავშირეთ, და  იკლავდით მათ. 



 

 188

– ნუ გააგრძელებ, ანასტასია. მე არ მსიამოვნებს ამის გახსენება. 
მაინც ითამაშა თბომავალმა თავისი როლი. სულერთია, ჩვენ მაინც 
თბომავლის წყალობით შევხვდით ერთმანეთს. 

– აწმყოს მოვლენებს წინამორბედი გრძნობები და სულის აღმაფ-
რენანი აგებენ. მხოლოდ ისინი ახდენენ გავლენას მომავალზე. მხოლ-
ოდ მათი სწრაფვა, მათი ფრთების აქნევა ირეკლება ზეციურ სარკეებ-
ში. მხოლოდ მათი აღმაფრენანი და მისწრაფებანი აისახებიან მიწიერი 
არსის ყოფაზე. 

– როგორ გავიგოთ ეს? 
– ჩვენი შეხვედრის წინამორბედი შეასძლოა უამრავი ჩემი და შენი 

სულის სწრაფვები ყოფილიყო, შესაძლოა, ჩვენი შორეული და ახლო-
ბელი მშობლებისაც კი. შესაძლოა, ეს გააკეთა იმ პატარა ალუბლის 
მხოლოდ ერთმა აღმაფრენამ, რომელიც შენი ქალაქგარეთა სახლის ბა-
ღში ჰყვავის. მაგრამ არა თბომავალმა. 

– რა შუაშია აქ ჩემი ბაღის ალუბალი? 
– მრავალჯერ გადახედე რა შენს ცხოვრებას, ამ პატარა ალუბლის-

თვის და მასთან დაკავშირებული შენი გრძნობებისთვის არავითარი 
მნიშვნელობა არ მიგინიჭებია, სწორედ ისინი გახდნენ შენი ცხოვრებ-
ის ბოლო წლების მთავარი მოვლენები. შენი თბომავლის მიმართ სამ-
ყარო არ რეაგირებდა. დაფიქრდი, აბა რას შეიძლება ნიშნავდეს სამყა-
როსთვის პრიმიტიული, მორახრახე მექანიზმი, რომელსაც უნარი არ 
გააჩნია აზროვნებისა და თვითაღდგენის? 

ალუბალმა კი... პატარა ციმბირულმა ალუბალმა, რომლისთვისაც 
შენ შენს მოგონებებში ადგილიც კი არ დასტოვე, სამყაროსეული სივრ-
ცეები ააფორიაქა, მოვლენათა სვლა, რომლებიც არა მარტო შენთან და 
ჩემთან იყო დაკავშირებულნი,- შეცვალა. იმიტომ რომ იგი ცოცხალია 
და როგორც ყოველივე ცოცხალი, განუყოფლადაა დაკავშირებული 
მთელს სამყაროსთან. 
 

 
cicqna alubali 

 
აიხსენე, ვლადიმირ, ყველაფერი, რაც ამ პატარა ხესთან გაკავშირ-
ებს. ყველაფერი, რაც მასთან შეხების მომენტიდანაა დაწყებული. 

– ვეცდები, თუკი შენ ეს, მნიშვნელოვნად მიგაჩნია. 
– დიახ, ეს მნიშვნელოვანია. 
– მივდიოდი მანქანით. არ მახსოვს საით. გავჩერდი ცენტრალურ 

ბაზართან. მძღოლს ვთხოვე ხილის საყიდლად გადასულიყო. თავად 
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ვიჯექი და ვუცქერდი ბაზრიდან გამოსულ ადამიანებს, რომლებსაც 
სხვადასხვა ნერგები მოჰქონდათ. 

– შენ უცქერდი მათ და გიკვირდა. რა გიკვირდა? 
– წარმოგიდგენია, სახის გამომეტყველება მათ ხალისიანი, კმაყო-

ფილი ჰქონდათ. ქუჩაში წვიმა და სიცივე იყო, ისინი ფესვებზე შემოხ-
ვეული ჩვრით, რაღაც ნერგებს მოათრევენ, მათ უმძიმთ, მაგრამ მაინც 
კმაყოფილი სახეები აქვთ. მე კი, მანქანის თბილ სალონში ვზივარ და 
მოწყენილი ვარ. როცა მძღოლი დაბრუნდა, უკვე თავად მე გადავედი 
ბაზარში. ჩავიარე გამყიდველთა შორის და ალუბლის სამი პატარა ნე-
რგი შევიძინე. როცა მათ მანქანის საბარგულში ვყრიდი, მძღოლმა მი-
თხრა, რომ ერთი ალუბალი ვერ გაიხარებდა, რადგან ძალიან მოკლედ 
ჰქონდა ფესვები წაჭრილი და სჯობდა, ახლავე გადამეგდო იგი, მაგრ-
ამ მე, მაინც დავიტოვე, რადგან ყველაზე ტანადი ის იყო. შემდეგ ისი-
ნი, ჩემს ქალაქგარეთა სახლის ბაღში თავად დავრგე. მოკლედ ფესვებ-
წაჭრილი ალუბლისთვის ამოთხრილ ორმოში მეტი შავი მიწა, ტორფ-
ის ნატეხები და კიდევ რაღაც სასუქი ჩავყარე. 

– შენმა იმ მცდელობამ, რათა ალუბალს სასუქით დახმარებოდი, 
მას ორი პატარა ფესვიც კი დაუწვი. 

– მაგრამ იგი გადარჩა! გაზაფხულზე,როცა ხეებზე კვირტები დაი-
ბერა, მისი ტოტებიც გაცოცხლდნენ. პატარა ფოთლებიც გამოჩნდნენ. 
შემდეგ მე, ჩემს კომერციულ ექსპედიციაში გავემგზავრე. 

– მაგრამ მანამდე შენ, ყოველ დღე, ორ თვეზე მეტი ხნის მანძილ-
ზე ქალაქგარეთ მდებარე სახლში მიემგზავრებოდი და პირველ ყოვ-
ლისა, პატარა ალუბალთან მიდიოდი. ხანდახან ეალერსებოდი მის 
ტოტებს, შეჰხაროდი პაწაწინა ფოთლებს, რწყავდი. მიწაში სარი ჩაარ-
ჭვე და მისი ვარჯი მიამაგრე, რათა ქარს არ გადაეტეხა იგი. 

მითხარი, ვლადიმირ, როგორ მიგაჩნია, რეაგირებენ მცენარეები 
მათდამი ადამიანის დამოკიდებულებაზე? გრძნობენ კეთილ ან ბორ-
ოტ განწყობას? 

– გამიგონია, თუ სადღაც წამიკითხავს, თითქოს ოთახის მცენარე-
ები, ყვავილები რეაგირებენ. ზოგჯერ, როცა მათი მომვლელი სადმე 
გაემგზავრება, ჭკნებიან კიდეც. მეცნიერთა ცდების შესახებაც მსმე-
ნია:- ხელსაწყოებს უერთებდნენ სხვადასხვა მცენარეებს და როცა მათ 
ადამიანი აგრესიულად უახლოვდებოდა, ხელსაწყოს ისრები ერთ მხა-
რეს იხრებოდა, ხოლო როცა კეთილი განწყობით,- მეორე მხარეს. 

– გამოდის, ვლადიმირ, შენთვის ცნობილია, რომ მცენარეები 
რეაგირებენ ადამიანურ გრძნობათა გამოვლინებებზე. და, როგორც 
დიდი შემომქმედის მიერაა ჩაფიქრებული, ესწრაფვიან, ადამიანის 
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ცხოვრების უზრუნველსაყოფად ყველაფერი იღონონ:- ერთნი თა-
ვიანთი ნაყოფით, მეორენი კი, თავისი ლამაზი ყვავილებით ესწრა-
ფვიან ადამიანში დადებითი ემოციები გამოიწვიონ, მესამენი სუნ-
თქვისთვის ჰაერი დააბალანსონ. მაგრამ არის კიდევ მათი ერთი, 
არანაკლებ მნიშვნელოვანი დანიშნულება. ის მცენარეები, რომლებ-
თანაც კონკრეტული ადამიანი უშუალოდ შედის კონტაქტში, მისთ-
ვის აყალიბებენ, ჭეშმარიტი სიყვარულის სივრცეს. იმ სიყვარული-
სას, ურომლისოდაც დედამიწაზე ცხოვრება შეუძლებელია. უამრა-
ვი მეაგარაკეც საკუთარი ნაკვეთებისკენ, იმიტომ მიისწრაფვის, რომ 
ასეთი სივრცეა იქ მათთვის ჩამოყალიბებული. და ციცქნა ციმბირუ-
ლი ალუბალი, რომელიც შენ დარგე, რომელსაც თავადვე უვლიდი, 
ესწრაფვოდა გაეკეთებინა ის, რასაც აკეთებს თავისი დანიშნულებ-
ის შესრულებისას ყველა მცენარე. 

მცენარეებს შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ ადამიანისათვის მნიშვნე-
ლოვანი სიყვარულის სივრცე, თუკი ისინი ბევრნი არიან. თუკი ისინი 
სხვადასხვანაირნი არიან და ადამიანიც სიყვარულით ეხება და ურთი-
ერთობს მათთან. მათ, ყველას ერთად, ადამიანისთვის მნიშვნელოვანი 
სიყვარულის სივრცის შექმნა შეუძლიათ, რომელიც კეთილისმყოფლ-
ად მოქმედებს სულზე და ჰკურნავს სხეულს. გესმის, ვლადიმირ,- ყვე-
ლას ერთად, როცა ისინი ბევრნი არიან. მაგრამ შენ, მხოლოდ ერთ მცე-
ნარეს უვლიდი. და, აი, მაშინ მხოლოდ ციცქნა ციმბირული ალუბალი 
ესწრაფვოდა, რომ მარტოს გაეკეთებინა ის, რისი გაკეთებაც, რამოდე-
ნიმე სხვადასხვა მცენარეს ერთად აღებულს შეუძლია. 

მისი სწრაფვები გამოწვეული იყო შენი მისდამი უჩვეულო დამო-
კიდებულებით. შენ ინტუიციურად გესმოდა,- შენს გარემოცვაში შენგ-
ან, მხოლოდ ეს პატარა ხე არ მოითხოვს არაფერს, არ პირფერობს, ესწ-
რაფვის რომ, მხოლოდ გასცეს, ამიტომაც მიდიოდი შენ, დაღლილი, 
მშფოთვარე დღის შემდეგ, პატარა ალუბალთან, იდექი და უცქერდი 
მას, და ისიც ცდილობდა... 

პირველი მზის სხივის გამოჩენამდე, გარიჟრაჟზე, მისი ფოთლები 
ცდილობდნენ, დაეჭირათ მისი ანარეკლი აისის ცაზე. 

ხოლო როცა მზე ჩადიოდა, ის ცდილობდა ვარსკვლავთა კაშკაშა 
ნათებით ესარგებლა. და მას ეს სულ ცოტათი გამოუვიდა კიდეც. 

მისმა ფესვებმა, დამწველი სასუქების გვერდის ავლით, შესძლეს, 
მიწისგან საჭირო წვენის ამოღება. მიწის წვენი მის პატარა ძარღვებში 
ჩვეულებრივზე ოდნავ უფრო აჩქარებით მიედინებოდა. ერთხელაც, 
მასთან მისვლისას, შენ მის წვრილ ტოტებზე პატარა ყვავილები შენი-
შნე. სხვა ნარგავებზე ყვავილები ჯერ არ იყო, ის კი აყვავდა. შენ გაგი-
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ხარდა. განწყობა გამოგიკეთდა, და მაშინ... აბა გაიხსენე, რა გააკეთე 
ვლადიმირ შენ მაშინ, როცა მისი ყვავილები დაინახე. 

– მე ნამდვილად გამეხარდა. რატომღაც განწყობაც ამიმაღლდა და 
მის ტოტებს თითებით მივუალერსე. 

– შენ, ფაქიზად მიუალერსე მის ტოტებს. და სთქვი:- 
„წარმოგიდგენია?! შეხედე ერთი ამას, ჩემი ლამაზმანი აყვავდა!“ ხეებს, 
ვლადიმირ, ნაყოფი მოაქვთ. მაგრამ ისინი ასევე სიყვარულის სივრცე-
საც აყალიბებენ. პატარა ალუბალს ძალზედ სურდა, რათა ის შენც გქო-
ნოდა. მაგრამ ჯერ კიდევ პატარას, საიდან შეეძლო აეღო ძალები, რათა 
ადამიანისგან მიღებული,- უკან დაებრუნებინა. მან უკვე გასცა ყველა-
ფერი, რაც მის ძალებში იყო, მაგრამ მან მიიღო კიდევ უფრო უჩვეუ-
ლო რამ, მისდამი ნაზი დამოკიდებულება.... და აი, მაშინ, მან ისურვა, 
გაეკეთებინა უფრო მეტი! მარტოს! 

შენ, ხანგრძლივ ექსპედიციაში გაემგზავრე. როცა დაბრუნდი 
ბაღს, ალუბლისკენ გაუყევი. მიდიოდი და თან ბაზარში ნაყიდ ალუბ-
ლებს მიირთმევდი. როცა მას მიუახლოვდი, დაინახე,- შენს ციცქნა 
ალუბალზეც ეკიდა სამი წითელი ნაყოფი. შენ იდექი მის წინაშე დაღ-
ლილი, შეექცეოდი ბაზარში ნაყიდ ალუბლებს და კურკებს მიწაზე 
ჰყრიდი. შემდეგ, შენ, ალუბალს ერთი ნაყოფი მოსწყვიტე, დააგემოვ-
ნე, ბაზარში ნაყიდთან შედარებით ოდნავ მჟავე იყო იგი, დანარჩენ 
ორს კი, ხელი არ ახლე. 

– სხვა ალუბლებით დავნაყრდი. მისი პატარა ნაყოფი მართლაც 
რომ უფრო მჟავე იყო. 

– ო, შენ რომ გცოდნოდა, ვლადიმირ, ის პატარა ნაყოფები შენთვ-
ის სასარგებლოს რამდენ რამეს შეიცავდნენ. რამდენ ენერგიას და სიყ-
ვარულს. ყოველივე სასარგებლო მიწის წიაღიდან და სამყაროს სივრ-
ცეებისგან მან შენთვის შეკრიბა და იმ სამ ნაყოფში ჩადო. მან ერთ-
ერთი თავისი ტოტიც კი გაახმო, რათა ამ სამ ნაყოფს დამწიფება შესძ-
ლებოდათ. შენ კი, მხოლოდ ერთი დააგემოვნე, დანარჩენ ორს ხელი 
არ ახელი. 

– აბა, მე ხომ არ ვიცოდი. მაგრამ მაინც მესიამოვნა, რომ მან ნაყო-
ფის გამოღება შესძლო. 

– დიახ, შენთვის სასიამოვნო იყო. და მაშინ.... შენ გახსოვს, რა გაა-
კეთე იმ მომენტში? 

– მე? ჰო, ისევ მოვეფერე ალუბლის ტოტებს. 
– და, არა მარტო მოეფერე. შენ დაიხარე და ტოტის ფოთოლს აკო-

ცე კიდეც, რომელიც შენ ხელის გულზე დაიდე. 
– დიახ, ვაკოცე. იმიტომ რომ განწყობა მქონდა კარგი. 
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– ალუბალსაც წარმოუდგენელი რამ დაემართა. კიდევ რისი გაკე-
თება შეეძლო მას შენთვის, თუკი შენ, მის მიერ ასეთი სიყვარულით 
გამოზრდილი ნაყოფები არ შეჭამე? ადამიანის კოცნისგან ათრთოლდა 
ის და აიჭრნენ სამყაროს მთელს სივრცეში მხოლოდ ადამიანისთვის 
დამახასიათებელი, მაგრამ პატარა ციმბირული ალუბლის ხის მიერ 
წარმოქმნილი აზრ-ფიქრი და გრძნობები,- რათა დაებრუნებინა ადა-
მიანისთვის ის, რაც მისგან მიიღო. 

აჩუქოს ადამიანს თავისი სიყვარულის ამბორი, გაათბოს ის სიყვა-
რულის ნათელი გრძნობებით. ყველა კანონის საწინააღმდეგოდ აზრ-
ფიქრი მთელს სამყაროში აქეთ-იქით აწყდებოდა და ვერ პოულობდა 
განხორციელებას. განხორციელების შეუძლებლობის შეცნობა,- ეს სიკ-
ვდილია. ნათლის ძალები უკან უბრუნებდნენ პატარა ალუბალს მის 
მიერ წარმოქმნილ აზრ-ფიქრს, რათა მას შესძლებოდა გაენადგურები-
ნა აზრ-ფიქრი თავის თავში და არ დაღუპულიყო. მაგრამ იგი არ იბ-
რუნებდა! 

უცვლელი რჩებოდა ციმბირული პატარა ალუბლის ხის მგზნება-
რე სურვილი, უაღრესად სუფთა და ფაქიზი. 

ნათლის ძალებმა არ უწყოდნენ, რა ეღონათ. დიდი შემომქმედი არ 
ცვლიდა ჰარმონიის დადგენილ წესებს. მაგრამ პატარა ალუბლის ხე 
არ დაღუპულა. იმიტომ არ დაღუპულა, რომ მისი აზრ-ფიქრი, სწრაფ-
ვები და გრძნობები უაღრესად სუფთა იყო, ხოლო სამყაროსეული კა-
ნონების მიხედვით,- წარმოქმნილი სუფთა სიყვარულის განადგურე-
ბა,- არაფერს ძალუძს. და დაფარფატებდა ის შენს თავზე, წრიალებდა, 
ესწრაფვოდა ეპოვა განხორციელება. მთელს სამყაროში მარტო ესწრა-
ფოდა შეექმნა შენთვის სიყვარულის სივრცე. 

მე მოვედი თქვენს თბომავალზე, რათა რაღაცნაირად მაინც მეცა-
და ციცქნა ალუბლის დახმარება და მისი სურვილის განხორციელება. 
თუმცა ჯერ არც კი ვიცოდი, ვისდამი იყო იგი განკუთვნილი. 

– გამოდის, რომ შენი ჩემდამი დამოკიდებულება გამოწვეულია იმ 
სურვილით, რათა ალუბლის ხეს დახმარებოდი? 

– ჩემი დამოკიდებულება შენს მიმართ, ვლადიმირ,- ეს არის მხო-
ლოდ ჩემი დამოკიდებულება. ძნელი სათქმელია, ვინ ვის ეხმარებო-
და;- ალუბალი მე თუ მე ალუბალს? სამყაროში ყოველივე ურთიერთ-
კავშირშია. სინამდვილის აღქმა მხოლოდ საკუთრივ, საკუთარი თავი-
თაა საჭირო. მაგრამ ახლა, ნება მიბოძე, რეალობაში განვახორციელო 
პატარა ალუბლის სურვილი. შეიძლება, რომ მე შენ მის მაგივრად  
გეამბორო? 

– რა თქმა უნდა, შეიძლება. თუკი ასეა საჭირო. მე მის ნაყოფსაც, 
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როცა დავბრუნდები, ყველას მივირთმევ. 
ანასტასიამ თვალები დახუჭა. ხელები გულზე მიიკრა და ჩუმად 

დაიჩურჩულა: 
– ციცქნა ალუბალო, იგრძენი შენ. მე ვიცი, შენ შესძლებ რომ იგრძნო. 

მე ახლა გავაკეთებ იმას, რაც შენ გინდოდა. ეს შენი ამბორი იქნება, ციცქნა 
ალუბლის ხევ.- შემდეგ, ანასტასიამ ხელები მხრებზე სწრაფად დამადო, 
თვალდახუჭული მომიახლოვდა, ტუჩებით შემეხო ღაწვზე და გაირინ-
და. ის უცნაური ამბორი იყო, თითქოს ტუჩებით უბრალო შეხება, მაგრამ 
განსხვავებული ყველა აქამდე ჩემთვის ნაცნობი კოცნისგან. მან ჩემში, აქ-
ამდე უცნობი, არაჩვეულებრივად სასიამოვნო შეგრძნება გამოიწვია. ალ-
ბათ ტუჩების, ენის, ანდა ტანის მოძრაობის ტექნიკას, როგორც სჩანს მნი-
შვნელობა სულაც არა აქვს. ეტყობა, მთავარია ის, რაც ადამიანის შიგნი-
თაა დაფარული და ამბორის დროს ვლინდება. 

მაგრამ რა იმალება ისეთი ამ ტაიგელ განდეგილ ქალში? საიდან აქვს 
ამდენი ცოდნა, უჩვეულო თვისებები და გრძნობები? ანდა იქნებ შესაძ-
ლოა, ყველაფერი, რასაც ის ამბობს, მისი წარმოსახვის ნაყოფია? მაშინ სა-
იდან მოდიან ჩემში უჩვეულოდ მაცხოვნებელი, მომაჯადოებელი და ყო-
ველივე შინაგანის გამათბობელი შეგრძნებები? შესაძლებელია, ერთობ-
ლივი ძალისხმევით შევძლოთ საიდუმლოს გახსნა შემდეგი სიტუაციის 
დახმარებით, რისი მოწმეც მომიწია, რომ გავმხდარვიყავი. 

 
 

vinaa damnaSave? 
 
რთხელ, როდესაც ანასტასია, ცხოვრების ნირთან და რწმენასთან 
დაკავშირებით, რაღაცის ახსნას ცდილობდა, მაგრამ შესაფერის და 

ჩემთვის გასაგებ სიტყვებს ვერ პოულობდა, მას კი, როგორც სჩანს, მა-
თი პოვნა ძლიერ უნდოდა,- შემდეგი რამ მოხდა. 

მან მიმიყვანა მოგუგუნე კედართან და დავინახე, რომ მისი ვარ-
ჯიდან, ოდნავ მანათობელი პატარა სხივი მაღლა მიემართებოდა. 

ანასტასია, სახით მოგუგუნე კედრისკენ სწრაფად შებრუნდა, ხე-
ლის გულები კედარის ტანს მიადო და შემდგომ მის თავს, რაღაც გაუ-
გებარი რამ ხდებოდა. ანასტასიამ თავი ზევით ასწია, კედარს მიმართა, 
თუ კიდევ ვიღაცას ზემოთ და,- უეცრად მღელვარედ და თავდავიწყე-
ბით დაიწყო ლაპარაკი,- ხან სიტყვებს ამბობდა, ხან ბგერებს წარმოსთ-
ქვამდა. ის რაღაცის ახსნას, რაღაცის დამტკიცებას ცდილობდა, ზემოთ 
რაღაცას ევედრებოდა. დრო და დრო მის მონოლოგში დაჟინებული 
და მომთხოვნი ინტონაციებიც იხლართებოდა. გაძლიერდა კედარის 

e 
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გუგუნი და ტკაცა-ტკუცი. კედარის სხივიც უფრო მკვეთრი და მსხვი-
ლი გახდა. და, მაშინ ანასტასიამ, მომთხოვნად წარმოსთქვა: 

– მიპასუხე მე. მიპასუხე! განმიმარტე! მომეცი მე იგი, მომეცი!- ამ 
სიტყვების წარმოთქმისას მან თავი გადააქნ-გადმოაქნია და შიშველი 
ფეხი კი,- მიწაზც დაატყაპუნა. 

მოგუგუნე კედარის ვარჯის ფერმკრთალი ნათება,- სხივისკენ გაე-
სწრაფა,  სხივი კედარს მოსწყდა და ზევით აიჭრა თუ გაიქნა. მაგრამ 
იქვე, ზემოდანვე მეორე სხივი გამოჩნდა, რომელიც კედარისკენ გამო-
ემართა. იგი თითქოს მოცისფრო ნისლს თუ ღრუბელს ჰგავდა. 

ქვემოთ მიმართული კედარის წიწვების ნემსა წვეროებიდან, ისეთი-
ვე ღრუბლის თუ ნისლის მსგავსმა, ძლივს შესამჩნევმა წვრილმა, პატარა 
სხივებმა გამოანათეს და ეს პატარა სხივები ანასტასიასკენ გაესწრაფნენ, 
მაგრამ მას არ ეხებოდნენ. ისინი, თითქოს ჰაერში ქრებოდნენ, თუ იქნე-
ბოდნენ. როცა მან ისევ მომთხოვნად დააბაკუნა ფეხი და ხელის გულებ-
იც კი შემოარტყა მოგუგუნე კედარის უზარმაზარ ტანს, მაშინ შეირხნენ 
სხივმფენი წიწვები და მათგან გამოსული პატარა წვრილი სხივები შეირ-
წყნენ ერთიან ნისლა-სხივად და იგი, მსხვილი ნისლა-სხივი თუ ღრუბე-
ლი ანასტასიასკენ ძირს დაეშვა,- თუმცაღა მას არ შეეხო, ისე გაიქნა თუ 
აორთქლდა ჰაერში ანასტასიასგან, ჯერ დაახლოებით ერთ მეტრში, შემ-
დეგ ნახევარ მეტრში... 

მე, შეძრწუნებულს გამახსენდა, რომ სწორედ ასეთი სხივისგან 
დაიღუპნენ მისი მშობლები. 

ანასტასია, რაღაცის მოთხოვნას თუ მუდარას ჯიუტად აგრძელებ-
და. იმდაგვარად, როგორც განებივრებული ბავშვი საკუთარ მშობლ-
ებს ჯიუტად სთხოვს და ემუდარება მისთვის სასურველის მიღებას. 
უეცრად, ნისლა-სხივი ანასტასიათან მიიჭრა და ფოტო-ელვასავით 
მთლიანად გაანათა ის და იქვე გაიქნა. კედარის ნემსა წიწვებიდან გა-
მოსული სხივებიც ჩაქრა, ღრუბელიც ანასტასიას გარეშემო დადნა. 
იგი თითქოს ხან მასში შედიოდა, ხან სივრცეში იქნებოდა. 

ანასტასია, გაბრწყინებული და ბედნიერი ღიმილით, შემოტრია-
ლდა, ნაბიჯი გადმოდგა ჩემსკენ, მერე შეჩერდა და მზერა ჩემს მიღმა 
მიაპყრო. მე შევტრიალდი. მდელოზე ანასტასიას ბაბუა და პაპუ შემო-
დიოდნენ. კვერთხის მსგავს ჯოხზე დაყრდნობილი მაღალი, ჭარმაგი 
პაპუ, ბაბუაზე ოდნავ წინ, დინჯი ნაბიჯით მოემართებოდა, რომ გამი-
სწორდა, შეჩერდა. ისე შემომხედა, თითქოს სივრცეს გასცქერისო. მე 
ვერც კი მივხვდი, მხედავდა თუ არა. პაპუ მდუმარედ დადგა. შემდეგ, 
სალმის გარეშე, თავი ოდნავ დამიკრა და არც ერთი სიტყვა არ უთქვ-
ამს ისე, ანასტასიასკენ გაემართა. ბაბუა ფუსფუსელაა, თუმცაღა ძალ-
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ზედ უბრალო. მთელი მისი იერ-სახე იმაზე მეტყველებდა, რომ ის, 
უბრალო, მხიარული და კეთილი ადამიანია. 

როგორც კი გამისწორდა, ბაბუა მაშინვე შეჩერდა, გლეხურად, ხე-
ლის ჩამორთმევით მომესალმა. საუბარი რაღაცაზე დაიწყო. მაგრამ 
მის მიერ მაშინ თქმული, არაფერი არ დამმახსოვრებია. რატომღაც მან-
აც და მეც აღელვებულებმა დავუწყეთ ცქერა იმას, რაც კედართან ხდე-
ბოდა. 

პაპუ ანასტასიასგან დაახლოებით ერთ მეტრში შეჩერდა. ერთხ-
ანს, ორივე მდუმარედ შეაცქერდა ერთმანეთს. ანასტასია ჭარმაგი ბე-
რიკაცის წინაშე ხელებჩამოშვებული ისე იდგა, როგორც მკაცრი გამო-
მცდელის წინაშე მოსწავლე ან აბიტურიენტი დადგება ხოლმე. ის და-
ნაშაულ-ჩადენილ ბავშვს ჰგავდა და თან იგრძნობოდა, რომ ღელავდა. 

ჩამომდგარი დაძაბული სიჩუმე, ჭარმაგი პაპუს მკერდისმიერმა, 
ხავერდოვანმა და მკვეთრმა ხმამ გაარღვია. მან მაშინვე, ანასტასიასაც 
არ მისალმებია ისე, დინჯად, და მკაფიოდ წარმოსთქვა სიტყვები და 
მკაცრად ჰკითხა: 

– ვის შეუძლია, ბოძებული ნათელისა და რიტმის ავლით, მიმარ-
თოს პირდაპირ მას? 

– ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მიმართოს მას! საწყისიდანვე ის, 
დიდი სიხარულით თავადვე საუბრობდა ადამიანთან. ახლაც სურს 
მას ეს,- სწრაფად უპასუხა ანასტასიამ. 

– ყველა გზაა მის მიერ წინასწარ დასახული? ბევრს, დედამიწაზე 
მცხოვრებს აქვს მათი შეცნობის უნარი? შენ გაქვს ამ გზების ხედვის 
უნარი? 

– დიახ. მე ვიხილე ადამიანთათვის წინასწარ დასახული. ვიხილე, 
რომ მომავალი მოვლენები დღევანდელ მცხოვრებთა შემცნობელობა-
ზეა დამოკიდებული. 

– მისმა ძეებმა, მათმა მიმდევარ-განმანათლებლებმა, მისი სულის 
შემცნობელებმა, საკმარისი გააკეთეს სხეულში მყოფთა გულისხმის-
ყოფისთვის? 

– ისინი ყველაფერს აკეთებდნენ და აკეთებენ, არ ზოგავდნენ და 
ზოგავენ საკუთარ სიცოცხლეს. მოჰქონდათ და მოაქვთ ჭეშმარიტება. 

– მჭვრეტელი შეიძლება დაეჭვდეს მისი სულის გონიერებაში, კე-
თილ ნებასა და დიდებულებაში? 

– მას ბადალი არ ჰყავს! ის ერთია! მაგრამ მას ურთიერთობა სურს. 
სურს, რომ მისი ესმოდეთ, უყვარდეთ ისე, როგორც უყვარს მას. 

– განა დასაშვებია, კადნიერება და მომთხოვნელობა მასთან ურ-
თიერთობისას? 
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– მან, დედამიწის თითოეულ მცხოვრებს, საკუთარი სულისა და 
გონის წილი მისცა და თუკი ადამიანში მყოფი პატარა ნატამალი,-მისი 
წილი, ზოგადმიღებულს არ ეთანხმება, გამოდის ის, სწორედ ის, არ 
ღებულობს ყველაფერს წინასწარდასახულად. ის ფიქრობს-იაზრებს. 
შეიძლება კი მის აზრ-ფიქრს კადნიერება ეწოდოს? 

– ვის აქვს დართული ნება, დააჩქაროს მისი აზრ-ფიქრის მსვლე-
ლობა? 

– ნების დართვა შეუძლია, მხოლოდ ნების დამრთველს. 
– რას ითხოვ შენ? 
– როგორ შევაგნებინო შეუგნებლებს, შევაგრძნობინო უგრძნობ-

ებს? 
– განსაზღვრულია კი ჭეშმარიტების არ აღმქმელთა ხვედრი? 
– ჭეშმარიტების არ აღმქმელთა ხვედრი განსაზღვრულია. მაგრამ 

ჭეშმარიტების არ აღმქმელობის პასუხისმგებლობა,- არ აღმქმელებზეა 
თუ მის ამხსნელებზე? 

– რაა?... გამოდის, შეენ?... მღელვარედ წარმოსთქვა პაპუმ და გა-
ჩუმდა. 

რამოდენიმე ხანს ის მდუმარედ შესცქეროდა ანასტასიას. შემდეგ, 
ჯოხ-კვერთხზე დაყრდნობილი პაპუ, დინჯად დაეშვა ცალ მუხლზე, და-
ხარა ჭაღარა თავი, აიღო ანასტასიას ხელი, ეამბორა მას და წარმოთქვა: 

– გამარჯობა, ანასტასია. 
ანასტასია, პაპუს წინ მუხლებზე სწრაფად დაეშვა, და გაკვირვები-

სგან, მღელვარედ ალაპარაკდა: 
– რას აკეთებ, პაპუ, შენ რა, როგორც პატარას ისე რატომ მექცევი? 

მე ხომ უკვე დიდი ვარ. 
 
შემდეგ მას მხრებზე მოეხვია, ჭაღარა წვერით დაფარულ მის 

მკერდს თავი მიაყრდნო და გაირინდა. 
მე ვიცოდი, რომ ის უსმენდა, თუ როგორ უძგერდა პაპუს გული. 

მას ბავშვობიდან უყვარდა გულისძგეის მოსმენა. 
ცალ მუხლზე დაჩოქილი ჭაღარა ბერიკაცი, ერთი ხელით ჯოხ-

კვერთხს ეყრდნობოდა, მეორეთი ანასტასიას ოქროსფერ თმებზე ეფე-
რებოდა. 

ბაბუა აღელდა, აფორიაქდა, მუხლებზე დაჩოქილ მამასთან და მო-
თასთან (შვილიშვილი) მიირბინა. მათ გარეშემო დაცუნცულებდა. მოუ-
ლოდნელად მანაც ხელები გაშალა, თავადაც მუხლებზე დაეშვა და 
ორთავეს ჩაეკონა... 

პირველი ბაბუა წამოდგა. შემდეგ, მამამისსაც მიეხმარა წამოდგო-
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მაში. პაპუ კიდევ ერთხელ ყურადღებით შეაცქერდა ანასტასიას, ნელ-
ნელა შემობრუნდა და დინჯი ნაბიჯით ტყისკენ გაემართა. 

ბაბუა სწრაფად აქოთქოთდა, ოღონდ გაუგებარი იყო, ვის მიმარ-
თავდა: 

– და, მაინც, ყველანი ანებივრებენ მას. ისიც ამას ანებივრებს. ერ-
თი ამას დამიხედეთ საით ამძვრალა?!. საკუთარ ცხვირს ჰყოფს იქ, სა-
დაც მოესურვება. მის აღსაზრდელად არავის სცალია! ახლა, მეაგარა-
კეებს ვინღა მიეხმარება? ვინ? 

პაპუ შეჩერდა. დინჯად შემობრუნდა. და, მკერდისმიერი, ხავერ-
დოვანი ხმით,- კვლავ მკაფიოდ წარმოსთქვა: 

– გააკეთე, პაპუ, როგორც შენი გული და სული ინებებს. შენს მეა-
გარაკეებთან კი, თავად მე მოგეხმარები. 

დიდებული ჭაღარა ბერიკაცი კვლავ შებრუნდა და დინჯი სვლით 
მდელოდან ტყეში შევიდა. 

– მე ხომ ვამბობ, რომ ყველა ანებივრებს მას,- კვლავ ალაპარაკდა 
ბაბუა. 

აიღო წკნელი და სიტყვებით:- „აი, ახლავე დავიწყებ მე მის აღზრ-
დას...” და, წკნელის ქნევით ანასტასიასკენ გაცუნცულდა. 

– ოი, ოი!- ანასტასიამ, თითქოს შიშს გამოხატავსო, ხელები აიქნია, 
შემდეგ გაიცინა და მოახლოებულ ბაბუას განზე გაუხტა. 

– ამან გაქცევაც მომინდომა, აბა ნახე თუ არ დაგეწიო! 
და ის, ანასტასიასაკენ, უჩვეულოდ მსუბუქი სისწრაფით გაიქცა. 

ანასტასია კი, მდელოზე ზიგზაგებითა და სიცილ-კისკისით მისგან გა-
რბოდა. ბაბუა არ ჩამორჩებოდა, მაგრამ ვერც ეწეოდა. 

უეცრად ბაბუამ ამოიოხრა, ჩაიმუხლა და ცალ ფეხზე ხელი იტაცა. 
ანასტასია სწრაფად შემოტრიალდა, სახეზე მღელვარება გამოეხატა. ბა-
ბუასთან მიირბინა, ხელები გაუწოდა და იქვე გახევდა. მისმა წკრიალა, 
გადამდებმა კისკისმა მთელი მდელო მოიცვა. მე ყურადღებით დავაკვი-
რდი ბაბუას პოზას და ანასტასიას გამხიარულების მიზეზსაც მივხვდი. 

ერთ ფეხზე ჩამუხლულ ბაბუას, მეორე წინ გაეშვირა და გაჭიმლი, 
მიწას არ ეხებოდა ისე ეკავა. ზუსტად იმ ფეხს კი, რომელზეც ჩამუხ-
ლული იყო, როგორც დაზიანებულს, ხელს ისე უთათუნებდა. მან ანა-
სტასიას, მოხერხებულობით აჯობა, თუმცაღა, მოტყუებით არ მოუ-
ტყუებია ის. 

როგორც შემდგომ გაირკვა, ანასტასიას დროულად უნდა შეენიშნა 
მისი პოზის კომიკურობა. სანამ ანასტასია იცინოდა, ბაბუამ მოასწრო 
მისთვის ხელის წავლება, ასწია თავისი წკნელი და, როგორც ბავშვს 
ისე,- მსუბუქად გადააწნა მას. ანასტასია სიცილით ცდილობდა ტკენ-
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ის გამოხატვას. მიუხედავად ულვაშებში შეფარული ღიმილისა, ბაბუა 
ანასტასიას მხრებზე მოეხვია და უთხრა: 

– კარგი ახლა, ნუ სტირი. მიიღე?! ახია შენზე. აწი დამიჯერებ. თუ 
არადა, აი, მე ბებერი არწივის წრთვნა დავიწყე. ის, მართალია, ხნიე-
რია, მაგრამ ჯერ კიდევ აქვს ძალა და ბევრი რამ ახსოვს. ერთი, ამას 
დამიხედეთ რა,- უგუნურივით ყველგან მიძვრება. 

ანასტასიამ, მოულოდნელად სიცილი შესწყვიტა, ყურადღებით 
შეხედა ბაბუას და წამოიძახა: 

– ბაბულიკო!... ჩემო ძვირფასო ბაბულიკო! არწივს?!... გამოდის, 
შენ უკვე იცი პატარას შესახებ?! 

– ეს ხომ ვარსკვლავმა!... 
ანასტასიამ ბაბუას სიტყვის დასრულება არ აცალა. ხელები წელ-

ზე შემოჰხვია, მიწიდან აიტაცა და დაატრიალა. როცა კვლავ მიწაზე 
დასვა, ბაბუა შებარბაცდა, თუმცაღა ცდილობდა, რომ მაინც მკაცრი 
ყოფილიყო და უთხრა: 

– შენ უფროსებს როგორ მიმართავ? მე ხომ ვამბობ,- აღზრდაა სუს-
ტი. და, ის წკნელის ქნევით სწრაფად გაეშურა მამამისისკენ, რათა მას 
დასწეოდა. 

როცა ბაბუა მდელოს ბოლოში ხეებს გაუსწორდა, ანასტასიამ კვა-
ლდაკვალ გასძახა: 

– დიდი მადლობა შენ, ბაბულიკო, არწივისთვის, მადლობა! 
ბაბუა მოტრიალდა, შეაცქერდა მას და უპასუხა: 
– ოღონდ შენ, ბაბუ, იყავი, თუ შეიძლება...,- მისი ხმის ტონი ძალ-

ზედ ალერსიანი იყო და მან, შეწყვიტა რა ფრაზა, ოდნავ მკაცრად და-
უმატა: 

– მიყურე მე შენ!... და, ხეებს მიღმა მიეფარა. 
 

pasuxi 
 

ოცა ჩვენ მარტონი დავრჩით, მე ანასტასიას ვკითხე: 
  – შენ რა, რაღაც არწივის გამო, ასე, რატომ გაიხარე? 

– არწივი ძალიან საჭირო იქნება პატარასთვის,- ჩვენი შვილისთვ-
ის, ვლადიმირ,- მიპასუხა მან. 

– რომ ითამაშოს? 
– დიახ, ოღონდ ამ თამაშს ძალზედ დიდი აზრი აქვს შემდგომი 

შემცნობელობებისა და შეგრძნებებისთვის. 
– გასაგებია. 
თუმცაღა, არც ისე გასაგები იყო ჩემთვის რაღაც თამაში ფრინველ-

r 
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თან, თუნდაც არწივთან. 
– კედართან შენ რაღას აკეთებდი? ლოცულობდი თუ ესაუბრებო-

დი ვინმეს? რა ხდებოდა შენსა და კედარს შორის, შენი პაპუ ასე მკაცრ-
ად რატომ გელაპარაკებოდა? 

– მითხარი, ვლადიმირ, ვთქვათ, არის კი, შენი აზრით, რაღაც გო-
ნიერი, ანდა საერთოდ, არსებობს უხილავ სამყაროში, კოსმოსში, 
მთელს სამყაროში გონი? რას ფიქრობ შენ ამის შესახებ? 

– ვფიქრობ, არსებობს. რახან ამის შესახებ მეცნიერებიც კი საუბ-
რობენ, კონტაქტის დამმყარებლებიც, ბიბლიაც. 

– აი, ამ „რაღაცას” დაარქვი რაიმე სიტყვა, შენთვის მეტ-ნაკლებად 
ახლობელი. ეს საჭიროა იმისთვის, რომ ჩვენ ერთნაირად განვსაზღვრ-
ოთ. აი, ვთქვათ,- გონი, ინტელექტი, არსება, ნათლის ძალები, ვაკუუ-
მი, აბსოლუტი, რიტმი, სული, ღმერთი. 

– მოდი, ღმერთი ვთქვათ. 
– კარგი. 
– ახლა მითხარი, ესწრაფვის ღმერთი ადამიანთან საუბარს, შენ 

როგორ ფიქრობ? არა ზეციდან ხმით, არამედ ადამიანების მეშვეობით, 
ბიბლიის მეშვეობით, ვთქვათ, გვიკარნახოს, როგორ უნდა ვიყოთ უფ-
რო ბედნიერნი? 

– მაგრამ ბიბლია, აუცილებელი სულაც არაა, ღმერთს ეკარნახა. 
– აბა მაშ, შენი აზრით ვის? 
– შეეძლოთ ადამიანებსაც, რომელთაც სურდათ რელიგიის მოფი-

ქრება. დასხდნენ და კოლექტიურად დაწერეს. 
– გამოდის, ასე მარტივადაა? დასხდნენ ადამიანები, დაწერეს წიგ-

ნი, მოიგონეს სიუჟეტები, კანონები? და ეს წიგნი უკვე არა ერთი ათას-
წლეულია არსებობს და წარმოადგენს ყველაზე მასობრივსა და კითხვ-
ად წიგნს! გასული საუკუნეების მანძილზე უამრავი რაოდენობის სხვა 
წიგნი დაიწერა, მაგრამ მას ბევრნი ვერც შეედრებიან. შენი აზრით, რას 
უნდა ნიშნავდეს ეს? 

– არ ვიცი. უძველესი წიგნები, რა თქმა უნდა, დიდი ხანია არსე-
ბობენ, მაგრამ ადამიანის უმრავლესობა მაინც თანამედროვე ლიტერა-
ტურას კითხულობს,- რომანებს, სხვადასხვა დეტექტივებს. რატომ? 

– იმიტომ, რომ მათი კითხვისას, ფიქრი სულაც არ არის საჭირო. 
ბიბლიის კითხვისას კი, აუცილებელია დაფიქრებით კითხვა და ბევრ 
კითხვაზე თავადვე პასუხის გაცემა. გასაგები სწორედ მაშინ ხდება 
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იგი. გაგეხსნება.* ხოლო, თუკი მას, მხოლოდ როგორც უეჭველ დოგმ-
ას, ისე მიუდგები, მაშინ საკმარისია, რამოდენიმე მცნების წაიკითხვა 
და დამახსოვრება. მაგრამ ნებისმიერი დოგმა, გარედან შემოტანილი 
და არა შეცნობილი შინაგანისეულად, შენში, ბლოკავს ადამიანი-
შემომქმედის შესაძლებლობას. 

– ბიბლიის კითხვისას რომელ შეკითხვებზეა პასუხის გაცემა სა-
ჭირო? 

– დასაწყისისთვის შეეცადე გაერკვე:- ფარაონი რატომ არ უშვებდა 
ისრაელის ხალხს ეგვიპტიდან? 

– კი, მაგრამ, რა არის აქ საფიქრალი? ისრაელელები ეგვიპტეში 
მონობაში იყვნენ. ვის სურს თავისი მონების გაშვება? ისინი შრომობდ-
ნენ, შემოსავალი მოჰქონდათ მისთვის. 

– ბიბლიაში ნათქვამია, რომ ეგვიპტის მთელი მიწისათვის ისრაე-
ლელებს არაერთხელ მოუვლენიათ ჟამიანობა. უფრო მეტიც, ადამიან-
თა და ცხოველთა პირველშობილებს ანადგურებდნენ. შემდგომში ას-
ეთ გრძნეულთ კოცონებზე სწვავდნენ, ფარაონი კი, მათ,- უბრალოდ 
არ უშვებდა. კიდევ მიპასუხე ერთ კითხვაზე, საიდან მოიტანეს მონა-
ისრაელელებმა იმოდენა ავლა-დიდება და საქონელი, ორმოცი წელი 
რომ ემოგზაურათ? საიდან გაუჩნდათ მათ იარაღი, თავიანთ გზაზე ქა-
ლაქები რომ ეპყროთ და ენადგურებინათ? 

– როგორ თუ საიდან? მათ ხომ ყველაფერს ღმერთი აძლევდათ? 
– თვლი, რომ მხოლოდ ღმერთი? 
– მაშ, ვინ? 
– ადამიანი, ვლადიმირ, ფლობს სრულ თავისუფლებას. მას შესაძ-

ლებლობა აქვს, თავად ისარგებლოს ყველაფერი იმით, საწყისშივე რაც 
ნათელი მისცა ღმერთმა, მაგრამ მას მეორითაც შეუძლია სარგებლობა. 
ადამიანი, ურთიერთ-საპირისპიროთა ერთობაა. ნახე, მზე ანათებს. 
იგი ღმერთის ქმნილებაა. ყველასთვისაა იგი. შენთვის და ჩემთვის, 
გველის წიწილისთვის, ბალახისთვის და ყვავილისთვის. მაგრამ ფუტ-
კარს ყვავილიდან ნექტარი ამოაქვს, ობობას კი შხამი. მათ, ყოველ მათ-
განს, თავ-თავისი დანიშნულება აქვს, სხვაგვარად ვერანაირი ფუტკა-
რი და ვერანაირი ობობა ვერ მოიქცევა. მხოლოდ ადამიანს! მხოლოდ 
მარტო ერთ ადამიანს შეუძლია მზის პირველი სხივით ხარობდეს, მე-
ორეს,- ბრაზობდეს. ადამიანს შეუძლია იყოს ფუტკარიც და ობობაც. 

                                                 
*  ჩემის აზრით,- მამა გიორგის ეფუთი ასე ეხსნება, რადგან ეს მას ღვთის- 

გან აქვს მიცემული!... ც.გ.) 
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– გამოდის, ისრაელელებისთვის ღმერთი არ აკეთებდა ყველაფ-
ერს?! აბა, მაშ, როგორღა განვსაზღვროთ, ღმერთი რას აკეთებს და რას 
მიაწერენ მას? 

– როდესაც ადამიანის მეშვეობით მნიშვნელოვანი რამ იქმნება, 
ყოველთვის ორი ურთიერთ-საპირისპირო მონაწილეობს. არჩევანის 
უფლებას კი, მხოლოდ ადამიანი განახორციელებს. მის სიწმიდესა და 
შემცნობელობაზეა დამოკიდებული, რომელს უფრო მეტს აიღებს ის. 

– კარგი, ბატონო, დავუშვათ ასეა. მაშ, შენ რა, როცა კედართან იდ-
ექი,- მასთან საუბარს ცდილობდი? 

– დიახ, მსურდა, რომ მას ეპასუხა. 
– და ეს პაპუს არ მოეწონა? 
– პაპუმ ჩათვალა, რომ მე, ცოტათი უპატივცემულოდ ველაპარა-

კებოდი და მოვითხოვდი. 
– მაგრამ, შენ ხომ, მართლაც მოითხოვდი, მე ვნახე. თანაც, ფეხსაც 

უბაკუნებდი და ევედრებოდი. რა გსურდა შენ? 
– პასუხის მოსმენა მსურდა. 
– რა პასუხის? 
– იცი რა, ვლადიმირ, ღმერთის არსი ხორცშესხმული არ არის. მას 

არ შეუძლია ყველას გადმოსძახოს ზეციდან, თუ როგორ იცხოვ- 
რონ მათ. მაგრამ მას სურს, რომ ყველანი კარგად იყვნენ, ამიტომაც 
გვიგზავნის თავის ძეებს,- ადამიანებს, რომელთა გონსა და სულშიც 
მან ამა თუ იმ ხარისხით შესძლო შეღწევა.* 

შემდეგ, მისი ძენი მიდიან და ესაუბრებიან სხვა ადამიანებს, სხვა-
დასხვაგვარი ენებით ესაუბრებიან. ხადახან სიტყვებით, ხანდახან მუ-
სიკისა და ნახატების მეშვეობით, ან რაღაცნაირი მოქმედებებით. ხდე-
ბა, როცა მათ უსმენენ. ხდება, როცა სდევნიან და კლავენ. მაგალითად, 
როგორც იესო ქრისტეს. და, ღმერთი კვლავ თავიდან აგზავნის საკუთ-
არ ძეთ. მაგრამ, როგორც ყოველთვის, ადამიანთა მხოლოდ ნაწილი 
უგდებს ყურს, მეორენი არ აღიქვამენ. და, არღვევენ ბედნიერი ყოფის 
კანონებს. 

– გასაგებია. ამიტომაც დასჯის ღმერთი კაცობრიობას პლანეტა-
რული კატასტროფით, განკითხვის დღით? 

– ღმერთი არავის არ სჯის და კატასტროფაც არ სჭირდება მას. 
ღმერთი,- ეს სიყვარულია. თუმცაღა საწყისშივე ყველაფერი ასეა დაგე-
გემილი. შექმნილი. როდესაც კაცობრიობა უახლოვდება განსაზღვრ-

                                                 
*  ვფიქრობ ეს ის ადამიანები იქნებიან,- ვინც ჩვენთან ყველაზე ადრე გააშენებს საკუ-

თარ „სიყვარულის სივრცეს“! ც.გ. 
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ულ წერტილს,- მის მიერ ჭეშმარიტების არსის აღუქმელობას, თუკი 
ადამიანში გამოვლენილი ბნელთა საწყისი,-შემქმნელი ხელოვნური 
სიცოცხლის უზრუნველმჰყოფი სისტემისა,- აღწევს კრიტიკულ წერტ-
ილს, თვითგანადგურება რომ არ მოხდეს, ამის გამო ხდება სრული 
პლანეტარული კატასტროფა,- უამრავი ადამიანის სიცოცხლის წამლე-
კავი, გამნადგურებელი და დამღუპველი. კატასტროფა ცოცხლად და-
რჩენილთათვის წარმოადგენს გაკვეთილს. 

   კატასტროფის შემდეგ დროის რაღაც მონაკვეთში კაცობრიობა 
ცხოვრობს, როგორც საშინელ ჯოჯოხეთში. ოღონდ იგი, მათ მიერვეა შე-
ქმნილი. ზუსტად ცოცხლად დარჩენილნია, რომ ჯოჯოხეთში ხვდებიან. 
შემდგომ მათი შვილები რაღაცა დროის განმავლობაში როგორც პირველ-
საწყისში, ისე ცხოვრობენ და აღწევენ იმ წერტილამდე, რომელსაც შეიძ-
ლება ეწოდოს,- სამოთხე. შემდეგ კვლავ გადახრებია, და ყველაფერი თა-
ვიდანაა. ასეა, მიწიერი განზომილებით მილიარდობით წლები. 

– თუკი ყველაფერი ასე, მილიარდობით წლების მანძილზე უცი-
ლობლად მეორდება, შენ რაღა გსურდა? 

– მსურდა შემეცნო, კატასტროფების გამოყენების გარდა, რა საშუ-
ალებებითა და რისი მეშვეობითაა შესაძლებელი ადამიანთა დარწმუ-
ნება,? იცი რა, მე ჩავთვალე რომ, კატასტროფები ხდება არა მარტო ჭეშ-
მარიტების აღუქმელთა მიზეზით, არამედ მისი არასაკმარისად ეფექ-
ტური მეთოდით მიწოდების გამოც. ჰოდა აი, მე ვთხოვდი მას, ეპოვნა 
ეს მეთოდი. გაამჟღავნოს (გაამხილოს) იგი ჩემთვის ან კიდევ სხვა ვინ-
მესთვის. არა აქვს მნიშვნელობა, ვისთვის. მნიშვნელოვანია, რომ იყოს 
იგი, ფუნქციონირებდეს. 

– მერედა რა გითხრა მან შენ? როგორი ხმა აქვს მას? 
– არავის ძალუძს თქვას, თუ როგორი ხმა აქვს მას. მისი პასუხი 

იბადება, ასე ვთქვათ, საკუთარი აღმოჩენის ფორმით, უეცრად წარმოქ-
მნილი აზრ-ფიქრით. მას, ხომ მხოლოდ იმ თავისი ნატამალის მეშვეო-
ბით შეუძლია საუბარი, რომელიც თითოეულ ადამიანში იმყოფება. ეს 
ნატამალი კი, ინფორმაციას ვიბრაციების რიტმის მეშვეობით ყოველი-
ვე დანარჩენს გადასცემს. ამიტომაც იქმნება ისეთი შთაბეჭდილება, 
თითქოს ადამიანი თავად აკეთებს ყველაფერს. თუმცაღა ადამიანს სი-
ნამდვილეში, თავადაც ბევრი რამ შეუძლია. ადამიანი ხომ ღვთის და-
რია. ყოველ ადამიანში არის პატარა ნატამალი, რომელიც ღმერთმა, 
ჯერ კიდევ მას დაბადებისას შთაბერა. მან თავისი ნახევარი კაცობრი-
ობას ჩამოურიგა. მაგრამ ბნელი ძალები ყოველგვარი ხერხებით ესწრა-
ფვიან, დაბლოკონ მისი ზეგავლენა, მასთან ურთიერთობას განარიდ-
ონ ადამიანი და ამის მეშვეობით,- ღმერთს განარიდონ. პატარა ნატამა-
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ლთან ადვილია ბრძოლა, როცა იგი მარტოა, და თანაც, კავშირის გარე-
შეა ძირითად ძალასთან. 

თუკი ეს ნატამალები გაერთიანდებიან ერთმანეთთან ნათელ 
სწრაფვებში, ბნელ ძალებს მათზე გამარჯვება, დაბლოკვა ბევრად უფ-
რო გაუძნელდებათ. მაგრამ თუ ერთ ნატამალს, მხოლოდ ერთ ადამია-
ნში მცხოვრებს, ღმერთთან სრული კონტაქტი აქვს, მაშინ ასეთი ადა-
მიანის, მისი სულისკვეთებისა და გონის დამარცხება ბნელი ძალების-
თვის უკვე შეუძლებელია.* 

– გამოდის, შენ მოუწოდებდი მას, რომ შენში დაბადებულიყო პა-
სუხი, თუ როგორ და რანაირად უთხრა ადამიანებს, რათა აარიდო ის-
ინი პლანეტარულ კატასტროფას? 

– დაახლოვებით ასეა. 
– და, რა პასუხი დაიბადა შენში? რა სიტყვების თქმაა საჭირო? 
– სიტყვები... მხოლოდ სიტყვები, ჩვეულებრივი წესით წარმოთქ-

მული, საკმარისი არ არის. ისინი, უკვე ისე ძალიან ბევრია ნათქვამი, 
რომ... მაგრამ მთლიანი კაცობრიობა უფრსკულისკენ სვლას, მაინც აგ-
რძელებს. 

აი, შენ, განა არ გსმენია სიტყვები იმის შესახებ, რომ მოწევა,- ცუ-
დია, სპირტიანი სასმელების დალევა,- ცუდია. ამაზე საუბრობენ სხვა-
დასხვა წყაროებშიც, მათ შორის თქვენი ექიმებიც გაფრთხილებენ იმ 
ენით, რომელსაც შენ უფრო კარგად აღიქვამ, მაგრამ შენ მაინც აგრძე-
ლებ ამის კეთებას. აგრძელებ მიუხედავად იმისა, რომ ჯანმრთელობა 
გიუარესდება და ტკივილის შეგრძნებებიც კი ვერ გაოკებენ ამ დამღუ-
პველი ჩვევებისგან, როგორც ბევრ სხვა ადამიანს. ღმერთი შენ გეუბნე-
ბა:- „ასე გაკეთება არ შეიძლება“. ტკივილით გეუბნება, და ეს ტკივილი 
არა მარტო შენია, არამედ მისიცაა, მაგრამ შენ, მაინც გამაყუჩებელ წამ-
ლებს ღებულობ და შენებურ ქმედებას აგრძელებ, არ გსურს დაფიქრ-
დე, რისგანაა ტკივილი... 

კაცობრიობისათვის, ყველა სხვა ჭეშმარიტებაც ცნობილია, მაგრამ 
ისინი ადამიანთა მიერ არ სრულდებიან. წუთიერი კმაყოფილების გა-
მო ილუზორულ სიამოვნებებს ეძლევიან. ამიტომაც გამოდის, რომ სა-
ჭიროა კიდევ სხვა რაიმე მეთოდის მოძიება, რომელიც არა მარტო  ცო-
დნის მიღების საშუალებას, არამედ სიამოვნებების სხვაგვარ შეგრძნე-
ბებსაც იძლევა. ადამიანი, მათი შემცნობი, შედარებას შესძლებს და 

                                                 
*  ასეა ჩვენი წმიდანები! რითიც „უხვადაა“ დაჯილდოვებული ჩვენი სამშობლო. ჭეშ-

მარიტად „წმიდანების სამჭედლოა“ საქართველო, როგორც ბრძანა ჩვენმა მამა გიო-
რგიმ!... ც.გ. 
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თავადვე მიხვდება ყველაფერს, ღმერთის მიერ ბოძებული ნატამალი,- 
განბლოკავს ილუზორულს. არ შეიძლება, ადამიანების მხოლოდ კატა-
სტროფებით დაშინება. არ შეიძლება ჭეშმარიტების  აღუქმელთა და-
დანაშაულება. უნდა გაიგონ ყველამ, მისმა შემტყობინებლებმა, რომ 
აუცილებელია უფრო სრულჰყოფილ განმარტებათა მეთოდი. პაპუ ამ-
აში დამეთანხმა. 

– მაგრამ მას ეს არ უთქვამს. 
– შენ ბევრი რამ არ გაგიგია იქიდან, რაზეც პაპუ მელაპარაკებოდა. 
– თუკი თქვენ ერთმანეთის უსიტყვოდ გესმოდათ, მაშ რატომღა 

იყო წარმოთქმული ის სიტყვები, რომლებიც მე გავიგონე? 
– განა შეურაცხმყოფელი არ არის, გესმოდეს, შენი თანდასწრებით 

როგორ საუბრობენ უცხო ენაზე, შენთვის გაუგებარზე მაშინ, როდესაც 
შენიც იციან? 

ჩემთვის ვაანალიზებდი:- „დამეჯერებინა ყველაფერი, რასაც ის 
მეუბნებოდა, თუ არ დამეჯერებინა. თავად მას კი, რასაკვირველია, 
სჯერა. უბრალოდ, არა მარტო სჯერა, არამედ მოქმედებს კიდეც. იქნებ 
მეცადა, როგორმე გამენელებინა მისი მგზნებარება, თორემ აი, როგორ 
იკლავს თავს.“ 

და მე, ვუთხარი მას: 
– იცი, ანასტასია, მე რას ვფიქრობ, იქნებ არც კი ღირდეს, ასე რომ 

იკლავ თავს, აი, ისე, როგორც კედართან იდექი და გზნებით ითხოვდი 
რაღაცას. მაშინ კედრიდან მოცისფრო ნათება, თუ რაღაც ნისლი დაგა-
ტყდა თავს. შენი ბაბუ და პაპუ ტყუილად არ ღელავდნენ.  

ალბათ, ეს სახიფათოა. თუ ღმერთმა არც ერთ თავის ძეს პასუხი 
არ მისცა, ყველაზე ეფექტურად, როგორ უნდა განემარტათ ადამიანე-
ბისთვის ყველაფერი, ესე იგი, პასუხი არ არსებობს. გამოდის, პლანე-
ტარული კატასტროფა ახსნის ყველაზე ეფექტური მეთოდია. თორემ 
ის შენზე განაწყენდება და შესაძლოა დაგსაჯოს კიდევაც,- „ცხვირი 
რომ არ ჩაჰყო“, როგორც ბაბუაშენი ამბობს. 

– ის კეთილია, ის არ სჯის. 
– მაგრამ არც არაფერს გეუბნება. შესაძლოა, შენი მოსმენაც არ 

სურს, შენ კი, ამოდენა ენერგიას ხარჯავ. 
– ის ისმენს და პასუხობს. 
– რას პასუხობს? შენ რაიმე უკვე იცი? 
– მან მიკარნახა, სად იმყოფება პასუხი, სად უნდა ვეძებო იგი. 
– გიკარნახა?... შენ?! და სად არის ის? 
– ურთიერთ-საპირისპიროთა შეერთებაში. 
– ეს როგორ? 
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– აი, მაგალითად, როცა ორი ურთიერთ-საპირისპირო ადამიანუ-
რი აზროვნება ავატამსაკუს კომენტირებისას შეირწყნენ ახალ დინამი-
ურ ერთიანობაში. შედეგად ჩამოყალიბდა ჰუაიანის და კეგომის ფი-
ლოსოფია, რითიც ხორცი შეასხა  საკუთარ თავში უფრო მეტი სრულჰ-
ყოფილი მსოფლმხედველობის ელემენტებს, პარალელებს მოდელი-
რებებსა და თეორიებს, როგორც თქვენს თანამედროვე ფიზიკაში... 

– რა? 
– ოი, მაპატიე, თუ შეიძლება. ეს რა დამემართა. სრულიად მოვეშვი. 
– შენ რისთვის იხდი ბოდიშს? 
– ბოდიშს გიხდი, რომ წარმოვთქვი სიტყვები, რომლებსაც შენ სა-

კუთარ მეტყველებაში არ ხმარობ. 
– სწორედაც რომ, არ ვხმარობ. გაუგებარია ისინი. 
– ვეცდები, მეტი ასე აღარ გავაკეთო. ნუ მიბრაზდები, თუ შეიძ-

ლება. 
– არ გიბრაზდები, კაცო. შენ, მხოლოდ ამიხსენი ნორმალური სი-

ტყვებით, სად და როგორ მოიძიებ ამ პასუხს? 
– მარტო მე, საერთოდ, მის პოვნას ვერ შევძლებ. მისი დანახვა შე-

საძლებელია მხოლოდ ნატამალთა ერთობლივი ძალისხმევის მეშვეო-
ბით, დედამიწაზე მცხოვრებ სხვადასხვა ურთიერთ-საპირისპირო აზ-
როვნების მატარებელ ადამიანებში რომ იმყოფებიან. მხოლოდ ერთო-
ბლივი ძალისხმევისას გამოჩნდება იგი უხილავ განზომილებაში, სად-
აც აზრ-ფიქრები ცოცხლობენ. კიდევ, ამ განზომილებას, შესაძლოა, 
ვუწოდოთ ნათლის ძალთა განზომილება. იგი მდებარეობს ღმერთსა 
და მატერიალურ სამყაროს შორის, რომელშიც ადამიანი ცხოვრობს. 

მე დავინახავ მას და ბევრი სხვაც დაინახავს მას. შემდეგ, საყოვე-
ლთაო შემცნობელობა უფრო ადვილად მიიღწევა. კაცობრიობის გადა-
ტანა  ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთს მიღმა. და, კატასტროფებიც აღ-
არ განმეორდება. 

– უფრო კონკრეტულად, ახლა რა უნდა ქნას ხალხმა, რათა იგი წა-
რმოჩინდეს? 

– კარგია, თუ ბევრი ხალხი განპირობებულ დროს გაიღვიძებს. მა-
გალითად, დილის ექვს საათზე. გაღვიძებისას ადამიანები, იფიქრებენ 
კარგზე, მნიშვნელობა არ აქვს, კონკრეტულად რაზე. მნიშვნელოვანია, 
რომ აზრ-ფიქრები იყოს ნათელი. შეიძლება იფიქროთ ბავშვებზე, მათ-
ზე, ვინც გიყვარს, და კიდევ იფიქრონ იმაზე, თუ როგორ გაკეთდეს 
ისე, რომ ყველა კარგად იყოს. თუნდაც თხუთმეტი წუთი იფიქრონ და 
რაც მეტი ადამიანი მოიქცევა ასე, მით უფრო მალე გამოჩნდება პასუ-
ხი. სასარტყელო დრო დედამიწაზე სხვადასხვაა,- იგი ბრუნავს, მაგრამ 
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ამ ადამიანების მიერ ნათლის აზრ-ფიქრებით წარმოქმნილი ხატ-
სახეები, ერთმანერთში შეირწყმებიან  ნათლით გამსჭვალულ შემცნო-
ბელობის ხატ-სახეში. ნათელზე ერთდროული აზრ-ფიქრი,- მრავალგ-
ზის აძლიერებს თითოეულის უნარ-ნიჭს 

– ეჰ, ანასტასია. როგორი გულუბრყვილო ხარ. ვინ დაგთანხმდება, 
დილის ექვს საათზე იმისთვის გაიღვიძოს, რომ თხუთმეტი წუთი იფ-
იქროს? ადამიანები ასე ადრე მხოლოდ მაშინ იღვიძებენ, თუ სამუშაო-
ზე ან თვითმფრინავით მივლინებაში იქნებიან წასასვლელნი. ყველა 
თავისთვის გადაწყვეტს:- სხვამ იფიქროს, მე კი ვიძინებო. საეჭვოა, შენ 
დამხმარეები იპოვნო. 

– ვლადიმირ, შენ, არ შეგიძლია დამეხმარო? 
– მე? მე ასე ადრე არ ვიღვიძებ, თუ რაიმე განსაკუთრებულმა სა-

ჭიროებამ არ მოითხოვა. და, თუკი მაინცა და მაინც, როგორღაც გამეღ-
ვიძება, აბა მე, რომელ კარგზე უნდა ვიფიქრო? 

– აი, მაგალითად, შენს პატარა ძეზე, რომელსაც მე ვშობ. შენს ვაჟ-
ზე. როგორ კარგად გრძნობს თავს, როცა მზის სხივები ეფერებიან მას. 
მდელოზე, მის გვერდით, სუფთა და მშვენიერი ყვავილები რომაა, 
ფუმფულა ციყვი რომ ეთამაშება. იმაზე გაიფიქრე, რა კარგი იქნებოდა, 
ბევრ სხვა ბავშვსაც, მზის სხივები რომ ყოველთვის ეფერებოდეს, გუ-
ლი რომ მათ არაფერმა ატკინოს. მერე გაიფიქრე, ახალი დღის დადგო-
მისას, ვის ეტყვი სასიამოვნო რამეს, ვის გაუღიმებ და რა კარგი იქნება, 
ეს მშვენიერი სამყარო, რომ მარად არსებობდეს, და ამისთვის კი შენ, 
პირადად შენ, რა უნდა გააკეთო. 

– ვაჟზე მე ვიფიქრებ. აი, სხვა კარგ რაიმეზეც, ვეცდები, ვიფიქრო. მა-
გრამ რა აზრი აქვს? შენ, აქ, ტყეში იფიქრებ, მეკი იქ, ქალაქის ბინაში. ჩვენ, 
მხოლოდ ორნი ვართ. შენ ხომ ამბობ, ბევრი ადამიანია საჭიროო. ჯერ-
ჯერობით კი, სანამ ბევრი არ იქნება, ჩვენ უაზროდ რად უნდა ვეცადოთ? 

– ერთიც კი,- მეტია, ვიდრე არაფერი. ორნი ერთად,- მეტია, ვინემ 
ორი. შემდეგ, შენ რომ წიგნს დაწერ, კიდევ გამოჩნდებიან ადამიანები, 
მე ამას ვიგრძნობ და თითოეული მათგანით გავიხარებ, ჩვენ ვისწავლ-
ით ერთმანეთის შეგრძნობას, გაგებას, ერთმანეთის დახმარებას ნათლ-
ის ძალთა განზომილების მეშვეობით. 

– ჯერ კიდევ, ყველაფრის, რასაც შენ ამბობ, დაჯერებაა საჭირო. აი 
მე, ბოლომდე არ მჯერა იმ ნათლის განზომილების, სადაც აზრ-
ფიქრები ცხოვრობენ. იგი დაუმტკიცებელია იმიტომ, რომ არ შეიძლე-
ბა მისი შეხება. 

– მაგრამ თქვენი მეცნიერებიც ხომ მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ 
აზრ-ფიქრი მატერიალურია. 
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– მივიდნენ, მაგრამ ჯერ-ჯერობით მაინც ეს ყველაფერი თავში არ 
ლაგდება, რადგან შეუძლებელია მისი შეხება. 

– მაგრამ როცა შენ დაწერ წიგნს, მას ხომ შეიძლება შეეხო, ხელში 
დაიჭირო იგი, როგორც მატერიალიზებული აზრ-ფიქრი. 

– შენ ისევ წიგნზე ლაპარაკობ. მე ხომ ვთქვი, რომ მაგისიც არ მჯე-
რა. მითუმეტეს, რომ შენ, რომელიღაც მხოლოდ შენთვის ცნობილ ასო-
ბგერათა შეთანაწყობის დახმარებით მკითხველებში გრძნობებს გამო-
იწვევ, და კიდევ ნათლის ენერგიები, რომლებიც რომ იქ, რაღაცის შეც-
ნობაში  ეხმარებიან. 

– მე შენ გითხარი, როგორ გავაკეთებ ამას. 
– კი, ბატონო, მითხარი. მაგრამ მაინც არ მჯერა. და, თუკი ვცადე 

დაწერა, ყველაფერს ერთბაშად მაინც არ მოვყვები. დაგვცინებენ. და 
იცი, ანასტასია, პატიოსნად რას გეტყვი მე,? 

– სთქვი პატიოსნად. 
– ოღონდ, შენ ნუ იწყენ, კარგი? 
– მე არ ვიწყენ. 
– ყველაფერი, რაც შენ ილაპარაკე, ჩვენს მეცნიერებთან უნდა გა-

დავამოწმო, თუ რა თქმულა ამის შესახებ სხვადასხვა რელიგიებში და 
თანამედროვე სწავლებებში. ახლა ჩვენთან უამრავი სწავლებებია, ქა-
დაგებები. 

– გადაამოწმე. რა თქმა უნდა, გადაამოწმე. 
– და კიდევ, მე ვგრძნობ, რომ შენ ძალიან კეთილი ადამიანი ხარ. 

შენი ფილოსოფიაც საინტერესო და უჩვეულოა. მაგრამ თუ შევადარ-
ებთ შენს ქმედებებს სხვა ადამიანების ქმედებებთან, მათთან, რომელ-
ნიც სწუხხან სულზე, ეკოლოგიაზე,- მაშინ შენ, გამოდის, რომ, მათ შო-
რის, ყველაზე ჩამორჩენილი ხარ. 

– რატომ გამოდის ასე? 
– თვითონ დაფიქრდი. ყველა გასხივოსნებული, როგორც შენ მათ 

უწოდებ, განმარტოვდებოდნენ ხოლმე. ბუდა შვიდი წლით გავიდა ტყე-
ში, განმარტოვდა და მთელი სწავლება შეჰქმნა, მას მსოფლიოში მიმდევ-
რებიც ბლომად ჰყავს. იესო ქრისტე, სულ რაღაც ორმოცი დღით განმარ-
ტოვდა, ახლა კი, აღფრთოვანებულნი არიან მისი სწავლებებით. 

– იესო ქრისტე რამოდენიმეჯერ განმარტოვდა. და თანაც, ბევრს 
ფიქრობდა, როცა დადიოდა. 

– დაე, თუნდაც ორმოც დღეზე მეტი იყოს, თუნდაც წელიწადიც. 
ბერები, რომლებიც ახლა წმიდანებად ითვლებიან, ჩვეულებრივი ადა-
მიანები იყვნენ, შემდგომ რაღაც დროით განდეგილებად გადიოდნენ 
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და მათ ადგილ-სამყოფელში მონასტრები იგებოდა, მიმდევრებიც უჩ-
ნდებოდათ, ასეა ხომ? 

– დიახ, ასეა. 
– აი შენ, ოცდაექვსი წელია, უკვე ტყეში ცხოვრობ და არც ერთი 

მიმდევარი არა გყავს. არანაირი სწავლება არ მოგიფიქრებია. აი, წიგნი 
დაწერეო,- მეხვეწები. ეპოტინები მას, როგორც ხავსს. მასში რაღაც შე-
ნი ასო-ბგერების შეთანწყობის ჩადებას ოცნებობ. თუკი შენ, ისე არ გა-
მოგდის, როგორც სხვებს, იქნებ, მცდელობაც არ ღირდეს? სხვებმა, 
უფრო უნარიანებმა, იქნებ უშენოდაც მოიფიქრონ რამე. მოდი, მარტი-
ვად, უფრო რეალურად იცხოვრე. მე დაგეხმარები შენ, რათა ჩვენს 
ცხოვრებას მოერგო. შენ ხომ არ გწყინს? 

– არ მწყინს. 
– მაშინ, მე შენ, სრულ სიმართლეს, ბოლომდე გეტყვი, რათა შენ 

საკუთარი თავის გაგება შესძლო. 
– მითხარი. 
– უჩვეულო უნარი შენში არის, ეს უეჭველია, ნებისმიერი ინფორ-

მაციის მიღება შეგიძლია ისე, როგორც ორჯერ ორი,- ოთხია. ახლა კი 
მითხარი, ეს შენი პატარა სხივი როდის გაგიჩნდა? 

– როგორც ყველა ადამიანს, იგი მე მაშინათვე მომეცა, ოღონდ იმ-
ის გაცნობიერება, რომ იგი არსებობს და მისი გამოყენებაც შეიძლება, 
მე პაპუმ ექვსი წლის ასაკში მასწავლა. 

– აი, ხომ ხედავ, ესე იგი შენ უკვე ექვსი წლიდან გქონდა იმის უნ-
არი, თუ რა ხდება ჩვენს ცხოვრებაში,- დაგენახა? შეგეძლო განსჯა-
განზოგადება, დახმარება, შორ მანძილზე მკურნალობაც კი. 

– დიახ, შემეძლო. 
– მაშინ მითხარი, რას აკეთებდი შემდგომი ოცი წლის განმავ-

ლობაში? 
– მე შენ გიყვებოდი და გიჩვენებდი. მე დაკავებული ვიყავი ადა-

მიანებით, რომლებსაც თქვენ მეაგარაკეებს უწოდებთ. მათ დახმარებას 
ვლამობდი. 

– მთელი ოცი წელი, დღიდან დღემდე? 
– დიახ, ხანდახან ღამეც, თუკი ძალიან არ ვიღლებოდი. 
– ესე იგი, როგორც ჩაციკლული ფანატიკოსი, მთელი ამ დროის 

განმავლობაში ჯიუტად დაკავებული იყავი მეაგარაკეებით? ვინ გაი-
ძულებდა ამის კეთებას? 

– არავის არ შეეძლო ჩემთვის დაძალება. მე თვითონ. იმის შემდეგ, 
როცა პაპუმ შემომთავაზა და, მე თავადაც მივხვდი, რომ ეს ყველაფე-
რი კარგი და ძალზედ მნიშვნელოვანია. 
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– მე ვფიქრობ, შენმა პაპუმ მეაგარაკეებზე ზრუნვა იმიტომ შემოგ-
თავაზა, რომ მას შეეცოდე. შენ ხომ მშობლების გარეშე იზრდებოდი. 
მანაც მოგცა ყველაზე ადვილი და მარტივი საქმე. ახლა კი, დაინახა 
მან, რომ შენ რაღაც, უფრო მეტი გესმის და ნება დაგრთო სხვა რამეს 
მოჰკიდო ხელი და ისინი მიატოვო. 

– მაგრამ ის სხვაც მეაგარაკეებთანაა დაკავშირებული. და, მე მათ 
დახმარებას, რომლებსაც თქვენ მეაგარაკეებს უწოდებთ,- გავაგრძელ-
ებ. მე ისინი ძალიან მიყვარს და არასოდეს მივატოვებ. 

– აი ამასაა რომ,- ფანატიზმი ჰქვია. შენ მაინც ნორმალურ ადამია-
ნამდე რაღაც გაკლია, შენ უნდა გაიგო, მეაგარაკენი, სულაც არ არიან 
ჩვენს ცხოვრებაში მთავარნი. ისინი საზოგადოებრივ პროცესებზე არა-
ნაირ გავლენას არ ახდენენ. პატარა აგარაკები და ბოსტნები, ეს მხოლ-
ოდ მცირე დამხმარე მეურნეობებია. ადამიანები, ძირითადი სამუშაოს 
შემდეგ აგარაკზე ისვენებენ ან ბაღ-ბოსტნით კავდებიან, როცა პენსია-
ზე გადიან. სულ ესაა და ეს. გესმის? სულ ეს! ხოლო, თუკი შენ, ფლობ 
ასეთ კოლოსალურ ცოდნას, ფენომენალურ ნიჭს და მხოლოდ მეაგარა-
კეებზე ზრუნავ, ეს ნიშნავს, რომ შენში, რაღაც ფსიქოლოგიური გადახ-
რაა. მე ვფიქრობ, შენ ფსიქოთერაპევტს უნდა ეჩვენო. და, თუ ამ გადა-
ხრისგან განიკურნები, მაშინ შენ, შესაძლოა, ნამდვილად შესძლო სა-
ზოგადოებისთვის სარგებელის მოტანა. 

– მე ძალიან მსურს, სარგებლობა მოვუტანო საზოგადოებას. 
– მაშინ მოდი, გავემგზავროთ, ექიმ ფსიქო-თერაპევტთან, ფასიან, 

კარგ პოლიკლინიკაში მიგიყვან. შენ ხომ თავად ამბობ, რომ შესაძლოა, 
პლანეტარული კატასტროფა მოხდესო, ჰოდა აი, დაეხმარე საზოგა-
დოებრივ ეკოლოგიურ ორგანიზაციებს, მეცნიერებას. 

– როცა მე აქ ვარ, ჩემგან უფრო მეტი სარგებელი იქნება. 
– კარგი, ბატონო, მერე დაბრუნდები და უფრო სერიოზულ საქმე-

ებს შეუდგები. 
– უფრო სერიოზულს,- როგორს? 
– თავად გადაწყვეტ. ვფიქრობ, მაგალითად, პლანეტარული კატა-

სტროფის თავიდან აცილება, ან სხვა რაიმე ეკოლოგიასთან დაკავში-
რებული. ჰო, მართლა, სიტყვამ მოიტანა და, შენი აზრით, როდისაა 
მოსალოდნელი იგი. 

– დედამიწის სხვადასხვა წერტილებში ლოკალური კატაკლიზმე-
ბი უკვე დღესაც ხდება. კაცობრიობამ თავის გასანადგურებლად, უკვე 
კარგა ხანია, ყველაფერი ჭარბად მოამზადა. 

– გლობალურად როდის, როდის იქნება აპოგეა? 
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 – დაახლოვებით ეს შესაძლოა მოხდეს, ორიათას ორ წელს. მაგრამ 
შესაძლებელია მისი თავიდან აცილება, ანდა გადაწევა, როგორც ათას 
ცხრაას ოთხმოცდათორმეტ წელს. 

– რა, გამოდის, რომ ის, შესაძლოა, ათას ცხრაას ოთხმოცდა თორმ-
ეტ წელს მომხდარიყო? 

– დიახ, მაგრამ მათ იგი გადასწიეს. 
– ვინ მათ? ვინ აგვაცილა? ვინ გადასწია? 
– ოთხმოცდათორმეტი წლის პლანეტარული მასშტაბის კატასტ-

როფა არ შედგა მეაგარაკეთა წყალობით. 
– რაა?! 
– მთელს მსოფლიოში, უამრავი სხვადსხვა ადამიანი წინ აღუდგა 

დედამიწის კატასტროფას. ოთხმოცდათორმეტი წლის კატასტროფა 
ძირითადად რუსეთის მეაგარაკეთა წყალობით არ შედგა. 

– და შენ... გამოდის, შენ!.. ჯერ კიდევ ექვსი წლისას გესმოდა მათი 
მნიშვნელოვნება? წინასწარ განჭვრიტე? დაუღალავად მოქმედებდი 
და ეხმარებოდი მათ. 

– მე ვიცოდი მეაგარაკეთა მნიშვნელოვნება, ვლადიმირ. 
 

 
meagarakeTa dRe da sruliad 
dedamiwis dResaswauli! 

 

აგრამ, რატომ მეაგარაკეთა წყალობით და მაინცა და მაინც რუსეთ-
ის? რატომ? აქ, რა ურთიერთკავშირია? 
– იცი რა, ვლადიმირ, დედამიწა, მართალია, დიდი კია, მაგრამ ის 

ძალიან, ძალიან მგრძნობიარეა. 
აი, შენც ხომ ასევე პატარა კოღოსთან შედარებით დიდი ხარ, მაგ-

რამ როგორც კი კოღო დაგაჯდება, შენც გრძნობ მის შეხებას. დედამი-
წაც ასევე გრძნობს ყველაფერს, როცა ბეტონში და ასფალტში ახვევენ 
მას, როცა მასზე ამოზრდილ ტყეებს ჩეხავენ და წვავენ, როცა მის წი-
აღს ჩიჩქნიან და მასში სასუქად წოდებულ ფხვნილს ჰყრიან. 

მას, მართალია სტკივა ხოლმე, მაგრამ, მაინც უყვარს ადამიანები, 
როგორც დედას უყვარს თავისი შვილები. 

და, დედამიწა ცდილობს, რომ ადამიანთა ღვარძლი საკუთარ წია-
ღში წაიღოს. აი, მხოლოდ მაშინ, როცა მის შესაჩერებლად ძალა აღარ 
ჰყოფნის მას, მაშინ ღვარძლს ვულკანებითა და მიწისძვრებით ამოხე-
თქავს ხოლმე. 

დედამიწას დახმარება სჭირდება. მას, ძალას მატებს მოფერება და 
სათუთი მოპყრობა. დედამიწა დიდია, მაგრამ ძალზედ მგრძნობიარეა. 

m 
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და, გრძნობს იგი, როცა ალერსით თუნდაც ერთი ადამიანის ხელი ეხე-
ბა მას. ო, როგორ გრძნობს და ელის იგი ამ შეხებას! 

რუსეთში რამდენიმე ხანს მიწა ყველას ქონებად ითვლებოდა, ხო-
ლო აი, კონკრეტულად კი, არავისი იყო ის. ადამიანები არ აღიქვამდნ-
ენ მას როგორც საკუთრებას. შემდეგ რუსეთში ცვლილებები მოხდა. 
ხალხს პატარ-პატარა მიწის ნაკვეთები სააგარაკოდ დაურიგდა. 

შემთხვევითი არც ის იყო, რომ ეს ნაკვეთები ძალიან, ძალიან პა-
ტარები იყო და მათზე ყოველგვარი მექანიზმების გამოყენება შეუძ-
ლებელი. მაგრამ მიწას მონატრებული რუსეთის მაცხოვრებელნი, სი-
ხარულით იღებდნენ მათ. ღარიბებიც იღებდნენ და მდიდრებიც. იმი-
ტომ რომ დედამიწასთან ადამიანს კავშირი გააწყვეტინოს,- არაფერს 
და არავის ძალუძს! 

მიიღეს რა საკუთარი პატარ-პატარა ნაკვეთები, ადამიანებმა ინ-
ტუიციით იგრძნეს... ჰოდა, ადამიანთა მილიონობით წყვილი ხელი, 
სიყვარულით შეეხო დედამიწას. სწორედაც, რომ საკუთარი ხელებით 
და არა მექანიზმებით, ხალხი ალერსით ეხებოდა თავის პატარა ნაკვე-
თებზე მიწას. და, იგი გრძნობდა. გრძნობდა თითოეული მათგანის ხე-
ლის შეხებას. და, დედამიწამ თავის თავში იპოვა ძალა, რათა კიდევ 
გაეძლო. 

– ჰოდა, მაშ, რა გამოდის? თითოეულ მეაგარაკეს ძეგლი უნდა და-
ედგას, როგორც პლანეტის გადამრჩენელს? 

– დიახ, ვლადიმირ, ისინი გადამრჩენნი არიან. 
– მაგრამ რა შეჰქმნის ამდენ ძეგლს. უმჯობესია, მათთვის დაწესდ-

ეს საერთაშორისო დღესასწაული, დასვენების ერთი ან ორი დღე, და-
სახელდეს კალენდარში ,,მეაგარაკის დღე” ან ,,დედამიწის დღე”. 

– ჰოი! დღესასწაული!- ტაში შემოჰკრა ანასტასიამ.- რა კარგი რამ 
მოიფიქრე. დღესასწაული! აუცილებლად საჭიროა მხიარული და სი-
ხარულის მომგვრელი დღესასწაული. 

– ჰოდა, აი, შენც მიანათე შენი პატარა სხივი ჩვენს მთავრობას, სახე-
ლმწიფო სათათბიროს დეპუტატებს, რათა მათ ასეთი კანონი გამოსცენ. 

– მე ვერ შევძლებ მათთან შეღწევას. ისინი ყოველდღიურ ამაოება-
ში არიან. მათ უამრავი გადაწყვეტილების მიღება უწევთ, დასაფიქრე-
ბლად სულ არ სცალიათ. არც არავითარი განსაკუთრებული აზრი არ 
აქვს მათი შეგნების ამაღლებას. მათთვის რეალობის სრულად დანახვა 
მძიმე გასაცნობიერებელი იქნება. უფრო სწორი გადაწყვეტილებების 
მიღების უფლებას, ვინემ ახლა იღებენ ისინი, მათ არ მისცემენ. 

– ვის შეუძლია, რომ მთავრობას, პრეზიდენტს არ მისცეს უფლება? 
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– თქვენ. მასებმა. უმრავლესობამ რომლებიც არაპოპულარულ ზო-
მებს უწოდებთ სწორ გადაწყვეტილებებს. 

– დიახ, მართალს ამბობ. ჩვენთან დემოკრატიაა. უფრო მნიშვნე-
ლოვანი გადაწყვეტილებები უმრავლესობის მიერ მიიღება. უმრავლე-
სობა ყოველთვის მართალია. 

– დასაწყისში, ვლადიმირ, მეტ-ნაკლებ შემცნობელობას (შეგნე-
ბულობას),- ჯერ ყოველთვის ერთეულები აღწევდნენ. უმრავლესობა 
მას, მხოლოდ რამოდენიმე ხნის შემდეგ აღწევდა ხოლმე. 

– აბა, მაშ, თუ ასეა, რაღა საჭიროა დემოკრატია, რეფერენდუმები? 
– ისინი, საჭიროა როგორც ამორტიზატორები, რათა მკვეთრი ბიძ-

გები არ მოხდეს. როცა ამორტიზატორები არ ამუშავდება,- რევოლუ-
ცია წარმოიქმნება, უმრავლესობისათვის რევოლუციის პერიოდი კი,- 
ყოველთვის მძიმეა. 

– მაგრამ მეაგარაკეთა დღესასწაული,- რევოლუცია ხომ არ არის. 
რა არის მასში ცუდი? 

– ასეთი დღესასწაული,- ეს კარგია. იგი საჭიროა. აუცილებლად 
საჭიროა. საჭიროა მისი სწრაფად დაარსება. დავფიქრდები, უფრო 
სწრაფად როგორ მოხდეს. 

– შენ, მე დაგეხმარები. მე, უფრო უკეთესად ვიცი, ჩვენს ცხოვრე-
ბაში ეფექტურად რა ბერკეტები უფრო მუშაობენ. მე გაზეთში... ანდა 
არა, მეაგარაკეთა შესახებ შენს წიგნში დავწერ და ვთხოვ ადამიანებს, 
რათა მთავრობაში და სახელმწიფო სათათბიროში დეპეშები დააგზავ-
ნონ:- „გთხოვთ, დააწესოთ მეაგარაკეთა და დედამიწის დღესასწაუ-
ლი“. მხოლოდ აი, რომელ რიცხვში იყოს? 

–ოცდასამ ივლისს. 
– რატომ,- ოცდასამში? 
– შესაფერისი დღეა. თან, იმიტომაც, რომ ეს შენი დაბადების 

დღეა. ეს მშვენიერი იდეა ხომ შენია. 
– კარგი. დაე, თავის დეპეშებში ადამიანებმა დაწერონ:- „ოცდასამი 

ივლისი დააკანონეთ მეაგარაკის დღესასწაულად და სრულიად დედა-
მიწის დღესასწაულად“. როგორც კი მთავრობაში და სახელმწიფო სა-
თათბიროში წაიკითხავენ, დაფიქრდებიან კიდეც:- „ნეტავ რის გამოა, 
ეს ხალხი ასეთ დეპეშებს რომ აგზავნისო?“- აქ კი, შენი სხივით მიდი 
და, ისე ლეწე რომ!.. 

– ვლეწავ! მთელი ძალით ვლეწავ! და დღესასწაულიც ნათელი და 
მშვენიერი იქნება. ყველა! ყველა ადამიანი გაიხარებს და მთელი დე-
დამიწაც სიხარულით აღივსება! 

– ყველამ რატომ უნდა გაიხაროს? ეს დღესასწაული ხომ მხოლოდ 



 

213 

მეაგარაკეებისთვისაა. 
– ისე უნდა გაკეთდეს, რომ ყველამ გაიხაროს. რომ ყველა კარგად 

გრძნობდეს თავს. ეს დღესასწაული რუსეთში დაიწყება. და მთელს 
დედამიწაზე ყველაზე მშვენიერ დღესასწაულად იქცევა,- სულის 
დღესასწაულად იქცევა! 

– და, სულ პირველად, რუსეთში როგორ ჩაივლის ის? ხომ არავინ 
იცის, როგორ იზეიმოს იგი. 

– ამ დღეს ყველას გული უკარნახებს, თუ რა უნდა გააკეთოს. თუ-
მცაღა მე, მის მოდელს ახლავე შევქმნი. 

შემდეგ ანასტასია ალაპარაკდა, მკაფიოდ წარმოთსქვამდა ყოველ 
ასო-ბგერას. ის სწრაფად და შთაგონებით ლაპარაკობდა! უჩვეულო 
იყო მისი სიტყვების რიტმიც, ფრაზათა წყობაც და გამოთქმაც: 

– დაე, ამ დღეს რუსეთმა ალიონზე გაიღვიძოს. ყველა ადამიანი 
ოჯახებით, მეგობრებით და მარტონიც, მიწასთან მივიდნენ და მასზე 
შიშველი ფეხებით დადგნენ. ისინი, ვისაც აქვთ საკუთარი პატარ-
პატარა ნაკვეთები, სადაც მათ საკუთარი ხელებით მოჰყავთ ნაყოფი, 
დაე, მზის პირველ სხივს, თავისი მცენარეების გარემოცვაში შეხვდნენ. 
ხელით შეეხონ თითოეულ სახეობას. 

მზე რომ ამოვა, დაე, სხვადასხვა მცენარეებიდან თითო-თითო ნა-
ყოფი მოსწყვიტონ და მიირთვან. და, სადილობამდე, მეტი არც არაფრ-
ის ჭამა არ არის საჭირო. 

დაე, სადილობამდე დაასუფთაონ ნაკვეთები. დაე, თითოეულმა 
მათგანმა სიცოცხლეზე იფიქროს, თუ რაშია სიხარული და რაშია მისი 
დანიშნულება. 

დაე, თითოეულმა სიყვარულით მოიგონონ ახლობლები, მეგობ-
რები. იფიქრონ იმაზე, თუ რატომ იზრდებიან მისი მცენარეები და 
დაე თითოეულს, თავისი დანიშნულება მისცენ. 

და, თითოეულს სადილობამდე განმარტოვების ერთი საათი ჰქო-
ნდეს, სულერთია, სად და როგორ, მაგრამ აუცილებლად განმარტოვ-
დეს. თუნდაც ერთი საათი შეეცადოს თავის თავში ჩაღრმავებას. 

დაე, სადილობისას, მთელი ოჯახი შეიკრიბოს. ერთ ოჯახად 
მცხოვრებნიც და ამ დღის აღსანიშნავად შორიდან ჩამოსულებიც. დაე, 
სადილი იმ ნაყოფებისგან მოამზადონ, რაც სადილობის საათისთვის 
წარმოშვა მიწამ. დაე, სუფრაზე ყველამ დადოს ის, რასაც გული და სუ-
ლი მოისურვებს. და, ყველა ოჯახის წევრმა ალერსით ჩახედოს ერთმა-
ნეთს თვალებში. დაე, ოჯახის ყველაზე უფროსმა წევრმა,- უმცროსთან 
ერთად სუფრა აკურთხოს. დაე, სუფრასთან მშვიდი საუბრის ხმა ის-
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მოდეს. ბაასი მხოლოდ სიკეთეზე უნდა მიდიოდეს, თითოეულ მათ-
განზე, ვინც იმ წუთას გვერდი-გვერდ იმყოფება.* 

უჩვეულოდ ნათლად იკვეთებოდა სურათები, რომლებსაც ანას-
ტასია აღწერდა. თავად მეც,  ამ სუფრასთან იმ ადამიანების გვერდით 
მჯდომარედ ვგრძნობდი თავს.  

დღესასწაულმა გამიტაცა და დავიჯერე იგი, უფრო ზუსტად რომ 
ვთქვა, თითქოსდა უკვე მიმდინარებოდა კიდეც იგი და მეც ჩემი 
მხრიდან დავუმატე: 

– სადილის დაწყების წინ, საჭიროა პირველი სადღეგრძელოს 
თქმა. სასმისები ყველამ ასწიოს. დალიოს დედამიწის სადღეგრძელო, 
სიყვარულის... ასე მეგონა, რომ მე უკვე  სასმისი მეკავა კიდეც ხელში. 
და, უცებ...  მან: 

– ვლადიმირ, დაე, სუფრაზე ნუ იქნება მათრობელა საწამლავი. 
...ჩემი ხელიდან სასმისი გაჰქრა. და მთელი დღესასწაულის სურათიც 
გაჰქრა. 

– ანასტასია, შეწყვიტე! ნუ აფუჭებ დღესასწაულს! 
– რა გაეწყობა, რადგანაც შენ გინდა, დაე, სუფრაზე კენკრის ღვინო 

იყოს და პატარ-პატარა ყლუპებით შეისვას იგი. 
– კარგი, თუნდაც ღვინო იყოს.  ერთბაშად რომ ჩვევები არ შევიც-

ვალოთ. რა უნდა ვაკეთოთ სადილის შემდეგ? 
– დაე, ადამიანები ქალაქებში დაბრუნდნენ. როცა შეაგროვებენ ნა-

ყოფებს თავიანთი პატარა მიწის ნაკვეთებიდან,- წაიღონ კალათებით 
და უმასპინძლონ მათ, ვისაც თავისი არ გააჩნია. 

ოოო..., რამდენი დადებითი ემოციაა ამ დღეს! ისინი უამრავ დაა-
ვადებებს დაამარცხებენ. იმათაც, სიკვდილს, რომ იწვევდნენ, და ის 
დაავადებებიც, რომლებიც წლებმაც ვერ განდევნეს,- გაივლის. დაე, 
იგი, ვინც ან მსუბუქადაა დაავადებული, ან განუკურნებელი სენით,- 
ამ დღეს ადამიანთა ნაკადთან შესახვედრად გაეშურონ, რომლებიც 
თავიანთი ნაკვეთებიდან მოემართებიან. მათგან გამოსული სიყვარუ-
ლის სხივთა ნაკადი, სიკეთე და მათ მიერ მოტანილი ნაყოფები იმ ად-
ამიანთა დაავადებებს განკურნავენ და დაამარცხებენ. 

შეხედე! შეხედე! ვაგზალი. ფერად-ფერადი კალათებიანი ხალხის 
ნაკადი. შეხედე, ხალხს თვალები როგორ უელვარებთ სიმშვიდითა და 
სიკეთით. 

                                                 
*  ეს ხომ, ქართული სუფრის ადათ-წესია,- სადღეგრძელოებით წინაპართა მოგონება, 

ერთმანეთის დღეგრძელობა და დალოცვა!.. ც.გ. 
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ანასტასია თითქოს სულ მთლად ბრწყინავდა, ის, უფრო და უფრო 
აღფრთოვანებული იყო  დღესასწაულის იდეით. მისი თვალები, სიხა-
რულისგან უბრალოდ კი არ ელავდნენ, ისინი თითქოს, მოცისფრო 
შუქით ციმციმებდნენ. მისი სახის გამომეტყველება სხვადასხვაგვარად 
იცვლებოდა, ოღონდ სულ სიხარულის გამომსახველი ნიუანსებით, 
თითქოს მის გონებაში მჩქეფარე ნაკადულებად მირაკრაკებდნენ დია-
დი დღესასწაულის სურათები 

მოულოდნელად ის გაჩუმდა, მერე ცალი ფეხი მუხლში მოხარა, 
მარჯვენა ხელი ზემოთ ასწია, მეორე ფეხი დაჰკრა დედამიწას და როგ-
ორც შურდული ისე აიჭრა ჰაერში და თითქმის კედრების პირველ 
ყლორტებამდე ამაღლდა. როცა დაეშვა, ხელი აიქნია, ხელისგულები 
ერთმანეთს შემოჰკრა და,- მდელოზე მოცისფრო ნათება მოეფინა. ანა-
სტასიას მიერ წარმოთქმულ ყოველ სიტყვას, თითქოსდა ყოველი პაწა-
წინა ბალახი, მუმლი და ყოველი დიდებული კედარი იმეორებდა. ანა-
სტასიას ფრაზებს თითქოსდა უხილავი ძალა აძლიერებდა. ისინი ხმა-
მაღლა არ ჟღერდა, მაგრამ შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ უკიდეგა-
ნო სამყაროს ყოველ ძარღვს ესმოდა. 

 მეც ჩემი მხრიდანაც  ვურთავდი ფრაზებს, რადგან შეუძლებელი 
იყო, თავი შემეკავებინა, როცა მან დაიწყო: 

– რუსეთში ამ დღეს სტუმრები ჩამოვლენ! ყველა ისინი, რომლებ-
იც ატლანტებად წარმოშვა დედამიწამ! როგორც უძღები შვილები,- ძე-
ნნი მისნი დაბრუნდებიან! 

დაე, მთელს რუსეთში ამ დღეს ალიონზე გაიღვიძონ ადამიანებმა. 
დაე, მთელი  დღის განმავლობაში, სამყაროსეული არფის სიმები ბედ-
ნიერი მელოდიით ჟღერდნენ. ყველა ბარდმა (სახალხო მგოსანმა) ქუ-
ჩებში და ეზოებში საკრავებზე დაუკრან. და მან, ვინც ძალზედ მოხუ-
ცია, ამ დღეს თავი ძალზედ ახალგაზრდად იგრძნოს, ისეთად როგორ-
იც მრავალი, მრავალი წლის წინ იყო. 

– ანასტასია, მეც ახალგაზრდა ვიქნები? 
– ჩვენც, ვლადიმირ, მეც და შენც ახალგაზრდები ვიქნებით, რო-

გორი ახალგაზრდებიც იყვნენ ადამიანები პირველად. მოხუცებიც და-
უწერენ ბავშვებს წერილებს, ყველა ბავშვიც, თავიანთ მშობლებს. სრუ-
ლიად ნორჩები კი, ცხოვრებაში თავიანთ პირველ ნაბიჯს როცა გადა-
დგამენ, დაე, ბედნიერები შევიდნენ სიხარულის სამყაროში. დაე, ამ 
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დღეს ბავშვები არაფერმა გაანაწყენოს. დაე, უფროსები მათი თანასწო-
რნი გახდნენ.* 

დაე, ყველა ღმერთი დედამიწაზე დაეშვეს. დაე, ამ დღეს ყველა 
ღმერთი უბრალოთა იერ-სახედ განხორციელდეს. 

და, ღმერთი,- ერთიანი სამყაროსი,- იქნება ბედნიერი. დაე, შენც,- 
ამ დღეს იყავ ძალზედ ბედნიერი! სიყვარულით გაცისკროვნებულ დე-
დამიწაზე! 

ანასტასია გაიტაცა დღესასწაულის სურათებმა. ის ისე ტრიალებ-
და მდელოზე, თითქოს ცეკვაში, სულ უფრო მეტად შთაგონდებოდა. 

– შეჩერდი! შეჩერდი!- შევძახე მე ანასტასიას, უეცრად გავაცნობი-
ერე, რომ ის ყველაფერს სერიოზულად აღიქვამდა. ის სიტყვებს უბრა-
ლოდ არ წარმოსთქვამდა. მე მივხვდი, ის გეგმავს ყოველი თავისი სი-
ტყვითა და ფრაზათა უჩვეულო წყობით! გეგმავს დღესასწაულის სუ-
რათებს! და მისთვის ჩვეული შეუპოვრობით გააგრძელებს მათ დაგეგ-
მარებას, იოცნებებს მასზე, სანამ არ განხორციელდებიან რეალობაში 
მისი ოცნებები. ფანატიკოსივით იოცნებებს! ისე ეცდება, აქამდე როგ-
ორც თავისი მეაგარაკეებისთვის ცდილობდა, ოცი წელი ცდილობდა. 
და, რომ ის შემეჩერებინა, ამიტომაც შევძახე: 

– შენ რა, ვერ მიხვდი? დღესასწაულის შესახებ ეს ხომ ხუმრობაა. 
მე ვიხუმრე! 

ანასტასია უეცრად შეჩერდა. როგორც კი შევხედე, მისი გამომეტყ-
ველების გამო, მაშინვე სულში, თითქოს რაღაც მომეწიწკნა. მას სახე 
პატარა ბავშვივით დაბნეოდა. მისი თვალები ტკივილითა და სინანუ-
ლით შემომცქეროდნენ. თითქოს ვიღაც გამნადგურებელი ვყოფილი-
ყავი... და, თითქმის ჩურჩულით ალაპარაკდა: 

– მე, სერიოზულად მივიღე, ვლადიმირ. მე უკვე დავაგეგმარე ყვე-
ლაფერი და მოსალოდნელ მოვლენათა ჯაჭვში ადამიანთა დეპეშების 
რგოლიც ჩავაწენი. მათ გარეშე მოვლენათა რიგითობა დაირღვევა. მე 
მივიღე შენი ნათქვამი, დავიჯერე მისი, წარმოვქმენი. მე ვგრძნობდი, 
დღესასწაულზე, დეპეშებზე შენ გულწრფელად ლაპარაკობდი. ნუ წა-
იღებ უკან ნათქვამ სიტყვას. შენ მხოლოდ დეპეშებით დამეხმარე, რა-
თა, როგორც შენ სთქვი, შევიძლო ჩემი სხივით დახმარება. 

– კარგი, მოვსინჯავ, ოღონდ დაწყნარდი, შესაძლოა, ამ დეპეშების 
გაგზავნა არავინ მოისურვოს... 

                                                 
*  ამან რატომღაც „ბატონები“ გამახსენა!... ნებისმიერი „ბატონების“ დროს ხომ ყველა მშო-

ბელი „სანიმუშოდ“ ექცევა ბავშვებს, ყველა სურვილს „უპირობოდ“ უსრულებს და  მამე-
ბი ნასვამებიც კი არ მოდიან სახლში,- „ბატონები“ რომ არ „გაანაწყენონ“!... ც.გ. 
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– მოიძებნებიან ადამიანები, ისინი, რომლებიც მიხვდებიან. ასსევე 
მთავრობაშიც და თქვენს სათათბიროშიც შეიგრძნობენ. და, იქნება 
დღესასწაული! იქნება! შეხედე... 

და კვლავ დღესასწაულის სურათები წარმოჩინდნენ. აი, მეც დავ-
წერე ამის შესახებ, აწი თქვენ ისე მოიქეცით, როგორც თქვენი გული 
და სული ინებებს. 

 
 
bardis mogugune maxvili  

 
ენ რა, ანასტასია, ფრაზებს რაღაც უცნაურად რატომ ალაგებდი, 
როცა დღესასწაულზე ლაპარაკობდი? სიტყვებსაც ისე წარმოსთქ-

ვამდი, რომ ყოველი ასო-ბგერა სათითაოდ ჟღერდა რა პირდაპირ... 
– ვცდილობდი, დღესასწაულის სურათი დეტალებში, დაწვრილე-

ბითი ხატ-სახეებით გამომესახა. 
– მაშინ სიტყვები რაღა შუაშია? რა მნიშვნელობებია მათში? 
– ყოველი სიტყვის მიღმა უამრავი მოვლენა, სასიხარულო სურა-

თი ავსახე. ახლა, ყველა ისინი რეალურად განხორციელდებიან. აზრ-
ფიქრი და სიტყვა ხომ დიადი შემომქმედის მთავარი ინსტრუმენტე-
ბია. ეს ინსტრუმენტები კი, ყველა იმ არსთაგან, ვინც მყარ მატერიაშია, 
მხოლოდ ადამიანს აქვს ბოძებული. 

– მაშინ ყველაფერი, რასაც ადამიანები ამბობენ, რატომ არ სრულდება. 
– როცა სულსა და სიტყვას შორის ძაფს სწყვეტენ, როცა სული ცარიე-

ლია და ხატ-სახე დუნე, მაშინ სიტყვებიც ცარიელია, როგორც ქაოტური 
ასო-ბგერები. და, თავისთავად არც არაფერს წინასწარმეტყველებენ. 

– ფანტაზიაა რაღაც. და შენც, პატარა ბავშვივით გულუბრყვილ-
ოდ ყველაფრის გჯერა. 

– აბა რა ფანტაზიაა, ვლადიმირ, განა თქვენი და კონკრეტულად 
შენი ცხოვრებიდან უამრავი მაგალითის მოყვანა არ შეიძლება,- როგ-
ორ ძალას შეიძენს სიტყვა, თუკი მის მიღმა დავსახავთ  ნიშანდობლივ 
ხატ-სახეს?! 

– კარგი, მაშინ ჩემთვის გასაგები მაგალითი მომიყვანე. 
– მაგალითი? კი, ბატონო. სცენაზე დარბაზის წინ ადამიანი დგას 

და სიტყვებს წარმოთქვამს. მაგალითად მსახიობი. ერთი და იმავე სი-
ტყვების წარმომთქმელი სხვადასხვა მსახიობი, რომელიც ადამიანებს 
არა ერთხელ მოუსმენიათ, მაგრამ მათგან მხოლოდ ერთს უსმენენ სუ-
ლგანაბულნი. მეორის წარმოთქმულს კი,- არ აღიქვამენ. სიტყვები ერ-
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თი და იგივეა, მაგრამ განსხვავება უზარმაზარი. შენ როგორ თვლი? 
რატომ ხდება ასე? 

– ისინი ხომ მსახიობებია. მათ ინსტიტუტებში დიდხანს ასწავლი-
ან. ერთნი ფრიადოსნებია, მეორენი კი,- საშუალონი. მერე ისინი ტექს-
ტებს იზეპირებენ, რათა რეპეტიციებზე ხატოვნად წარმოთსქვან. 

– მათ ინსტიტუტებში ასწავლიან, თუ როგორ შეესისხლხორცონ 
წარმოსახვით ხატ-სახეს, რომელიც სიტყვის მიღმა დგას. შემდეგ ისი-
ნი ცდილობენ, რეპეტიციებზე განასახიერონ იგი. და, თუ მსახიობი წა-
რმოთქმული სიტყვებიდან ათ პროცენტზე მეტს მაინც მოახერხებს წა-
რმოსახვითი ხატ-სახის განხორციელებას, მაშინ მას დარბაზი ყურა-
დღებით მოუსმენს. ხოლო, თუკი ვინმე წარმოთქმული სიტყვების ნა-
ხევრით შესძლებს წარმოსახვითი ხატ-სახის განხორციელებას, ასეთ 
მსახიობს თქვენ გენიალურს უწოდებთ, რადგან მისი სული, დარბაზ-
ში მჯდომთა სულებს პირისპირ, უშუალოდ ესაუბრება. ადამიანები, 
როცა სულით გრძნობენ ყოველივე იმას, რისი გადმოცემაც მათთვის 
მსახიობს სურდა, მაშინ ტირიან ან იცინიან მსმენელები. აი, რა არის 
დიდი შემომქმედის ინსტრუმენტი! 

– შენ, როცა კი რაიმეს ამბობ, რამდენ სიტყვაში შეგიძლია ასახო 
ხატ-სახეები? ათ პროცენტში თუ ორმოცდაათში? 

– ყველა მათგანში. ასე მასწავლა პაპუმ მე. 
– ყველა მათგანში? წარმოუდგენელია! ყველა სიტყვაში?! 
– პაპუ ამბობს, რომ ხატ-სახე ყველა ასო-ბგერაში შეიძლება აისახ-

ოს. მეც ვისწავლე ყველა ასო-ბგერის მიღმა ხატ-სახის ასახვა. 
– რატომ ასო-ბგერის მიღმა. ასო-ბგერას აზრი არ გააჩნია. 
– ასო-ბგერაში აზრია! ყოველი ასო-ბგერის მიღმა სანსკრიტზე* 

ფრაზები, სიტყვებია. მათშიც ასო-ბგერებია, შემდეგ ბევრი სიტყვე-
ბია... ასეა ჩაფარული უსასრულობა თითოეულ ასო-ბგერაში. 

– წარმოგიდგენია, ჩვენ კი ასე უპრაკონოდ ვტატყანებთ ყველა სი-
ტყვას. 

– ჰო, ხშირად ისე, ყასიდად ითქმება ხოლმე ის სიტყვები, რომლე-
ბმაც ათასწლეულები გამოიარეს. გადმოლახეს დრო და ჟამი. მათ მიღ-
მა მდგარი ადამიანთა მიერ დავიწყებული ხატ-სახეები, დღემდე ცდი-

                                                 
*  ზუსტად ასეა ქართულ ენაშიც,- ყველა ასო-ბგერის უკან უამრავ სიტყვათა შეთანაწყობე-

ბია, რომლებიც კონტექსტის შესაბამისად სხვადასხვა შინაარსის მატარებელია... ამის 
დასტურადაც უამრავი სამეცნიერო ნაშრომი მოიპოვება. ჯერ მარტო,- ენათმეცნიერება-
ში. ერთი მაგალითის მოყვანას „მეც გავბედავ“: სიტყვა „წერა“,– 1) წერა დაიწყო; 2) წერას 
აუტანია. პირველ შემთხვევაში,– რაღაც ტექსტის დაწერაზეა საუბარი, მეორე შემთხვევა-
ში,– ადამიანს  ბედისგან  საშიშრობა  რომ ელის. და ა.შ. ც.გ 
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ლობენ ჩვენს სულებში შემოღწევას. იცავენ კიდეც ჩვენს სულებს და 
იბრძვიან მათთვის. 

– მერედა, ეს რა სიტყვებია? ჩემთვის თუნდაც ერთი მათგანი მა-
ინც ცნობილია? 

– ცნობილია. ვფიქრობ, როგორც ასო-ბგერა. მაგრამ რა დგას მის 
მიღმა,- ხალხმა დაივიწყა. 

ანასტასიამ წამწამები დახარა და რამდენიმე ხანს სდუმდა. შემდ-
ეგ ჩუმად, თითქმის ჩურჩულით მთხოვა: 

– წარმოსთქვი, ვლადიმირ, სიტყვა „ბარდი“ („ მგოსანი“). 
– ბარდი,- ვთქვი მე. 
– ის შეკრთა ისე, თითქოს რაღაც ეტკინაო, და სთქვა: 
– ოო... შენ ეს დიდებული სიტყვა როგორ გულგრილად და უფე-

რულად წარმოსთქვი! მას შენ, სანთელივით ანთებულ მთრთოლვარე 
იმ ცეცხლის ნათებას, რომელმაც საუკუნეები გამოიარა და, შესაძლოა, 
შორეული წინაპრებისგან შენთვის, ან რომელიმე დღევანდელ დღეს 
მცხოვრებ ადამიანთათვისაა მიმართული,- დავიწყებითა და სიცარიე-
ლით დაუბერე... პირველსაწყისთა წყაროს მივიწყება,- დღევანდელი 
დღის გაჩანაგებაა. 

– რითი არ მოგეწონა ჩემი გამოთქმა? და ამ სიტყვასთან დაკავში-
რებული რა უნდა მახსოვდეს? 

ანასტასია სდუმდა. მერე, ჩუმად აჟღერებული ხმით, თითქოს მა-
რადისობიდან წამოსული ფრაზების წარმოთქმა დაიწყო: 

– ჯერ კიდევ კარგა ხნით ადრე, ქრისტეს შობამდე, დედამიწაზე 
ცხოვრობდნენ ადამიანები, ჩვენი წინაპრები, რომელთაც კელტები ერ-
ქვათ. თავიანთ ბრძენ მასწავლებლებს ისინი დრუიდებს უწოდებდნ-
ენ. დრუიდები, მყარი მატერიისა და სულიერი სამყაროს ცოდნას 
ფლობდნენ, ამიტომაც, დედამიწაზე მცხოვრები იმდროინდელი ბევ-
რი ადამიანი,- მათ წინაშე ქედს იხრიდა. დრუიდის თანდასწრებით 
კელტი მეომრები იარაღს არასდროს იშიშვლებდნენ. იმისთვის, რათა 
დრუიდთა საწყისი საფეხურის წოდება მიეღოთ, საჭირო იყო ინდივი-
დუალურად ოცი წელი ესწავლათ დიდებულ სულიერ მოძღვართან,-
ქურუმ-დრუიდთან. მისი ხელდასხმის მიღების მერე იწოდებოდა ის,- 
„ბარდად“. ამის შემდეგ მას უკვე ჰქონდა მორალური უფლება გასუ-
ლიყო ხალხში და ეგალობნა. თავის მიერ გალობით წარმოთქმული 
სიტყვებით ადამიანებში ნათლის და ჭეშმარიტების ცოდნა ჩაენერგა,- 
სულთა განმკურნებელი ხატ-სახეებს ჩამოეყალიბებინა. 

კელტებს, რომაელი ლეგიონერები თავს დაესხმოდა. უკანასკნელი 
ბრძოლა მდინარესთან მიმდინარეობდა. რომაელებმა დაინახეს, რომ მე-
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ომარ-კელტებს შორის თმებ ჩამოშლილი ქალები მიმოდიოდნენ. რომაე-
ლმა სარდლებმა უწყოდნენ, როცა ეს ქალები მეომრებს შორის მიმოდიო-
დნენ,- კელტებზე გასამარჯვებლად რიცხობრივად ექვსჯერადი უპირა-
ტესობა უნდა ჰქონოდათ! ვერც გამოცდილი რომაელი მხედართმთავრე-
ბი, ვერც დღევანდელი მკვლევარ-ისტორიკოსები ვერ ხსნიან, რატომ იყო 
ეს ასე? საქმე კი, მთელს ამ უიარაღო თმებ-ჩამოშლილ ქალებში იყო.* 

რომაელთა ჯარი რიცხობრივად კელტებს ცხრაჯერ აღემატებოდა. 
მდინარის ნაპირზე მიმწყვდეული, უკანასკნელი მებრძოლი კელტის ოჯ-
ახი იღუპებოდა. 

ისინი ნახევარ წრედ იდგნენ, მათ ზურგს უკან, ახალგაზრდა ქალი 
ჩვილ გოგონას ძუძუს აწოვებდა და თან უგალობდა. ახალგაზრდა დედა 
ნათელ, ხალისიან სიმღერას გალობდა, რათა პატარას სულში შიში და ნა-
ღველი არ ჩაბუდებოდა, და რომ მას ნათლის ხატ-სახეები ჩასახვოდა. 

როცა გოგონა დედის ძუძუსთავს პირს აცილებდა, მათი მზერა ერთ-
მანეთს ხვდებოდა, ქალი გალობას აჩერებდა და გოგონას ალერსით,- ყოვ-
ელ ჯერზე,- „ბარდს“-ს უწოდებდა. 

უკვე დამცველი ნახევარწრეც მოირღვა. მეძუძური დედისკენ მიმავ-
ალ ბილიკზე, რომაელი ლეგიონერების წინ მახვილით ხელში, სისხლ-
ჩამომდინარი ახალგაზრდა ბარდი იდგა. ის ქალისკენ შებრუნდა. ორთა-
ვემ მზერა ერთმანეთს სტყორცნეს და გაუღიმეს. 

დაჭრილმა ბარდმა რომაელების შეჩერება მანამდე შეძლო, სანამ ქა-
ლი მდინარესთან არ ჩავიდა, ჩვილი გოგონა ნავში არ ჩააწვინა, ნავს ხელი 
არ ჰკრა და ნაპირს არ მოაცილა. მერე კი, სისხლისგან დაცლილმა ბარდ-
მა, ნებისყოფის უკანასკნელი დაძაბვით, ახაგაზრდა ქალს თავისი მახვი-
ლი ფეხებთან დაუგდო. 

ქალმა მახვილი აიღო. ვიწრო ბილიკზე, ლეგიონერებთან ოთხი საა-
თის განმავლობაში შეუჩერებლად იბრძოდა და მათ მდინარესთან არ უშ-
ვებდა. ლეგიონერები იღლებოდნენ და ბილიკზე ერთმანეთს ენაცვლე-
ბოდნენ. 

რომაელი მხედართმთავრები გაოგნებულნი, მდუმარედ ადევნებდ-
ნენ თვალს და ვერ მიმხვდარიყვნენ, თუ რატომ იყო, რომ ძლიერმა და გა-
მოცდილმა ჯარისკაცებმა ქალს სხეულზე ერთი ნაკაწრიც ვერ მიაყენა? 

                                                 
*  არსებობს ქართულ ფოლკლორში ადათ-წესი:- ომში მიმავალ ვაჟკაცებს საომარი 

ფერხულის შესრულებისას წმ. გიორგისადმი 365 ლოცვა-საგალობელით, („ნანებით 
მოგმართავთ“) - თმებ-ჩამოშლილი და მანდილ–მოხდილი  ქალები მეომრებს შორის 
ნარნარად მიმოდიან,- გალობით ავედრებენ წმიდა გიორგის მათ მიერ მომხვდურ 
მტერზე გაამარჯვებას! ც.გ. 
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ის ოთხი საათი იბრძოდა. შემდეგ ჩაიფერფლა. მისი ფილტვები გაუ-
წყლოვნების გამო გამოშრა, რადგან არც ერთი ყლუპი წყალი არ მიუღია 
და დამსკდარი ლამაზი ტუჩებიდანაც სისხლი უჟონავდა. 

ნელ-ნელა მუხლებზე დაეშვა, ძირს დაცემამდე მან, მაინც შესძლო, 
კიდევ ერთხელ მდინარის დინების მიერ წაღებულ ნავში მყოფ პაწაწინა 
მგოსან გოგონა-ბარდის მიმართულებით თავისი სუსტი ღიმილი  კვალ-
დაკვალ მიეწვდინა, გოგონასთვის, რომელსაც ამჟამად მცხოვრებ ადამია-
ნთათვის  ათასწლეულთა მიღმიდან გადარჩენილი ხატ-სახე და სიტყვა 
მიჰქონდა. 

არამარტო მყარ სხეულშია კაცობრიული არსი, არამედ განუზომლ-
ად მეტი და მნიშვნელოვანია,- უხილავი გრძნობები, სწრაფვები, შეგრძ-
ნებები, რომლებიც მყარ სხეულში, როგორც სარკეში,- მხოლოდ ნაწილო-
ბრივაა გამოსახული. 

გოგონა-ბარდი ჯერ მოზარდი, შემდეგ ყმაწვილი ქალი და დედა გახ-
და. ის დედამიწაზე ცხოვრობდა და გალობდა. მისი გალობა ხალხს მხოლ-
ოდ ნათელ ემოციებს ჩუქნიდა, როგორც ყოველივეს მმკურნავი სხივი. 
სულთ დარდისა და ნაღველის ძლევაში ეხმარებოდა. მრავალი ყოფითი 
ვაება და გაჭირვება ცდილობდა ამ პატარა სხივის წყაროს ჩაქრობას. ბნელი 
ძალები უხილავად ცდილობდნენ მასთან შეღწევას, მაგრამ არ შეეძლოთ, 
გადაელახათ ერთადერთი ბარიერი,- ბილიკზე მდგართა წინაღობა. 

კაცობრიული არსი, მარტო მყარ სხეულში არაა, ვლადიმირ. ბარდის 
სისხლისგან დაცლილმა სხეულმა უსასრულობაში გაგზავნა თავისი სულ-
ის ნათელი ღიმილი, ამით მან ადამიანურ უხილავ არსთა ნათელი ასახა. 

და იფერფლებოდა ახალგაზრდა დედის ფილტვები, რომელსაც მახ-
ვილი ეჭირა, მოედინებოდა ალისფერი სისხლი იმ დამსკდარი ტუჩები-
დან, რომლებმაც ბარდის ნათელი ღიმილი აიტაცეს... 

და აი, ახლა, დამიჯერე მე, ვლადიმირ. მიხვდი. გაიგონე ბარდის უხ-
ილავი მახვილის გუგუნი,* რითიც ბილიკზე მის შთამომავალთა სულე-
ბისთვის ბოროტისა და ბნელის შეტევა აირეკლა. თუ შეიძლება, კიდევ 
ერთხელ წარამოსთქვი სიტყვა,- ბარდი, ვლადიმირ. 

– ვერ შევძლებ... ჯერ-ჯერობით ვერ შევძლებ სათანადო მნიშვნელო-
ბით მის წარმოთქმას. მერე კი, მას მე აუცილებლად წარმოვთქვამ. 

– მადლობა არ წარმოთქმისთვის, ვლადიმირ. 

                                                 
*  საქართველოში სიმღერის გაჟღერებას „დაგუგუნებას“ ეძახიან:- „სიმღერა დააგუგუ-

ნესო“! ასე ამბობენ. იქნებ მათი მახვილიც „გუგუნებდა“ მოქნევის დროს?!... აბა, რო-
გორ გადარჩა ეს პატარა ერი, რომელიც ათასწლეულების მანძილზე სულ დამპყრო-
ბლებითაა გარშემორტყმული?!...  ც.გ. 
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– ანასტასია, შენ ხომ შეგიძლია, მითხრა,- დღევანდელ მცხოვრებთა-
გან ვინ წარმოადგენს ბილიკზე მებრძოლი ჯარისკაცი ბარდის, იმ მეძუ-
ძური ქალისა და პატარა მგალობელ გოგონა-ბარდის პირადაპირ შთამო-
მავალს? ვის შეეძლო ასეთი რამის დავიწყება, ვინაა მისი შთამომავალი? 

– აბა, დაფიქრდი, ვლადიმირ, ასეთი შეკითხვა რატომ წარმოიშვა 
შენში? 

– მინდა შევხედო მას ან მათ, რომლებსაც არ ახსოვთ ასეთი რამ... არ 
ახსოვთ თავისი მოდგმა.... უგრძნობელებს... 

–  შესაძლოა, შენ გსურს დარწმუნდე,- რომ ეს შენ არ ხარ, რომელსაც 
არ ახსოვს? 

– რა შუაშია აქ ეს,... მივხვდი, ანასტასია, არ მიპასუხო. დაე, თითოე-
ული ადამიანი თავად  ჩაუფიქრდეს. 

– კარგი,- მიპასუხა მან, თან შემომაცქერდა და გაჩუმდა.  
მეც ანასტასიას მიერ აღწერილი სურათის შთაბეჭდილების ქვეშ 

მყოფი, რამოდენიმე ხნით ვდუმდი,- შემდეგ კი ვკითხე: 
– მაინცა და მაინც ეს სიტყვა რატომ მოიყვანე მაგალითად? 
– რათა შენთვის მეჩვენებინა, მათ უკან მდგარი ხატ-სახეები, როგორ 

განხორციელდებიან რეალურ სამყაროში მალე. გიტარის ათასობით აჟ-
ღერებული სიმები, რუსეთის დღევანდელ ბარდთა თითების ქვეშ ჟღერ-
ენ. ჯერ კიდევ იქ, ტაიგაში, როცა ყველაფერ ამაზე ვიოცნებე, პირველებმა 
მათ შეიგრძნეს. მათმა სულებმა... თავიდან, მხოლოდ ერთში აინთო 
მთრთოლვარე ცეცხლი და შეკრთა გიტარის ფაქიზი სიმი, შემდგომ აიტ-
აცეს, გამოეხმაურნენ სხვათა სულებიც. მალე, მათ სიმღერებს, მრავალი 
ადამიანი მოისმენს. ისინია,- ბარდები,- რომლებიც მათ, ახალი განთიად-
ის დანახვაში დაეხმარებათ. იმ განთიადის დანახვაში, რომელიც ადამია-
ნთა სულებს გაასხივოსნებს... შენ მოისმენ მათ სიმღერებს. ახალ სიმღერ-
ებს, საგანთიადოს. 

 
mkveTri Semobruneba 

 
ნასტასიასთან სამი დღის ყოფნის შემდეგ, როცა თბომავალზე და-
ვბრუნდი, რამოდენიმე დღე საერთოდ არ შემეძლო ფირმის საქ-

მეებს ჩავღრმავებოდი. არ შემეძლო, მიმეღო გადაწყვეტილება, არც 
თბომავლის შემდგომი მსვლელობის გეზის შესახებ, არც იმ რადიოგ-
რამებზე პასუხის გაცემა, რომლებიც ნოვოსიბირსკიდან მოდიოდნენ. 
ამიტომაც სადაც თბომავალი იდგა, თითქოს შეამჩნიესო ჩემი საქმეე-
ბისადმი უგულისყურობა, დაქირავებულმა მუშაკებმა, ეკიპაჟის ნაწი-
ლმაც ქურდობა დაიწყეს. სურგუთის მილიციაც ოქმებს ადგენდა, ქუ-
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რდებს დაცვაც იჭერდა, მაგრამ მე ამ სიტუაციებშიც კი ბოლომდე ჩაწ-
ვდომა არ მსურდა. 

ახლა, ძნელი სათქმელია, ანასტასიასთან ურთიერთობამ ჩემზე 
ასე ძლიერ რატომ იმოქმედა. 

წინათ, ჩემთან ფირმაში სხვადასხვა სასულიერო კონფესიიდან 
მრავალი წარმომადგენელი მოდიოდა. ისინი მიყვებოდნენ, რომ საზო-
გადოებისათვის რაღაც კარგის გაკეთებას აპირებდნენ და ყოველთვის 
ფულს ითხოვდნენ. ხანდახან ვაძლევდი კიდეც, რათა მომეშორებინა 
ისე, რომ მათ საქმეებს განსაკუთრებულად არც კი ვუღრმავდებოდი. 
რა საჭირო იყო ჩაწვდომა, როცა საუბარი ყოველთვის ფულის თხოვნ-
ით მთავრდებოდა. 

ანასტასია, ყველა „სასულიერო“ პირისგან განსხვავებით, ფულს 
არ ითხოვდა. და საერთოდაც, ძნელი წარმოსადგენი იყო, რა შეიძლე-
ბოდა მისთვის მიგეცა. გარეგნულად მას, თითქოსდა არაფერი ჰქონდა, 
შთაბეჭდილება კი, ისეთი იქმნებოდა, რომ ის, ყველაფერს ფლობდა. 
გავეცი განკარგულება, თბომავალს პირდაპირი სვლით ნოვოსიბირს-
კისკენ ემოძრავა. მე კი, კაიუტაში ვიკეტებოდი და ვფიქრობდი. 

ბიზნესით ათ წელზე მეტმა დაკავებამ და კოლექტივების მართვ-
ამ, ბევრი რამ მასწავლა. წარუმატებლობებმა და წარმატებებმა გამომი-
მუშავეს თვისება,- სხვადასხვა სიტუაციებიდან გამოსავლის ძებნის და 
პოვნის. მაგრამ ამჟამად სიტუაცია ისეთი იყო, კაცი უარესს რომ ვერ 
წარმოიდგენდა. ყველა უბედურება ერთბაშად დამატყდა თავს. ფირმ-
ის კრახი გარდაუვალი იყო. ვიღაც „კეთილის მსურველმა“ ფირმაში 
სწრაფად გავრცელებადი ჭორი გაუშვა:- „მას რაღაც დაემართა. კომერ-
ციული გადაწყვეტილებების მიღების ეფექტურად უნარი დაკარგა.“ 
ერთი სიტყვით, ყველამ თავს უშველეთო. და, „შველოდნენ თავს.“ უკ-
ან დაბრუნებისას ვნახე კიდეც,- როგორ შველოდნენ თავს. ნათესავებ-
მაც კი გამოიღეს ხელი ფირმის ქონების დასატაცებლად. „მაინც ყვე-
ლაფერი განიავდება!“-ო და... ასე თვლიდნენ ისინი. 

ძველი მუშაკებიდან, მხოლოდ პატარა ჯგუფი ცდილობდა რღვევ-
ას შეწინააღმდეგებოდა. მაგრამ ისინიც, საშტაბო თბომავლის მოსვლ-
ის შემდეგ, როცა ნახეს, რა ლიტერატურას ვკითხულობდი, ჩემი ფსი-
ქიკური მდგომარეობის გამო შეშინდნენ. 

შექმნილ სიტუაციას აბსოლუტურად საღად ვაფასებდი. შესანიშ-
ნავად მესმოდა,- ამ კოლექტივთან საქმის გამოსწორებას, უკვე ვეღარ 
შევძლებდი. ისინიც კი, ვინც ადრე სახეში შემომციცინებდა, ახლა ჩემს 
ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ეჭვის თვალით შესცქეროდა. 



 

 224

ძალიან მინდოდა, ანასტასიას შესახებ ვინმესთვის მომეთხრო, მა-
გრამ იმის წარმოდგენაც კი, რომ გამიგებდნენ,- არ შემეძლო. ფსიქიატ-
რიულში მოხვედრაც კი იყო მოსალოდნელი. ოჯახში ჩემს მკურნალო-
ბაზე უკვე ისედაც მიდიოდა საუბარი. გარემოცვა უპირობოდ მოი-
თხოვდა ჩემგან კომერციულ პროექტებს, ამასთან, უეჭველად ეფექტ-
ურს. ჩემი ახალი გატაცებები ისე ფასდებოდა, როგორც სიგიჟე ან ფსი-
ქიკური მოშლილობა. მე მართლაც, ჩვენი ცხოვრების სხვადასხვა მოვ-
ლენაზე ბევრი ფიქრი დავიწყე. ვფიქრობდი,- „რა ხდება მასში?- ჩაატა-
რებ ერთ კომერციულ ოპერაციას, იშოვნი ფულს, თუმცა თვითკმაყო-
ფილებას მაინც ვერ აღწევ. მაშინვე გინდება, რომ უფრო მეტი გქონდ-
ეს. და აი, ასე, უკვე ათზე მეტი წელიწადია! სადაა გარანტია, რომ ეს 
სრბოლა სიცოცხლის ბოლომდე ასე არ გაგრძელდება,- და, კმაყოფი-
ლებას კი, მაინც ვერ მიაღწევ? ერთს, არყისთვის მანეთი არ ჰყოფნის 
და განწყობილება უფუჭდება. მილიარდერს, მილიარდი აკლია რაღა-
ცის შესაძენად,- მასაც გუნება უფუჭდება. შესაძლოა, სულაც არ არის 
ფულის რაოდენობაში საქმე?“ 

ერთ დილას, ფირმაში, ორი ძველი ნაცნობი კოლეგა მეწარმე მეწ-
ვია, მსხვილი კომერციული ფირმების ხელმძღვანელები. მე მათ, სუფ-
თა ზრახვების მეწარმეთა გაერთიანებაზე, მათი მოღვაწეობის მიზნებ-
ზე დავუწყე საუბარი. მსურდა, ვინმესთვის მაინც გამეზიარებინა ჩემი 
აზრები. ისინი საუბარს მხარს უბამდნენ, რაღაცეებს ეთანხმებოდნენ 
კიდეც. ჩვენ დიდხანს ვისაუბრეთ, ჩემთვის კი, გავიფიქრე:- „ნუთუ 
მათ ყველაფერი ასე კარგად გაიგეს, ჩემთან საუბარს ამდენი დრო რომ 
დაუთმეს მეთქი...“.  

მერე ჩემმა მძღოლმა მითხრა: 
– ისინი, თქვენთან ვლადიმირ ნიკოლოზის-ძევ, „მათი“ თხოვნით 

მოვიდნენ. ისინი „მათ“ მოიწვიეს, ვინც თქვენს ჯანმრთელობაზე ღე-
ლავს. უნდოდათ გაეგოთ, მთელი ეს დრო რაზე ფიქრობთ? რა გაწუხ-
ებთ?- ერთი სიტყვით, ნორმალური ხართ თუ არა. ექიმები გამოიძახ-
ონ, თუ დაიცადონ, სანამ გაგივლით. 

– თავად შენ, როგორად მთვლი? 
ის რამდენიმე ხანს სდუმდა, მერე კი, ჩუმად წარმოთსქვა: 
– ათი წელი თქვენ, ნორმალურად მუშაობდით. ქალაქში ბევრი ამ-

ბობდა თქვენზე,- „წარმატებულიაო“. ახლა ფირმაში, საერთოდ უხელ-
ფასოდ დარჩენის ეშინია ყველას. 

და, აი აქ, მე მივხვდი, თუ რა შორს წავიდა ჩემზე ზრუნვა, 
მძღოლს კი ვუთხარი: 

– მიდი, მოაბრუნე მანქანა. 
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ფირმაში მივბრუნდი, საგანგებო თათბირი მოვიწვიე. სხვადასხვა 
მიმართულებების მიხედვით ხელმძღვანელები დავნიშნე. ჩემი არყო-
ფნის დროს, მათ მოქმედებების სრული თავისუფლება მივანიჭე. 
მძღოლს კი, შევუთანხმდი, რომ აეროპორტში ჩემს წასაყვანად,- დილ-
ით ადრე მოსულიყო. 

აეროპორტში მან თბილად შეხვეული რაღაც გადმომცა. ვკითხე: 
– ეს რა არის? 
– ღვეზელი. 
– ანუ შენ მე, შეცოდების გამო, როგორც შეშლილს, ღვეზელს მაძ-

ლევ? 
– ეს ჩემმა ცოლმა გამომატანა, ვლადიმირ ნიკოლოზის-ძევ, დასაძი-

ნებლადაც არ დაწოლილა, მთელი ღამე ცოდვილობდა. ადრე, სანამ ახა-
ლგაზრდა იყო, არ აცხობდა, ახლა კი,- დაიწყო. დაიჟინა, გინდა თუ არა 
გადაეციო. ტილოში შეახვია, ჯერაც თბილია. ამბობს, რომ თქვენ კარგა 
ხანს ვერ დაბრუნდებით. თუ საერთოდ დაბრუნდებით... მშვიდობით. 

– კეთილი, მადლობა შენ... 
რამდენიმე დღის შემდეგ კი, ისიც გაენთავისუფლა ფირმიდან... 
 

 

vin sazRvravs  
mimarTulebas? 

 
ვითმფრინავის სავარძელში ჩავჯექი თუ არა თვალები მივლულე. 
თვითმფრინავის გეზი ზუსტადაა განსაზღვრული. ის მოსკოვისკ-

ენ მიემართებოდა. ჩემი შემდგომი ცხოვრების გეზი კი, ჯერ კიდევ და-
სადგენი მქონდა. უფრო მეტად მეწარმეებზე მეფიქრებოდა. 

ახლა ბევრს მიაჩნია, რომ მეწარმეები უეჭველად ვაჭრებია, რომ-
ლებმაც პირველსაწყისი კაპიტალი რაღაც არაწესიერი გზით დააგროვ-
ეს და მას გარშემომყოფთა ხარჯზე ზრდიან. რა თქმა უნდა, ისევე რო-
გორც ჩვენი საზოგადოებრიობის სხვადასხვა ფენებში, მეწარმეთა შო-
რისაც არ არის ყველა ერთგვაროვანი, მაგრამ, გარდაქმნის პერიოდის 
დასაწყისიდან, ვარ რა სამეწარმეო საქმიანობის მოვლენათა ცენტრში, 
თავს უფლებას ვაძლევ ვამტკიცო, რომ მეწარმეთა პირველი ტალღის 
წარმომადგენლები, მათი უმრავლესობა, პირველსაწყის კაპიტალს არ-
ასტანდარტული გადაწყვეტილებების ძიების გზით ქმნიდნენ:- ახალი 
ან დეფიციტური საქონლის, მომსახურების წარმოების, საწარმოო 
პროცესების უფრო რაციონალური ორგანიზების ხარჯზე. 

საბჭოთა და რუსეთის მეწარმეთა უმრავლესობის უნარი გამოიხა-
ტებოდა იმაში, რომ ფული ნულიდან, კრედიტების გარეშეც უნდა ეკე-
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თებინა. პირველ მეწარმეებს, როგორც შემდგომი ტალღის წარმომად-
გენლებს, პრივატიზებული ქარხნები არ ჰქონდათ! და, იძულებულნი 
იყვნენ, ჭკუით ეფიქრათ და არა გამართლების იმედად ყოფილიყვნენ. 
და, კეთდებოდა კიდეც ფული ნულიდან. დამამტკიცებელ საბუთად 
საკუთარი პრაქტიკიდან მოვიყვან მაგალითებს. 

 
 

fuli nulidan 
 

ოტო ხელოვნების ერთ პატარა ბრიგადას, ჯერ კიდევ გარდაქმნამ-
დე ვხელმძღვანელობდი. მასში შედიოდნენ ფოტო ატელიეს ლა-

ბორანტები, მოგზაური ფოტოგრაფები. ხელფასი და დამატებითი შე-
მოსავალი ყველას ჰქონდა, რაც საშუალებას აძლევდათ, იმ დროისთვ-
ის საშუალო კეთილდღეობა მიეღოთ. შემოსავლის პროცენტს ყველა 
ღებულობდა. მეტი გვინდოდა. მაგრამ ამისთვის საჭირო იყო, შემოსა-
ვალი მკვეთრად გაგვეზარდა, კლიენტთა რაოდენობა მეტი ყოფილი-
ყო. მე შევძელი გადაწყვეტილების პოვნა. ამ საშუალებით მსურველებ-
მა დღესაც შეიძლება ისარგებლონ. ერთხელ ქალაქგარეთა ტრასაზე ჩე-
მი კუზიანი „ზაპოროჟეცის“ ბორბალი დაეშვა. სანამ საბურავი იბერე-
ბოდა, მე შევცქეროდი ერთმანეთის მიყოლებით მიმავალ მანქანებს და 
ვფიქრობდი:-„როგორი კოლოსალური შემოსავალი იქნებოდა, რომ ამ 
მანქანების მფლობელებმა სურათის გადაღება მოისურვონ!“ რამოდე-
ნიმე წუთში ჩემს თავში გეგმა მომწიფდა, რომელიც შემდგომში კიდეც 
განხორციელდა და მან კოლექტივის შემოსავალი ოთხჯერ გაზარდა. 
ეს ასე ხდებოდა,- ტრასაზე ფოტოგრაფი ფოტოპარატით დგება, მას ახ-
ლავს ორი, მწვანე სამკლავურიანი თანაშემწე წარწერით „სმ“ 
(საყოფაცხოვრებო მომსახურება) და ხელში სახ.ავტო-ინსპექციის ხე-
ლკეტი უჭირავს. მძღოლები ჩერდებოდნენ, რადგან ეგონათ, რომ ეს 
ვიღაც „მწვანე“ ან კიდევ რომელიღაც პატრული იყო. როგორც კი იგებ-
დნენ, რომ მათ საყოფაცხოვრებო მომსახურებას სთავაზობდნენ და 
არავინ სჯიდა, არაფერს ერჩოდა, არ ამოწმებდა, სიამოვნებით დგებო-
დნენ თავიანთ მანქანასთან სურათის გადასაღებად. მისამართს ვართ-
მევდით, რომელზეც სურათები იგზავნებოდა, საფოსტო ხარჯის დანა-
მატის დართვით. აუცილებელი იყო მათი მანქანის ნომერთან დადგო-
მა,- რათა მერე მისამართი არ შეგვშლოდა. 

ნოვოსიბირსკისკენ მიმავალი ყველა მთავარი ტრასა ნახევარი 
წლის მანძილზე ასეთი მომსახურებით იყო მოფენილი. შემდეგ გახში-
რდა იმ მძღოლების რაოდენობა, რომლებსაც ეს მომსახურება უკვე მი-
ღებული ჰქონდათ. მაგრამ ამ ნახევარ წელიწადში ბრიგადამ საკმაო 
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თანხის გამომუშავება მოასწრო. 
შემდგომ, კერძო სახლების გადაღების ოპერაცია მოვიგონე ისეთი 

ტექსტით, როგორიც ღია ბარათებზეა:- „ჩემი მშობლიური სახლი“, 
„მამისეული სახლი“ და მისი მსგავსი. 

ბრიგადამ უამრავი რაოდენობის სახლი გადაიღო. მოთხოვნილება 
ძალიან დიდი იყო. ამიტომ ფოტოგრაფი სურვილებს აღარც კი კი-
თხულობდა; ის დასახლებულ პუნქტში ჩადიოდა, უბრალოდ ქუჩაში 
დადიოდა და ყველა სახლს სურათებს უღებდა. 

შემდეგ ფოსტალიონები ამ სურათებს ჩამოატარებდნენ და ფულს 
ჰკრებდნენ. ხალხი ამ სურათებს თავის შვილებს უგზავნიდა. ბევრი 
ამბობდა, რომ ეს ფოტოები შვილებში სტუმრად ჩამოსვლის სურვილს 
აღძრავდა. 

„ნოვოსიბობლფოტოს“ გაერთიანებას, ბრიგადისთვის ხელფასის 
გადახდის პრობლემა გაუჩნდა, რადგან მაშინდელი ადმინისტრაციის 
აზრით, იგი ყოველგვარი ნორმების ზღვარს აჭარბებდა, მაგრამ ვერაფ-
ერს ახერხებდნენ, რადგან ხელფასის პროცენტი ყველას ერთნაირი 
ჰქონდა. 

გარდაქმნის პირველი დღეებიდანვე ჩვენი ბრიგადა გაერთიანებას 
გამოეყო. ჩამოყალიბდა დამოუკიდებელი კოოპერატივი. მე, თავმჯ-
დომარედ ამირჩიეს. 

უკვე შესაძლებელი იყო თავისუფლად გვემუშავა, პირველადი კა-
პიტალი ჩამოგვეყალიბებინა და შევდგომოდით უფრო მასშტაბურ სა-
ქმეს. დავიწყე ფიქრი, თუ რა უნდა გვექნა კიდევ, ფირმის შემოსავლებ-
ის ზრდისათვის? 

ერთხელ, თეორიული და გამოყენებითი მექანიკის ინსტიტუტიდ-
ან, ნაცნობს გამოველაპარაკე. მან შემომჩივლა: 

– ხელფასს გვიგვიანებენ. ლაბორატორიის რეორგანიზაცია სურთ. 
სად წავიდე, რა ვქნა? არავის აღარ ვჭირდებით. 

– შენი ლაბორატორია ადრე რას აკეთებდა? ვკითხე მე. 
– თერმო-ინდიკატორულ ფირს. ახლა ისიც არავის სჭირდება. 
– ეს ფირი რისთვისაა? 
– სხვადასხვა დანიშნულებისთვის,- მპასუხობს ის. და, ფირის ნაწ-

ილს იღებს ჯიბიდან. აი, აიღე,- და მაწვდის. 
ფირის ნაკუწს ხელი მოვკიდე და იგი უეცრად თითებში გამიმწვა-

ნდა. ამის გამო გადავაგდე კიდეც. 
– ეს რა სისაძაგლეა ასეთი? მწვანდება. ხელების დაბანაა საჭირო,- 

ვეუბნები. ის კი მპასუხობს: 
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– ნუ ღელავ, მან უბრალოდ შენი ხელის ტემპერატურის გამო შეი-
ცვალა ფერი. ის ასე ტემპერატურის ცვალებადობაზე რეაგირებს. თუ 
სიმხურვალე ნორმაზე მეტი იქნებოდა, მაშინ ფირი გაწითლდებოდა. 
სხეულის ნორმალური ტემპერატურისას ფირს ასეთი მომწვანო შეფე-
რილობა აქვს 

თავში სწრაფად მომიმწიფდა იდეა. ფირმამ ბრტყელი თერმომეტ-
რებისა და სტრეს-ინდიკატორების გამოშვება დაიწყო. ნაირფეროვანი 
კვადრატებით ლამაზად გაფერადებულ მუყაოს ნაჭერზე, რომელზედ-
აც შესაბამისი ფერების გასწვრივ გრადუსის მაჩვენებელი ციფრები ეწ-
ერა, ეწებებოდა ფირის ნაჭერი და გამოდიოდა ნაკეთობა. 

ჯერ კიდევ დაუშლელ საბჭოთა კავშირის მრავალ რეგიონში, სა-
ხელმწიფო სავაჭრო საშუამავლო კანტორის სისტემის მეშვეობით, 
ჩვენს პროდუქციას ვასაღებდით. 

კოოპერატივის კოლექტივი გაფართოვდა. მის ყველა წევრს  
ხელფასი მნიშვნელოვნად გაეზარდა. კოოპერატივმა, იმ პირველადი კაპი-
ტალის დაგროვებაც დაიწყო. არც ინსტიტუტის ლაბორატორია ყოფილა 
წაგებაში, რადგან მას ინსტიტუტისთვის ფული შემოჰქონდა. 

კოოპერატივისთვის ჩვენ ორი მანქანა და აპარატურა შევიძინეთ. 
და აი, დიდი ნახტომის გაკეთებაში აქ, შემთხვევითობა დაგვეხმარა. 

ერთხელაც, შუა დღეს, კანტორაში მოვდივარ და ვხედავ:- ერთ 
ტელეფონზე ჩემი მდივანი საუბრობს და რაღაცას იწერს, მეორეზე,-
დამლაგებელი. კანტორაში მხოლოდ სულ ორი ტელეფონი იყო. როგ-
ორც კი დადებენ ყურმილს, მაშინვე ირეკება ზარი. მერე მდივანი ამბ-
ობს:- მესამე საათია ზარები არ წყდება! ერთი-მეორის მიყოლებით, გა-
ნუწყვეტლივ. ყველას ჩვენი თერმომეტრები და სტრეს-ინდიკატორები 
სურს. ერთი გვეჩხუბა, გვითხრა,- თქვენ გარდაქმნამდელი „წუწურაქე-
ბი“ ხართო. და თუ, ფასის აწევა გვინდა, იგი მზადაა, პარტია გაზრდი-
ლი ფასებითაც შეიძინოს. ყველა დიდ პარტიებს თხოულობს. მზად 
არიან, წინასწარი გადახდითაც დაგვიკვეთონ. 

ჩვენს ქვეყანაში გარდაქმნის დასაწყისში, როგორც გახსოვთ, იაფ-
ფასიანი პროდუქცია ჰყვაოდა. მოთხოვნილება პლასტმასის სხვადასხ-
ვანაირ კლიპსებზე, პლაკატებზე იყო. კალენდრებზე,- ნახევრადშიშვე-
ლი ქალებით. ყველაფერ ამას, როგორც დამთხვეულები, ისე იტაცებდ-
ნენ. 

ჩვენი პროდუქცია ასეთ ფონზე, რა თქმა უნდა, სუპერ სიახლედ 
გამოიყურებოდა. მაგრამ ჩვენ მას, მხოლოდ ნახევარი წელია ვუშვებდ-
ით. ჰოდა აი, უეცრად, მასზე მოთხოვნილების ასეთი მკვეთრი ზრდა 
დაიწყო, პირდაპირ, ასე ვთქვათ, აჟიოტაჟი ატყდა. ეტყობოდა, რაღაც 
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მოხდა, მაგრამ რა? თურმე წინა დღეს საღამოთი ცენტრალური ტელე-
ვიზიით საერთაშორისო კომენტატორ ცვეტოვს, იაპონიაზე ლაპარაკის 
დროს უთქვამს:- „იაპონელები გამომგონებელი ხალხიაო“ და... შემდეგ 
იაპონური სტრეს-ინდიკატორი უჩვენებია. იგი ჩვენსას ჰგავდა. პირვე-
ლად მე, პრაქტიკულად, ასე გავიგე რეკლამის მნიშვნელობა და მივხვ-
დი, რა არის გამართლება! 

ჩვენი კოოპერატივის საამქრო, სამ ცვლაში მუშაობდა. შეფუთვ-
ას, ჩამოჭრას, პროდუქციის დასრულებას, დაქირავებული მუშაკები 
სახლში ახდენდნენ. შემოსავალი განუხრელად იზრდებოდა. შევი-
ძინეთ გასასეირნებელი პატარა თბომავალი. ასევე გადავწყვიტე, 
ფერმერული მეურნეობისათვის დასათესი აპარატი გამოგვეშვა. უკ-
იდურესი ჩრდილოეთის რაიონებში ბიზნეს-ტურებისა და სავაჭრო 
ექსპედიციების ორგანიზებისთვის დიდი სამგზავრო თბომავალი 
ვიქირავეთ. 

 
 

gamanadgurebeli Zala 
 
ოცა ჩემს პირველ კოოპერატივს ვხელმძღვანელობდი, მე პრაქტიკ-
ამ დამარწმუნა, თუ როგორი შემმუსვრელი და გამანადგურებელი 

ძალა შეიძლება გახდეს ერთმანეთის მიმართ მოუთმენლობა, შეუწყნა-
რებლობა, რომელიც იწვევს ნებისმიერი მატერიალური კეთილდღეო-
ბისა და ადამიანური ურთიერთობების რღვევას. მერე მივხვდი, რომ 
ზუსტად ამ მიზეზით იშლება მრავალი კოლექტივი. ყველაფერი კი, 
შესაძლოა, არაფრის გამო დაიწყოს. 

აი, ასეც მოხდა ჩემს პირველ კოოპერატივში. მან, არა მარტო გახლიჩა 
იგი, არამედ მასთან ერთად რამდენიმე ოჯახიც დაანგრია. აქამდე ვერ მი-
ვმხვდარვარ, კაცი წინ როგორ უნდა აღუდგეს იმ ძალას, რომელიც სპონ-
ტანურად წარმოიქმნება და ჯანსაღ აზრს არ ექვემდებარება! 

ყველაფერი დაიწყო იმით, რომ მე გადავწყვიტე, ქალაქგარეთ სახლი 
კარ-მიდამოთი შემეძინა. ამის გაკეთება კოოპერატივის სამნეო ნაწილის 
გამგესა და მომმარაგებლის მოვალეობის შემსრულებელს,- ალექსეი მი-
შუნინს დავავალე. მან ყველა აუცილებელი ყიდვა-გაყიდვის დოკუმენტი 
გააფორმა. მეც გავემგზავრე და ვნახე. დიდი სახლი იყო. ოცი მეასედი მი-
წის ნაკვეთი, აბანო, ავტოფარეხი, სათბური. მართალია, ცხვარი და ძროხა 
ზედმეტი იყო, მაგრამ მიშუნინმა სთქვა, რომ მეპატრონეები საცხოვრებ-
ლად სხვაგან უნდა გადასულიყვნენ და ამიტომაც ყველაფერს ერთბაშად 
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ყიდდნენ. ძროხისთვის საკვები არის და სოფლელ ქალს, რომელიც მოვა 
და მას მოწველის, უკვე მოველაპარაკეო. 

მეორე დღეს კოოპერატივის წევრთა კრება მოვიწვიე. შენაძენის შესა-
ხებ ვაცნობე. განვმარტე შეძენის მიზანი. ამ სახლის დანიშნულება იყო 
სტუმართა მიღება, კოოპერატივის წევრთა დასვენება, დღესასწაულების 
ჩატარება. აუცილებელი იყო, მეურნეობაში ყველაფერი ყველას ერთად 
კეთილმოგვეწყო, სახლი შეგვეკეთებინა, სამზარეულო თანამედროვედ 
გადაგვეკეთებინა. კოოპერატივის ნახევარმა,- მამაკაცურმა მხარემ,- ამ 
იდეას დიდი ენთუზიაზმით დაუჭირა მხარი, მაგრამ ქალებმა ერთმანე-
თში რაღაცნაირი გადაჩურჩულებები დაიწყეს. უცნობია, ამბოხი რომელ-
მა მათგანმა დაიწყო, მაგრამ ქალების სახელით, ჩემმა ცოლმა ითხოვა სი-
ტყვა, მან მათი გადაჩურჩულ-გადმოჩურჩულება შეაჯამა და სთქვა, რომ 
ჩვენ, კოოპერატივის მამაკაცებმა, ქალებთან მიმართებაში, ზრდილობის 
ყოველგვარ ზღვარს გადავაბიჯეთ: 

– ჩვენ თქვენთან, კოოპერატივში, თანაბრად ვმუშაობთ, ამბობდა 
ის. სახლის მილაგება, სამზარეულოში ყოველდღე გაზ-ქურასთან 
ტრიალი, ბავშვებთან ყოფნა, ეს განა რა, ცოტაა? და, ახლა თქვენ 
გსურთ, რომ ჩვენ კიდევ ამ ქალაქგარეთა სახლშიც ვირებივით ვიშრო-
მოთ, რემონტები ვაკეთოთ და შემდეგ თქვენს მიღებებსაც, ღრეობებს-
აც ვემსახუროთ? და წავიდააა... ქალებმა გადმოანთხიეს კოოპერატივ-
ის მამაკაცებზე თავიანთი პირადი ოჯახური და სხვა უკმაყოფილებე-
ბი. ამას მაშინ მივხვდი, როცა ერთ-ერთმა მათგანმა წამოიყვირა: 

– თქვენ მხოლოდ დომინოს ბრახუნი და ტელევიზორზე მიშტე-
რება გინდათ. ჩვენს კოოპერატივში დომინოს საერთოდ არც ერთი მა-
მაკაცი არ თამაშობდა. ეს მისი ქმარი თამაშობდა. ის კი, მეხანძრე იყო 
და ჩვენთან არც მუშაობდა. მაგრამ განსაკუთრებით კოოპერატივის 
მუშაკთა ცოლები აყაყანდნენ. ერთმა-ერთმა, ყველას თანდასწრებით, 
საკუთარ მეუღლეს სულელურად, პირდაპირ პირში მიახალა: 

– შენ ყოველთვის ოფლითა და იაფფასიანი სიგარეტებით ყარხარ 
(მას „პრიმის“ მოწევა უყვარდა),  და აწი, ნაკელის სუნითაც აქოთდები! 

უცებ პაუზა ჩამოწვა, ქმარს სული შეეხუთა, გაწითლდა და წარმო-
სთქვა: 

– მე, შე ავხორცო, ნაკელით სპეციალურად ავქოთდები. სპეცია-
ლურად, რომ შენ აღარ მომეკარო. 

ცოლი ატირდა. ქალებმა „განაწყენებულს“ უთანაგრძნეს და უფრო 
მაგრად „გარეკეს“. სხვადასხვა უწმაწური სიტყვები წამოიყვირეს. ჟე-
ნია კოლპაკოვი ჩვენთან მუშაობდა. ყველაფერს არემონტებდა და 
სხვადასხვა მოწყობილებებს იგონებდა, რითიც შრომის ნაყოფიერებას 
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ამაღლებდა. ისინი მას ეუბნებიან: 
– აქ, ჩვენ, გამომგონებლები გვყავს, ასეთი გამომგონებლების შემ-

დეგ,- დალაგება-მილაგებას მთელი წელი უნდა! 
ისინი პოლიტიკასაც გადასწვდნენ: 
– გორბაჩოვი ლაპარაკობს, რაისა მაქსიმოვნა კი, ყველა გადაწყვე-

ტილებას მის მაგივრად იღებს. 
შესვენება გამოვაცხადე. მეგონა, როგორღაც თავისით დალაგდე-

ბოდა ყველაფერი. შესვენების შემდეგ, გარეგნულად ყველანი მშვიდ-
ად ისხდნენ, მაგრამ იგრძნობოდა შინაგანი დაძაბულობა. ჩემმა ცოლ-
მა, მოჩვენებითი სიმშვიდით, ქალების სახელით, აგდებულად გააკეთა 
განცხადება-ულტიმატუმი. 

– რა თქმა უნდა, თუ თქვენ გინდათ ქალაქგარეთ რეზიდენცია, კი 
ბატონო, გქონდეთ, მაგრამ არც ერთი ქალი, ფეხსაც არ შეადგამს მასში. 
რადგანაც ფული საერთოა და თქვენ ჩვენს გარეშე მისი დახარჯვის 
უფლება არ გაქვთ, კომპენსაციის სახით ჩვენ, ერთი მსუბუქი მანქანა 
მოგვეცით მძღოლიანად, სპეციალურად საოჯახო მეურნეობისთვის. 
ჩვენ რიგრიგობით ვისარგებლებთ. 

– ძალიან კარგი,- გაისმა მამაკაცების მხრიდან,- დაგადგეთ ყელ-
ზე! რასაც გინდათ, ყველაფერს მოგცემთ, ოღონდ თქვენ იქ არ დაგინა-
ხოთ და! 

– ისინი, კოლმეურნე-ტურფებს იშოვიან სოფელში. 
– დაე, ეძებონ, მერე. ტურფები სწრაფად გაექცევათ. ნეტა ესენი 

ვის რაში სჭირდებათ! 
არც ერთი მამაკაცი, რომელთა ცოლები ჩვენს კოოპერატივში მუ-

შაობდნენ, სახლში არ წასულა. პარასკევი დღე იყო და ჩვენს „ფაზენ-
დაზე“ გავემგზავრეთ. 

ყველაფერი დავათვალიერეთ, კეთილმოწყობის სქემაც ავაგეთ.  
შაბათს აბანო გავახურეთ. მიშუნინის თხოვნით, ძროხის მოსაწველად 
ადგილობრივი ქალი მოვიდა. ჩვენ შევცქეროდით, ის ამას როგორ აკეთე-
ბდა. სასიამოვნო იყო. ძროხა მშვიდი გამოდგა, არ წრიალებდა. ახლა ჩვე-
ნია. მწველავმა ქალმა გაგვაფრთხილა, რომ ყოველთვის ვერ მოახერხებ-
და მოსაწველად მოსვლას და აუცილებელი იყო ვინმე შეგვერჩია. 

საღამოს აბანოში ვიბანავეთ, ჩვენ თვითონ მოვიმზადეთ ვახშამი. 
სუფრა შესანიშნავი გამოვიდა! მიშუნინმა თევზი შეწვა. გადმოვიღეთ 
ლუდი, არაყი. დავჯექით სავახშმოდ. და უეცრად გვესმის:-„მუ-უ-უ.“ 
ეს ძროხაა. ავდექით და წავედით ფარდულში. მოწველის დროა, მწვე-
ლავი ქალი კი არ არის. რვა მამაკაცი ვდგავართ ძროხის წინ, და არ ვი-
ცით რა ვქნათ. 
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საერთოდაც, ვის შეუძლია იმის ახსნას, თუ ხანდახან რა მოსდით 
ადამიანებს, ცხოველებს რომ დაინახავენ. ცხოვრობ შენთვის, ნორმა-
ლურად, არავითარ ყურადღებას არ აქცევ არანაირ ცხოველს. და, 
ხვდები სიტუაციაში, როცა შენს სახლში ცხოველი, კატა, ძაღლი ან კი-
დევ სხვა მაგდაგვარი არსება გაჩნდება და უეცრად მათ მიმართ ადამი-
ანს წარმოგექმნება ისეთი გრძნობა, როგორიც ბავშვის მიმართ. ღელავ, 
განიცდი. საიდანაა ეს? შესაძლოა, მართლაც, პირველ მამაკაც ადამს, 
ღმერთმა რომ თითოეული მხეცის დანიშნულების განსაზღვრა დაავა-
ლა, როგორც სჩანს ადამი მათ განსაზღვრისას სიყვარულით შესცქე-
როდა და ეს სიყვარული,- სამემკვიდროდ დარჩა. ეს სიყვარული ჩაბუ-
დებულია სადღაც სიღრმეში და დრო და დრო წარმოჩინდება ხოლმე. 
ასეა ეს, თუ არა,- უცნობია. მაგრამ ჩვენ ყველას, ამ ძროხის მიმართ, რა-
ღაცნაირი უჩვეულო გრძნობა გაგვიჩნდა და მანაც ჩვენს მიმართ რაღ-
აც იგრძნო. აქედან კი აი, რა გამოვიდა. სერიოჟა ხოდოკოვი ამბობს: 

– მას რძე ალბათ ჯიქანს უხეთქავს. რამე უნდა ვიღონოთ. 
მიშუნინს ვეცით, ნეტავ რატომ შეიძინე ეგ ძროხაო! თან გასაყიდად-

აც გვეცოდება:- მთელი დღის მანძილზე მას მივეჩვიეთ კიდეც,- როგორც 
ახლობელს. ძროხა ნაღვლიანი თვალებით შემოგვცქერის, სდუმს. მერე 
თავი ჩემსკენ მოაბრუნა და დაიბღავლა:- „მუ-უ-უ.“ როგორღაც ხვეწნით 
დაიბღავლა და მე მიშუნინს ვუთხარი: 

– თუ შეიძინე, ახლავე შეუდექი კიდეც მოწველას! 
მიშუნინმა მწველავი ქალის მიერ დატოვებული სარძევე სწრაფად 

მოიტანა, თავსაფარი გაიკრა და ძროხასთან ღობიდან გადავიდა. ჩვენ 
გვთხოვა, არ წავსულვიყავით. იქნება და რა მოხდესო. ძროხამ ის მიუშვა, 
მოწველის ნება მისცა. ჩვენ კი მას დასალევი მივუტანეთ, თივას ვაწვდი-
დით, პურს ვთავაზობდით. მიშუნინი წველიდა, თავიდან საკმაოდ ცუდ-
ად, ჭავლი სუსტი იყო, ხანდახან ჭურჭელსაც სცდებოდა, მერე კი, თან-
დათან, უკეთესად გამოსდიოდა. თხუთმეტი წუთი გავიდა, ჭავლი კი არ 
მთავრდებოდა. მიშუნინმა რატომღაც ჩურჩულით გვამცნო. 

– ოფლი. ოფლი მიშლის ხელს. 
ჩვენ, ვისაც ცხვირსახოცები გვქონდა, შევკრიბეთ და სერიოჟა ხო-

დოკოვი ღობეზე გადაძვრა, რათა მიშუნინისთვის შუბლზე ოფლი მო-
ეწმინდა. ჩაიჩოქა მის გვერდით, შესცქერის წველას და ალექსეის შუბ-
ლიდან დროდადრო ოფლს სწმენდს. უეცრად სერგეის აღშფოთებული 
ჩურჩული გვესმის: 

– რას აკეთებ შენ? შენ ხომ ძროხას ვნებ! მარჯვენა ხელით ბლომად 
წველი, მარცხენათი კი სამჯერ ნაკლებს. შენ, ასე ხომ ჯიქანს დაუზიანებ! 

– თითები, ჩურჩულებს მიშუნინი, მარცხენა ხელზე თითები და-
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მიბუჟდა. სჯობია, შენ დამეხმარო. 
სერიოჟა ხოდოკოვი ძროხას მეორე მხრიდან მიუცუცქდა და მათ 

ერთად დაიწყეს ძროხის წველა. 
დაახლოებით ნახევარ საათში, თუ ცოტა მეტ დროში, მთელი სარ-

ძევე გაავსეს. 
ვახშმის დროს ჩვენ ახალ მოწველილ რძეს ვსვამდით და მთელი 

ჩვენი ცხოვრების მანძილზე რაც კი ოდესმე რძე დაგვილევია, ის ყვე-
ლაზე საუკეთესოდ გვეჩვენებოდა. 

დილით ადრე მწველავმა ქალმა გაგვაღვიძა და გაკვირვებულმა 
გვამცნო, რომ ძროხის მოწველა სცადა, მაგრამ მან გაურკვეველია რატ-
ომ არ მიიკარა. 

ჩვენ ყველანი ისევ ფარდულში წავედით. ყველაფერი გავაკეთეთ 
ისე, როგორც წინა საღამოს და ძროხამ მოიწველა. 

 – ერთი შეხედეთ,- ამბობს ქალი,- რადგან ამ თქვენს ძროხას ასე 
მოეწონეთ, აწი თავად წველეთ იგი. ასეც ხდება ხოლმე, ძროხები ზოგს 
იკარებენ, ზოგს,- არა. 

ჩვენი ძროხა ძალზედ მიზეზიანი აღმოჩნდა. ის არამარტო არ იკა-
რებდა არც ერთ ჩვენს მიერ დაქირავებულ მწველავს, არამედ მოწვე-
ლასაც დროზე ითხოვდა, თან მის თავთან ვინმე უნდა ყოფილიყო და 
ეკვება, ესაუბრა მასთან, წველით კი ორს ერთდროულად უნდა ეწვე-
ლა. შესაბამისად, ყოველი წველის დროს მასთან ჩვენ სამ-სამს უნდა 
გვევლო. ასევე გავნაწილდით,- სამ-სამად მანამ, სანამ მის გაყიდვას 
მოვიფიქრებდით. მაგრამ სოფელში სწრაფად გავრცელდა ხმა იმის შე-
სახებ, რომ ჩვენი ძროხა ჭირვეულია. მყიდველები მოდიან, ცდილობ-
ენ მოწველონ,- არ გამოსდით. უფრო მეტიც, მის წაყვანაზე დაბალ ფა-
სადაც უარს ამბობენ. თუმცა მე, პირობასაც ვადებინებდი, რომ ის სა-
ხორცედ არ დაეკლათ. ჩვენ, ვეტერინარი მოვიწვიეთ, იგი გვეუბნება: 

– კაცებო, ასეთი რამ ხდება ხოლმე. ცხოველი ვიღაცას შეეჩვევა, 
სხვა კი კარგა ხანს შეუძლია არ მიიკაროს. თქვენ ეს როგორ დაგემართ-
ათ, ასეთ რამეს რომ მიაჩვიეთ? 

ღირებული კი არც არაფერი გვირჩია, თანაც გვამცნო, მაკედააო, 
ესე იგი ორსულადააო. როცა დრო დადგება, საჭიროა მიიღოთ მშობია-
რობაო. მიახლოებითი დრო დაგვისახელა. მისი მოახლოების ნიშანი 
კი რძის შეწყვეტა იქნებაო. 

რაკიღა მამაკაცები იძულებულნი ვიყავით, სამ-სამს ერთდროულ-
ად გვემორიგევა, ჩვენ ბევრ დროს ვატარებდით „ფაზენდაზე”. იქ ღა-
მისთევაც კი გვიწევდა. ჩვენს ცოლებს, რადგან პირი შეკრეს, ფეხს არ 
დავდგამთ „ფაზენდაზეო“, არ შეეძლოთ დაეჯერებინათ ძროხასთან 
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დაკავშირებული პრობლემების არსებობა და ძროხაზე მონაყოლს მო-
გონილად მიიჩნევდნენ. კოოპერატივში მომუშავე ქალებმა და ცოლებ-
მა სულ დაკარგეს თავიანთ თავზე კონტროლი. დაიწყეს უღირსი ხუმ-
რობები. ის, რომელიც ქმრის ცუდ სუნს უჩიოდა, ამბობდა: 

– მასეთი გარყვნილი ძროხა მხოლოდ თქვენნაირ გარყვნილებს 
შეიძლება რომ შეხვედროდათო. 

ქმარმა მას უპასუხა: 
– მირჩევნია, მთელი ცხოვრება მდუმარე ძროხა ვწველო, ვიდრე 

ვისმინო შენი სულელური ლაყბობაო. 
შემდეგ საერთოდ გადმოვიდა „ფაზენდაზე“ საცხოვრებლად, მოგ-

ვიანებით ცოლსაც გაეყარა და ახალგაზრდა, ბავშვიანი სოფლელი ქა-
ლი ითხოვა. იგი, არც თუ ისე ცუდი ფერმერიც გახდა. ძროხამ წველა 
შეწყვიტა. ჩვენ, ვეტერინარის რჩევით, სამშობიაროდ ყველაფერი მო-
ვამზადეთ. თუმცაღა ძროხამ დამოუკიდებლად და პრობლემების გა-
რეშე იმშობიარა. დაბადა მოზვერი. ძალიან ლამაზი იყო. როცა ვეტე-
რინარი მოვიწვიეთ, მან შეხედა და სთქვა: 

– ერთი ამას დამიხედეთ, არაფერიც აღარაა გასაკეთებელი. ყველა-
ფერი თვითონ გაუკეთებია. ახლა მხოლოდ სისუფთავე შეუნარჩუნეთ 
და კარგად კვებეთ. 

შემდგომში მაინც მოვახერხეთ ძროხისა და მოზვერის კარგი პატ-
რონის ხელში ჩაბარება. სანახავად ვაკითხავდით, გვსურდა გვენახა 
ჩვენი მოზვერი როგორი ლამაზი გახდა. ძროხის ამბავიც გადაწყდა. 
ახლაც ვიხსენებთ მას. საინტერესოა, მას თუ ვახსოვართ. მართალია, 
ძროხა დავაკვალიანეთ, მაგრამ კოოპერატივში ურთიერთ-გაგების აღ-
დგენა ვერ მოვახერხეთ. 

მაშინ მე, კოოპერატივი გავყავი,- კიდევ ერთი ფირმა დავაარსე. 
თავად კი, ჩრდილოეთში, მდინარე ობზე, დაქირავებული თბომავლ-
ით კომერციულ რეისებს ვაწარმოებდი. რეისებს შორის შესვენების 
დროს, რუს და უცხოელ მეწარმეთათვის, ბიზნეს-ტურებს ვატარებდი. 

ჩემთვის ავღნიშნე, რომ უეჭველი წარმატების წინაპირობა, სხვა რა-
მეებთან ერთად, არა მარტო საკუთარი შესაძლებლობებისადმი რწმენაა, 
არამედ კოლექტივში ცალ-ცალკე და ერთობლივი ურთიერთგაგება. გარ-
შემომყოფებისადმი რწმენა,- ნებისმიერ უნარ-ნიჭს, ამრავლებს. 

 
mewarme-herbalaifelebi 

 
ხოლოდ მოსკოვის აეროპორტ „ვნუკოვოში” ჩასვლისას გავაცნობი-
ერე, რომ საფულეში მცირედი ფული მიდევს და, არც მოქმედების m 



 

235 

კონკრეტული გეგმა გამაჩნია. ჩემი ფირმის მუშაკებს და ოჯახს, ალბათ 
წარმოქმნილ ვალებთან გამკლავება გაუჭირდებათ და მათ ქონების გა-
ყიდვაც მოუწევთ, ესე იგი, სახლიდან მე არავითარ დახმარებას არ უნ-
და ველოდო. რა თქმა უნდა, მდგომარეობის გამოსწორება შეიძლებო-
და, თუკი ნოვოსიბირსკში დავრჩებოდი. მაგრამ ამისთვის საჭირო იქ-
ნებოდა ფირმის ყოველდღიური საქმიანობისთვის ყურადღების მიქ-
ცევა, რაც ტაიგის მოვლენებისა და ანასტასიასა თუ ჩემი თავისადმი 
მიცემული სიტყვის შემდეგ, შეუძლებელი გახდა. 

ძნელია ახლა იმის განსაზღვრა,- ანასტასიას ზემოქმედება თუ ჩე-
მი საკუთარი შეგნება და სურვილები ხელმძღვანელობდნენ ჩემს მოქ-
მედებებს. გავაცნობიერე, რომ გაკოტრებული ვარ. ჩემი კოლეგების 
მრავალრიცხოვანი მაგალითებით ცნობილია, ასეთ სიტუაციაში არც 
ნათესავების, არც მეგობრების, არც ყოფილი თანამშრომლების იმედ-
ზე ყოფნა არ შეიძლება. ყველა გაგირბის, როგორც ჭირს.* როგორც 
სჩანს, ათი წლის განმავლობაში წარმატებულიც რომ იყო და ერთხელ 
მაინც დაუშვებ შეცდომას, შენი გარშემომყოფებისგან სიძულვილს და 
დავიწყებას მიიღებ. ასე მოხდა ბევრი ცნობილი მეწარმის ცხოვრებაში. 
მოცემულ სიტუაციაში საჭიროა გქონდეს მხოლოდ საკუთარი თავის 
იმედი და თითქოსდა გამოუვალი მდგომარეობიდან, როგორც შენ გე-
ჩვენება, თავად უნდა შესძლო გამოსავლის პოვნა. 

ხელჩანთა სვიტერითა და რამდენიმე პერანგით, კიდევ რაღაც 
წვრილმანი ნივთებით, სასტუმროს ნომერში მივაგდე და მოსკოვის 
ქუჩებში სახეტიალოდ გამოვედი. ვცდილობდი, გამეაზრებინა ანასტა-
სიას ნათქვამი რუსეთის მეწარმეთა შესახებ. 

პირველი, რაც ამ შემთხვევაში მოსკოვში თვალში მომხვდა, ეს იყო 
ჰერბალაიფელთა აქტიურობა. დედაქალაქის ცენტრში, მეტროთა სადგუ-
რებში, აკურატულად ჩაცმული ადამიანები, დაჟინებით გვთავაზობენ სა-
მუშაოს, როგორც ისინი ამბობენ, ერთ უცხოურ ფირმაში. გამვლელებს 
იზიდავენ დიდი ხელფასის დაპირებებით, სამსახურში წინსვლის შესაძ-
ლებლობებით. ხოლო იმაზე, რომ ჰერბალაიფის შესახებაა საუბარი, 
კრინტს არ სძრავენ. ალბათ, იმიტომ, რომ გაზეთ „იზ რუკ ვ რუკი“-ის 
                                                 
*  ზუსტად ასე მოხდა ჩემს ცხოვრებაშიც:- სამსახური დავკარგე(მიმიკეტეს), ოჯახის წევ-

რებმა მიმატოვეს. არც ისინი და არც ნათესავები არ კითხულობენ ჩემს ამბავს, მეგობრე-
ბი თუ შემოივლიან და მათაც სრულიად არ აინტერესებთ წიგნის თაობაზე არაფერი,- 
თვლიან, რომ უსაქმურობისგან „რაღაცით ვირთობ თავს“... მადლობა ღმერთს, რომ რა-
მოდენიმე ადამიანი მაინც მგულშემატკივრობს! ისინი, პირველ წიგნში ჩამოვთვალე... 
მდგომარეობიდან გამოსასვლელად თბილისის სახლის და აგარაკის გაყიდვა გადავწყ-
ვიტე, მაგრამ მყიდველი რატომღაც აგვიანებს,.. თუმცაღა ორივე საუკეთესო ადგილა-
საა... ც.გ 
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რუბრიკაში,- „ვეძებ სამუშაოს,“ თითქმის ყველა განცხადება მთავრდება 
შაემდეგი სიტყვებით:- „ჰერბალაიფს ნუ შემოგვთავაზებთ“. 

მაგრამ ისინი განცხადებით,-“სამუშაო თქვენთვის” რომელიღაც 
უცხოური ფირმის სახელით, პატარა ფურცლების დარიგების გზით, 
ჯიუტად გიწვევენ გასაუბრებაზე. შემდგომში როცა გამოვიკვლიე, გა-
საუბრებაზე მისული მსურველები, უსერიოზულეს ფსიქოლოგიურ 
დამუშავებით ზეწოლას განიცდიან. რუსეთის საშუალო ფენის მაცხო-
ვრებლებისთვის ორ უმნიშვნელოვანეს ფაქტორზე კეთდება აქცენტი. 
ჯერ ერთი, ორატორები სცენიდან უხსნიან და უმტკიცებენ თავისი და 
ნათესავების მაგალითებზე, რომ მათ ამ უცხოური ჰერბალაიფის მეშ-
ვეობით თითქოსდა განკურნების უცილობელ შედეგს მიაღწიეს, ამით-
ვე მომავალ გამავრცელებლებს, შთააგონებენ, რომ ისინიც ხალხის გან-
კურნებით, კეთილშობილი საქმით იქნებიან დაკავებულნი. სისტემა 
საოცარია, ისინი უმტკიცებენ, რომ სულაც არაა საჭირო იყო მედმუშა-
კი, უბრალოდ ორი-სამი მეცადინეობა და, მღებავი-მებათქაშეც კი, შე-
სძლებს ავადმყოფ მომხმარებლებს კონსულტაცია ჩაუტაროს. 

მეორე აქცენტი მდგომარეობს მაგალითების მოყოლაზე, თუ როგ-
ორ შეიძლება გამდიდრდე „ჰერბალაიფის“ გავრცელებით. ამისთვის 
საჭიროა, ჯერ შენი ფულით იყიდო, თუნდაც ერთი კოლოფი ბალახებ-
ის ნაკრები, მერე იპოვნო ადამიანი და ზეპირი, დამარწმუნებელი ფო-
რმით დაუმტკიცოთ მას, რომ არაჩვეულებრივი მადლია, თუკი ის 
„ჰერბალაიფის“ მიღებას დაიწყებს. თანაც, ეს კოლოფი მას უფრო ძვი-
რად მიჰყიდოს. ასევე საჭიროა ახალი გამავრცელებლების მოზიდვაც. 
ყოველი მოძიებული თანამოაზრისთვის შენს პროცენტს მიიღებ. და, 
რაც მეტ ხალხს მოიზიდავ, შენი დონე იერარქიაში მით უფრო მაღალი 
იქნება, მით მეტი ფული ჩამოგიცვივდება თავზე. შესაძლებელია, თავ-
ად შენ აღარც აწარმოო გავრცელება. 

მე, როგორც მეწარმე, მაშინვე მივხვდი:- ფული ნამდვილად ცვივა 
ოქროს წვიმად, ოღონდ მხოლოდ იმათ თავზე, ვინც ამ პირამიდული 
სისტემის უმაღლეს საფეხურზე დგას და ასევე მათი უახლოესი ხელ-
შემწყობებია. გამავრცელებლების მთელი გრძელი ჯაჭვი, რომელიც 
დაყოფილია ე.წ. დონეებად, მხოლოდ იმის ხარჯზე არსებობს, რომ 
ფასზე დანამატს აკეთებს.  

ყველაფერ ამაში კი ფულს, ყველაზე უკანასკნელი მომხმარებელი 
იხდის,- ვინც მოცემული პროდუქტის სასწაულთმოქმედება დაიჯერა. 

ცალკეულ შემთხვევებში ფასი თორმეტჯერადად იზრდება!!! სის-
ტემა კი,- აგენტთა უამრავი რაოდენობის მეშვეობით ვრცელდება, რო-
მლებიც თავიანთი პირადი მაგალითის საფუძველზე, ზეპირი და და-
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მაჯერებელი ფორმით მოქალაქეებს „ჰერბალაიფის“ სასწაულმოქმე-
დებას უმტკიცებენ, რომელიც უცილობლად მოქმედებს. მისი დახმა-
რებით ღუმელიდან შეიძლება ნაცარი გაყიდოთ და, თუ ვინმე იჩივლ-
ებს, არ მარგოო,- მას მიანიშნებთ, რომ დაარღვია მიღების სისტემა და 
არ დაიცვა სპეციალური რეჟიმი. 

ეს სისტემა ყველაზე ეფექტურად მოქმედებს რუსეთში, რადგან 
მიჩვეულნი ვართ, უტყუარი ინფორმაცია მივიღოთ ერთმანეთისგან 
და არა ოფიციალური არხებისგან. 

სრულიად აზრ-დაკარგულია შევეხოთ სარგებლიანობას ან მავნე-
ბლობას, რომელიც ადამიანისთვის „ჰერბალაიფს“ მოაქვს. ეს ხანგრძ-
ლივი სასაუბროა. დაბეჯითებით მხოლოდ ერთს ვიტყვი:- მოსაუბრე-
გამავრცელებლების მთელი მგზნებარება თავიანთი განკურნების შე-
სახებ ქრება იქვე, როგორც კი მათთვის თქვენგან ფულის მიღების შე-
საძლებლობა იკარგება. მაშინ მათგან, თქვენ შეგიძლიათ გაიგონოთ 
საწინააღმდეგო ხასიათის უამრავი მაგალითი:- „ეს რა ჭირია!“ გავრცე-
ლების სისტემა დამუშავებულია დასავლეთში. მას დასავლეთიდან 
ხელმძღვანელობენ, უმუშევარ რუსებს იზიდავენ, მაგრამ ისინი ჩვენი 
მეწარმეები არ არიან. აი, კიდევ ერთი დიდი სიბრძნე, დასავლეთელი 
ბიზნესმენებისა. 

 

 
ufaso dasveneba havaize 

 
ოსკოვის ხალხმრავალ ადგილებში, თქვენ, ზოგჯერ აქცენტით მო-
საუბრე ელეგანტური ახალგაზრდები თუ გაგაჩერებენ და ძალზედ 

ზრდილობიანად შემოგთავაზებენ ეწვიოთ ერთი უცხოური ფირმის პრე-
ზენტაციას, სადაც თქვენთვის დაკვეთილი იქნება მაგიდა და უფასო ლა-
ტარეა გათამაშდება, რომლითაც  გეძლევათ შესაძლებლობა, პირადად 
მოიგოთ ოქროს საათი ან უფასო საგზური ჰავაის კუნძულებზე, დარწმუ-
ნებული იყავით:- უფასო საგზური გარანტირებულია. მაგრამ მაინც არ 
უნდა დაგავიწყდეთ ანდაზა:- „უფასო ყველი მხოლოდ ხაფანგშია“. ძნე-
ლი არ არის მიხვედრა, ხაფანგი ამ შემთხვევაში თუ როგორ მოქმედებს. 

თვითმფრინავის ბილეთი, კვება და სხვა მომსახურეობა თქვენს 
ხარჯზეა. ხოლო თქვენ შესაძლებლობას იღებთ „უფასოდ“ იცხოვროთ 
შესანიშნავ აპარტამენტებში. ჩასვლისას დარწმუნდებით, რომ აპარტა-
მენტები ბუკლეტში მოთავსებულ ფოტოებს შეესაბამება. 

როცა რამდენიმე დღე იცხოვრებთ, ხვდებით, რომ „უფასოდ” ნა-
ცხოვრები დღე მნიშვნელოვნად უფრო ძვირი გიჯდებათ, ვინემ თქვენ 
რომ საგზური სრულ ფასში გეყიდათ სხვა თანაბარ ფასიან კურორტ-
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ზე. ყველაფერი ძალიან მარტივადაა:- თქვენი უფასო ცხოვრება კომპე-
ნსირდება მომსახურების კომპლექსის უამრავი დანამატებითა და კვე-
ბის ფასებით. ამასთან ამ დანამატებში შედის ქუჩაში მდგომი აგენტებ-
ის გადასახადი, ანუ ე.წ. უფასო წარდგინება, თქვენთვის მორთმეული 
ბუკლეტები და კომპანიის მოგება. 

რა თქმა უნდა, მათთვის, ვისაც ფული საკმარისად აქვს, ეს არაფ-
ერს ნიშნავს. შესაძლოა, მხოლოდ გაბრიყვებულს არასასიამოვნო შეგ-
რძნება გაუჩნდეს. საშინელება სხვა რამეა, როცა მცირე ხელფასიანი სა-
შუალო ფენის წარმომადგენელი, მთელი წელი შვებულებისთვის ნაგ-
როვები თანხით, წამოეგება ამ ბლეფზე, და იმის მაგივრად, რომ დედ-
ის მოსანახულებლად, ან რუსეთის რომელიმე კურორტზე გაემგზავრ-
ოს, სიმწრით დაგროვილს უცხოელ „ჭკვიანებს“ აძლევს და ორ კვირას 
სულელებისთვის განკუთვნილ აპარტამენტებში,- სულელის როლში 
ატარებს. საიდან გაქვთ ასეთი უპატივცემულობა ჩვენს მიმართ თქვენ, 
უცხოელო ბატონებო? მე ვუყურებდი იმპორტული საქონლით გავსებ-
ულ კომერციულ ჯიხურებს, სადაც წყალიც კი ჩამოტანილი იყიდება. 
მახსენდებოდა, რომ ჩემს თბომავლებზეც იგივე იყო, მაგრამ რატომღ-
აც არ დავფიქრებულვარ, რა დგას ამის მიღმა. რადიოთი მესმოდა, 
მთელი ქვეყანა რომ წალეკა მათმა საეჭვო ხარისხის ქათმის ბარკლებ-
მა, წყლიანმა ბოთლებმა, რომლის ლამაზ ეტიკეტებზე, დაპირებული 
სამკურნალო და მინერალური თვისებების მქონე წყლის მაგივრად, 
ჩვენი მაღაზიებისთვის, ონკანიდან ჩვეულებრივი წყლისგან საეჭვო 
დანამატებით ამზადებენ. ვუყურებდი უამრავი რაოდენობის აბრებს, 
რომლებიც გვთავაზობენ, დავნაყრდეთ ჰოთ-დოგით, თითქოს მთელ-
მა მოსკოვმა და რუსეთმა ეს რეზინის მაგვარი სოსისი გაიხადა თავის 
ეროვნულ კერძად და ვფიქრობდი:- ყოველივე ეს თვალში უფრო ადრე 
რატომ არ მხვდებოდა? 

მე ვიხსენებდი, გარდაქმნის დასაწყისში ჩვენ როგორი პატივისცე-
მითა და პირმოთნეობით ვხვდებოდით უცხოელ მეწარმეებს. მდინარე 
ობზე ჩემს თბომავალზე როგორ ვაწყობდი ბიზნეს-ტურებს და ციმბი-
რელი მეწარმეები როგორ ცდილობდნენ მათთვის სერვისის უზრუნ-
ველჰყოფას. რა თქმა უნდა, მათ შორის სხვადასხვაგვარი ადამიანებიც 
იყვნენ, მაგრამ შედეგად რა გამოვიდა? 

მაშ სად ხართ თქვენ, რუსეთის მეწარმეებო? ვინც ჩვენი ქვეყანა 
უნდა ააყვავოს?!* 
                                                 
*  თქვენ?! საქარველოს მეწარმეებო?!  სახელად მოგწონთ საქართველოს შვილობა, ხო-

ლო თქვნს ერს რომ სამათხოვროდ გაუხადეს საქმე და ხელი აქვს ურცხვად გაშვერი-
ლი,- ამისი არ გრცხვენიათ ერს თუ ბერს?!... ც.გ.) 
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gardaqmnis dasawyisi 

 
არდაქმნის დასაწყისშივე, როცა პირველი კანონი გამოვიდა „სსრკ-
ში კოოპერატივების შესახებ”, ის მოწოდებად იქცა მრავალი ადამი-

ანის მოქმედებისათვის. ბევრი ადამიანიც, ახალგაზრდა თუ ასაკოვა-
ნი, მაგრამ უცილობლად ენერგიულები და ამავდროულად მოსურნე-
ნი, რათა ნამდვილად აკეთონ რამე თავისთვის და ქვეყნისთვის, თით-
ქოსდა გადაეშვნენ ბრძოლაში. და მაშინათვე აღმოჩნდნენ არაკეთილი-
სმსურველ ბრბოს გარემოცვაში. „ჰკა მაგათ! ყვიროდნენ. ბურჟუა თავ-
ხედებს! რისთვის ვიბრძოდით?” და მიუხედავად იმისა, რომ პირველ 
მეწარმეთა საქმეთა უმრავლესობა მოითხოვდა დღე და ღამე მუშაობ-
ას, უამრავ ენერგიას, გამჭრიახობასა და გამომგონებლობას, მაინც, რო-
გორც არ უნდა გემუშავა, რაც არ უნდა გაგეკეთებინა, მადლობას ვერა-
ვისგან მოისმენდი. საჭიროება მოითხოვდა თუნდაც მინიმალურ მხა-
რდაჭერას, ის კი, შესაძლებელი იყო მხოლოდ ურთიერთობისას და 
ერთმანეთთან ურთიერთ თანამშრომლობისას. სწორედ მაშინ, თითქ-
ოს ციდან ჩამოფრინდაო, გაჩნდა სსრკ კოოპერატორთა კავშირის შექმ-
ნის იდეა. ამ პირველ მეწარმეთა კავშირის ორგანიზებითა და საინიცი-
ატივო ჯგუფის ჩამოყალიბებით ვიყავით დაკავებულნი მე და არტემ 
ტარასოვი (რუსეთში ცნობილი მეწარმე). 

მაშინ, ჩვენს შორის უმრავლესობა, კომუნისტები ვიყავით. პირვ-
ელ ყრილობაზე მეწარმეებმა მე ამირჩიეს ყრილობის პარტ-ჯგუფის 
მდივნად. მე ვცდილობდი, საბჭოთა კავშირის ცკ-დან, ჩვენს კურატ-
ორ-ინსტრუქტორ კოლოსოვსკისთვის, ამეხსნა, რომ ამდაგვარ გარემო-
ში მეწარმეებს ძალიან უჭირთ. საჭიროა, უპირველეს ყოვლისა, მორა-
ლური მხარდაჭერა. მაგრამ მალე მივხვდი, ჩვენ კიდევ კარგა ხანს ვიქ-
ნებით არაკეთილგანწყობასა და შევიწროების პირისპირ უბრალო ხა-
ლხისა და დიდ-პატარა ჩინოვნიკების მხრიდან. ცკ-ს უმაღლესი ხელმ-
ძღვანელობა ღიად არ დაგვიცავდა, რადგან ეშინოდა პოპულარობის 
დაკარგვის. და, თან მას უკვე ისეთი ძალაც აღარ ჰქონდა, როგორც უწ-
ინ. როგორც სჩანს, დაიწყო ფარული ბრძოლა. 

მეწარმეებს საგადასახადო ტვირთი უფრო და უფრო აწვებოდა. 
დღეს, თუ სრულფასოვნად გადაიხდის ყველა გადასახადს, ვერც ერ-
თი საწარმო ვერ იარსებებს (შესაძლოა იშვიათი გამონაკლისის გარ-
და).აცნობიერებდნენ რა ამას, ბევრი ცდილობდა, სხვადსხვა ხერხებ-
ით გამომძვრალიყო საგადასახადო წნეხიდან. მაგრამ ამავდროულად 
კიდევ უფრო საშინელ სიტუაციაში ვარდებოდნენ,- კანონგარეშე ხდე-
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ბოდნენ. მრავალრიცხოვანი მცდელობები, რათა სხვადასხვა დონეებ-
ზე აგვეხსნა ამდაგვარი დაბეგვრის აბსურდულობა, უშედეგოდ რჩე-
ბოდა. არ შეიძლებოდა, რაიმე დაგვემტკიცებინა, რადგან მათ, ვინც შე-
მოიღეს გადასახადები (დაე, ეს მხოლოდ ჩემს მოსაზრებად დარჩეს), 
სხვაზე უკეთესად ესმოდათ მათი მიუღებლობა, მაგრამ ასე იყო საჭი-
რო. რისთვის? ძალაუფლებისთვის! რეკეტისთვის! 

ნებისმიერი, ვინც თავს წამოჰყოფს, თვალის დახამხამებაში შეიძ-
ლება, გახდეს კანონგარეშე საგადასახადო ინსპექციის ან პოლიციის 
წყალობით და განადგურებულ იქნეს. 

ყოველივე ამის გამო, მე გული მეტკინა გარდაქმნის პერიოდის პირვ-
ელ მეწარმეთა და რუსეთის დღევანდელ ბიზნესმენთა მაგივრად. გადავ-
წყვიტე, რამე მაინც გამეკეთებინა მათთვის, რაზეც ძალა მეყოფოდა.* მი-
ვედი რუსეთის კოოპერატორთა და მეწარმეთა ლიგაში, რომელსაც ხელ-
მძღვანელობდა ჩვენს მიერ ჯერ კიდევ გარდაქმნის დასაწყისში არჩეული 
სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი ვ.ა. ტიხო-
ნოვი. შენარჩუნებული იქნა შენობა, სადაც იყო განლაგებული ლიგის 
პრეზიდიუმი, მაგრამ უამრავი კაბინეტი ცარიელი იყო. ვლადიმირ ალექ-
სანდრეს-ძე გარდაიცვალა წლინახევრის უკან. მალევე გარდაიცვალა ბი-
ზნესის „მრგვალი მაგიდის“ თავმჯდომარე ივან კივილიდი, მოწამლულ 
იქნა მისი მდივანი ქალიც. არტემ ტარასოვი ლიგიდან წასულა. წევრთა 
რაოდენობა ლიგაში მკვეთრად შემცირებულა. 

ლიგის აპარატის დარჩენილი სამი მუშაკიდან მე ერთ-ერთი მიცნობ-
და, ამიტომაც ჩემი თხოვნით, გამომიყვეს ერთი თავისუფალი კაბინეტი, 
ორი ტელეფონი, კომპიუტერი და ფაქსი. არავითარი სახსრები საორგანი-
ზაციო სამუშაოებისთვის ლიგას არ ჰქონდა და, საჭირო იყო დამოუკი-
დებელი მოქმედება. ამ კაბინეტში მე ღამეებსაც ვათევდი, რომ დრო და 
ფული სასტუმროსთვის დამეზოგა. დილის ექვს საათზე დამლაგებელის 
მოსვლა მაღვიძებდა. ტელევიზორის უქონლობა საშუალებას იძლეოდა, 
მემუშავა ღამის თორმეტამდე. ყოფის მკვეთრი ცვლილება,- კომფორტა-
ბელური კაიუტიდან (სადაც ერთი ზარით, რაც კი მომესურვებოდა საჭმ-
ლიდან თუ დასალევიდან ყველაფერი მოჰქონდათ), საცხოვრებლად გა-
მოუსადეგარ კაბინეტამდე, არანაირად არ მაღიზიანებდა და მეტ შესაძ-
ლებლობებსაც კი მიქმნიდა მუშაობისთვის. 

                                                 
*   მეც ამიტომ გადავწყვიტე ამ წიგნის ქართულ ენაზე თარგმნა, რათა თავად ერმა 

„გაიღვიძოს“. ყველას დახმარების გარეშე ღირსება დაიბრუნოს, ერი და სამშობლოც 
ჭეშმარიტად შეიყვაროს, მარადიული სიცოცხლე დაიმკვიდროს და საკუთარ გვარ–
ჯიშსაც დაუმკვიდროს!... ც.გ. 
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მე ვაყალიბებდი და ვწერდი დებულებებს მეწარმეთა საზოგადოებ-
ის შესახებ, ვადგენდი წერილებსა და მიმართვებს, რომლებსაც ვაგზავნი-
დი ფაქსით დილაობით, როცა არ იყო ხოლმე კომუნიკაციები გადატვირ-
თული საწარმოებში. სხვადასხვა გზებით, ვიყენებდი რა გაზეთებში გა-
მოქვეყნებულ განცხადებებსა თუ შემთხვევით შეხვედრებს, სხვადასხვა 
პროფესიის მოსკოველებისგან სამდივნო შევკრიბე. მათ რუსეთის მეწარ-
მეთა მომავალი გაერთიანების მნიშვნელოვნობა გაიაზრეს. სამდივნოში 
შევიდა სამი მოსკოველი სტუდენტი. ჯერ ანტონ ნიკოლაიკინი მოვიდა, 
რათა გაფუჭებული კომპიუტერი შეეკეთებინა. შემდეგ, მანვე, როცა გაი-
გო გაერთიანების საორგანიზაციო სამუშაოების შესახებ, თავისი მეგობ-
რები,- არტემ სემიონოვი და ალექსეი ნოვიჩკოვი მოიყვანა. მათ მუშაობა 
დაიწყეს „რუსეთის ოქროს კატალოგის“ ელექტრონულ ვერსიაზე და შექ-
მნეს პროგრამა მაღალპროფესიულ დონეზე. 

 
ruseTis  

mewarmeTa sazogadoeba 
 
აზოგადოების შექმნის იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ მასში იმ 
ფირმების მეწარმეები უნდა შესულიყვნენ, რომლებმაც რუსეთის 

ბაზარზე იმუშავეს არა ნაკლებ ერთი წლისა, რომლებიც გულწრფელ-
ად ისწრაფვოდნენ პატიოსანი პარტნიორობისკენ, როგორც ერთმანეთ-
ის, ასევე თავიანთი კოლექტივის მიმართ, ასევე იმათ მიმართაც, ვის-
თვისაც ისინი მუშაობდნენ. სხვადასხვა საზოგადოებრივი ორგანიზა-
ციების ფორმირებები ცდილობდნენ ჩემს დარწმუნებას, რომ დღევან-
დელ დღეს მეწარმეები ყოველგვარ გაერთიანებებთან მიმართებაში პა-
სიურები გახდნენ, რომ რწმენის ეიფორიამ გაიარა და სხვადასხვაგვარ 
გაერთიანებებში, რომლებშიც ყველას მარტივად შეუძლია შესვლა, 
ვინც კი საწევროს გადაიხდის, წევრთა რაოდენობა მაინც კატასტრო-
ფულად მცირდება. ყოველივე ამით მიმტკიცებდნენ, რომ საზოგადოე-
ბის ჩამოყალიბება, სადაც შესვლისთანავე მოთხოვნები მაღლდება მე-
წარმის, როგორც პიროვნების, ასევე თვით საწარმოს მიმართ, საერთ-
ოდ აბსურდული იდეაა. 

ჩემმა ძველმა ნაცნობმა არტემ ტარასოვმა, რომ გაიგო მოსკოვში 
ჩემი ჩამოსვლის შესახებ და წამოწყებულ საქმიანობასაც მოჰკრა ყური, 
ერთ-ერთ „მრგვალ მაგიდაზე“ მოვიდა. ის დოკუმენტაციის მუშაობაში 
ჩაერთო, თავად დაწერა მიმართვა რუსეთის მეწარმეებისადმი. გაიღო 
რამდენიმე ათასი დოლარი, რათა დოკუმენტები ღირსეულად გაფორ-
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მებულიყო და ასოციაციის მცირე საწარმოთა ყრილობაზე,- მოწვეულ-
თათვის დაგვერიგებინა. 

მაგრამ ყრილობის ორგანიზატორებმა გადაწყვიტეს, არ დაეშვათ 
ერთობისათვის ასეთი მასალების დარიგება, როგორც სჩანს, ალბათ, 
ჩვენი მხრიდან კონკურენციის ეშინოდათ. მაშინ სამდივნო და სტუ-
დენტები განაწილდნენ სასტუმრო „რასიას“ შესასვლელთან, შეეცადნ-
ენ, გადაეცათ დელეგატებისთვის დოკუმენტებიანი საქაღალდეები. 
ისინი სიცივეში ჯიუტად იდგნენ, თუმცა მილიცია მათ აძევებდა, რა-
დგან ეგონათ, რომ რაღაცით ვაჭრობდნენ. არტემ ტარასოვმა კრემლის 
სასახლეში დოკუმენტებიანი საქაღალდე მაინც შეიტანა, მაგრამ მხო-
ლოდ მცირე ნაწილი. 

ოპერაცია, რომელზეც იმედებს ვამყარებდით, ჩაიფუშა. საზოგა-
დოების ჩამოყალიბება შეუძლებელი ხდებოდა. საქმე იმაშია, რომ ინ-
ფორმაცია საზოგადოების ორგანიზების, მისი პრინციპებისა და 
სტრუქტურის შესახებ, მეწარმეებისათვის რუსეთის რეგიონებში რომ 
მიგვეწოდებინა, საჭირო იყო პოლიგრაფიული და საფოსტო მომსახუ-
რეობისთვის დაახლოებით ნახევარი მილიარდი მანეთის ოდენობის 
ხარჯები, ვინაიდან, ვინც მიიღო მასალები, იმათგან დადებითი რეაქ-
ცია გამოიღო ათმა პროცენტმა. ასეთი თანხა არ გვქონდა. ლიგის ხელ-
მძღვანელობამ მიღებული შემონატანებიდან თანხის ნაწილი სათავ-
სოების საქირავებლად წაიღო, რადგან მას შემოსავლების სხვა წყარო 
არ გააჩნდა. ხედავდა რა, რომ რაღაც ცვლილებები ხდება, ლიგამ საერ-
თოდ შეწყვიტა საორგანიზაციო ხარჯებისთვის თანხების გამოყოფა, 
თუმცა მეწარმეების მიერ დასაფინანსებლად გადმორიცხული თანხე-
ბი სწორედ რომ ამ საორგანიზაციო ხარჯებისთვის იყო განკუთვნილი. 

ლიგა იძულებული შეიქნა, მეწარმეებისგან შემოსული სახსრები 
სამეურნეო საჭიროებისთვის გამოეყენებინა. საზოგადოების სამდივნ-
ოს ხელფასები შეფერხდა. მე ლიგის დატოვებამ მომიწია. მეორე კომ-
პიუტერი იქ დავტოვე, რომელიც ერთობაში მიღებულ მეწარმეთა სახ-
სრებით იყო შეძენილი. 

– ეს როგორ?- გაკვირვებული იყვნენ სტუდენტები, რომლებმაც 
ფაქტიურად თავიანთ ხარჯზე შეჰქმნეს მთელი რიგი კომპიუტერული 
პროგრამები,- ჩვენ ვასრულებთ სამუშაოს, რომელსაც ეს საზოგადოებ-
რივი ორგანიზაცია თავისი წესდების თანახმად უნდა ეწეოდეს, და 
ჩვენვე გვთვლიან მეიჯარეებად! ხოლო მეწარმეებისთვის კი მათ მიუ-
ფურთხებიათ. 

ლიგის აპარატს თავისი არგუმენტები ჰქონდა:- შენობის იჯარის-
თვის ქირა უნდა იქნეს გადახდილი. 
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ვეცადე, მეწარმეთა პროფკავშირების სამდივნოს დარჩენილი წევ-
რებით გამეგრძელებინა მუშაობა, მაგრამ სიტუაცია განმეორდა. 

აი, მაშინ, როცა სხვადასხვა საზოგადოებრივ გაერთიანებებს გავე-
ცანი, მოულოდნელად შევნიშნე, რომ მათ აქვთ დასახელება, მაგრამ 
არა ჰყავთ წევრები, ჰგვანან „დივან-სავარძლის პარტიებს“ და დაკავე-
ბულნი არიან მხოლოდ აპარატისათვის საჭირო სამუშაოებით. ეს არ 
ეხება ფერმერული და გლეხური მეურნეობების ასოციაციას, რომელს-
აც ვ.ბაშმაჩნიკოვი უდგას სათავეში. შესაძლოა კიდევ ვიღაცეებსაც, მა-
გრამ ძირითადად ასეა. 

რუსეთში დღეს-დღეობით საზოგადოებრივი ორგანიზაცია არ არ-
ის, რომელიც აერთიანებს მეწარმეთა სერიოზულ რაოდენობას, არსე-
ბულნი კი „დივან-სავარძლის პარტიებს“ ჰგვანან. მიზეზები? ისინი, 
სხვა რამესთან ერთად, ძირითადად, შენატანების გაუპიროვნებლობა 
მიმაჩნია. 

ყოველთვის რატომღაც იქმნება რაღაც ხელმძღვანელი ორგანო, 
რომელიც შემდგომში მეწარმეთა სახელით გამოდის და ამასთან უმრა-
ვლესობას არც კი ეთათბირება. 

მე დავტოვე პროფკავშირიც, დავრჩი საკომუნიკაციო საშუალებე-
ბისა და არსებობისთვის საჭირო სახსრების გარეშე. ამასობაში არტემ 
ტარასოვი ლონდონში გაემგზავრა. იგი ეცადა, კენჭი ეყარა რუსეთის 
პრეზიდენტობაზე. ჯერ კიდევ ხელმოწერების შეგროვებისას რამდე-
ნიმე მილიარდი რუბლი დახარჯა, მაგრამ ცეესკომ ხელმომწერთა დი-
დი ნაწილი დაიწუნა, არტემი იძულებული გახდა, თავისი საქმეების 
გამოსწორებით დაკავებულიყო. 

მოსკოველები, რომლებიც სამდივნოში მუშაობდნენ და არანაირ 
ხელფასს არ იღებდნენ, იძულებულნი გახდნენ, დაეტოვებიათ იგი. 

მე დავრჩი მარტო (უფრო სწორი იქნება თქმა, რომ ვიფიქრე,- რომ 
მარტო დავრჩი). მაგრამ დაწყებული საქმის მიტოვებას არ აპირებდა 
სამი მოსკოველი სტუდენტი:- ანტონი, არტემი და ალიოშა.* ანტონმა 
თავისი სახსრებიდან, რომელსაც არდადეგებზე დასასვენებლად აგ-
როვებდა, ჩემი ნაქირავები ბინის ერთი თვის ქირა გადაიხადა. ისინი 
ელოდნენ და უნდოდათ, რომ მე მეძებნა და მეპოვნა შექმნილი მდგო-
მარეობიდან გამოსავალი და ერთობის შესაქმნელად მცდელობა გამეგ-
რძელებინა. ისინი თვით იდეამ გაიტაცა. მათ ირწმუნეს ის, მაგრამ მე 

                                                 
*  მეც, სრულიად უცნობი ადამიანი გამომიჩნდა შემწედ:- ს. შამგონელი 32 წლის ახა-

ლგაზრდა მეფუტკრე ზაზა ხუბუა, რომელმაც თავად მომძებნა... ც.გ.) 
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მხოლოდ ჩიხს ვხედავდი. აი, ამ დროსაა, რომ ნოვოსიბირსკიდან შე-
ტყობინება წამომეწია. 

 
 

TviTmkvlelobisaken 
 
ოვოსიბირსკიდან მოსკოვში თავის საქმეებზე ჩამოსული კაცი სა-
ღამოს ჩემთან მოვიდა. მოიტანა ერთი ბოთლი არაყი და მისაყო-

ლებელი. ჩვენ, ჩემს მიერ ნაქირავები, ერთოთახიანი ბინის სამზარეუ-
ლოში ვისხედით და ის ჩემი ოჯახის საქმეებისა და ფირმის მდგომა-
რეობის შესახებ მიყვებოდა. მისი მონათხრობი სავალალო იყო. ჩემს 
ფირმას, რადგან საარენდო ქირის გადასახდელად სახსრები არ ჰყოფ-
ნიდა,ერთ-ერთ ოფისზე, რომელიც ქალაქის ცენტრში მდებარეობდა, 
უარის თქმა მოუწია. ფუნქციონირება შეუწყვეტია ავტო-სათადარიგო 
ნაწილების მაღაზიასაც, ფირმის მუშაკებს უცდიათ, ფეხსაცმლით ევა-
ჭრათ, მაგრამ მათი მოღვაწეობის შედეგი,-ვალების ზრდა იყო. პასუ-
ხისმგებლობა მთლიანად მე მეკისრებოდა. 

– და შენ კი აქ, კაცმა არ იცის, რას აკეთებ. ბევრს მიაჩნია, რომ ჭკუ-
იდან გადახვედი. ჯერ რაღაცნაირად ფირმაში უნდა გამოგესწორებინა 
მდგომარეობა,- შენი გაუგებარი საქმე კი, აქ მერე გეკეთებინა. იქ შენი 
უკვე აღარავის სჯერა. 

ბოთლს როცა ვცლიდით, მან მკითხა: 
– გინდა, მე შენ გულახდილად გეტყვი,- ჩემი აზრით, იცი,რას ელ-

იან შენგან? 
– თქვი,- ვუპასუხე მე. 
– თავი რომ მოიკლა, ან სამუდამოდ გაქრე. თვითონ განსაჯე, საწყისი 

კაპიტალის გარეშე ახლა საერთოდ არაფრის დაწყება არ შეიძლება, შენ 
კი, არამარტო საწყისი კაპიტალი არა გაქვს, საცდელადაც არაფერი გაგაჩ-
ნია. ამასთან, ვალებიც დაგიგროვდა. მსოფლიოში არ  არსებობს ანალოგი, 
რომ მსგავსი სიტუაციიდან ვინმე გამომძვრალიყოს. შენ თუ აღარ იქნები, 
ყველაფერი სიკვდილით ჩამოიწერება, დარჩენილ ქონებას კი,- ისინი გა-
იყოფენ. შენი ცოლი ამბობს, რომ შენ ჰოროსკოპით ლომი ხარ და ყოველ-
თვის ბედოვლათურად ცხოვრობდი, უნდა გარდაიცვალო სიღარიბეში, 
როგორც ჰოროსკოპში წერია. აბა მითხარი, რატომ წახვედი მეორე ექსპე-
დიციაში? ყველასთვის გაუგებარია ეს. 

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საკმაოდ ნასვამები ვიყავით, დილ-
ით როცა გავიღვიძე, ჩვენი ლაპარაკი მაინც დაწვრილებით გამახსენ-
და. მისი არგუმენტები საფუძვლიანი და დამაჯერებელი იყო. ჩიხი,- 

n 
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ნოვოსიბირსკში, აქაც, მოსკოვში,- გამოუვალი მდგომარეობა. ჩემს გვე-
რდით მომუშავე ადამიანები ყველგან იტანჯებიან, იტანჯება ოჯახი. 
გამოსავლის პოვნა და საქმის გამოსწორება მე არ შემიძლია იმიტომ, 
რომ გამოსავალი არ არსებობს. ამ ტანჯვის შეწყვეტა მხოლოდ ჩემს სი-
კვდილს შეუძლია. რა თქმა უნდა, თვითმკვლელობა,- ეს არ არის კარ-
გი, მაგრამ მომხდარის ლოგიკა მეტყველებს:- ჩემი თვითმკვლელობა 
სხვებს სიცოცხლეს შეუმსუბუქებს, და თუ ეს ასეა, მაშინ ის მართალია, 
მე არა მაქვს უფლება, ვიცოცხლო. და მე, თავის მოკვლა გადავწყვიტე. 
ამან დამაწყნარა კიდევაც. აღარ გახდა საჭირო შექმნილი სიტუაციიდ-
ან გამოსავლის ძიებისთვის წვალება, მე დავეთანხმე იმ აზრს, რომ გა-
მოსავალი სიკვდილია. 

ბინა ცოტა მივალაგე. ბინის პატრონს ბარათი დავუტოვე, რომ არ და-
ვბრუნდებოდი. გადავწყვიტე პროფკავშირში მისვლა და ერთობის ქაღა-
ლდების მოწესრიგება. ახლა არა, მაგრამ ეს სამუშაო შეიძლება ვინმემ რო-
დისმე გააგრძელოს მეთქი ვიფიქრე... მაგრამ, აი, როგორ უნდა მოვიკლა 
თავი, როცა საწამლავის საყიდელი ფულიც კი არ გამაჩნია? აი, რა მოვი-
ფიქრე:- თვითმკვლელობად რომ არ გამოჩენილიყო, ვითომ საბანაოდ წა-
ვედი... მე კი, ლომ-ვეშაპივით ჩავხტები ყინულჭრილში და ჩავიხრჩობი. 
ჰოდა წავედი. მეტრო სადგურ „პუშკინსკაიაზე”, გადასასვლელში, მოუ-
ლოდნელად ნაცნობი მელოდია შემომესმა. მას ორი ახალგაზრდა მევიო-
ლინე გოგონა უკრავდა. ვიოლინოს ჩასადები ბუდე მათ წინ გადახსნილი 
იდო, რომელშიც ხალხი ფულს ჰყრიდა. მუსიკოსები მეტროების გადასა-
სვლელებში სარჩოს ამ გზით შოულობენ. მაგრამ მატარებლების გრუხუ-
ნსა და ხმაურში, ამ ორი გოგონას მიერ ვიოლინოებზე დაკრული მელო-
დია ბევრ ადამიანს სვლის შეენელებას აიძულებდა. მე კი, საერთოდ, შე-
ჩერება მაიძულა. ვიოლინოთა ხემებს ის მელოდია გამოჰყავდათ, რომე-
ლსაც... ტაიგაში ანასტასია მღეროდა. 

როცა იქ, ტაიგაში, მე მას ვთხოვე, რომ რაიმე საკუთარი და არა ჩე-
მთვის ნაცნობი სიმღერა ემღერა, მე, სიტყვების გარეშე ეს არაჩვეულე-
ბრივი, უცნაური, მომაჯადოებელი მელოდია მომასმენინა. ანასტასიამ 
ჯერ  ახალშობილი ბავშვის წამოძახილივით შესძახა, მერე მისი ხმა 
მშვიდად... დაბალ ხმაზე და ძალზედ ალერსიანად გაჟღერდა. ის ხის 
ქვეშ იდგა, ხელები მკერდზე მიიდო და გეჩვენებოდა, თითქოს თავისი 
ხმით ჩვილ ბავშვს უნანავებდა, თუ უალერსებდა და მას რაღაცას უყ-
ვებოდა. მისი სრულიად ჩუმი ხმა გარეშემო ყველაფერს გარინდვასა 
და მისთვის მიყურადებას აიძულებდა. შემდეგ, თითქოს ჩვილის გაღ-
ვიძებამ გაახარაო, მისმა ხმამაც  სიხარული გამოხატა.  წარმოუდგენლ-
ად მაღალი ტონის ბგერებს ერთი-ერთმანეთში ნარნარად დააქროლე-



 

 246

ბდა და მელოდია ზეცაში დაფარფატებდა, სივრცეს ავსებდა, ყოველ 
გარეშემომყოფს ახარებდა... 

ვკითხე გოგონებს: 
– რას უკრავდით თქვენ? 
მათ ერთმანეთს გადახედეს და ერთმა მათგანმა მიპასუხა: 
– მე,- როგორღაც იმპროვიზირება დავიწყე... მეორემ დაუმატა:  
– მე კი, ავყევი. 
აქ, მოსკოვში, მეწარმეთა ერთობის შექმნის იდეით გატაცებულმა, 

რომელიც ჩემი ცხოვრების მთავარ ნაბიჯად უნდა ქცეულიყო, მე, თი-
თქმის ანასტასია დავივიწყე. და აი, ჩემი ცხოვრების უკანასკნელ 
დღეს, თითქოსდა მემშვიდობებაო, მან თავისი თავი შემახსენა. 

– კიდევ დაუკარით, თუ შეიძლება, ისევ ისე, როგორც უკრავდ-
ით,- ვთხოვე გოგონებს. 

– შევეცდებით,- მიპასუხა უფროსმა. 
ვიდექი მეტროს გადასასვლელში, ვუსმენდი მევიოლინეების მო-

მაჯადოებელ მელოდიას, ვიხსენებდი ტაიგურ მდელოს და ვფიქრობ-
დი:- „ანასტასია! ანასტასია! ძალზედ რთულია, რეალურ ცხოვრებაში 
განხორციელდეს შენი ჩანაფიქრი. ერთია,- ოცნება, და სულ სხვაა,- რე-
ალობაში ოცნების განხორციელება. შეცდი შენ, როცა შენს გეგმებს 
აწყობდი. მეწარმეთა ერთობის ორგანიზება, წიგნის დაწერა...“. 

თითქოს ტანში დენმა დამიარაო... ჩემთვის, თავში ვიმეორებდი 
და ვიმეორებდი ამ სიტყვებს. ვგრძნობდი, რომ რაღაც უზუსტობა იყო, 
რაღაც იყო დარღვეულია მასში. იქ, ტაიგაში... ტაიგაში... ცოტა სხვაგ-
ვარად ითქვა, მაგრამ როგორ... სხვაგვარად როგორ? ვაგრძელებდი გა-
მეორებას... სიტყვები გადავაადგილე და... გამოვიდა:- „წიგნის დაწერა, 
მეწარმეთა საზოგადოების ჩამოყალიბება“. 

ჰო, აბა რა!  რასაკვირველია! თავიდან, ჯერ საჭირო იყო, რომ წიგნი 
დამეწერა. წიგნს უნდა გადაეწყვიტა ყველა პრობლემა და რაც მთავარია, 
გაევრცელებინა ინფორმაცია ერთობის დაარსების შესახებ! ეჰ, ვფიქრობ-
დი მე, ტყუილად რამდენი დრო დაიკარგა, პირად ცხოვრებაშიც სიტუა-
ცია გართულდა. მაშ კარგი, კვლავ მოქმედებას დავიწყებ. ყოველ შემთხ-
ვევაში ახლა ის მაინცაა ცნობილი, როგორ უნდა ვიმოქმედო. რა თქმა უნ-
და, წარმოუდგენელია, წიგნი დაწეროს იმან, ვისაც წერა არ შეუძლია და 
თანაც იგი წაიკითხონ კიდეც. მაგრამ ანასტასიას სჯეროდა, რომ გამომი-
ვიდოდა. ყოველთვის მარწმუნებდა ამაში. დაე, ასე იყოს. ნამდვილად სა-
ჭიროა, საჭიროა ცდა, საჭიროა ბოლომდე მოქმედება! 
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 mogugune kedrebi 
 
ინაში დაბრუნება გადავწყვიტე. მოსკოვს უკვე გაზაფხული ეალერ-
სებოდა. სამზარეულოში ნახევარი ბოთლი მზესუმზირის ზეთი და 

შაქარი კიდევ იყო დარჩენილი პროდუქტთა მარაგის შვსება აუცილე-
ბელი იყო, და გადავწყვიტე, ჩემი წაულის ბეწვის ზამთრის ქუდი გა-
მეყიდა. იგი ნატურალური იყო და არა ხელოვნური, მილიონ რუბლზე 
მეტი ეღირებოდა. რა თქმა უნდა, ახლა უკვე სეზონი აღარ არის, მაგრ-
ამ ერთ ორას ორმოცდაათი ათას რუბლს მაინც ხომ მომცემენ, მოსკოვ-
ის ერთ-ერთი ბაზრისკენ მიმავალი ჩემთვის ვფიქრობდი. მე ხან ხილ-
ის გამყიდველებს ვთავაზობდი, ხან ნივთებით მოვაჭრეებს. ისინი 
ქუდს ათვალიერებდნენ, მაგრამ ყიდვას არ ჩქარობდნენ. უკვე გადავ-
წყვიტე, ფასი ას ორმოცდაათი ათასამდე დამეწია, მაგრამ ამ დროს, 
ორი მამაკაცი მომიახლოვდა. ერთმა ჩემი ქუდი ხელში შეატრიალ-
შემოატრიალა, ბეწვი შეათვალიერა და მითხრა: 

– მოზომვაა საჭირო. შენ ვინმეს სარკე სთხოვე, თავის ამხანაგს ერ-
თმა მათგანმა მიმართა და მე კი, გვერდზე გასვლა შემომთავაზა. ჩვენ 
ჩარიგებული დახლების ბოლოში, მოფარებულ ადგილას გავედით და 
სარკეზე წასულ მის ამხანაგს დავუწყეთ ლოდინი. ცდა არც ისე დიდხ-
ანს მოგვიწია. ის, როგორც სჩანს უკანიდან უჩუმრად მომიახლოვდა 
და კეფაში დარტყმისგან თვალებიდან ჯერ ნაპერწკლები წამომცვივ-
და, მერე კი თვალთ დამიბნელდა. მესერს დავეყრდენი, თუმცაღა არ 
წავქცეულვარ, მაგრამ როცა გონს მოვედი, ჩემი მყიდველები უკვე აღა-
რსად სჩანდნენ და აღარც ქუდი იყო. მხოლოდ ორი ქალი თანაგრძნო-
ბით ვიშვიშებდა: 

– ყველაფერი წესრიგში გაქვთ? ოი, არამზადები, აი, ყუთი, ჩამო-
ჯექით. 

ცოტა ხანს მესერთან შევყოვნდი და მერე ბაზრიდან დინჯად გა-
ვედი. გაზაფხულის წვიმა ცრიდა. გზის გადაჭრას ვცდილობდი და 
ტროტუარის პირზე შევჩერდი, აქეთ-იქით მიმოვიხედე. თავი მტკივ-
ნეულად მიშხუოდა. გადასვლა რომ დავაპირე, ამ დროს ჩემს შორიახ-
ლოს მანქანამ ჩაიქროლა და დამდგარი გუბიდან ჭუჭყიანი შხეფები 
შემომასხა, შარვალი და ქურთუკის კალთები ძალზედ დამისველა. სა-
ნამ გაუნძრევლად ვიდექი და მოვისაზრებდი, რა მექნა, იმავე გუბედ-
ან სატვირთო მანქანის ბორბლებმაც დამიმატესშხეფები, ამჯერად უკ-
ვე სახეზეც შემესხურა. გზის პირს მოვცილდი და ვცდილობდი, ჩემი 
შემდგომი მოქმედებები გამეაზრებინა. წვიმას თავი კომერციული ფა-
რდულის საჩიხეს შევაფარე. 

b 
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მეტროში, ასეთი სახით რა თქმა უნდა არ შემიშვებდნენ. ბინამდე 
კი, სადაც ვცხოვრობდი,- სამი გაჩერება იყო. შეიძლებოდა კაცს, ეს სა-
მი გაჩერება ფეხითაც გაევლო, მაგრამ ტალახში ამოსვრილი ქუჩაში 
მილიციამაც აგიყვანოს, იმიტომ, რომ შესაძლოა ლოთად, უსახლკარ-
ოდ, ბომჟად ან უბრალოდ საეჭვო პირად ჩაგთვლოს. სანამ აუხსნი, გა-
ერკვევიან თუ ვინ ხარ,- მიდი და იმართლე რა თავი... კაცმა რომ 
სთქვას,- მე მათ რაღას ვეტყოდი? მერედა, აბა  ვინ ვარ ახლა მე? 

და, აი ამ ფიქრში ვიყავი, როცა ის ადამიანი შევნიშნე; დინჯად 
მოაბიჯებდა, ცარიელი ბოთლებით სავსე ორი ყუთი, ერთდროულად 
მოჰქონდა და უსახლკარო ბომჟსა და ლოთს ჰგავდა, როგორებიც ხში-
რად ტრიალებენ ჩამოსასხმელი სპირტიანი სასმელებით მოვაჭრე კო-
მერციული ჯიხურების ახლომახლოს. ჩვენი მზერა ერთმანეთს შეეჩე-
ხა, ის შეჩერდა, თავისი ყუთები ასფალტზე დადო და დამელაპარაკა. 

– რას დგახარ და ათვალიერებ? ეს ჩემი ტერიტორიაა. მოუსვი აქე-
დან,- დინჯად, მაგრამ მბრძანებლურად მომმართა მან. 

რადგან, მასთან კამათის არც სურვილი მქონდა და აღარც ძალა 
შემწევდა, მეც დინჯად ვუპასუხე: 

– სულაც არ მჭირდება შენი ტერიტორია, აზრზე მოვალ და წავალ. 
მაგრამ მან საუბარი გამიბა: 
– საით წახვალ? 
– შენი საქმე არ არის, საით, წავალ და მორჩა! 
– მიაღწევ კი? 
– მივაღწევ, თუ ხელს არ შემიშლიან. შემეშვი, რაა!.. 
– ასეთ მდგომარეობაში დიდხანს არც დგომა და არც სიარული არ 

მოგიწევს. 
– მერედა, რა შენი საქმეა? 
– მაწანწალობ?.. 
– რაა? 
– ესე იგი, დამწყები ხარ. კარგი, კარგი, ჯერ-ჯერობით აქ დაისვენე. 
მან აიღო თავისი ყუთები და წავიდა. უკან ფუთით მობრუნდა და 

კვლავ გამომელაპარაკა: 
– მე გამომყევი! 
– ეს ვითომ რატომო..., საით? 
– ერთი სამი საათი, ან დილამდე, სტუმრად იქნები ჩემთან. გაშრე-

ბი. შემდეგ კი, შეგიძლია შენს გზას გაუყვე. 
მას ჩემდაუნებურად გავყევი და ვეკითხები: 
– შორს არის შენი ბინა? 
მან, ისე მიპასუხა, რომ არც კი შემობრუნებულა: 
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– ჩემს ბინამდე უკვე სიცოცხლის ბოლომდე ვეღარ მიიღწევა... მე 
აქ ბინა არ მაქვს. ჩემი დისლოკაციის ადგილი მაქვს. 

ჩვენ მივადექით კარებს, რომელიც მრავალსართულიანი სახლის 
სარდაფის შესასვლელი იყო. მიბრძანა, განზე გავმდგარვიყავი, მიიხ-
ედ-მოიხედა, დაიცადა, როცა დარწმუნდა, რომ ახლო-მახლო არც ერ-
თი მობინადრე არ ჭაჭანებდა, საკეტი რაღაც გასაღების მაგვარით გა-
დაატრიალა. სარდაფში სითბო უფრო იყო, ვიდრე ქუჩაში. მას ალბათ 
ათბობდნენ ამ უსახლკაროების მიერ სპეციალურად გაშიშვლებული 
და თბო-იზოლაცია შემოცლილი მილები, რომლებშიც ცხელი წყალი 
გადიოდა. ერთ კუთხეში რაღაც ჩვრები ეყარა. მათ მბჟუტავი სინათლე 
ეცემოდა, რომელიც სარდაფის დამტვერილი ფანჯარიდან აღწევდა. 
მაგრამ ჩვენ შორეული, ცარიელი კუთხისკენ წავედით. 

მან თავისი ფუთიდან წყლიანი ბოთლი ამოიღო, სახურავი მოხს-
ნა, პირში წყალი დაიგუბა, გარეშემო მოასხურა და განმიმარტა: 

– ეს იმიტომ, რომ მტვერი არ დადგეს. 
შემდეგ, კუთხეში მიყუდებული ფიცარი ოდნავ გვერდზე გასწია. 

სახლის კედელსა და ტიხარს შორის წარმოქმნილი ხვრელიდან ფანერ-
ის ორი ნაჭერი გამოიღო, რომლებიც ცელოფნის დიდი ნაჭრით იყო 
დაფარული და ამას კიდევ რამოდენიმე განიერი მუყაო მოაყოლა, ისი-
ნიც ცელოფან-გადაკრული. მათი მეშვეობით იატაკზე ორი იმპროვი-
ზებული საწოლი მოაწყო. კუთხიდან კონსერვის ქილა აიღო და მასში 
ჩასმული სანთელი აანთო. ბოლომდე მოუჭრელი ქილის სახურავი 
ოდნავ იყო ნახევარსფეროდ მოხრილი და ამრეკლის მოვალეობას ას-
რულებდა. ამ მარტივმა ხელსაწყომ ფანერის კიდეები გაანათა და ის 
ნახევარმეტრიანი სივრცეც, რომელზეც გაზეთი დააფინა და შეკვრიდ-
ან ყველის ნაჭრის, პურისა და ორი პაკეტი კეფირის ამოლაგებას შეუ-
დგა. ყველი აკურატულად დაჭრა და ჩაილაპარაკა: 

– რაღას დგახარ? ჩამოჯექი. ქურთუკი გაიხადე, მილზე ჩამოკიდე, 
როცა გაშრება,- ჯაგრისით გაწმინდე, რომელიც მე მაქვს. შარვალი კი, 
ტანზე შეგაშრეს. ეცადე, ნაკლებად დაკუჭო. 

მან ასევე ორი დაბეჭდილი, ასგრამიანი არყის ქილა ამოიღო და 
ჩვენ სავახშმოდ დავსხედით. გარეშემო სარდაფის ჭუჭყია, მის მიერ 
მოწყობილი კუთხე კი, როგორღაც სუფთად და მყუდროდ გამოიყუ-
რებოდა. 

როცა ჭიქებს ვუჭახუნებდით, ის წარმიდგა: 
–ივანე დამიძახე. აქ ყველანი მამის სახელის გარეშეა. 
მიუხედავად სარდაფის ჭუჭყიანი იატაკისა, მის მიერ მოწყობი-

ლი, იმპროვიზებული საწოლები, გაზეთზე გულითადად დალაგებუ-
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ლი საკვები, მის სარდაფულ კუთხეში სისუფთავისა და სიმყუდროვის 
ატმოსფეროს ჰქმნიდა. 

– დასაფენად რაიმე უფრო რბილი არა გაქვს?- ვკითხე ნავახშმევს. 
– აქ, არანაირი ჩვრების ქონა არ შეიძლება, მისგან ჭუჭყი და სუნი 

დგება. აი, იმ კუთხეში მეზობლები... ორნი არიან, ხანდახან მოდიან. 
თავიანთი ჩვრებით საღორე მოაწყვეს... 

მასთან საუბარისას, როცა მის შეკითხვებს ვპასუხობდი, თვითონ-
აც ვერ შევამჩნიე ისე, ანასტასიასთან შეხვედრის შესახებ მოვუყევი. 
მის უნარ-შესაძლებლობებზე, ცხოვრების ნირსა და მის პატარა სხივ-
ზე, ოცნებებზე და მისწრაფებებზე მოვყევი. 

ის, პირველი ადამიანი იყო, ვისაც ანასტასიას შესახებ მოვუყევი! 
თვითონაც არ მესმოდა, რატომ ვუყვებოდი მას ანასტასიას უცნაურო-
ბებზე, მის ოცნებებზე და იმაზე, თუ სიტყვა როგორ მივეცი,- რომ მას 
დავხმარებოდი. როგორ ვცდილობდი, სუფთა ზრახვების მქონე მეწა-
რმეთა ერთობის ჩამომეყალიბებას. მაგრამ შევცდი. რადგან ჯერ, უპი-
რველეს ყოვლისა, წიგნის დაწერა იყო საჭირო... 

– ახლა წერას დავიწყებ, ვეცდები გამოვცე. ანასტასია ამბობდა, 
რომ ჯერ წიგნიაო საჭირო. 

– შენ რა, დარწმუნებული ხარ, რომ დაწერას შესძლებ, მერე კი, 
მის გამოცემას, როცა სახსრები არა გაქვს. 

– ვარ თუ არა დარწმუნებული, არ ვიცი, მაგრამ ამ მიმართულებ-
ით ვიმოქმედებ. 

– ესე იგი მიზანი არსებობს და შენ მისკენ ივლი? 
– ვივლი. 
– და დარწმუნებული ხარ, რომ მიაღწევ? 
– მე ვივლი. 
– ჰოო... წიგნი... კარგი მხატვარია საჭირო, ყდა რომ გააფორმოს. 

გულითა და სულით რომ გააფორმოს. არსს რომ შეუსისხლხორცოს. 
მიზანს. შენ მხატვარს უფულოდ სად იპოვნი? 

– მხატვრის გარეშე მომიწევს. გაფორმების გარეშე. 
– ისე უნდა გაკეთდეს, როგორც საჭიროა, ისე, როგორც საჭიროა 

გაფორმებითაც და არსითაც... მე რომ ქაღალდი, ფუნჯები და კარგი 
საღებავები მომცა... დაგეხმარებოდი, მაგრამ ახლა ყველაფერი ისე 
ძვირი ღირს, რომ... 

– შენ რა, მხატვარი ხარ? პროფესიონალი? 
– ოფიცერი ვარ. ხატვა კი ბავშვობიდან მიყვარდა. სხვადასხვა 

წრეზე დავდიოდი. მერე, როცა დროს გამოვნახავდი ხოლმე, სურათ-
ებს ვხატავდი, მეგობრებს ვჩუქნიდი. 
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– მაშ, ოფიცერი რაღატომ გახდი, თუკი ყოველთვის ხატვა გსურდა 
– პაპუ მყავდა ოფიცერი, ბაბუაც, მამაც. მამა მიყვარდა და პატივს 

ვცემდი. ვიცოდი, ვგრძნობდი, მას როგორი სურდა, რომ ვეხილე, შევე-
ცადე კიდეც ასეთი გამოვსულვიყავი. პოლკოვნიკობასაც მივაღწიე. 

– რომელ სამხედრო სამსახურში იყავი? 
– ძირითადად უშიშროებაში ვმსახურობდი. იქაურობა დავტოვე. 
– შემცირებით თუ გამოგიშვეს? 
– პატაკი თვითონ დავწერე, ვერ გავუძელი. 
– რას? 
– იცი რა, ერთი სიმღერაა. იქ სიტყვები ასეთია:- „ოფიცრებო, ოფი-

ცრებო, თქვენი გული სამიზნეა!..“ 
– საშიშროება ელოდა შენს თავს? შენს სიცოცხლეს? გესროლეს 

შენ? რამეზე სურდათ შურისძიება? 
– ოფიცრებს ხშირად ესვრიან. ოფიცრები ყველა დროში მიეშურე-

ბოდნენ ტყვიებთან შესახვედრად. მათ დასაცავად მიდიოდნენ, ვინც 
ზურგს უკან ეგულებოდათ. მიდიოდნენ და ეჭვადაც არ ჰქონდათ, 
რომ მათი გულები სამიზნეა... რომ სასიკვდილო გასროლა, განხორცი-
ელებული ზურგიდან იქნება. დიდი სიზუსტით, პირდაპირ გულში 
და განმგმირავი... 

– ეს როგორ? 
– გაიხსენე გარდაქმნის წინანდელი დრო... დღესასწაულები პირ-

ველი მაისი, შვიდი ნოემბერი; ხალხის უზარმაზარი მასები, ყვიროდენ 
„ვაშა“, „დიდება“, „გაუმარჯოს“... მე და სხვა ოფიცრები, არა მარტო 
„კგბ“-დან,- ვამაყობდით, რომ ამ ხალხისთვის ფარი ვართ. მათ ვიც-
ავთ. ამაში იყო ოფიცერთა უმრავლესობის ცხოვრების აზრი. 

მერე გარდაქმნა, საჯაროობა. გაისმა სხვაგვარი წამოძახილები. და 
გამოვიდა, რომ ჩვენ, „კგბ“-ს ოფიცრები, არამზადები ვყოფილვართ, 
ჯალათები. არც იმათ და არც ამას არ ვიცავდით. ისინი კი, ვინც წითე-
ლი დროშების ქვეშ მწკრივში მიაბიჯებდნენ,- სხვა მწკრივში ჩარიგდ-
ნენ, სხვაგვარი დროშების ქვეშ დაიწყეს სიარული, დამნაშავეებად კი,- 
ჩვენ შეგვრაცხეს. 

ჩემი ცოლი ჩემზე ცხრა წლით უმცროსია, მომხიბვლელია... ძალ-
ზედ მიყვარდა... ახლაც კი მიყვარს. ის ჩემით ამაყობდა. ბიჭი შეგვეძი-
ნა, ერთადერთი, რომ იტყვიან,- ნაგვიანევი ბავშვი. ახლა ჩვიდმეტი 
წლისაა. პირველ ხანებში, ისიც ამაყობდა ჩემით, პატივს მცემდა. 

შემდეგ, ეს ყველაფერი რომ დაიწყო, ცოლი გულჩათხრობილი გა-
ხდა. თვალს ვერ მისწორებდა. ჩემი რცხვენოდა. მე პატაკი დავწერე, 
კომერციული ბანკის დაცვაში გადავედი. ფორმა სადღაც გადავმალე. 
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მაგრამ ჰაერში ცოლისგან, შვილისგან ყოველთვის უხმო კითხვები ეკ-
იდა... უხმო კითხვებზე პასუხის გაცემა კი შეუძლებელია. პასუხებს 
ისინი გაზეთების ფურცლებზე კითხულობდნენ, ტელევიზორის ეკრა-
ნზე ხედავდნენ. გამოდის, რომ, თურმე, საკუთარი აგარაკებისა და რე-
პრესიების გარდა ჩვენ,- ოფიცრებს არაფერი გვიკეთებია. 

– აგრამ სამხედრო მაღალჩინოსნების მდიდრულ აგარაკებს ტე-
ლევიზიით მართლაც უჩვენებდნენ, ნატურალურებს, ნახატებს კი არა. 

– კი, ბატონო, აგარაკებს უჩვენებდნენ, ნატურალურს, და არა და-
ხატულს. ოღონდ ის აგარაკები საცოდავ საქათმეებად მოგეჩვენება იმ-
ასთან შედარებით, როგორიც ახლა მრავალ მათგანს აქვთ, ვინც იმ აგა-
რაკების მფლობელთა მისამართით ბრალდებებს გაჰყვირის. შენ, აი 
თბომავალი გქონდა. და, ბევრად უფრო დიდი, ვინემ გენერლის აგარა-
კია. ის გენერალი კი, ჯერ კურსანტი იყო, სანგრებს თხრიდა. მერე ლე-
იტენანტად გადადიოდა ყაზარმიდან ყაზარმაში. სახლი და აგარაკი 
ხომ, როგორც ყველას, თავისი შვილებისთვის უნდოდა და ვინ იცის, 
რამდენჯერ მოუწია იმ აგარაკზე მას ღამ-ღამობით თბილი საწოლიდ-
ან წამოხტომა, რათა საველე პირობებში წასულიყო. რუსეთში უწინ 
ოფიცერს აფასებდნენ. აგარაკებით აჯილდოვებდნენ. ახლა კი ჩათვა-
ლეს, რომ პატარა აგარაკი, თხუთმეტი ასეული მიწის ნაკვეთი, გენერ-
ლისათვის ბევრიაო! 

– უწინ ყველანი სხვანაირად ცხოვრობდნენ. 
–  სხვანაირად... ყველანი... მაგრამ სხვებთან ერთად პირველ რიგ-

ში, ბრალს, უეჭველად ოფიცრებს სდებდნენ. 
სენატის მოედანზე ოფიცრები გამოვიდნენ. ხალხზე ფიქრობდნენ. 

ეს ოფიცრები შემდეგ სახრჩობელაზე, მაღაროებში, ციმბირში გაისტუ-
მრეს. მათ დასაცავად ხმა არავინ გაიღო. 

სანგრებში ჩამსხდარნი, მეფისთვის, მამულისთვის, ეომებოდნენ 
გერმანელებს. ზურგში კი, მათ შეხვედრას რევოლუციონერ პატრიო-
ტებთან ამზადებდნენ უკვე, რომლებიც ლულებში ტყვიებს აწყობდნენ 
მათი გულების განსაგმირად, საშინელზე უფრო საშინელს. „თეთრ-
გვარდიელები, მხეცები“,- ასე უწოდებდნენ ომიდან დაბრუნებულ 
ოფიცრებს, რომლებმაც სცადეს, წესრიგი დაემყარებინათ ქვეყანაში. 
გარეშემო ქაოსია, ყველაფერი ინგრევა. ყველაფერი წინანდელი ფასეუ-
ლი,- მატერიალური თუ სულიერი, იბუგება, ითელება. უჭირდათ 
მათ, მაშინდელ ოფიცრებს. ამიტომაც, ისინი თეთრ საცვალზე გადაც-
მული ოფიცრის ფორმით ფსიქოლოგიურ შეტევაზე მიდიოდნენ. იცი, 
რა არის ფსიქოლოგიური შეტევა? 

– ეს როცა მოწინააღმდეგის შეშინებას ცდილობ. მე კინოში მაქვს 
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ნანახი. ფილმ „ჩაპაევში“ თეთრგვარდიელი ოფიცრები მწყობრად მიე-
მართებიან, მათი მიმართულებით კი ტყვიამფრქვევებს აკაკანებენ. ის-
ინი ეცემიან, მაგრამ სხვები მწკრივს ავსებენ და შეტევაზე მაინც მწყობ-
რად მიდიან. 

– დიახ. ეცემიან და მიდიან. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ისინი არ 
უტევდნენ. 

– ეს როგორ, მაშინ რატომ მიდიოდნენ? 
– სამხედრო პრაქტიკაში შედეგია მთავარი, მიზნისთვის მოწინაა-

ღმდეგის ხელში ჩაგდება ან ფიზიკური განადგურება ნებისმიერი შე-
ტევით. და, სასურველია, რაც შეიძლება შემტევთა მცირე დანაკარგით. 
ტყვიამფრქვევებით სანგრებში ჩამალულებზე შეტევა მხოლოდ იმ შემ-
თხვევაშია შესაძლებელი,- შეგნებულად ან ქვეცნობიერად სხვა მიზანი 
თუკი გექნება არჩეული. 

– რომელი? 
– შესაძლოა, სამხედრო ხელოვნების ლოგიკის საპირისპირო ქმე-

დებით, საკუთარი სიცოცხლის ფასად უჩვენო, მოუწოდო მსროლელ-
ებს გონს მოეგონ, ჩაფიქრდნენ, მათზე მშვიდობიანად წამოსულების 
მოკვლისას, მიხვდნენ და აღარ ესროლონ სხვებს. 

– მაშ, გამოდის მათი სიკვდილი ჯვარცმული იესო ქრისტეს სიკვ-
დილს ჰგავს? 

– ჰგავს. ქრისტე ჩვენ კიდევ როგორღაც გვახსოვს. უწვერულვაშო 
კორნეტები და გენერლები, იმ მწყობრში მიმავალნი, დაგვავიწყდა. ახ-
ლაც, ალბათ, მათი სულები, თეთრ საცვალზე გადაცმული ოფიცრის 
ფორმით, დგანან ჩვენს მიერ გასროლილი ტყვიების წინ და გვეხვეწე-
ბიან, მოგვიწოდებენ,- გონს მოვეგოთ. 

– რატომ მოგვიწოდებენ ჩვენ? მათ როცა ესროდნენ, ჩვენ ჯერ კი-
დევ არ ვიყავით. 

– მაშინ არ ვიყავით. მაგრამ ტყვიები ახლაც მოჰქრიან. ახალი 
ტყვიები. ვინ უშენს მათ, თუ არა ჩვენ? 

– მართლაც რომ. ხომ მოჰქრიან ტყვიები დღესაც. და, სულ რატომ 
მოჰქრიან ისინი ამდენი წელი? შენ სახლიდან რატომღა წამოხვედი? 

– მზერას ვერ გავუძელი. 
– როგორს? 
– საღამოს, ტელევიზორს ვუცქერდით. ცოლი სამზარეულოში იყო. 

მე და ჩემი ვაჟიშვილი ტელევიზორს ვუცქერდით. მერე დაიწყო იმ პო-
ლიტიკური გადაცემებიდან ერთ-ერთი. „კგბ“-ზე საუბრობდნენ. რასაკვი-
რველია თამამად ასხამდნენ ლაფს. მე გაზეთი ავიღე, სპეციალურად ისე-
თი სახე მივიღე, თითქოს ვკითხულობდი და, ეს ყველაფერი არ მაინტე-
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რესებდა. მინდოდა, შვილს სხვა პროგრამაზე გადაერთო. ის პოლიტიკით 
სულაც არ ყოფილა გატაცებული. მუსიკა უყვარს. მან კი არ გადართო. მე 
გაზეთი გავაშრიალე, მალულად გადავხედე მას. და ვხედავ,- ჩემი ბიჭი 
სავარძელში ზის, ის ხელებით ისე ჩაჰფრენოდა სახელურებს, რომ თითე-
ბი გათეთრებოდა. ტელევიზორს გაუნძრევლად მიშტერებოდა. მივხვ-
დი,- ის არ გადართავდა. გაზეთჩამოფარებული, კიდევ როგორც შემეძ-
ლო, თავს ვიკავებდი. მერე ვეღარ მოვითმინე, დავჭმუჭნე გაზეთი, განზე 
ვისროლე, სწრაფად წამოვდექი და ვთქვი,- უფრო სწორად წამოვიყვირე:- 
„გამორთავ, ბოლოს და ბოლოს? გამორთავ?“. 

შვილიც წამოდგა. მაგრამ ტელევიზორისკენ არ წასულა. ჩემი შვი-
ლი პირისპირ დამიდგა, თვალებში მიცქერს და სდუმს. ტელევიზორ-
ში კი, აგრძელებენ... ჩემი შვილი კი,- მე მიცქერს... მე მათ ღამე ბარათი 
დავუწერე:- „რამოდენიმე ხნით მივდივარ, ასეა საჭირო!”... და წამოვე-
დი.  სამუდამოდ წამოვედი. 

– რატომ სამუდამოდ? 
– იმიტომ... 
ჩვენ დიდხანს ვდუმდით. შევეცადე, მუყაოზე უფრო მოხერხებუ-

ლად მოვკალათებუ ლვიყავი და წამეთვლიმა. მაგრამ ის კვლავ ალაპა-
რაკდა: 

– ესე იგი, ანასტასია ამბობს, გადავიყვან ადამიანებს ბნელ ძალთა 
დროის მონაკვეთს მიღმაო? გადავიყვან და წერტილიო! 

– დიახ, ამბობს. და თავადაც სჯერა, რომ ეს მას გამოუვა. 
– ჰაი, ჰაი რომ ნეტავი რჩეული რაზმი მიეცეს მას. მე ასეთ რაზმში 

ჯარისკაცად ვიმსახურებდი. 
– რა რაზმი? შენ ვერ გაიგე. ის ხომ ძალადობას უარჰყოფს. მას 

სურს, ადამიანები როგორღაც დაარწმუნოს. თავისი პატარა სხივით 
ცდილობს რაღაცის გაკეთებას. 

– ვფიქრობ, ვგრძნობ, რომ ის ამას გააკეთებს. ბევრი მოინდომებს, 
მისი პატარა სხივით იყოს გამთბარი. ბევრიც კიდევ ვერ მიხვდება, 
რომ ასევე საჭიროა, თვითონაც ცოტა მაინც გაანძრიოს ტვინი. ანასტა-
სიას დახმარება ესაჭიროება. ის მარტოა. მას ოცეულიც კი არ ჰყავს. აი, 
შენც მოგიწოდა, გთხოვა, შენ კი სარდაფში, როგორც მაწანწალა, აგდი-
ხარ. გამომივიდა რაღა ესეც მეწარმე!.. 

– შენც „კაგებეშნიკი“, აგდიხარ აქ. 
– კარგი, ჰო, დაიძინე, ჯარისკაცო. 
– შენს ყაზარმაში ცოტა გრილა. 
– რას იზამ, ასეც ხდება ხოლმე. მოიკუნტე, სითბო შეინარჩუნე. 
შემდეგ ადგა. ღიობიდან გამოიღო ცელოფნის პაკეტი და იქიდან 
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ამოღებული რაღაც დამაფარა. მბჟუტავი სანთლის შუქზე, ჩემი სახის 
წინ, კიტელის სამხრეზე, სამმა ვარსკვლავმა გაიელვა. კიტელის ქვეშ 
ჩავთბი და ჩამეძინა. 

ძილ-ბურანში ჩამესმა, როგორ მოვიდნენ თავის ჩვრებიან კუთხე-
ში მაწანწალები და ჩემი ღამისთევისთვის პოლკოვნიკს ბოთლ არაყს 
როგორ სთხოვდნენ. ის დაპირდა, ხვალ გადაგიხდითო, მაგრამ ისინი 
დაჟინებით მოითხოვდნენ, ახლავე გაგვისწორე ანგარიშიო, დაემუქრ-
ნენ კიდეც. პოლკოვნიკმა თავისი ფანერა-საწოლი გადაიტანა და ჩემსა 
და მოსულ მაწანწალათა შორის შემდეგი სიტყვებით დადო:- „სანამ 
ცოცხლი ვარ, თითსაც ვერ დააკარებთ“. და თავის ფანერაზე ისე წამო-
წვა, რომ მაწანწალებისგან ზურგით ჩამოფარებოდა. მერე ყველაფერი 
მიყუჩდა. გავთბი და დავწყნარდი. მაშინ გავიღვიძე, როცა პოლკოვნი-
კი მხარზე მანჯღრევდა. 

– ადექი. ადგომის დროა. უნდა ავიბარგოთ. სარდაფის დაბინდუ-
ლი ფანჯრის მიღმა ის-ის იყო აისი დგებოდა,- ფანერაზე ჩამოვჯექი. 
თავი ძლიერ მტკიოდა და მძიმედ ვსუნთქავდი. 

– ადრეა ჯერ. არც კი გათენებულა. 
– კიდევ ცოტაც და მერე გვიანღა იქნება. ფხვნილიან ბამბას მოუ-

კიდეს ცეცხლი. ძველი ფოკუსია. კიდევ ცოტაც და გავიგუდებით. მი-
უახლოვდა ფანჯარას და რაღაც რკინით დაიწყო ფანჯრის გამოღება. 
მაწანწალებს კარები გარედან ჩაეკეტათ. მან ჩარჩო გამოაძრო, მინა გა-
ტეხა და ფანჯრის ღიობში შეძვრა. სარდაფის ფანჯარა ბეტონის ნიშაში 
გადიოდა, რომელიც გისოსებით იყო დახურული. ის გისოსებს მიად-
გა, რათა სამაგრებიდან ამოეგდო, მაგრამ ეს მას რაღაც არ გამოსდიო-
და. მე კედელზე მიყრდნობილი ვიდექი. თავი მიბრუოდა. პოლკოვნი-
კმა ფანჯრის ღიობიდან თავი გამოყო და მიბრძანა:- „ჩაიმუხლე ფანე-
რაზე. ქვევით კვამლი ნაკლებია. ეცადე, არ გაინძრე. ნაკლები ჰაერი შე-
ისუნთქე“. 

ის ბეჭებით მიაწვა, გისოსები გაანგრია და დამეხმარა გარეთ გა-
დაძრომაში. 

სარდაფის ფანჯრის ბეტონის მოაჯირზე მდუმარედ ვისხედით. 
ჯერ კიდევ მძინარე მოსკოვის რიჟრაჟის ჰაერს მძიმედ ვსუნთქავდით. 
თავბრუსხვევამ ნელ-ნელა გამიარა, მციოდა, ჩვენ-ჩვენთვის ჩუმად რა-
ღაცაზე ვფიქრობდით. შემდეგ ვთქვი: 

– შენი მეზობლები არც ისე კეთილგანწყობილნი არიან. რა, ისინი 
არიან მთავარნი? 

– აქ ყველა თავისთვისაა მთავარი. მაგათ ასეთი სამუშაო აქვთ. ახ-
ალბედას მოიყვანენ, ღამის გათევისთვის ქირას სთხოვენ. თუ ის უარს 
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იტყვის გადახდაზე, მაშინ ჩაუყრიან რამეს ჭიქაში, ან დააბოლებენ ძი-
ლში, როგორც ჩვენს შემთხვევაში შეეცადნენ. თავიანთთვის კი, იმას 
წაიღებენ რაც უნდათ, თუკი რაიმე იპოვეს წასაღები. 

– და, გამოდის, რომ შენ, „კაგებეშნიკი“, ამას ყველაფერს გულგრილ-
ად უყურებ. ასეთი საქმეებისთვის მაგათთვის ერთი კარგა მაგრად უნდა 
ჩაგეფარებინა. თუ შენ, როგორც ჩინოვნიკი, ყოველთვის მხოლოდ კაბი-
ნეტებში ქაღალდებში თავჩარგული იჯექი?! შენ რა, ილეთები არ იცი? 

– კაბინეტებშიც მიწევდა ყოფნა და მის გარეთაც. ილეთების ცოდ-
ნა ერთია, მათი გამოყენება,- სულ სხვა. ერთი საქმეა, მოწინააღმდეგე, 
მტერი. მეორეა,- ადამიანი. მე შეიძლება ვერ მოვზომო და ზედმეტი 
მომივიდეს. 

– ეს ისინია ადამიანები? სანამ შენ ასე მსჯელობ, ისინი ხალხს ასა-
ხიჩრებენ. მკვლელობისთვის მზად არიან. 

– მკვლელობისთვის მზად არიან, მაგრამ ფიზიკური ილეთებით 
ამას ვერ შეაჩერებ. 

– ფილოსოფოსობ, ჩვენ კი კინაღამ დავიღუპეთ, ძლივს დავიძვრი-
ნეთ თავი, სხვებმა კი შესაძლოა თავი ვერც დაიძვრინონ. 

კი, სხვებმა, შესაძლოა, ვერც დაიძვრინონ... 
– აი, ხომ ხედავ. მაშინ რაღას ფილოსოფოსობ და არ მოქმედებ? 
 არ შემიძლია ადამიანების ცემა. ხომ გეუბნები, შეიძლება, ვერ მო-

ვზომო. მიდი... მიდი რა, გაუტიე შენი დისლოკაციის ადგილზე. უკვე 
გათენდა. 

წამოვდექი, ხელი ჩამოვართვი და წამოვედი. 
– მოიცა! მობრუნდი ერთი წუთით. 
მე, ბეტონის მოაჯირზე მჯდომ უსახლკარო პოლკოვნიკისკენ მივ-

ბრუნდი. ის თავჩაქინდრული იჯდა და სდუმდა. 
– რისთვის დამიძახე?- ვკითხე. 
პაუზის შემდეგ მან კვლავ დაილაპარაკა: 
– ესე იგი, შენ ფიქრობ, რომ შესძლებ მიაღწიო? 
 ვფიქრობ, შევძლებ. არ არის შორს. სულ სამი გაჩერებაა. მივალ... 
– მე, მხედველობაში მაქვს,- მიზნამდე მიღწევას თუ შესძლებ? და-

რწმუნებული ხარ, რომ შესძლებ წიგნის დაწერას, მის გამოცემას? 
– მე ვიმოქმედებ. ჯერ დაწერას ვცდი. 
– ანასტასიამ, ესე იგი, სთქვა, რომ შენ უნდა გამოგივიდეს? 
– დიახ, მან ასე სთქვა. 
– მაშ, მაშინვე რატომ არ შეუდექი ამ საქმეს? 
– სხვა რამეს ვთვლიდი უფრო მნიშვნელოვნად. 
– ესე იგი ბრძანებების შესრულება ზუსტად არ შეგიძლია. 
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– ანასტასიას არ უბრძანებია. მან მთხოვა. 
– გთხოვა... მას, ესე იგი, ტაქტიკაც და სტრატეგიაც თვითონ გამო-

უმუშავებია. შენ კი, ესე იგი, შენებურად გადაწყვიტე და მხოლოდ გაა-
რთულე ყველაფერი. 

– ასე გამოვიდა. 
– გამოვიდა... ბრძანებებს უფრო ყურადღებით უნდა მიუდგე. აი, 

მოდი, გამომართვი. პატარა ცელოფანის პარკით რაღაც შეხვეული გა-
მომიწოდა. გავხსენი იგი და დავინახე ოქროს საქორწინო ბეჭედი და 
ვერცხლის ჯვარი ძეწკვით. 

– გადამყიდველები ამას შენგან ნახევარ ფასად იყიდიან. 
– შენც, ნახევარ ფასად მიეცი. შეიძლება დაგეხმაროს გაძლებაში. 

თუ საცხოვრებელი არ გექნება, მოდი აქ. მაგათ მე მოვუვლი. 
– რას ამბობ? მე ამას არ ავიღებ! 
– ნუ მსჯელობ. წასასვლელი ხარ, წადი, აბა მიდი! წინ! 
– გეუბნები, არ წავიღებ-მეთქი!- ვცადე, მისთვის ბეჭედი და ჯვა-

რი დამებრუნებინა, მაგრამ მბრძანებლურ და ამასთან ერთად მავედ-
რებელ მზერას წავაწყდი. 

– ზურგისა-კენ. პირდაპირ! ნაბიჯით იარ!- წარმოსთქვა ისეთი და-
ხშული ჩურჩულით, რომ ვერ შეეწინააღმდეგებოდი, ხოლო პაუზის 
შემდეგ, ზურგს უკან შემომვედრა: 

– ოღონდ მიაღწიე, იცოდე!.. 
ბინაში მისულს დასაძინებლად დაწოლა მომინდა, კიდეც მივწე-

ქი. მაგრამ უსახლკარო პოლკოვნიკი თავიდან არ ამომდიოდა. სუფთ-
ად გამოვეწყვე და ისევ მასთან წავედი. გზაში ვფიქრობდი:-„შეიძლება 
ჩემთან ერთად ცხოვრებაზე დამთანხმდეს. ყველაფერთან შეგუებუ-
ლია. პრაქტიკული და მოწესრიგებულია. ამასთან მხატვარია. იქნებ 
წიგნის ყდისთვის ნახატიც შეჰქმნას. ბინის ქირასაც ერთად უფრო ად-
ვილად გადავიხდით. შემდეგი თვის ქირის გადასახადი უკვე აღარა 
მაქვს“. 

სარდაფის ფანჯრის მისადგომებთან, რომლიდანაც გამთენიისას 
გამოვაღწიეთ, დავინახე ადამიანთა ჯგუფი,- სახლის მობინადრენი, 
მილიციის მანქანა და „სასწრაფო დახმარება“. 

უსახლკარო პოლკოვნიკი მიწაზე თვალდახუჭული და სახეზე 
ღიმილით იწვა. ის სველი მიწით იყო დასვრილი. მკვდარი პოლკოვ-
ნიკის ხელი წითელი აგურის ნატეხს ჩასჭიდებოდა. კედელთან გატე-
ხილი ხის ყუთი იდგა. 



 

 258

სასამართლოს სამედიცინო ექსპერტი ბლოკნოტში რაღაცას იწერ-
და და მეორე ადამიანის ცხედართან იდგა, რომელსაც დაკუჭული, გა-
ცრეცილი ტანსაცმელი და დასახიჩრებული სახე ჰქონდა. 

ადამიანების მცირე, ალბათ, სახლის მაცხოვრებელთა ჯგუფში ერ-
თი ქალი აღელვებული რატრატებდა: 

– ...ძაღლს ვასეირნებდი, ის, რომელიც იღიმება, კედლისკენ სახ-
ით მიბრუნებული, ყუთზე იდგა, ესენი კი სამნი, შესახედავად მაწან-
წალები, ორი კაცი და მათთან ერთად ერთი ქალი, უკანიდან მიუახ-
ლოვდნენ. როცა ერთ-ერთმა კაცმა ყუთი ფეხებიდან გამოჰგლიჯა, ის 
მიწაზე დაენარცხა. მათ წიხლებით დაუწყეს ცემა, გინება. მე, მათ ყვი-
რილი დავუწყე და მათაც ცემა შეწყვიტეს. ეს მომღიმარი,- ადგა. მძიმ-
ედ წამოდგა. და, მათ უთხრა, რომ წასულიყვნენ და თვალში აღარასო-
დეს მოხვედროდნენ. მათ კვლავ გინება დაუწყეს, მასზე წამოვიდნენ. 
როცა მიუახლოვდნენ, მან უეცბ, მოულოდნელად, ხელიც არ გაუქნე-
ვია ისე, ხელისგულის კიდით ყელში ჩაარტყა მას, ვინც ყუთი გამოაცა-
ლა. თითქოს ძლიერ არც მოუქნევია ხელი, მაგრამ როგორც კი დაარ-
ტყა, ის მაშინვე მოიკრუნჩხა, სუნთქვა შეეკრა. მე კვლავ ყვირილი და-
ვიწყე. ორნი მაშინვე გაიქცნენ. ჯერ ქალი, მერე კაციც მიჰყვა მას. ამ 
მომღიმარმა კი გულზე ხელი მიიდო. როგორც სჩანს, მას ჩამოჯდომა 
ან წამოწოლა ესაჭიროებოდა, რახან გულმა დაარტყა, ის კი, მაინც თავ-
ის ყუთთან მივიდა. ასე ვთქვათ, ნელა მიუახლოვდა და ყუთი კედლი-
სკენ მისწია. თვითონ კედელს მოეჭიდა და კვლავ ყუთზე აძვრა. მასზე 
შედგა კიდეც, მაგრამ, ეტყობა, მთლად ცუდად გახდა. ჩამუხვლვა და-
იწყო. ჯდება მაგრამ, თან წითელი აგურით კედელზე მაინც ხაზავს, აი, 
ასე, მიწამდე ჩამოხაზა და კედელთან პირაღმა გადაწვა. მე მივირბინე, 
ვხედავ, ის უკვე აღარ სუნთქავს. არ სუნთქავს, მაგრამ იღიმება. 

– რისთვის აძვრა ყუთზე?- ვეკითხები ქალს. 
– რას მიძვრებოდა, თუ გული აწუხებდა?- იკითხეს ბრბოდანაც. 
– მას ხომ რაღაცის დახატვა სურდა. როცა ეს სამი მაწანწალა უკა-

ნიდან მიეპარა, ის ხომ ხატავდა. ალბათ, ისინი ამიტომაც ვერ შეამჩ-
ნია. მე დიდხანს ვასეირნებდი ჩემს ძაღლს, ის კი თავის ყუთზე იდგა 
და ხატავდა. თავის ნახატს არც ერთხელ არ მოშორებია. აი, აქ არის ნა-
ხატი,- მიუთითა ქალმა მაღლა, სახლის კედელზე. 

სახლის ნაცრისფერ კედელზე წითელი აგურით იყო გამოსახული 
მზის წრე, მის შუაში კი,- კედარის რტო, წრე-მზის გარეშემო,- დაგრე-
ხილი ასოებით რაღაც ეწერა. 

მე, კედელს მივუახლოვდი და წავიკითხე:- „რუსეთის მოგუგუნე 
კედრები“. ასევე მზისგანაც სხივები გამოდიოდნენ. სხივი მხოლოდ 
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სამი ცალი იყო. მეტის დახატვა უსახლკარო პოლკოვნიკმა ვერ მოასწ-
რო. ორი სხივი მოკლე იყო, მესამე კი კლაკნილად კედლის ძირამდე 
მიემართებოდა და თან მკრთალდებოდა, სადაც მომღიმარი, მაგრამ 
უკვე გარდაცვლილი უსახლკარო პოლკოვნიკი იწვა. 

მე, დავცქეროდი მის მიწით დასვრილ ღიმილიან სახეს და ვფიქ-
რობდი:- „შესაძლოა მოასწრო ანასტასიამ თავისი სხივით ცხოვრების 
ბოლო წამებში შეხებოდა მას, გაეთბო. ცოტა მაინც გაეთბო ამ ადამიან-
ის სული და წაეყვანა ის ნათელ უსასრულობაში“. 

ვუყურებდი, როგორ ტვირთავდნენ მანქანაში დაღუპულთა გვამ-
ებს. „ჩემი“ პოლკოვნიკი უხეშად დააგდეს. მისი თავი ძარის ძირზე 
დაეხეთქა. ვეღარ მოვითმინე. გავიხადე ქურთუკი, მივვარდი მანქანას, 
მოვითხოვე, რომ თავქვეშ ქურთუკი ამოედოთ. ერთმა სანიტარმა შე-
მომაგინა, მაგრამ მეორემ უსიტყვოდ გამომართვა ქურთუკი და მას ჭა-
ღარა თავის ქვეშ ამოუდო. მანქანები წავიდნენ. იქაურობა დაცარიელ-
და, თითქოს არაფერიც არ მომხდარიყოს. ვიდექი და დილის მზით გა-
ნათებულ ნახატს და წარწერას შეცქეროდი. აზრ-ფიქრი ერთმანეთში 
მერეოდა. მისთვის რაღაც, თუნდაც პატარა რაღაც, უნდა გავაკეთო, ამ 
„კაგებეშნიკისთვის“, აქ დაღუპული რუსეთის ოფიცრისთვის! მაგრამ 
რა? რა? მერე გადავწყვიტე:- „მოვათავსებ, ოფიცერო, შენს ნახატს ჩემი 
წიგნის ყდაზე. მე უეჭველად დავწერ მას. თუმცა ჯერჯერობით არ ვი-
ცი მწერლობა, მაგრამ მაინც დავწერ, და არა ერთს. და, ყველა წიგნზე 
მოვათავსებ შენს ნახატს, როგორც ემბლემას. და, წიგნში მივმართავ 
რუსეთის ყველა მაცხოვრებელს: 

– რუსეთელებო, ნუ ესვრით გულებში თქვენს ოფიცრებს გამგმირ-
ავ უხილავ ტყვიებს, დაუნდობლობისა და უსულ-გულობის ტყვიებს. 

ნუ ესვრით ზურგში ნურც თეთრებს, ნურც წითლებს, ლურჯებს 
თუ მწვანე თქვენს ჯარისკაცებს, პროპორშჩიკებს და გენერლებს. ზურ-
გიდან ნასროლი უხილავი ტყვიები საშინელზე საშინელნი არიან. ნუ 
ესვრით თქვენს ოფიცრებს, რუსეთელებო!!!“ 

 
* * * 

მე სწრაფად ვწერდი, დრო და დრო მოდიოდნენ ანტონი, არტემი 
და ლიოშა, სტუდენტი-პროგრამისტები, თან საჭმელად რაღაც-
რაღაცეებიც მოჰქონდათ. მათ ჯერ კიდევ არ იცოდნენ ანასტასიას შე-
სახებ. მაგრამ მე მათ ავუხსენი, რომ ერთობის ჩამოყალიბების საკითხ-
ის მოგვარება შესაძლებელია წიგნის დახმარებით, რომელიც უნდა 
დავწერო მეთქი. ამიტომაც კომპიუტერზე წიგნის ტექსტის აწყობა თა-
ვის თავზე აიღეს. ძირითადად ამ სამუშაოს ლიოშა ნოვიჩკოვი ასრუ-
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ლებდა. ის, ყოველ სამ დღეში ერთხელ მოდიოდა, დაბეჭდილი ტექს-
ტი მოჰქონდა და ახალი ქვეთავის ხელნაწერი მიჰქონდა. ასე,- ორი 
თვე გრძელდებოდა... 

ერთხელაც, ლიოშამ პირველი წიგნის დაბეჭდილი თავისი ბოლო 
დისკეტა მოიტანა, სრულად აწყობილი ტექსტით, ორი ბოთლი ლუ-
დი, სარდელები, საჭმელებიდან კიდევ რაღაც და თან ოცი ათასი რუბ-
ლი მოაყოლა, ყველაფერი ეს სამზარეულოს მაგიდაზე დაალაგა. 

მე გაკვირვებულმა ვკითხე: 
– ამოდენა სიმდიდრე შენ საიდან, ლიოშა? 
ის, დედასთან ერთად საკმაოდ ხელმოკლედ ცხოვრობდა. ფული, 

მეტროსა და ბუტერბროდისთვისაც  ყოველთვის არ ჰყოფნიდათ… 
– ჩვენთან სესია მიმდინარეობს, ვლადიმირ ნიკოლოზის-ძევ,- მი-

პასუხა ალექსეიმ, მე ზოგიერთ სტუდენტს ნახაზებს ვუხაზავ, სხვადა-
სხვა პროგრამებსაც ვუქმნი,- მათ, ვინც ზარმაცობს ან ხაზვა არ შეუძ-
ლია. აი, ანაზღაურებაც მივიღე. 

– თავად შენ, აბარებ სესიას? 
– ვაბარებ. კიდევ ერთი გამოცდა დამრჩა, ორ თვეში კი, სამხედრო 

გაწვევაზე ერთი თვით კინეშმაში წამიყვანენ. კარგია, თქვენ რომ 
„ანასტასიას“ დაწერა მოასწარით. აწი, თუ რაიმე გასასწორებელი იქნა, 
არტემი დაბეჭდავს, ანტონი კი, უკვე წვრთნებზეა. 

– როგორ ასწრებდი შენ, ლიოშა, გამოცდების ჩაბარებას, სხვისთვ-
ის ნახაზების ხაზვას, პროგრამების შექმნას და კიდევ ყოველდღე 
„ანასტასიას კომპიუტერზე ბეჭდვას? ლიოშა სდუმდა. სამზარეულო 
მაგიდისკენ მივტრიალდი, რათა მოხარშული სარდელები დამედო..., 
ლიოშას კი, მაგიდაზე, რომელზეც ანასტასიას შესახებ ხელნაწერის 
ტექსტთან ერთად ნაბეჭდი ფურცლები ეწყო, ხელები დაეწყო, ზედ 
თავი დაედო და ღრმად ეძინა... 

 
saidumlos gamocnoba 

 
ოსკოვური პატარა ბინის სამზარეულოში, მაგიდასთან ვიდექი, 
რომელზეც შეციებული სარდელები და ანასტასიას შესახებ ამობე-

ჭდილი წიგნის ფურცლებზე თავდადებულ ლიოშა ნოვიჩკოვს ეძინა. 
მე, სიტყვა მივეცი საკუთარ თავს, რომ კაპიტალის დასაგროვებელ მე-
თოდს გამოვძებნიდი, ჩემს თბომავალს დავიბრუნებდი, რათა იმავე 
მარშრუტით გამეგზავნა, რომლითაც ანატსტასიასთან შეხვედრა მოხ-
და. ოღონდ ვაჭრობას, როგორც ადრე არ ვაპირებდი. თბომავალს თე-
თრი ღამეების პერიოდში გავგზავნიდი, რათა მასზე ყველაზე საუკე-

m 
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თესო კაიუტაში ნორმალური დასვენება შესძლებოდათ ლიოშა ნოვიჩ-
კოვს, ანტონს, არტემს და ყველას, ვინც მიუხედავად არეულ-დარე-
ული მდგომარეობისა, უგულებელყოფდნენ თავიანთ მატერიალურ 
კეთილდღეობას და მცდელობას არ აკლებდნენ, რათა სუფთა ზრახვე-
ბის მქონე მეწარმეეთა საზოგადოება ჩამოყალიბებულიყო. 

ნეტა რა იდეაა ასეთი ეს, რატომ იტაცებს აგრე რიგად ადამიანებს? 
რატომ გახდა ის ასე ახლობელი ჩემთვის? რა საიდუმლო იფარება მას-
ში? საჭიროა ამაში გარკვევა და დაკონკრეტება. საჭიროა, ვეცადო მისი 
საიდუმლოსა და დანიშნულების ამოცნობა. რატომ აენთებიან ხოლმე 
ადამიანები ტაიგელი განდეგილი ქალის ოცნებებში ნაფიქრ-ნააზ-
რევზე? რა არის მასში დაფარული? როგორ გამოვიცნოთ საიდუმლო? 

„მოსკოვსკაია პრავდას“ ჟურნალისტმა კატია გოლოვინამ სცადა ამის 
გამოეკვლევა, როცა ეკითხებოდა სტუდენტებს:- „რა გამოძრავებთ, რაშია 
თქვენი პირადი ინტერესი?“ მაგრამ მათ ვერ შესძლეს პასუხის გარკვევით 
გაცემა, მხოლოდ თქვეს:- „ღირსეული საქმეა“. ესე იგი ისინიც ინტუიცი-
ით მოქმედებენ. მაგრამ რა დგას ამ ინტუიციის მიღმა? 

 
* * * 

მოსკოვის ნომერ თერთმეტ სტამბაში ტიპოგრაფიის ხარჯზე პირვე-
ლი თხელყდიანი წიგნი ანასტასიაზე ორი ათასიანი ტირაჟით დაიბეჭდა. 
რატომ გადაწყვიტა ამ სტამბის გენერალურმა დირექტორმა გენადი ვლა-
დიმერის-ძე გრუციამ დაებეჭდა უცნობი ავტორის წიგნი? მან ეს რატომ 
გააკეთა, და, თანაც მიუხედავად ფინანსური სირთულეებისა, გამოიყენა 
არა საგაზეთო, არამედ გაუმჯობესებული ოფსეტური ქაღალდი? 

პირველ წიგნებს მე თავად ვყიდდი მეტრო „ტაგანსკაიას“ გამოსასვ-
ლელთან. შემდგომ უკვე პირველი მკითხველები მეხმარებოდნენ. მოხუ-
ცი ქალი ყოველდღიურად ყიდდა მას მეტრო „დობრინინსკაიასთან“. ის, 
ყველა გამვლელს დაწვრილებით უხსნიდა, თუ რა კარგია ეს წიგნი. რატ-
ომ? მერე მკითხველებმაც დაიწყეს მისი გაყიდვა ქალაქგარეთ განლაგებ-
ულ დასასვენებელ სახლებში, თავად სწერდნენ განცხადებებს და ატარე-
ბდნენ შეხვედრებს მკითხველ-დამსვენებლებთან. შემდეგ მოსკოვის სა-
გამომცემლო-სარეალიზაციო კონცერნის დირექტორმა იური ანატოლის 
ძე ნიკიტინმა უეცრად გადაწყვიტა სტამბაში წინასწარ გადაეხადა თანხა 
ორი ათასი ეგზემპლარისთვის. მისი მოქმედებები უცნაური იყო. ის ჩემ-
თან მანქანით მოვიდა და მითხრა:- „მე დღეს ჩემს ვაჟიშვილთან ერთად 
საზღვარგარეთ, ჩოგბურთის შეჯიბრებებზე მივემგზავრები. თვითმფრი-
ნავი საღამოსაა. ამიტომ უნდა მოვასწრო წინასწარი შესატანის გადახდა“. 
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მან ახალი ტირაჟი დააფინანსა. როცა მისი გამოტანის დრო დადგა, ნიკი-
ტინმა შემატყობინა: 

– ზაფხულში წიგნებით ჩვენ საერთოდ არ ვვაჭრობთ, მე რამოდე-
ნიმე შეკვრას წავიღებ, დანარჩენი შენს განკარგულებაში იყოს. თუ ფუ-
ლი გაგიჩნდება, მომცემ.* 

ამ წიგნთან, ხელნაწერზე მუშაობის დაწყების წუთიდან დღემდე, 
მრავალი „რატომ“ არის დაკავშირებული. იგი, თითქოს ცოცხალიაო, 
თავისკენ თავად იზიდავდა ხალხს და მათი დახმარებით იკვლევდა 
გზას. მე მასთან დაკავშირებულ მოვლენებს შემთხვევითობად მივიჩ-
ნევდი. მაგრამ ეს შემთხვევითობები თანდათან იკინძებოდა ჯაჭვის 
თანამიმდევრულ რგოლებად. ახლა არც კი ვიცი, სადაა მოვლენების 
შემთხვევითობა და სად კანონზომიერება? ესენი ძნელად გასარჩევნი 
გახდნენ. 

 
mama Teodoriti 

 
ადგა მომენტი, როცა შესაძლებლად ჩავთვალე, მამა თეოდორიტს 
შევხვედროდი. იქ, ტაიგაში, ჩემს კითხვაზე:- „არიან ჩვენს სამყა-

როში ადამიანები ისეთივე უნარითა და ცოდნით, როგორიც შენ გაქვს, 
მაგრამ არც ისე შორს რომ ცხოვრობენ, როგორც შენ?”- ანასტასიამ ამა-
ზე მიპასუხა: 

– დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში არიან ადამიანები, რომელ-
თა ცხოვრების წესი განსხვავებულია ტექნოკრატული სამყაროს ცხოვ-
რების წესისგან. ყველას სხვადასხვაგვარი უნარ-ნიჭი აქვს. მაგრამ 
თქვენს ქვეყანაშიც არის ადამიანი,† ვისთანაც შენ მისვლა, არც ზამთა-
რში და არც ზაფხულში არ გაგიჭირდება. მისი სულის ძალა ძალზედ 
დიდია. 

– შენ იცი, სად ცხოვრობს ის?  შესაძლებელია მისი ნახვა და მასთ-
ან საუბარი? 

– დიახ. 
– ვინ არის ის? 

                                                 
*   ზუსტად ასე მოიქცა ზაზა ხუბუა, შამგონელი მეფუტკრე, როცა დაინახა რომ ძალიან 

მცირე რაოდენობის წიგნები  იყიდება  და არანაირი შემოსავალი არ მაქვს,- ჩემი სახ-
ლის, მყიდველიც იგვიანებს,- საოჯახო სასტუმროდ და გალერეად გადამაკეთები-
ნა... მართალია ჯერ არც ერთი სტუმარი არ გამოჩენილა, მაგრამ მთავარია რომ ის 
გულიანად მიდგას მხარში... ც.გ. 

†   ჩვენს ქვეყანაშიც არიან ასთი ბერები! მე მერგო პატივი, რომ მათ შევხვედროდი და 
გავსაუბრებოდი... ორ მათგანს გამოცემული წიგნებიც მივართვი... ც.გ. 

d 
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– ის შენი მამაა, ვლადიმირ. 
– რაა? ეხ, ანასტასია, ანასტასია... როგორ მინდოდა, მიმეღო შენგან 

იმის დასტური რომ მართალს ამბობ, მაგრამ პირიქით კი გამოვიდა. 
მამაჩემი გარდაიცვალა თვრამეტი წლის წინათ და დაკრძალულია 
ბრიანსკის ოლქის პატარა ქალაქში. 

ანასტასია, ხეზე ზურგით მიყრდნობილი, ბალახზე მუხლმორ-
თხუილი იჯდა და მდუმარედ შემომცქეროდა თვალებში. ამ დროს, 
მისი მზერა ნაღველსა და სევდას გამოხატავდა. შემდეგ მუხლებზე თა-
ვი ნელა დაუშვა და მე გავიფიქრე, რომ მამაჩემზე მისმა ნათქვამმა, ან-
ასტასიას ალბათ ხასიათი გაუფუჭამეთქი და შევეცადე, დამემშვიდე-
ბინა: 

– შენ, ანასტასია,** ასე ძლიერ ნუ განიცდი. ალბათ იმიტომ შეცდი, 
როგორც თვითონ ამბობ,- ცოტა ძალებიღა დაგრჩა. 

ანასტასია რამოდენიმე ხანს სდუმდა, შემდეგ კვლავ თავი ასწია, 
ისევ თვალებში შემაცქერდა და მითხრა: 

– ძალები შემიმცირდა, მაგრამ არა იმდენად, რომ შემიძლია შევც-
დე. 

შემდეგ მან ოცდაექვსი წლის წინანდელი ამბის გადმოცემა დაი-
წყო. აყალიბებდა წარსულს ზუსტად და დეტალებში, ამავდროულად 
გადმოსცემდა შინაგანი შეგრძნებების ნიუანსებსაც. რაღაცნაირად კი-
დევ შეიძლება ჩასწვდე მოსაუბრის აზრებს, თუნდაც ძლივს შესამჩნე-
ვი გარეგნული სახის გამომეტყველებით, პოზით, თვალებით, მაგრამ 
როგორი ხერხით ათვალიერებს ის წარსულს, ასე ვთქვათ,- როგორც 
დოკუმენტურ კინოფირს,- კვლავ გამოცანად დარჩა. 

თავად ანასტასიამ ნორმალური, გასაგები ენით ამის ახსნა მაინც 
ვერ მოახერხა. თუმცაღა აი, რა მიამბო მან: 

– მოსკოვთან ახლოს სერგიევ-სამების ლავრაა. იგი განთავსებუ-
ლია ქალაქში, რომელსაც ჰქვია სერგიევ-პოსადი. სერგიევ-სამების ლა-
ვრის სქელი, უძველესი კედლების მიღმა არის სასულიერო სემინარია, 
აკადემია, ტაძრები და მონასტერი. ტაძრები ხელმისაწვდომია ხალხი-
სთვის, რუსეთის ამ წმინდა ადგილზე ყველა მსურველს შეუძლია მი-
ვიდეს, ილოცოს.   

იგი მორწმუნეთა დევნის დროსაც კი არ იყო დანგრეული, იმ კედ-
ლებს შიგნით მომქმედი სემინარია, აკადემია და მონასტერია, რომელ-
შიც ღმერთის წინაშე ღვაწლში იყვნენ ბერები. 

                                                 
**   ეს საუბარი მას შემდეგ მიმდინარეობდა, როცა ის გონებას კარგავდა კაცისა და ქალის ან-

გარიშსწორებისგან გადარჩენის გამო. ეს სიტუაცია პირველ წიგნში აღვწერე. ვლ.მ 
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ოცდაექვსი წლის წინათ, ზუსტად ჩემი ამ ქვეყნად მოვლინების 
დღეს,- სერგიევ-სამების ლავრის ჭიშკარში ჭაბუკი შევიდა. მან მუზე-
უმი მოინახულა, მერე დიდ ტაძარში შევიდა. იმ ტაძარში მაღალი, ჭა-
ღარა ბერი ქადაგებდა. მისი სიმაღლე და ხარისხიც მაღალი იყო. ეს 
იყო მამა თეოდორიტი,- სერგიევ-სამების ლავრის მონასტრის წინამ-
ძღოლი. ჭაბუკმა მოისმინა ქადაგება და, როცა მამა თეოდორიტი გავი-
და, ის მას განძთსაცავში შეჰყვა. ჭაბუკი ტაძრის მსახურებს არ შეუჩე-
რებიათ. ის მამა თეოდორიტს მიუახლოვდა და ქადაგების შესახებ და-
უწყო საუბარი. მამა თეოდორიტი დიდხანს ესაუბრა მას. ჭაბუკი, მარ-
თალია მონათლული იყო, მაგრამ მასში საკმარისი რწმენა არ იყო, ის 
მარხვებს არ იცავდა, არც ეზიარებოდა, ეკლესიაში რეგულარულად არ 
დადიოდა. მაგრამ იმ დღეს მამა თეოდორიტსა და ჭაბუკს შორის მე-
გობრობა შესდგა. 

ჭაბუკი მონასტერში დადიოდა და მას მამა თეოდორიტი ესაუბრე-
ბოდა, იმ სიწმიდეებს უჩვენებდა, რომლებიც ჩვეულებრივი მრევლისთვ-
ის მიუწვდომელი იყო. ბერი ჭაბუკს წიგნებს ჩუქნიდა, ის კი მათ ჰკარგავ-
და. ბერმა ჭაბუკს კისერზე ჯვარი ჩამოჰკიდა, მაგრამ ჭაბუკმა ისიც დაჰკა-
რგა. ბერმა ჭაბუკს მეორე, არაჩვეულებრივი ჯვარი მისცა, იგი ზარდახშა-
სავით იხსნებოდა,- მაგრამ ისიც ჭაბუკის მიერ დაკარგულ იქნა. ჭაბუკი 
სატრაპეზოშიც შეჰყავდა და მონასტრის სხვა ბერებთან ერთად სუფრას-
თან სვამდა, ჭაბუკს მცირედ თანხას ყოველთვის აძლევდა, არასდროს სა-
ყვედურობდა და მუდამ მის მოსვლას ელოდა. 

ასე გრძელდებოდა წელიწადი. ჭაბუკი მონასტერში ყოველ კვირა-
ში ერთხელ მიდიოდა, მაგრამ ერთხელაც წავიდა და ერთი კვირის შე-
მდეგ აღარ მივიდა, ბერი ელოდა. მაგრამ ჭაბუკი ერთი თვის შემდეგაც 
არ მივიდა, ერთი წლის შემდეგაც არ მივიდა, ბერი ელოდებოდა. ახლა 
უკვე ოცდახუთი წელი გავიდა. ბერი კი, მაინც ელოდება. ოცდახუთი 
წელია, შენ გელოდება, ვლადიმირ, შენი სულიერი მამა,- რუსეთის 
დიდი ბერი,- მამა თეოდორიტი. 

– მე, მონასტრისგან შორს გადავსახლდი. ციმბირში. მამა თეოდო-
რიტი ხანდახან მახსენდებოდა,- ანასტასიას ისე ვუპასუხე, თითქოს 
საკუთარი თავის, ან ვიღაცის წინაშე ვიმართლებდი თავს. 

– მაგრამ ერთი ბარათიც არ მისწერე,- შენიშნა ანასტასიამ. 
– მე მსურს მისი ნახვა. 
– მერედა რას მოუყვები მას? იმის შესახებ ხომ არა, როგორ აკეთე-

ბდი ფულს, სიყვარულში ბედნიერი იყავი, თუ უბრალოდ, მრუშობ-
დი? ხშირადაც რომ დაღუპვის პირას იყავი, მაგრამ ბოლო მომენტში 
განსაცდელი რომ გტოვებდა? როგორც კი შეგხედავს, ამას ყველაფერს 
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ის თავადაც დაინახავს. მას, შენი ცოდვების შემნდობს, თავისი ლოც-
ვებით შენს არაერთგზის მხსნელს.- მაინც სჯერა შენი, როგორც ოცდა-
ხუთი წლის წინ. მას სხვა რამე სურდა შენგან. 

– რა, ანასტასია? რა იცის მამა თეოდორიტმა? რა სურს მას? 
– ჯერ-ჯერობით მე არ შემიძლია ამაში გავერკვე. ის ინტუიციით 

გრძნობდა. მითხარი, ვლადიმირ, შენ თუ გახსოვს მასთან საუბრები, 
გახსოვს რა ნახე მონასტრის განძთსაცავში? 

– ყველაფერი ძალიან ბუნდოვნად მაგონდება, ეს ხომ დიდი ხნის 
წინათ იყო, მხოლოდ ცალკეული ეპიზოდები შემიძლია გავიხსენო. 

– ეცადე, გაიხსენო ისინი. მე შენ ამაში მოგეხმარები. 
– მამა თეოდორიტი ჩემთან ყოველთვის მონასტრის სხვადასხვა 

ადგილებში საუბრობდა. მახსოვს რაღაც მიწისქვეშა თუ ნახევრად მი-
წისქვეშა ოთახები. მახსოვს სატრაპეზო, გრძელი სუფრა, მაგიდასთან 
ბერები და მეც მათთან ერთად რომ ვვახშმობდი. ეს რომელიღაცა მარ-
ხვის დრო იყო. საკვები მთლიანად სამარხვო იყო, მაგრამ მომეწონა. 

– მონასტრის მონახულებისას, შენ გქონდა რაიმე უჩვეულო შეგრ-
ძნებები, გრძნობები? 

– ერთხელ, ვახშმის შემდეგ მე მონასტრის გამოსასვლელიდან ლა-
ვრის შიდა ეზოში გამოვედი და წავედი გასასვლელისკენ. მრევლისთ-
ვის ჭიშკარი უკვე დაკეტილი იყო. ეზო ცარიელი. სქელი, მაღალი კედ-
ლები გარეშე, ქალაქის ხმაურს არ ატარებდნენ. გარეშემო მხოლოდ 
ტაძრები იყო აღმართული, სიჩუმე იდგა. შევჩერდი. მეჩვენა, თითქოს 
დიდებული მუსიკა ჟღერდა. მე უნდა წავსულვიყავი. ჭიშკართან მო-
რიგე ბერი იდგა მე რომ გავეშვი და მერე ჭიშკარი ურდულით ჩაეკეტა. 
მაგრამ მე მაინც ვიდექი და ამ მუსიკას ვუსმენდი, მერე, ნელ-ნელა ჭი-
შკრისაკენ გავემართე... 

– სხვა დროს ეს მუსიკა არასოდეს გსმენია? არ განგიცდია ეს შეგრ-
ძნებები? 

– არა. 
– ოდესმე გიცდია ეს მუსიკა კიდევ მოგესმინა, გამოგეწვია ეს შეგ-

რძნებები შენში? 
– კი, მაგრამ არ გამომსვლია. ის კი არა და,უფრო მეტიც,- მე დავმ-

დგარვარ კიდეც იმ ადგილზე, მერეც როცა მივედი, მაგრამ არა, აღარ 
მსმენია. 

– მაინც, კიდევ გაიხსენე რამე, ვლადიმირ. 
– შენ რა, დაკითხვას მიწყობ? შენ თვითონ ყველაფერი ისე ზუსტ-

ად მოჰყევი, რაც ჩემს თავს ოცდაექვსი წლის წინათ გადამხდა, რომ ახ-
ლა თავად მომიყევი იმაზე, თუ მაშინ მე რას ვგრძნობდი. 
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– ეს შეუძლებელია. მამა თეოდორიტი კონკრეტულ გეგმებს არ 
ადგენდა, ის რაღაცაზე ინტუიციურად იმედოვნებდა. შენთვის კი, რა-
ღაც დიდი და მნიშვნელოვანი გააკეთა. მხოლოდ მისთვის ნებადარ-
თული. ოღონდ მე ამას,- ინტუიციით ვგრძნობ:- ის მნიშვნელოვანზე 
ფიქრობდა და ამისთვის ბევრს აკეთებდა. ძალიან ბევრს. მაგრამ რატ-
ომ დაგიკავშირა სასურველი შენ, რომელიც რწმენასაც კი არ ფლობდი, 
და არც რწმენასთან სწრაფად მისასვლელ ელემენტარულ უნარსაც,- ეს 
გამოცანად რჩება. და შენმა ოცდახუთი წლის გზას აცდენილმა ცხოვ-
რებამ რატომ არ დაუმსხვრია მას ეს შენდამი რწმენა,- ესეც გამოცანაა. 
და შენ,რომელმაც ასე ბევრი რამ მიიღე, კიდევ რაღატომ ხარ უმოქმე-
დოდ? რატომ? მე ამას, უკვე ვეღარ ვიგებ. სამყაროში, უკვალოდ, ხომ 
არაფერი ჰქრება. თუ შეიძლება, ვლადიმირ, სულიერ მამასთან შენი 
შეხვედრებიდან და საუბრებიდან, თუნდაც ცალკეული ეპიზოდები 
მაინც გაიხსენე. 

– მე მახსოვს დარბაზი, თუ რომელიღაც საგანძური, სასულიერო 
აკადემიაში თუ სემინარიაში, ეს შეიძლება მონასტრის ერთ-ერთი მი-
წისქვეშა ოთახი იყო. მამა თეოდორიტის წინ რომელიღაცა ბერმა მას 
კარები გაუღო, მაგრამ თავად შიგნით არ შეჰყოლია. ჩვენ მხოლოდ 
ორნი,- მამა თეოდორიტი და მე შევედით. კედლებზე რაღაც სურათე-
ბი ეკიდა, თაროებზე,- ნივთები... 

– შენ იქ, ორჯერ გაოცდი, რა გაგიკვირდა? 
– გავვოცდი? ჰო, რა თქმა უნდა, გამიკვირდა. განმაცვიფრა... 
– რამ? 
– ერთმა სურათმა. ის შავ-თეთრი იყო, ასე ვთქვათ ფანქრით დახა-

ტული. ეს იყო დაწერილი ძალზედ ნათლად ვიღაც ადამიანის პორტ-
რეტი. 

– რამ გაგაკვირვა ასე? 
– არ მახსოვს. 
– გაიხსენე, ვლადიმირ. შეეცადე, თუ შეიძლება, მეც დაგეხმარები. 

პატარა დარბაზში, თქვენ ორნი, მამა თეოდორიტთან ერთად იმ სურა-
თი-პორტრეტის წინ დგეხართ, შენ ოდნავ წინ დგეხარ, მამა თეოდო-
რიტი გეუბნება:-„მიუახლოვდი სურათს, ვლადიმირ.“* შენ ერთი ნაბი-
ჯი გადადგი, შემდეგ კვლავ... 

                                                 
*   2010 წლის 30 დეკემბერს, მამა გირგიმ თავის კელიაში შესვლის ნება დამრთო და კე-

დელზე დაკიდულ ქრისტეს სურათზე მიმითითა. მე ავხედე და პირჯვარი გადავი-
წერე. ვერაფერს ხედავო? ვხედავ, ქრისტეს ხატია მეთქი. მეტს ვერაფერსო? მე, გაკვი-
რვებულმა გავხედე მამა გიორგის... კარგად დააკვირდიო მითხრა... და, ჰოი, საოც-
რებავ:- თანმიმდევრულად, რიგ-რიგობით ოთხი ქრისტეს ხატ-სახე დავინახე... უი, 
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– ანასტასია! გამახსენდა! 
– რა? 
– ეს სურათი, რომელიც ვიღაც ადამიანს ასახავდა, დახატული 

იყო მხოლოდ ერთი ხაზის ხელმოსმით. პულსირებული ხაზ-
სპირალით. თითქოს მხატვარმა თეთრი ფურცლის შუაში ფანქარი, თუ 
კიდევ რაღაც დაადო, რითიც სურათებს სწერენ, და ხელაუღებლად 
თავისი ინსტრუმენტი სპირალივით გაატარა. ხან დააჭერდა მას და ამ-
ით ხაზს ასქელებდა, ხან კი ფურცელს თითქმის არ ეხებოდა, რისგანაც 
ხაზი მთლად წვრილდებოდა, მაგრამ არ წყდებოდა. ხაზი-სპირალი 
ფორმატის კიდეზე მთავრდებოდა და შედეგად, საკვირველი სურათი 
გამოდიოდა,- ვიღაც ადამიანის პორტრეტი. 

– საჭირო ყველა მსურველისთვის ამ სურათის გამოფენა, რათა მათ 
გააანალიზონ იგი. მასში ჩადებული ინფორმაციის ამოხსნას კი, რომელი-
მე მათგანი შესძლებს. პულსირებული ხაზის მეშვეობით, რომელიც ადა-
მიანის ხატ-სახეს გამოსახვს, ადამიანებმა რაღაც უნდა შეიცნონ. 

– რისი მეშვეობით? 
– ჯერ არ ვიცი. აი, მაგალითად, წერტილები და ტირეები შეიძლება 

ჰგავდეს რაღაც ანბანს ან სანოტო ნიშნებს, მე მხოლოდ ვვარაუდობ... შე-
საძლოა, ისიც იყოს და ისიც, და კიდევ სხვაც. შენ, როცა დაბრუნდები, 
სთხოვე, რომ ის საყოველთაო განხილვისთვის გამოფინონ ან გამოაქვეყნ-
ონ სადმე. მოიძებნება ის, ვინც ამ ხაზ-სპირალს გაშიფრავს. 

– კი, მაგრამ, აბა განა, მე ვინ მომისმენს? 
– შენ მოგისმენენ. მაგრამ, მაშინ, შენ კიდევ ერთი უჩვეულო შთა-

ბეჭდილება განიცადე. შეგიძლია გაიხსენო,- როგორი? 
– იმ დარბაზში, თუ მეზობელ ოთახში... ჰო, სულ პატარა ოთახში, 

ამაღლებულზე, ლამაზი მოჩუქურთმებული ხის სკამი თუ სავარძელი 
იდგა, რომელიც კვარცხლბეკს ჰგავდა. მამა თეოდორიტთან ერთად 
შევცქეროდით მას. მამა თეოდორიტმა სთქვა, რომ მას არავინ არ ეხება. 

– მაგრამ შენ მას შეეხე. დაჯექი კიდეც მასზე. 
– მე ეს თავად მამა თეოდორიტმა შემომთავაზა. 
– და შენს თავს რაღაც მოხდა იმ მომენტში. 
– არაფერი, ვიჯექი და ვუცქერდი მამა თეოდორიტს, ის კი იდგა 

და თვალებში მდუმარედ მიცქედა. უბრალოდ მიცქერდა. 
– გაიხსენე, ვლადიმირ, ეცადე, გაიხსენო, შენი შინაგანი შეგრძნე-

ბები. ისინი, ყველაზე მნიშვნელოვანს წარმოადგენენ. 

                                                                                                            
ოთხი ყოფილა?!.. სულ შვიდიაო მითხრა და თბილად გამიღიმა... მერე ეფუთი მიჩ-
ვენა და თავისი ორი კვერთხი... ც.გ. 
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– ისეთი განსაკუთრებული არაფერი... იცი რა, ერთია, რომ თავში 
რაღაცნაირი აზრ-ფიქრები მოდიოდა, სწრაფ-სწრაფად, თითქოს მაგ-
ნიტოფონის ფირი დაჩქარებულ გადახვევაზე იყო დაყენებული და გა-
ურკვეველი სიტყვები ბგერებს ერწყმებოდა. 

– მაგრამ შენ არასდროს გიცდია?... შენ, ვლადიმირ, შემდგომში 
არასდროს მოგსურვებია ამ ფირის შეჩერება, როგორღაც, ასე ვთქვათ, 
მოგესმინა იგი ნორმალურ სიჩქარეზე, ჩაწვდომოდი გაჟღერებულს? 

– ეს როგორ? 
– ჩაფიქრებულიყავი ყოფის არსზე... 
– არა, არ მიცდია. შენ გაუგებრად ლაპარაკობ. 
– მაგრამ იქედან, რასაც შენი მამა თეოდორიტი გეუბნებოდა, ყვე-

ლაფერი გასაგები იყო შენთვის? შეგიძლია თუნდაც ერთი ფრაზა, 
სრული სიზუსტით გაიხსენო, ყველა დანარჩენებთან, თუნდაც ყოვე-
ლგვარი კავშირის გარეშე? 

– შემიძლია, მაგრამ, ნამდვილად ვერ ვიხსენებ, რასთან იყო იგი 
დაკავშირებული. 

– წარმოსთქვი იგი. 
– „...შენ დაანახებ მათ...“ 
აქამდე ხის ქვეშ მჯდომი ანასტასია უეცრად წამოდგა, სახე სიხა-

რულისგან უბრწყინავდა. მან ხელისგულები კედარის ტანს მიადო, 
ღაწვით მიეხუტა. 

– დიახ! რასაკვირველია!- აღტაცებით წამოიძახა ანასტასიამ. მან 
ხელი ხელს შემოჰკრა და გახარებული ალაპარაკდა: 

– ჭეშმარიტად დიდებული ხარ! ბერო რუსეთისავ! იცი, ვლადიმ-
ირ, ერთი რამ შემიძლია მამა თეოდორიტთან მიმართებაში ზუსტად 
ვთქვა. მან მსოფლიოს უამრავი სწავლებები სასაცილო გახადა, როცა 
მთავარზე მიუთითა.* 

– ჩვენ არანაირ სწავლებებზე არ გვისაუბრია. ჩვეულებრივ ყოფით 
თემებზე ვსაუბრობდით. 

– დიახ! რასაკვირველია! ჩვეულებრივზე! მამა თეოდორიტი საუბ-
რობდა შენთან იმაზე, რაც შენ გაღელვებდა. ის გიჩვენებდა წმიდა 
ქმნილებებს, პატივისცემით ეპყრობოდა მათ, მაგრამ, არა პირმოთნე, 
მოჩვენებითი თაყვანისცემით. მაღალ-ღირსება მინიჭებული, ის თავმ-
დაბალი იყო, რაც მთავარია, მოაზროვნე, შესაძლოა, სპეციალურად, 
პირდაპირ და შენი თანდასწრებით არც ერთი დოგმა არ წარმოუთქვ-
ამს. და განა მის წინაშე სასაცილონი არ მოგეჩვენებიან რუსეთში მო-

                                                 
*  ასე უთითებს საქართველოს პატრიარქი ილია ll და მამა გიორგი მთავარზე... ც.გ. 
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ზღვავებული მქადაგებელ-მომლოცველები, დოგმებით მეტყველნი 
და მთავარისგან დამშორებელნი. მან დოგმებისგან ისე მყარად გაგმი-
ჯნა, რომ მეც კი,- გულუბრყვილო განდეგილად აღმიქვამ. სულაც არაა 
მნიშვნელოვანი, ვინ ვარ მე. მნიშვნელოვანია, რომ მთავარს ვერ გაექ-
ცევი შენ. 

– რომელ მთავარს? 
– იმას, რაც თითოეულ ადამიანში ძევს. 
– მაგრამ როგორ შეიძლება, იცოდეს ყოველმა ადამიანმა დასავლე-

თელ ან აღმოსავლეთელ ბრძენთა სწავლებები:- ინდოეთისა და ტიბე-
ტის, თუკი არასოდეს არაფერი სმენია მათ შესახებ? 

– ადამიანში, ვლიდიმირ, ყველა ადამიანში, აბსოლუტურად მთელი 
საჭირო ინფორმაცია საწყისიდანვეა ჩადებული. იგი მისთვის დაბადები-
სთანავეა ბოძებული. როგორც ხელი, ფეხი, გული, თმები. მსოფლიოს 
ყველა სწავლება, ყველა აღმოჩენა მხოლოდ ამ წყაროდანაა ამოღებული. 
მშობლები როგორც ცდილობენ, რომ თითოეულ თავის ბავშვს ყველაფე-
რი მისცეს, ასევე დიდი შემომქმედიც ყველას ერთბაშად აძლევს ყველაფ-
ერს. არაფერს ხელთქმნილს:- არც უამრავ წიგნს, არც ყველაზე თანამედ-
როვე თუ მომავალ კომპიუტერებს, ყველას ერთად აღებულს, არ ძალ-
უძთ, ჩაიტიონ თუნდაც ნაწილი იმ ინფორმაციისა, რომელიც ერთ ადამი-
ანში ძევს. ოღონდ მისი გამოყენება უნდა შეგეძლოს. 

– მაშინ რატომაა, რომ აღმოჩენებს ყველა ვერ აკეთებს და სწავლე-
ბებს ყველა მათთაგანი ვერ სწერს? 

– ვიღაც, მთლიანი მოცულობიდან ჭეშმარიტების რაღაც მარცვ-
ალს იღებს. სულ მოხიბლული იმეორებს მას და, თვლის, რომ ის მხო-
ლოდ მას ეწყალობა. და, რომ იგი თავისთავში ძირითადს შეიცავს. ის 
ამის შესახებ დანარჩენებსაც უჩიჩინებს, ცდილობს, აიძულოს ისინი, 
იფიქრონ მხოლოდ მასზე, როგორც ძირითადსა და ერთადერთზე, ამ-
ითვე თავისთავში ძირითადი ინფორმაციის სრულ კომპლექსს ბლოკ-
ავს. ჭეშმარიტების ცოდნა არა მის წარმოთქმაშია, არამედ ცხოვრების 
ნირში. 

– ცხოვრების როგორი ნირი ახასიათებთ მათ, ვინც მეტ-ნაკლებად 
ფლობს ჭეშმარიტებას? 

– ბედნიერი! 
– ჰოდა, ჭეშმარიტება რომ შეიცნო, საჭიროა შემცნობელობა და 

გულისთქმათა სიწმინდე. 
– მისტიკაა! ფანტასტიკურია!- გადაიკისკისა ანასტასიამ და სიცი-

ლითვე დაამატა:- შენ ჩემს აზრ-ფიქრებს კითხულობ? 
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– აქ არავითარი მისტიკური არ არის, უბრალოდ ეს ადამიანისად-
მი ყურადღებიანი მოპყრობაა. შენ ყოველთვის ყველაფერი მიგყავს სი-
წმიდისკენ და შემცნობელობისაკენ 

– მისტიურკია! მისტიკურია!- სიცილით იმეორებდა ანასტასია.- 
შენ ჩემს აზრ-ფიქრს კითხულობ. ო, ეს რა ფანტასტიკურია. 

მის ბედნიერ სიცილს რომ ვისმენდი, თავი ვერ შევიკავე და მეც 
ავხარხარდი. მერე ვკითხე: 

– როგორ ფიქრობ, ანასტასია, ჩემი სულიერი მამა თეოდორიტი 
მიმიღებს, თუკი მე მასთან მივალ? დამელაპარაკება? გუნება ხომ არ 
გაუფუჭდება? 

– რასაკვირველია, მიგიღებს და ძალიან გაიხარებს კიდეც შენი მი-
სვლით! ის შენ ყველანაირს მიგიღებს. მისთვის უდიდესი სიხარული 
იქნება, თუ შენ რაიმეს მაინც გააკეთებ, გამოიყენებ შენში მყოფ ინფო-
რმაციას, თუკი შეიცნობ მას, გააცნობიერებ, შეანელე აჩქარებულად 
მბრუნავი ფირი, ვლადიმირ, და შენ ბევრ რამეს მიხვდები. 

– ჩემი სულიერი მამა კვლავ იმ მონასტერში ცხოვრობს? სერგიევ-
სამების ლავრაში? 

– შენი სულიერი მამა, რუსეთის ეს დიდებული ბერი, ახლა ტყეში, 
პატარა სამონასტრო სავანეში ცხოვრობს, სერგიევ-სამების ლავრის მა-
ხლობლად. სავანის წესდება უფრო მკაცრია, ვინემ მონასტრის, და შე-
ნი მამა,- ამ სავანის წინამძღოლია. სავანე განთავსებულია ტყეში, უაღ-
რესად ლამაზ ადგილზე, იქ სულ რამდენიმე სახლია სენაკებით. ამ 
ტყის სავანეში არის ხის მცირე ეკლესია. ის არ არის შეღებილი და გუმ-
ბათებიც არაა მოოქროვილი, მაგრამ იგი ძალიან, ძალიან ლამაზია, 
მყუდრო და სუფთაა, მასში ორი ღუმელია გასათბობად. შიგნით საეკ-
ლესიო სანთლები არც იყიდება, არც შეისყიდება, როგორც ჩვეულებრ-
ივ ხდება ხოლმე. და საერთოდ, არაფრის ყიდვა ან გაყიდვა არ შეიძ-
ლება მასში, როგორც მრავალ სხვა ეკლესიაში. ის არაფრით და არავის 
მიერ არაა შებღალული, მრევლს სავანეში მისვლის უფლება არა აქვს. 
ამ ეკლესიაში ახლაც ლოცულობს შენი სულიერი მამა თეოდორიტი. 
ლოცულობს ყველა ადამიანის და მათ შორის შენი სულის გადასარჩე-
ნად. ლოცულობს შვილებზე, რომლებმაც მშობლები დაივიწყეს, ლო-
ცულობს მშობლებზე, რომლებმაც შვილები დაივიწყეს. მიდი მასთან 
და თავი დაუკარი. სთხოვე, ცოდვების შენდობა. დიდია მისი სულის 
ძალა. ჩემგანაც თავი დაუკარი მამა თეოდორიტს.* 

                                                 
*   საქართველოს ჰყავს საკუთარი მამა თეოდორიტი და ის... თუმცა, ამას ქართველი 

ხალხი თავად ხედავს და აღიარებულიც ჰყავს... ც.გ. 



 

271 

_კარგი, ანასტასია... თავს დავუკრავ... და იცი, მე, ალბათ, თავიდ-
ან შევეცდები იმის გაკეთებას, რაც შენ მთხოვე. 

 
* * * 

ჩავედი რა სერგიევ-პოსადში, მოსკოვთან ახლოს პატარა ქალაქში, 
რომელიც ადრე ზაგორსკად იწოდებოდა, მე, როგორც ოცდაშვიდი 
წლის წინათ, შევედი სერგიევ-სამების ლავრის ჭიშკარში. მაშინვე მომ-
ქმედი მონასტრის გასასვლელისკენ გავემართე. ადრე, როგორც კი 
თავს წარვუდგენდი, ადვილად შემეძლო მამა თეოდორიტის გამოძა-
ხება. მაგრამ ახლანდელმა მორიგე ბერმა მითხრა, რომ ღვთისმსახურ-
ის ხარისხში მამა თეოდორიტი არ არისო. მამა თეოდორიტი მონასტე-
რშია, იგი მონასტრის ტერიტორიის გარეთ, ტყეში ცხოვრობსო. იქ 
მრევლი არ დადისო. ბერს ავუხსენი, რომ მამა თეოდორიტს ვიცნობ-
დი და დამაჯერებლობისთვის სამონასტრო სიწმიდეები დავასახელე, 
რომლებიც მამა თეოდორიტმა მიჩვენა. 

მე მაცნობეს, სად იყო განლაგებული ტყის სავანე. გაუცნობიერე-
ბელი ღელვით ვუახლოვდებოდი ტყეში მყოფ პატარა, ხით ნაგებ, მაგ-
რამ უაღრესად ლამაზ ეკლესიას, რომელიც ჰარმონიულად იყო შერწყ-
მული გარემო ბუნებასთან. შორიახლოს, ეკლესიის გარეშემო, განლა-
გებულ პატარა სახლ-სენაკებიდან, ეკლესიისკენ პატარა ბილიკები მი-
ემართებოდა. მამა თეოდორიტს ტყეში, პატარა ეკლესიის ხის პარმაღ-
ზე შევხვდი. დავიბენი... „ოღონდ შენს სულიერ მამასთან შეხვედრისას 
არ შეცბუნდე და ეცადე, არ გაიკვირვო”,- გამახსენდა ანასტასიას სიტყ-
ვები. მაგრამ გაურკვეველი უხერხულობის გრძნობა მაინც არ მტოვებ-
და. მამა თეოდორიტი გაჭაღარავებული ბერიკაცი იყო, მაგრამ არა იმ-
აზე ხნიერი, ვინემ ოცდაშვიდი წლის წინათ... ჩვენ ვისხედით ხის ჯო-
რკოებზე, ტყის ეკლესიის პარმაღზე და ვდუმდით. ვცდილობდი რა-
ღაცის თქმას, მაგრამ როგორღაც საჭიროს თქმა არ გამომდიოდა. მეჩ-
ვენებოდა, რომ მან, ისედაც ყველაფერი იცოდა და სიტყვების წარმო-
თქმა აზრს ჰკარგავდა. ჩვენი უკანასკნელი შეხვედრიდან ოცდაშვიდი 
წელი თითქოს არც კი გასულა, მეჩვენებოდა, თითქოს გუშინ დავცილ-
დით ერთმანეთს. 

მამა თეოდორიტს ანასტასიას შესახებ წიგნი წავუღე. თუმცა, იგი 
არ ამომიღია, რომ მისთვის გადამეცა. წიგნს სხვა მღვდელმსახურებს 
როცა ვუჩვენებდი, ერთნი მას ათვალიერებდნენ და ამბობდნენ, რომ 
ასეთ წიგნებს ისინი არ კითხულობენ, სხვები მეკითხებოდნენ, რაზეაო 
იგი და, მოკლე განმარტებების შემდეგ აცხადებდნენ,- ანასტასია წარ-
მართიაო. მე არ მსურდა მამა თეოდორიტი გამენაწყენებინა და, არც ის 
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მსურდა, რომ მასაც უარეჰყო ეს წიგნი. ყოველთვის, როცა ვინმე ცდი-
ლობდა ცუდად ელაპარაკა ანასტასიაზე, ჩემში წინააღმდეგობის 
გრძნობა ჩნდებოდა. ვეჩხუბე კიდეც ნოვოსპასკის მონასტრის მსახ-
ურს. მან შავ თავსაფრებსა და მუქ ტანსაცმელში გამოწყობილი ორი ქა-
ლი მიჩვენა და მითხრა: 

– ღვთისმოსავი ქალები აი, ასეთები უნდა იყვნენო. მე მას ვუპასუხე: 
– თუკი ანასტასია მხიარულია და სიცოცხლის მოყვარული, იქნე-

ბადა ღვთის ნებაა და მისთვის უფრო სასიამოვნო სიცოცხლის მოყვა-
რულთა ცქერაა, ვინემ დაბეჩავებულთა,- მეთქი. 

მღელვარებით ამოვიღე ჩემი წიგნი და მამა თეოდორიტს გავუწო-
დე. მან დინჯად აიღო იგი და ხელისგულზე დაიდო. 

მეორე ხელისგული ნელა გადაუსვა, თითქოს თავისი ხელებით 
რაღაცას შეიგრძნობსო, და სთქვა: 

– შენ გსურს, რომ მე იგი წავიკითხო?- და ისე, რომ არ დალოდე-
ბია პასუხს, დაუმატა:- კარგი, დამიტოვე იგი.* 

ორი დღის შემდეგ, დილით, მამა თეოდორიტთან კვლავ მივედი. 
მამა თეოდორიტის სენაკთან ჩვენ, ტყეში პატარა მერხზე ვისხედით. 
ვლაპარაკობდით ყველაფერზე. მისი მეტყველების მანერა ისეთივე 
იყო, როგორიც ოცდაშვიდი წლის წინათ, მაგრამ ერთი, ძალიან უცნა-
ური გარემოება არ მაძლევდა მოსვენებას:- რატომაა, რომ მამა თეოდო-
რიტი გამოიყურება იმაზე ცოტა უფრო ახალგაზრულად, ვინემ ოცდა-
შვიდი წლის წინათ იყო? და, მოულოდნელად მან თავისი ფიქრი შეწყ-
ვიტა და წარმოსთქვა: 

– ვლადიმირ, შენი მამა თეოდორიტი გარდაიცვალა. 
ჯერ დავიბენი, მერე ვკითხე: 
– მაშ თქვენ, ვინღა ხართ? 
– მე მამა თეოდორიტი ვარ,- და ოდნავ შესამჩნევად გაიღიმა, ჩამა-

ცქერდა. 
მე კვლავ ვკითხე: 
– მითხარით, სადაა მისი საფლავი? 
– ძველ სასაფლაოზე. 
– მინდა ვნახო იგი. როგორ მივაგნო? მან საფლავის შესახებ არაფე-

რი მიპასუხა, მხოლოდ სთქვა: 
– შენ, ჩემთან მოდი, როცა დრო გექნება. და შემდეგ სრულიად გა-

უგებარი რამ მოხდა. 

                                                 
*  პირველად რომ ვნახე და წიგნი მივუტანე მამა გიორგის,- ზუსტად ასე მოიქცა და 

ზუსტად ეს სიტყვები მითხრა!... ც.გ. 
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– სადილობის დროა,- თქვა მამა თეოდორიტმა.- წამოდი, დაგანაყ-
რებ. პატარა სახლ-სატრაპეზოში სუფრას მივუჯექით. მაგიდაზე ქვაბ-
ით ბორშჩი იდგა, კარტოფილის პიურე თევზით და კომპოტი. მან ბო-
რშჩი დამისხა და მე ჭამას შევუდექი. თავად მამა თეოდორიტი არ სჭა-
მდა. ის უბრალოდ, სუფრასთან იჯდა. როცა კარტოფილის ჭამა დავი-
წყე, ძალიან მომეწონა. და, გამახსენდა... კარტოფილის გემო ზუსტად 
ისეთივე იყო, როგორც მონასტრის სატრაპეზოში ოცდაშვიდი წლის 
წინათ. მე სამუდამოდ დამამახსოვრდა ის გემო. თავგზა ამერია. ერთ-
ის მხრივ ჩემს გვერდში სხვა მამა თეოდორიტი იჯდა, მეორეს მხრივ 
ის საუბროდა და იქცეოდა ზუსტად ისე, როგორც წინათ. მომაგონდა, 
რომ ერთხელ, მრავალი წლის წინ, როცა ჩვენ, ერთ-ერთ სამონასტრო 
სათავსოში ვიმყოფებოდით, მამა თეოდორიტმა შემომთავაზა, მასთან 
ერთად სურათი გადამეღო. მე დავთანხმდი. მან გამოიძახა რომელიღ-
აც მონაზონი ფოტოაპარატით და ჩვენ სურათი გადავიღეთ. ახლაც, 
სიტუაციის გარკვევა ვცადე, და აი, რის დახმარებით. ჩემთვის ცნობი-
ლია, რომ ბერებს პოზირება არ უყვართ. და გავიფიქრე, რომ ახლა შევ-
თავაზებდი სურათის გადაღებას მამა თეოდორიტს და თან ფერად ფი-
რზე ტყის ეკლესიასაც გადავიღებდი. თუ უარს იტყოდა, მაშინ ის,- ის 
მამა თეოდორიტი არ არის,- ჩემი მამა თეოდორიტი. და, შევთავაზე: 

– მოდით, სურათი გადავიღოთ ერთად. 
მამა თეოდორიტმა უარი არ სთქვა და ჩვენ სურათი გადავიღეთ. 

ეკლესიასაც გადავუღე, ლამაზს. კარგი გამოვიდა, თუმცა ჩემი აპარატი 
უბრალო იყო. 

როცა მოვემგზავრებოდი, მამა თეოდორიტმა მცირე, სამგზავრო ბიბ-
ლია მომცა. ის დაწერილი იყო არა სტროფებად, როგორც ყველა ბიბლია-
ში, არამედ უბრალო ტექსტად, როგორც წიგნებში, და განმიმარტა: 

– როცა შენს წიგნში ბიბლიიდან იმოწმებ რაღაცას, უნდა ზუსტად 
მიუთითო თავი, რომელსაც ციტირებას უკეთებ. 

ჩემს თხოვნაზე, მიიღოს და დაელაპარაკოს იმ ადამიანებს, რომ-
ლებსაც ანასტასიასთან შეხვედრა სურთ და რომ მათ არ მოუწიოთ ასე 
შორს გამგზავრება ციმბირის შორეულ ტაიგაში, მამა თეოდორიტმა 
მიპასუხა: 

– იცი, მე ჯერ კიდევ თვითონ ვერ გავრკვეულვარ საკუთარ თავში. 
ჯერ მარტო შენ მოდი, როცა დრო გექნება. 

მამა თეოდორიტის უარმა იმედი გამიცრუა, მაგრამ ხომ არ ჩავა-
ცივდებოდი. ვესაუბრე რა მას სხვადასხვა თემებზე, ჩემთვის შემდეგი 
დასკვნა გავაკეთე:- რუსეთის მონასტრებში არიან ბერები, რომელთა 
სიბრძნე და მარტივად ახსნის ხელოვნება ბევრად აღემატება ჩვენი და 
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უცხოელი მრავალრიცხოვანი სასულიერო კონფესიების მქადაგებლე-
ბისას. ოღონდ რაზე ხართ ჩუმად, რუსეთის ბრძენო უხუცესნო?! მიხ-
ვედრილობასთან დაკავშირებით თქვენი სურვილით სდუმხართ, თუ 
რაღაც ბნელი ძალები არიან, რომლებიც არ გაძლევთ ლაპარაკის უფ-
ლებას? ეკლესიაში მსახურებაზე მიხვალ და,- იგი იმ ენაზეა, რომლის-
აც არ ესმით. ამიტომაც მიდიან ადამიანები ჯგუფებად, ფულს იხდიან, 
რათა მოუსმინონ გასაგები ენით მოლაპარაკე მქადაგებლებს. შესაძ-
ლოა, იმიტომაც მიემგზავრებიან რუსები ჯგუფებად ზღვის იქითა სი-
წმიდეებისკენ და თავისას კი ივიწყებენ. მე ყოველთვის მიმსუბუქდე-
ბოდა სული და კარგად ვგრძნობდი თავს,- მამა თეოდორიტთან ურ-
თიერთობის შემდეგ. ის მარტივად, ნათლად და გასაგებად საუბრობ-
და, ვიდრე მრავალი მქადაგებელი, რომლებისთვისაც მომისმენია ანა-
სტასიასთან შეხვედრის შემდგომ, რათა გამეცნობიერებინა მის მიერ 
ნათქვამი. მსურს, რომ სხვებიც იყვნენ კარგად. მაგრამ როდისღა ალა-
პარაკდებით თქვენ, რუსეთის ბრძენო ბერებო? 

 
 

siyvarulis sivrce 
 
ნასტასიაზე წიგნის პირველი ტირაჟის გაყიდვის შემდეგ საავტო-
რო ჰონორარი გადამიხადეს. გავემგზავრე „ვდნხ”-ზე, რომელსაც 

ახლა საკავშირო საგამოფენო ცენტრი (სსც) ჰქვია. რატომღაც მიყვარდა 
იქ ყოფნა. ამჯერად ჩავუარე უამრავ სასაუზმეებს და ღია სამწვადეებს, 
რომლებიც მიზიდავდნენ გემრიელი სურნელებით და ვებრძოდი სუ-
რვილს, მთლიანად შემეძინა ეს გემრიელობები. მართალია, ჯიბეში კი 
მედო რამდენიმე ასეული ათასი რუბლი, მაგრამ გადაწყვეტილი მქონ-
და, ეს თანხა, რაც შეიძლება, მომჭირნედ დამეხარჯა. და, უცებ მოხდა 
წარმოუდგენელი რამ. ანასტასიას ჩუმი, მაგრამ აბსოლუტურად მკა-
ფიო ხმა მომესმა: 

– იყიდე შენთვის საჭმელი, ვლადიმირ. რაც მოგინდება ის იყიდე. 
ახლა შენ უკვე, ასე ძალიან აღარ გჭირდება კვებაში თავის შეზღუდვა. 
ღია სასაუზმეების გასწვრივ კიდევ რამდენიმე ნაბიჯი გავიარე და 
კვლავ ხმა მომესმა: 

– რატომ უვლი გვერდს? შეჭამე, თუ შეიძლება, ვლადიმირ. 
– აბა უყურე, რამდენი საცდურია,- გავიფიქრე. ხეივანში სკამ-

მერხისკენ გავეშურე, მოვცილდი ადამიანებს. დავჯექი, ცოტა დავიხა-
რე და რომ არ ეფიქრათ, თავის თავს ელაპარაკებაო,-  ჩუმად ჩავიჩურ-
ჩულე: 

a 
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– ანასტასია, მართლა შენი ხმა მესმის? 
პასუხად მაშინვე, მკაფიოდ და ნათლად მომესმა:- შენ, ჩემი ხმა 

გესმის, ვლადიმირ. 
– გამარჯობა, ანასტასია. ადრე რატომ არ საუბრობდი ჩემთან? იმ-

დენი შეკითხვები დამიგროვდა, რომ... მკითხველები შეხვედრებზე 
კითხვებს მისვამენ, მაგრამ ბევრ მათგანზე პასუხის გაცემა არ შემიძ-
ლია. 

– მე გელაპარაკობდი. ყოველთვის ვცდილობდი შენთან საუბარს. 
მაგრამ შენ ჩემი არ გესმოდა. ერთხელ, როცა შენ თავის მოკვლა გადა-
წყვიტე, მე აღელვებისგან ვიყვირე კიდეც. არ გიშველა. შენ არ გესმოდა 
ჩემი. მერე მივხვდი... და ავმღერდი. მეტროში გოგონებმა ვიოლინოზე 
ის სიმღერა დაუკრეს. მათ გაიგონეს ის და დაუკრეს. შენ, როგორც კი 
გაიგონე იმ სიმღერის მელოდია, რომელსაც ტაიგაში გიმღეროდი, მა-
შინვე გამიხსენე. მაშინ ისე ავღელდი, კინაღამ რძე დავკარგე. 

– რა რძე, ანასტასია? 
– ძუძუს რძე. რძე ჩვენი ვაჟიშვილისთვის. მე ხომ გავაჩინე ის, 

ვლადიმირ. 
– გააჩინე. ანასტასია... შენ გიჭირს? მაგ ტაიგაში, ბავშვთან ერთად 

მარტო როგორა ხარ ახლა? როგორაა ის?.. შენ იძახდი, მახსოვს, ამბობ-
დი:- „ოღონდ უდროო დროს იქნება ეს...” 

– ყველაფერი კარგადაა. ბუნებამ უფრო ადრე გაიღვიძა, ახლა მეხმა-
რება. შვილიც კარგადაა. მაგარი ბიჭია. უკვე იღიმება. მხოლოდ კანი აქვს 
ცოტა მშრალი, შენსავით. მაგრამ ეს არაფერია, გაივლის. ყველაფერი კარ-
გად იქნება. აი ნახავ. ახლა შენ უფრო გიჭირს, ვიდრე ჩვენ. მაგრამ გადად-
გი კიდევ ერთი ნაბიჯი. დაასრულე წერა. ვიცი, როგორ გიჭირდა, მომავა-
ლშიც ადვილი არ იქნება. მაგრამ შენ იარე. შენი გზით იარე. 

– კარგი, ანასტასია... 
მინდოდა მისთვის მომეყოლა, რომ ჩემთვის წიგნის წერა უფრო 

ძნელია, ვიდრე ბიზნეს საქმიანობა. ჩემი ოჯახისა და ფირმის სიტუა-
ციაზე მინდოდა მეთქვა. საერთოდ, ბოლო წლის ყველა წვრილმანზე... 
სახლი რომ უკვე აღარ მაქვს, ოჯახიც, საგიჟეში კინაღამ რომ მოვხვდი. 
მისი ოცნების შესახებ მინდოდა გამომეთქვა აზრი, რომ მეტი აღარ გა-
დმოეფრქვია თავისი ოცნებები, მაგრამ გავიფიქრე:- რატომ უნდა ავა-
ღელვო მეძუძური დედა, შეიძლება მას, რძე დაეკარგოს. 

და, ასე ვუთხარი მას: 
_ნუ ღელავ ამ წვრილმანებზე, ანასტასია. არავითარი განსაკუთრე-

ბული სიძნელეები მე არა მაქვს. დიდი რამე რა, წიგნი დავწერე. ეს უფ-
რო ადვილია, ვიდრე ბიზნეს-გეგმის შედგენა. როცა ბიზნეს-გეგმას 
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ადგენ, ძალიან ბევრი სხვა და სხვა ნიუანსი უნდა გაითვალისწინო. აქ 
კი, დაჯექი შენთვის და აღწერე ის, რაც უკვე მოხდა. როგორც ანეკდო-
ტშია ჩუქჩას შესახებ:- „რასაც ვხედავ, იმას ვმღერი”. 

და, კიდევ... იცი, ანასტასია... ის შენი ოცნებები, მხოლოდ ფანტაზი-
ად შეიძლება კაცს რომ მოგეჩვენოს,- სრულდებიან. დაუჯერებელია ეს, 
მაგრამ ისინი სრულდებიან. აი, წიგნიც დაწერილია. შენ იოცნებე მასზე 
და ახლა ის უკვე არსებობს. მას ხალხი ნამდვილად ინტერესით კითხუ-
ლობს. მასზე უკვე დედაქალაქის გაზეთებშიც იწერება. მკითხველები შე-
ნზე ლექსებს თხზავენ, ბუნებაზე, რუსეთზე. ჩვენ რომ ვსაუბრობდით ის 
სურათი ვიპოვნე სერგიევ-სამების ლავრის საცავებში. სურათი გადარჩე-
ნილია, ეწოდება „ერთმანერთში”.* გამოვაქვეყნებ მას. და, წარმოგიდგე-
ნია, ბარდები... გახსოვს, ბარდებზე რომ მელაპარაკე? 

– კი, მახსოვს, ვლადიმირ. 
– გასაკვირია, მაგრამ ესეც სრულდება. მკითხველთა ერთ-ერთ კო-

ნფერენციაზე ჩემთან ერთი ქერა კაცი მოვიდა, გამომიწოდა აუდიო კა-
სეტა და მოკლედ, სამხედროსავით მითხრა:- „სიმღერები ანასტასიასა-
თვის. გთხოვთ, მიიღოთ“. 

კონფერენციაზე ჩამოსულმა ჟურნალისტებმა, მკითხველებმა, მო-
სკოვის კვლევითი ცენტრის თანამშრომლებმა,- ალექსანდრე სოლნცე-
ვმა და ალექსანდრე ზაკოცკიმ ამ კასეტას მდუმარედ მოუსმინეს. მერე 
ის სხვადასხვა ადამიანმა გადაიწერა. გადაიწერეს და დაეძებდნენ იმ 
ქერათმიან მამაკაცს, საშუალო ტანისას, გარეგნულად შეუმჩნეველს, 
რომელიც, რაღაცნაირად მოულოდნელად გამოჩნდა და ასევე მოუ-
ლოდნელად გაუჩინარდა. ის, წყალქვეშა ნაოსნობის ოფიცერი სანკტ-
პეტერბურგიდან, მეცნიერი ალექსანდრე კოროტინსკი აღმოჩნდა. შემ-
დეგ, მან მომიყვა, მისმა დაზიანებულმა წყალქვეშა ნავმა როგორ ამოყ-
ვინთა ზევით. როგორ დამაჯერებლად მოჰყავდა ის შემთხვევითობის 
ჯაჭვს. ამ ჩემთვის გადმოსაცემ კასეტასთან ერთად მოჰყავდა,- რათა 
გადმოეცა იგი. ალექსანდრ კოროტინსკიც ბარდი აღმოჩნდა. მის სიმ-
ღერა „ტაძარში“ ჟღერს შენს მიერ წარმოთქმული მთელი ფრაზები. აი 
ესენი, გახსოვს? 
 

Не верь чужим словам, 
Коль скажут, всё пройдёт. 
Из тех, кто видит Храм, 

                                                 
*  ამ სიტყვის თარგმანში  რუსთველისეული ფრაზა - “ერთმანერთში”-  დამეხმარა! 

დიდი სიზუსტით  შეესატყვისება ამ გამოთქმას...…ც.გ. 
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Не всяк в него войдёт. 
Пусть наша жизнь, как бег 
По разным этажам, 
Но каждый человек 
Свой выбор сделал сам. 
 
და კიდევ, კოროტინსკის არ აქვს მომღერლის ხმა. თითქმის რეჩი-

ტატივით მღერის. მაგრამ სწორედ ამან დაადასტურა შენი ნათქვამი, 
სიტყვების ძალაზე, რომლებიც უხილავი ძაფებითაა სულთან დაკავ-
შირებულნი. ბარდმა კოროტინსკიმ რეალურად დაგვანახა ეს. 

– ნათელი სიხარულისთვის, რომელიც შენ ადამიანებამდე მიგ-
აქვს, მათი სულების განწმენდისთვის, მადლობა შენ, ბარდო, მადლო-
ბა,- თქვა ანასტასიამ. 

– უყურე შენ, ისევ ოფიცერი! გრუციაც ოფიცერია, პირველმა მან 
დაბეჭდა წიგნი. ამ წიგნისთვის „ბომჟმა“ პოლკოვნიკმაც დახატა სურა-
თი. მფრინავიც, პოლკის მეთაური, მეხმარებოდა წიგნის გაყიდვაში. 
ახლა კი, ეს სიმღერებიც პირველმა ოფიცერმა მოიტანა. და რა არის ეს, 
შენი სხივი ასე რომ აღანთებს ოფიცერთა სულებს? მათზე შენ უფრო 
ძლიერ ასხივებ, ვიდრე სხვებზე? 

– ბევრს შეხებია სხივი, მაგრამ სწრაფვები მხოლოდ იქ ინთებიან, 
სადაც რაიმეა ასანთები. 

– რეალობაში შენი ოცნების აღორძინება ანასტასია, მაინც ხდება. ად-
ამიანები მას იტაცებენ, ესმით იგი. „ბომჟი“ პოლკოვნიკიც მიხვდა. მე ის 
შემთხვევით გავიცანი, მენანება, რომ დაიღუპა ის. მე ვნახე, მკვდარი რო-
გორ იწვა. სახე მთლიანად როგორ ჰქონდა მიწით დასვრილი, მაგრამ იღ-
იმოდა. მკვდარი იყო, მაგრამ იღიმოდა. ეს, შენ გააკეთე რამე, შენი სხივ-
ით? რას უნდა ნიშნავდეს, როცა ღიმილით კვდება ადამიანი? 

– ის ადამიანი, შენთან რომ იყო... ის ახლა ბარდთანაა უხილავ ბი-
ლიკზე. იმ ტყვიებისგან, რომლებიც ფოლადის ტყვიაზე უფრო საშინე-
ლია,- მისი ღიმილი ბევრის გულებს დაიხსნის. 

– შენი ოცნება, ანასტასია, ჩვენს სამყაროში შემოდის, და იგი,- ჩვე-
ნი სამყარო, თითქოს შეცვლას იწყებს. ზოგიერთი ადამიანი გგრძნობს 
შენ, ესმით შენი, მათში საიდანღაც ჩნდებიან ძალები, აი ისინია, რომ 
სამყაროს ცვლიან კიდეც. სამყაროც ოდნავ უკეთესი ხდება. მაგრამ 
შენ... შენ ძველებურად იქ, ტაიგაში ხარ, შენს მდელოზე. მე ვერ შევძ-
ლებ, ვიცხოვრო ისეთ პირობებში, შენ რომ ცხოვრობ. ვერც შენ იცხოვ-
რებ ჩვენს სამყაროში... მაშინ რა საჭიროა შენი სიყვარული? უაზროა 
შენი სიყვარული და მე, აქამდე ვერ ვხვდები ჩემს დამოკიდებულებას 
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შენდამი. რა საჭიროა მიხვედრა, როცა ისედაც ნათელია, რომ ჩვენ ვე-
რასდროს ვერ ვიქნებით ერთად. ერთმანეთის გვერდით. 

– ჩვენ ერთადა ვართ, ვლადიმირ. ერთმანეთის გვერდით. 
– ერთად? სადა ხარ შენ? როცა უყვართ, ცდილობენ ყოველთვის 

გვერდი-გვერდ იყვნენ. ჩაეხუტონ ერთმანეთს, მოეფერონ. შენ მეტის-
მეტად უჩვეულო ხარ. შენ ეს არ გჭირდება. 

– მე ეს მჭირდება, როგორც ყველას. და მე ამას ვაკეთებ კიდეც. 
– მაგრამ როგორ? 
– აი ახლა. განა შენ არ გრძნობ სიოს ნაზ შეხებას, მის ნაზ ჩახუტე-

ბას? და მზის სხივის თბილ შეხებას. როგორ ჭიკჭიკებენ შენთვის ჩი-
ტები და შრიალებენ ხეზე ფოთლები, რომლის ქვეშაც შენ ზიხარ! მია-
ყურადე, ეს ხომ არაჩვეულებრივი შრიალია! 

– მაგრამ ეს ყველაფერი, რაც შენ ჩამოთვალე,- ყველასთვისაა. და 
განა ეს ყველაფერი შენა ხარ? 

– სიყვარულს, სივრცეში ერთისთვის განზავებულს, შეუძლია, 
მრავალთა სულებს შეეხოს. 

– რისთვისაა საჭირო სივრცეში სიყვარულის განზავება? 
– რათა საყვარელი ადამიანის გვერდით ყოველთვის სიყვარულის 

სივრცე იყოს. ამაშია სიყვარულის არსი, მისი დანიშნულება. 
– ეს ყველაფერი როგორღაც გაუგებარია. შენი ხმაც... წინათ არ მე-

სმოდა შორ მანძილზე, ახლა მესმის. რატომ? 
– შორ მანძილზე ხმა არ ჟღერს. ყურებით კი არა,- გულითაა საჭი-

რო მოსმენა. ისწავლი შენ გულით... 
– რა საჭიროა სწავლა, შენ ყოველთვის ასე მელაპარაკე, როგორც 

ახლა,- ხმით. 
– ყოველთვის ვერ შევძლებ. 
– მაგრამ ახლა ხომ ლაპარაკობ? მე ხომ მესმის. 
– ახლა ჩვენ ბაბუა გვეხმარება. შენ ისაუბრე მასთან, მე კი უნდა 

წავიდე, ჩვენს ბიჭს ძუძუ მოვაწოვო, ბევრი სხვა საქმეებიცაა ბლომად. 
როგორ მსურს ყველაფრის მოსწრება... 

– ესე იგი, ბაბუას შეუძლია, შენ კი არა? რატომ? 
– იმიტომ, რომ ბაბუა ახლა სადღაც გვერდითაა. სრულიად ახლოს 

შენთან. 
– საად?!.. 
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anastasias babua 
 
ქეთ-იქით გავიხედ-გამოვიხედე... ანასტასიას ბაბუა ფარდულთ-
ან,- თითქმის ჩემს გვერდით იდგა. ურნისკენ, ვიღაცის მიერ გა-

ზონზე დაგდებულ ქაღალდს ჯოხით მიაჩოჩებდა. წამოვხტი. ერთმან-
ეთს ხელის ჩამორთმევით მივესალმეთ. მას მხიარული, კეთილი თვა-
ლები აქვს და ურთიერთობაშიც პაპუსგან განსხვავებით,- უბრალოა. 
პაპუ, როცა ტაიგაში ვნახე, ყოველთვის სდუმდა და მისი თვალები 
თითქოს ადამიანის მიღმა გამჭოლად, სივრცეში იცქირებოდნენ. 

მე და ბაბუა მერხზე ჩამოვსხედით. ვკითხე: 
– როგორ ჩამოაღწიეთ და მე როგორ მომძებნეთ? 
– ანასტასიას დახმარებით, არც ისეთი პრობლემაა ჩამოსვლა და 

შენი მონახვა. 
წარმოგიდგენია, უმშობიარია... თქვა ვიმშობიარებო,- და იმშობია-

რა... ტაიგაში, მარტომ, და არა სამშობიაროში. ალბათ სტკიოდა მას 
არა?! კიოდა? 

– ვითომ რატომ უნდა სტკენოდა? 
– ქალებს ხომ სტკივათ, როცა მშობიარობენ. ზოგი მშობიარობისას 

კვდება კიდეც. 
– მტკივნეული მხოლოდ მაშინაა, როცა ადამიანი ცოდვითაა ჩასა-

ხული. ხორციელ სიამეთა შედეგად. ამისთვის ქალი სამშობიარო ტკი-
ვილებითა და შემდგომში ცხოვრებისეული ტანჯვით ზღავს. ხოლო, 
თუკი ჩასახვა სხვაგვარი სწრაფვებით ხდება, ტკივილი მხოლოდ უძ-
ლიერებს დამბადებელს ქმნილებისადმი უდიდესი სიხარულის შეგრ-
ძნებას. 

_აბა, მაშ, ტკივილი სად მიდის? როგორ შეუძლია მან სიხარული 
გააძლიეროს? 

– ქალს როცა აუპატიურებენ, რას განიცდის ის? რა თქმა უნდა 
ტკივილს, ზიზღს. ხოლო როცა თავისი სურვილით ნებდება, მაშინ იგ-
ივე ტკივილი სხვა შეგრძნებებში გადადის. ასეთივე სხვაობაა მშობია-
რობის დროსაც. 

– გამოდის, ანასტასიამ ტკივილის გარეშე იმშობიარა? 
– რა თქმა უნდა, ტკივილის გარეშე. დღეც შესაფერისი შეარჩია, 

თბილი, მზიანი. 
– როგორ თუ შეარჩია? განა მოულოდნელად არ მშობიარობენ? 
– მოულოდნელია, როცა შემთხვევითაა ჩასახული. რამდენიმე 

დღით დედას ყოველთვის შეუძლია, შეაჩეროს ან დააჩქაროს ბავშვის 
გაჩენა. 

a 
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– და თქვენ, არ იცოდით, როდის უნდა ემშობიარა? არ გიცდიათ 
დახმარება? 

– იმ დღის ამბავი, ჩვენ ვიგრძენით. მშვენიერი დღე იყო. მის მდე-
ლოზე მივედით კიდეც. მდელოს პირზე,- დედა დათვი დავინახეთ. ის 
წყენისგან ბღაოდა. ბღაოდა და თათით მიწას მთელი ძალით ტორავ-
და. ანასტასია იმავე ადგილზე იწვა, სადაც დედამისმა დაბადა ის, პა-
ტარა, ცოცხალი გუნდა მის მკერდზე იწვა. მას დედა მგელი ლოკავდა. 

– დედა დათვი რატომ ბღაოდა? რაზე განაწყენდა? 
– ანასტასიამ დედა მგელს რომ დაუძახა, და არა მას. 
– მერედა,- თავად მისულიყო. 
– მიწვევის გარეშე ისინი არასდროს უახლოვდებიან მას. შენ წარ-

მოიდგინე, რა მოხდება, თუ ისინი მიწვევის გარეშე, როცა თავად მოე-
სურვებათ, მაშინ დაიწყებენ მიახლოებას. 

– საინტერესოა, ბავშვის მოვლას როგორ ართმევს თავს? 
– ჩასულიყავი და გენახა, რაკიღა ასე გაინტერესებს. 
– მან ხომ მითხრა, რომ მე ბავშვთან ურთიერთობა არ უნდა მქონ-

დეს, სანამ არ განვიწმინდები,- იმ რაღაცისაგან. საჭიროა, ჯერ წმინდა 
ადგილებზე გავემგზავრო, ამისთვის კი, საკმარისი ფულის რაოდენო-
ბა ჯერ არ მაქვს. 

– დიდი რამე, ასე თუ თქვა, მან, ალოგიკურმა. შენ ხომ მამა ხარ? 
დამოუკიდებლად იმოქმედე. თავად,- როგორც საჭიროდ მიგაჩნია 
ისე. გეყიდა რამე ჩასაცმელები, სახვევები, საფენები, ჟღარუნები და 
მოგეთხოვა ბავშვის ნორმალურად ჩაცმა, მან რომ არ იტანჯოს. თორემ 
სულ შიშველია ტყეში. 

– როგორც კი ვაჟიშვილის შეძენის შესახებ შევიტყვე, მეც მსგავსი 
სურვილი გამიჩნდა. ასეც გავაკეთებ. ალოგიკურობის შესახებ თქვენ 
ზუსტად აღნიშნეთ, ალბათ, ამიტომაცაა, მის მიმართ, გრძნობები, რო-
გორღაც გაურკვეველი რომ მაქვს. თავიდან ვკვირობდი, ახლა, პატივი-
სცემა მაინც გამიჩნდა და კიდევ, რაღაც გაურკვეველი გრძნობა. მაგრამ 
არა ისეთი, როგორიც ქალის მიმართ სიყვარულია. მახსოვს, ადრე, რო-
ცა ქალი მიყვარდებოდა, როგორი გრძნობა მეუფლებოდა. ახლა რაღაც 
სხვაა. ალბათ, მისი შეყვარება ჩვეულებრივი სიყვარულით შეუძლებე-
ლიც კია. რაღაც მიშლის ხელს. შესაძლოა, ზუსტადაც ეს მისი ალოგი-
კურობაა რომ მიშლის. 

– ანასტასიას ალოგიკურობა, ვლადიმირ,- არ არის სისულელე. 
მის მოჩვენებით ალოგიკურობასაა, მივიწყებული სულიერი კანონე-
ბი,- სამყაროს სიღრმეებიდან რომ ამოაქვს და, შესაძლოა, ახლებსაც კი 
ჰქმნის. 
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ნათლის და ბნელის ძალები ხანდახან ირინდებიან მისი თითქოს-
და მოჩვენებითი ალოგიკურობისგან. შემდეგ კი,- მოულოდნელად 
უფრო ნათლად ამობრწყინდება უკვე ყველასთვის ნაცნობი ყოფის მა-
რტივი ჭეშმარიტება. ჩვენც არ შეგვიძლია ყოველთვის ანასტასიას გა-
გება, თუმცაღა, ის ჩვენი მოთა-ბადიშია. ჩვენს თვალწინ იზრდებოდა. 
და რაკი ყოველთვის არ გვესმის მისი, არსებითი დახმარებაც არ ძალგ-
ვიძს. ამიტომაც ის ხშირად მარტო რჩება ხოლმე თავის სწრაფვებთან,- 
სრულიად მარტო. აი, შეგხვდა შენ. ის სრულიად გაგეხსნა შენც და წი-
გნის მეშვეობით სხვებსაც. გვსურდა, წინააღმდეგობა გაგვეწია. გვინ-
დოდა შევწინააღმდეგებოდით მის სიყვარულს. მისი არჩევანი გაუგებ-
რად და აბსურდულად გვეჩვენებოდა. 

– ჩემთვის ახლაც გაუგებარია მისი არჩევანი. მკითხველებიც სვამ-
ენ კითხვებს, „ვინა ხართ თქვენ ასეთიო. მეკითხებიან,- რატომ აგირჩი-
ათ ანასტასიამ თქვენ?“. მე პასუხის გაცემა არ შემიძლია. მესმის, მის 
გვერდით, მთელი ლოგიკით, უნდა იყოს რომელიმე მეცნიერი ან სა-
სულიერო ადამიანი. მათ ალბათ, უკეთესად შეეძლო მისი გაგება და 
შეყვარება. ისინი ერთად სარგებელსაც მეტს მოიტანდნენ, მე კი ჩემი 
ცხოვრების შეცვლა მომიწევს. მრავალ საკითხებში გარკვევა მჭირდე-
ბა, რომლებიც სხვებისთვის, უფრო განათლებულთათვის, უკვე კარგა 
ხანია, ნათელი და გასაგებია. 

– ახლა ნანობ, რომ შენი ცხოვრება შეიცვალა? 
– არ ვიცი, ჯერ-ჯერობით ყველაფრის შეცნობას ვცდილობ. შეკი-

თხვაზე კი, თუ რატომ ამირჩია მან მე,- ხალხს კვლავ ვერ ვპასუხობ. 
ვეძებ და პასუხს ვერ ვპოულობ. 

– მერედა, პასუხს როგორ ეძებ შენ? 
– საკუთარ თავში ვცდილობ გარკვევას,- თუ ვინ ვარ მე. 
– შესაძლოა, რაღაცაში გამოჩენილიც კი ხარ, არა? 
– ვფიქრობ, შესაძლოა რაღაც ასეთი არის კიდეც. ხომ ამბობენ, 

მსგავსი იზიდავს მსგავსსო. 
– ვლადიმირ, ანასტასიას შენთან ამპარტავნებაზე, თვითკმაყოფი-

ლებაზე თუ უსაუბრია? ამ ცოდვის შედეგებზე ულაპარაკია? 
– კი, უთქვამს, რომ ეს ის მომაკვდინებელი ცოდვაა, რომელიც ად-

ამიანს ჭეშმარიტებისგან აშორებს. 
– არ აურჩევიხარ შენ მას, ვლადიმირ. კი არ აურჩევიხარ, შეგარჩია. 

როგორც ყველასთვის გამოუსადეგარი და ყავლგასული. ჩვენ ეს მაში-
ნათვე ვერც კი განვსაზღვრეთ. გეწყინა? 

– მე თქვენ ყველაფერში ვერ დაგეთანხმებით. მე ოჯახი მყავდა,- 
ცოლი, ქალიშვილი, საქმეებიც ბიზნესში ცუდად არ მიმდიოდა. კარგი, 
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შეიძლება მე არ ვარ გამოჩენილი, მაგრამ არც უკანასკნელი ვარ, რომ 
ამფხიკონ, როგორც უსახლკარო ან რაიმე უსარგებლო, გადაგდებული. 

– ბოლო ხანებში შენს ცოლთან სიყვარული აღარ გქონდა. შენ შენი 
ცხოვრება და ინტერესები გაქვს, მას,- თავისი. თქვენ მხოლოდ ყოფა 
გაერთიანებდათ, უფრო სწორად კი წარსული გრძნობების ინერცია, 
დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო ჩაფერფლილი. ქალიშვილსაც 
შენთან არაფერი ჰქონდა სალაპარაკო. შენი ბიზნესი მას არ აინტერესე-
ბდა. მხოლოდ შენ გეჩვენებოდა იგი მნიშვნელოვნად. მატერიალური 
შემოსავალი მოჰქონდა. დღეს შემოსავალია, ხვალ კი,- არაფერი,- ზა-
რალი ან გაკოტრება. შენ ავადმყოფიც იყავი. კუჭი თითქმის კინაღამ 
სულ გაინადგურე. შენი თავაშვებული ცხოვრების წესის გამო ვერც გა-
მოძვრებოდი ავადმყოფობიდან. ყველაფერი დამთავრებული იყო. და, 
აღარც არაფერი რჩებოდა. 

– მერედა, თქვენ რა? რისთვის ვჭირდებოდი მას? ექპერიმენტისთ-
ვის? რაიმე გათვლა გააკეთა? 

– მას უბრალოდ შეუყვარდი, ვლადიმირ, გულწრფელად, როგორც 
ყველაფერშია გულწრფელი. და, ბედნიერიც კია. თქვენი ცხოვრებიდ-
ან რომ არავინ შეარჩია, რომელსაც უნარი ექნებოდა, სხვა ქალისთვის 
მიენიჭებინა სიხარული. თავი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში არ 
ჩაუყენებია. იმითაა გახარებული, რომ ის ისეთივეა, როგორც ყველა 
სხვა ქალი. 

– გამოდის, ეს მისი ნეტარებაა? სურს ისეთი ჰყავდეს, როგორც 
ყველა ქალს ჰყავს:- მწეველი, მოქეიფე, გამრთობი... ნახე,- როგორი თა-
ვგანწირვაა ახირებისთვის რა... 

– მისი სიყვარული გულწრფელია. ახირებისა და ანგარების გარე-
შე. თავიდან, ნათელსა და ბნელს, ჩვენ და სხვებს, ალოგიკურად რომ 
ეჩვენებოდა მისი საქციელი, მან რეალურად გამოასხივა, ნათლად გა-
მოასხივა სიყვარულის არსი და მნიშვნელოვნება. არა სიტყვებით, სწა-
ვლებებითა და ზნეობრივი დარიგებებით, არამედ რეალური ქმედო-
ბებით თქვენსა და შენს ცხოვრებაში. ნათლის ძალები, შემომქმედის,- 
მისი სიყვარულის მეშვეობით საუბრობენ. და, არა მარტო უბრალოდ 
საუბრობენ, არამედ ცხადად გვიჩვენებენ ამას ისე, როგორც აქამდე 
ჯერ არც ერთხელ არ უჩვენებიათ:- შეხედეთ, როგორია ქალის ძალა, 
წმინდა სიყვარულის ძალა. სიკვდილამდე ერთი წამით ადრე მას შეუ-
ძლია ახალი სიცოცხლის ხორცშესხმა. შეუძლია წამოაყენოს საყვარე-
ლი ადამიანი, გამოსტაცოს ის ბნელი ძალების კლანჭებს და გაიტაცოს 
ნათლის უსასრულობისკენ, გარს შემოევლოს სიყვარულის სივრცით 
და მისცეს მეორე სიცოცხლე,- სიცოცხლე მარადიული. 
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მისი სიყვარული, ვლადიმირ, დაგიბრუნებს შენი ცოლის სიყვარ-
ულს, ქალიშვილის პატივისცემას. ათასობით ქალი სიყვარულით ან-
თებული თვალებით შემოგხედავს. გექნება არჩევანის სრული თავი-
სუფლება. და. თუ ამ სიყვარულის გარეგნული გამოვლინების ყველა 
მრავალფეროვნებიდან შენ შესძლებ, იმ ერთის დანახვასა და გაგებას, 
ის ბედნიერი იქნება. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში, მაინც სახელგან-
თქმული და მდიდარი იქნები, რადგან შეუძლებელი იქნება შენი გა-
კოტრება. შენს მიერ დაწერილი წიგნი ქვეყნიერებას შემოივლის და შე-
მოსავალის მომტანი იქნება, არა მარტო მატერიალურის, იგი შენც და 
სხვებსაც მოგცემთ უფრო დიდ ძალას, ვინემ ფიზიკურია, მატერია-
ლური.* 

– წიგნი, მართლაც, კარგად იწყებს გაყიდვას. მაგრამ ის, მე თავად 
დავწერე, თუმცა ზოგიერთი ადამიანი ამბობს, რომ ანასტასიაც რაღაცა 
სახით გეხმარებოდაო. თქვენ, როგორ მიგაჩნიათ, ეს მხოლოდ ჩემი წი-
გნია თუ მისი მონაწილეობითაა დაწერილი? 

– შენ ყველა ქმედება, მწერალისთვის დამახასიათებელი შეასრუ-
ლე. იღებდი ქაღალდს, ამოძრავებდი კალამს, ახდენდი მომხდარის 
აღწერას. ზოგიერთი საკუთარი დასკვნაც ჩამოაყალიბე მხოლოდ შენ-
თვის ჩვეული ენით, ორგანიზება გაუკეთე წიგნის გამოცემას. შენი ქმე-
დებები არაფრით არ განსხვავდებოდა მწერლის ჩვეულებრივი ქმედე-
ბებისგან. 

– გამოდის, წიგნი მხოლოდ ჩემია? ანასტასიას მაგდაგვარი არაფე-
რი გაუკეთებია. 

– დიახ, არ გაუკეთებია. კალამი ქაღალდზე არ უტარებია. 
– თქვენ ისე ლაპარაკობთ, თითქოსდა ის, რაღაცნაირად მაინც მი-

წყობდა ხელს. თუ ეს ასეა, უფრო გარკვევით მითხარით. რა გააკეთა მან? 
– ანასტასიამ, ვლადიმირ, შენ რომ ამ წიგნის დაწერა შეგძლებოდა, 

ამისთვის თავისი ცხოვრება მოგცა. 
– ესეც ასეე... სულ მთლად გაუგებარი გახდა ყველაფერი. რატომ? 

როგორ შეუძლია მას, ტყეში მცხოვრებმა, რაღაც წიგნისთვის მისცეს 
ცხოვრება? ვინ არის ის? თვითონ ამბობს:- „ადამიანი” ვარო. სხვები 
უცხოპლანეტელს, ქალღმერთს უწოდებენ. შეიძლება, საბოლოოდ და-
იბნეს კაცი. რაღაცნაირად, ჩემთვის მაინც მინდა ჩამოვყალიბდე. 

                                                 
*   დაე, ჩემს სამშობლო,- საქართველოში,- ყველას მიეცეს ძალა, რომ გააშენოს საგვარე-

ულო მამული,- სიყვარულის სივრცე! ამ დიდი სურვილის გამო, მეც მომცა ანასტა-
სიამ, ჩემმა დამ, წიგნის თარგმნის და მასში ქართული სულის ჩადების შესაძლებ-
ლობა! და,- ეს სრული სიმართლეა!... ც.გ. 
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– ყველაფერი ძალიან მარტივია, ვლადიმირ. ადამიანი,- სამყარო-
ში ერთადერთი არსებაა, რომელიც ყოფიერების ყველა შრეში ერთბაშ-
ად ცხოვრობს. თავის მიწიერ არსში, უმრავლესობა მხოლოდ მიწიერს 
ხედავს, მატერიალულ გამოვლინებას. არიან ისეთებიც, რომლებიც შე-
იგრძნობენ უხილავ არსთ და სხვა რამეებს. ადამიანები, რომლებიც ან-
ასტასიას უწოდებენ ქალღმერთს, ჭეშმარიტების წინაშე არ სცოდავენ. 
მთავარი განსხვავება ადამიანისა დანარჩენ არსთაგან იმაშია, რომ მას 
ბოძებული აქვს უნარ-ნიჭი, საკუთარი აზრ-ფიქრით შეჰქმნას აწმყოსა 
და მომავლის ფორმები, ხატ-სახეები, რის შედეგადაც მატერიალურნი 
ხდებიან კიდეც ისინი. მკაფიო გამოხატვაზე, ჰარმონიულობაზე, ადა-
მიან-შემომქმედის აზრ-ფიქრთა სიჩქარეზე და გულისთქმათა სიწმი-
დეზეა დამოკიდებული მისი მომავალი. აი, ამ გაგებითაა ანასტასია,- 
ღვთაება. რამეთუ მისი აზრ-ფიქრის სიჩქარე, ჩამოყალიბებული ხატ-
სახეების მკაფიოობა და სიწმიდე ისეთებია, რომ მარტო ის აღმოჩნდა 
უნარიანი მთლიან ბნელ ურთიერთ-საწინააღმდეგოთა ვეებერთელო-
ბას დაპირისპირებოდა. ოღონდ უცნობია, რა ხნის მანძილზე შესძლ-
ებს ამის გაძლებას. სულ ელის, სჯერა, რომ ადამიანები შეიცნობენ და 
მიეხმარებიან მას. შეწყვეტენ ბნელისა და ჯოჯოხეთის წარმოქმნას. 

– ვინ ჰქმნის ბნელსა და ჯოჯოხეთს? 
– წინასწარმეტყველნი, ვისაც კატასტროფის სწამს და მასზე ქადა-

გებენ,* რომლებიც სამყაროს დასასრულის ფორმებს საკუთარი აზრ-
ფიქრითვე წარმოქმნიან. უამრავი სწავლებები, რომლებიც წინასწარმე-
ტყველებენ კაცობრიობის საყოველთაო გადაშენებაზე, თავიანთი აზ-
რებითა და ფიქრებით აახლოვებენ მას. ისინი ბევრნი არიან, ძალზედ 
ბევრნი. და, არც კი უწყიან ამ ადამიანებმა, როცა ეძებენ თავიანთი თა-
ვისთვის გადარჩენას, ეძებენ აღთქმულ მიწას,- ზუსტად მათთვისაა 
გამზადებული ჯოჯოხეთი 

 – მაგრამ იმ ადამიანებს, რომლებიც განკითხვის დღეზე, კატასტ-
როფებზე ლაპარაკობენ, მათ სჯერათ მისი, ისინი ხომ გულწრფელად 
ლოცულობენ თავიანთი სულების გადასარჩენად. 

– რწმენა ნათლისა და სიყვარულის, რომელსაც ღმერთი წარმოად-
გენს, კი არ ამოძრავებთ მათ, არამედ შიში. და, ამ საშინელებას ისინი 
თავადვე იმზადებენ საკუთარი თავისთვის. დაფიქრდი, ვლადიმირ. 
შეეცადე, წარმოიდგინო. აი, ჩვენ ახლა, მე და შენ, ვსხედვართ ამ სკამ-
მერხზე. შენ, შენს წინ უამრავ ხალხს ხედავ. მოულოდნელად ზოგიერ-
                                                 
*  ჩვენი პატრიარქი და ნამდვილი ბერები სულ საქართველოს „გაბრწყინებაზე“ ქადა-

გებენ! ესეც ხომ უდიდესი ნიშანი და მადლია ჩვენთვის,- მათ მიერ სამყაროსა და მი-
სი არსის ჭეშმარიტი შემცნობელობა!... გთხოვთ გაიღვიძეთ თანამემამულენო...ც.გ. 
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თი მათგანი, საშინელი ტკივილებისგან კრუნჩხვას დაიწყებს, თითქო-
სდა ცოდვილნი არიან. ჩვენს გარეშემო, მიწაზე, ბევრი ხრწნადი გვა-
მია, ჩვენ კი ვზივართ ერთად, ხელშეუხებელნი, და თვალ-ყურს ვადე-
ვნებთ მათ, ოღონდ ჩვენი სკამ-მერხი ვითომ სამოთხეშია. განა არ შეძ-
რწუნდება შენი სული, ასეთი საშინელი სურათის მხილველი? ხომ უმ-
ჯობესი იქნება, ასეთი რამის ხილვამდე, ერთი წამით ადრე მოკვდე ან 
დაგეძინოს? 

– მაგრამ, თუკი ყველა გადარჩენილი მქადაგებელი, აღთქმულ მი-
წაზე იქნება, სადაც გარეშემო, არც ხრწნადი გვამები და არც საშინელი 
სურათები არ იქნება? 

– როცა დედამიწის მეორე კიდიდან, ვინმე ახლობლის ან ნათესავ-
ის გარდაცვალების შესახებ შეტყობინება მოგივა, განა არ გრძნობ შენს 
სულში მწუხარებასა და ტანჯვას? 

– ალბათ, ყველას უფუჭდება ასეთ შემთხვევაში გუნება-
განწყობილება. 

– აბა, მაშ, როგორღა შეიძლება შენთვის წარმოიდგინო სამოთხე, 
როცა გააცნობიერებ, რომ შენი თანამემამულეების, მეგობრებისა და 
ნათესავების უმეტესი ნაწილი უკვე დაიღუპა, დანარჩენნი კი საშინელ 
წამებაში იღუპებიან! რა დონემდე უნდა გაგიუხეშდეს კაცს სული, 
წყვდიადის როგორ მორევში უნდა ჩაეფლო, როცა გააცნობიერებ, რაც 
ხდება და მაინც გიხაროდეს რამე? ნათლის სამეფოში ასეთი სულები 
არ სჭირდებათ. რამეთუ ისინი არიან ბნელეთის წარმომქნელნი. 

– კაცობრიობის უდიდესი მასწავლებლები, რომლებმაც დაწერეს 
და წერენ სხვადასვა სწავლებებს, მაშ რაღასთვის საუბრობენ სამყაროს 
დასასრულზე და საშინელ სამსჯავროზე? მაშ, ვინ არიან ისინი? საით 
მიჰყავთ ადამიანები? რატომ ლაპარაკობენ ასე? 

– ძნელია, განსაზღვრო მათი გულისხმისყოფის ბოლო. შესაძლოა, 
შეკრებენ რა თავის გარეშემო ადამიანთა მასებს, წარდგინების მიზი-
დულობის ხარჯზე ისინი განახორციელებენ მათი ცნობიერების შემო-
ბრუნებას. 

– დღევანდელ მაცხოვრებლებს შეუძლიათ შემობრუნება განახორ-
ციელონ. მაგრამ აი, მათ, რომლებიც ადრე იყვნენ, თავიანთი ცოდნა 
და სწავლება რომ დატოვეს? 

– მათაც შეეძლოთ შემობრუნების მომზადება იმ იმედით, რომ მა-
თი მიმდევრები განახორციელებენ მას, გახსნიან ჭეშმარიტებას. შესაძ-
ლოა, ისინი ელოდებიან, უმრავლესობას ყოფიერების მოვლენები 
გზის ჩიხურობას როდის მიახვედრებს, დაეხმარებიან მოვლენები მათ 
შებრუნდნენ ნათლის მიმდევრებისკენ და მათში მრწმენნებისკენ. 
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– თუ ეს ყველაფერი იცოდით, მაშ რაღატომ იჯექით ტყეში და 
დუმდით ამდენი წელიწადი? რატომ არ ცდილობდით, ადრევე აგეხს-
ნათ ეს ვინმესთვის? ანასტასია ამბობდა, რომ თქვენი გვარი თაობიდან 
თაობამდე, ათასწლეულების მანძილზე ეწევა ასეთ თავისებურ ცხოვ-
რების წესს, იმარხავს პირველსაწყისთა ჭეშმარიტებებს. 

– დედამიწის სხვადასხვა კუთხეებში არიან ადამიანები, რომლებ-
მაც შეინარჩუნეს ტექნოკრატულისგან განსხვავებული ცხოვრების წე-
სი, რომელთაც შემოინახეს მხოლოდ ადამიანისთვის დამახასიათებე-
ლი უნარ-ნიჭი. სხვადასხვა დროებში მათ ჰქონდათ მცდელობა, გაე-
ზიარებინათ თავად რაც შეცნობლი ჰქონდათ. მცდელები ყოველთვის 
ისე იღუპებოდნენ, რომ ვერ ასწრებდნენ უმთავრესის თქმას. მათ მიერ 
წარმოქმნილი აზრ-ფიქრთა ფორმები და ხატ-სახეები ძლიერი იყო, მა-
გრამ მათი მოწინააღმდეგეები უდიდესი უმრავლესობა იყო. 

– ესე იგი, ანასტასიასაც მოდრეკენ, გათელავენ? 
– ანასტასიამ გაურკვეველი ხატ-სახით შესძლო, დაპირისპირებო-

და მათ. ყოველ შემთხვევაში, ჯერ-ჯერობით უპირისპირდება. შესაძ-
ლოა, თავისი ალოგიკურობის ხარჯზე ან..., ბერიკაცი გაჩუმდა, ჩაფიქ-
რებული უსმევდა ჯოხს მიწაზე და გაუგებარ ნიშნებს ხაზავდა. 

მეც ჩაფიქრებული ვიყავი. შემდეგ კი ვკითხე: 
– აბა მაშ, ის, რატომ მიმტკიცებდა ყოველთვის:- „მე,- ადამიანი 

ვარ, ქალი” ვარო, თუკი ის, როგორც თქვენ ამბობთ, ღვთაებაა, 
– მიწიერ, თავის მატერიალიზირებულ სიცოცხლეში ის,- უბრალ-

ოდ ადამიანია, უბრალოდ ქალი. და, თუმცა მისი ცხოვრების წესი ცო-
ტათი უჩვეულოა, მას ისევე, როგორც ყველა ადამიანს, შეუძლია სიხა-
რული და მწუხარება, უყვარს და უნდა, რომ ისიც უყვარდეთ. ყველა-
ფერი, რასაც ის ფლობს, ადამიანისთვის ჩვეულია. ადამიანისთვის თა-
ვისი პირველქმნილი ხატ-სახისთვის. უჩვეულოდ რომ გეჩვენებოდა 
მისი უნარ-ჩვევები, აწი ფანტასტიკად აღარ მოგეჩვენება, როცა შენ შე-
იტყვე, თუ რას ამბობს მათზე თქვენი მეცნიერება. და, კიდევ, ბევრ გა-
უგებარ მის უნარ-ნიჭს,-მოეძებნება ახსნა-განმარტებები. და, ყველა 
ისინი დაიწყებენ იმის მტკიცებას, რომ ის უბრალოდ ადამიანია, უბრა-
ლოდ ქალი. მხოლოდ ერთ მოვლენასთან შეჯახებისას, რომელიც წინ 
გელოდება,- შენ ვერ შესძლებ მის ჩაწვდომას. ვერც მეცნიერება შესძლ-
ებს მის ახსნას. მამაჩემმაც არ იცის, რა არის ეს. მსგავს რამეებს თქვენ-
თან „ანომალურ მოვლენებს“ უწოდებენ. მაგრამ მე გთხოვ შენ, ვლა-
დიმირ, ნუ გააიგივებ ამ მოვლენას ანასტასიასთან. იგი ხანდახან მის 
გვერდითაა ხოლმე, მაგრამ იგი მასში არაა. შეეცადე, იპოვნო შენში ძა-
ლა, რათა დაინახო, იგრძნო მასში უბრალოდ ადამიანი. ის ცდილობს, 
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იყოს ისეთი, როგორიც ყველაა. მას ეს რაღაცისთვის სჭირდება და მნი-
შვნელოვანია მისთვის,- დაამტკიცოს, რომ ის ადამიანია. მას ეს ძნელ-
ად გამოსდის, იმიტომ, რომ მას თავისი პრინციპების დარღვევა არ შე-
უძლია. მაგრამ თითოეულ ადამიანსაც ხომ აქვს თავისი პრინციპები? 

– ეს რა მოვლენაა ასეთი, რომელსაც თქვენც კი ვერ აძლევთ განსა-
ზღვრებას და რომელშიც მეცნიერება ვერანაირად ვერ გაერკვეულა? 

 
 

anomaluri movlena 
 

ოცა ჩვენ ანასტასიას მშობლებს ვკრძალავდით, ის სულ პატარა იყო. 
ჯერ კიდევ არც სიარული შეეძლო და არც ლაპარაკი. მე და მამაჩემ-

მა მხეცების დახმარებით გავთხარეთ მიწა. ჩავაფინეთ ორმოს ძირში 
ტოტები, დავასვენეთ მათზე ანასტასიას მშობლების სხეულები, დავა-
ფარეთ ბალახები და მიწა დავაყარეთ. ჩვენ საფლავის ბორცვთან მდუ-
მარედ ვიდექით. პატარა ანასტასია შორიახლოს, მინდორზე იჯდა, 
მუმლს ათვალიერებდა, რომელიც მის ხელზე ცოცავდა. „კარგია, რომ 
მას ჯერ არ ძალუძს იმის გაცნობიერება, თუ რა უბედურება შეემთხ-
ვა“,- ვფიქრობდით ჩვენ. შემდეგ უჩუმრად წავედით. 

- როგორ თუ წახვედით? თქვენ რა, მარტო მიაგდეთ ჯერ კიდევ 
უგუნური გოგონა? 

- არ მივაგდეთ, არამედ დავტოვეთ ის იმ ადგილზე, სადაც დედა-
მისმა დაბადა. არის თქვენთან ასეთი მცნება,- შამბალა, სამშობლო. 
უფრო და უფრო აბსტრაქტული ხდება ამ ცნებათა გაცნობიერება. სამ-
შობლო,- ეს „სა-მშობ-ლო“-ა. მშობელი, ვინც შობა ანუ,- დედა.  მშობ-
ლებმა ბავშვების ქვეყანაზე მოვლინებამდე სივრცე,- დაბადებამდე უნ-
და ჩამოუყალიბონ. სიყვარულისა და კეთილის მსურველი სამყარო. 
მისცენ სამშობლოს ნაწილი, რომელიც, როგორც დედის წიაღი, სხეუ-
ლსაც შეუნახავს და სულსაც მოეფერება. სამყაროს შექმნის სიბრძნეს 
გადასცემს და ჭეშმარიტების შეძენაში დაეხმარება. რას აძლევს ქალი 
თავის ბავშვს, რომელიც ქვის კედლებში ბადებს? როგორი სამყარო გა-
ნუმზადა მან პატარას? და საერთოდ, ფიქრობდა კი სამყაროზე, რომე-
ლშიც მოუწევს მის პირმშოს ცხოვრება? სამყაროც ისევე ექცევა მას, 
როგორც თავადვე ადამიანს სურს. ცდილობს, დაიქვემდებაროს პატა-
რა ადამიანური არსება, გააკეთოს მისგან ჭანჭიკი, მონა. და დედა კი, 
მხოლოდ მეთვალყურის როლში დგება, რამეთუ მას არ მოუმზადებია 
თავისი პირმშოსთვის სიყვარულის სივრცე. 

r 
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იცი, რა, ვლადიმირ, ანასტასიას დედას, ისევე როგორც ნებისმიერ 
ადამიანს, რომელიც ცხოვრობდა ისე, როგორც ის ცხოვრობდა, მისი 
გარემომცველი ბუნება, დიდი და პატარა მხეცები, ეპყრობოდნენ მას, 
როგორც მეგობარს, ბრძენსა და კეთილ ღვთაებას, რომელმაც თავის 
გარეშემო შეჰქმნა სიყვარულის სამყარო. ანასტასიას მშობლები მხია-
რული და კეთილი ადამიანები იყვნენ, მათ ძალიან უყვარდათ ერთმა-
ნეთი, უყვარდათ დედამიწა და ყოველივე გარშემომყოფი მათ სიყვა-
რულითვე პასუხობდათ. ამ სიყვარულის სივრცეში დაიბადა და მისი 
ცენტრი გახდა პატარა ანასტასია. უამრავი მხეცია რომელიც არ ვნებს 
ახალშობილებს. კატას შეუძლია, გამოზარდოს ძაღლის ლეკვი და პი-
რიქით, მრავალ ველურ ცხოველსაც შესწევს უნარი, გამოკვებოს და გა-
მოზარდოს ადამიანის ნაშიერი. მაგრამ ეს ცხოველები თქვენთვისაა 
რომ გაველურდნენ. ანასტასიას დედისა და მამისთვის ისინი თავის 
სხვაგვარ დანიშნულებების მქონეთ წარმოადგენდნენ. ცხოველები მათ 
სხვაგვარად ეპყრობოდნენ. დედამისი ანასტასიას ბადებდა მდელოზე 
და მრავალი ცხოველი თვალს ადევნებდა მშობიარობას. ისინი ხედავ-
დნენ, მათთვის საპატივცემულო ადამიანი,- ქალი, როგორ ხდებოდა 
დედად, შობდა კიდევ ერთ ადამიანს. როცა ისინი თვალს ადევნებდნ-
ენ მშობიარობას, მათი გრძნობები ადამიან-მეგობრისადმი, მათი სიყ-
ვარული მისდამი იხლართებოდა საკუთარ დედობრივ ინსტინქტთან, 
მათში ბადებდა ახალს, ამაღლებულსა და ნათელს. ყველა, მთელი გა-
რემომცველი სივრცე, უმცირესი მუმლის, ბალახიდან დაწყებული და 
გარეგნულად მრისხანე მხეცით დამთავრებული, მზადაა, დაუფიქრე-
ბლად დათმოს თავისი სიცოცხლე ამ პატარა არსებისთვის. და არაფ-
ერს არ შეუძლია, რომ მას დაემუქროს მის გარემომცველ სამშობლო 
სივრცეში, დედის მიერ შექმნილსა და ბოძებულში. ამ ადამიანურ არ-
სებას ყველა უძიძავებს და ეფოფინება. 

პატარა მდელო ანასტასიასათვის,- დედის წიაღივითაა. პატარა 
მდელო,- მისი ცოცხალი სამშობლოა. ყოვლის შემძლე და კეთილი. გა-
ნუწყვეტლად დაკავშირებული ცოცხალი ხელთუქმნელი ძაფით 
მთელს სამყაროსთან,- უდიდესი შემომქმედის ყველა ქმნილებასთან. 

პატარა მდელო,- მისი ცოცხალი სამშობლოა. დედისგანაა იგი და 
მამისგან. და ერთგამრიგესგან, პირველი მამისაგან. ჩვენ ვერ შევძლებ-
დით მის მაგივრობას. ამიტომ, როცა დავკრძალეთ ანასტასიას მშობ-
ლები, ჩვენ წავედით. სამი დღის შემდეგ, მდელოს მისასვლელთან სი-
ვრცეში, ჩვენ დაძაბულობა შევიგრძენით, გავიგონეთ მგლების ყმუი-
ლი. შემდეგ დავინახეთ... 

პატარა ანასტასია წყნარად იჯდა საფლავის ბორცვზე. ცალი ღაწვი 
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მიწით ჰქონდა გასვრილი. ჩვენ მივხვდით:-მას საფლავზე ეძინა. მისი 
თვალებიდან ცრემლები მოგორავდა და ბორცვზე ეცემოდა. ის უხმოდ 
ტიროდა, ხანდახან ამოისლუკუნებდა და, თავისი პატარა ხელებით 
საფლავის ბორცვს უთათუნებდა და ეალერსებოდა. 

ლაპარაკი არ იცოდა და მან ამ ბორცვთან თავისი პირველი სიტყ-
ვები წარმოსთქვა. ჩვენ გავიგონეთ ისინი. თავიდან, მან ჯერ დამარცვ-
ლით გამოთქვა:- „დე-და“, შემდეგ:- „მა-მა“. მან ისინი რამოდენიმეჯერ 
გაიმეორა. შემდგომ უფრო რთული სიტყვები წარმოთსქვა:- „დე-დი-
კო, მა-მი-კო, დე-დი-კო, მა-მი-კო. მე ანასტასია ვარ. აწი მე უთქვენოდ 
ვიქნები. ხომ? მხოლოდ ბაბუებთან ვიქნები, ხომ?“. 

პირველმა მამაჩემმა გააცნობიერა, რომ:- პატარა ანასტასიას, ჯერ 
კიდევ მაშინ, როცა ჩვენ მის მშობლებს ვკრძალავდით და, როცა ის 
მდელოზე იჯდა და მუმლს ათვალიერებდა, თავს დამტყდარი უბე-
დურება, თურმე მთელი სიღრმით ესმოდა, მაგრამ ნებისყოფის დაძაბ-
ვით ცდილობდა, არ ეჩვენებინა თავისი გრძნობები, რათა ამით ჩვენთ-
ვის განწყობა არ გაეფუჭებინა. დედის რძესთან ერთად შევიდა მასში 
პირველსაწყისთა სიბრძნე და სიძლიერე. ასეთი შესაძლებლობები 
აქვთ, მეძუძურ დედებს, ვლადიმირ. ახალშობილს ძუძუთი გამოკვებ-
ის დროს, დედის რძესთან ერთად პირველსაწყისთა ცნობიერება და 
საუკუნეობრივი სიბრძნე გადაეცემა. 

ანასტასიას დედამ უწყოდა, როგორ კეთდებოდა ეს. ისრგებლა ამ 
მეთოდით და მთელი სისრულით გამოიყენა იგი. მთელი სისრულით 
გამოიყენა. 

რადგან ანასტასიას არ სურდა, რომ ის მოტირალი გვენახა, ჩვენ 
არც გამოვსულვართ მდელოზე, არც საფლავს მივახლოვებივართ, მაგ-
რამ ადგილიდან დაძვრაც ვერ შევძელით, შორიახლოს ვიდექით და 
თვალს ვადევნებდით, თუ რა ხდებოდა მის გარეშემო. 

პატარა ანასტასია, პაწაწა ხელებით ეყრდნობოდა რა საფლავის 
ბორცვს, ცდილობდა ფეხზე წამოდგომას. პირველივე მცდელობით მას 
ეს არ გამოუვიდა, მაგრამ მერე მაინც შესძლო ფეხზე დადგომა. იდგა, 
ხელები განზე ჰქონდა გაშლილი და ირწეოდა. და, მერე მშობლების 
საფლავიდან ბოლოს და ბოლოს მაინც გააკეთა თავისი პირველი, გაუ-
ბედავი ნაბიჯი, შემდეგ კიდევ ერთი. პატარა ფეხები ბალახებში გაეხ-
ლართა, ტანმა წონასწორობა დაკარგა და ვარდნა დაიწყო, მაგრამ და-
ცემა... იგი ჩვეულებრივი არ იყო. დაცემის დროს უეცრად ოდნავ შესა-
მჩნევი მოცისფრო ნათება მოეფინა მინდორს, ლოკალურად შეცვალა 
დედამიწის გრავიტაციის კანონი. რაღაცნაირი კეთილისმყოფელი სი-
მსუბუქით იგი ჩვენც შეგვეხო. ანასტასია ტანით არ ვარდებოდა,- ის 
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ნელა და ნარ-ნარად მიწაზე ეშვებოდა. როცა ის კვლავ ფეხზე დადგა, 
მოცისფრო ნათება გაქრა და წინანდელი გრავიტაცია აღსდგა. 

ანასტასია ფრთხილად, სვენებ-სვენებით მიაბიჯებდა. მინდორზე 
დაგდებულ პატარა ტოტთან მივიდა და მისი აღებაც სცადა. ჩვენ მივხ-
ვდით:- მან მდელოს დალაგება გადაწყვიტა, ისე, როგორც ამას მისი 
დედა აკეთებდა. ჯერ კიდევ სრულიად ციცქნა გოგონას გამხმარი ტო-
ტი მდელოს განაპირას მიჰქონდა, მაგრამ კვლავ დაკარგა წონასწორო-
ბა, დაიწყო ვარდნა და ტოტი გაუვარდა. 

მისი ვარდნის დროს ისევ იფეთქა მოცისფრო ნათებამ, რომელმაც 
დედამიწის გრავიტაცია კვლავ შეცვალა, ანასტასიას ტოტი გაუვარდა 
და იგი, სხვა ხმელ ტოტებთან გადაფრინდა, რომლებიც მინდვრის გა-
ნაპირას გროვად ეყარა. 

ანასტასია წამოდგა, თვალებით მოიძია ტოტი და ვერ იპოვნა იგი. 
მერე მან გაშალა ხელები და ქანაობით ნელა მიუახლოვდა სხვა ტოტს. 
ჯერ კიდევ ვერ მოასწრო მისკენ დახრა, რომ ტოტი ნელ-ნელა აიწია 
და იგიც, თითქოს ნიავმა მდელოს განაპირას მოისროლა. მაგრამ ტოტ-
ის ასეთი მოძრაობისთვის გარეშემო, ნიავი სულაც არ ყოფილა... პატა-
რა ანასტასიას ვიღაცა უხილავმა სურვილი შეუსრულა. 

მაგრამ ანასტასიას სურდა ყველაფერი თავად გაეკეთებინა, როგ-
ორც დედამისს. და, ალბათ, ეწინააღმდეგებოდა უხილავი მეკავშირის 
დახმარებას, რადგან თავისი პატარა ხელი ასწია და ოდნავ გააქნია 
იგი. 

ჩვენ ზემოთ ავიხედეთ და დავინახეთ ის. მდელოს თავზე პატარა, 
სფეროსებრი, მოცისფრო ნათების ნისლი ეკიდა და ფეთქავდა. უამრა-
ვი ცეცხლოვანი ნაპერწკლები, როგორც მრავალფეროვანი ელვები, ისე 
იხლართებოდნენ მის გამჭვირვალე გარსს შიგნით. ის დიდი  სფერუ-
ლი ელვა იყო. მაგრამ ის გონიერს ჰგავდა! 

გაუგებარი იყო, რისგან შესდგებოდა ის და საკუთრივ მისი გონი 
რას წარმოადგენდა. 

მასში, რაღაც უხილავი და არნახული სიმძლავრე იგრძნობოდა. 
მაგრამ მისი სიმძლავრე შიშს არ გვგვრიდა. პირიქით, მისგან სასიამო-
ვნო მადლი გამოსჭვიოდა, უფრო მეტიც, მოვითენთეთ და განძრევის 
სურვილიც კი არ გვქონდა. გვსურდა მხოლოდ ყოფნა და ყოფნა... 

– რატომ გადაწყვიტეთ, რომ მას არნახული სიმძლავრე გააჩნდა? 
– მამაჩემმა შეამჩნია. მიუხედავად იმისა, რომ ნათელი დღე იყო 

და მზე ანათებდა, ხის ფოთლები და ყვავილების ფურცლები მისკენ 
ტრიალდებოდნენ. მის მოცისფრო ნათებაში უფრო მეტი სიმძლავრე 
გამოსჭვიოდა, ვიდრე მზის სხივებში. ანასტასიას სხეულის ვარდნის 
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მომენტში, მიწის გრავიტაციას, ლოკალურად და ზუსტად ცვლიდა, 
იმდენად ზუსტად ცვლიდა, რომ სხეული ნარ-ნარით ეშვებოდა, თუმ-
ცა დედამიწას არ წყდებოდა. 

ანასტასია დიდხანს ალაგებდა ტოტებს, ის მდელოზე ხან დახოხა-
ვდა, ხან ნელი ნაბიჯებით დადიოდა მანამ, სანამ ყველაფერი თავად 
არ მიალაგა. ცეცხლოვანი სფერო ფეთქავდა და დაცურავდა პატარა ბა-
ვშვის თავზე. მაგრამ ტოტების გადატანაში უკვე აღარ ეხმარებოდა. 
მძლავრი ცეცხლოვანი სფერო თითქოს მიხვდა პატარა, ბავშვური ხე-
ლის მოძრაობას და დაემორჩილა მას. 

ფართოვდებოდა და სივრცეში იქნებოდა, მერე კვლავ იკუმშებო-
და და თავის შიგნით განიმუხტებოდა, ელვა-ნაპერწკლებს ჰქმნიდა, 
გაურკვეველია რისგან წარმოიქმნებოდა ენერგია და,- გაურკვეველია 
რანაირად ქრებოდა, იგი წამიერად ქრებოდა და კვლავ ჩნდებოდა, თი-
თქოს ღელავდა და ღელვისგან სამყაროს სივრცეში წარმოუდგენელი 
სიჩქარით ბორგავდა. 

მოახლოვდა დრო, როდესაც ანასტასია ჩვეულებრივ იძინებდა. ჩვენ 
არასდროს არ ვაძალებთ ბავშვებს ძილს, არ ვარწევთ მათ თავბრუსხვევა-
მდე. ასეთ დროს ანასტასიას დედა უბრალოდ წვებოდა მდელოს განაპი-
რას ერთსა და იმავე ადგილას და თითქოს იძინებსო, თვალებს ხუჭავდა 
და ამითი უჩვენებდა მაგალითს. პატარა ანასტასია მასთან მიხოხდებო-
და, მიეტმასნებოდა მის თბილ სხეულს და მშვიდად იძინებდა. 

ამჯერადაც ანასტასია იმ ადგილას მივიდა, სადაც დღისით ჩვეუ-
ლებრივ, დედასთან ერთად იძინებდა. ის იდგა და შესცქეროდა იმ ად-
გილს, რომელზეც ამ დროს ყოველთვის დედასთან ერთად ეძინა, მაგ-
რამ ახლა მისი დედა იქ აღარ იყო. 

უცნობია, იმ მომენტში რაზე ფიქრობდა, მაგრამ პატარა ანასტასი-
ას ღაწვზე ჩამოგორებული ცრემლი მზის სხივზე აკიაფდა. და მაშინა-
თვე მოცისფრო ნათებამ მდელოზე ფეთქვა და არათანაბარი ციმციმი 
დაიწყო. 

ანასტასიამ პატარა თავი ზემოთ ასწია, დაინახა მფეთქავი ნისლო-
ვანი ნათება. ბალახზე დაჯდა და მიაჩერდა მას. მისი მზერის ქვეშ ნა-
თება გაირინდა. რამდენიმე ხანს ანასტასიაც ასევე გარინდული მისჩე-
რებოდა მას. მერე გაუწოდა ორივე ხელი ისე, როგორც ამას რომელიმე 
ცხოველის მოხმობისას აკეთებდა. აი, აქ კი ცეცხლოვანი სფერო გაბრ-
წყინდა უამრავ მძლავრ ელვებად, რომლებიც გამოიჭრა ცისფერი გარ-
სის გარეთ და... ცეცხლოვანი კომეტასავით გაექანა,- პაწაწა ხელებისკ-
ენ. გეჩვენებოდა, რომ თავის გზაზე ყველაფრის წალეკვის შესაძლებ-
ლობა ჰქონდა, იგი ერთ წამში აღმოჩნდა ანასტასიას სახესთან, დაბზ-
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რიალდა და მოსწყვიტა თავისი ელვით ანასტასიას ლოყაზე აკიაფებუ-
ლი ცრემლი. მაშინათვე ჩააქრო ყველა მუხტი, და ბალახზე მჯდომი 
ბავშვის პატარა ხელებში ცისფერი, ოდნავ მანათობელი სფერო გახდა, 
ანასტასიას რამდენიმე ხანი ეჭირა იგი, ათვალიერებდა და ეფერებო-
და. შემდეგ ადგა, მაღლა ასწია ცისფერი სფერო, ფრთხლად მიაბიჯებ-
და, წაიღო და დადო იგი იმ ადგილზე, სადაც დედასთან ერთად იძი-
ნებდა. მერე, კვლავ მიუალერსა მას. 

სფერო იწვა და თითქოს იძინებდა, როგორც ამას ანასტასიას დე-
და აკეთებდა. და გოგონაც გვერდით მიუწვა. დაიძინა. მას ეძინა ბალა-
ხზე, გორგალივით მოკუნტულს, სფერო კი ხან წამიერად ფრინდებო-
და ციურ სივრცეში და ქრებოდა, განქარდებოდა, ხან კი განეფინებოდა 
მდელოს თავზე, თითქოს მას საბანივით ეფინებოდა. მერე, კვლავ პა-
ტარა მფეთქავ სფეროდ იკუმშებოდა, მდელოზე მძინარე ანასტასიას 
გვერდით აღმოჩნდებოდა და მის თმებს ეალერსებოდა. უცნაური, უჩ-
ვეულო იყო ეს თმაზე ალერსი. უწვრილესი მანათობელი და მთრთო-
ლვარე ელვა-სხივებით იღებდა იგი თმის ცალკეულ ღეროს, მაღლა 
სწევდა და ეალერსებოდა. 

შემდგომშიც, ანასტასიასთან მის მდელოზე მისვლისას, კიდევ რა-
მოდენიმეჯერ ვნახეთ იგი. ჩვენ გვესმოდა, რომ იგი ანასტასიასათვის, 
რაღაც ბუნებრივი იყო,- როგორც მის გარეშემომყოფნი იყვნენ:- მზე, 
მთვარე, ხეები და ცხოველები, და, როგორც მის ყველა გარეშემომყ-
ოფს, ის მასაც ისევე ელაპარაკებოდა. 

მაგრამ ანასტასია მას, ყველა გარეშემომყოფთაგან ანსხვავებდა. 
გარეგნულად ეს განსხვავება უმნიშვნელოდ გამოიყურებოდა. ისეთი 
შეგრძნება იყო, რომ მას ოდნავ მეტი პატივისცემით ეპყრობოდა, ვინემ 
სხვებს, ხანდახან ეჭირვეულებოდა კიდეც. არავის წინაშე არასდროს 
არ ჭირვეულობდა, მის წინაშე კი, თავს ამის უფლებას აძლევდა. სფე-
რო მის განწყობაზე რეაგირებდა და ჭირვეულობებს უსრულებდა. 

როცა ანასტასიას ოთხი წელი შეუსრულდა, მის დაბადების დღეს, 
გამთენიისას, ჩვენ მდელოს განაპირას ვიდექით და ველოდებოდით, 
როდის გაიღვიძებდა. გვსურდა, მშვიდად გვედევნებინა თვალი, გაზა-
ფხულის დღის დაბადებით ის როგორ გაიხარებდა. 

სფერო მის გაღვიძებამდე ერთი წამით ადრე გამოჩნდა. მსუბუქად 
გაიელვა თავისი მოცისფრო ნათებით და გაიფანტა თუ გაიქნა მდელ-
ოს მთელს სივრცეში. და, ჩვენ ვიხილეთ ხელთუქმნელი ცოცხალი სუ-
რათი, მომაჯადოებელი და მშვენიერი. 

გარდაისახა მთელი მდელო:- ბალახები, მის გარეშემომყოფი ხეე-
ბი, მწერები. სხვადასხვაგვარი ფაქიზი ფერებით აინთო კედრების ნემ-
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სა წიწვები. ტოტებზე მოხტუნავე ციყვები თავიანთ გზებზე გამჭვირ-
ვალე, მანათობელ, მქრქალ ცისარტყელასფერ შლეიფებს სტოვებდნენ. 
ნაზი, ხასხასა მწვანე ფერის ნათებით ელვარებდა ბალახი. შედარებით 
უფრო მკვეთრი, მრავალფეროვანი ნათება გამოსჭვიოდა ბალახებში 
მცოცავი უამრავი მწერებისგანაც და ყველა ისინი ერთად არნახული 
სილამაზის მქონე ცოცხალ მოლივლივე ხალიჩას ჰქმნიდა, რომელიც 
თავის უმშვენიერეს უცნაურ მოხატულობას მუდმივად ცვლიდა. გაღ-
ვიძებულმა ანასტასიამ ნელ-ნელა გაახილა თვალები, დაინახა არაჩვე-
ულებრივი ცოცხალი სურათი, სრულიად მომაჯადოებელი, წამოხტა, 
აქეთ-იქით იცქირებოდა. 

მან გაიღიმა ისე, როგორც დილაობით ყოველთვის იღიმებოდა, 
და მის ღიმილს გარემოცვამ უფრო მკაფიო ნათებით და აჩქარებული 
მოძრაობით უპასუხა. მერე ანასტასია ფრთხილად დაეშვა მუხლებზე 
და დაუწყო თვალიერება ბალახს და მასში მორბენალ სხვადასხვა ფე-
რებად მოციმციმე მწერებს, როცა მან თავი ასწია, მისი სახის გამომე-
ტყველება დაძაბული და ცოტათი შეშფოთებული იყო, მან მაღლა აიხ-
ედა და, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არაფერი იყო, ხელები ცისკენ გაი-
შვირა. გარინდული ჰაერი წამში ამოძრავდა და მის ხელებში მოცისფ-
რო სფერო გაჩნდა. მან გააჩერა იგი თავის სახესთან, დადო ბალახზე, 
ნაზად მოეფერა. და ჩვენ, მათი დიალოგი გავიგონეთ. ლაპარაკობდა 
მხოლოდ ანასტასია, მაგრამ სრული შეგრძნება იყო, რომ სფეროს ეს-
მოდა მისი სიტყვები და უხმოდ პასუხობდა კიდეც. ანასტასია მას ალ-
ერსიანად და ცოტათი სევდიანად ესაუბრებოდა: 

– შენ კარგი ხარ. ძალიან კარგი ხარ. გინდოდა სილამაზით გაგეხა-
რებინე. მადლობა შენ. მაგრამ, თუ შეიძლება, დააბრუნე, დააბრუნე 
ყველაფერი ისე, როგორც წინათ იყო. და, იგი მეტად აღარასოდეს აღარ 
შეცვალო. 

ცისფერმა სფერომ ფეთქვა დაიწყო, მიწიდან ოდნავ ამაღლდა, აციმ-
ციმდნენ მის შიგნით ელვის მუხტები, მაგრამ მანათობელი სურათი არ 
გამქრალა. ანასტასია ყურადღებით უცქერდა მას და ისევ ალაპარაკდა: 

– ყოველ მწერს, ხოჭოს, ჭიანჭველას, ჰყავს დედა. ყველას ჰყავს 
დედა. დედებს უყვართ თავიანთი შვილები ისეთები, როგორებიც და-
იბადნენ ისინი. არა აქვს მნიშვნელობა, რამდენი ფეხი აქვთ და რა ფე-
რისაა სხეული. შენ ყველაფერი შეცვალე. როგორ იცნობენ ახლა დედე-
ბი თავიანთ შვილებს? თუ შეიძლება, დააბრუნე ყველაფერი ისე, როგ-
ორც ადრე იყო. 

სფერო მსუბუქად აციმციმდა და მდელოზე ყველაფერმა ძველე-
ბური იერ-სახე მიიღო. სფერო კვლავ ანასტასიას ფეხებთან დაეშვა. ბა-
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ვშვმა მას მიუალერსა და მადლობა გადაუხადა:- „მადლობა შენ!“ მერე 
გაყუჩდა, ყურადღებით უცქერდა სფეროს, და როცა ალაპარაკდა, მის-
მა სიტყვებმა ჩვენ გაგვაოგნა. მან, ასე მიმართა სფეროს: 

– შენ, ნუღარ მოხვალ ჩემთან. შენთან მე კარგად ვგრძნობ თავს. 
შენ ყოველთვის ცდილობ სიკეთე გაუკეთო ყველას,- მათ დახმარებას 
ცდილობ. მაგრამ ჩემთან ნუ მოხვალ. მე მივხვდი, რომ შენ, შენი ძალი-
ან დიდი მდელო გაქვს. მაგრამ შენ ძალიან სწრაფად ფიქრობ, ისე 
სწრაფად, რომ მე ვერ ვასწრებ მაშინვე მის მიხვედას. მხოლოდ მერე, 
მოგვიანებით ცოტ-ცოტას ვხვდები. შენ ყველაზე სწრაფად მოძრაობ. 
ჩიტზე და ნიავზე ბევრად უფრო სწრაფად. შენ კარგად და ძალიან 
სწრაფად აკეთებ ყველაფერს. მე მივხვდი:- ეს ასეა საჭირო, რათა ყვე-
ლაფერი მოასწრო, კარგი გააკეთო შენს ძალიან დიდ მდელოზე. მაგრ-
ამ, როცა შენ ჩემთან ხარ, გამოდის, შენ იქ არა ხარ. გამოდის, როცა შენ 
ჩემთან ხარ, არავინაა კარგის მკეთებელი სხვა მდელოზე. წადი. შენთ-
ვის საჭიროა,- დიდ მდელოს მიხედო. 

ცისფერი სფერო შეიკუმშა პატარა გუნდად, აფრინდა ზეცისკენ. 
აფარფატდა სივრცეში, აკიაფდა ჩვეულებრივზე უფრო მკვაფიოდ და 
დამჯდარ ანასტასიასთან კვლავ აგიზგიზებული კომეტასავით მიიჭ-
რა, გაირინდა მისი თავის გვერდით, უამრავი მოცახცახე სხივი გაემა-
რთა ანასტასიას გრძელი თმებისკენ და მისი თმის თითოეულ ღეროს 
ცალ-ცალკე და თმის ბოლო წვერომდე მიუალერსა. 

–რაღას აყოვნებ შენ? იჩქარე მათკენ, ვინც შენ გელის,- მშვიდად 
სთქვა ანასტასიამ.- აქ კი მე, ყველაფერს კარგად თავადაც გავაკეთებ. 
და, მე მესიამოვნება ვიცოდე, რომ დიდ ველზეც ასევე ყველაფერი კა-
რგადაა. მე შენ ყოველთვის გიგრძნობ. შენც გამიხსენე მე, ოღონდ ხან-
დახან გამიხსენე. 

ცისფერი სფერო, ზეცისკენ, როგორც ყოველთვის მსუბუქად კი არ 
გაცურდა, არამედ არათანაბრად, ნება-ნება შორდებოდა ანასტასიას. 
მაგრამ მან მის გარეშემო რაღაც უხილავი დატოვა. და ყოველთვის, 
როცა რაიმე უარყოფითი ხდება, ანასტასიასთვის არასასურველი, სივ-
რცე ისე ირინდება, თითქოს პარალიზდებაო გარეშემო ყოველივე. აი, 
შენც, როცა გინდოდა მისი ნების წინააღმდეგ შეხებოდი მას,- გონება 
დაკარგე. ის ხელის ზევით აწევით, აჩერებს ამ მოვლენას, როცა ასწრ-
ებს. მას უწინდებურად სურს, ყველაფერი თავად აკეთოს. 

ჩვენ ვეკითხებოდით პატარა ანასტასიას:- „ეს რა მანათობელი 
სფერო ეშვება მდელოზე, რას უწოდებ შენ მას?“ ის დიდი ხნით არც კი 
დაფიქრებულა ისე,- მოკლედ გვიპასუხა: 

– მას შეიძლება ეწოდოს „კარგი“, ბაბულიკოებო! 
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ბერიკაცი გაჩუმდა. მაგრამ მე მსურდა კიდევ მომესმინა, პატარა 
ანასტასია, თუ როგორ ცხოვრობდა ტყეში და ვკითხე: 

– რაღას აკეთებდა ის მერე, როგორ ცხოვრობდა? 
– აი, ასე ცხოვრობდა,- მიპასუხა ბერიკაცმა.- იზრდებოდა, როგ-

ორც ყველა ადამიანი. ჩვენ შევთავაზეთ მას, დახმარებოდა მეაგარაკე-
ებს. ექვსი წლიდან უკვე შეეძლო მას ადამიანები შორ მანძილზე დაე-
ნახა, ეგრძნო ისინი და დახმარებოდა მათ. გაიტაცა ის მეაგარაკეებმა. 
ახლა უკვე მიაჩნია, რომ მეაგარაკეების ფენომენი,- მიწიერი ყოფიერე-
ბის არსის შეცნობისკენ მდორე გადასვლაა. და აი, დაუღალავად ასხი-
ვებდა ის ოცი წლის განმავლობაში თავისი სხივით პატარ-პატარა ნაკ-
ვეთებზე მცენარეებს, ათბობდა მათ. ადამიანებს კურნავდა. ცდილობ-
და, თავსმოხვევის გარეშე აეხსნა ხალხისთვის, როგორ უნდა მოქცეო-
დნენ მცენარეებს. და, ეს მას,- კარგად გამოსდიოდა. შემდეგ ადამიან-
თა ცხოვრების სხვა ასპექტებზეც დაიწყო დაკვირვება. აი, შენთან ბედ-
მა შეახვედრა. და აი, რა მოიფიქრა ახლა კიდევ:- „გადაიტანოს ადამია-
ნები ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთს მიღმა”. 

–და რა, შესაძლოა, რომ მას ეს გამოუვიდეს?- ვკითხე მე. 
– ვლადიმირ, ანასტასიამ იცის ადამიან-შემომქმედის აზრ-ფიქრის 

ძალა და ასე უბრალოდ არ მისცემდა თავს უფლებას, ეს განეცხადები-
ნა. გამოდის, არის მასში ასეთი ძალა. ახლა ის უკვე,- ამ გზას აღარ გა-
დუხვევს, არ დაიხევს უკან. ის შეუპოვარია. მას ეს მამისაგან აქვს. 

– გამოდის, ის მოქმედებს. საკუთარი ხატ-სახეების წარმოქმნას 
ცდილობს, ჩვენ კი აქ, სულიერებაზე ვმსჯელობთ, ოღონდ, ასე 
ვთქვათ, როგორც ბავშვები წვინტლებს ვიწმენდთ. ზოგიერთები კი, 
მეკითხებიან მე:- „ანასტასია საერთოდ არსებობს, თუ ყოველივე მე გა-
მოვიგონე?” 

– ადამიანებს არ შეუძლიათ ასეთი შეკითხვის დასმა. ადამიანები,- 
წიგნს როგორც კი შეეხებიან,- მაშინვე შეიგრძნობენ მას. ის მასშიცაა. 
ასეთი შეკითხვების დასმა,- მხოლოდ ილუზორულ ადამიანებს შეუძ-
ლიათ და არა ნამდვილებს. 

 
 

iluzoruli adamianebi 
 

ე ყველაზე ნამდვილებზე ვამბობ, აი ისეთებზე, როგორიც ეს ორი 
გოგონაა. ხედავთ,- მივანიშნე ჩვენი მერხიდან ხუთი-ექვსი მეტრის 

მოშორებით მდგომ გოგონებზე. 
m 
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ბერიკაცი ყურადღებით ჩააკვირდა მათ და სთქვა: 
– ვფიქრობ, ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ეწევა, ნამდვილი არ 

არის. 
– ეს როგორ, თუ ნამდვილი არ არის? ახლავე მივალ მასთან და ისე 

ამოვცხებ უკანალზე, რომ აღშფოთებას ან გინებას,- ნამდვილზე უფრო 
მეტს გაიგონებთ. 

– იცი რა, ვლადიმირ, ახლა შენ, შენს თვალწინ ხედავ, მხოლოდ 
იერ-სახეს. ტექნოკრატული სამყაროს დოგმებით შექმნილ ხატ-სახეს. 
დააკვირდი ყურადღებით. ქალიშვილს მაღალ ქუსლებზე მოუხერხე-
ბელი ფეხსაცმელი აცვია. თანაც, ისინი ცოტას უჭერენ კიდეც. მას ასე-
თი ფეხსაცმელი იმიტომ აცვია, რომ ვიღაც სხვა კარნახობს, ახლა მო-
დური როგორი ფეხსაცმელია. ქვედა ბოლო ტყავის მსგავსი მასალისგ-
ან აცვია, მაგრამ იგი ბუნებრივი ტყავი არ არის, სხეულისთვის მავნეა, 
მაგრამ ის მას მაინც იცმევს, რადგან ემორჩილება დიქტატს და უნდა, 
რომ მისთვის სასურველი სახე შეჰქმნას. შეხედე, ის გამომწვევად შე-
ღებილი და ქედმაღალია. გარეგნულად დამოუკიდებელია. მაგრამ 
მხოლოდ გარეგნულად. მთელი მისი გარეგნობა არ შეესატყვისება ნამ-
დვილს. სხვისი აზრებითა და ფორმებით ნაკარნახებმა იერ-სახემ 
„დაფარა“ მისი ნამდვილი ხატ-სახე, ის ილუზორულია, სული არ გააჩ-
ნია, მან გადაფარა ცოცხალი სული. ამ ხატ-სახეს მისი სული ტყვეობა-
ში ჰყავს. 

– რაც გინდა ყველაფრის თქმაა შესაძლებელი სულზე, ტყვეობასა 
და დიქტატზე, რომელიღაც ხატ-სახეზე, მაგრამ ასეა ეს თუ არა, გარკ-
ვევა ძნელია. 

– მე, დავბერდი უკვე, შენი აზრ-ფიქრის სიჩქარეს მხარს ვერ ვუბ-
ამ. დამაჯერებელი თქმა, როგორც ანასტასიას,- არ გამომდის. 

– ბერიკაცმა ამოიხვნეშა და დაამატა:- შეიძლება, რომ შევეცადო 
ჩვენებას? 

– რის ჩვენებას? 
– ახლავე ვეცდები, დროებით მაინც გავანადგურო ილუზორული, 

უსიცოცხლო ხატ-სახე. გოგონას სული გავანთავისუფლო. შენ ყურა-
დღებით ადევნე თვალი. 

– აბა, სცადეთ. 
მწეველი ქალიშვილი რაღაცას მკვახედ, ქედმაღლურად ეუბნებო-

და თავის დაქალს. ბერიკაცი ყურადღებით და დაძაბულად ადევნებ-
და თვალს. და, როცა ქალიშვილი თავის დაქალს მზერას აცილებდა 
და რომელიმე გამვლელზე გადაჰქონდა, ბერიკაციც თავის მზერას მის 
მზერას აყოლებდა. შემდეგ ის წამოდგა, ხელის მოძრაობით მიმანიშნა 
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მას გავყოლოდი და ქალიშვილებისკენ გაემართა. მეც მივყევი. მოხუცი 
მათგან ნახევარ მეტრში გაჩერდა და მწეველს დაჟინებით დააცქერდა. 
გოგონამ თავი მის მხარეს შემოაბრუნა, ბერიკაცს სახეში სიგარეტის 
კვამლი შეაბოლა და გაღიზიანებულმა უთხრა: 

– შენ რაღა გინდა, ბერიკაცო? ხომ არ მათხოვრობ? 
მოხუცი შეყოვნდა, ალბათ, შეფრქვეული კვამლისგან რომ გონს 

მოსულიყო და ალერსიანი, მშვიდი ტონით წარმოსთქვა: 
– აიღე, შვილო, მარჯვენა ხელში სიგარეტი. უნდა ეცადო ხოლმე, 

რომ მარჯვენა ხელში გეჭიროს. 
და, ქალიშვილმა მარჯვენა ხელში სიგარეტი მორჩილად გადაი-

ტანა. მაგრამ ეს არ იყო მთავარი. მისი სახე უეცრად სრულიად სხვაგ-
ვარი გახდა. გაქრა ქედმაღლობა. საერთოდაც, გოგონაში ყველაფერი 
შეიცვალა:- სახეც, პოზაც და უკვე მან სულ სხვა ტონით წარმოსთქვა: 

– მე შევეცდები, ბაბუა 
– შენთვის, ბავშვის გაჩენაა საჭირო, შვილო. 
– მე მარტოს გამიჭირდება. 
– ის მოვა შენთან. შენ კი, წადი და იფიქრე საკუთარ ხელზე, იფიქ-

რე საკუთარ ბავშვზე, და ის მოვა. წადი, შვილო, აჩქარებაა შენთვის  
საჭირო. 

– მე წავალ.- გოგონამ რამოდენიმე ნაბიჯი გადადგა, მერე შეჩერდა 
და თავის მეგობარს, მშვიდი ხმით (არა, როგორც წეღან, გაღიზიანებუ-
ლმა რომ დაუძახა), დაბნეულ მეგობარს მიმართა: 

– წამოდი, ჩემთან ერთად ტანეჩკა. 
ისინი წავიდნენ. 
– წარმოგიდგენია! ასე ხომ თქვენ ნებისმიერი ქალის მოთვინიერე-

ბას შესძლებთ,- ვთქვი მე, როცა ჩვენ კვლავ სკამ-მერხზე ჩამოვსხედ-
ით.-დიდებულია. პირდაპირ რაღაც სუპერ ჰიპნოზია. მისტიკაა! 

– ეს ჰიპნოზი არაა, ვლადიმირ, აქ არანაირი მისტიკა არაა. ეს მხოლ-
ოდ,- ადამიანისადმი ყურადღებიანი მოქცევაა. სწორედ ადამიანის მიმ-
ართ, და არა ხატ-სახის,- გამოგონილის, რომელიც ჩრდილავს ნამდვილ 
ადამიანს. და, ადამიანიც მაშინვე გამოგეხმაურება, ძალას იძენს, როცა 
სწორედ მას მიმართავენ და ილუზორულს გვერდს აუვლიან. 

– მაგრამ როგორ შესძელით უხილავი ადამიანის დანახვა ხილუ-
ლი ხატ-სახის მიღმა? 

– ეს ყველაფერი ძალზედ მარტივია. გარწმუნებ. მე პატარა ხნით 
დავაკვირდი. ქალიშვილს სიგარეტი მარცხენა ხელში ეჭირა, თავის ხე-
ლჩანთაშიც რაღაცას მარცხენა ხელით ეძებდა. ესე იგი ცაციაა. თუკი 
პატარა ბავშვი კოვზს მარცხენა ხელში იკავებს ან სხვა რამეს აკეთებს, 
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მშობლები ცდილობენ აუხსნან, რათა მარჯვენათი აკეთოს. მშობლებ-
თან ის კარგად გრძნობდა თავს. ამას მივხვდი, როცა შევნიშნე, რომ მან 
გამვლელ მამაკაცზე და ქალზე შეაჩერა მზერა, რომლებსაც პატარა გო-
გონასთვის ჰქონდათ ხელი ჩაჭიდებული. მეც მას ის ფრაზა ვუთხარი, 
რომლის თქმაც ბავშვობაში მშობლებს შეეძლოთ. შევეცადე, მეთქვა 
იმავე ტონით და ხმით, როგორადაც მშობლებს შეეძლოთ რომ მიემარ-
თათ მისთვის. როცა ის პატარა იყო, უშუალო, ჯერ კიდევ უცხო ხატ-
სახით დაფარული რომ არ იყო. ის გოგონა, ნამდვილი ადამიანი, კიდ-
ეც მაშინვე გამომეპასუხა. 

– ბავშვის გაჩენაზე რომ ლაპარაკობდით, ეს რიღასთვის იყო საჭირო? 
– კი, მაგრამ ის ხომ ორსულადაა. უკვე თვეზე მეტია, ფეხმძიმე-

დაა. უცხო ხატ-სახეს ეს ბავშვი არ უნდა. ხოლო გოგონა-ადამიანს კი, 
ძალიან სურს ის. ჰოდა აი, იბრძვიან ისინი. ახლა გოგონა-ადამიანი გა-
იმარჯვებს! 

 
 

ratom veravin xedavs 
 RmerTs 

 
ნასტასია მეუბნებოდა, როცა ტაიგაში მასთან ვურთიერთობდი:- 
ღმერთს იმიტომ ვერავინ ხედავს, რომ მისი აზრ-ფიქრები დიდი 
სიჩქარითა და მჭიდროდ მუშაობენ. მე კი, აი,  რას ვფიქრობ:- რა-

ტომ არ სურს მას მისი  შენელება ისე, რომ ადამიანებმა  დაინახონ 
იგი? 

მოხუცმა ასწია ჯოხი და მიმავალ ველოსიპედისტზე მიუთითა: 
– შეხედე, ვლადიმირ, ბრუნავს ველოსიპედის ბორბალი. ბორბალ-

ში გლუვი, ნემსა ჩხირებია, მაგრამ შენ მათ ვერ ხედავ. ისინი არსებობ-
ენ, შენ ეს იცი, მაგრამ ბრუნვის სიჩქარე მათი დანახვის საშუალებას არ 
გაძლევს, ან, კიდევ უფრო სხვანაირადაც შეიძლება თქმა:- შენი აზრ-
ფიქრის სიჩქარე, შენი მხედველობითი აღქმა, მათი დანახვის საშუა-
ლებას არ იძლევა. თუ ველოსიპედისტი უფრო ნელა ივლის, შენ ბორ-
ბლის ნემსა ჩხირებს გადღაბნილად დაინახავ. თუკი ის გაჩერდება, მა-
შინ შენ მათ მკაფიოდ დაინახავ, მაგრამ თავად ველოსიპედისტი დავა-
რდება. ის ვერ მიაღწევს მიზანს, რადგან მოძრაობას შესწყვეტს. და, ეს 
ყველაფერი რის გამო? შენ, რომ დაგენახა ისინი ? მაგრამ რას მოგცემს 
შენ ეს? რა შეიცვლება შენში? შენს გარეშემო?  

შენ, მტკიცედ გეცოდინება მათი არსებობის შესახებ, მაგრამ, მხო-
ლოდ ეს არის და ეს. ველოსიპედისტს შეუძლია ადგეს და თავისი მოძ-
რაობა კვლავ გააგრძელოს, მაგრამ სხვებსაც ასევე რომ მოუნდეთ მისი 

a 
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ნახვა,- ამის გამო ხომ მას კვლავ და კვლავ მოუწევს ვარდნა. ჰოდა, ხომ 
ვერ მეტყვი რის გამო? 

– ვთქვათ, თუნდაც, ერთხელ მაინც რომ შევავლო მას თვალი. 
– და რას დაინახავ? თანაც მიწაზე გართხმული ველოსიპედისტი 

ხომ, უკვე ველოსიპედისტი აღარ იქნება. შენ მხოლოდ იმის წარმოდ-
გენა მოგიწევს, ის რომ ველოსიპედისტს წარმოადგენდა. 

ღმერთი, საკუთარი აზრ-ფიქრის სიჩქარის შემცვლელი - უკვე 
ღმერთი არ არის. განა უკეთესი არ იქნება, თავად შენ ისწავლო შენი 
აზრ-ფიქრის აჩქარება? შენ, როცა ადამიანს ელაპარაკები და თანამოსა-
უბრე ძალიან ნელა აზროვნებს, განა ეს არ გაღიზიანებს? განა, მტანჯ-
ველი არაა შენი აზრ-ფიქრის სიჩქარის შეჩერება, მის აზრ-ფიქრთან შე-
წყობის გამო? 

– ჰოო, მართალია, სულელს რომ მხარი აუბა, შენც სულელად უნ-
და იქცე. 

– ჰოდა აი, ღმერთმაც, რათა ჩვენ, მისი დანახვა შევიძლოთ, საჭი-
როა, საკუთარი აზრ-ფიქრი ჩვენს დონემდე შეაჩეროს, გახდეს ისეთი, 
როგორებიც ჩვენ ვართ. ჰოდა, ის ამას როცა აკეთებს,- თავის ძეებს აგ-
ზავნის. ხალხის ბრბო კი, მათი შემყურე ასე ეუბნება მათ:- „შენ, ღმერ-
თი არა ხარ, ძე ღვთისა არა ხარ, შენ თვითმარქვია ხარ. ან სასწაულები 
ჰქმენი, ანდა ჯვარცმულ იქნები”. 

– კი, მაგრამ ძე ღვთისამ რატომაც არ უნდა ჩაიდინოს სასწაული?.. 
თუნდაც იმისთვის, რათა თავი დაანებონ მას ურწმუნოებმა და ჯვარ-
ზე არ აცვან. 

– სასწაულები ურწმუნოებს კი არ არწმუნებენ, არამედ აცდუნებ-
ენ. და, სასწაულთა მქმნელებს, კოცონზე სწვავენ, თანაც ასე გაჰყვირი-
ან:-„ვწვავთ ბნელ ძალთა გამოვლინებას!” მიმოიხედე გარეშემო, განა 
ღვთის მიერ, უთვალავი რაოდენობით არაა სასწაული ქმნილი. დღე 
მზე ამოდის, ღამით,- მთვარე, ბალახებში მწერიც ხომ ასევე სასწაუ-
ლია, ხეც... 

აი, ჩვენ, ხის ძირში ვზივართ... ვინ მოიგონებს უფრო სრულჰყოფ-
ილ მექანიზმს, ვინემ ეს ხეა? ეს მისი აზრ-ფიქრის ნატამალებია. მატე-
რიალიზებული, ცოცხლები, ჩვენს ფეხქვეშ მცოცავები, ზემოთ ლაჟვა-
რდში მფრენნი,- ჩვენთვის მოჟღურტულენი, ჩვენი სხეულების თბი-
ლი სხივებით მოალერსენი. ისინი მისია, ისინი გარეშემოა, ჩვენთვისაა 
ისინი. მაგრამ ბევრს აქვს უნარი, არა მარტო დანახვის, არამედ მათი 
შეგრძნების, შეცნობის? დაე, ნუ სრულჰყოფენ, დაე, მხოლოდ ისარგებ-
ლონ, მაგრამ ნუ დაჯიჯგნიან, ნუ გაანადგურებენ მშვენიერ ცოცხალ 
ქმნილებებს. ხოლო, რაც შეეხება მის ძეთ, მათი ხვედრი ერთია:- საკუ-
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თარი აზრ-ფიქრის შენელების ხარჯზე, სიტყვებით აამაღლონ ადამია-
ნთა შემცნობელობის უნარი და, რისკზე წასვლა,- იყვნენ გაუგებარნი. 

– აი, ანასტასია კი ამტკიცებდა:- უბრალოდ, მარტო სიტყვების 
თქმა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ადამიანის ცნობიერება მნიშვ-
ნელოვან დონემდე ამაღლდესო. მეც ასევე ვფიქრობ:- სიტყვები, კაცო-
ბრიობამ უამრავი და მრავალგვარი წარმოსთქვა, მაგრამ რა შეღავათი? 
უბედური ბედის ადამიანები გარეშემო უამრავზე უამრავია, და შესაძ-
ლოა, კატასტროფაც კი მოხდეს დედამიწაზე. 

– ყველაფერი სწორია. როცა სიტყვები სულიდან არ მოდის და, 
როცა მათი დამაკავშირებელი ძაფები სულთან გაწყვეტილია,- სიტყვე-
ბი ცარიელი, საძაგელი და უსახურია. ჩემს შვილიშვილში, ნასტენკაში, 
იმის უნარ-ნიჭია, რომ არა მხოლოდ ყოველ სიტყვაში, არამედ ყოველ 
გაჟღერებულ ასო-ბგერაში შეჰქმნას ხატ-სახეები. ამჟამად, მიწიერი მა-
სწავლებლები, მისი ძენი, ვინც დღეს არიან განსხეულებულნი, ისეთ 
ძალას დაეუფლებიან, რომ ხალხთა სულიერებას ბნელეთზე გააბრ-
წყინებენ.* 

 – ძეები, მასწავლებლები? ისინი, რაღა შუაში არიან აქ? უნარ-ნიჭი 
ხომ მხოლოდ ანასტასიას აქვს? 

– ის მათ ყველას დაურიგებს ამ უნარ-ნიჭს და უკვე არიგებს კიდ-
ეც. ხომ ხედავ, შენც კი შეძელი წიგნის დაწერა უკვე, მკითხველებმა 
თავიანთი ლექსებით მსოფლიო მოჰფინეს, ახალი სიმღერებიც ააჟღე-
რეს. შენ ხომ გაქვს გაგებული ამ ახალი სიმღერების შესახებ? 

– დიახ, გაგებული მაქვს. 
– ჰოდა, სულიერ მოძღვრებში  ყველაფერი ეს ბევრად უფრო გამ-

რავლდება, როგორც კი ეზიარებიან ისინი წიგნში დაწერილს. და წიგ-
ნში, სადაც მხოლოდ უბრალოდ სიტყვებია შენთვის, ისინი ცოცხალ 
ხატ-სახეებს შეიგრძნობენ და მათ ძალაც მრავალგზის შეემატებათ. 

– ისინი იგრძნობენ, აბა მე? მე რა, მთლად უგრძნობი ვარ? მაშინ 
რატომაა, რომ მან ჩემთან ილაპარაკა და არა მათთან? 

– შენ მოსმენილის გამრუდების, დამახინჯების უნარი არ გაქვს, 
და შენში არც ის არის, რომ საკუთარი მხრიდან რაიმე შემატო მის ნათ-
ქვამს. სუფთა ფურცელზე წერილი უფრო გარკვევით იწერება. თუმცა-
ღა შენშიც ასევე დაიწყებს აზრ-ფიქრი აჩქარებას. 

– კარგი, დაე, ჩემშიც ასევე აჩქარდეს, რათა სხვებს არ ჩამოვრჩე. 
საერთოდ, როგორც სჩანს თქვენ ყველაფერს ზუსტად ამბობთ. აი, ჩვე-

                                                 
*  ზუსტად ეს მოხდება ჩვენს სამშობლო,-საქართველოში,- რადგან სწორედაც რომ მა-

მა გიორგის თქმის არ იყოს,- საქართველო წმიდანების სამჭედლოა”... ც.გ. 
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ნთან, რუსეთში, არის სასულიერო ერთობის ლიდერი, რომლის წევ-
რებიც მას თავიანთ მოძღვარს უწოდებენ, და აი, მან თავის მიმდევრ-
ებს უთხრა:- „იკითხეთ, წიგნი ანასტასიას შესახებ, იგი თქვენ აგანთ-
ებთ“. და ბევრი მისი მიმდევარი ყიდულობს წიგნს. 

– როგორც სჩანს, მან გაიგო, შეიგრძნო,- ამიტომაც დაეხმარა ანას-
ტასიასაც და შენც. შენ მადლობა მაინც თუ გადაუხადე მას დახმარები-
სთვის? 

– მე მას არ შევხვედრივარ. 
– მადლობა სულითაც შეიძლება სთქვა. 
– უხმოდ? განა ვინ გაიგონებს მას? 
– სულით შემსმენელი გაიგონებს. 
– მაგრამ აქ, კიდევ, ერთი ნიუანსიცაა. წიგნზე მან ყველაფერი კარ-

გი სთქვა, ანასტასიაზეც. მე კი, „არა-ნამდვილი მამაკაცი“ მიწოდა... „არ 
შეხვდა ანასტასიას ნამდვილი მამაკაციო“,- სთქვა მან. თავად მოვისმი-
ნე ტელევიზორში, მერე გაზეთშიც წავიკითხე. 

– თავად შენ, როგორად თვლი საკუთარ თავს, სრულჰყოფილად?_ 
– შესაძლოა, სრულჰყოფილად არც ვთვლიდე, მაგრამ... 
 – მაშინ არ ღირს განაწყენება. შენ ესწრაფვე, გახდე იგი. მოთა, შენ 

ამაში დაგეხმარება. სიმაღლეში ასვლა მათ შეუძლიათ, სიყვარულს ვი-
სი აწევის უნარიც აქვს. ყველას ასეთი რამის გააზრებ-გაფიქრებაც კი 
არ უწერიათ. შემომქმედს აზრ-ფიქრის სიჩქარე უჩვეულო სჭირდება. 

– თქვენი აზრ-ფიქრი, რა სიჩქარით მუშაობს? თქვენთვის მტანჯ-
ველი ხომ არ არის ჩემთან საუბარი? 

– ყველა ადამიანს, რომელიც ცხოვრების ისეთ წესს ეწევა, როგორ-
საც ჩვენ, აზრ-ფიქრის სიჩქარე მნიშვნელოვნად აღემატება ტექნოკრა-
ტული ადამიანების აზრ-ფიქრის სიჩქარეს. ჩვენს აზრ-ფიქრს არ ამუხ-
რუჭებენ მუდმივი პრობლემები ჩაცმაზე, კვებაზე და უამრავ სხვა რა-
მეებზე. მაგრამ ჩემთვის მტანჯველი არაა შენთან საუბარი მოთასადმი 
ჩემი სიყვარულის წყალობით. მან ასე მოისურვა. და მე, მიხარია, რომ 
მისთვის რამეს მაინც გავაკეებ. 

– ანასტასიას აზრ-ფიქრის როგორი სიჩქარე აქვს, როგორც თქვენ 
და მამათქვენს? 

–  ანასტასიას იგი უფრო მაღალი აქვს. 
– რამდენად? როგორი შეფარდებით? აი, იმაზე, რის მოფიქრებას-

აც მოანდომებს ის ათ წუთს, თქვენ რამდენი წუთი დაგჭირდებათ? 
– იმის გაცნობიერებას, რასაც ის წამში ახდენს, ჩვენ რამოდენიმე 

თვე გვჭირდება. ამიტომაც გვეჩვენება ჩვენ ის ხანდახან ალოგიკური. 
ამიტომაცაა ის სრულიად მარტოდ-მარტო. ამიტომაც არ შეგვიძლია 
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არსებითად მისი დახმარება, რადგან უცებ ვერ ვხვდებით მისი მოქმე-
დების არსს. მამაჩემმა თითქმის შეწყვიტა საუბარი, სულ ცდილობს, 
მის სიჩქარეს მიაღწიოს, რათა დაეხმაროს მას. მეც მაიძულებს. მაგრამ 
მე არ ვცდილობ. მამას მიაჩნია, რომ ეს სიზარმაცისგანაა. მე კი ძალიან 
მიყვარს მოთა და უბრალოდ დავიჯერე, რომ ის ყველაფერს სწორად 
აკეთებს. თუკი რამეს მთხოვს,- სიამოვნებით ვუსრულებ. აი, შენთან 
ჩამოვედი კიდეც. 

– კი, მაგრამ, სამი დღე ანასტასია როგორღა მესაუბრებოდა? 
– ჩვენც ასევე კარგა ხანს ვფიქრობდით, თუ როგორ ახერხებდა ის 

ამას? ხომ შეიძლება  კაცი ჭკუიდან გადადგე... მხოლოდ ახლახანს მივ-
ხვდით. შენთან საუბრისას ის კი არ ანელებდა თავის აზრ-ფიქრს, არა-
მედ პირიქით, კიდევ უფრო აჩქარებდა მას. ააჩქარა და ხატ-სახეებად 
გარდასახა. ახლა ისინი ისეა, როგორც თქვენი კომპიუტერული პროგ-
რამები. გადაიშლებიან შენს წინაშე და მათ წინაშეც, ვინც წიგნის კი-
თხვას დაიწყებს. გახსნიან და ნახტომისებურად ააჩქარებენ ადამიანთა 
აზრ-ფიქრის მდინარებას, მიუახლოვებენ მათ ღვთისას. როცა ჩვენ ამ-
ას მივხვდით, დავასკვენით, რომ ასეთი რამის გამოგონებით, მან სამ-
ყაროში ახალი კანონი შეჰქმნა. ახლა უკვე ცხადია, მან, უბრალოდ, ის-
არგებლა აქამდე უხილავი სუფთა და გულწრფელი სიყვარულის შესა-
ძლებლობით. სიყვარული კვლავ შემომქმედის გამოცანად რჩება. ჰო-
და, აი, მან ფარდა ახადა სიყვარულის კიდევ ერთ უდიდეს შესაძლებ-
ლობას და ძალმოსილებას. 

– და, მისი აზრ-ფიქრის სიჩქარე იძლევა ღმერთის დანახვის საშუ-
ალებას? 

– ნაკლებ სავარაუდოა, ის ხომ სხეულშიც ცხოვრობს. ღმერთიც ას-
ევე სხეულშიცაა, ოღონდ სანახევროდ. და მისი სხეული (მყარი მატე-
რია),- ეს დედამიწის ყველა ადამიანია. ანასტასია, როგორც ამ სხეულ-
ის მცირე ნატამალი, ხანდახან რაღაცას ჩასწვდება ხოლმე. შესაძლოა, 
მაშინ, როცა აზრ-ფიქრის წარმოუდგენელ სისწრაფეს აღწევს, ის მას 
უფრო მეტად შეიგრძნობს, ვინემ სხვები, მაგრამ ასეთი რამ, მის თავს 
დროის მოკლე მონაკვეთებში ხდება ხოლმე. 

– და, რას აძლევს ეს მას? 
– ჭეშმარიტებებს, ყოფიერების არსს, შემცნობელობა-შეგნებუ-

ლობას, რომელსაც ბრძენნი მთელი ცხოვრების მანძილზე ერთმანერ-
თისთვის სწავლებების გადაცემითა და მათი სრულჰყოფით აღწევენ,- 
მისთვის ეს წამიერადაა მიღწევადი. 

– და რა, აღმოსავლეთის ლამათა ცოდნა, ბუდას და ქრისტეს სიბ-
რძნე, იოგა,- მან იცის? 
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– იცის. იცის იმაზე მეტი, რაც თქვენამდე მოღწეულ ტრაქტატებშია 
გადმოცემული. მაგრამ მათ არასაკმარისად სთვლის, რადგან დღეს, დე-
დამიწაზე ყველა მცხოვრებთა შორის, ჰარმონიული ურთიერთობა არ 
არის და ამიტომაც კატასტროფისკენ სვლაც გრძელდება. 

და, ამიტომაც აყალიბებს თავის წარმოუდგენელ კომბინაციებს. 
ამბობს:- „გეყოთ, ადამიანთა დოგმატებით სწავლება, გეყოთ მათი შეც-
დენა ადამისა და ევას ვაშლით. საჭიროა, მივცეთ მათ შეიგრძნონ, ზუ-
სტადაც რომ შეიგრძნონ ის, რასაც გრძნობდა ადამიანი ადრე, რაც მას 
შეეძლო და იცოდა ვინ არის ის.“ 

– გამოდის, თქვენ გინდათ სთქვათ, რომ მას ნამდვილად შეიძლე-
ბა გამოუვიდეს ყველა ადამიანისთვის რაიმე კარგის გაკეთება? მაშ, 
თუ ეს ასეა,- როდის დაიწყება ეს კარგი? 

– ეს უკვე დაიწყო, ჯერ მხოლოდ პატარა ყლორტებია, მაგრამ ეს 
მხოლოდ ჯერ-ჯერობით. 

– სადაა ისინი? როგორ დავინახოთ? შევიგრძნოთ? 
– ჰკითხე მათ, ვინც წიგნს კითხულობს, ისინი მათშია, ის ხომ ბევრში 

ნათლის გრძნობებს იწვევს. ამის უარჰყოფა უკვე აღარ შეიძლება, შენ ამას 
ბევრი დაგიდასტურებს. მას ნიშნებთან დაკავშირებითაც გამოუვიდა. 
დაუჯერებელია, მაგრამ გამოუვიდა. შენ კი, ვლადიმირ, თავად დაფიქრ-
დი, ვინ იყავი და ვინ გახდი? ეს, ვლადიმირ, შენში ხატ-სახეების პროგრა-
მაა რომ იფურჩქნება, და, ადამიანებშიც მისი სული იფურჩქნება. თქვენში 
სამყარო იწყებს შეცვლას, გარემომცველ ხატ-სახეებს ცვლის. ჩვენ ბოლო-
მდე ვერ ვწვდებით თუ, როგორ ახერხებს ის ამას. ის, რაც ზედაპირზე და 
აშკარად დევს, ამაში გარკვევა კიდევ შესაძლებელია. ხოლო ის, თუ რა ეხ-
მარება მას, ამ ცხადის განახორციელებაში,- გამოცანად რჩება. 

შეიძლება, რა თქმა უნდა, მის ამოცნობას დიდი ძალისხმევითაც ეცა-
დო, მაგრამ არ გსურს, მშვენიერებას მოსწყდე, რომელიც ცხადს ბადებს. 
დღის განთიადის მშვენიერებით ტკბობაა საჭირო. როცა მარტივ მამრავ-
ლებად დაშლას იწყებ, თუ რატომ ხდება იგი,- მოხიბლვის ნაცვლად ნაც-
რის ქექვას ღებულობ,- არაფერის მომტანს, არაფრის შემცვლელს. 

– წარმოგიდგენია, ყველაფერი როგორი უჩვეულო და რთულია. 
მე, მაინც ვიმედოვნებდი, რომ ანასტასია უბრალოდ განდეგილია, ოღ-
ოდ უაღრესად კეთილი, ლამაზი და ცოტათი გულუბრყვილო. 

– კი, მაგრამ, ხომ გეუბნები მე შენ, რომ არ არის საჭირო ქექვა, ნუ 
გამოიტენი თავს რაღაც-რაღაცეებით; თუკი რთულია, დაე, ის შენთვის 
ლამაზ, კეთილ განდეგილად დარჩეს, რადგან ასეთად წარსდგა შენს 
წინაშე. სხვები სხვას დაინახავენ. შენ მოგეცა ის, რაც მოგეცა. სხვაგვ-
არს, შენი ცნობიერება ჯერ-ჯერობით ვერც დაიტევს, და ეს კარგიცაა. 
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უბრალოდ, შეეცადე განთიადით ტკბობას, თუკი შესძლებ. ყველაზე 
მთავარი ესაა. 

 
 

ganTiadi ruseTSi 
 

უსეთში გამონათება ყველასათვის მაშინ დაიწყება, როდესაც თი-
თოეული ადამიანისთვის უკეთესი მატერიალური ცხოვრება დაი-

წყება. ეკონომიკა მთლიანად გამოკეთდება და თითოეულს უფრო მე-
ტი შეძლება ექნება. 

– მთელი გარემომცველი მატერიალურობა ადამიანის სულისკვე-
თებასა და შემცნობელობაზეა დამოკიდებული. 

– დაე ასეც რომ იყოს, აბა რა ხეირია ფილოსოფოსთა სიბრძნისგან, 
როცა გშია ან ჩასაცმელი არ გაქვს. 

– საჭიროა სწორად გააზრება, ეს ყოველივე რისგან ხდება. თითო-
ეულმა გაიაზროს. დამოუკიდებლად. და, არ ეძიოს დამნაშავეები თა-
ვისთავის გარეთ. ყველაფერს გარეშემო, მათ შორის, შეძლებულობას-
აც, მხოლოდ საკუთარ თავში ცვლილებები შეცვლიან. მე გეთანხმები 
იმაშიც, ერთბაშად ყველა ადამიანი ვერ შესძლებს ამის დაჯერებას. მა-
გრამ ანასტასიამ ხომ სთქვა:- ,,ზნეობრივი დამოძღვრის გარეშეა საჭი-
როო. საჭიროა, ადამიანებს უბრალოდ დაანახოო”. და, დაანახა. ახლა 
შენ უნდა შეასრულო მის მიერ დასახული.* აი, მაშინ, სამი წლის შემდ-
გომ,- დიდი და პატარა მივიწყებული, მიტოვებული ციმბირული და-
სახლებები, სადაც მხოლოდ მოხუცებია დარჩენილი, რომლებთანაც 
შვილები სტუმრად მისვლას არ მიისწრაფვიან, ბევრად უფრო მდიდ-
რები გახდებიან. მათში სიცოცხლე წყაროდ ამოხეთქავს და ბევრს და-
უბრუნდება შვილი. მერეც და მერეც, კიდევ უფრო ბევრ რამეს შემოგვ-
თავაზებს ანასტასია. ბევრ საიდუმლოებებს ახდის ფარდას, პირველ-
საწყისთა ცოდნას და ადამიანთა უნარ-ნიჭს დააბრუნებს. რუსეთი იქ-
ნება უმდიდრესი ქვეყანა. და ყველაფერ ამას ანასტასია ასე იმისთვის 
გააკეთებს, რომ დაამტკიცოს:- სულიერება და პირველწყაროს ცოდნა 
უფრო მნიშვნელოვანია, ვინემ ტექნოკრატიის ჭიფხვები. მთელი დე-
დამიწის თავზე რუსეთში ახალი განთიადი ამოვა. 

– და ასე რომ იყოს, მე რა უნდა გავაკეთო ამისთვის? 

                                                 
*  თანამემამულენო, მეც უშურველად შევეცადე, რომ მშობლიურ ენაზე ზიარებოდით 

ქართული სულისკვეთებით გაჯერებულ ანასტასიას ,,სიცოცხლისა და ბავშვების 
აღზრდის“ ფილოსოფიას!.. ც.გ. 

r 
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– მოთას მიერ შენთვის გაცხადებულ პირველ საიდუმლოს ახადე 
ფარდა. წიგნში მოჰყევი, როგორაა საჭირო კედარის წიპწიპოსაგან სამ-
კურნალო ზეთის მიღება და არაფერი დაფარო. 

უცებ, აღშფოთებისგან, ჩემში ყველაფერი ისე ადუღდა, სუნთქვაც 
კი შემეკრა. ჯდომაც არ შემეძლო. წამოვხტი. 

– რისთვის? რისთვის უნდა გავაკეთო ეს? ყველასთვის. უფასოდ. 
ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი იდიოტად ჩამთვლის. 

მე ექსპედიცია ჩამოვაყალიბე, უკანასკნელი, რაც კი გამაჩნდა, საქ-
მეში ჩავდე. ახლა, ფირმა უკვე გაკოტრებულია. ანასტასიამ, წიგნის 
დაწერა მთხოვა,- მეც დავწერე. ახლა ჩვენ,- ბარი-ბარში ვართ. თქვენი 
სწრაფვები, ფილოსოფია არც ისე გასაგებია ჩემთვის. მე, მას ისე, უბრა-
ლოდ გადმოვცემ, რადგან ანასტასიას ასე დავპირდი. აი, ზეთთან და-
კავშირებით, ჩემთვის ყველაფერი ნათელია. მასში,- ახლა უკვე თავად 
ვიცი,- რამდენის აღებაა შესაძლებელი. ზეთის ტექნოლოგიას არავის-
აც არ მივცემ. წიგნებისგან ცოტა ფულს დავაგროვებ და თავად შევუდ-
გები მის წარმოებას. მე ყველაფრი უნდა აღვადგინო. თბომავალიც უნ-
და დავიბრუნო და ფირმაც. ,,პერსონალური” კომპიუტერი უნდა ვიყი-
დო, შემდეგი წიგნი რომ ავაწყო. ახლა უკვე სახლიც აღარ მაქვს. არსად 
არ მაქვს საცხოვრებელი. მინდა მოძრავი ავტო-მისაბმელიც ვიყიდო. 
ხოლო, როგორც კი გავმდიდრდები, ძეგლი მინდა დავუდგა რუსეთის 
ოფიცრებს, ჯერ კიდევ ცოცხლებს, ოღონდ სასიკვდილოდ დაჭრილი 
სულის პატრონებს. სხვადასხვა დროებებში მათ სულებს ჩვენ ჩვენი 
უსულგულობით ვფლეთდით. ადამიანები მათ ღირსებასა და სინდ-
ისს ბღალავდნენ, ადამიანები, ვისი გულისთვისაც ყველა დროების 
ოფიცრები ბრძოლაში მიდიოდნენ. სანამ იქ თქვენ, ტყეში, მშვიდად 
ზიხართ, აქ, ადამიანები იღუპებიან. გარეშემო, ყველგან სხვადასხვა 
,,სასულიეროებითაა” სავსე. სულიერებაზე ყველა ისინი,- მხოლოდ სა-
უბრობენ, რაიმეს კეთება კი ძალიანაც არ სურთ. ჰოდა, მე მაინც გავა-
კეთებ რამეს. აქ კი, მიეციო! ისე, სულ ტყუილადო! ყველასო! არა, ბა-
ტონო! ვერ მივართვი! 

– კი, მაგრამ ანასტასიამ შემოსავალი შენც ხომ განგისაზღვრა. მე 
ვიცი, რომ,- ზეთის გაყიდვისგან სამი პროცენტი გექნება. 

– რაა ჩემთვის ეს ქეციანი სამი პროცენტი, როცა ზეთისგან შეიძლება 
სამასი მიიღო! ახლა უკვე მსოფლიო ფასები ვიცი. ყიდიან, ოღონდ ისინი 
სამკურნალოდ ბევრად სუსტს ყიდიან. მე შევამოწმე. მათ არც იციან, იგი 
სწორად როგორ უნდა მიიღონ. ახლა, მხოლოდ მარტო მე ვიცი. ყველაფე-
რი დადასტურდა, რაც ანასტასიამ სთქვა. მკურნალობის თვალსაზრისით 
მსოფლიოში მისი ანალოგი არ არსებობს, მთავარია ყველაფერი სწორად 
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გააკეთო, მეცნიერებაც კი ამას ადასტურებს. პალლასმა სთქვა, რომ მას 
აქვს ახალგაზრდობის (გაახალგაზრდავების) დაბრუნების უნარი. და, ახ-
ლა, მეუბნებით, რომ ყველაფერი ისე, არაფერში უნდა მისცეო. მნახეს რა, 
სულელი. იმდენი ლიტერატურა გადავქექე, არქივში ვაგზავნიდი ადამი-
ანებს, რათა დაედასტურებინათ, რაც მან სთქვა. დაამოწმეს კიდეც. ამაშიც 
უამრავი სახსრები წავიდა. 

– სულ ამოწმებდი და ამოწმებდი, იმის მაგივრად, რომ ანასტასია-
სათვის მაშინვე დაგეჯერებინა. ურწმუნობის გამო ფულები დახარჯე, 
დაჯერება ვერ შესძელი, დრო დაკარგე. 

– დიახ, ვამოწმებდი. ესე იგი, ასე იყო, საჭირო. მაგრამ ახლა აღარ 
ვიქნები სულელი. „განთიადი ყველასათვის“, აბა რა,- „განთიადი“, მე 
ამ განთიადში სულელად დავრჩები. მე წიგნი დავწერე. ყველაფერი 
ისე დავწერე, როგორც მან მთხოვა. მახსოვს, ის როგორ მიმტკიცებდა:- 
„შენ არაფერი დამალოო,- არც ცუდი, არც კარგიო. მოთოკე შენი ამპარ-
ტავნებაო, ნუ შეგეშინდებაო იყო სასაცილო, გაუგებარიო“,- ჰოდა, მეც 
არფერი დამიმალავს და რა გამოვიდა? იდიოტად გამოვიყურები. ამის 
შესახებ პირშიც კი მეუბნებიან:- რომ სულიერება მაკლია, რომ ბევრი 
რამ არ მესმის. უკულტუროც ვარ, უხეში. კოლომნიდან ერთმა ცამეტი 
წლის გოგონამაც კი მომწერა:- არ შეიძლებაო ასე. ერთმა ქალმა, პერმი-
დან ჩამოვიდა და პირდაპირ კარების ზღურბლიდანვე მომახალა:- 
„მინდა შევხედო, რა იპოვნა მასში ანასტასიამო“. „არაფერი არ დამალო 
არც ცუდი, არც კარგი. მოთოკე შენი ამპარტავნება. ნუ შეგეშინდება,- 
იყო სასაცილო, გაუგებარიო“... მან ხომ ყველაფერი იცოდა არა?! თავ-
ად წიგნში კარგი გამოვიდა,- ასე ამბობს ხალხი,- მე კი, აბა როგორი? 
და, ყველაფერი ეს მაგის გამოა! ბავშვი რომ არა, ასეთი საქმეებისთვის 
კარგ რამესაც „გამომრჩებოდა“... ამას დამიხედეთ ერთი! მე, როგორც 
მთხოვა, ყველაფერს გულწრფელად ვწერდი და მევე მეუბნებიან:- 
„უგრძნობი და ლაჩარი ხარო“. რა თქმა უნდა, სრული იდიოტი ვარ, 
ასეთი რამ თავად მე მოვუწყვე საკუთარ თავს. დავემორჩილე მას. სა-
კუთარ თავზე თავად დავწერე ასეთი რამეები, ახლა კი ამ თავის მოჭ-
რას სიცოცხლის ბოლომდე ვერ ჩამოვირეცხავ. და მერე, როცა მოვკვ-
დები, ყველას  დასაცინი ვიქნები. ეს წიგნი სიცოცხლის უნარიანი აღ-
მოჩნდა. ჩემზე მეტს იცოცხლებს. უფრო მეტიც, დაბეჭდვაც რომ შევწყ-
ვიტო, მერე რა ხეირი? იატაკქვეშეთში „შტამპავენ“ უკვე ტირაჟებს. ქსე-
როქსით ცდილობენ გამრავლებას... 

როცა ბერიკაცს შევხედე, უცებ, გავხევდი. მისი თვალებიდან ცრე-
მლი ნელ-ნელა მოგორავდა. მე გვერდით ჩამოვუჯექი. ის მდუმარედ 
იცქირებოდა ქვემოთ, შემდეგ ალაპარაკდა: 
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– გაიგე, ვლადიმირ, ჩემს მოთა ნასტენკას ბევრი რამის განჭვრეტა 
ძალუძს. თავისთვის არც არაფერი უსურვია. არც დიდება, არც შემოსა-
ვალი. დიდების ნაწილი თავის თავზე აიღო, განსაცდელში ჩავარდა, 
მაგრამ შენ გადაგარჩინა. და ისიც, რომ შენ როგორიც ხარ ისეთად გა-
მოიყურები წიგნში, მისი დამსახურებაა. ეს ზუსტია. მაგრამ ამით შენი 
დამცირება კი არა, გადარჩენა შესძლო. აიღო თავის თავზე ბნელ ძალ-
თა უზარმაზარი ხროვა. მარტომ. შენ კი მას,- ვერ შეცნობის, გაღიზია-
ნების ტკივილით პასუხობ. დაფიქრდი, ადვილია კი გაუძლოს ქალმა 
მხოლოდ იმიტომ, რომ სიყვარულის გამო ჰქმნის. 

– განა ეს სიყვარულია, როცა საყვარელი ადამიანი სულელად გა-
მოიყურება? 

– ის კი არ არის სულელი, ვისაც ასე უწოდებენ. არამედ ის, ვინაც 
მლიქვნელურ სიტყვებს ისე აღიქვამს, როგორც ჭეშმარიტებას. დაფიქ-
რდი, ადამიანების წინაშე, როგორი გსურდა, რომ წარდგენილიყავი? 
ყველაზე ამაღლებული? ძალზედ ჭკვიანი? ყოველივე ამის გაკეთება, 
ხომ პირველ წიგნშივე იყო შესაძლებელი. მაგრამ მაშინ... ამპარტავნე-
ბა, თვითდაჯერებულობა გაგანადგურებდა შენ. ბრძენთაგანაც კი, ცო-
ტამ თუ შესძლო, ასეთ ცდუნებას წინ აღსდგომოდა. ამპარტავნება, ად-
ამიანის ისეთ არაბუნებრივ ხატ-სახეს ჰქმნის, რომელიც ცოცხალ 
სულს აბნელებს. აი ამიტომაცაა, წარსულის ფილოსოფოსებს და დღე-
ვანდელ გენიოსებს, ცოტა რამის შექმნა თუ ძალუძთ. როგორც კი, პირ-
ველ შტრიხს გაავლებენ, თვითკმაყოფილებას მიცემულნი, მაშინვე კა-
რგავენ იმას, რაც მათ საწყისიდანვე ჰქონდათ ბოძებული. მაგრამ ჩემმა 
მოთამ, ნასტენკამ მლიქვნელობის, თაყვანისცემის წინაშე, რომელიც 
ამპარტავნებას ბადებს, ეყო სიბრძნე და ზღუდე აღმართა. შენ, ახლა 
ისინი, უკვე ვეღარ მოგწვდებიან. ის შენ, კიდევ ბევრი განსაცდელისგ-
ან გიფარავს. შენს სულსაც და სხეულსაც უფრთხილდება, შენ ცხრა 
გულწრფელ წიგნს დაწერ. დედამიწა სიყვარულის სივრცით გაბრწყი-
ნდება! 

და მაშინ, როცა მეცხრე წიგნზე წერტილს დასვამ, მიხვედრას შეს-
ძლებ, ვინა ხარ შენ. 

– განა, რა? ახლა არ შეიძლება ამისი თქმა? 
– ახლა ვინც ხარ, ძნელი არა არის თქმა. შენ ხარ ის, ვინც ახლა 

ხარ. შენ ხარ ის, როგორადაც შეიგრძნობ თავს. ვინ გახდები, შესაძ-
ლოა, იცის ანასტასიამ. და, დაგელოდება, ყოველი წამით სიყვარულ-
ით იცხოვრებს. ხოლო, ლაჩარი ხარო, ბინებში მსხდომნი რომ გეუბნე-
ბიან, ეს არაფერია. იქნებ შენ იუმორით შეგეხედა მათთვის. და, თანაც 
ურჩიე,- აღჭურვილობის გარეშე სამი დღით ტაიგაში წასვლა, დათვთ-
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ან ბუნაგში გამოძინება.. შეგრძნებათა სიმძაფრისთვის ჭკუანაკლულის 
წაყვანა,- თავიდან, განა ზუსტად ასეთად არ მოგეჩვენა ანასტასია? 

– ჰო, დაახლოებით ასეა. 
– დაე, განმკითხავმა, თავის ჭკუანაკლულ ქალ-თანამგზავრთან,- 

უღრან ტყეში დაძინება სცადოს, მგლების ყმუილის ქვეშ. შესძლებს? 
როგორ ფიქრობ?-რაღაცნაირი ეშმაკური გამომეტყველებით მითხრა 
ბერიკაცმა. 

მე, მის მიერ აღწერილი სურათი უცებ რომ წარმოვიდგინე, ისეთი 
ხარხარი ამიტყდა, რომ... და ჩვენ, მე და ბერიკაცი ერთად ავხარხარდ-
ით.შემდეგ მას ვკითხე: 

– ანასტასიას შეუძლია მოესმინა, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით? 
– ის ყველა შენს ქმედობას გაიგებს. 
– მაშინ უთხარი მას, დაე, ნუ ინაღვლებს. მე ყველასთვის მოვყვე-

ბი,- როგორ უნდა კედარისაგან სამკურნალო ზეთის მიღება. 
– კარგი, ვეტყვი, დამპირდა ბერიკაცი.- ზეთის შესახებ შენ, ყველა-

ფერი გახსოვს კი, რაც ანასტასიასაგან მოისმინე? 
– ჰო, ვფიქრობ, რომ ყველაფერი მახსოვს. 
–  აბა, მაშ, გაიმეორე... 
 
 

 
 

kedarisagan,-samkurnalo  
zeTi rogor miviRoT 

 
აერთოდ, მისი მიღება რთული არ არის. თანამედროვე ტექნოლო-
გიაც ცნობილია. მას აღარ ჩამოვაყალიბებ. მაგრამ არის ნიუანსები, 

რომელიც არც ისე ჩვეულებრივია. აი, მათზე კი მოვყვები. 
გირჩების შეგროვებისას არ შეიძლება კედარს ხის ჭოკებითა და 

კომბლებით ურტყათ, შემგროვებლები დღეს როგორც აკეთებენ. ასეთ 
შემთხვევაში ზეთის სამკურნალო თვისებები მკვეთრად იკლებს. მხო-
ლოდ იმ გირჩებით უნდა ვისარგებლოთ, რომლებსაც კედარი თავად 
იძლევა. გირჩები ქარის დროს ცვივა დაბლა, მაგრამ ხმითაც შეიძლება 
მათი ჩამოგდება ისე, როგორც ამას ანასტასია აკეთებს. მიწიდანაც ისი-
ნი უბოროტო ადამიანებმა უნდა აკრიფონ. და, ასევე კარგია, როცა გი-
რჩებს ბავშვის ხელი ჰკრეფს. საერთოდ, საჭიროა, ყოველივე წინათქ-
მულის და მომდევნო ქმედებების კეთილი და ნათლის გულისხმის-
ყოფით კეთება. 

s 
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„ასეთი ხალხი ციმბირულ სოფლებში დღესაც მოიძებნებიან“,- ამ-
ტკიცებდა ანასტასია. რა მნიშვნელობა აქვს ამას,- ძნელი სათქმელია. 
მაგრამ ბიბლიაშიცაა ნათქვამი, რომ მეფე სოლომონი ეძებდა ადამიან-
ებს, რომლებმაც ხის მოჭრის წესები იცოდნენ. მხოლოდ ნათქვამი არ 
არის, ჩვეულებრივი ადამიანებისგან რითი განსხვავდებოდნენ ისინი. 

გირჩების ჩურჩნის შემდეგ მიღებული თხილი, ზეთის გამოსაყვა-
ნად, აუცილებლად, არა უგვიანეს სამი თვის მანძილზე უნდა იქნას გა-
მოყენებული, რადგან შემდგომში ხარისხი მკვეთრ გაუარესებას დაი-
წყებს. გამოწურვისას არ შეიძლება, რომ წიპწიპოს გული ლითონს შეე-
ხოს. საერთოდაც, ზეთი ლითონს არ უნდა ეხებოდეს. 

იგი, ნებისმიერ დაავადებას კურნავს,- დიაგნოზის დასმა არ არის 
საჭირო, მისი მოხმარება ისე, როგორც საკვები პროდუქტის, სალათებ-
ზე მოსხმით შეიძლება. ასევე შესაძლოა დღეში თითო კოვზის მიღება. 
უკეთესია მზის ამოსვლისას. შეიძლება დღისითაც, დღის შუქზე, და 
არა ღამე,- ეს მთავარია. 

– ოღონდ ფალსიფიცირებულიც შეუძლიათ ხალხს შესთავაზონ,- 
ვუთხარი მე ბერიკაცს. 

მან კი, რაღაც ეშმაკური იუმორით მიპასუხა: 
– ჩვენც, გაყალბების საწინააღმდეგოდ ზღუდე ახლავე,- ერთად 

აღვმართოთ და, შენი პროცენტიც დავადგინოთ. 
– როგორ თუ აღვმართოთ? 
– ფიქრია საჭირო, შენ ხომ მეწარმე ხარ. 
– ვიყავი, მაგრამ ახლა გაურკვეველია, ვინ ვარ. 
– მოდი, ერთად გავიაზროთ, შენ შემისწორე, თუკი ისე არ იქნება 

რამე. 
– მოდით. 
–დაე, ხელსაწყოებით საბოლოო პროდუქტი მათ შეამოწმონ, ვისაც 

კვალიფიციური შემოწმება შეუძლია,- ექიმებს, მეცნიერებს და საერთ-
ოდ,- სპეციალისტებს. 

– კი, სწორია, ისინი სერთიფიკატს მოგვცემენ. 
– მაგრამ ყველაფრის დაფიქსირებას ხელსაწყო ვერ შესძლებს, რა-

დგან ასევე,- დაგემოვნებაც საჭიროა. 
– შესაძლოა. ღვინის ხარისხს დეგუსტატორები ადგენენ. ვერაფერი 

შეცვლის მათ. მაგრამ დეგუსტატორებმა ღვინის გემო ბრწყინვალედ იცი-
ან. მათ უბადლო ყნოსვა აქვთ. ზეთს კი, ვინ გაუკეთებს დეგუსტირებას? 

– შენ შეამოწმებ. 
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– აბა, მე ამას როგორ ვიზამ? მე მხოლოდ ჩვეულებრივ ზეთს ვღებუ-
ლობ, როცა ჩვენ კედარის ზეთს ვამზადებდით, იმ ტექნოლოგიას არ ვი-
ცავდით, ისეთს, როგორსაც ანასტასია ამბობდა. თანაც მე,- ვეწევი… 

– ზეთის დეგუსტაციის წინ, სამი დღე არ უნდა მოსწიო და სპირ-
ტიანი სასმელი არ უნდა დალიო, ხორცი და ცხიმი არ უნდა მიიღო. 
სამი დღის განმავლობაში არავის არ უნდა დაელაპარაკო. შემდეგ დაა-
გემოვნე და შესძლებ, გემოთი განსაზღვრას, ნორმალურია ის თუ ფა-
ლსიფიცირებული. 

– რასთან შევადაროთ? 
– აი ამასთან.- ბერიკაცმა ტილოს ჩანთიდან დაახლოებით ორი 

თითის სიმსხო ხის ჯოხი ამოიღო. მასში ერთი მხრიდან ამოშვერილი 
იყო სხვა ჯოხი,  საცობის მაგიერი,- აქ ნამდვილი ზეთია. მიდი, გასინ-
ჯე, მისი გემო არაფერში აღარ აგერევა. მაგრამ, მოდი, ჯერ მე ვცდი, 
შენგან ის განვდევნო, რაც დაგიგროვდა მოწევისა და თქვენი სხვადას-
ხვაგვარი რაღაცეებისიგან. 

– როგორ თუ „განდევნო“? როგორც ანასტასია აკეთებდა? 
– ჰო, დაახლოებით ისე. 
– მაგრამ, ის ხომ ამბობდა, რომ მხოლოდ სიყვარულის მქონეს აქვს 

უნარი ტკივილები,- სიყვარულის სხივით მოაშოროს საყვარელ ადამი-
ანს. მისი სხეულიც გაათბოს ისე, რომ ფეხებიც გაუოფლიანდეს. 

– ყველაფერი სწორია. სიყვარულის სხივით. 
– მაგრამ თქვენ ხომ არ შეგიძლიათ, მე გიყვარდეთ ისე, როგ-

ორც მას. 
– მაგრამ, მე მოთა მიყვარს. მოდი, ვცადოთ. 
– მოდით. 
მოხუცმა თვალები მოწკურა და თან, თვალი არ დაუხამხამებია 

ისე, დაჟინებით ჩამაცქერდა თვალებში. სხეულში სითბომ დამიარა, 
თუმცა ბევრად უფრო სუსტმა, ვინემ ანასტასიას ცქერის დროს ვიგრ-
ძენი. მას მასსავით არ გამოსდიოდა, თუმცა მაინც ცდილობდა,- ხელე-
ბიც კი უკანკალებდა. ოდნავ კიდევ შემიხურდა სხეული, ეს იყო და ეს. 
ბერიკაცი მაინც არ ნებდებოდა, მეც ვიცდიდი. და, უეცრად ფეხები გა-
მიოფლიანდა, შემდეგ თავიც გამინათდა, სურნელი... მე, ჰაერში სურ-
ნელი შევიგრძენი. 

– ოჰ, გამოვიდა,- სთქვა ბერიკაცმა დაღლილად და მერხს ზურგ-
ით მიეყრდნო,- ახლა ხელი მომეცი. 

მან უფრო მსხვილ ჯოხს, ჯოხისვე საცობი მოხსნა და კედარის ზე-
თი ხელისგულზე გადმომისხა. მე იგი ავლოკე,- სასაზე და პირის 
ღრუში სასიამოვნო სითბომ დამიარა. და უცებ კედარის სუნიც შევიგ-
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რძენი. მისი რაიმესთან აღრევა, ნამდვილად ძნელი იქნებოდა. 
– ახლა დაიმახსოვრებ?- მკითხა მოხუცმა. 
– დავიმახსოვრებ. რა არის აქ რთული? ერთხელ მონასტერში კარ-

ტოფილი ვჭამე, დიდხანს მახსოვდა. ოცდაშვიდი წლის მერეც გამახსე-
ნდა მისი გემო. მაგრამ როგორ გაიგებს ხალხი, რომ იგი შემოწმებუ-
ლია? ზეთი რომ ნამდვილია? ძალიან ძვირად ჰყიდიან მას. მე თავად 
ვნახე, იმპორტული შეფუთვით, ერთ გრამ ზეთში, რაღაცით განზავე-
ბულში, ოცდაათიათას რუბლს იღებენ. ამოდენა ფულისთვის, სხვადა-
სხვა ფალსიფიკაციაზეც თავისუფლად წავლენ. 

– დიახ, „ახლა, ფული მართავს წვეულებებს...“ აქ ფიქრია საჭირო. 
– აი, ხომ ხედავთ? ჩიხია! 
– ანასტასია ამბობდა, რომ ამ ფულის სასიკეთოდ შემობრუნებაც 

შეიძლება, ჰოდა მოდი გააზრება ამ ჭრილშიც ვცადოთ. 
– კარგა ხანია, უკვე ფიქრობენ, მაგალითად, როგორ დააზღვიონ 

არაყი ფალსიფიცირებისგან. მაგრამ... ცვლიან ეტიკეტებს, საცობებს, 
აქციზური მარკები მოიგონეს, მაგრამ არანაირი ხეირი. როგორც ჰყიდ-
დნენ სუროგატს, ასევე ჰყიდიან. ქსეროქსზე ახლა, ნებისმიერი მარკის 
დაბეჭდვაა შესაძლებელი. 

– ფულის დაბეჭდვაც ასევე შეიძლება? 
– ფულის,- უფრო რთულია. 
– მაშ მოდი და, როგორც ეტიკეტები,- ფული ბოთლის შუშებს უკ-

ანა მხრიდან მივაწებოთ,- სასიკეთოდ რომ იმუშაონ მაგ წვირიანმა ქა-
ღალდებმა. 

– როგორ, ფული დავაწებოთ? ეს რა სისულელეა? 
– მომეცი, თუ შეიძლება რომელიმე ქაღალდის ფული. 
მე მას ათასმანეთიანი კუპიური მივაწოდე. 
– აი ასე, ყველაფერი ნათელია. აიღებ კუპიურებს, შუაზე გახევ, 

ერთი ნახევარი დააწებონ კოლოფზე ან კიდევ სხვა რამეზე. მეორე შეი-
ნახე. თავად მოიფიქრე, სად. თუ გინდა თქვენს ბანკში დადე შესანახ-
ად. ორივე ნახევარზე აი, ხომ ხედავ, ერთნაირი ნომრებია, და ყოველი, 
ვინც მოისურვებს ზეთის ნატურალობაში დარწმუნებას, თავისი ნომ-
რის შედარებას შესძლებს. 

„ოჰო ბაბუ,- გავიფიქრე. აი, ესეც თავი!“ ხმამაღლა კი ვუთხარი: 
– უკეთესი დაცვა გაყალბებისგან,- არ არსებობს. ყოჩაღ თქვენ! 
მან გაიცინა და სიცილით მითხრა: 
– მაშ, მეც მომეცი პროცენტი, მიდი, მოხსენი! 
– პროცენტი? როგორ? და რამდენი გსურთ? 
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– მსურს, რომ ყველაფერი კარგად იყოს,- უცებ, ბერიკაცმა სერიო-
ზული სახით სთქვა. მერე დაამატა:- იმ სამი პროცენტის გარდა, მზა 
შეფუთული ზეთის გაყიდვიდან შენთვის კიდევ ერთი პროცენტი წაი-
ღე. და, უფასოდ დაურიგე მათ, შენ ვისთვის დარიგებასაც ჩათვლი სა-
ჭიროდ. დაე, ეს ჩემგან და შენგან საჩუქრად იყოს ხალხისთვის. 

– კარგი, ავიღებ. ბრწყინვალედ მოიფიქრეთ ყველაფერი. თქვენ 
ყოჩაღი ხართ! 

– ბრწყინვალეა! ესე იგი ნასტენკა ჩვენს გამო გაიხარებს, თორემ მამა-
ჩემი სულ ზარმაცად მთვლის. შენ კი, თვლი, ესე იგი, რომ ყოჩაღი ვარ? 

– დიახ, ყოჩაღი!- და ისევ ხელახლა ვიცინეთ. დავუმატე: 
– ანასტასიას გადაეცით, რომ თქვენ შეგეძლოთ ყოფილიყავით 

ბრწყინვალე მეწარმე. 
– ნამდვილად? 
– ნამდვილად. შეგეძლოთ „ახალი რუსი“ გამხდარიყავით... მერე-

და როგორი! 
– ასეც გადავცემ ანასტასიას, და იმასაც მოვუყვები, რომ შენ, ზეთის 

შესახებ, ყველა ადამიანს ამცნობ. არ ნანობ, რომ ყველას შეატყობინებ? 
– რა მაქვს დასანანი? ბევრი წვალება სჭირდება მას. უფრო დავაჩ-

ქარებ მესამე წიგნის დაწერას, როგორც დავპირდი, და კვლავ ბიზნეს-
ით, ვაჭრობით ან კიდევ რაიმე ნორმალურით დავკავდები. 

 

 
 
 

saTauri 
 
 (არ ვიცი, ამას რა დავარქვა, ვისაც შეგიძლიათ, 
სათაური თავად მოიფიქრეთ,). 
 

ადავწყვიტე, ანასტასიას ბაბუასათვის ჩემს ახალ თანაშემწეებზე მო-
მეყოლა  და ვუთხარი: 

– ახლა ანასტასიაზე ბევრ სტატიას წერენ. მეცნიერებიც და სასუ-
ლიერო კონფესიებიც მასზე საუბრობენ. მას ცოტათი სხვადასხვაგვარ-
ად ახასიათებენ. ერთმა შემოქმედებითმა კოლექტივმა, ძალზედ მორწ-
მუნე და ტაქტიანმა ხალხმა, ხელშეკრულების დადება შემომთავაზა. 
მათთვის,- მასობრივი საინფორმაციო საშუალებებით ანასტასიას გა-
მონათქვამების გაშუქებისა და კომენტირების ექსკლუზიური უფლება 
გასამრჯელოს საფასურად გადამეცა. მე დავთანხმდი. 

g 
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– ჰოდა, მერე რა თანხაზე დათანხმდი შენ, ვლადიმირ, ანასტასია 
რომ მათთვის მიგეყიდა? 

თავად კითხვის ტონმა და მისმა არსმა ჩემზე, რაღაცნაირად არა-
სასიამოვნოდ იმოქმედა და მე ბერიკაცს ვუპასუხე: 

– რას ნიშნავს,- მიყიდვა? მე მათ მოვუყევი ანასტასიას შესახებ 
უფრო მეტი, ვიდრე წიგნშია დაწერილი. მოვუყევი სასულიერო ადა-
მიანებს, რათა მათ ცალსახად გაუკეთონ კომენტარი, ახსნან მისი გამო-
ნათქვამები. მათ, მასთან შეხვედრა სურთ. მზად არიან, ექსპედიციაც 
კი თავად დააფინანსონ. მე დავთანხმდი. რა არის ამაში ცუდი? 

ბერიკაცი სდუმდა. მის პასუხს არ დაველოდე, ისე დავამატე: 
– და, თუკი მე ექსკლუზიური უფლებისთვის ფული შემომთავაზ-

ეს, ჩვენში ეს ასეცაა მიღებული,- მომსახურებას თანხაში გამოხატავენ. 
ისინი კი, თავიანთი პუბლიკაციებით მეტს მიიღებენ. 

ბერიკაცი თავჩაქინდრული, კიდევ რამოდენიმე ხანს სდუმდა, შე-
მდეგ თითქოს ხმამაღლა მსჯელობსო, ალაპარაკდა: 

– ესე იგი, შენ, ყაირათიანმა, ანასტასია გაყიდე, მათ კი გადაწყვიტ-
ეს, რომ მსოფლიოში, მხოლოდ ისინი არიან ყველაზე სულიერები, კო-
მპეტენტურები და ის იყიდეს. 

– თქვენ რაღაც უცნაურად ლაპარაკობთ. რა გავაკეთე ბოლოს და 
ბოლოს, ცუდი? 

– მითხარი, ვლადიმირ, შენ, ან იმათ, „სულიერებს“, თავში აზრად 
არ მოგსვლიათ, ან  მიხვედრილიყავით გეკითხათ, გაგეგოთ, ვისთან, 
როდის და როგორ მოინდომებდა საუბარს თავად ანასტასია? და, საე-
რთოდ, თქვენთან დადიან კი, მასპინძლის თანხმობის გარეშე სტუმრ-
ად? მას ხომ არც ერთი მათგანი სტუმრად არ მიუწვევია? 

– თუკი ის მათთან ურთიერთობას არ მოინდომებს, ნურც დაიწყ-
ებს ურთიერთობას. მას ხელშეკრულებაზე ხელი არც მოუწერია. 

– მაგრამ მასზე ხელი შენ მოაწერე! ისიც მზადაა ყველას ამცნოს ის, 
რაც იცის, მაგრამ საურთიერთობო წესის არჩევის უფლება,- თავად აქვს. 
ჰოდა, თუკი მან წიგნი აირჩია და შენი მეტყველება, ვის აქვს უფლება, უკ-
არნახოს ან მოსთხოვოს სხვა რამე? მან თავისი არჩევანი გააკეთა, მაგრამ 
ვიღაცას უნდა, რომ შეცვალოს იგი და მსგავსი სწრაფვის მიზანიც ნათე-
ლია. ის არ დაელაპარაკება ადამიანებს, რომლებმაც თავიანთი თავი ყვე-
ლაზე მაღლა დააყენეს, არ დაელაპარაკება მათ, რადგან იცის, რომ ჭეშმა-
რიტებებს, რომელნიც მისთვის წმიდათა წმიდას წარმოადგენენ, ისინი 
თავიანათი თვითდაჯერებულობით,- დაამახინჯებენ, გადააბრუნებენ 
და მიუსადაგებენ თავიანთ გულისხმისჰყოფებს (ზრახვებს). 
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– წინასწარვე, ყველაფერს ასეთ მუქ ფერებში რატომ აყალიბებთ? 
ეს ხალხი მრავალი სწავლებებით ინტერესდებიან. ძალზედ სულიერე-
ბი არიან. 

– მათ გადაწყვიტეს, რომ ყველათა შორის,- ისინი არიან ყველაზე 
სულიერები. სულიერებაში თვითდაჯერებულობა,- სწორედაც, რომ 
ყველაზე მომაკვდინებელი ცოდვის,-ამპარტავნების,- მწვერვალია! 

საკუთარი თავის მიმართ, რაღაცნაირი გაურკვეველი წყენის 
გრძნობა დამეუფლა. ხელშეკრულებით ფული ჯერ კიდევ არ მქონდა 
აღებული და ამიტომაც შევძელი მისი დარღვევა, მაგრამ რამდენიმე 
ხნის შემდეგ, კვლავ მოვაწერე ხელი ხელშეკრულებას ერთ-ერთ სასუ-
ლიერო ცენტრთან, ჩემს საკუთარ ინტერვიუებზე ექსკლუზიური უფ-
ლებების გადაცემის მიზნით, რადგან ამაში ვერაფერს საგანგაშოს ვერ 
ვხედავდი. ისევ მომხიბლეს ტაქტიანობითა და სასულიერო ცოდნით. 
მიუხედავად იმისა, რომ ხელშეკრულება მხოლოდ მე მეხებოდა და 
მაქვს უფლება საკუთარი თავი განვკარგო, ისინიც და მეც ისევ ხაფანგ-
ში გავებით, ისევ გამოდიოდა, რომ თითქოსდა მე, რაღაცნაირად ანას-
ტასიას ვყიდიდი, ისინი კი მას ყიდულობდნენ. 

და, უკვე არა ანასტასიას ბაბუამ, არამედ მოსკოველმა ჟურნალის-
ტმა ქალმა, რომელმაც ეს ხელშეკრულება წაიკითხა, აღშფოთებულმა 
სთქვა:-,,ფუ, რა იდიოტობაა, რა იაფად ყიდი ანასტასიას. ჩაწვდი და 
ჩაუფიქრდი ხელშეკრულების სტრიქონებს. შენ ერთპიროვნულად გა-
დასცემ უფლებას სხვებს,- ყველაზე ძლიერს,- საიფორმაციო არხს, რო-
მელმაც ანასტასიასთან დაკავშირებული ყველაფერი უნდა განმარტოს 
და გამოიყენოს ისე, როგორც მას მოეპრიანება. თანაც, მისი შეხედუ-
ლებების, როგორიც არ უნდა იყოს ისინი, გაპროტესტების უფლებას 
ართმევ საკუთარ თავს. 

რამდენად მართალია ეს, ძნელი სათქმელია, უკეთესია, თუ აქვე 
მოვიყვან ზოგიერთ პუნქტს ამ ხელშეკრულებიდან: 

1.ხელშეკრულების საგანი: 
1.1. ავტორი გადასცემს თავის ვიდეოგადაღებების, ასევე სხვა ვი-

დეომასალებით სარგებლობის, დაკავშირებულთ პირდაპირ და ირიბ-
ად სატელევიზიო ვიდეოპროგრამების წარმოებასთან „ანასტასია“ 
(შემდგომში ტექსტის მიხედვით,-პროგრამა) ექსკლუზიურ უფლებებს. 
ხსენებული უფლებების გადაცემა შემსრულებელზე ვრცელდება მსო-
ფლიოს ყველა ქვეყანაში. 

1.2. შემსრულებელი ვალდებულია, თავისი ფულადი სახსრების 
გამოყენებით დაამზადოს სამი პროგრამა,- თითო 30-40 წუთიანი ქრო-
ნომეტრაჟით პროფესიონალურ გადასაადგილებელ „ბეტაკამ“-ზე თი-
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თო 1 (ერთი) ცალის ოდენობით. 
1.3. ავტორისა და შემსრულებლის თანხმობითა და სიტუაციის გა-

გებით, ყოველგვარი ურთიერთობა ვიდეოსთან და კინოსტუდიებთან, 
ტელევიზიასთან, მათ შორის საკაბელოსთან, აგრეთვე ნებისმიერი 
სხვა ვიდეო-გადაღებები ნებისმიერი აღჭურვილობით, აგრეთვე მოცე-
მული თემატიკის ვიდეომასალების გამოყენება ხორციელდება მხოლ-
ოდ და მხოლოდ შემსრულებლის მიერ. 

ავტორს არა აქვს უფლება, ხელშეკრულების მოქმედების დროს 
მისცეს ვიდეო-ინტერვიუ და დაამზადოს ნებისმიერი ვიდეომასალა, 
რომელშიც პირდაპირ ან ირიბად გამოიყენება ისეთივე ცნებები და 
ტერმინები, როგორიც ამ პროგრამებშია. 

საერთოდ, როცა ვაანალიზებდი მოვლენებს, დაკავშირებულს 
წიგნ „ანასტასიას“ დაწერასთან, გამოცემასა და გავრცელებასთან, მე 
ჩემთვის ასეთი დასკვნა გავაკეთე:- ადამიანებს, რომლებიც თავის 
თავს „ძალზედ სულიერებს“ უწოდებენ, აქვთ მეორე მხარეც, რომლის-
აც თავადვე ეშინიათ, იმიტომაც ირწმუნებიან დღენიადაგ და სხვებსაც 
უმტიკიცებენ თავიანთი სულიერების შესახებ. ალბათ შიშობენ, რომ 
მათ მეორე მხარესაც დაინახავენ. 

მეწარმეებთან უფრო მარტივადაა საქმე. მათი მოქმედებები და 
სწრაფვები უფრო გამჭვირვალეა, ნაკლებად შენიღბული და შედეგად 
უფრო პატიოსნები არიან, როგორც საკუთარი თავის, ისე გარშემომყო-
ფთა და საზოგადოების წინაშე. შესაძლოა, ჩემი აზრი მცდარია, მაგრამ 
ფაქტებს ვერსად გაექცევი. 

„ანასტასიას“ წიგნების ტექსტებს სამი მოსკოველი სტუდენტი 
აწყობდა. თავიანთი შრომის სწრაფი ანაზღაურების იმედი მათ არ 
ჰქონდათ. სულიერებაზე კი საერთოდ არასდროს უსაუბრიათ. 

წიგნი თავისი ხარჯით მოსკოვის მე-11 სტამბის დირექტორმა, გა-
დამდგარმა ოფიცერმა გ.ვ.გრუციამ გამოსცა, ტირაჟი მცირე იყო და 
მხოლოდ წაგებას გვიქადდა. გრუცია მეწარმეა, სულიერებაზე არც მას 
უსაუბრია არცერთხელ. შემდეგი ტირაჟის ღირებულება გადაიხადა 
მოსკოვის კომერციული ფირმის დირექტორმა ნიკიტინმა, შემდეგ კი, 
გაირკვა, რომ ის წიგნებით არ ვაჭრობს. მან გასაყიდად მომცა ტირაჟის 
უმეტესი ნაწილი. დახარჯული თანხის დაბრუნების ვადაში არც კი 
შეუზღუდივარ. სულიერებაზე მასაც არ უსაუბრია. 

მერე ჩაგვერთნენ „სასულიეროები“ და „არალეგალურად“ ჩაშვებ-
ულ იქნა ორმოცდახუთ ათასიანი ტირაჟი. როცა ეს „სასულიერო“ ფი-
რმა აღმოაჩინეს, მათ საუბარი დაიწყეს თავიანთ სულიერებაზე და ნა-
თლის შექმნის სურვილზე, შეგვპირდნენ საავტორო ჰონორარის გადა-
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ხდას და აი ასე, დღემდე გვპირდებიან. ეს არაა ერთეული შემთხვევა. 
საერთოდ, „სულიერებს“ ანგარიშთან დიდად დაუდევარი დამოკიდე-
ბულება აქვთ, განსაკუთრებით როცა ისინი ვალში არიან. 

რაც შეეხება ექსკლუზიური უფლებების გადაცემას, გადავწყვიტე, 
განვაცხადო ამ წიგნის ფურცლებზე:- ანასტასიას გამონათქვამების 
თვითნებური ინტერპრეტაციით გადმოცემის ექსკლუზიურ უფლებას 
მეტს არავის და არასდროს არ გადავცემ. და თუ ვინმე განაცხადებს 
თავის პრივილეგირებაზე, ხალხმა იცოდეს:- ნებაყოფლობით მე იგი 
არ გადამიცია! 

რატომ ვამბობ „ნებაყოფლობით“?- მოსკოველი ჟურნალისტი ქალ-
ის მისამართით, რომელიც მეხმარებოდა ხელშეკრულების დარღვევა-
ში, უცნობი პირებისგან მუქარა გაისმა. ვინ არიან ისინი? რა უნდათ? 
ესეც ასე... „სასულიეროები“! თავის სულიერებას რეკეტით იცავენ. მე-
რე რა, მე ვიცნობ დამყაჩაღებლებს, იქაც არიან ადამიანები. და, ყველას 
მინდა ვუთხრა:- „სასულიეროებთან“ ცოტა ფრთხილად იყავით, და 
ვიდრე რაიმეზე გადაწყვეტილებას მიიღებდეთ, დაფიქრდით, მშვიდ-
ად გაარკვიეთ, რაში გიპირებენ გახლაღთვას „სასულიეროები“... 

და კიდევ. პირველ წიგნში ვწერდი, რომ ანასტასიას შევთავაზე ჩა-
მოსვლა და ტელევიზიაში თავად გამოსვლა, მაგრამ მან უარი სთქვა. 
ჩემთვის მაშინ, გაუგებარი იყო, რატომ სთქვა უარი. ახლა ჩემთვის 
ცხადია, რაც მან წინასწარ გათვალა. წიგნის გამოსვლის შემდეგაც კი, 
გაჩნდა მისი გამონათქვამებით უამრავი ტრაქტატები. სხვადასხვაგვა-
რია ისინი. არის საინტერესო, არის საკამათო, მაგრამ სხვა რამეებს შო-
რის, თვალნათლივ იკითხება ცალკეულ პირთა სურვილი, განმარტონ 
იგი თავიანთი პირადი ინტერესების სასარგებლოდ. იყო პირდაპირი 
განცხადებებიც:- „რა, მარტო შენ გაქვს უფლება,- ელაპარაკო მას?“, 
„შენ ყველაფერს ვერ გაიგებ, საშუალება, მიეცი სხვებსაც გაესაუბრონ, 
მეტი სარგებელი იქნება“. კი მაგრამ, ნივთი ხომ არ არის, რომ ვიღაცას 
გადავცე. ის,- ადამიანია! და თავისი უფლებაა, გადაწყვიტოს, როგორ 
მოიქცეს, ვის, და, რა ესაუბროს. ახლა უფრო ნათელი ხდება, რომ ანას-
ტასიას ნამდვილად თავს ატყდება ვეება ხილული და უხილავი ბნელი 
ძალები,- ფანატებისა და ანგარებიანების სახით. 

„მე ვიცი, როგორი ვეება ბნელი ძალები დამატყდებიან თავს. მაგ-
რამ მე მათი არ მეშინია, მე მოვასწრებ ვაჟიშვილის გაჩენასა და მის აღ-
ზრდას. მოვასწრებ, დავინახო ის, რაზეც ვიოცნებე. და, გადატანილ 
იქნებიან ადამიანები ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთს მიღმა“,- თქვა 
ანასტასიამ, ჯერ კიდევ პირველ წიგნში. ისინი ბავშვების აღზრდას 
თერთმეტ წლამდე ახდენენ. ესე იგი, უკიდურეს შემთხვევაში მას, კი-
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დევ ათი წელი შეუძლია გაუძლოს. 
– და შემდეგ რა?- ვეკითხებოდი ბაბუას.- ის უეჭველად დაი- 

ღუპება? 
– ძნელი სათქმელია, მიპასუხა ბერიკაცმა. ყველანი მნიშვნელოვნ-

ად ადრე იღუპებოდა, ისიც, არა ერთხელ დამდგარა გზაზე, რომელიც 
ფიზიკურ დაღუპვას უქადდა, მაგრამ ყოველ ჯერზე, ბოლო წამში, მი-
ვიწყებული და თავისი პრიორიტეტით ბევრად ძლიერი კანონი აშკარ-
ად იფეთქებდა. მიწიერი ყოფიერების ჭეშმარიტ არსს ააშკარავებდა. 
და, მის მიწიერ სხეულში სიცოცხლეს სტოვებდა. 

ბერიკაცი გაჩუმდა და კვლავ ფიქრში წასულმა თავისი ჯოხით რა-
ღაც ნიშნების ხაზვა დაიწყო. მეც ჩავფიქრდი:- „განა კი, მჭირდებოდა 
მე ასეთ ისტორიაში გახვევა! და, რაც მთავარია, ახლა ყველაფრის მი-
ტოვება უკვე შეუძლებელი იყო. ისე კი, კაცმა რომ სთქვას, შესაძლოა, 
მიმეტოვებინა კიდეც, მაგრამ ახლა შეუძლებელია, რადგან ბავშვია უკ-
ვე. ანასტასიამ, ვაჟი გამიჩინა. სჯობს, ბავშვით იყოს დაკავებული, აღ-
ზარდოს ის, მაგრამ ის არ თმობს თავის ოცნებას,- გადაიტანოს ადამია-
ნები ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთს მიღმა. არც დათმობს. იმიტომ 
რომ ძალზედ შეუპოვარია. ასეთი კი,- არ დათმობს. მერედა მას, გუ-
ლუბრყვილოს,- ვინ დაეხმარება? მე თუ იმის კეთება შევწყვიტე, რასაც 
დავპირდი, სულ აღარავინ დარჩება. მაშინ მას ეწყინება. მეძუძური 
დედების წყენინება კი,- არ შეიძლება. დაე, ოღონდ ჯერ, ბავშვი გამოკ-
ვებოს ძუძუთი“. ჰოდა, ვკითხე ბერიკაცს: 

– მე შემიძლია ანასტასიასათვის რაიმეს გაკეთება? 
– სცადე, შეიცნო, რას ამბობს და რა სურს მას. აი, მაშინ შფოთის 

ნაცვლოდ,- ურთიერთგაგება იქნება. გული,- სითბოს ნაკადით გათბე-
ბა, ქვეყნიერების თავზე ახალი განთიადი ამონათდება. 

– უფრო კონკრეტულად შეგიძლიათ მითხრათ? 
– მე მიჭირს უფრო კონკრეტულად თქმა. გულწრფელობაა ბევრ 

რამეში მნიშვნელოვანი. ასე რომ, ისე გააკეთე, როგორც შენი გული და 
სული ინებებს. 

–ის რუსეთის ერთ პატარა განაპირა ქალაქზე მელაპარაკებოდა.* 
თითქოს მას შეუძლია იერუსალიმსა და რომზე უფრო მდიდარი გახ-
დეს, იმიტომ, რომ ჩვენი წინაპრების სიწმიდეები ბევრია მის მიდამოე-
ბში. და, უფრო მნიშვნელოვანნია ისინი, ვინემ იერუსალიმის ტაძრე-
ბი. მხოლოდ ადგილობრივი მაცხოვრებლების შეუცნობლობა იძლევა 
                                                 
*   იგულისხმება ქ.გელენჯიკი... ეს ქალაქი, ჯერ კიდევ რევოლუციამდე, საქართველო-

ში შემოდიოდა,- ,,ჯიქეთ-აფხაზეთის”,-ტერიტორია. იხ. ვახუშტი ბაგრატიონის მი-
ერ 1735 წელს გამოშვებული რუქა. ც.გ. 
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მათი არ დანახვის საშუალებას. ამიტომაც მინდა ჩავიდე იქ და შევცვა-
ლო ცნობიერება. 

– ამისი სწრაფად გაკეთება შეუძლებელია, ვლადიმირ. 
– კი მაგრამ, მე ხომ არ ვიცოდი, რომ შეუძლებელი იყო და ანასტა-

სიას დავპირდი. ახლა კი, როგორღაც შეცვლა საჭიროა. 
– რადგან შეუძლებლობის შესახებ არ იცი,- მაშ შეცვლი. წარმატე-

ბას გისურვებ!.. ჩემთვის კი წასვლის დროა! 
– გაგაცილებთ. 
– ნუ დახარჯავ დროს. არ ღირს ჩემი გაცილება, საკუთარზე იფიქრე. 
ბერიკაცი წამოდგა და ხელი გამომიწოდა. 
მე გავყურებდი ხეივანში დინჯად მიმავალ ანასტასიას ბაბუას და 

ქალაქ გელენჯიკში მომავალ გამგზავრებაზე ვფიქრობდი. ვიხსენებ-
დი, თუ რას ამბობდა მის შესახებ ანასტასია. მასზე საუბარი კი, აი, რის 
გამო ჩამოვარდა: 

 
 

Seni siwmideebi, ruseTo 
 
ე, ანასტასიას ვკითხე: 
– ხშირია მოგუგუნე კედრები? 

– ძალიან, ძალიან იშვიათია,- მიპასუხა მან, შესაძლოა ათასწლეულის 
მანძილზე ორი-სამი, ამჟამად, ამ გადარჩენილის გარდა, არის კიდევ 
ერთი, მისი მოჭრა შესაძლებელია და დანიშნულებისამებრ გამოყენებ-
აც. 

– რას ნიშნავს ,,დანიშნულებისამებრ გამოყენება”, რაში მდგომა-
რეობს იგი? 

– სამყაროს უდიდესმა ინტელექტმა,- ღმერთმა, ადამიანის შემქმ-
ნელმა და რაც მის გარეშემოა ყოველივესი, ალბათ გაითვალისწინა, 
მიეცა ადამიანისთვის შესაძლებლობა, დაიბრუნოს დაკარგული უნარ-
ნიჭი, ისარგებლოს სიბრძნით, რომელიც არა მატერიალურ სამყარო-
შია დაგროვილი. ის დასაბამიდან არსებობდა, მაგრამ ცოდვის გამო 
ადამიანმა მისი აღქმის უნარი დაკარგა. 

ჩემმა ბაბუამ და პაპუმ მოგუგუნე კედარზე, მის არაჩვეულებრივ 
სამკურნალო თვისებებზე შენ გიამბეს. მაგრამ მათ არ დაიწყეს იმის გა-
ნმარტება, რომ მისი რიტმები, პულსაცია უდიდეს ინტელექტთან ახ-
ლოსაა. თუკი მათ შევაერთებთ, გავამრავლებთ, ასე ვთქვათ, რიტმებ-
ზე, რომელიც ბევრ ადამიანშია, ასეთი ადამიანი, როცა დაადებს ხე-
ლისგულს მოგუგუნე კედარის თბილ ტანს, ასე ვთქვათ, ალერსით გა-

m 
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დაატარებს მასზე ხელისგულს,  საკუთრივ იღებს შესაძლებლობას, 
იურთიერთოს უსასრულო მოცულობის სიბრძნესთან. ასეთ ადამიანს 
აქვს უნარი, ბევრი რამე შეიცნოს იმ მიმართულებით, რაზეც შეხების 
მომენტში ფიქრობდა და რაზეც შემდგომში იფიქრებს. თითოეულში 
ეს სხვადასხვა ხარისხით მოხდება. მე გიყვები შენ უმაღლეს გამოვლი-
ნებაზე… 

– რატომ მოქმედებს იგი სხვადასხვაგვარად? ირჩევს განა? 
– იგი თანაბრად მოქმედებს. მისი რიტმი, ვიბრაცია ყოველთვის 

უცვლელია. მაგრამ ადამიანების ერთ ნაწილს შეუძლია მათ შეეწყოს 
და ყველაფერი სრულად შეიგრძნოს, მეორენი მხოლოდ მსუბუქად შე-
იგრძნობენ. ბევრი ადამიანი მაშინვე, საერთოდაც ვერ შეიგრძნობს. მა-
გრამ ვერ შემგრძნობებისთვისაც შემცნობელობა თანდათანობით მოვა. 
ყოველ შემთხვევაში, შესაძლებლობა გაეზრდებათ. 

– როგორღაც გაუგებარია, რას ირჩევს იგი? 
– ვლადიმირ, მე ხომ გეუბნები შენ,- საქმე მასში კი არა არის, არამ-

ედ ადამიანშია... აი. მაგალითი ვიპოვნე:- მუსიკა! იცი რა, მუსიკა როცა 
ჟღერს... მუსიკა,- ეს ხომ ვიბრაციაა, რიტმი. მაგრამ ადამიანთა ერთი 
ნაწილი მას ყურადღებით უსმენს, მათ გრძნობები უჩნდებათ, ხანდახ-
ან სიხარულის ცრემლებიც კი სცვივათ, გრძნობა ერევათ. სხვები კი, 
იმავე მუსიკას უგრძნობლად, თანაგრძნობის გარეშე უსმენენ, ანდა,- 
საერთოდაც არ სურთ მოსმენა. 

ასეა კედარიც. მხოლოდ ის, ვისაც შეგრძნების უნარი აქვს და მოს-
მენის,- ბევრ რამეს მოისმენს. და ეს ბევრი რამ, მასში თანდათან გამჟ-
ღავნდება. იმ მომენტებში, როცა ადამიანი დაფიქრებას მოისურვებს. 

ქალებს შეუძლიათ, პირველსაწყისთა სიბრძნე შეიძინონ, შეასრუ-
ლონ თავიანთი დანიშნულება, გააბედნიერონ მისი რჩეული მამაკაცი, 
საკუთარი თავი და სიყვარულში შობილი ბავშვი. და, სასწაული აქ, კე-
დარში კი არ არის, არამედ ადამიანთა სწრაფვებში. მათ კედარი მხოლ-
ოდ ეხმარება, და, ის მთავარი სულაც არ არის ამა სოფლის კეთილ-
დღეობაში. 

– დაუჯერებელია! ეს რომელიღაც ლამაზ, მაცდუნებელ ლეგენდ-
ას ჰგავს. 

– არ გჯერა? შენ ჩემს მიერ ნათქვამი ლეგენდად მიგაჩნია? მაშ რა-
ღატომ მოისწრაფვოდი ამ ადგილებში და ასე რატომღა გსურდა, მეჩ-
ვენებინა შენთვის მოგუგუნე კედარი? 

– არა, ყველაფერი ლეგენდად არ მიმაჩნია. კედარის შესახებ შენი 
ბაბუისა და პაპუს მონათხრობი, თავიდან, მეც არ დავიჯერე. მერე, 
როცა ექსპედიციიდან სახლში დავბრუნდი, წავიკითხე სამეცნიერო-
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პოპულარული ლიტერატურა, გავეცანი კედარის სამკურნალო თვისე-
ბების შესახებ მეცნიერების გამონათქვამებს, სახტად დავრჩი იმით, 
რომ მეცნიერებისა და ბიბლიის აზრი ერთმანეთს ემთხვეოდა, მაგრამ, 
მინიშნებაც კი არსად არ არის გაკეთებული იმის შესახებ, რომ შესაძ-
ლებელია, კედარის მეშვეობით კავშირი იგრძნო როგორც შენ ამბობ,- 
ინტელექტთან თუ ღმერთთან, 

– შენ უყურადღებოდ კითხულობდი მეცნიერთა გამონათქვამებს-
აც და ბიბლიასაც, ანდა, მნიშვნელობა მთავარს არ მიანიჭე. სხვა შემ-
თხვევაში არც დაეჭვდებოდი ჩემს სიტყვებში. 

– ჰო, მაგრამ, რა შეიძლებოდა რომ ბიბლიაში გამომრჩენოდა? 
იქ,მაგალითად, მხოლოდ ორ ადგილასაა კედარზე საუბარი:- როცა 
ღმერთი ასწავლის, თუ როგორ უნდა განკურნონ ადამიანები მისი მეშ-
ვეობით და ასევე, საცხოვრისი როგორ უნდა გააუვნებელჰყონ. 

– მაგრამ ბიბლიაში ასევე მეფე სოლომონზეა მოთხრობილი, როგ-
ორც ერთ-ერთ ყველაზე ბრძენ მმართველზე, თავისი ხალხის მიერ პა-
ტივდებული მეფე სოლომონი, ხომ ისტორიული პირია და ეს ლეგენ-
დაც არ არის. 

– მერედა რა? 
– და, ბიბლიაში ნათქვამია, რომ ამ მეფემ ღმერთს ტაძარი კედარი-

საგან აუგო და, მის გვერდით თავისთვისაც სახლი,- ასევე კედარისგან 
ააგო. იმისათვის კი, რომ კედარი მოეპოვებინა, მან ოცდაათი ათასზე 
მეტი მუშახელი დაიქირავა, რათა კედარის ხეები მოეჭრათ და რომ-
ლებსაც მისთვის იგი სხვა ქვეყნიდან უნდა მიეწოდებინათ. სოლომონ-
მა მიმართა სხვა ქვეყნის მეფე,- ხირონს თხოვნით, მიეცა მისთვის ადა-
მიანები,- „რომლებმაც ხეების ჭრა იცოდნენ“. ამ კედარის საფასურად 
სოლომონმა საკუთარი სამეფოს ოცი ქალაქი მისცა. დაფიქრდი, რისთ-
ვის დასჭირდა უბრძენეს მმართველს, წასულიყო ასეთ ხარჯებზე და 
აეშენებინა ტაძარი და სახლი ნაკლებად მყარი მასალისგან, ვინემ მას 
ხელთ ჰქონდა? 

– რისთვის? 
– პასუხის პოვნა ბიბლიაში შენც შეგეძლო:- „როცა მღვდლები გა-

მოვიდნენ, წმიდათა წმიდიდან, ღრუბელმა აავსო ღვთის სახლი:- ვეღ-
არ დადგნენ მსახურებისთვის იქ მღვდლები ამ ღრუბლის გამო, რადგ-
ან უფლის სიტყვამ შეავსო ღვთის სახლი“ (მე-3 მეფეთა. 8, 10-11). ირი-
ბი მტკიცებულებების პოვნას შენც შესძლებ თქვენი თვალსაჩინო მეც-
ნიერების გამონათქვამებში. 

– რა მაგარია. როგორც სჩანს, შეიძლება რომ ირწმუნო. იგი, გამო-
დის დაფარულია და ხალხისთვის ბევრ რამეს ახდის ფარდას. მაჩვენე 
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მე მოგუგუნე კედარი, რომლის მოჭრაც შესაძლებელი იქნება. მე ჩავი-
ტან მას რომელიმე ქალაქში, სადაც მოსახერხებელი იქნება მსურველ-
თა ჩამოსვლა მთელი მსოფლიოდან, რათა ხელით შეეხონ მას. 

– დედამიწაზე დღეს სადღა იპოვნი ისეთ ქალაქს, რომ მისმა მა-
ცხოვრებლებმა ეს სიწმიდე არ შებილწონ, დაცვა უზრუნველჰყონ, და 
მსურველთათვის მასთან შეხების პირობები შეჰქმნან. 

– შევეცდები, ვიპოვნო. შენ რატომ გადაწყვიტე, რომ ძნელი იქნება 
ამის გაკეთება? 

– ტექნოკრატული სამყაროს პროგრამებით ძალზედ შეზღუდუ-
ლია დღევანდელი ადამიანების ცნობიერება. ისინი ბიორობოტებს ემ-
სგავსებიან. 

– როგორ თუ ბიორობოტებს? 
– ტექნოკრატული სამყარო ისეა მოწყობილი, რომ ადამიანი ყოვე-

ლნაირ მექანიზმებს, საზოგადოებრივ პოსტულატებს იგონებს, თით-
ქოსდა საკუთარი ცხოვრების გასაიოლებლად. სინამდვილეში, ილუ-
ზორულია ეს გაიოლება. 

ადამიანი ტექნოკრატული მსოფლიოს რობოტი თავადვე ხდება. 
მას მუდმივად არ ჰყოფნის დრო, რომ თავადვე დაფიქრდეს ყოფიერე-
ბის არსზე და მოუსმინოს სხვას, დაფიქრდეს თავის საკუთარ ბედზე, 
რისთვისაც დასაფიქრებელი დრო არ აქვს. თითქოს დაპროგრამებუ-
ლი რობოტია. აი, შენ ახლა საკუთარი თვალებით ხედავ და საკუთარი 
ყურებით გესმის ყველაფერი, მაგრამ დაჯერება შენც კი გიჭირს. 

– ანასტასია, ჩემს თავს რაც ეხება, სხვაგვარადაა საქმე. მე ვერ ვი-
ტყვი, რომ ძალიან მორწმუნე ვარ. საერთოდ მწამს, მაგრამ, ალბათ, არა 
ისე, როგორც სხვებს. ახლა ბევრია ჭეშმარიტად მორწმუნე ადამიანი. 
ბიბლიას ბევრი კითხულობს. ისინი მაშინვე ჩაეჭიდებიან, როგორც კი 
ნახავენ, რომ ამდენია კედარზე ბიბლიაში ნათქვამი. დაიჯერებენ და 
ფაქიზად მოეპყრობიან შენი კედარის ნაჭერს. 

– რწმენა, ვლადიმირ, სხვადასხვაგვარი არსებობს. ხშირად უჭირ-
ავს ადამიანს ხელში ყურანი, ბიბლია, სიბძნის წყაროთა სხვა წიგნი, 
ამბობს, რომ სწამს, ცდილობს, სხვასაც ასწავლოს, სინამდვილეში კი, 
იგი მარტივად რომ ვთქვათ, ღმერთს ევაჭრება: 

„ხომ ხედავ, მე შენი მწამს და რამე რომ იყოს, შენ, მე ეს ჩამითვა-
ლე.“ 

– მაშ რწმენა რაღაა? რაში უნდა გამოიხატებოდეს იგი? 
– ცხოვრების წესში, სამყაროსეულ შეგრძნებებში, საკუთარი და-

ნიშნულებისა და არსის შეცნობაში, შესატყვის ქმედობებში, გარემოც-
ვასთან დამოკიდებულებაში, გულისხმისჰყოფაში. 
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– გამოდის, უბრალოდ გწამდეს, არ არის საკმარისი? 
– უბრალოდ გწამდეს, არ არის საკმარისი. წარმოიდგინე ჯარი. 

ყველას, უკანასკნელ ჯარისკაცამდე, თავისი მხედართმთავრის სწამს. 
ბრძოლაში კი, არ აპირებენ ჩაბმას. რადგან მათ ისე ძლიერ სწამთ მისი, 
რომ მიაჩნიათ,- ის თავადაც გაიმარჯვებს. ჰოდა, სხედან ჯარისკაცები, 
თვალყურს ადევნებენ, მათი მხედართმთავარი მარტო როგორ მიემარ-
თება ურიცხვ მოწინააღმდეგესთან შესახვედრად. ჯარისკაცები კი, გა-
შმაგებით უკიჟინებენ მას:- „მიდი! მიდი! ჩვენ შენი ძალიან გვწამს!“ 

– ოჰო, აბა უყურე, როგორი შედარება მოიტანე. ასეთი აბსურდი 
არ არსებობს. 

– ზუსტად ასეთი აბსურდია, რეალურ ცხოვრებაში რომ ხდება. 
– აბა, მაშინ, მოიყვანე მაგალითი შენ,- ჩვენი კონკრეტული, რეა-

ლური ცხოვრებიდან, და არა გამოგონილიდან. 
– კარგი. არის რუსეთში ქალაქი. მისი სახელია გელენჯიკი. მისი 

დანიშნულებაა, რათა ადამიანებმა დაისვენონ ყოველდღიური ამაოე-
ბისგან, ჩაფიქრდნენ, სიწმიდეებს შეეხონ. ამ ქალაქის შემოგარენსა და 
შიგ ქალაქში, მრავალი სხვადასხვა სიწმიდეებია. ამ სიწმიდეების მნი-
შვნელოვნება უფრო დიდია, ვინემ იერუსალიმში არსებულთა, უფრო 
დიდია, ვინემ ეგვიპტური პირამიდებისა. 

ამ ქალაქს შეეძლო, ყოფილიყო მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრე-
სი ქალაქი. იერუსალიმზე და რომზე მდიდარი. მაგრამ ქალაქი კვდება. 
ის საკურორტო ქალაქია. მისი სახლები, სხვადასხვა სასტუმროები ცა-
რიელია, ინგრევა. ადგილობრივი მმართველების ზე-მატერიალური 
აზროვნება არ აძლევს საშუალებას მათ, დაინახონ ფასეულობები, რო-
მლებსაც შეუძლიათ, გახადონ ქალაქი წარმატებული და ააყვავონ იგი. 
ჰყვებიან რა თავის ქალაქზე, ისინი საუბრობენ ზღვაზე, მკურნალობის 
ხელოვნურ მეთოდებზე, იმაზე, რომ მათი სასტუმროების ნომრებში 
არის ტუმბოები და მაცივრები. სიწმიდეებს საერთოდ არც კი ახსენებ-
ენ. მათ თავადაც ცოტა რამ იციან მათ შესახებ და სურვილიც არ გააჩ-
ნიათ, რომ იცოდნენ. უპირატესობას სხვა რამეს ანიჭებენ. ამ ქალაქში 
ბევრი ადამიანია, რომელიც თავის თავს მორწმუნეს უწოდებს. მრავა-
ლი სხვადასხვა კონფესიაა. ზოგიერთი მათგანი აქტიურად სხვას ასწა-
ვლის რწმენას. რომელ რწმენას? გარემოცვასთან საკუთარი დამოკიდე-
ბულებით ისინი არღვევდნენ და არღვევენ იმ მცნებებსაც კი, რომლებ-
იც მათ საპატივცემულო წიგნებში არის, მაგალითად ბიბლიაში:- 
,,გიყვარდეს მოყვასი შენი”. 

მაგრამ სანამ გიყვარდეს, უნდა იცოდე შენი მოყვასის შესახებ. არ 
შეიძლება გიყვარდეს ის, ვისაც არ იცნობ. ისინი კი, თვლიან რა თავის 
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თავს მორწმუნეებად, არ იცნობენ თავიანთ ახლობლებს, თავიანთ 
მშობლებს, რომლებიც ცხოვრობდნენ წმიდა მიწაზე და დაუტოვეს 
მათ მემკვიდრეობად ამოუწურავი განძი,- სიწმიდეები. ათასწლეულე-
ბში გამოატარეს საკუთარი სულის სიბრძნეთა სწრაფვები და ნათელი. 
ბევრნი უწოდებენ თავიანთ თავს მორწმუნეებს, სიწმიდეებს თავის გა-
რეშემო კი,- ვერ ამჩნევენ. სიწმიდეებს,- მშობლებისგან მათთვის დასა-
ხმარებლად დატოვებულს. 

– კი მაგრამ, რა სიწმიდეებია ასეთი ამ ქალაქში? 
– იცი რა, ვლადიმირ, ქალაქ გელენჯიკის გვერდითაა, ის ლიბანუ-

რი კედარი* რომ იზრდება, რომლიც ასე უამრავლჯერაა ბიბლიაში მო-
ხსენიებული. და, ეს ცოცხალი, პირდაპირი ქმნილებაა ღვთისა, რომე-
ლზეც ასე ბევრი რამ ითქვა ჯერ კიდევ იესო ქრისტეს დედამიწაზე მო-
ვლინებამდე და რომელიც ამ ქალაქის გვერდით მდებარეობს. იგი 
სულ რაღაც ასი წლისაა. იგი ჯერ კიდევ მოზარდია, მაგრამ უკვე ძალ-
ზედ ლამაზი და ძლიერია. იგი იქ იმიტომ გაიზარდა, რომ ღირსეული 
ადამიანის მიერ იქნა დარგული. იყო ასეთი მწერალი,- კოროლენკო. 
იმის წყალობით, რომ მას რაღაცა დროის მანძილზე პატივს მიაგებდნ-
ენ, კედარს გარეშემო ღობე შემოარტყეს, მაგრამ ახლა სახლიც, სადაც 
ეს ადამიანი ცხოვრობდა, ინგრევა და ხესაც ყურადღებას აღარავინ აქ-
ცევს. 

– მორწმუნენიც? 
– ამ ქალაქის მრავალი ადამიანი, ვინც თავის თავს მორწმუნედ მი-

იჩნევს, არც ამ კედარს, არც სხვა, თავიანთი წინაპრების დიდ სიწმიდე-
ებს, ყურადღებას არ აქცევს, უფრო მეტიც, ანადგურებს მათ... და ქალა-
ქი კვდება. 

– გამოდის, ღმერთი შურს ძიობს, სჯის მათ. 
– ღმერთი კეთილია. იგი არავისზე არ ძიობს შურს. თუმცაღა, განა 

რამის გაკეთება შეუძლია მას, როცა მის ქმნილებებს ვერ ამჩნევენ? 
– დაუჯერებელია! ნუთუ მართლა არსებობს ასეთი ხე? ამის შემო-

წმებაა საჭირო. 
– არსებობს. და, ასევე მრავალი სხვა სიწმიდეებიც არის ამ ქალაქ-

ის მიდამოებში. მაგრამ მათაც ტექნოკრატული მსოფლმხედველობის 
პოზიციიდან ისე ეპყრობიან, როგორც მაგალითად, ბრძენი ფარაონებ-
ის პირამიდებს. 

                                                 
*  ლიბანის კედარი უხსოვარი დროიდან საქართველოშია გავრცელებული. და, სვე-

ტიცხოვლის ადგილზე ლიბანის კედარი იყო ამოსული. მისი მოჭრის შემდეგაა, 
რომ “სვეტი ნათლისა” აღიმართა!.. ც.გ. 
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– რაა?! საიდანაა შენთვის ცნობილი ეგვიპტის პირამიდების არსე-
ბობის შესახებ? 

– ჩემს წინაპართა შთამომავლების წყალობით, ჩემში შენარჩუნე-
ბულია უნარი, ურთიერთობა დავამყარო განზომილებასთან, სადაც 
სიბრძნე, აზრ-ფიქრები ცხოვრობენ. მათთან ურთიერთობისას შესაძ-
ლებელია ყველაფრის გაგება, რაზეც იფიქრებ, შენთვის რაც საინტერე-
სოს წარმოადგენს. 

– მოიცა, მოიცა. ახლავე შევამოწმებ. მიპასუხე, განა შენთვის ცნო-
ბილია ეგვიპტური პირამიდების საიდუმლოებანი? 

– ცნობილია. როგორც ცნობილია ასევე ისიც, რომ ამ პირამიდების 
მკვლევარები, ყოველთვის მატერიალურობიდან ამოდიოდნენ. მათ 
ძირითადად აინტერესებდათ, როგორ შენდებოდნენ ისინი, რა ზომი-
სანი არიან. როგორია მათი გვერდების ურთიერთშეფარდებები, რა 
არის დაფარული შიგნით. რა, და როგორი ნივთებია იქ მოთავსებუ-
ლი. პირამიდების მშენებლობის დროს მცხოვრებ ადამიანებს ისინი 
ცრუმორწმუნეებად თვლიდნენ. პირამიდებს განიხილავდნენ მხოლ-
ოდ, როგორც ფარაონთა საგანძურის შენახვის საშუალებას, ფარაონთა 
ნივთების, სხეულებისა და დიდებულების ნეშტ-შესალაგს. ამიტომაც 
შორდებოდნენ ძირითადს,- სწორ შემცნობელობას. 

– მე შენი არ მესმის, ანასტასია. რის შემცნობელობას შორდებოდნ-
ენ? 

ანასტასია რამოდენიმე ხანს სდუმდა, თითქოს უსასრულობაში 
იხედებოდა. და აი, თავისი განსაცვიფრებელი თხრობა დაიწყო: 

– გესმის, ვლადიმირ, შორეულ წარსულში, დედამიწაზე მცხოვრე-
ბი ადამიანები ფლობდნენ უნარ-ნიჭს, რომელიც მათ საშუალებას აძ-
ლევდა, ყოფილიყვნენ დღევანდელ ადამიანზე უფრო გონიერები. პი-
რველსაწყისთა ადამიანებს შესაძლებლობა ჰქონდათ, იოლად ესარგე-
ბლათ მთელი საინფორმაციო ბაზის მოცემულობით,- რომლითაც 
მთელი სამყაროა შევსებული. სამყაროს ეს ინფორმაცია შექმნილია 
დიადი ინტელექტის,- ღმერთის მიერ. რომელიც ივსება მისით და თა-
ვად ადამიანებით, მათი აზრ-ფიქრებით. იგი იმდენად გრანდიოზუ-
ლია, რომ უნარი აქვს ნებისმიერ შეკითხვაზე გასცეს პასუხი. იგი თავს 
არაფერს გახვევდა. პასუხი იმ შეკითხვაზე, რომელსაც ადამიანი ეძებ-
და,- ქვეცნობიერში მყისიერად წარმოიქმნებოდა. 

–  მერედა, მათ ეს რას აძლევდა? 
– იმ ადამიანებს სხვა პლანეტებზე გასაფრენად კოსმოსური ხომა-

ლდი არ სჭირდებოდათ, რადგან თუ მოისურვებდნენ, მათ ისედაც შე-
ეძლოთ ენახათ,- თავს ზემოთ თუ რა ხდებოდა. 
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იმ ადამიანებს ტელევიზორი, ტელეფონი, რომლითაც დაქსელი-
ლია მთელი დედამიწა ე.წ. კავშირგაბმულობის ხაზებით,- არ სჭირდე-
ბოდათ, არც დამწერლობა სჭირდებოდათ, რამეთუ ინფორმაციას, რო-
მელსაც თქვენ წიგნებიდან ღებულობთ, ისინი მყისვე იღებდნენ, რის-
თვისაც სხვა შესაძლებლობებს იყენებდნენ. 

იმ ადამიანებს სამკურნალო პრეპარატების მწარმოებელი ინდუს-
ტრია არ სჭირდებოდათ. აუცილებლობის შემთხვევაში, მათ ყველა სა-
უკეთესო წამლის მისაღებად, რადგანაც ყოველივე ბუნებაშია, მხოლ-
ოდ ხელის მსუბუქი მოძრაობა სჭირდებოდათ. 

იმ ადამიანებს გადაადგილების ახლანდელი საშუალებები არ ესა-
ჭიროებოდათ. მანქანები და საკვების მწარმოებელი კომპლექსებიც არ 
ესაჭიროებოდათ, რამეთუ მათ ყველაფერი წარმოდგენილი ისედაც 
ჰქონდათ. 

მათ უწყოდნენ, რომ დედამიწის ერთ მონაკვეთზე კლიმატური 
პირობების შეცვლა იყო ნიშანი,- მეორე მონაკვეთზე გადასახლებისა, 
რათა ყოფილ სამოსახლო მიწას დასვენება შესძლებოდა. მათ კოსმოს-
ის და საკუთარი პლანეტისაც ესმოდათ. ისინი მოაზროვნენი იყვნენ 
და ესმოდათ თავიანთი დანიშნულება. ისინი სრულჰყოფდნენ პლანე-
ტა დედამიწას. მათ მთელს სამყაროში ბადალი არ ჰყავდათ. ინტელექ-
ტით სამყაროს მაღლა, თავად დიადი ინტელექტი,- ღმერთი იდგა. 

დაახლოვებით ათი ათასი წლის წინ, იმ ცივილიზაციის მოსახლე-
თა შორის, რომლითაც დასახლებული იყო დღევანდელი ევროპა, 
აზია, აფრიკის ჩრდილოეთ ნაწილი, კავკასია, გამოჩენა იწყეს ინდივი-
დებმა, რომლებსაც სამყაროს ინტელექტთან კავშირი ნაწილობრივ და-
უჩლუნგდათ ან სრულიად გაუწყდათ. კაცობრიობა აი, ამ მომენტიდან 
იღებს თავის საწყის სვლას პლანეტარული მასშტაბის კატასტროფისკ-
ენ, სულერთია რომელი კატასტროფისკენ:- ეკოლოგიურისკენ, ბირთ-
ვულისკენ, თუ ბაქტერიოლოგიურისკენ. ამის პროგნოზსაც მეცნიერე-
ბი იძლევიან და ამაზე უძველესი რელიგიებიც იუწყებიან,- როცა მას 
ალეგორიულად აღწერენ. 

– მოიცა, ანასტასია, სრულიად გაუგებარია, როგორ შეიძლება, იმ 
„ინვალიდთა“ გამოჩენა დააკავშირო პლანეტარულ კატასტრო- 
ფასთან? 

– შენ, მათთვის თანამედროვე სიტყვა „ინვალიდები“,- ძალზედ 
სწორად შეარჩიე. დიახ, ისინი იყვნენ ინვალიდები, არასრულფასოვა-
ნი ადამიანები. რა ესაჭიროება ადამიანს, როცა თვალისჩინი არა აქვს? 

– ის, რომ ვინმემ ატაროს. 
– სმენადობის არ მქონეს? 
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– სპეციალური აპარატი. 
– უხელოს ან უფეხოს? 
– პროთეზები. 
– მაგრამ მათ გაცილებით მეტი რამ არ ჰქონდათ. მათ, არ ჰქონდათ 

კავშირი სამყაროს ინტელექტთან. აქედანაა ცოდნის დაკარგვა, რისი 
მეშვეობითაც შესაძლებელი იყო დედამიწის სრულჰყოფა, მისი მართ-
ვა... წარმოიდგინე შენთვის სუპერ თანამედროვე კოსმოსური ხომალ-
დის ეკიპაჟი, რომელმაც უეცრად გონიერების ოთხმოცდაათი პროცენ-
ტი დაკარგა. ჰოდა, ისინი, გონდაკარგულები, ვეღარ აზროვნებენ და 
ხომალდის კედლის აგლეჯას და კაბინაში კოცონის დანთებას იწყებ-
ენ. პულტიდან ხელსაწყოების მომტვრევას და მათგან თავისთვის სა-
თამაშოების, სამკაულების დამზადებას. სწორედ რომ, ასეთ შეურაცხ-
ად ეკიპაჟს შეიძლება მიამსგავსო ის ადამიანები. ზუსტად მათ და მა-
თმა, როგორც შენ ამბობ, „არასრულფასოვანმა ინვალიდობამ“, ჯერ 
ქვის ნაჯახი და ოროლი გამოაგონებინა, შემდეგ... მათი აზრ-ფიქრი,- 
განვითარებისას ბირთვულ იარაღამდეც მივიდა. მათი აზრ-ფიქრი 
დღემდე არნახული სიჯიუტით აგრძელებს სრულჰყოფილი ქმნილე-
ბების მსხვრევას და თავიანთი პრიმიტიული ქმნილებებით მათ შეცვ-
ლას. 

მათმა შთამომავლებმა სულ უფრო და უფრო მეტი რაღაცეების გა-
მოგონება დაიწყეს, თანაც ამისთვის დედამიწის სუპერთანამედროვე 
ბუნებრივ მექანიზმს ჯიჯგნიან, და, ჰქმნიან ყოველგვარ ხელოვნურ 
საკომუნიკაციო მოწყობილებებს. შემდეგ ადამიანებმა ერთმანეთთან 
ქიშპობაც დაიწყეს. 

ამ მექნიზმებს, მანქანებს თავისთავად არსებობა არ შეეძლოთ, რო-
გორც ბუნებრივებს. მათ არ შეეძლოთ არა მარტო საკუთარი თვითწარ-
მოება, არამედ დაზიანებისას თვით აღდგენაც. მაგალითად, ისე, როგ-
ორც ხეს. და მაშინ მათ,- ტექნოკრატებს დასჭირდათ ბევრი ადამიანი 
გადაექციათ მექანიზმების მომსახურე პერსონალად, ფაქტიურად კი, 
ადამიანების ნაწილი საერთოდ ბიორობოტებად გადააქციეს. ამ ბიო-
რობოტების მართვა, რადგან ისინი მოკლებულნი არიან ჭეშმარიტებ-
ის შეცნობის ინდივიდუალურ უნარს, ძალზედ ადვილია. აი, მაგალი-
თად, ხელოვნური საინფორმაციო საშუალებების დახმარებით ჩაიდე-
ბა მათში პროგრამა: „საჭიროა კომუნიზმის აშენება“, შეიქმნას მათთვ-
ის სიმბოლოები, სამკერდე ნიშნები, დროშები განსაზღვრული ფერებ-
ით, შემდეგ, ამავე საშუალებებით, ჩაიდება ადამიანების უკვე სხვა 
ჯგუფში სხვა პროგრამა:- „კომუნიზმი,- ცუდია“, ახლა მათ მიეწოდება 
სხვა სიმბოლოები, ფერები. და მაშინ, ორი ჯგუფი, სხვადასხვა პროგ-
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რამით, შეიძულებენ ერთმანეთს ფიზიკურ განადგურებამდეც კი. ყვე-
ლაფერი ათი ათასი წლის წინათ დაიწყო, როცა ინტელექტთან კავშირ-
დაკარგული ადამიანები სულ უფრო და უფრო მეტნი ხდებოდნენ. ფა-
ქტიურად მათ შეიძლება ჭკუაშეცდენილები ვუწოდოთ, იმიტომ რომ 
არც ერთი ცოცხალი, ხორცშესხმული არსება დედამიწას ისე არ ბილ-
წავდა, როგორც ისინი. 

იმ შორეულ დროებებში ცოტანიღა რჩებოდნენ, ვისაც ჯერ კიდევ 
შეეძლოთ თავისუფლად ესარგებლათ სამყაროსეული სიბრძნით. ისი-
ნი იმედოვნებდნენ, რომ კაცობრიობა, როცა მივიდოდა იქამდე, რომ 
დაბინძურებული ჰაერით გაუჭირდებოდა სუნთქვა, რომ გაჭუჭყიანე-
ბული წყლის დალევა საშიში გახდებოდა, ხოლო მის მიერ შექმნილი 
სიცოცხლის უზრუნველჰყოფის ხელოვნური სისტემები,- ტექნიკური 
და სოციალური, გროვად დაყრილნი აღმოჩნდებოდა და ავარიულ და-
ზიანებებს სულ უფრო ხშირად გამოიწვევდა,- ჩაფიქრდებოდნენ... 

უფსკრულის პირას მდგარი ადამიანები, ყოფიერების არსზე, სა-
კუთარი ცხოვრების არსზე და დანიშნულებაზე ჩაფიქრდებიან. მაშინ 
ბევრი მათგანი მოინდომებს, პირველსაწყისთა ჭეშმარიტებას ჩასწვდ-
ეს, ეს კი, შესაძლებელია ისეთი უნარ-ნიჭისთვის, რომელიც პირველ-
საწყისთა პირობებს სასწრაფოდ დააბრუნებს... ათი ათასი წლის წინათ 
მცხოვრები ადამიანებიდან, ცოტანი, ჯერ კიდევ ფლობდნენ ამ უნარ-
ნიჭს. ძირითადად ესენი იყვნენ, ერთობის სათავეში მყოფი ტომთა ბე-
ლადები. მათ, უფრო სწორად, მათი მითითებებით, დაიწყეს მძიმე 
ქვის ფილებისგან სპეციალური ნაგებობების* აშენება. შიგნით კეთდე-
ბოდა საკანი, ოთახი, ზომით დაახლოებით ერთნახევარი ორ მეტრზე 
და სიმაღლით დაახლოვებით ორ მეტრამდე, ზოგჯერ მეტი, ზოგჯერ 
ნაკლები. ფილები შიგნითა ოდნავ დახრილი კუთხით ყენდებოდა. ხა-
ნდახან, ასეთ საკნებს მონოლითურ ქვაშიც გამოკვეთავდნენ ხოლმე, 
ხანდახან მიწის ქვეშ მალავდნენ, აყრიდნენ ყორღანს. საკნის ერთ-ერთ 
კედელ-ფილაში, კეთდებოდა კონუსისებრი ხვრელი, დაახლოებით 
ოცდაათ სანტიმეტრიანი დიამეტრით. იგი იდეალურად მორგებული 
ქვის საცობით ილუქებოდა. 

მათში, ამ ქვაგორხებში (საკან-სამარხები), ის ადამიანები შედიო-
დნენ, რომელთაც სამყაროს სიბრძნით სარგებლობის უნარი დაკარგუ-
ლი არ ჰქონდათ. 

                                                 
*   ასეთი ნაგებობები (ყორღანები, ქვაგორხები, დოლმენები და ა.შ), უამრავია ძველ კო-

ლხეთშიც და მთლიანად საქართველოში:- აფხაზეთი, სვანეთი... ც.გ. 
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იმ პერიოდის ცოცხლად დარჩენილებს და, თუნდაც ათასი წლის 
შემდეგ დაბადებულებს, შეეძლოთ მისულიყვნენ მათთან და მიეღოთ 
პასუხი იმ შეკითხვაზე, რომელიც ადამიანს აინტერესებდა. ამისთვის 
საჭირო იყო საკანთან დაჯდომა, დაფიქრება. ხანდახან პასუხი მაშინვე 
მოდიოდა, ხან მოგვიანებით, მაგრამ აუცილებლად მოდიოდა, იმიტომ 
რომ ეს ნაგებობები და მათში სამუდამოდ წასულები, ინფორმაციის 
მიმღების როლს ასრულებდნენ. მათი მეშვეობით ადვილი იყო სამყარ-
ოს ინტელექტთან დაკავშირება.  ეს ქვის ნაგებობები ეგვიპტური პირა-
მიდების წინამორბედები არიან. ოღონდ პირამიდები,- უფრო სუსტი 
მიმღებები არიან,- თუმცაღა მათი ზომები გაცილებით დიდია, არსი, 
დანიშნულება კი,- იგივე... 

ეგვიპტის პირამიდებში დასვენებული ფარაონები ასევე მოაზრო-
ვნეებს წარმოადგენდნენ და მათ მიერ პირველსაწყისთა უნარ-ნიჭი ნა-
წილობრივ იყო შემონახული. 

მაგრამ პირამიდების მეშვეობით ამა თუ იმ შეკითხვაზე პასუხი 
რომ მიეღოთ, ცოცხლად დარჩენილთათვის აუცილებელი იყო პირა-
მიდასთან არა ცალ-ცალკე, არამედ ბევრი რაოდენობის ადამიანის ერ-
თდროულად მისვლა. ოთხივე კედლის გასწვრივ დადგომა, რომელთ-
აც საკუთარი აზრ-ფიქრი უნდა მიემართათ პირამიდისკენ, ასე 
ვთქვათ, თვალის მზერა ნელ-ნელა აეცურებინათ პირამიდის დახრი-
ლი წახნაგის ფუძიდან,მწვერვალისაკენ. 

იქ, მწვერვალთან, ადამიანთა მზერა და მათი აზრ-ფიქრი ერთ წე-
რტილში ფოკუსირდებოდა და წარმოქმნიდა არხს, რომლის მეშვეობი-
თაც ხორციელდებოდა სამყაროს გონთან კონტაქტი. 

ახლაცაა შესაძლებელი იგივეს გაკეთება და სასურველის მიღება. 
აზრ-ფიქრისა და თვალის მზერის ერთდროული ფოკუსირებისას წარ-
მოიქმნება რადიაციის მსგავსი ენერგია. თუკი პირამიდის მწვერვალ-
ზე, ფოკუსირების ადგილას ხელსაწყოს მოვათავსებთ, ამ ენერგიის არ-
სებობას იგი აუცილებლად დააფიქსირებს. ასევე უჩვეულო შეგრძნე-
ბები გაუჩნდებათ ქვემოთ მდგომ ადამიანებსაც. 

ო, რომ არა, თანამედროვე ადამიანების ცოდვილიანი ამპარტავნე-
ბა, მათში დამკვიდრებული საზოგადოებრივი აზრი, მცდარი წარმო-
დგენა იმის შესახებ, რომ წარსულის ცივილიზაციები უფრო უგუნურ-
ნი იყვნენ... თანამედროვე ადამიანები შესძლებდნენ, რომ პირამიდებ-
ის ჭეშმარიტი დანიშნულება ამოეცნოთ. თანამედროვე მკვლევარები 
დიდ ყურადღებას უთმობდნენ მათი მშენებლობის ხერხებს, თუმცაღა 
მაინც ვერ შესძლეს მისი ამოცნობა. ყველაფერი კი მარტივია. მშენებ-
ლობისას ფიზიკური ძალის გამოყენებასთან ერთად და სხვადასხვა 
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ხელსაწყოებთან ერთად, ყოველთვის გამოიყენებოდა გრავიტაციის 
შემამცირებელი აზრ-ფიქრის ენერგია. მთელი რიგი ადამიანებისა, 
რომელნიც ასეთ თვისებებს ფლობდნენ, ეხმარებოდნენ პირამიდათა 
მშენებლებს. დღეს მაცხოვრებელთა შორისაც არიან ადამიანები, რომე-
ლთაც შეუძლიათ, აზრ-ფიქრით მცირე საგნები გადაადგილონ. ეფექ-
ტურობის თვალსაზრისით სამყაროს გონთან კონტაქტში განუზომლ-
ად უფრო მნიშვნელოვანნი უმცირესი ზომის ქვის ნაგებობებია,- პირა-
მიდების წინამორბედნი. 

– რატომ, ანასტასია? თავისი კონსტრუქციით, ფორმით? 
– იმიტომ, ვლადიმირ, რომ მათში გარდასაცვლელად ცოცხალი 

ადამიანები შედიოდნენ. მათი გარდაცვალებაც უჩვეულო იყო. ისინი 
სამუდამო მედიტაციაში გადადიოდნენ. 

– როგორ თუ „ცოცხალი ადამიანები“? რისთვის? 
– იმისთვის, ვლადიმირ, რათა შთამომავლობისთვის პირველსა-

წყისთა ძალის დაბრუნების შესაძლებლობა შეექმნათ. ხანდაზმული 
ადამიანი, როგორც წესი, ერთ-ერთი ყველაზე უბრძნესი ბელადი ან 
ტომის უხუცესი (მახვში), როცა იგრძნობდა სიკვდილის მოახლოებას, 
სთხოვდა თავის ახლობლებს, ნათესავებს, რომ ის ამ ქვა-გორხის საკა-
ნში მოეთავსებიათ. მაშინ, თუკი მას ღირსეულად თვლიდნენ, - ათავ-
სებდნენ კიდეც. 

გადაწევდნენ მძიმე მასიურ ფილა-სახურავს. ის, ქვის საკანში შე-
დიოდა და სახურავს კვლავ ახურავდნენ. ადამიანი მთლიანად გარე, 
მატერიალური სამყაროსგან იზოლირებული აღმოჩნდებოდა. მისი 
თვალები ვერაფერს ხედავდნენ, მის ყურებს არაფერი ესმოდათ. ასეთი 
სრული იზოლაცია,- უკან კვლავ დაბრუნებაზე აზრ-ფიქრის დაუშვებ-
ლობა, გრძნობის ორგანოების,- ხედვისა და სმენის გათიშვა, კოსმოსის 
გონთან სრული ურთიერთობის შესაძლებლობას უხსნიდა. ბევრი მო-
ვლენისა და მიწიერი ადამიანების ქცევათა სწორად გააზრების საშუა-
ლებას, ჯერ კიდევ სხვა სამყაროში გადასვლამდე იძლეოდა. და, რაც 
მთვარია:- ისინი შემდგომში შეცნობილს,- ცოცხლად დარჩენილებსა 
და მათ შემდგომ მოსულ თაობებს გადასცემდნენ. ახლა, დაახლოვებ-
ით ასეთ მდგომარეობას თქვენ,- მედიტაციას უწოდებთ, მაგრამ იგი, 
უსასრულობაში გადასასვლელ მედიტაციასთან შედარებით, მხოლოდ 
ბავშვის სიანცეა. 

შემდგომში ადამიანები იმ ქვის საკანთან მიდიოდნენ, ამოიღებდ-
ნენ საცობს, რომლითაც ხვრელი ილუქებოდა და ფიქრობდნენ, ეთათ-
ბირებოდნენ საკანში მოფარფატე აზრ-ფიქრს. სული სიბრძნისა, ყოვე-
ლთვის იქ იყო. 
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– ანასტასია, აბა როგორ, რის დახმარებით დაუმტკიცებ შენ, თანა-
მედროვე ადამიანებს ასეთი ნაგებობის არსებობას და იმას, რომ მასში 
ადამიანები უსასრულო მედიტაციაში გადიოდნენ? 

– შემიძლია! ამიტომაც ვყვები. 
– როგორ? 
– ძალზედ მარტივად. ეს საკნები ხომ ქვისაა… და დღესაც არსებო-

ბენ. თქვენ მათ დღეს დოლმენებს უწოდებთ. ისინი შეიძლება დაინა-
ხო, შეეხო მათ. და, ყველაფერი, რასაც ვამბობ,- გადაამოწმო კიდეც. 

– რაა???... სად? შეგიძლია ადგილი მიუთითო? 
– დიახ. მაგალითად რუსეთში, კავკასიაში, იმ ქალაქების სიახლო-

ვეს, რომელსაც ახლა გელენჯიკი, ტუაფსე, სოჭი, ნოვოროსიისკი ეწო-
დება. 

– გადავამოწმებ. მე იქ სპეციალურად ჩავალ. ეს, როგორ, შეუძლე-
ბელია ასეთი რამ... შეუძლებელია. მე შევამოწმებ. 

– რასაკვირველია გადაამოწმე. ადგილობრივმა მაცხოვრებლებმაც 
იციან მათი არსებობა, მაგრამ მნიშვნელობას არ ანიჭებენ. მრავალი 
დოლმენი (ყორღანი) უკვე გაძარცვულია. ხალხს არ ესმის მათი ჭეშმა-
რიტი დანიშნულება. მათი მეშვეობით სამყაროს სიბრძნესთან კონტაქ-
ტის შესაძლებლობა არ უწყიან. მარადიულ მედიტაციაში გასულებს 
უკვე აღარასოდეს არ შეუძლიათ მატერიალურში განხორციელება. 
მათ თავიანთი შთამომავლების გამო საკუთარი მარადიულობა შესწი-
რეს. მათი ცოდნა და შესაძლებლობანი კი, საჭირონი არ აღმოჩნდნენ. 
ამაშია მათი უზომო ურვა და სევდა. იმის დამამტკიცებელი, რომ წარ-
სულში, დოლმენში გარდასაცვლელად ცოცხალი ადამიანები შედიო-
დნენ, იქ აღმოჩენილ ჩონჩხთა ძვლების განლაგებაა. ზოგი დაწოლილი 
მიიცვლებოდა, ზოგი,- კუთხეში მიმჯდარი, ქვის ფილაზე მიყრდნო-
ბილი, ან გვერდზე წამოწოლილი. 

დღევანდელი ადამიანები ადასტურებენ ამ ფაქტს. იგი აღწერი-
ლია თქვენი მეცნიერების მიერ, მაგრამ მას მნიშვნელობა კვლავ არ მი-
ანიჭეს. დოლმენებს სერიოზულად არ იკვლევენ. დოლმენებს ადგი-
ლობრივი მაცხოვრებლები ანადგურებენ. ისინი, ქვის ფილებს სამშე-
ნებლო მასალად იყენებენ. 

ანასტასიამ სევდიანად დახარა თავი და გაჩუმდა. მე შევპირდი 
მას: 

– ავუხსნი. მათ ყველაფერს ავუხსნი. ისინი აღარ გაძარცვავენ, აღ-
არ დაანგრევენ, აღარ დაშლიან, აღარ წაბილწავენ. უბრალოდ მათ ხომ 
არ იცოდნენ ეს... 

– შენ ფიქრობ, რომ გამოგივა მათთვის ახსნა? 
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– ვეცდები. იმ ადგილებში გავემგზავრები და ვეცდები ავუხსნა. 
მართალია, ჯერ კიდევ არ ვიცი, როგორ. მაგრამ ვიპოვნი ამ დოლმენ-
ებს, ქედს მოვუხრი მათ, ადამიანებს კი, ყველაფერს ავუხსნი. 

– კარგი იქნებოდა. მაშ, როცა იმ ადგილებში გაემგზავრები, თუ 
შეიძლება, ქედი მოუხარე იმ დოლმენსაც, რომელშიც ჩემი წინაპარი 
დედაა გარდაცვლილი.* 

– წარმოუდგენელია! შენ საიდან შეგიძლია იცოდე, რომ შენი წინა-
პარი მშობელი იმ ადგილებში ცხოვრობდა ან როგორ გარდაიცვალა 
ის? 

ანასტასიამ მიპასუხა: 
– ვლადიმირ,როგორ შეიძლება, არ იცოდე, როგორ ცხოვრობდნენ, 

რას აკეთებდნენ შენი წინაპრები? რა სურდათ მათ, რისკენ ესწრაფვო-
დნენ? ჩემი შორეული დედიკო ნამდვილად არის ხსოვნის ღირსი. ყვე-
ლა ჩემმა დედამ შეიცნო მისი სიბრძნე. დღეს ის,- მეც მეხმარება. 

ჩემი შორეული წინაპარი დედა იყო ის ქალი, რომელმაც სრულჰ-
ყოფილად უწყოდა 

ჩვილი ბავშვის ძუძუთი კვების დროს, როგორ გადაეცა მისთვის 
სამყაროს გონით სარგებლობის უნარ-ნიჭი. უკვე მაშინ, იმ ცივილიზა-
ციის ადამიანებმა, რომელშიც ის ცხოვრობდა, შეწყვიტეს ამ მოვლენი-
სთვის მნიშვნელობის მინიჭება, ისევე, როგორც დღევანდელებმა. ბავ-
შვის ძუძუთი კვების დროს არ შეიძლება არანაირ გარეშე მოვლენაზე 
ყურადღების გადატანა, საჭიროა მხოლოდ ბავშვზე ფიქრი. მან იცოდა, 
რაზე და როგორ იყო საჭირო ფიქრი, ამიტომაც სურდა, თავისი ცოდნა 
ყველა ადამიანისთვის გადაეცა. 

წინაპარი დედა, ჯერ კიდევ არ იყო ხანდაზმული, მაგრამ მან ხე-
ვისბერს სთხოვა, რათა დოლმენში მოეთავსებინათ, რადგან ხევისბერი 
მოხუცი იყო და ახალი კი, მის თხოვნას არასდროს შეასრულებდა. ქა-
ლებს დოლმენებში ძალიან იშვიათად უშვებდნენ. მოხუცი ხევისბერი 
პატივს სცემდა ჩემს წინაპარ დედას. მისი ცოდნის დამფასებელი იყო 
და მან ნება დართო. ოღონდ ის მამაკაცებს ვერ აიძულებდა, დოლმენ-
ის მძიმე ფილა გადაეწიათ და წინაპარი დედის თავზე კვლავ დაეხურ-
ათ. და, მაშინ ქალები, მხოლოდ მარტო ქალები გაუმკლავდნენ ამ სა-
მუშაოს.მაგრამ ჩემი წინაპარი დედის დოლმენთან, უკვე დიდი ხანია, 
აღარავინ მიდის. არ ინტერესდებიან მისი ცოდნით. მას კი, ისე უნდო-

                                                 
*   გამოდის, ანასტასიას წინაპარი დედა,- საქართველოს ტერიტორიაზეც ცხოვრობ-

და(!) ამიტომაცაა ის ჩემი და თქვენი დაც თანამემამულენო... ც.გ. 
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და ყველასათვის გადეცა ის ცოდნა. მას სურდა, ბავშვები ბედნიერნი 
ყოფილიყვნენ და თავიანთი მშობლები ეხარებინათ. 

_ანასტასია, გინდა, იმ დოლმენთან მე მივალ და ვკითხავ, თუ რო-
გორ არის საჭირო ჩვილ ბავშვთა ძუძუთი კვება, ამ დროს რაზე და რო-
გორი ფიქრია საჭირო? შენ მომიყევი, სად იმყოფება ის? 

– კარგი, მოგიყვები. მაგრამ შენ ვერ შესძლებ მის გაგებას. შენ ხომ 
მეძუძური დედა არ ხარ. შენთვის უცნობია დედის შეგრძნებები, რო-
მელიც ჩვილ ბავშვს კვებავს. მისი გაგება მხოლოდ ქალებს, მეძუძურ 
ქალებს ძალუძთ. შენ უბრალოდ მიდი იმ დოლმენთან, შეეხე მას. რაი-
მე კარგი იფიქრე ჩემს წინაპარ დედაზე, მას ეს ძალიან ესიამოვნება. 

რამოდენიმე ხანს ჩვენ ვდუმდით. გაოგნებულს დოლმენების ად-
გილ-სამყოფელის ზუსტი მითითებებით და, რომ შესაძლებელი იყო 
მისი შემდგომში შემოწმება, მე აღარ გამომითქვამს ეჭვი მისი არსებობ-
ის შესახებ, თუმცა, ვთხოვე წარმოედგინა კონტაქტის შესაძლებლობა-
ზე მტკიცებებულები უხილავ და ჩემთვის გაუგებარ სამყაროს სიბრძ-
ნესთან. რაზეც ანასტასიამ მიპასუხა: 

– ვლადიმირ, შენ თუ ჩემს მიერ ნათქვამს მუდმივად ეჭვის ქვეშ 
დააყენებ, მაშინ შენთვის ჩემი მტკიცებულებებიც გაუგებარი და არა-
დამაჯერებელი იქნება. და, თანაც მათ გამოკვლევაზე,- უამრავი დრო-
ის დაკარგვა დაგჭირდება. 

– შენ ნუ გწყინს, ანასტასია, მაგრამ, შენი უჩვეულო და განდეგი-
ლური ცხოვრების წესი... 

– რაღა განდეგილურია იგი, თუ მე შესაძლებლობა მაქვს ურთიე-
რთობა მქონდეს არა მარტო ყველაფერთან, რაც დედამიწაზეა, არამედ 
მნიშვნელოვნად უფრო დიდთან. დედამიწაზე უამრავი ადამიანია გა-
რემოცული თავიანთი მსგავსით და მაინც სრულიად მარტოსულნი 
არიან, განდეგილივით ჩაკეტილნი. სულაც არ არის საშიში, როცა ადა-
მიანი მარტოა, გაცილებით უფრო საშინელია,- როცა ის ადამიანთა 
შორისაა მარტოსული. 

– და მაინც სულერთია, თუ იმ განზომილებაზე, აი, სადაც, როგ-
ორც შენ ამბობ, ცხოვრობენ აზრ-ფიქრები, ადამიანთა ცივილიზაციებ-
ის მიერ წარმოქმნილნი,- რომელიმე ჩვენი სახელმოხვეჭილი მეცნიერ-
თაგანიც იტყვის,- მაშინ ადამიანები, მათ უფრო მეტად დაუჯერებდნ-
ენ, ვინემ შენ. ასეა მოწყობილი თანამედროვე ადამიანი, მისთვის ოფი-
ციალური მეცნიერება,-ავტორიტეტია. 

– ასეთი ადამიანები არიან, მე მინახავს მათი აზრ-ფიქრები. არ შე-
მიძლია მათი გვარების დასახელება. მაგრამ, ისინი თქვენი საზომით 
შესაძლოა, დიდი მეცნიერებიც არიან. მათ აქვთ, ბევრი ფიქრის საშუა-
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ლება. შენ თავად მოიძიე მტკიცებულებები, როცა დაბრუნდები, და 
ყოველივე ჩემს ნათქვამს შეადარე... 

 
 

* * * 
 
კავკასიაში ჩასულმა, მთებში, გელენჯიკთან მოშორებით, დოლმე-

ნები ვიპოვე. ისინი ფერად ფოტო-ფირზე გადავიღე. დოლმენების შე-
სახებ ადგილობრივი მხარეთმცოდნეობის მუზეუმშიც იცოდნენ, მხო-
ლოდ დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდნენ. 

ასევე, ვიპოვე დოლმენი, რომელშიც ანასტასიას წინაპარი დედა 
იყო შესული, თაყვანი ვეცი და ხავსმოდებულ ქვის პორტალზე ყვავი-
ლებიც დავაწყვე. 

ვუცქერდი დოლმენებს,- ანასტასიას სიტყვების ხილულ და ხელ-
შესახებ დადასტურებებს. იმ პერიოდში ბიბლიის მეფეთა მესამე წიგნ-
ში გადავიკითხე მეფე სოლომონის დამოკიდებულება კედართან მიმა-
რთებაში. მე, მეცნიერებისგან საკამოდ შორს მყოფი ადამიანი, არ ვაპი-
რებდი, გადამექექა უამრავი სამეცნიერო ნაშრომი, რათა მომეძია ანას-
ტასიას ნათქვამის მტკიცებულებები. მაგრამ თითქოს ეს ახალგაზრდა 
განდეგილი ქალი, ყრუ ციმბირული ტაიგიდან, წარმოუდგენელი ფო-
რმით, მაგრამ უკვე თანამედროვე მეცნიერების ენით, შორი მანძილი-
დან ადასტურებდა თავის სიმართლეს. ხალხს თავად მოჰქონდათ და 
მიგზავნიდნენ კიდეც სამეცნიერო ნაშრომებს, რომლებიც სამყაროს 
გონის არსებობას ამტკიცებდნენ. 

დასაწყისში მე უკვე მოვიყვანე აკადემიკოსის, რუსეთის სამედი-
ცინო მეცნიერებათა აკადემიის წევრის, კლინიკური და ექსპერიმენ-
ტული სამედიცინო ინსტიტუტის დირექტორის ვ.კაზნაჩეევისა და 
რუსეთის საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა აკადემიის თეორიული 
და გამოყენებითი ფიზიკის საერთაშორისო ინსტიტუტის აკადემიკოს-
ის ა.აკიმოვის გამონათქვამები, რომლებიც 1996 წლის მაისის ჟურნალ 
„ჩუდესა ი პრიკლიუჩენია“- ში იყო გამოქვეყნებული. 
 

 
* * * 

ამ თავს, გელენჯიკის სიწმიდეებზე, ამ ქალაქში ყოფნისას ვწერ-
დი. მის ტექსტს კომპიუტერზე სანატორიუმ “დრუჟბას” თანამშრომე-
ლი,- მარინა დავითის ასული სლაბკინა აწყობდა. წიგნი, სანატორიუმ-
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ის თანამშრომლებმა გამოქვეყნებამდე წაიკითხეს. და იცით, რა მოხ-
და?.. 

1996 წლის 26 ნოემბერს, მოსკოვის დროით 10 საათსა და 30 წუთ-
ზე, მოხდა მოვლენა, რომელსაც გარეგნულად სენსაციურობაზე ან უჩ-
ვეულობაზე პრეტენზია არ აქვს. და მაინც... დარწმუნებული ვარ, რომ 
ეს პლანეტარული მასშტაბის მოვლენა იყო. 

დოლმენისკენ, რომელიც მთებშია აგებული, გელენჯიკთან ახლო 
რაიონის დაბა პშადასთან, ქალების ჯგუფი მოდიოდა. ისინი, სანატო-
რიუმ „დრუჟბას“ თანამშრომლები:- ვ.ტ.ლარიონოვა, ნ.მ.გრიბანოვა, 
ლ.ს.ზვიაგინცევა, ტ.ნ.ზაიცევა, ტ.ნ.კუროვსკაია, ა.გ.ტარასოვა, ლ.ნ.რო-
მანოვა და მ.დ.სლაბკინა იყვნენ. 

ტურისტებისგან განსხვავებით, ეს ადამიანები, რომლებიც ხანდა-
ხან ამ ადგილებს მოინახულებდნენ ხოლმე, რათა ბუნების სილამაზ-
ით დამტკბარიყვნენ და უინტერესოდ უცქერდნენ მთაში მარტოდ 
მდგარ დოლმენს, შესაძლოა, ამ ათასწლეულში პირველად, მიემართე-
ბოდნენ დოლმენისაკენ, რათა პატივი მიეგოთ თავისი შორეული წინა-
პრისთვის, პატივი მიეგოთ თავისი ტომის ბრძენი ბელადისათვის, 
რომელიც ათი ათასი წლის წინათ ცხოვრობდა. ქვის აკლდამაში თავი-
სი ნებით ცოცხლად რომ ამოაქოლინა საკუთარი თავი. ცოცხლად იმი-
ტომ, რომ ათასწლეულების შემდეგ თავისი შთამომავლებისთვის სამ-
ყაროსეული სიბრძნე გადაეცა. 

ძნელი სათქმელია, მისი ძალისხმევა რამდენი ათასწლეულის მან-
ძილზე იყო გამოუყენებელი. უძველეს ფილებს, ჩვენი ასწლეულის მი-
ერ წაბილწვის ნაკვალევი უკვე ამჩნევია, თანამედროვე წარწერებისა 
და დოლმენის პორტალის ღიობზე სარქველის არქონის სახით. დოლ-
მენთან მისული ადამიანები, ყოველ შემთხვევაში ბოლო ასწლეულის 
მანძილზე, შიგ დაფლულ ადამიანზე, მის სურვილსა და სწრაფვაზე, 
რათა დედამიწაზე დღევანდელ მაცხოვრებელთათვის ძღვნად მისცა 
თავისი თავიც და სიბრძნეც,- ამაზე არც კი ფიქრობდნენ. მის შესახებ, 
სამწუხაროდ, მხოლოდ ხატოვნად ადასტურებენ რევოლუციამდელი 
და მეტადრე, თანამედროვე მონოგრაფიები, რომლებსაც მე გავეცანი. 

მეცნიერები, მკვლევარები, არქეოლოგები, თავად დოლმენის ზო-
მებით უფრო ინტერესდებოდნენ. უკვირდათ და ცდილობდნენ განე-
საზღვრათ ეს მრავალტონიანი ფილები როგორ იყო დამუშავებული 
და აღმართული. 

და აი... ვუყურებდი დოლმენთან მდგარ ქალებს, მათ მიერ მიტან-
ილ და პორტალზე დაწყობილ ყვავილებს და ვფიქრობდი:- „რამდენი 
ასწლეულის თუ ათასწლეულის შემდეგ მიიღე შენ, პირველი ყვავი-
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ლები, ჩვენო უბრძნესო წინაპარო? რას გრძნობს ახლა შენი სული? რა 
შეიძლება ხდებოდეს ამ წამებში ასტრალურ სამყაროში? მიიღეთ თუ 
არა თქვენ, ჩვენო შორეულო და ასე ახლობელო წინაპარო მშობლებო, 
ეს ყვავილები, როგორც პირველ ნიშნად იმისა, რომ თქვენი ძალისხმე-
ვა არ დაკარგულა? თქვენს შთამომავალთა თანამედროვე ადამიანებს 
შორისაც არის სწრაფვა, უფრო გაცნობიერებული არსებობისკენ. ეს 
მხოლოდ პირველი ყვავილებია. ალბათ, კიდევ და კიდევ იქნებიან. მა-
გრამ ეს პირველი, ყველაზე სანუკვარია, და თქვენ დაეხმარებით ახ-
ლანდელ მაცხოვრებლებს, რათა მიაღწიონ სამყაროს სიბრძნის შეცნო-
ბას, ყოფიერების არსის შეცნობას. თქვენ ჩვენი შორეული წინაპრები 
ხართ“. 

დოლმენის მოსანახულებელ მგზავრობაში გელენჯიკის სან-ეპიდ 
სადგურის სანიტარული ექიმი ე.ი.პოკროვსკი მონაწილეობდა. ის ექს-
კურსიამძღოლმა,- მხარეთმცოდნე ვ.ტ.ლარიონოვამ დოლმენის რადი-
აციული ფონის გაზომვის მიზნით მიიწვია. მან მიამბო, რომ ერთხელ, 
ექსკურსიის დროს დოლმენთან, ერთ-ერთ ტურისტს ჰეიგერის საზო-
მი აღმოაჩნდა და ხელსაწყო ამოქმედდა,- რადიაციის მაღალი დონე 
უჩვენა. ამ ტურისტმა განზე გაიყვანა ვ.ტ. ლარიონოვა, რათა სხვა ტუ-
რისტები არ დაეშინებინა, ხელსაწყო უჩვენა და დოლმენთან რადია-
ციის არსებობის შესახებ ამცნო. 

ადგილობრივი სან-ეპიდ სადგურის სპეციალურ პატარა ჩანთაში 
საკმაოდ ზუსტი ხელსაწყო იდო. მან რადიაციული ფონის გაზომვა 
ჯერ კიდევ დოლმენთან მიახლოვებამდე დაიწყო და მის ჩვენებას მია-
ხლოების დროსაც აგრძელებდა, შემდეგ უშუალოდ დოლმენთან და 
შიგნითაც კი. 

სანამ ქალთა ჯგუფი ვ.ტ.ლარიონოვას უსმენდა, მე უფრო დიდმა 
მღელვარებამ შემიპყრო, რომ აი, ახლა ეს სან-ეპიდ სადგურის ექიმი, 
რომელიც გაზომვის შედეგებს იწერს,- ამ შედეგს ყველას გასაგონად 
გამოაცხადებს და ეს ტურისტის შენიშვნა კი აღარ იქნება, არამედ ოფი-
ციალური დასკვნა და ხალხი საერთოდ დოლმენებთან მისვლას შეწყ-
ვეტდა, როცა მომატებული რადიაციის შესახებ შეიტყობდა. ანასტასია 
მიამბობდა, რომ ამ ენერგიას, რომელიც რადიაციას ჰგავს, შეუძლია, 
ხან გამოვლინდეს და ხან გაქრეს. იგი მართვადია და ადამიანზე კეთი-
ლისმყოფელად მოქმედებს. მაგრამ რას ნიშნავს ჩვენთვის,- თანამედ-
როვე ადამიანისთვის, ანასტასიას, თუნდაც არც თუ ისე ჩვეულებრივი 
ქალის გამონათქვამი, თანამედროვე მეცნიერთა მტკიცებულობებთან, 
ფაქტთან, თანამედროვე ხელსაწყოთი დაფიქსირებულთან და ისიც, 
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რადიაციასთან მიმართებაში, რომელსაც ასე უფრთხის თანამედროვე 
ადამიანი?... 

„ო, ღმერთო,- ვფიქრობდი,- საწყალი ანასტასია! მას ხომ ასე ძალი-
ან სურდა, რათა ადამიანები სხვაგვარად, უფრო სათუთად მოპყრობო-
დნენ ჩვენი წინაპრების ამ უძველეს, უჩვეულო სამარხებს. ახლა კი, გა-
მოცხადდება ოფიციალური დასკვნა, და მათ, უკეთეს შემთხვევაში, 
არავინ აღარ მიუახლოვდება, უარეს შემთხვევაში კი,- გაანადგურებენ. 
მშენებლობისთვისაც კი აღარ გამოიყენებენ, როგორც აქამდე იყენებდ-
ნენ. მაგრამ, თუკი ის, სამყაროსეული გონი დანამდვილებით არის, 
თუკი ანასტასია მისით ნამდვილად ასე იოლად სარგებლობს,- დაე, 
თავად მათვე მოიფიქრონ რამე“... 

ე.ი. პოკროვსკი დოლმენთან მდგომ სანატორიუმ „დრუჟბას“ თა-
ნამშრომელთა ჯგუფთან მივიდა და ჩაიკითხა ხელსაწყოს მონაცემები. 
ისინი დაუჯერებელნი იყვნენ. ხელსაწყოთა მონაცემების მიხედვით, 
ჯერ გაოცებამ, მერე კი,- სიხარულმა შემიპყრო. მიწისა და გარემოს რა-
დიაციული ფონი დოლმენთან მიახლოებისას თანდათან... მცირდებო-
და! 

დაუჯერებელი კიდევ ეს იმიტომაც იყო, რომ დოლმენთან მიახ-
ლოებისას ადამიანთა ჯგუფი უფრო მაღალი ფონის მონაკვეთებს გა-
დიოდა. თავად მათ, როცა ისინი დოლმენთან იდგნენ, რადიაცია თა-
ვისი ტანსაცმლით, ფეხსაცმლით უნდა მიეტანათ, მაგრამ ხელსაწყომ, 
მიუხედავად ამისა, რადიაციული ფონის შემცირება უჩვენა. თითქოს 
ვიღაც უხილავი ამ სახით გვეუბნებოდა:- „ნუ გეშინიათ ჩვენი, ადამია-
ნებო. ჩვენ თქვენი შორეული მშობლები ვართ. ჩვენ სიკეთე გვინდა 
თქვენთვის. მიიღეთ ჩვენი ცოდნა, შვილებო!“ 

და, მოულოდნელად გავაცნობიერე,- ანასტასია! ეს მოვლენა ხომ 
სწორედ მისი წყალობით მოხდა. სწორედ მან, დოლმენისგან ათასობ-
ით კილომეტრის მოშორებით მყოფმა, ათასწლეულებს მიღმა უხილა-
ვი ძაფი გადააწვდინა, ამითი უძველეს ცივილიზაციასთან დღევანდე-
ლი მაცხოვრებელნი შეაერთა, მათ ცნობიერებაში მოახდინა სიკეთის 
სწრაფვისკენ გარღვევა. დაე, ჯერ-ჯერობით თუნდაც ადამიანების 
მცირე ჯგუფში, მაგრამ ეს მხოლოდ დასაწყისია. და იგი აბსოლუტურ-
ად რეალურია, რადგან ჩემს წინ რეალური დოლმენი იყო, რეალური 
და ხელშესახები ქალები, მათგან მიძღვნილი ყვავილები. 

სამეცნიერო ლიტერატურაში ნათქვამია, რომ დოლმენები 
გვხვდებიან ტუაფსეს, სოჭის*, ნოვოროსიისკის მახლობლად, ინგლის-
ში, თურქეთში, ჩრდილოეთ აფრიკასა და ინდოეთში. ეს კი, მიუხედავ-
ად მანძილის სიშორისა, უძველესი ცივილიზაციის არსებობას, ერთმა-
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ნეთს* შორის ურთიერთობების შესაძლებლობას და ერთიან კულტურ-
ას ადასტურებს. ეჭვგარეშეა, ანასტასიას ინფორმაციის საჭიროებისამ-
ებრ გავრცელების შემდეგ, სხვა დოლმენების მიმართაც, თუ ისინი კი-
დევ შენარჩუნებულნი არიან, დამოკიდებულება შეიცვლება. 

ამის დასტურს, გელენჯიკელების რეაქცია ემსახურება. სწორედაც 
რომ, მსოფლიოში პირველად, ექსკურსია, დოლმენების შესახებ ახალი 
გასაოცარი ინფორმაციით, გელენჯიკში ჩაატარა „ყველაზე იღბლიანმა 
და ბედნიერმა ქალმა“, როგორც თავად სთქვა საკუთარ თავზე ოცდაა-
თწლიანი სტაჟის მქონე მხარეთმცოდნემ, ადგილობრივი საბჭოს დე-
პუტატმა, ექსკურსია-მძღოლმა ვალენტინა ტერენტის ასულმა ლარიო-
ნოვამ. მაგრამ ეს არ არის ყველაფერი. გელენჯიკელ მხარეთმცოდნეთა 
ჯგუფმა ლარიონოვას მეთაურობით, უკვე ცნობილი ფაქტები შეაჯამა, 
ესაუბრა ძველ მცხოვრებლებს, შეისწავლა წმიდანთა ცხოვრება და გე-
ლენჯიკის შემოგარენში სიწმიდეების არსებობა დაადასტურა, რომ-
ლებზეც ანასტასია საუბრობდა. რუსეთის იმ უნიკალურ სიწმიდეებ-
ზე, რომელთა უმრავლესობა არც ერთ საინფორმაციო ბუკლეტშიც არ 
არის მოხსენიებული. ესენი ლიბანის კედარია, წმიდა ნინოს მთაა,(!) 
სავანეა, სამკურნალო წყარო „წმიდა წყარო“-ა.* იქ, ის ადამიანებია, 
ვინც იქ განიკურნა, ხეზე ნაჭრის ნაკუწებს ნასკვავს. გელენჯიკის რაი-
ონში, ახლა რესტავრაციას უკეთებენ ეკლესიას. შენდება სერგიევ-
სამების ლავრის მეტოქი (ფუნდუკი). მე, ამას ყველაფერს შევცქეროდი 
და ვფიქრობდი:- „რუსეთის მხოლოდ ერთ პატარა ადგილზე ამდენი 
სიწმიდეებია, სამკურნალო წყაროა, რუსები კი ცხრა მთას იქით მიემგ-
ზავრებიან უცხო ღმერთთა სათაყვანებლად. რამდენი დავიწყებული 
სიწმიდეებია შენს სხვა ადგილებში, რუსეთო? და ვინ აღმოაჩენს მათ?“ 

მე, რაც შემეძლო გავაკეთე, რა თქმა უნდა, ეს მცირედზე მცირეა, 
მაგრამ რაღაცნაირი იმედი გაჩნდა, რომ ანასტასია ვაჟიშვილს მაჩვენ-
ებს. ვიყიდე ჩვილი ბავშვის ჩასაცმელები, სათამაშოები, „ბავშვის საკ-
ვები“ და ციმბირული ტაიგის მხარეში გავემგზავრე, რათა ანასტასია  
და ჩემი ვაჟი მენახა.  
 
 

                                                 
*   ეს რამეს ხომ არ ,,მიგანიშნებთ” თანამემამულენო?! ეს ხომ ჩვენი სამშობლო მხა-

რეა?!... მართალია ანასტასია დღეს ტაიგაშია, რუსეთის ტერიტორიაზე, მისი წინაპა-
რი დედა კი, საქართველოს ტერიტორიაზე ყოფილა, ალბათ სხვა წინაპარი დედები 
სხვადასხვა ტერიტორიებზეც იყვნენ... ასე, რომ ანასტასიას „სიცოცხლისა და ბავშვე-
ბის აღზრდის“ ფილოსოფია საყოველთაოა! სრულიად ყველასთვისაა!... ც.გ. 
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morigi momlocveli 
 
ი ისიც! ჩემს წინაშე, კვლავ ციმბირის დიდი მდინარე ობია. მივაღ-
წიე ჩრდილოეთ დასახლებამდე, სადაც რეგულარული სატრანსპო-

რტო კავშირი წყდება და ობის ნაპირთან ვდგავარ. იმ ადგილამდე, საი-
დანაც ტაიგის გავლით, ანასტასიას მდელომდე, ფეხითაა შესაძლებელი 
მისვლა, აუცილებელია ნავის ან კატარღის დაქირავება. ნაპირთან მდგარ 
უამრავ ნავს შორის ერთ-ერთთან, სამი მამაკაცი სათევზაო მოწყობილობ-
ას ალაგებდა. მივესალმე მათ და ვუთხარი, რომ მზად ვარ კარგად გადა-
ვუხადო იმას, ვინც მითითებულ ადგილამდე მიმიყვანს. 

– ჩვენთან მაგ საქმით, ეგორიჩია დაკავებული. გადაყვანაში, ნახე-
ვარ მილიონს იღებს,-  მიპასუხა ერთ-ერთმა მამაკაცმა. მე, ამის გაგო-
ნებაზე, შეშფოთებულმა ვცქვიტე ყურები. სჩანს, ვიღაცას მიზან-
მიმართულად გადაჰყავს ხალხი ტაიგის მიყრუებულ, პატარა ციმბირ-
ულ სოფლამდე. აქედან ანასტასიას მდელომდე ოცდახუთი კილომეტ-
რია და ასეთ ცეცხლის ფასს რატომ თხოულობენ? მაშასადამე, მსურვე-
ლები არიან. მოთხოვნილება განსაზღვრავს ფასს. შევაჭრება, ჩრდი-
ლოეთში უხერხულია და მამაკაცს ვკითხე: 

– სად ვნახო ეს ეგორიჩი?  
– სადმე დასახლებაში. უფრო მაღაზიასთან. აი, მის კატარღასთან 

ღლაპები თამაშობენ და ეგორიჩის მოთა ვასიატკაც მათთანაა. სთხოვე 
და გაგეგზავნება. 

ვასიატკამ, თორმეტიოდე წლის მკვირცხლმა ბიჭუნამ, მისალმე-
ბისთანავე სხაპასხუპით მომაყარა: 

– თქვენ გამგზავრება გსურთ? ანასტასიასთან? ახლავე, ამ წამში ბა-
ბუას დავუძახებ! და, არც კი დაელოდა ჩემს პასუხს, ხტუნვა-ხტუნვით 
დასახლებისკენ გაიქცა. ჩემთვის ცხადი გახდა,- მას პასუხი არ სჭირ-
დებოდა. სჩანს, აქაურებისთვის, ყველა უცნობს, ერთი მიზანი აქვს. 

მდინარის პირას ჩამოვჯექი და დაველოდე. საქმე არაფერი მქონ-
და, წყალს გავცქეროდი, თან ვფიქრობდი. 

აქ, მდინარის სიგანე, ერთი კილომეტრი იქნება. შუა ტაიგაში, რო-
მლის ნაპირები თვითმფრინავიდანაც არ სჩანს, საუკუნეების განმავ-
ლობაში მდორედ მიედინება წყალი და რაც წარსულიდან წამოიღო, 
კვალიც კი არ დატოვა. რა ახსოვს დღემდე ობის წყალს? იქნებ ციმბირ-
ის დამპყრობი ერმაკი? რომელიც, მახვილით ხელში, მარტო, მტრების 
მიერ ობის ნაპირს მიმწყვდეული,- მათ შეტევას იგერიებდა, სასიკვდი-
ლო ჭრილობიდან ნადენი სისხლი წყალში წვეთავდა. შემდეგ წყალმა 
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ძალა გამოცლილი სხეული სადღაც წარიტაცა... შესაძლოა, მისი ქმე-
დებები თანამედროვე რეკეტულ საქმეებს ჰგავდა. დღევანდელობასთ-
ან შედარება, ალბათ, მხოლოდ მდინარეს შეუძლია. 

იქნებ, მდინარისთვის უფრო მნიშვნელოვანი, ჩინგიზ ხანის ურდ-
ოს თარეშია? ძველად, მისი ურდო, უდიდესად მიიჩნეოდა. ნოვოსიბი-
რსკის ოლქში რაიონული ცენტრია, ორდინსკი ეწოდება, ხოლო მასში 
ერთ სოფელს, ჩინგიზი ჰქვია. იქნებ ამ წყალს ახსოვს ჩინგიზ ხანის 
ურდო, ნაძარცვი ნადავლით როგორ იხევდა უკან, როგორ გაკოჭეს ახ-
ალგაზრდა ციმბირელი ქალი და ყოვლის შემძლე ვეზირი ვნებიანი 
სიტყვებითა და შეყვარებული თვალებით, როგორ ევედრებოდა მას 
თავისივე ნებით, წინააღმდეგობის გაუწევლად გაჰყოლოდა. თვალებ-
დახრილი ქალი კი, სდუმდა. ვეზირის ყველა ქვეშევრდომი უკვე გაიქ-
ცა, ის კი, ქალს ისევ რაღაცას ემუდარებოდა, სიყვარულს სთხოვდა. 
მერე ცხენის გავაზე ქალი და ოქროს ტომსიკა შეაგდო, მოახტა უნაგ-
ირს და ობის ნაპირისკენ გაჰქუსლა. მდევარი დაედევნა. ის, ის იყო მი-
სწვდნენ კიდეც. ვეზირი მათ გზადაგზა ოქროს უყრიდა. როცა ტომსი-
კა დაცარიელდა, სხვადასხვა ქვეყნების დაპყრობისთვის მიღებული 
ჯილდოები შეიხსნა და ისინიც მდევარს მიუგდო, მხოლოდ ციმბირ-
ელ ქალს ვერ შეელია. გაქაფული ცხენი მდინარე ობის ნაპირთან მიაგ-
დო, მაგრად გაკოჭილი ყმაწვილი ქალი ფრთხილად ჩამოსვა და ნავში 
გადასვა. თვითონაც ნავში ჩახტა, მაგრამ მტრის ისარმა მიუსწრო და 
დაჭრა. ნავი დინებამ წაიღო. დაჭრილი ვეზირი იწვა და იქით არც კი 
იყურებოდა, საიდანაც მდევართა სამი ნავი უახლოვდებოდა. ის ალე-
რსიანად შესცქეროდა ქალს. თავადაც სდუმდა, ძალაც კი არ შესწევდა 
რაიმე ეთქვა მისთვის. ქალიც მშვიდად, ჩუმად იჯდა. ისიც ვეზირს შე-
სცქეროდა. შემდეგ, ციმბირელმა ყმაწვილ-ქალმა კიდევ ერთხელ გა-
დახედა მას, ოდნავ გაუღიმა, ხელებზე მოჭერილი თოკები გაწყვიტა 
და ნიჩბებს მოუსვა.  

და, მდევარი, ციმბირელი ქალის მიერ წაყვანილ ნავს, რომელშიც 
დაჭრილი ვეზირი იწვა,- ვეღარ დაეწია.  

რომელ ადგილას და რომელ დროებაში წაიღო ისინი წყლის დი-
ნებამ? და, ამჟამად ჩვენზეც, ამ წამში, დასამახსოვრებლად რა მიაქვს 
მდინარის ამღვრეულ წყალს?  

იქნებ შენ, მთავრად დიდ ქალაქებს თვლი, მდინარევ? ამჟამად ობ-
ის გასწვრივ, მის  სათავესთან ახლოს უზარმაზარი ქალაქი ნოვოსიბი-
რსკია გაშენებული. მდინარევ, შენ გრძნობ მის ზომებსა და დიდებუ-
ლებას? რა თქმა უნდა, ჩემთვის ნათელია, რასაც იტყვი,- ქალაქიდან 
ბევრი სიბინძურე ჩაედინება იმ მდინარეში, რომელიც ადრე მაცოცხ-
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ლებელი იყო, ახლა, მისი დალევა უკვე აღარ შეიძლება. რა ვქნათ, სად 
წავიღოთ ჩვენი ქარხნების ჭუჭყი? ჩვენ ხომ ვვითარდებით, ჩვენ ხომ, 
ჩვენი წინაპრებივით არ ვცხოვრობთ? ახლა ჩვენში ბევრი სწავლულია, 
ნოვოსიბირსკის გარშემოც ბევრი პატარა სამეცნიერო ქალაქია. მათი 
ჭუჭყი და სიბინძურე, თუ შენს წყალს არ გავატანეთ, მაშინ თავადვე 
გავიგუდებით. ქალაქში სუნთქვა ჭვარტლისგან ისედაც ჭირს, ზოგი-
ერთ რაიონში კი, საერთოდ ვერ გაიგებ რისგან ყარს ყველაფერი. შენ, 
მდინარევ, შეეცადე ეს ყველაფერი გაიგო. იცი, როგორი ტექნიკა გვაქვს 
და შენს წყლებში ახლა უხმაურო ნავების მაგივრად დიზელ-
თბომავლები დაგრუხუნებენ. შენს წყლებში ჩემი თბომავალიც დასრი-
ლებდა.  

აი, საინტერესოა, ნეტავ თუ ვახსოვარ ამ მდინარეს, როცა თბომავ-
ლით დავცურავდი, რომელიც ყველაზე დიდი სამგზავრო თბომავლია 
ჩვენს სანაოსნოში? რა თქმა უნდა, თბომავალი ახალი არ იყო. სრული 
სვლის დროს ყველა დიზელი და მისი ხრახნები ისე რახრახებდნენ, 
რომ ბარში მუსიკის მოსმენა ჭირდა.  

თავის ხსოვნაში ყველაზე მნიშვნელოვნად რას მიიჩნევს და რას 
ინახავს მდინარე? წინათ, მის ნაპირებს, ჩემი გემბანის კიჩოდან და ბა-
რის სარკმლიდან, მალინინის სიმღერებისა და რომანსების ჰანგების 
ფონზე გავცქეროდი:  

 
«Хотел в город я въехать на белом коне, 
 да хозяйка корчмы улыбнулась мне,  
на мосту, видно, мельник взгляд бросил косой,  
и остался я на ночь с хозяйкою той». 
 
„თეთრ ცხენზე ამხედრებულს ქალაქში შესვლა მსურდა, 
მაგრამ ფუნდუკის დიასახლისმა  გამიღიმა, 
როგორც სჩანს, მეწისქვილემ ხიდზე დამლანდა, 
და, იმ  დიასახლისთან დავრჩი ღამის სათევად “. 
 
მაშინ, ნაპირზე მოფუსფუსე ხალხი ნაკლები გაქანების და მნიშ-

ვნელობის ადამიანებად მეჩვენებოდნენ. ახლა კი, მეც მათ შორის აღ-
მოვჩნდი. 

ასევე იმაზეც ვფიქრობდი, თუ როგორ დამერწმუნებინა ანასტა-
სია, რომ ხელი არ შეეშალა ჩემს ვაჟთან ურთიერთობაში. საერთოდ 
უცნაური ვითარება შეიქმნა. მთელი ცხოვრება ვაჟზე ვოცნებობდი. წა-
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რმოვიდგენდი, მასთან როგორ ვთამაშობდი, როგორ ვზრდიდი. ვფიქ-
რობდი, როცა გაიზრდება მხარში ამომიდგება, საერთო ბიზნესი გვექნე-
ბა. ახლა, მყავს ვაჟი და თუმცა ჩემს გვერდით არ ცხოვრობს, მაინც სასია-
მოვნოა იმის გაცნობიერება, რომ ამ ქვეყანაზე არსებობს შენთვის ყველა-
ზე ახლობელი, მშობლიური და სასურველი არსება. გამგზავრებამდე, ჩე-
მი პატარისთვის, უდიდესი სიამოვნებით, უამრავი საბავშვო ნივთი ვიყი-
დე. ყიდვით კი ვიყიდე, მაგრამ საკითხავია, მოვახერხებ მათ გადაცემას 
თუ ვერა. ჩემი ვაჟი, სულერთია,- სოფლელი იქნებოდა თუ ქალაქელი,- 
ნორმალური ქალისგან რომ ყოფილიყო გაჩენილი, ყველაფერი ცხადი და 
მარტივი იქნებოდა. ნებისმიერ ქალს სიამოვნებს, როცა მამა შვილზე 
ზრუნავს, ცდილობს ყოველივე აუცილებელით უზრუნველჰყოს, მის აღ-
ზრდაში იღებდეს მონაწილეობას. თუ ამას ნებით არ აკეთებ, ბევრი ქალი 
ალიმენტსაც კი ითხოვს. მაგრამ ანასტასია ტაიგელი განდეგილია. მას, 
ცხოვრებაზე საკუთარი შეხედულებები აქვს, ფასეულობებზე თავისებუ-
რი გაგება აქვს. ჯერ კიდევ ბავშვის დაბადებამდე განმიცხადა:- „შენი შე-
ხედულების, არანაირი მატერიალური სიკეთე ბავშვს არ სჭირდება. მას 
ყველაფერი თავიდანვე ექნება. შენ გაგიჩნდება სურვილი, პატარას მოუ-
ტანო რაღაც ჟღარუნები, მაგრამ ეს მას სრულიად არ დასჭირდება, ეს 
მხოლოდ საკუთარი თვით კმაყოფილებისთვის:- „როგორი კარგი ვარ და 
როგორი მზრუნველი“,- გჭირდება. 

აბა,  განა ადამიანმა  ასეთი რამ უნდა სთქვა:- „არავითარი მატერი-
ალური სიკეთეები მას არ სჭირდებაო“... მაშ, რისი მიცემა შეუძლია 
მშობელს ახალშობილისთვის? განსაკუთრებით მამას? ჩვილის მამობ-
რივად აღზრდაზე ლაპარაკი, ჯერ კიდევ ადრეა და როგორ გამოვხატო 
ჩემი მისდამი დამოკიდებულება? როგორ გამოვხატო ჩემი ზრუნვა? 
დედა შვილს ძუძუს აწოვებს, მისთვის იოლია, ის უკვე საქმეშია,  მამამ 
კი, რა ჰქნას? ცივილიზებულ საყოფაცხოვრებო პირობებში ოჯახს ბევ-
რნაირად შეიძლება დაეხმარო. მაგრამ ანასტასიას არაფერი მსგავსი არ 
სჭირდება. მას ხომ ტაიგის მდელოს გარდა არაფერი აქვს? მისი მეურ-
ნეობა თითქოს თავის თავს უზრუნველჰყოფს და მთლიანად მას ემსა-
ხურება, ანუ პატარასაც მოემსახურება, როგორც კი დაინახავს რომ ის 
ანასტასიას შვილია. აი, საინტერესოა, რა თანხითაა შესაძლებელი ასე-
თი რამის შეძენა ადამიანისთვის. ხუთიოდე ჰექტარი მიწის შესყიდვა 
ან ხანგრძლივი დროით იჯარით აღება, დღეს არც ისე ძნელი საქმეა, 
მაგრამ, როგორ და რა თანხით შეიძლება მგლის, დათვის, მუმლის, არ-
წივის სიყვარულისა და ერთგულების ყიდვა? ვთქვათ, თავად ანასტა-
სიას არ სჭირდება ჩვენი ცივილიზაციის მიღწევები, მაგრამ ბავშვმა 
რატომ უნდა იტანჯოს დედის ასეთი მსოფლმხედველობის გამო? ბავ-
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შვი ნორმალურ სათამაშოებსაც კი მოკლებულია. დედამისი აქაც ყვე-
ლაფერს თავისებურად ხედავს:- „არ სჭირდება ბავშვს ეს უაზრო ჟღა-
რუნები, ვნებს ისინი მას, ჭეშმარიტებას აშორებს...“- ამბობს ანასტასია. 

როგორც სჩანს,  მის გამონათქვამებში სერიოზული გადახრებია, 
ან სრული ცრურწმენაა. კაცობრიობამ ბავშვებისთვის ამდენი სათამა-
შო ტყუილად მოიგონა? მაგრამ, ანასტასიასთან რომ არ მედავა, ჟღა-
რუნების მაგივრად საბავშვო კონსტრუქტორი ვიყიდე, რომლის ყუთ-
ზეც ასეთი წარწერაა:- „თამაში ბავშვთა ინტელექტის განვითარებისთ-
ვის“ აგრეთვე ერთჯერადი საფენებიც ვიყიდე. მათ მთელი მსოფლიო 
იყენებს. ბავშვის კვების პროდუქტებიც ვიყიდე. მათი მომზადების სი-
მარტივემ და მოხერხებულობამ უბრალოდ გამაოცა:- ხსნი კოლოფს, 
მასში ჰერმეტულად  დახურული, წყალგაუმტარ-ფოლგიანი პაკეტია 
მოთავსებული. პაკეტს მაკრატლით თავს მოაჭრი, ფხვნილს თბილ 
წყალში ჩაყრი,  მოურევ და მზად არის! ფხვნილი სხვადასხვაგვარია:-  
წიწიბურას,  ბრინჯის,  მარცვლეული კულტურების. 

კოლოფზე ისიც აწერია, რომ პროდუქტს დამატებული აქვს სხვა-
დასხვა ვიტამინები. მახსოვს ადრე, როცა ჩემი ქალიშვილი პოლინკა 
სულ პატარა იყო, საკვებისთვის, საოჯახო სამზარეულოში მიხდებო-
და ყოველდღე სიარული. აქ კი, უპრობლემოდ ბავშვის ისეთ საკვებს 
ვყიდულობდი, რომლისთვისაც ადუღებული წყალიც არ იყო საჭირო. 
უბრალოდ წყალში გახსნი და მორჩა! ვიცოდი, ანასტასია თავისთვის 
წყალს არ იდუღებს, ამიტომ სანამ ბევრს შევიძენდი, ჯერ მხოლოდ 
ერთი კოლოფი შევიძინე. ფხვნილი ჩვეულებრივ ოთახის ტემპერატუ-
რის წყალში ჩავყარე. იგი გაიხსნა. დავაგემოვნე,- ნორმალური გემო 
ჰქონდა. ოღონდ მარილი აკლდა. მაგრამ ბავშვისთვის ალბათ უმარი-
ლოა საჭირო. ჩემთვის გადავწყვიტე, რომ ამ ფხვნილის საწინააღმდეგ-
ოდ ანასტასია ვერანაირ არგუმენტს ვერ მონახავდა. იმიტომ, რომ 
უაზრობაა ასეთ რამეზე უარის თქმა. ამიტომაც, ანასტასიასაც მოუწევს 
პატივი სცეს ჩვენს ტექნოკრატულ სამყაროს. იგი, მარტო იარაღს კი არ 
ამზადებს, ბავშვებზეც ფიქრობს. მაგრამ, ყველაზე უფრო, ანასტასიას 
ნათქვამიდან, ერთი რამ მაწუხებდა,- უპირველეს ყოვლისა ჩემთვის 
გაუგებარი. ის მეუბნებოდა:- საკუთარ ვაჟთან ურთიერთობის დამყა-
რება რომ შევძლო, ჩემთვის აუცილებელია აზრ-ფიქრის განსაზღვრუ-
ლი სისუფთავის მიღწევა, შინაგანად გასუფთავება. ოღონდ ერთი რამ 
არ მესმის, კონკრეტულად ჩემში, შიგნით რა უნდა გავასუფთავო?  

გასაგები იქნებოდა, თუ მეტყოდა:- გაიპარსე, ბავშვთან ნუ მოწევ, 
ტანსაცმელი გაისუფთავეო. მაგრამ ის შეცნობა-შეგნებაზე, შინაგან გა-
ნწმენდაზე ლაპარაკობდა. სად იყიდება ის ჯაგრისი, რომლითაც შინა-
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განი გასუფთავებაა შესაძლებელი? და რა არის ასეთი ჭუჭყიანი ჩემში? 
იქნებ სხვაზე უკეთესი არ ვარ, მაგრამ არც უარესი გახლავართ. თუ ყო-
ველი ქალი მამაკაცებს ასეთ მოთხოვნებს წაუყენებს, ერთი უშველებე-
ლი განსაწმენდელი უნდა მოაწყო კაცობრიობისთვის. უკანონობაა ეს. 
ამიტომაც მიმქონდა ანასტასიასთან სამოქალაქო კოდექსიდან ამონა-
წერი, სადაც ნათქვამია, რომ არც ერთ მშობელს არ აქვს უფლება უსა-
ფუძვლოდ აუკრძალოს მეორე მშობელს ბავშვის ნახვის უფლება, თუ-
ნდაც ისინი განქორწინებულნი იყვნენ. რა თქმა უნდა, ჩვენი კანონები 
ანასტასიასთვის ბევრს არაფერს ნიშნავს, მაგრამ ეს მაინც ნაკლებ მნიშ-
ვნელოვანი არგუმენტი არ გახლავთ. კანონებს ხომ ხალხის უმრავლე-
სობა იცავს. ანასტასიას კი,- უფრო მკაცრადაც შეიძლება რომ დაველა-
პარაკო. ბავშვზე ჩვენ ორივეს თანაბარი უფლება უნდა გვქონდეს. ად-
რე ამაზე მეც მინდოდა მასთან მკაცრად მესაუბრა. მაგრამ ახლა თავ-
დაპირველ გადაწყვეტილებაში შევეჭვდი. ჩემს ზურგჩანთაში, სხვა რა-
ღაცეებთან ერთად, მკითხველთა წერილებიც მქონდა. ყველა თან არ 
წამომიღია, რადგან მათ ბევრს ვღებულობდი და ამდენი არც ზურგჩა-
ნთაში ჩამეტეოდა. ბევრი მკითხველი თავის წერილში ანასტასიას გა-
გებით ეკიდება. მას მესიას, ტაიგის ფერიას, ქალღმერთს არქმევენ, 
უძღვნიან ლექსებს და სიმღერებს. ზოგიერთი, როგორც უახლოეს მე-
გობარს, ისე ესაუბრება. ამ წერილების მოზღვავებული ნაკადი იძუ-
ლებულს მხდიდა ჩემს მოქმედებასა და გამონათქვამებზე დიდი ძა-
ლისხმევა დამეხარჯა.  

მდინარის პირას, ეგორიჩის კატერთან, სამი საათი მომიწია ლოდინ-
მა. საღამოვდებოდა, როცა ჩემსკენ მომავალი ორი მამაკაცი და ეგორიჩის 
შვილიშვილი დავინახე. ერთი, შედარებით ხანდაზმული, რომელსაც 
ბრეზენტის ლაბადა და რეზინის ჩექმები ეცვა, სამოციოდე წლის იქნებო-
და. აჭარხლული სახით, აშკარად შემთვრალი, იმიტომ, რომ ოდნავ ბარ-
ბაცებდა. მეორე, უფრო ახალგაზრდა, მკვრივი აღნაგობის მამაკაცი, დაახ-
ლოებით ოცდაათი წლის იქნებოდა. როცა ისინი მომიახლოვდნენ, დავი-
ნახე,  ახალგაზრდა ციმბირელს, მუქ ჟღალისფერ თმებში ჭაღარა კულუ-
ლები ერია. უფროსმა მამაკაცმა მოახლოებისთანავე მითხრა:- გამარჯობა 
მგზავრო! ანასტასიასთან მიდიხარ? ჩაგიყვან. ხუთასი ათასი უნდა მომცე 
და ზედ ორი ბოთლი არაყიც დაუმატო.  

უკვე გასაგები იყო, რომ მე ერთადერთი არ ვიყავი, ვინც ცდილობ-
და ანასტასიამდე მიღწევას, ამიტომაც იყო ფასი ასეთი მაღალი. ამათ-
თვის, ანასტასიას საცხოვრებელ ადგილებში მე, მორიგი მომლოცველი 
ვიყავი, მაგრამ მე მაინც ვიკითხე. 

– რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ვიღაც ანასტასიასთან მივდივარ და 
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არა უბრალოდ სოფელში?  
– თუ სოფელში,- სოფელი იყოს. სულერთია,  ხუთასი მოამზადე,  

თუ ხუთასი არა გაქვს,  სოფელში არ წაგიყვანთ.  
ეგორიჩი მაინცა და მაინც მეგობრულად არ მელაპარაკებოდა. გა-

დაყვანაში ასე დიდ თანხას იღებენ და ასე მტრულად კი მელაპარაკე-
ბიან,- გავიფიქრე ჩემთვის,- ნეტა რის გამოა ეს?  

თუმცაღა არჩევანი მაინც არ მქონდა და დათანხმებამ მომიწია, მა-
გრამ, ნაცვლად იმისა, რომ ფული და რაც მთავარია, ორი ბოთლი არა-
ყი გახარებოდა, ეგორიჩი კიდევ უფრო მტრულად განეწყო ჩემს მიმ-
ართ. ჩამოჯდა გვერდით ქვაზე და თავისთვის აბურტყუნდა: 

– სოფელში... რომელ სოფელში? ექვსი დაფეხვილი ქოხია... ესეც 
შენი მთელი სოფელი. არც არავის არ უნდა ეს სოფელი. 

– ხშირად გიწევთ ხოლმე სტუმრების გადაყვანა ანასტასიასთან? 
კარგი ბიზნესი გამოგდით ამ გადაყვანებით?- შევეკითხე ეგორიჩს სა-
უბარი რომ გამეგრძელებინა და მისი ჩემდამი მტრული განწყობა შე-
მერბილებინა. მაგრამ ეგორიჩმა მაინც გაღიზიანებულმა მიპასუხა: 

– ვინ დაპატიჟა ისინი? ვერაფერი აჩერებს მათ, სულელებივით დაუ-
პატიჟებლად ეტენებიან. დაპატიჟა ისინი ანასტასიამ? დაპატიჟა? არ დაუ-
პატიჟია. მარტო ერთს უამბო თავის ცხოვრებაზე. მან კი, წიგნი დაწერა. 
კარგი. დაწერე, მაგრამ ადგილის გაცემა რა საჭირო იყო? ჩვენ ხომ არ ვამ-
ხელდით. ის კი, ანასტასიას ერთხელ შეხვდა, მასზე წიგნი დაწერა და ად-
გილიც გაამხილა. დედაკაცებიც კი ხვდებოდნენ, რომ მას, სიმშვიდე აღარ 
ეღირსებოდა, თუ კაცი მის საცხოვრებელ ადგილს გაამხელდა.  

– გამოდის, ანასტასიაზე წიგნი თქვენც წაიკითხეთ? 
– წიგნებს მე არ ვკითხულობ. წიგნებს,  ჩემი მეწყვილე საშკა კი-

თხულობს. ჩვენ პირდაპირ სოფელში არ მიგიყვანთ. შორსაა. კატარღ-
ის ძრავი სუსტია. მეთევზეთა ქოხამდე მივიდეთ,- ღამე იქ გავათიოთ. 
დილით,  სანამ ჩვენ ვითევზავებთ,  საშკა მიგიყვანს იქამდე.  

– ასე იყოს,- დავეთანხმე და თან გავიფიქრე:- „კიდევ კარგი ეგო-
რიჩმა არ იცის, რომ მე ვარ ანასტასიაზე წიგნის ავტორი“. 

საშკამ, ეგორიჩის მეწყვილემ, არაყი მოიტანა. შემდეგ მათ სათევ-
ზაო მოწყობილობა ნავში ჩააწყვეს და ამ დროს, ეგორიჩის შვილიშვი-
ლმა ვასიატკამ, კინაღამ მგზავრობა ჩაგვიშალა. მან, ახალი რადიო მიმ-
ღებისთვის ეგორიჩს,  ფული სთხოვა. 

– მე უკვე ანტენის ჭოკი მოვათრიე, მოვიფიქრე როგორ დავდგა,- 
ამბობდა ვასიატკა,- ანტენისთვის მავთულიც მაქვს. როცა ანტენას მიმ-
ღებს მივუერთებ, ბევრი სხვადასხვა სადგურის დაჭერას შევძლებ.  
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ედავ რა აზრიანი მოთა მყავს,- წაიტრაბახა ეგორიჩმა და ხმაში სი-
თბო შეეპარა,-  ცნობისმოყვარეა, ხელმარჯვე, ყოჩაღ, ვასიატკა. მის-

თვის ფულის მიცემა ნამდვილად საჭიროა. 
ქარაგმა ცხადი იყო და ფულის ამოღება დავიწყე, ქებით წაქეზე-

ბული ვასიატკა კი განაგრძობდა: 
– კოსმონავტებზე ყველაფერი უნდა მოვისმინო. ჩვენს კოსმონავ-

ტებზეც და ამერიკელებზეც. როცა გავიზრდები, კოსმონავტი გავხდე-
ბი. 

– რა? რა თქვი?- უცებ ყურები ცქვიტა ეგორიჩმა. 
– რომ გავიზრდები, კოსმონავტი გავხდები. 
– აი ასეთი წარმოუდგენელი სისულელისთვის, ვასიატკა, არანაირ 

ფულს ჩემგან არ მიიღებ. 
– სულაც არ არის სისულელე იყო კოსმონავტი. კოსმონავტები 

ყველას უყვარს. ისინი გმირებია, მათ ტელევიზორით აჩვენებენ. ისინი 
უზარმაზარი კოსმოსური ხომალდებით დედამიწის ირგვლივ მუდამ 
დაფრინავენ. სხვადასხვა მეცნიერებს პირდაპირ კოსმოსიდან ესაუბ-
რებიან. 

– რა სარგებელი აქვს მათ ლაყბობას? ისინი დაფრინავენ, მდინა-
რეში კი თევზი სულ უფრო და უფრო მცირდება. 

–კოსმონავტები ადამიანებს ამინდს ატყობინებენ. მათ წინასწარ 
იციან, როგორი ამინდი იქნება მთელს დედამიწაზე ხვალ,- განაგრძობ-
და მეცნიერების დაცვას ვასიატკა. 

– დამიხედეთ წინასწარმეტყველებს. შენ, ერთი ბებია მართასთან 
მიდი და ჰკითხე მას ამინდის შესახებ. ის, ზუსტად გეტყვის, ხვალ, 
ზეგ, მაზეგ და მომავალ წელსაც როგორი ამინდი იქნება. ფულსაც არ 
გამოგართმევს ისე. შენი კოსმონავტები კი? პეტკას ფულებს ფლანგავ-
ენ შენი კოსმონავტები, მამაშენის ფულებს. 

– კოსმონავტებს სახელმწიფო უხდის დიდ ფულს. 
– ეგ შენი სახელმწიფო ფულს საიდან იღებს? ერთი მაგისიც... საი-

დან იღებს? მამაშენ პეტკასგან იღებს ფულებს სახელმწიფო. მე თევზს 
ვიჭერდი, პეტკა ქალაქში ყიდდა, ინტელიგენტური ბიზნესმენობა მო-
უნდა. სახელმწიფო კი, ეუბნება:- „გადაიხადე გადასახადები, მოგვეცი 
მთელი ფული, ჩვენ ბევრი ხარჯი გვაქვს.“ დუმაშიც ლაყბობენ და ლა-
ყბობენ, პარმაღთან შეკრებილ დედაბრებზე უარესად. მოიფიქრეს რა-
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ღა და ყველაფერი გამოიგონეს, თავი ჭკუის კოლოფებად მიაჩნიათ. 
ყველაფერი მოიწყვეს, თავიანთ გაკრიალებულ ტუალეტებში დადიან, 
მდინარეში კი წყალი სულ უფრო ბინძური ხდება. ვასიატკა, ფულს მა-
ნამ ვერ მიიღებ, სანამ თავიდან სისულელეს არ გამოიბერტყავ. და მეც 
მეტი აღარსად აღარ წავალ, სისულელეში აღარ გავაკეთებ ფულს. 

სიმთვრალისგან ეგორიჩი ალბათ ისე გაღიზიანდა, კინაღამ უარი 
თქვა გამგზავრებაზე. შემდეგ, როგორც კი საშკას მოტანილი არაყი პი-
რდაპირ ბოთლიდან მოსვა და გააბოლა, ცოტათი დაწყნარდა და კატა-
რღაში გადავძვერით. ვასიატკას ფული მაინც არ მისცა, თანაც სისუ-
ლელის შესახებ მთელი გზა ცხვირში რაღაცას ბურტყუნებდა. 

კატარღის ძველი ძრავი ისე რახრახებდა, საუბარი ძალზედ ჭირ-
და. ამიტომაც, დუმილით მივაღწიეთ მონადირის ძველ, ერთსარკმ-
ლიან ქოხამდე. ღამის ცაზე პირველი ვარსკვლავები გამოჩნდა. ეგორი-
ჩმა, ნაპირზე დაწყებული არყის სმა კატარღაში დაასრულა, ჩასვლისას 
თავის საშკას ჩაუბურტყუნა:  

– წავედი დასაძინებლად. თქვენ იქ კოცონთან, ან ქოხში იატაკზე 
დაიძინეთ. გათენდება და ის ჩვენს ადგილამდე მიიყვანე. ეგორიჩი ის 
იყო დაიხარა, ქოხის პაწაწინა კარში შესასვლელად, რომ ჩვენსკენ შე-
მობრუნდა და მკაცრად გაიმეორა:  

– ჩვენს ადგილამდე! გაიგე საშკა?  
– გავიგე,- მშვიდად უპასუხა საშკამ.  
როცა ჩვენ კოცონთან ვისხედით და ნახშირზე შემწვარ თევზს ვჭა-

მდით, ეგორიჩის ნათქვამმა დამაეჭვა და საშკას ვკითხე: 
– ალექსანდრ, შეგიძლია მითხრა რას ნიშნავს ეს „ჩვენი ადგილი“, 

ჩემი მიყვანა სადამდეც დაგავალა ეგორიჩმა? 
– ჩვენი ადგილი... ეს არის იმ სოფლის მოპირდაპირე ნაპირი, საი-

დანაც შესაძლებელია ანასტასიას მდელომდე მისვლა,- მშვიდად მიპა-
სუხა ალექსანდრემ. 

– ეს როგორ? ასე დიდ ფულს იღებთ და იქ არ მიგყავართ სადაც 
მინდა?  

– ჰო, ასე ვაკეთებთ. ჩვენი დანაშაულის გამოსასყიდად მეტი სხვა 
არაფერის გაკეთება არ შეგვიძლია.  

– რა დანაშაულზე ლაპარაკობ ან რატომ გამომიტყდი?- ახლა, 
„ჩვენს ადგილზე“ როგორღა ჩამომსავამ?  

– მე კატერს იქ მივაყენებ სადაც მეტყვი. რაც შეეხება ფულს, ჩემს 
წილს უკან დაგიბრუნებ. 

– რატომ მიკეთებ ასეთ შეღავათს? 
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– მე შენ გიცანი და იმიტომ. თავიდანვე გიცანი, ვლადიმირ მეგრე! 
წაკითხული მაქვს შენი წიგნი და შენი ფოტოც მინახავს წიგნის გარეკა-
ნზე. სადაც მეტყვი იქ მიგიყვან. მაგრამ უნდა გითხრათ... რასაც გეტყ-
ვი მშვიდად მომისმინე. არ გირჩევ ტაიგაში წასვლას. ვერ მიაღწევ... ან-
ასტასია წავიდა. ვფიქრობ ტაიგის სიღრმეში წავიდა. ან სადღაც ჩვენთ-
ვის უცნობ ადგილას. ახლა უკვე ვეღარ მიაღწევ. დაიღუპები. ან მონა-
დირეები მოგკლავენ სადმე, მონადირეები ვერ იტანენ უცხოებს თავი-
ანთ სავარგულებში. უცხოებს ისინი შორიდანვე უსწორდებიან, თავი 
რომ ზედმეტ საფრთხეში არ ჩაიგდონ. 

გარეგნულად ალექსანდრე თითქმის მშვიდად ლაპარაკობდა, 
მხოლოდ ჯოხი, რომლითაც კოცონს დროდადრო უჩიჩხინებდა, ხელ-
ში უხერხულად უცახცახებდა და ღამეში ნაპერწკლების ფოიერვერკი 
შემაშფოთებლად იფანტებოდა.  

– აქ რაღაც მოხდა? რა? შენ, როგორც სთქვი მიცანი:- რა მოხდა? 
რატომ წავიდა ანასტასია? 

– მე თავადაც მსურს მოვყვე...- მოგუდული ხმით მიპასუხა ალექ-
სანდრემ,- ვინმეს მოვუყვე,  ვინც გაიგებს. არ ვიცი საიდან დავიწყო, 
გასაგებიც რომ იყოს და რომ თავადაც გავერკვე... 

– ჩვეულებრივად მომიყევი, როგორც არის. 
– ჩვეულებრივად? მართლაც რომ ყველაფერი სრულიად ჩვეულე-

ბრივი და მარტივია. მაგრამ ეს სიმარტივე თავზარდამცემია. შენც, 
მშვიდად მომისმინე, თუ შესძლებ,-  არ შემაწყვეტინო.  

– მე, არც გაწყვეტინებ. შენ კი მიდი, არსებითად მოჰყევი ყველა-
ფერი. ნუ აჭიანურებ. 

 
daupatiJebeli stumrebi 

 
ლექსანდრემ საუბარი დინჯად, ციმბირულად დაიწყო, თუმცაღა 
ახალგაზრდა, მაგრამ გაჭაღარავებული ციმბირელის ხმაში, შინა-

განი მღელვარება მაინც იგრძნობოდა.  
– როცა შენი წიგნი „ანასტასია“ წავიკითხე, მოსკოვის უნივერსი-

ტეტის ასპირანტი ვიყავი. ფილოსოფიითა და ფსიქოლოგიით ვიყავი 
გატაცებული. აღმოსავლეთის რელიგიებს ვსწავლობდი. და აი, უცებ 
ანასტასია!.. სადღაც დასაკარგავში კი არა, არამედ აქვე, ჩემი სახლის 
გვერდით, ციმბირში, სადაც დავიბადე. დიდი ძალა, ლოგიკა და აზრი 
ვიგრძენი მის სიტყვებში. რაღაც მშობლიური ვიგრძენი, რაღაც მნიშვ-
ნელოვანი. ამ უჩვეულო შეგრძნების წინაშე გაფერმკრთალდა შორეუ-
ლი მოძღვრებები. მივატოვე ყელაფერი და შინ დავბრუნდი. თითქოს 
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სიბნელიდან სინათლისკენ ვესწრაფვოდი. ანასტასიას ნახვა, მასთან 
საუბარი მომინდა. შინ დავბრუნდი და შენს წიგნში აღწერილი ადგი-
ლის მიხედვით ეგორიჩთან ერთად დავიწყე ადგილის ძებნა. მე და ეგ-
ორიჩმა გამოვთვალეთ ის ადგილი. დროდადრო, სხვებიც ცდილობდ-
ნენ ანასტასიასთან შეხვედრას. გვეკითხებოდნენ იმ ადგილის შესახებ. 
მაგრამ ჩვენ იქ ვინმე,- არასოდეს მიგვიყვანია. ადგილობრივ მოსახლე-
ობას მიხვედრილობა ეყო და სტიმულს არ აძლევდნენ მომლოცველ-
ებს. მაგრამ ერთხელაც ჩვენ, უფრო სწორად კი მე, ეგორიჩის გარეშე იმ 
ადგილას მთელი ჯგუფი მივიყვანე. 

– რატომ გააკეთე ეს?  
– მაშინ მეგონა, რომ სწორად ვიქცეოდი და სიკეთეს ვაკეთებდი. 

ისინი ექვსნი იყვნენ. ორი დიდი სწავლული იყო და ყველაფრიდან ჩა-
ნდა მათი დიდი შესაძლებლობები. ან, მათ უკან ვინც იდგა და ვინც 
ისინი გამოგზავნა,- მათ ჰქონდათ დიდი შესაძლებლობები. დანარჩენი 
ოთხი, დაცვა იყო. დაცვა პისტოლეტებით იყო შეიარაღებული. თუმცა 
არსენალში სხვა ხელსაწყოებიც ჰქონდთ, მათ შორის რაციები. მე გამ-
ცილებლად მიმიწვიეს. დავთანხმდი. ფულის გამო არა. თავიდან მათ-
თან ბევრი ვისაუბრე. არ მალავდნენ რომ ექსპედიციის მიზანი ანასტა-
სიასთან შეხვედრა იყო. მათ ხელმძღვანელს, ჭაღარა, სათნო კაცს, ბორ-
ის მოისეევის-ძეს, ესმოდა, რომ ანასტასიას, მეცნიერებისთვის მეტის 
გაკეთება შეეძლო მარტოს,- ვინემ ერთად აღებულ მრავალ სამეცნიე-
რო ინსტიტუტს.  

მათ სურდათ ანასტასია ტაიგიდან გამოეყვანათ, მისთვის ცხოვ-
რების პირობები ნაკრძალში შეექმნათ და დაცვა მიეჩინათ. ბორის მო-
ისეევის-ძე ამბობდა:  

– ამას ჩვენ თუ არ გავაკეთებთ, მაშინ სხვები გააკეთებენ. და, საერ-
თოდ, ყველაფერი შესაძლებელია რომ მოხდეს. ანასტასია არაჩვეულე-
ბრივი მოვლენაა. ჩვენ ვალდებულნი ვართ გავუფრთხილდეთ და შე-
ვისწავლოთ ის.  

ბორის მოისეევის-ძის თანაშემწეს, სტანისლავს, ახალგაზრდა ინ-
ტელიგენტ ადამიანს, მართალია დაუსწრებლად, მაგრამ ანასტაია უყ-
ვარდა. იმათ დასკვნებს კი, მეც დავეთანხმე. იქირავეს კოოპერატივის 
მფლობელებისგან მომცრო თბომავალი. თბომავალზე მანქანით მოი-
ტანეს საავიაციო საწვავი. როცა ჩვენ ადგილზე მივედით, მათ ნაპირის 
შემაღლებულ ადგილზე კარვები დადგეს და რაციით შვეულმფრენი 
გამოიძახეს.  

შვეულმფრენი აღჭურვილი იყო აერო-ფოტო გადაღების აპარატუ-
რით, ვიდეოკამერით და ასევე, რაღაც უჩვეულო მოწყობილობით. შვე-
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ულმფრენი ყოველ დღე, ტაიგის თავზე დაბალ სიმაღლეზე დაფრინავ-
და და ყოველ კუთხე კუნჭულს ფირზე ასახავდა.  

ორივე მეცნიერი გადაღებულ მასალას ყოველ დღე ნახულობდა. 
ზოგჯერ თვითონაც მიფრინავდნენ საინტერესო ადგილის სანახავად. 
ისინი ანასტასიას მდელოს ეძებდნენ, სადაც დაშვება იგეგმებოდა. მე 
წარმოვიდგინე, შვეულმფრენი ანასტასიას მდელოზე როგორი გრუხუ-
ნით დაეშვებოდა და იქ ყოველ ცოცხალ არსებას როგორ დააფრთხობ-
და. გამახსენდა ანასტასიას პატარა შვილი და გავიფიქრე, რომ მოგუ-
გუნე შვეულმფრენს შეიძლებოდა ისიც შეეშინებია. ამიტომ მეცნიერ-
ებს შევთავაზე აღმოჩენის შემთხვევაში, შვეულმფრენი არ დაესვათ 
მდელოზე. არამედ გადაეღოთ, შემდეგ შეედგინათ მდელოსთან მისას-
ვლელი გზების რუქა და ფეხით წასულიყვნენ ანასტასიას მდელოსკენ, 
მაგრამ სტანისლავმა ამიხსნა, რომ ტაიგაში, ბორის მოისეევის-ძეს, ასე-
თი გრძელი მანძილის ფეხით გავლა გაუჭირდებოდა. სტანისლავიც, 
ჩემს შიშს ტაიგის ბინადართა სიმშვიდის დარღვევის შესახებ იზიარე-
ბდა, მაგრამ მარწმუნებდა, რომ ბორის მოისეევის-ძეს შეუძლია ანას-
ტასიაც და ბავშვიც ნელ-ნელა დაამშვიდოს. ყველაფერი კი, მეოთხე 
დღეს იყო რომ მოხდა.  

– რა მოხდა?  
– როცა შვეულმფრენიდან მორიგი ვიდეო ფოტოგადაღება მიმდი-

ნარეობდა, ჩვენ კი, რაღაც სხვა საქმეებით ვიყავით დაკავებულნი, და-
ცვის ერთ-ერთმა თანამშრომელმა შენიშნა, რომ ჩვენს ბანაკს ტაიგის 
მხრიდან მარტოხელა ქალის ფიგურა უახლოვდებოდა. მან ამის შესახ-
ებ ბორის მოისეევის-ძეს აცნობა. მალე, მთელი ბანაკი, მოახლოებულ 
ქალს შეაცქერდა. მას მსუბუქი კოფთა და გრძელი ქვედატანი ეცვა, თა-
ვზე, შარფი ისე ჰქონდა მოხვეული, რომ შუბლსა და ყელს უფარავდა. 
ჩვენ ჯგუფად ვიდექით. წინ ბორის მოისეევის-ძე და სტანისლავი იდ-
გნენ. ქალი მოვიდა. არც შიში ეტყობოდა, არც უხერხულობა. თვალე-
ბი... მისი არაჩვეულებრივი, კეთილი თვალები ალერსით გვიცქერდა. 
მისი მზერისგან სითბოს ვგრძნობდით. მეჩვენებოდა, რომ ის ყველას 
ერთად კი არ გვიცქერდა, არამედ თითოეულს ცალ-ცალკე. რაღაც გაუ-
გებარი მღელვარება დაგვეუფლა. თითქოს ყველაფერი დაგვავიწყდა, 
თითოეული ჩვენგანი ამ არაჩვეულებრივი თვალების სითბოთი ივსე-
ბოდა და ნეტარებდა. მისთვის, უბრალოდ არც ჩამოჯდომა და არც 
დაესვენება არავის შეუთავაზებია.  

და, საერთოდ,  საუბარი,- პირველმა მან დაიწყო. მშვიდი და უჩვე-
ულოდ კეთილი ხმით წარმოსთქვა:  

– მშვიდობიანი დღე გქონდეთ, ადამიანებო! 
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ჩვენ კი ვდგავართ და ვდუმვართ. ბოლოს, მასთან საუბარი ჩვენს 
შორის პირველმა ბორის მოისეევის-ძემ  დაიწყო:  

– გამარჯობა!- მიესალმა ის ყველას მაგივრად,- გვითხარით, გეთა-
ყვა, ვინ ხართ?  

– მე ანასტასია მქვია. თქვენთან თხოვნით მოვედი. თუ შეიძლება, 
შვეულმფრენი უკან გამოიხმეთ. ის არაკეთილსასურველია ამ ადგი-
ლებისთვის. თქვენ მე მეძებთ. აი, მეც აქ ვარ. მე, ყველა თქვენს კითხ-
ვაზე გიპასუხებთ, რაზეც კი, პასუხის გაცემას შევძლებ. 

– დიახ, რა თქმა უნდა, ჩვენ თქვენ გეძებდით. გმადლობთ, რომ 
თავადვე მოხვედით. ამითი ბევრი პრობლემა მოგვარდა,- თქვა ბორის 
მოისეევის-ძემ . მან ანასტასიას კვლავ არ შესთავაზა დაჯდომა, თუმ-
ცაღა, კარავთან მაგიდა და გასაშლელი სავარძლები იდგა. სალაპარაკ-
ოდ არც გვერდზე გაუხმია. ეტყობა ანასტასიას მოულოდნელმა გამო-
ჩენამ ის დააბნია. მაშინვე ჩვენი აქ ჩამოსვლის მიზანზე დაიწყო საუბა-
რი.- დიახ, ძალიან კარგია... რომ თქვენ ჩვენთან თავად მოხვედით, კა-
ცმა რომ სთქვას, ჩვენც თქვენს გამო ჩამოვედით აქ. თქვენ ნუ იღელვ-
ებთ, შვეულმფრენს ახლავე უკან გამოვიხმობთ.  

ბორის მოისეევის-ძემ დაცვის უფროსს უბრძანა  რაციით დაკავშირე-
ბოდა შვეულმფრენის უფროსს და ის ბანაკში დაებრუნებინა. მისი განკა-
რგულება დაუყოვნებლივ შესრულდა. შემდეგ ის ანასტასიას მიუბრუნ-
და და უკვე შედარებით მშვიდად, დამაჯერებლად მიმართა მას: 

– ანასტასია, შვეულმფრენი ახლავე მოფრინდება. ჩვენს თანამშ-
რომლებთან ერთად თქვენც ჩაჯდებით მასში. აჩვენებთ მათ მდელ-
ოს, სადაც შვილთან ერთად ცხოვრობთ. სადაც მიუთითებთ, შვეუ-
ლმფრენი იქ დაჯდება და წამოიყვანთ თქვენს შვილს. ორივეს კი 
მოსკოვთან ახლოს  ნაკრძალში გადაგიყვანთ. ყველაფერს ისე მოვა-
წყობთ, როგორც თქვენ იტყვით. ასეა საჭირო. იქ არავინ არ შეგაწუ-
ხებთ. გეყოლებათ მუდმივი დაცვა. მხოლოდ, ხანდახან, თქვენთვის 
მოსახერხებელ დროს, შეგხვდებიან მეცნიერები. ისინი საკმაოდ მო-
მზადებული ადამიანები არიან. თქვენთვის საინტერესო იქნება მა-
თთან ურთიერთობა. მათთვისაც საინტერესო იქნება, ზოგიერთი 
ბუნებრივი და სოციალური მოვლენის თქვენეული განმარტება, 
თქვენი ფილოსოფია. თუ ისურვებთ, გეყოლებათ ღირსეული თანა-
შემწე. კაცი, რომელიც მუდამ თქვენს გვერდით იქნება, ვინც უსიტყ-
ვოდ გაგიგებთ. მიუხედავად ახალგაზრდული ასაკისა, ის სერიო-
ზული, ნიჭიერი მეცნიერია, მითუმეტეს, რომ მას უკვე დაუსწრებ-
ლად უყვარხართ. და, თქვენ, როგორც მე ვფიქრობ, ერთმანეთის შე-
საფერისები ხართ და შეგეძლოთ კარგი, ბედნიერი წყვილი გამხდა-
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რიყავით. ის, თქვენი ღირსია არა მარტო თავისი განსწავლულობ-
ით, არამედ თავისი ცხოვრების ნირითაც. ის აქ არის.- ბორის  მოი-
სეევის-ძე მიბრუნდა სტანისლავისკენ, თავისთან მოუხმო მას.- მო-
დი სტანისლავ, რა მოგივიდა, წარუდგინე თავი... 

სტანისლავი მოვიდა, ანასტასიას წინ დადგა, თუმცა,  ცოტა უხერ-
ხულად გრძნობდა თავს.  

– მოკლედ ბორის მოისეევის-ძემ თქვენს უკითხავად პირდაპირ 
ჯვარი დამწერა. ანასტასია, ეს შეიძლება თქვენთვის მოულოდნელი 
იყოს, მაგრამ მე მართლაც მზად ვარ ხელი გთხოვოთ. მზად ვარ ვიშვი-
ლო თქვენი ვაჟი და მოვეპყრო მას ისე, როგორც საკუთარ შვილს. 
მზად ვარ ბევრი პრობლემის მოგვარებაში დაგეხმაროთ, გთხოვთ, რო-
გორც თქვენი მეგობარი ისე მიგულოთ და მიმსახუროთ. 

სტანისლავმა ანასტასიას წინაშე ელეგანტურად დახარა თავი, 
აიღო მისი ხელი და ეამბორა. ის ელეგანტური და ლამაზი იყო. ანას-
ტასიას რომ სხვაგვარი სამოსი სცმოდა, მათგან მართლაც მშვენიერი 
და ღირსეული შესახედაობის წყვილი იქნებოდა. ანასტასიამ სტანის-
ლავს ალერსიანად და სერიოზულად უპასუხა: 

– გმადლობთ, ჩემდამი ასეთი კეთილი დამოკიდებულებისთვის... 
გმადლობთ რომ ჩემთვის ასე წუხდებით, და დაუმატა:- თუკი თქვენ 
დანამდვილებით საკმაოდ ძლიერად გრძნობთ თავს, იმისთვის რათა 
თქვენს სიყვარულს მიმართულება მისცეთ, გახადეთ სხვა ადამიანის 
ცხოვრება უფრო მეტად ბედნიერი და სავსე, მაშ გაიხსენეთ,- შესაძ-
ლოა, თქვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებს შორის, ნაცნობ ქალებს შორ-
ის, არის თავისი ცხოვრებით უკმაყოფილო, რაღაცით უბედური ქალი, 
მიაქციეთ მას ყურადღება, შეიყვარეთ და გახადეთ ის ბედნიერი. 

– მაგრამ მე მსურს თქვენ მიყვარდეთ, ანასტასია. 
– მე სხვა ადამიანით ვარ ბედნიერი. ნუ დახარჯავთ ჩემზე, თქვენს 

ძალისხმევას. არიან ქალები, რომელთაც უფრო სჭირდებით. 
ბორის  მოისეევის-ძემ გადაწყვიტა დადუმებულ სტანისლავს და-

ხმარებოდა: 
– ეს სხვა ისაა, ვისთანაც შეხვედრა მოგიწიათ, ანასტასია? თქვენ 

ალბათ ვლადიმირი გყავთ მხედველობაში. ის ჩვენი საზოგადოების 
არც თუ მაინცა და მაინც საუკეთესო ეგზემპლარია. 

– მსგავსი შეფასებები თქვენი მხრიდან ვერ შეცვლიან ჩემს გრძნო-
ბებს. მე, გრძნობების მართვის ძალა არ შემწევს.  

– მაგრამ, თქვენ რაღა მაინცა და მაინც ვლადიმირს შეხვდით. ადა-
მიანს, რომელიც შორს არის სულიერებისგან, მეცნიერებისგან, უბრა-
ლოდ ცხოვრების ნორმალური წესისგანაც კი. ის ხომ ერთი ჩვეულებ-
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რივი მეწარმეა. რატომ მაინცა და მაინც ის შეიყვარეთ?... 
– რაღაც მომენტში მე მივხვდი,- განაგრძო ალექსანდრემ,- როგ-

ორც სჩანს ბორის მოისეევის-ძეს, სტანისლავს და მათთან ერთად ჩა-
მოსულ ჯგუფს, მკაფიოდ ჩამოყალიბებული მიზანი ჰქონდათ,- ანას-
ტასია ნებისმიერი ხერხით წაეყვანათ, შეეპყროთ და გამოეყენებინათ 
ის, მხოლოდ საკუთარი ინტერესებისთვის, მისი ნების საწინააღმდეგ-
ოდ. არა აქვს მნიშვნელობა, ეს ვისი იდეა იყო,- მათი საკუთარი, თუ 
ვიღაც მათზე მაღლა მდგომის ბრძანება. ისინი ეცდებიან ჩანაფიქრის 
განხორციელებას და ვერავითარი, ყველაზე საფუძვლიანი მოსაზრებ-
აც კი, ვერ შეაჩერებთ. შესაძლოა ანასტასიას ეს ესმოდა. რასაკვირვე-
ლია, არ შეიძლება მას არ სცოდნოდა, არ ეგრძნო, მათი განზრახვა. და 
მაინც, ანასტასია, მის წინ მდგომი მამაკაცების მთელ ამ ჯგუფს, ბო-
ლომდე ისე ექცეოდა, როგორც კეთილ, ახლობელ ადამიანებს. ის, თავ-
ის ყველა იდუმალ, ფარულ გრძნობებზე გულწრფელად და გახსნილ-
ად გველაპარაკებოდა და ეს მისი დამოკიდებულება, გულწრფელობა 
ბოჭავდა, უფრო სწორად, აჭიანურებდა მათ ძალადობას. მან ისე დასა-
ბუთებულად გააბათილა ბორის  მოისეევის-ძისა და სტანისლავის 
მცდელობები, შენდამი მისი დამოკიდებულება გაენელებინათ, რომ 
მათი მხდირან ამ თემაზე მსჯელობა უაზრო გახდა.  

ამბობენ, შეყვარებული ქალი, მასში ვინც უყვარს, მხოლოდ კარგს 
ხედავს, რაც არ უნდა გააკეთოს მან და სინამდვილეში ვინც არ უნდა 
იყოს ის. მაგრამ მისი არგუმენტები სხვაგვარი იყო. როცა ანასტასიას 
გამოჩენის გამო პირველმა მღელვარებამ გამიარა, მე შევძელი დიქტო-
ფონი ჩუმად ჩამერთო. მოგვიანებით ხშირად ვისმენდი და ვაანალი-
ზებდი ანასტასიას ნათქვამს. მე ყველაფერი მახსოვს და ეს 
„ყველაფერი“ თავდაყირა აყენებს მთელს ჩემს ცნობიერებას.  

– რა აყენებს ყირაზე ცნობიერებას?- მე მაინტერესებდა, რას ფიქ-
რობდა ანასტასია ჩემზე. 

ალექსანდრემ განაგრძო: 
– ჩემთვის ასეთი კითხვის დასმა უაზრობაა. შეყვარებულთაგან 

ვერავინ  შესძლებს ახსნას, რატომ უყვარს სახელდობრ ის, ვინც უყვ-
არს. ყოველი გამიჯნურებული ქალისთვის ამ ქვეყანაზე ყველაზე კარ-
გი და მნიშვნელოვანი, მხოლოდ მისი რჩეულია. ჩემთვისაც ჩემი შეყ-
ვარებული ყველაზე უკეთესია.  

– და მაინც, თქვენ, ანასტასია, ვერ უარყოფთ თქვენი არჩევანის აბ-
სურდულობას, დაე, შემთხვევით მომხდარს, მაგრამ მაინც აბსურდ-
ულს. თქვენი ნებისყოფა, ნიჭი, ანალიზის უნარი უნდა დაგეხმაროთ, 
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თავდაპირველი აღტყინების დაცხრომაში, გაგაგებინოთ ამ კაცის სხვე-
ბთან შედარებით სრული უგერგილობა. ამაზეც იფიქრეთ. 

– აზრ-ფიქრები სწორედ საწინააღმდეგოს მეუბნება. მოცემულ შე-
მთხვევაში მათზე დროის ხარჯვა ფუჭია. ისინი მხოლოდ აძლიერებენ 
მომხდარის იდუმალ უცილებლობას. ყველაფერის მიღება საჭიროა 
ისე, როგორც არის.  

– მიიღო უაზრობა? პარადოქსია?  
– ყველაფერი ეს მხოლოდ ერთი შეხედვით გამოიყურება ასე. 

თქვენ მოსკოვიდან გრძელი გზა გამოიარეთ. გაჭირვებით მოაღწიეთ 
ამ სანაპირომდე. მეკითხებით ჩემს სიყვარულზე და არც კი ფიქრობთ, 
რომ პარადოქსი სწორედ ეს არის. ამ სიყვარულთან მიმართებაში დი-
დი სიცხადე სწორედ იმ მოვლენებმა შეიტანა, რაც მოსკოვში მოხდა. 
თქვენთის უკეთესი იქნებოდა ამაზე იქ გეფიქრათ. ამისათვის საჭირო 
არ იყო ასე შორს ჩამოსვლა. 

–რა ამბები მოხდა მოსკოვში?  
–გარეგნულად ისინი მარტივია, მაგრამ მხოლოდ გარეგნულად. 

ვლადიმირი, როგორც თქვენ ამბობთ, უბრალო და არაფრით გამორჩე-
ული, უზნეო კაცია, მაგრამ ჩემთან შეხვედრის შემდეგ მან მიატოვა 
ყველაფერი, ჩავიდა ციმბირიდან მოსკოვში. ის იქ ჩავიდა, ჩემთვის 
მოცემული სიტყვა რომ შეესრულებინა. მას უნდოდა კეთილ, პატიოს-
ან მეწარმეთა საზოგადოება დაეარსებინა. ფული უკვე აღარ ჰქონდა, 
მაგრამ მაინც მოქმედებდა.* 

მოსკოვში, მისამართზე:- ტოკმაკოვის შესახვევი, ნომერი თოთხ-
მეტი, ორსართულიანი შენობა დგას. იქ ადრე მეწარმეთა პირველი გაე-
რთიანების დამაარსებელი ადამიანები მუშაობდნენ. მოგვიანებით გა-
ერთიანების ლიდერები წავიდ-წამოვიდნენ. გაერთიანება კი, საქმია-
ნობას ნელ-ნელა წყვეტდა.  

ვლადიმირი შევიდა ამ შენობაში და მის დაცარიელებულ დიდ და 
პატარა კაბინეტებში მუშაობა გამოაცოცხლა. ის იქ, სხვადასხვა წერი-
ლებს სწერდა, მეწარმეებს მიმართავდა. გამთენიიდან გვიან ღამემდე 
კაბინეტიდან არ გამოდიოდა. ხშირად ღამით, დასაძინებლადაც იქვე 
რჩებოდა. გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც მასთან მიდიოდნენ, ეხ-
მარებოდნენ. დაუჯერეს მას და ისიც ირწმუნეს, რასაც ის აკეთებდა. მე 
მას ამის შესახებ ვთხოვე, როცა ის ჩემს მდელოზე იმყოფებოდა. მე ავ-
უხსენი ვლდიმირს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს. 

                                                 
*  მეც უკვე სამსახური აღარ მქონდა, შესაბამისად აღარც ხელფასი... მაგრამ მეც არ შევ-

წყვიტე თარგმანზე მუშაობა... კომპიუტერზე ბეჭდვაც კი ჩემით ვისწავლე... ც.გ. 
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მე მას, დავუსახე და ჩამოვუყალიბე მოქმედების გეგმა. მიზნის მი-
ღწევა შესაძლებელი იყო ჩემს ოცნებაში აგებული გეგმის თანმიმდევ-
რული განხორციელებით. ჯერ, თავდაპირველად საჭირო იყო წიგნის 
დაწერა. მისი მეშვეობით ხომ მრავალი რამის ახსნა და ინფორმაციის 
გავრცელება შეიძლება. წიგნს უნდა ეპოვნა და გაეერთიანებინა სუფთა 
ზრახვების მქონე მეწარმეები.* მიეცათ მისთვის ამ გეგმის განსახორცი-
ელებლად სახსრები. 

მაგრამ ვლადიმირი ყველაფერს ისე აკეთებდა, როგორც თვითონ 
ესმოდა და სწორად მიიჩნევდა. მას თითქმის საერთოდ არ ვახსენდე-
ბოდი მე. ის ჩანაფიქრის მნიშვნელოვნებას მიხვდა და ამითი ცხოვრო-
ბდა. თანამიმდევრულობა დაარღვია და  თავისი გზით მიდიოდა.  

მიზნის მიღწევა ამიტომაც გახდა შეუძლებელი. მაგრამ მან ეს არ 
იცოდა და წარმოუდგენელი შეუპოვრობითა და გამომგონებლობით 
მოქმედებდა. მას სხვა ადამიანებიც ეხმარებოდნენ, ვინც ირწმუნა და 
დაიჯერა იდეა. ნელ-ნელა იზრდებოდა მეწარმეთა ახალი გაერთიანე-
ბის მორჩი. ეს გასაოცარი იყო, მაგრამ მას ცოტა რამ მაინც გამოუვიდა. 
ისინი ერთად იკრიბებოდნენ. ესენი, შედარებით სუფთა ზრახვების 
მქონე მეწარმეები იყვნენ. მათი მისამართების სია არსებობს, შეგიძლი-
ათ დარწმუნდეთ. წიგნი, რომელსაც შენ დაწერ, შეიცავდეს იქნება 
თავს მოუხვეველ კომბინაციებს, ფორმულებს ასოებისგან და ისინი 
ადამიანთა უმეტესობაში აღძრავენ ნათლის და კეთილ გრძნობებს. ამ 
გრძნობებს უნარი აქვთ დაამარცხონ ფიზიკური და სულიერი 
უძლურება, ხელს შეუწყობენ ახალი შემცნობელობის (შეგნებულობის) 
დაბადებას, რომელიც მომავლის ადამიანებისთვის იქნება 
დამახასიათებელი. დამიჯერე, ვლადიმირ, ეს მისტიკა არ არის, იგი 
შეესატყვისება სამყაროს კანონებს. 

– ჩვენ წავიკითხეთ ეს სია. ის წიგნის პირველ გამოცემაში გამოქვე-
ყნდა. მაგრამ მე იმედი უნდა გაგიცრუოთ, ანასტასია. სიაში მითითე-
ბული იყო ისეთი საწარმოებიც, როგორიც მაგალითად „კრისტალი“,- 
მოსკოვის სპირტიანი სასმელების ქარხანა, რომლის პროდუქციაც სუ-
ლიერ მისწრაფებებთან შეუთავსებელია.  

– ქვეყანაზე ყველაფერი შეფარდებითია და „კრისტალიც“ იქნებ 
სხვებთან შედარებით ყველაზე ცუდი არც არის. მითუმეტეს, როცა სა-
უბარია გულისხმისჰყოფაზე (ზრახვებზე), რომელთაც ყველაფრის შე-

                                                 
*   ვფიქრობ აქაც მოიძებნებიან ასეთები და არა მარტო მეწარმეები,– ჩვეულებრივი 

ადამიანები... ც.გ. 
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ცვლის უნარი აქვთ. დღევანდელი დღის მატერიალური იერ-სახე,- 
გუშინდელ გულისხმისჰყოფათა (ზრახვათა) ნაყოფია.  

– შემიძლია თქვენს ნათქვამს დავეთანხმო, მაგრამ თქვენმა ვლა-
დიმირმა ვერ შესძლო იმ მეწარმეთა გაერთიანების ორგანიზება, ვისაც 
სუფთა ზრახვები ჰქონდა. გარწმუნებთ ანასტასია, თქვენ არჩევანი შე-
საფერ ადამიანზე არ გააკეთეთ.  

– დაარღვია რა ვლადიმირმა მოვლენათა წინასწარ აგებული და 
ჩამოყალიბებული სქემა, მას უკვე არ შეეძლო მიზნამდე მისულიყო. 
თუნდაც მოსკოვის შორიახლოს მაინც რომ გაევრცელებინა ინფორმა-
ცია, მას ამისთვის ელემენტარული შესაძლებლობა და სახსრები არ 
ჰქონდა.  არა კეთილსასურველი მდგომარეობა შეიქმნა. მან მუშაობის 
გასაგრძელებლად საჭირო კაბინეტები, კომუნიკაციის საშუალებები 
და ღამის გასათევი დაკარგა. მან დატოვა შენობა რომელიც მოსკოვში, 
ტუკმაკოვის შესახვევშია. დატოვა მოსკოველთა მცირე ჯგუფთან ერთ-
ად, რომელიც ეხმარებოდა. დარჩა საარსებო მინიმუმისა და სახსრები-
სა გარეშე. მას, თავის თანაშემწეთა მუშაობის ასანაზღაურებელი სახს-
რები არ ჰქონდა, არც საცხოვრებელი ბინა და ზამთრის ტანსაცმელიც 
კი. მიატოვა ოჯახი და ოჯახმაც მიატოვა ის. და იცით,  ის რაზე საუბ-
რებოდა  მოროზნოის ქუჩაზე, მეტროსკენ მიმავალ თანამოაზრე მოს-
კოველთა მცირე ჯგუფთან? ის მათთან ერთად განიხილავდა, ყველა-
ფერი თავიდან როგორ დაეწყო. ის ასეთ მდგომარეობაშიც კი, გეგმებს 
აწყობდა, ცდილობდა რაღაც გაეკეთებინა. ის მეწარმეა. ისინი, მოსკო-
ველები, უსმენდნენ, სჯეროდათ მისი და მიჰყვებოდნენ მას. მათ ის 
უყვარდათ.  

– ნება მომეცით გკითხოთ, რისთვის უყვარდათ? 
 – მიდით, მათ ჰკითხეთ, იმ მოსკოველებს, რისთვის უყვარდათ, 

ან რა ნახეს ვლდიმირში. მიდით იმ შენობაში ტუკმაკოვის ქუჩაზე და 
შენობის დაცვას ჰკითხეთ, რატომ მიჰქონდათ მათ საკუთარი მორიგე-
ობის დროს სხვადასხვაგვარი ქილებით საკვები, იმიტომ რომ ვახშამი 
მიეწოდებინათ მისთვის. ცდილობდნენ ეს ისე მოეგვარებინათ, რომ 
ვლადიმირს გული არ სტკენოდა. დაცვის თანამშრომლები მის დაქვე-
მდებარებაში არ იყვნენ და მაინც, მიუხედავად ამისა, ისინი შინ, მის-
თვის წვნიანებს, ბორშჩს ამზადებდნენ და მასთან მიჰქონდათ, რომ  
ოჯახში დამზადებული მცირე რამ მაინც ეჭამა. მათ უყვარდათ ის. რა-
ტომ? 

როცა იქ მიხვალთ, დაელაპარაკეთ ლამაზ ქალს, ყოფილ მსახი-
ობს, რომელიც იმ შენობაში მდივნად მუშაობდა. მან მთავარი როლი 
შეასრულა ფილმში „ეკლიანი გზით ვარსკვლავებისაკენ“. ფილმში მან 
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უცხო პლანეტელი კეთილი ასულის როლი ითამაშა. ძალიან კარგად 
ითამაშა. ძალიან კარგ ფილმში, რომელიც მოგვიწოდებდა, გავუფრ-
თხილდეთ და გვიყვარდეს დედამიწა. ეს ქალი, ამავე შენობაში, მაგრამ 
სხვა ფირმაში მუშაობდა. ჰკითხეთ მას, რატომ ცდილობდა სხვებისთ-
ვის შეუმჩნევლად დახმარებოდა ვლადიმირს და ეხმარებოდა კიდეც. 
ის ვლადიმირის მდივანი არ იყო,  მაგრამ ეხმარებოდა მას. ჰკითხეთ 
მას, რატომ ცდილობდა მიეტანა ჩემთვის საყვარელი ადამიანისთვის 
ყავა ან ჩაი სადილად? ამ ყველაფერს ისე ახერხებდა ეჩვენებინა მისთ-
ვის, თითქოს ფირმა ამარაგებდა მას შაქრით, ნამცხვრებით, ჩაით. სი-
ნამდვილეში ქალბატონს ყველაფერი თავის სახლიდან მოჰქონდა. ის 
მდიდარი არ იყო. მას ვლადიმრი უყვარდა. რატომ? 

ის კი, ვლადიმირი, ძალებს მაინც კარგავდა და კვდებოდა. მას 
ელეოდა ფიზიკური ძალა. მაგრამ სიკვდილის წინა მდგომარეობაშიც 
კი, მიზნის მიღწევას ცდილობდა. დიახ, ის მეწარმეა და ძლიერი სუ-
ლი აქვს. 

– ანასტასია, თქვენ ალეგორიებით საუბრობთ. რას ნიშნავს სიტყ-
ვები „მაინც კვდებოდა“. ეს გადატანითი მნიშვნელობითაა? 

– არა, ეს პირდაპირი მნიშვნელობით. რამდენიმე დღე, მოსკოვში 
მისი სხეული თითქმის მკვდარი იყო. ჩვეულებრივ, ასეთ მდგომარეო-
ბაში ადამიანები, გაუნძრევლად წვანან. ის კი დადიოდა და მოქმედებ-
და. 

 – შესაძლოა თქვენი წყალობით იყო ასე, ანასტასია? 
– მთელი იმ ორმოცდაორი საათის განმავლობაში მე ერთი წამით-

აც, თვალის ერთი დახამხამებითაც კი არ შემიწყვეტია ჩემი სხივით 
მისი გათბობა. მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი. ჩემი სხივი ვერ შესძლებდა 
სიცოცხლის შენარჩუნებას სხეულში, სადაც სული სუსტდებოდა. მაგ-
რამ ვლადიმირის სულიც იბრძოდა. თავის სწრაფვებში სული მომდგ-
არ სიკვდილს ვერ ამჩნევდა. ის სხივს დაეხმარა. შემდეგ, ჩემი სხივის 
დასახმარებლად სხვებიც გამოჩნდნენ. სრულიად, სრულიად სუსტნი 
და გაუცნობიერებელნი, მაგრამ ისინი იყვნენ. ეს იმათი სხივებია, ვინც 
გარს ეხვია ვლადიმირს მოსკოვში და უყვარდათ ის. 

თითქმის მკვდარი მისი სხეული, ნელ-ნელა სიცოცხლით ივსებო-
და. გულწრფელი სიყვარულის წინაშე, თუკი იგი საკმარისადაა, სიკვ-
დილი უკან იხევს. სიყვარულშია,- ადამიანის უკვდავება, უნარ-ნიჭში 
თავის მიმართ აღანთოს სიყვარული. 

– მკვდარ სხეულს სიარული არ შეუძლია. თქვენ ისევ ქარაგმულ-
ად, არა მეცნიერულად საუბრობთ. 
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– ადამიანთა კრიტერიუმების მეცნიერებას ყოველთვის დროები-
თი ხასიათი აქვს. არის ჭეშმარიტებები, არა მხოლოდ დღევანდელი 
დღისთვის.  

– აბა მაშ, დღევანდელმა მეცნიერებმა როგორღა უნდა დაირწმუნ-
ონ თავი? ჩვენთვის აუცილებელია მიუკერძოებელი ხელსაწყოების მა-
ჩვენებლები.  

–კარგით. კურსკის ვაგზალი. იქ მეტროში, ფოტო ავტომატი დგას. 
ერთხელ, სწორედ იმ დღეებში საშვისთვის ფერადი, პატარა ფოტო სუ-
რათი გადაიღო. ეს ფოტო სურათი ამ მისამართზე შესაძლოა ჯერ კიდ-
ევ დარჩა. ლენინის პროსპექტი, ორმოცდაორი. ყურადღებით დააკვი-
რდით ამ ფოტოს და თქვენ ნახავთ მკვდარი სხეულის ყველა ნიშანს. 
ავტომატმა, სახეზე გვამური ლაქებიც კი დააფიქსირა. მაგრამ ამავდ-
როულად თვალებში სიცოცხლესაც და ბრძოლის ჟინსაც შეამჩნევთ.  

– და, მაინც, მხოლოდ თქვენ შეგეძლოთ მისი შველა, ანასტასია. 
მითხარით, სახელდობრ მისთვის რატომ ხარჯავდით ამდენ ძალისხ-
მევას, რატომ? 

– მხოლოდ მე არ ვარ მისი გადარჩენის მონაწილე. ჰკითხეთ იმ სამ 
მოსკოველ სტუდენტს, რატომ დაუქირავეს მას საკუთარი ფულით 
ოთახი? როდესაც ის, ბოლოს და ბოლოს მიხვდა და წიგნის წერა დაი-
წყო, სტუდენტები, როგორც მოუხდებოდათ ისე,- სესიის დროსაც კი, 
მუშაობდნენ, ვლადიმირის დაწერილი ტექსტი, ღამ-ღამობით შეჰქონ-
დათ თავის კომპიუტერებში, რატომ? თქვენ შეგიძლიათ ამ კითხვით 
მრავალ მოსკოველს მიმართოთ, ვინც მძიმე წამებში მის გვერდით 
იყო. საიდუმლოს ამოხსნა მათშია და არა ჩემში. რატომ მოსკოვი და 
მისი ადამიანები უფრთხილდებოდნენ მას, ეხმარებოდნენ და სჯერო-
დათ მისი?  

ეს ისაა, მოსკოვია რომ ასევე წიგნს  სწერდა. მე აღფრთოვანებული 
ვარ ამ ქალაქით! შევიყვარე კიდეც იგი. ტექნოკრატული სამყაროს მი-
ერ შექმნილ არავითარ მოგრუხუნე რკინის მანქანებს, ჭკუიდან შემშლ-
ელ ჩამოყალიბებულ კატაკლიზმებს არასდროს არ შეუძლიათ წაშალ-
ონ ქალაქში მცხოვრებ ადამიანთა სულებში სიკეთისა და სიყვარულის 
აღქმა. ამ ქალაქის უამრავი ადამიანი ესწრაფვის კეთილ, ნათელ სიყვა-
რულს.* მექანიზმების ღმუილსა და ფუსფუსში ისინი გრძნობენ მის 
უდიდეს ძალასა და მადლს. 

                                                 
*   ჩემო თბილისელებო, გთხოვთ გაიღვიძოთ! თქვენ ხომ წმ. მარიამ ღვთისმშობლის 

ქვეყნის შვილები ხართ! უძლეველი ქვეყნის! ეს ხომ ჩემი სიტყვები არ არის,- ეს უდ-
იდესი წმიდანის სერაფიმ საროველის შეგონებაა სხვა ერებისადმი, განსაკუთრებით 
რუსეთისადმი, ვინც საქართველოს „დამონებას“ განიზრახავს... ც. გ 
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– მაგრამ ანასტასია, იმას რასაც თქვენ ამბობთ, მართლაც წარმოუ-
დგენელია და სულის შემძვრელი. ეს არ შეიძლებოდა თავისთავად 
მომხდარიყო. ეს ერთხელ კიდევ ადასტურებს თქვენს გაუგონარ უნ-
არ-ნიჭს, იმ სხივის არნახულ შესაძლებლობებს, რასაც თქვენ ფლობთ.  

თქვენ აშკარად უნათებდით სხივით ვლადიმირთან კონტაქტში 
მყოფ მოსკოველებს. თქვენ ხომ ვერ უარყოფთ, რომ უნათებდით? და 
ყველა სასწაულს თქვენ ჰქმნიდით. 

– სიყვარული ჰქმნიდა სასწაულებს. ხოლო ჩემი სხივით მართლა 
ფრთხილად ვეხებოდი ყველას, ვისაც ურთიერთობა ჰქონდა ვლადი-
მირთან. მაგრამ მე, სულ ოდნავ გავაძლიერე უკვე მათშივე არსებული 
სიკეთის, სიყვარულის, ნათლისადმი ლტოლვის გრძნობები. მხოლოდ 
ის გავაძლიერე რაც მათში იყო. წიგნიც მოსკოვის მიერ იქნა გამოცემუ-
ლი. პირველი ტირაჟი მცირე იყო, წიგნიც თხელი. მაგრამ ადამიანები 
მას ყიდულობდნენ. იგი სწრაფად ვრცელდებოდა. ვლადიმირს არ და-
უმახინჯებია ტაიგაში მომხდარი მოვლენები. მან პატიოსნად აღწერა 
აქ განცდილი შეგრძნებები. ბევრი მკითხველის თვალში ჭკვიანად და  
კარგად მე, ხოლო ვლადიმირი,- ბრიყვად და გონებაშეზღუდულ ადა-
მიანად გამოიყურებოდა. ადამიანები რომლებიც თავიანთ სახლებში 
იმყოფებოდნენ გადმოცემულის კითხვისას არ ითვალისწინებდნენ, 
რომ ვლადიმირი ციმბირის მიყრუებულ ტაიგაში ჩემთან პირისპირ, 
ერთი-ერთზე მარტო იმყოფებოდა. მისთვის მაშინ ყველაფერი ძალზ-
ედ უჩვეულო იყო. ისიც უცნობია ყოველგვარი აღჭურვილობის გარე-
შე, სხვა ვინ შესძლებდა ასე შორს შესულიყო ტაიგაში და როგორ მოი-
ქცეოდა ის, რაც ვლადიმირმა ნახა იგი რომ ენახა. მან პატიოსნად აღწე-
რა მოვლენები. ბევრისთვის კი, ამის გამო უჭკუოდ წარმოჩინდა. აი, 
თქვენც მეკითხებით:- რატომ მაინცდამაინც ისო? და, მეც,  რატომ მიყ-
ვარს ის ასე? 

როცა წიგნი იწერებოდა, ვლადიმირი უკვე ბევრ რამეს სხვაგარ-
ად იაზრებდა. ის ყველაფერს ძალიან სწრაფად იაზრებდა. მათ ვის-
აც მასთან უხდებოდა საუბარი, არ შეიძლება, ეს არ შეემჩნიათ. მაგ-
რამ ვლადიმირი არ ესწრაფვოდა საკუთარი თავისა და წარსულის 
შელამაზებას. 

 

 
samyaros notebi 

 
ნასტასია სითბოთი ლაპარაკობდა შენზე,- განაგრძო ალექსანდრ-
ემ,- მან ყველაფერი იცოდა ადამიანებსა და მოვლენებზე. ის ამბო-a 
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ბდა:- ვლადიმირის დაწერილი წიგნის პირველი, ჯერ კიდევ მცირე 
ტირაჟი მოსკოვში გამოვიდა და მაშინვე დაიმსახურა აღფრთოვანებუ-
ლი გამოხმაურებები და დაიწერა ლექსები, ნახატები, სიმღერები. 

„გულწრფელი გადმოცემის წყალობით წიგნში შემონახულ იქნა 
სამყაროში ჩემს მიერ მოძებნილი შეთანაწყობები და სიმბოლოები. აი, 
ესენია რომ, იწვევდნენ ადამიანებში არავეულებრივ, კეთილისმყოფ-
ელ, ყოვლის განმკურნებელ გრძნობებს“. 

ანასტასიას ამ სიტყვებზე ბორის მოისეევის-ძე აწრიალდა, უცებ 
კარვის წინ მდგომ მაგიდასთან დაჯდა. მე დავინახე:- ის შეეცადა დიქ-
ტოფონი შეუმჩნევლად ჩაერთო. როგორც სჩანს, რაღაც მნიშვნელოვა-
ნი ინფორმაციის გამგონე, გარეშემო მყოფთ საერთოდ აღარ აქცევდა 
ყურადღებას. მან არც კი შესთავაზა ანასტასიას, რომ დამჯდარიყო. 
მხოლოდ იმაზე ფიქრობდა, როგორმე მისგან, რაც შეიძლება სწრაფად 
და რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიეღო. ღელავდა, ჭაღარა მეცნიე-
რი შეკითხვებს უსვამდა:  

–...მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების მეცნიერები ძვირადღირებუ-
ლი სპეციალური ხელსაწყოებით სამყაროს უჩვეულო ხმების დაჭერას 
ცდილობენ. ისინი არსებობენ. მეცნიერებისთვის ეს ცნობილია. შესაძ-
ლოა, ჯერჯერობით ყველაფერი არა, მხოლოდ ზოგიერთი მათგანი, 
შესაძლოა მემილიარდედი ნაწილი. მაგრამ აი, თქვენ მათ როგორი ხე-
ლსაწყოთი იჭერთ, ანასტასია? რომელი ხელსაწყოთია შესაძლებელი 
იმ ხმების შერჩევა, რომლებსაც შეუძლიათ მიზან მიმართულად იმოქ-
მედონ ადამიანის ფსიქიკაზე? 

– ასეთი ხელსაწყო დიდი ხანია არსებობს. მისი სახელია,- ადამია-
ნთა სული. სულის მომართვა და სისუფთავე ღებულობს ან უკუაგდ-
ებს ბგერებს... 

– მაშ, კეთილი. მაშ ასე. დავუშვათ. თქვენ გამოგივიდათ. მილიარ-
დობით ბგერებიდან სამყაროს საუკეთესო ბგერები მოგენახათ და ამო-
გეკრიფათ, მერე, ასევე მათი შეთანაწყობაც მოახერხეთ. მაგრამ ბგერის 
წარმოქმნა შესაძლოა მხოლოდ ხელსაწყოს მეშვეობით, გარკვევით კი,- 
მუსიკალური ინსტრუმენტით. რა შუაშია აქ წიგნი? მას ხომ გაჟღერება 
არ შეუძლია?  

– დიახ, წიგნი არ ჟღერს. იგი მსახურებას სანოტო ფურცელივით 
სწევს. წამკითხველი, წაკითხულ ასო-ბგერებს უნებურად შინაგანად 
წარმოთქვამს. ასე, ტექსტში ჩამალული ასო-ბგერათა შეთანაწყობა, სუ-
ლში ჟღერს დაუმახინჯებლად, პირველქმნილი სახით. ზუსტად მათ 
მოაქვთ ჭეშმარიტება და განკურნებაც. ეს ასო-ბგერები სულს შთაგო-
ნებით ავსებენ. სულში აჟღერებულის წარმოქმნა კი, ხელოვნურ ინსტ-
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რუმენტს არ ძალუძს. 
– რა სახით შემოინახა ვლადიმირმა ყველა თქვენი ნიშნები, როცა 

ამის შესახებ თვითონაც არაფერი უწყოდა. 
– მე ვლადიმირის მეტყველებითი კონსტრუქცია შევიცანი. და, ჩე-

მთვის წინასწარ იყო ცნობილი:- მოვლენებს, მოსმენილის არსს ვლა-
დიმირი არ დაამახინჯებდა, უფრო მეტიც, ის, თავის თავსაც ისეთად 
წარმოაჩენდა, როგორიც არის. მაგრამ შეთანაწყობათა ნიშნები ყველა 
არ გადმოუცია მას. მისთვის საჭირო იყო წერა გაეგრძელებინა. მან 
ხომ, როცა წერა დაიწყო მხოლოდ იმის მცირე ნაწილი გადმოსცა, რაც 
იცოდა, რასაც იაზრებდა.  წერის გაგრძელება იყო საჭირო. მასთან უკ-
ვე შეხებას სახელმოხვეჭაც იწყებდა. არნახული სახელის მოხვეჭა, კი-
დევ ცოტა ძალისხმევაც და მეწარმეების გაერთიანებაც ორგანიზებუ-
ლი იქნებოდა. და, მოულოდნელად ვლადიმირმა ჩემი ოცნების მიერ 
გაუთვალისწინებელი ნაბიჯი გადადგა. მან, მის ირგვლივ შემოკრებ-
ილ მოსკოველებს უკვე ქირა გადახდილი მოსკოვის ბინა დაუტოვა, 
დაუტოვა შესაძლებლობა, რომ მკითხველთა კომპლიმენტები მათ მი-
ეღოთ, დაჯდა მატარებელში და მოსკოვიდან გაემგზავრა. 

– რატომ გააკეთა მან ეს?  
– მას ყოველთვის უნდოდა ჩემგან მოსმენილის მტკიცებულება 

მოეძებნა. მეცნიერების მიერ დამტკიცებული, სხვადასხვა საგანთა 
უტყუარი არსებობა, რომელთა შესახებაც მე ვლაპარაკობდი. შეხებო-
და მათ. ამიტომაც გადაწყვიტა მან, რომ წერა არ გაეგრძელებინა. და, 
კავკასიაში გაემგზავრა. ვლადიმირი გაემგზავრა მოსკოვიდან, რათა 
თავისი თვალით ეხილა კავკასიის მთებში დოლმენები,- ძველი ნაგე-
ბობები, სადაც, ათი ათასი წლის წინათ, ცოცხალი ადამიანები სასკვ-
დილოდ შედიოდნენ.*  ამის შესახებ მე ვუყვებოდი მას. მე იმაზეც ვუყ-
ვებოდი, თუ დღეს მცხოვრებთათვის როგორი მნიშვნელოვანი ფუნქ-
ციონალური დანიშნულება აქვს ამ დოლმენებს. 

ვლადიმირი ჩავიდა ქალაქში, რომელსაც გელენჯიკი ჰქვია. კრას-
ნოდარის, ნოვოროსიისკისა და გელენჯიკის მუზეუმებში, მასალები 
შეაგროვა დოლმენების შესახებ. შემდეგ ის იმ მეცნიერებს, არქეოლოგ-
ებს, მხარეთმცოდნეებს ხვდებოდა, რომლებიც სხვადასხვა დოლმენ-
ებს იკვლევდნენ. მასთან უფრო მეტი ინფორმაცია აღმოჩნდა დოლმე-
ნებზე, ვინემ, ცალკე აღებულ მუზეუმში. რა თქმა უნდა, მეც შეუმჩნევ-
ლად ვცდილობდი დავხმარებოდი მას. ვლადიმირთან მისული ადა-
მიანების ბაგეთაგან ნათქვამის მეშვეობით მე, ბევრი ახალი ინფორმა-
                                                 
*   ასეთივე დოლმენები გარდა აფხაზეთისა ასევე არის სვანეთისა და სამეგრელოს 

მთებშიც...ც.გ. 
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ცია ჩავდე მასში, რათა მას შეჯერების საშუალება ჰქონოდა და თავისი 
დასკვნები გაეკეთებინა. თუმცაღა ის თვითონაც მოქმედებდა სწრაფ-
ად და მტკიცედ, მას შემდეგ, როცა მან მთელი შეკრებილი ინფორმა-
ცია იმას შეადარა, რასაც მე ვუყვებოდი, როცა არქეოლოგებმა აჩვენეს 
გზისგან უახლოესი დოლმენი და მან შეიტყო, რომ სხვა დოლმენებიც 
არსებობდა, მაგრამ ისინი დაანგრიეს, რადგან ადგილობრივი მაცხოვ-
რებლები არ ანიჭებდნენ მათ სათანადო მნიშვნელობას და, საერთოდ-
აც ისინი მათ ნაკლებად აინტერესებდათ. ვლადიმირმა გააკეთა ის, 
რაც შეიძლებოდა წარმოუდგენლად მოგჩვენებოდათ. სამ თვეში მან 
შეცვალა ადგილობრივი მაცხოვრებლების დამოკიდებულება დოლმე-
ნებისადმი. მათ დაიწყეს ამ ძეგლებთან ყვავილებით მისვლა. გელენ-
ჯიკის მხარეთმცოდნე ქალთა ინიციატივით შეიქმნა საზოგადოებრი-
ვი გაერთიანება. ჩემს პატივსაცემად მას დაარქვეს „ანასტასია“. ამ გაე-
რთიანებამ გახსნა სკოლა ექსკურსიამძღოლებისთვის, რათა ამ უკანას-
კნელთ ჩამოსულებისთვის დოლმენების შესახებ მოეთხროთ, რათა 
მათ დოლმენები დაეცვათ, მოფრთხილებოდნენ და არ დაენგრიათ ის-
ინი. ამასთან, მათ ახალი ექსკურსიების მომზადება დაიწყს, დაარქვეს 
მას „ექსკურსიები გონში“. 

გლენჯიკში ექსკურსიამძღოლებმა საუბარი დაიწყეს პირველწყა-
როთა მნიშვნელოვნებაზე და შემომქმედის დიად ქმნილებებზე,- ბუ-
ნებაზე. 

– ანასტასია, თქვენ მიიჩნევთ, რომ ეს ყველაფერი მისი წყალობით 
მოხდა? თქვენი როლი აქ არ არის? 

– მე, მის გარეშე ასე ბევრის გაკეთება რომ შემძლებოდა, მაშინ ად-
რეც გავაკეთებდი. მე ძალიან მინდოდა ამის გაკეთება. იმ მთებში, იმ 
შორეული დოლმენებიდან ერთ-ერთში, კვდებოდა ჩემი წინაპარი დე-
დის სხეული... 

– მაგრამ როგორ? როგორ შეიძლება, რომ ერთმა კაცმა, ჯერ კიდევ 
ყველასთვის უცნობმა, ასე მოკლე დროში შეცვალოს ადამიანების და-
მოკიდებულება? და შესძლოს მომქმედი გაერთიანების ორგანიზება? 
თქვენ ამბობთ, რომ სამეცნიერო მასალები, სხვადასხვა პუბლიკაციები 
ცნობილი იყო ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის, რადგან ამის შე-
სახებ მუზეუმებში იცოდნენ. მაგრამ ისინი ადამიანებს არ აღელვებდ-
ათ.  

– დიახ. ცნობილი იყო და არ აღელვებდათ.  
– მაშინ, სახელდობრ მას რატომ უჯერებდნენ? როგორ შესძლო 

მან ეს? შეუძლებელია ასე უცებ შეცვალო ადამიანთა ცნობიერება. 
ვლადიმირმა ეს არ იცოდა. არ იცოდა, რომ, შეუძლებელია ცნობი-
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ერების სწრაფად შეცვლა. და ამიტომაცაა, რომ ის მოქმედებდა და 
ცვლიდა კიდეც მას. გაემგზავრეთ თქვენ, ამ ქალაქში, ჰკითხეთ სხვა-
დასხვა ადამიანებს, რომლებიც ამ გაერთიანებაში შევიდნენ და გაიგ-
ებთ, ვლადიმირს, როგორ და რატომ გაუღიმა წარმატებამ. 

მე ვხარობდი ამ ქალაქში მომხდარით. გაერთიანება „ანასტასია“... 
ის დათანხმდა ასეთ სახელწოდებას, როცა მას ამის შესახებ ჰკითხეს. 
მე ჩავთვალე, რომ ჩემი გულისთვის გააკეთა. მე ვიფიქრე, რომ ის იწყ-
ებს ჩემს გაგებას და შეყვარებას. ის მართლაც ბევრ რამეს მიხვდა, მაგ-
რამ მე არ შემიყვარა. არ შემიყვარა იმის გამო, რომ მე ბევრი შეცდომა 
დავუშვი და შევცოდე.  

მალე, მომიწია კიდეც იმის შეცნობამ... მივხვდი, რომ ჩემი ოცნება 
ცხადდება. და რომ, ადამიანები გადაყვანილნი იქნებიან ბნელ ძალთა 
დროის მონაკვეთს მიღმა. და ადამიანები ბედნიერები იქნებიან! ასრუ-
ლდება ის, რაზეც მე ვოცნებობდი, გარდა ჩემდამი საპასუხო სიყვარუ-
ლისა. და ესაა,  საზღაური ჩემს მიერ ჩადენილი შეცდომებისთვის,- ჩე-
მი აზრ-ფიქრის არასრულყოფილება და გულისხმისჰყოფათა (ზრახვე-
ბის) არასაკმარისი სიწმინდე. 

– კი მაგრამ, რა მოხდა? რის გამო იფიქრეთ ასე?  
თუმცაღა, ყველასთვის დიდი ხანია ნათელია, რომ ის უხეში და 

გაუთლელია. დამერწმუნეთ ანასტასია, როგორც ასაკით უფროსი და 
როგორც ოჯახის მამა, გეუბნებით, რომ თქვენი მშობლებიც არ მოიწო-
ნებდნენ მსგავს კავშირს. 

– თუ შეიძლება არ გინდათ ასეთი ლაპარაკი მასზე, ვინც ჩემთვის 
ასე ძვირფასია. ვიღაცას ვლადიმირი უხეში ეჩვენება, მაგრამ მე სხვა 
რამ ვიცი.  

– მაინც ასეთი რა იცი მის შესახებ? ყველასთვის ცნობილია, თუ 
როგორი შეიძლება იყოს მეწარმე, ის ხომ დღევანდელობის ტიპიური 
მეწარმეა, ეს ყველასთვის ნათელია. ანასტასია, თქვენი დამოკიდებუ-
ლება ვლადიმირის მიმართ აკვიატებულია. 

– როგორიც არ უნდა იყოს, ის ჩემია. ამასთან, ჩემი მშობლების შე-
ხედულების შესახებაც თქვენ არასწორად ივარაუდეთ. 
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რთ დილით მე მივხვდი...- მშვიდად თქვა ანასტასიამ და მისი მზ- 
ერა თითქოს წარსულში ჩაეფლო... იმ დილით, ვლადიმირი, სახლ-

ში არ აღმოჩნდა, პატარა ბინაში, რომელსაც ის დროებით ქირაობდა. 
მე კი, ჩემი სხივით მისი ძებნა ვერ შევძელი. იწყებოდა დღე, როცა მრა-
ვალი საუკუნის წინათ, დოლმენში ჩემი წინაპარი დედა კვდებოდა. ამ 
დღეს მე, ყოველთვის ვიგონებ მას. ვცდილობ გავესაუბრო მას და ისიც 
მესაუბრება მე. თქვენც, ასევე თქვენს ნათესავებთან ხსოვნის დღეს სა-
საფლაოზე დადიხართ, რათა იფიქროთ მათზე, გაესაუბროთ. მე ამას 
მინდვრიდან წაუსვლელად ვაკეთებ. ჩემი სხივი მეხმარება შორ მანძი-
ლზე გავესაუბრო და დავინახო ისინი. ისინიც გრძნობენ ჩემს სხივს. იმ 
დღეს მე, ჩემს წინაპარ დედას ვიხსენებდი, როგორც ყოველთვის, ვცდ-
ილობდი, მასთან გამოლაპარაკებას, მაგრამ მის პასუხებს ვერ ვგრძნო-
ბდი. სრულიად ვერ ვგრძნობდი. ის არ რეაგირებდა ჩემზე. ასეთი რამ, 
ადრე არასოდეს მომხდარა. მაშინ, მე, სხივით დავიწყე მისი დოლმენ-
ის ძებნა. ვიპოვნე. მთელი ძალით დავასხივე მას. წინაპარი დედა არ 
რეაგირებდა. ჩემთვის გამოუცნობი რაღაც მოხდა. ჩემი წინაპარი დედ-
ის სული დოლმენში არ იმყოფებოდა.  

– ანასტასია, ამიხსენით, თუ შეიძლება, რა არის ადამიანის სული, 
რისგან შესდგება ის?  

– ყველაფერი უხილავისგან, რაც ადამიანშია, იმ მიდრეკილებებ-
ის, შეგრძნებების ჩათვლით, რაც შეძენილი აქვს ხორციელი არსებობ-
ის ჟამს. 

– სული ანალოგიურს ფლობს, რომელიმე ცნობილი ენერგიებიდან?  
– დიახ. ეს ენერგეტიკული კომპლექსია, შემდგარი მრავალი ენერგი-

ისგან. ცალკეული ადამიანური ინდივიდუმის ხორციელი არსებობის შე-
წყვეტის შემდეგ, ზოგიერთი ამ კომპლექსთაგანი ექვემდებარება ცალკე-
ულ ენერგიებად დაშლას, შემდგომში გამოყენებულს მცენარეულ, ცხოვე-
ლურ შეერთებებში, აუცილებელ ბუნებრივ გამოვლინებებში. 

– როგორია ძალა? განუყოფელი ენერგიების კომპლექსის ენერგე-
ტიკული პოტენციალი?  

– ყოველ მათგანს ის სხვადასხვა აქვს, ყველაზე სუსტს გრავიტაცი-
ული ენერგიის გადალახვაც კი არ ძალუძს. ის შემდგომში, სულერთია, 
მაინც დაიშლება.  

e 
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– გრავიტაციულის? ყველაზე სუსტი... თუნდაც რაიმეში შესაძლე-
ბელია დაინახო მისი გამოვლინება? შეეხო? იგრძნო? 

– რასაკვირველია. ქარბორბალა, მაგალითად. 
– ქარბორბალა? ქარბორბალა, ხეების ფესვებიანად ამომთხრელი, 

გადამბრუნებელი... აბა, მაშ, ყველაზე ძლიერი, როგორი ენერგის 
მფლობელია?  

– ყველაზე ძლიერის. ეს ხომ ისაა. მე არ ძალმიძს ბოლომდე გავაც-
ნობიერო მისი ენერგიის ძალა. 

– მაშინ, ვთქვათ, რომელიმე საშუალო?  
– მრავალი საშუალო სულის ენერგიების კომპლექსს უკვე ახლავს 

თან  განთავისუფლებული აზრ-ფიქრის ენერგია. 
– როგორია ენერგეტიკული ძალა, ასეთი კომპლექსის საშუალო 

პოტენციალი?  
– მე ხომ გიპასუხეთ თქვენ. მასშივე ახლავს თან, განთავისუფლე-

ბული აზრ-ფიქრის ენერგია. 
–რას ნიშნავს ეს? რას შეიძლება შევადაროთ? როგორია მისი განსა-

ზღვრება?  
– რასთან? განსაზღვრება? თქვენს გონს, თქვენს აზრ-ფიქრს, ცნო-

ბიერებას ყველაზე მძლავრი როგორი ენერგია შეუძლია რომ წარმოი-
დგინოს?  

– ატომური აფეთქების ენერგია. არა, მზეზე მიმდინარე პროცესები. 
– ყველაფერი, რაც თქვენ დაასახელეთ, უტოლდება გათავისუფ-

ლებული ენერგიის მხოლოდ პატარა ნატამალს. რაც შეეხება განსაზღ-
ვრებას, ამას თქვენ თავადვე იგონებთ და იყენებთ ერთმანეთთან სი-
ტყვიერი ურთიერთობების დროს. აქ კი, თქვენს მიერ მოგონილი არ 
შეესატყვისება. შეგიძლიათ იხელმძღვანელოთ იმითი, რაც იცით, გამ-
რავლებული უსასრულობის ხარისხზე.  

– შენი წინაპარი დედის სულის ენერგიის ძალა როგორია?  
– მასში იმყოფება განთავისუფლებული აზრ-ფიქრის ენერგიაა. 
– საიდან შეიტყვეთ თქვენი წინაპარი დედის  შესახებ? როგორ და 

სად გარდაიცვალა ის? თუკი ეს, ათი ათასი წლის წინათ მოხდა!  
– ჩემი წინაპარი მშობლების თაობები, ერთმანეთს გადასცემდნენ 

ინფორმაციას მასზე,- დოლმენში გარდასაცვლელად შესულ ჩემს წინა-
პარ დედაზეზე.  

– თქვენ, მასზე თქვენმა დედამ გიამბოთ? 
– როცა დედაჩემი დაიღუპა, მე პატარა ვიყავი, არ შემეძლო ასეთი 

ინფორმაციის გაცნობიერება. ყველაფერი ბაბუამ და  პაპუმ მიამბეს 
ჩემს წინაპარ დედებზე. 
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– სულის დანახვა შესაძლებელია ჩვეულებრივი ადამიანური მხე-
დველობით?  

– ნაწილობრივ კი. თუკი შევცვლით სპექტრალურ აღქმას, მხედვე-
ლობით ფერთა აღქმას, შეცვლით შინაგან რიტმს. 

– განა ეს შესაძლებელია?  
– თქვენთვის ცნობილი დალტონიზმის მოვლენა, სწორედ ამას 

გვკარნახობს, რომ ეს შესაძლებელია. თქვენ მიგაჩნიათ, რომ ეს მხოლ-
ოდ, ადამიანის ნების გვერდის ავლით ხდება, რომ ეს ავადმყოფობაა, 
მაგრამ ეს ასე არ არის. 

– თქვენ თქვით, თქვენი წინაპარი მშობელი, თქვენი დედა, ღირსია, 
რათა მის შესახებ ინფორმაცია, ათასწლეულებს მიღმა, თაობიდან თაობ-
ას გადასცემოდა. რაშია მისი ინფორმაციის ღირსება, ფასეულობა?  

– წინაპარი დედა უკანასკნლი იყო პირველქმნილთაგან, რომელიც 
ფლობდა უნარს და იცოდა, როგორ და რაზე უნდა იფიქროს ქალმა, 
როცა ჩვილ ბავშვს კვებავს. ათი ათასი წლის წინათ მცხოვრები ადამი-
ანების ცოდნას, რომელიც უკვე ცივილიზაციაში დაკარგვას იწყებდა. 
ეს ცოდნა თითქმის მთლიანად დაკარგულია დღეს. ჩემი წინაპარი დე-
და, ჯერ კიდევ ხანდაზმულ ასაკშიც არ იყო, მაგრამ დოლმენში გარ-
დასაცვლელედ შევიდა, რათა პირველ ქმნილთა მთელი ეს ცოდნა შეე-
ნახა და როცა ადამიანებთან შემცნობელობა დაიწყებდა დაბრუნებას... 
მათში მოთხოვნა აღიძვრებოდა... მაშინ გადაეცა ეს ცოდნა მეძუძური 
დედებისთვის. ისინიც, შემდგომში ერთმანეთს ყველაფრის შეცნობაში 
დაეხმარებოდნენ. დოლმენში გარდაცვალების მეშვეობით ჩემმა წინა-
პარმა დედამ, ქალებისთვის აუცილებელი კიდევ უფრო დიდი ჭეშმა-
რიტებები შეიცნო. 

– სახელდობრ დოლმენში რატომ შევიდა ის? დოლმენი რით განს-
ხვავდება ჩვეულებრივი ქვის აკლდამისგან? რატომ არ დაელოდა სი-
ბერეს და გადაწყვიტა დოლმენში გარდაცვალება? მას მიზნის გაცნო-
ბიერება ამოძრავებდა თუ ცრურწმენა?  

– დედის მიერ ჩვილის ძუძუთი გამოკვებას, უკვე მაშინ, უფრო და 
უფრო ნაკლებ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ, და, ქალებისთვისაც, მათი 
სურვილისამებრ დოლმენების მიჩენაც არ ხდებოდა. უხუცესი ბელა-
დი პატივს სცემდა ჩემს წინაპარ დედას და იცოდა, თუ მის თხოვნას 
არ შეასრულებდა, ახალი ბელადი, ჩემი წინაპარი დედის მოსმენას არც 
ისურვებდა,  მის განზრახვას მხოლოდ ახირებად ჩათვლიდა. მაგრამ, 
უხუცესმა ბელადმა ვერ შესძლო მამაკაცების იძულება, ჩემი წინაპარი 
დედისთვის დოლმენი რომ აეგოთ. და მაშინ, უხუცესმა ბელადმა, ჩემს 
წინაპარ დედას თავისი დოლმენი დაუთმო. მამაკაცებმა არ მოიწონეს 
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ბელადის გადაწყვეტილება და უარი თქვეს, დოლმენისთვის ხუფი 
აეხადათ, რათა ჩემს წინაპარ დედას მასში შესვლა შესძლებოდა. შეკ-
რებილი ქალები, მთელი ღამე ცდილობდნენ ქვის მძიმე ფილა თავად 
აეწიათ. მაგრამ მრავალტონიანი ხუფი მათ არ ემორჩილებოდა. გამთე-
ნიისას კი, უხუცესი ბელადი მივიდა, მას სიარული უჭირდა და ის უკ-
ვე აღარ დადიოდა, თუმცაღა კვერთხზე დაყრდნობილი მაინც მივიდა. 
უხუცესმა ბელადმა გაუღიმა ქალებს, გამამხნევებელი სიტყვები უთხ-
რა და ქალებმა მძიმე ფილა ასწიეს. ჩემი წინაპარი დედა დოლმენში 
შევიდა... 

– რითი განსხვავდება დოლმენი, ჩვეულებრივი ქვის აკლდამი-
სგან? ... 

– გარეგნულად, ცოტა რამით თუ განსხვავდება. მაგრამ დოლმენ-
ში, როგორც, თქვენ მას უწოდებთ ქვის აკლდამას, ცოცხალი ადამიანე-
ბი შედიოდნენ გარდაცვალებისთვის. დოლმენი უბრალოდ ქვის საკუ-
ლტო ნაგებობა არ არის, როგორც დღეს ფიქრობენ. ეს სიბრძნის ძეგ-
ლია მომავალი თაობებისთვის და სულის უდიდესი თვითსამსხვერპ-
ლო. თავისი ფუნქციური დანიშნულებით ის დღესაც მნიშვნელოვა-
ნია. და ასეთ დოლმენში გარდაცვალება სულაც არ იყო ჩვეულებრივი. 
სიტყვა „სიკვდილი“, კაცმა რომ სთქვას არც კი შეეფერევა.  

– წარმომიდგენია. ცოცხალი ადამიანი ქვის საკანში ამოქოლილი... 
ეს მართლაც და თავისი მტანჯველობით უჩვეულო სიკვდილია.  

– დოლმენში შესული ადამიანები სრულებითაც არ იტანჯებოდნ-
ენ. მათი გარდაცვალების უჩვეულობა იმაში მდგომარეობდა, რომ ის-
ინი მედიტირებდნენ. მედიტირებდნენ მარადიულობაში, სულში სა-
მუდამოდ დარჩენილები დედამიწაზე ზოგიერთ მიწიერ გრძნობებსაც 
ინარჩუნებდნენ. მაგრამ დოლმენში გარდაცვალებისთვის სამუდამოდ 
შესული სული მოკლებულია შესაძლებლობას, დედამიწაზე კვლავ გა-
ნხორციელდეს მატერიალურად. 

– როგორ თუ მედიტირებდნენ? 
– ახლა თქვენთვის ცნობილია, რა არის მედიტაცია. განსაკუთრებით 

ძველი აღმოსავლური რელიგიების მიხედვით. ახლაც არის მოძღვრებე-
ბი, რომლებიც გვეხმარება შევიცნოთ მედიტაციის მოვლენის მცირე ნაწი-
ლი, მაგრამ სამწუხაროდ, არა მისი დანიშნულება. და ახლაც არიან ადა-
მიანები, რომელთაც მედიტირება შეუძლიათ:- გამოაცალკეონ გარკვეუ-
ლი დროით საკუთარი სხეულისგან სულის ნაწილი, შემდეგ კვლავ დააბ-
რუნონ ის. მედიტაციის მეშვეობით დოლმენში, ჯერ კიდევ ცოცხალი 
სხეულის დროს, სული მთლიანად შორდებოდა და ბრუნდებოდა მრავა-
ლგზის, სანამ სხეული ცოცხალი იყო, შემდგომში კი, სამუდამოდ რჩებო-
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და სული დოლმენში. ის, მარადჟამს უცდის მომსვლელებს მარტოდ მარ-
ტო, რათა პირველქმნილთა სიბრძნე გადასცეს მომავალ თაობებეს. სხეუ-
ლი, თუკი შესძლებდა კიდეც რომ რამდენიმე ხანს ეცოცხლა, ის, მაინც 
გამომწყვდეული იყო. მაგრამ სანამ ის ცოცხლობდა, სულს ჰქონდა შესაძ-
ლებლობა სხვადასხვა განზომილებაში ყოფილიყო და დაბრუნებულიყო, 
ეს იძლეოდა შესაძლებლობას ჩვენი წარმოსახვით ყველაზე წარმოუდგე-
ნელი სისწრაფით გაეანალიზებინა და, ასე ვთქვათ დაეზუსტებინა არსე-
ბული ჭეშმარიტება. დოლმენის მეშვეობით გარდაცვალილმა ან მარადი-
ულ მედიტაციაში ჩაფლულმა იცოდა,- მისი სამშვინველი, სული, უკვე 
ვეღარასოდეს შესძლებდნენ მატერიალიზებას. ვერასდროს შესძლებენ 
ვერანაირ მიწიერ სხეულში, მატერიაში ჩასახლებას. ვეღარასოდეს შესძ-
ლებენ დიდი ხნით და ცოტათი მაინც მოშორდნენ დოლმენს, მაგრამ 
ფლობდნენ ურთიერთობის უნარს დოლმენთან მოსული ხორციელ ადა-
მიანში მცხოვრები სულის ნატამალთან. და თუ ვისაუბრებთ სიკვდილის 
ტანჯვებზე, საერთოდ ტანჯვებზე, მაშინ, მოცემულ შემთხვევაში ისინი 
იმაში მდგომარეობენ, რომ ათასწლეულების განმავლობაში შენთან არავ-
ინ მოდის, რათა აიღოს ეს ცოდნა. ამ ცოდნის მოთხოვნილების არქონაშია 
მათი დიდი ტრაგედია. მოთხოვნილებისა, რის გულისთვისაც... 

– ანასტასია, თქვენ ძალზედ მნიშვნელოვნად მიიჩნევთ დედა ქა-
ლისთვის, რომელიც ჩვილს აწოვებს ძუძუს, ფლობდეს ამ ცოდნას,  
უნარებს? 

– ძალზედ მნიშვნელოვანია. 
– მაგრამ რატომ,  დედის რძე ხომ ჩვილის სხეულს კვებავს?  
– არა მარტო სხეულს. მას შეუძლია თან მოჰქონდეს უზარმაზარი 

ინფორმაცია და მგრძნობელობა. თქვენ, ხომ უნდა იცოდეთ, რომ თი-
თოეულ ნივთიერებაში არის საკუთარი ინფორმაცია, გამოსხივება, ვი-
ბრაცია...  

– დიახ, არის. მაგრამ როგორ შეუძლია დედის რძეს მგრძნობელო-
ბის გადაცემა? 

– შეუძლია, რძე ძალზე მგრძნობიარეა. იგი განუყოფლადაა დაკავ-
შირებული დედის გრძნობებთან. რძის გემოც კი, ამისდა მიხედვით 
იცვლება. სტრესმა, თუკი იგი თავს დაატყდება დედას, შესაძლოა რძე 
დააკარგვინოს, გაუბრუნოს. 

– დიახ, ნამდვილად შეუძლია... შეუძლია... თქვენს წინაპარ მშო-
ბელთან, გამოდის, არავინ მიდის? გამოდის, არ მიდის მრავალი ათას-
წლეულია?  
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– თავიდან მიდიოდნენ. ძირითადად ნათესავთა თაობები და იქ 
მცხოვრები ადამიანები.* შემდეგ დედამიწაზე კატაკლიზმები დაიწყო. 
გადასახლებები. დოლმენი დარჩა. მაგრამ, ბოლო ათასწლეულები ჩე-
მი წინაპარი დედის დოლმენთან არავინ მიდის, რათა გაიგონ... საერ-
თოდ, დოლმენებს დღეს ანადგურებენ... იმიტომ, რომ ადამიანებმა არ 
იციან ... 

როცა მე ტაიგაში, ვლადიმირს დოლმენებზე, ჩემს წინაპარ დედა-
ზე ვუამბობდი, მან მითხრა რომ შესაძლოა მივიდეს მის დოლმენთან, 
მაშინ, მე მას განვუმარტე, რომ ის თავად  ვერ შესძლებს შეიგრძნოს 
წინაპარი დედის სული, სამშვინველი და მიიღოს მისი ინფორმაცია. 
მამაკაცისთვის უცნობია გრძნობები მეძუძური ქალი-დედის შეგრძნე-
ბები. ათასწლეულობით ჩემი წინაპარი დედა მამაკაცებს კი არა,  არამ-
ედ ქალებს ელის. მაგრამ არ მიდიან ქალები დოლმენთან. მხოლოდ, 
მარტო მე, წელიწადში ერთხელ ვურთიერთობ მასთან, ჩემს წინაპარ 
დედასთან. იმ დღესაც, მსურდა მასთან ურთიერთობა, მეთქვა მისთვ-
ის რაიმე კარგი. მაგრამ ვერ შევძელი.  

წინაპარი დედის სული დოლმენის გვერდით არ იმყოფებოდა. 
და, მე თავადაც არ მესმოდა რატომ, დავიწყე დოლმენის ირგვლივ ჩე-
მი სხივის სწრაფად მიმოტარება და,  სულ უფრო ვზრდიდი და 
ვზრდიდი წრის დიამეტრს. და უცებ... დავინახე! დავინახე! პატარა ხე-
ვში, ქვებზე... ქვებზე უგონოდ ვლადიმირი წევს. და, ჩემი წინაპარი 
დედა, მისი სული უჩინარ ენერგიათა კონა, ვლადიმირზე იყო დახრი-
ლი. მე მივხვდი. მე, ჯერ კიდევ ადრეც ვიცოდი, როგორ ეძებდა ვლა-
დიმირი გამცილებლებს, რათა მისულიყო მთებში, გზისგან მოშორებ-
ულ დოლმენებთან. მაგრამ გამცილებელი ვერ მონახა. უფასოდ მასთან 
წასვლაზე არავინ თანხმდებოდა. და მაშინ, ვლადიმირი, მარტო წავი-
და მთებში. ის ბილიკიდან ხევში ჩავარდა. მას უბრალო ფეხსაცმელი 
ეცვა. მთებში სასიარულოდ გამოუსადეგარი. მას თან საერთოდ, მთის-
თვის  არავითარი აღჭურვილობა არ ჰქონდა. მას უნდოდა დოლმენებ-
ის არსებობაში დარწმუნებულიყო, შეხებოდა მათ და ამიტომაც მთებ-
ში მარტო წავიდა. ხსოვნის დღეს ის მიდიოდა გზისგან დაშორებული 
დოლმენებისკენ. წინაპარმა დედამ არ იცოდა, თუ რატომ მიდის მთებ-
ში, მთის ბილიკებზე სიარულს სავსებით შეუგუებელი ადამიანი. ის 
უცქერდა მას. და როცა მან წაიფორხილა, ფეხი დაუცდა, მოწყდა და 

                                                 
*  იქნებ ეს კოლხები, იბერები და მათი „ნათესავები“, ანუ ქართველთა ტომები იყვნ-
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ქვევით დაგორდა, ის უცებ... მისი სული,... შედედებული, მკვრივი ჰა-
ერის სახით ქვევით გაესწრაფა. 

წინაპარმა დედამ იხსნა ვლადიმირი. მას თავი ქვაზე არ დაურტყ-
ამს,  მაგრამ, როცა ქვევით მიგორავდა, მრავალი დაჟეჟილობისგან გო-
ნება დაკარგა.  

წინაპარ დედას, მკვრივად შედედებული ჰაერით თითქოს, როგორც 
ხელისგულებით მისი თავი ისე ეჭირა, და ელოდა, როდის დაუბრუნდე-
ბოდა გონი. ჩემი  წინაპარი დედა ამიტომაც არ დამელაპარაკა მე. 

როცა ვლადიმირს გონი დაუბრუნდა, წინაპარი დედა არ გადაად-
გილდა თავისი დოლმენისკენ. ის ქვევით დარჩა, ხევში. საიდანაც უც-
ქერდა, თუ როგორ მიბობღავდა ვლადიმირი ზევით, ბილიკისკენ.  

შემდეგ მე მივხვდი, რომ  ჩემი წინაპარი დედა ბილიკზე იმყოფე-
ბოდა, რადგან კენჭებმა ბილიკიდან დაგორება იწყეს. ეს, ის, მკვრივ 
ნიავად შეკრული მთის ბილიკიდან კენჭებს ყრიდა, მას სურდა, რომ 
ვლადიმირს, მთიდან ქვევით ბილიკზე დაშვებაში დახმარებოდა. ეს 
მეც ძალიან მინდოდა. და დავიწყე ჩქარ-ჩქარა ჩემი სხივის ბილიკზე 
მიმოტარება, რომ ბილიკი ძალზედ სველი და მოლიპული არ ყოფი-
ლიყო, რათა ვლადიმირს შესძლებოდა თავის ბინამდე მისვლა და 
ჭრილობების მოშუშება. ხევიდან ზევით ასული ვლადიმირი კი, ბი-
ლიკზე ჩამოჯდა, ნახაზს დასჩერებოდა, რომელიც მას ნოვოსიბირსკის 
მუზეუმის არქეოლოგმა დაუხაზა. შემდეგ ადგა და კოჭლობით გაემა-
რთა, მაგრამ არა ქვევით,- მშრალ და უკვე კენჭებისგან გასუფთავებულ 
ბილიკზე, არამედ მოპირდაპირე მხარეს, ზევით. მე მოულოდნელობი-
სგან ენა ჩამივარდა და წინაპარი დედაც უცებ ვერ მიხვდა ვლადიმირ-
ის განზრახვას. და, მან, აი ამ დროს, საერთოდ გადაუხვია ბილიკიდან 
და ეკლიანი ბუჩქებისკენ დაიწყო აძრომა... მე მივხვდი:- ის წინაპარი 
დედის დოლმენისკენ მიდიოდა. მან მიაღწია იქამდე. ჩამოჯდა დოლ-
მენის პორტალზე, ქვის ფილის კიდეზე. დაიწყო თავისი ქურთუკის 
შეხსნა. მას ხელები სტკიოდა. ის დიდხანს იხსნიდა ქურთუკს. როცა 
გახსნა, მე დავინახე... ქურთუკის ქვეშ ყვავილები ჰქონდა. სამი ვარდი. 
ორს ღეროები მოტეხოდა. ვარდები დამტვრეულიყო, როცა ის ხევში 
დაგორდა და ქვებზე დაეცა. ზოგიერთ ეკალს სისხლი მისცხებოდა. 
მან გატეხილი ვარდები დოლმენის პორტალზე დადო. გააბოლა და 
სთქვა:- „დასანანია, რომ ყვავილები დაზიანდა, ეს შენ, მშვენიერო, ყვა-
ვილები. ალბათ, ნამდვილად შენც მშვენიერი იყავი, როგორც ანასტა-
სია. ჭკვიანი იყავი, კეთილი. გსურდა ჩვენი ქალებისთვის მოგეთხრო 
ჩვილი ბავშვებისთვის ძუძუს წოვების ტრადიცია. მაგრამ მათ არ 
უწყიან შენი არსებობის შესახებ. შენი დოლმენიც, გზიდან მოშორებით 
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დგას. უჭირთ ქალებს მასთან მოსვლა.“ 
შემდეგ, ვლადიმირმა ამოიღო, პატარა, ბრტყელი, კონიაკის მათა-

რა და ორი პატარა ლითონის ჭიქა, ჯიბიდან ამოაძრო ერთი მუჭა გა-
ჭყლეტილი კანფეტი. ვლადიმირმა ჭიქები კონიაკით შეავსო. ერთი ჭი-
ქიდან კონიაკი დალია, ხოლო მეორე დოლმენის პორტალზე დადგა, 
მასზე კანფეტი დადო და სთქვა:- „ეს შენ, ლამაზო.“ 

ვლადიმირმა ყველაფერი ისე გააკეთა, როგორც თანამედროვე ად-
ამიანები აკეთებენ სასაფლაოზე, როცა თავის ახლობელ ნათესავებთან 
ან მეგობრებთან მიდიან. წინაპარი დედა კი... მისი სული, შესქელებუ-
ლი, უხილავი ენერგიების სახით, ვლადიმირის ირგვლივ დაჰქროდა. 
ის დაიბნა, არ იცოდა, როგორ მოქცეულიყო და ვლადიმირის სიტყვებ-
ზე, როგორღაც ცდილობდა ეპასუხა. საკუთარი სხეულის ფორმად ამკ-
ვრივებდა ჰაერს, მაგრამ მისი სილუეტი გამჭვირვალე და ძლივს შესა-
მჩნევი იყო. ვლადიმირი მას ვერ ხედავდა. ის კი, ვლადიმირისთვის, 
რომელიც ვერც ხედავდა და არც ესმოდა მისი, ცდილობდა რაღაცა 
აეხსნა, ამის გამო ღელავდა და აქეთ იქით აწყდებოდა. და შედედებუ-
ლი ჰაერი ოდნავ წამოედო ჭიქას. ჭიქა გადაბრუნდა. ვლადიმირმა იფ-
იქრა, რომ ნიავმა შემთხვევით ააყირავა კონიაკით სავსე ჭიქა და ხუმ-
რობით წარმოსთქვა:  

– ეს რა ჰქენი შე სულელო, ასეთი ძვირფასი კონიაკი რატომ დაღ-
ვარე? 

და, წინაპარი დედის სული, უცებ დოლმენის კუთხეში გაიტრუნა. 
ვლადიმირმა  კვლავ ჩამოასხა მის ჭიქაში კონიაკი, თავზე პატარა ქვა  
დააფარა და ზედ კანფეტი დადო,  თან თითქოს თავისთვის, ჩაილაპა-
რაკა:- „საჭიროა, შენს დოლმენამდე ნორმალური გზა მაინც გაკეთდეს. 
შენ ცოტა ხანს მოიცადე. შენს დოლმენამდე გზა იქნება. იმ გზით შენ-
თან ქალები მოვლენ. შენ, მათ მოუყვები, თუ რაზე უნდა იფიქრონ იმ 
დროს, როცა ისინი პატარა ბავშვს დედის რძით გამოკვებავენ. შენ კი, 
ალბათ, ლამაზი მკერდი გქონდა...“ 

შემდეგ, ვლადიმირი მთიდან დაეშვა. გვიან ღამით მივიდა თავის 
ბინაში. ის პატარა დივანზე მარტო იჯდა. ცივ ბინაში, იხვევდა ჭრი-
ლობებს და ვიდეოფირს უყურებდა. მას საჩვენებლად მისცეს ის ვიდე-
ოფირი, რომელსაც ადამიანები იწერდნენ და სხვადასხვა ქალაქებში 
ერთმანეთს გადასცემდნენ.  

ტელევიზორის ეკრანზე, დიდი აუდიტორია უსმენდა გამომსვლ-
ელს, ძირითადად ქალები. ის, ღმერთზე საუბრობდა, მორწმუნე ადა-
მიანის სულის სიძლიერეზე. შემდეგ მან ჩემზე დაიწყო საუბარი. იმა-
ზე, რომ მე ქალის იდეალი ვარ, რომლისკენაც საჭიროა სწრაფვაო. ჩემი 
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გონებისა და სულის ძალა დიდია, რომ მე ნათლის ძალები მეხმარები-
ან და ახლა, როცა მე, ჩვეულებრივი, ყოფიერი სამყაროს ადამიანთა 
ცხოვრებას, უფრო მეტად შევიცნობ, შევძლებ მათ დახმარებას.  

ძალზე ბევრი რამ კარგი ითქვა ჩემს შესახებ. და მოულოდნელად 
ისიც ითქვა, რომ მე, ჯერ კიდევ არ შემხვდა ნამდვილი მამაკაცი. ხო-
ლო ის, რომელთანაც მე ურთიერთობა მქონდა, არ არის ნამდვილი მა-
მაკაცი... და კიდევ, სხვებისგანაც ითქვა, რომ ავსტრალიაშია ახალგაზ-
რდა ადამიანი, ჩემი ღირსი, რომ მე, შევხვდები, ადრე თუ გვიან შევხვ-
დები მას, ნამდვილ მამაკაცს... 

ის კი, ვლადიმირი, ის... გესმით... ის, იჯდა მარტო. ისმენდა ამ სი-
ტყვებს... და გულდასმით ცდილობდა ცალი ხელით ფეხზე ჭრილობე-
ბი შეეხვია, რადგან მეორე ხელი მას დაჟეჟილობებისგან ძალიან სტკი-
ოდა. მე სხივით გავექანე ვლადიმირისკენ. მსურდა მისი ჭრილობები 
გამეთბო, მისი ტკივილი დამეამებინა. და მეთქვა... როგორღაც მეთქ-
ვა... მას არასოდეს არ ესმის, როცა შორ მანძილზე ველაპარაკები, მაგრ-
ამ ამჯერად უნდა გამომსვლოდა... მართლაც გამოვიდა, რადგან მე ძა-
ლზე ძლიერ მსურდა, რომ მას გაეგონა. მოესმინა, თუ როგორ მიყვარს 
მე ის! მხოლოდ ის. და მხოლოდ ის არის ჩემი სიყვარული, ის,- ნამდ-
ვილი მამაკაცია. 

მაგრამ, მე, რაღაცამ დამთუთქა და ბალახზე მომისროლა. რაღაცა 
არ უშვებდა ვლადიმირთან ჩემს სხივს. მე ისევ ხელახლა, სწრაფად მი-
ვმართე სხივი ოთახისკენ, სადაც ის ტელევიზორის წინ იჯდა და და-
ვინახე:- ვლადიმირის წინ უხილავი, შესქელებული ენერგიის სახით, 
დაჩოქილი ჩემი წინაპარი დედის სული იდგა. ვლადიმირს არ შეეძლო 
მისი დანახვა და მოსმენა. ის, ვიდეოფირს უყურებდა და უსმენდა. ჩე-
მი წინაპარი დედა კი, თავისი სუნთქვით, ვლადიმირის ფეხზე ჭრი-
ლობებს ათბობდა, რომელიც ჭრილობებზე ამ საშინლად ამწველ ოდე-
კოლონს აპკურებდა. წინაპარი დედა რაღაცის თქმას ცდილობდა მის-
თვის, ვლადიმირისთვის, რომელსაც მისი არ ესმოდა.  

წინაპარი დედა თავისი სულით ისეთი ძლიერია, რომ არაფერ უხ-
ილავს არ შეუძლია მასში შეღწევა. ფსიქოტროპული იარაღის დანად-
გარებიც კი, დაიმსხვრევა, თუ მათ მისკენ მიმართავთ. ის მათ ყურა-
დღებასაც კი არ მიაქცევს. მის მიერ კი, მაინც ყველაფერი იქნება მოშო-
რებული. და მე, უკვე, არაფრით არ შემეძლო ჩავრეულვიყავი. მხოლ-
ოდ შემეძლო ცქერა... მე ვუცქერდი და სწრაფ-სწრაფად ვფიქრობდი. 
რა მოხდა? რატომ წარმოიქმნა ასეთი სიტუაცია? ასე რატომ საუბრობ-
და მოსაუბრე? მას ჩემი დახმარება სურდა? აეხსნა რაღაც? რა? ჩემი 
სხივი ვლადიმირისკენ, ასე რატომ ესწრაფოდა? რასაკვირველია, მე შე-
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ვშინდი, ვლადიმირს რომ გული ეტკინა ამ სიტყვების გამო:- „არ არის 
ნამდვილი მამაკაცი“, – და რომ ის იეჭვიანებს ჩემზე, სხვის გამო. და 
აი, აქ უცებ... ო, როგორი გულსატკენი იყო ეს... გულდასაწყვეტი... 
ვლადიმირმა ყველაფერი მოისმინა, ამოიოხრა და სთქვა:- „წარმოგიდ-
გენია... ნამდვილი მამაკაცი. ავსტრალიაშია ის, თურმე. ისინი შეხვდე-
ბიან. იქნებ მაშინ, ჩემი ვაჟიც კი დამიბრუნოს“. 

ჩემი სხივი ათრთოლდა. როგორღაც, თითქოს სრულიად ჩამობინ-
დდა. გესმით... ვლადიმირი არ ეჭვიანობდა. ეს, რა თქმა უნდა, ცუდი 
გრძნობაა,- ეჭვიანობა, მაგრამ მე მინდოდა, რომ თუნდაც სულ ცოტა-
თი, ცოტათი მაინც ეეჭვიანა. მაგრამ ვლადიმირმა, თითქოს გულგრი-
ლად გადაულოცა ჩემი თავი სხვას. მე უკვე ვეღარ შევძელი თავის შე-
კავება და შევყვირე. დავუწყე თხოვნა, ხვეწნა წინაპარ დედას, აეხსნა, 
თუ, რა არ გავაკეთე ისე, როგორც საჭიროა. რაში შევცდი? შევცოდე? ის 
არ მპასუხობდა, სანამ ვლადიმირმა ბოლო ჭრილობა არ შეიხვია. შემ-
დეგ წინაპარმა დედამ ნაღვლიანად სთქვა:- „საჭირო იყო უბრალოდ, 
ჩემო გოგონა გყვარებოდა, კარგი გეფიქრა საყვარელი ადამიანისთვის 
და ამასთან არ განგედიდებინა თავი“. 

მე ვცდილობდი განმემარტა, რომ მხოლოდ კარგი მსურდა. მაგრამ 
მან ისევ მშვიდად მიპასუხა:- „ჩემო გოგონა, შენთვის შენ, ნახატები, 
მუსიკა, ლექსები და სიმღერები ისურვე. ყველაფერი ახდება. შენი ოც-
ნება ძლიერია, მე ვიცი, ყველა ადამიანისთვის და შენ რომ გიყვარს მი-
სთვის, მაგრამ შენთვის მიწიერი სიყვარულის მიღება ახლა უფრო და 
უფრო რთული იქნება. შენ, ჩემო გოგონა, ვარსკვლავი ხდები. ვარსკვ-
ლავით მოხიბლვა შეიძლება და ვარსკვლავი გიყვარდეს, როგორც ვარ-
სკვლავი, მაგრამ არა როგორც ქალი“.  

წინაპარ დედას მეტი არაფერი უთქვამს. მე საკუთარ თავზე კონტ-
როლს ვკარგავდი, შევყვირე, ვცდილობდი ამეხსნა ან დამემტკიცები-
ნა,  რომ არ მსურს ვარსკვლავი ვიყო,  რომ მე მინდა უბრალოდ ქალი 
და სატრფო ვიყო. მაგრამ მე არავინ მისმენდა.  

დამეხმარეთ თუ შეიძლება! მე ახლა ბევრი რამ გავიგე. ჩემი თავის 
გამო არ მეშინია, ჩემს თავს მოვუვლი. ვლადიმირს, ხანგრძლივი დრო 
სჭირდება გასაგებად, მას ასეთი ინფორმაცია, ჭეშმარიტებისგან აცილებს! 

დაე, ამ ფირის გავრცელება შეწყდეს. ის ადამიანებსა და ვლადიმ-
ირს შთააგონებს, რომ მე იდეალი ვარ, ვარსკვლავი, და რომ ის კი არა, 
არამედ სხვა უნდა იყოს ჩემს გვერდით.  

მე არა ვარ ვარსკვლავი. მე ქალი ვარ. მსურს მიყვარდეს ის, ვინც 
თავად მსურს, რომ მიყვარდეს. 

ჩემი გზა, მხოლოდ ჩემს მიერ არ არის განსაზღვრული. 
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შევცდი.  ვიოცნებე, მოხდეს ისე, რომ ჩემზე ილაპარაკონ, ლექსები 
და სიმღერები მომიძღვნან, მხატვრებმა დამხატონ... ყველაფერი ასეც 
მოხდა.  

როცა მე ვოცნებობ ყოველთვის ყველაფერი სრულდება. და, ასეც 
მოხდა. გმადლობთ ლექსებისა და სიმღერებისთვის. მადლობა პოეტ-
ებს. მაგრამ მე შევცდი. ასე რომ ვიოცნებე. ლექსები საჭიროა! მაგრამ მე 
არ უნდა ვიყო ვარსკვლავი. 

ეს ყოველივე იმიტომ მინდოდა, რომ ვლადიმირს ამისთვის ეცქი-
რა და ესმინა. რათა გავხსენებოდი. რომ ვხსომებოდი. მაგრამ მე არ ვი-
ცოდი, როცა ვოცნებობდი. მე ახლა მივხვდი. მე ვარსკვლავი ვხდები. 
ვარსკვლავებით ყველა იხიბლება. მაგრამ სიყვარულით უბრალოდ ქა-
ლი უყვართ. 

– ანასტასია, აბა რას ამბობთ! კასეტის გავრცელების შეჩერება, მით 
უფრო, როცა მას ადამიანები ერთმანეთისგან თავად იწერენ, შეუძლე-
ბელია. ეს პროცესი უმართავია. არავის არ ძალუძს ამის გაკეთება. 

– აი, ხომ ხედავთ. თქვენ არ შეგიძლიათ. მაგრამ ვლადიმირმა... ის 
მეწარმეა. დაე თუნდაც, პროცესი უმართავი ყოფილიყო, ის მაინც რაღ-
აც ზომებს მაინც მიიღებდა. მაგრამ მას არ სურს რაიმე იღონოს, რადგ-
ან შეურიგდა იმ აზრს, რომ მე მისი შესაფერისი არ ვარ. 
 

 
naTlis Zalebi 

 
 აღარა მეცნიერი, თითქოს ყველაფერი დაავიწყდაო ისე, ანას-
ტასიას კითხვებს აყრიდა: 
– რა არის ნათლის ძალები, ანასტასია? 
– ეს ნათელი აზრ-ფიქრებია, ოდესღაც წარმოქმნილნი ადამიანებ-

ის მიერ. მათ მიერაა შევსებული მთელი სივრცე. 
– თქვენ, მათთან ურთიერთობა, მათი დანახვა თავისუფლად შე-

გიძლიათ?  
– დიახ შემიძლია. 
– თქვენ შეგიძლიათ პასუხი გასცეთ მეცნიერების წინაშე მდგარ 

ნებისმიერ კითხვას? 
– შესაძლოა, მრავალ მათგანს გავცე. მაგრამ თითოეულ მეცნიერს, 

თითოეულ ადამიანსაც შეუძლია ასევე პასუხების მიღება. ყველაფერი 
დამოკიდებულია ჩანაფიქრის სიწმინდეზე, შემკითხველის მიზანზე.  

– თქვენ შეგეძლოთ მეცნიერებისთვის აგეხსნათ ზოგიერთი მოვ-
ლენა? 

W 
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– თუ თქვენში არ წარმოიქმნება პასუხი, ეს იმას ნიშნავს, რომ არა-
საკმარისად სუფთაა თქვენი ზრახვები. ასეთია შემომქმედის კანონი, 
და, მე არ დავარღვევ მას, თუ უარყოფას ვიგრძნობ. 

–არის რაიმე ნათელ აზრ-ფიქრებზე მაღლა, ადამიანის მიერ წარ-
მოშობილზე?  

– დიახ არის. მაგრამ ისინი მნიშვნელოვნობით თანაბარია.  
– რა არის ეს, რა შეგიძლიათ თქვენ მას დაარქვათ?  
– ის, როგორი აღქმის უნარიც გაქვთ. 
– თქვენ შეგიძლიათ მასთან საუბარი? 
– დიახ ხანდახან. მე ვფიქრობ,  რომ პირადად  მასთან ვსაუბრობ. 
– არსებობს სამყაროში რაიმე ენერგია, რომელიც დედამიწაზე უც-

ნობია? 
– სამყაროს ყველაზე დიდი ენერგია,- დედამიწაზეა. ოღონდ, მისი 

გაგებაა საჭირო. 
– თქვენ, ანასტასია, შეგიძლიათ თუნდაც დაახლოებით მაინც და-

ახასიათოთ ეს ენერგია? ის ბირთვულ რეაქციას ჰგავს? ვაკუუმურ მოვ-
ლენებს?  

– სამყაროში ყველაზე ძლიერი ენერგია,-  ეს წმინდა სიყვარულის 
ენერგიაა.* 

– მე ვლაპარაკობ ხილული, გააზრებული ენერგიის შესახებ, რო-
მელასც შეუძლია გავლენა იქონიოს ტექნიკურ პროგრესზე, გაგათბოს, 
გაგინათოს. აი, გნებავთ ააფეთქოს. 

– მეც იმავეზე ვლაპარაკობ. ერთად აღებულ ყველა ხელთნაკეთ 
დანადგარს, რაც კი არსებობს, დედამიწის დიდხანს განათება არ შეუძ-
ლია. სიყვარულის ენერგიას შეუძლია. 

                                                 
* აი რა უნდა დავიბრუნოთ ქართველებმა! რომელიც ჩვენი უძლეველი თვისება იყო! 

რითიც ვაოცებდით მთელს გარემომცველ სამყაროს! გულწრფელი სიყვარული, პი-
რველ რიგში ოჯახის წევრებს შორის დიდი სიყვარული, რიდი და  პასუხისმგებლი-
ანი თანადგომა! ასევე მეგობრებს, მეზობლებსა და ნათესავებს შორის და ბოლოს 
მტერ-მოყვარესთან მიმართებაში! თუ ჩვენს გვერდით მყოფი უპოვარი, მშიერი, ჩაუ-
ცმელ-დაუხურავია,- განა ჩირად უნდა გვიღირდეს საკუთარი კეთილდღეობა და სი-
მდიდრე?! გავიხსენოთ ჩვენი მეფეთა ცხოვრება მატერიალური კეთილდღეობით 
მსოფლიოს არც ერთ სამეფო კარის ცხოვრებას არ ჰგავდა! რატომ?! განა არ შეეძლ-
ოთ?!... იმიტომ რომ ყოველ ქართველ ადამიანში წრფელი სიყვარული ბუდობდა! 
წრფელი სიყვარული კი უპირობო ურთიერთთანადგომა, ერთმანეთისთვის სიხა-
რულის მინიჭებაა! და ისევე, როგორც რიგითი ქართველი განა ქართველი მეფე ნამ-
დვილი ადამიანი არ იყო?! მას ხომ სამშობლო უყვარდა! და ვინც ასეთი არ იყო,- ერ-
საც და ბერსაც რაც ემართებოდათ ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ... ც.გ. 
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– როგორღაც, თქვენ, მაინც ქარაგმულად საუბრობთ. სულ სხვა, 
რაღაც არაპირდაპირი მნიშვნელობით. 

– მე ვამბობ პირდაპირი, „თქვენი“ მნიშვნელობით. 
– მაგრამ სიყვარული,- ეს გრძნობაა. უხილავი. მისი გამოყენება არ 

შეიძლება, დანახვა. 
– ეს ენერგიაა. იგი აისახება, შეიძლება მისი დანახვა. 
– სად აისახება? როდის შეიძლება დანახვა?  
– მზე, ვარსკვლავები, ყველა ხილული პლანეტა, მხოლოდ ამ ენე-

რგიის ანარეკლს წარმოადგენს. მზის სინათლე, რომელიც ყოველ მი-
წიერს, სიცოცხლეს ანიჭებს, ადამიანური სიყვარულით წარმოიქმნება. 
მთელს სამყაროში, მხოლოდ ადამიანის სულში წარმოიქმნება სიყვა-
რულის ენერგია, იჭრება მაღლა სივრცეში, იფილტრება, ირეკლება სა-
მყაროს პლანეტებზე და დედამიწაზე კეთილისმყოფელ სინათლედ 
იღვრება. 

– განა მზეზე დამოუკიდებლად არ ხდება წვის რეაქციები, ქიმიუ-
რი რეაქციები? 

– სულ ოდნავი დაფიქრებაა საკმარისი, რათა მიხვდე, გააცნობიე-
რო ამგვარი დასკვნის უმართებულობა, თქვენებურად ეს ხომ როგორც 
„ორჯერ ორია“... 

– ადამიანს ამ ენერგიის მართვა შეუძლია?  
– მნიშვნელოვანწილად ჯერ-ჯერობით არა. 
– თქვენ კი იცით, ეს როგორ კეთდება? 
– მე არ ვიცი. რომ მცოდნოდა, ჩემთვის საყვარელ ადამიანს უკვე 

ვეყვარებოდი.  
– თქვენ შეგიძლიათ იურთიერთოთ მასთან, მასთან, ვინც ნათელ 

ძალთა მაღლაა? ის, ყოველთვის გპასუხობთ თქვენ? ხალისით? 
– ყოველთვის. ის, ყოველთვის, ძალზედ ალერსიანად მპასუხობს. 

იმიტომ, რომ სხვაგვარად არ ძალუძს.  
– თქვენ შეგიძლიათ შეეკითხოთ მას, თუ როგორ უნდა ვმართოთ 

სიყვარულის ენერგია?  
– მე შევეკითხე. 
– მერე და რაო?  
– რათა ზოგიერთ მის პასუხს მიხვდე, საჭიროა გქონდეს შეცნობა-

შეგნების განსაზღვრული დონე, სიწმინდე, ჩემში, ყოველივე ეს არასა-
კმარისია. მე ყველა პასუხების არ მესმის.  

– მაგრამ თქვენ, როგორღაც, მაინც შეეცდებით მოქმედებას, საპა-
სუხო სიყვარულის მიღწევას. 

– რასაკვირველია. მე ვიმოქმედებ.  
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– როგორ? 
– ვიფიქრებ. დამეხმარეთ მე. საჭიროა ყველა ქალს ვკითხოთ, ვის-

აც უყვარდა, გახდნენ ან ვერ გახდნენ შეყვარებულნი. ისინი დაფიქრ-
დებიან, გაანალიზებენ და წარმოქმნიან აზრ-ფიქრებს, რომლებიც ნა-
თელ აზრ-ფიქრთა განზომილებაში გაჩნდებიან. მე დავინახავ მათ. გა-
ვიგებ და შემდეგ ყველას დავეხმარები. ნათელი განზომილების აზრ-
ფიქრები ყოველთვის გასაგებია.  

– ანასტასია, შეუძლებელია შეკითხვა დაუსვა ყველა ქალს ერთად. 
არავის არ შეუძლია ამის გაკეთება. 

– მაშინ ვლადიმირს სთხოვეთ. ის მოიფიქრებს, როგორ გაკეთდეს 
ეს, რაღაც ზომებს მიიღებს. მხოლოდ, მარტო ჩემთვის, ფიქრს არ დაი-
წყებს. თქვენ შესძლებთ აუხსნათ მას, რომ ეს ძალზედ მინშვნელოვა-
ნია ყველა ადამიანისთვის, მისთვის. თუკი ის, მის მნიშვნელოვნებას 
იგრძნობს, მაშინ რაღაცას აუცილებლად იღონებს. მონახავს საშუალე-
ბას, თუ როგორ შეეკითხოს ყველა ქალს.  

– თქვენ ასე ძლიერ გჯერათ მისი. მაშ რაღატომ ვერ შესძლო მან 
თქვენი შეყვარება? 

– ის ამაში დამნაშავე არ არის. მე ვარ დამნაშავე. მე ბევრი შეცდომა 
დავუშვი. შესაძლოა ვიჩქარე და მე მას ჩემი შესაძლებლობებით არარე-
ალური ვეჩვენე. იქნებ, ჯერ კიდევ არ შეუძლია შეიცნოს, მისი ვაჟიშ-
ვილი რატომ უნდა აღიზარდოს, როგორც მას ეჩვენება, ადამიანისთვ-
ის უჩვეულო პირობებში,- ტყეში. შესაძლოა, მე ასე ცალსახად ხელი არ 
უნდა შემეშალა მისთვის ჩვეული ჩვევებისთვის, არ უნდა ჩავრეულ-
ვიყავი მის შეცნობაში. ახლა მე ვიცი:- ეს ძალიან არ მოსწონთ მამაკაც-
ებს. ისინი სცემენ კიდეც ქალებს ამის გამო. ალბათ საჭირო იყო დამე-
ცადა, ის თავადაც მიხვდებოდა ყველაფერს. საჭირო იყო მას თავი, რა-
ღაცაში მაინც რომ ჩემზე ძლიერად ეგრძნო. მაგრამ მე დროზე ვერ მივ-
ხვდი. ვუთხარი, რომ შვილის ნახვა არ შეუძლია, სანამ არ განიწმინდე-
ბა. იმ მომენტში მე მხოლოდ შვილზე ვფიქრობდი, იმაზე, თუ რა იქნე-
ბა მისთვის უკეთესი და ჩემდა უნებურად ვუთხარი:- „ცუდია, თუ 
შვილი თავისი მამის ნახვისას მას, როგორც ბრიყვს ისე შეხედავს“...-  
და, ისე გამოვიდა, რომ მე მთლად ჭკვიანი ვარ, ხოლო ჩემი საყვარელი 
ადამიანი კი,- ბრიყვი. ამის შემდეგ რომელ საპასუხო სიყვარულზე შე-
იძლება რომ იოცნებო? 

– აბა, მაშინ რიღასთვის გჭირდებათ მაშინ სხვა ქალებს კითხოთ, 
თუკი თქვენ თავად გაქვთ ასეთი გაანალიზების უნარი? 

– ჩემთვის აუცილებელია გარკვევა, არის თუ არა ყველაფრის გა-
მოსწორების შესაძლებლობა. თავად არ შემიძლია გავერკვე, ძალზედ 
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ვღელავ, როცა მასზე ვფიქრობ. გაანალიზება საჭიროა მშვიდად, გახსე-
ნებით, შეპირისპირებით. მაგრამ მე მის გარდა არაფერი მაქვს გასახსე-
ნებელი. 

– მაგრამ თქვენ ხომ შეგიძლიათ მასთან საუბარი?  
– ვფიქრობ ჩვეულებრივ სიტყვებს აზრი არ აქვთ. ნამდვილი სიყ-

ვარული სიტყვეებისგან არ წარმოიქმნება. ერთგვარი ქმედებებია საჭი-
რო.* მაგრამ როგორი? იქნებ რომელიმეს, ქალთა შორის, აქვს გამოცდი-
ლება და პასუხი?  

– და საკუთარი სხივითაც არანაირი გავლენის მოხდენა არ შეგიძ-
ლიათ? 

– ახლა, სხივითაც კი არ შემიძლია მასთან შეხება. ჩემი წინაპარი 
დედის სული, ხშირად იმყოფება მის გვერდით. და ისაა, რომ არ მაძლ-
ევს ამის საშუალებას. მე მივხვდი რატომაც... 

 

 
Sepyroba 

 
ანაკს შვეულმფრენი უახლოვდებოდა. ჩვენ ყველანი მდუმარედ 
შევცქეროდით, თუ როგორ ეშვებოდა ის. შვეულმფრენიდან გად-

მოსული მფრინავები ჩვენს ჯგუფს მოუახლოვდნენ. მფრინავებიც ანა-
სტასიას შეაცქერდნენ. ჯანმრთელი, შეიარაღებული მამაკაცების ჯგუ-
ფი მდუმარედ შესცქეროდა მათ წინაშე მდგარ, გახუნებულ კოფთაში 
გამოწყობილ მარტოხელა ქალს, და უკვე ყველასთვის გასაგები იყო,- 
რომ ეს ქალი მათ მიერ შეპყრობილი უნდა ყოფილიყო. საკითხი მხო-
ლოდ იმაში მდგომარეობდა,- ეს შეპყრობა შედარებით წესიერად როგ-
ორ ჩაეტარებინათ. ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ, ბორის მოისეევის-
ძემ, საუბარი დაიწყო და ყველაფერი ცალსახად ჩამოაყალიბა: 

– ანასტასია, თქვენ მეცნიერებისთვის გარკვეულ ღირებულებას 
წარმოადგენთ. უკვე მიღებულია გადაწყვეტილება თქვენი გადასახ-
ლების შესახებ. ეს აუცილებელია, მათ შორის თქვენი კეთილდღეობი-
სთვისაც. თუკი თქვენ, თქვენს მიერ სიტუაციის მიუხვედრელობის გა-
მო, უარს იტყვით ამის ნებაყოფლობით გაკეთებაზე, ჩვენ იძულებულ-
ნი ვიქნებით ძალით წაგიყვანოთ. თქვენ, რასაკვირველია, მოინდომ-
ებთ, რომ თქვენი ბავშვი ახალ ადგილზეც თქვენთან ერთად იყოს. რუ-
ქაზე თქვენი მდელო გვაჩვენეთ და შვეულმფრენი თქვენს ბავშვს მოი-

                                                 
* რაოდენ დიდი სიბრძნეა! სიყვაული მხოლოდ და მხოლოდ ქმედებაა!... ც.გ. 
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ყვანს. შემდგომში ჩვენ შეგვიძლია ზოგიერთი მხეციც დავიჭიროთ, 
რათა ისინიც თქვენს ახალ საცხოვრებელ ადგილზე გადმოვასახლოთ. 
მე ვიმეორებ:- ყველაფერი ეს  საჭიროა თქვენი, თქვენი ვაჟიშვილისა 
და სხვა ადამიანების საკეთილდღეოდ. თქვენ ხომ გინდათ, სარგებე-
ლი მოუტანოთ ადამიანებს?  

–დიახ,- მშვიდად უპასუხა ანასტასიამ და იქვე დაუმატა:- ყველა-
ფერი რაც ვიცი, მზად ვარ ყველა ადამიანს გავუზიარო ოღონდ, თუკი 
ეს საინტერესო,- ყველა ადამიანისთვის იქნება. მეცნიერება ერთბაშად 
ყველას საკუთრებას არ წარმოადგენს. თავდაპირველად ლოკალური 
ჯგუფების მიერ ხდება მისი მიღწევების გამოყენება და ხშირად პირა-
დი, ანგარებიანი მიზნებისათვის. უმრავლესობისთვის მისაწვდომია 
მხოლოდ ის, რისი გამოქვეყნებაც ლოკალური ჯგუფებისთვისაა სარ-
გებლიანი. აი, თქვენ ვის წარმოადგენთ? განა ცალკე ლოკალურ ჯგუფს 
არა? მე არ შემიძლია თქვენთან ერთად წამოსვლა. მე უნდა აღვზარდო 
ადამიანი, საკუთარი ვაჟი. სრულჰყოფილად ამის გაკეთება შესაძლე-
ბელია იქ, სადაც შექმნილია სიყვარულის სივრცე. ეს სივრცე იქმნებო-
და და სრულჰყოფილდებოდა ჩემი შორეული და ახლობელი მშობლე-
ბის მიერ, იგი ჯერჯერობით პატარაა, მაგრამ უშუალოდ მისი მეშვეო-
ბით მე დაკავშირებული ვარ სამყაროს ყველა არსთან. ყოველმა ადამი-
ანმა უნდა შეჰქმნას თავის ირგვლივ საკუთარი სიყვარულის სივრცე, 
აჩუქოს იგი თავის ბავშვს. არ შეიძლება, დანაშაულია ბავშვების შობა, 
თუკი მათ სიყვარულის სივრცეს არ შეუმზადებ, თითოეულმა ადამია-
ნმა თავის გარეშემო უნდა შეჰქმნას პატარა სიყვარულის სივრცე და, 
თუ თითოეული ამას მიხვდება და გააკეთებს, მაშინ დედამიწა მთელს 
სამყაროში სიყვარულის მანათობელი წერტილი გახდება. ასე სურდა 
მას, და ამაშია ადამიანის დანიშნულება. რამეთუ მხოლოდ ადამიანს 
შეუძლია ასეთი რამის შექმნა. 

დაცვიდან, ორმა ძლიერმა მამაკაცმა, ანასტასიას ზურგიდან შემო-
უარა. უცნობია, ვისი ბრძანებით მოქმედებდნენ ისინი. დაცვის უფრო-
სის? იქნებ ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი? მათ ერთმანეთს გა-
დახედეს და ანასტასიას ერთდროულად ეცნენ ხელებში. მათ ეს საკმა-
ოდ პროფესიონალურად გააკეთეს, მაგრამ ამავდროულად რაღაცნაი-
რი შიშით. მათ მისი ხელები მყარად, ისე ეჭირათ, როგორც დაჭერილი 
ფრინველი გაფშეკილი ფრთებით. ძვალმსხვილი, მოკლედ შეჭრილი 
ვარცხნილობის დაცვის უფროსი წინ გამოვიდა და ბორის მოისეევის-
ძის გვერდით დადგა. ანასტასიას სახეზე შეშინებული გამომეტყველე-
ბა არ ჰქონია, მაგრამ უკვე ის, ჩვენ აღარ გვიცქერდა. მან ოდნავ დახარა 
თავი მიწისკენ, მას წამწამები დახრილი ჰქონდა, მზერას მალავდა. 
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თუმცა მას, თვალი ზევით არ აღუმართვს ისე, კვლავ მშვიდად ალაპა-
რაკდა,  კეთილგანწყობილად გაჟღერებული ხმით: 

 – ნუ მიმართავთ თუ შეიძლება ძალადობას, ეს სახიფათოა. 
 – ვისთვის? - ხრინწიანი ხმით ჰკითხა დაცვის უფროსმა.  
 – თქვენთვის. და, მეც არ მესიამოვნება. 
ბორის მოისეევის-ძე  ცდილობდა რა შიშისა თუ მღელვარების 

დაფარვას, მას შეეკითხა: 
 – თქვენ შეგიძლიათ ფიზიკური ტკივილი მოგვაყენოთ ჩვენ ადა-

მიანისთვის არადამახასიათებელი უნარის გამოყენებით?  
 – მე ადამიანი ვარ. ადამიანი, როგორც ყველა სხვა ადამიანი. მაგ-

რამ მე ვღელავ. მღელვარებას კი შეუძლია არასასურველი რამ გამაკე-
თებინოს.  

 – რა მაგალითად? 
 – მატერია... უჯრედები... ატომები... ატომის ბირთვი... ქაოტურ-

ად მოძრავი ბირთვის ნაწილაკები... იცით თქვენ მათ შესახებ? თუკი 
მათ ნათლად და ზუსტად წარმოვიდგენთ, დავინახავთ, შევისწავლით 
და წარმოსახვით ბირთვიდან, თუნდაც ერთ ქაოტურად მოძრავ ნაწი-
ლაკს გამოვიყვანთ, მატერიას ემართება, ემართება... 

ანასტასიამ გვერდზე მიაბრუნა თავი, ოდნავ ასწია წამწამები და 
მიწაზე დადებულ ქვას შეაცქერდა. ქვამ ცალკეულ ნაწილებად დაშლა 
დაიწყო და მალე ქვიშის გროვად იქცა. შემდეგ მან დაცვის უფროსს 
მიაპყრო მზერა, თვალმოჭუტული, კონცენტრირებული მზერა. დაცვ-
ის უფროსის მარცხენა ყურის ბიბილოდან ორთქლი გამოვიდა. ყურის 
ბიბილომ ქრობა ნელ-ნელა, მილიმეტრობით დაიწყო და უცებ, გვერ-
დით მდგომმა დაცვის ახალგაზრდა თანამშრომელმა, შიშისგან სახე 
რომ გაფითრებოდა, პისტოლეტი დააძრო. მან სწრაფად მიუშვირა ანა-
სტასიას პისტოლეტი და მასზე მთელი მჭიდი მიუშვა.  

ალბათ, იმ წამებში, თითოეული ჩვენგანის აზრები ძალზედ სწრა-
ფად ჰქროდა. და მოხდა უკვე ცნობილი მოვლენა, ჯარისკაცებს ომის 
დროს რომ შემთხვევიათ. როდესაც ექსტრემალურ პირობებში ისინი 
მოძრავ ყუმბარას ან ტყვიას ხედავდნენ. და, მართალია ისინი ჩვეული 
სიჩქარით მიფრინავენ, მაგრამ აზრ-ფიქრის აჩქარების გამო შენელე-
ბულებულ მოძრაობაში სჩანან.  

მე ვხედავდი, ერთმანეთის მიყოლებით გაფითრებული დაცვის 
თანამშრომლის პისტოლეტიდან, ანასტასიასკენ როგორ მიფრინავდა 
ტყვიები. ანასტასიასთვის თავში ნასროლმა პირველმა ტყვიამ მას სა-
ფეთქელთან გაუარა და გაკაწრა. დანარჩენებმა კი მიზნამდეც ვერ მია-
ღწიეს ისე,- ფრენაშივე მტვრად იქცნენ, როგორც ის ქვა, რომელსაც ცო-
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ტა ხნის წინ ანასტასია უცქერდა... 
ჩვენ ყველანი გაქვავებულები ვიდექით. ვიდექით და ვუყურებდ-

ით, თავსაფრის ქვემოდან ანასტასიას ღაწვზე სისხლი ნელ-ნელა ღარ-
ად როგორ მოსრიალებდა.  

იმ დაცვის თანამშრომლებმა, რომლებსაც ანასტასია ხელებით ეჭ-
ირათ, გასროლის დროს ოდნავ უკან დაიხიეს, მაგრამ მას ხელი მაინც-
არ არ გაუშვეს. მაგრად ჩაფრენილები, ისინი სხვადასხვა მხარეს ექაჩე-
ბოდნენ. და უცებ, მიწაზე ჩვენს ირგვლივ მოცისფრო ნათებამ დაიწყო 
განფენა. ის საიდანღაც ზევიდან გამოდიოდა და უფრო და უფრო მა-
ტულობდა. იგი  ჩვენ გვნუსხავდა, ისე რომ მოძრაობისა და ლაპარაკის 
საშუალებას არ გვაძლევდა. უჩვეულოდ ჩამომდგარ სრულ სიჩუმეში 
ანასტასიას სიტყვებმა გაიჟღერა: 

– გამიშვით თუ შეიძლება და გამინთავისუფლეთ ხელები. შესაძ-
ლოა მე ვერ მოვასწრო. თუ შეიძლება გამიშვით. 

მაგრამ დაცვის თანამშრომლები, გახევებულები, მაინც ჩაფრენი-
ლები იყვნენ მასზე. ახლა მე მესმის, შენთან ურთიერთობისას ის, თა-
ვისი დამახასიათებელი მოძრაობით ხელს მაღლა რატომ სწევდა. ამით 
ის მაღლა ვიღაცას აჩვენებდა, რომ მასთან ყველაფერი წესრიგშია და 
დახმარებას არ საჭიროებდა. მაგრამ, ამჯერად, ანასტასიას, არ მისცეს 
ხელის მაღლა აწევის საშუალება... 

მოცისფრო ნათება უფრო და უფრო ძლიერდებოდა, შემდგომ თი-
თქოს რაღაცამ გაიბრწყინა და ჩვენ დავინახეთ იგი. ჩვენ დავინახეთ 
ჩვენს თავზე დაკიდული, ცისფერი ნათებით მფეთქავი ცეცხლოვანი 
სფერო. იგი დიდ სფეროსებრ ელვას ჰგავდა. და, მის შიგნით ელავდნ-
ენ, ერთმანეთში იხლართებოდნენ უამრავი ელვა-მუხტები. ზოგჯერ 
ისინი, გამოიტყორცნებოდნენ ცისფერი გარსის გარეთ, ეხებოდნენ 
ჩვენგან შორს მდგარი ხეების წვეროებს, ჩვენს ფეხებთან მყოფ ყვავილ-
ებს, მაგრამ მათ არავითარ ზიანს არ აყენებდნენ. ერთ-ერთი წვრილი 
ელვა-სხივი წამით ხერგილს შეეხო, რომელიც ნაკადულში ქვებისა და 
წაქცეული ხისგან იყო შექმნილი. ხერგილი იმ წამსვე ღრუბლად იქცა 
და აორთქლდა.  

როგორც სჩანს, ცეცხლოვანი სფეროს ცისფერი გარსიდან გამოჭ-
რილი სხივები ჩვენთვის უცნობი უზარმაზარი ძალის ენერგიას ფლო-
ბდნენ. იგი, რომელიღაც გონით იმართებოდა.  

იქმნებოდა ისეთი შთაბეჭდილება, თითქოს ჩვენ გვერდით წარ-
მოუდგენელი ძალის მფლობელი გონიერი არსება იმყოფებოდა. მაგრ-
ამ, მოცემულ სიტუაციაში, ყველაზე წარმოუდგენელი და არაბუნებ-
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რივი იყო, ჩვენი შეგრძნებები მისი ჩვენთან ყოფნის პეროდში. ჩვენში 
არ ჩასახულა არც შიში, არც დაძაბულობა, პირიქით... 

შენ წარმოიდგინე, ასეთ სიტუაციაში ჩვენ შევიგრძენით სიმშვიდე 
და ნეტარება, ისეთი, თითქოს გვერდით რაღაც ძალზე ახლობელი და 
მშობლიური გამოჩენილიყოს.  

ცისფერი მფეთქავი სფერო ჩვენს თავზე ლივლივებდა და თითქ-
ოს სწავლობდა, აფასებდა სიტუაციას. უცებ, ჰაერში წრე მოხაზა და, 
ანასტასიას ფეხებთან დაეშვა. გაძლიერდა ცისფერი ნათება. იგი, როგ-
ორც ნეტარი სურნელი ისე გვთენთავდა ჩვენ, რომ განძრევა აღარ 
გვსურდა,  არც რაიმეს მოსმენა და არც ლაპარაკი.  

სფეროს ცისფერმა გარსმა ერთდროულად რამდენიმე ცეცხლოვა-
ნი ელვა გამოუშვა, ისინი გაესწრაფნენ ანასტასიასკენ, ისე შეეხენ, თი-
თქოს მისი შიშველი ფეხის თითებს ეფერებიანო.  

ანასტასიამ დაცვის მოთენთილი თანამშრომლებისგან ხელები გა-
ინთავისუფლა და სფეროს გაუწვდინა. იგი იმ წამსვე გადაადგილდა 
მისი სახის დონეზე და ცეცხლოვანი ელვები, რომლებმაც ნაკადულში 
ხერგილის ქვები ჩვენს თვალწინ აქცია მტვრად, მის ხელებს ისე შეეხნ-
ენ, რომ ზიანი არ მიუყენებიათ. 

ანასტასია სფეროს დაელაპარაკა. მისი სიტყვები ჩვენამდე არ მო-
დიოდა, მაგრამ თუ მისი ხელების მოძრაობით და სახის გამომეტყვე-
ლებით ვიმსჯელებთ, ის ცდილობდა მისთვის რაღაც აეხსნა, ან დაემ-
ტკიცებინა, დაერწმუნებინა იგი თავის ნათქვამში,- და, ვერ შესძლო 
დარწმუნება. სფერო არანაირად არ პასუხობდა მას, მაგრამ, მაინც გასა-
გები იყო, რომ იგი არ ეთანხმებოდა მას. ეს იქიდან გამომდინარე იყო 
ნათელი, რომ ანასტასია კვლავ დიდი მღელვარებით განაგრძობდა მის 
დარწმუნებას. მღელვარებისგან, ისე რომ ლაპარაკი არ შეუწყვეტია, 
ლოყები აუფაკლდა, თავსაფარი მოიხსნა. ხორბლის თავთავით ოქრო-
სფერი თმის კულულები ანასტასიას მხრებზე ჩამოეფინა და მის სახე-
ზე მიმხმარი სისხლიც დაფარა. ჩვენ დავინახეთ, თუ რა მშვენიერი და 
სრულჰყოფილია მისი სახის ნაკვთები. ცეცხლოვანმა სფერომ კომეტა-
სავით რამოდენიმეჯერ ირგლივ შემოუფრინა ანასტასიას, ისევ გაირი-
ნდა მის სახესთან, ათასობით წვრილი ელვა გაესწრაფა მისი ოქროსფე-
რი თმებისკენ, ისინი ფაქიზად ეხებოდნენ თითოეულ თმის ღერს 
ცალ-ცალკე, ისე სწევდნენ მაღლა, თითქოს ეფერებიანო მათ. ერთმა 
სხივმა, ერთბაშად თმის მთელი კულული მაღლა ასწია და ანასტასიას 
საფეთქელზე ტყვიით მიყენებული ჭრილობა გამოაჩინა. მეორე სხივი 
ნელ-ნელა აცოცდა მიმხმარი სისხლის კვალზე. არა სიტყვებით, არამ-
ედ თავისი ცეცხლოვანი სხივების მოქმედებით სფერო თითქოს ახსე-
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ნებდა მას მომხდარს და არ ეთანხმებოდა მის მოსაზრებებს. მან უკანვე 
შეიკრიფა თავისი სხივები, ანასტასიამ თავი დახარა და გაჩუმდა. სფე-
რომ კიდევ ერთხელ შემოუფრინა ანასტასიას ირგვლივ და ზევით აიჭ-
რა. მოცისფრო ნათება ფერმკრთალდებოდა, ჩვენ გვიბრუნდებოდა წი-
ნანდელი მდგომარეობა, მაგრამ როცა ყველაფერი ადრინდელ მდგო-
მარეობას დაუბრუნდა, ცისფერი ნათება გაფერმკრთალებას აგრძელე-
ბდა და ადგილს უთმობდა დედამიწიდან ასულ მოყავისფრო კვამლს. 
ეს კვამლი, ჩვენს ირგვლივ მთელს სივრცეს ავსებდა, მხოლოდ ანასტა-
სია რჩებოდა პატარა ცისფერ წრეში. და როცა მოყავისფრო კვამლი 
მთლიანად შემოგვეხვია, ჩვენ შევიცანით, რა არის ჯოჯოხეთი.  
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იბლიური გამოცემების სურათები ცოდვილთა მხეცური წამების გა-
მოსახულებით ტაფებზე, საშინელებათა ვიდეოფილმების ყველაზე 

შემზარავი სიუჟეტებიც კი გულუბრყვილო, საბავშვო ზღაპრებად მოგეჩ-
ვენებათ იმასთან შედარებით, რისი გადატანაც ჩვენ მოგვიხდა.  

კაცობრიობას, მთელი თავისი არსებობის მანძილზე, არ შეეძლო 
მსგავსი რამ წარმოედგინა ან ეფანტაზიორა.  

ყველა ბიბლიურ სიუჟეტებში, საშინელებათა ფილმებში ადამიან-
ის წარმოსახვა იმაზე შორს არ წასულა, ვიდრე უჩვენოს ყოველგვარი 
საშუალებით ადამიანის სხეულის წამება, მაგრამ ეს არაფერია ნამდვ-
ილ ჯოჯოხეთთან შედარებით.  

– მაგრამ, რა შეიძლება იყოს სხეულის სასტიკ წამებაზე უფრო სა-
შინელი? როგორი იხილეთ თქვენ ჯოჯოხეთი?  

– როცა ცისფერი ნათება ისე გაფერმკრთალდა, რომ მოყავისფრო 
კვამლს საშუალება მიეცა მიწიდან ამოსულიყო და იგი თავიდან ფეხე-
ბამდე შემოგვხვეოდა, ჩვენ ორ ნაწილად გაყოფილი აღმოვჩნდით.  

– რა და რა ნაწილებად?  
– წარმოიდგინე... მე, უცებ, ორი შემადგენელი ნაწილისგან შემდ-

გარი გავხდი. პირველი ნაწილი,- ჩემი სხეული, მოჭიმული გამჭვირვა-
ლე ტყავით , რომლის იქით შესაძლებელი იყო ყველა შინაგანი ორგან-
ოს დანახვა,- გული, კუჭი, ნაწლავები, სისხლი ძარღვებში გამდინარე 
და სხვადასხვა ორგანოები. მეორე ნაწილი,- უხილავი,- შესდგებოდა 
გრძნობის, ემოციების, გონების, სურვილების, მტკივნეული შეგრძნე-
ბისგან,- მოკლედ ყოველივე იმისგან, რაც საერთოდ უხილავია ადამი-
ანში. 
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– რა განსხვავებაა, ერთად არის ეს ნაწილები თუ ცალ-ცალკე, თუ-
კი ეს, მაინც შენ ხარ? რა საშინელება მოხდა თქვენს თავს ასეთი, თუ 
ტყავის გამჭვირვალობას არ ჩავთვლით? 

– განსხვავება, წარმოუდგენლად მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა. საქმ-
ეც იმაშია, რომ ჩვენმა სხეულებმა, დამოუკიდებლად დაიწყეს მოქმე-
დება,- გონების, ნებისყოფის, მისწრაფებებისა და სურვილებისგან და-
მოუკიდებლად. ჩვენ შეგვეძლო, თვალყური გვედევნებინა გვერდიდ-
ან ჩვენი სხეულების მოქმედებისთვის, ამასთან, გრძნობები და ტკივი-
ლის შეგრძნებები ჩვენში, უხილავში რჩებოდა, მაგრამ ჩვენ ჩვენივე სა-
კუთარი სხეულების მოქმედებებზე ზეგავლენის შესაძლებლობა წარ-
თმეული გვქონდა.  

– როგორც ძლიერ მთვრალებს?  
– მთვრალები თავის თავს გვერდიდან ვერ ხედავენ, ყოველ შემ-

თხვევაში სიმთვრალის მომენტში, ჩვენ კი, ყველაფერს ვხედავდით და 
ვგრძნობდით. გონების სიცხადე არაჩვეულებრივად მკაფიო იყო. მე 
ვხედავდი რა მშვენიერია ბალახი, ყვავილები, მდინარე. მესმოდა, რო-
გორ გალობენ ჩიტები და მორაკრაკებენ ნაკადულები, ვგრძნობდი ირ-
გვლივ ჰაერის სისუფთავეს და მზის სხივების სითბოს. მაგრამ სხეუ-
ლები... ჩვენს ჯგუფში მყოფი ყველა გამჭვირვალე სხეული, უცებ 
ჯგროდ გაიქცა ნაკადულის ყურისკენ. 

ყურე, პატარა ტბას ჰგავდა, მასში წყალი სუფთა და გამჭვირვალე 
იყო. ფსკერზე,- ქვიშა, ლამაზი კენჭები, წვრილი თევზები დაცურავდ-
ნენ. ჩვენმა სხეულებმა მშვენიერ, პაწაწინა ტბასთან მიირბინეს და და-
იწყეს მასში ჭყუმპალაობა. შიგვე „საქმობდნენ“, დიდზეც და პატარაზ-
ეც „საქმობდნენ“. 

წყალი ამღვრეული და ჭუჭყიანი გახდა, ისინი კი მას სვამდნენ. მე 
დავინახე, ჩემი სხეულის ნაწლავებში, კუჭში როგორ ედინება ბინძუ-
რი, აყროლებული სითხე. გულისრევისა და ზიზღის შეგრძნებები და-
მეუფლა. იქვე კი,  ახლოს წყალსაცავთან, ხის ქვეშ, ორი ქალის შიშვე-
ლი სხეული გამოჩნდა. მათი კანი ისეთივე გამჭვირვალე იყო, როგორც 
ჩვენი სხეულების კანი.  

ქალების სხეულები, ხის ქვეშ, ბალახზე დაწვნენ, ნებივრობდნენ 
და იზმორებოდნენ მზის სხივებქვეშ. დაცვის უფროსისა და ჩემმა სხე-
ულებმა ქალების სხეულებთან მიირბინეს. ჩემი სხეული ეფერებოდა 
ქალისას, მისგან იღებდა იგივე ალერსს, სქესობრივ კავშირს ამყარებდა 
ქალის სხეულთან. დაცვის უფროსის სხეულმა თანხმობა ვერ მიიღო 
და ქალის გაუპატიურება დაიწყო. ჩვენთან მოირბინა დაცვის ერთ-
ერთი თანამშრომლის  სხეულმა, ჩემს სხეულს ზურგში ქვა ჩაარტყა, 
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შემდეგ თავში. იგი ჩემს სხეულს ურტყამდა, მაგრამ სხეული კი არა, 
მე, უჩინარი განვიცდიდი აუტანელ ტკივილებს. დაცვის თანამშრომე-
ლმა ფეხებში ჩამავლო ხელები, გაათრია ჩემი სხეული ქალის სხეუ-
ლისგან და თვითონ დაუწყო გაუპატიურება. ჩვენი სხეულები სწრაფ-
ად ბერდებოდნენ და იხრწნებოდნენ. დრო თითქოს აჩქარებდა მოვ-
ლენებს. ახლახან გაუპატიურებული ქალი დაორსულდა, გამჭვირვა-
ლე კანს მიღმა სჩანდა, მის საშვილოსნოში როგორ ნაყოფიერდებოდა 
და დიდდებოდა ნაყოფი. 

ბორის მოისეევის-ძის სხეული ორსულ ქალთან მივიდა, გარკვეუ-
ლი დროის განმავლობაში, იგი ყურადღებით აკვირდებოდა გამჭვირ-
ვალე კანს იქით მზარდ ნაყოფს, შეუყო ქალს ხელი საშოში, დაუწყო 
ჩანასახს იქიდან გამოგლეჯვა. ამ დროს სტანისლავის სხეული სწრაფ-
ად აგროვებდა ერთ გროვად ქვებს, გაშმაგებული ამტვრევდა პატარა 
ხეებს და ყველაფრისგან, რაც ხელში მოხვდებოდა, აშენებდა რაღაც სა-
ხლის მსგავს ნაგებობას. ჩემმა სხეულმა მისი დახმარება დაიწყო. როცა 
სახლი თითქმის აშენებული იყო, მისმა სხეულმა სახლიდან ჩემი სხე-
ულის გამოძევება დაიწყო და ჩვენმა სხეულებმა ჩხუბი დაიწყეს.  

მე, უჩინარი, ძლიერ ტკივილს ვგრძნობდი, როცა იგი ჩემს სხეულს 
ურტყამდა ფეხებში, თავში. ჩვენი ჩხუბით სხვა სხეულების ყურადღება 
მივიქციეთ და თავდაპირველად ორივე გამოგვყარეს სახლიდან, შემდეგ, 
თვითონვე დაიწყეს მისთვის ერთმანეთში ჩხუბი. ჩემი სხეული ძალზე 
დაჩაჩანაკდა და ჩემს თვალწინ ხრწნა დაიწყო, მას უკვე აღარ შეეძლო მო-
ძრაობა და ბუჩქების ქვეშ იწვა, გამოყოფდა გულისამრევ სუნს. მასზე გა-
მოჩნდნენ მატლები, მე ვგრძნობდი, როგორ დახოხავენ ისინი, აღწევენ 
შინაგან ორგანოებში, ჭამენ მათ. მე ცხადად ვგრძნობდი, როგორ ღრღნიან 
ისინი ჩემს შიგნეულს და საკუთარი სხეულის საბოლოო გახრწნას ველო-
დი, როგორც ხსნას აუტანელი წამებისაგან. 

და უცებ, მეორე გაუპატიურებული ქალისგან გამოვარდა ნაყოფი, 
ის იზრდებოდა ჩემს თვალწინ, პატარა წამოდგა ფეხზე, გააკეთა თავი-
სი პირველი მოკრძალებული ნაბიჯი, მეორე და შებარბაცებული დაე-
ნარცხა პირქვე... მისი დანარცხებისგან მტკივნეული შეგრძნებები მე 
საკუთარ თავზე ვიგრძენი და შეძრწუნებული მივხვდი, რომ ეს ჩემი 
ახალი სხეულია და მას მოუწევს ცხოვრება... იცხოვროს საზიზღარ, 
ჭკუადანთხეულ სხეულებს შორის, რომლებიც აბინძურებენ საკუთარ 
თავს და ყოველივე გარემომცველს. 

მივხვდი, რომ მე, უჩინარი, არასდროს მოვკვდები, ვიქნები მარად 
მხილველი და მთელი სიცხადით გამცნობიერებელი მომხდარის სისა-
ძაგლის. განმცდელი ფიზიკური ტკივილების და უფრო საშინელისაც. 
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სხვა სხეულებთანაც იგივე ხდებოდა. ისინი უძლურდებოდნენ, 
იხრწნებოდნენ და ხელახლა იბადებოდნენ, და ყოველი ახალი დაბა-
დებისას, ჩვენი სხეულები მხოლოდ როლებს ცვლიდნენ.  

ირგვლივ თითქმის აღარ დარჩა მცენარეულობა. მათ ადგილას 
ჩნდებოდა მახინჯი ნაგებობები, ადრე კამკამა ტბორი, გადაიქცა 
მყრალ გუბედ... 

ალექსანდრე გაჩუმდა. მისმა მონათხრობმა ჩემშიც ზიზღი გამოი-
წვია, და არა სიბრალული... მე ვთქვი:  

– რასაკვირველია, თქვენ საზიზღარ სიტუაციაში აღმოჩნდით, მა-
გრამ თქვენ, ქვეწარმავლებს, ასეც გეკუთვნით. რა საჭირო იყო ანასტა-
სიას აწრიალება? ცხოვრობს ტაიგაში განდეგილად, არავის არ ეხება, 
არ თხოულობს საბინაო ფართს, პენსიას, არანაირი დახმარება არ სჭი-
რდება, რას ეტენებით? 

ალექსანდრე, გარეგნულად მისი მისამართით ჩემს გამონათქვამ-
ზე არ გაბრაზებულა. უბრალოდ ამოიოხრა და მიპასუხა: 

– აი, შენ სთქვი „სიტუაციაში აღმოჩნდით“... საქმე ის არის... ეს წა-
რმოუდგენელია, მაგრამ საქმე ის არის, რომ მე მისგან სრულად ჯერ 
ვერ გამოვსულვარ... ვფიქრობ ისინიც, ვინც ჩვენს ჯგუფში იყვნენ, ასე-
ვე, სრულად არ გამოსულან მისგან. 

– რას ნიშნავს,- „სრულად არა“? შენ ხომ ახლა მშვიდად ზიხარ, კო-
ცონს ჯოხით უჩხიკინებ? 

– ჰო, რა თქმა უნდა, ვზივარ, ვუჩხიკინებ, მაგრამ შეცნობის სიცხა-
დე... რაღაცა საშინელის შეცნობა დამრჩა. ის ჩემშია, ის მე მაშინებს. ეს 
საშინელება წარსულში არაა, ის ჩვენს თავს ხდება დღეს, ახლა, ხდება 
ყველა ჩვენთაგანის თავს. 

– შენს თავს შესაძლოა რაღაც ხდება კიდეც, ჩემთვის და სხვების-
თვის კი, ყველაფერი ნორმალურადაა. 

– შენ რა, ვლადიმირ, არ გეჩვენება, რომ სიტუაცია, რომელშიც 
ჩვენ ვიყავით, იმის ზუსტი ასლია, რასაც კაცობრიობა აკეთებს დღეს? 
ჩვენთვის ნაჩვენები დაჩქარებული ტემპით და მინიატურულად, მხო-
ლოდღა ასახვაა ჩვენი დღევანდელი საქმიანობისა. 

– მე, ასე არ მგონია იმიტომ, რომ ჩვენი კანი გამჭვირვალე არ არის 
და ჩვენი სხეულები ჩვენ გვემორჩილება. 

– შესაძლოა, უბრალოდ ვიღაცა გვინდობს ჩვენ, არ გვაძლევს შეც-
ნობის საშუალებას, დავინახოთ მთლიანად ყველაფერი, რაც ჩვენ უკვე 
ჩავიდინეთ და რის ჩადენასაც ვაგრძელებთ. თუკი შევიცნობთ... ჩვენს 
ცხოვრებას გვერდიდან დავინახავთ... სხვადასხვა ცრუ დოგმებს დავი-
ნახავთ, დაფარვის გარეშე, რომელიც ამართლებს ჩვენს მიერ გუშინ და 
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დღეს ჩადენილს, ხომ ვეღარ გავუძლებთ, ჭკუიდან შევიშლებით. 
გარეგნულად, ჩვენ ვცდილობთ, ღირსეულად გამოვიყურებოდ-

ეთ, ჩადენილი ბოროტება ვცდილობთ, რომ გავამართლოთ საკუთარი 
თითქოსდა გადაულახავი სისუსტით. ვერ გავუძელი ცდუნებას, მოვ-
წიე, დავლიე, მოვკალი, რაღაც იდეალების დასაცავად ომი გავაჩაღე, 
ბომბი ავაფეთქე. 

ჩვენ სუსტები ვართ. ასეთებად მივიჩნევთ დღეს, ჩვენს თავს. არის 
უმაღლესი ძალები, ეს მათაა, რომ ყველაფერი ძალუძთ, ყველაფერს 
წყვეტენ. ჩვენ კი?.. სწორედ ჩვენ, ამგვარ დოგმებს ამოფარებულებმა, 
შეგვიძლია ყველაფერი ჩავიდინოთ, ნებისმიერი სისაძაგლე. 

და ჩავდივართ სისაძაგლეს. სწორედ ჩვენ ჩავდივართ, თითოეუ-
ლი ჩვენგანი, ოღონდ სხვადასხვაგვარად ვიმართლებთ თავს საკუთა-
რი თავის წინაშე. მაგრამ ჩემთვის ახლა აბსოლუტურად ნათელია, ვი-
დრე ჩემს ცნობიერებას არ დაუკარგავს უნარი მართოს ჩემი სხეული, 
მხოლოდ მე, მხოლოდ პირადად მე უნდა ვაგო პასუხი ჩემს ქმედებებ-
ზე. და მართალია ანასტასია, როცა ამბობს:- „სანამ ადამიანი ხარ და 
ხორცშესხმული“... 

– ახლა შენ თუ კაცი ხარ ნუ იმოწმებ ანასტასიას. გამომიჩნდა რაღა 
ესეც გამგები. უფლებები! თავად კი, კინაღამ დაასამარეთ ის. დასანა-
ნია, რომ მან, რაღაც უფრო დიდი რამ არ გაჩვენათ, რომ თქვენ ყველა-
ნი ჭკუიდან გადაცდენილიყავით. 

მე, ამ კამპანიის მიმართ, თანდათან უფრო დიდი სიბრაზე შემო-
მენთო, მაგრამ რადგან ჩემს წინაშე მხოლოდ ალექსანდრე იყო, ბოღმა 
მასზე გადმოვანთხიე. 

– შენ, საკუთარ თავს შეხედე,- მიპასუხა ალექსანდრემ,- განა შენი 
წყალობით არ შევძელით ანასტასიასთან დაკავშირება? და განა მარტო 
ჩვენ? შენ რა, ფიქრობ, მსგავსი ცდები არ განმეორდება? შენ რისთვის 
დაგჭირდა, ყოველგვარი ცვლილების გარეშე მიგეთითებინა თბომავ-
ლის სახელწოდება, რომლითაც მდინარეზე მოძრაობდი, თანაც კაპიტ-
ნის გვარის დასახელება? გამომიჩნდა რა ესეც დოკუმენტალისტი... შენ 
ხომ შეგეძლო მდინარის სახელი მაინც შეგეცვალა, მაგრამ არც ეს არ 
გააკეთე, დროულად ვერ მოისაზრე. სხვებისგან კი თხოულობ საზრია-
ნობას. მე ჩემი მივიღე, ახლა, მთელი ცხოვრება მომიწევს ნანახი კოშ-
მარის გააზრება... 

– როგორ დამთავრდა ეს თქვენი კოშმარი? როგორ გამოძვერით 
მისგან? 
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– ჩვენ თვითონ, მისგან გათავისუფლებას ვერასდროს შევძლებ-
დით. იგი ჩვენთვის სამუდამოდ იყო განკუთვნილი. ყოველ შემთხვე-
ვაში ზუსტად ასეთი შეგრძნება ჰქონდა თითოეულ ჩვენგანს.  

ანასტასია გამოჩნდა ჩვენს ხრწნად და ჯერ კიდევ მოქმედ სხეულ-
ებს შორის, მისი კანი არ იყო გამჭვირვალე, უწინდებურად, თავის 
ძველ კოფთასა და გრძელ ქვედატანში იყო გამოწყობილი. მან რაღაცის 
ლაპარაკი დაუწყო ჩვენს სხეულებს, მაგრამ ისინი მას არ ემორჩილე-
ბოდნენ. როგორც დაპროგრამებულები კვდებოდნენ და ხელახლა იბა-
დებოდნენ და, კვლავ იგივეს იმეორებდნენ ისინი, მხოლოდ როლებს 
და თავიანთ ქმედებებს ცვლიდნენ. 

მაშინ ანასტასიამ სწრაფად დაიწყო ნაგვის აღება, ჩვენი სხეულებ-
ის მიერ აშენებული ერთ-ერთი ნაგებობის ახლოს. ხელებით გაფანტუ-
ლი ქვები და ფიჩხი მან სწრაფად გროვად მოაქუჩა, ჯოხით ოდნავ გაა-
ფხვიერა მიწა, ხელებით შეეხო, ამოჩეჩა გათელილი ბალახი და მწვანე 
ბალახმა ამოსვლა დაიწყო, ყველამ კი არა, არამედ მათ, რომელთაც 
ჯერ კიდევ შეეძლოთ ამოსვლა. ანასტასიამ ფრთხილად გაუსწორა გა-
დატეხილი ღერო პატარა, ერთ მეტრამდე სიმაღლის ხეს, მან მოზილა 
ხელში ნოტიო მიწა, წაუსვა იგი გადატეხილ ადგილას და მოუჭირა ხე-
ლისგულებით, რამოდენიმე ხანს ასე ეჭირა, შემდეგ ფრთხილად გაშა-
ლა ხელის გულები და ხის ღერო გასწორებული დარჩა.  

ანასტასია მოხერხებულად აგრძელებდა თავისი საქმის კეთებას. ჩვე-
ნი სხეულებით გათელილ, თითქმის მცენარეულობის გარეშე დარჩენილ 
მიწაზე მის მიერ შექმნილი პატარა ოაზისი იზრდებოდა. მასთან მიირბი-
ნა ბორის მოისეევის-ძის სხეულმა, შეიკუნტრუშა ბალახზე, გაკოტრიალ-
და მასზე, წამოხტა და გაიქცა, რამდენიმე ხნის შემდეგ, დაცვის ერთ-
ერთი თანამშრომლის სხეულთან ერთად  დაბრუნდა. მათ ორივემ ერთ-
ად ამოთხარეს პატარა ხე და მწვანე ბალახზე ქვებისა და მორების მოთ-
რევა დაიწყეს მორიგი მახინჯი ნაგებობის ასაშენებლად.  

ანასტასიამ ხელი ხელს შემოჰკრა, შეეცადა მათთვის რაღაც ეთქვა, 
მაგრამ დაინახა, რომ მის სიტყვებს უწინდებურად არავითარ ყურა-
დღებას არავინ არ აქცევს, გაჩუმდა. ის რამოდენიმე ხანს დაბნეული, 
ხელებჩამოშვებული იდგა, შემდეგ მუხლებზე დაეშვა, სახეზე ხელები 
აიფარა, მის მხრებზე თმები ირხეოდა. ანასტასია ტიროდა. ტიროდა 
როგორც ბავშვი.  

და თითქმის მაშინვე ხელახლა გამოჩნდა ოდნავ შესამჩნევი მოცი-
სფრო ნათება, მან უკან შერეკა მიწაში ჩვენი ჯოჯოხეთის მოყავისფრო 
ნისლი, შეუერთდა ჩვენი სხეული ჩვენს უხილავ „მე“-ს. ოღონდ მოძ-
რაობა ჩვენ, ძველებურად არ შეგვეძლო, მაგრამ უკვე არა საშინელების 
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გამო, არამედ ცისფერი ნათების ნეტარი სურნელის გამო. ჩვენს თავზე, 
ცაში, წრეებს უვლიდა და კვლავ ანათებდა ცეცხლოვანი სფერო. 

ანასტასიამ მისკენ გაიშვირა ხელები და სფერო, წამში გადაადგი-
ლდა და, მისი სახის წინ ერთ მეტრზე აღმოჩნდა. ის გამოელაპარაკა 
მას და ამჯერად მე უკვე გავიგონე სიტყვები. ანასტასია ეუბნებოდა 
სფეროს: 

– მადლობა შენ. კეთილი ხარ. მადლობა შენ სათნოებისა და სიყვა-
რულისთვის. ადამიანები მიხვდებიან, აუცილებლად მიხვდებიან ყვე-
ლაფერს, გულით იგრძნობენ. შენ არასოდეს წაიღო დედამიწისგან ცი-
სფერი შუქი, შენი სიყვარულის შუქი.* 

ანასტასია იღიმებოდა, ხოლო მის ღაწვზე ცრემლი მოგორავდა. სფე-
როს ცისფერი გარსიდან გამოტყორცნილი ცეცხლოვანი ელვა-სხივები 
ანასტასიას სახისკენ გაესწრაფნენ, მათ მარჯვედ და ფრთხილად მოხსნეს 
მზეზე აციალებული მისი ცრემლი და მზრუნველად, თითქოს ძვირფასი 
ნივთიაო, მოულოდნელად აცახცახებული სხივების წვერებით მიჰქონდ-
ათ ცრემლი, მიჰქონდათ როგორც ძვირფასი ნივთი. მათ შეიტანეს ცრემ-
ლი სფეროს შიგნით, სფერო შეკრთა, ანასტასიას ირგვლივ წრე შემოხაზა, 
დაეშვა მიწაზე მის ფეხებთან, აიჭრა ზევით და, ცის სილურჯეში გაუჩი-
ნარდა და დედამიწაზე ყველაფერი ისე დატოვა, როგორც ადრე იყო. 
ჩვენც, როგორც ადრე, ჩვენს ადგილას ვიდექით. ანათებდა მზე, მიედინე-
ბოდა მდინარე, როგორც ადრე, შორს ტყე მოსჩანდა, იდგა ანასტასია 
ჩვენს წინ როგორც ადრე. ჩვენ ჩუმად შევცქეროდით ყველაფერს ირგვლ-
ივ, მე ვხარობდი, ყველაფერს  კვლავ რომ ვხედავდი, ვფიქრობ, სხვებიც 
ხარობდნენ. ოღონდ დუმდნენ, შესაძლოა გადატანილის, ან მოულოდნე-
ლად ირგვლივ დანახული სილამაზის გამო...  

ალექსანდრე გაჩუმდა. თითქოს მთლიანად თავისთავში ჩაიძირა. 
მე შევეცადე გამოვლაპარაკებოდი:  

– მომისმინე, ალექსანდრე, შესაძლოა იქედან რაც შენ მიამბე, სინა-
მდვილეში არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. იქნებ, ანასტასია უბრალ-
ოდ რაღაცნაირი, ძლიერი ჰიპნოზის უნარს ფლობს? მე წამიკითხავს, 
რომ ბევრი განდეგილი ფლობს ჰიპნოზის უნარს. იქნებ ანასტასიამაც 
ჰიპნოზი გაგიკეთათ და ზმანება გიჩვენათ?  

– ჰიპნოზიო ამბობ... შენ ხომ ჩემს თმებში ჭაღარას ხედავ?  
– ვხედავ.  

                                                 
*   მამა გიორგიმ ამ წიგნებზე ასე სთქვა:- ეს ყველამ უნდა წაიკითხოთო, აქ ისეთი რამე-

ები სწერია, რომ აუცილებელია გაკეთდესო, თქვენ გამოგადგებათო,... დედამიწაზე 
ციური ვარსკვლავების ცვენა დაიწყებაო და თუ ეს არ ეყოფაო, მაშინ  ღმერთი იზამ-
სო... ნამდვილი ადამიანები უნდა დაბრუნდესო... ც.გ. 
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– აბა, ეს ჭაღარა ხომ, იმის შემდეგ გამიჩნდა.  
– ჰო, ჰიპნოზით შეშინდი, ამიტომაც გაგიჩნდა ჭაღარა.  
– თუ ვივარაუდებთ, რომ ეს ჰიპნოზი იყო, მაშინ, საჭიროა სხვა 

იდუმალებაც აიხსნას.  
– სახელდობრ რა?  
– ნაკადულში ქვებისა და ხეების ხერგილი. ხერგილი ნაკადული-

დან გაქრა, ის აღარ იყო, ნაკადული თავისუფლად მირაკრაკებდა. მაგ-
რამ ხერგილი, ჩვენს ზმანებამდე იყო. ყველა ხედავდა ხერგილს ნაკა-
დულში. ის იყო. 

– ჰოო... ესეც საქმეები... 
– თუმცა რა მნიშვნელობა აქვს იმას, რაც ჩვენ დაგვემართა, უფრო 

მნიშვნელოვანი სხვა რამეა. მე არ შემიძლია ძველებური ვიყო, არ ვი-
ცი, აწი როგორ ვიცხოვრო, ახლა სად და რა ვისწავლო. როცა შინ დავბ-
რუნდი, სხვადასხვა ბრძენის, სხვადასხვა ქვეყნის მასწავლებელთა წი-
გნები დავწვი. მე დიდი ბიბლიოთეკა მქონდა. 

– აი, ეს კი, შენ სულ ტყუილად გააკეთე. უკეთესი იყო გაგეყიდა, 
რადგან თავად არ გჭირდებოდა. 

– არ შემეძლო მე მათი გაყიდვა. თავში მსგავსი აზრიც კი არ მომს-
ვლია. ახლა ბრძენ კაცებთან, მასწავლებლებთან, მე ჩემი ანგარიშები 
მაქვს. 

– შენ როგორ ფიქრობ, ალექსანდრ, ანასტასიასთან ურთიერთობა 
საშიში ხომ არ არის? იქნებ ის მართლაც რაღაც ანომალიაა. აი, წერი-
ლებშიც ზოგიერთი ადამიანი წერს, რომ ის,- სხვა ცივილიზაციის წარ-
მომადგენელია, თუ ეს მართლაც ასეა, მაშინ სახიფათოა მასთან ურ-
თიერთობა, იმიტომ, რომ უცნობია, თუ რა აქვს ჭკუაში ამ სხვა ცივი-
ლიზაციას.  

– მე სრულიად საწინააღმდეგოში ვარ დარწმუნებული. ის ისე მაგ-
რად გრძნობს, ისე უყვარს დედამიწა, ყველაფერი მასზე ამოზრდილი 
და მცხოვრები, რომ უწინამც, ჩვენ გამოვიყურებით, ანასტასიას ფონზე 
უძღებ ჩამოსულებად. 

– აბა, მაშ ვინ არის ის? შეუძლიათ მეცნიერებს, ბოლოს და ბოლოს 
დამაჯერებლად თქვან რაიმე? რატომ ფლობს ის, ასეთი დიდი მოცუ-
ლობის ინფორმაციას, მის თავში როგორ თავსდება ის? საიდანაა ასე-
თი გაუგებარი უნარ-ნიჭი, საიდანაა მისი სხივი? 

–  ვფიქრობ, აქ უკვე საჭიროა მისი სიტყვები დავიჯეროთ. „მე ადამი-
ანი ვარ, ქალი“. ხოლო მე ვვარაუდობ, რომ ინფორმაციას თავის თავში 
არავითარსაც არ ფლობს, ალბათ, უფრო უპრიანია, რომ მისი გულისხმი-
სჰყოფის(ზრახვების) სიწმინდე მას საშუალებას აძლევს, ისარგებლოს სა-
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მყაროს მთელს მონაცემთა ბაზით. და, მისი შესაძლებლობები სრული 
ინფორმაციული უზრუნველყოფისგან გამომდინარეობენ. 

სამყაროს ის უყვარს, ჩვენ კი გვიფრთხის, ამიტომაც ჩვენთვის 
სრულად არ იხსნება იგი. ჩვენი აზრ-ფიქრი, თანამედროვე ადამიანის 
აზრ-ფიქრი, აღზრდილია ჩვენი საზოგადოების მიერ ბლოკირებული 
სტეროტიპებითა და პირობითობებით. 

მას იგი სრულიად თავისუფალი აქვს. ამიტომაცაა ძნელი სავარა-
უდო, რომ საიდუმლოს ამოხსნა ზუსტადაც  იმაში იყოს დაფარული, 
რომ ის ადამიანია... რა თქმა უნდა, მას შეუძლია ჩაიდინოს წარმოუდ-
გენლობები ჩვენი გაგებით, სასწაულები, მე თავად დავრწმუნდი ამა-
ში. ჩვენი ვიზიტის დროს მოხდა კიდევ ერთი მოვლენა, რომელსაც თუ 
არა სასწაულს, სხვას ვერაფერს დაარქმევს კაცი. იგი კიდევ უფრო იდ-
უმალია, ვინემ ის, რაც ჩვენს ჯგუფს დაემართა. ეს გაცილებით გრან-
დიოზულია! 

ალექსანდრემ ბოლო სიტყვები რაღაცნაირი მღელვარებით წარმო-
სთქვა. ის წამოდგა და კოცონს გაეცალა, ღამის სიბნელეში გავიდა. ვა-
რსკვლავიანი ცის ციმციმსა და ჩამწვარი კოცონის მკრთალ სინათლე-
ზე სჩანდა, თუ როგორ სცემდა ბოლთას ახალგაზრდა ციმბირელი. ჩე-
მამდე აღწევდა მისი მოკლე, აღელვებული ფრაზები. ალექსანდრე რა-
ღაც გაუგებარს ლაპარაკობდა მეცნიერებაზე, ფსიქოლოგებზე, რაღაც 
სწავლებებზე. მე მომბეზრდა ჯდომა და მისი ნაწყვეტ-ნაწყვეტი და, 
ამის გამო გაუგებარი ფრაზების მოსმენა. მინდოდა სასწრაფოდ გამე-
გო, როგორც ის თვლიდა, რომ ანასტასიამ მათ თვალწინ თუ რა გრანი-
ოზული რამ ჩაიდინა. 

მე შევეცადე დამემშვიდებინა ის: 
– ალექსადრე, მიდი რა, დაწყნადი, ჩამოჯექი. თქვი უფრო კონკ-

რეტულად, იქ, თქვენს თვალწინ რა მოხდა გრანდიოზული? 
ალექსანდრე ისევ ჩამოჯდა კოცონთან, ცეცხლს ხმელი ფიჩხი შე-

უკეთა. მაგრამ, სჩანდა, რომ ბოლომდე მაინც ვერ დაწყნარდა. როგორც 
სჩანს მღელვარებისგან, მან ისე ძლიერ შეუჩიჩხინა მიმქრალ ნაკვერჩხ-
ალს ჯოხით, რომ ფეიერვერკად ავარდნილი ნაპერწკლები შემოგვეფ-
რქვა მასაც და მეც, რამაც გვაიძულა კოცონისგან უკან გადავმხტარვი-
ყავით. როცა ყველაფერი დაწყნარდა, მე გავიგონე მისი მღელვარე 
თხრობა: 

– სულ რაღაც ოც წუთში, ანასტასიამ, ჩვენს თვალწინ პატარა სოფ-
ლელი გოგონას ფიზიკური მდგომარეობა შეცვალა. ჩვენს თვალწინ 
შეცვალა. და, ასევე მან, ანასტასიამ, ამავე დროში, ამ გოგონას ბედიც 
შეცვალა და  გოგონას დედის ბედიც. გავლენა მოახდინა მივარდნილი 
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ტაიგის სოფლის გარეგნულ იერ-სახეზეც. და ეს ყველაფერი, რაღაც 
ოცი წუთის განმავლობაში. და რაც მთავარია, როგორ გააკეთა მან ეს! 
წარმოუდგენლად მარტივად!.. მან... 

მოდი და დაუჯერე ამის შემდეგ ჰოროსკოპებს. მე ვნახე... ამიტომ-
აც დავწვი ბრძნული მონაჩმახითა და სხვადასხვა „სულიერი მოძღვ-
რებებით“ სავსე წიგნები.  

– აი, ხედავ, თვითონვე ამბობ, რომ ის არაადამიანურ მისტიურ სა-
სწაულებს ახდენს, თუკი ჰოროსკოპებსაც კი ამსხვრევს. თავად სჩადის 
მას, ხოლო ნორმალურ ადამიანად კი უნდა რომ იწოდებოდეს. როგო-
რღაც ეცადა მაინც ნორმალური ადამიანს მიმსგავსებოდა, მაგრამ არა... 

მეც ვეუბნებოდი მას:- მოიქეცი ისე როგორც ყველა, აი, მაშინ იქ-
ნება ყველაფერი ნორმალურად, მაგრამ მას, როგორც სჩანს არ შეუძ-
ლია როგორც ყველას. სამწუხაროა... ისე, ის ლამაზია, კეთილი ქალია, 
ჭკვიანი, ადამიანების მკურნალობა შეუძლია, აი მე, ვაჟიშვილიც გამი-
ჩინა... მაგრამ მასთან ცხოვრება, როგორც რომელიმე სხვასთან, შეუძ-
ლებელია. მე წარმოდგენაც კი არ შემიძლია, გაგონილის შემდეგ ვინმ-
ემ შესძლოს მასთან სარეცელის გაზიარება. ვერავინ შესძლებს. ყველას 
უფრო უბრალო ქალი სურს და არა ასეთი ჭკუაგადაპენტილი. თუმცა 
ის თავისი მისტიკით თავადაა დამნაშავე. 

–მოიცა, ვლადიმირ, მე შენ ახლავე გეტყვი რაღაცას. ოღონდ შენ 
ყურადღებით უნდა  ჩაუფიქრდი, იმას, რასაც გეტყვი. ეს დაუჯერებე-
ლია, მაგრამ შეეცადე გაიგო. ეს ყველამ უნდა გაიგოს! ყველამ! შესაძ-
ლოა ჩვენ ერთად შევძლებთ გაცნობიერებას... შესაძლოა... 

გესმის, ანასტასიამ წარმოუდგენელი სასწაული ჩაიდინა გოგონასთ-
ან, მაგრამ ამასთან, ამისთვის არავითარი მისტიკა, ჯადოქრობა არ გამო-
უყენებია. არავითარი შელოცვები, არავითარი შამანური ხერხები. მან, ან-
ასტასიამ, შენ მხოლოდ დაუკვირდი, მან მოახდინა ეს სასწაული, გამოი-
ყენა მხოლოდ ყველა ჩვენგანისთვის ნაცნობი, უბრალო სიტყვები, მაგრამ 
ისინი გაჟღერდა საჭირო ადგილას და საჭირო მომენტში. 

თუკი ფსიქოლოგები გაანალიზებენ მის დიალოგს ამ სოფლელ 
გოგონასთან, ისინი შესძლებენ მიხვდნენ, ფსიქოლოგიურად რამდენ-
ად მომქმედია ისინი. ამ სიტყვების ნებისმიერი წარმომთქმელი, შესძ-
ლებდა, მსგავსი ეფექტისთვის მიეღწია. ოღონდ, სწორედ ასეთი სიტყ-
ვები თუკი მოუვიდოდა თავში საჭირო მომენტში. სწორედაც, რომ 
აუცილებელია ის გულწრფელობა და ზრახვათა სიწმინდე, რომელთა 
შესახებაც ლაპარაკობს ანასტასია. 

– განა რა, უბრალოდ, ამ სიტყვების სწავლა არ შეიძლება? 
– ჩვენ ყველამ დიდი ხანია ისინი ვიცით, საკითხი სხვა რამეშია. 
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საკითხი იმაში მდგომარეობს, თუ რა იმალება თითოეული ჩვენი სი-
ტყვის უკან? 

– შენც, როგორღაც გაუგებრად ლაპარაკობ. უმჯობესია მოჰყვე, კი-
დევ რა მოხდა თქვენთან იმ დროს. როგორი სიტყვებითაა შესაძლებე-
ლი ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობა და ბედი შეცვალო? 

– დიახ. რასაკვირველია, საჭიროა მოვყვე. მისმინე. 
 
 

roca sityvebi beds cvlis 
 

ადატანილის შემდეგ, ჩვენი ჯგუფი გონს მოდიოდა. არავინ არავის-
თან არ ლაპარაკობდა. ვიდექით ჩვენ-ჩვენს ადგილას და ირგვლივ 

მხოლოდ რამდენიმე ხნის შემდეგ მიმოვიხედეთ, გარემომცველ სამყა-
როს რაღაც სხვაგვარად შევხედეთ, თითქოს პირველად ვგრძნობდით 
მას. და აი აქ, ჩვენ დავინახეთ, სოფლის ხუტორების მხრიდან იქ 
მცხოვრებ ადამიანთა ჯგუფი ჩვენსკენ როგორ მოემართებოდა. ად-
გილობრივი მაცხოვრებლები ცოტანი იყვნენ, ასე, თორმეტი კაცი 
თუ იქნებოდა, ტაიგის მიყრუებულ ექვს ხუტორიანი სოფლის მთე-
ლი მოსახლეობა. მხოლოდ მოხუცები. მათ შორის, სრულიად უძ-
ლურნიც იყვნენ. ერთი, ძალზედ მოხრილი დედაბერი, ჯოხზე დაყ-
რდნობილი, კოჭლობდა, მაგრამ მაინც მოაბიჯებდა. მათ, ვისაც უჯ-
ოხოდ შეეძლო სიარული ხელთ სხვადასხვა იარაღი მოჰქონდა,- სა-
რი, ნიჩაბი. ცხადი იყო, ისინი ანასტასიას დასაცავად მოდიოდნენ. 
მოხუცები და უძლურები,- ახალგაზრდა და ჯანმრთელი შეიარაღე-
ბული მამაკაცების წინააღმდეგ მოემართებოდნენ. ვინც არ უნდა 
ყოფილიყო მათ წინაშე, ანასტასიას დასაცავად ისინი მაინც უშიშრ-
ად და მტკიცე გადაწყვეტილებით მოდიოდნენ.  

მათი გამბედაობა გვაშინებდა. როცა ისინი მოგვიახლოვდნენ, 
ოდნავ წინ მომავალი რეზინის ჩექმებიანი და ხელში ნიჩბიანი მოხუცი 
შეჩერდა და მასთან ერთად ჯგუფიც შედგა. მათ ჩვენ ისე უგულვებე-
ლგვყვეს, როგორც ცარიელი ადგილი. მოხუცმა წვერზე ხელი დინჯად 
ჩამოისვა და ანასტასიას მისამართით პატივისცემით წარმოსთქვა: 

– კეთილი გამარჯობა შენ, ანასტასიუშკა, ყოველი ჩვენგანისგან. 
– კეთილი დღე გქონოდეთ თქვენ, კეთილო ადამიანებო,- უპასუხა 

ანასტასიამ, მიესალმების ნიშნად ხელი მიიკრა მკერდზე და თაყვანი 
სცა მოხუცებს.  

– წელს წყალი მდინარეში ადრე კლებულობს,- გააგრძელა მოხუც-
მა,-  წელს ზაფხული უნალექოა.  

g 
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– უნალექოა,- დაუდასტურა ანასტასიამ,- მაგრამ ჯერ კიდევ წამო-
ვა წვიმა, მდინარე მოიმატებს, თავის ძველ ძალას დაიბრუნებს. 

სანამ ისინი ასე საუბრობდნენ, მოხუცების ჯგუფიდან გამოვიდა 
გამხდარი, ფერმკრთალი, გაყვითლებული იერ-სახის ექვსი წლის გო-
გონა. მას ძველი, რომელიღაც უფრო დიდი ტანსაცმლისგან გადაკეთე-
ბული ქურთუკი, გამხდარ ფეხებზე დაკემსილი კოლგოტი ემოსა და 
ძველი ყელიანი ფეხსაცმელი ეცვა.  

მე, შემდეგ შევიტყვე, რომ გოგონას ანიუტა ერქვა. ავადმყოფი, თა-
ნდაყოლილი გულის მანკით ჩამოიყვანა ის ქალაქიდან დედამ ნახევა-
რი წლის ასაკში:- დაუტოვა მოხუცებს და შემდეგ ერთხელაც კი არ გა-
მოჩენილა. ამბობენ, რომ სადღაც მშენებლობაზე მუშაობს მღებავად. 
ანიუტა ანასტასიასთან მივიდა, საუბარი დაუწყო და თან ქვედატანის 
კალთაზე ექაჩებოდა:  

– დაიხარე, დეიდა ანასტასია. დაიხარე დაბლა. 
ანასტასიამ შეხედა გოგონას და მის წინ მუხლებზე ჩაცუცქდა. გო-

გონამ, თავიდან სწრაფად მოიხსნა ძველი თეთრი თავსაფარი. დანერ-
წყვა მისი ბოლო და ანასტასიას საფეთქელზე ჭრილობიდან ღაწვზე ჩა-
მოჟონილი მიმხმარი სისხლის ფრთხილად მოშორება დაიწყო. გოგონა 
გულმოდგინედ ცდილობდა მიმხმარი სისხლის მოცილებას და თან 
ამბობდა: 

– სულ აღარ მოდიხარ შენ, დეიდა ანასტასია, მდინარის სანაპირ-
ოს დადებულ შენს მორზე ჩამოსაჯდომად. ბაბუა ამბობს, ადრე ხშირ-
ად მოდიოდი. მორზე იჯექი, მდინარეს გასცქეროდი. ახლა აღარ მო-
დიხარ. ბაბუამ მიჩვენა ის მორი, დეიდა ანასტასია, რომელზეც შენ ად-
რე იჯექი ხოლმე. ბაბუამ მიჩვენა და მე მასთან, შენს მორთან, თავად 
დავიწყე სიარული. ვიჯექი მარტო და გელოდი, როდის მოხვიდოდი, 
დეიდა ანასტასია. ძალიან მინდოდა შენთვის შემეხედა. მე, შენთვის, 
ერთი საიდუმლო მაქვს სათქმელი. შენ კი, არ მოდიხარ შენს მორთან, 
რათა მასზე ჩამოჯდე ხოლმე, მდინარეს უცქირო. იქნებ იმიტომ, რომ 
ის სავსებით ძველია? მე ბაბუას ვეხვეწე, ვეხვეწე და ბაბუამ ახალი მო-
რი მოათრია. აი, ისიც, ძველის გვერდით ძევს.  

გოგონამ ანასტასიას ხელი ხელში ჩაჰკიდა და მას მორისკენ ქაჩვა 
დაუწყო. 

– წავიდეთ, წავიდეთ დეიდა ანასტასია, ჩამოვჯდეთ ახალ მორზე. 
ბაბუამ ნაჯახით მასზე ორი ადგილი ამოჭრა. ეს, მე ვთხოვე მას, როცა 
შენ მოხვიდოდი, რომ გვერდით დაგჯდომოდი. 

ანასტასიამ მაშინვე შეასრულა გოგონას თხოვნა და ისინი ერთმა-
ნეთის გვერდი-გვერდ მორზე ჩამოსხდნენ.  
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რამოდენიმე ხანს ისინი ჩუმად ისხდნენ. არავის ყურადღებას არ 
აქცევდნენ, თითქოს ირგვლივ არავინ ყოფილიყოს. სოფლიდან მოსუ-
ლებიც ჩუმად, გაუნძრევლად იდგნენ. შემდეგ გოგონა ალაპარაკდა: 

– მე, ბებიამ შენს შესახებ ბევრი რამ მიამბო, დეიდა ანასტასია. ხო-
ლო როცა ბებია გარდაიცვალა, ბაბუას დავუწყე თხოვნა შენზე მოეთხ-
რო. ისიც მიყვებოდა. როცა ბაბუა მიამბობს, მე შენთვის სათქმელ ჩემს 
საიდუმლოზე ვფიქრობ. ბაბუამ მიამბო, რომ, როცა მე პატარა ვიყავი, 
გული უვარგისი მქონდა. თანაბრად არ ფეთქავდა. ერთხელაც, სრუ-
ლიად არათანაბრად დამიწყო გულმა ფეთქვა. მაშინ, ნავით ჩამოიყვან-
ეს დეიდა ექიმი. დეიდა ექიმმა სთქვა:- “ასეთ ცუდ გულს ვერაფერს 
ვუშველი, ის არავის არ დაემორჩილება. და სულ მალე მოკვდებაო”. 

ბაბუა მიამბობდა, შენ, დეიდა ანასტასია, მაშინ აქ, შენს ძველ მორზე 
ასევე რომ იჯექი და მდინარეს გასცქეროდი. შემდეგ, ადექი და ჩვენს ქო-
ხში შემოხვედი. ხელში ამიყვანე, ეზოში, ბალახზე დამაწვინე, თვითონაც 
გვერდით მომიწექი და შენი ხელი ჩემს მკერდზე დამადე. აი, აქ დამადე, 
სადაც ისმის  გული როგორ ფეთქავს. აი, აქ.- და, გოგონამ თავისი ხელი, 
გამხდარი მკერდის მარცხენა მხარეს მიიდო. ბაბუა ამბობდა, თურმე 
შენც, დეიდა ანასტასია, ჩემს გვერდით იწექი როგორც უსიცოცხლო ისე, 
იმიტომ, რომ შენი გულიც ისევე ნელ-ნელა ძგერდა, როგორც ჩემი ძგერ-
და. შემდეგ, შენმა გულმა ჩქარა დაიწყო ფეთქვა და ჩემსასაც მოუხმო, 
რომ მას აჰყოლოდა. გაუგონა ჩემმა გულმა შენსას და ერთად აძგერდნენ 
ისინი ისე,  როგორც საჭირო იყო. მე ბაბუამ ასე მიამბო. მან ყველაფერი 
სწორად მიამბო? სწორად, დეიდა ანასტასია? 

– ჰო ანიჩკა. ბაბუამ სწორად გიამბო:- შენი გული ახლა ყოველთვ-
ის კარგი იქნება.  

– მაშასადამე, შენმა გულმა მოუხმო და ჩემმა გაუგონა? გაუგონა, 
არა? 

– ჰო, ანიჩკა, გაუგონა შენმა გულმა.  
– ახლა, ჩემს საიდუმლოს გიამბობ, დეიდა ანასტასია, ძალიან! ძა-

ლიან, მნიშვნელოვან საიდუმლოს.  
– მომიყევი მე, შენი მნიშვნელოვანი საიდუმლო, ანიჩკა!  
– ანიუტა მორიდან წამოდგა, ანასტასიას პირისპირ დადგა და გამ-

ხდარი ხელები მკერდზე მიიკრა. შემდეგ ის მოულოდნელად... პატარა 
ანიუტკა, უცებ ანასტასიას წინაშე მუხლებზე დაეცა და მღელვარების-
გან მოგუდულმა მისმა ბავშვურმა ხმამ წარმოსთქვა:  

– დეიდა ანასტასია, საყვარელო დეიდა ანასტასია, სთხოვე შენს 
გულს! სთხოვე! დაე შენმა გულმა მოუხმოს დედაჩემის გულს. მოვიდ-
ეს ჩემი დედიკო ჩემთან. თუნდაც ერთი დღით ჩამოვიდეს დედიკო. 
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ჩემთან ჩამოვიდეს. აი, როგორი საიდუმლოა... დაე შენმა გულმა... დე-
დაჩემის გული... გუ... 

ანიუტა მღელვარებისგან ასლუკუნდა, მერე გაჩუმდა და თვალ-
მოუშორებლად შესცქეროდა  ანასტასიას. 

ანასტასიას თვალმოწკურული მზერა, მუხლებზე მდგარ პატარა 
გოგონას მიღმა, შორს გაესწრაფა, შემდეგ მან ხელახლა გადახედა გო-
გონას, და მშვიდად უპასუხა ბავშვისთვის შემაძრწუნებელი ფაქტის 
გამხელით. როგორც მოზრდილ ადამიანს, ისე უპასუხა:  

– ჩემს გულს, ანეჩკა, არ შეუძლია დედაშენს მოუხმოს. შენი დედა 
შორსაა, ქალაქში. ის ბედნიერების პოვნას ცდილობდა და ვერ იპოვნა 
იგი. მას არ აქვს თავისი სახლი, არ აქვს ფული შენი საჩუქრებისთვის. 
საჩუქრების გარეშე, მას არ უნდა ჩამოსვლა. უჭირს მას ქალაქში. მაგრ-
ამ, თუ ის ოდესმე ჩამოვა თქვენთან, მას კიდევ უფრო გაუჭირდება. 
მწარე და მტანჯველი წამება იქნება მისთვის შენთან შეხვედრა. ძნელი 
და საშიში იქნება მისი ცხოვრება იმის გამო, როცა ის შენ ავადმყოფ-
ურს, ცუდად ჩაცმულს დაგინახავს. დაინახავს, როგორ ინგრევა სახ-
ლები თქვენს სოფელში, როგორი სიძველე და ჭუჭყია იმ სახლში, სად-
აც შენ ცხოვრობ. კიდევ უფრო ძნელი იქნება დედაშენისთვის იმიტომ, 
რომ მას არ სჯერა თავისი შესაძლებლობების, რომ შენთვის რაღაც კა-
რგის გაკეთებას შესძლებს, არ სჯერა. თვლის რომ, ყველაფერი გამოს-
ცადა და თითქოს მისთვის წინასწარაა ასეთი ბედი განსაზღვრული. ის 
დანებდა მის მიერვე გამოგონილ უსაშველობას. 

პატარა ანიუტა ისმენდა საშინელ სიმართლეს, მისი გამხდარი 
სხეული ცახცახებდა.  

თითქოსდა, ასეთი რამ ბავშვს უთხრა საშინელი სისასტიკეა. თი-
თქოს, აქ უფრო შესაფერი და უფრო საჭირო,- ტყუილია. საჭიროა, თა-
ვზე ხელი გადაუსვა გაუბედურებულ გოგონას, დედამისის მალე ჩა-
მოსვლას დაპირდე... მასთან ბედნიერ შეხვედრას.  

მაგრამ ანასტასია სხვაგვარად მოქმედებდა. მან დაუცველ, საბრა-
ლო გოგონას პირში მართალია მწარე, მაგრამ სრული სიმართლე უთხ-
რა. შემდეგ, გარკვეული დროის განმავლობაში უცქერდა, როგორ ცახ-
ცახებდა გოგონას სხეული და ხელახლა ალაპარაკდა:  

– მე ვიცი, ანიუტა, შენ დედაშენი გიყვარს. 
– მი... მიყვარს, ასეთი უბედურიც მიყვარს... ჩემი დედიკო,- უპა-

სუხა თითქმის აქვითინებულმა ბავშვურმა ხმამ.  
– მაშ გააბედნიერე შენი დედიკო. მხოლოდ შენ ერთს... მარტოს, 

მთელს დედამიწაზე შეგიძლია ბედნიერი გახადო ის. ეს ძალზედ მარტი-
ვია. გახდი ჯანმრთელი და ძლიერი, ისწავლე სიმღერა. შენ მომღერალი 
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იქნები. შენი ჩინებული და წკრიალა ხმა შენს სულთან ერთად იმღერებს. 
შენი დედა, შესაძლოა ოცი წლის შემდეგ შეგხვდეს და როცა დაგინახავს, 
ბედნიერი გახდება. მაგრამ შენს დედიკოს შენთან, მომავალ ზაფხულშიც 
შეუძლია ჩამოსვლა. შენ, უკვე ამ დროისთვის, უნდა ჯანმრთელი და 
ძლიერი იყო. მისი ჩამოსვლისთვის, თავად მოუმზადე შენს დედიკოს სა-
ჩუქრები. უჩვენე მას შენი ძალა და სილამაზე. და შენ, შენს დედიკოს ბე-
დნიერს გახდი, ბედნიერი იქნება თქვენი შეხვედრაც. 

– მაგრამ მე ვერასდროს ვერ ვიქნები ჯანმრთელი. ვერ ვიქნები 
ძლიერი. 

– რატომ?  
– დეიდა ექიმმა, ის თეთრ ხალათში რომაა. დეიდა ექიმმა, ბებიას 

უთქრა. მე გავიგონე, როცა მან სთქვა:- „გოგონა“ ყოველთვის სუსტი 
იქნება. იმიტომ რომ გოგონა „ხელოვნურია“. მე „ხელოვნური“ ვარ. 
დედაჩემს არ შეეძლო თავისი ძუძუდან რძით გამოვეკვებე. დედაჩემს 
ძუძუში რძე არ ჰქონდა. ბავშვები კი, როცა პატარები არიან, თავიანთი 
დედების ძუძუდან სვამენ რძეს. მე დავინახე, როცა სოფელში ერთი 
დეიდა ჩამოვიდა პატარა ბავშვით. მე დავდიოდი იმ სახლში, სადაც ის 
ჩამოვიდა. მე ძალიან მინდოდა მენახა, პატარა ბავშვები რძეს როგორ 
სვამენ დედის ძუძუდან. მე ვცდილობდი ჩუმად, ჩუმად ვმჯდარვიყა-
ვი. მაგრამ მე ყოველთვის გარეთ მაგდებდნენ. დეიდა-დედა ამბობდა:- 
„რატომ მიყურებს ის ასე ხარბად და თანაც თვალს არ ახამხამებს ისე?“ 
მე კი, როცა ვუცქერდი, თვალის დახამხამებისა მეშინოდა, რათა არა-
ფერი გამომპარვოდა. 

– შენ ფიქრობ, ანიჩკა, დეიდა ექიმი არ შეცდა, როცა თქვა, რომ შენ 
არასოდეს  იქნები ჯანმრთელი და ძლიერი? 

– როგორ შეიძლება ის შეცდეს? ის თეთრ ხალათშია. მას ყველა 
უსმენს,- ბაბუებიც, ბებიებიც. მან ყველაფერი იცის. მე რომ 
„ხელოვნური“ ვარ, ისიც იცის. 

– შენ კი, რისთვის დადიოდი საყურებლად, გენახა როგორ აწოვე-
ბდნენ ბავშვს ძუძუს? 

– მე ვფიქრობდი, შევხედავ, ბავშვი თავს კარგად რანაირად 
გრძნობს, როცა დედის ძუძუდან სჭამს. დავინახავ, თუ როგორ კარგად 
გრძნობს ის თავს და მეც უკეთესად გავხდები. 

– შენ უკეთესად იქნები ანიჩკა. შენ გახდები ჯანმრთელი და ძლი-
ერი,- მშვიდად და დარწმუნებით სთქვა ანასტასიამ. ეს რომ უთხრა, 
ანასტასიამ თან კოფთის ღილების ნელ-ნელა შეხსნა დაიწყო და მკერ-
დი გაიშიშვლა.  
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 მოულოდნელობისგან დამუნჯებული ანიუტა, მოჯადოებულივ-
ით შეაცქერდა ანასტასიას გაშიშვლებულ მკერდს რომლის კერტები-
დანაც რძის პატარა წვეთებმა გამოჟონა. 

– რძე... დედის რძე! დეიდა ანასტასია შენც აწოვებ პატარა ბავშვს? 
შენ დედა ხარ? 

– ამ რძით მე ჩემს პატარა ბიჭს ვკვებავ.  
– რძის წვეთები უფრო და უფრო დიდდებოდა. ერთი წვეთი ნიავ-

მა აათრთოლა და ანასტასიას ძუძუს თავს მოსწყვიტა... 
ანიუტკას გამხდარი სხეული, ფოლადის ზამბარასავით ელვის სისწ-

რაფით გამოენთო დედის რძის ამ პატარა წვეთისკენ. და მან... წარმოგიდ-
გენია, გამხდარმა და ავადმყოფმა ანიუტკამ ეს წვეთი მარჯვედ დაიჭირა. 

მიწისკენ ჩამოწვეთებულ რძის წვეთს ანიუტკამ თავისი ხელისგუ-
ლები შეუშვირა და მკერდის რძის პატარა წვეთი გაწვდილი ხელისგუ-
ლებით დაიჭირა.  

თითქმის მიწის პირზე დაიჭირა. ანიუტკა მუხლებზე დადგა, მუ-
ჭად შეკრული ხელისგულები თავის სახესთან მიიტანა, გაშალა ისინი, 
სველ ლაქას დახედა, შემდეგ ხელები ანასტასიასკენ გაიწოდა და  
უთხრა: 

– აი, მე დავიჭირე იგი. აი ის. თქვენი ბიჭის რძე მიწაზე არ დაეწვეთა. 
– შენ გადაარჩინე ეს წვეთი, ანიჩკა, ახლა ის შენია. 
– ჩემია?  
– ჰო, მხოლოდ შენია. 
ანიუტამ მიიტანა ტუჩებთან თავისი ხელისგულები და შეახო 

სველ ლაქას. თვალებდახუჭულ, გამხდარ გოგონას ტუჩებზე მიკრუ-
ლი ხელისგულები დიდხანს ეჭირა. შემდეგ დაუშვა ხელები, შეხედა 
ანასტასიას და მადლიერებით სავსე ჩურჩულით წარმოსთქვა: 

– გმადლობ! 
– მოდი ჩემთან ანიჩკა. 
ანასტასიამ მასთან მისულ გოგონას მხრებზე მოჰხვია ხელი, თმა-

ზე მიუალერსა, შემდეგ მუხლებზე დაისვა, როგორც ჩვილი ბავშვი 
მკლავზე გადაიწვინა, მკერდი მიუშვირა და წყნარად ამღერდა. 

ანიუტკას ტუჩები ანასტასიას ძუძუს კერტთან ახლო აღმოჩნდა. 
თითქოს ძილ-ღვიძილშიაო, ანიუტკა თავის ტუჩებს ნელ-ნელა უახ-
ლოვებდა ანასტასიას მკერდს, ტუჩებით შეეხო სველ კერტს, ოდნავ შე-
კრთა და ხარბად დაუწყო რძით სავსე ანასტასიას ძუძუს წოვა. 

დიქტოფონის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, მან ათი წუთის შემდ-
ეგ გაიღვიძა, წამოსწია თავი და ანასტასიას მუხლებიდან ჩამოხტა.  

– მე... ოი, ეს რა გავაკეთე? თქვენი ბიჭის რძე დავლიე. 
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– ნუ სწუხხარ, ანიჩკა, მას ეყოფა. შენ მხოლოდ ერთი ძუძუდან მო-
წოვე, ხოლო მეორეში კიდევ დარჩა. მას ეყოფა. ჩემს ბიჭუნას, თუ მოუ-
ნდება ყვავილების მტვრის ჭამაც შეუძლია. შენ კი, ახლა ყველაფერი 
მიიღე, რათა აღარ გეშინოდეს, ძლიერი, ლამაზი და ბედნიერი რომ 
იყო. ახლა კი, ცხოვრებისგან, მისი თითოეული დღისგან,- შენი ბედ-
ნიერება აიღე. 

– მე ძლიერი და ჯანმრთელი ვიქნები. ვიფიქრებ დედიკოს როგორ 
შევხვდე, რომ მან კი არ ინერვიულოს, როცა მე დამინახავს, არამედ ძლი-
ერ გაუხარდეს. მხოლოდ სიმღერა არ შემიძლია. ადრე მე ბებიასთან ერთ-
ად ვმღეროდი, ბებია გარდაიცვალა. ახლა ბაბუას ვეხვეწები, ვთხოვ, მაგ-
რამ ის არ მღერის. მხოლოდ მაშინ მიმღერის, როცა არაყს დალევს და მეც 
ხმას ვუწყობ. მაგრამ ძნელია მისთვის ხმის შეწყობა, ხრინწიანი ხმა აქვს. 
რადიო მიმღებთანაც მოვსინჯე, მაგრამ რადიო  მიმღებიც, ჩვენი ძველი 
რადიო მიმღები, გაუგებარ სიტყვებს ხრიალებს. 

– ანიჩკა, ჯერ-ჯერობით შენ თვითონ სცადე, რომ უსიტყვოდ იმ-
ღერო, გაიმეორე ჩიტების ხმა, როგორც კი მათ გაიგონებ, წყლის ხმა, 
როცა იგი რაკრაკებს, ფოთლების შრიალი, ნიავის ხმა, როცა იგი ტო-
ტებში ძლიერდება და შრიალებს. ბალახსაც უამრავი ხმები აქვს, ირგვ-
ლივ ბევრ სუფთა ბგერას გაიგონებ, თუ მოსმენას მოისურვებ. სცადე 
შენი ხმით მათ მიბაძო. ისინი შენი საუკეთესო მასწავლებლები იქნე-
ბიან. მე კი ახლა წავალ, ანიჩკა, მშვიდობით. ჩემი წასვლის დროა. 

ანასტასია მორიდან წამოდგა. ანიუტკა კი, კვლავ მორზე იჯდა და 
თავის გარემომცველ სამყაროს ბგერებს ყურს უგდებდა. ანასტასია და-
ცვის ახალგაზრდა თანამშრომელთან, რომელმაც ესროლა,- მივიდა. 
ის, კვლავ გაფითრებული იყო და ხელები უცახცახებდა. მისი პისტო-
ლეტი, იქვე, მიწაზე ეგდო. ანასტასიამ დაცვის თანამშრომელს უთხრა:  

– ნუ დაიდანაშაულებთ თავს, სულს ნუ დაიტანჯავთ. ის არ მონა-
წილეობდა თქვენს ქმედებებში. ეს ინსტინქტია. თქვენ ისწავლეთ, გა-
რემოების შეუფასებლად, დაუფიქრებლად დაიცვათ ის, რაც ნაბრძანე-
ბი გაქვთ. და, აი გამომუშავდა კიდეც ინსტინქტი. ცუდია, როცა ადა-
მიანში ინსტიქტი ყველაფერზე მაღლა დგება. როცა ინსტინქტი მთავა-
რია, მაშინ, ადამიანი არ არის მთავარი. მაშინ ის, ადამიანი არღარ გა-
მოდის. დაფიქრდით, იქნებ სჯობდეს დაუბრუნდეთ საკუთარ თავს,- 
ადამიანს. 

ანასტასიას ხმის მშვიდი ინტონაციისაგან, დაცვის თანამშრომელს 
ხელების ცახცახი შეუწყდა, სახიდან სიფერმკრთალე გაუქრა. ხოლო 
როცა მან ლაპარაკი დაასრულა, დაცვის თანამშრომლს მთელი სახე 
ყურის ბიბილოებამდე წითლად აუჭარხლდა.  
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შემდეგ, ანასტასია სოფლის ბერიკაცებს დაემშვიდობა და ტაიგის 
მხარეს წავიდა. ჩვენ კვალდაკვალ მდუმარედ დიდხანს გავცქეროდით 
ჩვენგან ტყისკენ მიმავალ ანასტასიას. და მოულოდნელად, წკრიალა 
ბავშვური არაჩვეულებრივი ხმა გავიგონეთ. 

მორზე მჯდარი ანიუტა, რაღაც ძველებურ, ალბათ ბებიასგან გა-
გონილ სიმღერას მღეროდა. მერე და როგორ მღეროდა! მისი წკრიალა 
ხმა, წარმოუდგენელი სიმაღლის ნოტებს იღებდა, სივრცეს ავსებდა და 
სულს აჯადოებდა. 

წვიმა მოდის, წვიმა მოდის, 
არე-მარე სველდება... 
ჩემი კარგი ძამიკო 
საქანლით რომ მაქანებს, 
ნუღარ დამისველდება! 
 
ანიუტამ სიმღერა დაასრულა და ჩვენს, ჯერ კიდევ უძრავად 

მდგარ ჯგუფს დაჟინებით დააცქერდა, მერე ანიუტა ადგა, მიწიდან 
წვრილი წკეპლა აიღო და სთქვა:- ცუდი ბიძები ხართ თქვენ. ასეთი 
დიდები, მაგრამ მაინც ცუდები. ამ სიტყვების შემდეგ, ის პატარა წკეპ-
ლით ხელში ჩვენზე წამოვიდა. მასთან ერთად მდუმარე დედაბრებისა 
და ბერიკაცების ჯგუფი დაიძრა. და აი აქ, ყველა ჩვენგანმა, უკლებლ-
ივ ყველამ, უკან დახევა დაიწყო. ჩვენ ნაპირთან მდგარ თბომავლამდე 
უკუსვლით მივედით. მერე ერთმანეთზე მუჯლუგუნების კვრითა და 
ჭყლეტვა–ჭყლეტვით თბომავლის ტრაპზე სწრაფად ავცვივდით. უკვე 
როცა ტრაპის აღება დავაპირეთ, მოულოდნელად კაპიტანმა შენიშნა, 
რომ თბომავლის ბორტზე, შვეულმფრენის ორი მფრინავიც აღმოჩნდა.  

– თქვენ სადღა მოძვრებით? შვეულმფრენი ვის მიუგდეთ? კაპიტა-
ნმა მეგაფონიდან დაუყვირა მათ. 

შვეულმფრენის მფრინავები თბომავლის ტრაპიდან ჩახტნენ და 
თავისი ტექნიკისკენ გაიქცნენ. 

ჩვენ ისე დავიძარით, რომ ნაპირზე საწვავიანი კასრებიც და კარ-
ვებიც დავტოვეთ. მათი ალაგება, არც არავის უფიქრია. 

 
 

 
Sehqmeni sakuTari bedniereba 
 
ოცა ალექსანდრემ შეწყვიტა თავისი თხრობა, მე არ შემეძლო არ გა-
მომეთქვა მისდამი ჩემი მტრული დამოკიდებულება: r 
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– თქვენ რაც გეკუთვნით, ჩემთვის ყველაფერი გარკვეულია. ერთი 
დამიხედეთ კარვები დატოვეს თურმე, კასრები. ის უფრო დასანანია, 
რომ მხოლოდ ჭაღარით გადარჩით. ღვთისნიერია ის,- ანასტასია. თა-
ვიდანვე ნათელი იყო და ცხადი, რა ვაჟბატონებიც ბრძანდებოდით... 
თქვენს დანახვაზე, ნებისმიერი ნორმალური ადამიანი პირველი სიტყ-
ვებიდანვე მიხვდებოდა, თუ ვინ იყავით. მიხვდებოდა ვინ იყო მის წი-
ნაშე და რა სურდა. მან კი, თქვენს წინაშე სულისა და გულის გადმოშ-
ლა დაიწყო. 

– ის ყველაფერს ხვდებოდა. რატომ მოვიდნენ და რა უნდოდათ 
მისგან. ესმოდა. მაგრამ ადამიანური „მეს“ ბნელ მხარეს კი არ ესაუბრე-
ბოდა, არამედ ის იგნორირებას უკეთებდა ბნელ მხარეს, მხოლოდ იმ 
ნათელ მხარეს მიმართავდა, რაც თითოეულის სულში იყო. სწორედ 
ამით ჩვენ ყველანი შეგვცვალა. მე ხომ სწავლული ვარ. ფსიქოლოგიით 
ვიყავი გატაცებული. 

– გამომივიდა რაღა ესეც სწავლული. რიღასთვის არის საჭირო შე-
ნი სწავლულობა, თუკი უკანა რიცხვით აზროვნებ? 

– იმიტომაც ხდება ასე, რომ ცხოვრება ხშირად, უფრო სწრაფად 
და ზუსტად აწყობს თავის მოვლენებს. ამასთან ანასტასია აღმოჩნდა... 
არა, მე ჯერჯერობით თავს შევიკავებ, სანამ მივცემ მას განსაზღვრებას, 
ისევე როგორც სხვა მოვლენას... 

– რომელს? 
– აი, როგორ ვთქვა?... აი, იცი?.. ის ბერიკაცები, დედაბრები ტაიგ-

ის მივარდნილი სოფლიდან, ისინი ახლაც ჩვენზე მოდიან. და, ისიც,  
მათ წინ,  გამხდარი გოგონაც,  წვრილი წკეპლით ხელში... 

– საიდან მოდიან? საიდან? 
– ჩვენზე, ყველაზე, ვინც იქ იყო და ისინი დაინახა. მე ვფიქრობ-

დი, რომ მხოლოდ მე მემართება ეს. როგორც კი, თვალებს დავხუჭავ, 
იმ წამსვე მათ ვხედავ. ხანდხან კი ისინი მაშინაც წარმოჩნდებიან, როგ-
ორც კი რაღაც, ალბათ, მათი აზრით, უსაქციელო მოქმედებებს ჩავდი-
ვარ. მე, ვფიქრობდი, რომ ასეთი რამ, მხოლოდ მე მემართება, მაგრამ 
სხვებსაც ველაპარაკე... მათ, ვინც იქ იყო, იგივე ემართებათ... 

– კი მაგრამ, ეს ხომ თქვენს აზროვნებაშია, წარმოდგენაში. 
– რა სხვაობაა? სულერთია, მათ წინაშე უკანდახევა მაინც მიხდება. 
– რა საშიშროება შეიძლება იყოს უძლური და უიარაღო მოხუცე-

ბისგან? რისი შეგეშინდათ თქვენ? 
– ჯერჯერობით მე თვითონაც ვერ გამიგია, რისი შეგვეშინდა. შე-

საძლოა საკუთარი... შესაძლოა, ჩვენ, ყოველგვარ ნებადართულ რაღაც 
ზღვარს გადავაბიჯეთ. 
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– კიდევ რა ზღვარიო? ასეთი ფილოსოფიით შეიძლება ჭკუიდან 
შეიშალო. იქნებ, დაფიქრება დროულად არის საჭირო, როცა რაიმე სა-
ქმეს აკეთებ? 

– შესაძლოა, დროულადაა ფიქრი საჭირო... ჩვენთვისაა დაფიქრე-
ბა საჭირო...  

– ეგ შენ საიდან დაასკვენი, რომ ანასატასიას გოგონასთან საუბრის 
შემდეგ, იმ გოგონას ბედიც შეიცვალა და მისი დედისაც, და, ასევე  სო-
ფლის მცხოვრებლებისაც?  

– ხომ გეუბნები მე შენ, მე ფსიქოლოგიით ვიყავი გატაცებული. 
როგორც სწავლულმა, შემიძლია გითხრა:- ანასტასიამ სრულიად შეც-
ვალა ანიუტკას ცხოვრებისეული პროგრამა.  

მოხუცების საზრუნავად მიტოვებული ავადმყოფი ბავშვი, პატარა 
გოგონა უმწეოდ იჯდა, ჭუჭყიანი ქოხის კუთხეში და თავისი დედის 
დაბრუნებას ელოდა. მას არწმუნებდნენ:- „მოვა შენი დედიკო. შენთან 
ითამაშებს, საჩუქრებს მოგიტანს“. არწმუნებდნენ, ფიქრობდნენ, რომ 
სიცრუით კეთილ საქმეს აკეთებდნენ. დედამისი კი, ამ დროს ქალაქში, 
გამოუვალი მდგომარეობის გამო ლოთობდა. ცრუ დარწმუნებამ გო-
გონა უნაყოფო ლოდინისთვის გასწირა.  

ასევე ჩვენც, საკუთარ ცხოვრებაში ხშირად ველით ზემოდან მოვ-
ლინებას. ვიღაც უნდა მოვიდეს, და გაგვხადოს ბედნიერი, შეგვიცვალ-
ოს ბედი. 

ამის გამო ხომ არაა, რომ ვმოქმედებთ უხალისოდ, ან საერთოდ 
უმოქმედოთ ვართ? არ ვუფიქრდებით, რომ ჩვენ ყველაფერი, ისედაც 
უხვად გვაქვს მოცემული და ჩვენთან მოსულს თვითონვე უნდა შევხ-
ვდეთ საჩუქრებით. 

ანასტასიამ მისი ბედი და მომავალი, თავისი უბრალოებით და 
გულწრფელობით შეცვალა. 

წარმოგიდგენია, ყველაზე უბრალო ადამიანური სიტყვებით შეიძ-
ლება, რომ ბედი შეცვალო. 

მე, ანასტასიას ანიუტასთან დიალოგის ჩანაწერი ბევრჯერ მოვის-
მინე. ვფიქრობ, გოგონასთან რომ სხვა ვინმესაც ასევე ესაუბრა, შედეგ-
ად იგივე ეფექტი ექნებოდა. ძალზე მცირე რამაა საჭირო, ისე რომ ილ-
აპარაკო, როგორც ანასტასიამ. უბრალოდ, საჭიროა არ იცრუო და სა-
ჭიროა ადამიანის დახმარება გულწრფელად გსურდეს. დახმარება და 
არა თანაგრძნობა. საჭიროა ბედისწერის დოგმებისგან თავისუფალი 
იყო ანუ უფრო სწორად, მათზე ძლიერი იყო. შეიძლება იმსჯელო ბე-
დისწერაზე, გამოუვალ მდგომარეობაზე,  კარმულ წინასწარდასახუ-
ლობაზე პატარა ავადმყოფი გოგონასათვის. მაგრამ ანასტასია ამ წინა-
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სწარ მოხაზულობაზე ძლიერი აღმოჩნდა. მან, მას, უბრალოდ ყურა-
დღება არ მიაქცია. და სხვაც ასევე შესძლებდა. ყველაფერი ხომ სიტყ-
ვებით კეთდებოდა, ჩვეულებრივი, ჩვენი სიტყვებით. ოღონდ აუცი-
ლებელია, რომ ისინი საჭირო ადგილას, საჭირო დროს გაჟღერდეს, და  
განსაზღვრული თანამიმდევრობით იყოს თქმული. ამის ჭკუით გაკე-
თება ძნელია. შესაძლოა ზრახვათა ზუსტად ის სიწმინდეა, ანასტასია 
რაზედაც ლაპარაკობს და რომელიც ამ სიტყვებს განსაზღვრული თან-
მიმდევრულობით ავტომატურად აგებს, ჰოდა ამიტომაცაა ისინი რომ 
ქმედუნარიანნი არიან. 

– მთელი ეგ ყველაფერი, შენი თეორიები ვარაუდებია. ჯერ კიდევ 
საჭიროა რეალურ ცხოვრებაში დავინახოთ, მომავალში, რომელიღაც 
სიტყვებით შეიცვლება ბედი თუ არა. აბა რა შეიძლება რომ შეიცვალ-
ოს ცხოვრებაში ამ გოგონასთვის? მხოლოდ ის, თუ რაღაც სასწაული 
მოხდება. 

– სასწაული მოხდა კიდეც. აღმოჩნდა, რომ, ყველა სასწაული ჩვენ-
შია. 

– რა სასწაული მოხდა? 
– პატარა ანიუტა სხვა პროგრამაზე გადაეწყო. თავისი და გარშე-

მომყოფთა ყველას ბედისწერა დაამსხვრია. 
– რას ნიშნავს დაამსხვრია? საიდან არის ეგ შენთვის ცნობილი?  
– ცნობილია ჩემთვის. გარკვეული დროის შემდეგ მე იმ სოფელში 

წავედი. გადავწყვიტე ანიუტკასთვის ჩემი რადიო მიმღები წამეღო, რა-
დგან მისი ხრიალებდა და თან მათთვის სახურავზე ანტენაც დამეყე-
ნებინა. მივემართები ანიუტკას სახლისკენ ხის შეკეთებული ბოგირ-
ით. ადრე, ისინი მთლიანად დამპალი იყო, ახლა კი, ყველა დამპალი 
ფიცარი, ახლებით იყო შეცვლილი. „უყურე შენ,- ვფიქრობ,- ნეტა რას 
ნიშნავს ასეთი კეთილმოწყობა?“ ანიუტკას ბაბუა, ვხედავ პარმაღზე 
ჩამომჯდარა და სათლში ჩექმებს რეცხავს. მივესალმე და ჩასვლის მი-
ზეზიც ვუთხარი. 

– კარგი, აბა, რადგან ასეა,- ამბობს ბაბუა,- შემოდი ქოხში, ოღონდ 
ფეხსაცმლის გახდა მოგიწევს. როგორც ხედავ, ჩვენთან ახალი წესებია 
შემოღებული.  

პარმაღზე ფეხსაცმელი გავიხადე. ბაბუასთან ერთად ქოხში შევე-
დი. იქ ყველაფერი უბრალოდ, სოფლურად, ოღონდ ძალზე სუფთად 
და მყუდროდ იყო მოწყობილი. 

– აი, ასეთი წესრიგი შემოიღო მოთამ,- მაცნობა ბაბუამ.- ის დიდხ-
ანს, კვირაზე მეტია რომ ცდილობდა. იატაკს ხეხავდა, ყველაფერი გა-
დარეცხა, დილიდან საღამომდე ბზრიალასავით  მუშაობდა... დაისვე-
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ნებს და ისევ დალაგებას მიჰყოფს ხელს. დამითანხმა რომ კედლები 
თეთრად შემეღება. ახლა, როგორც კი ჩექმებით შევალ ქოხში, იატაკზე 
კვალი ჩნდება, იმავე წამში ჩვარს იღებს და ნაკვალევის გაწმენდას იწყ-
ებს. ასე რომ, სჯობია კვალი არ დავამჩნიო. ფოსტლები ჩვენ არა 
გვაქვს. ჩუსტების ნაცვლად მან ძველი კალოშები გადააკეთა. ჩაიცვი 
კალოშები, ჩამოჯექი. 

მე ძველ მაგიდასთან, მაგრამ სუფთა სუფრა გადაფარებულთან ჩა-
მოვჯექი. ერთ ადგილას გაცრეცილი იყო სუფრა და იმ გაცრეცილ ად-
გილას, რამდენადაც შეეძლო ბავშვის ხელს ამის აკურატულად გაკე-
თება, კურდღლის ფორმის ფერადი ნაჭერი იყო მიკერებული. მაგიდის 
შუაში თლილი ჭიქა იდგა, რომლიდანაც ხელსახოცების ნაცვლად, აკ-
ურატულად ამოშვერილიყო რვეულის ფურცლები. 

– როგორც ვხედავ, თქვენი სოფლის კეთილმოწყობაც დაიწყეს, ხე-
ლისუფლებამ ყურადღება თქვენც მოგაქციათ, რადგან ხის ბილიკი შე-
აკეთეს,-  ვუთხარი მე ბაბუას. 

მან კი, მიპასუხა:  
– არა, ხელისუფლება კი არ გვამარაგებს, ჩვენთან მათ საქმე არც 

აქვთ, ეს ჩემი მოთა  ანიუტკა გახდა მოუსვენარი. 
– როგორ თუ,- ანიუტკა? ის ხომ ჯერ კიდევ პატარაა, ბილიკის შე-

კეთებისთვის. იქ ხომ მძიმე ფიცრებია. 
– ჰო, ფიცრები მძიმეა. ჰო... ერთხელ სანადიროდ ვემზადებოდი. 

მეზობელს ვთხოვე, ანიუტკასთვის მიეხედა. მე კი მოთა მეუბნება:- 
„წადი, ბაბუა, შენს საქმეზე. ნუ შეწუხდები, მე თავად მოვუვლი ყვე-
ლაფერს. ოღონდ ნება მომეცი ის ფიცარი დავხერხო, ფარდულთან 
რომ დევს“.  

მე გამიკვირდა, ვიფიქრე, დაე, ითმაშოს ბავშვმა, რადგან ასეთი 
თამაში მოსწონს მეთქი. ფიცარი, მორზე დავუდე, ბირდაბირი, პატარა 
ხერხი მივეცი და სანადიროდ წავედი. მოგვიანებით მეზობელმა ქალ-
მა მიამბო.  

ანიუტკამ ბოგირიდან ფიცრის დამპალი ნაჭრები გამოათრია. თი-
თოეული თოკით გაზომა და ამ ზომებზე ჩემი მიცემული ფიცრის და-
ხერხვა დაიწყო. ნახევარი დღე, ამბობს მეზობლის ქალი, ანიუტკა ფი-
ცარს ხერხავდა, მაგრამ საქმეს თავი მაინც გაართვა. შემდეგ კი, ფიცარი 
ბოგირთან მიათრია, ისინი იმ ადგილს მოარგო, სადაც დამპალი იყო. 

– ეს როგორ, ასეთმა გამხდარმა და სუსტმა შესძლო მძიმე ფიცრის 
გადატანა? 

– მას დამხმარე გამოუჩნდა. ჯერ კიდევ ორი თვის უკან ის, ციმბი-
რის ლაიკას, დაობლებულ ძაღლს დაუმეგობრდა. ჩვენი სოფლის მეო-
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რე ბოლოში ერთი დედაბერი გარდაიცვალა. ჯანმრთელი ძაღლი უპა-
ტრონოდ დარჩა. ჯერ კიდევ, დასაფლავებისას ანიუტკა სულ მას ეფე-
რებოდა. შემდეგ, მასთან საჭმელიც მიჰქონდა. თავიდან ეს ლაიკა, თა-
ვისი ეზოდან არსად არ გადიოდა, თუმცაღა ქოხში უკვე აღარავინ 
იყო,- დედაბერი მარტო ცხოვრობდა. ანიუტკა ძაღლს რამოდენიმე 
დღე აჭმევდა. ისიც ანიუტკას გამოჰყვა, ასე რომ, ახლა სულ მოუშორე-
ბლად დასდევს უკან. ბებერი ნაგაზი მოთას ყველა უცნაურობაში ეხ-
მარება. ამჯერად ფიცრის გადათრევაშიც დაეხმარა. ანიუტკამ ფიცარს 
თოკი შემოახვია, ერთ ბოლოზე თავად ჰქონდა ხელი ჩავლებული, მე-
ორეზე ძაღლი, ჯანმრთელი კბილებით ჩაფრენოდა და ორივენი ერთ-
ად ბოგირისკენ მიათრევდნენ მას. შემდეგ ანიუტკამ მეზობელ ქალს 
ლურსმნები სთხოვა, ჩემი ჩაქუჩი აიღო და შეეცადა, ფიცარი ლურსმ-
ნებით ხიდზე დაეჭედებინა. მას არ გამოსდიოდა. მეზობელმა ქალმა 
დაინახა, როგორ ზის ანიუტკა ბოგირზე და ლურსმნის ჩაჭედებას 
ცდილობს. ჩაქუჩით ხელები გაიფუჭა და სისხლი წამოუვიდა. ძაღლი 
გვერდით ეჯდა, უყურებდა და წკმუტუნებდა. 

მეზობლის ქალი მივიდა. გამოართვა ჩაქუჩი და ფიცარი ლურსმ-
ნებით თავად დააჭედა. მეორე დღეს, საღამოთი, მეზობლის ქალმა და-
ინახა ანიუტკა, თავის ძაღლთან ერთად, კვლავ როგორ მიათრევდა 
ფიცარს, ბოგირზე ახალი ნახვრეტების შესაკეთებლად.  

„შენ რა ანიუტკა, ასე ყველა ნახვრეტზე გინდა ახალი ფიცრები 
დააჭედო? სხვა საქმე, ბავშვური, არ შეგიძლია შენთვის მოიფიქრო?“- 
ეკითხება მეზობლის ქალი. მოთა კი, მას პასუხობს:- „ძალიან აუცილე-
ბელია, დეიდა, ისე გაკეთდეს, რომ ბოგირები ყველა სახლის გასწვრივ 
ახალი იყოს, ნახვრეტების გარეშე, თორემ უცებ, სტუმრები რომ მოვი-
დნენ რომელიმე სახლში, ბოგირებს გაუყვებიან, მათში კი, ნახვრეტე-
ბია და მათ ხალისიანი განწყობილება გაუფუჭდებათ. და ჩემს დედი-
კოსაც, როცა ჩამოვა, გუნებას გაუფუჭებს უხალისო ბოგირები“. 

მეზობლის ქალმა მეორე ფიცარიც დააჭედა. შემდეგ, მან ყველას 
ჩხუბი დაუწყო. დადიოდა ეზო-ეზო, ყველას უყვიროდა:- „შეაკეთეთ 
ბოგირები საკუთარ სახლებთან. არ შემიძლია ვუყურო, თქვენი სიზა-
რმაცის გამო, ბავშვი როგორ წვალობს, ხელები სულ დასისხლიანებუ-
ლი აქვს“.  

ასე რომ, თითოეულმა თავის სახლთან ბოგირები შეცვალა, რათა, 
დედაკაცის ჩხუბი არ ესმინათ. 

– ახლა, სად არის შენი მოთა?-  ვკითხე მე მოხუცს. 
– საღებავი წაათრია განაპირა ქოხამდე. ალბათ ღამეს იქ, განაპირა 

ქოხში გაათევს, მოხუც ლოსინებთან. ჰო... იქ, შესაძლოა ღამეც გაათიოს. 
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– რა საღებავი, რისთვის?  
– ჩვეულებრივი საღებავი, ზეთიანი, ხასხასა ნარინჯისფერი. ის, 

თბომავალს საღებავში თევზს უცვლის. ახლა მოთას ახალი ახირება 
დასჩემდა. 

– რა ახირება? 
– მან გადაწყვიტა, რომ ყველა ქოხი მხიარულად გამოიყურებოდ-

ეს. ხალისიანად. როგორც კი თბომავალი მოახლოვდება, აი, ის თბომა-
ვალი, დაჭერილ თევზს რომ აგროვებს, ანიუტკა თევზს მიათრევს მას-
თან. საღებავისთვის მთლიანად მისცემს. შემდეგ, ეს ქილა რომელიმე 
ქოხში მიაქვს. სთხოვს, ფანჯრების ირგვლივ, თამასები შეღებონ. მო-
ხუცებიც ღებავენ. მალე რიგი ჩემამდეც მოვა. კარგი! შევღებავ! რატომ 
არ უნდა შევღებო. შეიძლება უკეთესიც არის, თუ შევღებავ და, ქოხები 
გარეგნულად უფრო მხიარული შესახედავი იქნება. 

– თევზს სად შოულობს? 
– თევზს თავადვე იჭერს. ყოველდღე დილით, ხან სამ, ხან ორ 

თეთრ თევზს მოათრევს. ხდება ხოლმე, მეტსაც. ერთხელაც არ ყოფი-
ლა რომ არ მოეტანა, ეკიდება მის ანკესს თევზი. მე კი, ყოველ დილით 
ჩემი რადიკულიტით:- ადექიო შემომძახებს და მორჩა:- ადექი, ბაბუ-
ლიკო, დაამარილე თევზი, რომ არ გაფუჭდესო. ყოველ დილით ასეა, – 
ბრაზის გარეშე ბუზღუნებდა ბაბუა. 

– როგორ ახერხებს ანკესის გამართვას? მარტოკა? 
– კი მაგრამ, ხომ გეუბნები, დამხმარე ჰყავს ანიუტკას, ეს ბებერი 

ციმბირული ლაიკა. ნაგაზი ბებერია, მაგრამ ჭკვიანია, მისი ესმის. ყოვ-
ელ ახირებაში ხელს უწყობს. ანიუტა იღებს ჩემს ხუთანკესიან ნემსკ-
ავს, ნემსკავზე წამოაგებს სატყუარას და საღამოთი მდინარეზე ლაიკა-
სთან ერთად მიდის. იქ მას ერთი ადგილი აქვს ამოჩემებული. ანკესის 
ერთ ბოლოს ნაპირზე სარით ამაგრებს, შემდეგ ანკესის მეორე ბოლოს 
ჯოხზე ამაგრებს, ძაღლი ჯოხს კბილებში დაიჭერს და მიცურავს. მი-
ცურავს სანამ, ნაპირზე მის კვალდაკვალ ანიუტკა განუწყვეტლივ მო-
უწოდებს:- „გაცურდი მეგობარო, გაცურდი მეგობაროო“. ძაღლს მანამ 
მიაქვს ანკესი, სანამ ანიუტკა ნაპირიდან მოუწოდებს. როგორც კი ად-
გილამდე მიათრევს, ანიუტკა სხვა მოწოდებას იწყებს :- „ჩემსკენ მეგო-
ბარო, ჩემსკენ მეგობაროო“,-  ძაღლიც ჯოხს პირს უშვებს და უკან, ნა-
პირისკენ მოცურავს... კარგი, გვეყოფა, მოდი ახლა დავიძინოთ.  

ბერიკაცი ღუმელზე აძვრა. მე კი, ხის დივანზე მივწექი. გამთენიი-
სას გავიღვიძე, გამოვედი ეზოში და დავინახე, რომ ქვევით მდინარეს-
თან, რგოლზე ხელჩაკიდებული, ანიუტკა ანკესს მოათრევდა. უზარ-
მაზარი ციმბირული ნაგაზი კი, მას ეხმარებოდა. ლაიკასაც ჩაევლო 
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რგოლისთვის პირი, და ჯიუტად ცდილობდა უკუსვლით მის თრევას. 
ისინი, თევზის მოზრდილ ნადავლს ერთად მოათრევდნენ. 

ანიუტკას აშკარად ეცვა იმაზე სამი ზომით დიდი რეზინის ჩექმები, 
ვინემ მას სჭირდებოდა, რომელიც შიშველ ფეხზე ჰქონდა ჩაცმული. 

როცა დაჭერილი თევზი ნაპირამდე მოათრიეს, მან ხელი დაავლო 
ჩოგან-ბადეს და თევზის ამოსათრევად გაიქცა. ლაიკა თათებით ებჯი-
ნებოდა მიწას და რგოლი კბილებით ეჭირა. ანიუტკა წყალში უფრო 
ღრმად შევიდა,  ვიდრე ჩექმები ამის საშუალებას აძლევდა, თუმცა 
წყალი ჩექმის ყელიდან მაინც ჩაუვიდა. სამი დიდი თევზი გამოათრია 
სამი დიდი თევზი ნაპირზე, კაუჭებიდან მოხსნა და ტომარაში ჩააწყო. 
შემდეგ,  ლაიკასთან ერთად ფანერა, რომელზეც ეს ტომარა იდო თოკ-
ით წამოათრია. 

ანიუტკას, წყალი უჭყაპუნებდა ჩექმებში, რის გამოც სიარულში 
ხელი ეშლებოდა. ანიუტკა შეჩერდა, ერთი ჩექმა გაიძრო, შემდეგ მეო-
რე და შიშველი ფეხებით ცივ მიწაზე მდგარმა, ჩექმიდან წყალი გად-
მოღვარა. სველი ჩექმები კვლავ ჩაიცვა და თავისი საქმე გააგრძელა.  

როცა მათ, ლაიკასთან ერთად, დილის ნადავლი პარმაღთან მოა-
თრიეს, მე, ანიუტკას სახეს შევხედე და გაოცებული დავრჩი.  

წითელად აფაკლული ღაწვებით, გამბედაობით გაბრწყინებული 
თვალებით და ტუჩებზე იდუმალი ბედნიერი ღიმილით, ის სავსებით 
არ ჰგავდა იმ ადრინდელ, ყვითლ-ფერმკრთალ  ავადმყოფ გოგონას. 
ანიუტკამ ბაბუას გაღვიძება დაუწყო და ისიც, ქოშინით ჩამოვიდა ღუ-
მელიდან, ქურთუკი მოიხურა, აიღო დანა, მარილი და თევზის დასა-
მუშავებლად წავიდა. როცა ანიუტკა ჩაის მასმევდა, მე შევეკითხე, ყო-
ველდღე ასე დილაუთენია რატომ მოათრევდა სახლში თევზს? 

– მდინარეზე რომ თბომავალი დაცურავს, იქიდან ბიძიები მოდი-
ან და ჩვენგან თევზი მიაქვთ. მე ფულს მაძლევენ. მე კიდევ მათ, სახ-
ლებისთვის საღებავების მოტანაც ვთხოვე. მათ იგი თევზის სანაცვლ-
ოდ მოიტანეს, და, კაბისთვისაც ლამაზი ქსოვილი მოიტანეს. ამის გა-
მო მე მათ, მთელი კვირის განმავლობაში დაჭერილი თევზი მივეცი,- 
მიპასუხა ანიუტამ და მშვენიერი აბრეშუმის ქსოვილის დიდი ნაჭერი 
მიჩვენა. 

– ეს შენ, ანია, მარტო ერთი კაბისთვის კი არ გეყოფა. რად გინდა 
ასე ბევრი?-  შევეკითხე მე. 

– ეს ჩემთვის არ მინდა. ეს, საჩუქარი ჩემი დედიკოსთვის მოვამ-
ზადე. როცა ჩემი დედიკო ჩამოვა, მე მას, კიდევ ლამაზ თავსაფარსაც 
ვაჩუქებ და კიდევ გრძელ მძივებსაც ვაჩუქებ.  
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– ანიუტკამ ძველი გაცვეთილი ჩემოდნიდან ქალის იმპორტული წი-
ნდები, მარგალიტის მძივები და მშვენიერი ფერადი თავსაფარი ამოიღო:  

– ოღონდ დედიკო ნუ იდარდებს, იმის გამო, რომ ჩემთვის საჩუქ-
რების ყიდვა არ შეუძლია. ახლა მე, თვითონ ვუყიდი მას ყველაფერს. 
რათა დედიკომ არ იფიქროს, რომ მისი ცხოვრება არ აეწყო. 

მე შევყურებდი, როგორი სიხარულით მაჩვენებდა ის, თავისი დე-
დიკოსთვის ნაყიდ საჩუქრებს და სავსებით ბედნიერი, როგორ ესიყვა-
რულებოდა მათ და მივხვდი:- სრულიად უმწეო, საცოდავი და ვიღა-
ცისგან დახმარების მომლოდინე არსებისგან, პატარა ანიუტკა, საქმიან, 
თავის თავში დარწმუნებულ ადამიანად იქცა და იმით არის ბედნიე-
რი, რომ მას რაღაც გამოსდის, მაგრამ იქნებ კიდევ რაღაც სხვა რამეშია 
მისი ბედნიერება... ახლა კი, მე ვფიქრობ, რომ ბედნიერება,- ყველას 
შიგნით აქვს. ის ცნობიერების გარკვეულ შრეშია. ოღონდ რისი დახმა-
რებით შეიძლება ამ შრეში შეღწევა, აი საკითხავი ეს არის. ანასტასია, 
პატარა ანიუტკას დაეხმარა. შესძლებს კი, ის რომ ყველა დანარჩენს 
დაეხმაროს? იქნებ, საჭიროა, ჩვენ თვითონ როგორღაც თავად ვისწავ-
ლოთ ამის მოფიქრება... 

ალექსანდრე გაჩუმდა, და თითოეული ჩვენთაგანი საკუთარ ფიქ-
რებში ჩავიძირეთ. ჯუბაჩაში გახვეულმა, თავი მორზე ჩამოვდე. მე 
ჩრდილოეთის ნათელ ვარსკვლავებს დავუწყე  ცქერა, მეჩვენებოდა, 
ისინი ჩვენს ზემოთ, ძალზედ დაბლა იყვნენ და კოცონის ალზე თვი-
თონაც თბებოდნენ. მე დაძინება ვცადე. 

სამი საათის ძილის შემდეგ, ალექსანდრესთან ერთად მივედი კა-
ტარღასთან. მაგრამ სანამ კატარღას ნაპირიდან მოვაშორებდით, ალექ-
სანდრემ უცებ განმიცხადა:  

– ვფიქრობ... დარწმუნებული ვარ, არ ღირს ტაიგაში შენი წასვლა. 
ანასტასიას ახლა იქ ვეღარ იპოვნი. ვერავინ იპოვნის, ვერც შენ. 

– რატომ? 
– წავიდა ანასტასია. ტაიგის სიღრმეში წავიდა. არ შეეძლო არ წასუ-

ლიყო. შენ თუ წახვალ, შესაძლოა დაიღუპო. შენ არა ხარ შეგუებული ტა-
იგას. შენ ხომ, აწიც უნდა დაწერო. შეასრულო, რაც მას დაჰპირდი.  

– წერა რომ განვაგრძო, ჩემთვის აუცილებელია მკითხველთა მრა-
ვალ შეკითხვაზე მისი პასუხები მოვისმინო. ბავშვის აღზრდის თაობა-
ზე, რელიგიებზე. 

– მას ახლა ვერავინ იპოვნის. 
– შენ რა დაიჩემე,- ვერ იპოვნი, ვერ იპოვნიო. მე ვიცი სადაცაა მი-

სი მდელო, მოვნახავ. 
– ვერ ნახავ, გეუბნები. ანასტასიას, არ შეიძლება არ ესმოდეს, რომ 
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მასზე უკვე ნადირობაა დაწყებული.  
– რა ნადირობა? ადგილობრივი მონადირეები ვინმემ მოისყიდა? 

როგორც შენ, შენს ეგორიჩთან ერთად? 
– მე და ეგორიჩი ვცდილობთ ყველა დავარწმუნოთ, რომ მას ხელი 

არ შეუშალონ, არ შეაწუხონ. როცა დარწმუნება არ გამოგვდის, მაშინ 
ისინი მოპირდაპირე ნაპირზე გადაგვყავს. ადგილობრივ მონადირეებს 
ვერ მოისყიდი, მათ თავიანთი კანონები და ფასეულობები აქვთ. ანას-
ტასიას შესახებ, ჯერ კიდევ, შენამდე იცოდნენ. უღრმესი პატივისცემ-
ით ეპყრობოდნენ მას. ერთმანეთშიც კი ფრთხილად საუბრობენ. არ 
მოეწონებათ მონადირეებს ტაიგაში უცხოს დანახვა, სროლით კი ისი-
ნი, მიზანში ზუსტად ისვრიან. 

– მაშინ, ვინღა შესძლებს მასზე ნადირობას? 
– ვფიქრობ, ეს ის არის, ვინც დღევანდელ დღემდე მოგვიყვანა ის-

ეთებად, როგორებიც ახლა ვართ ჩვენ... და შემდგომშიც  აგრძელებს 
წაყვანას. 

– უფრო კონკრეტულად? 
– უფრო კონკრეტულად კი, საჭიროა თავადვე გამოთვალო. 
– შენ, მაინც, ვინ გყავს მხედველობაში? ისეთები, როგორიც ბორის 

მოისეის-ძეა? 
– აბა, ის ხომ, მხოლოდ იარაღია. რაღაც უხილავი თამაშობს ჩვენ-

ით. ბორის მოისეის-ძემაც დაიწყო ახლა ამის მიხვედრა. ასევე, სჩანს 
იმანაც, ვინც მის უკან იდგა,- ისიც მიხვდა. 

 

 
vina varT Cven? 

 
რთი თვის უკან, ბორის მოისეევის-ძე ამ მხარეში კვლავ ჩამოვი-
და,- მიყვებოდა ალექსანდრე. ამჯერად, დაცვისა და თანაშემწეებ-

ის გარეშე იყო. მომძებნა. მშვიდი და ჩაფიქრებული იყო. მე და ის,- 
მთელი დღე ვსაუბრობდით. ეს საუბარი კი არა, უფრო, მისი აღსარება 
იყო. მაგრამ აღსარება ჩემთან კი არა,- უფრო საკუთარ თავთან… მან, 
ანასტასიასთან კონტაქტის შესახებ დაწერილი საკუთარი ანგარიშის 
ასლი მაჩუქა. მე, შენთვის იქიდან,  ამონაწერები გავამზადე...  გინდა 
წაგიკითხავ? 

– ვისთვის კეთდებოდა ეს ანგარიში? 
– არ ვიცი და თვითონ ბორის მოისეევის-ძემაც არ იცის. თავის და-

მკვეთს ის, ბუხრიან, მოზრდილ დარბაზში შეხვდა. დამკვეთმა თავი 
საერთაშორისო აკადემიის წარმომადგენლად გააცნო. აკადემიები კი, 

e 
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ამჟამად ძალიან მომრავლდა, არკვიე ახლა, შედარებით სერიოზული 
რომელია. ახლა სერიოზულობაზე ხომ არა კვალიფიკაციით, არამედ 
დაფინანსების რაოდენობით დაიწყეს მსჯელობა. 

ეს დამკვეთი კი, დაფინანსებაში არ ძუნწობდა, მოგზაურობისთვ-
ის საჭირო თანხა მაშინთავე ნაღდი ფულით სრულად გადაიხადა. 
ჯგუფს სოლიდურ პრემიასაც და ანასტასიასთან დაკავშირებულ სერი-
ოზულ სამეცნიერო პროგრამაში ბორის მოისეევის-ძის მეთაურობით, 
მთელი განყოფილების ჩართვას დაჰპირდა.  

როცა ბორის მოისეევის-ძე, დაბრუნების შემდეგ,  მას შეხვდა და 
ანგარიში წარუდგინა, დამკვეთმა ის ზერელედ გადაათვალიერა. როგ-
ორც სჩანს, ის უკვე ინფორმირებული იყო და  ანგარიშის ფურცლები 
ბუხარში შეუძახა, ხოლო ბორის მოისეევის-ძეს უთხრა: 

– თქვენს წინაშე იდგა კონტაქტის დამამყარელი ამოცანა ობიექტ 
„X“-თან, როგორც თავად უწოდეთ ანასტასიას. ამოცანის შესრულების-
ას, თქვენ გამოიყენეთ არა მხოლოდ თქვენი სამეცნიერო მეთოდიკა და 
დამარწმუნებლობის უნარი, არამედ ძალადობაც. ძალადობა,- ეს თქვე-
ნი ინიციატივაა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, ექსპედიციის ორგანიზებისთვის 
თქვენი ჰონორარი გავაორმაგოთ, თუმცა, ამის შემდგომ კი, მომავალში 
თქვენთან ჩვენი ურთიერთ-დამოკიდებულება შევწყვიტოთ. მიიღეთ 
თქვენი ჰონორარი,- მიუთითა მან სავარძლის ახლოს მდგარ დიპლო-
მატზე,- და, ექსპედიციის შესახებ დაივიწყეთ. 

ბორის მოისეევის-ძე ცდილობდა აეხსნა, რომ ძალის გამოყენება 
შემთხვევით მოხდა და თავად მისთვისაც,  მთელი ეს ისტორია, არასა-
სიამოვნოა, მას ესმის, რამდენად დიდი ზიანი მოუტანა ანასტასიასთან 
მომავალ კონტაქტს მისი ჯგუფის უგერგილობამ და ამის გამო,  ის,  
პირადად,  საერთოდ უარს ამბობს ჰონორარზე. 

აი, მაშინ, ბუხართან მჯდომი კაცი, სავარძლიდან წამოდგა და ვერ 
აიტანა რა შეპასუხება, მკაცრი ხმით წარმოსთქვა: 

– აიღებ და წახვალ. შენი ლტოლვა საქმის გამო კი არ იყო, არამედ 
ფულისთვის. მაშ, აიღე ის. ჩვენ კი, შენ მეტად აღარ გამოგვადგები.  

ბორის მოისეევის-ძემ ფულით სავსე დიპლომატი აიღო და ფარ-
თო კაბინეტ-დარბაზიდან გამოვიდა. ის, ექსპედიცის მონაწილეთა შო-
რის,  ფულის თანაბრად განაწილებას შეუდგა,  თუმცა ყველამ არ 
აიღო იგი. ეს ფული, თითქოს ხაზს უსვამდა ექსპედიციაში მონაწილე 
ადამიანთა მიერ ჩადენილ არასასიამოვნო დიდ რაღაცას. 

– შენ, ჩემთვის, რატომ გაამზადე ამ ანგარიშიდან მხოლოდ ამონა-
რიდები? შევეკითხე ალექსანდრეს.  

– შენი წიგნის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, შენ, ძალიანაც არ გიყ-
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ვარს, შენთვის გაუგებარი ტერმინებით გადატვირთული ნაშრომების 
კითხვა. მე შევეცადე მთავარი ამომეწერა, განსაკუთრებული ტერმინო-
ლოგიის გარეშე. 

– და, რას ამბობენ ისინი ანასტასიაზე?  
– ალექსანდრემ ჯიბიდან ნაბეჭდი ფურცლები ამოიღო და წამიკი-

თხა: 
– „ობიექტი „X“-ი არ შეიძლება გამოკვლეულ იქნას ჩვეულებრივი, 

დღესდღეობით ჩვენთვის ცნობილი მეცნიერული მეთოდებით.  
სამეცნიერო წრეებში საყოველთაოდ მიღებულ კრიტერიუმთა 

შეფასებები, უცილობლად შექმნიან განსაზღვრულ ჩარჩოებს, რომელ-
თა  მიღმაც დარჩება მოვლენათა ადრე უცნობი თვისებები და შესაძ-
ლებლობები, წარმოქმნილი და დაკავშირებული ცალკეულ სიტუაციე-
ბთან, უფრო ზუსტად, ობიექტ „X“-ის ფსიქიკური მდგომარეობის ცვა-
ლებადობასთან. 

როგორც საინფორმაციო წყარო, სხვადასხვა სფეროში სამეცნიერო 
ძიებებისთვის, მეცნიერებაში ასე თუ ისე ცნობილი წყაროებისთვის 
შესაძლოა „ობიექტი“ უბადლო იყოს“. 

თავად „ობიექტი“, ალბათ, ინფორმაციის მატარებელს არ წარმოა-
დგენს. უბრალოდ, არცა აქვს ინფორმაციის მიღებისა და ანალიზის ინ-
ტერესი, თუმცაღა როცა მას მნიშვნელოვანი მიზნის წარმოქმნის სურ-
ვილი ექნება,- როგორც შედეგი,- მასთან, შერჩეული სახით და საჭირო 
რაოდენობით ვიღაცისგან ავტომატურად მიდის ინფორმაცია, რის შე-
მდეგაც ობიექტ „X“-სს მყისვე შეუძლია იპოვნოს მისი პრაქტიკაში გა-
მოყენების ხერხიც. 

ჩვენმა ჯგუფმა მხოლოდ ზოგიერთი ჰიპოთეზის მოცემა შესძლო. 
ასევე, „ცდის“ გზით ობიექტ „X“-ის მთელი რიგი გამონათქვამები მცე-
ნარესთან მიმართებაში დაადასტურა. სხივის არსებობის ფაქტიც დაა-
დასტურა. მეცნიერული ტერმინები „ტორსიული ველი“, „რადიოტალ-
ღური გამოსხივება“ აქ, როგორც სჩანს, შეუფერებელია. და, თუკი ისი-
ნი მაინც გამოყენებულ იქნებიან, მხოლოდ იმიტომ, რომ სხვა უფრო 
შესაფერისი ტერმინოლოგია არ გაგვაჩნია. 

ჩვენი შეხედულებით, ყველაზე წარმოუდგენლად და საეჭვოდ ივ-
არაუდება, ობიექტ „X“-ის ტერმინოლოგიით, წიგნის ტექსტში შეთანა-
წყობების და ნიშნების ჩაფარვის შესაძლებლობა,- „მარადიულობის 
სიღრმეებიდან და კოსმოსის უსასრულობიდან“. 

თავად „ობიექტის“ მტკიცებით, ამ ნიშნებს შეუძლიათ კეთილისმ-
ყოფლად იმოქმედონ ადამიანზე. 
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ჩვენ ვვარაუდობდით წიგნის წაკითხვამდე და წაკითხვის შემდეგ 
ადამიანში ფიზიოლოგიური ცვლილების შესაჯერებლად, მედიცინა-
ში მიღებული ხელსაწყოების დახმარებით ცდების სერია ჩაგვეტარე-
ბინა. თუმცაღა, ამას ახლა  უკვე დიდი აზრი აღარ აქვს. 

ჩვენ, უკვე ახლავე ვართ იძულებულნი, მათი არსებობის უეჭვე-
ლობა დავადასტუროთ. მისი ზემოქმედება ხდება არა ფიზიოლოგიუ-
რი, მატერიალური ორგანოების საშუალებებით, არამედ სოციუმის 
რომელიღაც არახელშესახებ, არამატერიალურ დონეზე. 

იქმნება შთაბეჭდილება, რომ დედამიწაზე მცხოვრებ ადამიანთა 
საზოგადოების წიაღში მოქმედებას იწყებს რეაქცია, რომლის გაკონტ-
როლება და შესაბამისად შეჩერება,- ჩვენ არ ძალგვიძს. 

მისი არსებობის დამამტკიცებელ ძირითად ფაქტად, წიგნთან შე-
ხებული ადამიანების ფსიქიკური რეაქცია რჩება. მკითხველების გამო-
კითხვისა და ტესტირების შედეგები, მათი კორესპონდენციების ანა-
ლიზი, უმრავლესობაში შემოქმედებითი აღმაფერნის წარმოჩენა ადას-
ტურებს, რაც პოეტური თხზულებების, ნახატების, მუსიკალური ნაწა-
რმოებების შექმნის ფორმით გამოიხატება. მრავალ მათგანს უჩნდება 
სურვილი შეეხოს მცენარეს და დარგოს იგი, შეიცვალოს პროფესია. ცა-
ლკეულ შემთხვევებში, წაკითხვის შემდეგ, იწყება გუნება-განწყო-
ბილების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესება, ქრება დაავადების სიმპტო-
მები. 

ჩვენს მიერ ჩატარებულია ექსპერიმენტი, სხვადასხვა სენით დაა-
ვადებულ ოცდაათ ადამიანზე. მათ შესთავაზეს, ფსიქო-თერაპიის კა-
ბინეტში სამკურნალო ძილის დროს მათთვის წაეკითხათ წიგნის ტექ-
სტი. ოცდაშვიდ მათგანს დაეტყო  ემოციური დაძაბვა, ძილი არ ეკარე-
ბოდათ, სისხლში მოიმატა ჰემოგლობინმა. თუკი ვივარაუდებთ, რომ 
მკითხველთა რეაქცია, ლიტერატურულ-მხატვრული ხატ-სახეების 
შთაბეჭდილებების ხარჯზე ხდება, მაშინ შეიძლება მტკიცება,- მოცე-
მული ხატ-სახე თავისი ფსიქოლოგიური ზეგავლენით რამდენადმე 
აჭარბებს ყველა, უფრო ადრე ცნობილ კლასიკურსა  თუ ბიბლიურ 
ხატ-სახეს . 

ამ მტკიცებულებების უეჭველობაზე მიუთითებს მკითხველთა 
პროცენტული რაოდენობის დამოკიდებულება, რომელთაც თავისი 
სწრაფვები გამოხატეს პოეტური ან სხვა შემოქმედებითი ფორმით.  

საშუალო სტატისტიკურად, ეს გამოიხატება, როგორც 1/19-თან. 
ამასთან ავტორისეული გადმოცემის თავად სტილი პრიმიტივიზმამ-
დე მარტივია. არ არის დაცული მხატვრულ-ლიტერატურული შემოქ-
მედების დადგენილი კანონები, ტექსტში არის გრამატიკული შეცდო-
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მები. მაგრამ ამასთან კომპიუტერული პროგრამის დახმარებით ტექს-
ტის ტესტირება ადვილად კითხვადობის მიზნით, გვიჩვენებს, რომ 
ადვილი კითხვადობა ოთხმოც და უფრო მეტ პროცენტს შეადგენს! 

ობიექტ „X“-თან უშუალო კონტაქტისას ჩვენ ვამჩნევდით მოვლე-
ნას, რაც ადრე არ შეგვხვედრია და უფოლოგების მიერ შენიშნულ და 
აღწერილ არც ერთ მოვლენას არ შეესაბამება. 

ჩვენ თვალს ვადევნებდით ენერგეტიკულ ნისლს (ლეკერტს) დი-
დი სფეროსებური ელვის ბურთულის მსგავსს. მისი ენერგეტიკული 
პოტენციალი, ბუნებრივი ენერგიის ძალის შესახებ დღევანდელ მეც-
ნიერებაში არსებულ შეხედულებებს, აღემატება. მისი უნარი,-  ლოკა-
ლურად ცვალოს დედამიწის გრავიტაციული ველი, აძლევს მას საშუა-
ლებას ერთ წამში კოსმიურ მტვრად აქციოს ყველაფერი, რაც მიწაზე 
ფესვებით არ დგას. 

ჩვენი კონტაქტის მომენტში დედამიწის გრავიტაცია ოდნავ იყო 
შეცვლილი, მაგრამ მისი ძალის გაზრდის შემთხვევაში ჩვენ და ყველა 
მატერიალური საგანი შესაძლოა უბრალოდ კოსმოსის უფსკრულში 
აღმოვჩენილვიყავით. თუმცაღა, ამავდროულად ობიექტი „X“-ის ირგ-
ვლივ გრავიტაციული ველი არ იცვლებოდა, რაც ლაპარაკობს შერჩე-
ვითი ქმედობების შესაძლებლობაზე. 

დედამიწის მიზიდულობის ცვლილებას, აშკარად წინ უსწრებდა, 
დღის სინათლის ლურჯი სპექტრის შემცირება. 

ჰიპოთეზის სახით შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ე.წ. დედამიწის 
მიზიდულობა დამოკიდებულია არა თვით დედამიწაზე, მის მასაზე, 
არამედ რომელიღაც კოსმიური ობიექტებიდან გამომავალ სხივურ 
წნევაზე, ენერგიებზე ან დედამიწის გარსის ვიღაც შემქმნელზე.  

ობიექტი „X“-ი, მიუხედავად ინფორმაციის დიდი მოცულობის 
მიღების შესაძლებლობისა, არ ცდილობს მის ანალიზს და გადმოცემ-
ულს იღებს გრძნობების, ინტუიციის დონეზე, რის გამოც გულუბრყ-
ვილობის შთაბეჭდილება იქმნება. ობიექტ „X“-ის დამოკიდებუილება 
ენერგეტიკულ ლეკერტთან ჩვეულებრივი და უბრალოა. იგი იგება 
გრძნობების დონეზე, ყოველგვარი პირფერობისა და თაყვანისცემის 
სრული არარსებობით. ერთმანეთისადმი ურთიერთპატივისცემის პი-
რობებში, ისინი მოქმედების სრულ თავისუფლებას ინარჩუნებენ. 

ჩვენს მიერ შენიშნული განათებული ენერგეტიკული ნისლი 
(ლეკერტი) ფლობს გონს და, რაც ყველაზე წარმოუდგენელია,- გრძნო-
ბებს, ასეთი რამ არ აღუნიშნავთ უფოლოგებს არც ერთი ამოუცნობი 
მფრინაფი ობიექტისთვის. მგრძნობელობის დამადასტურებელი არის 
ის, რომ ენერგეტიკული ნისლი (ლეკერტი) სხივური კონტაქტის 



 

 414

დროს ობიექტ „X“-სს  ფეხებსა და თმებზე ალერსით ეხებოდა და თავ-
ად ის თავისივე ქმედებით ობიექტ „X“-ის ემოციურ მდგომარეობაზე 
რეაგირებდა. 

ჰიპოტეზის სახით ობიექტი „X“-ი შესაძლოა მივაკუთვნოთ მიწი-
ერ ადამიანს, რომელთანაც პერიოდულად შედიან კონტაქტში არამი-
წიერი ცივილიზაციების წარმომადგენლები, ან მასთან ურთიერთობას 
ამყარებენ რაღაც ბუნებრივი მოვლენები, რაც გამოსხივებას არ ექვემ-
დებარება. 

ჰიპოთეზის სახით შეიძლებოდა თვითონ ობიექტი „X“-ი ერთ-
ერთი არამიწიერი ცივილიზაციისთვის მიგვეკუთვნებინა, მაგრამ 
თვით ობიექტის განცხადება:- „მე ადამიანი, ვარ, ქალი“, ხელს გვიშლ-
ის ეს გავაკეთოთ. მსგავსი განცხადება ჩიხურ მგომარეობაში გვაყენ-
ებს, რადგანაც ჩნდება კითხვა:- „ვინ ვართ მაშინ ჩვენ“? ან სხვაგვარად:- 
„კაცობრიობა პროგრესის გზით მიდიოდა თუ რეგრესის გზით?“ 

 

 
mutantebi,-  

adamianTa Seqmnilni 
 

არგი, კმარა,- გავაწყვეტინე მე ალექსანდრეს,- ჩემთვის ანასტასია 
განდეგილი ქალია. მართალია არაჩვეულებრივი უნარ-ჩვევებით, 

მაგრამ, ვფიქრობ, რომ ის ადამიანია. უკეთესია ჯერჯერობით ასე ვი-
მედოვნებდეთ. თუ ყველაფერს ჩავუფიქრდებით, შესაძლოა ჭკუა დაგ-
ვიცურდეს. დაქოქე შენი მორახრახე და წავედით... 

მიყრუებულ სოფლამდე კატარღამ ოთხ საათში მიგვიყვანა. როცა 
მე, უკვე ნაცნობ ნაპირზე გადმოვედი, ალექსანდრეც გადმოძვრა კატა-
რღიდან და კვლავინდებურად წამოიწყო:  

– წავიდა ანასტასია,  ვლადიმირ,  შენ იფიქრე,   იქნებ მაინც გადა-
დო შენი ლაშქრობა ტაიგის მინდორში? ვერ მიაღწევ შენ იქამდე.  

– წავალ.- მე, ზურგჩანთა ავწიე, რათა მხრებზე მომერგო და უცებ 
დავინახე, ალექსანდრემ ქარქაშიდან დიდ სანადირო დანა როგორ 
ამოიღო. 

ზურგჩანთა დავაგდე და თავდაცვისათვის, მიწაზე, რაღაც შესაფე-
რისის ძებნა დავიწყე. მაგრამ ალექსანდრემ, იდაყვამდე გაიშიშვლა ხე-
ლი და უცებ, საკუთარ ხელზე დანა დაისვა. ჭრილობიდან გადმოჩქე-
ფილ სისხლს, მან თავისი სელის შარფი დააფარა. შემდეგ მთხოვა კა-
ტარღიდან აფთიაქის კოლოფი ამომეტანა და მისთვის ხელი შემეხვია. 
ყველაფერი ეს ისე გავაკეთე, რომ ვერაფერს მივხვდი. მან, სისხლში 
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მოსვრილი შარფი გამომიწოდა:  
– თავზე შემოიხვიე. 
– რატომ? 
– ყოველ შემთხვევაში, მონადირეები ხელს მაინც არ გახლებენ. 

ისინი დაჭრილებს არ ესვრიან.  
– ისინი რა, ეგ შენი მონადირეები სულელები ხომ არიან? მომიახ-

ლოვდებიან თუ არა, მაშინვე დაინახავენ ბუტაფორიას. 
– ისინი არ უახლოვდებიან. რატომ უნდა გარისკონ? ბილიკები და 

სანადირო არე ყველას თავისი აქვს. თუ ადამიანს ტაიგაში შესვლა სი-
კეთით სურს, ჯერ მონადირეებს დაელაპარაკება, თავის თავზე მოუ-
თხრობს, თავის განზრახვებზე, ტყეში თავის სვლას შეათანხმებს. თუ 
სიკეთითაა, ისინი ურჩევენ და დაეხმარებიან კიდეც. შეუძლიათ თავა-
დვეც გააცილონ. შენზე მათ არაფერი იციან. შეუძლიათ, ისე დაგაჭედ-
ონ შუბლში ტყვია, არც გაარკვიონ ვინ ხარ, მაგრამ დაჭრილს ისინი არ 
ესვრიან.  

მე ავიღე სისხლში მოსვრილი შარფი და თავზე შემოვიხვიე.  
– იქნებ მადლობა უნდა გითხრა, მაგრამ რაღაც არ მინდა მადლო-

ბის თქმა. 
– და, არც გინდა. მე მადლობისთვის არც ვირჯები. უბრალოდ, 

მსურს რაღაც მაინც გავაკეთო. თუ დაბრუნდები, ნაპირზე კოცონი და-
ანთე. დრო და დრო ახლოს ჩავივლი ხოლმე, კვამლს რომ დავინახავ,- 
წაგიყვან, თუკი რასაკვირველია, დაბრუნებას შესძლებ. 

ტაიგის მისასვლელთან ჩემგან ას მეტრში ორი ძაღლი დავინახე. 
„ალბათ სოფლისაა,- გავიფიქრე.- კარგი იქნებოდა ჩემთან ახლოს მოსუ-
ლიყვნენ, ძაღლებთან მაინც უფრო მშვიდად ვიქნები“. მე შევეცადე კიდ-
ეც, ჩემსკენ მომეხმო ისინი, მაგრამ ძაღლები არ მომიახლოვდნენ. ჩემი მი-
მართულების პარალელურად აგრძელებდნენ მოძრაობას, აი, ასე შევედ-
ით ჩვენ ტაიგაში. სულ ტყუილუბრალოდ მაშინებდა ალექსანდრე. ტაიგა 
მტრული არ მეჩვენა. იქნებ იმ შეგრძნების გამო, რომ აქ, ამ ხეებსა და მის 
ხერგილებს შორის ცხოვრობს ანასტასია და თუმცა ის უცნაურია, მაგრამ 
მაინც კეთილი ადამიანია. მაგრამ მთავარი ისაა,- რომ ამ ტაიგაში, მის 
ხევ-ხუვებში, ქალაქის მცხოვრებთათვის უჩვეულო ბგერებში და სუფთა 
ჰაერზე ჩემი ღვიძლი ვაჟიშვილი ცხოვრობს. ამის გაცნობიერების შემდეგ 
ტაიგა, ცოტათი უფრო მშობლიური მეჩვენა. 

ნაპირიდან მდელომდე ოცდახუთი კილომეტრის გავლა გაცილე-
ბით ძნელია, ვიდრე უბრალო გზაზე, იმიტომ, რომ ხან წაქცეულ ხეზე 
გადაფოფხვა მიხდებოდა, ხან ბუჩქების შემოვლა. როცა ანასტასიასთ-
ან ერთად მივდიოდი, საუბარში ასეთ დაბრკოლებებს ვერ ვამჩნევდი. 
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მთავარია, რომ მათ გამო მიმართულება არ შემეშალოს. მე უფრო ხში-
რად ვაცქერდებოდი კომპასს. ვიფიქრე:- „ნეტა ანასტასია უკომპასოდ 
როგორ პოულობს მინდორს? არანაირი ბილიკიც კი არსად არ სჩანს“. 

გზადაგზა ყოველ საათში სვენებ-სვენებით შუადღისას პატარა, 
ორიოდე მეტრი სიგანის მდინარეს მივაღწიე. როცა ანასტასიასთან ერ-
თად მივდიოდი, ჩვენ მაშინაც გადავკვეთეთ პატარა მდინარე. მე გა-
დავწყვიტე, გადავსულვიყავი მეორე ნაპირზე და ხანგრძლივი შესვე-
ნება მდინარის მიმდებარე მდელოზე გამეკეთებინა. მდინარეში ჩავარ-
დნილ ნახევრად დამპალ ხის მორზე შევდექი. ნაპირამდე ხეს სულ 
მცირე სიგრძე აკლდა, ამიტომ მე ჯერ ზურგჩანთა ვისროლე, შემდეგ 
თავადაც გადავხტი. რაღაც უხერხულად გამომივიდა. რომელიღაც ჩა-
ძირულ ხის ტოტებიან კუნძს წამოვედე და ფეხი გადამიბრუნდა, თუ 
რაღაცნაირად დამეჭიმა. ფეხში ძალიან ძლიერმა ტკივილმა დამიარა 
და თავშიც დამარტყა. ცოტა ხანს ვიწექი, შევეცადე ავმდგარვიყავი და 
მივხვდი, რომ სიარული აღარ შემეძლო. ასე ვიწექი და ვფიქრობდი, რა 
გამეკეთებინა. მე ვცდილობდი გამეხსენებინა, ჩვეულებრივ რისი გაკე-
თებაა საჭირო, როცა ფეხი გადაგიბრუნდება ან დაგეჭიმება. მაგრამ 
ვერ ვიხსენებდი, ალბათ, გასახსენებლად ტკივილი მიშლიდა ხელს. 
შემდეგ გადავწყვიტე:- ვიწვები, შევჭამ და იქნებ, ტკივილიც მიყუჩდ-
ეს. თუ საჭირო იქნება კოცონს დავანთებ, ღამეს გავათევ. დილისთვის, 
ფეხი იქნებ მომირჩეს კიდეც. ადამიანს ხომ თანდათან ყველაფერი უხ-
ორცდება. 

და, უცებ მე ხელახლა შევნიშნე ძაღლები. ისინი უკვე ოთხნი იყვ-
ნენ, მეორე, საპირისპირო მხარეს კი, დამატებით კიდევ ორნი. და, ისი-
ნი არსად არ მიდიოდნენ. ისინი, სხვადასხვა მხარეს დაწვნენ, ჩემგან 
ათ-ათი მეტრის მოშორებით. ძაღლები სხვადასხვა ჯიშისანი იყვნენ, 
ერთი,- ერდელ-ტერიერი, მეორე,-ბოქსიორი, დანარჩენები რაღაც ნაჯ-
ვარი. მათ შორის პატარა ფინია იყო. ძაღლები ბალან-აბურძგნულები 
და გამხდრები იყვნენ, ერდელ-ტერიერს თვალებზე ჩირქი მოსდებო-
და. მე, გამახსენდა ასეთ ძაღლებზე კაპიტნის თანაშემწის მონათხრობი 
და სიტუაციის გაცნობიერებისგან რაღაც დროის განმავლობაში ფეხის 
ტკივილის შეგრძნებაც კი გამიქრა. 

სათაო თბომავლის კაპიტნის თანაშემწე მიამბობდა, თავიანთი 
ოთხფეხების მოშორების მსურველ ადამიანებს, თუ როგორ მიჰყავთ 
ისინი სადმე შორს და იქ ტოვებენ, ან ქალაქის შორიახლოს მიატოვებ-
ენ, კატები და ძაღლები სანარცხე ორმოებთან ჯგუფდებიან. როცა ძაღ-
ლები მიყრუებულ ადგილებში, ქალაქიდან შორს მიჰყავთ, ისინი ჯო-
გებად იკრიბებიან და საკვებს, ცოცხალ არსებებზე თავდასხმით იპო-
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ვებენ. ადამიანებსაც, განსაკუთრებით მარტოხელებს თავს ესხმიან. ას-
ეთი ძაღლები, მგლებზე საშიშნი არიან. ისინი ცდილობენ ჩაუსაფრდნ-
ენ დაჭრილ ან ძალაგამოცლილ მსხვერპლს, თავს ერთდროულად ესხ-
მიან. ხროვად შეკრებილი უბინაო, გამხეცებული ძაღლები მგლებზე 
საშიშნი იმიტომ არიან, რომ მათ მგლებზე უკეთ იციან ადამიანთა ჩვე-
ულებები და სძულთ ისინი, რადგან გამწარებული არიან ადამიანებ-
ზე. მგლებივით მხეცებზე ნადირობის გამოცდილება მათ არ აქვთ, ად-
ამიანებზე კი აქვთ. 

განსაკუთრებით საშიშია, თუ ხროვაში თუნდაც ერთი ისეთი ძაღ-
ლი აღმოჩნდება, რომელსაც ადამიანზე თავდასხმაში ავარჯიშებდნენ. 

მე მყავდა ძაღლი და მეც ვატარებდი მას ძაღლების ფასიან სკოლა-
ში. იქ სხვა ვარჯიშებს შორის ყოველგვარი ბრძანების შესრულებას და 
ადამინაზე თავდასხმის ვარჯიშებსაც უტარებდნენ. ძაღლების სკოლა-
ში ინსტრუქტორის თანაშემწე იცვამს გრძელ სახელოებიან დაბამბულ 
პალტოს და ძაღლს ასწავლის მასზე თავდასმას, გააფთრებით დაკბენ-
ას. თუ ძაღლი კარგად ასრულებს ვარჯიშს, ამისთვის მას აქებენ, და 
სასუსნავს აძლევენ. წაავარჯიშეს ჭკვიანებმა და აი, ნახე... 

საინტერესოა, არის თუნდაც ერთი არსება მთელს დუნიაზე, ადა-
მიანის გარდა, რომელიც ასწავლიდეს სხვა სახის არსებებს თავისსავე 
მსგავსებზე თავდასხმას?.. 

ჩემს ირგვლივ მყოფი ძაღლები წრეს ავიწროებდნენ. გავიფიქრე:- 
„საჭიროა მე მათ ვაჩვენო, რომ, ჯერ კიდევ ცოცხალი ვარ და თავის 
დაცვა შემიძლია“. მე მოკლე ჯოხი ავიღე და უახლოეს დიდ და გაქუც-
ულ ძაღლს ვესროლე. ძაღლმა ჯოხი აიცდინა და ხელახლა ჩაწვა. ჩემ-
თან ახლოს მეტი ჯოხი აღარ იყო. მაშინ ამოვიღე ზურგჩანთიდან ორი 
თუნუქის კონსერვის ქილა. სანამ ამოვიღებდი, ყველაზე პატარა ძაღ-
ლი,- ფინია,- უკნიდან მომეპარა, კბილებით შარვალზე მომქაჩა და 
გვერდზე გახტა, დანარჩენი ძაღლები მაკვირდებოდნენ. ცხადია დანა-
რჩენი ძაღლები აკვირდებოდნენ, თუ როგორი რეაქცია მექნებოდა ფი-
ნიას თავდასხმაზე. ერთი ქილა, ყველაზე ახლო მდგომ ძაღლს ვესრო-
ლე, მეორე, ფინიას. მეტი აღარაფერი მქონდა, რომ მესროლა. გონება-
ში, რაღაც გამოუსავლიანობის გრძნობა გამიჩნდა. 

მე, წარმოვიდგინე ძაღლები ჩემს სხეულს რომ დაგლეჯენ და მის 
ნაკუწებს თუ როგორ შესანსლავენ. მე კი, ამ დროს, გარკვეული დროის 
განმავლობაში გონზე მყოფი, დავინახავ ყველაფერს, დავიგრიხები 
ტკივილებისგან, იმიტომ, რომ ძაღლები ვერ შესძლებენ ჩემს უცებ მო-
კვლას. და მეც, თან ისეთი არაფერი მაქვს, რომ ხანგრძლივი ტანჯვის 
გარეშე უცებ მოვკვდე. 
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ისიც დამენანა, რომ ანასტასიასთვის მკითხველების საჩუქრებით 
და ჩემი ვაჟისთვის,  პატარა ბავშვისთვის აუცილებელი სხვადასხვა 
საბავშვო რამე-რუმეებით სავსე ზურგჩანთა ვერ მივიტანე.  

ნახევარი ზურგჩანთა მკითხველთა შეკითხვებითა, თხოვნებით 
სავსე წერილებს ეჭირა. ბევრი წერილია. არაჩვეულებრივი წერილები. 
ისინი სულზეა, ცხოვრებაზეა და ბევრი ლექსიცაა. იქნებ არაპროფესი-
ნალური ლექსები, ხშირად გაურითმავი, მაგრამ რაღაცით კარგი. და, 
აი ახლა, ყველაფერი იკარგება. ჩალპება აქ. და უცებ როგორღაც თავი-
სთავად მომაფიქრდა. გადავწყვიტე დამეწერა პატარა ბარათი და ცე-
ლოფანის პარკში წერილებთან ჩამედო. ბარათი! დაე, თუ ვინმე ნახავს 
ზურგჩანთას, ყველაფერი აიღოს, რაც შიგნით არის, თავისთვის ფულ-
იც აიღოს, ოღონდ მკითხველების წერილები ჩემს ქალიშვილს, პოლი-
ნას გადაუგზავნოს. და, ბართში ჩავწერე, რომ მან ისინი გამოსცეს, რო-
ცა ამისთვის წიგნის ჰონორარი საკმაოდ დაგროვდება. იმის დაშვება 
არ შეიძლება, რომ ამდენი გულწრფელი ლექსი ფუჭად დაიკარგოს. სა-
ერთოდ ბევრმა, შესაძლოა პირველად დაწერა ლექსი, მათი, ცხოვრება-
ში ერთადერთი დაწერილი ლექსი, მთელი გულწრფელობით დაწერი-
ლი და გამოდის, რომ ისინი დაიკარგება. 

ეს ბარათი ძნელად იწერებოდა. ხელები მიკანკალებდა, ალბათ 
შიშისგან. ადამიანი ასე რატომ ებღაუჭება სიცოცხლეს, ისეთ სიტუაცი-
აშიც კი, როცა აბსოლუტურად ნათელია, რომ ყველაფერი დამთავრ-
და? მაგრამ მე, დავასრულე ბარათი, ჩავდე ის ცელოფანის პაკეტში წე-
რილებთან ერთად, პაკეტი უფრო მჭიდროდ შევკარი, სინესტე რომ არ 
შესულიყო. და, ამ დროს დავინახე, ჩემს გარეშემო მყოფი, უკვე სულ 
ახლოს მოსული ძაღლები, უცებ როგორ იწყებენ უცნაური მანევრის 
ჩატარებას. ისინი ერთი მეორის მიყოლებით ჩემგან გაცოცდნენ. ზოგი-
ერთი წამოდგა და არა ჩემსკენ, არამედ სხვა მხარეს დაიწყო ცქერა, მე-
რე კვლავ წამოწვნენ, როგორც სანგარში. მე ფეხზე წამოვდექი, რომ შე-
მეხედა, ასე რამ მიიქცია მათი ყურადღება. და დავინახე... დავინახე პა-
ტარა მდინარის გასწვრივ ანასტასია სწრაფად მორბოდა.  

ის, ჩვეული მომხიბვლელობით  მორბოდა და ნიავი მის ოქროსფ-
ერ თმებს აფრიალებდა. 

თავდაპირველად მე, ამ სურათით ვტკბებოდი, მაგრამ უცებ გონე-
ბა გამინათდა:- ძაღლები! მათ იგრძნეს, რომ შესაძლოა ნადავლი წაარ-
თვან და როგორც სჩანს ჩემსკენ სწრაფად მორბენალ ანასტასიაზე თავ-
დასასხმელად ემზადებოდნენ. 

ნაშიმშილევი, გამხეცებული ძაღლები ბოლომდე იბრძოლებენ 
თავისი ნადავლისთვის. ერთი ანასტასია, მარტო, ვერაფრით შესძლ-
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ებს, მათთან რაიმე გააწყოს. ძაღლები მას დაჰგლეჯენ. ჰოდა მე, რამ-
დენადაც ძალა მეყო შევყვირე: 

– შეჩერდი! შეჩერდი ანასტასია! ძაღლები. აქ გამხეცებული ქოფა-
კებია! აქეთ ნუ მორბიხარ ანასტასია! შეჩერდი! 

ანასტასიამ გაიგონა, თუმცა ჩემსკენ თავისი სწრაფვა ოდნავადაც 
არ შეუნელებია, ხელიც კი მაღლა ასწია და დააქნია. „რა გააკეთა,- გა-
ვიფიქრე მე.- ახლა იმ უჩვეულო მოვლენასაც კი არ შეუძლია რომ მას 
დაეხმაროს“. 

მე, ჩქარ-ჩქარა ამოვიღე ზურგჩანთიდან, საბავშვო კვების წვენებ-
ით პატარა მინის ბოთლები და სროლა დავუწყე ძაღლებს, ვცდილობ-
დი მათი ყურადღება ჩემსკენ მიმეპყრო. ერთ-ერთი ბოთლი მიზანში 
მოხვდა, მაგრამ ძაღლები ჩემს მცდელობებს არავითარ ყურადღებას 
აღარ აქცევდნენ. 

ეტყობა ძაღლებს ესმოდათ, საიდან იყო მათთვის რეალური საფრ-
თხე. ძაღლები, სხვადასხვა მხრიდან, ერთდროულად გაქანდნენ ანას-
ტასიასაკენ,  ის კი მათ წრეში უეცრად შევარდა. და იქ... ეჰ, ეს სურათი 
უნდა გენახათ. თავისი სირბილის მთელი ენერგია ანასტასიამ ტრია-
ლად აქცია. ის უცებ, მთელი გარბენის ძალით მკვეთრად, ციბრუტივ-
ით დატრიალდა, როგორც ბალერინები ბრუნავენ სცენაზე, ოღონდ 
უფრო ჩქარა. ციბრუტივით დაბზრიალებულ ანასტასიას სხეულზე მი-
ხეთქებული ძაღლები სხვადასხვა მხარეს გაიფანტნენ, ისე, რომ მას 
ზიანიც კი ვერ მიაყენეს, თუმცაღა ადამიანზე, რომელმაც ბზრიალი 
შეწყვიტა, მათ მაშინვე ახალი თავდასხმისთვის მზადება დაიწყეს. 

მე ანასტასიასთან შესახვედრად გავხოხდი. მას თავისი მოკლე 
მსუბუქი კაბა ეცვა. დაბამბული ჯუბა მაინც სცმოდა, დაბამბული ჯუ-
ბის კბენა ძაღლებისთვის უფრო ძნელია. 

ანასტასიამ ცალ მუხლზე დაიჩოქა. ის, გაავებული, შიმშილისგან 
ნახევრად გაცოფებული ძაღლების წრეში იდგა, მაგრამ მისი სახე შიშს 
არ გამოხატავდა, ის ჩემსკენ იცქირებოდა და ჩქარა ლაპარაკობდა: 

– გამარჯობა, ვლადიმირ! ოღონდ შენ ნუ შეშინდები. შენ ცოტა 
დაისვენე. მოდუნდი. შენ ნუ შეშფოთდები, ისინი, მშიერი ძაღლებია 
და მე ვერაფერს დამიშავებენ. ნუ შეშფოთდები.  

ორი ძლიერი ძაღლი ისევ სხვადასხვა მხრიდან ეცა ცალ მუხლზე 
ჩაჩოქილ ანასტასიას. ლაპარაკის შეუჩერებლად მან ხელების ელვისე-
ბური მოძრაობით, ერთდროულად ორივე ხელით, ორივე ძაღლი მა-
თივე ნახტომში წინა თათებით დაიჭირა და ისინი ჰაერშივე შეატრია-
ლა. თავისი სხეულით ოდნავ გადაიხარა, რათა ძაღლები ერთმანეთს 
შეჯახებოდნენ და მიწაზე დანარცხებულიყვნენ. ძაღლები კვლავ მი-
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ყუჩდნენ, ალბათ ახალი შეტევის მოსაფიქრებლად. ისინი შეტევისთვ-
ის ემზადებოდნენ, თუმცაღა თავს  უკვე არ ესხმოდნენ. 

ანასტასია ადგა, ხელი მაღლა აიქნია, შემდეგ მკვეთრად დაუშვა, 
ორჯერ დაიტყაპუნა თავის ფეხზე. უახლოესი ბუჩქების ბარდნარიდ-
ან, მოულოდნელად ოთხი მამალი მგელი უმალ გამოვარდა. მათ 
სწრაფ ნახტომებში ისეთი გამბედაობა იყო, რომ სჩანდა, არც გაარჩევ-
დნენ, რა რაოდენობისა და რა ძალის მოწინააღმდეგე იყო მათ წინაშე. 
ისინი მათთან სასტიკ ბრძოლაში ებმებოდნენ.  

ძაღლებმა კუდი ამოიძუეს და მოკურცხლეს. მგლებმა ჩემს გვერ-
დით ჩაიქროლეს, ცხელი სუნთქვა შემომაფრქვიეს. სავსებით ახალგა-
ზრდა მგლის ლეკვი, რომელიც ნაგაზის ლეკვს ჰგავდა, ცდილობდა 
უფროსებს არ ჩამორჩენოდა და ამის გამო მთელი ძალით პატარა ხში-
რი ნახტომებით მგლების კვალდაკვალ სირბილს ცდილობდა. ანასტა-
სიას რომ გაუსწორდა, მან უცებ ოთხივე თათით დაამუხრუჭა, გადატ-
რიალდა, წამოხტა და ორჯერ გალოკა კიდეც ახალი ნაკაწრი ანასტასი-
ას შიშველ ფეხზე. 

ანასტასიამ, მგლის ლეკვს ტანზე სწრაფად სტაცა ხელი და მიწიდ-
ან აიყვანა: 

– აბა, შენ საით? შენთვის ჯერ ადრეა,- პატარა ხარ. 
მგლის ლეკვი, ანასტასიას ხელში აწრიალდა, როგორც ძაღლის ლეკ-

ვი ისე აწკმუტუნდა. მან დასხლტომა მოახერხა ან თავად ანასტასიამ გაუ-
შვა იგი. როგორც კი მიწაზე აღმოჩნდა, მგლის ლეკვმა ერთხელ კიდევ გა-
ულოკა ნაკაწრი და გაიქცა, რთა  მგლების ხროვას დასწეოდა.  

– კი, მაგრამ რატომ?-  ანასტასიას, რომელმაც ამასობაში ჩემთან 
მოირბინა,- ლაპარაკი დავუწყე მე.- თავიდანვე მგლებს რატომ არ მო-
უხმე? რატომ?  

ანასტასია იღიმებოდა, სწრაფად სინჯავდა ჩემ ფეხებს, ხელებს, 
მხიარულად, დამამშვიდებელი ხმით ამბობდა:  

– თუ შეიძლება, ნუ ღელავ. აუცილებელია ძაღლებს უჩვენო, რომ 
ადამიანი ყოველთვის მათზე უფრო ძლიერია. მგლების მათ, ისედაც 
ეშინიათ. ადამიანებს კი, თავს ესხმიან. ახლა არ დაიწყებენ ადამიანებ-
ზე... შენ ნუ ღელავ. და მე, როცა ვიგრძენი, მივხვდი, რომ შენ მოდიხ-
არ... შესახვედრად გამოვიქეცი. ასე რატომ გარისკე? წამოხვედი... მე, 
თავდაპირველად შენ დაგკარგე, შემდეგ მივხვდი... 

ანასტასია გვერდზე გაიქცა, რომელიღაცა ბალახი მოსწყვიტა, შემ-
დეგ სხვა ადგილზეც  დაძებნა რაღაც და კვლავ მოსწყვიტა იგი. შემდ-
ეგ,  მოწყვეტილი ბალახი ხელისგულებში მოსრისა და მტკივანი ფეხი 
მისი წვენით დანამული ხელისგულებით ფრთხილად დამიზილა, თან 
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შეუჩერებლივ ლაპარაკობდა: 
– გაგივლის, ჩქარა გაგივლის. ქორწინებამდე მოგირჩება. 
მე შევნიშნე, რომ ის, სხვადასხვა ანდაზებს იყენებდა და შევეკითხე:  
– საიდან ისწავლე შენ ანდაზები? 
– ხანდახან ვისმენ, სხვადასხვა ადამიანები როგორ საუბრობენ და 

ამიტომაც  ვრცელი აზრის  მოკლე ფრაზით გამოხატვა  ვცადე. შენ რა, 
არ მოგწონს? 

– ზოგჯერ შენ, უადგილოდ გამოგდის ხოლმე.  
– ზოგჯერ კი, მაინც ადგილიანად? მარჯვეა როცა ადგილიანადაა? 
– როგორ ადგილიანად? 
– კი, მაგრამ, ეს სიტყვა ხომ, პირველმა შენ წარმოსთქვი. მე მხოლ-

ოდ გავიმეორე. 
– მითხარი ანასტასია, კიდევ შორს არის შენს მდელომდე?  
– შენ ნახევარი გზა გამოიარე. ჩვენ ახლა ერთად ჩქარა მივალთ.  
– ჩქარა ალბათ არ გამოვა, ჯერჯერობით ფეხი მტკივა. 
– კი, ჯერ ცოტა კიდევ გეტკიება. დაისვენოს ფეხმა, მანამდე კი, 

ჯერჯერობით მე მოგეხმარები სიარულში. 
ანასტასიამ მსუბუქად ასწია მძიმე ზურგჩანთა, ჩემსკენ ზურგით 

დადგა, ცალ მუხლზე  დაეშვა და შემომთავაზა; 
– შენ მე ჩამეჭიდე, დამაჯექი ზურგზე. მან ისე სწრაფად და მტკიცედ 

მითხრა, რომ მე ჩემდაუნებურად ზურგზე შევაცოცდი და ხელები ყელ-
ზე  მოვხვიე. ანასტასია სწრაფად წამოდგა და ხტუნვა-ხტუნვით და ლა-
პარაკ-ლაპარაკით გაიქცა. თან მირბოდა და თან ლაპარაკობდა. 

– შენ არ გიძნელდება?- რამდენიმე ხნის შემდეგ შევეკითხე მე. 
– საკუთარი საზიდარი არ გამძიმებს,- მიპასუხა ანასტასიამ და 

თან სიცილით დაუმატა,- მე ცხენიც ვარ, მე ხარიც ვარ, მე ქალიც ვარ 
და მე მამაკაციც ვარ. 

– შეჩერდი! ჩამოვალ, სიარულს თვითონ ვცდი.  
– მე არ მიმძიმს. რატომ თვითონ?  
– აბა, შენ რა სთქვი მამაკაცზე? „მე ქალიც ვარ და მამაკაციც“? 
– ეს ხომ, უბრალოდ ასეთი თქმულებაა. ესეც უადგილოდ წარმოვ-

თქვი  ხომ? შენ გეწყინა? 
–  არა აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ, მსურს სიარული თვითონ  

ვსინჯო. ოღონდ შენ ზურგჩანთა ცოტა ხანს კიდევ წამოიღე.  
– თუ თავად ასე სთვლი, მაშინ საჭიროა შენმა ფეხმა, თუნდაც ერ-

თი საათით მაინც დაისვენოს. მოდი შენ ჯერჯერობით აქ ჩამოჯექი... 
მე მალე მოვალ, ახლავე მოვალ. 
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ანასტასია რამოდენიმე ხნით გაიქცა. უკან კი, სხვადასხვა ბღუჯა 
ბალახით დაბრუნდა და ფეხის ქუსლის ახლოს მათი წვენის შეზელვა 
ხელახლა დამიწყო. შემდეგ გვერდით ჩამოჯდა, როგორღაც ეშმაკურ-
ად და ღიმილით შეხედა ზურგჩანთას და მოულოდნელად მკითხა: 

– მითხარი, თუ შეიძლება, ვლადიმირ, რა არის შენს ზურგჩანთაში? 
– ზოგიერთი მკითხველის წერილები და საჩუქრებია შენთვის. და, 

მეც ბავშვისთვის, რაღაც-რაღაცეები ვიყიდე. 
– შენ შეგიძლია ახლა, სანამ ჩვენ ვისვენებთ, საჩუქრები მაჩვენო მე? 
– შენ კი ბავშვს, ვაჟიშვილს მაჩვენებ მე? არ იტყვი, რომ არ უნდა 

მნახოს მან, სანამ არ განვიწმინდები? 
– კარგი. მე გაჩვენებ შენ, ჩვენს ვაჟიშვილს. მაგრამ ახლავე არა. 

ხვალ გაჩვენებ. თავიდან, ჯერ შენ ცოტათი  მიხვდი, თუ როგორ უნდა 
იურთიერთო მასთან. შენ სწრაფად მიხვდები, როგორც კი ნახავ. 

– დაე, ხვალ იყოს. 
მე გავხსენი ზურგჩანთა და ჯერ ანასტასიას საჩუქრების ამოლაგე-

ბა დავიწყე. ის, ხელში თითოეულ ნივთს ფრთხილად იღებდა, ცნობი-
სწადილით ათვალიერებდა მას და  უალერსებდა. ვალდაური ზანზა-
ლაკების რეკვა დაიწყო, რომლებიც მას ოლგა სიდოროვნამ აჩუქა. ხო-
ლო, როცა მე მას ლამაზი, დიდი, კიდევ ერთი ძალზედ კეთილი ქალ-
ის, ვალენტინა ივანოვნას ნაჩუქარი ყვავილებიანი თავსაფარი მივაწო-
დე, მაშინვე მივხვდი:- ქალი, მაინც ქალია, ბევრია მათში საერთო. 

ანასტასიამ თავსაფარი აიღო, გაშალა იგი. შემდეგ მან, თავსაფრით 
უამრავი მანიპულაცია ჩაატარა. თავსაფარი თავზე ისე შემოიხვია, რო-
გორც შოკოლად “ალიონუშკას” სურათზეა, და ასევე სხვადასხვაგვარა-
დაც მოირგო. 

თავსაფარი ანასტასიამ კისკის-კისკისით წელზე შემოიხვია, როგ-
ორც ბოშა ქალმა, მერე მხრებზე მოიგდო იგი და რომელიღაცა ხალხუ-
რი ცეკვით ჩემს წინ გაიარ-გამოიარა. შემდეგ  აკურატულად დაკეცა 
იგი და ბალახზე დაწყობილ საჩუქრებთან დადო. მითხრა: 

– შენ, თუ შეიძლება, მადლობა უთხარი, ვლადიმირ, ყოველ ადა-
მიანს. თითოეულ ქალს გადაეცი ჩემგან სიტყვა „მადლობა“,- ამ ნივთე-
ბთან ერთად გამოგზავნილი მათი სულების სითბოსთვის. 

გადავცემ, ვისაც ვნახავ. მაგრამ მე საჩვენებელი მეტი არაფერი 
მაქვს. დანარჩენი შენთვის არ არის. ვაჟისთვისაა. ყველაფერი აუცილე-
ბელი. შენ მათი მოხმარება არ შეგიძლია. მე თავად ადგილზე გიჩვენ-
ებ, როგორც კი მივალთ. 

– ახლა რატომ არ გინდა? მაინც ხომ ვზივართ, ვისვვენებთ. მე ძა-
ლიან მაინტერესებს შევხედო. 
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მე არ მინდოდა ანასტასიასთვის მეჩვენებინა ის, რაც ვაჟიშვილის-
თვის ვიყიდე, იმიტომ, რომ მახსოვდა მისი სიტყვები, რომლებიც მან 
სთქვა, ჯერ კიდევ ჩვენი პირველი შეხვედრის დროს:- „შენ მოგინდება, 
შვილისთვის შეიძინო ყოველგვარი უაზრო ჟღარუნები, მაგრამ ისინი 
მას არ სჭირდება, ისინი შენ გჭირდება, თუ  როგორი კარგი ვარ, 
მზრუნველი“. მაგრამ მაინც გადავწყვიტე მეჩვენებინა, იმიტომ რომ 
თვითონაც მაინტერესებდა, ჩვენი ცივილიზაციის მიღწევებზე ბავშვე-
ბის ზრუნვასთან დაკავშირებით, როგორ განეწყობოდა ის.  ანასტასი-
ას, საფენი ჩვრების ჩვენება და მოყოლა დავიწყე, თუ როგორ ეფექტუ-
რად იწოვენ ისინი სინესტეს, როცა ბავშვი მასში ჩაისველებს, და ამი-
ტომაცაა, რომ ბავშვის კანი არ იშუშხება. მოვყევი ყველაფერი ის, რაც 
ვნახე სატელევიზიო რეკლამაში. ბავშვის საკვებიც ვუჩვენე. 

– ხედავ, ანასტასია, ეს ბავშვის საკვებია, ის უბრალოდ შედევრია, 
მასში ბავშვისთვის აუცილებელი ყველა ნივთიერებაა, ვიტამინების 
დანამატებიც კი არის მასში. რაც მთავარია, მათი მომზადება უპრობ-
ლემოდაა შესაძლებელი. გახსენი თბილ წყალში და ფაფა მზად არის. 
გაიგე? 

– გავიგე. 
– აი, როგორც სჩანს, ჩვენი ტექნოკრატული სამყაროს ქარხნების 

ბოლსადენი მილები ტყუილუბრალოდ არ ბოლავენ. სხვებს შორის, 
არიან ქარხანათა მილებიც, რომლებიც უშვებენ ბავშვებისთვის, აი ას-
ეთ საკვებს, საფუთებს. ხედავ, საფუთზე, როგორი ლამაზი, ლოყაწი-
თელი, ღიმილიანი ბავშვია გამოსახული? 

– ვხედავ. 
ყველაზე ბოლოს მე, ანასტასიას, საბავშვო კონსტრუქტორი ვუჩვე-

ნე და თან კომენტარიც მოვაყოლე: 
– ეს კონსტრუქტორი საბავშვოა, კონსტრუქტორი,- უაზრო ჟღარუ-

ნა არ არის. აქ სწერია, რომ ის სპეციალურად დამუშავებულია ბავშვის 
განსავითარებლად. მისგან, შეიძლება მანქანის გაკეთება, როგორც ამ 
სურათშია, შეიძლება ორთქლმავლის, თვითმფრინავის, სახლის. აი ეს, 
ვაჟიშვილს ცოტა მოგვიანებით გამოადგება. ახლა, რა თქმა უნდა, ჯერ 
კიდევ ადრეა მისთვის იმის გაცნობიერება, თუ რა, როგორ მოძრაობს, 
ფრინავს. 

– რატომაა ადრე? ზუსტად ახლა აცნობიერებს  ის ამას,- მიპასუხა 
ანასტასიამ. 

– აი, ხედავ? კონსტრუქტორი მას ამაშიც დაეხმარება. 
– შენ ასე ფიქრობ? დარწმუნებული ხარ ამაში? 
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– აქ, არა მხოლოდ ჩემი გულდაჯერებულობაა, ანასტასია. ასე ფი-
ქრობს ბევრი მეცნიერიც, ფსიქოლოგიც, რომლებიც ბავშვის ფსიქიკას 
სწავლობენ. ხედავ ისინი ანოტაციაში თავის დასკვნას სწერენ. 

– კარგი, კარგი ვლადიმირ. შენ ნუ ინერვიულებ. თავადვე გააკეთ-
ებ ყველაფერს, ისე, როგორც საჭიროდ მიიჩნევ. ოღონდ შენ, თუ შეიძ-
ლება, ჯერ შეხედე, როგორ ცხოვრობს ჩვენი ვაჟი. აი, მაშინ, თავადვე 
განსაზღვრავ, რა არის მისთვის პირველ რიგში აუცილებელი. 

– კარგი, როგორც იტყვი,- გამეხარდა მე, როცა ანასტასიამ საკამა-
თოდ არ აქცია, ჩემგან მოტანილი ნივთების აუცილებლობა,- თვითონ-
ვე შევხედავ და განვსაზღვრავ. 

– ჯერჯერობით კი, მოდი შენი ზურგჩანთა შევინახოთ. შემდეგ, რო-
გორც კი განსაზღვრავ, პირველ რიგში რომელი ნივთია საჭირო, მე გამო-
ვიქცევი და მოგიტან მას, ან მთელ ზურგჩანთას მოგიტან. ახლა, მძიმეა 
მისი ტარება. შენ ხომ ფეხი გტკივა, ხოლო მე რომ გატარო, არ გსურს. 

– კარგი, მოდი ჯერჯერობით შევინახოთ,- დავეთანხმე მე,- მხოლ-
ოდ წერილები ავიღოთ. მათში შენი მისამართით ბევრი შეკითხვაა. მე 
ისინი ყველა, ვერც კი დავიმახსოვრე.  

– კარგი, წერილები წავიღოთ,- დათანხმდა ანასტასია. მან აიღო 
წერილების პაკეტი. მე მის მხრებს დავეყრდენი და ჩვენ ანასტასიას 
მდელოსკენ გავეშურეთ. 

ჩვენ, მხოლოდ, გვიან საღამოს მივაღწიეთ ანასტასიას მდელოს. 
როგორც ადრე, ახლაც ისევ-ისე გამოიყურებოდა იგი. არავითარი 

ნაგებობა. ქოხიც კი არ იყო. მაგრამ შეგრძნება შემექმნა, თითქოს საკუ-
თარ სახლში მოვედი. განწყობილებაც კი ამიმაღლდა და რაღაც სიმშ-
ვიდე დამეუფლა. ძილი მომინდა. როგორც სჩანს, იმიტომ, რომ მთე-
ლი ღამე ალექსანდრესთან ლაპარაკში გავატარე; „წარმოგიდგენია, გა-
ვიფიქრე მე,- აბსოლუტურად არაფერი არ არის ამ მდელოზე, მაგრამ 
ისეთი შეგრძნება მიჩნდება, თითქოს სახლში მოვედი.  

სჩანს, სახლის შეგრძნება იმაში კი არ არის, როგორი სიდიდის ბი-
ნა, ან თუნდაც სასახლე გაქვს, არამედ რაღაც სხვა რამეში”... 

ანასტასიამ მაშინვე ტბასთან მიმიყვანა და ბანაობა შემომთავაზა. 
ბანაობა, სრულებითაც არ მინდოდა, მაგრამ ვიფიქრე, რომ სჯობდა 
ჯერჯერობით ყველაფერში დავთანხმებოდი, რათა შვილი, რაც შეიძ-
ლება მალე მენახა. 

ბანაობის შემდეგ, როცა ნაპირზე ამოვედი, უფრო შემცივდა, ვინემ 
წყალში. ანასტასიამ ხელისგულებით ჩამომბერტყა წყლის წვეთები, 
რომელიღაც ბალახით დამზილა და ტანი თითქოს გამიხურდა. შემდ-
ეგ გამომიწოდა თავისი კაბა და სიცილით მეუბნება: 
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– ჩაიცვი, თუ შეიძლება, ვლადიმირ, ეს შენთვის ღამის პერანგი 
იქნება. მე შენს ტანსაცმელს ჩავალბობ, გავრეცხავ. ძლიერი სუნი ასდ-
ის მას. 

მე, ანასტასიას კაბა ჩავიცვი, იმიტომ რომ მივხვდი:- სუნის გაქრო-
ბა იყო საჭირო. 

– ეს იმისთვისაა, რომ შვილი არ შეშინდეს? 
– ამისთვისაც,- მიპასუხა ანასტასიამ. 
– მაგრამ, მარტო კაბაში, ძილის დროს მე შემცივდება. 
– ნუ სწუხხარ, მე უკვე, ყველაფერი გავაკეთე. შენ გამოიძინებ, შენ არ 

შეგცივდება. თავქვეშ წერილების პაკეტს დაიდებ, ის შენ, ბალიშს შეგიცვ-
ლის. მე ყველაფერი მოვიფიქრე, შენ გამოიძინებ და არ გაიყინები. 

– ისევ ძუ დათვთან გავთბები? არ დავიძინებ მე ძუ დათვთან, 
სჯობს, როგორმე მე თვითონ... 

– მე ყველაფერი ისე დავაფინე, რომ არც შეგცივდება და არც დაგცხება. 
ჩვენ, იმ მიწურთან მივედით, სადაც, ადრე მეძინა. ანასტასიამ შესას-

ვლელთან ჩამოკიდებული ტოტები გადასწია. ხმელ ბალახთა სასიამოვ-
ნო სუნი შევიგრძენი და მე, მიწურში შევძვერი, მშრალ ბალახში ჩავეფა-
ლი. ძილი სასიამოვნო სურნელში ჰხვევდა ირგვლივ ყოველივეს.  

– შეგიძლია კოფთა დაიფარო, თუმცა შენ, ამის გარეშეც არ შეგცი-
ვდება. შემდეგ, თუ მოგინდება, მეც მოგიწვები გვერდით, გაგათბობ,- 
ძილ-ბურანში ჩამესმა ანასტასიას ხმა და ვუპასუხე:  

– არ გინდა. უკეთესია შენ, ვაჟიშვილთან წადი, გაათბე... 
– ნუ ღელავ, ვლადიმირ. ჩვენი ვაჟი უკვე, ბევრ რამეს, დამოუკი-

დებლად ახერხებს. 
– აბა, როგორ შეუძლია მას დამოუკიდებლად მოახერხოს რამე, ის 

ხომ პატარაა... მეტი, მე ვერაფრის თქმა მოვახერხე, რადგან  ღრმა ძილ-
სა და მშვიდ ნეტარებაში ჩავიძირე. 
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კარგი მაქვს, რომ ვწევარ და ვფქრობ, ჯერჯერობით არ გავინძრევი, 
რათა, უცებ არ გამიქრეს ეს განწყობილება მეთქი. მერედა, რა ღამე იყო 
ეს ასეთი? და რატომ აღმოჩნდა დილით ისე, რომ თითქოს ამ ღამით სხე-
ული და ცნობიერება ვითომც სიყვარულში ცურავდნენ. დღის სინათლე-
ზე, ნათელი გახდა ჩემთვის, რატომ არ იყო ღამით არც სიცივე, არც სიცხე. 
მე ვიწექი ჩაფლული ხმელ ბალახსა და ყვავილებში. ისინი გამოსცემდნენ 
სასიამოვნო სურნელს და მათბობდნენ. მკითხველები ხშირად მეკითხე-
ბიან, ზამთარში, ციმბირის საშინელ ყინვაში როგორ არ იყინება ანასტა-
სია, ყველაფერი კი როგორი მარტივი აღმოჩნდა:- თივის ზვინში თუ ჩაე-
ფლობი, არანაირი ყინვა არ არის საშიში. მართალია, ის, კიდევ რაღაცნაი-
რად თბება, დადის ნახევრად შიშველი ხუთ გრადუსიან სითბოშიც კი და 
არ იყინება, უფრო მეტიც, ასეთი დაბალი ტემპერატურის დროს ბანაობს 
კიდეც და წყლიდან როცა ამოდის არც  კანკალებს. 

ერთიც გავიფიქრე, როცა ხმელ ბალახზე ნებივრად ვიწექი:- „აი, 
დილა დადგა, თუ ახალი დღე მოვიდა, შთაბეჭდილება კი ისეთია, თი-
თქოს, ახალი ცხოვრების დასაწყისია, აი, ასე რომ იყოს ყოველთვის, 
ყოველ დილით, მაშინ ერთი ცხოვრების მანძილზე თითქოსდა ათასი 
საუკუნე გეცხოვროს და ყოველი საუკუნე მშვენიერია, როგორც ეს დი-
ლა. მაგრამ როგორ გაკეთდეს ისე, რომ ყოველი ახალი დღე მშვენიერი 
იყოს, როგორც ეს დილა?“ 

ის, ის იყო ადგომა დავაპირე, რომ ანასტასიას მხიარული ხმა შე-
მომესმა: 

– ვინც რომ ადრე ადგეს, მას უფალი ბევრს აძლევს. 
მე, მშვენიერი ღამის საძინებლიდან გამოვძვერი. ის ზევით, იქვე, 

შესასვლელთან იდგა. ოქროსფერი თმები ნაწნავად ჰქონდა დაწნული, 
ხოლო ნაწნავი, ბალახებით იყო ბოლოში შეკრული,  ბაფთასავით განა-
სკვული. ახალი ვარცხნილობაც მას, ასევე ძალიან უხდებოდა.  

– მივიდეთ ტბასთან, დაიბან, ჩაიცმევ,- შემომთავაზა ანასტასიამ, 
და ნაწნავი კეკლუცად წინ გადაიგდო. 

„რაც უნდა იყოს, ქალი, მაინც ქალია“- გავიფიქრე ჩემთვის და ხმა-
მაღლა კი ვეუბნები: 

– ძალიან ლამაზი ნაწნავი გაქვს ანასტასია. 
– ლამაზი. ჰოო? ძალიან, ძალიან ლამაზი?- გაიცინა მან და დატ-

რიალდა. 
ჩვენ ტბისკენ გავიქეცით. ნაპირზე, ბუჩქის ტოტებზე ჩემი ხალა-

თი, შარვალი, მაისური, საერთოდ ყველაფერი ეკიდა, რაც საღამოს და-
ვტოვე. მე ხელით შევეხე, ისინი უკვე გამშრალიყვნენ. გავიქეცით 

– ეს როგორ, მოასწრეს, მათ, ასე ჩქარა გაშრობა უკვე? 
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– მე დავეხმარე,- მიპასუხა ანასტასიამ,- თავად ჩავიცვი და შენს 
ტანსააცმელში ცოტა გავირბინ-გამოვირბინე, ისიც, უფრო სწრაფად 
გაშრა. ახლა, შენ იბანავებ და მერე მას ჩაიცმევ. 

– შენც იბანავებ? 
– მე, დღის შესახვედრად უკვე , ყველაფერი აუცილებელი გავაკეთე. 
ანასტასიამ, სანამ წყალში შევიდოდი, მანამ, სხეული რომელიღაც 

ბალახთა ნარევით დამიზილა. და როცა მე ჩავყვინთე, ირგვლივ წყა-
ლი აშიშინდა, ტანმაც ცოტათი დამწიწკნა, მაგრამ როცა წყლიდან ამო-
ვედი, დიდებულად ვიყავი. თითქოს სხეულის ყველა ფორი, თავის-
თავად და ინტენსიურად სუნთქავდა, თითოეული ფორი ჰაერს თავად 
ისრუტავდა. საერთოდ სუნთქვაც მსუბუქი გამიხდა, თავისუფალი.  

ანასტასიამ მხიარულად, თამაშ-თამაშით, ხელახლა, როგორც სა-
ღამოთი, ხელებით სხეულიდან წყლის წვეთების მოშორება დამიწყო. 
როცა ზურგიდან წვეთებს მაშორებდა, მე მოულოდნელად ვიგრძენი, 
ჩემს ზურგზე რაღაც ცხელის შემოსხურება. ერთხელაც, მეორეჯერაც, 
მე მკვეთრად შემოვბრუნდა, მან, თავის მკერდს ორივე ხელით მოუჭი-
რა, ცხელი რძის ნაკადი პირდაპირ სახეში შემომასხა, შემდეგ მეორე 
ძუძუს ნაკადი პირდაპირ მკერდზე მიმიშვა. და კისკისით, ჩქარ-ჩქარა 
შეზელვა დამიწყო.  

– შენ ასეთ რამეს რატომ სჩადიხარ?- ვკითხე მე, მოულოდნელო-
ბისგან როგორც კი გამოვერკვიე. 

– იმიტომ! იმიტომ! – კისკისებს ანასტასია, შემდეგ მომაწოდა შარ-
ვალი და პერანგი. მათაც იმდაგვარი სურნელი როგორც ადრე, უკვე 
აღარ ჰქონდათ, მე მაშინვე შევნიშნე ეს, როცა ვიცმევდი. და მტკიცედ 
ვუთხარი ანასტასიას: 

– მე ყველაფერი გავაკეთე, როგორც შენ გინდოდა. მიდი ახლა 
შვილი მაჩვენე. 

– კარგი. წავიდეთ. ოღონდ შენ, ვლადიმირ, თუ შეიძლება ნუ შეე-
ცდები უცებ მიუახლოვდე მას. თავიდან შენ დააკვირდი მას, შეეცადე 
მის გაგებას. 

– კარგი დავაკვირდები, კეთილი. გავუგებ კიდეც. 
ჩვენ მივუახლოვდით ჩემთვის უკვე ნაცნობ მდელოს, ბუჩქებთან, 

მდელოს პირზე ანასტასია ამბობს: 
– აქ ჩამოვსხდეთ ჩუმად, ვუცქიროთ, ის ახლა გაიღვიძებს, და 

შენც დაინახავ მას. 
– მდელოს განაპირას, ხესთან, ძუ დათვი ცალ გვერდზე იყო წამო-

წოლილი, მაგრამ არავითარი ბავშვი მე არ დამინახავს. მღელვარება 
უფრო და უფრო მიპყრობდა და გულს უცნაური ბაგაბუგი გაუდიოდა. 
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– სად არის ის?- კიდევ უფრო აღელვებულმა შევეკითხე ანასტასიას. 
– უცქირე უფრო ყურადღებით,- მიპასუხა მან,- აი, მისი თავი და 

ფეხები ძუ დათვის თათებიდან მოსჩანს. მას დათვზე სძინავს, მის ფა-
შვზე, იქ სირბილეა და სითბო, მის თავზე დათვს, თავისი თათი აქვს 
გადაფარებული, კი არ სჭყლტს, მხოლოდ ოდნავ იფარავს მას თათით.  

და, მე დავინახე. პატარას ციცქნა სხეული, დათვის ხშირ ბალანში 
ნებივრად იწვა. უზარმაზარი მხეცის ფაშვში, მისი ოდნავ აწეული წინა 
თათის ქვეშ. ძუ დათვი გვერდზე იწვა, გაუნძრევლად, მხოლოდ თავს 
აბრუნებდა აქეთ-იქით, ათვალიერებდა მიდამოს. ხშირ ბანჯგვლებში 
პაწაწინა ფეხები შეირხა და იმ წამსვე, ძუ დათვმა, თათი ოდნავ ზემ-
ოთ ასწია. პატარა იღვიძებდა. როცა პაწაწა ხელს ზემოთ ამოძრავებდა, 
ძუ დათვი, თათს ზევით სწევდა, როცა ხელს ქვევით უშვებდა, იგი მას 
ხელახლა აფარებდა. მხოლოდ თათს და თავს ამოძრავებდა, ხოლო 
ტანი არ იძვროდა. 

– იგი რა, ასე წევს, გაუნძრევლად, მისთვის ხომ მოუხერხებელია, 
სულ ერთ პოზაში ყოფნა? 

– მას, ასე, გაუნძრევლად, დიდხანს წოლა შეუძლია. და მისთვის 
ეს სრულებითაც ძნელი არ არის. ძუ დათვი აღფრთოვანებისგან დნე-
ბა, როცა ბავშვი თავის “საწოლში” შეცოცდება. და საერთოდ, ახლა ძუ 
დათვი დიდად თავმომწონე გახდა, პასუხისმგებლიანი. თავისი მეგო-
ბარი ხვადიც კი ახლოს არ მიიკარა, როცა, საკუთარ შთამომავლობაზე 
ფიქრის დრო დადგა. ეს არ არის ძალიან კარგი. მაგრამ როცა ჩვენი ვა-
ჟიშვილი ცოტათი წამოიზრდება, ის მეგობარს თავისთან მიუშვებს. 

მე ვუსმენდი ანასტასიას და თვალმოუშორებლად ვუცქერდი, 
კვლავ როგორ ამოძრავდა პატარა ფეხები ძუ დათვის უზარმაზარი 
თათის ქვეშ. შემდეგ მან თათი ზევით ასწია. 

პატარა ამოძრავებდა ხელებს, ფეხებს, იზმორებოდა, თავს მაღლა 
სწევდა და უცებ გაშეშდა.  

– მან მოძრაობა რატომ შესწყვიტა, ისევ დაიძინებს?- ვკითხე  ანას-
ტასიას. 

– მეტი ყურადღებით უცქირე, ის ხომ ფისის შვება. ძუ დათვმა, ის-
ევ ვერ მოასწრო, დროულად ჩამოეშვა ბალახზე, ან, არც ისურვა. ანე-
ბივრებს მას იგი. პატარა შადრევანი იღვრებოდა ძუ დათვის ბალანზე. 
ისიც, ისევე როგორც პატარა, გატრუნული იწვა, თავის ქნევაც და თა-
თის მოძრაობაც კი შეაჩერა, სანამ ეს შადრევანი არ შეწყდა. შემდეგ, ძუ 
დათვმა მეორე გვერდზე გადაბრუნება დაიწყო და პატარა, ბალახზე 
დაგორდა. 

– კარგი, აი ხედავ, დათვი ფიქრობს, რომ პატარა, ჩვენი პატარა კა-
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ცუნა თავის დიდ საქმეს ისევ გააგრძელებს,- მხიარულად მაცნობა ანა-
სტასიამ. 

პაწაწინა ადამიანის სხეული მიწაზე იწვა და იჭინთებოდა. მას თა-
ვთან, უზარმაზარი ძუ დათვი ედგა და მეჩვენებოდა, რომ იგი თავისი 
ქშენით ეხმარებოდა, ისე, თითქოს თვითონაც მასთან ერთად იჭინთე-
ბოდა. პატარა, მუცელზე გადაბრუნდა, ხელები აამოძრავა და ბალახზე 
ოთხით გახოხდა. ჭიპი სიბინძურით, ცოტათი მოსვრილი ჰქონდა. ძუ 
დათვმა მის მხარეს გადააბიჯა და პატარა ადამიანის ჭიპი თავისი უზ-
არმაზარი, ნადირის ენით მოლოკა, ისე, თითქოს ძიძა სწმენდდა მოსვ-
რილ ადგილს. მან ენით უბიძგა პატარას, და ის მუცლით დაეცა, მაგრ-
ამ ის მაშინვე წამოიწია და ხოხვა გააგრძელა,  დათვი კი, კვლავ წამოე-
წია და გალოკა, თუმცა ისედაც სუფთა ჰქონდა უკვე ყველაფერი.  

შენ, როგორ ფიქრობ, ვლადიმირ, შეეძლო კი ძუ დათვს ამოსაფენი 
ჩვრები ან ტრუსები გაეხადა, შემდეგ კი მისთვის ახლები ჩაეცმია?- ჩუ-
მად შემეკითხა ანასტასია.  

– კარგი რა,- მეც ასევე ჩურჩულით ვუპასუხე,- ისედაც ყველაფერი 
ცხადია.  

პატარა ზურგზე გადაბრუნდა და როცა აბეზარმა ძუ დათვმა ფე-
ხებშუა კიდევ ერთხელ გალოკა ის, მან მოახერხა და პატარა ხელი და-
თვის დრუნჩზე ბალანში ჩადო. 

ხელის, აშკარად უმნიშვნელო ძალას დამორჩილებულმა დათვმა, 
უზარმაზარი თავი მიწაზე დადო პატარას ფეხებთან, მან კი ხელი ჩაავ-
ლო დრუნჩში, მეორე ხელით წამოიწია და მხეცის თავზე, ზევით დაი-
წყო აბობღება.  

– ახლა საით იწევს?  
– ძუ დათვის თვალებისკენ. დათვს თვალები უბრწყინავს, ბავშვს 

აინტერესებს, მას ყოველთვის უნდა მათზე ხელის შეხება. 
პატარა მუცლით იწვა დათვის დრუნჩზე და მის თვალებს ათვა-

ლიერებდა, შემდეგ შეეცადა თითით შეხებოდა მათ მაგრამ ძუ დათვმა 
იმ წამსვე მოჭუტა თვალები. თითი კი, ქუთუთოში მოხვდა. კიდევ ცო-
ტა ხანს მოიცადა და ბრწყინავი თვალები, რომ მეტად ვერ დაინახა, პა-
ტარამ, დათვის დრუნჩიდან ძირს დაიწყო ჩოჩვა, ბალახზე ცოტა გახო-
ხდა და გაიყუჩა, მასში რაღაცის თვალიერება დაიწყო. ძუ დათვი წა-
მოდგა და ორჯერ ჩაბრდღვინა.  

– იგი, ძუ მგელს უხმობს. მას თვითონვე სურს გასუფთავება, ჭამა. 
ახლა შენ ნახავ, ისინი ერთმანეთთან მეგობრულად, თუ როგორ ისაუ-
ბრებენ,- კომენტერი გააკეთა ანასტასიამ. 
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რამდენიმე ხნის შემდეგ, მდელოს განაპირას, ძუ მგელი გამოჩნდა, 
მაგრამ ძუ დათვი მის გამოჩენას მისალმებით კი არა, არამედ, მრისხანე 
ბრდღვინვით შეხვდა. ძუ მგელიც სულაც არ მოქცეულა მეგობრულად, 
მან შეათვალიერა მთელი მდელო, მის გასწვრივ ზამბარისებური სიარუ-
ლით ცოტა გაიარ-გამოიარა, შემდეგ გაწვა, უცებ, ძალუმი ნახტომი გააკე-
თა და ხელახლა გაწვა, ისე, თითქოს თავდასხმისთვის მოემზადა.  

– სად არის მათი მეგობრობა?- შევეკითხე მე,- ძუ დათვმა, რატომ 
მოუხმო, თუკი თვითონ უღრენს მას? ძუ მგელსაც კი მრისხანედ უჭი-
რავს თავი. 

– მათ ასე ისაუბრეს ერთმანეთთან. ძუ დათვმა, ბრდღვინვით შეა-
ჩერა ძუ მგელი, რათა ნახოს, ყველაფერი წესრიგში აქვს თუ არა. რაი-
მეთი ხომ არ არის ავად, სახიფათო ხომ არ არის, ადამიანის პირმშოს-
თან მისი მიშვება. საკმაოდ ძლიერია თუ არა, იმისთვის, რომ დაცვა 
შესძლოს. ძუ მგელმა აჩვენა, რომ მას ყველაფერი წესრიგში აქვს. საქმ-
ით აჩვენა, არა სიტყვით. შენ ხომ დაინახე, გაიარა კიდეც, საკმაოდ მა-
ღლა ახტა კიდეც. 

ძუ დათვი, მართლაც დააკვირდა რა, ძუ მგელს მდელოდან მშვი-
დად წაძუნძულდა. ძუ მგელი პატარისგან ბალახზე შორიახლოს გაწ-
ვა. პატარა, ერთ ხანს კიდევ ბალახებში რაღაცას ათვალიერებდა, ეხე-
ბოდა, შემდეგ, ძუ მგელი შეამჩნია და მისკენ გახოხდა. როცა მიუცოც-
და, ხელებით დაუწყო შეხება დრუნჩზე, მგლის დაღებულ ხახაში კბი-
ლებზე თითს უსმევდა, ენაზე ხელისგულს უტყაპუნებდა. ძუ მგელი 
კი, სახეზე ლოკავდა, შემდეგ, პატარა ვლადიმირი მუცელთან მიხოხ-
და, ხელით ძუ მგელის ძუძუსთავებს შეეხო, თავისი ხელი მოწუწნა და 
შეიჭმუხნა. 

– ჩვენი ბიჭის ჭამის დრო დგება,- ისევ ალაპარაკდა ანასტასია,- 
მაგრამ მას ჯერ კიდევ ისე არ მოშიებია, რომ ძუ მგელის რძე დალიოს. 
მე ახლა ცოტა ხნით გვერდზე გავალ, შენ კი მდელოს განაპირას ჩამო-
ჯექი, თუ მან დაგინახა და დაინტერესდა,- შენთან მოხოხდება. ოღ-
ონდ შენ თვითონ მას ხელს ნუ სტაცებ. ის, უკვე ადამიანია, თუმცაღა, 
მართალია რომ  შესახედავად პატარაა. უაზრო აღტყინებას ვერ მიხვ-
დება. თანაც, ძალადობად აღიქმება, თუკი თანხმობის გარეშე მოჰკიდ-
ებ ხელში ხელს. ვერ მიგიხვდება ის შენ, თუ სურვილის გარეშე აიყვან. 
თუნდაც კარგი განზრახვითაც, მაგრამ მისი ნების გარეშე. არასასიამო-
ვნო შთაბეჭდილაბას დატოვებ მასზე.  

– კარგი. მე ხელს არ მოვკიდებ. უბრალოდ ჩამოვჯდები. ძუ მგე-
ლი, არ შემეხება მე? 

– შენ ახლა ისეთი სუნი გაქვს, რომ არ შეგეხება. 



 

431 

ანასტასიამ თეძოზე ხელი ორჯერ დაირტყა. ძუ მგელი წამოდგა, 
მის მხარეს გამოიხედა,  მერე ბავშვს შეხედა,  რომელიც კვლავ რაღაც 
ბუჭყს ეთამაშებოდა,  და ანასტასიასთან მოძუნძულდა. 

ანასტასია, ჩემთან ძალზედ მჭიდროდ დადგა, ძუ მგელს უხმო რა-
თა ახლოს მოსულიყო და მერე ჟესტიკულაციით უბრძანა, რომ იგი 
დაწოლილიყო. 

– იქნებ, ხელი გადავუსვა მას, რათა საბოლოოდ დავუმეგობრდე,- 
წამოვაყენე წინადადება მე. 

– არ მოეწონება მას შენი მხრიდან მფარველობითი ფამილიარობა. 
მან ყველაფერი გაიგო და არ შეგეხება,  მაგრამ მოჩვენებით უპირატე-
სობას კი არ მოითმენს.- მიპასუხა ანასტასიამ. ძუ მგელი ხელახლა 
მდელოზე გაგზავნა და თავად კი, თავის რაღაც საქმეებზე გაიქცა, თან 
მალე დაბრუნებას დამპირდა.  

მე, ბუჩქებიდან გამოვედი, საიდანაც ანასტასიასთან ერთად მა-
ლულად ვუყურებდით თუ, რა ხდებოდა მდელოზე. გამოვედი და პა-
ტარა ვლადიმირისგან ათ მეტრში, ბალახზე ჩამოვჯექი. ასე ვიჯექი ბა-
ლახზე თხუთმეტი წუთი. ის არავითარ ყურადღებას არ მაქცევდა. მე 
გავიფიქრე, თუ გავაგრძელებ ასე ჩუმად ჯდომას, ის მე, არასოდეს არ 
მომაქცევს ყურადღებას მეთქი და მე, ენით, ორჯერ დავაწკლაპუნე.  

პატარამ თავი მოაბრუნა და მე შემომხედა. ვაჟიშვლი! ჩემი ვაჟი 
ცნობისმოყვარედ თვალმოუშორებლად შემომცქეროდა და მეც, აღელ-
ვებული ვუცქერდი მას, სხეულმაც კი, მღელვარებისგან გახურება და-
მიწყო.  

მინდოდა მიმერბინა, ხელში ამეტაცა პატარა სხეული, გულში ჩამეკ-
რა, ჩავკონებოდი. მაგრამ ანასტასიას თხოვნა და რაც მთავარია ძუ მგელ-
ის აქ ყოფნა მაკავებდა. და ამ დროს, ჩემი პატარა ვაჟიშვილი, ნელნელა 
ჩემსკენ გამოხოხდა. მიყურებს თვალმოუშორებლად და მოხოხავს. მკერ-
დში კი, ისეთი გულისცემა დამეწყო, რომ მისი ხმაც კი მესმოდა. რატომ 
მიცემდა ასე? შეიძლება პატარას შეეშინდეს, ისე სცემს იგი.  

ის, მოხოხავდა, მოხოხავდა და კვლავ ბალახებში რაღაცით დაინ-
ტერესდა, რაღაც ბუჭყისკენ დაიწყო ხელის გაწვდენა, რომელიც ხელ-
ზე შეაცოცდა და ამიტომაც მას დაკვირვებით შეაჩერდა. სამი მეტრი, 
მხოლოდ სამი მეტრიღა დარჩა ჩემს პატარა ვაჟიშვილს ჩემთან მოხოხ-
ვამდე, და შეჩერდა რაღაცა ბუჭყის გამო. განა რა სამყაროა ამ ბალახებ-
ში, რა ცხოვრებაა, მისთვის ასეთი საინტერესო. აბა უყურე, რა განაწე-
სია, აბა უყურე, რა ტყიური წესებია აქ. ბავშვის წინაშე მშობელი მამაა, 
მას კი ბუჭყი უფრო აინტერესებს. არ უნდა იყოს ასე. უნდა გაიგოს ბავ-
შვმა რომ,- მამა ბუჭყზე მნიშვნელოვანია.  
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უცებ, პატარამ, კვლავ თავი ასწია და ჩემს მხარეს მოაბრუნა, უკბი-
ლო, პატარა პირით გაიღიმა და სწრაფად, ჩვეულებრივზე უფრო მკვი-
რცხლად ჩემსკენ გამოხოხდა. მე, უკვე მოვემზადე, რათა მისთვის ხე-
ლი წამევლო, მაგრამ დავინახე, რომ ის შორიახლოს გახოხდა, ისე, 
რომ ჩემთვის ყურადღებაც არ მოუქცევია.  

მე მოვიხედე და დავინახე:- უკან, ჩემგან ოდნავ გვერდზე, მომღი-
მარი ანასტასია იდგა. ის ჩამოჯდა ბალახზე და ხელი გულაღმა დადო. 
გაღიმებული პატარა დედის მკერდისკენ მიხოხავდა. ანასტასიამ არ 
აიყვანა ის, მხოლოდ, ოდნავ დაეხმარა მიცოცვაში, მხოლოდ, ოდნავ 
დაეხმარა, რათა მის მკერდამდე მისულიყო. პატარა უკვე, მის ხელზე 
იწვა, თავისი პატარა თითებით დედის გაშიშვლებულ მკერდს უტყა-
პუნებდა და ანასტასიას უღიმოდა. შემდეგ, ის შეეხო და მოეფერა მის 
ძუძუსთავებს, მიეკრო ტუჩებით და ანასტასიას მკვრივ მკერდს წოვა 
დაუწყო. ანასტასიამ, მხოლოდ ერთხელ შემომხედა მე და თანაც თავ-
ის ტუჩებთან თითი მიიტანა, რითიც მიმანიშნა, რომ გავჩუმებულვი-
ყავი. მეც, მთელი ხნის განმავლობაში, სანამ ის შვილს აწოვებდა,- ჩუმ-
ად ვიჯექი.  

მეჩვენებოდა, ანასტასიამ ძუძუს წოვების დროს საერთოდ დაივი-
წყა ჩემი იქ ყოფნა. და არც მთელს გარემომცველ სამყაროზე არ ფიქრო-
ბდა. ის, ერთთავად, მხოლოდ შვილს შეჰყურებდა. და, მეჩვენებოდა, 
რომ ისინი როგორღაც ერთმანეთთან ურთიერთობდნენ. ასე იმიტომ 
მეჩვენებოდა, რომ პატარა წოვდა, წოვდა და უცებ შეჩერდებოდა, მო-
წყდებოდა ძუძუსთავს და ანასტასიას სახეში შეაცქერდებოდა. ზოგჯ-
ერ გაღიმებული უცქერდა, ხოლო ზოგჯერ, სერიოზულად. შემდეგ, ის 
მიყუჩდა და რამოდენიმე ხანს ხელებზე ეძინა. როცა გაიღვიძა, კვლავ 
გაიღიმა და ანასტასიამ ის თავის ხელისგულზე დაისვა და თან ზურ-
გიდან ეჭირა.  

მათი სახეები გვერდი-გვერდ აღმოჩნდა, და პატარა ანასტასიას 
სახეზე ეხებოდა, მიეკრა თავისი ლოყით ლოყაზე და აი აქ, მან, კვლავ 
დამინახა მე და რამდენიმე ხანს გაყუჩდა, თან ინტერესით მათვალიე-
რებდა. 

უცბად, ჩემს მხარეს გამოიშვირა ხელი, მთელი თავისი ტანით ჩე-
მსკენ გადმოიწია და წარმოთქვა „ე-ე“. მეც, ჩემდაუნებურად მისკენ გა-
ვიშვირე ჩემი ხელები, ანასტასიამ იმ წამსვე გადმომცა ის მე. 

მე, ხელებში, ჩემი ღვიძლი, ასე სანატრელი ვაჟიშვილის პაწაწინა 
სხეული მეჭირა. ყველაფერი დამავიწყდა ქვეყანაზე და ძალზედ ძლი-
ერ მომინდა, მისთვის რაღაც გამეკეთებინა. პატარა ხელით ეხებოდა 
ჩემს სახეს, სახეზე ტუჩებით შემეხო და გვერდზე გაიწია. შეიჭმუხნა, 
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ჩანს გაუპარსავმა სახემ დაჩხვლიტა. შემდეგ კი, თვითონაც არ ვიცი, 
როგორ მომივიდა, აუტანლად მომინდა მისთვის, პატარა, თბილ ლო-
ყაზე მეკოცნა. და მე გადავწყვიტე მეკოცნა! მაგრამ კოცნის მაგიერ რა-
ტომღაც, ლოყაზე, ორჯერ სწრაფად ავუსვი ენა, როგორც ძუ მგელმა 
გააკეთა. პატარამ, ჩემგან გვერდზე გაიწია და გაკვირვებულმა, თვალე-
ბი აახამხამა. ანასტასიას წკრიალა კისკისმა მინდორი მოიცვა. პატარამ, 
მაშინვე მისკენ გაიშვირა ხელები და თვითონაც გაიღიმა. ჩემს ხელებ-
ში აწრიალდა. მე მივხვდი, ის გაშვებას მთხოვდა, ჩემი ვაჟიშვილი ჩემ-
გან მიდიოდა. მე დავემორჩილე მის ნებას, აქ დამკვიდრებული ურთი-
ერთობათა განაწესს,- ის ბალახზე ფრთხილად დავსვი. პატარა, მაშინ-
ვე ხოხვით გაემართა ანასტასიასკენ. ის სიცილით წამოხტა, შემომირ-
ბინა მეორე მხრიდან და ჩამოჯდა ჩემთან, ძალზედ ახლოს. პატარა იმ-
წამსვე შემობრუნდა და ღიმილით ჩვენსკენ გამოხოხდა, ანასტასიას 
ხელებზე შეაცოცდა და ხელი კვლავ სახეზე მომითათუნა. პირველად 
აი,  ასეთი  ურთიერთობა მქონდა ჩენს ვაჟიშვილთან.  
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ემმა ძემ, ჩემმა პატარა ვლადიმირმა, დაიძინა. ძუძუს წოვების შემ-
დეგ რამოდენიმე ხანი ის ბალახებში რაღაცასთან თამაშობდა. ფიჭ-

ვიდან ჩამოვარდნილ გირჩას ხელს კიდებდა, მის გალოკვას ცდილობ-
და. ცაზე მოცურაე ღრუბლებს შესცქეროდა. ჩიტების გალობას უსმენ-
და, შემდეგ გორაკზე აცოცდა, სადაც ბლომად ბალახი იყო, მოკუნტუ-
ლად დაწვა, თვალები დახუჭა, რაღაცას უღიმოდა და დაიძინა. ანას-
ტასია, რაღაც თავის საქმეებზე გაიქცა. მე, ტყეში მარტომ დავიწყე სეი-
რნობა და ფიქრი, ირგვლივ ვერაფერს ვამჩნევდი. ერთდროულად, სი-
ხარულისა და წუხილის გრძნობა არ მტოვებდა. კედარის ქვეშ ტბის 
პირას დავჯექი და გადავწყვიტე:- ასე გაუნძრევლად ვიჯდები, სანამ 
არ მოვიფიქრებ, როგორც მშობელს მე, საკუთარი ბავშვის აღზრდისა-
თვის, თუ რისი გაკეთება შემიძლია. რაღაც ისეთი უნდა მოვიფიქრო, 
რათა იგრძნოს, რომ მთავარს, მისთვის მამა წარმოადგენს. როცა ანას-
ტასია მომიახლოვდა, მე თავდაპირველად მასთან საუბარი არ მსურ-
და. სწორედ მისმა სიცილმაა ჩემგან ყურადღება რომ გადაატანინა ჩემს 
შვილს. ანასტასია, მუხლებზე ხელებშემოხვეული, ჩემს გვერდით ჩუმ-
ად იჯდა და ჩაფიქრებული ტბის მშვიდად მოლივლივე წყალს შეჰყუ-
რებდა. პირველმა მან დაილაპარაკა: 

C 
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– შენ, თუ შეიძლება, ნუ განაწყენდები ჩემზე. ისე სასაცილოდ გა-
მოიყურებოდა თქვენი ურთიერთობა,  მე თავი ვეღარ შევიკავე. 

– საქმე ჩემს წყენაში არ არის.  
– მაშ, რაშია? 
– ბევრი მკითხველი, თავიანთ წერილებში, ბავშვის აღზრდის შე-

სახებ მეკითხება. მთხოვენ, ბავშვის აღზრდის სისტემაზე ყველაფერი 
გამოგკითხო შენ, და, შემდეგ წიგნში აღვწერო. აბა, აქ, რა აღვწერო? არ-
ავითარი სისტემა არ არის, ყველაფერი პირიქითაა. თქვენ აქ, რაღაც, 
ანტისისტემა გაქვთ. აი, მაგალითად, ასეთ სიტუაციაში მამებმა რა უნ-
და აკეთონ, ხომ შეიძლება იკითხოს მკითხველმა? 

– შენ ძალზედ ზუსტად განსაზღვრე,- ანტისისტემაა,  და, სწორედ 
ეს აღწერე.  

– მაგრამ ეს ვის აინტერესებს? ადამიანები ეძებენ ჭკვიანურ წიგნ-
ებს, სადაც ნათქვამია, რა უნდა გაუკეთდეს ბავშვს, როცა ის, ერთის, 
ორი თვის და ასე შემდეგ არის. ყოველივეს აღწერას საათების მიხედვ-
ით ახდენენ. წიგნებში, კვების რეჟიმს სთავაზობენ. აღზრდის სისტემ-
ის აღწერას ასაკის მიხედვით ახდენენ. აქ კი, ბავშვის ახირებულობათა 
სრული წაქეზებაა. რაღაცნაირი, ყოველგვარი ნებადართულობა. 

– მითხარი, ვლადიმირ, როგორად გინდა იხილო ჩვენი შვილი, 
როცა ის გაიზრდება? 

– როგორ თუ,- როგორად? რა თქმა უნდა ბედნიერად, ნორმალურ-
ად, ცხოვრებაში წარმატებულ ადამიანად.  

– ბევრია კი, შენს ნაცნობობაში ბედნიერი ადამიანი? 
– ბედნიერი? სავსებით ბედნიერი ადამიანი, შესაძლოა, ცოტა იყ-

ოს. მაგრამ თითოეულს, რაღაც მაინც არ გამოსდის. ხან ფული არ ჰყო-
ფნის, ხან ოჯახში უთანხმოება აქვს ან სხვადასხვა ავადმყოფობა ეკი-
დებათ. მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ჩემს ვაჟიშვილს, ყოველგვარი უს-
იამოვნება ასცდენოდა.  

– დაფიქრდი, როგორ შეიძლება ის მათ ასცდეს, თუკი შენ, წინას-
წარვე ჩაჭედავ მას სისტემაში, რომლის მიხედვითაც აღიზარდა ყვე-
ლა? იფიქრე, იქნებ არსებობს რაღაც კანონზომიერება იმაში, რომ ყვე-
ლა მშობელს სურს იხილოს თავისი შვილი ბედნიერი, ისინი კი, იზრ-
დებიან და გამოდიან როგორც ყველანი,- არც მთლად ბედნიერები.  

– კანონზომიერება? რაშია იგი? თუკი იცი, თავად სთქვი. 
– მოდი ერთად ვიფიქროთ, რაშია იგი. 
– დიახ, ადამიანები, ამაზე, დიდი ხანია ფიქრობენ. სპეციალისტე-

ბი, სხვადასხვა მეცნიერები ფიქრობენ. ამის გამო ჰქმნიან აღზრდის 
სხვადასხვა სისტემებს, საათობრივად გაწერილს, რათა მიაგნონ ოპტი-
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მალურ სისტემას.  
– შენ, ირგვლივ, უფრო ყურადღებით მიმოიხედე, ვლადიმირ. იზ-

რდებიან ხეები, ბალახები და ყვავილები. როგორ შეიძლება დღეების, 
საათების მიხედვით წინასწარ ჩამოწერო, როდის უნდა მორწყო ისინი? 
ხომ არ მორწყავ, შენ, ყვავილებს მაშინ, როცა მათ, ზეციდან წყალი 
ჰბანს, მხოლოდ იმის გამო, რომ ვიღაცამ „ბრძნულად“ დაუწესა მორ-
წყვის დღე და საათი. 

– ო, ეს მეტისმეტია. ეს, რაღაც სისულელეა და არა ბავშვის აღზრ-
დის მაგალითი. ცხოვრებაში, ასეთი რამ არ შეიძლება მოხდეს.  

– მაგრამ, ცხოვრებაში სულ მუდამ ასე ხდება. რამდენგვარი სის-
ტემაც არ უნდა იყოს იგი,-  მხოლოდ სისტემა იქნება. იგი ყოველთვის 
მიმართული იქნება იქითკენ, რომ ჯერ კიდევ პატარა ადამიანის გუ-
ლი და სული სუფთა გულისხმისჰყოფას ჩამოაშოროს და სისტემას 
დაუმორჩილოს. ის რომ ისეთივე გაზარდოს, როგორიც ყველაა,- სის-
ტემისთვის მოსახერხებელი. და, ეს ასე საუკუნეებია რომ გრძელდება, 
რათა ადამიანის სულში გონის გასხივოსნება არ დაიშვას. არ იქნას და-
შვებული, რომ ადამიანს, მთელი თავისი სიმშვენიერით ღვთივ ბოძე-
ბული სული აეხილოს, გული გაუცისკროვნდეს. მას! ადამიანს! მთე-
ლი სამყაროს მბრძანებელს. 

– მოიცა ერთი შენ, ნუ დაიქოქები ხოლმე რა. მშვიდად ილაპარაკე 
და ნორმალური ენით. რა არის საჭირო იმისთვის, ასე რომ იყოს? აი, 
ბავშვები რომ ისე იზრდებოდნენ, როგორც შენ ამბობ, სულით თავი-
სუფალნი, სამყაროს მბრძანებელნი, ბედნიერნი. როგორც უნდოდა ეს 
ღმერთს. 

– საჭიროა, მათ აზრ-ფიქრში ხელი არ შეუშალო, ხედავდე მათ ისე-
თებად, როგორიც  ღმერთს სურდა რომ ყოფილიყვნენ ისინი. სამყაროს 
ნათლის ყველა ძალთა სწრაფვა იქითკენაა მიმართული, რომ ყოველ და-
ბადებულს წარმოქმნილი სამყაროსგან ყველაფერი საუკეთესო გადაეცეს. 
და მშობლების ვალია შემომქმედის ნათლის ხედვა არ დაუხშოს ფრიად 
ბრძნული გამოგონილი დოგმებით. საუკუნეებით გრძელდება კამათი 
დედამიწაზე, თუ რომელი სისტემა შეიძლება იყოს უფრო ბრძნული. მაგ-
რამ თავად დაფიქრდი, ვლადიმირ. კამათი შესაძლებელია მხოლოდ იქ 
იყოს, სადაც ჭეშმარიტებაა დაფარული. უნაყოფო დავებშია მხოლოდ შე-
საძლებელი დაუსრულებელი მსჯელობა იმაზე, თუ რა იმყოფება ოთახ-
ში, რომლის კარებიც დაკეტილია. მაგრამ, საკმარისია გააღო კარი, და, 
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ყველასათვის ცხადი გახდება, რომ საკამათოც არაფერია, რამეთუ, თი-
თოეული შესძლებს ჭეშმარიტების დანახვას.* 

– კი მაგრამ, ბოლოს და ბოლოს, ვინ გააღებს ამ კარს?  
– იგი ღიაა. ახლა მხოლოდ სულის თვალების გახელაა საჭირო, 

დანახვა, შეცნობა. 
– რა უნდა შეიცნო? 
– შენ მე, სისტემებზე მეკითხებოდი. ცხოვრების განრიგებზე, რე-

ჟიმებზე მიყვებოდი, რასაც წიგნებში ადამიანებისთვის ვიღაც აყალიბ-
ებს. მაგრამ, შენ თვითონ დაფიქრდი, განა შეუძლია კი ვინმეს, შემქმ-
ნელზე უფრო ნათლად ილაპარაკოს? 

– შემქმნელი არაფერს ამბობს. იგი დღემდე სდუმს. არავის ესმის 
მისი სიტყვები.  

– ადამიანის მიერ მოგონილ ბევრ ერთი და იმავე სიტყვას სხვადა-
სხვა მნიშვნელობები აქვს. შემქმნელი ყოველ მათგანს მოთმინებითა 
და სიყვარულით ესაუბრება უკვდავი სიმშვენიერით, მარადიული 
ქმედობით. მზის ამოსვლით და მთვარის შარავანდედით, ფაფუკი ნი-
სლით და ცვრით, მოციმციმე სხივით, ციური სილაჟვარდის საკუთრ-
ივ შესუნთქვით. არის სამყაროში უამრავი თვალხილული მაგალითი. 
მიმოიხედე ირგვლივ.  შენთანაც და თითოეულთანაც შეხებაშია ისი-
ნი. 

ხოლო, შემდგომ თუ ბავშვის აღზრდაზე ანასტასიას ნათქვამს გა-
დმოვცემ, იმის სრულიად საწინააღმდეგო გამოვა, რაც დღეს, ამ საქმე-
ში ჩვენთან ხდება.  

მე უკვე ვამბობდი, რომ მთელი მათი უძველესი მოდგმა და თვი-
თონ ანასტასიაც, ახალშობილს ისე ექცევიან, როგორც ღვთაებას ან უმ-
ანკო ანგელოზს. მათთვის, ყოვლად დაუშვებლად მიიჩნევა, ბავშვის 
აზრ-ფიქრის პროცესის შეწყვეტა. 

ბაბუას და პაპუს შეეძლოთ დიდხანს ყურადღებით ეცქირათ, პა-
ტარა ანასტასია როგორი გატაცებით ათვალიერებდა ბუჭყს ან ყვავ-
ილს, ან თუ რაღაცაზე ფიქრობდა. ისინი ცდილობდნენ, თავიანთი იქ 
ყოფნით მისი ყურადღება არ მიეპყროთ. ურთიერთობას იწყებდნენ, 
მაშინ, როცა ბავშვი მათ ყურადღებას თავად მიაქცევდა და ურთიერ-
თობას მოისურვებდა. ანასტასია ამტკიცებდა, რომ იმ მომენტში, როცა 
მე ვაკვირდებოდი, პატარა ვლადიმირი როგორ ათვალიერებდა რაღა-

                                                 
*  ჰოდა, აი, ფართედ გააღო ჭეშმარიტების შესაცნობი კარი ანასტასიამ! თავად  შეიცა-

ნით იგი ჩემო თანამემამულენო, თავად გაუსწორეთ თვალი ჭეშმარიტებას და მის 
უბადლო მადლს თავადვე ეზიარეთ და თქვენი შთამომავლობაც აზიარეთ!... ც.გ. 
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ცას ბალახებში, ის არა მხოლოდ მუმლს შეიცნობდა, არამედ მთელს 
წარმოქმნილ სამყაროს. 

მისი სიტყვებით, მუმლი უფრო სრულყოფილი მექანიზმია, ვიდ-
რე ნებისმიერი ხელით შექმნილი და მით უმეტეს პრიმიტიული კონს-
ტრუქტორი.  

ბავშვს, რომელსაც ამ სრულჰყოფილ ცოცხალ არსებებთან ურთიე-
რთობის შესაძლებლობა აქვს, თავადვე უფრო მეტად სრულჰყოფილი 
ხდება, ვინემ მკვდარ, უსიცოცხლო, პრიმიტიულ საგნებთან ურთიერ-
თობისას. 

ამასთან, როგორც ის ამტკიცებს, თითოეული ბალახი, მუმლი ურ-
თიერთკავშირშია მთელს სამყაროსთან და ეხმარებიან  ბავშვს შემდ-
გომში გაიაზროს და შეიცნოს სამყაროს არსი, თავისი თავი მასში და 
საკუთარი დანიშნულება. ხელოვნურად შექმნილ საგნებს, ასეთი კავ-
შირი არა აქვთ და ბავშვის ტვინში პრიორიტეტებს და ღირებულებებს 
ისინი არასწორად განათავსებენ. 

 შენიშვნაზე, რომ პირობები, რომლებშიც ის იზრდებოდა და ახლა 
ჩვენი ვაჟიშვილი იზრდება, ძლიერ განსხვავდება მათგან, რომლებშიც 
უწევთ ჩვენი სამყაროს ცივილიზაციის ბავშვებს აღზრდა,- მან ასე მი-
პასუხა:  

– ჯერ კიდევ დედის წიაღში და, მითუმეტეს, როცა ქვეყანას ევლი-
ნება გარეგნულად, თითქოსდა უმწეო ჩვილი, სამყაროში ზეიმობენ ნა-
თლის ძალები. ზეიმობენ მთრთოლვარე იმედით, რომ ახლიდან მო-
სული უმწიკვლო ადამიანი, ღვთის ხატი და მსგავსი, გახდება მათი 
კეთილი მბრძანებელი და დედამიწიდან სიყვარულის ნათელს გააძ-
ლიერებს.  

შემქმნელმა ყველაფერი გაითვალისწინა მისთვის. სამყარო მუმლ-
ით, ხით, ბალახით, გარეგნულად სასტიკი მხეცით, რომელიც მზად 
არის მისთვის კეთილი ძიძა იყოს, ჯერ კიდევ გარეგნულად პაწაწინა 
ადამიანისთვის,- შემქმნელის უდიდესი ქმნილებისთვის. ნათლით 
შთაგონებული აღმაფრენისას შემქმნელმა შეჰქმნა ადამიანი. და, მიწი-
ერი სამოთხეც მისთვის იყო შექმნილი. 

არავინაა მბრძანებელი და არაფერი მბრძანებლობს შემომქმედის 
უმაღლეს თანაქმნილებაზე. მისი სიყვარულის აღმაფრენა და ნათლის 
შთაგონება ქვეყანიერებაზე თითოეულ შობილში უკვე მყისიერადაა 
ჩადებული. 

უკიდეგანო სამყაროს ყველა არსთაგან, მხოლოდ ერთს შეუძლია 
მის ბედზე გავლენა იქონიოს, ჩადგება რა ღმერთს, სამოთხეს, ბედნი-
ერ ვარსკვლავსა და ადამიანს შორის. 
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– მაშ, გამოდის არის ქვეყანიერებაზე ღმერთზე ძლიერი არსება? 
– ღვთაებრივ შთაგონებაზე ძლიერი, ქვეყანიერებაზე არაფერი არ 

არის. მაგრამ არის, მისი მსგავსი ძალით, არსება, რომელსაც აქვს უნა-
რი ჩადგეს ღმერთს,- უნაზეს აღმზრდელსა და ანგელოზის მსგავს 
ჩვილს,- ადამიანს შორის. 

– და ვინ არის ეს, რა ჰქვია მას? 
– ეს არსება არის ადამიანი-მშობელი. 
– რა?.. აბა, როგორ შეიძლება ასე მოხდეს, რომ მშობლებს სურდეთ 

საკუთარი ბავშვისთვის უბედურება? 
– ყველას სურს ბედნიერება. მაგრამ მისკენ გზა დაივიწყეს. აი, ამ-

ის გამოა ძალადობას მიმართავენ კეთილი განზრახვით. 
– თუნდაც, რაღაცით, შეგიძლია შენი მტკიცებულებები დაასაბუთო?  
– შენ აღზრდის სხვადასხვა სისტემებზე ლაპარაკობდი. დაფიქრ-

დი. სხვადასხვაგვარია ისინი. ჭეშმარიტება კი ერთია. თუნდაც, მხოლ-
ოდ ეს ლაპარაკობს იმაზე, რომ უამრავნი არასწორი გზით წაგვიყვანენ. 

– რით განვასხვაოთ, სად არის ჭეშმარიტი სისტემა და სად არა?  
– შეეცადე ღია სულით შეხედო ცხოვრებას. განწმინდე აზრ-ფიქრი 

უნაყოფო, ამაო ფაციფუცისგან და მაშინ დაინახავ სამყაროს, სამყაროს 
შემომქმედს და საკუთარ თავს. 

–სად არის სულის თვალი და არა ჩვეულებრივი თვალები? ვის შე-
უძლია ამაში გაერკვეს? შენ, უკეთესია ყველაფერზე უფრო კონკრეტუ-
ლად ილაპარაკო. და სამეტყველო ლექსიკაც უფრო მარტივი იხმარე. 
შენ ამტკიცებდი, რომ შენი მეტყველება ჩემის მსგავსი იქნება, სახვაგ-
ვარად კი საუბრობ. მეც შენი სამეტყველო ლექსიკისკენ მიბიძგებ. მე 
ვგრძნობ, შენ სხვაგვარად ლაპარაკობ. 

– მე სხვაგვარად მხოლოდ ოდნავ ვსაუბრობ. და შენ ძირითადის 
დამახსოვრებას შესძლებ. და, ჩემი სამეტყველო ლექსიკაც  შენს სამე-
ტყველო ლექსიკაში აითქვიფება. და ნუ ღელავ, ნუ მოგერიდება საკუ-
თარი სიტყვების შეთანაწყობის, შენი მეტყველება გასაგები იქნება 
მრავალი ადამიანისთვის. მრავალი სულისთვის ის წარმოაჩენს იმას, 
რაც თავად მათშივეა ჩაფლული. დაე, მათში სამყაროს პოეზია გაცხა-
დდეს. 

– რისთვის არის ყოველივე ეს? არ მინდა, რომ ვიღაცამ ჩემი ენა შე-
ცვალოს. 

– მაგრამ, შენ ხომ გეწყინა, როცა ერთმა ჟურნალისტმა შენს ენას 
კაბალური უწოდა. მე მათთან ერთად, ვინც კითხულობს, ისე შემიძ-
ლია გავაკეთო, რომ კაბალურიდან იგი, ყველა აჟღერებულ ენათა შორ-
ის საუკეთესოდ  გამოვიდეს. 
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– ჰო, კარგი, დაე, ასე შემდეგ მოხდეს, ჯერჯერობით უმჯობესია, 
უბრალო ენა ვისმინო. პრობლება,ისედაც რთულია, გაუგებარია. როგ-
ორ ხდება? რატომ? რომ სწორედ მშობლები უხშობენ საკუთარ შვილს 
ბედნიერების გზას. და მართლაც ასეა თუ არა ეს? აი, უპირველსად რა-
შია საჭირო დარწმუნება. 

– კარგი, რადგან გსურს დარწმუნდე, შენი ბავშვობის სურათები 
გაიხსენე. 

– მაგრამ ეს ძნელია. ყველას არ ძალუძს, გაიხსენოს თავისი ყრმობა. 
– მაგრამ რატომ? იმიტომ ხომ არა, რომ მეხსიერება, შეგრძნებებს 

ინდობს, უნაყოფოსა და ფუჭს იკვეთავს? ჩანერგილი გამოუსავლიანო-
ბის მოცილებას ცდილობს. ისიც წაშალოს, საკუთარი დედის წიაღში, 
თუ შენ როგორ განიცდიდი, როცა მისი განცდების მეშვეობით შეიგრ-
ძნობდი  ამქვეყნიურ ბოდვას. გსურს კიდევ, დაგეხმარო გახსენებაში? 

– მიდი დამეხმარე. შემდეგ რა იყო, რომელიც  მეხსიერებიდან გაქრა? 
– შემდეგ კი შენ არ გინდა გაიხსენო, შენ, სამყაროს მბრძანებელი, 

როგორ იწექი მარტოკა საწოლში, უმწეო. მაგრად საფენებში გახვეუ-
ლი, თითქოს დაბმული და შენს მაგიერ, მომღიმარნი რომ იღებდნენ 
გადაწყვეტილებას როდის გეჭამა, როდის დაგეძინა. შენ გინდოდა ყვე-
ლაფერი მოგეფიქრებინა, გაგეცნობიერებინა. მაგრამ შენ, ენის მოჩლე-
ქვით, ხშირად ჭერში გისროდნენ. „მაგრამ რისთვის?“- შენ ამის გააზ-
რებასაც ვერ ასწრებდი. როცა  ცოტა წამოიზარდე, შენს ირგვლივ მრა-
ვალი მდუმარე და უსულო ნივთი დაინახე, მაგრამ არ შეიძლებოდა 
მათი შეხება. შენ შეგეძლო მხოლოდ მას შეხებოდი, რომელსაც შენ გაწ-
ვდიდნენ. და შენ, ყოველივე ამას შეგუებული, გაცნობიერებას ცდი-
ლობდი, რით არის სრულჰყოფილი შენთვის წარმოდგენილი სათამა-
შო-ჟღარუნა. მაგრამ შენ არ შეგეძლო გენახა ამ აბსურდულ-
პრიმიტიულში ის, რაც არ იყო და არც შეიძლებოდა რომ მასში ყოფი-
ლიყო. მაგრამ შენ მაინც ეძებდი, შენ მთლად არ ნებდებოდი და ხელ-
ით ეხებოდი, დაგემოვნებას ცდილობდი, მაგრამ ამაოდ. ახსნა-
განმარტება შენ მაინც ვერ ჰპოვე. მაშინ იყო, რომ პირველად შეკრთი, 
თუმცაღა, სამყაროს მბრძანებლად იყავი დაბადებული. შენ დაასკვენი, 
რომ არაფრის გადაწყვეტა არ შეგიძლია. შენ გაყიდული იყავი შენი 
დამბადებლებისგან და საკუთარ თავსაც უღალატე. 

– შენ ჩემი ცხოვრების მოვლენებზე ლაპარაკობ. მე რა, რაღაცით 
განვსხვავდებოდი სხვა ბავშვებისგან? 

– მე ვლაპარაკობ კონკრეტულად შენზე. და შენზეც, ვინც მე მისმ-
ენს მოცემულ წამში. 
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– მაშ, გამოდის, მბრძანებელი სამყაროსი ბევრია, რამეთუ ყველა 
მათგანი ამადაა შობილი? მაგრამ, ეს როგორ არის? რა მბრძანებელია, 
თუკი ერთი და იგივეს უამრავი ფლობს? ან იქნებ სამყაროები უნდა 
იყოს ბევრი? 

– სამყარო ერთია. ერთიანია. განუყოფელია. მაგრამ მასში სივრცე, 
თითოეულს თავისი აქვს. მთელიც მასზეა დამოკიდებული, თითოეუ-
ლზე. 

– მაშ სად არის იგი, ჩემი სივრცე?  
– დაკარგულია იგი. მაგრამ შენ იპოვნი მას. 
– როდისღა მოვასწარი მე დაკარგვა? 
– როცა ნებდებოდი. 
– რას ნიშნავს ვნებდებოდი? მე, ყველა ბავშვივით ვიყავი. 
– შენ, როგორც ყველა ბავშვს, შენი მშობლების, ახლობლების სი-

კეთის გჯეროდა, სულ უფრო ხშირად იხშობდი საკუთარ სურვილებს. 
და ეთანხმებოდი იმას, რომ შენ ჯერ კიდევ არარაობა ხარ, არაფრის 
მცოდნე პატარა.  

ხოლო შეგრძნებები, ბავშვობაში ძალდატანებით შენში წარმოშო-
ბილნი, ბოლომდე ცდილობენ შენთან ერთად განევლოთ ცხოვრება, 
რათა შემდეგ შენს შთამომავლობაში ეცადათ ყოველივეს ხორცშესხმა. 
შენ, სკოლაში, როგორც ყველა, ისე დადიოდი. შენ გიამბობდნენ იქ, 
როგორ იყო ადამიანი უბრალოდ მაიმუნი. რა პრიმიტიულია ის. როგ-
ორ ბრიყვულად გწამდა ღმერთის. იმაზე, რომ არის მხოლოდ ერთი 
ბელადი, რომელმაც იცის ყველაფერი. ის ხალხმა აირჩია. ისაა მარტო, 
ყველაზე ღირსეული და ჭკვიანი. და შენ, თავგადაკლული კითხულო-
ბდი იმ ბელადზე ლექსებს. შენ თავგადაკლული ადიდებდი მას.  

– ვისზეც მიბრძანებდნენ, არა მარტო მე ვკითხულობდი ლექსებს 
და ვადიდებდი, მე თავადაც მჯეროდა მაშინ. 

– დიახ, ბევრი კითხულობდა ლექსებს. ერთურთის შეჯიბრში ერ-
თვებოდნენ, ვინ უფრო სხვებზე უკეთ განადიდებდა მას. შენც ესწრაფ-
ვოდი  პირველობას. 

– მაშინ, ყველა ასე ცდილობდა.  
– ჰო, მთელი სისტემა მოითხოვდა, რათა თითოეულს ერთიანი 

ჰქონოდა სწრაფვები. ამით ძალადობდა თითოეულზე. ესწრაფვოდა 
მოდრეკვას, რათა თავი შეენარჩუნებინა. 

მაგრამ უცებ, იცხოვრე რა, ცხოვრების ნაწილი, შენ გაიგე, რომ სი-
სტემები უამრავია და სხვადასხვაგვარიცაა ისინი. შემდეგ გაიგე, რომ 
ადამიანი, შესაძლოა, არასოდეს არც ყოფილა მაიმუნი. ხოლო უბრძე-
ნესი ბელადი უსულელესი ტირანი იყო. და, რომ შენმა თაობამ ცხოვ-
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რება არასწორად იცხოვრა. ახლა სხვა სისტემაში უნდა იცხოვრო.  
და უკვე შენ ხდები მშობელი. და, არც დაფიქრებულხარ, საკუთა-

რი ქალიშვილი ახალ სისტემაში, როგორც სიკეთეში, ისე ჩართე. უკვე 
არც ფიქრობ, როგორც ადრე. გაშტერებული ჩხარუნას არ აჩხარუნებ. 
ძალადობის აღიარებით, ძალადობას თავადვე სჩადიხარ საკუთარ პი-
რმშოზე. ათასწლეულობით იცვლებიან რა, ერთიმეორის მიყოლებით 
მოდიან და მიდიან სხვადასხვა სისტემები, ყოველ მათგანს მიზანი ერ-
თი აქვს:- შენ მოგკლან, ბატონ-პატრონი ყოველივესი და უბრძნესი შე-
მომქმედი,- სურთ უსულგულო მონად გადაგაქციონ. მშობლების მეშ-
ვეობით სულ მუდამ მოქმედებს სისტემა. და მათი მეშვეობითაც, ვინც 
თვითონ, თავის თავს, უბრძენეს მასწავლებელს უწოდებს. ახალი მო-
ძღვრებები როცა იქმნება, ამითვე ახალ სისტემას შობს. ხოლო სულ 
ოდნავ თუკი დაუკვირდები, ნათლად შეიძლება დაინახო,- ძველი 
სწრაფვა ამოძრავებთ მათ:- გაგთიშონ შენ და ღმერთი. ჩადგნენ თქვენ 
შორის და ცდილობენ გაიძულონ იცხოვროთ, იმუშაოთ მათზე, შენც 
და ღმერთმაც. ამაშია ნებისმიერი სისტემის არსი. და შენ, ვლადიმირ, 
თხოვნა დამიწყე, რომ მეც მორიგი სისტემა შემექმნა. მე ვერ შევძლებ 
შენი ასეთი თხოვნა შევასრულო, შენ თავად მიმოიხედე ირგვლივ. შეე-
ცადე გააცნობიერო მხოლოდ საკუთარი სულით. 

– მითხარი ანასტასია, ჩვენს შვილს? ის ცხოვრობს რა, დაბურულ 
ტაიგაში, ნადირ-მხეცებს შორის, ჯერ კიდევ არ შეუცნია არავითარი 
ძალადობა? 

– მან არ უწყის ძალადობა და შიში. მასში სულ უფრო დიდი დამა-
ჯერებლობა შემოდის, რომ ადამიანს ყველაფერი ემორჩილება და ადა-
მიანია ყველაფერის პასუხისმგებელი. 

– განა ძალადობა არ არის, თუნდაც სულ ცოტათი მაინც, როცა ძი-
ლის შემდეგ ძუ დათვი მის მოსვრილ დუნდულებს ლოკავდა. ბიჭი 
მუცელზე დაეცა, როცა ძუ დათვმა ის ალოკა. როცა ისევ გახოხდა, მან 
მეორედ მოლოკა. ისევ დაეცა. მე შევნიშნე, აშკარად არ მოეწონა მას ას-
ეთი მობანვა. მერე მან, დრუნჩზეც კი ჩაავლო ხელი ძუ დათვს, რათა 
შეეწყვიტა თავისი ენით ჯიკავ-ჯიკავი. 

– და მაშინვე შეწყვიტა ძუ დათვმა მისი ლოკვა. ცოტა მოგვიანებ-
ით ის მიხვდება ამ პროცედურის მნიშვნელობას, მაგრამ ახლაც თამაშ-
ით იღებს მას, ის თავად თამაშობს ძუ დათვთან და სურს, რომ ის მას 
მისდევდეს. 

– შენ ამბობდი, ადამიანი,- უჭკვიანესიაო სამყაროში, ჩვენს შვილს 
კი, მხეცები ზრდიან. არც ისე ნორმალურია ეს. ტელევიზორში ვნახე, 
ერთს, უკვე ზრდასრულ ადამიანს უჩვენებდნენ. ის ყრმობისას მგლებ-
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თან მოხვდა, როცა გაიზარდა და ადამიანებმაც დაიჭირეს ის, მას დი-
დხანს არ შეეძლო ადამიანურად ლაპარაკი და ჭკუითაც, მე მგონი, ჩა-
მორჩებოდა მათ. 

– ჩვენი ვაჟისთვის ყველა ნადირ-მხეცი, რაც ირგვლივაა, აღმზრ-
დელები კი არ არიან, არამედ კეთილი, ჭკვიანი და მასზე გულწრფელ-
ად შეყვარებულები, რომლებიც უეჭველად, იმ წამსვე,  მზად არიან სი-
ცოცხლე მისცენ თავისი პატარა ადამიანისთვის. 

– და შენ მათ, დიდხანს წვრთნიდი ასე? შენ ბაბუაც და  პაპუც გეხ-
მარებოდნენ? 

– ყველაფერი ასე დიდი ხანია გააკეთა შემომქმედმა. 
– კი მაგრა, როგორ შეეძლო მას ასე წინასწარ განესაზღვრა  ყველაფე-

რი, რათა ყოველი მხეცისთვის ესწავლებინა, რა გააკეთოს და რომელ მო-
მენტში? იქ მდელოზე, როცა მე ვაკვირდებოდი ჩემს შვილს, მან ციყვებს 
მიაქცია ყურადღება, ერთი მოეწონა მას, მისკენ ხელი გაიწოდა, გაუღიმა 
„ეე“ სთქვა გაგრძელებით და ციყვი,- მისკენ გაესწრაფა, სწორედ ის ციყვი, 
რომელიც მას მოეწონა. მერე პატარა თამაშობდა მასთან, თათს ჰკიდებდა 
ხელს და კუდზე ეალერსებოდა. და, როგორ შეეძლო შემომქმედს წინასწ-
არ განეჭვრიტა ასეთი სიტუაცია და ციყვისთვის ესწავლებინა? 

– შემომქმედი ბრძენია. მან ყველაფერი მარტივად და გენიალურ-
ად გააკეთა. 

– როგორ? 
– ადამიანისგან, რომელიც მოკლებულია ანგარებას, შიშს და ბევრ 

მოგვიანებით შეძენილ ბნელ გრძნობებს, გამოსხივდება სიყვარულის 
ნათელი. უხილავია იგი, მაგრამ იგი მზის სინათლეზე უფრო ძლიე-
რია. მაცოცხლებელია მისი ენერგია. შემომქმედმა ისე გააკეთა, რომ 
მხოლოდ ადამიანს აქვს უნარი ფლობდეს ასეთ უდიდეს უნარს. მხო-
ლოდ, მარტო მას ერთს აქვს უნარი ყოველი ცოცხალი გაათბოს. აი, ამ-
იტომაც ყოველი ცოცხალი ელტვის მას. 

ციყვებზე საკუთარი ყურადღება მიაპყრო ვლადიმირმა, ჩვენმა პა-
ტარა ვაჟმა, თავისი მზერა მხოლოდ ერთზე შეაჩერა, მასზე გააკეთა 
მთელი თავისი ყურადღების კონცენტრირება და ამ ციყვისკენ წავიდა 
მისი სითბო. ციყვმა სითბოსგან ნეტარება შეიგრძნო და ამ სითბოს წყა-
როსკენ გაესწრაფა... და, სასიამოვნო იყო ციყვისთვის მასთან თამაში. 
ასევე ნებისმიერი მხეცის მოხმობა შეუძლია ჩვენს შვილს. 

შემომქმედის წყალობით ყველა ახალშობილშია ასეთი უნარი. 
როცა სიყვარულის სივრცეში იმყოფებიან ისინი და ჯერ კიდევ არაფ-
ერს არ გაუნადგურებია მშვენიერების საწყისი. 

საკუთარი დედის წიაღიდან სიყვარულის სივრცე წარმოიშვება, 
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შემდეგაა მხოლოდ, რომ ფართოვდება იგი. გააფუჭოს ან სრულჰყოს 
სიყვარულის სივრცე მხოლოდ ადამიანს აქვს მიცემული. 

აი, ბაბუა არწივს ავარჯიშებდა, შენ გსმენია მასზე, ამითვე მან სია-
ხლე შემოიტანა. ჯერ კიდევ ძველთაგანვე ცდილობდნენ ასე გაეკეთე-
ბინათ ჩემს წინაპარ მშობლებს, მამებს და დედებს ჩემსას. ხვალაც არა-
ჩვეულებრივი დღე იქნება, და შენ დაინახავ, რაც მოხდება. მომავლის-
თვის ხვალინდელი დღე  მნიშვნელოვანი იქნება. 

 
frinveli sulis Sesacnobad 

 
ომდევნო დღეს, მდელოზე მისვლისას, როგორც ადრე, შეუმჩნევ-
ლად, ანასტასიასთან ერთად ვუთვალთვალებდი თამაშით გატაცე-

ბულ ჩვენს პატარა შვილს. მდელოს განაპირას ძუ მგელი იწვა და ისიც 
ფხიზლად ადევნებდა თვალყურს. ძუ მგელის ახლოს მგლის ლეკვები 
თამაშობდნენ. მე შევამჩნიე, რომ დროდადრო, პატარა ვლადიმირი, 
თავისი ხელის თითებს პირში იდებს და სწოვს, როგორც ამას რატომ-
ღაც, ყველა ყრმა აკეთებს. მე ვიცოდი, მშობლებმა სხვადასხვა საშუა-
ლებებით ბავშვს ყურადღება უნდა გადაატანინონ ამ პროცედურისგან. 
ხელები საფენებით შეუკრან ან საწოვარა ჩაუდონ პირში. მე ამაზე ანა-
სტასიას ვუთხარი, ხოლო მან მიპასუხა: 

– ნუ ღელავ, ამაში  დიდი სარგებელია. ჩვენი შვილი თავისი თი-
თებიდან მტვერს ლოკავ*ს. 

– მტვერს? როგორ? 
– ყვავილის და ბალახების მტვერს. ის ხელით ეხება ბალახებს, 

ყვავილებს. ბუჭყები ზოგჯერ მის ხელებზე დაცოცავენ, მათ საცეცებზ-
ეც ასევეა მტვერი. შეხედე, შეიჭმუხნა. და თითიც გამოიღო პირიდან. 
ეს ნიშნავს, რომელიღაც ბალახის მტვერი არ მოეწონა. ახლა მან თავი 
დახარა და ყვავილის პირში ჩადებას ცდილობს, გაუსინჯოს გემო და 
დაე, აიღოს. დაე, გაუსინჯოს სამყაროს გემო. 

– სამყარო და პატარა ყვავილი! რა კავშირია აქ? თუ შენ, უბრალ-
ოდ ლაპარაკობ? პირობითად? 

– ქვეყანიერებაზე ყოველივე ცოცხალი სამყაროსეულ კავშირს 
ფლობს. 

                                                 
* მახსენდება, რომ ბოშები, რომლებიც დღესაც მომთაბარე ცხოვრებას ეწევიან 

„არასტერილურად“ ზრდიან თავიანთ ჩვილსა და მოზარდ ბავშვებს... ალბათ ამი-
ტომაც იშვიათად ავადმყოფობენ, რადგან  გარემო პირობებს უფრო შეჩვეულბი არი-
ან... ც.გ. 

m 
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– მაგრამ როგორ? სად? რაში შეიძლება ასეთი კავშირის დანახვა? 
რომელ ხელსაწყოს აქვს მისი დაფიქსირების უნარი? 

– ხელსაწყო არ არის საჭირო. აქ საჭიროა სული. მაშინ გაგებას,  
დანახვას შესძლებ იმისას, რაც  დღითი დღე  ხილულია და ბევრჯერ-
აც. 

– რა შეიძლება მაგალითად სულით დაინახო,  შემდეგ კი მიხვდე? 
– აი, მზე. შორს არის იგი ჩვენგან. სამყაროსეული პლანეტაა, მაგრ-

ამ როგორც კი იგი ამოვა, ყვავილს შეეხება სხივით, და სიხარულით 
გაიშლება ყვავილი. ისინი ისე შორს გეჩვენებიან ერთმანეთისაგან,- 
დიდებული, უზარმაზარი მნათობი და სრულიად პატარა ყვავილი, 
მაგრამ  ურთიერთთან კავშირში კი არიან და  არც უერთმანეთოდ არ 
შეუძლიათ.  

მოულოდნელად ანასტასია გაჩუმდა და მაღლა დაიწყო ცქერა. მეც 
ავიხედე. დავინახე. მინდვრის თავზე, დაბლა, დიდი არწივი დაფრი-
ნავდა. დაახლოებით ასეთი მე ზოოპარკში მინახავს. უფრო დაბლა და 
დაბლა ტრიალ-ტრიალით ეშვებოდა ის, და უცებ პატარასგან ორ მეტ-
რში თავისი კლანჭებით მიწას შეეხო, ამაყად გაირბინა გაფრენის ინერ-
ციით, შეფრთხიალდა და მდელოზე ამაყად დადგა. 

ძუ მგელი სრულიად გაფაციცდა, ბალანიც კი აებურძგლა, მაგრამ 
არწივს, რომელიც მდელოზე ამაყად მიმოდიოდა, თავს მაინც არ დაე-
სხა. 

პატარა აღელდა. ტაკუნებზე დაჯდა და... აი, ესეც რა ბენტერაა რა! 
ხელებს იწვდის საშინელი ფრინველისკენ. 

არწივი დინჯად მიაბიჯებდა თავისი კლანჭებით და ძალზედ ახ-
ლოს დადგა მასთან. და, პატარას თავზე თავისი კაუჭისმაგვარი ნისკა-
რტი დაჰკიდა. 

ხოლო მან,- პატარამ, სრულებით არ უგრძვნია რა საფრთხე, არწი-
ვის ბუმბულს დაუწყო ხელით შეხება, ეხებოდა კლანჭებიან ფეხებს, 
ხელს უტყაპუნებდა არწივის მკერდს და თავისი უკბილო პირით იღი-
მებოდა. 

უზარმაზარი ნისკარტი უცებ პატარა თავს შეეხო, ერთხელ, მეორ-
ედ, თითქოს რაღაცას ეძებდა მასზე. შემდეგ, მოულოდნელად არწივი, 
პატარისგან გვერდზე გადგა, დაფარჩხა ფრთები, დაიქნია ისინი, ოდნ-
ავ აიწია და კვლავ მიწაზე დადგა. პატარა ხელებს იწვდიდა უზარმა-
ზარი, მრისხანე ფრინველისკენ და თავისი ასო-ბგერებით უხმობდა:- 
„ეე“...  „ეეე“... 

და მოულოდნელად არწივი... არწივი ზურგს უკან მიადგა პატარ-
ას, გარბენით გაქანდა, მოსწყდა მიწას და აფრინდა. არწივმა მინდვრის 
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თავზე დაარტყა წრე, მოულოდნელად დაბლა ჩამოიჭრა, ფრენაშივე 
საკუთარი კლანჭებით მხრებში ჩააფრინდა პატარას და კვლავ მაღლა 
აიჭრა... 

მაგრამ კლანჭები სხეულში არ  ჩაურჭვია.  
არწივმა იღლიების ქვეშ ამოსდო მათი წამახული ბოლოები და იქვე 

გააჩერა. ფრთების ქნევით, დაბალ სიმაღლეზე მინდვრის გასწვრივ ტრი-
ალებს და პატარასთან ერთად ნელ-ნელა მაღლა აფრენას ცდილობს .  

პატარა ფართხალებდა და ბალახზე ფეხებს ათრევდა, ხანდახან 
სულ ოდნავ როცა ასცილდებოდა მიწას, მოულოდნელობისგან აღგზ-
ნებული თვალებს აჭყეტდა და ცეცხლივით უელვარებდა. და უცებ... 
ბალახის თავს ერთ მეტრზე ასცილდნენ, როდესაც ერთურთს შეერწყ-
ნენ და როდესაც მიწაზე პატარას ფეხის ბიძგი არწივის ფრთების მოქ-
ნევას დაემთხვა ისინი ცაში აიჭრნენ! 

არწივი სიმაღლეს წრიულად იღებდა და პატარა მიჰქონდა, მაგრამ 
პატარ არ ყვიროდა, ისინი ერთად ფრენდნენ და ლურჯ სივრცეში სი-
მაღლეს ჰკრეფდნენ.  

არწივმა უკვე აიყვანა ის მაღალ კედართა წვეროების დონემდე და 
სიმაღლისკენ სწრაფვას განაგრძობდა. 

მოულოდნელობისგან დამუნჯებულს, ლაპარაკის ძალა წამერთვა 
და ანასტასიას ხელში ჩავაფრინდი. ის კი, თვალმოუშორებლად იცქი-
რებოდა ზევით და თავისთვის წყნარად ჩურჩულედა:  

– შენ ჯერ კიდევ ძლიერი ხარ. ყოჩაღ. დაე, შენ თუნდაც ბებერი 
ხარ, მაგრამ შენ ჯერ კიდევ ძლიერი ხარ. ძლიერია შენი ფრთები. აფ-
რინდი! უფრო მაღლა აფრინდი. 

და, არწივი საკუთარი კლანჭებით პაწაწინა ბავშვის პატარა სხე-
ულს მიაქროლებდა და...  უფრო მაღლა და მაღლა ლაჟვარდ ცაში წრე-
ებს ურტყამდა!....  

– რა საჭიროა ეს ეგზეკუცია ბავშვზე? რატომ უნდა ჩავარდეს ის, 
ასეთ საფრთხეში? – შევძახე მე ანასტასიას, როგორც კი გაოგნებისგან 
გამოვერკვიე. 

– ნუ ღელავ, თუ შეიძლება, ვლადიმირ. არწივის აფრენა არც ისე 
საშიშია, როგორც თვითმფრინავის, რომლითაც შენ ფრენ.  

– თუკი ის ბავშვს სიმაღლიდან გაუშვებს? 
– ის არასოდეს ასეთ რამეს არც კი გაიაზრებს. შენც მოდუნდი, 

აზრ-ფიქრში ნურც შიშს, ნურც ეჭვებს ნუ წარმოქმნი. დიდი მნიშნე-
ლობა აქვს ჩვენი ვაჟიშვილის ცნობიერებისთვის არწივთან ერთად 
ფრენას. იმ არწივთან ერთად, რომელმაც ჩვენი პირმშო დედამიწის 
თავზე  აიყვანა. 
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– რა მნიშვნელოვნებაა აქ ცრურწმენის გარდა. აი, რომ ზუსტადაც, 
არ არის საჭირო ადამიანის ჩარევა დიად ქმნილებებში. აქ მე თანახმა 
ვარ. გათვალისწინებული არ იყო ასეთი აყვანა. თავად თქვენ, შენმა ბა-
ბუამ, ასწავლა ფრინველს ასეთი რამ. რაღაც ცრურწმენის გამო, როგ-
ორც სჩანს. აბა, მაშ, კიდევ რისთვის? უაზროა ეს რისკი. 

– როცა მე პატარა ვიყავი, აი, ამ არწივთან ერთად ასევე ავფრინდი 
მაღლა. ბევრი რამის გაგება ჯერ კიდევ არ შემეძლო მაშინ, მაგრამ ძა-
ლიან, ძალიან საინტერესო იყო და უჩვეულო. სიმაღლიდან მდელო 
პატარა მეჩვენებოდა. და დიდად წარმომიდგა თვალუწვდენელი დე-
დამიწა. ისეთი მკაფიო იყო ყველაფერი და ეს უჩვეულობა დიდხანს, 
სამუდამოდ დამამახსოვრდა. როცა მე წამოვიზარდე, უკვე სამი წლისა 
ვიყავი,  პაპუმ ერთხელ მე ასეთი კითხვა დამისვა: 

– მითხარი, მიპასუხე, ანასტასია, ყველას მოსწონს მხეცუნებს, რო-
ცა ეფერები, მათ შენ, როცა საკუთარი ხელით უალერსებ? 

– დიახ, ყველას. ისინი ამის გამო კუდებსაც კი აქიცინებენ,- მათ 
ძალიან მოსწონთ ალერსი. ბალახებსაც, ყვავილებსაც, ხეებსაც,- ყველ-
ას მოსწონს ალერსი, მაგრამ კუდი ყველას არა აქვთ, რომ აქიცინონ, 
რომ აჩვენონ, თუ როგორი კარგია, როცა ხელები მათ ეფერებიან. 

– მაშ, გამოდის ყველას სურს შენი ხელების  ალერსის  შეცნობა? 
– დიახ, ყველა ცოცხალს,  რომელიც იზრდება, პატარასაც და დი-

დსაც. 
– და დიდ დედამიწასაც, ასევე სურს მოფერება? შენ დედამიწა, მი-

სი სიდიდე ნახე? 
არწივთან ერთად ნანახი სურათი მე ყრმობიდანვე ნათლად დამა-

მახსოვრდა. დედამიწის სიდიდე მე გაგონილით არ ვიცოდი. და, ამი-
ტომაც ჩემს პაპუს დაუყოვნებლივ ვუპასუხე: 

– დედამიწა დიდია, კიდე-განი მისი არ სჩანს. მაგრამ თუკი მოფე-
რება ყველას სურს, მაშინ გამოდის იგი დედამიწასაც სურს. მაგრამ ვინ 
შესძლებს მთელი დედამიწის ჩახუტებას? იგი ისეთი დიდია, რომ პა-
პუ, შენი ხელებიც არ ეყოფა, რათა მთელს დედამიწას შემოეხვიოს... 

 პაპუმ განზე გაშალა ხელები, შეხედა მათ და დაადასტურა,  მე 
დამეთანხმა: 

– დიახ, ჩემი ხელებიც არ ჰყოფნის, მთელს დედამიწას რომ მოვხ-
ვიო. მაგრამ მითხარი შენ, როგორც სხვებს, დედამიწასაც სურს მოფე-
რება? 

– დიახ, მას სურს. ადამიანისგან მოფერება ყველას სურს. 
– აი, შენ ანასტასია, მთელს დედამიწას უნდა მოეხვიო. დაფიქრ-

დი, როგორ მოეხვიო.- და, პაპუ წავიდა. 
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მთელს დედამიწას თუ როგორ მოვხვეოდი მე, ამაზე ხშირად და-
ვიწყე ფიქრი, და მოფიქრებას ვერ ვახერხებდი. მე ვიცოდი, რომ ჩემთ-
ან პაპუ მანამ არ დაილაპარაკებდა და მისგან ახალ კითხვას ვერ მოვი-
სმენდი, სანამ ამოცანის ამოხსნას ვერ შევძლებდი და, მე ვცდილობდი. 

მაგრამ გავიდა თვეზე მეტი. საკითხს ვერ ვწყვეტდი. და აი, ერთხ-
ელ მე, ძუ მგელს  შორიდან ალერსიანად გავხედე. იგი მინდვრის მეო-
რე ბოლოში იდგა.  

ძუ მგელმა უცებ ჩემი მზერისგან კუდი ააქიცინა. შემდეგ მე შევამ-
ჩნიე, რომ ყველა მხეცი ხარობს, როცა მათ სიხარულით და ალერსით 
უცქერ. ჩვენს შორის მანძილს და მათ სიდიდეს აქ მნიშვნელობა არ 
ჰქონდა. მათ მზერისგან, ან მათზე სიყვარულით ფიქრისგან, სიხარუ-
ლი ისევე სტუმრობს მათ, როგორც ხელით შეხებისას. მე მივხვდი, 
რომ ისინი ამით ისევე კარგად გრძნობენ თავს, როგორც მაშინ, როცა 
ხელით შეხებისას ვეფერები. ჰოდა, აი, მაშინაა რომ შევიცანი... „მე“ ს 
გამოხატავს საკუთარი ხელებიც და ფეხებიც, მაგრამ არის კიდევ დი-
დი „მე“, ვინემ მისი ხელებით გამოხატვაა შესაძლებელი. და ეს დიდი, 
უხილავი, მაგამ ასევე „მე“,- მე ვარ. მაშ, გამოდის, თითოეული ადამია-
ნი მოწყობილია ისე, როგორც მე. და ეს ჩემი დიდი „მე“ შესძლებს მთე-
ლი დედამიწის მოხვევასაც. 

როცა  პაპუ მოვიდა, მე მას სიხარულისგან მთლად ანთებულმა 
ვუთხარი:  

– უყურე, პაპუჩიკო, უყურე, ყველა მხეცუნები ხარობს, არა მარტო 
მხოლოდ მაშინ, როცა ხელით ვეხვევი, არამედ მაშინაც, როცა მათ შო-
რიდანაც ვუცქერ. უხილავი, მაგრამ რაღაც ჩემი „მე“ მათ ეხვევა, ჰოდა 
მას ასევე შეუძლია, რომ მთლიან დედამიწასაც მოეხვიოს. 

მე დედამიწას მოვეხვევი ჩემი უხილავით! მე ანასტასია ვარ. არის 
პატარა „მე“ და არის დიდი „მე“. როგორ ვუწოდო ჩემს, მეორე მეს, ჯერ 
არ ვიცი, მაგრამ მე ვიფიქრებ, როგორ დავარქვა სწორად და დავარქმ-
ევ, და შენ, პაპუჩიკო, მაშინ გიპასუხებ ყველაფერს. მაშინ, შენც დაი-
ლაპარაკებ ხომ ჩემთან?  

პაპუმ ჩემთან მაშინვე დაილაპარაკა: 
– უწოდე, შენი  თავის მეორე „მეს“ პაპუჩი, - სული. საკუთარი სუ-

ლი. და, გაუფრთხილდი მას, და იმოქმედე მისით,- ამ უკიდეგანოთი. 
– მითხარი, ვლადიმირ. რამდენი წლის იყავი შენ, როცა შესძელი 

საკუთარის შეცნობა, შეგეგრძნო შენ სული? 
– ზუსტად არ მახსოვს,- ვუპასუხე ანასტასიას მე და გავიფიქრე, 

საერთოდ შევიცანი კი მე საკუთარი სული და როგორ შეიცნობენ მას 
სხვები, რომელ ასაკში? და როგორი ხარისხით? იქნებ და ჩვენ, უბრალ-
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ოდ ვლაპარაკობთ სულზე, არ ვგრძნობთ საკუთარ თავს სულთან ერ-
თიანს, არ ვფიქრობთ  ჩვენს მეორე “მე”-ზე, უხილავზე. თანაც, რამდე-
ნად მნიშვნელოვანია, გრძნობდე ყველაფერ ამას, რისთვის? 

მაღლა მოძრავმა წერტილმა სწრაფი ზრდა დაიწყო. არწივი, ირაოს 
ხაზავდა და მდელოს თავზე ეშვებოდა. როცა ხეების ვარჯებს ქვემოთ 
წრეს არტყავდა, მე პატარას აწითლებული სახე და მისი აღგზნებისგან 
გაბრწყინებული თვალები დავინახე. განზე გაშლილი ხელები თით-
ებს, უჩვეულო ფრინველის ფრთების ქნევის ტაქტში ამოძრავებდნენ. 
როცა პატარა მიწას ფეხებით შეეხო და ბალახზე ეთრეოდა ისინი, არ-
წივის კლანჭები გაიხსნა. პატარა დაეცა, ბალახზე გადაბრუნდა და 
სწრაფად დადგა ოთხზე, მერე დაჯდა, თავი გააქან-გამოაქანა და მან 
უმალვე ახალშეძენილი მეგობარის ძებნა დაიწყო. 

არწივი, პატარასგან ბარბაცით  განზე გადგა და გვერდზე გადაწვა. 
პატარასგან რაღაც ათ მეტრში არწივი ბალახზე უხერხულად იწვა და 
თავისი ერთი ფრთა გვერდზე გადაეგდო. იგი მძიმედ სუნთქავდა, ხო-
ლო ნისკარტიანი თავი ბალახისკენ დხროდა.  

პატარამ იგი დაინახა, გაუღიმა და არწივისკენ გახოხდა. არწივი 
პატარას შესახვედრად ადგომას ეცადა, მაგრამ კვლავ გვერდზე დაეცა. 
ავად აღრენილი ძუ მგელი ორი ნახტომით არწივსა და პატარას შორის 
აღმოჩნდა. ანასტასიამ აღელვებულმა დაიჩურჩულა: 

– როგორი სრულჰყოფილი და მკაცრია შენი კანონები, შენ ადამი-
ანს თავიდანვე მიეცი ყველაფერი, შემომქმედო. შენს კანონებს მისდ-
ევს ძუ მგელი, მაგრამ მეცოდება, ძალიან მეცოდება არწივი. 

– რა ხდება? რატომ არის ძუ მგელი აგრესიული, რატომ ბრაზ-
ობს?- შევეკითხე ანასტასიას. 

 – ვლადიმირთან ახლა არწივს ძუ მგელი არ მიუშვებს, მას ავადმ-
ყოფად მიიჩნევს, რადგან გვერდზე გადაწვა. შეიძლება მას თავს დაეს-
ხას, მინდვრიდან რომ განდევნოს. არ უნდა ნახოს თავდასხმა ვლადი-
მირმა, ჯერ ვერ გაიგებს. ო, რა არის? რა უნდა ვიღონო?.. 

და, ამ დროს უცებ შეფრთხიალდა არწივი, ფეხზე მყარად დადგა, 
თავი ამაყად ასწია, ორჯრ ააწკაპუნა მრისხანე ნისკარტი და თავდაჯე-
რებით, ამაყი ნაბიჯით პატარასკენ წავიდა. ძუ მგელი თითქოს დამშ-
ვიდდა, გაერიდა, მაგრამ შორს არ წასულა, ნებისმიერ მომენტში ნახ-
ტომისთვის გამზადებული, რაც ხდებოდა თვალს არ აცილებდა.  

პატარა თავიდან უზარმაზარი ფრინველის ნისკარტს შეეხო, შემ-
დეგ ფრთებზე ბუმბულის მოქაჩვა, ფრთების აწეწვა დაუწყო და რაღა-
ცის მოთხოვნა თუ თხოვნა დუწყო,- სულ იმეორებდა: „ე...ე...” „ა...ა...”. 

კაუჭისმაგვარი ნისკარტით არწივი პატარას თხემს ეხებოდა, ნის-
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კარტით მოწყვიტა რომელიღაც პატარა ყვავილი და პატარას, რომელ-
იც სულ იმეორებდა თავის ასო-ბგერებს, ღია პირში, როგორც მართვეს 
ისე ჩაუდო. არწივმა პატარა ადამიანი დააპურა, როგორც თავისი მარ-
თვე, მაგრამ ხელახლა წაბარბაცდა. ძუ მგელი გაავებული ემზადებო-
და ნახტომისთვის. და უცებ არწივმა... გაირბინა... ფრთები აიქნია...  
და აფრინდა! 

ის მიფრინავდა მაღლა და მაღლა, შემდეგ უცებ მკვეთრი პიკირებ-
ით მდელოსკენ წამოვიდა, მიწიდან მეტრნახევრის სიმაღლეზე ფრენა 
გაასწორა და ხელახლა მაღლა აცურდა. ეს რამდენჯერმე გაიმეორა. პა-
ტარა მას ხელებს უქნევდა, მისკენ იწევდა, ეძახდა, უკბილო პირით შე-
სცინოდა. ანასტასიაც არწივს თვალმოუწყვეტლივ თვალს ადევნებდა 
და აღელვებული ჩურჩულებდა:  

– არ ქნა ასე, შენ ყველაფერი კარგად გააკეთე. და შენ ჯანმრთელი 
ხარ, მე ვიცი, შენ არა ხარ ავად. მიდი, დაისვენე რა, დაისვენე. გმადლ-
ობ! მე მჯერა, მჯერა, შენ ჯანმრთელი ხარ! შენ უბრალოდ ცოტა ბებე-
რი ხარ. დაისვენე! 

არწივმა კიდევ ერთხელ გააკეთა თავისი რთული პირუეტი, თან 
ისე, რომ კლანჭებით წამოედო ბალახს და მაინც ფეხზე არ დადგა ის. 
მიწაზე ბიძგის გარეშე, ფრთების ძლიერი დაქნევით შესძლო ჰაერში 
აფრენა და თან კლანჭებით ბღუჯა ბალახი მოჰგლიჯა, მერე მან ცაში 
ირაო დაარტყა, პატარას ზევიდან ბალახები გადმოაყარა და უფრო მა-
ღლა და მაღლა დაიწყო ცაში აფრენა. ანასტასია თვალის მოუშორებლ-
ად აკვირდებოდა, მაშინაც კი, როცა ის წერტილად იქცა, სულ შესცქე-
როდა არწივს. მეც, რატომღაც სულ შევყურებდი, წერტილი როგორ 
შორდებოდა მდელოს. თავიდან, უბრალოდ ზევით, შემდეგ უცებ 
მკვეთრად განზე, მდელოსგან შორს წერტილი მიწისკენ წამოვიდა და 
მალე შესამჩნევი გახდა, ხან ერთ, ხან მეორე ფრთას ქარი როგორ შლი-
და და არა ფრინველი იქნევდა გააზრებული ძალისხმევით.  

და, არც იქნევდა, და არც ლივლივებდა თავისი  ფრთებით არწი-
ვი, ის უბრალოდ ვარდებოდა. მისი ფრთები ქარისგან ფრიალებდა, ქა-
რისგან თავისთავად იშლებოდა.  

ანასტასიამ შესძახა:  
– შენ ცაში მოკვდი, ზევით! და იქ დარჩი. შენ გააკეთე ყველაფერი, 

რაც შეგეძლო რომ ადამიანისთვის გაგეკეთებინა. გმადლობ... სიმაღ-
ლისთვის გმადლობ შენ, ჩემო მოხუცო მასწავლებელო.  

არწივი განაგრძობდა ვარდნას, ხოლო მის ზემოთ ორი ახალგაზრ-
და არწივი  ირაოს რკალავდა!.  
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– შენი მართვენი, უკვე ძლიერებია. შენ მათი მომავლისთვისაც ას-
ევე ყველაფერი გააკეთე,- ეჩურჩულებოდა ანასტასია სადღაც მდელოს 
იქით ჩამოვარდნილ ბებერ არწივს. თითქოს და მას, მკვდარსაც შეეძ-
ლო მისი მოსმენა. 

ორი ახლგაზრდა არწივი უკვე დაბლა, მინდვრის თავზე რკალავ-
და ირაოს. მე ვიცოდი, ისინი მისი მართვენი არიან, და მათაც უქნევდა 
ხელს პატარა... 

– აბა, წარმოგიდგენია, რა საჭიროა ეს უაზრო მსხვერპლი? რატომ 
ჰქნა ეს? და ყველაფერი ადამიანისთვის? ასე რატომ ცდილობენ ანას-
ტასია? რისთვის სწირავენ ისინი ასე თავს? 

– ადამიანისგან გამომავალი ნათლისთვის, მადლისთვის, რისი 
მიცემაც ადამიანს მათთვის შეუძლია და საკუთარ მართვეთა იმედის-
თვის. ახლა მისი მართვეები დაინახავენ, შეიგრძნობენ ადამიანისგან 
ცხოველმყოფელი სიყვარულის ნათელს! შეხედე,  ვლადიმირ, ჩვენმა 
შვილმა არწივის მართვეებს გაუღიმა, ისინი მასთან მოფრინავენ. შესა-
ძლოა, ესმოდა არწივს, რომ ადამიანისგან აღმომავალ მადლიან ნათე-
ლში, მისი ნატამალიც იქნება.  

– ყველა ადამიანის ნათელისთვის არიან მზად, ასე შესწირონ სა-
კუთარი თავი? 

– ყველა ადამიანისთვის, ვისაც უნარი აქვს, გადმოაფრქვიოს მად-
ლიანი შუქი!!! 
 
 

sistema 
 
ნასტასია მოსამზადებლად წავიდა, რათა ვაჟიშვილისთვის ძუძუ ეწ-
ოვებინა. მე კი, ფიქრში წასულმა კვლავ ტყეში სეირნობა დავიწყე. 
გუნებას ორი ფაქტორი მიფუჭებდა. ჩემთვის არასასიამოვნო იყო. 

პირველი,- მე, როგორც მამა, ჩემთვის ნიშას სრულიად ვერ ვპოულობ-
დი, საიდანაც შემეძლო მონაწილეობა მიმეღო საკუთარი შვილის აღზ-
რდაში. გასაგები გახდა,  რომ მე ვერ გამოვძებნიდი მისთვის უფრო სა-
ინტერესო სათამაშოებს, ვიდრე უკვე რომ მას ჰქონდა. საკვების მოტა-
ნასაც აქ,  ასევე,  აზრი არ ჰქონდა. 

დედის რძე, ყვავილების ახალი მტვერი, შემდეგ იქნება კაკალი, კენკ-
რა... რა თქმა უნდა ბავშვის საკვები პაკეტებში ვერ შეცვლის ცოცხალ 
პროდუქტს და მაინც, თავში ძნელად ლაგდებოდა ასეთი სიტუაცია. 

ხომ არაფერი აქვს ანასტასიას, და ამავე დროს არაფერი არ სჭირ-
დება და ბავშვსაც თავისუფლად უზრუნველჰყოფს.  

a 
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ტელევიზორით, ისეთ რეკლამას უკეთებენ ბავშვის სათამაშოებს, 
სხვადასხვა მოწყობილობებს, რომ მეჩვენება, თითქოს, მათ გარეშე, ბავშ-
ვი ვერ იარსებებს, აქ კი ისინი უაზროა, და, უფრო მეტიც, საზიანოა. აქ სა-
წოლიც კი არ სჭირდება ბავშვს. რასაკვირველია, ისეთ საწოლზე, როგო-
რიცაა ძუ დათვი, ორმოც გრადუსიან ყინვაშიც კი  არ გაიყინები. ზეწრებ-
ის, საფენების რეცხვა საჭირო არ არის. ძუ დათვი, წარმოგიდგენია, ვერც 
იფიქრებ, ისეთი სისუფთავის მოყვარულია. ყოველთვის, ბრჭალებიანი 
თათით თავის იღლიაში, როგორც სავარცხლით, ისე იქექება. ბალახზე 
გართხმული იხეხება, შემდეგ ბანაობს. წყლიდან ამოდის და იბერტყება, 
შხეფები სხვადასხვა მხარეს იფანტება, შემდეგ ზურგზე წვება, ფაშვით 
ზევით შრება და, ისევ თავის ფენთხს ივარცხნის. 

ანასტასიამ მიმიყვანა მასთან, მომცა საშუალება შევხებოდი იმ ად-
გილს, სადაც სძინავს პატარას. რბილია იქ, სუფთაა და თბილა. 

მაგრამ, მე თუ სრულებით არ მომეთხოვება მატერიალური უზ-
რუნველჰყოფა, აღზრდაში მამა მაინც უნდა მონაწილეობდეს, ეს უკვე 
ნაღდია. მაგრამ მაინც როგორ? იქნებ საჭიროა გადაწყვეტილად და 
მტკიცედ მოვთხოვო ანასტასიას პასუხი? მე ხომ შევასრულე მისი პი-
რობები, ხელი არ ვტაცე ბავშვს, არ დავიწყე დაძალება, ჩამოტანილი 
საჩუქრების გამოყენებაზე. 

მეორე იმედგაცრუება იყო იმისგან, რომ მე ვერ შევძლებ ახლა, შე-
ვასრულო მკითხველთა თხოვნა და ჩამოვაყალიბო ბავშვის აღზრდის 
კონკრეტულად ჩამოწერილი სისტემა. შეკითხვები ბავშვების თაობა-
ზე, წერილებში ბევრია და მათ მკითხველთა კონფერენციებზეც ყოვე-
ლთვის მისმევენ. მე დავპირდი, რომ აუცილებლად გამოვკითხავ ამის 
შესახებ ანასტასიას, მომდევნო წიგნში ჩამოვაყალიბებ სისტემას, რომ-
ლის მიხედვითაც, მათი მოდგმა, თაობიდან თაობამდე ზრდიდა ბავშ-
ვებს. და აი, ესეც შენ! სისტემას იგი, საერთოდ უარჰყოფს და უფრო მე-
ტიც, ამბობს რომ ნებისმიერი სისტემა მავნეა. რასაკვირველია, ასეთი 
რამ არ შეიძლება იყოს. უნდა იყოს ალბათ, მავნეთა შორის თუნდაც 
ერთი სწორი. და, აი აქ, მე, გონება გამინათდა. მკითხველთა წერილებ-
ში და კონფერენციებზე არ ყოფილა არც ერთი კითხვა, ბავშვის აღზრ-
დის შესახებ ჩემი მისამართით. ყველა მთხოვდა, ეპასუხა ანასტასიას 
და თუკი ადამიანები მას უფრო მეტად ენდობიან, ვინემ ნორმალურ 
სპეციალისტებს, ჩვენი ცხოვრებიდან, და რა თქმა უნდა, უფრო მეტად, 
ვიდრე მე, მაშინ, დაე, მან უპასუხოს დასმულ შეკითხვებს. სწორედ 
ისაა ვალდებული რათა ეს გააკეთოს. ჩემი საქმე კი, მათი წიგნში გად-
მოცემაა. მე წიგნის გამოცემასთან დაკავშირებით, ისედაც უამრავი სა-
ზრუნავი მაქვს.  
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ანასტასია განთავისუფლდა თავისი საქმეებისგან, მხიარულმა მო-
ირბინა, სახეზე ალმური დაჰკრავდა: 

– ყველაფერი გავაკეთე, ჩვენმა ვაჟმა დაიძინა. შენ აქ მოიწყინე მა-
რტოკამ?  

– მე ფიქრებში ვიყავი. 
– რასთან დაკავშირებით?  
– იმასთან, რომ წიგნში მეტი აღარაფერია დასაწერი. მე შენ გეუბნე-

ბოდი, რომ ადამიანები ელიან პასუხებს, კონკრეტულად დასმულ კითხ-
ვებზე. ადამიანებს აინტერესებთ ბავშვის აღზრდა. მე კი რას დავწერ აღზ-
რდის შესახებ? დავუშვათ ჩამოვაყალიბებ, შენ როგორ ექცევი ბავშვს, რო-
გორ ცხოვრობს ის. მერე რა გამოვა აქედან? ჩვენი ცხოვრების პირობებში 
ასეთი მეთოდები მიუღებელია. ხომ ვერ იყოლიებს თითოეული მათგანი 
ძუ დათვს, ძუ მგელს, ხომ ვერ ავარჯიშებენ არწივს, და მდელოც, ყვავი-
ლების სუფთა მტვრით, როგორიც აქ არის, არავის არ აქვს. 

– მაგრამ არსი, ხომ ძუ დათვში არ არის, ვლადიმირ. არც არწივში, 
ისინი მხოლოდ შედეგია. არსია მთავარი. იგი, ნებისმიერ პირობებში 
იპოვის გზას. 

– რა არის,- მთავარი?  
– ბავშვისადმი დამოკიდებულება. ბავშვის ირგვლივ წარმოქმნი-

ლი აზრ-ფიქრები. დამიჯერე. გაიგე. ქრისტეს შობის უნარი, მხოლოდ 
იმ დედას აქვს, რომელიც ირწმუნებს, რომ ქრისტე შეეძინება მას, და 
თუკი მშობლების დამოკიდებულება, ჩვილის მიმართ, იქნება, როგ-
ორც ქრისტესადმი ან მუჰამედისადმი ამ აზროვნებას ჩვილიც, გაუყვე-
ბა და ისიც გაესწრაფება რომ ასეთად იქცეს. და მაინც ბუნებაშიც არიან 
ადამიანები, და ისიც, ვინც შესძლებს შეცნობას, შეგრძნებას, შემომქმე-
დის ქმნილებებისას, მათ აზრს, დანიშნულებას, აი, ის შესძლებს თავი-
სი ბავშვისათვის შეჰქმნას ნათელი და ბედნიერი ქვეყნიერება. 

– მაგრამ როგორ უნდა შეიგრძნოს? აქ, როგორღაც თანდათანაა სა-
ჭირო. მეთოდიკაა საჭირო. 

– მხოლოდ გულით შეიძლება იგრძნო, მხოლოდ გულს აქვს უნა-
რი გაგების. 

– მაგრამ უფრო კონკრეტულად? 
– უფრო კონკრეტულად შენც კი დაწერე, თვითონაც ვერ შეამჩნიე 

ისე, როცა მეაგარაკეებზე ჰყვებოდი, და რატომ დავხარჯოთ სიტყვები 
ფუჭად? თუკი ღია არ არის გული და სული, სიტყვები, მხოლოდ, 
ძლივს შესამჩნევ ნიავად გარდაიქმნებიან. 

– კი. დავწერე. თუმცაღა ცხოვრებაში არაფერიც არ ხდება. 
– ყლორტები ძლივს შესამჩნევია, ყველასთვის მაშინვე არ არის 
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ხილული ყლორტები, სულში ამოზრდილი,- მით უმეტეს. 
– თუკი არ სჩანან, მაშ რაღატომაა საჭირო წერა? მე ვწერ, ვცდილ-

ობ, მაგრამ არც ისე ბევრს სწამს, ესმის, რაზეც შენ ლაპარაკობ. არიან 
ისეთებიც, შენს არსებობაშიც კი დაეჭვებულნი რომ არიან. 

– დაფიქრდი ვლადიმირ, იქნება და, აზრის დანახვა ეჭვებშიც შეს-
ძლო. 

– რა აზრი შეიძლება იყოს ეჭვებში?  
– ურთიერთ საწინააღმდეგო ქმედებებს ეჭვები ამუხრუჭებენ, აი 

ამიტომაც ვარსებობ მათთვის, ვისთვისაც ვარსებობ. ჩვენ მათთან ერ-
თად ვართ, გვერდით და ერთურთის გულებში. კიდევ იფიქრე, შენ შე-
სძლებ შეცნობას. მე იმიტომ ვარსებობ, რომ ისინი არიან. მათი ძალა 
შემომქმედობაშია. შექმნაში და არა მსხვრევაში. ისინი გაგიგებენ შენ, 
მხარში დაგიდგებიან, აზრობრივად შენს გვერდით იქნებიან.   

– მაგრამ, რაც გინდა სთქვი და, მომბეზრდა შეურაცხმჰყოფელი 
გამოთქმების მოსმენა. გაფანტე ურწმუნობის ეჭვები. მიდი, გამოდი 
ტელევიზიით, საკუთარი უნარებიდან რაიმე უჩვეულო აჩვენე,- 
ვთხოვდი მე ანასტასიას, ის კი პასუხად: 

– დამიჯერე, ვლადიმირ, საზოგადოების წინაშე ქმნილი ჩემი ნა-
ყოფი და  სასწაულები,  ურწმუნოებში რწმენის ნათელს ვერ ჩაღვრის. 
ისინი, ვისაც მათეული მსოფლმხედველობა არ მოსწონს, მათში მხო-
ლოდ გაღიზიანებას გაზრდიან. და შენც მათზე ნუ ხარჯავ საკუთარ 
ენერგიას. ყველაფერს თავისი ჯერი აქვს, საკუთარი რიჟრაჟი, რადგან 
გსურს, გამოვალ ადამიანების წინაშე ხორცშესხმულად. ოღონდ მანამ-
დე, ისე უნდა გავაკეთო, რომ ქალმა, რომელმაც უნებურად სამზარეუ-
ლოს მიუძღვნა ცხოვრება, დანახვა შეიძლოს სხვაგვარი სიხარულების-
აც. და რომ ახალგაზრდა დედის, თავის პირმშოსთან ერთად მარტოდ 
დარჩენილის თავზე, სიყვარულის შუქი აკიაფდეს. და ბავშვები! გესმ-
ის ბავშვები! მათ სულზე აუცილებელია შეწყდეს პოსტულატებით ძა-
ლადობა... 

– აი, ხედავ, შენ კვლავ საკუთარი ოცნებით აენთე. გავიდა არც თუ 
პატარა დრო, რაც იოცნებე, მაგრამ  არც ისე ბევრი გაკეთდა. წიგნი არ-
ის, სურათები და ლექსები, მაგრამ სად არის შენი გლობალური აღს-
რულებები ყველა ადამიანისთვის? ოღონდ, არ არის საჭირო ლაპარაკი 
ნათელი ყლორტების შესახებ, რომლებიც ადამიანთა სულში იზრდე-
ბიან. შენ ისეთი რამ აჩვენე, რომელის შეხებაც, რეალური შეგრძნებაც 
იქნება შესაძლებელი. არ შეგიძლია აჩვენო? არ შეგიძლია! 

– შემიძლია. 
– მაშ აჩვენე!  
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– თუკი გაჩვენებ, შენ გიბიძგებ ცდუნებისკენ დროზე ადრე რომ 
გაფურჩქნო ოდნავ ამომავალი ყლორტები, ბოროტი სეტყვისგან ვინ 
დაიფარავს მათ მაშინ? 

– შენ დაიფარე. 
– ასეც მომიწევს მოქცევა, საკუთარი შეცდომის გასწორებით. შეხედე! 
ანასტასიას წყალობით მე შევძელი შევხებოდი მოვლენას კიდევ 

უფრო უჩვეულოს და განსაცვიფრებელს, ვინემ ჩემს მიერ ადრე იქნა 
წიგნებში აღწერილი. ერთ წამში ჩემს წინ, – ჩემში, თუ გვერდით,- გაუ-
გებარია,- ჩაიქროლა უამრავმა, სხვადასხვა ასაკის ადამიანთა მშვენიე-
რმა სახეებმა, დედამიწის სხვადასხვა ადგილებიდან.  

ეს არ იყო უბრალოდ გაელვება. ადამიანები წარმოგვიდგებოდნენ 
თავიანთი მშვენიერ საქმეებში, როგორიც მათი სახეებია. ჩანდა მათი 
გარემომცველი მდგომარეობა, მოვლენა, რომელიც მათ თავს, ან მათი 
წყალობით თავიანთი ცხოვრების მანძილზე ხდებოდა. ყველა ისინი 
ჩვენი დღევანელი სინამდვილიდან იყვნენ. უამრავი წელი დასჭირდე-
ბოდა მსგავსი რაოდენობის ინფორმაციის კინოში ნახვასაც კი, აქ კი,- 
ერთი წამი და ჩემს წინაშე კვლავ ანასტასიაა, მან საკუთარი პოზის შე-
ცვლაც კი ვერ მოასწრო. მაშინვე ალაპარაკდა, როგორც კი ის დავინახე: 

– იფიქრე შენ, ვლადიმირ, რომ შენი ხილვა მხოლოდ რაღაც ჰიპ-
ნოზია. გთხოვ, თუ შეიძლება, ნუ იფიქრებ ამოიცნო, თუ ვისი დახმა-
რებით წარმოსდგნენ შენს წინაშე ისინი. ბავშვებზე ვლაპარაკობდით 
ჩვენ. მთავარზე! დაინახე შენ ბავშვები? მითხარი? 

– კი, ვნახე მე ბავშვები. აზრიანები იყო მათი სახეები და კეთილნი. 
ბავშვები სახლს  თავად აშენებენ, ძალიან ლამაზია სახლი, დიდი. ამასთ-
ან ერთად ისინი მღერიან კიდეც. ჭაღარა კაციც დავინახე მათ შორის. ეს 
ადამიანი აკადემიკოსია. და მე ის მაშინვე ძალზედ ბრძენი მეჩვენა. ოღ-
ონდ ეს კია, უცნაურად ლაპარაკობს. მიიჩნევს, თითქოს ბავშვები უფრო 
ბრძენნი შეიძლება იყვნენ, იმათზეც ბრძენნიც კი, ვისაც სამეცნიერო წო-
დებები აქვთ. იმ ჭაღარა აკადემიკოსთან ბავშვები როგორც ტოლთან ისე 
ურთიერთობენ და ამავდროულად პატივისცემითაც. იქ, იმ ხილვაში, ბე-
ვრი რამ იყო ბავშვებზე. რა უცნაურად სწავლობენ ისინი, რაზე ოცნებობ-
ენ, მაგრამ ეს მხოლოდ ხილვაა, რა უნდა ამტკიცო ამით. რეალურ ცხოვ-
რებაში სრულიად სხვანაირად არის ყველაფერი. 

– შენ ნახე რეალური ცხოვრება, ვლადიმირ, და ამაში შეგიძლია, 
რომ მალე დარწმუნდე. 

და, წარმოგიდგენია, მართლაც ყველაფერი ზუსტად ასე მოხდა. 
მოხდა! ვნახე! 
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ალე, ტაიგიდან დაბრუნების შემდეგ, მე ისევ ქალაქ გელენჯიკში 
ჩავედი, სადაც წიგნის მკითხველთა კონფერენცია უნდა ჩატარებუ-

ლიყო. კრასნოდარის მხარის, გელენჯიკის რაიონის ხელმძღვანელის 
მოადგილემ, მიხეილ პეტრეს-ძე შჩეტინინის ტყის სკოლაში წამიყვანა. 

ცენტრალური გზის გადასახვევიდან, ტყისკენ მიმავალ გრუნტის ვი-
წრო ღორღიან გზას მივუყვებოდით პატარა, მთებს შორის ჩაკარგული 
ხეობისკენ. გზა სწრაფად გავიარეთ, რომლის ბოლოც უჩვეულო, ორსარ-
თულიან სახლ-კოშკს ებჯინებოდა. აქ მშენებლობა ჯერ კიდევ არ იყო 
დასრულებული. მისი უკარ-ფანჯრო ღიობებიდან, საბავშვო ხმებით აჟ-
ღერებული რუსული ხალხური სიმღერა იღვრებოდა. ეს სახლი, ტყის 
ზმანებას ჰგავდა, თუმცა ახლა იგი აბსოლუტურად რეალური იყო... 

არავისთვის არაფერი მითქვამს, ისე გავძვერი სხვადასხვა სამშენებ-
ლო მასალებს შორის, რათა საკუთარი ხელით შევხებოდი ამ სახლს. რო-
ცა მას ვუახლოვდებოდი, დავინახე, მისადგმელ, უმოაჯირო კიბეზე, რო-
გორ მოხერხებულად დაეშვა ათი წლის გოგონა, მივიდა მდინარის კენჭე-
ბის გროვასთან, დაიწყო მათი გადარჩევა და ქაშაყის თუნუქის ქილაში 
ჩაწყობა. როცა ის კიბეს ხელახლა შეუდგა, მეც მას მივყევი ნიაღვარივით 
გადმოჩქეფილი, მომხიბვლელი სიმღერის შესახვედრად. მეორე სართუ-
ლზე გოგონას კბილა და მასზე ოდნავ უფროსი ბავშვები ყუთიდან გლუვ 
კენჭებს იღებდნენ, მოზელილი ცემენტით კედელზე ამაგრებდნენ და მი-
სგან გასაოცარი სილამაზის ორნამენტები გამოჰყავდათ. ორი გოგონა მა-
შინვე სველი ჩვრით, კედელზე დამაგრებულ ქვებს ფრთხილად სწმენდ-
და. ისინი ხალისით აკეთებდნენ თავის საქმეს და მღეროდნენ. მათ შორ-
ის უფროსები არ იყვნენ. მე, შემდეგ გავიგე, რომ ამ სახლის ფუნდამენტი 
და ყოველი აგური ბავშვების ხელით იყო დადებული. თავიანთი სახლის 
ყოველი კუთხე-კუნჭულის პროექტიც თავად ბავშვებმა მოიფიქრეს და 
გაფორმებაც... 

პატარა ქალაქ-სკოლაში ასეთი სახლი ერთადერთი არ არის. ამ გასა-
ოცარ ადგილას ბავშვები თავად აშენებენ თავიანთ სახლებს, საკუთარ ქა-
ლაქს, საკუთარ მომავალს და მღერიან. აქ, ათი წლის გოგონას უნარი აქვს 
ააშენოს სახლი, დიდებულად ხატოს, დაამზადოს საკვები, იცოდეს სამე-
ჯლისო ცეკვები და რუსული ხელჩართული ბრძოლის ჩვევები.* 

                                                 
*  საქართველოშიც უკვე აღორძინდა უძველესი საბრძოლო ხელოვნება,– „ხრიდოლი“. ც.გ. 
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ტყის სკოლის ბავშვებმა ანასტასია იცოდნენ. ისინი თავად მიამბობ-
დნენ მასზე. ამ სკოლაში რუსეთის სხვადასხვა ქალაქებიდან სამასი ბავშ-
ვი სწავლობს. 

 ამ სკოლაში, ერთ წელიწადში ითვისებენ, ათწლიანი სკოლის მათე-
მატიკის კურსს, ერთდროულად სწავლობენ სამ ენას. არ არჩევენ აქ ვუნ-
დერკინდებს და არც ზრდიან მათ, აქ, უბრალოდ საშუალებას აძლევენ 
ბავშვებს, გამოავლინონ ის, რაც უკვე მათშია. 

აკადემიკოს მიხეილ პეტრეს-ძე შჩეტინინის სკოლა, ეკუთვნის, რუ-
სეთის ფედერაციის განათლების სამინისტროს, ის უფასოა. სკოლა რეკ-
ლამას თავისთავს არ უკეთებს, აქ არ არის, არცერთი თავისუფალი ადგი-
ლი, მაგრამ არის,- ორიათასხუთასი განცხადება,- მოულოდნელად გამო-
ჩენილი ადგილისთვის. 

ძნელია მოიძებნოს სიტყვები,- უნარის მქონე, რომელიც ბავშვთა ბე-
დნიერებით გაცისკროვნებულ იერ-სახეებს ასახავდეს. იქნებ, შემდეგი 
ფაქტით შევეცადოთ? მე, ამ სკოლაში, გელენჯიკში მკითხველთა კონფე-
რენციის ჩატარებისთანავე გავემგზავრე, მკითხველთა პატარა  ჯგუფთან 
ერთად, რომელთაც ყური მოჰკრეს მომავალ მგზავრობას და წამოსვლის 
სურვილი გამოთქვეს. 

მკითხველთა შორის იყო საოცარი ადამიანი,- ნატალია სერგის-
ასული ბონდარჩუკიც,- მსახიობი, კინორეჟისორი, რერიხის საზოგადოე-
ბის გამგეობის წევრი. ის, ეზოთერიკაში შესანიშნავად იყო გარკვეული 
და კონფერენციაზე სიტყვითაც გამოვიდა. ჰყვებოდა რერიხებზე, ეზო-
თერიკაზე, ბევრად უფრო აზრიანად ისაუბრა ანასტასიაზე, ვინემ მე. ნა-
ტალია სერგის-ასულთან ერთად იყო მისი ათი წლის გოგონა,- მაშენკა. 
კონფერენციის შემდეგ, მათ ელოდათ მგზავრობა ქალაქ ანაპაში კინოფეს-
ტივალზე, სადაც უკვე იყო ჩასული მაშენკას საყვარელი ბებია, ცნობილი 
მსახიობი ინნა მაკაროვა. მაგრამ როგორც ჭექა ქუხილი, როგორც გონების 
ახელის მოწოდება, ისე, გაისმა მაშენკას სიტყვები:- „დედიკო, თუ შეიძ-
ლება, თუნდაც მხოლოდ სამი დღით, თუნდაც სამი დღით! სანამ შენ ფე-
სტივალზე იქნები, გააკეთე ისე, რომ მე შევძლო ამ სკოლში დარჩენა.“ და 
განებივრებული მაშენკა, სამი დღით დარჩა ამ სკოლაში, დედის უდიდე-
სი გაოცების მიუხედავად, რომელმაც ნაღვლიანად წარმოთქვა:- 
„როგორც სჩანს, ბევრ რამეს ვაკლებთ ჩვენ ჩვენს ბავშვებს, რომ, სიყვარუ-
ლითაც კი, შეუგნებლად ვქურდავთ მათ“. 

ნატალია სერგის ასულთან ერთად ოპერატორიც იყო, მან, შჩეტინინის 
სკოლის ბავშვები გადაიღო, რომლებიც ანასტასიასთან საკუთარ ურთიერ-
თობებზე ჰყვებოდნენ. საკუთარ შეხედულებებზე ცხოვრებაზე. მე აქ მოვი-
ყვან, სახლ-კოშკის მშენებლობით დაკავებული ბავშვების საუბარს. ბავშვ-
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ებს შეკითხვებს, ჩვენ, ნატალია სერგის ასულთან ერთად ვუსმევდით. 
– იქმნება შთაბეჭდილება, რომ თქვენი სახლის თითოეული აგური 

ნათელი ენერგიის დიდი ძალითაა სავსე. 
– დიახ ეს ასეა,- გვპასუხობდა ჩვენ უფროსი, წითურთმიანი გოგონა,- 

ძალზედ ბევრი რამაა დამოკიდებული ადამიანებზე, რომლებიც მათ შეე-
ხნენ. ჩვენ, ყველაფერ ამას, სიყვარულით ვაკეთებდით, ვცდილობდით 
ჩვენი მდგომარეობით მომავალში მხოლოდ კარგი შეგვეტანა, ხალისიანი.  

– ვინ არის ამ შენობის პროექტის, კოლონადების, ნახატების 
ავტორი? 

– ეს ჩვენი ერთობლივი, საერთო ნაფიქრალია. 
– გამოდის, ყველა, ვინც აქ მუშაობს, მხოლოდ გარეგნულადაა დაკა-

ვებული ცალ-ცალკე თავისი საქმით, ხოლო სინამდვილეში კი,-  ეს საერ-
თო აზრია? 

– დიახ, ჩვენ ყოველ საღამოს კოცონთან ვიკრიბებით, სადაც ვფიქრ-
ობთ, მომავალ დღეს ვაყალიბებთ. წარმოვიდგენთ ხატ-სახეებს, რომლებ-
იც ჩვენს სახლში იქნებიან.  

ამის გარდა, ჩვენთან, ზოგიერთი მონაწილეები არქიტექტორთა რო-
ლებს ასრულებენ, ისინი ერთობლივ სამუშაოს აკონკრეტებენ, აერთიანე-
ბენ. 

– როგორი ნიშანდობლივი იერ-სახე აქვს შენობას, სადაც ჩვენ ახლა 
თქვენთან ერთად ვიმყოფებით? 

– დუღაბის იერ-სახე, ცეცხლოვანი ციური საწყისის. აქ ამის დანახვა 
შეიძლება, სიმბოლებით, ქვების სიფაქიზით. 

– თქვენს შორის შეიძლება გამოჰყოთ უფროსი, ხელმძღვანელი? 
– ჩვენ გვყავს წინამძღოლი, თუმცაღა, აქ მუშაობს საერთო აზრ-

ფიქრი,- ლავა, ასე ვუწოდებთ ჩვენ მას. 
– გაიმეორეთ, აზრ-ფიქრი,- ლავა? 
– დიახ, შეიძლება ითქვას  ხატ-სახე, სურვილი. 
– თქვენთან, ყველა სიამოვნებით მუშაობს, ყველა იღიმის, ყველას 

თვალები უბრწყინავს, ყველა მხიარულია? 
– დიახ, ეს ჩვენი ცხოვრებაა, იმიტომ რომ ვაკეთებთ იმას, რაც 

გვსურს, იმას, რაც შეგვიძლია, იმას, რისი გაკეთებაც გვიყვარს. 
– შენ ამბობდი, რომ თითოეულ ქვას თავისი გულისცემა აქვს, 

რიტმი? 
– დიახ, და მისი გულისცემა დღეში,-  ერთხელაა. 
– ყველა ქვას ასე აქვს, თუ ზოგიერთს ორჯერ? 
– ყველა ქვის პულსი ერთნაირად სცემს. 
– თქვენ არ გეჩვენებათ, რომ თქვენი სახლი ტაძარს ჰგავს? 
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– ტაძარი,- ეს ფორმა არ არის, ეს მდგომარეობაა. მაგალითად:- გუმ-
ბათები შენ,  გეხმარებიან, შეხვიდე მხოლოდ განსაზღვრულ მდგომარეო-
ბაში. ფორმა იძერწება გრძნობით. და, შემთხვევით არ დაგვსახვია ჩვენ 
გუმბათის, კარვის ფორმა. მათი არსია,-  ცისკენ სწრაფვა, დაბლა მომარ-
თული ციური მადლი.  

– ამ სახლს, სადაც ყოველი ქვა კეთილი ხელითაა დადებული, შეუძ-
ლია განკურნება? 

– რასაკვირველია. 
– ისედაც კურნავს? 
– დიახ, კურნავს. 
მე თვალი ვერ მოვაშორე გოგონებს, რომლებიც ოთახის კედელზე 

მდინარის კენჭებისგან ორნამენტს აწყობდნენ. გოგონები, სრულიად სა-
და, არა მოდურ ტანსაცმელში გამოწყობილნი,  რაღაცნაირი უჩვეულო 
სილამაზით გამოიყურებოდნენ და მე გავიფიქრე:- „სად ვეცნობით ჩვენ 
ჩვენს მომავალ საცოლეებს? საცეკვაო მოედნებზე, საღამოებზე, კურორ-
ტებზე. ჩვენს მომავალ ცოლებს შეღებილებს ვხედავთ, მოდურებს, მიმ-
ზიდველებს თავიანთი ჩამოსხმული ფეხებითა და სხეულის სხვა მშვენი-
ერებებით. ყველაფერ ამაზე ვქორწინდებით, შემდეგ კი, როცა საღებავი 
ჩამობანილია, ხედავ, შენს წინაშე კიკიმორაზე კიკიმორა ზის, ბუზღუნ-
ებს, ყურადღებას,- საპასუხო სიყვარულს ითხოვს. რა, ბედნიერებაა მთე-
ლი ცხოვრება კიკიმორასთან იცხოვრო? რაზე უნდა ისაუბრო მასთან? ის, 
კიდევ ყველაფერთან ერთად, შენგან მატერიალურ უზრუნველყოფასაც 
ითხოვს. მერე,- ეხ, არ გამიმართლაო ფიქრობ. მაგრამ, იქნებ, სწორედაც 
რომ ასეთებს ვიმსახურებთ კიდეც? რასაკვირველია, ასეთების ღირსნი 
ვართ. არ უნდა ვიყოთ  ისეთი სრული იდიოტები, რომ, საღებავზე და 
გრძელ ფეხებზე ვქორწინდებოდეთ! ვიღაცას ალბათ, გაუმართლებს, ვი-
ღაცას, შეხვდება ცოლად, აი ასეთები, კედელზე ორნამენტის დამწყობი 
გოგონები რომაა. მათ, ლამაზი სახლის აშენებაც შეუძლიათ, სიყვარულ-
ით საჭმლის მომზადებაც, სხვადასხვა უცხო ენებიც იციან, ბრძენნი, 
ჭკვიანები, ლამაზები და ფერუმარილის გარეშეც არიან. როცა გაიზრდე-
ბიან, კიდევ უფრო ლამაზები გახდებიან. რასაკვირველია, ბევრს მოუნ-
დება ასეთი გოგოს ცოლად მოყვანა, მაგრამ ისინი,- ვის ცოლობაზე იქნე-
ბიან თანახმა“? ასეთი კითხვაც იყო მიცემული სადა ტანსაცმელში გამო-
წყობილი ლამაზმანებისთვის.  

– გვითხარით, ვის გაჰყვებოდით ცოლად, როგორი უნდა იყოს თქვე-
ნი ქმარი? რა თვისებებს უნდა ფლობდეს?  

და, პირველმა გოგონამ, არც კი დაფიქრებულა ისე, მაშინვე გვიპასუ-
ხა: 
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– სიკეთის, მოთმინების მქონე და ის, უნდა იყოს ადამიანი,- რომელ-
საც უყვარს თავისი სამშობლო. უნდა იყოს ადამიანი,- რომელსაც აქვს პა-
ტივი და ღირსება.  

– აბა, პატივი რა არის თქვენი გაგებით? 
– ჩემთვის პატივი ერთ გამოთქმაშია:- მე მაქვს პატივი ვიყო რუსი.*  
– აბა, რა არის რუსი ადამიანი? 
–ეს არის ადამიანი,  რომელსაც უყვარს თავისი სამშობლო. ეს უპირ-

ველეს ყოვლისა, არის ის, ვინც მის დასაცავად დგას და არასოდეს უღა-
ლატებს, არც ერთ წამს, თუნდაც ყველაზე უმძიმესში. ის, რომელიც თავ-
ად ითვლება რუსის ნაწილად. 

– თქვენი ბავშვებიც იცხოვრებენ სამშობლოსთვის? 
– დიახ! 
– და, ეს ნიშნავს, რომ ქმარმაც უნდა გაიზიაროს თქვენთან ერთად? 
– დიახ! 
მეორე გოგონას პასუხი კითხვაზე, როგორი უნდა იყოს თქვენი ქმარი:  
– ის უნდა იყოს ადამიანი, უნარის მქონე გასცეს სითბო და ნათელი 

სხვა ადამიანებისთვის. თუკი ეს მისგან გამოვა, მაშინ გარეშემომყოფნიც 
კარგად იქნებიან და ასევე ჩვენი ოჯახიც. ადამიანი,- სულით მდიდარი, 
სულით ჯანმრთელი,- ყოველგვარ სიმდიდრეზე შეუდარებელია! 

ყველაზე პატარა გოგონას ვიდეო კამერის მუშაობის დროს არცერთი 
კითხვა არ მისცეს. მე, მას მერე ვკითხე და პასუხად აი, რა მოვისმინე: 

– შესაძლოა ყველა კარგი დაქორწინდეს, სანამ მე გავიზრდები, მაგრ-
ამ ჩემი ქმარი, მაინც ძალიან კარგი, კეთილი და ბედნიერი იქნება, მე მას 
თავად ვაქცევ ასეთად, მე დავეხმარები მას ისე, როგორც ანასტასიამ გაა-
კეთა ეს. 

და მე დავინახე, მივხვდი, ანასტასია თავის უნარ-ნიჭს ბავშვებზე ანა-
წილებს. რატომ შჩეტინინის სკოლის ბავშვებზე? იმიტომ, რომ აკადემიკო-
სი მიხეილ პეტრეს-ძე შჩეტინინი,- თავადაა დიდი ქურუმი, სიყვარულის 
სივრცის შემქმნელი,- შემქმნელი და მისი მომავალშიც გამგრძელებელი ! 

ახლა, ჯერ კიდევ პატარები არიან ქერა ნაწნავინი ანასტასიები. მაგრ-
ამ ისინი გაიზრდებიან! დუნიაზე ასეთივე ოაზისების შესაქმნელად გავ-
ლენ და მანამ ჰქმნიდნენ იქნება,- სანამ მისით არ დაფარავენ, მთელს დე-
დამიწას!  

როცა მე ვიდექი, არაჩვეულებრივი სახლ-კოშკის მეორე სართულის 
ოთახში, ვათვალიერებდი ბავშვების ხელით გაკეთებულ ორნამენტსა და 
ნახატებს, თუმცა დიდ ოსტატთა შედევრების მსგავსთ, გამიჩნდა შეგრძ-
                                                 
*   მე კი,- მაქვს პატივი ვიყო ქართველი!  ც.გ. 
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ნება, რომ დედამიწაზე ყველაზე დიად, ნათელ და კეთილ ტაძარში ვიმ-
ყოფებოდი. ეს, ალბათ, იმის გამო, რომ სახლი, რომლის ყოველი მილიმე-
ტრი ბავშვის ხელით სიყვარულით არის ნაფერები,  განუზომლად უფრო 
აღვსილია ნათელი ენერგიით, ვინემ ზოგიერთი ტაძარი.  

და მაშინ გავიფიქრე. აი, აღვადგენთ ჩვენ დანგრეულ ტაძრებსა და 
მონასტრებს თანამედროვე ტექნიკისა და რკინა-ბეტონის კონსტრუქციე-
ბის გამოყენებით, არც ისე ძნელია ამის გაკეთება, შემდეგ მივალთ ამ ტაძ-
რებში შესრულებული მოვალეობის შეგრძნებით და დავიწყებთ თხოვნ-
ას:- „უფალო დაგვლოცე“. მაგრამ ვერ მივიღებთ ლოცვა-კურთხევას. იმი-
ტომ, რომ ამ დროს ღმერთის ყურადღება მიპყრობილი იქნება ბავშვების-
კენ, არაჩვეულებრივი სახლ-ტაძარის მშენებლებისკენ. და განიცდიდეს 
იქნება ის, რომ ბავშვებს ცემენტი უთავდებათ, რომ აგური და იატაკის 
ფიცრები არ ჰყოფნით. და სიყვარულით დალოცავს ღმერთი ყველას, 
ვინც მათ დაეხმარება. და მე, თავი ვერ შევიკავე ცდუნებისგან, რომ ეს პა-
ტარა მორჩები მეჩვენებინა. ვერ შევიკავე  ზუსტად იმისგან, რაზეც 
შიშობდა  ანასტასია. მოხდა კი, აი რა.  

მე მივდიოდი ბილიკზე გარეთ დაწყობილი სამზარეულო მაგიდებ-
ის გასწვრივ, რომლის გარეშემო შემომსხდარი ბავშვები მუშაობდნენ, და 
უცებ, ჩემსკენ მომართული რბილი სითბო ვიგრძენი, თითქოს, ვიღაცამ 
ჩემსკენ, სითბოს რაფლექტორი მომართა. სითბოს შეგრძნება მსგავსი იყო 
იმისა, როგორიც გამოსჭვივის ანასტასიასაგან, როცა ის გიყურებს, როცა 
კონცენტრირებას უკეთებს  თავის მზერას. მაგრამ ამ შემთხვევაში ის, ძა-
ლიან სუსტი იყო, მაგრამ მე შევჩერდი და იქით გავიხედე, საიდანაც ის 
მოდიოდა. თერთმეტი წლის გოგონა განაპირა მაგიდასთან იჯდა და 
ბრინჯს არჩევდა, თან მალიმალ შემომაცქერდებოდა  და იღიმებოდა. მე 
მის მაგიდას მივუჯექი. ის, ლურჯი თვალებიდან მიმზერდა და მისგან 
გამომავალი შუქის სიახლოვისას უფრო დამთბა და ვკითხე: 

– რა გქვია შენ?  
– გამარჯობა. მე ნასტიას მეძახიან. 
– შენ, სჩანს, შეგიძლია შენი მზერით გაათბო ისე, როგორც ამას ანას-

ტასია აკეთებს? 
– თქვენ იგრძენით? 
– კი.  
პატარა ნასტენკა, სუსტად, მაგრამ ანასტასიას უნარს ფლობდა,- სხე-

ული თავისი მზერით გაეთბო. ამ დროს მოვიდა და მაგიდასთან ნატა-
ლია სერგის-ასული ბონდარჩუკი დაჯდა, კონოოპერატორმა კი, კამერა 
ჩართო. ყოველგვარი უხერხულობის გარეშე და ბრინჯის გარჩევის შეუ-
წყვეტლად,- ნასტენკამ კითხვებზე პასუხის გაცემა დაიწყო. 
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– საიდან იძენთ თქვენ ცოდნას, უნარ-ნიჭს? 
– ვარსკვლავებისგან. 
– რას მიხვდი შენ ციმბირელ ანასტასიასთან ურთიერთობისას? 
– ძალზედ მნიშვნელოვანია გესმოდეს და გიყვარდეს საკუთარი სამ-

შობლო.  
– რატომაა ეს ასეთი მნიშვნელოვანი? 
– იმიტომ რომ სამშობლო,- ეს არის ის, რომელიც შეჰქმნეს ჩვენმა შო-

რეულმა და ახლო მშობლებმა.  
– ვინ არიან შენი მშობლები? სად მუშაობს შენი მამა? 
– ჩემი მამა,- მასწავლებელია. სკოლაში, სადაც ის ასწავლის, ასევე კა-

რგია, მაგრამ აქ უკეთესია.  
– თქვენ აქ ცხოვრობთ ერთიან, მეგობრულ, ბედნიერ ოჯახად. თქვენ 

ივიწყებთ თქვენს მშობლებს? 
– პირიქით. ჩვენ უფრო და უფრო გვიყვარს ჩვენი მშობლები, ვუგზა-

ვნით მათ კეთილ აზრ-ფიქრებს,  რათა ისინიც კარგად იყვნენ. 
მუშაობდა კინო-კამერა და მე ძალიან მომინდა, რათა ნასტენკას სკეპ-

ტიკოსებისთვის ეჩვენებინა, რა არის გამათბობელი მზერა.  ვთხოვე მას, 
რომ ეჩვენებინა:  

– ნასტენკა, აჩვენე ბევრ ადამიანს, როგორ შეიძლება მზერით გათბო-
ბა. აი, კამერა, გაიხედე ობიექტივში, გაათბე ყველა, ვინც მას შეხედავს. 

– ყველასი ერთად  ძალიან   ძნელია.  მე  შეიძლება   არ  გამომი-
ვიდეს.  

მაგრამ მე დაჟინებით ვთხოვდი. ვიმეორებდი თხოვნას და ნასტენკას 
ზუსტად ისევე დაემართა, რაც ანასტასიას დაემართა ტყეში, როცა მან თა-
ვისი ნებისყოფის ძალით, შორ მანძილზე, თავისი სხივის დახმარებით, 
მამაკაცი და ქალი ბანდიტების წამებისგან იხსნა. მე, ეს სცენა პირველ წი-
გნში აღვწერე. 

თავიდან, ანასტასიამაც განმიმარტა მაშინ: 
– ეს ჩემს ძალებში არ არის, ეს უკვე, ასე ვთქვათ, ადრეა დაპროგრამე-

ბული, არა ჩემს მიერ, მე არ შემიძლია პირდაპირ ჩარევა. ისინი ახლა უფ-
რო ძლიერებია. 

და მაინც, თხოვნის ჯიუტად განმეორებით, მან შეასრულა იგი. შეას-
რულა, თუმცაღა იცოდა, რომ შესაძლოა  დაღუპულიყო. 

და, პატარა ნასტენკაც, თხოვნის ჯიუტად განმეორების შემდეგ შეე-
ცადა მის შესრულებას. მან ორჯერ ზედიზედ, ამოუსუნთქავად ჩაისუნთ-
ქა ჰაერი, რამოდენიმე ხნით დახუჭა თვალები და შემდეგ მშვიდად შეაც-
ქერდა კამერის ობიექტივს. მონუსხული ოპერატორი გაირინდა. და უც-
ებ, ნატალია სერგის ასულმა, თავსაფარი მოიგლიჯა და იგი ნასტენკას გა-
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დააფარა. მან პირველმა შეამჩნია, როგორ დაიწყო მისმა სხეულმა ვიბრი-
რება და სახემ გაფერმკრთალება. მე მივხვდი:- თხოვნის გამეორება არ შე-
იძლებოდა. არ ღირდა ენერგიის ხარჯვა ურწმუნოებზე. ეს, მხოლოდ გაა-
ძლიერებს ბოროტ დაპირისპირებას მათში.  

ჩამოსულ უფროს ადამიანებს, არ შეეძლოთ სურვილის შეკავება, ბავ-
შვებს რომ არ შეხებოდნენ. ისინი მაინც  ეხებოდნენ და ეხვეოდნენ მათ, 
ეფერებოდნენ როგორც ფისოებს. და, ნეტა თან რატომ ჩამოვიყვანე, ეს 
უფროსი ადამიანების მთელი ჯგუფი? ხომ ვიცოდი, რომ ამ სკოლაში ჩა-
მოდის ბევრი სხვადასხვა კომისია, სხვადასხვა დონის დელეგაციები, უბ-
რალოდ ცალკეული ადამიანები. ჩამოდიან, რათა მხოლოდ შეხედონ 
მათ, თავიანთი ცნობისმოყვარეობა დაიკმაყოფილონ, მიიღონ მის მკვიდ-
რთაგან გადმოსული მადლი. ეხებიან კიდეც, იღებენ კიდეც, მაგრამ ამას-
თან ერთად,- უკან არაფერს სძენენ. და, იქნებ მართალია ანასტასია, როცა 
ამბობს:-  „წმიდა ადგილიდან მადლის მიღების მცდელობისას, დაფიქრ-
დი რა შეგიძლია შენი მხრიდან მას დაუტოვო. თუკი ვერ ისწავლე ნათლ-
ის გამოსხივება, რაღატომაა საჭირო მისი აღება და შენში დამარხვა, ისე, 
როგორც საფლავში?” * მეც ცნობისმოყვარეობის გამო აღმოვჩნდი ამ სკო-
ლაში. ანასტასიას წყალობით მიმიღო მე, აკადემიკოსმა მიხეილ პეტრეს-
ძე შჩეტინინმა და ასევე, ნაირ-ნაირი სანოვაგით გამიწყვეს სუფრა ბავშვე-
ბმა და ყველას, ვინც ჩემთან ერთად იყვნენ ჩამოსულები მათაც გაუმასპი-
ნძლდნენ. საკვებს ჩვენ, არა მხოლოდ სუფრიდან ვიღებდით, არამედ ბავ-
შვების ცოცხალი თვალების ნათელმა შუქმა განუზომლად მეტი გვაჩუქა. 
ამის სანაცვლოდ ჩვენ რა ვქენით რო? როგორც მფარველებმა გადავუსვ-
ით თავზე ხელი და მორჩა? ასე, საკუთარი თავით უკმაყოფილო, ჩამოსუ-
ლი ჯგუფისაგან განზე გავდექი. ვიდექი მარტო და ვფიქრობდი. უცებ, 
მოვიდნენ და გვერდით დამიდგნენ უკვე ჩემთვის ნაცნობი ლენა და ნას-
ტენკა. 

– დამშვიდდით თქვენ, მოდუნდით,- მშვიდად მითხრა ნასტენკამ,- 
უფროსები ყოველთვის ასე არიან. მათ თავზე ხელის გადასმა, ჩახუტება 
სურთ. ფიქრობენ, რომ მთავარი ჩახუტებაა. თქვენ კი, დილიდანვე სულ 
ნერვიულობთ. წამოდით ჩვენთან მინდორში. ჩვენ თქვენ, ანასტასიაზე 
გიამბობთ. მე ვიცი, ახლა ის რომელ სივრცეშია.  

როცა ჩვენ მინდორზე გავედით, ჩვენთან შემოერთებულმა კინოოპე-
რატორმა მთხოვა: 

– მოდი ვცადოთ, კიდევ ავიღოთ ინტერვიუ გოგონებისგან. მშვენიე-
რი კადრები უნდა გამოვიდეს, შეხედე, როგორი მშვენიერი პეიზაჟია და 
არც არავინ გვიშლის ხელს. 

– იქნებ არ არის საჭირო? ალბათ, ისინი უკვე დავტანჯეთ ყოველგვა-
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რი დაკითხვებით.  
– მაგრამ, შენთან ისინი მაინც სიამოვნებით ისაუბრებენ. ამ სკოლაში 

მომსვლელებს და ჟურნალისტებს,- სიამოვნებით სულაც არ უშვებენ. 
ჩვენ კი, ასეთი უნიკალური შესაძლებლობა მოგვეცა. ცოდვაა მისი ხელი-
დან გაშვება. დამიჯერე მე, როგორც პროფესიონალს. 

მე, მიკროფონი ხელში ავიღე და გოგონებს ვეუბნები:  
– საჭიროა თქვენგან ინტერვიუს აღება. მე, ახლა თქვენ კითხვებს და-

გისვამთ, თქვენ მათზე პასუხის გაცემის წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით? 
– თუ თქვენთვის საჭიროა, მოგვეცით შეკითხვები,- მიპასუხა ლენამ, 

ხოლო ნასტენკამ დაუმატა:- რასაკვირველია, რასაკვირველია, ჩვენ გიპა-
სუხებთ. 

გოგონები ერთმანეთის გვერდით დადგნენ, გაისწორეს თავისი 
გრძელი ქერა ნაწნავები და შეკითხვების მოლოდინში ყურადღებით და-
მიწყეს თვალებში ცქერა. 

ორი ბანალური კითხვის შემდეგ მე გავჩუმდი, უცებ გავაცნობიერე, 
რომ მსგავს ბანალურ, სტანდარტულ შეკითხვებს მათ, აქ მოსული უფ-
როსები, ყოველგვარი კომისიების წევრები და ჟურნალისტები აძლევენ, 
მათ კი, უნარი აქვთ უპასუხონ კითხვებს ისეთ თემებზე, რომლებზეც ყო-
ველ ცხოვრება გამოვლილ, მოწიფულ ადამიანსაც კი არ უფიქრია. მარ-
თალი აღმოჩნდა კაზაკების ატამანი, რომელმაც სთქვა: 

– ჩემმა ვაჟმა სულ სამი თვე ისწავლა ამ სკოლაში, მე კი, უკვე 
ვგრძნობ, რომ თავად მე უნდა შევიცნო სასწრაფოდ რაღაც რაღაცეები, 
თორემ სხვაგვარად მის გვერდით  სულ სულელად გამოვიყურებოდე იქ-
ნება. 

და საერთოდ, განა ჩვენ ყველანი, ჩვენს ბავშვებს, სულელური შეკი-
თხვებით არ ვამცირებთ, რითიც, წინასწარ ვუნერგავთ მათ, რომ ვითომ 
მეტის უნარი არ აქვთ? მე ვიდექი გოგონების წინაშე მიკროფონით ხელში 
და ვდუმდი. იმასაც ვხედავდი მათ სახეებზე, რომ ჩემს მაგივრად ისინი 
განიცდიან, რომ დავიბენი და, რაზე ვისაუბრო მათთან არ ვიცი. აი, მაშინ 
კი, მათ პატიოსნად გამოვუტყდი: 

– არ ვიცი მე, რაზე ვისაუბრო თქვენთან, როგორი კითხვა მოგცეთ. 
და აქ, სრულიად კომიკური სიტუაცია შეიქმნა. ვდგავართ ჩვენ კინო-

ოპერატორთან ერთად, ორი მოწიფული მამაკაცი, ჩვენს წინაშე კი, ორი 
პატარა გოგონაა, ენერგიულად, ერთმანეთის დახმარებით, წამითაც რომ 
არ დაფიქრებულან, სწრაფად გვიხსნიან ჩვენ, როგორ უნდა ავიღოთ ინ-
ტერვიუ, როგორ უნდა ველაპარაკოთ მეორე ადამიანს: 

– მოდუნდით, საჭიროა მოდუნება იცოდეთ. მთავარია გულწრფელ-
ად ილაპარაკოთ. საუბარი საჭიროა იმაზე, რაც თქვენ გაღელვებთ. 
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– ჩვენზე ნუ იფიქრებთ, სხვა ადამიანზეა საჭირო ფიქრი, როცა მას 
ელაპარაკებით, მაგრამ თქვენ, ნუ ფიქრობთ ჩვენზე, რადგან ძნელია 
თქვენთვის. მოდუნდით. 

– თქვენ, საკუთარი კითხვები გულით მოგვეცით, ჩვენ შევძლებთ გი-
პასუხოთ, ნუ ფიქრობთ ჩვენზე. 

– სანამ არ შეგიძლიათ, მოდით, თავად ჩვენ მოგიყვებით რამეს: 
ისინი მინდორზე მიმოდიოდნენ, იღიმებოდნენ, ბალახებს ეხებოდნ-

ენ და გვესაუბრებოდნენ. მათგან სამყაროს შეცნობის სიღრმე, სულიდან 
მომავალი სიწმინდე, სიკეთით ანთებული თვალები სიმშვიდისა და სიმ-
ტკიცის მდგომარეობაში გვძირავდა. კინოოპერატორი შორიახლოდან 
იღებდა, პოზიციების ცვლით თვალში არ გვეჩხირებოდა. შემდგომში, ნა-
ტალია სერგის-ასულის ნაჩუქარი ვიდეოკასეტა, არაერთხელ ვნახე. ვნა-
ხე, როგორ მიმოდიან მინდორზე პატარა ქერა ნაწნავიანი თეთრი ფერიე-
ბი. ისინი გაიზრდებიან! ისინი ამ სკოლაში სამასნი არიან. 

მე ამ სკოლაზე იმიტომ არ ვწერ, რომ ვინმეს რაიმე დავუმტკიცო. უბ-
რალოდ მე მსურს რომ მათი გულები გავახარო, ვინც წიგნი წაიკითხა, იგ-
რძნო და გაუგო ანასტასიას.  

თუ ვინმეს აღიზიანებს, რას და როგორ გადმოვცემ მე, მაშინ ისინი 
ნუ წაიკითხავენ. კრიტიკა, უკვე საკმაოზე მეტი მივიღე,- გადმოცემის 
სტილზეც, გრამატიკულ შეცდომებზეც, თითქოსდა მერკანტილური ჩა-
ნაფიქრის გამო. მაგრამ, სულერთია, შემდეგ წიგნს მაინც ვწერ, ახლა კი, 
თუკი თქვენ ჩემი წიგნი არ მოგწონთ, უმჯობესია, ეცადოთ არ წაიკითხ-
ოთ იგი: მოვლენები მასში უფრო მძაფრია, ვინემ წინა წიგნებში, და გად-
მოცემის სტილიც ბევრად არ გაუმჯობესებულა. შესაძლოა თქვენ კიდევ 
უფრო მეტად ანერვიულდეთ. 

 
 

akademikosi SCetinini 
 
ინ არის ის? ჩვენ, ადამიანის დახასიათებას, მისი ბიოგრაფიის, ნამსა-
ხურები სიისა და სტაჟის, მინიჭებული წოდებების მიხედვით მივეჩ-

ვიეთ. მაგრამ მოცემულ შემთხვევაში, ყველაფერი ამის გაკეთება უაზრო-
ბაა. ბიბლიაში ნათქვამია:- “...მათი ნაყოფით შეიცნობთ მათ”. აკადემიკოს 
შჩეტინინის ნაყოფი,- ბავშვების და ბავშვების მშობელთა ბედნიერებით 
გაბრწყინებული სახეებია, მისი სკოლის მოსწავლეების. მაშ, ვინ არის ის? 
ნატალია სერგეის ასული ბონდარჩუკი, არა მარტო რუსეთის დამსახურე-
ბული არტისტია, ის რერიხების საერთაშორისო ცენტრის (გაეროს არასა-
მთავრობო ორგანიზაციის) გამგეობის წევრიც არის. მან სთქვა: 

v 
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– მე, ურთიერთობა მქონდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის მრავალ 
ცნობილ მომლოცველთან და მასწავლებელთან, მაგრამ არსად არ ვყოფი-
ლვარ იმგვარად გაოცებული, როგორც აქ. შესაძლოა, ჩვენ აქ დიად ვედს 
(ვინც უწყის) შევეხეთ. ვედს არა იმიტომ, რომ მან უძველესი ვედები უწყ-
ის, მისთვის ცნობილია ის, რაც ბევრი ჩვენგანისთვის იდუმალია. 

მიხეილ პეტრეს ძე შჩეტინინთან შეხვედრებზე, ჩემი შთაბეჭდილება, 
მეც მინდოდა გამომეთქვა, მაგრამ განათლების სფეროში, მე არა ვარ სპე-
ციალისტი და ჩემი შეფასებები არასწორი იქნება, ამიტომაც შევეცდები 
დაუმახინჯებლად გადმოვცე ის, რასაც ის თავად ამბობდა. 

 ნატალია სერგის ასული, მისი კინოოპერატორი,  მიხეილ პეტრეს ძე 
და მე სკოლის დერეფანს მივუყვებოდით. დერეფნისგან კედლით გაუ-
ტიხრავ ჰოლში, გარეშემო დაწყობილ მაგიდებთან სხვადასხვა ასაკის ბა-
ვშვები ისხდნენ. ყველა ისინი, გართულნი იყვნენ რაღაც გაუგებარი საქმ-
ით, ვერც ჩვენ, ვერც კინოოპერატორის კამერა მათ ყურადღებას ვერ ფან-
ტავდა. მაგიდებთან მსხდომი ბავშვებისგან, ხანდახან ზოგიერთი დგებო-
და, სადღაც გადიოდა, ისევ ბრუნდებოდა. ზოგჯერ, კედელზე ჩამოკიდე-
ბულ ციფრებიან სტენდთან მიდიოდნენ ან უბრალოდ ჩაფიქრებულები 
ოთახში ბოლთას სცემდნენ. ზოგიერთები ერთმანეთს შორის საუბრობდ-
ნენ, რაღაცას უმტკიცებდნენ, უხსნიდნენ ერთმანეთს. 

 – მიხეილ პეტრეს ძევ, რა ხდება აქ?- შეეკითხა ნატალია ბონდარჩუ-
კი. 

 – აქ თქვენ ხედავთ ძირითადად შეხვედრის მცდელობას. თუკი შეხ-
ვედრა შედგება, ბავშვები შესძლებენ ათწლიანი სკოლის, მათემატიკის კუ-
რსის, არა უმეტეს ერთი წლის განმავლობაში შეთვისებას. ასეთია ამოცანა. 
ეს მოხდება მათთვის, ვინც შესძლებს შეხვედრას მსგავსი ცოდნის მფლო-
ბელებთან, მნიშვნელოვანია, მათი ურთიერთობა რამდენად გახსნილი იქ-
ნება. მათ ველისმიერ სტრუქტურებს, ერთმანეთისგან ინფორმაციის გად-
მოკითხვა შეუძლიათ. ცნობილი დაკვირვებაა ხალხური,- ერთი ნახვით 
შეყვარება, როდესაც შეყვარებულებს ერთმანეთის ნახევარ სიტყვაში ესმ-
ით. შენ ჯერ კიდევ არ გითქვამს, ის კი უკვე მიხვდა. თქვენ ხედავთ, რომ აქ 
ყველაფერი კეთდება, რათა ბავშვები იყვნენ, თავისუფალნი, დამოუკიდე-
ბელნი. აქ მათ შეუძლიათ, მშვიდად დასვან ნებისმიერი კითხვა, ადგნენ, 
შემოვიდნენ. მნიშვნელოვანია ურთიერთობების შენარჩუნება. 

ძალზედ მნიშვნელოვანია, რათა ბავშვი ურთიერთობებზე მუშაობ-
დეს. და. ისიც, ვინც ორგანიზებას უკეთებს ამ პროცესს,- ასევე მუშაობდ-
ეს. ამიტომაც ჩვენ მუხრუჭები აშვებული გვაქვს, როგორც ხედავთ, ჩვენ 
არ ვამახვილებთ ყურადღებას ასაკზე. აქ, თხუთმეტი წლის ივან ალექსან-
დრეს-ძესთან ათი წლის მაშა ზის. ასევე, აქ უნივერსიტეტის სტუდენტი 
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სერგეი ალექსანდრეს-ძეც იმყოფება, თუმცაღა, ამ წელს ის უნივერსიტ-
ეტს ამთავრებს. 

– რამდენი წლისაა სტუდენტი, რომელიც უნივერსიტეტს ამთავ-
რებს? 

– სერგი ალექსანდრეს-ძე წელს გახდება თვრამეტი წლის. 
– და ის, უნივერსიტეტს ამთავრებს ჩვიდმეტი წლისა? 
– ჩვიდმეტი წელი მას ამ თაობაში აქვს, ჩვენ, საერთოდ, ასაკის მცნება 

ვცდილობთ არ გამოვიყენოთ. ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. მიაქციეთ 
ყურადღება აქ მასწავლებლები, ასე ვთქვათ, ერწყმიან მოსწავლეებს. მარ-
თალია, ეს ჯგუფი განსაკუთრებულია. იმყოფებიან აქ ისინი, ვინც ვერ შე-
სძლო სახლის მშენებლობაში მონაწილეობის მიღება.  და მათ წინაშე 
დგას ამოცანა,- შეითვისონ ათწლიანი სკოლის მათემატიკის კურსი, რომ 
შემდეგში თავიანთი ცოდნა, დღეს მშენებლობაზე მომუშავეებს გადასც-
ენ. და ეს მოხდება. იმიტომ, რომ მათში იბადება სისტემა ურთიერთ-
შეთანხნმებული ელემენტების ინტეგრაციისა. 

ჩვენი გვაროვნული მეხსიერებისთვის ცნობილია კოსმოსის წყობა 
და ცხოვრების ხერხები კოსმიურ სივრცეში. ამიტომაც ძალზედ მნიშვნე-
ლოვანია არ დავუშვათ აზრ-ფიქრი, რომ მათ, რაღაცა არ იციან. თუკი 
რომელიმე განმმარტებელთაგანი თავისთავში ასეთ აზრ-ფიქრს დაუშვ-
ებს, მას მოსწავლეები არც  სცონობენ. განმმარტებლისთვის მთავარია,- 
შევიდეს  ურთიერთობაში მოსწავლესთან საკითხის გადაწყვეტის თვალ-
საზრისით, მაშინ სწავლება თავის თავად წავა, რომ ყურადღების კონცენ-
ტრირება არ მოხდეს სწავლებასა და  დამახსოვრებაზე. არ დაიშვას აზრ-
ფიქრი, რომ ვიღაც ასწავლის. თანამშრომლობისას, ისინი ვეღარ გრძნობ-
ენ, მათგან ვინ არის მოსწავლე, ვინ მასწავლებელი.  

საკითხთა გადაწყვეტის პროცესში ხდება აუცილებელი ცოდნის შე-
ძენა,- ფაქტიურად, დავიწყებულის გახსენება. ეს რეფლექტორული რკა-
ლი, გახსოვთ ალბათ პავლოვთან:- სტიმული- რეაქციაა. თუკი აუცილებ-
ლობაა,- მაშინ ვწყვეტ. 

ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ რასაც ისინი აკეთებენ, მას გარემომც-
ველ ადამიანებთან უშუალო დამოკიდებულება ჰქონდეს. და ისინი ახლა 
რომ თავის თავისთვის არ სწავლობენ, ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია. ისი-
ნი ახლა საგონებელში არიან იმით, რომ გადასცენ ათვისებული სხვებს. 
შეფასება არ არის მათთვის მნიშვნელოვანი. მათ ესმით, რომ რამოდენიმე 
დღის შემდეგ, ყველაფერი უნდა აუხსნან სხვებს. 

მათ დაევალათ სასწავლო პროცესის დასაწყისი. თითოეულს გან-
პირობებული აქვს ჯგუფი. ის აკვირდება, როგორ მუშაობენ მშენებ-
ლობაზე ისინი, ვისაც მან თავისი ცოდნა უნდა გადასცეს, და სწუხს 
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იმის გამო, რათა მისი ჯგუფი არ ჩამორჩეს სხვებს. დიდი მნიშვნელო-
ბა აქვს მოტივს,- სხვის მსახურებას. და, თუკი ისინი რაიმეს სწავლობ-
ენ, ეს არის:- გაუგოს სხვა ადამიანის სულს, სწრაფვას, აზრ-ფიქრს. მა-
თემატიკა კი არ არის აქ მთავარი, არამედ ადამიანი მათემატიკაში. არა 
მათემატიკა თავისი თავისთვის, არამედ მათემატიკა ჭეშმარიტებისკენ  
სვლისთვის. და რამდენადაც უფრო მასშტაბურია მოტივი,- „რისი გუ-
ლისთვის“,- მით უფრო წარმატებულია წინსვლის პროცესი ცოდნის 
სფეროში. 

მნიშვნელოვანია, გულწრფელობის ატმოსფეროში ვიყოთ, არ უნდა 
იყოს წყენა, გაღიზიანება. სიტყვა „ასე არა“ საერთოდ არ არის. უძველეს 
რუსულ ენაში მოძრაობის შეჩერება არ არის, არ არის ცუდი სიტყვები. ნე-
ბისმიერ ერთა უძველესი ადამიანები არ აღნიშნავენ ცუდი სიტყვით არანა-
ირ მოვლენას. იგი არ არსებობს,- საჭირო არ არის მასზე ფიქსირება. ცუდი 
არ არსებობს. თუკი თქვენ ჩიხში შეხვედით, ჩიხიდან გამოსვლის  აღმნიშვ-
ნელი სიტყვებია:- მარჯვნივ მოხვევა, მარცხნივ, მაღლა ასვლა. როგორც კა-
რნახი, საით წახვიდე, და არა ფიქსირება,- „დგახარ არასწორად“. დღეს რუ-
სოფილები მკრეხელობენ, როცა ამბობენ:- „გამოთქვით რუსულად“, სინამ-
დვილეში მის ქვეშ, გულისხმობენ უცენზურო გამონათქვამებს,- ეს არარუ-
სულია. კობზევს ძალზედ ზუსტად აქვს გამოხატული ეს აზრი: 

 
У наших предков, у славян, 
меж дел великого значенья 
всегда к реченьям и словам 
было особое почтенье. 
 

ეს ზუსტია. ამიტომ მათ, ვინც მათთან მუშაობს, სიტყვაკაზმულობა-
თა რიგი გრძელი უნდა ჰქონდეს, სიღრმისეული, შემთხვევითი სიტყვე-
ბისკენ აზრის ყურადღების გადატანის გამომრიცხავი. დიდი მნიშვნე-
ლობა აქვს გრძნობით გამთბარ სიტყვებს. 

მემკვიდრეობა,  ჭეშმარიტება,- ეს სულიერია. აუცილებელია ბავშვი 
ჩართო ბუნებრივ კოსმიურ პროცესში,- მარადიულ თვითწარმოქმნაში. 
მაშინ შენ ჩუქნი ბავშვს მარადიულობას, სიცოცხლის სიხარულს, ნამდვ-
ილ არსებობას. განა ფორმები ყალბი არაა:- აი მე,  შენ, შვილო, გიყიდე პე-
რანგი, შარვალი, ფეხსაცმელი... - ახლა მე შემიძლია მოვკვდე. მაგრამ რა 
მიეცი შენ საკუთარ ძეს? შენი საჩუქრები ხომ, მხოლოდ ერთი სეზონისაა. 
თუკი შენ შვილს მისცემ შენს ჭეშმარიტად ღირსეულ სახელს, საკუთარ 
ღირსებას, საკუთარ საქმეს, შენს მეგობრებს, აღორძინებულ ერს. თუკი 
შენ მას მიეცი ჭეშმარიტი არსებობის და ბრძნული ცხოვრების შეგნების 
უნარი, აი, მაშინ, შენ შეგიძლია სთქვა:- „ძეო, მე შენ მოგეცი ყველაზე 
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მთავარი, შენ იქნები ბედნიერი. შენ იყიდი პერანგებს და ააშენებ სახლ-
ებს, შენ ახლა იცი, როგორ კეთდება ეს“. 

აკადემიკოს შჩეტინინის გამონათქვამთა მოსმენისას, ბავშვებთან მის 
ურთიერთობაზე დაკვირვებისას, მე შევნიშნე, რომ მისი გამონათქვამები 
მსგავსია იმისა, რასაც ანასტასია ამბობდა ბავშვებზე და გაოცებული ვი-
ყავი:- „რა სახით შეიძლება ასე ერთნაირად, ან თითქმის ერთნაირად აზ-
როვნებდეს ციმბირული ტაიგის მარტოხელა განდეგილი და ეს ჭაღარა 
აკადემიკოსი? რატომ მელაპარაკება ის საერთოდ მე? რატომ მიმიღო ასე 
თბილად, სუფრა გამიშალა, დამაპურა? სკოლაში მატარებს, ყველაფერს 
მიჩვენებს. რატომ? ვინა ვარ მე პედაგოგიკისთვის? არავინ. ყოფილი სამო-
სანი. ჰო, რასაკვირველია, ეტყობა როგორღაც  კვლავ ანასტასია შეეცადა.“ 

რასაკვირველია, აკადემიკოს შჩეტინინის სკოლაში მე მხოლოდ ანას-
ტასიას წყალობით მოვხვდი. მაგრამ მასზე ჩვენ, მე და შჩეტინინს არ გვი-
საუბრია. ვსაუბრობდით სხვადასხვა ცხოვრებისეულ თემებზე,  ყოველ 
ჩემს ჩამოსვლაზე მივდიოდით  გვენახა,  თუ როგორ მიდის წინ უჩვეუ-
ლო სახლ-ტაძრის მშენებლობა. წიგნზე მან მოკლედ სთქვა:- „ეს ძალზედ 
ზუსტი წიგნია“,- და მორჩა. 

ხოლო რამდენიმე დღის შემდეგ, იმის შემდეგ, რაც მე აქ, კონფერენ-
ციაზე ჩამოსულ ადამიანების ჯგუფთან ერთად, სკოლაში ვიყავი, მათ ნა-
სტენკა ვუჩვენე და ვთხოვდი, რათა მას თავისი მზერით ყველა გაეთბო, 
მოხდა შემდეგი:- ჩვენ მივუყვებოდით მიხეილ პეტრეს-ძესთან ერთად 
სკოლის დერეფანს. მე ნასტენკას თვალებით ვეძებდი. ვეძებდი, როგორც 
ყველა ინტუიციურად ეძებს იმას, რაც აფრქვევს ნათელს. 

– ჩაქრა ნასტენკა,- წარმოთქვა უცებ შჩეტინინმა,- ახლა ვცდილობ აღ-
ვადგინო მისი ძალები. გამოდის, მაგრამ ძნელად. აღდგენისთვის დრო 
იქნება საჭირო. 

–  როგორ ჩაქრა? რატომ? ის ხომ ძლიერია. რა მოხდა?  
– კი, ის ძლიერია. მაგრამ, ემოციური გადმოფრქვევა მისი მხრიდან 

ძალზედ ძლიერი იყო.  
მე, შჩეტინინის კაბინეტში საკუთარ თავზე გაბრაზებული და განა-

წყენებული ვიდექი. აბა, რისთვის?! ვის ან რის სასარგებლოდ დავიწყე 
მტკიცება? მტკიცება, მიუხედავად ანასტასიას სიტყვებისა:- „ არც ჩემი ნა-
ყოფი და  სასწაულები, საზოგადოების წინაშე ქმნილი, ურწმუნოებში 
რწმენის ნათელს ვერ ჩაღვრის. ისინი, ვისაც მათეული მსოფლმხედვე-
ლობა არ მოსწონს, მათში მხოლოდ გაღიზიანებას გაზრდიან.“  

,,მორჩა! კმარა!-  ვფიქრობდი მე,- მეტს აღარ დავიწყებ მტკიცებას და 
აღარც დავწერ. კმარა, ბევრი ვწერე”. ჩემთვის ვფიქრობდი, მაგრამ, უცბად 
შჩეტინინმა სთქვა: 
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– არ არის საჭირო წერის შეწყვეტა, ვლადიმირ!- შემდეგ ის მომიახ-
ლოვდა, მხარზე ხელი დამადო, ჩამაცქერდა თვალებში და მოულოდნე-
ლად მელოდია მხოლოდ ხმით გააჟღერა. ჭაღარა აკადემიკოსი  მაღალი 
რეგისტრის ნოტებს იღებდა, მაგრამ უფრო განსაცვიფრებელი ის იყო, 
რომ იმის მსგავს მელოდიას აჟღერებდა, რომელსაც ანასტასია ტაიგაში 
მღეროდა. 

სკოლის გამოსასვლელისკენ მიმავალმა, მე მაინც დავინახე ჰოლში, 
სადაც ბავშვები ირეოდნენ, სკამზე ჩამომჯდარი ნასტენკა და მასთან მი-
ვედი. ის ადგა, თავი ასწია და ოდნავ დაღლილი თვალები წამში სინათ-
ლითა და სითბოთი აუგიზგიზდა. მჩუქნიდა ნათელსა და სითბოს და  მე 
ახლა უკვე მივხვდი:- ის გასცემს თავის ენერგიასა და სითბოს, სრულად 
გასცემს, უნაშთოდ გასცემს, რათა დაეხმაროს მას, მეორეს, ციმბირელ ანა-
სტასიას, მის ოცნებას რომელიც ახლა მათ საერთო ოცნებად  ქცეულა.  მა-
გრამ ეს, რა ხდება ასეთი? რაშია იმ ოცნების ძალა? რატომაა ისინი?.. მთე-
ლი ძალისხმევით... და ეს ბავშვური მზერა... საკმარისი იქნება კი ერთი 
ცხოვრება, თუნდაც ნაწილობრივ მაინც გახდე, ასეთი მზერის ღირსი? 
ხმამაღლა კი ასე ვუთხარი მას: 

– აბა, გამარჯობა, ნასტენკა.- ხოლო ჩემთვის:- „არ გინდა ნასტენკა, 
გმადლობ. მაპატიე...“ 

– მე გაგაცილებთ თქვენ. ჩვენ, ლენასთან ერთად გაგაცილებთ თქვენ 
მანქანამდე. 

სანამ მანქანამ მოსახვევში არ შეუხვია, მე შევცქეროდი გზის დასა-
წყისში სახლ-კოშკთან ფარნის ქვეშ მდგომ პატარებს და მათ თანდათან 
უფრო დაპატარავებულ ფიგურებს. ისინი დამშვიდობებისას ხელს არ 
გვიქნევდნენ. თითოეულს ერთი ხელი მაღლა ჰქონდა აწეული, რომელ-
თა ხელისგული,- მიმართული იყო ნელა მიმავალი მანქანის მიმართუ-
ლებით. მე ვიცოდი, შჩეტინინმა ჯერ კიდევ ადრე განმიმარტა რას ნიშნ-
ავს ეს ჟესტი:- „ჩვენ მივმართავთ შენსკენ სიკეთის სხივებს, დაე, ისინი შე-
ნთან იყვნენ, სადაც არ უნდა იყო შენ“ და ისევ ყოვლად მწველი აზრი:- 
„რა უნდა შევქმნა, როგორ გავხდე ისეთი, რათა ვიყო თქვენი სხივების 
ღირსი?“ 

 

 
ras daeTanxmo,- ras erwmuno? 

 
კადემიკოს მიხეილ პეტრეს-ძე შჩეტინინთან შეხვედრა, მის საოცარ 
სკოლასთან გაცნობა ანასტასიასთან მეორე ვიზიტის შემდეგ მოხდა. 

ამ სკოლის მონახულების შემდეგ, ბავშვების აღზრდასთან დაკავშირებ-
a 
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ით ანასტასიას გამონათქვამებზე და მის ურთიერთობაზე შვილთან მიმა-
რთებაში, მე თითქმის აღარ დავეჭვებულვარ. მაგრამ მაშინ, იქ ტაიგაში, 
მის წინააღმდეგ ჩემში ყველაფერი ბობოქრობდა. არ მსურდა მისი დაჯე-
რება. ყოველ შემთხვევაში ყველაფერი არ მინდოდა მერწმუნა. 

ვწერ ამ სტრიქონებს და წარმოდგენილი მაქვს, ბევრი მისი წამკითხ-
ველი, ვინ ხმამაღლა, ვინ თავისთვის, როგორ იტყვის:-,,რამდენი რამ არ 
შეიძლება, რომ დაიჯერო? ხომ მრავალჯერ მოუხდა მას დარწმუნებული-
ყო ანასტასიას სიმართლეში, და მაინც მას, როგორც დებილს, არ შეუძ-
ლია აღიქვას ახალი მოვლენა”. 

ქალიშვილმა პოლინამ, მკითხველთა კონფერენციიდან, ვიდეოკასე-
ტა გამომიგზავნა, მე ვნახე, მეცნიერმა ნოვისიბირსკიდან, მისი გვარი სპე-
რანსკია, პირდაპირ სცენიდან როგორ სთქვა:- „იმას, რასაც ამბობს ანასტა-
სია, მეგრეს არ შეუძლია ბოლომდე გააცნობიეროს. მას არ აქვს მისი გაც-
ნობიერების უნარი“. 

მე არ ვარ მასზე ნაწყენი, პირიქით, მან ყველაფერი საინტერესოდ 
ილაპარაკა, დარბაზი სულგანაბული უსმენდა და მე მისი წყალობით შევ-
ძელი შეცნობა, რომ ანასტასია,- არსია, თვითკმარი სუბსტანციაა. 

აბა, აქ რა უნდა ითქვას ჩემზე, ყოველთვის სხვა საქმეს ვაკეთებდი, 
მაგრამ მათ რა გააკეთეს, ვინც გატაცებული იყო დედამიწის, ბავშვების 
შესახებ მეცნიერებით და სდუმდა ან ჩუმად ლაპარაკობდა, თითქოს წრი-
პინებდა? ბავშვებიც კი, მწერენ თავიანთ წერილებში, რომ უფრო ყურა-
დღებით მოვეკიდო იმას, რასაც ამბობს და აკეთებს ანასტასია. 

მაგრამ გარწმუნებთ, პატივცემულო მკითხველებო, მე ახლა გაცილე-
ბით მეტი ყურადღებით ვეპყრობი მას, ოღონდ არ შემიძლია, არ ვიკამა-
თო მასთან, არ დავეჭვდე. იმიტომ არ შემიძლია, რომ არ მსურს საკუთა-
რი თავი და მთელი საზოგადოება, სრულ იდიოტებად მივიჩნიო. არ 
მსურს დავიჯერო ის, რომ ჩვენ მივდივართ დეგენერატების გზით. 

ამიტომაც, აი, ვცდილობ მოვუნახო ჩვენს ქმედებებს თუნდაც რაღაც-
ნაირი გამართლება. ან ჩვენი თანამედროვეობისთვის მისი მსოფლმხედ-
ველობის მიუღებლობა. და რამდენადაც ძალა მეყოფა მე მაინც აქეთკენ 
მექნება სწრაფვა. თუკი ეს არ გაკეთდა, მოგვიწევს, აღიარება არა მარტო 
მისი სიმართლისა, არამედ შემაძრწუნებელი სიტუაციისა, რომელშიც 
ჩვენ დღეს თქვენთან ერთად ვიმყოფებით. და, თუ, ვილაპარაკებთ ჯო-
ჯოხეთის არსებობაზე, გამოდის გზას ჯოჯოხეთისკენ თავად ჩვენ ვკვა-
ლავთ. მართლაც, მოდით, ავიღოთ, თუნდაც ბავშვის აღზრდასთან დაკა-
ვშირებული სიტუაცია. მე ჩემს თავზე ვიტყვი, ასევე ყველა ჩემს მსგავსზ-
ეც და ვფიქრობ, რომ ცოტანი არ არიან ისინი. 

ვსწავლობდი მე, საშუალოდ, მამა მსჯიდა ყოველი ორიანისთვის. 
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მსჯიდა არა მარტო იმით, რომ საშუალებას მართმევდა ბავშვებთან ერთ-
ად მესეირნა ქუჩაში, მეყიდა მორიგი სათამაშო, არამედ უფრო მკაცრად-
აც. და, შიში მქონდა, უფრო დიდი შიში, ვინემ ქამრით ცემა. მე ყოველთვ-
ის, რაღაც უფრო დიდის მეშინოდა. ისე მივდიოდი დაფასთან, როგორც 
ეშაფოტზე. დღიურიდან ფურცლებს ვხევდი. 

 
Школьные годы чудесные, 
С книжкой, тетрадкою, песнею, 
Как они быстро летят, 
Их не воротишь назад. 
Разве они пролетят без следа? 
Нет. Не забудет никто никогда 
Школьные годы. 
 

 
გახსოვთ სიმღერის ტექსტები, ჩვენი შთამაგონებელნი, თუ, როგორი 

მშვენიერია სასკოლო წლები? შთაგვაგონებდნენ, შთაგვაგონებენ. მაგრამ 
მოდით გავიხსენოთ, განსაკუთრებით ჩვენ, სამოსნებმა, ჩვენ ხომ უმრავ-
ლესობა ვართ, როგორი სიხარულით მოვისვრიდით ხოლმე შორს საძუ-
ლველ პორტფელს, როცა არდადეგები იწყებოდა. 

როგორ შეიძლება მშვენიერი იყოს სკოლის წლები ბავშვისთვის, რო-
მლისთვისაც ფიზიოლოგიურად აუცილებელია მოძრაობა, ხოლო მისგან 
მოითხოვენ, მთელი ორმოცდახუთი წუთის განმავლობაში, თითქმის გა-
უნძრევლად იჯდეს, მკაცრად განსაზღვრულ პოზაში, როგორც ყველამ, 
ორივე ხელი მერხზე დააწყოს. ვიღაც ფლეგმატური და  ზანტი ამას უძლ-
ებს, მაგრამ, ის კი, ვინც ბუნებით მოძრავია, ტემპერამენტიანი, იმპულსუ-
რია, მისთვის როგორია? მაგრამ ყველას ხომ ერთი საზომით, როგორც 
რობოტებს, განურჩევლად ისე უდგებოდნენ,- იჯექი, თუ არა და... 

და ზის, ცდილობს თავი შეიკავოს ორმოცდხუთი წუთით პატარა 
ადამიანმა, ხოლო ათწუთიანი შესვენების შემდეგ,- ახალი ორმოცდახუ-
თი წუთი, ასეა თვის, წლისა და ათი წლის მანძილზე. გამოსავალი ერ-
თია,-  მოთმინება. ხოლო მთავარია,- საერთოდ შეეგუოს იმას, რომ მთე-
ლი ცხოვრების განმავლობაში რაღაცას უნდა შეეგუოს. იცხოვროს როგ-
ორც მიღებულია, დაქორწინდეს,- როგორც მიღებულია, ომში წავიდეს, 
თუ მოცემულია ასეთი მითითება. აუცილებლად დაიჯეროს ის, რასაც 
ეტყვიან. 

მორჩილებაზე დათანხმებულის მართვა იოლია. აი, მხოლოდ ის იქ-
ნებოდა კარგი, თუ ისინი ფიზიკურად ჯანმრთელები იქნებოდნენ სხვა-
დასხვა სამუშაოსთვის, მაგრამ ისინი სმას იწყებენ, ნარკოტიკებს მიმარ-
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თავენ. იმიტომ ხომ არ სვამს ადამიანი და ნარკომანი იმიტომ არ ხდება, 
რომ ესწრაფვის დაუსხლტეს, თუნდაც წამიერად მაინც დაუსხლტეს ყოვ-
ლად მორჩილების გალიას, მისი სულისა და გულისათვის ყოვლად გაუ-
გებარს. არა, ისინი, სკოლის წლები სულ არ მიფრინავენ სწრაფად,- ისინი 
ყოველი ორმოცდახუთწუთიანი წამებებით იწელებიან. 

ჩვენი წინაპრები, ბაბუები და მამები მიიჩნევდნენ და ახლა ჩვენც მი-
ვიჩნევთ, რომ ასეა საჭირო, რომ ბავშვს არ  ესმის. და მასზე, საჭიროა ძა-
ლადობა, მისივე სიკეთისთვის. აი, ახლა, დღეს, ჩვენი ბავშვები, ვანიები, 
კოლიები, საშები და მაშენკები ასევე მიდიან სკოლაში და ჩვენ დღეს, რო-
გორც საუკუნეების წინ, ჩვენი წინაპრები, ასევე თვლიდნენ, რომ ვაგზავნ-
ით მათ მათივე სიკეთისთვის, ცოდნისა და ჭეშმარიტებისთვის მიდიან 
ისინი. აი, აქ კი სდექ! მოდით ვიფიქროთ. 

ჩვენი რევოლუციამდელი პერიოდი. მერხებს, ჩვენი ბაბუის პაპუები 
უსხედან, ჯერ კიდევ მაშინდელი მოზარდი ბავშვები. ასწავლიან საღმრ-
თო სჯულს, ისტორიას და ასწავლიან, ვინ როგორ უნდა იცხოვროს. მათ, 
ვინც არ დაიზუთხა და ვისაც არ სურს, როგორც საჭიროა, მიიღოს წარმო-
დგენილი მსოფლმხედველობა, სახაზავით თავში და ხელებზე ურტყამს 
მკაცრი მასწავლებელი მათივე სასიკეთოდ. 

მაგრამ აი, გაიმარჯვა რევოლუციამ და უფროსებმა ერთბაშად აღიარ-
ეს, რომ სკოლებში ბავშვებს აბდაუბდას უნერგავდნენ. კლასებიდან, ყვე-
ლაფერი ძველი,- შორს! და ახლის შთაგონება ბავშვებს:- საღმრთო კანონე-
ბი,- სრული სისულელეა. მაიმუნისგან ვითარდებოდა ადამიანი. გაიკეთ-
ეთ წითელი ყელსახვევი, ხაზზე დადექით,  იკითხეთ ლექსები,  ადიდეთ 
და   ადიდეთ კომუნიზმი. და ადიდებდნენ, კითხულობდნენ თავგადაკ-
ლული პიონერები და უფროსებს პატივს მიაგებდნენ. „ჩვენი ბედნიერი ბა-
ვშვობისთვის მადლობა, სამშობლო ქვეყანავ!“ და ისევ მათ, ვინც ძალიან არ 
ეცადა, ჩამოართმევდნენ, ცემდნენ, სახალხოდ ასამართლებდნენ. 

მაგრამ უეცრად და ჩვენსავე საუკუნეშივე, ჩვენს თვალწინ, უცებ ახა-
ლი დადგენილებები გამოვიდა. გადაგდებულ იქნას ყელსახვევები. წი-
თელი ჭირი თავს დაგვატყდა ჩვენ. კომუნიზმი კი,- მუდმივი ტერორი და 
თვალთმაქცობაა. ადამიანი მაიმუნისაგანაა? ეს ხომ სრული ბოდვაა. ჩვენ, 
რაღაც, სხვა რამისგან გავჩნდით. საბაზრო! დემოკრატია! აი ჭეშმარიტება! 

სად არის ჭეშმარიტება, სად არის ცრუ დოგმა,- ჯერ კიდევ ბოლომ-
დე გაურკვეველია. მაგრამ ბავშვები ისევ გაუნძრევლად უსხედან მერხ-
ებს. დაფასთან კი, მკაცრი მასწავლებელია.  

საუკუნეობით გრძელდება ბავშვებზე სულიერი სადიზმი. თითქოს 
სასტიკი მხეცი, უხილავი და საშინელი, ცდილობს ყოველი დაბადებუ-
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ლი, ხელახლა შერეკოს რომელიღაც უხილავ გალიაში. მხეცს*  ერთგული 
მიმდევრები ჰყავს, ჯარისკაცები, ვინ არიან ისინი? ვინ იგდებს აბუჩად 
ბავშვებს სულიერად? თითოეულ მათგანს, ადამიანად მოსულს ამ ქვეყა-
ნაზე? რა არის მათი სახელი? რა პროფესია აქვთ? და რა, ასე უბრალოდ 
დავიჯეროთ, რომ მათი სახელია,- სკოლის მასწავლებელი ან მშობელი? 
განათლებული მშობელი? ასე უცებ არ შემიძლია დავიჯერო. თქვენ, როგ-
ორ, აბა რას იტყვით? 

დღეს, მასწავლებლებს არ უხდიან დროულად ხელფასს. მასწავლებ-
ლები გაფიცვებს აწყობენ:- ,,ჩვენ ბავშვებს არ ვასწავლით”. მითხარით, 
ცუდია თუ კარგი, როცა ადამიანს ხელფასს არ უხდიან? რასაკვირველია 
ცუდია. ადამიანმა რაღაცით ხომ უნდა იცხოვროს. მაგრამ თუ გაფიცულ-
თა შორის მართლაც სულიერი სადისტები არიან? მითხარით ცუდია თუ 
კარგი, რომ ფულს არ აძლევენ მას, ვინც თქვენს ბავშვს აბუჩად იგდებს? 

საერთოდ, მასწავლებლების გაფიცვებმა საინტერესო ფიქრები აღმი-
ძრა. ამჟამად, დიდ ქალაქებში, ფასიანი სკოლებია, ამ სკოლების ორგანი-
ზატორები აგროვებენ შედარებით ნიჭიერ მასწავლებლებს და გვარიან 
ხელფასს უხდიან მათ,- დაახლოვებით ორჯერ მეტს, ვიდრე ჩვეულებრივ 
სკოლებში. ასეთ სკოლებში ბავშვის მიყვანა ყველა მშობელს არ შეუძლია, 
მაშინაც კი, თუ მას აქვს შესაძლებლობა გადაიხადოს სწავლისთვის. იმი-
ტომ რომ ასეთი სკოლები საკმარისი არ არის. რატომ არ არის საკმარისი?  

მიზეზი მარტივია,-  იმიტომ, რომ კარგი მასწავლებლები არ ჰყოფნ-
ით.  ორგანიზატორებს არ შეუძლიათ მათი მონახვა. 

კიდევ კითხვა:-  მასწავლებლების მონახვა არ შეუძლიათ კარგი ხელ-
ფასის შემთხვევაშიც კი. მაშინ ვინ აწყობს გაფიცვას?- აი, საკითხავი, არა? 
ოღონდ დამიჯერეთ, თუ შეიძლება, მე არანაირად არ მინდა მთელი ჩვე-
ნი საზოგადოების ჭრილიდან, მხოლოდ მასწავლებლები გამოვყო. მე მა-
თზე ლაპარაკით ჩემი თავიც მყავს მხედველობაში. მეც ხომ მათ შორის 
ვარ? მეც ხომ მშობელი ვარ და ჩემს ქალიშვილს ვაიძულებდი ესწავლა 
ის, რასაც სკოლაში ასწავლიდნენ, შემდეგ კი, „პერესტროიკის“ დასაწყის-
ში ვეკითხებოდი:- „როგორ არის ისტორიაში საქმე, მასწავლებელი ახლა 
რას გეუბნებათ თქვენ?“ პასუხად გავიგონე:- „მასწავლებელი ლაპარაკ-
ობს, მაგრამ თითქოს სდუმს“. რა ვუთხრა ამაზე ქალიშვილს? და აი, ვუ-
თხარი:- შენ მიდი, ნუ ფილოსოფოსობ, მიდი ისწავლე...  

ახლა, აი, გაფიცვებია, მაგრამ განა მარტო მასწავლებლების? ექიმები 
აწყობენ გაფიცვებს, მეშახტეები, მეცნიერები. გაფიცულები წერენ თავი-

                                                 
*  იქნებ  წმ. გიორგი შუბით ზუსტად ამ მხეცს გმირავს და ჩვენც, ჩვენში ამ „მხეცის“ 

განგმირვისკენ მიგვითითებს?!... ც.გ. 
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ანთ პლაკატებზე:- ,,გადადგეს მთავრობა, გადადგეს პრეზიდენტი!” ყვე-
ლაფერი ლოგიკურია, ასე მიიჩნევს ვინც გაფიცულია. რადგან არ არის ხე-
ლფასი, ეს ნიშნავს, რომ ხელისუფლება მოვალეობებს ვერ ასრულებს.  

დღეს,  მსგავს მოთხოვნებში ლოგიკურად გეჩვენება ყველაფერი, მა-
გრამ ხვალ რა იქნება? ისევ კითხვა. იქნებ ხვალ ის გაირკვეს, რომ მთავ-
რობა და პრეზიდენტი ნათელ მხარეზე იდგნენ და მთელი დედამიწის 
ხსნას მოძალადეებისგან, ვამპირებისგან ახდენდნენ. უნებურად ისე, რომ 
თვითონაც არ ეჭვობდნენ, არაკეთილმოსურნეთა რისხვის ქვეშ, ძალაუფ-
ლების დაკარგვის რისკით, ფულს სადისტებს, ადამიანთა სულის, ხორც-
ის და დედამიწის დამანგრეველებს არ აძლევდნენ. ისინი კი, ისტერიკებ-
ით ყველას წინაშე წამებულად იყვნენ წარმოჩენილნი. 

დღეს წამებულნი. დღევანდელი პოზიციებიდან, პოსტულატებიდ-
ან, მაგრამ ხვალ ახალი პოსტულატები გაჩნდება და ვინ რად წარმოჩინ-
დება ჯერ გაურკვეველია. ანასტასია ამბობს:  

– არასწორ გზას ყველანი თავად ირჩევენ. ანგარიშგება ყოველთვის 
არა შემდეგ, არამედ ამ ცხოვრებაში დგება. მაგრამ ყოველი ახალი დღით, 
ყოველი მზის ამოსვლით მიცემულია თითოეულისთვის გააცნობიეროს 
თავისი გზის ჭეშმარიტება და არჩევანი შენთვისაც მოცემულია. შენ თა-
ვისუფალი ხარ, ამოირჩიე, საით წახვიდე. შენ ადამიანი ხარ! გაარკვიე შე-
ნი არსი. შენ,- ადამიანო, დაბადებულო სამოთხისთვის. 

მე ვკითხულობ: 
– სად არის ის? სამოთხე? ვინ შეგვიყვანა ჩვენ რაღაცნაირ ჭაობში? ის 

კი, პასუხად მეუბნება: 
– ყოველივეს თავისთვის,– თავადვე ჰქმნის  ადამიანი.  
აი, თქვენ თუ შეიძლება გაიგეთ, კიდევ რას ამბობს ის. ის ხომ 

ამტკიცებს, რომ ახლა დადგა სამყაროსეული რაღაც პროცესების აჩ-
ქარების დრო. და, ისინი, ვისი ცხოვრების ნირიც ყოფიერების ბუ-
ნებრივ კანონებს არ შეესატყვისება, გამოსაცდელის წინაშე დადგე-
ბიან. ჯერ იოლი, ყველაზე ჩვეულებრივი მეთოდით  გამოიცდები-
ან, აშკარად და გასაგებად, და ეს საცდელები მათთვის იქნება, საკუ-
თარი საქციელის გასააზრებლად, საკუთარი გზის გასაცნობიერებ-
ლად როგორც კეთილი ნიშანი. ისინი, ვინც გაცნობიერებას ვერ შეს-
ძლებს, უფრო დიდ  გაჭირვებას გამოივლიან,  ხოლო მერე  ცხოვრე-
ბიდან უნდა წავიდნენ,  მხოლოდ ცხრა ათასი წლის შემდეგ რომ 
ჯანსაღებად აღორძინდნენ. 

და, მისი სიტყვებით გამოდის, რომ დედამიწის ძარღვების მგლეჯვე-
ლმა მეშახტეებმა, გენურ ინჟინერიაში შეჭრილმა თანამედროვე ექიმებმა, 
მომაკვდინებელი საწარმოების გამომგონებელმა მეცნიერებმა, უკვე მიი-
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ღეს პირველი ნიშანი,- საზოგადოებისგან მათი მოწყვეტისა და მატერია-
ლური დაუკმაყოფილებლობის სახით. მათ შორის ისინი, ვისაც დღეს მა-
ტერიალური სიკეთე აქვს, მორალური დაუკმაყოფილებლობისგან კიდევ 
უფრო იტანჯებიან, ქვეცნობიერად აცნობიერებენ, რომ მათი მოღვაწეობა 
მავნეა და არავისთვის არანაირი სიკეთე არ მოაქვს. მე ვცდილობდი შევ-
წინააღმდეგებოდი, ვუხსნიდი, რომ ქვანახშირი ქარხნებისთვის არის სა-
ჭირო, ის კი: 

– რომელი ქარხნებისთვის, რომ ბოლავენ, ადამიანის სუნთქვისთვის 
განკუთვნილ ჰაერს რომ წვავენ, და ასხამენ ლითონს, რომ ავტომატი და 
ტყვიები დაამზადონ? 

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ის ამტკიცებს, რომ ჩვენს მიერ შექმნი-
ლი ხელოვნური სასიცოცხლო სისტემა, იმდენად არასრულჰყოფილია, 
რომ ყველა მისი მიღწევა ახლა კატაკლიზმებად შემოგვიბრუნდება. 

გადათხრილი დედამიწა, დიდი ქალაქების ქვეშ, სადაც ბუნებრივი 
მიწისქვეშა ნაკადულები და წიაღიდან ამოჩქეფილი წმინდა წყაროები, 
მილებისა და ონკანების სისტემით შეცვალეს, რომელსაც არ შეუძლია 
თვით აღდგენა და ლპება, ხოლო თავის სიდამპლე, წყალთან ერთად, თი-
თოეულისთვის ონკანებით მოაქვს. ასევე ანასტასია ამბობს: 

– დადგება დრო, კაცობრიობა მიხვდება. ყველაზე დიდი მეცნიერი 
ბებიასთან მივა ბოსტანში. მოშიებული, ის თავისთვის გამოსაკვებად პო-
მიდორს სთხოვს. მეცნიერი და მისი საეჭვო ქმნილებები, იმ ბებიას, დღეს 
არ სჭირდება. მან მათ შესახებ არაფერი იცის და არც სურს იცოდეს. ის 
მეცნიერის გარეშეც მშვიდად ცხოვრობს. ხოლო მეცნიერს არ შეუძლია 
ბებიის გარეშე ცხოვრება. მეცნიერი,- ილუზორულ, უნაყოფო, არსაით 
მიმავალ სამყაროშია. ბებია,- ბუნებრივ დედამიწასთან და მთელს სამყა-
როსთანაა. ის ჭირდება სამყაროს, მეცნიერი არ სჭირდება. 

მე შევეცადე შევკამათებოდი იმით, რომ თუ ჩვენ იარაღს არ ვაწარ-
მოებთ და მხოლოდ დედამიწით დავკავდებით, მაშინ სუსტნი გავხდებ-
ით, ჩვენ, ტექნიკურად განვითარებული სახელმწიფოები, რომლებსაც 
იარაღი აქვთ იოლად დაგვიპყრობენ. 

– მათ პრობლემა დაუდგებათ თუ როგორ დაიცვან თავი, საკუთარი 
იარაღებისგან! და, მათ მიერვე წარმოქმნილი სოციალური კატაკლიზმე-
ბისგან. 

– ჰოდა, მიატოვებენ ისინი ყველაფერს და ტყვიამფრქვევით, ჩვენს 
ბებიებთან ბოსტნებში გაიქცევიან, შენს მეაგარაკეებთან,  ტყვიამფრქვევე-
ბი კი, ბებიებს არ აქვთ, რომ მოიგერიონ.  

– მაგრამ, მოასწრებენ კი მირბენას? შენ როგორ თვლი? ერთმანეთში 
არ იჩხუბებენ ბებიებისთვის? 
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და აი, ისე გამოდის, თუ არ შეეკამათები ანასტასიას, ნდობით მოეკი-
დები იმას, რასაც ის ამბობს, მაშინ საკუთარი თავი სრულ იდიოტად უნ-
და აღიარო, ნაყოფის დამაბინძურებელ ჭიად. არ გსურს ადამიანს ასეთი 
რამის აღიარება! 

ასე, შესაძლოა ყველაფერი არ მესმოდეს ანასტასიასი, მე, ვცდილობ-
დი, მაინც, რაღაც გამართლება მომენახა, რასაც ჩვენ ჩავდივართ. მაგრამ 
თუ ვერ მიაგნებ გონივრულ გამართლებას, უუნარო, უსუსური გზა აღია-
რო, მაშინ... რა მაშინ? მოდით, გავიაზროთ. იქნებ ღირს, მივცეთ ბავშვებს 
შესაძლებლობა ჩვენი პოსტულატების გარეშე გაიზარდონ? და ბავშვებს 
ვკითხოთ, საით და როგორ უნდა ვიაროთ ჩვენ? 

ანასტასია ამბობს იმაზე, რომ სულიერად ჩვენს მიერ დაუსახიჩრებე-
ლი ბავშვები, მონახავენ შესაძლებლობას გადაარჩინონ თავისი თავიც და 
ჩვენც, უფრო სწორედ, მოცემული სამოთხე ჩვენთვის თავიდან მოიპოვონ. 

ყველაფერი მარტივად და არც ისე მარტივად არის ჩვენს სამყაროში, 
როგორც სჩანს. მაინც რატომ, მითხარით რატომ არ უნდა გავავრცელოთ 
აკადემიკოს შჩეტინინის სკოლის გამოცდილება. რატომ არ უნდა გავაკე-
თოთ, თუნდაც ერთი ასეთი სკოლა, ყოველ საოლქო ცენტრში? ჩანს, არც 
ისე იოლია. შჩეტინინს მე ვთხოვე, ნოვოსიბირსკში გაეკეთებინა ასეთი 
სკოლა. ის დამთანხმდა. მაგრამ ვინ დამეხმარება ნაგებობის გამოყოფაში? 
საკითხავია. მე შჩეტინინს შევეკითხე: 

– თუკი სხვა ქალაქებში მოიძებნებიან ადამიანები. გააკეთებენ ბაზას, 
ორგანიზებას, შეგიძლიათ თქვენ სხვადასხვა ქალაქებში, თუნდაც თითო 
მსგავსი სკოლა მოაწყოთ? 

– ასე უცებ შეუძლებელია ყველაფრის გადაწყვეტა  ვლადიმირ. 
– რატომ? 
– ჩვენ, ვერ მოვნახავთ ამდენ მასწავლებელს სკოლებისთვის.  
და ისევ აზრი. რა არის ეს,-  „არ არიან მასწავლებლები!“. მაშ ვინ არის 

გაფიცული? 
აკადემიკოს შჩეტინინის სკოლა,- ოფიციალური სკოლაა, არა კერძო. 

ეს რუსეთის ფედერაციის განათლების სამინისტროს უფასო სკოლაა. მაგ-
რამ რატომ არის ის მთებში, ხეობაში? რატომ? და რატომ ესროლეს აკადე-
მიკოს შჩეტინინს. და რატომ მოკლეს მისი ძმა? და რატომ ეხმარებიან კა-
ზაკები მას დაცვში? ვის არ მოსწონს ეს სკოლა? ვის უშლის ხელს? მე სახე-
ლმწიფო დუმაში მიმიწვიეს, განათლების კომიტეტში. წაიკითხეს იქ წიგ-
ნი „ანასტასია“, „რუსეთის მოგუგუნე კედარი“. და სახელმწიფო დუმაში, 
განათლების კომიტეტში აღმოჩნდნენ ადამიანები, ვინც იზიარებდა და 
ესმოდა ანასტასიას ნათქვამი. კარგი ადამიანები. მე მათ შჩეტინინზე ვუა-
მბე, ისინი იმასაც კარგად იცნობენ, პატივისცემით იხსენიებენ. 
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– მაშ, რაშია საქმე?- ვეკითხები,- რატომ არაფერი იცვლება ქვეყნის 
განათლებაში? უწინდებურად ზარალდებიან ბავშვები, მიდიან დაფასთ-
ან როგორც ეშაფოტზე და მერხებს უმოძრაოდ უსხედან? პასუხი იყო ჩემ-
თვის ძალზედ სამწუხარო. და სამწუხაროდ, მათთვის ტრაგიკული, ვინც 
დღეს ჯერ კიდევ ბავშვია. პარადოქსულია, მაგრამ სწორედ მასწავლებ-
ლები, თავად მასწავლებლები იქცნენ გადაულახავ ზღუდედ, როგორც მე 
მივხვდი, როცა მოვისმინე ის სევდიანი პასუხი: 

– გვითხარი, სად წავიღოთ უამრავი მეცნიერული წოდებები, ხარის-
ხები, ურიცხვი დისერტაციები ბავშვების აღზრდის თემაზე? სად წავიღ-
ოთ მეცნიერული ინსტიტუტები? მათგან ხომ სისტემაა დამუშავებული, 
ამუშავებულია მანქანა და მის ქანქარას ასე მარტივად, ერთბაშად ვერ გაა-
ჩერებ. ყოველი დისერტანტი, მით უფრო პროფესორის წოდებით, ესწრა-
ფვის დაიცვას თავისი შეხედულებები. 

მე ისიც შევიტყვე, რომ ერთი ჩვენი დუმის დეპუტატი ქალი, შჩეტი-
ნინის სკოლაში ვიზიტის შემდეგ, აღშფოთებული გაჰყვიროდა: 

– ჩემთვის ყველაფერი გაუგებარია იმ სკოლაში, ის რაღაც უჩვეუ-
ლოა, სექტას ჰგავს. 

მე არ ვიცოდი, კონკრეტულად რას ნიშნავს სიტყვა,- სექტა. მხოლოდ 
შემდეგ ვნახე ლექსიკონი და წავიკითხე.  

ლექსიკონში ნათქვამია:  
„სექტა (ლათინ. Secta-, სწავლება, მიმართულება, სკოლა).  
1.რელიგიური თემი, ჯგუფი, გაბატონებული ეკლესიისგან ჩამოშო-

რებული;  
2. განცალკევებული ადამიანების ჯგუფი, ჩაკეტილი თავის ვიწრო 

ჯგუფურ ინტერესებში.“  
გაუგებარია, ამ სიტყვის ქვეშ რა ჰქონდა მხედველობაში დეპუტატს, 

მაგრამ ვფიქრობ რომ შჩეტინინის სკოლასთან დაკავშირებით არც პირვე-
ლი, არც მეორე მნიშვნელობა არც თუ გამოდგება. და, თუ ის განცალკევ-
და,- კარგისგან თუ ცუდისგან? ვფიქრობ, თუ ის განცალკევდა კიდეც, მა-
შინ, ბავშვებისადმი სადისტური დამოკიდებულების გამო. ხოლო დუმის 
დეპუტატების შესახებ, რომლებიც ასეთ განცხადებებს აკეთებენ, არაფე-
რი შემიძლია ვთქვა. დაე, მკითხველებმა იფიქრონ, როგორ შეეფერება 
დუმის ზოგიერთ ფრაქციას განსაზღვრება:- „ადამიანთა განცალკევებუ-
ლი ჯგუფი, თავის ვიწრო ჯგუფურ ინტერესებში ჩაკეტილი“. ე.ი. სექტა? 

შჩეტინინს ესროლეს. მაგრამ ის მამაკაცია. ახლა კაზაკები შეიძლება 
რაღაცით მაინც დაეხმარონ. ანასტასიამაც სთქვა, რომ გაუფრთხილდება 
ახალ მორჩებს. ახლა მე მივხვდი, დაე, ის არ გამოვიდეს ჯერჯერობით 
თავისი ტაიგიდან. რომ ყოფილიყო ის უფრო აგრესიული, სთხლიშავდა 
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თავის სხივს დისერტაციებს, ხარისხებს, ყოველგვარ სიდამპლეს, მაგრამ 
არა. საჭიროა უფრო მშვიდადო. საჭიროა ცნობიერების შეცვლაო. 

აი ასე, თავად რასაც ვფიქრობდი ბავშვების აღზრდაზე, თანამედრო-
ვე სკოლებზე, ის დავწერე, გამოდის, ალბათ, სუმბურულად, არც ისე გუ-
ლწრფელად. არც ისე გულწრფელად, იმიტომ, რომ საერთოდაც მე მინ-
დოდა ჩვენს სკოლაზე რუსული გინება დამეწერა. წერის სტილიც ანასტა-
სიასთან ურთიერთობის შემდეგ რაღაც ახალი გაჩნდა, ყველა სიტყვა მას-
ში არ ჯდება. 

კიდევ, მასწავლებლებისთვის მინდოდა მეთქვა, ყველა იმათთვის, 
ვინც შესძლო და სისტემის საწინააღმდეგოდ, თუნდაც სულ მცირე სიკე-
თე მისცა ბავშვს და როგორც შჩეტინინი ამბობს, „ჩაწერა ბუნებრივ კოს-
მიურ პროცესში“. მადლობა თქვენ! და მდაბლად ვხრი ქედს. 

და კიდევ, მე მივხვდი, მათ შორის რასაც ანასტასია ამბობს, ბავშვებ-
ის აღზრდაზე, ყველაზე პირველ ადგილზეა შემცნობელობა:- ბავშვი,- პი-
როვნებაა. უფროსებისგან განსხვავებით, ჩვენგან, რა თქმა უნდა ფიზიკუ-
რად პატარაა, უფრო სუსტი, მაგრამ ის განუზომლად ჩვენზე კეთილია, 
ის უბიწოა, პოსტულატებით არ არის წნეხში. და, ვიდრე ყოველგვარ ზნე-
ობრივ მოძღვრებებს თავში ჩავუტენიდეთ, საჭიროა თავად ჩვენ თვითო-
ნვე, რაღაც გავიგოთ სამყაროზე. თვითონ! თვითონ ვიფიქროთ! თუნდაც 
დროებით დავივიწყოთ სხვისი პოსტულატები.  

ჩვენ კი მეწარმეებს, თავად მოგვიწევს, როგორღაც მოვძებნოთ მასწა-
ვლებლები მათთვის ყოველ ქალაქში, დავეხმაროთ სასკოლო ბაზის შექმ-
ნაში და იქ ვასწავლოთ ჩვენს ბავშვებსა და შვილიშვილებს. 

 
 

 
 

kontrqtorebis Sesaxeb 
 

ემი ტაიგაში ყოფნის დრო, თითქმის იწურება. დღე დღეს მისდევს, 
მე კი, ვერავითარ საქმეს ვერ ვპოულობ ჩემთვის. ანასტასია სადღაც 

თავის საქმეებზე დარბის, სულ ზრუნავს. შვილი, მართალია ჯერ კიდ-
ევ ძალზე პატარაა, მაგრამ ისიც თავისი ველური ძიძების დახმარებით 
ყველაფერს აგვარებს. უცნაური რამ ხდება:- თითქოს, კაცობრიობამ 
ყველაფერი, მხოლოდ იმისთვის მოიგონა, რომ, ასე ვთქვათ საქმეში 
იყო. აქ კი, იარე ტყეში და მხოლოდ იფიქრე. ჰოდა, დავდივარ და ვფი-
ქრობ. კვლავ ტბასთან მივედი, ჩემს საყვარელ ადგილას ჩამოვჯექი, კე-
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დარის ქვეშ. და მკითხველთა წერილებით სავსე ტომარას დავცქერო-
დი, და აქვე გავიფიქრე:- „არ უნდა დავივიწყო, რომ ყველა კითხვაზე 
მიპასუხოს ანასტასიამ“. როგორც კი ის მომიახლოვდა, მე მაშინვე შე-
ვეკითხე: 

– ხედავ მკითხველების წერილებს? მე ყველაფერი შეკითხვების 
მიხედვით დავახარისხე. შეკითხვები, ბავშვების აღზრდაზე, სხვადას-
ხვა წინადადებები, რელიგიებზე, რუსეთის დანიშნულებაზე, ომებზე, 
ლექსები და სურვილები, კონტაქტიორებისგან წერილები, ხედავ? 

– კი, ვხედავ? 
და უპირველესად,   მე,  კონტაქტიორებზე შევეკითხე ანსტასიას.  
– არიან ადამიანები, რომლებიც ამბობენ, აი, ისინი, წერილებში 

წერენ, რომ ურთიერთობა აქვთ არამიწიერ ცივილიზაციებთან, წარსუ-
ლის რომელიღაც პიროვნებებთან, სხვადასხვა ხმები ესმით, ზოგიერ-
თი ადმიანი იმის ჩანაწერს აკეთებს, რაც ესმის, ამბობენ, რომ ისინი სა-
მყაროს უმაღლესი გონის მიერ გადმოცემულ სხვადასხვა ინფორმაცი-
ას იწერენ. ჩვენთან წიგნები კონტაქტიორებზე დიდი ტირაჟებით გა-
მოიცემა, მაგალითად ბლავადსკაია,- ქალი მწერალი,- არის ასეთი, მან 
დაწერა რამდენიმე სქელი წიგნი, და რერიხებმა, ბევრი ადამიანისთვ-
ის ცნობილმა, წიგნებიც დაწერეს და ნახატებიც შეჰქმნეს, მათ ბევრ 
ქვეყანაში კითხულობენ და ნახატების გამოფენას ახდენენ ხოლმე. 
სხვა ადამიანები ფრთხებიან, ეშინიათ, როცა ხმა ესმით. შეხედე, აი, 
არის გოგონას წერილი ქალაქ კლინციდან. მას ხმა ეუბნება, რომ ის 
ბრძენი მასწავლებელია და მან, გოგონამ, მას უნდა დაუჯეროს, გოგო-
ნას ეშინია და გთხოვს დაეხმარო. ისინი, კი ვიღაცასთან დანამდვილე-
ბით ურთიერთობენ და როგორ ხდება ეს? 

– მაგრამ რა არის, შენი აზრით, არამიწიერი ცივილიზაცია, ვლა-
დიმირ? 

– ალბათ, რომელიღაც სხვა პლანეტის მოსახლეობა, ვარსკვლავის 
ან რაღაც უხილავი, გვერდით მცხოვრები. თუკი ისინი ურთიერთობენ 
პიროვნებებთან, რომლებიც ადრე ცხოვრობდნენ, გამოდის, ეს პიროვ-
ნებები, რომელიღაც უხილავ სამყაროში ცხოვრობენ. 

– ყოველი ადამიანი, ვლადიმირ, ისეა მოწყობილი, რომ მისთვის 
ხელმისაწვდომია მთელი სამყარო, ხილულიც, და ასევე უხილავიც. 
ყოველ ადამიანს შეუძლია ურთიერთობა, რასთანაც ან ვისთანაც მოი-
სურვებს. 

ურთიერთობა მყარდება დახლოებით ისე, როგორც თქვენი რადი-
ომიმღებით. უამრავი სადგურები იტყობინებიან ყოველგვარ ინფორ-
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მაციას, მაგრამ, ყოველივე მათგანიდან რადიო მიმღების მფლობელი, 
გადაარჩევს, რას უნდა მოუსმინოს.. 

ადამიანი, ერთდროულად, რადიო მიმღებიც არის და მისი პატ-
რონიც. შემცნობელობაზე, გრძნობაზე და მის სიწმინდეზეა დამოკი-
დებული, რომელი სადგური, რომელი წყარო შესძლებს თავისი ჟღე-
რადობით შეაღწიოს მასში. როგორც წესი, ის ინფორმაცია მიდის კონკ-
რეტულ ადამიანთან, რომლის შეცნობა, მიხვედრა, გამოყენება შეუძ-
ლია მას. ხოლო ყველაფერი ეს, უნდა ხდებოდეს მშვიდად, განდიდე-
ბაზე აბეზარი აქცენტების გარეშე.  

როცა ვიღაცას საკუთარ განდიდებაზე ელაპარაკებიან, ცდილობენ 
ზემოქმედება მოახდინონ პატივმოყვარეობაზე:- მე ისეთი დიდებული 
ვარ, მაგრამ სხვებს შორის, მხოლოდ შენ აგირჩიე, შენ იქნები ჩემი მოწაფე 
და შენც ასევე ამაღლდები ყველაზე. როგორც წესი ასე ლაპარაკობენ არა-
სრულფასოვანი, უსულო არსებები. მათ არ მიეცათ ხორციელად ყოფნის 
საშუალება, მაშინ ისინი ესწრაფვიან ადამიანის სული შეავიწროვონ და 
სხვის სხეულს დაეპატრონონ. ისინი გონებაზე, პატივმოყვარეობაზე ზე-
მოქმედებენ:- და ადამიანის წინაშე არსებულ შეუცნობლისადმი შიშზე. 

– მაგრამ, როგორ მოვიშოროთ ისინი?– ბევრი მკითხველი გეკითხება. 
– ეს, ხომ, ძალზედ იოლია, ისინი თავად არიან მშიშრები, პრიმი-

ტიულები. საჭიროა გააფრთხილო ისინი: „წადი, ხოლო თუ არ წახვ-
ალ, მე შენ საკუთარი აზრ-ფიქრით ამოგწვავ. მათ შესანიშნავად იცი-
ან:- ადამიანის აზრ-ფიქრი მათზე ბევრად უფრო ძლიერი რომაა. 

ასევე, შეიძლება, რომ ქრისტესისხლას ფოთოლი დაღეჭო, თავდა-
პირველად ფოთოლი ხელიგულზე დაიდო და აზრობრივად უთხარი 
მას:- დამიხსენი მე ფოთოლო, ყოველგვარი უწმინდურობისგან“.  

– მაგრამ, თუკი ბევრ ადამიანს, თავადაც მოუნდებათ ერთ წყარო-
სთან დალაპარაკება? როგორ მოვიქცეთ? უყურე, აი, წერილებში წერენ, 
რომ შენთან საუბრობენ, ასეა ეს? და თუ ასეა, შენ როგორ ასწრებ ყველ-
ას უპასუხო? ისინი ხომ ბევრნი არიან. ისინი ყველანი ამტკიცებენ, 
რომ უშუალოდ შენთან ლაპარაკობენ და შენ მათ პასუხობ.  

– თითოეული წარმოშობს აზრ-ფიქრებს. და, თითოეული მათგან-
ის აზრ-ფიქრები ცოცხლობენ, არსაით არ ქრებიან. 

ჩემი და შენი ნაფიქრალიც ასევე სივრცეშია,  ჩემი ოცნებაც სივრ-
ცეშია, ჩემი აზრ-ფიქრებიც, მათი მოსმენა ყველას შეუძლია, ვისაც მო-
უნდება. ბევრს შეუძლიათ ერთდროულად ესმოდეთ, საკითხი მხოლ-
ოდ იმაშია, მიმღები როგორ დამახინჯებებზე შეიძლება რომ წავიდეს.  

– რას ნიშნავს დამახინჯებები? ისინი რაზეა დამოკიდებული?  
– მათ სიწმინდეზე, ვინც იღებს. წარმოიდგინე, ვლადიმირ, ჩვეუ-
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ლებრივი მიმღებისგან შენ საუბარს ისმენ. მაგრამ ცალკეული სიტყვე-
ბის ნაცვლად ჩნდება შიშინი, ხოლო ზოგიერთი სიტყვა შენთვის უც-
ნობია, მათ უკან მდგარი ცნებები შენთვის არ არის ნათელი, ასეთ შემ-
თხვევაში შენ რას გააკეთებ?  

– შევეცდები თვითონ მივხვდე, რა სიტყვები ჩავსვა გაუგებარ ად-
გილებში. 

– რასაკვირველია. მაგრამ შენს მიერ ჩასმულ სიტყვას შეუძლია გაჟღე-
რებული აზრი დააკნინოს, შეცვალოს, საწინააღმდეგო მიმართულებით 
მიმართოს. მხოლოდ საკუთარ სიწმინდეს აქვს უნარი ჭეშმარიტების გამ-
რუდების გარეშე მოსმენის. და თუ იგი არ არის საკმარისი,- შენი განწყობა 
და შენი სიწმინდე,- მაშინ არ ღირს წყაროს დადანაშაულება. 

როგორც მატერიალურ ცხოვრებაში, თქვენს სამყაროში, მჟღერი წყარო 
უამრავია ყოველი მხრიდან, ჭეშმარიტებაზე პრეტენზიის გამოცხადებას 
ესწრაფვიან ისინი, შენი გონების და შენი ნების დაუფლებას, შენი ცხოვრე-
ბის აწყობას თავის სასარგებლოდ, მაგრამ უსმინო თუ არ უსმინო მათ, ნება 
შენია. შენი ნებაა, თავად გადაწყვიტო,  არავის უნდა დააბრალო. 

– დავუშვათ, ასეა, მაგრამ თუ გაჟღერდება რაიმე კითხვა, მაგრამ 
პასუხად მას აზრ-ფიქრები მთელს სამყაროში არა აქვს? მაგალითად, 
შენ კითხვას გაძლევენ, მაგრამ შენი ასეთი აზრ-ფიქრები სივრცეში არ 
არის, რათა უპასუხოს მოცემულ კითხვაზე, შენ, შენს პასუხებში არ წა-
რმოგიქმნია აზრ-ფიქრები, რა მოხდება მაშინ? 

– კითხვა, რომელზედაც სამყაროში პასუხი არ არის, მყისვე და 
ყველაფერში დააჩქარებს წინსვლას. როგორც კაშკაშა აფეთქება, როგ-
ორც გუგუნი, მიაღწევს იგი ყველა კუთხე-კუნჭულს, ყოველივე მოძ-
რაობაში მოვა, ურთიერთსაპირისპიროთა შეერთება მოხდება, პასუხი 
დაიბადება და მას გაიგონებენ. 

– მაშ, გამოდის, შენ, პირადად, მყისვე უშუალოდ გაიგონებ იმ კი-
თხვას, დაინახავ მას, ვინც ის დაგისვა? 

– როგორც ყველა, ასევე მეც, წამში მოვისმენ მას. მაგრამ სამწუხარ-
ოდ ადამიანები, ათასწლეულობით ერთნაირ კითხვებს იძლევიან, მა-
თზე პასუხები არის, მაგრამ მისი მომსმენი ცოტაა.  

– მაინც, როგორ გავერკვეთ? როდის მოაქვს წყაროს ჭეშმარიტება, 
ან უფრო სწორად, შეფერხებების გარეშე როდის აღიქმება იგი? ყურებ-
ში ხომ ტკაცუნი არ არის, როცა გარედან ჩვენ, რაღაც გვესმის, შენ ამბ-
ობ, პასუხი იბადება, თითქოსდა ჩვენგანვე წარმოშობილი საკუთარი 
აზრ-ფიქრების სახით. მაგრამ, რისი დახმარებითაა შესაძლებელი გარ-
კვევა, ხმა სასიკეთოა თუ არა? რადგან ყველა, ვისაც ესმის ხმები, მიიჩ-
ნევს, რომ, თითქოს უმაღლესი გონის ხმა ესმით. 
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–როცა შენში, უბრალოდ სიტყვა არ ჟღერს. როცა უცებ გრძნობა 
იფეთქებს, სულის ემოციები და სიხარულის ცრემლებია თვალებში. 
და სითბოს შეგრძნება, და სურნელებები და ბგერები იშვება შენში. 
როცა აღმაფრენას, შექმნის მოთხოვნილებას შეიგრძნობ შენში და განწ-
მენდის წყურვილს, დარწმუნებული იყავ, შენ მკაფიოდ გესმის ნათლ-
ის აზრ-ფიქრები. 

როცა, ცივი მოდის ინფორმაცია, მითითება ან ბრძანება, თუნდაც 
სიკეთეზე მეტყველი, თუნდაც ბრძნული გეჩვენებოდეს იგი, თუნდც 
უბრძნესად. და, მისი გადმომფრქვეველი წყარო ძალზე უმაღლესად 
და ყოვლისშემძლედ წარმოგიდგება, შენ იცოდე:- სიკეთის უკან იმა-
ლება უკეთურობა, იგი არსი გასწავლის მას თავის სასარგებლოდ მიჰ-
ყვე, რომელსაც სრულყოფაში განხორციელება არ უწერია.  

 
yvelani tyeSi wavideT?  

 
ნასტასია, აი კიდევ ერთი პრობლემა. ზოგიერთ მკითხველს უნდა 
ისე იცხოვროს, როგორც შენ ცხოვრობ ტაიგაში. ერთნი, შენთან 

მოხვედრას ესწრაფვიან და თხოულობენ გზის ჩვენებას, სხვებს ტაიგა-
ში დასახლებების ორგანიზება უნდათ. თავის წინადადებებს სწერენ, 
თუ მოსკოვურ ცენტრში როგორ გაკეთდეს ეს. საერთოდ, მე წავიკი-
თხე:- მსოფლიოში, უკვე არის ასეთი დასახლებები, როცა ქალაქელი 
ადამიანები სტოვებენ თავიანთ სახლებს და ბუნებაში თემებად სახლ-
დებიან. მაგალითად:- ასეთი დასახლებები არის ინდოეთში, ამერიკა-
ში, ჩვენთან, რუსეთში, კრასნოიარსკის მხარეში. და, ადამიანები შენ 
გეკითხებიან, თავიანთი ჩანაფიქრი უკეთ როგორ განახორციელონ. 

– რა საჭიროა, სხვა ადგილას, საცხოვრებლად წასვლა? 
– ეს, როგორ,- რატომ? მიდიან ადამიანები ბინძური ქალაქებიდან, 

სადაც ცუდი ჰაერია, სხვადასხვაგვარი ხმაური, ამაოება. გადადიან 
ურო სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა ადგილებში, თავადაც რომ სუფ-
თები გახდნენ. 

– იქ კი, სადაც ბინძური გახდა, ვინ უნდა გაასუფთაოს? სხვებმა?  
– არ ვიცი ვინ. მაგრამ განა ცუდია, რომ ადამიანს სურვილი გაუჩნ-

და, სუფთა ადგილას, ბუნებაში იცხოვროს?  
– სურვილი კარგია, საკითხავი სხვა რამ არის. როცა თავის გარეშე-

მო სიბინძურის შემქმნელი, სუფთა ადგილას მიდის, მას სიბინძურე, 
თან მიაქვს. იქ, სადაც დაანაგვიანე, ჯერ დაასუფთავე, ამითი შესძლებ 
შენ საკუთარი ცოდვების ჩამორეცხვას. 

– მაშასადამე, დასუფთავებით უნდა დაიწყო ყველაფერი. და, შენი 

a 
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აზრით, როგორ მოხდება ყველაფერი? 
– ყველაფრის საწყისს შემცნობელობა ემსახურება, აზრ-ფიქრის 

სწრაფვა, როგორც ნაკადული, ოპტიმალურ გზას პოულობს.  
რუსეთში დღეს, ყველაფერი ასეც ხდება. შეხედე ვლადიმირ, ყუ-

რადღებით შენ. არა ფუჭად, არა უბრალოდ და არა შემთხვევით ჭვარ-
ტლის მხრჩოლავი ქარხნები დღეს საქმეში არ აღმოჩნდნენ. 

 ქვეყანაში არმიისთვის, სულ უფრო ნაკლები საშუალებებია გამო-
ნახული. 

მაგრამ მთავარია, თქვენ  პატივს არ მიაგებთ გმირებივით მათ, ვი-
სი ვანდალებად მოხსენიება ცოდვა არ არის, ვინც თავისი ქმედებებით 
დედამიწა დააბინძურა. 

ტყეებში წასვლა არ არის საჭირო. მოსულს ტყის სივრცე უნდობ-
ლად მიიღებს და დიდხანს შეისწავლის მის განზრახვებს, ჩვევებს, 
ცხოვრების წესს. განა იქ, სადაც შენ ცხოვრობდი, სადაც ამჟამად ცხოვ-
რობ, იქ,  ადრეც ხომ იყო შემომქმედის მიერ გაშენებული ტყე. კეთი-
ლი სამყოფელი, სამოთხის ოაზისი, დღეს რად გადააქციეს? 

ტყეში წასულს ნაკლები მნიშვნელობა აქვს, იმ მოაგარაკეებთან შე-
დარებით, ვინც გაუდაბნოებულ, მოუვლელ მიწაზე, ბაღები საკუთარი 
ხელით გააშენეს. მათი ნაკვეთის თითოეული ბალახი სცნობს და უყვ-
არს ისინი, მათთვის სამყაროსეული სითბოს მიცემას ცდილობს. ჰო-
და, ჭეშმარიტი გრძნობებია მათში, ვინც თავად გააშენა სამოთხის 
ოაზისი, ამაოებათა შორის და კვდომის წყვდიადში თავისი სულის სი-
კეთე განახორციელა. 

– აბა, მაშ, რა მოუვათ ქალაქებს? ვინ დაიწყებს მათ ნორმალურ 
მდგომარეობაში შენარჩუნებას? ქალაქებში ხომ ყველაფერი დაინგრე-
ვა, დალპება, გაიხრწნება. 

– მკვეთრი გადასვლაც დაუშვებელია, ერთი ადგილიდან მეორის-
კენ, მშვიდი მოძრაობაა აუცილებელი, ახლა ასეცაა რომ ხდება. იგი, 
მშვენიერია, მომავალში უფრო მშვენიერი იქნება. 

– ოჰ, ანასტასია, შენ, შენს ამპლუაში ხარ... ძველებურად, ყველა 
მოაგარაკე, შენთვის კერპია. აი, ოღონდ, სულიერებაზე ისინი თითქმ-
ის არ საუბრობენ, როგორც მრავალი სხვადასხვა გაერთიანებები, სა-
სულიერო თემი. 

– რისთვისაა საჭირო სიტყვები, ჭეშმარიტად წმიდაა მათი საქმეე-
ბი. 

– აი, კიდევ წერილები. ერთმა უკვე მთელი ხუთი ცალი გამოაგზა-
ვნა. ის ამტკიცებს, ხმა ესმის და ჩარჩოსებრი ანტენა ეუბნება, რომ შენ 
მას ტაიგაში ეძახი, და ის შენსკენ ესწრაფვის. მე წერილებში მემუქრე-
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ბა, მოსკოვურ ცენტრში, სოლნცევთან მისვლით. ის ამბობს, რომ ჩვენ, 
შენ ყველასგან გმალავთ და მოითხოვს, რათა შენთან, ტაიგაში მგზავ-
რობის ორგანიზება გავუკეთოთ. ის, მარტო არ არის ასეთი. რას უპა-
სუხებ შენ მათ? იცი რა, ვფიქრობ, რომ ისინი შეყვარებულნი არიან შე-
ნში, მიაჩნიათ, რომ მათ შენთან ერთად უნდა აკეთონ კეთილი საქმეე-
ბი და შენთან ერთად იცხოვრონ ტაიგაში. 

– ყველას ვუპასუხებ, ვინც გულწრფელია:- გმადლობთ სიყვარუ-
ლისთვის. მაგრამ ტაიგაში მე არავინ მიმიწვევია. რას გააკეთებთ 
თქვენ აქ? რას შემოიმატებთ? თუ კეთილია თქვენი ზრახვები, დაე, გა-
ნხორციელდნენ ისინი იქ, სადაც თქვენ ცხოვრობთ. სიყვარული გაუ-
ნათებს გზას თქვენს გვერდით მცხოვრებთ. 
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უსეთის ქალაქებში კი არა და, საზღვარგარეთაც დაიწყეს უკვე ადა-
მიანებმა ცენტრების ორგანიზება, რომლებსაც შენს სახელს არქმევ-

ენ. მოდი მომისმინე, მე შენ მარტო ერთ წერილს წაგიკითხავ, როგორე-
ბიც ბევრია, როგორებსაც ჩემს ქალიშვილს, პოლინას სწერენ. ზოგი-
ერთს ის, როგორღაც პასუხობს, სხვებს მე მიგზავნის, მაგრამ მე, არ შე-
მიძლია ყველა მათგანს ვუპასუხო, და, ბოლომდე არც ვიცი, როგორ 
მოვექცე ზოგიერთ წერილს. ხომ არიან ისეთი ადამიანებიც, რომლებ-
იც ამ ცენტრებს სექტად მიიჩნევენ. მოდი მოუსმინე, აი, ცენტრისგან 
ერთი წერილი, შენ თვითონ, რას იტყვი ამაზე? 

ანასტასიას სრულად წავუკითხე წერილი, რომელიც მე, პოლინკამ 
გადმომოგზავნა, აი ისიც: 

„გამარჯობა, პოლინა! 
თქვენ გწერთ, ჩვენი სასკოლო ეკოლოგიური ცენტრის შემოქმედე-

ბა „ანასტასიას“ თანამებრძოლი, ვალერი ალექსანდრეს-ძე კარასიოვი. 
ჩვენი ცენტრი ძალზედ ახალგაზრდაა. ის შეიქმნა 1997 წლის 4 

დეკემბერს და ამჟამად ჩამოყალიბების პროცესშია. ხოლო მის დაბა-
დებას, ხელი შეუწყო მამათქვენის წიგნმა, რისთვისაც ჩვენ მისი დიდი 
მადლობლები ვართ. 

ანასტასია,- სინათლის სხივის მსგავსად ბნელეთის სამეფოში, ამჟამ-
ად უფროსებისა და ბავშვების შემომქმედ ძალებს აერთიანებს, ვინც არ 
დაკარგა შემომქმედის, თავისი პატივისა და ღირსების დაცვის უნარი, 
ვინც ესწრაფვის ნათელ იდეალებს, ვისაც სწამს, რომ რუსეთის, მშობელი 
მხარის ბედნიერება, ჩვენს ხელთაა და ჩვენს განზრახვებშია იგი. 

ჩვენ გვესმის, როგორი ბნელეთის ძალები დაატყდა მას თავს, და, 

r 
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რითიც შეგვიძლია, ვცდილობთ დავეხმაროთ. ჩვენს ცენტრში შრომო-
ბენ მასწავლებლები, მოსწავლეები და მათი მშობლები. 

ამჟამად, ანასტასიასა და მის აზრებს ვაცნობთ ბავშვებს, მათ მშობ-
ლებს, საკლასო საათებს ვიყენებთ და მათი დახმარებით მამათქვენის 
წიგნებს, ჟურნალებიდან სტატიებს ჩვენი გამოსვლებით ვავრცელებთ. 

ვცდილობთ, შევაგროვოთ სამეცნიერო ლიტერატურაც, რომელიც 
ახსნის ანასტასიას შესაძლებლობებს. 

ჩვენ გვესმის ადამიანის შემცნობელობის გაღვიძების, ადამიანუ-
რი ინერტულობის გადალახვის მთელი სიძნელე, ამიტომ ჩვენს მოღ-
ვაწეობას მშვიდად და დამაჯერებლად წარვმართავთ. და, უკვე გავაკე-
თეთ საინტერესო აღმოჩენები. 

ადამიანების ნაწილი, ანასტასიას იღებს, როგორც ლამაზ ზღაპარს, 
მეორე ნაწილი წიგნის პირველივე წაკითხვისთანავე, ჩვენს მუშაობაში 
ერთვება, ყველაზე მცირე ნაწილი, ხმების გავრცელებას იწყებს, რომ ანას-
ტასია,-ეს მორიგი სექტაა. უკანასკნელთა შეხედულება ღიმილს იწვევს. 

მაგრამ როგორც ამბობენ:- მიუტევე მათ, ღმერთო, რათა, არა 
უწყიან, თუ რასა იქმან. 

ყველაზე მთავარია, ჩვენ მოხარული ვართ  იმისა, რომ ანასტასიამ 
ერთად შეგვკრიბა ჩამკვდარ სასოფლო-სამეურნეო წარმოების მხარეში ამ 
სოფლის განადგურებულ საბჭოთა მეურნეობაში, სადაც ხელმძღვანელო-
ბის მიერ დავიწყებულია ადამიანებისა და ახალგაზრდობის ჭირ-ვარამი. 
სწორედ იმ ადგილის, სადაც ოდესღაც მ.ი. კალინინი დაიბადა და მილი-
ონერი საბჭოთა მეურნეობა „ვერხნეტროიცკი“ ჰყვაოდა.  

აქ, მ.ი. კალინინის სახელობის სასოფლო სკოლის ცენტრში 
„ანასტასია“, დაიბადა ჩვენი პროგრამა „რადუგა“, რომლის დანიშნუ-
ლებაა:- ,,მშობლიური მხარის განვითარებისთვის, შემომქმედებითი 
მიმართულების დამუშავება და მისი პრაქტიკული რეალიზაცია, მო-
ზარდი თაობის შრომითი და ზნეობრივი აღზრდისთვის და ეკოლო-
გიურად სუფთა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის საწარმოებელი 
ბაზის შესაქმნელად”. 

პროგრამა „რადუგა“ მიზნად ისახავს,- ახალგაზრდული კულტუ-
რული და  ეკოლოგიური გაერთიანება „რუს“-ის შექმნას, რომელშიც 
შევლენ:- სლავიანური კულტურული ცენტრი „ლადა“ და  საწარმოო 
ეკოლოგიური კომპლექსი „როდ“-ი.   

აი, როგორი პროგრამის შექმნაში დაგვეხმარა ჩვენ ანასტასია.  
დაე, ურწმუნოებს სწამდეთ, თუნდაც თავისი ურწმუნოება, ჩვენ 

კი, განვახორციელებთ ჩვენს პროგრამას, როგორი არარეალურიც არ 
უნდა ეჩვენებოდეს იგი ვიღაცას. 
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ჩვენი მიზანია:- ახალგაზრდობამ, თავისი შემომქმედი ძალა, პრა-
ქტიკულად იგრძნოს. 

„რადუგას“ პროგრამის ერთ-ერთი მიმართულება,- ეს მხარეთ-
მცოდნეობაა, მშობლიური მხარის ძველი ისტორიის, ჩვენი წინაპარი,- 
სლავების ცხოვრებისა და კულტურის შესწავლაა. 

ვერხნეტროიცკის გვერდით, ოდესღაც გაშენებული იყო ქალაქი 
მედვედი, მის შესახებ პრაქტიკულად არაფერია ცნობილი, ის აღგვი-
ლია პირისაგან მიწისა. მდინარე მედვედიცის ნაპირებზე, არის სლავე-
ბის ყორღანები. აქვს თუ არა რომელიმე მათგანს ისეთივე მნიშვნელო-
ვნება, როგორც გელენჯიკის დოლმენებს? სადაც მოხდა ქალაქ მედვე-
დის ჯარის ბრძოლა ურდოსთან. ჩვენ გვჭირდება ეს ინფორმაცია, ჩვენ 
არ გვინდა ვიყოთ ხსოვნადაკარგულნი. ის რასაც შევძლებთ, ჩვენი 
მფარველობის ქვეშ ავიყვანთ და აღვადგენთ თუნდაც ფრაგმენტებად. 
ასეთია პოლინა, ჩვენი თხოვნა ანასტასიასთან. 

გაზაფხულზე დავიწყებთ კედრის ნერგების გამოსაყვან სანერგეს 
მშენებლობას, ის რეალობად იქცევა ჩვენი თანამემამულის, მეტყევე 
გიორგი შაპოშნიკოვის წყალობით, რომელმაც ჩვენ გასაოცარი საჩუქა-
რი დაგვიტოვა. 

წიგნ “ანასტასიას” სიუჟეტების მიხედვით, ჩვენი საბავშვო თეატ-
რი, რომელსაც სათავეში ციმბიელი ქალი, ტატიანა იაკობის-ასული 
ზაონევინა უდგას, დადგამს სპექტაკლს, ყმაწვილები ანთებულნი არი-
ან ამ იდეით. 

ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ჩვენთან კავშირი დაამყარონ, სხვა ცენტ-
რებმაც და გაერთიანებებმაც, რომელთა დაბადებასაც დაეხმარა ანას-
ტასია. დაე, მთელს რუსეთში, ცენტრებს შორის, გაიბას მისი ღვთაებ-
რივი ხაზის ნათელი. 

ურთიერთკავშირი, თუნდაც მხოლოდ წერილობითი, ძალებს შეგ-
ვმატებს და დააჩქარებს პასუხის პოვნას. 

ჩვენი მისამართია: 
171622, ტვერის ოლქი, კალინინის რ-ნი 
დას. ვერხნაია ტროიცა, მ.ი. კალინინის სახელობის სკოლა. 
შეცტ „ანასტასია“ 
ხოლო მომდევნო,- ჩვენი სკოლისგან,- ყველას ვისთვისაც ანასტა-

სია არსებობს: 
 

СЛУШАЙТЕ ПРИКАЗ, БРАТИШКИ! 
Чтоб помочь Анастасии 
Сделать мир Земли счастливым, 
Катастрофу упредить, 



 

487 

Навсегда о ней забыть,  
В шесть утра проснёмся дружно 
И с улыбкой, простодушно 
К звёздам мы протянем руки 
Так, чтоб не было в нас скуки. 
И потянемся, как в детстве, 
К милой маме как к невесте 
На меня! Возьми, родная! 
И улыбка озорная нас охватит, 
В тот же миг - 
Мамы ей ответит лик. 
Здравствуй, Матушка Природа, 
Ты при Батюшке при Роде 
Родила богатырей 
Во Вселенной нет добрей. 
Ну, славянка! Ну, сестрёнка! 
Ждали мы тебя так долго. 
Лучик твой дошёл до нас, 
Выполняем твой указ. 
Слушайте приказ, братишки! 
В шесть утра! По тьме! Как в книжке! 
Проведём мы артобстрел, 
На пятнадцать минут дел. 
Поддержать сестрёнку надо, 
Чтоб не волновалось чадо, 
Мы в ответе ведь за них, 
Как же бросим их одних? 
Не впервой нам привыкать, 
Как блокаду прорывать! 
  ვალერი, რუსეთის ფლოტის ოფიცერი. 
 
წარმატება და ყველაფერი საუკეთესო თქვენ, პოლინა, მოხარული 

ვიქნებით თქვენგან ინფორმაცია მივიღოთ ცენტრში, რომელიც ეხება 
ანასტასიას. გადაეცით ყველაზე საუკეთესო სურვილები ჩვენგან 
თქვენს მამასაც. 

 
gilocavT damdeg axal wels! 
 
ი, ასეთ წერილზე რას იტყვი შენ, ანასტასია? 
– ვიტყვი, რომ მშვენიერია ადამიანთა სულის სწრაფვანი. ამაში არც 

ჩემი დამსახურებაა, არც შენი. ამაში მხოლოდ, მათი სულის ძალა და 
a 
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მშვენიერებაა. სახელწოდებაში არა ჩემი, არამედ მათი ღირსეული სახე-
ლები იქნება. მე შემომქმედის აკვანში ვიზრდებოდი, ხოლო მათი სული 
ჯოჯოხეთური ტანჯვის გადალახვას ახდენდა და გაძლება შესძლო.* 

წლების განმავლობაში მათ ირგვლივ მთელი რიგი გაჭირვება, ხე-
ლმოკლეობა, ცდუნება და ამაოება ცდილობდა სიკეთის გაგება დაემა-
ხინჯებინა. მათმა სულებმა ყველაფრის გადალახვა შესძლეს, ისინი 
უფრო ძლიერნი არიან მათზე, ვინც სამყაროსგან თავი ქვის კედლით 
შემოიღობა. ისინი ქვეყანაშია და ქვეყანას თავისით გაალამაზებენ. სა-
ხელწოდებაში მათი სახელები უნდა იყვნენ. როცა ყველა ცენტრი ჩემ-
ით დასახელდება, კულტი წარმოიქმნება, ასეთის დაშვება კი არ შეიძ-
ლება. პიროვნების ან ხატ-სახის კულტი ყოველთვის აშორებს მთავ-
არს,- ადამიანს, თავის თავისგან. 

– აბა, რა გამოვა მაშინ? მოსკოვში სოლნცევის ცენტრია, ლარიონო-
ვისა გელენჯიკში, არის განყოფილება „ანასტასია“, სულიერი განვითა-
რების საერთაშორისო აკადემიასთანაც. ადამიანები როგორ მიხვდები-
ან ცენტრების მიმართულებას? 

– ყველა ადამიანს მიცემული აქვს ინტუიცია და არსს სახელწოდე-
ბა კი არ განსაზღვრავს, არამედ სულმა თანაქმნადობა უნდა იგრძნოს.  

– აი, საინტერესო შემობრუნება, ახლა ისევ დაფიქრება მომიწევს. 
შენ, როგორღაც არასტანდარტული ხარ, ანასტასია, და ახლა, შენთ-

ან ურთიერთობით აზრ-ფიქრებში მექმნება საქმე და, არა მარტო 
მე,- კარგად დაფიქრება სხვებსაც მოუწევთ, როდისღა დავისვენ-
ოთ? კიდევ, კონკრეტულ კითხვას გისვამენ შენ, რა ყორღანებია 
იქ, მათთან მდინარეზე, მედვედიცაზე? 

– ყორღანების გათხრა საჭირო არ არის, თავისი დანიშნულება შეა-
სრულეს ყორღანებმა, და ის ადამიანები იქ დაიბადნენ, ვინც პირველე-
ბმა დასვეს მთავარი კითხვა. 

– რომელი კითხვა?  
– თავად დაფიქრდი, ვლადიმირ. ჯერჯერობით კი გეტყვი:- „შენ 

დაეხმარე მათ მსგავსებს, რათა შეიცნონ ერთმანეთი. შენ, წიგნში მათი 
მისამართები მიუთითე. დაე, ყველა წერილი, რომელიც ნათელ სხივს 
ჰგავს, დაეხმაროს ადმიანებს გულების გათბობაში. პოეტმა სანკტ-
პეტერბურგიდან,- კოროცინსკიმ,- დიდი ხანია შენ კარნახი დაგიწერა“: 

 
От сердца к сердцу луч Любви 

                                                 
*    ქედს ვიხრი ჭეშმარიტად  გულწრფელად ნათქვამი შენი მართალი სიტყვის წინაშე! 

ჭეშმარიტად ადამიანი ხარ შენ! ქალი ხარ! ასე გულწრფელად თქმა, მხოლოდ ნამდ-
ვილ ადამიანს შეუძლია! ც. გ. 
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Сверкнёт Божественною нитью. 
От праха Душу отними 
И напои небесной высью. 
 
– კარგი, გავიგე. მე, თვითონაც მინდოდა გამომექვეყნებინა მკი-

თხველთა გამოგზავნილი წერილებიც და ლექსებიც. ცალკე კრებულ-
ად მინდოდა მათი გამოცემა. თვითონ ვგრძნობდი, რაღაც, არა უბრა-
ლო არის მათში. მათი მისამართებიც მოსკოვის ცენტრის მეშვეობით 
შეიძლებოდა მიმეცა, რომ ადამიანებს ერთმანეთის დახმარება შესძ-
ლებოდათ. პოლინკასაც, ჩემს ქალიშვილს, ასევე შეუძლია, ასეთი სა-
მუშაოს შესრულება. ის პასუხისმგებლობით მოეკიდა წერილებს.  

აბა რა, შესაძლოა ცუდად არც გამოვიდეს, როცა სხვა და სხვა ქვეყ-
ნიდან ერთმანეთს შორის სულით ურთიერთობას დაამყარებენ. იპოვ-
ნიან, სულით თავიანთ შესაფერისებს, დაქორწინდებიან ან დამეგობრ-
დებიან მაინც, საერთო საქმეს წამოიწყებენ ან შვებულებას მაინც გაა-
ტარებენ ერთად. კმარა! მაგარია! მე ასეთ კრებულს გამოვცემ. შენც, 
ხომ იცი, ჩვენთან გაცნობის სამსახურიც არის, გაზეთებში ადამიანები 
ასეთ განცხადებებს ბეჭდავენ, აი, მოკლედ, საქორწინოს, ასეთ განცხა-
დებებში, ისინი თავის სიმაღლეს, თვალების ფერს და ასაკსაც იტყობი-
ნებიან ისე, თითქოსდა ძროხებს, მეურნეობისთვის ირჩევენო. აქ, კი, 
ალბათ, უკეთესად იქნება, როცა სულის მიხედვით შეხვდებიან და და-
ხმარებას დაუწყებენ ერთმანეთს. 

 – რასაკვირველია, უკეთესია,- უფრო მტკიცე კავშირი სულის მი-
ხედვითაა. 

 – ჰო... ოღონდ აი, პრობლემა არის ერთი... 
 – პრობლემა? რაშია იგი? 
 

 
aRadgineT Sambala 

 
ოვოსიბირსკში, რატომღაც ყველაფერი ხდება ისე, რომ კრიტიკო-
სები,- წიგნისაც და ჩემიც, იქედან უფრო ყველაზე მეტი გამოდის. 

დიახ, საერთოდაც, მხოლოდ იქ მაკრიტიკებენ. 
უცხოეთის სამ ქვეყანაში გამოსცემენ წიგნს და ბევრი სხვა ქვეყან-

აც, კონტრაქტებს მთავაზობს. ნოვოსიბირსკში კი, ყველა მლანძღავს  
იქ. პოლინა, წარმოგიდგენია, როგორ განიცდის. კრებულზეც იტყვი-
ან:- „აი, კიდევ მოიგონა რაღაც ფინტი, უკეთესი იყო ბიზნესი გაეგრძე-
ლებინა“. ნოვოსიბირსკში ტელევიზიით პირველ მეწარმეებზე გადაცე-

n 
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მა გავიდა. მასში მეც გამიხსენეს, იქ, პოლინასთან ინტერვიუც აჩვენეს, 
ჩემს ქალიშვილს კითხვა დაუსვეს:-„ახლა, მამაშენი საქმეში აღარ არ-
ის?..“ პოლინა, რაღაცის თქმას ცდილობდა სულიერებაზე, მაგრამ მას, 
იქვე შეაწყვეტინეს. 

– ცოტა ხანი კიდევ გავა და ნოვოსიბირსკელების უმრავლესო-
ბა, გაგებით შეგხვდებიან შენც და წიგნსაც. ძველებიდან,- საუკეთე-
სო მეგობრებიც ისევ დაგიბრუნდებიან, ახალიც გაგიჩნდება მეგობ-
რები. 

ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრში, მარადიული ცეცხლის ახლოს შენი 
ძველი მეგობრები კედარის კორომს გააშენებენ. 

– აი, ესეც ასე! წარმოგიდგენია! ასეთი რამ მოიფიქრო... კედარის 
კორომი მარადიულ ცეცხლთან... აბა, შენა ხარ, ანასტასია რა..., შენ, ჩე-
მო ძვირფასო მეოცნებევ. 

ის ბალახიდან წამოხტა, მუხლებზე დადგა, სრულიად გაბრწყინე-
ბულმა, ტაში შემოჰკრა, უცებ ჩურჩულით წარმოსთქვა: 

– გმადლობ, ასეთი სიტყვებისთვის. ჩემო ძვირფასო. ეს ხომ, მე 
ვარ, ვლადიმირ, არა? მე ძვირფასი გავხდი შენთვის?  

– ჩვენთან, ასე ითქმება ხოლმე, სიტყვის მასალად, მაგრამ, შენი 
ოცნება, მართლაც ლამაზია. 

– და, ახდება, დამიჯერე, იგი. როგორც ვიოცნებე, ასეც მოხდება 
ყველაფერი. 

– თავისთავად, არაფერი არ ხდება ქვეყანაზე. აი, შენ თუ შესძლებ 
ნოვოსიბირსკში, რაღაც სასწაულის მოხდენას. თუმცა არა, არა უბრალ-
ოდ სასწაულის, რა ხეირია სასწაულისგან, მისგან არც გცივა, არც გცხე-
ლა. აი, ისე, რომ შეგეძლოს გაკეთება, დიდი ქალაქის ყოველი მცხოვ-
რები, თუნდაც ცოტათი მაინც გახდეს მდიდარი და ჯანმრთელი, მოკ-
ლედ ნოვოსიბირსკში, თითოეული მათგანი უფრო ბედნიერი გახდეს, 
აი მაშინ, შეიძლება კიდეც, ადამიანებმა კორომი გააშენონ. მაგრამ ასე-
თი რამ, მე ვფიქრობ, ყველა შენს ნათელ ძალას, ერთად აღებულსაც კი, 
არ შეუძლიათ გააკეთონ. ასეთი რამ არავის არ შეუძლია. 

– შენ მართალი ხარ, ვლადიმირ, ადამიანის ნებაზე ვერავინ ბატო-
ნობს. უბედურად ან ბედნიერად-, თვით ჰქმნის საკუთარ ბედს ადამი-
ანი. თითოეულისთვის გზას და მიმართულებას, მათივე შემცნობე-
ლობა ირჩევს.  

– აბა, ჩვენი შემცნობელობით, ვინ თამაშობს? ვინ არ გვაძლევს ის-
ეთი რამის შერჩევის საშუალებას, რათა უბედურებიდან ბედნიერები 
გავხდეთ? 

– რა საჭიროა ეძებო მიზეზები საკუთარ თავს მიღმა, ვლადიმირ, 
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რას შეცვლი შენ, თუკი დაადანაშაულებ ვიღაცას? მშვენიერი გაგიჩნდა 
შენ აზრი:- ქალაქის ადამიანებისთვის, კარგი შეიქმნას,- მე ძალიან მო-
მწონს იგი, ამასთან დაკავშირებით საჭიროა ოცნება... 

ჰოდა ასე! გრანდიოზულია! მოფიქრებულ იქნას! აი, ესეც ასე! შევა 
საუკუნეებში ქალაქ ნოვოსიბირსკის ყველა ადამიანი. იქ, ბედნიერი 
თაობა დაიბადება. ახლაც უფრო და უფრო ბედნიერი გახდება ყოვე-
ლი მათგანი. 

მოდი ერთად გავიაზროთ, ქალაქის ადამიანებს, რომლებიც შენ 
ასე გაღელვებს, როგორ ვუთხრათ, თითოეულის გულისკენ, სულისკ-
ენ... გავიკვლიოთ  გზა. 

– რა გსურს თითოეულ მათგანს უთხრა?  
– ყველამ ერთადაა შესაძლებელი რომ შამბალა კვლავ აღადგინოს. 
– ეს რაღაა, რა შამბალა? შენ, უფრო ნათლად ილაპარაკე. 
– მაძიებლები, წმინდა ადგილს დედამიწაზე საუკუნეების განმავ-

ლობაში ეძებენ. მიაჩნიათ, რომ შამბალა ჰქვია მას, რომ სამყაროსეულ 
სიბრძნესთან ნებისმიერი კავშირი იმ ადგილზე მოხდება.  

მაგრამ, შამბალის პოვნა ვერავინ შესძლო, თუმცაღა, ზღვის იქეთა 
ქვეყნები არც თუ ცოტა მოიარეს მაძიებლებმა, ვერც იპოვნიან, თუ, ასე 
დაუწყებენ ძებნას, შამბალა ხომ, თითოეულს შიგნით აქვს და ხელახ-
ლა მისი გარეგნული გამოვლინება,- ადამიანების მიერ იქმნება. 

– უფრო კონკრეტულად. რა უნდა გაკეთდეს კავშირის დასამყარე-
ბლად ბრძენ სამყაროსთან, რათა უფრო ბედნიერნი გავხდეთ და არა 
მარტო საკუთარი თავის შიგნით. საკუთარი თავის შიგნით, როგორღ-
აც ყველაფერი გაუგებარია. სთქვი თვალხილულად, რა უნდა აშენდეს, 
დაითესოს ან დაიმსხვრეს? 

–დაე, დიდი ქალაქის თითოეულმა მცხოვრებმა, კედარის ფისიანი 
გირჩიდან, ამოიღოს და საკუთარ პირში ჩაიდოს პატარა წიპწიპო 
(მარცვალი), თავის ნერწყვში გააჩეროს იგი, ჩარგოს მიწაში, პატარა ქო-
თანში და მიწა ყოველდღე მორწყას. მორწყვის წინ წყალში ხელის თი-
თები ჩაჰყოს, უბოროტო მდგომარეობა უნდა ჰქონდეს, და თავის 
თავს, რაც მთავარია თავის შთამომავლობას, ბავშვებს, სიკეთე, ღვთის 
შემცნობელობა უსურვოს. ასე ყოველ დღე.  

როცა მორჩი ამოვა, შეიძლება მასთან აზრ-ფიქრით იდუმალზე სა-
უბარი. ზაფხულის დღეებში და უყინვო ღამეებში ქოთანი პატარა მო-
რჩებით, გარეთ, სხვა მცენარეებს შორის უნდა დაიდგას. დაე, იგი ვარ-
სკვლავებთან, მთვარესთან, მზესთან ურთიერთობაში შევიდეს, შეიცნ-
ოს წვიმა, ნიავი, და გვერდით ამოზრდილი ბალახთა სუნი და კვლავ 
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დაბრუნდეს სახლში თავის მეგობრებთან, საკუთარ მშობლებთან. ასე 
შეიძლება მრავალჯერ გაკეთდეს, როცა სურვილი და დრო არის. 

საუკუნეობით აღმოცენდება მორჩი, კედარი ხომ ნახევარ ათასწ-
ლეულზე მეტს ცოცხლობს, შთამომავლობას იძლევა და ახალ კედარ-
ებს გამზრდელთა სულებზე მოუყვება. როცა მორჩი  სახლში გაიზრ-
დება ოცდაათ სანტიმეტრამდე, ადრეულ გაზაფხულზე მიწაში შეიძ-
ლება გადარგვა. დაე, ქალაქის ხელისუფლებამ, ყველა მათთვის, ვისაც 
მიწა არა აქვთ, თუნდაც მიწის ერთი კვადრატული მეტრი, მათი მორ-
ჩებისთვის გამოჰყოს.  

და, ქალაქის განაპირას, მდინარის ნაპირას და გზების გასწვრივ, 
სახლებს შორის და ხალხმრავალი მოედნების ცენტრში, მორჩები იქნე-
ბა დარგული. ყოველმა ადამიანმა თავის მორჩს უნდა მოუაროს და 
დაე, ერთმანეთსაც დაეხმარონ.  

დედამიწის ყველა კუთხიდან, ამ ქალაქში მუდამ ჩამოვლენ ადა-
მიანები, რათა ნახონ, სიწმიდეებს შეეხონ, მის ბედნიერ ადამინებს გა-
მოელაპარაკონ, თუნდაც ერთი სიტყვით. 

– ეს, ვითომდა, რისთვის ჩამოვლენ მთელი დედამიწის მხრიდან 
ადამიანები? რომ ქალაქის ჩვეულებრივ გამწვანებას შეხედონ? აი, ნო-
ვისიბირსკში რომ უცებ რაღაც სიწმიდეები აღმოგეჩინა! დოლმენები, 
მაგალითად, როგორც გელენჯიკში. შენ,  გელენჯიკის დოლმენებზე 
მოგვიყევი, ამჟამად იქ რუსეთის და სხვა ქვეყნების ქალაქებიდანაც 
მოისწრაფვიან ადამიანები. მე ვნახე, ამჟამად, ყოველ დღე ექსკურსიე-
ბი ეწყობა დოლმენებთან. 

და, ყოველ წელს, სექტემბერში, სხვადასხვა ქალაქებიდან მკითხვე-
ლები იკრიბებიან კონფერენციაზე. მხატვრები აწყობენ სურათების გამო-
ფენას, და იქ, ფილმებსაც იღებენ. აქ, კი, რა დიდი ამბავია, ხეები თუ გაი-
ზრდება ქალაქში. და ხეები კი არა, მხოლოდ კედარის მორჩები. 

– ეს, უბრალო მორჩები არ იქნება. მოგუგუნე კედრებს დაემსგავ-
სებიან ისინი. გამთბარნი, ადამიანთა გულების სითბოთი, ადამიანურ 
სულთან შეხებულნი, ისინი სამყაროს საუკეთესო სხივებს თავის თავ-
ში შეიფარებენ და ადამიანებს მისცემენ მათ. საუკუნოდ. ადამიანებიც 
და დედამიწაც იმ ადგილას გაბრწყნდებიან. და ახალი ცნობიერება წა-
მოვა, სამყაროსეული მასშტაბის აღმოჩენები იმ ადამიანთაგან და 
მთელს დედამიწას მოედება. 
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წმიდა ადგილი, იცი რა არის ეს? დამიჯერე, ვლადიმირ შენ, შენს 
მშობლიურ ქალაქში შეიცნობ მას.* 

–რასაკვირველია, ეს ყველაფერი, მომხიბვლელია. მაგრამ შენ გაი-
გე, ანასტასია, მარტო შენ ასეთი რამე საეჭვოა ვინმემ დაგიჯეროს. ის-
ტორიამ მსგავსი რამ არ იცის, თანამედროვე მეცნიერება არ დაადას-
ტურებს. აი, შენზე წონადს, ავტორიტეტულს, ყველასთვის ცნობილს, 
რომ ასეთი რამ ეჩვენებინა... 

– ყურანში ბრძნულადაა ნათქვამი, რას ნიშნავენ  ხეები. ბუდაც შე-
იცნობდა სიბრძნეს, ხანგრძლივად მარტოვდებოდა ტყეებში. მითხარი, 
ვლადიმირ, შენ ხომ წაგიკითხავს ბიბლია? 

– წამიკითხავს, და მერე რა აქედან? 
– ძველ აღთქმაში ნათქვამია:- ჯერ კიდევ ქრისტეს დაბადებამდე 

დედამიწის მმართველთაგან ყველაზე ბრძენმა მეფე სოლომონმა ღმე-
რთის სადიდებელი ტაძარი და თავისი სახლი კედარისგან ააგო. მან 
ათასობით ადამიანი დაიქირავა, რათა მოეჭრათ კედრები და მასთან 
მიეტანათ შორეული ადგილებიდან. მეფე სოლომონი ძალზედ ბრძენი 
იყო, ასე ამბობს ბიბლია და  მისი დაწერილი ,,ქებათა-ქება”, დღევანდ-
ელ დღემდე მოვიდა. 

ძველ აღთქმაში ასევე საუბარია, რომ სიცოცხლის მიწურულს 
სხვადასხვა ქვყნიდან, სხვადასხვა რწმენებიდან, მისი ჰარამხანის ცო-
ლებს სოლომონი რწმენიდან გადაჰყავდათ. მან სხვადასხვა რწმენა შე-
იმეცნა, რომლით დაკმაყოფილდა იცი? 

– რომლით?  
– იმით, სადაც არა მარტო ჩეხავენ, არამედ რგავენ კიდეც ხეებს. 

და მიხვდა მომაკვდავი ბრძენი მეფე. მისი სახლი და ტაძარი, დროში 
აღიგვებიან პირისაგან მიწისა, შთამომავლობა ძალაუფლებასა და დი-
დებას ვერ შეინარჩუნებს. ჩაქრება სახელმწიფოს ძლიერება,- ასეც მოხ-
და ყველაფერი. 

აქამდე, მისი სული, ჩადენილი შეცდომის გამო იტანჯება. მიხვდა 
ბრძენი მეფე:- „შეუძლებელია ღვთის სასურველი აღასრულო და ამას-
თან ერთად, შემომქმედის შექმნილის, ცოცხალის კვლა“. ტანჯვა მისი 
სულისა და მრავალ ადამიანთა სულის, ათასწლეულების მანძილზე 
გრძელდება და შესცქერს, ერთი შეცდომა ათასწლეულობით აღესრუ-
ლება. მისი გამოსწორება შესაძლებელია და მაშინ ხელახლა ამობრწყი-

                                                 
*  მამულიშვილნო, მოდით თქვენც გააშენეთ თქვენს ქალაქებსა და სოფლებში კედარ-

ის კორომები! დაიბრუნეთ შამბალა! ც.გ. 
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ნდება ქვეყანაზე მშვენიერი ცისკარი. შენს ქალაქზე, ყველა მიწიერი 
და სამყაროსეული არხით, ხმა დაირხევა. 

ქვეყანიერების ყველა საოცრებათაგან დღევანდელ დღემდე მოღ-
წეული, ჯერ კიდევ არავის სმენია ისეთ ქალაქზე, სადაც ყოველმა 
მცხოვრებმა, უჩვეულო სიყვარულით, ალერსით და სულით ასეთი ხე-
ები გაახარა სიყვარულის სივრცეში, ჭეშმარიტ ტაძარში, ცოცხალში, 
სამყაროსეული გაქვავებული ქალაქი გარდაქმნა. ამისათვის ცნობიე-
რება ღვთაებრივი უნდა იყოს. მაშ, დაე, დაე ყველას გაუჩნდეს ქვეყნი-
ერებაზე იგი, თავისი დანიშნულების გაგებაში დაეხმარება იგი. 

– შესაძლაოა, შენს სიტყვებში არის რაციონალური მარცვალი, ანა-
სტასია, და მე ამაზე, შესაძლოა დავწერო. დაე ადამიანებმა თვითონვე 
განსაზღვრონ ყველაფერი, მაგრამ იცი მე შენ უნდა გაგაფრთხილო:- 
შენც რაღაცას კარგავ აქ. შენ ხეებზე ყველაფერს ლაპარაკობ ასე... მოკ-
ლედ, ასე ვთქვათ, ოფიციალურად გათხოვებას ვერასოდეს შესძლებ. 
ხელი რომ მოაწერო მმაჩში, საბუთები არ გაგაჩნია, აქ, კი, ასეთი მნიშვ-
ნელოვნებით ლაპარაკობ ხეებზე. შენ ეკლესიის მსახურნი ამის გარეშ-
ეც წარმართად მიგიჩნევენ და როგორც კი აი, ამ შენს სიტყვებს დავწ-
ერ, ტაძათან ახლოსაც კი არ მიგიშვებენ და არავითარ შემთხვევაში არ-
ავისზე ჯვარს არ დაგწერენ. 

– ვლადიმირ, დაწერე ჩემი სიტყვები, დაე, ადამიანებმა გაიგონ ის-
ინი. თავად ნუ შეგრცხვება ამ სიტყვების, დაიოკე შენი სიამაყე. არც მა-
შინვე, და ვერც ყველამ შესაძლოა, ვერ გააცნობიერონ ამ სიტყვების 
მნიშვნელოვნება. მაგრამ შენს ქალაქში, ბევრი სწავლულია, ისინი მეც-
ნიერული ენით ბევრს ბოლომდე უთქმელს იტყვიან, რადგან შენ მიიჩ-
ნევ, რომ ადამიანებს მათი უკეთ ესმით. და ჟურნალისტებზე... კრიტი-
კისათვის, შენ მათზე ნუ გაბრაზდები, ყველა ჟურნალისტს ჯერ კიდევ 
არ უთქვამს თავისი სიტყვა. ხოლო თუ მე ჯვირსწერა მომიწევს, მერწ-
მუნე, ვლადიმირ, ჩემთვის ჯვარის დამწერი მოინახება.  

– თუ სხვა ქალაქში და არა ნოვოსიბირსკში, ადამიანები ასეთივეს 
შეჰქმნიან?  

– ნებისმიერი ქალაქი შეიძლება აღორძინდეს ასე. რათა ასეთი ქმე-
დებები ჩაიდინონ, სხვაგვარი ცნობიერება უნდა ჩასახლდეს ადამიანე-
ბში, ხოლო, თუკი გაჩნდება იგი, შეცვლიან ქალაქის იერსახეს. მაგრამ, 
მათ შორის იქნება პირველი ის, ვინც მადლს პირველი შეიცნობს.  

– ნეტარო ანასტასია, შენ გულუბრყვილო ხარ, ყოველთვის მხოლ-
ოდ უკეთესზე ოცნებობ. მაგრამ კარგი, დავწერ, რასაც ამბობდი შენ, 
დაე, ადამიანებმა ასეთიც იცოდნენ. 

– გმადლობ. გმადლობ... არ ვიცი, კიდევ, როგორ გადაგიხადო მა-
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დლობა.  
– ეს რა სათქმელია... დაწერა ძნელი არ არის. კიდევ შეგიძლია და-

ამატო, მაგრამ ცოტა. 
– გთხოვთ, თქვენ, ადამიანებო, ფაციფუცით ნუ კითხულობთ სი-

ტყვებს, შეიმეცნეთ. 
– აი შენ, ანასტასია, შეკითხვებზე პასუხობ, რომლებსაც მკითხვე-

ლები იძლევიან, ადამიანზე ლაპარაკობ, როგორც შემომქმედზე, მაგრ-
ამ, შენ ხომ, ქალი ხარ. ერთი სასულიერო კონფესიის ლიდერმა იცი ქა-
ლებზე რა სთქვა?  

– და, რაო? 
– ის სთქვა, რომ, ქალებს შექმნა არ შეუძლიათ, მათი დანიშნულე-

ბა იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი ლამაზები იყვნენ, მხოლოდ შთამა-
გონებელნი იყვნენ მამაკაცთა სხვადასხვა საქმეებისა და შემოქმედებ-
ის, რადგან ყველაფერს,- მხოლოდ მამაკაცები ქმნიანო. 

– მაგრამ შენ, ვლადიმირ, ეთანხმები ასეთ გამონათქვამებს?  
– ალბათ, შეიძლება მათ დაეთანხმო. იცი, არსებობს ასეთი,- სტა-

ტისტიკა მიუკერძოებელი მეცნიერება. ასე რომ, თუ სტატისტიკის მი-
ხედვით შეხედავ, შემდეგი სიტუაცია მიიღება. 

– როგორი?  
– ანდრეი რუბლიოვი, სურიკოვი, ვასნეცოვი, რემბრანდტი და, აი, 

სხვა ცნობილი მხატვრები, ყველანი მამაკაცები იყვნენ, ხოლო მათ შო-
რის ქალები საერთოდ არ არიან, უკიდურეს შემთხვევაში, მე ვერც კი 
ვიხსენებ ქალებს. თვითმფრინავების, მანქანების, ელექრტოძრავების, 
თანამგზავრების, რაკეტების გამომგონებლებიც, ასევე მამაკაცები არი-
ან. ახლა, ჩვენთან ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ხელოვნებად,  კი-
ნო მიიჩნევა, ფილმი რომ დადგა, საჭიროა კინორეჟისორი, კინოსთვის 
ის ერთ-ერთი მთავართაგანია. და კვლავ, ყველა საუკეთესო კინორე-
ჟისორი, მამაკაცია. არიან ქალებიც, მაგრამ იშვიათად. და მათ არა 
აქვთ, გამორჩეული, აი ისეთები, როგორც მამაკაცებს, საინტერესო ფი-
ლმები. და საუკეთესო მუსიკოსებიც ყოველთვის მამაკაცებია. ფილო-
სოფოსები, ისინიც, რომლებიც წარსულიდან ჩვენამდე მოვიდნენ და 
თანამედროვენიც, ასევე მამაკაცებია. 

– მაგრამ შენ მე, ყველაფერ ამას, რისთვის მეუბნები, ვლადიმირ? 
– აი, აზრი მაქვს ერთი, მე ვფიქრობ, ეს შენ დაგეხმარება. 
– რა აზრი? შენ, შეგიძლია, მე ის გამიზიარო?  
– ასეთი აზრია. შენ, ანასტასია, გჭირდება მეტი ყურადღება დაუ-

თმო აქ კეთილმოწყობას და ბავშვის აღზრდას, სამყაროზე, ადამიანებ-
ზე ფიქრით, შენ თავს ძალიან ნუ დაიტვირთავ, ბოლოს და ბოლოს, მა-
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მაკაცებს ყველა საქმის მოვლა შეუძლიათ. მხოლოდ მამაკაცებისთვი-
საა, როგორც სტატისტიკა ამბობს,- ზუსტი მეცნიერება, მიუკერძოებე-
ლი. და ისტორიის მიხედვითაც ყველაფერი ასე ხდებოდა, რომ მამაკა-
ცები აკეთებდნენ ყველაფერ მთავარს, ხოლო ისტორიისგან ვერც ჩვენ 
გავიქცევით. შენ მიხვდი, როგორი უდავო აზრი გამოდის? 

– კი, მე მიგიხვდი შენ, ვლადიმირ. 
– შენ, ოღონდ, გუნება ნუ გაგიფუჭდება, უკეთესია, ყველაფერი 

ადრევე გაიგო, რათა შენი საქმეები აკეთო, და არა ის საქმეები, რომლე-
ბიც სხვებს უკეთესად შეუძლიათ აკეთონ. შენ ცდილობ ქვეყანა უკე-
თესობისკენ შეცვალო, ეს კი, მხოლოდ მამაკაცებს შეუძლიათ. ისინი 
იგონებენ ყველაფერ უკეთესს და ქალებზე უკეთ ჰქმნიან ყველაფერს. 
ეთანხმები ამას? 

– ვლადიმირ, მე ვეთანხმები იმას, რომ გარეგნულად მამაკაცი შემომ-
ქმედად გამოიყურება. მატერიალურის პოზიციიდან თუკი შევხედავთ. 

– რას ნიშნავს გარეგნულად? და კიდევ, როგორ, რომელი ასეთი 
პოზიციიდან შეიძლება, უდავო ფაქტებს შეხედო? შენ აქ, უკეთესია, კი 
ნუ ფილოსოფოსობ, არამედ კონკრეტულად მითხარი:- თუნდაც შენ 
შეგიძლია რაიმე შექმნა? შეგიძლია, თუნდაც მოქარგო? ნემსით ქსოვი-
ლზე შეგიძლია ლამაზი ნახატი ამოქარგო? 

– ნახატის ნემსით ამოქარგვა არ შემიძლია. 
– რატომ?  
– მე, ნემსის ხელში დაჭერას, ვერ შევძლებ. ნემსის, რომელიც ცოცხა-

ლი ბუნების წიაღისგან არის შექმნილი. რისთვის უნდა შექმნა, თუკი 
ჯერ დაანგრევ დიად ქმნილებას ცოცხალს? წარმოიდინე ვლადიმირ, რო-
ცა ვინმე უგუნური სურათს დაჭრის, დიადი მხატვრის ტილოს, როგორც 
შენ სთქვი, შემომქმედისას, და დაიწყებს ბაჭიების, ფიგურების გამოჭრას 
ტილოს ნაჭრებისგან, მის ქმედებებს შეიძლება შემოქმედებითი ეწოდოს, 
მანამდე  უგუნურებისთვის შეღავათის გამკეთებელს? მაგრამ თუკი იგივ-
ეს ჩაიდენს სხვა, გონიერი, მიხვედრილი თუ რა არის მის ირგვლივ, მაშინ 
მისი ქმედებები სხვა განსაზღვრებას შეიძენენ.  

– როგორს? 
– მოდი. ერთად ვიფიქროთ. მაგალითად, შესაძლოა ვანდალიზმი 

დავარქვათ მის ქმედებებს. 
– აბა, უყურე, საით გაუტია. მაშ, რა გამოდის, რომ, ყველა შემომქ-

მედი, მხატვარი ვანდალია?  
– ისინი, მხატვრები, შემომქმედები არიან სამყაროსი, რომელიც თავ-

ის დონეზე შეიცნეს. მაგრამ თუ ისინი სხვაგვარად შეცნობის დონეზე აღ-
მოჩნდებიან, ქმნილებები სხვაგვარი საშუალებით აღესრულებიან.  
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– როგორი – სხვაგვარით? 
– იმით, რომ შემომქმედმა ყველაფერი თავისი აღმაფრენის ჟამს 

შეჰქმნა. და სრულჰყოფა თავისი ქმნილებისა და ახლის აღსრულების 
უნარი მან ერთადერთს ადამიანს,- მხოლოდ ადამიანს მისცა.  

– მაგრამ, შემომქმედი რით ჰქმნიდა ყველაფერს? და შემოქმედე-
ბისთვის როგორი ინსტრუმენტი მისცა მან ადამიანს? 

– აზრ-ფიქრი,- დიადი შემომქმედის მთავარი ინსტრუმენტია და 
ადამიანსაც მიცემული აქვს აზრ-ფიქრი. ქმნილებები ჭეშმარიტია მაშ-
ინ, როცა აზრ-ფიქრის აღსრულებებში, მოქმედებს სული, ინტუიცია, 
და გრძნობები,  ხოლო მთავარი იქნება შეცნობის სიწმინდე. 

შეხედე, ყვავილი ხარობს ჩვენს ფეხებთან, მშვენიერია მისი ფორ-
მები და ფერები, ცოცხალ ქმნილებაში ნახევარტონები იცვლებიან, 
სრულჰყავი იგი შენი აზრ-ფიქრით. მთელი ყურადღება მიაპყარი, შეე-
ცადე ისინი შეცვალო უკეთეს ხილვად. 

– მაგალითად როგორად? 
– შენ, თვითონ იფანტაზიორე, ვლადიმირ. 
– კი. ფანტაზირებას შევძლებ. მაგალითისთვის, ერთი ფურცლი დაე 

წითელი ჰქონდეს ამ გვირილას, მეორე დარჩეს როგორიც არის, ასე იყოს 
რიგრიგობით, ჩემი აზრით ასე უკეთესი, უფრო ხალისიანი იქნება. 

და უცებ, ანასტასია გაშეშდა, ყურადღებით დაუწყო ცქერა თეთრ 
გვირილას და გესმით, მან, გვირილამ ჩუმად, ნელ-ნელა, მაგრამ პირ-
დაპირ თვალწინ თავისი ფურცლების ფერი შეიცვალა. მათ მონაცვლე-
ობა დაიწყეს,- წითელი, თეთრი, ისევ წითელი. თავიდან, წითელი 
ძლივს შესამჩნევი იყო. შემდეგ უფრო გაწითლდნენ, უფრო აშკარა წი-
თელი ფერისანი გახდნენ და ბოლოს ისინი აენთნენ, თითქოს წითელი 
ფერით დაიწყეს ნათება. 

– აი, ხედავ, როგორ მოხდა. მოიფიქრე შენ, მე კი ყველაფერი აზრ-
ფიქრით შევქმენი. 

– და რა, ყველა ადამიანს შეუძლია ასე გააკეთოს?  
– დიახ! და აკეთებენ. მაგრამ, ამასთან, მასალებს იყენებენ, მასალ-

ებს მკვდარი ხისას, მკვდარს კი, მხოლოდ გახრწნა შეუძლია. ასე წვალ-
ობს კაცობრიობა საუკუნეების განმავლობაში, რათა თავისი ქმნილებე-
ბის ლპობა შეაჩეროს, ასე მიეცა ადამიანის აზრ-ფიქრი სიდამპლეს, და 
აღარ აქვს აზრ-ფიქრი ადამიანს იმაზე იფიქროს, რასაც ჭეშმარიტი 
ქმნილება ჰქვია.  

ყველაფერს თავიდან აზრი-ფიქრი უსწრებს, შემდეგ დროის განმა-
ვლობაში ახორციელებს მატერიად ან ცვლის საზოგადოებრივ მოწყო-
ბას. მაგრამ უკეთესად თუ უარესად ჰქმნის,- მაშინვე ვერ ხვდება. 
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აი, შენ, გვირილის ფურცლების ფერის შეცვლა მოინდომე. მე 
აზრ-ფიქრით ისინი შევცვალე, გვირილა დაემორჩილა ადამიანის 
აზრ-ფიქრს, შენ უფრო უკეთესი მოიფიქრე? იმაზე უფრო სრულყოფი-
ლი, ვინემ იყო? 

– ჩემი აზრით უფრო ხალისიანი გახდა, უფრო ჭრელი. 
– მაგრამ, აღფრთოვანების გარეშე, რატომ ლაპარაკობ ახალ ქმნი-

ლებაზე?  
– არ ვიცი, იქნებ რაღაც კიდევ არ ჰყოფნის, რაღაც ფერები, მე ჯერ 

არ ვიცი. 
– ფერები ერთმანეთთან წინააღმდეგობაში შევიდნენ, უნაზესი ნა-

ხევარტონები აჭრელების გამო გაფერმკრთალდა. მშვიდ ნაზ გრძნობ-
ებს არ იწვევს მყვირალა სიჭრელე. 

– ჰო. კარგი. შეეცადე ყველაფერი უკანვე დააბრუნო.  
– მე არა,  გვირილას შეუძლია თავადაც შეიცვალოს ისევ. წითელი 

ფერი მოშორდება. ჩვენ ხომ იგი, ცოცხალი, არ მოგვიკლავს. ბუნება 
ყველაფერს თვითონვე აბრუნებს ჰარმონიაში.  

– ეს როგორ, შენი აზრით, ანასტასია, მამაკაცები ყველანი უგუნუ-
რი ვანდალები არიან, ქალები კი,- შემომქმედნი? 

– ყველა, მამაკაცი და ქალი ერთიანნია, თითოეულ მათგანში ორივეს 
საწყისი, ერთში ირწყმება. და თავის შემოქმედებაშიც ისინი განუყოფელ-
ნი არიან. მათთვის, მიწიერი ყოფიერება ორივესთვის არსებობს. 

– მაგრამ, ეს როგორ? სავსებით გაუგებარია. აი მე, მაგალითად, 
მე,- მხოლოდ მამაკაცი ვარ. 

– მაგრამ რისგან შედგები შენ, ვლადიმირ? ნაყოფი ქალის და მამა-
კაცის ნაყოფი ერთში შეირწყნენ, შენში გაერთიანდნენ და ორის სული 
ერთიან სულად შეირწყა. 

– აბა, მაშ, რისთვისღა ამტკიცებენ, ტრაქტატებს წერენ, რა არის ქა-
ლი, რა არის მამაკაცი და ვინ არის მათ შორის უფრო ძლიერი, ვინ არ-
ის მთავარი? 

– თავად დაფიქრდი, ვის უნდა და რა მიზნით, შენი ცნობიერება, 
შენი შეგნება, რაც თავიდანვე მისცა ყველას შემომქმედმა, თავისი დო-
გმატით შეცვალოს?  

– იქნებ, ვიღაცას შემოქმედმა მეტი მისცა, და ის, მასწავლებელი, 
ცდილობს თავისი სიბრძნე ყველას გაუზიაროს.  

– ყოველ მორჩს დედამიწაზე, არყის ხეს, თესლს კედარისას და 
ყვავილს, შემომქმედისაგან ინფორმაცია სრულად აქვს. 

როგორ, შესძლო შენთან ასეთმა აზრ-ფიქრმა მოსვლა, რომ შემომ-
ქმედს  შეეძლო განეზრახა, თავისი უმაღლესი ქმნილებისთვის ბოლო-
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მდე არ მიეცა რაღაც? რა შეიძლება იყოს, მსგავს საყვედურზე უფრო 
საწყენი მამისათვის?  

– აბა, რას ამბობ, მე არასდროს ვსაყვედურობ. მე, უბრალოდ ჩემს 
თავზე, როგორღაც, ასე ვფიქრობ. 
 

vin xar Sen, anastasia? 
 
ანამ ამ კითხავას დავუსვამდი ანასტასიას,  მე ყურადღებით დავაკვი-
რდი მას. აი, ზის ჩემს წინ ქალი, ახალგაზრდა, ლამაზი, გარეგნულად 

თითქმის არაფრით განსხვავდება ჩვენი ცივილიზაციის ადამიანებისგან, 
განა რომ მთელს მის სხეულში რაღაცნაირი შესაგრძნობი სიმსუბუქით,  
პოზით, მიხვრა-მოხვრით, განსაკუთრებით, როცა ფეხზე დგება ან დად-
ის. ყოველივე ამას ის უჩვეულო სიმსუბუქით აკეთებს. 

ხანდაზმული ადამიანის ზონზროხა, მძიმე სიარული განსხვავდე-
ბა ახალგაზრდის მოძრაობისგან, ენერგიული, სიცოცხლით სავსე ადა-
მიანისგან. თუმცა ასეთივე სხვაობაა ახალგაზრდა სპორტსმენებსა და 
ანასტასიას მოძრაობა-სიარულ შორის. გეჩვენება, ის მსუბუქი, როგ-
ორც ბუმბული, თუმცაღა, ამავდროულად ის ფიზიკურად ძლიერია. 
თავისუფლად ატარა თხუთმეტი კილომეტრი ჩემი მძიმე ზურგჩანთა 
და თან სიარულშიც მეხმარებოდა. 

ხანმოკლე შესვენებისას, ქანცგაწყვეტილი არ იჯდა და არც იწვა, 
პირიქით, მოძრაობდა, ხან ბალახის მოსაწყვეტად გარბოდა, ხან კი, 
ჩემს ფეხს ზელდა. ხოლო ყოველივე ამას მსუბუქად, მხიარულად, ღი-
მილით აკეთებდა. საიდან იყო მასში  ამდენი სიცოცხლის ხალისი? გი-
ცდიათ ოდესმე მიგექციათ ყურადღება გამვლელთა ნაკადისთვის, ქუ-
ჩაში მოსიარულეთათვის, მათი სახეებისთვის. მე მიმიქცევია ყურა-
დღება. თითქმის ყველა ისინი დაძაბულნი, შეწუხებულნი ან მოღუ-
შულნი არიან. განსაკუთრებით, როცა მარტო ერთი ადამიანი მიდის.  
ერთის მხრივ, თითქოს არავითარი სიმძიმე, ტვირთი არ მიაქვს, რიგი-
ანადაც კია ჩაცმული, აშკარად ეტყობა, არ შიმშილობს, იმიტომ, რომ 
ძვირად ღირებულ სიგარეტს ეწევა, სახეზე კი დაძაბულობის, მძიმე 
ფიქრის დაღი ატყვია, ასეა ყველა უმეტესობა. ანასტასია კი, სულ მუდ-
ამ ხარობს, შეჰხარის მზეს, ბალახს, წვიმას და ღრუბელს, აი, როგორც 
უდარდელი ბავშვი, მუდამ სიხარულს ასხივებს, მაშინაც კი, როცა მას-
თან სერიოზულ საქმეზე საუბრობ. ის არასდროს არ არის მოწყენილი. 

აი, ახლაც... არა, ახლა არც ისე დამახასიათებელია მისი იერი. ანა-
სტასია თავჩაქინდრული იჯდა და წამწამები ძირს დაეხარა, უცებ თი-

s 
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თქოს შეცბუნდა, თუ ოდნავ მოიწყინა, თითქოს იგრძნო რაზე მინდო-
და მეკითხა. მაგრამ მაინც ვკითხე: 

– შენ, ანასტასია, თუკი ყველა წერილს გადაათვალიერებ, დარწ-
მუნდები, როგორ სხვადასხვაგვარად გახასიათებენ. უცხოპლანეტელ-
საც კი გიწოდებენ. მკვლევარ-ფსიქოლოგმა ლავროვმა თავის წიგნში 
შენ არამიწიერი ცივილიზაციის ბიოლოგი გიწოდა. უბრალო მკითხვე-
ლები ქალღმერთს გიწოდებენ თუმცაღა, ამავდროულად უცნაურად 
იქცევიან, გწერენ ისე, როგორც უახლოეს მეგობარს, შენ პირველი ხარ, 
ვისაც ქალღმერთს უწოდებენ, მაგრამ თაყვანს არ გცემენ, საუბრობენ 
შენზე, როგორც ახლო მეგობარზე. 

მეცნიერები, რელიგიური კონფესიების ხელმძღვანელთა უმეტე-
სობა,- არსს გიწოდებენ, უმაღლეს არსს, თვითკმარ სუბსტანციას. 

აი მე, ვურთიერთობ შენთან, ჩვენს შეხვედრებზე წიგნი დავწერე, 
მგრამ ვერ ვხვდები, ვინ ხარ. თავად შენ, გარკვევით, მკაფიოდ შეგიძ-
ლია ამიხსნა ვინ ხარ? 

– ვლადიმირ, თავად შენ ვის ხედავ ჩემში?,- მკითხა ანასტასიამ, არ 
ამოუხედავს ისე…- და რატომაა შენთვის ასე მნიშვნელოვანი რას ამ-
ბობენ სხვები? 

– საქმეც მაგაშია, რომ თავადაც არ ვიცი, რას ვხედავ. თუკი პატიო-
სნად გეტყვი.. 

– შენ სთქვი, ვლადიმირ, პატიოსნად, გულწრფელად, მე ყველაფ-
რის გაგებას შევეცდები. 

– კარგი, აბა, ყველაფერს გეტყვი... როცა პირველად დაგინახე, ანა-
სტასია, შენ უბრალოდ ქალად აღგიქვი. როცა ტყეში ერთად მივდიო-
დით პირველად, დასასვენებლად ჩამოვჯექით შენ გაიხადე, კაბით 
დარჩი და თავსაბური მოიხსენი, მე დავინახე, რომ შენ ლამაზი ხარ, 
მიმზიდველი, აი, ჩვენთან ამისთანებს სექსუალურებს ეძახიან ან სექს-
ის აღმძვრელებს. მე მაშინ შენთან... აი, თავად გესმის, რაც მომინდა. 
გესმის შენ? 

– მესმის. 
– ჰოდა, აი, ახლა, შესაძლოა, აი, ამ ყველა გაუგებრობებისგან, მე 

უკვე ასეთი რამ აღარ მსურს, მაშინაც კი, როცა დედიშობილას გხედავ. 
– შენ ჩემდამი შიში გაგიჩნდა არა, ვლადიმირ? 
– შიში კი არა, უფრო აი, რაღაც გაუგებრად ვარ... აი, ბიჭი გაჩნდა, 

შენ კი უფრო და უფრო შორებელი ხდები, უფრო მეტიც, როცა ახლოს 
ხარ, აი, როგორც ახლა ზიხარ, მაინც ახლობელად კი არა, შორებლად 
მეჩვენები. ასეთი შეგრძნება მაქვს. თავში მუდამ ის მაქვს, რომ შენ რა-
ღაცნაირი ხარ. 
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– დაე არსი ვიყო, მაგრამ შენც ხომ არსი ხარ? 
– არა. მე არსი არ ვარ, მე წერილებში არავინ მიწოდებს ასე. თუმ-

ცაღა, მართალია მკითხველები წერილებში მლანძღავენ, სამაგიეროდ 
არავის ეპარება ეჭვი, რომ მე:- ადამიანი ვარ. 

– გთხოვ, გაიგე, ვლადიმირ, მე ქალი ვარ, მეც,- ადამიანი ვარ. 
– ამბობ, რომ შენც ადამიანი ხარ, თუმცა ელემენტარულის გაგება 

კი არ გინდა. არ გსურს იცხოვრო, როგორც ადამიანები ცხოვრობენ, 
მთელს მსოფლიოში. ყველას სურს ბინა ჰქონდეს, ავეჯი, მანქანა,- შენ 
არ გინდა. 

წიგნისგან ფული გაჩნდა, მალე უფრო მეტი იქნება, მოდი ვიყიდი 
ბინას, ავეჯს, გავემგზავროთ ერთად წმინდა ადგილებზე, ბიჭიც თან 
წავიყვანოთ. ჩვენი ცივილიზაცია ახლა ტაძრების აღდგენას აწარმო-
ებს, მონასტრების, ისტორიული ძეგლებისას, სხვა ქვეყნებში ბევრია 
წმიდანები. შენ კი, აქ არაფერი გაქვს, არანაირი წმიდანები, რას ეჭიდე-
ბი აქ? რას კარგავ? 

– ვლადიმირ, აქ ჩემი  სივრცეა, შემომქმედის შექმნილი პირველქ-
მნილის სახით. ჩემს წინაპარ დედას და ჩემს დედას, ჩემს მამებს თავი-
სი სიყვარულით ყოველი ბალახი აქვთ მოალერსებული, ყოველ დი-
დებულ კედარს მათი ხელებისა და მზერის სითბო ახსოვთ. ყველა 
მცენარის თესლი გაზაფხულზე იძლევა ყლორტს. გაზაფხულზე მიწას 
შეხებულ ყოველ მარცვალში, სამყაროს მთელი ინფორმაცია ძევს. ინ-
ფორმაცია იმაზე, რომ მათ მიერ დანახული იქნება კეთილისმყოფელი 
ნათელი. 

და ამოიზრდება მარცვალი ყლორტად, მზეც ეცდება რომ მას მიე-
ხმაროს, ადამიანისკენ იწევს ყლორტი, უფრო დიდი ნათელისკენ მად-
ლიანი შუქისკენ, ვინემ მზეს აქვს. 

ასე შეჰქმნა შემომქმედმა ყოველივე. მოიფიქრა, რათა შემდგომ 
ადამიანმა მასთან ერთად შესძლოს შეჰქმნას. ჩემმა მშობლებმა შე-
მომქმედის ქმნილებები შემოინახეს, სიყვარულის სივრცე აქაა. იგი 
მე მშობლებმა მაჩუქეს. შემომქმედის ქმნილებებით, მშობლებით, 
ცოცხალი სიყვრულით შევსებულ სივრცეზე უფრო წმიდა,- ქვეყანა-
ზე რა უნდა იყოს! 

თითოეულმა ადამიანმა,  მშობელმა, ასე უნდა გააკეთოს,- საკუთ-
არ პირმშოს სიყვრულის სივრცე მიუძღვნას! მშვენიერი, როგორც დე-
დის წიაღში მუცლად ყოფნაა, რადგან  მხოლოდ მასში შეუძლია იყოს 
ბედნიერი მათი მომავალი პირმშო, მათი მომავალი. 

წმიდა ადგილს და სიყვრულის სივრცეს ვუძღვნი მე,- ჩვენს ვაჟს. 
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– შენ, შენი მხრიდან  კი უძღვნი, მაგრამ აბა სად არის ჩემი სიყვა-
რულის სივრცე? მე რა შემიძლია ჩემს ვაჟს მივუძღვნა?  

– მემკვიდრეობითობის კავშირი ბევრს დარღვეული აქვს. მაგრამ. 
შემომქმედთან დამაკავშირებელი ძაფი არ გაწყვეტილა,- ძაფი ყველასი 
ერთად და თითოეულის ცალ-ცალკე, ოღონდ მიხვედრაა საჭირო, 
აუცილებელია თითოეულმა იგრძნოს, მაშინ ყოველი შესძლებს ნათლ-
ის შუქიც და ძალაც მოიპოვოს. ვლადიმირ,  გააფართოვე შენ სიყვარუ-
ლის სივრცე იმ სამყაროში, სადაც ახლა შენ ცხოვრობ, სიყვარულის სი-
ვრცე შეჰქმენი. ჩვენი ვაჟისთვის და  დედამიწის ყველა ბავშვისთვის 
მთელი დედამიწა სიყვარულის სივრცედ გარდაჰქმენი. 

– ვერ გავიგე. რა გინდა შენ ჩემგან? მთელი დედამიწა მე შევცვალო? 
– დიახ, მე ეს მსურს! 
– და, რომ ყველას ერთმანეთი უყვარდეს, ომები, არ იყოს, დანაშა-

ულებები და ჰაერი სუფთა იყოს? წყალიც? 
– დაე, ასე იყოს მთელს დედამიწაზე. 
– და მაშინ ჩაითვლება, რომ მე ნამდვილი მამა ვარ, რომ ჩემს ვაჟს 

რაღაც მივუძღვენი? 
– მხოლოდ მაშინ გახდები შენ მამა, შენი ბიჭისთვის პატივსაცემი. 
– რა, სხვაგვარად მე ის პატივს არ მცემდეს იქნება? 
– რისთვის, ვლადიმირ? შენი როგორი საქმეებისთვის გინდა, რომ 

შენი შვილის პატივისცემა დაიმსახურო? 
– აი იმისთვის, რომ მამებს მთელს ქვეყნაზე ყველა ბავშვი პატივს 

სცემს. მამები მათ სიცოცხლეს აძლევენ. 
– როგორ სიცოცხლეს? ბავშვი, ქვეყანიერებაზე როცა მოდის, სად, 

რაში ნახულობს თავის სიხარულს ის? მამის მიერ მიძღვნილ სამყარო-
ში რატომ ხდება ამდენი უბედურებები? ამ უბედურებებში უნდა იცხ-
ოვრს და, თანაც, აქ შობილი და ხელახლად დაბადებული, თავის თავს 
არაფერ შუაში თვლიდეს... ასე ვცხოვრობთ ჩვენ,- პატივის მიგებას 
ვსურვილობთ და გვიკვირს, როცა არ ვღებულობთ. 

დამიჯერე, ვლადიმირ, საკუთარი შვილები, მამების მცირე რა-
ოდენობას თუ მიაგებენ ნამდვილ პატივს. აი, რატომაა,  წამოიზრ-
დებიან თუ არა, მშობლებს სტოვებენ, ივიწყებენ, ამაში, დაე, ინტუ-
იციურად, მაინც საკუთარ მშობლებს ადანაშაულებენ, თუმცაღა მათ 
შეცდომებს,- თავადვე იმეორებენ. ვლადიმირ, თუკი გინდა დაიმსა-
ხურო შვილისგან პატივის მიგება, მაშინ მოგიწევს, ბედნიერი ქვეყ-
ნიერების შექმნა.  

– აი, ესეც ასე?.. ახლა გასაგებია…- წამოვხტი მე. სასოწარკვეთა და 
ბოღმა დამიტრიალდა თავში. სულ ამერია აზრ-ფიქრი.  
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ახლა მივხვდი და იმედი მაქვს, ყველასთვისაც ნათელი გახდა. ან-
ასტასია,- ფანატიკოსი განდეგილია. მე ასეც ვიფიქრე, ჯერ კიდევ პირ-
ველი შეხვედრისას. თუნდაც უჩვეულო, გაუგებარი, საიდანღაც უნა-
რების მქონე, და, ზუსტადაც ისინი, მისი სხივი, ეს მისი უნარები, არ 
აძლევენ განსაზღვროს თავისი, მხედველობაში მაქვს, რომ არ აძლევენ 
მას საშუალებას განსაზღვროს თავისი შესაძლებლობები. თქვენ გახს-
ოვთ, მან სთქვა:- მე გადავიყვან ყველა ადამიანს ბნელ ძალთა დროის 
მონაკვეთს მიღმაო. ეტყობა, მიხვდა ის, რომ ამის გაკეთების ძალა მას 
არ შესწევს და ახლა თავის უნაყოფო ოცნებაში ჩემი და მკითხველების 
ჩათრევასაც ცდილობს. მე მივხვდი, ფანატიზმობისა და არანორმალუ-
რობის კვალდაკვალ მასში არსებობს წარმოუგენელი სიეშმაკე და მისი 
მეშვეობით ის ყველაფერს აკეთებს საკუთარი ოცნებისთვის. 

ბავშვი გააჩინა. მიაღწია, რომ წიგნიც დამეწერა. აბა, განა ასეთი რამ 
უნდა ეთქვა:- „შვილის პატივისცემა რომ დაიმსახურო, მსოფლიო შეცვა-
ლე, მთელი სამყარო სიყვარულის სივრცედ აქციე, ბიჭს და მთელს ბავშ-
ვებსო მიუძღვენი“... ის, მეთოდურად და დახვეწილად ითრევს ყველას 
თავის ოცნებაში და ჩემს წინაშე უფრო და უფრო ართულებს ამოცანებს. 
ჯერ წიგნი დაწერეო, ახლა სიყვარულის სივრცე მთელს მსოფლიოში შეჰ-
ქმენიო, შემდეგ კიდევ ნეტა რაო? განა ცოტაა ჩვენთვის ცნობილი ფანატი-
კოსები, მსოფლიოს შეცვლას რომ ცდილობდნენ, და სად არიან ახლა ის-
ინი?  გაიფანტნენ, როგორც კვამლი, და აი, მორიგი დგას ჩემს წინ, თავი 
დაუხრია და მიერეკებააა... სამყაროს შეცვლაო. 

მე ვიცოდი, რომ არანორმალურებთან  და ფანატიკოსებთან კამა-
თი უშედეგოა, და, რომ საჭიროა დავმშვიდდე, წავიდე, მაგრამ თავის 
შეკავებაც ვერ შევძელი. და მე მას, ჩემს წინაშე თვალებდახრილ 
მჯდომ ანასტასიას,- ყველაფერი პირში მივახალე! 

– მე მივხვდი, მივხვდი, ვინც ხარ. შენ,- შენ არსის და ადამიანის 
ნაჯვარი ხარ. ეშმაკიც ხარ. წარმოუდგენლად ეშმაკი. ხომ უნდა მოი-
ფიქრო კაცმა, რომ ასე დახვეწილად  ხლართო ინტრიგა! მაიძულო წი-
გნის დაწერა და როგორც სატყუარა,- ბავშვი გააჩინო. 

ცდილობდი საკუთარი ლოგიკით დაგეფარა არა ადამინური ფანა-
ტიზმი, აი, ოღონდ გარღვევა მოგივიდა. თანაც პატარა გარღვევა გამო-
გივიდა. სანამ წიგნს ვწერდი, ბევრ ადამიანთან მომიწია ურთიერთო-
ბა. ბევრი გავიგე, ბევრ სასულიერო წიგნს მაძლევდნენ წასაკითხად. 
და მე არ ვიცი, რა არის შენთვის მათ შესახებ ცნობილი, მაგრამ მე ერ-
თი რამის თქმა შემიძლია. 

არაერთი ათასწლეულის უკან ქვეყანაზე ჩნდებოდნენ ბრძენნი, წმი-
დანები, სხვადასხვა სასულიერო მიმდინარეობები, რომლებიც დღევანდ-
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ელ დრომდე არსებობენ. დედამიწაზე სხვადასხვა სასსულიერო კონფესი-
ები ორი ათასზე მეტია, მე მოვისმინე, სატელევიზიო  გადაცემაში საუბ-
რობდნენ ამაზე. ყველანი სიკეთეზე ლაპარაკობენ,  როგორ იცხოვრო, 
ყველას ასწავლიან და ყველა ლიდერი, ჩვენ გვიმტკიცებს იმას, რომ ჭეშ-
მარიტება მხოლოდ მასშია. წმიდანები გარეშემო უამრვია, მაგრამ ათასწ-
ლოვანი ლპარაკით რა ხეირი? ან მათი სწავლებებისგან? 

მე, მხოლოდ ერთს მივხვდი:- ათასწლეულები გადიან, მაგრამ  
ომები არ წყდება. საომარ მოქმედებებს ერთმანეთზე სწავლობენ. ვინც 
იმარჯვებს, ის ითვლება მართლად, თუმცაღა ცოტა ხანი. გადის დრო,  
ახლი ომი და ახალი სწავლება იმარჯვებს. აი, იმ ომში დაცემულებს კი 
ყურადღებას არავინ აქცევს. და, თუკი პირდაპირ გეტყვი ყველაფერს... 
შენ იცი, ვინ ხარ, საითკენაც მოგვიწოდებ მეც და მკითხველებსაც. 

ანასტასია ადგა,  მშვიდად შემომაცქერდა თვალებში და მეუბნება: 
– არ გააგრძელო, თუ შეიძლება ვლადიმირ. დამიჯერე, მე ვიცი, 

შემდეგ რა შეგიძლია რომ მითხრა. მოდი თავად ვიტყვი. მოკლე იქნე-
ბა ფრაზები, და ლანძღვის გარეშე. 

– თავად? აბა, მოდი სცადე. თუნდაც ლანძღვის გარეშე. რა მინდო-
და, რომ მეთქვა მე? 

– გინდოდა გეთქვა, ვლადიმირ, შენ იმის შესახებ, რომ უამრა-
ვი წინასწარმეტყველია დედამიწაზე, მასწავლებელი. ბევრი სხვა 
და სხვაგვარი სწავლებებია და გიძნელდება შენ გაერკვე მათში. მა-
გრამ მე გეტყვი, და შენ, ყველაფრის გაგებას შესძლებ, თუკი მოი-
სურვებ გაგებას . 

ყოველივეს შესაფასებელ კრიტერიუმად წყალი გამოდგება. დღითი 
დღე უფრო და უფრო ჭუჭყიანი ხდება წყალი. ჰაერითაც ძნელია სუნთქვა. 

მსოფლიოს მთელ რიგ მმართველებს, როგორი ტაძრებიც არ ეშე-
ნებინათ მათ, შთამომავლები მხოლოდ იმით გაიხსენებენ, რომ მათგან  
სიბინძურის მიღება მოუწიათ. ცხოვრებაც დღითიდღე საშიშია,  ჩვენ 
კი, ვცხოვრობთ. შენ ჩათვალე, ვლადიმირ, რომ მეც ერთ-ერთი იმათ-
თაგანი ვარ, ვინც ცდილობს ყველას ასწავლოს, თუ როგორ იცხოვრონ. 
ერთ-ერთი მათგანი, ვინც მორიგ რელიგიას ჰქმნის, ცდილობს თავისი 
თავის სათავეში დაყენებას. 

მაგრამ, გარწმუნებ, ისეთ პატივმოყვარეობას, რომელიც შემდეგ 
ყველა გასხივოსნებულს სწვავდა,- საკუთარი თავში არ დავუშვებ. მე 
გამარჯვებას შევძლებ და ვიმარჯვებ! შევაჩერებ ქარხნებიდან მხრჩო-
ლავ მყრალ კვამლს, მიხვდებიან მეშახტეები, ისინი აღარ დაუწყებენ 
დედამიწას ძარღვის ამოგლეჯას. 

გთხოვთ თქვენ, ადამიანებო, სასწრაფოდ თქვენი პროფესიები შე-
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იცვალოთ, ყველა ის პროფესია, რასაც ზიანი მოაქვს დედამიწისთვის,- 
შემომქმედის უდიდესი ქმნილებისთვის. 

გთხოვთ, თქვენ, ადამიანებო, სასწრაფოდ მიხვდეთ, დედამიწაზე, 
ვერავინ შესძლებს იყოს ბედნიერი, თუკი გააგრძელებს დედამიწისთ-
ვის ზიანის მიყენებას. 

კიდევ ცოტა  დრო გაივლის და ადამიანთა უბედურებას მთელს დე-
დამიწაზე აგონია დაეწყება, თავად დაიწვება იგი თავისივე ცეცხლში. 

 შემცნობელობა ადამიანებს, ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთს მიღ-
მა გადაიყვანს. ხალხს შეგნებულობა გადაიყვანს. ვლადიმირ, შენ გარე-
შემო მიმოიხედე, მე რაც ვიოცნებე,- უკვე სრულდება, ჩემი ოცნება სამ-
ყაროს მიერაა ატაცებული, იგი ყველა ადამიანს ურიგდება, მთელი კა-
ცობრიობა უკვე უფსკრულის თავზე მიჰქრის, მხოლოდ დაეჭვებული 
გადაიჩეხება იმ უფსკრულში. მაგრამ კაცობრიობა, დამიჯერე, ვლადი-
მირ, კაცობრიობა გადარჩება. 

დაინახავენ ადამიანები, ვინ არიან ბავშვები, ადამიანები შეიცნობ-
ენ სამოთხეში ცხოვრებას. 

რუსეთში მოვლენები შემთხევით არ ხდება. ვლადიმირ, შენ უფ-
რო ყურადღებით შეხედე მოვლენებს. მე ვცვლი დედამიწისთვის ნა-
წინასწარმეტყველებ ჯოჯოხეთს. 

– მაგრამ ვინ ხარ, შენს თავს რად მიიჩნევ? 
– ოჰ, რა არის, რომ შენ ვერაფრით ვერ იგებ? საკუთარ სულის ურ-

წმუნობამ შენში ის პოსტულატები ჩააბუდა, რომ თითქოს ჯადოქარი 
ვარ მე და ჩემი ოცნებები და მისწრაფებები უნაყოფოა. ასე თვლი არა, 
შენ? მაგრამ ეჭვები გტანჯავენ შენ, თან საკუთარი თავისაც გჯერა და 
თან არ გჯერა საკუთარი თავის,  რაშიც ჩემი დანაშაულია, როგორც 
მოუხერხებლის, სულ არეულად და გაუგებრად ვლაპარაკობ. ჰოდა 
ადამიანებო, ყველამ, ვინც კითხულობთ, მე მაპატიეთ, ვერაფრით ვერ 
შევძელი იმ მარცვლის მოძებნა, უკლებლივ ყველასთვის რომ გასაგები 
ყოფილიყო. მაპატიე, ვლადიმირ, ვერ გაგიმართლე შენ, ყველა ვერ იგ-
ებს შენს მიერ დაწერილს, დაგცინიან. 

მაგრამ როგორ გამოვისყიდო ჩემი დანაშაული? მოვიფიქრე,  
გსურს, შენთვის სრულ ფანატისტს ვითამაშებ. ან როგორიც ვარ ისეთი 
წარმოგიდგები, როგორც გინდა ისე გაიგე, მაგრამ გულწრფელდ დაი-
ჯერე, მე გულწრფელად სიკეთე მსურს ყველა ადამიანისთვის, შენ 
მხოლოდ ეს იცოდე. 

თუ შეიძლება, ნუ იღუშები, გაიღიმე, მშვენიერია ყველაფერი გა-
რეშემო. თავს ნუ იტანჯავ, დაე, ნურაფერში ნუ იქნება იდუმალი. და, 
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თუკი შენთვის იოლია მე გულუბრყვილო ჯადოქრად აღმიქვა, აღმიქ-
ვი ასეთად, როგორადაც თავად თვლი. 

– აი, ასე უკვე უკეთესია. ასე, უკვე ნათელია. გამოდის, შენ ყველა-
ფერში თამაშობ? 

– შენ კი ჩემს თამაშს სულით აღიქვამ? 
– თამაში სამხიარულო უნდა იყოს. 
– რასაკვირველია, შენ მართალი ხარ ამაში. ყველაფერში უნდა იყ-

ოს სიმსუბუქე, უბრალოება და მეც მხირული უნდა ვიყო. 
ტბის ზედაპირს და ნაპირს ღრუბლებიდან მზე ასხივებდა. წვიმის 

წვეთები ბუჩქების ფოთლებს, ბალახს ეფინებოდა და წყალზე წვიმის 
წვეთისგან წრეები იკვრებოდა. ანასტასია აქამდე მღელვარედ და დინ-
ჯად მოლაპარაკე, თვალმოუშორებლად თვალებში მიცქერდა, უცებ 
გარეშემო მიმოიხედა, ხელისგულებს შემოჰკრა და აკისკისდა. 

წკრიალა სიცილი, გადამდებად ეფინებოდა კედრების ტოტებს, ნაპ-
ირს და ტბის ზედაპირს. ის ბავშვური აღტაცებით ტრიალებდა წვიმის 
წვეთების ქვეშ და კისკისებდა, როგორც ბავშვი, ისე კისკისებდა, მაგრამ 
ყოველ სამ წუთში ერთხელ საკუთარ ცეცხლოვან ცეკვას აჩერებდა.  

მე ვხედავდი, მის ალმურ მოდებულ სახეზე წვიმის წვეთებში თუ 
ცრემლებში მზის სხივები, როგორ კიაფობდნენ. უცებ გარეშემო ყვე-
ლაფერი გაირინდა და წკრიალა, თავგანწირული, დამაჯერებელი 
ხმით ანასტასიას ფრაზებით აივსო სივრცე, და იგი მიჰქროდა ზემოთ. 
ჰაერიც ტაიგის თავზე უფრო ცისფერი ხდებოდა, ჩიტებიც ირინდებო-
დნენ. თითქოსდა ჩიტებიც ყურს უგდებდნენ, ანასტასიას ფრაზები 
როგორ დაჰქროდნენ სივრცეში. 

– ეი, თქვენ, წინასწარმეტყველნო! ათასწლეულობით მიწიერი 
ცხოვრების უსაშველობის და წარმავალობის მამტკიცებლებო, ჯოჯო-
ხეთითა და განკითხვით ადამიანთა დამშინებელნო. ჩაიცხრეთ საკუ-
თარი გზნება, თქვენ დამნაშავენი ხართ იმაში, რომ ადამიანი ძნელად 
უგებს ზეცას. 

ეი, ნოსტრადამუსო! კი არ გიწინასწარმეტყველებია შენ, ნოსტარ-
დამუსო, არამედ საკუთარი ფიქრით შეჰქმენი დედამიწის საშინელ კა-
ტაკლიზმათა თარიღები. აიძულე ბევრი ადამიანი შენთვის დაეჯერე-
ბინა და ამითი ჩართე მათი აზრ-ფიქრები საშინელების განხორციელე-
ბაში. ჰოდა აი, ახლა დაფარფატებს პლანეტის თავზე აზრ-ფიქრი შენი, 
წინასწარმეტყველებით და გამოუვალი მდგომარეიობით აშინებს ადა-
მიანებს, მაგრამ ახლა უკვე იგი არ განხორციელდება. მე,- ადამიანი 
ვარ! ანასტასია ვარ მე! და მე შენზე ძლიერი ვარ! დაე, აზრ-ფიქრი შენი 
ჩემსას შეერკინოს. რასაკვირელია შენ წინასწარ იცი ყველაფერი და ამ-
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იტომაც ძალიან სწრაფად გაიქცევი. 
ეი, თქვენ, ადამიანთა სულების თვითმარქვია მასწავლებელნო! მას-

წავლებელნო, მცდელნო ადამიანს ჩაუნერგოთ რომ ის სულით სუსტია, 
რომ არაფერი უწყის და, რომ მხოლოდ თქვენთვის, რჩეულთათვისაა ხე-
ლმისაწვდომი ყველა ჭეშმარიტებანი. და, რომ თქვენდამი თაყვანისცემი-
თაა მიღწევადი ღვთიური ხმის გაგონება და დიადი შემომქმედის ჭეშმა-
რიტების აღქმა. ჩაიცხრეთ გზნება, ახლა დაე, იცოდეს ყველამ! შემომქმე-
დი თითოეულს ყოველივეს თავიდანვე აძლევს,  მხოლოდ საჭირო არ 
არის დოგმათა სიბნელით, ბნელი გამონაგონით,  საკუთარი ქედმაღლო-
ბის საამებლად გადაფაროთ შემომქმედის უდიდესი თანაქმნილებები. 
ნუ დგახართ ადამიანებსა და ღმერთს შორის. თითოეულთან თავად 
სურს საუბარი მამას. შუამავლებს მამა  არ სცნობს. 

თავიდანვე აქვს თითოეულს ჭეშმარიტება სულში. ახლა, დღეს და 
არა ხვალ,-დაე, ყოველი ადამიანი იყოს ბედნიერი! შემომქმედი ბედ-
ნიერებით ავსებდა ყოველ წამს და ყოველ საუკუნეს. და მის ფიქრში 
არ არის ადგილი  საყვარელი პირმშოს ტანჯვისთვის.  

ის თამაშობდა! ისეთი შთაგონებით! ისე თავგანწირვით თამაშობ-
და! რასაკვირველია, ის თამაშობს, მაგრამ რატომაა, რომ მის თავზე ცა-
ში, ტაიგის თავზე, რაღაც უჩვეულო ნათელი ბრწყინავს? თითქოსდა 
ცის კაბადონს ყველა ფრაზის ჩაწერა შეეძლოს, რასაც შთაგონებით და 
თავგანწირვით ტაიგელი განდეგილი დედამიწიდან ასძახოდა: 

– ეი, საუკუნეთა წინასწარმეტყველნო, ადამიანისთვის სიბნელის 
მწინასაწარმეტყველნო, ამითვე სიბნელის და ჯოჯოხეთის შემქმნელ-
ნო. ო, როგორ მონდომებით კვებავდით თქვენს ეგრეგორს, აშინებდით 
ადამიანს მამის სახელით. მოდით, აი, მე, აქ ვარ! ყველანი აქ მოდით! 
მე, ჩემი სხივით ერთ წამში ჩავწვავ საუკუნეთა ბნელ დოგმებს. დედა-
მიწაზე მთელმა ბოროტმა დატოვე საკუთარი საქმენი, ჩემსკენ გამოჰ-
ქანდი, შემერკინე, აბა, სცადე. 

მაგრამ თქვენ, მებრძოლნო ყველა რწმენისა, ეს ხომ თქვენ ქმნიდ-
ით ყველა ომებს. ახლა აღარც იოცნებოთ ომებზე. თქვენი მერკანტი-
ლური ინტერესების გამო, ბნელეთის მოციქულნო, ადამიანებს მო-
ტყუებით ომში ნუ ითრევთ. მე, ერთი ვარ თქვენს წინაშე. მიდი აბა გა-
იმარჯვეთ. რომ გაიმარჯვოთ, ყველანი ჩემზე წამოდით. ბრძოლა იქნე-
ბა ბრძოლის გარეშე, ამაში ყველა რწმენის მსახურნი დამეხმარებიან. 

ჩემო წინაპარო დედებო, ჩემო მამებო, პირველქმნილი ნათელი  ჭეშ-
მარიტება ჩააბუდეთ მათში. მიეცით ყველაფერი, რასაც ასე სათუთად ინ-
ახავდით ჩემთვის.  დაურიგეთ ყველას, ვისაც ნათლის მიღება ძალუძს. 



 

 508

დაე, ბოროტებამ თავის თავთან და ჩემს სხეულთან იბრძოლოს,- 
არა სულთან. მე სულს ჩემსას სრულიად მივცემ ადამიანებს. მე, ადა-
მიანებში განვმტკიცდები საკუთარი სულით.  მოემზადე ბოროტებავ, 
წადი დედამიწიდან, ჩემზე წამოდი! მე! მე ადამიანი ვარ! მე, პირ-ველ-
სა-წყის-თა  ა-დ-ა-მ-ი-ა-ნ-ი  ვარ. მე, ანასტასია ვარ. და, მე შენზე ძლი-
ერი ვარ! 

– დაანებე თავი, შენ თვითონ რატომ ეძახი ყველა უწმინდურს?- ჩავე-
რთე მე, თუმცა, ვთვლიდი, რომ თითქოს რაღაც თამაში გრძელდებოდა. 

– ვლადიმირ, შენ ნუ გეშინია მათი, ისინი მხდალებია. თანაც ხომ 
თავად სთქვი, რომ მე ეშმაკი ვარ. ეშმაკი ვარ? 

დაე ვიყო ეშმაკი. მე მათ მოვატყუე. ისინი დაგცინოდნენ შენ, მე 
კი, გამონაგონად მთვლიდნენ. ჰოდა, მე, ამავდროულად ვქმედობდი 
და ძალა, ჩემმა წინაპარმა დედებმა, ჩემმა მამებმა, პირველსაწყისები-
დან დღემდე, რომ მოიტანეს, მე, უამრავ ადამიანს დავურიგე!- მან ფე-
ხი დაატყაპუნა და  ხმამაღლა გაიცინა, კვლავ დაბზრიალდა, როგორც 
ბალერინა და მე, თამაშით გართულმა, მორალურად მხარი ავუბი მას. 

– მაშ მოდი, ანასტასია, ჩაწვი! დაე მთელი დედამიწის ბოროტება 
წამოვიდეს შენსკენ, შენ კი იგი ჩაწვი! შენ, ოღონდ ფრთხილად იყავი, 
არ დაიღუპო ამ დროს. 

– მათ, ჩემი დაღუპვისთვის, ვლადიმირ, უამრავი მიწიერი საქმეე-
ბის დატოვება მოუწევთ. ამითი კი, თავიანთი თვალთახედვიდან უამ-
რავ ადამიანთა სულებს გაანთავისუფლებენ. 

და, თუკი დავიღუპები მაინც,- უკვე ის, რაზეც მე ვიოცნებე აღს-
რულდება. სამყაროსეული არფის სიმები ბედნიერების მელოდიით 
ჟღერს და ადამიანთა სულებს ესმით ისინი, ადამიანებს მათი ესმით! 

იჟღერე სამყაროვ! ბედნიერი მელოდიით იჟღერე! მათთვის, მთელი 
დედამიწის ადამიანთათვის. დაე, ყველამ შეიცნოს  სულის მელოდია! 

ადამიანთა სულები თავიანთ სხივებს დედამიწისკენ, უბედურე-
ბებისგან დაღლილისკენ მიმართავენ ვლადიმირ, შეხედე, როგორ მი-
მართავენ. 

ამ სიტყვებით ანასტასიამ მკითხევლათა წერილებით სავსე ცე-
ლოფნის პარკთან მიირბინა, მუხლებზე დაეშვა, ხელები პარკს დაა-
დო და გახარებული ბავშვივით, წარმოსთქვა:- როცა ასაკოვან ადამ-
ინს, ჯარისკაცს, ბრძოლაში ნამყოფს, შენი წიგნის კითხვისას უცებ 
მოადგება ცრემლი. როცა ახალგზრდა დედას, სხვაგვარი ურთიერ-
თობა გაუჩნდება ახალშობილის მიმართ და გოგონა, ჯერ კიდევ 
თორმეტი წლისა, ყველაფერს მიხვდება და სიცოცხლის შეყვარებას 
დაიწყებს. როცა, შეხედე, აი, ახალგაზრდა ყმაწვილი, იტყვის, რომ 
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ნარკოტიკს მეტს აღარ მიიღებს და თავის დედასთან დაბრუნდება 
როცა ციხეებიდან ადამიანები წერილებს გამოგზავნიან, შენ ნახავ, 
იგრძნობ, მათი სულები როგორ ამღერდებიან, სხვაგვარ ძალას შეი-
ძენენ ისინი... მაშინ იმ ნიშნებს, და სამყაროსეულ ბგერებს რომელ-
იც მე ვპოვე, მათი სულები მიუხვდებიან, ახლა უკვე მათშიც აჟღერ-
დებიან ისინი და მათ მიიღებენ ისინი... ჯერ, ყველანი არა, მაგრამ 
ბევრნი გახდებიან ისინი! ცათა შინაც იციან ამის შესახებ და თითო-
ეულს სიყვარულით ელიან. 

შეხედე,  შეხედე, ადამიანები თავიანთ შემცნობელობას ლექსებით 
გამოხატავენ. 

ის, ისე გულწრფელად ხარობდა და სულ წერილებზე ლაპარაკობ-
და, რომ მეც ჩავერთე ამ სცენაში და გავიფიქრე:-„რა მოხდა მერე გაი-
ხაროს, დაე, თავისი თამაში ითამაშოს და სჯეროდეს ოცნების განხორ-
ციელების. მე ყველას მივწერ, რომ ის, თამაშობს. თავად იგონებს ყვე-
ლაფერს და ხარობს თავისივე გამონაგონით”. მინდოდა დავმშვიდე-
ბულვიყავი და უცებ, ცნობიერებაში ყველაფერი კვლავ ამერ-დამერია. 
წარმოგიდგენიათ,- ის, იქ ჩატანილი წერილებიდან, ლაპარაკობდა 
ყველაფერ იმას, რაც სინამდვილეში მათში ეწერა... და, იმ წერილები-
დანაც, რომელიც ტაიგაში არ ჩამიტანია. მაგრამ როგორ? მას ხომ არ 
წაუკითხავს ისინი. ყველაფერ ამას გახევებული ვუცქერდი და ვუსმე-
ნდი, როგორ წარმოსთქვამდა იმ ლექსებს, რომლებიც კონვერტებში 
ეწყო, უცებ, რაღაცით ხარობდა ან შეფიქრიანებული სდუმდა, თითქო-
სდა ყველა წერილი ერთ წამში წაიკითხაო. 

აბსოლუტურად ზუსტად ამბობდა წერილებიდან ყველაფერს. 
ყველაფერს ზუსტად... ზუსტად! სდექ! მაშ, გამოდის აქამდე ნათქვა-
მსაც ზუსტად გადმოსცემდა, არ თამაშობდა... ოცნებობდა? რასაკვი-
რველია, ოცნებობდა! წიგნზეც, ლექსზეც, რაც ახლა მის წინაშეა. მან 
ხომ ამ ყველაფერზე ადრე იოცნება. წარმოგიდგენია, ასრულდა მი-
სი ოცნებები! ასრულდა!  

აი, წიგნიც მის წინ დევს, იგი მატერიალურია.ფანტაზიაა! არა, ეს არა-
რეალურია! 

მკითხევლო, ნუთუ შენც ახლა საკუთარ ხელში გიჭირავს წიგნი, 
სადაც შეუპოვარი განდეგილის ოცნების პატარა ნაწილია მატერიალი-
ზებული! და რა იქნება ახლა? ნუთუ ყოველივე სხვაც შეიძლება რომ 
განხორციელდეს? როცა გაოგნებამ გამიარა, ვკითხე: 

– ანასტასია, შენ როგორ მიხვდი, რას წერდნენ ადამიანები წერი-
ლებში? თითქოს ყველაფერი წაიკითხე. ისინიც კი, რომელიც მე არ ჩა-
მომიტანია? 
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ანასტასია შემობრუნდა, ის სულ მთლად ბრწყინავდა და მითხრა: 
– ყოველივე ეს, ხომ ძალზედ მარტივია, შეხედე, როგორ შეიძლება 

გესმოდეს სულის თხრობა... 
და, უცებ ანასტასია გაჩუმდა. მშვიდად მომიახლოვდა  და ჩაფიქ-

რებულმა მითხრა: 
– კითხვებზე პასუხის გაცემა რთული არ არის, მაგრამ პასუხი ხომ 

პრობლემებს არ ხსნის, ერთი პასუხი მეორე კითხვას ბადებს. ამიტომ 
ადამის ვაშლს კაცობრიობა დღესაც ღრღნის, არ იცის, რომ მისით და-
ნაყრება არ შეიძლება. მიუხედავად ამისა, პასუხის მოსმენა საკუთრივ 
თავისთავში ნებისმიერს შეუძლია. 

– აბა, როგორ გაიგებს თითოეული თვითონ, თუ სად ნამდვილი 
და სად არც თუ სწორი პასუხი მოდის? 

– მხოლოდ თავნებობა აშორებს ყოველთვის ჭეშმარიტებისაგან 
ადამიანებს, ვლადიმირ, შეეცადე მომისმინო. 

ჩვენ, წერილების პარკით ხელში ბალახზე დავსხედით. მე ვხედავდი 
მისი თვალები როგორ ელვარებდა, ღაწვები ვარდისფრად შეფაკვლოდა, 
როცა სთქვა: მე მოგიყვები შენ თანაქმნადობაზე, ვლადიმირ და მაშინ, 
თითოეული ყველა თავის კითხვებზე პასუხების გაცემას თავადვე შესძ-
ლებს. თუ შეიძლება. ვლადიმირ,  შენ მომისმინე და აღწერე დიადი შემო-
მქმედის თანაქმნადობაზე. მომისმინე და სულით აღქმას შეეცადე... 

და დაიწყო ანასტასიას შთაგონებითი თხრობა თანაქმნადობაზე... 
მაგრამ ვრცელია იგი და აქ ვერ ჩაეტია. თუმცაღა, ერთს ვიტყვი მხოლ-
ოდ:- ამის შემდეგ სურვილი გამიჩნდა, რომ მელოცა... 
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Tanaqmnadoba 
 

 

 

 

 

 
წიგნი მეოთხე 

 

 
წინამდებარე წიგნის ქართული თარგმანი 
ეძღვნება გულანთებული მამულიშვილის 

მ ი ხ ე ი ლ    ქ უ რ დ ი ა ნ ი ს  ნათელ ხსოვნას. 
მიხეილ ქურდიანმა ერთ–ერთმა პირველმა 
გამოუცხადა თანადგომა და მხარდაჭერა 

წიგნის ათტომეულის ქარტულ ენაზე თარგმნას 
და მის უპირობო გამოცემას, რამეთუ მან 
წიგნში მოცემული უმთავრესი იდეა – 

ადამიანისა და ბუნების საღვთო 
კანონზომიერებით ცხოვრება მიიჩნია, 

უწინარეს ყოვლისა, მისთვის სათაყვანებელი 
ქარტველი ერის გადამრჩენდ 

და ზოგადად, იბერიული მოდგმის 
გამაძლიერებლად. 

 
მანანა სოტკილავა 

 
ფილოლოგი,საქართველოს მეცნიერებათა 
ეროვნული აკადემიის თანამშრომელი. 

 
 

 
es, yovelive  

axlac arsebobs! 
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ე შენ, თანაქმნადობის შესახებ მოგიყვები ვლადიმირ და მაშინ, თი-
თოეული თავად შესძლებს საკუთარ შეკითხვებზე პასუხის გაცემ-

ას. ვლადიმირ, თუ შეიძლება, მოისმინე და დაწერე შემომქმედის დი-
ად თანაქმნადობაზე. მოისმინე და ღვთიურ ოცნებათა სწრაფვების სუ-
ლით მიხვედრას ეცადე. 

ანასტასიამ წარმოსთქვა ეს ფრაზები და დაბნეულად გაჩუმდა. შე-
მომცქერის და სდუმს. ალბათ, იმიტომაც დაიბნა, რომ იგრძნო, ან ჩემს 
სახეზე შენიშნა უნდობლობა იმისადმი, თუ რისი თქმა შეეძლო მას 
თანაქმნადობაზე, ღმერთზე. 

კაცმა რომ სთქვას, ჩემში ან სხვა ადამიანებში რატომ არ უნდა გაჩ-
ნდეს უნდობლობა? განა, ცოტა რამ შიეძლება იფანტაზიოროს მგზნე-
ბარე განდეგილმა! არანაირი ისტორიული მტკიცებულება მას არ გააჩ-
ნია. თუკი ვინმე შესძლებს დასაბუთებულად ისაუბროს წარსულზე, 
ესენი ისტორიკოსები და არქეოლოგებია. ღმერთზე ბიბლიაშიც და 
სხვა სარწმუნოებრივ წიგნებშიცაა საუბარი, სხვადასხვაგვარ წიგნებში. 
ოღონდ, რატომღაც იქ ღმერთზე სხვადასხვაგვარად საუბრობენ. იმიტ-
ომ ხომ არა, რომ საფუძვლიანი მტკიცებულება არავის არ გააჩნია. 

– არის მტკიცებულება, ვლადიმირ,- იმწამსვე მღელვარედ, მაგრამ 
დამაჯერებლად უპასუხა ჩემს უტყვ შეკითხვას ანასტასიამ. 

– და, სად არიან ისინი? 
– ყველა მტკიცებულება, სამყაროს ყველა ჭეშმარიტება, თითოეუ-

ლი ადამიანის სულშია სამარადისოდ შემონახული. უზუსტობას, 
ტყუილს დიდხანს არ შეუძლიათ არსებობა. სული მათ უარჰყოფს. აი 
ამიტომაცაა, რომ უამრავ სხვადასხვა ტრაქტატებს მიაჩეჩებენ ხოლმე 
ადამიანს. ტყუილს სულ ახალი და ახალი ხატ-სახე სჭირდება. ამიტო-
მაცაა კაცობრიობა თავის საზოგადოებრივ წყობას განუწყვეტლივ რომ 
ცვლის. ესწრაფვის მასში იპოვოს დაკარგული ჭეშმარიტება, თუმცაღა, 
სულ უფრო და უფრო შორდება მას. 

– მაგრამ ვის მიერ ან როგორაა დამტკიცებული, რომ ჭეშმარიტება 
ყოველ ჩვენთაგანში შიგნითაა მოთავსებული? ადამიანის სულში, თუ 
კიდევ სად? და, თუკი იგი არის, მაშ, რატომღა იმალება? 

– პირიქით, ყოველდღე ესწრაფვის იგი თითოეულის მზერას წინ 
წარუდგეს. გარეშემო სიცოცხლე მარადიულია და სიციცხლის მარა-
დიულობა ჭეშმარიტებით იქმნება. 

 
ანასტასიამ, ხელისგულები მიწას სწრაფად დაადო, ისინი მობიბი-

ნე ბალახზე გადაატარა და შემდეგ მე გამომიწოდა. 
– შეხედე, ვლადიმირ, შესაძლოა მათ განდევნონ შენი ეჭვები. 

m 
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მე, დავხედე გამოწვდილ ხელისგულებს და დავინახე, რომ მათ-
ზე,- ბალახის თესლები, კედარის პატარა წიპწიპო იდო და რაღაცა მწე-
რიც დაღოღავდა. შევეკითხე: 

– და, ეს ყველაფერი რას ნიშნავს? აი, მაგალითად წიპწიპო? 
– შეხედე, ვლადიმირ, წიპწიპო სრულიად პატარაა, მაგრამ, თუ მას 

მიწაში ჩავთესავთ,- დიდებული კედარი ამოვა. არა მუხა, არა ნეკერ-
ჩხალი, არა ვარდი, არამედ მხოლოდ კედარი. კედარი, კვლავ ამისთანა 
მარცვალს დაბადებს. მასში, როგორც სულ პირველ მარცვალში, პირ-
ველსაწყისთა მთელი ინფორმაცია კვლავინდებურად იქნება მოთავსე-
ბული. თუკი მილიონი წლის წინ ან მომავალში, ასეთი მარცვალი მიწ-
ას შეეხებოდა, იქიდან, მხოლოდ კედარის მორჩი ამოვიდოდა. მასში,  
ღვთიურ სრულყოფილ ქმნილებათა ყოველ მარცვალში, შემომქმედის 
მიერ მთელი ინფორმაცია სრულადაა ჩადებული. გადიან მილიონობ-
ით წლები, მაგრამ მათ შემომქმედის ინფორმაციის წაშლა არ ძალუძთ. 
და ადამიანს,- უმაღლეს ქმნილებას შემომქმედისგან შექმნისთანავე,- 
ყოველივე  მიცემული აქვს. ყველა ჭეშმარიტება და ყოველი მომავალი 
აღსრულება, საყვარელ პირმშოში მამამ, დიადი ოცნებით შთაგონებუ-
ლმა ჩადო. 

– კი, მაგრამ, ის ჭეშმარიტება, ბოლოს და ბოლოს რანაირად უნდა 
ამოვიღოთ? საიდანღაც ჩვენს შიგნიდან? თირკმელებიდან, გულიდან 
თუ ტვინიდან? 

– გრძნობებიდან. ჭეშმარიტების განსაზღვრას საკუთარი გრძნობებ-
ით შეეცადე. მიენდე მათ. ანგარებიანი დოგმებისგან განთავისუფლდი. 

– მაშ, კარგი, თუკი რაღაც იცი შენ, მიდი და სთქვი. იქნებ ვიღაცამ 
გრძნობებით მართლაც შესძლოს შენი გაგება. ვთქვათ, რა არის ღმერ-
თი? მეცნიერებს შეუძლიათ მისი რომელიმე სამეცნიერო ფორმულით 
გამოსახვა? 

– სამეცნიერო ფორმულით? იგი დედამიწის ირგვლივ,- განფენი-
ლობით არა ერთგზის განეფინება. როცა დასრულდება, მაშინვე  ახა-
ლი დაიბადება. იმაზე არა ნაკლებია ღმერთი, რაც აზრ-ფიქრში შეუძ-
ლია დაიბადოს. იგი მყარია და ვაკუუმი, და ისიც, რაც არ სჩანს. აზრი 
არა აქვს მისი გონებით მიხვედრის მცდელობას. დედამიწის ყველა 
ფორმულა, სამყაროს მთელი ინფორმაცია შენ, შენი სულის პატარა მა-
რცვალში შეკუმშე და გრძნობებად გარდაქმენი, და გრძნობებს გამომჟ-
ღავნების (გამოაშკარავების) საშუალება მიეცი. 

– კი, მაგრამ რა უნდა ვიგრძნო, მარტივად თქვი, კონკრეტულად, 
ნათლად. 
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– ო, ღმერთო, მომეხმარე! მომეხმარე მე, დღევანდელ სიტყვათა 
შეთანაწყობისგან შევქმნა ღირსეული ხატ-სახე. 

– აჰა, ახლა სიტყვებია ცოტაო. შენთვის აჯობებდა, ჯერ განმარტე-
ბითი ლექსიკონი წაგეკითხა. იქ, ყველა სიტყვაა, რაც ცხოვრებაში იხ-
მარება. 

– დღევანდელი ყველაა. მაგრამ თანამედროვე წიგნში ის სიტყვები 
არ არის, რომლებსაც შენი წინაპრები ღმერთზე წარმოსთქვამდნენ. 

– შენ, ძველი სლავიანური სიტყვები გაქვს მხედველობაში? 
– უფრო ადრეული. ძველ-სლავიანურ მეტყველებაში იყო მეთო-

დი, რომლითაც ადამიანები თავიანთ შთამომავლებს აზრ-ფიქრს გა-
დასცემდნენ. 

– შენ, რაზე საუბრობ ანასტასია? ყველამ იცის:- ნორმალური დამ-
წერლობა ორი მართლმადიდებელი ბერისგან წამოვიდა. მათ ერქვათ... 
როგორღაც ერქვათ მათ, დამავიწყდა. 

– იქნებ შენ გინდა სთქვა,-  კირილი და მეთოდი? 
– ჰო, ისინი. მათ შექმნეს დამწერლობა. 
– უფრო ზუსტი იქნება ითქვას, რომ მათ,- ჩვენი მამებისა და დე-

დების დამწერლობა შეცვალეს. 
– როგორ თუ შეცვალეს? 
– ბრძანების გამო, რათა სლავიანური კულტურა სამუდამოდ და-

ვიწყებას მისცემოდა. ადამიანთა მახსოვრობიდან პირველსაწყისთა 
ცოდნის ნარჩენებიც რომ გამქრალიყო და ახალი კულტურა დაბადე-
ბულიყო, რათა სხვაგვარ ქურუმებს ერები დამორჩილებოდნენ. 

– რა შუაშია აქ დამწერლობა და ახალი კულტურა? 
– თუკი, რომ ახლა უცხო ენაზე ბავშვებს წერას და საუბარს შეასწა-

ვლიდნენ და ახლანდელზე განმარტებას აუკრძალავდნენ. მითხარი, 
ვლადიმირ, შენი მოთა-ბადიშები დღევანდელ დღეზე საიდანღა შეი-
ტყობდნენ? იოლია, წარსულის ცოდნა-წართმეულს ახალი ცოდნა 
შთაუნერგო და როგორც მნიშვნელოვანი ისე განუმარტო. ამის შემდ-
ეგ, უკვე მათ მშობლებზე რასაც გინდა იმას მოუყვები. გაქრა ენა, მასთ-
ან ერთად წავიდა კულტურაც. ასეთი იყო გათვლა. მაგრამ მათ, ვინც 
ამ მიზანს ანხორციელებდა არ უწყოდნენ, რომ ჭეშმარიტების ყლორ-
ტი უჩინრად ადამიანების სულში ყოველთვის რჩებოდა. საკმარისია 
იგი კრიალა ცვრის წვეთით დარწყულდეს,- რომ მაშინვე ამოიზრდება 
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და დავაჟკაცდება. შეხედე ვლადიმირ, გააცნობიერე, თუ შეიძლება ჩე-
მი სიტყვები, შეიგრძენი, თუ რა დგას მათ უკან.* 

ანასტასია საუბრისას, ხან ნელა წარმოსთქვამდა სიტყვებს, ხან 
სწრაფად და მკაფიოდ გამოთქვამდა მთელს ფრაზებს. ხან-კი, მოულო-
დნელად,- წამიერად გაიტრუნებოდა. წამიერი ჩაფიქრების შემდეგ, 
გრძელი, ჩვენი მეტყველებისთვის უჩვეულო ფრაზები, თითქოსდა სი-
ვრციდან ამოჰქონდა. ხან, საკუთარ მეტყველებაში, მოულოდნელად, 
ჩემთვის უცნობ სიტყვებს წნავდა. მაგრამ ყოველ ჯერზე, აზრობრივად 
გაურკვეველი სიტყვების წარმოთქმისას, თითქოს შეფრთხიალდებო-
და და სწორი ან უფრო გასაგები სიტყვებით ცვლიდა. ღმერთზე საუბ-
რისას, სულ რაღაცის მტკიცებას ცდილობდა: 

– ყველასთვის ცნობილია, რომ ადამიანი ღვთის მსგავსი და ხატ-
სახეა. მაგრამ რაში? ღვთისთვის დამახასიათებელი თვისებები შენში 
რაშია? ჩაფიქრებულხარ როდესმე შენ? 

– არა. რა ვიცი, არ ჩავფიქრებულვარ. უკეთესია მათზე თავად შენ 
მითხრა. 

– როცა ყოველდღიური ამაოებისგან დაღლილი ადამიანი დასა-
ძინებლად წვება, როცა მოდუნებული სხეული თავის შეგრძნებებს 
სწყვეტს, ენერგიის უხილავი კომპლექსი, მისი მეორე „მე“,- მყარ 
სხეულს ნაწილობრივ სტოვებს. აი, იმ წამიდან მათთვის მიწიერი 
საზღვრები არ არსებობს. მათთვის, არც დრო და არც განზომილება 
არ არსებობს. შენი ცნობიერება მყისიერად,- სამყაროს ნებისმიერ 
ზღვარს ლახავს. გრძნობების კომპლექსიც, წარსულის ან მომავალის 
მოვლენებს შეიგრძნობს, აანალიზებს, დღევანდელ დღეს უსადაგ-
ებს და ოცნებობს. ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ სამყარო 
უკიდეგანოა, ის,- ადამიანი,- არა მხოლოდ მყარი სხეულით შეიგრ-
ძნობს. მისი ღვთივ ბოძებული აზრ-ფიქრი ჰქმნის. მხოლოდ ადამი-
ნურ აზრ-ფიქრს შეუძლია შეჰქმნას სხვაგვარი სამყაროები ან თანა-
შექმნილი შეცვალოს. 

                                                 
*   ეს, ჩვენმა დიდმა მამულიშვილმა ილიამ (რისთვისაც ის, სამართლიანად შერაცხა 

ეკლესიამ „წმ. ილია-მართლად“) გააცნობიერა,- ჩვენი წინაპრების ცხოვრების ადათ-
წესი, რომელიც კვლავ წინ წამოსწია, მეთერთმეტე მცნებად ჩამოგვიქნა და დაგვი-
ტოვა:- „ენა, მამული, სარწმუნოება!“,- იგი უპირობოდ უნდა დაიცვას ყოველმა ქარ-
თველმა! სხვაგვარად ჩვენ ქართველები აღარ ვიქნებით... და, დღევანდელმა ქართ-
ველებმა საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ,- გვაქვს კი უფლება წინაპრების დანატოვა-
რი ადათ-წესის არ შესრულების?!-  მე, ჩემი მხრიდან ვამბობ,- არა!!!  ეჭვიც არ მეპა-
რება, რომ თქვენც ასე ფიქრობთ!...   ც.გ. 
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ხდება, როცა ადამიანი ძილში ყვირის, რაღაცისგან შინდება. მისი 
გრძნობების იმ კომპლექსს, მიწიერი ამაოებისგან თავისუფალს, წარს- 
ულში ან მომავალში ნამოქმედარი აშინებს. 

ისიც ხდება, როცა ადამიანი ძილში ჰქმნის. მისი ქმნილებები ნე-
ლა ან ჩქარა ესწრაფვიან მიწიერ ყოფაში განხორციელებას. მახინჯ 
ფორმაში განხორციელდება თუ ჰარმონიით იბრწყინებს, ნაწილობრი-
ვად ან მთლიანად, იმაზეა დამოკიდებული, რამდენად მონაწილეობს 
მისი შექმნისას შთაგონება. თანაქმნადობის მომენტში, ყველა ასპექტი, 
რამდენად ზუსტად და დეტალებში იქნება გათვალისწინებული. რამ-
დენად გააძლიერებს შთაგონება შენს ღვთიურ „მეს“. 

მთელს სამყაროში, მხოლოდ ღმერთისთვის და ღვთის ძისთვის,- 
ადამიანისთვისაა,- ქმნადობა ნიშანდობლივი. 

ყველაფრის საწყისად ღვთის აზრ-ფიქრია გამოყვანილი. ცოცხალ 
მატერიაშია განხორციელებული მისი აზრ-ფიქრი. ადამიანთა ქმედე-
ბისასაც,- თავიდან, ადამიანთა აზრ-ფიქრია და ოცნება წინმავალი. 

დედამიწაზე ყველა ადამიანს თანაქმნადობის შესაძლებლობები 
თანაბარი აქვს, მაგრამ ადამიანები სხვადა-სხვაგვარად იყენებენ თავის 
შესაძლებლობებს. ამაშიც ადამიანს სრული თავისუფლება აქვს მინი-
ჭებული. თავისუფლება არის!.. 

ახლა, მითხარი ვლადიმირ, დღეს ღვთის შვილთ, როგორი სიზმ-
რები ესიზმრებათ? აი, მაგალითად, შენ, შენი მეგობრები, ნაცნობები? 
რაში იყენებენ ისინი თავიანთ შემომქმედ აზრ-ფიქრებს? რაში იყენებ 
შენ მათ? 

– მე? ჰმ... როგორ თუ რაში? როგორც ყველა, მეც ვესწრაფვოდი 
რაც შეიძლება მეტი ფული გამომემუშავებინა, ცხოვრებაში რომ როგო-
რღაც დავმკვიდრებულვიყავი. მანქანა შემეძინა და არა მარტო ერთი. 
ასევე ბევრი სხვა რამ, ცხოვრებისთვის აუცილებელი, მაგალითად კარ-
გი ავეჯი. 

– სულ ესაა? მხოლოდ ამაში გამოიყენე ღმერთისთვის ნიშანდობ-
ლივი, შენი შემომქმედი აზრ-ფიქრი? 

– ყველა ამისთვის იყენებს. 
– რისთვის? 
– ფულისთვის! უმაგისოდ როგორ შეიძლება? მაგალითად, კარგ 

ტანსაცმელში რომ გამოეწყო, უკეთესად რომ იკვებო, საუკეთესო იყი-
დო და კარგი დალიო. ყველაფერი ნათელია. შენ კი კითხულობ,- 
„რაზე“? 

– საჭმელიც... სასმელიც. ვლადიმირ შეიგნე, რომ, ყველაფერი ეს, 
ყველასთვის დასაწყისიდანვე ჭარბადაა მიცემული. 
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– მიცემულია? მერედა სადღა წავიდა ის? 
– თავად როგორ ფიქრობ,- სად? 
– ვფიქრობ, რომ თავდაპირველი ტანსაცმელი უბრალოდ გაცვდა, 

პირველი საკვები კი ადამიანმა დიდიხანია მთლიანად შეჭამა. ახლა 
სხვა დროებაა, სხვაგვარი ტანსაცმელის მოდაა და გემოვნებაც საკვებ-
ის მიმართ შეიცვალა. 

– ვლადიმირ, ღმერთმა თავის ძეს უხრწნელი ტანსაცმელი მისცა, 
საკვების მარაგი კი იმდენია, რომ არასოდეს არ გამოილევა იგი. 

– კი, მაგრამ, ახლა ეს ყველაფერი სად არის? 
– ყველაფერი ეს,- ჯერ კიდევ ახლაც  არსებობს. 
– მაშინ მითხარი სად. როგორ ვიპოვო ის სამალავები, რომლებშიც 

დღემდეა შემონახული ამდენი მარაგი? 
– ახლავე ნახავ. მხოლოდ გრძნობებით უცქირე. ღვთიური აზრ-

ფიქრით შექმნილ არსთა შეცნობას, მხოლოდ გრძნობებით შესძლებ. 
 
 

qmnadobis dasawyisi    
   
არმოიდგინე დასაწყისი. დედამიწა ჯერ კიდევ არ იყო. მყარი სამ-
ყაროს ნათელს ჯერ კიდევ არ ასახავდა. მაგრამ, როგორც ახლა, სა-

მყარო სავსე იყო ურიცხვი სხვადასხვაგვარი ენერგიებით. ცოცხალ არ-
სთა ენერგიები წყვდიადში აზროვნებდნენ-ფიქრობდნენ, წყვდიადში 
ჰქმნიდნენ. მათ გარეგნული ნათელი არ სჭირდებოდათ. თავის შიგნ-
ით, თავის თავს, თავადვე ინათებდნენ. ყოველ მათგანში ყველაფერი 
იყო,- აზრ-ფიქრიც, გრძნობაც, სწრაფვების ენერგიაც. თუმცა, მათ შორ-
ის მაინც იყო განსხვავება. ყოველში ყველა ენერგიათაგან ერთი ენერ-
გია სჭარბობდა. როგორც ახლაა,- არის სამყაროში ნგრევის ენერგიის 
არსი და სიცოცხლის შემომქმედი არსი. და, სხვებსაც უამრავი სხვადა-
სხვაგვარი ელფერი,- ადამიანთა გრძნობების მსგავსი ჰქონდათ. სამყა-
როს არსთ არანაირად არ შეეძლოთ ერთმანერთთან შეხება. უამრავი 
ენერგიები ყოველი არსის შიგნით, ხან მდორე, ხან კი, ელვისებურ მო-
ძრაობებს ჰქმნიდა. თავის შიგნით თავისივე ქმნილს, თავადვე მაშინვე 
ანადგურებდა. მათი ფეთქვა (პულსაცია) კოსმოსს არ ცვლიდა, იგი ხი-
ლული არვის მიერ არ იყო. და, ყოველი არსი თვლიდა, რომ იგი მარ-
ტოა სივრცეში. მარტო! 

საკუთარი დანიშნულების გაურკვევლობა მათ საშუალებას არ აძ-
ლევდა, ისეთი უკვდავი ქმნილება შეექმნათ, რომ მათთვის მას კმაყო-
ფილების მოტანა შესძლებოდა. აი ამიტომაც უდროობასა და უკიდე-

w 



 

 518

განობაში იყო ფეთქვა (პულსაცია), თუმცაღა, საყოველთაო მოძრაობა 
არც იყო. 

და, მოულოდნელად ურთიერთობა იმპულსივით ყველას შეეხო! 
ერთდროულად ყველას,- უკიდეგანო სამყაროს. მან, იმ ცოცხალ ენერ-
გიათა კომპლექსებს შორის, მოულოდნელად ერთმა გააცისკროვნა 
სხვები. მოხუცი იყო კომპლექსი იგი თუ ახალგაზრდა, ჩვეულებრივი 
სიტყვებით ვერ გამოითქმის. ვაკუუმიდან წარმოჩინდა იგი, თუ ყოვე-
ლივეს ნაპერწკლისგან, რისი წარმოდგენაც კი შესაძლებელია,- უმნიშ-
ვნელოა. კომპლექსი იგი, ძალიან ჰგავდა ადამიანს! ადამიანს, რომელ-
იც დღეს ცხოვრობს! მსგავსი იყო მისი მეორე “მე”-სი. არა მატერიალუ-
რის, მაგრამ მარადიულის, წმიდის. სწრაფვათა ენერგიებმა და მისმა 
ცოცხალმა ოცნებებმა პირველად დაიწყეს ოდნავ შეხება სამყაროს ყვე-
ლა არსთან. და, იგი ერთი, ისეთი მგზნებარე იყო, რომ შესაგრძნობ მო-
ძრაობაში მოიყვანა ყოველივე. ურთიერთობის ბგერები პირველად გა-
ჟღერდა სამყაროში. ჰოდა, თუკი პირველ ბგერებს თანამედროვე სიტყ-
ვებით გადმოვცემთ, კითხვებისა და პასუხების აზრს შევიგრძნობდით 
ჩვენ. უკიდეგანო სამყაროს ყოველი მხრიდან ყველას მიერ წარმოთქ-
მული ერთი კითხვა,- მხოლოდ იმ ერთისკენ ესწრაფვოდა: 

– ასე მგზნებარედ რა გსურს შენ?- ევედრებოდა ყველა. 
ის კი, თავის ოცნებაში დაჯერებული,- პასუხად ამბობდა: 
– ერთობლივი თანაქმნადობა და მისი ჭვრეტისას ყველასთვის სი-

ხარულის მოგვრა. 
–  სიხარულის მოტანა რას შეუძლია ყველასთვის? 
– დაბადებას! 
– რის დაბადებას? ყოველი ჩვენთაგანი დიდი ხანია თვითკმარია. 
– დაბადებას, რომელშიც ყოველის ნატამალი იქნება ჩადებული! 
– ერთში გაერთიანება როგორ შეიძლება ყველა დამანგრეველის 

და ყველა შემქმნელის? 
– ურთიერთ-საწინააღმდეგო ენერგიები უნდა დააბალანსო შენში! 
– მსგავსი ძალის შეწევნის უნარი ვის აქვს? 
– მე. 
– მაგრამ არის იჭვის (დაეჭვების) ენერგია. იჭვი გეწვევა შენ და გა-

განადგურებს. წვრილ-წვრილ ნაწილებად დაგფლეთენ შენ  სხვადასხ-
ვა უამრავ ენერგიათა რაოდენობა. ურთიერთ-საწინააღმდეგოთა ერ-
თმანერთში დაოკებას ვერავინ შესძლებს. 

– ურყეობის (მტკიცე რწმენის) ენერგიაც არის. ურყეობა და იჭვი, 
როცა თანაბარია, სიზუსტესა და სილამაზეს მომავალ თანაქმნადობაში 
მიეხმარებიან. 
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– შენს თავს რა შეგიძლია დაარქვა? 
– მე ღმერთი ვარ. ჩემში, ყველა თქვენი ენერიის ნატამალთა მიღე-

ბას შევძლებ. მე გავუძლებ! მე შევქმნი! მთელს სამყაროს სიხარულს 
მოუტანს თანაქმნილება! მთელი სამყაროს ყველა არსმა ერთდროულ-
ად, მხოლოდ მასში მიუშვა საკუთარ ენერგიათა დასი. თითოეული მა-
თგანი, ყველა დანარჩენზე ჭარბობას ცდილობდა, რათა ახალში უმაღ-
ლესად აღორძინებულიყო. 

ასე დაიწყო სამყაროს მთელ ენერგიათა შორის გრანდიოზული 
ბრძოლა. დროსა და სივრცეს განზომილება არ აქვს, რომ იმ ბრძოლის 
მასშტაბები აესახა. სიმშვიდე მხოლოდ მაშინ დადგა, როცა ყველას შე-
მცნობელობა ეწვია:- ვერაფერი შესძლებს სამყაროსეულ იმ ერთ ენერ-
გიაზე უფრო მაღალი და ძლიერი იყოს ვინემ,- ღვთიური ოცნების  
ენერგიაა. 

ღმერთი ოცნების ენერგიას ფლობდა. მან შესძლო საკუთარ თავში 
ყველაფრის აღქმა, ყველაფრის დაბალანსება, მოთვინიერება და დაი-
წყო თანაქმნადობა. ჯერ  თავის თავში შეჰქმნა. ჯერ კიდევ საკუთარ 
თავში მომავალი თანაქმნილების შექმნისას, ელაციცებოდა ყოველ დე-
ტალს იმ სიჩქარით, რომელსაც განსაზღვრა არ აქვს, იაზრებდა-
ფიქრობდა თითოეულის, ყოველი  ქმნილების ერთმანერთთან ურთი-
ერთკავშირს. იგი ყველაფერს მარტო აკეთებდა. მარტო, უკიდეგანო სა-
მყაროს უკუნში. ჯერ მხოლოდ საკუთარ თავში, საკუთრივ აჩქარებდა 
სამყაროს ყველა ენერგიათა მოძრაობას. გამოსავლის იდუმალება ყვე-
ლას აშინებდა და შემომქმედისგან თავს შორს აჭერინებდა. შემომქმე-
დი ვაკუუმში აღმოჩნდა. და, იგი ვაკუუმი ფართოვდებოდა. 

გამკვდარების სიცივე იყო. შიში და გაუცხოება გარეშემო. მხოლ-
ოდ ის ხედავდა მშვენიერ რიჟრაჟს, ჩიტების გალობა ესმოდა, ყვავი-
ლობის სურნელს გრძნობდა. ის, თავისი მგზნებარე ოცნებით, მშვენი-
ერ ქმნილებებს მარტო ჰქმნიდა. 

– შეჩერდი,- უჩიჩინებდნენ მას,- ვაკუუმში ხარ შენ! ახლა აფეთქ-
დები შენ! ენერგიებს როგორ იჭერ შენში? არაფერი გეხმარება შეკუმშ-
ვაში შენ. ახლა, შენი ხვედრი მხოლოდ გახლეჩვაშია. მაგრამ, თუკი 
შენ, გაქვს წამი,- შეჩერდი! ნელ-ნელა გაანთავისუფლე შენი შემომქმე-
დი ენერგიები. 

მან  პასუხად სთქვა: 
– ოცნებები ჩემია! არ ვუღალატებ მათ! მე გავაგრძელებ მათთვის 

კუმშვას და საკუთარი ენერგიების აჩქარებას. ჩემი ოცნებები! მათში 
ბალახებს შორის, ყვავილთა შორის, მე ვხედავ,- როგორ ფუსფუსებს 
ჭიანჭველა. ცაში აჭრილი არწივი კი, საკუთარ მართვეთ, როგორ ასწა-
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ვლის ფრენას. თავისი უხილავი ენერგიით ღმერთი თავადვე აჩქარებ-
და მთელი სამყაროს ენერგიათა მოძრაობას. მის სულში შთაგონება, 
მარცვლად კუმშავდა მათ. 

მოულოდნელად მან შეხება იგრძნო. ყოველი მხრიდან, გარეშემო, 
თავისი უხილავი ენერგიით დასწვა იგი და მაშინვე განეშორა მას, შო-
რიახლოდან საკუთარი სითბოთი, რომელიღაც ახალი ძალით ავსებდა 
მას. და, ყველაფერი, რაც ვაკუუმი იყო, მოულოდნელად გააკაშკაშა. 
და, ახალი ბგერები მოესმა სამყაროს, როცა ნაზი აღფრთოვანებით იკ-
ითხა ღმერთმა: 

– ვინ ხარ? ენერგიავ, რომელი? 
პასუხად სიტყვები მუსიკის ჰანგებად მოესმა: 
– მე, სიყვარულის ენერგია და შთაგონება ვარ. 
– ჩემში შენი პატარა ნატამალია. ზიზღის, სიძულვილის და ღვარ-

ძლის ენერგიათა შეკავების უნარ-ნიჭი მარტო მას აღმოაჩნდა. 
– შენ ღმერთი ხარ, შენმა ენერგიამ,- შენი სულის ოცნებამ ყველაფ-

რის ჰარმონიაში მოყვანა შესძლო. ხოლო, თუკი ჩემი ნატამალიც დაეხ-
მარა მას, მაშ მისმინე მე, ო, ღმერთო, ჩემი დახმარებაც შესძელი. 

– რა გსურს? რატომ შემეხე საკუთარი  მხურვალების მთელი ძალ-
მოსილებით? 

– მე მივხვდი, რომ მე სიყვარული ვარ. მე არ შემიძლია პატარა ნა-
ტამალად ყოფნა... შენს სულს მინდა მივეცე სრულად. მე ვიცი, რომ არ 
დაირღვეს ბოროტისა და კეთილის ჰარმონია, შენში მთლიანად არ შე-
მომიშვებ. მაგრამ მე, შენს გარეშემო მთელს ვაკუუმს ჩემით შევავსებ. 
შიგნით, შენს გარეშემო ყველაფერს გავათბობ. შენ არ შეგეხება სამყარ-
ოს სიცივე და ჯანღი. 

– ეს რა ხდება? რა? შენ უფრო ძალუმად აკაშკაშდი! 
– მე თავად არა. ეს შენი ენერგიაა! შენი სული! იგი მხოლოდ ჩემ-

ით გამოიხატა. და, კვლავ შენში გამოხატული ნათელი,- ახლად მიბ-
რუნდება. 

შეუპოვრმა, მიზანსწრაფულმა და სიყვარულით შთაგონებულმა 
ღმერთმა  წამოიძახა: 

– კვლავ ჩქარდება. კვლავ ყოველივე აბობოქრდა ჩემში. ო, რა 
მშვენიერია შთაგონება! მაშ, დაე აღსრულდნენ სიყვერულში მბრწყი-
ნავი ჩემი ოცნებათა ქმნილებები! 
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ედამიწა! სრულიად სამყაროს ბირთვად და ყოველივეს ცენტრად 
ხილული პლანეტა-დედამიწა წარმოჩინდა! მოულოდნელად გა-
რეშემო, ვარსკვლავები, მზე და მთვარე ხილული გახდა. უხილავ-

მა შემომქმედმა ნათელმა, დედამიწიდან წამოსულმა, მათში საკუთარი 
ანარეკლი ჰპოვა. 

სამყაროში პირველად, ყოფის ახალი,- მატერიალური მიმართუ-
ლება გაცხადდა! და, იგი ასხივებდა. 

არავინ, დედამიწის წარმოჩენის წამიდან, ხილულ მატერიას არ 
ფლობდა. დედამიწა ყველაფერს, რაც სამყაროშია, ეხებოდა, მაგრამ 
თვითონ,- თავისთავადი რჩებოდა. 

თვითკმარ ქმნილებად გაცხადდა იგი. ცოცხალი,- რაც იზრდებო-
და, რაც ცურავდა და ფრინავდა, არ კვდებოდა, არსაით არ ქრებოდა. 
დამპლისგანაც ქინქლა ჩნდებოდა, ქინქლით კი სხვა სიცოცხლე იკვე-
ბებოდა, ერთიან სიმშვენიერეში სულ სიცოცხლეს ერწყმოდა. 

სამყაროს ყველა არსი დედამიწას გაოცებითა და აღფრთოვანებით 
უმზერდა. დედამიწა ყოველივეს ეხებოდა, მაგრამ ვიღაცას ბოძებული 
არ ჰქონდა მას შეხებოდა. 

შინაგანად ღმერთს შთაგონება ეზრდებოდა. და მის შუქზე, სიყვა-
რულით შევსებულ ვაკუუმში, ღვთიური არსი თავის მოხაზულობებს 
ცვლიდა, და ფორმებს, რაც ადამიანურ სხეულს ახლა აქვს, ღვთიური 
არსი იღებდა. სიჩქარის, დროსა და განზომილების მიღმა ღვთიური 
აზრ-ფიქრი იღვწოდა. შთაგონებისას, ცისკროვანებისას ის ყველა ენე-
რგიის აზრ-ფიქრს უსასრულობით წინ უსწრებდა და თანაქმნიდა! კი-
დევ ერთს, ჯერ თავისთავში, უხილავ თანაქმნილებას ჰქმნიდა. 

მოულოდნელად ალაჟვარდდა და აალებასავით გაკრთა ახალი 
ცხოველმყოფელობით სიყვარულის ენერგია. სიხარულით აღტაცებუ-
ლმა ღმერთმა შესძახა: 

– შეხედე, სამყაროვ, შეხედე! აი ჩემი ძე! ადამიანი! ის დედამიწაზე 
დგას.  მყარი მატერიაა ის! მასშიც არის მთელი სამყაროს ენერგიათა 
ნატამალები. ის ყოფიერების ყველა მიმართულებაში (შრეში) ცხოვრ-
ობს. ის, მსგავსი და ხატია ჩემი და ყველა თქვენი ენერგიათა ნატამა-
ლებიც მასშია, მაშ შეიყვარეთ! შეიყვარეთ ის! 

ყველა არსს ჩემი ძე, სიხარულს მოუტანს. ის თანაქმნილებაა! ის 
დაბადებაა! ის ყოველისგან ყველაფერია! ის ახალ ქმნილებას შეჰქმნის 
და უსასრულოდ განხორციელდება მისი მუდამ განმეორებადი განხო-
რციელება. 

d 
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როდესაც ერთია, როდესაც მრავალჯერადად გამრავლებულია ის 
უხილავი ნათლის ფრქვევისას, მისი ერთმანერთში შერწყმისას, სამყა-
როს განაგებდეს იქნება ის. ის ყოველს სიცოცხლის სიხარულს აჩუქ-
ებს. მე, ყოველივე მას მივეცი და ასევე, მომავალში აზრ-საფიქრალსაც 
მას ვაძლევ. 

ასე იდექი პირველად მარტო მშვენიერ დედამიწაზე შენ. 
– შენ ვისზე ლაპარაკობ? ჩემზე? 
– შენზე და იმაზე ვინც ამ დაწერილის სტროფს შეეხება. 
– ანასტასია, აბა, ეს როგორ იქნება? აქ სრული შეუსაბამობა გამო-

დის. როგორ შეიძლება ყველა მკითხველი იდგეს იქ, სადაც ნათქვამია, 
რომ მხოლოდ ერთი იდგა. ბიბლიაშიცაა ამაზე საუბარი. თავიდან ერ-
თი ადამიანი იყო, ადამი ერქვა მას. შენც სთქვი, რომ ღმერთმა ერთი 
შექმნაო. 

– ყველაფერი სწორია, ვლადიმირ. აი, შეხედე, ერთისგან წარმოვი-
შვით ჩვენ ყველანი. ის ნატამალი და მასში ჩადებული ინფორმაცია, 
რომელიც მასში იყო, ყველა სხვებში,- დედამიწაზე დაბადებულებშიც 
იბუდებდა. ხოლო, თუკი აზრ-ფიქრის ნებით, შენ, ამაოების ზრუნვის 
ტვირთს გადააგდებ, მაშინ იმ შეგრძნებებს შეიგრძნობ, რომელიც 
დღემდეა პატარა ნატამალში შემონახული. იგი იქ იყო, ყველაფერი ახ-
სოვს. იგი ახლაც შენშია და დედამიწაზე მცხოვრებ ყოველ ადამიანში. 
მიეცი მას გახსნის საშუალება, შეიგრძენი, რა იხილე მაშინ შენ, და 
შენც, ახლა ამ სტრიქონის მკითხველო, რა იხილე შენ საკუთარი გზის 
დასაწყისში. 

– აი, ესეც ასე! ე.ი. რა გამოდის, რომ ყველა ახლანდელი მცხოვრე-
ბი იქ, იმ დედამიწაზე თავიდანვე იყვნენ? 

– დიახ, მაგრამ ამ დედამიწაზე და არა იმაზე. უბრალოდ დედამი-
წა სხვა იერ-სახის იყო. 

– აბა, ჩვენ ყველას ერთდროულად რა შეიძლება რომ გვეწოდოს? 
– შენთვის ჩვეულია გაიგონო სახელი „ადამი“? მე ვისარგებლებ 

ამით, მაგრამ შენ წარმოიდგინე, რომ ეს შენ ხარ. დაე, ყველამ ამ სახე-
ლის ქვეშ, საკუთარი თავი წარმოიდგინოს. მე კი, შენს წარმოდგენას 
ოდნავ სიტყვებით მივეშველები. 

– ჰო, მომეშველე. თორემ იმ დროებაში ჩემი თავი, ჯერ როგორღაც 
ბუნდოვნად წარმომიდგენია. 

– იოლი რომ იყოს, შენი თავი, ზაფხულისა და გაზაფხულის მიჯ-
ნაზე, ბაღში შესული წარმოიდგინე, და, რომ იმ ბაღში შემოდგომის ნა-
ყოფებია. იქ არსებებია, რომლებსაც პირველად ხედავ. ძნელია, ერთი 
შეხედვით მოიცვა ყოველივე, როცა ყველაფერი ახალია და ყოველ მა-
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თგანში სრულყოფილებაა. მაგრამ გაიხსენე შენ, ადამმა, როგორ დაინა-
ხე პირველად ყვავილი, როგორ შეაჩერე შენი ყურადღება  სრულიად 
პატარა ყვავილზე. 

ღიღილოსფერი ყვავილის ფურცლები, მკრთალი მოლივლივე ფე-
რებით ასხივებდა, თითქოსდა ცის ნათელს საკუთრივ ასახავდა. ხო-
ლო შენ, ადამი, ქმნილებით მოხიბლული, ყვავილს მიუჯექი. მაგრამ 
მისთვის რამდენიც არ უნდა გეცქირა, მისი ზმანება იცვლებოდა. ნია-
ვი ალერსით ყვავილის წვრილ ღეროს არხევდა და მზის სხივის ქვეშ  
სინათლის არეკვლის კუთხის შეცვლით, ყვავილის ფურცლები ირხე-
ოდა და საკუთარ უნაზეს ნახევარტონებს ცვლიდა. ნიავისგან ხან 
თრთოდა ფურცლები, ხან ადამიანს თავს ისე უქნევდა, თითქოს მის 
მზერას ესალმებოდა, ხან კი, თითქოს მის სულში აჟღერებულ მუსიკას 
დირიჟორობდა. ყვავილისგან გამოსული უფაქიზესი სურნელი შენს,- 
ადამიანის ჩაკონვას ესწრაფვოდა 

ადამს უცებ, ძლიერი ბრდღვინვა მოესმა. წამოდგა და ხმაურის 
მხარეს შებრუნდა. შორიახლოს ძუ და ხვადი ლომი იდგა.  და, გარემ-
ოს ხვადი ლომი  საკუთარ თავზე ბრდღვინვით აუწყებდა. 

ადამი, ხშირი ფაფარით დაფარულ ლამაზ და ძლიერ ტანს შეაცქე-
რდა. ძუ ლომმაც შენიშნა ადამი და მოქნილი ნახტომით მისკენ გაესწ-
რაფა, არც ხვადი ჩამორჩა მას. ადამი, მათ ათამაშებულ ძალუმ კუნთ-
ებს თვალს ვერ სწყვეტდა. ნადირნი, ადამიდან სამ მეტრში შეჩერდნენ 
და დადგნენ. მათ ადამის მზერა ეალერსებოდათ, ადამისგან მადლი 
იფრქვეოდა. და ალერსიანი მზერისგან მადლში გახვეული ძუ ლომი 
მიწაზე ნეტარად დაეშვა, ხვადიც გვერდით მიუწვა. არ ინძრეოდნენ, 
ადამისგან მათკენ მომართული ნათლის მადლმოსილი სითბო რომ არ 
დაერღვიათ. 

ადამმა ლომს ფაფარში თითები შეუცურა, ეხებოდა და ათვალიე-
რებდა მძლავრი ტორის კლანჭებს, თეთრ ეშვებს საკუთარი ხელით ეხ-
ებოდა და იღიმოდა, როცა ლომი განცხრომისგან ნეტარ ხმებს გამოს-
ცემდა. 

– ანასტასია, ეს რა ნათელია, პირველხანობას ადამისგან რომ გა-
მოსჭვიოდა, რომლის გამო ლომმაც კი არ დაგლიჯა? ახლა, რატომ აღ-
არ გამოსჭვივის ნათელი? დღეს ხომ, არავინ არ ასხივებს. 

– ვლადიმირ, განა შენ არ შეგიმჩნევია, რომ ახლაც დიდი სხვაობაა 
ადამიანთა მზერაში. ყოველი მიწიერი  აღიქვამს მათ და ერთმანეთის-
გან ანსხვავებს:- პაწაწა ბალახიც, მძვინვარე ნადირიც და ქვაც, თავისი 
შენელებული აზრ-ფიქრით. იდუმალია, ამოუცნობია იგი, აუხსნელი 
ძალითაა სავსე. ადამიანის მზერა შეიძლება ალერსიანიც იყოს და გა-
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მანადურებელიც. ადამიანის მზერას შეუძლია ყოველი ცოცხალი არსი 
სუსხში გაახვიოს. მითხარი, შენ, მაგალითად, არ გქონია შემთხვევა, 
რომ ვიღაცის მზერით გამთბარხარ? ანდა, ვიღაცის, რაღაცნაირი მზერ-
ის გამო, სულში რაღაც უსიამოვნო შეგრძნება დაგგუფლებია? 

– საერთოდ, ყოფილა... მომხდარა, როგორღაც სხვანაირად რომ 
გიყურებს ვიღაც და გიგრძვნია, სასიამოვნოდ როცა გიყურებს, მაგრამ 
ისიც ყოფილა, როცა გიგრძვნია, რომ არც ისე სასიამოვნოდ გიყურ-
ებს... 

– აი, ხომ ხედავ, გამოდის შენთვისაც ცნობილია, ალერსიანი მზე-
რა რომ შინაგანად სასიამოვნო სითბოს იწვევს, ხოლო ცივ, რაღაცნაირ 
მზერას,- განადგურება მოაქვს. პირველ დღეებში ადამს მზერა ბევრად 
უფრო ძლიერი ჰქონდა. შემომქმედმა ისე გააკეთა, რომ ყოველი ცო-
ცხალი ამ მზერით გათბობას ესწრაფვოდეს. 

– ახლა სადღა გაქრა ადამიანის მზერის მთელი ძალმოსილება? 
– მთელი არა. ის ჯერ საკმარისად დარჩა, მაგრამ ამაოება, აზრ-ფიქ 

რის ზედაპირულობა, აზრ-ფიქრის სხვაგვარი სიჩქარე, არსის ცრუწარ-
მოდგენა და შემცნობელობის სიზანტე მზერას დაბინდულს ხდის, იმ-
ას არ აძლევენ გამოაშკარავების საშუალებას, რასაც ყველა ელოდება 
ადამიანისგან. სულის სითბო თითოეულში შიგნით  ინახება. ოჰ, თუ-
კი იგი ყველაში მთლიანად გამოაშკარავდება! მთელი ცხადი უმშვენი-
ერეს პირველყოფილ ბაღად  შესძლებდა გარდაქმნას. 

– ყველა ადამიანში? როგორც ადამს ჰქონდა დასაწყისში? ასეთი 
რამ შეიძლება რომ მოხდეს? 

– ყველაფერი შეიძლება გარდაიქმნას, რისკენაც, ყველასგან ერთ-
მანერთში შერწყმული ადამიანთა აზრ-ფიქრი გაესწრაფება. 

როცა ადამი მარტო იყო, მაშინ მისი აზრ-ფიქრის ძალმოსილება,   
ერთად აღებული ახლანდელი მთელი კაცობრიობის ძალმოსილების 
ტოლფასი იყო. 

–  ოჰო! აი რატომაცაა, ლომს რომ მისი ეშინოდა? 
– ლომს ადამიანის არ ეშინოდა. ლომი ნათლის მადლის წინაშე 

ქედს იხრიდა. ყველა არსება მადლის შეცნობისკენ ესწრაფვის, რომლ-
ის შექმნის უნარის მქონე, მხოლოდ ადამიანია. ამის გამო მზადაა, რომ 
ყველა არსმა, არა მარტო დედამიწაზე, ადამიანი მეგობრად, ძმად, ღმე-
რთად შეიგრძნოს. მშობლები ყოველთვის ესწრაფვიან, საუკეთესო უნ-
არ-ნიჭი, საკუთარ ყველა შვილში ჩანერგოს. მხოლოდ მშობლებს აქვთ 
ჭეშმარიტი სურვილი, შვილების უნარ-ნიჭი მათსას რომ აღემატებოდ-
ეს. შემომქმედმა ადამიანს,- თავის ძეს სრულად მისცა ყველაფერი ის 
რისკენაც შემომქმედებითი აღმაფრენისას თავად ესწრაფვოდა. და, 
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თუკი ყველას აქვს უნარი მიხვდეს, რომ ღმერთი სრულყოფილებაა, 
მაშინ მშობლების გრძნობებით დაე ყველამ შეიგრძნოს, როგორ ესწრა-
ფვოდა და სურდა შეექმნა მშობელ ღმერთს თავისი პირმშო, მისთვის 
საყვარელი ძე-ადამიანი. და, როგორ არ ეშინოდა პასუხისმგებლობის, 
და, რომ მარადიულად იღებდა საკუთარი თავის წინაშე პასუხისმგებ-
ლობას არ განდგომოდა თავის ქმნილებას,  მილიონობით წლის წინ 
ნათქვამი სიტყვებით, ჩვენამდე მოსულით:- “ის ჩემი ძეა,- ადამიანი. 
ის ხატ-სახეა ჩემი! ჩემი მსგავსება!” 

– მაშ, გამოდის, ღმერთს სურდა, რომ მისი ძე, მისი ქმნილება, მო-
კლედ, ადამიანი ყოფილიყო მასზე ძლიერი. 

– ყველა მშობლის სწრაფვები ამის დასტურს ემსახურება. 
– და რა გამოდის, ადამი თავის პირველ დღეს ღმერთის ნააზრევ-

ნაფიქრალს ამართლებდა? მან რისი გაკეთება დაიწყო ლომთან შეხვე-
დრის შემდეგ? 

– ადამი ყველა არსის შეცნობისკენ ესწრაფვოდა. განესაზღვრა სა-
ხელი, დანიშნულება ყველა ნადირ-მხეცის. ხდებოდა, რომ დასახულ 
ამოცანას სწრაფად ვერ წყვეტდა, იმიტომ, რომ მასზე დიდხანს წვალო-
ბდა. მაგალითად, თავის პირველ დღეს, საღამომდე პრენტოზავრის 
დანიშნულების განსაზღვრას ცდილობდა, თუმცა იგი ვერ განსაზღვ-
რა. ჰოდა, ამიტომაც, ყველა პრენტოზავრი  დედამიწიდან გაქრა. 

– რატომ გაქრა? 
– გაქრა, იმიტომ, რომ ადამიანმა მათ არ განუსაზღვრა დანიშნუ-

ლება. 
– პრენტოზავრები,- ეს ისინია, რომლებიც სპილოებზე რამდენი-

მეჯერ უფრო დიდებია? 
– დიახ, ისინი დიდებია, ვინემ სპილოები. მათ პატარა ფრთებიც 

ჰქონდათ, გრძელ კისერზე პატარა თავი. ხახიდან, ალის ამოფრქვევა 
შეეძლოთ. 

– მაგალითად, როგორც ზღაპარში „გველი გარინჩი“, სხვა ხალხურ 
ზღაპრებშიც ასევე აფრქვევდნენ დრაკონები ალს.  მაგრამ ეს ზღაპრებ-
შია და არა სინამდვილეში. 

– წარსულ ცხადზე საუბარი, ზღაპრებში ალეგორიულად გადმოი-
ცემოდა ხოლმე. ხანდახან კი, ზუსტადაა გადმოცემული. 

– აბა უყურე? კი მაგრამ, რისგან შესდგებოდა ასეთი ურჩხული? 
როგორ შეიძლება ცოცხალი ცხოველის ხახიდან ცეცხლი იფრქვეოდ-
ეს? იქნებ ცეცხლი,- ქარაგმულია? აი, ვთქვათ ურჩხული აფრქვევდა 
ბოროტს? 
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–  უზარმაზარი პრენტოზავრი კეთილი იყო და არა ბოროტი. გა-
რეგნული მოცულობა მას წონის შესამსუბუქებლად ემსახურებოდა. 

–  ეს როგორ, განა შეიძლება, დიდი მოცულობა წონის შემსუბუქე-
ბას ემსახურებოდეს? 

–  საჰაერო ბუშტი, რაც უფრო მეტადაა სავსე ისეთი გაზით, რომე-
ლიც ჰაერზე მსუბუქია, მით უფრო მსუბუქია. 

– კი, მაგრამ, აბა აქ, პრენტოზავრი რაღა შუაშია, იგი ხომ საჰაერო 
ბუშტი არაა? 

– პრენტოზავრიც, უზარმაზარი ცოცხალი ბუშტი იყო. მსუბუქია 
მისი ჩონჩხის აგებულება და შინაგანი ორგანოები კი, პატარა. შიგნით, 
როგორც ბუშტში,  ისეთივე სიცარიელეა და სისტემატურად იმ გაზით 
ივსებოდა, რომელიც ჰაერზე მსუბუქია. ახტომისას ფრთებს თუ დააქ-
ნევდა, პრენტოზავრს ცოტათი გადაფრენაც შეეძლებოდა. როცა გაზის 
სიჭარბე იქმნებოდა, მას იგი ხახიდან უშვებდა. ხახაში ამოშვერილი 
კაჟის სახეობის ღოჯები ჰქონდა. მათ ერთმანეთზე ხახუნს ნაპერწკლ-
ის წარმოქმნა შეეძლოთ. რისგანაც მუცლის ღრუდან წამოსული გაზი 
ინთებოდა და ხახიდან ცეცხლი იფრქვეოდა. 

– აბა, ამას უყურე! მოიცა, მოიცა, გაზით მას სისტემატურად ვინ 
ავსებდა? 

– კი მაგრამ, ხომ გეუბნები შენ, ვლადიმირ, გაზი გამომუშავდებო-
და შიგნით, თავისთავად, საკვების გადამუშავებისას. 

– არ შეიძლება, ასეთი რამ ხდებოდეს! გაზი მხოლოდ მიწის წიაღ-
შია. მას იქიდან იღებენ, შემდეგ ამ  ბუნებრივი გაზით ბალონებს ავსე-
ბენ, ან სამზარეულოს ქურებს მილებით აწვდიან. აქ კი, ამბობ საკვები-
დანო,- რა, ყველაფერი ასე მარტივია არა?! 

– დიახ, მარტივია. 
– მე, ასეთ სიმარტივეს ვერ დავიჯერებ და ვფიქრობ ამას, არც არავინ 

არ დაიჯერებს. ამიტომაც, შენს მიერ ნათქვამი ყველაფერი ეჭვის ქვეშაა 
არა მარტო პრენტოზავრზე, არამედ ყველა სხვა რამეზეც; რასაც ამბობ, 
ეჭვის ქვეშ დგება. ასე რომ მე, ამის შესახებ არაფერსაც არ დავწერ. 

– ვლადიმირ, აბა რას ამბობ, შენ გგონია, მე შემიძლია რომ შევც-
დე, ან მოვიტყუო? 

– შეგიძლია  მოიტყუო, თუ არ მოიტყუო, რა მოგახსენო, მაგრამ 
ის, რომ გაზთან დაკავშირებით შეგეშალა,- ეს ზუსტია. 

– მე არ შემშლია. 
– დაამტკიცე. 
– ვლადიმირ, დღეს შენი კუჭიც და სხვა ადამიანებისაც,- ასეთივე 

გაზს გამოიმუშავებს. 
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– წარმოუდგენელია. 
– მიდი და შეამოწმე. აიღე და მოუკიდე, როცა ის შენგან გამოდის. 
– როგორ თუ ჩემგან გამოდის? საიდან? სად მოვუკიდო? 
– ანასტასია აკისკისდა და სიცილით მიპასუხა: 
– აბა, რა არის ეს, პირდაპირ ბავშვივით ხარ რა... თავად დაფიქრ-

დი, ეს ცდა ინტიმურია. 
მე დროდადრო ამ გაზზე ვფიქრობდი. ნეტა რატომაა, ასე რომ ამე-

კვიატა იგი? როცა ანასტასიასგან დავბრუნდი, ბოლოს და ბოლო, გა-
დავწყვიტე, ეს ცდა ჩამეტარებინა და ჩავატარე კიდეც... იწვის! ამიტო-
მაც ყველა მის სიტყვებს ადამის პირველ დღესა, თუ ჩვენს პირველ 
დღეებზე,- ყველაფერს, დიდი გულისყურით ვიხსენებ. რატომღაც ის-
ეთი შეგრძნება მეუფლება, რომ ჩვენ დღეს-დღეობით მათგან, რაღაცის 
თან წამოღება დაგვავიწყდა. ანდა, მარტო მე დამავიწყდა. დაე, ასე იყ-
ოს. მოკლედ, თითოეულმა ყველაფერზე თავად გამოიტანოს დასკვნა, 
როცა გააცნობიერებს, როგორ მიმდინარეობდა ადამის პირველი დღე. 
აი, თავად ანასტასიამ კი, როგორ აღწერა ეს დღე. 

 
 

pirveli dRe   
   
დამისთვის საინტერესო იყო ყველაფერი. ყოველი ნორჩი ბალახი, 
ძნელსაცნაური მუმლი, ცის-ქვეშეთში ჩიტები და წყალი. როცა მან 

პირველად პატარა მდინარე დაინახა, მზეზე ალაპლაპებული გამჭვირვა-
ლე წყალი, რომ მირაკრაკებდა, თვალი ვერ მოსწყვიტა... და, მასში, სიცო-
ცხლეების მრავალსახეობაც შენიშნა. ადამი ხელით შეეხო წყალს. დინება 
მაშინვე ხელზე გადაევლო და კანის ყველა ხვეულს მიუალერსა, მას თა-
ვისკენ იზიდავდა. ადამმა წყალში ჩაყვინთა და სხეული იმწამსვე მსუბუ-
ქი გახუდა, წყალმა ის აატივტივა. შხაპუნა წყალმა მთელს სხეულს მყისვე 
მიუალერსა. ხელის პეშვებით წყალი ზემოთ როცა ატყორცნა, წყლის ყოვ-
ელ წვეთში აკიაფებულმა მზის სხივმა ის აღაფრთოვანა, და იმანაც გაახა-
ლისა იმ წვეთებს დინება შემდეგ რომ კვლავ უკან იღებდა. სიხარულის 
შეგრძნებით ადამი პატარა მდინარიდან წყალს სვამდა. და, მზის ჩასვლა-
მდე ტკბებოდა, ფიქრობდა... და კვლავ ბანაობდა... 

– მოიცა, ანასტასია, აი, შენ ამბობ, რომ მან წყალი დალიაო, ჭამით, 
რამე თუ ჭამა ადამმა მთელი დღის განმავლობაში? რა საკვებით იკვე-
ბებოდა ის? 

– გარეშემო მრავალგვარი ნაყოფი იყო, სხვადასხვა გემოთი. კენკრ-
აც იყო, საკვებისთვის ვარგისი ბალახებიც, მაგრამ ადამი პირველ 
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დღეებში შიმშილის გრძნობას არ განიცდიდა. ის მაძღარი, ჰაერისგან 
რჩებოდა. 

– ჰაერისგან? მაგრამ, ვერ დანაყრდები ჰაერით. ასეთი გამოთქმაც 
კი არის. 

– იმ ჰაერით, ახლა რითიც სუნთქავს ადამიანი, ნამდვილად არ შე-
იძლება დანაყრდეს ადამიანი. დღეს ჰაერი მკვდარია და ხშირად სხე-
ულისა და სულისთვის მავნეც კია. შენ, ანდაზა სთქვი რომ მარტო ჰაე-
რით ვერ დანაყრდებიო, მაგრამ არის მეორე ანდაზაც:- „მე მხოლოდ 
ჰაერით ვნაყრდებოდი“. ის იმას შეესატყვისება, რაც ადამიანს ღმერთ-
მა დასაწყისიდანვე მიართვა. ადამი უმშვენიერეს ბაღში დაიბადა და 
ჰაერში, რაც მას გარს ერტყა, არც ერთი ბეწო მტვრის მავნე ნაწილაკიც 
კი არ იყო. მაშინდელი ჰაერი უსუფთავესი მტვრითა და ცვრის წვეთე-
ბით იყო გაჯერებული. 

–  მტვრით? როგორი? 
– ყვავილების და ბალახების მტვრით, ხეებისა და მის ნაყოფთა 

ეთერების სურნელით. იმათგან გადმოფრქვეულით, რომლებიც მის 
გვერდით იმყოფებოდნენ და სხვებისგანაც, მისგან მოშორებულ ადგი-
ლებზე რომ იზრდებოდნენ, რომელთა სურნელებაც და მტვერიც ნიავ-
ქარს მოჰქონდა. მაშინ ადამიანს საკვების მოპოვების პრობლემა არ 
ჰქონდა, დიადი საქმეების კეთებისგან მის ყურადღებას არაფერი ფან-
ტავდა. მისი გარემოცვა მას, ჰაერის მეშვეობით კვებავდა. შემომქმედმა 
დასაწყისიდანვე ისე გააკეთა, რომ დედამიწაზე ყოველი ცოცხალი არ-
სება, ადამიანის მსახურებას სიყვარულით აღტყინებული ესწრაფვო-
და. ჰაერიც, წყალიც, ნიავიც, მისთვის რომ მაცხოვნებელი ყოფილიყო. 

– შენ აქ, ახლა უკვე მართალი ხარ:- არის ხოლმე ჰაერი ძალიან მა-
ვნე, მაგრამ ადამიანმა კონდენციონერი მოიგონა. იგი ჰაერს მავნე ნაწი-
ლაკებისგან ასუფთავებს. მინერალურ წყალსაც ბოთლებით ჰყიდიან. 
ასე, რომ ახლა ჰაერის, წყლის პრობლემა, ბევრისთვის, ვინც ღარიბი არ 
არის, გადაჭრილია. 

– რა მოგახსენო, ვლადიმირ, კონდენციონერი პრობლემებს არ 
წყვეტს. მავნე ნაწილაკებს იგი აყოვნებს, მაგრამ ჰაერს კიდევ უფრო აკ-
ვდინებს. წყალი, რომელიც დალუქულ ბოთლებში ინახება, დახშუ-
ლობისგან კვდება. იგი, მხოლოდ სხეულის უკვე არსებულ უჯრედებს 
კვებავს. ახლის დაბადებისთვის კი, შენი სხეულის უჯრედების მუდ-
მივი განახლება რომ მოხდეს,- ცოცხალი ჰაერი და წყალია საჭირო. 
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problemebi sicocxleTa 
srulhyofiT ganmtkicdeboda 

 
დამს ყველაფერი ეს ჰქონდა? 
– დიახ, ჰქონდა! ამიტომაც მისი აზრ-ფიქრი სწრაფად ჰქროდა. შე-

დარებით მოკლე დროში მან, ყოველივესთვის საკუთარი დანიშნულე-
ბის განსაზღვრა შესძლო. ას-თვრამეტმა წელმა როგორც ერთმა დღემ 
ისე ჩაიქროლა... 

– ას-თვრამეტი წელი,- ასეთ ღრმა სიბერემდე ადამმა მარტომ 
იცხოვრა? 

– მარტო, საინტერესო საქმეებით გატაცებული ცხოვრობდა ადა-
მი,- პირველი ადამიანი. მისმა ას თვრამეტმა წელმა მას სიბერე კი არა,- 
გაფურჩქვნის ხანა მოუტანა. 

– ას თვრამეტი წლისა ბერდება ადამიანი, უფრო მეტიც,- ღრმა მო-
ხუცებულად ითვლება, მას დაავადებები, უძლურება უჩნდება. 

– ეს ახლა, ვლადიმირ, მაშინ კი, ადამიანს ავადმყოფობები არ ეკა-
რებოდა. მისი სხეულის ყოველი უჯრედის ხანა უფრო ხანგრძლივი 
იყო, მაგრამ თუკი უჯრედი იქანცებოდა კიდეც, მას მოკვდინების უფ-
ლებაც ეძლეოდა, მაგრამ იქვე, ძველი უჯრედის შემცვლელი ახალი, 
ენერგიით სავსე უჯრედი ჩნდებოდა. ადამიანურ სხეულს იმდენი წე-
ლი შეეძლო სიცოცხლე, რამდენიც მის სულს, სამშვინველს სურდა. 

– კი, მაგრამ რა გამოდის, დღევანდელ ადამიანს თავად არ სურს, 
რომ უფრო ხანგრძლივად იცოცხლოს? 

– თავისი ქმედობებით ყოველწამიერად იმოკლებს საკუთარი სი-
ცოცხლის დრო-ჟამს, და თავის სიკვდილიც ადამიანმა თავადვე მოი-
გონა. 

 –  ეს რანაირად, როგორ თუ მოიგონა? იგი ხომ თავისთავად, ადა-
მიანის ნების საწინააღმდეგოდ დგება. 

– როცა შენ ეწევი, ან სპირტიანს სვამ, როცა შედიხარ ქალაქში,  
როცა იქ ჰაერი ჭვარტლის სიმყრალითაა გაჟღენთილი, როცა ღებულობ 
მკვდარ საკვებს და ბოღმით იხრავ საკუთარ თავს, მითხარი, ვლადიმირ, 
ვინ, თუ არა თავად შენ აახლოებ საკუთარი თავისთვის სიკვდილს? 

– ახლა ყველასთვის ასეთი ცხოვრებაა დამდგარი. 
– თავისუფალია ადამიანი. თითოეული, საკუთარ ცხოვრებას თა-

ვად აგებს და დრო-ჟამსაც წამი-წამად თავად განსაზღვრავს. 
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– მაშ, რა გამოდის, აი იქ, სამოთხეში, პრობლემები არ არსებობდნენ? 
– პრობლემები თუკი მაინც დგებოდა, ისინი არა საზიანოდ წყდე-

ბოდა, არამედ  სიცოცხლეთა სრულჰყოფით  განმტკიცდებოდა. 

 
pirveli Sexvedra 

 
რთხელაც, მისი ას-თვრამეტი წლის ასაკში, დილით, გარიჟრაჟისას 
გაღვიძებული ადამი, გაზაფხულით არ აღფრთოვანდა, მზის სხივე-
ბის შესახვედრად როგორც ყოველთვის არ ადგა. 
ფოთლოვან ტყეში წამოწოლილი ადამის თავზე ბულბული თავ-

დავიწყებით სტვენდა. ადამმა ბულბულის სტვენას ზურგი აქცია და 
გვერდი იცვალა. 

მისი დაბინდული მზერის წინ, გაზაფხული იდუმალი თრთოლვ-
ით სივრცეს ავსებდა,  პატარა მდინარე წყლის ჩუხჩუხით თავისკენ 
იწვევდა. მის თავზე მერცხლები დასრიალბდნენ. ღრუბლები საოცარ 
სურათებს ჰქმნიდნენ. ბალახების, ყვავილების, ხეების და ბუჩქების 
უნაზესი არომატი ესწრაფვოდა სურნელებით გარემოეცვა ის. ოოო... 
მაშინ როგორ გაოცდა ღმერთი! გაზაფხულის სიმშვენიერეთა შორის, 
მიწიერ ქმნილებათა შორის, ლაჟვარდოვანი ცის ქვეშ, მისი ძე, ადამი,- 
ნაღვლობდა. მისი საყვარელი პირმშო სიხარულში კი არა, სევდაში იმ-
ყოფებოდა. მოსიყვარულე მამისთვის განა შეიძლება, არსებობდეს სხვა 
ამაზე უფრო სევდიანი სურათი? 

თანაქმნადობისგან გასული ას-თვრამეტი წლის დასვენებული 
ღვთიური ენერგიების უმრავლესობა მყისვე მოძრაობაში მოვიდა. 
მთელი სამყარო გარინდულიყო. ისეთი აჩქარებული, ჯერ არნახული 
სწრაფვა აკიაფდა სიყვარულის ენერგიის შარავანდედში, რომ არსნი 
ყველაფერს მიხვდნენ:- ღმერთმა ახალი ქმნილება ჩაიფიქრა. მაგრამ 
ნუთუ კიდევ იყო რაიმეს თანაშექმნა შესაძლებელი იმის შემდეგ, რაც 
შემოქმედებითი წვის ზღვარზე იქმნებოდა? მაშინ, ჯერ კიდევ არავის 
ესმოდა.  მაგრამ ღმერთის აზრ-ფიქრის სიჩქარე იზრდებოდა. სიყვა-
რულის ენერგია მას ჩასჩურჩულებდა. 

– შენ, კვლავ ახლიდან მოიყვანე ყველაფერი შემომქმედებითი 
წვის მოძრაობაში. შენი ენერგიები სამყაროს სივრცეებს სწვავს. თავად 
როგორ არ ფეთქდები და არ იფერფლები ამ გზნებაში? საითკენ ესწრა-
ფვი შენ? რისკენ? მე შენით, უკვე აღარ ვანათებ. შეხედე, ჩემო უფალო, 
შენით ვგიზგიზებ მე, პლანეტებს ვარსკვლავებად ვაქცევ. შეჩერდი, შე-
ნით ყოველივე საუკეთესო უკვე შექმნილია, შენს ძეს გაუქრება სევდა. 
შეჩერდი, ო-ო, ღმერთო!.. 

e 
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არ ისმენდა ღმერთი სიყვარულის ვედრებას. არც ყურად იღებდა 
სამყაროს არსთა ქირქილს. ის, როგორც ახალგაზრდა და მგზნებარე 
მოქანდაკე ყველა ენერგიათა მოძრაობების აჩქარებას განაგრძობდა და 
უეცრად, არნახული მშვენება გაცისკროვნდა მთელს უკიდეგანო სამ-
ყაროში. აღტაცება აღმოჰხდა ყველა არსს, და, თავად ღმერთმაც აღფრ-
თოვანებით დაიბუბუნა: 

– შეხედე, სამყაროვ! შეხედე! აი, ჩემი ასული* მიწიერ ქმნილებებს 
შორის დგას. როგორი სრულჰყოფილია, როგორი მშვენიერია მისი 
ყველა ნაკვთი. ის, ღირსი იქნება ჩემი ძის. არ არსებობს მასზე უფრო 
სრულჰყოფილი ქმნილება. მასშია ჩემი ხატება და ჩემი მსგავსია ის. ას-
ევე თქვენი, ყველას ნატამალია მასში. მაშ შეიყვარეთ, შეიყვარეთ ის! 

მდედრი და მამრი! ჩემი ძე და ჩემი ასული ყველა არსთ მოუტანენ 
სიხარულს! და ყოფიერების ყველა შრეში  (მიმართულებაში) სამკვიდ-
როდ მშვენიერ სამყაროებს გააშენებენ! 

გორაკიდან, ცვრით დანამულ ბალახზე,  დღით დღესასწაულით, გა-
რიჟრაჟის სხივით გაბრწყინებული ქალწული ადამისაკენ მიემართებო-
და. სვლა გრაციოზული, ტანი წერწეტი, სხეულის ნაკვთები ნაზი და ნარ-
ნარი, კანის ხვეულებში ღვთიური ნათლის შუქი. სულ ახლოს და ახლოს. 
აი, ისიც! ბალახზე წამოწოლილი ადამის წინ,- ქალწული წარსდგა. 

ქალწულს ნიავმა ოქროსფერი დალალები შეურხია და შუბლი გა-
მოუჩინა. სამყარომ თვისი სუნთქვა შეიკრა. ო, რა მწყაზარია მისი ხა-
ტება,- ხატ–სახე შენი ქმნილებისა უფალო! 

ბალახზე წამოწოლილმა ადამმა, მის გვერდით დამდგარ ქალწ-
ულს გახედა, მერე, ზანტად დაამთქნარა, წამწამები მილულა და გადა-
ბრუნდა. 

სამყაროსეულ ყველა არსს მაშინ მოესმათ... არა, სიტყვები კი არ 
მოესმათ,- არამედ ადამი თავის აზრ-ფიქრში ღმერთის ქმნილებაზე, 
თუ როგორ სადად და ზანტად მსჯელობდა:- „აი, ის, კიდევ ერთი რა-
ღაც ქმნილება მომიახლოვდა. მასში ახალი არაფერია, მხოლოდ ჩემი 
მსგავსია. მუხლის სახსარი ცხენს უფრო მოქნილი და მყარი აქვს. ლეო-
პარდს ტყავი უფრო ხასხასა და სახალისო აქვს. თანაც, მოწვევის გარე-
შე მომიახლოვდა, მე კი, დღეს ჭიანჭველებისთვის ახალი განსაზღვრე-
ბის  მიცემა მსურდა“. 

                                                 
*  საგალობელი „ შენ ხარ ვენახი“- მარიამ ღვთისმშობელს  ბერად აღკვეცილმა მეფის-

წულმა,- დემნა ბაგრატიონმა მიუძღვნა ც.გ. 
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და, ევა, ცოტა ხნით ადამის ახლოს დადგა, მერე მდინარის ყურის 
ნაპირისკენ გაემართა, იქვე, ბუჩქებთან ჩამოჯდა და მოლივლივე წყა-
ლში თავის ანარეკლს ცქერა დაუწყო . 

აბუტბუტდნენ სამყაროს არსნი და ერთმანერთში შეირწყა მათი 
აზრ-ფიქრი:- „ორმა სრულქმნილმა ერთმანერთი ვერ შეაფასა. ღმერთ-
ის ქმნილებებში სრულქმნილი არავინაა“. მხოლოდ, მარტო სიყვარუ-
ლის ენერგია ცდილობდა, მობუტბუტე სამყაროსეულ არსთა შორის, 
შემომქმედს ზღუდედ აღმართვოდა. მისი ნათება ღმერთს გარს ევლე-
ბოდა. ყველამ იცოდა,- არასდროს განსჯიდა სიყვარულის ენერგია. 
ყოველთვის ის უთქმელად და უჩინრად უხილავ უკიდეგანო სივრცე-
ში დაეხეტებოდა. მაგრამ ახლა, ბოლო ნატამალამდე ღვთის გარეშემო 
ასე რატომ გაბრწყინდა? სამყაროსეულ ბუტბუტს ყური არ ათხოვა, ის, 
მხოლოდ საკუთარი ნათლით ათბობდა და ანუგეშებდა. 

– შენ შეისვენე, დიადო შემომქმედო, და, გულისხმისჰყოფა შენს 
ძეში  ჩაასახლე. ნებისმიერი შენი მშვენიერი ქმნილების გამოსწორებას 
შესძლებ შენ. 

პასუხად სამყარომ მოისმინა სიტყვები, და, მათი მეშვეობით ღმე-
რთის სიბრძნე და სიდიადე შეიცნო: 

– ჩემი ძე, ჩემი ხატი და მსგავსია. სამყაროს ყველა ენერგიათა ნა-
ტამალები მასშია. ის ალფა და ომეგაა. ის თანაქმნილებაა! ის მომავლ-
ის განხორციელებაა! ამიერიდან და მომავალშიც, არც მე და არც არავ-
ის მიეცემა მისი ნების გარეშე მისი ბედის ცვლის უფლება. ყველაფე-
რი, რასაც თავად ისურვებს ის შეექმნება.  

მისი ნააზრევ- ნაფიქრალი ამაოებად არ გარდაიქმნება. ჩემმა ძემ 
ქალწულის სრულყოფილ სხეულს ქედი არ მოუხარა. მთელი სამყარ-
ოს გასაკვირად მისით არ განცვიფრდა. ჩემმა ძემ ჯერ ვერ შეიცნო, თუ-
მცა საკუთარი გრძნობებით შეიგრძნო. მან პირველმა იგრძნო,- რომ მას 
რაღაც აკლდა. და მის წინაშე მდგომი ახალი ქმნილება,- ქალწული,- 
მისთვის იმ მიუღწეველს არ ფლობდა. ჩემი ძე! ჩემი ძე საკუთარი 
გრძნობებით მთელს სამყაროს გრძნობს, ყოველივე მან უწყის, თუ სამ-
ყარო რას ფლობს. 

კითხვამ მთლიანად შეავსო სამყარო. 
– რაღა შეიძლება არ ჰყოფნიდეს მას, ვისშიცაა ყველა ჩვენი ენერ-

გიები და  ყველა შენი ენერგიები? 
და, ღმერთმა ყველას პასუხად უთხრა: 
– სიყვარულის ენერგია! - და, აიფაკლა სიყვარულის ენერგია: 
– მაგრამ მე ერთი ვარ და შენი ვარ. მხოლოდ შენ ერთით ვბრწყინავ. 
– დიახ! ჩემო სიყვარულო, შენ ერთი ხარ,- პასუხად ღვთიურმა სი-
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ტყვამ გაიჟღერა,- ჩემო სიყვარულო, შენი ნათლის ელვარება  ბრწყინ-
ავს და მეალერსება. შენ,- შთაგონება ხარ. ყოველივეს, აჩქარების უნარს 
ანიჭებ. ჩემო სიყვარულო, შენ ამწვავებ შეგრძნებებს და შენვე სიმშვი-
დით აოკებ. გთხოვ, მთლიანად, უკლებლივ, დედამიწაზე დაეშვა შენ. 
საკუთარი დიადი ენერგიის მადლში მთლიანად გაჰხვიო ისინი,- ჩემი 
შვილები. 

ღმერთისა და სიყვარულის გამოსამშვიდობებელი დიალოგი,- 
მთელი დედამიწის სიყვარულის დასაწყისს აჟღერებდა. 

– ჩემო ღმერთო,- სიყვარული შემომქმედს ვედრებდა,- როცა ერ-
თადერთი უხილავი, სამუდამოდ  ყოფიერების ყველა შრეში მცხოვრე-
ბთათვის წავალ, შენც უხილავი იქნები. 

– ჩემმა ძემ და ჩემმა ასულმა ამიერიდან დაე, იბრწყინონ ახლად, 
ცხადად, მართლად. 

– ჩემო ღმერთო, ვაკუუმი შეიქმნება შენს გარეშემო და  ვერასდრ-
ოს შენს სულში ცხოველმყოფელი სითბო ვერ შემოაღწევს. ამ სითბოს 
გარეშე სული გაგიგრილდება. 

– არა მარტო ჩემთვის, ყველა არსთათვის დაე, იმ სითბომ დედა-
მიწიდან ამოაბრწყინოს. ჩემს ძეთ და ასულთ მისი ქმედობები გაამრა-
ვლებს და მთელი დედამიწა სიყვარულის სითბოთი გაკაშკაშებული 
სივრცეში ამობრწყინდება. ყველანი შეიგრძნობენ დედამიწის უმაღლ-
ეს შუქს, მისით შესძლებენ გათბობას ყველა ჩემი ენერგიები. 

– ჩემო ღმერთო, შენს ძეთა და ასულთა წინაშე სხვადასხვაგვარი უამ-
რავი გზებია გახსნილი. ყველა შრის ყოფიერების  ენერგიებია მათში. და 
თუკი მათში ერთი მაინც გადააჭარბებს, ისინი მცდარი გზით წავლენ, მა-
შინ რის გაკეთებას შესძლებ შენ, ყოვლის მიმცემი და შემხედვარე, როცა 
იხილავ, როგორ სუსტდება დედამიწიდან წამოსული ენერგია. ყოვლის 
მიმცემი როცა იხილავ, დედამიწაზე თუ როგორ გადააჭარბებს ყველა ენ-
ერგიას ნგრევის ენერგია. შენი ქმნილებები უსიცოცხლო ქერქით დაიფა-
რებიან, შენი ბალახი ქვებით გადაითელება. მაშინ, შენი ძისთვის სრული 
თავისუფლების მიმცემი,- რაღას იზამ შენ? 

– ქვებს შორის მწვანე ბალახად ახლად ამოსვლას შევძლებ, პატარა 
ხელუხლებელ გუბესთან ყვავილის ფურცლის გაშლას შევიძლებ. მი-
წიერი ჩემი ასულნი და ძენი საკუთარი დანიშნულების შეცნობას შეი-
ძლებენ. 

–  ჩემო ღმერთო, როცა წავალ, შენ ყველასთვის უხილავი გახდები. 
შესაძლოა ისეც მოხდეს, რომ არსთა ენერგიები სხვაგვარ ადამიანთა 
მეშვეობით, შენი სახელით დაიწყებენ ლაპარაკს. ერთნი შეეცდებიან 
მეორე ადამიანთა დამორჩილებას. თავის სასარგებლოდ დაიწყებენ შე-
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ნი არსის განმარტებას და იტყვიან:- “მე, ღვთის საამებლად ვსაუბრობ, 
ყველას შორის მარტო მე ვარ მის მიერ რჩეული, ყველამ ჩემი შეისმინ-
ეთ”.- მაშინ რის გაკეთებას შესძლებ შენ? 

– დღის დადგომისას ცისკრად ამოვალ. დედამიწაზე ყველა ქმნი-
ლებას, გამონაკლისის გარეშე, მზის სხივი მოეფერება და ჩემს ასულთ 
და ძეთ იმის შეცნობაში დაეხმარება, რომ ყოველ მათგანს თავად შეუძ-
ლია თავისი სულით ჩემს სულთან ისაუბროს. 

– ჩემო ღმერთო, ისინი ბევრნი იქნებიან, შენ ერთი. და, სამყაროს ყვე-
ლა არსს ადამიანის სულის დაუფლების ჟინი გაუჩნდება. ადამიანთა მეშ-
ვეობით, ყველა არსი სხვა დანარჩენ არსთა ენერგიებზე საკუთარ ენერგი-
ას გააბატონებს და შენი უძღები ძე მათზე ლოცვას დაიწყებს. 

– მრავალ სხვადასხვაგვარ მიზეზთათვის მთავარი წინაღობაა,- 
არსაით, ჩიხში შეყვანა, რაც ტყუილს მოაქვს ზღუდედ. ჭეშმარიტების 
შეცნობისკენ სწრაფვა ჩემს ძეთ და ასულთ ყოველთვის აქვთ. ტყუ-
ილს, ყოველთვის ჩარჩოები აქვს,- ჭეშმარიტება კი უსაზღვროა,- იგი 
ერთია და ჩემს ასულთა და ძეთა სულში ყოველთვის შემცნობელობ-
ით იმყოფებოდეს იქნება! 

– ო, ჩემო ღმერთო! არავის და არაფერს არ შესწევს ძალა შენი აზრ-
ფიქრის აღმაფრენასა და ოცნებას შეეწინააღმდეგოს. ისინი მშვენიერ-
ნია! მე მათ, საკუთარი ნებით კვალდაკვალ გავყვები. შენს შვილებს სი-
კაშკაშით გავათბობ და მათ მარადიულად მოვემსახურები. მათ შენგნ-
ით ნაბოძები შთაგონება საკუთარ ქმნილებათა შექმნაში მოეხმარება. 
მხოლოდ ერთს გთხოვ, ჩემო ღმერთო. მომეცი ნება, ჩემი სიყვარულის 
თუნდაც პატარა ნაპერწკალი მაინც დავტოვო შენთან. 

როცა შენ წყვდიადში მოგიწევს ყოფნა, როცა შენს გარეშემო მხო-
ლოდ ვაკუუმი იქნება, როცა დავიწყებით დედამიწის ნათელი შესუს-
ტდება, დაე ნაპერწკალმა, ჩემი სიყვარულის თუნდაც პატარა ნატამა-
ლმა, შენთვის იციმციმოს. 

– ო, ვლადიმირ! შესძახა ანასტასიამ.- დღეს მცხოვრებ ადამიანს რომ 
შესძლებოდა იმჟამინდელი ცისთვის შეეხედა და დაენახა რა იყო მაშინ 
დედამიწის თავზე, მისი თვალთახედვის წინაშე უდიდესი ხილვა წარმო-
ჩნდებოდა. სამყაროს ნათელი,- სიყვარულის ენერგია, კომეტად შეკუმ-
შული, დედამიწისკენ მიიჩქაროდა და აცისკროვნებდა თავის გზაზე ჯერ 
კიდევ უსიცოცხლო პლანეტათა სხეულებს და დედამიწის თავზე ვარსკვ-
ლავებს ანთებდა. დედამიწისკენ! უფრო ახლოს და ახლოს. აი, ისიც. და, 
უცებ, პირდაპირ დედამიწის თავზე შეჩერდა, აცახცახდა სიყვარულის 
ნათება. შორს, მანათობელ ვარსკვლავებს შორის მხოლოდ ერთი, ყველა-
ზე პაწაწკინტელა ვარსკვლავი, მოსჩანდა ცოცხლად. ის, სიყვარულის ცი-
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მციმის კვალდაკვალ დედამიწისკენ მოისწრაფვოდა. და, სიყვარული მი-
ხვდა, რომ მის კვალდაკვალ, ისიც კი, მისი უკანასკნელი ნატამალი, ღმე-
რთის ნებით დედამიწისკენ მოისწრაფვოდა. 

– ჩემო ღმერთო,- ჩურჩულებდა აციმციმებული სიყვარული,- კი, 
მაგრამ რატომ? ვერ ვხვდები. მაინც რატომ? შენ ჩემი ერთი ნატამალიც 
კი, არ დაიტოვე შენს გვერდით? 

სიყვარულის სიტყვებს, სამყაროს წყვდიადიდან, უკვე ყველასთვ-
ის უხილავმა, ჯერ კიდევ ყველასთვის შეუცნობმა, პასუხი გასცა ღმერ-
თმა. მისი ღვთიური სიტყვები ასე გაჟღერდა: 

–  ჩემთვის დატოვება, ნიშნავს, რომ მათ,- ჩემს ასულთა და ძეთ 
დავაკლო. 

  – ჩემო ღმერთო!.. 
– ო, სიყვარულო, რა მშვენიერი ხარ შენ, ერთი ნატამალითაც კი. 
– ჩემო ღმერთო!.. 
– იჩქარე, სიყვარულო ჩემო, იჩქარე განუკითხავად. იჩქარე უკანასკ-

ნელი შენი ნატამალით და გაათბე ჩემი ყველა მომავალი ასული და ძე. 
სამყაროს სიყვარულის ენერგია დედამიწის ადამიანებს გარს შე-

მოევლო. სრულიად ყველაფერი,- უკანასკნელ ნატამალამდე მასში 
იყო. უკიდეგანო სამყაროში, ყოფიერების ყველა ცოცხალ შრეში ერთ-
დროულად,- ადამიანი ყველა არსთა შორის უძლიერესად წარსდგა. 

 
roca siyvarulia 

 
დამი სურნელოვან ყვავილებს შორის ბალახზე იწვა. ის ხის 
ჩრდილქვეშ თვლემდა და მის გონებაში აზრ-ფიქრი მდორედ მი-
ედინებოდა. მოულოდნელად მოგონება სითბოს უხილავ ტალღ-

ად გარსშემოევლო და მისი სითბო რაღაცნაირი ძალმოსილებით 
მთელს აზრ-ფიქრს უჩქარებდა:- ,,აი, ახლახანს ახალი ქმნილება იდგა 
ჩემს წინ. ჩემი მსგავსი იყო, ამავდროულად მასში, განსხვავებაც იყო. 
მაგრამ როგორი, რაში? და სად არის ახლა ის? ო, როგორ მსურს კვლავ 
ვიხილო ახალი ქმნილება!  მსურს, რომ ვიხილო, და ნეტავ რატომ?” 

მდელოდან ადამი სწრაფად წამოდგა, გარეშემო მიმოიხედა. აზრ-
ფიქრმა იფეთქა:- ,,კი, მაგრამ მოულოდნელად რა მოხდა? ყველაფერი 
იგივეა, ცა და ჩიტები, ბალახი, ხეები, ბუჩქები. ყველაფერი იგივეა, მა-
გრამ არის განსხვავებაც,- ყოველივეს სხვაგვარად შევცქერი. ყველა მი-
წიერი ქმნილება, სურნელი, ჰაერი და ნათელი, კიდევ უფრო მშვენიე-
რი გახდა”. 

a 
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და, ადამის ბაგეზე სიტყვა დაიბადა, ადამმა ყველას გასძახა:- ,, და, 
მეც საპასუხოდ  მიყვარს!” 

და, პატარა მდინარის მხრიდან სითბოს ახალი ტალღა მთელს 
სხეულს წამსვე გარს შემოევლო. ის სითბოსკენ შებრუნდა, მის წინაშე 
ახალი ქმნილება იდგა. მოულოდნელად, როცა ადამმა ის დაინახა, 
აზრ-ფიქრიდან ლოგიკა გავიდა და მის შემხედვარე ადამს, მთელი სუ-
ლი დაუტკბა:- მხრებზე დაყრილი ოქროსფერი დალალებით ქალწუ-
ლი პატარა მდინარის ნაპირზე, მოლივლივე ყურესთან მშვიდად იჯ-
და, უმზერდა არა წყალს  არამედ ადამს. ევა, თავისი ღიმილით, ისე 
ეფერებოდა, თითქოსდა, მთელი მარადისობა მას ელოდა. 

ადამი ევას მიუახლოვდა. როცა ერთმანეთს უცქერდნენ,- ადამმა 
გაიფიქრა: „არავის არ აქვს უფრო მშვენიერი თვალები, ვინემ მას“,- 
ხმამაღლა კი, ასე უთხრა: 

– შენ წყალთან ზიხარ, წყალი სასიამოვნოა, გინდა, მდინარეში ვი-
ბანაოთ? 

– მინდა. 
– მერე, ქმნილებებს გაჩვენებ, გინდა? 
– მინდა 
– მე, ყველა მათთაგანს საკუთარი დანიშნულება მივეცი. მათ შენს 

მომსახურებასაც დავავალებ. თუ გენდომება, ახალ ქმნილებასაც შევქმნი! 
– მინდა. 
ისინი მდინარეში ბანაობდნენ, მდელოზე დარბოდნენ. ო, რა სიხა-

რულით კისკისებდა ქალწული, როდესაც, სპილოზე ამხედრებული 
ადამი გახარებული, რომელიღაც ცეკვას ასრულებდა, ხოლო ქალწ-
ულს,- ევას უწოდებდა. 

დღე უკვე დაისს უახლოვდებოდა, მშვენიერ მიწიერ არსთა შორის 
ორი ადამიანი იდგა. მათ ატკბობდა ფერები, სურნელება და ბგერები. 
ჰორიზონტს, გარინდული ევა კრძალვით გასცქეროდა. თვალს ადევ-
ნებდა, თუ როგორ საღამოვდებოდა. ყვავილების ფურცლები კოკრებ-
ად როგორ იხურებოდა. დღის მშვენიერი სანახაობა სიბნელეში როგ-
ორ გადადიოდა და მზერას ეფარებოდა. 

– შენ არ ინაღვლო,- უკვე, თავდაჯერებით უთხრა ადამმა, ახლა 
ღამის სიბნელე დადგება. იგი დასვენებისთვისაა საჭირო, მაგრამ რამ-
დენჯერაც არ უნდა დადგეს ღამე, ყოველთვის ბრუნდება დღე. 

–ისევ იგივე დღე იქნება, თუ ახალი დღე?- ჰკითხა ევამ. 
– ისეთად დაბრუნდება დღე, როგორსაც მოისურვებ შენ. 
– ვის ემორჩილება დღე? 
– მემორჩილება მე. 
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– ვის ემორჩილები შენ? 
– არავის 
– საიდანა ხარ შენ? 
– ოცნებიდან ვარ მე. 
– გარეშემო ყველაფერი მზერას რომ ესალბუნება, საიდანაა? 
– ისიც, ოცნებიდან თანაქმნილებად წარმოჩნდა ჩემთვის. 
– მაშ სადაა ის, ვისი ოცნებაც ასე მშვენიერია? 
– ის ხშირად არის გვერდით, ოღონდ ჩვეულებრივი მზერა მას ვერ 

ხედავს. მიუხედავად ამისა, მასთან მაინც კარგია. თავისთავს ის 
ღმერთს უწოდებს, ჩემს მამას და მეგობარს. თავს არასდროს გაბეზრ-
ებს, ყოველივეს მე მაძლევს. მეც მსურს რომ მივცე მას, მაგრამ, ჯერ არ 
ვიცი რა. 

– გამოდის, მეც მისი ქმნილება ვარ. მეც ისევე, როგორც შენ, მსურს 
მადლობა ვუთხრა მას. ვუწოდო მეგობარი, ღმერთი და მამა ჩემი. იქნ-
ებ ერთად გავარკვიოთ, ჩვენი მამა,- ჩვენგან რა ქმედობებს ელის? 

– გავიგონე, როგორ ამბობდა ის, თუ რას ძალუძს ყოველისთვის 
სიხარულის მოგვრა. 

– ყოველისთვის? მაშ, გამოდის მისთვისაც? 
– დიახ, გამოდის, მისთვისაც. 
– მიამბე მე, რას ისურვებს ის. 
– ერთობლივ თანაქმნილებას და მისი ხილვით გახარებას. 
– სიხარულის მოტანა რას შეუძლია ყველასთვის? 
– დაბადებას. 
– დაბადებას? მშვენიერი, ყველაფერი დაბადებულია. 
– მე, ძილის წინ უჩვეულო და მშვენიერ თანაქმნილებაზე ხშირად 

ვფიქრობ. სიზმარი, დღის დასაწყისში მიდის და ვხედავ, რომ ჯერ არ 
მომაფიქრდა იგი. მშვენიერი ყველაფერი არის და დღის შუქზე ხილუ-
ლიცაა. 

– მოდი, ერთად ვიფიქროთ. 
– მეც მომინდა, ძილის წინ ერთად რომ ვიყოთ, შენს სუნთქვას ვუ-

სმინო, სითბო შევიგრძნო, თანაქმნილებაზე ერთად ვიფიქროთ. 
ძილის წინ, მშვენიერ თანაქმნილებაზე ოცნებებში, ნაზი გრძნობე-

ბით შთაგონებული აზრ-ფიქრები,- ერთმანერთს ეალერსებოდნენ, მა-
თი სწრაფვები ერთმანერთში ირწყმოდა. ორის მატერიალური სხეუ-
ლი გულისნადებს ერთობლივად სახავდა. 
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dabadeba 
 
ღე ბრუნდებოდა, კვლავ ღამე დგებოდა. ერთხელაც, გამთენიისას, 
როცა ადამი ვეფხვის ბოკვერებს შესცქეროდა და ფიქრობდა, მას 

ევა მშვიდად მიუახლოვდა,  გვერდით ჩამოუჯდა, ხელი ხელზე მოჰ-
კიდა და თავის მუცელზე ადამს ხელი დაადებინა. 

– შეიგრძენი აქ, ჩემს შიგნით, ჩემი და ამავდროულად შენიც, ახა-
ლი თანაქმნილება ცოცხლობს. შენ გრძნობ ადამ, როგორ მიბზიკავს 
მუცელს  ჩემი მოუსვენარი ქმნილება,? 

– დიახ, ვგრძნობ.  მეჩვენება, რომ ის ჩემსკენ ესწრაფვის. 
– შენსკენ? რასაკვირველია! ის ჩემია, მაგრამ შენიცაა! ო, როგორ 

მსურს მე, ჩვენს ქმნილებას შევხედო. 
ტანჯვაში კი არა, დიად განცვიფრებაში ბადებდა ევა. 
მთელი გარემოცვა დაივიწყა, თავიც არ ახსოვდა, ადამი თრთოლ-

ვით, გულისფანცქალით შესცქეროდა. ევა, ახალ ერთობლივ თანაქმნი-
ლებას  ბადებდა. 

პატარა გუნდა, სულ მთლად სველი, ბალახზე უმწეოდ იწვა. პატა-
რა ფეხები მოკუნტული, დახურული ქუთუთოებისგან აუხელელი 
თვალები. ადამი თვალმოუშორებლად უცქერდა, როგორ შეარხია მან 
პაწაწა ხელი, გახსნა ბაგე და ჩაისუნთქა. ადამს დახამხამებისაც კი ეში-
ნოდა, რათა უმცირესი მოძრაობაც არ გამორჩენოდა. იდუმალმა 
გრძნობებმა მთლიანად შეავსო  შინაგანად, გარეშემო. ერთ ადგილზე 
გასაჩერებლად ძალა არ ეყო, ადამი შეხტა-შეკუნტრუშდა და სირბილი 
დაიწყო. 

მოძალებული სიხარულისგან პატარა მდინარის ნაპირის გასწვრ-
ივ ადამი კისრისტეხით გარბოდა, ოღონდ თავადაც არ უწყოდა საით. 
შეჩერდა. მკერდში მშვენიერი, იდუმალი რაღაც უფრო და უფრო ფარ-
თოვდებოდა, იზრდებოდა. ხოლო ყოველივე გარეშემო კი!.. ნიავი ბუ-
ჩქების ფოთლებს უბრალოდ კი არ აშრიალებდა, იგი მღეროდა, ბუჩქე-
ბის ფოთლებს, ყვავილების ფურცლებს ელამუნებოდა. ცაში ღრუბლე-
ბი უბრალოდ კი არ დაცურავდნენ,- ყველა ღრუბელი მომაჯადოებელ 
ცეკვას გამოსახავდა.  იღიმოდა და სწრაფად მიჩუხჩუხებდა შხაპუნა 
წყალი. წარმოგიდგენია! მდინარე! მდინარე ღრუბლებს ირეკლავდა, 
მიჩუხჩუხებდა და მის თვალწინ ახლებურად იკლაკნებოდა. ცაში 
ფრინველები მხიარულად ჭიკჭიკებდნენ! ბალახებში ილხენდა ჭრიჭი-
ნა! დიდებული სამყაროს ფაქიზი ჰანგების უმშვენიერეს ჟღერადობაში 
ყოველივე ერთმანერთს ერწყმოდა. 

ჰაერი მკერდში ღრმად ჩაისუნთქა, ადამმა, რაც ძალ-ღონე ჰქონდა 

d 
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შესძახა. ცხოველური კი არა,- არაჩვეულებრივი იყო მისი შეძახილი, 
უფაქიზესი ბგერები დააბუბუნა. ყოველივე გარეშემომყოფი გაირინ-
და. სამყაროს პირველად ესმოდა, დედამიწაზე მდგომი ადამიანი 
ლხენით მღეროდა! ადამიანი მღეროდა! და ყოველივე, რაც გალაკტი-
კებში ადრე ჟღერდა,- დადუმდა. ადამიანი მღეროდა! ისმენდა რა ბედ-
ნიერ სიმღერას, მთელმა სამყაროსეულმა სივრცემ გააცნობიერა, რომ:- 
არ არსებობს არც ერთ გალაკტიკაში სიმი, უნარის მქონე, უკეთესი ბგე-
რა გამოსცეს, ვინემ ბგერაა ადამიანური სულის სიმღერისა. 

მაგრამ ლხენის სიმღერამ მოჭარბებული გრძნობების დაოკება ვერ 
შესძლო. ადამმა ლომი დაინახა და მისკენ გაექანა. მან ლომი მიწაზე 
როგორც კნუტი ისე დასცა და ფაფარს სიცილით დაუწყო აწეწვა, შემ-
დეგ წამოხტა, გაიქცა და ხელის  მოძრაობით თავისკენ მიიწვია. ლომი 
მას ძლივს ეწეოდა, ხოლო ბოკვერები, ძუ ლომს და ადამს,- ორივეს 
ერთად ჩამორჩებოდა. ყველაზე ჩქარა ადამი გარბოდა, ხელებს იქნევ-
და, გზად ყველა ნადირს თავისკენ იწვევდა. ის ფიქრობდა, რომ მისი 
თანაქმნილება ყველასთვის სიხარულის მოტანას შესძლებდა. 

და აი, ის კვლავ მის წინაშეა, პატარა გუნდა. მისი ქმნილება! ძუ 
მგლის ენით ალოკილი, თბილი ნიავით ნაფერები, პაწაწინა ცოცხალი 
გუნდა. 

ახალშობილი თვალებს ჯერ კიდევ არ ახელდა,- მას ეძინა. მის წი-
ნაშე ყველა ნადირ-მხეცი ადამთან ერთად სირბილით გათანგული, მა-
დლში გახვეული მიწაზე გაწვა. 

– აბა, ერთი ამას დამიხედე!- აღფრთოვანებით წამოიძახა ადამმა.- 
ჩემი თანაქმნილებისგან ჩემი ნათლის მსგავსი შუქი ასხივებს. შესაძ-
ლოა, იგი ჩემსაზე ძლიერიც კია, რადგან ჩემს თავს რაღაც არაჩვეულე-
ბრივი ხდება. ყველა ნადირ-მხეცი მისგან ნეტარებს. მე ასე მსურდა! მე 
შევძელი! მე შევქმენი! მე შევქმენი მშვენიერი ცოცხალი ქმნილება. ყვე-
ლამ! ყველამ უცქირეთ მას! 

ადამმა გარეშემო ყოველივეს თვალი მოავლო და უცებ შეჩერდა, 
გაირინდა. მან მზერა... საკუთარი მზერა ევაზე შეაჩერა. 

ის, ბალახზე ეულად იჯდა, ოდნავ დაღლილი, ალერსიანი მზერით 
შესცქეროდა მოულოდნელობისგან გარინდულ და დადუმებულ ადამს. 

სიყვარულმა ახალი ძალით ადამის შიგნით და გარეშემო, ყოველივე 
უხილავი ნეტარებით ააცისკროვნა და უცებ... ო, სამყაროსეული სიყვა-
რული როგორ ათრთოლდა, როცა ადამმა მშვენიერ ქალწულ-დედასთან 
მიირბინა და ევას წინაშე მუხლებზე დაეშვა, მის ოქროსფერ დალალებს, 
ტუჩებსა და რძით სავსე მკერდს შეეხო. აღფრთოვანება უნაზეს ჩურჩულ-
ად აქცია და ცდილობდა იგი სიტყვებით გამოეხატა: 
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– ევა! ჩემო ევა! ჩემო დედაკაცო! შენ უნარი გაქვს განახორციელო 
ოცნებები!? 

პასუხად კი... ოდნავ დაღლილმა და მშვიდმა ხმამ ნაზად უპასუხა: 
– დიახ, მე ქალი ვარ, შენი დედაკაცი. ჩვენ ერთად განვახორციელ-

ებთ ყოველივეს, რის მოფიქრებასაც შენ შესძლებ! 
– ჰო! ორივენი! ჩვენ ორივენი! ახლა გასაგებია! ჩვენ ორნი ვართ! 

ჩვენ ვართ როგორც ის! ჩვენ შეგვწევს უნარი, ოცნებები განვახორციე-
ლოთ! შეხედე! ჩვენი გესმის მამავ ჩვენო? 

მაგრამ ადამმა, პირველად ვერ გაიგონა პასუხი. გაკვირვებული 
წამოხტა და შესძახა: 

– სადა ხარ შენ, მამავ ჩემო! შეხედე ჩემს ქმნილებას! მიწიერი შენი 
ველური ნადირ-მხეცები სრულჰყოფილნია. ყველაფერი მშვენიერია:- 
ხეები, ბალახი, ბუჩქები და შენი ღრუბლებიც მშვენიერია. მაგრამ ყვა-
ვილთა ფორმებზე უფრო მშვენიერია ის,- შეხედე! უფრო მეტი სიხა-
რული, ვიდრე ყველაფერი რასაც შენ ოცნებით ჰქმნიდი, ჩემმა ქმნი-
ლებამ მომიტანა. შენ სდუმხარ. შენ არ გსურს მისი შეხედვა? მაგრამ ის 
ხომ ყველაზე მშვენიერია! ჩემს სულთან ყველაზე ახლო ჩემი თანაქმ-
ნილებაა. რა მოგდის შენ? არ გსურს, რომ შეხედო მას? 

ადამმა ახალშობილს გახედა. გაღვიძებული ახალშობილის სხეუ-
ლის თავზე, ჰაერი ჩვეულებრივზე უფრო ცისფერი იყო, ნიავიც არაფ-
ერს არხევდა, თუმცაღა, ვიღაც უჩინარი, ახალშობილის ბაგესთან ყვა-
ვილის წვრილ ღეროს არხევდა. ყვავილის სამი ნაზი, ფუმფულა მტვე-
რი ახალშობილის ბაგეებს შეეხო. მან,- ახალშობილმა, ტუჩები ააცმა-
ცუნა, ნეტარებით ჩაატკბარუნა იგი... პაწაწა ხელები და ფეხები აამოძ-
რავა და ისევ ჩაიძინა. ადამი მიხვდა. სანამ ის ლაღობდა და ხარობდა, 
ღმერთი ახალშობილს უნანავებდა და ამიტომაც სდუმდა. 

ამის შემხედვარე ადამმა შესძახა: 
– გამოდის შენ გვეხმარებოდი! გამოდის შენ გვერდით იყავი და 

თანაქმნილება აღიარე? 
პასუხად მამის მშვიდი ხმა მოესმა: 
– ცოტა ჩუმად ადამ, შენი აღტყინებით, ყრმას გააღვიძებ... 
   – გამოდის, შენ, მამავ ჩემო, ისევე შეიყვარე ჩემი ქმნილება, როგ-

ორც მე? იქნებ ის უფრო მეტად შეიყვარე, ვიდრე მე? თუკი ასეა, რატ-
ომ? ამიხსენი! ის ხომ შენი არ არის. 

– სიყვარულს, შვილო ჩემო, გაგრძელება აქვს; ახალ ქმნილებაში,- 
შენი გაგრძელებაა. 

– მე, გამოდის, აქაც,- და ერთდროულად მასშიც ვარ? ევაც, გამოდ-
ის, რომ მასშია? 
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– დიახ, შვილო ჩემო, თქვენი თანაქმნილება ყველაფერში თქვენი 
მსგავსი და ხატია, და, არა მარტო ხორციელი სხეულით. მასში, ერთმა-
ნერთში შერწყმული თქვენი სული და სამშვინველია, რომელთაც ახა-
ლი ქმნილება დაბადეს. თქვენი სწრაფვები სულ გაგრძელდებიან და 
ბევრად უფრო გააძლიერებენ სასიხარულო შეგრძნებებს. 

– მაშ რა გამოდის, ჩვენ ბევრნი ვიქნებით? 
– შენ შენით მთელს დედამიწას აავსებ. ყველაფერს შეგრძნებებით 

გააცნობიერებ, აი, მაშინ კი, შენი ოცნება სხვა გალაქტიკებშიც შეჰქმნის 
უფრო მშვენიერ სამყაროს. 

– სად არის სამყაროს კიდე? რას ვიქმ მერე, როცა მასთან მივალ? 
როცა ყოველივეს ჩემით შევავსებ, შევქმნი ნაფიქრალს? 

– ძეო ჩემო, სამყარო საკუთრივ აზრ-ფიქრს წარმოადგენს, აზრ-
ფიქრიდან იბადება ოცნება, ნაწილობრივ მყარ სხეულებად მოსჩანს 
იგი. როცა შენ ყოველივეს კიდესთან მიხვალ, ახლის დასაწყისი და შე-
ნი გაგრძელება აზრ-ფიქრს გაამჟღავნებს და არაფრისაგან, შენივე ახ-
ალ, მშვენიერ დაბადებას წარმოქმნის, რომელიც სულს, სწრაფვებსა და 
შენს ოცნებას საკუთრივ გამოსახავს. ძეო ჩემო, შენ უსასრულო ხარ, 
შენ მარადიული ხარ. შენში,- შენივე შემომქმედი ოცნებებია. 

– მამავ, ყოველთვის რა კარგია, როცა შენ საუბრობ. როცა შენ გვერდ-
ით ხარ. მე მსურს, რომ შენ ჩაგეკონო. მაგრამ შენ უჩინარი ხარ. რატომ? 

– როცა შენზე ვოცნებობდი და სამყაროსეულ ენერგიებს საკუთარ 
თავში ვკრებდი, ვერ ვასწრებდი საკუთარ თავზე ფიქრს. ჩემი ოცნებე-
ბი და აზრ-ფიქრები, ჩემს ხილულ ხატ-სახეს კი არ ჰქმნიდნენ,- მხოლ-
ოდ შენ გქმნიდნენ. მაგრამ, ხილული ჩემი ქმნილებები არიან და შენ, 
შეიგრძენი ისინი, ნუ დაშლი-დააქუცმაცებ მათ. მათ ჩაწვდომას მხოლ-
ოდ ჭკუა-გონებით,- მთელი სამყაროს არსთაგან ვერავინ შესძლებს. 

– მამავ, როცა შენ საუბრობ მე კარგად ვარ. შენ, როცა გვერდით 
ხარ,- გვერდითაა ყოველივე. როცა მე სამყაროს მეორე ბოლოში აღმოვ-
ჩნდები, როცა ორჭოფობა ან გაუგებრობა იქნება სულში, მითხარი, რო-
გორ მოგნახო შენ? ან, ამ დროისთვის შენ სად იქნები? 

– შენში და გვერდით. ჩემო ძეო, ყველაფერია შენში, სამყაროსეუ-
ლი ყველა ენერგიების ბატონ-პატრონი ხარ შენ. მე, სამყაროს ყველა 
ურთიერთ-საპირისპირო ენერგიები თანაბრად ჩავდე შენში, თავადვე 
ახალს,- ამით წარმოადგენ შენ. არც ერთ მათთაგანს უპირატესობის 
უფლება არ მისცე შენში. აი, მაშინ, მეც ვიქნები შენში.* 

– ჩემში? 

                                                 
*    „მე და მამა ერთი ვართ“ იოანე, 10/30;“  ც.გ. 
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– შენში და გვერდში. შენს ქმნილებაში,- შენ და  ევა ხართ. შენშიც 
და ევაშიც ჩემი ნატამალია, ამიტომაც  ასევე  შენს ქმნილებაშიც  მე 
ვარ.** 

– შენთვის მე ძე ვარ, ვის უნდა წარმოადგენდეს შენთვის ახალი 
ქმნილება? 

– ისევ შენს თავს. 
– რომელი უფრო მეტად გეყვარება შენ,- მე, რომელიც ახლა მე 

ვარ, თუ დაბადებული ახლიდან და ახლი მე? 
  – სიყვარული ერთია, იმედი კი,- ახალ განხორციელებასა და ოც-

ნებაში უფრო მეტია. 
– მამავ, რა ბრძენი ხარ, როგორ მინდა ჩაგეკონო! 
– მიმოიხედე გარეშემო. ხილული ქმნილებები, ხორცშესხმული 

აზრ-ფიქრი და ოცნებაა ჩემი. შენს  ხორციელ ყოფიერებაში ყოველთვ-
ის შესძლებ მათთან ურთიერთობას. 

– მე შევიყვარე ისინი, როგორც შენ მიყვარხარ, მამავ. ევაც შევიყვა-
რე, ჩემი ახალი ქმნილებაც. გარეშემო სიყვარულია, მინდა მარად მას-
ში ვიყო. 

– ჩემო ძეო, შენ, მხოლოდ სიყვარულის სივრცეში შესძლებ ცხოვ-
რებას მარად. 

გადიოდა წლები, ასეც შეიძლება, რომ ითქვას, თუმცაღა, დრო-
ჟამი ხომ პირობითი მცნებაა. გადიოდა წლები, მაგრამ რისთვის ვით-
ვალო. ადამიანი სიკვდილს თავის თავში დიდხანს ვერ იმეცნებდა. გა-
მოდის, რომ მაშინ სიკვდილს არც შეეძლო არსებულიყო. 

 

 
 
 

vaSli, romliTac  
ver danayrdebi 

 
ნასტასია, თუკი დასაწყისში ყველაფერი ასე კარგად იყო, მაშ, მერე 

                                                 
** „ხოლო მან მიუგო და უთხრა მათ: არ წაგიკითხავთ, რომ შემომქმედმა დასაბამიდან 

კაცად და ქალად შექმნა ისინი? მათე, 19/4;“ „და თუ ვაკეთებ, მე რომ არ მერწმუნოთ, 
საქმეებს მაინც ერწმუნეთ, რათა სცნოთ და ირწმუნოთ, რომ მამა ჩემშია და მე ვარ 
მასში. იოანე,10/37;“ ... ც.გ. 
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რაღა მოხდა? რატომ არის, დღეს დედამიწაზე ომები რომ მიმდინარე-
ობს და ადამიანები შიმშილობენ? არის ქურდობა, ბანდიტიზმი, თვი-
თმკვლელობა, ციხეები. ქვეყნიერება სავსეა უბედური ოჯახებით, ობ-
ოლი ბავშვებით. მოსიყვარულე ევები სად წავიდნენ? სად არის ღმერ-
თი, რომელიც შეგვპირდა, რომ ყველა ჩვენთაგანი მარადიულად 
იცხოვრებს სიყვარულში? და, საერთოდ გამახსენდა, რომ ბიბლიაში-
ცაა ამაზე საუბარი. იმის გამო, რომ ადამიანმა ხიდან აკრძალული ვაშ-
ლი მოსწყვიტა, დააგემოვნა, ღმერთმა ადამიანი სამოთხიდან განდევ-
ნა, თანაც შესასვლელთან დარაჯებიც  დააყენა, რომ მუცელამოყორი-
ლები სამოთხეში უკან აღარ შეეშვა. 

– ვლადიმირ, სამოთხიდან ადამიანი ღმერთს არ გაუძევებია. 
– არა, გააძევა, მე წავიკითხე ამის შესახებ. უფრო მეტიც,  მან, შეაჩ-

ვენა კიდეც ადამიანი. ევას უთხრა, რომ ის ცოდვილია და ტკივილებ-
ით დაბადებს, ხოლო ადამი, საკვებს ჯაფითა და ოფლის ღვრით მოი-
პოვებს. რეალურად, დღეს ჩვენს თავს ყველაფერი ასეც ხდება. 

– ვლადიმირ, თავად გაიაზრე, იქნებ, ასეთი ლოღიკა ან მისი არ 
არსებობა ვიღაცას ხელს აძლევს, რადგან საკუთარი მიზანი აქვს. 

– რა შუაშია აქ ლოღიკა ან ვიღაცის მიზანი? 
  – თუ შეიძლება, დამიჯერე. თითოეულმა თავად უნდა ისწავლ-

ოს საკუთარი სულით სინამდვილის განსაზღვრა, გარკვევა. როგორც 
კი, თავად დაფიქრდები, კიდეც შესძლებ შენ იმის მიხვედრას, რომ 
ღმერთს ადამიანი სამოთხიდან არ გაუძევებია. ღმერთი დღემდე ყვე-
ლასთვის მოსიყვარულე მამად რჩება. ის ღმერთია,- სიყვარულია, ამის 
შესახებაც წაკითხული გაქვს შენ. 

– კი, მაქვს. 
  –აბა, მაშ, სადღა არის ლოღიკა? მოსიყვარულე მშობელი ხომ თა-

ვის პირმშოს სახლიდან არასდროს გააგდებს. მშობელი მოსიყვარუ-
ლეა, გაჭირვებებს თავად ითმენს, მაგრამ თავის შვილებს ნებისმიერ 
ცოდვებს აპატიებს. და ღმერთი ადამიანების,- თავისი შვილების ყვე-
ლა ტანჯვას თანადგომის გარეშე არ უცქერს. 

– უცქერს თუ არ უცქერს,- მე არ ვიცი. მაგრამ ყველასთვის ნათე-
ლია, რომ ის წინ არ ეღობება მათ. 

– ო, რას ლაპარაკობ შენ, ვლადიმირ. რასაკვირველია, ის, ძე-
ადამიანისგან ამ ტკივილსაც მოითმენს. მაგრამ როდემდე შეიძლება 
მამას არ აღიქვამდე? მის სიყვარულს არ გრძნობდე, ვერ ხედავდე? 

– ოჰ, იმ წუთშივე რას ვარდები ხოლმე განცდაში? უფრო კონკრე-
ტულად მითხარი სად, რაშია ისინი, ჩვენდამი ღვთიური სიყვარულის 
დღევანდელი გამოვლინებები? 
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– როცა შენ ქალაქში იქნები, შენს გარეშემო ყურადღებით მიმოი-
ხედე. უმშვენიერესი ბალახის ცოცხალი ხალიჩა,- უსიცოცხლო ასფა-
ლტითაა დაფარული. გარეშემო, მავნე ბეტონის უზარმაზარი ზვინე-
ბია,- რასაც სახლებს ეძახით. მათ შორის მანქანები დაჰქრიან და მომა-
კვდინებელ გაზს აფრქვევენ. მაგრამ ამ უზარმაზარ ქვებს შორის, როგ-
ორც კი, ღვთის ქმნილებები,- ბალახები და ყვავილები ცარიელ პატარა 
მიწის ნაკუწს დაიხელთებენ,- ისინი მაშინვე ამოდიან. ფოთლების 
შრიალით, ჩიტების გალობით მამა საკუთარ ასულებსა და ძეებს მუდ-
მივად მოუწოდებს მომხდარის შეცნობას და სამოთხეში დაბრუნებას. 

დედამიწიდან სიყვარულის ნათლის გამოსხივება სულ უფრო და 
უფრო იკლებს. უკვე დიდი ხნის წინ შემცირდებოდა მზის ანარეკლი, 
მაგრამ ის თავისი ენერგიით დაუღალავად აძლიერებს მზის ცხოველ-
მყოფელურ  სხივებს. მას, როგორც ადრე, ისევე უყვარს თავისი ასუ-
ლები და ძეები. მას სჯერა, იცდის, ოცნებობს, როცა ერთხელაც იქნება, 
მოულოდნელად, ერთ-ერთი დილის გარიჟრაჟზე, ადამიანი უცებ შეი-
გნებს, მისი შეგნება კი, დედამიწას პირველსაწყის სიმშვენიერეს დაუ-
ბრუნებს. 

– მაგრამ, როგორ მოხდა ყოველივე ის, დედამიწაზე ღვთის ოცნე-
ბების საწინააღმდეგოდ რომ წარიმართა და გრძელდება უკვე გაუგება-
რია, რამდენი ათასი, შესაძლოა, მილიონი წელიც კი? როგორ შეიძლე-
ბა, ამდენი ხანი სულ ელოდო და გჯეროდეს? 

– ღმერთისთვის დრო და განზომილება არ არსებობს. როგორც 
მოსიყვარულე მშობელში არ ჰქრება, ისე მასშიც არ ჰქრება რწმენა. იმ 
რწმენის წყალობითაა, რომ ჩვენ ყველანი ახლაც ვვარსებობთ. თავადვე 
ვქმნით ჩვენს ცხოვრებას, ჩვენ დღესაც, მამისგან ნაბოძები თავისუფა-
ლი ნებით ვსარგებლობთ. გაურკვევლობისკენ, არსაით მიმავალი გზა, 
მოულოდნელად არ იყო ადამიანების მიერ არჩეული. 

– თუ, მოულოდნელად არა, მაშ როგორ, როდის? რას ნიშნავს,- 
,,ადამის ვაშლი”? 

– იმ დროებაში, როგორც ახლა, სამყარო უამრავი ცოცხალი ენერ-
გიებით იყო სავსე. ცოცხალი არსნი ყოველგან უხილავნია, ხოლო ბევ-
რი მათგანი ადამიანის მეორე ,,მეს” ჰგავს. მათ, თითქმის როგორც ადა-
მიანებს, უნარი აქვთ ყოფიერების ყველა შრე მოიცვან, მაგრამ მათ ბო-
ძებული არ აქვთ მყარ სხეულში  განხორციელება. მათზე, ადამიანის 
უპირატესობა ზუსტად ამაშია. და კიდევ, სამყაროს ყველა არსთა ენე-
რგიების კომპლექსებში, ყველა დანარჩენს ყოველთვის ერთი ენერგია 
სჭარბობს. ამიტომაც, მათ არ შესწევთ უნარი აბალანსონ საკუთარ ენე-
რგიათა ურთიერთდამოკიდებულება. 



 

545 

სამყაროს არსთა შორის ღვთის ენერგიის მსგავსი კომპლექსიც არ-
ის. მსგავსნი, მაგრამ ისინი ღმერთები არ არიან. მიუხედავად იმისა, 
რომ წამიერად, უამრავი ენერგიების გაწონასწორებას ახერხებენ თავის 
თავში, მათ მაინც არ ძალუძთ ცოცხალი ქმნილებები შეჰქმნან ურთი-
ერთ ჰარმონიაში, ღმერთის მსგავსად. 

მთელს სამყაროში ვერავინ ახერხებს იდუმალ საიდუმლოს უპოვ-
ნოს ახსნა, გამოიცნოს იგი, თუ რა ძალით იქნა შექმნილი მატერიალუ-
რი მიმართულება, სად, რაშია მისი და მთელი სამყაროს არსთა დამა-
კავშირებელი ძაფები. ასევე, როგორ და რის ხარჯზე შეუძლია ამ მიმა-
რთულებას თავისთავის კვლავწარმოქმნა? 

როცა ღმერთისგან დედამიწა და ყოველივე მასზე არსებული იქმ-
ნებოდა, წარმოუდგენელი სიჩქარის გამო არსნი ვერ ასწრებდნენ მიხ-
ვედრას, რითი, როგორი ძალით ახდენდა ღმერთი მიწიერი სამყაროს 
წარმოქმნას. როდესაც ყველაფერი უკვე შექმნილი და ხილული იყო, 
როცა დაინახეს, რომ ადამიანი ყველაზე ძლევამოსლია, ბევრნი სიმშ-
ვენიერის ხილვით, ჯერ განცვიფრებაში, აღტაცებაში მოვიდნენ, ხო-
ლო შემდეგ, მათ გამეორების სურვილი გაუჩნდათ შეექმნათ ისეთივე, 
ოღონდ თავად. ეს სურვილი მათ, სულ უფრო და უფრო უმძაფრდებო-
დათ. უფრო მეტიც, ახლაც კი რჩება იგი უამრავ არსთა ენერგიებში. 
სხვა გალაკტიკებში, სხვა მატერიალურ სამყაროებში ცდილობდნენ, 
დედამიწის მსგავსი შეექმნათ. ღვთის მიერ შექმნილ პლანეტებსაც კი 
იყენებდნენ. მიწიერი ყოფის მსგავსი, ბევრს გამოსდიოდა, მაგრამ მხო-
ლოდ მსგავსი. დედამიწის მსგავსი ჰარმონიულობა, ყოველივეს ერთ-
მანეთთან ურთიერთ-კავშირის მიღწევა,- არავის გამოსდიოდა. ასე 
რომ, დღემდე არსებობს პლანეტებზე სიცოცხლე, დედამიწის მსგავსი 
სიცოცხლე, ოღონდ მიმსგავსებული და დამახინჯებული. 

როდესაც უამრავი მცდელობიდან, არა მარტო უკეთესის შექმნა, 
არამედ გამეორებაც კი,- ყველანაირად ფუჭი აღმოჩნდა (ხოლო თავის 
საიდუმლოს, ღმერთი არ ამხელდა) აი, მაშინ, იმ არსთაგან ბევრმა მი-
მართა ადამიანს. მათთვის ცხადი გახდა:- რადგან ადამიანი ღმერთის 
ქმნილებაა, რადგან ღმერთს უყვარს ის, ამიტომაც არ ძალუძს მოსიყვა-
რულე მშობელს რამე დააკლოს მას. პირიქით, ღმერთს ადამიანისთვ-
ის,- თავისი ძისთვის შეეძლო უფრო მეტის შესაძლებლობები მინეჭე-
ბინა. ჰოდა აი, მაშინ სამყაროს არსებმა ადამიანებს მიმართეს და დღე-
მდე მათკენ ილტვიან. აი, დღესაც არიან ადამიანები, რომლებიც იმაზე 
ატყობინებენ გარშემომყოფებს, რომ საიდანღაც კოსმოსიდან ვიღაც 
უხილავი საუბრობს მათთან და თავის თავს გონს და კეთილ ძალას 
უწოდებს. აი, მაშინაც, სულ დასაწყისში, ისინი ხან ჭკუის დარიგებით, 
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ხან თხოვნით მიმართავდნენ ადამიანს. ყველა კითხვას ერთი მიზანი 
აქვს, ოღონდ სხვადასხვაგვარად ინიღბება იგი:- ,,მითხარი, როგორ, რა 
ძალითაა შექმნილი დედამიწა, ყოველივე ცოცხალი მასზე, რისგან და 
როგორ ხარ შექმნილი ასეთი დიდებული, ადამიანო?” 

მაგრამ ადამიანმა პასუხი მაინც არავის მისცა, რადგან იმ კითხვა-
ზე პასუხი თავადაც არ უწყოდა, როგორც დღესაც არ უწყის. მაგრამ 
ცნობისმოყვარეობა ადამიანში იზრდებოდა და ღმერთისგან კითხვებ-
ზე პასუხის გაცემას ითხოვდა. ღმერთი შეგნებულად არ პასუხობდა, 
ადამიანის გონზე მოყვანას ცდილობდა, დასმული კითხვის აზრ-
ფიქრიდან მოშორებას სთხოვდა. 

– გთხოვ, შენ, ძეო ჩემო, იღვაწე. შენ, შექმნის უფლება მოგეცა დე-
დამიწის სივრცეშიც და სხვა სამყაროებშიც. შენი აზრ-ფიქრით ნაოცნე-
ბარი და ნაფიქრალი განხორციელდება. მხოლოდ ერთსა გთხოვ, ნუ  
დაიწყებ ამოცნობას, რკვევას, რომელი ძალით ხდება ყოველივეს აღს-
რულება. 

– ანასტასია, გაუგებარია, ღმერთმა ადამიანისთვის, საკუთარი ძი-
სთვისაც კი, რატომ არ მოინდომა ეთქვა თანაქმნადობის ტექნიკის შე-
სახებ? 

– მე, შემიძლია მხოლოდ ვივარაუდო. თავისი ძისთვის პასუხის 
არ მიცემით, ღმერთი ესწრაფვოდა უბედურებისგან დაეცვა ის, სამყა-
როთა შორის ომს აერიდებინა ის. 

–ვერანაირ კავშირს ვერ ვხედავ პასუხის გაუცემლობასა და სამყა-
როთა ომს შორის. 

–როდესაც თანაქმნადობის საიდუმლო იქნებოდა გამჟღავნებუ-
ლი, მაშინ სხვა სამყაროთა პლანეტებზე, შესაძლებელი იქნებოდა წარ-
მოშობილიყო დედამიწის ტოლფასი ძალის სიცოცხლის ფორმა. ორ 
ძალას ერთმანეთის გამოცდა მოუნდებოდა. შესაძლოა, ის მდგომარე-
ობა მშვიდობიანი ყოფილიყო. შესაძლოა მიწიერი ომების მსგავსიც. 
ჰოდა, მაშინ შეიძლება საფუძველი ჩაჰყროდა სამყაროთაშორის ომს. 

– ნამდვილად, ღმერთის თანაქმნადობის მეთოდი, უკეთესია საი-
დუმლოდ დარჩეს, ოღონდ, რომელიღაც არსთაგანმა თავად, კარნახის 
გარეშე ნეტავ არ ამოიცნოს იგი. 

– მე ვფიქრობ, მას ვერასდროს ვერავინ ამოიცნობს. 
– რატომ ხარ ასე დარწმუნებული? 
– იგი, ისეთი საიდუმლოა, რომ ცხადიცაა და ამავდროულად არც 

არსებობს იგი, და თანაც,- მარტოც არ არის. ამის დასტურს მე სიტყვა 
,,თანაქმნადობა” მაძლევს, თანაც მას მეორე სიტყვასაც თუ დავურთ-
ავ... 
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– რომელს? 
– მეორე სიტყვა,- ,,შთაგონებაა”. 
– მერე ამისგან რა? რას შეიძლება ნიშნავდეს ეს ორი სიტყვა ერთად? 
– ისინი... 
– არა! გაჩერდი! გაჩუმდი! გამახსენდა, შენ მეუბნებოდი, აზრ-

ფიქრები, ანუ  გამოდის სიტყვებიც,  არსაით ქრებიან, ისინი სივრცეში 
ჩვენს გარეშემო დაფარფატებენ და მისი მოსმენაც ყველას შეუძლია. 
ზუსტად ასეა? 

– ზუსტად ასეა. 
– და, არსთაც შეუძლიათ ამ სიტყვების მოსმენა არა? 
– დიახ, შეუძლიათ. 
– მაშინ ჩუმად იყავი.  რაღა საჭიროა მათთვის კარნახი? 
– ვლადიმირ, შენ ნუ ღელავ, მათთვის ცოტათი თუ გავხსნი საი-

დუმლოს, იქნებ, მე ზუსტად ამითვე შევძლო მათ, თავიანთი დაუღა-
ლავი მცდელობების უაზრობა და უნაყოფობა დავანახო. რათა ისინი 
მიხვდნენ, რომ უნდა  შეწყვიტონ ადამიანზე ჩაციკვლა. 

– აბა, მაშინ თუ ასეა, სთქვი, რას ნიშნავს ,,თანაქმნადობა” და 
,,შთაგონება”. 

   – თანაქმნადობა ნიშნავს, რომ ღმერთი ჰქმნიდა, საკუთარის და 
სამყაროს ყველა ენერგიის ნატამალების გამოყენებით, ხოლო ყველა 
არსიც რომ ერთად შეიკრიბოს, რათა დედამიწის მსგავსი აღასრულოს, 
ერთი ენერგია მაინც დააკლდებათ მათ. ის, რომელიც ღმერთისთვის 
ჩვეულია, როგორც იდეა... დაბადებული, საკუთრივ ღვთიურ ოცნება-
ში. ხოლო ,,შთაგონება” ნიშნავს, რომ,- თანაქმნილებები იქმნებოდა 
შთაგონებითი აღმაფრენისას. მოქანდაკეები, დიადი მხატვრები, შთა-
გონებითი აღმაფრენისას როცა ჰქმნიან, განა შესძლებენ კი შედევრის 
დასრულების შემდეგ სთქვან, ფუნჯი როგორ ეჭირათ, რას ფიქრობდნ-
ენ, სად იდგნენ,- ამაზე ისინი ყურადღებას არც ამახვილებდნენ, როცა 
თავის შემომქმედებით მუშაობაში სრულიად იყვნენ ჩაფლულნი. თან-
აც,  სიყვარულის ენერგიაცაა, რომელიც ღმერთის მიერაა დედამიწაზე 
წარმოგზავნილი. იგი თავისუფალია, არავის ემორჩილება, იმარხავს 
რა ღვთის ერთგულებას, მხოლოდ ერთს,- ადამიანს ემსახურება. 

– ყოველივე ეს, რა საინტერესოა ანასტასია! შენ ფიქრობ არსნი ამას 
გაიგონებენ და  მიხვდებიან? 

– გაიგონებენ, შესაძლოა მიხვდნენ კიდეც. 
– და, რასაც მე ვლაპარაკობ, ასევე გაიგონებენ ისინი? 
– დიახ. 
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– მაშინ მათთვის დასკვნას, მეც გავაკეთებ. ე, ჰე, ჰეი, არსნო, ახლა 
თქვენთვის ნათელია, ა? აწი ადამიანებს ნუღარ წაეპოტინებით. ვერ ამ-
ოიცნობთ თქვენ შემომქმედის ჩანაფიქრს! აბა, როგორია, ანასტასია, კა-
რგად ვუთხარი მე მათ? 

– ძალიან ზუსტად ჟღერდა შენი უკანასკნელი სიტყვები. ,,ვერ ამ-
ოიცნობთ თქვენ შემომქმედის ჩანაფიქრს”-ო 

– რამდენი ხანია ისინი ამოცნობას ცდილობენ? 
– იმ მომენტიდან, როგორც კი, დედამიწა და ადამიანები იხილეს, 

დღევანდელი დღის ჩათვლით. 
– და, მათმა მცდელობამ რითი მიაყენა ადამს ან ჩვენ ზიანი? 
– ადამში და ევაში მათ ქედმაღლობა, ამპარტავნება გააღვიძეს. ცრუ 

დოგმატით შესძლეს მათი დარწმუნება:-,,უფრო სრულჰყოფილი, რომ შე-
ჰქმნა ვინემ არსია, აუცილებელია, გატეხო, დაშალო და დაათვალიერო, 
თუ როგორ მოქმედებს ქმნილების არსი”. ისინი მას ხშირად უმტკიცებდ-
ნენ:- ,შეიცანი ყველაფრის აგებულება, მაშინ შენ ყოველივეზე ამაღლდე-
ბი”-ო. ისინი იმედოვნებდნენ, როცა ადამი ღმერთის ქმნილებების დაშლ-
ას, მათი აგებულების, მათი დანიშნულებისა და მნიშვნელობის ამოცნო-
ბასა და მიხვედრას ჭკუა-გონებით დაიწყებდა,- ჩაუფიქრდებოდა, თუ 
რაში მდგომარეობს ქმნილებებს შორის ურთიერთ-კავშირი, ამ დროს ის-
ინი ადამის მიერ წარმოქმნილ აზრ-ფიქრებს დაინახავდნენ და მიხვდე-
ბოდნენ, როგორ შეიძლება ღვთის მსგავსის შექმნა. 

თავიდან ადამი ყურადღებას არ აქცევდა არც რჩევებს და არც 
თხოვნებს. მაგრამ, ერთხელაც ევამ მაინც გადაწყვიტა ადამისთვის 
რჩევა მიეცა:- ,,მე მესმის ხმები, რომლებიც გვიმტკიცებენ, რომ  ჩვენ, 
ყველაფერი მშვენივრად და იოლად გამოგვივა, როდესაც შენ ყოველი-
ვეს შიგთავსის აგებულებას შეიცნობ. ასე ჯიუტად რჩევებს რატომ არ 
ვიღებთ? განა უკეთესი არ იქნება, ერთხელ მაინც დავუჯეროთ მათ?” 

ადამმა, ჯერ მშვენიერნაყოფიანი ხის ტოტი მოსტეხა. მერე... მერე 
კი... შენ ახლა თავად ხედავ, შემომქმედის აზრ-ფიქრი შეუჩერდა ადა-
მიანს. ის დღემდე შლის და ტეხავს ყველაფერს. ცდილობს, ყოველივეს 
აგებულება შეიცნოს და მერე შეჰქმნას საკუთარი პრიმიტიული, წამი-
რად შეჩერებული აზრ-ფიქრით. 

– ანასტასია, მოიცადე. სრულიად გაუგებარია. რატომ თვლი, რომ 
ადამიანური აზრ-ფიქრი შეჩერებულია? როცა რაღაცას შლიან პირიქ-
ით ითვლება, რომ ზუსტად მაშინ იმეცნებენ ახალს. 

– ვლადიმირ, ადამიანი ისეა მოწყობილი, რომ მას დაშლით არ 
სჭირდება არაფრის შესწავლა. მასში... აი, როგორ გითხრა უფრო გასა-
გებად? ადამიანში, ასე ვთქვათ, ჩაშიფრულის სახით, ყოველივეს აგე-
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ბულობა ისედაც ინახება. შიფრი იხსნება მაშინ, როდესაც ჩართავს ის 
შთაგონებითი აღმაფრენისას თავის შემომქმედებით ოცნებას. 

– სულერთია, მაინც გაუგებარია, დაშლა-შესწავლისგან რა ზიანი 
შეიძლება იყოს, რატომ ჩერდება ამის გამო აზრ-ფიქრი. შენ, როგორღ-
აც უფრო უკეთეს მაგალითზე მიჩვენე. 

– დიახ, მართალია. შევეცდები სხვა მაგალითი მოვიყვანო. წარმო-
იდგინე, შენ მანქანით მიდიხარ რაღაც მიზნისკენ. უცებ, აზრ-ფიქრი 
მოგდის თავში ნახო, თუ როგორ მუშაობს ძრავი, რის ხარჯზე ატრია-
ლებს ბორბალს. შენ აჩერებ ავტომობილს და ასე ვთქვათ, მისი ძრავის 
დაშლას იწყებ. 

– კარგი, ბატონო, დავშლი, გავიგებ რა და როგორ არის იქ მოწყო-
ბილი. შემდეგ თავად შევძლებ მის შეკეთებას. რა შეიძლება რომ ამაში 
ცუდი იყოს? 

– მაგრამ, სანამ შენ მის დაშლას უნდები, შენი მოძრაობა შეჩერე-
ბულია. მიზნამდე, დანიშნულ დროზე ვერ მიხვალ. 

– სამაგიეროდ, მე უფრო მეტი მეცოდინება მანქანის მექანიზმზე. 
რითია ცუდი, რომ ჩემით ახალ ცოდნას შევიძენ? 

რისთვის გჭირდება შენ იგი? შენი დანიშნულება შეკეთებაში კი არ 
არის,- მოძრაობით ტკბობასა და შემოქმედებაშია. 

– შენ, არადამაჯერებლად დაიწყე ლაპარაკი, ანასტასია. არც ერთი 
მძღოლი არ დაგეთანხმება. აი, შესაძლოა ისეთები დაგეთანხმონ, რომ-
ლებიც ახალი უცხოური მარკით, მაგალითად იაპონურით ან 
,,მერსედესებით” დადიან, ისინი იშვიათად ფუჭდებიან. 

– ღმერთის ქმნილებები არამც თუ არ ტყდება და ფუჭდება, მათ 
საკუთარი თავის აღდგენა თავადვე შეუძლიათ. ჰოდა, აბა მაშ, რაღა 
საჭიროა მათი დაშლა-შესწავლა? 

როგორ, თუ რატომ,- თუნდაც ცნობისმოყვარეობისთვის. 
– მაპატიე, ვლადიმირ, თუკი ჩემი მაგალითი წარუმატებელია. ნე-

ბა მომეცი, მეორე მაგალითიც ვცადო. 
– სცადე. 
– შენს წინ მშვენიერი ქალი დგას. მის მიმართ ლტოლვა გწვავს, 

შენ მოგწონს ის. შენც არა ხარ მისთვის სულერთი. ის, თანაქმნადობის-
თვის შენთან შერთვას ესწრაფვის. მაგრამ ურთიერთშერწყმის აღმაფ-
რენამდე ერთი წამით ადრე, თანაშექმნამდე, შენში მოულოდნელად 
დაშლა-შესწავლის აზრ-ფიქრი მოდის. ინტერესდები, ის ქალი რისგან 
შესდგება. შიგნით მისი ორგანოები როგორ მუშაობენ. კუჭი, ღვიძლი, 
თირკმელი. რას სჭამს ის, რას სვამს. ინტიმურ მომენტში ყოველივე ეს 
როგორ იმუშავებს. 
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– გეყოფა. მეტი აღარ გააგრძელო. აქ შენ ძალზედ ძლიერი და რკი-
ნისებური მაგალითი მოიყვანე. არ შესდგება სიახლოვე, თანაქმნადობა 
არ შესდგება, არ გამოვა, თუკი ასეთი დაწყევლილი აზრ-ფიქრი დაგე-
უფლება. ერთხელ, ასეთი რამ მეც შემემთხვა. ერთი ქალი დიდხანს 
მომწონდა, მაგრამ ურთიერთობაზე არ მთანხმდებოდა. ერთხელაც, 
როცა დამთანხმდა, მე, მაშინვე დავიწყე ფიქრი, უფრო უკეთ როგორ 
მომეწყო პაემანი, რათა დიდი შთაბეჭდილება მომეხდინა მასზე და... 
რატომღაც საკუთარ შესაძლებლობებში დავვეჭვდი... ბოლო-ბოლო 
არაფერი გამოვიდა. ისეთი შერცხვენილი ვიყავი. უფრო მეტიც, შიშიც 
კი ვჭამე. მერე მეგობარს დავეკითხე, იმასაც შემთხვევია თურმე მსგავ-
სი რამ. მე და ჩემი მეგობარი ერთად, ექიმთანაც კი ვიყავით. ექიმმა 
გვითხრა, რომ აქ რაღაც ფსიქოლოგიურმა ფაქტორმა იმუშავაო. საჭი-
რო არ იყო დაეჭვება და იმაზე ფიქრი, თუ რა და როგორ იქნებოდაო. 
ვფიქრობ, ასეთი ფაქტორისგან ბევრი მამაკაცი დაზარალდა. ახლა მე 
მესმის:- ყველაფერი ეს იმ არსთა ბრალია, ყველაფერი ადამისგანაა, ევ-
ას რჩევისგან. ჰოო, ცუდად მოიქცნენ მაშინ ისინი. 

– კი, მაგრამ შენ მარტო ადამსა და ევას რატომ ადანაშაულებ? შე-
ხედე, ვლადიმირ, დღეს განა მთელი კაცობრიობა შეცდომების დაშვე-
ბასა და ღმერთის მცნებებათა დარღვევას ჯიუტად არ განაგრძობს? 
ადამსა და ევასთვის შედეგები არ იყო ცნობილი, მაგრამ კაცობრიობი-
სთვის დღეს ხომ ცნობილია და რაღატომ აგრძელებს ყველაფრის ჯი-
უტად დაშლა-დამსხვრევას? აგრძელებს ცოცხალი ქმნილებების განა-
დგურებას? დღეს! როდესაც შედეგები ასეთი ცხადი და სავალალოა. 

– არ ვიცი. შესაძლოა, აუცილებელიც კია, როგორღაც ყველას შენ-
ჯღრევა? ჩავიციკლეთ, თუ რა, დღეს ჩვენ ყველანი გაუთავებელ დაშ-
ლა-რკვევაში? აი, რა ვიფიქრე მე ახლა,- ღმერთმა, ჯეროვნად სულ 
ტყუილად არ დასაჯა ადამი და ევა. აეღო და ჩაეცხო ადამისთვის კე-
ფაში, ისე რომ ის სისულელე გამოყროდა თავიდან, რის  გამოც ახლა 
კაცობრიობა იტანჯება. ევასთვისაც კარგად მოეცხო წკნელი რბილ ად-
გილზე, რათა თავისი რჩევებით არ ჩაჩხერილიყო. 

– ვლადიმირ, ღმერთმა ადამიანს სრული თავისუფლება მისცა და 
თავის მხრიდან დასჯა ფიქრადაც არ მოსვლია. თანაც, აზრ-ფიქრით 
შექმნილის შეცვლა, დასჯით არ შეიძლება. არასწორი ქმედებები მანა-
მდე იქნებიან, სანამ პირველად მოსული აზრ-ფიქრი არ იქნება შეცვ-
ლილი. მითხარი, მაგალითად, როგორ თვლი, ვინ შექმნა სიკვდილის 
მომტანი რაკეტა და ატომური ბირთვი? 

– რუსეთში აკადემიკოსი კოროლიოვი ქმნიდა რაკეტებს. მანამდე 
კი, ციოლკოვსკი თეორიულად საუბრობდა მათზე. ამერიკელი მეცნი-
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ერებიც ცდილობდნენ შექმნას და საერთოდ, სარაკეტო მშენებლობაში 
ბევრი ადამიანური ტვინები მუშაობენ. სხვადასხვა ქვეყნებშიც ბევრი 
გამომგონებელი მუშაობს. 

– ვლადიმირ, ყველა რაკეტის და მასთან ერთად ყველა სასიკვდი-
ლო იარაღის გამომგონებელი, სინამდვილეში,- მხოლოდ ერთია. 

– როგორ შეიძლება ერთი იყოს, როდესაც რაკეტის შესაქმნელად 
სხვადასხვა ქვეყნებში მთელი სამეცნიერო ინსტიტუტები მუშაობენ 
და თავიანთ მიღწევებს ერთმანეთისგან საიდუმლოდ ინახავენ? შეია-
რაღების მარათონი იმაში მდგომარეობს, ვინ უფრო სწრაფად და სრუ-
ლჰყოფილ იარაღს შეჰქმნის. 

– ყველა ის ადამიანი, ვინც საკუთარ თავს მეცნიერ-
გამომგონებლებს უწოდებს და თან სულერთია ის რომელ ქვეყანაში 
ცხოვრობს, აი ზუსტად, ის ერთადერთი გამომგონებელია ვინც სიამო-
ვნებით კარნახობს მათ. 

– და სად, რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს ის და რა ჰქვია მას? 
– განადგურების აზრ-ფიქრი. თავიდან იგი, ერთ ადამიანში შეიჭ-

რა და როცა მის მატერიალურ სხეულს დაეუფლა, შუბი და ქვის ბუნი-
კი დაამზადა. შემდეგ, მის მიერ შეიქმნა ისარი და რკინის ბუნიკი. 

– მაგრამ, თუკი ყველაფერი იცის მან, აი, იმან,- დამანგრეველმა 
აზრ-ფიქრმა, მაშ, მაშინვე რაკეტა რატომ არ დაამზადა? 

– მიწიერი ყოფის მატერიალური მიმართულება მაშინვე არ ანხო-
რციელებს ყველას მოფიქრებულს. მატერიალურ მიმართულებაში შე-
ნელებულობა შემომქმედისგან შეცნობისთვისაა მიცემული. დამანგ-
რეველის აზრ-ფიქრში შუბი და ის, რაც ახლანდელი იარაღია და მომა-
ვალიც, ბევრად უფრო მომაკვდინებელი, დიდიხანია უკვე შექმნილია. 
რათა მიწიერ მატერიალურ მიმართულებაში შუბი კი არა, არამედ სხვა 
რამ განეხორციელებინათ, საჭირო აღმოჩნდა უამრავი ქარხნის, ლაბო-
რატორიის აშენება, რასაც ახლა მეცნიერულს უწოდებენ. ერთი შეხედ-
ვით კეთილშობილების საბაბით, რაც შეიძლება უფრო მეტ ადამიანს 
ითრევდნენ მომაკვდინებელი აზრ-ფიქრის განსახორციელებლად. 

– კი, მაგრამ ეს მას რისთვის სჭირდება, ასეთი დაუღალავი მცდე-
ლობა? 

– დამკვიდრებისთვის. რათა გაანადგუროს დედამიწის მთელი მა-
ტერიალური იერ-სახე. მთელს სამყაროს დაანახოს, ყოვლად გამანად-
გურებელ არსთა ენერგიების უპირატესობა ყოველივეზე და ღმერთზე. 
ამიტომაც მოქმედებს იგი ადამიანების მეშვეობით. 

– აი, საზიზღარი, როგორი ეშმაკია! ჩვენ როგორღა მოვახერხოთ 
მისი დედამიწიდან გაძევება? 
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აკუთარ არსში მისი შემოღწევა არ უნდა დავუშვათ. იმ მამაკაცებთ-
ან, რომელთაც თავისთავში შეუშვეს განადგურების აზრ-ფიქრი, 

ყველა ქალი ინტიმურ კავშირს უნდა გაექცეს, რათა იგი კვლავ და 
კვლავ არ აღორძინდეს. 
    – უჰ, შენ! თუკი ყველა ქალი ამაში შეთანხმდება, ჭკუიდან გადადგე-
ბიან, სამხედროებიც, მეცნიერებიც. 
    – ვლადიმირ, თუკი ქალები ასე მოიქცევიან, დედამიწაზე ომი აღარ 
იქნება. 
    – აი, ეს კი მართალია. შენ, ანასტასია, ლაზათიანად წამოსდე ყველა 
მეომარს. უყურე შენ, რა მაგარი რამე სთქვი! შენს იდეას ყველა ომის 
განადგურება შეუძლია. ვააჰ! რა მაგრად ჩაავლე! მართლაც და მამაკა-
ცებიდან, ვინღა მოისურვებს ბრძოლას, თუკი ამის შემდეგ არც ერთი 
ქალი მასთან არ დაწვება, შთამომავლობას არ მისცემს. ჰოდა გამოდის 
ის, ვინც ომს წამოიწყებს თავად კლავს თავის თავსაც და თავის ყველა 
შთამომავლსაც. 

– თუკი ყველა ქალი მოინდომებს და ამას განიზრახავს, ომს არავ-
ინ წამოიწყებს. ევას დაცემა, საკუთარი თავის წინაშე და ღმერთის წი-
ნაშე ჩადენილი ცოდვა დღეს მცხოვრები ქალების მიერ იქნება გამოის-
ყიდული. 

– მაშინ რა მოხდება დედამიწაზე? 
– კვლავ პირველსაწყისის იერ-სახით აყვავდება დედამიწა. 
– ჯიუტი ხარ შენ, ანასტასია, კვლავ შენი ოცნების ერთგული ხარ 

და თან გულუბრყვილოც ხარ. როგორ შეიძლება დედამიწაზე ყველა 
ქალის დაჯერება? 

–კი, მაგრამ, როგორ არ უნდა მჯეროდეს, ვლადიმირ, ქალების, 
თუკი ვიცი, რომ დედამიწაზე მცხოვრებ ყველა ქალში ღვთიური არ-
სია ჩადებული. დაე, მთელი თავისი სიმშვენიერით გაიფურჩქნოს იგი. 
ღვთაებებო! ღვთიური დედამიწის ქალებო. გახსენით თქვენში საკუ-
თარი ღვთიური არსი. უჩვენეთ მთლიანად სამყაროს საკუთარი თავი 
პირველსაწყისის სიმშვენიერით. თქვენ სრულყოფილი თანაქმნილება 
ხართ, თქვენ ღვთიური ოცნებისგან ხართ თანაშექმნილნი. თქვენ, ყო-
ველი თქვენთაგანი უნარის მქონეა დააშოშმინოს სამყაროსეული  ენე-
რგიები. ო, ქალებო, დედამიწისა და მთელი სამყაროსი ღვთაებებო, 

s 
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–კი, მაგრამ ანასტასია, როგორ შეიძლება იმის მტკიცება, რომ დე-
დამიწაზე ყველა ქალი,- ღვთაებაა? შენი გულუბრყვილობა, ჩემთვის 
პირდაპირ ღიმილის მომგვრელი ხდება რა... წარმოგიდგენია! ყველა 
ისინი,- ქალღმერთებია. ისინიც, ვინც დახლის უკან დგანან, აი, მაღა-
ზიებშიც და სხვადასხვაგვარ ჯიხურებშიც. დამლაგებლები, ჭურჭლის 
მრეცხავები, ოფიციანტები. ვინც სახლში სამზარეულოებში ყოველ-
დღე დილიდან საღამომდე სულ ხარშავენ, ხრაკავენ, ჯამ-ჭურჭელს 
არახუნებენ,- ისინიც ქალღმერთებია? და საერთოდ, თავად შენც მკრე-
ხელობ. როგორ შეიძლება ნარკომანებს, მეძავეებს,- ღვთაებები უწო-
დო? კარგი, დავუშვათ, აი, ტაძარში... ანდა მეჯლისზე მშვენიერი ქალი 
რომ ცეკვავს, მათზე, კიდევ შეიძლება სთქვან:- ის ღვთაებააო! ულაზა-
თ*ოებს კი, სხვადასხვა მათხოჯებს, არამოდურ ჭინჭებში გამოწყობი-
ლებს, არავინ არასოდეს უწოდებს ღვთაებას. 

– ვლადიმირ, მთელი რიგი გარემოებებისა აიძულებს მიწიერ 
ღვთაებებს ყოველდღე სამზარეულოში დგომას. შენ მიმტკიცებდი, 
რომ მე პატარა მხეცს ვგავარ, რომ ჩემი ყოფა პრიმიტიულია. ცივილუ-
რი კი, მხოლოდ ისაა, რომელშიც შენ ცხოვრობ. მაშ, რატომღაა რომ ქა-
ლები შენს ცივილურ სამყაროში, ცხოვრების ნაწილს ვიწრო სამზარე-
ულოში ატარებენ? იძულებულნი არიან, იატაკი რეცხონ, მაღაზიებიდ-
ან სიმძიმეები ათრიონ? ამაყად ზვიადობ შენი ცივილიზაციით, მაგრამ 
რატომღაა მასში ამდენი ჭუჭყი? ხოლო, თქვენი უმშვენიერესი მიწიე-
რი ღვთაებები რატომღა აქციეთ დამლაგებლებად? 

– აბა, სად ნახე შენ ღვთაება-დამლაგებელი? ისინი, ვინც რაღაცად 
ღირს, სილამაზის კონკურსებზე ბრწყინავენ და ფუფუნებაში არიან. 
ყველას სურს მათზე დაქორწინება. ოღონდ ისინი, მხოლოდ მდიდრე-
ბზე თხოვდებიან. ულაზათოები და სხვადასხვა მათხოჯები კი, ღარი-
ბებსაც არ სჭირდებათ. 

– ყოველ ქალს თავისი სილამაზე, ეშხი და ლაზათი აქვს. ოღონდ, 
ყოველთვის არ აქვს მას გაფურჩქვნის საშუალება. იმ დიდებული სი-
ლამაზის გაზომვა, მაგალითად როგორც წელის,- არ შეიძლება. ფეხის 
სიგრძე, მკერდის ზომა, თვალების ფერი, მნიშვნელოვანი სულაც არ 
არის. იგი ქალებში შიგნით არის, ყმაწვილ გოგონაშიც და ხანდაზმულ 
მანდილოსანშიც. 

                                                 
*  ჩვენი საყვარელი ოთარ რამიშვილიც ხომ ასე მღეროდა:- ...ყველა ქალი ხომ ლამაზი 

არის, ლამაზი არის თავისებურად“... ც.გ. 
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– ჰო, აბა, კი, ხანდაზმულ მანდილოსნებში. ახლა, პენსიონერ ბებ-
რებზე მოყევი კიდევ რა!.. ისინიც, შენ რომ გკითხოს კაცმა, ასევე მშვე-
ნიერი ღვთაებებია არა? 

– თავისებურად ისინიც მშვენიერნი არიან. ხოლო, მიუხედავად მთე-
ლი რიგი ცხოვრებისეული დამცირებებისა, უამრავი დანგრეული ბედი-
სა, ნებისმიერ ქალს, რომლებსაც ბებიკოებსაც კი ეძახიან, ერთ მშვენიერ 
დილას შეუძლია შეიცნოს, გაიღვიძოს გამჭრიახმა, გაიაროს ცვრიან ბა-
ლახზე, შემცნობებლობის სხივით მზის ამოსვლას გაუღიმოს და მაშინ... 

– და რაა მაშინ? 
– მოულოდნელად ვიღაცას მოანდომებს, რომ შეუყვარდეს ის. შე-

უყვარდებათ კიდეც ის და თავადაც საკუთარი სიყვარულის სითბოს 
გასცემს. 

– ვისზე გასცემს? 
– იმაზე, მისთვის ერთადერთზე, რომელიც მასში ღვთაებას შეიც-

ნობს. 
– ასეთი რამ არ ხდება. 
– ხდება. თავად ჰკითხე ხანდაზმულებს. გაიგონებ, რამდენს აქვს 

ხოლმე მგზნებარე სიყვარული. 
– და, შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ქალებს სამყაროს შეცვლის 

უნარი აქვთ? 
– დიახ, აქვთ უნარი! ჭეშმარიტად აქვთ უნარი, ვლადიმირ. საკუ-

თარ სიყვარულს შეუცვლიან პრიორიტეტებს და ისინი, ღვთის სრულ-
ყოფილი ქმნილებები, დედამიწას პირველმოცემულ იერ-სახეს დაუბ-
რუნებენ. მთელს დედამიწას გადააქცევენ ღვთიური ოცნებით აყვავებ-
ულ ბაღად. ისინი,- ღმერთის ქმნილებებია! ღვთიური დედამიწის 
მშვენიერი ღვთაებები! 

 
sami locva 

 
ი შენ, ანასტასია, ღმერთზე საუბრობ, ლოცვით კი, როგორ ლოცუ-
ლობ? თუ, საერთოდ არ ლოცულობ? ბევრი ადამიანი თავიანთ წე-
რილებში მთხოვს, ამის თაობაზე, შენ რომ შეგეკითხო. 
– ვლადიმირ, სიტყვა ,,ლოცულობ”-ის ქვეშ რას გულისხმობ შენ? 
– როგორ თუ რას? განა გასაგები არ არის? ლოცვა... ეს ნიშნავს ლო-

ცვას. შენ რა, არ გესმის ამ სიტყვის მნიშვნელობა? 
– ერთი და იგივე სიტყვებს ადამიანები სხვადასხვაგვარად აღიქ-

ვამენ და მათ უკან სხვადასხვა მნიშვნელობებს განიცდიან. მე რომ გა-
საგებად ვილაპარაკო, იმიტომაც გკითხე, თავად შენ, როგორ გესმის 

a 
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მეთქი ლოცვის არსი? 
– როგორღაც არსზე, ძალიან არც კი დავფიქრებულვარ. თუმცა კი, 

ერთი მთავარი ლოცვა ზეპირად მაინც ვიცი და ხანდახან წარმოვთქვ-
ამ ხოლმე მას,- ისე, ყოველი შემთხვევისთვის. ეტყობა, რაღაც აზრიც 
არის მასში, რადგან მას ბევრი წარმოსთქვამს. 

– და მერე რა? შენ ისწავლე ლოცვა, ხოლო მისი აზრის, მნიშვნე-
ლობის გაცნობიერება არ მოისურვე? 

– არამც, თუ, არ მოვისურვე, უბრალოდ, როგორღაც არ დავფიქრე-
ბულვარ მის არსზე. ვფიქრობდი, იგი ყველასთვის ცხადია და რა საჭი-
როა დაფიქრება მეთქი? ლოცვა,- ეს უბრალოდ, ეტყობა, როგორღაც 
ღმერთთან საუბარია. 

– თუკი მთავარ ლოცვაში ღმერთთან საუბარი იგულისხმება, მი-
თხარი, როგორ შეიძლება ღმერთთან, საკუთარ მამასთან აზრისა და 
მნიშვნელობის გარეშე საუბარი? 

– არ ვიცი როგორ. კი, მაგრამ ბოლოს და ბოლოს რას გადამეკიდე 
ამ აზრსა და მნიშვნელობაზე! ალბათ, იგი იმათთვის იყო ცნობილი, 
ვინც ლოცვა დაწერა. 

– მაგრამ, შენ ხომ შენი მხრიდან, შენს მამასთან გსურდა საუბარი? 
– რასაკვირველია. ყველა ჩვენთაგანი მოისურვებდა თავის მხრი-

დან ურთიერთობას. 
– კი, მაგრამ მაშინ, როგორღა გამოვა ,,საკუთარი მხრიდან”, თუკი 

ამავდროულად უცხო სიტყვებს წარმოსთქვამ და თან არც კი ფიქრდე-
ბი რა დგას მათ უკან? 

თავიდან მე, ცოტათი მაღიზიანებდა ანასტასიას ჩაციება ჩემს მი-
ერ ნასწავლი ლოცვის აზრის მნიშვნელობის მიმართ, მაგრამ მერე, თა-
ვად დამაინტერესა ლოცვაში ჩადებულმა აზრის მნიშვნელობამ. რად-
გან მართლაც გამიელვა თავში აზრმა:- ,,კი, მაგრამ, ეს როგორ გამოდ-
ის? ლოცვა ვისწავლე, არა ერთხელ ვიმეორებდი მას, ხოლო ის, თუ რა 
აზრი დევს მასში, თითქმის არ დავფიქრებულვარ.” რადგან ვისწავლე 
ნამდვილად საინტერესო იქნებოდა გამერკვია კიდეც,- და მე, ანასტა-
სიას ვუთხარი: 

– კარგი, მაშინ მე, როგორღაც დავფიქრდები მისი აზრის მნიშვნე-
ლობაზე. 

მან კი მიპასუხა: 
– რატომ ,,როგორღაც”? განა ახლა, აი აქ, შენ არ შეგიძლია შენი 

ლოცვის წაკითხვა? 
– კი, რატომ არ შემიძლია? შემიძლია, რასაკვირველია. 



 

 556

  – მაშინ, ვლადიმირ, წაიკითხე ის ლოცვა, რომელსაც შენ მთავარს 
უწოდებ და რისი მეშვეობითაც მამასთან საუბარს ლამობ. 

– მე მხოლოდ ერთი ვიცი. ისიც, იმიტომ ვისწავლე, რომ ასე 
ვთქვათ, სხვები თვლიან მას მთავრად. 

– დაე, ასე იყოს. წაიკითხე შენი ლოცვა, მე კი,- შენს აზრ-ფიქრს მი-
ვადევნებ ჩემსას. 

– კარგი. მისმინე. 
მე ანასტასიას წავუკითხე ლოცვა ,,მამაო ჩვენო”. სადაც, თუ გახს-

ოვთ, ასეთი სიტყვებია: 
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმიდა იყოს სახელი შენი, 

მოვედინ სუფევა შენი, იყოს ნება შენი, ვითარცა ცათა შინა, ეგრეცა 
ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ 
ჩვენ თანანადებნი ჩვენნი ვითარცა ჩვენ მივუტევებთ, თანამდებთა 
მათ ჩვენთა და ნუ შემიყვანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ 
ბოროტისაგან. ამინ. 

მე გავჩუმდი და ანასტასიას შევხედე. მას კი, თავი ძირს დაეხარა. 
არც კი მიყურებს და სდუმს. აი, ასე იჯდა ჩუმად, სევდიანი, სანამ მე 
თვითონ არ დავკარგე მოთმინება და არ ვკითხე: 

– რატომ სდუმხარ, ანასტასია? 
მას, თავი არ აუწევია ისე, წარმოსთქვა: 
– შენ ჩემგან, როგორ სიტყვებს ელოდები ვლადიმირ? 
– ეს როგორ, თუ ,,როგორს”? მე, ლოცვა ისე წავიკითხე, არც კი წავ-

ბორძიკებულვარ. შეგეძლო გეთქვა მოგეწონა თუ არა?! შენ კი სდუმხ-
არ. 

– როცა შენ, ლოცვას კითხულობდი, ვლადიმირ, ვცდილობდი 
შენს აზრ-ფიქრს, გრძნობებს მივყოლოდი. შენი მიმართვის სრულ მნი-
შვნელობას მივხვედრილვიყავი. თავად ლოცვის სიტყვების მნიშვნე-
ლობა ჩემთვის გასაგებია, მაგრამ შენ იქ, ყველა სიტყვა არ გესმოდა. შე-
ნი ძლივს წარმოქმნილი აზრ-ფიქრი წყდებოდა, იკარგებოდა, საერთ-
ოდ არ იყო გრძნობები. შენ ვერ შეიცანი ლოცვის ბევრი სიტყვის მნიშ-
ვნელობა. არავის არ მიმართავდი. შენ უბრალოდ ბუტბუტებდი. 

– მაგრამ, მე ხომ ისე წარმოვთქვამდი, როგორც ყველა წარმოსთქვ-
ამს. მე ეკლესიაში როცა ვარ და ვისმენ, იქ, კიდევ უფრო გაუგებარი 
სიტყვებია. სხვანაირი. მართალია მესმის ადამიანები როგორ წარმოთ-
სქვამენ მას, მაგრამ  ჩქარ-ჩქარა ბუტბუტებენ და სულ ეგ არის. მე კი, 
ყველაფერს გარკვევით, ნელა ვამბობდი, შენ რომ გაგეგო. 

  – მაგრამ, მანამ შენ ხომ სთქვი, რომ ,,ლოცვა,- ღმერთისადმი მი-
მართვაა”-ო. 
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– დიახ, ვთქვი. 
– მაგრამ ღმერთი მამაა ჩვენი, ის პიროვნებაა, ის ცოცხალი სუბს-

ტანციაა. მამას უნარი აქვს შეიგრძნოს და გაიგოს, როდესაც ნორმალუ-
რი იბადება ურთიერთობა. შენ კი... 

– რა მე? მე ხომ გეუბნები შენ, ასე კითხულობს ყველა, ვინც 
ღმერთს მიმართავს. 

– წარმოიდგინე, შენს წინაშე შენი ქალიშვილი, პოლინა, უცებ და-
იწყებს მონოტონურად რაღაცის ლაპარაკს თავისთვის და თან გაუგებ-
არ ფრაზებს დახლართავს. შენ, მამას, მოგეწონება კი, ქალიშვილის 
მხრიდან ასეთი მომართვა? 

მე, ასეთი სიტუაცია თვალნათლივ როგორც კი წარმოვიდგინე, 
პირდაპირ, საშინლად ვიგრძენი თავი. ჩემს წინ, ჩემი ქალიშვილი 
დგას, რაღაცას ბუტბუტებს, როგორც ნახევრად ჭკუაშეშლილი და თა-
ვადაც ვერ გაუგია, რა უნდა. ამიტომ ჩემთვის გადავწყვიტე:- ,,არა, გაა-
ზრებულად უნდა გავერკვე ლოცვაში. არ შეიძლება სიტყვების გაუაზ-
რებლად წარმოთქმა, თორემ რა გამოდის, მე ღვთის წინაშე ნახევრად 
შეშლილად ვარ წარდგენილი. დაე, ვისაც როგორ სურს, ისე იბუტბუ-
ტოს. მე ამ ლოცვას აუცილებლად სრულად გავაცნობიერებ. ოღონდ 
გაურკვეველ სიტყვებს სადღაც უნდა მოვუნახო ახსნა. კი, მაგრამ რა-
ტომაა ეკლესიებში რაღაცნაირი გაურკვეველი ენით რომ ლაპარაკობ-
ენ? ხმამაღლა კი, ანასტასიას ვუთხარი: 

– იცი, აქ, ალბათ თარგმანი არასრული და არაზუსტია. იმიტომა-
ცაა, როგორც შენ სთქვი, რომ იკარგებოდა ჩემი აზრ-ფიქრი. 

  – ვლადიმირ, ამ თარგმანითაც შეიძლება აზრის, მისი მნიშვნე-
ლობის გაგება. თუმცაღა, რასაკვირველია, მასში ყოველდღიური მეტყ-
ველებიდან ამოვარდნილი სიტყვებიც არის. მაგრამ აზრის მნიშვნე-
ლობა გასაგები იქნება, თუკი მათზე დაფიქრდები, განსაზღვრავ, ყვე-
ლაზე მნიშვნელოვანი რა არის შენთვის და მამისთვისაც რა არის სასი-
ამოვნო. რა გსურს მამისგან შენ, როცა ლოცვით მიმართავ? 

– აი, ალბათ, რაც იმ სიტყვებშია ნათქვამი, ის მინდა მეც. რომ პუ-
რი არსობისა მომცეს, ცოდვები და ვალები შემინდოს, ცდუნებაში კი 
არ შემიყვანოს, არამედ მიხსნას ბოროტისაგან. ყველაფერი ნათლადაა 
იქ. 

– ვლადიმირ, ღმერთმა თავის ძეებსა და ასულებს პური არსობისა 
დაბადებიდანვე სრულად მისცა. გარეშემო მიმოიხედე. დიდი ხანია 
ყველაფერი შენთვისაა შექმნილი. ცოდვებს, მოსიყვარულე მშობელი 
თხოვნის გარეშეც ყველას უნდობს და, აზრ-ფიქრადაც არ შეჰყავს 
ცდუნებაში არავინ. მამამ, იმის უნარ-ნიჭი, რომ ბოროტ დაპირებებს 
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არ დაემორჩილო, თითოეულ ადამიანში ჩადო. რისთვისღა გინდა 
აწყენინო მამას შენ იმის დაუნახაობით, რაც მის მიერ დიდი ხანია რომ 
შექმნილია? შენს გარეშემო სულ მისი მარადიული საჩუქრებია. მოსიყ-
ვარულე მშობელმა, რომელმაც თავის პირმშოს ყველაფერი მისცა, კი-
დევ რაღა შეუძლია მისცეს? 
     – და, თუკი მან, რაღაც ბოლომდე მაინც არ მისცა? 
     – ღმერთი მაქსიმალურია. თავის ძეებსა და ასულებს დასაწყისი-
დანვე მისცა ყოველივე! სრულად! ის, როგორც მშობელი, თავის პი-
რმშოზე თავდავიწყებითაა შეყვარებული. არ წარმოუდგენია უფრო 
მეტი სიკეთე თავისთვის, ვიდრე ის სიხარული, რომელიც საკუთა-
რი შვილების, ძეების და ასულების სასიხარულო ყოფით იღებს! მი-
თხარი, ვლადიმირ, მათდამი რა გრძნობა შეიძლება  გაუჩნდეს იმის 
შემხედვარე მამას, რომელმაც შვილებს დასაბამიდანვე მისცა ყოვე-
ლივე. ისინი კი, დაუღალავ ვედრებაში არიან მის წინაშე:- ,,კიდევ, 
კიდევ დამიფარე, გადამარჩინე, ჩვენ ყველანი უმწეონი ვართ, ჩვენ 
არარაობა ვართ.” მიპასუხე თუ შეიძლება. აი, შენ, როგორც მშობე-
ლი ან კიდევ შენი მეგობრებიდან ვინმე, მოისურვებდა კი, ასეთი 
შვილები რომ ჰყოლოდა? 
    – არ დავიწყებ მე შენთვის ახლავე აქ, პასუხის გაცემას. თავად გავე-
რკვევი, მაშინ, როცა მშვიდად დავფიქრდები. 
    – ჰო, ჰო, რასაკვირველია, კარგი, ვლადიმირ. ოღონდ, თუ შეიძლება, 
როცა დროს გამონახავ დაფიქრდი, მამას რისი მოსმენა ენდომებოდა 
შენგან, შენი ვედრებების გარდა. 
    – რა, ღმერთსაც შეიძლება ჩვენგან რაღაც უნდოდეს? რა? 
    – ის, რაც თითოეულს სურს, რომ საკუთარი შვილებისგან მოისმინ-
ოს. 

– მითხარი, ანასტასია, თავად შენ, ღმერთს ლოცვით ოდესმე მიმა-
რთავ? 

– დიახ, მივმართავ,- გაიჟღერა მისმა პასუხმა. 
– მაშ, შენი ლოცვა წამიკითხე მე. 
– შენთვის, ვლადიმირ, წაკითხვა არ შემიძლია. ჩემი ლოცვა ღმერ-

თისთვისაა განკუთვნილი. 
– დაე, ღმერთისთვის იყოს, მე მას მოვისმენ. 
ანასტასია წამოდგა, გაშალა ხელები, ჩემგან შებრუნდა და პირვე-

ლი სიტყვები წარმოსთქვა. ლოცვის ჩვეულებრივი სიტყვები, მაგრამ... 
ჩემში, მოულოდნელად შინაგანად თითქოს რაღაც აღმიძრა. მან იგი 
ისე არ წარმოსთქვა, როგორც ჩვენ წარმოვთქვამთ ხოლმე ლოცვას. ის 
ლოცვას ისე ამბობდა, როგორც ადამიანები თავის ახლობელ, საყვარ-
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ელ, მშობლიურ ადამიანს მიმართავენ. ცოცხალი არსებისადმი მიმარ-
თული ყველა ინტონაცია იყო მის მეტყველებაში:- ვნება, სიხარული, 
თავდავიწყებითი აღმაფრენა. თანაც, ისეთი შთაბეჭდილება გექმნებო-
და, თითქოს ის, ვისაც ანასტასია მგზნებარედ მიმართავდა მის გვერდ-
ით იმყოფებოდა. 

 
მამავ ჩემო, ყოველგან არსებულო! 
სიცოცხლის ნათელისთვის გმადლობ შენ, 
შენი საუფლოს ცხადისთვის გმადლობ, 
ნებით სიყვარულისთვის. დაე, იყოს სიკეთე. 
 
ყოველდღიური პური არსობისთვის გმადლობ შენ! 
შენი მოთმინებისთვის, 
შენს დედამიწაზე ცოდვათა შენდობისთვის. 
მამავ ჩემო, ყოველგან არსებულო, 
მე, ასული ვარ შენი, შენს ქმნილებათა შორის, 
არ დავუშვებ ცოდვასა და სისუსტეს ჩემში, 
შენი აღსრულებების ვიქნები ღირსი! 
 
მამავ ჩემო, ყოველგან არსებულო, 
მე, ასული ვარ შენი, შენს გასახარად. 
შენს დიდებას ჩემით გავამრავლებ, 
მომავალ საუკუნეებში  შენს ოცნებებში იცხოვრებს ყველა. 
დაე, ასე იყოს! მე ასე მსურს! მე ასული ვარ შენი, 
მამავ ჩემო, ყოველგან არსებულო. 
 
ანასტასია გაჩუმდა. ყოველივესთან, რაც მის გარეშემო იყო, ურ-

თიერთობას აგრძელებდა. მის გარეშემო, თითქოს, ნათელი ასხივებდა. 
როცა ის, საკუთარი ლოცვის სიტყვებს წარმოსთქვამდა და ჩემს გვერ-
დით იდგა, გარეშემო უხილავი რაღაც ხდებოდა. ხოლო ეს უხილავი 
რაღაც, მეც შემეხო. გარეგნულად კი არა,- შინაგანი შეხებით. მოულო-
დნელად ამ რაღაცისგან კარგად ვიგრძენი თავი, მშვიდად. როცა ანას-
ტასია გვერდზე გავიდა და მომშორდა ამ მდგომარეობამაც გაიარა. 
გვერდზე გასულს სიტყვა დავადევნე: 

– შენ, ლოცვა ისე წაიკითხე, თითქოს, შენს გვერდით ვიღაც იყო, 
რომელსაც მასზე პასუხის გაცემის უნარი ჰქონდა. 
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ანასტასია ჩემსკენ შემობრუნდა, მისი სახე სიხარულს ასხივებდა. 
ხელები გაშალა, ღიმილით დატრიალდა, შემდეგ, სერიოზულად ჩამა-
ცქერდა თვალებში და მითხრა: 

– ვლადიმირ, ღმერთი, ჩვენი მამა, ყოველი ჩვენგანისთვის ასევე 
ვედრებით საუბრობს, ყოველ ლოცვას პასუხობს. 

– მაგრამ რატომაა, მისი სიტყვების რომ არავის ესმის? 
– სიტყვების? უამრავი ბევრი სხვადასხვა შინაარსის სიტყვებია 

დედამიწის ერებში. უამრავი განსხვავებული ენები და კილოკავებია. 
თუმცა, მაინც არის  ყველასათვის ერთი ენა,- ენა ღვთიური სახელწო-
დებებით. იგი მოქსოვილია ფოთლების შრიალისგან, ჩიტების გალო-
ბისგან და ტალღებისგან. ღვთიურ ენას სურნელი და ფერი აქვს. ღმერ-
თი ყველას თხოვნას და მლოცველის ლოცვას ამ ენით პასუხობს. 

– შენ შესძლებდი გადაგეთარგმნა,  სიტყვებით გეთქვა, რას გვეუბ-
ნება ის? 

– დაახლოვებით შევძლებ. 
– რატომ დაახლოვებით? 
–ბევრად უფრო ღარიბია ჩვენი ენა იმაზე, რომლითაც ღმერთი 

ჩვენ გვესაუბრება. 
ჰო, მაგრამ მაინც მითხარი, როგორც შესძლებ. 
ანასტასიამ შემომხედა, ხელები წინ გაიწვდინა და ხმამ... მოულო-

დნელად მისმა მკერდისმიერმა ხმამ შესძახა: 
 
ძეო ჩემო! ჩემო ძეო ძვირფასო! 
როგორ დიდხანს გელი. სულ გელი. 
წლის ყოველ წუთს, საუკუნის ყოველ წამს, 
მე გელი! 
ყოველივე შენ მოგეცი. დედამიწა სულ შენია 
ყოველივეში ნება შენია. საკუთრივ ირჩევ გზას. 
ოღონდ, გთხოვ, ძეო ჩემო, ჩემო ძეო ძვირფასო, 
გთხოვ, იყავ ბედნიერი! 
 
შენ არ მხედავ მე. 
შენ არ გესმის ჩემი. 
შენს აზროვნებაში იჭვი და სევდაა. 
შენ მიდიხარ.  მაგრამ საით? 
შენ ესწრაფვი.  მაგრამ რისკენ? 
ვიღაცას უხრი ქედს. 
ხელს კი,- მე გიწვდი შენ. 
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ძეო ჩემო, ძვირფასო, 
გთხოვ, იყავ ბედნიერი! 
შენ კვლავ მშორდები. გზა კი,- არსითაა. 
ჰოდა აფეთქდება მაგ გზაზე დედამიწა. 
 ყოველში ნება შენია და  ქვეყნიერება ფეთქდება! 
ბედსაც აფეთქებს შენსას. 
ყოველში ნება შენია, მაგრამ მე, მტკიცედ ვიდგები 
უკანასკნელი ბალახიდან,- შენ აღგაღორძინებ. 
და კვლავ ქვეყნიერება გარეშემო იბრწყინებს, 
ოღონდ გთხოვ, იყავ ბედნიერი! 
 
წმიდანთა სახეზე მკაცრი ნაღველია, 
შენ გაშინებენ ჯოჯოხეთით და განკითხვით, 
შენ გეუბნებიან,- მე მსაჯულთ გიგზავნი. 
მაგრამ მე, მხოლოდ იმაზე ვლოცულობ 
იმ ჟამზე, როდესაც კვლავ ორნი ვიქნებით. 
 
მე მჯერა,- დაბრუნდები, 
მე ვიცი,- მოხვალ. 
მე კვლავ ჩაგეკონები შენ. 
მამინაცვალი კი არა! მამინაცვალი კი არა! 
მე მამა ვარ შენი! 
მე წმიდა მამა ვარ შენი, შენ,– ღვიძლი ძე ხარ ჩემი. 
ჩემო ძეო ძვირფასო, 
მე და შენ,- ერთად ვიქნებით  ბედნიერნი! 
 
როცა ანასტასია გაჩუმდა, მაშინვე ვერ მოვედი გონს. თითქოსდა 

მოსმენას აგრძელებდა ყოველივე,  იმისას რაც გარეშემო ჟღერდა. შესა-
ძლოა ვუსმენდი კიდეც, თავად ჩემს ძარღვებში სისხლი როგორ უჩვე-
ულო რითმში ჩქეფთდა. რას მივხვდი? თავადაც ვერ გამიგია დღემდე. 

ის, თავისი მგზნებარე განმარტებით გადმოსცემდა ღმერთის ვედ-
რებას ადამიანისადმი. სიტყვები ნამდვილია თუ არა, ახლა ვინ იტყვ-
ის? განა, ვინ შესძლებს ახსნას თუ რატომაა, ისინი ასე ძლიერად რომ 
აფორიაქებენ გრძნობებს? და მე, რას ვაკეთებ ახლა? ფურცელზე გაც-
ნობიერებულად თუ გაუაზრებლად მღელვარედ ვატარებ კალამს... 
ვგიჟდები? მის სიტყვებს ვაქსოვ მათში, რასაც ახლა ბარდები მღერიან 
მისი სახელით? ყველაფერია შესაძლებელი, ჩემს მაგივრად, შესაძლოა 
სხვები უფრო მიხვდნენ კიდეც. მეც შევეცდები მიხვედრას, როგორც 
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კი წერას დავასრულებ. ისევ ვწერ. თუმცა ისევ, როგორც იქ, ტყეში, 
თითქოს ფარდის იქით ვიჭრები, საიდანაც ხანდახან მოულოდნელად 
ჟღერენ ტაიგური ლოცვის სტროფები. და, ისევ კითხვა ჩნდება. მტან-
ჯველი კითხვა. იგი დღემდე ისმის ჩემში. რომელიც სურათებად და 
ფიქრებად წარმოჩნდება ხოლმე ჩვენი ცხოვრებიდან. მე თავად მეში-
ნია მასზე პასუხი გავცე. მაგრამ მარტო ჩემში მქონდეს, არ შემწევს მე-
ტი ძალა. იქნებ და, ვინმემ მიაგნოს კიდეც დამაჯერებელ პასუხს. 

ლოცვა! ეს ანასტასიას ლოცვაა! მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვები! 
სიტყვები ტაიგელი განდეგილის, გაუნათლებლის, თავისებური აზ-
როვნებისა და ცხოვრების წესის. მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვები. მა-
გრამ, რატომღაც ყოველ ჯერზე, როგორც კი, თავიდან ჟღერენ ისინი, 
იმ ხელზე, რომელიც წერს, ძარღვები მებერება და მასში სისხლი უფ-
რო სწრაფად სჩქეფს. ფეთქავს, ითვლის წამებს, თითქოს მკარნახობს, 
რა დროშია აუცილებელი, რომ გადავწყვიტო. რაა უკეთესი და როგორ 
ვიცხოვრო შემდგომ. ვთხოვო კეთილ მამას,- მომაშორე, მომეცი, მომა-
რთვი? თუ აი, როგორც მან მოულოდნელად განაცხადა, მეც ისე მტკი-
ცედ და გულისხმისჰყოფით განვაცხადო: 

 
მამავ ჩემო, ყოველგან არსებულო, 
არ დავუშვებ ცოდვასა და სისუსტეს ჩემში 
მე, ძე ვარ შენი, შენს გასახარად, 
შენს დიდებას ჩემით გავამრავლებ... 
 
რომელი ლოცვის აზრი იქნება მისთვის უფრო სასიამოვნო? რა 

უნდა გავაკეთო მე ან ჩვენ ყველამ ერთად? როგორი გზით ვიაროთ? 
 
მამავ ჩემო, ყოველგან არსებულო, 
არ დავუშვებ ცოდვასა და სისუსტეს ჩემში... 
 
მაგრამ სად მოვიკრიბო ძალა, ასე რომ ვთქვა? და, თანაც მერე,- ნა-

თქვამი შევასრულო! 
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ითხარი, ანასტასია, ასე როგორ მოხდა, რომ შენ და შენი წინაპარი 
მშობლები უღრან ტყეში, საზოგადოებისგან განცალკევებულები 

ცხოვრობდით, ათასწლეულების მანძილზე? როგორც შენ ამტკიცებ, 
მთელი კაცობრიობა,- ერთიანი ორგანიზმია, ყველას ერთი სათავე 
აქვს, მაშინ რაღატომაა შენი მოდგმა, სხვებისგან რომ გარიყულია? 

– შენ მართალი ხარ, ყველას ერთი ჰყავს მშობელი. და, არიან მშო-
ბელები, რომელთაც ჩვენ ვხედავთ. მაგრამ არის კიდევ, რომ ყოველ 
ადამიანურ ბედს საკუთარი გზის არჩევანის თავისუფალი ნება აქვს, 
რომელსაც განსაზღვრულ მიზნამდე მიჰყავს. სხვა რამესთან ერთად, 
გრძნობების აღზრდაზეა არჩევანი დამოკიდებული. 

– მაშ ვინ აღზარდა შენი შორეული მშობლები ისე, რომ შენი მოდ-
გმა ასე განსხვავებულია დღემდე? ასე ვთქვათ, ცხოვრების წესით, თუ 
საკუთარი გაგებით? 

– ჯერ კიდევ იმ შორეულ ჟამს... შორეულიო ვთქვი, მაგრამ თით-
ქოსდა გუშინ იყო ყველაფერი. უკეთესია, ასე ვიტყვი:- როცა დადგა 
დრო-ჟამი, და კაცობრიობა თანაქმნადობისკენ კი არა,- ღვთის ქმნი-
ლებების დაშლისკენ მიიდრიკა, როცა მშვილდის ტყორცნა და ერთ-
გული მხეცების ტყავით სხეულის შემოსვა უკვე ადამიანებში ღირსებ-
ად ჩაითვალა, როცა ყველას მსოფლმხედველობა შეეცვალა და ესწრა-
ფვოდა იმ გზისკენ, რომელმაც დღევანდელ დღემდე მიიყვანა, როცა 
არა თანაშექმნისკენ, არამედ შემეცნებისკენ ესწრაფვოდა ადამიანური 
აზრ-ფიქრი. მაშინ, უეცრად, ადამიანებმა დაიწყეს შესწავლა, როგორ, 
რის შედეგად შეუძლიათ განიცადონ მამაკაცის ქალთან ურთიერთ-
შერწყმისას, უდიდესი სიამოვნება. მაშინ იყო პირველად რომ მამაკა-
ცებმა ქალების დაუფლება დაიწყეს, ხოლო ქალებმა მამაკაცისთვის სა-
კუთარი თავის მიცემა არა თანაშექმნისთვის, არამედ, ორივეს რომ მი-
ეღო სიამოვნების მომგვრელი კმაყოფილება. 

მათ ეგონათ, როგორც დღეს მაცხოვრებელ ადამიანებს ჰგონიათ, 
იგი ყოველ ჯერზე მოდის, როცა მამაკაცისა და ქალის საწყისების, მა-
თი ხორციელი, ხილული სხეულების შერწყმა ხდება. 

სინამდვილეში, მხოლოდ ხორციელი სხეულების შერწყმისაგან 
სიამოვნების მიღება არასრულია, სწრაფმავალია. მხოლოდ ვნებადასა-
ცხრობ ქმედობებში, ადამიანური ,,მეს” სხვა შრეები მონაწილეობას არ 
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ღებულობენ. ადამიანი კი, სრულყოფილი შეგრძნებებისკენ ესწრაფვო-
და, სხეულთა ურთიერთშერწყმის ხერხებს ცვლიდა, მაგრამ დღემდე 
სრულად მას ვერ ღებულობდა. 

იმ ხორციელი განცხრომის სავალალო შედეგს, მათი ბავშვები წა-
რმოადგენენ. მათი ბავშვები მოკლებულნი იყვნენ იმ მიზნისკენ გააზ-
რებულ სწრაფვას, ღვთიურ ოცნებად რომ განხორციელებულიყვნენ. 
ქალებიც ტანჯვა-ტკივილებში ბადებდნენ. ასევე ბავშვებიც ცხოვრება-
ში ტანჯვისთვის იყვნენ განწირულნი. სამგანზომილებიანი ყოფის არ 
არსებობა მათ ბედნიერების მიღწევის საშუალებას არ აძლევდათ. აი, 
ასე მოვედით კიდეც დღევანდელ დღემდე. 

ერთმა იმ ქალთაგან პირველმა, რომელმაც ტანჯვაში დაბადა თა-
ვისი პირმშო, დაინახა, ახალშობილ გოგონას დაბადებისას ფეხი როგ-
ორ დაუზიანდა და ისეთი სუსტი, უღონო იყო, რომ ტირილის დროს-
აც კი ხმას ვერ გამოსცემდა. იმ ქალმა ისიც შენიშნა, ვინც მასთან ხორ-
ციელად ნებივრობდა, დაბადებულის მიმართ გულგრილი რომ დარ-
ჩა. სხვა ქალთან დაიწყო სიამოვნებების ძებნა. ქალმა კი, ვინც შემთხ-
ვევით გახდა დედა, ღმერთზე განაწყენებულმა, თავის ახალშობილს 
უხეშად დასტაცა ხელი, ყველასგან შორს, ადამიანებისგან დაუსახლე-
ბელი ტყის ტევრისკენ გაარბენინა ჩვილი. სასოწარკვეთილებისაგან 
სული რომ მოეთქვა შეჩერდა, ღაწვებიდან ცრემლს იწმენდდა და თან 
ღმერთისკენ გაბოროტებულ სიტყვებს ისროდა:- ,,რატომაა, შენ რომ 
თვლი მშვენიერად იმ სამყაროში ტკივილი, ბოროტება, მიტოვება. მე 
არ განვიცდი კმაყოფილებას, როცა შენს მიერ შექმნილ სამყაროს ვუმ-
ზერ. მე სრულიად სასოწარკვეთილი ვარ და გაშმაგებისგან ცეცხლი 
მეკიდება. მე ყველასგან მიტოვებული ვარ. ხოლო მან, ვისთანაც ალე-
რსში ვიყავი, მე დამივიწყა და ახლა სხვასთანაა ალერსში ის. ისინი 
ხომ, შენ შეჰქმენი. ისიც შენია, მე რომ გამყიდა, მე რომ მიღალატა. ის 
ქალიც, ვინც ახლა მას ეალერსება, ასევე ხომ შენია. ისინიც შენი ქმნი-
ლებებია, ხომ ასეა? მე კი? მე კი, მათი დახრჩობა მსურს. გაბოროტები-
სგან ცეცხლი მედება. უსიხარულო გახდა ჩემთვის შენი სამყარო. რა 
ბედი შემირჩიე შენ მე? რატომ დაიბადა ჩემგან მახინჯი, ნახევრად 
მკვდარი არსება? მე არ მსურს, რომ ის დაინახონ. მისი ხილვისგან ჩემ-
ში სიხარული არ არის”. 

იმ ქალმა ტყის ბალახზე არ დააწვინა,- მან უხეშად დააგდო ცოცხ-
ალ-მკვდარი ჩვილის გუნდა,- საკუთარი გოგონა. თან, სასოწარკვეთი-
ლმა და გაბოროტებულმა შეჰყვირა და ღმერთს ასე მიმართა: 

– დაე, ნურავინ ნუ დაინახავს ჩემს ქალიშვილს! შენ კი შეხედე. შე-
ხედე იმ ტანჯვებს, რაც შენს ქმნილებებს შორის ხდება. ის არ იცოცხ-



 

565 

ლებს. მე ვერ შევძლებ დაბადებული პირმშოს გამოკვებვას. მძვინვარე-
ბა აშრობს ჩემს მკერდში რძეს. მე მივდივარ. მაგრამ შენ უყურე! უცქი-
რე არასრულყოფილებას. დაე, კვდებოდეს შენს წინ დაბადება. დაე, 
კვდებოდეს იმ ქმნილებებს შორის, რომელიც შენ შეჰქმენი. 

გაბოროტებული და სასოწარკვეთილი გარბოდა საკუთარი გოგო-
ნასაგან დედა. გოგონა კი, ახალშობილი, უსუსური გუნდა, ეულად იწ-
ვა და ძლივს სუნთქავდა. მარტო დარჩა მდელოზე, ტყეში. ვლადიმირ, 
ჩემი შორეული წინაპარი დედა იყო იმ გოგონაში. 

დედამიწიდან წამოსული სასოწარკვეთა და სიბოროტე შეიგრძნო 
ღმერთმა. მასში სევდა და თანაგრძნობა სუფევდა მოქვითინე, უბედუ-
რი ქალისადმი. მაგრამ მოსიყვარულე უხილავ მამას მისი ბედის შეცვ-
ლა არ შეეძლო. ქალს, რომელიც სასოწარკვეთილი გარბოდა, მის მიერ 
ბოძებული თავისუფლების გვირგვინი ედგა თავზე. ყოველი ადამიანი 
თავადვე ჰქმნის თავის ბედს. მატერიალური ყოფა არავის ემორჩილე-
ბა. მარტოდენ, მხოლოდ ადამიანია მისი სრულუფლებიანი ბატონ-
პატრონი. 

ღმერთი,- პიროვნებაა. ყოველივეს მამა. სხეულში არ არსებობს ის. 
სხეულში არაა. მაგრამ სამყაროს ყველა ენერგიათა კომპლექსი მასშია, 
ადამიანებისთვის ნიშანდობლივი გრძნობების მთელი კომპლექსიც 
მასშია. სიხარულიც შეუძლია მას და წუხილიც, სევდიანობს, როცა ერ-
თი მისი ძეთაგანი ან ასულთაგანი ტანჯვისკენ მიმავალ გზას დაადგე-
ბა. მამისეული სინაზით ყველასადმია განმსჭვალული. ყოველდღე, 
ყველასთვის გამონაკლისის გარეშე, მთელს დედამიწას სიყვარულით 
ეფერება მზის სხივის მეშვეობით. ის ყოველდღე იმედს არ ჰკარგავს, 
რომ მისი ასულები, მისი ძეები, ღვთიურისკენ მიმავალ გზას დაადგე-
ბიან. არა ბრძანებით, არა შიშით, არამედ თავისუფალი ნებით. განსა-
ზღვრავენ ისინი თავის გზას ერთობლივი თანაშექმნისკენ, აღორძინე-
ბისკენ და გაიხარებენ მისი ხილვით. მას სჯერა, ჩვენს მამას და ელის. 
ამიტომაც სიცოცხლეს საკუთარი თავით ახანგრძლივებს და აგრძელ-
ებს. ადამიანთა გრძნობების მთელი კომპლექსი ჩვენს მამაშია. 

ვინმეს შეუძლია კი წარმოიდგინოს, რას გრძნობდა ჩვენი მამა 
ღმერთი, როცა მის ტყეში, მის ქმნილებათა შორის ახალშობილი, მისი 
პირმშო მშვიდად კვდებოდა? 

ის გოგონა არ ტიროდა და არც ყვიროდა. პაწიას გული, გულისცე-
მის რიტმს ანელებდა. ხანდახან კი, თავისი ბაგეებით მაცოცხლებელ 
ძუძუს კერტს ეძებდა, რძე უნდოდა. 

ღმერთს მყარი სხეულის ხელები არ აქვს. ყოველივეს მხილველს, 
საკუთარ მკერდში გოგონას ჩაკონვა არ შეეძლო. ყველაფრის მიმცემს, 
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კიდევ რისი მიცემა შეეძლო? ჰოდა მაშინ, რომელსაც უნარი აქვს მთე-
ლი სამყარო შეავსოს საკუთარი ოცნების ენერგიებით, იმ ტყის თავზე 
სფეროდ შეიკუმშა. პატარა ბურთულად, რომელსაც სწრაფი გაფართო-
ვების ჟამს, უკიდეგანო სამყაროში ყველა სამყაროები წალეკვის უნარი 
აქვს. ტყის თავზე მან საკუთარი სიყვარულის ენერგიის,- ყველა თავი-
სი ქმნილებების სიყვარულის ენერგიის კონცენტირება მოახდინა, რო-
მელთა მეშვეობითაც  ხორცს ისხამდა თავისი მიწიერი ქმედობებისას. 
და ისინი... 

ბალახზე მწოლიარე პატარა მოკუნტული სხეულის უკვე გალურ-
ჯებულ ბაგეებს წვიმის წვეთი შეეხო, ხოლო იქვე, თბილმა ნიავმცა და-
უბერა. ხიდან მტვერი ჩამოცვივდა და გოგონამ იგი შეისრუტა. დღე 
გადავიდა და ღამე ჩამოწვა, გოგონა კი, არ მოკვდა. ტყის ბინადართა 
ყველა მხეცმა, ღვთიურ მადლში გახვეული გოგონა თავის ნაშიერად 
აღიარა. 

წლები გადიოდა. გოგონა იზრდებოდა და ყმაწვილ ქალად ყალი-
ბდებოდა. შემიძლია მას ლილიტი დავარქვა. 

როდესაც, განთიადით გაცისკროვნებულ ბალახზე აბიჯებდა, 
,,ლილიტი” სულ ხარობდა. ლილიტი მის გარეშემო ღმერთის მიერ შე-
ქმნილ სამყაროს, ღიმილით ჰფენდა შუქს და ეალერსებოდა. ლილიტი 
ყოველივე გარეშემომყოფს ღებულობდა ისე, როგორც ჩვენ, ჩვენს დე-
დას და მამას აღვიქვამთ. 

როგორც კი წამოიზარდა, იგი ხშირ-ხშირად მიდიოდა ტყის განა-
პირას. თვალყურს ადევნებდა ადამიანებს, რომლებიც ასე ჰგვანან მას, 
თუმცა რაღაცნაირი უცნაური ცხოვრებით მცხოვრებთ.  ეს ღვთის 
ქმნილებები მისგან ძალზედ განსხვავდებოდნენ, საცხოვრისს აშენებ-
დნენ, გარეშემო ყველაფერს ამსხვრევდნენ, რატომღაც ნადირთა ტყა-
ვებში ეხვეოდნენ. ღვთიური ნადირის მოკვლისას აღტაცებაში მოდიო-
დნენ და მათ აქებდნენ, ვინც უფრო სწრაფად და ოსტატურად ჰკლავ-
და. მოკვდინებულ-დამტვრეულისგან სულ რაღაცეებს ქმნიდნენ. მაშ-
ინ ლილიტმა, ჯერ კიდევ არ უწყოდა, რომ ისინი ცოცხალისგან როცა 
მკვდარს ქმნიდნენ, ამავდროულად, თავს ჭკვიან ადამიანებად 
სთვლიდნენ. 

იგი ადამიანებისკენ ესწრაფვოდა, რათა ეუწყებინა ყველასთვის, 
რომ მას სიხარულის მოტანა შეეძლო. მას სურდა ერთობლივი თანაქმ-
ნილება და მისი ხილვისგან გახარება. უფრო და უფრო ძლიერდებოდა 
მასში ახალი, ცოცხალი ღვთიური ქმნილების დაბადების სურვილი. 

თავის მზერას ის სულ უფრო ხშირად ერთისკენ მიმართავდა. რო-
მელიც სხვებს შორის უგერგილოდ გამოიყურებოდა. ისარს შორს ვერ 
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ისროდა, მოკვლაში ხელმოცარულად ითვლებოდა, ხშირად იყო ჩაფი-
ქრებული და თავისთვის ღიღინებდა,- განმარტოებული რაღაცაზე 
ოცნებობდა. 

ერთხელ, ლილიტი ადამიანებთან გამოვიდა. ტყის მაცოცხლებე-
ლი ნობათი ჰქონდა შეგროვილი. ის, ადამიანთა ჯგუფისკენ გაემართა. 
ნობათი წნელით დაწნული კალათით, მამაკაცებისკენ მიჰქონდა, რომ-
ლებიც მოკლული სპილოს გარეშემო იდგნენ და რაღაცაზე კამათობდ-
ნენ. ისიც, მისი რჩეულიც მათ შორის იყო. ლილიტს თვალი მოჰკრეს 
თუ არა,- მაშინვე გაჩუმდნენ. ლილიტი მშვენიერი იყო. მან არ უწყოდა 
რომ შიშველი, დაუფარავი სხეულის გამო, მამაკაცებს ხორციელი ჟინი 
აღეძვრებოდათ. ბრბო მისკენ გაექანა. მან თავისი ნობათი ბალახზე 
დადო და ცქერა დაუწყო მისკენ გამოქცეულ მამაკაცებს, რომლებსაც  
თვალები ჟინით ანთებოდათ. ისიც, მისი რჩეულიც, მათთან ერთად 
მორბოდა. 

ლილიტმა, ჯერ კიდევ შორ მანძილზევე შეიგრძნო, მისი სულის 
ფაქიზ სიმებს აგრესიის ტალღა როგორ შეეხო. ნაბიჯი უკან გადადგა 
და მათ უცებ ზურგი შეაქცია. ის მოახლოებულ მამაკაცებს გაექცა. 

ისინი ჟინით აღტყინებულნი დიდხანს მისდევდნენ მას. ლილიტი 
მსუბუქად გარბოდა და არც იღლებოდა, ხოლო მდევარი, ოფლში იწუ-
რებოდა. ლილიტის მიკარება მათ არ ეწერათ. მათ არ უწყოდნენ, რომ 
ვინც მოისურვებს მშვენიერების შესაცნობად მშვენიერებას შესწვდეს, 
მაშინ საკუთარ თავში, ასეთივე სიმშვენიერეს უნდა ფლობდეს. 

ბრბოც სირბილისგან დაიქანცა. ლილიტიც თვალთახედვიდან 
დაეკარგათ, ამიტომ უკან წაეხეტნენ, მართალია გზა დაებნათ, მაგრამ 
მოგვიანებით იგი მაინც გაიკვლიეს. 

მხოლოდ ერთმა გააგრძელა ტყეში ხეტიალი. დაიღალა, წაქცეულ 
ხეზე ჩამოჯდა, ამღერდა. ლილიტი, შეფარვით უთვალთვალებდა და 
უსმენდა, ის, ვისკენაც თავად ასე ესწრაფვოდა და, რომელიც სხვა მა-
მაკაცებთან ერთად ლილიტს მისდევდა, როგორ სიმღერას მღეროდა. 
ლილიტი, მასთან შორიახლოს მაინც გამოვიდა, ვაჟისთვის საკუთარი 
სამყოფელისკენ უკან დასაბრუნებელი გზა რომ ეჩვენებინა. და, ის მი-
თითებული ბილიკით გაეშურა ისე, რომ ლილიტს აღარც გაჰკიდებია. 
როცა ორივენი ტყის განაპირას მივიდნენ, როცა მან კოცონი და თავი-
სი ბანაკი დაინახა, ყველაფერი დაივიწყა და ბანაკისკენ სირბილით გა-
ქანდა. ლილიტი გაქცეული რჩეულის კვალდაკვალ იმზირებოდა. მკე-
რდში გული ხან უჩვეულოდ უცემდა, ხან უნავლდებოდა. ლილიტი, 
თავისთვის, მტკიცედ ამბობდა და იმეორებდა:- ,,დაე, იყავ ბედნიერი 
სხვებს შორის, საყვარელო, იყავ ბედნიერი. ო, როგორ მსურს ეგ შენი 
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დამღერება სევდიანი კი არა, ბედნიერი მოვისმინო შენგან აქ, ჩემს 
ტყეში”. 

გაქცეული მოულოდნელად შეჩერდა, ჩაფიქრდა, ტყისკენ შემობ-
რუნდა, თუმცა კვლავ ბანაკს გახედა... მაგრამ  მზერა ისევ ტყისკენ მი-
მართა. მოულოდნელად, მან მშვილდი მოისროლა და მტკიცე ნაბიჯ-
ით უკან, ტყისკენ გაემართა. ის იქით, მიდიოდა სადაც თვალმოფარე-
ბული ლილიტი იდგა. როცა მან მის სამალავს ჩაუარა, ლილიტი გაუნ-
ძრევლად იდგა და მას შესცქეროდა. შესაძლოა, ვაჟი სიყვარულის მზე-
რამ შეაჩერა, რადგან ის შემობრუნდა, ლილიტისკენ გაემართა და მის 
გვერდით დადგა. ლილიტი არ გაქცეულა, მის გამოწვდილ ხელს თა-
ვისი ხელი შეაგება, ვაჟმა კრძალვით ჩაჰკიდა ხელი და ისინი ასე, ხე-
ლიხელ-ჩაკიდებულნი ნელა გაემართნენ მდელოსკენ, სადაც ლილი-
ტი იზრდებოდა. ჯერ კიდევ, ურთიერთისთვის სიტყვა არ უთქვამთ 
ისე, ჩემი პოეტი მამა და ჩემი წინაპარი დედა მიემართებოდნენ მდე-
ლოსკენ. 

წლები გადიოდა, მოდგმა გრძელდებოდა. ჩემს წინაპართა ყოველ 
თაობაში  ერთ-ერთი მაინც, იქით წასვლას ესწრაფვოდა, სადაც სხვა 
ხალხი ცხოვრობდა. გარეგნულად მათი მსგავსნი, მაგრამ სხვაგვარი 
ბედ-იღბლის მატარებელნი,- ისინი მათში სხვადასხვა ხატ-სახით შეე-
რეოდნენ ხოლმე. ხან მეომრებს შორის იკარგებოდნენ, ხან ქურუმებს 
შორის, ხან კი, როგორც სწავლულები ისე ჩნდებოდნენ. პოეტ-
მგოსნებადაც ცდილობდნენ წარდგენას, საკუთარი პოეზიით ბრწყინა-
ვდნენ. ისინი*  ცდილობდნენ მოეთხროთ, რომ ადამიანისთვის ბედნი-
ერების სხვა გზა არსებობს და, რომ გვერდითაა იგი, ვინც ყველაფერი 
შეჰქმნა, მხოლოდ მისგან საჭირო არ არის თავის არიდება მერკანტი-
ლური ამაოების საამებლად. მამის მაამებლობის ნაცვლად არ არის სა-
ჭირო, სხვაგვარ არსთა თაყვანისცემა. 

ისინი თქმას ესწრაფვოდნენ, მაგრამ იღუპებოდნენ. მაშინაც კი, 
როცა მარტო ერთი ქალი ან მამაკაცი რჩებოდა,-ისინი თავიანთი სიყ-
ვარულით, სხვაგვარი ნირით მცხოვრებთა შორის მეგობარს პოულობ-
დნენ, და მოდგმას აგრძელებდნენ. საკუთარი ზრახვებით, აზრ-
ფიქრებით და თავიანთი ცხოვრების ნირით,- პირველსაწყისთა ადათ-
წესებს არ ცვლიდნენ. 

 
 

                                                 
*  როგორც ჩვენთან: იოანე ზოსიმე, დავით lV, თამარი, რუსთველი, ვაჟა-ფშაველა, აკა-

კი, ილია მართალი, გალაკტიონი, კონსტანტინე, ილია-II, მამა გიორგი, მამა ნიკო-
ლოზი... ც.გ. 
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ნასტასია, მოიცა,- რაღაც აზრ-ფიქრმა, თითქოს დენივით დამია-
რა,- შენ ამბობ, რომ ყველანი იღუპებოდნენ და რომ ათასწლეუ-

ლებია ასე გრძელდება. ასევე, ყველა მცდელობა წარუმატებელია და 
კაცობრიობა მაინც თავის გზით მიდის. 

– დიახ, ჩემი წინაპარი დედების და ჩემი მამების ყველა მცდელო-
ბა წარუმატებელი იყო. 

– გამოდის, რომ ყველა იღუპებოდა, არა? 
– ყველა იღუპებოდა, ვინც ადამიანებთან მიდიოდა და საუბარს 

ესწრაფვოდა. 
– კი, მაგრამ ეს ხომ იმას ნიშნავს, რომ შენც დაიღუპები, როგორც 

ყველა. შენც ხომ ესწრაფვი თქმას. ჰოდა, ამიტომაც, რაღაცის იმედზე 
ყოფნა, უბრალოდ სიბრიყვეა. თუკი არავის გამოუვიდა ქვეყნიერების, 
საზოგადოების ცხოვრების წესის შეცვლა, შენ რაღატომ... 

– რა საჭიროა სიკვდილზე ნაადრევად ვაი-უშველებლის ატეხვა, 
ვლადიმირ? შეხედე, აი, მე კვლავ ვაგრძელებ სიცოცხლეს. შენც გვერ-
დით ხარ, ჩვენი ბიჭუნაც იზრდება. 

– ჰო, მაგრამ შენში რა ნერგავს ასეთ თვითდაჯერებულობას? წინა-
პრების ძალისხმევისა და მცდელობების წარუმატებლობის შემხედვა-
რე, რა გაიძულებს ირწმუნო, ის, რომ სწორედ შენ გაიმარჯვებ. შენც 
ხომ, როგორც ისინი, მხოლოდ ლაპარაკობ. 

– შენ ასე თვლი, რომ მე მხოლოდ ვლაპარაკობ? როცა იქნება უფ-
რო ყურადღებით ჩაუკვირდები ფრაზებს, ვლადიმირ. მარტო ჭკუა-
გონებისთვის არ არის ისინი. მართალია, მათში არ არის ინფორმაცია, 
რომელიც ადრე არ გადმოცემულა, მაგრამ ადამიანები მას კითხულო-
ბენ და ბევრ მათგანში გრძნობები აბობოქრებას იწყებენ. ეს იმიტომ, 
რომ ისინი ასეა მოწყობილი. ადამიანები სტრიქონებს შორის ბევრ რა-
მეს ხედავენ, გრძნობენ. მათი საკუთარი სულის პოეზია დაუმთავრე-
ბელი ფრაზების ხარვეზებს ავსებს. ჰოდა, ახლა მარტო მე კი არ ვლაპა-
რაკობ ღვთაებრივ ჭეშმარიტებაზე, არამედ ისინი მას საკუთრივ ხდიან 
ფარდას, რომელიც მხოლოდ ღმერთისთვიისაა ნიშანდობლივი. უფრო 
და უფრო ბევრნი ხდებიან ისინი. ახლა, მათ საკუთარი ოცნების გზი-
დან ვეღარ გადაახვევინებ. ჩემი მისია ჯერ არ დასრულებულა, მაგრამ 
უკვე ბევრის სულში წარმოჩინდა იმის სურვილი, რასაც შემომქმედი 
ელოდა. აი ესაა მთავარი. 

a 
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როცა სული ოცნებით რაღაცისკენ გაესწრაფება, იგი აუცილებლ-
ად, დამიჯერე, ცხოვრებაშიც აუცილებლად განხორციელდება. 

– აბა, მაშინ მითხარი, რატომაა ასეთი ფრაზებით ადრე რომ არ გა-
დმოსცემდნენ? 

– არ ვიცი. შესაძლოა, რომელიღაც ახალი ენერგიით გაბრწყინდა 
შემომქმედი! ახლებურად ამეტყველდა ყოველივე იმაზე, რასაც ჩვენს 
გარეშემო ყოველდღიურად ვხედავთ. ვხედავთ, მაგრამ ჯეროვან მნიშ-
ვნელობებს არ ვანიჭებთ. და, ჩემი გრძნობები არ ტყუვდებიან, მე თვა-
ლნათლივ ვგრძნობ, მას კვლავ თავიდან მოჰყავს ყველა საკუთარი ენე-
რგია აჩქარებაში. მთელს დედამიწაზე განთიადი შემოაბიჯებს. მისი 
მიწიერი ასულნი, ძენი ისეთ ცხოვრებას შეიცნობენ, რომელსაც ღვთი-
ური ოცნების ენერგია ჰქმნიდა. შენც და მეც ამის თანამონაწილენი ვი-
ქნებით. მაგრამ მთავარნი! მაგრამ, მთავარნი მაინც ისინია, აი ისინი, 
ვინც პირველნი არიან, ვინც შესძლო იმ აზრ-ფიქრების შეგრძნება, რო-
მლებიც სტრიქონებს შორის იქნა ჩადებული. ის აზრ-ფიქრები, რომ-
ლებიც, როგორც შემომქმედის ენერგიათა სულის ჰანგები, ადამიანებ-
ში ჩაასახლეს. ყველაფერი გამოვიდა! ყველაფერი მოხდა! აზრ-
ფიქრებში ადამიანები, ახალი სამყაროს აშენებას ესწრაფვიან. 

– შენ, რაღაცნაირად ზოგადად ლაპარაკობ, ანასტასია, თქვი უფრო 
კონკრეტულად, ადამიანებმა რა უნდა გააკეთონ. ვთქვათ აი, როგორ, 
რანაირად უნდა აშენონ ეს სამყარო, რომელშიც ყველანი იცხოვრებენ 
ბედნიერად? 

– უფრო კონკრეტულად, ვლადიმირ, არ შემიძლია. დედამიწაზე, 
კაცობრიობის ცხოვრების მანძილზე უამრავი ტრაქტატები ითხზვებო-
და. ბევრი მათგანის წინაშე ადამიანები ქედსაც იხრიდნენ. მაგრამ ყვე-
ლა ისინი უშინაარსონი იყვნენ. ტრაქტატებს, ქვეყნიერების შეცვლის 
უნარი და ძალა არ შესწევდათ, ხოლო ამის დამამტკიცებელს, სულ რა-
ღაც ერთი წერტილი წარმოადგენს. 

– რომელი წერტილი? ვერ ვხვდები. 
– სამყაროს ის წერტილი, სადაც ყოველივეს ზღვარია განსაზღვ-

რული. ის წერტილი, რომელზეც ახლა მთელი კაცობრიობა დგას. ყვე-
ლაფერი კი, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რომელი მხარისკენ მიმართ-
ავს იგი მომდევნო ნაბიჯს. ყოველივე ეს კი, იმაზე მეტყველებს, რომ 
ტრაქტატებში არანაირი აზრი არ დევს. მთელი კაცობრიობა თანაქმნა-
დობით ცხოვრობს,  ოღონდ მხოლოდ გრძნობებს აყოლილით. 

– მოიცა, მოიცა. ეს მეე?.. მეა, რომ საკუთარ ცხოვრებაში არაფერს 
არ ვაკეთებდი ჭკუა-გონებით? 

– ვლადიმირ, შენ, როგორც ყველა სხვა ადამიანები, საკუთარი 
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ჭკუა-გონებით შენს გარეშემო მატერიის თანაფარდობას ცვლიდი, ესწ-
რაფვოდი მატერიალური საშუალებებით შეგეცნო და განგეცადა, ის 
შეგრძნებები, რომელთა შესახებ ინტუიციურად იცის ყოველმა ადამი-
ანმა. რომელსაც ყოველი მათგანი ეძებს და ვერ პოულობს. 

– რომელი შეგრძნებები? რას ეძებს ყოველი ჩვენგანი? შენ რაზე ამ-
ბობ? 

– იმაზე, რაც ადამიანებმა პირველსაწყისის დროს შეიგრძნეს, რო-
ცა მათი ცხოვრება ჯერ კიდევ სამოთხეში იყო. 

– და რა, ე.ი. გამოდის შენ გინდა სთქვა, რომ მე, ჩემი ჭკუა-
გონებით ამდენი საქმეები იმისათვის ჩავარიხინე, რომ ეს სამოთხისე-
ული გრძნობები შემეცნო? 

– შენ, ვლადიმირ, თავად გაიაზრე, ყველა შენს საქმეებს რისთვის 
სჩადიოდი. 

– როგორ თუ რისთვის? როგორც ყველა, მეც ჩემი და ჩემი ოჯახის 
ცხოვრებას ვაწყობდი. სხვაზე ნაკლებად რომ არ მეგრძნო თავი. 

– „რომ მეგრძნო“ – შენ ხომ ეს სიტყვა წარმოთსქვი. 
– დიახ, წარმოვთქვი. 
– ახლა, მიხვედრას შეეცადე. „რომ მეგრძნო“... ყველა ადამიანთა 

ქმედობანი. 
– კი, მაგრამ ეს როგორ,- „ყველასი“. ნარკომანების ქმედობები რა, 

ასევე იმ შეგრძნებების ძიებებს წარმოადგენს? 
– რასაკვირველია. როგორც ყველანი, მიემართებიან რა საკუთარი 

გზით, ისინიც ამ შეგრძნებების ძიებას ესწრაფვიან. ბანგის გამოყენებ-
ის გამო მიწიერ სხეულს ტანჯვას უქვემდებარებენ, რათა იგი წამიერ-
ად, თუნდაც მიახლოებით მაინც, მათ იმ უდიდესი შეგრძნების განც-
დაში დაეხმაროს. 

ლოთიც, ყველაფერს ივიწყებს და მანჭვით, მწარე საწამლავს იმი-
ტომ სვამს, რომ მშვენიერების შეგრძნების ძიება მასშიც ცხოვრობს. 

მეცნიერიც ტვინს ძაბავს, ახალ სასწაულებრივ მექანიზმს იგონ-
ებს, სთვლის რომ, თითქოს ეს მექანიზმი მასაც და სხვებსაც სიამოვნე-
ბის შეცნობაში დაეხმარებათ. 

მთელი თავისი ისტორიის მანძილზე, უამრავმა ადამიანურმა 
აზრ-ფიქრმა უაზრო რაღაცეები გამოიგონა. ვლადიმირ, გაიხსენე, 
შენც, სადაც შენ ცხოვრობ იქ, უამრავი საგნებით ხარ გარშემორტყმუ-
ლი. თანაც ყოველი ეს საგანი მეცნიერული აზრ-ფიქრის მიღწევად ით-
ვლება. ამათი წარმოჩენისთვის უამრავი ადამიანების შრომაა დახარ-
ჯული. მაგრამ მითხარი ერთი, თუ შეიძლება ვლადიმირ, შენ, რომელ-
მა მათგანმა გაგხადა ბედნიერი, ცხოვრებით კმაყოფილი? 



 

 572

– რომელმა?.. რომელმა?.. ჰმ, შეიძლება, ცალკე აღებულმა,- არც 
ერთმა. მაგრამ ყველა ერთად აღებული ცხოვრებას მაინც ძალიან 
აიოლებს. მაგალითად, მსუბუქი მანქანა. საჭესთან ჯდები და საითაც 
გინდა იქით მიემგზავრები. ქუჩაში წვიმაა, სიცივე, მანქანაში კი გათ-
ბობის ჩართვა შეგიძლია. ქუჩაში სიცხეა, ყველა ოფლად იღვრება, შენ 
კი, კონდენციონერს რთავ და შენს გარეშემო სიგრილეა. სახლში კი, აი, 
მაგალითად სამზარეულოში,- ქალებისთვის უამრავი მარჯვე მოწყო-
ბილობაა, ქალები რომ ჯაფისგან განთავისუფლდნენ. მტვერსასრუტი, 
დალაგება რომ გააიოლოს და დრო დაზოგოს. ყველასთვის ნათელია, 
რომ უამრავ საგანს ჩვენი ცხოვრების შემსუბუქება შეუძლიათ. 

– აბა, რა მოგახსენო, ვლადიმირ, ეს შემსუბუქებები ილუზორუ-
ლია. თავისი ხანმოკლე სიცოცხლით, მთელი კაცობრიობა იძულებუ-
ლია მათ გამო ყოველდღიური ტანჯვით ზღოს. ადამიანებმა უსულო 
საგნები რომ მიიღონ, მთელი ცხოვრება იძულებულნი არიან მონებივ-
ით იმ სამუშაოზე იმუშაონ, რომელიც არ უყვართ. გარეშემო მყოფი 
უსულო საგნები ინდიკატორებივით მიუთითებენ ადამიანის მიერ სა-
მყაროსეული ყოფიერების არსის შეუცნობლობის ხარისხს. 

შენ ადამიანო! ყურადღებით მიმოიხედე გარეშემო. იმიტომ, რომ 
შენთვის მორიგი მექანიკური საგანი მიიღო, ქარხნები შენდება, რომე-
ლსაც სასიკვდილო გამონაბოლქვი აქვს. წყალი უსიცოცხლო ხდება. 
შენ კი... შენ, ადამიანო, მათთვის მთელი შენი ცხოვრება უსიხარულო 
სამუშაოთი უნდა დაკავდე. ხოლო ისინი, შენ კი არ გემსახურებიან, 
არამედ პირიქით, შენ ემსახურები მათ. ჯერ იგონებ, მერე ეთაყვანები 
და მერე არემონტებ. ამასთან ვლადიმირ, მითხარი უდიდეს ბრძენთა 
შორის, რომელმა შეჰქმნა და ადამიანის მომსახურებისთვის, რომელი 
ქარხანა აწარმოებს აი, ამ მექანიზმს? 

–რომელ მექანიზმს? 
–ციყვი თხილით, რომელიც ჩემი ხელის დაბლა დგას. 
მე გავხედე ანასტასიას ხელს. მას იგი, ხელისგულით ქვემოთ ჰქო-

ნდა გაწვდილი, დაახლოებით  ბალახის მოლიდან ნახევარი მეტრის 
დაშორებით.. მოლზე კი, ზუსტად ხელის გულის ქვეშ, უკანა თათებზე 
წითური ციყვი იდგა. მას, წინა თათებით კედარის გირჩი ეჭირა. ციყვი 
წითურ დრუნჩს ხან გირჩისკენ ხრიდა, ხან ზემოთ სწევდა და მრგვა-
ლი მბრწყინავი თვალებით ანასტასიას სახეში შესციცინებდა. ანასტა-
სია უღიმოდა, უცქერდა პატარა ცხოველს და არ ინძრეოდა, თუმცაღა 
ხელი არ დაუშვია დაბლა,- კვლავ მისი თავის მაღლა ეჭირა. უცებ, ცი-
ყვმა გირჩი ბალახზე დადო, მის გარეშემო რაღაცნაირად დაფაცურდა 
და წინა თათების ბრჭყალებით გირჩიდან წიპწიპოს მარცვალი გამოი-
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ღო. ისევ დადგა უკანა თათებზე და წიპწიპო ანასტასიას გაუწოდა, 
თითქოს ეხვეწებოდა, რომ იგი მისი თათებიდან აეღო. მაგრამ ახლაც, 
ანასტასია ბალახზე გაუნძრევლად იჯდა. მაშინ ციყვმა თავი დახარა, 
თათის კლანჭებით წიპწიპო კანისგან გაფცქვნა და გარჩეული გული 
ბალახის ფოთოლზე დადო. პატარა ცხოველმა, კვლავ დაიწყო გირჩი-
დან ახალ-ახალი წიპწიპოს მარცვლების ამოღება. იგი მას კანს კნატუნ-
ით აფცქვნიდა და გულებს ფოთოლზე აწყობდა. ანასტასიამ ახლა უკ-
ვე ხელი დაუშვა და ხელისგულით ზემოთ ბალახზე დადო. ყველა გა-
რჩეული წიპწიპოს გული ციყვმა ფოთოლიდან ხელის გულზე ჩქარ-
ჩქარა გადააწყო. ანასტასიამ თავისი მეორე ხელი ფუმფულა ცხოველს 
მსუბუქად გადაუსვა, რის გამოც ციყვი ნებიერად გაირინდა. შემდეგ, 
უფრო ახლოს მიირბინა ანასტასიასთან, მის წინაშე რაღაცნაირი გახა-
რებული წივწივით დადგა და სახეში დაჟინებით შეაცქერდა. 

გმადლობ!- მიმართა ციყვს ანასტასიამ,- შენ დღეს კარგი ხარ, რო-
გორც არასდროს ისეთი მშვენიერი ხარ. წადი, აბა, შენ იცი ფუსფუსავ, 
მონახე შენი რჩეული, მშვენიერო, შენი ღირსი,- უთხრა მას და ხელი 
გაიშვირა კედარის დაშვებული ტოტისკენ. ციყვმა, ანასტასიას გარეშე-
მო ორჯერ ხტუნვა ხტუნვით შემოურბინა და მერე შურდულივით ად-
ამიანის მიერ ხელით მითითებული მიმართულებისკენ გაქანდა. კე-
დარის ქვედა ტოტს შეახტა და მიიმალა მისი ვარჯის სიხშირეში. ჩემს-
კენ გამოწვდილ ანასტასიას ხელის გულზე,- კედარის წიპწიპოს ოთხი 
გარჩეული გული იდო. ,,მართლაც რომ! აი მექანიზმი,- გავიფიქრე.- 
პროდუქტს თვითონ სწყვეტს, კანისგანაც ფცქვნის და კიდეც მოაქვს. 
თავად ცხოველი, არც ზრუნვას, არც მოვლას, არც რემონტს არ საჭი-
როებს და, ელექტროენერგიასაც არ ხარჯავს”. 

დავაგემოვნე თხილი და ვკითხე: 
– მაკედონელი მხედართმთავრებიანად, ცეზარი, ჰიტლერი, სხვა 

მმართველები, რომელნიც ომებს აჩაღებდნენ, იმ პირველსაწყისთა 
გრძნობებს ეძებდნენ? 

– რასაკვირველია. მათ უნდოდათ თავი, მთელი დედამიწის გამ-
გებლებად ეგრძნოთ. ქვეცნობიერად სთვლიდნენ, რომ ასეთი შეგრძნე-
ბები იმის მსგავსია, რასაც ყველანი ინტუიციურად ეძებენ. მაგრამ ისი-
ნი ამაში ცდებოდნენ. 

– ეს, შენ თვლი, რომ ცდებოდნენ. მაგრამ რატომ სთვლი შენ ასე? 
პრინციპში, ჰო, რა, მთელი მსოფლიოს დაპყრობა,- ჯერ ხომ ვერავინ 
შესძლო. 

   – მაგრამ ქალაქებსა და ქვეყნებს იპყრობდნენ. დამპყრობლები 
ქალაქისთვის ბრძოლებს აჩაღებდნენ, გამარჯვებებს აღწევდნენ, იმ გა-
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მარჯვებებიდან ხანმოკლე კმაყოფილებებს ღებულობდნენ. ომებს მა-
ინც აგრძელებდნენ და უფრო დიდი დაპყრობებისკენ ესწრაფვოდნენ. 
კვლავ, არა-ერთ ქვეყანას იპყრობდნენ, თუმცაღა სიხარულის მაგივრ-
ად, საზრუნავს ღებულობდნენ. ყოველივეს დაკარგვის შიშით კი, 
კვლავ ცდილობდნენ საბრძოლო მეთოდების დახვეწის გზით კმაყო-
ფილება ეპოვნათ. ამაოებაში ჩაფლულ მათ გონებას, უკვე აღარ შეეძ-
ლო ისინი უდიდესი ღვთიური შეგრძნებების ოცნებამდე მიეყვანა. 
დედამიწაზე ყველა მეომარი-მმართველის დასასრული სევდისმომგვ-
რელი იყო.  თვალმისაწვდომი, ყველასთვის ცნობილი ისტორიებიც 
და დღევანდელიც კი, ამას იუწება. მაგრამ, სამწუხაროდ, ამაოება, 
შფოთი, მერკანტილური დოგმატების მთელი წყება არ აძლევს მათ სა-
შუალებას, ვინც დღევანდელ დღეს ცხოვრობს, განსაზღვროს სად, რა-
ში ელის მათ ღვთიური შეგრძნებები. 

 

taiguri sadili 
 
ოველ ჯერზე, როცა ტაიგაში ანასტასიას მდელოზე წასასვლელად 
ვემზადებოდი, იქ ყოფნისთვის, რაღაც საკვები ყოველთვის თან 

მიმქონდა. კონსერვის ქილები, ცელოფანში ჰერმეტულად გახვეული ორ-
ცხობილა და ჰერმეტულად შეფუთული, ნაჭრებად დაჭრილი თევზი. ას-
ევე ყოველთვის, როცა ანასტასიასგან უკან ვბრუნდებოდი აღმოვაჩენდი, 
რომ ჩემი მარაგი ხელუხლებელი რჩებოდა. პირიქით, იგი თავისი მხრი-
დან ნობათს თან მატანდა. ძირითადად ეს იყო თხილი, ნორჩი კენკრა, გა-
მხმარი სოკო, რომლებიც ფოთლებში ჰქონდა გახვეული. 

ჩვენ მოხარშულის, შემწვარის, მარინადის ან დამარილებული სო-
კოს ჭამას ვართ ჩვეული. ანასტასია მათ გამხმარს, ყოველგვარი გადა-
მუშავების გარეშე სჭამს. თავიდან მე, მათი დაგემოვნებისაც კი მეში-
ნოდა, მერე მაინც გავსინჯე და არა უშავდა. სოკოს ნაჭერი პირში ნერ-
წყვისგან რბილდება, მისი გადაყლაპვაც შეიძლება და წუწნაც შეიძლე-
ბა, როგორც კანფეტის. მერე მივეჩვიე კიდეც მათ. ერთხელ მოსკოვიდ-
ან გელენჯიკში,- მკითხველთა კონფერენციაზე მივემგზავრებოდი. 
მთელი დღე სოკოთი ვიკვებებოდი, რომელიც ანასტასიამ მომცა. სო-
ლნცევი,- მოსკოვის ცენტრის დირექტორი, მანქანას მართავდა და თან 
ისიც სოკოს მიირთმევდა. როცა  კონფერენციაზე გამოვედი, დარბაზ-
ში მსხდომთაც შევთავაზე იგი და ადამიანებმაც თავი არ აარიდეს მის 
ჭამას. რამდენსაც ეყო, თითო-თითო სოკო ყველამ აიღო,- იქვე დააგე-
მოვნეს და ცუდი არავის არაფერი მოსვლია. 

საერთოდ, ანასტასიასთან სტუმრად ყოფნის დროს, არ მახსოვს 

y 
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შემთხვევა, რომ ჩვენ საჭმელად სპეციალურად დავმსხდარვიყავით. 
გზადაგზა ვსინჯავდი იმას, რასაც ანასტასია მთავაზობდა და შიმშილ-
ის გრძნობა არც ერთხელ არ გამჩენია. მაგრამ ამ ჯერზე... 

ალბათ, მე დიდხანს ვაანალიზებდი ანასტასიას მიერ წარმოთქმუ-
ლი ლოცვის არსს. ამიტომაც ვერ შევამჩნიე, როგორ მოასწრო მან, თუ 
შეიძლება ასე ითქვას, ბარაქიანი სუფრის გაშლა. 

ბალახზე, სხვადასხვა სახეობის დიდ, თუ პატარა ფოთლებზე 
ბლომად ელაგა სხვადასხვაგვარი საკვები, რომლებსაც ერთ კვადრატ-
ულ მეტრზე მეტი ფართობი ეკავათ. ყველაფერი, ძალზედ ლამაზი გა-
ფორმებით ეწყო. შტოში, წითელი მოცვი, მიწამაყვალა, ჟოლო, შავი და 
წითელი მოცხარი, გამხმარი მარწყვი, გამხმარი სოკო, რაღაც მოყვითა-
ლო ფაფა, სამი პატარა კიტრი და ორი მომცრო, წითელი პომიდორი. 
ყვავილის ფურცლებით გაფორმებული სხვადასხვაგვარი ბალახის 
უამრავი კონა. რაღაცნაირი რძის მსგავსი თეთრი სითხე, რომელიც პა-
ტარა ხის ვარცლით იდგა. ფიჭის თაფლი, ზედ მოფენილი ყვავილთა 
სხვადასხვა ფერის მტვრით. 

– ჩამოჯექი, ვლადიმირ, დააგემოვნე პური არსობისა, რაც ღმერთ-
მა გვიბოძა,- ეშმაკური ღიმილით შემომთავაზა ანასტასიამ. 

– აბა, უყურე!- ვერ დავფარე აღფრთოვანება,- წარმოგიდგენია, 
ყველაფერი როგორ ლამაზად გააწყვე. პირდაპირ, როგორც კარგი დია-
სახლისი გააწყობს ხოლმე დღესასწაულის დროს. 

ანასტასიამ, როგორც ბავშვმა, ისე გაიხარა შექებით. თავისი გაწყო-
ბილი სუფრისთვის თვალი არ მოუშორებია ისე ტაში შემოჰკრა, გაი-
ცინა და წამოიძახა: 

– ოი, ოი, მეც ვარ რა, კარგი დიასახლისი, საკმაზი დამავიწყდა. 
შენ ხომ გიყვარს სხვადასხვა ცხარე საკმაზი. ჰო გიყვარს? 

– მიყვარს. 
– კარგ დიასახლისს კი, ისინი დაავიწყდა. მე ახლავე, სწრაფად მო-

ვიტან. გამოვსწორდები. 
მან თავის გარეშემო მიმოიხედა, ოდნავ გვერდით მიირბინა, ბა-

ლახებში რაღაც მოსწყვიტა, მერე სხვა ადგილას გადაინაცვლა, ბუჩქ-
ებს შორისაც მოსწყვიტა და მალევე კიტრებსა და პომიდვრებს შორის 
თაიგულად შეკრული, სხვადასხვა ბალახის ნაკრებისგან შემდგარი პა-
ტარა კონა დადო და სთქვა: 

– ეს სპეცებია. ისინი ცხარეა. თუ მოგინდება დააგემოვნე. ახლა 
ყველაფერია. შენ, ცოტ-ცოტა ყველაფერი გასინჯე, ვლადიმირ. 

მე კიტრი ავიღე. გადავხედე ტაიგური საკვების მრავალსახეობას 
და ვთქვი: 
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– სამწუხაროა, რომ პური არ არის. 
– არის პური,- მიპასუხა ანასტასიამ, აი, შეხედე... და მაწოდებს 

რომელიღაც ბოლქვს,- ეს ოროვანდის ფესვია, მე იგი ისე მოვამზადე, 
რომ შენ, გემრიელ პურსაც, კარტოფილსაც და სტაფილოსაც შეგიცვლ-
ის. 

– არ მსმენია, რომ ოროვანდს საკვებში ხმარობდნენ. 
– შენ გასინჯე. ნუ ღელავ, მისგან ადრე ძალიან ბევრ გემრიელ და 

სასარგებლო კერძს ამზადებდნენ. აბა, მიდი ჯერ გასინჯე, მე იგი რძე-
ში მქონდა ჩამბალი, დავარბილე... 

მინდოდა მეკითხა რძე საიდან მოიტანა, მაგრამ კიტრი რომ ჩავკ-
ბიჩე... უკვე აღარაფრის კითხვა აღარ დავიწყე, სანამ ეს კიტრი ბოლომ-
დე არ მივირთვი  პურის გარეშეც. მართალია, პურის შემცვლელი ბო-
ლქვი კი გამოვართვი ანასტასიას, მაგრამ არც დამიგემოვნებია, ისე, 
უბრალოდ ხელში მეკავა, სანამ კიტრი არ შევჭამე. 

იცით რა, ეს ერთი შეხედვით ჩვეულებრივი კიტრი, სინამდვილე-
ში გემოთი ძალზედ განსხვავდებოდა იმათგან, რაც ადრე გამისინჯ-
ავს. ტაიგური კიტრი სასიამოვნო, არაფერს რომ არ ჰგავდა ისეთი არო-
მატული იყო. თქვენ, ალბათ, იცით, როგორ განსხვავდებიან ერთმანე-
თისგან ხარისხით, გემოთი და არომატით სათბურში გამოყვანილი და 
ღია ცის ქვეშ მოყვანილი კიტრები. ღია ცის ქვეშ მოყვანილები გემოთი 
და არომატით ბევრად უფრო უკეთესებია. ანასტასიას კიტრიც, შეიძ-
ლება ითქვას, რომ უკეთესობის თვალსაზრისით ბევრად უფრო მკვე-
თრად განსხვავდება იმათგან, რაც მე ადრე ღია ცის ქვეშ მოყვანილთა-
გან მიჭამია. მე, სწრაფად ავიღე პომიდორი, დავაგემოვნე და მაშინვე 
მთლიანად შევჭამე. მისი გემოც არაჩვეულებრივად სასიამოვნო იყო. 
ისიც ბევრად აღემატებოდა ყველა სხვა პომიდვრის გემოს, რომელიც 
კი, ადრე დამიგემოვნებია. არც კიტრი, არც პომიდორი მარილს, არაჟ-
ანს ან ზეთს არ საჭიროებდა. ისინი თავისთავად გემრიელები იყვნენ. 
როგორც ჟოლო, ვაშლი, ფორთოხალი. განა ვინმე ამარილებს ვაშლს ან 
მსხალს. 

– შენ საიდან მოიტანე ეს ბოსტნეული, ანასტასია? სოფელში გაი-
ქეცი? რა ჯიშისაა იგი? 

– მე ისინი თავად მოვიყვანე. მოგეწონა ხომ შენ ისინი?- მკითხა 
მან. 

– მომეწონა! მე ასეთებს პირველად ვჭამ. გამოდის შენ, ბაღჩა 
გაქვს, სათბურიც? კვლებს რითი თხრი, სასუქს საიდან იღებ, სოფლი-
დან? 

– სოფელში, მე ერთი ნაცნობი ქალისგან მხოლოდ თესლი ავიღე. 
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მათ, ბალახებს შორის მარტო ადგილი შევურჩიე და ისინიც აღმოცენ-
დნენ. პომიდვრები შემოდგომაზე დავთესე. მერე ზამთარში, თოვლის 
ქვეშ ვინახავდი. გაზაფხულიდან კი, აღმოცენება დაიწყეს. კიტრები გა-
ზაფხულზე დავრგე, მათაც, პატარებმავე მოასწრეს დამწიფება. 

– მაგრამ რატომაა ისინი ასეთი გემრიელნი, რაღაც ახალი ჯიშია 
თუ? 

– ჩვეულებრივი ჯიშია. ისინი, როცა იზრდებოდნენ ყველაფერი 
აუცილებელი მიიღეს და ბაღჩაში მოყვანილისგან იმიტომაც განსხვავ-
დებიან. ბაღჩის პირობებში, როდესაც ცდილობენ მცენარეებს სხვა სა-
ხეობებთან შეხების საშუალება არ მისცენ, როცა მათ ზრდას სასუქებ-
ით აჩქარებენ, მაშინ მათ არ შეუძლიათ შეითვისონ თავის თავში ყვე-
ლა აუცილებელი და თვითკმარი გახდნენ, რათა ადამიანს არგონ და 
მათი მოწონება დაიმსახურონ. 

– რძე საიდანღა გაქვს, კვერები რისგანაა? მე ვფიქრობდი შენ ცხო-
ველური საკვებით საერთოდ არ სარგებლობდი, აი აქ კი, რძეა... 

– ეს ცხოველური რძე არ არის, ვლადიმირ. შენს წინ მდგარი რძე, 
კედარმა მომცა. 

– როგორ თუ კედარმა? განა ხეს რძის მოცემა შეუძლია? 
– შეუძლია. მხოლოდ არც თუ ყველას. მაგალითად კედარს შეუძ-

ლია. გასინჯე. ამ სასმისში ბევრი რამაა შეჯერებული. ეს სასმისი ბევრ 
რამეს შეიცავს. შენს წინ მდგარ კედარის რძეს, არა მარტო მატერიალუ-
რი სხეულის კვება შეუძლია. ერთბაშად, სულმოუთქმელად არ შესვა. 
ორი ან სამი ყლუპი მოსვი, თორემ სხვა რამის ჭამა აღარ მოგინდება. 
მარტო მაგით დანაყრდები. 

– მე სამი ყლუპი დავლიე. რძე სქელი იყო, სასიამოვნო, ოდნავ მო-
ტკბო გემოთი. ასე ვთქვათ, მისგან სითბო გამოსჭვიოდა, მაგრამ არა 
ისეთი, როგორც ძროხის გაცხელებულ რძეს აქვს. მთელს ორგანიზმში 
შიგნით, რაღაცნაირად, გაუგებარი, ნაზი სითბო მათბობდა და მეჩვე-
ნებოდა, რომ ხასიათს მიცვლიდა. 

– გემრიელია ეს კედარის რძე ანასტასია. ძალიან გემრიელია! აბა 
როგორ უნდა ,,მოწველო” კედარი, ამ სახის რძე რომ მიიღო? 

– მოწველა არ უნდა. წიპწიპოს რძიანი გულები სპეციალური პა-
ტარა ჯოხით ხის როდინში უნდა მშვიდად, დაფიქრებით, კარგი გან-
წყობით სრისო. სრესისას, ცოცხალი წყაროს წყალი ნელ-ნელა, ცოტა-
ცოტა დაუმატო. ჰოდა, ასე გამოვა რძე. 

და, განა ადამიანებიდან არავინ ამის შესახებ არასდროს არ იცო-
და? 
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– ადრე ბევრმა ადამიანმა იცოდა. ახლაც ტაიგურ სოფლებშიც ხან-
დახან სვამენ კედარის რძეს. ქალაქებში სულ სხვა საკვებს აძლევენ უპ-
ირატესობას. არც ისე სასარგებლოს. მხოლოდ იმითი იკვებებიან, რომ-
ლებიც შესანახადაა მოსახერხებელი, ტრანსპორტირებაც მოსახერხე-
ბელია და მომზადებაც. 

– ყველაფერს მართალს ლაპარაკობ. ქალაქებში საჭიროა ყველაფრ-
ის ჩქარა კეთება. მაგრამ ეს რძე... წარმოგიდგენია, როგორი ხეა ეს კე-
დარი! მარტო ერთ კედარს შეუძლია მოგცეს თხილი, ზეთი, ფქვილი 
კვერისთვის, რძე... 

– ასევე, კიდევ ბევრი განსაკუთრებული რამ შეუძლია მოგცეს კე-
დარმა. 

– აბა, მაგალითად განსაკუთრებული რაა? 
– მისი ეთერ-ზეთისგან საუკეთესო სუნამოს გაკეთება შეიძლება. 

თვითკმარი და სამკურნალო სუნამოების. მის არომატს არანაირი ხე-
ლოვნური არ შეძლება შეედაროს. კედარის ეთერები საკუთრივ სამყა-
როს სულს წარმოადგენს. სხეულის განკურნების უნარი აქვს. ადამია-
ნისთვის არაკეთილის მსურველს წინ კედარის ეთერ-ზეთები ზღუდ-
ედ აღემართება. 
    –შენ შეგიძლია მოჰყვე, თუ როგორ შეიძლება მივიღოთ ასეთი სუნა-
მო კედარისაგან? 
    –შემიძლია, რასაკვირველია, მაგრამ შენ, ვლადიმირ, ჯერ ცოტა კიდ-
ევ ჭამე. 
    მე გადავიხარე, რომ პომიდორი კიდევ ამეღო, მაგრამ ანასტასიამ შე-
მაჩერა: 
    – მოიცადე, ვლადიმირ, არ შეჭამო ასე. 
    – როგორ ასე? 
    – მე შენ, სხვადასხვა სახეობა მოგიმზადე, რათა ჯერ ყველაფერი გა-
გესინჯა, მერე კი მას, შენთვის ემკურნალა. 
   – ვის მას? 
   – შენს ორგანიზმს. როცა შენ ყველაფერს გასინჯავ, იგი თავისით შეა-
რჩევს აუცილებელს. შენ, რასაც შეარჩევ იმისი უფრო მეტის შეჭმა მო-
გინდება. შენი ორგანიზმი თავად განსაზღვრავს, რა აკლია მას. 

„წარმოგიდგენია, გავიფიქრე მე,- პირველად შეცვალა მან თავისი 
პრინციპები“. 

საქმე იმაშია, რომ მე, რაღაც შინაგან დაავადებებზე ანასტასიამ ორჯ-
ერ მიმკურნალა. ზუსტად არ ვიცი რომლებზე, მაგრამ მე მათ,- კუჭის, 
ღვიძლის თუ თირკმელის ძლიერი ტკივილებით შევიგრძნობდი. შესაძ-
ლოა, ყველაფერს ერთადაც უმკურნალა. ტკივილები ძლიერი იყო, ხან-
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დახან, გამაყუჩებელი წამლებიც კი არ მშველოდა, მაგრამ ვიცოდი:- ანას-
ტასიასთან რომ ჩავიდოდი, ის განმკურნავდა. მას ეს სწრაფად გამოსდი-
ოდა. მაგრამ მესამეჯერ ჩემს განკურნებაზე უარი განაცხადა. თავისი მზე-
რით ტკივილი ბოლომდეც კი არ მომიხსნა. გამოაცხადა:- რაკი მე, არ 
ვცვლი ცხოვრების წესს და არ ვეშვები მას, რაც იწვევს დაავადებებს, მაშ-
ინ ჩემი მკურნალობაც არ შეიძლება. რადგან მკურნალობა ასეთ დროს 
მხოლოდ საზიანოა. მე მაშინ მასზე ძალიან გავნაწყენდი და ამიტომაც, 
მკურნალობაზე თხოვნა აღარ გამიმეორებია. 

დაბრუნებულმა, მაინც შევამცირე მოწევა და სპირტიანსაც მოვუ-
კელი. უფრო მეტიც, რამოდენიმე დღე ვიშიმშილე კიდეც. უკეთესად-
აც გავხდი. მაშინ ვიფიქრე, რომ აუცილებელი სულაც არ არის ჩვენ, 
ყოველ-ჯერზე ექიმს ან მკურნალს რომ მივმართოთ. შესაძლებელია 
ჩვენი თავი თავად ავიყვანოთ ხელში, როცა ტკივილები მოგვაწვებიან. 
უკეთესია, რასაკვირველია რომ ისინი არ „გაწვებოდნენ“. ბოლომდე, 
მარტომ ვერ შევძელი განკურნება, მაგრამ გადავწყვიტე დახმარება, 
არც ანასტასიასათვის მეთხოვა. თუმცა, როგორც სჩანს მან მაინც გადა-
წყვიტა ჩემთვის თავად ემკურნალა. 
   –შენ ხომ მეუბნებოდი, რომ მეტს აღარ მიმკურნალებდი და არც ტკი-
ვილს არ მომიხსნიდი. 
   –შენ ტკივილს მეტს აღარ მოგიხსნი. ტკივილი,- ეს ადამიანის ღმერ-
თთან საუბარია. მაგრამ ასე, რასაც ახლა ვაკეთებ,- შეიძლება. მე ხომ 
შენ საკვებს გთავაზობ. ეს ბუნებრივობას არ ეწინააღმდეგება, იმათ კი, 
ეწინააღმდეგება. 
    – ვის იმათ? 
    – იმათ, ვინც ადამიანისთვის მავნებლურ პროგრამას ჰქმნის. 
    – რომელ მავნებლურ პროგრამას? შენ რაზე საუბრობ? 
    – იმაზე, რომ შენ, ვლადიმირ, როგორც ადამიანების უმეტესობა, და-
დგენილი პროგრამით იკვებები. ძალიან მავნე პროგრამით. შესაძლე-
ბელია, პროგრამის მიხედვით ვინმე იკვებება კიდევაც, რადგან ბევრი 
და სხვადასხვანაირია ისინი,- გახდომის, გასუქების. მე კი, როგორც 
თავად მსურს ისე ვიკვებები. პროგრამა მე, არც-ერთიც არ წამიკითხ-
ავს. მაღაზიაში მივდივარ და რაც მომეწონება თავად ვირჩევ. 
   –ეს ასეა, მაღაზიაში შენ თავად ირჩევ, მაგრამ მაღაზიის მიერ მკაცრ-
ად შეთავაზებულიდან ირჩევ. 
   –ჰო, აბა... ახლა მაღაზიაში ყველაფერი მოხერხებულადაა დახარის-
ხებული, შეფუთული იმიტომ, რომ დიდი კონკურენციაა. ყველა ცდი-
ლობს მყიდველს ასიამოვნოს, რათა მყიდველისთვის ყველაფერი მო-
სახერხებელი გახადოს. 
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    –შენ თვლი, მყიდველისთვის მოსახერხებელი რომ იყოს, იმიტომ 
კეთდება ყველაფერი? 
   – დიახ, აბა კიდევ რისთვის? 
   – არსებული ტექნოკრატული საშუალებების ყველა სისტემა, მხოლ-
ოდ თავის თავზე მუშაობს. ვლადიმირ, განა, შენთვის მოსახერხებე-
ლია მიიღო გაყინული, დაკონსერვებული პროდუქტები, ნახევრად 
მკვდარი წყალი? განა, მაღაზიაში არსებული ასორტიმენტიდან, შენმა 
ორგანიზმმა განსაზღვრა პროდუქტი? 
    ტექნოკრატული სისტემის სამყარომ თავისთავზე აიღო, რათა შენ 
სასიცოცხლოდ აუცილებელი საკვებით უზრუნველგჰყოს. შენ, ამაზე 
დასთანხმდი და მას სრულად მიენდე. ფიქრიც კი შეწყვიტე იმაზე, ყო-
ველივე აუცილებელი მოწოდებული გაქვს თუ არა. 
    –მაგრამ ჩვენ ხომ ვცოცხლობთ და ამ მაღაზიებში ნაყიდისგან არ 
ვკვდებით. 
     –რასაკვირველია, შენ ჯერ კიდევ ცოცხლობ, მაგრამ ტკივილი! საი-
დანაა შენი ტკივილი? დაფიქრდი, საიდან აქვთ ადამიანების უმეტე-
სობას ტკივილი? ავადმყოფობები, ტკივილი, ადამიანისთვის არაბუნე-
ბრივია, ისინი ბიწიერ გზაზე სიარულის შედეგია. ახლა შენ ამაში თავ-
ად დარწმუნდები. ახლა შენს წინაშე, მხოლოდ ცოტა რამ თუ დევს 
ღვთიური ბუნებისგან მოწოდებული. ცოტ-ცოტა ყველაფეირი გასინ-
ჯე. რომელიც მოგეწონება თან წაიღე. იმისთვის, რომ დასძლიო შენი 
დაავადებები,- ამ პატარა ბალახებით, რომელსაც შენ თავადვე შეარჩ-
ევ,-  სრულიად საკმარისია, რომ სამი დღე იკვებო. 
    –სანამ ანასტასია მელაპარაკებოდა, მე ცოტ-ცოტა ყველაფერი დავა-
გემოვნე. ზოგიერთი ბალახების კონა უგემური იყო, ზოგი კი, პირიქ-
ით, კიდევ მსურდა მეჭამა. მერე, ანასტასიამ, სადილობისას ჩემს მიერ 
მოწონებული საკვები, წასვლის წინ ჩანთაში ჩამილაგა. მათ, სამი დღე 
ვჭამდი და ტკივილმა სრულიად გამიარა. 

 
 

maT unari aqvT  
qveynierebis Secvlis? 

 
ნასტასია, რატომღაც ისე გამოდის, რომ, როცა შენ, საკუთარ წინა-
პარ მშობლებზე საუბრობ, უფრო მეტად ყოველთვის დედებზე, 

ქალებზე ჰყვები. მამაკაცებზე, თქვენს მამებზე,- თითქმის არაფერი გი-
თქვამს. თითქოს, თქვენს მოდგმაში შენი მამები, ყველა უმნიშვნელო-
ნი იყვნენ. ანდა იქნებ, შენი გენეტიკური კოდი, ან სხივი საშუალებას 

a 
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არ გაძლევს დაინახო, მამის სახით შეიგრძნო შენი შორეული მშობე-
ლი? მამაკაცების, შენი მამების მაგივრად, საწყენიც კია. 

– ჩემი მამების მოქმედებები, როგორც დედიკოების, რომლებიც 
წარსულში ცხოვრობდნენ, თუკი მოვისურვებ, ასევე შემიძლია ვიგრძ-
ნო და დავინახო. მაგრამ ჩემი მამების ყველა ქმედობათა მიხვედრის 
უნარი არ შემწევს. განვსაზღვრო მათი მნიშვნელობა დღევანდელი 
დღისთვის, ყველა ადამიანისთვის და ჩემთვის. 

– თუნდაც, ერთ-ერთ შენს მამაზე მომიყევი, ვისი ქმედობების მი-
ხვედრასაც ბოლომდე ვერ ახერხებ. შენ ქალი ხარ, შენთვის რთულია 
მამაკაცების გაგება. ჩემთვის იოლი იქნება. მამაკაცი ვარ. თუკი მე მივ-
ხვდები,- შევძლებ მიხვედრაში შენც დაგეხმარო. 

– ჰო, ჰო, რასაკვირველია, მე მოგიყვები იმ ჩემს მამაზე, რომელმაც 
შესძლო შეეცნო და წარმოექმნა ცოცხალი სუბსტანციები. სიძლიერით 
იმაზე აღმატებული, ვინემ მთელი დღევანდელობის ან მომავლის 
იარაღია. მათ წინაშე, ხელთ-ქმნილიდან არაფერს ძალუძს წინ აღუდგ-
ეს. მათ, უნარი აქვთ მიწიერი სამყარო შეცვალონ, გალაკქტიკები გაანა-
დგურონ ან სხვა სამყაროები შეჰქმნან. 

– ოჰო, აბა ეს ყოფილა, თუ ყოფილა! სად არის ახლა ეს რაღაც? 
– მისი წარმოქმნის უნარი ყოველ მიწიერ ადამიანს აქვს, თუკი მი-

ხვდება, შეიგრძნობს... ეგვიპტელ ქურუმთ მამამ საიდუმლოს ნაწილი 
გადასცა. აი, ახლაც, დღევანდელ სახელმწიფოებს დედამიწის მმართ-
ველები მაშინდელ ქურუმთა იმ სქემის მექანიზმით მართავენ. იმ მექა-
ნიზმით მმართველობის არსის, რაც დრო გადის,  უფრო და უფრო ნაკ-
ლებად ესმით. იგი კი არ სრულყოფილდებოდა, არამედ საუკუნეების 
მანძილზე უფრო და უფრო დეგრადირდებოდა. 

– მოიცა, მოიცა, შენი აზრით გამოდის, რომ დღევანდელი პრეზი-
დენტები ქვეყნებს მართავენ იმ უძველესი ეგვიპტელი ქურუმების სქე-
მებითა და მითითებებით? 

– იქიდან მოყოლებული მმართველობით სქემაში არსებითი დღე-
მდე არავის არაფერი არ შეუტანია. დედამიწის სახელმწიფოებში არსე-
ბული საზოგადოებების მმართველ ადამიანებს, მმართველობის მექა-
ნიზმის გააზრების უნარი აღარ გააჩნიათ. 

– ამის ასე უბრალოდ დაჯერება ძნელია, შენ შეეცადე, რომ ყველა-
ფერი თანმიმდევრულად მოყვე. 

– მე, შევეცდები ყველაფერის თანმიმდევრულად მოყოლას, შენ 
კი,- შეეცადე მიხვედრას. 

* * * 
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ათეულობით ათასი წლის წინ, როცა მსოფლიოს ჯერ კიდევ ეგვი-
პტის დიადობა შეცნობილი არ ჰქონდა, როცა, ჯერ კიდევ ასეთი სახე-
ლმწიფო არ არსებობდა, ადამიანთა საზოგადოება უამრავ გვარ-
ტომებად იყოფოდა. ადამიანთა საზოგადოებისგან განცალკევებით, 
საკუთარი კანონებით ოჯახი ცხოვრობდა, ჩემი წინაპარი მამა და წინა-
პარი დედიკო. როგორც პირველსაწყის სამოთხეში,-მათ მდელოსაც 
გარს შემოვლებული ყოველივე ისე ჰქონდა, როგორც აქაა. ჩემს მშვე-
ნიერ წინაპარ დედას ორი მზე ჰყავდა. ერთი, რომელიც ანათებდა და 
მისგან გამომავალი სხივებით მთელი ცოცხალი სამყარო იღვიძებდა, 
მეორე,- მისი რჩეული. 

პირველად ყოველთვის დედა დგებოდა, მდინარეში ბანაობდა, 
მზის ამომავალი სხივით თბებოდა, ყველას და ყველაფერს სიხარულ-
ის სხივს თავადაც ჩუქნიდა და ელოდა. ელოდა, როცა მისთვის საყვა-
რელი ადამიანი,- ჩემი მამა გაიღვიძებდა. როცა მამა იღვიძებდა, მის 
პირველ მზერას დედიკო ეგებებოდა. როცა მათი მზერა ერთმანეთს 
ხვდებოდა, გარეშემო ყველაფერი ირინდებოდა. სიყვარულსა და 
თრთოლვას, მადლსა და აღმაფრენას აღტაცებული სივრცე საკუთრივ 
იკრებდა. 

დღე, სასიხარულო ზრუნვაში გადიოდა. მამა, დაისის წინ მზის 
ჩასვლას, ყოველთვის ჩაფიქრებული შესცქეროდა და მერე გალობ-
და. 

დედა, იდუმალი აღფრთოვანებით გალობას იმეცნებდა. მაშინ, 
ჩემს წინაპარ დედიკოს, ჯერ კიდევ არ ესმოდა, გალობაში ჩაწნული 
სიტყვები, ახალ, მისთვის უჩვეულო ხატ-სახეს, როგორ აყალიბებდა. 
წინაპარ დედიკოს ამ გალობის მოსმენა უფრო ხშირ-ხშირად სურდა, 
თითქოს წინაპარი დედიკოს სურვილს გრძნობდაო,- მამა ყოველ ჯერ-
ზე გალობდა და, უჩვეულო შტრიხებს უფრო ნათლად სახავდა. ხატ-
სახემ უხილავად მათ შორის დაიწყო ცხოვრება. 

ერთხელაც, დილით გაღვიძებულ ჩემს წინაპარ მამას, როგორც 
ყოველთვის სიყვარულის მზერა არ მიეგება. მას ეს არ გაჰკვირვებია. 
დინჯად წამოდგა და ტყეში მშვიდად გავიდა. მყუდრო ადგილას, მან  
ჩემი წინაპარი დედიკო გარინდული დალანდა. 

ის, კედარს მიყრდნობილი მარტო იდგა. გარინდულს, მამამ მხრე-
ბზე ხელები შემოჰხვია. თვალცრემლიანმა დედამ მზერა მასზე არ აღ-
მართა. მამა მის ცრემლს, რომელიც ღაწვზე მოგორავდა, თითებით ნა-
ზად შეეხო და დედას უთხრა: 
     – მე ვიცი. ჩემო საყვარულო, შენ მასზე ფიქრობ. შენ რომ მასზე ფიქ-
რობ, ამაში შენ ბრალი არ მიგიძღვის. უხილავია, ჩემს მიერ შექმნილი 
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ხატ-სახე. უხილავია, თუმცა შენთვის უფრო მეტად სანუკვარი, ვინემ 
მე. ჩემო საყვარელო, ამაში ბრალი არ მიგიძღვის შენ. მე ახლა, მივდივ-
არ. ადამიანებთან მივდივარ, რადგან მე შევძელი იმის შეცნობა, თუ 
როგორ იქმნებიან მშვენიერი ხატ-სახეები. მე ამის შესახებ მოვუყვები 
ადამიანებს. რაც მე უკვე ვიცი, იმის შცნობას, სხვებიც შესძლებენ და 
მშვენიერი ხატ-სახეები ადამიანებს პირველქმნილ ბაღში მიიყვანენ. 
სამყაროში ცოცხალი ხატ-სახის სუბსტანციებზე უფრო ძლიერი არა-
ფერია. ჩემს მიერ შექმნილმა ხატ-სახემ ჩემდამი შენს სიყვარულზეც 
კი გაიმარჯვა. მე, ახლა უკვე შევძლებ დიადი ხატ-სახეების შექ- 
მნას.* და, ეს ხატ-სახეები, ადამიანებს მოემსახურებიან. 

ჩემს წინაპარ დედიკოს მხრები უცახცახებდა და აკანკალებული 
ხმით ჩურჩულებდა: 

– რატომ? ჩემო საყვარელო, რატომ შეჰქმენი შენ, ჩემთვის საყვარე-
ლი ხატ-სახე. ის უხილავია. შენ კი, ხილული,- ჩემგან მიდიხარ. ჩვენი 
პირმშო უკვე ჩემშია და მოძრაობს. რას მოვუყვები მე მას მამაზე? 
       – მშვენიერი ხატ-სახეები მშვენიერ სამყაროს შეჰქმნიან. ჩვენი ყმა-
წვილი თავისი მამის ხატ-სახეს წარმოიდგენს. თუკი მე, ჩვენი შვილის 
მიერ წარმოდგენილი ხატ-სახის ღირსეული ვიქნები, მაშინ მე,- ჩემი 
ძე შემიცნობს. თუკი მისი წარმოდგენების უღირსი ვიქნები, განზე და-
ვრჩები, რათა მშვენიერებისკენ, ოცნებისკენ მის სწრაფვას ხელი არ შე-
ვუშალო. 

                                                 
*  хх საუკუნეში ასეთი ხატ-სახეები იყვნენ ილია და ზვიადი... მაგრამ სამწუხაროდ ქა-

რთველებმა და მთლიანად საქართველოს მოქალაქეებმა:- ზოგმა ვერ შეიცნო, ზოგმა 
არ შეიცნო, ზოგი შურისა და ღვარძლის გამო დაუპირისპირდა, ზოგიც უნიათო და 
უხერხემლო გამოდგა, რადგან ან მედროვე იყო, ან მშიშარა და ან გულგრილი...  ზო-
გიც ამბიციის გამო საერთო საქმის გასაკეთებლად გვერდით არ დაუდგა, უფრო მე-
ტიც,- მათი თავი სკვდილს „მისცა“... სამწუხაროდ, ერეკლე ll-ს შემეგ  თანამემამუ-
ლეებისა და სამშობლოს მიმართ ჭეშმარიტად სიყვარულით გულანთებულნი,- რი-
ცხობრივად ძალიან ცოტანი აღმოჩდნენ! ახლა XXI საუკუნის დასაწყისში მაინც 
„გამოიღვიძეთ“ ნამდვილმა ადამიანებმა და ჩვენი ცოცხალი წმიდანების ძალისხმე-
ვას მიჰყევით და მათთან ერთად გადაირჩინეთ გვარ-ჯიში,  გადაარჩინეთ მთლიან-
ად ქართული მოდგმა,- თქვენი „წილი“ და ერთიანი სამშობლო! „გამოღვიძება“ რომ 
დააჩქაროთ კარგად გაიაზრეთ ჩვენი  პატრიარქის ილია ll შეგონებები, ანასტასიას 
„სიცოცხლისა და ბავშვების აღზრდის ფილოსოფია”! გული რომ მოგეცეთ, ასევე წა-
იკითხეთ მ. რატიშვილის „ილიადი-ჯუღა“ (მისი ავტორი თვალითაც არ მინახავს 
და არც ვიცნობ.მისი რომანიც ამასწინათ სრულიად შემთხვევით მომაწოდეს,- ანას-
ტასიას წიგნის მეორედ გამოშვების „ნიმუშისთვის“. მერე კი მაშინვე შევიძინე! ეს 
რომანი თვალნათლივ დაგანახებთ საქართველოსა და ქართული გენის მისსიას კა-
ცობრიობის წინაშე!... დამიჯერეთ ეს არც „სატრაბახოა’“და არც „საქილიკო“– ეს ქა-
რთველების ვ ა ლ ი ა !!!  ც. გ. 
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 ის ისე წავიდა, წინაპარი დედიკო მას ვერ მიუხვდა. ის, ადამიანე-
ბთან მიდიოდა. დიადი აღმოჩენით მიდიოდა. რათა შეცნობით აღ-
ტყინებულს ყველასთვის, თავის მომავალ ძეთათვის და ასულთათვ-
ის,- მშვენიერი სამყარო შეექმნა. 

uCveulo Zala 
 
მ პერიოდში დედამიწაზე მცხოვრებ ადამიანთა ტომები ერთმან-
ეთს მტრობდნენ. ყოველი ტომი ესწრაფვოდა, რაც შეიძლება მეტი 

მეომარი აღეზარდა. მეომართა შორის უნიათოდ ის ითვლებოდა, ვინც 
მიწათმოქმედებისა და პოეზიისკენ ესწრაფვოდა. ყოველ ტომში იყვნ-
ენ ქურუმები. ისინი ესწრაფვოდნენ ადამიანები დაეშინებინათ. ნათე-
ლი მიზანი არც ჰქონდათ, მათ სიმშვიდეს სხვათა შიში ემსახურებოდა.  

ყოველი მათგანი პატივმოყვარეობას იმით იკმაყოფილებდა,  თი-
თქოსდა,  უფრო მეტს ვინემ სხვები,- ღმერთისგან რაღაცას მარტო ის 
იღებდა. 

ჩემმა წინაპარმა მამამ, რამოდენიმე ტომიდან, პოეტ-მგოსანთა და 
ქურუმთა შეკრება შესძლო. ისინი სულ, ცხრამეტი ადამიანი იყო, თერ-
თმეტი პოეტ–მგოსანი, შვიდი ქურუმი და თავად ჩემი წინაპარი მამა. 
უდაბურ ადგილას, განმარტოვებით შეიკრიბნენ ისინი. 

პოეტ-მგოსანთა ჯგუფი მოკრძალებულად იჯდა, გაბღენძილი ქუ-
რუმები კი, განცალკევებით ისხდნენ. ჩემმა წინაპარმა მამამ მათ მიმა-
რთა: „შესაძლებელია, რომ ტომთა შორის მტრობა და ომები შევწყვიტ-
ოთ. ერები ერთიან სახელმწიფოში იცხოვრებენ. მასში სამართლიანი 
წინამძღოლი იქნება და ყოველი ოჯახი ომის უბედურებებისგან გადა-
რჩება. ადამიანები ერთმანეთის დახმარებას დაიწყებენ. ადამიანთა სა-
ზოგადოება თავის გზას პირველქმნილ ბაღში იპოვნის.“ 

ქურუმებმა, მამას, თავიდან დასცინეს:- „ვინ მოისურვებს თავისი 
ძალაუფლება ნებაყოფლობით სხვას გადასცეს?* ყველა ტომი რომ გაე-
რთიანდეს, რომელიღაცა უძლიერესი უნდა გახდეს და სხვებზე გაიმა-
რჯვოს, შენ კი გინდა, რომ ომი არ იყოს, შენი სიტყვა გულუბრყვილოა. 
ჩვენ რაღაზე მოგვიწვიე უგუნურო მწირო?“- მიმართეს ქურუმებმა და 
წასასვლელად გაემზადნენ. მამამ, ასეთი სიტყვებით შეაჩერა ისინი: 

– თქვენ, ბრძენნი ხართ. თქვენი სიბრძნეც საჭიროა, რათა ადამია-
ნთა საზოგადოებებისთვის კანონები შეიქმნას. მე, თითოეულ თქვენ-
                                                 
*   კოლხეთის მეფე ქუჯიმ, ქართლის მეფეს ფარნავაზს თავისი სამეფო ნებაყოფლობ-

ით გადასცა,- მეფობა დათმო, მერე პირველი საერისთავო ჩაიბრა და იმ დროინდე-
ლი საქაერთველო ერთ სამეფოდ,- ივერიის სამეფოდ ჩამოყალიბდა. ც.გ. 
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თაგანს ისეთი ძალა შემიძლია შევძინო, რომ ვერც-ერთი იარაღი, ადა-
მიანური ხელით შექმნილი, მის შეწინააღმდეგებას ვერ შესძლებს. რო-
ცა მას სასიკეთოდ გამოიყენებთ, ყველას, მიზნისკენ, ჭეშმარიტებისკ-
ენ, ბედნიერი განთიადისკენ მისვლაში დაგეხმარებათ. როცა მისი 
მფლობელი მოისურვებს უკეთური მიზნისთვის ადამიანებთან ბრძო-
ლას,- თავად დაიღუპება. 

 უჩვეულო ძალის შეტყობინებამ ქურუმები შეაჩერა. უხუცესმა 
ქურუმმაც მამას შესთავაზა: 

– რადგან შენ რომელიღაც განსაკუთრებული ძალის შემცნობი 
ხარ, ჩვენ მასზე გვითხარი. და, თუკი იგი ქმედითია, სახელმწიფოთა 
შენების უნარი აქვს, იმ სახელმწიფოში საცხოვრებლად შენც ჩვენთან 
ერთად დარჩები. კანონებს, ადამიანთა საზოგადოებისთვის ერთობ-
ლივად შევქმნით. 

– იმიტომაც მოვედი თქვენთან, რომ ამ უჩვეულო ძალაზე მოგი-
თხროთ,- მიმართა მამამ ყველას. მაგრამ მანამდე გთხოვთ, თქვენთვის, 
ყველასთვის ცნობილი მმართველებიდან ის მმართველი დაასახელ-
ოთ, რომელიც კეთილია, ხარბი არ არის, თავის ოჯახში სიყვარულით 
ცხოვრობს და ომზე არ ფიქრობს. 

– მოხუცმა ქურუმმა მამას უპასუხა, რომ არის ერთი მმართველი, 
რომელიც ყველანაირ ბრძოლას გაურბის, თუმცაღა მისი ტომი მცირე-
რიცხოვანია, მასში არ ესწრაფვიან მეომართა დიდებით შემოსვას, ამი-
ტომაც, მეომრობას ცოტა თუ ესწრაფვის მასში. ხოლო ბრძოლებს რომ 
განერიდონ, ხშირად უხდებათ მათ ადგილსამყოფელის შეცვლა და 
მომთაბარეობა. ცხოვრებისთვის სავარგულ მიწებს სხვებს უტოვებენ, 
მოუხერხებელზე კი, თავად სახლდებიან. ამ წინამძღოლს ეგიპი ჰქვია. 

– ის სახელმწიფო ეგ(ვ)იპტედ იწოდებოდეს იქნება,- სთქვა მამამ. 
თქვენ სამ სიმღერას გიმღერებთ. პოეტ-მგოსნებმა კი, ეს სიმღერები 
სხვადასხვა ტომების ადამიანებს უმღერეთ. და, თქვენც ქურუმებო, 
ეგ(ვ)იპტელ ადამიანთა შორის დასახლდით. სხვადასხვა ადგილებიდ-
ან თქვენთან მოსვლას ოჯახებით დაიწყებენ, მათ კი თქვენი კეთილი 
კანონებით დახვდით. 

მამამ თავშეყრილთ სამი სიმღერა უმღერა. ერთში მან სამართლია-
ნი მმართველის ხატ-სახე შეჰქმნა და მას ეგ(ვ)იპტე დაარქვა. მეორეში 
ერთად მცხოვრებ ბედნიერ ადამიანთა საზოგადოების ხატ-სახე შეჰქმ-
ნა, მესამეში კი,-  მოსიყვარულე ოჯახის ხატ-სახე შეჰქმნა, რომელშიც 
ბედნიერი ბავშვების, მამების და დედების ხატ-სახეები იყო, რომლებ-
იც არაჩვეულებრივ სახელმწიფოში ცხოვრობენ. 
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ჩვეულებრივი, ყველასთვის ოდითგანვე ნაცნობი სიტყვები სამივე 
სიმღერაში იყო. მაგრამ მათგან ისეთი ფრაზები იქმნებოდა, რომ სუნ-
თქვაშეკრული მსმენელები გულისყურით უსმენდნენ მას. ასევე, მე-
ლოდია მამის ხმით ჟღერდა. ის მოუწოდებდა, იზიდავდა, იტაცებდა 
და ცოცხალ ხატ-სახეებს ჰქმნიდა. 

ჯერ კიდევ ეგვიპტის სახელმწიფო ცხადში არ არსებობდა, ჯერ 
კიდევ მისი ტაძრები არ წარმოქმნილიყვნენ, მაგრამ მამამ იცოდა, ყო-
ველივე იმის შედეგად წარმოჩნდებოდა, რისკენაც ადამიანთა ერთმა-
ნერთში შერწყმული აზრ-ფიქრი და ოცნება მოუწოდებდა. მამა შთა-
გონებით მღეროდა, რომელმაც უჩვეულო ძალა შეიცნო, ის ძალა, რო-
მელიც ყოველ ჩვენთაგანს დიადმა ჩვენმა შემომქმედმა აჩუქა. მღერო-
და მამა, იმ ძალის მფლობელი, რაც ადამიანს ყოველივესგან განასხვა-
ვებს, რომელიც ყოველივეზე ძალაუფლების ნებას აძლევს მას. რომე-
ლიც ადამიანს აძლევს საშუალებას,- ღვთის შვილად და შემომქმედად 
იწოდებოდეს. 

პოეტი-მგოსნები შთაგონებით ანთებულნი, სამივე სიმღერას სხვა-
დასხვა ტომებში მღეროდნენ. ადამიანებს მშვენიერი ხატ-სახეები თა-
ვისკენ იზიდავდა და ისინი სხვადასხვა ადგილებიდან ეგვიპტის ტომ-
ში გადადიოდნენ. 

ხუთი წლის შემდეგ სრულიად პატარა ტომიდან,- ეგვიპტის სახე-
ლმწიფო წარმოიქმნა. ყველა დანარჩენი ტომი, რომლებიც სხვებზე 
უფრო მნიშვნელოვნებად ითვლებოდნენ,- უბრალოდ დაიშალა. მეო-
მარი მმართველები დაშლის საპირისპიროდ ვერაფერს ახერხებდნენ. 
მათი ბატონობა სუსტდებოდა, ქრებოდა. მათზე რაღაც და, თანაც 
უომრად,- იმარჯვებდა. 

მატერიალურ ბრძოლას მიჩვეულებმა არც კი უწყოდნენ, ხატ-
სახეები როგორ იყვნენ ყოველივეზე და ყველაფერზე ძლიერნი. ის 
ხატ-სახეები, რომელნიც ადამიანთა სულებს მოსწონთ, ის ხატ-
სახეები, რომლებიც გულებს იზიდავს. 

ხატ-სახის წინაშე, თუნდაც ერთის, მაგრამ გულწრფელის, რომე-
ლიც მერკანტილური პოსტულატებით არ არის ტვინ-ამღვრეველი, მი-
წიერი მეომრები მშვილდ-ისრითა თუ ნებისმიერი სასიკვდილო იარა-
ღით აღჭურვილნი,- უძლურნია და ის მეომრები ძლეულნიც აღმოჩნ-
დებიან. ხატ-სახის წინაშე მეომრები უძლურნი არიან. 

ეგვიპტის სახელმწიფო იზრდებოდა, მტკიცდებოდა, მის მმართვ-
ელს ქურუმებმა სახელად,- ფარაონი უწოდეს. ქურუმები, ადამიანური 
ყოფის ამაოებისგან ტაძრებში განმარტოვებულნი, კანონებს ჰქმნიდნ-
ენ. მმართველი ფარაონი ვალდებული იყო ქვეყანა მათი კანონებით 
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ემართა. ყოველი რიგითი მაცხოვრებელიც, ამ კანონებს საკუთარი სუ-
რვლით აღასრულებდა. თითოეული მაცხოვრებელი ესწრაფვოდა სა-
კუთარი ცხოვრებაც ამ ხატ-სახისთვის მიესადაგებინა. 

მთავარ ტაძარში, უმაღლეს ქურუმებს შორის, ჩემი მამა ცხოვრობ-
და. ქურუმები მას ცხრამეტი წელი ყურადღებით უსმენდნენ:- ყველა 
მეცნიერებათა შორის, ყველაზე უმაღლესი მეცნიერების შეცნობას ესწ-
რაფვოდნენ. სურდათ შეეცნოთ, თუ როგორ იქმნებიან დიდებული 
ხატ-სახეები. მამა, ცდილობდა ყველაფერი გულწრფელად მოეთხრო. 
ის სასიკეთო მიზნებით იყო განწყობილი. ქურუმებმა მთელი მეცნიე-
რება თუ მისი ნაწილი შეიმეცნეს,- ახლა გაურკვეველია, ამის დაზუს-
ტებას აზრიც არა აქვს. 

ერთხელ, ცხრამეტი წლის შემდეგ, უმაღლესმა ქურუმმა მასთან დაა-
ხლოებული ქურუმები შეკრიბა. ისინი მთავარ ტაძარში დარბაისლურად 
შევიდნენ, სადაც ფარაონისთვისაც კი შესვლა დაშვებული არ იყო. 

უზენაესი ქურუმი შემაღლებულ ტახტზე დაჯდა, სხვა დანარჩე-
ნები კი, დაბლა ჩამოსხდნენ. მომღიმარი მამა ქურუმებს შორის იჯდა. 
თავისთვის ღრმა ფიქრში იყო წასული. მორიგ საგალობელს ჰქმნიდა, 
მასში ახალ ხატ-სახეს ძერწავდა ან შესაძლოა,- ძველს ამყარებდა. 

უზენაესმა ქურუმმა შეკრებილთ უთხრა: 
– ჩვენ უდიდესი მეცნიერება შევიცანით. იგი მთელი მსოფლიოს 

მართვის საშუალებას გვაძლევს, მაგრამ ყველაზე რომ ჩვენი ბატონობა 
მარადიული იყოს, ამ შენობიდან ცოდნის ერთი მისხალიც კი, არ უნ-
და გავიდეს. ჩვენ, ჩვენი ენა უნდა შევქმნათ და ერთმანეთში ახსნა-
განმარტებები ამ ენით უნდა ვაწარმოოთ, ხოლო ამ ცოდნის არა მარტო 
სხვაგან წამოცდენა, არამედ ჩვენს შორისაც კი, შემთხვევით თქმა ვერა-
ვინ ვერ უნდა გაბედოს. 

მომავალ საუკუნეებში სხვადასხვა ენებზე უამრავ ტრაქტატებს 
დავგზავნით. დაე, ყველანი გაკვირდნენ, იფიქრონ, რომ ჩვენ ყველაფ-
ერს გადმოვცემთ. უამრავ მშვენიერ მეცნიერებებსაც და გამოგონებებს-
აც ჩამოვაყალიბებთ ისე, რომ მმართველები და ჩვეულებრივი მოკვ-
დავები მთავარს უფრო და უფრო დაშორდნენ. ხოლო ბრძენნი, მომავ-
ალ საუკუნეებში ბრძნული ტრაქტატებითა და  მეცნიერებებით დაე, 
სხვებს აკვირვებდნენ. ამავდროულად, მთავარს თავადვეც  შორდებო-
დნენ და მას სხვებსაც, რაც შეიძლება აშორებდნენ. 
    –დაე, იყოს ასე!- დაეთანხმნენ ყველანი უზენაესს. მარტო მამა დუმ-
და. 

უზენაესი ქურუმი აგრძელებდა: 
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   – კიდევ ერთი საკითხის დაუყოვნებლივი გადაწყვეტაა საჭირო,- 
ცხრამეტი წლის სწავლების მანძილზე ჩვენ იმ მეცნიერებს,- თუ როგ-
ორ იქმნებიან ხატ-სახეები,- დავეუფლეთ. ახლა, ნებისმიერ თქვენთაგ-
ანს ისეთი ხატ-სახის შექმნის უნარი აქვს, რომელსაც მსოფლიოს შეცვ-
ლა ძალუძს, სახელმწიფო დააქციოს ან განამტკიცოს,- და, მაინც, ერთი 
რამ გამოცანად რჩება... თქვენს შორის რომელიმეს,- შეუძლია  მითხრ-
ას, თითოეულ თქვენთაგანს რატომ ექმნება სხვადასხვა ძალმოსილებ-
ის ხატ-სახე? თანაც, დროის მიხედვით, რატომაა რომ უფრო დიდხანს 
ვქმნით? ქურუმები სდუმდნენ. პასუხი არავინ უწყოდა. უზენაესმა ქუ-
რუმმა განაგრძო, ხმასაც კი აუწია, მას, ხელში დაძაბულობისგან კვერ-
თხიც კი აუცახცახდა, როცა ყველას აუწყა: 

 – ყველაფრისა და მიუხედავად, ჩვენს შორის მარტო ერთს შეუძ-
ლია ხატ-სახეები სწრაფად შეჰქმნას და მათი ძალმოსილებაც უძლევე-
ლი დარჩეს. ის, ცხრამეტი წელი ყველა ჩვენთაგანს ასწავლიდა, მაგრამ 
მას სათქმელი მაინც დარჩა. ახლა კი, ჩვენ ყველანი უნდა მივხვდეთ, 
რომ ერთმანეთს შორის თანასწორნი არ ვართ. ჩინს მნიშვნელობა არ 
აქვს, რომელი ჩვენთაგანი რა ჩინს ფლობს. დაე, თითოეულმა იცოდეს, 
რომ ჩვენს შორის ერთს შეუძლია უხილავად, იდუმალად იბატონოს 
ჩვენზე. ის იმ ხატ-სახის ძალმოსილების მფლობელია, რომელსაც უნა-
რი აქვს თითოეული აამაღლოს ან მოკლას. მარტოს შეუძლია სახელმ-
წიფოთა ბედი წყვიტოს. მე,- ძალაუფლებით უზენაესმა ქურუმმა, რო-
მელიც მე მებოძა, შემიძლია, ძალთა თანაფარდობა შევცვალო. ახლა, 
ჩვენ სადაც ვზივართ, იმ ტაძრის კარებები გარედან დაკეტილია. ჩემი 
ბრძანების გარეშე ერთგული დაცვა კარებს არავის არ გაუღებს. 

   უზენაესი ქურუმი ტახტიდან წამოდგა, დინჯად მიაბიჯებდა 
ქვის ფილებიან იატაკზე და კვერთხის კაკუნით გაემართა მამისკენ. 
უცაბედად, შუა დარბაზში შეჩერდა, დააცქერდა მამას და წარმოსთქვა: 

–ახლა ორიდან შენ ერთ გზას აარჩევ. პირველი:- შენ, შენი ხატ-
სახეთა ძალმოსილების საიდუმლოს ყველასთვის ფარდას ახლავე ახ-
დი. მოყვები, როგორ და რითი იქმნებიან ისინი და მაშინ შენ აღიარე-
ბელი იქნები ჩემს შემდეგ მეორე ქურუმად და, პირველი მას შემდეგ 
გახდები, როცა მე წავალ. ყველა მცხოვრები შენს წინაშე ქედს მოიხრ-
ის. მაგრამ, შენ ჩვენთვის თუ საიდუმლოს ფარდას არ ახდი, მაშინ შენს 
წინაშე მეორე გზა წარმოჩინდება. მას, მხოლოდ ამ კარებში მიჰყავხარ. 

ქურუმმა მიუთითა კარებზე, რომელიც ტაძრის დარბაზიდან სამ-
რეკლოზე გადიოდა. რომელსაც არც სარკმელი და არც სხვა გარეთა კა-
რები ჰქონდა. იმ მაღალ, სწორკედლებიან სამრეკლოს, თავზე პატარა 
ბანი ჰქონდა:- იქიდან, წელიწადში ერთხელ, რომელიღაც განსაზღვრ-
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ულ დღეს, თავმოვყრილი ხალხის წინაშე მამა ან ქურუმებიდან რომე-
ლიმე სხვა გალობდა. 

უზენაესმა ქურუმმა, იმ კარებისკენ მიმავალ გზაზე მიუთითა, 
რომელსაც იმ სამრეკლოსკენ მიჰყავდა და დაუმატა: 

– შენ ამ კარებში შეხვალ და იქიდან ვეღარასდროს გამოხვალ. მე 
კარების ამოქოლვის ბრძანებას და მხოლოდ პატარა ღიობის დატოვებ-
ის უფლებას გავცემ. მისი მეშვეობით,- ყოველდღე, ოღონდ მინიმალუ-
რი საკვების მიღების უფლება გექნება. როცა დრო დადგება და სამრეკ-
ლოსთან ადამიანები შეიკრიბებიან, შენ მაღალი ბანიდან მათ წინაშე 
გამოხვალ. მხოლოდ გამოხვალ და არ იგალობებ, ხატ-სახეებს არ შეჰქ-
მნი. შენ მარტო იმიტომ გამოხვალ, რომ ხალხმა დაგინახოს, რათა შენი 
გაუჩინარებით მათში შფოთი არ ჩასახლდეს და მითქმა-მოთქმა არ წა-
რმოიქმნას. შენ ხალხს მხოლოდ სიტყვებით შეგიძლია მიესალმო. თუ-
კი გაბედავ შემომქმედი ჰანგის გალობას, თუნდაც ერთისას, მაშინ სა-
მი დღე საკვებსა და წყალს არ მიიღებ. ორზე,- ექვსი დღე არც საკვებს 
და არც წყალს არ მიიღებ. შენს თავს სიკვდილის განაჩენს თავადვე გა-
მოუტან. ახლა გადაწყვიტე ამ ორიდან თავად რომელ გზას ირჩევ? 

მამა თავისი ადგილიდან მშვიდად წამოდგა. მის სახეზე არც შიში, 
არც საყვედური შეიმჩნეოდა, მხოლოდ ნაოჭად დაეტყო სევდა. მიჯრ-
ით მჯდარი ქურუმების გასწვრივ ჩაიარა და თითოეულს თვალებში 
ჩახედა. თითოეულის წყვილ თვალში შეცნობის წყურვილი შენიშნა. 
შეცნობისა, თუმცა ამავდროულად, ყოველ წყვილ თვალში სიხარბე გა-
მოსჭვიოდა. მამა უზენაეს ქურუმთან ძალზედ ახლოს მივიდა და მას 
თვალებში ჩაჰხედა. პირქუში, სიხარბით ანთებული, ჭაღარა ქურუმი 
თვალს არ აშორებდა. ფილაქანს კვერთხი დაარტყა და პირზე დუჟმო-
მდგარმა კვლავ პირქუშად გაუმეორა მამას: 

– სასწრაფოდ გადაწყვიტე, სამომავლოდ ამ ორიდან რომელ გზას 
ირჩევ. 

– ბედისწერის ნებით, ალბათ მე, ერთ-ნახევარ გზას ავირჩევ. 
– როგორ შეიძლება ერთ-ნახევრის არჩევა?- დაიქუხა ქურუმმა,- 

კიდეც ბედავ შენ ჩემს დაცინვას! და, ყველას დაცინვას, ვინც ახლა დი-
დებულ ტაძარშია! 

მამა, კოშკში გამავალ კარებს მიუახლოვდა, შემობრუნდა და ყვე-
ლას უპასუხა: 

– დაცინვა და თქვენი წყენა, დამიჯერეთ მე,- არც კი მიფიქრია. 
თქვენი ნებით კოშკში მე სამუდამოდ ავალ. ასვლის წინ კი, საიდუმლ-
ოს, რაც ვიცი და როგორც შევძლებ ყველას გავუმხელ. ჩემი პასუხი მე, 
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მეორე გზას არ მომიტანს. აი, ამიტომაც გამოდის, რომ მე, ერთნახევარ 
გზას ვირჩევ. 

– აბა მაშ სთქვი! ნუ აყოვნებ,- ადგილიდან წამომხტარ ქურუმთა 
ხმები ქვის თაღის ქვეშ ძლიერად აგუგუნდა. სად არის საიდუმლო? 

– იგი კვერცხშია,- მშვიდად გაიჟღერა მისმა პასუხმა. 
–კვერცხში? რომელ კვერცხში? რას ამბობ, განმარტე?- შეკრებილნი 

მამას კითხვებს აყრიდნენ, ხოლო მან შეკრებილთ ასე უპასუხა: 
–ქათმის კვერცხი,- ქათმის წიწილას გამოჩეკავს. იხვის კვერცხი,- 

იხვის ჭუჭულს ააღორძინებს. არწივის კვერცხი სამყაროსთვის,- არწი-
ვის მართვეს დაბადებს. ვის გრძნობთ საკუთრივ თქვენს თავში, 
თქვენც,- მას დაბადებთ.* 

– მე ვგრძნობ! მე შემომქმედი ვარ!- წამოიძახა უცებ უზენაესმა ქუ-
რუმმა.- სთქვი, როგორ შევქმნა ყველაზე ძლიერი ხატ-სახე? 

– შენ სიმართლე არ სთქვი,- შეეპასუხა ქურუმს მამა,- რასაც ამბობ, 
იმისი თავადაც არ გჯერა. 

– შენთვის საიდან შეიძლება იყოს ცნობილი, თუ რა სიძლიერის 
რწმენაა ჩემში? 

  – შემომქმედი თხოვნას არასდროს იწყებს. შემომქმედს თავად 
აქვს გაცემის უნარი. შენ მთხოვნელი ხარ,  ეს კი იმას ნიშნავს, რომ შენ 
ურწმუნობის ნაჭუჭში ხარ... 

მამა გავიდა. მის უკან კარები დაიხურა. გასასვლელი დაგმანეს და 
უმაღლესი ქურუმის ბრძანება შეასრულეს. მამას, პატარა ღიობიდან 
საჭმელს დღეში ერთხელ აწვდიდნენ. საკვები ძალზედ მცირე იყო, 
წყალსაც, ყოველთვის საკმარისად არ აძლევდნენ. იმ დღისთვის, როცა 
კოშკის წინ ხალხი უნდა შეკრებილიყო, რათა ახალი სიმღერები და 
თქმულებები მოესმინათ,- მამას საკვებს სამი დღის განმავლობაში არ 
აძლევდნენ, მხოლოდ წყალს აწვდიდნენ. ასე ბრძანა უზენაესმა ქურუ-
მმა, რომლითაც თავისივე პირველად ნათქვამი ბრძანება შეცვალა. იმ- 
იტომ შეცვალა, რომ მამა დასუსტებულიყო და შეკრებილთათვის ახა-
ლის შემქმნელი საგალობელის გალობა არ შესძლებოდა. 
     როცა კოშკთან უმარავი ხალხი შეიკრიბა, მამა სამრეკლოს ბანზე გა-
მოვიდა და ხალხის წინაშე წარსდგა. ის მომლოდინე ხალხს გახარებუ-
ლი გასცქეროდა. ადამიანთათვის საკუთარ ხვედრზე არც ერთი სიტყ-
ვა არ დასცდენია. უბრალოდ იგალობა. საზეიმო ხმით აჟღერებდა და 
არაჩვეულებრივ ხატ-სახეს აყალიბებდა. შეკრებილი ხალხი მას სულ-

                                                 
*  შოთა რუსთველი გვეუბნება ვეფხისტყაოსანში „კოკასა შიგან რაც არის, იგივე გად-

მოდინდება“ ... ც.გ. 
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განაბული უსმენდა. მამამ გალობა დაასრულა თუ არა,- მაშინვე ახალი 
დაიწყო. 
    ზემოთ, ბანზე მდგარი მგალობელი მთელი დღე გალობდა. როცა 
დღე დაისს უახლოვდებოდა, მან ყველას უთხრა:- ,,ახალი განთიადის-
ას თქვენ ახალ საგალობელს მოისმენთ”. მამა შეკრებილებს მეორე 
დღესაც უგალობებს. ხალხმა არ იცოდა, რომ ქურუმებისგან, ბნელში 
მცხოვრები მგოსანი, უკვე წყალსაც კი აღარ ღებულობდა. 
     ვისმენდი, რა თავის შორეულ წინაპარ მამაზე ანასტასიას თხრობას, 
მომინდა, თუნდაც ერთი საგალობელი მაინც მომესმინა, რომელსაც 
მისი წინაპარი მამა გალობდა და ვკითხე: 
     –ანასტასია, თუკი შენ აი, ასე დეტალებში შეგიძლია წარმოაჩინო, 
შენი წინაპარი მშობლების ცხოვრებიდან ყველა სცენა, გამოდის, შენ 
საგალობლის შესრულებასაც შესძლებ? იმ საგალობლისას, რომელსაც 
შენი წინაპარი მშობელი სამრეკლოდან ხალხს უგალობდა. 
     –ყველა ის საგალობელი მე მესმის, მაგრამ მათი ზუსტი თარგმნა შე-
უძლებელია. ბევრს სიტყვები არ ეყოფა. უფრო მეტიც, ბევრი სიტყვის 
უკან, უკვე სხვა შინაარსი ძევს. თანაც, მაშინ გაჟღერებული პოეზიის 
რითმა, რთულია დღევანდელი ფრაზებით წარმოაჩინო.* 
    – რა საწყენია, მსურდა იმ საგალობლის მოსმენა. 
    – ვლადიმირ, შენ მოისმენ მათ. ისინი აღსდგებიან. 
    –როგორ თუ აღსდგებიან? შენ ხომ ამბობ, რომ თარგმნა შეუძლებე-
ლიაო. 
     –ზუსტად ისეთის, როგორიც მაშინ ჟღერდა,- მათი თარგმნა თანამე-
დროვე ენაზე  შეუძლებელია. მაგრამ ახალის, ისეთივე სულისკვეთე-
ბისა და შინაარსის შექმნა შესაძლებელია. მათ ახლა ბარდები ჰქმნიან, 
რომლებიც დღეს ყველასთვის ცნობილ სიტყვებს იყენებენ. ერთი მათ- 
განი, ბოლო, რომელსაც მამა მღეროდა მაშინ, შენ უკვე მოსმენილი 
გაქვს. 
    – მე მოვისმინე? სად, როდის? 
    – შენ იგი ეგოროვსკიდან ბარდმა გამოგიგზავნა. 
    – მან ბევრი გამოგზავნა... 
     – დიახ, ბევრი, მათ შორის ერთი ძალიან ჰგავს იმას, ბოლოს... 
     –  მაგრამ ეს, როგორ შეიძლებოდა რომ მომხდარიყო? 
    – დრო-ჟამს,- მონაცვლეობითობა აქვს. 

                                                 
*  დიდება მამავ შენს ურყევ რწმენას! დაიბრუნეთ ადამიანებო ჭეშმარიტების რწმე-

ნა!- იგი ხომ სიცოცხლის შემომქმედებით აზრ-ფიქრშია და დასახულის სიყვარულ-
ით აღსრულებაში!.. ც.გ. 
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    –ჰოდა, რა სიმღერაა ეს, როგორი სიტყვებია მასში? 
    –ახლავე მიხვდები. ყოველივეს თანმიმდევრულად მოგიყვები. 

 
 
 
 

roca mamebi mixvdebian… 
 
ესამე დღეს, განთიადისას, მამა კვლავ ბანზე ავიდა. ის ღიმილით 
გასცქეროდა შეკრებილ ხალხს. ხალხში ის  თვალებით, სულ ვიღა-

ცას ეძებდა. მოხეტიალე მგოსნები, მისალმების ნიშნად მას ხელს უქ-
ნევდნენ და თავის ინსტრუმენტებს ზემოთ სწევდნენ. ინსტრუმენტთა 
სიმები შთაგონებული მუსიკოსების თითებქვეშ თრთოდნენ. მამა მათ 
უღიმოდა და ხალხს სულ უფრო დიდი დაკვირვებით შესცქეროდა. 
მამას თავისი ვაჟის დანახვა სურდა. ცხრამეტი წლის წინ ტყეში დაბა-
დებული ვაჟის დანახვა. მოულოდნელად, ჯგუფად შეყრილი ხალხის-
გან მის ყურს, ახალგაზრდა ყმაწვილის წკრიალა ხმა მისწვდა: 
    – მითხარი, დიდებულო მგოსანო და მგალობელო. შენ მაღლა დგახ-
არ, ყველას მაღლიდან დაჰყურებ... მე აქ, დაბლა ვარ, მაგრამ რატომ 
მეჩვენება, რომ თითქოს ჩემი ახლობელი ხარ, რომ შენ თითქოს ჩემი 
მამა ხარ? 
    და, ყველა იქ მყოფმა ადამიანმა, ორს შორის დიალოგი მოისმინა. 
    – ჰო, მაგრამ ჭაბუკო, საკუთარ მამას არ სცნობ?- ჰკითხა მგოსანმა მა-
ღალი კოშკიდან. 
    – მე ცხრამეტი წლის ვარ, მამა არც ერთხელ არ მინახავს. ჩვენ, დედა-
სთან ერთად ტყეში მარტონი ვცხოვრობთ. მამა ჩვენგან, ჩემს დაბადე-
ბამდე წავიდა. 
    – ჭაბუკო, ჯერ მითხარი:- როგორ გესახება შენს გარეშემო სამყარო? 
    – სამყარო დღით განთიადით და საღამოს დაისით მშვენიერია. მრა-
ვალფეროვანი და მშვენიერია იგი. მაგრამ ადამიანები მიწიერ სილამა-
ზეს აფუჭებენ, ერთმანეთს ტანჯვას აყენებენ. 
     მაღალი კოშკიდან ხმამ უპასუხა: 
    – შესაძლოა, მამა თქვენგან იმიტომ წავიდა, რომ ქვეყნიერების გამო, 
რომელშიც მან მოგიყვანა,- შენი რცხვენია. შენი მამა იმიტომ წავიდა, 
რომ შენთვის მთელი ქვეყნიერება მშვენიერი გახადოს. 
    – მერე და, განა სჯეროდა კი, ჩემს მამას, რომ ის მარტო შესძლებდა 

m 
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ქვეყნიერების შეცვლას? 
      – დადგება დღე და ყველა მამა მიხვდება, რომ ზუსტად ისინი არი-
ან იმ ქვეყნიერებაზე პასუხისმგებელნი, რომელშიც მათი ბავშვები 
ცხოვრობენ. დადგება დღე, თითოეული მათგანი შეიგნებს და გააცნო-
ბიერებს, რომ სანამ საყვარელ პირმშოს ქვეყნიერებაზე მოიყვანს, აუც-
ილებელია ის ქვეყანა ბედნიერი ჰყოს. შენც ქვეყანაზე უნდა იფიქრო, 
რომელშიც შენი მოდგმა იცხოვრებს. მითხარი ჭაბუკო, შენმა რჩეულმა 
როდის უნდა გააჩინოს? 
    – მე ტყეში რჩეული არ მყავს. იქ, მშვენიერი სამყოფელი, უამრავი მეგო-
ბრებია. მე არ ვარ გაცნობილი მას, რომელსაც ჩემთან ერთად ჩემს სამყა-
როში წამოსვლა სურს. მე კი, იქაური სამყაროს დატოვება არ მსურს. 
    – რა გაეწყობა. შენ რაკი შენს მშვენიერ რჩეულს ჯერ კიდევ ვერ ხედ-
ავ, სამაგიეროდ გაქვს დრო, რათა თქვენი მომავალი პირმშოსთვის ქვე-
ყანა ცოტათი უფრო სასიხარულო გახადო. 
    – მეც ამისკენ ვესწრაფვი, როგორც ჩემი მამა. 
    – შენ უკვე ყმაწვილი აღარ ხარ. შენში უკვე ვაჟკაცის სისხლი სჩქეფს, 
მომავალი მგოსანი და მგალობელი ხარ. მოუყევი ადამიანებს შენს 
მშვენიერ სამყაროზე. მოდი, მე და შენ ორივემ ერთად მომავალზე, 
მშვენიერ სამყაროზე ვიგალობოთ. 
    – ვის შეუძლია იგალობოს მაშინ, როცა შენი ხმა ჟღერს, დიდო მგო-
სანო და მგალობელო? 
    – დამიჯერე მე, ჭაბუკო, ასე გალობას შენც შესძლებ. მე პირველ 
სტროფს ვიტყვი, მეორეს,- შენ. მხოლოდ მგოსანო თამამად ამყევი შენ,. 
     მამა მაღალი კოშკიდან გალობდა. შეკრებილ ადამიანთა თავზე ექო-
სავით გაიჟღერა ხმამ, რომელსაც ლხენით გამოჰყავდა სტროფი: 
    ვდგები და განთიადი მიღიმის… 
   ძირს მდგომ შეკრებილ ხალხთაგან მოულოდნელად სუფთა, წკრია-
ლა ხმამ გაუბედავად, კრძალვით გააგრძელა: 
    სეირნობისას, ჩიტები მიგალობენ... 
    მამის ყოველი სტროფის შემდეგ ვაჟის სტროფი ჟღერდა, ხანდახან 
კი, ხმები ერთმანერთში ირწყმოდა, ხოლო სულში ჩამწვდომი გალობა 
სიხარულზე ჟღერდა. 
            
        დღე იგი არასდროს მთავრდება 

და,  უფრო ძლიერად მიყვარდება. 
 
უკვე გათამამებული ყმაწვილი თავდავიწყებით, აღმაფრენით აგ-

რძელებდა გალობას: 
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მსუბუქი ნაბიჯით მზით გამთბარ გზაზე 
გამოვალ მამის კორომზე, 
ვხედავ ბილიკს, თუმცა ტერფს არ ვგრძნობ, 
ბედნიერებას არ უჩანს ბოლო. 
მახსოვს, რომ ყოველივე ეს ადრე მინახავს: 
ცა, ყვავილები, ხეები, 
მზერა სხვაგვარი იყო, სევდიანი და ნაწყენი, 
მაგარამ ახლა, ყველგან ხარ შენ! 
 იგივენია ყველა, ვარსკვლავები და ჩიტები, 
ოღონდ სხვაგვარად ვუმზერ: 
სევდაც აღარ მაქვს უკვე, 
უკვე სიბრაზეც არც ვიცი, 
ადამიანებო, მე თქვენ ყველანი მიყვარხართ ! 
 
კოშკზე მდგომი მგოსანი სულ უფრო ჩუმად გალობდა და მალე 

მისი ხმა მიწყდა კიდეც კოშკიდან. კოშკის ბანზე მგოსანი შეტორტმან-
და, თუმცაღა თავის შეკავება მაინც შესძლო და ადამიანებს გაუღიმა. 
თავისი ვაჟის გალობას ბოლომდე მოუსმინა, რომელიც უფრო და უფ-
რო ძლიერდებოდა! ქვემოთ მდგომი,  მისი ძე-მგოსნის ხმის ტემბრი 
უფრო და უფრო ძლას იკრებდა! 

როცა გალობა დასრულებულ იქნა, კოშკის ბანზე მდგომმა მამამ, 
ადამიანებს დასამშვიდობებლად ხელი დაუქნია. ადამიანთა თვალს 
რომ მიფარებოდა, ქვემოთ მიმავალი კიბის ხუთ საფეხურზე დაეშვა. 
დასუსტებულს გონება ებინდებოდა. ის საკუთარ სმენას უსაზღვროდ 
ძაბავდა. შემდეგ სიტყვები მოესმა, რომელიც ნიავმა მიაწვდინა. მის 
ახალგაზრდა ძეს, მგოსან ვაჟს, ახალგაზრდა ტურფა ქალი გზნებით 
ეჩურჩულებოდა:- „ნება მიბოძე ჭაბუკო, მომეცი ნება... მე შენ წამოგყვე 
და შენთან ერთად შენს მშვენიერ სამყაროში შემოვიდე...“ 

კოშკში დატანებულ ქვის საფეხურზე, გონებას კარგავდა და ბაგე-
ზე ღიმილით კვდებოდა მამა. უკანასკნელ ამოსუნთქვას ბაგეებმა ჩუ-
რჩულიც ამოაყოლეს:- „გაგრძელდება მოდგმა. იყავ ბედნიერი შვილე-
ბის ბედნიერ გარემოცვაში, ჩემო უსაყვარლესო.“ გულით შეიგრძნო 
ჩემმა წინაპარმა დედამ მისი სიტყვები. შემდგომ, ჩემი ამ ორი მამის 
გალობის სიტყვებს მგოსნები ათასწლეულებში იმეორებდნენ. სხვადა-
სხვა ქვეყნის პოეტებში, იმ დრო-ჟამის სიტყვებიდან და ფრაზებიდან, 
ის სიტყვები თავისთავად იბადებოდნენ. ისინი სხვადასხვა ენებზე 
ჟღერდნენ. უბრალო სიტყვებს, ჭეშმარიტება მოჰქონდათ. დოგმატურ 
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პოსტულატებს შორის იჭრებოდნენ და გზას იკვლევდნენ. აი, დღესაც, 
კვლავ თავიდან გაჟღერდნენ ისინი. ვინც იმ სტრიქონებს გაშიფრავს, 
გონებით კი არა, საკუთარი გულისხმისჰყოფით შეიგრძნობს, ის ამ სი-
ბრძნიდან ბევრ რამეს შეიცნობს. 
    –სხვა საგალობლებს, რომლებსაც შენი მამა კოშკიდან მღეროდა რაი-
მე აზრი ჰქონდათ? სიმღერებისთვის სიცოცხლეს რატომ თმობდა? 
     –მამამ, ვლადიმირ, თავის საგალობლებში უამრავი ხატ-სახე შეჰქმ-
ნა. მათ შემდგომ სახელმწიფო ააშენეს და დიდი ხნის მანძილზე შეინა-
რჩუნეს. ქურუმებმა, იმ პირველ ქურუმთა შთამომავლებმა, მათი მეშ-
ვეობით, უამრავი რელიგიები შეჰქმნეს. სხვადასხვა ქვეყნებში, ძალაუ-
ფლებას ხელში იგდებდნენ. ქურუმებმა, მხოლოდ ერთი რამ არ უწყო-
დნენ, როცა ხატ-სახეებს ანგარების მიზნით იყენებდნენ.  მათ არ 
უწყოდნენ, ხატ-სახეები იძულებულნი როგორ გაეხადათ, რომ ისინი,- 
ქურუმებს, მარადიულად მომსახურებოდნენ. მათ ხატ-სახეებს ძალა 
ეკარგებოდათ, ვინც ესწრაფვოდა, რომ ისინი საკუთარი მედიდურობ-
ის გავლენის ქვეშ მოექციათ, ვინც... 
     – მოიცა, მოიცა ანასტასია. რაღაც, ხატ-სახეების შესახებ ძალა არ შე-
მწევს, რომ მივხვდე. 
    – მაპატიე, ვლადიმირ, გაუგებარი განმარტებისთვის მე. ახლავე შე-
ვეცდები მოვდუნდე, გონება მოვიკრიბო, ყველაფერი თანმიმდევრუ-
ლად იმ ცოდნაზე,- ცოდნათა შორის ყველაზე მთავარი რომაა, იმაზე 
მოგიყვე. ხატ-სახეების ანუ,- სახისმეტყველების მეცნიერება ჰქვია მას. 
უძველესი მეცნიერებები და მათ შორის თანამედროვენიც,- ამ მეცნიე-
რებიდან გამომდინარეობენ. ქურუმებმა იგი, ნაწილ-ნაწილ დაჰყვეს, 
რათა მთავარი სამუდამოდ დაეფარათ. რათა თავიანთი ძალაუფლება 
მთელს მიწიერ სამყაროზე სამუდამოდ შეენარჩუნებინათ. მასზე ცოდ-
ნას მიწისქვეშა ტაძრებში, თავიანთ შთამომავალთ ზეპირსიტყვიერად 
გადასცემდნენ. ასე და ამგვარად ესწრაფვოდნენ ისინი, საიდუმლო 
დაეფარათ, რომლებიც მათ შთამომავალთ, დღევანდელ ქურუმებს, ამ 
ცოდნის მხოლოდ მეათასედი ნაწილიღა ერგოთ წილად. მაგრამ მაშინ, 
როცა ჯერ კიდევ ყველაფერი იწყებოდა, ქურუმებს, ბევრად უფრო უკ-
ეთესად გამოსდიოდათ. 
    –მერედა თავიდან როგორ იწყებოდა? მოდი, ყველაფერი თავიდან 
მოყევი 
     –ჰო! დიახ, რასაკვირველია. რაღაც, ხელმეორედ ავფორიაქდი. აუც-
ილებელია, ყველაფერი თანმიმდევრულად  ვთქვა. იმ მეცნიერთა შემ-
ცნობელობა, კოშკიდან გაჟღერებული საგალობლებიდან იწყებოდა. 

 



 

 596

 
is sicocxlis sixaruls  

qebas asxamda 
 

ოცა მამა მაღალი კოშკიდან გალობდა, მისი სიმღერებიდან ხატ-
სახეები იბადებოდა. ქვემოთ მდგომ ადამიანებს შორის პოეტები, 

მომღერლები და მუსიკოსები იყვნენ. მაშინდელი ყველა ქურუმი, ქვე-
მოთ მდგომ, უამრავ ადამიანთა შორის დარბაისლურად წამოჭიმული-
ყო. ყველაზე მეტად ქურუმებს იმის  ეშინოდათ, რომ გალობისას მათი 
მამხილებელი ხატ-სახე არ დაბადებულიყო და არ ეუწყებინა მამას, 
რომ ის ქურუმთა მიერ კოშკში იყო დამწყვდეული. მაგრამ დაგმანულ 
კოშკში მყოფი მგოსანი, მხოლოდ სასიხარულოზე გალობდა. მან სამა-
რთლიანი მმართველის ხატ-სახე შეჰქმნა, რომელთანაც ხალხს ბედნი-
ერად ცხოვრება შეეძლო. ასევე, ბრძენ ქურუმთა ხატ-სახეებიც შეჰქმნა. 
ქვეყანა წალკოტად დასახა, ხოლო მასში მცხოვრები ხალხი ბედნიერე-
ბად. ის არავის ამხელდა. ის სიცოცხლის სიხარულს ქებათა-ქებას ას-
ხამდა. 

ქურუმებს, რომლებიც ცხრამეტი წელი სახისმეტყველების მეცნი-
ერებას იმეცნებდნენ, ალბათ ყველაზე მეტად ესმოდათ, თუ რას იქმო-
და მგოსანი. ისინი თვალყურს ადევნებდნენ ადამიანთა სახეებს და ხე-
დავდნენ, მათი სახეები როგორი სხივმოსილი ხდებოდა. პოეტთა ბა-
გეები სტროფებს ჩურჩულით როგორ იმეორებდნენ და მუსიკოსები 
თავიანთ ინსტრუმენტთა სიმებზე, საგალობელს თითებით მშვიდად, 
ტაქტებად როგორ აწყობდნენ. 

მამა ორი დღე მაღალი კოშკიდან გალობდა. ქურუმები თავიანთ 
გონებაში ითვლიდნენ, ადამიანი მათ თვალწინ მომავალს რამდენი 
ათასწლეულისთვის აგებდა. მესამე დღეს განთიადისას, საგალობლის 
უკანასკნელი სიტყვები გაჟღერდა, რომელიც მამამ თავის ძესთან ერთ-
ად იგალობა და მერე მათ განეშორა. ადამიანებიც, ვინც მათ უსმენდა,- 
დაიშალნენ. 

უზენაესი ქურუმი დიდხანს იყო დაბრძანებული თავის ტახტრე-
ვანზე. ღრმა ფიქრში წასულს,  მის გარეშემო დუმილით მდგომმა ყვე-
ლა ქურუმმა შენიშნა, მათ თვალწინ უზენაესს ნელ-ნელა წარბები და 
თმები როგორ უთეთრდებოდა. ის, ჭაღარით იფარებოდა. შემდეგ, ქუ-
რუმი წამოდგა და კოშკისკენ გამავალი დაგმანული კარის გახსნა 
ბრძანა. და, კოშკში გამავალი კარი გახსნეს. 

ქვის იატაკზე მგოსნის უსიცოცხლო სხეული ესვენა. მისგან ორ 
მეტრში დაგდებულ პურის ნაჭერს დასუსტებული ხელი ვერ შესწვ-
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დომოდა. ხელსა და პურის ნაჭერს შორის პატარა თაგუნა წრიპინით 
დარბოდა. იგი წრიპინებდა და ელოდა, როდის აიღებდა მგოსანი თა-
ვისი პურის ნაჭერს და მას უწილადებდა. თაგუნა, პურს თავად არ ეკა-
რებოდა. იგი იცდიდა, იმედოვნებდა, რომ მგალობელი გაცოცხლდე-
ბოდა. თაგუნა, შემოსული ადამიანების დანახვისას კედლისკენ გახტა, 
შემდეგ კი, ადამიანების ფეხებთან, რომლებიც მდუმარად იდგნენ, მი-
ირბინა. თაგუნას ორი მძივივით მბრწყინავი თვალი ადამიანთა თვა-
ლებში ჩახედვას ლამობდა. შემოსული ქურუმები რუხ ფილებზე მას 
ვერც ამჩნევდნენ. მაშინ, რუხმა თაგუნამ, პურის პატარა ნაჭერთან, 
კვლავ აჩქარებით მიირბინა, თავგანწირვით წრიპინებდა და პატარა 
პურის ნაჭერს მიათრევდა. ფილოსოფოსის, მგოსნისა და მგალობელის 
უსიცოცხლო ხელისკენ აჩოჩებდა. 

 ქურუმები მამის ნეშტს, უდიდესი ღირსებით მიწისქვეშა ტაძარში 
კრძალავდნენ. იატაკის ქვის ფილის ქვეშ, მისი საფლავი ყველასთვის 
შეუმჩნეველი გახადეს. მამის საფლავზე, უზენაესმა ჭაღარა ქურუმმა 
თავი დახარა და სთქვა:- „ვერც ერთი ჩვენთაგანი ვერ იტყვის თავის 
თავზე, რომ მან ისე შეიცნო, როგორც შენ, თუ როგორ იქმნებიან გენია-
ლური ხატ-სახეები, თუმცა შენ არც მომკვდარხარ. ჩვენ მხოლოდ შენი 
სხეული დავკრძალეთ. ათასწლეულების მანძილზე დედამიწაზე იცო-
ცხლებენ ხატ-სახეები, შენს მიერ შექმნილნი, რომელშიც შენ ხარ. ჩვე-
ნი შთამომავლები სულით შეეხებიან მათ. შესაძლოა ვიღაც, მომავალ 
საუკუნეებში თანაქმნადობის არსის შეცნობას შესძლებს. შეიცნობენ, 
თუ როგორნი უნდა გახდნენ ადამიანები. ჩვენც, უდიდესი სწავლებე-
ბი უნდა შევქმნათ და ათასწლეულების მანძილზე საიდუმლოდ შევი-
ნახოთ ისინი, სანამ რომელიმე ჩვენთაგანი ან ჩვენი შთამომავლებიდ-
ან არ გააცნობიერებენ და შეიგნებენ, თუ რისკენ უნდა მიმართოს თა-
ვისი დიადი ძალისხმევა ადამიანმა.“ 

 
saidumlo mecniereba 

 
ურუმებმა შექმნეს საიდუმლო სწავლება. ხატ-სახის, ანუ სახისმე-
ტყველების მეცნიერება ერქვა მათ სწავლებას. ყველა სხვა მეცნიე-

რებების წარმოიქმნა, ამ მთავარი მეცნიერებისგან მოხდა. უზენაესმა 
ქურუმებმა, მთავარი რომ გაესაიდუმლოებინათ, სახისმეტყველების 
მეცნიერება მთლიანად დაანაწევრეს და სხვა ქურუმები აიძულეს, 
სხვადასხვა მიმართულებებით ეფიქრათ. ასე დაიბადა მოგვიანებით 
ასტრონომია, მათემატიკა, ფიზიკა და სხვა უამრავი სწავლება,- მათ 
შორის ოკულტურიც. ყოველივე ასე იმიტომ მოაწყვეს, რომ ადამიანე-
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ბი თითოეულით ცალ-ცალკე მოხიბლულიყვნენ და ვერ შესძლებოდ-
ათ მთავარ სწავლებამდე ჩაწვდომა. 
   –მაგრამ, რა არის ეს მთავარი სწავლება? რა მეცნიერებაა ეს და რაშია 
მისი ხატ-სახე ანუ სახისმეტყველების ცოდნის არსი, როგორც შენ ამბ-
ობ? 
   –ეს ცოდნა, ადამიანის აზრ-ფიქრს აჩქარებს და ხატოვნად ფიქრის სა-
შუალებას აძლევს. ახერხებინებს ერთდროულად მოიცვას მთელი კო-
სმოსი და მიკრო სამყაროში შეაღწიოს, შექმნას უხილავი, მაგრამ ცო-
ცხალი სუბსტანციების ხატ-სახე,- და მათი მეშვეობით ადამიანთა 
მრავალრიცხოვანი საზოგადოებები მართოს. ამ ცოდნის მეშვეობით 
უამრავი რელიგიები შეიქმნა. მან, ვინც იგი ოდნავ მაინც შეიცნო, დაუ-
ჯერებელ ძალაუფლებას დაეუფლა, შესძლო ქვეყნების დამორჩილება 
და ტახტიდან მეფეთა ჩამოგდება. 
   – და რა, მხოლოდ ერთ ადამიანს შეეძლო ქვეყნის დამორჩილება? 
   – დიახ, შეეძლო. და ამასთან სქემაც მარტივია. 
   – დღევანდელ ისტორიაში, მსგავსი ფაქტი, თუნდაც ერთი მაინც 
ცნობილია? 
   – ცნობილია. 
   – მოყევი მასზე. მე, რაღაც მსგავსი არაფერი მაგონდება. 
   – რა საჭიროა, თხრობაზე დროის კარგვა. როცა ქალაქში დაბრუნდე-
ბი,  წაიკითხე რამაზე, კრიშნაზე, მოსეზე. შენ მიხვდები და დაინახავ 
მათ ნამოქმედარს. ქურუმებისას,- რომლებმაც სახისმეტყველების საი-
დუმლო ცოდნის ნაწილის შეცნობა მოახერხეს. 
   – კარგი ბატონო, წავიკითხავ მათ საქმეებზე, მაგრამ ცოდნის დედა-
არსს როგორღა გავიგებ? შენ, შეეცადე მე დედაარსზე მომიყვე, რას ეხე-
ბა იგი და როგორ ისწავლებოდა. 
   –  სწავლობდნენ, წარმოსახვით აზროვნება-ფიქრს. მე შენ გიყვებოდი 
ამაზე. 
   – დიახ, მიყვებოდი, ოღოდ ჩემთვის გაუგებარია, აქ, მათემატიკას და 
ფიზიკას ამ ცოდნასთან რა კავშირი აქვს. 
   – ამ ცოდნის მფლობელისთვის არ არის ფორმულების წერა საჭირო, 
ხაზვა და სხვადასხვა სქემების შექმნა. მას შეუძლია მყარ სხეულში, წა-
რმოსახვით შეაღწიოს ატომ-ბირთვამდე და შემდეგ თავად ატომებიც 
ხლიჩოს. მაგრამ ეს მხოლოდ მარტივი სავარჯიშოა იმასთან შედარებ-
ით, თუ როგორ შეიცნო და მერე როგორ მართო ადამიანთა ბედი, 
სხვადასხვა ერთა ქვეყნები. 
    – აბა, ერთი ამას უყურე. ასეთი რამ მე არსადაც არ წამიკითხავს. 
    – არც ბიბლიაში? მაგალითად ძველ აღთქმაშია, სადაც ქურუმები 
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ერთმანეთს ეჯიბრებიან, თუ ვინ უფრო ძლიერია წარმოსახვით აზრო-
ვნებასა და ქმედობაში. მოსე, ყველას წინაშე თავის კვერთხს მიწაზე 
აგდებდა და ის მას გველად აქცევდა. ფარაონის ის ქურუმებიც, იგივეს 
იმეორებდნენ. მაგრამ მოსეს შექმნილმა გველმა ფარაონის ქურუმების 
მიერ შექმნილი გველები ყველა დაჯაბნა და გადაყლაპა. 
   – მაშ, ეს ყველაფერი რა, მართალი იყო? 
   – დიახ. 
   – ვფიქრობდი, გამოგონილია ან იგავია, ქარაგმაა მეთქი. 
   – გამოგონილი არ არის, ვლადიმირ, იმ შეჯიბრის შესახებ ყველაფე-
რი ზუსტად ასე იყო, როგორც ძველ აღთქმაშია ნათქვამი. 
   –კი, მაგრამ, რისთვის სჭირდებოდათ მათ ერთმანეთის წინაშე ასეთი 
შეჯიბრი? 
   – ეჩვენებინათ, ვის უფრო ძლიერი ხატ-სახის შექმნა შეუძლია, რომე-
ლსაც სხვებზე გამარჯვების უნარი აქვს. და, მოსემ ყველას უჩვენა, 
რომ ის უძლიერესია. რის შემდეგაც უაზრობა იყო მასთან ბრძოლა. 
აუცილებელი იყო მისი თხოვნის შესრულება და არა მასთან ბრძოლა. 
მაგრამ ფარაონმა არ შეისმინა მათი და მაინც  ცდილობდა შეეჩერებინა 
ისრაელიანელები, რომლებიც მოსესა და მის მიერ შექმნილი ხატ-
სახის წინამძღოლობით დადიოდნენ. არც მეომრებს ჰქონდათ ისრაე-
ლელი ერის შეჩერების ძალა, ერისა, რომელშიც უძლიერესი ხატ-სახე 
ცხოვრობდა. მერე, შეგიძლია შენ ისიც წაიკითხო, ისრაელის ხალხი 
სხვა ტომებზე უამრავჯერ, თუ როგორ იმარჯვებდა და ქალაქებს როგ-
ორ იპყრობდა. როგორ შეჰქმნა მან თავისი რელიგია და სახელმწიფო. 
ეგვიპტელ ფარაონთა სიტყვები მაშინ გაუფერულდა. მაგრამ როცა 
ჯერ კიდევ, მოსემდე, ეგვიპტელი ქურუმები დიადი ხატ-სახეების შექ-
მნაში ყველაზე ძლიერნი იყვნენ, როცა შეეძლოთ გაეთვალათ, თუ რა 
ქმედობებს გამოიწვევს ხალხში ქურუმების მიერ შექმნილი და მართ-
ვადი ხატ-სახე,- მაშინ ეგვიპტე ჰყვაოდა. 
    – უკანასკნელი კატასტროფის შემდეგ, ყველა ცნობილ სახელმწიფო-
თა შორის, რომელიც დედამიწაზე იყო შექმნილი,- ეგვიპტე ყველაზე 
დიდხანს ჰყვაოდა. 
   – არა, მოიცა ანასტასია, ყველასთვის ცნობილია,- რომ ეგვიპტეს ფა-
რაონები მართავდნენ. მათი პირამიდა-აკლდამები დღევანდელ დღემ-
დეა შემორჩენილი. 
   – აღმასრულებელი ხელისუფლების როლი, გარეგნულად იყო ფარა-
ონებზე დაკისრებული, თუმცაღა, ფარაონის მთავარი ამოცანა, თავის 
თავში ბრძენი მმართველის ხატ-სახის წარმოჩენა იყო. ფარაონის მიერ 
მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები არ მიიღებოდა. როცა ფარაონები, 
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მთელი ძალაუფლების თავის ხელში აღებას ცდილობდნენ-, სახელმ-
წიფო მაშინვე სუსტდებოდა. უპირველეს ყოვლისა, ყველა ფარაონის 
მეფობა, ქურუმთა მიერ იყო ხელდასხმული. ფარაონი ქურუმებთან 
პატარაობიდანვე სწავლობდა, სახისმეტყველების ცოდნის შეცნობას 
ესწრაფვოდა. ოღონდ, მის მიერ მიღწეულის თავი და ბოლო, დანიშვ-
ნითი მეფედ ყოფნა იყო. 

ძალაუფლების სტრუქტურა, რაც მაშინ ეგვიპტეში იყო, დღეს ასე 
შეიძლება წარმოვიდგინოთ. სულ ზემოთ საიდუმლო ქურუმები იდგ-
ნენ, შემდეგ ქურუმები, რომლებიც სწავლებებით იყვნენ დაკავებულ-
ნი და მართლმსაჯულებას ჰქმნიდნენ. სახელმწიფო კონტროლს გარე-
გნულად ყველანაირი წოდების ქურუმთა წარმომადგენლობითი საბ-
ჭო ანხორციელებდა, ფარაონი კი, მათი კანონებითა და მითითებებით 
მართავდა. თემის წინამძღოლებს, არცთუ მცირე საშემსრულებლო 
უფლება ჰქონდათ. ისინი დამოუკიდებლებად ითვლებოდნენ. ყველა-
ფერი დაახლოებით ისე იყო, როგორც დღეს. ბევრ სახელმწიფოს პრე-
ზიდენტი ჰყავს, მთავრობა კი, როგორც აღმასრულებელი ძალაა. პარ-
ლამენტი,- წარსულში როგორც ქურუმები, კანონებს გამოსცემს. მათ 
შორის განსხვავება იმაშია, რომ არც ერთ ქვეყანაში არ არის საპრეზი-
დენტო მმართველობის ისეთი სწავლება, როგორც ქურუმებისგან სწა-
ვლობდა ფარაონი მართავს. ხოლო, ვინც საბჭოში, დუმაში ან კონგრე-
სზე თათბირობს, არა აქვს მნიშვნელობა, დღევანდელ კანონმდებელ-
ქურუმებს რომელი ტერმინით მოვიხსენიებთ, უფრო სხვა რამეა მნიშ-
ვნელოვანი:- მათთვის არ არსებობს ადგილი, სადაც შეისწავლიან, მმა-
რთველობისთვის როგორი კანონების გამოცემაა საჭირო. კანონმდებ-
ლებმა სად უნდა შეისწავლონ სახისმეტყველების სიბრძნე, რომელიც 
სინამდვილეში, სამალავებშია გადამალული და ამიტომაც ქაოსია 
ბევრ სახელმწიფოში. 

– შენ რა გინდა სთქვა ანასტასია, თუკი ჩვენ საფუძვლად ავიღებ-
დით ქვეყნის მმართველობის იმ სტრუქტურას, როგორც უძველეს ეგ-
ვიპტეში იყო, მაშინ ყველაფერი უკეთესად იქნებოდა? 

– მმართველობის სტრუქტურა ცოტა რამეს თუ შეცვლის. ყველა-
ზე მნიშვნელოვანია, რა დგას მის უკან. ხოლო, თუკი ეგვიპტურ 
სტრუქტურაზე ვისაუბრებთ, მაშინ არც სტრუქტურა, არც ფარაონი და 
არც ქურუმები არ მართავდნენ ეგვიპტეს. 

–მაშ ვინ? 
–უძველეს ეგვიპტეში ყოველივეს ხატ-სახეები მართავდნენ. მათ 

ქურუმებიც და ფარაონებიც ემორჩილებოდნენ. უძველესი სახისმეტყ-
ველების ცოდნიდან, რამდენიმე ქურუმისაგან შემდგარმა საიდუმლო 
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საბჭომ, ფარაონი, როგორც სამართლიანი მმართველის ხატ-სახე ისე 
აიღო. ოღონდ ისეთი ხატ-სახე აიღო, როგორიც მათ იმ დროებაში ჰქო-
ნდათ წარმოდგენილი. იმ საიდუმლო საბჭოზე დიდხანს იხილებოდა 
ქცევის მანერა, მოკაზმულობა და ფარაონის ცხოვრების წესი. შემდეგ 
არჩეულ ქურუმთაგან ერთ-ერთს ასწავლიდნენ ხატ-სახეს როგორ უნ-
და დამგვანებოდა ის. ცდილობდნენ სამეფო წოდების პრეტენდენტე-
ბიდან აერჩიათ. მაგრამ, თუკი გარეგნულად ან ხასიათით სამეფო სის-
ხლიდან მას არავინ არ მიესადაგებოდა, ქურუმებს შეეძლოთ ნებისმი-
ერი ქურუმი აეყვანათ და ფარაონად ზუსტად ის წარედგინათ. ქურ-
უმ-ფარონი ყველას წინაშე ვალდებული იყო მათ მიერ ჩაფიქრებული 
ხატ-სახის შესაფერისი რომ ყოფილიყო. განსაკუთრებით მაშინ, როცა 
ხალხს შორის გამოჩნდებოდა. შემდეგ ხალხი, თითოეული მათგანი 
ცალ-ცალკე, უხილავი ხატ-სახის გავლენას თავის თავზე შეიგრძნობ-
და და მოქმედებდა ისე როგორც მას შეიცნობდა. როცა ხალხი ხატ-
სახეს ერწმუნება, როცა უმეტესობისთვის ხატ-სახე მოსაწონია, მაშინ 
თითოეული მათგანი საკუთარი სურვილით მიჰყვება მას და სახელმ-
წიფოში ზედამხედველ-ჩინოვნიკების უზარმაზარი სტრუქტურის აგ-
ების საჭიროება აღარაა. ასეთი სახელმწიფო ძლიერდება და იფურჩქ-
ნება. 
    – მაგრამ ეს ასე რომ იყოს, მაშინ დღეს სახელმწიფოები ხატ-სახეს 
გვერდს ვერ აუვლიდნენ. ისინი კი, მის გარეშეც ცხოვრობენ და იფურ-
ჩქნებიან. ამერიკა, გერმანია და ჩვენი საბჭოთა კავშირი გარდაქმნამდე 
უზარმაზარი სახელმწიფო იყო. 
    – ხატ-სახის გარეშე, ვლადიმირ, სახელმწიფოებს დღესაც არ შეუძ-
ლიათ არსებობა. დღეს სხვებთან შედარებით მხოლოდ ის სახელმწი-
ფო იფურჩქნება, რომელსაც უმეტესი ადამიანებისთვის მეტ-ნაკლებად 
მისაღები ხატ-სახე მართავს. 
    – კი მაგრამ, აბა, დღეს მას ვინღა ჰქმნის? დღეს ხომ არ არიან ქურუ-
მები? 
    – ქურუმები დღესაც არიან, მხოლოდ ისინი სხვაგვარად იწოდებიან 
და სახისმეტყველების ცოდნაც სულ უფრო და უფრო მწირია მათში. 
ხანგრძლივი და მიუკერძოებელი გათვლების უნარ-ნიჭი დღევანდელ 
ქურუმებს არ გააჩნიათ. არ აქვთ უნარი მიზანი  დასახონ და ღირსეუ-
ლი ხატ-სახეები შეჰქმნან, რომელთაც ქვეყნის მიზნისკენ მიყვანის უნ-
არი ექნება. 
    – რაზე საუბრობ შენ ანასტასია, რომელი ქურუმები, რომელი ხატ-
სახეები იყო ჩვენს საბჭოთა კავშირში? მაშინ ყველაფერს ბოლშევიკები 
მართავდნენ. სათავეში თავიდან ლენინი, შემდეგ კი, სტალინი იდგა. 
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შემდეგ სხვა პირველი მდივნები. მათ პოლიტბიურო ჰქონდათ. რელი-
გიას მაშინ ლიკვიდაცია გაუკეთეს, თითქმის უამრავი ტაძრები დაანგ-
რიეს. შენ კი ქურუმებიო ამბობ. 
    – ვლადიმირ, შენ ყურადღებით დააკვირდი. რა იყო იმის წინ, როცა 
სახელმწიფო წარმოიქმნა, რომელსაც მერე საბჭოთა კავშირი დაერქვა? 
    – როგორ თუ რა იყო? ყველამ იცის. მეფის რუსეთი იყო. შემდეგ რე-
ვოლუცია მოხდა და ჩვენ სოციალიზმის გზით წავედით. კომუნიზმის 
აშენებას ვესწრაფვოდით. 
    – მაგრამ იმის წინ სანამ რევოლუცია აღსრულდებოდა, ხალხში გაძ-
ლიერებული მეთოდით ვრცელდებოდა სამართლიანი, ბედნიერი 
ხატ-სახე, რომელიც სახელმწიფოს ახლიდან მოაწყობდა, ხოლო ძველ 
წყობას გასწირავდა. ხატ-სახე ხომ ახალი სახელმწიფოს დასაწყისიდა-
ნვე იქმნებოდა. ხალხში ახალი ხატ-სახე, ყველასთვის უკეთილშობი-
ლეს მმართველად ითვლებოდა. ისიც სახავდა, თითოეული მათგანი 
ბედნიერად როგორ იცხოვრებდა. აი, ამ ხატ-სახეებმა აიყოლიეს ადა-
მიანები. მოუწოდეს მათ საკუთრივ მათთან ებრძოლათ, ვინც ჯერ კი-
დევ ძველი ხატ-სახის ერთგული იყო. რევოლუცია, შემდგომ სამოქა-
ლაქო ომი, რომელშიც უამრავი ხალხი იყო ჩათრეული, სინამდვილე-
ში ორი ხატ-სახის ერთმანეთთან ბრძოლა იყო. 
    –რასაკვირველია, შესაძლოა ამაში რაღაც არის. მაგრამ ლენინი, სტა-
ლინი ხატ-სახეები არ არიან. ისინი ყველამ იციან, უბრალოდ ადამია-
ნები იყვნენ, ოღონდ ქვეყნის მმართველები. 
    –შენ ასახელებ სახელებს, სთვლი, რომ მათ უკან, განსხეულებელი 
ადამიანები იყვნენ მხოლოდ. თუმცაღა, სინამდვილეში... იქნებ, თავად 
დაფიქრდე და მიხვდე,- ყველაფერი ეს სულაც არ არის ასე, ვლადიმ-
ირ. 
    –როგორ თუ ასე არ არის? მე ხომ გეუბნები შენ, ყველამ იცის, რომ,-  
სტალინი ადამიანი იყო. 
    –მაშინ მითხარი მე, ვლადიმირ, როგორი ადამიანი იყო სტალინი? 
    –როგორი? როგორი... აი, თავიდან ყველა სთვლიდა რომ კეთილია, 
სამართლიანი. ბავშვები უყვარდა. ფოტოებზე და ნახატებზე მას ხელ-
ში პატარა გოგონათი ხატავდნენ. ომში ბევრი ჯარისკაცი მიდიოდა სა-
ბრძოლველად, რომლებიც ყვიროდნენ „სამშობლოსთვის, სტალინის-
თვის“-ო. ყველა ტიროდა, როცა ის გარდაიცვალა. მე, ჩემი დედა მიყ-
ვებოდა, ის როცა გარდაიცვალა  ქვეყნის თითქმის მთელი მოსახლეო-
ბა ტიროდაო. მავზოლეუმშიც ის, ლენინის გვერდით დაასვენეს. 
   – მაშ, გამოდის ბევრს უყვარდა ის და მისი სახელით სასიკვდილო 
ბრძოლაში მტერსაც ამარცხებდნენ. ლექსებს სწერდნენ მასზე, მაგრამ 



 

603 

რა იყო შემდეგ, ახლა რას ამბობენ მასზე? 
   – ახლა თვლიან, რომ ის ტირანი იყო, მკვლელი, სისხლის-მსმელი. 
ბევრი ხალხი ციხეებში ჩაალპოო. მავზოლეუმიდან მისი ნეშტი გამოი-
ტანეს და მიწაში ჩაფლეს. ყველა ძეგლები გაანადგურეს, წიგნებიც, რა-
საც ის ოდესღაც სწერდა. 
   –  ახლა, შენც ხომ მიხვდი თავად? შენს წინაშე ორი ხატ-სახეა წარმო-
დგენილი. ორი სახება. მაგრამ ადამიანი ხომ ერთი იყო. 
   – ერთი. 
   – როგორი იყო ის, ახლა შეგიძლია შენ რომ მითხრა? 
   – ალბათ, არ შემიძლია... თავად, შეგიძლია რომ მითხრა? 
   – სტალინი, არც პირველ და არც მეორე ხატ-სახეს არ მიესადაგებო-
და. ზუსტად ქვეყნის ტრაგედიაც ამაში იყო. ქვეყანაში ტრაგედია ყო-
ველთვის მაშინ ხდებოდა, როცა მმართველსა და მის ამსახველ ხატ-
სახეს შორის მნიშვნელოვანი შეუსაბამობა იყო. ყველა არეულობა და 
შფოთი აქედან იწყებოდა. არეული ადამიანები ხატ-სახისთვის იბრძო-
დნენ. ჯერ კიდევ ახლახანს, ადამიანები კომუნიზმის ხატ-სახისკენ მი-
ისწრაფვოდნენ. მაგრამ კომუნიზმის ხატ-სახე დასუსტდა. ახლა შენ 
რისკენ ესწრაფვი, სახელმწიფოში ყველა მცხოვრები რისკენ ესწრაფვ-
ის? 
– ახლა ჩვენ ვაშენებთ... ჰო, ასე ვთქვათ კაპიტალიზმს ან კიდევ რაღაც-
ას.  ისე რომ ვიცხოვროთ, როგორც განვითარებული ქვეყნების ადამია-
ნები ცხოვრობენ,- ამერიკაში, გერმანიაში. მოკლედ, დემოკრატია ისე-
თი რომ იყოს, როგორც იქ, მათთან არის. შესაძლოა დემოკრატია უფ-
რო მათზე მეტიც რომ გვქონდეს. 
   – ახლა თქვენთან ქვეყნის ხატ-სახე და მასში სამართლიანი მმართვე-
ლის ხატ-სახე გაიგივებულია იმ ქვეყნების ხატ-სახესთან, რომელიც 
შენ ჩამოთვალე. 
   – კაი, დაე იმ ქვეყნების ხატ-სახის მსგავსად. 
   – მაგრამ ეს იმაზე მეტყველებს, რომ იმ ქვეყნის ქურუმების ცოდნა, 
რომელშიც შენ ცხოვრობ სრულიად მწირია. არ გააჩნიათ ცოდნა. არა 
აქვთ მათ ძალა, რათა ღირსეული ხატ-სახე შეჰქმნან, რომელსაც უნარი 
აქვს საკუთარი გზით წაიყვანოს ქვეყანა. როგორც ყოველთვის, ასეთ 
სიტუაციაში ყველა სახელმწიფო კვდებოდა, ათასწლეულების ისტო-
რია ამაზე  ასე იუწყებოდა. 
   – მაგრამ რა არის იმაში ცუდი, თუკი ჩვენ ყველა ისე ვიცხოვრებთ, 
როგორც მაგალითად ამერიკაში ან გერმანიაში ცხოვრობენ? 
   – ვლადიმირ, ყურადღებით დააკვირდი იმ ქვეყნებში, რომელიც შენ 
დაასახელე რამდენი პრობლემაა, აქედან გამომდინარე კი, საკუთარ 
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თავს პასუხი თავადვე გაეცი:- მათ ძალიან დიდი პოლიცია და უამრა-
ვი საავადმყოფოები რისთვის სჭირდებათ? რატომ ხდება იქ უფრო და 
უფრო მეტი თვითმკვლელობები. იმ დიდი ქვეყნების მდიდარი ქალა-
ქებიდან ადამიანები დასასვენებლად საით მიემგზავრებიან? სჭირდე-
ბათ, უფრო და უფრო მეტი რაოდენობის ჩინოვნიკების დანიშვნა რა-
თა საზოგადოებას თვალი ადევნონ. ყველაფერი ეს იმაზე მეტყველებს, 
რომ მათი ხატ-სახე სუსტდება. 
   – აბა, გამოდის, რომ ჩვენ მათი დასუსტებული ხატ-სახეებისკენ მი-
ვისწრაფვით? 
   – დიახ, ასე გამოდის. და თანაც მათ, ამით ცოტა ხნით ვუხანგრძლივ-
ებთ კიდეც სიცოცხლეს. როცა შენს ქვეყანაში წამყვან ხატ-სახეებს ანა-
დგურებდნენ, მას ახალი ხატ-სახე არ შეუქმნეს. ამიტომაც იზიდავს 
ყველას თავისკენ ის ხატ-სახე, რომელიც სხვა ქვეყანაში ცხოვრობს. 
თუკი ყველა ადამიანი თაყვანს სცემდეს იქნება მას, გამოდის საკუთა-
რი ხატ-სახის დამკარგავი შენი ქვეყანა შეწყვეტს არსებობას 
   – აბა, დღეს ვის აქვს მისი შექმნის უნარი? დღეს ხომ ქურუმები არ 
არსებობენ. 
   – ადამიანები დღესაც არიან, რომლებიც მხოლოდ იმით არიან დაკა-
ვებულნი, რომ ხატ-სახეები შექმნან. გამოთვლიან იმ ხატ-სახეებს, რო-
მელთაც ხალხის მიზიდვის და წინამძღოლობის უნარი აქვთ. მათი გა-
მოთვლებიც ხშირად მართლდება ხოლმე. 
   – მე რაღაც, ასეთებზე არც კი მსმენია, თუ ყველაფერი ეს უმკაცრესად 
არის გასაიდუმლოებული? 
    – შენ, როგორც უამრავი ადამიანი, მათ ქმედობებს ყოველდღიურად 
ეხები. 
   – აბა სად, როდის? 
   – ვლადიმირ, გაიხსენე, როცა სახელმწიფოში ახალი დეპუტატების 
არჩევის დრო დგება, ანდა ერთპიროვნული ძალაუფლების მოსურნე 
რამდენიმე მსურველიდან,- რომელიც ახლა პრეზიდენტად იწოდება,- 
განა ისინი, ყველას წინაშე მათ ხატ-სახეებს არ წარმოადგენენ? ამ ხატ-
სახეებს კი, ის  ადამიანები აყალიბებენ, რომლებმაც თავიანთ პროფე-
სიად ხატ-სახის შექმნა აირჩიეს. ყველა სხვადასხვა კანდიდატს ამნაი-
რი ჩამომყალიბებელი რამოდენიმე ადამიანი ჰყავთ. და იმარჯვებს ის, 
ვისი ხატ-სახეც უმეტესობისთვის ყველაზე უფრო სასიამოვნო ხდება. 
   – როგორ თუ ხატ-სახე? ყველა ისინი ხომ რეალური, ცოცხალი ადა-
მიანებია. ისინი, შეკრებებზე ადამიანთა წინაშე თავად გამოდიან. ტე-
ლევიზიითაც თავად გამოდიან. 
   – რასაკვირველია თავად, მხოლოდ მათ, ყოველთვის რჩევას აძლევენ 
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სად და როგორ უნდა მოიქცნენ, რა ილაპარაკონ, რათა უმეტესობისთ-
ვის სასურველ ხატ-სახეს შეესატყვისებოდნენ. კანდიდატებიც ხშირად 
მისდევენ რჩევას. მათ, ასევე სხვადასხვა რეკლამებს უკეთებენ, ესწრა-
ფვიან მისი ხატ-სახე თითოეული ადამიანის კარგ ცხოვრებასთან დაა-
კავშირონ. 
   – დიახ, რეკლამას აკეთებენ, ჩემთვის მაინც გაუგებარია, რა უფრო 
მთავარია, თავად ადამიანი, რომელსაც პრეზიდენტად ან დეპუტატად 
არჩევა სურს თუ ის ხატ-სახე, რომელზეც შენ ლაპარაკობ? 
   – რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი ყოველთვის ადამიანია, მაგრამ 
შენ ხომ, ხმის მიცემისას არ შეხვედრიხარ მას, ზუსტად არ იცი, სინამ-
დვილეში როგორია ის და შენ, შენთვის მოწოდებულ ხატ-სახეს აძლევ 
ხმას. 
   – მაგრამ თითოეულ კანდიდატს ხომ სამოქმედო პროგრამა აქვს და 
ადამიანებიც ამ პროგრამას აძლევენ ხმას. 
   – რამდენად ხშირად სრულდებიან ის პროგრამები? 
   – ჰოო, წინასაარჩევნო პროგრამები ყოველთვის არ სრულდება. სრუ-
ლად მათი შესრულება, ალბათ შეუძლებელიცაა, იმიტომ რომ სხვები 
თავიანთი პროგრამებით ერევიან და უშლიან. 
   – აი, ყოველთვის გამოდის ისე, რომ უამრავი ხატ-სახე იქმნება, მაგრ-
ამ მათ შორის სრული ერთობა არ არის. ერთობლივი ხატ-სახე არ არ-
ის, რომელსაც უნარი აქვს ყველა თავისკენ მიიზიდოს და მიზნისკენ 
მიიყვანოს. არ არის ხატ-სახე, გამოდის, არ არის შთაგონებაც და გაურ-
კვეველია გზაც. ცხოვრება ამწუთიერია, ქაოტური. 
   – აბა, მაშ ვიღას შეუძლია ხატ-სახის შექმნა? გამოდის დღევანდელ 
დღეს ბრძენი ქურუმები არ არიან. სახისმეტყველების ცოდნაზეც შენგ-
ან პირველად მესმის. იმაზეც, რასაც შენი წინაპარი მამა ქურუმებს ას-
წავლიდა. 
   – მოსაცდელი ცოტაღა დარჩა. ქვეყანას ძლიერი ხატ-სახე ეყოლება. 
ის ყველა მეომრებს დაამარცხებს და შენს ქვეყანაში ადამიანთა ოცნე-
ბები მშვენიერ გარდასახვას ცხადში დაიწყებენ,- შემდგომ კი, მთელს 
დედამიწაზე. 
 

 
genetikuri kodi 

 
ნასტასია გატაცებით საუბრობდა. ხან გახარებული, ხან დამწუხ-
რებული ჰყვებოდა იმაზე, თუ რა იყო ოდესღაც დედამიწაზე. რა-

ღაცის მჯეროდა, რაღაცის კი, არც ისე. დაბრუნების შემდეგ, მომინდა 
a 
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გამეგო ადამიანის შესაძლებლობების შესახებ, რომელსაც უნარი აქვს 
თავის მახსოვრობაში შემონახული ჰქონდეს ინფორმაცია არა მარტო 
თავის დაბადების მომენტიდან, არამედ თავისი წინაპრების დაბადებ-
ის მომენტიდან და უფრო მეტიც, პირველი ადამიანის შექმნის მომენ-
ტიდან. ამ საკითხთან დაკავშირებით რამოდენიმეჯერ შეიკრიბა სპე-
ციალისტები, მეცნიერები და, ახლა აქ მოვიყვან ამონარიდს მრგვალი 
მაგიდის გარეშემო მსხდომი სპეციალისტების ცალკეული გამონათქ-
ვამებიდან, რომელიც ამ საკითხს ეხება. 
    „... ბევრს უჩვეულოდ მოეჩვენება მტკიცებულება, რომ ადამიანზე 
ყოფითი საგნები ინფორმაციას ინახავენ, მაგრამ თუკი თქვენ ადამიანს 
მაგნიტოფონის ჩანაწერიან ფირს აჩვენებთ, რომელიც არასდროს უნა-
ხავს და არც  მაგნიტოფონის შესაძლებლობების შესახებ არა გაუგია რა 
და მას ეტყვით, რომ მაგნიტოფირზე თქვენი საუბარი, თქვენი ხმაა ჩა-
წერილი, ხოლო მის მოსმენას ის როცა მეოსურვება მაშინ შესძლებს, 
თუნდაც ერთი წლის შემდეგ ან ათი წლის შემდეგ,- თქვენ ეს ადამიანი 
არ დაგიჯერებთ. თქვენზე ის, როგორც მისტიკოსზე ისე იფიქრებს. 
თუმცაღა ჩვენთვის ჩაწერის ფაქტი და ხმის კვლავ-წარმოქმნა,- ჩვეუ-
ლებრივი მოვლენაა. მე, მინდა ვთქვა, რომ რაღაც, რომელიც ჩვენ უჩ-
ვეულოდ გვეჩვენება, შესაძლებელია რომ სხვებისთვის ეს, მარტივი 
და ბუნებრივი იყოს.“ 
    „თუკი საფუძვლად იმ ფაქტს ავიღებთ, რომ ადამიანს ჯერ კიდევ არ 
გამოუგონია უფრო მნიშვნელოვანი და სრულჰყოფილი, ვინემ ეს ბუ-
ნებისგანაა გამოგონილი, მაშინ ანასტასიას სხივის რეალურობა, რისი 
მეშვეობითაც მას შორ მანძილზე დანახვა შეუძლია, მტკიცდება რა-
დიო-ტელეფონისა და ტელევიზორის არსებობით. უფრო მეტიც, მე 
მესახება, რომ ის ბუნებრივი მოვლენები, რომლითაც ის სარგებლობს, 
უფრო სრულჰყოფილი განხორციელებაა იმასთან შედარებით, რაც 
ჩვენ ხელოვნურად გვაქვს გამოგონილი. ვთქვათ, თანამედროვე ტელე-
ვიზორი და რადიო-ტელეფონი.“ 
    „ერთი ადამიანის მახსოვრობა ძლივს ინახავს წლინახევრის დროინ-
დელ მოვლენებს. მეორე ადამიანი თავის მახსოვრობაში ინახავს და 
შეუძლია კიდევაც გაიხსენოს თავისი ბავშვობის მოვლენები. მაგრამ მე 
ეს არ მესახება ადამიანური მახსოვრობის შესაძლებლობების 
ზღვრად“. 
    „ვფიქრობ ბევრ მეცნიერთაგან ცოტა თუ უარყოფს, რომ ადამიანის 
გენეტიკური კოდი მილიონი წლები ინახავს თავის თავში პირველსა-
წყის ინფორმაციას. ასევე შესაძლებელია სიცოცხლის მანძილზე დამა-
ტებითი, ეგრეთ წოდებული დამხმარე ინფორმაციების მოკრება და 
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მომავალი თაობებისთვის მისი გადაცემა. ყველა ჩვენთაგანისთვის 
ცნობილია გამოთქმა „ეს მემკვიდრეობითია“, „გადაეცემა მემკვიდრე-
ობით“,- ზუსტად ამას ადასტურებს ანასტასიას უნარ-ნიჭი, რომ კაცო-
ბრიობის თავს გადახდენილი მილიონი, ანდა მილიარდი წლის წინან-
დელი მოვლენები აღდგენადია, რომელიც თეორიულად შესაძლებე-
ლიცაა და ახსნადიც. უფრო მეტიც, ისინი შესაძლოა უფრო ზუსტნი 
იყვნენ, მიუხედავად ჩვენს სინამდვილესთან მათი სიშორისა. ანასტა-
სიას მახსოვრობა, ვფიქრობ, არ განსხვავდება ბევრი ადამიანის მახსო-
ვრობისგან. უფრო ზუსტად რომ ითქვას, ინფორმაციები, ჩადებული 
მის გენეტიკურ კოდში უფრო მეტი არ არის, ვინემ ყოველ სხვა ადამი-
ანში. განსხვავება მხოლოდ იმაშია, რომ ის მისი „ამოღების უნარ-ნიჭს 
ფლობს და სრულად შეუძლია აღადგინოს იგი, ჩვენ კი,- ნაწილობრივ-
ად“. 

 
* * * 

სპეციალისტების ამ და სხვა გამონათქვამებმა, როგორღაც დამარ-
წმუნეს იმაში, რომ ანასტასიას შეუძლია წარსულზე სიმართლის თქმა. 
განსაკუთრებით მე მაგნიტოფირის მაგალითი მომეწონა:-თუმცაღა 
მრგვალ მაგიდასთან მოწვეულმა მეცნიერებმა ვერ შესძლეს აეხსნათ 
შემდეგი მოვლენა. რა სახით შეიძლება ანასტასია ფლობდეს ინფორმა-
ციას არა მარტო მიწიერი ცივილიზაციების ცხოვრებაზე, არამედ სხვა 
სამყაროებისა და გალაქტიკების ცივილიზაციების ცხოვრებაზე? უფ-
რო მეტიც, ის მათზე არა მარტო საუბრობს, არამედ როგორც მე მეჩვე-
ნება, მათზე ზეგავლენის მოხდენაც შეუძლია. შევეცდები ყველაფერ 
ამაზე თანამიმდევრულად მოვყვე. შეიძლება, ვიღაცამ, თუნდაც თეო-
რიულად შესძლოს მისი ამ უნარ-ნიჭის ახსნა. მიხვდეს დამახასიათე-
ბელია თუ არა ეს სხვა დანარჩენი ადამიანებისთვის. თავად ანასტასია 
ცდილობდა აეხსნა რის ხარჯზეა, რომ მან ეს ყველაფერი იცის. თუმცა-
ღა, ჩემთვის არც ისე გასაგებია მისი განმარტებები. 

მაშ ასე, მოკლედ, შევეცდები თანამიმდევრულად მოვყვე შემდეგ 
სიტუაციაზე. 
 

 
saiT mivdivarT Cven sizmarSi? 

 
ნასტასიას მონათხრობში რამოდენიმეჯერ გაჟღერდა ფრაზები 
მიწიერ ცივილიზაციებზე, სამყაროს სხვა გალაკტიკებსა და სხვა 

პლანეტებზე სიცოცხლის არსებობაზე. მე კი, ამან ძლიერ დამაინტერე-
a 



 

 608

სა, როცა კაცობრიობის წარსულზე მის თხრობას ვუსმენდი, თავად იმ-
აზე ვფიქრობდა:- აი იქ, სხვა პლანეტებზე ნეტა სიცოცხლე, როგორ იქ-
მნებოდა? 

ანასტასიამ ეტყობა შენიშნა, რომ მისი თხრობის მიმართ ინტერე-
სი სრულიად გამინელდა და გაჩუმდა. მეც ვდუმდი, რადგან ვფიქრო-
ბდი, როგორ მეიძულებინა ანასტასია, არამიწიერი ცივილიზაციების 
სიცოცხლეზე, უფრო დაწვრილებით და მეტი სიზუსტით მოეთხრო. 
რასაკვირველია, შეიძლებოდა პირდაპირ მეკითხა, მაგრამ ის ყოველთ-
ვის რაღაცნაირად იბნეოდა, როგორც კი არ შეეძლო აეხსნა, თუ რატომ 
იცის მან ის, რაც სხვებისთვის უცნობია. თანაც მისი სურვილია, რომ 
მისი უჩვეულო შესაძლებლობების გამო სხვა ადამიანებისგან არ განს-
ხვავდებოდეს. მგონი, ზუსტად ეს არ აძლევს მას ყველაფრის მოყოლ-
ის საშუალებას. იმის გამო, რომ ზოგიერთი მოვლენების მექანიზმს 
ვერ მიხსნის, მე შევამჩნიე, რომ ის მის ახსნას ერიდება. ეს ასეც მოხდა, 
როცა მე მას პირდაპირ ვკითხე: 
   – მითხარი, ანასტასია, შენ შეგიძლია სივრცეში ტელეპორტაცია? აი, 
ვთქვათ, გადაიტანო შენი სხეული ერთი ადგილიდან მეორეზე? 
   – მე ამაზე რატომ მეკითხები, ვლადიმირ? 
   – ჯერ კონკრეტულად მიპასუხე, შეგიძლია თუ არა? 
   – ვლადიმირ, ასეთი შესაძლებლობა ყველა ადამიანს აქვს, მაგრამ მე 
არა ვარ დარწმუნებული, რომ შევძლო შენ აგიხსნა ამ მოვლენის ბუნე-
ბრივობა. შენ ისევ შორს დაიჭერ ჩემგან თავს, ჯადოქრად ჩამთვლი. 
ჩემს გვერდით ყოფნა შენთვის არასასიამოვნო იქნება. 
   – ანუ, შეგიძლია? 
   – შემიძლია,- ცოტაოდენი ყოყმანის შემდეგ მიპასუხა ანასტასიამ და 
გაირინდა. 
   – მაშ მოახდინე მისი დემონსტრირება, მაჩვენე როგორ ხდება ეს. 
   – იქნება ჯერ მეცადა, რომ ამეხსნა... 
   – არა, ანასტასია, ჯერ მიჩვენე. ნახვა ყოველთვის უფრო საინტერე-
სოა, ვინემ მოსმენა. მერე კი, ამიხსნი კიდეც. 
    ანასტასია რაღაცნაირი ყოყმანით წამოდგა, თვალები დახუჭა. ოდნ-
ავ დაიძაბა და გაქრა. გაფაციცებით დავიწყე გარეშემო ყურება. იმ ად-
გილსაც შევახე ხელი, სადაც ის იმ წუთას იდგა, მაგრამ ადგილზე მხო-
ლოდ გათელილი ბალახი იყო, ანასტასია კი აღარსად სჩანდა. შემდეგ, 
ის ტბის მეორე ნაპირზე დავინახე რომ იდაგა. გავცქეროდი მას და 
ვდუმდი. მან კი გამომძახა: 
   – ცურვით წამოვიდე შენსკენ, თუ კვლავ... 
   – კვლავ, ვუპასუხე მე. თვალები არ დამიხამხამებია, რათა არაფერი 
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გამომრჩენოდა. ანასტასიას სილუეტს დავაცქერდი, რომელიც პატარა 
ტბის მეორე ნაპირზე იდგა. მოულოდნელად ის გაქრა, თუ გაიქნა. იმ 
ადგილზე სადაც ის იდგა, კვამლიც კი არ სჩნდა. მე დაუხამხამებლად 
ვიცქირებოდი... 
   – აქ ვარ, ვლადიმირ,- გაისმა ჩემს გვერდით ანასტასიას ხმა. ის ჩემგ-
ან ისევ ერთ მეტრში იდგა. მე მისგან შორს გავდექი და ბალახზე ჩამო-
ვჯექი. ვცდილობდი არც გაკვირვება და არც მღელვარება არ შემმჩნეო-
და. რატომღაც გავიფიქრე:- „უცებ რომ დაარტყას თავში ჩემი სხეულის 
გაქნა-გაქრობა და, მერე უკან რომ ვეღარ მოუყაროს თავი“... 
   – საკუთარი სხეულის სრულად გაქნა-გაქრობა, ატომებად დანაწევ-
რება, მხოლოდ მის მფლობელს შეუძლია. ვლადიმირ, ეს მხოლოდ ად-
ამიანისთვისაა მიღწევადი,- პირველმა გამომელაპარაკა ანასტასიამ. 
    ჩემთვის ცხადი იყო. ახლა, პირველ რიგში ის იმის მტკიცებას დაი-
წყებს, რომ ადამიანია და ტყუილად რომ არ დაეკარგა დრო ვთქვი: 
   – გასაგებია, რომ ადამიანისთვის. მაგრამ ყოველ ადამიანს ხომ არ შე-
უძლია. 
   – ყოველს არა. საჭიროა, რათა... 
   – ვიცი, რასაც იტყვი: „სუფთა გულისხმისჰყოფის(ზრახვების) ქონაა 
საჭირო“. 
   – დიახ სუფთა გულისხმისჰყოფის და ასევე სწრაფი და ხატოვნი 
აზრ-ფიქრი, დეტალურად და კონკრეტულად საკუთარი თავის წარმო-
დგენა, საკუთარი სხეულის. აუცილებელია  სურვილიც, ძლიერი ნებე-
ლობაც, საკუთარი თავის რწმენაც... 
   – ნუ მიხსნი ანასტასია ტყუილად ნუ ცდილობ. უკეთესია მითხრა, 
შენ ნებისმიერ ადგილას შეგიძლია შენი სხეული გადააადგილო? 
   – ნებისმიერშია შესაძლებელი, მაგრამ მე ამას ძალზედ იშვიათად ვა-
კეთებ. ძალიან სახიფათოა ნებისმიერში... და, ეს, არც არანაირ აუცი-
ლებლობას არ წარმოადგენს. რა საჭიროა სხეულის გადატანა? როცა 
სხვანაირადაცაა შესაძლებელი. 
   – რატომაა სახიფათო? 
   – აუცილებელია ძალიან ზუსტად იმ ადგილის წარმოდგენა, სადაც 
შენ, შენი სხეულის გადატანა გსურს. 
   – და, თუკი ზუსტად არ წარმოიდგენ, რა შეიძლება რომ მოხდეს? 
   – შესაძლოა დაიღუპოს იგი. 
   – რისგან? 
   – მაგალითად, შენ მოისურვებ შენი სხეულის გადატანას ოკეანის 
ფსკერზე. გადაადგილებ. მას კი, წყლის წნევა გაჭყლიტავს. ანდა დაიხ-
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რჩობი. შესაძლოა მოხვდე ქალაქის სავალ გზაზე, მიმავალი მანქანის 
წინ და შენს სხეულს მანქანა დაარტყამს, დაასახიჩრებს. 
   – სხვა პლანეტაზეც შეუძლია ადამიანს თავისი სხეულის გადაადგი-
ლება? 
   – მანძილი აქ აბსოლუტურად არანაირ როლს არ თამაშობს. იგი იმ 
ადგილზე გადაადგილდება სადაც შენი აზრ-ფიქრი მიუთითებს. სა-
სურველ ადგილზე, ჯერ ხომ აზრ-ფიქრი აღმოჩნდება. იგია რომ 
კვლავ კრებს, თავს უყრის სივრცეში გაქნილ სხეულს. 
    – საკუთარი სხეული, რომ გაქნა-გააქრო, ამ დროს რაზეა ფიქრი სა-
ჭირო? 
   – წარმოიდგინო მისი მყარი სხეული მთლიანად, უწვრილეს ატომამ-
დე, ატომგულამდე, ნეირონამდე დაინახო, ატომ-გულში ნეირონები 
გარეგნულად ერთი შეხედვით ქაოტურ მოძრაობებს რომ ჰქმნიან და 
აზრობრივად სივრცეში გაქნა ისინი. შემდეგ შეკრიბო უწინდელი თან-
მიმდევრულობით, გარეგნულად ქაოტური მოძრაობები ატომ-გულში,  
ამასთან,  სიზუსტით კვლავწარმოქმნა იგი. ყველაფერი ძალიან მარტი-
ვია. საბავშვო თამაშივითაა კუბიკებით. 
   – მაგრამ ხომ შეიძლება ისე მოხდეს, რომ სხვა პლანეტაზე სუნთქვის-
თვის შესაფერისი ატმოსფერო არ იყოს? 
   –მეც ხომ ამას ვამბობ. სახიფათოა დაუფიქრებელი გადაადგილება. 
საჭიროა ბევრი რამის გათვალისწინება. 
   – გამოდის, სხვა პლანეტაზე გადაადგილება არ გამოვა? 
   – გამოვა. გარეშემო მყოფი ატმოსფეროს ნაწილის გადატანაც შესაძ-
ლებელია და სხეულმა, დროის გარკვეული მონაკვეთი შესაძლოა იარ-
სებოს მასში. მაგრამ უკეთესია, თუკი განსაკუთრებულ აუცილებლობ-
ას არ წარმოადგენს, სხეულს საერთოდ თუ არც გადააადგილებ. უმეტ-
ეს შემთხვევაში საკმარისია მანძილზე სხივით ცქერა, ანდა გადააად-
გილო მხოლოდ შენი მეორე მე,- არამატერიალური ,,მე”; 
   – წარმოუდგენელია! ძნელია იმის დაჯერება, რომ ამის გაკეთება 
ოდესღაც ადამიანსაც შეეძლო. 
  – რატომ „ოდესღაც“? ადამიანურ მეორე „მეს“ ახლაც თავისუფლად 
შეუძლია გადაადგილება. ოღონდ მის წინაშე არანაირ ამოცანას არ აყე-
ნებენ ადამიანები. არ საზღვრავენ მიზანს. 
   – ვის წინაშე, რომელი ადამიანები, როდის გადაადგილდება ის? 
   – ახლა ძირითადად ეს ხდება, როცა ადამიანს სძინავს. იგივეს ჩადენა 
შესაძლებელია სიფხიზლის დროსაც, მაგრამ ყოველდღიური ამაოების, 
სხვადასხვაგვარი დოგმატებისა თუ წარმოქმნილი სხვადასხვა პრობლე-
მების გამო, ადამიანები სულ უფრო კარგავენ საკუთარი თავის მართვის 
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უნარს. კარგავენ საკმარისად წარმომსახვითი აზროვნების უნარს. 
   – იქნებ იმიტომაც, რომ სხეულის გარეშე მოგზაურობა უინტერესოა? 
   – რატომ თვლი ასე? ხშირად საბოლოო შედეგი შეგრძნებებისთვის 
ერთი და იგივე შეიძლება იყოს. 
   – თუკი, ერთი და იგივე შედეგი ექნებოდა, მაშინ მოგზაურობისას 
ადამიანები არ ათრევდნენ საკუთარ სხეულებს სხვადასხვა ქვეყნებში. 
ტურისტული ბიზნესი ჩვენთან ახლა საკმაოდ სარფიანი ბიზნესია. და 
კიდევ, რაღაც გაუგებარია ადამიანის მეორე „მეს“ შესახებ. თუკი ადა-
მიანის სხეული არ იყო სადმე, გამოდის იქ, არც ადამიანი არ ყოფილა. 
აქ ყველაფერი მარტივი და ცხადია. 
   – ვლადიმირ, ნაჩქარევი დასკვნების გაკეთებას ნუ ესწრაფვი. მე, ახ-
ლა შენ სამი სხვადასხვა სიტუაციის მაგალითს მოგიყვან. შენ კი, შეე-
ცადე პასუხი თავად გასცე კითხვას,- მოცემულობაში მოყვანილი ამ 
სამი ადამიანიდან,  ნამდვილ მოგზაურობაში რომელში იყო. 
   – მიდი, სთქვი და გიპასუხებ. 
   – აი, პირველი:- წარმოიდგინე შენი თავი ან სხვა ადამიანი ღრმა ძი-
ლში. მას საკაცეზე აწვენენ. ასევე მძინარეს,- თვითმფრინავში ათავსებ-
ენ და სხვა ქვეყნის ქალაქში გადაჰყავთ, მაგალითად მოსკოვიდან იერ-
უსალემში. იქ მძინარეს მთავარ ქუჩაზე გაატარებენ, ტაძარში შეიყვან-
ენ და მძინარესვე იგივე გზით უკან დააბრუნებენ და კვლავ ძველ ად-
გილზე დააწვენენ. შენ როგორ ფიქრობ, იყო მოსკოველი ადამიანი 
იერუსალემში? 
   –  მიდი, შენ ჯერ სხვა ორზეც მოყევი. 
   – კარგი. მეორე თავად გაემგზავრა იერუსალემში, მთავარ ქუჩაზე გა-
ისეირნა, ცოტა ხანი დაჰყო ტაძარში და უკან დაბრუნდა. 
   –  მესამე? 
   – იგი სხეულით სახლში დარჩა. მაგრამ ყველაფრის შორ მანძილზე 
წარმოედგენის უნარ-ნიჭს ფლობდა,- ვითომ სიზმარშია ისე, აზრობ-
რივად თითქოს ქალაქში გაისეირნა, ტაძარში იყო, კიდევ სადღაც შეია-
რა, მერე კვლავ თავის ძველ საქმიანობას დაუბრუნდა . ამ სამიდან, 
რომელი იყო იერუსალემში, შენ როგორ თვლი? 
   – დანამდვილებით იქ მხოლოდ ერთი იყო. ეს ის ადამიანია, რომელ-
იც სამოგზაუროდ თავად გაემგზავრა და ყველაფერი თავად დაათვა-
ლიერა. 
   – დაე, ასე იყოს, მაგრამ მონახულებამ, თითოეულ მათგანს, ბოლოს-
დაბოლოს რა მისცა? 

– პირველისთვის მას არაფერი მიუცია. მეორეს მოეთხრო შეეძლო 
თუ რა ნახა. მესამეს კი... მესამეც ალბათ შესძლებს მოყოლას, მაგრამ 
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მესამეს შეუძლია შეცდეს, იმიტომ, რომ ის იმის მოყოლას დაიწყებს, 
რაც სიზმარში ნახა, სიზმარი კი სინამდვილისგან, შესაძლებელია ძა-
ლიანაც განსხვავდებოდეს. 
   – მაგრამ სიზმარი ხომ, როგორც მოვლენა, ასევე სინამდვილეა. 
   – კაი, ბატონო, როგორც მოვლენა,- სიზმარი არსებობს. დაე, ისიც სი-
ნამდვილე იყოს, მაგრამ შენ ამას რისთვის ამბობ? 
   – იმისთვის, რომ შენ, ალბათ არ უარჰყოფ, რომ ადამიანს ყოველთვ-
ის აქვს უნარი გააერთიანოს ან შეუთავსოს ერთმანეთს ორი არსებული 
სინამდვილე 
   – მე ვიცი შენ რისკენ მიგყავარ. შენ, გინდა სთქვა, რომ სიზმრის და-
მორჩილება შეიძლება. იგი საითაც მოგინდება იქით მიმართო. 
   – დიახ. 
   – მაგრამ, რისი მეშვეობითაა შესაძლებელი ასეთი რამ რომ მოხერ- 
ხდეს? 
   – აზრ-ფიქრის ენერგიის მეშვეობით, უნარით, ნებისმიერ სინამდვი-
ლეში გაანთავისუფლოს იგი ხატ-სახეებში შეღწევისთვის. 
   – და რა, მაშინ იგი აღბეჭდავს ყველაფერს სხვა ქვეყანაში ისე, როგ-
ორც კინოკამერა? 
   – შესანიშნავია, კინოკამერა, თუნდაც პრიმიტიულად, მაგრამ მაინც 
ემსახურება ამის მტკიცებულებას. ე.ი. შენ დასკვნა გამოიტანე, ვლა-
დიმირ, რომ ყოველთვის აუცილებლობას არ წარმოადგენს მატერია-
ლური სხეულების გადაადგილება, რათა შეიგრძნო რა ხდება შორეულ 
მხარეში, არა? 
    – შესაძლოა, ყოველთვის არა. მაგრამ შენ, რისთვის დაიწყე ამაზე სა-
უბარი ჩემთან? რომ რა დამიმტკიცო? 
      – მე მივხვდი, როცა შენ, სხვა სამყაროებზე ალაპარაკდი, მოთხოვნ-
ას ან თხოვნას დამიწყებ, რათა მე ისინი გიჩვენო. მე, თხოვნის შესრუ-
ლება მსურს ისე, რომ შენი სხეული რისკს ავაშორო. 
      – შენ ყველაფერს სწორად მიხვდი, ანასტასია. მე მართლა მსურდა 
ამის შესახებ შენთვის მეთხოვა. ე.ი. სხვა პლანეტებზე ცხოვრება მაინც 
არის. უჰ, საინტერესოა მათი შეხედვა! 
   – რომელი პლანეტის შერჩევა გსურს შენი ექსკურსიისთვის? 
   – რა, ისინი ბევრნი არიან დასახლებულნი? 
   – ისინი უამრავნია, მაგრამ დედამიწაზე უფრო საინტერესო მრავალ-
სახეობა არ არსებობს. 
   – მაგრამ მაინც, როგორი სიცოცხლეა სხვებზე? და, როგორ წარმოიქმ-
ნა იგი? 
   – როცა დედამიწა ღვთიურ თანაქმნილებად წარმოჩინდა, მაშინ უამ-
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რავი სამყაროს არსნი სურვილით აინთნენ, გაემეორებინათ მშვენიერი 
თანაქმნილება. მათ სხვა სამყაროებში სურდათ საკუთარის შექმნა. თა-
ვიანთი აზრით, გამოეყენებინათ შესაფერისი პლანეტები. შექმნეს კი-
დეც, მაგრამ დედამიწის მსგავსი ჰარმონიული სიცოცხლე, ვერავინ შე-
სძლო რომ შეექმნა. არის სამყაროში პლანეტა, სადაც ყველაფერზე მაღ-
ლა ჭიანჭველები დომინირებენ. როცა მათ უკვე საკვებად აღარაფერი 
აქვთ, თავისთავის ჭამას იწყებენ და იხოცებიან. ხოლო არსმა, რომელ-
მაც ასეთი სიცოცხლე  შეჰქმნა, ცდილობს საკუთარი ქმნილების თავი-
დან განმეორებას, მაგრამ უკეთესი არაფრით არ გამოსდის. ურთიერთ 
ჰარმონიაში ჰყოლოდა ყოველი არსი,- ვერავინ შესძლო. ასევე, პლანე-
ტებია, სადაც არსნი ცდილობდნენ და ახლაც ცდილობენ მცენარეულ-
ის შექმნას, დედამიწის მსგავსი სამყაროს შექმნას. ჰქმნიან კიდეც. ხეე-
ბი, ბალახები და ბუჩქები იზრდებიან იმ პლანეტებზე, მაგრამ მათი 
ქმნილებები ყოველ ჯერზე, როცა ზრდასრულობას მიაღწევენ იღუპე-
ბიან. სამყაროს არსთაგან ვერავინ შესძლო თვით-წარმოქმნის საიდუმ-
ლო გამოეცნო. ისინი, ისეთივენი არიან, როგორც დღევანდელი ადამი-
ანები. დღევანდელმა ადამიანმაც ხომ ბევრი ხელოვნური ქმნილება 
თავად შეჰქმნა. მაგრამ არც ერთ მის ქმნილებას არ შეუძლია თავის თა-
ვის განმეორება. ისინი ტყდებიან, ლპებიან, მეჩხერდებიან და მუდმივ 
მოვლას ითხოვენ. დედამიწელებთა ერთი ნაწილი თავისივე ქმნილე-
ბების მონადაა გადაქცეული. მხოლოდ ღვთის ქმნილებებს აქვთ უნა-
რი თავადვე თავიანთი თავი წარმოქმნან და იცხოვრონ ჰარმონიულად 
უამრავ მრავალსახეობებად. 
   – ანასტასია, არის პლანეტები სამყაროში, სადაც არსნი, როგორც ადა-
მიანები, ტექნიკაში ერკვეოდნენ? 
   – დიახ, არის, ვლადიმირ. ის პლანეტა, დედამიწაზე ექვსჯერ უფრო 
მოცულობითია. მასზე, გარეგნულად ადამიანის მსგავსი არსებებია. 
მათი ტექნიკა ხელოვნურია, ცოტათი თუ გაასწრო დედამიწას თავისი 
ტექნიკური სრულყოფილებით. ამ პლანეტაზე სიცოცხლე სამყაროს 
არსთაგანაა შექმნილი, რომელნიც ღმერთის დარად თვლიან თავიანთ 
თავს, და ესწრაფვიან ღვთის ქმნილებებზე უპირატესნი გახდნენ. 
   – მითხარი, ეს ისინია ,,თეფშებით” საკუთარი ხომალდებით რომ დე-
დამიწაზე მოფრინავენ? 
   – დიახ. ისინი უკვე არაერთხელ ეცადნენ დედამიწის ადამიანებთან 
კონტაქტში შესვლას, მაგრამ მათი კონტაქტები დედამიწისთვის... 
  – არა, მოიცა. შენ შეგიძლია რამენაირად მე, ანუ, ჩემი მეორე ,,მე” იმ 
პლანეტაზე აიყვანო ცოტა ხნით? 
   – დიახ, შემიძლია. 



 

 614

   – მაშ, ამიყვანე. 
    შემდგომ ანასტასიამ ბალახზე დაწოლა, მოდუნება და მკლავების 
სხვადასხვა მხარეს გადაშლა მთხოვა. თავისი ხელის გული ჩემსაზე 
დადო და რამოდენიმე ხნის შემდეგ მე, რაღაც ძილის მაგვარში დავი-
წყე ჩაძირვა. ვიძახი, ,,რაღაც”, იმიტომ რომ ეს ჩაძინება უჩვეულო იყო. 
დასაწყისში სხეული სულ უფრო მეტად მიდუნდებოდა. იგი უგრძნო-
ბი ხდებოდა, მაგრამ გარეშემო მე ყველაფერს მშვენივრად ვხედავდი 
და მესმოდა:- ჩიტების გალობა, ფოთლების შრიალი. შემდეგ თვალები 
დავხუჭე და ძილში ჩავიძირე, თუ დავნაწილდი, როგორც ანასტასია 
ამბობს. მაგრამ აქამდე არ ძალმიძს იმის გაგება, ჩემს თავს შემდგომ რა 
და როგორ მოხდა. თუ ვივარაუდებ, რომ ანასტასიას მეშვეობით მე ჩა-
ვიძინე და სიზმარი ვნახე, მაშინ შეგრძნებების სისრულე, ყოველივე 
ნანახის ნათლად გააზრება და მისი შედარება ჩვეულებრივ ადამიან-
ურ ძილთან არ შეიძლება. 

 
sxvagvari samyaroebi 

 
ე ვნახე სხვაგვარი სამყარო, სხვა პლანეტა. ნათლად და დაწვრილე-
ბით დავიმახსოვრე ყოველივე მასზე მომხდარი. თუმცა, ამასთანა-

ვე ცნობიერებაში დღემდე მაქვს შეგრძნება, რომ ასეთის ნახვა შეუძ-
ლებელია. წარმოგიდგენიათ გონი და ცნობიერება მეუბნება ასეთი რა-
მის ნახვა შეუძლებელიაო, ისინი კი,- ხილვები, სურათები,- აქამომდე 
ჩემშია. ჰოდა აი, მე ვცდილობ მათ აღწერას. 

მე, ვიდექი მიწაზე, დედამიწის მსგავსზე. გარეშემო აბსოლუტურ-
ად არანაირი მცენარე არ იყო. ვამბობ,-„ვიდექი“ მეთქი, მაგრამ თუ შე-
იძლება ასე თქმა,- ძნელი სათქმელია. მე, არც ფეხები, არც ხელები და 
არც სხეული არ მქონდა. თუმცა, ამავდროულად მეჩვენებოდა, რომ 
ტერფებით, ანუ ფეხის გულის მეშვეობით ქვიან სიმკვრივესა და ზე-
დაპირის უსწორმასწორობას შევიგრძნობდი. 

გარეშემო, რამდენზეც ხილვადობა მყოფნიდა დავინახე, რომ მიწ-
ის ზემოთ ამოწეული იყო კვერცხისებრი და კვადრატული, კუბის 
მსგავსი მეტალის დანადგარები. ვამბობ,- „დანადგარები“, იმიტომ 
რომ ჩემგან ყველაზე ახლო მყოფი ზუზუნებდა. თითოეული დანად-
გარიდან მიწაში უამრავი სხვადასხვა სისქის მილები ჩადიოდა. ზოგი-
ერთი მილი ოდნავ ირხეოდა, თითქოს მათი მეშვეობით ნიადაგიდან 
რაღაცა ისრუტებოდა, ზოგიერთი კი, მშვიდ მდგომარეობაში იყო. სია-
ხლოვეს არანაირი ცოცხალი არსება არ იმყოფებოდა. მოულოდნელად 
დავინახე, თუ როგორ გადაიწია უცნაური მექანიზმის გვერდიდან სა-
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რქველები, ნელ-ნელა იქიდან რაღაც დისკო გამოცურდა, მსგავსი იმი-
სა, როგორსაც სპორტსმენები სტყორცნიან ხოლმე, ოღონდ დიდი. დი-
სკოს დიამეტრი დაახლოებით ორმოცდახუთი მეტრი იქნებოდა. იგი 
ჰაერში დაეკიდა, დატრიალდა, ოდნავ დაბლა დაეშვა, შემდეგ აფრინ-
და და ჩემს თავზე სრულიად უხმაუროდ გადაიფრინა. შორს მდგომი 
სხვა მექანიზმებიც იგივეს აგრძელებდნენ და ასევე ერთმანეთის მიყო-
ლებით პირველის კვალდაკვალ რამოდენიმე დისკო გაფრინდა. ისევ 
სიცარიელე, უცნაური მექანიზმების მხოლოდ ზუზუნი და ტკაცუნი. 
გარეშემომყოფი სურათი ინტერესს იწვევდა, მაგრამ თან, თავისი უსი-
ცოცხლობით უფრო გაშინებდა. 
   – შენ ნურაფრის ნუ გეშინია, ვლადიმირ, უცებ მომესმა ანასტასიას 
ხმა და მისი გაგონება გამეხარდა. 
   – ანასტასია, სად ხარ?- შევეკითხე. 
   – შენს გვერდით. ჩვენ უხილავები ვართ, ვლადიმირ. აქ, ახლა ჩვენი 
გრძნობები, შეგრძნებები, გონი და ყველა სხვა უხილავი ენერგიები იმ-
ყოფება. აქ ჩვენ, ჩვენი მატერიალური სხეულების გარეშე ვიმყოფებით. 
ჩვენთვის ვერავინ ვერაფრის დაშავებას ვერ შესძლებს. შესაძლებელია, 
მხოლოდ საკუთარი თავის შიში გვქონდეს,- შედეგად საკუთარი შეგრ-
ძნებებისგან გამოწვეული. 
   – რა შედეგეისგან გამოწვეული შეიძლება იყოს? 
   –ფსიქიკური. აი, ასე ვთქვათ, დროებით გადადგე ჭკუიდან. 
   – ჭკუიდან გადადგე? 
   –დიახ, ოღონდ დროებით. სხვა პლანეტების ხილვისგან, ხდება ხო-
ლმე, რომ ერთი ან ორი თვით ადამიანების გონება და ცნობიერება, აფ-
ორიაქდება. მაგრამ შენ ნუ გეშინია. შენ ეს არ გემუქრება. შენ გაუძლებ. 
აქაც ნურაფრის ნუ გეშინია, დამიჯერე, გაიგე ვლადიმირ, შენ ახლა აქ 
ხარ, მაგრამ მათთვის შენ არ ხარ. ახლა ჩვენ უხილავები და სრულიად 
შეუღწევადები ვართ. 
   – მე, არც მეშინია ანასტასია. სჯობია შენ მე, გარეშემო ეს რა დანად-
გარებია მითხრა, რომლებიც ზუზუნებენ. რისთვისაა ისინი? 
   – ყოველი ეს კვერცხისმაგვარი დანადგარი,- ქარხანაა. ისინია, შენთვ-
ის ასე საინტერესო მფრინავ „თეფშებს“ რომ აწარმოებენ. 
   – ვინ ემსახურება, ვინ წარმართავს ამ ქარხნების მუშაობას? 
   – არავინ. ისინი თავიდანვე განსაზღვრული ნაკეთობების წარმოება-
ზე არიან დაპროგრამებულნი. მილებით, რომლებიც ნიადაგშია ჩაშვე-
ბული, საჭირო რაოდენობით აუცილებელ ნედლეულს იწოვენ. მომც-
რო კამერებში დნობა წარმოებს, შემდეგ ჩამოსხმა ხდება, შემდეგ აწყო-
ბა და გარეთ სრულიად მზა ნაკეთობა გამოდის. ასეთი ქარხანა ბევრ-
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ად რაციონალურია ვიდრე ნებისმიერი დედამიწისეული. მისი ნაწარ-
მიდან ნარჩენები თითქმის არ რჩება. საჭირო არ არის შორეული ადგი-
ლებიდან ნედლეულის ტრანსპორტირება. საჭირო არ არის აწყობის 
ადგილას ცალკეული დეტალების გადატანა. ნაწარმის ჩამოყალიბების 
მთელი პროცესი ერთ ადგილზე მიმდინარეობს. 
   – გასაოცარია! აი, ჩვენც რომ გვქონდეს ასეთი რაღაც! ახალ ჩამოსხმ-
ულ მფრინავ თეფშს ვინღა მართავს? მე ვნახე, ისინი ყველანი ერთ მხა-
რეს მიფრინავენ. 
   – არავინ არ მართავს. ადგილას, სადაც უნდა დალაგდნენ ისინი,- თა-
ვად მიფრინავენ. 
   – წარმოუდგენელია. პირდაპირ, როგორც ცოცხალი არსება. 
   – ზუსტად ამაში მიწიერი ტექნოლოგიისთვისაც კი, წარმოუდგენე-
ლი არაფერი არ არის. დედამიწაზეც ხომ არის უპილოტო  თვითმფრი-
ნავები და რაკეტები. 
   – მაგრამ მათ ხომ დედამიწაზე, მაინც ადამიანები მართავენ. 
   – უკვე დიდი ხანია დედამიწაზე არის ისეთი რაკეტები, რომლებიც 
განსაზღვრული მიზნისთვის არიან დაპროგრამებულნი. საკმარისია 
მხოლოდ ღილაკ „გაშვებას“ დააჭირო თითი, რომ რაკეტა განსაზღვ-
რული მიზნისკენ თავად იღებს სტარტს. 
   – შესაძლოა არის კიდეც. მართლაც, რაა რომ, გავიოცე. 
   – თუ გავიაზრებთ შესაძლოა, არც კი გავიოცოთ. ოღონდ დედამიწი-
სეულ ტექნოლოგიებთან შედარებით აქ მნიშვნელოვანი პროგრესია. 
ეს ქარხნები ვლადიმირ, მრავალ ფუნქციონალურია. მათ ძალიან ბევ-
რი რამის წარმოება შეუძლიათ:- დაწყებული საკვები პროდუქტებიდ-
ან, დამთავრებული მძლავრ იარაღამდე. 
   – რას ამბობ, რისგან უნდა გააკეთოს მან საკვები პროდუქტი? აქ ხომ 
არაფერი არ იზრდება. 
   – ყველაფერი არსებობს ნიადაგში. აუცილებლობის შემთხვევაში სა-
ჭირო წვენებს მილების მეშვეობით მანქანა ნიადაგიდან ამოწოვს და 
წახნაგებში ჩაპრესავს მათ. ამ წახნაგებში სხეულისთვის სასიცოცხლ-
ოდ აუცილებელი ყველა ნივთიერება იქნება შექმნილი. 
   – თავად რითი იკვებება ეს რაღაც, ვინ აწვდის მას ელექტროენერგი-
ას? არანაირი სადენები არ სჩანს. 
   – იგი, თავისთვის ენერგიასაც თავად გამოიმუშავებს, ამისთვის ყო-
ველივე გარეშემომყოფს იყენებს. 
   – უყურე ერთი, როგორი ჭკვიანია! ადამიანზე გონიერია. 
   – სულაც არ არის ადამიანზე გონიერი. ეს ხომ უბრალოდ მექანიზ-
მია. იგი მისთვის მიცემულ პროგრამას ემორჩილება. მისი გადაპროგ-
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რამება ძალზედ იოლია. გინდა, გიჩვენებ, ეს როგორ ხდება? 
   – მიჩვენე. 
   – მოდი, მასთან ახლოს გადავვაადგილდეთ. 
   ჩვენ ცხრასართულიანი სახლის ხელა უზარმაზარი მექანიზმის სხე-
ულთან, ერთ მეტრში ვიდექით. მისი ტკაცა-ტკუცი გარკვევით ისმო-
და. უამრავი მოქნილი მილები, როგორც მარწუხები, ნიადაგში ეშვე-
ბოდნენ და ირხეოდნენ. სხეულის ზედაპირი არც ისეთი გლუვი იყო. 
მის გარეშემო დაახლოებით ერთი მეტრი დიამეტრის სქლად დაფარუ-
ლი თმის მსგავსი, გაყვანილობები დავინახე. ისინი, თითოეული და-
მოუკიდებლად, ცალ-ცალკე ირხეოდა. 
   – ეს დამაცალცალკევებელი, დამმარცვლელი მოწყობილობის ანტე-
ნაა. იგი ტვინის ენერგო იმპულსებს იჭერს, რომლებიც პროგრამის შე-
სადგენად გამოიყენება. მას მიღებული დავალების შესრულების უნა-
რი აქვს. თუკი შენი ტვინი რომელიღაც ნივთს ჩამოაყალიბებს, დანად-
გარმა უნდა დაამზადოს იგი. 
   – ნებისმიერი ნივთი? 
   – ნებისმიერი, რომლის დეტალურად წარმოდგენასაც შენ შესძლებ. 
ასე ვთქვათ,- შენი აზრ-ფიქრით აგებას. 
   – ნებისმიერი ავტომობილისაც? 
   – რასაკვირველია. 
   – და მე, ახლავე შემიძლია ვცადო? 
   – დიახ. გადაინაცვლე მიმღებთან ახლოს. ჯერ აზრობრივად აიძულე 
მისი ანტენა ყველა თავისი თმის ბოჭკოებით შენსკენ შემოაბრუნო და 
როგორც კი ეს მოხდება, სასურველის წარმოდგენა დაიწყე. 
   მე თმის ბოჭკოებიანი ანტენის გვერდით დავდექი, ცნობისმოყვარეობი-
სგან გაფაციციებული, აზრობრივად, როგორც ანასტასიამ მითხრა, ვისუ-
რვე რომ მის ყველა ბოჭკოს ჩემთვის მოესმინა. ისინი ჯერ ჩემს მხარეს შე-
მობრუნდნენ, შემდეგ ყველამ ოდნავ რხევა დაიწყო, თავიანთი ბოლოები 
ჩემი უხილავი თავისკენ მომართეს და გაირინდნენ. ახლა საჭირო იყო 
რომელიღაც ნივთის წარმოდგენა. მე, რატომღაც,  ნოვოსიბირსკში რომ 
მყავდა მეშვიდე მოდელის ავტომობილი „ჟიგულის“ წარმოდგენა დავი-
წყე. ვცდილობდი დეტალებში წარმომედგინა:- შუშა და კაპოტი, ბამპერი, 
ფერი და სანომრე ნიშანიც კი. მოკლედ, დიდხანს წარმოვიდგინე. როცა 
მომბეზრდა,- ანტენისგან გვერდზე გავდექი. უზარმაზარი დანადგარი 
ჩვეულზე უფრო ძლიერად აზუზუნდა. 
   – დაცდა მოგვიწევს, ამიხსნა ანასტასიამ. ახლა იგი დაუმთავრებელ 
ნაკეთობას დემონტაჟს უკეთებს და შენი ჩანაფიქრის შესასრულებელ 
პროგრამას ააწყობს. 
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   – და დიდხანს მოგვიწევს ცდა? 
   – ვფიქრობ, არც ისე. 
   ჩვენ სხვა დანადგარებსაც ვათვალიერებდით. მე ფეხების ქვეშ სხვა-
დასხვა ფერის ქვებს ვათვალიერებდი, როცა ანასტასიას ხმამ მამცნო: 
    – ვფიქრობ, შენს მიერ ჩაფიქრებულის დამზადება დასრულდა. მო-
დი ვნახოთ, დავალებას თავი როგორ გაართვა მან. 
   ჩვენ ნაცნობ დანადგართან გადავინაცვლეთ და დაველოდეთ. რამო-
დენიმე ხანში მისი საგდულები გაიხსნა და ნიადაგის სწორ ბილიკზე 
„ჟიგული“ ჩამოგორდა. მაგრამ მიწიერი ავტომობილის სილამაზესთან, 
რაც ჩემს წინ იდგა, ეგ სიმახინჯე ძალზედ შორს იყო. ჯერ ერთი, მას 
მხოლოდ ერთი კარი ჰქონდა. კარი, რომელიც მძღოლის სავარძლის 
გვერდითაა. უკანა სავარძლების მაგივრად რაღაც დახვეული მავთუ-
ლები და რეზინის ნაჭრები იყო. მე გადავინაცვლე, თუ შემოვუარე ჩა-
მომდგარ ნაკეთობას. მისი ავტომობილად შეფასება არ შეიძლებოდა. 
ასევე, არც ორი ბორბალი ჰქონდა. კაპოტი, როგორც სჩანს არ იღებო-
და,- იგი კუზაოსთან ერთად ერთ მთლიანს წარმოადგენდა. მოკლედ, 
ამ უნიკალურმა ქარხანამ ავტომობილი კი არ დაამზადა, არამედ გაუ-
რკვეველი წარმოშობის გაფარჩხული რაღაც. 
   და მე ვთქვი: 
   – უყურეთ ერთი რა, უცხოპლანეტურმა საწარმომ შექმნა რაღა ნაკე-
თობა... ამისთანა რამისთვის დედამიწის ყველა კონსტრუქტორი და 
ინჟინერი საწარმოდან შეუძლიათ რომ მოხსნან. 
   პასუხად, ანასტასიას სიცილი მომესმა, შემდეგ კი, მისმა ხმამ მაუწყა: 
   – რასაკვირველია შეუძლიათ მოხსნან. მაგრამ მოცემულ შემთხვევა-
ში მთავარი კონსტრუქტორი ხომ შენ ხარ, ვლადიმირ და შენი კონსტ-
რუქციის ნაყოფსაა, რომ ხედავ. 
   –  მე ნორმალური, თანამედროვე ავტომობილი მინდოდა და აბა ამ-
ან, რა გადმოაფრქვია? 
   – სურვილი საკმარისი არ არის. აუცილებელი იყო ყოველივე წვრი-
ლმან დეტალებამდე წარმოგედგინა. უფრო მეტიც, შენს წარმოსახვაში 
მგზავრებისთვის კარებიც კი არ წარმოიდგინე, მხოლოდ შენთვის, 
ერთ კარზე იფიქრე. ბორბლები მხოლოდ შენი მხრიდან წარმოიდგინე. 
მეორე მხარეს, უკვე დაგეზარა ბორბლების მიმაგრება. ვფიქრობ, შენ 
ძრავაზეც არ გიფიქრია. 
   – არ მიფიქრია. 
   – გამოდის, შენს კონსტრუქციაში არც ძრავი არ არის. მაშ შენ, რაღად 
ჯავრობ მწარმოებელზე, თუკი თავად შენ მიაწოდე ასეთი დაუმთავ-
რებელი პროგრამა. 
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    მოულოდნელად მე დავინახე, თუ ვიგრძენი ჩვენსკენ მომავალი სა-
მი საფრენი აპარატი. „საჭიროა გაპარვა“,- უცებ გამიელვა აზრ-ფიქრმა, 
მაგრამ ანასტასიას ხმამ დამამშვიდა: 
   – ისინი ჩვენ ვერ შეგვამჩნევენ და ვერც გვიგრძნობენ, ვლადიმირ. მა-
თთან ქარხნის საწარმოო წუნზე მივიდა ინფორმაცია. ახლა, ალბათ, 
დაიწყებენ გარკვევას. ჩვენ მშვიდად შეგვიძლია თვალყური მივადევნ-
ოთ ამ პლანეტის ცოცხალ მკვიდრთ. 
    სამი მომცრო საფრენი აპარატიდან ხუთი სხვა პლანეტელი გადმო-
ვიდა... ისინი ძალიან ჰგავდნენ დედამიწელ ადამიანებს. არა მარტო 
უბრალოდ ჰგავდნენ, არამედ ყველაფერი ჰქონდათ, რაც დედამიწელ 
ადამიანებს. ისინი კარგი აღნაგობისანი იყვნენ. მხრებში გამართულ-
ებს ამაყად ეჭირათ ათლეტურ სხეულებზე ლამაზი თავები. მათ თავ-
ზე თმებიც ჰქონდათ, სახეზე წარბებიც. ერთს, აკურატულად შეკრეჭი-
ლი ულვაშიც კი ჰქონდა. ჩაცმულები იყვნენ სხეულზე კარგად შემოტ-
მასნილ ფერად კომბინიზონებში. 
    სხვა-პლანეტელები მათი ქარხნის მიერ გაკეთებულ ავტომობილს, 
უფრო სწორად რომ ვთქვა, მიწიერი ავტომობილის მსგავსს მიუახლო-
ვდნენ. ისინი მის გვერდით იდგნენ და მშვიდად, უემოციოდ შესცქე-
როდნენ. „ალბათ, იაზრებენ“,- გავიფიქრე მე. 
    ჯგუფად მდგომებს ერთი ყველაზე ახალგაზრდა ქერათმიანი სხვა-
პლანეტელი გამოეყო, ავტომობილის კართან მივიდა და მის გაღებას 
შეეცადა. კარი არ დაემორჩილა. ალბათ, საკეტი გაეჭედა. შემდგომი 
მისი ქმედებები სრულიად დედამიწისეული იყო და ამიტომაც მე ძა-
ლზედ მომეწონა. ქერათმიანმა ხელისგული დაჰკრა საკეტის მიდამო-
ში, კიდევ ერთხელ უფრო ძლიერად გამოქაჩა სახელური და კარები 
გაიღო. ის მძღოლის სავარძელში ჩაჯდა, საჭეს ხელი მოჰკიდა და პანე-
ლზე ხელსაწყოები ყურადღებით შეათვალიერა. 
   „ყოჩაღ,- გავიფიქრე ჩემთვის,- ჭკვიანია“. და, ჩემი დასკვნის დასტუ-
რად ანასტასიას ხმაც მომესმა: 
    – ის, მათი განზომილებით ძალიან დიდი მეცნიერია, ვლადიმირ. 
მას ტექნიკური მიმართულებით ძალიან სწრაფად და რაციონალურად 
უმუშავებს აზრ-ფიქრი. ის ასევე, რამოდენიმე პლანეტის და მათ შორ-
ის დედამიწის ყოფის შესწავლასაც ახდენს და მისი სახელი მიწიერ სა-
ხელს ჰგავს,- არკაანი ჰქვია მას. 
   – მას სახეზე გაკვირვება რატომ არ აქვს იმის გამო, მათმა ქარხანამ 
რაღაც ისეთი რომ ვერ წარმოქმნა? 
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   – ამ პლანეტის მკვიდრთ გრძნობა, ემოცია თითქმის არ აქვთ. მათი 
გონება თანაბრად და რაციონალურად მუშაობს,- დასახული მიზნისგ-
ან ემოციონალურ ღელვასა თუ გადახრას არ განიცდიან. 
   ქერათმიანი მანქანიდან გამოძვრა, მორზეს ანბანის მსგავსი ხმები გა-
მოსცა. სხვა-პლანეტელების ჯგუფს ასაკოვანი გამოეყო. ბოჭკოვან ან-
ტენასთან დადგა, რომელთანაც, ადრე მე ვიდექი. შემდეგ ყველანი თა-
ვიანთ საფრენ აპარატებში ჩასხდნენ და გაქრნენ. 
    ქარხანა, ჩემი პროექტით მანქანის მწარმოებელი, ისევ თავიდან აზ-
უზუნდა. მისი მილი-საცეცები ნიადაგიდან ზემოთ მოძვრებოდნენ და 
მიემართებოდნენ უახლოესად მდგომ ასეთივე ქარხანა-დანადგარის 
მხარეს, საიდანაც ასევე ასეთივე მილი-საცეცები მოემართებოდა. როცა 
ყველა საცეცი ერთმანეთში გაერთიანდა, ანასტასიამ სთქვა: 
    – ხედავ, მათ, თვით განადგურების პროგრამა მისცეს. ქარხნის ყვე-
ლა დეტალი, რომელმაც წუნი გამოიწვია, სხვა ქარხნის მიერ იქნება გა-
დადნობილი და წარმოებაში გამოყენებული. 

მე ცოტათი დამენანა ქარხანა-რობოტი, რომელთან ერთადაც წა-
რუმატებლად შევქმენით მიწიერი ავტომობილი. მაგრამ ახლა უკვე ვე-
ღარაფერს ვიზამდი. 

– ვლადიმირ, გინდა ამ პლანეტის მკვიდრთა ყოფა ნახო?- შემომ-
თავაზა ანასტასიამ. 

– კი. 
ჩვენ პლანეტის ერთ-ერთი ქალაქისა, თუ დიდი დასახლების თავ-

ზე აღმოვჩნდით. ზემოდან ხედი შემდეგ სურათს წარმოადგენდა. 
    რამდენადაც მზერა მიმიწვდებოდა, მთელი ეს დასახლებული პუნქ-
ტი შესდგებოდა უამრავი ცილინდრული, თანამედროვე ცათამბჯენე-
ბის მსგავსი მოწყობილობებისგან, რომლებიც უამრავ მიდამოებად 
იყო განთავსებული. ყოველი მიდამოს შუაში უფრო დაბალი კონსტ-
რუქციები მდებარეობდა, რომელიც ცოტათი მიწიერ ხეებს გაგონებდა, 
რომელთა უამრავი ფოთოლ-ლოკატორები მწვანე იყო. ანასტასიამაც 
დაადასტურა, რომ ის ხელოვნური კონსტრუქციები, ნიადაგიდან აგ-
როვებენ ორგანიზმისთვის აუცილებელ საკვებ ნივთიერებათა კომპო-
ნენტებს, რომლებიც შემდგომ მიეწოდება სპეციალური მილ-
გაყვანილობით პლანეტის თითოეულ მკვიდრს. ასევე, ეს გარეშემო გა-
ნთავსებული კონსტრუქციები, პლანეტაზე აუცილებელ ატმოსფეროს 
ინარჩუნებენ. 
    როცა ანასტასიამ შემომთავაზა ერთ-ერთი ამ ბინათაგანის ნახვა მე 
ვკითხე: 
    – იმ ქერათმიანი სხვა-პლანეტელის ბინაში, რომელიც ჩემს მანქანა-
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ში ჩაჯდა, შეგვიძლია რომ ჩვენ მოვხვდეთ? 
    – დიახ,- მიპასუხა მან,- ის თავის სახლში ზუსტად ახლა დაბრუნდე-
ბა. 
    ჩვენ ერთ-ერთი ცილინდრული ცათამბჯენის თითქმის წვერზე აღ-
მოვჩნდით. სხვა პლანეტელის სახლს, ფანჯრები არ ჰქონდა. მრგვალი 
კედლები მკრთალი ფერებით კვადრატებად იყო შეღებილი. ყოველი 
კვადრატის დაბლა ასაწევი კარებია, როგორც თანამედროვე ავტოფა-
რეხში. დროდადრო კვადრატის ქვედა ნაწილის გახსნილი ღიობიდან 
მცირე ფორმის მფრინავი აპარატი ფრინდებოდა, მათი მსგავსი, რომ-
ლებიც ქარხანა-ავტომატთან იყვნენ. ისინი საკუთარი მიმართულებით 
მიფრინავდნენ. გამოდის, რომ მაღლივ სახლში ყოველი კვადრატის 
ქვეშ პატარა საფრენი აპარატისთვის ავტოფარეხი მდებარეობდა. 
    სახლში არ იყო ლიფტები, კარებები. თითოეულ ბინას ცალკე საკუ-
თარი შესასვლელი ავტოფარეხიდან ჰქონდა და როგორც შემდეგ გაი-
რკვა, ასეთ ბინას გარკვეულ ასაკს მიღწეული პლანეტის ყოველი მკვი-
დრი ფლობდა. 
    თავად ბინა არც ისე მომეწონა. როცა ჩვენ ქერათმიან სხვა-
პლანეტელის კვალდაკვალ მის კუთვნილ  ბინაში აღმოვჩნდით, თავი-
დან იქაური სიღარიბითა და უბრალოებით გავკვირდი. დაახლოებით 
ოცდაათი კვ. მეტრის ოთახი სრულიად ცარიელი აღმოჩნდა. უფრო მე-
ტიც, მასში არც ფანჯრები და არც ტიხრები არ იყო, უფრო მეტიც, არა-
ნაირი ავეჯიც კი არ იდგა. ღია ფერის გლუვ კედელზე გასალამაზებლ-
ად, არც ერთი ჯოხი ან სურათიც კი არ ეკიდა. 
   – მან რა, ახლახანს მიიღო ეს ბინა?- ვკითხე ანასტასიას. 
   – არკაანი აქ უკვე ოცი წელიწადია ცხოვრობს. დასვენებისთვის, გარ-
თობისთვის და მუშაობისთვის ყოველივე აუცილებელი მის ბინას 
აქვს. თუმცა, ეს აუცილებელი, კედლებშია ჩამონტაჟებული. შენ ახლა 
თავად დაინახავ ყველაფერს. 
    და მართლაც, როგორც კი ქერათმიანი სხვა პლანეტელი ავიდა საკუ-
თარი ბინის  ავტოფარეხიდან, ჭერი და კედლები რბილი შუქით განა-
თდა. არკაანი შესასვლელის გვერდით პირისახით კედლისკენ მიბრუ-
ნდა, ზედაპირს ხელის გული დაადო და ხმა გამოსცა. კედელზე კვად-
რატი განათდა. 
    ანასტასია ბინაში ყველა მოვლენის კომენტარს აკეთებდა:-„ახლა კო-
მპიუტერი ხელისგულის ხაზებით, თვალის მოხატულობით ბინის 
მფლობელის იდენტიფიკაციას გააკეთებს. ახლა მიესალმება და მისი 
აქ არ ყოფნის დროსა და ფიზიკური მდგომარეობის შემოწმების აუცი-
ლებლობას აცნობს. ხედავ, ვლადიმირ, არკაანმა მეორე ხელი პულტს 
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დაადო და ღრმად იმისათვის ამოისუნთქა, რომ კომპიუტერმა მისი 
ფიზიკური მდგომარეობის შემოწმება შესძლოს. შემოწმება დასრულე-
ბულია, ეკრანზე შეტყობინება გამოჩნდა, რომ მისთვის აუცილებელია 
საკვები ნარევის მიღება.  ამავდროულად ჰკითხა:- რას აპირებს პატ-
რონი უახლოესი სამი საათის მანძილზე? 
    კომპიუტერისთვის ამისი ცოდნა აუცილებელია, რათა მოამზადოს 
შესაბამისი ნარევი. ახლა არკაანი უკვეთავს ნარევს, რომელსაც უახლე-
სი სამი საათის მანძილზე მისი გონებრივი შესაძლებლობების მაქსიმა-
ლურად აქტივიზირება შეუძლია. შემდეგ მას განზრახული აქვს დაძი-
ნება. 
    კომპიუტერი რეკომენდაციას არ აძლევს, რათა ის აქტიური გონებ-
რივი სამუშაოთი სამი საათის მანძილზე დაკავდეს და სთავაზობს მი-
იღოს შემადგენლობა, რომელიც აქტიურ მუშაობაზე გათვლილია ორი 
საათი და თექვსმეტი წუთის მანძილზე. არკაანი კომპიუტერის შემო-
თავაზებას დასთანხმდა.“ 
   კედელში მცირე ნიშა გაიხსნა, საიდანაც არკაანმა რომელიღაც მოქნი-
ლი მილის სახელურს ხელი მოჰკიდა. მისი ბოლო პირისკენ გამოსწია. 
მილიდან დალია თუ შეჭამა და საპირისპირო კედლისკენ გაემართა. 
მილიანი ნიშა დაიკეტა. ეკრანის კვადრატი ჩაქრა. კედელი, სადაც ახ-
ლახანს სხვა-პლანეტელი იდგა ისევ გლუვი და ერთფეროვანი გახდა. 
    ,,წარმოგიდგენია,- გავიფიქრე. ამისთანა ტექნიკის პატრონისთვის 
სამზარეულოს აუცილებლობა მთელი თავისი აღჭურვილობით,- ჭუ-
რჭელი, ავეჯი, გასაწმენდი:- გამორიცხულია. ცოლის აუცილებლობაც 
კი, რომელიც კრაგად ამზადებს,- მოხსნილია. მაღაზიაში სიარული სა-
ჭირო არ არის. თანაც კომპიუტერი ჯანმრთელობის მდგომარეობასაც 
ამოწმებს. აუცილებელ საკვებსაც აკეთებს და სხვადასხვა რეკომენდა-
ციებსაც იძლევა. საინტერესოა, ასეთი კომპიუტერი რამდენი ეღირე-
ბოდა, თუკი მას დაამზადებდნენ ჩვენთან, დედამიწაზე?“ და აქვე ანა-
სტასიას ხმამ განმიცხადა:- „რაც შეეხება ხარჯვას, უფრო იაფია მოაწყო 
მსგავსი აღჭურვილობით ყოველი ბინა, ვიდრე სამზარეულო ჩაამონ-
ტაჟო ავეჯით და უამრავი საჭმლის მოსამზადებელი მოწყობილობებ-
ით. ისინი ყველაფერში დედამიწელებზე უფრო მეტად რაციონალუ-
რები არიან, მაგრამ დედამიწაზე არსებობს ბევრად უფრო რაციონა-
ლური ვიდრე მათ აქვთ.“ მე არ მივაქციე ყურადღება ანასტასიას ბო-
ლო ფრაზას. მე, არკაანის შემდგომი მოქმედებებით დავინტერესდი. 
ის თავისი ხმის ბგერებით ბრძანებების გაცემას აგრძელებდა და ოთა-
ხში შემდეგი მოვლენები ხდებოდა. 

კედლის ერთი ნაწილიდან, მოულოდნელად სავარძელმა გამოზ-
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ნექვა იწყო. სავარძლის გვერდით კიდევ ერთი პატარა ნიშა გაიხსნა, 
საიდანაც მაგიდა, რაღაც ნახევრად გაუმჭვირვალე დალუქული ჭურჭ-
ლით გამოიწია, რომელიც ლაბორატორიულ კოლბს ჰგავდა. მოპირდა-
პირე კედელზე დიდი ეკრანი განათდა, დიაგონალით ერთნახევარი-
ორი მეტრის. ეკრანზე, ტანზე შემოტმასნილი კომბინიზონით ლამაზი 
ქალი იჯდა. ქალს ხელში ჭურჭელი ეჭირა, რომელიც არკაანის გვერდ-
ით მაგიდაზე მდგომ ჭურჭელს ჰგავდა. ეკრანზე ქალის გამოსახულება 
მოცულობითი იყო. ბევრად უკეთესი, ვიდრე ჩვენს ტელევიზორებში. 
გეჩვენებოდა, რომ ის, ეკრანზე კი არ არის, არამედ პირდაპირ ოთახში 
ზის. როგორც ანასტასიამ ამიხსნა, არკაანი და მის მოპირდაპირედ 
მჯდომი ქალი თავიანთ ბავშვს აკეთებდნენ:- „ამ პლანეტის მკვიდრებს 
საკმარისი ძალის გრძნობები არ გააჩნიათ, ამიტომ მათ ინტიმურ კავ-
შირში შესვლა არ შეუძლიათ, როგორც ეს დედამიწიელ ადამიანებს. 
სხეულით ისინი დედამიწელების სხეულისგან არაფრით განსხვავდე-
ბიან, მაგრამ გრძნობების უქონლობა, მათ არ აძლევთ საშუალებას დე-
დამიწისეული ხერხებით შეჰქმნან შთამომავლობა. სინჯარებში, რომე-
ლსაც შენ ახლა ხედავ, მათი უჯრედები იმყოფებიან. მამაკაცი და ქალი 
წარმოიდგენენ, თუ როგორი სურთ დაინახონ თავისი მომავალი ბავშვი, 
მისი გარეგნობა. ისინი აზრობრივად დებენ მასში თავიანთ თავში მყოფ 
ინფორმაციას. განიხილავენ მის მომავალ მოღვაწეობას. ეს პროცესი მიწი-
ერი განზომილებით დაახლოებით სამი წლის მანძილზე გრძელდება. 
როგორც კი, ისინი ჩათვლიან, რომ მათი ბავშვის ფორმირება უკვე დას-
რულებულია, სპეციალურ ლაბორატორიაში ორი ჭურჭლის შიგთავსს 
შეაერთებენ, წარმოქმნიან ბავშვს და სპეციალური სკოლა-სანერგე 
ზრდის მას სრულწლოვანებამდე. ერთობის სრულწლოვან წევრს ბინას 
მისცემენ და ჩართავენ მას ერთ-ერთ მუშა ჯგუფში“. 

არკაანი ხან ეკრანზე მყოფ ქალს უცქერდა, ხან მის წინ მდგარ სი-
თხიან პატარა დალუქულ ჭურჭელს. უცებ კედელში ჩადგმული ეკრა-
ნი გაქრა, მაგრამ სხვა-პლანეტელი დარჩა თავის სავარძელში და თვა-
ლმოუშორებლივ უცქერდა მის წინ მაგიდაზე მდგარ პატარა ჭურჭ-
ელს, საკუთარი მომავალი ბავშვის ნაწილით. მოპირდაპირე კედელზე 
აციმციმდა წითელი პატარა კვადრატები:- სხვა-პლანეტელი კედლის-
კენ გვერდულად შემობრუნდა, ხელის გული თვალებში მოციმციმე 
შუქს ჩამოაფარა და თავი საკუთარ ჭურჭელზე უფრო ახლოს დახარა. 
ჭერიდან შუქის პატარა კვადრატები და სამკუთხედები მაშინვე მოუს-
ვენრად აციმციმდნენ. 
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„არკაანისთვის კომპიუტერის მიერ სიფხიზლისთვის დანიშნული 
დრო ამოიწურა. ახლა კომპიუტერი ძილის აუცილებლობის შესახებ 
დაჟინებით ახსენებს“- ამიხსნა ანასტასიამ. 

მაგრამ სხვა პლანეტელმა უფრო ახლოს დახარა თავი საკუთარ პა-
ტარა ჭურჭელზე და მას ორივე ხელისგული შემოაჭდო. 

ჭერიდან და კედლებიდან წამოსული შუქის ციმციმი შეწყდა. ოთ-
ახი, რაღაც აირის მსგავსი კვამლით ივსებოდა. ანასტასიას ხმამ კომენ-
ტარი გააკეთა:- „ახლა კომპიუტერი არკაანს აირის მეშვეობით დააძინ-
ებს.“ 

სხვა-პლანეტელის თავმა მაგიდისკენ ნელ-ნელა დაიწყო დახრა 
და მალე მასზე დადო იგი. თვალები დახუჭა. კედლიდან სავარძელმა 
დაიწყო გამოწევა, რომელიც საწოლად გადაიქცა. შემდეგ სავარძელ-
საწოლი აქეთ-იქეთ შეირხა და უკვე მძინარე სხვა-პლანეტელის სხეუ-
ლი მოხერხებულ საწოლში ჩაეშვა. 

არკაანს, ხელისგულებით შემოჭდობილი და მკერდზე მიბჯენი-
ლი თავისი პატარა ჭურჭლით ეძინა. 

კიდევ ბევრის მოყოლა შეიძლება უჩვეულო ბინის ტექნიკურ სია-
ხლეებზე და საერთოდ მთელს დიდ პლანეტაზე. ანასტასიას სიტყვებ-
ით, მასზე მცხოვრებ საზოგადოებას გარეშეების შემოჭრის არ ეშინი-
ათ. უფრო მეტიც, თავიანთი ტექნიკური მიღწევებით მათ, სამყაროს 
ნებისმიერ პლანეტაზე ძალუძთ სიცოცხლის განადგურება. ნებისმიე-
რისაზე, გარდა დედამიწისა. „რატომ?- ვკითხე მე,- გამოდის, ჩვენი რა-
კეტები, ჩვენი იარაღი შემძლეა მათი შეტევა აირიდონ?“ მან კი მიპასუ-
ხა:- „მათ მიწიერი რაკეტების არ ეშინიათ, ვლადიმირ. ამ პლანეტაზე 
საზოგადოებამ დიდი ხანია შეიცნო ყველაფერი, რომელიც მათ მიერ 
წარმოებული ასაფეთქებელი,- გამაფართოებელს წარმოადგენს. მათთ-
ვის ცნობილია შეკუმშვის აფეთქებაც.“ 

– რას ნიშნავს შეკუმშვის აფეთქება? 
– დედამიწაზე ცნობილია, რაღაც ორი ან რამოდენიმე ნივთიერე-

ბა, რომლებიც რეაქციისას მომენტალურად ერთდებიან და ფართოვე-
ბიან. შედეგად წარმოქმნიან აფეთქებას. მაგრამ ორი ნივთიერების შე-
ხებისაგან სხვა რეაქციაც არის. აირის მსგავს ნივთიერებას, კუბური კი-
ლომეტრის მოცულობისას და უფრო მეტისაც,  უნარი აქვს მყისიერად 
მუხუდოს მარცვლისოდენად შეიკუმშოს. მკვრივზე-მკვრივი ნივთიე-
რება გახდეს. წარმოიდგინე, ჭურვი ან რაკეტა, რომელიც ასეთ ღრუბე-
ლში აფეთქდება,- ამავდროულად, გაფართოების აფეთქების ძალას, 
შეკუმშვის ძალა დაუპირისპირდება და ერთდროულად სხვა აფეთქე-
ბა წარმოიქმნება. მაშინ შენ მხოლოდ ტკაცუნს გაიგონებ. და რაც იქ 
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ღრუბელში იყო, მუხუდოსხელა ქვად გარდაიქმნება. აირისმაგვარ 
ღრუბლების ფარდას დედამიწისეული რაკეტები ვერ გადალახავენ. 

დედამიწის ისტორიაში მათი მხრიდან ორი მოსვლა ან თავდასხმა 
მოხდა. ახლა მესამეს ამზადებენ. თვლიან, ისევ დგება მეტად კეთილ-
სასურველი მომენტი. 
   – ჰოდა, გამოდის, მათ ვერანაირად წინ ვერ აღვუდგებით, რამეთუ 
დედამიწაზე არ არის მათზე უფრო ძლიერი იარაღი. 
   – იარაღი ადამიანს აქვს, ეწოდება მას „ადამიანური აზრ-ფიქრი.“ მეც 
კი, მარტოს შემიძლია დაახლოებით მათი ნახევარი იარაღი მტვრად 
ვაქციო და ის მტვერი სამყაროში მიმოვფანტო. ხოლო, თუ დამხმარეე-
ბიც გამოჩნდებიან, მაშინ ჩვენ ერთად მთელი მათი იარაღის ლიკვი-
დირებას შევძლებდით. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ადამიანების უმრავ-
ლესობა და დედამიწის ყველა მთავრობა მათ მიერ დედამიწის დალა-
შქვრას, როგორც სიკეთეს ისე მიიღებს. 
   – კი, მაგრამ როგორ შეიძლება მოხდეს, რომ მათ მიერ დედამიწის 
დალაშქვრა და დაპყრობა ყველამ სიკეთედ აღიქვას? 
   – ახლავე ნახავ. აი, შეხედე ცენტრს, რომელიც ამზადებს დესანტებს, 
რითი სურთ დალაშქრონ დედამიწის კონტინენტები. 

 
 

dapyrobis centri 
 
ასაკვირველია, მე ველოდი რომ დავინახავდი საპლანეტათაშორი-
სო სუპერტექნიკას, რომელსაც მთელი პლანეტის დაპყრობა შეუძ-

ლია. მაგრამ ის, რაც ჩემს თვალწინ წარმოსდგა... ვფიქრობ, რომ ჩვენი, 
ამერიკელი და სხვა სპეც-სამხედროები ვერც კი წარმოიდგენენ, თუ 
როგორი იარაღის დახმარებით შეიძლება იოლად დაპყრობილ იქნას, 
ასე ვთქვათ, მათ მიერ დაცული ტერიტორიები. აი თქვენც, პატივცე-
მულო მკითხველებო, შეეცადეთ, ვიდრე კითხვას გააგრძელებდეთ, 
წარმოიდგინოთ დედამიწის დაპყრობის საკითხში სხვა-
პლანეტელების მოსამზადებელი ცენტრის აღჭურვილობა. შემდეგ კი 
ნახეთ სინამდვილეში, როგორ გამოიყურება იგი. აი, გარეგნულად, 
როგორია იგი. 

უზარმაზარი კვადრატული სათავსო (შენობა) ამ სათავსოს ყოველ 
ოთხივე მხარეს, ნატურალური სიდიდით განთავსებულია დედამიწ-
ის, ჩვენი მშობლიური პარლამენტების ინტერიერი. სახელმწიფო სა-
თათბიროები, ჩვენი პრეზიდენტის კაბინეტი კრემლში. დარბაზის სა-
წინააღმდეგო მხარეს ამერიკული პარლამენტის ინტერიერი. პრეზი-

r 
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დენტის კაბინეტი თეთრ სახლში. დარბაზის ორ სხვა მხარეს, როგორც 
სჩანს,- სახელმწიფო ორგანოების ინტერიერი აზიური ქვეყნების. საპა-
რლამენტო სავარძლებში ჩვენი მიწიერი დეპუტატები, კონგრესმენები 
და პრეზიდენტები ისხდნენ. ჯერ მე, ჩვენებს, რუსეთის დეპუტატებს 
დავუწყე თვალიერება. ზუსტი ასლები იყვნენ იმ ნაცნობი სახეებისა, 
რომელთა ნახვაც მე ტელევიზიის საშუალებით მიხდებოდა. ოღონდ 
ისინი, უმოძრაოდ ისხდნენ, როგორც მუმიები. ძნელი სათქმელია, რი-
სგან იყვნენ ისინი გაკეთებულნი. შეიძლება თოჯინებისგან, ჰოლოგ-
რამებისგან ან რობოტებისგან იყვნენ, ან სულაც სხვა რაღაცისგანაც კი. 

უზარმაზარი დარბაზის შუაში ამაღლებული ადგილი იყო, სადაც 
სავარძლებში დაახლოებით ორმოცდაათი სხვა პლანეტელი ისხდა. 
ისინი თავის ჩვეულ კომბინიზონებში კი არა, არამედ ჩვენს მიწიერ 
კოსტიუმებში იყვნენ გამოწყობილნი და მათ წინაშე გამოსულს უსმენ-
დნენ. ალბათ, გამომსვლელი მთავარი ინსტრუქტორი იყო, ან რომე-
ლიღაც რაღაც უფრო დიდი ხელმძღვანელი. 

ანასტასიამ ამიხსნა, რომ მე თვალს, ერთ-ერთ სადესანტო ჯგუფს 
ვადევნებ, რომელიც ახლა მორიგ სწავლებას გადის მიწიერ მთავრობა-
სთან ურთიერთ ქმედობის მომზადებაში. ისინი სწავლობენ დედამი-
წაზე მეტნაკლებად გავრცელებულ ენებს და სხვადასხვა სიტუაციებში 
ადამიანების ქცევის მანერებს. განსაკუთრებით ზედმიწევნით ისინი 
დედამიწის მთავრობებთან, საკანონმდებლო ორგანოებთან კონტაქ-
ტისთვის ემზადებიან, ვისი მეშვეობითაც იმედოვნებენ ზეგავლენა იქ-
ონიონ დედამიწის მთელს მოსახლეობაზე. სამეტყველო ენას ისინი გან-
საკუთრებული სირთულის გარეშე ფლობენ, მაგრამ გრძნობების უქონ-
ლობიდან გამომდინარე, რომელთაც შეუძლიათ გამოიწვიონ გარეგნული 
ემოციები, მათ ძალიან უჭირთ მიწიერი ადამიანების ზოგიერთი ჟესტი-
კულაციისა და მიმიკის ათვისება. ასევე ისინი საკუთარი რაციონალური 
აზროვნებით ვეარაფრით ვერ იგებენ, მიწიერი სახელმწიფოების მართვ-
ის სისტემის ლოღიკას. მიუხედავად საუკეთესო ტვინების მოზიდვისა 
და თავისი ცივილიზაციის უსრულჰყოფილესი ტექნიკისა, მაინც ვერ შე-
სძლეს მაგალითად ასეთი საიდუმლო ამოეცნოთ:- მიუხედავად დედამი-
წაზე უკვე არსებული გამომთვლელი ტექნიკისა, უამრავი სპეციალური 
სამეცნიერო დაწესებულებებისა, სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანო-
ებს რატომ არ აწვდიან ინფორმაციას მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტი-
ლებების შედეგებზე? ისინი დარწმუნებულნი არიან, რომ განსაზღვრუ-
ლი ანალიტიკური ცენტრის ქონისას, რისთვისაც დედამიწაზე უკვე ყვე-
ლაფერი აქვთ, თითქმის უზუსტესადაა შესაძლებელი საზოგადოებრივი 
მოვლენების მოდელირება მიღებული გადაწყვეტილებების შერწყმით. 
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თუმცაღა, მიწიერი მთავრობის ყოველმა წევრმა, კანონმდებელმა, გადა-
წყვეტილების მიღებისას უნდა იმოქმედოს დამოუკიდებლად. არ ფლობ-
ენ რა საკმარის ინფორმაციას, მთავრობის ყოველმა წევრმა უნდა შეასრუ-
ლოს მძლავრი ანალიტიკური ცენტრის ფუნქცია და ამასთან ერთად გაი-
თვალისწინოს თავისი კოლეგების, მტრებისა და მეგობრების მოქმედებე-
ბიდან გამომდინარე შედეგები. 

სხვა-პლანეტელებისთვის ასევე ძალზედ გამოუცნობ, იდუმალ 
კითხვად რჩება, მიწიერი ადამიანები რატომ არ საზღვრავენ მიზანს, 
რომლის მიღწევაც აუცილებელია. ისინი რაღაცისკენ ესწრაფვიან, მაგ-
რამ რისკენ,- ღრმა საიდუმლოდ რჩება. მაგრამ დღევანდელი მიწიერ 
ადამინთა საზოგადოებების მოთხოვნილებებიდან გამომდინარე, მათ 
მოამზადეს დედამიწის კონტინენტების დაპყრობის გეგმა. თავიანთი 
გეგმის განხორციელებას ისინი დაიწყებენ, თავიანთი შეთავაზებების 
შემდეგ, რომელსაც სხვადასხვა ქვეყნების მთავრობების მეშვეობით 
გააკეთებენ. მათი შეთავაზებები სიხარულით იქნება მიღებული. 

როცა მე ანასტასიას ვკითხე, რატომ არის ასე დარწმუნებული მი-
წიერი მთავრობების გადაწყვეტილებაში, პასუხად ეს მივიღე: 
   – ასე გათვალა მათმა ანალიტიკურმა ცენტრმა. ცენტრის დასკვნა სა-
რწმუნოა. დედამიწელთა დღევანდელი უმეტესობის შემცნობელობის 
დონე, სხვა პლანეტელების შემოთავაზებებს კოსმიური გონის ჰუმა-
ნურობის უმაღლეს გამოვლინებად ჩათვლის. 
   – და, რა შემოთავაზებებია ეს ასეთი? 
   – ისინი შემზარავნია, ვლადიმირ. მე არ მსიამოვნებს მათზე საუბარი. 
   – ერთი მაინც სთქვი, თუნდაც მთავარი. ხომ საინტერესოა იცოდე, რა 
შემზარავი შეთავაზებებია, რომელსაც სიხარულით მიიღებენ დედა-
მიწაზე? სადაც, მეც ვცხოვრობ და შენც. 

– სხვა-პლანეტელები გეგმავენ, ჯერ სამი საფრენი აპარატისგან შე-
მდგარი მცირე დესანტი, რუსეთის ტერიტორიაზე გადმოსხან. მათზე 
გარშემორტყმულ სამხედროებს ისინი ამცნობენ თავიანთი სურვილის 
შესახებ, რათა თანამშრომლობის მიზნით სამთავრობო წრეებს შეხვდ-
ნენ. ისინი სამხედროებს წარუდგებიან, როგორც სამყაროს უმაღლესი 
გონის წარმომადგენლები და თავიანთი ტექნიკის უპირატესობის დე-
მონსტრირებას მოახდენენ. 

სამხედროების, მეცნიერების და სამთავრობო წრეების თათბირი-
დან, დაახლოებით თოთხმეტი დღის შემდეგ, მათ შესთავაზებენ თა-
ვიანთი წინადადებების დაკონკრეტებას, თუმცაღა, ჯერ მათთან ურ-
თიერთობის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული  გამოკვლევა უნდა 
გაიარონ. 
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მოსულები გამოკვლევაზე დასთანხმდებიან. წერილობითი სახით 
და ვიდეო კასეტით წარმოადგენენ თავიანთ წინადადებებს. ტექსტი 
ჩამოყალიბებული იქნება დღევანდელი ოფიციალური დოკუმენტების 
ფორმატთან ძალიან ახლოს და თან გამორჩეული იქნება უკიდურესი 
სისადავით. 
   ტექსტის შინაარსი დაახლოვებით ასეთია:- 
   „ჩვენ, არამიწიერი ცივილიზაციის წარმომადგენლები, რომლებმაც 
მივაღწიეთ გალაქტიკების სხვა გონიერ მკვიდრებთან შედარებით, 
უდიდეს ტექნიკურ განვითარებას,- დედამიწის ადამიანებს ჩვენს გო-
ნისმიერ ძმებად ვთვლით. 
   ჩვენ მზად ვართ ჩვენი ცოდნა სხვადასხვა სამეცნიერო სფეროში გა-
ვუზიაროთ დედამიწის საზოგადოებებს, წარმოვადგინოთ ჩვენი ტექ-
ნოლოგიები საზოგადოების სოციალურ მოწყობაზე. 
    ჩვენ გთხოვთ, ჩვენი შემოთავაზებების განხილვას და იქიდან, საზო-
გადოების ყოველი წევრის სრულყოფილი ცხოვრებისთვის უფრო მე-
ტად მისაღების ამორჩევას.” 
    კიდევ, უამრავი კონკრეტული წინადადებებია, რომლის არსიც შემ-
დგომშია. 
    მოსულები წარმოადგენენ საკვები ნაერთებით უზრუნველსაყოფ სა-
კუთარ ტექნოლოგიებს. სახელმწიფოში ყველა მცხოვრებისთვის, ასე-
ვე, სრულყოფილ ასაკს მიღწეული თითოეული ადამიანისთვის, სა-
ცხოვრებელი ფართის ჩქარი მშენებლობის ტექნოლოგიას. ისეთი ფარ-
თისას, რომელიც შენ უკვე ნახე, მხოლოდ ნაკლები ფუნქციებით. ისი-
ნი ქვეყანაში, სანიმუშოდ დააყენებენ თავიანთ მინი-ქარხნებს. შეუთა-
ვსებენ სხვა პლანეტის ქარხნებს,- დედამიწაზე არსებულს, მაგრამ ხუ-
თი წლის შემდეგ ყველა მიწიერი ტექნოლოგიები გამოუსადეგარნი იქ-
ნებიან. მათ ტექნიკურად უფრო რაციონალურები შეცვლიან. ყველა 
მსურველი სამსახურით იქნება უზრუნველჰყოფილი. უფრო მეტიც, 
ტექნიკის მომსახურებაზე აუცილებელი იქნება მინიმალური შრომის 
დახარჯვა დედამიწის ყოველი მცხოვრებისთვის. 
    ქვეყანა, რომელიც მოსულებთან კონტრაქტს დადებს, ახალ სოცია-
ლურ მოწყობაზე და ყოფით ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, მისი საზო-
გადოებრიობა სრულიად დაცული იქნება სხვა ქვეყნის საომარი შემო-
ჭრისგან და აღარც დანაშაული იქნება. შენთვის მოცემული ბინა და 
მასში ყოველივე აუცილებელი, რეაგირებს მხოლოდ შენთვის ჩვეული, 
შენი ხმის ტემბრის მიერ გამოცემული ბრძანებით. შენი ბინის კომპიუ-
ტერი საკვების მიღების წინ თვალების გუგით, შენს მიერ ამონასუნთ-
ქი ჰაერით და სხვა პარამეტრებით განსაზღვრავს შენს ფიზიკურ 
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მდგომარეობას, გამოგიწერს შესაბამისი საკვების ნარევის შემადგენ-
ლობას. 
    ყოველი ინდივიდუალური კომპიუტერი, ბინაში დაყენებული, შეე-
რთებულია ძირითადთან. ამ სახით ფიქსირდება, თითოეული ადამია-
ნის ადგილ-სამყოფელი, მისი ფიზიკური და ფსიქიკური მდგომარეო-
ბაც. ნებისმიერი დანაშაულის იოლად გახსნა შეიძლება მთავარი კომ-
პიუტერის სპეციალური პროგრამით, თანაც არ იარსებებს სოციალუ-
რი ბაზა, რომელიც დანაშაულს წარმოშობს. 
    სანაცვლოდ, მოსულები აპირებენ მთავრობას სთხოვონ საკუთარი 
ცივილიზაციის წარმომადგენელთა განსახლების შესაძლებლობას ნაკ-
ლებად* დასახლებულ რეგიონებში,- ძირითადად ტყეებში,- ინდივი-
დუალურ საბაღო ნაკვეთებში გაცვლის უფლებას მათ მიერ აშენებულ 
ტექნიკურად მაღალაღჭურვილ ბინებზე, სადაც მთელი სიცოცხლის 
მანძილზე უზრუნველჰყოფილნი იქნებიან ვინც საკუთარი ნაკვეთის 
გაცვლას ისურვებს. 
    მთავრობა თანხმდება, რადგან მათ, როგორც თავად აქვთ განსაზღვ-
რული, უნარჩუნდებათ სრული ძალაუფლება. რიგი სასულიერო კონ-
ფესიისა იწყებს ქადაგებას, რომ მოსულები,- ღვთის გამოგზავნილები 
არიან, რადგან ისინი არ უარჰყოფენ დედამიწაზე არსებულ არც ერთ 
რელიგიას. რელიგიური ლიდერები, ვისაც მათი ღვთიური სრულჰყო-
ფილების არ სჯერათ, ქვეყნის უმეტეს მაცხოვრებთა კეთილგანწყობის 
და მათ მიერ მათთან ხელშეკრულების დადების გამო,- ვერ შესძლებენ 
წინ აღუდგნენ მოსულებს. მოსულებთან თანამშრომლობისკენ სწრაფ-
ვას დანარჩენი ქვეყნებიც იწყებენ. მათი დედამიწაზე გამოჩენიდან 
ცხრა წლის შემდეგ ყველა კონტინენტზე, ყველა ქვეყანაში მიზანსწრა-
ფულად ინერგება ცხოვრების ახალი წესი. ყველა საინფორმაციო არხე-
ბით პროპაგანდა ეწევა ყველა ახალ-ახალ ტექნიკურ და სოციალურ 
მიღწევებს. მოსახლეობის უმეტესობა კოსმიური გონის წარმომადგენ-
ლებს განადიდებს, როგორც გონიერად უფრო სრულქმნილ ძმებს, რო-
გორც ღვთაებებს. 
    – და, არც თუ ტყუილად განადიდებენ,- შევნიშნე მე ანასტასიას.- 
არაფერია იმაში ცუდი, რომ დედამიწაზე ომები, დანაშაულობები არ 
იქნება. ყოველ მათგანს ბინა, საკვები, სამუშაო ექნება. 

                                                 
* აი, რისი დაშვების საშუალებაც არ უნდა მივცეთ ჩვენ ა რ ა ვ ი ს! სასწრაფოდ გადავ-

ნაწილდეთ და დავსახლდეთ ჩვენს ტერიტორიაზე, რომელიც თავად ღმერთმა გვარ-
გუნა! მითუმეტეს,- როცა ჩვენი უწმიდესი და ჩვენი წმიდა მამები ამას მოგვიწოდებ-
ენ! ც.გ.  
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    – ვლადიმირ, განა ვერ მიხვდი, რომ კაცობრიობა, მიიღებს რა სხვა-
პლანეტელების პირობებს, ამავდროულად თავის არა-მატერია-
ლურზე,- ღვთიურ „მე“-ზე იტყვის უარს. იგი თავისთავს, თავად მოაკ-
ვდინებს. დარჩება მხოლოდ მატერიალური სხეულები და ყოველი 
ადამიანი, ვლადიმირ, უფრო და უფრო დაემგვანება ბიორობოტს. მი-
წიერი ბავშვები ყველა ბიორობოტებად დაიბადებიან. 
    – კი, მაგრამ რატომ? 
   – ყველა ადამიანი იძულებული იქნება ყოველდღიურად მოემსახუ-
როს იმ მექანიზმებს, რომლებიც გარეგნულად თითქოს მათ ემსახურე-
ბათ. მთელი კაცობრიობა ხაფანგში გაებმება, როცა გაცვლის საკუთარ 
და შვილების თავისუფლებას ხელოვნური ტექნიკით უზრუნველჰყო-
ფაზე. ბევრი დედამიწელი ინტუიციურად მალე შეიგრძნობს თავის 
შეცდომას და მაშინ ისინი თვითმკვლელობებით დაიწყებენ საკუთარი 
ცხოვრების დასრულებას. 
   – გასაკვირია. რაღა არ ეყოფათ მათ? 
   – თავისუფლება. შემომქმედებითობა და შეგრძნებები, რისი მიცემაც 
მხოლოდ ღვთიურ ქმნილებასთან ერთად თანაქმნადობას ძალუძს. 
   – და, თუკი სხვადასხვა* ქვეყნის პარლამენტები, მთავრობები,- სხვა-
პლანეტელებთან შეთანხმებაზე არ მოისურვებენ წასვლას, მაშინ რა 
იქნება? ისინი კაცობრიობის განადგურებას დაიწყებენ? 
   – მაშინ სხვა პლანეტელების ტვინები სხვა გზების ძიებას დაიწყებენ, 
რათა ყველა ადამიანი ხაფანგში მოაქციონ. კაცობრიობის განადგურებ-
ას მათთვის აზრი არა აქვს. მათ, ხომ ერთი მიზანი აქვთ,- ყველა მიწი-
ერ ქმნილებათა ურთიერთ-კავშირი შეიცნონ, თუ როგორი ძალით 
ხდება კვლავ-წარმოქმნა. ადამიანის გარეშე ხომ არაფერი მსგავსის აღ-
სრულება არ ხდება. თავად ადამიანი,- მთავარი რგოლია ჰარმონიული 
თანაქმნადობის ჯაჭვში, ხოლო, მზის სხივებიც ენერგიისა და გრძნო-
ბების ნაწილია, რასაც უამრავი ადამიანები წარმოქმნიან. დღევანდე-
ლი ცნობიერების მიწიერი ადამიანები სხვა-პლანეტელებისთვის საში-
შნი არც არიან და ბევრი დედამიწელიც უკვე ახლავე ცდილობს სხვა-
პლანეტელს მიეხმაროს. 
   – ეს როგორ? ეს ვინ არის ჩვენს შორის, რომ მათ ეხმარება? ესე იგი, 
ადამიანებს შორის გამყიდველებიც არიან? ისინი მათზე მუშაობენ? 

                                                 
*  აი, რისთვის ჩაატარებინეს ე.წ. რეფორმა განათლებასა და კულტურაში ე.წ. ჩვენი 

ქვეყნის კეთილისმჰყოფელმა და მათ მიერ გამოგზავნილმა „მრჩევლებმა და პიარ-
მენეჯერებმა“  ჩვენს ბედოვლათ, ჩვენს მიერვე არჩეულ ხელისუფლებას! დააჭერინ-
ეს ხელში დიდი საშლელი და აშლევინებენ  წინაპართა ცოდნასა და ადათ-წესებს!  
ამიტომ,  ორივე მხარე უნდა გამოვფხიზლდეთ...  ც.გ. 
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   – მუშაობენ, მაგრამ ის ადამიანები გამყიდველები არ არიან. მათთვ-
ის დახმარების გაწევა თავისდა უნებურად გამოსდით, არა ბოროტუ-
ლად, არა წინასწარ განზრახვით. მთავარი მიზეზი თავის თავში დაუ-
რწმუნებლობა და ღმერთის ქმნილებების სრულყოფილებაში ეჭვის 
შეტანაა. 
   –აქ ერთმანეთთან რა ურთიერთკავშირია? 
   – მარტივი. როცა ადამიანი აზრ-ფიქრში უშვებს, რომ ის არასრულჰ-
ყოფილი ქმნილებაა, მოულოდნელად, როცა იმის წარმოდგენას იწყ-
ებს, რომ სხვა-პლანეტებზე მათზე უფრო გონიერი არსებები ცხოვრო-
ბენ, ის თავად, თავისი აზრ-ფიქრით კვებავს მათ. თავად სრულჰყოფი-
ლი ადამიანი თავის ღვთიურ ძალას აკნინებს და არასრულჰყოფილ 
არსებებს ძალას ჰმატებს. მათ უკვე ადამიანის მიერ აზრ-ფიქრში წარ-
მოქმნილი ენერგიისა და გრძნობის ერთ კომპლექსად შეგროვება ისწა-
ვლეს და ამით ამაყობენ. აი, შეხედე, სხვა-პლანეტელების ჯგუფის წინ 
ჭურჭელი დგას. მასში სითხე ხან ანათებს, ხან აირად იქცევა, ხან მყარ-
ად. უფრო მძლავრი იარაღი მათ არა აქვთ, ვინემ ის, რაც ამ მომცრო 
ჭურჭელშია მოთავსებული. შემდეგ ისინი მთელ მის შემადგენლობას 
უამრავ ბრტყელ და პატარა ჭურჭლებში ანაწილებენ. ამ ჭურჭლის 
ერთ-ერთი კედელთაგანი სპეციალური ამრეკლავია. მსგავს მოწყობი-
ლობას ისინი მკერდზე იკიდებენ. ასეთი უკვე ყველას აქვს, რომლებიც 
ახლა შენს წინაშე სხედან. როცა მსგავსი მოწყობილობის სხივს ისინი 
ადამიანისკენ მიმართავენ, მაშინ ადამიანში შიშის გრძნობის, თაყვანი-
სცემის, ან აღფრთოვანების გამოწვევა შეეძლებათ. ნებელობის, შეგრძ-
ნების, ცნობიერების და ადამიანის სხეულის პარალიზებაც შეუძლი-
ათ. იმ სხივში უამრავი ადამიანის აზრ-ფიქრია მოთავსებული, ადამი-
ანების ის აზრ-ფიქრი, რომელიც თვლის, რომ სამყაროში ვიღაცა უფ-
რო ძლიერია ვინემ,- ადამიანი,- ღმერთის ქმნილება. და,  ამ კონცენტ-
რირებული აზრ-ფიქრით მათ ადამიანების წინააღმდეგვე ბრძოლა შე-
უძლიათ. 
   – გამოდის, ჩვენ მათ ძალას თავად ვანიჭებთ, როცა მათ ჩვენზე უფ-
რო ჭკვიანებად ვთვლით? 
   – დიახ, ეს ასეა. როცა მათ, საკუთარ თავზე უფრო ჭკვიანად 
ვთვლით. ეს კი, ნიშნავს,- ღმერთზეც ჭკვიანად. 
   – რა შუაშია აქ ღმერთი? 
   – ჩვენ ყველანი მისი ქმნილებები ვართ. როცა ვთვლით, რომ გალაქ-
ტიკებში უფრო სრულჰყოფილი სამყაროები არიან, ამითვე უკვე ვგუ-
ლისხმობთ საკუთარ თავს არასრულჰყოფილებად, ღმერთის არასრუ-
ლჰყოფილ ქმნილებებად. 
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    – წარმოგიდგენია? და ბევრია ახლა ასეთი ენერგიები დაგროვილი 
სხვა პლანეტელების სამყაროში? 
   – ჭურჭელში, რომელიც შენს წინ დგას საკმარისია, რათა დედამიწე-
ლთა ყველა გონის სამი მეოთხედი დაიპყრო და ადამიანთა გრძნობებს 
დაეუფლო. ისინი თვლიან, რომ ჭურჭელში საკმარისზე უფრო ჭარბა-
დაა იგი. შემდეგ, მთელი მიწიერი ცივილიზაციაც დაიწყებს თაყვანის-
ცემას და მათი ძალაუფლებაც გაიზრდება. 
   – და, რა გამოდის. უკვე არაფრის გაკეთება აღარ შეიძლება? 
   – შესაძლებელია, თუ მათთვის მოულოდნელად გარისკავ. ადამიან-
თა გრძნობების სრული კომპლექსი, თუნდაც ერთისაც, ყოველთვის 
უფრო ძლიერია. ასევე შესაძლებელია აზრ-ფიქრი, იმათთან შედარებ-
ით, ვინც გრძნობებს არ ფლობს, ისეთი წარმოუდგენელი სიჩქარით 
გააქანო, რომ მთელი ენერგია, რომელიც ჭურჭელშია მოგროვილი, 
სხვა, მეორეგვარი აზრ-ფიქრის ენერგიით გაანეიტრალო, რომელიც 
უფრო მკაფიო, დამაჯერებელი და სრულჰყოფილია. 
   – შენ, ანასტასია, შეგეძლო ჭურჭელში მოთავსებული მთელი ენერ-
გიის განეიტრალიზება? 
   – შემეძლო მეცადა, მაგრამ ამისთვის აქ მყარი სხეულის მოკრებაც იქ-
ნება საჭირო. 
   – რატომ? 
   – მყარი სხეულის გარეშე გრძნობების კომპლექსი არასრული იქნება. 
მატერია,- საკაცობრიო არსის ერთ-ერთი იმ ყოფათაგანია,  როდესაც 
გრძნობათა კომპლექსთან ერთობლიობისას ადამიანი სამყაროს არსებ-
ზე უფრო ძლიერია. 
   – მაშ მოუყარე თავი, რათა ჭურჭელი დაამსხვრიო. 
   – ახლავე ვეცდები, რომ დამსხვრევის გარეშე შევძლო რამე. 
   და, უცებ ჩემს წინ, ანასტასია ფიზიკურ სხეულში დავინახე. მას, რო-
გორც ტყეში ყველაფერი ისე ეცვა, ბლუზი და ქვედაბოლო. ის, შიშვე-
ლი ფეხის ტერფებით იატაკზე იდგა. მოულოდნელად, აუჩქარებლად 
გაეშურა მათკენ, რომლებიც მანათობელი სითხიანი ჭურჭლის წინ ის-
ხდნენ. უგრძნობი სხვა-პლანეტელები სახეზე არანაირ ემოციას არ გა-
მოხატავდნენ, თუმცა გაუნძრევლად მხოლოდ წამის ერთი დახამხამე-
ბა ისხდნენ. მერე ყველანი ამოძრავდნენ. თითქოს ვიღაცის ბრძანებით, 
უცებ, წამოდგნენ და თითოეულმა გულისპირზე დაკიდულ მედალი-
ონს შეავლო ხელი. ყველა მედალიონიდან სხივმა იფეთქა, რომლებიც 
მათკენ მიმავალი ანასტასიას მიმართულებით მიმართეს. 
   ის შეჩერდა, შეტორტმანდა, მოულოდნელად უკან მოკლე ნაბიჯი გა-
დადგა, ისევ შეჩერდა, გაიღიმა, შიშველი ფეხი დაატყაპუნა და ნელა, 
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დაჯერებულად კვლავ წინ გაემართა. 
   სხვა-პლანეტელების მედალიონიდან წამოსული სხივები ანასტასია-
ზე ერთი მთლიანი სხივის კონად შეირწყა. შთაბეჭდილება იყო, თით-
ქოს იგი ერთ დახამხამებაში მთელს მის ჩასაცმელს დაფერფლავდა,  
   მაგრამ ანასტასია კვლავ მიაბიჯებდა. მოულოდნელად, თავისი ხე-
ლისგულები წინ გაიშვირა და მის ხელისგულზე არეკლილი რამოდე-
ნიმე სხივი ჩაქრა, შემდეგ კი დანარჩენებმაც ჩაქრობა იწყეს. 
   უწინდებურად გაუნძრევლად იდგნენ სხვა-პლანეტელები. ანასტა-
სია ჭურჭელთან მივიდა, ხელისგულები მის კედლებს შემოაჭდო, მი-
უალერსა, რაღაცას ეჩურჩულებოდა მას. უცებ ჭურჭელში სითხე აბო-
ბოქრდა, შემდეგ მისმა ნათებამ ნელ-ნელა ქრობა დაიწყო და მალე ჭუ-
რჭელში სითხე შესახედავად ოდნავ მოცისფრო გახდა, როგორც დე-
დამიწის ბუნებრივი წყალი. 
   ანასტასია კედელთან მდგარ ყუთს, რომელიც დედამიწისეულ მაცი-
ვარს ჰგავდა, მიუახლოვდა. დაადო მას თავისი ხელისგული, რაღაც 
დაიჩურჩულა და მანქანიდან ბლუზის აწეულ კალთაზე რაღაცნაირი 
ფერადი ტაბლეტები გადმოიყარა. 

ანასტასია ჩარიგებულ, ჯერ კიდევ გახევებულ სხვა-პლანეტე-
ლებთან მივიდა და ბოლოში მდგომს, მაცივრიდან გადმოყრილი ტაბ-
ლეტი გაუწოდა. სხვა-პლანეტელი შეირხა, თითქოს ხელი შეაგებაო, 
მაგრამ იქვე გაირინდა. მან, ყველაზე პირველ მდგომს, ალბათ ხელმ-
ძღვანელს, დაჟინებით დაუწყო ცქერა და აი, ასე, ანასტასია მის წინ 
დაახლოებით ნახევარი წუთი გაწვდილი ხელით იდგა. მერე ხელმძღ-
ვანელთან უფრო ახლოს მივიდა და ტაბლეტი გაუწოდა. ხელმძღვანე-
ლმა, ოდნავი ყოყმანის შემდეგ, ტაბლეტი მაინც აიღო და პირში ჩაი-
დო. ანასტასიამ იგი ყველა იქ მყოფს ჩამოუტარა. ახლა კი, ტაბლეტებს 
ყველა მშვიდად იღებდა მისგანს და ღეჭავდა თუ ყლაპავდა მას. შემდ-
ეგ, ის უკან, ჩემსკენ გამოემართა, შუა გზაზე შეჩერდა, სავარძლებში 
მსხდომ სხვა-პლანეტელების ჯგუფისკენ შებრუნდა და მათ ხელი და-
უქნია. რამოდენიმე სხვა-პლანეტელი ადგილიდან არ წამომდგარა 
ისე, საპასუხოდ მასაც ხელი დაუქნია. მერე ანასტასია როცა გამისწორ-
და, დაღლილი ხმით მითხრა: 
   – ჩვენ უნდა დავბრუნდეთ. მათ ახლა ტაბლეტები მიიღეს, რაც აზრ-
ფიქრს აუჩქარებთ. დაე, შეეცადონ, რომ აქ მომხდარი გაიაზრონ. 
   და, ყველაფერი დასრულდა. მე ძველებურად ტყეში, ბალახზე ვიწე-
ქი. ისე ვიყავი, თითქოს ძალიან ღრმა ძილიდან გამოვიღვიძე. მართა-
ლია, დრო ძალიან ცოტა გავიდა, მაგრამ სხეული, დასვენებული მეჩ-
ვენებოდა, როგორც ღრმა, ჯანმრთელი ძილის შემდეგ. აი, თავი... შიგ-
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ნით თითქოს ყველაფერი ბობოქრობდა. თითქოს აზრ-ფიქრი ერთდ-
როულად სხვადასხვა მიმართულებით მიედინებოდა. სხვა პლანეტა-
ზე ნანახი სურათები, ყველა ერთად რჩებოდა ჩემში. რა იყო ეს,- სიზ-
მარი? ჰიპნოზი? თუ ყველაფერი ერთად,- გაუგებარია. რეალობაში 
სხვა პლანეტის ცხადს ხედავდე და არა დედამიწისას, შეუძლებელი 
იყო დაჯერება და მე გვერდით მჯდომ ანასტასიას ვკითხე: 
   – რა იყო ეს,- სიზმარი? ჰიპნოზი? მე ყველაფერი დავიმახსოვრე და 
ახლა რაღაცნაირი ქაოსი მაქვს თავში. 
    მან მინასუხა: 
    – ვლადიმირ, თავად როგორც გსურს, ისე შეაფასე შენს წინაშე სხვა 
პლანეტის ხილვა, თუ რომელი ძალით წარმოჩინდა. თუკი შენთვის 
ამაფორიაქებლად შეიგრძნობ კითხვას, მაშინ დათანხმდი იმას, ვითომ 
სიზმარი ნახე. ყველაფერ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მნიშვნელობა ნა-
ნახის არსში, დასკვნებსა და შეგრძნებებშია. ამათზე დაფიქრდი, მე 
ცოტა ხნით გვერდზე გავალ. 
    – დიახ, შენ წადი, მე თავად დავფიქრდები. 
    მარტოდ დარჩენილმა ნანახის გააზრება დავიწყე. რასაკვირველია 
დავასკვენი, რომ რაღაც ჰიპნოზური სიზმარი ვნახე. 
    ანასტასიამ, რამოდენიმე ნაბიჯი რომ გადადგა, უცებ შემობრუნდა 
და ისევ მომიახლოვდა. თავისი კოფტის ჯიბიდან რაღაც ამოიღო. გაშ-
ლილი ხელისგული ჩემსკენ გამოიშვირა. მე, დავინახე, რომ ხელისგუ-
ლზე ედო... ხელისგულზე ის უცნაური ტაბლეტი ედო, რომელიც მეო-
რე პლანეტაზე ვნახე. 
    – აიღე იგი, ვლადიმირ, შეგიძლია უშიშრად გადაყლაპო. მას იმ 
პლანეტაზე სადაც ჩვენ ვიყავით,- დედამიწის ბალახებიდან ამზადებ-
ენ. იგი თხუთმეტი წუთით დაგეხმარება აზრ-ფიქრის აჩქარებაში და 
შენ სწრაფად შესძლებ ყველაფრის გააზრებას. 
    მე გამოწვდილი ხელისგულიდან პატარა ტაბლეტი ავიღე. როცა ანა-
სტასია წავიდა, იგი გავღეჭე. 
 

 daibruneT adamianebo,  
samSoblo Tqveni 

 
ავიდან, ანასტასიასთან სამშობლოსთან დაკავშირებული დია-
ლოგი ჩემთვის სრულიად გაუგებარი იყო. თავიდან მისი მსჯე-

ლობები არანორმალურად მეჩვენებოდა, მაგრამ შემდგომ... მე მათ, ახ-
ლაც, ჩემდა უნებურად ვიხსენებ. კითხვაზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს, 
რათა არც საპლანეტთაშორისო და არც დედამიწისეული ომები არ მო-
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ხდეს ჩვენთან?  ყაჩაღები არ იყოს, ბავშვები რომ ჯანმრთელები, ბედ-
ნიერები დაიბადონ?  მან მიპასუხა: 
   – მთელს ხალხს რჩევა უნდა მიეცეს, ვლადიმირ:- „დაიბრუნეთ, ადა-
მიანებო, სამშობლო თქვენი.“ 
   –„დაიბრუნეთ სამშობლო“– შენ, ალბათ, შეგეშალა, ასე რომ სთქვი, 
ანასტასია, სამშობლო ყველას აქვს, უბრალოდ ყველა არ ცხოვრობს სა-
მშობლოში. სამშობლოს დაბრუნება კი არა,- თავადაა სამშობლოში და-
ბრუნება საჭირო,- შენ ასე გინდოდა გეთქვა? 
   – ვლადიმირ, არ შემშლია მე. პლანეტაზე, ახლანდელ მცხოვრებ ადა-
მიანთა უმეტესობას სულაც არ აქვთ სამშობლო. 
    – კი, მაგრამ, როგორ თუ არ აქვთ. რუსებისთვის,- სამშობლო რუსე-
თია, ინგლისელებისთვის,- ინგლისი. ყველანი ხომ სადღაც დაიბადნ-
ენ, ჰოდა, სამშობლოდ ის ქვეყანა იწოდება, სადაც ადამიანია დაბადე-
ბული. 
   – შენ თვლი, რომ ვიღაცისგან განპირობებული საზღვრით უნდა იზ-
ომებოდეს საკუთარი სამშობლო? 
   – აბა კიდევ რითი? ასეა მიღებული, ყველა სახელმწიფოს საზღვრები 
გააჩნია. 
   – მაგრამ საზღვრები რომ არ იყოს, მაშინ საკუთარი სამშობლოს გან-
საზღვრას შენ რითი შესძლებდი? 
    – იმ ადგილით, სადაც დავიბადე, ქალაქით ან სოფლით. სულაც შე-
საძლოა, ყველასთვის სამშობლოდ მთელი დედამიწაც ყოფილიყო. 
    – შეიძლებოდა თითოეულისთვის, მასზე მცხოვრებისთვის მთელი 
დედამიწაც ყოფილიყო სამშობლო და მაშინ, მთელი სამყაროსეული არ-
სი შესძლებდა რომ ადამიანს მოალერსებოდა, მაგრამ ამისთვის ყოფის 
ყველა მიმართულება აუცილებელია ერთ მთლიან წერტილში შეერთდ-
ეს. იმ წერტილს კი, შენი სამშობლო დაერქვას. მასში შენით შეჰქმნა სიყვა-
რულის სივრცე. სამყაროსეული ყოველი კეთილისმჰყოფელი არსი მასთ-
ან, შენი სამშობლოს სივრცესთან იქნება შეხებაში. ამ წერტილის მეშვეობ-
ით საკუთრივ შეიგრძნობ სამყაროს. წარმოუდგენელ ძალას დაეუფლები. 
სხვა ქვეყნიერებებშიც ეცოდინებათ ამის შესახებ. ყოველივე შენ მოგემსა-
ხურება ისე, როგორც ღმერთს,- ჩვენს შემომქმედს სურდა. 
   – სჯობია შენ, მარტივად ილაპარაკო, ანასტასია, მე ვერაფერი გავიგე 
ყოფის მიმართულების შესახებ. როგორ უნდა შევაერთოთ ისინი. ვერ 
მივხვდი იმ წერტილის შესახებ, რომელსაც ჩემი სამშობლო შემიძლია 
ვუწოდო. 
   – მაშინ, საჭიროა საუბარი, დაბადებიდან დავიწყოთ. 
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   – კაი, თუნდაც დაბადებიდან. ოღონდ შენ, ისევ გაუგებრად კი არ 
ილაპარაკო, არამედ დღევანდელი დღისთვის გასაგებად. აი, მაგალი-
თად, როგორ ხედავ შენ, როგორ წარმოგიდგენია ოჯახის შექმნა, ბავშ-
ვების ჩასახვა, დაბადება და აღზრდა დღევანდელ პირობებში. და, რომ 
ყველა ბავშვი ბედნიერი იბადებოდეს. შეგიძლია შენ ასეთი სქემის შე-
დგენა ან სურათის დახატვა? 
   –შემიძლია. 
   –მაშინ ილაპარაკე. მაგრამ არა ტყეში ცხოვრებაზე და გაუგებარი სა-
ხისმეტყველების მეცნიერებაზე და მის ცოდნაზე. არავინ არ იცის ამის 
შესახებ, მხოლოდ შენ... 
   მე ვერ შევძელი ფრაზის დასრულება. თავში თითქოს არა ერთი, არა-
მედ ბობოქარი დინებით წამოვიდნენ უამრავი კითხვები და რაც მთა-
ვარია:- „რატომ გახდა ჩემთვის საინტერესო მცოდნოდა, თუ რას მეტყ-
ვის მე, ჩვენი ცხოვრების შესახებ ტაიგელი განდეგილი? საიდან იცის 
მან არა მარტო ჩვენი ცხოვრების გარეგნული დეტალები, არამედ ადა-
მიანის ბევრი შინაგანი განცდები? რა შესაძლებლობები აქვს სახისმე-
ტყველების ამ გაუგებარ მეცნიერებას?“ ჯდომა არ შემეძლო. წამოვდე-
ქი. დავიწყე წინ და უკან სიარული. ბოლთას ვცემდი, რათა დავწყნა-
რებულვიყავი და, ჩემთვის წარმოუდგენელი რომ გამეცნობიერებინა, 
და, რომ მივხვედრილიყავი დავიწყე განსჯა: 
    აი, ზის კედარის ქვეშ მშვიდად ახალგაზრდა ქალი. აუჩქარებლად, 
ხან, ბალახზე გადაატარებს ხელს, ხან, ყურადღებით დასცქერის საკუ-
თარ ხელზე მცოცავ რაღაც მუმლს, ხან, ჩაფიქრდება რამოდენიმე ხანს. 
ზის ტაიგაში ქალაქებისა და ქვეყნების ბობოქარი ცხოვრებისგან შორს. 
ცივილიზებული სამყაროს ომებისა და სხვადასხვა პერიპეტიებისგან 
თავისუფალი. იქნებ, მართლაც სრულფასოვნად ჰფლობს ის ამ სახის-
მეტყველების ცოდნას? იქნებ მას მართლა შეუძლია მისი მეშვეობით 
ადამიანებზე გავლენის მოხდენა? ჰქონდეს უფრო ძლიერი ზეგავლენ-
ის უნარი საზოგადოებაზე, ვინემ ხელისუფლებას, პარლამენტს ან 
უამრავ სხვა კონფესიებს? წარმოუდგენელია! ფანტასტიკურია, მაგრ-
ამ... ამის დამადასტურებელი რეალური, კონკრეტული ფაქტებია. ფაქ-
ტები წარმოუდგენელია! მაგრამ ისინი, რეალურად, ნამდვილად არსე-
ბობენ. 
    მან, უმოკლეს დროში მასწავლა წიგნის წერა. ამისათვის კი, სულ რა-
ღაც სამი დღე დასჭირდა. ეს ისაა, რომ ასე ფანტავს და ფანტავს უწყვ-
ეტ დინებად ინფორმაციებს. წარმოუდგენელია, მაგრამ ფაქტია. წიგნე-
ბი რეკლამის გარეშე თავისუფლად კვეთენ ქალაქებისა და ქვეყნების 
საზღვრებს. წიგნებში მისი ხატ-სახეა. უცნობია ეს ხატ-სახე როგორ ახ-



 

637 

დენს ადამიანებზე გავლენას. იწვევს მათში შემომქმედებით წვასა და 
აღმაფრენას. მის ხატ-სახისადმი მიძღვნილია ათასობით პოეტური 
სტროფები, ბარდთა ასობით სიმღერებიც ამის დასტურია და მან ეს 
მშვენივრად უწყოდა წინასწარ! ამ თემაზე მისი გამონათქვამები ჯერ 
პირველ წიგნში მოვიყვანე. მაშინ, ჯერ კიდევ არ იყო არაფერი. მაშინ 
მისი სიტყვები წარმოუდგენელ ბოდვად მეჩვენებოდა, ფანტაზიად. 
მაგრამ ყოველივე ეს როგორც მან სთქვა ისე მოხდა. ახლა კი, როცა მე 
ამ სტროფებს ვწერ, კიდევ ერთი წარმოუდგენელი მოვლენა მოხდა. 
    „პროფ პრესსის“ გამომცემლობის მიერ 1999 წელს გამოიცა ხუთას 
გვერდიანი კრებული მკითხველების წერილებითა და ლექსებით. 
კრებული ივლისის თვეშია გამოცემული, როცა ეს თვე წიგნით მოვაჭ-
რეთათვის „მკვდარ სეზონად“ ითვლება, მაგრამ, მოხდა წარმოუდგე-
ნელი რამ:- თხუთმეტ ათასიანი ტირაჟი ვრცელდება ერთ თვეში. 

კვლავ გამოიცა თხუთმეტი ათასი, მაგრამ ისინიც მაშინვე იყიდე-
ბა. ერთი შეხედვით, პრესისგან მოწოდებული ეს მოვლენა სენსაციაზე 
არც მეტყველებს. იგი, საერთოდ სცილდება სენსაციაზე წარმოდგენის 
ყველა ზღვარს, რომელიც მათ მიერ გაკეთებული დასკვნების უკან 
დგას. ამ დასკვნების დაჯერება ძნელია. ძნელი დასაჯერებელია, რომ 
ანასტასიას ხატ-სახე საზოგადოების ცნობიერებას ცვლის. 

მკითხველები, ქმედობის მოთხოვნილებას განიცდიან. რუსეთსა 
და მის საზღვარს იქით მყოფი ადამიანები დამოუკიდებლად აყალი-
ბებენ მკითხველთა კლუბებსა და ცენტრებს. ისინი მათ მის სახელს 
არქმევენ. 
    ნოვოსიბირსკის მედიცინის პრეპარატების ქარხანა კედარის იმ 
ზეთს უშვებს, რომელზეც ის საუბრობდა. ნოვოსიბირსკის ოლქის პა-
ტარა სოფელში ადგილობრივი მაცხოვრებლები იმ მოწყობილობის 
აღდგენას აწარმოებენ, რომლითაც, სამკურნალო ზეთის მიღება სურთ. 
მათ ამაში, ქალაქიც ეხმარებათ. 
    ზუსტად ამას ჰყვებოდა ის, რომ ციმბირის სოფლები აღორძინდები-
ანო, რომ შვილები მშობლებთან დაბრუნებას დაიწყებენო. 
    მან გადმოამისამართა მომლოცველთა ნაკადი ზღვისიქითა სიწმი-
დეებიდან მშობლიურში. მხოლოდ ორი უკანასკნელი წლის მანძილზე 
გელენჯიკის მხარის დოლმენები, რომლებზეც მან მომიყვა, ორმოცდა-
ათი ათასმა მისმა მკითხველმა მოინახულა. ადრე მივიწყებული სიწ-
მიდეების გარეშემო, ახლა ხალხი ყვავილებს რგავს და ბაღებს აშენებს. 
სხვადასხვა ქალაქებში მისი მეთოდით კედარს და სხვა მცენარეებს 
რგავენ. 
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    ტომსკის ოლქის მთავარი ადმინისტრაციის დადგენილებით დაარ-
სებულია საწარმო „ციმბირული ტყის ველური მცენარეები“. მათ მიერ 
მოსკოვში ოთხი ათასი ნერგია გაგზავნილი. 
    მასზე საუბრობენ მეცნიერები. ეს მისი ცოცხალი ხატ-სახეა თვითკ-
მარი სუბსტანციით რომ დაფარფატებს რუსეთის თავზე. და, განა მარ-
ტო რუსეთის თავზე? * 
    ყაზახისტანში ქალები ანასტასიაზე ფილმის გადასაღებად ფულს აგ-
როვებენ. წარმოგიდგენია ყაზახ ქალებს სურთ, რომ ფილმი იყოს ციმ-
ბირელ განდეგილზე! 
    ეს მისი ხატ-სახეა ადამიანების სადღაც წაყვანას რომ იწყებს. საით? 
რა ძალით? ვინ ეხმარება მას? შესაძლოა, ის თავად ფლობს რომელიღ-
აც წარმოუდგენელ, ადრინდელ, მაგრამ ამჟამად ჩვენთვის  უცნობ ძა-
ლას. მაგრამ, რაღატო რჩება ის ძველებურად საკუთარ მდელოზე. რა-
ღატო დაფუსფუსებს ძველებურად რომელიღაც მუმლთან? 
    სანამ ჭკუისკოლოფები იმაზე მსჯელობენ,- საერთოდ არსებობს თუ 
არ არსებობს ანასტასია, ამასობაში ის, უბრალოდ მოქმედობს. მისი 
ქმედობების გამოვლინების დანახვა, შეხება, დაგემოვნება შეიძლება. 
რას ნიშნავს ნეტა ეს სახისმეტყველების მეცნიერება? 
    მაშინ იქ, ტაიგაში ეს აზრ-ფიქრები, რამდენადმე შიშს მგვრიდა. მსურ-
და რაც შეიძლება ჩქარა უარმეყო ან დავრწმუნებულვიყავი მასში, მაგრამ 
გვერდით მხოლოდ ისაა, მხოლოდ მას შეიძლება, რომ შევეკითხო.ახლა-
ვე ვკითხავ... მას მოტყუების უნარი არა აქვს... ახლავე ვკითხავ. 
    –ანასტასია, მითხარი... მითხარი, შენ, სახისმეტყველებაზე ცოდნას 
სრულჰყოფილად ფლობ? შენ, იმ უძველესი ქურუმების ცოდნას ფლო-
ობ?† 
    მის პასუხს მე გულისფანცქალით ველოდი, თუმცა, მისმა მშვიდმა 
ხმამ მღელვარების გარეშე მიპასუხა: 
    – მე ვიცი ის, რასაც ჩემი წინაპარი მამა იმ ქურუმებს გადასცემდა და 
ასწავლიდა. ისიც ვიცი, ქურუმებმა რისი თქმის უფლებაც არ მისცეს. 
ახლის შეცნობას, შეგრძნობას კი თავადვე ვესწრაფვოდი. 
    – მე ახლა მივხვდი! მე ვვარაუდობდი! სახისმეტყველების მეცნიე-
რება ყველაზე უკეთ შენ შეიცანი. და, შენ წარსდექი ადამიანთა წინაშე, 
თავადვე საკუთარი ხატ-სახის შექმნით. ამის გამო შენ ბევრისთვის გა-

                                                 
*  საქართველოს თავზეც! და ამის დასტური ,- ქართველებისთვის მისი ,,სიცოცხლის 

ფილოსოფიის” ქართულ ენაზე თარგმნაა! ც.გ. 
†  საქართველოს თავზეც! და ამის დასტური ,- ქართველებისთვის მისი ,,სიცოცხლის 

ფილოსოფიის” ქართულ ენაზე თარგმნაა! ც.გ. 
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ხდი ღვთაება, კეთილი ტყის ფერია, მესსია. წერილებში ასე სწერენ შე-
ნზე მკითხველები. მე კი, მეუბნებოდი, რომ ამპარტავნება, თვითკმა-
ყოფილება,- დიდი ცოდვააო, რომ შენ გულწრფელად უნდა დაწერო 
ყველაფერიო. ამის გამო მე, ყველას წინაშე განუვითარებელი წარმოვჩ-
ნდი, შენ, თვითონ კი, ყველას წინაშე ამაღლდი, ხოლო ის, რომ ეს ასე 
მოხდებოდა, თავიდანვე უწყოდი. 
    – ვლადიმირ, არაფერი მე შენს წინაშე არ დამიფარავს. 
    ანასტასია მწვანე მოლიდან წამოდგა, ჩემს წინ ხელებდაშვებული 
დადგა, თვალებში მიცქერის და აგრძელებს: ჩემი ხატ-სახე მხოლოდ 
ახლაა ბევრს რომ არ ესმის. მაგრამ ის ხატ-სახე, მეორე, როცა ადამიან-
თა წინაშე წარსდგება, ჩემიც დარჩება. ჩემი ხატ-სახე იმ დამლაგებელს 
დაემგვანება, რომელიც მთავარს ობობის აბლაბუდის ქსელისგან წმინ-
დავს. 
     –რომელ აბლაბუდას? სთქვი გარკვევით, ანასტასია, კიდევ რისი ჩა-
დენა გსურს? 
    –მსურს ადამიანების წინაშე ღმერთის ხატ-სახე გავაცოცხლო. მსურს 
მისი დიადი ოცნება თითოეულისთვის გასაგები გავხადო. მისდამი 
სიყვარულისკენ სწრაფვას დედამიწაზე მცხოვრები ყველა ადამიანი 
შესძლებს. დღესვე, ამ ცხოვრებაშივე შესძლებს შეიგრძნოს ადამიანუ-
რი ბედნიერება. დღევანდელ ადამიანთა შვილები მის სამოთხეში შეს-
ძლებენ ცხოვრებას. მე მარტო არა ვარ. შენ მარტო არა ხარ და სამოთხ-
ეც, საერთო ქმნილებად წარსდგება. 
    – მოიცა, მოიცა. ახლა ვხვდები მე, რომ შენი სიტყვები ბევრ სწავლე-
ბას დაამსხვრევს, მაგრამ მათი ავტორები და მიმდევრები თავს დაგეს-
ხმიან არა მარტო შენ, არამედ მეც გამომთათხავენ. მე კი, რისთვის მჭი-
რდება ეს პრობლემები? ყველაფერს არ დავწერ მე, რასაც ღმერთზე 
იტყვი შენ. 
    – ვლადიმირ, მომავალში ბრძოლის შეგეშინდა შენ, ოღონდ, გაუგე-
ბარია ვისთან ბრძოლის. 
    – ჰო, ყველაფერი გავიგე მე. თავს დამესხმიან ყველა ისინი, ვინც 
სხვადასხვა კონფესიებს უდგას სათავეში. თავის ფანატ მიმდევრებს 
ჩემს წინააღმდეგ წააქეზებენ. 
    –მათი კი არა,- საკუთარი თავის გეშინია შენ, ვლადიმირ. გრცხვენია 
ღმერთის წინაშე თავად წარდსგომის. არ გჯერა საკუთარი ცხოვრების, 
ახალი ხატ-სახის. თვლი, რომ ვერ შესძლებ შეიცვალო. 
    – რა შუაში ვარ აქ მე? შენ მღვდელთმსახურების შესახებ გელაპარა-
კები. შენს გამონათქვამებზე ისედაც უკვე, ბევრი მათგანი რეაგირებს. 
    – და რას გეუბნებიან ისინი შენ? 
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    – სხვა და სხვაგვარად ლაპარაკობენ. ზოგიერთი ცუდად გეხმაურე-
ბა, ზოგიერთი პირიქით. უკრაინიდან ერთი მართლმადიდებელი 
მღვდელი, თავის მრევლთან ერთად ჩამოვიდა ჩემთან, შენი გამონათ-
ქვამებისთვის მხარი რომ დაეჭირა. მაგრამ ის სოფლის მღვდელია. 
    – მერედა, რა არის იმაში ცუდი, რომ სოფლიდან იყო შენთან ჩამო-
სული მღვდელი? 
    – ის, რომ სხვებიც არიან, მაღალჩინოსნები. მათ ემორჩილება ყველა, 
ყველაფერი დამოკიდებულია მათზე. 
    – მაგრამ ისინიც, მაღალჩინოსნები, როგორც შენ უწოდებ მათ, ოდე-
სღაც ხომ, ასევე პატარა ეკლესიებში მსახურობდნენ. 
    – ამას არა აქვს მნიშვნელობა. მაინც არ დავწერ, სანამ ტაძრის ხელმ-
ღძვანელობიდან ვიღაც სერიოზული მაინც... ოჰ, რას ვლაპარაკობ 
ტყუილად მე. შენ ხომ ყველაფერი შეგიძლია წინასწარ სთქვა. ჰოდა აი 
სთქვი, ვინ შეეწინააღმდეგება ან ვინ მოგეხმარება შენ და საერთოდ 
მოინახება კი ვინმე, ვინც დაგეხმარება? 
    – რა ხარისხის მღვდელთმსახურს უნდა ერწმუნო ვლადიმირ, უფ-
რო თამამი რომ იყო შენ? 
    – არა უმდაბლეს წინამძღოლისა ან ეპისკოპოსისა, რომელიმე მათგა-
ნი მაინც შეგიძლია, რომ დამისახელო მე? 
    მხოლოდ ერთი წამით ჩაფიქრდა ისე, თითქოს დროსა და სივრცეში 
ერთდროულად იმზირებაო. 
    და, წარმოუდგენელმა პასუხმა გაიჟღერა: 
    – უკვე დამეხმარა, როცა ახლებურად სთქვა სიტყვა ღმერთზე, რომ-
ის პაპი პავლე იოანე II,- სთქვა ანასტასიამ,- ქრისტესა და მუჰამედის 
ხატ-სახეები თავიანთ ენერგიებს გააერთიანებენ სივრცეში, მათთან 
ერთად, ერთმანერთში შეირწყმებიან სხვა ხატ-სახეებიც. ასევე, მოინა-
ხება დედამიწელი ერთი მართლმადიდებელი პატრიარქი და საუკუ-
ნეებში იქნება პატივდებული მის მიერ ნაქადაგები. მაგრამ მათ შორის 
ყველაზე მთავარი, გარეგნულად უბრალო ადამიანებისგან გამოხატუ-
ლი აღმაფრენა იქნება. შენთვის მათი მიწიერი სტატუსია მნიშვნელო-
ვანი, მაგრამ ქვეყნიერებაზე, ყველაზე მეტად ხომ ჭეშმარიტებაა უმთა-
ვრესი. 
    და გაჩუმდა, ანასტასიამ თვალები დახარა, თითქოსდა უცებ რაღაც-
ამ გაანაწყენაო. თითქოს ყელში ბურთი გაეჩარა, მან იგი გადაყლაპა და 
ამოისუნთქა. შემდგომ დაუმატა: 
    – მაპატიე, თუკი შენი სულისთვის გაუგებრად ავხსენი. ჯერ არ გა-
მომდის, მაგრამ შევეცდები უფრო გასაგები ვიყო, ოღონდ შენ ადამია-
ნებს მოუყევი... 
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    – რაზე? 
    – იმაზე, რის დაფარვასაც ლამობენ ათასწლეულების მანძილზე. იმ-
აზე, რომ თითოეულს მყისიერად შეუძლია შემომქმედის პირველშექმ-
ნილ ბაღში შევიდეს და მასთან ერთად შეჰქმნას ერთობლივი მშვენიე-
რი თანაქმნილებები. 
    მე ვგრძნობდი, მასში მღელვარება როგორ იზრდებოდა. რატომღაც 
თავადაც დავიწყე ღელვა და ვთქვი: 
    – შენ ნუ ღელავ ანასტასია, ილაპარაკე. მე, შეიძლება შევძლო გაგება 
და დავწერ. 
    ხოლო მერე, შემდგომ რაზეც მაუწყა მან, იყო უსაზღვროდ კონკრე-
ტული, სადა. 
    უკვე მერე, როცა ვაანალიზებდი და მის სიტყვებს ვიხსენებდი, მიხ-
ვედრა დავიწყე,- შესაძლებელია არც თუ ისე პატარა აზრიცაა მის სი-
ტყვებში:- „დაიბრუნეთ ადამიანებო, სამშობლო თქვენი.“ მაშინ კი, იქ, 
პატარა ტყეში, კითხვა შევუბრუნე ანასტასიას: 
    – მე ვიცი, როგორ მოხდება ეს ყველაფერი. მე მივხვდი, თუკი შენ 
გაქვს უნარი იოლად წარმოაჩინო ათასწლეულების წინანდელი ცხოვ-
რების სურათები, მაშ, გამოდის შენთვის ყველა ტრაქტატები და სწავ-
ლებებია ცნობილი. მათ შენ ადამიანებს გადაუშლი? 
 
    – ჩემთვის სწავლებები ცნობილია, რომლებიც ადამიანებში თაყვა-
ნისცემას იწვევდნენ. 
    – ყველა? 
    – დიახ, ყველა. 
    – ვედების თარგმნაც შეგიძლია სრულად? 
    – შემიძლია. მაგრამ რისთვისაა საჭირო ამაზე დროის ფლანგვა? 
    – კი, მაგრამ განა არ გსურს შენ, კაცობრიობამ რომ უძველესი სწავ-
ლებები გაიგოს? შენ მომიყვები მათზე, მე კი წიგნში დავწერ. 
    – და, მერე რა იქნება? შედეგად კაცობრიობისთვის რა იქნება, როგ-
ორ თვლი შენ? 
    – როგორ თუ რა? უფრო ბრძენი გახდება! 
    – ვლადიმირ, ბნელეთის მთელი ხრიკი ზუსტად იმაშია, რომ უამრა-
ვი სწავლებებით ცდილობენ ისინი ადამიანებისგან მთავარის დაფარ-
ვას. ჭეშმარიტების იმ ნაწილით, რომელსაც მხოლოდ ჭკუა-
გონებისთვის გადმოსცემენ ტრაქტატებში, რითიც  ბეჯითად აცილებ-
ენ მთავარს. 
    – მაშინ იმათ რაღატო ეძახიან ბრძენთ, ვინც სწავლებას აწვდის? 
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    – ვლადიმირ, თუკი ნებას დამრთავ, მე შენ არაკს მოგიყვები, რაც 
ჯერ კიდევ ათასწლეულების წინ დაფარულ ადგილებში, ერთმანეთს 
ჩურჩულით გადასცემდნენ ბრძენნი. უამრავი საუკუნეა იგი არავის 
მოუსმენია. 
    – მოყევი, თუკი თვლი, რომ არაკს აქვს უნარი ნათელი მოჰფინოს 
რაღაცას. 
 

 
 
 
 

ori Zma 
(igav-araki) 

 
ყო და არა იყო რა, მნიშვნელობა არა აქვს, რომელ დრო-ჟამსა და 
რომელ სოფელში ცხოვრობდა ერთი ცოლ-ქმარი. მათ, დიდხანს 

არ ჰყავდათ შვილი. ხანდაზმულობის ჟამს ცოლ-ქმარს ორი ვაჟი შეე-
ძინათ, ორი ტყუპი, ორი ძმა.  მშობიარობამ მძიმედ ჩაიარა და დაბადა 
თუ არა ქალმა ორი ვაჟი,- გარდაიცვალა. 

მამამ ძიძები დაიქირავა, ცდილობდა ბავშვებისთვის მოევლო და 
მოუარა კიდეც. მათ თოთხმეტ წლამდე ერთგულად ზრდიდა, მაგრამ 
ვაჟები, როცა მეთხუთმეტე წელში გადავიდნენ,- ისიც გარდაიცვალა. 
ძმებმა მამა  დაკრძალეს, მერე ორივენი  ოთახში დადარდიანებულები 
დასხდნენ. ორ ტყუპ ძმას სამი წუთი აშორებდათ ერთმანეთს და ამიტ-
ომ, ამ ორს შორის ერთი მათგანი უფროსად იწოდებოდა, მეორე,- უმც-
როსად. სამგლოვიარო დუმილის შემდეგ, უფროსმა ძმამ წარმოსთქვა: 

– ჩვენმა მამამ, სიკვდილის წინ, თავისი წუხილი გაგვიზიარა, რომ 
ჩვენთვის ცხოვრებისეული სიბრძნის გადმოცემა ვერ მოასწრო. როგ-
ორ ვიცხოვრებთ მე და შენ სიბრძნის გარეშე ჩემო პატარა ძმაო? ჩვენი 
მოდგმა სიბრძნის გარეშე რომ გაგრძელდეს უბედური იქნება. ისინი 
კი, ვინც მამისგან სიბრძნის მიღება მოასწრო დაგვცინებენ. 

– შენ ნუ ნაღვლობ,- უთხრა უმცროსმა უფროსს,- ხშირად ხარ ხო-
ლმე ფიქრებში წასული, შესაძლოა, დრომ ისე განკარგოს, რომ შენ ჩა-
ფიქრების ჟამს შეიცნო კიდეც სიბრძნე. მე, ყველაფერს გავაკეთებ, რას-
აც შენ მეტყვი. მე ჩაფიქრების გარეშეც შემიძლია ცხოვრება, მე ისედაც 
მსიამოვნებს სიცოცხლე. მე სიხარულს მგვრის, როცა დღე დგება და 
როცა დაისიც მოდის. მე სადად ვიცხოვრებ, სახლის მეურნეობაში გავ-

i 
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წევ ჯაფას, შენ,- სიბრძნის შემცნობელობაში. 
– თანახმა ვარ,- უპასუხა უფროსმა უმცროსს.- ოღონდ, მარტო სახ-

ლში ჯდომით სიბრძნის მოძიება არ გამოვა. აქ არ არის იგი. ჩვენს სახ-
ლში, არავის მიერ არაა იგი დატოვებული. თავად კი, მას ჩვენ არავინ 
არ მოგვიტანს. ამიტომაც, - რადგან მე უფროსი ძმა ვარ გადავწყვიტე,- 
ორივეს მაგივრად ყოველივე ბრძნული, რაც ქვეყანიერებაზეა, ჩვენი 
შთამომავლობისთვის, რომელიც საუკუნეებში გაგრძელდება, თავად 
მოვიძიო და მოვიპოვო. ჩვენს სახლში მოვიტანო და ჩვენი მოდგმის 
შთამომავლებს ვუძღვნა, ხოლო ყველაფერს, რაც ჩვენი მშობლისგან 
ღირებული გვაქვს, თან წავიღებ და მთელს სამყაროში სხვადასხვა ქვე-
ყნათა ყველა ბრძენთ შემოვივლი. შევიცნობ ყველა მათ ცოდნა-
გამოცდილებას და მშობლიურ სახლში დავბრუნდები. 

– შენი გზა ხანგრძლივი იქნება,- თანაგრძნობით უთხრა უმცროს-
მა ძმამ,- ჩვენ ცხენი გვყავს და ოთხთვალა გვაქვს. წაიყვანე იგი. რაც 
შეიძლება ბევრი სანოვაგე დაალაგე მასზე, რათა გზაში ნაკლებად გა-
გიჭირდეს. მე, სახლში დავრჩები და დაგელოდები,- სიბრძნე შეცნობ-
ილ და განმრძნობილ ძმას. 

დიდხანს ეთხოვებოდნენ ძმები ერთმანეთს. გავიდა წლები. ძმა 
ტაძრიდან ტაძარში, ბრძენიდან ბრძენთან გადადიოდა, აღმოსავლეთ-
ის სწავლებებს იმეცნებდა, ჩრდილოეთი და სამხრეთი მოიარა. დიდე-
ბული მახსოვრობა ჰქონდა, მახვილი ჭკუა-გონებით ყველაფერს სხარ-
ტად და ადვილად იმახსოვრებდა. 

უფროსმა ძმამ დუნიაზე,- სამოცი წელი იარა. მას თმა და წვერი 
სულმთლად გაუჭაღარავდა. მოგზაურობითა და მოწადინებული 
ჭკუა-გონებით სიბრძნეს იმეცნებდა. ჭაღარა მოხუცი ყველაზე ბრძენ-
თა ბრძენად ითვლებოდა. მოწადინებულ ტვინებს ის თავისი სიბრძნ-
ით უხვად მოძღვრავდა. მას მოწაფეები ჯგუფ-ჯგუფად უკან დაჰყვე-
ბოდნენ. ყველა, მოხუციც და ახალგაზრდაც, აღტაცებით უგდებდა 
ყურს. და, სოფლებში მის გამოჩენამდე, გზადაგზა წინ-წინ საკუთარი 
დიდება უსწრებდა და დიდებული ბრძენის მობრძანებას ატყობინებ-
დნა. 

დიდების მწვერვალზე მყოფი, პირმოთნე მოწაფეთა ჯგუფით გა-
რშემორტყმული, იმ სოფელს და სახლს, სადაც იყო დაბადებული, საი-
დანაც თხუთმეტი წლის ყმაწვილი გავიდა და სამოცი წელი არ გამო-
ჩენილა,- ჭაღარა მოხუცი ნელ-ნელა  უახლოვდებოდა. 
    სოფლის ყველა ადამიანი მის შესახვედრად გამოეფინა, უმცროსი 
ძმაც, მისი ტყუპისცალი და მგვანი, უკვე ასევე გაჭაღარავებული, შესა-
ხვედრად გახარებული გამოენთო, რათა ძმა-ბრძენისთვის თაყვანი 
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ეცა. უმცროსი, სიხარულისგან გულაჩუყებული რაღაცეებს ებუტბუ-
ტებოდა: 
    – მაკურთხე მე, ჩემო ბრძენო ძმაო. შემობრძანდი ჩვენს სახლში,- ხა-
ნგრძლივი გზიდან მოსულს, ფეხებს დაგბან შენ მე. ჩემო უბრძნესო, 
შემობრძანდი ჩვენს სახლში და მოისვენე ძმაო. 
    დარბაისლური ხელის მოძრაობით, ყველა თავის შეგირდს გორაკზე 
დარჩენის ნება დართო, რათა დამხვდურთაგან ძღვენი მიეღოთ და მა-
თთან ბრძნული საუბრები გაემართათ. თავად კი, ძმასთან ერთად სახ-
ლში შებრძანდა. გაშლილ და ნათელ ოთახში მაგიდასთან, ჭაღარა 
ბრძენი დარბასლური გამომეტყველებით დაღლილად ჩამოჯდა. პატა-
რა ძმა კი, თბილი წყლით ფეხებს უბანდა და თან ბრძენი ძმის ნაამბ-
ობს ყურს უგდებდა. ბრძენი ბერიკაცი კი, აი რას ჰყვებოდა: 
    – მე, ჩემი ვალი აღვასრულე. შევიმეცნე უდიდეს ბრძენთა სწავლება-
ნი, საკუთარი სწავლებაც შევქმენი. მე, სახლში ცოტა ხნით შევყოვნდე-
ბი. ახლა, ჩემი ვალია,- სხვებს ვასწავლო. მაგრამ, რადგან დაგპირდი 
შენ, რომ სახლში სიბრძნეს შემოვიტანდი, დანაპირებს ვასრულებ. 
სტუმრად, მე შენთან ერთი დღით დავრჩები. ამ დროში შენ, ჩემო უმც-
როსო ძმაო, უბრძნეს ჭეშმარიტებებს გამცნობ. აი პირველი:- ყველა 
ადამიანი მშვენიერ ბაღში უნდა ცხოვრობდეს. 
    – მიირთვი, ჩემო ბრძენო ძმაო, მაგიდაზე შენს წინაშე აწყვია ჩვენი 
ბაღის ნაყოფები, საუკეთესონი,- თავად მოვკრიფე შენთვის. 
    ნაირ-ნაირ და უმშვენიერეს ნაყოფებს, გემრიელად მიირთმევდა და-
ფიქრებული ბრძენი,- თან თხრობას აგრძელებდა: 
    –დედამიწაზე მცხოვრებმა თითოეულმა ადამიანმა, აუცილებელია 
საგვარეულო ხე დარგოს და გაახაროს. როცა გარდაიცვლება, ის ხე, 
მის შთამომავლებს კეთილ მოგონებად დაუტოვოს. ის ამით, მის შთა-
მომავლებს სასუნთქ ჰაერსაც გაუწმენდს. ჩვენ ყველამ სუფთა ჰაერით 
უნდა ვისუნთქოთ. 
    აფუსფუსდა პატარა ძმა, სასწრაფოდ ფანჯარასთან მივიდა და უთხ-
რა: 
    – მაპატიე, ჩემო ბრძენო ძმაო, მე ფანჯრის გაღება დამავიწყდა, რათა 
სუფთა ჰაერით ისუნთქო.- მან ფარდებიც გადასწია, ფანჯრებიც გამო-
აღო და განაგრძო: 
    – აი, იმ ორი კედარის ჰაერით ისუნთქე. მე, ისინი იმ წელს დავრგე, 
როცა შენ აქედან წახვედი. ერთი ნერგისთვის ორმო საკუთარი ბარით 
ამოვთხარე, მეორისთვის კი,- შენი ბარით, რითიც ოდესღაც ჩვენს ბავ-
შვობაში- შენ თამაშობდი. 
    ბრძენი ჩაფიქრებული უმზერდა ხეებს, შემდეგ ჩაილაპარაკა: 
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    – სიყვარული,- უდიდესი გრძნობაა. ყველას არ ეგების საკუთარი 
ცხოვრების სიყვარულში განვლა. და, არის უდიდესი სიბრძნე,- სიყვა-
რულისკენ,-  ყოველი დღით, ყოველმა უნდა ისწრაფვოს!. 
    – ო, როგორი ბრძენი ხარ შენ,- ჩემო უფროსო ძმაო!- შესძახა უმცრო-
სმა ძმამ.- უდიდესი სიბრძნეები შეგიცვნია შენ და მე შენს წინაშე ისე-
თი დაბნეული ვარ, რომ ჩემი მეუღლეც კი არ გაგაცანი,- და, კარებისკ-
ენ გასძახა:- დედაკაცო, სადა ხარ, ჩემო ფუსფუსელავ? 
    – აი, აქა ვარ,- და კარებში მხიარული დედაბერი გამოჩნდა, ტაბლით 
ფუნთუშები მოჰქონდა, რომელსაც ოხშივრი ასდიოდა,- მე, ფუნთუშე-
ბის გამო შევყოვნდი. 
    მაგიდაზე დადო ტაბლა და მხიარულმა დედაბერმა, ძმების წინაშე 
მისალმების ნიშნად სასაცილო რევერანსი გამოსახა... მერე პატარა ძმა-
სთან, თავის მეუღლესთან ახლოს მივიდა და ნახევრად ჩურჩულით 
უთხრა, მაგრამ ის ჩურჩული,- უფროსმა ძმამაც გაიგონა: 
    – შენ, ჩემო ქმარო, მაპატიე, წავალ ახლა მე, უნდა წამოვწვე. 
    – რას ამბობ, უზნეოვ, უცებ, რატომ გადაწყვიტე დასვენება, ჩვენ ხომ 
ძვირფასი სტუმარი გვყავს, ჩემი ღვიძლი ძმა, შენ კი... 
    – მე კი არა... თავბრუ მეხვევა და ცოტათი გულიც მერევა. 
    – და, რისგან შეიძლებოდა, რომ ეს შემთხვეოდა ჩემს ფუსფუსელას? 
    – შესაძლოა, კვლავ თავად შენ ხარ დამნაშავე, ალბათ ბავშვი გვეყო-
ლება ჩვენ,- აუწყა დედაბერმა და თან სიცილ-კისკისით გაიქცა. 
    – მაპატიე, ჩემო ძმაო, თავს უხერხულად იმართლებდა უმცროსი ძმა 
უფროსის წინაშე,- სიბრძნის ფასი არ იცის, ის სულ მხიარული იყო, და 
აი, დედაბრობაშიც მხიარული დარჩა. 
    ბრძენი უფრო ღრმად ჩაიძირა ფიქრებში, ბავშვების ჟრიამულმა ფი-
ქრი შეაწყვეტინა მას. მათ რომ ყური მოჰკრა ბრძენმა სთქვა: 
    – თითოეული ადამიანი უდიადესი სიბრძნის შესაცნობად უნდა ეს-
წრაფვოს,- აღზარდონ შვილები ბედნიერები და ყველაფრის მიმართ 
სამართლიანები. 
    – გეტყვი, ჩემო ბრძენო ძმაო, რომ ერთი სული მაქვს ჩემი შვილები 
და შვილიშვილები ბედნიერი გავხადო. აი, ნახე, შემოვიდნენ ისინი, 
ჩემი ანცი მოთები. 
    კარებში, დაახლოებით ექვსი წლის ორი ვაჟი და ოთხი წლის გოგო-
ნა იდგა. ისინი ერთმანეთში ცხარედ კამათობდნენ. შეეცადა რა ბავშ-
ვების დაშოშმინებას, უმცროსმა ძმამ სწრაფად მიმართა მათ: 
    – ჩქარა მითხარით, რა ფარცაკი შეგემთხვათ თქვე ანცებო. ჩვენს სა-
უბარს ხელს ნუ უშლით. 
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    – უი,- გაკვირვებულმა შესძახა უმცროსმა ბიჭმა,- ერთისგან, ორი ბა-
ბუ გაჩენილა. სად არის ჩვენი, აბა სად არის ჩვენი, როგორ გავარკვიოთ 
უნდა? 
    – აი აქ რომ ზის ეს ხომ ჩვენი ბაბულიკოა, განა ცხადი არ არის? 
    და უმცროს ძმასთან პატარა გოგონა-მოთამ მიირბინა, ყვრიმალზე 
მიეკრო, წვერი აუწეწა და თან ტიკტიკებდა: 
     – ბაბულიკო, ბაბულიკო, შენსკენ მარტო მე მოვისწრაფვოდი რომ 
მეჩვენებინა, თუ რა კარგად ვისწავლე ცეკვა. ძმები კი, უკან თავად წა-
მომყვნენ. ერთს, ხატვა უნდა შენთან ერთად. მან, ხედავ დაფა და ცარ-
ციც მოიტანა. მეორეს სალამური და დუდუკი მოაქვს. მას სურს, რომ 
მისთვის სალამურზე და დუდუკზე დაუკრა შენ. ბაბულიკო, ბაბული-
კო, აბა, მე ხომ პირველმა გადავწყვიტე შენთან მოსვლა. შენ, უთხარი 
ეს მათ და ისინი, ჩემო ბაბულიკო, უკან გააბრუნე რა მერე... 
    – არა, პირველი დასახატად მე მოვდიოდი, ძმამ კი, სალამურზე და-
საკრავად ჩემს მერე მოისურვა წამოსვლა,- შენიშნა ხელში ხატვისთვის 
დაფა-მომარჯვებულმა მოთამ. 
    – თქვენ, ორი ბაბულიკო ხართ, თქვენ განსაჯეთ,- ტიკტიკებდა გო-
გონა-მოთა,-  ვინ მოდიოდა ჩვენს შორის პირველი? ისე განსაჯეთ, 
რომ მე ვიყო პირველი, თორემ წყენისგან მწარედ ავტირდები. 
     სევდიანი ღიმილით უცქერდა მოთებს ბრძენკაცი. ბრძნულ პასუხს 
ამზადებდა. შუბლის ნაოჭებიც კი, ზე აღმართა, მაგრამ ვერაფერი 
სთქვა. აწრიალდა უმცროსი ძმა, მსწრაფლ დაარღვია ჩამოწოლილი 
დუმილი, ბავშვს სალამური მსრწლაფ ხელიდან ჩამოართვა და არც კი 
დაფიქრებულა ისე,- სთქვა: 
    – ჩვენ, საკამათო არაფერი გვაქვს. იცეკვე ჩემო მშვენიერო და ანცო, 
მე, საცეკვაოს სალამურზე დაგიკრავ, დუდუკით კი, ჩემი ძვირფასი 
მუსიკოსი მომეხმარება. შენ კი, მხატვარო, რასაც მუსიკის ჰანგები გაა-
ჟღერებს და რასაც ბალერინა ცეკვით ასახავს,- დახატე! ჰოდა, აბა, ჩქა-
რა. ყველამ ერთად, უცებ მივხედოთ საქმეს. 
    უმცროსი ძმა მშვენიერ მუსიკას სალამურზე მხიარულად უკრავდა, 
ხოლო ერთდროულად ყველა მოთა თავ-თვის საყვარელ საქმეს სახავ-
და. დუდუკზე დამკვრელი მოთა, რომელიც მომავალში ცნობილი 
უდიდესი მუსიკოსი დადგა, ცდილობდა, რომ მელოდიას არ ჩამორჩე-
ნოდა. პატარა გოგონა ღაწვებ აფაკლული ბალერინასავით დანარნარე-
ბდა, თავის ცეკვას მხიარულად სახავდა, მომავალი მხატვარი კი, ნათ-
ელ ფერებში ლამაზ სურათს ხატავდა. 
    ბრძენი სდუმდა. ბრძენმა შეიმეცნა... როცა მხიარულება დასრულ-
და, ის ადგა: 
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    – შენ, ჩემო უმცროსო ძმაო, მამისეული ჩაქუჩი და საჭრეთელი გემა-
ხსოვრება სად არის,- მომეცი ისინი. მსურს, რომ ჩემი მთავარი სათქმე-
ლი ქვაზე ამოვტვიფრო. ახლავე წავალ. ალბათ, არ დავბრუნდები. 
ნურც შემაჩერებ, ნურც დამელოდები. 
    წავიდა უფროსი ძმა. ჭაღარა ბრძენი მოწაფეებთან ერთად ლოდთან 
მივიდა. იმ ლოდს, რომელსაც  ბილიკი გარეშემო უვლიდა. ბილიკი, 
რომელიც საკუთარი სახლიდან მწირს, სიბრძნის მოსაპოვებლად შო-
რეული მხარეებისკენ იწვევდა. დღე გადიოდა, ღამე დგებოდა, ჭაღარა 
ბრძენი ქვაზე ჩაქუჩს უკაკუნებდა და საჭრეთელით წარწერას ჰკვეთ-
და. როცა ქანცგაწყვეტილმა ჭაღარა ბერიკაცმა, კვეთა დაასრულა,-  მი-
სმა შეგირდებმა ქვაზე ნაკვეთილი აი, რა წაიკითხა: 
     ,,რას ეძებ, მწირო,- როცა ყოველივე თან გაქვს,- ვერც პოულობ ახ-
ალს,- ყოველ ნაბიჯზე კი,- ჰკარგავ!” 
    ანასტასიამ მოყვა არაკი და გაჩუმდა. თვალებში, კითხვის ნიშნად 
შემომცქერის. ალბათ ფიქრობს, თუ რა გავიგე ამ არაკიდან? 
    – ანასტასია, არაკიდან მე ის გავიგე, რომ ყველა სიბრძნე, რომელზეც 
უფროსი ძმა ჰყვებოდა, უმცროსმა ძმამ კონკრეტულ ცხოვრებად აქცია. 
მაგრამ, გაუგებარი ჩემთვის ისაა, თუ უმცროს ძმას ყველა ეს სიბრძნე 
ვინ ასწავლა? 
    –არავინ. სამყაროს მთელი სიბრძნე* ყოველ ადამიანურ სულში მისი 
სულის შექმნის მომენტიდან მარადიულადაა ჩამარხული. და, როცა 
ბრძენნი,- საკუთარი თავის სასარგებლოდ, ბრძნულად მზაკვრობენ, 
ხშირად სულებს მთავარს აშორებენ. 
    მთავარს? მაგრამ მთავარი,- რაღაშია? 
 

ukve dResve SeuZlia  
TiToeuls saxlis gaSeneba 

 
თავარი, ვლადიმირ, იმაში მდგომარეობს, რომ თითოეულს, უკვე 
დღესვე შეუძლია სახლის გაშენება. საკუთრივ ღმერთის შეგრძნება 
და სამოთხეში ცხოვრება. დედამიწაზე დღეს მცხოვრებ ადამიანებს 

                                                 
*  ვფიქრობ ქათულ ენაშია „დამარხული“ ეს საკაცობრიო ცოდნა და ქართული ენა კი 

ყოველ ქართველშია „ჩამარხული“! ამის შესახებ იოანე ზოსიმემაც გვამცნო „ ქებაი 
და დიდებაი ქართულისა ენისაი“–ში. ასევე შეგვახსენა დოქტორმა ზვიად გამსახუ-
რდიამ თავის სადოქტორო ნაშრომით „საქართველოს სულიერი მსსია“ და ცოდნა 
„სახისმეტყველებისა“ ნაშრომით:- “სახისმეტყველება ვეფხისტყაოსანში“!... ც.გ. 
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სამოთხეს ერთი თვალის დახამხამება აშორებს. შემცნობელობა თითო-
ეულ მათგანში შიგნითაა. როცა შეგნებულობის დოგმები ხელს არ უშ-
ლიან... მაშინ, ვლადიმირ, ნახე... 
    ანასტასია უცებ გამხიარულდა. მან ხელი დამტაცა და ტბის ნაპირი-
სკენ გამაქანა, სადაც მიწა მოტიტვლებული  იყო, თან გზადაგზა სწრა-
ფად ლაპარაკობდა: 
    – ახლავე. შენ ახლავე გაიგებ ყველაფერს და ადამიანებიც ჩემი, შენი 
მკითხველები ყველაფერს გაიგებენ. ისინი საკუთრივ გააცნობიერებენ 
მიწის არსს და საკუთარ დანიშნულებასაც გააცნობიერებენ. ახლავე, 
ვლადიმირ, აი ახლავე, მიწაზე, ჩვენი აზრ-ფიქრით სახლის გაშენებას 
დავიწყებთ! შენც, მეც და ყველა ისინიც. და გარწმუნებ, დამიჯერე მე, 
თითოეულის აზრ-ფიქრი ღმერთის აზრ-ფიქრს შეეხება. სამოთხეში 
კარები გაიღება. წავიდეთ, წავიდეთ, ჩქარა. მე წკნელით დავხატავ ნა-
პირზე... ჩვენ, იმათთან ერთად გავაშენებთ სახლს, ვინც მომავალში 
შენს მიერ ჩაწერილ სტროფს შეეხება. ადამიანების აზრ-ფიქრი ერთმა-
ნერთში შეირწყმება. ღმერთის უნარ-ნიჭია ადამიანებში, მას ნაფიქრ-
ნააზრევის რეალობაში განახორციელება ძალუძს. და, არა მარტო ერ-
თი სახლი გაშენდება დედამიწაზე. იმ სახლებში თითოეული ყოველი-
ვეს გაცნობიერებას შეიძლებს. თავადვე შეიძლებს ღვთიური ოცნების 
სწრაფვის შეგრძნებას და მიხვედერას. ჩვენ გავაშენებთ სახლს! ისინი, 
მეც, შენც! 
    ანასტასია, მოიცა. სახლების ძალიან ბევრი სხვადასხვა პროექტებია, 
სადაც თანამედროვე ადამიანები ცხოვრობენ. რა აზრი ექნება ახლა იმ-
ას, რომ შენ კიდევ ერთ, რიგით პროექტს შესთავაზებ? 
    ვლადიმირ, შენ მე, მარტო უბრალოდ კი არ მომისმინო, არამედ ყვე-
ლაფერი შეიგრძენი, რასაც დავხატავ და პროექტი აზრობრივად თავ-
ად დაასრულე. დაე, თითოეულმა ჩემთან ერთად დახატოს. ო, ღმერ-
თო! ადამიანებო, ეცადეთ მაინც, გთხოვთ! 
    რაღაცნაირი სასიხარულო მღელვარებით ანასტასია, თითქოს ფარ-
ფატებდა, ადამიანებს მოუწოდებდა და ჩემში მისი პროექტი უფრო 
მეტ ინტერესს იწვევდა. თავიდან ის, მარტივი მეჩვენა, მაგრამ ამავდ-
როულად, მერე ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, თითქოს განდეგილი ან-
ასტასია ყველას წინაშე, უჩვეულო საიდუმლოს ხდიდა ფარდას. ყვე-
ლა საიდუმლო წარმოუდგენლად სადად ჟღერდა და, თუკი თანმიმ-
დევრულად ვიტყვი, ყველაფერი აი, როგორ გამოიყურებოდა. 
     ანასტასია აგრძელებდა: 
    თავიდან, დედამიწაზე არსებული ადგილებიდან შენთვის ყველაზე 
ხელსაყრელი და სასიკეთო ადგილი ამოირჩიე. შენ რომ მოგეწონება, 
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ისეთი ადგილი. ადგილი, სადაც შენ ისურვებდი ცხოვრებას. რომელშ-
იც მოისურვებდი და საკუთარი  შვილებისთვის შესძლებდი მათი სი-
ცოცხლის გაგრძელებას. და, შენი ბადიშებისთვისაც კეთილად მოსა-
გონარი გახდები. იმ ადგილას შენთვის სასიკეთო კლიმატი უნდა იყ-
ოს. სწორედ აი, იმ ადგილზე საუკუნოდ ერთი ჰექტარი მიწა აიღე შენ-
თვის. 
    – მაგრამ, ასე მარტივად, თავისი სურვილის მიხედვით მიწის აღებას 
ვერავინ შესძლებს. მიწა ახლა მხოლოდ იმ ადგილებში იყიდება, სად-
აც გაყიდვა სურთ. 
    – დიახ, სამწუხაროდ ყველაფერი ასე ხდება. ვრცელია სამშობლო, 
მაგრამ მასზე შენი საკუთარი ერთი ჰექტარიც კი არ არის, სადაც შესძ-
ლებდი შენი შვილებისთვის, შთამომავლობისთვის თავად შეგექმნა 
სამოთხის კუთხე. მაგრამ მაინც დადგა დაწყების დრო. არსებული კა-
ნონებიდან, მეტ-ნაკლებად სასიკეთოდ ყველას გამოყენებაა შესაძლე-
ბელი. 
    – ყველა კანონი, რასაკვირველია, მე არ ვიცი, მაგრამ იმაში დარწმუ-
ნებული ვარ, რომ არ არის ჩვენთან კანონი, რომელიც თითოეულს აძ-
ლევდეს უფლებას საუკუნოდ ჰქონდეს მიწის რაღაც რაოდენობა. არე-
ნდით ფერმერებს ცოტა მეტ ჰექტარსაც აძლევენ, თუმცაღა არა უმეტ-
ესს, ვინემ ოთხმოცდაცხრამეტი წლისა. 
    –რა გაეწყობა, დასაწყისითვის ნაკლები დროითაც შეიძლება მიწის 
აღება, მაგრამ კანონის შემუშავება სასწრაფოდაა საჭირო, რათა თითო-
ეულს ჰქონდეს სამშობლო მიწა. სახელმწიფოს აყვავება ამაზეა დამო-
კიდებული. ხოლო, თუ არ არის სერიოზული კანონი, გამოდის, რომ 
მისი შექმნაა საჭირო. 

– სათქმელად ეს ადვილია, გასაკეთებლად კი, ძნელი. კანონებს 
სახელმწიფო სათათბირო ადგენს. მან კონსტიტუციაში რაღაც ცვლი-
ლება ან ცვლილებათა მთელი პაკეტი უნდა შეიტანოს. მაგრამ დუმაში 
ყველა პარტია ერთმანეთთან კამათობს და მიწის შესახებ საკითხის გა-
დაწყვეტას ისინი ვერაფრით ვერ ახერხებენ. 
     – რადგან ისეთი ძალის პარტია არ არის, თითოეულისთვის სამშობ-
ლოს კანონით დაკანონება რომ შეუძლია, მაშინ ასეთი პარტიის შექმნა 
აუცილებელია. 
    – აბა, ვინ შეჰქმნის მას? 
    – ის, ვინც თანაშესაქმნელ სახლზე წაიკითხავს და შეიგნებს, თუ რას 
ნიშნავს სამშობლო ყოველი მათგანისთვის, დღეს მაცხოვრებელი თი-
თოეული ადამიანისთვის და მთელი დედამიწის მომავლისთვის. 
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    – კარგი, გვეყოფა პარტიებზე. უკეთესია შენ, შენს წარმოდგენილ უჩ-
ვეულო სახლზე მოჰყვე. მე დამაინტერესა, რა სიახლე შეგიძლია დაპ-
როექტებაში შეიტანო. მოდი წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცამ უკვე და-
ისაკუთრა ჰექტარი მიწა. არა სამოთხისეული, არამედ აი, იმდაგვარი 
შამბნარით რომაა გადაფარული. უკეთესს, ალბათ არც მოგვცემენ. და 
აი, დგას ის ამ თავის ჰექტარზე,- შემდეგ რა? 

– ვლადიმირ, თავად დაფიქრდი, შენც ასევე იოცნებე. როგორი შე-
იძლებოდა შენი მოქმედებები ყოფილიყო, როცა შენ, შენს ჰექტარზე 
იდგებოდი? 

 
Robe 

 
ავიდან... რასაკვირველია, ასე ვთქვათ საჭიროა, რომ ყოველივეს 
ჯერ ღობე შემოევლოს. თორემ, როცა კოტეჯის მშენებლობისთვ-

ის სამშენებლო მასალის მოტანას დაიწყებ, შეუძლიათ იგი გაზიდონ. 
როცა დათესავ, მაშინაც მოსავლის მოპარვაც შეუძლიათ. ანდა, იქნებ 
შენ ღობის წინააღმდეგი ხარ? 
    – წინააღმდეგი არა ვარ. განა ნადირ-ცხოველებიც არ მონიშნავენ ხო-
ლმე თავის ტერიტორიას. ოღონდ შენ რისგან ააგებ შენს ღობეს? 
    – როგორ თუ რისგან?- ფიცრისგან. არა, მოიცა. ფიცრისგან ძვირი შე-
იძლება დაჯდეს. დასაწყისისთვის ნაკვეთზე ბოძების ჩარჭობა იქნება 
საჭირო და ეკლიანი მავთულის შემოტარება. მერე კი, მაინც საჭირო 
იქნება ფიცრით შემოღობვა, რომ არ ჩანდეს, ღობის უკან რაც კეთდება. 
    – და, რამდენი ხანი შეიძლება ფიცრის ღობე რემონტის გარეშე იდგ-
ეს? 
    – თუ, დახერხილი მასალა საღი იქნება, თუკი მას ალიფას წაუსმევ 
ან შეღებავ და იმ ნაწილში, რომელიც მიწაშია ფისს წაუსმევ, ხუთი წე-
ლი რემონტის გარეშე გასძლებს. შესაძლოა მეტიც კი გასძლოს. 
    – შემდეგ? 
    –შემდეგ უნდა გარემონტდეს, ღობის გადაღებვა იქნება საჭირო, რომ 
არ დალპეს. 
    –შენი თქმით ისე გამოდის, რომ ღობისთვის მუდმივად მოგიწევს 
ზრუნვა. შვილებს და მოთა-ბადიშებს კი, უფრო მეტ საზრუნავს გაუჩ-
ენს იგი. არ შეიძლება ყველაფერი ისე მოეწყოს, რომ ბავშვებს საზრუ-
ნავი არ მივცეთ და არ დავანაღვლიანოთ მათი მზერა ლპობადი მშენე-
ბლობებით? მოდი ვიფიქროთ, როგორ გავაკეთოთ უფრო მტკიცე და 
მარადიული ღობე, რათა შენმა შთამომავლებმა შენი მოგონება კეთი-
ლი სიტყვით შესძლონ. 

T 
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    რასაკვირველია, შეიძლება მარადიულიც. ასეთს ვინ არ მოისურვ-
ებს! მაგალითად, შეიძლება აგურის ხიმინჯების გაკეთება, აგურის 
ფუნდამენტის. მათ შორის კი, თუჯის ჩამოსხმული ბადის გაჭიმვა. ის-
ინი არ იჟანგება. ასეთმა ღობემ შეიძლება ასი წელიც კი გასძლოს. ოღ-
ონდ მის აშენებას, ძალიან მდიდარი ხალხი შესძლებს. შენ წარმოგიდ-
გენია ჰექტარი,- ეს ხომ პერიმეტრით ოთხასი მეტრია. ასეთი ღობე ათ-
ასობით მანეთი დაჯდება. შესაძლოა მილიონ მანეთებშიც კი გადაიზა-
რდოს. მაგრამ იგი სამაგიეროდ ასი, ორასი წელი იდგება ან მეტიც. 
იგი, რამენაირი საგვარეულო გერბებითაც შეიძლება გაეწყოს. შთამო-
მავლები შეხედავენ და გაიხსენებენ პაპუს. გარეშემო ყველას შურდეს 
იქნება. 
    – შური ცუდი გრძნობაა. ვნებს იგი. 
    – აბა, აქ უკვე ვეღარაფერს იზამ. ხომ გეუბნები, ჰექტარის გამძლე 
ღობით შემოღობვა ბევრს არ შეუძლია. 
    – გამოდის, სხვანაირი ღობის მოფიქრებაა საჭირო. 
    – სხვანაირის როგორის? თავად შეგიძლია შემოთავაზება? 
    – უკეთესი არ იქნება, ვლადიმირ, უამრავი ბოძის მაგივრად, რომე-
ლიც შედეგად ლპობადია, ხეები დაირგოს? 
    – ხეები? და მერე, მათზე რა უნდა მიჭედდეს... 
    – რატომ უნდა მიჭედდეს? აი შეხედე, ტყეში უამრავი ხე იზრდება 
რომელთა ტანიც ერთმანეთთან ერთნახევარ-ორ მეტრშია. 
    – დიახ, არის, იზრდებიან... მაგრამ მათ შორის ხვრელია. არ გამოვა 
ღობე. 
    – მაგრამ მათ შორის, ხომ შეიძლება გაუვალი ბუჩქების ჩარგვა. ყუ-
რადღებით დააკვირდი, წარმოიდგინე, როგორი მშვენიერი ღობე შეიძ-
ლება რომ გამოვიდეს. ყველას იგი, სხვადასხვაგვარი შეიძლება ჰქონ-
დეს. თითოეული მათგანით მზერაც დატკბება. შთამომავლობა საუ-
კუნეების მანძილზე მოიგონებს მშვენიერი ღობის შემქმნელს და ის 
ღობე, არც შეკეთებაში არ წაართმევს მათ დროს. უფრო მეტიც, არა მა-
რტო ღობის ფუნქცია ექნება, არამედ სარგებელსაც კი მოუტანს მათ. 
ერთისთვის ღობე შეიძლება იყოს არყის ხით ჩარიგებული, მეორისთვ-
ის მუხით ჩარიგებული. ვიღაცა კი, შემოქმედებითი წვისას მრავალფე-
როვან ყვავილოვან ღობეს გააკეთებს, როგორც ზღაპარში. 
    – როგორ თუ  მრავალფეროვან ყვავილოვან ღობეს? 
    სხვადასხვა ფერის ხეებს დარგავს. არყს, ნეკერჩხალს, მუხას, კედ-
არს. ცირცველს ჩაწნავს მტევნებით, წითლად მოღაჟღაღე ყვავილებით, 
მათ შორის ძახველსაც დარგავს, შოთხსაც, იასამანსაც მიუჩენს ადგ-
ილს. ყველაფრის მოფიქრება ხომ თავიდანვეა შესაძლებელი. აუცილე-
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ბელია თითოეული დააკვირდეს, სიმაღლით რა და როგორ იზრდება, 
რანაირად ჰყვავის გაზაფხულობით, რა სურნელს გამოსცემს და რომ-
ელ ფრთოსანს იზიდავს. ჰოდა, შენი ღობე მომღერალი, კეთილსურნე-
ლოვანი იქნება და, შენს მზერას არასდროს არ მოაწყენს. ყოველდღიუ-
რად საკუთრივ შეცვლის სურათის ნახევარ ტონებს. ხან გაზაფხულის-
ფრად აყვავდება, ხან შემოდგომისფრად აგიზგიზდება. 
    – უყურე შენ, ანასტასია, თითქოს პოეტი ხარ. თითქოს უბრალო ღო-
ბეა და ყველაფერი როგორ შემოაბრუნე! იცი, მე ძალიან მომეწონა ასე-
თი შემობრუნება. კი, მაგრამ ხალხმა ეს ადრე როგორ არ მოიფიქრა? 
არც შეღებვა არ უნდა მას, არც შეკეთება. ხოლო როცა დიდი გაიზრდე-
ბა, შეშადაც გამოიყენებს კაცი. სანაცვლოდ კი, ახალ ხეებს ჩარგავს, 
სურათს შეცვლი ისე, თითქოს ხატავო. აი, მხოლოდ დიდხანს მოგიწ-
ევს ასეთი ღობის გაზრდა. თუკი ორ-ორ მეტრში დარგავ ხეებს, მაშინ 
ნარგავებისთვის ორასი ორმოს ამოთხრა იქნება საჭირო. თანაც, მათ 
შორის ორმოები ბუჩქების დარგვისთვისაც იქნება საჭირო. ტექნიკა კი, 
ალბათ, დასარგველად არ შეგიძლია გამოიყენო. 
    – პირიქით, ვლადიმირ, მოცემული პროექტისთვის მისი უარყოფა 
არც ღირს. ამიტომ, ყველაფერი, რაც ბნელ ძალთა გამოვლინებას წარ-
მოადგენს, აუცილებელია ნათელისკენ შემოაბრუნო. ჩაფიქრებული 
პროექტი, რომ ცხოვრებაში სწრაფად განახორციელო, შესაძლებელია 
პერიმეტრზე გუთნით გათხარო თხრილი, მერე მასში ნარგავები ჩარ-
გო. ყველა ნერგი და ბუჩქის ყველა თესლი, რაც შენ გადაწყვიტე, რომ 
ხეებს შორის გქონდეს, მაშინვე ჩათესო. შემდეგ, გვერდიდან ისევ გუ-
თნით ჩაუარო და მიწით ამოავსო. სანამ, მიწა ჯერ კიდევ დაუტკეპნა-
ვი იქნება, თითოეული ნარგავი შეასწორო და რიგში ლარივით ჩაასწო-
რო. 
    –აუ, რა გრანდიოზულია. ასე ხომ ორ ან სამ დღეში მარტოსაც შემიძ-
ლია მთელი ღობე გავაშენო. 
    –დიახ. 
    –ოღონდ დასანანია, ასეთი ღობე სანამ არ გაიზრდება ქურდბაცაცე-
ბისთვის წინაღობად რომ არ გამოდგება. სანამ იგი გაიზრდება, ცდაც 
დიდხანს მოგიწევს კაცს. კედარი, მუხა,- ისინი ხომ ნელა იზრდებიან. 
    –მაგრამ ჩქარა წამოიზრდება არყის ხე და ვერხვი. მათ შორის ჩქარა 
ამოიზრდება ბუჩქი. თუ ჩქარობ, მაშინ ხის ნარგავები თავიდანვე ორ-
მეტრიანი შეიძლება ჩარგო. გაზრდილი კედარი და მუხა კი, მოხერხ-
ილს შეცვლიან. 
    – მაშ კარგი. ცოცხალ ღობეში შეიძლება გაერკვეს კაცი. იგი მე ძალი-
ან მომეწონა. ახლა მითხარი როგორი კონსტრუქციის კოტეჯს ხედავ 
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ნაკვეთში? 
    – იქნებ, დასაწყისისთვის, ნაკვეთი დაგვეგეგმა ვლადიმირ? 
    – შენ, რა გაქვს მხედველობაში, სხვადასხვანაირი კვალი,- პომიდ-
ვრისთვის, კარტოფილისთვის, კიტრისთვის გავიაზროთ? როგორც 
ყოველთვის ამითი ხომ ქალები არიან დასაქმებულნი. მამაკაცები 
სახლს აშენებენ. მე ვფიქრობ მაშინვეა საჭირო ერთი დიდი სახლის 
აშენება. წარმოსადეგი კოტეჯის. ევროპულ სტილში, რათა შთამო-
მავალობამ კეთილი სიტყვით მოგვიგონონ. მეორე სახლი, უფრო 
მომცრო, მოსამსახურისთვის. ნაკვეთი ხომ დიდია. მასზე ბევრი მუ-
შაობა იქნება საჭირო. 
    – ვლადიმირ, თუკი ყველაფერს თავიდანვე სწორად გააკეთებ, მოსა-
მსახურეები შენ არ დაგჭირდება. ყველაფერი შენს გარეშემო შენც, ყვე-
ლა შენს შვილს, მოთასაც და ბადიშსაც უდიდესი სიამოვნებით და სი-
ყვარულით მოემსახურება. 
    – ასეთი არავის არ გამოუვა. შენს საყვარელ მეაგარაკეებსაც კი. მათ 
ხუთი ან ექვსი მეასედი მიწა აქვთ და იმაზეც კი, ყველა გამოსასვლელ 
დღეს დილიდან საღამომდე მუშაობენ. აქ კი ჰექტარია. მასზე ყოველ 
წელს ათეულობით მანქანა, მარტო სასუქის, პატივის შემოტანა იქნება 
საჭირო. ნაკვეთში პატივი ბლომად უნდა მოაყარო, მერე კი, მთელი 
მიწის გადახვნა იქნება საჭირო, სხვა შემთხვევაში ყველაფერი ცუდად 
გაიზრდება. კიდევ რაღაც სასუქების დამატება იქნება საჭირო. მათ მე-
შოკებით სპეციალურ მაღაზიებში ჰყიდიან. ხოლო, თუკი სასუქს არ 
უზამ, მიწა უნაყოფო გახდება. აგრონომები, რომლებიც მიწის შემსწავ-
ლელ მეცნიერებაზე მუშაობენ, იციან ეს. მეაგარაკეებიც კი, თავიანთი 
გამოცდილებითაც დარწმუნდნენ ამაში. იმედი მაქვს, იმაში მაინც და-
მეთანხმები, რომ მიწას განაყოფიერება სჭირდება. 
    – რასაკვირველია, მიწას განაყოფიერება უნდა, მაგრამ სულაც არ არ-
ის საჭირო თავის შეწუხება. ღმერთმა წინასწარვე მოიფიქრა ისე, რომ 
შენი ფიზიკური ძალისხმევის გარეშეც ნეშომპალისგან (გუმუსისგან), 
იდეალურად განაყოფიერებული აღმოჩნდება მიწა. შენ მხოლოდ სა-
ჭიროა მას აზრ-ფიქრს შეეხო. მისი სისტემის მთლიანობას გრძნობდე 
და არა მარტო მხოლოდ ჭკუა-გონებით ჩასწვდე მას. 
    – მაშ, ახლა რატომაა, რომ დედამიწაზე არსად და არაფერი არ ნაყო-
ფიერდება ღმერთის სისტემით? 
    –  ვლადიმირ, შენ ხომ ახლა ტაიგაში იმყოფები. მიმოიხედე, რა მა-
ღალია ხეები, რა მძლავრია მათი ტანი. ხეებს შორის ბალახია, ჟოლოს, 
მოცხარის ბუჩქებია.... ჰოდა, ტაიგაში ადამიანისთვის სასარგებლო 
უამრავი დიდებული რაღაცეები იზრდება. ტაიგაში, გასული ათასი 
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წლის მანძილზე ადამიანებიდან მიწა არავის არ გაუნაყოფიერებია, მა-
გრამ იგი მაინც ვარგისი რჩება. როგორ ფიქრობ, ვისით და რითია იგი 
განაყოფიერებული? 
    – ვისით?.. არ ვიცი, ვისით და რითი. მაგრამ ფაქტია, რაც მაგალითს 
შეეხება,- ნამდვილად სერიოზული მოიყვანე. ჰო, ადამიანის თავს რა-
ღაც ყველაფერი საკვირველი ხდება. თავად მითხარი, ტაიგაში რატომ 
არ არის სხვადასხვა სასუქი საჭირო? 
    –აზრ-ფიქრი და ღმერთის სისტემა ტაიგაში იმ ხარისხით არ არის 
დარღვეული, როგორც იქ, სადაც ახლა ადამიანი ცხოვრობს. ტაიგაში 
ხეებიდან ფოთლები ცვივა, ნიავი პატარა ტოტებს სტეხს. ამიტომაც, 
ტაიგაში მიწა ფოთლით, ტოტით და ჭიებით ნაყოფიერდება. ამოზრ-
დილი ბალახი მიწის შემადგენლობას არეგულირებს. ბუჩქები ზედმე-
ტი სიმჟავის ან ტუტის მოცილებაში ეხმარებიან მას. იმ სასუქებიდან, 
რაც შენ იცი, ხიდან ჩამოცვენილ ფოთოლს არაფერი  ცვლის. ფოთ-
ოლს, კოსმოსიდან ხომ ბევრი ენერგია მოაქვს თან. მას დასცქერის ვარ-
სკვლავები, მზე და მთვარე. არა მარტო დასცქერის,- იგი ურთიერთ 
ქმედებაშია მათთან. რაგინდ უამრავი ათასი წელი გავიდეს, ტაიგური 
მიწა მაინც ნაყოფის მატარებელი იქნება. 
    – მაგრამ ნაკვეთზე, სადაც სახლი იქნება აშენებული, ტაიგა არაა. 
    – მაშ დაგეგმე! თავად დარგე ტყე სხვადასხვა ჯიშის ხეებისგან. 
    – ანასტასია, შენ უკეთესია ყველაფერი ერთად მოჰყვე, როგორ გაკე-
თდეს ისე, რომ ნაკვეთზე მიწა თავისთავად იყოს განაყოფიერებული. 
ეს დიდი საქმეა, რადგან წინ, უამრავი სხვა სამუშაოა. თხრილებისა და 
კვლების გაყვანა, სხვადასხვა მავნებლებთან ბრძოლა... 
    – რასაკვირველია, დეტალური, დაწვრილებითი მოყოლაც შეიძლე-
ბა, მაგრამ უკეთესია, თითოეულმა თავისი აზრ-ფიქრით, სულსა და 
ოცნებას მოუწოდოს გაშენებისკენ. ინტუიციურად თითოეულს შეუძ-
ლია შეიგრძნოს, რა იქნება მისთვის მისაღები და სიხარულს შვილებს 
და შვილთაშვილებს რა მოუტანს. ერთგვაროვანი დაგეგმარება არ იქ-
ნება მიზანშეწონილი. იგი ინდივიდუალურია, როგორც მხატვარ-
შემომქმედის სურათი. იგი თითოეულს საკუთარი აქვს. 
    – მაგრამ შენ დაახლოვებით მოჰყევი. ასე ვთქვათ, როგორღაც ზოგა-
დად. 
    – კარგი, შეხედე, მე ცოტას დავხაზავ. მაგრამ ჯერ მთავარი გააცნო-
ბიერე. ყველაფერი, შექმნილია ღმერთისგან ადამიანის საკეთილდღე-
ოდ. შენ ადამიანი ხარ და შეგიძლია გარშემომყოფები მართო. შენ ადა-
მიანი ხარ! მიხვედრა, შეგრძნება შესძელი შენი სულით, რაშია დედა-
მიწისეული ნამდვილი სამოთხე... 
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    – მიდი, კონკრეტულად სთქვი, ფილოსოფიის გარეშე, სად რა დაირ-
გოს, სად ამოითხაროს და რომელი კულტურის დარგვაა მომგებიანი, 
რათა მერე უფრო ძვირად შეიძლებოდეს მისი გაყიდვა? 
    – ვლადიმირ, იცი დღევანდელი დღის გლეხებსა და ფერმერებს ბე-
დნიერება რატომ არა აქვთ? 
   – აბა რატომ? 
    – უმეტესობა რაც შეიძლება მეტი მოსავლის მიღებას ესწრაფვის, შე-
მდეგ კი მის გაყიდვას... უფრო მეტად ფულზე ფიქრობენ და არა მიწა-
ზე. თავად არ სჯერათ იმისი, რომ ბედნიერი შეიძლება იყვნენ თავი-
ანთ მშობლიურ ბუდეში. თვლიან, თითქოს ქალაქებშია მთელი ბედ-
ნიერება და  იქ არიან ყველანი ბედნიერნი. დამიჯერე, ვლადიმირ, სუ-
ლში რაც კი რამ ხდება, აუცილებლად გარეგნულად აისახება. თუმცა, 
რასაკვირველია, გარეგნულის დაკონკრეტებაც აუცილებელია. მოდი, 
ერთად წარმოვიდგინოთ ნაკვეთის სამაგალითო დაგეგმარება. მე მხო-
ლოდ დავიწყებ, შენ კი მომეხმარე. 
    – კარგი მაშინ, მოგეხმარები. შენ დაიწყე. 
    – ნაკვეთი ჩვენი ყამირზეა. ყამირი ცოცხალი ღობით შემოვრაგვოთ. ას-
ევე, ნაკვეთის სამი მეოთხედი ან ნახევარი, მოდი ტყით დავაკავოთ. დავ-
რგოთ მასში სხვადასხვა ხეები. ტყის განაპირას, რომელიც დარჩენილ მი-
წას ესაზღვრება ცოცხალი ტიხარი დავრგოთ და გავახაროთ ისეთი ბუჩ-
ქებისგან, მასში ცხოველებმა რომ ვერ გაიარონ და დათესილი ბაღჩა არ 
გადათელონ. ტყეში, ცოცხალი ნარგავებისგან, ერთმანეთთან ახლო-
ახლო დარგულებისგან აღვმართოთ ბაკი (სადგომი), სადაც მაგალითად, 
ერთი ან ორი თხა იცხოვრებს. ასევე ნარგავებისგან აღვმართოთ, შევკრათ 
თავშესაფარი კრუხ-წიწილებისთვის. ბაღჩაში ამოვთხაროთ პატარა სიღ-
რმის გუბურა, ტბორი, ზომით ორასი კვ. მეტრი. ტყის ხეებს შორის ჟოლ-
ოს ბუჩქი და მოცხარი დავრგოთ, ნაპირებზე მარწყვი. ტყეში, როცა ხეები 
წამოიზრდებიან, ტოტებს შორის რამოდენიმე ცარიელი ნამორი ფუტკ-
რებისთვის ჩავდგათ. ხეებისგან ტალავერი გამოვიყვანოთ, სადაც შენ 
წვიმისას ან უამინდობისას მეგობრებთან ან ბავშვებთან ერთად, თავს შე-
აფარებ წვიმას და ურთიერთობას შესძლებ. ასევე, ცოცხალი საზაფხულო 
საძინებელი ავაგოთ. შენი, საკუთარი შემომქმედებითი სახელოსნოც. ბავ-
შვებისთვის და სტუმრებისთვის საძინებელი. 
    – ამას უყურე შენ! მაშინ ტყე კი არ გამოვა, არამედ, სასახლესავით 
იქნება. 
    – ოღონდ ცოცხალი იქნება სასახლე, მარად მზარდი. ასე ჩაიფიქრა 
ყველაფერი თავად შემომქმედმა. ადამიანს კი, მხოლოდ ის რჩება, რომ 
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თავ-თავისი ადგილი მიუჩინოს ყოველივეს, თავისი გემოვნების მიხე-
დვით, მათი არსისა და საკუთარი ჩანაფიქრის მიხედვით. 
    –კი, მაგრამ შემომქმედმა თავიდანვე რატომ არ გააკეთა ასე? ტყეში 
ხომ, როგორც მოხვდება ისე იზრდება ყველაფერი. 
    –ტყე შენთვის, ასე ვთქვათ, შემომქმედის წიგნია. ყურადღებით შე-
ხედე ვლადიმირ, მასში ყველაფერი მამის მიერაა დაწერილი. აი, შეხე-
დე, სამი ხე იზრდება სულ რაღაც ნახევარი მეტრით ერთმანეთისგან 
დაშორებული, შენ სურვილისამებრ შეგიძლია ისინი ლარში დააჯინო. 
უამრავი ამდაგვარისგან სხვა კონფიგურაციებიც შეადგინო. ხეებს შო-
რის ბუჩქებია, დაფიქრდი, როგორ შეიძლება მათი გამოყენება საკუთა-
რი ცხოვრების ტკბობისთვის. აი, ხეები არ აძლევენ საშუალებას ბალა-
ხებს და ბუჩქებს მათ შორის გაიზარდონ. აი, შენ შეგიძლია ეს შენი მო-
მავალი კერისთვის გაითვალისწინო. შენ, აუცილებელია ყველაფერს, 
ასე ვთქვათ, პროგრამა მისცე და კორექტირება გაუკეთო მას შენი გე-
მოვნების მიხედვით. იგი კი, რაც გარეშემო იქნება შენს ნაკვეთზე, შე-
მოგევლება, დაგატკბობს და გამოგკვებავს. 
    – რომ გამოიკვებო, საჭიროა ბაღჩის გაშენება. აი ბაღჩაში კი ნამდვი-
ლად გაოფლიანდები. 
    – დამიჯერე ვლადიმირ, ბაღჩაც ხომ ისევე შეიძლება გააკეთო, რომ 
დიდი ჯაფა არ გასწიო. აქაც, ყურადღებით დაკვირვებაა საჭირო. ბა-
ლახებს შორის, როგორც ყველაფერი იზრდება ტყეში, ბოსტნეულსაც 
შეუძლია გაზრდა. უმშვენიერეს პომიდორს, კიტრს. მათი გემო შენთვ-
ის ბევრად უფრო სასიამოვნო იქნება და ორგანიზმს დიდ სარგებელს 
მოუტანს, როცა გარეშემო მოტიტვლებული მიწა არ იქნება. 
    – აბა სარეველა? მავნებლები, ხოჭოები განა არ ანადგურებენ მათ? 
    – საერთოდ ბუნებაში უსარგებლო და არასაჭირო, სარეველაც კი არ 
არის. ადამიანისთვის მავნე, ხოჭოებიც კი არ არიან. 
    – აბა, როგორ არ არიან! მაგალითად, სარანჩა ან კოლორადოს ხოჭო, 
ისინი ხომ საძაგლებია, მინდვრებზე კარტოფილს ახრამუნებენ. 
    –  დიახ, ჭამს. ზუსტად ამითი აჩვენებს ადამიანებს, რომ მათი უცო-
დინრობა არღვევს მიწის დამოუკიდებლობას. ეწინააღმდეგებიან 
ღვთიური ჩანაფიქრის შემოქმედებას. როგორ შეიძლება ყოველ წელს 
ერთი და იგივე ადგილას ჯიუტად ხნათ, ტანჯოთ მიწა? ეს იგივეა, შე-
უხორცებელი ჭრილობა საფხეკით ფხიკო, თანაც მოითხოვოთ, რომ 
მან თქვენთვის ჭრილობიდან კეთილი და სასურველი ამოზარდოს. 
კოლორადოს ხოჭო ან სარანჩა იმ ნაკვეთს, რასაც მე და შენ ვხატავთ, 
არ მიეკარება. როდესაც უდიდეს ჰარმონიაში გაიზრდება ყოველივე, 
მაშინ მომყვანს ისინი ჰარმონიულ ნაყოფს მისცემენ. 
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    – აბა, თუკი ბოლოსა და ბოლოს ყველაფერი ისე გამოდის, რომ შენს 
მიერ აღწერილ ნაკვეთზე ადამიანისთვის მიწის განაყოფიერება საჭი-
რო არ არის, სხვადასხვა შხამქიმიკატებით სხვადასხვა მავნებლებთან 
ბრძოლა საჭირო არ არის, გამომარგლვითაც არ არის საჭირო დაკავება 
და თუკი ყველაფერი თავისთავად იზრდება მასზე, მაშ, რაღა რჩება 
ადამიანს საკეთებლად? 
    – სამოთხეში ცხოვრება, როგორც ღმერთს სურდა. და ის, ვინც ასეთი 
სამოთხის გაშენებას შესძლებს, ღვთიურ აზრ-ფიქრს შეეხება და მასთ-
ან ერთობლივად ახალ თანაქმნილებას წარმიქმნის. 
    – რანაირ  ახალს? 
    – მისი ჯერიც დადგება, როცა წინმორბედი შეიქმნება. ჩვენ კი. მოდი 
ის წარმოვიდგინოთ კიდევ რა არ დავასრულეთ. 
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აჭიროა, ასევე ვარგისიანი სახლის აშენება. რათა იქ შვილებმა, მო-
თა-ბადიშებმა ცხოვრება უპრობლემოდ შესძლონ. აგურის სახლი, 

ორსართულიანი კოტეჯი საპირფარეშოთი, აბაზანით და წყლის გამა-
თბობელით. ახლა ამის გაკეთება ნებისმიერ კერძო სახლში შეიძლება. 
მე გამოფენაზე ვიყავი და ვნახე:- ბევრი სხვადასხვა მოწყობილობაა 
დამუშავებული საკუთარი სახლების კეთილმოსაწყობად. თუ, შენ 
კვლავ იტყვი რომ,- საჭირო აღარაა ტექნოკრატული ოინების გამოყე-
ნებაო. 
     – პირიქით, საჭიროა. შენ თუ ამის საშუალება გაქვს, ყველაფერი უნ-
და აიძულო, რათა სიკეთეს ემსახუროს. თანაც ჩვევებში თანდათანო-
ბითი გადასვლაა აუცილებელი. მაგრამ  მოთა-ბადიშებს  აღარ  დასჭი-
რდებათ შენი აშენებული სახლი. მათ სხვა სახლი დასჭირდებათ. აი, 
ამიტომ არ ღირს დიდი ძალისხმევის დახარჯვა და დიდი, გადამეტე-
ბულად მყარი სახლის აშენება. 
    – ანასტასია, შენ ისევ რაღაც ხრიკი გაამზადე. ყველაფერს უარჰყოფ 
ჩემს მიერ შემოთავაზებულს, სახლსაც კი. მე კი ვთვლი, რომ სახლი, 
კამათის გარეშე, უნდა საკმაოდ დიდი იყოს. შენ ამბობ, რომ ერთად 
დავხატავდით პროექტს, თან კი მეურჩები, რომ არაფერი ვთქვა. 
    – რასაკვირველია, ერთად ვლადიმირ. მე ხომ არაფერს არ უარვჰყოფ, 
მე მხოლოდ ჩემს შეხედულებებს გამოვთქვამ. ხოლო თითოეულს თავად 
შეუძლია საკუთრივ აირჩიოს, რაც მის ზნე-ხასიათთანაა ახლოს. 
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     – ამიტომაც თავიდანვე უფრო მეტი უნდა გეთქვა შენს შეხედულე-
ბებზე. მე ვფიქრობ, ვერავინ ვერ შესძლებს გაგებას, მოთა-ბადი-
შებისთვის სახლი რატომ არ უნდა დარჩეს. 
    – მათი შენდამი სიყვარული და მარადიული ხსოვნა, მათ მიერ სხვა-
გვარად აშენებული სახლი დარჩებათ. მოთა-ბადიშები როცა გაიზრ-
დებიან, თავად რომ მოიწონებენ ყველა მათი მიწის მასალებიდან მოი-
ფიქრებენ და მიხვდებიან როგორი და რა სახის მასალაც იქნება საჭი-
რო იმ სახლისთვის, რომელიც მათთვის უფრო კეთილისმყოფელი, 
მყარი და სასარგებლო იქნება. ახლა შენ, ასეთი მასალა არა გაქვს. მო-
თები ან ბადიშები ხის სახლს დადგამენ იმ ხეებისგან, რაც ჯერ კიდევ 
ბაბუამ დარგო და დედას და მამას უყვარდა. ის სახლი კურნავს,- ავი, 
არასუფთა სულისგან იფარავს და მათ ნათლისკენ სწრაფვას შთააგონ-
ებს:- იმ სახლში სიყვარულის დიდებული ენერგია იცხოვრებს. 
     – ჰოო... საინტერესოა... სახლი იმ მასალისგან, იმ ხეებისგან, რომ-
ლებიც მამამ, დედამ, ბაბუამ, ბებიამ, პაპუმ და პეპუმ(ბებიის ან ბაბუ-
ის დედა) გაზარდეს. იგი რატომ დაიცავს მასში მცხოვრებთ? აქ ეტყობა 
რაღაცნაირი მისტიკაა. 
    – რატომ უწოდებ ვლადიმირ სიყვარულის ნათელ ენერგიას მისტიკ-
ურს? 
    – იმიტომ, რომ ყველაფერი ჩემთვის გასაგები არ არის. მე სახლის და 
ნაკვეთის პროექტებზე ვმსჯელობ, შენ კი, მოულოდნელად კვლავ სიყ-
ვარულზე გადადიხარ. 
    – კი, მაგრამ რატომ,- მოულოდნელად? თავიდანვე სიყვარულითაა 
საჭირო ყველაფრის შექმნა. 
     – რაა... კაცო,- ღობეც? ტყის ნერგებიც ასევე სიყვარულით დავრგო? 
     – რასაკვირველია. შენ სიყვარულის უდიდესი ენერგია, შენს მიერ 
შექმნილი სამყარო და ყველა პლანეტები, დაგეხმარებიან, რომ ღვთის 
ძისთვის ჩვეული სავსე სიცოცხლით იცხოვრო. 
    – უჰ, ახლა შენ, უკვე სრულიად გაუგებრად დაიწყე ლაპარაკი, ანას-
ტასია. სახლიდან, ბაღიდან ისევ ღმერთზე გადახვედი. რა კავშირი შე-
იძლება იყოს აქ? 
    – მე მაპატიე ვლადიმირ, გაუგებარი ახსნისთვის. ნება მომეცი, შევე-
ცადო ცოტა სხვანაირად ვთქვა ჩვენი პროექტის მნიშვნელოვნებაზე. 
    – შეეცადე. მაგრამ იგი ჩვენი კი აღარ გამოდის, არამედ მარტო შენია. 
    – საყოველთაოა იგი, ვლადიმირ. უამრავ ადამიანთა სულები ინტუ-
იციურად შეიგრძნობენ მას. მისი დაკონკრეტებისა და გააზრების სა-
შუალებას ადამიანს არ აძლევს ყოველწუთიერი დოგმატები, ტექნოკ-
რატიულ გზასა და მეცნიერებაზე მუდმივი მოსმენები. ბევრნი ცდი-
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ლობენ ადამიანები ბედნიერებას ჩამოაშოროს. 
    – ჰოდა, აი შეეცადე ყველაფერი კონკრეტულად ჩამოაყალიბო. 
    – დიახ, შევეცდები. ო, როგორ მსურს გასაგები ვიყო ადამიანებისთ-
ვის. ო, ღვთიურ სწრაფვათა ლოგიკავ, დამეხმარე, რათა სიტყვათა შე-
თანაწყობა ცხადი და გასაგები გავხადო! 
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გი, სიყვარულის დიადი ენერგია, ღმერთისგან დედამიწაზე საკუ-
თარი შვილებისთვის გამოგზავნილი, ერთხელაც,- ერთ მშვენიერ 

დღეს თითოეულთან მიდის. ისეც ხდება, როცა იგი არა ერთხელ მიდ-
ის მათთან, ესწრაფვის საკუთარი თავით გაათბოს ადამიანი და მასთან 
დარჩეს მარად. მაგრამ ადამიანთა უმრავლესობა, თავისთან დარჩენის 
საშუალებას არ აძლევს დიდებულ ღვთიურ ენერგიას. 
     წარმოიდგინე ერთხელაც, ერთმანეთს ხვდებიან ქალი და ვაჟი მშვე-
ნიერი სიყვარულით ანთებულნი. ესწრაფვიან თავიანთი ცხოვრება სა-
მუდამოდ შეაერთონ. თვლიან, რომ მათი კავშირი ქაღალდითა და 
ბევრ მოწმეთა თანხლების რიტუალით უფრო მყარი იქნება. მაგრამ ამ-
აოდ. მხოლოდ რამოდენიმე დღე გაივლის და სიყვარულის ენერგია 
მათ სტოვებს. თითქმის ყველასთან ასეა. 
    – ჰო, შენ მართალი ხარ, ანასტასია. ადამიანთა უზარმაზარი რაოდე-
ნობა განქორწინებულია. სამოცდაათი პროცენტი მაინც. ისინი კი, 
ვინც არ განქორწინდება, ხდება, რომ როგორც ძაღლი და კატა ისე 
ცხოვრობენ, ან გულგრილნი არიან ერთმანეთის მიმართ. ეს ყველასთ-
ვის ცნობილია, მაგრამ მასიურად, თუ რატომ ხდება ასე,- ყველასთვის 
გაუგებარია. შენ ამბობ, მათ სიყვარულის ენერგია სტოვებთო, მაგრამ 
რატომ? როგორღაც ყველას აღიზიანებს, თუ იგი რაღაცნაირ საკუთარ 
თამაშს თამაშობს? 
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     – სიყვარული არავის არც აღიზიანებს და არც არაფერს თამაშობს. 
იგი ესწრაფვის თითოეულთან მარადიულად იცხოვროს, მაგრამ ადა-
მიანი თავად ირჩევს თავისი ცხოვრების ნირს და ზუსტად ეს მისი 
ცხოვრების ნირია, რომ სიყვარულის ენერგიას აფრთხობს. სიყვარულს 
არ შეუძლია ნგრევას შთაგონება აჩუქოს. სიყვარულის ენერგიისთვის 
არ ეგების ტანჯვაში ცხოვრება. როცა ერთობლივად იწყებენ ცხოვრებ-
ის აწყობას ქალი და კაცი ბინაში, რომელიც უსიცოცხლო აკლდამას 
ჰგავს, როცა თითოეულ მათგანს საკუთარი სამსახური აქვს, საკუთარი 
ინტერესი და საკუთარი გარემოცვა, როცა მომავლისთვის არა აქვთ 
ერთობლივი სწრაფვა, საერთო საქმე. როცა სხეულები მხოლოდ ხორ-
ციელი სიამოვნებით ერთობიან, რათა შემდგომ თავიანთი ბავშვი გა-
დასცენ სამყაროს ტანჯვისთვის, სადაც წყალი სუფთა არ არის, ყაჩაღე-
ბია, ომები და ავადმყოფობებია,- ასეთი პირობებისგან სიყვარულის 
ენერგია მიდის. 
    – მაგრამ, თუ ქალსა და ვაჟს ბევრი ფული აქვთ? ახლად დაქორწინე-
ბულებს მშობლები პატარას კი არა,- დიდ ბინას, ექვსოთახიანს აჩუქე-
ბენ. ახალ, სრულყოფილად მოწყობილ თანამედროვე სახლს, სადარბა-
ზოთი და დაცვით. კარგ მანქანას აჩუქებენ და ბანკში ანგარიშზე ფუ-
ლსაც ბევრს დაუდებენ, მაშინ ასეთ პირობებში თანახმა იქნება სიყვა-
რულის ენერგია მათთან ცხოვრებაზე? შესძლებენ ქალი და ვაჟი სიბე-
რემდე სიყვარულში ცხოვრებას? 
      – სიბერემდე მათ შიშში, თავისუფლებისა და სიყვარულის გარეშე 
მოუწევთ ცხოვრება და იმის ცქერა, თუ როგორ ძველდება და ლპება 
გარეშემო ყველაფერი. 
    – მაშ, რაღა სურს წუნია სიყვარულის ენერგიას? 
     – არ არის სიყვარული არც წუნია და არც ჭირვეული. იგი, ღვთიუ-
რი თანაქმნილებისკენ ესწრაფვის. სამუდამოდ შეუძლია გაათბოს ის, 
ვინც მასთან ერთად სიყვარულის სივრცის აშენებას დასთანხმდება. 
    – აი, იქ, ამ პროექტში, რასაც ხატავ შენ, არის სადმე სიყვარულის სი-
ვრცე? 
    – დიახ. 
    – და სად არის იგი? 
    – ყველაფერშია. იგი, ჯერ ორისთვის დაიბადება, შემდგომ მათი 
შვილებისთვის. ხოლო ბავშვებსაც ყოფიერების სამი მიმართულების 
მეშვეობით ექნებათ კავშირი მთელს სამყაროსთან. 
    წარმოიდგინე ვლადიმირ, კაცი და ქალი დაიწყებენ სიყვარულით 
განახორციელონ პროექტი, რასაც ჩვენ ვსახავთ. საგვარეულო ხეებს 
დარგავენ, ბალახებს, ბაღს გააშენებენ. და, გაიხარებენ იმით, თუ მათი 
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ქმნილებები გაზაფხულზე, როგორ აყვავდებიან. სიყვარული მათ შო-
რის, მათ გულებში, მათ გარეშემო სამარადისოდ იცხოვრებს. თითოე-
ული წარმოიდგენს ერთმანეთს გაზაფხულის ყვავილში, გაიხსენებენ, 
ხე, რომელიც აყვავდა, თუ როგორ დარგეს ერთად. მათ, ზუსტად მისი 
ნაყოფის გემო გაახსენებს სიყვარულს და ასევე გაახსენებს, შემოდგომ-
ით ვაჟი და ქალი სიყვარულით, თუ როგორ ეხებოდნენ ერთმანეთს 
ჟოლოს ღეროსთან. 
    ჩრდილოვან ბაღში უმზერენ, თუ როგორ მწიფდება მშვენიერი ნა-
ყოფები. ეს ბაღი კი, ვაჟმა და ქალმა ერთად დარგეს. იგი, ერთმანეთი-
სადმი სიყვარულით განმსჭვალულებმა დარგეს. 
    ქალი ხარობდა და წკრიალა ხმით კისკისებდა, თხრილის ამოთხრი-
სას ვაჟი გაოფლიანდა და შუბლიდან ჩამოწვეთილ ოფლს ქალი საკუ-
თარი ხელით სწმენდდა და თან ცხელ ტუჩებში ჰკოცნიდა. 
    ცხოვრებაში ხშირად ისეც ხდება, რომ უყვარს მხოლოდ ერთს, მეო-
რე კი გვერდით ყოფნის ნებას რთავს. როგორც კი ისინი თავიანთი ბა-
ღის დამუშავებას დაიწყებენ, სიყვარულის ენერგია განაწილდება და 
იმ ორს  არასდროს დასტოვებს! შენი ცხოვრების წესის იერ-სახე, ხომ 
იმის შესატყვისი იქნება, რომელშიც თავად ცხოვრობ და ეს სიყვარუ-
ლის სივრცე გასაგრძელებლად შეგიძლია შვილებს გადასცე. აღზარ-
დო შვილები ღმერთთან ჰარმონიულ ერთობაში, როგორც მისი მსგავ-
სი და ხატი. 
    – ანასტასია, ბავშვების აღზრდაზე, მათი აღზრდის მეთოდზე დაწვ-
რილებით მოჰყევი.. მკითხველები ამის თაობაზე ბევრ კითხვას სვამენ. 
თუკი შენ საკუთარი სისტემა არ გაქვს, მაშინ, თუნდაც არსებულიდან 
მოჰყევი, რომელია უფრო  უკეთესი. 
 

mis msgavsad da xatad 
 
ველასთვის, ბავშვების აღზრდის ერთიანი სისტემა, არ მოიძებნა, 
თუნდაც იმიტომ ვლადიმირ, რომ თითოეულმა კითხვას, საკუთარ 

შვილში ვის აღზრდას ესწრაფვის,- ჯერ თავადვე უნდა გასცეს პასუხი. 
    – როგორ თუ ვის? ადამიანის, რასაკვირველია, ბედნიერის და გონი-
ერის. 
    – თუკი ასეა, მაშინ ჯერ თავად უნდა გახდეს ასეთი. ხოლო, თუკი 
თავად ვერ შესძლო ბედნიერი გამხდარიყო, მაშინ ის მაინც უნდა იცო-
დეს, რამ შეუშალა მას ამაში ხელი. 
    მე, ძალიან მსურს ვილაპარაკო ბედნიერ ბავშვებზე. მათ აღზრდაზე, 
ვლადიმირ, ეს საკუთარი თავის აღზრდაცაა. პროექტიც, რომელსაც 

y 
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ჩვენ ახლა ერთად ვსახავთ, ამის შეცნობაში დაგვეხმარება. როგორ იბა-
დებიან ამჟამად ბავშვები, შენთვისაც ცნობილია და ყველასთვისაც 
ცნობილია. ის, რაც დაბადებას წინ უძღვის, ადამიანები ამის შეფასებას 
ბოლომდე ვერ ახდენენ, და, ბევრ ბავშვს ყოფის მიმართულებებს, მხო-
ლოდ ადამიანისთვის ჩვეულს,- ბოლომდე არ აძლევენ. ზუსტად ამი-
ტომაცაა, რომ უეჭველ საპყარს ბადებენ. 
     – საპყარს? შენ მხედველობაში გაქვს უხელო, უფეხო, ან პოლიომიე-
ლიტით დაავადებული? 
    – დაბადებული ადამიანი საპყარი, არა მარტო გარეგნულად შეიძ-
ლება რომ იყოს. გარეგნულად ნაყოფი შეიძლება ნორმალურიც მოგეჩ-
ვენოს. მაგრამ ადამიანს მეორე „მე“ აქვს და თითოეულ მათგანში ყვე-
ლა ენერგიების სრული  კომპლექსი უნდა იყოს. ჭკუა-გონება, გრძნო-
ბა, აზრ-ფიქრი და სხვა მრავალი. მაგრამ ახლა, დღეს არსებული ბავშ-
ვების ნახევარზე მეტს, ცოტა მეტად ჩამოქვეითებული პარამეტრებით, 
არასრულყოფილებადაც კი სთვლის თქვნი მედიცინა. როცა ამაში და-
რწმუნება მოგინდება, გაიგებ ამჟამად რამდენი სკოლაა დებილი ბავშ-
ვებისთვის. თქვენმა მედიცინამ ისინი ასეთებად შერაცხა. მათ უნარ-
ნიჭს მხოლოდ მათ ადარებენ, რომლებსაც თავად თვლიან შედარებით 
ნორმალურ ბავშვებად. მაგრამ ექიმებს რომ დაენახათ, როგორი შეიძ-
ლება იყოს იდეალური ჭკუა-გონება და ადამიანის შინაგანი ენერგიებ-
ის კომპლექსი, მაშინ დედამიწაზე ე.წ. ნორმალურებად დაბადებულ-
თა შორის, ერთეულების ჩათვლა თუ მოუწევდათ. 
    – კი, მაგრამ რატომ იბადება ყველა ბავშვი, როგორც შენ ამბობ,- არც 
ისე სრულყოფილი? 
    – ტექნოკრატული სამყარო ესწრაფვის არ დაუშვას, რომ დაბადებუ-
ლებს ერთ მთლიანში შეერწყათ სამი მთავარი წერტილი. ტექნოკრა-
ტია ესწრაფვის, რომ ძაფი ღვთიურ გონთან გაწყდეს და ეს ძაფი ბავშვ-
ის დაბადებამდე წყდება კიდეც. ხოლო მერე, ადამიანი ამ კავშირს, 
ქვეყნიერებაზე ვაი-ვაგლახით ეძიებს და ვერ პოულობს. 
    – როგორი წერტილებია მთავარი? ეს რა ძაფებია გონთან დაკავშირე-
ბული? მე ვერაფერი გავიგე. 
    – ადამიანი, ვლადიმირ, ქვეყნიერებაზე წარმოჩენამდე, ჯერ ბევრი 
რამით ყალიბდება. თანაც მის აღზრდას კოსმოსის ყველა ქმნილებაც 
უნდა შეეხოს. და, ისინიც, რითიც ღმერთმა ისარგებლა, თავისი მშვე-
ნიერი ქმნილებების შექმნისას, თავის ძემაც არ უნდა უგულვებელჰყ-
ოს. სამი მთავარი წერტილი, ყოფის პირველი სამი მიმართულება, თა-
ვის თანაქმნილებას მშობლებმა უნდა წარუდგინონ. 
    აი, ადამიანის დაბადების პირველი წერტილი, მისი სახელწოდე-
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ბაა,- მშობლების აზრ-ფიქრი. ბიბლიაშიცაა ამაზე ნათქვამი და ყურან-
შიც:- „თავიდან იყო სიტყვა,“ მაგრამ უფრო ზუსტადაც შეიძლება 
თქმა:- „თავიდან იყო აზრ-ფიქრი.“ დაე, გაიხსენონ მათ, ვინც ახლა 
მშობლად იწოდება, როდის და როგორად წარმოიდგინა აზრ-ფიქრში 
თავისი პირმშო. რა უწინასწარმეტყველა მას? როგორი სამყარო შეჰქმნა 
საკუთარი თანაქმნილებისთვის? 
    – ვფიქრობ, ანასტასია, უმეტესობა არც ისე ესწრაფვის იფიქროს იმ 
მომენტამდე, სანამ ქალი არ დაფეხმძიმდება. ისე, უბრალოდ წვანან 
ერთად. არიან დაუქორწინებელნიც. ქორწინდებიან მაშინ, როცა დაფე-
ხმძიმდება მეგომარი ქალი, რადგან მანამდე გაურკვეველია, ქალი საე-
რთოდ დაფეხმძიმდება თუ არა და, ადრე ფიქრს აზრიც არა აქვს, რად-
გან გაურკვეველია, საერთოდ იქნება თუ არა ბავშვი. 
    – დიახ, სამწუხაროდ ასეც ხდება. ადამიანთა უმეტესობა ხორციელ 
სიამეებშია ჩასახული. ადამიანი, ღმერთის მსგავსი და ხატია. ის ქვეყ-
ნიერებას ხორციელი სიამეების შედეგად არ უნდა მოევლინოს. წარმო-
იდგინე სხვაგვარი სიტუაცია. ვაჟი და ქალი ერთმანეთზე შეყვარებუ-
ლები თავიანთ აზრ-ფიქრებში მომავალი თანაქმნილებისთვის ცოცხ-
ალ სახლს აგებენ. წარმოიდგენენ, რომ მათი ძე ან ასული იმ ადგილზე 
ბედნიერები იქნებიან. მათი ჩასახული პირმშო პირველ ბგერას როგ-
ორ გაიგონებს,- ღვთის ქმნილებათა ბგერას,- დედის სუნთქვას, ჩიტებ-
ის გალობას. შემდეგ წარმოიდგენენ, მათი ზრდასრული შვილი რთუ-
ლი გზის შემდეგ, როგორ მოინდომებს დასვენებას, შევა მშობლიურ 
ბაღში და კედარის ჩრდილის ქვეშ ჩამოჯდება. იმ ხის ჩრდილის ქვეშ, 
მშობლებმა მისი სიყვარულით და მასზე ფიქრით მშობლიურ მიწაზე 
რომ დარგეს. საგვარეულო ხის დარგვით მომავალი მშობლების მიერ 
პირველი წერტილი განისაზღვრება, პლანეტებს ის წერტილი მოუწო-
დებს, რომ მათ დაეხმარონ მომავლის შექმნაში. იგი საჭიროა! იგი მნი-
შვნელოვანია! და ყველაზე მეტად იგი ღმერთისთვისაა ნიშანდობლი-
ვი. იგია იმის დამამტკიცებელი, რომ შენ მის მსგავსს შეჰქმნი! მსგავსს, 
დიადი შემომქმედისას! და, გაიხარებს იგი საკუთარი ძისა და ქალწუ-
ლის გონივრულობით. „ყოველივეს საწყისს აზრ-ფიქრი ემსახურება.“ 
დამიჯერე, თუ შეიძლება, ვლადიმირ, კოსმოსის მთელ ენერგიათა ნა-
კადი იმ წერტილში აღმოჩნდებიან, სადაც ორის აზრ-ფიქრი სიყვარუ-
ლით ერთმანერთში შეირწყმებიან, სადაც ორნი მშვენიერ თანაქმნი-
ლებას  განიზრახავენ. 
    წერტილი მეორე, უფრო სწორად, კიდევ ერთი ადამიანური თვალ-
საზრისი გაჩნდება, ცაზე ახალ ვარსკვლავს აღანთებს, როცა სიყვარუ-
ლით და მშვენიერის თანაქმნადობის აზრ-ფიქრით ორი სხეული ერთ-
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მანერთში შეირწყმება იმ ადგილზე, სადაც ცოცხალ და სამოთხისეულ 
სახლს აშენებ შენ, შენი საკუთარი ბავშვის მომავლისათვის. 
     მერე, იმ ადგილზე ფეხმძიმე ცოლმა ცხრა თვე უნდა იცხოვროს. და, 
უკეთესია, თუკი ეს თვეები გაზაფხულის ყვავილობისას, სურნელოვან 
ზაფხულში და ნაყოფიან შემოდგომაზე იქნება. სადაც სასიხარულო 
და სასიამოვნო შეგრძნებების გარდა, მის ყურადღებას არაფერი იქც-
ევს. სადაც მხოლოდ ღვთიურ ქმნილებათა ბგერებითაა გარშემორტყ-
მული ცოლი, რომელშიც უკვე მშვენიერი თანაქმნილება ცოცხლობს. 
ცოცხლობს და მთელს სამყაროს საკუთრივ შეიგრძნობს. ვარსკვლავებ-
საც უნდა უცქერდეს მომავალი დედა და აზრ-ფიქრით ყველა ვარსკვ-
ლავი და ყველა პლანეტა აჩუქოს მას, საკუთრივ მას, მშვენიერ პირმშ-
ოს. დედას სულ იოლად შეეძლება ყოველივე ამის გაკეთება, მას ყოვე-
ლივე ხელეწიფებოდეს იქნება, რადგან დედის აზრ-ფიქრს ყოველივე 
დაუყოვნებლივ დაექვემდებარება და კოსმოსი ორის სიყვარულით შე-
ქმნილი მშვენიერების  ერთგული მსახური იქნება. 
    და, მესამე წერტილი,- ახალი თვალსაზრისი,- იმ ადგილზე უნდა 
გაჩნდეს. იქ, სადაც ბავშვი იქნა ჩასახული, მშობიარობაც იქვე უნდა 
მოხდეს. მამაც გვერდით უნდა იყოს. და სამივეს თავზე დიდებულ შა-
რავანდედს დაადგამს, ჩვენი ყველას მოსიყვარულე მამა. 
     – აი, ესეც ასე! არ ვიცი რატომ, მაგრამ შენი სიტყვებიდან სულიც კი 
შემეკრა. ანასტასია შენ იცი, მე ჩემთვის ის ადგილი წარმოვიდგინე, 
რომელზეც შენ ლაპარაკობ. ჰოდა, ისეთ წალკოტად წარმომიდგა იგი! 
მომინდა ასეთ ადგილზე კვლავ დაბადება. აი, ახლავე რომ შეიძლებო-
დეს იქ მისვლა და მშვენიერ ბაღში დასვენება, რომელიც მამამ და დე-
დამ გააშენა. ხის ჩრდილქვეშ ჩამოვჯდე, რომელიც ჩემთვის ჩემს და-
ბადებამდე დარგეს. სადაც ჩავისახე და სადაც გავჩნდი. სადაც, ჯერ 
კიდევ ქვეყნად არ დაბადებულ პირმშოზე,- დედაჩემი ჩემზე ფიქრით 
ბაღში სეირნობდა. 
    –ასეთი ადგილი, ვლადიმირ, შენ უდიდესი სიხარულით შეგეგებე-
ბოდა. თუკი შენი სხეული ავად იქნებოდა,- იგი სხეულს განკურნავდა. 
თუკი სული ავად იქნებოდა,-სულს განკურნავდა. დაღლილს დაგაპუ-
რებდა და დაგარწყულებდა. მშვიდი სიზმრით შემოგევლებოდა და 
განთიადისას სიხარულით გაგაღვიძებდა. მაგრამ, დედამიწაზე როგ-
ორც დღეს მცხოვრებ ადამიანთა უმეტესობას, ისევე არც შენ არ გაქვს 
ასეთი ადგილი. არ არსებობს შენი სამშობლო, სადაც ყოფიერების თვა-
ლსაზრისნი ერთ მთლიანში შერწყმას შესძლებენ. 
    –კი, მაგრამ, რატომ გამოგვდის ჩვენ ყველაფერი ასე დაულაგებლ-
ად? და, რატომ აგრძელებენ დედები ნახევრად დებილი ბავშვების და-
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ბადებას? ვინ წამართვა ეს ადგილი მე? ვინ წაართვა იგი სხვებს? 
   – ვლადიმირ, თავად შენ არ შეგიძლია მიპასუხო, ასეთი ადგილი ვინ 
არ შექმნა შენი ქალიშვილი პოლინასთვის? 
    – რაა? შენ მიმანიშნებ, რომ მე ვარ ამაში დამნაშავე...  იგი რომ არა 
აქვს ჩემს ქალიშვილს? 

 
vinaa damnaSave 

   
აგრამ, მე არ ვიცოდი, ასე ზორბად რომ შეიძლებოდა გაკეთება. ეჰ, 
დასანანია, რომ ცხოვრების უკან დაბრუნება და ყველაფრის გამოს-

წორება არ შეიძლება. 
    – რა საჭიროა დაბრუნება? სიცოცხლე გრძელდება და თითოეულს 
აქვს მიცემული,- სიცოცხლის მშვენიერი იერ-სახე ნებისმიერი წამიდ-
ან შეჰქმნას. 
    –რასაკვირველია, სიცოცხლე გრძელდება, მაგრამ რა ხეირია, აი, 
ვთქვათ, მოხუცებისგან. ახლა ისინი, შვილებისგან  ელიან დახმარებ-
ას, შვილები კი, თავად უმუშევრები სხედან. თანაც, ისინი ახლა უკვე 
ყველანი გაზრდილები არიან,- მაშ, როგორღა შესძლებენ მათ აღზრდ-
ას? 
     – ღვთიური აღზრდა გაზრდილ შვილებსაც შეიძლება მისცე. 
    – მაგრამ როგორ? 
    – იცი რა,- კარგი იქნებოდა მოხუცებს საკუთარი შვილების წინაშე 
ბოდიში მოეხადათ. გულწრფელად მოეხადათ ბოდიში იმისთვის, რომ 
მათთვის უბედურებების გარეშე სამყაროს მიცემა ვერ შესძლეს. რადგ-
ან დაბინძურებულია წყალი, გამჭვარტლულია ჰაერი. 
    დაე, ბებერი, დაკოჟრილი ხელებით გაზრდილი შვილებისთვის ნამ-
დვილი, ცოცხალი სახლის გაშენება დაიწყონ. მოხუცებს, თუკი მსგავ-
სი აზრ-ფიქრი დაებადებათ, მაშინ მათ, სიცოცხლის დღეები გაუხანგ-
რძლივდებათ. ხოლო, როცა მოხუცები თავის სამშობლოს საკუთარი 
ხელით შეეხებიან, დამიჯერე მე, ვლადიმირ, რომ მათთან შვილებიც 
დაბრუნდებიან. მოხუცები, სახლის გაშენებას ბოლომდე თუ ვერ შესძ-
ლებენ, მათი შვილები, საკუთარ სამშობლოში მათ დაკრძალვას მაინც 
შესძლებენ. ამითვე კი,- კვლავ აღორძინებაში დახმარებას შესძლებენ. 
    – დაიმარხონ სამშობლოში? ხოლო შენ სამშობლოდ, საგვარეულო 
ნაკვეთს გულისხმობ, არა? მაშ, გამოდის, რომ ამ ნაკვეთზე უნდა ვმარ-
ხავდეთ ჩვენს მშობლებს და არა სასაფლაოზე? იქ დავუდგათ მათ ძეგ-
ლები? 

m 
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    – რასაკვირველია, საგვარეულო მამულში, თავიანთ ტყეში, მათი ხე-
ლითვე გაშენებულში. ხოლო ხელთნაკეთი ძეგლები მათ სულაც არ 
სჭირდებათ, რადგან ყოველი გარეშემომყოფი მათ ხსოვნას მოემსახუ-
რება. ყოველდღე,  მთელი გარემოცვა სევდით კი არა,- სიხარულით 
გაგახსენებს მათ. შენ და შენი მოდგმაც უკვდავნი გახდებით, რადგან,- 
დედამიწაზე სულებს, მხოლოდ კეთილი მოგონებები აბრუნებენ. 
     – მოიცა, მოიცა, აბა სასაფლაო? ისინი, რა, საერთოდ არაა საჭირო? 
     – ვლადიმირ, დღევანდელი დღის სასაფლაო ჰგავს სანარცხე ადგ-
ილს, სადაც იმას ყრიან, რაც არავის აღარ სჭირდება. უახლეს დროშიც 
კი, მომაკვდავთა სხეულებს საგვარეულო აკლდამებში კრძალავდნენ, 
სამლოცველოებში, ტაძრებში. მხოლოდ უგვარონი და გვარ-ტომ დაკა-
რგულები მიჰქონდათ სოფლის გარეთ. უძველესი დროიდან მიცვალე-
ბულების გასახსენებლად, მხოლოდ დამახინჯებული ადათ-წესი შე-
მორჩა. სამი დღის შემდეგ, მერე ცხრა დღის, მერე ნახევარი წლის, მერე 
*წლის და მერე... შემდეგ კი, მოსაგონრად მხოლოდ ერთი დღე აქვს მი-
კუთვნებული. ცოცხალ ახლობელთა მხრიდან, თანდათან დავიწყებას 
ეძლევა გარდაცვლილთა სული. არცთუ იშვიათად, ცოცხლებსაც კი 
ივიწყებენ, როცა შვილები საკუთარ მშობლებს სტოვებენ და შორეულ 
მხარეს გარბიან. ამაში კი შვილების დანაშაული სულაც არ არის. ისინი 
იმიტომ გარბიან, * რომ ინტუიციურად გრძნობენ მშობლების სიცრუეს 
და საკუთარი სწრაფვების გამოუსავლიანობას. ზუსტად ამ გამოუსავ-
ლიანობას გაურბიან ისინი და თავადვე იმავე ჩიხში ხვდებიან. 
     სამყაროში ყველაფერი მოწყობილია ისე, რომ მატერიალურ სხეუ-
ლში პირველები, კვლავ ის სულები განხორციელდებიან, რომლებსაც 
დედამიწიდან კეთილი მოგონებები ეძახიან. არა დაწესებული წესი, 
არამედ გულწრფელი გრძნობები. ისინი დედამიწაზე ცოცხალ მაცხოვ-
რებლებად წარმოჩინდებიან, მაშინ, როცა გარდაცვლილი თავისი ცხო-
ვრების ნირით საკუთარ თავზე სასიამოვნო მოგონებებს დასტოვებს. 
როცა მასზე მოგონება დაწესებული წესისამებრ კი არ ხდება, არამედ 
მომქმედია და მატერიალურია. 
    სამყაროში უამრავ სხვა ადამიანურ მიმართულებებს შორის ადამია-
ნის მატერიალური ყოფითი მიმართულება არანაკლებ მნიშვნელოვა-
ნია, ამიტომაც მისდამი დამოკიდებულება ფაქიზი უნდა იყოს. მშობე-
ლეთა სხეულებიდან, რომლებიც მათი ხელით დარგულ ტყეში არიან 

                                                 
*   ჰოდა, მეც აუცილებლად გავაშენებ საგვარეულო მამულს და სიყვარულის სივრცეს 

შევუქმნი ჩემს შვილს და მოთას! გამოვასწორებ ჩემს შეცდომას, მათი უცხოეთში 
ცხოვრების დაშვებით... და მჯერა, რომ ისინი აუცილებლად დაბრუნდებიან 
სამშობლოში და გამოადგებიან მას! ც.გ. 



 

667 

დაკრძალულნი, ამოიზრდება ბალახი, ამოიზრდება ყვავილები, ხეები, 
ბუჩქები. შენ მათ უმზერდე იქნება და ტკბებოდე იქნება მათით. მშობ-
ლების ხელით აღმოცენებულ სამშობლოს ნაწილებთან ყოველდღე შე-
ხებისას, შენ, ქვეცნობიერადაც გექნება მათთან ურთიერთობა და ისინ-
იც, ასევე ურთიერთობაში იქნება შენთან. მფარველ-ანგელოზებზე შენ 
თუ გსმენია რამე? 
    –კი. 
    –ისინი, მფარველი-ანგელოზები, შორეული და ახლობელი მშობლე-
ბია შენი, რომლებიც შეეცდებიან შენს მოფრთხილებას. სამი თაობის 
შემდეგ მათი სულები ისევ განხორციელდებიან დედამიწაზე, მაგრამ 
როცა ისინი დედამიწაზე მატერიალურ სხეულში აღარ იქნებიან მათი 
სულის ენერგიები, როგორც მფარველი-ანგელოზები ყოველ წამს შენს 
დაცვაში იქნებიან. შენს საგვარეულო ნაკვეთზე აგრესიით შემოსვლას 
ვერავინ გაბედავს. ყოველ ადამიანში არის შიშის ენერგია. აგრესორში 
ზუსტად ეს ენერგიაა რომ აღიძვრება. აგრესორში ბევრი დაავადება გა-
ჩნდება. დაავადებები, რომლებიც სტრესისგან ჩნდება, ისინი შემდგო-
მში, გაანადგურებენ კიდეც მათ. 
   – ეგ, შემდგომში. მანამდე კი, ბევრი სისაძაგლის ჩადენა შეუძლიათ.  
   – ვინ მოისურვებს თავდასხმას, ვლადიმირ, თუკი ეცოდინება, რომ 
სასჯელი გარდუვალია 
   – და, თუკი არ ეცოდინება? 
   – ინტუიციურად ეს ყოველმა ადამიანმა იცის. 
   – კარგი, დავუშვათ შენ აგრესიასთან დაკავშირებით მართალი ხარ. 
აბა, ერთი მითხარი, მეგობრებთან დაკავშირებით როგორ მოვიქცეთ? 
მაგალითად, სტუმრად ჩემი მეგობრების მოწვევას მოვინდომებ. ისინი 
მოვლენ და მთელმა გარემოცვამ მათი დაშინება რომ დაიწყოს. 
    – შენი მეგობრებით, ვისი ზრახვებიც სუფთაა, მთელი გარემოცვა გა-
ხარებული იქნება. აქ, ამ შემთხვევაში მაგალითად,- ძაღლის მოყვანა 
შეიძლება. როცა ძაღლის პატრონთან მეგობარი მოდის, მას ერთგული 
დარაჯი არ ეკარება. როცა აგრესორი ესხმის თავს, მაშინ ერთგული ძა-
ღლი მზადაა მასთან სასიკვდილო ბრძოლაში ჩაებას. 
    შენს მშობლიურ ნაკვეთში ყოველი ბალახი სამკურნალო იქნება შენ-
თვისაც და შენი მეგობრებისთვისაც. ხოლო დაბერილი ნიავი ხეების, 
ბუჩქების ყვავილებისგან სამკურნალო მტვერს მოგიტანს. შენი ყველა 
წინაპრის ენერგიებიც ასევე, შენთან იქნება. ხოლო, თანაქმნადობის 
სურვილით განმსჭვალული პლანეტები, სიამოვნებით დაელოდებიან 
შენს განკარგულებებს. 
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    შენი შეყვარებულის მზერა, საუკუნეოდ აირეკლება ყოველი ყვავი-
ლის მშვენიერი ფურცლიდან. და ნაზი გრძნობით ისაუბრებს შენთან 
ათასწლეულებში, შენივე აღზრდილი, შენი შვილები. შენ ახალ თაო-
ბებში კვლავ განხორციელდები (ხორცს შეისხამ). შენვე ისაუბრებ სა-
კუთარ თავთან და თავადვე აღზრდი საკუთარ თავს. და, თანაქმნილე-
ბების შექმნას, დაიწყებ საკუთარ მშობელთან ერთად. შენს სამშობლო-
ში და შენს მიერ შექმნილ სიყვარულის სივრცეში, ღვთიური ენერგია,- 
სიყვარული იცხოვრებს! 
    როცა ანასტასია ტაიგაში მიწის ნაკვეთზე ჰყვებოდა, მისი ხმის ინ-
ტონაციისგან და აღმაფრენისგან სული მეკვროდა. უკვე მერე, როცა 
გამოვემგზავრე და ეს სტროფები დავწერე, ხშირად ვფიქრობდი:- 
„მართლაც და, ასე მნიშვნელოვანია თითოეულისთვის მისი ქონა? ის, 
როგორც უწოდებს მას,- საკუთარი სამშობლოს ნაწილი? ნამდვილად 
შეიძლება კი, ბავშვის აღზრდა, უკვე გაზრდილის, უკანასკნელი შენი 
ამოსუნთქვით? ნამდვილადაა შესაძლებელი მისი საგვარეულო ნაკვე-
თის მეშვეობით, მშობლებთან საუბარი და მართლა დაგიფარავენ შენ, 
დაიფარავენ შენს სულს და სხეულს მათი ენერგიები?“ თქვენ წარმოი-
დგინეთ, შემთხვევითობის მეშვეობით ისეთი რამ მოხდა, რომ ყველა 
ეჭვი თავად ცხოვრებამ გამიქარწყლა. და, აი, რა მოხდა. 
 

berikaci dolmenTan 
   
ამი წლის წინ, როცა ჩრდილოეთ კავკასიაში ჩავედი, დოლმენებზე 
პირველ თავებს ვწერდი, რომლებთანაც ახლა უკვე უწყვეტ ნაკად-

ად მიედინება ადამიანები. მაგრამ მაშინ, ცოტა თუ შემოიხედავდა ჩვე-
ნი წინაპრების ამ უძველესი ნაგებობების სანახავად. მე, ხშირად მარ-
ტო მივდიოდი ფერმერ ბამბაკოვის მიწაზე აღმართულ დოლმენთან, 
პშადა გელენჯიკის რაიონის დასახლებაში. მოხუცი ბამბაკოვი დოლ-
მენთან ყოველთვის მოულოდნელად გამოჩნდებოდა ხოლმე. გამოჩნ-
დებოდა, დაკემსილი პერანგით და საკუთარი საფუტკრიდან ქილა 
თაფლით ხელში. მაღალი, ხმელ-ხმელი მოხუცი, ძალზედ მოძრავი 
იყო. მიწა მან ცოტა ხნის წინ, გარდაქმნის დასაწყისში მიიღო და ისე-
თი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, თითქოს ის მასზე ყველაფრის მოწყობ-
ას ძალიან ჩქარობდა. ააგო პატარა სახლი, სკა საფუტკრისთვის და 
სხვადასხვა ნაყარ-ნუყარი მასალისგან სამეურნეო ნაგებობები. დაიწყო 
ბაღის გაშენება, პატარა ტბორის გათხრა, თვლიდა, რომ ამოთხრისას 
წყაროს ამოიყვანდა, მაგრამ კლდის ქანებს წააწყდა. 
    მოხუცი ბამბაკოვი ძალზედ მზრუნველად ექცეოდა დოლმენს. 

s 
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ჰგვიდა მას და გარეშემო კენჭებს უწყობდა, თან ამბობდა:- „ეს ქვები აქ, 
ადამიანების ხელითაა მოტანილი, ხედავ, ისინი არ ჰგავს იმათ, რაც 
გარეშემოა. ადამიანებმა მისგან ყორღანი გააკეთეს, მასზე დოლმენი 
ააგეს.“ 
    მოხუცი ფერმერის მეურნეობა სოფლის გზის მოშორებით იმყოფე-
ბოდა. უფრო ხშირად ის, მარტო მუშაობდა. მე კი, ვფიქრობდი:- 
„ნეტავ თუ ესმის მას რა უაზროა მისი ძალისხმევა? ის თავის მეურნეო-
ბას ვერ წამოწევს, ვერ დაამუშავებს მიწას, ვერ ააშენებს ნორმალურ, 
თანამედროვე სახლს. ხოლო, თუკი სასწაული მოხდება და მოახერხ-
ებს გარეშემო ტერიტორიის გაკეთილშობილებას, მეურნეობის მოწყო-
ბას, ის მაინც წარმოუდგენელია, რომ მის გახარებას მოესწროს. ყველას 
შვილები ქალაქისკენ ესწრაფვიან. აი, მოხუცის ვაჟიც ცოლ-შვილთან 
ერთად მოსკოვში დაფუძნდა, ჩინოვნიკი გახდა. 
     ნუთუ ვერ ხვდება ბერიკაცი, რომ უაზროა მისი ძალისხმევა. არ 
სჭირდება იგი არავის, შვილებსაც კი. რა გულით მოუწევს მას გარდაც-
ვალება, როცა ეცოდინება, რომ მის მეურნეობას გაუდაბნოება, გავერა-
ნება ელის? იცის კი, რომ ყველაფერი შამბით დაიფარება, მისი ფუტკ-
რებიც ამოწყდებიან? ხოლო დოლმენს, ასე მოუხერხებლად რომ დგას 
მისი მინდვრის შუაში, ისევ დაანაგვიანებენ. უკეთესი იყო სიბერის 
ჟამს დაესვენა, ის კი, დილიდან საღამომდე რაღაცას იჩიჩქნება და 
ტრიალებს როგორც ციბრუტი”. 
    ერთხელ, უკვე შებინდებული იყო, როცა დოლმენთან მივედი. მისკ-
ენ მიმავალ ბილიკს მთვარე ანათებდა. გარეშემო სიწყნარეა, ნიავი უბ-
ერავს და მხოლოდ ფოთლების შრიალი ისმის. დოლმენის გარეშემო 
გახარებულ ხეებამდე არ მისული, რამოდენიმე ფეხის ნაბიჯზე შევჩე-
რდი. 
    ქვაზე, დოლმენის პორტალის გვერდით ბერიკაცი იჯდა. მე მაშინვე 
ვიცანი მისი ხმელ-ხმელი ტანი. ჩვეულებრივ, მოძრავი და მხიარული 
ბერიკაცი, გაუნძრევლად იჯდა და მომეჩვენა, რომ ტიროდა. შემდეგ 
ის ადგა, თავისი ჩქარი სიარულით დოლმენის პორტალის გასწვრივ 
წინ და უკან გაიარ გამოიარა, მოწყვეტით შეჩერდა, პირისახით დოლ-
მენისკენ შემობრუნდა და მტკიცედ ჩაიქნია ხელი. მე მივხვდი:- მოხუ-
ცი ბამბაკოვი დოლმენს მიმართავდა, მასთან საუბრობდა. 
    უკან შემოვბრუნდი, ვცდილობდი ფრთხილად მევლო და დასახლე-
ბისკენ გამოვბრუნდი. გზაში ვფიქრობდი:- „აბა, უკვე თავისი სიცოცხ-
ლის დასასრულს მიღწეულ ბერიკაცს, რითი შეუძლია დოლმენის სუ-
ლმა რომ დაეხმაროს, რაგინდ ძლიერი და ბრძენიც არ უნდა იყოს ის? 
რითი? მხოლოდ და მხოლოდ ასეთი ურთიერთობით? სიბრძნე! სიბრ-
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ძნე ახალგაზრდობაშია საჭირო. სიბერეში რაღა საჭიროა? ვის სჭირდე-
ბა იგი? ვინ მოისმენს ბრძნულ აზრებს, თუკი შვილებიც კი ცხრა მთას 
იქით არიან?“ 
     წელიწად-ნახევრის შემდეგ, გელენჯიკში ჩემი მორიგი ჩამოსვლის 
ჟამს, მე კვლავ დოლმენისკენ გავემართე, რომელიც ბამბაკოვის მეურ-
ნეობაში იყო. უკვე ვიცოდი, რომ სტანისლავ ბამბაკოვი გარდაცვლი-
ლიყო. ცოტა სევდა მომერია, ამ მხიარულ, მიზანსწრაფულ ადამიანს 
რომ ვერ ვნახავდი. მისი საფუტკრიდან თაფლს ვეღარ დავაგემოვნებ-
დი. რაც მთავარია, აღარ მსურდა დოლმენსა და მის გარეშემო, კვლავ 
ნაგავი და მიშვებულობა მენახა. მაგრამ... 
    გზა, რომელიც ცენტრალური გზიდან დოლმენისკენ მიუყვებოდა, 
გარეშემო სუფთად დახვეტილი აღმოჩნდა. მოსახვევთან, ხეებს შორ-
ის,- ხის დახლ-მაგიდები და ლამაზი თალარი იდგა. ბილიკის გასწვრ-
ივ, ჩალაგებული იყო თეთრად შეღებილი კენჭები. მწვანედ ხასხასებ-
და კიპარისის ნერგები. სახლის ფანჯრების გვერდით მდგარ ბოძზე 
შუქი ენთო. 
    ვაჟი! მისმა ვაჟმა სერგეი სტანისლავის-ძე ბამბაკოვმა მოსკოვი და 
თავისი თანამდებობა დატოვა. ის, მეუღლესთან და ვაჟთან ერთად მა-
მის მეურნეობაში დასახლდა. 
     ჩვენ, სერგეისთან ერთად ხის ქვეშ მაგიდასთან ვისხედით და ვსაუ-
ბრობდით. 
    –მე, მამამ, მოსკოვში დამირეკა, ჩამოსვლა მთხოვა. ჩამოვედი, აქაუ-
რობას გადავხედე და ცოლ-შვილი ჩამოვიყვანე,- მიყვებოდა სერგეი,- 
მამასთან ერთად ვიმუშავე კიდეც აქ. სასიხარულო ყოფილა მასთან 
ერთად მუშაობა... როცა ის გარდაიცვალა, ამ ადგილის მიტოვება ვერ 
შევძელი... 
    – არ ნანობ, დედაქალაქიდან რომ წამოხვედი? 
    – არა, არ ვნანობ, არც ცოლი არ ნანობს. ჩვენ, ყოველ დღე მადლობას 
ვუხდით მამას,- უფრო კომფორტულად ვართ აქ. 
     – სახლი კეთილმოაწყვეთ, წყალი გაიყვანეთ? 
    – კეთილმოაწყო და აი, სახლის წინ საპირფარეშოც,- ჯერ კიდევ მამ-
ამ გააკეთა. მე სხვა კომფორტი მაქვს მხედველობაში. შინაგანად, რაღ-
აც უფრო სავსედ და კომფორტულად ვგრძნობ თავს. 
    – აბა სამუშაო? 
    – სამუშაო აქ ყელამდეა. ბაღის გაშენებაა საჭირო, მეფუტკრეობაში 
გარკვევა. ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ვიცი ფუტკრებს როგორ მოვექცე. 
დასანანია, ვერ მოვასწარი მამისგან ჩვევის გადაღება. ხალხი უფრო და 
უფრო მეტი მოემგზავრება დოლმენთან. ავტობუსს ყოველდღე ვხვდე-
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ბით. ცოლიც სიამოვნებით მეხმარება. მამამ მთხოვა, რომ ადამიანებს 
დავხვდე და მეც ვხვდები. აი, გაჩერებაც მოვაწყვე, წყალიც მინდა გა-
მოვიყვანო. გადასახადებით მაწვებიან. ჯერ-ჯერობით სახსრები არ 
მყოფნის. კიდევ კარგია, რომ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობა რო-
გორღაც მეხმარება. 
     მე, სერგეის იმის შესახებ მოვუყევი, რასაც ანასტასია მიწის თაობა-
ზე მიყვებოდა, მამულზე, მშობლების ხსოვნაზე, მან კი მიპასუხა: 
     – შენ, იცი რა,- მართალია ის! ასი პროცენტით მართალია. მამა გარ-
დაიცვალა, მაგრამ მე, თითქოს ყოველდღე ვსაუბრობ მასთან, ხანდახ-
ან ვეკამათები კიდეც. უფრო ახლობელი გახდა ის ჩემთვის, თითქოს 
არც კი გარდაცვლილა. 
    – ეს როგორ? როგორ შეგიძლია შენ მასთან საუბარი? მისი ხმა ისე 
გესმის, როგორც კონტაქტორს? 
    –არა, უფრო მარტივადაა ყველაფერი. ხედავ ძაბრივით თხრილს? ეს 
ისაა, წყაროს რომ ეძებდა ის და კლდის ქანს წააწყდა. ამ ძაბრისებრი 
ორმოს ისევ მიწით ამოვსება მსურდა, მის ადგილზე კი, ერთი მაგიდა-
დახლის დადგმა. ჩემთვის ვიფიქრე:- „ეს რა არის მამი, ვერ გათვალე 
და ახლა ზედმეტი შრომა მიწევს, რაც ისედაც საკმარისადაა.“ როგორც 
კი წვიმები დაიწყო, მთიდან წყალმა დაიწყო დენა და ძაბრივით 
თხრილი წყლით გაივსო, რომელშიც  წყალი თვეობით იდგა. პატარა 
ტბორი წარმოიქმნა. ვიფიქრე:–„ყოჩაღ მამი, გამოსადეგია შენი ძაბრი“. 
აქ მან, კიდევ ბევრი რამ ჩაიფიქრა, ვცდილობ ისინიც გავაცნობიერო. 
    – მაინც როგორ, სერგეი, მოსკოვიდან როგორ მოგწყვიტა, რა სიტყვე-
ბით? 
    – თითქოს, ყველაფერს ჩვეულებრივად ლაპარაკობდა, მარტივად. 
მახსოვს მხოლოდ სიტყვებიდან რაღაც ახალი გრძნობები, სურვილები 
წარმოჩნდნენ. და აი, მე უკვე აქ ვარ. გმადლობთ შენ მამი. 
     რა სიტყვები გააცნობიერა მოხუცმა ბამბაკოვმა დოლმენთან? რა სი-
ბრძნე შეიცნო, რომ შვილის თავისთან დაბრუნება შესძლო? სამუდამ-
ოდ დაბრუნება! დასანანია, რომ ბამბაკოვი სასაფლაოზე დაკრძალეს 
და არა მის მიწაზე, როგორც ანასტასია ამბობს. მე, თეთრი შურით 
მშურდა სერგეის:- მისმა მამამ სამშობლოს ნაჭერი მისთვის, კიდეც იპ-
ოვნა და კიდეც შეჰქმნა. მექნება კი იგი ოდესმე მე? ანასტასიას მდე-
ლოზე კარგია. კარგია ბამბაკოვთანაც. ასევე კარგი იქნებოდა, რომ სამ-
შობლოს ნაჭერი ყველას ჰქონოდა! 
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skola, Tu RmerTebis  
gakveTili 

 
ოლოს, ბამბაკოვის მიწაზე როცა დოლმენი მოვინახულე და მის ვა-
ჟთანაც ვისაუბრე, უფრო ნათლად გამახსენდა ანასტასიასთან სამ-

შობლოზე საუბარი, მიწის ნაკვეთის მისეული პროექტი. ასევე, მახსო-
ვრობაში ამომიტივტივდა ანასტასიას მიერ ქვიშაზე დახაზული მომა-
ვალი სოფლის მშვენიერი უბნები. ისე გატაცებით ჰყვებოდა გაშენებ-
ულ ბაღებზე, რომ მისი ხმის უჩვეულო ინტონაციის გამო, თითქოს  
ფოთლების შრიალი ისმოდა მათში, რომლებმაც უდაბნო გადაფარეს 
და ნაკადულებში სუფთა წყალი ააჩუხჩუხეს. ხედავდი, მათ შორის 
ლამაზი მამაკაცები და ქალები როგორ ცხოვრობდნენ. საღამო ხანს ბა-
ვშვების კისკისი და სიმღერები ისმის. მიუხედავად არაჩვეულებრივი 
ზმანებისა, მაინც უამრავი კითხვები მებადებოდა. 
    – მაგრამ, შენ ისე რატომ ხაზავ, ანასტასია, თითქოსდა ნაკვეთები 
ერთმანეთს არ ეხება? 
    – ასეა საჭირო, რათა მშვენიერ სოფელში ნაკვეთებს შორის გასასვ-
ლელები ბილიკებით და გზებით იყოს. ერთი   ნაკვეთიდან მომდევ-
ნომდე, ყოველი მხრიდან, დაშორება არა უმცირეს სამი მეტრისა უნდა 
იყოს. 
    – ამ დასახლებაში სკოლა, იქნება? 
    – რასაკვირველია, აი შეხედე, სკოლა,- იგი, ყველა კვადრატების ცენ-
ტრშია. 
    საინტერესოა ნახვა, ნეტა ახალ სკოლაში, როგორი მასწავლებლები 
იქნებიან. როგორი სწავლება იქნება აგებული. ალბათ, ისეთი, შჩეტი-
ნინის სკოლაში რომ ვნახე. ახლა იქ, უამრავი ხალხი მიემგზავრება. 
ყველას მოსწონს ტყის სკოლა, რომელიც ტეკოსეშია. ბევრ ადამიანს 
სურს თავ-თავიანთ მხარეში ასეთივე შეჰქმნას. 
    – შჩეტინინის სკოლა მშვენიერია, იგი,- საფეხურია სკოლისთვის, 
რომელშიც ახალ სოფლებში ისწავლიან ბავშვები. მათ, შჩეტინინის 
კურსდამთავრებულები ააშენებენ და მათში თავადვე შეასწავლიან. მა-
გრამ მთავარი,  მარტო განათლებულ და ბრძენ პედაგოგებში არაა. 
მთავარი ისაა, რომ იმ სკოლებში, მშობლები შეასწავლიან და საკუთა-
რი შვილებისაგან თავადაც ისწავლიან. 
    – მაგრამ, განა შეიძლება მშობლები უცებ მასწავლებლები გახდნენ? 
განა ყველა მშობელს ექნება უმაღლესი განათლება და თანაც სპეცია-
ლიზირებული? სხვადასხვა საგნებს. მათემატიკას, ფიზიკას, ქიმიას, 
ლიტერატურას, სკოლაში ბავშვებს ვინ აუხსნით? 

b 
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    – რასაკვირველია, განათლება ყველას ერთნაირი არ ექნება. მაგრამ 
საგანთა და მეცნიერებათა შეცნობა საჭირო არც არის თვითმიზანი გა-
ხდეს. მთავარია შეიცნონ, თუ როგორ გახდნენ ბედნიერნი, ასეთი რამ 
კი, მხოლოდ მშობლებს შეუძლიათ საკუთარ მაგალითზე უჩვენონ. 
    მშობლებისთვის სულაც არ არის საჭირო ტრადიციული გაგებით 
სკოლის გაკვეთილების წაყვანა. მაგალითად, მშობლებს შეუძლიათ 
მონაწილეობა მიიღონ ერთობლივ განსჯა-განხილვაში ან გამოცდა კო-
ლექტიურად ჩაიბარონ. 
    – გამოცდა? მშობლებმა გამოცდა ვისგან უნდა ჩაიბარონ? 
    – საკუთარი ბავშვებისგან, ხოლო ბავშვები კი, პირიქით, საკუთარ 
მშობლებს გამოსცდიან. 
    – მშობლები ბავშვებისგან,- სასკოლო გამოცდებს ჩაიბარებენ?! კი, 
მაგრამ ეს ხომ რაღაც სასაცილოა. მაშინ ყველა ბავშვი ხუთოსანი იქნე-
ბა. რომელი მშობელი დაუწერს თავის შვილს ორიანს? რასაკვირვე-
ლია, ნებისმიერი მშობელი ხუთიანს დაუწერს თავის ბიჭს ან გოგოს. 
    – ვლადიმირ, ნუ ჩქარობ დასკვნების გამოტანას. იმ სწავლებებს შო-
რის, რომელიც დღევანდელი სკოლის გაკვეთილებს წააგავს, სხვებიც 
იქნება, უფრო მთავრნი,- ახალი სკოლის გაკვეთილები. 
    – სხვები? როგორები? 
    და უცებ, თავში აზრმა გამიელვა. თუკი ანასტასია თავისუფლად აჩ-
ვენებს ათასწლეულის წინანდელ სურათებს, მნიშვნელობა არ აქვს 
როგორ გამოსდის მას ეს,- სხივის დახმარებით, ჰიპნოზის, თუ კიდევ 
რითი,- მაგრამ ხომ გამოსდის. გამსოდის... ე.ი., მას შეუძლია აჩვენოს 
უახლესი მომავალიც, ამიტომაც მე მას ვკითხე: 
    – ანასტასია, შენ შეგიძლია მიჩვენო, იმ მომავალი სკოლის თუნდაც 
ერთი მეცადინეობა, რომელიც ახალ სოფლებში იქნება? არატრადიცი-
ული გაკვეთილის ჩვენება შეგიძლია? 
    – შემიძლია. 
    – მაშ მიჩვენე. მე მსურს მათი შედარება, რაც შჩეტინინთან ვნახე და 
იმათთანაც, თავად მე სადაც ვსწავლობდი. 
    – არ დამიწყებ შეკითხვების დასმას და არ შეგეშინდება, რომელი ძა-
ლით ვქმნი მომავლის სურათებს? 
    – ჩემთვის სულერთია შენ ამას, როგორ გააკეთებ. ჩემთვის მისი ნახ-
ვაა ძალიან საინტერესო. 
   – მაშინ ბალახზე დაწექი, მოდუნდი და ჩაიძინე. 
    ანასტასიამ ჩემს ხელისგულზე თავისი ხელისგული ფრთხილად 
დაადო და... 
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    მე, თითქოსდა ზემოდან, უამრავ ნაკვეთებს შორის ერთი ნაკვეთი 
დავინახე, თავისი შიდა დაგეგმარებით სხვებისაგან განსხვავებული. 
მასზე, რამოდენიმე ხის დიდი სახლი იყო, ერთმანეთთან ბილიკებით 
შეერთებული, რომელთა გვერდებზეც სხვადასხვაგვარი ყვავილნარი 
იყო ჩარიგებული. კომპლექსის გვერდით კი, ბუნებრივი ამფითეატრი 
იყო განთავსებული:- ფერდობი, რომელზეც ნახევრად-წრიულად ზე-
მოდან ქვემოთ ეშვებოდა სკამების რიგი. მათზე დაახლოებით სამასამ-
დე სხვადასხვა ასაკის ადამიანი იჯდა. მათ შორის ასაკოვანი ადამია-
ნები:- ჭაღარაშერეულნიც და სრულიად ახალგაზრდებიც. როგორც 
სჩანს, ისინი ოჯახებად იყვნენ, რადგან, უფროსი მამაკაცები, ქალები 
და სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ჯგუფ-ჯგუფად ისხდნენ. ყველანი ერ-
თმანეთში მღელვარედ საუბრობდნენ. თითქოს მათ, რაღაც უჩვეულ-
ოს ხილვა უწევდათ,- სუპერვარსკვლავის კონცერტის თუ პრეზიდენ-
ტის გამოსვლის. 
    აუდიტორიის წინაშე ხის სცენა-მოედანი იყო, სადაც ორი მაგიდა, 
ორი სკამი, უკანა პლანზე კი, დიდი დაფა იდგა. მოედნის გვერდით, 
დაახლოებით თხუთმეტი, ხუთიდან თორმეტ წლამდე ასაკის ბავშვე-
ბი ერთ ჯგუფად შეკრებილიყვნენ, რომლებიც რაღაცაზე ცხოვლად კა-
მათობდნენ. 
    – როგორც სჩანს, ახლა ასტრონომიაზე სიმპოზიუმის მსგავსი დაი-
წყება,- მომესმა მე ანასტასიას ხმა. 
    – მაშინ, პატარა ბავშვები აქ რაღატომ არიან? მათი დატოვება მშობ-
ლებმა ვერავისთან შესძლეს?- ვკითხე მე ანასტასიას. 
    – ახლა, ერთმანეთის ოპონენტი ბავშვების ჯგუფიდან, ერთ-ერთი, 
მთავარ მოხსენებას გააკეთებს. ჯერ ისინი ირჩევენ, თუ ვინ იქნება ეს. 
ხედავ, ორი პრეტენდენტია:- ბიჭი, რომელიც ცხრა წლისაა და გოგონა 
კი, რვა წლის. ახლა ბავშვები კენჭს უყრიან. უმრავლესობით ბიჭი შეა-
რჩიეს. 
    ბიჭი თავდაჯერებულად და საქმიანიად მიუახლოვდა მაგიდას. ის 
მუყაოს საქაღალდედან იღებდა ნახაზებიან და ნახატებიან ქაღალდებს 
და მაგიდაზე აწყობდა. დანარჩენი  ბავშვი, ზოგი დინჯად, ზოგიც 
ხტუნვა-ხტუნვით უკან დაბრუნდა ძელ-სკამებზე მჯდომ თავიანთ 
მშობლებთან. ჟღალთმიანმა, სრულიად ჭორფლიანმა გოგონამ,- გამო-
სვლის პრეტენდენტმა, ამაყად თავაწეულმა, მაგიდის გასწვრივ ჩაიარა. 
მას ხელში უფრო დიდი და სქელი საქაღალდე ეჭირა, ვინემ ბიჭს ჰქო-
ნდა. ალბათ, საქაღალდეში მასაც ასევე რაღაც სურათები და ნახაზები 
ეწყო. 
    მაგიდასთან მდგომი ბიჭი, მის გვერდით ჩავლილ გოგონა-
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პრეტენდენტისთვის რაღაცის თქმას შეეცადა, მაგრამ პატარა არ შეჩე-
რებულა ისე, დემონსტრაციულად ჩაუარა გვერდით. ბიჭი რამოდენი-
მე ხანს დაბნეული უცქერდა მისგან ამაყად მიმავალ ჟღალთმიან პატა-
რა გოგონას. შემდეგ, კვლავ გულდასმით დაიწყო საკუთარი ფურცლე-
ბის დალაგება. 
    – ვინ მოასწრო ამ ბავშვებისთვის ასტრონომია ისეთი ხარისხით ეს-
წავლებინა, რომ უფროსების წინაშე მოხსენების გაკეთება შესძლებოდ-
ათ?-  ვკითხე მე ანასტასიას. 
    მან  პასუხად აი, რა მითხრა: 
    – არავის არ უსწავლებია მათთვის. შეთავაზებული ჰქონდათ დამო-
უკიდებლად მომზადებინათ და თავად გაეაზრებინათ მათთვის ეს სა-
კითხი,- წარმოედგინათ საკუთარი დასკვნები, თუ როგორაა ყოველივე 
მოწყობილი. და, ისინიც ორ კვირაზე მეტს ემზადებოდნენ. ახლა, და-
დგა საპასუხისმგებლო მომენტი და მათ დასკვნებზე, ოპონირების გა-
წევა, ვისაც მოესურვებათ იმათ შეეძლებათ. მომხსენებელიც და ოპო-
ნენტებიც,- საკუთარ მოსაზრებებს თავადვე დაიცავენ. 
    – მაშ, გამოდის ეს, თამაშია? 
    – რაც ხდება, შეგიძლია თამაშად შეაფასო. ოღონდ ძალზედ სერიო-
ზულია იგი. ახლა, ყოველ დამსწრეს აზრ-ფიქრი ჩაერთვება და აუჩქა-
რდება. პლანეტარულ მოწყობაზე, ან შესაძლოა, რაღაცა უფრო მეტზ-
ეც,- დამსწრენი ფიქრს დაიწყებენ. ბავშვები, ხომ ორი კვირა ფიქრობდ-
ნენ, იაზრებდნენ. მათი აზრ-ფიქრი კი, არაფრით და არანაირი დოგმა-
ტებით არაა შეზღუდული. პლანეტარული მოწყობის შესახებ არანაი-
რი ვერსიები მათზე ზეწოლას არ ახდენენ. ჯერ უცნობია, ისინი რას 
იტყვიან. 
    – შენ გინდა სთქვა, თავისი ბავშვური ტვინით იფანტაზიორებენ? 
    – მინდა ვთქვა, რომ თავის ვერსიას წარმოადგენენ. ასევე უფროსებს-
აც ხომ არა აქვთ პლანეტარული მოწყობის აქსიომა. ამ სიმპოზიუმის 
მიზანი არა რაღაც კანონების გამომუშავებაა, არამედ აზრ-ფიქრის აჩ-
ქარებაა, რომელიც შედეგად განსაზღვრავს კიდეც ჭეშმარიტებას, ანდა 
ახლოს მივა მასთან. 
    მეორე მაგიდასთან ახალგაზრდა კაცი მივიდა. მან მოხსენების და-
წყების შესახებ განცხადება გააკეთა. ამის შემდეგ, მომხსენებელმა ბიჭ-
მა საუბარი დაიწყო. 
    ის თავდაჯერებით და გატაცებით იცდახუთი-ოცდაათი წუთი ჰყვე-
ბოდა. მისი სიტყვა, როგორც მე მომეჩვენა, მტკნარი ბავშვური ფანტა-
ზია იყო. ფანტაზია, არანაირ სამეცნიერო თეორიებზე, ან საშუალო 
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სკოლის ასტრონომიის კურსის ელემენტარულ ცოდნაზეც კი არ იყო 
დაფუძნებული. ბიჭი დაახლოებით აი, რას ჰყვებოდა: 
    – თუ საღამოს ცას შევხედავთ, იქ ძალიან ბევრი ვარსკვლავი ანათ-
ებს. ვარსკვლავები არსებობენ ნაირ-ნაირნი. სრულიად პატარა ვარსკვ-
ლავები და უფრო დიდი ვარსკვლავები არსებობენ. სრულიად პატარა 
ვარსკვლავებიც დიდები შეიძლება იყვნენ. ოღონდ, ჩვენ თავიდან 
ვფიქრობთ, რომ ისინი პატარებია. ისინი კი, ძალიან დიდებია, იმიტ-
ომ, რომ როცა თვითმფრინავი მაღლა ჰფრენს პატარაა, მაგრამ, როცა 
იგი მიწას მიუახლოვდება,- აღმოჩნდება, რომ ის დიდია და მასში უამ-
რავი ადამიანი შეიძლება მოთავსდეს. ასევე, თითოეულ ვარსკვლავზ-
ეც შეიძლება ბევრი ადამიანი მოთავსდეს. ოღონდ ახლა არ არიან ვარ-
სკვლავებზე ადამიანები. ისინი, საღამოობით ანათებენ. დიდებიც ანა-
თებენ და ასევე პატარებიც. ისინი ანათებენ, რათა ჩვენ მათ ვუმზირ-
ოთ და მათზე ვიფიქროთ. ვარსკვლავებს სურთ, რომ მათზე ჩვენ ისევე 
კარგად გავაკეთოთ ყველაფერი, როგორც დედამიწაზე ვაკეთებთ. მათ 
ცოტათი შურთ დედამიწის. მათ ძალიან სურთ, რათა მათზე ისევე იზ-
რდებოდნენ და ჰყვაოდნენ მცენარეები, ხეები და იზრდებოდნენ მათ-
ზე ნაყოფები, როგორც ჩვენთან. ისეთივე მდინარე და თევზები იყოს, 
როგორც ჩვენთან. ვარსკვლავები გველოდებიან ჩვენ. თითოეული 
ცდილობს ისე ანათებდეს, რომ ჩვენი ყურადღება მიიპყროს. მაგრამ 
ჩვენ, ჯერ არ შეგვიძლია მათთან გაფრენა, იმიტომ, რომ ჩვენ ბევრი სა-
ქმე გვაქვს სახლში. მაგრამ ჩვენ როცა სახლში ყველაფერს გადავაკეთ-
ებთ და ყველგან, მთელს დედამიწაზე კარგად იქნება ყველაფერი, მაშ-
ინ ვარსკვლავებისკენ გავფრინდებით. მხოლოდ ჩვენ არც თვითმფრი-
ნავით არ გავფრინდებით და არც რაკეტით. იმიტომ რომ თვითმფრი-
ნავით დიდხანს ფრენა იქნება საჭირო, რაკეტითაც დიდხანს და თანაც 
მოსაწყენი. ასევე, თვითმფრინავში და რაკეტაში ყველა ვერ მოთავსდე-
ბა და ბევრი სხვადასხვა ტვირთიც ვერ მოთავსდება. ხეებიც ვერ მოთა-
ვსდებიან, მდინარეც. როცა ჩვენ, მთელს დედამიწაზე ყველაფერს კარ-
გად გავაკეთებთ, ჩვენ პირველ ვარსკვლავთან მთელი დედამიწით გა-
ვფრინდებით.* ასევე, ზოგიერთი ვარსკვლავები თავად მოისურვებენ 
დედამიწასთან მოფრენას და მასთან მიკვრას. ისინი უკვე აგზავნიდნ-
ენ თავიანთ ნატეხებს და მათი ნატეხები ეკვროდნენ დედამიწას. ადა-
მიანები თავიდან ფიქრობდნენ, რომ ეს კომეტებია, მაგრამ ეს ვარსკვ-
ლავების ნატეხებია, რომელთაც ძალიან მოუნდათ ლამაზ დედამიწას 
                                                 
* ამის თაობაზე, ჯერ კიდევ 1990-იან წლბში, ჩვენი მხატვარ-არქიტექტორი შალვა კა-

ჭარავა, საკუთარი ნაშრომიდან ლექციებს კითხულობდა,  მრგვალი სოფლის პროექ-
ტიც შეადგინა და არმაზში საგვარეულო მამულიც გააშენა.  ც.გ. 
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ჩაკვროდნენ. ისინი ვარსკვლავებმა გამოგზავნეს, რომლებიც ჩვენ გვი-
ცდიან. ჩვენ შორეულ ვარსკვლავთან შეგვიძლია მთელი დედამიწით 
მივფრინდეთ და ვისაც მოესურვება იმ ვარსკვლავზეც დარჩეს, რომე-
ლიც ისეთივე ლამაზი გახადოს, როგორც ჩვენი დედამიწაა. 
    ბიჭი თავის ფურცლებს მაღლა სწევდა და თავის მსმენელებს უჩვე-
ნებდა მათ. ფურცლებზე ვარსკვლავებიანი ცის სურათები იყო,- დედა-
მიწის ვარსკვლავებისკენ გადაადგილების ტრაექტორია. ბოლო სურა-
თზე ბაღებით აყვავებული ორი ვარსკვლავი იყო და მფრინავი დედა-
მიწა, რომელიც მათ  თავისი საგალაკტიკათშორისო ფრენით შორდე-
ბოდა. 
    როცა ბიჭი საუბარს და სურათების ჩვენებას მორჩა, წამყვანმა შეა-
ტყობინათ, რომ მსურველებს მოსმენილის გამო, ოპონირების სახით 
შეუძლიათ გამოვიდნენ ან გამოთქვან თავიანთი შეხედულებები. 
მაგრამ გამოსვლას არავინ ჩქარობდა. ყველა სდუმდა და როგორც მე 
მომეჩვენა, რატომღაც ღელავდა. 
    –რა, ისინი რატომ ღელავენ?- ვკითხე მე ანასტასიას, უფროსებიდან 
ასტრონომია არავინ არ იცის თუ რა? 
    –ღელავენ იმიტომ, რომ საჭიროა არგუმენტირებულად და გასაგებ-
ად თქმა. აქ ხომ მათი ბავშვები ესწრებიან. თუკი გამოსვლა გაუგებარი 
იქნება ან ბავშვის სულისთვის მიუღებელი, გამომსვლელის მიმართ 
უნდობლობა დაიბადება ან კიდევ უფრო უარესიც, ურთირთ მტრობა 
გაჩნდება. უფროსები საკუთარი თავის მიმართ დამოკიდებულებას 
უფრთხილდებიან, ღელავენ და გარისკვა არ სურთ. ეშინიათ, არა სახა-
რბიელოდ გამოიყურებოდნენ შეკრებილთა წინაშე და რაც მთავარია, 
საკუთარი შვილების წინაშე. 
    დამსწრეთაგან ბევრმა შემოაბრუნა თავი დარბაზის შუაში მჯდომ 
შუახნის ჭაღარა მამაკაცისკენ. მას მხრებზე ჟღალთმიანი გოგონას ხე-
ლები ჰქონდა შემოჭდობილი, ეს ის გოგონა იყო, რომელიც მოხსენებ-
ის ერთ-ერთი პრეტენდენტი გახლდათ. მის გვერდით ახალგაზრდა 
და ძალიან ლამაზი ქალი იჯდა. ანასტასიამ კომენტარი გააკეთა: 
    –დარბაზის ცენტრში ჭაღარა მამაკაცს რომ შესცქერიან, ის უნივერ-
სიტეტის პროფესორია. ის მეცნიერია. ის ახლა პენსიაზეა. თავიდან მას 
პირადი ცხოვრება არ ეწყობოდა, ბავშვები არ ჰყავდა. მან, ათი წლის 
წინ ნაკვეთი აიღო თავისთვის და მარტომ დაიწყო მისი გაშენება. ის 
ახალგაზრდა გოგომ შეიყვარა და მათ ჟღალთმიანი გოგონაც შეეძინ-
ათ. მის გვერდით, რომ ახალგაზრდა ქალია,- მისი ცოლი და მისი ქა-
ლიშვილის დედაა. ყოფილ პროფესორს ძალიან უყვარს თავისი ნაგვი-
ანევი ბავშვი. ხოლო ჟღალთმიანი გოგონაც, მისი ქალიშვილი, ასევე 
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დიდი პატივისცემითა და სიყვარულით ეპყრობა მას. დამსწრეთაგან 
ბევრი თვლის, რომ სიტყვა,- პირველმა პროფესორმა უნდა სთქვას. 
    მაგრამ ჭაღარა პროფესორი აყოვნებდა, როგორც სჩანს პირველი არ 
სურდა გამოსულიყო. ის, მღელვარებისგან რომელიღაც ჟურნალს ატ-
რიალებდა ხელში. ბოლოს და ბოლოს პროფესორი მაინც წამოდგა და 
საუბარი დაიწყო. მან სამყაროს წყობაზე, კომეტებზე, დედამიწის მასა-
ზე რაღაც სთქვა და ბოლოში დასკვნაც გააკეთა: 
    –პლანეტა დედამიწა, რასაკვირველია, სივრცეში მოძრაობს და ბრუ-
ნავს. მაგრამ იგი უწყვეტადაა დაკავშირებული მზის სისტემასთან, ამ-
იტომ არ შეუძლია დამოუკიდებლად, საკუთარი მზის სისტემის გარე-
შე შორს მყოფი გალაკტიკებისკენ გადაინაცვლოს. მზე დედამიწაზე 
ყოველივე ცოცხალს სიცოცხლეს აძლევს. მზესთან დაშორება დედამი-
წაზე მნიშვნელოვან გამყინვარებას გამოიწვევს და როგორც შედეგი,- 
პლანეტის კვდომას. ჩვენ ყველას შეგვიძლია დავაკვირდეთ, თუ რა 
ხდება, მზისგან თუნდაც შედარებით მცირე დაშორებისას. დგება ზამ-
თარი... 
    პროფესორი მოულოდნელად გაჩუმდა. ბიჭმა-მომხსენებელმა დაბ-
ნეულობისგან თავის სურათების გადარჩევა დაიწყო, თან თავის თანა-
ტოლებს იმ ჯგუფიდან, რომლებთანაც ერთად ამზადებდა თავის გა-
მოსვლას,- კითხვის ნიშნად გასცქეროდა,. მაგრამ, სჩანდა, არგუმენტი 
ზამთართან და აციებასთან დაკავშირებით, საკმაოდ საფუძვლიანი და 
გასაგები იყო. ეს არგუმენტი ერთობლივ ფრენაზე ლამაზ ბავშურ ოც-
ნებას ანგრევდა და მოულოდნელად ჩამოვარდნილ სიჩუმეში, რომელ-
იც უკვე ნახევარი წუთი გრძელდებოდა, ისევ გაისმა ჭაღარა პროფესო-
რის ხმა: 
    – ზამთარი... სიცოცხლე ყოველთვის კვდება, თუკი დედამიწას არ 
ჰყოფნის მზის ენერგია. ყოველთვის! არ არის საჭირო არანაირი სამეც-
ნიერო თეორიული კვლევები, რომ ეს დაინახო... დარწმუნდე... მაგრ-
ამ, შესაძლოა, ისეთივე, როგორი ენერგიაც თავად მზეს აქვს, დედამი-
წაზეც იყოს. ოღონდ მან ჯერ არ გამოამჟღავნა საკუთარი თავი. იგი 
ჯერ არავის არ აღმოუჩენია. შესაძლოა, ოდესმე თქვენ აღმოაჩენთ კი-
დეც... შესაძლოა. შეიძლება დედამიწა თვითკმარიც იყოს. ეს ენერგია 
რაღაცაში წარმოჩნდეს... დედამიწაზე მზის მაგვარი ენერგია წარმოჩნ-
დეს და როგორც მზის ენერგია შლის, იგიც ისევე გაშლის ყვავილის 
ფურცლებს. აი, მაშინ შეიძლება დედამიწით მოგზაურობა გალაკტიკა-
ში... დიახ, მაშინ... 
    პროფესორი დაიბნა და გაჩუმდა. დარბაზში გაისმა უკმაყოფილო 
დრტვინვა და დაიწყო... მაგრამ რა დაიწყო... 



 

679 

    უფროსი გამომსვლელები ადგილიდან დგებოდნენ და გამოთქვამ-
დნენ საკუთარ მოსაზრებებს, პროფესორის გამონათქვამის ნაწილს, 
უმზეოდ ცხოვრების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით უარჰყოფდნ-
ენ. რაღაცას ლაპარაკობდნენ ფოტოსინთეზზე, რომელიც მცენარეებში 
წარმოიქმნება. სივრცის გარემომცველ ტემპერატურაზე, პლანეტების 
მოძრაობის ტრაექტორიაზე, საიდანაც არც ერთ პლანეტას არ შეუძლია 
გასვლა. პროფესორი კი იჯდა და თავს სულ უფრო და უფრო დაბლა 
ჰხრიდა. ჟღალთმიანი ქალიშვილი თავს ყოველი გამომსვლელისკენ 
აქეთ-იქეთ აბრუნებდა. ხანდახან ის წამოდგებოდა,- თითქოს და სურ-
და მამა ოპონენტებისაგან თავად დაეცვა. 
    მასწავლებლის მსგავსმა ასაკოვანმა ქალმა, სიტყვა მოითხოვა და სა-
უბარი დაიწყო იმაზე, თუ როგორ არ არის კარგი პირმოთნეობა და ბა-
ვშვების წაქეზება, საკუთარი თავისადმი კეთილგანწყობის მოპოვების 
მიზნით:  

– ნებისმიერი ტყუილი დროთა განმავლობაში გამომჟღავნდება 
და მერე, როგორ გამოვიყურებოდეთ იქნება ჩვენ? ეს უბრალოდ ტყუი-
ლი კი არ არის, ეს სულმოკლეობაა. 

ჟღალთმიანი გოგონა ხელებით ჩააფრინდა თავისი მამის პიჯაკის 
კალთებს. მან ჩამოქაჩვა დაუწყო და გულდაწყვეტილი ხმით თვალც-
რემლიანმა უთხრა: 
    – შენ, მამიკო, მოიტყუე ენერგიაზე... შენ მოიტყუე, მამიკო? იმიტომ, 
რომ ჩვენ ბავშვები ვართ? დეიდამ სთქვა,- რომ სულმოკლეობა გამოი-
ჩინე. სულმოკლეობა,-  ეს ცუდია? 
    ღია ცის ქვეშ დარბაზში სიჩუმე ჩამოწვა. პროფესორმა თავი წამოს-
წია, თავის ქალიშვილს თვალებში ჩახედა, ხელი დაადო მის მხარს და 
ჩუმად წარმოსთქვა: 
    – მე, შვილო დავიჯერე ის, რაც ვთქვი. 
    ჟღალთმიანი პატარა ჯერ გაირინდა. მერე კი, სწრაფად სკამზე ფეხე-
ბით შედგა და წკრიალა, ბავშვური ხმით დარბაზში მსხდომთ გასძახა: 
    – ჩემი მამა არ სულმოკლეობდა. მამამ დაიჯერა! დაიჯერა! 
    გოგონამ თვალი მოავლო გარინდულ დარბაზს. მათკენ არავინ იც-
ქირებოდა. მერე ის, თავის დედისკენ მიბრუნდა. მაგრამ ახალგაზრდა 
ქალიც, ზურგშექცეული და თავდახრილი თავისი კოფთის სახელოზე 
ღილს ხან ხსნიდა და ხან კრავდა. გოგონამ ისევ მოავლო თვალი და-
დუმებულ დარბაზს და მამისკენ შებრუნდა. პროფესორი ძველებურ-
ად, როგორღაც უსუსურად უცქერდა თავის პატარა ქალიშვილს. აბსო-
ლუტურ სიჩუმეში კვლავ, მაგრამ უკვე მშვიდად და მოფერებით გაჟ-
ღერდა ჟღალთმიანი გოგონას ხმა. 
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    – ადამიანებს არ სჯერათ შენი, მამიკო. მათ არ სჯერათ იმიტომ, რომ 
ჯერ არ გამოჩნდა დედამიწაზე ენერგია, რომელსაც, როგორც მზეს, 
ყვავილის ფურცლების გაშლა რომ შეეძლოს. ხოლო როცა იგი გამოჩნ-
დება, შენ ყველა ადამიანი დაგიჯერებს. მერე დაგიჯერებენ, როცა გა-
მოჩნდება, მერე... 
    და უცებ, ჭაღარა პროფესორის ჟღალთმიანმა ქალიშვილმა ჩქარი 
მოძრაობით გაისწორა შუბლზე ჩამოყრილი მოკლედ შეჭრილი თმა. 
ჩახტა სკამებს შორის გასასვლელში და გაიქცა. მიირბინა ღია ცისქვეშ 
დარბაზის კიდესთან. გაექანა ერთ-ერთ ახლო მდგარ სახლისკენ, შეი-
რბინა და ორი წამის შემდეგ კარებში ისევ გამოჩნდა. გოგონას ხელებ-
ში ყვავილებიანი რომელიღაც მცენარიანი ქოთანი ეჭირა. მან მიირბი-
ნა მომხსენებლის უკვე ცარიელ მაგიდასთან. ყვავილებიანი მცენარის 
ქოთანი მაგიდაზე დადგა და ბავშვის ხმა ხმამაღლა, თამამად გაჟღერ-
და დამსწრეთა თავებზე: 
    – აი, ყვავილი. მისი ფურცლები დახურულია. ყველა ყვავილის ფუ-
რცლები იხურება, როცა მას მზე არ ანათებს. მაგრამ ისინი ახლა გაიშ-
ლებიან. იმიტომ, რომ არის დედამიწაზე ენერგია... მე ვიქნები... მე გა-
დავიქცევი მის მსგავს ენერგიად, ყვავილების ფურცლების გამშლელ 
ენერგიად! 
    ჟღალთმიანმა გოგონამ მუშტად შეკრა თავისი თითები და ყვავილს 
დაუწყო ცქერა. ის, მას დაჟინებით, თვალის დახამხამების გარეშე შეს-
ცქეროდა. 
    საკუთარ ადგილებზე მსხდომი ადამიანები ჩუმად ისხდნენ, არ საუ-
ბრობდნენ. ყველანი გოგონას და მის წინ მაგიდაზე მდგარ მცენარიან 
ქოთანს შესცქეროდნენ. 
    დინჯად წამოდგა თავისი ადგილიდან პროფესორი და მივიდა ქა-
ლიშვილთან. ის მიუახლოვდა მას, მოჰკიდა მხრებზე ხელი, ცდილობ-
და წამოეყვანა, მაგრამ ჟღალთმიანმა გოგონამ მხრები გააქნია და დაი-
ჩურჩულა: 
    – მამიკო, შენ, უკეთესია რომ მე დამეხმარო... 
    პროფესორი, როგორც სჩანს, სრულიად დაიბნა და საკუთარი ქალი-
შვილის გვერდით დარჩა, ისევ დაადო ხელები ბავშვურ მხრებს და 
ყვავილს მასთან ერთად დაუწყო ცქერა. 
    ყვავილს არაფერი ემართებოდა. ხოლო მე, როგორღაც შემეცოდა 
ჟღალთმიანი გოგონაც და ჭაღარა პროფესორიც. აღმოუჩენელი ენერ-
გიის გამოჩენის თაობაზე, თავისი გამონათქვამების გამო, განა მისთვ-
ის საჭირო იყო ასე გაბმულიყო მახეში? 
    უცებ, პირველი რიგიდან მომხსენებელი ბიჭი წამოდგა. ის, ჩუმად 
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მსხდომი დარბაზისკენ ნახევრად შემობრუნდა, ცხვირი დააქსუტუნა 
და მაგიდისკენ წავიდა. დინჯად და თავდაჯერებულად მიუახლოვდა 
მაგიდას და დადგა ჟღალთმიანი გოგონას გვერდით. როგორც გოგონ-
ამ, მანაც მიმართა თავისი დაჟინებული მზერა თიხის ქოთანში მყოფი 
მცენარისკენ, მაგრამ მცენარეს ძველებურად, რასაკვირველია, არაფე-
რი ემართებოდა. 
    და აი, აქ მე დავინახე! დავინახე დარბაზიდან საკუთარი ადგილები-
დან, როგორ დაიწყეს სხვადასხვა ასაკის ბავშვებმა წამოდგომა. ბავშვე-
ბი ერთმანეთის მიყოლებით მიდიოდნენ მაგიდასთან. ისინი დუმილ-
ით ერთმანეთის გვერდი-გვერდ დგებოდნენ და ყურადღებით აცქერ-
დებოდნენ ყვავილს. ბოლო გოგონა, ექვსი წლის, ორივე ხელით ჩაფ-
რენილი მიათრევდა თავის სრულიად პატარა ძმას. ის ძლივს-
ძლივობით ჩაეჩხირა წინა რიგში მდგომთა შორის და ვიღაცის დახმა-
რებით ძმაც მაგიდასთან მდგომ სკამზე დააყენა. პატარამ, ყველა გარე-
შემომდგომთ გადახედა, შემობრუნდა ყვავილისკენ და მასზე სულის 
შებერვა დაიწყო. 
     და მოულოდნელად, ქოთნის მცენარეზე, ერთ-ერთი ყვავილის ფუ-
რცელმა ნელ-ნელა დაიწყო გაშლა. ძალიან ნელა... თუმცა ეს დარბაზ-
ში გარინდულმა ადამიანებმა შეამჩნიეს და ზოგი მათგანი თავისი ად-
გილიდან წამოდგა კიდეც. ხოლო მაგიდაზე მდგომ ქოთანში, უკვე თა-
ვის ფურცლებს მეორე ყვავილი შლიდა, მასთან ერთად მესამე, მეო-
თხე... 
    – იიიი...- დაიყვირა აღტაცებული ბავშვის ხმით, მასწავლებლის 
მსგავსმა ხნიერმა ქალმა და ხელებით ტაში შემოჰკრა. დარბაზში აპ-
ლოდისმენტები ატყდა. ბავშვებისგან გვერდზე გამდგარი პროფესო-
რისკენ, საფეთქლების ზელით დარბაზიდან წამომდგარი აღტაცებუ-
ლი ახალგაზრდა ლამაზი ქალი, მისი მეუღლე მირბოდა. ის გარბენით 
შეახტა მას და კისერზე ჩამოეკიდა. კოცნა დაუწყო ლოყებზე, ტუჩებ-
ში... 
    ჟღალთიანმა გოგონამ კოცნით გართული საკუთარი მშობლების 
მხარეს ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ ის მომხსენებელმა ბიჭმა შეაჩერა. გო-
გონამ გამოსტაცა თავისი ხელი, გადადგა რამოდენიმე ნაბიჯი, თუმცა-
ღა, მერე  შემობრუნდა, მასთან ახლოს მივიდა და მის პერანგზე შეხსნ-
ილ ღილს შეკვრა დაუწყო. შეუკრა, უცებ გაუღიმა და შებრუნდა,- ერ-
თმანეთზე ჩახვეული საკუთარი მშობლებისკენ გაიქცა. 
    დარბაზიდან მაგიდას უფრო და უფრო მეტი ადამიანი უახლოვდე-
ბოდა:- ვიღაც თავის ბავშვს ხელში იყვანდა, ვიღაც პატარა მომხსენებ-
ელს ხელს ართმევდა. ის, ასე ხელგაწვდილი იდგა, რათა ადამიანების-
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თვის ხელი ჩამოერთმია, ხოლო მეორე ხელის გულით კი, ახლახანს 
ჟღალთმიანი გოგონას მიერ შეკრულ ღილს გულში იკრავდა. 
    უცებ ვიღაცამ ბაიანზე, რაღაც რუსულსა და ბოშურს შორის დაუკრა. 
ფეხის ბაკუნით ვიღაც მოხუცმა კაცმა სცენაზე გაიცეკვა. მას კი, გედივ-
ით, ტანსრული ქალი გამოეცეკვა. მერე, დარდიმანდი ბუქნით ორი ახ-
ალგაზრდა ყმაწვილი სცენაზე შემოვარდა...  და, ყვავილი, გაშლილი 
ფურცლებით, შესცქეროდა საზეიმო ფერხულს, სილაღითა და დარ-
დიმანდულად მოცეკვავე  ახალგაზრდების რუსულ ცეკვას, რომელსაც 
ხალხი აღტაცებაში მოჰყავდა. 
    უჩვეულო სკოლის სურათი მომენტალურად გაქრა, თითქოს ეკრანი 
ჩაქრა. მე ბალახზე ვიჯექი. გარეშემო ტაიგური მცენარეებია და ანას-
ტასიაც გვერდით. შინაგანად კი, რაღაც მღელვარება დამეუფლა, თით-
ქოს ისევ მესმოდა ბედნიერი ადამიანების სიცილი, მხიარული საცეკ-
ვაო მუსიკის ჰანგები და ყველაფერ ამასთან,- დაშორება არ მსურდა. 
როცა თანდათანობით შინაგანი ჟღერადობა მინელდა, ანასტასიას ვუ-
თხარი: 
    – ის, რაც ახლა შენ მიჩვენე, სრულიად არ ჰგავს სკოლის არანაირ გა-
კვეთილს. ეს, რაღაც მეზობლად მცხოვრები ოჯახების შეკრებაა. არც 
ერთი არ იყო მასწავლებელი, ყველაფერი თავისთავად ხდებოდა. 
    – ვლადიმირ, უბრძენესი მასწავლებელი იყო, იქ. იმ მასწავლებელს 
იქ, თავისი თავით არავის ყურადღება არ მიუქცევია. 
    – მშობლები რატომღა ესწრებოდნენ? იმათ გამო მოხდა განცდები. 
    – ემოციები და გრძნობები ბევრად უფრო აჩქარებენ აზრ-ფიქრს. 
მსგავსი გაკვეთილები ამ სკოლაში ყოველდღე ტარდება. მასწავლებ-
ლებიც და  მშობლებიც ერთნი არიან სწრაფვებში და მათ შორის ბავშ-
ვებიც,- მათ თანატოლად სთვლიან თავს. 
    – მაგრამ, მაინც უჩვეულოდ მეჩვენება მშობლების მონაწილეობა ბა-
ვშვების მეცადინეობაში. მშობლებს ხომ, პედაგოგიური განათლება 
არა აქვთ. 
    – სამწუხარო ისაა, ვლადიმირ, რომ ადამიანებისთვის ჩვევა გახდა თა-
ვისი ბავშვების აღსაზრდელად სხვებისთვის გადაცემა. ვის გადასცემენ,- 
სულერთია. სკოლას თუ სხვა რომელიმე დაწესებულებას. ხშირად არც 
იციან თავიანთ შვილებს თუ ვის გადასცემენ, რა მსოფლმხედველობას 
ჩაუნერგავენ ისინი მას. თუ, ვიღაცის სწავლება რა ბედს მოუმზადებს 
მათ. უცნობებისთვის საკუთარი შვილების მიცემა, მშობლებს,- საკუთარ 
შვილებს აკარგვინებს. აი, თავიანთ დედებს იმიტომ ივიწყებენ შვილები, 
რომ დედები მათ, სასწავლებლად  ვიღაცას ნებით აძლევენ. 
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*  *  * 
    დაბრუნების დრო დადგა. მიღებული ინფორმაციისგან ისეთი სავსე 
ვიყავი, რომ გარემოს ვერც აღვიქვამდი და ვერც ვამჩნევდი. ანასტასი-
ას როგორღაც საჩქაროდ დავემშვიდობე და ვუთხარი: 
    – ნუ გამაცილებ. მარტო სიარულისას, ფიქრში ხელს არავინ შემიშლის. 
    – დიახ, დაე, ფიქრში ხელი არავინ შეგიშალოს,- მიპასუხა მან,- როცა 
მდინარესთან მიხვალ, იქ ბაბუა იქნება. ის ნავით, ნავსაყუდლამდე მი-
სვლაში დაგეხმარება. 
    ტაიგაში, მდინარისკენ მარტო მივდიოდი. გზაში, ნანახზე, გაგონი-
ლზე და ყველაფერზე ერთდროულად ვფიქრობდი. ყველაზე მეტად 
ერთი კითხვა არ მშორდებოდა:- ეს რა ხდება ჩვენს თავს? მხედველო-
ბაში მაქვს, რომ ადამიანების უმეტესობას, თითქმის თითოეულ მათგ-
ანს,- სამშობლო აქვს, მაგრამ პატარა სამშობლოს ნაჭერს არავინ არ 
ჰფლობს. ქვეყანაში კანონიც კი არ არის, კანონი, ადამიანისთვის, მისი 
ოჯახისთვის გარანტიის მიმცემი, რომელსაც შესაძლებლობა ექნება 
სამუდამო საკუთარებაში ჰფლობდეს თუნდაც ერთ ჰექტარ მიწას. პარ-
ტიები, მმართველები, ცვლიან რა ერთმანეთს, მრავალ სიკეთეს პირ-
დებიან ადამიანებს, მაგრამ ამ საკითხს, სამშობლოს ნაწილთან დაკავ-
შირებით, გვერდს უვლიან. რატომ? დიდი სამშობლო ხომ პატარ-
პატარა ნაწილებისგან:- მშობლიური პატარა საგვარეულო ადგილ-
მამულებისგან შესდგება, მათზე გაშენებული ბაღებითა და სახლებით. 
თუკი ასეთი არავის არ აქვს, მაშინ რისგანღა შესდგება სამშობლო? სა-
ჭიროა ისეთი კანონის გამოცემა, რომ თითოეულისთვის, ყოველი ოჯ-
ახისთვის, სამშობლოს ეს ნაწილი არსებობდეს, ვინც მის ქონას მოისუ-
რვებს. დეპუტატებს კანონის მიღება შეუძლიათ. დეპუტატებს ხომ 
ჩვენ ყველანი ვირჩევთ. გამოდის, საჭიროა იმათი არჩევა, ვინც ასეთი 
კანონის მიღების თანახმა იქნება. კანონი. როგორ უნდა ჩამოყალიბდეს 
იგი? როგორ? შეიძლება ასე? 
    „ყოველ საოჯახო წყვილს, თხოვნის საფუძველზე სავალდებულოა 
მიეცეს ერთი ჰექტარი მიწა სამუდამო სარგებლობაში, შთამომავლობა-
ზე გადაცემის უფლებით. სასოფლო-სამეურნეო პროდუქცია, წარმოე-
ბული საგვარეულო სავარგულებზე, არასდროს და არანაირ საგადასა-
ხადო ბეგარას არ დაექვემდებაროს. საგვარეულო სავარგულებიც გაყი-
დვას არ დაექვემდებაროს.“ 
    თითქოს და ასე ნორმალურია. და, თუკი ვინმე მიწას აიღებს და მას-
ზე არაფერს არ გააკეთებს? მაშინ საჭიროა კანონში მითითება: 
    „თუკი სამი წლის განმავლობაში მიწა არ მუშავდება, სახელმწიფოს 
შეუძლია მისი ამოღება“. ხოლო თუკი ადამიანს სურს ქალაქში ცხოვ-
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რება, მუშაობა, ხოლო თავის მამულში როგორც დასასვენებელ ადგი-
ლზე ჩასვლა? დაე, იყოს ისე, რომ ქალები მშობიარობისთვის მაინც 
თავიანთ საგვარეულო მამულში წავიდნენ. ისინი, ვინც არ წავა იქ, მე-
რე მათ ბავშვები არ აპატიებენ. 
    კანონს ვინ გაატანინებს? პარტია? რომელი? ასეთი პარტიის ორგანი-
ზებაა საჭირო. აბა ორგანიზაციით ვინ დაკავდება? სად მოვიძიოთ ასე-
თი პოლიტიკოსები? * 
    როგორღაც საჭიროა მოძიება. მოძიება ჩქარა! წინააღმდეგ შემთხვე-
ვაში მოკვდები, ხოლო, ამის გამო კი, სამშობლოში ერთხელაც ვერ მო-
ხვდები. შვილიშვილები არ გაგიხსენებენ შენ. როდის მოხდება ისე, 
რომ შესაძლებლობა გამოჩნდება?.. როდის შეიძლება თქმა:- 
„გამარჯობა, სამშობლოვ ჩემო!“? 
 

*  *  * 
    ანასტასიას ბაბუა მდინარის ნაპირზე კუნძზე იჯდა. მის გვერდით, 
იქვე მიბმული პატრა ხის ნავი ტალღებზე ოდნავ ირხეოდა. მდინარის 
დინების მიმართულებით ნიჩბების მოსმა, მეორე ნაპირის უახლოეს 
მისადგომამდე, ძნელი არ არის, მაგრამ საწინააღმდეგო მიმართულებ-
ით როგორღა შესძლებს ნიჩბის მოსმას,- გავიფიქრე მე, როცა მოხუცს 
მივესალმე და ამის თაობაზე ვკითხე კიდეც მას. 
    – მივაღწევ ნელ-ნელა,- მიპასუხა ბაბუამ. ჩვეულებრივ, ყოველთვის 
მხიარული,- ამ ჯერზე ის, როგორც მე მეჩვენა, სერიოზული და არც 
ისე ენაწყლიანი იყო. 
    მე მის გვერდით მორზე ჩამოვჯექი და ვთქვი: 
    – ვერ გამიგია, ანასტასია ამდენ ინფორმაციას რისი მეშვეობით ფლობს 
თავის თავში? წარსულიც ახსოვს და ისიც, ყველაფერი რაც ახლა ხდება 
ჩვენს ცხოვრებაში რომ იცის? ტაიგაში ცხოვრობს, ყვავილებით, მზითა 
და ცხოველებით ხარობს. თითქოსდა არც არაფერზე ფიქრობ 
    –აქ რაა საფიქრალი?- მიპასუხა ბაბუამ,- ის მას,- ინფორმაციას გრძნობს. 
როცა მას სჭირდება, იმდენს იღებს, რამდენსაც მოისურვებს. ყველა კი-
თხვაზე პასუხი სივრცეშია, ჩვენს გვერდით, ოღონდ უნდა იცოდე მათი 
მიღება და მხოლოდ გახმოვანება იქნება საჭირო. 

                                                 
*   ვფიქრობ ასეთი პარტია ან საზოგადოება დაიწყებს დაარსებას საქართველოში, რად-

გან აუცილებლად გამოჩნდება სუფთა ზრახვების მქონე ქართველი მეწარმეები..., 
რომლებიც თავიანთ თავსაც და თანამემამულეებსაც ხელს შეუწყობენ ამ საქმის გან-
ხორციელებაში,- ქართველს ხომ გენეტიკურ კოდში აქვს მცნება  „ენა, მამული, სარწ-
მუნოება“ და ოდითგანვე მიწათმომქმედიცაა!... ც.გ. 
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    – ეს როგორ? 
    – როგორ... როგორ... აი შენ, ქუჩაში მიდიხარ, შენთვის კარგად ნაცნ-
ობ ქალაქში, საკუთარ საქმეზე ფიქრობ, მოულოდნელად, მოგიახლოვ-
და გამვლელი შენ და გეკითხება, როგორ მივიდეს სადღაც. შენ ხომ შე-
სძლებ მას პასუხი გასცე: 
    – შევძლებ. 
    – აი, ხომ ხედავ, მარტივია ყველაფერი. შენ რაღაც შენსაზე ფიქრობდი. 
კითხვა იმასთან სრულიად არა კავშირში წარმოიშვა, რაზეც შენ ფიქრობ-
დი, მაგრამ შენ ადამიანს პასუხობ. შენშია პასუხი შემონახული. 
    – მაგრამ ეს თხოვნა ახსნას ეხება, თუ როგორ მივიდეს იმ ადგილას. 
თუკი გამვლელი მკითხავს, რა იყო ქალაქში, სადაც ჩვენ შევხვდით 
ერთმანეთს, აი, ვთქვათ, შეხვედრის მომენტამდე ათასი წლის წინ, მი-
სთვის ვერავინ ვერ შესძლებს პასუხის გაცემას. 
    – ვერ შესძლებს, თუ დაიზარებს. ყოველივე თითოეულ ადამიანშია 
და მის გარეშემო თანაშექმნის წამიდანვეა შემონახული. სჯობია ჩაჯ-
დე ნავში...  დროა გავეშუროთ. 
    მოხუცი ნიჩბებს მიუჯდა. როცა ნაპირიდან დაახლოვებით კილომე-
ტრზე გავედით, ჩუმად მყოფი ბაბუა ალაპარაკდა. 
    –შენ, ამ ინფორმაციებსა და განსჯა-ფიქრში ეცადე არ ჩაეფლო, ვლა-
დიმირ. სინამდვილე შენით განსაზღვრე. თანაბრად შეიგრძენი საკუთ-
რივ მატერიალურიც და ისიც, რაც არ სჩანს. 
    – გაუგებარია ჩემთვის რასთან დაკავშირებით ამბობთ ამას. 
    – იმასთან, რომ ინფორმაციაში დაიწყე ჩიჩქნა, მისი გონებით გაცნო-
ბიერება. მაგრამ გონებით არ გამოვა. იმ მოცულობას, რაც შვილიშვი-
ლმა იცის, გონება ვერ დაიტევს. ჰოდა, შენს გარეშემო რაც ხდება იმის 
შემჩნევას შესწყვეტ. 
    – მე ყველაფერსაც ვამჩნევ. აი მდინარე, ნავი... 
     –ჰოდა, შენ ყოვლის შემამჩნეველო, მოთასთან გამომშვიდობება, 
შენს ბიჭთანაც ნორმალურად რატომ ვერ შესძელი? 
    –ისე გამოვიდა, რომ ვერ შევძელი. იმიტომ, რომ უფრო გლობალურ-
ზე ვფიქრობდი... 
    მე მართლაც, ანასტასიასგან თითქმის დამშვიდობების გარეშე წამო-
ვედი და მთელი გზა ისე დაძაბულად ვფიქრობდი, რომ ვერც კი შვეამ-
ჩნიე, როგორ აღმოვჩნდი მდინარესთან. ამიტომ ბაბუას დამატებით 
მივმართე: 
    – ანასტასიაც სხვა რამეზე ოცნებობს, გლობალურზე, მას ე.წ. სენტი-
მენტები არც სჭირდება. 
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    – ანასტასია საკუთრივ შეიგრძნობს ყოფიერების ყველა მიმართუ-
ლებას. თანაც ყოველ მათგანს მეორეს საზიანოდ არ შეიგრძნობს. 
    – მერე რა? 
    – ამოიღე ჭოგრიტი შენი ჩანთიდან, ნაპირზე ხეს გახედე, საიდანაც 
ჩვენი ნავით გამოვედით. 
    ჭოგრიტით გავხედე ნაპირზე მდგომ ხეს. ანასტასია ბიჭით ხელში, 
ხის გვერდით იდგა. მას, მოკეცილ მკლავზე ფუთა ეკიდა. იდგა ვაჟთან 
ერთად და ხელს უქნევდა მდინარის მიმართულებით მიმავალ ნავს. 
ანასტასიას მეც დავუქნიე ხელი. 
    – სჩანს, მოთა, ბიჭთან ერთად უკან მოგყვებოდა. იცდიდა, როდის 
მორჩებოდი ფიქრს და ბიჭს გაიხსენებდი და მასზე გაიფიქრებდი. აი, 
ფუთაც, შენთვის მოამზადა. მაგრამ მისგან მიღებული ინფორმაცია, 
შენთვის უფრო მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, ვინემ თავად ისინი. სული-
ერის და მატერიალურის,- ორივეს შეგრძნება თანაბრადაა საჭირო. მა-
შინ ცხოვრებაშიც ორ ფეხზე მყარად იდგები. როცა ერთი გადააჭარბ-
ებს მეორეს, როგორღაც კოჭლი გახდები,- ბოღმის გარეშე ლაპარაკობ-
და მოხუცი და ნიჩბებით გაწაფულად მუშაობდა. 
    მას, თუ ჩემს თავს, შევეცადე ხმამაღლა გავპასუხებოდი: 
    – ჩემთვის ახლა მთავარია მივხვდე... თავად გავაცნობიერო! ვინ 
ვართ ჩვენ? სად ვართ ჩვენ? 
 

anomaliebi gelenjikSi 
   
ატივცემულო მკითხველებო, ყველაფერი, რაც ჩემს მიერაა წიგნებ-
ში დაწერილი, მე ანასტასიასგან მოვისმინე, დავინახე და საკუთარ 

თავზე თავად გადავიტანე. ყველა ეს მოვლენები რეალურია ჩემს ცხო-
ვრებაში და როცა ავღწერდი მას, მე მივუთითებდი, განსაკუთრებით 
პირველი გამოშვების წიგნებში, რეალურ მისამართებს და ადამიანებ-
ის ნამდვილ და არა გამოგონილ გვარ-სახელებს, რის გამოც შემდგომ-
ში სინანულმა მომიწია. ცნობისმოყვარეებმა ამ ადამიანების შეწუხება 
უფრო ხშირად დაიწყეს. 
    მნიშვნელოვანი პრობლემები გაჩნდა. სხვადასხვაგვარი ხმები დაირ-
ხა, ამბებზე, მოვლენებზე, რომლებსაც ჩემთან და ანასტასიასთან აკავ-
შირებდნენ. ამ ამბების თავისებური ინტერპრეტაცია და შედეგად კი, 
თავისებური დასკვნებია მე რომ მაწუხებს. მათ შორის ყველას არ შე-
მიძლია დავეთანხმო. მაგალითად, მე დოლმენების თაყვანისცემის წი-
ნააღმდეგი ვარ. ვთვლი, რომ დოლმენებს საჭიროა და აუცილებელია 
პატივისცემით მოეპყრო, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში საჭირო არ 
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არის მათი თაყვანისცემა. 
    წიგნ ანასტასიას მკითხველებს შორის, სხვადასხვა აღმსარებლობის, 
სასულიერო კონფესიებისა და სხვადასხვა განათლების დონის მქონე 
ადამიანებია. ვთვლი, რომ მოვლენების ნებისმიერ ინტერპრეტაციას 
უნდა ყურადღებით მოეპყროს ადამიანი. ყველას აქვს უფლება, თავი-
სი შეხედულება ჰქონდეს, მაგრამ მოდით მაშინ ასე ვილაპრაკოთ: „ეს 
ჩემი აზრია, ჩემი შეხედულებებია“-ო და რასაკვირველია, არ არის სა-
ჭირო მთლიანად ყველაფრის მისტიფიცირება, არც ჩემი და არც ანას-
ტასიასი. წინააღმდეგ შემთხვევაში ადამიანი-ანასტასია შესაძლოა გა-
დააქციოთ,  ჩვეულებრივ კი არა, არამედ, რაღაც უჩვეულო არსებად. 
იქნებ სინამდვილეში ის არის ჩვეულებრივი ადამიანი და უჩვეულო-
ებს ზუსტადაც ჩვენ წარმოვადგენთ? აი, ხომ ხედავთ, თავადაც წამცდა 
მითითებები. ეს იმიტომ, რომ აი, მე, როგორ მაღელვებს ეს გარემოება. 
    ამასწინათ ელვისებურად გავრცელდა ხმა ცეცხლოვან სფეროზე, 
რომელთანაც ურთიერთობს ანასტასია. გახსოვთ, პატივცემულო მკი-
თხველებო, მე აღვწერე წინა წიგნებში, ეს სფერო ანასტასიას გვერდით 
ექსტრემალურ სიტუაციებში თუ როგორ ჩნდება. ასევე, როგორ გამოჩ-
ნდა იგი პირველად, როცა პატარა ანასტასია ტიროდა თავისი მშობლე-
ბის საფლავზე. მერე კი, როგორ ასწავლიდა მას პირველი ნაბიჯების 
გადადგმას მიწაზე. როგორ დაიცვა ის თავდასხმის დროს. ბაბუას კი-
თხვაზე ,,რა არისო იგი”, ანასტასიამ უპასუხა ,,იგი კარგია”-ო. 
    დიახ, იგი მასთან ურთიერთობს, მაგრამ ბოლომდე არ იცის მან, ბუ-
ნების ეს გამოვლინება რას წარმოადგენს. იცით, უცებ რატომ გამახსენ-
და ცეცხლოვანი სფერო, რომელიც არავინ არ იცის საიდან გამოჩნდა? 
იმიტომ, რომ, როგორც უამრავი მოწმე ამტკიცებს, ზუსტად ეს სფერო 
გამოჩნდა გელენჯიკთან და ერთგვარი აურზაური წარმოქმნა. ახლა, 
არაკეთილი მოსურნეები ხმებსაც ჰყრიან, თითქოსდა ანასტასიას მის-
თვის არასასურველ შემთხვევაში, ამ სფეროს მეშვეობით სურს, ასე 
ვთქვათ,- დაბომბოს ისინი. რომ ის, არა მარტო ნათელ, არამედ ბნელ 
ძალებთანაც ურთიერთობს. აქ კი, თავად მკითხველებიც ცეცხლზე 
ნავთს ასხამენ. ტუაფსეში უკვე მთხოვეს, ეს სფერო სოჭის ადმინისტ-
რაციაზე მივმართო, რათა მათ ისევე აეხილოს თვალი, როგორც გელე-
ნჯიკელებს. 
    პატივცემულო მკითხველებო, ახლა მე შევეცდები მოვყვე, სინამდ-
ვილეში რა მოხდა გელენჯიკში და თქვენც მოგიწოდებთ ამ მოვლენას 
მშვიდად და გონივრულად შეხედოთ. 
    გელენჯიკში, ადგილობრივი საზოგადოებრივი გაერთიანება ემზა-
დებოდა წიგნის მკითხველთა კონფერენციის ჩასატარებლად. გაერთი-
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ანების ხელმძღვანელობასა და ადმინისტრაციას შორის, რბილად რომ 
ვთქვა, ურთიერთ დამოკიდებულება დაძაბული იყო. აი აქ კი, მე მეო-
რე წიგნში ქალაქის ძველ ხელმძღვანელობას არასასიამოვნოდ გამოვე-
ხმაურე. ამ ფონზე კი... წარმოგიდგენია, უნდა ასეთი რამ მომხდარიყო 
რაღა! 
    1999 წლის 17 სექტემბერს, დღის მეორე ნახევარში, ანასტასიას წიგნ-
ის მკითხველთა კონფერენციის მიჯნაზე, ქალაქში ქარი ატყდა და ჭე-
ქა-ქუხილიც დაიწყო. პატარა მოედანზე, ქალაქის ადმინისტრაციის 
შენობის წინ ცეცხლოვანი სფერო გამოჩნდა. შემდგომი მისი მოქმედე-
ბა, როგორც ახლა ჰყვებიან, ძალიან ჰგავდა ანასტასიას სფეროს მოქმე-
დებას. 
    გელენჯიკის თავზე გამოჩენილმა ცეცხლოვანმა სფერომ, შენობის 
მოედანზე მყოფ მეხამრიდებს გვერდი აუარა და მოედნის შუაში 
მდგომ ხეს შეეხო. შემდგომ ცეცხლოვან სფეროს, გამოეყო რამოდენიმე 
ცეცხლოვანი სფერო, თუ უფრო მცირე ბურთულა სხივები. ერთი, ქა-
ლაქის მთავარი ადმინისტრატორის კაბინეტში შეფრინდა. იქ მყოფთა 
ყველას თვალწინ შემოიარა კაბინეტი და გაფრინდა. 
    მეორე, ადმინისტრაციის მოადგილის, გალინა ნიკოლაევნას კაბინე-
ტში შეფრინდა, რამოდენიმე ხანს ჰაერში დაეკიდა, შემდეგ ფანჯრისკ-
ენ გაემართა, ფანჯრის მინაზე დღემდე რომ ემჩნევა, რაღაც ნიშანი მო-
ხაზა და გაფრინდა. შემდეგ ამბის მთქმელებიც ჰყვებიან, რომ გელენ-
ჯიკის ადმინისტრაცია წმინდანი გახდაო, თუ გონს მოეგოო. თვლიან, 
რომ ზუსტად ცეცხლოვანი სფეროს გამოჩენის შემდეგ, ადმინისტრა-
ციამ გადაწყვიტა ზომები მიეღო, რათა უკეთესად დახვედროდა ქალა-
ქში ჩამოსულ მკითხველებს, მოეწესრიგებინათ ქალაქის შემოგარენში 
მყოფი დოლმენები, ყოველწლიურად საავტორო სასულიერო საგალო-
ბლების ფესტივალი ჩაეტარებინათ და კიდევ ბევრი რამ, რისი გაკეთე-
ბაც ადრე არ უნდოდათ. 
    მოვლენის შემდეგ ხმები დამაჯერებლად გავრცელდა,- გელენჯიკი ან-
ასტასიას სფერომ მოინახულაო. მე შევეცადე ვერსია წამომეწია, რომ მისი 
მიმსგავსება წიგნში აღწერილ მოვლენასთან შემთხვევითია და ყოველივე 
შემთხვევით დაემთხვა. მაგრამ ქალაქის ადმინისტრაციას მაინც უნდა მი-
ეღო რაღაც გადაწყვეტილება. აქედან გამომდინარე, მე მაშინვე დამიწყეს 
მტკიცება:- „შემთხვევითობები არ არსებობსო. თანაც აქ ერთი შემთხვევი-
თობა კი არ არის, არამედ შემთხევითობების მთელი ჯაჭვიაო.“ და თან 
აყოლებდნენ:-„როცა შემთხვევითობები რაღაც თანმიმდევრულ ჯაჭვს 
ჰქმნის, მაშინ ეს კანონზომიერად იწოდება“-ო. 
    რასაკვირველია, შეიძლება ითქვას, რომ შემთხვევითობები, ერთ ჯა-
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ჭვად მართლაც აეწყო:- ჯერ-ჯერობით გაურკვეველია, სფერომ როგ-
ორ აუარა გვერდი მეხამრიდებს? რატომ შეეხო იგი მოედნის შუაში 
მდგომ დიდ ხეს, ააელვარა იგი, მასზე გრუხუნით თითქოს ელვასავით 
გრუხუნით განიმუხტა, მაგრამ ხე არ გაანადგურა. მერე ადმინისტრა-
ციის ფანჯრებისკენ გაფრინდა? ზუსტად იმ კაბინეტებში შეფრინდა, 
რომლებშიც ხალხი იმყოფებოდა, ვისაც საკითხის გადაწყვეტის უნარი 
აქვს. ქალაქში მკითხველების ჩამოსვლის საკითხთან დაკავშირებით 
ადმინისტრაციამ უამრავი საკითხი, სფეროს გამოჩენის შემდეგ, რატ-
ომ გადაწყვიტა დადებითად? ამ სფეროს გამოჩენის შემდეგ კონფერენ-
ციაზე, რატომ მოვიდა მისასალმებლად საკანონმდებლო საკრებულოს 
თავმჯდომარე? და ა.შ. 
    ამბის მთქმელები ამტკიცებდნენ, რომ ქალაქ გელენჯიკის ადმინის-
ტრაციის მეთაური და მთელი ადმინისტრაციული აპარატი ისე შეიც-
ვალა, რომ ახლა გელენჯიკი აყვავებას დაიწყებს და გახდება, როგორც 
ანასტასია ამბობს... „იერუსალემზე და რომზე მდიდარი“. სხვები ამტ-
კიცებენ,- სფერომ ყველა დააშინაო. 
    გელენჯიკში ჩამოსვლისას მე, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელსა და 
მის მოადგილეს შევხვდი. ვნახე ცეცხლოვანი სფეროს მიერ ფანჯარაზე 
მოხაზული ნიშანი, შევეხე მას. კაბინეტში უჩვეულო, საკმევლისა თუ 
გოგირდის სუნს ვგრძნობდი. მაგრამ არანაირ შიშს არ განვიცდიდი. 
პირიქით. მაგალითად, გალინა ნიკოლაევნა,- ადმინისტრაციის მეთა-
ურის მოადგილე, უფრო მხიარულიც კი გახდა, ვინემ ადრე იყო. მანაც 
ასევე მომიყვა, თუ როგორ მოხდა ყველაფერი და მკითხა: „როგორ ფი-
ქრობთ, ეს რაიმე მინიშნება იყოო?“ 
    მოკლედ, მდგომარეობა ისე აეწყო, რომ ცეცხლოვანი სფეროს ვერსი-
ას ჩვეულებრივ ამბად არ აღიქვამდნენ. მე კი, სიტუაციის გაუბრალოე-
ბაში მადანაშაულებდნენ. 
    არ დავფარავ, მე დანამდვილებით ვცდილობდი მის გაუბრალოებას 
და არა მარტო ამ სიტუაციისას. რატომ? იმიტომ, რომ ვფლობ ინფორ-
მაციას, როგორ აშინებენ ადამიანებს ზოგიერთი რელიგიური კონფე-
სიის წარმომადგენლები ანასტასიას უჩვეულო უნარზე. როგორ ამტკი-
ცებენ, რომ ეს უნარი ღმერთისგან არ აქვს და რომ ანასტასია ადამიანი 
არ არის. ისინი ამაზე სტატიებს წერენ თავიანთ სასულიერო გამოცემე-
ბში. მე წარმომიდგენია, გელენჯიკში სფეროს გამოჩენსთან დაკავში-
რებით სიტუაცია, როგორ გაზვიადდება. 
    მე, ამ ცეცხლოვანი სფეროს არც უარყოფას ვაპირებ და არც ანასტა-
სიაზე მიკუთვნებას,- ეს უკვე უაზრობაა. აქ ყველა დარჩება თავ-თავის 
აზრზე. მე, მხოლოდ მსურს თქვენთან ერთად შევეცადო, პატივცემუ-
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ლო მკითხველებო, თუნდაც განსჯა-განზოდადბის სახით, თუ რა ძა-
ლების მეშვეობით შეიძლებოდა გამოჩენილიყო გელენჯიკში ცეცხ-
ლოვანი სფერო? 
    ბიბლიაში ნათქვამია:- „მათი ნაყოფით შეიცანით იგი“. როგორიღაა 
ნაყოფი? პირველი:- ცეცხლოვანმა სფერომ ადმინისტრაციის შენობას 
არანაირი ზიანი არ მიაყენა. მინაც კი, რომელზეც მან ნიშანი მოხაზა, 
არ გატეხა. კაბინეტში შემორჩენილი სუნი არ იწვევს უსიამოვნო შეგრ-
ძნებას. კაბინეტის მფლობელი გალინა ნიკოლაევნა, ჩემთან ოთხი ადა-
მიანის თანდასწრებით საუბრობდა და არც ერთ მათგანს მასში შიში 
არ შეუმჩნევია. მოედანზე მდგომ ხის ვარჯის თავზე სფერომ დაიგრუ-
ხუნა, წარმოქმნა მკვეთრი ნათება, ამბობენ, თითქოს თავად ხემ გაანა-
თაო, თუმცა ახლა იგი სრულიად საღი და მწვანეა. ადმინისტრაციამ 
დადგენილება გამოსცა ქალაქში ჩამოსული მკითხველებისთვის კულ-
ტურული მომსახურების გაუმჯობესების თაობაზე. მიიღო გადაწყვე-
ტილება, რომ სურთ დოლმენებთან ექსკურსიების ჩატარება მოაწეს-
რიგონ, რომელზეც საუბრობდა ანასტასია. მე არც ერთ უარყოფით შე-
დეგს არ ვხედავ. გამოდის, რომ ნაყოფი დადებითია. 
    ანასტასია ცეცხლოვან სფეროზე ამბობს, რომ იგი მხოლოდ დამოუ-
კიდებლად მოქმედებს. მას არ შეიძლება უბრძანო, მას შეიძლება, მხო-
ლოდ სთხოვო. 
    ჩემს წიგნებში მე ვცდილობ ზუსტად, როგორც შემიძლია, აღვწერო სი-
ტუაციები, დანახული საკუთარი თვალით და მოსმენილი საკუთარი ყუ-
რით. გელენჯიკში ცეცხლოვანი სფეროს მოვლენის მიმართ კი, ყოველ მა-
თგანს შეუძლია ნებისმიერი თავისი ვერსიის წამოყენება. მაგრამ არ 
მსურს, რომ ვიღაცამ ეს მოვლენა ხალხის დასაშინებლად გამოიყენოს. 
    ამასთან, თუ შემდგომშიც ასე გაგრძელდება, მაშინ შეიძლება მისტი-
ფიცირებული გახდეს ყველაზე ჩვეულებრივი სიტუაციებიც კი. ახლა 
უკვე, იმაზე საუბარს იწყებენ, რომ ეს ცეცხლოვანი სფერო თურმე მეხ-
მარებოდა მე, გელენჯიკში კონფერენციაზე გამოსვლისას. 
    მაგრამ ეს ასე არ არის. მე მასთან არანაირი ურთიერთობა არ მაქვს. 
ამ ხმებში კი, თავისი წვლილი პრესამაც ჩადო. 
    პატივცემულმა „ოგონიოკმა“ უზარმაზარი სტატია დაბეჭდა, რომლ-
ის ავტორიც ამბობს:- „... ქვეყნის თავზე მსხვილმასშტაბიანი ექსპერი-
მენტი ტარდება...“ და ამ წერილის ავტორი ჩემზე სწერს: „... ის რვა საა-
თის მანძილზე გამოდიოდა, მე ასეთი ორატორები დიდი ხანია არ მი-
ნახავს.“ შემდეგ, მეორე გაზეთიც ასევე, ამატებს:- „... ამასთან ის კიტ-
რივით ქორფა იყო“. ყველა ეს გამონათქვამები, რბილად რომ ვთქვა, 
გაზვიადებულია და არაზუსტი. 
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    ჯერ ერთი, კონფერენციაზე მე, რვა საათი კი არ გამოვდიოდი, არამ-
ედ მხოლოდ ექვსი. ორი საათი მომიმატეს მეორე დღის ორსაათიანი 
გამოსვლის გამო. 
    რაც შეეხება დახმარებას, ის დანამდვილებით იყო, მაგრამ ყოველგ-
ვარი მისტიფიკაციის გარეშე. 
    კონფერენციის დაწყების ჟამს გელენჯიკში ანასტასია ჩამოვიდა. კო-
ნფერენციის წინა ღამეს მან მითხრა, რომ მე საჭიროა კარგად გამოვი-
ძინო. შემომთავაზა ძილის წინ დამელია მის მიერ ტაიგიდან ჩამოტა-
ნილი ნაყენი, მე დავთანხმდი, იმიტომ, რომ ბოლო ხანს ნამდვილად 
ღამ-ღამობით დიდხანს ვერ ვიძინებდი. შემდგომ, როცა დავწექი, ის 
გვერდით ჩამომიჯდა, ხელზე ხელი მომკიდა, ტაიგაში როგორც არა 
ერთხელ გაუკეთებია (მე ავღწერე იგი თავში:- „სამოთხესთან შეხება“) 
და, მე ჩამეძინა, თითქოს სადღაც გავფრინდი. ტაიგაში, როცა ის ასე 
აკეთებდა, ყოველთვის სიმშვიდე მეუფლებოდა. 
    დილით გავიღვიძე, ფანჯრის იქით მშვენიერი ამინდია, გუნება-
განწყობა მშვენიერი, ხასიათი სიხარულის მომგვრელი. 
    ანასტასიამ საუზმედ, მხოლოდ კედარის რძე შემომთავაზა, მითხრა, 
უკეთესია, რომ ხორცი არ ვჭამო, ბევრი ენერგია მიდის მის გადამუშა-
ვებაშიო. მე, რძის შემდეგ ხორცი არც მინდოდა. კედარის რძის შემდ-
ეგ, საერთოდ არაფრის ჭამა არ გინდება. 
    როცა მე, კონფერენციაზე მისული ადამიანების წინაშე გამოვდიო-
დი, ანასტასია გვერდით არ იყო. ის, დარბაზში მკითხველთა შორის 
ცოტა ხანს მშვიდად იდგა, შემდგომ საერთოდ სადღაც წავიდა. 
    უკვე მერე, მოგვიანებით, ჩემი კონფერენციაზე გამოსვლასთან დაკა-
ვშირებული მისტიფიცირებული ხმებისა და პუბლიკაციების შემდეგ, 
თავად მეც ვიფიქრე, რომ ანასტასია რაღაცნაირად დამეხმარა და ვუ-
თხარი მას: 
    – შენ რა, ანასტასია, სრულიად დაგავიწყდა, რომ ჩემთვის საჭირო 
იყო დაღლილი იერი მქონდა, გამოსვლის ბოლო ჟამს მაინც? შენ, რას 
ახდენ ადამიანებზე მისტიფიკაციას? 
    მან გაიცინა და მითხრა: 
    – რა მისტიკა შეიძლება იყოს იმაში, რომ კარგად დასვენებული ადა-
მიანი, კარგ ხასიათზე საუბრობს მეგობრებთან? და ის, რომ შენ დიდხ-
ანს ლაპარაკობდი, ეს იმის გამო იყო, რომ შენი აზრ-ფიქრი ერთმანეთ-
ში ირეოდა, რადგან ერთდროულად, რამოდენიმე თემის მოცვა გინ-
დოდა. შეიძლებოდა ფრაზების აგება მოკლედ და ნათლად, მაგრამ 
შენ, ამის გაკეთება არ შეგეძლო იმიტომ, რომ შენ ტუფლები ცოტა ვიწ-
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რო გქონდა და ფეხზე გიჭერდა, აქედან გამომდინარე სისხლი ძარღვე-
ბში ძნელად ცირკულირებდა. 
    აი, ხომ ხედავთ სინამდვილეში ყველაფერი რა მარტივადაა? ჩემს გა-
მოსვლებშიც მისტიკური არაფერი იყო. 

 
* * * 

    პატივცემულო მკითხველებო! უამრავ წერილში მეკითხებიან, 
„ანასტასიას“ ფონდი და მე, პრესაში წიგნზე კრიტიკულ სტატიებს, რა-
ტომ არ ვპასუხობთ. სადაც მე შეურაცხმჰყოფენ, მადანაშაულებენ და 
ყველა მკითხველის სექტანტობაზე საუბრობს. პატივცემულო მკითხ-
ველებო, დრო მენანება. თანაც, რა საჭიროა ვუპასუხო მათ, რომელნიც 
სპეციალურად ახდენენ სკანდალის პროვოცირებას? ნოემბერში ერთი-
მა ჟურნალისტმა (ბი...ა მის გვარს, შეგნებულად სრულად არ დავასა-
ხელებ, რათა ისტორიაში არ შევიყვანო), მოახერხა ერთი და იგივე მა-
სალა სხვადასხვა დასათაურებებით, ერთბაშად ხუთ გამოცემაში დაე-
ბეჭდა. სათაურები შეცვალა და სხვადასხვა გვარები მოაწერა. ტექსტში 
ფრაზები გადააადგილა, მე, რასაკვირველია მთათხავს, ჩემს მორალზე, 
ეთიკაზე, მეწვრილმანეობაზე მსჯელობს. ცოტა მოგვიანებით რედაქ-
ტორები თავად გაუსწორდებიან მას. მე ვიცი რედაქტორებს ასეთი რამ 
როგორ არ მოსწონთ. ჟურნალისტების წრეში ასეთი რამ არაეთიკურად 
ითვლება. ჰონორარი ხომ, თითოეულმა ექსკლუზივისთვის გადაუხა-
და. აბა, რაზე ვეკამათო მას? შეიძლება ადამიანს არაფერი აქვს საჭმე-
ლი? რაც შეეხება სიბინძურესა და ტყუილს, რომელსაც ის ჰყიდის, 
ვფიქრობ, ყველაფერი მასზევე დარჩება, ხოლო ანასტასიას არც კი მიე-
კარება მათი ბოდვები. 
    ახლა ანასტასიას თემა პოპულარული გახდა. ალბათ, არა ერთი გა-
მოცემა ეცდება მისი საშუალებით რეიტინგის აწევას? თქვენ ხომ უკვე, 
პატივცემულო მკითხველებო, მილიონზე მეტი ბრძანდებით.* წარმოი-
დგინეთ, ორმოცდაათი ათასი ტირაჟირების პასკვილების მბეჭდავ გა-
მოცემასთან, მე პოლემიკას დავიწყებ და თქვენ, რასაკვირველია  წაკი-
თხვას მოისურვებთ და ამითი მათი ტირაჟი მკვეთრად გაიზრდება. არ 

                                                 
*  ღმერთო! როგორ მსურს, რომ ჩემს სმშობლოშიც თუნდაც ერთმა მილიონმა გააშენ-

ოს უმოკლეს დროში საგვარეულო მამულები და თავიანთთვის და შთამომავლების-
თვის შეჰქმნან,- სიყვარულის სივრცე! ახალგაზრდა მეფუტკრე ზაზა ხუბუა და მე,- 
ღვთის შეწევნით უმეკლეს დროში აუცილებლად გავაშენებთ მამულებს და დავაარ-
სებთ სკოლას! რითიც მაგალითს მოგცემთ და რწმენას გაგიჩენთ, რომ ამის გაკეთება 
სულაც არ არის რთული! მთავარია ნამდვილი სურვილი და მისი განხორციელების-
თვის მონდომება, ხალისიანი, გულდადებული შრომა!...ც.გ. 
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არის საჭირო მათთან კამათი. თქვენ, ხომ, თავად უკეთესად უწყით, 
ხართ თუ არა სექტანტები. 
    თუკი რომელიღაც გამოცემა გაყენებს შეურაცხჰყოფას, მაშინ ყველა-
ზე უკეთესი პასუხი მათთვის, მათ ხელმოწერაზე თქვენი უარის თქმა 
იქნება. 
    რაც შემეხება მე, თქვენთან ურთიერთობა მხოლოდ ჩემი წიგნების 
მეშვეობით შემიძლია. აი აქ, შევეცდები ვუპასუხო მთელ რიგ თქვენს 
კითხვებს. 
    პირველი: მოცემულ მომენტში არანაირი ბიზნესით არ ვმოღვაწეობ, 
მხოლოდ ვწერ. არც ერთ სასულიერო კონფესიას არ ვეკუთვნი.  ვცდი-
ლობ თავად გავერკვე, რა,- რა არის ჩვენს ცხოვრებაში. მაგრამ კრიტი-
კა, ტყუილი გამონაგონები ჩემი და ანასტასიას მისამართით, ალბათ, 
კიდევ უფრო მეტი იქნება. ბევრს ალბათ ანასტასია უღობავს გზას. 
    ისინი ჯერ კიდევ თავად გამოანათებენ, მაგრამ ახლაც ნათელია, ცი-
მბირელი ანასტასია საფრთხეა როგორც ზოგიერთი სასულიერო კონ-
ფესიისთვის, ასევე ერთად აღებული ბევრი სამრეწველო-ფინანსური 
იმპერიისთვის ჩვენთანც და საზღვარგარეთაც. 
    ზუსტად ისინია მონდომებულად რომ პედალირებენ და წნეხის 
ქვეშ ჰყავთ პრესა კითხვით:- „არსებობს თუ არ არსებობს“, „ვინ არის 
მეგრე“ და თავადვე პასუხობენ:- „არ არსებობს“, „მეგრე,- წვრილი მეწა-
რმეა“. სინამდვილეში, მათ ყველაზე უკეთ უწყიან ანასტასიას არსებო-
ბის შესახებ. 
    მაგრამ მათ სჭირდებათ, რადაც არ უნდა დაუჯდეთ გამორთონ საი-
ნფორმაციო წყარო, შეეცადონ დაუმორჩილონ ის თავიანთ თავს და 
თუ არ გამოუვათ,-  გაანადგურონ. 
    როგორც სჩანს, მათ ჩვენზე უფრო სწრაფად და უკეთესად შეაფასეს 
მისი ინფორმაციიდან გამომავალი ყველა შედეგი. ისინი იმათზე იცი-
ნიან, ვინც საერთოდ კითხვას სვავს მისი არსებობის შესახებ. თავად 
განსაჯეთ, შეიძლება ვინმეს ეჭვი ეპარებოდეს გადამცემი სადგურის 
არსებობის შესახებ? როცა ისმენ რადიოთი ინფორმაციას და სანამ 
ჭკვიანური გამომეტყველებით ჩაიციკლები კითხვაზე „არსებობს თუ 
არ არსებობს“, უკვე ირკუტსკში, ტომსკში, ნოვოსობირსკის ოლქებში 
მოდიოდა კედარის წიპწიპოს ინტენსიური შესყიდვა ვალუტაზე. ნო-
ვოსიბირსკისა და ტომსკის ინფორმაციით ამას ჩინეთის წარმომადგენ-
ლები ეწეოდნენ. 1999 წელს ბევრ რაიონში კედარის წიპწიპოს მოსავ-
ლიანობა დიდი იყო. მაგრამ ნოვოსიბირსკის სამედიცინო პრეპარატე-
ბის ქარხანა  მაინც არ ზრდის ზეთის წარმოებას, რადგან არ ჰყოფნის 
წიპწიპო. წიპწიპოს, რომლისგანაც დასავლეთში ამზადებენ ძვირად 
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ღირებულ წამლებს, გულდასმით მალავენ, ასევე მალავენ, თუ რა კომ-
პონენტია მათში მთავარი. 
    გახსოვთ, პატივცემულო მკითხველებო, საზღვარგარეთ რომ კედარ-
ის წიპწიპო გააქვთ ჯერ კიდევ ხომ პირველ წიგნში დავწერე ამის თაო-
ბაზე? ჰოდა, როცა შევეცადე ცნობები შემეგროვებინა კედარის ზეთის 
შესახებ, პოლონეთიდან გაფრთხილება მივიღე:- „ამ საკითხს უმჯობე-
სია არ შეეხო“. ამ წელს კიდევ შესძლეს ხელიდან გამოეგლიჯათ ყვე-
ლაფერი. მომავალში ვნახოთ. შემდეგ წიგნში მე მოვყვები, როგორი 
სურპრიზი მოამზადა ანასტასიამ. 
    მე მეწარმე ვარ. მსურდა ბოლომდე დამეწერა დაპირებული წიგნები 
და დავკავებულვიყავი ბიზნესით. ჩემი განზრახვაც არავისთვის არ 
დამიმალავს, ჯერ კიდევ თავად ვწერდი ამის შესახებ მეორე წიგნში. 
მაგრამ ახლა ჩემი განზრახვა შეიცვალა. ბიზნესში დასავლეთელ ჭკუ-
ის კოლოფებს შეეჯიბრებიან სხვა ციმბირელი მეწარმეები. 
     ჩემი განზრახვა იმიტომაც შეიცვალა, რომ კრიტიკული პუბლიკა-
ციის ორგანიზატორები მკითხველების შეურაცხჰყოფას და დაშინებას 
აგრძელებენ. მკითხველებს სექტანტებს უწოდებს. ჩემს წიგნებს, როგ-
ორც ისინი თვლიან, სულელურს. მხატვრული ღირებულების არ მქო-
ნე წიგნებს. რასაკვირველია, მე არ გამაჩნია არც უმაღლესი განათლება, 
არც სალიტერატურო კვალიფიკაცია და გამოცდილება, ხოლო მათ, 
ვისაც ეს გააჩნიათ, აღიზიანებთ ჩემს მიერ დაწერილი წიგნების პოპუ-
ლარობა. განსაკუთრებით აღიზიანებთ მათ, ჩემი განათლების დონის 
მიუხედავად მე რომ უარს ვამბობ რედაქტორებისგან სამსახურის გა-
წევაზე. ასევე, აღშფოთება გამოიწვია იმან, რომ მე გამოვეცი ხუთასგ-
ვერდიანი კრებული „ანასტასიას სხივში რუსეთის სული ჟღერს“.*  მკი-
თხველთა წერილები და ლექსები კი, რისგანაც კრებული შესდგება, 
ასევე არ მივეცი სარედაქციოდ. თანაც წინასიტყვაობაც თავად დავურ-
თე. ვთქვი, რომ კრებული ისტორიულ წიგნს წარმოადგენს. მე, ახლაც 
ასე ვთვლი. აბა, როგორ შეიძლება სხვანაირად ჩათვალო, თუკი კრე-
ბულში შევიდნენ წერილები ცხოვრების განსჯა-განხილვაზე, ადამია-
ნის დანიშნულებაზე, დღევანდელი ადამიანების სასოებაზე. წერილე-
ბი და ლექსები გულწრფელია, სხვადასხვა ასაკის ადამიანის მიერაა 
დაწერილი, სხვადასხვა სოციალური ფენისა და სარწმუნოების. ხოლო 
თავად ეს კრებული დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მისმა პოპუ-

                                                 
*  ვფიქრობ ჩვენთანაც გამოიცემა მსგავსი სათაურის, ოღონდ ქართული სინამდვი-

ლის „ანასტასიას სხივში საქართველოს სული გუგუნებს“ წიგნი,– რადგან 
ვთვლი, რომ ანასტასიას „სიცოცხლისა და ბავშვების აღზრდის  ფილოსოფია“,- 
საყოველთაოა! ც.გ. 
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ლარობამ გააქარწყლა მითი იმაზე, რომ თანამედროვე ადამიანს აინ-
ტერესებს მხოლოდ დეტექტივები და წიგნები სექსზე. ადამიანები 
მზად არიან წაიკითხონ ლექსები, თუნდაც არც ისე პროფესიონალუ-
რები, მაგრამ სამაგიეროდ გულწრფელნი. უკვე, არა ერთხელ გამომი-
ცხადეს:- „შენ გამოწვევას ესვრი მთელს მწერალთა კავშირს და ჩვენს 
განათლებას, რის გამოც შენ მტვრად გაქცევენ. არავინ და არასდროს 
შენ არ გაღიარებსო“. 
    მაგრამ მე, არც კი ვაპირებდი ვინმეს გამოწვევას როგორც მწერალი.**  
არ ვაპირებდი, მაგრამ ახლა, როცა ისინი პრესაშიც კი წერენ, წიგნის 
პოპულარობას იმით ხსნიან, რომ „... რუსეთი სულელი ქვეყანაა“, ხო-
ლო ყველა ჩემი მკითხველი შტერი, სექტანტი. ახლა მე მათ ვუპასუხ-
ებ. მე გავხდები მწერალი! ცოტათი კიდევ ვივარჯიშებ, ვისწავლი, ანა-
სტასიას ვთხოვ დახმარებას და გავხდები მწერალი. დავწერ ახლებს 
და ხელმეორედ გამოვცემ უკვე გამოცემულ წიგნებს მსოფლიოს საუ-
კეთესო ტიპოგრაფიებში. ამ წიგნებისგან შევქმნი ჩვენი ათასწლეულის 
საუკეთესო წიგნებს ანასტასიაზე, დღევანდელი რუსეთის ადამიანებ-
ზე.* ამითვე გავცემ პასუხს ახლანდელ და მომავალ მოკრიტიკოსოებს, 
ამჯერად კი ასე ვიტყვი: „ბატონო მოკრიტიკოსოებო, მშვიდობით! მივ-
დივარ ანასტასიასთან, დაე, ცოტათი გულუბრყვილო, მაგრამ ლამაზ, 
კეთილ და გულწრფელ ადამიანთან. ჩვენ შევდივართ ჩვენს ახალ ათა-
სწლეულში მილიონზე მეტ მკითხველთან ერთად, ვის გულებშიც ცო-
ცხლობს მშვენიერი და შთაგონებული ხატ-სახე. თქვენს გულებში კი, 
რა არის ბატონო მოკრიტიკოსოებო? ფუი... ნუ მოცოცავთ და მოხოხ-
ავთ ჩვენს ახალ ათასწლეულში. წადით თქვენი... ჰო, მოკლედ, თქვენ-
საში რა... ჩვენს ათასწლეულში თუკი მაინც შემოძვრებით, მასში საკუ-
თარი ბოღმისგან და შურისგან მაინც დაიხრჩობით. ჩვენს ათასწლეუ-
ლში დაიწყება მშვენიერი თანაქმნადობა და იქნება ჰაერი სუფთა, ცო-
ცხალი წყალი და სურნელოვანი ბაღები. მასში აუცილებლად გაგრძე-
ლდება ახალი კრებულების გამოცემა მკითხველთა ლექსებითა და წე-
რილებით. ვუწოდებ მათ „ხალხური წიგნის“ სერიას. თქვენ კი წერეთ, 
რომ „მათი ლექსები საშინელია“-  ო,  მე კი ვამბობ,- რომ ისინი მშვენი-
ერნია! ასევე, დავიწყებ აუდიოკასეტების გამოცემას ბარდების მიერ  
შესრულებული სიმღერებით სულზე, რუსეთზე, ანასტასიაზე. თქვენ 
ამბობთ, რომ ყველას შეუძლია დააპარტყუნოს გიტარაზე. მე კი ვამბ-
ობ, რომ ისინი სულითა და გულით მღერიან. ასევე დავუმატებ ანას-

                                                 
*  მეც, საკუთარი ძალებითა და ღვთის შეწევნით ახლიდან გამოვცემ და ვისაუბრებ 

დღევანდელი საქართველოს ადამიანებზე.  ც.გ. 
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ტასიას სიტყვებს:- „არ არსებობს არცერთ გალაქტიკაში სიმი, უნარის 
მქონე უკეთესი ბგერა გამოსცეს, ვინემ ბგერაა ადამიანური სულის სი-
მღერისა“. 
    ახალი ათასწლეულის დაწყებას გილოცავთ ყველას თქვენ, პატივცე-
მულო მკითხველებო! გილოცავთ, თქვენი მშვენიერი თანაქმნადობის 
დასაწყისს დედამიწაზე! 
    „ვინ ვართ ჩვენ?“ ასე მსურს ვუწოდო მომდევნო წიგნს... 
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ori civilizacia 
 
ვენ ყველანი სადღაც მივიჩქარით, რაღაცისკენ მივისწრაფვით. ყო-
ველ ჩვენთაგანს სურს იცხოვროს ბედნიერი ცხოვრებით, შეხვდეს 

თავის სიყვარულს, შექმნას ოჯახი, მაგრამ, განა ყველა ჩვენთაგანს გა-
მოუდის სასურველის მიღწევა? 

რაზეა დამოკიდებული ცხოვრების მიმართ ჩვენი კმაყოფილება ან 
უკმაყოფილება, ჩვენი წარმატება ან მარცხი? რაშია სიცოცხლის არსი 
თითოეული ადამიანისთვის და ერთად აღებული მთელი კაცობრიო-
ბისათვის. რა გველის ჩვენ მომავალში? 

ეს კითხვები დიდიხანია არსებობს, მაგრამ არავის არ გაუცია მათ-
ზე მკაფიო პასუხი. გვსურდა კი გაგვეგო, როგორ ქვეყანაში მოგვიწევს 
ჩვენ ცხოვრება ხუთი ან ათი წლის შემდეგ? როგორ მსოფლიოში მოუ-
წევთ ჩვენს შვილებს ცხოვრება? მაგრამ ჩვენ არ ვიცით, და ალბათ, არც 
გვაქვს უნარი  წარმოვიდგინოთ ჩვენი მომავალი, იმიტომ, რომ ჩვენ 
ყველანი სადღაც მივიჩქარით, მაგრამ საით? 

საკვირველია, მაგრამ ფაქტია:- პირველად, ჩვენი ქვეყნის მომა-
ვალზე  მკაფიო წარმოდგენა არა მეცნიერ-ანალიტიკოსებისგან ან პო-
ლიტიკოსებისგან მივიღე, არამედ ტაიგაში,- განდეგილ ანასტასიასა-
გან.  მან, არა მარტო მშვენიერი მომავლის სურათი დამანახა, არამედ 
არგუმენტირებულად დაამტკიცა მისი შესაძლებლობა უკვე ჩვენი თა-
ობისთვის. ფაქტიურად მან წარმოადგინა ქვეყნის განვითარების საკუ-
თარი  პროექტი. 

როცა მე მდელოდან, სადაც ანასტასია ცხოვრობს, ტაიგით მდინა-
რისკენ მივდიოდი, რატომღაც მყარი რწმენა გამიჩნდა, რომ:- მის პრო-
ექტს მსოფლიოში ბევრი რამის შეცვლა შეუძლია. თუკი გავითვალის-
წინებთ ყველაფერი ის, რაც მის აზროვნებაში მოდელირდება, შემ-
დგომში ყოველივე რეალურ ცხოვრებაში ხორციელდება, მაშ ფაქტიუ-
რად ჩვენ უკვე ვცხოვრობთ ქვეყანაში, რომლსაც მომავალი მხოლოდ 
მშვენიერი შეუძლია ჰქონდეს. მე მივაბიჯებდი ტაიგაში და ვფიქრობ-
დი ტაიგელი განდეგილის სიტყვებზე ქვეყნის მშვენიერი მომავლის 
შესახებ, რომელშიც, შესაძლოა, ჩვენმა თაობამაც კი, მოასწროს ცხოვ-
რება. ქვეყანაში, სადაც არ იქნება რეგიონალური კონფლიქტები, ბან-
დიტიზმი და ავადმყოფობები, არ იქნება ღარიბები. მართალია, ყველა 
მისი აზრ-ფიქრი ჩემთვის არ იყო გასაგები, მაგრამ ამჯერად ეჭვის 
ქვეშ, ანასტასიას არც ერთი ნათქვამის დაყენება არ მსურდა. პირიქით, 
მსურდა ყველასთვის დამემტკიცებინა მისი მართებულობა. 
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მე, მტკიცედ გადავწყვიტე, რომ პროექტის ხორცშესხმისთვის ყვე-
ლაფერი გამეკეთებინა, რაც ჩემს ძალებში იყო. ერთი შეხედვით, იგი 
სრულიად მარტივად გამოიყურებოდა:- საჭიროა, ყოველმა ოჯახმა მა-
რადიულ სარგებლობაში მიიღოს ერთი ჰექტარი მიწის ნაკვეთი და  
მასზე საკუთარი საგვარეულო ადგილ-მამული, საკუთარი სამშობლოს 
ნაწილი მოაწყოს. თუმცაღა ამ პროექტის დეტალებმა ღრმად ჩამაფიქ-
რა, რადგან ისინი უკიდურესად მარტივნი და ამავდროულად წარმო-
უდგენელნი იყვნენ. 

აბა როგორი წარმოსადგენია?! მეცნიერ-აგრონომებმა კი არა, ტაი-
გელმა განდეგილმა დაამტკიცა, რომ ნაკვეთში ნარგავების სწორად გა-
ნაწილების შემთხვევაში, სულ რაღაც რამოდენიმე წლის შემდეგ, ნია-
დაგის განოყიერება სულაც არ იქნება საჭირო, და, უფრო მეტიც, ყამი-
რი ნიადაგიც კი გამოკეთდება. 

ძირითად მაგალითად ანასტასიამ ტაიგის სიტუაცია მოიყვანა. 
ათასწლეულობით არსებობს ტაიგა. ყველაფერი იზრდება მასში. თუმ-
ცა ტაიგის მიწას არავინ არ ანოყიერებს. ანასტასია ამბობს:- ყველაფე-
რი რაც დედამიწაზე ხარობს ღმერთის მიერ მატერიალიზირებულ აზ-
რ-ფიქრს წარმოადგენს და მან  ყველაფერი ისე მოაწყო, რომ ადამიანს 
საკვების მოპოვების პრობლემებზე ზრუნვა არ სჭირდება. საკმარისია, 
მხოლოდ შეეცადო შემომქმედის აზრ-ფიქრის გაცნობიერებას და მას-
თან ერთად სიმშვენიერის შექმნას. 

მეც, საკუთარი ნათელი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო. კუნძულ 
კიპრზე, სადაც ყოფნამ მომიწია, ქვიანი ნიადაგია. მაგრამ ყოველთვის 
არ ყოფილა ეს მიწა ასეთი. საუკუნეების წინ კუნძულზე კედარის მშვე-
ნიერი ტყეები ხარობდა, ხეხილიანი ხეები, უამრავ მდინარეში მიედი-
ნებოდა მტკნარი უსუფთავესი წყალი და კუნძული მიწიერ სამოთხეს 
ჰგავდა. რომაელმა ლეგიონერებმა კუნძული დაიპყრეს, დაიწყეს კედა-
რის გაჩეხვა და მათგან თავიანთთვის გემების აგება. კუნძულის უდი-
დეს ნაწილში ამოძირკვეს კედარის კორომები და ახლა იქ სრულიად 
დაბეჩავებული მცენარეებია, ბალახი გაზაფხულზევე გადამხმარია. 
იშვიათობა გახდა ზაფხულის წვიმები და არ ჰყოფნით მტკნარი წყა-
ლი. კვიპროსელებს ნაყოფიერი ნიადაგის ზიდვა, ზღვით უწევთ ბარ-
ჟებით და აი, რა გამოდის:- ადამიანმა შექმნილი არამც თუ გააუმჯო-
ბესა, არამედ თავისი ბარბაროსული ჩარევით გააუარესა. 

ანასტასია დაწვრილებით აგეგმარებდა და ამბობდა, რომ ნაკვეთ-
ზე აუცილებლად უნდა დაირგოს საგვარეულო ხე, ხოლო გარდაც-
ვლილი ადამიანი უნდა დაიკრძალოს არა სასაფლაოზე, არამედ თავი-
სივე მოწყობილ მშვენიერ ადგილ-მამულის მიწის ნაკვეთში (საგვარე-
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ულო მამულში). საფლავზე, არანაირი საფლავის ქვის დადგმა არ არის 
საჭირო. ადამიანის ხსოვნა უნდა იყოს ცოცხალი და არა მკვდარი. ახ-
ლობლებისთვის მისი ხსოვნა იქნება მის მიერვე დარგული და მოვ-
ლილი ცოცხალი ქმნილებები. მაშინაა, რომ მისი სული შესძლებს მი-
წიერი სამოთხის ბაღში, ახლიდან ხორცშესხმას, განხორციელებას. 

სასაფლაოზე დაკრძალულებს არ შესწევთ სამოთხეში მოხვედრის 
უნარი. მათი სულები ვერ შესძლებენ მატერიალურში განხორციელე-
ბას, სანამ ახლობლების და მეგობრების აზრ-ფიქრებში ისინი გარდაც-
ვლილები არიან. საფლავის ქვა,- ეს სიკვდილის ძეგლია. დაკრძალვის 
რიტუალი, ბნელი ძალების მიერაა მოგონილი, ხოლო მათ მიზანს წარ-
მოადგენს, თუნდაც დროებით, მაგრამ მაინც დაამწყვდიოს ადამიანუ-
რი სული. არანაირი ტანჯვა და გლოვა არ წარმოუქმნია ჩვენს მამას 
თავისი საყვარელი შვილებისთვის. ყველა ღვთიური ქმნილებები მა-
რადიულია, თვითკმარია, თავადვე წარმოქმნიან თავის თავს. ყოველი-
ვე არსებული დედამიწაზე, უბრალო ბალახიდან დაწყებული ადამია-
ნამდე, წარმოადგენს ერთ მთლიანს, მარადიულს და ჰარმონიულს. 

ვფიქრობ, რომ ის მართალია. შეხედეთ, რა გამოდის. ახლა მეცნიე-
რები ამბობენ:- ადამიანური აზრ-ფიქრი მატერიალურიაო,- და თუკი 
ეს ასეა, მაშინ გამოდის, რომ გარდაცვლილის ნათესავები, ფიქრობენ 
რა მასზე, როგორც მკვდარზე, ზუსტად ამის გამო ჰყავთ ის მოკვდინე-
ბულ მდგომარეობაში. სტანჯავენ მის სულს. ანასტასია ამტკიცებს, 
რომ ადამიანს, უფრო სწორად ადამიანურ სულს, შეუძლია იცოცხლოს 
მარადიულად. მას შეუძლია მუდმივად განხორციელება ახალ სხეულ-
ში, თუმცა განსაზღვრულ პირობებში. ანასტასიას დაგეგმარებით 
მოწყობილი საგვარეულო მამული, ასეთ პირობებს წარმოქმნის. მე ეს 
უბრალოდ დავიჯერე. ანასტასიას მტკიცებულებები სიცოცხლესა და 
სიკვდილზე, უფრო კვალიფიცირებულად ალბათ, მხოლოდ მეცნიერ-
ეზოთერიკოსებს შეუძლიათ დაადასტურონ ან უარჰყონ. 

„ოჰ, ნახე, რა ბევრი ოპონენტი გეყოლება შენ“,- ვეუბნებოდი ანას-
ტასიას. ის კი პასუხად მხოლოდ იცინოდა:- „ახლა ხომ ძალზედ მარ-
ტივად მოხდება ყველაფერი, ვლადიმირ. ადამიანის აზრ-ფიქრს უნა-
რი აქვს მატერიალიზების, საგნების სახეცვლილების, მოვლენების წი-
ნასწარ განჭვრეტის, მომავლის აშენების. ამიტომაც, ოპონენტები, რომ-
ლებიც ეცდებიან ადამიანური არსის წარმავლობის დამტკიცებას, სა-
კუთარ თავს თავად გაანადგურებენ, რამეთუ ისინი წარმოქმიან საკუ-
თარ დასასრულს თავისივე აზრ-ფიქრებით. 

ისინი, ვინც ჩაწვდებიან საკუთარ დანიშნულებას და უსასრულო-
ბის არსს, დაიწყებენ ბედნიერად ცხოვრებას, გარდაისახებიან მარად, 
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რამეთუ ისინი საკუთარი აზრ-ფიქრით წარმოქმნიან თავიანთ ბედნი-
ერ მარადიულობას.“ 

მე კი, ძალიან მომეწონა მისი პროექტი. როცა დავიწყე მისი ეკო-
ნომიკური მიზანშეწონილობის გამოთვლა დავრწმუნდი, რომ ანასტა-
სიას პროექტის მიხედვით, ნებისმიერ ადამიანს მის მიერვე დაფუძნე-
ბული საგვარეულო მამულით, შეუძლია უზრუნველჰყოს საკუთარი 
შვილებისა და შვილიშვილების უზრუნველი არსებობა. საქმე, არა 
მარტო შვილების ხარისხიანი პროდუქტებითა და საცხოვრებლით 
უზრუნველჰყოფაშია. ანასტასია ამბობდა, რომ ღობის გაკეთება აუცი-
ლებელია ცოცხალი ხეებისაგან და ჰექტარის მეოთხედი ტყეს უნდა 
ეკავოსო. ოცდახუთი მეასედი ტყე,- ეს დაახლოებით სამასი ძირი ხეა. 
ოთხმოცი-ასი წლის შემდეგ, შესაძლებელია მათი მოჭრა. ამ ხეებისგან 
გამოვა დაახლოებით ოთხასი კუბური მეტრი მოჭრილი ფიცარი. კარ-
გად გამომშრალი და დამუშავებული გასაწყობი დახერხილი მასალა 
უკვე დღეს, ყველაზე ცოტა, ერთი კუბური მეტრი ასი დოლარი ღირს, 
ხოლო სულ ორმოცი ათასი დოლარი გამოდის. რასაკვირველია, არ 
ღირს მთელი ტყის მოჭრა, შესაძლებელია გაზრდილი ხეებიდან მხო-
ლოდ აუცილებელი ნაწილის მოჭრა, მის მაგივრად კი, მაშინვე ახლი 
ნერგის დარგვა. საგვარეულო მამულის საერთო ღირებულება, ანასტა-
სიას პროექტის მიხედვით მოწყობილი, შეიძლება შეფასდეს მილიონ 
დოლარად ან უფრო მეტად. მისი გაშენება კი, ნებისმიერ ოჯახს შეუძ-
ლია, თუნდაც საშუალო შემოსავლის მქონეს. სახლი, დასაწყისისთვის, 
შეიძლება მოკრძალებულზე უფრო მცირეც იყოს. მთავარი სიმდიდრე 
მდგომარეობს სწორად და ლამაზად მოწყობილ მიწის ნაკვეთში. შეძ-
ლებული ადამიანები უკვე ახლავე უხდიან დიდ ფულს ფირმებს, 
რომლებიც ლანდშაფტის დიზაინზე მუშაობენ. ასეთი დაწესებულება 
მოსკოვში ორმოცამდეა და ისინი უმუშევრები არ სხედან. სახლის მიმ-
დებარე ტერიტორიის, სულ რაღაც ასი კვადრატული მეტრის მიწის 
ფართობის სწორი და ლამაზი მოწყობა, მათი შეფასებით ათას ხუთასი 
დოლარიდან და ზემოთ ღირს. 

ექვსი მეტრი სიმაღლის, ერთი წიწვოვანი ხის დარგვა ხუთასი 
დოლარი ღირს, და ისინი, ვისაც სურს ლამაზად მოწყობილ ადგილზე 
ცხოვრება, ასეთ დიდ თანხებს იხდიან. იხდიან, იმიტომ, რომ მათ 
მშობლებს თავშიც არ მოსვლიათ საკუთარი შვილებისთვის საგვარეუ-
ლო მამულის საფუძველი ჩაეყარათ. ამისთვის სულაც არ არის საჭირო 
იყო მდიდარი. აუცილებელი მხოლოდ პრიორიტეტების სწორად 
დაწყობაა. როგორღა შეგვიძლია ჩვენ აღვზარდოთ საკუთარი შვილე-
ბი, თუკი თავად არ გვესმის ასეთი მარტივი საკითხები? მართალია ან-
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ასტასია, როცა ამბობს, რომ აღზრდა საკუთარი თავიდან უნდა და-
ვიწყოთო. 

მე ძალიან ძლიერ მომინდა თავადაც მქონოდა საკუთარი მამუ-
ლი:- ამეღო ჰექტარი მიწა, ამეშენებინა სახლი, ყველაზე მთავარი კი,- 
გარეშემო სხვადასხვა ნარგავები დამერგო. ჩემი წილი სამშობლო ისე 
მომეწყო, როგორც ანასტასიამ აღწერა და იგი, ასევე მშვენივრად მოწყ-
ობილი სხვა ადამიანების ნაკვეთებით ყოფილიყო გარშემორტყმული. 
ანასტასიასაც ვაჟთან ერთად შესძლებოდა იქ დასახლება ან სტუმრად 
მოსვლა. შემდეგ,- შვილიშვილებს, შვილთაშვილებს. შეიძლოა ბადიშ-
ებს ქალაქში მოუნდეთ მუშაობა, მაშინ მათ თავის საგვარეულო მა-
მულში შეუძლიათ ჩამოვიდნენ, რათა დაისვენონ, ხოლო წელიწადში 
ერთხელ, 23 ივლისს, მთელი დედამიწის დღესასწაულზე, შესაძლებე-
ლია, რომ ყველა ნათესავი საკუთარ სახლში შეიკრიბოს. მე, იმ დროი-
სათვის რასაკვირველია, ალბათ უკვე აღარ ვიქნები, მაგრამ დარჩება 
ჩემს მიერ საფუძველჩაყრილი მამული, მასში გახარებული ხეები, ბა-
ღი. პატარა ტბორს ამოვთხრი, ჩავუშვებ შიგნით ლიფსიტებს, რათა 
თევზი გამრავლდეს. ხეები განსაკუთრებული დაგეგმარებით იქნება 
დარგული, როგორც ანასტასია ამბობს. შთამომავლებს რაღაც მოეწო-
ნებათ, რაღაცის შეცვლასაც მოინდომებენ, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც და 
იმ შემთხვევაშიც მე გამიხსენებენ. 

მე, დაკრძალული ვიქნები საკუთარ მამულში და ვთხოვ, რათა 
არანაირად არ გამოყონ ჩემი საფლავი. დაე, ნურავინ ნუ ითვალთმაქ-
ცებს დადარდიანებული სახით. და, საერთოდაც დაე, ნურანაირი 
გლოვა ნუ იქნება. დაე, ნუ იქნება საფლავი ქვით, მის მაგივრად, უბრა-
ლოდ, სხეულიდან ამოიზარდოს და დედამიწის პირზე ამოვიდეს 
ცოცხალი ბალახი და ბუჩქები. შესაძლოა რომელიმე კენკრა ამოვიდეს 
კიდეც, ჩემი შთამომავალ-ნათესავებისთვის სასარგებლო. საფლავის 
ქვისგან რა ხეირია? არანაირი, მხოლოდ გლოვა. დაე, მე გამიხსენონ 
არა სევდით, არამედ სიხარულით, როცა მოვლენ ჩემს მიერ საფუძველ 
ჩაყრილ მამულში. ეჰ, მე მათ ისე მოვუწყობ, ისე დავრგავ... 

აზრ-ფიქრი, რაღაცა გრანდიოზულის სასიხარულო შეგრძნებით 
ერთმანეთში იხლართებოდა. საჭიროა ჩქარა დაწყება, როგორღაც მოქ-
მედება, ჩქარა მიღწევა ქალაქამდე. მე კი მდინარემდე, კიდევ ათი კი-
ლომეტრი მაინც მიწევს ამ ტყეში სიარული. ნეტა მალე დამთავრდე-
ბოდეს ეს ტყე. და, აი აქ, უცებ, არაფრისა და გამო, გონებაში წამომი-
ტივტივდა ინფორმაცია რუსეთის ტყეებზე. ყველა ციფრი არ გამახსენ-
და, მხოლოდ მონაცემებს მოვიყვან, რომელიც ერთხელ წავიკითხე 
სტატისტიკურ ცნობარში: 
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„ტყეები,- რუსეთის მცენარეების ძირითადი სახეობაა. მათ უჭი-
რავთ მისი ტერიტორიის 45%-ი. რუსეთი ფლობს მსოფლიოში ტყის 
ყველაზე დიდ მასივს. 1993 წელს ტყის ფონდის ფართობი შეადგენდა 
886,5 მლდ ჰექტარს; ხე-ტყის საერთო მარაგი,- 80,7 მლრ-დი, რაც შესა-
ბამისად შეადგენს 21,7 და 25,9% მსოფლიოს მარაგისას. პირველი ციფ-
რის მეტობა მეორეზე იმაზე მეტყველებს, რომ რუსეთი განკარგავს 
უმეტეს ჯანსაღ და პროდუქტიულ ტყეს, ვინემ დანარჩენი პლანეტა 
მთლიანად. 

დედამიწის პლანეტარულ კლიმატზე ატმოსფეროში აირის დასა-
ბალანსებლად და დასარეგულირებლად ტყეები დიდ როლს თამაშო-
ბენ. რუსეთის მხრიდან საერთო ბალანსი ბ.ი. მოისეევის გამოთვლით, 
შეადგინა ნახშირორჟანგის აირისთვის 1789064,8 ათასი ტონა, ხოლო 
ჟანგბადისთვის,- 1299019,9 მლნ ტონა. ყოველწლიურად რუსეთის 
ტყეებში დეპონირდება (შეტანა) 600 მლ-ნობით ტონა ნახშირბადი. ეს 
გიგანტური მოცულობის გაზების მიგრაცია არსებითად ასტაბილუ-
რებს აირის შემცველობას და პლანეტის კლიმატს“. 

აი ასეთი ამბებია! ზოგიერთი ადამიანები ამბობენ, რომ რუსეთის-
თვის გამზადებულია რაღაც განსაკუთრებული მისია, ხოლო იგი მო-
მავალში კი არ იქნება,- არამედ უკვე სრულდება. 

წარმოგიდგენია:- მთელი პლანეტის ადამიანები, ვინ ნაკლები ხა-
რისხით, ვინ მეტი, მნიშვნელობა არ აქვს, მნიშვნელოვანი სხვაა,- მთე-
ლი პლანეტის ადამიანები რუსეთის ჰაერით სუნთქავენ, ჟანგბადით 
სუნთქავენ, რომელსაც ეს ტყე აწარმოებს. მე კი, მასზე ასე ჩვეულებრი-
ვად მოვაბიჯებ. საინტერესოა, ეს ტყე უბრალოდ ჟანგბადს აწვდის 
პლანეტაზე ყველა მაცხოვრებელ ადამიანს, თუ შესაძლოა კიდევ რა-
ღაც უფრო მნიშვნელოვანს? 

ახლა ტაიგა, რომელზეც მე მარტო მოვაბიჯებდი, ჩემში, როგორც 
ადრე, ახლა აღარ იწვევდა შიშის გრძნობას. ისეთი შეგრძნება მქონდა, 
როგორიც არის ხოლმე, როცა მიაბიჯებ უსაფრთხო პარკში. რასაკვირ-
ველია ტაიგაში პარკისნაირი ბილიკები არ არის, და გზასაც ხანდახან  
ხან ხექცეული, ხან ხშირი ბუჩქები მიღობავდნენ, მაგრამ ისინი ამჯე-
რად მე არ მაღიზიანებდა. 

სიარულისას მე, გზაზე შემხვედრ ნაყოფებს ვკრეფდი:- ჟოლოს, 
მოცხარს,- პირველად შევათვალიერე ინტერესით, გარეგნულად ერ-
თნაირი ხეებიც კი როგორი სხვადასხვანაირები არიან. მცენარეები რო-
გორ სხვადასხვანაირადაა განაწილებული,- არანაირი ერთნაირი სუ-
რათი. 
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მე, ტაიგას ყურადღებით პირველად ვაკვირდებოდი და იგი კეთი-
ლი მეჩვენა. ალბათ, ასეთი გრძნობა იმის გაცნობიერებისგან გამიჩნდა, 
რომ ამ ტაიგაში საკუთარ მდელოზე ცხოვრობენ ჩემი პატარა ბიჭი და 
ანასტასია,- ქალი, ვისთან შეხვედრის შემდეგაც მთელი ჩემი ცხოვრება 
შეიცვალა. 

ამ უკიდეგანო ტაიგაში არის ანასტასიას მდელო, რომლის მიტო-
ვებაც მას ხანგრძლივად არ სურს და არანაირ, ყველაზე ფუფუნებიან 
ბინაზეც არ გაცვლის. თითქოსდა ეს მდელო ჩვეულებრივი, ცარიელი 
ადგილია. არა სახლი, არა ფარდული, ყოფისთვის აუცილებელი არა-
ნაირი დამხმარე მოწყობილობა. თუმცაღა, როგორც კი მას მიუახლოვ-
დები, მაშინვე ხარობს იგი. ხოლო მე, ანასტასიას მდელოზე მესამედ 
წვევის დროს, რატომღაც რაღაცნაირი შეგრძნება დამეუფლა, მსგავსი 
იმისა, როცა რთული, მძიმე გზის შემდეგ  სახლში დაბრუნებისას გე-
უფლება. 

ჩვენს სამყაროში, საერთოდ უცნაური საქმეები ხდება. თითქოს და 
საკაცობრიო საზოგადოება ათასწლეულების მანძილზე ბედნიერების-
თვის, თითოეული ადამიანის კეთილდღეობისთვის იბრძვის. ხოლო 
თუკი დავუკვირდებით, იგივე ადამიანი, საზოგადოების წევრი, თანა-
მედროვე ცივილიზებული ქალაქის შუაგულში მცხოვრები, უფრო 
ხშირად დაუცველია. ხან საგზაო-სატრანსპორტო ავარიაში ხვდება, 
ხან ქურდავენ, ხან, სხვადასხვა დაავადებები ემართება, აფთიაქების 
გარეშე კი, სიცოცხლეც არ შეუძლია. ხან, რაღაც დაუკმაყოფილებლო-
ბისა და გამო,- საკუთარ სიცოცხლეს თვითმკვლელობით ასრულებს. 
ზუსტად მაღალი დონის ცივილიზებულ ქვეყნებშია, თვითმკვლელო-
ბათა რიცხვი გაზრდილი. სხვადასხვა რეგიონის ტელევიზიით დედე-
ბი გამოდიან და ამბობენ, რომ შვილებს, ბავშვებს, ვერაფრით კვება-
ვენ,- ოჯახები შიმშილობენ. 

ანასტასია ტაიგაში პატარა ბავშვით ცხოვრობს, თითქოსდა სხვა 
ცივილიზაციაში. ჩვენი საზოგადოებიდან არაფერს არ ითხოვს, არანა-
ირი მილიცია, არანაირი შინაგანი ჯარები მის დაცვას არ სჭირდება. 
იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ამ მდელოზე არც მას და არც ბავშვს არა-
ფერი ცუდი საერთოდ არ შეიძლება რომ შეემთხვეს. 

დიახ, რასაკვირველია, ჩვენ სხვადასხვა ცივილიზაცია გვაქვს და 
ის, ამ ორი სამყაროდან საუკეთესოს აღებას გვთავაზობს. აი, მაშინ, 
დედამიწაზე ბევრი ადამიანის ცხოვრების წესის იერ-სახე შეიცვლება, 
დაიბადება ახალი, ბედნიერი ადამიანების საზოგადოება. საინტერესო 
იქნება ეს საზოგადოება,- ახალი და უჩველო. აი, მაგალითად... 

 



 

705 

 
gasinje samyaro gemoTi 

 
იდი ხნის მანძილზე ვერ ვეთანხმებოდი ანასსტასიას, რომ ის, მე-
ძუძურ ბავშვს მდელოზე მარტო სტოვებდა. ხან ბალახზე, რომე-

ლიღაც ბუჩქის ძირში დააწვენდა, ხან,- დასასვენებლად წამოწოლილი 
დათვის ან მგლის გვერდით. მართალია, უკვე დავრწმუნდი, რომ მას 
არც ერთი ნადირ-მხეცი არ შეეხება. პირიქით, ისინი მას ბოლომდე 
დაიცავენ, მაგრამ ვისგან? თუკი, გარეშემომყოფი ნადირ-მხეცები, ძი-
ძებივითაა, მაშ ვიღასგან უნდა დაიცვან ის? მაგრამ მაინც უჩვეულოა, 
როცა მეძუძურ ბავშვს მარტოს სტოვებენ. ამიტომ, მე ვცდილობდი და-
მერწმუნებინა ანასტასია ასე არ მოქცეულიყო და ვეუბნებოდი: 

– რადგან მხეცები ბავშვს არ ერჩიან, ეს იმას სულაც არ ნიშნავს, 
რომ სხვა უბედურება არ შეიძლება მას შეემთხვეს 

იგი კი მპასუხობდა: 
– წარმოდგენა არ მაქვს ვლადიმირ, რა უბედურებაზე ფიქრობ შენ. 
– ბევრზე, რომელიც ბევრ უსუსურ ბავშვს შეემთხვევა ხოლმე. მა-

გალითად, აფოფხდება ბორცვზე, მერე კი  იქიდან დაგორდება და 
ხელს ან ფეხს იღრძობს. 

– ის სიმაღლე, რომელსაც ბავშვი თავად სძლევს, მას ვნებას არ მო-
უტანს. 

– მაგრამ აი, თუკი ის რაღაცა მავნეს შეჭამს. ის ხომ უჭკუოა, ყვე-
ლაფერს პირში მიათრევს. ასე იქნება მოწამლული ცოტახანს, მერე მას 
კუჭს ვინ გამოურეცხავს? ახლო მახლო არანაირი ექიმი არ არის, შენ 
კი, ოყნაც  არ გაქვს, რათა ბავშვს ყოველ შემთხვევისთვის ნაწლავები 
გამოურეცხო. 

ანასტასია პასუხად მხოლოდ იცინის: 
– რა საჭიროა ოყნა, ვლადიმირ? ნაწლავების გამორეცხვა სხვა ხერ-

ხითაც შეიძლება და უფრო ეფექტურადაც, ვინემ ოყნით. 
– ეს როგორ? 
– გინდა მოსინჯო? ზუსტად ახლა, შენ ეს ხელს არ შეგიშლის. ახ-

ლავე მოგიტან რამოდენიმე ბალახს... 
– მოიცა, არ არის საჭირო. მე მივხვდი. შენ გინდა მე მომცე ის, 

რისგანაც კუჭის აშლა მოხდება. 
– შენ უკვე დიდი ხანია კუჭის აშლილობა გჭირს. ბალახი კი ყოვე-

ლივე მავნეს შენი მუცლიდან გამოაძევებს. 

d 
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– გასაგებია, რაღაც შემთხვევაში მისცემ შენ ბავშვს ბალახს და მავ-
ნესაც იგი გამოაძევებს. მაგრამ რა საჭიროა ბავშვის ეგზეკუციის აქამ-
დე მიყვანა? 

– და, არც მივა აქამდე. არაფერს, არასაჭიროს ჩვენი ბიჭი არ ჭამს 
და არც შეჭამს. ბავშვები, განსაკუთრებით მეძუძურები, დედის რძეს 
მიჩვეულები, არაფერ სხვას დიდი რაოდენობით ჭამას არ დაუწყებენ. 
ჩვენს ბიჭსაც შეუძლია ოდნავ გასინჯოს ერთი რომელიღაცა კენკრის 
ნაყოფი ან ბალახი. თუკი იგი მავნეა, მწარე აღმოჩნდება, მისთვის მიუ-
ღებელი, ის მას თავადვე გადმოაფურთხებს. თუკი მაინც შეჭამს ცო-
ტას და იგი კუჭს ზიანს მიაყენებს, მას გული აერევა. სამაგიეროდ ბავ-
შვი მას დაიმახსოვრებს და მომავალში აღარ შეჭამს. მთელს დედამი-
წას, არა ვიღაცის მონათხრობით შეიცნობს, არამედ გემოთი. დაე, ჩვენ-
მა ბიჭმა სამყაროს გაუსინჯოს გემო. 

საერთოდ ის, ალბათ მართალიცაა, არაფერი ცუდი ბავშვისთვის 
დღემდე არცერთხელ არ მომხდარა. და კიდევ, მე შევამჩნიე ერთი სა-
ინტერესო ვითარება:- ანასტასიას მდელოს გარემომცველი ნადირ-მხე-
ცები თავად წვრთნიან ან ასწავლიან საკუთარ შთამომავლებს ადამიან-
თან ურთიერთ დამოკიდებულებას. ადრე მე ვფიქრობდი:- რომ ამით 
თავად ანასტასია იყო დაკავებული, თუმცა მერე დავრწმუნდი,- ის, სა-
კუთარ დროს ამაზე არ ხარჯავდა. 

აი, ერთხელ რა დავინახე. ჩვენ მდელოს განაპირას ვისხედით და 
მზეს ვეფიცხებოდით. ანასტასიამ ის, ის იყო ძუძუ აჭამა ბავშვს და ის 
მის ხელებზე განცხრომით იწვა. თავიდან ცოტათი ჩათვლიმა თუ ჩაი-
ძინა, შემდეგ თავისი პაწაწა ხელებით ანასტასიას თმებს დაუწყო შეხე-
ბა და უღიმოდა. ანასტასიაც  საკუთარ ბიჭს შესცქერდა და ასევე უღი-
მოდა, ნაზი ხმით სხვადასხვა სიტყვებს ეჩურჩულებოდა. ამ დროს და-
ვინახე მდელოზე დედა მგელი თავისი ნაშიერებით,- ოთხი სრულიად 
პატარა ლეკვით რომ გამოვიდა. დედა მგელი ჩვენსკენ მოემრთებოდა, 
მაგრამ  ათ მეტრომდე არმოსული ბალახზე გაწვა. მის უკან მოცუნცუ-
ლე ლეკვებმა, მაშინვე მის ფაშვთან დაიწყეს მოკალათება.   ანასტასიამ 
ლეკვებთან ერთად მწოლიარე მგელი დაინახა. ბავშვით ხელში ბალა-
ხიდან წამოდგა, მიუახლოვდა მას, ჩამოჯდა დედა მგელისგან ორ მეტ-
რში და ღიმილით დაუწყო თვალიერება მგლის ოჯახს და თან მოფე-
რებით მიმართა მგელს: 

– ო, ჩვენმა ჭკვიანმა რა ლამაზები დაბადა. ერთი აუცილებლად 
წინამძღოლი იქნება. აი, ეს ძუ კი,- სულ დედას დაემგვანა, სიხარულს 
მოუტანს მას, ღირსეულად გააგრძელებს მოდგმას. 

დედა მგელს თვალები თითქოს ანასტასიას ალერსიანი ხმისგან 
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მინაბული ჰქონდა თუ თვლემდა. ლეკვებმა  თავი მიანებეს დედა 
მგლის ფაშვს და ანასტასიას დაუწყეს ცქერა. ერთი მათგანი კი, 
ფრთხილი მოძრაობით მის მხარესაც კი გამოემართა. 

დედა მგელი, ვითომ რომ თვლემდა, მოულოდნელად წამოხტა, 
კბილები დასტაცა ლეკვს და დანარჩენებისკენ მოისროლა. ასევე მოექ-
ცა სხვა ლეკვებსაც. მესამესაც, მეოთხესაც, რომლებმაც  ანასტასიასთან 
მიახლოება სცადეს. უგუნური ლეკვები მაინც აგრძელებდნენ თავი-
ანთ მცდელობებს, მაგრამ დედა მგელი მათ იმ დრომდე არ მოეშვა, სა-
ნამ არ შეწყვიტეს თავიანთი მცდელობები. ორი ლეკვი ერთმანეთთან 
ბრძოლით დაკავდა, დანარჩენები მორჩილად ისხდნენ და ჩვენ გვიც-
ქერდნენ. ანასტასიას ხელებში მყოფმა ბავშვმაც დაინახა დედა მგელი 
და ლეკვები, დაუწყო მათ ცქერა, მერე ფეხები მოუთმენლად ააფარ-
თხალა და  რაღაც მოწოდებითი ბგერა წარმოსთქვა. 

ანასტასიამ გაიწოდა ხელი დედა მგლისკენ და ლეკვებისკენ. ორი 
ლეკვი, რაღაც ორჭოფულად გამოემართა ადამიანის გაშვერილი ხე-
ლის მიმართულებით, მაგრამ ამჯერად დედა მგელს არ შეუჩერებია 
ისინი, პირიქით, ორ მოთამაშე ლეკვს გაშვერილი ხელისკენ მან უბიძ-
გა კიდეც და მალე ისინი ანასტასიას გვერდით აღმოჩნდნენ. ერთმა 
კბეჩა დაუწყო ანასტასიას გაშვერილი ხელის თითს, მეორე  ხელზე 
თათებით დაადგა, სხვა ორი ფეხებთან შეძვრა. ბიჭი, ანასტასიას ხე-
ლებში აიფხორა, აშკარად მიისწრაფვოდა ლეკვებისკენ. ანასტასიამ 
დაუშვა ის ბალახზე და ბავშვმა, დაივიწყა რა ყველაფერი, მაშინვე და-
იწყო მათთან თამაში! ანასტასია მიუახლოვდა დედა მგელს, მოფერე-
ბით აუწეწა ზურგზე ფაფარ დადგმული ჯაგარი. მერე კი, ჩემთან დაბ-
რუნდა. 

მე მივხვდი, გაწვრთნილი არასდროს თვითნებურად არ შეაწუ-
ხებს ანასტასიას, დედა მგელი მასთან მხოლოდ განსაზღვრული ჟეს-
ტის შემდეგ მიირბენს. იგი, ამასვე ასწავლიდა თავის ნაშიერებს. დედა 
მგელს, ალბათ, ასევე ასწავლიდა მისი დედა, იმ დედას,- მისი დედა 
და ასე თაობიდან თაობას ნადირ-მხეცები ადამიანთან დამოკიდებუ-
ლების წესებს გადასცემდნენ. საჭიროა ითქვას, რომ მოკრძალებულ 
დამოკიდებულებას, ტაქტიანს. მაგრამ ვინ და როგორ ასწავლა მათ მე-
ორე,- ადამიანზე თავდასხმა? 

საერთოდ, ტაიგელი განდეგილების ცხოვრების გაცნობისას ბევრი 
სხვადასხვა კითხვა იბადება. ისეთი კითხვები, რომელთა წარმოდგე-
ნაც კი, ადრე შეუძლებელი იყო. ანასტასია თავისი განდეგილი ცხოვ-
რების წესის შეცვლას არ აპირებს. მაგრამ... მოიცა! როცა მე ვფიქრობ 
ანასტასიაზე, როგორც განდეგილზე, სიტყვა „განდეგილი, განდეგილი 
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ქალი“ ჩემთვის ყოველთვის ასოცირდება ადამიანთან, საზოგადოების-
გან, თანამედროვე სისტემის ინფორმაციისგან იზოლირებულთან. საქ-
მით კი რა გამოდის? ყოველთვის, მის მდელოზე სტუმრად ყოფნის 
შემდეგ მე, ახალ წიგნს გამოვცემ ხოლმე. მას სხვადასხვა ადამიანები 
იხილავენ, ხანდაზმულები და ახალგაზრდები, მეცნიერები და სასუ-
ლიერო კონფესიის ლიდერები. გამოდის, ჩვენი საზოგადოების შესა-
ხებ მე კი არ მიმაქვს მასთან ყველა ინფორმაცია, არამედ ის თავად მაძ-
ლევს საზოგადოებისთვის საინტერესო ინფორმაციას. 

მაშ, ვინღა გამოდის ჭეშმარიტი განდეგილი? ხომ არ გავიხლარ-
თეთ ზღვა ინფორმაციულ ქსელში. უფრო სწორად, მოჩვენებით ზღვა 
საინფორმაციო ველში. სინამდვილეში, თავად ჩვენ ხომ არ ვართ გან-
შორებულები, ან მოწყვეტილები ჭეშმარიტ საინფორმაციო წყაროს. 
აბა, წარმოგიდგენია, სინამდვილეში რა გამოდის, რომ:- ყრუ, უღრან 
ტაიგაში ანასტასიას მდელო, თითქოს საინფორმაციო ცენტრია, თით-
ქოს ყოფიერების სხვა განზომილებების კოსმოდრომია. მაშ, ვინღა 
ვართ ჩვენ, ვინ არის ანასტასია? თუმცა, ასე მნიშვნელოვანია კი ეს? 
მთავარი სხვა რამეშია,- მისი უკანასკნელი გამონათქვამები იმასთან 
დაკავშირებით, რომ თითოეულ ადამიანს, ქვეყნას და მთლიანად ადა-
მიანთა საზოგადოებას აქვს უკეთესი ცხოვრებისკენ გარდასახვის შე-
საძლებლობის უნარი, ცალკეული ადამიანის ყოფითი პირობების შეც-
ვლის მეშვეობით. 

წარმოუდგენელი სიმარტივეა:- საჭიროა ადამიანს, თუნდაც ერთი 
ჰექტარი მიწა მისცე და შემდგომ ის ჰყვება, რა არის საჭირო ამ მიწაზე 
რომ გაკეთდეს და მაშინ... წარმოუდგენელია, ისეთი სისადავეა... ასე 
ვთქვათ, ადამიანთან ყოველთვის იქნება სიყვარულის ენერგია. იქნე-
ბიან ერთმანეთის მოსიყვარულე მეუღლეები, იქნებიან შვილები ბედ-
ნიერნი, გაქრებიან უამრავი ავადმყოფობები. შეწყდებიან ომები და კა-
ტაკლიზმები. ადამიანი მიუახლოვდება ღმერთს. 

ფაქტიურად მან, დიდი ქალაქების გვერდით მისი მდელოს მსგავ-
სი უამრავი ნაკვეთის გაშენება შემოგვთავაზა. ამასთან, ის ჩვენი ცივი-
ლიზაციის მიღწევების გამოყენებას არ უარყოფს:- „დაე ნეგატიურმაც 
სასიკეთოდ იმუშაოს!“- ამბობს და მე, ვირწმუნე მისი პროექტი, დავი-
ჯერე იმ სიმშვენიერის, რომელიც უნდა წარმოიქმნას ჩვენს ცხოვრება-
ში მისი განხორციელების შემდეგ. მათ შორის უკვე ბევრი რამ იყო გა-
საგები ჩემთვის. მაგრამ, საჭიროა კიდევ ერთხელ თანმიმდევრული 
გადამოწმება, მოფიქრება. საჭიროა მისი პროექტის ადაპტირება, მორ-
გება ყოველი ადგილ მდებარეობისთვის. 

ანასტასიას იდეამ მიწასთან და მის მოწყობასთან დაკავშირებით 
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მე ამანთო. მსურდა, რაც შეიძლება სწრაფად მიმეღწია სახლამდე, მო-
მეძია, მსგავს სამოსახლოებზე მეცნიერები რას ამბობენ, არის მსოფ-
ლიოში მისი მსგავსი? მსურდა ჯერ დეტალურად დამეპროექტებინა 
ახალი სამოსახლო, მერე მსურველებთან ერთად, მისი ერთობლივად 
გაშენება დამეწყო. რასაკვირველია, ვერც მე და ვერც ვერავინ, ვერ შეს-
ძლებს ერთპიროვნულად აიღოს თავის თავზე და დააპროექტოს მო-
მავლის ეს მშვენიერი დასახლება,- აუცილებელია ერთობლიობა!.. სა-
ჭიროა ერთად იქნას განხორციელებული ინფრა სტრუქტურა და დაპ-
როექტდეს საკუთარი დასახლება სხვების შეცდომების გათვალისწი-
ნებით.* 

 
 

aurovilelTa ocnebebi 
 
ნასტასიასგან დაბრუნების შემდეგ, პირველ თვეებში, ინტენსიუ-
რად ვაგროვებდი და ვსწავლობდი ინფორმაციას ეკოდასახლებებ-

ზე. წყაროთა უმეტესობა იუწყებოდა საზღვარგარეთულ ანალოგიებ-
ზე. სულ, ამ თემაზე  ინფორმაცია 19-ი ქვეყნიდან 86 დასახლებაზე შე-
ვაგროვე. ისეთებიდან, როგორც არის,- ბელგია, კანადა, დანია, ინგლი-
სი, საფრანგეთი, გერმანია, ინდოეთი და სხვები. მაგრამ მე ამას, განსა-
კუთრებით არ გავუხარებივარ. არც ერთ ქვეყანაში არ იყო საკმარისი 
მასშტაბური მოძრაობა. არ იყო დასახლებები, უნარის მქონენი, ამ 
ქვეყნების სოციალურ მდგომარეობაზე  არსებითი ზემოქმედება შეს-
ძლებოდათ. ერთი ყველაზე დიდი და ცნობილი დასახლება იყო ინ-
დოეთში,- ეს ქალაქი,- აუროვილი იყო. მასზე, ცოტათი უფრო დაწვრი-
ლებით მოვყვები. 

 აუროვილი  დააარსა 1968 წელს ინტეგრალური იოგის შემქმნე-
ლის შრი აურობინდოს ცოლმა,- მიროი რიშარმა.  

ივარაუდებოდა, რომ ინდოეთის მთავრობის მიერ მიჩენილ მი-
წებზე, ქალაქ პენდიჩერთან ახლოს, სადაც ორმოციანი წლებიდან მოქ-
მედებს აშრამ შრი აურობინდო,- ინტეგრალური იოგას ერთგულთა 
ცენტრი,- წარმოიქმნებოდა დასახლება და აღმოცენდებოდა ქალაქი 
ორმოცდაათი ათასიანი მოსახლეობით. „აუროვილი“,- თარგმნით ნიშ-
ნავს „ქალაქ განთიადს“ ან „ქალაქ დილის ცისკარს“, რომელსაც ადამი-

                                                 
*  ასეთი პროექტი, ჯერ კიდევ 1989 წელს ჩვენთან, საქართველოში მთავრობას, 

ეკლესიას   და ხალხს მხატვარმა შალვა კაჭარავამ წარუდგინა. ის მრგვალი სოფლის 
გაშენების პროექტით რუსეთის  ტელევიზიითაც კი გამოვიდა. ც.გ. 
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ანების ერთობის იდეის რეალიზაცია უნდა მოეხდინა, რომელიც და-
კავშირებული იქნებოდა მატერიალური სამყაროს ჰარმონიულ შექ-
მნასთან, ამავდროულად არ იქნებოდა წინაააღმდეგობაში სულის სამ-
ყაროსთან. მირრა რიშარი მის მიერ დაწერილ ქარტიაში ამბობდა:-„აუ-
როვილი,- ეს, სულიერი და მატერიალური ძიებების მომამზადებელი 
ცენტრია, ცოცხალი განსახიერება ადამიანთა ნამდვილი ერთობისა.“ 

ქალაქის შექმნის იდეა, რომელშიც ადამიანები იცხოვრებენ სამყა-
როს ბუნებასთან ჰარმონიაში, ჰარმონიაში სულთან და სიყვარულთან, 
მოწონებულ იქნა ინდოეთის მთავრობის მიერ. უპირველესად, ინდი-
რა განდის მიერ. იუნესკოს და უამრავი სპონსორის მხრიდან ფინანსუ-
რი დახმარება მიიღო ინდოეთის მთავრობამ. დაარსების ცერემონი-
ალს ესწრებოდა 121-ი ქვეყნისა და ინდოეთის 23 შტატის წარმომადგე-
ნელი. მშვენიეირმა ქალაქმა,- ალბათ, მთელი მსოფლიოს უმეტეს „სუ-
ლიერთა“ ოცნებამ,- დაიწყო გაშენება. 

თუმცაღა, 1973 წელს მირრა რიშარის გარდაცვალების შემდეგ აურო-
ბინდოს მოწაფე სატპრემ, მკვეთრად უარყოფითი აზრი გამოთქვა აურო-
ვილზე. მხოლოდ და მხოლოდ „კომერციული დაწესებულება“ უწოდა 
მას. აშრამ შრი აურობინდო, „დაწესებულებათა“ ფინანსების უმეტესი ნა-
წილის მაკონტროლებელი, ქალაქში რაც ხდებოდა, ყველაფერზე ბატო-
ნობის პრეტენზიას აცხადებდა. თუმცა ჩასახლებულები თვლიდნენ, რომ 
მათი კომუნა მთელს მსოფლიოს ეკუთვნის და აშრამი მათი კანონმდებე-
ლი არ არის. დაიწყო მწვავე კონფრონტაცია სულიერ აშრამსა და სულიერ 
აუროვილელებს შორის. კონფრონტაცია იყო, არა მარტო სულიერების 
პლანში, არამედ უფრო და უფრო გადადიოდა ფიზიკურ პლანში. 1980 
წელს ინდოეთის მთავრობა იძულებული გახდა გამოეტანა გადაწყვეტი-
ლება აუროვილის გამოყვანაზე შრი აურობინდოს საზოგადოების კონ-
ტროლიდან. დასახლებაში გაჩნდა მუდმივი საპოლიციო პუნქტი. მდგო-
მარეობა ხელს უწყობდა აუროვილთან მოძრაობის საერთო კრიზისსაც 
და შრი აურობინდოს სწავლებასაც. 

დღეს აუროვილში ცხოვრობს 1200-მდე ვიდრე 50000-ი მაცხოვრე-
ბელი და მეტიც, როგორც ორგანიზატორები ვარაუდობდნენ, რაიონში 
სულ ითვლება ადგილობრივ მაცხოვრებლებთან ერთად 13 სოფელი. 
30000 ადამიანი. შესაძლებელია, აუროვილის ოცნების წარუმატებლო-
ბის, კრახის მიზეზი მდგომარეობს შემდეგ სიტუაციაში:- აუროვი-
ლელს, თანხმობის შემთხვევაში, უფლება აქვს საკუთრივ აიშენოს სახ-
ლი, მაგრამ მიწა იურიდიულად, რაზეც სახლი დგას, აუროვილის 
კუთვნილება იქნება. მიწის შესყიდვა აუროვილელის სახსრებით ხდე-
ბა. ამგვარად, გამოდის, რომ სრული ნდობა აუროვილს აღმოაჩნდა, 
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მაგრამ არცერთ მის მცხოვრებს სრული ნდობა არ გააჩნდა. ყოველი 
მცხოვრები დამოკიდებული იქნებოდა. პროექტზე კი მუშაობდნენ 
ადამიანები, ვინც თავისთავს უმაღლეს სულიერებად თვლიდნენ. რო-
გორც ჩანს, სულიერებას მედალიონის მეორე მხარეც აქვს. 

აუროვილის დღევანდელმა მდომარეობამ უკიდურესად გამიფუ-
ჭა გუნება და დამამწუხრა. ანასტასიას პროექტისადმი ეჭვები არ გამ-
ჩენია, მაგრამ თავში უარყოფითი აზრ-ფიქრები მიძვრებოდნენ. თუკი, 
არ გამოვიდა ნორმალური დასახლება ინდოეთში,- ქვეყანაში, რომე-
ლიც ადამიანისთვის სულიერი ყოფის თითქმის ლიდერად ითვლება, 
თუკი ეს ფინანსური თანადგომითაც ინდოეთის მთავრობის მხრიდან, 
იუნესკოსა და სხვადასხვა ქვეყნის სპონსორების, დამფინანსებლების 
მხრიდან არ გამოვიდა, მაშინ როგორ შეუძლია გათვალოს ყველა „ქვე-
და დინების ერიფები“ ანასტასიამ,- მარტომ? თუნდაც მარტომ არა, 
უამრავ მკითხველებთან, მისი შეხედულებების გამზიარებლებთან 
ერთად შეეცადოს ყველაფრის გათვლას, მოფიქრებას, განსაზღვრას, 
მაინც არ გამოუვათ, რადგან გამოცდილება, არავის არ აქვს. 

თუკი ვიღაცას ეცოდინებოდა ის ქვაკუთხედი, რომელზეც შეიძ-
ლება აშენდეს თითოეული ადამიანის ბედნიერი ყოფა და საერთოდ 
მთელი საზოგადოება,- ალბათ ბედნიერი საზოგადოება, სადმე მაინც 
იქნებოდა ჩამოყალიბებული. მაგრამ იგი არ არის! არც ერთ ქვეყანაში 
არ არის. არის მხოლოდ უარყოფითი გამოცდილება. აბა სად ვეძებოთ 
დადებითი?- „რუსეთში“,- მიპასუხა ანასტასიამ. 

 
 

axali civilizaciis 
mauwyebelni 

 
ხალი, მშვენიერი მომავლის ყლორტები,- რუსეთის მეაგარაკეებ-
შია!”,- ეს სიტყვები თავისთავად გაჟღერდნენ ჩემს შიგნით, რად-

გან ანასტასია იმ მომენტში გვერდით არ იყო. მე, იმწამსვე გამახსენდა, 
როგორი აღტაცებითა და სიხარულით საუბრობდა ის რუსეთის მეაგა-
რაკეებზე, ჯერ კიდევ ოთხი წლის წინ. ის თვლის, რომ ზუსტად მეაგა-
რაკეების წყალობით არ მოხდა დედამიწაზე 1992 წელს პლანეტარუ-
ლი კატასტროფა. ისე მოხდა, რომ ზუსტად რუსეთში დაიწყო ეს საკ-
ვირველი მოძრაობა, მომფერებელი დედამიწის ნაწილისა... გამახსენ-
და, როგორ საუბრობდა ის ამაზე: 

„...ადამიანთა მილიონობით წყვილი ხელი სიყვარულით შეეხო 
დედამიწას. სხვადასხვა მექანიზმებით კი არა, არამედ სწორედაც რომ 
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საკუთარი ხელებით. რუსები ალერსით ეხებოდნენ მიწას თავის პატა-
რა სააგარაკო ნაკვეთებზე. იგი კი გრძნობდა. გრძნობდა დედამიწა თი-
თოეულის ხელის ცალ-ცალკე შეხებას. დედამიწა დიდი კია, მაგრამ 
ძალიან, ძალიან მგრძნობიარეა, ჰოდა  დედამიწამ თავის თავში იპოვა 
ძალები, კიდევ რომ გაეძლო.“ 

მაშინ, ოთხი წლის წინ, მე სერიოზულად არც კი აღვიქვი ეს გამო-
ნათქვამი, მაგრამ ახლა, როცა გავეცანი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნე-
ბის ადამიანთა უამრავ მცდელობებს, შეექმნათ სულიერ-ეკოლოგიუ-
რი დასახლებები, მე უცებ მივხვდი... რუსეთში ხმამაღალი თხოვნის, 
მოწოდებების, რეკლამებისა და პომპეზურობის გარეშე, ჩანერგილია 
რეალურად საკაცობრიო მნიშვნელოვნების მქონე ყველაზე მსხვილ 
მასშტაბიანი პროექტი. უამრავი რუსეთის მეაგარაკეთა ერთობის ფონ-
ზე, ინფორმაცია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში, ეკოდასახლებების 
შექმნის შესახებ, უბრალოდ სასაცილო ხდებოდა. 

თავად განსაჯეთ:- ჩემს წინ უამრავი სტატია და სხვადასხვა კრე-
ბული დევს, სადაც სერიოზულად იხილება პრობლემა, რამდენი წელი 
შეიძლება იცოცხლოს ადამიანმა ეკო დასახლებაშიო,- მსჯელობენ, 
რომ არა უმეტეს 150 წელიო. დიდი მნიშვნელობა ენიჭებათ ეკო დასახ-
ლებების მმართველობის ორგანოებს, სასულიერო მოძღვრებს. 

რუსეთის სააგარაკო კოოპერატივები უკვე წლებია არსებობენ და 
ისინი 300-ზე და უფრო მეტ ოჯახებს ითვლიან. ყოველ მათგანს ორი-სა-
მი ადამიანი მართავს, ხშირად პენსიონერები. და, საერთოდ, შეიძლება 
კი, მმართველი ხელმძრვანელი უწოდო რუსეთის სააგარაკო კოოპერატი-
ვის თავმჯდომარეს? ის, უფრო რაღაც სარეგისტრაციო ორგანოს ხელ-
მძღვანელს ჰგავს ან მმართველს, რომელიც უმეტესობის ნებას ასრულებს. 

ცენტრალიზებული სააგარაკო მოძრაობების მმართველობითი 
ორგანოები რუსეთს საერთოდ არ გააჩნია, მიუხედავად ამისა, სახელ-
მწიფო კომიტეტის სტატისტიკით (სახკომსტატით) ჯერ კიდევ 1997 
წელს აცხადებენ:- 14,7 მილიონ ადამიანს აქვს საბაღო და 7,6 მილი-
ონს,- საბოსტნე ნაკვეთები. მათ მიერ დაკავებული მიწის ფართობი,- 1 
მლნ 821 ათასი ჰაა. მოსახლეობას დამოუკიდებლად მოჰყავს 90% კარ-
ტოფილი, 77% კენკროვანი და ნაყოფის კულტურები, 73%,- ბოსტნეუ-
ლი. 

ალბათ, თეორეტიკოსები, ეკოდასახლებებისა და ეკოსოფლების 
პროექტებზე წლობით მომუშავენი, შეეცდებიან ჩემთან შეკამათებას, 
რომ სადაჩე კოოპერატივები,- ეკოდასახლებები არ არის. რაზეც მე 
მსურს ახლავე გავცე პასუხი:- საქმე დასახელებაში კი არ არის, არამედ 
არსში. 
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რუსეთის სააგარაკო კოოპერატივების ჭარბი უმეტესობა ეკოდა-
სახლებების პრინციპებს შეესატყვისება. უფრო მეტიც, სულიერ 
სრულყოფილებაზე, ბუნებასთან სათუთი მოპყრობის აუცილებლობა-
ზე ხმამაღალი განცხადებები რომ არ ვაკეთო, მეაგარაკეები თავიანთი 
ცხოვრების წესით და არა სიტყვებით, თავიანთ სულიერ ზრდას საქ-
მით უჩვენებენ. მათ მიერ დარგულია და გახარებულია მილიონობით 
ხე. ეს მათი წყალობით და ძალისხმევითაა, რომ უდაბნოებად წოდე-
ბულ ათასობით ჰექტარზე, მოუხერხებელ და ე.წ. მიგდებულ მიწებ-
ზე,- ახლა რომ ბაღები ჰყვავიან. 

ჩვენ გვესმის, რომ რუსეთის მოსახლეობის ნაწილი შიმშილის 
ზღვარზეა, ან შიმშილობს. ხან მასწავლებლები იფიცებიან, ხან მეშახ-
ტეები. პოლიტიკოსები დაკავებულნი არიან ქვეყნის კრიზისიდან გა-
მოყვანის გზების ძიებით. რუსეთი გარდაქმნის პერიოდში არა ერ-
თხელ იყო მასშტაბური სოციალური აფეთქების ზღვარზე. მაგრამ იგი 
არ მოხდა. ახლა შევეცადოთ აზრობრივად, ჩვენი ცხოვრების სრული-
ად ახლახანს განვლილი წლებიდან ამოვიღოთ ეს 90%-ი კარტოფილი, 
77%-ი კენკროვანი და 73% ბოსტნეულის კულტურები. მოდით ყველა 
ამ პროცენტებს დავუმატოთ მილიონობით ადამიანის ნევროზულო-
ბის ხარისხი. ამის გაკეთება აუცილებლად მოგვიწევს, თუკი გამოვ-
რიცხავთ წარსული წლებიდან სააგარაკო ფაქტორით დამშვიდებულ 
ადამიანებს. აქ საჭიროც კი არ არის, იყო ფსიქოლოგი, რომ დაინახო, 
თუ როგორ მშვიდდებიან მეაგარაკენი საკუთარი კვლების შეხებისას. 
ამგვარად, რას მივიღებდით ჩვენ 1992, 1994 ანდა 1997 წლებში? ნების-
მიერ მათთაგანში შეიძლებოდა კოლოსალური სოციალური აფეთქება 
მომხდარიყო. რასთან შეიძლება მიიყვანოს მან სასიკვდილო იარაღით 
დატენილი პლანეტა? 

მაგრამ კატასტროფა არ მოხდა. ანასტასია ამტკიცებს, რომ 1992 
წლის პლანეტარული კატასტროფები, მხოლოდ რუსეთის მეაგარაკე-
თა წყალობით არ მოხდა. ჰოდა ახლა, როცა გავეცანი  ინფორმაციებს 
და სიტუაცია გავაანალიზე, მე მისი მჯერა. 

ახლა, არც ისეთი მნიშვნელოვანია, ჩვენი ქვეყნის ხელმძღვანელო-
ბის რომელ ჭკვიან თავში წარმოიშვა გადაწყვეტილება, „მწვანე გზა“ 
მიეცა რუსეთის სააგარაკო მოძრაობისთვის, ჯერ, კიდევ მაშინ, საბჭო-
თა კავშირში. ანდა, შესაძლოა განგებას ნებავდა ასეთი რამ დაენერგა 
რუსეთში? ახლა სრულიად სხვა რამეა მთავარი,-  მოძრაობა არსებობს! 
და წარმოადგენს ადამიანთა საზოგადოებაში სტაბილურობის შესაძ-
ლებლობის მიღწევის ნათელ დასტურს. შესაძლოა, იმ სტაბილურობის 
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დასტურს, რისკენაც ათასწლეულობის მანძილზე სხვადასხვა კონტი-
ნენტებზე  ბევრი ერები ესწრაფვოდნენ, მაგრამ მიღწევა ვერ შესძლეს. 

ანასტასია ამბობს, რომ რუსეთის სააგარაკო მოძრაობა წარმოად-
გენს უდიდესი შემობრუნების ეტაპს საკაცობრიო საზოგადოებების 
განვითარებაში. „მეაგარაკეები, მათ კვალდაკვალ მიმავალ  მშვენიერე-
ბის შემქმნელ წინამორბედებს წარმოადგენენ“.- მას მხედველობაში 
აქვს მის მიერ აღწერილი მომავალი სოფლების პროექტი. მე კი, თავად 
მომინდა ვიცხოვრო ერთ-ერთ ასეთ მშვენიერ სოფელში. იგი, რომ  აყ-
ვავებულ ქვეყანაში იმყოფებოდეს და ამ ქვეყნის სახელწოდება იყოს,- 
რუსეთი.* 
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ომავლის რუსეთი... ეს მშვენიერი ქვეყანაა, რომელშიც ბედნიერი 
ცხოვრებით მოუწევთ ბევრს დღევანდელი თაობებიდან ცხოვრება. 

მომავალი რუსეთი,- ეს ის ქვეყანაა, რომელიც ბედნიერი ცხოვრების-
კენ შემოაბრუნებს პლანეტის ადამიანთა საზოგადოებებს. ეს მან, ანას-
ტასიამ მიჩვენა მე, ჩვენი ქვეყნის მომავალი. ხოლო აბსოლუტურად 
სულერთია და მნიშვნელობა არ აქვს იმას, ამ მგზნებარე დაუდგრო-
მელ განდეგილს, ტაიგის ბინადართა შორის მცხოვრებს, როგორ შეუძ-
ლია მომავალში, წარსულში თუ სხვა პლანეტებზე განახორციელოს 
მოგზაურობა. თუ, რა სახით აერთიანებს უხილავი ძაფებით სხვადას-
ხვა ქვეყნებში მცხოვრებ ადამიანთა სულებს და ერთიანად აღანთებს 
მათ შემოქმედებით სწრაფვებს. განა მნიშვნელობა აქვს, საიდან აქვს 
მას ესოდენ ყოვლის მომცველი ინფორმაცია და ცოდნა ჩვენს ცხოვრე-
ბაზე. განუზომლად მნიშვნელოვანია, ამ ცოდნის შედეგები,- ის, რომ 
ადამიანები სხვადასხვა ქალაქებში, მის ინფორმაციასთან შეხებისას, 
ახარებენ კედარის კორომებს. იწყებენ კედარის ზეთის წარმოებას. სიმ-
შვენიერეზე, სილამაზეზე უფრო მეტი და მეტი ლექსები და სიმღერე-
ბი რომ ჩნდება. 

აბა წარმოგიდგენიათ! ის, რაღაცაზე იოცნებებს, მე დავწერ და ერ-
თი ხელის მოსმით,-  სრულდება! რაღაც ფანტაზიაა! მაგრამ ხომ ხორ-
ციელდება ფანტაზია ცხადში, ყველას თვალწინ, რეალურ ცხოვრება-
ში. ახლაც, აი, მშვენიერ ქვეყანაზე იოცნება. ნუთუ მართლა ახდება? 
საჭიროა რომ ახდეს! რაღაცნაირად დახმარებაა საჭირო! 

                                                 
*  ჩვენთვის კი, ჩვენი სამშობლო საქართველო. ც.გ. 
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ანასტასიას ნათქვამსა და მის მიერ ნაჩვენებში, გათვლისა და გაა-
ნალიზების შემდეგ, მე, უფრო და უფრო ვრწმუნდებოდი მშვენიერი 
მომავლის რეალობაში, მჯეროდა მისი. 

მე, ანასტასიას ყველა სიტყვის დაჯერება დავიწყე, თუმცა, ბო-
ლომდე დამეწერა და გამომექვეყნებინა თავი, მის მიერ აღწერილ რუ-
სეთის მომავალზე, ვერაფრით შევძელი. არ შესულა იგი წინა წიგნ 
„თანაქმნადობაში“. და, ამ წიგნის გამოშვებაც, ამის გამო ფერხდებოდა. 
მე მსურდა, რათა ყოველი ნათქვამი წარმოჩენილიყო საკმარისად და-
მაჯერებლად და რეალურად. არა მარტო თავად მე, არამედ ბევრ ადა-
მიანს, უპირობოდ ერწმუნა და დაეწყო ქმედება, რათა შეექმნა მშვენიე-
რი მომავალი. მაგრამ, ანასტასიას ზოგიერთი გამონათქვამების გამო, 
ბოლომდე დამაჯერებელი ვყოფილვიყავი, არაფრით არ გამომდიოდა. 

წიგნში „თანაქმნადობა“, ანასტასიას მტკიცებულება იმაზე, რომ 
ჩვენს გარეშემო მყოფი მთელი ბუნება, სხვა არაფერია, თუ არა ღმერ-
თის მატერიალიზებული აზრ-ფიქრი,- მე, გამოვაქვეყნე. თუკი ადამი-
ანი, ნაწილობრივ მაინც შესძლებს ამის გაცნობიერებას, მას არ დას-
ჭირდება დიდი ძალისხმევის დახარჯვა საკვების მოპოვებაზე, მიწის 
განოყიერებაზე, რადგან მიწას თავად გააჩნია ნაყოფიერების აღდგენის 
უნარი.  

ადამიანს არ სჭირდება ძალები ფლანგოს სხვადასხვა მავნებლებ-
თან და სარეველებთან ბრძოლაში. ყოველდღიური ყოფითი პრობლე-
მებისგან მისი აზრ-ფიქრი განთავისუფლდება და ადამიანი შესძლებს 
საქმით დაკავდეს, მისი არსებობისთვის უფრო ნიშანდობლივით,- 
ღმერთთან ერთობლივად მშვენიერი სამყაროების შექმნით. მე ვისურ-
ვებდი, რათა მისი სიტყვები უამრავ ადამიანს ერწმუნა. აბა, ადამიანე-
ბი როგორ შესძლებენ მის დაჯერებას, თუკი მთელი აგრო-ტექნოლო-
გია, და არა მარტო ჩვენს ქვეყანაში, გვერდს ვერ უვლის სასუქებს? 

მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში უამრავი ქარხნებია დაკავებუ-
ლი ნიადაგში შესაყვანი სხვადასხვანაირი ქიმიკატების წარმოებით. მე 
რამოდენიმეჯერ მივმართე ამ საკითხზე სხვადასხვა მეცნიერ-აგრონო-
მებს, მაგრამ ყოველთვის დაახლოებით ერთი და იგივე პასუხს ვიღებ-
დი. „სამოთხის ბაღი, შესაძლებელია  ერთ ჰექტარ მიწაზე მოაწყო, მაგ-
რამ ამ ბაღში მუშაობა დილიდან ღამემდე იქნება საჭირო. ნიადაგში 
სასუქის შეყვანის გარეშე კარგი მოსავალი არ გამოვა. შხამ-ქიმიკატე-
ბით დამუშავებას გვერდს ვერ აუვლით, იმიტომ, რომ მოსავალს ბევ-
რი მავნებლები გაანადგურებენო“. ჩემს მიერ მოყვანილ ანასტასიას 
ნათქვამებზე, რომ ტაიგაში ყველაფერი ადამიანის დახმარების გარე-
შეიზრდება და ხარობსო,- მეცნიერებმა განაცხადეს:- „ვთქვათ ხარობს. 
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მაგრამ თუკი თქვენს განდეგილს დავუჯერებთ, ტაიგის პროგრამა 
უშუალოდ ღმერთისგანაა დადგენილი. ადამიანისთვის კი, მარტო ტა-
იგაში გახარებული არ არის საკმარისი. მაგალითად, ხილის ბაღი ტაი-
გაში არ არის, იმიტომ, რომ ბაღს ადამიანის მიერ მოვლა სჭირდება. 
დამოუკიდებლად გახარება მას არ შეუძლიაო“. 

რამოდენიმეჯერ ვეწვიე იმ ტიპის მაღაზიებს, როგორებიცაა „ყვე-
ლაფერი თქვენი ბაღჩისთვის“, „მებაღე“, „მეაგარაკე“,- ვიდექი ამ მაღა-
ზიებში და ვაკვირდებოდი, რამდენად ბევრი ადამიანი   ყიდულობს 
ტომრობით სხვადასხვა შხამ-ქიმიკატებს. ვუცქერდი ამ ადამიანებს და 
ვფიქრობდი, რომ ისინი არასოდეს არ დაუჯერებენ იმას, რასაც ანას-
ტასია ამბობს. ეს იმას ნიშნავს, რომ მომავალ რუსეთზე წერა უაზრობა-
ა:- არ დაიჯერებენ ისინი ამის შესახებ. არ დაიჯერებენ, იმიტომ, რომ 
ეს მომავალი დაკავშირებულია, უპირველეს ყოვლისა, ჩვენი გარეშე-
მომყოფი ღვთის ქმნილებების ახლიდან შეგნება-შეცნობაზე, მიწასთან 
სხვაგვარ დამოკიდებულაებაზე. მაგრამ არ არის არც ერთი თანამედ-
როვე ადამიანი, მისი სიტყვების დამადასტურებელი არც ერთი რეა-
ლური მაგალითი, რომელთაც შეეძლოთ მისი ნათქვამის დადასტურე-
ბა. სინამდვილეში,- პირიქითაა, ყველაფერი ეწინაარმდეგება მას. მავ-
ნებლებისთვის სხვადასხვა შხამქიმიკატების მწარმოებელი ქარხნები 
მუშაობენ. ასევე, ნიადაგზე,- სამეცნიერო სამუშაოებს აწარმოებენ, რო-
მლითაც ბევრი მეცნიერი ადამიანია დაკავებული. 

ანასტასიას მტკიცებულებების, წონიანი მტკიცებულებების არ არ-
სებობამ, ისე ძლიერ იმოქმედა ჩემზე, რომ მე, უკვე აღარაფრის წერა 
აღარ შემეძლო. ამიტომაც დავთანხმდი ავსტრიაში, ინსბრუკში გამ-
გზავრებას. მე, გერმანიიდან დამირეკა გამომცემელმა და მითხრა, რომ 
ბიო-ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ლეონარდ ხოშენენგი 
მეპატიჟება ევროპის წამყვანი მკურნალების წინაშე გამოსასვლელედ 
და ანასტასიას შესახებ ამბის მოსათხრობად. ცხოვრებისა და გზის 
ხარჯებს ინსტიტუტი იხდიდა და მზად იყო ათასი მარკა გადაეხადა 
მოხსენებით გამოსვლის ყოველ საათში. მე იქ, ფულის გამო არ გავ-
მგზავრებულვარ. მსურდა ბევრი ადამიანისგან მომეპოვებინა, მომ-
ხრის ან საწინააღმდეგო შეხედულების დამადასტურებელი არგუმენ-
ტები. 

მკურნალთა წინაშე მოხსენების წასაკითხად ჩემი მომწვევი,- დოქ-
ტორი ხოშენენგი,- თავად პროფესიონალი ექიმი და ცნობილი შთამო-
მავლობითი მკურნალი გახლდათ. მისი ბაბუა იაპონიის იმპერატორის 
პირადი და ბევრი სხვა მაღალჩინოსან პირთა მკურნალი იყო. მის სა-
კუთარ სამფლობელოებში, ინსტიტუტის შენობის გარდა, რამოდენიმე 
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მცირე ჰოტელი იყო, სადაც ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსული მრავალ-
რიცხოვანი ავადმყოფი იყო ჩასახლებული. ასევე იქ, გაშენებული 
ჰქონდა პარკი, ქალაქის ცენტრში რესტორნები და კიდევ რაღაც შენო-
ბები. ის მილიონერი იყო. და, ბევრ რუსში, მდიდარი ექიმის ცხოვრე-
ბის ნირზე ჩამოყალიბებული წარმოდგენების საპირისპიროდ, დასავ-
ლეთელი ლეონარდი, როგორც მე შევიტყვე, ადამიანთა მკურნალო-
ბისთვის მთელს საპასუხისმგებლო მუშაობას, მხოლოდ თავად აწარ-
მოებდა. ის პირადად ღებულობდა მასთან ჩასულ თითოეულ ადამი-
ანს. ხანდახან, პაციენტების რაოდენობა დღეში 50-ს აღწევდა. ამიტომ, 
მას 16-ი საათი უწევდა მუშაობა. ის, ხანდახან, მხოლოდ რუსეთიდან 
ჩამოსულ მკურნალს ანდობდა მიღებას... 

მე, ინსბრუკში შეკრებილი მკურნალების წინაშე გამოვდიოდი. 
მესმოდა, რომ მათ, პირველ რიგში ანასტასია აინტერესებდათ. ჩემი 
გამოსვლის უმეტესი დროის განმავლობაში მასზე ვყვებოდი, ხოლო 
ბოლოში, მის პროექტზე მოვყევი ცოტა, იმის იმედად, რომ მომესმინა 
შეკრებილთაგან დასტური ან უარყოფა  მომავალ რუსეთზე მისი პრო-
ექტის შესახებ. მაგრამ ისინი არაფერს არც ადასტურებდნენ და არც 
უარყოფდნენ. მუდმივად, მხოლოდ დამაზუსტებელ კითხვებს მისვამ-
დნენ. 

საღამოს ხოშენენგმა რესტორანში წვეულება მოაწყო. მე ვიტყოდი, 
უბრალოდ სადილი. თითოეულს შეეძლო რაც სურდა შეეკვეთა, მაგ-
რამ ყველა სტუმარი,  უპირატესობას სალათებს ანიჭებდა, სპირტიანს 
არავინ არ სვამდა და არც ეწეოდა. მეც, ჩემთვის სასმელი არ შევუკვე-
თე. იმიტომ კი არა, რომ მათ ფონზე თეთრ ყვავად არ გამოვჩენილვი-
ყავი, არა, უბრალოდ რატომღაც არც ხორცი მინდოდა და არც სპირტი-
ანი სასმელი. ამ ვახშამზე კვლავ ანასტასიაზე ვსაუბრობდით. აი იქ, 
დაიბადა ფრაზა, არ მახსოვს პირველად ვის მიერ წარმოთქმული:- 
„მშვენიერი რუსეთის მომავალი დაკავშირებულია ანასტასიასთან“. ეს 
სიტყვები ატაცებულ იქნა და მას სხვადასხვა ინტერპრეტაციით იმეო-
რებდნენ მკურნალები იტალიიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან... 

მე კონკრეტიკას ველოდი. რატომ, რის ხარჯზე გახდებოდა მშვე-
ნიერი. მაგრამ კონკრეტულ მტკიცებულებებს არავინ არ მთავაზობდა. 
მკურნალები ეყრდნობოდნენ რაღაცნაირად თავიანთ ინტუიციას, მე 
კი, მტკიცებულება მჭირდებოდა:- შეუძლია კი  თავისი მხრიდან დე-
დამიწას, ადამიანის გამოკვება განსაკუთრებული ძალისხმევის გარე-
შე. მხოლოდ იმის ხარჯზე, რომ ადამიანი, ყველასათვის უხილავი 
ღმერთის აზრ-ფიქრს სწორად მიხვდება. 
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რუსეთში დაბრუნებულმა, მე ევროპელი მკურნალების სიტყვები 
გავიხსენე. უკვე, განსაკუთრებული იმედის გარეშე, კვლავ ვცდილობ-
დი  კონკრეტული მტკიცებულება მომეძია, რის გამოც, მზად ვიყავი 
ყველგან წასასვლელად. მაგრამ შორს გამგზავრებამ არც მომიწია. 
თითქოს ვიღაცისგან სპეციალურად მოწყობილი წარმოუდგენელი რამ 
მოხდა.. წარმოჩნდა არა მარტო თეორიული მტკიცებულება, არამედ, 
ანასტასიას სიტყვების ცოცხალი, რეალური მტკიცებულება. 

მოხდა შემდეგი რამ: 
 

maradiuli baRi 
 
ლადიმირის კულტურის ფონდ „ანასტასია“-ს თანამშრომლებთან 
ერთად გავემგზავრე ქალაქგარეთ. ჩვენ დავბანაკდით პატარა 

ტბორის თვალწარმტაც ნაპირთან. ქალები სადილისთვის რაღაც სალა-
თებს ამზადებდნენ, მამაკაცები ცეცხლთან ფუსფუსებდნენ. მე, ტბის 
ნაპირზე ვიდექი, წყალს გავცქეროდი და ჩემთვის ვფიქრობდი. გან-
წყობა,- არანაირი. და აი, მოულოდნელად, უახლოესი სოფლიდან მო-
სული ვერონიკა მეუბნება: 

– ვლადიმირ ნიკოლაევიჩ, აქედან შვიდ კილომეტრში, საძოვრებს 
შორის, ყოფილი ბატონის დიდი კარ-მიდამოა, ადგილ-მამული. მარ-
თალია იქ, აშენებული სახლისგან კვალიც არ არის დარჩენილი, მაგრ-
ამ ხილის ბაღი შემორჩენილია, რომელსაც არც არავინ უვლის, ხეები 
კი ნაყოფს ყოველწლიურად იძლევიან. თანაც, უფრო მეტს იძლევიან, 
ვინემ სოფელში, რომლებსაც უვლიან კიდეც და ანოყიერებენ კიდეც. 
ამ ადგილებში 1976 წელს დიდი ყინვები იყო. ადამიანებს ბაღები გაუ-
ნადგურდათ. ახლის ჩაყრა მოუწიათ, მაგრამ ამ ორ მდელოს შორის 
მოქცეულ ბაღს, ყინვა არც კი გაკარებია, არც ერთი ხე არ დაუღუპავს. 

– ყინვა რატომ არ გაკარებია მათ?- ვკითხე მე,- განსაკუთრებული 
ჯიშია, ყინვა გამძლე? 

– ჩვეულებრივი ჯიშია. მაგრამ ამ ყოფილ კარ-მიდამოში ერთ ჰექ-
ტარზე ისეა ყველაფერი მოწყობილი, ისეა ყველაფერი დარგული... 
გესმით, რასაც ანასტასია თქვენს წიგნებში ჰყვება, იქ, იმას, ძალიან 
ჰგავს ყველაფერი. ამ ბაღების გარეშემო ორასი წლის წინ ადამიანებმა 
კედრები და ჩვენი ჯიშის მუხები დარგეს... და კიდევ,- ბალახი, თივა, 
რომელიც იქ იზრდება უფრო ძარღვიანია და დიდხანს არ ფუჭდება... 
თუ გნებავთ, დაათვალიერეთ, ახლავე შეიძლება იქ წასვლა. მართალი-
ა, იქითა მხარეს მხოლოდ მინდვრის გზა მიუყვება, მაგრამ ჯიპი გაივ-
ლის. 

v 
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ჩემს ყურებს არ ვუჯერებდი. ვინ? როგორ? საჭირო დროს, საჭირო 
ადგილზე ვინ მოგვართვა ასეთი საჩუქარი? შემთხვევითია კი შემ-
თხვევითობები, რომლებიც ჩვენს თავს ხდება?- წავედით! 

ყოფილი მეურნეობის მინდვრებზე ნაურმალი გზა გადიოდა. ვამ-
ბობ,- მინდვრებს, თორემ, უხვად ამოზრდილი ბალახით, ისინი უმე-
ტესად საძოვრებს ჰგავდნენ. 

– ამჟამად, სათესი ფართობები შემცირებულია. აგრო-ფირმაში სა-
სუქისთვის ფული არ აქვთ,- კომენტარს  ევგენი, ვერონიკას ქმარი აკე-
თებდა.- სამაგიეროდ მიწა ისვენებს და არა მარტო მიწა... ამ წელს ჩი-
ტებიც კი აჭიკჭიკდნენ. ადრე არც ისე მხიარულად ჟღურტულებდნენ. 
რა ახარებთ მათ? შესაძლოა ის, რომ ახლა  მინდვრებზე ამოსული ბა-
ლახი ქიმიის გარეშეა. რევოლუციამდე ამ მინდვრებზე სოფლები იყო. 
ბებია გვიყვებოდა მათზე. ახლა, აი, სოფლებისგან კვალიც კი არ დარ-
ჩა. აი, ის, შეხედეთ, იქ, ნაურმალიდან მარჯვნივ,- ბატონის ყოფილი 
ადგილ-მამულია. 

მოშორებით, დაახლოებით ერთ ჰექტარ ფართობში, ხშირი ხეების 
ტევრი იყო. სრულიად გამწვანებული, ისე, რომ თითქოს შემთხვევით 
იკვეთებოდა ტყის კუნძულად, მინდვრებსა და საძოვრებს შორის. რო-
ცა ახლოს მივუახლოვდით, ახლო-ახლო მდგომ ორასწლიან ხეებსა და 
ბუჩქებს შორის მე შიგნით, ტყის ოაზისში შესასვლელი შევნიშნე. ჩვენ 
ამ შესასვლელით შევედით და... შიგნით... გესმით, შიგნით ბებერი, 
დაკოჟრილი ტაის ვაშლებს თავიანთი ტოტები სივრცეში გაეწვდინათ. 
ტოტები, უჩვეულოდ უხვად იყო დახუნძლული ნაყოფით. გარეშემო 
შემოუმარგლავი, ბალახებს შორის ამოზრდილი, შეუწამლავი, ძველი, 
ბებერი ნაყოფის მომცემი ვაშლოვანი, რომელის ნაყოფი ჭიანიც კი არ 
იყო. ზოგიერთი ვაშლის ხე ძალიან ბებერი იყო, მათი ტოტები ნაყო-
ფის სიმძიმისგან ტყდებოდა. სრულიად ბებრები,- ისინი, ალბათ, ბო-
ლო წელია, რომ ნაყოფს იძლეოდნენ. 

როგორც სჩანს ისინი მალე დაიხოცებიან, მაგრამ ძალზედ ბებერი 
ვაშლის გვერდით, მიწიდან უკვე ამოყრილიყო  ხის ახალი ყლორტები. 
„ალბათ ეს ხეები არ მოკვდებიან,- გამიელვა თავში,- არ მოკვდებიან, 
სანამ არ დაინახავენ თავიანთი თესლიდან ამოზრდილ გამაგრებულ 
ახალ ყლორტებს“.* 

მე დავსეირნობდი ბაღში. ვაგემოვნებდი მის ნაყოფს. დავეხეტე-
ბოდი გარეშემო მდგომ მუხებს შორის, და თითქოსდა ვხედავდი რეა-

                                                 
*  გაგახსენდათ ალბათ ვაჟა-ფშაველას „ხმელი წიფელი“!... აი, ჯერ კიდევ როდის გვი-

თხრა მან თანამემამულეებს... ც.გ. 
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ლურად განხორციელებულ ადამიანის აზრ-ფიქრს, მშვენიერი ოაზი-
სის შემქმნელისას. თითქოსდა მესმოდა როგორ ფიქრობდა ის:- „აი აქ 
საჭიროა, ბაღის გარეშემო მუხის ტყის გაშენება. ყინვისგან და გვალ-
ვისგან იგი ბაღს დიაფარავს, გვალვიან წელს ჩიტები მაღალ ხეებზე 
ბუდეს მოიქსოვენ, არ მისცემენ მატლებს გაბატონების უფლებას. აქ, 
ტბორის პირას, მუხის ჩრდილიან კორომს გავაკეთებ. როცა გაიზრდე-
ბიან მუხები, თავის ვარჯით ზემოთ გადაეხლართებიან ერთმანეთს, 
ქვემოთ კი, კორომი ფართე იქნება და ჩრდილიანი“. 

უცაბედად, რაღაც გაურკვეველმა აზრ-ფიქრმა გამიელვა თავში, 
თითქოს ძარღვებში სისხლი სრაფად ამიჩქროლდა. რა უნდა მას ჩემ-
გან, ამ აზრ-ფიქრს? და... როგორც ნაპერწკალმა, ისე იელვა... რასაკვირ-
ველია, ანასტასია! რასაკვირველია, მართალი ხარ შენ, როცა ამბობ: 
„ღმერთი, მის ქმნილებებთან შეხებისას შეიძლება რომ შეიგრძნო და  
გააგრძელო მასთან ერთად თანაქმნადობა“. არა მანჭვით, ხტუნვით და 
ახალმოდური რიტუალებით, არამედ უშუალოდ მისდამი, მისი აზრ-
ფიქრისადმი მიმართვით. ასევე შეიძლება, მისი სურვილებისა და სა-
კუთარი დანიშნულების გაგებაც. აი, ახლა მე, ვდგავარ მუხების ქვეშ 
ხელნაკეთი ტბორის ნაპირთან და თითქოს ვკითხულობ ადამიანის, 
ცოცხალი ქმნილებების შემქმნელის აზრ-ფიქრს. ის კი, ეს ადამიანი, ეს 
რუსი, აქ, ორასი წლის წინ მცხოვრები, ალბათ ყველაზე მეტად 
გრძნობდა შემომქმედის აზრ-ფიქრს. ამიტომაც შესძლო მან სამოთხი-
სეული ქმნილების შექმნა. საკუთარი ბაღის, საკუთარი საგვარეულო 
ბუდის. 

ის გარდაიცვალა. ის რუსი. ბაღი კი დარჩა. მოჰყავს საკუთარი ნა-
ყოფი ამ ბაღს, შემოდგომით მეზობელი სოფლებიდან მოსულ ბავშვებს 
კვებავს, ნაყოფით ატკბარუნებინებს პირს. ვიღაცაც, ჰკრეფს და ყიდის 
მათ. შენ კი, რუსო, ალბათ, გსურდა, რათა შენს შვილიშვილებს და 
შვილთაშვილებს ეცხოვრათ აქ. რასაკვირველია, გსურდა, იმიტომ შექ-
მენი არა რაღაც ხრწნადი, წარმავალი კოტეჯი, არამედ მარადიული 
ოაზისი. ოღონდ სად, სად არიან ახლა შენი მოთები და ბადიშები? სი-
ცარიელეა შენს საგვარეულო მამულში. ბალახით იფარება იგი, ტბორი 
შრება. ხეივანი კი შამბით, რატომღაც არ დაიფარა, მასზე, მხოლოდ ბა-
ლახია ამოსული, როგორც ხალიჩა. ალბათ, მაინც ელის შენს შვილიშ-
ვილებს, შენს მიერ შექმნილი სამოთხის კუთხე, შენი საგვარეულო მა-
მული. ათწლეულები, ასწლეულები გადიან,- ის კი მათ ელის. 

მაშ სად არიან ისინი? ვინ არიან ახლა ისინი? ვის ემსახურებიან, 
რას სცემენ თაყვანს? აქედან ვინ გაყარა ისინი? 

ჩვენთან მაშინ რევოლუცია იყო, შეიძლება, იგია ყველაფერში 
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დამნაშავე? რასაკვირველია, რევოლუციას მხოლოდ ადამიანები ახდე-
ნენ, როცა უმეტესობის ცნობიერებაში რაღაც ძირეულად იცვლება. 
რუსო, ეტყობა შენს თანამედროვეთა გონებაშიც რაღაც მოხდა, რადგან 
შენი საგვარეულო მამული მიტოვებულია? 

ადგილობრივი უხუცესები ჰყვებიან, მოხუცმა რუსმა მებატონემ 
თავის მამულში, სისხლიანი სასაკლაო როგორ აიცილა. 

როცა რევოლუციურად განწყობილი ორი შემოგარენის სოფლე-
ლები შეიკრიბა, ლუდით შეზარხოშებულ ადამიანთა ბრბო, მისი საგ-
ვარეულო მამულის გასაძარცვად და დასარბევად გაემართა. მოხუცი 
ბატონი მათთან შესახვედრად, ვაშლით სავსე კალათით ხელში გამო-
ვიდა და ორლულიანისგან ნასროლი ტყვიისგან დაიღუპა. ჯერ კიდევ 
წინა საღამოს იცოდა, რომ აპირებდნენ მისი სახლის დარბევას, ამი-
ტომ, თავისი მოთა,- სამეფო რუსეთის ოფიცერი, დაარწმუნა დაეტო-
ვებინა მამული. ნაფრონტალი შვილიშვილი, გეორგიევსკის კავალერი, 
მხრებზე ჩინიანი სამხრეებით, თავის თანა-პოლკელებთან ერთად 
ოთხთვალათი გაემგზავრა, რომელშიც ბრძოლებში გამოწრთობილი 
ტყვიამფრქვევი იდო. ალბათ, ის ემიგრანტი გახდა და ახლა შვილიშ-
ვილები თავად მასაც სადღაც ეზრდება. 

იზრდებიან შენი შვილიშვილები, რუსო, სხვა ქვეყანაში, ხოლო 
რუსეთში, შენს საგვარეულო მამულის ბაღში, ხეების ფოთლები ნია-
ვისგან ირხევიან და ბებერი ვაშლის ხეები ყოველ წელს  იძლევიან ნა-
ყოფს. შემოგარენის მცხოვრებლებს უხვი მოსავლით სახტად ტოვებენ. 
შენი სახლისკენ მიმავალი გზის ნაკვალევიც კი აღარსად დარჩა. ეზოს 
ნაგებობიდან,- ყველაფერი გაიტანეს. ბაღი კი, ყველას ჯინაზე ცოცხ-
ლობს. ალბათ, იმედით ცოცხლობს, რომ დაბრუნდებიან შენი მოთები 
ან ბადიშები და დააგემოვნებენ მსოფლიოში ყველაზე საუკეთესო ვაშ-
ლებს. მოთები და ბადიშები კი, მაინც არ მოდიან და არა... 

რატომ ხდება ასე და ვინ გვაიძულებს ჩვენ, ვეძიოთ საკუთარი კე-
თილდღეობა ჩვენდა საზიანოდ? ვინ გვაიძულებს ჩვენ ვისუნთქოთ 
ჰაერი, გაძეძგილი მავნე მატარებელი აირითა და ბინძური მტვრით და 
არა ყვავილების მტვერითა და კეთილ სურნელოვანი ეთერით? ვინ 
გვაიძულებს ჩვენ ვსვათ აირით მოკვდინებული წყალი? ვინ? ვინ ვართ 
ჩვენ ახლა? რატომ არ ბრუნდებიან შენი მოთა-ბადიშები თავის მშობ-
ლიურ ბუდეში რუსო?.. 

 
*  *  * 

მეორე კარმიდამოში,- ვაშლები უფრო გემრიელი იყო ვინემ პირ-
ველში. ამ ბაღის გარეშემო ციმბირული ლამაზმანი-კედრები იყო დარ-
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გული. „ადრე მეტი კედარი იყო, ახლა მხოლოდ ოცდასამიღა დარჩა,- 
ჰყვებოდნენ ადგილობრივი მაცხოვრებლები.- რევოლუციის შემდგომ, 
როცა ჯერ კიდევ მძიმე დღეები იყო, სამუშაოსთვის ხალხს კედარის 
წიწიბოს აძლევდნენ. ახლა, ვისაც სურს წიწიბოს ყველა აგროვებს. ოღ-
ონდ ხანდახან ძალიან ძლიერ ურტყამენ კედრებს საცეხველი-ჯოხით, 
რათა გირჩები ჩამოაყრევინონ“. 

ორასი წლის წინ, ადამიანების ხელით დარგული კედრები მწკრი-
ვად იდგნენ. საკუთრივ იცავდნენ ყინვიანი ქარისგან და მავნებლების-
გან ბაღს ეს, ოცდასამი ციმბირული კედარი. ისინი მეტნი იყვნენ, მაგ-
რამ ერთი მეორის მიყოლებით დაიღუპნენ, იმიტომ, რომ ციმბირში 
კედარის გარეშემო ყოველთვის მაღალი ფიჭვები იზრდება. მარტო კე-
დარს, ქარის ქროლვის გაძლება არ შეუძლია. მისი ფესვების სისტემა 
პატარაა. კედარი იკვებება არა მარტო ფესვების საშუალებით, არამედ 
თავისი ვარჯის მეშვეობითაც. ამიტომაც მათ ფიჭვები იცავენ. აქ კი 
კედრები ერთ მწკრივში იდგნენ. ისინი, პირველი ასორმოცდაათი 
წლის მანძილზე იდგნენ, ხოლო შემდეგ, როცა მათი ვარჯი გახშირდა 
და გაიზარდა, ერთი მეორის მიყოლებით დაიწყეს წაქცევა. 

ვერავინ, ორმოცდაათი წლის მანძილზე, ვერ მოიფიქრა  მათ 
გვერდით ფიჭვი ან არყის ხე დაერგოთ. და აი, მხოლოდ ისინი, მარ-
ტონი უდგებოდნენ წინ თავისი მწკრივით ბოროტ ქარებს, იცავდნენ 
ბაღს. ერთ-ერთმა მათგანმა ალბათ, გასულ წელს დაიწყო ვარდნა, მაგ-
რამ გვერდით მდგომი კედარის ვარჯს დაეყრდნო. მე ვუცქერდი ძლი-
ერ, დაკოჟრილ ხის ტანს, რომლის ვარჯიც გადაჭდობოდა გვერდით 
მდგომს. ისინი ტოტებით ჩახვეოდნენ ერთმანეთს და წაქცეული არ 
დაიღუპა. ორივე ხე მწვანე იყო და ნაყოფის მომტანი. ისინი სულ ოც-
დასამი დარჩა. ისინი ჯერ კიდევ დგანან, მხარში უდგანან ერთმანეთს, 
მოაქვთ ნაყოფი და ბაღს იცავენ. 

გაუძელით, თუ შეიძლეაბა, კიდევ ცოტათი გაუძელით, ციმბირე-
ლებო. მე დავწერ... 

ეჰ, ანასტასია, ანასტასია, შენ მე წიგნების წერა კი მასწავლე, მაგ-
რამ შენ, რატომ არ მასწავლე ისეთი სიტყვები, რომ დაწერილი ბევრი 
ადამიანისთვის მაშინვე იყოს გასაგები? ძალიან ბევრისთვის! ძალიან 
ბევრისთვის,- რატომ არ გამომდის გასაგებად წერა? რატომ მერევა აზ-
რ-ფიქრი? რატომ ეცემიან კედრები. ადამიანები კი, მხოლოდ შესცქე-
რიან მათ და არაფერს აკეთებენ? 

ყოველი მამულებიდან, რომელთაც დღევანდელ დღემდე თავისი 
მშვენიერი ბაღები და ჩრდილიანი ხეივნები შემოინახეს, შორიახლოს 
სოფლებია. ამ სოფლების შესახედაობა აფუჭებს მთელს გარეშემო 
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ლანდშაფტს. თუკი მათ შორიდან შევხედავთ, იქმნება შთაბეჭდილება, 
თითქოს იქ რაღაც ჭიაა გაჩენილი, ყველაფერი გააფუჭა და ამოძირკვა 
აყვავებული ველები. მიყრუებული, მივარდნილი სოფლის რუხი სახ-
ლები, სხვადასხვა დამპალი მასალისაგან ნაშენები, კარმიდამოს მიტყ-
ეპნილი ნაგებობები, გზები,- ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს 
ტალახისგან, მანქანის ბორბლებისგან და ტრაქტორებისგანაა დასვრი-
ლი. მე ადგილობრივ მცხოვრებლებს ვეკითხებოდი: „იყავით კი თქვენ 
იმ ბაღებში, სადაც მუხები და კედრებია ჩარიგებული?“ ბევრნი ნამყო-
ფები არიან, ვაშლები დაუგემოვნებიათ კიდეც. პიკნიკის მოსაწყობად 
იქ,- ახალგაზრდობაც დადის. კითხვაზე: „მაშ რაღატომ არ მოაწყო არა-
ვინ თავისი ეზო-კარი იმ სახით და მსგავსად?“- დაახლოებით ერთი 
და იგივე პასუხი ისმოდა:- „ჩვენ ფული არ გვაქვს. იმდენი, რამდენიც 
მებატონეებს, ამ სილამაზის შემქმნელთ ჰქონდათ“. მოხუცები ჰყვები-
ან, რომ კედარის ნერგები ბატონმა ციმბირიდან თავად ჩამოიტანაო. 
ხოლო კითხვას: „რამდენი ფულია საჭირო, რათა კედარის წიწიბო ამო-
იღოთ გირჩიდან, რომელიც ამ კედრებს მოჰყავთ და იგი მიწაში დათე-
სოთ?“- მეთქი,- პასუხად დუმილია. 

  ზუსტად ამ „დუმილსაა“, რომ შემდეგ აზრ-ფიქრამდე მივყა-
ვართ. შესაძლებლობის უქონლობა, სახსრების უქონლობა კი არა, არა-
მედ ჩვენივე შინაგანი რაღაც კოდირებებია ჩვენს მოუწყობლობაში, 
მოუწესრიგებლობაში დამნაშავე. 

ახლა ბევრმა ააშენა კოტეჯები ვისაც ფული აქვს. ამ სახლების 
გვერდით გამოთხრილია ან ასფალტითაა დაფარული მიწა. ოცი-ოც-
დაათი წლის შემდეგ კოტეჯი რემონტს მოითხოვს. არ დასჭირდება 
ბავშვებს ეს ძველი ხარახურა. არ იქნება საინტერესო ასეთი საგვარეუ-
ლო მამული, ასეთი სამშობლო. ამიტომაც,  აქეთ-იქით გაემგზავრები-
ან. ისინი, ახლის საძიებლად. მაგრამ თან წაიღებენ ყველაფერ იმ უხი-
ლავ, ამოუხსნელ, საიდუმლო გენს,- მშობლებისგან მიღებულს. და, 
ისინი, მედროვეების და არა მარადიულობის შემქმნელების ცხოვრე-
ბას გაიმეორებენ დედამიწაზე. ვის და როგორ შეუძლია მისი, ამ გამო-
უვალი მდგომარეობის საიდუმლო კოდირების მოხსნა? 

შეიძლება, ამას, როგორღაც დაეხმარება ანასტასიას მიერ რუსეთის 
მომავალზე მონათხრობი და ნაჩვენები. ხოლო, სკეპტიკოსების ეჭვები 
რომ გავფანტოთ, ყდის შიდა მხარეს მოვათავსე ილუსტრაციები, ტო-
ტებგაშვერილი, ნაყოფებით დახუნძლული, რუსეთის მომავალი გასა-
ოცარი ბაღები. 
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anastasias ruseTi 
 
ოცა ანასტასია საგვარეულო მამულებისგან შემდგარ მომავალ 
სოფლებზე მიყვებოდა, მე ვთხოვე მას: 
– ანასტასია, მაჩვენე, თუ შეიძლება, მომავლის რუსეთი. ამის გაკე-

თება შენ ხომ შეგიძლია. 
– შემიძლია. მომავალი რუსეთის რომელი ადგილი გსურს რომ 

შენ ნახო, ვლადიმირ? 
– აი, მაგალითად, მოსკოვის. 
– შენ მარტო გინდა მოხვდე მომავალში, ვლადიმირ, თუ ჩემთან 

ერთად? 
– შენთან ერთად უკეთესია, ამიხსნი, თუკი რაიმე გაუგებარს ვნა-

ხავ. 
ანასტასია თბილი ხელისგულით შემეხო თუ არა, მაშინვე  ძილში 

ჩავიძირე და დავინახე... 
ანასტასიამ რუსეთის მომავალი იმავე ხერხით მანახა, რისი მეშვე-

ობითაც მაჩვენა სხვა პლანეტაზე ცხოვრება. ოდესმე, მეცნიერები, ალ-
ბათ, მიხვდებიან, როგორ აკეთებს ის ამას, მაგრამ მოცემულ შემთხვე-
ვაში თავად ხერხი არავითარ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს. ჩემი შე-
ხედულებით, ყველაზე მთავარს ის ინფორმაცია წარმოადგენს, თუ 
რომელი კონკრეტული ქმედებების საშუალებითაც შეიძლება ამ მშვე-
ნიერ მომავალში შესვლა. 

მომავალი მოსკოვი სრულიად არ იყო ისეთი, როგორსაც მე ვვარა-
უდობდი. ქალაქი ფართობით არ გადიდებულა. არ იყო ცათამბჯენები, 
რომელსაც ველოდი. ძველი სახლის კედლები შეღებილი იყო მხია-
რულ ფერებში. ბევრზე დახატული იყო პეიზაჟები, ყვავილები, სურა-
თები. როგორც შემდგომ გაირკვა, ამით დაკავებულნი იყვნენ უცხოე-
ლი მუშები. ისინი თავიდან გრუნტავდნენ კედლებს რაღაც გამამაგრე-
ბელი ნარევით, შემდგომ, მხატვრები, იგივე უცხოელები, მასზე ხატავ-
დნენ. ბევრი სახლის სახურავიდან მცენარეების ტალღისებური ღერო-
ები ეშვებოდა. მათი ფოთლები ნიავისგან ირხეოდა და გეჩვენებოდა, 
თითქოს გამვლელებს ესალმებოდა. 

დედაქალაქის თითქმის ყველა ქუჩები და პროსპექტები გაშენებუ-
ლი იყო ხეებითა და ყვავილებით. ახალი არბატის, პირდაპირ კალინი-
ნის პროსპექტის სამგზავრო ნაწილის შუაში, გადაჭიმული იყო მწვანე 
ზოლი. მისი სიგანე,- ოთხი მეტრის იყო. ბეტონის ბორდიური ასფალ-
ტიდან დაახლოებით მეტრა ნახევრით იყო ამაღლებული და ამოვსე-
ბული იყო მიწით, სადაც ამოზრდილი იყო ბალახი და მინდვრის ყვა-

r 
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ვილები. ერთმანეთისგან ახლო მანძილზე ჩარიგებული იყო ხეები:- 
ცირცველი (ჭნავი) წითელი მტევნებით, არყის ხე, ალვის ხე, მოცხა-
რის, ჟოლოს ბუჩქები და   უამრავი სხვა მცენარეები, როგორებიც ბუ-
ნებრივ ტყეში გვხვდება. 

ასეთივე მწვანე ზოლი ჰყოფდა მოსკოვის ბევრ პროსპექტსა და 
ფართე ქუჩებს. ქუჩისა და პროსპექტების შემცირებულ სამგზავრო ნა-
წილებზე თითქმის არ მოძრაობდა მსუბუქი მანქანები. ძირითადად,- 
ავტობუსები იყო,- რომელშიც ისხდნენ გარეგნულად არა რუსი ადამი-
ანები. მე აზრმაც კი გამიელვა თავში:- ნეტა, ვინმე უფრო ტექნიკურად 
განვითარებულმა ქვეყანამ, ხომ არ დაიპყრო მოსკოვი? მაგრამ ანასტა-
სიამ დამამშვიდა, მითხრა, რომ ახლა მე, დამპყრობლებს კი არ ვხედავ, 
არამედ უცხოელ ტურისტებს. 

– და, მათ მოსკოვში რა იზიდავთ ასე? 
– დიდებული ქმნილების ცხოველმყოფელი ატმოსფერო, მაცოცხ-

ლებელი ჰაერი და წყალი. შეხედე, რამდენი ადამიანი დგას მდინარე 
მოსკოვის სანაპიროზე გავლებული მღალი ჯებირის გასწვრივ და 
თოკზე ჩამოკიდებული ჭურჭლით, როგორ ხაპავენ წყალს, რომელსაც 
დიდი სიამოვნებით სვამენ. 

– აბა, როგორ შეიძლება პირდაპირ მდინარიდან აუდუღარი წყა-
ლის სმა? 

– შეხედე შენ, ვლადიმირ, მდინარე მოსკოვის წყალი როგორი 
წმინდაა, გამჭვირვალეა. ცოცხალი წყალია მასში, აირით მოკვდინებუ-
ლი კი არ არის, როგორც ბოთლებშია, რომელიც მთელი მსოფლიოს 
მაღაზიებში იყიდება. 

– ფანტასტიკაა, ამის დაჯერება შეუძლებელია! 
– ფანტასტიკაა? მაგრამ შენ და შენს თანატოლებს ახალგაზრდო-

ბისას ასევე გამონაგონად შეგეძლოთ ჩაგეთვალათ, ვიღაცისგან რომ 
მოგესმინათ,- მალე წყლის გაყიდვას დაიწყებენო. 

– ჰო, აბა, ასეთი რამის დაჯერება ჩემს ყმაწვილობაში ვის შეეძლო. 
მაგრამ ასეთ დიდ ქალაქში, როგორც მოსკოვია, როგორ შეიძლებოდა 
მდინარეში წყალი სუფთა გაგეხადა? 

– არ უნდა დაბინძურდეს, არ უნდა ჩაიყაროს მავნე ნარჩენები, არ 
უნდა დანაგვიანდეს მდინარის ნაპირები. 

– ასე მარტივია ყველაფერი? 
– ზუსტადაც, რომ არ არის ფანტასტიკა. სინამდვილეში მარტივა-

დაა ყველაფერი. ახლა მდინარე მოსკოვი ასფალტიდან ჩამონადენი 
წყლისგანაც დაცულია და ყველა ბინძურ გემს მასზე სიარული აკრძა-
ლული აქვს. მდინარე განგი ინდოეთში რომ მიედინება, ითვლებოდა 
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წმინდა მდინარედ. ახლა კი, მთელი მსოფლიო ქედს იხრის მდინარე 
მოსკოვის წინაშე. მისი წყლის, ადამიანების წინაშე, რომელთაც წყალს 
მაცხოვანება და პირველსაწყისობა დაუბრუნეს. ჰოდა მოემგზავრებიან 
ადამიანები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რათა საოცრება და სასწაული 
იხილონ. დააგემოვნონ და გამოჯანმრთელდნენ. 

– თავად მოსკოველები სადღა არიან, რატომაა მსუბუქი ავტოები 
რომ ქუჩაში ძალიან ცოტაა? 

– დედაქალაქში ახლა მუდმივად ცხოვრობს მილიონ ნახევარი 
ადამიანი და ათ მილიონზე მეტი ტურისტი მოემგზავრება მსოფლიოს 
სხვადასხვა ქვეყნებიდან,- მიპასუხა ანასტასიამ და დაუმატა:- იმიტო-
მაა მანქანები ცოტა, რომ აქ დარჩენილი მოსკოველები დღის განრიგს 
უფრო რაციონალურად ადგენენ. მათ გადაადგილების აუცილებლობა 
შეუმცირდათ. სამსახური, როგორც წესი, გვერდითაა. ფეხით შეიძლე-
ბა იქამდე მისვლა. ტურისტები მხოლოდ მეტროთი და ავტობუსებით 
გადაადგილდებიან. 

– დანარჩენი მოსკოველები სადღა წავიდნენ? 
– ისინი ცხოვრობენ და მუშაობენ თავიანთ მშვენიერ საგვარეულო 

მამულებში. 
– აბა, მაშ, ქარხნებში, ფაბრიკებში ვინღა მუშაობენ, ტურისტებს 

ვინ ემსახურებათ? 
და, ანასტასიამ შემდეგი მოყვა: 
– როცა, დედამიწაზე მიღებული კალენდარული გამოთვლით, 

ორი ათასი წელი,- ანუ მეორე ათასწლეული სრულდებოდა, რუსეთის 
მთავრობა ქვეყნის განვითარების გზის არჩევანს ჯერ კიდევ არკვევდა. 
რუსეთის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილისთვის აღმაფრთოვანებელი 
არ იყო მატერიალური კეთილდღეობისთვის მისაღწევი გზა, რომლი-
თაც დასავლეთის ქვეყნები ვითარდებოდნენ. 

რუსებმა უკვე ნახეს, დააგემოვნეს ამ ქვეყნების საკვები პროდუქ-
ტი და ისინი მათ არ მოეწონათ. ცხადი გახდა, რომ ე.წ სამეცნიერო--
ტექნიკური განვითარების პროგრესთან ერთად ამ ქვეყნებში ჩნდებიან 
სხეულის და სულის სხვადასხვა დაავადებები. იზრდება დანაშაული 
და ნარკომანია. ქალები სულ უფრო და უფრო კარგავენ ბავშვების გა-
ჩენის სურვილს. 

პირობები, რომელშიც ცხოვრობდნენ განვითარებულად აღიარე-
ბული დასავლეთის ქვეყნების ადამიანები, რუსებს არ მოსწონდათ. 
ძველი სოციალური წყობისკენ დაბრუნება მათ არ სურდათ, ხოლო ახ-
ალ გზას ჯერ ვერ ხედავდნენ. ქვეყანაში ძლიერდებოდა დეპრესიული 
მდგომარეობა. იგი, საზოგადოების უფრო და უფრო მეტ წევრს ით-
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რევდა. რუსეთის მოსახლეობა ბერდებოდა და კვდებოდა. 
ახალი ათასწლეულის დასაწყისში, რუსეთის პრეზიდენტის ინი-

ციატივით, მიღებულ იქნა ბრძანებულება:- რუსეთში მცხოვრები ყო-
ველი ოჯახისთვის ერთი ჰექტარი მიწის ნაკვეთი უსასყიდლოდ გამო-
ეყოთ, რათა მათ მასზე  საგვარეულო მამული გაეშენებინათ. ამ ბრძა-
ნებულებაში საუბარი იყო, რომ მიწა სამუდამო სარგებლობისთვის გა-
მოეყოფოდათ, საკუთარ შთამომავლებზე გადაცემის უფლებით. საგვა-
რეულო მამულში წარმოებული პროდუქცია კი, არანაირ გადასახა-
დებს არ დაექვემდებარებოდა. 

კანონმდებლებმა, პრეზიდენტის ინიციატივას მხარი დაუჭირეს 
და ქვეყნის კონსტიტუციაში შესაბამისი შესწორებაც იქნა  შეტანილი. 
ბრძანების ძირითადი მიზანი იყო, როგორც პრეზიდენტი და კანონ-
მდებლები თვლიდნენ, ხელმოკლე ოჯახების საარსებო მინიმუმით 
უზრუნველჰყოფა, ლტოლვილების პრობლემების გადაწყვეტა. მაგრამ 
რა შედეგიც მოჰყვებოდა ამას, არც ერთ მათგანს ბოლომდე არ შეეძლო 
მისი განსაზღვრა. 

როცა, 200-ზე მეტი ოჯახისთვის, მიწის პირველი ნაკვეთები იქნა 
გამოყოფილი დასასახლებლად და საგვარეულო მამულის მოსაწყო-
ბად, ნაკვეთების აღება, არა მარტო ხელმოკლე ოჯახებმა, უმუშევრად 
დარჩენილმა, გაჭირვებაში ჩავარდნილმა და გადმოსახლებულმა ადა-
მიანებმა დაიწყეს, არამედ პირველ რიგში ისინი, შენმა მკითხველებმა, 
საშუალო სახსრების ოჯახებმა და შეძლებულმა მეწარმეებმა აიღეს, 
ვლადიმირ. ისინი ამ მოვლენისთვის ემზადებოდნენ. უბრალოდ, მარ-
ტო კი არ ელოდებოდნენ, არამედ  ბევრი მათგანი, თავის ბინებში, უკ-
ვე თიხის ქოთანში დათესილი თესლებისგან ზრდიდნენ საგვარეულო 
ხეებს, რაშიც, ჯერ კიდევ პატარა ყლორტებს იძლეოდნენ მომავალი 
კედრები და მუხები. 

ზუსტად, მეწარმეთა ინიციატივითა და მათი სახსრებით შეიქმნა 
დასახლებების ინფრასტრუქტურის პროექტი. არსებობისთვის მოსა-
ხერხებელი, როგორც შენ დაწერე წიგნ „თანაქმნადობა“-ში. პროექტში 
გათვალისწინებული იყო მაღაზიები, მედპუნქტი, სკოლა, კლუბი, 
გზები და ბევრი სხვა რამ. ადამიანთა იმ საერთო რაოდენობიდან, რო-
მელთაც გამოხატეს სურვილი, მოეწყოთ საკუთარი ყოფა და ცხოვრება 
ახალ პირველ დასახლებაში, ნახევარზე მეტი მეწარმეებმა შეადგი-
ნეს...* 

                                                 
*  ასეთი პროექტი 1987-1989 წწ,- ქართველმა მხატვარმა შალვა კაჭარავამ შექმნა. მოგ-

ვიანებით კი,- თავადვე გააშენა არმაზში... ც.გ. 
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ყოველ მათგანს საკუთარი ბიზნესი ჰქონდა, საკუთარი შემოსავ-
ლის წყარო. მშენებლობის განხორციელებისთვის და ნაკვეთების 
მოწყობისთვის მათ მუშახელი ესაჭიროებოდათ. იდეალური აღმოჩ-
ნდა ხელმოკლე მეზობელი ოჯახებისთვის მათთვის მშენებლობაში 
და კეთილმოწყობაში დახმარება. ამგვარად, ოჯახების ნაწილმა მაშინ-
ვე მიიღო სამუშაო და შედეგად, საკუთარი მშენებლობისთვის დაფი-
ნანსების წყაროც. მეწარმეებს ესმოდათ, ვინც თავად იცხოვრებდა სო-
ფელში, უფრო ხარისხიანად და მონდომებულად სამუშაოს მათზე უკ-
ეთესად არავინ შეასრულებდა, ვინემ სხვები და ამიტომ, სხვა მხრიდან 
მხოლოდ სპეციალისტებს იწვევდნენ, თუკი ახალმშენებარე მომავალი 
სოფლის მაცხოვრებლებიდან ასეთი არ აღმოჩნდებოდა. 

ოღონდ მომავალი ბაღის გაშენებას, ტყის, საგვარეულო ხეების, 
ცოცხალი ღობეების დარგვას, თითოეული მათგანი ცდილობდა სა-
კუთრივ განეხორციელებინა. 

უმეტესობას, ჯერ კიდევ არ ჰქონდა საკმარისი ცოდნა და გამოც-
დილება, თუ, როგორ მოეწყო საკუთარი ნაკვეთი უკეთესად და ამი-
ტომაც განსაკუთრებული მოწიწებითა და პატივისცემით მათ გვერ-
დით მაცხოვრებელთა შორის, ასაკოვანი ადამიანები, ამ ცოდნის 
მფლობელები სარგებლობდნენ. არა მხოლოდ ხუხულა სახლებით 
სოფლის მშენებლობებს, არამედ ზუსტადაც ლანდშაფტის მოწყობას 
ეთმობოდა განსაკუთრებული ყურადღება. თავად შენობა, რაშიც ადა-
მიანები აპირებდნენ ცხოვრებას, მხოლოდ პატარა ნაწილი იყო დიდი, 
ცოცხალი ღვთიური სახლის. 

ხუთი წლის შემდეგ, ყველა ნაკვეთზე მუდმივად საცხოვრებელი 
სახლები იყო აშენებული. სიდიდითა და არქიტექტურით  სხვადას-
ხვაგვარი იყო ისინი. მაგრამ ადამიანებმა მალე დაინახეს, რომ სახლის 
სიდიდე სულაც არ იყო მთავარი ავლადიდება. მთავარი სულ სხვა რა-
მეში, ყოველ ნაკვეთში და მთელს სოფელში ლანდშაფტის მშვენიერი 
შტრიხები იკვეთებოდა. 

თითოეულ ნაკვეთში დარგული მუხები და კედრები, ჯერ კიდევ 
ნორჩები იყვნენ. ასევე იზრდებოდა მამულის ცოცხალი ღობე. მაგრამ 
ყოველ ახალ გაზაფხულზე, ახალგაზრდა ბაღებში ჯერ კიდევ ნორჩი 
ვაშლები და ალუბლები ჰყვაოდა. კვლებში ყვავილები და ბალახი ეს-
წრაფვოდა ცოცხალ ხალიჩას დამგვანებოდა. გაზაფხულის ჰაერი ივსე-
ბოდა სასარგებლო არომატით და ყვავილების მტვრით. მაცოცხლებე-
ლი, მაცხოვნებელი გახდა ჰაერი და ყოველ ქალს, ახალ დასახლებაში 
მცხოვრებს, შვილის გაჩენა სურდა. ასეთი სურვილი, არა მარტო ახალ-
გაზრდა ოჯახებს გაუჩნდათ, არამედ მოულოდნელად, ხანდაზმულად 
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მიჩნეულმა ადამიანებმაც დაიწყეს ბავშვების გაჩენა. ადამიანებს უნ-
დოდათ, თუკი თავად არა, თავიანთ შვილებს მაინც ენახათ მომავალ-
ში მშვენიერი, მათი ხელებით შექმნილი სამშობლოს ნაწილი. თავის-
და გასახარად ეცქირათ, და სიხარულით გაეგრძელებინათ მშობლების 
მიერ დაწყებული თანაქმნადობა. 

ახალი ათასწლეულის დასაწყისში მშვენიერების პირველ ნაყოფს, 
მთელი დედამიწის ბედნიერ მომავლს თითოეული მამულის ნებისმი-
ერი ცოცხალი ყლორტი წარმოადგენდა. ადამიანებმა, საუკუნეების-
თვის საფუძველ ჩაყრილი საგვარეულო მამულით, ჯერ ბოლომდე ვერ 
გააცნობიერეს მათივე შექმნილის მნიშვნელოვნება. უბრალოდ, სიხა-
რულით უცქერდნენ მათ გარეშემო მყოფ სამყაროს. ისინი ჯერ კიდევ 
ვერ აცნობიერებდნენ, რა დიდებული სიხარული მოუტანეს თავიანთი 
ქმედებებით თავის ციურ მამას... 

მამა, გულაჩუყებულ გრძნობას, ციდან წამოსული წვიმის წვეთე-
ბით,- სიხარულის ცრემლებად ღვრიდა დედამიწაზე. მზით იღიმებო-
და და ახალგაზრდა ხეების ტოტებით იდუმალად ცდილობდა მია-
ლერსებოდა მისკენ შემობრუნებულ საკუთარ შვილებს, მოულოდნე-
ლად საკუთარი მარადიულობის შემგნებელ-შემცნობელთ. 

რუსეთის პრესამ ახალ დასახლებებზე დაიწყო წერა. შედეგად 
ბევრ ადამიანს მოესურვა ეხილა მშვენიერება, რათა თავადაც შეექმნა 
მსგავსი. შესაძლოა უფრო უკეთესიც კი. 

მშვენიერების შექმნის სურვილით შთაგონებულმა მილიონობით 
რუსის ოჯახმა, პირველის მსგავსი სოფლების მშენებლობები ერ-
თდროულად დაიწყო რუსეთის სხვადასხვა რეგიონში. დაიწყო, საყო-
ველთაო მოძრაობა,- ახლანდელი მეაგარაკეების მსგავსი. 

პირველი ბრძანებულების გამოსვლიდან ცხრა წლის შემდგომ, 
რომელმაც საშუალება მისცა ადამიანებს დამოუკიდებლად მოეწყოთ 
საკუთარი ცხოვრება. გაეხადათ იგი ბედნიერი. ოცდაათ მილიონზე 
მეტი ოჯახი იყო დაკავებული საკუთარი საგვარეულო მამულის შექ-
მნით. საკუთარი სამშობლოს ნაწილით. ისინი აშენებდნენ თავის მშვე-
ნიერ საკარმიდამოს. თანაც, ცოცხალ მარადიულ მასალას იყენებდნენ, 
ღმერთისგან შექმნილს. ზუსტად აი, ამ სახით ქმნიდნენ ისინი ღმერ-
თთან ერთად. 

სამუდამო სარგებლობაში მიღებულ ჰექტარ მიწას, ყოველი მათ-
განი საკუთარ სამოთხის კუთხედ აქცევდა. რუსეთის უკიდეგანო  სივ-
რცეში სრულიად პატარა ნაწილად გამოიყურებოდა ერთი ჰექტარი. 
მაგრამ ასეთი ნაწილები იყო ბევრი. ზუსტად ამათგან შესდგებოდა 
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დიდი სამშობლო. კეთილი ხელებით შექმნილი ამ ნაწილების მეშვეო-
ბით, სამოთხის ბაღად ყვაოდა დიდი სამშობლო! მათი რუსეთი! 

ყოველ ჰექტარ მიწაზე ირგვებოდა წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხე-
ები. ადამიანებმა უკვე იცოდნენ, როგორ გაენოყიერებინათ მიწა და 
რომ გარეშემო მყოფი ნიადაგის შემადგენლობას ბალახი დააბალან-
სებდა. ასევე, არავის არ მოსდიოდა თავში აზრ-ფიქრი, ესარგებლათ 
ქიმიური სასუქებითა და შხამქიმიკატებით. 

შეიცვალა რუსეთში ჰაერისა და წყლის შემადგენლობა. ისინი სამ-
კურნალონი გახდნენ. სრულად გადაწყვეტილ იქნა სურსათ-სანოვაგის 
პროგრამა. თითოეული ოჯახი იოლად და განსაკუთრებული ძალის-
ხმევის გარეშე, არა მარტო თავის თავს უზრუნველჰყოფდა საკუთარ 
მამულში მოყვანილი პროდუქტების ხარჯზე, არამედ მოჭარბებულიც 
შეეძლო გაეყიდა. 

რუსეთის თითოეული ოჯახი, საკუთარი კარ-მიდამოს მქონე, თა-
ვისუფალი და მდიდარი ხდებოდა, ხოლო სრულიად რუსეთი, სხვა 
სახელმწიფოებთან მიმართებაში მსოფლიოში ყველაზე მძლავრ და 
მდიდარ სახელმწიფოდ ყალიბდებოდა. 
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ოიცა, ანასტასია, გაუგებარია, მთელი სახელმწიფო ასე უცებ რის 
ხარჯზე გამდიდრდა. შენ ხომ თავად სთქვი, რომ საგვარეულო მა-

მულში წარმოებული პროდუქცია, არანაირ ბეგარას არ ექვემდებარე-
ბაო, მაშ სახელმწიფომ საიდან დაიწყო გამდიდრება? 

– როგორ თუ,- საიდან?  თავად დაფიქრდი ყურადღებით, ვლადი-
მირ. შენ ხომ მეწარმე ხარ. 

– იმიტომაც, რომ მეწარმე ვარ, ვიცი:- სახელმწიფო ყოველთვის 
ესწრაფვის თითოეულისგან რაც შეიძლება მეტი ბეგარა აიღოს. აქ კი, 
საერთოდ გაანთავისუფლა ბეგარისაგან ოცდაათი მილიონი ოჯახი. ეს 
ოჯახები, რასაკვირველია შესძლებენ გამდიდრებას, სახელმწიფო კი 
ასეთ პირობებში აუცილებლად  გაკოტრდება. 

– იგი არ გაკოტრებულა. ჯერ მთლიანად გაქრა უმუშევრობა, რად-
გან ადამიანმა ვერ მოახდინა სრულად თუ ნაწილობრივ საკუთარი 
თავის რეალიზაცია, როგორც ხდება ხოლმე ჩვეულებრივად დღევან-
დელ დღეს მრეწველობაში, კომერციულ ან სახელმწიფო სტრუქტურა-
ში, ამიტომაც მიუძღვნა თავი სამუშაოს, უფრო ზუსტად რომ ვთქვათ, 
იღვაწა თავის მამულში. უმუშევრების გაქრობამ, მაშინვე გამოანთავი-
სუფლა მათი შენახვის ფულადი რესურსები. ამ ოჯახების ხარჯზე 

m 
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პროდუქტებით უზრუნველყოფამ, სახელმწიფო გაანთავისუფლა სა-
სოფლო-სამეურნეო წარმოების ყველანაირი ხარჯებისგან. მაგრამ ეს 
არ არის მთავარი. რუსეთის სახელმწიფომ უამრავი ოჯახების წყალო-
ბით, რომელთაც ღვთიური კანონით, საკუთარი საგვარეულო მამული 
მოაწყვეს, მიიღო მნიშვნელოვნად უფრო დიდი შემოსავალი, ვიდრე 
დღეს მოაქვს მისთვის ტრადიციულად, შემოსავლის ძირითად წყა-
როდ ჩათვლილ ნავთობს, აირს და სხვა რესურსებს. 

– რას შეუძლია უფრო მეტი შემოსავლის მოტანა, ვინემ ნავთობს, 
აირს ან იარაღის გაყიდვას? 

– ბევრ რამეს, ვლადიმირ. მაგალითად:- ჰაერს, წყალს, ეთერს, შე-
მოქმედებით ენერგიასთან შეხებას, სასიამოვნოს ჭვრეტას. 

– არც ისე გასაგებია, ანასტასია, დამიკონკრეტე. საიდან გაჩნდნენ 
ფულები? 

– შევეცდები. უჩვეულო ცვლილებებმა რუსეთში, მსოფლიოს ყვე-
ლა ქვეყნის ადამიანთა ყურადღება მიიპყრო. მსოფლიო პრესის უმე-
ტესობამ რუსეთელების ცხოვრების ნირის მნიშვნელოვან შეცვლაზე 
დაიწყო წერა. მთელი პლანეტის ადამიანთა უმეტესი ნაწილისთვის, ეს 
თემა უმნიშვნელოვანესი აღმოჩნდა. რუსეთს უამრავი უცხოელი ტუ-
რისტი მიაწყდა. ისინი ისე ბევრნი იყვნენ, რომ ყველა მსურველის მი-
ღება შეუძლებელი აღმოჩნდა და ბევრს უწევდა საკუთარ რიგს რამო-
დენიმე წელი დალოდებოდა. რუსეთის მთავრობას, ქვეყნის ტერიტო-
რიაზე უცხოელი ტურისტებისთვის ცხოვრების ვადის შეზღუდვა მო-
უწია, რადგან ბევრი მათგანი, განსაკუთრებით ასაკოვნები, ესწრაფ-
ვოდნენ რუსეთში თვეობით, ხანდახან კი წლობით ყოფილიყვნენ. 

რუსეთის მთავრობამ დიდი მოსაკრებელი დააწესა სახელმწიფო-
ში შემოსულ თითოეულ უცხოელზე, მაგრამ ეს არანაირად არ ამცი-
რებდა მსურველთა რაოდენობას, მათ რიცხოვნობას. 

– კი, მაგრამ რატომ სურდათ მაინცდამაინც თავად ყოფილიყვნენ 
ჩვენთან, თუკი ყველაფრის ნახვა ტელევიზორითაც შეიძლება? შენ 
ხომ ამბობდი, რომ მთელი მსოფლიოს პრესა აშუქებდა ახალი რუსე-
თის ცხოვრებასო. 

– სხვადასხვა ქვეყნის ადამიანებს, ასევე სურდათ ესუნთქათ რუ-
სეთის სამკურნალო ჰაერით, შეესვათ მაცხოვნებელი წყალი, გაესინ-
ჯათ ნაყოფები, ისეთი როგორიც მსოფლიოში არსად არ არსებობდა. 
თავად ეურთიერთათ ღვთიურ ათასწლეულში გადაბიჯებულ ადამია-
ნებთან და ამგვარად დაეტკბოთ თავიანთი სული, განეკურნათ ტან-
ჯული სხეული. 



 

 732

– რა, არაჩვეულებრივი ნაყოფები გაჩდნენ? რა დასახელება აქვთ 
მათ? 

– სახელწოდება უწინდელი, მაგრამ ხარისხი სრულიად სხვაგვა-
რი. შენ ხომ უკვე იცი, ვლადიმირ, როგორ განსხვავდება სათბურის 
პომიდორი ან კიტრი უკეთესობის თვალსაზრისით, ღია ნიადაგზე,  
პირდაპირ მზის სხივების ქვეშ გაზრდილისაგან. ასევე, უფრო გემრიე-
ლი და სასარგებლოა, ბოსტნეული და ხილი, გაზრდილები მიწაზე, 
რომელშიც არ შეაქვთ მავნებლობის მომტანი შხამ-ქიმიკატები. თან-
დათან უფრო მეტად სამკურნალონი ხდებიან, როცა გარეშემო ბალა-
ხის მრავალსახეობა და ხეები იზრდება. მნიშვნელობა აქვს მომყვანის 
განწყობასაც, ხასიათს, მის დამოკიდებულებას ნაყოფის მიმართ. ადა-
მიანისთვის, ძალიან დიდი სარგებელია ჩადებული ეთერებში, რომ-
ლებსაც ნაყოფები შეიცავენ. 

– რა არის ეთერები? 
– ეთერები,- ეს სუნებია. მათი არსებობა საზღვრავს ეთერთა სადა-

გობას, რომელიც კვებავს არა მარტო ფიზიკურ სხეულს, არამედ ადა-
მიანის უხილავ შემადგენლობას. 

– ვერ გავიგე, ტვინს თუ რას? 
– შეიძლება ითქვას, რომ ეთერები აძლიერებენ აზროვნების ენერ-

გიას და კვებავენ სულს. მხოლოდ რუსეთის მამულებში იზრდებოდ-
ნენ ასეთი ნაყოფები. ასევე უდიდესი სარგებელი იყო მათგან, როცა 
ადამიანი მოსავლის აღების დღეს მიიღებდა მათ. ამიტომაც მიემგზავ-
რებოდნენ ადამიანები რუსეთში სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რათა სხვა 
რამეებთან ერთად ეს ნაყოფებიც დაეგემოვნებინათ. 

მამულებში მოწეულმა ჭირნახულმა, მაშინვე გამოაძევა არა მარ-
ტო იმპორტული ბოსტნეული და ხილი, არამედ, რაც ჯერ კიდევ საერ-
თო სავარგულებში ხარობდა. ადამიანებმა დაიწყეს და პროდუქტის 
ხარისხთა სხვაობის შეგრძნება-შეცნობა. ახლანდელი პოპულარული 
პეპსი-კოლას და სხვა დასალევების სანაცვლოდ წამოვიდა წოწოქურა 
(მურაკი, მორსი) ნატურალური კენკრისგან. დღევანდელი, ყველაზე 
ელიტარულიც და ძვირადღირებული სპირტიანი სასმელებიც კი კონ-
კურენციას ვერ უწევდნენ ნაყენებს, რომლებსაც მამულებში მოყვანი-
ლი ნატურალური კენკრისგან ამზადებდნენ. 

ეს სასმელებიც ასევე შეიცავდა სასარგებლო ეთერებს, რადგან 
ადამიანებმა იცოდნენ, საკუთარ კარ-მიდამოში, კენკრის მოკრეფის 
მომენტიდან, რამდენი წუთი იყო გასული ნაყენისა თუ ტკბილი შარ-
ბათის დამზადებამდე. 

ასევე, დიდი შემოსავლის წყაროს წარმოადგენდა, საკუთარ მა-
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მულში მცხოვრები ოჯახებისთვის სამკურნალო მცენარეები, რომლებ-
საც ისინი თავიანთ ტყეებში, ბოსტნებსა თუ მდელოებზე აგროვებ-
დნენ. 

რუსეთის სამკურნალო ბალახთა ნაკრებს უფრო მეტი უპირატე-
სობა ენიჭებოდა, ვინემ სხვა ქვეყნებში დამზადებულ ყველაზე ძვი-
რადღირებულ წამლებს. ოღონდ, მხოლოდ მამულებში შეგროვილ ფი-
ტონაკრებს და არა დიდ მინდვრებზე, სპეციალურ მეურნეობაში გა-
მოყვანილებს. არ შეუძლია, დიდ მინდორზე ამოზრდილ ბალახს თა-
ვის მსგავსთა შორის ადამიანისთვის მიწიდან და სივრციდან  ყოვე-
ლივე აუცილებელი და სასარგებლო ამოიღოს. მამულში მოყვანილი 
პროდუქციის ღირებულება ბევრად აღემატებოდა ე.წ. საწარმოო ხერ-
ხით გამოყვანილს, რადგან მთელი მსოფლიოს ადამიანები მხოლოდ 
საკუთრივ მას აძლევდნენ უპირატესობას. 

– მამულების მფლობელები ასე რატომ უმატებდნენ ფასებს? 
– ფასის ნიხრს რუსეთის მთავრობა ადგენდა. 
– მთავრობა? მისთვის სულერთი არ არის? იგი, ხომ ამ პროდუქცი-

ის რეალიზაციიდან ბეგარას არ ჰკრეფდა. რატომ ესწრაფვოდა იგი სა-
თითაოდ ყველა ოჯახის გამდიდრებას? 

– მაგრამ, მთელი სახელმწიფო ხომ, ვლადიმირ, ზუსტადაც იმ 
ცალკეული ოჯახებისგან შესდგება, რომლებიც აუცილებლობის შემ-
თხვევაში თავიანთ სოფლებში აფინანსებდნენ ინფრასტრუქტურების 
მშენებლობებს,- მაგალითად:- სკოლას, გზებს. ხანდახან ისინი თანხას 
სდებდნენ საერთო სახელმწიფო პროექტებშიც. პოლიტიკოსები, ეკო-
ნომისტები თავის პროექტებს აქვეყნებდნენ, მაგრამ იმარჯვებდნენ 
მხოლოდ ისინი, რომლებშიც ადამიანები საკუთარი ფულის ჩადებას 
მიზანშეწონილად სთვლიდნენ. 

– აი, მაგალითად მითხარი, უმრავლესობისთვის როგორი პროგ-
რამები ითვლებოდა უფრო მეტად პოპულარულად? 

– ქიმიური კონცერნების, იარაღის მწარმოებელი ქარხნების, სა-
მეცნიერო ცენტრების შესყიდვა რუსეთის გარეთ. 

– აი ესეც ასე! შენ ხომ ამბობდი, ამ ოჯახებს ღვთიური შეგნება-შე-
ცნობა გაუჩნდათო, სიკეთეო, მთელმა დედამიწამ მათი წყალობით სა-
მოთხის ბაღად გადაქცევა დაიწყოო. ახლა კი, ამბობ ქიმიური წარმოე-
ბისა და კონცერნების, იარაღის მწარმოებლების შესყიდვას აწარმოებე-
ნო. 

– მაგრამ ასეთი პროექტების მიზანი მავნებლობის მომტანი შხამ-
ქიმიკატებისა და იარაღის წარმოება კი არ იყო, არამედ მათი წარმომ-
ქმნელი დაწესებულებების განადგურება. რუსეთის მთავრობა მუშა-
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ობდა მსოფლიოს ფულის დინების ორიენტირის შეცვლაზე. კაცობრი-
ობის მომაკვდინებელი ფულის ენერგია, ახლა მიმართული იყო ამ მო-
მაკვდინებლის მატარებლის გასანადგურებლად. 

– და, რა მერე, რუსეთის მთავრობას ჰყოფნიდა ფული ასეთ ბე-
დოვლათურ პროექტებზე? 

– ჰყოფნიდა. რუსეთი არა მარტო თავად გახდა მდიდარი ქვეყანა, 
არამედ იგი გახდა განუზომლად მდიდარი სხვა ქვეყნებთან შედარე-
ბით. მთელი მსოფლიოს კაპიტალი რუსეთში მიედინებოდა. ხოლო 
საშუალო შემოსავლის ადამიანები და მდიდრები ესწრაფვოდნენ თა-
ვიანთი კაპიტალი მხოლოდ რუსეთის ბანკებში დაებანდებინათ. ბევ-
რი შეძლებული ადამიანი, უბრალოდ ანდერძს სტოვებდა, რათა თავი-
სი დანაზოგი რუსეთის პროგრამებს მოხმარებოდა. ეს ისინი იყვნენ, 
ვისაც ესმოდა, რომ მთელი კაცობრიობის მომავალი დამოკიდებულია 
მათ მიერ შექმნილზე. რუსეთში ნამყოფ უცხოელ ტურისტებს, ახალი 
რუსების შემხედვარეთ, უკვე აღარ შეეძლოთ ძველი ღირებულებებით 
ცხოვრება. ისინი აღტაცებით უყვებოდნენ თავიანთ ნაცნობ-მეგობ-
რებს იქ ნანახს, ამიტომაც ტურისტთა ნაკადი იზრდებოდა, ხოლო რუ-
სეთის მთავრობისთვის,- უფრო მეტი შემოსავალი მოჰქონდა. 

– მითხარი, ანასტასია, ის ადამიანები, რომლებიც ციმბირში ცხოვ-
რობენ, რითი შეუძლიათ დასაქმდნენ, რათა ისეთივე მდიდრები გახ-
დნენ, როგორც ცენტრალურ სარტყელში არიან? ციმბირში ხომ ზაფ-
ხული მოკლეა და ბოსტანში მოყვანილით არც ისე გამდიდრდები. 

– ციმბირში, ვლადიმირ, ოჯახებმა ასევე დაიწყეს თავიანთი მამუ-
ლების მოწყობა. ციმბირელებს, თავიანთ მიწაზე მოჰყავდათ კლიმა-
ტისთვის შესაფერისი ჭირნახული. მაგრამ მათ სამხრეთით მცხოვრებ 
ადამიანებთან შედარებით, უფრო მეტი უპირატესობა ჰქონდათ. ციმ-
ბირელ ოჯახებს სახელმწიფომ ტაიგაში მიუზომა ნაკვეთები და ად-
გილ-მამულში ყოველი ოჯახი ზრუნავდა თავის სავარგულებზე. აგ-
როევბდა მასზე მოსავალს და ციმბირიდან მოედინებოდა სამკურნა-
ლო ბალახი, კენკრა, კედარის წიპწიპოს ზეთი... 

– რამდენი დოლარი გახდა უცხოეთში კედარის ზეთი? 
– ერთი ტონა ოთხი მილიონი დოლარი. 
– აუჰ, წარმოგიდგენია, როგორც იქნა ღირსეულად შეაფასეს. ად-

რინდელთან შედარებით რვაჯერ გაზრდილა ფასი. სიანტერესოა, ერთ 
სეზონზე ციმბირელებმა ეს ზეთი რამდენი დაამზადეს? 

– ამ წელს, რომელსაც შენ ახლა ხედავ, სამი ათასი ტონაა წარმოე-
ბული. 

– სამი ათასი? და ეს ხომ მათ თერთმეტი მილიარდი დოლარი მი-
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იღეს, მხოლოდ კედარის წიპწიპოს აკრეფაში. 
– უფრო მეტიც, შენ დაგავიწყდა, რომ გამოხდილი წიპწიპოსგან, 

ასევე მშვენიერი ფქვილი იფქვება. 
– მაშ, დოლარებში რამდენი შემოსავალი ჰქონდათ, აი, თუნდაც, 

საშუალოდ ციმბირულ ოჯახს საკუთარი შრომის საფასურად? 
– საშუალოდ, სამი-ოთხი მილიონი დოლარი. 
– ოჰო! და ისინიც რა, გადასახადით არ იბეგრებიან? 
– არ იბეგრებიან. 
– აბა, მაშ ამდენი ფული მათ სად შეიძლება რომ გამოიყენონ? ჯერ 

კიდევ მე, როცა ციმბირში ვმუშაობდი, ვნახე:- ციმბირის სოფლებში, 
ვინც არ ზარმაცობდა, თავის თავს ნადირობის და თევზაობის ხარჯზე 
ირჩენს. აი, აქ კი, ასეთი დიდი ფულის გამომუშავება ხდება. 

– ისინი, როგორც სხვა რუსეთელები, მონაწილეობდნენ საკუთარი 
თანხით საერთო სახელმწიფოებრივ პროგრამებში. მაგალითად, თავი-
დან, როცა ჯერ კიდევ რუსეთის ხალხს არ ჰქონდა ნასწავლი ღრუბლე-
ბის მოძრაობის კორექტირება, ციმბირელებს ბევრი ფული მისდიო-
დათ თვითმფრინავების შესყიდვაში. 

– თვითმფრინავებში? რაში სჭირდებათ მათ თვითმფრინავები? 
– რათა ღრუბლები, შავი ღრუბლები, რომლებიც მავნემატარებელ 

ნარჩენებს შეიცავენ, არ შემოუშვან. ეს ღრუბლები წარმოიქმნებიან იმ 
ქვეყნებში, სადაც ჯერ კიდევ შემონახულია მავნემატარებელი წარმოე-
ბა. ციმბირელების ავიაცია კი წინააღმდეგობას უქმნიდა მათ. 

– და, ისინი, ტაიგაში ნადირობდნენ, მხოლოდ მათთვის გამოყო-
ფილ საგვარეულოდ მოზომილ მიწაზე? 

– ნადირობა, მხეცების კვლა, ციმბირელებმა საერთოდ შეწყვიტეს. 
ბევრმა მათგანმა თავიანთ მოზომილ ადგილებზე საზაფხულო საცხ-
ოვრებელი ააშენა, სადაც ზაფხულობით სახლდებოდნენ, ბალახების, 
კენკრის, სოკოსა და თხილის შეგროვების ჟამს. იქ დაბადებული მხე-
ცები, პატარაობიდანვე ხედავდნენ ადამიანებს, რომლებიც მათ არ ერ-
ჩოდნენ. ამიტომ საკუთარ ტერიტორიაზე მიეჩვივნენ ადამიანებს, რო-
გორც ბუნების განუყოფელ ნაწილს და დაიწყეს მათთან ურთიერთო-
ბა, მეგობრობა. ციმბირელებმა ბევრ მხეცს ასწავლეს ადამიანების დახ-
მარება. მაგალითად, ციყვები მიწაზე ყრიდნენ მწიფე წიწიბოიან კედა-
რის გირჩებს. ეს ციყვებს დიდ სიამოვნებას ჰგვრიდა. ზოგიერთებმა 
დათვს ასწავლეს ხოკერისა და თხილის მეშოკების ზიდვა, ქარქცეული 
ხეებისგან გასუფთავება. 

– წარმოგიდგენია, დათვებმაც კი დაიწყეს დახმარება. 
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– ამაში გასაკვირი არაფერია, ვლადიმირ. იმ დროებაში, რომლებ-
საც თანამედროვე ადამიანები უძველესად თვლიან, დათვი მეურნეო-
ბაში ერთ-ერთი ყველაზე შეუცვლელი დამხმარე იყო. იგი თავისი თა-
თებით მიწიდან თხრიდა საკვებ ბოლქვებს, აწყობდა მათ ხოკერში და 
თავად მიათრევდა თოკით ადამიანის მიერ სახლთან ახლოს გათხ-
რილ ორმო-სათავსოში. ხეებიდან ხსნიდა, ტყეში გაზრდილ თაფლის 
ნამორებს და მათაც მოათრევდა ადამიანის საცხოვრებელთან. ბავშვე-
ბი ჟოლოზე პირის ჩასატკბარუნებლად მიჰყავდა ტყეში და ბევრ სხვა 
რამეს აკეთებდა საოჯახო მეურნეობაში. 

– ხომ, წარმოგიდგენია, თურმე გუთანსაც ცვლიდა იგი, ტრაქტორ-
საც, მოპოვებულიც სახლში მოჰქონდა და ძიძაც იყო. 

– ზამთარში კი ეძინა, არ საჭიროებდა მოვლას და შეკეთებას. გა-
ზაფხულზე ადამიანის საცხოვრებელთან ისევ მოდიოდა და ადამიანი 
დათვს შემოდგომის ნაყოფებით უმასპინძლდებოდა. 

– გასაგებია, რაშიცაა აქ საქმე. იმ დათვებს, ასე გამოდის, ცხოვე-
ლური რეფლექსი ისე ჰქონდათ გამომუშავებული, თითქოსდა ადამია-
ნი მხოლოდ მათთვის ინახავდა მარაგს. 

– შესაძლოა რეფლექსი, შესაძლოა, მამისგანაა ასე ჩაფიქრებული. 
მე მხოლოდ ერთს ვიტყვი, გაზაფხულზე დათვისთვის ბოლქვები არ 
იყო მთავარი. 

– აბა რა? 
– მარტომ გამოიძინა რა თავის ბუნაგში, დათვი მაშინვე გაესწრაფა 

ადამიანისკენ, რათა ალერსი შეეგრძნო, მოესმინა შექება. ადამიანის 
ალერსი და შექება ყველას სჭირდება. 

– თუ ძაღლებით და კატებით ვიმსჯელებთ,- სჭირდებათ. ხოლო 
ტაიგის სხვა ცხოველები რას აკეთებდნენ? 

– თანდათანობით იძებნებოდა საქმიანობა ტაიგის სხვა მკვიდ-
რთათვისაც. ტერიტორიის მკვიდრთა მოსათვინიერაბლად უმაღლესი 
ჯილდო ალერსიანი სიტყვა, მინიშნებითი მოძრაობა ან ხელისგადასმა 
იყო. განსაკუთრებულად გამორჩეულთათვის კი ფხანა. ოღონდ, ხან-
დახან ისინი ეჭვიანობდნენ, თუკი ადამიანი რომელიმეს უფრო მეტ 
უპირატესობას მიანიჭებდა, ამის გამო შეეძლოთ ერთმანეთთან წაჩხუ-
ბება. 

– კი, მაგრამ ზამთარში რაღას აკეთებდნენ ციმბირელები? 
– წიპწიპოს გადამუშავებას აწარმოებდნენ. ისინი აკრეფის დროს 

მაშინვე გირჩს არ ჩურჩლავდნენ, როგორც ახლა ხდება ტრანსპორტი-
რების გამარტივებისთვის. ისინი მათ წებოვან გირჩებშივე ტოვებდნენ 
შესანახად. ასე თხილმა შეიძლება რამოდენიმე წელი გაძლოს. ზამ-
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თარში, ქალები ხელსაქმით იყვნენ დაკავებულნი. მაგალითად, ახლა 
ძალიან ძვირი ღირს ჭინჭრის ბოჭკოთი მოქსოვილი და მოქარგული 
ხელთნაკეთი პერანგი. ასევე, ზამთრობით ციმბირელები სხვადასხვა 
ქვეყნებიდან ხალხს იღებდნენ და მკურნალობდნენ. 

– ანასტასია, თუკი რუსეთი ადამიანისთვის საცხოვრებლად ასე-
თი მადლიანი მხარე გახდა, გამოდის, ბევრ სახელმწიფოს გაუჩნდებო-
და რუსეთის დაპყრობის სურვილი? მითუმეტეს შენ ამბობდი, რომ ია-
რაღის მწარმოებელი ქარხნები აქ, დაკეტილ იქნა. ანუ, რუსეთი ფაქტი-
ურად აგრარული ქვეყანა გახდა, გარე აგრესორისგან დაუცავი? 

– რუსეთი აგრარულ ქვეყნად კი არ გადაიქცა, არამედ იგი მსოფლიო 
სამეცნიერო ცენტრად იქცა. ქარხნები, მავნებლობის მომტანი იარაღის 
მწარმოებლები, რუსეთში მას შემდეგ იქნა ლიკვიდირებული, როცა ენ-
ერგიის აღმოჩენა მოხდა, რომლის წინაშეც ყველაზე თანამედროვე სახის 
შეიარაღება აღმოჩნდა, არა მარტო გამოუსადეგარი, არამედ იმ ქვეყნების-
თვის საფრთხის მომასწავებელი, რომლებიც მათ ინახავდნენ. 

– რა ენერგიაა ეს? რისგან მიიღება იგი და ვის მიერ იქნა იგი აღმო-
ჩენილი? 

– ამ ენერგიას ატლანტები ფლობდნენ. მათ იგი დროზე ადრე აით-
ვისეს, იმიტომაც აღიგავა პირისაგან მიწისა ატლანტიდა. ხოლო ახლი-
დან იგი აღმოაჩინეს ახალი რუსეთის ბავშვებმა. 

   – ბავშვებმა?! უკეთესია ყველაფერი თანმიმდევრულად მოყვე, 
ანასტასია. 

– კარგი. 
 

 

dedamiwaze iqneba sikeTe 
 
უსეთის ერთ-ერთ ადგილ-მამულში  ცხოვრობდა მეგობრული 
ოჯახი. ცოლ-ქმარი, რომლებსაც ორი შვილი ჰყავდათ. ბიჭი, რვა 

წლის კონსტანტინი და ხუთი წლის გოგონა დაშა. მათი მამა რუსეთში, 
ერთ-ერთ ყველაზე ნიჭიერ პროგრამისტად ითვლებოდა. მის კაბინეტ-
ში, რამოდენიმე თანამედროვე კომპიუტერი იდგა, რომელთა მეშვეო-
ბითაც ის სამხედრო უწყებებისთვის პროგრამებს ადგენდა. ხანდახან, 
მუშაობაში ჩაფლული, ის საღამოს საათებშიც კომპიუტერებთან რჩე-
ბოდა. 

ერთად შეკრებას შეჩვეული ოჯახის წევრები საღამოობით, მასთან 
მიდიოდნენ კაბინეტში. იქ წყნარად და მშვიდად, ყველა თავისი საქ-
მით იყო დაკავებული. ბიჭი კითხულობდა ან ახალი სამოსახლოს 

r 
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ლანდშაფტს ხატავდა. ცოლი სავარძელში იჯდა და ქარგავდა. მარტო 
ხუთი წლის დაშა, საკუთარი სულისთვის სასურველ საქმეს ყოველ-
თვის ვერ ნახულობდა, ამიტომაც ის სავარძელში ისე ჯდებოდა, რომ 
ყველა ახლობელი მხედველობის არეში ჰყოლოდა და დიდხანს, დაჟი-
ნებით უცქერდა ყოველ მათგანს. ხანდახან თვალებს ხუჭავდა და ამ 
დროს მისი სახე გამოხატავდა გრძნობების მთელს გამას. 

იმ, ერთი შეხედვით ჩვეულებრივ დღეს, როგორც ყოველთვის, 
მთელი ოჯახი მამის კაბინეტში იჯდა და თითოეული საკუთარი საქ-
მით იყო დაკავებული. კაბინეტის კარები ღია იყო, ამიტომაც ყველამ 
გაიგონა ბავშვის ოთახიდან, რომელიც მამის კაბინეტის გვერდით იყო 
განთავსებული, ძველებური მექანიკური გუგულიანი საათის გუ-გუს 
ძახილი. ჩვეულებრივ, გუგული დღის საათებში დასძახებდა ხოლმე 
გუ-გუს, მაგრამ უკვე საღამო იდგა. ამიტომ მამა მოწყდა თავის საქმია-
ნობას და კარებს გახედა, საიდანაც ის, ის იყო ხმა გაისმა. მხოლოდ პა-
ტარა დაშა იჯდა სავარძელში თვალდახუჭული და ვერაფერს ამჩნევ-
და. მას ბაგეზე, ხან ოდნავ შეიმჩნეოდა, ხან კი, ღიად დასთამაშებდა 
ღიმილი. მოულოდნელად საათის გუგულის ხმა ისევ განმეორდა, 
თითქოს ბავშვის ოთახში ვიღაც იმყოფებოდა და  საათის ისრები გა-
დაჰყავდა. აიძულებდა მექანიკურ გუგულს შეუჩერებლივ ეძახა გუ-
გუ და მორიგი საათის დადგომა ეტყობინებინა. მბრუნავ სავარძელზე 
ივან ნიკიფირის-ძე, ასე ერქვა ოჯახის მამას, ბიჭის მიმართულებით 
შემობრუნდა და უთხრა: 

–  კოსტია, წადი ერთი, თუ შეიძლება, შეეცადე გააჩერო საათი ან 
შეაკეთე იგი. ბაბუას საჩუქარი ჩვენ, რამდენი ხანი გვემსახურა, ახლა 
რაღაც უცნაური გაუმართაობაა... უცნაური... კოსტია, შეეცადე მას რა-
მე გამოურკვიო. 

ბავშვები ყოველთვის დამჯერნი იყვნენ. ისინი ამას დასჯის ში-
შით არ აკეთებდნენ, მათ არც არასდროს არ სჯიდნენ. კოსტიას და და-
შას თავიანთი მშობლები უყვარდათ და პატივს სცემდნენ. მათთვის 
დიდი სიამოვნება იყო მათთან ერთად რაიმეს კეთება ან მშობლების 
თხოვნის შესრულება. მამის სიტყვები გაიგონა თუ არა, კოსტია მაშინ-
ვე ადგილიდან წამოდგა, მაგრამ მამის და დედის გასაკვირად, ბავშვის 
ოთახისკენ კი არ გაემართა, არამედ მიადგა სავარძელში ჩამჯდარ თვა-
ლებ დახუჭულ უმცროს დას და შეაცქერდა. ბავშვის ოთახიდან ძვე-
ლებურად ისმოდა გუგულიანი საათის გუ-გუს ძახილი, მაგრამ კოს-
ტია იდგა და თვალებ დაუხამხამებლად უცქერდა თავის დას. გალი-
ნამ,- ოჯახის დიასახლისმა,- გახედა ერთ ადგილზე გარინდულ ვაჟს. 
შეწუხებული უცებ წამოდგა და შეშინებულმა შესძახა: 
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– კოსტია, კოსტია, რა გჭირს? 
რვა წლის ვაჟი, დედის შიშით გაკვირვებული მისკენ შემობრუნდა 

და უპასუხა: 
– ჩემს თავს ყველაფერი რიგზეა, დედიკო, მე მსურდა მამის თხოვ-

ნა შემესრულებინა, მაგრამ არ შემიძლია. 
– რატომ? არ შეგიძლია განძრევა? არ შეგიძლია შენს ოთახში შეს-

ვლა? 
– მოძრაობა შემიძლია,- დასტურის ნიშნად კოსტიამ ხელები გააქ-

ნია და ფეხებიც ადგილზე დააბაკუნა,- მაგრამ ოთახში წასვლა საჭირო 
არ არის, ის ხომ აქაა და ის უფრო ძლიერია. 

– ვინ არის აქ? ვინ არის უფრო ძლიერი?,- უფრო და უფრო სწუხ-
და დედა. 

– დაშა,- უპასუხა კოსტიამ,- და სავარძელში მჯდომ თვალებ და-
ხუჭულ და მომღიმარ პატარა დაზე მიუთითა,- ეს ისაა ისრები რომ გა-
დაჰყავს. მე შევეცადე ძველ ადგილას მათ დაბრუნებას, მაგრამ მე არ 
გამომდის, როცა ის... 

– რას ამბობ, კოსტინკა? შენც და დაშაც ორივენი ჩვენს წინ ხართ. 
მე თქვენ გხედავთ. როგორ შეგიძლიათ იყოთ აქ და ამავდროულად სა-
ათის ისრები ამოძრაოთ მეორე ოთახში? 

– ჰო, აქ ვართ,- უპასუხა კოსტიამ.- აზრ-ფიქრი კი,- იქ არის, სადაც 
საათია. მხოლოდ მისი აზრ-ფიქრი უფრო ძლიერია. ჰოდა, ისიც გუ-
გუს იძახებს მანამ, სანამ მისი აზრ-ფიქრი ისრებს აჩქარებს. ის ბოლო 
ხანს ხშირად თამაშობს ასე. მე ვეუბნებოდი, რომ არ გაეკეთებინა ეს. 
ვიცოდი, თქვენ შეასაძლოა განერვიულებულიყავით, მაგრამ დაშა მა-
ინც, როგორც კი ჩაფიქრდება, მაშინვე იწყებს რაღაცის ჩადენას... 

– რაზე ფიქრდება დაშა?- ჩაერთო საუბარში ივან ნიკიფორის-ძე.- 
კი, მაგრამ ადრე რატომ არ გვითხარი შენ ამის შესახებ, კოსტია? 

– განა, თქვენ თავადაც არ ხედავთ, როგორ ჩაფიქრდება ხოლმე ის. 
ისრები,- მთავარი არ არის. ეს ისე, იმათით უბრალოდ ერთობა. ასე მეც 
შემიძლია ისრების მოძრაობა, როცა ხელს არავინ მიშლის. ოღონდ ჩა-
ფიქრება არ შემიძლია ისე, როგორც დაშას. როცა ის ფიქრებშია, მისი 
აზრ-ფიქრის შეწინააღმდეგება შეუძლებელია. 

– რაზე ფიქრდება ის? კოსტია, შენ იცი, რაზე? 
– არ ვიცი. თქვენ, თავად ჰკითხეთ მას. მე ახლა შევაწყვეტინებ ჩა-

ფიქრებას, კიდევ რაიმე რომ არ ჩაიდინოს. 
კოსტია მიუახლოვდა სავარძელს, რომელშიც მისი უმცროსი და 

იჯდა და ჩვეულებრივზე ოდნავ ხმამაღლა დამარცვლით წარმოსთქვა: 
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– დაშა, შეწყვიტე ფიქრი. თუ არ შეწყვიტავ, მე შენ მთელი დღის 
განმავლობაში არ გაგცემ ხმას და საერთოდ,- შენ დედა შეაშინე. 

პატარა გოგონას წამწამები შეირხა, იქ დამსწრეთ მან შემფასებლუ-
რი მზერით მოავლო თვალი და თითქოს გამოფხიზლდაო სავარძლი-
დან წამოხტა და მობოდიშებით გაირინდა. გუ გუს  ძახილი შეწყდა და 
ცოტა ხნით კაბინეტში სრული სიჩუმე ჩამოწვა, რომელიც დაარღვია 
პატარა დაშას მობოდიშებული ტონის მშვიდმა ხმამ. მან თავი წამოწი-
ა, დედას და მამას ალერსიანად, მოელვარე თვალებით შეხედა და წარ-
მოსთქვა: 

– დედიკო, მამიკო, მაპატიეთ, თუკი მე თქვენ დაგაშინეთ. მაგრამ 
მე აუცილებლად, მე ძალიან მჭირდება ამ ფიქრის დასრულება. ახლა, 
მე უკვე აღარ შემიძლია, რომ ფიქრი არ დავასრულო. მე ხვალაც შევეც-
დები ფიქრს, როცა დავისვენებ.- გოგონას ბაგეები უცახცახებდა, გეგო-
ნებოდა თითქოს ეს ესააა ატირდებაო, მაგრამ ის აგრძელებდა,- შენ, 
კოსტია, მე არ დამელაპარაკები, მაგრამ მე მაინც ჩავფიქრდები ხოლმე, 
სანამ ბოლომდე არ მოვიფიქრებ. 

– მოდი ჩემთან, შვილო,- მშვიდად წარმოსთქვა ივან ნიკიფორის-
ძემ. ის, ცდილობდა თავშეკავებული ყოფილიყო, ქალიშვილს ხელები 
გაუწოდა და  ისინი ჩასახუტებლად გაშალა. 

დაშა გაექანა მამისკენ. შეახტა მას მუხლებზე და მამას პატარა ხე-
ლები ყელზე შემოჰხვია. ცოტა ხნით მიეკრა მის ყელს, შემდეგ ჩამო-
ცურდა მისი მუხლებიდან, გვერდით დაუდგა და თავი მიადო. 

ივან ნიკოფორის-ძე, რატომღაც ძლივს ფარავდა თავის მღელვარე-
ბას და ქალიშვილს დაელაპარაკა: 

– შენ ნუ ღელავ დაშენკა. დედას მეტი აღარ შეეშინდება, როცა შენ 
ჩაფიქრდები. შენ უბრალოდ მოყევი,- რაზე ფიქრობ. რა არის შენთვის 
აუცილებლად მოსაფიქრებელი და ისრები ტრიალისას რატომ ბრუნა-
ვენ სწრაფად, როცა შენ ფიქრობ? 

– მე, მამიკო, მინდა ყველაფერი სასიამოვნო ხანგრძლივი დროის 
გავხადო, ხოლო არასასიამოვნო მცირე და შეუმჩნეველი, ან საერთოდ, 
მსურს ისე მოვიფიქრო, რომ ისრები არასასიამოვნოს თავზე ახტებოდ-
ნენ და იგი საერთოდაც არ იყოს. 

– მაგრამ ყველაფერი სასიამოვნო და არასასიამოვნო საათის ის-
რებზე ხომ არ არის დამოკიდებული, დაშენკა. 

– ისრებზე არა, მამიკო. მე მივხვდი, ისრებზე არაა. მაგრამ მე მათ 
გზადაგზა ვამოძრავებ, რათა დრო შევიგრძნო. გუგული ითვლის ჩემი 
ფიქრის სიჩქარეს, ამიტომაც საჭიროა ჩემთვის მას დავასწრო... და აი, 
მე ისრებს ვაადგილებ. 
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– როგორ აკეთებ შენ ამას, დაშენკა? 
– მარტივად. აზრ-ფიქრის კიდეთი წარმოდგენილი მაქვს მოძრავი 

ისრები, შემდეგ ვფიქრობ, რომ საჭიროა ისინი სწრაფად მოძრაობ-
დნენ,- როცა მე ჩქარა ვიწყებ ფიქრს, ისინი სწრაფად გადაადგილდები-
ან. 

– რას გინდა რომ მიაღწიო, შვილო, დროის გადაადგილებით? მო-
ცემული რითი არ მოგწონს შენ? 

– იგი მე მომწონს. ახლახანს მივხვდი:- დრო არ არის დამნაშავე. ეს 
თავად ადამიანები აფუჭებენ თავიანთ დროს. შენ, მამიკო, ხშირად ზი-
ხარ შენს კომპიუტერთან, შემდეგ კი, დიდი ხნით მიემგზავრები. მამი-
კო, შენ,  დროს აფუჭებ, როცა მიემგზავრები. 

– მე? ვაფუჭებ? რა დროს? 
– იმ კარგ დროს, როცა ჩვენ ერთად ვართ. როცა ჩვენ ერთად ვართ, 

წუთები, საათები და დღეებიც კი, ძალიან კარგები არიან. მაშინ გარე-
შემო ყველაფერი ხარობს. გახსოვს, მამიკო, როცა ვაშლმა ის, ის იყო 
სულ ცოტათი დაიწყო გაყვავება... თქვენ, დედიკოსთან ერთად  პირვე-
ლი ყვავილები შენიშნეთ. შენ დედას ხელი დაავლე და დააბზრიალე 
ის. დედიკო კი, ისეთი წკრიალა ხმით კისკისებდა, რომ გარეშემო ყვე-
ლაფერი ხარობდა. ფოთლებიც და ჩიტებიც ხარობდნენ. ხოლო მე, სა-
ერთოდაც არ მწყენია, შენ მე კი არა, ჩემს დედიკოს რომ ატრიალებდი. 
იმიტომ არ მწყენია, რომ მე ძალიან მიყვარს ჩვენი დედიკო. მაგრამ მე-
რე სხვა დრო დადგა. მე, ახლა მივხვდი, ეს შენ გახადე მამიკო იგი 
სხვანაირი. შენ ჩვენგან ძალიან დიდი ხნით გაემგზავრე. ვაშლის ხე-
ზეც კი, პატარა ვაშლის ნაყოფებმა დაიწყეს გამოჩენა. შენ კი, სულ არ 
იყავი და არ იყავი. დედიკო კი, მიდიოდა ამ ვაშლის ხესთან და იდგა 
იქ მარტო. მაგრამ არავინ არ აბზრიალებდა მას, არ კისკისებდა და გა-
რეშემო არაფრის გამო არავის უხაროდა. იმ დროს სრულიად სხვა ღი-
მილი აქვს დედიკოს, როცა შენ არ ხარ. სევდიანი ღიმილი. და ეს ცუ-
დი დროა. 

დაშა სწრაფად და მღელვარედ საუბრობდა. მოულოდნელად, გა-
ჩუმდა ის და კვლავ გადმოაფრქვია: 

– შენ არ უნდა მიდიოდე, როცა იგი კარგია... დრო... მამიკო! 
– დაშა... შენ რაღაცაში მართალი ხარ... რასაკვირველია... მაგრამ 

შენ ყველაფერი არ იცი დროზე, რომელშიც ჩვენ ყველანი ვართ... რო-
მელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ... აბნეულად ლაპარაკობდა ივან ნიკიფო-
რის-ძე. 

იგი ღელავდა. მას რაღაცნაირად უნდა აეხსნა მისი გამგზავრებე-
ბის აუცილებლობა. გასაგებად აეხსნა თავის პატარა გოგონასთვის. 
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უფრო უკეთესი რომ ვერაფერი მოიფიქრა, მან თავის სამუშაოზე და-
უწყო თხრობა, აჩვენებდა კომპიუტერზე სქემებს, რაკეტების მოდე-
ლებს. 

– აი, დაშენკა გაიგე, ჩვემთვის რასაკვირველია კარგია აქ. კარგად 
ვართ ერთად. კარგია იმათთვისაც, ვინც ჩვენს მეზობლად არიან. ასევე 
კარგად არიან ისინი. მაგრამ მსოფლიოში არის სხვა ქვეყნებიც და ად-
გილები, სადაც უამრავი სხვა და სხვა იარაღია... ჩვენი მშვენიერი ბა-
ღი, შენი დაქალების ბაღები და სახლები რომ დავიცვათ, მამები ხან-
დახან მიემგზავრებიან. ჩვენს ქვეყანასაც უნდა ჰქონდეს ასევე ბევრი 
თანამედროვე იარაღი, რათა თავი დავიცვათ... ახლახანს კი... დაშენ-
კა... გესმის, ახლახანს, სხვა ქვეყანაში, ჩვენსაში კი არა, სხვაგან, გამოი-
გონეს ახალი იარაღი... იგი ჯერ-ჯერობით ჩვენსაზე ძლიერია... აი, შე-
ხედე ეკრანს დაშენკა,- ივან ნიკიფორის-ძემ კლავიატურას დაჰკრა თი-
თი და ეკრანზე უჩვეულო ფორმის რაკეტების გამოსახულება გამოჩ-
ნდა. 

აი, დაშენკა შეხედე. ეს დიდი რაკეტაა, ხოლო მის კორპუსზე ორ-
მოცდა თექვსმეტი პატარა რაკეტებია. დიდი რაკეტა ადამიანის ბრძა-
ნებით ფრინდება. იგი მითითებული წერტილისკენ გაფრინდება, რა-
თა ამ წერტილში ყველაფერი ცოცხალი გაანადგუროს. ამ რაკეტის ჩა-
მოგდება კი, ძალზედ რთულია. ნებისმიერი ობიექტის მასთან მიახ-
ლოებისას, გვერდითი კომპიუტერი ამუშავდება, ერთ-ერთი პატარა 
რაკეტა მოშორდება კორპუსს და ობიექტს ანადგურებს. 

პატარა რაკეტის სიჩქარე უფრო მეტია, ვინემ დიდის, რადგან იგი 
სტარტისას დიდი რაკეტის მიერ აღებული სიჩქარის ინერციით სარ-
გებლობს. ასეთი ერთი მონსტრი რომ ჩამოაგდო, მის საპირისპიროდ 
საჭიროა მიმართო ორმოცდა ჩვიდმეტი რაკეტა. იმ ქვეყანას, ე.წ. კასე-
ტური რაკეტის* დამამზადებელს, ჯერჯერობით სამი ნიმუში   აქვს. 
ისინი საგულდაგულოდაა გადანახული სხვადასხვა ადგილებში, შახ-
ტებში, ღრმად მიწის ქვეშ, მაგრამ ბრძანებისას რომელიც რადიოტალ-
ღებით გადაიცემა, მათ შეუძლიათ აფრინდნენ. ტერორისტთა მცირე 
ჯგუფი უკვე ბევრ ქვეყანას აშანტაჟებს, როცა ემუქრება მათ დიდი გა-
ნადგურებებით. მე, დაშენკა, კასეტური რაკეტის გვერდითი კომპიუ-
ტერის პროგრამა უნდა ამოვიცნო. 

ივან ნიკიფორის-ძე ადგა და ოთახში ბოლთის ცემა დაიწყო. ის აგ-
რძელებდა სწრაფად ლაპარაკს, სულ უფრო და უფრო უღრმავდებოდა 

                                                 
*  ეს ე.წ. კასეტური რაკეტა გამოიყენებულ იქნა საქართველოში,- 2008 წლის აგვისტოს 

ცხინვალის ომში...  ც.გ. 
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ფიქრში პროგრამას, თითქოს დაავიწყდა კიდეც კომპიუტერთან მდგა-
რი თავისი გოგონა. ივან ნიკიფორის-ძე სწრაფად მიუახლოვდა კომპი-
უტერს, რომელზეც გარეგნულად იყო გამოსახული რაკეტა, დაჰკრა 
თითი კლავიშებს  და ეკრანის მონიტორზე რაკეტის კომპლექსის თბო-
გამტარის სქემა გამოჩნდა. შემდეგ ლოკატორული დანადგარების სქე-
მა, კვლავ საერთო ხედი. ივან ნიკიფორის-ძე ცვლიდა რა გამოსახულე-
ბებს ეკრანზე, თავის ქალიშვილს ყურადღებას უკვე აღარ აქცევდა. ის, 
უბრალოდ ხმამაღლად მსჯელობდა: 

– მათ, ყოველი სეგმენტი ლოკაციური აღჭურვილობით აშკარად 
მოამარაგეს. დიახ, რა თქმა უნდა, ყოველი. მაგრამ პროგრამას არ შეუძ-
ლია იყოს სხვადასხვა. პროგრამა ერთნაირია... 

უცებ, მეორე კომპიუტერის მონიტორზე განგაშის ხმა გამოიცა, 
დაუყოვნებლივ ითხოვდა ყურადღების მიპყრობას. ივან ნიკიფორის-
ძე გვერდით მდგომი კომპიუტერის მონიტორისკენ შემობრუნდა და 
გახევდა. მონიტორი ციმციმებდა და სულ იმეორებდა ტექსტური 
შეტყობინების შემდეგ შინაარსს:- „განგაში X“, „განგაში X“. ივან ნიკი-
ფოროის-ძემ სწრაფად დაჰკრა თითი კლავიატურას და ეკრანზე სამ-
ხედრო ფორმაში გამოწყობილი ადამიანის გამოსახულება გამოჩნდა. 

– რა მოხდა?- ჰკითხა მას ივან ნიკიფორის-ძემ. 
– დაფიქსირებულია სამი უჩვეულო აფეთქება,- მონიტორიდან 

უპასუხა ადამიანმა.- გაცემულია ბრძანება მზადყოფნაში იქნას მოყვა-
ნილი ნომერი ერთი.- მთელი თავდაცვითი კომპლექსი. გრძელდება 
ნაკლები სიძლიერის აფეთქებები. აფრიკაში მიწისძვრაა. არავინ არანა-
ირ ახსნას არ იძლევა. ინფორმაციული გაცვლის მონაცემებით პლანე-
ტის მთელი საომარი ბლოკები მოყვანილია ნომერ ერთ მზადყოფნაში. 
თავდამსხმელი მხარე დადგენილი არ არის. აფეთქებები გრძელდება, 
ჩვენ ვცდილობთ სიტუაციის გარკვევას. ჩვენი განყოფილების ყველა 
თანამშრომელზე გაცემულია ბრძანება, რომ  სიტუაციის ანალიზს შე-
უდგნენ,- ეკრანის მონიტორიდან სწრაფად და მხედრული რიხით სა-
უბრობდა ადამიანი,- ბოლოს უკვე რიხიანად კი აღარ საუბრობდა, 
არამედ რაღაცნაირად ღელავდა: 

– აფეთქებები გრძელდება ივან ნიკიფორის-ძევ, აფეთქებები 
გრძელდება, მე ვწყვეტ... 

ეკრანის მონიტორიდან სამხედრო ფორმიანი ადამიანის გამოსა-
ხულება გაქრა. ივან ნიკიფორის-ძე კი, ჩამქრალი ეკრანის ცქერას განა-
გრძობდა და დაძაბული ფიქრობდა. მერე, დინჯად, კვლავ ჩაფიქრე-
ბული შემობრუნდა თავისი სავარძლისკენ, რომელთანაც პატარა დაშა 
ძველებურად იდგა და ის, წარმოუდგენელი გაცნობიერებისგან შეკ-
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რთა. მან დაინახა, თავისი პატარა ქალიშვილი თვალებ მოწკურული, 
დაუხამხამებლად ეკრანის მონიტორზე თანამედროვე რაკეტის გამო-
სახულებას როგორ დაჟინებით შესცქეროდა. მოულოდნელად დაშას 
ტანი შეკრთა, მერე შვებით ამოისუნთქა, დააჭირა კლავიშს ,,ენტერ” 
და, როცა ახალი რაკეტის გამოსახულება გამოჩნდა, კვლავ მოწკურა 
თვალები და გამოსახულებას კვლავ დაძაბულად დაუწყო ცქერა. 

ივან ნიკიფორის-ძე, როგორც პარალიზებული ისე იდგა. ძალა არ 
ჰქონდა ადგილიდან დაძვრის და ციებ-ცხელებიანივით მხოლოდ გო-
ნებაში იმეორებდა ერთი და იმავე კითხვას:- „ნუთუ ის აფეთქებს მათ? 
აფეთქებს თავისი აზრ-ფიქრით, იმიტომ, რომ ისინი მას არ მოსწონს. 
ის მათ აფეთქებს? ნუთუ? ეს როგორ?“ მას შვილის შეჩერება სურდა და 
დაუძახა კიდეც. მაგრამ სიტყვების ხმამაღლა წარმოთქმაც კი ვერ შეს-
ძლო, მხოლოდ ჩურჩულებდა: „დაშა, დაშენკა, ჩემო გოგონა, შეჩერ-
დი!“ მთელი ამ სცენის შემყურე კოსტია, უცებ თავისი ადგილიდან 
სწრაფად წამოდგა, უმცროს დასთან მიირბინა, მსუბუქად ჩაუტყაპუნა 
უკანალზე და ჩქარა წარმოსთქვა: 

–  მაშ, ეს შენ ხარ არა დაშკა? ახლა მამაც შეაშინე. აი, მე, უკვე ახლა 
შენ, ორ დღეს აღარ დაგელაპარაკები. ერთი დღე დედისთვის, მეორე 
მამისთვის. გესმის შენ? გესმის, მამა დააშინე მეთქი. 

დაშა, ნელ ნელა გამოდიოდა რა ყურადღების კონცენტრაციის 
მდგომარეობიდან, ძმისკენ შემობრუნდა და უკვე არა მოწკურული 
მზერით, არამედ ბოდიშითა და ხვეწნა-მუდარით მზირალმა  ძმას 
თვალებში დაუწყო ცქერა. დაშას ცრემლით სავსე თვალების დანახვი-
სას, კოსტიამ მხარზე ჩამოადო ხელი მას და ნაკლებად მკაცრად, ვინემ 
ადრე, წარმოსთქვა:- „კარგი აბა, დალაპარაკებებთან დაკავშირებით ავ-
ჩქარდი, მაგრამ ბაფთებს ახლა დილაობით თავად  დაიბნევ ხოლმე. 
პატარა აღარ ხარ”. სიტყვებით:- „ოღონდ ტირილი არც იფიქროოო“,- 
და ალერსით გადაეხვია დაშას. გოგონამ სახე მიადო კოსტიას მკერდს, 
მას მხრები უახცახებდა, ის დადარდიანებული იმეორებდა:- „ისევ და-
ვაშინე. აუტანელი ვარ. მსურდა როგორც უკეთესია, მაგრამ დავაშინე“. 
გალინა ბავშვებს მიუახლოვდა, ჩაიცუცქა და დაშას თავზე ხელი გადა-
უსვა. გოგონა მაშინვე ჩამოეკიდა დედას კისერზე და ჩუმად აქვითინ-
და. 

– როგორ აკეთებს ის ამას, კოსტია? როგორ?- ჰკითხა შვილს, ნელ-
ნელა გონს მოსულმა ივან ნიკიფორის-ძემ. 

– ისევე, როგორც საათის ისრებ ატრიალებს, მამა,- უპასუხა კოს-
ტიამ. 

– მაგრამ საათი ხომ გვერდითაა, რაკეტები კი შორს და თანაც, მა-
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თი ადგილსამყოფელი უმკაცრესადაა გასაიდუმლოებული. 
– მამა, დაშასთვის სულერთია, სად იმყოფებიან ისინი. მისთვის 

საკმარისია საგნის გარეგნული ფორმის დანახვა. 
– მაგრამ აფეთქებები... ისინი რომ ააფეთქო, აუცილებელია კონ-

ტაქტების შეერთება... და არა მარტო ერთი კონტაქტის. იქ ხომ დაცვის 
მექანიზმებია, კოდები... 

– დაშა ხომ ყველა კონტაქტს გადაჩიჩქნის, სანამ აფეთქება არ წარ-
მოიქმნება. ადრე ის ამას ძალიან დიდხანს ანდომებდა, დაახლოებით 
თხუთმეტ წუთს, ხოლო ბოლო ხანებში კი, წუთნახევარს ანდომებს. 

– ადრე?! 
– დიახ, მამა, მაგრამ არა რაკეტებთან. ჩვენ ასე ვთამაშობთ. როცა 

მან საათის ისრების გადაადგილება დაიწყო, მე მას ჩემი ძველი ელექ-
ტრომობილი ვაჩვენე, რომელზეც, როცა პატარა ვიყავი, სეირნობა მიყ-
ვარდა. მე, მამა, კაპოტის სახურავი ავხადე და  მას ვთხოვე ფარებთან 
სადენები შეეერთებინა, იმიტომ, რომ მასთან მიდგომა თავად მიჭირ-
და. მან შეაერთა, როცა ტარება მთხოვა, მე ვუთხარი, რომ ის ჯერ პატა-
რაა და ვერ შესძლებს ჩართვას და დამუხრუჭებას. შემდეგ მაინც დავ-
თანხმდი, იმიტომ, რომ დაჟინებით მთხოვდა. მე ავუხსენი, ჩართვა სა-
ჭირო როგორაა. თუმცა დაშამ ყველაფერი თავისებურად გააკეთა. მა-
მა, დაშა დაჯდა, აიღო საჭე ხელში და არაფერი არ ჩარუთავს ისე წავი-
და. ის ფიქრობდა რომ რთავს, მაგრამ მე დავინახე, ის ხელებით არა-
ფერს არ აკეთებდა. უფრო სწორად, ის რთავდა, მაგრამ ამას აკეთებდა 
აზრ-ფიქრით და კიდევ, მამა, ის მიკრობებთან მეგობრობს. ისინი მას 
უსმენენ და ემორჩილებიან. 

– მიკრობებთან?! რომელ მიკრობებთან? 
– იმათთან, რომლებიც ბევრია, რომლებიც ყველგან ცხოვრობენ, 

ჩვენს გარეშემო და ჩვენშიც. ისინი არ სჩანან, მაგრამ ისინი არიან. გახ-
სოვს, მამა, ჩვენი ადგილ-მამულის განაპირას, ტყეში, მიწიდან ამოყო-
ფილი ჰქონდათ თავები ძველი, მაღალი ძაბვის მეტალის ელექტროგა-
დამცემი ხაზების საყრდენებს? 

– ამოყოფილი იყვნენ, მერედა რა? 
– ისინი ბეტონის გამო დაჟანგული იყო. როცა მე და დაშა სოკოზე 

ერთად წავედით, ეს ნარჩენები დაინახა მან. სთქვა, რა ცუდია, რომ 
ისინი ამოსვლის საშუალებას არ აძლევენ კენკრას და სოკოსო. შემ-
დგომ სთქვა:- „თქვენ ისინი უნდა სწრაფად, სწრაფად შეჭამოთ“-ო. 

– და, რა მერე? 
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– ორი დღის შემდგომ ეს ჟანგიანი ნარჩენები და ბეტონის ძირი 
აღარ იყო. მარტო შიშველი მიწა იყო, ოღონდ ჯერ-ჯერობით უბალა-
ხოდ... მიკრობებმა მეტალი და ბეტონი შეჭამეს. 

– მაგრამ რატომ? კოსტია, რატომ ადრე არ მითხარი ყოველივე ამ-
ის შესახებ შენ, რაც დაშასთან დაკავშირებით ხდება? 

– მე, მეშინოდა მამა 
– რისი? 
– მე ისტორიაში წამიკითხავს... უახლოეს წარსულში უჩვეულო 

უნარის მქონე ადამიანების შესახებ. მათ იზოლირებას ცდილობდნენ 
ხოლმე. მე, მინდოდა შენთვის და დედასთვის ყველაფერი მომეყოლა, 
მაგრამ არ ვიცოდი, როგორი სიტყვები მეპოვა, რათა მიხვედრილიყა-
ვით, დაგეჯერებინათ... 

– კოსტია, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გვჯერა შენი, ამასთან, შენ დე-
მონსტრირება შეგეძლო, უფრო სწორად, სთხოვდი დაშას, თავისი უნა-
რი  ჩვენთვის რაიმე უწყინარ საგანზე ეჩვენებინა. 

– მე, მამა, ამისი არ მეშინოდა... მას შეეძლო ეჩვენებინა...- კოსტია 
გაჩუმდა, და როცა ალაპარაკდა, მისი თხრობა მღელვარე იყო.- მამა, მე 
მიყვარხართ თქვენ დედასთან ერთად... დაშასთან მე ხანდახან მკაცრი 
ვარ, მაგრამ ისიც ასევე ძალიან მიყვარს. ის კეთილია. დაშა გარეშემო 
ყველაფრისთვის კეთილია. ის მუმლსაც კი არ აწყენინებს. აგრეთვე, 
ისინიც მას. ერთხელ, საფუტკრესთან მივიდა, პირდაპირ ფიჭის ფი-
ლასთან დაჯდა და უყურებს, როგორ დაფრინავენ  ფუტკრები... მის 
პატარა ხელებზე, პატარა ფეხებზე და ლოყებზე ბევრი ფუტკარი დაძ-
ვრებოდა, მაგრამ მას არ ნესტრავდნენ. დაშენკა ხელის გულებს უშვერ-
და მოფრენილ ფუტკრებს. ისინი მასზე სხდებოდნენ და რაღაცას სტო-
ვებდნენ. შემდეგ მან ალოკა თავისი ხელის გული და გაიცინა. ის კე-
თილია, მამა... 

– შენ, დამშვიდდი, კოსტია. ნუ ღელავ. მოდი მშვიდად შევაფასოთ 
სიტუაცია. დიახ, საჭიროა ყველაფრის მშვიდად მოფიქრება... დაშა 
ჯერ კიდევ ბავშვია. მან ააფეთქა რამოდენიმე თანამედროვე სარაკეტო 
კომპლექსი. ამის გამო, მსოფლიო ომი შეიძლებოდა დაწყებულიყო. სა-
შინელი ომი. მაგრამ ისედაც... თუკი ის არა მარტო მოწინააღმდეგის 
რაკეტების სურათებს გადაშლიდა, არამედ ჩვენსასაც. თუკი ყველა 
ქვეყანაში არსებული მთელი რაკეტები აფეთქებას დაიწყებდნენ, 
მსოფლიო აღმოჩნდებოდა საყოველთაო კატასტროფის წინაშე. შეიძ-
ლებოდა დაღუპულიყო ასობით მილიონი ადამიანი. მეც მიყვარს ჩვე-
ნი პატარა დაშა, მაგრამ აქ, მილიონობით ადამიანის სიცოცხლეზეა სა-
უბარი... აუცილებელია მოთათბირება. უნდა მოინახოს გამოსავალი. 
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მაგრამ ჯერ არ ვიცი... როგორღაც დაშენკას იზოლირებაა საჭირო. რო-
გორღაც... დიახ. შესაძლოა, საჭირო იყოს მისი დროებით დაძინება. შე-
საძლოა... აბა გამოსავალი რაა? კიდევ როგორი გამოსავლის პოვნა შე-
იძლება? 

– მამა, მამა... მოიცადე. მაგრამ, იქნებ შეიძლება დედამიწიდან ყვე-
ლა სასიკვდილო რაკეტის აღება, რომლებიც მას არ მოსწონს? 

– აღება, ალაგება? მაგრამ... ამისათვის აუცილებელია ყველა ქვეყ-
ნის თანხმობა. ყველა სამხედრო ბლოკის. დიახ... მაგრამ ამის მიღწევა 
სწრაფად შეუძლებელია. თუკი საერთოდაც შესაძლებელია. მანამდე 
კი... 

ივან ნიკიფორის-ძე სწრაფად მიუახლოვდა კომპიუტერს. მონი-
ტორზე ჯერ კიდევ ანათებდა რეკეტის გამოსახულება, რომლის გა-
ნადგურებაშიც დაშას ხელი შეუშალეს. მან გამორთო მონიტორი რაკე-
ტის გამოსახულებით. გადაჯდა კავშირის კომპიუტერის კლავიატუ-
რასთან და დაიწყო ტექსტის გადაცემა:- „შტაბს. მოცემული შეტყობი-
ნება აუცილებელია სასწრაფოდ გავრცელდეს ყველა სამხედრო ბლოკ-
ში საერთაშორისო მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით. რაკეტე-
ბის კომპლექსების სერიული აფეთქებების მიზეზი,- ბაქტერიებია, 
რომელთაც კონტაქტის შეერთება შეუძლიათ. ისინი მართვადებია. აუ-
ცილებელია განადგურდეს საომარი მარაგის ყველა გამოსახულებები, 
რომლებიც ფეთქებადია. მორჩა!!! ყველაზე პატარა ტყვიიდან ყველაზე 
თანამედროვე რაკეტულ კომპლექსებამდე. ბაქტერიების მმართველის-
თვის აუცილებელი არ არის იცოდეს ფეთქებად საშიში იარაღის ად-
გილ მდებარეობის შესახებ, მისთვის საკმარისია დაინახოს მისი გამო-
სახულება!“ 

ივან ნიკიფორის-ძემ შეხედა უკვე მომღიმარ დაშას, რომელიც დე-
დასთან ხალისით ტიკტიკებდა და შეტყობინებას შემდეგი ტექსტი და-
უმატა: „აფეთქებების მართვის დანადგარის ადგილსამყოფელი უცნო-
ბია.“ შემდეგ, ივან ნიკიფორის-ძემ დაშიფრული შეტყობინება გააგზავ-
ნა შტაბში. 

მეორე დღეს დილით, რუსეთის სამხედრო საბჭოს სასწრაფო 
სხდომა შესდგა. სოფლის გარეშემო, სადაც ივან ნიკიფორის-ძის ად-
გილ-მამული იმყოფებოდა, დაცვის მობილიზება მოხდა. დაცვა ცდი-
ლობდა შეუმჩნეველი ყოფილიყო, სამხედროებს გზის მუშების უნი-
ფორმა გადააცვეს. 

სოფლიდან ხუთ კილომეტრში, მის განაპირას, წრიული გზის გაყ-
ვანა მოჩვენებითად დაიწყეს. ერთდროულად „აშენებდნენ“ ყოველ 
მეტრში, დღე და ღამე. ივან ნიკიფორის-ძის ადგილ-მამულში დაყენე-
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ბულ იქნა ტელეკამერები, რომლებიც თვალყურს ადევნებდნენ პატარა 
დაშას ყოველწუთიერ ცხოვრებას. გამოსახულება ცენტრს გადაეცემო-
და. როგორც ჩანს კოსმოსური ფრენის სამმართველოს ცენტრის ათეუ-
ლობით სპეციალისტი, ფსიქოლოგი, სამხედროები, მზად იყვნენ ექ-
სტრემალური სიტუაციის შემთხვევაში საჭირო განკარგულება გაე-
ცათ. ასევე, მონიტორებთან სმენებად მორიგეობდნენ. სპეციალისტი--
ფსიქოლოგები სპეციალური კავშირის მეშვეობით გამუდმებით აძ-
ლევდნენ პატარა დაშას მშობლებს რეკომენდაციებს, რათა მათ რო-
გორმე მისი ყურადღება სხვა რაღაცაზე გადაეტანათ, რომ არ მიეცათ 
მისთვის კვლავ აზრ-ფიქრებში წასვლის საშუალება. 

რუსეთის მთავრობამ, ბევრისთვის უცნაური, გაუგებარი საერთა-
შორისო განცხადება გააკეთა, რომელიც იტყობინებოდა, რომ რუსეთს 
აქვს უნარი, ნებისმიერი სახის საბრძოლო მარაგის აფეთქების, სადაც 
არ უნდა იმყოფებოდნენ ისინი. მართალია, ეს ძალები რუსეთის მთავ-
რობის მიერ სრული კონტროლის ქვეშაა, თუმცა მათთან მაინც მიმდი-
ნარეობს მოლაპარაკებები. მოცემული შეტყობინების დამაჯერებლო-
ბა, საჭიროებდა დასტურს. საერთაშორისო საბჭოზე მიიღეს გადაწყვე-
ტილება დაემზადებინათ უჩვეულო ფორმის ჭურვების სერია. ისინი 
კვადრატული გილზებით დაამზადეს. ექსპერიმენტის მონაწილე თი-
თოეულმა ქვეყანამ,- ოც-ოცი ასეთი ჭურვი აიღო და დამალა თავისი 
ტერიტორიის სხვადასხვა ადგილზე. 

– კვადრატული გილზის ჭურვები რაღაზე გააკეთეს, რატომ არ შე-
იძლებოდა ჩვეულებრივების აღება?- ვკითხე მე ანასტასიას. 

– ისინი შიშობდნენ, ვლადიმირ, რომ შეიძლებოდა აფეთქებული-
ყო არა მარტო მსოფლიოში მყოფი ყველა ჭურვები და გილზები, არა-
მედ, ვისაც თან ჰქონდა, პოლიციელთა და სამხედროთა პისტოლეტებ-
ში ჩადებული მჭიდის ტყვიებიც. 

– დიახ, რასაკვირველია... და როგორ ჩაიარა ექსპერიმენტმა კვად-
რატული ჭურვებით? 

ივან ნიკიფორის-ძემ საკუთარ კაბინეტში მოუხმო თავის პატარა 
გოგონა დაშას. აჩვენა მას კვადრატული ჭურვის ფოტოსურათი და 
სთხოვა აეფეთქებინა ჭურვები. 

დაშამ დახედა ფოტოსურათს და თქვა: 
   – მე შენ ძალიან მიყვარხარ. მამა, მაგრამ შენი თხოვნის შესრუ-

ლებას ვეღარაფრით შევძლებ. 
– რატომ?- გაიკვირვა ივან ნიკიფორის-ძემ. 
– იმიტომ, რომ არ გამომივა მე. 
– კი, მაგრამ ეს როგორ, დაშენკა, ადრე გამოგდიოდა, შენ თანა-
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მედროვე რაკეტების მთელი სერია ააფეთქე, ახლა კი მეუბნები,- არ გა-
მოვაო. 

– აბა მაშინ, მე ხომ ვღელავდი, მამიკო. მე არ მინდოდა, შენ რომ 
გამგზავრებულიყავი, რათა ბევრი საათები არ მჯდარიყავი შენს კომ-
პიუტერებთან. როცა შენ, შენი კომპიუტერის წინ ზიხარ, მაშინ არავის 
არ ელაპარაკები და არაფერს საინტერესოს არ აკეთებ. ახლა კი, შენ 
სულ გვერდით ხარ. შენ ძალიან კარგი გახდი მამიკო და მე, არანაირი 
აფეთქებებიც არ გამომივა. 

ივან ნიკიფორის-ძე მიხვდა:- დაშას არ აქვს კვადრატული ჭურვე-
ბის აფეთქების უნარი, იმიტომ, რომ აფეთქების მიზანი და აზრი მის-
თვის გაუგებარია. ივან ნიკიფორის-ძე აღელვებული დააბიჯებდა კა-
ბინეტში. ციებ-ცხელებიანივით ფიქრობდა, როგორ ეპოვა გამოსავა-
ლი. მან მგზნებარედ დაუწყო დაშას მტკიცება. ელაპარაკებოდა ქა-
ლიშვილს, თითქოს თავის თავთან მსჯელობსო: 

– არ გამოვა... დიახ.. დასანანია, სამწუხაროა. ათასწლეულობით 
მიდიოდა ომები მსოფლიოში. დედამიწის ერთ ნაწილში ქვეყნებს შო-
რის ომი რომ დასრულდებოდა, მერე ომს სხვაგან იწყებდნენ. იღუპე-
ბოდა მილიონობით ადამიანი, ახლაც იღუპებიან. შეიარაღებაზე უზ-
არმაზარი სახსრები იხარჯება... აქ კი, იყო შესაძლებლობა შეწვეტილი-
ყო ეს დაუსრულებელი დამღუპველი პროცესი, მაგრამ აი..., ივან ნიკი-
ფორის-ძემ შეხედა სავარძელში მჯდომ დაშას. 

ბავშვის სახე მშვიდი იყო, ცნობისმოყვარედ უცქერდა, ბოლთას 
როგორ სცემდა ის კაბინეტში და თან ლაპარაკობდა. მაგრამ წარმოთ-
ქმულ სიტყვათა შინაარსის არსი დაშას არ აღელვებდა. ის ვერ აცნობი-
ერებდა ბოლომდე, რა არის ომები, როგორი, რანაირი სახსრებია და 
ვის მიერ იხარჯებიან ისინი. 

დაშა თავისთვის ფიქრობდა:- „ნეტა მამა, აღელვებული აქეთ-ი-
ქეთ რატომ მიდი-მოდის კაბინეტში. ამ არა ალერსიან, არანაირი ენერ-
გიების მომცემ კომპიუტერებს შორის? რატომ არ უნდა გავიდეს ბაღში, 
სადაც ხეები ჰყვავიან, ჩიტები გალობენ, სადაც ყოველი ბალახი და 
ხის ტოტი რაღაც უხილავით ეალერსება მთელს სხეულს. იქ, ახლა დე-
და და ძამიკო კოსტიაა. ნეტა მალე დაამთავროს მამამ თავისი უინტე-
რესო საუბარი და ისინი ერთად გავიდნენ ბაღში. დედა და კოსტია 
როგორც კი მათ დაინახავენ, მაშინვე გაიხარებენ. დედა გაიღიმებს, 
კოსტია კი ჯერ კიდევ გუშინ დამპირდა მოეთხრო იმაზე, თუ როგორ 
შეიძლება შეეხო შორეულ ვარსკვლავს, შესძლო მასზე კენჭისა და ყვა-
ვილის შეხება. კოსტია ყოველთვის ასრულებს თავის დაპირებებს“... 
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– დაშენკა, შენთვის უინტერესოა ჩემი მოსმენა? შენ არ გესმის ნათ-
ქვამის მნიშვნელობა?-  მიმართა ქალიშვილს ივან ნიკიფორის-ძემ,- შენ 
რაღაც შენსაზე ფიქრობ? 

– მე, მამიკო, ვფიქრობ:- რატომ ვართ მე და შენ აქ და არა ბაღში, 
სადაც ყველანი ჩვენ გველოდება? 

ივან ნიკიფორის-ძე მიხვდა, რომ ქალიშვილთან საჭიროა კონკრე-
ტულად და გულწრფელად საუბარი და მან დაიწყო: 

– დაშენკა, როცა შენ რაკეტები ააფეთქე, როცა უცქერდი მათ გამო-
სახულებებს, დაიბადა იდეა შენი უნარი და შესაძლებლობები კიდევ 
ერთხელ შემოწმდეს. უფრო სწორად, ვაჩვენოთ მთელს მსოფლიოს 
რუსეთის უნარი, რომ შეუძლია გაანადგუროს მსოფლიოს მთელი საბ-
რძოლო მარაგი. კვადრატული ჭურვები სპეციალურად დამზადდა, 
რათა შენ შესძლო შენი უნარის დემონსტრირება და თან არავინ არ და-
იღუპოს. ააფეთქე ისინი, დაშენკა. 

– ახლა უკვე აღარ შემიძლია ამის გაკეთება, მამიკო. 
– რატომ? ადრე შეგეძლო და ახლა არ შეგიძლია? 
– მე სიტყვა მივეცი საკუთარ თავს, რომ არასდროს არაფერი არ 

ამეფეთქებინა. ხოლო, რადგან ასეთი სიტყვა მივეცი, აფეთქებების 
უნარი ახლა მე აღარ მაქვს. 

– არა? კი, მაგრამ რატომ მიეცი შენს თავს ასეთი სიტყვა? 
– ძამიკო კოსტია მე თავისი წიგნიდან სურათებს მიჩვენებდა:- აფ-

ეთქებისგან ადამიანის სხეული, ნაწილებად აქეთ-იქეთ, როგორ იყრე-
ბა. აფეთქებისგან როგორ შინდებიან ადამიანები, როგორ ეცემიან და 
კვდებიან ხეები,- და, მეც მივეცი ჩემს თავს სიტყვა... 

– დაშენკა, და შენ, გამოდის ახლა ვერასდროს ვერ შესძლებ? თუნ-
დაც კიდევ ერთხელ... მხოლოდ ერთხელ. აი ეს კვადრატული ჭურვე-
ბი მაინც... 

ივან ნიკიფორის-ძემ გაუწოდა ქალიშვილს კვადრატული ჭურვის 
ფოტო. 

– ისინი, სპეციალურად ექსპერიმენტისთვისაა დამზადებული და 
დამალულია სხვაადსხვა ქვეყნების მოფარებულ მყუდრო ადგილებში. 
მათ გვერდით და ახლოსაც კი, არ არიან ადამიანები. ყველა ელის, აფ-
ეთქდება ისინი თუ არა. ააფეთქე ისინი, შვილიკო, ეს შენს მიერ მიცე-
მული სიტყვის გატეხვა არ იქნება. არავინ არ დაიღუპება. პირიქით... 

დაშამ კიდევ ერთხელ უინტერესოდ სხვათაშორის დახედა კვად-
რატული ჭურვის ფოტოსურათს და მშვიდად უპასუხა: 

– თუკი მე შევცვლი ჩემს მიმართ დადებულ სიყტვას, ეს ჭურვები 
სულ ერთია, მაინც აღარ აფეთქდებიან, მამიკო. 
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– კი მაგრამ, რატომ? 
– იმიტომ, რომ შენ ძალიან დიდხანს ლაპარაკობ, მამიკო. მე კი, 

როგორც კი დავხედე ამ ფოტოს, მაშინვე არ მომეწონა ეს გაჩაჩხული, 
დაფეხვილი კვადრატები. ისინი ულამაზოებია და ახლა... 

– რა ახლა?.. დაშენკა... რაა? 
– მე მაპატიე, თუ შეიძლება, მამიკო, მაგრამ შენ ისე დიდხანს სა-

უბრობდი, რომ იმის შემდეგ, როცა მაჩვენე, გამოსახულებები შენი სა-
უბრის განმავლობაში ისინი თითქმის შეჭამეს მათ. 

– შეჭამეს? რა შეჭამეს? 
– ეს კვადრატული ჭურვები თითქმის შეჭამეს. როგორც კი მე 

ჭურვები არ მომეწონა, მე ვიგრძენი,- რომ ისინი მოძრაობაში მოვიდ-
ნენ და დაიწყეს მათი სწრაფ-სწრაფად ჭამა. 

– ვინ მათ? 
– აი, ასეთმა პატარებმა. ისინი, ყველგან ჩვენს გარეშემოა და ჩვენ-

შიც, ისინი კარგებია. კოსტია ამბობს, რომ ეს ბაქტერიები თუ მიკრო-
ორგანიზმებია. მე კი, მათ უკეთესად, ჩემებურად ვუწოდებ:- „პატარე-
ბი ჩემი, კარგები“. მათ ასე უფრო მოსწონთ. მე მათთან ხანდახან ვთა-
მაშობ. მათ ადამიანი თითქმის არასდროს არ აქცევს ყურადღებას. ისი-
ნი კი, თითოეული ადამიანისთვის  კარგის გაკეთებას ცდილობენ. რო-
ცა ადამიანს უხარია,- ისინიც კარგად არიან სასიხარულო ენერგიის-
გან. როცა ადამიანი ბრაზდება, ანდა რაიმე ცოცხალს ტეხს,- ისინი დი-
დი რაოდენობით იღუპებიან. მოკვდინებულების კვალდაკვალ სხვები 
მოიჩქარიან. თუმცა, ხანდახან სხვები მოკვდინებულების შეცვლას ვერ 
ასწრებენ,- და, ავადმყოფობს ადამიანური სხეული. 

– მაგრამ, შენ აქ ხარ, დაშენკა. ჭურვები კი შორს სხვადასხვა ქვეყ-
ნებში მიწის ქვეშ არიან დამალულნი. მათ როგორ, აი ამ „პატარებმა“, 
სხვა ქვეყნებში როგორ შესძლეს ასე სწრაფად შენი სურვილის შესახებ 
გაგება? 

– მაშ ისინი ხომ ჯაჭვურად ძალზედ სწრაფად უყვებიან ერთმა-
ნეთს ყველაფერს, ბევრად სწრაფად, ვინემ შენს კომპიუტერში დარბი-
ან ელექტროდები... 

– კომპიუტერი... კავშირი... ახლავე... მე ახლავე შევამოწმებ ყველა-
ფერს, ჩვენს ტერიტორიაზე, ყოველი ჭურვის გარეშემო დაყენებულია 
ვიდეოკამერები. მოიცა, ახლავე. 

ივან ნიკიფორის-ძე დამაკავშირებელი კომპიუტერისკენ მიბრუნ-
და. მონიტორის ეკრანზე კვადრატული ჭურვის გამოსახულება ანა-
თებდა. უფრო სწორად იმისი ნაწილი, რაც ჭურვისგან დარჩა. გილზის 
კორპუსი დაჟანგულიყო, სულ ნახვრეტებად ქცეულიყო, ბუნიკი (ბოე-
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გოლოვკა) გვერდზე ეგდო და მნიშვნელოვნად მცირდებოდა ზომებში. 
ივან ნიკიფორიჩმა მონიტორი გადართო, მაგრამ სხვა ჭურვებსაც იგი-
ვე ემართებოდათ. ეკრანზე გამოჩნდა სამხედრო ფორმაში ჩაცმული 
ადამიანის გამოსახულება. 

– გამარჯობათ, ივან ნიკიფორის-ძე, თქვენ უკვე თავად დაინახეთ 
ყველაფერი. 

– რა დასკვნები გააკეთა საბჭომ?- ჰკითხა ივან ნიკიფორის-ძემ. 
– საბჭოს წევრები ჯგუფებად გაიყო და თათბირობენ. დაცვა ფიქ-

რობს დაამუშავოს დამატებითი ზომები ობიექტის უსაფრთხოების 
მიზნით. 

– ნუ უწოდებთ ჩემს ქალიშვილს ობიექტს. 
– თქვენ ნერვიულობთ, ივან ნიკიფორის-ძევ, მოცემულ სიტუაცი-

აში ეს დაუშვებელია. ათი წუთის შემდეგ თქვენთან იქნება სპეცია-
ლისტებისგან შემდგარი წამყვან ექსპერტთა ჯგუფი, ფსიქოლოგიები, 
ბიოლოგები, რადიო-ელექტრო ტექნიკოსები. ისინი უკვე გზაში არიან. 
უზრუნველჰყავით თქვენს ქალიშვილთან მათი ურთიერთობა. მოამ-
ზადეთ ის. 

– რომელი აზრისკენ იხრება საბჭოს წევრების უმრავლესობა? 
   – ჯერ-ჯერობით ადგილ-მამულის ფარგლებში,- თქვენი ოჯახის 

სრული იზოლაციისაკენ. თქვენთვის აუცილებელია დაუყოვნებლივ 
მოაშოროთ მას ყველა ტექნიკური საშუალებების გამოსახულებები. 
დარჩით ქალიშვლის გვერდით და ეცადეთ მუდმივად ადევნოთ 
თვალყური. 

ივან ნიკიფორის-ძის ადგილ-მამულში მოსული სამხედრო საბჭოს 
სპეციალისტთა ჯგუფი საათნახევრის განმავლობაში ესაუბრებოდა პა-
ტარა დაშას. პატარა, მოთმინებით პასუხობდა დიდების ყველა კითხ-
ვას. უშიშროების საბჭოს ცენტრში ყველა დამკვირვებელი უზარმაზა-
რი მონიტორი პულტის მეშვეობით თვალს ადევნებდა მომხდარს და 
ის ადამიანები სრულ განცვიფრებაში მოდიოდნენ. პატარა დაშასთან 
საათნახევრის ურთიერთობის შემდეგ, ივან ნიკიფორის-ძის ვრცელი 
კაბინეტის კარები ფართოდ გაიღო. კაბინეტში დაშას ძმა კოსტია შემო-
ვიდა. მას გუგულიანი საათი მოჰქონდა, რომელიც უწყვეტად, შეუჩე-
რებლივ გუგუნებდა. კოსტიამ დადგა საათი მაგიდაზე. საათის ისრები 
თერთმეტზე იდგნენ, როგორც კი მექანიკურ გუგულს უნდა დაემთავ-
რებინა განსაზღვრული რაოდენობის გუგუნი, საათის დიდი ისარი 
უცებ, ციფერბლატზე აკეთებდა სწრაფ ბრუნს და გუგული ისევ თავი-
დან იწყებდა ყველაფერს. დამსწრეები გაოგნებულები უცქერდნენ ხან 
საათის უცნაურ მუშაობას, ხან დაშას და დუმდნენ. 
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– ოი,- წამოიძახა უცებ დაშამ,- მე ხომ სრულიად დამავიწყდა. მე 
მნიშვნელოვან საქმეზე უნდა წავიდე. თუკი მე დამავიწყდებოდა, მა-
შინ ჩემი დაქალი ვერუნკა დაატრიალებდა ისრებს. ჩვენ ასე მოვილა-
პარაკეთ.. მე უნდა წავიდე. 

ორმა მცველმა კაბინეტიდან გასასვლელი საკუთარი ტანით ჩაკეტეს. 
– რას დაივიწყებდი, დაშენკა?- ჰკითხა ქალიშვილს ივან ნიკიფო-

რის-ძემ. 
– თუკი დამავიწყდება ადგილ-მამულში მისვლა, სადაც ჩემი მე-

გობარი ვერუნკა ცხოვრობს, სადაც უნდა მივუალერსო მის პატარა ყვა-
ვილს და დავარწყულო. სხვაგვარად, ალერსის გარეშე დარდობს იგი. 
მას უყვარს, როცა მას ალერსით უცქერენ. 

– მაგრამ ყვავილი ხომ შენი არაა,- შენიშნა შვილს ივან ნიკიფო-
რის-ძემ.- შენს დაქალს თავად რატომ არ შეუძლია მისი მოფერება. იგი 
ხომ მისი ყვავილია? 

– მამიკო, ვერუნკა ხომ მშობლებთან ერთად სტუმრად გაემგზავრა. 
– სტუმრად საით. 
– სადღაც ციმბირში. 
დამსწრეთა ყველა მხრიდან გაკვირვებული ჩურჩული გაისმა: 
– ის მარტო არ არის! 
– რა უნარები აქვს მის მეგობარს? 
– ის მარტო არაა! 
– რამდენია ისინი? 
– როგორ განვსაზღვროთ ისინი? 
– სასწრაფოდ საჭიროა ყოველი მსგავსი ბავშვის მიმართ ზომების 

მიღება! 
ყველა მიჩუმდა, როგორც კი თავისი ადგილიდან, მაგიდის კუთხ-

ეში მჯდომი ხნიერი ჭაღარა ადამიანი წამოდგა. ეს ადამიანი ჩინით და 
თანამდებობით არა მარტო ივან ნიკიფორის-ძის კაბინეტში დამსწრე 
ადამიანებზე უფროსი იყო, არამედ, ის რუსეთის უშიშროების საბჭოს 
თავმჯდომარე იყო. ყველა მისკენ მიბრუნდა და გაჩუმდა. ჭაღარა ადა-
მიანი, რომლის ღაწვზეც ცრემლი მოგორავდა, შესცქეროდა ხის სავარ-
ძელში მჯდომ პატარა დაშას. შემდეგ, ჭაღარა ადამიანი ნელა მიუახ-
ლოვდა დაშას, მის წინაშე ცალ მუხლზე დაეშვა და ხელი გაუწოდა. 
დაშა წამოდგა, ნაბიჯი გააკეთა, კაბის არშიას ხელი მოკიდა და რევე-
რანსი გამოხატა. მის ხელისგულს თავისი პატარა ხელი დადო. ჭაღარა 
ადამიანი რამოდენიმე ხანს შესცქეროდა მას, შემდეგ დახარა თავი, მო-
წიწებით ეამბორა დაშას პატარა ხელს და წარმოსთქვა: 

– გვაპატიე ჩვენ, თუ შეიძლება, პატარა ქალღმერთო. 
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– მე დაშა მქვია,- უპასუხა გოგონამ. 
   – დიახ, რასაკვირველია, შენ დაშა გქვია. გვითხარი ჩვენ, რა იქ-

ნება ჩვენს დედამიწაზე? 
გოგონა, ხნიერ ადამიანს გაკვირვებით ჩააცქერდა სახეში, მიუახ-

ლოვდა მას, ხელისგულით ლოყაზე ჩამოგორებული ცრემლი ფრთხი-
ლად მოწმინდა და თითებით შეეხო ულვაშებს. შემდეგ, თავისი ძმის-
კენ შემობრუნდა და უთხრა: 

– შენ, კოსტენკა, ხომ დამპირდი მომხმარებოდი ვერონიკას ტბო-
რის შროშანებთან ურთიერთობაში. გახსოვს, როგორ დამპირდი? 

– მახსოვს,- უპასუხა კოსტიამ. 
– მაშ წავიდეთ. 
–  წავიდეთ. 
კარების გასასვლელში, უკვე გვერდზე გამდგარი მცველების წინ  

ჩავლისას დაშა შეჩერდა, ჯერ კიდევ ცალმუხლზე მდგარი ხნიერი ჭა-
ღარა მამაკაცისკენ შემობრუნდა, გაუღიმა მას და დამაჯერებლად წარ-
მოსთქვა: 

– დედამიწაზე იქნება... იქნება სიკეთე! 
ექვსი საათის შემდეგ, რუსეთის უშიშროების საბჭოს გაფართოე-

ბულ სხდომაზე, ჭაღარა თავმჯდომარემ წარმოსთქვა: 
– ყველაფერი სამყაროში შეფარდებითია. ჩვენს თაობასთან შედა-

რებით ახალი თაობა ღმერთთა მსგავსს წარმოადგენს. მან სწორება 
ჩვენზე კი არ უნდა გააკეთოს, არამედ ჩვენ მათზე. პლანეტის მთელი 
სამხედრო ძალა, თავისი უნიკალური ტექნიკური მიღწევებით აღმოჩ-
ნდა უძლური ახალი თაობის ერთადერთი პატარა გოგონას წინაშე. 
ჩვენი ამოცანა, ჩვენი ვალი, ჩვენი მოვალეობა კი, იმაში მდგომარეობს, 
რომ ახალი თაობისთვის, ნაგვისგან გავწმინდოთ ყოველივე. ჩვენ მთე-
ლი ძალისხმევა უდნა ჩავდოთ, რათა დედამიწა გავწმინდოთ ნებისმი-
ერი სახეობის შეიარაღებისგან. ჩვენი ტექნიკური მიღწევები და აღმო-
ჩენები, როგორც ჩვენ გვეჩვენებოდა ყველაზე თანამედროვე და უნიკა-
ლური სამხედრო კომპლექსები გვეგონა, უსარგებლო ხარახურად აღ-
მოჩნდნენ ახალი თაობისთვის და ჩვენ ისინი უნდა მოვაშოროთ. 
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ხვადასხვა ქვეყნებისა და კონტინენტების სამხედრო ბლოკთა, სა-
ერთაშორისო უშიშროების საბჭოს სხდომა შედგა. მასზე ამუშავებ-

დნენ ექსტრემალურად გამოსაყენებელი სამხედრო ტექნიკისა და საბ-
რძოლო მასალების გეგმას. გამოყენების ტექნოლოგიის გამოცდილე-
ბებს სხვადასხვა ქვეყნის მეცნიერები, ერთმანეთს უზიარებდნენ. ფსი-
ქოლოგები სისტემატურად გამოდიოდნენ მასობრივი ინფორმაციის 
საშუალებებით, ცდილობდნენ შეეჩერებინათ პანიკა მოსახლეობაში, 
რომლებიც სხვადასხვა სახის ცეცხლსასროლ იარაღს ფლობდნენ. პა-
ნიკა მაშინ წარმოიშვა, როცა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით 
გაჟონა ცნობამ რუსეთის ფენომენზე. თანაც ფაქტი რამდენადმე დამა-
ხინჯებული იყო. 

რიგ დასავლეთის საინფორმაციო წყაროებში ითქვა, რომ რუსეთი 
ექსტრემალური წესით აპირებს თავის ტერიტორიაზე მყოფ საბრძო-
ლო მასალის გამოყენებას და ემზადება „იქს“ საათზე სხვა ქვეყნების 
საომარი მარაგის ასაფეთქებლად და ამავდროულად, მოსახლეობის 
დიდი ნაწილის გასანადგურებლად. ადამიანებმა მდინარეებში გადაყ-
რა დაუწყეს თავიანთ ცეცხლსასროლ იარაღებსა და საბრძოლო მარაგს. 
მათ მარხავდნენ უდაბნო ადგილებში, იმიტომ რომ ოფიციალური 
მიმღები პუნქტები მსურველებისგან ვერ ასწრებდნენ მის მიღება-ჩაბა-
რებას. 

თვითნებურ გადამუშავებაზე დაწესებული იყო ჯარიმა. შუამავა-
ლი ფირმები იღებდნენ დიდ გადასახადს ყოველი ტყვიის მიღებაზე, 
მაგრამ ეს არ ამცირებდა მსურველთა რიცხვს განთავისუფლებულიყ-
ვნენ იმისგან, რაც მთელი ოჯახების სიცოცხლისთვის საშიშს წარმო-
ადგენდა. იმ ქალაქის მოსახლეობა, რომელთა ახლოს განთავსებული 
იყო სამხედრო ბაზები, ხელისუფლებებისგან ითხოვდნენ სამხედრო 
ბაზების დაუყოვნებლივ ლიკვიდაციას. მაგრამ სამხედრო მრეწველო-
ბა, ადრე მათ მიერვე წარმოებულის გადამუშავებაზე ორიენტაცია შეც-
ვლილი, ისედაც თავისი შესაძლებლობების ზღვარზე მუშაობდა. და-
სავლეთის ბევრი ქვეყნის პრესამ ინტენსიურად დაიწყო ხმის გავრცე-
ლება იმის თაობაზე, რომ მსოფლიოს, რუსეთის მხრიდან კატასტროფა 
ემუქრებოდა. მსოფლიოს კი, არ შეეძლო დაგროვილი იარაღისგან 
სწრაფი განთავისუფლება. უამრავი წარმოება, რომელიც დაკავებული 
იყო სამხედრო აღჭურვილობისა და საბრძოლო მარაგის წარმოებით, 
თავისი შესაძლებლობების ზღვარზე ამუშავდა, თუმცა მათ მაინც არ 

s 
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შეუძლიათ რამოდენიმე თვეში გაანადგურონ ათეული წლობით წარ-
მოებული შეიარაღება. 

რუსეთის მთავრობას იმაში ადანაშაულებდნენ, თითქოსდა მის-
თვის დიდი ხანია ცნობილი იყო უჩვეულო უნარის მქონე ბავშვების 
გამოჩენის შესახებ და იგი უკვე კარგად მოემზადა მომაკვდინებელი 
იარაღის გამოყენებისთვის. ამ ხმების დასადასტურებლად მოჰყავდათ 
ის ფაქტი, რომ რუსეთის მთავრობა ეწეოდა ეკოლოგიურად არასაიმე-
დო დაწესებულებების შესყიდვასა და დემონტაჟს, არა მარტო თავისი 
ქვეყნის ტერიტორიაზე, არამედ იმათისაც, რომლებიც იმყოფებოდნენ 
რუსეთის საზღვრებთან ახლოს მდებარე ქვეყნებში. ხოლო, თუკი რუ-
სეთი პირველი მოასწრებს თავისი ტერიტორიის გაწმენდას ფეთქებად 
საშიში შეიარაღებისგან, მას გამოუჩნდება შესაძლებლობა გაანადგუ-
როს ქვეყნები, რომლებიც განიარაღების რბოლაში ჩამორჩებოდნენ. 

შეგნებულად აზვიადებდნენ ხმებს ყოველგვარ განადგურებებზე 
და შესაბამისად მსოფლიო კატასტროფაზე. ფირმები, რომლებიც და-
კავებულნი იყვნენ საბრძოლო მარაგის დემონტაჟით, ეს მათთვის 
ძალზედ სასარგებლო იყო, რადგან მათ მომსახურებას ფასი ემატებო-
და. მაგალითად:- პისტოლეტის ტყვიის მქონე იძულებული იყო გადა-
ეხადა 20 დოლარი ყოველ ტყვიაზე. თვითნებური ჩამარხვა ან იარა-
ღის გადაგდება, ფასდებოდა როგორც დივერსიული აქტი. პანიკა, კი-
დევ იმისგანაც იზრდებოდა, რომ არავის არ შეეძლო რუს ბავშვებში 
გამოვლენილი უნარებისგან ქმედითი დაცვის შეთავაზება. რუსეთის 
პრეზიდენტი, როგორც მაშინ ყველას ეჩვენებოდა, წავიდა მოუფიქრე-
ბელ, თუმცა გაბედულ ნაბიჯზე:- გადაწყვიტა მთელი მსოფლიოს ყვე-
ლა ქვეყნის სატელევიზიო არხებით, პირდაპირ ეთერში გამოსულიყო 
უჩვეულო უნარის მქონე ბავშვების გარემოცვაში. ხოლო, როცა გა-
მოცხადებულ იქნა პირდაპირ ეთერში რუსეთის პრეზიდენტის გამოს-
ვლის დღე და საათი, ტელევიზორის ეკრანებთან შეიყარა თითქმის 
მთელი პლანეტის მოსახლეობა. ამ საათის მიჯნაზე უამრავი დაწესე-
ბულებები გაჩერდა, დაიკეტა მაღაზიები, დაცარიელდა ქუჩები,- ადა-
მიანები  ინფორმაციას რუსეთიდან ელოდნენ. რუსეთის პრეზიდენტს 
თავისი გამოსვლით სურდა ხალხის დამშვიდება. ეჩვენებინა მთელი 
მსოფლიოსთვის, რომ რუსეთში დაბადებული თაობა, რაღაც სისხლის 
მსმელი მონსტრები კი არ არიან, არამედ კეთილი, ჩვეულებრივი ბავ-
შვები და რომ მათი, არ უნდა ეშინოდეთ. უფრო დამაჯერებელი რომ 
ყოფილიყო, რუსეთის პრეზიდენტმა თავის თანაშემწეებს სთხოვა მის 
კაბინეტში მოეყვანათ უჩვეულო უნარის მქონე ოცდაათ ბავშვამდე და 
გადაწყვიტა კაბინეტში ამ ბავშვებთან ერთად მარტო დარჩენილიყო. 
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ყველაფერი ასეც იქნა გაკეთებული. 
– და რა უთხრა რუსეთის პრეზიდენტმა მსოფლიო საზოგადოე-

ბას? 
– შენ შეგიძლია, თუ გსურს, თავად ნახო ეს სცენა და მისი ნათქვა-

მი მოისმინო, ვლადიმირ. 
– დიახ, კარგი იქნებოდა მენახა. 
– შეხედე. 
რუსეთის პრეზიდენტი, თავისი სამუშაო მაგიდის გვერდით 

მდგომ პატარა ტრიბუნასთან იდგა. ტრიბუნის ორივე მხარეს პატარა 
სკამებზე სხვადასხვა ასაკის ბავშვები ისხდნენ, დაახლოებით სამიდან 
ათ წლამდე. ტრიბუნის საპირისპირო კედელთან განთავსებული იყო 
ჟურნალისტების ჯგუფი სატელევიზიო კამერებით. პრეზიდენტმა 
ლაპარაკი დაიწყო: 

– პატივცემულო ქალბატონებო და ბატონებო, თანამოქალაქენო! 
მე, სპეციალურად მოვიწვიე ბავშვები და როგორც თავად შეგიძლიათ 
დარწმუნდეთ, ამ კაბინეტში მათთან ერთად მარტო, დაცვის, ფსიქო-
ლოგებისა და მშობლების გარეშე ვიმყოფები. ეს ბავშვები მონსტრები 
არ არიან, როგორებადაც სურთ, რომ რიგი დასავლეთის ქვეყნების სა-
ინფორმაციო წყაროებმა წარმოაჩინონ. თქვენ თავად შეგიძლიათ დაი-
ნახოთ, რომ ეს ჩვეულებრივი ბავშვებია. მათ სახეებსა და მოქმედებებ-
ში აგრესიის ნიშნები არ არსებოს. ზოგიერთ მათ უნარს ჩვენ უჩვე-
ლოდ ვთვლით. მაგრამ ასეა კი ეს სინამდვილეში? შესაძლოა, უნარები, 
რომელიც მოზარდ თაობაში წარმოჩინდა, წარმოადგენს ადამიანური 
ინდივიდუუმისთვის ჩვეულს. ხოლო უჩველოს, მიუღებელს ადამია-
ნური არსებობისთვის კი,- წარმოადგენს ჩვენი ქმნილებები. ადამიან-
თა საზოგადოებამ შექმნა კომუნიკაციის სისტემა და სამხედრო პო-
ტენციალი, რომელსაც შეუძლია პლანეტა მიიყვანოს კატასტროფამდე. 

ასობით საუკუნეების განმავლობაში, მიმდინარეობდა მშვიდობი-
ანი მოლაპარაკებები სახელმწიფოებს შორის, რომლებიც ფლობდნენ 
უპირატეს სამხედრო პოტენციალს. თუმცაღა შეიარაღებისთვის რბო-
ლა არ შემწყდარა. დღეს არის რეალური შესაძლებლობა ბოლო მოე-
ღოს უსასრულოდ დამღუპველ პროცესს. ახლა, უფრო ხელსაყრელ პი-
რობებში აღმოჩნდნენ ის ქვეყნები, ვის ტერიტორიებზეც არ არის კონ-
ცენტრირებული მომაკვდინებელი იარაღი. ჩვენთვის ასეთი მდგომა-
რეობა გამოიყურება არაბუნებრივად. მაგრამ მოდით დავფიქრდეთ, 
ჩვენს აზროვნებაში რატომ დამკვიდრდა იმის რწმენა, რომ ადამიანუ-
რი საზოგადოებისთვის ბუნებრივია სიკვდილის მომტანი საშუალებე-
ბის წარმოება, რომელიც მთელს ერებს ემუქრება განადგურებით? 



 

 758

ახალმა თაობამ პრიორიტეტები შეცვალა, გვაიძულა ჩვენ გვეფიქ-
რა და გვემოქმედა საწინააღმდეგო მიმართულებით,- განიარაღების-
კენ. შიში, პანიკა, გაცხარებული ქმედებები, ამ პროცესის თანმდევი, 
ბევრ რამეში იკვეთება დამახინჯებული ინფორმაციის მოწოდებით. 
რუსეთის ხელისუფლებას ადანაშაულებენ იმაში, რომ მან დიდი ხანია 
იცოდა ქვეყანაში უჩვეულო უნარის მქონე ბავშვების გამოჩენის შესა-
ხებ. ეს ბრალდებები უსაფუძვლოა. რუსეთის ტერიტორიაზე დღემდე 
შემონახულია დიდი სამხედრო პოტენციალი და ჩვენც ისევე, როგორც 
ბევრი სხვა ქვეყნები, ყველაფერს ვაკეთებთ მისი გადამუშავებისთვის. 

რუსეთის მთავრობას ადანაშაულებენ იმაში, რომ იგი არ ეწევა უჩ-
ვეულო უნარის მქონე ყველა ბავშვის გამოვლენას და არ ღებულობს 
მათი იზოლირების ზომებს, რომელშიც იგულისხმება განიარაღების 
პროცესის დასრულებამდე ძალადობრივი დაძინება. რუსეთის ხელი-
სუფლება არ წავა ამ ნაბიჯზე. რუსეთის ბავშვები,- ჩვენი ქვეყნის თანა-
ბარი უფლებების მქონე მოქალაქეებია. მოდით ჩავფიქრდეთ, რატომ 
ჩნდება მათი  იზოლირების სურვილი, ვინც მათ აწარმოებს და არა, 
ვისთვისაც მიუღებელია მოკვდინების იარაღი? რუსეთის მთავრობა 
ღებულობს ზომებს ბავშვებში შემთხვევითი ემოციონალური აღგზნე-
ბის წინააღმდეგ, რომლის მეშვეობითაც შეუძლიათ ბავშვებს გააგზავ-
ნონ საკუთარი იმპულსი და მათთვის უსიამოვნო იარაღის სახეობა აა-
ფეთქონ. 

რუსეთის ტელეარხების პროგრამებიდან სრულად ამოღებულია 
ფილმები, რომლებშიც მკვლელობის იარაღი დემონსტრირდება. გა-
ნადგურებულია იარაღის იმიტაციის გამომსახველი სათამაშოები. 
მშობლები მუდმივად იმყოფებიან თავიანთი შვილების გვერდით და 
ცდილობენ მოთოკონ მათი ნეგატიური რეაქცია. რუსეთი... 

პრეზიდენტმა თავისი სიტყვა შეწყვიტა, რადგან საკუთარი ადგი-
ლიდან ხუთი წლის ქერათმიანი ბიჭი წამოდგა და შტატივთან მივი-
და, რომელზეც ვიდეო კამერა იყო დამაგრებული. ის, ჯერ უბრალოდ 
ათვალიერებდა შტატივის სარჭებს, ხოლო, როცა ხელით შეეხო მათ, 
ოპერატორმა თავისი კამერა მიატოვა და შეშინებული ამოეფარა ჟურ-
ნალისტების ზურგს. პრეზიდენტი სწრაფად მივიდა ოპერატორის შემ-
შინებელ ბიჭთან. ხელი ჩასჭიდა და სკამისკენ წაიყვანა, რომელზეც ის 
ადრე წყნარად იჯდა, თან გზაში ეუბნებოდა: 

– იცი შენ, თუ შეიძლება, წყნარად იჯექი, სანამ მე არ დავასრუ-
ლებ. 

მაგრამ სიტყვის გაგრძელება არ გამოუვიდა. მაგიდასთან, სადაც 
კავშირის საშუალებები ეწყო, ორი პატარა, დაახლოებით სამი-ოთხი 
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წლის ასაკის, აპარატებთან ფუსფუსებდა. გამოსვლის დასაწყისში, 
წყნარად მსხდომი ბავშვები, ახლა მთელს ოთახში გაიშალნენ და ვინ 
რითი ცდილობდა დაკავებას. მხოლოდ უფროსი ასაკის ბავშვები, რო-
მელნიც ცოტანი იყვნენ, ისხდნენ თავიანთ სკამებზე და ათვალიერებ-
დნენ ტელეკამერებიან ჟურნალისტებს. მათ შორის იყო ნაწნავებიანი 
გოგონა ბაფთით, მე ვიცანი ის,- დაშა, თანამედროვე სარაკეტო კომ-
პლექსის ამფეთქებელი. ის ბავშვურად კი არა, საზრიანად და ყუ-
რადღებით აფასებდა მომხდარს. თვალყურს ადევნებდა ჟურნალისტე-
ბის რეაქციას. 

 ტელეეკრანებს მიჩერებულმა მთელმა მსოფლიოს ხალხმა ოდნავ 
დაბნეული რუსეთის პრეზიდენტის სახე დაინახა. მან გადაავლო თვა-
ლი კაბინეტში გაფანტულ ბავშვებს. მათ შორის ორი პატარა, სამთავ-
რობო კავშირის აპარატთან ფუსფუსებდა. მართალია, კარებისკენ გაი-
ხედა, რომლის უკანაც იმყოფებოდნენ მისი თანაშემწეები და მოწვეუ-
ლი ბავშვების მშობლები, მაგრამ დასახმარებლად არავის მიმართა. მან 
ბოდიში მოიხადა შეწყვეტილი სიტყვისთვის. სწრაფად მივიდა ორ პა-
ტარასთან, რომლებმაც უკვე ერთ-ერთი აპარატთაგანი დაითრიეს. 
ამოიიღლიავა ისინი შემდეგი სიტყვებით:- „ეს ხომ თქვენი სათამაშო 
არ არის.“ ერთ-ერთმა ბიჭთაგანმა, რომელიც პრეზიდენტის იღლიის 
ქვეშ აღმოჩნდა, გახედა, პრეზიდენტის მეორე მხარეს ჩამოკიდებულ 
თავის მეგობარს და აკისკისდა. მეორე პატარამ, უფრო თამამმა, პრე-
ზიდენტს ჰალსტუხზე ჩამოქაჩა და წარმოსთქვა:- „სათამაშოებია“! 

– ამას შენ ფიქრობ ასე, მაგრამ ისინი სათამაშოები არ არის. 
– სათამაშოებია,- მხიარულად გაიმეორა მომღიმარმა პატარამ. 
პრეზიდენტმა დაინახა, აპარატებთან, რომლებმაც ფერადი ნათუ-

რების ციმციმითა და ხმებით მიიპყრეს ბავშვების ყურადღება, როგორ 
მივიდა კიდევ რამოდენიმე პატარა ბიჭი და დაუწყეს ხელის შეხება 
ტელეფონის ყურმილებს. მაშინ მან ის ორი მოუსვენარი რომლებიც 
ხელში ეჭირა იატაკზე დასვა, სწრაფად მივიდა მაგიდასთან, რომელი-
ღაც ღილაკს  თითი დააჭირა და სთქვა:- „დაუყოვნებლივ გამორთეთ 
მთელი კავშირი ჩემს კაბინეტში.“ 

შემდეგ თავის მაგიდაზე სუფთა ფურცლები დააწყო. თითოეულ-
ზე ფანქარი თუ კალამი დადო და მიმართა მის გარეშემო შეჯგუფულ 
ბავშვებს:- „აი, თქვენ შეგიძლიათ ხატოთ, ვისაც რა გსურთ. დახატეთ, 
შემდეგ ყველანი ერთად ვნახავთ, ვის უფრო უკეთ გამოუვიდა?“ 

ბავშვები მაგიდას შემოუმწკრივდნენ, დაიწყეს ქაღალდების, კალ-
მისტრებისა და ფანქრების აღება. ისინი, ვინც სიმაღლით პატარა იყო 
და მაგიდას ვერ შესწვდა, პრეზიდენტმა ზოგი სკამებზე შემოსვა, ზო-
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გიც დააყენა. დარწმუნდა რა, რომ მან მოახერხა ბავშვების გართობა, 
მათი ყურადღების გადატანა ხატვაზე, პრეზიდენტი ისევ მიუახლოვ-
და თავის ტრიბუნას, ჩაისუნთქა ჰაერი, გაუღიმა ტელემაყურებლებს 
და შეეცადა  სიტყვის დაეწყებას, მაგრამ ვერ შესძლო, რადგან მასთან  
პატარა ბიჭი მივიდა და  შარვლის ქაჩვა დაუწყო. 

– რა მოხდა? შენ რაღა გინდა? 
– პი... –  სთქვა პატარამ. 
– რა? 
– პი... 
– ააა, პი... შენ, ე.ი. საპირფარეშოში გინდა?- და პრეზიდენტმა ისევ 

გახედა კაბინეტში შემოსასვლელ კარებს. 
კარი გაიღო და მაშინვე ორი თანაშემწე თუ პრეზიდენტის დაცვა 

სწრაფად გაეშურნენ მისკენ. ერთ-ერთი მამაკაცთაგანი მკაცრი და რამ-
დენადმე დაძაბული სახის გამომეტყველებით დაიხარა, ხელი ჩაჰკიდა 
პატარას, მაგრამ პატარა, ხელს არ უშვებდა პრეზიდენტის შარვლის 
ტოტს. მოხერხებულად წაართვა ხელი კაბინეტიდან გასაყვანად მოსუ-
ლი მკაცრი სახის მამაკაცს და მოახლოებული სხვა მამაკაცების მხარეს 
პროტესტის ჟესტი გააკეთა. შემოსული მამაკაცები დაიბნენ. პატარამ, 
ისევ ასწია თავი და ქვემოდან შეაცქერდა პრეზიდენტს, ისევ დაქაჩა 
მას შარვალზე და წარმოსთქვა:- „პი“- და, ოდნავ ჩაჯდა. 

– არადროული ხარ შენ, შენი „პი”“-თი და თანაც, ჭირვეულობ კი-
დეც,- უთხრა პრეზიდენტმა, სწრაფად აიყვანა ხელში პატარა, მოუბო-
დიშა ჟურნალისტებს, გაემართა გასასვლელისკენ და გზადაგზა ამ-
ბობდა:- „ჩვენ სწრაფად ვიზამთ“... და გავიდა. 

ასეული მილიონობით ტელევიზორის ეკრანზე, ტელეკამერები  
სურათების გამოსახულებებს ცვლიდნენ. აჩვენებდნენ, მოთამაშე, ხატ-
ვით დაკავებული და ერთმანეთში მოსაუბრე ბავშვებს. უფრო ხშირად 
უჩვენებდნენ პრეზიდენტის ტრიბუნას, სადაც არავინ არ იდგა. აი, მა-
შინ თავისი ადგილიდან  პატარა დაშა წამოდგა. აიღო მან სკამი, მიათ-
რია იგი პრეზიდენტის ტრიბუნამდე, აძვრა სკამზე, შეხედა ჟურნა-
ლისტებს, მისკენ მიმართული კამერის ობიექტივებს. შეისწორა ნაწნა-
ვებზე ბაბთები  და დაიწყო ლაპარაკი. 

– მე დაშას მეძახიან. ჩვენი ბიძია პრეზიდენტი კი,- კარგია. ის ახ-
ლა მოვა. ის მოვა და ყველაფერს მოგიყვებათ თქვენ. ის ცოტათი ღე-
ლავს. მაგრამ ის შესძლებს ყველას მოუყვეს, თუ როგორი კარგი იქნება 
ყველგან,- ყველგან დედამიწაზე და რომ ჩვენი არავის არ უნდა ეშინო-
დეს. მე, ძამიკო კოსტია მიყვებოდა, ახლა ბავშვების როგორ ეშინიათ, 
იმიტომ, რომ მე დიდი ახალი რაკეტები ავაფეთქე. მე არც კი მინდოდა 



 

761 

მათი აფეთქება, ისე უბრალოდ, მხოლოდ მსურდა, რომ მამა ჩვენგან 
არ გამგზავრებულიყო დიდი ხნით და რომ მამას ასე ბევრი არ ეფიქრა 
და ეცქირა ამ რაკეტებისთვის. უკეთესია, დედას უცქიროს. ის, ხომ 
ყველა რაკეტაზე უკეთესია და ის ხარობს, როცა მამა შესცქერის და 
ებაასება მას. აბა, როცა ის დიდი ხნით მიემგზავრება, ან რაკეტებს უც-
ქერის, დედა მოწყენილია. მე კი, არ მინდა დედამ მოიწყინოს. კოსტია, 
ჩემი ძამიკო, ძალიან ჭკვიანი და ჭკუა დამჯდარია. ჰოდა კოსტინკამ 
მითხრა, რომ მე ბევრი ხალხი დავაშინე. მე მეტს აღარ ავაფეთქებ. ეს 
სრულიად უინტერესოა. სხვა საქმიანობები უფრო მნიშვნელოვანნი 
და საინტერესონი არიან. მათ ყველასთვის სიხარული მოაქვთ. რაკე-
ტებს კი, თავად დაშლით. დაშლით, რათა არავინ არასდროს არ აფეთ-
ქებდეს მათ. ჩვენი კი ნუ გეშინიათ, თუ შეიძლება. 

თქვენ ჩამობრძანდით ჩვენთან სტუმრად. ყველანი ჩამობრძან-
დით. ჩვენ თქვენ ყველას დაგარწყულებთ ცოცხალი წყლით. მე, დედა 
მიყვებოდა, ადრე ჩვენთან ადამიანები როგორ ცხოვრობდნენ. აკეთებ-
დნენ თავიანთ საქმეებს, აშენებდნენ ნაირ-ნაირ ფაბრიკებსა და ქარ-
ხნებს და ისე გაერთნენ, რომ ერთხელაც,- აღარ დარჩა  ცოცხალი წყა-
ლი. ბინძური გახდა წყალი და წყალს მაღაზიებში, მხოლოდ ბოთლებ-
ში, ყიდდნენ. მაგრამ ბოთლებში წყალი მკვდარია, დამხრჩვალია და 
ადამიანებმა ავადმყოფობა დაიწყეს. ასე იყო ადრე, მაგრამ მე არაფრით 
არ შემეძლო წარმომედგინა, როგორ შეიძლება ასეთი რამ, რომ ადამია-
ნებს წყალი ბინძური გაეხადათ, რომელსაც თავადვე სვამენ. მაგრამ მა-
მაც იძახდა, რომ ახლაც დედამიწაზე არიან რიგი ქვეყნები, სადაც არ 
არის ცოცხალი სუფთა წყალი, ხოლო ადამიანები ამ ქვეყნებში კვდე-
ბიან მტანჯველი დაავადებებისგან. გემრიელი ვაშლებიც არ არის ამ 
ქვეყნებში, არც გემრიელი კენკრა, იმიტომ, რომ ყველაფერი ცოცხალი 
ავადაა, ადამიანიც, რომელიც ავადმყოფს ჭამს, იტანჯება, წვალობს. 

თქვენ ჩამობრძანდით ჩვენთან, ყველანი ჩამობრძანდით და ჩვენ 
თქვენ გაგიმასპინძლდებით ჯანმრთელი ვაშლებით, პომიდვრებით, 
მსხლებით, კენკრით. თქვენ მათ გასინჯავთ და როცა სახლში დაბრუნ-
დებით, საკუთარ თავს ეტყვით:- არ არის საჭირო სიბინძურის კეთება, 
უკეთესია სისუფთავეში ცხოვრება. შემდგომ კი, თქვენთანაც რომ ყვე-
ლაფერი სუფთა იქნება, ჩვენ ჩამოვალთ სტუმრად თქვენთან, საჩუქრე-
ბით. 

უკან დაბრუნებული პრეზიდენტი პატარა ბიჭუნათი ხელში, კა-
რებთან იდგა და უსმენდა, როგორ საუბრობდა დაშა. და, როცა ის გა-
ჩუმდა, მიუახლოვდა ტრიბუნას პატარა ბიჭით ხელში, რომელიც 
მორგებულად მოკალათებულიყო მის მკლავებზე, დაბლა არ დაუს-
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ვამს ისე დაამატა:- „დიახ, რასაკვირველია... თქვენ ჩამობრძანდით, 
ჩვენთან მართლა შეიძლება სხეულის მკურნალობა. მაგრამ ეს არ არის 
მთავარი. მთავარია ჩვენ ყველამ საკუთარ თავს გავუგოთ და საკუთარ 
დანიშნულებას მივხვდეთ. ამის გაგებაა საჭირო, რათა არ ვიქნეთ აღ-
გვილნი პირისაგან მიწისა, როგორც ნაგავი. ჩვენ ყველამ ერთად უნდა 
მოვაშოროთ ჩვენს შემდგომ ის ტალახი, სიბინძურე, რომელიც გავავ-
რცელეთ, გავაჩაღეთ. მადლობა თქვენ ყურადღებისათვის.“ 

პრეზიდენტის კაბინეტის სცენა გაქრა და ანასტასიას ხმამ გააგ-
რძელა: 

– ძნელი სათქმელია, პრეზიდენტის სიტყვამ, თუ პატარა დაშამ 
მოახდინა ზეგავლენა, იმოქმედა ადამიანებზე, რომლებიც რუსეთი-
დან პირდაპირ ტრანსლაციას უსმენდნენ. მაგრამ უკვე ადამიანებს მე-
ტი აღარ სურდათ  რუსეთის აგრესიულობის შესახებ გავრცელებული 
ხმები დაეჯერებინათ. ადამიანებს სურდათ ეცხოვრათ და ეცოცხლათ 
ბედნიერად, მათ ასეთი შესაძლებლობის ირწმუნეს და მსურველები, 
მოენახულებინათ რუსეთი, ეცხოვრათ იქ, ბევრად უფრო მოემატა 
კრემლიდან პირდაპირი ეთერის შემდეგ. რუსეთიდან დაბრუნებუ-
ლებს უკვე აღარ შეეძლოთ წინანდელი ცხოვრებით ცხოვრება. შეგნე-
ბა-შემცნობელობამ თითოეულ მათგანში, როგორც განთიადისას 
მზისგან გამოტყორცნილმა პირველმა სხივმა,- ისე იელვა. 

 
 
mecniereba da cru mecniereba 
 
ნასტასია, აბა როგორ შეეძლოთ რუსებს მიეღოთ ასეთი ბევრი რა-
ოდენობის სტუმრები? ალბათ, მძიმე იყო მათთვის. წარმოგიდგე-

ნია, ცხოვრობ ოჯახთან, შენს მამულში, შენ კი, ღობის იქიდან ყოველ 
წუთს მაცქერალთა ჯგუფი გიჭვრიტინებს. 

– რუსეთში სამკურნალოდ ჩამოსულ უცხოელ ტურისტებს, ქალა-
ქებში ასახლებდნენ, განთავისუფლებულ ბინებში. სურსათს მამულე-
ბიდან აწვდიდნენ, მაგრამ ტურისტები იქ არ მიჰყავდათ. მხოლოდ 
ცოტას თუ მოუწია ახალი რუსების მუდმივი საცხოვრებელი ადგილე-
ბის მონახულება. ფსიქოლოგები მუდმივად აფრთხილებდნენ მამუ-
ლების მეპატრონეებს, რომ მათი სტუმართმოყვარეობის გამო, ჩამოსუ-
ლი ადამიანები, განასკუთრებით იმ ქვეყნებიდან, ვინც ადრე მაღალ 
განვითარებულებად ითვლებოდა, ფსიქიკურ დარტყმას იღებდნენ. 
ფსიქოლოგების ნათქვეამი ჭეშმარიტებას შეესაბამებოდა. დაახლოე-
ბით ორმოცი პროცენტი, სახლში უკან დაბრუნების შემდეგ დეპრესი-

a 
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ულ მდგომარეობაში ვარდებოდნენ, თვითმკვლელობის ზღვრამდე 
მიდიოდნენ. 

– აბა ეს როგორ? რატომ? შენ ხომ ამბობდი, ანასტასია, რომ მამუ-
ლებში ყველაფერი მშვენიერია:- გარეშემო ლანდშაფტი, საკვები, ოჯა-
ხებში ურთიერთ დამოკიდებულება. 

– ყველაფერი ასეა, მაგრამ ბევრი უცხოელი სტუმრისთვის, ნანახი, 
იმდენად მშვენიერი აღმოჩნდებოდა ხოლმე, რომ მოლოდინს აჭარბებ-
და. შენთვის წარმოიდგინე, ვლადიმირ, ხნიერი ადამიანი, რომელსაც 
თავისი ცხოვრების უმეტესი ნაწილი გატარებული აქვს ქალაქში. ადა-
მიანი, რომელიც ესწრაფვოდა რადაც არ უნდა დასჯდომოდა გამოე-
მუშავებინა რაც შეიძლება მეტი ფული და ამითი ყოფილიყო, როგორც 
ის თვლიდა, სხვებზე არანაკლებ უკეთესად. ფულის სანაცვლოდ ის  
საცხოვრებელს, ტანსაცმელს, მანქანას, საკვებს იღებდა და აი, ზის ეს 
ადამიანი ავეჯგაწყობილ ბინაში, გარაჟში ავტომობილი უდგას, მაცი-
ვარში საკვებია... 

– კაი, წარმოვიდგინე, ყველაფერი ნორმალურად აქვს მას, რაა მე-
რე? 

– მაშ შენ, ვლადიმირ, აიღე და თავად გაეცი პასუხი კითხვას:- „რაა 
მერე?“ 

– მერე... შესაძლოა, სადღაც გაემგზავრა ეს ადამიანი, შეიძლება, 
ახალ ავეჯს იყიდის ან მანქანას. 

– შემდეგ? 
– მერე? მერე არ ვიცი, რა მერე? 
– შემდეგ, ეს ადამიანი მოკვდება. მოკვდება სამუდამოდ ან მიწიე-

რი მილიონი წლით. ვერ შესძლებს მისი მეორე „მე“, მისი სული კვლავ 
მოიპოვოს, შეიძინოს მიწიერი მიმართულების იერ-სახე. ვერ შეს-
ძლებს, იმიტომ, რომ თავისი მიწიერი სიცოცხლის მანძილზე სასიკე-
თო არაფერი შეუქმნია დედამიწაზე. ინტუიციურად,- თითოეულს ეს 
ესმის. აი, რატომაცაა ადამიანიებისთვის სიკვდილი საშინელება, საში-
ში. უმეტეს ადამიანებს მისწრაფება და ცხოვრების წესი ერთნაირი 
აქვთ, მსგავსი. ისინი თვლიან, რომ მხოლოდ ისე შეიძლება ცხოვრება, 
როგორც ყველა ცხოვრობს და თანაც  ასეცაა საჭირო. მაგრამ, აი, დაი-
ნახა ადამიანმა სრულიად სხვა სასიცოცხლო-პირობები. დაინახა. მი-
წიერი სამოთხე, სიყვარულის სივრცე, ადამიანის ხელით შექმნილი 
ღვთიური იერ-სახე. თავის ცხოვრებას კი, უკვე ჩავლილად და ჯოჯო-
ხეთში ნაცხოვრებად მიიჩნევს. მაშინ კვდება ადამიანი ძლიერ წამება-
ში და მისი წამება გრძელდება მილიონობით წელი. 
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– კი მაგრამ, რუსების ახალი ცხოვრების წესის ხილვისას, რატომ 
ყველა არ ვარდება ასეთ დეპრესიაში? 

– სხვა ადამიანები ინტუიციურად გრძნობენ რომ, თუკი სიბერე-
შიც კი, დასუსტებული ხელებით, დედამიწაზე სიყვარულის სივრცის 
შექმნას დაიწყებენ, მის სიცოცხლეს გაახანგრძლივებს შემომქმედი. 
ამიტომაც მოხუცები, ნათელი ღიმილით სახეზე წელგამართულნი მი-
დიოდნენ ახალგაზრდების დასახმარებლად. 

– და მაინც, ანასტასია, რაღაც კარგად არ გამოდის, როცა რუსეთში 
შორიდან ჩამოსული ტურისტები, თუნდაც ერთხელ მაინც ვერ შეს-
ძლებენ ახალი რუსების დასახლებებში გასეირნებას, სუფთა ჰაერის 
ჩასუნთქვას. 

– ქალაქებში მაცხოვრებელ ტურისტებს, ასევე შეეძლოთ შეეგ-
რძნოთ მიწის ახალი სუნთქვა, დაელიათ მაცოცხლებელი წყალი. ქა-
ლაქებში ჰქროდა ნიავი, რომელსაც სიმწვანეში ჩაძირული ადგილ-მა-
მულებიდან მოჰქონდა სუფთა ეთერები და ყვავილების მტვერი. ტუ-
რისტები კი, როცა ექსკურსიაზე მიდიოდნენ ამ სამოთხის ოაზისებს 
უცქერდნენ შორი მანძილიდან, ცდილობდნენ იქ მაცხოვრებელი ოჯა-
ხები არ შეეწუხებინათ. აი, შეხედე, ყველაფერი როგორ ხდება. 

და თვალწინ, კვლავ მომავლის ახალი სურათი წარმომიდგა:- მე, 
საავტომობილო გზა დავინახე, გამაერთიანებელი ქალაქ ვლადიმირის 
და მისგან ოცდაათი კილომეტრით დაშორებული ქ. სუზდალის. ად-
რე, მომიწია მე ამ გზით მგზავრობამ, თუმცაღა, მაშინ იშვიათად მოკ-
რავდი თვალს ადამიანებით სავსე ავტობუსებს, ტურისტული მოგზა-
ურობის მოსურნეთ, რათა ენახათ სუზდალის უძველესი ტაძრები და 
მონასტრები. ძირითადად ტრასას ადგილობრივ ნომრიანი მსუბუქი 
მანქანები ავსებდნენ. მაგრამ ახლა ეს გზა სრულიად სხვაგვარი იყო. 
ორჯერ უფრო გაფართოებულ საავტომობილო ტრასაზე, ლამაზი ავ-
ტობუსები მოძრაობდნენ. ალბათ ელექტრომობილები, რადგან არ ჩან-
და აირის გამონაბოლქვი, არ ისმოდა ძრავის ხმაური, მხოლოდ სალ-
ტეების არტახები შრიალებდა. ელექტრომობილებში ისხდნენ სხვა-
დასხვა ეროვნებების ტურისტები. ერთი მათგანი გარემოს ჭოგრიტით 
ათვალიერებდა. 

დაახლოებით გზიდან ერთ კილომეტრში, სხვადასხვა ტიპის ხის 
ვარჯების წვეროებს შიგნით, ერთმანეთისგან მოშორებით განცალკე-
ვებით მდგარი სახლების სახურავები მოსჩანდა. იქ, ცოცხალი ღობის 
შიგნით, განთავსებული იყო რუსების საგვარეულო ადგილ-მამული. 
გზის ორი მხრიდან, დაახლოებით ორი კილომეტრის ინტერვალით, 
მოსჩანდნენ ლამაზი ორსართულიანი მაღაზიები და სატრაპეზოები. 
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ყოველი მათგანის წინ,- პატარა მოასფალტებული მოედანი იყო, სადაც 
ერთმანეთის მონაცვლეობით ელექტრომობილი ჩერდებოდა. ელექ-
ტრომობილიდან გადმოდიოდა ტურისტების მორიგი ჯგუფი და ყო-
ველი მათგანი ცდილობდა ის, რაც იყიდებოდა მარაგად შეეძინა ან 
ადგილზევე დაეგემოვნებინა. 

 ყველა მაღაზიები და კაფეები მარაგდებოდა ადგილ-მამულში 
მოყვანილი საკვები პროდუქტებით. ასევე, მაღაზიებში იყიდებოდა 
ხელით ნაქარგი რუსული პერანგები, პირსახოცები, ხის ნაკეთობები 
და ბევრი სხვა რამ, ადგილობრივი ოსტატებისგან წარმოებული. ანას-
ტასიამ განმარტა, რომ ადამიანები დიდი ხალისით ყიდულობენ ამ ნა-
კეთობებს, იმიტომ, რომ იცოდნენ:- ბედნიერი ქალისგან კეთილი ხე-
ლებით მოქარგული პერანგი, განუზომლად ღირებულია, ვინემ მექა-
ნიკურ კონვეირზე დამზადებული. 

 თუ შევხედავთ ზემოდან იმას, რაც იმყოფებოდა გზიდან გამოჩე-
ნილი ტყის ზოლის მიღმა, შეიძლებოდა დაგვენახა დაჩრდილული ხე-
ივნები და მწვანე ღობით შემოვლებული ადგილ-მამულები. ტყის ზო-
ლი ერტყა დასახლებას, რომელშიც იმყოფებოდა დაახლოებით ოთხ-
მოცდაათი კარ-მიდამო. შემდეგ მინდორი, კილომეტრის შემდგომ,- 
ისევ ტყის ზოლით შემოფარგლული დასახლება და აი, ასე, ოცდაათი 
კილომეტრის რადიუსზე. თანატოლი ზომის კარ-მიდაოები სრულიად 
არ ჰგავდნენ ერთმანეთს. ერთში სჭარბობდა,- საბაღე სავარგულები, 
მეორეში,- ტყის ჯიშის ხეები:- აშოლტილი ფიჭვები, გადაშლილი კედ-
რები, მუხები და არყის ხეები. 

თითოეულ მამულში აუცილებლად იყო ტბორი ან აუზი. სახლე-
ბი, გარშემოვლებული კვლებით და მასზე ყვავილნარით. სახლებიც, 
სხვადასხვანაირები იყვნენ:- დიდი ორსართულიანი და პატარა ერ-
თსართულიანები. ისინი აშენებულნი იყვნენ სხვადასხვა არქიტექტუ-
რით: ერთნი სწორი სახურავით, მეორენი,- მახვილწახნაგოვანნი. რა-
მოდენიმე სახლი კი,- თეთრები, უკრაინული სოფლის ხატების მსგავ-
სი. ვერანაირი მანქანები ნაკვეთების გამყოფ ქუჩა-ხეივნებში მე ვერ 
დავინახე. თავად მეურნეობებშიც განსაკუთრებული გამოცოცხლება, 
მუშაობა არ შეიმჩნეოდა. ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ყოვე-
ლი ეს საოცარი სილამაზე ზემოდან, ვიღაცის მიერ იქმნებოდა, ხოლო 
ადამიანები, ამ ქმნილებებისგან მხოლოდ სიამოვნებას იღებდნენ. თი-
თოეული დასახლების ცენტრში დიდი, ლამაზი ორსართულიანი შე-
ნობა იყო, რომლის გვერდითაც მხიარული ჟრიამული გაჰქონდათ 
ბავშვებს. როგორც სჩანდა, სკოლები თუ კლუბები დასახლების ცენ-
ტრში იყო აშენებული. მე ვუთხარი ანასტასიას: 
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– აი, დასახლების ცენტრში, სადაც სკოლა თუ კლუბია, კიდევ იგ-
რძნობა რაღაც სიცოცხლე, ხოლო თავად მამულებში, მოწყენილობა 
სჩანს. მათმა პატრონებმა თუკი ისე შესძლეს განეთავსებინათ ნარგავე-
ბი, რომ მიწის განოყიერება, მავნებლებთან და სარეველებთან ბრძოლა 
საჭირო არ არის, რაღა რჩებათ მათ გასაკეთებლად? მდაა, მაინც, მე 
ვფიქრობ, ადამიანისთვის მუდმივი გარჯა, შემოქმედებითობა, გამომ-
გონებლობა უფრო სასიხარულოა. აქ კი,  მსგავსი არაფერი არ სჩანს. 

– ვლადიმირ, აქ, მშვენიერ ადგილ-მამულში, ადამიანები ზუსტა-
დაც, რომ რაც შენ ჩამოთვალე ყველაფრი ამით არიან დაკავებულნი და 
მათი საქმეები მნიშვნელოვანნია. ეს საჭიროებს გაცილებით უფრო 
დიდ ინტელექტს, გააზრებულობას და შემოქმედებითობას, ვინემ შენ-
თვის ჩვეული სამყაროს მხატვრობას ან გამომგონებლობას. 

– მაშ, ისინი თუ ყველა მხატვრები და გამომგონებლებია, სადღაა 
მათი შრომის შედეგები? 

– ვლადიმირ, შენ იმ ადამიანს თვლი მხატვრად, რომელიც ფუნჯს 
იღებს ხელში და ტილოზე ხატავს მშვენიერ პეიზაჟს? 

– რასაკვირველია, ვთვლი. ადამიანები დაუწყებენ მის სურათს 
ცქერას და თუკი მოეწონებათ იყიდიან ან სურათების გალერეაში გა-
მოფენენ. 

– მაშ, შენ მხატვრად იმ ადამიანს რაღატო არ თვლი, ტილოს ნაც-
ვლად ჰექტარი მიწა რომ აქვს აღებული და იქ ქმნის ისეთივე მშვენიერ 
პეიზაჟს, და, უფრო მეტიც,- ცოცხალს და უფრო უკეთესს? ცოცხალი 
მასალისგან სიმშვენიერე რომ შექმნა, ამისთვის შემქმნელისგან არა 
მარტო მხატვრული წარმოსახვა და გემოვნება მოითხოვება, არამედ  
უამრავი ცოცხალი მასალის თვისებების ცოდნა. ჰოდა, პირველ და მე-
ორე შემთხვევაშიც, ქმნილება მოწოდებულია გამოიწვიოს მაყურე-
ბელში დადებითი ემოციები, მისი ცქერით გახარება, მაგრამ ტილოზე 
დახატულისგან განსხვავებით, ცოცხალი სურათი,- ბევრად უფრო 
მრავალი ფუნქციის მქონეა. იგი წმენდს ჰაერს, წარმოქმნის ადამინის-
თვის კეთილისმყოფელ ეთერებს, კვებავს მის სხეულს. ცოცხალი სუ-
რათი ცვლის საკუთარ ფერთა გამას, რომელთა სრულჰყოფაც მარადი-
ულადაა შესაძლებელი. უხილავი ძაფებით იგი დაკავშირებულია სამ-
ყაროსთან. იგი ტილოზე დახატულთან შედარებით წარმოადგენს შეუ-
დარებელს და გაცილებით მნიშვნელოვანს. შედეგად, მისი შემქმნელი 
მხატვარიც უფრო დიადი იქნება. 

– დიახ, რასაკვირველია, აქ ძნელია არ დაგეთანხმო. მაგრამ რატომ 
თვლი შენ ამ ადგილ-მამულების მფლობელთ ისეთივე გამომგონებ-
ლებად, მეცნიერებად როგორებიც ახლა არიან? განა მათ რაღაცნაირად 
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მაინც აქვთ მეცნიერებასთან კავშირი? 
– მეცნიერებასთანაც აქვთ დამოკიდებულება. 
– მაგალითად როგორი? 
– მაგალითად, შენ, ვლადიმირ, თვლი ადამიანს მეცნიერად, მცე-

ნარეების სელექციაზე, გენურ ინჟინერიაზე მომუშავეს? 
– რასაკვირველია. ამ ადამიანებს ყველა მეცნიერად თვლის, ისინი 

სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებში მუშაობენ, გამოჰყავთ ბოსტნე-
ულისა და ხილის ახალი ჯიშები, ასევე სხვადასხვაგვარი მცენარეებიც. 

– დიახ, რასაკვირველია, გამოჰყავთ, მაგრამ მთავარი მნიშვნე-
ლოვნება, ხომ მათი მოღვაწეობის შედეგია. 

– შედეგიც არის,- გამოყვანილია ყინვაგამძლე და დიდხანს შენახ-
ვადი ბოსტნეული, კარტოფილი, რომელსაც კოლორადოს ხოჭო არ 
ჭამს. საერთოდაც, მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში უჯრედიდან 
ცოცხალი არსება გამოიყვანეს. ახლა ემზადებიან ავადმყოფ ადამიანს 
გადაუნერგონ სხვადასხვა ორგანოები, მაგალითად თირკმელები. 

– დიახ, ეს ასეა. მაგრამ შენ არ დაფიქრებულხარ, ვლადიმირ, ამ 
მაღალ განვითარებულ ქვეყნებში, რატომ ჩნდებიან მუდამ ახალ-ახა-
ლი დაავადები? რატომ არიან ისინი კიბოს დაავადებებით პირველ 
ადგილზე? რატომ სჭირდებათ მათ უფრო მეტი წამლის პრეპარატები? 
რატომაა რომ ადამიანთა უმეტესობა განიცდის უნაყოფობას? 

– რატომ? 
– იმიტომ, რომ ბევრი ადამიანი, რომელსაც შენ მეცნიერებს ეძახი, 

გონიერ არსებებს საერთოდ არ წარმოადგენენ, მათი ადამიანური არსი 
პარალიზებულია, მხოლოდ გარეგნულად აქვთ ადამიანური იერ-სახე 
და მათი მეშვეობით განადგურების ძალები მოქმედებენ. თავად და-
ფიქრდი, ვლადიმირ, ამ ვითომცდა მეცნიერებმა ბუნებაში არსებულ 
მცენარეებს  სახეობის შეცვლა დაუწყეს. შედეგად, ამ მცენარეების მი-
ერ მოყვანილ ნაყოფებსაც დაუწყეს შეცვლა, ისე რომ არც კი განსაზღ-
ვრეს ნაყოფების დანიშნულება. ბუნებაშიც და საერთოდ სამყაროშიც, 
ხომ ყველაფერი ერთმანეთთანაა ურთიერთ კავშირში. მაგალითად, 
თუკი შენი მანქანიდან მექანიკოსი ამოიღებს ან შეცვლის რომელიღაც 
დეტალს, აი, ვთქვათ, ფილტრს,- მანქანა კიდევ რამოდენიმე ხანს იმ-
ოძრავებს, მაგრამ მალე რაღაც მოხდება? 

– მთელი სისტემა გამოვა მწყობრიდან, გამოირთვება ძრავი. 
– ანუ, ავტომობილის ყოველი დეტალი თავის ფუნქციას ასრუ-

ლებს, ხოლო სანამ მას მიეკარები, საჭიროა გაარკვიო მისი დანიშნუ-
ლება. 
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– რასაკვირველია! ამისათვის სულაც არ არის საჭირო მექანიკოსი 
რომ იყო. 

მაგრამ ბუნება ხომ,- ასევე სრულყოფილი მექანიზმია. რომელიც 
ჯერ არავისგან არ არის ბოლომდე შეცნობილი. ამ დიდებული ცოცხა-
ლი მექანიზმის ყოველ დეტალს თავისი დანიშნულება აქვს და მჭიდ-
რო ურთიერთკავშირი მთელს სამყაროსთან. ხოლო  თვისებების შეც-
ვლა, ან ერთი დეტალის ამოღება, ამოკვეთა, უცილობლად იმოქმე-
დებს მთელი ბუნებრივი მექანიზმის მუშაობაზე. ბუნებას აქვს ბევრი 
დამცავი ფუნქცია. თავიდან იგი დაუშვებელ მოქმედებებზე ნიშანს 
მოგცემს. თუკი ეს არ უშველის, ბუნება იძულებული იქნება გაანად-
გუროს ძალად-მექანიკოსი. ნაყოფს ადამიანი საკვებად იყენებს, ხო-
ლო, თუკი ის ნაყოფ-მუტანტებით  გამოიკვებება, მაშინ, ნელ-ნელა,- 
თავად გადაიქცევა მუტანტად. ასეთი სახეცვლილება გარდაუვალია,- 
სახეშეცვლილი ნაყოფების გამოყენებისას.* ეს კი, უკვე ხდება. ადამია-
ნის იმუნური სისტემა, გონება და გრძნობა სუსტდება. ადამიანი იწყ-
ებს მხოლოდ მისთვის დამახასიათებელი თვისებების კარგვას, გარდა-
ისახება იოლად მართვად ბიორობოტად, კარგავს თავის დამოუკიდებ-
ლობას. ახალი დაავადებების წარმოჩენაც ამის დამადასტურებელია, 
ეს ნიშანია ადამიანის მხრიდან დაუშვებელი ქმედებებისა. 

– ვთქვათ, შენ მართალი ხარ. მე თავადაც არ მომწონს ეს ჰიბრიდი 
მცენარეები. მას ჯერ რეკლამას უკეთებდნენ, ახლა კი, ბევრმა სახელ-
მწიფოს მთავრობამ, კანონების გამოშვება დაიწყეს, რათა მაღაზიებში 
იმ სურსათზე, რომელიც გენური ინჟინერიითაა მიღებული, სპეცია-
ლური ეტიკეტი დააკრან. ჩვენს ქვეყანაშიცაა გამოცემული ასეთი 
ბრძანება და უკვე ბევრი ადამიანი ცდილობს არ შეიძინოს მუტანტი-
სურსათი. მისგან სრულიად თავის დაღწევა კი, ჯერ-ჯერობით ამბო-
ბენ არ შეიძლება, რადგან ისინი ძალზედ ბევრია მომრავლებული, ხო-
ლო ნამდვილი სურსათი ცოტაა და თანაც ისინი, უფრო ძვირი ღირს. 

– აი ხომ ხედავ, ეს ნგრევის ძალებმა შესძლეს, რომ ადამიანთა სა-
ზოგადოება მათზე ეკონომიკურად დამოკიდებული გაეხადათ. მათ 
შესძლეს შთაეგონებინათ:-„თუკი არ მიიღებთ ჩვენს პროდუქტებს,- 
შიმშილით დაიხოცებით“-ო. მაგრამ ეს ასე არ არის, ვლადიმირ. ადა-
მიანი, მაშინ დაიღუპება, თუკი მათ შეჭამს. 

– შესაძლებელია, ანასტასია, მაგრამ ყველანი არ დაიღუპებიან. 
ბევრმა უკვე იცის ამის შესახებ და მუტანტებით აღარც იკვებება. 
                                                 
* აი, რატომ ითესება გენმოდიფიცირებული თესლი ჩვენთან ძალდატანებით... გამო-

ფხიზლდით თანამემამულენო ც.გ.) 
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– მაგალითად შენ ვლადიმირ, რისი მეშვეობით შეიცნობ მათ? 
– არ ვყიდულობ უცხოურ ბოსტნეულს. ისინი, რომელსაც ბაზრებ-

ში ყიდიან ადგილობრივი მაცხოვრებლები თავიანთი დამხმარე მეურ-
ნეობიდან,- ბევრად უფრო გემრიელია. 

– აბა, მითხარი სად იღებენ ისინი თესლებს? 
– როგორ თუ სად იღებენ? ყიდულობენ. ახლა ბევრი ფირმა ვაჭ-

რობს თესლებით. ფერად პაკეტებში, ლამაზად შეფუთულებს ყიდიან. 
– ესეიგი, გამოდის, რომ ხალხი, შეფუთულზე დაწერილ ინფორ-

მაციაზე დაყრდნობით ყიდულობს თესლებს? აბსოლუტური სიზუს-
ტით არ იციან, შეფუთულის შიგთავსს, მასზე მოცემული ინფორმაცია, 
თუ რამდენად შეესატყვისება. 
– შენ გინდა სთქვა, რომ თესლებიც  შეიძლება იყოს მუტანტები? 
– დიახ. მაგალითად დღეს, დედამიწაზე, პირველსაწყისი ნაყოფის 
მომტანი სულ ცხრა ვაშლოვანი დარჩა,- ღვთიური ქმნილებებიდან ერ-
თ-ერთი ყველაზე სასარგებლო და გემრიელი ნაყოფი ადამიანისთვის. 
მან, ერთ-ერთმა პირველთაგანმა განიცადა მუტაცია. ჯერ კიდევ ძველ 
აღთქმაში გვხვდება გაფრთხილება:- „არ გააკეთოთ აცრები...“ მაგრამ 
მას ჯიუტად აკეთებდნენ, შედეგად კი ვაშლები აღარ არიან. ის რაც 
შენ ახლა შეგიძლია დაინახო ბაღებში ან მაღაზიებში, ღვთიურ ნაყოფს 
არ შეესატყვისება. ისინი, ვინც ამსხვრევენ, ანადგურებენ ღვთიურ 
ქმნილებათა პირველსაწყისთ, შენ ეძახი მეცნიერებს. მაგრამ რა შეიძ-
ლება უწოდო მათ, ვინც აწარმოებს ბუნებრივი მექანიზმის ყველა დე-
ტალის ფუნქციების აღდგენას? 

– ასევე მეცნიერები, მაგრამ, ალბათ, ბევრად უფრო მართებულის 
მცოდნენი. 

– რუსეთის ოჯახები, ადგილ-მამულში მცხოვრებნი, რომლებსაც 
შენ ახლა ხედავ, იმის აღდგენას აწარმოებენ, რაც გაფუჭებულ იქნა. 

– მათ საიდან აქვთ მეცნიერ-სელექციონერებზე ან გენეტიკოსებზე 
უფრო მეტი ცოდნა? 

– ეს ცოდნა ყოველ ადამიანში თავიდანვე არსებობს. მიზანი, სურ-
ვილები, შეგნება-შეცნობა, საკუთარი თავის დანიშნულების შესახებ 
ცოდნა, იძლევა იმის საშუალებას, რომ ისინი გაიხსნან. 

– წარმოგიდგენია, გამოდის, რომ ადგილ-მამულებში მცხოვრები 
ადამიანები,- მხატვრებიც არიან და მეცნიერებიც,- აბა, მაშ ვინღა ვართ 
ჩვენ, პლანეტაზე დღეს მახცოვრებელი ადამიანები? 

– თითოეულს საკუთარ თავს განსაზღვრება თავად შეუძლია მის-
ცეს, თუკი, ცხრა დღით მაინც შესძლებს საკუთარი აზრ-ფიქრის გან-
თავისუფლებას. 
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Tavisufalia Cveni azr-fiqri? 

 
ას ნიშნავს „განთავისუფლება“? აზრ-ფიქრი ხომ ყველა ადამიანში 
ისედაც თავისუფალია. 
– ტექნოკრატული საზოგადოების ყოფის პირობებში, ადამიანის 

აზრ-ფიქრი დამონებულია, დაპყრობილია ამქვეყნიური ჩარჩოებითა 
და პირობითობებით. ტექნოკრატულ სამყაროს არსებობა ადამიანური 
აზრ-ფიქრის თავისუფლების ლიკვიდაციის, მისი დამონების, დაპყ-
რობის ხარჯზე შეუძლია მხოლოდ და ადამიანური აზრ-ფიქრის ენერ-
გიის შთანთქმით. 

– როგორღაც გაუგებარია ჩემთვის. თითოეულ ადამიანს თავისი 
ცხოვრების მანძილზე ბევრი სხვა და სხვა რაღაცეების გადაფიქრება 
შეუძლია. მაგალითად, ყველაფრის თქმა არ შეიძლება. არიან ქვეყნები, 
სადაც უფრო მეტი სიტყვის თავისუფლებაა, სხვებში ნაკლები, აზრ-
ფიქრისას კი, ყველა რაშიც უნდა თავისუფალია. 

– ეს ილუზორულია, ვლადიმირ. ადამიანების უმრავლესობა იძუ-
ლებულია მთელი სიცოცხლე ერთი და იმავეზე იფიქროს. ამის დანახ-
ვა იოლია, თუკი შენს დროში მცხოვრები ერთი ტიპიური ადამიანის 
სხვადასხვა მომენტებში ნაფიქრალს, ცალკეულ დროთა მონაკვეთე-
ბად დავყობთ, შემდეგ კი, ერთნაირი აზრ-ფიქრები კვლავ შევაერთოთ 
და ასეთი, სრულიად მარტივი ქმედებით, შენ განსაზღვრავ შენი დრო-
ის ადამიანის აზრ-ფიქრის მთავარ საფიქრალს. 

– საინტერესოა. მოდი ერთად შევეცადოთ განვსაზღვროთ ეს აზრ-
ფიქრი. 

– კარგი. მაშინ მითხარი, რომელ ციფრს დაასახელებ შენ ადამია-
ნური სიცოცხლისთვის საშუალო ხანგრძლივობის ციფრად? 

– ეს მნიშვნელოვანია? 
– აზროვნების თანაფარდობისთვის არც ისე, მაგრამ შემდგომი 

გათვლებისთვის ციფრი საჭიროა. 
– კარგი. ჩვენი დროის ადამიანის სიციცხლე ოთხმოცი წელია. 
– მაშ ასე, ადამიანი დაიბადა. უფრო ზუსტი იქნება რომ ვთქვათ,- 

მიიღო მატერიალური იერ-სახე დედამიწაზე თავისი არსებობის-
თვის... 

– უკეთესია, უბრალოდ დაიბადა, ასე უფრო გასაგებია. 
– კარგი. ჯერ კიდევ პატარა ბავშვი უცქერის სამყაროს, რომლის 

შეცნობაც მას ელის. ტანსაცმლით, საცხოვრებლით, საკვებით მას 
მშობლები უზრუნველჰყოფენ. მაგრამ ასევე მშობლები თავიანთი ქცე-

r 
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ვით, დამოკიდებულებებით, ნებსით თუ უნებლიედ ესწრაფვიან მას 
გადასცენ თავიანთი აზრ-ფიქრი და გარეშემო სამყაროსადმი დამოკი-
დებულება. ვლადიმირ, შეცნობის პროცესი გრძელდება დაახლოებით 
თვრამეტი წელი და მთელი ეს წლები ტექნოკრატული სამყარო ცდი-
ლობს  ახალგაზრდა ადამიანს თავისი მნიშვლნოვანება შთააგონოს. 
შემდგომ, დარჩენილ სამოცდაორ წელში, შეიძლება ვივარაუდოთ, 
რომ ადამიანს დამოუკიდებლად შეუძლია განაგოს თავად საკუთარი 
აზრ-ფიქრის მუშაობის მიმართულება. 

– დიახ, შეუძლია, შენ კი ამბობდი, რომ მას ვიღაც ბოჭავს. 
– ვამბობდი. ჰოდა მოდი გამოვთვალოთ, თავისი ნებით რამდენი 

თავისუფალი დრო აქვს საკუთარი აზრ-ფიქრისთვის. 
– მოდი. 
– ყოველ დღე, განსაზღვრული დროით ადამიანს ძინავს, ისვე-

ნებს. რა დროს ხარჯავს ყოველდღიურად ადამიანი ძილისთვის? 
– როგორც წესი,- რვა საათს. 
– ჩვენ საფუძვლად ადამიანის სიცოცხლის 62 წელი ავიღეთ, გა-

ვამრავლოთ იგი რვა საათიან ყოველდღიურ ძილზე, ნაკიანი წლების 
გათვალისწინებით. გამოდის, რომ 587 928 საათი თავისი სიცოცხლი-
დან ადამიანს სძინავს. ყოველდრიური რვა საათი ძილი. ოცდაორი წე-
ლი შეუწყვეტელი ძილი გამოდის. გამოვაკლოთ ეს ოცდაორი წელი 
სიცოცხლის სამოცდაორ წელს და მივიღებთ სიფხიზლის 40 წელს. 
სიფხიზლის დროს ადამიანი საკვების მომზადებითაა ყოველდრიუ-
რად დაკავებული. შენი აზრით, რამდენს ხარჯავს საკვების მომზადე-
ბასა და მიღებაზე ადამიანი? 

– ძირითადად ქალები ამზადებენ, თუმცაღა, მამაკაცებს მეტი 
დროის ხარჯვა უწევთ, რადგან სარჩო-სანოვაგისათვის უნდა გამოი-
მუშავონ. 

– და, მაინც ვლადიმირ, რამდენი დრო  მიდის, შენი აზრით საკვე-
ბის მომზადებაში და მერე მის  მიღებაზე ყოველდღიურად? 

– ასე ვთქვათ, თუ გავითვალისწინებთ პროდუქტების ყიდვას, სა-
უზმის, სადილისა და ვახშმის მომზადებას, ალბათ, სამი საათი ჩვეუ-
ლებრივ ყოვედღიურობაში. ოჯახში, ოღონდ ყველა შესაძლოა სადი-
ლის მომზადებით არ არის დაკავებული, დანარჩენები მიირთმევენ, 
თუმცა, სურსათის ყიდვაში ეხმარებიან, ასევე ჭურჭლის რეცხვაშიც, 
ასე რომ თითოეულ ადამიანზე, ორსაათნახევარი მოდის. 

– სინამდვილეში მეტია, მაგრამ იყოს შენებურად, ავიღოთ სულ 
ორ-ნახევარი საათი დღეში. გავამრავლოთ სიცოცხლის განვლილ 
წლებზე და გამოვა 61242,5 საათი ან 25517 დღე ან 7 წელი. გამოვაკ-
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ლოთ იგი 40 წელს, დარჩება 33, შესაძლებლობა რომ ჰქონდეს მიიღოს 
საკვები, ტანსაცმელი და საცხოვრებელი. ტექნოკრატულ სამყაროში 
მცხოვრებმა ადამიანმა, ამ სამყაროსთვის ერთერთი მისთვის აუცილე-
ბელი ფუნქცია,- სამუშაო უნდა შეასრულოს. მე მინდა ვლადიმირ, შე-
ნი ყურადღება მივაპყრო იმას, რომ ადამიანმა უნდა იმუშაოს, დაკავ-
დეს რაღაცა საქმით არა იმიტომ, რომ მას იგი ძალიან მოსწონს, არამედ 
მან უნდა იმუშაოს ტექნოკრატული სამყაროს სასარგებლოდ. სხვაგვა-
რად ადამიანი, მისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანს იქნება მოკ-
ლებული. 

იძულებით ყოველდღიურად მუშაობისთვის რამდენ დროს ხარ-
ჯავს ადამიანთა უმეტესობა? 

– ჩვენს ქვეყანაში,- რვა საათს, აქეთ-იქით გზას, დაახლოებით ორი 
საათი უნდება, ხოლო ყოველ კვირაში ორი დღეც გამოსასვლელია. 

– ჰოდა, შეეცადე თავად დათვალო, საკუთარი სიცოცხლის რამ-
დენ პირობით წელს ხარჯავს ადამიანი მისთვის,- თითქმის ყოველ-
თვის არასაყვარელ საქმეზე. 

– დასათვლელად, კალკულატორის გარეშე დიდი დროა საჭირო, 
თავად შენ თქვი. 

– ასე ვთქვათ ოცდაათი წელი ე.წ. შრომითი მოღვაწეობისთვის, 
ათი წელი ის შეუსვენებლივ მუშაობს ვიღაცაზე, უფრო ზუსტად კი,- 
ტექნოკრატულ სამყაროზე. ჰოდა ახლა, 33 წლის სიცოცხლეს ჩვენ ეს 
ათი წელი უნდა გამოვაკლოთ და  23 წელი დარჩა. 

– ყოველდღიურად კიდევ რითია ადამიანი დაკავებული თავისი 
სიცოცხლის მანძილზე? 

– ტელევიზორს უყურებს. 
– ყოველდღიურად რამდენ ხანს? 
– არა უმცირეს სამი საათისა. 
– ეს სამი საათი გამოისახება ტელევიზორთან განუწყვეტელი 

ჯდომის რვა წელში. გამოვაკლოთ ის დარჩენილ 23,- დარჩება 15. მაგ-
რამ ეს დროც, მხოლოდ ადამიანისთვის ნიშანდობლივი საქმიანობის-
თვის კიდევ არ არის თავისუფალი. ადამიანური აზრ-ფიქრი ინერტუ-
ლია. მას არ შეუძლია მყისიერად  ერთიდან მეორეზე გადართვა. აზრ-
ფიქრი, რაღაცა დროით  მიღებულ ინფორმაციას აანალიზებს. ზოგა-
დად, საშუალო სტატისტიკურად ადამიანი მთელი თავისი სიცოცხ-
ლის მანძილზე სამყაროზე სულ 15-20 წუთი ფიქრობს. ვიღაცა საერ-
თოდ ერთხელაც არ დაფიქრდება ამაზე, ვიღაცა აანალიზებს რამოდე-
ნიმე წელი, თვითოეულს მხოლოდ პირადად შეუძლია განსაზღვროს, 
გააანალიზოს განვლილი წლები. თითოეული ადამიანი ინდივიდუა-
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ლურია და,- უფრო მეტად მნიშვნელოვანია,- ვინემ ყველა ერთად აღე-
ბული გალაკტიკები, რამეთუ ის მათი შექმნის შემძლეა. მაგრამ თი-
თოეული ადამიანი,- კაცობრიობის საზოგადოებათა ნაწილია, რომე-
ლიც მთლიანობაში, შეიძლება განვიხილოთ როგორც ერთი ორგანიზ-
მი, ერთიანი არსი. ჩავარდა რა, ტექნოკრატულ ხაფანგში, ის დამოკი-
დებული გახდა მასზე, ამიტომ სამყაროს უდიდესი არსი,- ადამიანი, 
იკეტება თავის თავში, კარგავს ჭეშმარიტ თავისუფლებას, ხდება რა 
დამოკიდებული, რთავს თვითგანადგურების მექანიზმს. 

სხვაგვარს, ჩვეულებრივისგან განსხვავებულ ცხოვრების ნირს 
ეწევიან ადამიანები, რომლებიც მომავლის დასახლებებში ცხოვრობენ. 
მათი აზრ-ფიქრი თავისუფალი და ადამიანურია, სწრაფვები ერთმა-
ნერთშია შერწყმული და ჩიხიდან გამოჰყავს ადამიანთა საზოგადოება. 
გალაკტიკები  სასიხარულო წინათგრძნობისგან თრთიან ადამიანური 
აზრ-ფიქრის ერთმანერთში შერწყმის გამო. 

– წარმოგიდგენია, სოფლებში მცხოვრებ ადამიანებს, როგორ ამა-
ღლებულად სახავ! გარეგნულად კი, ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები-
ა. 

– მათი გარეგნული იერ-სახეც განსხვავებულია. მათგან დიადი 
ენერგია ასხივებს. ყურადღებით დააკვირდი, აი, ბებია და მოთა მ-
გზავრობენ... 

 
 
qali-mxedari momavlidan 

 
ე დავინახე, სოფლიდან ოთხთვალა რომ მოემგზავრებოდა, უფრო 
სწორად თავახდილი ეტლი, შებმული ჟღალი ცხენით. ეტლის 

რბილ სკამზე ასაკოვანი ქალი იჯდა. მის წინ ვაშლებითა და ბოსტნეუ-
ლით სავსე კალათები იდგა. კოფოზე კი, წელსზემოთ გაშიშვლებულ 
რვა წლის ბიჭს ხელში მართალია სადავეები კი ეჭირა, მაგრამ ცხენს არ 
მართავდა. როგორც სჩანს, ისინი პირველად არ მგზავრობდნენ და 
ცხენი, მისთვის ნაცნობ გზებზე ამიტომაც მიძუნძულებდა. 

ბიჭი ხანდაზმული ქალისკენ შემობრუნდა, რაღაც უთხრა მას. ბე-
ბიამ გაიღიმა და ამღერდა. პატარამაც ამღერებულ ბებიას მეორე ხმა 
მისცა. ავტობუს-ელექტრომობილებით ჩავლილ ტურისტებამდე მათი 
სიმღერა ძლივს აღწევდა. ცხენი ავტოტრასიდან დაახლოებით ერთი 
კილომეტრით დაშორებულ გზაზე მიძუნძულებდა. 

ტურისტების უმრავლესობა სუნთქვაშეკრული, ჭოგრიტით გას-
ცქეროდა ოთხთვალის მგზავრებს. ისე უცქერდნენ, თითქოს სასწაულს 
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ან სხვაპლანეტელს ხედავდნენ. მე, კვლავ გავიფიქრე, რომ რაღაც კარ-
გად არ გამოდის:- მოემგზავრებიან ადამიანები შორეული ქვეყნები-
დან, ხოლო ნორმალურად იურთიერთონ იმათთან, ვისთანაც მოემ-
გზავრებიან, არ შეუძლიათ. მარტო ასე შორიდან ადევნებენ თვალს. ეს 
ორნი კი, ეტლში მსხდომნი, სულაც არ იცქირებიან მათ მხარეს. ერთ-
ერთმა ავტობუსმა სვლა შეანელა და პარალელურად მოძუნძულე ჯაგ-
ლაგის სიჩქარით გააგრძელა გზა. ამ ავტობუსში უცხოელ ბავშვთა 
ჯგუფი იჯდა, ისინი ხელს უქნევდნენ შორიახლოდ მიმავალ ლამაზ 
ეტლში მსხდომ ბებიასა და შვილიშვილს. უფრო მეტად ბიჭს, მაგრამ 
მან ერთხელაც კი არ გამოიხედა მათ მხარეს. მოულოდნელად, ლამა-
ზი, მწვანე მცენარეებით მოქსოვილი სოფლის ჭიშკრიდან  ახალგაზ-
რდა ქალი-მხედარი გამოჩნდა. მისი ქურანა ცხენი გამალებული ჭენე-
ბით ეტლს წამოეწია. გაუსწორდა კიდეც მას. გახელებული ცხენი მათ 
გვერდი-გვერდ მინავარდობდა. ხნიერი ქალი იღიმებოდა და თან აყუ-
რადებდა, თუ, ახალგაზრდა ქალი-მხედარი რას ეუბნებოდა. 

პატარამ, როგორც სჩანს სიმღერის შეწყვეტით უკმაყოფილომ, 
თუმცა მაინც ფარული სიხარულით დამრიგებლური კილოთი წარ-
მოსთქვა:-„ოჰ, შე დაუდგრომელო დედიკო, არც ერთი წუთით მარტო 
არ რჩები“. ახალგაზრდა ქალმა გადაიკისკისა, გადმოიღო უნაგირზე 
მიბმული ჯვალოს ჩანთიდან ღვეზელი და  ბიჭს გაუწოდა. მან იგი ჩა-
მოართვა, ჩაკბიჩა, მერე კი, შემდეგი სიტყვებით ბებიას მიმართა:- „გა-
სინჯე, ბებიკო, ის ჯერ კიდევ თბილია“,- გაუწოდა ღვეზელი, სადავეე-
ბი მოქაჩა და ოთხთვალა შეაჩერა. ბიჭი დაიხარა, ორი ხელით ასწია 
ლამაზი ვაშლებით სავსე კალათა,  ქალ-მხედარს გაუწოდა და უთხრა:- 
„თუ შეიძლება, დედა, მიუტანე მათ“,- და, მზერით მიუთითა გვერ-
დით გაჩერებული უცხოელი ბავშვებით სავსე ავტობუსისკენ. 

ერთი ხელით ვაშლებით სავსე მძიმე კალათი მსუბუქად აიტაცა, 
ხოლო მეორეთი კისერზე ოდნავ დაუტყაპუნა თავის მონავარდე ბედა-
ურს. ახალგაზრდა ქალი-მხედარი გამალებით გაექანა ბავშვებიანი ავ-
ტობუსისკენ. იმ დროისთვის ბავშვების ავტობუსის გვერდით, კიდევ 
რამოდენიმე ავტობუსი შეჩერდა. მისი მგზავრები აღტაცებული შეს-
ცქეროდნენ ვაშლების კალათით ხელში მინდორზე მოჭენავე ქალ-მხე-
დარს. ის, ავტობუსიდან გადმოსულ ბავშვებთან მიიჭრა. ცხენი ისე შე-
აყენა, რომ უნაგირიდან არ ჩამოსულა. მოხერხებულად დაიხარა მიწა-
ზე და აღტაცებული ბავშვების წინ ვაშლებიანი კალათი დადგა. 

თანაც, მოასწრო თავზე ხელი გადაესვა რომელიღაც შავგვრემანი 
ბიჭისთვის. მისალმების ნიშნად ყველას ხელი დაუქნია და თავისი ბე-
დაურით პირდაპირ შუა, ფართე ავტოტრასისკენ გაესწრაფა. ავტობუ-



 

775 

სის მძღოლმა, რომლითაც ბავშვები მგზავრობდნენ, რაციით გადასცა:- 
„ის, პირდაპირ შუა გამყოფ ხაზზე მიჰქრის, რა მშვენიერი და წარმტა-
ცია ის!“ 

ავტოტრასის განაპირას უამრავი ტურისტული ავტობუსები შე-
ჩერდნენ. ავტობუსებიდან სწრაფად გადმოსული ადამიანები გზის 
გასწვრივ ჩამწკრივდნენ და სუნთქვა შეკრულნი უცქერდნენ გამალე-
ბული ჭენებით მქროლავ ახალგაზრდა ლამაზმანს. აღტაცებისგან ბა-
გეთაგან ბევრს ჩუმი ჩურჩული აღმოჰხდა. კიდევაც იყო, რითიც უნდა 
აღტაცებულიყვნენ. ცეცხლოვანი, გამალებული ჭენებით მქროლავი 
ბედაური, ფლოქვებიდან ნაპერწკლებს ჰყრიდა. მას არავინ არ აჩქაებ-
და, მხედარს საერთოდ, არც მათრახი და არც წკნელი არ ჰქონდა, თუმ-
ცა ბედაური სულ უფრო და უფრო  აჩქარებდა და აჩქარებდა თავის გა-
მალებულ ჭენებას. მისი ფლოქვები ძლივს ეხებოდნენ გზას, ხოლო ფა-
ფარი, შემხვედრი ქარისგან უღელავდა. ალბათ, იგი ძალიან ამაყობს 
თავისი მხედარით. შესაძლოა სურდა კიდეც, ღირსეულიც ყოფილიყო 
მასზე ამხედრებული ლამაზმანი. 

უჩვეულო იყო მისი გარეგნული სილამაზე. რასაკვირველია, შეიძ-
ლებოდა აღფრთოვანებულიყავი სახის სწორხაზოვანი ნაკვთებით, ქე-
რა ნაწნავითა და ხშირი წამწამებით. რასაკვირველია, ამოქარგული 
თეთრი ბლუზითა და თეთრგვირილებიან ქვედატანზე ნათლად შეიძ-
ლებოდა მკვრივი გამოკვეთილი წერწეტა ტანის, მშვენიერი სხეულის 
წარმოდგენა. მთელი ქალური სხეულის ნარნარი შტრიხები, გეჩვენე-
ბოდა თითქოს, რაღაც დაუცხრომელი ენერგიითაა არშია შემოვლებუ-
ლიო. ღაწვებზე ათამაშებული ალმური, დიდებულ შესაძლებლობებს 
ამხელდა ამ მოუხელთებელი და უხილავი ენერგიისას. ახალგაზრდა 
ქალი-მხედარი გზის განაპირას მდგარი ადამიანებისგან, რაღაც უჩვე-
ულოდ ჯანსაღი იერ-სახით გამოირჩეოდა. ის, თავის ფიცხელ ბედა-
ურზე ყოველგვარი დაძბულობის გარეშე ამხედრებულიყო. ის, უნაგი-
რის კოტაზეც კი არ ჩაჭიდებულიყო და ხელში არც სადავე არ ეჭირა. 
ცხენის გავის ცალ მხარეზე ამხედრებულს ფეხები არ ჰქონდა გაყრილი 
ავჟანდში. წამწამებდახრილი, გზადაგზა ხელის ნარნარი მოძრაობით 
მჭიდრო ნაწნავად იწნავდა აწეწილ თმებს. ლამაზმანი, წამწამებს ხან-
დახან მაღლა სწევდა და მაშინ მისი მზერა თითქოს უხილავ სასიამოვ-
ნო ცეცხლის ალმურში ჰხვევდა ხალხის ჯგუფში მდგომ ვიღაცას; ამ 
მზერის შემხედვარე ადამიანი, წელში იმართებოდა, ამაღალებული 
ხდებოდა. 

გეჩვენებოდა თითქოს ადამიანები ქალი-მხედარისგან გამოსულ 
ენერგიის ნათელს საკუთარი გრძნობებით იჭერდნენ და ცდილობ-
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დნენ ამ ნათელით თუნდაც ნაწილობრივ ავსებულიყვნენ. ის, მათ 
სურვილს ჰხვდებოდა, ამიტომაც მათ მშვენიერი ქალი-მხედარი თან 
უხვად უნაწილებდა მას, თან კი, წინ მიჰქროდა. მოულოდნელად, 
გზაზე გაჭენებულ ცხენს წინ, ტემპერამენტიანმა იტალიელმა გადმო-
ურბინა, მკლავები გაშალა და აღფრთოვანებულმა წამოიძახა:- „რუსე-
თო! აი ლავ იუ, რუსეთო!,“ როცა მისი ბედაური ყალყზე შედგა და ად-
გილზე ანავარდდა, ქალი-მხედარი არც შემკრთალა და არც შეშინებუ-
ლა. მან მხოლოდ უნაგირის კოტას ჩაავლო ცალი ხელი, მეორეთი ყვა-
ვილების გვირგვინიდან, რომელიც თავს უმშვენებდა, ყვავილი მოსწყ-
ვიტა და  იტალიელს ესროლა. მან დაიჭირა საჩუქარი, მოფრთხილე-
ბით მიიკრა გულზე, როგორც დიდებული განძი და თან განუწყვეტ-
ლივ იმეორებდა. „მამმა მიია, მამმა მია“. 

აღტყინებულ იტალიელს, მართალია ლამაზმანმა აღარც კი გახე-
და, მაგრამ მან  თავისი რაშის ღვედები მოჭიმა და ბედაური ოდნავ აც-
ეკვებული ნაბიჯით, განაპირას მდგარ ადამიანებისკენ მიმავალ გზას 
გაუყენა. ჯგუფი გაიყო, ახალგაზრდა ქალი-მხედარი მსუბუქად გად-
მოხტა ბედაურიდან და პირისპირ დაუდგა, როგორც იერზე ეტყობო-
და,- ებრაელ ქალს, პატარა გოგონათი ხელში. გოგონას ეძინა. 

ოდნავ მოხრილს, ფერმკრთალი სახითა და დაღლილი თვალე-
ბით, ბავშვის დედას, ძლივს ეკავა ის, თან ცდოლობდა ბავშვის ძილი 
არ დაერღვია. ქალი-მხედარი მას პირისპირ დაუდგა და გაუღიმა. შეხ-
ვდნენ ორი ქალის, ორი დედის თვალები. ასევე შეიძლებოდა იმისი 
შემჩნევაც, თუ რაოდენ სხვადასხვა იყო მათი შინაგანი მდგომარეობა. 

ბავშვით ატატებული დედის ცხვირჩამოშვებული, დაღვრემილი 
სახე მომჭკნარ ყვავილს ჰგავდა, მის გვერდით მიახლოებულ ახალ-
გაზრდა ქალთან შედარებით, რომლის იერიც ათასი აყვავებული ბა-
ღის დაუცხრომელ აბორგებასთან ასოცირდებოდა. 

ორი ქალი მდუმარედ შესცქეროდა ერთმანეთს თვალებში. უცებ, 
რაღაცის გაცნობიერებისგან დედის სახე, რომელსაც ხელში მძინარე 
გოგონა ეჭირა, თითქოს გაცისკროვნდა, წელში გასწორდა და ღიმი-
ლიც გაუჩნდა სახეზე. რუსეთელმა ქალმა კი, ნარნარი, ქალური ხელის 
მოძრაობით, არაჩვეულებრივი გრაციოზულობით ჩამოიხსნა ლამაზი 
გვრიგვინი და ბავშვიან ქალს  თავზე დაადო. მათ ერთმანეთისთვის 
ერთი სიტყვაც არ უთქვამთ. ლამაზი ქალი-მხედარი მსუბუქი მოძრაო-
ბით შემოახტა გვერდზე მორჩილად მდგარი  ბედაურის უნაგირს და 
კვლავ წინ გაესწრაფა. ამის შემხედვარე ხალხმა მას, რატომღაც ტაში 
დაუკრა. გვირგვინ დადგმული ქალი კი, რომელსაც მომღიმარი, უკვე 
გაღვიძებული გოგონა ეჭირა ხელში, კვალდაკვალ გასცქეროდა ქალ-
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მხედარს. ტურისტების ჯგუფს მგზნებარე იტალიელი გამოეყო, ხელი-
დან მაჯის საათი მოიგლიჯა, გაიქცა და დაიძახა:- „სუვენირა, მამმა მი-
ა“. მაგრამ ლამაზმანი უკვე შორს იყო. 

მარდმა ბედაურმა გზიდან მოედნისკენ გადაუხვია, სადაც გრძელ 
მაგიდასთან ტურისტები ისხდნენ, კვასს და მორსს (წოწოქურას, მურა-
კი) სვამდნენ და თან, რაღაც საჭმელს აგემოვნებდნენ, რომელიც ლამა-
ზად მოჩუქურთმებული სახლიდან  მიმტანებს გამუდმებით გამოჰ-
ქონდათ. გვერდით კიდევ ერთ სახლს ამთავრებდნენ. ორი კაცი, ახა-
ლი სახლის, ალბათ, მაღაზიას ან სატრაპეზოს ფანჯარას, ლამაზ მოჩუ-
ქურთმებულ თასმას აკრავდა. მამაკაცებიდან ერთ-ერთმა ყური მოჰ-
კრა თუ არა ფლოქვების თქარუნს, მოახლოებული ქალი-მხედარის 
მხარეს შემობრუნდა, თავის მეგობარს რაღაც გადაულაპარაკა და სამ-
შენებლო ხარიხიდან ჩამოხტა. მგზნებარე ლამაზმა ქალ-მხედარმა თა-
ვისი მერანი შეაჩერა და მიწაზე სწრაფად ჩამოხტა. უნაგირს ჯვალოს 
ფუთა ჩამოხსნა, მამაკაცთან მიირბინა და აწითლებულმა ფუთა მორ-
ცხვად გაუწოდა. 

– ღვეზელებია... ვაშლითაა ისინი, როგორც შენ გიყვარს, ჯერ კი-
დევ თბილია. 

– როგორი დაუდგრომელი მყავხარ მე შენ, კატერინკა,- ალერსით 
უთხრა მამაკაცმა, ფუთიდან ღვეზელი ამოიღო, დააგემოვნა იგი და 
სიამოვნებისგან თვალები მინაბა. 

მაგიდასთან მსხდომმა ტურისტებმა  ჭამა-სმა შეწყვიტეს. ისინი 
შეყვარებულების ცქერით ტკბებოდნენ. როგორღაც, ერთმანეთის პი-
რისპირ მამაკაცი და ფიცხელი ბედაურიდან ჩამოქვეითებული ახალ-
გაზრდა ლამაზმანი ისე იდგნენ, უკვე შვილებიანი ცოლ-ქმარი კი არა, 
არამედ, თითქოს, მგზნებარე შეყვარებულები იყვნენ ისინი. ახლახანს 
ჭენებით თხუთმეტ კილომეტრს გამოვლილი ქალი-მხედარი, აღტაცე-
ბული ტურისტების თვალში, ყოვლის შემძლე და თავისუფალი სჩან-
და, როგორც ნიავი. ლამაზმანი, თავისი შეყვარებულის წინ მორჩი-
ლად იდგა, ხან შეაგებებდა  მას მზერას, ხან შეცბუნებული  წამწამებს 
ხრიდა. მამაკაცმა ჭამა უცებ შეწყვიტა  და სთქვა: 

– კატერინკა, შეხედე შენ, შენს ბლუზზე სველი ლაქა გამოვიდა, 
ე.ი. ვანიჩკას ჭამის დროა. 

მან ხელის გული დააფარა გადავსებულ მკერდიდან გადმოსულ 
პატარა სველ ლაქას და შეცბუნებულმა უპასუხა: 

– მე მოვასწრებ. მას ჯერ სძინავს. მე ყველაფერს მოვასწრებ. 
– აბა, მაშ იჩქარე. მეც, სახლში მალე ვიქნები. ჩვენ უკვე, ჩვენს სა-

მუშაოს ვასრულებთ. შეხედე, მოგწონს? 
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მან, მოჩუქურთმებულ თამასებიან ფანჯრებს გახედა. 
– დიახ. ძალიან მომწონს. მე, შენთვის, კიდევ რაღაცის თქმა მინ-

დოდა. 
– მითხარი. 
ის, ახლოს მივიდა ქმართან, ყურს რომ მისწვდომოდა ფეხისცე-

რებზე აიწია, მისაყურადებლად, კაციც დაიხარა. ქალმა კი მას, სწრა-
ფად აკოცა ლოყაზე და შემოუბრუნებლად გვერდით მდგარი ბედაუ-
რის უნაგირს შეახტა. ლამაზმანის მჭექარე, ბედნიერი კისკისი ფლოქ-
ვების თქარუნს შეერწყა. ასფალტირებული გზით კი არა, მინდვრის 
ბილიკით სახლისკენ მიჰქროდა ქალი-მხედარი. ყველა ტურისტი ძვე-
ლებურად კვალდაკვალ გასცქეროდა მას. ნეტავი განსაკუთრებული რა 
არის ასეთი, მინდორში მკვირცხლ ბედაურზე მონავარდე ამ ლამაზ 
ქალში, ორი შვილის დედაში? დიახ, ლამაზია. დიახ, მისი ენერგია,- 
უკიდეგანოდ მოსჩქეფს. დიახ, კეთილია. მაგრამ ყველა ადამიანი ასე 
თვალმოუწყვეტლივ რატომ შესცქერის მას კვალდაკვალ? იქნებ და, 
უბრალოდ, მარტო ბედაურიანი ქალი არ მიჰქრის მინდორზე? შესაძ-
ლოა, ეს მატერიალიზებული ბედნიერებაა თავის სახლისკენ რომ მი-
იჩქარის ახალშობილის გამოსაკვებად და საყვარელი მეუღლეის დას-
ახვედრად. ჰოდა, იქნებ ამიტომაც შეჰხარიან  ადამიანები,- საკუთარი 
სახლისკენ გასწრაფებულ ბედნიერებას? 

 
 

qalaqi nevaze 
 
ა, პეტერბურგშიც ისეთივე ცვლილებები მოხდა, როგორც მოსკოვ-
ში?- ვკითხე მე ანასტასიას. 
– ცოტათი სხვანაირად ხდებოდა მოვლენები ქალაქში, რომელიც 

მდინარე ნევაზეა აღმართული. მასში ბავშვებმა უფროსებზე ადრე შე-
იგრძნეს სხვანაირი მოთხოვნილება, რის გამოც, თავადვე სურდათ  
მომავალი აეშენებინათ. ამიტომაც, დაიწყეს თავად ბავშვებმა ქალაქის 
შეცვლა. არ დაელოდნენ ხელისუფლების ბრძანებას. 

– წარმოგიდგენია, ისევ ბავშვები. როგორ დაიწყო ყველაფერი? 
– მდინარე ფონტანკის სანაპიროს და ნევის პროსპექტის კუთხეში 

მშენებლებმა ტრანშეა (არხი) გათხარეს. მასში შემთხვევით თერთმეტი 
წლის ბიჭი ჩავარდა და ფეხი იღრძო. სანამ სიარული არ შეეძლო, ის 
მდინარე ფონტანკის სანაპიროზე მდგარ ¹ 25 სახლში ფანჯარასთან 
დიდხანს იჯდა. ბინის ფანჯრები ეზოს გადაჰყურებდა, სადაც ფან-
ჯრის წინ ატყავებული აგურის კედელი აღმართულიყო და ზედ მიშე-

d 
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ნებული სახლის სახურავი ჟანგის ლაქებით დაფარულიყო. 
ერთხელ, ბიჭმა მამას ჰკითხა: 
– მამა, ჩვენი ქალაქი ყველაზე საუკეთესოად ითვლება ქვეყანაში? 
– რასაკვირველია,- უპასუხა მამამ ვაჟს,- ის, მსოფლიოშიც საუკე-

თესოთა შორისაა. 
– და, საუკეთესოთა შორის რითია იგი? 
– როგორ თუ რითი? მასში უამრავი სხვადასხვა ძეგლებია, მუზე-

უმები, ქალაქის ცენტრის არქიტექტურას ყველა აღფრთოვანებაში 
მოჰყავს. 

– კი, მაგრამ ჩვენც ხომ ცენტრში ვცხოვრობთ. ფანჯრებიდან კი, 
მხოლოდ გადატყაული კედელი და ჟანგიანი სახურავი მოსჩანს. 

– კედელი... ჰოო... აბა, ჩვენ ფანჯრის ხედმა ცოტათი არ გაგვიმარ-
თლა. 

– მხოლოდ მარტო ჩვენ? 
– შესაძლოა, კიდევ ვიღაცასაც, მაგრამ ძირითადში... 
ბიჭმა ფოტოსურათი გადაუღო თავისი ბინის ფანჯრიდან ხედს 

და როცა ისევ  სკოლაში სიარული შესძლო, ის ფოტოსურათი თავის 
მეგობრებს უჩვენა. 

მისი კლასის ყველა ბავშვმა თავისი ფანჯრებიდან ხედები გადაი-
ღო და ერთმანეთის ფოტოსურათებს ერთმანეთს ადარებდნენ. სურა-
თების საერთო მდგომარეობა თვალს სულაც არ ახარებდა. ბიჭი მე-
გობრებთან ერთად  გაზეთის რედაქციაში წავიდა და ისეთივე კითხ-
ვით მიმართა მათ, რომელიც ჯერ მამას დაუსვა: 

– რატომ ითვლება ჩვენი ქალაქი სხვა ქალაქებზე უფრო მომხიბ-
ვლელად? 

ცდილობდნენ მისთვის განემარტათ, ამიტომაც უყვებოდნენ ალ-
ექსანდრიის შუქურზე, ერმიტაჟზე, კაზანის ტაძარზე, ლეგენდარულ 
ნევის პროსპექტზე... 

– რითია ნევის პროსპექტი ლამაზი?- არ ეპუებოდა ბიჭი,- მე, მეჩ-
ვენება, რომ იგი გვერდებ გაყვლეფილ ქვის ტრანშეას ჰგავს. 

ცდილობდნენ მისთვის არქიტექტურის ღირსებების შესახებ მო-
ეთხროთ. ბარელიეფური ფასადების ფილებზე უყვებოდნენ. იმაზე, 
რომ ქალაქს ჯერ საკმარისი სახსრები არ აქვს, რათა ყველა შენობას ერ-
თდროულად გაუკეთდეს რესტავრაცია. მაგრამ მალე იქნება ფული და 
მაშინ ყველა დაინახავს,- რა მშვენიერია  მდინარე ნევა. 

– კი, მაგრამ განა შეიძლება მშვენიეირ იყოს ქვის ტრანშეა, თუნ-
დაც განახლებული მოჩუქურთმებული ფილებით:- თანაც  მალე 
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კვლავ გაიყვლიფება იგი და ვიღაცა ისევ დაიწყებს ხვრელების ამოვსე-
ბასა და ჩამოგდებულების მიწებებას. 

ბიჭი, მეგობრებთან ერთად რედაქციებში დადიოდა. უჩვენებდა 
უკვე სხვადასხვა ხედების უზარმაზარ ფოტო-კოლექციას და ყველას 
სულ ერთი და იმავე კითხვას უსვამდა. თავიდან, მისი აბეზარობა 
ჟურნალისტებს აღიზიანებდათ. ხოლო, ერთხელაც, დერეფანში ახალ-
გაზრდული გაზეთის რეპორტიორმა მას უთხრა: 

– შენ ისევ ჩვენთან მოხვედი? თანაც, შენს თანამოაზრეებსაც 
კვლავ დაათრევ, რომლებიც, სულ უფრო და უფრო მეტნი ხდებიან. არ 
მოგწონთ თქვენ ქალაქის ხედი ფანჯრებიდან, მაგრამ თავად თქვენ, 
გაქვთ კი რაიმეს გაკეთების უნარი? გამკრიტიკებელი უთქვენოდაც 
ბევრი მოინახება. აბა, მოუსვით სახლებში, ხელს მიშლით მუშაობაში! 

მოხუცმა ჟურნალისტმაც ყური მოჰკრა ბავშვებთან მკაცრ საუ-
ბარს. მან, მიმავალი ბავშვების ჯგუფს კვალდაკვალ გახედა და ჩაფიქ-
რებულმა ახალგაზრდა რეპორტიორს უთხრა: 

– იცი რა, რატომღაც მათი აბეზარობა მე, ერთ ზღაპარს მახსენებს. 
– ზღაპარს? რომელს?,- ჰკითხა რეპორტიორმა. 
– „მეფე,- კი შიშველია“!- არის ასეთი სიტყვები იმ ზღაპარში. 
რედაქციებს ბიჭი კითხვებით აღარ აწუხებდა, ზურგჩანთიდან 

აღარ ამოჰქონდა და აღარ უჩვენებდა უამრავ ფოტოსურათს. დამთავ-
რდა სასწავლო წელი, დაიწყო მეორე. ყველა რედაქციებში ამბავი გავ-
რცელდა:- ბიჭი მეგობრების თანხლებით ისევ გამოჩნდაო, ჟურნალის-
ტების სახლში თავის კოლეგებს, უკვე მერამდენედ უამბობდა აღ-
ფრთოვანებული მოხუცი რედაქტორი: 

– იგი გამოჩნდა... დიახ-ს. წარმოიდგინეთ, ჟურნალისტების სახ-
ლში მიღებაზე მაინც შემოაღწია. და, არა მარტომ. ყველანი ერთად სა-
მი საათი მშვიდად ისხდნენ მისაღებში. მე ისინი მივიღე. გავაფრთხი-
ლე, რომ სწრაფად ელაპარაკათ, ორ წუთში ჩატეულიყვნენ. ჰოდა შე-
მოვიდნენ, ჩემს მაგიდაზე ფორმატის ფურცელი გაშალეს, შევხედე 
მათ შედევრს და დავმუნჯდი. თვალი ვერ მოვწყვიტე. შევცქეროდი 
ფორმატს და ვდუმდი. ასე გავიდა, ალბათ, ორი წუთი, იმიტომ რომ 
ბიჭმა ყველას უთხრა: 

– დროა წავიდეთ. აქ უკვე ჩვენი დრო არ არის. 
რა არის ეს?- გავძახე მე, როცა ისინი კარებში გადიოდნენ. ის შე-

მობრუნდა, მე საკუთარ თავზე სხვა დროის გამოხედვა ვიგრძენი.- დი-
ახ-ს... ჩვენ, კიდევ ბევრი რამის გააზრება მოგვიწევს... დიახ-ს. 

– და, რამე მაინც თუ თქვა? 
– ნუღა წელავ რაღა, ის, ისევ აპირებს მოსვლას?- ეკითხებოდნენ 
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იქ შეკრებილნი და მოხუცმა რედაქტორმა უპასუხა: 
– ბიჭი, შემობრუნდა და ჩემს კითხვაზე უპასუხა:- „თქვენს წინაშე 

ჩვენი ნევსკია. იგი ჯერ მხოლოდ ნახატზეა. შემდეგ მთელი ქალაქი 
ასეთი იქნება“,- და  კარები მიიხურა. 

ჟურნალისტები მერამდენედ დასცქეროდნენ  პროექტს და სასწა-
ული სილამაზისგან აღტაცებაში მოდიოდნენ. 

სახლები ნევის პროსპექტზე მთლიანი ქვის კედლის შესაქმნელად 
უკვე აღარ ებჯინებოდნენ ერთმანეთს. ძველი სახლების ნაწილი და-
ტოვებული იყო, ხოლო ყოველი მეორე სახლი აღებული. სახლებს შო-
რის წარმოქმნილ სივრცეებში,- ულამაზესი მწვანე ოაზისები გაშენე-
ბულიყო. ფიჭვებზე, არყებზე და კედრებზე ჩიტების ბუდეები მოსჩან-
და, ხოლო ნახატის შემხედვარეს მოგეჩვენებოდა, რომ თითქოს მათი 
ჭიკჭიკი გესმოდა. ხის ვარჯის ქვეშ, ხარიხა-სკამებზე მსხდომ ადამია-
ნებს ლამაზი ყვავილების კვლები და ასევე ჟოლოსა და მოცხარის ბუჩ-
ქები უვლიდა გარს. მწვანე ოაზისები ცოტათი  პროსპექტზეც გადმო-
დიოდნენ და ახალი ნევსკი  არა ქვის ტრანშეად, არამედ მშვენიერ 
ცოცხალ მწვანე ხეივნად გამოიყურებოდა. 

სახლების ფასადებზე ბევრი სარკე იყო დატანებული, მზის სხი-
ვის ათინათი ირეკლებოდა მათში და  ყვავილების ფურცლებს უა-
ლერსებდა, ჩამწკრივებულთ ყოველ მწვანე ოაზისში. ადამიანები მზის 
სხივებით აკიაფებულ წყალს სვამდნენ და იღიმებოდნენ... 

– ანასტასია, ბიჭი უკვე არასდროს აღარ გამოჩენილა? 
– რომელი ბიჭი? 
– აი ის, რომელიც სულ დადიოდა, დადიოდა რედაქციებში თავი-

სი კითხვებით. 
– ბიჭი სამუდამოდ წავიდა. დიდებული მოქანდაკე გახდა იგი. 

თავის მეგობარ –  მოღვაწეებთან ერთად ქმნიდა მშვენიერი მომავლის 
ქალაქებს. მისი პირველი, მშვენიერი ქმნილება დედამიწაზე, მდინარე 
ნევაზე მის მიერ შექმნილი ქალაქი გახდა. 

– ანასტასია, მითხარი, რომელ წელს დადგება რუსეთში ასეთი 
მშვენიერი მომავალი? 

– შენ ვლადიმირ, წლის განსაზღვრა თავად შეგიძლია. 
– როგორ თუ თავად? განა ადამიანი დროის განმკარგავია? 
– ქმედება ყოველის განკარგავს დროს. ყოველივე, რაც შექმნილია 

ოცნებისაგან, უკვე არსებობს სივრცეში. ბევრ ადამიანურ სულთა ოც-
ნებები,- შენი მკითხველების,- ღვთიურ ოცნებას ხორცს შეასხამენ მა-
ტერიალურად. შენს მიერ ნანახმა შეიძლება ხორცი შეისხას სამასი 
წლის მერე, მაგრამ შესაძლოა ახლაც, ამ წამში. 
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– წამში?... მაგრამ წამში არ აშენდება სახლი, ბაღიც კი ვერ გაიზ-
რდება ერთ წელში. 

– მაგრამ შენ თუკი იქ, სადაც ახლა ცხოვრობ, შენს ბინაში, პატარა 
თიხის ჭურჭელში თესლებს დათესავ, რისგანაც საგვარეულო ხის 
ყლორტი ამოვა და რომელიც აღიმართება მომავალ საგვარეულო მა-
მულში... 

– თავადვე ამბობ, რაც იქნება, და არა,- არის. გამოდის არ შეუძლია 
ოცნებას წამში მატერიალიზირება. 

– როგორ არ შეუძლია, მარცვალი ხომ შენს მიერ მატერიალურა-
დაა დათესილი, აი ეგ არის ხორცშესხმის დასაწყისი. მთელს სამყა-
როსთან ურთიერთმოქმედებს ყლორტი, შენს ოცნებას მატერიალურს 
ხდის, ნათელი და მშვენიერი ენერგიები გარშემოგეკვრიან შენ, შენ თა-
ვად წარსდგები მამის წინაშე, როგორც ხორცშესხმული მისი ოცნება. 

– ჰოო, საინტერესოა. ესეიგი, გამოდის დაუყოვნებლივაა ქმედება 
საჭირო? 

– რასაკვირველია. 
– აი, მხოლოდ სად ვიპოვო სიტყვები, რომ ადამიანებს ყველაფერი 

გასაგებად ავუხსნა? 
– სიტყვები მოიძებნება, თუკი შესძლებ შენ, რომ ადამიანების წი-

ნაშე გულწრფელი, მართალი იყო. 
– როგორც გამოვა რა... მაგრამ მე ვიმოქმედებ. ჩამებეჭდა სულში 

მე შენი ოცნება, ანასტასია. ამიტომაც ძალიან დიდი სურვილი მაქვს 
ნანახი მომავალი რაც შეიძლება სწრაფად რეალობად ვაქციო... 

 
 

raTa realobad vaqcioT 
 
პირველეს ყოვლისა, საჭიროა გარკვევა,- თუ მოინახებიან მსურვე-
ლები დაკავდნენ ეკოდასახლებების მშენებლობით, შემდგომ კი, 

იცხოვრონ და იმუშაონ მათში. მე ვთხოვე ვლადიმირის კულტურის 
ფონდ „ანასტასიას“ და მისი შემოქმედების მხარდამჭერებს, გაევრცე-
ლებინათ ინფორმაცია ეკოდასახლების მშენებლობაზე ანასტასიას 
პროექტის მიხედვით. უკვე ორი თვის შემდეგ გამოეხმაურა და განაცხ-
ადა სურვილი მომავალი დასახლების მშენებლობაზე 139-მა ადამიან-
მა. მათ შორის იყვნენ უცხოეთში ემიგრირებული რუსები. წიგნის გავ-
რცელების შემთხვევაში, რომელშიც მოთხრობილია რუსეთის მომა-
ვალსა და რუსების ახალი ცხოვრების წესზე, მსურველების რაოდენო-
ბამ შეიძლება იმატოს, ასჯერ და ათასჯერ. ისინი, სხვადასხვა რეგიო-

u 
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ნიდანაც იქნებიან. შედეგად, დასახლებების მშენებლობის ორგანიზე-
ბა უნდა დაიწყოს ერთდროულად. რამოდენიმე რეგიონში ერთად. 
რასთან დაკავშირებითაც ვლადიმირის ფონდმა, რომელიც ავრცელებს 
და აგროვებს კიდეც ინფორმაციას, მოცემულ საკითხზე არსებული 
იურიდიული ბაზისის გათვალისწინებით, მკითხველებს, რომლებიც 
იზიარებდნენ ანასტასიას აზრს, შესთავაზა დაეწყოთ აი საიდან: 

პირველი: საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზება დაიწყოს თავის 
რეგიონში, რომელსაც შემდგომში მიეცემა შესატყვისი არსებული იუ-
რიდიული საკანონმდებლო სტატუსი. 

შესაძლებელია, რომელიღაც რეგიონებში უკვე არის მკითხველთა 
ჯგუფი ან ანასტასიას მკითხველთა გამაერთიანებელი საზოგადოებ-
რივი ორგანიზაციები და მათ დასაწყისში შეძლონ კიდეც თავისთავზე 
ორგანიზების აღება. მაგრამ, თუკი თქვენს რეგიონში ასეთები არ არი-
ან, მიმართეთ ვლადიმირის ფონდ „ანასტასია“-ს, რომელიც ბევრ კო-
რესპონდენციას იღებს და თქვენ მოგცემენ მათ მისამართებს. საერ-
თოდ, მე მეწარმეების დიდი იმედი მაქვს. საორგანიზაციო საკითხებ-
ზე მათ მეტი გამოცდილება აქვთ და ამიტომ, თუკი სადმე მაინც არსე-
ბობენ საზოგადოებრივი გაერთიანებები, ეცადონ მეწარმეებს დაუკავ-
შირდნენ. 

აუცილებელია, თუნდაც დროებით ან გამოსაცდელი ვადით აირ-
ჩიოთ თქვენი ნდობით აღჭურვილი პირი,- თავმჯდომარედ, რომე-
ლიც თქვენი სახელით წარსდგება სამთავრობო ორგანიზაციებში (წა-
რადგენს განცხადებას მიწის ნაკვეთის გამოყოფასთან დაკავშირებით, 
აუცილებლობის შემთხვევაში მოიწვევს კრებებს და ა.შ.). თქვენს თავ-
მჯდომარეს დაენიშნოს მცირე ხელფასი. წარმომადგენლის როლი შე-
იძლება შეასრულოს, როგორც ფიზიკურმა პირმა, ასევე იურიდიულ-
მაც. 

იურიდიული პირის სახით შეიძლება მოიზიდოთ, მაგალითად, 
რომელიმე ცნობილი საამშენებლო კომპანია, რომელიც შემდგომ ის-
არგებლებს პრიორიტეტული უფლებით მიიღოს გარიგება (დაქირავე-
ბა) მშენებლობებზე, როგორც ცალკეული კერძო პირების სახელებზე, 
ასევე ინფრასტრუქტურულ შენობებზე. სამშენებლო კომპანიისთვის 
ასეთი მასშტაბური გარიგება (დაქირავება) იქნება ძალზედ მომგებია-
ნი; ამიტომაც შეიძლება მან აიღოს თავის თავზე გამოყოფილ მიწასთან 
დაკავშირებული გაფორმების საზრუნავი და პროექტისა და ხარ-
ჯთაღრიცხვის დოკუმენტაციები. 

მეორე:- მიმართეთ განცხადებით ადგილობრივ ადმინისტრაცი-
ულ ორგანოებს და უშუალოდ თქვენი რეგიონის ადმინისტრაციის 
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ხელმძღვანელს,- ერთი ნადელი მიწის გამოყოფის შესახებ, არა უმცი-
რეს 150-ი ჰექტარისა. მიწის ნაკვეთის სიდიდე დამოკიდებულია იმა-
ზე, თუ მიწის ნაკვეთის მიღების რამდენი მსურველი გამოჩნდება ან 
თქვენი რეგიონის შესაძლებლობებზე. 

აუცილებელია იმის გათვალისწინება, რომ მომავალ სოფელში 
ბევრი ოჯახი მუდმივად იცხოვრებს. აქედან გამომდინარე იქ, უნდა 
იყოს დაწყებითი სკოლა, მედპუნქტი, კლუბი, რომელთა მშენებლო-
ბებსაც იოლად წამოიწყებს ადამიანთა უმეტესი რაოდენობა. პატარა 
დასახლებები ვერ შეძლებენ შექმნან აუცილებელი ინფრასტრუქტურა. 

მესამე: მიწის მიღებისას აუცილებელია მიმართოთ სოფლის პრო-
ექტების შესადგენად, სპეციალისტ-მიწისმომწყობებს, არქიტექტორებს 
და მშენებლებს, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია. იგი იმიტომაა მნიშ-
ვნელოვანი, რომ აუცილებელია ფლობდეთ ინფორმაციას, რათა დად-
გინდეს წყლის მიღებისთვის არტეზიული გაბურღვის შესაძლებლობა 
ყოველი ოჯახის ეზოში. განისაზღვროს რა სიღრმით ჩაიყაროს სახლის 
საძირკველი, არის თუ არა ყოველ ნაკვეთში მცირე ტბორის გაკეთების 
საშუალება. საერთო დაგეგმარება მნიშვნელოვანია აგრეთვე მომავალი 
სკოლის მშენებლობის, ერთობლივი დასასვენებელი ადგილების და 
მისასვლელი გზებისათვის. 

ვლადიმირის ფონდის შეკვეთით, კომპეტენტური პირები უკვე 
მუშაობენ ტიპიურ პროექტზე, ხოლო თუკი იგი მზად იქნება თქვენი 
საინიციატივო ჯგუფის ორგანიზებისას, თქვენ შეგიძლიათ პროექტი 
მოსთხოვოთ ფონდს, ასე უფრო იაფი იქნება. შემდგომ საჭიროა გან-
ხორციელდეს ადგილობრივთან თქვენი ტიპიური პროექტის მიერთე-
ბა, შეიტანოთ მასში თქვენი ცვლილებები; გაუზიარეთ იგი სხვა საინი-
ციატივო ჯგუფებს. წარმატებული, სხვებისთვის მოსაწონი წინადადე-
ბები მიღებულ იქნებიან და ბოლოს და ბოლოს ჩვენ შევქმნით საერთო 
პროექტს. 

მეოთხე: სოფლების პროექტზე მუშაობის დასრულების შემდეგ, 
რომელშიც მონაწილეობის მიღება არა მარტო სპეციალისტებს შეუძ-
ლიათ, არამედ, ასევე მომავალ მაცხოვრებლებს, თქვენ მიიღებთ დაწ-
ვრილებითი ნახაზის საერთო სურათს, რომელზეც მონიშნული იქნება 
თითოეული ნაკვეთი არა უმცირეს ერთი ჰექტარისა. თითოეულს 
ოფიციალურად უნდა ჰქონდეს გამოყოფილი, შესაძლოა, კენჭისყრის 
საშუალებით, მიწის ნაკვეთი. ნაკვეთით სარგებლობა აუცილებელია 
დაკანონებული იყოს შესაბამისი იურიდიული დოკუმენტით და აუ-
ცილებლად მის მფლობელზე გაფორმებული და არა ორგანიზაციის 
სახელზე, როგორც ეს ინდოეთის აუროვილში გააკეთეს. 
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 მაშ ასე, თქვენ დგახართ თქვენი საკუთარი ჰექტარის მიწის ნაკ-
ვეთზე. ის თქვენი საგვარეულო ადგილ-მამულია,- ადგილი, სადაც 
დაიბადებიან და იცხოვრებენ თქვენი შთამომავლები, მოიგონებენ კე-
თილი სიტყვით დამაარსებელს, მამამთავარს, შეიძლება გაკიცხონ კი-
დეც იგი, ადგილ-მამულის მოწყობის ზოგიერთ შეცდომებზე. მთელი 
პროექტის იერ-სახე, რომელიც ამ ნაკვეთში იქნება განთავსებული, 
მთლიანად თქვენზეა დამოკიდებული. სად დარგავთ საგვარეულო 
ხეს, მაგალითად, მუხას ან კედარს, რომელიც 550 წლამდე ხარობს, 
რომელსაც შესცქეროდნენ იქნება თქვენი შთამომავლობის ცხრა თაობა 
და მოგიგონებენ თქვენ? 

სად გადაწყვეტთ ტბორის ამოთხრას, ბაღის გაშენებას, მცირე ხეი-
ვანს ტყის ხეებისგან, ააშენებთ სახლს და გაჭრით ყვავილნარს? გარე-
შემო რანაირ ცოცხალ ღობეს გაუკეთებთ თქვენს საგვარეულო ადგილ-
მამულს? შესაძლოა ისეთს, როგორიც ანასტასიამ აღწერა. იგი, შესაძ-
ლოა ბევრად უფრო ზღაპრული გამოვიდეს და ფუნქციონალურად 
უფრო სარგებლიანი, ვინემ ჩემს მიერ არის აღწერილი წინა წიგნში. მი-
სი მშენებლობა, უკვე ახლავე, მიწის ნაკვეთის დოკუმენტების მიღე-
ბამდე, თქვენს თანამოაზრეებთან ერთად შეიძლება სანამ საორგანიზა-
ციო ჯგუფს შექმნით. უკვე დაიწყოთ თქვენს აზრ-ფიქრში, თქვენი საგ-
ვარეულო ადგილ-მამულის ყველა კუთხე-კუნჭულის დაგეგმარება. 

აუცილებელია გახსოვდეთ:- თქვენს მიერ აშენებული სახლი, 
თუნდაც საკმაოდ მყარი, იდგება ასი წელი და გაცვდება, დაძველდება. 
ხოლო ცოცხალი მოწყობილობა, თქვენს მიერ ჩაყრილი, სულ უფრო 
სრულყოფილდება, გამყარდება და უფროდაუფრო დაიბურება საუკუ-
ნეთა მანძილზე. შესაძლებელია, ათასწლეულებშიც კი გადაეცეს 
თქვენს შთამომავლებს თქვენი ცოცხალი აზრ-ფიქრი. 

მშენებლობა შეიძლება პირდაპირ ახლავე და არა მარტო აზრ-ფიქ-
რებში. უკვე, ახლავე შეიძლება დაითესოს თიხის ქოთნებში, რომელიც 
დევს ფანჯრის რაფაზე, თქვენი მომავალი მამულისთვის, დიდებული 
საგვარეულო ხეების თესლი. დარგვისთვის, რასაკვირველია შეიძლება 
მზა ნერგების ყიდვაც სპეციალურ სათბურში ან მოზარდი ხე ამოთხა-
როთ ტყეში, ტყეს ზარალი რომ არ მიყენდეს ისე, აი იქიდან, სადაც 
ხშირნაზარდის გამოხშირვაა საჭირო. ნამდვილად შეიძლება, თუმცა 
ვფიქრობ, რომ ანასტასია მართალია:- უკეთესია ნერგი თავად გაზარ-
დო, განსაკუთრებით როცა იგი მომავალი საგვარეულო ხეა... სათბუ-
რის ნერგი, ბავშვთა სახლიდან აყვანილი ბავშვივითაა. არა მარტო ერ-
თი ნერგი უნდა გამოზარდოთ არამედ რამოდენიმე სხვადასხვა. იმის 
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წინ, სანამ მარცვალს თიხის ჭურჭელში დათესთ, თქვენი მარცვალი 
გაჟღინთეთ თქვენზე ინფორმაციით. 

მე მესმის, ჩინოვნიკური დაბრკოლებები უნდა გადალახოთ, რო-
მელიც შესაძლოა ზოგიერთ რეგიონში წარმოიშვას. თუმცაღა, აუცი-
ლებელია სახელმწიფო დონეზე თანადგომა. თუკი თანადგომა არა, შე-
წინააღმდეგება მაინც რომ არ იყოს. აუცილებელია საკანონმდებლო 
ორგანოების შესატყვისი პოლიტიკა. რათა არ იჯდე გულხელდაკრე-
ფილი და არ უცადო, სანამ ეს თავისთავად მოხდება, სანამ თუნდაც 
ერთი დღევანდელი პოლიტიკური სტრუქტურა მომწიფდება მოცემუ-
ლი პროექტის მხარდასაჭერად. ჩემი თხოვნით, ვლადიმირის ფონდმა 
„ანასტასია“-მ დაამუშავა ახალი პარტიის,- „მიწათ სარგებლობის პარ-
ტიის“ წესდების პროექტი. რომელსაც უწოდეს ახლად ჩასახული სა-
ზოგადოების ფორმირება „თანაქმნადობა“. მის წესდებაში არის ერთი, 
ჩემის აზრით, მთავარი პუნქტი:- „თითოეულ მსურველ ოჯახს, სახელ-
მწიფომ უნდა გამოუყოს სამუდამო სარგებლობაში საკუთარი საგვარე-
ულო ადგილ-მამულის ორგანიზებისთვის,- ერთი ჰექტარი მიწა“. 

ეს მოძრაობა ჯერ ახალგაზრდაა და მას არავინ არ ხელმძღვანე-
ლობს, მაგრამ, მე ვფიქრობ, დროთა განმავლობაში მასში გამოჩნდები-
ან ჭკვიანი პოლიტიკოსები, რომელნიც შესძლებენ ახალ მოძრაობას-
თან შესეატყვის დამოკიდებულებას სახელმწიფო პოლიტიკის დონე-
ზე. ჯერ კი, „თანაქმნადობის“ ფუნქცია მდგომარეობს ინფორმაციული 
ცენტრის ორგანიზებაში. ფინანსური შესაძლებლობების გამოჩენის მი-
ხედვით, მუშაობას დაიწყებს იურიდიული განყოფილებაც. მანამდე 
კი „თანაქმნადობის“ მუშაობას ასრულებს ვლადიმირის კულტურის 
ფონდის სამდივნო და შემომქმედთა თანადგომა. 

რეგიონალური საინიციატივო ჯგუფები ახალი დასახლებების 
ორგანიზებისთვის შესძლებენ დიდი წარმატებები მოიპოვონ, თუკი 
მიიღებენ მხარდაჭერას ადგილობრივი ადმინისტრაციისგან. ასეთი 
რამ შესაძლებელია იმ შემთხვევაში, თუკი ადმინისტრაცია მნიშვნე-
ლოვან დადებით მომენტებს დაინახავს რეგიონისთვის. ამიტომაც, სა-
ჭიროა უკვე მათ დაანახოთ ეს მომენტები. ეს მომენტები არსებობს და 
არის მნიშვნელოვანიც. შეეცადეთ მოახერხოთ განხილვის ორგანიზება 
ადგილობრივ პრესაში. დაე, სპეციალისტებმა,- ეკოლოგებმა, ეკონო-
მისტებმა, სოციოლოგებმა,- გამოთქვან თავიანთი შეხედულებები მო-
ცემული პროექტის გავლენის შესახებ მხოლოდ თქვენს რეგიონზე. 

თქვენი მხრიდანაც, საგვარეულო მამულებისთვის მიწების გამოყო-
ფაში რაღაცნაირად რომ მოხდეს დახმარება, მე გადავწყვიტე დავწერო და 
გამოვაქვეყნო ამ წიგნში ღია წერილი რუსეთის პრეზიდენტისადმი. 
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რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტს ვლადიმირ ვლადიმირის-ძე პუტინს. 
რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე ვლადიმირ ნიკოლოზის-ძე მეგრესგან. 
 

ატივცემულო ვლადიმირ ვლადიმირის-ძევ! ალბათ, ზუსტად ჩვენს 
თაობას გაუმართლა ძალიან, რადგანაც ჩვენ მოგვეცა რეალური სა-

შუალება დავიწყოთ კეთილმოწყობილი და აყვავებული სახელმწიფოს 
მშენებლობა, მყარად დაცული გარეშე აგრესორისგან, შიდა კონფლიქ-
ტებისგან, დანაშაულობებისგან. სახელმწიფო, სადაც შეძლებულად 
იცხოვრებენ ბედნიერი ოჯახები. ჩვენს თაობას, არამცთუ შეუძლია 
მშვენიერი ქვეყნის აშენება, არამედ თავადაც მოასწრებს მასში ცხოვრე-
ბას, თუკი იქნება ძალაუფლების მქონე ადამიანთა კეთილი ნება, საკა-
ნონმდებლო დონეზე გამოუყონ ყოველ მსურველ ოჯახს ერთი ჰექტა-
რი მიწის ნაკვეთი, მასზე საკუთარი საგვარეულო ადგილ-მამულის 
მოსაწყობად. საკმაოდ მარტივი მოქმედება ბიძგს მისცემს საზოგადოე-
ბის სხვადასხვა ფენის უამრავ ადამიანს შექმნისა და შემოქმედებისკენ. 

მიწა გამოყოფილ უნდა იქნას უფასოდ, სამუდამო სარგებლობაში, 
მემკვიდრეობითი გადაცემის უფლებით. საგვარეულო ადგილ-მამუ-
ლებში წარმოებული პროდუქცია, არანაირ ბეგარას არ უნდა დაექვემ-
დებაროს. 

დამეთანხმებთ, ვლადიმირ ვლადიმირის-ძევ, ახლა შექმნილია 
გაურკვეველი, არალოგიკური სიტუაცია: თითოეულ რუსეთელს 
თითქოსდა ააქვს სამშობლო, მაგრამ მისი სამშობლოს ეს წილი სად არ-
ის, არვის არ შეუძლია რომ აჩვენოს. თუკი თითოეული ოჯახი მიი-
ღებს მას და გადააქცევს აყვავებულ სამოთხისეულ კუთხედ, მაშინ 
დიდი სამშბლოც მშვენიეირი გახდება. 

ქვეყნის დღევანდელი განვითარების გეგმები შექმნის სურვილს 
არ უჩენენ ადამიანებს, რადგან გაუგებარია, საით, რომელი მომავლის-
კენ მიჰყავს ისინი მას. დასავლეთის მსგავს დემოკრატიულ და ეკონო-
მიკურად განვითარებული ქვეყნის აშენებას, მოსახლეობის უმეტესო-
ბა უარჰყოფს, შესაძლოა ინტუიციურადაც კი, თუმცა, მეც ვფიქრობ, 
რომ ტყუილადაც არ უარჰყოფს. თუკი ჯანსაღად განვსჯით, მაშ რაღა-
ში გვინდა, თითოეულმა და ყველა ერთად აღებულმა, ყველა რუსე-
თელმა დავხარჯოთ ძალისხმევა იმაზე, რათა ბოლოსადაბოლოს ავა-
შენოთ სახელმწიფო, რომელშიც აყვავებული იქნება ნარკომანია, 
პროსტიტუცია, ბანდიტიზმი? და ეს ყველაფერი, ხომ დასავლეთში არ-
სებობს? 

p 
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ადრე, ჩვენ გვეგონა, რომ ე.წ მაღალგანვითარებულ ქვეყნებში კვე-
ბის პროდუქტების სიუხვეა, მაგრამ ახლა ირკვევა, რომ ეს სიუხვე მიღ-
წეულია სხვადასხვაგვარი ქიმიური დამატებების გამოყენების ხარ-
ჯზე. ნიადაგში შხამქიმიკატების შეტანით, გენური ინჟინერიით. ჩვენ 
დავინახეთ, რომ იმპორტული კვების პროდუქტები ჩვენსაზე უკან 
დგანან გემოთიც და ხარისხითაც. მაგალითად, გერმანიაში სიამოვნე-
ბით ყიდულობენ რუსეთიდან შეტანილ კარტოფილს. 

რიგი სახელმწიფოთა მთავრობები, ასეთი მდარე  პროდუქტების 
გამო დაფიქრდნენ და გადაწყვიტეს გამოსცენ სპეციალური დადგენი-
ლება მათ მარკირებაზე. გენური ინჟინერიის საშუალებით საკვები 
პროდუქტების გამოყენება, უფრო და უფრო მეტ დაეჭვებას იწვევს 
მეცნიერთა მხრიდან. ამერიკა და გერმანია ერთ სულ მოსახლეზე კი-
ბოს დაავადებების რაოდენობით პირველ ადგილზე აღმოჩნდა. 
გვჭირდება კი ჩვენ, მათ გზაზე სიარული? ვფიქრობ, რომ ასეთი გზა 
ცოტა ვინმეს თუ მოხიბლავს. მაგრამ ჩვენ შევეგუეთ იმას, რომ პროპა-
განდა ეწევა იმპორტულ საქონელს და დასავლეთის ცხოვრების წესს. 
შევეგუეთ იმას, რომ ჩნდება სულ ახალი და ახალი დაავადებები, იმა-
საც, რომ წყლის დალევა მხოლოდ მაღაზიაში ნაყიდი ბოთლიდანაა 
შესაძლებელი და, რომ რუსეთის მოსახლეობა ყოველწლიურად მცირ-
დება, შვიდას ორმოცდაათი ათასი ადამიანით. ასევეა მათთანაც, უმ-
აღლესად განვითარებულ ქვეყნებშიც. იქაც ეცემა შობადობა.* 

ჩვენ ვესწრაფვით ბევრ რამეში დავემგვანოთ მათ. თუმცა მე, არა 
ერთხელ მსმენია ამ ქვეყნებში მცხოვრები ადამიანებისგან, რომ ისინი 
იმედს არ კარგავენ, რომ რუსეთი ძიებაშია და აუცილებლად საჭიროა 
მონახოს თავისი განვითარების გზა, აჩვენოს მთელს მსოფლიოს უფ-
რო ბრდნიერი ცხოვრების იერ-სახე. 

ბატონო პრეზიდენტო, ეჭვიც არ მეპარება, რომ თქვენ ქვეყნის გან-
ვითარების მრავალნაირ პროგრამებს გთავაზობენ განსახილველად. 
თუკი მათთან შედარებით წინამდებარე წინადადება თქვენ, საეჭვოდ 
მოგეჩვენებათ, გთხოვთ იგი ექსპერიმენტის სახით მაინც გამოსცადოთ 
რეგიონებში, საგუბერნატოროებში, სადაც  მასში რაციონალურ მარ-
ცვალს დაინახავენ... 

იმ წინადადების შესახებ უფრო დაწვრილებით საუბარი, წიგნთა 
სერიაში „რუსეთის მოგუგუნე კედრებ“-შია, რომელთა ავტორიც მე 
გახლავართ. დატვირთული ხართ რა მიმდინარე სახელმწიფო საქმეე-
ბით, მე ძნელად წარმომიდგენია, რომ თქვენ პირადად შესძლებდით 

                                                 
*  ჩვენს ქვეყანაშიც დაცემულია შობადობა ც.გ. 



 

789 

მათ წაკითხვას. თუმცაღა, შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოები 
გაცნობილნი არიან მას და უკვე გამოიტანეს თავისი ვერდიქტი. მათ 
ჩათვალეს, რომ ამ წიგნებმა რუსეთში ახალი რელიგია წარმოქმნეს, 
რომელიც ვრცელდება „ტყის ხანძრის სისწრაფით“. ასეთივე აზრი 
ვრცელდება პრესის რიგ პუბლიკაციებშიც. ჩემთვის მოცემული დას-
კვნა აღმოჩნდა სრული მოულოდნელობა. მე გამოვთქვი ჩემი დამოკი-
დებულება ღმერთისადმი, მაგრამ არც მიფიქრია რომელიღაც რელი-
გიის შექმნა. უბრალოდ ვწერ წიგნებს ციმბირული ტაიგის ლამაზ, უჩ-
ვეულო ქალ-განდეგილზე და მის მგზნებარე ოცნებებზე მშვენიერი 
მომავალი თაობის შესახებ.  სხვადასხვა სოციალური ფენისა და მდგო-
მარეობის ადამიანთა მგზნებარე რეაქცია, რუსეთში და საზღვარგარე-
თის ქვეყნებში წიგნის პოპულარობა, შესაძლოა ჰგავს რელიგიურობას. 
თუმცა, მე ვფიქრობ, აქ სულ სხვა რამეშია საქმე. ციმბირელი განდეგი-
ლი ქალის ინფორმაციულობა, იდეები, ფილოსოფია, ენა, რომელზეც 
ის ურთიერთობს, ადამიანთა სულებს აღაფრთოვანებს. 

ალბათ, ანალიტიკოსები, ჯერ დიდხანს ვერ მივლენ ერთ აზრზე 
იმასთან დაკავშირებით, თუ ვინაა ანასტასია და რას ნიშნავს ჩემს მიერ 
დაწერილი წიგნები მისი გამონათქვამებით, თუ რა განსაზღვრება უნ-
და მისცენ მას და რა რეაქცია უნდა ჰქონდეთ. დაე, არკვიონ. მთავარია 
ამ გარკვევებში არ მიიჩქმალოს კონკრეტული წინადადებები, რომე-
ლიც ანასტასიას შემოაქვს. 

ვლადიმირ ვლადიმირის-ძევ, რათა დარწმუნდეთ ანასტასიას მი-
ერ მიწის ნაკვეთთან დაკავშირებით შემოთავაზებული თანაქმნადობ-
ის ეფექტურობაში, შეიძლება ექსპერიმენტის ჩატარება. მიუხედავად 
იმისა, ვინ არიან ანასტასია და ვლ. მეგრე შეიძლება გამოიცადოს მისი 
ნაკლებად მნიშვნელოვანი მტკიცებულებები. 

პირველი: ვფიქრობ, თქვენი აპარატის თანამშრომლებისთვის 
დიდ სიძნელეს არ წარმოადგენს მისცენ დავალება შესატყვის სამეცნი-
ერო-კვლევით ინსტიტუტებს ანასტასიას წინადადების ეფექტურობის 
დასამტკიცებლად, იოლი ცდა ჩაატარონ და ანალიზი გაუკეთონ, რო-
მელიც ეხება მავნებელი მტვრისგან ჰაერის გაწმენდას დიდ ქალაქებ-
ში. ამ წინადადების არსი გადმოცემულია ჯერ კიდევ ჩემს პირველ 
წიგნში. 

მეორე: დაევალოთ ციმბირული კედარის ზეთის ანალიზი, რო-
გორც სამკურნალო და გამაკაჟებელი საშუალების. უძველეს წყაროთა 
ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ტომსკის უნივერსიტეტის თანამედრო-
ვე მეცნიერთა გამოკვლევები, ადასტურებდნენ ანასტასიას მტკიცებუ-
ლებებს, რომ ეს ბუნებრივი პროდუქტი, მისი მიღების განსაზღვრული 
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მეთოდის დაცვისას, წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ საშუ-
ალებათაგანს, ბევრ დაავადებათა სპექტრისათვის მსოფლიოში. პლან-
ტაციები, სადაც ხარობს, ნაყოფისმომტანი კედარი უფრო დიდი, ვინემ 
ციმბირშია,- მსოფლიოში არ არსებობს. 

სასურსათო ბიუჯეტს შეეძლო ჰქონოდა  საგრძნობი შემოსავალი 
ამ პროდუქტის საერთაშორისო ბაზარზე გატანით და ქვეყნის შიგნით 
გამოყენებით. აუცილებელია სახელმწიფო პროგრამა ციმბირის ველუ-
რი მცენარეების გამოსაყენებლად. პროგრამა, რომელიც ითვალისწი-
ნებს წვრილ მეწარმეთა ქსელის გაშლას და არა მსხვილ მწარმოებელ 
დაწესებულებებს, სადაც მოხდება იმ ადამიანთა მიზიდვა რომლებიც 
ციმბირის სხვადასხვა რეგიონებში ცხოვრობენ. ამ პროგრამის განხორ-
ციელება არ საჭიროებს დიდ კაპიტალურ დაბანდებებს, მხოლოდ და 
მხოლოდ საკანონმდებლო გადაწყვეტილებას, რომელიც საშუალებას 
მისცემს ადგილობრივ მცხოვრებლებს გრძელვადიანი სარგებლობით 
მიიღონ ტაიგის სავარგულები. 

და საერთოდ, ვლადიმირ ვლადიმირის-ძევ, ცხოვრება განუხრე-
ლად უფრო მეტ, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელ მტკიცებულებებს 
იძლევა. პირადად მე, აბსოლუტურად ვარ დარწმუნებული ჩვენი ქვეყ-
ნის მშვენიერ მომავალში. საკითხი მხოლოდ იმაშია,- დღევანდელი 
მცხოვრებნი ააჩქარებენ მას, თუ შეაფერხებენ. მე გულწრფელად გი-
სურვებთ თქვენ, ვლადიმირ ვლადიმირის-ძევ და საერთოდ ყველას 
ჩვენ, დღევანდელ მაცხოვრებლებს, ვიყოთ მშვენიერი მომავლის შე-
მომქმედნი! 

პატივისცემით, ვლადიმირ მეგრე. 
 

 
kiTxvebi da pasuxebi 

 
ნასტასიას პროექტმა გამიტაცა. მე მსურდა ყოველდღე მეფიქრა 
და მესაუბრა მასზე. მსურდა რადაც არ უნდა დამჯდომოდა და-

მეცვა იგი, დამეცვა დაცინვისგან და სკეპტიკოსთა ეჭვი გამეფანტა. 
მასზე მე გელენჯიკში ჩატარებულ მკითხველთა კონფერენციებზე 
ვყვებოდი, მოსკოვის ცენტრალურ ლიტერატორთა სახლში. დამსწრე-
თა უმეტესობა, სნგ-ს სხვადასხვა ქვეყნებიდან და შორეული საზღვარ-
გარეთიდან, ორიათას მსმენელზე მეტნი იყვნენ რომლებიც ამ პროექ-
ტით დაინტერესდნენ და მხარს უჭერდნენ. მაგრამ მე აქ, დაეჭვებუ-
ლების შენიშვნებსა და  ძირითად შეკითხვებს მოვიყვან, რომლებიც 
ანასტასიას მტკიცებულებებზე, საკუთარ შეხედულებებსა და იმ ინ-

a 
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ფორმაციებზეა დაყრდნობილი, რომლის შეკრებაც შევძელი. 
კითხვა: თანამედროვე მსოფლიოში ნებისმიერი ქვეყნის ეკონომი-

კას არ შეუძლია იარსებოს მსოფლიო ეკონომიური სისტემის გარეთ. 
თანამედროვე ეკონომიკური პროცესები ადასტურებს მსხვილი საწარ-
მო სტრუქტურების აუცილებელ შექმნას, თანამედროვე ბაზრის კანო-
ნების სპეციალურ ცოდნას, მისი სტრუქტურების, ფინანსური ნაკადე-
ბის პრიორიტეტულ მიმართულებებს. იგრძნობა, რომ თქვენ ეკონომი-
კური განათლება არ გაქვთ. თქვენი წინადადება მდგომარეობს მცირე 
ბიზნესის წარმოებისკენ მიდრეკვაში, რასაც შეუძლია მთავარისგან 
ყურადღების გადატანა და სახელმწიფო ეკონომიკის შერყევა. 

პასუხი: ეკონომიკური განათლება მე ნამდვილად არ მაქვს. მაგრამ 
ის, რომ მსხვილ კონცერნებს და ქარხნებს დიდი მნიშვნელობა აქვთ 
სახელმწიფო ეკონომიკისთვის, მე ამაში თქვენ სრულიად გეთანხმე-
ბით. ვფიქრობ, თქვენც დამეთანხმებით იმაში, რომ მსხვილი ქარხანა 
ეკონომიკურად სახელმწიფოში მაშინაა შემოსავლიანი, როცა იგი მუ-
შაობს, ქმნის პროდუქციას მოთხოვნილების მიხედვით. როცა მსხვი-
ლი დაწესებულება ჩერდება, ასეთი შემთხვევები კი, ჩვენს სახელმწი-
ფოში იშვიათობა არაა, თუმცაღა იგი სხვებთანაც ხდება ხოლმე, მას  
ზარალი მოაქვს. 

სახელმწიფო ვალდებულია მუშებს გადაუხადოს უმუშევრობის-
თვის დახმარება. ასი ათასობით ადამიანი მიიღებს ამ მიზერულ დახ-
მარებას, განწირულია უბადრუკი ცხოვრებისთვის. მათ არ იციან, რა 
გააკეთონ, ისინი მიეჩვივნენ იკვებონ მხოლოდ თავის საწარმოში მუ-
შაობით. აი, ამ შემთხვევებისთვის მათ შეეძლოთ გამოეყენებინათ გა-
მონთავისუფლებული დრო უფრო მეტი ინტენსიური შრომისთვის სა-
კუთარ მეურნეობაში. 

საგვარეულო ადგილ-მამული არა მარტო საცხოვრისი ადგილია, 
სასიამოვნო დროის ტარებისთვის, არამედ იგი შესაძლებლობაა შემო-
სავლიან სამუშაო ადგილად იქცეს. უფრო მეტიც,  გაცილებით მეტ-შე-
მოსავლიანიც კი გახდეს, ვინემ ბევრი, მსხვილი წარმოებებია. რაც შეე-
ხება მთლიან სახელმწიფოს, მაშინ თუ ეგრეა, იგი ბოლო-ბოლო შედ-
გება არა მარტო მსხვილი და მცირე კონცერნებისგან, არამედ, მის მთა-
ვარ შემადგენელს ზუსტადაც რომ აი ის, ოჯახური კერები წარმოადგე-
ნენ. 

ადგილ-მამული ყოველი ოჯახისთვის, სახელმწიფოში ყველა შე-
საძლო ეკონომიკური კატაკლიზმების დროს შეიძლება რომ ზურგი, 
სადაზღვევო პოლისი გახდეს. ვფიქრობ, ცუდი არაფერია იმაში, რომ 
ყოველ ოჯახს მიეცეს საშუალება, დამოუკიდებლად უზრუნველჰყოს 
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თავისი უჭირველი არსებობა. ასევე ვთვლი, რომ პიროვნების თავი-
სუფლება ეკონომიკური თავისუფლების გარეშე შეუძლებელია. ქალა-
ქის თანამედროვე ბინაში მცხოვრებ მშრომელ ოჯახსაც კი, არ შეუძ-
ლია იყოს თავისუფალი. იგი დამოკიდებულია სართულებზე, მის ზე-
მოთ, ქვემოთ და გვერდით მცხოვრებ მეზობლებზე, სამუშაოს მიმცემ-
ზე, ხელფასის დამნიშვნელზე, კომუნალურ სამსახურებზე, რომლებიც 
აძლევენ ან არ აძლევენ სითბოს, წყალს, დენს, პროდუქციის შემომტა-
ნებზე, მომსახურების ფასებზე და საკვებ პროდუქტებზე. იგი,- მონაა 
ყოველივე ამისი და ასეთ ოჯახში ბავშვებიც,- მონური ფსიქოლოგიით 
იბადებიან. 

კითხვა: რუსეთი,- ინდუსტრიულად განვითარებული ქვეყანაა და 
მძლავრი ატომური სახელმწიფო. ჰოდა, იგი მხოლოდ ასეთ მდგომა-
რეობაში შესძლებს უზრუნველჰყოს თავისი მოქალაქეები. თუკი ქვეყ-
ნის ყველა მაცხოვრებელი დაიწყებს მიწაზე მუშაობას, ქვეყანა გადაიქ-
ცევა სუფთა აგრარულ სახელმწიფოდ და დაუცველი გახდება აგრესო-
რის წინაშე. 

პასუხი: არ ვფიქრობ, რომ უცილობლივ სულ ყველა დათანხმდება 
დაკავდეს მხოლოდ თავის ადგილ-მამულით. პროცესი თანდათანო-
ბითი იქნება, სიტუაცია, ბუნებრივად რეგულირებადი აღმოჩნდება. 
სახელმწიფოს სიმძლავრე არა მარტო საკმარისი რაოდენობის ატომუ-
რი იარაღის ქონაზეა დამოკიდებული, არამედ საერთო ეკონომიკურ 
მდგომარეობაზე, რომელიც თავის თავში გულისხმობს,- როგორც საკ-
მარის, ასევე ხარისხიან სურსათ-სანოვაგესაც. ხოლო, თუკი სურსათ-
სანოვაგე, ადამიანისთვის ეგზომ ასე აუცილებელი, სახელმწიფოში 
საკმარისი არ არის, იგი იძულებულია თავისი ბუნებრივი რესურსები, 
საკუთარი შეიარაღება გაყიდოს, რითიც, ამავდროულად იგი აძლიე-
რებს შესაძლებელ მოწინააღმდეგეს. 

შემოთავაზებულ პროექტს, უნარი აქვს სახელმწიფოს ეკონომიკუ-
რი მდგომარეობა გაამყაროს, შედეგად კი, საშუალება მისცეს უკეთე-
სად იმუშაოს მეცნიერებამ, მრეწველობამ, შეინახოს უფრო მეტად 
ბრძოლისუნარიანი არმია. მაგრამ უახლოეს მომავალში, მოცემული 
ცხოვრების წესის მასშტაბური დანერგვისას, მე ვფიქრობ და იმაშიც 
ვარ დარწმუნებული, რომ იგი უცილობლად სხვა ქვეყნის მოქალაქეებ-
შიც გამოიწვევს ინტერესს, მათ შორის იმ ქვეყნებშიც, რომლებიც ახლა 
ჩვენს მიმართ არა მეგობრულნი არიან. იქაც ადამიანები მოისურვებენ 
ისევე, როგორც უამრავი რუსეთელი, მოიწყონ საკუთარი ცხოვრება. 
სხვადასხვა ქვეყნებში ამ პროექტის განხორციელების დასაწყისია. 

კითხვა: რომელიღაც, უფრო კეთილმოწყობილ რუსეთის რეგიო-
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ნებში, მოცემული პროექტის განხორციელება, რასაკვირველია, შესაძ-
ლებელია, მაგრამ არ გეჩვენებათ თქვენ გულუბრყვილო ვარაუდად, 
რომ მისი განხორციელება შესაძლებელია ისეთ ოდითგანვე ბანდი-
ტურ რესპუბლიკაში, როგორც ჩეჩნეთია? 

პასუხი: სოციალური დაძაბულობის მნიშვნელოვანი დაწევა, გან-
საკუთრებით ე.წ ცხელ წერტილებში და კონფლიქტების სრული შეწყ-
ვეტა მოცემული პროექტის მეშვეობით მე გულუბრყვილობად კი არ 
მესახება, არამედ პირიქით, აბსოლუტურ რეალობად მესახება. თუკი 
მაგალითად ავიღებთ ჩრდილოეთ კავკასიას და მის მეტად მტკივნე-
ულ წერტილს,- ჩეჩნეთს, მაშინ დღევანდელი დღისთვის ცნობილიცაა 
და ცხადიც, რომლის შესახებაც პრესაშიც საუბრობენ, რომ კონფლიქ-
ტის ძირითად საფუძველს წარმოადგენს პიროვნებების პატარა ჯგუ-
ფის ომი, რესპუბლიკის ნავთობის მარაგისთვის, ძალაუფლებისთვის, 
ფულისთვის. ასეთი მდგომარეობა დამახასიათებელია უმეტესი ცხე-
ლი წერტილებისთვის და საერთოდ სხვადასხვა დროთა კონფლიქტე-
ბისთვის. როგორ ფიქრობთ, აბა ჩეჩნეთის საომარ მოქმედებებში, რა-
ტომაა ჩათრეული მოსახლეობის დიდი რაოდენობა და განსაკუთრე-
ბით მამაკაცები? 

ჩეჩნეთში არსებობდნენ ასეულობით არალეგალური, მცირე ჯგუ-
ფის პიროვნებათა კუთვნილი ნავთობ გადამამუშავებელი საწარმოები. 
ამ საწარმოებში მსახურობდა ადგილობრივი მოსახლეობის ათი ათა-
სობით მუშახელი. სახელმწიფოს მცდელობისას წესრიგის დასამყა-
რებლად ეს ადამიანები აღმოჩნდნენ უმუშევრები და შესაბამისად მა-
თი ოჯახებიც,- არსებობისთვის საჭირო სახსრების გარეშე დარჩნენ. 
მოსახლეობის ეს კატეგორია ბოევიკების მხარეს დადგა. სინამდვილე-
ში კი, ფაქტიურად, იცავდა თავის სამუშაო ადგილს და მოკლე გზას, 
არაეთიკურს მაგრამ,- თავისი ოჯახის კეთილდღეობის მომტანს. რო-
გორც ცნობილია, საომარ მოქმედებებში ისინი უფასოდ კი არ მონაწი-
ლეობდნენ, არამედ, უმუშევართათვის დახმარებასთან შედარებით  
არც თუ მცირედ ჯილდო-გასამრჯელოს იღებდნენ, შედეგად:- რიგი-
თი ბოევიკების უმეტესობისთვის, ბანდ-ფორმირებებში მონაწილეობა, 
ისეთივე სამუშაოა, როგორც მილიციონერისთვის ან რუსეთის არმიის 
ოფიცრისთვის,- ოღონდ უფრო მაღალ ანაზღაურებადი. ამიტომაც სა-
ომარი მოქმედებების შეწყვეტას, ბევრი რიგითი ბოევიკი თავისი ოჯა-
ხის კეთილდღეობისთვის ნამდვილად უპერსპექტივოდ თვლის. 

რა სახითაა ჩეჩნეთში უმუშევრობის ლიკვიდაცია შესაძლებელი, 
თუკი ჩვენ ვერ შევძელით მისი ლიკვიდაცია სრულად ვერც ერთ, კე-
თილმოწყობილ რეგიონშიც კი? დავუშვათ, ხელისუფლებამ, მიუშვებს 
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რა ჩეჩნეთზე კოლოსალურ სახსრებს, დაიწყებს იქ ყოველგვარი საწარ-
მოების მშენებლობას, რათა უზრუნველჰყოს სამუშაოთი ყოველი 
მსურველი, მაგრამ ამასთან ერთად, კიდევ ერთი პრობლემა წარმოიქ-
მნება,- გამომუშავებული თანხის რაოდენობა. თუკი ჩეჩნეთის მოსახ-
ლეობას მას გაუზრდის, მაშინ ჩეჩნეთისთვის იმუშავებს მთელი რუსე-
თი, თანხის აღება მოცემულ შემთხვევაში ხომ შესაძლებელი იქნება, 
მხოლოდ ბეგარის გადამხდელუნარიანთაგან. მაგრამ, ამ შემთხვევა-
შიც ფულის დიდი ნაწილი არ მოხვდება დანიშნულებისამებრ, რა-
დგან ჯერ აქამდეც კი არ არის გადაწყვეტილი,- გამოყოფილი სახსრე-
ბის დანიშნულების ადგილამდე მისვლის პრობლემა. ჯამში, ჩვენ 
ხელთ გვექნება იგივენაირი ჩათვლები გაზრდილი ხარჯებისთვის. 

ჩეჩნეთის რესპუბლიკა,- სოფლის მეურნეობისთვისაა სასიკეთო. 
ხელსაყრელი. მოდით წარმოვიდგინოთ, რომ ჩვენს ქვეყანაში უკვე 
მოქმედებს საგვარეულო ადგილ-მამულისათვის მიწის კანონი. წარმო-
ვიდგინოთ, რომ სახელმწიფო იცავს საგვარეულო ადგილ-მამულს ნე-
ბისმიერი ძალადობისგან... ჩეჩნური ოჯახები ღებულობენ მიწას მისი 
საკუთარი ადგილ-მამულისათვის, სადაც მთელი წარმოებული პრო-
დუქცია უპირობოდ მისია და ასევე იქნება საკუთრებაში მომავალი 
თაობებისთვისაც. უზრუნველჰყოფს მათი ცხოვრების კეთილდღეო-
ბას არა ბომბების ქვეშ, არა დევნის, არამედ მშვენიერ კუთხეში, მათ 
მიერვე მოწყობილ თავის სამშობლოს ნაწილში. დარწმუნებული ვარ, 
ასეთი ოჯახი სახელმწიფოს წინააღმდეგ არ დადგება, მისთვის ასეთი 
შესაძლებლობის უზრუნველმყოფ სახელმწიფოს, დიდი მონდომებით 
დაიცავს იმისგან, რის გამოც იგი ახლაა მისი წინააღმდეგი. იგი ასეთ 
სახელმწიფოს ისეთივე თავდადებით დაიცავს, როგორც დაიცავდა 
თავის მშობლიურ ბუდეს. იგი შეეწინააღმდეგება წამქეზებლების ნე-
ბისმიერ მცდელობას, ვითომ რასობრივი დისკრიმინაციისკენ და რომ-
ლებიც ამის ნიადაგზე უბიძგებენ ჩეჩნეთს ასეთი სახელმწიფოსგან გა-
მოყოფას. 

დარწმუნებული ვარ, ჩეჩნეთის ტერიტორიაზე მსგავსი დასახლე-
ბების საკმაოდ მასშტაბური ორგანიზირებისას, ექსპერიმენტის სახი-
თაც კი, ცხელი წერტილი სახელწოდებით „ჩეჩნეთი“ გარდაიქმნება 
რუსეთის ერთ-ერთ ყველაზე საიმედო რეგიონად, გახდება ერთ-ერთი 
მნიშვნელოვანი სასულიერო ცენტრი მთელს დედამიწაზე:- ყველაფე-
რი შემობრუნდბა ას ოთხმოცი გრადუსით. როცა ანასტასია საუბრობ-
და იმ ფაქტორებზე, რისი მეშვეობითაც შესაძლებელია დანაშაულთა 
ლიკვიდირება, ჩემთვისაც, ასევე ძნელი იყო მისი სიტყვების მაშინვე 
დაჯერება. მაგრამ ცხოვრება მაინც განუხრელად ამტკიცებდა მისი 
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სიტყვების ჭეშმარიტებას და რაც შეეხება ჩეჩნეთის რესპუბლიკას... 
გელენჯიკში, მკითხველთა კონფერენციაზე ათას ადამიანზე მეტი 

ჩამოვიდა რუსეთის სხვადასხვა რეგიონებიდან და სნგ-ს ქვეყნებიდან. 
ყველაზე მეტად მე, იმან გამაოცა, რომ იქ ესწრებოდა დელეგაცია ჩეჩ-
ნეთიდან. სპეციალურად კონფერენციაზე არავინ არ მოუწვევიათ. ჩეჩ-
ნები თავად ჩამოვიდნენ. მე, მერე, რამოდენიმე მათგანთან განცალკე-
ვებით ვისაუბრე კიდეც. 

ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ჩეჩნეთზე, მაგრამ განა ჩვენი ქვეყნის სხვა 
რეგიონებში დანაშაულობები არ არის? იგი არის, და ყველანაირ გა-
მოვლინებაშიც. ერთ-ერთი მიზეზთაგანი, რომელიც დანაშაულს შობს 
უმუშევრობაა, სიტუაციაა, როცა ციხიდან გამოსულ ადამიანს ჩვენს 
საზოგადოებაში არ ეძლევა სამუშაოდ მოწყობის საშუალება. ანასტასი-
ას პროექტი ამ პრობლემის გადაჭრის შემძლეცაა. 

კითხვა: თუკი რუსეთში ყველა მსურველს მიეცემა თითო ჰექტა-
რი მიწა, ის მიწა ყველას არ ეყოფა. და ასევე, ახლად დაბადებულ თაო-
ბას ხომ დანამდვილებით არ ეყოფა. 

პასუხი: მოცემულ მომენტში, დღევანდელ დღეს უფრო მწვავედ 
იმაზე დგას საკითხი, რომ მიწის დამმუშავებელი არავინაა. მე მხედვე-
ლობაში მაქვს არა გაუდაბნოებული და მოუწესრიგებელი, მოუწყობე-
ლი, არამედ სავარგული მიწებიც. რაც შეეხება ახალ თაობას, სამწუხა-
როდ, ჩვენთან ახლა ყოველწლიურად რუსეთელები მეტნი კვდებიან, 
ვინემ იბადებიან. სახელმწიფო სტატისტიკის მონაცემებით რუსეთის 
მოსახლეობა ყოველწლიურად მცირდება 750 ათასი ადამიანით. პრობ-
ლემა ახლა იმაში მდგომარეობს, როგორ გაჩნდეს ახალი თაობა. 

დასაწყისში მეც ილუზორული წარმოდგენა მქონდა, ვთქვათ, იმ-
ასთან დაკავშირებით, რომ ოჯახები ან ერთი ადამიანი, ხუთ სართუ-
ლიანი სახლის ბინაში მცხოვრები, იკავებს მიწის ნაკლებ ფართობს, 
ვინემ ოჯახები ან ადამიანი, რომელთაც აქვთ კერძო კარ-მოდამოიანი 
სახლი. ყველაფერი ასე არ აღმოჩნდა. ნებისმიერი ადამიანი, რომელ 
სართულზეც არ უნდა ცხოვრობდეს, ყოველდღიურად ღებულობს 
საკვებად ყველაფერ იმას, რაც მიწაზე იზრდება. ხოლო, იმისთვის, მას 
რომ იგი მიეწოდოს, გამოყენებულია გზები, მანქანები, საწყობები და 
მაღაზიები. ეს ყველაფერი, ასევე განთავსებულნი არიან მიწაზე. შედე-
გად ყოველ ადამიანს მისი მიწის ნაკვეთი ყოველ წუთიერად ემსახუ-
რება. ემსახურება, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანმა მიაგდო, თუ იგი 
მასზე არ ფიქრობს. 
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რასაკვირველია, მე მაშინვე ვერ შევძელი დასმულ კითხვაზე პასუ-
ხის გაცემა, კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობით, მაგრამ მოგვიანებით, 
მოვიპოვე ეს ციფრები და ახლა ამ წიგნში მათი მოყვანა შემიძლია. 

რუსეთის მიწა:- რუსეთის ფედერაციის საერთო ფართობი შედგება 
1709,8 მლნ-ი ჰექტარისგან. სასოფლო-სამეურნეო მოხმარებისთვის შესაძ-
ლებელია ჩაბმა მხოლოდ 667,7 მლნ-ი ჰექტარისა. 1996 წლის დასაწყისის 
მდგომარეობიდან გამომდინარე სოფლის მეურნეობის სავარგულები 
შედგებოდა 222 მლნ-ი ჰექტარისგან, ე.ი 13%-ი ქვეყნის მიწის რესურსი-
დან, ამათ რიცხვში ნახნავია,- 130,2 მლნ-ი ჰექტარი (7,6%). 

მიმდინარე წლისთვის რუსეთის ფედერაციის მოსახლეობა შედ-
გებოდა 147 მლნ-ი ადამიანისგან. თითოეულ ოჯახზე ჰექტარი მიწის 
გამოყოფის პრობლემა, როგორც ციფრები უჩვენებს, არ არსებობს. უფ-
რო მეტიც, პრობლემა ზუსტადაც რომ სხვა რამეშია,- ჩვენი სახელმწი-
ფოს მოსახლეობა კატასტროფულად იკლებს. და აი, ასეთ პროგნოზს 
იძლევიან ანალიტიკოსები მომავლისთვის:- რუსეთის მოსახლეობის 
ზოგადი დახასიათება 2000-2045 წწ. (პროგნოზი შედგენილია არსებუ-
ლი ტენდენციის საფუძველზე):- 15 წლამდე ბავშვების რაოდენობა 
ორჯერ შემცირდება, ხოლო აი, ასაკოვანი ადამიანები ერთ ნახევარ-
ჯერ მეტნი იქნებიან. მოსახლეობის კვლავ წარმოქმნის პოტენციალი 
პრაქტიკულად ამოწურული იქნება. 

და კიდევ ერთი პრობლემა,- ჩვენი სახელმწიფოს სახნავი მიწების 
ხარისხი. 

დიდ ფართობებზე წარმოებს ნიადაგის ფენის დაშლა. სპეციალის-
ტები თვლიან, რომ ამ პროცესებმა უკვე რეგიონალური და რეგიონათ-
შორისი ხასიათი მიიღეს. რუსეთის სოფლის მეურნეობის სავარგულე-
ბის შემადგენლობა ეროზიას ექვემდებარება და ეროზია-საშიშ ტერი-
ტორიას, 117 მლნ-ი ჰექტარი შეადგენს (ე.ი 63%). ბოლო 50 წლის გან-
მავლობაში ეროზიული პროცესები გაიზარდა 30-ჯერ, განსაკუთრე-
ბით სწრაფად,- ოთხმოცდაათიანი წლების დასაწყისში ის ექსპერტე-
ბის ФАО (ООН)- შეფასებით, ეროზიის გავრცელების ტემპით ჩვენი 
ქვეყანა მსოფლიოს ათეულ ლიდერთა შორის იმყოფება, და 2002 წელს 
მის მიერ მოცული იქნება 75%-მდე სასოფლო-სამეურნეო სავარგულე-
ბი. შესაძლებელია, უფრო ჩვენი ქვეყნის მიწა-წყალზე, დაწვრილები-
თი სტატისტიკური მონაცემების მოყვანა. ისინი სამწუხაროა. მე მათ 
ამ წიგნის ბოლოს მოვათავსებ. 

ახლა, გავეცანით რა ზემოთმოყვანილ ციფრებს, მე დარწმუნებით 
შემიძლია ვთქვა:- ანასტასიას პროექტს შეუძლია შეაჩეროს ჩვენი ქვეყ-
ნის მიწის რესურსების ვაკხანალია. დღევანდელი დღისთვის იგი ერ-
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თადერთი ეფექტური და რეალურად შესრულებადია. იგი ითვალის-
წინებს ნიადაგის ნაყოფიერების აღდგენას ბუნებრივი პირობების 
პროცესების ხარჯზე. იგი არ საჭიროებს დამატებით სახელმწიფო კა-
პიტალდაბანდებებს, ამასთან გადაწყვეტს ეკოლოგიურ პრობლემებს, 
ლტოლვილებისას და უმუშევრობისას. მოხსნის პრობლემებს ჩვენი 
შვილებისათვის, რომლებიც ჩვენვე მოვუწყვეთ, მიწასადმი ჩვენი ახ-
ლანდელი გულგრილი დამოკიდებულებით. 

შესაძლებელია, ბუნებაში არსებობს უფრო მეტად ეფექტური და 
რეალურად ასრულებადი პროექტი, მაგრამ იგი ვიღაცამ ხომ მაინც უნ-
და გამოაქვეყნოს, თუ არა და ჯერ-ჯერობით განსაზღვრული სტრუქ-
ტურები მხოლოდ დიდ თანხებს ითხოვენ ძველი მეთოდებით სოფ-
ლის მეურნეობის აღდგენისთვის. სახელმწიფოში კი, მოთხოვნილი 
თანხები არ არის. მაგრამ ყველაზე სამწუხაროა, თუკი მას მოძებნიან, 
ვთქვათ, უცხოური კრედიტებით და დაიწყებენ ქიმიური სასუქების 
მიწაში ჩატენვას. ამითი უფრო მეტად გააბინ- ძურებენ მიწას,* რადგან 
ნაკელი ხომ ჩვენთან საკმარისი რაოდენობით არც არის. 

 შემდეგ, ფულის გადახდა საჭირო იქნება პროცენტებით. მიწის 
მდგომარეობა უფრო გაუარესდება. ეს პრობლემა კი, ჩვენს მოზარდ 
თაობას დააწვება. მე მთელს ძალისხმევას ჩავდებ, რათა დავიცვა ანას-
ტასიას პროექტი. რასაკვირველია ტაიგელი განდეგილი ქალი არ არის 
ავტორიტეტი ჩინოვნიკთა უმეტესობისთვის. ასევე ჩემთვისაც  

რთული იქნება მისი ეფექტურობის დამტკიცება ბრძენი პოლიტი-
კოსებისთვის, მაგრამ მე მაინც ვიმოქმედებ ყველა ჩემთვის მიღწევადი 
ხერხებით. 

მადლობელი ვიქნები იმ მკითხველების, ვინც ერკვევა სახელმწი-
ფო მექანიზმების ეშმაკურ ხლართებში. შესძლებენ უფრო მეტად პრო-
ფესიონალურ ენაზე აუხსნან პასუხისმგებელ სახელმწიფო მოღვაწეებს 
ანასტასიას პროექტის ეფექტურობა. შეიძლება ეს წიგნი მმართველ 
სტრუქტურებში მოხვდეს, რომელთაც ხელეწიფებათ მგავსი ამოცანე-
ბის გადაწყვეტა. ამიტომ, მე კიდევ ერთხელ მივმართავ მათ, როგორც 
განმცხადებელი ყველა მსურველის სახელით. მე არ ვუწყი, მსურვე-
ლების რა რაოდენობაა, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი იქნე-
ბიან მილიონობით. მათი სახელით მე მივმართავ თხოვნით. 

გადაწყდეს მიწის საკითხი საკანონმდებლო დონეზე და ჩვენი 
ქვეყნის ყოველ მსურველს უფასოდ გამოეყოს თითო ჰექტარი მიწის 
ფართობი. მიეცეს ყოველ მსურველ ოჯახს შესაძლებლობა მოაწყოს 

                                                 
*  დღეს ჩვენთან ზუსტად ასე ხდება...ც.გ. 
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თავისი საგვარეულო ადგილ-მამული, გააკეთილშობილოს იგი და 
სიყვარულით მოუაროს თავის სამშობლო ნაწილს. მაშინ დიდი სამ-
შობლოც იქნება ლამაზი და ბედნიერი. იგი ხომ პატარა ნაწილებისგან 
შესდგება. 

კითხვა: ჩვენი ქვეყნის ბევრ რეგიონებში რთული ეკოლოგიური 
მდგომარეობაა. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღეს იგი კატას-
ტროფულია. უკეთესი არ იქნება ჯერ ძალისხმევა ჩაიდოს მთლიანად 
ეკოლოგიური სიტუაციის გაუმჯობესებაში, როგორც ამას ბევრი ეკო-
ლოგიური ორგანიზაციები ეწევა და მერე, მივხედოთ უკვე ინდივი-
დუალურ კარ-მიდამოებს? 

პასუხი: თქვენ ხომ თავად იძახით რომ ეკოლოგიურ სიტუაციაზე 
ბევრი ორგანიზაცია ზრუნავსო, მაგრამ იგი უარესდება. ეს იმას ხომ არ 
ნიშნავს, რომ მარტო მზრუნველობა არ არის აქ საკმარისი, რადგან სი-
ტუაცია უარესდება და კატასტროფულიც კი ხდება? მოდით წარმო-
ვიდგინოთ მშვენიერი ბაღი, სხვადასხვანაირი ხეები, გახარებულები 
მხოლოდ ერთ მშვენივრად მოწყობილ ადგილ-მამულში. მხოლოდ ერ-
თი სამოთხის კუთხე ერთი ჰექტარის ტოლი, ეს რასაკვირველია არ არ-
ის საკმარისი ქვეყნისა და პლანეტის გლობალური ეკოლოგიური 
ცვლილებისთვის, მაგრამ მოდით წარმოვიდგინოთ მილიონი ასეთი 
კუთხე და მთელს დედამიწას დავინახავთ აყვავებულ სამოთხედ. მისი 
გაშენების დაწყება კი, მაინც თითოეულისთვის იქნება საჭირო, იმათ-
თვის, რომლბიც საკუთარ კუთხეს მოაწყობენ. შესაძლებელია, მაშინ 
შევძლებთ ჩვენ გადავიდეთ საყოველთაო მზრუნველობაზე,- საყო-
ველთაო კონკრეტული მოქმედებებისკენ. 

კითხვა: თქვენ თვლით, უმუშევარ ოჯახს ერთი ჰექტარი საკუთა-
რი მიწის მეშვეობით შეუძლია მდიდარი გახდეს? თუკი თქვენ ასე 
თვლით, მაშინ რაღატომაა უმოქმედოდ დღევანდელი სოფლები? სოფ-
ლებში ხალხს აქვთ მიწები, მაგრამ შიმშილობენ. 

პასუხი: მოდით ერთად ვიფიქროთ ამ ფენომენზე, მაგრამ დას-
მულ კითხვას წინასწარ კიდევ ერთს დავამატებ. 

რატომ იძახის მილიონობით ადამიაინი, რომ მათთვის 4-5 მეასე-
დი სააგარაკო მიწის ნაკვეთები მატერიალური თვალსაზრისით წარ-
მოადგენენ მნიშვნელოვან შველას, ასევე მნიშვნელოვნად გაიუმჯობე-
სეს კვების რაციონი, ხოლო ადამიანებს სოფლებში, რომელთაც 15-25 
მეასედი აქვთ იძახიან:- „ჩვენ,- ვშიმშილობთ, უპოვრები ვართო?“ 

რატომ? ჩვენი კეთილდღეობა ამავდროულად, დამოკიდებული 
ხომ არ არის  ჩვენს შეგნებაშეცნობის დონეზეც? 

სოფლის მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ კარგად ცხოვრე-



 

799 

ბა შესაძლებელია მხოლოდ ქალაქში, ამიტომაც მიდის სოფლებიდან 
ახალგაზრდობა. ვფიქრობ, ასეთ პროპაგანდაში დამნაშავე ამას წინან-
დელი ჩვენი პროპაგანდაცაა. მოდით გავიხსენოთ აღფრთოვანებული 
სტატიები ორმოცდაათიანი, სამოციანი წლების პრესაში:- გმირები ვინ 
არიან? მეშახტეები, ტყის მჭრელები, დაზგასთან მდგომნი, მფრინავე-
ბი, მეზღვაურები... 

მხატვრები, ქალაქის პეიზაჟებს, ინდუსტრიულ გიგანტებს უამრა-
ვი მილებითა და მათგან ამონაბოლქვით ხატავდნენ. ხანდახან, შემ-
წყნარებლურად, კოლმეურნეებსაც იხსენიებდნენ, მაგრამ უარყოფი-
თად უსახავდნენ იმ ადამიანს, რომელიც თავის მიწის ნაკვეთს ყუ-
რადღებას უთმობდა. უფრო მეტიც, ცდილობდნენ სოფლის ადგილებ-
ში ქალაქის ტიპის სახლების აშენებას, რითიც ისინი ადამიანებს  თა-
ვიანთ ეზო-კარს უსპობდნენ, აიძულებდნენ მათ ემუშავათ მხოლოდ 
ე.წ საერთო მიწაზე. ყველაფერი, როგორც ინდოეთის აუროვილში 
იყო:- შეგიძლია იცხოვრო მიწაზე და იშრომო, მაგრამ მიწა სულერთია, 
შენი მაინც არ იქნება,- ყოველივე ამას კი, სატირალ მდგომარეობამდე 
მიჰყავხარ. 

თანამედროვე სოფლების მოსახლეობის უმრავლესობის საყოველ-
თაო სიღარიბეზე განუწყვეტლივ ლაპარაკობენ, როგორც პოლიტიკო-
სები, ასევე მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები. იმდენად ბევრს სა-
უბარობენ, რომ ხდება რაღაცნაირი მასიური შთაგონება:- სოფლის 
მაცხოვრებელი შეიძლება მხოლოდ ღარიბი იყოს, თითქმის არ მოაქვთ 
იმის მაჩვენებელი მაგალითები, რომ კეთილდღეობა ბევრ რამეში სა-
კუთარ თავზეა დამოკიდებული. ვიღაცისთვის სასარგებლოა ამგვარი 
სახით სიტუაციის განხილვა:- „ნუ გაქვს იმედი საკუთარი თავის, ნუ 
იმედოვნებ საკუთარ თავზე, მხოლოდ მე გაგხდი შენ ბედნიერს“. ასე 
საუბრობს სასულიერო კონფესიების ბევრი ლიდერი, უამრავი პოლი-
ტიკოსი, რომლებიც თავ-თავიანთთვის აგროვებენ ელექტორატს. 

ვისაც სურს იყოს ღარიბი და უპოვარი, გააგრძელეთ მათი დაჯე-
რება. მე იმაზე მსურს საუბარი, როგორ გავხდე არა ღარიბი, არამედ 
როგორ გავხდე მდიდარი. კითხვაზე:- შეიძლება ცხოვრება სიღარიბის 
გარეშე, როცა გაქვს მიწის ნაკვეთი, მე გიპასუხებთ,- შეიძლება! კონ-
კრეტულ მაგალითსაც მოვიყვან. 

1999 წელს ერთმა ჩემმა ნაცნობმა მოსკოველმა მეწარმემ, „ანასტა-
სიას“ მკითხველმა, სტუმრად მიმიწვია თავისთან. ცნობისმოყვარეობა 
დამეუფლა, როცა მითხრა, რომ შეუძლია გააწყოს მაგიდა თითქმის 
ისეთივე, როგორიც ანასტასიამ გააწყო ტაიგაში. როცა მე მასთან მივე-
დი, მაგიდა ჯერ ისევ ცარიელი იყო.- ჩვენ ვისხედით, ვსაუბრობდით, 
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ხოლო ანდრეი,- ასე ერქვა მეწარმეს,- დროდადრო საათს დახედავდა 
და თან, ბოდიშს იხდიდა ვიღაცის დაგვიანების გამო. 

მალე მისი მძღოლი შემოვიდა ორი დიდი კალათით ხელში. მაგი-
დაზე გაჩნდა პომიდორი, კიტრი, პური და ბერი სხვა რამ. ოთახი გაივ-
სო მადისაღმძვრელი სურნელებებით. ქალებმა რამოდენიმე წუთში 
მშვენიეირ მაგიდა გააწყვეს. ჩვენ პეპსი-კოლას კი არ ვსვამდით, არა-
მედ უბრწყინვალეს, სურნელოვან რუსულ კვასს. ფრანგულ კონიაკს კი 
არ ვსვამდით, არამედ ოჯახის ღვინოს და ასევე, რომელიღაცა ბალახე-
ბის ნაყენებს. პომიდვრები, კიტრები გემოთი ისეთი გემრიელები არ 
იყვნენ, როგორც ანასტასიასთან, მაგრამ ისინი ბევრად უფრო სჯობ-
დნენ მათ, რომლებიც სუპერმარკეტებსა თუ კოლმეურნეობების ბაზ-
რობებზე იყიდება. „საიდან გაქვს შენ ეს ყველაფერი?“,- გაოგნებულმა 
ვკითხე და აი, რა მოვისმინე მისგან: 

ერთხელაც რიაზანიდან მოსკოვში დაბრუნებისას, ანდრეის 
მძღოლმა ჯიპი პატარა გზისპირა ბაზართან შეაჩერა. იყიდეს ერთი ქი-
ლა მჟავე კიტრი და ქილა პომიდორი. პატარა კაფეში შეჩერებულებმა, 
წახემსება გადაწყვიტეს. გახსნეს ნაყიდი ქილები და დააგემოვნეს. წა-
ხემსების შემდეგ ანდრეიმ  თავის მძღოლს უბრძანა შემობრუნებული-
ყო და უკან, გზის პირა ბაზრობისკენ გამგზავრებულიყო. მან, იმ ასა-
კოვანი ქალისგან ყველაფერი შეისყიდა, რაც მას ჰქონდა და თან  თავი-
სი ჯიპით სახლში წაყვანა შესთავაზა. ქალი მარტო ცხოვრობდა პატა-
რა ბაღჩიან, ძალიან ძველ პატარა სახლში. მისი კარმიდამო განთავსე-
ბული იყო პატარა სოფელში, გზიდან თხუთმეტ კილომეტრში. ან-
დრეის მეწარმულმა ტვინმა უცებ იმუშავა და შემდგომში ასე განვი-
თარდა ყველაფერი: 

ანდრეიმ, სახლი იყიდა სოფელში ოცი მეასედი მიწით ტყის პირ-
ზე. ეკოლოგიურად სუფთა ზონაში. 120-ი კილომეტრით დაშორებუ-
ლი მოსკოვიდან. ამ ქალის სახელზე გააფორმა სახლი, დადო მის წინ 
საბუთები და ხელშეკრულება, რის თანახმადაც ვალდებულებას იღებ-
და მისთვის ყოველთვიურად გადაეხადა 300 ამერიკული დოლარი, 
ხოლო ქალს თავისი მხრიდან მის ბაღჩაში მოყვანილი პროდუქცია რა-
საც თავად მოიხმარდა, იმის გამოკლებით უნდა მიეცა მისი ოჯახის-
თვის. ქალს ერქვა ნადეჟდა ივანოვნა, ის 62-ე წელში იყო. არც ძალიან 
ერკვეოდა და არ სჯეროდა ქაღალდების. მაშინ ანდრეიმ ის მიიყვანა 
სოფლის საბჭოში და თავმჯდომარეს სთხოვა წაეკითხა და აეხსნა ქა-
ლისთვის ქაღალდის კანონიერება. სოფლის საბჭოს თავმჯდომარე გა-
ეცნო ქაღალდებს და ქალს უთხრა:- „აბა, შენ რას ჰკარგავ, ივანოვნა, 
შენს დაფეხვილ სახლს ხომ სანაცვლოდ არავინ არ გთხოვს. არ მოგე-



 

801 

წონება, ყოველთვის შესძლებ უკან დაბრუნებას“. ნადეჯდა ივანოვნა 
ბოლო-ბოლო დასთანხმდა. 

ახლა უკვე სამი წელია ცხოვრობს კეთილმოწყობილ სახლში; ან-
დრეიმ მუშახელი დიაქირავა, რომელთაც ჭაბურღილი გაჭრეს, გააკე-
თეს გათბობისთვის ავტონომიური საქვაბე, ამოთხარეს და მოაწყვეს 
სარდაფი. მთელი მეურნეობა შემოღობეს, შემოიტანეს სახლისთვის 
აუცილებელი მოწყობილობა. იყიდეს მეურნეობისთვის აუცილებელი 
თხა, ქათმები, კომბიკორმი და ბევრი სხვა რამ. 

ნადეჟდა ივანოვნასთან საცხოვრებლად მისი ქალიშვილი ორ შვი-
ლიშვილთან ერთად ჩამოვიდა. ანდრეიმ, როცა წაიკითხა რასაც ანას-
ტასია ამბობდა ბოსტნეულის მოყვანაზე, ამის შემდეგ თავადვე რგავს 
და უვლის მცენარეებს. მხოლოდ თესლს იღებს ნადეჟდა ივანოვნას-
გან. ანდრეის მამა, რესტორნის ყოფილი დირექტორია, ამჟამად კი, 
პენსიონერია. ზაფხულში მოყვანილი პროდუქტი მიაქვს და ასევე ქა-
ლებს მეურნეობაში სიამოვნებით ეხმარება. ნადეჯდა ივანოვნამ შვი-
ლიშვილთან ერთად მიიღო ბინა და სამუშაო. ანდრეის ოჯახი,- თავად 
ანდრეი, ცოლი და ორი ბავშვი,- მთელი ზაფხული უზრუნველყოფი-
ლია ცოცხალი, ნამდვილად ეკოლოგიურად სუფთა ბოსტნეულით, 
ხილით. ზამთარში,- ბრწყინვალე მჟავეულით და მთელი წლის გან-
მავლობაში სამკურნალო ბალახებით. 

ვიღაც ჩათვლის, რომ ჩემს მიერ მოყვანილი მაგალითი გამონაკ-
ლისს წარმოადგენს. მსგავსიც არაფერი. ჯერ კიდევ ათი წლის წინ, რო-
ცა მე ციმბირის რეგიონთაშორისი ასოციაციის პრეზიდენტი ვიყავი, 
მასში შემავალი ბევრი მეწარმე, ცდილობდა მსგავსი მეთოდით ორგა-
ნიზება გაეკეთებინა დამხმარე მეურნეობისთვის. ზოგს თავისი ფირ-
მისთვის უნდოდა, ზოგსაც მხოლოდ საკუთარი ოჯახისთვის. ახლაც 
შეგიძლიათ გაზეთებში წაიკითხოთ განცხადებები თქვენ, სადაც 
მსგავს მომსახურებას სთავაზობენ. მაგრამ არის ერთი „მაგრამ“,- ძა-
ლიან ძნელია იპოვო ადამიანი, რომელსაც უნარი აქვს, უფრო სწორად, 
რომელმაც იცის ის, რასაც აკეთებს ნადეჟდა ივანოვნა. ხოლო, რადგან 
მონახვა ძნელია, მოდით თავად გავიხსენოთ, როგორ უნდა მოვექცეთ 
მიწას. მოდით გავცვალოთ გამოცდილება, როგორ გავხდეთ მდიდრე-
ბი და ბედნიერები ჩვენს მიწაზე და არა როგორ ვიყოთ ღარიბები. 

კითხვა: ვლადიმირ ნიკოლოზის-ძევ, მე მეწარმე ვარ, ჩემთვისაც 
ცნობილია, რომ ბევრი შეძლებული ადამიანი სოფლის მოსახლეობის 
მომსახურებით სარგებლობს, რომელთაც უნარი აქვთ ჭირნახულის 
მოყვანის და მისი შენახვის, რომელიც ნამდვილად აღემატება გემოთი 
და ხარისხით მსხვილ მეურნეობებში მოყვანილ პროდუქციას. მაგრამ, 
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თუკი მასიური წარმოების მოთხოვნილება შემცირდება, მაშინ რის 
ხარჯზე იარსებებს ოჯახი, რომელსაც შემოსავალი მხოლოდ თავისი 
ჰექტარი მიწისგან აქვს, თუკი მოყვანილი პომიდორი და კიტრი აღ-
მოჩნდება, რომ აღარავის სჭირდება? 

პასუხი: მიწაზე იზრდება არა მარტო პომიდორი და კიტრი, არა-
მედ ბევრი სხვა რამ. რუსეთის თუნდაც ნახევარ მოსახლეობასაც რომ 
ჰქონდეს თავისი ადგილ-მამული, ისინი მაინც ვერ შესძლებენ უახ-
ლოესი ოც-ოცდაათი წლის განმავლობაში  საზოგადოების მოთხოვნა 
თავის პროდუქციით დააკმაყოფილონ, რადგან, იგი საჭირო იქნება 
არა მარტო რუსეთისთვის, არამედ ბევრი სხვა, განსაკუთრებით მდი-
დარი ქვეყნებისთვის. საქმე იმაშია, რომ უმეტესი ქვეყნის სოფლისმე-
ურნეობის მწარმოებელი ისეა გატაცებული ამ სელექციით, მცენარეე-
ბის ქიმიური დამუშავებით, რომ მათ მცენარის პირველსახეობა უბრა-
ლოდ გაანადგურეს. მე მხედველობაში მაქვს არა მათი გარეგნული შე-
სახედაობა, არამედ მთელი მათი სრულფასოვანი შემცველობა. ჰოდა, 
თუკი ჩვენ, პომიდორზე და კიტრზე ვსაუბრობთ, მაშინ ამ მაგალითის 
მეშვეობით, თითოეულს დამოუკიდებლად შეუძლია დარწმუნდეს 
შემდეგში: 

შედით საშუალო ან უკეთესია კარგ სუპერმარკეტში,- ისინი ახლა 
მსხვილ ქალაქებში იშვიათობას არ წარმოადგენენ. თაროზე თქვენ ძა-
ლიან ლამაზ იმპორტულ პომიდორს და კიტრს დაინახავთ. მათი ერ-
თი კილოგრამის ღირებულება 30 რუბლიდან იწყება. ისინი ზომით 
ერთნაირია, ლამაზი, ხანდახან მწვანე ღეროთიც კი იყიდება. მაგრამ 
სუნი და გემო არ გააჩნიათ. ეს მუტანტებია! ეს ილუზორულია, ბუტა-
ფორიული, მხოლოდ გარეგნულადაა მაჩვენებელი იმისა, თუ რა უნდა 
იყოს ისინი. ასეთი მუტანტებით იკვებება დღეს მსოფლიოს უმეტესი 
ნაწილი. ეს ჩემი აღმოჩენა არ არის, ამითი შეწუხებულნი არიან დასავ-
ლეთის ბევრი ქვეყნის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენ უმაღლეს,განვი-
თარებულებად ვთვლით. 

მაგალითად, გერმანიაში გამოსულია გადაწყვეტილება:- მაღაზია-
ში ეტიკეტებზე მიეთითოს, რომ ბოსტნეული მოწეულია გარკვეული 
დამატებებით, შხამ-ქიმიკატებით,- და, ის ადამიანები, რომლებიც უფ-
რო შეძლებულნი არიან, გაურბიან მათ ყიდვას. პროდუქცია, მოყვანი-
ლი ეკოლოგიურად სუფთა რაიონებში, რომლებშიც შეზღუდული რა-
ოდენობითაა გამოყენებული შხამ-ქიმიკატები, დასავლეთში მნიშვნე-
ლოვნად ძვირი ღირს. თუმცაღა, დასავლეთში არსებული სოფლისმე-
ურნეობის სისტემა არ იძლევა საშუალებას მოიწიონ ეკოლოგიურად 
სრულიად სუფთა პროდუქცია. დასავლეთის ფერმერი იძულებულია 
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გამოიყენოს დაქირავებული მუშახელის შრომაც, სხვადასხვა ტექნი-
კაც, ქიმიური სასუქებიც, სარეველას გამანადგურებელი შხამ-ქიმიკა-
ტებიც. 

იგი, დიდი შემოსავლის მიღებისკენ ესწრაფვის. ვივარაუდოთ, 
რომ ვიღაცა დასავლეთის ფერმერებიდან, ასეთები კი უკვე არიან, მო-
ისურვებს მოიწიოს ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქცია, თანაც იმის 
გათვალისწინებით, რაზეც საუბრობდა ანასტასია. თუკი თქვენ გახ-
სოვთ, ის საუბრობდა იმის თაობაზე, რომ ყველა სარეველას განადგუ-
რება არ შეიძლება, რადგან ისინიც ასრულებენ კარგი მოსავლის მიღე-
ბისთვის თავის განსაზღვრულ ფუნქციას. მაგრამ, ვივარაუდოთ, რომ 
რომელიღაც ფერმერი მაინც მოისურვებს, თავისი ოჯახისთვის და 
ნაცნობებისთვის მოიწიოს ასეთი პროდუქცია. მის წინ ძნელად გადა-
საწყვეტი პრობლემა დადგება,- თესლი! სელექციამ გააკეთა თავისი 
საქმე,- დასავლეთში პირველსახეობა არ დარჩა. რუსეთშიც ცოტაა. გან-
საკუთრებით მას შემდეგ, როცა დაუშვეს უცხოური სათესლე ფონდის 
ყიდვა. თუკი შენივე ნაკვეთიდან გამოიყენებ თესლს, ბოსტნეულის 
კულტურა თანდათანობით დაიწყებს სწრაფვას აღიდგინოს თავისი 
პირველსაწყისი თვისებები, ადამიანისათვის მიწიდან ყოველივე აუ-
ცილებელი ამოიღოს. მაგრამ სრული აღდგენისთვის მას ათწლეულე-
ბი დასჭირდება. რუსეთში, ზუსტადაც სიღარიბის წყალობითა და 
უამრავი პატარა დამხმარე მეურნეობების მეშვეობითაა ბევრი ადამია-
ნი, საკუთარ თესლს რომ იყენებს. აქედან გამომდინარე, მათი უპირა-
ტესობაც ამაშია. მალე იგი მატერიალურ პლანშიც ასწილ აისახება. 

ჩვენ ვსაუბრობთ თესლებზე. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის 
ეკოლოგიურად სუფთა ზონებში გამოზრდის აუცილებლობაზე. ქიმი-
ური სასუქების გამოუყენებლობაზე,- ყველაფერი ეს სწორია, ამაზე 
მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც საუბრობენ, მაგრამ, მხოლოდ საუბრობენ. 
სოფლის პროდუქციის საკმარისი რაოდენობა, არ არის გემრიელი და 
ჯანმრთელი და არც ჰყოფნით. პირველ რიგში კი, მაღალ განვითარე-
ბულ ქვეყნებში. მაგრამ ეს კიდევ ყველაფერი არ არის. გადამუშავება! 
დაკონსერვება! 

ჩვენი ტექნოკრატული სამყაროს ტექნიკურად უმაღლეს დონეზე 
აღჭურვილ კომბინატებს მთელი თავიანთი ძალისხმევის მიუხედავად 
არ შესწევთ უნარი დაამზადონ, ისეთივე დამჟავებული პომიდორი, 
კიტრი, კომბოსტო, რომელიც აღემატება გემოთი და ხარისხით იმ და-
მუშავებულ პროდუქტს, როგორსაც ამზადებენ რუსეთის ბევრი ბებიე-
ბი. ცოტამ თუ იცის, სადაც, კიტრი ან პომიდორი იზრდება, რომ მისი 
მოკრეფის მომენტიდან, მის კონსერვირებამდე თხუთმეტ წუთზე მე-
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ტი არ უნდა გავიდეს. რაც უფრო ნაკლებია ეს პერიოდი, უფრო უკე-
თესია. მაშინ უნარჩუნდება არაჩვეულებრივი არომატი, ეთერები, აუ-
რა. ასევეა დამატებებისთვისაც, მაგალითად კამისთვის. 

უზარმაზარი მნიშვნელობა აქვს წყალს. აბა კარგი რა შეიძლება 
ჩვენ მივიღოთ, ქლორირებული წყლის, მკვდარი წყლის გამოყენები-
სას? ჩვენ მათ ვადუღებთ, ორთქლით ვამუშავებთ ქილებს. მაგრამ არი-
ან ადამიანები, რომლებიც იღებენ წყაროს წყალს, ყველაფერთან ერ-
თად მასში ამატებენ წითელ მოცვს და ... და გსურთ გასინჯოთ? აიღეთ 
წყაროს წყალი, ჩაყარეთ მასში ერთი მესამედი წითელი მოცვი და 
თქვენ სიამოვნებით დალევთ ამ წყალს, ნახევარი წლის შემდეგაც. 

მკვეთრად განსხვავდება უკეთესის მხრივ, რუსი ბევრი ბებიის 
მარჯვე ხელის მეშვეობით ზამთრისთვის დაკონსერვებული ბოსტნე-
ული და ხილი. ის, რომ მათი პროდუქცია, გემოთი და ხარისხით 
მსოფლიოში ყველაზე ცნობილ ფირმებს აღემატებიან, თითოეულ 
ჩვენთაგანს თავად შეუძლია დარწმუნდეს ერთი-მეორესთან შედარე-
ბისას. ახლა მოდით წარმოვიდგინოთ:- თავის ადგილ-მამულში 
მცხოვრებმა ოჯახმა, თავი მოუკრა ათასობით ლიტრ ქილა პომიდორ-
სა და კიტრს. გამოვიდა პირველი კლასის, პარამეტრებით სხვებზე 
ბევრად უკეთესი პროდუქცია, რომელსაც ხარისხით, გემოთი და ეკო-
ლოგიური სისუფთავით ბადალი არ ჰყავს. პროდუქცია, რომლის ქო-
ნასაც მოისურვებს საკუთარ სუფრაზე მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის 
ადამიანები, მათ შორის ამერიკელი მილიარდერი და კურორტ კიპრზე 
დამსვენებელი ტურისტი. ხოლო ქილების ეტიკეტებზე აღნიშნული 
იქნება:-„პეტროვის ადგილ-მამულიდან“, „სიდოროვის ადგილ-მამუ-
ლიდან“. 

 
რასაკვირველია, ათასი ქილისთვის გარჯა, მეწარმეებისთვის უინ-

ტერესოა. მაგრამ თუკი ვთქვათ სოფელში, იქნება 300 მეურნეობა, მა-
შინ ისინი დაამზადებენ 300 ათას ქილას, ეს კი უკვე საინტერესო ბიზ-
ნესია მსხვილი ფირმისთვისაც. ვვარაუდობ, ერთი ქილის საწყისი ფა-
სი იქნება ისეთივე, როგორც ახლა სუპერმარკეტებშია, ერთი დოლა-
რის ფარგლებში, მაგრამ, როცა დააგემოვნებენ,- შესაძლოა ფასმა ათ-
ჯერაც კი აიწიოს. 

კიტრები და პომიდვრები მე მაგალითისთვის მოვიყვანე. არის კი-
დევ უამრავი ისეთი რამ, რისი წარმოებაც შესაძლებელია ადგილ-მა-
მულში. მაგალითად:- ღვინო, ტკბილი ნაყენი, ჩვეულებრივი ნაყენი 
კენკრებისგან,- მოცხარი, ჟოლო, მაყვალი, ცირცველი (ჭნავი),- და ბევ-
რი სხვა რამ. „თაიგულს“ თითოეული თავად შეადგენს. უფრო და უფ-
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რო მეტად თავადვე მიაღწევს მათ სრულყოფილებას. მათ კი, არანაირი 
სუპერ ძვირი ელიტური სასმელი არ შეედრება. მსოფლიოში, არანაი-
რი ისეთი ნედლეული არ არის ღვინისთვის, როგორიც შეიძლება რუ-
სეთში მიიღო. თანაც, ღვინის დამზადება უძველესი რეცეპტებით შე-
იძლება, ბალახების გამოყენებით. ესენი იქნებიან სამკურნალო, ვიტა-
მინიზირებული ღვინოები. 

ანასტასია ამბობს, მსოფლიოში მალე, ყველაზე მოდური, ხელით 
ამოქარგული გვერდზე შესაკრავიანი რუსული ხალათი იქნებაო და ამ 
მიმართულებითაც შეიძლება ფიქრი. ხელნაკეთი ხის ჩუქურთმიანი 
სამეურნეო ნაკეთობები შეიძლება ზამთრობით გაკეთდეს. მოკლედ 
არის ხალხური სიბრძნე:- „გინდა იყო ბედნიერი,- გახდი იგი“. ასევე 
შეიძლება თქმა; „გინდა იყო მდიდარი,- გახდი იგი“. მთავარია,- საკუ-
თარი თავის დაპროგრამება სიღარიბეზე კი არ არის საჭირო, არამედ 
საჭიროა  შენი თავი სიმდიდრისთვის განაწყო. ფიქრი, ბევრად უფრო 
რაციონალურზეა საჭირო, იმაზე, თუ როგორ გახდე შეძლებული და 
არ შთაუნერგო შენს თავს, რომ ასეთად გახდომა შეუძლებელია... 

კითხვა: როგორც თქვენ წერთ, ანასტასია ამტკიცებს, რომ ახალ დ-
აქორწინებულთათვის სიყვარულის შენარჩუნება ასეთი ადგილ-მამუ-
ლის პირობებში ბევრად უფრო ადვილია, ვინემ ჩვეულებრივ ბინაში. 
გვითხარით, თუ შეიძლება, თქვენ ხომ ესაუბრეთ ამ თემაზე ფსიქო-
ლოგებს, მეცნიერებს, ოჯახური პრობლემების შემსწავლელთ და თუ-
კი  ეს ასეა, მაშინ, რას იძახიან ისინი ამ თემაზე, რის ხარჯზე შეიძლება 
ეს განხორციელდეს? 

პასუხი: მეცნიერებთან მე ამაზე არ მისაუბრია. არც თუ ისე მაინ-
ტერესებს მე, რის ხარჯზე ნარჩუნდება სიყვარული. მთავარია,- რომ 
იგი შენარჩუნდეს და ეს ასე რომ მოხდება, თქვენ ალბათ თავადაც შეს-
ძლებთ დარწმუნებას, როცა შეეკითხებით საკუთარ თავს. დაფიქ-
რდით, სად მოისურვებდით გეხილათ თქვენს ვაჟს და ქალიშვილს 
რომ ეცხოვრათ:- ბინაში, როგორც ქვის სარკოფაგში, თუ სახლში,- 
მშვენიერი ბაღით გარშემორყტმულში? 

დაფიქრდით, რითი გსურთ ვაჟის ან ქალიშვილის დანაყრება, და-
კონსერვებული თუ ცოცხალი, ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით 
და ბოლოს და ბოლოს, გსურდათ თქვენი შვილები ჯანმრთელები გე-
ნახათ თუ აფთიაქის ხარჯზე ცოცხლები? დაუსვით კითხვა ახალგაზ-
რდა ქალს:- ორი მამაკაცისადმი ერთნაირი დამოკიდებულების დროს, 
ვისზე გააკეთებდა უპირატესად არჩევანს,- რომელიც პანელის სახ-
ლშია თუ სახლზე უმშვენიერესი ბაღით? საკუთარ ჭკუაზე მოწყობილ 
საგვარეულო ბუდეში. ვფიქრობ უმეტესობა მეორეს აირჩევს. 
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შენიშვნა: ნებისმიერი ქვეყნის აღორძინება შესაძლებელია დაიწყ-
ოს, მხოლოდ მისი სულიერად ამაღლების შემდგომ. ამას მიხვდნენ და 
დაიწყეს კიდეც სულიერებზე საუბარი ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტმა, 
მთავრობის წევრებმაც. ანასტასია მკითხველთა უმეტეს ნაწილს, შეფა-
სებული ჰყავთ, როგორც უმაღლესი სულიერების მქონე პიროვნებად, 
რომელიც ცხოვრობს ღმერთი-შემომქმედის კანონებით. ის, სულიერ 
ღირებულებებზე საუბრობს, თქვენ კი ადამიანები გათითოკაცებამდე 
მიგყავთ, მოუწოდებთ დაკავდნენ ბიზნესით საკუთარ კარმიდამოში. 
ზუსტად ამითვე, თქვენ  ადამიანებს სულიერებას აშორებთ. 

პასუხი: ბოლო-ბოლო ვთვლი: რომ არავის და არასდროს არ შეუძ-
ლია კაცობრიობა ჭეშმარიტი ფასეულობების ჩამოშორებისკენ წაიყვა-
ნოს. კარგია, რომ თანამედროვე ხელისუფალნი, საუბრობენ სულიერე-
ბაზე. ანასტასიას გამონათქვამები, თავიდან ჩემთვის ყოველთვის არ 
იყო გასაგები, შემდგომ ყველაფერი მაინც კონკრეტულში ვლინდებო-
და. კონკრეტულობა ჩემთვის უფრო გასაგებია, ვინემ ფილოსოფიური 
წიაღსვლები, ჰოდა აი, მე ვსაუბრობ კონკრეტულ საგნებზე, სულიერ 
პლანშიც მათ ვთვლი უმნიშვნელოვანესებად. რასაკვირველია, მსოფ-
ლიოში არაერთგვაროვანი შეხედულებებია სულიერებაზე, ღმერთზე. 

ანასტასიასთან ურთიერთობის შემდგომ, ჩემს თავს მომხდარი გა-
ვაცნობიერე და ჩემთვის ღმერთი,- ეს პიროვნებაა. კეთილი პიროვნება, 
ჭკვიანი და სიცოცხლის დამამკვიდრებელი. პიროვნება, რომელიც ეს-
წრაფვის მათი ყოფა,- ადამიანების, თავისი შვილების, ყველასი ერ-
თად და თითოეულის ცალ-ცალკე ბედნიერჰყოს. ღმერთი,- მამაა, მოყ-
ვარული და თითოეულისადმი თანაგრძნობით განმსჭვალული. თი-
თოეულ ადამიანს გადასცა არჩევანის სრული თავისუფლება. ღმერ-
თი,- უბრძნესი პიროვნებაა, რომელიც ესწრაფვის ყოველ წამს თავისი 
შვილებისთვის აკეთოს მხოლოდ სიკეთე, ანათებს ყოველ დღე მისი 
მზე, იზრდება ბალახი და ყვავილები, იზრდებიან ხეები, ცურავენ 
ღრუბლები და მორაკრაკებს წყარო,- რომელიც ყოველ წუთს მზადაა 
წყურვილი მოუკლას ნებისმიერ ადამიანს. 

და მე არ მჯერა და არც არაფრით არ დავიჯერებ, რომ ჩვენს ბრძენ 
მამას შეუძლია მასზე და მისი ქმედებიბეის შესახებ სულიერების მიღ-
წევად ჩათვალოს, მხოლოდ გაუთავებელი საუბრები კონკრეტული 
მოქმედებების გარეშე. 

იმ წუთიდან, როცა გაქრა ე.წ რკინის ფარდა, ჩვენს ქევყანას მოაწყ-
და ნაირნაირი ლეგიონი, ე.წ სულიერი მოძღვრებისა, უფრო მეტიც,- 
უამრავი ძალათ ფილოსოფოსები. 

და ყველა ცდილობს მოგვიყვეს ჩვენ, თუ რა სურს ჩვენგან მამა--
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ღმერთს. ერთნი იძახიან, საჭიროა რაღაც განსაკუთრებულად კვება, 
მეორენი ასწავლიან, როგორი სიყტვებითაა უკეთესი მიმართო 
ღმერთს, მესამენი მაგალითად, კრიშნაელები, ამტკიცებენ, რომ საჭი-
როა იხტუნო და მანტრები დილიდან საღამომდე იყვირო. ჩემთვის ეს 
უბრალოდ ბოდვაა. დარწმუნებული ვარ, უფრო მეტი ტკივილის მო-
ფიქრება ღმერთისთვის წარმოუდგენელია, ვინემ მსგავსი მანჭვები, 
ხტუნვები და შეძახილები. ნებისმიერი მოყვარული მშობელი ესწრაფ-
ვის იქითკენ, რათა მისმა ძემ ან ასულმა მამისეული საქმე გააგრძე-
ლოს, მიიღოს მასთან ერთად მონაწილეობა, ერთობლივ თანაქმნადო-
ბაში. სწორედ ღმერთის ქმნილებებია ჩვენს გარშემო. ჰოდა, რა შეიძ-
ლება იყოს ღმერთის მიმართ იმ სიყვარულის გამოვლინებაზე უფრო 
დიდი, ვინემ ფაქიზი მოპყრობაა მათდამი და ამ ღვთიური ქმნილებე-
ბის მეშვეობით საკუთარი ცხოვრების, საკუთარი ყოფის და ჩვენი შვი-
ლების ცხოვრების მოწყობაა? 

არც მთლიანად ქვეყანა, არც თითოეული ჩვენთაგანი ცალ-ცალკე 
არ გახდებოდნენ ბედნიერნი ნაირნაირი მანჭვებითა და მედიტაციე-
ბით. იმიტომ ვერ გავხდებოდით ბედნიერები, რომ ზუსტადაც ისინია, 
რომ გვაშორებენ ჩვენ ღმერთის ჭეშმარიტებებს. გვაშორებენ იმიტომ, 
რომ დაჟინებით, დაუღალავად, გვაწვდიან სულ ახალ-ახალ აკრძალ-
ვებს, როგორც ჭეშმარიტებას. სწავლებები მიდიან და მოდიან. ზოგი-
ერთი მათგანნი არსებობენ ასწლეულობით. თუმცაღა შემდგომ მხო-
ლოდ ღიმილსღა იწვევენ. სხვები წარმოჩნდებიან, მხოლოდ რამოდე-
ნიმე წლით და უკვალოდ ქრებიან, როგორც ნაპერწკალი. მათ შემ-
დგომ კი, მხოლოდ ნაგავის, ტალახისა და ადამიანთა დამსხვრეული 
ბედის ცქერა გვიწევს. 

იმ კითხვაზე:- რატომღა ვართ იძულებულნი ვისმინოთ მუდმი-
ვად სხვადასხვა გამონათქვამები ღმერთზე ნაირნაირი მოძღვრებისა-
გან, რატომ არ გვესაუბრება ღმერთი თავისი სიტყვებით ჩვენ?- ანასტა-
სიამ მიპასუხა:- „სიტყვები? დედამიწის ერებს განსხვავებული მნიშ-
ვნელობის საკმაოდ ბევრი სიტყვები აქვთ. უამრავი, ერთმანეთს არ 
ჰგავს ისეთი ენები და კილო-კავებია. მხოლოდ ერთი ენა არის, ღვთი-
ურად წოდებული. მოქსოვილია იგი ფოთოლთა შრიალით, ჩიტების 
გალობითა და ტალღებით. ღვთიურ ენას სურნელი აქვს და ფერი. 
ღმერთი ამ ენით, თითოეულის თხოვნასა და ლოცვას პასუხს აძლევს.“ 

ღმერთი ჩვენთან  ყოველ წამს საუბრობს, მაგრამ ჩვენი საკუთარი 
სულიერი სიზარმაცის გამო ხომ არ არის, რომ მისი მოსმენა არ გვინ-
და? აი, ვიმღერებ მანტრას, ვიხტუნავებ და ჩამოიყრება ციური მანანი, 
რითიც  ღმერთი გამაბედნიერებს მე და ყველაზე რჩეულს გამხდის. 
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ერთს ვეტყვი,- და მორჩა! აქ კი, წლობითაა საჭირო საკუთარი სამოთხ-
ის მოწყობა, ცდა, სანამ ნაყოფის მომტანი ხეები გაიზრდება, ყვავილე-
ბი ამოვლენ... მაგრამ, ჩვენ არა მარტო უარვჰყოფთ ღმერთს, არამედ 
ჩვენ მას ჩვენი მოწოდებებითა და მანჭვით შევურაცხვყოფთ და ვამცი-
რებთ. 

შეგიძლიათ არ მოუსმინოთ ანასტასიას და მითუმეტეს მე. მაგრამ 
ბოლოს და ბოლოს შედით გაზაფხულის ტყეში ან ბაღში და გარინდე-
ბულებმა, მიუგდეთ ყური თქვენს გულისცემას. ბევრის გულები უცი-
ლობლად გაიგონებენ მამის ხმას, რომელიც ანასტასიას სიტყვებით, 
კითხვაზე:- „რის გაკეთებას შესძლებს ის, ღმერთი, როცა დედამიწაზე 
ყველა ენერგიას განადგურების ენერგია გადააჭარბებს, როცა მისი სა-
ხელის გამოყენებას თავის სასარგებლოდ ლამობს ადამიანი, როცა 
ადამიანთა ერთი ნაწილი მეორე ნაწილის  დამორჩილებას ლამობს“  
და პასუხობს:-„ დამდეგ დღეს აისად ამოვალ დედამიწაზე. ყველა 
ქმნილებებს, გამონაკლისის გარეშე, მზის სხივით მოვეფერები, ჩემს 
ასულებსა და ძეებს იმის გაცნობიერებაში დავეხმარები, რომ თითოე-
ულს თავადვე შეუძლია საკუთარი სულით ჩემს სულს ელაპარაკოს“. 
მას სჯეროდა და სჯერა ჩვენი, ამტკიცებს, რომ:- „მრავალგვარ მიზეზ-
თა შორის ჩიხში შემყვანი არსია მთავარი წინაღობა,- ყოველთვის იქ-
ნება იგი, სანამ ტყუილს მოიტანს. ჭეშმარიტების შეცნობისკენ აქვთ 
სწრაფვა ჩემს ძეებსა და ასულებს. ჩარჩო-ზღვარი, ყოველთვის გააჩნია 
ყველა ტყუილს, მაგრამ ჭეშმარიტება უსაზღვროა. მხოლოდ, მარტო 
შეგნება-შეცნობის სახით იქნება ჩემი ასულებისა და ძეების სულებში 
იგი. 

  და აი, თითოეული ნუ დაიზარებს ამოიღოს საკუთარი სულიდან 
ღვთის ძის შეგნება-შეცნობა, ოღონდ არა მონის ან ჭკუანაკლულის, 
დამთხვეულის, ბიორობოტთა ეჟვანთა ქვეშ მოხტუნავის. 

განა, რამდენი შეიძლება შესთხოვო საკუთარ მამას:- მომეცი, მო-
მართვი, მომიძღვენი, გამანთავისუფლე, მიხსენი? განა დრო არ არის 
რაღაცა მაინც გავაკეთოთ სასიამოვნო თავად ჩვენი მამისთვის? და რა 
შეიძლება იყოს მისთვის სასიამოვნო, სიხარულის მომტანი? ანასტასი-
ამ მსგავსი კითხვის პასუხად, მომიყვანა მარტივი მაგალითი, რომე-
ლიც ტესტადაც გამოდგება და რისი მეშვეობითაც შესაძლებელია უამ-
რავი სასულიერო კონფესიებისა და მიმდინარეობების შემოწმება. მან 
სთქვა:- „როცა შენი სული შეშფოთდება ვიღაცის ბაგეებიდან წამოსუ-
ლი მტკიცებულებებისგან, აქაოდა მამის სახელით ვლაპარაკობო, შენ 
ყურადღება მიაქციე იმ გარემოებებს, თავად მოძღვარი როგორ ცხოვ-
რობს, შემდეგ წარმოიდგინე, რა დაემართება სამყაროს, თუკი ყველა 
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ეგრე დაიწყებს ცხოვრებას“. ამ მარტივი ტესტის მეშვეობით ბევრი რა-
მის შემოწმებაა შესაძლებელი. მე შევეცადე წარმომედგინა, რა დაემარ-
თება კაცობრიობას, თუკი დედამიწაზე უკანასკნელ ადამიანამდე, ყვე-
ლა დაიწყებს დილიდან საღამომდე მანტრების წარმოთქმას, როგორც 
ამას კრიშნაისტები აკეთებენ. მაშინვე, მივიღე კიდეც ქვეყნის დასას-
რული. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ დედამიწაზე თითოეული ადამიანი 
საკუთარ ბაღს გააშენებს. უცილობლად, გადაიქცევა მთელი დედამიწა 
აყვავებულ სამოთხის ბაღად. 

მე მეწარმე ვარ, თუნდაც ყოფილი, მაგრამ მაინც მეწარმე. რასაკ-
ვირველია, ჩემთვის უფრო ახლოა კონკრეტულობა და შესაძლოა კი-
დევაც ამიტომ ვთვლი, რომ:- სულიერი შეიძლება ეწოდოს ადამიანს, 
რომელსაც, შეუძლია გადაწყვეტილება მიიღოს, ქმედითად იღვაწოს 
დედამიწის, თავისი ოჯახის, თავისი მშობლების,- ე.ი. ღმერთის საკე-
თილდღეოდ. თუკი სულიერად წოდებული თავად ვერ შესძლებს სა-
კუთარი თავი გახადოს ბედნიერი, მისთვის საყვარელი ქალი, საკუთა-
რი ოჯახი, საკუთარი შვილები,- მაშინ ეს ცრუ სულიერებაა. 

კითხვა: ანასტასია ჰყვებოდა შვილების ხარისხობრივად ახლე-
ბურ აღზრდაზე, ახალ სკოლაზე. ეს, მხოლოდ მის მიერ აღწერილ 
სოფლებშია შესაძლებელი, თუ ასევე შესაძლებელია მსხვილ თანამედ-
როვე ქალაქებშიც? რას ამბობს ამაზე შჩეტინინი? ჯერ კიდევ პირველ 
წიგნშია ანასტასიას სიტყვები მოყვანილი იმის თაობაზე, რომ ის, უმ-
თავრესად ბავშვების აღზრდას თვლის და ყოველთვის ესწრაფვოდა, 
რათა მათ აღზრდაზე ესაუბრა, თუმცა თქვენ მუდმივად გვერდს უვ-
ლით ამ საკითხს, იგი თითქმის არ შუქდება თქვენს წიგნებში, რატომ? 

პასუხი: მიხაილ პეტრეს-ძე შჩეტინინმა ორგანიზება გაუკეთა თა-
ვის სკოლა-ინტერნატს ტყეში. როგორც კი დაწყებული იქნება პირვე-
ლი სოფლის საფუძვლის ჩაყრა, მაშინ საჭირო იქნება მიხეილ პეტრეს-
ძისთვის თხოვნით მიმართვა, რათა სპეციალური პროგრამა შემუშავ-
დეს მომავალი სკოლისთვის. მეც ვთხოვ მას, თუკი თავად არ წავა იქ, 
რომ ასწავლოს, მაშინ, გააგზავნოს თავისი საუკეთესო მოსწავლეები. 
შესაბამისად შეარჩიოს შესატყვისი, მასწავლებლები ახლანდელ, ამჟა-
მინდელ მომუშავეთა შორის. 

მსგავსი სკოლების ორგანიზება დღვანდელ ქალაქებში წარმოუდ-
გენლად მიმაჩნია. მოდით თავად, ანასტასიას გარეშე, გავიხსენოთ სა-
კუთარი სკოლის წლები. სკოლებში ლაპარაკობენ ერთს. ქუჩაში მეო-
რეს, ოჯახში მესამეს. სანამ შეიგნებ და გააცნობიერებ, სადაა ჭეშმარი-
ტება, სანამ ცდილობ სამყაროს მთლიანობის აღქმას, შეცნობას, მოიხე-
დავ და,- ნახევარი ცხოვრებაც გასულია. ვფიქრობ უნდა ვეცადოთ თა-
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ვად ვისწავლოთ ნორმალურად ცხოვრება, ვინემ საკუთარ ბავშვებს ავ-
ღზრდიდეთ. მოვიწყობთ რა ღირსეულ, ადამიანურ ყოფას, ვიზრუ-
ნებთ ბავშვებზეც. სკოლასთან ერთად,- უნისონში ვიმოქმედებთ და 
ასე, შევავსებთ ერთმანეთს. 

ანასტასია, ბავშვის აღზრდაზე, ნამდვილად  ხშირად საუბრობდა,  
მაგრამ ის, რასაც ის ამბობს, არ ჰგავს რაღაც ყოველდღიურ განაწესს, 
საათობრივ ან წუთობრივ სისტემას. ხშირად მისი გამონათქვამები სა-
ერთოდ არც ისე გასაგებია. მაგალითად:- ის ამბობს, რომ ბავშვის აღ-
ზრდა უნდა დავიწყოთ საკუთარი თავის აღზრდით, საკუთარი ბედ-
ნიერი ყოფა-ცხოვრების მოწყობით. საკუთარი მცდელობებით შეეხო 
ღმერთის აზრ-ფიქრებს. აღზრდის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი, 
ზუსტადაც, რომ მშვენიერი საგვარეულო მამულის მოწყობააო. 

 
 

sicocxlis filosofia 
 
ტუმრად ამ ადამიანთან მე, სამჯერ ვიყავი. ის მოსკოვთან ახლოს, 
პრესტიჟულ სააგარაკო რაიონში ცხოვრობს. მისი ორი ვაჟი, საკმა-

ოდ მაღალ თანამდებობებზე არიან რომელიღაც სახელმწიფო სტრუქ-
ტურებში, თავიანთი ხანდაზმული მამისთვის დიდი, ორსართულიანი 
კოტეჯი ააშენეს. დაიქირავეს მსახური ქალი, სახლისა და მამის მისა-
ხედად. საუკეთესო შემთხვევაში მამას ისინი დაბადების დღეზე ნახუ-
ლობენ. 

ჰქვია მას ნიკოლაი ფიოდორის-ძე, ის უკვე მეოთხმოცე წელშია. 
მას ფეხები სტკივა და ამიტომ თითქმის სულ თავის იმპორტულ ეტლ-
სავარძელში ატარებს დროს. კოტეჯის უზარმაზარი პირველი სართუ-
ლის ნახევარი, რომელიც ევროპულ ყაიდაზე საუკეთესოდაა მოწყობი-
ლი, მის ბიბლიოთეკას უკავია, სადაც სხვადასხვა ენებზე დიდი რაო-
დენობის წიგნებია. წიგნები, ძირითადად, ფილოსოფიურ თემებზეა 
და თან ძვირფასი გამოშვებები. პენსიაზე გასვლამდე ნიკოლაი ფიო-
დორის-ძე მოსკოვის პრესტიჟულ უნივერსიტეტში ფილოსოფიას 
კითხულობდა. აქვს მაღალი სამეცნიერო ხარისხები. როცა ხანში შევი-
და, კოტეჯში დასახლდა და თითქმის მთელ დროს თავის ბიბლიოთე-
კაში კითხვასა და განსჯა-განზოგადებაში ატარებდა. 

მე, ის, მისი სახლის მსახურის,- გალინას დაჟინებული თხოვნით 
გავიცანი, რომელიც ერთ-ერთ ჩემს მკითხევლთა კონფერენციას ეს-
წრებოდა. ახლა კი, ამ ნაცნობობისთვის მისი მადლობელი ვარ. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ წაიკითხა წიგნები ანასტასიაზე. მასთან 
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საინტერესო იყო საუბარი. მიუხედავად მისი სამეცნიერო ხარისხები-
სა, ამ ხანდაზმულ ადამიანს შეეძლო მარტივი, მისახვედრი ენით აეხ-
სნა ანასტასიას გამონათქვამები, რომლებიც  ჩემთვის ხანდახან გაუგე-
ბარი იყო ან აღმოეჩინა მათში ახალი შტრიხები. 

მესამე წიგნის „სიყვარულის სივრცის“ გამოსვლის შემდეგ ვლა-
დიმირის ფონდ „ანასტასიას“ სამდივნომ  რამოდენიმე წერილი გად-
მომცა, სადაც რომელიღაც სასულიერო კონფესიების სხვადასხვა ხელ-
მძღვანელები ძალიან აგრესიული ფორმით გამოეხმაურნენ ანასტასი-
ას. ისინი მას უწოდებდნენ სულელს, არამზადას, ხოლო ერთმა უცენ-
ზურო სიტყვებითაც კი გაავსო მთელი წერილი. 

მე, ვერ ვხვდებოდი, რატომ გამოიწვია ანასტასიამ ზოგიერთ სა-
სულიერო კონფესიების ხელმძღვანელებში, პირდაპირ რომ ვთქვათ,- 
აგრესია. ამიტომ გადავაგზავნე რამოდენიმე ასეთი წერილი ნიკოლაი 
ფიოდორის-ძესთან, რათა მას  საკუთაირი აზრი და შეხედულება გა-
მოეთქვა. ორი თვის შემდეგ, მომძებნა და ჩემს სასტუმროში გამომეცხ-
ადა მისი სახლის მოსამსახურე გალინა. ის, აღელვებული იყო და და-
ჟინებით მთხოვდა, დაუყოვნებლივ ჩავსულვიყავი ნიკოლაი ფიოდო-
რის-ძესთან, გავსაუბრებოდი მას, იმიტომ, რომ ის მის ჯანმრთელობა-
ზე ღელავს. გალინას წნეხის გაძლება ძნელი იყო. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძის სახლის მსახური რუსის ქალი, ორმოცი-
ორმოცდახუთი წლის,-  ძვალმსხვილი, ზორბა აღნაგობისაა. მსუქანი 
არ არის, უბრალოდ დიდი და ფიზიკურად ძლიერია... მთელი ცხოვ-
რება მან, რომელიღაც უკრაინულ სოფელში იცხოვრა. ერკვევა ბალა-
ხებში და ძალიან აკურატულია. როცა ღელავს, მკვეთრად გამოხატუ-
ლი უკრაინული აქცენტით საუბრობს. 

უცნობია, ნიკოლაი ფიოდორის-ძის ვაჟებმა ის როგორ იპოვნეს და 
მომვლელად როგორ დაუყენეს მამას, მაგრამ ერთი შეხედვით უცნაუ-
რი იყო, როგორ ახერხებდა ურთიერთობას ფილოსოფიის პროფესო-
რი, ინტელიგენტი მოხუცი, გაუნათლებელ სოფლელ ქალთან. გალინა 
მისი კოტეჯის ერთ-ერთ ოთახში ცხოვრობდა. ვთქვათ კარგი, თუ სახ-
ლში მარტო საოჯახო საქმეებით იყო დაკავებული,- ეს მას კარგად გა-
მოსდიოდა. მაგრამ მას აუცილებლად სურდა  მოესმინა, თუ ჩვენ ერ-
თად განმარტოვებით, ნიკოლაი ფიოდორის-ძე და მე რაზე ვსაუბრობ-
დით. ის, აუცილებლად შორიახლოს იწყებდა რაღაც საქმეს და თან კი-
დევ, თითქოს თავისთვის, მაგრამ ხმამაღლა,- ჩვენც რომ გაგვეგო ისე 
აკეთებდა კომენტარებს. 

ამ ჯერზე გალინა ჩემს წასაყვანად „ნივით“ მოვიდა, რომელიც ნი-
კოლაი ფიოდორის-ძეს შვილებმა უყიდეს, რათა, როცა საჭირო იყო, 
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მას შესძლებოდა მათი მამის საჭიროებისთვის ტყეში ბალახების მო-
საკრეფად, ქალაქში კი, წამლებზე და პროდუქტებისთვის გამგზავრე-
ბა. გადავდე ჩემი საქმეები და მასთან ერთად გავემგზავრე. როცა მოს-
კოვის ქუჩებში ვმგზავრობდით, გალინა დუმდა, იმიტომ, რომ ქალაქ-
ში ის მანქანას დაძაბული მართავდა. სანამ გადასახვევ გზამდე მივე-
დით, ოფლმაც კი დაუცვარა შუბლი. როცა მისთვის ცნობილ ტრასაზე 
გავიდა,  მომიბრუნდა გალინა მითხრა:- „უჰ, გამოვაღწიეთ“. მერე, უკ-
ვე მანქანა თავისუფლად მიჰყავდა და სწრაფად დაიწყო თავის გან-
ცდებზე თხრობა, თან უკრაინულ და რუსულ სიტყვებს ერთმანეთში 
ურევდა: 

– ადამიანი ისე მშვიდად იყო. მთელი დღე ეტლში იჯდა მშვი-
დად, წიგნებს კითხულობდა და ფიქრობდა:- დილაობით წიწიბურას 
ან ჭვავის ფაფას მოვუხარშავ, ვასაუზმებ და მერე, შემეძლო ბაზარში 
წასვლა ან ტყეშიც, სადაც ჯანმრთელობისთვის სამკურნალო ბალა-
ხებს ვაგროვებდი. მშვიდი გულით შემეძლო გამგზავრება. ვიცოდი, ის 
თავის ეტლში, თავის ფიქრებში ან წიგნის კითხვაში იქნებოდა ჩაფ-
ლული. ახლა ყველაფერი სხვანაირად ხდება. მოვუტანე მას ბარათები, 
შენ რომ გამოუგზავნე. კითხულობდა მათ. მხოლოდ ორი დღე გავიდა 
მას შემდეგ, რაც წაიკითხა და მეუბნება:- „აიღეთ ფული, გალინა ნიკი-
ფოროვნა, გაემგზავრეთ, წიგნი იყიდეთ ანასტასიაზე, შემდეგ ბაზარში 
წადით და იქ რომ მიხვალთ, უკან, სახლში არ იჩქაროთ დაბრუნება. 
დადექით ბაზარში და დააკვირდით ადამიანებს. როგორც დაინახავთ 
მოწყენილ ან ავადმყოფური გამომეტყველების ადამიანს, წიგნი მას 
აჩუქეთ.“ მე ეს ერთხელ გავაკეთე, ორჯერ გავაკეთე, მას კი, არაფრით 
არ შეუძლია დაშოშმინდეს. „თქვენ ნუ იჩქარებთ სადილისთვის, გა-
ლინა ნიკიფოროვნა,- ამბობს,- მარტოც გავართმევ თავს, თუკი ჭამა 
მომინდება“. მაგრამ მე, სადილობისას მაინც ვასწრებდი მისვლას. 

ამ დღეებში, ბაზრიდან დაბრუნებული მისი ბიბლიოთეკის ოთახ-
ში შევედი, რათა, შესახვრეპად ნახარში მიმეცა... შევხედე, ეტლი თავი-
სუფალია, ის კი, ხალიჩაზე პირაღმა წევს. მე ტელეფონს მივვარდი, 
ვტაცე ყურმილს ხელი, სასწრაფოდ ექიმები რომ გამომეძახა, როგორც 
ვაჟებმა დამიბარეს. მათ ისეთი სპეციალური ნომერი მომცეს, ყველას 
რომ არ აქვს. მე იგი ავკრიფე „მიშველეთ, მიშველეთ“,- გავძახი ყურ-
მილში. მან კი, ხალიჩიდან თავი ასწია და მეუბნება:- „გააუქმეთ გამო-
ძახება, გალინა ნიკიფოროვნა. ჩემს თავს წესრიგშია ყველაფერი. ეს მე, 
ფიზიკური ვარჯიშით ვარ დაკავებული, იატაკიდან მაღლა აზიდვას 
ვაკეთებ.“ გავექანე მისკენ, ავიტაცე ხელში და ეტლში ჩავაჯინე. აბა, 
თავად როგორ წამოდგებოდა იატაკიდან, როცა ფეხები სტკივა? „რა სა-
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ვარჯიშოა ეს,- ვეუბნები მე,- როცა ადამიანი უმოძრაოდ წევს იატაკ-
ზე“? ის კი მპასუხობს:- „კი, მაგრამ მე, უკვე ვივარჯიშე და უბრალოდ 
ვისვენებდი. ფუჭად ნერვიულობთ თქვენ“. 

მეორე დღეს ის თავისი სავარჯიშოსთვის ეტლი-სავარძლიდან ის-
ევ დამოუკიდებლად ჩამოძვრა და  იატაკზე დაწვა. მე, მაშინ, ასაჭიმე-
ბი ვუყიდე, ფეხზე ჩამოსაცმელები კი არა, არამედ სახელურებითა და 
რეზინებით,- რომელსაც გინდა ერთ ფეხს ამოსდებ, იოლი რომ იყოს 
ვარჯიშის გაკეთება, გინდა,- ორივეზე ერთდროულად, ძალა თუ გე-
ყოფა. მე მას ესპანდერიც ვუყიდე. ის კი, მაინც თავად ცდილობს საკუ-
თარი ეტლიდან წამოდგომას, პირდაპირ, უჭკუო ბავშვივითაა, გული 
ხომ ახალგაზრდა აღარაა. ხოლო რახან ახალგაზრდა არაა, ხომ არ შე-
იძლება უცებ მძიმე სავარჯიშოთი ივარჯიშო, ნელ-ნელაა საჭირო. ის 
კი, როგორც უჭკუო ბავშვი ისეა. მალე ხუთი წელი იქნება, რაც ვფუს-
ფუსებ მასთან, მაგრამ ასეთი არასდროს არ ყოფილა. თან, ამჯერად 
თავადაც ვერ ვხვდები, ჩემს სულშიც რა ხდება. დაილაპარაკე მასთან, 
უთხარი, რომ ნელ-ნელა ივარჯიშოს თავისი სავარჯიშოებით, თუკი 
მას ასე ძალიან უყვარს ისინი, უთხარი, რომ ნელ-ნელა... 

როცა მე, ნიკოლაი ფიოდორის-ძის ფართო ოთახში შევედი, იქ 
ბუხარი ენთო. მოხუცი ფილოსოფიის პროფესორი, როგორც ყოველ-
თვის თავის ეტლ-სავარძელში არ იჯდა, არამედ ის, დიდი საწერი მა-
გიდის წინ მდგომ სავარძელში ჩამჯდარიყო და წერდა თუ რაღაცას 
ხაზავდა. მისი იერიც კი მეტყველებდა მასში მომხდარ ცვლილებებზე. 
როგორც ყოველთვის, ხალათი კი არ ჰქონდა ჩაცმული, არამედ პერან-
გში და ჰალსტუხში იჯდა. მომესალმა ჩვეულებრივზე უფრო ენერგი-
ულად, მაშინვე შემომთავაზა დაჯდომა და შესავლის გარეშე დამელა-
პარაკა,- „როგორია ცხოვრება“-ო და ა.შ. ამ ჯერზე ნიკოლაი ფიოდო-
რის-ძე მარდად და ენერგიულად საუბრობდა: 

– იცი შენ, ვლადიმირ, მომავალში როგორი უმშვენიერესი დროება 
დგება დედამიწაზე? სიკვდილი კი არა, ასეთ დედამიწაზე სიცოცხლე 
მოგინდება. მე, წავიკითხე ანასტასიას მისამართით ლანძღვა-გინების 
კორესპონდენცია. მადლობა თქვენ, რომ მე გამომიგზავნეთ იგი. ამის 
წყალობით მივხვდი ბევრ რამეს. ტაიგელ განდეგილ ანასტასიას უწო-
დებენ ჯადოქარს, წინასწარმეტყველს, ის კი, უდიდესი მებრძოლია. 
დიახ, დიახ, თქვენ წარმოიდგინეთ, ანასტასია,- ნათელ ძალთა უდი-
დესი მებრძოლია. მისი მნიშვნელოვნებისა და სიდაიდის გაცნობიე-
რება, ჯერ კიდევ შთამომავლობასა და მომავალ თაობებს მოუწევს. 
ადამიანურმა ცნობიერებამ, ჭკუამ-გონებამ, ჩვენამდე მოღწეულმა მი-
თებმა, არაკებმა და ლეგენდებმა ვერც კი მოახერხეს წარმოეჩინათ ამ 
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მეომრის დიდებულება. ოღონდ თქვენ, თუ შეიძლება ვლადიმირ, ან-
ასტასიას ბუნებრივობა ნუ გიკვირთ, ნუ ფრთხით თქვენებურად. ის 
ადამიანიცაა, ქალიცაა თავისი ყველა, აბსოლუტურად ყველა ადამია-
ნური ბუნებით, თავისი ქალური საცდურითა და ღირსებებით, დედის 
დანიშნულებით, მაგრამ ის ამავდროულად უდიდესი, დიადი მეომა-
რია. ახლა! მე ვეცდები არც ისე სუმბურულად და ბუნდოვნად განგი-
მარტოთ. საქმე იმაშია, რომ ყველაფერი ფილოსოფიურ კონცეფციაშია 
ჩადებული. თქვენ ხედავთ, ვლადიმირ, ჩემი კაბინეტის კარადაში 
ბევრ წიგნებს. ეს, მსოფლიო მასშტაბით აღიარებული სხვადასხვა 
დროებათა და სხვადასხვა ფილოსოფოსთა ნაშრომებია. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ ხელით თაროებზე დაწყობილ წიგნებზე 
მიმითითა, ჩამოთვალა ისინი: 

– ესენი ანტიკური ხანის რიტორიკოსებია, მოსაუბრენი ცოცხალ, 
სულიერ კოსმიურ სხეულზე. გვერდით, ისაა რაც სოკრატეზეა დაწე-
რილი. თავად მას არაფერი დაუწერია. აი, მარჯვნივ ლუკრეციაა, 
პლუტარქე, მარკ ავრელიუსი. ოდნავ დაბლა თაროებზე ნიზამ გიანჯე-
ვის ხუთი პოემაა. აი, იქით,- არანი, დეკარტი, ფრანკლინი, კანტი, ლაპ-
ლასი, ჰეგელი, სტენდალი. ყველანი ცდილობდნენ შეეცნოთ საგანთა 
არსი, შეხებოდნენ სამყაროს კანონებს. ეს მათზეა დიურანმა რომ 
სთქვა:- „ფილოსოფიის ისტორია არსებითად არის, უდიდეს ადამიან-
თა ძალისხმევის აღწერა, რომელთაც სურთ მოახდინონ ბუნებრივი 
მორალური სანქციების შექმნის გზით, სოციალური დეზინტეგრაციის 
არიდება, ზებუნებრივი სანქციების ჩასანაცვლებლად, რომლებიც მათ 
თავადვე დაარღვიეს“. 

უდიდესი მოაზროვნენი, თითოეული საკუთარი გზით ცდილობ-
და მიახლოვებოდა აბსოლუტის შეცნობას. მათი ფილოსოფიური კონ-
ცეპფციებიდან ჩნდებოდა და კვდებოდა  რელიგიების მსგავსი ფილო-
სოფიური მიმართულებები. შედეგად, მოკრძალებული შესწორებები, 
წინააღმდეგობრივი მცდელობები, გაბატონებულ კონცეფციად წარმო-
ჩინდა ჩვენს ცხოვრებაში. თუკი მოკლედ ვიტყვით, კონცეფცია ვიღაც 
უმაღლესი გონისადმი დაქვემდებარება, მორჩილება. მნიშვნელობა არ 
აქვს, სად იმყოფება ის, კოსმიურ უკიდეგანო სივრცეში თუ ლოკალი-
ზებულია ცალკეული ადამიანური სულის არსში. მნიშვნელოვანია 
სხვა რამ. მნიშვნელოვანია ყოველივეზე და ყველაფერზე გაბატონება,- 
მორჩილება, თაყვანისცემის კონცეფცია. შემდგომ მოდის სხვადასხვა,- 
მასწავლებლისადმი მორჩილება, მოძღვარისადმი, რიტუალისადმი. ამ 
თაროებზე არის ნოსტრადამუსის წინასწარმეტყველებებიც. ისინი, 
ყველანი ერთად აყალიბებენ ფილოსოფიურ კონცეფციებს,- ადამიანი 
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წარმავალია, ადამიანი ცოდვილია და არარაობაა. მას ბევრი რამის შეც-
ნობა მოუწევს. ეს კონცეფციაა, ზუსტად იგია, რომ ამახინჯებს და ან-
ადგურებს ადამიანის სულს. ამ კონცეფციის მიმდევარს არ შეუძლია 
იყოს ბედნიერი. არც ერთ ადამიანს დედამიწის ზურგზე, არ ძალუძს 
იყოს ბედნიერი, თუკი ადამიანის ცნობიერებაში მსგავსი კონცეფციაა 
გაბატონებული. 

იგი, ბატონობს ფილოსოფოსებზეც, ადამიანებზეც, რომლებიც არ-
ასდროს არ შეხებიან ფილოსოფიურ შრომებს. იგი, ბატონობს ახლად 
დაბადებულ ადამიანზეც და მოხუცზეც. იგი, ბატონობს დედის საშო-
ში მყოფ ჩანასახზეც. დღეს, ამ კონცეფციის ბევრი მიმდევარი ცხოვ-
რობს. ისინი  სხვადასხვა დროებებშიც იყვნენ. დღესაც, მათი მიმდევ-
რები, ადამიანთა საზოგადოებას უნერგავს ადამიანური არსის წარმავ-
ლობას და მის არარაობას. მაგრამ არა! სხვა დროება მოდის! ჩემთვის, 
ნათლის ცისკროვნებასავით იყო ღმერთის  სიტყვები, რომელიც ანას-
ტასიამ გადმოგვცა. თქვენ ჩაიწერეთ ისინი, ვლადიმირ, მე მახსოვს 
ისინი, როცა ადამმა ჰკითხა ღმერთს: 

„სად არის სამყაროს კიდე? რას გავაკეთებ მე, როცა მასთან მივალ? 
როცა ყველაფერს შევავსებ ჩემით, ნაფიქრალ-ნააზრევს როცა შევქმნი?“ 

და, ღმერთმა უპასუხა თავის ძეს, გვიპასუხა ჩვენ ყველას. 
„ჩემო ძეო, სამყარო თავისთავად აზრ-ფიქრს წარმოადგენს, აზრ-

ფიქრისგან დაიბადა ოცნება, ნაწილობრივ მატერიადაა ხილული იგი. 
როცა შენ, ყოველივეს კიდესთან მიხვალ, ახალის დაწყება და  შენი 
გაგრძელება გახსნის აზრ-ფიქრს. არაფრისგან წარმოიქმნება ახალი 
მშვენიერი დაბადება, შენი, სწრაფვებს, სულსა და ოცნებას შენსას თა-
ვისითავით ასახავს. ჩემო ძეო, უსასრულო ხარ, შენ, მარადიული ხარ, 
შენშია შენი შემომქმედი ოცნებები“. 

უდიადესი, ყოველივეს ამხსნელი,  ფილოსოფიურად ყოვლის-
მომცველი, ზუსტი და ლაკონური პასუხია. იგი, ყველაზე მაღლა დგას, 
ყველა ერთად აღებულ ფილოსოფიურ განსაზღვრებებზე. თქვენ ხე-
დავთ, ვლადიმირ, უამრავი წიგნია ჩემი ბიბლიოთეკის თაროებზე, 
მაგრამ არ არის აქ მთავარი წიგნი, ის, რაც ღირს განუზომლად ყველა-
ზე ძვირი, ოდესღაც დაბეჭდილ, ყველა ერთად აღებულ ფილოსოფი-
ურ ნაშრომებზე. ეს წიგნი ბევრს აქვს ნანახი, მისი წაკითხვის უნარი კი 
ყველას არ აქვს. ამ წიგნის ენის შესწავლა შეუძლებელია, მაგრამ შესაძ-
ლებელია მისი შეგრძნება. 

– რა ენაა ეს ასეთი? 
– ღვთიური ენა, ვლადიმირ. მე მახსოვს როგორ სთქვა მასზე ანას-

ტასიამ: „ისე ბევრი სიტყვები აქვთ სხვადასხვა შინაარსობრივი მნიშ-
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ვნელობებით მიწიერ ხალხებს. ისე ბევრი განსხვავებული ენები, კი-
ლოკავებია. მაგრამ ერთი ენა არის ყველასთვის. ერთი ენა ღვთიური 
სახელწოდებებით ყველასთვის. მოქსოვილია იგი ფოთლების შრია-
ლისგან, ჩიტების გალობისგან და ტალღებისგან. აქვს სურნელება 
ღვთიურ ენას და ფერი. ღმერთი თითოეულის თხოვნაზე და ლოცვაზე 
ამ ენით იძლევა პასუხს“. ანასტასია გრძნობს და ესმის ეს ენა, მაგრამ 
ჩვენ?.. როგორ შეგვეძლო საუკუნეობით მისთვის არ მიგვექცია ყუ-
რადღება? ლოგიკა! რკინის ლოგიკა მეტყველებს იმაზე, რომ ღმერთმა 
თუკი შექმნა მიწა, ჩვენი გარემომცველი ცოცხალი ბუნება, ეს ბალახე-
ბი, ხეები, ღრუბლები, წყალი და ვარსკვლავები, განა ისინი სხვა რამაა, 
თუ არა, მისი მატერიალიზირებული აზრ-ფიქრი. 

მაგრამ ჩვენ უბრალოდ, არ ვაქცევთ მათ ყურადღებას, ჩვენ ვთე-
ლავთ, ვამტვრევთ, ვაფუჭებთ, ვამახინჯებთ მათ, ამავდროულად კი, 
ვსაუბრობთ რწმენაზე. რომელ რწმენაზე? ვის ვცემთ თაყვანს ჩვენ სი-
ნამდვილეში? „როგორი ტაძრებიც არ უნდა აღემართათ რიგ მიწიერ 
მთავრობებს, შთამომავლები მხოლოდ იმით გაიხსენებენ, რომ მათგან 
მხოლოდ ტალახის, სიბინძურის მიღება მოუწიათ. ყველაფრის კრიტე-
რიუმს, შემფასებელს წყალი წარმოადგენს, რომელიც დღითი დღე 
ხდება ჭუჭყიანი“,- ასე სთქვა ანასტასიამ. ასე თქმა, მხოლოდ უდიდეს 
ფილოსოფოსს შეეძლო. ხოლო ამაზე ღირს დავფიქრდეთ ჩვენ ყველა-
ნი. დაფიქრდით, ვლადიმირ, ნებისმიერი წყობა, თუნდაც წარმართი 
იყოს იგი, წარმავალია, როგორც თავად რელიგია. რელიგიები მოდიან 
და მიდიან, მიდიან თავიანთი ტაძრებითა და ფილოსოფიებით. წყალი 
კი სამყაროს შექმნიდანვე არსებობს, როგორც ჩვენ. ჩვენი უმეტესი ნა-
წილიც, ასევე წყლისგან შედგება. 

– ნიკოლაი ფიოდორის-ძევ, რატომ თვლით ანასტასიას განსაზღ-
ვრებებს ყველაზე უფრო სწორად? 

– იმიტომ, რომ ისინი მთავარი წიგნიდანაა აღებულნი. და ლოგი-
კაც ვლადიმირ, ფილოსოფიური ლოგიკაც არის მათში. ღმერთის სახე-
ლით არის მომდევნო ფრაზა, რომელმაც სამყაროს ყველა არსს კითხ-
ვაზე:- „ასე მგზნებარედ, რა გსურს შენ?“,- ღმერთმა უპასუხა:- „ერთობ-
ლივი თანაქმნადობა და ყველასთვის სიხარულის მოგვრა მისი ჭვრე-
ტისას“. 

მოკლე ფრაზაა! სულ რამოდენიმე სიტყვა! რამოდენიმე სიტყვი-
თაა გამოხატული ღმერთის სწრაფვა და სურვილი. უდიდესი ფილო-
სოფოსებიდან ვერავინ შესძლო მასზე უფრო ზუსტი, მართალი და 
სწორი განსაზღვრება მიეცა. „სინამდვილე უნდა განსაზღვრო საკუთა-
რი თავით“, –  სთქვა ანასტასიამ. ჰოდა, დაე თითოეულმა, თავისი შვი-
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ლების მოყვარულმა მშობელმა განსაზღვროს:- იგივეზე ხომ არ ოცნე-
ბობს ის. რომელ ჩვენთაგანს,- ღმერთის ძეებსა და ასულებს,- არ მოე-
სურვებოდა თავის შვილებთან ერთობლივად შეექმნა და მერე ეხარა 
მისი ჭვრეტით? 

უდიდესი ძალა და სიბრძნეა ჩადებული ანასტასიას ფილოსოფი-
ურ განსაზღვრებებში. ისინი ბედიწერის მომტანია კაცობრიობისთვის. 
ისინი ქმედითნია. ზუსტად მათაა რომ შეეცდებიან აღუდგნენ წინ ლე-
გიონები, უკუნზე წინასწარმეტყველნი. ისინი ჯერ კიდევ წარმოაჩენენ 
თავიანთ თავს და არა მარტო მსგავსი სალანძღავების სახით, როგორე-
ბიც გამოგზავნილი აქვთ ანასტასიას მისამართით. ისინი თავიანთ 
თავს  სხვადასხვაგვარად ამჟღავნებენ. უამრავი სულმდაბალი მოძღვა-
რები, აგროვებენ რა თავის გარეშემო ერთ მუჭა მიმდევრებს, რომელ-
თაც ეზარებათ დამოუკიდებლად აზროვნება, ფიქრი, ადამიანებს 
თითქოსდა ჭეშმარიტებას აუწყებენ. 

ანასტასიამ მათ შესახებ წინასწარ სთქვა:- „ეი, თქვენ, ადამიანთა 
სულების თვითმარქვია მასწავლებლებო, ახლა უკვე დაიცხრეთ გზნე-
ბა, დაე, იცოდეს ყველამ:- შემომქმედი თავიდანვე აძლევს ყველაფერს 
ყოველ მათგანს, თავიდანვეა ჭეშმარიტება თითოეული მათგანის 
სულში. ოღონდ არ არის საჭირო, თქვენს სასარგებლოდ გამოგონილი 
ბნელი პოსტულატებით დაფაროთ შემომქმედის უდიდესი ქმნილებე-
ბი“. აი ისინი, კი და ესხმიან თავს ანასტასიას, იმიტომ, რომ ანასტასია 
ბუგავს მათ კონცეფციებს. ცვლის თავისი ფილოსოფიით ქვეყნის და-
სასრულის კონცეფციას და ეს ჩვენი დღევანდელი რეალობაა, ჩვენ 
წარმოვადგენთ მხილველებსა და მოწაფეებს უმშვენიერესი აღსრულე-
ბების... ჩვენ,- ათასწლეულის ზღურბლთან ვართ, ვაბიჯებთ ახალ რე-
ალობაში. ჩვენ უკვე ვცხოვრობთ ამ რეალობაში. 

– მოიცათ, ნიკოლაი ფიოდორის-ძევ, რეალობასა და მოქმედებე-
ბის შესახებ მე ვერ მივხვდი. ვთქვათ, თუნდაც ვიღაც ფილოსოფოსმა 
რაღაც სთქვა, მეორემაც. ანასტასიაც ხომ ასევე, მარტო ლაპარაკობს, რა 
შუაშია აქ რეალობა და მოქმედება? სიტყვებია მხოლოდ. ფილოსოფო-
სები ლაპარაკობენ, ცხოვრება კი თავისით, თავისი გზით მიედინება. 

– ადამიანთა ნებისმიერი საზოგადოება იქმნებოდა და ახლაც იქ-
მნება ყოველთვის ფილოსოფიური კონცეფციების ზეგავლენით. იუ-
დეველების ფილოსოფია,- ცხოვრების ერთი სახეა, ჯვაროსნების ფი-
ლოსოფია,- მეორე. ჰიტლერს თავისი საკუთარი ფილოსოფია ჰქონდა, 
ჩვენ კი, საბჭოთა წყობის დროს,- საკუთარი. რევოლუცია სხვა არაფე-
რია, თუ არა შეცვლა ერთი ფილოსოფიური კონცეფციისა მეორეთი. 
მაგრამ ეს ყველაფერი... დეტალებია, განპირობებული ლოკალური შე-
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მოფარგვლისთვის. ის, რაც უკვე შექმნა ანასტასიამ, ბევრად გლობა-
ლურია. იგი გავლენას იქონიებს მთელს საკაცობრიო საზოგადოებებ-
ზე მთლიანად და მის თითოეულ წევრზე ცალ-ცალკე. მან სთქვა: „გა-
დავიტან კაცობრიობას ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთს მიღმა“-ო. მან 
ეს უკვე გააკეთა, ვლადიმირ. მან ხიდი გასდო უფსკრულზე თითოეუ-
ლისთვის და საკუთრივ თითოეულის ნებაა:- გაივლის მასზე თუ არა. 

მე ფილოსოფოსი ვარ, ვლადიმირ, მე ახლა კარგად ვხედავ მას და 
უფრო მეტიც, მე მას ვგრძნობ. ახალი ათასწლეულის ზღურბლზე ნა-
თელ სხივად გაიელვა მისმა ფილოსოფიურმა კონცეფციამ. თითოეუ-
ლი კი, ასეა თუ ისე ყოველსაათობრივად მოქმედებს თავისი ქცევე-
ბით, საკუთარი ფილოსოფიური შეხედულებების მიხედვით. თუკი 
ფილოსოფიური შეხედულებები იცვლება, მაშინ მოქმედებებიც იც-
ვლება. აი მე, მაგალითად, ვიჯექი ჩემს კაბინეტში. თავიდან ვკითხუ-
ლობდი სხვადასხვა ფილოსოფოსების ნაშრომებს. უსაშველობისკენ, 
საკუთარი სიკვდილისკენ მიმავალი მთელი კაცობრიობა მეცოდებო-
და. ვფიქრობდი, სად დამკრძალავდნენ მე. ჩამოვიდოდნენ კი დაკ-
რძალვაზე ჩემი ბიჭები შვილიშვილებით თუ სახათაბალო იქნება შვი-
ლიშვილებისთვის ბაბუასთან ჩამოსვლა. ვიცოდებდი მთელს კაცობ-
რიობას და ვფიქრობდი საკუთარ სიკვდილზე. შემდეგ,- აი, ანასტასია, 
რომელშიც სრულიად სხვა ფილოსოფიური კონცეფციაა, ჰოდა, შედე-
გად ჩემი ქმედებებიც სხვაა. 

– მაგალითად როგორი, რომელი ქმედებებია თქვენი სხვა? 
– აი რომელი... ახლავე... ახლავე ავდგები და დავიწყებ ქმედებას 

ახალი ფილოსოფიური კონცეფციის წყალობით. 
ნიკოლაი ფიოდორის-ძე ხელებით დაეყრდნო მაგიდას, ჯერ სა-

ვარძელს მოკიდა ხელი, მერე კარადას. ძნელად, მაგრამ მაინც მივიდა 
თავისი მტკივანი ფეხებით წიგნების ერთ-ერთ კარადასთან. მან წიგნე-
ბის ყდაზე წარწერები დაათვალიერა, შემდეგ, გამოიღო ძვირფასყდია-
ნი წიგნი, კვლავ ხელით მოეჭიდა კაბინეტში მდგარ ავეჯს და ბუხრის-
კენ გაემართა. მიაღწია თუ არა ბუხარს, თაროდან ჩამოღებული წიგნი 
ცეცხლს მისცა და განმიმარტა: 

– ეს ნოსტრადამუსის წინასწარმეტყველებებია სხვადასხვა კატაკ-
ლიზმებსა და ქვეყნიერების დასასრულზე. გახსოვთ თქვენ, ვლადი-
მირ, ანასტასიას სიტყვები? თქვენ უნდა გახსოვდეთ ისინი. მეც დავი-
მახსოვრე:- „არ გიწინასწარმეტყველებია შენ, ნოსტრადამუსო, დედა-
მიწის საშინელი კატაკლიზმების თარიღები. შენ ისინი შეჰქმენი შენი-
ვე აზრ-ფიქრით და ადამიანთა აზრ-ფიქრებიც ჩართე, საშინელ კატაკ-
ლიზმათა განსახორციელებლად. აი, ახლაც დაფარფატებენ ისინი დე-
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დამიწის თავზე, გამოუსავლიანობით აშინებენ ადამიანებს“. ასე თქმა, 
მხოლოდ უდიდეს ფილოსოფოსსა და მოაზროვნეს შეეძლო, რომელ-
საც ესმის, რომ წინასწარმეტყველება არაფერია, თუ არა ის, რომ იგი 
მომავლის მოდელირებაა. რაც უფრო მეტი ადამიანი დაიჯერებს საყო-
ველთაო აღსასრულს, მით მეტი ადამიანების აზრ-ფიქრი დაიწყებს 
მის მოდელირებას,- ჰოდა მოხდება კიდეც იგი. 

შესაძლოა მოხდეს კიდეც იმიტომ, რომ ადამიანური აზრ-ფიქრი 
მატერიალურია და იგი მატერიალურად ქმნის. ჰოდა მსოფლიოს სხვა-
დასხვა კუთხეებში თავს იწვავენ მთელი რიგი სექტები. იწვავენ აღსას-
რულის დამჯერებელნი, ისინი ამ წინასწარმეტყველებებებში დაჯერე-
ბულნი ცხოვრობენ. ანასტასია კი, გამოუსავლიანობის ჯინაზე, ანად-
გურებს რა ქვეყნის დასასრულის აზრ-ფიქრს აცხადებს:- „იგი უკვე ვე-
ღარ განხორციელდება, დაე, შენი აზრ-ფიქრი ჩემსას შეებრძოლოს. მე,- 
ადამიანი ვარ. ანასტასია ვარ და მე, შენზე ძლიერი ვარ“. კიდევ ამ-
ბობს:- „დედამიწის მთელო ბოროტებავ, დასტოვე საქმენი შენი, ჩემ-
სკენ გამოქანდი. ჩემთან იბრძოლე, აბა სცადე“. და კვლავ:- „გადავბუ-
გავ სხივით ერთ წამში საუკუნეობრივ ბნელ პოსტულატებს“. ურიცხვ 
ურდოებთან ანასტასია საბრძოლველად მარტოდ-მარტო გამოვიდა, 
გამოვიდა იმ მილიონობით ბნელ ძალებთან, ვინც მოდელირებს მთე-
ლი კაცობრიობის დაღუპვას. თუმცაღა არ სურს ჩვენ რომ ჩაგვითრიოს 
ბრძოლაში. მას სურს ჩვენი ბედნიერება, ამიტომაც მიმართავს ღმერთს 
თავისი ლოცვით: 

 
მომავალ საუკუნეებში ყველანი იცხოვრებენ შენს ოცნებაში. 
დაე, იყოს ასე! მე ასე მსურს! მე ასული ვარ შენი, 
მამავ ჩემო, ყოველგან არსებულო. 
 
და ის, თავისას მიაღწევს. ძლიერია უჩვეულო მისი ფილოსოფია. 

ამიტომაც იცხოვრებენ მომავალ საუკუნეებში ღვთიურ ოცნებაში, 
მშვენიერი სამოთხის ბაღებში. არც არავის ყურადღებას არ მიიპყრობს 
თავისი ხსოვნისთვის. მას არ დაუდგამენ ძეგლებს და არ მოიგონებენ, 
როცა ყველასთვის გახდება ცხადი, სად არის ჭეშმარიტი ადამიანურო-
ბა. ადამიანები განცხრომაში იქნებიან ღვთიური მდგომარეობით, არ 
გაახსენებენ მასზე. მაგრამ სხვადასხვა ბაღებში გაიზრდებიან ყვავი-
ლები, რომელთა შორის, ერთი მშვენიერი ყვავილი,- სახელწოდებით 
„ანასტასია“ იქნება. 

მე მოხუცი ვარ, მაგრამ დღეს მსურს, რომ  მისი რიგითი ჯარისკა-
ცი ვიყო. თქვენ ამბობთ, ვლადიმირ, ფილოსოფია მხოლოდ სიტყვები-
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ა-ო. მაგრამ ეს სიტყვები, წარმოთქმულნი სადღაც შორს, ტაიგაში, აღ-
ტაცებით მიიღო ჩემმა გულმა და აი, თქვენს წინაშეა კონკრეტული მა-
ტერიალური ქმედება, ცეცხლში იწვის არა კაცობრიობა, არამედ იბუ-
გებიან წინასწარმეტყველებანი კაცობრიობის აღსასრულზე. ამიტომაც 
აუმხედრდნენ აფორიაქდნენ, აწრიალდნენ და დაირაზმნენ ქვეყნის 
აღსასრულის მიმდევრები. ისინი აწრიალდნენ, ვინც ამაზე აგებდა თა-
ვის ფილოსოფიას, აშანტაჟებდა ადამიანებს გარდაუვალი თითქოსდა 
ქვეყნის აღსასრულით. 

– კი, მაგრამ განა ანასტასიამდე არავინ არ გამოსულა ქვეყნის აღ-
სასრულის წინააღმდეგ? 

– იყვნენ მოკრძალებული, გაუბედავი ადამიანები. ამიტომაც, 
მცდელობებიც უმნიშვნელო იყო, რომლებზეც ყურადღებას არც კი ამ-
ახვილებდნენ. ჯერ, არავის ისე არ ულაპარაკია, როგორც ანასტასიას. 
არავის სიტყვებს ადამიანთა გულები ასეთი მზად ყოფნითა და სიხა-
რულით არ აღუნთია. ასევე, არასდროს არც ერთ ფილოსოფიურ კონ-
ცეფციას ასე გზნებით არ აუნთია ხალხის გულები. აი, მისი კი გამალე-
ბით აღაგზნებს გულებს. იმარჯვებს იგი საუკუნეობით გაბატონებულ 
ბნელ პოსტულატებზე. 

ის, ამას როგორ აღწევს ჩვენ, ჯერ ამაში ვერ გავერკვევით. მის 
სიტყვებში არის რიტმიც, უჩვეულო ლოგიკაც. უდიდესი, შესაძლოა 
კიდევ, რაღაცაც. შესაძლოა იყოს... დიახ! რასაკვირველია! ეს მისი ფრა-
ზა:- „...შემომქმედმა გააბრწყინა ენერგიით, რაღაც ახალით, ახლებუ-
რად მთქმელი იმათზე, რასაც ყოველდღიურად ვხედავთ და ვუცქერთ 
ჩვენ...“ ეჭვგარეშეა, სამყაროში წარმოჩინდა ახალი ენერგია, ხოლო მის 
დაუფლებას იწყებენ ჩვენი დროის სულ ახალი და ახალი ადამიანები. 
ფაქტი იმაშია, რომ ათწლეულები თუ არა, ასწლეულები მაინც სჭირ-
დება მნიშვნელოვანი ფილოსოფიური კონცეფციის გავრცელებას. მან 
კი, სულ რაღაც თითებზე ჩამოსათვლელ წლებში... გასაოცარია! თქვენ, 
თვლიდით ვლადიმირ, რომ მისი სიტყვები,- ეს უბრალოდ სიტყვებია. 
მაგრამ მისი სიტყვები იმდენად ძლიერია, რომ აი, ეს ხელები,- მან ერ-
თი ხელი ასწია, დახედა მას და დაამატა:- ჩემი ბებერი ხელებიც კი მა-
ტერიალურს ხდიან მის სიტყვებს. და აი, იწვის კიდეც სამყაროს და-
სასრული ალში. სიცოცხლე კი გრძელდება. ამ ხელებსვე ჯერ, კიდევ 
შეუძლიათ ხელი შეუწყონ სიცოცხლის გაგრძელებას. ანასტასიას რი-
გითი ჯარისკაცის ხელებს. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძე, ავეჯზე დაყრდნობით, მაგიდასთან მი-
ვიდა და აიღო წყლიანი გრაფინი. ცალი ხელი კედელს მიაბჯინა და 
ისე მივიდა ფანჯარამდე, რომელზეც ლამაზი თიხის ქოთანი იდგა. 
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ქოთანში მოთავსებული მიწიდან, ამოზრდილიყო სრულიად პატარა 
მწვანე ყლორტი. 

– აი, აღმოცენდა, როგორც იქნა, ჩემი კედარუკა. ახლა კი, წყალს 
დაუსხამენ, დაარწყულებენ მას ჩემი ხელები,   მატერიალურს გახდიან 
გულთან ახლოს მისულ სიტყვებს. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძე მიეყრდნო ფანჯრის რაფის კიდეს, ჩასჭი-
და ორივე ხელი წყლიანი გრაფინის კედლებს და წარმოსთქვა:- „ცივი 
ხომ არ არის წყალი შენთვის?“- დაფიქრდა, პირში დაიგუბა წყალი, 
ცოტა ხანი გააჩერა პირის ღრუში, დაეყრდნო ორივე ხელით ფანჯრის 
რაფას და პირიდან წვრილ ნაკადად მიუშვა მიწას მწვანე ყლორტის 
გვერდით. გალინა ჩვენი საუბრის დროს კაბინეტში იმყოფებოდა. ხან 
ჩაი მოჰქონდა, ხან მტვერს წმენდდა, ამასთან თავისთვის წყნარად 
სულ ბუტბუტებდა, კომენტარს უკეთებდა გაგონილს და დანახულს. 
ნიკოლაი ფიოდორის-ძის ბოლო მოქმედებას უფრო ხმამაღალი კომენ-
ტარი გაუკეთა: 

– შეიძლება იფიქრო ასეთი რამ? ამას ხომ ყველა კეთილი ადამიანი 
გაიკვირვებს. აბა, წარმოგიდგენია, ამ სიბერეში ასეთი ხათაბალის წა-
მოწყება. ეტლით სიარული არ უნდა, ბებერ ფეხებს აწვალებს, ავად-
მყოფ ფეხებს სიარულს აიძულებს. რატომ არ ისვენებენ ნეტა ადამია-
ნები. სითბოა, ყელამდეა ყველაფერი სახლში, ამათ კი, მაინც არ ჰყოფ-
ნით, ამათ ყველაფერი ეცოტავებათ. 

გამახსენდა, ნიკოლაი ფიოდორის-ძის ჯანმრთელობაზე შეწუხე-
ბული გალინა, როგორ მთხოვდა, გამეფრთხილებინა ის, ოღონდ ახლა 
არ მესმოდა რაზე, და ვკითხე: 

– რა ჩაიფიქრეთ თქვენ, ნიკოლაი ფიოდორის-ძევ? 
მან, მღელვარებით, მაგრამ მტკიცედ წარმოსთქვა: 
– მაქვს მე თქვენთან დიდი სათხოვარი, ვლადიმირ. ოღონდ, 

გთხოვთ, რომ პატივი დამდოთ მოხუცს. 
– სთქვით, თუკი შემიძლია, შევასრულო თქვენი თხოვნა. 
– გავიგე, რომ თქვენ ადამიანების შეკრებას გეგმავთ, ეკოლოგიუ-

რი დასახლების მშენებლობის დამწყებთა მსურველებს. გსურთ, რომ 
მათთვის ვინც იზრუნებს საგვარეულო ადგილ-მამულის მოწყობაზე 
თითო ჰექტარი მიწის მისაცემად იბრძოლოთ. 

– დიახ, არის ასეთი. ფონდის მიერ უკვე დაწერილია განცხადება 
და გადაცემულია რამოდენიმე ოლქის ადმინისტრაციაში, მაგრამ მი-
წის გამოყოფის საკითხი ჯერ გადაწყვეტილი არ არის. პატარა ნადელს 
გვაძლევენ, რამოდენიმე ოჯახისთვის. საჭირო კი, ერთდროულად 
150-თვისაა, სხვანაირად ინფრასტრუქტურა არ შეიქმნება. 
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– მიწას, ვლადიმირ, გამოყოფენ. აუცილებლად გამოყოფენ. 
– კარგი იქნებოდა. თქვენი თხოვნა რაში მდგომარეობს? 
–  როცა დაიწყებენ საგვარეულო ადგილ-მამულისთვის მიწის გა-

მოყოფას, რასაც აუცილებლად გამოყოფენ რუსეთის ყველა რეგიონში, 
გთხოვთ, ვლადიმირ, უარი არ უთხრათ მოხუცს. მიმიღეთ მეც ამ ხალ-
ხის ერთობაში. მეც მსურს სიკვდილის წინ საკუთარი სამშობლოს ნა-
წილი მოვაწყო. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძე, მღელვარებისგან სწრაფად და ცხარედ 
ალაპარაკდა: 

– ჩემთვის, ჩემი შვილების და შვილიშვილებისთვის მოვაწყო. აი კედ-
რუკას ვზრდი ქოთანში, რათა ნერგი საკუთარი ხელებით დავრგო ჩემი 
სამშობლოს ნაწილში. მე ტვირთად არ მოვეკიდები ადამიანებს. საკუთარ 
ჰექტარზე ყველაფერს თავად მოვაწყობ. ბაღს ჩავყრი. ცოცხალ ღობეს დავ-
რგავ. მეზობლებსაც შემიძლია დავეხმარო. დანაზოგი მაქვს, სხვადასხვა 
ძველ სტატიებზე დღემდე მომდის ჰონორარი. ვაჟები... რაზე-რაზე და მა-
ტერიალურ დახმარებაზე უარს არასდროს მეუბნებიან. მე იქ პატარა 
სახლს ავაშენებ ჩემთვის და მეზობლებსაც დავუფინანსებ მშენებლობას. 

– აი, ასეთი რამ უნდა მომხდარიყო,- უფრო ხმამაღლა ალაპარაკდა 
გალინა,- სრულიად არ ფიქრობს ადამიანი, როგორ შეიძლება ბაღის 
გაშენება, როცა ფეხები არ დადიან და თანაც მეზობლების დასახმა-
რებლადაც ემზადებიან. ოი, ოღონდ გესმოდეთ, კეთილო ადამიანე-
ბო... რას იფიქრებენ კეთილი ადამიანები? ამისთანა სახლი აუშენეს 
შვილებმა მას, იცხოვრე და გაიხარე რა. ბიჭებს და ღმერთს მიაგე მად-
ლობა. საქმე არა აქვს ადამიანს. აბა, წარმოგიდგენია ამ სიბერეში ასე-
თი რამ მოიფიქრო. რა შეიძლება კეთილმა ადამიანებმა ამისთანა ადა-
მიანზე რომ იფიქრონ? 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძეს ესმოდა გალინას სიტყვები, მაგრამ არ 
აქცევდა მათ ყურადღებას, ან არ იმჩნევდა, რომ ყურადღებას აქცევს 
და აგრძელებდა: 

– მე მესმის, ვლადიმირ, ჩემი გადაწყვეტილება შეიძლება შეფას-
დეს როგორც ზედმეტი ემოციურობა, მაგრამ ეს ასე არ არის. ჩემი გა-
დაწყვეტილება,- ხანგრძლივი ფიქრის შედეგია. ეს მხოლოდ გარეგნუ-
ლად შეიძლება მოგეჩვენოს ჩემი ცხოვრება შესანიშნავად:- სასახლესა-
ვით კოტეჯი, შინა მოსამსახურე, ვაჟებსაც უკანასკნელი ადგილი არ 
უჭირავთ საზოგადოებაში, მაგრამ სინამდვილეში მე, ანასტასიასთან 
შეხვედრამდე მკვდარი ვიყავი. დიახ, ვლადიმირ, ეს ასეა. წარმოიდგი-
ნე, უკვე მეხუთე წელია აქ ვცხოვრობ. დროს ძირითადად ჩემს კაბი-
ნეტში ვატარებ. არავის არ ვჭირდები, აბსოლუტურად არაფერზე არ 
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შემიძლია გავლენა ვიქონიო. ჩემს ვაჟებსაც ასეთი ხვედრი ელით, ჩემს 
შვილიშვილებსაც. აი, ის ხვედრი, საკუთარი სიკვდილი ჯერ კიდევ 
სიცოცხლეშივე რომ უნდა შეიგრძნო. 

ადამიანი, ვლადიმირ, მაშინ ითვლება მკვდრად, როცა სუნთქვას 
წყვეტს, მაგრამ ეს ასე არ არის. ადამიანი კვდება, როცა უკვე აღარავის 
სჭირდება და მასზე როცა აღარაფერია დამოკიდებული. 

ჩემი კოტეჯის გარეშემო, მეზობლებს უფრო უბრალო სახლები 
აქვთ, მაგრამ მათ შორის არ მყავს მე მეგობრები. ის კი არა და, ვაჟებმა 
ისიც მთხოვეს, რომ მათთვის ჩემი გვარი არ გამემხილა. გარეშემო ბევ-
რი შურიანი ინტერესდებაო, ვისია ეს კოტეჯი, თითქოს სასახლე იყო-
სო. გაიგებენ ვისია, დაიწყებენ პრესაში თითხნას:- რა სახსრებითაა იგი 
წამოჭიმულიო. ხოლო, საკუთარი სახსრებით რომაა მიღწეული, ვერ 
დაამტკიცებ. ჰოდა აი, ვზივარ აქ, თითქოს დამწყვდეული ვარ, რო-
გორც გარდაცვლილი, საკუთარ კაბინეტში ვზივარ, მეორე სართულ-
ზეც კი ვერ ავდივარ,- აზრიც არ აქვს. ბევრი ჩემი შრომაა ფილოსოფი-
ურ თემებზე დაბეჭდილი, მაგრამ ანასტასიას გაცნობის შემდეგ... ახლა 
გეტყვით თქვენ, ვლადიმირ, ნუ ჩათვლით, თუ შეიძლება ნათქვამს 
მოხუცებულის ფანტაზიად, მე დავამტკიცებ ჩემი დასკვნის სამარ-
თლიანობას. გესმით ვლადიმირ, ზუსტად ახლა, ამ წამში აღსრულდე-
ბა ღვთის სასამართლო. 

– სასამართლო? მაგრამ სად და როგორ მიდის იგი? რატომ არავინ 
არ იცის ამის შესახებ? 

– გესმით, ვლადიმირ, ჩვენ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ეს 
სასამართლო წარმოდგენილი გვქონდა, როგორც ვიღაც მრისხანე, სას-
ტიკი არსება ზემოდან ყველას ეტყვის, თუ ყოველი ადამიანი რაშია 
მართალი და რაში ცოდვილი. შემდგომ კი, ეს უმაღლესი არსება თი-
თოეულ გასამართლებულს სასჯელის ფორმას განუსაზღვრავს,- ჯო-
ჯოხეთში გაამწესებს ან სამოთხეში. მაგრამ ღმერთი პრიმიტიული არ 
არის. მას არ შეუძლია ასე გასამართლება. მან ადამიანს მარადიული 
თავისუფლება მისცა, ნებისმიერი სასამართლო კი,- ეს პიროვნების მი-
მართ ძალადობაა, ეს თავისუფლების წართმევაა. 

– მაშ, თქვენ რაღატომ სთქვით, თითქოსდა ამ წამში აღსრულდება 
ღმერთის სასამართლო? 

– გავიმეორებ კიდეც ნათქვამს. ღმერთის სასამართლო ამ წამში 
აღსრულდება. განსჯის უფლება კი საკუთრივ თითოეულს თავად აქვს 
მიცემული. მე მივხვდი რა ჩაიდინა ანასტასიამ. მისი ფილოსოფია, 
ძლიერება და ლოგიკა პროცესებს აჩქარებენ. წარმოიდგინეთ, ვლადი-
მირ, ბევრნი დაუჯერებენ, ერწმუნებიან მას, ღვთიური მშვენიერი 
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სოფლების იდეას განახორციელებენ. ისინი, ვინც დაიჯერებს, სა-
მოთხის ბაღში აღმოჩნდებიან, სხვები არ დაიჯერებენ და დარჩებიან 
იქ, სადაც ახლა იმყოფებიან. სამყაროში ყველაფერი შედარებითია. 

სანამ ჩვენ, ჩვენი ცხოვრების სხვა ცხოვრებასთან შედარების შე-
საძლებლობა არ მოგვეცემა, ჩვენც ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ცხოვრება 
ასატანია. მაგრამ, როცა გვერდით იქნება მეორე, ჩვენგან განსხვავებუ-
ლი, სხვაგვარი ცხოვრება, აი, მაშინ კი ვერ შემცნობელნი გააცნობიერე-
ბენ, მაგრამ, უკვე საკუთარ თავს ჯოჯოხეთში იხილავენ. ზოგიერთები 
თავიანთ თავს ბედნიერებად თვლიან, მხოლოდ იმტომ, რომ არ იციან 
რაოდენ უბედურნი არიან ისინი. ზუსტად ახლა მიმდინარეობს ჩვენი 
შეხედულებებისთვის უჩვეულო ღვთიური სასამართლო. ეს მარტო 
ჩემი აღმოჩენა არაა. ნოვოსიბირსკელმა ფსიქოლოგმა, რომელიც გა-
მოკვლევებს ატარებდა ანასტასიას გამონათქვამებს, თუ რა რეაქცია 
მოჰყვა მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფებში, ფაქტიურად იგივე 
სთქვა. ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ, მე მისი დასკვნები პუბლიკაცია-
ში წავიკითხე და ისინი ჩემსას დაემთხვა. 

სხვადასხვა ქალაქების ადამიანებს, ესმით და გრძნობენ კიდეც 
მომხდარის სიდიადეს. პროფესორი ერიომკინი, ვისი ლექსებიც გამოქ-
ვეყნებულია სახალხო კრებულში, ასევე საუბრობს დიდებული ლექსე-
ბით ანასტასიას მოვლენაზე. მე შეგახსენებთ ვლადიმირ, იმ ლექსს, ან-
ასტასიასადმი მიძღვნილს: 

 
მე შენში ვიხილე ადამიანი, 
შესაძლოა,- საუკუნის სხვაგვარი, 
სადაც ღვთაებებს შორის მოთები ჩემი 
განხორციელება იქნება შენი. 
 
მე ზეპირად დავიმახსოვრე ეს მშვენიერი ლექსი. მე მსურს, რომ 

ჩემი შვილიშვილებიც ღვთაებებს შორის ცხოვრობდნენ, და ამიტომ 
მსურს მათთვის უზრუნველვჰყო ეს შესაძლებლობა. დავიწყო სამშობ-
ლოს ნაწილის გაშენება. ვიყიდო მიწა და არა მარტო ერთი ჰექტარი, 
რადგან ეს ჩემთვის პრობლემა არ არის. მაგრამ ირგვლივ ვინ იცხოვ-
რებს დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ მინდა გავაშენო მამული თანა-
მოაზრეთა წრეში. საკუთარი შვილიშვილებისთვის გავაშენო. რომე-
ლიღაც მათგანი აუცილებლად მოისურვებს იქ ცხოვრებას. ვაჟებიც 
მოინდომებენ ჩამოსვლას და ამაოებისგან დასვენებას მამისეულ მშვე-
ნიერ ბაღში. ბაღში კი, ჩემს მიერ გაშენებულში, როცა ჩამოვლენ, მე 
ვთხოვ, რათა ამ ბაღში დამკრძალონ. ჩამოვლენ ვაჟები, შვილებზე და 
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მოთებზე ვსაუბრობ, მაგრამ პირველ რიგში ეს ჩემთვისაა აუცილებე-
ლი შევქმნა ადამიანური არსისთვის ჩვეული. სხვაგვარად... გესმით, 
ვლადიმირ... მე, სიცოცხლე უცებ მომინდა, ვიმოქმედო მინდა. მე შევ-
ძლებ. მე რიგით ჯარისკაცად ჩავდგები ანასტასიას ჯარისკაცთა 
მწკრივში. 

– ასე ხომ აქაც შეიძლება ცხოვრება. რისთვის არ შეიძლება აქ წყნა-
რად, მშვიდად ცხოვრება?- წარმოსთქვა გალინამ. 

ამჯერად ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ გადაწყვიტა ეპასუხა გალინას 
სიტყვებისთვის. ის შემობრუნდა, მიმართა მას და სთქვა: 

– მე, მესმის თქვენი წუხილი, გალინა ნიკიფოროვნა. თქვენ გეში-
ნიათ სამუშაოსა და თავშესაფრის დაკარგვა. ნუ იღელვებთ, თუ შეიძ-
ლება, მე მოგეხმარებით თქვენ, მეზობლად პატარა სახლის აშენებაში. 
თქვენ გექნებათ საკუთარი სახლიც და საკუთაირ მიწაც. გათხოვდე-
ბით, იპოვით თქვენს საბედოს. 

გალინა უცებ მთელი თავისი სიმაღლით წამოიმართა. ჟურნალე-
ბის მაგიდაზე დააგდო თეთრი ჩვარი, რომლითაც ის მთელი ამ საუბ-
რის განმავლობაში თითქოს მაგიდიდან მტვერს წმენდდა. თავის მომ-
რგვალებულ თეძოებზე დოინჯი შემოიყარა. რაღაცის თქმა მოისურვა, 
მაგრამ ვერ შესძლო, თითქოსდა მას აღშფოთებისაგან ჰაერი არ ჰყოფ-
ნიდა. მერე, მაინც მოიკრიბა ძალი და წყნარად წარმოსთქვა: 

– იქნებადა მე არ მსურს მეზობლად... ასეთ მეზობელთან ცხოვრე-
ბა... სახლის აშენება კი თავადაც შემიძლია, როგორც კი მიწას მივიღებ. 
მამას ჯერ კიდევ ყმაწვილ ქალობაში ვეხმარებოდი ძელების გამარ-
თვაში. ფულიც ცოტ-ცოტა შევაგროვე. აქაური სამუშაო სულს სულაც 
არ უხარია:- ვის ვულაგებ ნეტა სართულებს? არავინ არ არის ხოლმე 
იქ. მე კი, როგორც სულელი მაინც ვალაგებ. არ მსურს მეზობლად 
ცხოვრება, როცა მეზობლები ბენტერები, უგუნურები არიან... 

გალინა მკვეთრად შემობრუნდა და სწრაფად შევიდა თავის ოთ-
ახში. მაგრამ მალევე გაიღო მისი ოთახის კარი. გალინას ორი ქოთანი 
ეჭირა ხელში, რომლებშიც ისეთივე მწვანე ყლორტები მოსჩანდა, რო-
გორიც ნიკოლაი ფიოდორის-ძის ლამაზ ქოთანში იყო. ის მივიდა ფან-
ჯარასთან და თავისი ქოთნები თაროზე მდგომის გვერდით დადგა. 
შემდეგ დაბრუნდა თავის ოთახში და დიდი კალათი გამოიტანა, უამ-
რავი ნაჭრის ტომსიკებით სავსე. კალათი ნიკოლაი ფიოდორის-ძის 
ფეხებთან დადგა და სთქვა: 

– თესლებია ესენი. ნამდვილია ისინი იმიტომ, რომ ტყეში მათ 
მთელი ზაფხულისა და შემოდგომის მანძილზე ვაგროვებდი. ნამდვი-
ლია, სხვადასხვა სამკურნალო ბალახების. ისინი კი, რომელთაც მინ-
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დორში თესენ, რათა აფთიაქებში გაყიდონ, ასეთ ძალას არ ფლობენ. 
თქვენს მიწაზე თავად თქვენივე ხელით მიმოფანტეთ თესლები,- ჯან-
მრთელობასა და ძალას მოგმატებენ გაზრდის დროსაც და ზამთარშიც, 
როცა მათი ნახარშის სმას დაიწყებთ. კედარუკას კი, მარტო მოსწყინ-
დება, ამიტომ, მარტო რომ არ იყოს, აი, მისი მეგობრები და ძმები,- მი-
უთითა გალინამ ფანჯრ- ისკენ, სადაც ახლა უკვე ყლორტებ-ამოზ-
რდილი სამი ქოთანი იდგა. მერე, დინჯად გაემართა გასასვლელისკენ 
და თან სიტყვა დაუგდო:- მშვიდობით, ფილოსოფოსებო, შესაძლოა 
თქვენ იცით კიდეც სიკვდილის ფილოსოფია, მაგრამ აი, სიცოცხლის 
ფილოსოფიის სწავლა კი, ჯერ კიდევ საჭიროა თქვენთვის... 

ყველაფრისგან სჩანდა, გალინა რაღაცამ გაანაწყენა და ის სამუდა-
მოდ მიდიოდა. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ ნაბიჯი გადადგა მისკენ, შეტორტმანდა, 
იმიტომ რომ ხელი არაფრისთვისჰქონდა ჩაჭიდებული, შეეცადა კი-
დეც სკამის ზურგს დაყრდნობოდა, მაგრამ სკამი წაიქცა. ნიკოლაი ფი-
ოდორის-ძემ ხელები გაშალა და ისევ შეტორტმანდა. წამოვხტი, რათა 
მას შევშველებოდი, მაგრამ დავაგვიანე. უკვე გასასვლელ კარებთან მი-
სული გალინა, დავარდნილი სკამის ხმარუზე შემობრუნდა, დაინახა 
შეტორტმანებული ნიკოლაი ფიოდორის-ძე და ელვისებური სისწრა-
ფით აღმოჩნდა მის გვერდით. მოუსწრო დაძაბუნებულ ფეხებზე ჩამ-
ჯდარ მოხუცს. თავისი ძლიერი ხელებით დაიჭირა ის და მიიკრა 
ფუმფულა მკერდზე. შემდეგ ერთი ხელი დაუშვა, ფეხებქვეშ ნიკოლაი 
ფიოდორის-ძეს ამოსდო და როგორც ბავშვი ისე წაიღო ეტლ-სავარძე-
ლისკენ. ჩასვა მასში. აიღო პლედი, მიაფარა ფეხებზე და თან სთქვა: 

– აბა, ნახე, ანასტასიას რა უნიათო ჯარისკაცი ჰყავს. ჯარისკაციც 
კი არ არის, ჯერ ახალწვეულია მხოლოდ. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ თავისი ხელი დაადო გალინას ხელს, 
გულისყურით ჩახედა მის ფეხებთან ჩამჯდარ ქალს ნაღვლიან თვა-
ლებში. უცებ შენობითზე გადავიდა და სთქვა: 

– მაპატიე მე, გალია, ვფიქრობდი, შენ დასცინოდი ჩემს სწრაფ-
ვებს, შენ კი... 

– ეს, მე ვარ, რომ ვიცინი? მე რა, ჭკუაზე გადამდგარი კი არ ვარ,- 
და გალინა სწრაფად ალაპარაკდა,- მე, ყოველ საღამოს მხოლოდ გუ-
ლით სანუკვარზე ვფიქრობ. როგორ დავთესავ ბალახს,- ნამდვილ სამ-
კურნალოს,- ვფიქრობ, როგორ შევასმევ ჩემს თვალის სინათლეს, რო-
გორ დაუბრუნდება მას ძალები. ნამდვილ შჩის მოვუხარშავ, ცოცხა-
ლისგან, არანაირი ქიმიკატების შემცველს. თბილი რძით დავარწყუ-
ლებ, ნამდვილით, ფხვნილით გაკეთებულით კი არა. ჩემი შევარდენი 
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როგორც კი წამოიმართება, შესაძლოა შვილიც გავუჩინო და საერთოდ, 
არ დაგცინოდი მე. მხოლოდ იმიტომ ვლაპარაკობდი ასე, რომ მენახა, 
თუ როგორი მყარია შენი გადაწყვეტილება, ხომ არ გადაიფიქრებდი 
მას შუაგზაზე. 

– იგი მყარია, გალინა, არ გადავიფიქრებ. 
– მაშინ, რახან ასეა..., რახან ასეა, ნუ მაგდებ მე მეზობლად. ნუ ჩაი-

ფიქრებ სხვა რჩეულს. 
– მე, არ გაგდებდი შენ. მაპატიე, ვერ წარმოვიდგენდი შენგან, კე-

თილმოწყობილ კოტეჯში ყოფნის გარდა, თუ ჩემს გვერდზე ყოფნას 
ისურვებდი. მე მოხარული ვარ შენი სურვილის, გალია. უდიდესი 
მადლობა შენ ამისთვის. მე ვერ წარმოვიდგენდი... 

– რა არის აქ წარმოუდგენელი? რომელი დედაკაცია, რომ ასეთი 
გაბედული ჯარისკაცისგან გვერდზე გაიხედავს. მე, როგორც კი ანას-
ტასიაზე წავიკითხე, როგორც კი წავიკითხე... დიდი ხანი კი მოვუნდი, 
დამარცვლით ვკითხულობდი, სამაგიეროდ მაშინვე მივხვდი. ჩვენ ახ-
ლა, ყველა დედაკაცს გვჭირდება გავხდეთ ისეთები როგორც ანასტა-
სია, ჰოდა აი, გადავწყვიტე შენთვის ცოტათი ანასტასია ვიყო. ჩვენ, 
ყველა დედაკაცი, საჭიროა ცოტათი ანასტასია გავხდეთ. არა ჰყავს 
ჯერ მას ჯარისკაცები, მხოლოდ ახალწვეულები ჰყავს, ჯერ კიდევ გა-
უკაჟებლები... ჩვენ, დედაკაცები, გავაკაჟებთ მათ, მოვუვლით. 

– გმადლობ შენ, გალინა. ე.ი. თქვენ გალინა ნიკიფოროვნა, კითხუ-
ლობდით... და საღამოობით იაზრებდით... 

– ვკითხულობდი. ანასტასიაზე ყველა წიგნი წავიკითხე და საღა-
მოობით ვფიქრობდი. ახლა, აღარ არის საჭირო, უცხო დამიძახო. დი-
დი ხანია მინდოდა მეთხოვა, რომ უკეთესია, გალია ვიყო. 

– კარგი, გალია, როგორ საინტერესოდ თქვით თქვენ, როცა განაწყ-
ენდით, დიახ, როგორ საინტერესოდ:- „სიკვდილის ფილოსოფია კი 
იცით თქვენ, სიცოცხლის ფილოსოფიის შესწავლა კი, მომავალში მო-
გიწევთ“-ო. როგორი ტევადი განსაზღვრებაა. ორი საწინააღმდეგო ფი-
ლოსოფიური მიმართულების ძალზედ ზუსტი განსაზღვრებაა:- სიკ-
ვდილის ფილოსოფია და სიცოცხლის ფილოსოფია. გასაოცარია! ანას-
ტასია,- ეს სიცოცხლის ფილოსოფიაა. დიახ! რასაკვირველია ასეა ეს, 
გასაოცარია! 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ გალინას მღელვარედ და ნაზად მიუა-
ლერსა ხელზე, თან აღტაცებულმა დაამატა:- თქვენ ფილოსოფოსი 
ხართ, გალინა, მე, ვერც კი ვიფიქრებდი... 

მერე, მე მომმართა და მითხრა: 



 

 828

– უეჭველად, ჩვენ ჯერ კიდევ აუცილებელია ბევრი რამ გავიაზ-
როთ, ფოლოსოფიური პოზიციიდანაც და განვსაზღვროთ ეზოთერუ-
ლი მეშვეობითაც. მე ვცდილობ ანასტასია შევაფასო როგორც ადამია-
ნი, ადამიანი,- როგორებიც ჩვენ ყველანი უნდა ვიყოთ. მაგრამ მისი 
სრული აღქმისთვის, ისეთებად, როგორებიც ჩვენ ვართ, ხელს გვიშ-
ლის, მისი ზოგიერთი აუხსნელი შესაძლებლობები. 

თქვენ, ვლადიმირ, აღწერეთ ეპიზოდი, როდესაც მან შორ მანძილ-
ზე წამებისგან გადაარჩინა ადამიანები. ისინი მან გადაარჩინა, მაგრამ 
თავად, გახსოვთ, თავად ცნობიერება დაკარგა, გული წაუვიდა, გა-
ფითრდა, მის გარეშემოც გათეთრდა მწვანე ბალახი. რა მექანიზმია ეს, 
რატომაა თვითონაც და მის გარეშემო ბალახიც რომ თეთრდება? მე 
მსგავსი რამ არსად არ შემხვედრია, თუმცა შევეცადე ეზოთერიკოსებ-
თან მესაუბრა. არც ფილოსოფოსებისთვის, არც ფიზიკოსებისთვის, 
არც ეზოთერიკოსებისთვის მსგავსი მოვლენა ცნობილი არ არის. 

– როგორ არ არის ცნობილი,- პროფესორის ფეხებთან ჩამჯდარმა 
გალინამ, ისევ ჩაგვირთო სიტყვა,- და რა არის აქ დასაფიქრებელი, რო-
ცა მათთვის თვალების ამოჩიჩქვნაა საჭირო. 

– ვის უნდა ამოვთხაროთ თვალი, გალია? თქვენ რა, საკუთარი აზ-
რი ამ ფაქტთან დაკავშირებითაც გაგაჩნიათ?- ჰკითხა გალიას ნიკო-
ლაი ფიოდორის-ძემ, და თან გაკვირვება გამოხატა. 

გალიამ კი, სრული მზადყოფნით განაცხადა: 
– ეს, ხომ დღის ნათელივით ცხადია ყველასთვის. როცა ადამიანს 

არასუფთა სული ესხმის, ან ცუდი ინფორმაციით ან დაშინებით, ან 
ბოროტი ჩხუბით,- ის თეთრდება. ფითრდება. ფერი მისდის. ე.ი. მაშინ 
მისდის ფერი, როცა გაბრაზებას, გაბოროტებას, ბოღმას კი არ გამოხა-
ტავს, არამედ განცდისას და თავის თავში სწვავს, ჰოდა ამიტომაც კარ-
გავს ფერს. ცხოვრებაში, ამის ბევრი მაგალითია. ანასტასია ამ არასუფ-
თა სულსაა რომ თავის თავში სწვავს. ბალახი კი, იმიტომ თეთრდება, 
რომ ცდილობს მიეშველოს მას. ჩემი აზრით, ყველანაირ არაწმინდაზე 
თვალების დათხრაა საჭირო. 

– წარმოგიდგენია, ნამდვილად ასეა. ბევრი ადამიანი ფითრდება,- 
გაკვირვებულმა  წარმოსთქვა ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ, ყურადღებით 
შეაცქერდა გალინას და დაამატა,- დიახ, მართლაცდა, ხომ ფითრდება 
ადამიანი, როცა არასასიამოვნოს კი არ ირეკლავს, არ უკუაგდებს, არა-
მედ, უბრალოდ ცდილობს თავის თავში განიცადოს. ხარშავს თავის 
თავში. თავის თავში სწვავს და გამოსდის კიდეც. და ეს ხომ სწორია! 
თურმე, რა მარტივია ყველაფერი. ანასტასია თავის თავში სწვავს  მისი 
მისამართით მომართულ აგრესიის ენერგიას. თუკი აირეკლავ, უკუაგ-
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დებ მას,- არ შემცირდება იგი სივრცეში და კიდევ ვინმეს შეხვდება. ან-
ასტასიას სურს, რომ ვიღაცისკენ კი არ იყოს მიმართული, არამედ მის-
კენ იქნეს მომართული ბევრნი. ბევრნი, სიკვდილის ფილოსოფიის 
მიმდევართა მიერ საუკუნეობით დაგროვილნი და ახლაც წარმოქმნი-
ლი. ვის შესწევს ძალა მსგავს ზეწოლას გაუძლოს? ვის? გაუძელი ანას-
ტასია! გაუძელი, დიდებულო მეომარო! 

– და გაუძლებს კიდეც. ჩვენ დავეხმარებით ახლა. მე, როგორც კი 
ბაზარში წიგნების გაჩუქება დავიწყე, დედაკაცებმა, ვინც წაიკითხეს, 
ახლა, სახლის ჩასახვევში თავყრილობებს აწყობენ. მე მათ, კედარის 
თესლებიც მივეცი. მათ კი, ისინი დათესეს. სამკურნალო ბალახებზე 
მოვუყევი. დედაკაცები ამბობენ:- „საჭიროა რაღაცის გაკეთება. რასაკ-
ვირველია, ჩვენ მამაკაცების ცემას არ დავიწყებთ, როგორც ერთმა, იქ, 
სახლის კუთხეში მჯდომმა შემოგვთავაზა... მხოლოდ ბავშვის გაჩენა-
ზე დავფიქრდებით, ვისგან გავაჩინოთ“. 

– ეს როგორ, გალინა? გაიკვირვა ნიკოლაი ფიოდორის-ძემ,- თქვენ 
რა, უკვე თქვენი პოლიტუჯრედი გაქვთ? 

– არა კაცო... რა პოლიტუჯრედი? ჩვენ, მხოლოდ ცოტა ხნით 
ვდგებით სახლის კუთხეში, ვბაასობთ ცხოვრებაზე. 

– მამაკაცების ცემას რაღატო აპირებდით? როგორი არგუმენტე-
ბით ხელმძღვანელობდით? 

– როგორ თუ როგორით? რა უნდათ მათ? მიდი გაუჩინე მათ ბავ-
შვი. ჩვენც გავაჩენთ –  ბუდე კი ჩვენი ბარტყებისთვის ფაფუ, არ არის. 
როცა არ შეგიძლია ბუდის შექმნა,- აბა, მაშ ბავშვს რაღაზე ითხოვ? რო-
გორ იქნება დედაკაცი მამაკაცით კმაყოფილი, როცა მისი თვალების 
წინ საკუთარი ნაშობი, მისი შობილი შვილი იტანჯება, წუხს. მასწავ-
ლებელი ჩვენთან უკვე ორჯერ იყო. მასწავლებელი იძახის, ფსიქოლო-
გიური ფაქტორი ხელს უშლით მათ საკუთარი თავის დაჯერებულო-
ბაშიო. სულ კრედიტს ელოდებიან რომელიღაც ზღვისიქითა ფონდი-
დან. იძახის ეს სინდრომიაო. საკუთარი თავისადმი ურწმუნობაო. ეს 
სინდრომი, სხვადასხვა ფსიქიკურ მიზეზებს იგონებს, რათა ბუდე არ 
მოიქსოვოს. 

ასევე, მასწავლებელი დედაკაცებს უყვებოდა, რომ ამ კრედიტს 
რამოდენიმე წლის შემდეგ დაბრუნება უნდა. შესაძლოა, ოცი წლის, 
შესაძლოა ოცდაათი წლის შემდეგ, ვერ დავიმახხოვრე მე. ოღონდ და-
ვიმახსოვრე, რომ:- გაცემა მერე მეტი იქნება საჭირო, ვიდრე ისინი იძ-
ლევიან. აბა მაშ, რაღა გამოდის, დღევანდელმა მამაკაცმა საკუთარი 
შვილების გაყიდვა დაიწყო? 

– რატომ ასეთი შედარება, გალინა? 
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– აბა, როგორ,  თუ  „რატომ?“, ახლანდელმა მამაკაცებმა თავი შე-
ირცხვინეს, თავისთვის ფულს სესხულობენ. იმ ფულის გადახდა კი 
ვის მოუწევს? ბავშვებს, რომლებიც ახლა სრულიად პატარებია, მოუ-
წევთ ამ სესხის გადახდა. იმ ბავშვებსაც კი, რომლებიც ჯერ არ დაბა-
დებულან. თანაც, იმაზე მეტი ფულის გაცემა, ვინემ თავად მიიღებენ. 
ჩვენს ბავშვებს მოუწევთ მათი გადახდა. როცა დედაკაცებმა მომავლის 
ეს სურათი დაინახეს, მაშინვე გადაეფოფრნენ თავიანთ შვილებს. მამა-
კაცებისთვის ცხვირ-პირის ჩამტვრევა მოუნდათ. მე კი, ვიფიქრე, ჩვენ-
თვის არ არის საჭირო ვინმესგან დახმარების ლოდინი. დროა თავად 
დავეხმაროთ მათ, საცოდავებს. 

ერთხელაც, გავსინჯე უცხოური ძეხვი, მთელი გული სევდით ამ-
ევსო და ძალიან მომინდა მიმეცა უკრაინული სალის ნაჭერი იმის-
თვის, ვინც იმ ძეხვს ამზადებს. მომინდა შინაური ძეხვიც გამეგზავნა. 
ღმერთო ჩემო. არც კი წარმოუდგენიათ ადამიანებს იმ ქვეყნებში, რო-
გორი უნდა იყოს ძეხვი. არ შეიძლება ამნაირებისგან კრედიტის აღება. 
სულელური იქნება ის ფულები, სარგებელი არ იქნება მათგან, მარტო 
ვნება იქნება მათგან. ცემა კი, მე ხომ ვამბობ, ეს მხოლოდ ერთმა შე-
მოგვთავაზა ყველა მამაკაცი მიგვეტყეპა. არ დათამხმდნენ დედაკაცე-
ბი. აბა რა საჭირო იყო დათამნხმება? ასე ხომ ბოლო ჭკუასაც გამოუგ-
დებ მათ თავიდან. აი, ასე უყვებოდნენ დედაკაცები ერთმანეთს, რო-
გორი სულელური ცხოვრება მოუწყვეს მათ საკუთარმა მამაკაცებმა. მე 
კი ვტრაბახობდი, ვიძახდი, ჩემმა უკვე ჭკუას მოუხმო. ბუდის აშენებას 
აპირებს.  

– შენსაზე? ვინ არის ის? 
–  როგორ ვინ? შენზე იყო იმათ რომ ვუყვებოდი, როგორ ზრდი კე-

დარუკას, როგორ მთხოვე დასახაზისთვის დიდი ფიცრის მოტანა. აი ის, 
სადგამზე რომაა,- გალინამ საწერ მაგიდასთან მდგომი სახაზავი დაფის-
კენ მიუთითა,- მე მათ ვუყვებოდი, თუ როგორ მეკითხები მე, რომელი 
ხეების დარგვაა უკეთესი ჰექტარის გასწვრივო და თან ხაზავდი. მაგიდა-
ზე დადებულ ფურცლებზე ხატავდი სოფლის გორაკს, სადაც კეთილი 
ადამიანები იცხოვრებენ. შენ, ადგილი არ გეყო ფურცლებზე, მაშინ, დასა-
ხაზად დიდი ფურცლების და დიდი დაფის მოტანა მთხოვე. 

მე, როგორც კი დედაკაცებს ეს ვუთხარი, მაშინვე ყველანი ერთად 
წავედით იმ დაფის ასარჩევად. ყველაზე დიდი და უკეთესი ავირჩი-
ეთ,- ძვირფასიანი. დედაკაცები იძახიან:- „ნუ წუწურაქობ, გალინა.“ 
მართალია, ისინი მე მეხმარებოდნენ, თუმცა თავად, შურის თვალები 
ჰქონდათ. შურთ ოხრებს, რომ ჩემი პირმშო მშვენიერ ბაღში და მშობ-
ლიურ მიწაზე დაიბადება,- კეთილ ადამიანებს შორის. მე არ ვბრაზ-
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დები მათ შურიან თვალებზე, ყველას უნდა ბედნიერება. საწყობში 
მათ ფოტოაპარატი მიყიდეს, სურათის ფოტოგრაფირება მთხოვეს. მე 
ავიღე ფოტოაპარატი, მათ მე ამიხსნეს, სად დავაჭირო თითი ღილაკს, 
რომელ უჯრედში გავიხედო. ოღონდ, ვერ გადავწყვიტე, რომ შენთვის 
ნებართვა მეთხოვა და არ ვაჭერდი ღილაკს თითს. 

– და სწორიც გააკეთე, გალინა, ნებართვის გარეშე ფოტოსურათი 
რომ არ გადაიღე. როცა დავასრულებ, მაშინ, შესაძლოა, გამოვაქვეყნო 
კიდეც იგი, როგორც სოფლის ერთ-ერთი პროექტი. 

– მაგრამ, შენ ხომ მალე მორჩები. სოფლის გორაკზე ლამაზი მო-
მავლის დანახვა ეჩქარებათ დედაკაცებს, ცალი თვალით უნდათ ახლა-
ვე შეხედონ. დიდ ფურცელზე ლამაზი სურათი გამოგივიდა. 

– რატომ თვლი, რომ მალე არ მოვრჩები? ყველაფერი თითქმის 
მზადაა გამოქვეყნებისთვის:- ნახაზებიც, ფერადი სურათიც. 

– მე ხომ ვამბობ, ლამაზი სურათი გამოვიდა, თუმცა გამოქვეყნება 
არ შეიძლება, რათა ასე არ გააკეთონ ადამიანებმა. დედაკაცებს კი, 
რომლებსაც მე ვხვდები, შეიძლება რომ აჩვენო. მე ავუხსნი, რომ ცოტა-
თი არასწორია იგი. 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძე სწრაფად მიგორდა დაფასთან და მეც მი-
ვუახლოვდი მას. იქ სქემატურად, ფერებში იყო დახატული მომავალი 
სოფლის რამოდენიმე ნაკვეთი. სახლებიც იყო ნახატზე, ბაღებიც. 
ცოცხალი ღობეც სხვადასხვა ხეებისგან, ტბორიც... მოკლედ, ძალზედ 
ლამაზად იყო ყველაფერი განთავსებული. 

– რაში შენიშნე შენ შეცდომა ან უზუსტობა?- ჰკითხა ნიკოლაი ფი-
ოდორის-ძემ მოახლოებულ გალინას. 

– მზე არ დახატე შენ სურათზე. მზე რომ დაგეხატა, მაშინ ჩრდი-
ლის დახატვაც აუცილებელი იქნებოდა. როცა ჩრდილს დახატავდი, 
მიხვდებოდი, რომ არ შეიძლება აღმოსავლეთით მაღალი ხეების დარ-
გვა, კვლებს ჩამოეფარებიან ისინი. საჭიროა ისინი მეორე მხარეს გადა-
ირგოს. 

– ჰოო? მართალია... შეგეძლო ადრეც გეთქვა, მაგრამ მე ჯერ სქემა-
ტურად განვალაგე... შენ კი, გალინა, გამოდის, ბავშვის დაბადების-
თვისაც ემზადები? 

– აბა, როგორ. შენ, ივარჯიშე ჯერ-ჯერობით. როგორც კი მშობლი-
ურ მიწას დააბიჯებ, შენი კატაკომბებიდან გადმოხვალ. მე კი, შენ 
მშობლიურ მიწაზე მოწეულით დაგაპურებ, სამკურნალო ნაყენებით 
დაგარწყულებ. გაზაფხული რომ მოვა, ნახავ, მშობლიურ მიწაზე ყვე-
ლაფერი როგორ დაიწყებს გამოცოცხლებას, როგორ აყვავდება ყველა-
ფერი. შენს საკუთარ ძალასაც შეიგრძნობ. აი, მაშინაა, რომ გავაჩენ. 
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გალინა, ისევ ჩაჯდა ხალიჩაზე ნიკოლაი ფიოდორის-ძის ფეხებ-
თან, ხელის გულები დაადო სკამის სახელურზე ჩამოდებული მოხუ-
ცი ფილოსოფოსის ხელს. მართალია, გალინა უკვე ახალგაზრდა აღარ 
იყო, მაგრამ ძლიერი, მკვრივი და ფუმფულა სხეულით, ცოტა ნაზიც 
და ლამაზიც მეჩვენებოდა. მათი საუბარი უფრო და უფრო კეთილგან-
წყობილი ხდებოდა. ისინი თითქოსდა რომელიღაც ცხოვრებისეულ 
ფილოსოფიაში ეფლობოდნენ, მე კი, ვიდექი, როგორც მესამე ზედმე-
ტი და ამიტომაც საუბარში ჩავერთე: 

– ჩემი წასვლის დროა, ნიკოლაი ფიოდორის-ძევ, უნდა გავემ-
გზავრო, თორემ თვითმფრინავზე დამაგვიანდება. 

– მაშ, ახლავე მოვამზადებ საგზლად ღვეზელებს, მურაბას.- და 
გალინა ადგა,- წამში მიგიყვან... 

ნიკოლაი ფიოდორის-ძე ნელ-ნელა წამოდგა სავარძლიდან, ერთი 
ხელით მაგიდას დაეყრდნო, მეორე დასამშვიდობებლად გამომიწოდა. 
მისი ხელის ჩამორთმევა უკვე აღარ ჰგავდა მოხუცებულისას. 

– მოკითხვა გადაეცით ჩემგან ანასტასიას, ვლადიმირ. თუ შეიძ-
ლება, ასევე გადაეცით მას, რომ აუცილებლად გაიმარჯვებს ჩვენთან 
სიცოცხლის ფილოსოფია. მადლობა მას. 

– გადავცემ. 
 

 
vin marTavs SemTxveviTobebs? 

 
ნასტასიას შესახებ დაწერილი წიგნის, პირველი ტირაჟის გამოს-
ვლის შემდეგ, მეცნიერთა უამრავი სტატიები გამოჩნდა, რომლე-

ბიც „ანასტასიას“ მოვლენას ახასიათებდენენ. ბევრ მათგანში, ჩემზეც 
იყო საუბარი. როცა ვისმენდი ან ვკითხულობდი ჩემზე არასახარბიე-
ლო გამონათქვამებს, როგორც წესი, ცოტახნით წყობილებიდან გამოვ-
ყავდი მათ, თუმცაღა, ერთი ან ორი, ვთქვათ, მაქსიმუმ ერთი კვირით 
გულში ავღშფოთდებოდი და მერე ვივიწყებდი. მაგრამ ამჯერად... 

მოსკოვში შეხვედრის დროს, ერთ-ერთმა მკითხველმა გადმომცა 
აუდიო ფირი. მან მითხრა, რომ მასზე მოხსენებაა ჩაწერილი, გაკეთე-
ბული სამეცნიერო კონფერენცია-სემინარზე, მეცნიერთა კვლევითი 
ჯგუფის ხელმძღვანელის მიერ. ეს კვლევითი ჯგუფი ანასტასიას ფე-
ნომენის შესწავლას ახდენდა. 

მე აუდიო ჩანაწერი რამოდენიმე დღის შემდეგ მოვისმინე. მოსმე-
ნილი უპრეცედენტო იყო. მას შემდეგ, როცა მოსმენილი გავაცნობიე-
რე, მან არამარტო გამომიყვანა წყობიდან, არამედ მეჩვენებოდა, რომ 

a 
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სამუდამოდ გამანადგურა. გამანადგურა, პირველ რიგში საკუთარი 
თავის წინაშე. მანამდე, სანამ ამ კასეტას მოვისმენდი, ანასტასიასთან 
და ჩემს ბიჭთან ტაიგაში ვაპირებდი წასვლას. მაგრამ მას შემდეგ, რო-
ცა ჩანაწერი მოვისმინე, ციმბირში არ გავემგზავრე. აქ მცირედი შემოკ-
ლებით მოვიყვან, ამ აუდიო ფირზე რაზეც იყო საუბარი. 

„პატივცემულო კოლეგებო, მე წარმოგიდგენთ თქვენ ზოგიერთ 
დასკვნებსა და შეხედულებებს, სამეცნიერო კვლევითი ჯგუფის თა-
ნამშრომლებისას, რომელთა სათავეშიც მე გახლავართ და რომელიც 
სამ წელზე მეტია ატარებს გამოკვლევებს მოვლენაზე, პირობითი სა-
ხელწოდებით „ანასტასია“. 

ჩემს მოხსენებაში მე ვისარგებლებ სახელით „ანასტასია“, არა მარ-
ტო მოკლე გამოთქმისთვის, არამედ იმიტომაც, რომ ჩვენს მიერ გამოკ-
ვლეული მოვლენა, თავად წარმოგვიდგა ამ სახელის ქვეშ. ამასთან არ 
გამოვრიცხავ შესაძლებლობას, მომავალში მივცე მას უფრო ზუსტი და 
მეცნიერებისთვის დამახასიათებელი განსაზღვრება. დღეს, ამის გაკე-
თება ძნელია, რამეთუ ჩემი რწმენით, ჩვენ შევეხეთ „რაღაცას“, ტრადი-
ციული სამეცნიერო მიმართულებების ჩარჩოებიდან და შესაძლოა, 
მთლიანად თანამედროვე მეცნიერების ჩარჩოებიდან გასულს. სავარა-
უდოდ ჩვენ, გამოკვლევის სამი მიმართულება განვსაზღვრეთ:- ავტორ 
ვლ. მეგრეს წიგნებში გადმოცემული მოვლენების უტყუარობა, თავად 
ვლ. მეგრეს წიგნები და სოციუმის რეაქცია ვლ. მეგრეს წიგნებზე. 

ნახევარი წლის შემდეგ ცხადი გახდა, წიგნებში გადმოცემული 
მოვლენების უტყუარობა-არაუტყუარობას მნიშვნელობა არ აქვს. ვლ. 
მეგრეს წიგნებთან შეხების შემდგომ, უმეტეს მკითხველთა მგზნებარე, 
ემოციური რეაქცია არ არის დამოკიდებული წიგნებში რეალურად აღ-
წერილ მოვლენებზე. სოციუმის რეაქციას იწვევს სრულიად სხვა ფაქ-
ტორები. თუმცა, ჩვენს მიერ დახარჯულმა დრომ, სახსრებმა, ინტე-
ლექტუალურმა პოტენციალმა, მაინც მიგვიყვანა ჩემი შეხედულებით 
კიდევ ერთ საინტერესო დაკსვნამდე:- ცალკეული ადამიანების სურ-
ვილი, მათ შორის სოციოლოგებისა, სამეცნიერო წრეებიდან, ანასტასი-
ას არსებობა, რომ  ეჭვის ქვეშ დააყენონ,- სინამდვილეში თავად მოვ-
ლენას ესაჭიროება. 

მოარულმა კითხვამ „არსებობს“ თუ „არ არსებობს“, ზუსტად მოვ-
ლენას მისცა საშუალება წინააღმდეგობის გარეშე შეეღწია დღევანდე-
ლი საზოგადოების ყველა ფენაში. ანასტასიას არსებობის უარყოფა, 
ფაქტიურად ანეიტრალებს მისი მიზნებისადმი უკუ ქმედებას. თუკი 
ის არ არსებობს, მაშინ, შესაბამისად, არც არის გამოსაკვლევი ობიექტი, 
არაფერია უკუ სამოქმედო. მაგრამ მაინც, ანასტასიას გამონათქვამებზე 



 

 834

საზოგადოებაში წარმოქმნილი რეაქცია, გამოკვლევის აუცილებლო-
ბას, მისი მნიშვნელოვნებისა და ინტელექტუალური შესაძლებლობე-
ბის განსაზღვრას ადასტურებენ. 

რაც შეეხება წიგნში გადმოცემული მოვლენების უტყუარობას, მა-
შინ ფაქტების შემდეგი კონსტატირებაა შესაძლებელი: 

მომხდარის თხრობისას, ავტორი არა მარტო თავად, საკუთარი სა-
ხელით წარმოგვიდგება, არამედ მოვლენის აღწერის დროს არ ზოგავს 
გარეშემომყოფ ადამიანებსაც. ის, მათ ნამდვილ სახელებს, მოქმედების 
ადგილს და ზოგიერთი სიტუაციის უხერხულობას არ ცვლის. ასე, მა-
გალითად, სრულიად დადასტურდა პირველ წიგნში აღწერილი ეპი-
ზოდი, რომელშიც ვლ. მეგრე თბომავლის კაპიტნის თანდასწრებით, 
როგორ ეკურკურებოდა ერთ-ერთი გასასეირნებელი რეისის დროს, 
თბომავალზე ამოსულ სოფლელ გოგონებს. თბომავლის ჯგუფის წევ-
რები, იმ საღამოს თავსაფარმოხვეული, მშვიდი და მდუმარე ახალგაზ-
რდა ქალის თბომავალზე, გამოჩენასაც ადასტურებენ. ვ. მეგრე ამ ქალს 
თბომავალს ათვალიერებინებდა, შემდეგ მასთან ერთად განმარტოვ-
და. ჩვენ წიგნიდან ვიგებთ, რომ, ეს იყო ციმბირელი განდეგილის, ან-
ასტასიას პირველი გამოჩენა ვლ. მეგრეს საშტაბო თბომავალზე. მეწარ-
მე, ვლადიმირ მეგრეს და ციმბირელი განდეგილის,- ანასტასიას პირ-
ველი შეხვედრა. მათი პირველი დიალოგი. 

თვითმხილველ მოწმეთა ჩვენებებითაც მტკიცდება წიგნში აღწე-
რილი ბევრი ამბის თანმიმდევრულობა, ქრონოლოგია. უფრო მეტიც. 
იკვეთება მეტად უჩვეულო სიტუაციებიც. შეგნებულად ან რაღაც სხვა 
მიზეზით გამოტოვებულები ვლ. მეგრეს მიერ. განსაკუთრებულ ყუ-
რადღებას იმსახურებს, მაგალითად ვლ. მეგრეს ყოფნა ქალაქ ნოვოსი-
ბირსკის საავადმყოფოში. საექიმო ბარათზე დაფიქსირებული დაავა-
დების ისტორია, ანალიზები, გაჭიანურებული ავადმყოფობა და უეცა-
რი გამოჯანმრთელება. 

ჩვენს მიერ დადგენილ იქნა, რომ მაშინვე მოხდა გამოჯანმრთე-
ლება, როცა ექიმების მიერ გამოყენებულ იქნა კედარის ზეთი, რომე-
ლიც საავადმყოფოში უცნობმა ქალმა მოიტანა?!.. 

არ დავმალავ, წიგნში აღწერილი მოვლენის დასტურის ძიებით 
გატაცებულს, მქონდა კრიმინალისტების მომსახურების შესაძლებ-
ლობა. აქედან გამომდინარე შეგვეძლო დაგვედასტურებინა ან უარ-
გვეყო ბევრი რამ. ჩვენ შეჩერებულები ვიყავით ვლ. მეგრეს წიგნებზე 
ჩვენს საზოგადოებაში მძაფრი და უჩვეულო რეაქციის ფაქტორის გა-
მო, უფრო ზუსტად, მათში მოთხრობილი ანასტასიას გამონათქვამე-
ბის გამო. უმეტესობისთვის მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა მეგრესთან არა 
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ინტიმური კავშირები, არამედ ადამიანებს ანასტასიას მონოლოგები 
აღაფრთოვანებდა. 

უკვე, ამ რეაქციების პირველმა გამოკვლევებმა, მით უმეტეს მისმა 
დღევანდელმა გამოვლინებამ, დამაჯერებლად უჩვენა:- „რაღაც“, რო-
მელიც თავისთავს ანასტასიას უწოდებს, აშკარად ახდენს ზეგავლენას 
დღევანდელ სოციუმზე. 

დღევანდელ დღეს, გავლენის ზონა უფრო და უფრო იზრდება. 
ამიტომ, ჩვენთვის აუცილებელია უფრო მეტი ყურადღებით მოვეპყ-
როთ ყველაზე დაუჯერებელ დასკვნებსაც კი. შევეცადოთ გავიაზროთ 
და გამოვიკვლიოთ ისინი. მოვლენა „ანასტასია“, ნამდვილად ფლობს 
ძალას ან შესაძლებლობებს, რომლის ბოლომდე გააზრების უნარი არ 
აქვს, არც ჩვენს ცნობიერებას და არც ჭკუა-გონებას. 

ვლ. მეგრეს პირველ წიგნში გამოქვეყნებულ თავში,- „ბნელ ძალთა 
დროის მონაკვეთს მიღმა“, მოვლენა წინასწარმეტყველებს, არა მარტო 
წიგნის გამოჩენას, არამედ, თუ როგორ, რის ხარჯზე დაეუფლება იგი 
გონებებს, ადამიანთა ცნობიერებას. თავის მონოლოგში ანასტასია ამ-
ტკიცებს, რომ მან მოაგროვა, თავი მოუყარა სხვადასხვა დროებებიდან 
ბგერათა საუკეთესო შეთანაწყობებს, რომელიც მთელს სამყაროშია მი-
მოფანტული და რომლებიც ადამიანებზე დადებითად იმოქმედებენო. 
ის ამტკიცებს, რომ ეს მარტივი ქმედებაა:- „როგორც ხედავ, ეს უბრა-
ლოდ, მარადიულობის სიღრმიდან და კოსმოსის უსასრულობიდან 
ბგერათა შეხამების გადმოთარგმნაა აზრობრივად ზუსტი მნიშვნე-
ლოვნებითა და მიზნით“. 

ჩვენი ჯგუფის ყველა წევრი ერთ დასკვნამდე მივიდა:- მოცემული 
გამონათქვამი,- გამონაგონია. ჩვენი რწმენა ეყრდნობოდა, როგორც 
ჩვენ ვთვლიდით შემდეგ ლოგიკურ და დამაჯერებელ, დასკვნებს. 
თუკი წიგნში არსებობენ ზოგიერთი უჩვეულო შეთანაწყობები, მაშინ 
მათ არ შეუძლიათ მოახდინონ მკითხველებზე ზეგავლენა, რადგან მა-
თი წარმომქმნელი ინსტრუმენტი არ არის. წიგნს, ბგერების გამოცემა 
არ შეუძლია, შედეგად კი,- ჩვენს სმენამდე არ შეუძლია მოიტანოს 
„სამყაროს ბგერები“, თითქოსდა ანასტასიას მიერ შეკრებილნი. 

თუმცაღა მაინც, ანასტასიას მიერ მოგვიანებით, შემდეგი პასუხი 
იქნა გაცემული:- „დიახ, წიგნი არ ჟღერს, იგი ნოტების ფურცლის მა-
გივრობას სწევს. მკითხველი, თავის შიგნით წაკითხულ ბგერებს უნებ-
ლიედ წარმოსთქვამს. ასეა, ტექსტში ასოთა შეთანაწყობები ჩამალუ-
ლი, რომლებიც სულში შეურყვნელ, პირველსაწყისთა სახით ჟღერენ. 
მათ ჭეშმარიტებაც მოაქვთ და განკურნებაც. სულში გაჟღერებულს ძა-
ლა არ შესწევს ხელოვნური ინსტრუმენტი წარმოქმნას“ 
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თავის მესამე წიგნ „სიყვარულის სივრცე“-ში, თავად ვლ. მეგრეს 
მეცნიერებთან არგუმენტად ანასტასიას ეს დიალოგი მოჰყავს. მაგრამ 
ჩვენთვის უცნობ მიზეზთა გამო იგი მოჰყავს შემოკლებით. ან, თუკი 
იმას გავითვალისწინებთ, რომ წიგნის გამოჩენაში თავად მოვლენაც 
მონაწილეობს, მაშინ შესაძლოა ზუსტად მან,  შეგნებულად გამოატო-
ვებინა მეცნიერთათვის ანასტასიას პასუხის გაგრძელება. რისთვის? 
შესაძლოა იმიტომ, რომ ვისაც არ სჯერა, დატოვოს უმოქმედობის 
მდგომარეობაში? ფაქტი, მხოლოდ იმაში მდგომარეობს, რომ მტკიცე-
ბულება ანასტასიას დაუჯერებელი განაცხადისა არსებობს. მე აქ მო-
ვიყვან მეცნიერებთან ანასტასიას დიალოგის გაგრძელებას. ოპონენ-
ტის მტკიცებით:- არასდროს და არსად, ადამიანის შიგნით რაღაც ბგე-
რების შეღწევის ფაქტი, რომელიც ჩვეული არ არის მეტყველების ორ-
განოსთვის, დაფიქსირებული არ ყოფილა,- ამაზე ანასტასიას შემდეგ-
მა პასუხმა გაიჟღერა. 

– იყო დაფიქსირებული. მე, მაგალითის მოყვანაც შემიძლია. 
– მაგრამ ეს მაგალითი ყველასთვის ცნობილი უნდა იყოს. 
– კარგი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი. 
– რაზე ლაპარაკობს ეს სახელი? 
– „ოდა სიხარულისკენ,“- ასე ეწოდება ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენის 

მეცხრე სიმფონიის მე-4 ნაწილს. იგი დაწერილია დიდი სიმფონიური 
ორკესტრის, დიდი გუნდისა და სოლისტისთვის. 

– დავუშვათ, მაგრამ როგორ შეუძლია ამას დაადასტუროს თქვენი 
მტკიცებულება, მკითხველის შიგნით ბგერების წარმოქმნის შესახებ? 
ეს ბგერები ხომ არავის მოუსმენია. 

– ბგერები, წიგნის მკითხველის შიგნით წარმოქმნილნი, ესმის 
მხოლოდ თავად მკითხველს. 

– აი, ხომ ხედავთ?! მხოლოდ თავად. შესაბამისად, მტკიცებულება 
არ არსებობს. ხოლო თქვენი მაგალითი ბეთჰოვენის სიმფონიის შესა-
ხებ არადამაჯერებელია. 

– ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, მეცხრე სიმფონიის მე-4 ნაწილის  
„ოდა-სიხარულისკენ” დაწერისას, ყრუ იყო...- უპასუხა ანასტასიამ. 

ბეთჰოვენის ბიოგრაფიამ მოცემული ფაქტი დაადასტურა. უფრო 
მეტიც, ყრუ კომპოზიტორი საკუთარი სიმფონიის პირველად შესრუ-
ლებისას სადირიჟორო პულტთანაც კი დადგა. 

მოცემული ისტორიული ფაქტის გაცნობისას ანასტასიას შემდგო-
მი გამონათქვამები ეჭვს უკვე აღარ იწვევდა:- „ნებისმიერი ტექსტი-
დან, თითოეულ წარმოთქმულ ასოს ან ასოთა შეთანაწყობას შეუძლი-
ათ გარდაიქმნან ბგერებად. ნებისმიერი ტექსტური გვერდი შესაძლე-
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ბელია შეადარო სანოტო გვერდს. საკითხი მდგომარეობს მხოლოდ 
იმაში, ვის და როგორ შეუძლია ასო-ნოტების განლაგება. შექმნიან ისი-
ნი დიდებულ სიმფონიას თუ ბგერათა ქაოსს? და, კიდევ ერთი კითხ-
ვა,- ყველა ფლობს კი საკმაოდ სრულყოფილ ინსტრუმენტს, რომელ-
საც უნარი აქვს შინაგანად წარმოქმნას ორკესტრის სრული ჟღერადო-
ბა?“ 

კვლევის შედეგად, ჩვენი ჯგუფის მკვლევარები  მივედით შემდეგ 
დასკვნამდე:- „ანასტასიას გამონათქვამები,- წარმოებული აფეთქებე-
ბის მიმართ, ვაკუუმის წარმოქმნის მეშვეობით გადაადგილების ხერ-
ხებზე, ჰაერის გაწმენდაზე, აგრო-ტექნიკურ მეთოდებზე, უამრავი და-
ავადების მკურნალობისთვის კედარის ზეთის მნიშვნელობაზე, ადა-
მიანის აზრ-ფიქრის მიერ ენერგიის წარმოქმნაზე და ბევრ სხვა გამო-
ნათქვამებზე,- ძალზედ ინტენსიურ ყურადღებას იმსახურებენ სამეც-
ნიერო წრეებში“. 

გავაკეთეთ რა ასეთი დასკვნა, ჩვენი ჯგუფი არ აცხადებს პრეტენ-
ზიას პირველობაზე. ჩვენთან ერთად, ან ჩვენზე ცოტათი ადრე ეს ნო-
ვოსიბირსკის მეცნიერებმა გააკეთეს. ამაზე მეტყველებს ნოვოსიბირ-
სკის მეცნიერთა კლუბის ხელმძღვანელის,- სპერანსკის გამოსვლა. გა-
მოქვეყნებულ ნაშრომში სახელწოდებით:- „უფრო სასარგებლოა და-
ჯერება“. ნოვოსიბირსკელი ფსიქოლოგის მიერ სოციოლოგიური გა-
მოკვლევების ჩატარების საფუძველზე გაკეთებულია შემდეგი განცხა-
დება: 

„თავად ანასტასიასადმი დამოკიდებულებისას, სულაც არ არის 
საჭირო უმაღლესი განათლების, დიპლომის ან სამეცნიერო ხარისხის 
ქონა არ ქონა. მაგრამ ძალიანაა დამოკიდებული ადამიანის ხასიათზე, 
მისი ფასეულობების ხარისხზე, იერარქიაზე, გააზრებულ და გაუაზ-
რებელ მიზანდასახულობაზე. ასე ვთქვათ, ადამიანის პიროვნულობა-
ზე. ყოველივე იმაზე, რისგანაც შესდგება იგი; იმაზეა დამოკიდებუ-
ლი, სურს ამ ადამიანს, ანასტასია იყოს რეალური თუ არ სურს; დამო-
კიდებულია იმაზე, რამდენად გახსნილია ადამიანის ცნობიერება, 
რამდენადაა მზად მიიღოს საკვირველი, რომელიც სცილდება ჩვეუ-
ლებრივ ჩარჩოს. ის, რაც ჩვენთვის იხსნება (და როგორ იხსნება იგი), 
დამოკიდებულია ჩვენი დროის თავისებურებებზე და როგორ შეე-
სატყვისება ჩვენი თვითშეგნების დონეს“. 

შესაძლებელია, ნოვოსიბირსკელი მეცნიერების გამოკვლევები 
ჩვენთან შედარებით მნიშვნელოვნად წინ წაწეულიყო, მაგრამ ციმბი-
რის მეცნიერებათა აკადემიის განყოფილება მათ არ აფინანსებდა. 
ჩვენმა ჯგუფმა კი, მიიღო რა დაკვეთა, შესაბამისად კი, გარკვეული 
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ფინანსური შესაძლებლობებიც, აქედან გამომდინარე, დღეს ურყევად 
და დამადასტურებლად აქვს შემდეგი ფაქტების ასახვის უნარი:- ჩვენი 
ცივილიზაცია შეეხო მოვლენას, რომელიც არ ექვემდებარება გამოკ-
ვლევას და აქედან გამომდინარე დღევანდელ დღეს მეცნიერული გან-
საზღვრებაც არ აქვს. გამოკვლევები უნდა ხდებოდეს, როგორც თანა-
მედროვე სამეცნიერო მიმართულებებით, პირველ რიგში, ფიზიკოსე-
ბის, ფსიქოლოგიის მეშვეობით, ასევე, ეზოთერიკოსების მიერ. დღე-
ვანდელ ჩვენს საზოგადოებაში მოვლენა „ანასტასიას“ ზემოქმედები-
დან წარმოქმნილი პროცესები,- აშკარა და რეალურია, ჩვენ არ შეგვიძ-
ლია და არ გვაქვს მათი უყურადღებოდ დატოვების უფლება. 

ვლ. მეგრეს წიგნებში აღწერილი ზოგიერთი მოვლენები, ერთი შე-
ხედვით, გამოგონილად გამოიყურება და ჩვენც ვეცადეთ მათი ეჭ-
ვქვეშ დაყენება. ამავდროულად, შემდგომი მოვლენები, ავტორის თავს 
მომხდარი და წიგნში გამოუქვეყნებელი, უფრო მეტად დაუჯერებე-
ლია. თუმცა ამ დაუჯერებლის ახდენა ხდება. ხოლო, ჩვენ გვიწევს 
დასკვნების გამოტანა, რომელთა დაჯერება თავადვე გვიჭირს. 

ერთ-ერთი ასეთი დასკვნათაგანია:- ვლადიმირ მეგრე არ არსე-
ბობს,- აქედან გამომდინარე, მომხდარის ნათელის მოსაფენად, მისი 
ბიოგრაფიის შესწავლასაც აზრი არა აქვს. 

ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი დასკვნა, სინამდვილეში ხსნის 
და ნათელს ჰფენს მთელ რიგ დაუჯერებლობებს. და აი, რას:- რა საშუ-
ალებით შესძლო, ჩვეულებრივმა ციმბირელმა მეწარმემ მოულოდნე-
ლად წიგნის დაწერა და თანაც ახლა უკვე არა ერთის. თანაც ეს წიგნე-
ბი, ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულიც კი გახდა რუსეთში? პრესაში 
წამოწეული ვერსიები, მათი ახლო გაცნობისას გამოიყურებიან უსა-
ფუძვლოდ:- „გაკოტრებულმა მეწარმემ გადაწყვიტა თავისი საქმეები, 
ლიტერატურული საქმიანობის ხარჯზე გამოესწორებინა“-ო, მაგრამ 
გაკოტრებული მეწარმეები ჩვენთან ხომ ბევრნი არიან, თუმცაღა არც 
ერთი მათგანი არ გამხდარა ცნობილი მწერალი. 

„მან შესძლო მოეფიქრებინა სენსაციური სიუჟეტი“,- ასევე, სიუჟე-
ტიც აქ არაფერ შუაშია. ეზოთერული გამოცემები ყოველ კვირეულად 
მხოლოდ იმით არიან დაკავებულნი, რომ აქვეყნებენ სენსაციურ მასა-
ლებს უჩვეულო მოვლენებზე, სუპერ მკურნალებზე, მფრინავ თეფშებ-
სა და უცხო პლანეტელებზე,- სოციუმი მათზე თითქმის არ რეაგი-
რებს, თუმცა ამ მასალების მომზადებაში, პროფესიონალი ჟურნალი-
ტები და მწერლები მონაწილეობენ. 

„მეგრეს წიგნებმა უმძლავრესად იმუშავეს. ყველაფერი პირიქითა-
ა, ახლა ბევრი გამოცემა ცდილობს გაძლიერებას ვლ. მეგრეს წიგნების 
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ხარჯზე. ჩვენს მიერ ნამდვილად დადგენილია ის ფაქტი, რომ პირვე-
ლი წიგნები დანამდვილებით იყიდებოდნენ წიგნის მაღაზიების 
გვერდის ავლით. ვლ. მეგრეს ყველა სამი წიგნი გამოცემულ იქნა არა 
გამომცემლობის მიერ, რომელსაც გასაღების ქსელი გააჩნია, არამედ 
მოსკოვის მეთერთმეტე ტიპოგრაფიის მიერ, რომელიც წიგნის გავრცე-
ლებით საერთოდ არ არის დაკავებული, თუმცა მეგრეს წიგნებზე რი-
გი მაინც დგებოდა და მებითუმეებს მაშინვე, წიგნების გამოსვლამდე 
შეჰქონდათ თანხა. 

მთელ რიგ წიგნის მოვაჭრეთა აზრით, მეგრეს წიგნები ვრცელდე-
ბოდა წიგნის ბიზნესში მიღებული საერთო კანონების საწინააღმდე-
გოდ და არღვევდნენ მომხმარებლის მოთხოვნასთან დაკავშირებულ 
სპეციალისტების აზრს. 

მაშ რა გამოდის:- ვლადიმირ მეგრემ, უცებ, არც აცია, არც აცხელა 
და გენიოსი გახდა? უცებ კი არ გახდა, არამედ ვიმეორებ, ვლადიმირ 
მეგრე,- მეწარმე, რომელსაც კარგად იცნობდნენ ციმბირში, დღეს უბ-
რალოდ არ არსებობს. მოცემული დასკვნის მტკიცებულება ჯერ კიდევ 
პირველ წიგნში შეიძლება შენიშნო,- ანასტასიას გამონათქვამების გუ-
ლისყურით წაკითხვისას. მოდით გავიხსენოთ მისი სიტყვები, ვლა-
დიმირისადმი ნათქვამი: 

„შენ დაწერ წიგნს. იხელმძღვანელებ მხოლდო გრძნობებითა და 
სულით. შენ სხვაგვარად ვერ შესძლებ, რადგან არ ფლობ წერის ტექკი-
ნას, გრძნობებით კი, ყველაფერია შესაძლებელი. ეს გრძნობები, უკვე 
შენშია. ჩემიც და შენიც“. 

მიაქციეთ ყურადღება ანასტასიას ბოლო სიტყვებს:- „ეს გრძნობე-
ბი, უკვე შენშია. ჩემიც და შენიც“. მაშასადამე, ვლადიმირ მეგრეს მიერ 
სამყაროს შეგრძნებების აღქმაზე დამატებულია ანასტასიას მიერ სამ-
ყაროს შეგრძნებაც. არ დავიწყოთ განხილვა, როგორ და რის ხარჯზე 
მოხდა დამატება. აღვიქვათ იგი როგორც ფაქტი, რომლისგანაც გამომ-
დინარეობს შემდეგი ლოგიკური დასკვნა:- თუკი ერთ პირობით სი-
დიდეს დაემატება მეორე, მაშინ ორი სიდიდის შერწყმისას იბადება 
მესამე დამოუკიდებელი სიდიდე. 

ამგვარად, ახლანდელი მეგრეს დაბადების თარიღად არ შეიძლება 
ის თარიღი გამოითვალოს, რომელიც აღნიშნულია მისი დაბადების 
მოწმობაში. უფრო სარწმუნო იქნება თარიღი 1994 წლის დონეზე,– ვ. 
მეგრესა და ანასტასიას შეხვედრის მომენტი. 

ახალი ინდივიდუმი, გარეგნულად მეგრეს იერ-სახის შესატყვისი, 
მაინც ვერ ახერხებს შეინარჩუნოს განსაცვიფრებელი სხვაობა, რომ-
ლებსაც მიეკუთვნება ლიტერატურული შემომქმედის უნარ-ნიჭი. 
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უნარი, რითიც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში შესძლებს,- ხუთი 
და უფრო მეტი საათი,- აუდიტორიის ყურადღების მიქცევა, რომელიც 
ორჯერ იყო დაფიქსირებული კრასნოდარის მხარის, ქალაქ გელენჯი-
კის მკითხველთა კონფერენციაზე მისი გამოსვლების მხილველთა მი-
ერ. მოცემული ფაქტი აისახა რიგ ცენტრალურ პერიოდულ გამოცემებ-
შიც. 

ბევრი ანალიტიკოსი, ჟურნალისტი, მხოლოდ წიგნში აღწერილი 
ვლადიმირ მეგრეს საქმიანობასთან დაკავშირებული მოვლენების შე-
პირისპირებებითა და გამოკვლევებით გატაცებული, ქვეცნობიერ დო-
ნეზე ან ღია აგრესიულობით ცდილობს დასკვნის გაკეთებას:- „ეს წარ-
მოუდგენელია“. 

პატივცემულო კოლეგებო, მე ვიხრები და არა უსაფუძვლოდაც, 
ჩავთვალო, რაშიც თქვენ შეიძლება დარწმუნდეთ შემდეგი შეტყობინე-
ბიდან, რომ მოცემული მტკიცებულება, მეტი არაფერია, თუ არა თავ-
დაცვითი რეაქცია იმათი ორგანიზმებისა, ვის ცნობიერებას და ჭკუა--
გონებას არ ძალუძს გაიაზროს მომხდარის არსი. 

თავად ვლადიმირ მეგრეს, ან კი, უფრო მართებული იქნება ით-
ქვას, მისი საკუთარი „მეს“ ნაწილს, კიდევ უფრო მეტი ხარისხით არ 
აქვს მის თავს მომხდარი მოვლენების გააზრების უნარი. ის მათ უბრა-
ლოდ ნელ-ნელა ეგუება, იწყებს ყველაზე უჩვეულოს ჩვეულებრივად 
ან კანონზომიერად ჩათვლას, რაც ასევე იცავს მას ფსიქიკური დარ-
ტყმისგან. ვფიქრობ, მან, როგორც ბევრმა მკითხველმა, არ მიანიჭა ან-
ასტასიას ფრაზას განსაკუთრებული მნიშვნელოვნება, თქმულს ჯერ 
კიდევ ტაიგაში პირველი შეხვედრის დროს. ვლადიმირ მეგრეს წინა-
აღმდეგობის გამოხატვისას:- „არაფრის დაწერას არ ვეცდები მე“ ანას-
ტასია პასუხობს:- „ეცდები. მათ უკვე გამოკვეთილად ჩამოაყალიბეს 
სიტუაციების მთელი სისტემა, რომლებიც გაიძულებენ შენ ამის გაკე-
თებას“. 

ეს დიალოგი მოყვანილია ჯერ კიდევ პირველ წიგნში, მაგრამ მომ-
დევნო წიგნებში მეგრეს არცა აქვს მცდელობა დაუბრუნდეს კითხვას:- 
ვინ არიან ეს იდუმალი „ისინი“? განსაზღვრული ინფორმაციის მიღე-
ბის შემდეგ, ჩვენი ჯგუფის თანამშრომლები, კიდევ ერთხელ ყურადღ-
ებით გაეცნენ პირველ წიგნში მოყვანილ დიალოგს. ასევე, ამოკრიბეს 
გვერდებზე მიმოფანტული ვიღაც „ისინი“-ს მოხსენიება. მე, თქვენ მო-
გიყვანთ ამ მოხსენიებებს ანასტასიას სიტყვებით: 

„ისინი რომ არა და ცოტათი მეც, შენი მეორე ექსპედიცია შეუძლე-
ბელი იქნებოდა“; 

„მე, მსურს, რომ განიწმინდო შენ. იმიტომაც ჩავიფიქრე მაშინ 



 

841 

მგზავრობა წმინდა ადგილებში. წიგნიც, რომელსაც შენ მომავალში 
დაწერ. იმათ ეს მიიღეს, თუმცა მათთან ყოველთვის იბრძვიან ბნელი 
ძალები, მაგრამ მთავარში ვერასდროს ვერ იმარჯვებენ“; 

„ჩემი გეგმა და გააზრებულობა მკაფიო და რეალური იყო და მათ 
მიიღეს ისინი“; 

„ისინი ემორჩილებიან მხოლოდ ღმერთს“. 
ანასტასიას გამონათქვამებიდან შეიძლება დასკვნის გაკეთება,- გა-

ურკვეველი ძალები აყალიბებენ მეგრესთვის რაღაც ცხოვრებისეული 
გარემოებების სისტემას, რომელიც იძულებულს გახდის ჩაიდინოს 
ვიღაცის მიერ დაპროგრამებული ქცევები. და, თუკი ეს ასეა, მაშინ 
მეგრეს პიროვნების როლი მის შემოქმედებაში ნულის ტოლია ან უკი-
დურეს შემთხვევაში, წარმოადგენს ძალზედ უმნიშვნელოს. მას, უბრა-
ლოდ ყველაფერი ლანგრით მიეწოდება, რომელიღაც სისტემის მიერ 
თითქოსდა შემთხვევითი ცხოვრებისეული გარემოებებით. აქედან გა-
მომდინარე, წარსული მეგრეს პიროვნებაზე სრულიად ცხადია რომ 
განხორციელებულია ძალადობა. 

ჩვენ გადავწყვიტეთ, თუკი შევძლებთ დავადგინოთ მეგრეს საქცი-
ელში ზოგიერთი ანომალია ან უფრო ზუსტად, არსებობა ე.წ შემთხვე-
ვითი გარემოებების სისტემისა, მაშინ მათმა არსებობამ შეიძლება და-
ამტკიცოს ან უარჰყოს ტაიგაში მომხდარის რეალურობა და მეგრეს პი-
როვნების მონაწილეობის ხარისხი საზოგადოებაში მომხდარ მოვლე-
ნებზე. მისი წიგნების გამოსვლიდან გამომდინარე, ასევე უტყუარი არ-
სებობა რაღაც ძალებისა, რომელთაც უნარი აქვთ ჩამოაყალიბონ შემ-
თხვევითობები რომლებიც ზემოქმედებენ ადამიანის ბედზე. 

მეტ-ნაკლებად დეტალურად, ცალკეულ ნიუანსებამდე, ჩვენ შევ-
ძელით გავცნობოდით მეგრეს ქცევებს კიპრზე 1999 წლის ივნისში, 
როცა ის მეოთხე წიგნ,- „თანაქმნადობა“-ზე მუშაობდა. უფრო ზუსტი 
იქნება თუ ვიტყვით, რომ,- იაზრებდა რა მის მიერ ჩაწერილ ანასტასი-
ას მონოლოგებს დედამიწისა და ადამიანის შექმნაზე. ის, რასაც ჩვენ 
კიპრზე წავაწყდით, შეიძლება ერთი მოკლე ფრაზით დავახასიათოდ:- 
„რა არის ეს?“ მე გაგაცნობთ თქვენ ზოგიერთ მოვლენებს. 

1999 წლის მაისის ბოლოს ვლადიმირ მეგრე „ტრანსავია“-ს თვით-
მფრინავის რეისით კიპრში ჩაფრინდა. ის ტურისტულ ჯგუფში არ შე-
დიოდა. არ ჰყავდა კიპრზე ნაცნობები. არ შეეძლო კიპრზე არსებულ 
არცერთ უცხო ენაზე საუბარი. მიმღებმა მხარემ,- ფირმა „ლეპტოსმა“,- 
შეასახლა რუსეთიდან ჩამოსული მარტოხელა ტურისტი, ერთ ადგი-
ლიან ნომერში პატრა სასტუმროს მეორე სართულზე. ნომრის აივნი-
დან იხსნებოდა ხედი დიდ აუზზე, რომლის გარეშემოც ისვენებდნენ, 
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მხიარულობდნენ ტურისტები. ძირითადად გერმანიიდან და ინგლი-
სიდან. რუსეთის ფირმამ, რომელმაც ვლადიმირ მეგრე გააგზავნა, 
ფირმა „ლეპტოსის“ მენეჯერს შეატყობინა, რომ მეგრე რუსეთის მწერა-
ლია; მაგრამ კიპრის მსხვილი ტურისტული ფირმისათვის, რომელიც 
მიჩვეულია მიიღოს მსოფლიოში ცნობილი სახელები, ფირმა „ლეპტო-
სი“ მნიშვნელოვანს არ წარმოადგენდა და მისი ინფორმაცია სრულიად 
არაფერს ნიშნავდა. მათთვის მეგრე ჩვეულებრივი ტურისტი იყო. 
თუმცაღა უკვე მისი ჩამოსვლიდან მეორე დღეს კომპანიის მთავარი 
მენეჯერისგან, რომელიც კურატორობდა რუსეთის ტურისტულ ბა-
ზარს, შეთავაზებული ჰქონდა მისთვის ენახვებინათ ქალაქი და მათი 
ფირმის მიერ აშენებული დასახლება. დათვალიერებებში მონაწილეო-
ბას იღებდა ფირმის რუსულენოვანი თარჯიმანი. მე თქვენ გაგაცნობთ, 
პატივცემულო კოლეგებო, ფირმა „ლეპტოსის“ თარჯიმნის მარინა პავ-
ლოვას მიერ მიცემულ ინტერვიუს. 

„მე ფირმა „ლეპტოსის“ მენეჯერის,- ნიკოსისა და მეგრეს თან-
მხლები ვიყავი. ვთარგმნიდი მათ საუბრებს. მეგრე, კიპრში ჩამოსული 
ბევრი რუსი ტურისტებისგან განსხვავდებოდა. ის თავისი უტაქტობი-
თა და უკომპრომისობით ზღვარს იყო გადასული. მაგალითად, ჩვენ 
ვდგავართ მთაზე. ჩვენს წინაშე ზღვის და ქალაქ პაფოსის მშვენიერი 
ხედია. ნიკოსსი სტანდარტულ ფრაზას ამბობს: 

– შეხედე, რა მშვენიერი ბუნებაა გარეშემო, რა დიდებული ხედია. 
მე ვთარგმნი ფრაზას, მეგრე კი პასუხობს: 
– დამთრგუნველი ხედია. სითბოა... ზღვა... მწვანე მცენარეები კი 

სრულიად დაბეჩავებულია, მხოლოდ მეჩხერი ბუჩქებიღაა. ეს არაბუ-
ნებრივია ასეთი კლიმატისთვის... 

ნიკოსსმა ახსნა დაიწყო. 
– ადრე აქ, მთლიანად კედარის ტყე იყო, მაგრამ რომაელებმა, რო-

ცა კუნძული დაიპყრეს, დაიწყეს საკუთარი გემების აგება და მთელი 
ტყე გაჩეხეს. თანაც, კუნძულზე წვიმები ძალზედ იშვიათია. 

მეგრე ისევ აცხადებს: 
– რომაელები აქ მრავალი საუკუნის წინ იყვნენ, ამ დროის მან-

ძილზე შეიძლებოდა ახალი ტყე გაზრდილიყო, მაგრამ თქვენ მათ არ 
რგავთ. 

ნიკოსსი ცდილობს ახსნას, რომ კუნძულზე ძალზედ იშვიათადაა 
წვიმები, უფრო მეტიც, სასმელი წყლის დაგროვება სპეციალურ რე-
ზერვუარებში უწევთ. 

მაგრამ მეგრემ მკვახედ უპასუხა: 
– წყალი არ არის, იმიტომ რომ ტყე არ არის, ღრუბლები ქარს შორს 
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მიაქვს. ტყე რომ ყოფილიყო, მაშინ ტყე ჰაერის ქვედა დინებას შეანე-
ლებდა, შესაბამისად, მაღლა მყოფი ღრუბლების მოძრაობასაც. კუნ-
ძულზე უფრო ხშირად იწვიმებდა. ტყეს კი, ვფიქრობ, აქ იმიტომ არ 
რგავენ, რომ მიწის გაყიდვას მთლიანად ცდილობენ მშენებლობის-
თვის. 

სთქვა ეს, შებრუნდა და ჩაფიქრებული გაჩუმდა. ჩვენც ვდუმდით. 
რაღაც დამთრგუნველი პაუზა იყო. სათქმელიც აღარაფერი. 

მეორე დღეს, როცა ჩვენ კაფეში ვსადილობდით, ნიკოლსსის 
კითხვაზე, რა შეეძლო მას გაეკეთებინა ვლადიმირის დასვენების გასა-
უმჯობესებლად, მეგრემ სერიოზულად უპასუხა: 

– დაე, კუნძულზე უფრო მეტად ილაპარაკონ რუსულად, რეს-
ტორნებში ნორმალური თევზი მიართვან და არა რაღაც ნაფოტა. ნო-
მერში სიწყნარე იყოს. გვერდით ტყიანი სივრცე იყოს და სულაც არ 
არის საჭირო ყალბი ღიმილები. 

შემდგომ, მეგრესა და ფირმა „ლეპტოსის“ მმართველის შეხვედრა 
მოხდა. როგორ შედგა იგი, ჩემთვის გაუგებარია. ამ ფირმის ხელმძღვანე-
ლი ტურისტებს არასდროს ხვდება, მას ფირმის ყველა თანამშრომელი 
სახეზეც კი არ სცნობს. მე შეხვედრას თარჯიმნის რანგში ვესწრებოდი. 
მაგრამ ამ შეხვედრაზეც მეგრემ სთქვა, რომ საჭიროა ფირმამ კუნძულზე 
დასახლებათა მშენებლობის დაგეგმარება შეცვალოს. თითოეულს უდნა 
ჰქონდეს არა უმცირეს ჰექტარი მიწისა, რომელზეც ადამიანებს შეეძლე-
ბათ ხეების დარგვა და მათი მოვლა. აი, მაშინ ლამაზად გარდაიქმნება 
მთელი კუნძული. თუკი ასე არ გააკეთებენ, მაშინ კუნძული უახლეს 
დროში მომსვლელებისთვის არამიმზიდველი გახდება. ხოლო, ფირმა 
„ლეპტოსსაც“ არ ექნება კომერციული პერსპექტივები. 

ფირმის მმართველმა არ უპასუხა და რაღაცნაირი რიხით დაიწყო 
მოყოლა კუნძულის ლეგენდარულ ღირსშესანიშნაობებზე, მათ შორის 
კი, ყველაზე მთავარზე,- ღვთაება აფროდიტეს საბანაო აუზზე. დასას-
რულს, მან შესთავაზა მეგრეს გამოეთქვა სურვილი მისი აქ ყოფნის 
კომპოფტულობაზე. ფირმა „ლეპტოსის“ მმართველს, დასავლეთის 
ბევრი მილიონერის სურვილების დაკმაყოფილება შეეძლო, მაგრამ, 
რაც მას მეგრემ უთხრა, იყო მოულოდნელი, დაცინვის თუ ხუმრობის 
ტოლფასი. მეგრემ ღიმილის გარეშე წარმოსთქვა: 

– ჩემთვის აუცილებელია შეხვედრა ღვთაება აფროდიტეს შვი-
ლიშვილთან. 

მე, შევეცადე ეს ფრაზა როგორც ხუმრობა ისე მეთარგმნა, მაგრამ 
არავის არ გასცინებია. მოულოდნელობისგან ყველანი რამოდენიმე 
ხანს ვდუმდით. 
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ისე მოხდა, რომ ინფორმაციამ რუსი ტურისტის უცნაურობების 
შესახებ, სასტუმროს თანამშრომლებამდეც მიაღწია, სადაც მეგრე 
ცხოვრობდა. ისინი მას დასცინოდნენ. ნიკოსსმა ჩემთან საუბრისას 
მითხრა, რომ მეგრეს ქცევებში არანორმალურობის ელემენტები აშკა-
რააო. 

ჩვენ ნიკოსსთან, ერთად სამსახურებრივ საქმეებზე ყოველ დი-
ლით მოვდიოდით სასტუმროში, და ყოველ ჯერზე ნიკოსსი ღიმი-
ლით ეკითხებოდა მორიგე პორტიეს, ხომ არ დასახლებულა სასტუმ-
როში აფროდიტეს შვილიშვილი?-ო პორტიე, სიცილით პასუხობდა, 
რომ ჯერ კიდევ არ ჩასახლებულა, მაგრამ ნომერი მისთვის ყოველ-
თვის მზადაა.მეგრე, როგორც სჩანდა, გრძნობდა მის მიმართ თანამ-
შრომელთა დამცინავ მზერას, როცა თავისი ნომრიდან საღამოს, ან 
დილით ბარში სასაუზმოდ. ჩადიოდა ვფიქრობ, ეს მისთვის არასასია-
მოვნო იყო. მე, როგორც რუს ადამიანს, ასევე არ მსიამოვნებდა ჩემი 
თანამემამულის მიმართ დამცინავი დამოკიდებულება მეხილა, მაგ-
რამ უკვე არაფრის გაკეთება აღარ შეიძლებოდა. 

დილით, მეგრეს კიპრზე ყოფნის ბოლო დღეს, ჩვენ ნიკოსსთან ერ-
თად, როგორც ყოველთვის, შევიარეთ სასტუმროში. ნიკოსს სურდა მეგ-
რეს გამომშვიდობებოდა. ის, როგორც ყოველთვის, მიუახლოვდა თუ არა 
პორტიეს მაშინვე თავისი, უკვე ტრადიციად ქცეული ხუმრობით მიმარ-
თა, მაგრამ პორტიემ ნიკოსს არატრადიციულად უპასუხა. პორტიემ ნი-
კოსს შეატყობინა, რომ მეგრეს თავის ნომერში ღამე არ გაუთევია და ის 
ახლაც არ იმყოფება სასტუმროში. შემდგომ პორტიემ სერიოზულად დაა-
მატა, რომ საღამო ხანს, მსუბუქი მანქანით სასტუმროსთან მოვიდა ღვთა-
ება აფროდიტას შვილიშვილი და მეგრე თავისი ბარგით თან წაიყვანა. 
მორიგე პორტიეს მან ბერძნულ ენაზე გააგებინა, რომ არ ეღელვათ და 
რომ ნომერი თავისი შეხედულებისამებრ გამოეყენებინათ, რადგან მეგრე 
უკვე სასტუმროში აღარ დაბრუნდებოდა. უკან დასაბრუნებელი ბილე-
თიც არ დაუჯავშნია. ნიკოსსისთვის კი დაიბარეს, რომ ის მეგრეს დილის 
10 საათისთვის მოიყვანს, რათა შესძლოს მასთან დამშვიდობება. პორტი-
ემ დააზუსტა, რომ აფროდიტას შვილიშვილი სასტუმროს თანამშრომ-
ლებს ბერძნულ ენაზე ესაუბრებოდა, ხოლო მეგრეს რუსულად. ჩვენ ნი-
კოსსთან ერთად ვერა გავიგეთ რა. ჩავსხედით ჰოლის სავარძლებში და 
სიტყვა არ გვითქვამს ისე დავუწყეთ ლოდინი ათ საათს. 

ზუსტად ათზე, სასტუმროს შუშის კარები გაიღო და ჩვენ დავიან-
ხეთ ვლადიმირ მეგრე, მის გვერდით კი ახალგაზრდა ლამაზი გოგონა. 
მე, ის ადრეც მინახავს. ეს იყო რუსი ელენა ფადეევა. ის ცხოვრობდა 
და მუშაობდა კიპრში მოსკოვის ტურისტული ფირმის წარმომადგენ-
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ლობაში. მე ვთქვი, რომ ვიცანი ის, მაგრამ ეს მაშინვე არ მომხდარა. 
ელენა ფადეევა იმ დილით წარმოუდგენლად ლამაზად გამოიყურე-
ბოდა. ის მსუბუქ, გრძელ კაბაში იყო გამოწყობილი, ლამაზი ვარცხნი-
ლობით და თვალებში ბედნიერი სხივით. მეგრეს გვერდით მიმავალ 
ტანკენარ ლამაზ გოგონას ჰოლში მყოფმა ყველა თანამშრომელმა მიაქ-
ცია ყურადღება. მათი შემხედვარე ბარმენები, დამლაგებლები და 
პორტიე გაირინდნენ. ჩვენ, ნიკოსსა და მას შორის საუბრიდან გავი-
გეთ, რომ მეგრემ კიპრზე კიდევ ერთი თვე გადაწყვიტა დარჩენა. როცა 
მეგრე ბარის შემაღლებული მაგიდისკენ წავიდა, ნიკოსსის შენიშვნა-
ზე, რომ მეგრე ძალზედ მიზეზიანია და რომ მის მიერ წაყენებული 
მოთხოვნების შესრულება ვერ შესძლო ვერც მან და ვერც ფირმა „ლეპ-
ტოსის“ მმართველმაო,- ელენამ უპასუხა: 

– მე შევასრულე მისი ყველა სურვილი. ვფიქრობ, შევძლებ სხვე-
ბის შესრულებასაც, თუკი ისინი გაჩნდებიან. 

ნიკოსსი ელენას ჩაეძია, თუ როგორ შესძლო მან აესრულებინა შე-
უსრულებელი თორმეტი საათის მანძილზე? როგორ შესძლო იმის გა-
კეთება, რომ კიპრზე გამოჩენილიყო მეგრეს საყვარელი თევზი ციმბი-
რის მდინარეებიდან. რა საშუალებით შეიძლება თორმეტ საათში კიპ-
რზე კედრები ამოზრდილიყო და ყველა კიპრელს უცებ შესძლებოდა 
რუსულად მოლაპარაკე მეგრეს გაგება? სად დააბინავებდა მას, რომ 
არავის არ შეეშალა მისი მარტოობისთვის ხელი, როცა ის მას მოისურ-
ვებდა? 

ელენამ უპასუხა, რომ ყველაფერი მეგრესთვის აუცილებელი, მას 
სრულიათ შემთხვევით აღმოაჩნდა. მან მეგრე დააბინავა, იმ დროის-
თვის შემთხვევით თავისუფალ საკუთარ ვილაში, პაფოსიდან შორიახ-
ლოს, სოფელ პეას განაპირას, ხოლო იქ, მის შეწუხებას ვერავინ შეს-
ძლებდა. უზრუნველჰყო ტრანსპორტით, სპეციალურად მისთვის აი-
ღო განვადებით მოტოროლლერი. ციმბირის მდინარის თევზი შემ-
თხვევით მის ნაცნობ ალლას აღმოაჩნდა, რომელიც რუსეთიდანაა და 
კიპრზე მუშაობს. კედრები კი, მისი ვილიდან შორიახლოს გორაკზეა, 
ხოლო ორი პატარა ციმბირის კედარი თავად მეგრემ ჩამოიტანა და 
ელენამ იგი ქოთნებში პირდაპირ ვილის შესასვლელში ჩარგო. ენის 
ბარიერიც მეგრესთვის ასევე აღარ არსებობს, რადგან ყველა დაწესებუ-
ლებებში, მაღაზიებში და კაფეებში არის ტელეფონები, მას კი სულ 
აქვს ჩართული მობილი, აუცილებლობის შემთხვევაში მას შეუძლია 
გადათარგმნოს ყველაფერი, რის თქმასაც მეგრე მოისურვებს ვინმეს-
თვის. 
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როცა ელენა და ვლადიმირი დამსწრეთა დაჟინებული მზერის 
ფონზე, უკვე გასასვლელისკენ გაემართნენ, მე ნიკოსს შევახსენე, რომ 
მას დაავიწყდა ეკითხა, რა სახით შეუძლია ელენას შეასრულოს მეგრეს 
თხოვნა ღვთაება აფროდიტას შვილიშვილთან დაკავშირებით? ნიკოს-
სმა გაკვირვებით შემომხედა და მიპასუხა: 

– თუკი თავად ელენა, ეს რუსი გოგონა, არ წარმოადგენს აფროდი-
ტას ან მისი შვილიშვილის ცოცხალ განხორციელებას, მაშინ, აფროდი-
ტას სული ახლა მასშია ჩაბუდებულიო. 

პატივცემულო კოლეგებო, იმის შემდეგ, რაც ჩვენ ვლადიმირ მეგ-
რეს თავს გადამხდარ ზემოთ ჩამოთვლილ მოვლენებს გავეცანით, მი-
სი კიპრში ყოფნის პერიოდის ცხოვრებიდან, თავისთავად წარმოიშვა 
კითხვა:- შემთხვევითობების ჯაჭვი, მეგრეს მიერ ყველა ადრე გამოთ-
ქმული სურვილების შესრულება, თავისთავად შემთხვევითია თუ ვი-
ღაც,- ანასტასია ან იდუმალი „ისინი“, რომელზედაც ანასტასია მია-
ნიშნებდა,- აყალიბებენ ამ შემთხვევითობებს? მიაქციეთ ყურადღება, 
როგორც კი მისი სასტუმროში ყოფნის დროს, მეგრეს გარეშემომყოფი 
ადამიანები მომხდარით გაკვირვებულნი იყვნენ, მაშინვე ისეთი სი-
ტუაცია აეწყო, რომ მეგრე მოშორებულ იქნა მასზე დამკვირვებელთა 
მხედველობის არეალს. ის გადავიდა ელენა ფადეევას ვილაში. გარშე-
მომყოფებისთვის უჩვეულო შემთხვევითობების ჯაჭვი შეწყდა. მაგ-
რამ ჩვენთვის საინტერესო იყო გვცოდნოდა, შეწყდა კი იგი სინამდვი-
ლეში. ამიტომ ჩვენ რაც შეიძლება დაწვრილებით აღვადგინეთ შემ-
დგომი მოვლენები. ეს გავაკეთეთ როგორც ელენა ფადეევას ნაცნობე-
ბის, ასევე თავად უშუალოდ მისი მონათხრობით. და რა გამოვიდა? 
აღმოჩნდა, უჩვეულო შემთხვევითობების ჯაჭვი არამც თუ შეწყდა, 
არამედ უფრო იდუმალი გახდა. მე მოვიყვან მხოლდო ცალკეულ 
ფრაგმენტებს. 

მაშ ასე, ვლადიმირ მეგრე ცხოვრობს განმარტოებით ელენა ფადე-
ევას პატარა მყუდრო ვილაში. უფრო სწორად, ის იაზრებს ანასტასიას 
გამონათქვამებს ღმერთზე, დედამიწის შექმნაზე და ადამიანზე, ადა-
მიანის დანიშნულებაზე. იმ დროისთვის, ზუსტად წიგნის ეს ნაწილი 
იქნა მის მიერ დაწერილი. მაგრამ თავად მისთვის ყველაფერი გასაგე-
ბი არ იყო. თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, სანამ წიგნს გამოაქვეყ-
ნებს, მას სურს სადღაც ან რაღაცაში იპოვოს, თუნდაც რაღაცნაირი 
მტკიცებულებები ანასტასიას უჩვეულო გამონათქვამებზე. დრო და 
დრო ის ურეკავს ელენას და სთხოვს მასთან მოსვლას, რათა სადღაც 
გაამგზავროს მანქანით. გოგონა მეგრეს თხოვნას ყოველთვის დაუყოვ-
ნებლივ ასრულებს. ასრულებს მაშინაც კი, რომც მოუწიოს საკუთარი 
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საქმეების მიტოვება. რუსეთიდან ჩამოსულ ადამიანებთან აუცილებე-
ლი შეხვედრის გადადების ჩათვლითაც კი. იყო ორი შემთხვევა, როცა 
მან საქმეები თავის ნაცნობებს გადააბარა, თუმცაღა საკუთარ შემოსა-
ვალს კარგავდა. 

საით მიემგზავრება მეგრე? ჩვენს მიერ დადგენილია, რომ კიპრში 
ტურისტებისთვის მიჩნეული ადგილების მიღმა, მან ორი ეკლესია მო-
ინახულა, რომლებშიც, შეიძლება ითქვას, ჩამოსულებიდან არავინ ყო-
ფილა. მონასტერი, რომელსაც ტურისტები არ სტუმრობენ და ცარიე-
ლი კოშკი ტროდოსის მთებში. ფადეევას ვილის შორიახლოს ის რამო-
დენიმეჯერ მთის ფერდობზეც ავიდა. მარტო სეირნობდა კედრების 
პატარა კორომში. ელენე კი, მას გზის პირას უცდიდა. ასევე ჩვენს მიერ 
იქნა დადგენილი, რომ მეგრეს ყველა მგზავრობები ეკლესიებსა და მო-
ნასტრებში დაგეგმილ ხასიათს არ ატარებდნენ,- უფრო სპონტანურს, 
უცაბედს. აი, როგორ ჰყვება ელენა ფადეევა ვლადიმირ მეგრეს მიერ 
ღამით ეკლესიის მონახულების შესახებ: 

„მე, ვლადიმირთან, მანქანით, დაახლოებით საღამოს ცხრა საა-
თისთვის, მისი ზარის შემდეგ მაშინვე მივედი. მან მითხრა, რომ უბ-
რალოდ ქალაქში სურს მანქანით გასეირნება, ჩაჯდა მანქანაში და ჩვენ 
ქალაქ პაფოსში გავემგზავრეთ. იმ საღამოს ვლადიმირი ჩაფიქრებული 
იყო და ჩვენ თითქმის არ ვსაუბრობდით. დაახლოვებით ერთ საათის 
მგზავრობის შემდეგ, როცა სანაპიროზე უამრავ კაფეს ჩავუარეთ და მე 
ვლადიმირს ვახშმობაც შევთავაზე, მან უარი სთქვა. ჩემს შეკითხვაზე:- 
მაშინ, სად სურდა მას რომ წასულიყო, მიპასუხა:- „მე ახლა მენდომე-
ბოდა რომელიმე ცარიელ ეკლესიაში-ო“. 

მე შემოვაბრუნე მანქანა და რატომღაც პატარა სოფლისკენ დიდი 
სიჩქარით გავქანდი. იქ ერთი ეკლესია ვიცოდი, რომელსაც ცოტა მნახ-
ველი თუ ჰყავდა. ჩვენ, პირდაპირ შესასვლელს მივადექით, გადმოვე-
დით მანქანიდან. გარეშემო არცერთი სულიერი არ იყო, ღამის სიჩუ-
მეს მხოლოდ ზღვის ხმაური არღვევდა. ჩვენ ეკლესიაში შესასვლელ 
კარებს მივუახლოვდით. სიბნელეში ხელის ცეცებით, კარების სახე-
ლურის ქვეშ, ჭრილიდან გადმოკიდებულ დიდ გასაღებს მივაგენი, სა-
კეტში გადავატრიალე იგი და ტაძრის კარები გავაღე. ვლადიმირი შე-
ვიდა და გუმბათის ქვეშ ცენტრში დიდხანს იდგა. მე შესასვლელთან 
დავრჩი. შემდეგ ვლადიმირი შევიდა ღიობში, საიდანაც მღვდლები 
გამოდიან და ალბათ, რაღაც აანთო, რადგან იქ მკვეთრად გაიელვა და 
ტაძარშიც განათდა. მე ცოტა ხანს კიდევ ვიდექი, მერე მანქანისკენ წა-
ვედი, რამოდენიმე ხნის შემდეგ ვლადიმირიც გამოჩნდა და ჩვენც გა-
მოვემგზავრეთ“. 
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აი, ელენე ფადეევას მიერ მონათხრობი მეორე შემთხვევა. 
„მე მსურდა ვლადიმირისთვის მეჩვენებინა მოშორებით მყოფი 

პატრა სოფელი, რათა მას ეხილა ადგილობრივი ყოფა. მთისკენ მიმა-
ვალ გზაზე, რომელზეც ჩვენ მივემგზავრობდით, გზად ბევრი შესახვე-
ვი იყო და მე, ეტყობა შეცდომით სადღაც არასწორად გადავუხვიე, 
რადგან ჩვენ სოფელში ვერ მოვხვდით. სამაგიეროდ, მანქანა მალე 
პირდაპირ პატარა მონასტრის ჭიშკართან აღმოჩნდა. ვლადიმირმა მა-
შინვე მოისურვა მასში შესვლა და მთხოვა მას გავყოლოდი, რათა მისი 
საუბარი ბერებთან გადამეთარგმნა. მე ვუთხარი, რომ შესვლა არ შე-
მეძლო, რადგან მე, მოკლე ქვედაბოლოში და თავშიშველი ვიყავი, ასე 
კი, ეკლესიებსა და მონასტრებში შესვლა არ შეიძლება. ამიტომაც შე-
სასვლელთან დავრჩი. გავყურებდი, როგორ მიაბიჯებდა ვლადიმირი 
მონასტრის ეზოში. მის წინ გამოჩნდა ახალგაზრდა ბერი. ისინი ერ-
თმანეთის პირისპირ შეჩერდნენ და დაიწყეს საუბარი. შემდეგ კი მე 
მომიახლოვდნენ. გავიგონე, რომ ბერი ვლადიმირთან რუსულ ენაზე 
საუბრობდა. მერე ვლადიმირთან ჭაღარა მოხუცი გამოვიდა, როგორც 
სჩანს ამ მონასტრის წინამძღოლი და ისინი დიდხანს ისხდნენ  ძელ-
სკამზე ერთად. რაღაცაზე ბაასობდნენ. მე მათგან მოშორებით, ბერებ-
თან ერთად ვიდექი და ამიტომაც ჩვენ არ გვესმოდა რაზე საუბრობ-
დნენ ისინი. შემდეგ წინამძღვარი და ბერები გასაცილებლად გამოგ-
ვყვნენ. ვლადიმირი შეჩერდა მონასტრის გასასვლელთან. ასევე შეჩერ-
და ყველა. ვლადიმირი შებრუნდა და მონასტრის ეზოთი ტაძრისკენ 
გაემართა, მას უკან არავინ გაჰყოლია, ჩვენ ყველანი შესასვლელთან 
ვუცდიდით, როდის გამოვიდოდა ის ცარიელი სამონასტრო ტაძრი-
დან. 

მაშ ასე, შემთხვევითობების ჯაჭვი გრძელდება. შეგახსენებთ. 
ვლადიმირ მეგრე იაზრებს ანასტასიას მონათხრობს ღმერთზე. განა კი 
შემთხვევითია, ზუსტად იმ დროს, როცა მას ცარიელი ტაძრის მონა-
ხულება სურს, მოულოდნელად, მის გვერდით ელენა ფადეევა ჩნდე-
ბა, რომელმაც იცის ამ ტაძრის არსებობის შესახებ? შემთხვევითია კი, 
როცა ცარიელი ტაძრის შესასვლელ კარში გასაღები იყო გადმოკიდე-
ბული? აერია კი ელენას გზა შემთხვევით და მეგრე იმ ეკლესიაში მი-
იყვანა, რომელსაც ცოტა მნახველი თუ ჰყავდა? შემთხვევითია კი, რო-
ცა მის შესახვედრად რუსულ ენაზე მოსაუბრე ბერი გამოვიდა? ჩვენ 
საქმე გვაქვს მოვლენების ჯაჭვთან. ცხოვრებისეულ სიტუაციებთან, 
რომლებიც პრაქტიკუოლად თანამიმდევრულადაა აკინძული ვითომ-
ცდა შემთხვევით, მაგრამ რომლებსაც, რაღაც განსაზღვრულ მიზანთან 
მიჰყავს ის. 
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ამის შემდგომ შესაძლებელია კი, როცა ჩვენ მათ გავეცანით, ვისა-
უბროთ წიგნში გაკეთებული მეგრეს ფილოსოფიური დასკვნების შემ-
თხვევითობებზე. განა შემთხვევითია... ერთ-ერთ ტაძარში, როგორც 
ახლა ჩვენთვისაა ცნობილი მეგრე მარტო რომ იდგა გუმბათის ქვეშ, 
სადაც ჩაიბეჭდა მასში ღმერთის სიტყვები, რომელიც შემდგომში მე-
ოთხე წიგნ „თანაქმნადობაშია“ მოყვანილი. 

ჩვენ, არაერთხელ ვცდილობდით კვლავ და კვლავ მიგვედევნა თვა-
ლი მეგრეს თავს გადამხდარ შემთხვევითობების თანმიმდევრულობე-
ბისთვის. უამრავ სხვა რამესთან ერთად ჩვენ დაგვაინტერესა ვლადიმირ 
მეგრეს შემთხვევითმა შეხვედრამ  ელენა ფადეევასთან. არ დავიწყოთ 
მკითხაობა, ჩაიბუდა თუ არა ამ ახალგაზრდა გოგონაში ღვთაება აფრო-
დიტას სულმა. დაე მსგავსი ანალიზით ეზოთერიკოსები დაკავდნენ. მაგ-
რამ მოდით დავფიქრდეთ, რატომ სტოვებდა ეს გოგონა თავის საქმეებს 
და პირველივე დაძახებაზე მიისწრაფვოდა მეგრესკენ, უხარშავდა 
ბორშჩს, თავისი მანქანით მთელი კიპრი მოატარა? მეგრესთან შეხვედრის 
ჟამს, გარეგნულადაც კი, ასე მკვეთრად რატომ შეიცვალა. როგორც მისი 
ნაცნობი ადამიანები იძახიან, მეგრესთან შეხვედრის შემდგომ ელენას გა-
ნა არ უციმციმებდა თვალები? ეს ცნობილ ადამიანთან შეხვედრის გამო 
იყო? თუმცა ელენას მოს-ესტრადის ტურისტულ ფირმაში წარმომადგენ-
ლად მუშაობისას, ხშირად უწევდა ურთიერთობები უფრო ცნობილ ადა-
მიანებთან, ვიდრე ვლადიმირ მეგრეა. ფული? მაგრამ მეგრეს არ შეიძლე-
ბოდ ჰქონოდა ბევრი ფული, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის თავიდანვე სამ-
ვარსკვლავიან სასტუმროში არ დაბინავდებოდა. მხოლოდ ერთი დას-
კვნის გამოტანა შეიძლება:- ელენა ფადეევას მეგრე შეუყვარდა. ხოლო ამ-
ას მისი ერთი ასეთი ფრაზა ადასტურებს, რომელიც თავის ნაცნობს 
კითხვაზე:- „შენ რა ლენა, ეს მეგრე ხომ არ შეგიყვარდა?“ უპასუხა:- „არ 
ვიცი, რაღაც უცნობი გრძნობაა... მაგრამ თუკი ის მოისურვებდა...“ მაშ 
ასე, მოხდა კიდევ ერთი წარმოუდგენელი შემთხვევითობა. ოცდასამი 
წლის გოგონას, ტანკენარს, სიმპათიურს, დამოუკიდებელს და პრაგმა-
ტულს, ბევრი მამაკაცის ყურადღებით განებივრებულს, მოულოდნე-
ლად, პირველივე შეხედვისთანავე უყვარდება ორმოცდაცხრა წლის მამა-
კაცი. დამეთანხმეთ, ასეთი შემთხვევითობები ძალზედ იშვიათად ხდება. 

ჩვენ შევეცადეთ გამოწვლილვით, წუთი-წუთად გაგვეანალი-
ზებინა ვლადიმირ მეგრესა და ელენა ფადეევას შეხვედრის მომენ-
ტი. ჩვენ ვესაუბრეთ კაფე „მარიას“ თანამშრომლებს, ვის თვლწინაც 
ეს შეხვედრა შესდგა. შეხვედრის დღე აღვადგინეთ ელენას ნაცნო-
ბებისა და თავად ელენას მეშვეობით. შედეგად, ჩვენს მიერ გამოვ-
ლენილ იქნა კიდევ ერთი შემთხვევითობა და მერე როგორი! მისი 
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წყალობით ელენას შეიძლებოდა მეგრე რამოდენიმე წუთით ადრე, 
ვინემ მას ნახავდა, შეჰყვარებოდა. შემთხვევითობამ, რომელსაც შე-
უძლია ერთდროულად იმოქმედოს როგორც ცნობიერზე, ასევე 
ადამიანის ქვეცნობიერზეც. 

თქვენთვის წარმოიდგინეთ, ელენა ფადეევა ავტომობილის საჭეს-
თან ზის და მიემგზავრება საკურორტო ქალაქში კაფე „მარიასკენ“. მას 
კაფედან დაურეკა ნაცნობმა მიმტანმა და სთხოვა, თუკი შესაძლებე-
ლია, შემოიაროს კაფეში, რადგანაც მათ მაგიდასთან რუსი ზის და 
ნერვიულობს. კაფეს აბრაზე ჰქონდა რუსული სახელწოდება, მენიუში 
კი რუსული დასახელების კერძები, რაც რუსულენოვანი მიმტანის იმ-
ედს იძლეოდა, მაგრამ ის ადგილზე არ აღმოჩნდა. თავიდან ჯერ ელე-
ნა უარს ეუბნება, მაგრამ მალე მის სამსახურში შემთხვევით მცირეხნი-
ანი თავისუფალი დრო ჩნდება. ის  თავისი ავტომობილის საჭესთან 
ჯდება და მიჰქრის კაფესკენ, რომლის მაგიდასთან ვიღაც რუსი მამაკა-
ცი ზის. გზადაგზა ის მზით დამწვარ ცხვირს იპუდრავს, ვარაუდით 
იღებს რომელიღაც აუდიო კასეტას, დებს მას ავტომობილის მაგნიტო-
ფონში. აკუსტიკური სისტემა ავსებს ავტომობილის სალონს მელოდი-
ითა და პოპულარული რუსული სიმღერის ტექსტით. ახლა მე ამ სიმ-
ღერის ტექსტს მოვიყვან, თქვენ კი, პატივცემულო კოლეგებო, თქვენი 
დასკვნა გამოიტანეთ. აი ეს სიტყვები, გაჟღერებული ელენასთვის მი-
სი ავტომობილის დინამიკებიდან, რამოდენიმე წუთით ადრე, სანამ 
კაფეს მაგიდასთან მჯდომ მეგრეს შეხვდებოდა: 

 

Я довольно молодой бог, 
И, возможно, у меня опыта нет, 
Но, девочка моя, я помочь тебе бы мог 
И пролить на жизнь твою солнечный свет. 

Ни минутки у тебя нет,  
На работе перерыв — всего ничего,  
Но ты напудришь нос, выйдешь на обед,  
И за столиком кафе ты встретишь его. 

Где-то далеко летят поезда,  
Самолёты сбиваются с пути,  
Если он уйдёт, это навсегда,  
Так что просто не дай ему уйти. 

Отчего же ты молчишь вдруг,  
Посмотри в его глаза и не робей:  
Столько долгих лет замыкал я этот круг,  
Это я его привёл на встречу к тебе. 
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და გოგონამ ან კიდევ ვიღაცა სხვამ მისი მეშვეობით, არ მისცეს იმ 

კაცს წასვლის უფლება. და გოგონა, ან ვიღაც მისი მეშვეობით სხვა, ას-
რულებდა ყველა მის სურვილებს, აწვდიდა სულ ახალ და ახალ ინ-
ფორმაციებს, უდასტურებდა ფილოსოფიურ დასკვნებს. ის დაბრუნდა 
რუსეთში, ჩააბარა გამომცემლობაში თავისი მეოთხე წიგნის,- „თანაქ-
მნადობის“ ხელნაწერი. 

ასე და ამგვარად, ვლ. მეგრეს ცხოვრება ნამდვილად ჰგავს ივა-
ნუშკა-სულელის ცხოვრებას რუსული ხალხური ზღაპრებიდან, ოღ-
ონდ იმ განსხვავებით, რომ მეგრეს თავს გადახდენილი მოვლენები, 
აბსოლუტურად რეალურია. 

წავაწყდით რა, მოცემული მოვლენის არსებობის ნამდვილობას, 
ჩვენ არ შეგვიძლია არ ვივარაუდოთ რაღაც ძალების არსებობის შესა-
ხებ, რომელთაც მიზანმიმართულად შეუძლიათ ცალკეული ადამია-
ნის ბედზე ზემოქმედება. იბადება კითხვები,- ამ ძალთა შესაძლებლო-
ბები იძლევა კი ზემოქმედების მოხდენის საშუალებას მთელს კაციბ-
რიობაზე. როგორი იყო ამ ძალების აქტივობა წარსულში და მოხდა 
თუ არა ჩვენს საუკუნეში მათი აქტივიზაცია? რა ძალებია ესენი? მომ-
ხდარი მოვლენები გვაიძულებს ჩვენ, უფრო მეტი ყურადღებით მო-
ვექცეთ ანასტასიას გამონათქვამებს. 

ვლადიმირ მეგრეს წიგნებთან შეხებისას, მკითხველების უმეტე-
სობას უჩნდებათ სურვილი შეცვალონ საკუთარი ცხოვრების ნირი. 
მკითხველები უკვე მილიონზე მეტნი არიან. ხოლო მათი რიცხვი გა-
ნუხრელად იზრდება. კრიტიკული ზღვარის მიღწევისას, მათ უნარი 
ექნებათ ზეგავლენა მოახდინონ სახელმწიფო სტრუქტურებზეც. სა-
ხელმწიფო სტრუქტურებში, ახლაც არიან უკვე წიგნში გაკეთებული 
დასკვნების თაყვანისმცემლები. 

ასე და ამგვარად ჩვენი საზოგადოება გახდება ისეთივე მართვა-
დი, როგორიც გახდა თავად ვლ. მეგრე. იმაში, რომ ვლ. მეგრე სრული-
ად მართულია სუბსტანციის რაღაც ძალთა მიერ, იმედი მაქვს თქვენც, 
პატივცემულო კოლეგებო, ახლა ეჭვი აღარ გეპარებათ. ვთვლი, ჩვენ-
თვის აუცილებელია ერთობლივი ძალებით გავერკვეთ, ვინ არის ეს 
ასეთი,- ციმბირელი განდეგილი ანასტასია? სად იმყოფება ის სინამ-
დვილეში? როგორია მისი შესაძლებლობები? რა ძალები ეხმარებიან 
მას? საით ცდილობენ ჩვენი საზოგადოების წაყვანას? ამ კითხვებზეა, 
პასუხი რომ უნდა გასცეს თანამედროვე მეცნიერებამ“. 
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wyobidan gamosvla… 
 
ე, ორჯერ მოვუსმინე ჩემთვის უცნობი ადამიანის მოხსენებას, ვისი 
ხმაც აუდიო კასეტიდან ჟღერდა. ჩემთვის აბსოლუტურად სულერ-

თი იყო ვინ არის ეს ადამიანი. მის მიერ გაკეთებულმა დასკვნებმა, ისე 
ძლიერ იმოქმედეს ჩემზე, რომ არამც თუ წერის გაგრძელების სურვი-
ლი დამიკარგა, არამედ თავად ცხოვრებაც უაზრო მეჩვენა. 

მე უკვე ვიწყებდი ანასტასიას კონცეფციის მოწონებას ადამიანის 
მნიშვნელოვნების შესახებ, იმაზე, რომ ყოველი ადამიანი,- ღმერთის 
საყვარელი პირმშოა, რომ მას შეუძლია იყოს ბედნიერი უკვე დედამი-
წაზევე. ოღონდ აუცილებელია საკუთარი დანიშნულების მიხვედრა. 
მე დავიჯერე ანასტასიასი და დავიჯერე დღევანდელი ჩვენი ცხოვრე-
ბის უკეთესობისკენ შემობრუნების შესაძლებლობა, ცხოვრების წესის 
შეცვლით, ახალი დასახლებების აშენების მეშვეობით. მთელი რწმენა 
დამემხო თავზე კასეტიდან მოსმენილის შემდეგ. საქმეც იმაშია, რომ 
მომხსენებლის მიერ მოყვანილი ფაქტები ჩემს თავს მომხდარი შემ-
თხვევითობების შესახებ, რომლებიც მისი სიტყვებით კანონზომიე-
რად ეწყობოდნენ, იყო სრული ჭეშმარიტება. ყველაფერიც ასე იყო სი-
ნამდვილეში და უფრო მეტიც,- ისიც კი, რაც მხოლოდ ჩემთვის იყო 
ცნობილი, მაგრამ მათ ვერ შესძლეს მისი დადგენა. 

ყველაფერი ასე იყო და ეს იმას ნიშნავდა, რომ მე უბრალოდ ჭან-
ჭიკი ვარ ვიღაცეების ხელში. არ აქვს მნიშვნელობა, ვის ხელში,- ანას-
ტასიასი თუ კიდევ რაღაც სხვა ძალის, ენერგიების,- ეს უკვე სულ ერი-
თია. მნიშვნელოვანი ისაა, რომ მე, როგორც ადამიანი სინამდვილეში,- 
არარაობა ვარ. მე არ ვარსებობ. არსებობს „შემთხვევითობების“ წყება, 
რისი მეშვეობითაც ვიღაც ძალები მართვადა ჩემს სხეულს. კარგია, 
თუკი მხოლოდ ჩემით შეიძლება ამგვარი სახით მართვა, მაგრამ სრუ-
ლიად შესაძლებელია სხვა ადამიანებიც არიან ზემოდან მართულები, 
ან იქნებ ვიღაც ზემოდან მართავს მთელს კაცობრიობას და მთელი კა-
ცობრიობა ვიღაცა უხილავისთვის სათამაშოს წარმოადგენს, რომელიც 
ჩვენი ადამიანური გონისთვის შეუცნობადია. 

მე არ მსურდა ვიღაცის სათამაშო ვყოფილიყავი, მაგრამ მოხსენე-
ბაში მოყვანილი ფაქტები, ეჭვგარეშეა და უცილობლად ამტკიცებ-
დნენ:- შენ არარაობა ხარ, შენ გმართავენ,- და ეს ნათლადაა აღწერილი. 
ეს ნამდვილად მტკიცდება შენთვის კარგად ნაცნობი ფაქტებითაც. 

ყველაფერი, რაც თავს გადამხდა კიპრზე, არ შეიძლება ცუდს მი-
ვაკუთვნო, უფრო პირიქით,-კარგს მიეკუთვნება. მაგრამ ეს არ არის 
მთავარი! თუკი ვიღაც უხილავმა შემთხვევითობების ჯაჭვი დააწყო, 
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მაშინ ხვალ ვიღაც მეორეს მოუვა ტვინში დააწყოს მეორე და არც თუ 
ისე მშვენიერი შემთხვევითობების ჯაჭვი. აქედან გამომდინარე ადა-
მიანი გამოდის სათამაშოს მსგავსი. მთელი კაცობრიობა კი? კი, მაგრამ, 
მე ადრე როგორ ვერ მივხვდი, რომ ვიღაც ძალები მთელი კაცობრიო-
ბით თამაშობს, როგორც ბავშვები თამაშობენ კალის ჯარისკაცებით?! 

როცა ტიაგაში ანასტასია ღმერთზე საუბრობდა, თანაქმნადობაზე, 
ჩემს თვალწინ მისი სიტყვებისგან თითქოს ბინდის საფარი გადაიწია. 

პირველად ცხოვრებაში, მე ღმერთი წარმოვიდგინე არა რაღაც ამ-
ორფულ, გაუგებარ, არსებად თუ ღრუბელზე მჯდომ მოხუცად, არა-
მედ პიროვნებად, შეგრძნებების, განცდის, ოცნების და შემოქმედებთი 
ქმედებების უნარის მქონედ. მისი მონათხრობიდან ნათელი და გასა-
გები შეგრძნებები მქონდა, ვინემ ყველაფერი იმისგან, რისი წაკითხვაც 
ან მოსმენაც ამ თემაზე ადრე მიწევდა. და კიდევ. როცა ის ლაპარაკობ-
და, შინაგანად კარგად ვიყავი და ნაკლებად მარტოსულად ვგრძნობ-
დი თავს. გამოდის რომ ის არის! ის შეცნობადია. და ის მოქმედებს. ის 
ბრძენია და კეთილი. და ამისი დასტურიც გარეშემო,- კედრებია, ბა-
ლახი, ჩიტები და ცხოველებია. იქ, ტაიგაში, ანასტასიას მდელოზე, 
ისინი ყველა რაღაცნაირად კეთილები არიან, არა აგრესიულები. ჩვენ 
კი, ისე მივეჩვიეთ მის ქმნილებებს, რომ თითქოსდა ვერც კი ვამჩნევთ 
მათ, სულ რაღაც სხვაგვარად, სხვა რაღაცეებით ვცდილობთ მასზე 
მსჯელობას. რაღაც სულ სხვა, თითქოსდა საიდუმლო სწავლებების 
მეშვეობით. ვბორგავთ, ვწრიალებთ პლანეტაზე იდუმალი ადგილე-
ბის ძიებაში, მასწავლებლების ძიებაში, სწავლებების ძიებაში. უბრა-
ლოდ რაღაც აბსურდია. ლოგიკის სრული უქონლობაა. თუკი ჩვენ ვსა-
უბრობთ ღმერთზე, როგორც ჩვენს კეთილ მამაზე, მაშ როგორღა შეიძ-
ლება ივარაუდო, რომ იგი იწყებს რაღაც კარგის დაფარვას თავისი 
შვილებისგან? მას არც დაუმალავს არაფერი ადამიანებისთვის,- თავი-
სი შვილებისთვის,- არც დაუფარავს მათგან არაფერი, პირიქით, იგი 
სულ გვერდში ყოფნას ცდილობს. როგორი ძალა შესძლებს მასთან და-
პირისპირებას? რომელმა ძალამ გამოგვაშტერა ჩვენ იმ დონემდე, რომ 
ჩვენ, ჩვენი ცხოვრების წესით, ნირით, მთელი პლანეტა, მის მიერ 
ჩვენდამი ნაჩუქარი მშვენიერი დედამიწა, კატასტროფის საშიშროების 
წინაშე დავაყენეთ? როგორი ძალა თამაშობს ჩვენით? 

საღამოობით განათებულია ჩვენი მრავალსართულიანი ბინების 
ფანჯრები. ყოველი ფანჯრის უკან ვიღაცის ცხოვრება მიედინება. ნეტა 
რამდენია ისინი ამ სამყაროში, ნამდვილად ბედნიერნი საკუთარი 
ცხოვრებით? მორალზე ვსაუბრობთ, სიყვარულზე და კულტურაზე, 
ყოველი ცდილობს ღირსეულად წარმოჩნდეს. სინამდვილეში კი? სი-
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ნამდვილეში კი, ყველაზე ცოტა, ყოველი მეორე ღირსეული მამაკაცი, 
ჩუმად, გვერდზე, სულ ქალებთან მრუშობს. საკუთარი ოჯახებისგან 
დაფარულად, გარეგნულად თითქოსდა ბედნიერი ოჯახისგან. ერთ-
ერთი ყველაზე შემოსავლიანი სტატისტიკა ჩვენს სახელმწიფოში რო-
მელია? არაყი და თუთუნი. სახელმწიფო მათი მონოპოლიისთვის 
სულ უფრო და უფრო იღწვის. და ვინ სვამს? ლოთები, რომლებიც ღო-
ბის ქვეშ და სადარბაზოებში ყრიან? რასაკვირველია არა! ისინიც სვა-
მენ, მაგრამ მათ არც თუ ბევრი სახსარი აქვთ, რათა უზრუნველჰყონ 
ასობით ქარხნის გამდიდრება, რომელიც სპირტიან მდინარეების აწ-
არმოებს. ძირითად მომხმარებლებს წარმოადგენენ გარეგნულად ღირ-
სეული და რესპექტაბელური, დარბაისლური იერ-სახის ადამიანები. 

ჩვენ, ვინახავთ მილიციის უზარმაზარ შტატს, ყოველგვარი დაც-
ვითა და საგამოძიებო უწყებებით. რისთვის? რათა ლოთები მოვკრი-
ბოთ, აყალმაყალის ამტეხნი? ბოდვაა! მათი თავმოყრა ხომ ერთ დღეს 
შეიძლება შინაგანი უწყებების ასეთი შტატით. ბრძოლა სრულიადაც 
არ მიდის მათთან, არამედ გარეგნულად ღირსეულებთან. 

გაგიჟდება კაცი, სპეცსამსახურების მთელი არმია არსებობს და 
იგი უმუშევრად არ ზის. ე.ი. არსებობს მთელი არმია, რომელიც მას 
უპირისპირედება! მიმდინარეობს განუწყვეტელი ომი და ჩვენ ყველა-
ნი ამ საომარი მოქმედებების ზღვარზე ვართ. ჩვენ ვაფინანსებთ ორი-
ვეს, ერთმანეთის წინააღმდეგ მებრძოლ არმიებს. ჩვენ ვცდილობთ ერ-
თი მხარის ტექნიკური აღჭურვილობის გაუმჯობესებას,- ჩვენი სამარ-
თალდამცვავი ორგანოებისას, მაგრამ მეორე მხარე იმავდორულად 
ასევე აუმჯობესებს თავის აღჭურვილობასა და ასევე იღებს ჩვენგან 
სახსრებს თავისი აღჭურვილობისათვის. ფულს ყოველთვის ერთი 
წყარო აქვს,- ადამიანების შრომა, ხოლო ომი, უფრო მაღალ დონეზე 
მხოლოდ ტექნიკურად აღჭურვილთა შორის მიმდინარეობს. ასე 
გრძელდება უკვე არა ერთი და ორი წელია. ათასწლეულებია ყოველი-
ვე რომ გრძელდება. და უცნობია, სად არის ამ ომის დასაწყისი და ვის 
შეუძლია მას დაუდოს ზღვარი. ჩვენ კი, ამ საბრძოლო მოვლენების 
ცენტრში ვიმყოფებით და არცერთი ჩვენთაგანი არ წარმოადგენს ნე-
იტრალურს. ჩვენ, ყველანი მისი თანამონაწილენი ვართ ამ უწყვეტ ომ-
ში. ზოგი უშუალოდ, ზოგი კი, ნებით თუ უნებლიედ აფინანსებს მას, 
ზოგიც მათთვის იარაღს აწარმოებს. მაგრამ ჩვენ კეთილისმყოფელის 
ნიღბის ქვეშ დავდივართ. მეცნიერებზე, ტექნიკაზე, კულტურაზე ვსა-
უბრობთ. 

ჩვენ,- ინტენსიურად განვითარებადი, გონიერი ცივილიზაცია,- 
წარმოვთქვამთ ბრძნული იერით სიტყვებს, სამეცნიერო-ტექნიკურ 
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პროგრესზე. მაშ რაღატო მოედინება შენს ონკანებში შმორიანი წყალი, 
ბრძენო ცივილიზაციავ? როგორ მოიფიქრე, მოახერხე მიგეღწია და 
თანაც ბრძნული გამომეტყველებით, ისეთი რამისთვის, რომ სასმელი 
წყლის ყიდვა დაგჭირდა? ეს წყალი კი დღითიდღე ძვირდება? 

ჩვენ არ გვსურს წესიერების ნიღბის მოხსნა. მაგრამ რატომ? რატო-
მაა, რომ მუდმივად, წლითიწლობით, ჩვენ ასე ვართულებთ საკუთარ 
ცხოვრებას? რატომაა, რომ უკანმოუხედავად მივექანებით რომელი-
ღაც ამყრალებულ ორმოში? მივექანებით და არც კი გვსურს საკუთარ 
თავს გამოვუტყდეთ ამაში. რატომ არავინ არ შეაჩერებს ამ მოძრაობს? 

 რელიგიური კონფესიები ჩვენთან უამრავია, მაგრამ არც ერთ 
მათგანს ამ მოძრაობის შეჩერება არ ძალუძს. შესაძლოა, სრულად შეჩე-
რება არც შეუძლია, მაგრამ მაინც ამუხრუჭებს მას? თუკი ეს ასეა, მაშინ 
ეს უკვე სადიზმია, ტანჯვა-წამების პერიოდის გამახანგრძლივებელი. 
ჩვენ, ვაგრძელებთ ჩვენი თავის ჩათვლას ჭკვიან და ღირსეულ ცივი-
ლიზაციად, მაგრამ ამ ბრძენი ცივილიზაციის ქალებს რატომ ეკარგე-
ბათ ბავშვის გაჩენის სურვილი? უკვე სტატისტიკაც მეტყველებს იმა-
ზე, რომ ერი გადაშენების გზაზეა. მაშ, რომელი ძალები ქმნიან ადამი-
ანისგან სრულ კრეტინს?! 

 
*  *  * 

ყველაფრის მიმართ აპათიის და სრული დეპრესიის მთელი კვირა 
გავიდა. ამ კვირას მე, უბრალოდ ვიწექი საწოლზე და თითქმის არა-
ფერს ვჭამდი. კვირის ბოლოს უცებ ბოღმა კი არა და, უფრო სიშმაგე 
მომაწვა. მომინდა თუნდაც რაღაც მაინც გამეკეთებინა ამ ძალების ჯი-
ნაზე. სულერთია რომლის, ნათელის თუ ბნელის. ოღონდ რომელიღა-
ცის ჯინაზე, ჩვენი მანიპულატორების... დამემტკიცებინა მათთვის, 
რომ ადამიანს ძალუძს კონტროლის ქვეშიდან გამოსვლა. აბა, რა შეიძ-
ლებოდა საწინააღმდეგოდ გამეკეთებინა? თუკი მათ, სურთ მათთან 
ერთად ანასტასიასაც, რომ მე ვწერო, მაშინ მე აღარ დავწერ. ხორცის 
ჭამა არ შეიძლება, მე შევჭამ ხორცს, მოვწევ, დავლევ. მათი მოქმედებე-
ბის მიხედვით, ასეთი რამ მათ არ მოსწონთ, ჰოდა რას იზამ, დაე, შეე-
ცადონ შეწინააღმდეგებას. მე, თითქმის ერთი თვის მანძილზე ყოველ-
დღე ვსვამდი სპირტიანს. მთვრალ მდგომარეობაში უკეთესად ვხვდე-
ბოდი, დილით გამოფხიზლებისას,- კვლავ რაღაც საწყენი აზრ-ფიქრე-
ბი მწვავდნენ. რატომ ვწერდი მე? იმიტომ, რომ ვცდილობდი გულახ-
დილი ვყოფილიყავი. ახლა კი, ვიქეცი სასაცილო სათამაშოდ და თა-
ნაც გაურკვეველია ვის ხელში. 
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მთვრალი, კედელ-კედელ მივდიოდი საწოლამდე. ისე მინდოდა 
მეყვირა, ისე, რომ რამენაირად გაეგონათ მათ, ჩემს მოთებსა და ბადი-
შებს. გაეგონათ და მიმხვდარიყვნენ. მიმხვდარიყვნენ! იმიტომ ვწერ-
დი მე, რომ ზიზღს მგვრის ტყუილის ნიღაბი! სხვა გზას ვეძებდი! 

 
 

kodis moxsnis mcdeloba 
 
ანდახან, დიალობით მიჩნდებოდა სურვილი გამოვსულვიყავი 
სიმთვრალის თავდავიწყებისგან. აი, მაშინ მე, აბაზანაში მივდიო-

დი, რამოდენიმე დღის გაუპარსავი წვერი რომ გამეპარსა. ვიხსენებდი 
ანასტასიას, ვცდილობდი მეფიქრა არა ცუდზე, არამედ იმ კარგზეც, 
რისი გაკეთებაც მან შესძლო. ვცდილობდი ჩემი თავი, თავად დამერ-
წმუნებინა, რომ ის კარგს აკეთებდა, მაგრამ ცხოვრება სულ ახალ და 
ახალ გამანადგურებელ არგუმეტნებს მთავაზობდა. აი, იმ დილითაც, 
მორიგი მცდელობისას გამოვსულვიყავი სიმთვრალის თავდავიწყე-
ბისგან, ჩემმა კარგმა ნაცნობმა, ბინის კარის ღილაკზე დამირეკა, სადაც 
ქირით ვცხოვრობდი. ადრეული დილა იყო, მე გაპარსვაც კი ვერ მო-
ვასწარი:- ეგრევე, გასაპნული სახით გავუღე კარი. 

ვლადისლავი ცოტა აფორიაქებული იყო და მოსალმებისთანავე 
განაცხადა: 

– უნდა სერიოზულად მოგელაპარაკო, დაასრულე შენ შენი ტუა-
ლეტი, მე კი საუბარს დავიწყებ. 

სანამ მე ვიპარსავდი, ის ჰყვებოდა, რომ როგორც იქნა, ბოლოსა და 
ბოლოს წიგნი წაიკითხა. მან ის ააღელვა და ბევრ რამეში ეთანხმება 
კიდეც ანასტასიას. მის ლოღიკას რკინისებურს თვლის, მაგრამ ვლა-
დისლავი უფრო მეტად სხვა რამემ ააღელვა: 

– ე.ი. გამოდის, რომ შენ მასთან შეხვედრის გამო მოგიწია ოჯახ-
თან კავშირის გაწყვეტა. ბიზნესის დაკარგვა. ბიზნესით, რომ ისევ და-
კავდე და მუშაობა გააგრძელო შენ არ გსურს, არა? 

– დიახ. 
– და, შენ ცდილობდი ორგანიზება გაგეკეთებინა შედარებით 

სუფთა აზრ-ფიქრების მქონე მეწარმეთა საზოგადოებისთვის, როგორც 
ის ამბობს? მომდევნო წიგნს წერ არა? 

– ამჟამად, ჯერ არ ვწერ. რაღაც-რაღაცეების გარკვევას ვცდილობ. 
– დიახაც, რომ გარკვევაა აქ საჭირო. რას მიაღწიე შენ იმ განდეგი-

ლის გაცნობიდან ხუთი წლის შემდეგ,- რას მიაღწიე? 
– როგორ თუ რას? მაგალითად, აქ, კავკასიაში, უკვე არის პირვე-

x 
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ლი ნიშნები ადამიანების მხრიდან დოლმენების მიმართ დამოკიდე-
ბულების შეცვლის. წარმოგიდგენია, რამდენი სამეცნიერო შრომები 
იყო მათზე დაწერილი, მაგრამ ადამიანებს დოლმენები არანაირად არ 
აღელვებდათ. ძარცვავდნენ მათ და დაშლა-გაზიდვას ეწეოდნენ. მაგ-
რამ ის, რაც ანასტასიამ მათზე მოჰყვა, მაშინვე იმოქმედა. ჩემი წიგნი, 
ჯერ მხოლოდ სანატორიუმ „დრუჟბაში“ წაიკითხეს და მაშინვე შეიკ-
რიბნენ მისი თანამშრომლები. გაემგზავრნენ. დოლმენებს ყვავილები 
დაუწყვეს. სხვა ადგილებშიც შეცვალეს თავიანთი დამოკიდებულება 
წინაპრების მიმართ, ფიქრდებიან მათზე... 

–  შეჩერდი. მე სრულიად გეთანხმები შენ. მისი სიტყვების გავლე-
ნა, არის. ხოლო ის ფაქტიც, რომელიც შენ დაასახელე, ამას ადასტუ-
რებს და ასევე ადასტურებს სხვა რამესაც. მან შენ ზომბირება გაგიკე-
თა. საერთოდ, შენ უკვე შენ აღარ ხარ. 

– რატომ თვლი ასე? 
– ძალიანაც მარტივად. შენ,- მეწარმე ხარ, რომელსაც საწყისი კაპი-

ტალის გარეშე შეეძლო მასშტაბური კომერციული პროექტების აღორ-
ძინება, ჯერ კიდევ გარდაქმნის პერიოდის დასაწყისში. შენ,- ციმბირის 
მეწარმეების ასოციაციის პრეზიდენტი ხარ. მერე, უცებ, ერთი ხელის 
მოსმით სწყვეტ ბიზნესზე მუშაობას. თავადვე ირეცხავ და სადილს ამ-
ზადებ. გამოდის, რომ შენ უკვე ის, წინანდელი აღარ ხარ. 

– მე, ასეთი ვარაუდები უკვე მოვისმინე, ვლადისლავ. მაგრამ, მე 
აღმაფრთოვანა ანასტასიას ნათქვამმა. ლამაზი აქვს მას ოცნება:- „ადა-
მიანთა გადაყვანა ბნელ ძალთა დროის მონაკვეთს მიღმა“. ის ამაში 
დაჯერებულია. მე წიგნის დაწერა მთხოვა. მე დავპირდი. ის ხომ სრუ-
ლიად მარტოა, ელის, ოცნებობს. ალბათ, წიგნს ის როგორღაც თავის 
ოცნებასთან აკავშირებს. შენ ხომ თავად ამბობ, რომ წიგნში ანასტასიას 
ნათქვამის ზემოქმედების ძალა უდიდესიაო. 

– ამაშია ზუსტად საქმე, რომ ეს კიდევ ერთხელ ცხადად ადასტუ-
რებს მის ჩარევას. შენ თავად განსაჯე. ყველასთვის უცნობი ავტორი, 
მეწარმე, მოულოდნელად წერს წიგნს და რაზე. კაცობრიობის ისტო-
რიაზე, კოსმოსზე, სამყაროს გონზე, ბავშვების აღზრდაზე. ის, პრაქტი-
კულად  ზემოქმედებას იწყებს ადამიანების რეალურ ცხოვრებაზე, ზე-
გავლენას ახდენს მათ ქცევებზე. 

– კი მაგრამ, ის ხომ დადებითად ზემოქმედებს. 
– შესაძლოა. მაგრამ საქმე ამაში არ არის. შენ არ დაფიქრებულხარ, 

როგორ აღმოგაჩნდა ასეთი წიგნების წერის უნარი? 
– ანასტასიამ მასწავლა. 
– რა საშუალებით გააკეთა ეს მან? 
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– წკნელი აიღო, მიწაზე დახაზა ასოები, მთელი ალფაბეტი და 
მითხრა:- „აი ასოები, რომლებიც თქვენ იცით. აი, ამ ასოებიდანაა ყვე-
ლა თქვენი წიგნები შედგენილი, კარგებიც და ცუდებიც. ყველაფერი 
იმაზეა დამოკიდებული როგორი და რანაირი თანამიმდევრობით იქ-
ნება დაწყობილი ეს 33 ასო. არის მათი დაწყობის ორი ხერხი“-ო. 

– გამოდის, ყველაფერი მარტივია? მხოლოდ საჭიროა 33-ი ასუკა 
განსაზღვრული თანამიმდევრობით დაეწყოს? შენ მათ აწყობ, ხოლო 
მერე ადამიანები მიდიან მთებში ჯგუფ-ჯგუფად, რათა ყვავილები 
დაუწყონ პორტალზე დოლმენებს? ეს წარმოუდგენელია. არ ლაგდება 
ნორმალურ აზროვნებაში. ეს რომელიღაც უხილავი ძალის ზემოქმე-
დებაა. მან ან დაგაზომბირა შენ, ან გადაგაპროგრამა ან დაგაჰიპნოზა, 
არ ვიცი. მაგრამ რაღაც გაგიკეთა. 

– თავად ანასტასიას, როცა მას ალქაჯს ვუწოდებდი ან ისეთ სიტყ-
ვებს ვეუბნებოდი, როგორიცაა „მისტიკურია“, „ფანტასტიკურია“, 
„წარმოუდგენელია“, ძალიან უფუჭდებოდა გუნება-განწყობა, იწყებდა 
მტკიცებას, რომ ის ჩვეულებრივი ადამიანია, ჩვეულებრივი ქალი, 
მხოლოდ ინფორმაციაა მასში ბევრი. მაგრამ, ეს თქვენი საზომებითაა 
ბევრიო, ამბობდა ის და რომ პირველსაწყისი ადამიანები ასეთ უნა-
რებს ფლობდნენო... და მერე... მან ხომ ბიჭი გამიჩინა მე. 

– და, სად არის შენი ბიჭი ახლა? 
– ტაიგაში, ანასტასიასთან ერთად. ის ამბობს, ჩვენი ტექნოკრატუ-

ლი სამყაროს პირობებში უფრო ძნელია ბავშვის აღზრდა და მისგან 
ნამდვილი ადამიანის დაყენება. იმიტომ, რომ პატარასთვის ხელოვნუ-
რი ნივთები გაუგებარია. ჭეშმარიტებას აშორებენ ისინი. ისინი მხო-
ლოდ მაშინ შეიძლება უჩვენო, როცა უკვე ის  ამ ჭეშმარიტებას შეიც-
ნობს. 

– შენ რაღატო არ ხარ ტაიგაში? მასთან რატომ არ ხარ? არ ეხმარები 
მას ბიჭის აღზრდაში? 

– იქ, ნორმალური ადამიანისთვის ცხოვრება შეუძლებელია. ცეცხ-
ლის დანთება მას არ სურს. იკვებება თავისებურად. თანაც ამბობს, 
რომ... არ შეიძლება ჯერ ჩემთვის ბავშვთან ურთიერთობა. 

– გამოდის, აქ, ჩვენს ნორმალურ პირობებში მას ცხოვრება არ 
სურს. თავად შენ იქ, არ შეგიძლია. კი, მაგრამ შემდეგ რა? შენ გიფიქ-
რია? მარტო, უოჯახოდ. ავად თუ გახდები? 

– ჯერჯერობით აი, უკვე მეორე წელია არ ვავადმყოფობ. მე მან 
მიმკურნალა. 

– მაშ, გამოდის რომ შენ აღარასდროს გახდები ავად? 
– ალბათ გავხდები. ანასტასიამ სთქვა, რომ ყველა ტკივილები შე-
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ეცდებიან უკან დაბრუნებას, რადგან ბევრი ბნელი და დამღუპველია 
ადამიანში და ბუნებრივია, ასევე ჩემშიც, როგორც ყველაში. აი, ვეწევი. 
დალევა დავიწყე. მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ის ამბობს, ცოტაა ნათე-
ლი აზრ-ფიქრები, ზრახვები. ზუსტად ისინია, რომ ძირითადად ეწი-
ნააღმდეგებიან ტკივილებს, დაავადებებს. 

– ასე და ამგვარად, მომავალი, როგორც ყველა ნორმალურ ადამი-
ანს აქვს, შენს ცხოვრებაში არ იკვეთება. მე შენთან მოვედი საქმიანი 
წინადადებით. მე შენ ზომბს, ჰიპნოზს მოგიხსნი, შენ კი, როცა ნორმა-
ლურ მდგომარეობაში მოხვალ, დამაკვალიანებ... ჩემს ფირმას დაეხმა-
რები საქმეების მოგვარებაში. შენ ხომ გამოცდილება გაქვს, მეწარმის 
ნიჭი გქონდა. კავშირები გაქვს. 

– ვერ შევძლებ მე შენს დახმარებას, ვლადისლავ. ბიზნესზე ახლა 
არ ვფიქრობ. აზრ-ფიქრი სხვა რამეებით მაქვს დაკავებული. 

– გასაგებია, ახლა არ ფიქრობ. ჯერ თავიდან საჭიროა ნორმალურ 
მდგომარეობაში მოსვლა. შენ მხოლოდ მენდე მე. როგორც მეგობარს, 
გთხოვ. კიდევაც მადლობას მეტყვი. ბოლოს და ბოლოს რაც თავს გა-
დაგხდა იმის შეფასებას თავად შესძლებ, როცა ნორმალურ მდგომარე-
ობაში იქნები. 

   – როგორი სახით შეიძლება განისაზღვროს მეტ-ნაკლებად ნორ-
მალური მდგომარეობა? 

– ძალიანაც მარტივად, თუნდაც რამოდენიმე დღე ნორმალურად 
იცხოვრებ, ბუნებრივი ადამიანური ცხოვრებით. გაერთობი გოგონებ-
თან. მერე კი, თავადვე გადახედავ შენი ცხოვრების ბოლო წლებს. თუ 
შენ ისინი მოგაწყობს, გააგრძელე საქმიანობა და ცხოვრება, როგორც 
ახლა ხარ. თუკი ნორმალურ მდგომარეობაში ყოფნისას დაინახავ, რომ 
ჰიპნოზირებული იყავი, დავკავდებით ისევ ბიზნესით. შენც კარგად 
იქნები და მეც მომეხმარები. 

– ვერ შევძლებ მე ბოზებთან... 
– რატომ ბოზებთან, ჩვენ ისეთებს ვნახავთ, ვისაც თავად სურს. 

მოვაწყობთ საღამოს, მუსიკას, კამპანიას. რესტორანში შეგვიძლია წას-
ვლა ან ბუნებაში. ორგანიზებას მე თავად გავაკეთებ. შენი საქმეა უარი 
არ სთქვა. 

– მე თავად მსურს საკუთარ თავში გარკვევა. საჭიროა ჩემთვის 
დაფიქრება. 

– მოეშვი თუ კაცი ხარ ფიქრს. შეაფასე ჩემი წინადადება, როგორც 
ექსპერიმენტი. როგორც მეგობარს ისე გთხოვ,- მომეცი მე ერთი კვირა, 
მერე კი იფიქრე. 

– კარგი,- მოდი ვსინჯოთ... 
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მეორე დღეს ჩვენ მანქანით გაევმგზავრეთ მეზობელ ქალაქში, სა-
დაც ცხოვრობდნენ, როგორც ვლადისლავმა აღწერა, კარგი გოგონები, 
ძველი მისი ნაცნობები. 

 
Cveni sinamdvile 

 
ალმა რომელმაც ჩვენ კარები გაგვიღო, მიმზიდველი და მაცდური 
იყო. შეხედულებით ოცდაათზე ცოტა მეტის, ქალურად რბილი, 

ოდნავ უხერხულად ფუმფულა. არა, ის არ იყო მსუქანი. მის სხეულს 
ფორმები შემონახული და გამოკვეთილიც კი ჰქონდა, მამაკაცს ყო-
ველთვის რომ აღაგზნებენ ისეთი. თხელი ხალათი არ უფარავდა მათ. 
მისმა ბავშვურმა ხმამ, კეთილგანწყობილმა ღიმილმა მისდამი მაშინვე 
განმაწყვეს. 

– გამარჯობათ, მგზავრებო. შემობრძანდით, შემობრძანდით, თუ 
შეიძლება. მე თქვენზე სვეტლანამ მიამბო. მან სთქვა, რომ თქვენ ქალა-
ქის დათვალიერება გსურთ, კარგ რესტორანში ვახშმობა. 

– გვსურს. ჩვენ ყველაფერი გვსურს თქვენთან ერთად, ახლავე, 
ლამაზებო,- აჭიკჭიკდა ვლადისლავი,- როგორ არის ჩემი სვეტლანკა, 
გართობა ხომ არ დაუწყია? 

– აბა, როდის და ვისთან უდნა გავერთოთ ჩვენ? ეტყობა, ჩვენ მთე-
ლი ცხოვრება ლოდინი გვერგო... 

– ცდა რაღა საჭიროა? მე აქ ვარ და თან მეგობარიც მოვიყვანე. ციმ-
ბირელია ის. ასიანი მეწარმეა. გაიცანი. 

მან მკვრივად ჩაწნული ნაწნავი შეისწორა, ასწია რიდით დახრი-
ლი წამწამები, გამოანათა თითქოსდა ვნებითა და სურვილით აღსავსე  
თვალები და მე ხელი გამომიწოდა. 

– მე ლენა ვარ, გამარჯობათ. 
– ვლადიმირი,- ფუნთუშა ხელის ჩამორთმევისას წარვუდექი მას. 
სანამ ლენა სამზარეულოში ჩვენთვის ყავას ადუღებდა, მანამდე 

ჩვენ აბაზანაში ხელები დავიბანეთ და მისი ორ ოთახიანი ბინა დავათ-
ვალიერეთ. ბინა ძალიან მომეწონა. დაგეგმარება ჩვეულებრივი იყო, 
როგორც უმეტესობის, აი, მოწესრიგებულობა კი, სისუფთავე და სიმ-
ყუდროვე არაჩვეულებრივი. ყველაფერი თავის ადგილზე იყო დალა-
გებული, არაფერი ზედმეტი. საძინებელში ფირუზისფერი ყვავილები-
ანი ქაღალდი, ფანჯრებზე  კედლის ფერს შეხამებული, ფარდები რუ-
შებით. ფართე საწოლზე გადასაფარებელი და ხალიჩა ერთმანეთს შე-
ხამებული. ეს ფერებიც, აკურატულობაც, როგორღაც გამშვიდებენ, სა-
წოლი, თითქოს წამოსაწოლად გიზიდავდა. ჩვენ შედარებით დიდ 
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ოთახში, სავარძლებში ჩავსხედით, ვლადისლავმა როგორც სჩანს დია-
სახლისის ძვირფასი მაგნიტოფონი ჩართო და მკითხა: 

– აბა, როგორ მოგწონს დიასახლისი შენ? 
– კარგად გამოიყურება, მაგრამ გათხოვილი რატომ არაა? 
– კი, მაგრამ გათხოვილები რატომ არ არიან მილიონობით სხვა ქა-

ლები? შენ რა, არ გსმენია, რომ ჩვენ, მამაკაცები, ყველასთვის სამყოფი 
არ ვართ? 

– მსმენია. მაგრამ ის, როგორც ყველა, ისეთი არ არის. კარგი გა-
რეგნობისაა და თავისი ბინა შეეძლო მყუდრო ბუდედ ექცია. 

– კი შეეძლო. შემოსავალიც ცოტა არ აქვს. უმაღლესი თერძია. არა-
მარტო თერძია, ის სტილისტიცაა. კონკურსებში იღებს მონაწილეობას. 
მასთან ქალბატონები, ვინც უფრო მდიდარია, რიგში ეწერებიან და 
კარგადაც უხდიან. 

– შეიძლება ის მსუბუქი ყოფაქცევისაა. 
– არც მსუბუქი ყოფაქცევის არ არის. მე სვეტკამ მომიყვა, ჯერ კი-

დევ, როცა სკოლაში სწავლობდნენ, ლენკა უფროსი კლასიდან ერთ 
ოროსანთან მეგობრობდა. მერე კი, სკოლის შემდეგ მიატოვა. ოროსანი 
დიდხანს დასდევდა მას, ყველასთან ჩხუბობდა, ვინც მის გაცილებას 
ცდილობდა. ლენას თვალწინ ბიჭებს თავისი მეგობრებიანად დაუნ-
დობლად სცემდა. ხულიგნობისთვის მისჯილიც ჰქონდა. ლენას ის 
ეცოდებოდა, მის წინააღმდეგ მოწმედ არასდროს გამოსულა. ყოველ-
თვის ამბობდა, რომ ნახევრად გულწასულ მდგომარეობაში იყო და 
არაფერი ახსოვდა. ამიტომაც მას, მხოლოდ ერთხელ მოუხერხეს გასა-
მართლება ერთი მაღალ თანამდებობიანი მამიკოს ბიჭის დასახიჩრე-
ბისთვის. 

– გამოდის, რომ ის ფრიგიდულია, მამაკაცები მას არ სჭირდება. 
– კი აბა, ფრიგიდული... შენ რა, ვერ შეამჩნიე, მან თავისი თვალე-

ბი როგორ შემოგანათა. როგორც მახრჩობელამ კურდღელს. გეგონება 
მაშინვე მზად იყო საწოლში ჩასაგორებლად. 

– ნუ აჭარბებ. 
– შენ ზადს კი ნუ ეძებ, უკეთესია დატკბე, ისარგებლო მომენტით. 

ჩვენ ხომ მოვილაპარაკეთ, რომ მოვდუნებულიყავით, ჰოდა აიღე და 
მოდუნდი. 

ლენამ, ლამაზი თასით ყავის ფინჯნები შემოიტანა. მას ტანზე ლა-
მაზად შემოტმასნილი სარაფანი გადაეცვა და მსუბუქად დაეხატა. წი-
ნანდელზე უკეთესად გამოიყურებოდა. გვკითხა: 

– თუკი თქვენ გშიათ, მე შემიძლია ვახშამი სწრაფად მოვამზადო. 
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– არა,- უპასუხა ვლადისლავმა,- რესტორანში ვივახშმოთ. შენ გა-
დარეკე, სად არის თქვენთან აქ საუკეთესო რესტორანი და შეუკვეთე 
მაგიდა ოთხი ადამიანისთვის. 

სანამ ჩვენ ყავას ვსვამდით, ლენამ რესტორანში გადარეკა. შეუკვე-
თა მაგიდა ვიღაც, ეტყობა ნაცნობი ადმინისტრატორის მეშვეობით, 
იმიტომ, რომ ის მასთან შენობით ლაპარაკობდა და მითითებებსაც აძ-
ლევდა:- „შენ, აბა ეხლა მოინდომე კარგი ადგილის შერჩევა, მე ძალიან 
სასიამოვნო კავალრებით ვიქნები“. 

რესტორანში ჩვენ მას შემდეგ მივედით, როცა ქალაქში და მის შე-
მოგარენში მანქანით გავისეირნეთ და ადგილობრივი ღირსშესანიშნა-
ობები დავათვალიერეთ. 

რესტორნის კარები ჩვენს წინ მდიდრულ უნიფორმაში გამოწყო-
ბილმა მეკარემ, დიდი მოწიწებით და ფართოდ გააღო. კარების მო-
პირდაპირედ, დარბაზის მეორე მხარეს მდგომ მაგიდამდე მიგვაცილა. 
ადგილი ნამდვილად კარგი იყო, ოდნავ ამაღლებული. მთელი რეს-
ტორანი და ესტრადაც აქედან კარგად მოსჩანდა. დარბაზი ლამაზი 
კედლებით და ჭერზე მდიდრული ჩუქურთმებით. როგორც ეტყობო-
და რესტორანი თითქმის უკვე სავსე იყო. ყველა პირობები იმაზე 
მეტყველებდა, რომ, აქ დასვენების უფლებას მხოლოდ შეძლებული 
ადამიანები თუ შესძლებდნენ. გადავწყვიტეთ, არც ჩვენ არ გვეთქვა 
არაფერზე უარი. შევუკვეთეთ ძვირიანი ცივი საუზმე. კარგი ღვინო. 
ჩემთვის,- ბოთლი არაყი. როცა ორკესტრმა საცეკვაო მუსიკა,- ტანგო 
დაუკრა, ვლადისლავმა მაშინვე ყველას შემოგვთავაზა, რომ გვეცეკვა 
და ჩვენც საცეკვაოდ გავედით. რბილად ირხეოდა ჩემი მკლავების 
ქვეშ მშვენიერი და ფუმფულა ლენას სხეული. ცოტათი შემთვრალს 
კიდევ უფრო მათრობდა მისი სუნამოს სურნელი და თვალები. დახ-
რილ წამწამებს დრო და დრო მაღლა სწევდა და მისი თვალები ალერ-
სით შემომაცქერდებოდნენ ხოლმე. ისე იმზირებოდნენ თითქოს მომა-
ვალი ვნების ჟინი კლავთო, მაგრამ წამწამებს ისევ ძირს ჰხრიდა, თით-
ქოს ვნებათაღელვის გამოვლენის გამო შერცხვათო. 

ჩვენ, როცა მაგიდასთან მივბრუნდით, ჩემი ტანჯვა-წვალება და 
ძიება, უკვე დავიწყებული მქონდა. შეზარხოშებული კარგად 
ვგრძნობდი თავს და ვლადისლავის, ლენასი, საერთოდ ყველაფრის, 
მადლიერი ვიყავი. გამოდის, რომ შეიძლება კარგად ცხოვრება, თუკი 
ცხოვრებაში არ იქექები და სარგებლობ მისი სიკეთეებით. 

მე, ყველას ჩამოვუსხი ღვინო, თავად არაყი დავისხი. ის იყო, ყვე-
ლასთვის დალევა უნდა შემეთავაზებინა, რომ ვლადისლავმა ხელი შე-
მიშალა. საერთოდ ის, თავის სვეტლანასთან ცეკვის შემდეგ, რაღაცნაი-
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რი ნევროზული დაბრუნდა. მაშინვე სიგარეტს მოუკიდა, ფერფლი სა-
ლათში მოუხვდა, არავის არ დაელოდა, ღვინო მოსვა, ჩუმად იჯდა და 
თან სკამზე შფოთავდა. ის იყო არყის ჭიქას მოვკიდე ხელი, რომ ის 
სწრაფად წამოდგა,- თქვენ აქ, გოგონებო იჭორავეთ, მანამ კი, ჩვენ ერ-
თი წუთით... 

ჩვენ რესტორნის ფართე ჰოლში გამოვედით. ვლადისლავმა შორე-
ული კუთხისკენ ფანტანების უკან გამიყვანა და დახშული, დაბოღმი-
ლი ხმით ამოთქვა: 

– უხ, ეგ ვერაგი! ტყუილად არ თქვი შენ... უხ, ეგ ვერაგი! 
– ვინ არის ვერაგი? თუკი შენ შენს სვეტლანასთან იჩხუბე, სხვებს 

მაინც ნუ უფუჭებ საღამოს. 
– სვეტკა არა... ლენკამ ჩაგვაგირავა, უფრო სწორად შენ... მაგრამ 

მეც შენთან ერთად მომხვდება. შენ არ მიგატოვებ. 
– მოიცა, ნორმალურად შეგიძლია ამიხსნა, როგორ შეეძლო მას მე, 

ან ჩვენ ჩავეგირავებინეთ? ვისზე, რატომ? 
– ცეკვისას სვეტკამ მითხრა ვისზეც. მე ხომ შენს შესახებ მოვუყევი 

მას. ჰოდა შეეცოდე... როგორც კი დაგინახა... ცეკვისას კი ყველაფერი 
მომიყვა. 

– რა მოგიყვა? 
– ლენკა ვერაგია. როგორც სჩანს ავადმყოფი მაზოხისტია. გათახ-

სირებული. შენ წარმოიდგინე, მამაკაცები მას ბუზებივით ეხვევიან, ის 
მათთან კეკლუცობს, შემდეგ რესტორანში მიდიან, აუცილებლად თა-
ვად უკვეთავს მაგიდას თავისი ნაცნობის მეშვეობით, ის ნაცნობი კი, 
მაშინვე იმ მაფიოზს ატყობინებს. 

– რომელ მაფიოზს? 
– აი იმას, მეორეწლიანს, ვისთანაც ის ჯერ კიდევ სკოლაში მეგობ-

რობდა. მე გეუბნებოდი შენ, ის, ჯერ კიდევ ახალგაზრდობაში მის საქ-
მროებს მეგობრებიანად სცემდა მეთქი. ახლა, როგორც სჩანს ადგი-
ლობრივი მაფიოზი გახდა, ან რეკეტით საქმიანობს. მოკლედ, ქალმა 
იცის, როცა თავისი ნაცნობის მეშვეობით მაგიდას შეუკვეთავს, ის აუ-
ცილებლად ატყობინებს იმ კაცს,- ამ მაფიოზს. ის პირდაპირ რესტო-
რანში, ან ხშირად მის შემდეგ, მოფარებულ ადგილას თავის მეგობრებ-
თან ერთად ჩაუსაფრდება და ცემით ასიკვდილებს ლენკას თაყვანის-
მცემელს. მთელი ეს ეგზეკუცია, პირდაპირ ლენკას თვალწინ უნდა 
ხდებოდეს. ამისგან იღებს ლენკა დიდ კაიფს, სიამოვნებას, შესაძლოა 
ათავებს კიდეც. სვეტკა იძახის, ეგ უკვე მას ავადმყოფობაში გადაუვი-
დაო. ის ერთხელ გამოუტყდა სვეტკას, რომ ასეთი სცენებისგან ხანდა-
ხან ორგაზმს განიცდის. 
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– ის კაცი, ყოფილი, ის მეორეწლიანი, რისთვის აკეთებს ამას? 
– აბა, ვინ იცის რისთვის. შეიძლება ლენკა ძველებურად უყვარს 

კიდეც. შეიძლება, მასაც რაღაც გადაგვარებულ სიამოვნებას ჰგვრის. 
სვეტკა იძახის:- ლენკა თავს იკატუნებს, თითქოს ჭკუიდან დგებაო, 
ეგზეკუციის შემდეგ იმ კაცს თავის სახლში აცილებს, ღამე მასთან რჩე-
ბა, მერე ეგენი მასთან რას აკეთებენ ეს უცნობია. 

– კი, მაგრამ რაღატომ აღარ ქორწინდება მასზე? 
– შენთვის რა, სულერთი არ არის,- რატომ არ ქორწინდება? გეუბ-

ნები, ავადმყოფობასავით აქვს ეს ლენკას. თითქოს ყმაწვილქალობა 
უხანგრძლივდება. დაქორწინდება და,- მარტო ყოფა შერჩება. აქ კი, სი-
ამოვნებას ღებულობს, ყოფაში რა სიამოვნებაა? სვეტკა იძახის ავად-
მყოფიაო ის. თუმცაღა, ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს, ახლა საკუთარ 
თავზეა საჭირო ფიქრი, როგორ გამოვძვრეთ აქედან. 

– მოდი წავიდეთ ამ რესტორნიდან, თუკი შენ იძახი ამ მეორეწ-
ლიანს შეიძლება რომ შეატყობინონო. 

– გვიანია. აქ არის უკვე ის თავისი ხელქვეითებით. ჩვენ გვით-
ვალთვალებენ... სვეტკა იძახის, ის ჯერ მოვა ჩვენს მაგიდასთან, ძა-
ლიან მოკრძალებით ითხოვს ლენასთან ცეკვის ნებართვას. თუკი 
უარს არ მიიღებს იცეკვებს. თუკი უარს ეტყვიან, წყნარად მოშორ-
დება. მაგრამ ბოლო ყოველთვის ერთია. ჩაუსაფრდებიან და დაუწყ-
ებენ ცემას მისიკვდილებამდე მის კავალერს. შემდეგ კი ნივთებს, 
თუკი ფასიანი იქნება, მისი ხელქვეითები მოხსნიან. მე, ჩემი საათი 
„როლექსი“ უკვე გადავეცი სვეტკას. თუკი შენც გაქვს რამე ისეთი, 
მომეცი და ასევე გადავცემ. 

– არა მაქვს მე არაფერი ღირებული. მისმინე, განა იმათ მილიციის 
არ ეშინიათ? 

– ხომ გეუბნები, ისე აწყობენ ყველაფერს, რომ... მას ადვოკატი 
ჰყავს თავისი... უფრო მეტიც, მათ ისე შეიძლება ყველაფერი წარმოაჩი-
ნონ, თითქოს ისინი ქალს ძალადობისგან იცავდნენ. 

– მაშ ლენა გამოდის, ასე ვთქვათ დუმს როგორც მოწმე? 
– დუმს, ძუკნა, თავს იკატუნებს, თითქოსდა არ ახსოვს არაფერი, 

თითქოსდა შოკში იყო ან გულწასული. დამნაშავე ვარ შენს წინაშე. გა-
ვიჭედეთ ჩვენ, მაგრამ მემგონი მოვიფიქრე... მე მოვიფიქრე. მოდი, ჩა-
ვიდინოთ რამე. დავარტყათ, ვიჩხუბოთ ერთმანეთში, რომ ჩვენ წაგ-
ვიყვანონ მილიციაში. სჯობია მე და შენ დავსხდეთ გამოსაფხიზლე-
ბელში, შტრაფი გადავიხადოთ, სამაგიეროდ დაუსახიჩრებლები დავ-
რჩებით. 

– აბა, კი, როგორ არა. არ ვიზამ მე მაგას, რომ მათ სასარგებლოდ 
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თავი დავისაჯო. მოდი და წავიდეთ ორივენი, რომელიმე უკანა გასას-
ვლელიდან, მერე გადაურეკე შენს სვეტკას, ტაქსი გამოიძახე მისთვის. 

– ვერ წავალთ ჩვენ. ისინი უკვე აქ სხედან. წავალთ,- დაგვაბრუნე-
ბენ. ორმაგად მოგხვდება ამის გულისთვის. უფრო მეტიც, გამოგვაჭე-
ნებენ, თითქოს გაქცევა გვინდოდა და გადახდას გავექეცით. 

– თუ გამოსავალი არ არის, მოდი მხიარულად გავერთოთ, მაგ ნა-
ძირლების ნერვებზე მაინც ვითამაშებთ. დასანანია ასეთი საღამო რომ 
გაფუჭდა. მე კარგად ვგრძნობდი თავს. 

– კი, მაგრამ, როგორ გავერთოთ ახლა, როგორ? 
– მოდი ჩავკრათ ლაზათიანად, ყველაფერს მივაფურთხოთ, მოვ-

დუნდეთ, სანამ დრო არის. შენ მხოლოდ არ შეიმჩნიო, ნუ ნერვიულობ 
წინასწარ. 

– აბა მე რა, განა ჩემს თავზე ვნერვიულობ? მე შენს გამო მეშინია. 
– წავედით. 
ჩვენ, ჩვენი მაგიდისკენ წავედით. დიდი რესტორანი  ფუფუნებით 

ბრწყინავდა, ქალების გემოვნებიანი ჩაცმულობით, მათი, როგორც 
სჩანდა, ნამდვილი სამკაულებით. ბევრი სრულიად ახალგაზრდა ლა-
მაზმანი თანამდებობის პირ კაცებს შორის ასევე ბრწყინავდნენ სამკა-
ულებით. ერთობოდნენ ისნი, ვისაც „ახალ რუსებს“ ეძახიან. მაგრამ 
ისინიც ხომ ასევე რუსეთია. გამოდის, ერთობოდა მთელი რუსეთი, 
ისე, როგორც მას ამის გაკეთება შეუძლია, ლაღად და მარიფათიანად. 
მარიფათი, ჯერ კიდევ აუცილებლად  თავის თავს აჩვენებს, მაგრამ 
ჯერ ყველაფერი დიდებული სიდარბაისლითა და ფუფუნებით მიდი-
ოდა. როცა ჩვენ, ჩვენს მაგიდას მივუსხედით, მე მაშინვე პირთამდე 
შევავსე ბოკალები და ვთქვი:- „გთავაზობთ შევსვათ კმაყოფილების 
სადღეგრძელო. დაე, თითოეულმა აქ მსხდომმა ერთმანეთს მოუტა-
ნოს, თუნდაც ერთი წამით, მაგრამ სიამოვნება. კმაყოფილებას გაუმარ-
ჯოს“. მე და ვლადისლავმა ბოლომდე დავცალეთ სასმისი, ქალებმა ნა-
ხევარ-ნახევარი შესვეს. მე ჩემი სკამი ძალიან ახლოს მივწიე ლენას 
სკამთან. გადავეხვიე მას. ხელი ჩავაცურე მის დეკოლტით გაშიშვლე-
ბულ მკერდში და მშვიდად ყურში ჩავჩურჩულე. 

– შენ ლამაზი და მყუდრო ხარ, ლენა, შეგეძლო კარგი ცოლი და 
დედა ყოფილიყავი. 

ის, თავიდან, თითქოს ჩემი ჩახუტებისგან და ჩემი ხელის მკერ-
დში ჩაცურებისგან შეცბუნდაო, შეეცადა გაწეულიყო, თუმცა არ გამძა-
ლიანებია, პირიქით, მსუბუქად დახარა ჩემსკენ თავი. ასე დაიწყო მა-
თი, თუ მისი წესებით თამაში. მეც ვეთამაშებოდი, როგორც შემეძლო, 
ამას რატომ ვაკეთებდი ჯერ თავადაც არ შემეძლო გამეაზრებინა, 



 

 866

თითქოსდა სპეციალურად, რომელიღაც ბნელი ძალების საამებლად. 
ისინი სევდიან კვანძის გახსნას ამზადებდნენ. აი, ისიც დადგა. 

ესტრადის გვერდით მდგომ მაგიდიდან, მოზვერის კისრიანი 
ზორბა მამაკაცი წამოიმართა. ის, რამოდენიმე ხანს, თვალმოუშორებ-
ლად, ჩვენს მხარეს იცქირებოდა, როგორც კი მუსიკა აჟღერდა, შეიკრა 
პიჯაკი და თავდაჯერებით გამოემართა მაგიდისკენ, სადაც ჩვენი კამ-
პანია იჯდა. ნახევარი გზა არ ჰქონდა გავლილი, უცებ შეჩერდა და ასე-
ვე თვალმოუშორებლივ დაიწყო მეორე მხარეს ცქერა. დარბაზში 
მსხდომთაგან უმეტესობამაც თავები შემოაბრუნეს. რამოდენიმე ქალი 
და კაცი თავისი ადგილებიდან ოდნავ წამოიმართა კიდეც. ისეთი რა-
ღაც დაინახეს თითქოს სახტად დარჩნენო. მეც გავიხედე იქით, საითაც 
ყველა მიშტერებულიყო და მოულოდნელობისგან გავხევდი... 

შემოსასვლელი კარიდან ესტრადისკენ ანასტასია მოაბიჯებდა. 
მის თავისუფალ, ის კი არა და, გამომწვევად თავისუფალ მოძრაობას 
და იმასაც, თუ როგორ იყო იგი ჩაცმული, არ შეიძლებოდა არ დაეშტე-
რებინე. ჩაცმულია?! მასზე ყოველთვის ძველი, სუფთა კოფტა, ქვედა-
ტანი და დედის თავსაფარი იყო, მაგრამ ამჯერად ისინი ისე გამოიყუ-
რებოდნენ, თითქოს და ყველაზე ცნობილმა მსოფლიო ოსტატ-მოდე-
ლიორმა, შემოქმედებით მომენტში სპეციალურად მისთვის შექმნა სუ-
პერ ანსამბლიო. რომელიც ჩრდილავდა, ყველა აქამდე მოდურად ჩაც-
მულ გემოვნებიან ქალს. 

შესაძლოა იმიტომაც, გეჩვენებოდა ასე, რომ მის ჩვეულებრივ ტან-
საცმელს ემატებოდა უჩვეულო მორთულობა და მიხვრამოხვრა. თა-
ვის დაჭერის მანერა? 

ანასტასიას ყურის ბიბილოებზე როგორც კლიფსები, ჩამოკიდე-
ბული ჰქონდა, ორი ფაფუკწიწვებიანი პატარა მწვანე ტოტი. რაღაც ბა-
ლახისგან ნაწნავად დაწნული შესაკრავი, როგორც დიადემა, გარშე-
მოვლებული ჰქონდა თავზე, რომელიც იჭერდა ხშირ ოქროსფერ და-
ლალებს. შესაკრავში შუბლთან ჩაწნული იყო ლალივით ანთებული 
პატარა ყვავილი. თვალებიც, წამწამებ ქვეშ მწვანე შუქ-ჩრდილით 
ჰქონდა შეღებილი. მასზე ქვედაბოლო იგივე იყო, რაც ადრე ჰქონდა, 
მაგრამ შეჭრილი თითქმის თეძომდე. თავსაფრისგან გაკეთებული 
წელზე ბაფთად შეკრული სარტყელი. უჩვეულო ანსამბლს ემატებო-
და, უჩვეულოდ სუპერ მოდური პორტმანი, რომელიც მისი ტილოს 
ფუთისგან იყო გადაკეთებული. მან ბოლოებით მიაბა ქერქმოუცილე-
ბელ პატარა კოხებს ნაჭრის ბოლოები, გააკეთა ბალახისგან დაწნული 
ქამარი და გამოვიდა ჰიპური პორტმანი. ხოლო, ყოველივე ამაში ის, 
როგორღაც თავისუფლად და დამაჯერებლად მოაბიჯებდა, ისე, სუ-
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პერმოდელებიც რომ ვერ მოიფიქრებდნენ. 
ანასტასია მივიდა პატარა მოედნამდე, სადაც რიტმულ ცეკვას 

იწყებდა რამოდენიმე წყვილი. მუსიკის ტაქტის ქვეშ ის მოულოდნე-
ლად რამოდენიმეჯერ დატრიალდა მთელი ტანის მოქნილი მოძრაო-
ბებით. მისი მოქნილი ტანი ყველა თავისი ნაკვთით გამოხატავდა ლა-
მაზ მოძრაობებს, შემდეგ მან თავს ზემოთ გადააქნია ხელები, შემოჰკ-
რა ხელის გულები და გაიცინა, დარბაზში მამაკაცების ტაშისცემამ ი-
ქუხა. ხოლო ის, ჩვენი მაგიდის მხარეს გამოემართა. ორი ოფიციანტი 
დაეწია და რაღაც ჰკითხა მას, მან ხელით მიუთითა ჩვენი მაგიდის 
მხარეს. ერთ-ერთი ოფიციანტი, რომელსაც ხელში ჩუქურთმიანი სკა-
მი ეჭირა, მას მოჰყვებოდა. გვერდი ჩუარა რა ჩვენი მაგიდისკენ წამო-
სასვლელად მომზადებულ ლენას ნაცნობ მოზვერის კისრიანს, ანასტა-
სია შეჩერდა, ჩახედა მას თვალებში, როგორც სჩანს თვალიც ჩაუკრა 
და ჩვენსკენ წამოვიდა. 

მე, ლენაზე ხელგადახვეული ენაჩავარდნილი ვიჯექი და თვალს 
ვადევნებდი მომხდარს. საერთოდაც მაგიდასთან არც არავინ არ საუბ-
რობდა,- უბრალოდ ყველანი თვალს ადევნებდნენ მას. 

ანასტასია მოვიდა ჩვენს მაგიდასთან და თითქოს არაფერიაო ისე, 
თითქოს და უნდა მოსულიყო კიდეცო, მოგვესალმა: 

– გამარჯობათ, სასიამოვნო საღამოს გისურვებთ. გამარჯობა ვლა-
დიმირ. ნება მომეცით... წინააღმდეგი ხომ არ იქნებით, თუკი მე, ჩა-
მოვჯდები თქვენთან ცოტა ხნით? 

– ჰო, რასაკვირველია, დაბრძანდი, ანასტასია,- დავილაპარაკე მე. 
მისი მოულოდნელი გამოჩენისგან გონდაკარგული ავდექი, მისთვის 
რომ ჩემი ადგილი დამეთმო, მაგრამ ყურადღებიანმა ოფიციანტმა მის-
თვის მოტანილი სკამი უკვე დაუდგა. მეორე ოფიციანტმა ჩემი თეფში 
გასწია და ანასტასიას სუფთა თეფში წინ დაუდო, მენიუც შესთავაზა. 

– გმადლობთ,- მადლობა გადაუხადა ანასტასიამ,- მე ჯერ არ მშია. 
მან თავის ჰიპურ პორტმანში ხელი ჩაჰყო, იქიდან, დიდ ფოთოლ-

ში გახვეული წითელი მოცვი და შტოში ამოიღო. დააწყო ისინი თეფ-
შზე და შუა მაგიდაზე დადო, თან ჩვენ მოგვმართა: 

– მიირთვით, თუ შეიძლება. 
– ანასტასია, შენ აქ ასე უცებ როგორ აღმოჩნდი? შენ რა რესტორ-

ნებში დადიხარ? –  ვკითხე მე. 
– მე სტუმრად ჩამოვედი შენთან, ვლადიმირ. ვიგრძენი, რომ შენ 

აქ ხარ, ჰოდა აი, შემოვლა გადავწყვიტე. ძალიან ხომ არ შეგიშალე ხე-
ლი? 
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– სრულიადაც არ შემიშალე. მხოლოდ ასე უჩვეულოდ რატომ ხარ 
გამოწყობილი, დახატული? 

– თავიდან, მე არც გამოვწყობილვარ და არც დავხატულვარ, მაგ-
რამ როცა რესტორნის კარებთან მოვედი და შიგნით შემოსვლა მსურ-
და, კარებში მდგომმა ადამიანმა არ შემომიშვა. სხვებს უშვებდა, მათ 
წინაშე ფართოდ აღებდა კარს, თავს უხრიდა, მე კი მითხრა:- „გაიწიე, 
დეიდა, შენთვის დუქანი არ არის აქ“. მე ჩრდილში გავედი და დავაკ-
ვირდი, თუ რატომ უშვებენ სხვებს და მე კი არა. მივხვდი, ისინი სხვა-
ნაირად იყვნენ ჩაცმულები და გრეგნულად თავი ისე არ ეჭირათ, რო-
გორც მე. სწრაფად მივხვდი ყველაფერს. იქ, შესაფერისი ხის ორი ტო-
ტი ვნახე, ისინი ფრჩხილით მოვაწყვიტე და ყურებზე სამკაულად მი-
ვიმაგრე. აი უყურე,- ჩემსკენ გვერდულად შემობრუნდა ანასტასია და 
თავისი გამოგონება მიჩვენა,- როგორია, კარგი გამოვიდა? 

– კარგია. 
– მე პორტმანიც სწრაფად გავაკეთე, თავსაფრიდან ქამარიც. ფოთ-

ლისა და ყვავილის ფურცლის წვენით შევიღებე თვალები, ოღონდ, 
დასანანია, ქვედაბოლოს ნაკერში გარღვევა რომ მომიწია... 

– ასე ძალიან არ იყო საჭირო გარღვევა, ოდნავ უნდა გაგერღვია და 
არა თეძომდე. მუხლამდე საკმარისი იქნებოდა. 

– მინდოდა, ყველაფერი ისე ყოფილიყო, როგორც უკეთესი იქნე-
ბოდა,- რომ შემოვეშვით. 

– აბა, პომადა სადღა აიღე? ტუჩები შენ ნამდვილი პომადით გაქვს 
შეღებილი. 

– ეს უკვე აქ, როცა ადამიანმა ჩემს წინაშე კარები ფართოდ გააღო, 
ჰოლში სარკესთან მივედი, რათა თავი შემეთვალიერებინა. მაინტერე-
სებდა როგორ გამოვიყურებოდი. ქალები სარკესთან იდგნენ და მე შე-
მომყურებდნენ. ერთი მომიახლოვდა და რაღაცნაირად აღტაცებული 
მეუბნება:- „შენ სად დაითრიე ეს აღკაზმულობა? მოდი გავცვალოთ 
ყველაფერი ყველაფერზე. ჩემს ბეჭედს და მოკაზმულობებსაც მოგცემ. 
გინდა, მწვანეებსაც დაგიმატებ“. 

მე მას ავუხსენი, რომ ასეთი აღკაზმულობა, თავადაც შეუძლია 
დააოსტატოს, პირველად ტოტ-კლიპი ვუჩვენე, ქალებიც შემოგვეხვივ-
ნენ და გვიყურებდნენ. ერთი სულ ლაპარაკობდა:- „აბა, წარმოგიდგე-
ნია, აბა, წარმოგიდგენია?“ მეორემ გამოკითხვა დამიწყო, სად ვნახო 
ჟურნალიო, რომელშია ასეთი მოდელები, ასეთი სტილით დამუშავე-
ბულიო. და კიდევ, რომელიც პირველი მოვიდა სთქვა:- თუ მე, აქ 
მრუშობას დავიწყებ, მაშინ, აქ მთავარი ისაა და არანაირ სუტენიორს 
არ სცნობს, იმიტომ რომ ისინი (გოგონები) თავისუფლები არიან და 
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ისინი, როგორიც გინდა ისეთ „კრიშას“ დატკვირავენ. 
– ანკა-პუტანა იყო ის,- გვაუწყა სვეტამ,- უშიშარია ის, მისი მარ-

თლა ეშინიათ. ის, თუკი ვინმე გადავლას მოუნდომებს, ისეთი გარჩე-
ვები შეუძლია მოაწყოს, ისეთი ინტრიგები, ისე შეაჯახოს შუბლებით 
ყველანი ერთმანეთს, რომ არც გაიხარებენ. 

– უშიშარი...- ჩაფიქრებულმა წარმოსთქვა ანასტასიამ,- თვალები 
კი სევდიანი აქვს, მე ის შემეცოდა. მომინდა რაღაც მაინც გამეკეთებინა 
მისთვის. როცა მან მიყნოსა, სუნამოზეც დამიწყო გამოკითხვა, მე მას 
ჯოხი ვაჩუქე, რომლის შიგნით კედარის ეთერული ზეთი იყო, ვასწავ-
ლე, როგორ ისარგებლოს, მან მაშინვე მიიპკურა და თავის დაქალებსაც 
მიაპკურა, მე პომადა მაჩუქა, ფანქარი, ტუჩები რომ შემომეხაზა. მე თა-
ვიდან ისე არ გამომივიდა და ჩვენ ვიცინოდით, მერე ის მომეხმარა და 
სთქვა:- „თუ რამეა, მე მომმართე...“ დარბაზში თავიანთი ცალკე მაგი-
და შემომთვაზა, მაგრამ მე ვუპასუხე, რომ მხოლოდ მოსასალმებლად 
მოვედი ჩემს... –  ანასტასია ცოტა შეყოყმანდა, შემდეგ დაფიქრდა და 
სთქვა:- რათა მოგსალმებოდი შენ ვლადიმირ და თქვენც. იქნებ შენ 
შესძლებ ჩემთან ერთად ქალაქში გასეირნებას? ზღვიდან სანაპიროზე 
ნიავი უბერავს, იქ უკეთესი ჰაერია. ან იქნებ, აქ რომ იყო კიდევ გსურს, 
ვლადიმირ, შენს მეგობრებთან? მე დაგიცდი, შენ სანამ ყველაფერს და-
ასრულებ. ანდა მე... მე ხომ ძალიან არ შეგიშალე? 

– არა, სრულიადაც არ შემიშალე, ანასტასია, მე ძალიან მოხარული 
ვარ შენი ნახვით. უბრალოდ თავიდან გამოვშტერდი შენი მოულოდ-
ნელი გამოჩენით. 

– მართლა? მაშ შეიძლება, ჩვენ წავიდეთ და გავისეირნოთ კიდეც 
ზღვასთან? ორივემ თუ ყველამ ერთად? როგორ გინდა შენ? 

– წავიდეთ, ანასტასია. ორნი წავიდეთ. 
მაგრამ, ასე უბრალოდ წასვლა ჩვენ არ მოგვიხერხდა. მაგიდას 

უახლოვდებოდა ელენეს ნაცნობი. იგიც, ალბათ, დადხანს გამოდიოდა 
მდგომარეობიდან ანასტასიას მოულოდნელი გამოჩენისგან. „საჭირო 
იყო ადრე, მაშინვე წასვლა“,- გავიფიქრე მე, მაგრამ ახლა უკვე გვიანი 
იყო. ისინი შეუდგნენ თავიანთ ბინძურ სცენარს და ელენე, თითქოს 
შინაგანად მომზადებული, როგორღაც გასწორდა, თვალები დაბლა 
დახარა და პრანჭვით თმების შესწორება დაიწყო. 

ის მოვიდა მაგიდასთან, მაგრამ არა თავის ელენესთან, არამედ ან-
ასტასიასთან. ოდნავ თავი დაუკრა და მიიპატიჟა ის, არავისაც არ ამ-
ჩნევდა, გარდა ანასტასიასი. ელენემ პირი დააღო გაოცებისგან, როცა 
მან ანასტასიას ცეკვა შესთავაზა: 

– გოგონა, ნება მომეცით საცეკვაოდ მოგიპატიჟოთ. 
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ანასტასია ადგა, გაიღიმა და უპასუხა: 
– დიდი მადლობა თქვენ, მიპატიჟებისთვის. დაბრძანდით თუ შე-

იძლება ჩემს ადგილზე. თქვენ აქ ყველას დააკლდებით. მე კი, ახლა არ 
ვარ განწყობილი ცეკვისთვის. ჩვენ, ეს ეს არის გადავწყვიტეთ ჩემს... 
ჩემს კავალერთან ერთად სუფთა ჰაერზე სასეირნოდ წასვლა. 

ის, მის სიტყვებს დაემორჩილა და ანასტასიას თვალი არ მოაშორა 
ისე, მის სკამზე დაჯდა. ჩვენ კი, ორივენი გასასვლელისკენ გავემარ-
თეთ. 

მე, გადავწყვიტე რესტორანს მოვშორებოდი, ცოტა გაგვესეირნა, 
როგორც ანასტასიას სურდა, მერე ამეყვანა ტაქსი და გავმგზავრებულ-
ვიყავი ბინაში. საღამოს ათი საათი იქნებოდა. ჩვენ, დაბურული ხეივ-
ნით კენჭებიან სანაპიროზე დავეშვით. ჯერ კიდე ვერ მოვასწარით 
წყალთან მისვლა, რომ მუხრუჭების ხმა შემომესმა და შემოვბრუნდი. 

ზემოთ, გზის განაპირას შეჩერებული ჯიპიდან ჩვენი მიმართუ-
ლებით ხუთი ახმახი კაცი მოემართებოდა. როცა ისინი გარშემოგვერ-
ტყნენ, მე მათ შორის მეორეწლიანი მოზვერის კისრიანი დავინახე. 
ოთხი ახმახი მე და ანასტასიას  გარს შემოგვერტყა, ხოლო ის, ცოტა 
მოშორებით შეჩერდა, თუმცა საუბარი ზუსტად მან დაიწყო. 

– შენ, კაცო, იქნებ დაბრუნებულიყავი დუქანში. ქალბატონი იქ, 
უშენოდ მოწყენილია. 

მე არ ვუპასუხე მას, ის კი, ისევ ალაპარაკდა: 
– შენ რა, ყრუხარ, შენ გაუბნებიან დაბრუნებაა საჭირო საკუთარ 

ქალბატონთან. შენ კი, სხვა ქალბატონში აგერია და წახვედი. ჩვენ ახ-
ლა შენ დაბრუნებაში დაგეხმარებით. 

ჩემთან ახლოს მდგომმა, ახმახმა კაცმა ნაბიჯი გადმოდგა ჩემს 
მხარეს და მე გადავწყვიტე... შევძახე:- „გაიქეცი, ანასტასია“,- და გა-
დავწყვიტე პირველს მეშვლიპა მისთვის და ბოლო წუთამდე მეჩხუბა, 
რათა ანასტასიას გაქცევა მოესწრო. ჩემთან მოსულისთვის პირველმა 
შევეცადე დამერტყა, მაგრამ მან ჩემი მოქნეული ხელი დაიჭირა, მეო-
რეთი მზის წნულში ჩამცხო, შემდეგ სახეში. მე ქვებზე უნდა დავვარ-
დნილვიყავი და ალბად თავსაც დავარტყამდი, მაგრამ ანასტასიამ ხე-
ლისგული შემაშველა და დაცემა შეანელა. თავი მიბრუოდა და სუნ-
თქვა მიჭირდა. მე ვიწექი და ვხედავდი, როგორ უახლოვდებიან ჩემს 
სახეს ახმახის ფეხები, რომელზეც მეტალის კანტიანი ყელიანი ფეხ-
საცმელი ეცვა. „ახლა ფეხებით დაიწყებს მოქმედებას“,- გამიელვა აზ-
რმა. მოახლოებულმა, მან ფეხი მოიქნია და აქ ანასტასიამ გააკეთა ის, 
რაც მსგავს სიტუაციაში დამახასიათებელია ქალებისთვის... მან დაიყ-
ვირა. მაგრამ მისი ყვირილი!.. ის, მხოლიდ პირველ წამში იყო ნორმა-
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ლური. შემდგომ ეს ყვირილი, ველურად ეკვეთა ყურის აპკებს, უხმო 
ყვირილი, ეს იყო ყვირილი, მხოლოდ მისი ბაგეების მოდულაციით. მე 
ვხედავდი, მათ, ვინც ჩვენ გარს შემოგვერტყა, როგორ იტაცეს ხელები 
ყურებზე. სამნი მუხლებზე დავარდა და დაიწყო კრუნჩხვა. ანასტასიამ 
კი, თავისი ხელისგულებით ჩემი ყურები დაახშო, ფილტვებში იკრებ-
და ჰაერს და ისევ ყვიროდა. მისი ყვირილი, სჩანს ულტრაბგერის ხმას 
გამოსცემდა, ყველა ჩვენს გარეშემო მყოფს უკვე მუხლებზე დაცემუ-
ლებს კრუნჩხვას აიძულებდა. ისინი ვერ ხვდებოდნენ რა ხდებოდა, 
საიდან გამოდის ეს აუტანელი ყურის წამღები ბგერა. მეც მისი ხელის-
გულების იქით ვგრძნობდი მის ყურის მომჭრელ ზემოქმედებას, შეიძ-
ლება, არც ისე ძლიერი, როგორც სხვებისთვის, მაგრამ მაინც მტკივნე-
ული იყო. მერე დავინახე, ზემოდან, გზიდან როგორ მორბოდა ჩვენ-
სკენ ქალების ჯგუფი. ანასტასიამ შეწყვიტა ყვირილი, ხელები გამიშვა, 
მე ქვაზე დავჯექი:- ჩვენსკენ გამოქცეული ქალები შეიარაღებულები 
იყვნენ:- ვინ ბოთლით, ვინ მანქანის სამონტაჟო რკინის ჯოხით, ერთი 
მილიციელის ხელჯოხით მორბოდა, მეორე,- მასიური სასანთლით. 
ყველაზე წინ ანკა-პუტანკა, მას გადატეხილი შამპანურის ბოთლის თა-
ვი ეჭირა ხელში. ორი ჯიპის გვერდით მდგომ „ჟიგულიდან“, რომლი-
თაც ისინი მოვიდნენ, ნელა მოდიოდა კიდევ ერთი მსუქანა ხალათში. 
ეტყობა პირდაპირ საწოლიდან წამოხტა და სათანადოდ ვერ მოასწრო 
ჩაცმა. როგორც სჩანს პუტანკების წინამძღოლმა, ბიზნესის ყველა და-
ქალი, როგორც განგაშის დროს ისე შეკრიბა. უშიშარი, თმებგაწეწილი 
ანკა შეჩერდა ხუთ მეტრში, ჩვენს, თანდათან გონსმოსულ, ქვებზე 
მხატვრულად მჯდარ და მწოლიარე ჯგუფთან. იდგა მხოლოდ ანას-
ტასია, მას მიმართა ანკამ: 

– შენ რაღაც, დაქალო, ბევრი კაცები წაიყვანე თან, არ მოგბეზრდა 
შენ ისინი? 

– ერთთან მოვისურვე მე საუბარი,- მშვიდად უპასუხა ანასტასიამ. 
– აბა, სხვები აქ რაღას აკეთებენ? 
– რატომღაც მოგვიახლოვდნენ. არ ვიცი, რა სურდათ მათ? 
– შენ არ იცი? მე კი ვიცი ამ ნაძირლებს რაც უნდათ,- უპასუხა ან-

კამ და გადმოაფრქვია გინება ლენას ნაცნობის მისამართით.- შენ რამ-
დენჯერ უნდა გითხრა, რეგვენო, რომ არ ახლო, შე ცხოველო სისხლის 
მსმელო, ჩემს გოგოებს ხელი არ ახლო მეთქი. 

– იგი შენი არ არის,- ყრუდ უპასუხა ყოფილმა მეორე წლიანმა. 
– ყველა ჩემია, ვისაც მოვინდომებ, გაიგე, ბებერო. მე შენ და შენს 

ლაქიებს სიფათებს დავუნაკუწებ, თუკი კიდევ ჩემს ერთ დაქალზე 
გასხივდება შენი სუტენიორი სიფათი. დაიმახსოვრე ეს. არ ავიტან მე 
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არც ერთ სუტენიორს ჩემს ტერიტორიაზე, არც ერთ ნაძირალას არ ავი-
ტან. შენთვის ცოტაა არა, მეწარმეების სისხლის სმა? შენ ახლა ჩვენი-
თაც გინდა ივაჭრო?! 

– სულ გათავხედდი. ის შენი არაა. ახალია ის, მე მასთან თავად 
მსურდა ურთიერთობა, შენ კი, ანკა, ყველა საზღვარს გადაცდი. რა აი-
წეწე. რა ხელი გაქვს მასთან? 

– დაქალია ის ჩემი. გაიგე. ურთიერთობა კი, შენ შენს სადისტკას-
თანაც გეყოფა. 

– სულ მთლად შტერდები შენ, შენთვის მალე ყველა ქალები დაქა-
ლები იქნებიან, არა? 

წინამძღოლის ხმა უკვე აღარ იყო მოგუდული და შეშინებული. 
და, მე მივხვდი რატომაც:- სანამ მასთან ანკა საუბრობდა, მისი მეგობ-
რები გონს მოვიდნენ, საშუალო სიმაღლის ბიჭი დაუდგა მეთაურს 
გვერდით, რომელსაც ხელში პისტოლეტი ეჭირა და მიმართული 
ჰქონდა ანკაზე. მეორეს, მიზნის ქვეშ ჰყავდა აყვანილი თავისი პისტო-
ლეტით ანკას უკან მდგარი პუტანკების ჯგუფი. ახალგაზრდა ქალე-
ბის ჯგუფი, რომლებიც შეიარაღებულნი იყვნენ ვინ როგორ, იდგნენ 
ბანდიტების პისტოლეტების სამიზნის ქვეშ. გარჩევა აშკარად არა მათ 
სასარგებლოდ იხრებოდა. აბსოლუტურად ნათელი იყო! კიდევ წამი 
და ისინი მორალურად იქნებოდნენ გატეხილები, ფიზიკურად დასა-
ხიჩრებულები, უკვე იმაზე აღარ იყო ლაპარაკი, რომ დაკარგავდნენ 
თავიანთ სამუშაოს ან გასამრჯელოს. ძალიან მომინდა თუნდაც რა-
ღაცნაირად ზეგავლენა მომეხდინა სიტუაციაზე. ყურები ხელის გუ-
ლებით დავიცვი და სწრაფად ვთქვი: 

– იყვირე, ანასტასია, იყვირე ჩქარა. 
მან ჩამომაშვებინა ხელები და მკითხა: 
– რატომ ვიყვირო, ვლადიმირ? 
– შენ რა, ვერ ხედავ, გარჩევაა ეს. ამ ქალებს ახლა დაანაკუწებენ, 

დაასახიჩრებენ, მათ წააგეს. მათთვის, ყველასთვის უკვე ფინიშია. 
– ყველასთვის არა. სამის სული ჯერ ისევ იბრძვის. 
– აბა რა ხეირია პისტოლეტების ქვეშ მყოფი სულისგან, ისინი და-

მარცხებულები არიან. 
– ისინი ჯერ არ არიან კიდევ დამარცხებულები, ვლადიმირ. ჯერ 

კიდევ იბრძვის მათი სული, არავინ არ უნდა ჩაერიოს. გარეშე ჩარევას 
შეუძლია მოცემული სიტუაციის გამოსწორება, მაგრამ მათში საკუთა-
რი თავისადმი უნდობლობას ჩაუბუდებს და უამრავი სხვა საიტუაცი-
ები ამ ცხოვრებაში არ აღმოჩნდებიან მათ სასარგებლოდ. ისინი დახმა-
რების იმედის ძებნას გარეშე მხრიდან დაიწყებენ. 
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– ახლა მაინც მიაფურთხე ამ შენს ფილოსოფიას. ხომ გეუბნები სი-
ტუაცია ნათელია... მე გავჩუმდი, ცხადი იყო, რომ ანასტასიას დარ-
წმუნება შეუძლებელია და დანანებით გავიფიქრე: „ეჰ, შემეძლოს ახლა 
მე, ასეთი ყვირილი“. 

დაინახა რა თავისი ძმაკაცების მზადყოფნა, ჩაიხითხითა ლენას 
თაყვანისმცემელმა და სუტენიორმა უკვე სიტუაციაზე გამარჯებულის 
იერით დაილაპარაკა. 

– მე ხომ შენ გაუბნებოდი, ანკა-პუტანკა, შენ საერთოდ გაავდი. 
მაგრამ ამ ჯერზე ჩვენმა გაჭრა. აბა დაყარეთ თქვენი აღჭურვილობა ქა-
ლებო. დაყარეთ და გაიხადეთ, ჩვენ ახლა თქვენ ყველას რიგ-რიგო-
ბით... 

ანკამ მოავლო მზერა პისტოლეტებით მდგარ და დაწოლილ ბან-
დიტებს და ამოხვნეშით უპასუხა: 

– იქნებ, ყველა არ არის საჭირო, შეიძლება, მე ერთი გეყოთ? 
– აჰა, ძუკნა, სხვანაირად ალაპარაკდი არა,- ძმაკაცების სიცილის 

ფონზე უპასუხა ჩარჩენილმა.- ჩვენ, მარტო შენ არ გვეყოფი. ჩვენ, აქ 
ყველას ჭკუას გასწავლით თქვენ,- ახლა ჩვენზე იმუშავებთ ბოზანდა-
რებო. 

– საიდან მოგეძებნებათ მამაკაცური ძალები ყველა ჩვენთაგანის-
თვის? თქვენ, განა კი ერთს ეყოფით,- სიცილით უპასუხა ანკამ. 

– მოკეტე, ძუკნა. ყველას გა... 
– მე ეჭვი მეპარება, ვფიქრობ, თქვენ ერთსაც ვერ გაუმკლავდებით. 
– ყველას დილამდე გიხ... 
– უჰ, მომაბეზრე შენ თავი მე, გვრიტო, შენი დაპირებებით, არ 

მჯერა მე მათი, თქვენი მამაკაცური ღირსების, არ მჯერა. 
– ახლა დაიჯერებ, ძუკნა. მე შენ სიფათს გაგიბრტყელებ,- უკვე გა-

ბოროტებულმა ჩაიხრიალა მეთაურმა და გადააბიჯა ანკასკენ და თან 
ხელზე კასტეტი ჩამოიცვა. 

ანკამ უკან გადადგა ნაბიჯი და თავისიანებს გასძახა: 
– გვერდზე გადექით, გოგონებო. 
პუტანკების ჯგუფმა რამდენიმე ნაბიჯით დაიხია უკან, მხოლოდ 

მოღუშული მსუქანა ხალათში, ისევ გვერზე ედგა, როგორც სარგადაყ-
ლაპული და როგორც კი ახმახმა ისევ გადმოდგა ნაბიჯი ანკას მხარეს, 
ჩუმად მდგომმა მსუქანამ უცებ ზანტად წამოსთქვა: 

– ან, ან, აბა რაღას შვები შენ... დავიწყო თუ არა? 
– ისევ, ვერ ითმენ, მაშკა,- უპასუხა უკანდახეულმა ანკამ,- აბა, და-

იწყე, რახან არ გეთმინება. 
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მსუქანამ მშვიდად და ქალურად მოიქნია თავისი ხალათის კალ-
თები, ამწყდარი ღილები მიმოიფანტა, მას მკერდი გაუშიშვლდა და 
სრულიად ვიწრო ბიკინებით დადგა... მსუქანას ხალათის ქვეშ კალაშ-
ნიკოვის ავტომატი გამოუჩნდა, მაყუჩით, ღამის ხედვის ოპტიკური 
სამიზნით. მან გადატენა იარაღი, მიიჭირა ავტომატის საყრდენი მხარ-
ზე, მიაჭირა საყრდენს ლოყა და მიზანი დააყენა: 

– მაშა, შენ ოღონდ, არ მიაყარო. შენ აქ ცხელი წერტილი არ გეგო-
ნოს. თითო-თითო, თავად იცი როგორც. ყოველი ტყვია ფული ღირს,- 
ურჩია ანკამ. 

– უჰუ,- უპასუხა, სამიზნეს არ მოშორებია ისე მსუქანამ.- და აქვე 
გააკეთა, ალბათ, წამის ინტერვალით, ხუთი თითო-თითო გასროლა. 
მაგრამ როგორები! პირველმა ტყვიამ მეთაურს ფეხსაცმლის ქუსლი 
მოაგლიჯა, შეიძლება, ფეხიც დაუჭრა. ის ზღვის მხარეს გახტა, კოჭ-
ლობით. ოთხი სხვა ტყვია თითოეული ბანდიტის გვერდით გავარდა. 
მათ მაშინვე ლოდების უკან დაიწყეს დამალვა, ხოლო ვის ახლოსაც 
ლოდი არ იყო, სახით მიწაზე გაწვა. 

– ანკ, უთხარი წყლისკენ გახოხდნენ, თორემ რიკოშეტი მათ დაა-
ნაკუწებს,- ჩაილაპარაკა მსუქანამ, არ დაუშვია ავტომატი ისე. 

– თქვენ გაიგონეთ, გვრიტებო, წყალში უნდა შეხვიდეთ. რიკოშე-
ტულ ტყვიებზე მაშენკამ პასუხისმგებლობა ჯერ ვერ ისწავლა,- ალერ-
სით შეატყობინა ანკამ უკვე ისედაც წყლისკენ ხოხვით გავარჯიშებულ 
რეკეტ-ბანდიტებს. 

წუთის შემდეგ, ყველა ისინი, თავის მეთაურთან ერთად, წელამ-
დე იდგნენ ზღვის წყალში. 

ანია ანასტასიასთან მივიდა და ისინი, არაფერი არ უთქვამთ ისე 
რამოდენიმე ხანს მდუმარედ უცქერდნენ ერთმანეთს. შემდეგ ანიამ 
მშვიდად, ოღონდ რაღაცნაირი სევდით სთქვა: 

– შენ, დაქალო, შენს მეგობართან ერთად გინდოდა გაგესეირნა. 
მაშ გაისეირნე, მშვენიერი საღამოა, მშვიდი და თბილი. 

– დიახ. კარგი ჰაერი უბერავს ქალაქს,- უპასუხა ანასტასიამ და 
დაუმატა:- შენ დაიქანცე, ანია, იქნებ, შენს ბაღში შენც დაგესვენა? 

– შეიძლება... მაგრამ გოგონები მეცოდებიან, თანაც კიდევ, და-
ბოღმილი ვარ ამათზე... კაცებს ყვლიფავს. შენ სოფლიდან ჩამოხვედი? 

– ჰო. 
– კარგია შენს სოფელში? 
– კარგია. მაგრამ ყოველთვის არ არის სიმშვიდე, როცა სხვა ადგი-

ლებში ყველა არ არის კარგად, როგორც ახლა აქ. 
– ნუ მიაქცევ ყურადღებას. ჩამოდი. მე კი წავედი, ვიმუშაო უნდა. 
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თქვენ აქ ისეირნეთ მშვიდად. 
ანია მანქანებისკენ წავიდა, მას, მისი კამპანია მიჰყვა უკან. როცა 

ლოდზე მჯდომ მსუქანას გვერდით ჩაუარეს, რომლის შიშველ მუხ-
ლებზეც ავტომატი იდო, ანიამ უთხრა: 

– შენ აქ დაისვენე ცოტა, მაშენკა. ჩვენ მერე შენს წასაყვანად მანქა-
ნას გამოვგზავნით. 

– მე კლიენტი მელოდება, პირდაპირ კლიენტისგან წამოვედი. მან 
კი, უკვე გადაიხადა. 

– ჩვენ მოვემსახურებით შენს კლიენტს. ვეტყვით:- რომ შენ მუცე-
ლი აგტკივდა. ვითომ შამპანური იყო უხარისხო. 

– მე არაყი დავლიე და ისიც ნახევარი ჭიქა. 
– მაშინ შეჭამე, ვითომ, რაღაც... 
– მე არ მიჭამია. მე ერთი კანფეტი მივაყოლე და ნამცხვარი. 
– აი, აი, ე.ი. ნამცხვარი იყო ძველი. შენ ისინი რამდენი ჭამე? 
– არ მახსოვს. 
– ის, ერთ ჭამაზე ოთხზე ნაკლებს არ ჭამს,- სთქვა ერთ-ერთმა გო-

გოთაგანმა,- ხომ მართალია, მაშკა? 
– შეიძლება, მართალიცაა. მაშინ სიგარეტი დამიტოვეთ, თორემ 

მოსაწყენია აქ. 
ანიამ მსუქანას გვერდით კოლოფი საგარეტი და სანთებელა დაუ-

დო,- ხოლო გოგონები წავიდნენ. 
– ეი,- გაისმა წყლიდან ხმა,- თქვენ რა, თქვენს ამას ქვაზე ტოვებთ? 
– ვტოვებთ, გვრიტებო, ვტოვებთ,- უპასუხა ანიამ.- მე ხომ მაშინვე 

გეუბნებოდით თქვენ, რომ მხოლოდ ერთი იქნებოდა საკმარისი. 
თქვენ კი, ყველას ითხოვდით. აი, თქვენთან, ერთისთვისაც მოსაწყენი 
აღმოჩნდა. 

– კაცებო, თქვენს მხეცობაზე თუ გაიგებენ... თუ გაიგებენ... თქვენ-
თან ხომ ამის შემდეგ აღარავინ დაწვება. არ დაწვება თქვენ თვითონაც 
რომ ხვეწნა დაუწყოთ 

ლოდის მხრიდან ხუთი ყრუ, თანაბარი, მოკლე ინტერვალებით 
ტკაცუნი გაისმა. ხუთი შხაპუნი გაისმა წყალში. იქ მდგომნი ცალ-ცალ-
კე აიძულა წყალში კიდევ უფრო ღრმად შესულიყო. ანკა მობრუნდა 
და ისინი გააფრთხილა. 

– თქვენ აქ ბიჭებო, მაშენკა არ გაანერვიულოთ ოღონდ და ჩვენ 
ვისთანაც საჭიროა ალერსიანები ვიქნებით, ნაზები, ერთგულები, რო-
გორც ფინიები. ვისთანაც საჭიროა, გესმით? ოღონდ, ვისთანაც...- და, 
შეუდგა რა ფერდობს, უცებ წკრიალა ხმით და თავდავიწყებით ანიამ 
სიმღერა დაიწყო: 
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Позарастали стёжки-дорожки, 
Где проходили милого ножники 
და, მისი ხმის ტონალობაში, თავდავიწყებითა და სევდით აიტა-

ცეს სიმღერა, ახალგაზრდა პუტანკებმა, რომლებიც ფერდობზე მი-
ბობღავდნენ. და, ისინი გზა-ბილიკს სიმღერით გაუყვნენ, თავიანთი 
სამუშაოსკენ მიემგზავრებოდნენ. 

 
Позарастали  мохом, травою,  
Видно, гуляет милый с другою.  
Бедное сердце плачет, страдает. 
Где, ж милый ходит, где пропадает. 
 
    

 Seni survilebi 
 
ნასტასიასთან ერთად ჩემს ბინამდე თითქმის შუაღამისას მივაღ-
წიეთ. კარების საკეტზე გასაღების მორგებისას, ვიგრძენი, ამ მოვ-

ლენებით დატვირთული დღისგან როგორ ძლიერ დავიღალე. საწო-
ლის დანახვისას, ანასტასიას ვუთხარი, რომ ძლიერ მეძინება და მა-
შინვე წავედი შხაპის მისაღებად. როცა გამოვედი, ანასტასიამ შემატყ-
ობინა: 

– დაგიგე შენ მე ლოგინი, თავად კი, აივანზე დავწვები. 
„ალბათ, სული ეხუთება მას პანელიანი სახლის ბინაში“- გავიფიქ-

რე და წავედი რომ მენახა, მან აივანზე თავისთვის საძინებელი როგორ 
მოიწყო. აივნის იატაკზე მას ხალიჩა დაეფინა, მასზე,- თეთრი ქაღალ-
დი, რომელიც მეპატრონეებმა შპალერის ქვეშ გასაკრავად მოიმარაგეს. 
ბალიშის ნაცვლად თავისი ბლუზი დაეხვია და თავთან პატარა ტოტი 
დაედო. 

– აქ, როგორ შეიძლება გამოძინება, მაგარია, სიცივე იქნება. ანას-
ტასია, დასაფარებელი მაინც აიღე შენ. 

– ნუ შეწუხდები, ვლადიმირ, აქ კარგია. ჰაერია სუფთა, ვარსკვლა-
ვები სჩანს. როგორი ვარსკვლავებიანი ცაა დღეს, შეხედე! ნიავიც უბე-
რავს, ალერსიანი, თბილი,- არ გავიყინები. შენ დაწექი, ვლადიმირ, მე 
შენს გვერდით, საწოლის ნაპირზე ცოტა ხანს ჩამოვჯდები, ჩაგეძინება 
და მეც დავწვები. 

მე ანასტასიას დაგებულ ლოგინში ჩავწექი და ვფიქრობდი, რომ 
დაღლილობისგან მაშინვე ჩამეძინებოდა, მაგრამ ნურას უკაცრავად. 
გაფიქრებამ თუ იმის გაცნობიერებამ, რომ ადამიანი, ყველა ადამიანი,- 

a 
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უბრალოდ სათამაშოებია რომელიღაც შემთხვევითობების ხელში, 
თითქოს შიგნით, მთელს ორგანოებზე ცეცხლი მომეკიდა, მოსვენება 
არ მომცა. შემდეგ უფრო და უფრო გავღიზიანდი იმათზე, ვინც ამ შემ-
თხვევითობებს აყალიბებს და ასევე ანასტასიაზეც. მასზეც იმიტომ, 
რომ როგორც მე ვთვლიდი, ისიც სრულიად შესაძლებელია მონაწილე 
იყოს ამ შემთხევითობების ფორმირებაში, ყოველ შემთხვევაში ჩემს 
ცხოვრებაში. 

– შენ რაღაც გაწუხებს, ვლადიმირ?- მშვიდად მკითხა ანასტასიამ. 
მე ბალიშზე ამოვიწიე და ვიკითხე: 
– და შენ კიდევ მეკითხები? მე დაგიჯერე შენ... მე მსურდა დამე-

ჯერებინა... განსაკუთრებით ის, რომ ადამიანს, თითოეულ ადამიანს 
საკუთარი ცხოვრების მოწყობის უნარი,- თავად აქვს. განსაკუთრებით 
ეკოლოგიური დასახლებების დავიჯერე, სადაც ადამიანები თავისი 
საგვარეულო მამულის წყალობით უზრუნველყოფლინი იცხოვრებენ. 
თავის შვილებს, ბედნიერებს გაზრდიან, იქ, ბავშვებისთვის კარგი 
სკოლები იქნება. მე დავიჯერე შენი, რომ ყოველი ადამიანი,- ღმერთის 
საყვარელი შვილია. „ადამიანი,- შემოქმედების მწვერვალია“,- შენ ასე 
არ ამბობდი? არ მეუბნებოდი? 

– დიახ, ვლდიმირ, მე გეუბნებოდი შენ ამას. 
– კიდევაც რომ არ გეთქვას! თანაც. როგორ დამაჯერებლად და-

მიმტკიცე ყოველივე. მე, უბრალოდ კი არ დაგიჯერე შენ, მე მოქმედე-
ბა დავიწყე, სოფლის ორგანიზება. ქაღალდები უკვე სხვადასხვა ორგა-
ნიზაციებში გაიგზავნა. ადამიანთა განცხადებებს ფონდში აგროვებენ. 
პროექტია შეკვეთილი, ბაღების დაგეგმარების და საერთოდ სხვადას-
ხვა ნარგავების. კარგი იყო, მხოლოდ დამეჯერებინა და მორჩა. მაგრამ 
მე ხომ სიხარულით დავიწყე მოქმედება. შენ იცოდი! შენ იცოდი რომ 
მე ვიმოქმედებდი! 

– ჰო, ვლადიმირ, მე ვიცოდი. შენ ხომ მეწარმე ხარ. შენ ყოველ-
თვის მზად ხარ რეალური მოქმედებებისთვის, ხორცშესხმისთვის... 

– ყოველთვის მზად ვარ? რა მარტივია ყველაფერი არა? აქ სულაც 
არ არის საჭირო, რომ ნათელმხილველი იყო. ყოველი მეწარმე, თუკი 
რაიმეს დაიჯერებს, მოქმედებას იწყებს. მეც, როგორც სულელმა, და-
ვიწყე. 

მე წოლა მეტი აღარ შემეძლო, საწოლიდან წამოვხტი, ფანჯარას-
თან მივედი და სარკმელი გამოვაღე, იმიტომ, რომ ოთახში, თუ ჩემს 
შიგნით, მცხელოდა. 

– რატომ ჩათვალე შენი მოქმედებები სულელურად ვლადიმირ?- 
მშვიდად მკითხა ანასტასიამ. 
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და მისმა სიამშვიდემ, თავის მოკატუნებამ, როგორც მე მაშინ ჩავ-
თვალე, კიდევ უფრო მეტად გამაბრაზა. 

– და შენ აი, ასე მშვიდად ლაპარაკობ? მშვიდად! თითქოსდა არ 
იცოდე, რომ ადამიანი სინამდვილეში ჭანჭიკია ვიღაცის ხელეში. მარ-
თავენ ადამიანს სხვადასხვა გარემოებების მეშვეობით. რაღაც ძალებს 
იოლად შეუძლიათ მართონ ყოველი ადამიანი. მოუნდებათ,- ნახევარი 
კაცობრიობის ომში ჩაბმა, ჩააბამენ და უცქერენ საიდანღაც ზემოდან ან 
გვერდიდან, როგორ კლავენ ადამიანები ერთმანეთს. მოესურვებათ 
და,- რაღაც რელიგიას შეაჩეჩებენ და ისევ აკვირდებიან, სხვადასხვა 
რელიგიის ადამიანები თავიანთი რწმენისთვის როგორ იბრძვიან. მო-
უნდებათ,- შეუძლიათ ერთი ადამიანით ითამაშონ. მე, ამაში დავ-
რწმუნდი. დავრწმუნდი ადამიანთა წყალობით. ჭკვიანი ადამიანების, 
რომელთაც უნარი აქვთ მომხდარის განსჯის, გაანალიზების. 

– და რა საშუალებით, რა ხერხებით შესძლეს ჭკვიანმა ადამიანებ-
მა შენი ისე დარწმუნება, რომ ადამიანი მხოლოდ სათამაშოა რაღაც ძა-
ლების ხელში? 

– ერთი მოხსენება მოვისმინე. იქ ჩემზე იყო საუბარი. ჭკვიანი, გო-
ნიერი ადამიანები დაინტერესდნენ იმით, საზოგადოებაში წიგნიდან 
გამომდინარე რაც ხდება. შენით და ჩემით დაინტერესდნენ. როცა მე, 
მეოთხე წიგნს ვწერდი, მათ თვალი მიადევნეს კიპრზე ჩემი ყოფნის 
ყოველ დღეს, ყველაფერი დააფიქსირეს, შემდეგ კი, გაანალიზეს და მე, 
წარმოიდგინე, არ ვარ ნაწყენი მათი თვალყურის დევნებით. უფრო მე-
ტიც, მადლიერიც კი ვარ მათი იმის გამო, რომ ბოლოს და ბოლოს თვა-
ლები ამეხილა. მაჩვენეს, ადამიანს როგორ ეთამაშებიან. შემთხევითო-
ბები არ არსებობს, მათ აგებენ, მე ამაში საკუთარი გამოცდილებით 
დავრწმუნდი. 

– რომელი გამოცდილებით, განა შენ ცდებს ატარებდი ვლადიმირ? 
– მე არ ვატარებდი, ჩემზე ატარებდნენ, როცა მე კიპრზე ვიყავი. 

მდინარის თევზზე ვთქვი,- და თევზი გაჩნდა. კედარზე მოვყევი,- 
კედრებიც გაჩნდნენ. ღამე ეკლესიაში მომინდა წასვლა,-  ეკლესიაც 
გაჩნდა და ღამით ეკლესიის კარებიც გაიღო. კიდევ ბევრი რამ ხდებო-
და, ოღონდაც კი მეწერა ის, ალბათ, რაც მათ სურთ. მაგრამ, რაც მთავა-
რია,- ღვთაება აფროდიტას შვილიშვილი გამოჩნდა. მე, კიპრზე ზოგი-
ერთ ადამიანთან ლაპარაკისას ვთქვი, რომ მსურს აფროდიტეს შვი-
ლიშვილთან შეხვედრა, იმიტომ, რომ თავი მომაბეზრეს მათ თავიან-
თი აფროდიტათი. ყველგან მისი საბანაო აუზის პლაკატებია გაკრუ-
ლი. გონორით საუბრობენ მასზე. მოკლედ, მე ვუთხარი მათ, რომ ვი-
სურვებდი აფროდიტას შვილიშვლს შევხვდე მეთქი. ვთქვი,- და რამო-
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დენიმე დღის შემდეგ, გოგონაც კი გამოჩნდა თვალებ გაბრწყინებული. 
მოკლედ, გარემოებები ისე აეწყო, რომ ყველამ ჩათვალა, თითქოს მარ-
თლა გამოგზავნა აფროდიტამ თავისი შვილიშვილი. ამ გოგონას მეშ-
ვებოით სასწაულები ხდებოდა, ის თავადაც გამოიცვალა, სხვანაირი 
გახდა. აი, მითხარი, ამ გარემოებებს ერთმანეთის მიყოლებით ვინ აყა-
ლიბებდა ასე? ვინ?... თავად მე, არაფერი მომიწყვია. ერთი შემთხვევი-
თობა მაინც რომ ყოფილიყო, კიდევ გავიგებდი, აქ კი, ყველაფერი შემ-
თხვევითი იყო. ყველაფერი კი, შემთხვევითი კი არ არის, არამედ კა-
ნონზომიერებაა. ამისთანა დასკვნამდე მეცნიერები მივიდნენ. ამისთა-
ნა დასკვნის ნამდვილობაზე, მეც დარწმუნებული ვარ. შენც ვერ შეს-
ძლებ ახლა ამის უარჰყოფას. 

– მაგრამ მე არც ვაპირებ მომხდარი მოვლენების კანონზომიერე-
ბის უარჰყოფას, ვლადიმირ.- მშვიდად აღნიშნა ანასტასიამ. 

ანასტასიას ბოლო სიტყვების გამო, შიგნით ყველაფერი გამეყინა.  
მომენტალურად, რაღაც წარმოუდგენელი აპათია დამეუფლა. მე კი, 
ვიმედოვნებდი, ცოტათი მაინც ვიმედოვნებდი, რომ ის შესძლებს გა-
ფანტოს ჩემში გამჯდარი აზრი ადამიანის და მთელი კაცობრიობის 
სრული არარაობის შესახებ, მაგრამ მან ეს არ გააკეთა. და საერთოდ, 
როგორ, ვინ შესძლებს სრულიად ცხადის უარჰყოფას? მე, ყველაფრი-
სადმი გულგრილი, მთვარით განათებული ოთახის ფანჯარასთან ვი-
დექი და ვარსკვლავებს ვუცქერდი. 

სადღაც იქ, შიძლება, ერთ-ერთ ამ ვარსკვლავზე ცხოვრობენ ისი-
ნი, ვინც გვმართავს ჩვენ, ჩვენით თმაშობს. ისინი ცხოვრობენ! განა 
ჩვენს არსებობას შეიძლება ცხოვრება ეწოდოს? ვიღაცის ნებას დამორ-
ჩილებულ სათამაშოს არ შეუძლია დამოუკიდებლი ცხოვრება, ე.ი. გა-
მოდის, რომ,- ჩვენ არც ვცხოვრობთ. ჩვენთვის ბევრი რამ „სულერთი-
ა“. 

ანასტასიამ კვლავ დაილაპარაკა მშვიდი და უწყინარი ხმით. მაგ-
რამ მისმა ხმამ ჩემში არანაირი ემოცია არ გამოიწვია. იგი ჟღერდა, რო-
გორც რაღაც არა არსებითი ბგერა. 

– ვლადიმირ, შენ და იმ ადამიანებმა, რომელთაც მოხსენების აუ-
დიოფირი გამოგიგზავნეს, სწორად განსაზღვრეს:- ნამდვილად არსე-
ბობს ენერგიები, უნარის მქონენი, დროის ვარირებით, ცვალებადო-
ბით, შეკრან ერთ ჯაჭვად მოვლენები ან, როგორც შენ გადაგხდა თავს, 
ისე დააწყონ გარემოებების ჯაჭვი, რომელიც აუცილებელია განსაზღ-
ვრული მიზნის მისაღწევად. წმინდა შემთხვევითობები არ არსებობს, 
ეს უკვე ბევრისთვისაც ნათელია. შემთხვევითობები, თითქოსდა ყვე-
ლაზე წარმოუდგენელიც კი, პროგრამირდება. პროგრამირდება ყვე-
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ლაფერი, რაც თითოეული ადამიანის თავს ხდება და ის, რაც შენს 
თავს ხდებოდა კიპრში, გახდა თვალნათელი მაგალითი მკვლევარ-
თათვისაც და შენთვისაც. ბუნებრივია, ასევე დაგეგმილი იყო იგი და 
შემდეგ განხორციელდა კიდეც რეალობაში. მითხარი მე, თუ შეიძლე-
ბა, ვლადიმირ, არ გსურდა შენ გაგეგო, სად იმყოფება ამჟამად პროგ-
რამისტი, უშუალოდ შენი შემთხვევითობების დამგეგმავი? 

– რა მნიშვნელობა აქვს სად იმყოფება ის. ჩემთვის სულ ერთია. 
მარსზე, მთვარეზე... კარგადაა ის თუ ცუდად. 

– ის, ამ ოთახში იმყოფება, ვლადიმირ. 
– მაშ, ეს შენ ხარ? თუკი ეს ასეა, ასევე არ იცვლება არაფერი. მე, 

არც გაკვირვებული ვარ და არც გაბრაზებული. ჩემთვის სულერთია. 
ჩვენ მართულნი ვართ, ამაშია ყველა ადამიანის გამოუსავლიანობის 
ტრაგიკულობა. 

– მე სრულიადაც არ ვარ შენი შემთხევითობების მთავარი დამგეგმა-
ვი, ვლადიმირ. მე მხოლოდ ცოტათი შემიძლია ზეგავლენის მოხდენა. 

– ვინღაა მთავარი? ჩვენ მხოლოდ ორნი ვართ ოთახში. თუ, იქნებ, 
არის კიდეც ვინმე მესამე, უხილავი პროგრამისტი? 

– ვლადიმირ, ეს პროგრამისტი თავად შენშია, ეს შენი სურვილე-
ბია. 

– ეს როგორ? 
– მხოლოდ სურვილებს, ადამიანის სწრაფვებს შეუძლიათ ჩარ-

თონ მოქმედების ესა თუ ის პროგრამა. ასეთია შემომქმედის კანონი. 
არავის და არასდროს, არანაირ სამყაროსეულ ენერგიებს არ ძალუძთ 
ამ კანონის დარღვევა. რადგან ადამიანი,- სამყარსეული მთელი ენერ-
გიების მბრძანებელია! მხოლოდ ადამიანი! 

– მაგრამ მე კიპრზე არაფერი არ ჩამირთავს, ანასტასია. ყველაფე-
რი თავისთავად ხდებოდა, შემთხვევით, ჩემს გარეშე. 

– უმნიშვნელონი, რომლებიც ყველაზე არსებითის მხოლოდ შე-
მადგენელ ნაწილს წარმოადგენენ და რომელთაც მიჰყავთ ყველაფერი 
ძირითადის შესრულებისკენ,- შენს გარეშე ხდებოდა. მაგრამ ძირი-
თად გარემოებებს შენი სურვილები უძღოდნენ წინ. განა ეს შენ არ მო-
ისურვე ღვთაება აფროდიტას შვილიშვილთან შეხვედრა? და, არა მარ-
ტო შენთვის მოისურვე, არამედ მოწმეთა თანდასწრებითაც კი, გამო-
ხატე შენი სურვილი და არაერთხელ გაიმეორე კიდეც იგი. 

– ჰო, გამოვხატე... 
– და, თუკი შენ ეს გახსოვს, მაშ რაღატომ შეიძლება უწოდო მსა-

ხურებს, ბატონის ნების შემსრულებელთ, მბრძანებლები, ხოლო ბა-
ტონს სათამაშო მათ ხელში? 
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– ჰო, ეს სისულელე იქნება. საერთოდ, საინტერესოდ გამოდის 
ყველაფერი. წარმოგიდგენია... სურვილები... აბა მაშინ, ყველა სურვი-
ლები რაღატო არ სრულდება? ბევრს სურს რაღაც-რაღაცეები, მაგრამ 
ისინი არ სრულდებიან. 

– მიზნის მნიშვნელოვნებაზე ბევრია დამოკიდებული. სურვილის 
შესაბამისობა ნათელთანაა თუ ბნელთან. სურვილის ძალასთან. მიზა-
ნი რაც უფრო ნათელი და არსებითია, მისი შესრულების მისაღწევად 
უფრო მეტი ნათელი ძალების ყურადღების მიპყრობაა საჭირო. 

– თუკი მიზანი ბნელია, აი მაგალითად, დათრობა, ჩხუბი, ომის 
გაჩაღება? 

– მაშინ საქმეს ხელს მოკიდებენ ბნელი ძალები. თავისი სურვი-
ლებით ადამიანი მათ მოქმედების საშუალებას აძლევს. მაგრამ, რო-
გორც ხედავ, უპირველესს და მთავარს მაინც ადამიანის სურვილები 
წარმოადგენს! ანუ, შენი სურვილი, ვლადიმირ. 

მე, როცა ანასტასიას ნათქვამი გავაცნობიერე სულ უფრო და უფ-
რო მეტი სიხარული მეუფლებოდა. მთვარის შუქი ძალზედ სასიამოვ-
ნოდ ავსებდა მთელს ოთახს, ხოლო ცაში ვარსკვლავები, მეჩვენებოდა, 
თითქოსდა თბილი ნათებით ანათებდნენ. საწოლის კიდეზე ჩამომ-
ჯდარი ანასტასიაც, თითქოს უფრო უკეთესად გამოიყირებოდა. მე, 
მას ვუთხარი: 

– შენ იცი, ანასტასია, მე იქ, კიპრზე, სიმართლე რომ გითხრა, თა-
ვიდან კინაღამ გართობა დავიწყე. იმიტომ, რომ მე, თავიდან არაფერი 
არ მომეწონა. რუსულად არავინ ლაპარაკობდა. მუშაობის საშუალებას 
არ მაძლევდნენ, გარეშემო სულ ერთობოდნენ. რატომ,- ვფიქრობ,- 
რისთვის ჩამოვედი აქ, ალბათ მეძავები რომ გამეცნო მეთქი. ბევრი ქა-
ლია, მსუბუქი ყოფაქცევის იქ, რუსეთიდან, ბულგარეთიდან. 

– აი, ხომ ხედავ, ვლადიმირ, შენ მოგესურვა და ისინი მაშინვე გაჩ-
დნენ. დაითვერი კიდეც არყით, მოელაპარაკე კიდეც მათ შეხვედრაზე. 
ბულგარეთიდან თუ რუსეთიდან ჩამოსულ ქალს, ოღონდ, უფრო ად-
რე, აფროდიტას შვილიშვილთან შეხვედრა მოისურვე, შენი პირველი 
სურვილი უფრო ძლიერი იყო, ამიტომაც გამოჩნდა ის, დაგიცვა ყოვე-
ლივე დამღუპველისგან და მოგეხმარა შენ. 

– ჰო, დამეხმარა. შენ ბულგარელი ქალის შესახებ საიდანღა იცი? 
– საკუთარი განცდებიდან, ვლადიმირ. 
– გაუგებარია. თუმცაღა მნიშვნელობა არ აქვს. უკეთესია მითხა-

რი, აი, ის გოგონა, ელენა ფადეევა, ის ხომ ღვთაება აფროდიტას შვი-
ლიშვილი არ არის. ის ხომ რუსია, უბრალოდ კიპრში მუშაობს ტურ--
ფირმაში. მე კი, აფროდიტას შვილიშვილზე ვამბობდი. გამოდის, ამ 
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ნათელი ძალებისთვის ძნელი იყო ნამდვილი აფროდიტას შვილიშვი-
ლის ჩვენება? 

– არც ისე ძნელი. გიჩვენეს კიდეც ის. ღვთაება აფროდიტა ახლა 
ენერგიაა. მას უნარი აქვს რაღაცა დროით შეუერთდეს ნებისმიერი 
ადამიანის ენერგიას, თუკი ამაში შესაბამისი აზრი იქნება. ელენა ფა-
დეევა, როცა შენს გვერდით იყო, ფლობდა კიდეც ორ ენერგიას. ბევრი 
რამის ძალა შესწევდა მას იმ დღეებში. ბევრი რამის გაკეთება შესძლო 
მან და შენი დახმარებაც გამოუვიდა. 

– ჰო. მადლობა მას და ღვთაება აფროდიტასაც მადლობა. 
ყველა ჩემი განცდები და უსიამოვნო შეგრძნებები, რომლებიც იმ-

ის გამო იყო გამოწვეული, თითქოსდა ყველა ადამიანი მხოლოდ სათა-
მაშოა ვიღაცეების ხელში,- გაფრინდნენ, გაქრნენ. ახლა უკვე, ანასტა-
სიასთნ საუბრის შემდეგ თავდაჯერებულობა და სიმშვიდე დამეუფ-
ლა. 

რამოდენიმე ხანს, მე, ჩუმად ვუცქერდი, მთვარით განათებულ, 
საწოლის კიდეში როგორ ჩამომჯდარიყო ანასტასია; მუხლებზე რომ 
მორჩილად ჰქონდა ხელები დაწყობილი, მერე კი... აქამდე ვერ გამი-
გია, ეს როგორ მომივიდა, უცებ ვთქვი: 

–  მე, მივხვდი ვინ ხარ შენ, ანასტასია, შენ,- უდიდესი ღვთაება 
ხარ,- ვთქვი თუ არა, მის წინაშე მუხლებზე დავეშვი. 

სასოწარკვეთისა და ტკივილის ხმამ ამოხეთქა ანასტასიას ბაგეე-
ბიდან. ის სწრაფად წამოდგა, გამშორდა. მიეყრდნო კედელს და თით-
ქოს ლოცულობსო, ხელები გულზე მიიკრა. 

– ვლადიმირ, გევედრები, წამოდექი მუხლებიდან, შენ მე არ უნდა 
მცე თაყვანი. ო, ღმერთო, ღმერთო, ეს რა ჩავიდინე. მე ვჩქარობდი, მა-
პატიე მე, შენს ძეთათვის გაუგებრად რომ ვხსნი. ვლადიმირ, ღმერთის 
წინაშე ყველა ადამიანი თანასწორია, ერთმანეთის მიმართ არ უნდა 
ხდბოდეს თაყვანისცემა, მე უბრალოდ ქალი ვარ, მე ადამიანი ვარ! 

– შენ ძლიერ განსხვავდები ყველა ადამიანისგან, ანასტასია და 
თუკი შენ, უბრალოდ ადამიანი ხარ, მაშ ჩვენ ვინღა ვართ, ვინ ვარ მე? 

– შენც ასევე ადამიანი ხარ, ოღონდ საკუთარ ამაოებაში ცხოვრობ 
მთელი ცხოვრება, ჯერ კიდევ ვერ შესძელი დაფიქრებულიყავი საკუ-
თარ დანიშნულებაზე. 

– მოსე, იესო ქრისტე, მუჰამედი, რამა, ბუდდა ვინ არიან, შენ მათ 
ვის მიაკუთვნებ? 

– შენ ჩემი უფროსი ძმების სახელები დაასახელე ვლადიმირ. არა 
მაქვს უფლება მათი ქმედებები განვსაჯო, ერთს გეტყვი:- არც ერთ 
მათგანს სრულად არ მიუღია მიწიერი სიყვარული. 
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– წარმოუდგენელია რომ ეს ასე იყოს. თითოეულ მათგანს ეხლაც 
კი ჰყავს მილიონობით თაყვანისმცემელი. 

– მაგრამ თაყვანისცემა არ ნიშნავს სიყვარულს. იგი, თაყვანისმცე-
მელს, მხოლოდ ადამიანისთვის ჩვეულ აზრ-ფიქრის ძალას ართმევს. 
დიდია ეგრეგორი ჩემი ძმების, მილიონობით წელი ასაზრდოვებდა 
მას უამრავი ადამიანი, ამასთან ყოველი თაყვანისმცემელი საკუთარ 
ენერგიას ამცირებდა. საუკუნეებში უმრავ მოხალისეს ნახულობდნენ 
ჩემს ძმათა საქმენი რომ განეკითხათ. მეც ვერ ვიგებდი, საკუთარ ეგრე-
გორს ისინი ასე მონდომებით რისთვის ასაზარდოებდნენ, ათასწლეუ-
ლობით ენერგიას რისთვის აგროვებდნენ. ვერავინ შესძლო მათი საი-
დუმლოს ამოხსნა, სანამ დღევანდელი დრო-ჟამი არ დადგა. ძმებმაც 
გამოიტანეს გადაწყვეტილება:- დაგროვილი ენერგიები ერთმანეთში 
შეკრიბონ, ამჟამად მცხოვრებ ადამიანებს დედამიწაზე საკუთარი ენ-
ერგია დაურიგონ. დედამიწის ახალი ათასწლეული მოაბიჯებს, ამ ათ-
ასწლეულში დედამიწაზე ღმერთები დასახლდებიან,- ის ადამიანები, 
ვისი ცნობიერებაც ამ ენერგიის მიღების ნებას მისცემს. 

ვლადიმირ, გევედრები, წამოდექი მუხლებიდან! ნებისმიერი მა-
მისთვის მტკივნეული იქნება დამონებული, თავდახრილი საკუთარი 
ძის ცქერა. მხოლოდ ბნელი ცდილობდა ყოველთვის ადამიანთა მნიშ-
ვნელოვნობის დამცრობას. ვლადიმირ, წამოდექი, თავს ნუ ღალატობ. 
ნუ განმეშორები მე. 

ანასტასია ძლიერ ღელავდა და მე შევასრულე მისი თხოვნა. მუხ-
ლებიდან წმოვდექი და ვთქვი: 

– კი, მაგრამ, განა გშორდებოდი მე? პირიქით, მე მეჩვენება, რომ 
შენი გაგება დავიწყე. მხოლოდ არ გეთანხმები, რომ თაყვენისცემა სიყ-
ვარულს უშლის. ყველა მორწმუნე, პირიქით ამბობს, რომ უყვართ 
ღმერთი და მეც ქედი მოვიხარე შენს წინაშე. როგორც ქალღმერთის 
წინაშე, შენ კი რატომღაც შეშინდი, აღელვდი. 

– უკვე ხუთ წელზე მეტია ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ, ვლადიმირ. 
იმ ღამის შემდეგ, როცა ჩვენი შვილი იქნა ჩასახული, გავიდა უამრავი 
დღე, მაგრამ იმის მერე შენში ერთხელაც არ გაჩენილა სურვილი შემ-
ხებოდი, შემოგეხედა იმ მზერით, რომლსაც სხვა ქალებს ჩუქნიდი. 
ჯერ ჩემი ვერ გაგება, ახლა კიდევ ქედის მოხრა, სიყვარულს გაფურჩქ-
ვნის საშუალებას არ მისცემს. ქედის მოხრისგან შვილები არ ჩნდებიან. 

– ეს იმიტომ, რომ შენ თითქოსდა ქალი არ ხარ, ანასტასია, ახლა 
კი, როგორც საინფორმაციო წყარო ისეთი გახდი. მარტო მე კი არა, მა-
შინვე სხვებიც ვერ ხვდებიან რას ლაპარაკობ შენ. რას ნიშნავს მაგალი-
თად „ნუ უღალატებ თავს?“ შენ რატომ თქვი ჩემზე ასე? 
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– შენ რუსეთის პრეზიდენტს მისწერე წერილი, ვლადიმირ, ამავ-
დროულად კი თავად დაეჭვდი საკუთარ თავში, კინაღამ დაიღუპე. 
შენ შეწყვიტე მოქმედება და სხვას დააკისრე პრობლემები, თანაც მხო-
ლოდ მარტოდ მარტო პრეზიდენტს. 

– კი, მაგრამ ეს იმიტომ, რომ ის ერთი გვყავს ჩვენ მთელს რუსეთ-
ში, რეალურად რაღაცის გაკეთება რომ შეუძლია. 

– ერთი ვერ შესძლებს, უმეტესობის ნებელობაა საჭირო. ამასთან, 
რატომ მიმართე შენ მარტო ერთ პრეზიდენტს. არის პრეზიდენტი უკ-
რაინაში, ბელორუსიაში, ყაზახეთში, ... 

– აბა მაშ, შენ ხომ მხოლოდ რუსეთზე ლაპარაკობდი, რუსეთი კი,- 
ჩემი სამშობლოა. 

– შენს პასპორტში კი წერია, რომ შენ:- ბელორუსი ხარ. 
– ჰო, ბელორუსი. ჩემი მამა ბელორუსი იყო... 
– ხოლო მთელი ბავშვობა უკრაინაში გაატარე. 
– დიახ, გავატარე. და ეს, საუკეთესოა რაც ჩემი ბავშვობიდან მახ-

სოვს. თეთრი ხუტორიც, ნამჯით გადახურული, ფიჩხფენილიც, (ჭა-
ობზე გასასვლელი) სადაც მეზობელ ბავშვებთან ერთად ლიფსიტებს 
ვიჭერდი. ბაბუა და ბებია, ჩემი თანდასწრებით არასდროს ჩხუბობ-
დნენ და არც არასდროს არ მსჯიდნენ მე. 

– დიახ, დიახ, ვლადიმირ გაიხსენე, შენს ბაბუასთან ერთად ბაღში 
პაწაწა ნერგებს როგორ რგავდი... 

– მე მახსოვს... ბებია მათ სათლიდან რწყავდა. 
– ახლაც სოფელ კუზდნიჩში, უკრაინაში, სოფელში, სადაც შენ 

დაიბადე, ბაღია შემორჩენილი, მისი დაკოჟრილი ხეები ნაყოფს ისევ 
იძლევიან და შენ გელოდებიან. 

– კი მაგრამ სადღაა ჩემი სამშობლო ანასტასია? 
– შენშია იგი. 
– ჩემში? 
– შენში! იგი დედამიწაზე მატერიალური გახადე სამარადისოდ 

იქ, სადაც სული გიკარნახებს.* 
– ჰო, როგორღაც საჭიროა გარკვევა. მანამ კი, ისეთი შეგრძნება 

მაქვს, რომ მე, მიწაზე ვარ გადღაბნილი. 
– ვლადიმირ, შენ დაიღალე. გასულმა დღემ ჩვენ ბევრი ემოციები 

მოგვცა. წამოწექი, ჩაიძინე, ძილი დილისთვის შენ ახალ ძალებს და-
გიგროვებს და ახალი შეგნებულობაც მოვა... 

                                                 
*  დღეს ჩვენთან ზუსტად ასე ხდება...ც.გ. 
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მე ჩავწექი საწოლში, ვიგრძენი, როგორ აიღო ჩემი ხელი თავის ხე-
ლისგულებში ანასტასიამ. ახლა დადგება ღრმა ძილი, მე უკვე ვიცო-
დი,- მას შეუძლია ძილი ღრმა და მშვიდი გახადოს, კარგად რომ ვიყო, 
მაგრამ ძილის წინ, მაინც მოვასწარი თქმა. 

– იცი, ანასტასია, გააკეთე, თუ შეიძლება, ისე, რომ კვლავ შევძლო 
რუსეთის მშვენიერი მომავლის დანახვა. 

– კარგი, ჩაიძინე, ვლადიმირ, შენ ნახავ მას. 
მშვიდი ხმით, სიტყვების გარეშე ამღერდა ანასტასია, თითქოს 

იავნანას მღეროდა. „მაინც ძალიან კარგია, ადამიანებს, რომ ყველაფე-
რი თავად შეუძლიათ დააგეგმარონ“,- მოვასწარი ამის გაფიქრება და 
ჩავიძირე სასიამოვნო, მშვიდ ძილში, რუსეთის მომავალზე ფიქრში. 

 
maradiuloba Cven,-  
orives win gvaqvs 

 
მოსული მზე, ფარდაგადაწეული ფანჯრებიდან პირდაპირ ჩემს 
საწოლს ანათებდა. ამან გამაღვიძა. გადასარევად გამოვიძინე! 

პირდაპირ, სადღაც შიგნით, რაღაცნაირი უჩვეულო ძალები დამეუფ-
ლა. ვარჯიშის გაკეთების, თუ კიდევ რაღაც ფიზიკური ქმედების სურ-
ვილიც კი გამიჩნდა. განწყობაც უმშვენიერესი მქონდა. სამზარეულო-
დან ჭურჭლის ხმაური მომესმა. „აბა უყურე,- გავიფიქრე,- ნუთუ ანას-
ტასია საუზმის გაკეთებას ცდილობს. მან ხომ არ იცის, სამზარეულო 
ტექნიკას როგორ და რანაირად უნდა მოექცეს. აირი როგორ ჩართოს. 
შეიძლება დახმარებაა საჭირო?“ მე სპორტულები ჩავიცვი, შევაღე სამ-
ზარეულოს კარები და როგორც კი ანასტასია დავინახე, თითქოს შიგ-
ნით, რაღაც ტალღასავით ცხელმა დამიარა. 

პირველად ვნახე ტაიგელი განდეგილი ანასტასია არა ციმბირის 
უსიერ ტყეში, მის ტაიგურ მდელოზე, არა ტბის სანაპიროზე, არამედ 
ჩვეულებრივი ქალაქელი ქალის ჩვეულ გარემოში,- სამზარეულოში. 
ის დახრილი იყო აირის ქურაზე და ცდილობდა კამფორკის დარეგუ-
ლირებას, სახლურით აირს ხან უმატებდა ხან უკლებდა, მაგრამ ძვე-
ლი აირის ქურა მოქნილად არ რეგულირდებოდა. 

ანასტასიამ იგრძნო, რომ მე მას ვუცქერდი და ჩემს მხარეს შემობ-
რუნდა. ცალი ღაწვი ფქვილით ჰქონდა ოდნავ მოსვრილი, თავზე წაკ-
რული შარფიდან ჩამოვარდნილი თმის კულული ოდნავ გაოფლიანე-
ბულ შუბლს მიწებებოდა. ანასტასია იღიმებოდა და აი, ხმა... მშვენიე-
რი მისი ხმა... 

a 
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– მშვენიერ, კეთილ, დამდგარ დღეს გილოცავ შენ, ვლადიმირ. მე 
კი, საუზმისთვის უკვე თითქმის ყველაფერი მოვამზადე. შენ ჯერ სა-
ნამ დაიბან, ყველაფერიც მზად იქნება. არ იღელვო, მე აქ, არაფერს არ 
გავაფუჭებ, გავერკვიე უკვე... 

მაშინვე არ გავედი აბაზანაში. ვიდექი და როგორც მონუსხული 
ისე შევცქეროდი ანასტასიას. ხუთი წლის მასთან ნაცნობობის ნამძილ-
ზე თითქოს პირველად დავინახე. შევნიშნე, რომ ნამდვილად როგორ 
არაჩვეულებრივად ლამაზია ეს ქალი. აღუწერელია ეს სილამაზე. 
ფქვილით დასვრილი ღაწვითაც, ვარცხნილობის გარეშეც, უბრალოდ, 
კონად შეკრული თმით, არამოდური, უბრალო ტანსაცმლითაც, მაგრამ 
სულერთია, მაინც არაჩვეულებრივად ლამაზია ის.  

წავედი აბაზანაში, ზედმიწევნით გავიპარსე, შხაპი მივიღე, ანას-
ტასია კი თავისი სილამაზით, მაინც არ ამომდის თავიდან. აბაზანი-
დან ოთახში გავედი, დავჯექი უკვე გასწორებულ საწოლზე და არ მივ-
დივარ სამზარეულოში. რატომღაც აღელვებული ვაგრძელებ მასზე, 
ანასტასიაზე ფიქრს. 

ხუთი წელია ამ ქალს ვიცნობ,- ციმბირელ განდეგილს ტაიგიდან. 
ხუთი წელი... და როგორ შეიცვალა ყველაფერი ცხოვრებაში ამ წლე-
ბის მანძილზე! იშვიათად ვხვდებით, მაგრამ ის თითქოსდა სულ 
გვერდითაა. და ეს მან! ჰო, რასაკვირველია, მისი წყალობითაა, რომ 
დამილაგდა ჩემს შვილთან და ცოლთან ურთიერთობა. ახლა, უკვე 
მშვენიერი დამოკიდებულება გვაქვს. მართალია ხუთი წლის მანძილ-
ზე არც ერთხელ არ ვყოფილვარ სახლში, მაგრამ ცოლს ვურეკავდი და 
მისი ხმის ჟღერადობით ვგრძნობდი, წყენისა და სიცივის გარეშე რომ 
საუბრობს ჩემთან. მიყვებოდა, თუ ყველაფერი როგორ ნორმალურა-
დაა ოჯახში. 

ანასტასია... ეს ხომ მან განმკურნა მე. ექიმებმა ვერ შესძლეს, მან კი 
შესძლო. მე თავადაც მესმოდა, რომ შემეძლო მოვმკვდარვიყავი. მან კი 
განმკურნა, ცნობილიც მან გამხადა. უკვე წიგნებისთვის დიდ ჰონო-
რარს მთავაზობენ, მაგრამ იქ ხომ მისი სიტყვებია. ის ყოველთვის ალ-
ერსიანად საუბრობს, არასდროს არ ბრაზობს. დიახ, შემთხვევით გაბ-
რაზდები მასზე, მაგრამ ის მაინც არ ბრაზობს. რასაკვირველია, მან არ-
სებითად შეცვალა ჩემი ცხოვრება, მაგრამ კარგის მხრივ შეცვალა. ეს 
მანაა, ჩემი ბიჭი რომ გააჩინა! რასაკვირველია, არა სტანდარტული 
მდგომარეობაა,- ტაიგაში, მის მდელოზე ცხოვრობს ჩემი ბიჭი, მაგრამ 
იგი მასთან კარგადაა. ანასტასია ძალიან კეთილია. საჭიროა მას რაიმე 
ძალიან კარგი ვუთხრა და მისთვის რაიმე კარგი გავაკეთო. ოღონდ რა? 
მას არაფერი სჭირდება. აბა, როგორი წარმოუდგენელია, მაგრამ ასეა,- 
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თუნდაც ნახევარ მსოფლიოს ფლობდე, მას მაინც თითქოსდა უფრო 
მეტი აქვს. მაგრამ მე, მაინც მომინდა მისთვის რაიმე მეჩუქებინა. უკვე 
დიდიხანი კია, რომ მას მარგალიტის მძივი ვუყიდე, ხელოვნური კი 
არა, ნამდვილი და მსხვილი. ჰოდა გადავწყვიტე,- აი, წავალ ეხლა და 
ვაჩუქებ. ჩემოდნიდან ამოვიღე კოლოფი, ამოვიღე იქიდან მძივი და 
იმის მაგივრად, რომ მაშინვე სამზარეულოში გავსულვიყავი, რატომ-
ღაც ტანსაცმლის გამოცვლა დავიწყე. სპორტულების მაგივრად კოს-
ტიუმის შარვალი, თეთრი პერანგი ჩავიცვი და ჰალსტუხიც კი გავიკე-
თე. შემდეგ მძივი შარვლის ჯიბეში ჩავიდე, მაგრამ სამზარეულოსკენ 
წასვლა რაღაცნაირი მღელვარების გამო მაინც ვერ შევძელი. დავდექი 
ფანჯარასთან და ვდგავარ მთლად გამოწკეპილი. მერე მაინც ავიყვანე 
ჩემი თავი ხელში. „რა მჭირს ბოლოს და ბოლოს,- ვფიქრობ ჩემთვის,- 
რას ვღელავ სულელურად“,- და გავემართე სამზარეულოსკენ. 

ანასტასია გაწყობილ მაგიდასთან იჯდა და მელოდებოდა. რომ 
დამინახა შესახვედრად წამოდგა. ის უკვე აკურატულად იყო დავარ-
ცხნილი. დგას და მიცქერის ალერსიანი მზერით თავისი რუხი-ცისფე-
რი თვალებით. მე კი, ვდგეავარ და არ ვიცი, რა ვთქვა. მერე კი, რატომ-
ღაც თქვენობით ვთქვი: 

– გამარჯობათ ანასტასია,- ამ „თქვენობითმა“ ფორმამ სრულიად 
ამირია თავგზა. მას კი, თითქოს არ შეუმჩნევიაო, სერიოზულად მიპა-
სუხა: 

– გამარჯობა ვლადიმირ. დაჯექი, თუ შეიძლება, საუზმე უკვე შენ 
გელოდება. 

– ახლავე დავჯდები... ოღონდ ჯერ რაღაცის თქმა მინდა შენ-
თვის... აი რისი თქმა...- მაგრამ სატყვები ვერ მოვნახე. 

– რაღას აყოვნებ, თქვი, ვლადიმირ. 
მაგრამ მე, დამავიწყდა რისი თქმა მსურდა. მერე, ძალიან ახლოს 

მივედი ანასტასიასთან  და ლოყაზე ვაკოცე მას. ის შეირხა მთელი ტა-
ნით, თითქოს შეამცივნაო. ანასტასიას ღაწვები ვარდისფრად შეეფაკ-
ლა და წამწამებიც ჩვეულებრივზე სწრაფად აუხამხამდა. ხოლო მე, წა-
ვილუღლუღე, თითქოს ჩემი კი არა, არამედ რაღაცნაირი დახშული 
ხმით: 

– ეს ყველა მკითხველისგან შენ, ანასტასია. შენ ბევრი გემადლიე-
რება. 

– მკითხველებისგან? დიდი მადლობა ყველა მკითხველს. ძალიან 
დიდი მადლობა,- ჩუმად ჩაიჩურჩულა ანასტასიამ. 

და, მაშინ მე სწრაფად ვაკოცე მას მეორე ლოყაზე და ვუთხარი: 
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– ეს ჩემგან. შენ ძალიან კარგი და კეთილი ხარ, ანასტასია. შენ, ან-
ასტასია, ძალიან ლამაზი ხარ. გმადლობთ, რომ შენ ხარ. 

– შენ მე ლამაზად მთვლი, ვლადიმირ? გმადლობთ... შენ ასე 
თვლი? 

ისიც ისევე ღელავდა როგორც მე და არ ვიცოდი, შემდგომ რა მექ-
ნა. თუმცა, მერე გამახსენდა მარგალიტის მძივები ჯიბეში რომ მქონ-
და. ჩქარა ამოვიღე იგი ჯიბიდან და შესაკრავის გახსნა დავიწყე. 

   – აი, ეს საჩუქარი შენ, ანასტასია. ეს მარგალიტია... ნამდვილი... 
იგი არაა ხელოვნური, მე ვიცი, ხელოვნური შენ არ გიყვარს, მაგრამ ეს 
ნამდვილი მარგალიტებია. 

   საკეტი არ მემორჩილებოდა, მე გამოვქაჩე, ძაფი გაწყდა და მასზე 
აცმული ყველა მარგალიტი სამზარეულოს იატაკზე სხვადასხვა მხარეს 
გაიფანტა. მე იატაკზე ჩავჯექი, რათა ამეკრიფა  ისინი. ანასტასიამაც და-
იწყო აკრეფვა. მას უფრო სწრაფად გამოსდიოდა. მე ვუცქერდი, თავის ხე-
ლის გულზე, როგორ იწყობდა მარგალიტებს, ყურადღებით აცქერდებო-
და თითოულ მათგანს და როგორ გაიტაცა მათმა მოძრაობამ ის. ვზივარ 
პირდაპირ იატაკზე, კედელზე მიყრდნობილი და მონუსხულივით შევ-
ცქერი მას. ვზივარ და ჩემთვის ვფიქრობ, როგორი ჩვეულებრივია სტან-
დარტული სამზარეულოს გარემო, მაგრამ როგორ უჩვეულო და მშვენიე-
რია ყველაფერი სულში. რისგან? ალბათ იმისგან, რომ ამ სამზარეულოში 
იმყოფება ის,- ანასტასია. ძალიან ახლოსაა ის, მაგრამ მისი გულში ჩასაკ-
რავად სითამამე არ მყოფნის. ის, რომელიც მაშინ, თავიდნ, ტაიგაში, ჯერ 
კიდევ ხუთი წლის წინ მეჩვენებოდა, არც ისე ნორმალურ განდეგილ ქა-
ლად, ახლა ერთი წუთით ციდან ჩამოსულ ვარსკვლავად მეჩვენა. სრუ-
ლიად ახლოსაა ის, მაგრამ, მიუწვდომელი როგორც ვარსკვლავი. და მა-
შინ... ეხ, ჩემი წლები... მე თვალმოუწყვეტლივ შევცქეროდი, როგორ ადგა 
ანასტასია, მაგიდაზე დადებულ პატარა თეფშზე როგორ აწყობდა შეგრო-
ვილ მძივებს. მერე მან, ჩემს მხარეს მოაბრუნა თავი. მე კი, როგორც მოჯა-
დოებული, სამზარეულოს იატაკზე კედელზე მიყრდნობილი ვაგრძე-
ლებდი ჯდომას და მის რუხ-ცისფერ თვალებში ცქერას. ის კი, თავის ალ-
ერსიან მზერას არ მაშორებდა. 

– შენ აი, გვერდით ხარ, ანასტასია. მაგრამ უკვე შეუძლებელია შე-
ნი შეხება. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოსდა ცის შორეული ვარ-
სკვლავი ხარ ციდან. 

– ვარსკვლავი? ასეთი შეგრძნებაა? რატომ? აი! შენს ფეხთაა იგი,- 
ვარსკვლავი, ჩვეულებრივ ქალად იქცა. 

ანასტასია სწრაფად დაეშვა მუხლებზე და იატაკზე ჩემს გვერდით 
დაჯდა. ორივე ხელი დამადო მხრებზე და თავი მომადო. მე გავიგონე, 
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როგორ უცემდა მას გული, ოღონდ ჩემი ცოტა უფრო ძლიერად ფეთ-
ქავდა. მისი თმები ტაიგის სურნელს აფრქვევდა. სუნთქვა, ნიავივით 
თბილი, ყვავილის არომატივით გამაბრუებელი. 

– ანასტასია, აბა, რატომ არ შემხვდი მე შენ ახალგაზრდობისას? 
როგორი ახალგაზრდა ხარ შენ. მე კი აი, უკვე რამდენი წლის ვარ. 
თითქმის ნახევარი საუკუნე ვიცხოვრე. 

– მე ხომ, შენი მოხეტიალე სულისკენ, საუკუნეებია ვესწრაფვოდი, 
მე ახლა, ნუ გამაგდებ შენგან. 

– დავბერდები მალე მე, ანასტასია და ჩემი სიცოცხლეც დამთავ-
რდება. 

– მაგრამ სანამ ბერდები, მოასწრებ საკუთარი საგვარეულო ხის 
დარგვას, მშვენიერი მომავლის ქალაქში, ადამიანებთან ერთად სა-
უცხოო ბაღის გაშენებას. 

– შევეცდები, თუმცა დასანანია, რომ თავად ცოტა ხანს მომიწევს 
მაგ ბაღში ცხოვრება. სანამ იგი გაიზრდება, მრავალი წელი გავა. 

– თუ ბაღს ჩაყრი, ყოველთვის მასში იქნები. 
– ყოველთვის? 
– რასაკვირველია. დაბერდება შენი სხეული და გარდაიცვლება, 

მაგრამ აფრინდება სული. 
– გარდაცვლილის სული აფრინდება, მე ეს ვიცი. აფრინდება სუ-

ლი,- და, მორჩა ამით ყველაფერი. 
– ო, რა მშვენიერია დღე დღევანდელი! რატომაა რომ შენ, ვლადი-

მირ, უსიხარულო მომავალს ქმნი? შენი თავისთვის თავადვე ქმნი. 
– ეს მე არ ვქმნი. ასეთია ობიექტური რეალობა. მოდის სიბერე, მე-

რე სიკვდილი ყველასათვის. შენც კი, ჩემო ძვირფასო მეოცნებევ, სხვა-
ნაირს ვერ მოიგონებ. 

ანასტასიამ შეიფრთხიალა, ოდნავ გაიწია, მხიარული და სიკეთით 
გაბრწყინებული თვალები შემომანათა. თავდაჯერებულობითა და სი-
ხარულით ბრწყინავენ ისინი ყველაფრის ჯიბრზე. 

– მე არ მჭირდება მოგონება, ჭეშმარიტება არის ყოველთვის ერთი. 
არსებობს გარდაცვალება სხეულისთვის:- ყველასთვის ცხადია ეს. 
მხოლოდ სხეულისთვის! დანარჩენში გარდაცვალება,- ეს ძილია, სიზ-
მარი, ვლადიმირ. 

– ძილი? 
– დიახ, ძილი. 
ანასტასია წამოდგა, ლაპარაკობს და პირდაპირ თვალებში შემომ-

ცქერის. მაგრამ რაღაცნაირად ისე ლაპარაკობს, რომ სამზარეულოში 
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რადიოც კი მიჩუმდა. როგორც კი დაიწყო ანასტასიამ საუბარი, ფან-
ჯრის მიღმა ხმებიც და ხმაურიც კი მიყუჩდა: 

– სიყვარულო ჩემო! მარადიულობა ორივეს წინა გვაქვს ჩვენ. სი-
ცოცხლე ყოველთვის შედის თავის ძალაში. გაზაფხულისას გაბრწყინდე-
ბა მზის სხივი, ახალს ჩაიცმევს სული. მაგრამ არც ჩაფლული სხეული არ 
ჩაჰხვევია მორჩილად და ფუჭად მიწას. გაზაფხულზე ჩვენი სხეულები-
დან ახალი ყვავილები და ბალახი ამოვა. მარად ისმენდე იქნება ჩიტების 
გალობას შენ, წვეთებს შესვამ წვიმისას. ლაჟვარდ ცაში მარადიული 
ღრუბლები თავისი ცეკვით დაგატკბობენ შენ და თუკი შენ მაინც ურწმუ-
ნობაში მყოფი უკიდეგანო სამყაროში მტვრის ნაწილაკებად მიმოიფანტე-
ბი, მარადისობებში მოხეტიალე მტვრის ნაწილაკებისგან ჩემო სიყვარუ-
ლო, შეგროვებას დავიწყებ შენსას. შენს მიერ დარგული ხე მომეხმარება 
მე, ადრეულ გაზაფხულზე თავის ტოტებს გაიშვერს იქეთ, სადაც შენი 
სული უგრძნობ სიმშვედეში იმყოფებოდეს იქნება. ისინი კი, ვისაც შენ 
სიკეთეს ჩუქნიდი დედამიწაზე, შენზე იფიქრებენ სიყვერულით. თუკი 
მთელი დედამიწის სიყვარული არ ეყოფა შენი ახლიდან განხორციელე-
ბას, მაშინ ის ერთი, შენ იცი ის, სამყაროს ყველა ყოფითი მიმართულე-
ბით გაელვარდება ის მხოლოდ ერთი სურვილით,- „განხორციელდი, 
სიყვარელო“, წამით,- თავად გარდაიცვლება. 

– ეს იქნები შენ, ანასტასია? შენ დარწმუნებული ხარ, რომ ამის გა-
კეთებას შესძლებ? 

– ამის გაკეთების უნარი ნებისმიერ ქალს აქვს, თუკი ლოგოსში 
შესძლებს გრძნობების შეკუმშვას. 

– მერე და შენ, ანასტასია? შენ, ვინ მოგეხმარება დედამიწაზე ახ-
ლიდან დაბრუნებაში? 

– თავად შევძლებ, არავის არ შევაწუხებ. 
– კი, მაგრამ მე შენ როგორღა მიცნობ? ცხოვრება ხომ სრულიად 

სხვანაირი იქნება. 
– როცა შენ, დედამიწაზე კვლავ განხორციელებული, ყმაწვილი 

გახდები, დაინახავ პატარა ცინგლიან გოგონას, წითურს, შენი ბაღის 
მეზობლად. უთხარი კეთილი სიტყვა პატარას, მას, ოდნავ გაღუნული 
ფეხებით რომ არის. შენი ყურადღება მიაპყარი იმ გოგონასკენ. შენც 
გაიზრდები. ახალგაზრდა დადგები, ლამაზმანებს თვალებით დაუწყ-
ებ გაცილებას. ნუ იჩქარებ შენ, შენი ბედის მათთან დაკავშირებას. შენი 
ბაღის მეზობლად იზრდება გოგონა, სულ მთლად ჭორფლიანი. ჯერ 
არ არის ლამაზი. ერთხელაც, შენ შეამჩნევ, როგორ დაგიწყებს მალუ-
ლად ცქერას. მაგრამ შენ არ გაიცინო, ნუ გააგდებ მას, როცა ის მოკრძა-
ლებით მოგიახლოვდება, რათა მომწიფებული ლამაზმანებისგან ყუ-
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რადღება გადაგატანინოს. გაივლის კიდევ სამი გაზაფხული და მე-
ზობლის ცინგლიანი გოგონა, ულამაზესი გოგო დადგება. ერთხელაც, 
მისი შემხედვარე, სიყვარულით აინთები მისდამი შენ და იქნები ბედ-
ნიერი მასთან ერთად. ასევე იქნება ის ბედნიერი. ვლადიმირ, ჩემი სუ-
ლი, იმ შენს ბედნიერ რჩეულშია რომ იცხოვრებს. 

– გმადლობ უმშვენიერესი ოცნებისთვის, ანასტასია, ჩემო ძვირფა-
სო მთხრობელო. 

მე ფრთხილად მოვხვიე მის მხრებს ხელები და ჩემსკენ მოვიზიდე 
ის. მსურდა მომესმინა, როგორ მგზნებარედ სცემდა მისი გული. შემეგ-
რძნო, თუ როგორ სურნელს აფრქვევდა უმშვენიერესი ქალის თმები, რო-
მელსაც მხოლოდ კარგის სწამს, უსასრულობის. შესაძლოა, მსურდა, ჩავ-
ჭიდებოდი მის საუცხოო ოცნებებს, როგორც ხავსს. მომავალზე თქმული 
მისი სიტყვებისგან გარეშემო სიხარული მოეფინა ყოველივეს. 

– თუმცა იმას, რასაც შენ ლაპარაკობ ანასტასია, მხოლოდ სიტყვე-
ბია, მაგრამ, როცა ისმენ მათ, ძალიან მშვენიერი და საამო ხდება სუ-
ლისთვის. 

– სიტყვებს, ოცნების დიდებული ენერგია, მოძრაობაში მოჰყავს. 
საკუთარი ოცნებით, ნააზრევ-ნაფიქრალით თავის მომავალს თავად 
ქმნის ადამიანი. დამიჯერე, ვლადიმირ, ყველაფერი ასე მოხდება, რო-
გორც მე, ჩვენ ორისთვის სიტყვებით დავსახე. მაგრამ საკუთარ ოცნე-
ბაში ნება შენია და შენ, ყველაფრის შეცვლა შეგიძლია სხვა სიტყვების 
შექმნით. ნება შენია, შენ თავისუფალი ხარ და თითოეული თავადაა 
თავისთავის შემომქმედი. 

– მე, შენს მიერ ნათქვამი სიტყვებიდან არაფერს არ დავუწყებ შეც-
ვლას, ანასტასია. მე შევეცდები მათ დაჯერებას. 

– გმადლობ. 
– რისთვის? 
– იმისთვის, რომ ორის მარადიულობა არ დაანგრიე. 

 
*  *  * 

ამ მშვენიერ მზიან დღეს ჩვენ ვბანაობდით ზღვაში, მზეს ვეფიცხ-
ებოდით ზღვის უდაბურ სანაპიროზე. საღამოს წავიდა ანასტასია. რო-
გორც ყოველთვის მთხოვა არ გამეცილებინა ის. მე ვიდექი აივანზე და 
ვუცქერდი, როგორ მიდიოდა სახლის გასწვრივ ტროტუარზე ის, თავ-
ზე თავსაფრით, უბრალო ტანსაცმლით, თვითნაკეთი ტილოს ჩანთით. 
მიდიოდა ქალი, რომელიც ცდილობდა გავმლელებს შორის არ გამორ-
ჩეულიყო, ქალი, მთელი ქვეყნის მშვენიერი მომავლის შემქმნელი. ის 
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აუცილებლად მოვა, მის ოცნებას მატერილურს გახდიან ადამიანები 
და თავად დაიწყებენ ცხოვრებას მშვენიერ სამყაროში. 

მანამდე, სანამ კუთხეში შეუხვევდა, ანასტასია შეჩერდა, შემობრუნ-
და ჩემს მხარეს და ხელი დამიქნია. მეც დასამშვიდობებლად ხელი და-
ვუქნიე ანასტასიას. მისი სახის გარჩევა უკვე აღარ შემეძლო, მაგრამ დარ-
წმუნებული ვიყავი,- ის იღიმებოდა. ის ყოველთვის იღიმება, იმიტომ, 
რომ სჯერა და ქმნის მხოლოდ კარგს. შესაძლოა ასეც უნდა? მეც დავუქ-
ნიე მას ხელი და ჩემთვის ჩავიჩურჩულე:- „გმადლობ შენ, ანასტასია…“ 
 

danarTi 
 
ოსტოვის ოლქის მიწები (50%-სალის სტეპების). ალტაის მხარე 
(კულუნდინსკის სტეპების მესამედი) და რუსეთის ფედერაციის 13 

სხვა სუბიექტი. დაუმაგრებელი ქვიშა იკავებს 6,5 მლნ. ჰა-ს. სულ. 
ძალზედ დიდია მათი წილი (10%-მდე საერთო ფართობის) კასპიის 
დაბლობზე. რუსეთის ნიადაგის საერთო ფართი ნამდვილად გაუდაბ-
ნოებული და პოტენციურად საშიში აღწევს 50 მლნ ჰა-ს. 

რუსეთის სახნავი მიწები აგროქიმიური მაჩვენებლებით საშუა-
ლოდ დაბალ პროდუქტიულია, განსაკუთრებით არა შავმიწა ნიადა-
გებზე. სახნავ ფენაში არ არის საკმარისი სასოფლო სამეურნეო კულ-
ტურებისთვის მნიშნელოვანი რაოდენობის ელემენტები:- აზოტი, 
ფოსფორი, კალა, კალცი, მაგნიუმი, მიკროელემენტები (განსაკუთრე-
ბით კობალტი, მოლიბდენი და ცინკი). მჟავე ნიადაგები შეადგენენ მე-
სამედზე მეტ სახნავს, ხოლო დაბალი შემადგენლობის ნიადაგი, მოძ-
რავი ფოსფორის და კალის შესაბამისობაში,- 30 და 10%-ს. 

43%-ზე მეტი სახნავი ხასიათდება დაბალი შემადგენლობის გუ-
მუსით, მათ შორის კრიტიკულით,- 15%. არა შავმიწა ზონაში გუმუსი 
იზრდება 45%-მდე. 75%-ზე მეტი სახნავი ნიადაგი ნაკლებ გუმუსიანი-
ა. კალუჟსკის, სმოლენსკის, ასტრახანის, ვოლგოგრადის ოლქებში. 
კალმიკინის, ადიღეს, ბურიატიის, ტუვეს რესპუბლიკებში. ექსპერტე-
ბი თვლიან, რომ საშუალოდ არა რეგულარულად და არა საკმარისი 
ორგანული სასუქის გამოყენების გამო, მიწათმოქმედების სისტემის 
დარღვევამ, რუსეთში მოახდინა ნიადაგის გათანგვა, გუმუსის შემად-
გენლობა ჩამოქვეითდა მინიმალურ დონემდე:- არა შავმიწა ზონაში,- 
1,3-1,5% და 3,5-5%-მდე. ყოველწლიური ხვნისას გუმუსის დანაკარგი 
შეფასებულია 0,6-0,7 ტ/ჰა-მდე (1,0 ტ/ჰა-მდე,- შავმიწიანზე), ხოლო 
მთლიანად ქვეყანაში,- დაახლოებით 80 მლნ-ი ტონა. 

დამტკიცებულია, რომ არსებობს პრაქტიკულად წრფივი კავშირი 

r 
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გუმუსის მარაგისა, ძირითად ნიადაგის ტიპებში და უმნიშვნელოვანეს 
სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობას შორის. გუმუსის 
მარაგის გაზრდისას 1ტ/ჰა-ზე საშუალო მრავალწლიანი მარცვლეუ-
ლის პროდუქტიულობა შავმიწიანზე იზრდება საშუალოდ 0,1-0,15 
ტ/ჰა-მდე. მთელი რიგი კულტურებისთვის, გაზრდა სხვადასხვა სანი-
ადაგო-კლიმატურ პირობებში ეს სიდიდე აღწევს 0,3 ცენტნერ მარ-
ცვლეულ ერთეულს (მ. ე.). გუმუსის სიმძლავრის შემცირებისას შავმი-
წიანში 1 სმ-ზე ბუნებრივის ზემოქმედების დროს და ანთროპოგენური 
ფაქტორებით, კერძოდ ეროზია, მარცვლეული კულტურების მოსავ-
ლიანობა მცირდება 1 ცენტ/ჰა-მდე. 

მეცნიერი-აგრონომები გვაფრთხილებენ, რომ ექსტენსიური გამოყე-
ნება ნიადაგის მოსავლიანობისა მიგვიყვანს ნეგატიური პროცესების შე-
მოუბრუნებელ განვითარებამდე და ამის დამადასტურებელს წარმოად-
გენს მარცვლეული ვოლოვური აღების დინამიკა. ყოველწლიური დოზა 
ნაკელის უდეფიციტო ბალანსის შენარჩუნება შეადგენს 7-15 ტ/ჰა-ს. ამი-
სათვის საჭიროა ყოველწლიურად ნიადაგში შეყვანა არა უმცირეს 1 მი-
ლიარდი ტონა ორგანული სასუქისა. ახლა რუსეთში იყენებენ დაახლოე-
ბით 100-200 მლნ ტონა ან პრაქტიკულად 10-ჯერ ნაკლებს ვინემ საჭიროა. 

რა ხდება ახლა მიწის რესურსების აღდგენისათვის? 
ცენტრალიზირებული დაფინანსება მიწების ოკულტიზირების-

თვის სრულიად შეწყვეტილა. მისი მოცულობა კატასტროფულად 
მცირდება. დაფინანსება ხორციელდება ადგილობრივი ბიუჯეტის 
ხარჯზე. ხოლო 1993 წლიდან,- მიწის გადასახადიდან 30%-ით მიწათ -
სარგებლობისათვის. შედეგად 1994 წლიდან დღევანდლამდე ყველა 
სამუშაოები ტორფ-ნაკელის შეტანაზე პრაქტიკულად შეწყვეტილია 
რუსეთის დიდ ტერიტორიაზე და ადგილობრივ ადმინისტრაციებში 
აგრო-ქიმიური სამუშაობის ჩატარებისათვის სახსრების უქონლობის 
გამო. 

პრაქტიკულად არა რეალიზებადი რჩება ყველა კომპლექსური ფე-
დერალური პროგრამები, მოსავლიანობის აღდგენისთვის და აგრო-
წარმოების განვითარებისთვის, სასოფლო-სამეურნეო სამინისტროსა 
და რუსეთის მთავრობებისგან. 

ზემოთ ნათქვამის გათვალისწინებით, შეიძლება ითქვას, რომ რუ-
სეთის ნიადაგის საფარველი პროგრესულად დეგრადირებადია, რაც 
ქვეყნის სასურსათო და ნაციონალური უშიშროებისთვის ეკოლოგიუ-
რი კატასტროფის საშიშროების ტოლფასია… 

 
*   *   * 
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Cemo Tanamemamuleno, 

ღვთივბოძებული უიშვიათესი რელიეფის მქონეა ჩვენი სამშობ-
ლო საქართველო,– დღემდე სავსეა სავარგული მიწებით, წყალუხვი 
მდინარეებითა და სასმელი წყლით! და, რაც მთავარია მიწა-წყალიც 
და აქ დაბადებულ-გაზრდილი ყოველი ადამიანი,– გონის, სიცოცხ-
ლისა და სიყვარულის ენერგიის უშრეტი წყაროს მატარებელია!   

და, უკვე კარს არის მომდგარი დრო-ჟამი, როცა მთელს საქართვე-
ლოში დაივანებს ნათლისადმი სწრაფვა და დიადი სიყვარულის ძა-
ლითა და შეწევნით კვლავ ააღორძინებს საკუთარ საგვარეულო მამუ-
ლში სიყვარულის სივრცეს ყოველი მამულიშვილი!  

მრავალჟამიერ თქვენ და  მთლიანად ჩვენს მშობლიურ საქართვე-
ლოს,–  თანამემამულენო!  

  
პატივისცემით,  
ციური გარუჩავა  
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