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მ წ ე რ ლ ო ბ ი ს  მ ო თ ვ ი ნ ი ე რ ე ბ ა  

ÍÏÙÒÄÒ ÐÒÎÂÅÄÒ 

ìïþÿëóîò äòüåîïüóîòì àåëîòï, ìêêð æïýòíåþóäò èëàõëâíòà, ïèüêòúåþì, 
îëè ìòüñâïêïçèóäò èùåîäëþï æï õåäëâíåþï ïîòì ðïîüòóäò æï êäïìëþîòâò. 
ïèïì äòüåîïüóîòìï æï õåäëâíåþòì äåíòíóî ðîòíúòðì åûïõòïí, îïæãïí åì ìï-
êòàõò æïìèóäòï äåíòíòì ìüïüòïøò „ðïîüòóäò ëîãïíòçïúòï æï ðïîüòóäò äò-
üåîïüóîï“. 

äòüåîïüóîòì æï õåäëâíåþòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì ãïçòïîåþï øåóûäåþå-
äòï. âåúæåþò æïâïìïþóàë — îïüëè. 

I 
ÅÎËÂÍÓÄÒ ÜÎÏÆÒÚÒÏ 

ÆÏ ÐÏÎÜÒÓÄËÞÒÌ ÐÎÒÍÚÒÐÒ 

áïîàâåäèï õïäõèï ìòüñâïêïçèóä èùåîäëþïì ãïíìïêóàîåþóäò èòìòï æïïêòì-
îï. òãò åîòì ùòíïèûéëäïæ ïéòïîï. åì ãïíïðòîëþï áïîàâåäò õïäõòì òìüëîòóä-
èï úõëâîåþïè. ÷âåíì åîì õøòîïæ æï æòæõïíì óõæåþëæï úõëâîåþï íïúòëíïäóîò 
õåäòìóôäåþòì àâòíòåî, æïèðñîëþäòì óéåäáâåø. ïìåà ðòîëþåþøò ëîïæ ëîò 
ûïäï òúïâæï áïîàâåäò õïäõòì åîëâíóä éòîìåþïì — áîòìüòïíóäò îåäòãòï æï 
èùåîäëþï. îëúï îóìåàèï áïîàóäò åêäåìòï ãïïóáèï, ÷âåíò åîòì áëèïãòì îëäò 
èïîüë èùåîäëþïì æïåâïäï. 

åì üîïæòúòï „ïþëì ùïèåþòà“ òùñåþï. òëïíå ìïþïíòì ûåè æïùåîï àõçóäåþï, îë-
èåäèïú, ûíåäþåæëþòì ýïèì, áïîàâåä õïäõì îùèåíï, ûïäï, òèåæò, åíåîãòï ÷ïó-
íåîãï æï èüêòúåæ àïâæïúâï ïìùïâäï. ïìå èëæòì æï èëæòì ìïóêóíååþòì èïíûòä-
çå. ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíò èùåîïäòú ïîòì æï ìïõåäèùòôë èëéâïùåú. æïâòà 
ãóîïèòøâòäò ðëåüòú ïîòì æï „áïîàäòì ÿòîòì“ èëçïîåú. òäòï ÿïâÿïâïûåè êò 
ðòîæïðòî ãïèëïúõïæï èùåîïäò åîòì ùòíïèûéëäïæ: 

 
èå úï èíòøíïâì æï åîò èçîæòì, 
èòùòåîò çåúòåîìï, 
éèåîààïí èòìàâòì âäïðïîïêëþ 
îëè ùïîâóûéâå ùòíï åîìï.1 
æòæò éèåîàòì ìïêóîàõåâäòì 
èòìàâòì éâòâòì úåúõäò ãóäøò, 
îëè åîòìï èëùèåæ âòñë 
ÿèóíâïìï æï ìòõïîóäøò; 
åîòì ùñäóäò èï÷íæåì ùñäóäïæ, 
èåùëæåì èòì üïíöâòà ìóäò, 
èòì þåæòà æï óþåæëþòà 



 2 

æïèåæïãëì èüêòúå ãóäò… 
 
èùåîäëþòì ïèëúïíòì ïèãâïîïæ æïìèïè ãïíìïçéâîï áïîàâåäò õïäõòì ìòüñâï-

êïçèóäò äòüåîïüóîòìïæèò æïèëêòæåþóäåþï, àëîåè ïîúåîà ôîïíãì ïî 
óôòáîòï, îëè þïäçïêò ìïôîïíãåàòì åîëâíóäò ùòíïèûéëäò óíæï òñëìë. ïîú 
îëèåäòèå òíãäòìåäì èòó÷íåâòï æòêåíìò òíãäòìòì íïúòëíïäóî àïâêïúïæ. åîòì 
ùòíïèûéëäòì ôóíáúòïì àïâòìóôïä áâåñïíïøò òìòíò ïìîóäåþåí, âòìïú åì óøóï-
äëæ åâïäåþï æï ïîï èùåîäåþò. ãïÿòîâåþïì îï âóàõîïà, àëîåè ðëäòüòêëìòì 
ôóíáúòï èùåîïäèï îïüëè óíæï òêòìîëì? ãâòÿòîì æï ìõâï ãçï, ìõâï õìíï ïîï 
ãâïáâì. 

ìïáïîàâåäëøò èùåîäòì åîëâíóä ùòíïèûéëäïæ ùïîèëæãåíïì òèïíïú øåóùñë 
õåäò, îëè ÷âåíì èåôåàï øëîòì þåâîò ðëåüëþæï. 

æïâòà ïéèïøåíåþåäò ïâüëîòï ¸òèíòìï „ãïäëþïíò ìòíïíóäòìïíò“. æåèåüîå 
ðòîâåäò — „øåí õïî âåíïõòìï“. àïèïîì òïèþòêëåþò æïóùåîòï. ðëåüåþò òñâíåí àåò-
èóîïç ðòîâåäò, ïî÷òäò, âïõüïíã èååáâìå, àåòèóîïç èåëîå. ïìå ãïæïåöïÿâï 
÷âåíøò èùåîïäò æï ðëäòüòêëìò åîàèïíåàì. èùïîåæ, èïãîïè ìïèïîàäòïíïæ 
òõóèîï ïêïêò ùåîåàåäèï — „èåôå îëè „ðòòðóó-ðòòðóì“ æïóêîïâì, èïøòí èòìò ìï-
èåôë „âïò-âïòì“ òèéåîåþìë“. ìïáïîàâåäëìïú ïìå æïåèïîàï. àóèúï ïêïêòè òìòú 
æïïñëäï — „æïâòà ïéèïøåíåþåäòú èùåîïäò òñë, èïãîïè ìïèåôëìïàâòì ïîï æï-
óêäòï-îïë“ („þïøò-ï÷óêò“). ïäþïà èïîàïäòï ûâåäò ìòþîûíå — îïòú òóðòüåîì 
õåäåùòôåþï, òãò õïîì ïî øåóûäòïë. 

åì òìüëîòóäò üîïæòúòï øåòúâïäï ìïáïîàâåäëøò ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòì 
æïèñïîåþòì øåèæåã. åîòì õåäèûéâïíåäòì îëäò êëèóíòìüóîèï ðïîüòïè òêòìîï 
æï åì ôóíáúòï èùåîäëþïì ÷ïèëïîàâï. àòàáëì ñâåäïôåîò èëùåìîòãæï æï æï-
äïãæï, èïãîïè íïèæâòäïæ ïìå ïî èëõæï. ïî èëõæï òèòüëè, îëè ìïáïîàâåäëì êð 
ïî ïîòì æïèëóêòæåþåäò, àïâòìàïâïæò ðïîüòï. òãò ìêêð-ì åîàò ðïùòï ëîãïíòçï-
úòïï æï ïìîóäåþì èõëäëæ òè èòàòàåþåþì, îïìïú èëìêëâò ïûäåâì. 

ìêêð ãïèëõïüïâì èõëäëæ îóìåàòì åîëâíóä òíüåîåìì. òþîûâòì îóìåàòì òè-
ðåîòòì ãïíèüêòúåþòìïàâòì. ìêêð òèæåíïæ òàâïäòìùòíåþì ììîê-øò øåèïâïäò ïîï-
îóìò õïäõåþòì ìóîâòäìï æï èòìùîïôåþïì, îïèæåíïæïú åì æïåèàõâåâï îóìåàòì 
ãåãèåþì. óþîïäëæ îëè âàáâïà, îïú êïîãò æï èòìïéåþòï îóìåàòìïàâòì, êïîãò 
æï èòìïéåþòï ìïáïîàâåäëìàâòìïú (ñâåäï ïîïîóìòìïàâòì). îïú óïîìïñëôò æï 
úóæòï îóìåàòìïàâòì, óïîìïñëôò æï úóæòï ìïáïîàâåäëìïàâòìïú. ìïáïîàâå-
äë ãïõæï îóìåàòì òìåàòâå ðîëâòíúòï, îëãëîòú ïîòì, èïãïäòàïæ, üïèþëâòì ïí 
êïäóãòì ëäáò. 

òè ùòàåä ðïîüòóä þòäåàøò, îëèåäòú ñâåäï áïîàâåä êëèóíòìüì öòþåøò 
óæåâì, îóìóäïæ æï áïîàóäïæ èàïâîóäòà èêïôòëæ æï ãïîêâåóäïæ ùåîòï — 
ìïþÿëàï êïâøòîòì êëèóíòìüóîò ðïîüòï. åì êò îåïäóîïæ òèïì íòøíïâì, îëè ïîï-
âòàïîò ìïáïîàâåäëì êð ïî ïîìåþëþì. àó ÷âåí úíåþïì — ìïáïîàâåäëì êð — èïòíú 
âõèïîëþà, ïèïì ïáâì èíòøâíåäëþï åîà-åîàò, îòãòàò ðïîüòóäò ëîãïíòçïúòòì 
ìïõåäòìï æï ïîï óôîë èåüò. åì îëè ïìåï, ïèïì úõïæïæ èëùèëþì åì ãïîåèëåþïú. 
ïîòì ìëèõåàòì êð, óêîïòíòì êð, üïöòêåàòì êð æï ï.ø. èïãîïè ïî ïîìåþëþì îóìå-
àòì êð. îëãëî — ñâåäï èëêïâøòîå îåìðóþäòêïì ìïêóàïîò êëèóíòìüóîò ðïîüòï 
¸ñïâì æï îóìåàì ïîï? ïî ¸ñïâì òèòüëè, îëè îóìåàòì êð-ì ìïõåäïæ åùëæåþï 
ìêêð. õëäë ñâåäï æïíïî÷åíò êð îóìåàòì êð, ïíó ìêêð, úïäêåóäò ëîãïíòçïúòïï. 
ïèòüëè ïîòì ìêêð îóìåàòì åîëâíóä-ìïõåäèùòôëåþîòâò òíüåîåìòì ãïèëèõïü-
âåäò, ïè òíüåîåìòì ãïíõëîúòåäåþòìïàâòì èåþîûëäò. ïîìåþóäò èæãëèïîåëþòì 
ãïàâïäòìùòíåþòà, þóíåþîòâòï òìòú, îëè ìïáïîàâåäëì êð-ì èõëäëæ òè æòîåá-
üòâåþòì ãïíõëîúòåäåþòì óôäåþï ïáâì, îïìïú èëìêëâò èòìúåèì. íïùòäò èëâïäåï 
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åèëî÷òäåþëæåì èàåäì. ïèæåíïæ, úõïæòï æï èêïôòë òìòú, îëè ìïáïîàâåäëì êð 
âåî ãïèëõïüïâì áïîàâåäò õïäõòì åîëâíóä ëúíåþïì, èòìùîïôåþïì æï ìóîâòäì. 
òì êò øåóûäåþåäòï, îëè ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò æï òìüëîòóäò èòìòï åèàõâå-
ëæåì îóìåàòì åîëâíóä æï òìüëîòóä èòìòïì, òèæåíïæ óçïîèïçïîòï èïà øëîòì 
ãïíìõâïâåþï. 

îóìåàò èìëôäòëì åîà-åîàò óæòæåìò ìïõåäèùòôëï.  
ìïáïîàâåäë êò ðïùòï áâåñïíïï, îëèäòì ïîìåþëþï àòàë-ëîëäï êïúèï àó 

òúòì ïèáâåñíïæ. 
îóìåàèï àâïäóùâæåíåäò èìëôäòë òèðåîòï øåáèíï, îëèäòì ùòíïøå êïúëþîò-

ëþï øòøòà úïõúïõåþì. 
ìïáïîàâåäëè êò àïâòìàïâìïú âåî èëóïîï æï ìïèëùñïäëæ ìõâïì øååõòçíï. 
îóìóäò åíï åîà-åîàò óæòæåìò ìïåîàïøëîòìë êóäüóîóäò åíïï, îëèäòì 

úëæíï ïîïîóì ïæïèòïíì éòîìåþïæ èòï÷íòï æï åïèïñåþï. 
áïîàóäò åíòì úëæíïì þåâîò áïîàâåäòú êò ïî àâäòì ìïâïäæåþóäëæ æï, 

èòà óèåüåì, ïîïáïîàâåäì îï ðïüòâòìúåèï óíæï ¸áëíæåì èòì èòèïîà. 
èïîàïäòï, èåëîåóäò èëâäåíïï, èïãîïè èïòíú îóìóäò êóäüóîï ìïêïúëþîòë 

êóäüóîòì èíòøâíåäëâïíò íïùòäò æï èòéùåâïï. 
ìïêïúëþîòë àâïäìïçîòìòà, áïîàóä êóäüóîïì êò öåîöåîëþòà ïîìåþòàò 

îëäò ïî øåóìîóäåþòï. åì èëèïâäòì ïèëúïíïï. 
îïú çåèëà âàáâò, òèòì ãïèë íóîâòí òôòáîåþì, îëè ìïáïîàâåäëì åîëâíóä 

åíåîãòïì íò¸òäòìüóîïæ âóñóîåþæå. ïîï, ïìå ïî ïîòì. óþîïäëæ èòíæï ûïäàï 
ãïíäïãåþïì ôõòçåäò àâïäòà øåâõåæëà æï úõïæïæ æïâòíïõëà, îïíò âïîà æï 
îïíò øåòûäåþï âòñëà. òèïìïú êïîãïæ óíæï èòâõâæåà, îóìåàò îï ïîòì, àëîåè 
ìïáïîàâåäëì èëèïâäòì ãïíÿâîåüï ãïãâòÿòîæåþï. 

îëúï ñâåäïôåîì íïàäïæ ãïâòàâïäòìùòíåþà, èêïôòëæ æïâòíïõïâà, îëè îó-
ìåàòì òìüëîòóä-åîëâíóäò èòìòï ìõâïï æï ìïáïîàâåäëìò — ìîóäòïæ ìõâï. 

îóìåàò èòòìùîïôâòì ãïõæåì èìëôäòëì òæåëäëãòóîò, êóäüóîóäò, ðëäò-
üòêóîò æï ìïèõåæîë èåàïóîò, ìïáïîàâåäë êò åîëâíóä ãïæïî÷åíïìï æï ïîìå-
þëþòì øåíïî÷óíåþïçå ëúíåþëþì. 

èòçíòìï æï ïèëúïíòì åì ûòîåóäò ãïíìõâïâåþï, îï àáèï óíæï, ìõâïæïìõâï þåæì 
óèçïæåþì îóìåàìï æï ìïáïîàâåäëì. ìõâïæïìõâï æïâïäåþïì ïûäåâì èëïçîëâíå 
îóìì æï èëïçîëâíå áïîàâåäì. 

ìïáïîàâåäë ïèýïèïæ åîà åêëíëèòêóî-ðëäòüòêóî æï òæåëäëãòóî-êóäüó-
îóä ìòìüåèïøò øåæòì, îëèåäìïú ëôòúòïäóîïæ ììîê åùëæåþï. ììîê ñâåäãïí, 
èàåä èìëôäòëøò, ïéòáèåþï îóìåàïæ. åì èïîàïäòú ïîòì. ììîê-ì ûòîòàïæò èæò-
íïîå ïîòì îóìåàò, õëäë æïíïî÷åíò áâåñíåþò, å.ù. èëêïâøòîå îåìðóþäòêåþò, èòìò 
øåíïêïæåþòï. îëúï æòæ èæòíïîåì ðïùòï îóåþò óåîàæåþï, ìïõåäòú æï ìïõîïâòú 
òè æòæ èæòíïîåì åêóàâíòì æï íïêïæóäåþò ïéïîïâòì ïõìëâì. äòïõâò àó ïîïãâò 
èïíïèæåï äòïõâò æï ïîïãâò, ìïíïè èüêâïîì øåóåîàæåþï, àëîåè øååîàåþòì èåîå 
ëîòâå èüêâïîòï. òìòú êò ïéïîïâòì ïõìëâì, îëè èüêâïîì äòïõâòì æï ïîïãâòì ùñï-
äò óîåâòï. åì ñëâåäò øååîàåþòì þóíåþîòâò êïíëíçëèòåîåþïï: æòæò ñäïðïâì ðï-
üïîïì. 

òìòú êïîãïæ æï èüêòúåæ óíæï ãâïõìëâæåì, îëè èêïôòëæ ãâòàõîåì — óêâå ÷ï-
èëñïäòþæïë åîàòïíò ìïþÿëàï õïäõò. 

úíåþïøò — „åîàòïíò ìïþÿëàï õïäõò“ — ìòüñâï „ìïþÿëàï“ ãïíìïçéâîïâì ïè åî-
àòïíò õïäõòì úõëâîåþòì ìëúòïä-ðëäòüòêóî õïìòïàì. ïèòüëè þóíåþîòâïæ òì-
èòì êòàõâï: åîëâíóäïæ åì åîàòïíò õïäõò âòí ïîòì? 

îëãëîú ùåìò, õïäõòì åîàòïíëþï ãóäòìõèëþì üåîòüëîòóä, òæåëäëãòóî, 
êóäüóîóä, åêëíëèòêóî, ðëäòüòêóî æï åíëþîòâ åîàòïíëþïì. üåîòüëîòó-
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äïæ, òæåëäëãòóîïæ, êóäüóîóäïæ, åêëíëèòêóîïæ, ðëäòüòêóîïæ æéåì ììîê 
èëìïõäåëþï èïîàäïú åîàòïíòï. èïãîïè ïè åîàòïíò õïäõòì åîàòïíò åíï îëèå-
äòï? ïîï èãëíòï, ãëíòåî êïúì ïè êòàõâòì ðïìóõò ãïóÿòîæåì — îóìóäò åíï. 

èïøïìïæïèå, àó èïîàäïú ÷ïèëñïäòþæï åîàòïíò ìïþÿëàï õïäõò, èïøòí òãò 
åîëâíóäïæ îóìòï. 

îïèæåíòèå åîòì øåîùñèòà îïéïú ïõïäò åîëâíóäò åîàåóäò ïî èòòéåþï. ïìå-
àò èïãïäòàò òìüëîòïè ïî òúòì. øåîùñèï-øååîàåþòì æîëì æòæò æï ûäòåîò åîò 
íàáïâì ìóìüìï æï ðïüïîï åîåþì. ììîê-òì ðòîëþåþøò åì æòæò æï ûäòåîò åîò îó-
ìò õïäõòï æï òãò ñäïðïâì ìõâï ìóìüìï æï ðïüïîï åîåþì. åì óüñóïîò êïíëíçëèò-
åîåþïï æï àó êïúò àïâì ûïäïæ ïî òþîèïâåþì æï òñîóåþì, ïèïì íïàäïæ õåæïâì æï 
åìèòì. 

ïèãâïî âòàïîåþïøò áïîàóä åíïì î÷åþï ðïüóï-åíòì (øòí ìïõèïîò åíòì) ôóí-
áúòï. îëãëîú ñâåäï ðïüóï-åíï, áïîàóäòú àïíæïàïíëþòà ãïæïãâïîæåþï æï 
æïêïîãïâì êóäüóîóä-èùòãíëþîóäò åíòì èíòøâíåäëþïì. æéåì åì ðîëúåìò ïá-
üòóîïæ èòèæòíïîåëþì. îëãëîú êò åì ðîëúåìò æïìîóäæåþï, áïîàâåäò õïäõòì 
ãïîóìåþòì ðîëþäåèïú ãïæïùñâåüòäò òáíåþï. èïãîïè öåîöåîëþòà ðîëþäåèï 
ðîëþäåèïæ î÷åþï æï ìïíïè ïìåï, ãïæïî÷åíòì òèåæò êòæåâ øåòûäåþï âòáëíòëà. 

æéåì áïîàâåäò õïäõòì ùòíïøå ìîóäòïæ íïàåäò ïäüåîíïüòâï æãïì — ïí ãï-
îóìæåì, ïí æïèëóêòæåþäëþòìï æï åîëâíóäò àïâòìóôäåþòìïàâòì òþîûëäëì. 
èåìïèå ãçï ïî ïîìåþëþì. àó âòíèå ìïáïîàâåäëì æéåâïíæåäò èæãëèïîåëþòà 
êèïñëôòäòï, òèïì óíæï âóàõîï: òìüëîòï åîà ïæãòäïì ïî æãïì. òãò èóæèòâïæ 
èëûîïëþì æï ùòí èòæòì. ïèòüëè âåîú ìïáïîàâåäë ãï÷åîæåþï åîà èæãëèïîåë-
þïøò. òìüëîòòì èìâäåäëþï èïìïú ïòûóäåþì, óíæï àó ïîï, òèëûîïëì. ïè èëûîïë-
þïì êò, îëãëîú òàáâï, ëîò èòèïîàóäåþï ïáâì — ãïîóìåþòìïêåí æï åîëâíóäò 
æïèëóêòæåþäëþòìïêåí. ïí åîàò óíæï ïòî÷òë, ïí èåëîå. ïèòüëè ìïáïîàâåäëì 
æéåâïíæåäò èæãëèïîåëþòà êèïñëôòäåþì, ìóîà àó ïîï åì, èëóùåâà ãïîóìåþï. 
àóèúï ãïèëîòúõóäò ïî ïîòì, îëè èïàò êèïñëôòäåþï ãïîóìåþòì èëäëæòíòàïú 
òñëì ãïèëùâåóäò. þîòñâò ñâåäï åîøò óàâïäïâò îïëæåíëþòà ïîòì. 

åîëâíóäò æïèëóêòæåþäëþòìïàâòì þîûëäïï ìïÿòîë. þîûëäïì êò ùòíïèûéë-
äò æï èåàïóîò ìÿòîæåþï. âòí òáíåþï òãò? 

áïîàâåäò êëèóíòìüåþò ïè ôóíáúòïì âåî øåïìîóäåþåí, îïèåàó, îëãëîú 
ìêêð ùåâîåþò, èëâïäåíò ïîòïí èëìêëâì þîèïæ åèëî÷òäåþëæíåí æï èòì ãïíêïî-
ãóäåþåþì óñëñèïíëæ ïìîóäåþæíåí. àó âòíèå ãïþåæïâì ìõâïãâïîïæ èëòáúåì, 
èïì èïøòíâå êïüëîéïøò óêîïâåí àïâì. ñâåäïì êïîãïæ èëåõìåíåþï, îëè ìêêð-øò 
èëíóîò èëî÷òäåþï ïîìåþëþì æï ïîïâòì ïáâì óôäåþï ìïêóàïîò ïçîò ¸áëíæåì. 
ïèòüëè áïîàâåäò êëèóíòìüåþò ïî ãïèëõïüïâåí áïîàâåäò õïäõòì åîëâíóä òí-
üåîåìì, àóèúï ùïèæïóùóè ÷ïãâ÷ò÷òíåþåí — ìõâï èòçïíò, ìïôòáîïäò æï æïíòøíó-
äåþï ïî ãïãâï÷íòï, àó ïîï ìïáïîàâåäëì èëâäï-ðïüîëíëþïë. îï àáèï óíæï, èïà 
åâïäåþïà ìïáïîàâåäëì, îëãëîú îóìåàòì ðîëâòíúòòì, èëâäï-ðïüîëíëþï æï 
ïèïì øåûäåþòìæïãâïîïæ ïêåàåþåí êòæåú. èïãîïè èå âäïðïîïêëþ ìïáïîàâåäëì 
åîëâíóä æïèëóêòæåþäëþïçå æï, úõïæòï, îëè ïè ôóíáúòòì øåèìîóäåþäïæ 
áïîàâåäò êëèóíòìüåþò ïî ãïèëæãåþòïí. åì òìüëîòïèïú æïïèüêòúï æï æéåâïí-
æåäëþïèïú. 

æéåì ñëâåäò õïäõò òþîûâòì åîëâíóäò æïèëóêòæåþäëþï-àïâòìóôäåþòìïà-
âòì æï áïîàâåäò õïäõòú âåî ãïèëåàòøåþï ïè ìïåîàïøëîòìë èëûîïëþïì, àó èïì 
ìïþëäëëæ ïî æïóêïîãïâì íïúòëíïäóîò éòîìåþï. 

óíæï òàáâïì òìòú, îëè ìêêð ïîú ìëúòïäóîò àâïäìïçîòìòà ãïèëõïüïâì 
èøîëèåäò õïäõòì ãóäòìíïæåþì, èòì ìóîâòäìï æï èòìùîïôåþïì. ìïþóàïæ èëâóõ-
èëà íïîêâåâì — „èàïì æïóþîóíæï èàòåäò“ (ïâüëîòï ê. äëîàáòôïíòûå). 
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èå-20 ìïóêóíòì 40-50-òïí ùäåþøò ìïþÿëàï õåäòìóôäåþïè ãïæïùñâòüï èàòæïí 
þïîøò ÷ïèëåîåêï èëìïõäåëþï. èïøòí èàòì æïúïîòåäåþï æï þïîòì ÿïîþïæ æïìïõ-
äåþï ôîòïæ ïáüóïäóî, ðîëãîåìóä æï ìïÿòîë ìïáèåæ èòï÷íæïà. ìïáïîàâåäëì 
èàòïíåàòì åîàò íïùòäò ûïäòàï æï úåèï-üñåðòà ÷ïèëïàîòåì þïîøò. ðîåìï æï 
èùåîäëþï õèïøåùñëþòäò ãïèïñîóåþäïæ êòëæï — õïäõòì þåæíòåîåþòìïàâòì êåà-
æåþïë åì. 

ïî ãïìóäï 20-30 ùåäòú, îëè ãïèëòîêâï — èàòì æïúïîòåäåþï óæòæåìò óþåæó-
îåþï ñëôòäï áâåñíòìïàâòì æï ïèòüëè þïîøò æïìïõäåþóäò ëöïõåþò, 70-òïí 
ùäåþøò, òìåâ ï¸ñïîåì æï óêïí èàïøò ïïìõåì. 

åì ïèþïâòï ïéùåîòäò êëíìüïíüòíå äëîàáòôïíòûòì íïîêâåâøò æï âíïõëà — 
îëãëî. 

ïñîòä, óõïäõë, óðïüîëíë ìëôåä ÿåîåèøò åîàïæåîàò ëöïõòï æïî÷åíòäò — 
íòêï öïÿâïûòìï. 

„åîàõåä, øóïéïèòìïì, öïâîòìïãïí ãóäãïèëõîóäèï íòêïè ñóîò èòóãæë íïæò-
îòì ñèóòäì. èåîå óåúîïæ àâòàëíïú ïñèóâäæï, þïíò èòìúï üñòóîì… 

— îï æïãåèïîàï, íòêïâ, ãïãòýæò, êïúë! — ãïèëìûïõï ëàïõòæïí áïäèï. 
— èãäåþøò âúõëâîëþ, ïíåüï, æï èãåäòâòà óíæï âòñèóâäë! — èòóãë íòêïè“.1 
èå-19 ìïóêóíòì áïîàóäèï äòüåîïüóîïè þåâîíïòîò óìïèïîàäëþï æï óêïíë-

íëþï æïõïüï — ãäåõòì óéåäøò øåþèòà æïùñåþóäò æï åãçåêóúòóîò ûïîúâï-ãäå-
öòà æïèàïâîåþóäò, èïãîïè ïæïèòïíòì èãäïæáúåâòì íïüâîï ïî ïóùåîòï. ãïìóä 
ïìùäåóäøò ïî èëèõæïîï øåèàõâåâï, îëè ãäåõì åàáâïì — èãäåþøò âúõëâîëþ æï 
èãåäòâòà óíæï âòñèóâäëë. 

õïäõòì ïìïñîåäïæ ûïäæïüïíåþòì ãïóãëíïî æï ïîíïõóä ôëîèåþì èòèïîàïâ-
æíåí. îëúï ìëôåäèï ÿåîåèèï óïîò àáâï ãïæïìïõäåþïçå, èïøòí „ãïöòáåþï åãîå 
ïî óíæïë, — ãïöïâîæíåí õåäòìóôïäíò æï ÿåîåèì öåî åäåáüîëìïæãóîò èëó-
øïäåì, ìëôåäò þíåäøò æïüëâåì. èåîå ùòìáâòäåþì ùñïäò ãïæïóãæåì æï, îëúï 
ûïäèëèîåëþïè ìëôåäò èïòíú âåî ãïüåõï, èïøòí óåþîë ùïèïäò èëòãëíåì: ìïõäòì 
ìïõóîïâçå èòäòúòåäåþò ïâòæíåí æï êîïèòüò ãïæèëñïîåì, ïéïîú ïõäï ùïõâïä-
àë? ùïâòæíåí“.2 

÷âåíì äòüåîïüóîïøò ãäåõòì ïùòëêåþòì ñâåäïçå øåèçïîïâò ìóîïàò åã. íò-
íëøâòäòì „ãëãòï óòøâòäøòï“ ïéùåîòäò. èïãîïè òá óþåæóîåþï èõëäëæ åîà 
ëöïõì ïüñæåþï àïâì æï ïîï èàåä ìëôåäì. ÿåîåèøò êò èàåäò ìëôåäò (âòí óù-
ñòì, ìïåîàëæ îïèæåíò ìëôåäò!) ãïõæï ûïäèëèîåëþòì èìõâåîðäò. âåîú åîàò 
áâåñíòìï æï õïäõòì äòüåîïüóîïøò âåî ùïòêòàõïâà, îëè èàåäò ìëôäòìïàâòì 
åäìïæãóîò èëåøïäëà, ùòìáâòäåþòìïàâòì ùñïäò ãïæïåãæëà æï ðëäòúòïì ìïõ-
äåþòìïàâòì ìïõóîïâåþò ïåõïæëì. ïèòì èìãïâìò ìóîïàò ùïîìóäò ìïóêóíòì ïîú 
áïîàóä äòüåîïüóîïøò æïõïüóäï æï, àó ïî âúæåþò, ïîú îóìóäøò. ìïþÿëàï 
õåäòìóôäåþïè êò åì ÷ïòæòíï æï àïí óîúõâïæ ïèüêòúåþæï, õïäõòì êåàòäæéåë-
þòìïàâòì âïêåàåþë ïèïì. 

òìòú ôîòïæ ìïãóäòìõèëï, èøîëèåäò ãäåõëþòì ïè ïîìèåíòä óþåæóîåþïì ïé-
ùåîì èùåîïäò, îëèåäèïú ìóäòàï æï ãóäòà óèéåîï ìëôäïæ ìëúòïäòçèòì 
æïèêâòæîåþïì (òõòäåà îëèïíò „êëäõåàòì úòìêïîò“). 

èòâñâåà òìåâ ÿåîåèåäàï àïâãïæïìïâïäì. 
ÿåîåèòæïí ãïæïìïõäåþóä íòêï öïÿâïûåì ãóäèï âåî ãïóûäë æï åîà ãïçïô-

õóäì òìåâ ìëôåäøò æïþîóíæï. 
„… ìïéïèëõïíì òãò óêâå ìëôåä ãïæîåêòäøò òñë. èåãëþïî êïúì õïîò æï êïâò 

ãïèëïîàâï æï òèïâå éïèåì ÿåîåèøò ïâòæï. 
þåâîò ïîï, — åîàò ÷ïîåáï èòùï èëõíï æï ìòèòíæò æïàåìï. 
… 
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æïàåìï æï òìåâ ãïèïîöâåþïøò æïþîóíæï. 
ÿåîåèøò õøòîïæ ïèëæòëæíåí èåàâïäñóîååþò. ôõòçäëþæíåí, àâïäì ïæåâíåþ-

æíåí, îëè ÿåîåèøò ïîïâòí æïþîóíåþóäòñë. åîàõåä æïòíïõåì ïõäïæ èëõíóä-
æïôïîúõóäò èòíæëîò æï áâåñïíï øå¸ñïîåì, âòìòï ñïíï, âòí æïàåìïë. 

òúëæíåí, èïãîïè ìæóèæíåí. 
èåàâïäñóîååþèï ãóäò ïî ãïòüåõåì, âòíú ïè èòùïøò àåìäò ÷ïïãæë, òãò ñïíïì 

óàëõëæ ïî æïüëâåþìë. 
èïîàäïú, ìòèòíæò æïëîñóîæï àó ïîï, íòêïú ñïíïøò ãïèë÷íæï. 
ãïèë÷íæíåí òìòíòú, ãïõóîåþóä àëõíòì æîëì àïâçå ùïïæãíåí æï… — ïõäï êò 

ãïãïþòàë! — óàõîåì æï òáâå æïïðïüòèîåì, èòìò „ìïáèå“ êò ìïõïäõë ìïìïèïî-
àäëì ãïæïìúåì. 

ãïèëûòåþïè ûâåäò „úëæâåþò“ ãïóõìåíï íòêï öïÿâïûåì: èëìêëâò, ãëîêòíòì ìï-
õåäçå æïùåîòäò ìï÷òâïîò, õïäõòì ùïáåçåþï, ÿåîåèòæïí ôåõò ïî èëòúâïäëàë. 
ãïóõìåíåì åîàò êïúòì ìëôåäò, îïèïú áâåñïíï ïïäïðïîïêï. 

èåîå þîïäò æïìæåì… 
îï æïíïøïóäøò? 
ìïìïèïîàäëè òèìöåäï æï ìïõåäèùòôë èòùòì æïüïúåþòìïàâòì íòêï öïÿâïûåì 

ìïèò ùäòì úòõå èòóìïöï. 
ãïãåúòíåþï, èêòàõâåäë, — ïîï, ãóäò ãåüêòíåþï, àèï ñïäñçå æïãòæãåþï, îë-

æåìïú ïèãâïî ùîåãïæïìóä óìïèïîàäëþïì ùïïùñæåþò. 
êïúò æïâþåîæò, èàåäò ÷åèò æéå æï èëìùîåþï áïîàóäò ìëôäòì úõëâîåþòì 

øóïãóäøò âüîòïäåþæò, æï öåî ïìåàò ìïïîïêë ïèþïâò ïî ãïèòãëíòï. ðïüòëìïíò 
èøîëèåäò êïúò úòõåøò ãïèëïèùñâæòåì èõëäëæ òèòüëè, îëè èïí ìïæéïú íïðïî-
üïõïä ìëôåäøò åîàò ÷ïîåáï èòùï èëõíï æï ìòèòíæò æïàåìï“.1 

 
ïè ãîûåä ïèëíïùåîì ãïíèïîüåþï ïî ìÿòîæåþï. æéåìïâòà íïàäïæ ïîòì æïõï-

üóäò — îï æéåøò ÷ïïãæë ãäåõò ìïþÿëàï õåäòìóôäåþïè. 
æåèïãëãåþò ïñâòîæåþòïí: êëèðïîüòï æï ìïþÿëàï õåäòìóôäåþï îï øóïøòï, åì 

úïäêåóäò ðòîåþòì øåúæëèïïë. 
ïèòì ðïìóõïæ óíæï âàáâï — 
öåî åîàò, àâïäóùâæåíåä áâåñïíïøò ïæïèòïíò ìïèïîàïäì îëè âåî òðëâíòì, åì 

èõëäëæ úïäêåóäò ðòîåþòì øåúæëèïï? 
èåëîåú, ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòì ïîìåþëþòì èïíûòäçå ïè úïäêåóäò ðòîåþòì 

øåúæëèïì ìïøâåäò ïî æïïæãï, îòì ãïèëú óæïíïøïóäëæ æïìöòäàï îòúõâèï 
ïàåóä èòäòëíåþì ãïæïïÿïîþï. èïæäëþï éèåîàì, åì àâòà ìêêð ïéòïîï èå-20, 21-
å æï 22-å ñîòäëþåþçå. èëèïâïäøò êòæåâ îïèæåíì ïéòïîåþåí, åì ïäï¸èï óùñòì. 

èåìïèåú, îëãëî õæåþï, îëè úïäêåóä ðòîàï øåúæëèåþì èàåäò ðïîüòï ïàåó-
äò ùäåþòì èïíûòäçå âåî ïìùëîåþì? 

èåëàõåú, 60-òïíò ùäåþòì æïìïùñòìøò ìêêð ìïçåòèë ôòúòà æï¸ðòîæï ìïþÿëàï 
õïäõì — „ðïîüòï ìïáâåñíëæ ïúõïæåþì: ìïþÿëàï ïæïèòïíåþòì ïõäïíæåäò àïëþï 
òúõëâîåþì êëèóíòçèòì æîëì“.2 èïøòí èàåä ììîê-øò þóêò æï íïéïîï áóõæï, 
æïôæïôåþì þïãïþóãò ãï¸áëíæï. ðîåìï ãïæïÿîåäåþóäò òñë — êëèóíòçèòì êïîòþ-
ÿåìàïí âæãïâïîàë. ïõäï ñâåäï æï ñâåäïôåîò æóèì, êîòíüì ïéïîïâòí ûîïâì, 
ãïüîóíóäò ïîòïí, àòàáëì åì æïðòîåþï ìêêð ðîëãîïèïøò ïî åùåîëì. èåüò îï 
ãçï æïî÷ïà. óíæï ãï÷óèæíåí, îïæãïí åêëíëèòêóîò ìòæóõÿòîòì ãïèë áâåñïíï 
àïâçå åáúåâïà. æïðòîåþòì øåìîóäåþï êò ïîï, äóêèï-ðóîò óÿòîà æï 80-òïí 
ùäåþøò 26-å ñîòäëþï èëòùâòåì ìóîìïà-ìïíëâïãòì ðîëþäåèòì èëìïãâïîåþäïæ. 
òèïì, îïú 60 ùåäòùïæøò âåî èëïãâïîåì, õóà ùåäòùïæøò óíæïà óøâåäëí. 
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èåõóàåú, ïèæåíò üñóòäòì øåèæåã, ìïæ ïîòì ãïîïíüòï, îëè ìêêð òìåâ ïî øåú-
æåþï? èòäòëíëþòà èìõâåîðäòì èåîå òìåâ æï òìåâ ïî æïòùñåþï àïâòìèïîàäåþï — 
øåúæëèï èïâïíò æï èïâïíò „þåäïæòì“ þîïäòïë? 

ïèòì ãïîïíüòï, úõïæòï, ïîìïæ ïîòì æï ïîú òáíåþï. ïî òáíåþï ììîê-øò ãïþïüë-
íåþóäò åîàò ÷âåóäåþòì ãïèë: ïíæïçï ïèþëþì: óîåèò îëè ãïæïþîóíæåþï, ãçï èå-
îå ãïèë÷íæåþïë. ììîê-øò òì êïúò, âòíú óîèòì ãïæïþîóíåþïèæå èòõâæåþï, ïè ãçï-
çå õòôïàòï èëìïäëæíåäò æï ïî óíæï ùïâòæåàë, èüîïæ ïîòì ãïèëúõïæåþóäò 
æï ðòîøò þóîàò ïáâì ÷ï÷îòäò (îï àáèï óíæï, àó àïâòì ùïùñâåüïì ãïæïî÷ï), õë-
äë òãò, âòíú óîèòì ãïæïþîóíåþòì èåîå àâïäàèïáúóîïæ ïñâòîæåþï, ãçï óâïî-
ãòìò òñëë, ãèòîïæ æï áâåñíòì èõìíåäïæ ïîòì ïéòïîåþóäò. ìïáèòïíëþòìï æï ðï-
üòëìíåþòì êîòüåîòóèòì ïìå àïâæïñòîï æïñåíåþïè ììîê-øò èëìðë ñëâåäãâïîò 
òèåæò èæãëèïîåëþòì èëùåìîòãåþòìï. 

êëèóíòìüåþòìïàâòì æïèïõïìòïàåþåäòï ïãîåàâå ïèï àó òè æïóìïþóàåþåäò 
òæåòì ïèë÷åèåþï-ïêâòïüåþï. åîà èøâåíòåî æéåì íïàåäò ãïõæåþï, îëè ïêâòïüå-
þóäò òæåòì ãïíõëîúòåäåþï øåóûäåþåäòï ïí õåäìïñîåäò ïî ïîòì. òèòì èïãòåî, 
îëè óïî¸ñëí ïèãâïîò òæåï, òùñåþåí èòì „ãïíõëîúòåäåþïì“ ûïäòà, æïÿåîï-ãïæï-
ìïõäåþòà, üëüïäóîò øòøòì æïíåîãâòà. ïî ïêîàëþà ïîú üïíöâï, ïîú ìòìõäò, 
ïîú èìõâåîðäò, ëéëíæ ïêâòïüåþóäò òæåï „ìïáèåæ ïáúòëí“. èòóõåæïâïæ ïèòìï, 
þëäëì æï þëäëì, èïòíú ïîïôåîò ãïèëæòì, îïèåàó ñëâåäòâå ïíüòþóíåþîòâò 
óæéåóîò æï èêâæîïæøëþòäòï. îëúï ìòìõäòïíò æï èìõâåîðäòïíò ïêâòïüåþóäò 
òæåï ÷ïôäïâæåþï, òûóäåþóäò ïîòïí óïîò àáâïí èïìçå æï, àïâòìèïîàäåþòì èòç-
íòà, ñâåäïôåîì ïèï àó òè ðïîüòóä „þåäïæì“ ïþîïäåþåí. íïèóìòì ãïìïùèåíæïæ 
„æïèíïøïâå þåäïæì“ èìõâåîðäïæ ìùòîïâåí ÷ïøäòä ïêâòïüåþóä òæåïì. èåîå ïõï-
äò „þåäïæòì“ ùòíïèûéëäëþòà òùñåþåí ïõïäò ïêâòïüåþóäò òæåòì ûâåäò ûïäï-
æóîò èåàëæòà ãïíõëîúòåäåþïì. ïîú ïè ïõïäò ïêâòïüåþóäò òæåòæïí ãïèëæòì 
îïèå. òìòú ôäïâæåþï. òìåâ èìõâåîðäïæ åùòîåþï „þåäïæò“. òìåâ ïõïäò „þåäïæò“ 
æïöæåþï. òìåâ ïõïäò ïêâòïüåþóäò òæåï ãï÷íæåþï… æï ïìå æïóìîóäåþäïæ. 

ïìå ÷ïèëñïäòþæï ììîê-øò ðëäòüòêóîò èëéâïùòì ïõïäò ìïõåëþï — þåäïæò-
çâïîïêò. åì ðëäòüòêëìò, ìïíïè ðïîüòóäò äòæåîòì ìêïèçå çòì, þåäïæòï. îëúï 
èëêâæåþï ïí èëõìíòïí — çâïîïêò. ìïíïè ìêïèçå çòì, óúæëèåäò þåäïæòï. îëúï 
èëêâæåþï ïí èëõìíòïí, ñâåäï þëîëüèëáèåæåþï èïì þîïäæåþï æï èìõâåîðäïæ øå-
ìïùòîò ãïíüåâåþòì âïúò õæåþï. 

ìïíòèóøëæ ãïâòõìåíëà çëãòåîàò ôïáüò. 
20-òïí ùäåþøò ìïáïîàâåäëøò þîûëäï ãïèëóúõïæåì ìòèòíæì, îëãëîú ÷ïèëî-

÷åíòä ìïìëôäë-ìïèåóîíåë êóäüóîïì. æïòùñåì âòàëè óôîë ðîëãîåìóäòì — 
îïèòìï æï ÷ïòì ðîëðïãïíæï. òùåîåþëæï äåáìåþò æï îëèïíåþò, îëèäåþøòú æïì-
úòíëæíåí ìòèòíæì. èëòãëíåà ê. äëîàáòôïíòûòì îëèïíò „ûòîì ìòèòíæòì îåìðóþ-
äòêï“, ïíæï ê. þëþëõòûòì äåáìò — „øåèëæãëèï“.1 

 
àòàáë æïòùñë ãïçïôõóäò — ñâïâòì ãåîïíò, 
èõëäëæ ìòèòíæò ñâòàäæåþï æï âïüñëþ æïîæò ïáâì, 
ìòèòíæòì ñïíïâ, øåèëæãëèòà õæåþò âåîïíò, 
óêïíïìêíåäïæ ôåîèòõæòäò óèçåî ãïíàòïæì. 
… 
ðäïíüïúòåþë, ÷ïò ãòèçåîì èïéïä âïêòæïí; 
êóäüóîï îïèòì æï ãåîïíòì îïæãïí èøâåíæåþï, 
ïäþïà ìòèòíæèï æéåì ìòúëúõäå þåùâçå æï¸êòæï — 
ãïçïôõóäòâòà øåèëæãëèï ÷ïòì ïèùâïíåþì, 
îëúï ãïèõèïî ÷ïäòì éåîëì áïîò ïùâïäåþì… 
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ãïâòæï æîë. èòõâæíåí, îëè ìòèòíæò ãïæïìïãæåþò ïî ñëôòäï. ïêâòïüåþóäò 

òæåï æïãèåì æï èìõâåîðäïæ øåìùòîåì ìïáïîàâåäëì êð úê èïøòíæåäò èæòâíåþò. 
50-òïí ùäåþøò õîóø÷ëâèï ïøø-øò òèëãçïóîï. íïõï, îëè èïîúâäåóäòì ðîëþ-

äåèïì ïèåîòêåäåþò ìòèòíæòì ìïøóïäåþòà ïãâïîåþåí. ãïæïòîòï ìòõïîóäòà — àó 
ãâòøâåäòì, ìòèòíæò ãâòøâåäòìë. òèæîëòíæåä ìïþÿëàï ðîåìïì àó ãïæïïàâïäò-
åîåþà, ñâåäãïí õîóø÷ëâòì ìóîïàì íïõïâà: „þåäïæì“ ìòèòíæòì üïîë ïáâì ðòîøò 
ãï÷îòäò. ïáïë æï õîóø÷ëâì ìòèòíæò èëåùëíïë æï æïòùñë ñâåäãïí ãïíóêòàõï-
âïæ ìòèòíæòì àåìâï. þïäüòòìðòîåäåþì ïâïäåþæíåí, êïîüëôòäòì èïãòåî, ìòèòí-
æò åàåìïà, õëäë áïîàâåäåþì óî÷åâæíåí, êïõåàøò âåíïõò ï÷åõåà æï ìòèòíæò èë-
ïøåíåàë. ìòõïîóäòà ãïëãíåþóäò áïîàóäò ðîåìï øåõèïüêþòäåþóäò ãïäëþæï 
— êïúëþîòëþïì ïèãâïîò ìòþîûíå öåî ïî ìèåíòïë. 

÷ïôäïâæï õîóø÷ëâòì ïêâòïüåþóäò òæåï æï èïì „þåäïæò“ èìõâåîðäïæ øåìùò-
îåì. 

àó 30-òïí ùäåþøò æïùåîòä äåáìåþì ãïæïòêòàõïâà, ïèãâïî ìüîòáëíåþì ùïïù-
ñæåþòà: 

 
èëâòæï èïììï. êëéë ãïìîòìï 
æï æïòûïõï 

þïèþï. 
þïèþï. 

þïèþï. 
þïèþïâåí âåäì… 
þòÿåþë, æïìúõåà 

ãçï ðòîæïðòîò — 
èòíæëîçå þïèþï òèåæåþì äïèþïâì, 
óûïõòì þïíòà æëþòîì æëþòîò: 

þïèþï. 
þïèþï. 

þïèþï.1 
 
îïüëè æïòùåîï åì äåáìò? òñë æîë, îëúï êëèðïîüòï ìïáïîàâåäëì þïèþòì 

îåìðóþäòêïæ ãïæïáúåâïì óðòîåþæï. òñë ãï÷ïéåþóäò þïèþòïæï ðîåìïøò, èùåî-
äëþïøò. òùåîåþëæï îïãòíæïîï ýïíîòì íïùïîèëåþíò þïèþòì ìïæòæåþäïæ. èåîå 
ïéèë÷íæï, îëè ìïáïîàâåäëøò ïî ïîòì êäòèïüóîò ðòîëþåþò, îëèåäòú èåþïèþå-
ëþòì ãïíâòàïîåþïì øåóùñëþì õåäì. êëèðïîüòòì ïêâòïüåþóäò òæåï ÷ïôäïâæï. 
ãïíóõëîúòåäåþåä ëúíåþïì ãïæïñâíåí „ôïíüïçòëîò“ ðïîüèóøïêåþòú æï þïèþòï-
æïì ðëåçòïú. 

30-òïíò ùäåþòì þëäëì æï 40-òïí ùäåþøò ïõïäò ïêâòïüåþóäò òæåï ïùïèåþæï 
êëèóíòìüåþì — ìïáïîàâåäëè àïâïæ óíæï óçîóíâåäñëìë àïâòìàïâò ìïêóàïîò 
ðóîòà. „ìïáïîàâåäëì èüêòúåæ ïáâì ïéåþóäò êóîìò òèòìïêåí, îëè 1940 ùäò-
ìïàâòì ûòîòàïæïæ æïïêèïñëôòäëì àïâòìò èëàõëâíòäåþïíò ìïêóàïîò ðóîòà“.1 
îòìò 1940 ùåäò! „ìïêóàïîò ðóîòìïàâòì“ þîûëäï þåîòïì æïõâîåüïèæå ãîûåä-
æåþëæï. ìïøòíåäò ïèþïâò æïïüîòïäåì. ðóîåóäòì æïìïàåìïæ ñâåäïôåîò ãïæïõ-
íåì — ìïûëâîåþò, ìïàòþåþò, þïé-þëìüíåþò, âåíïõåþò, õëîþäåóäò âåî èëòñâïíåì. 
ìïèïãòåîëæ ãïùñæï óìïûëâîëæ æïî÷åíòäò úõâïîò, æïòõëúï óàòâëæ ìïáëíåäò, 
ãï÷ïíïãæï þïé-âåíïõò. îëúï áâåñïíï åêëíëèòêóîïæ æïòáúï æï äïâîåíüò þåîòïú 
ãïïíïæãóîåì, èåîå ãïæïòéåì øåúæëèåþòì „èïèõòäåþåäò“ ôòäèò — „÷îæòäò ãçï-
çå“. 
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èå-19 ðïîüñîòäëþïçå,1952 ùäòì ëáüëèþåîøò, ìêêð-è èïäåíêëâòì ðòîòà, ãï-
èëïúõïæï, îëè „èïîúâäåóäòì ðîëþäåèï, îëèåäòú ùòíïà ñâåäïçå óôîë èùâï-
âå æï ìåîòëçóä ðîëþäåèïæ òàâäåþëæï, ãïæïÿîòäòï ùïîèïüåþòà, ãïæïÿîò-
äòï ìïþëäëëæ æï ìïèóæïèëæ“.2 

àó èïîúâäåóäòì ðîëþäåèï 1952 ùäòìïàâòì òñë „ãïæïÿîòäò ìïþëäëëæ æï 
ìïèóæïèëæ“, îïüëèéï ñòæóäëþì ììîê æéåì èòäòëíëþòà üëíï õëîþäåóäì 
óúõëåàøò? îïüëèéï òèüâîåâåí úõâòî-ðòîì æéåì ïè ìïêòàõòì èëìïãâïîåþäïæ? 
ïîïôåîò ïî òñë ãïæïÿîòäò 1952 ùåäì æï ïîú ïõäï — 80-òïí ùäåþøòï — èëãâïîå-
þóäò åì ðîëþäåèï. èïäåíêëâòì ãïíúõïæåþï òñë èëîòãò, ÷âåóäò üñóòäò, îòàïú 
ìêêð óèïìðòíûäæåþï ìïþÿëàï èëáïäïáååþì. 

ãïèëõæï õïíò æï „þåäïæò“ èïäåíêëâòú ìïíïãâå ñóàøò ãïæïòìîëäåì. øåúæë-
èåþò èïì æïþîïäæï. 

æéåì 26-å ñîòäëþòì òèåæòà ìóäæãèóäëþåí. òãò ãïæïùñâåüìë ìïìóîìïàë 
ðîëþäåèåþì. ïíæïçïøò íïàáâïèòï — ïéæãëèï æï õâïäåë. âíïõëà. 

æïìêâíòì ìïõòà ãóäïõæòäïæ óíæï âàáâï ëîò îïè: 
ðòîâåäò òì, îëè ìòìõäòïíò æï èìõâåîðäòïíò ïêâòïüåþóäò òæåï ïîïìëæåì ãï-

èëõïüïâì õïäõòì ìóîâòäìï æï èòìùîïôåþïì. ðòîòáòà, ñâåäï òæåï-ôòáìò õïäõòì 
èüåîòï. 

èåëîå òì, îëè êëèðïîüòòì ñîòäëþåþòì àâòíòåî ïîòì èëùåìîòãåþóäò ìóî-
ìïà-ìïíëâïãòì ðîëþäåèï ñâåäï ãïíâòàïîåþóä áâåñïíïøò. ïìå òñë ÷âåíøòú: ñë-
âåäèï ãäåõèï ÷òíåþóäïæ òúëæï, îëæòì, ìïæ æï îëãëî æïåàåìï õëîþïäò, ìò-
èòíæò, êïîüëôòäò, ÷ïåñïîï âåíïõò, èëåøåíåþòï þïé÷ï-þïéò. ïîú úõâïî-ûîëõòì 
ãïèîïâäåþïì ìÿòîæåþëæï êëèðïîüòòì úê æïæãåíòäåþïíò. 

îóìåà-òïðëíòòì ëèòì æîëì, 1904 ùåäì, áïîàâåäèï ãäåõèï ûòêò êâïîïúõåäò-
ïè îóìåàòì òèðåîïüëîì íòêëäëç èåëîåì ï÷óáï ïìò æïî÷åóäò õïîò, åîàò ïìï-
êòì, åîàíïòîò ùëíòì, åîàò ôåîòì (ëáîëìôåîò), åîàíïòîïæ àåàîîáòïíò.1 ïõäï 
èàåäò ììîê îëè æïòïîë êòæòà êòæå, ïì ïèíïòî õïîì âåîïôîòà âåî èëïãîëâåþ, 
àóèúï æïæãåíòäåþåþì üëèëþòà íïõïâ. èïøòí êò ïèòì ãïêåàåþï åîà èøîëèåä 
ãäåõêïúì øååûäë (ëéëíæ ìëúòïäòìüóîò øîëèòì ãèòîì — ïîï). 

ïìå ãï÷íæï óôìêîóäò õïäõòì òíüåîåììï æï êëèðïîüòòì ìïáèòïíëþïì øëîòì, 
îëãëîú ìëúòïäóîò, òìå åîëâíóäò àâïäìïçîòìòà. 

ïèãâïî ìòüóïúòïøò áïîàâåäò õïäõòì ðïüîëíïæ æï áëèïãïæ òìåâ èùåîäëþï 
óíæï æïî÷åì. ìõâï ãïèëìïâïäò ïî ïîòì. èïãîïè, àó áïîàóäò èùåîäëþï ãïòçòï-
îåþì äòüåîïüóîòì êëèóíòìüóîò ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì, òáíåþï èòìò åîàãó-
äò, èïøòí òãò ÷âåíò õïäõòì èåàïóîïæ ïî ãïèëæãåþï. îëãëîú úíëþòäòï, äòüå-
îïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì ûòîòàïæò ïèëúïíïï, èùåîäëþòìï æï õåäëâ-
íåþòì ìïøóïäåþòà, ðîëðïãïíæï ãïåùòëì èëìêëâøò øåèóøïâåþóä æòîåáüòâåþì. 
èïøïìïæïèå, æïíåîãëì êîåèäòçèò, ïíó îóìóäò ìëúòïäòçèò. êîåèäòçèò êò, îë-
ãëîú óêâå òàáâï, ãïèëîòúõïâì ìõâï õïäõàï ìóîâòäìï æï èòìùîïôåþïì æï èõë-
äëæ îóìåàòìïì åèìïõóîåþï. 

ïâòéëà óþîïäë èïãïäòàò: æéåì øëîåóä ïéèëìïâäåàøò èòèæòíïîåëþì 
БАМ-òì èøåíåþäëþï. þïâøâèïú êò òúòì, îëè åì õæåþï ïîï øëîåóäò ïéèëìïâäå-
àòì åêëíëèòêóîò ïàâòìåþòì èòçíòà, ïîïèåæ ìïèõåæîë àïâæïúâòì ïèëúïíòà. òá, 
÷òíåàòì ìïõòà, îóìåàì æïóûòíåþåäò èüåîò ¸ñïâì. ÿïîþïæ æïìïõäåþóä ÷òíåàì 
ìóäòì èëìïàáèåäïæ üåîòüëîòï ìÿòîæåþï. åì üåîòüëîòï ïîòì úòèþòîìï æï 
øëîåóä ïéèëìïâäåàøò. ÷òíåàòú åèçïæåþï ùïïîàâïì òãò îóìåàì. îóìåàèï ïè 
üåîòüëîòòì æïìïðñîëþïæ ìòìõäò æïéâïîï. úõïæòï, èòìò æïàèëþï ïéïî óíæï. 
ïîú æïàèëþì, ìïíïè ûïä-éëíå åñëôï. ïèòüëè èëèïâïäò, ãïîæïóâïäò îóìåà-÷ò-
íåàòì ëèòìïàâòì ïóúòäåþåäòï ïè üåîòüëîòòì ìïèõåæîë ãïèïãîåþï-ïàâòìåþï. 
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БАМ -òì îêòíòãçòì èøåíåþäëþïú ïè ïèëúïíïì åèìïõóîåþï, èïøïìïæïèå БАМ -ò 
îóìåàòì åîëâíóäò àïâæïúâòì êåæåäòï øëîåóä ïéèëìïâäåàøò. 

àó áïîàâåäò àïâì îóìïæ ïî àâäòì, èïøòí èïì БАМ -òì èøåíåþäëþïçå ïîïôå-
îò åìïáèåþï. üñóòäïæ éâîòì òá ìòìõäìï æï ëôäì. ÷òíåàò ìïáïîàâåäëì ïî 
åèóáîåþï. åîàò úòúáíï áïîàóäò üåîòüëîòï èïì ïîïôîïæ ìÿòîæåþï. 

åì åîàò. èåëîåú: àó áïîàâåäò åîëâíóäïæ àïâòìóôïäò ïî òáíåþï, ãïíï ìó-
äåîàò ïî ïîòì, âòí òáíåþï èòìò þïüëíò — îóìò àó ÷òíåäò? ïíæïçï ïèþëþì: ãòíæ 
èãåäì øåâóÿïèòâïî, ãòíæ — èãäòìôåî ûïéäìë. àó òèæåíïæ æïãâò÷äóíãæï ãë-
íåþï, îëè îóìòì ìüëèïáçå óêåàåìò âåîïôåîò ùïîèëãâòæãåíòï? 

èåìïèåú: òìüëîòóäò ðåîìðåáüòâïú õëè óíæï æïâòíïõëà. îóìåàò êïúëþîòë-
þòì òìüëîòïøò óêïíïìêíåäò òèðåîòïï. îëãëîú ìõâï òèðåîòåþì, èïìïú óåÿâåäò 
æïøäï èëåäòì. åì øëîåóäò ïèþïâò ïî ïîòì. åì èå-20 ìïóêóíòì þëäëèæå èëõæå-
þï. òèïìïú àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, îëè øëîì ïî ïîòì òì æéå, îëúï ÷òíóîò ëêåï-
íå öåþòîì ãïïîéâåâì æï ììîê-ì èëåæåþï. üñóòäïæ ¸ãëíòï âòìèåì, îëè æéåâïí-
æåäò îóìåàòì ìïèõåæîë ìòûäòåîå îïòèå óðòîïüåìëþòì íòøïíòï. ïüëèòìï àó 
ùñïäþïæòì þëèþåþòì æïèçïæåþï ïõäï ïîïâòàïî ìòîàóäåì ïî ùïîèëïæãåíì. 
óïõäëåì ùäåþøò ÷òíåàò àïíïèåæîëâå òïîïéòà òìåâå òáíåþï àïâòà ôåõïèæå øåò-
ïîïéåþóäò, îëãëîú îóìåàòï. ïìåú îëè ïî èëõæåì, àòàáèòì èòäòïîæò èëìïõ-
äåëþï òìåàò ûïäïï, îëèåäìïú âåîïâòàïîò òïîïéò âåî æïóæãåþï ùòí. þëäëì æï 
þëäëì ïíåêæëüóîò øåèàõâåâï øåòûäåþï èëõæåì. ìïèïìò èòäòëíò ÷òíåäò îó-
ìåàì üñâåæ æïíåþæåì. 260-èòäòëíòïí ììîê åì üñâååþò òìå øåÿïèåí, îëè ÷òíåàøò 
âåîú ãïòãåþåí, æïïêäæïà àó ïîï èëìïõäåëþï. ïìåàò ôïíüïìüòêóîò ìïøòøîëå-
þòì ùòíïøå æãïì îóìåàò. ïèòüëè îóìò ðëäòüòêëìåþò, àó èàäïæ ïî ãïèëñåñå÷å-
þóäïí, òè õïäõåþòì åîëâíóä àïâòìóôäåþïçå óíæï ôòáîëþæíåí, îëèåäíòú òè-
ðåîòòì ôïîãäåþøò úõëâîëþåí. îï óî÷åâíòï îóìåàì — ÷òíåàò èëâòæåì ììîê-øò, 
îëãëîú æïðñîëþòäò åîåþòì ãïèïíàïâòìóôäåþåäò àó ðòîòáòà, ïõïäò æïè-
ðñîëþåäò òè õïäõåþòìï, îëèåäàïú îóìåàèï íåþïñëôäëþòà èòìúï åîëâíóäò 
àïâòìóôäåþï. ãëíòåîò êïúòìïàâòì ïè êòàõâòì ðïìóõò íïàåäòï. 

åì ìòüóïúòï, îóì ðëäòüòêëìåþàïí åîàïæ, БАМ -òïæòì èãïäëþåäèï áïî-
àâåäèï èùåîäåþèïú óíæï ãïòàâïäòìùòíëí. БАМ -òïæï ïíüòáïîàóäò ìïáèòïíë-
þïï. åì àâïäíïàäòâ æïïæïìüóîï âòíèå îòþïêëâìêòì ùåîòäèï „ðîïâæïøò“.1 ïè ùå-
îòäòà „ðîïâæïè“ èêïôòëæ ãâòàõîï: ïèòåîêïâêïìòåäåþò æï øóïïçòåäåþò ûïäïì 
íó ãïèëãâïñåíåþòíåþà. àáâåíò ìóîâòäòà ïòêïîòà ãóæï-íïþïæò æï úòèþòîìï æï 
øëîåóä ïéèëìïâäåàøò ãïæïìïõäæòàë. æîë ïéïî òàèåíì æï åì ìïáèå 80-òïí 
ùäåþøò óíæï èëâïàïëàë. 

îëãëîú ÷ïíì, ïè ìïøòíåäò èóáïîòì ïîìò âåî ïèëâòúïíòà, îïêò ïìå àïâãïèåüå-
þóäò øîëèëþì БАМ -çå áïîàâåäò æï áïîàóäò ðîåìï, îïæòë-üåäåâòçòï ïìåà 
ìïãóäæïãóäë ðîëðïãïíæïì óùåâì èïì. 

ïèòì ùïêòàõâòìïì øåòûäåþï çëãòåîàò ãïúõïîæåì: ÷âåíò îï þîïäòï, îóìåþò 
ãâïûïäåþåí æï òûóäåþóäò âïîàë БАМ -çå ìïèóøïëæïú ùïâòæåà, âóèéåîëà êò-
æåú æï ðîëðïãïíæïú ãïâóùòëàë. âòíú ïèïì òüñâòì, òãò õëè æïïæïìüóîåþì ïèòà, 
îëè ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò òíüåîåìò ìõâïï æï îóìåàòìï — ìõâï. 

èå-19 ìïóêóíåøòïú ïøåíåþæíåí îóìåþò øëîåóä ïéèëìïâäåàì, òþîûëæíåí èòì 
ïìïàâòìåþäïæ, èïãîïè áïîàâåäò èùåîäòìïàâòì ïîïâòì æïóâïäåþòï òè èøåíåþ-
äëþïçå ùåîå æï ðîëðïãïíæï ãïóùòåë. îïüëè? òè óþîïäë èòçåçòì ãïèë, îëè 
úïîòçèò âåî þåæïâæï ïøêïîïæ åàáâï — îóìòìï æï áïîàâåäòì èòìòï åîàíïòîòï 
æï áïîàóäò èùåîäëþï îóìåàòì òèðåîòòì ñóîèëÿîòäò èìïõóîò óíæï ãïõæåìë. 
úïîòçèò ÷óèïæ, èòðïîâòà úæòäëþæï îóìòôòêïúòòì ïáüòì ÷ïüïîåþïì. îóì êë-
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èóíòìüåþì êò ïîïôîòì åøòíòïà. èïà îóìóä øëâòíòçèì òíüåîíïúòëíïäòçèòì íò-
éïþò ïïôïîåì æï äòüåîïüóîòì, ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì èëèïîöâåþòà, ñâåäï 
ïîïîóìò õïäõòì èùåîäëþï îóìåàòì ìïèìïõóîøò ÷ïïñåíåì. òèæåíïæ ïîòì ñâåäï 
æïèôîàõïäò æï àïâçïîæïúåèóäò, îëè ìïùòíïéèæåãëæ êîòíüòì æïûâîïì âåîï-
âòí þåæïâì. 

äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðèï ïîï èïîüë àïíïèåæîëâå ðîëþäå-
èåþçå èìöåäëþòìïì øåóêîï êîòÿï áïîàóä èùåîäëþïì, ïîïèåæ — ùïîìóäòìïú. 
èïãïäòàïæ, òãò õèïì âåî òéåþì òè áïîàâåäò èëéâïùååþòì ìïáèòïíëþïçå, îëèåä-
àïú ïî óíæëæïà ìïáïîàâåäëì îóìåààïí øååîàåþï ïí øåèæãëè ðåîòëæøò ìï-
áïîàâåäëì æïèëóêòæåþäëþòì òæåïì åèìïõóîåþëæíåí. 

èå-18 ìïóêóíòì åîà-åîàò ãïèë÷åíòäò ìïõåäèùòôë èëéâïùòì ìëäëèëí äòë-
íòûòì ìïõåäò æï ìïáèòïíëþï èò÷áèïäóäòï, îïêò òãò, ìëäëèëí èåëîåìàïí åî-
àïæ, îóìåàì åþîûëæï æï ïî øååãóï îóìåàòì èòåî ìïáïîàâåäëì æïðñîëþïì. àó 
ãïòõìåíåþåí èõëäëæ òèòüëè, îëè æòæåþóäò ìòüñâï ùïîèëàáâï åîåêäå èåëîòì 
æïìïôäïâåþïçå. ìëäëèëí äòëíòûòì îåïþòäòüïúòòìïàâòì ïóúòäåþåäò ãïõæï 
òèòì èüêòúåþï, îëè ãåëîãòåâìêòì üîïáüïüò èòìò õåäòà ïîòìë æïùåîòäò.1 øå-
òûäåþï ìëäëèëí äòëíòûå üîïáüïüòì æïùåîïøò èïîàäïú èëíïùòäåëþæï2, èïã-
îïè òè ôïáüì îï âóñëà, îëè îóìåàèï åì õåäøåêîóäåþï ôåõáâåø ãïàåäï, èòìò 
ïîú åîàò èóõäò ïî øåïìîóäï æï îóìåàòì èôïîâåäëþïçå èåëúíåþå þïãîïüò-
ëíàï æòíïìüòï óîúõâïæ èëïüñóï æï ãïïúóúóîïêï? 

ïäåáìïíæîå þïüëíòøâòäò õëè ðòîæïðòî ÷ïáëäâïì òèìïõóîåþì, îïêò ìïáïî-
àâåäëøò îóìåàòì ãïþïüëíåþòì ùòíïïéèæåãò òñë. 

ïîú ìëäëèëí èåëîå ìïîãåþäëþì ÷âåíò ìòñâïîóäòà. åìåú òèòüëè, îëè ïîú 
òãò øåãåþåþòï õåäãïøäòäò æï ïéüïúåþóäò îóìåàòì èòåî ìïáïîàâåäëì ïíåáìò-
ïì. ìïíïè øååûäë àïâãïèëæåþóäò åþîûëæï èüåîì. 

ìîóäòïæ óñóîïæéåþëæ ïîòì æïüëâåþóäò ïäåáìïíæîå ïèòäïõâïîò, ïâüëîò 
üîïáüïüòìï „þîûåíò ïéèëìïâäåàòìï“. åì èëïçîëâíå ãïíæåâíòäò ãâñïâì áïîàó-
äò ïçîëâíåþòì òìüëîòòæïí èõëäëæ òèòüëè, îëè åîåêäå èåëîå ïî óñâïîæï æï 
åþîûëæï èïì. æéåâïíæåä ìïáïîàâåäëøò åîåêäå èåëîòìïæèò êîòüòêóäò æïèë-
êòæåþóäåþï òìåâåï ïêîûïäóäò, îëãëîú èïîáìòìï æï äåíòíòìïæèò. îïêò åîåê-
äå îóìåàòì üîôòïäïæ ïîòì ÷ïàâäòäò, áïîàâåä êëèóíòìüåþì èëíïîáò òæåï-
äïæ ¸ñïâà èò÷íåóäò. îóìåàòì õïàîòà òæåëäëãòóîò íòéïþòú êò ÷ïèëòõìíåì. 

ïè èæãëèïîåëþïøò ïî ïîòïí èïîüë èå-18 ìïóêóíòì èåëîå íïõåâîòì èëéâïùåå-
þò. èå-19 àó èå-20 ïìùäåóäåþòì èëéâïùååþìïú òãòâå æéå ïæãïà. 

ïî÷òä öëîöïûòì ùòãíåþòì ãïèëúåèï ïî øåòûäåþï. òìòíò áïîàâåäì åîëâíóä 
éòîìåþïì ïõìåíåþåí. ïèòüëè èå-19 ìïóêóíòì æïìïìîóäòìï æï èåëúòì æïìïùñòìòì 
ñâåäïçå ãïèë÷åíòä áïîàâåä èëïçîëâíåì ïîú ïõïäãïçîæëþï òúíëþì æï ïîú 
ôïîàë ìïçëãïæëåþï. ïèòì èòçåçò êò òì ãïõäïâà, îëè îóìóäò èëæåäòì èòõåæ-
âòà ïî ïçîëâíåþæï. ïèòüëè åøòíòïà èòìò õìåíåþï òìüëîòêëìåþìï æï äòüåîïüó-
îòìèúëæíååþì. àó ïõìåíåì, ïóúòäåþäïæ óíæï æïãèëí. 

èåíøåâòêò ãòëîãò ðäåõïíëâò èëêîûïäåþòà æï ðïüòâòìúåèòà ìïîãåþäëþì 
(àþòäòìøò èòìò ìïõåäëþòì ðîëìðåáüòú ïîòì), èåíøåâòêò íëå ýëîæïíòï êò äïí-
ûéâï-ãòíåþòì ùóèðåøòï ïèëìâîòäò. ìïáïîàâåäëøò èïîáìòçèòì åîà-åîàèï ðòî-
âåäèï ðîëðïãïíæòìüèï æï, îóìåàòì òèðåîòòì èïìøüïþòà, óãïíïàäåþóäåìèï 
ìëúòïä-æåèëêîïüèï åì îòìõâï æéåâïíæåä ìïáïîàâåäëøò òèòà êò ïî æïòèìïõó-
îï, îëè èåíøåâòêóîò èòèïîàóäåþòì ðëäòüòêóîò èëéâïùå òñë (ïìå îëè ñëôò-
äòñë, èïøòí ðäåõïíëâòú óíæï æïåãèëà, èïãîïè èòìò ùòãíåþò æòæò üòîïýòà òúå-
èï ììîê-øò), ïîïèåæ òèòà, îëè èòìò ìïõåäò áïîàâåäì ðòîâåä æïèëóêòæåþåä 
îåìðóþäòêïì ïõìåíåþì, ðòîâåä áïîàâåä ðîåçòæåíüì æï 26 èïòìòì òæåïäåþì. åì 
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êò áïîàâåäì ïêîûïäóäò ïáâì. àó âòíòúëþïï, ïõìåíï, óàóëæ äïôò óíæï æïïì-
õïì. ïìå ìóîà èëìêëâøò æï òèòüëè. 

ðïâäòê èëîëçëâì, îëèåäèïú èïèï ãïñòæï, áïîàóäò ðëåçòï óèéåîòì.1 èïã-
îïè ïîïâòì ïõìëâì 1921 ùäòì 23 àåþåîâïäì ñëôòäò ìïèõåæîë üïûîòì (ïè ïæãò-
äïì ïõäï èàïâîëþòì ìïõäò æãïì) ãïäïâïíøò ìïûèë ìïôäïâøò ÷ïìâåíåþóäò ïõïä-
ãïçîæï áïîàâåäò ëôòúîåþò æï ìüóæåíüåþò ïîöåâïí ïíïíòïøâòäò, ïäåáìïíæîå 
ïõâäåæòïíò, òîïêäò àëòûå, ðïâäå òïêëþïøâòäò, íòêëäëç ìüóîóï, íòêëäëç 
çïíæóêåäò, èòõåòä àóèïíòøâòäò, íòêëäëç êïäïíæïîòøâòäò æï ìõâïíò. 

åèòãîïíüò ðëåüò âïíë þïáîïûå ãëæåþì: 
 

æéåì 24 àåþåîâïäòï, 
üïþïõèåäòìï âòãëíåþ ãèòîåþì. 
âôòáîëþ, îëè òáïú ìïáïîàâåäëøò 
èïà ìïôäïâåþçå èëôåíåí âïîæåþì 
æï ÷óèïæ âòíèå ïïùêïîóíåþì 
ìòëíòì üïûîòì æïèüâîåóä çïîåþì.1 

 
âïò, îëè úîó òèåæòï! 
ïîïâòí òúíëþì æï ïîú ïîâòì ïõìëâì èïààïí åîàïæ æïêîûïäóäò èïîòïè êë-

üåì ïìóäò èïñïøâòäò, ÷âòæèåüò ùäòì èëùñïäåþòì æïò. òìòíò æïòéóðíåí êëöëî-
àïí, ìïáïîàâåäëì æïìïðñîëþïæ èëìóä îóìàï èåàåîàèåüå ïîèòïìàïí þîûë-
äïøò. òìòíò õëè ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò æïèëóêòæåþäëþòìï æï éòîìåþòì æïú-
âïì øååùòîíåí! èïãîïè áïîàóä èùåîäëþïì ïêîûïäóäò ïáâì èïàçå ùåîï, îïèåàó 
üñóòäò óíæï æïòíåîãëì, àòàáëì áïîàâåäèï õïäõèï íåþïñëôäëþòà àáâï óïîò 
àïâòìóôäåþïçå æï õåäãïøäòäò øååãåþï þëäøåâòêóî îóìåàì. 

ïùòíæåäèï áïîàâåäèï èêòàõâåäèï ïî òúòì, àëîåè áïîàóäèï ðëåçòïè óèéå-
îï èïîë èïñïøâòäòì ãèòîëþïì. èïãïäòàïæ, îïýæåí ãâåüïûåè äåáìòà — „üòîòäò 
ðîëìðåáüçå èàâïîòïí éïèåøò (èïîë èïñïøâòäì)“.2 

 
èå ïî ãòúíëþæò ïèëîûïäë, ìùëîë àïèïîòì, 
èïáâì ìïíïíåþäïæ àáâåíò ìïõòì óíïõâåäëþï. 
èïãîïè ïèþëþåí: îïôïåäòì óíæï õåäëþï 
àáâåíì íïèæâòä ðëîüîåüì, æéåì îëè âïîæò 

ôïîïâì ìïèïîòì. 
èïèïè, êëüå èïñïøâòäèïú èòóûéâíï øâòäì äåáìò — „÷åèì èïîëì“:1 
 
ïîú ìòúëúõäòì, ïîú ìòêâæòäòì ïéïîï èïáâì õïäòìò 
àåþåîâïäèï æïèòçïèàîï ìïèóæïèëæ èïòìò! 
ãóäçå ìåâæï øåèëèïùâï àïâòì èûòèå äëæåþòà: 
ìïáïîàâåäë ãïòýéòíàï èïñïøâòäàï ãëæåþòà… 
æïâòéïäå… æïâò÷ïãîå… æï øåíò âïî èõèëþåäò, 
÷åèë ãèòîë æï ùèòíæïíë, ãïèïèõíåâå èøëþåäò! 
ìïèøëþäë àó øåí — îëèåäò, ïõ, âòüòîë îëèåäò?! 
æïâæíò úîåèäïæ ëîòâåìàâòì ìõâïàï úîåèäòì èøîëþåäò!.. 
 
îëúï õïäõò åîëâíóäò àïâòìóôäåþòìïàâòì ùïèåþóäà ïî ïõìåíåþì, åì åîëâ-

íóäò ìòíæòìòì æïêíòíåþï-æïáâåòàåþïì íòøíïâì. èùåîäëþï êò óðòîâåäåìïæ 
åîëâíóäò ìòíæòì-íïèóìòì ãïèëâäåíï-ãïèëèýéïâíåþïï. ïèòì óôäåþï ÷ïèëïîàâï 
ìùëîåæ äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðèï áïîàóä èùåîäëþïì. ïèòà íïà-
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äïæ øåãâòûäòï ùïîèëâòæãòíëà, îï æéåøò ÷ïâïîæï ÷âåíò ìòüñâïêïçèóäò äòüå-
îïüóîï. 

áïîàóäò ìïþÿëóîò äòüåîïüóîòìèúëæíåëþï òûóäåþóäòï þåâîò áïîàâåäò 
èùåîïäò, îëèåäàïú úõëâîåþï 26 èïòìòìï æï 25 àåþåîâäòì èòöíïçå èëóùòïà, 
úïäèõîòâïæ ãïíòõòäëì æï ùïîèëïæãòíëì. 

ïéïî òþåÿæåþï æï ïéïî äïðïîïêëþåí ãåîëíüò áòáëûòì ùòãíçå — „åîëâíóäò 
åíåîãòï“, ïíæï ìõâï ùåîòäåþçå, îëèäåþòú æïìüïèþóäòï 1921 ùäïèæå. æïèëóêò-
æåþäëþòìï æï àïâòìóôäåþòì àâïäìïçîòìòà, áïîàâåäò õïäõòì åîëâíóäò 
åíåîãòòì ãïíõòäâï æéåì ïîïìïìóîâåäòï. õëè øåòûäåþï ìïêóàïîò ûïäòì îùèåíï 
ïéæãåì ÷âåíì åîøò! 

ïõäïíæåäèï èêòàõâåäèï ïî òúòì, îëè òëìåþ ãîòøïøâòäò ïìåà äåáìåþìïú 
ùåîæï: 

 
æéåì êò áïîàâåäò ãóäøò èóæïè ùñåâäïì ï÷ïéåþì, 
æï ìùñåâäòì òèïì, âòíú ÷îæòäëåàòì âåäóî ñï÷ïéåþì 
ãïóéë êïîò àåîãæïäåóä æïîòïäòìï.2 
úæòäëþåí ò. ãîòøïøâòäò ùïîèëïæãòíëí èõëäëæ îëãëîú ìïþÿëàï õåäò-

ìóôäåþòì èëèéåîïäò. èòìò ïìå úïäðòîïæ æïõïüâï ïòëäåþì äòüåîïüóîïà-
èúëæíåëþòì ìïáèòïíëþïì. ïïæâòäåþì òèòüëè, îëè, àó âï÷âåíåþà îëãëîò èìëô-
äèõåæâåäëþîòâò ùòíïïéèæåãëþï ãïæïäïõï ðëåüèï, èïøòí òìòú óíæï ïòõìíïì — 
îëãëî ãïõæï ò. ãîòøïøâòäò åîëâíóäò àïâòìóôäåþòì áïæïãòæïí ìïþÿëàï õå-
äòìóôäåþòì èåõëüþå. åì ïî èëèõæïîï íåþïñëôäëþòà, èìëôäèõåæâåäëþòì þó-
íåþîòâò ãïíâòàïîåþòà. òãò èëõæï øòøòà, ûïäæïüïíåþòà, èïàîïõòà. àó ñâåäï-
ôåîò ïøêïîïæ òàáèòì, èïøòí ìïçëãïæëåþï èêïôòëæ æïòíïõïâì, îëãëîò öëöëõå-
àóîò ùïèåþòì æïîöïêøò ãïòïîï ñëâåäèï áïîàâåäèï èùåîïäèï, îëè úëúõïäò 
ãïæïî÷åíòäòñë. 

æéåì ïîïâòí òúòì, îëãëî èëóùëæåþæï ïêïêò øïíòûå — „ïþï, ôîàõòäïæ, áïî-
àâåäåþë!.. íó, íó âïéåþà æïîòïäìï!..“1 

ïîú ïäåáìïíæîå ïþïøåäòì ïèãâïî äåáìåþì òúíëþì áïîàâåäò ìïçëãïæëåþï: 
 

æï¸êîïâì ìïïàò êåîðàï æïìåüñâòì,  
èòùïì èëòâäòì úåúõäòì èëæåþï 
æï ûâåä áâåñïíïì îåêâòåèì åüñâòì 
÷åèò íïéâäòïí ìóäòì ãëæåþï, 
ëõ, ÷åèàâòì ûíåäò èòìïéåþòï 
øóîòìûòåþï ïõïä èåüëáòì 
úåúõäòì åêîïíçå òìïõåþòïí 
ûâòîôïìò ÷îæòäíò ùïîìóä åðëáòì. 
úåúõäøò óåúîïæ ãïæïìõâïôåîæï 
ûâåäò ôòáîåþò æï òèåæåþò 
æï òäåùåþï þëîêòäàïí åîàïæ 
ùïîìóä æòæåþòì àåàîò ìâåüåþò. 
æï åîòì üïíöâòì ãïèëèìïõâåäò 
òçîæåþï ãóäøò ëîò èùâåîâïäò, 
åîàò íïéâåäòì ëîò ìïõåäò: 
êîùïíòìòì âåäò æï àåþåîâïäò. 
æï ÷åèì ôòáîåþøò úîåèäò ãîëâæåþï, 
âòéïú ÷óî÷óäåþì ïî ïîòì èêâæïîò!.. 
æîëàï èòöíïçå ìïéïèëâæåþï, 
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ìïæéïú ¸áâòàòíåþì èùóõïîå àïîò…1 
 
èòôó÷å÷åþóäòï æï íïúïîùïñîòäò åîëâíóäò üêòâòäò, îïú ïîìåþòàò ðîëþ-

äåèï òñë áïîàóäò èùåîäëþòìï. ãïúåèóäòï æòîåáüòâï: åîëâíóäò ìïêòàõò ìï-
èóæïèëæ èëãâïîåþóäòï æï èïìçå äïðïîïêò ìïÿòîë ïéïî ïîòì. ïèòüëè òìòú óí-
æï æïòâòùñë, îïìïú ùïîìóäøò ïèþëþåí. èïîàïäòï, ÿîòäëþï òìåâ ãüêòâï æï ãåù-
âòì, èïãîïè åíïì êþòäò óíæï æïïÿòîë æï êâíåìï ãóäøò ÷ïòõøë. 

ìõâïíïòîïæ óñóîåþì îóìò àïâòì ùïîìóäì. îóìåàøò ïîï àó òâïíå þóíòíòï æï-
ôïìåþóäò æï ðïüòâúåèóäò, ïîïèåæ èëíïîáòìüò, ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòì æïó-
ûòíåþåäò èüåîò, ðòîùïâïîæíòäò îåïáúòëíåîò øóäãòíòú. ôòäèòú êò ãïæïòéåì 
èïìçå æï èòìò èëíïùòäåëþòà. þóíåþîòâòú ïîòì åì. òãò îóìåàòì òìüëîòïï æï òì-
üëîòïì ðïüòâòìúåèï óíæï. ìïáïîàâåäëøò êò ïîú âòáüëî íëçïûòì õìåíåþï øåòû-
äåþï, ïîú èòõåòä ùåîåàäòì, ïîú çóîïþ ïâïäòøâòäòì, ïîú ãîòãëä îëþïáòûòì 
æï ïîú ìõâï áïîàâåäò èëéâïùååþòìï, îëèåäíòú þåæòì óêóéèïîàëþïè óúõëåà-
øò ãïïûåâï. 

ïíåêæëüóîò èæãëèïîåëþïú êò øåòáèíï: ãîòãëä îëþïáòûòì „äïèïîïì“ àåïü-
îàèúëæíååþò âïýï-ôøïâåäïì èòïùåîåí. ïèïâå æîëì åì ðòåìï âïýïì àõçóäåþïàï 
ïîú åîà ãïèëúåèïøò ïî øåïáâà. ïîú àåïüîåþøò æãïèåí. àó âïýïìòï, îïüëè ïî 
þåÿæïâåí æï ïî æãïèåí? àó âïýïìò ïî ïîòì, èïøòí îï íïèóìòà âïêóàâíåþà „äïèï-
îïì“ æòæ áïîàâåä ðëåüì? îïüëè ãâòíæï, âïýïú æéåâïíæåäò óìòíæòìëþòì èë-
íïùòäå ãïâõïæëà? èïãîïè äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò ñëâåäãâïî 
ìòìïûïãäåì æïìïøâåþïæ èòò÷íåâì. 

îóìò óôîàõòäæåþï, ìïàóàïæ åáúåâï àïâòì êóäüóîïì, àïâòì äòüåîïüó-
îïì. ïîï èïîüë ñëôòäò åèòãîïíüåþòì îåïþòäòüïúòï èëõæï, ïîïèåæ òèïàïú 
äèëþòåîïæ èëåáúíåí, âòíú æéåì æãïì ïíüòìïþÿëóî ðëçòúòïçå. ñâåäïçå øåó-
ðëâïîò ïíüòìïþÿëåäò ïäåáìïíæîå ìëäýåíòúòíò óúõëåàøò ãïïûåâåì æï òá èòì-
úåì øåèëáèåæåþòì ìïøóïäåþï. ïìåâå èëåáúíåí ìõâåþìïú. îïüëè? òèòüëè, îëè 
îóìèï êïîãïæ òúòì, îóìóäò äòüåîïüóîï, îóìóäò êóäüóîï ìëäýåíòúòíòï, 
îïìüîïðëâò÷òï, èïáìòèëâòï æï ìõâïíò, âòíú ïèýïèïæ åèòãîïúòïøòï. ãïâï èúòîå 
æîë æï òìòíò òìåàòâå üîòóèôòà æïþîóíæåþòïí îóìåàøò, îëãëîú þóíòíò, îïõ-
èïíòíëâò, øïäòïðòíò æï ìõâåþò. êóäüóîï ïîïìæîëì ñëôòäï åîàãïíçëèòäåþòï-
íò, åîàìïõëâïíò. òãò ñëâåäàâòì èîïâïäãïíçëèòäåþòïíò, èîïâïäìïõëâïíò æï 
èîïâïäôåîëâïíò òñë æï òáíåþï. ïèòüëè ïî ìóîì îóìì èëìðëì îóìóäò êóäüó-
îòì èîïâïäôåîëâíåþï, úæòäëþì æïóíæëþåäò òæåëäëãòóîò þîûëäòì ðòîë-
þåþøòú êò èòìò øåíïî÷óíåþòì øåìïûäåþäëþï ãïèëûåþíëì. 

ïþï, áïîàâåä èùåîïäì ãïåþåæï òì, îïú ìëäýåíòúòíèï ãïïêåàï. èïì êïçåèïüøò 
ïèëõæòæíåí ùïèåþòà ìóäì. ãïïíïæãóîåþæíåí èòì ìïãâïîåóäëì, ñâåäïôåîì èòì 
øåáèíòäì. îóìò êëèóíòìüåþòì èòçïíòï áïîàóäò êóäüóîï (ñâåäï ïîïîóìò õïä-
õòì êóäüóîï) òñëì ðîòèòüòóäò, óìïõë, óôåîë, åîàãïíçëèòäåþòïíò, èëìïùñå-
íò æï ïîïèòèçòæâåäò. áïîàóä êóäüóîïøò ïî óíæï ïîìåþëþæåì ïîïâòàïîò ïç-
îàï ÿòæòäò, øåõåæóäåþïàï ìõâïæïìõâïëþï, èîïâïäôåîëâïíåþï. àó áïîàóäò 
äòüåîïüóîï (ñâåäï ïîïîóìò õïäõòì äòüåîïüóîï) òáíåþï ìïòíüåîåìë, èòè-
çòæâåäò, ìïñóîïæéåþë, ïçîòàï æï ôëîèòà èæòæïîò, èïøòí øåóûäåþåäò òáíåþï 
ïèãâïîò ãïíêïîãóäåþòì ãïúåèï: „ãåçòì ïéåþï èìëôäòëøò ñâåäïçå èëùòíïâå îó-
ìóäò äòüåîïüóîòìïêåí — åì òñë æï òãòâå óíæï æïî÷åì áïîàóäò ìïþÿëóîò äò-
üåîïüóîòì üîïæòúòïæ“.1 èïîàïäòï, åì 1947 ùåäì òàáâï, èïãîïè èòì ãïíõëîúò-
åäåþïì æéåì ãïúòäåþòà óôîë èêïúîïæ èëòàõëâåí, âòæîå èïøòí. 

ïè æòîåáüòâòì ïèëúïíïï, áïîàóäò äòüåîïüóîï ãïæïïáúòëì îóìóäò äòüå-
îïüóîòì ÷îæòäïæ, äïíæïæ. åì îëè ïìåï, ïèòì ìïþóàïæ ãïèëæãåþï åîàò ôïáüò. 



 15 

1934 ùäòì èïîüøò èùåîïäàï êïâøòîøò èëóùñâòïà ê. äëîàáòôïíòûòì îëèïíòì 
„ûòîì ìòèòíæòì îåìðóþäòêï“ (ïõäïíæåäò „êëäõåàòì úòìêïîò“) ãïíõòäâï. 1934 
ùäòì 11 èïîüòì „ìïäòüåîïüóîë ãïçåàøò“ ïè ãïíõòäâòì øåìïõåþ æïòþåÿæï òí-
ôëîèïúòï, îëèåäøòïú íïàáâïèòï: 

„æòìêóìòòì æîëì åîà-åîàò ëîïüëîòì èòåî ïèõ. î. êïäïûòì èòåî æïøâåþóäò 
òáíï óõåøò ðëäòüòêóîò øåúæëèï (àòàáëì ÷âåíåþóîò êóäïêòì ìëúòïäóîò þó-
íåþï ãïíìõâïâæåþëæåì îóìåàòì êóäïêòì ìëúòïäóîò þóíåþòìïãïí), îïú ìïìüò-
êïæ ãïêîòüòêåþóäò òáíï èàåäò îòãò ëîïüëîåþòì èòåî (ê. èåäïûå, ã. äòìïøâò-
äò, í. èïàòïøâòäò). åì øåúæëèï ïéòïîåþóäò òáíï àâòà èòìò ïâüëîòì — ïèõ. î. êï-
äïûòì èòåîïú“. 

äåâ üëäìüëò êò èëàõîëþòì „Небег “ ìáëäòëøò øåíòøíïâæï – лягушки на 
Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканьем русских лягушек.  
ìïêòàõïâòï, áïîàâåäò êóäïêòì ìëúòïäóîò þóíåþï îïüëè ïî óíæï ãïíìõâïâæå-
þëæåì îóìò êóäïêòì ìëúòïäóîò þóíåþòìïãïí? òèòüëè, îëè áïîàóä èùåîäë-
þïì, áïîàóä êóäüóîïì óíæï ùïåîàâïì æïèëóêòæåþåäò éòîåþóäåþï, æïèëóêò-
æåþåäò ôóíáúòï. 

âòíú ëæíïâ èïòíú òúíëþì èùåîäëþòì òìüëîòïì, êïîãïæ òúòì, îëè ñëâåäò 
åîòì ìòüñâïêïçèóä äòüåîïüóîïì ïîï èïîüë åîëâíóäò ôëîèï ïáâì, ïîïèåæ 
åîëâíóäò øòíïïîìòú. àó îëèåäòèå õïäõòì äòüåîïüóîïì ïî ûïäóûì åîëâíó-
äò øòíïïîìò æï ôëîèï ïòñâïíëì çëãïæêïúëþîòóäò ôëîèòìï æï øòíïïîìòì æë-
íåèæå, òãò âåîïôåîì øåìûåíì èìëôäòë êóäüóîïì. àó ÷âåíì èùåîäëþïì ÷ïèë-
åîàèåâï åîëâíóäò øòíïïîìò, èïøòí áïîàóäò äòüåîïüóîï ãïæïòáúåâï ëîéë-
þòì èùåîäëþïæ, îëèåäòú ïéïîïâòì æïïòíüåîåìåþì. ñëâåäãâïîò íòïçò ãïáîåþï 
èòì èòèïîà, îïèåàó âåîïôåîì åüñâòì ïõïäìï æï àïâòìåþóîì ìïêïúëþîòë êóä-
üóîïì. åì èïîüòâò ÿåøèïîòüåþï ñâåäïè òúòì. ïèòüëè îóìóäò øëâòíòçèò èòçíïæ 
òìïõïâì ùïïîàâïì æïèëóêòæåþåäò éòîåþóäåþï áïîàóä (ñâåäï ïîïîóìò õïä-
õòì) äòüåîïüóîïì. ãïæïïáúòëì òìòíò îóìóäò äòüåîïüóîòì ðïùòï íïêïæåþïæ. 
ïè ðëäòüòêòì àïíïõèïæ ïîï èïîüë ìïþÿëóîò ðåîòëæòì äòüåîïüóîï úõïææåþï 
îóìóäò èùåîäëþòì äïíæïæ, ïîïèåæ èå-19 ìïóêóíòìïú. ìïþÿëóî ðåîòëæøò æï-
ùåîòä âåîú åîà íïîêâåâì âåî íïõïâà, ìïæïú òäòï, ïêïêò, âïýï æï ìõâïíò èò÷íåó-
äò ïî òñâíåí îóìò èùåîäåþòì øåãòîæåþïæ. îóìòì èëùïôåëþïï ÷ïàâäòäò èïà 
ñâåäïçå æòæ æïèìïõóîåþïæ. îóìò äòüåîïüóîòìèúëæíååþò êò ðòîòáòà òáúåâò-
ïí. ïèüêòúåþåí: îóìóäò äòüåîïüóîï ïîïâòì ãïâäåíïì ïî ãïíòúæòæïë. òãò 
ìîóäòïæ æïèëóêòæåþåäòïë. ìïíòèóøëæ øåãòûäòïà ùïòêòàõëà 1981 ùäòì 
„òíëìüîïííïòï äòüåîïüóîïì“ ðòîâåä ùòãíøò æïìüïèþóäò èïìïäï „ô.è. æëìüë-
åâìêò æï èìëôäòë äòüåîïüóîï“, îëèåäøòú îóìò èùåîïäò ìïêïúëþîòë èùåî-
äëþòì èïìùïâäåþäïæ ïîòì ãïèëñâïíòäò. ïíæï îóìò äòüåîïüóîòìèúëæíååþòì 
àïâãïæïæåþóäò úæï, ãïïìïéëí ðóøêòíò æïíüåìï æï ãëåàåì þïæïä ðëåüïæ. çë-
ãòåîàò òèïìïú ïèüêòúåþì, îóìò ðëåüò òüïäòåäìïú æï ãåîèïíåäìïú ìöëþìë. 

òìèòì êòàõâï: àó îóìò èùåîäòìïàâòì ìïèïîúõâòíëï ãïíòúæòæåì âòìòèå ãïâ-
äåíïì, òñëì âòìèåì èòèæåâïîò, áïîàâåäò èùåîäòìïàâòì îïüëè ïîòì ìïìïõåäë 
îóìòì èëùïôåëþï? ðïìóõò óþîïäëï: îóìóäò èùåîäëþï æïèëóêòæåþåäò éòîå-
þóäåþòì äòüåîïüóîïï, áïîàâåäì êò ïî ãïï÷íòï. áïîàóäò äòüåîïüóîï îóìó-
äòì ðîëâòíúòóäò íïùòäòï. èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì òèïì, îëè áïîàóäò äòüåîï-
üóîï áïîàóä åíïçå òáèíåþï. áïîàóäò åíï ïá èõëäëæ ìïøóïäåþïï îóìóäò òæå-
ëäëãòòì ìïáïæïãåþäïæ, êîåèäòçèòì ãïìïâîúåäåþäïæ. 

îóìóäò øëâòíòçèòì æïíåîãâòì àâïäìïçîòìòà, óæòæåìò èíòøâíåäëþï ïáâì 
äòüåîïüóîòì (ìïåîàëæ êóäüóîòì) ðëäòüòêòì ìïèìïõóîøò ÷ïñåíåþïì. äòüå-
îïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò êò ïèòì ìïóêåàåìë òïîïéòï. ìêêð ïîïôîïæ ïã-
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æåþì òèïì, îëè ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðèï æïíòøíóäåþï æï øòíïïîìò ùïïîàâï 
êóäüóîïì, îëãëîú æïèëóêòæåþåä ôåíëèåíì. 

ìêêð æòæò õïíòï æïòâòùñï èïîáìòìï æï åíãåäìòì úíëþòäò æåþóäåþï — „àó ïî 
òáíï ïéæãåíòäò ñëâåäò úïäêåóäò åîòì æïèëóêòæåþäëþï æï åîàòïíëþï, òìå 
ïîú ðîëäåüïîòïüòì ìïåîàïøëîòìë ãïåîàòïíåþïï øåìïûäåþåäò æï ïîú ïè åîå-
þòì èøâòæëþòïíò æï øåãíåþóäò àïíïèøîëèäëþï ìïåîàë èòçíåþòì èòìïéùåâïæ“.1 
ïè æåþóäåþòì ãïíõëîúòåäåþïì ìêêð ïèöëþòíï îóìóäò úïîòçèòì åîëâíóäò ðë-
äòüòêòì åîàãóäò ãïèãîûåäåþåäò ãïèõæïîòñë. ìõâïíïòîïæ øåóûäåþåäòú òñë. 
ïè åîàãóäåþïì òàõëâæï îóìóäò êóäüóîï, îëèåäçåú ïéçîæòäòï îóìò êë-
èóíòìüåþò. àòàáèòì ìïèïìò ùåäòùïæòï, îïú îóìì ÷ïì÷ò÷òíåþì îóìóäò êóäüó-
îï, êïúëþîòëþòì èåìòï õïîë. öåî îóìóäò èïîàäèïæòæåþäëþòà áïæïãåþæíåí 
êïúëþîòëþòì ãïæïî÷åíïì, ïõäï — îóìóäò ìëúòïäòçèòà. ïèïí òìå æïï÷äóíãï 
óþîïäë îóìò èëáïäïáòì ãëíåþï, îëè, îëúï âòìèåì æïìïèëíåþäïæ æï æïìï÷ïã-
îïâïæ ãçïâíòïí, ¸ãëíòï, èòì ãïæïìïî÷åíïæ æï æïìïõèïîåþäïæ èòâæòâïîë. îó-
ìåàèï êïâêïìòòì, þïäüòòìðòîåàòì, øóïïçòòì õïäõåþò òìå æïòðñîë, îëè îóìåàòì 
êóäüóîòì èëéâïùåàï øëîòì åîàò êïúòú êò ïî ïéèë÷åíòäï òìåàò, âòíú ðòîóà-
âíåäïæ ïèõåäæï îóìåàòì æïèðñîëþäóî ðëäòüòêïì. ðòîòáòà, õëüþï-æòæåþïì 
óèéåîæíåí. ïèòà ãïþîóåþóä îóìì, ìïæïú èòâï, ñâåäïôåîò èòìò ¸ãëíòï. ãåíå-
îïä ðïâäå úòúòïíëâì çóìüïæ ãïóãòï îóìòì þóíåþï-àâòìåþï æï áïîàâåäåþò-
ìïàâòì óàáâïèì — íó ëúíåþëþà üñóòäïæ, âòàëè îóìåþò ìïáïîàâåäëøò æîëå-
þòà ïîòïí æï èïäå ùïâäåíë. îóìåþò, îïêò îëèåäìïèå áâåñïíïì àïâòì ãóþåîíòïæ 
æïìïõïâåí, ôåõì àïâòì æéåøò ïéïî èëòúâäòïí òáòæïíë.1 ïè àâòìåþòì ïéçîæï 
îóìøò æïíïøïóäòï îóìóäò êóäüóîòìï. æïíïøïóäòï ïîï èïîüë æïðñîëþòäò 
æï æï÷ïãîóäò õïäõåþòì èòèïîà, ïîïèåæ àâòàëí îóìåàòìï æï îóìò õïäõòì èò-
èïîà. ïèãâïîèï óãóíóîåþïè îóìò þëîëüåþòì òïîïéò ãïõïæï, õëäë îóìóäò 
êóäüóîï þëîëüåþòì èáïæïãåþåäò. ïèïì íïàäïæ æïâòíïõïâà, åîàèïíåàì àó øå-
âïæïîåþà åâîëðóäò æï îóìóäò êóäüóîòì øåæåãåþì. 

åâîëðóäèï êóäüóîïè ïéçïîæï ðòîëâíóäò æï åîëâíóäò àïâòìóôäåþòì 
òæåïäò ïôîòêòìï æï ïçòòì æïðñîëþòä õïäõåþøò. ãïïéâòûï òìòíò. åì ãïèëôõòç-
äåþï èïàò ãïíàïâòìóôäåþòà æïèàïâîæï. åâîëðóäò êóäüóîï ñëâåäàâòì 
åèòöíåþëæï åâîëðòì ìïõåäèùòôëåþòì èàïâîëþïàï ðëäòüòêïì. èàïâîëþïì ïî 
ïûäåâæï êëäëíòóîò áâåñíåþòì èëüñóåþòì ìïøóïäåþïì. ïèòì ùñïäëþïï, îëè ïô-
îòêòìï æï ïçòòì æïðñîëþòäò õïäõåþòì óèîïâäåìëþïè æïèëóêòæåþäëþï æï àï-
âòìóôäåþï èøâòæëþòïíò ãçòà, óìòìõäëæ èòòéë. òìòíò æéåì èìëôäòëì ìîó-
äóôäåþòïí æï àïâòìóôïä íïùòäì ùïîèëïæãåíåí. åì ïîòì åâîëðóäò êóäüó-
îòì øåáèíòäò òæåïäòì ãïèïîöâåþï. 

îóìóäèï êóäüóîïè êò àïâòìóôäåþòì òæåïäòì èïãòåî ãïèëòèóøïâï ðòîëâ-
íåþòìï æï åîòì æïèëíåþòì ïõïäò ôëîèï æï ãïîóìåþòì ïõïä ãçïì èòïãíë, îóìó-
äò ìëúòïäòçèòì ìïõòà. åì èëõæï òèòüëè, îëè îóìóäò êóäüóîï ñëâåäàâòì 
õåäòìóôäåþïì èëî÷òäåþæï æï æéåìïú ïìåï. àóèúï ìïèïîàäòïíëþï èëòàõëâì 
òàáâïì, îëè îóìåàòì óêåàåìò øâòäåþò èòõâæíåí îóìóäò êóäüóîòì ìïþåæòìùå-
îë øåúæëèïì æï ñëâåä éëíåì õèïîëþåí èòì ãïèëìïìùëîåþäïæ. ïèòì èïãïäòàòï, 
ïäåáìïíæîå ìëäýåíòúòíòì, äòæòï ÷óêëâìêïòïì, ïíæîåò ìïõïîëâòì æï ìõâïàï 
àïâãïíùòîóäò èëéâïùåëþï. èïàò ìïáèòïíëþï óêâïäëæ ïî ÷ïòâäòì. îóìóäò 
êóäüóîòì ïâüëîòüåüòú ïéæãåþï æï îóìóäò êëèóíòìüóîò òèðåîòòì æïèëíå-
þóäò õïäõåþòú ãïíàïâòìóôäæåþòïí. 

óøåæåãë æï óíïñëôë æïî÷åþï áïîàâåäò êëèóíòìüåþòì éïéïæòìò: 
„îóìò õïäõòìïàâòì ëîãïíóäïæ æïèïõïìòïàåþåäò ìëúòïäóîò æï åîëâíóäò 

ìïèïîàäòïíëþòì, ìïþÿëàï ðïüîòëüòçèòìï æï ðîëäåüïîóäò òíüåîíïúòëíï-
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äòçèòì ãîûíëþï æéåì òì ùïîóâïäò éòîåþóäåþïï, îëèåäìïú, ìõâï ôïáüëîåþ-
àïí åîàïæ, õïäõàï äåíòíóîò èåãëþîëþï åèñïîåþï. 

èìëôäòëøò ïî ïîòì ìõâï õïäõò, îëèåäìïú åìëæåí þåâîò îïè ãïåêåàåþòíëì 
ìõâï õïäõåþòì þåæíòåîåþòìï æï êåàòäæéåëþòìïàâòì, ïìå ãóäùîôåäïæ æï ïìå 
óïíãïîëæ, õøòîïæ æòæò èìõâåîðäòìï æï ãïÿòîâåþòì ôïìïæ, îëãëîú ïèïì îóìò 
õïäõò ïêåàåþæï æï ïêåàåþì“.1 

ãïíï åì îóìòì ãïíìïêóàîåþóäëþòì, ïîï÷âåóäåþîòâëþòì, ñâåäïçå óêåàåìë-
þòì ðîëðïãïíæï ïî ïîòì? æï øëâòíòçèòú ìõâï ïîïôåîòï, àó ïîï îëèåäòèå åîòì 
ãïíìïêóàîåþóäëþòìï æï ãïèëî÷åóäëþòì áïæïãåþï. çåèëîåúòüòîåþóäò ìüîò-
áëíåþòú ðòîùïâïîæíòäò îóìóäò øëâòíòçèòï. èïãîïè åì ïõïäò ïèþïâò ïî ïîòì. 
ûâåäàï ûâåäòï. ìïþÿëàï õåäìóôäåþòì æîëì ïè ïçîì ãïèóæèåþòà ÷ïãâ÷ò÷òíå-
þåí æï ÷ïáó÷òà ãâòÿåæïâåí àïâøò, õïí „ðëåçòòì“ ìïøóïäåþòà æï õïí ðëäòüòêó-
îò ìïæéåãîûåäëåþòà. ãïíìïêóàîåþóäò ïáüòóîëþòà îóìóäò øëâòíòçèòì áï-
æïãåþïì èïì èåîå èëåêòæíåí, îïú ìüïäòíèï 1945 ùäòì 24 èïòìì ìïãïíãåþëæ æï-
äòï îóìåþòì ìïæéåãîûåäë.1 îóìò ñâåäï ìõâï õïäõçå èïéäï æïïñåíï æï ìïôóû-
âåäò ÷ïóñïîï íåëìäïâòïíëôòäëþïì. ïèòà ùïáåçåþóäò ìïþÿëàï ðëåüåþò æï ðë-
äòüòêëìåþò åîàèïíåàì åöòþîåþòïí îóìòì õëüþï-æòæåþïøò. 

 
æòæåþï îóìòì óåþîë ûèëþïì, 
ïî æïèïîúõæåþï, âòíú òèïì åíæë…2 

 
èïîàïäòï, ïêïêò ùåîåàåäò ìõâï ïçîòì òñë æï áïîàâåä õïäõì ïôîàõòäåþæï: 
 

èåîå ìêâòàåþìïú øåõåæï: 
„ïèïì õëè õåæïâà àáâåíïë? 
ïî èò¸ñâåà èïãòì ãçïì æï êâïäì, 
ïî ãïòîòìõëà çåíïë!“3 

 
èïãîïè ïêïêòì âòíéï óãæåþì ñóîì. 
„… ÷âåíò ÿåøèïîòüò èçå ïéèëìïâäåàòæïí êò ïîï, ÷îæòäëåàòæïí, îóìåàòæïí 

ïèëþîùñòíæï“.4 èïãîïè ðïîüòóä èóøïêì ïáïú æïïãâòïíæï. ðëåüèï æïïìùîë. „èçå 
ïèëæòì, èçå, èëìêëâòì èõîòæïí!“5 1949 ùåäì òàáâï åì. 

îóìóäò øëâòíòçèòì áïæïãåþïøò àïâøåóêïâåþäëþï òáïèæå èòæòì, îëè îóìó-
äò åíï èåëîå æåæïåíïæ ãïèëïúõïæåì. 

ìïåîàëæ, åíåþòì úëæíïì îï ìöëþì. îïèæåíò åíïú òúò, òèæåíò êïúò õïîë, íïà-
áâïèòï. òúëæåì áïîàâåäèï êïúèï îóìóäòú, ôîïíãóäòú, òíãäòìóîòú, ãåîèï-
íóäòú, ìëèõóîòú æï ïçåîþïòöïíóäòú, àóêò ïèòì íòÿò æï óíïîò øåìùåâì. èïã-
îïè íóîïâòí øååúæåþï àâïäøò íïúïîò øåãâïñïîëì, èëãâïüñóëì æï îóìóäò èå-
ëîå èøëþäòóî åíïæ øåèëãâïðïîëì. îëãëîú ëîò æåæï ïî øåòûäåþï ¸ñïâæåì 
ïæïèòïíì, ïìåâå ïî øåòûäåþï ëîò æåæïåíï ¸áëíæåì. 

„… ïîòì åíï — ëáüëèþîòì åíï. äåíòíòì åíï, æòïæò îóìóäò åíï, õïäõàï ûèëþòì 
æï èåãëþîëþòì åíï, îëèåäìïú ñâåäï ÷âåíàïãïíò ìòñâïîóäòà óùëæåþì èåëîå 
æåæïåíïì“.1 åì ðïîüòóäò èóøïêòì ïèëíïêâíåìòï. 

áïîàâåäò ðëåüò êò èøâåíòåî þóäãïîåä áïäòøâòäì øåõâåæîòï. æòæ ãïìïÿòî-
øò ÷ïâïîæíòäï. èïí þóäãïîóäò ïî òúòì, áïäòøâòäèï êò — áïîàóäò. ïè ìïìëùïî-
êâåàòäåþïøò èñëôà èøâåäåäïæ îóìóäò åíï èëâäåíòïà, îïêò ëîòâåì ìúëæíòï 
òãò. 

 
èïøòí ëîòâåè øåâõåæåà ðóøêòíì 
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æï èòìò åíï æïâäëúåà ãóäøò!2 
 
áïîàâåäò ðïîüèóøïêò æï ðëåüò àïíïþîïæ ïîòïí æïîùèóíåþóäò, îëè âåîú 

ãëåàåì åíï, âåîú øåáìðòîòì åíï, âåîú þïäçïêòì åíï òè ôóíáúòòì øåìîóäåþïì 
âåî øåûäåþì, îïìïú äåíòíòìï æï ðóøêòíòì åíï. òíãäòìóîò, ôîïíãóäò ïí ãåîèï-
íóäò àó òúò, àóîèå âåîïâòì æïåäïðïîïêåþò. åì óíïîò, àáâåí ùïîèëòæãòíåà, 
èïîüë îóìóäì ¸áëíòï. 

àó ïèãâïîò ãëíåþîòâò ìòæóõÿòîòì ùòíïïéèæåã ãïòäïøáîå, èïøòíâå íïúòëíï-
äòìüì æïãòûïõåþåí æï ¸ãëíòïà, æòæò øåóîïúõñëôï èëãïñåíåì ïèòà. óúíïóîòï, 
èïãîïè îïüëèéïú ìùëîåæ êëèóíòìüåþèï æïòâòùñåì åíãåäìòì ìòüñâåþò — „íïè-
æâòäò åîëâíóäò òæååþò ïèïâå æîëì ñëâåäàâòì ùïîèëïæãåíì íïèæâòä òíüåî-
íïúòëíïäóî òæååþìïú“. ïìåï òèòüëè, îëè æïèëíåþóäò åîòì òíüåîíïúòëíïäòç-
èò èüêíïîò ìòúîóåï. ñëâåäò åîò èïøòí ãïõæåþï òíüåîíïúòëíïäòìüò, îëúï èïì 
ïîïâòí æï÷ïãîïâì ïîú óôîëìò ûèòì æï ïîú óèúîëìò æòì ìïõåäòà. úîó òíüåî-
íïúòëíïäòçèòì áïæïãåþòà ïîïâòí èëüñóâæåþï. ïèòì íïàåäò íòèóøòï ììîê-øò 
ãïâîúåäåþóäò ïíåêæëüò: 

îëúï åþîïåäò äïðïîïêëþì åîëâíóä òíüåîåìçå, åì ìòëíòçèòï, îëúï ÷òíåäò 
— åì ¸åãåèëíòçèò, îëúï áïîàâåäò — åì íïúòëíïäòçèò, õëäë, îëúï îóìò — åì 
òíüåîíïúòëíïäòçèò. 

òìòú êïîãïæ èëãåõìåíåþïà, îëè ñëâåä áâåñïíïøò, ìïæïú ïçîëâíåþï ïêîûïäó-
äòï, õïäõòì ïçîìï æï ãïíùñëþòäåþïì ãïèëõïüïâì ïíåêæëüò. ïìåï ììîê-øòú. 
÷âåíøò ïíåêæëüì æòæò æï ìåîòëçóäò èíòøâíåäëþï ïáâì. ìïþÿëàï èëáïäïáòì 
ñëôòì íïèæâòä ìóîïàì èõëäëæ ïíåêæëüò òûäåâï. 

ïõäï êò ñëâåäòâå çåèëà àáèóäòì ìïôóûâåäçå, æïìêâíòì ìïõòà, óíæï ãòà-
õîïà — äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðèï áïîàóä èùåîäëþïì ÷ïèëïîàâï 
óôäåþï åèìïõóîëì áïîàâåäò õïäõòì åîëâíóä òíüåîåìì. òãò îóìóäò øëâò-
íòçèòì ìïèìïõóîøò ÷ïïñåíï. åîëâíóäò üîïæòúòï æïêïîãï æï ìõâòìò òïîïéò ãïõ-
æï. 

 
II 

ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÒÌ ÐÏÎÜÒÓÄËÞÒÌ ÐÎÒÍÚÒÐÒ 
ÆÏ ØÅÈËÁÈÅÆÅÞÒÀÒ ÀÏÂÒÌÓÔÄÅÞÏ 

øåèëáèåæåþòàò àïâòìóôäåþï óðòîâåäåìïæ ëî ïóúòäåþåä êëèðëíåíüì ãó-
äòìõèëþì — ðòîâåäò, èùåîïäì (ìïåîàëæ õåäëâïíì) óíæï ¸áëíæåì ìïêóàïîò 
êëíúåôúòï æï èåëîå — çíåëþîòâò ðïìóõòìèãåþäëþï. äòüåîïüóîòì ðïîüòóäë-
þòì ðîòíúòðò óïîñëôì ëîòâå êëèðëíåíüì æï, ïèæåíïæ, øåèëáèåæåþòà àïâòìóô-
äåþïìïú. 

ïè ïçîòì ìïòäóìüîïúòëæ èòâèïîàëà íòèóøåþì. 
âòíú ìïþÿëóîò äòüåîïüóîòì ãïíâòàïîåþïì àâïäì ãïïñëäåþì, æïòíïõïâì, 

îëãëî òñë ÷âåíøò ãï÷ïéåþóäò äåíòíòïæï, ìüïäòíòïæï æï þåîòïæï. òùåîåþëæï 
óïíãïîòøë æï óäåâò äåáìò, èëàõîëþï,  ðòåìï, îëèïíò. èùåîïäàï ðäåíóèåþìï 
æï ñîòäëþåþçå òêòàõåþëæï ìïãïíãåþë èëõìåíåþåþòú — „ïèõïíïã ìüïäòíòì ìïõå 
áïîàóä ìïþÿëàï èõïüâîóä äòüåîïüóîïøò“. åì ãïõäïâà ìïàïóîò òè èëõìåíå-
þòìï, îëèåäòú ùïòêòàõåì ìïáïîàâåäëì ìïþÿëàï èùåîäåþòì èåëîå ñîòäëþïçå 
1939 ùäòì 25 ìåáüåèþåîì. òãò ïìå òùñåþï: 

„ðëåçòïçå èòíæï ãåìïóþîëà æï èåîå îëãëî ðëåçòïçå? 
îóìàïâåäòì æòæåþóäò áïîàóäòà îëè ïìïõïâì ÷âåíò åðëáòì ïçîëâíåþòìï æï 

áèåæåþòì óæòæåì ãåíòëìì, èøëþäòóîìï æï ìïñâïîåä þåäïæì ìüïäòíì“.1 
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úòüòîåþòì ãïãîûåäåþï ìïÿòîë ïéïî ïîòì. èêòàõâåäò òìåæïú êïîãïæ èòõâæå-
þï, îï òáíåþï íïàáâïèò ïèãâïîïæ æïùñåþóä èëõìåíåþïøò. 

ïîú åì èëõìåíåþï æï ïîú èõïüâîóäò íïùïîèëåþíò, èòûéâíòäò ìüïäòíòìïæèò, 
ïî ñëôòäï íåþïñëôäëþòà, ãóäùîôåäïæ æï èùåîäòì ìóîâòäòà æïùåîòäò. åì 
êëèðïîüòòì èêïúîò èëàõëâíï òñë, äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì øå-
ìïþïèòìïæ. 

1937 ùäòì 15 èïòìì ìïáïîàâåäëì êð èå-10 ñîòäëþïçå þåîòïè èëòùëíï ìüïäò-
íòìïæèò èòûéâíòäò äåáìåþò. 

„óêïíïìêíåä ùäåþøò ãïíìïêóàîåþòà ìùîïôïæ ãïíâòàïîæï áïîàóäò ìïþÿëàï 
ðëåçòï. áïîàóäò ðëåçòï ãïèæòæîæï ïõïäò èíòøâíåäëâïíò íïùïîèëåþåþòà. 

ðòîâåä îòãøò ìïÿòîëï ïéòíòøíëì æòæò ìüïäòíòìïæèò èòûéâíòäò íïùïîèëåþ-
íò. ÷âåíò ðëåüåþò óèéåîòïí þåäïæòì ìïõåì, îëãëîú ñâåäï ÷âåíò ãïèïîöâåþòì 
ìòèþëäëì“.2 

åì øåáåþï èêïôòëæ ïóùñåþæï èùåîäëþïì, îëè êëèðïîüòï èëòùëíåþæï èõë-
äëæ øåêâåàòà æïùåîòä àõçóäåþåþì. 

ãïâòæï æîë. ãïîæïòúâïäï ìüïäòíò. èïäå òãò ìïìüòêïæ ãïïêîòüòêåì èòìèï 
åîàãóäèï àïíïèåþîûëäåþèï æï èëùïôååþèï. ïòêîûïäï èïìçå ùåîïú æï ïæîå æï-
ùåîòäòì ãïèëáâåñíåþïú. 

òãòâå æïåèïîàï þåîòïìïú. 
òîïêäò ïþïøòûåì ïáâì äåáìò „âäïæòêïâêïâøò“: 

ìóä ïõäë òæãï õèäåþòì êïøêïøò 
ïõäëì òùâëæï úåúõäòì êåîòï, 
èïøòí óåúîïæ âäïæòêïâêïâøò 
èå æïâòíïõå ãçïçå þåîòï. 
óúåþ áïäïáøò âíïõå þåîòï, 
áó÷ï íïþòöòà æòíöïæ ãïæïìÿîï… 
èå øåèëâõåæå ÷âåíìêåí æïîòïäì, 
âàáâò — ìïáïîàâåäë óêâå ãïæïî÷ï. 

 
àïâòì æîëçå åì äåáìò æòæïæ òñë èëùëíåþóäò áïîàóäò äòüåîïüóîóäò 

êîòüòêòì èòåî.  
„æòæò ìüïäòíòì ìïõåäëâïíò àïíïèåþîûëäò, áïîàâåäò õïäõòì ìïïèïñë øâòäò 

ïèõïíïãò äïâîåíüò þåîòï õìíòì òèåæïæ, ãïèïîöâåþòì èïóùñåþäïæ, êïâêïìòëíàïí 
èüîòì þíåäò óîæëåþòì ãïíïæãóîåþòì ëîãïíòçïüëîïæ èëåâäòíï òè æéååþøò 
ìïáïîàâåäëì æï èàåä êïâêïìòïì. ïè òìüëîòóäò æéååþòì äòîòêóäò ãïíúæòà 
ïîòì ïéþåÿæòäò çåèëæèëñâïíòäò ìüîòáëíåþò“.1 

þåîòïì æïõâîåüòì èåîå òî. ïþïøòûåè äåáìò èòóûéâíï ìüïäòíòì þïüëíëþòì 
æîëì æïéóðóä ðëåüì ðïëäë òïøâòäì. ïá íïàáâïèòï: 

 
øåí, 
øåí æïåúò òè ùåäì, 
îëúï ìïáïîàâåäëçå 
êïåíòì ìóäòì ïéçåâåþïè 

ãïæòìîòïäï.2 
 
åîà äåáìøò þåîòï ãïèëúõïæåþóäòï „ìïáïîàâåäëì ãïæïèî÷åíåäïæ“, èåëîå-

øò — „êïåíòì ìóäòì ïéçåâåþïæ“. îëèåäòï òî. ïþïøòûòì ïçîò — ðòîâåäò àó èåë-
îå? îëèåä ïçîçå ïãåþì çíåëþîòâïæ ðïìóõì ðëåüò? ãïóãåþïîòï, îïèåàó äåá-
ìåþøò ãïèëâäåíòäòï ïîï òî. ïþïøòûòì êëíúåôúòï, ïîïèåæ – êëèðïîüòòì èòàò-
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àåþïíò. ìêêð ïèþëþæï, þåîòï áâåñíòì èõìíåäòïë, ðëåüòú ïèãâïîïæ óèéåîëæï 
èïì. ìêêð àáâï, þåîòï õïäõòì èüåîòïë, ðëåüèïú ûèòì èêâäåäò êïåíòì ìïõåäò 
óùëæï èïì. 

ãîòãëä ïþïøòûòì „ûäåâòì áåæøòú“ òñë þåîòïìïæèò èòûéâíòäò ìüîòáëíåþò: 
 

øóáèï øëîòà èëèáîëäïâèï 
òìíòì êïîò ãïæòïîï — 
æï èïíáïíï íïâàäóéòì ãçòà, 
øåèëâòæï ôîàïêîòïäï. 
èë¸áîòì èãçïâîò. ãïèÿîòïõò 
èòìò àâïäò ôëäïæì ãïõåâì, 
èõåæîóä áóæòì ÷îæòäò ôïîïâì 
ãïìïëúîïæ úëúõïä ìïõåì. 
øåèïîàåþï âåôõâòì ¸áëíæï  
ãïèëõåæâï øåâïîæíóäò… 
ãïíãïøåþæï êâäïâ àþòäòìò, 
òæãï úåîçå øåèïîàóäò. 
æï èïíáïíï èüêâîòì íïðòîïì 
ãïìîòïäæï úåúõäòì àâïäï, 
ùóàòà àòàáë úï ãïíïàæï, 
ñâåäïôåîò øåòúâïäï. 
àþòäòìì ûïäï øååèïüï, 
ôåõçå æïæãï æï õèïèïéäï 
æïòûïõï: „÷ïèëâòæï 
âòíú íïèæâòäïæ ãïíèïïõäï!“ 
ãóãóíåþæï èàåþò øóáòà 
èëõïüóäò ïàïìôåîïæ: 
„÷ïèëâòæï, ÷ïèëâòæï 
èüåîì ïî èòãâúåèì ãïìïàáåîïæ.1 

 
ïè ìüîòáëíåþèïú êëèðïîüòòìï æï äòüåîïüóîóäò êîòüòêòì èïéïäò øåôïìå-

þï æïòèìïõóîåì. 
ìïáïîàâåäëì êð úê èïøòíæåäò ðòîâåäò èæòâïíò ÷ïîêâòïíò ìïáïîàâåäëì êð 

XIV ñîòäëþïçå ïèþëþæï: 
„ãïíìïêóàîåþòà óíæï ïéòíòøíëì ãîòãëä ïþïøòûòì ðëåèï „ûäåâòì áåæò“, îë-

èåäøòú èêïôòëæ ïîòì ùïîèëæãåíòäò êïâêïìòòì æïúâòì ïèþåþò. ðëåèïøò ñâåäïçå 
êïîãòï ïæãòäåþò, îëèäåþòú èòûéâíòäòï ïèõïíïã ä.ð. þåîòïìïæèò, îëèåäèïú 
óçîóíâåäñë êïâêïìòòì èòìïæãëèåþçå ãåîèïíåä ôïøòìü æïèðñîëþàï ãïíïæãó-
îåþòì ìüïäòíóîò ãåãèòì ãïíõëîúòåäåþï“.1 

ìåîãò ÿòäïòï êò ùåîæï: 
„ðëåèòì ìïóêåàåìë ïæãòäòï øåìïíòøíïâò ìòèéåîï áïîàâåäò õïäõòì ìïñâïîå-

äò øâòäòì ïèõïíïã äïâîåíüò þåîòïì ãïíóçëèåä éâïùäìï æï æïèìïõóîåþïçå 
êïâêïìòòì èòìïæãëèåþàïí ãåîèïíåä ôïøòìüàï öïîåþòì ãïíïæãóîåþòì ìïáèåøò“.2 

æïïêâòîæòà, îëãëîò åîàíïòîò æïøüïèðóäò åíòà èåüñâåäåþí ðïîüèóøïêò 
æï äòüåîïüëîò! 

ïõäï åì íïáåþò ìüîòáëíåþò ïèëéåþóäòï ðëåèòæïí. „ûäåâòì áåæòì“ 1953 ùäòì 
øåèæãëè ãïèëúåèåþøò èïàò ÿïÿïíåþïú ïî ïîòì. 
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ïõäï òìåâ âòêòàõëà – „ûäåâòì áåæòì“ îëèåä âïîòïíüøòï ãïèëèýéïâíåþóäò 
ðëåüòì ãóäùîôåäò êëíúåôúòï — òè âïîòïíüøò, ìïæïú òãò þåîòïì óèéåîòì àó 
òè âïîòïíüøò, ìïæïú þåîòïìïæèò èòûéâíòäò ìüîòáëíåþò ïéïî ïîòì?  

ïîú åîà âïîòïíüøò ïî ïîòì ãî. ïþïøòûòì êëíúåôúòï. ëîòâåøò ãïèëâäåíòäòï 
òì æïâïäåþï, îëèåäòú êëèðïîüòïè èòìúï. 

îïêò äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò ðïíåãòîòêóä-ðîëðïãïíæòìüóä 
èùåîäëþïì òàõëâì, èïîüë äåíòíò, ìüïäòíò æï þåîòï ïî ãïèõæïîï õëüþòì ìïãï-
íò. ñâåäï þåäïæòìïàâòì óíæï åèéåîïà æïõâîåüïèæå æï õïäõòì èüîïæ ãïèëú-
õïæåþïèæå. 

ãïãïõìåíåþà îïèæåíòèå íòèóøì. 
ðåüîå ìïèìëíòûå: 
 

æòæò èëìêëâòì àó ðåüîëãîïæòì 
ãïíùòîóäåþò — äïíæïà áúåóäíò; 
ïáïîòøõïäæíåí ãèòî  âëäëæïîìêòì 
æï äåíòí-üîëúêòà ãïèëùâåóäíò… 
ãïæïòáåúòà úåúõäòì òìîåþïà… 
õåæïâà, ñóîì ãâòãæåþì çòíëâòåâò!! 
÷âåíò ìòèéåîï èïì èëåìèåþï, 
îëãëîú ñòýòíï þîûëäòì ûòåþòì.1 

 
êëíìüïíüòíå äëîàáòôïíòûå: 
 

êïèåíåâò õòì üîòþóíòæïí 
îëãëîú îóðëîò 
êïðòüïíòì èéåäâïîå çéâïøò, 
èáóõïîåþæï æï ïæãåíæï 
èëîòã ìïêòàõåþì…2 

 
ôîòæëí íïîëóøâòäò: 
 

ìòíïèæâòäåøò èõëäëæ êóäïêò 
ãïèæòæîåþóäò ìòìõäòïí ðóîòà 
éèóëæï èãäóîïæ… òìèåíæï éèóòäì 
àâòà þóõïîòíòì ôïáòçò ñóîò…3 

 
õøòîïæ äåáìøò „þåäïæòì“ íïàáâïèò úòüïüïæ òñë ÷ïìèóäò. 
êïîäë êïäïûå: 
 

åì êïúò åõäï, — ñëâåä óþîïäë íòâàøò àó ïîï, 
îëèåäòú ÷âåíãïí 
ëáüëèþîòì øåèæåã ãïêåàåþóäï! 
„— ìõâï èëèïêâæïâò ïìå óåúîòâ æï æòæåþóäïà 
èàåäò ìõåóäòà ïî ãïæïìóäï õïäõøò“ (þóõïîòí).4 

ïèãâïîò óàâïäïâò èïãïäòàòì æïìïõåäåþï øåòûäåþï. úõïæòï òìòú, îëè èïà 
ðëåçòïìàïí ïîïâòàïîò êïâøòîò ïîï ïáâà. èïãîïè òìòíò òè ôóíáúòïìïú âåî ïìîó-
äåþæíåí, îòìàâòìïú èïà ùåîæíåí. ðîëðïãïíæòìàâòìïú óìïîãåþäë ïéèë÷-
íæíåí. õëüþïøåìõèóä „þåäïæåþì“ èïäòèïä òÿåîæíåí, õâîåüæíåí æï õïäõòì 
èüîåþïæ ïúõïæåþæíåí. äåáìåþòú àïí èò¸áëíæïà. 
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øåòûäåþï èêòàõâåäèï òêòàõëì, îïüëè èëèñïâì ìïòäóìüîïúòëæ åîçïúäåá-
ìåþò? 

îëúï ïçîëâíåþï ïêîûïäóäòï, æîëòì, åðëáòì ìóäòì ïèëìïúíëþïæ óíòÿë èùå-
îïäò óôîë èåü èïìïäïì òûäåâï, âòæîå íòÿòåîò. õëè ãïõìëâà ïíæïçï — „ÿóîì 
îïìïú ÷ïìûïõåþ, òèïì ïèëãûïõåþìë“. óíòÿë èùåîïäò áâåâîòï, îëèåäìïú èõëäëæ 
÷ïûïõåþóäòì ïèëûïõåþï øåóûäòï. òãò åðëáòì êëíòóíáüóîïì, ãïþïüëíåþóä æëã-
èïì æï ãåèëâíåþïì ôëüëãîïôòóäïæ ïìïõïâì. îïêò ìïêóàïîò ïçîò ïî ãïï÷íòï, 
àóàòñóøòâòà òèïì òèåëîåþì, îïú ñëâåäæéå åìèòì. íòÿòåîò èùåîïäò êò ìïêóàï-
îò ïçîëâíåþòì, ãåèëâíåþòì êóàõòà óñóîåþì ñâåäïôåîì æï ïèãâïîïæâå ùïîèëã-
âòæãåíì. ïèòüëè ïóúòäåþäïæ óíæï ãïòèòöíëì æîë æï ðòîëâíåþï, îëúï ãïäïê-
üòëí üïþòûå ùåîì — 

 
íïàáâïèòï — õåäò õåäì 
ëîòâå êò ðòîìï ¸þïíìë, 
ãåãèï óíæï øåâïìîóäëà 
ìïùïîèëë-ìïôòíïíìë. 
æïêâîòà âíïõëà, îïìïú òáèì 
æéå éïèòà æï éïèå æéòìòà 
îòãò îòãåþì, îòãò îòãì, 
îëè øåòâìëì æïíïêäòìò. 
÷ïèëî÷åíòäëþï — ûòîì! 
ñëâåä èïíáïíïçå èæåãèï 
óíæï ìûäòëì ñâåäï ÿòîì, 
óíæï øåïìîóäëì ãåãèï!1 

 
ûíåäòï ïèëòúíë — ìåîòëçóäïæ ïîòì åì æïùåîòäò àó òîëíòóäïæ. îëãëîú 

ñëâåäò íòÿòåîò ïæïèòïíò, ãïäïêüòëíòú æòæò òîëíòìüò òñë. ïèòüëè èòì øåèëá-
èåæåþïøò úîóðïíåãòîòêóäòìï æï òîëíòóäòì ãïèëî÷åâï ïæâòäò ìïáèå ïî ïîòì. 

èïãîïè, îëúï êïäå þëþëõòûòì áâåèëîåúòüòîåþóä ìüîòáëíåþì ùïòêòàõïâà — 
 
þîòãïæòîåþë, ãåãèïçå èåüò èëãâåúòà íïâàò, 
þïèþïì àó êåíïôì ïîüåäò ãâòàèëþì, 
õëîúì æï þåùâåóäì, îûòì ðîëæóáüåþì èùñåèìåþòì íïæò. 
ìïõåäëìíëæïí êâäïâ ãóãóíåþì äëêëèëüòâò, 
òìåâ ãîòïäò úòì ìòâîúåøò ãïïáâì ðîëðåäåîì, 
òìåâ èïíáïíåþì þåíçòíò æï çåàò èëüëîòì 
æï ãïèçòîòæïí åöòþîåþï ìòâîúå øëôåîåþì — 1 
 
ìïåÿâë ïîïôåîòï: çóìüïæ øåãòûäòïà øåòúíëà åðëáï, èòìò òæåïäò, ìóäòåîò 

ïâäïæòæåþï, çíåëþîòâò ìòéîèå. 
ïèòà ïîòì ãïèïîàäåþóäò åîçïúäòüåîïüóîòì æïèëùèåþï. 
èïîüë „þåäïæåþòìïæèò“ èùåîäòì æïèëêòæåþóäåþï ïî ãïíòìïçéâîåþï äòüå-

îïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòà. ãïðòîëþåþóäòï ìïåîàëæ ñëâåäò èëâäåíò-
ìïæèò æïèëêòæåþóäåþï. ïèòì ìïþóàïæ øåòûäåþï êòæåâ åîà íïàåä èïãïäòàì èë-
âóõèëà. 

1925 ùäòì 28 æåêåèþåîì àïâò ÷ïèëòõî÷ë ìåîãåò åìåíòíèï. åì àâòàèêâäåäëþï 
üòúòïí üïþòûåè äåáìòà ãïèëòãäëâï. ïè äåáìøò èïí òùòíïìùïîèåüñâåäï ìïêóàï-
îò æï èòìò ïèõïíïãåþòì þåæò. 
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ïèõïíïãåþë, àó  éîèï éåäåøò 
÷âåíò àïâåþòú ìïæèå æïãëîæåì, 
ñâåäïè òúëæåì — ìõâï ðëåüåþøò 
åìåíòí ¸ñïâæï ûèïæ úòìôåî ëîæåíì! 

 
èïîàäïú, ïè äåáìòì æïùåîòæïí ïîú òìå æòæò õïíò ãïâï, îëè êëèðïîüòòì üå-

îëîòì èìõâåîðäò ãïõæåþòïí ü. üïþòûå æï ìõâï áïîàâåäò èùåîäåþò. 
èïøòí åìåíòíòì àâòàèêâäåäëþïì æï ü. üïþòûòì äåáìì ãïèëåõèïóîï ðîëäåü-

ðëåüò êëíìüïíüòíå äëîàáòôïíòûå. ïè äåáìì ìïàïóîïæ ¸áëíæï — „îïèæåíòèå 
ìòüñâï åìåíòíì æï ìõâåþì“,1 õëäë åðòãîïôïæ óûéëæï ü. üïþòûòì ìòüñâåþò — 
„øåâìâïèà ìïùïèäïâì ÷âåí îëãëîú èòîëíì“. 

 
ï¸ï äåáìòú æïâòùñå, èïèûòèåþæï ôòáîåþò: 
éïèå òñë æï ãóäò èëãëíåþòà èòûãåîæï, 
øëîì áó÷òæïí ôïîïíò ôåîèòõæòäò, èòèáîïäò, 
îëãëîú àïâò æïèõî÷âïäò åìåíòíòì èòúáåîæï. 
èùóõïîåþïè øåèòðñîë, èìóîì ãïâûïõë: èïâíåï 
øåíò óêïíïìêíåäò õóäòãíëþï, åìåíòí! 
ãïíï ÷âåíò úõëâîåþï òìå ÷äóíãò îïèåï 
ìïìòêâæòäëæ àëêçå îëè ãïæèë¸êòæë êòìåîò? 
àâòàèêâäåäëþï îïà ãâòíæï, èëâï æîë æï èëâêâæåþòà. 
ðëåüåþë, óèéåîåà ïõïä áâåñíòì ïäòëíì, 
ìöëþì êòìåîçå ãîòãïäò èëâòõâòëà àëêòâòà, 
ìïùïèäïâòì èïãòåî åì úõëâîåþï æïâäòëà.2 

 
1978 ùäòì 6 ëáüëèþåîì „äòüåîïüóîóä ìïáïîàâåäëøò“ ê. äëîàáòôïíòûòì 

ïè äåáìòì ïõïäò âïîòïíüò æïòþåÿæï ìïàïóîòà — „ìåîãåò åìåíòíì“. åðòãîïôïæ, 
ü. üïþòûòì ìòüñâåþòì èïãòåî, ùòí óûéâòì — „1925 ùåäì, 28 æåêåèþåîì, éïèòà, äå-
íòíãîïæòì ìïìüóèîë „ïíãäåüåîøò“ àïâò ÷ïèëòõî÷ë ðëåüèï ìåîãåò åìåíòíèï“. 
åì âïîòïíüò ïìåàòï: 

 
ãïèïéâòûï ìò÷óèåè. õèòì ãïèúåèò — ïîïâòí, 
æïòäòï ìïíàåäò æï þóõïîò ãïúòâæï… 
÷åèò ôïíöîòì ðòîæïðòî åì ÷ïèáîïäò ôïîïíò 
ïìå îïè æïïèãâïíï ÷ïèëõî÷ëþòä êïúòì àïâì. 
ïìå èùïîåæ ïîïìæîëì èå ãóäò ïî èüêåíòï, 
òì èïîñóýò àòàáëìæï èåú êòìåîçå èòÿåîæåì… 
íóàó ÷âåíò úõëâîåþï òìå èëìïùñåíòï, 
øåíòìàïíï þóäþóäò þïéøò ïî ãïãâò÷åîæåì. 
èïø îï èëõæï òè éïèåì, ãóäò îïæ èëãâòêïäò, 
øåí ïîïìæîëì ïî òñïâ äï÷ïîò æï ãïèáúåâò… 
àëêò ïîï, — êòìåîçå èëâòõâòëà ãîòãïäò, 
îëè èãëìíåþòú êâæåþëæíåí, îëãëîú öïîòìêïúåþò. 

 
 ïè äåáìòì áâåø æïùåîòì àïîòéïæ 1926 ùåäò çòì. èïãîïè åì õëè üñóòäòï. 1926 

ùåäì ê. äëîàáòôïíòûåè æïùåîï ðòîâåäò âïîòïíüò, îëèåäòú ûòîåóäïæ æï ïî-
ìåþòàïæ ãïíìõâïâæåþï ïõïäò âïîòïíüòìãïí ãïíùñëþòäåþòà, æïèëêòæåþóäåþòà, 
ðïàëìòà, èòçïíæïìïõóäëþòà. îïüëè ãïõæï èùåîïäò òûóäåþóäò ìòúîóå åà-
áâï? äåáìòì æïùåîòì ûâåäò àïîòéòì æïüëâåþï æï ìîóäòïæ ïõïäò âïîòïíüòì 
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øåáèíï õëè òèïì èëùèëþì, îëè ê. äëîàáòôïíòûå ìòíæòìòì áåíöíïì ãïíòúæòæï òè 
ðòîâåäò âïîòïíüòì ãïèë? ïî øåòûäåþï ïî ãïíåúïæï, îïèåàó äåáìòì ðòîâåä âï-
îòïíüøò ãïæèëúåèóäò æïèëêòæåþóäåþï åìåíòíòìïæèò íïêïîíïõåâòï ïîï áïî-
àâåäò ðëåüòì óøóïäë ãïíúæòà, ïîïèåæ êëèðïîüòòì òèæîëòíæåäò äòüåîï-
üóîóäò ðëäòüòêòà. åìåíòíòì øåèëáèåæåþòìïæèò êëèðïîüòòì èïøòíæåäò æïèë-
êòæåþóäåþï, þóõïîòíòì ðòîòà, ïèãâïîïæ ãïèëòàáâï: 

… „åìåíòíø÷òíï“ èàäòïíïæ — åì ïîòì ìïçòçéîïæ øåðóæîóäò, óîúõâïæ øåôå-
îóèïîòäåþóäò îóìóäò æåæòìãòíåþï, äëàóîò úîåèäåþòà èïãîïæ æïìâåäå-
þóäò æï ïèòüëè óôîë èåüïæ ìïçïîåäò, óúíïóîò íïçïâò „õâïæò ûïéäòìï“, „õï-
üåþòìï“, „öòáíòïíò æåæïêïúåþòìï“, „ùèòíæï ìïíàäòìï“, èàâïîòìï, ûóêíåþòìï, 
óôïä-éèåîàòìï, íåêîëôòäåþòìï æï äëàóîò úîåèäåþòì ìòóõâòìï, åì ïîòì íï-
çïâò „üîïéòêóäò“ äëàóîò ìäëêòíòìï, îåäòãòòì, õóäòãíëþòì, úõëâåäåþò-
ìïæèò „ìòñâïîóäòì“ æï ïæïèòïíòìïæèò, ãïíìïêóàîåþòà áïäòìïæèò þïîþïîëìó-
äò æïèëêòæåþóäåþòìï; åìïï íïçïâò óèùåë úæåþòìï „ôïîàë ãïáïíåþòìïæèò“ — 
óþîïäë æóáíòì ëàõ ôîòïæ âòùîë êåæäåþì øëîòì, íïçïâò àïâïøâåþóäëþòìï, 
îëèåäòú ðîòíúòðòì ìòèïéäåçåï ïñâïíòäò. æï ñâåäïôåîò åì òôïîåþï èëìïäëìå 
êâïçòíïúòëíïäòçèòì ìïôïîâåä áâåø. ïò, îï ïîòì „åìåíòíø÷òíï“.1 

îëãëîú õåæïâà, ê. äëîàáòôïíòûåè èåáïíòêóîïæ ãïæïòüïíï äåáìøò åìåíòíò-
ìïæèò êëèðïîüòòì æïèëêòæåþóäåþï. èïãîïè æîëàï ãïíèïâäëþïøò íïàåäò ãïõ-
æï, îëè êëèðïîüòòì äòüåîïüóîóä ðëäòüòêïì øåóûäòï ïòûóäëì åìåíòíò àïâò 
èëòêäïì, ôòçòêóîïæ ãïïíïæãóîëì òãò, èïãîïè óûäóîòï æïïèïîúõëì åìåíòíò, 
îëãëîú ðëåüò. ðëåüèï åìåíòíèï ãïòèïîöâï. êëèðïîüòï òûóäåþóäò ãïõæï øååú-
âïäï èòìæïèò æïèëêòæåþóäåþï. òãò îóìóäò ðëåçòòì æòæëìüïüïæ ïéòïîåì. íï-
úïæò õåîõò ãïèëòñåíåì: åìåíòíòì ïæîòíæåäò äïíûéâï-ãòíåþï úïäêåóä ðòîåþì 
ãïæïïþîïäåì, èïà øåúæëèïæ èëíïàäåì. ïõäï ãïèïîöâåþóäò åìåíòíòìïæèò óïî-
ñëôòàò æïèëêòæåþóäåþï ãïèëîòúõóäòï. ê. äëîàáòôïíòûåú áèíòì äåáìòì ïõïä 
âïîòïíüì, ìïæïú åìåíòíò ïéïî ïîòì øåóîïúõñëôòäò. 

ïìå ÷ïïñåíï äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðèï ê. äëîàáòôïíòûå óõåî-
õóä èæãëèïîåëþïøò. èêòàõâåäèï ïéïî òúòì, äåáìòì îëèåä âïîòïíüçåï ê. 
äëîàáòôïíòûå çíåëþîòâïæ ðïìóõòìèãåþåäò — ðòîâåäìï àó óêïíïìêíåäçå? 
îëæòì ãïèëàáâï ðòîïæò ïçîò — 1926 ùåäì àó 1978 ùåäì? ûíåäò ìïàáèåäòï. óô-
îë èïîàïäò âòáíåþòà, àó âòüñâòà, îëè ëîòâå âïîòïíüò èòìïæïãåþóäòï êëè-
ðïîüòòì äòüåîïüóîóäò ðëäòüòêòìïæèò. 

åì ïî ïîòì úïäêåóäò øåèàõâåâï. ñëâåäò ìïþÿëàï èùåîïäò (õåäëâïíò ìïåî-
àëæ) ïìå òáúåâï. 

äïæë ãóæòïøâòäì åîàõåä ãîòãëä îëþïáòûòì ðëîüîåüò æïóõïüïâì. üòúòïí 
üïþòûòì ìòüñâòà „åì ïîòì óæòæåìò, îïú øåóáèíòï äïæë ãóæòïøâòäì. ãîòãëä 
îëþïáòûå ïîùòâòì àïâòà, îëèåäìïú ãïæèëìæòì üâòíò þïäéïèòâòà æï øóþäò 
øåæîåêòï òìå àòàáë èïúõëâïîì ÷ïìúåì äïõâïîò“.1 èåîå ãî. îëþïáòûå åèòãîïúò-
ïøò ùïâòæï. èòì ùòíïïéèæåã ðïèôäåüò — „ãâåäòì ðåîïíãëìïíò“2 — æïùåîï êëèó-
íòìüèï ðóþäòúòìüèï ãîòãëä èóøòøâòäèï. åì ùòãíò èõïüâîóäïæ ä. ãóæòïøâòä-
èï ãïïôëîèï. èõïüâïîèï ãî. îëþïáòûòì àïâì áâåùïîèïâäòì üïíò ãïèëïþï æï èùå-
îïäò ãâåäïæ ãïèëòñâïíï. 

îëæòì òñë ãóäùîôåäò ä. ãóæòïøâòäò? èïøòí, îëúï ïîùòâòìàïâòïíò ãî. îë-
þïáòûå æïõïüï, àó èïøòí, îëúï ãâåäòìüïíòïíò ãî. îëþïáòûå ãïèëìïõï? 

îï àáèï óíæï, ä. ãóæòïøâòäèï àïâòì ãóäòìíïæåþò èïøòí ãïèëàáâï, îëúï ïî-
ùòâòìàïâòïíò ãî. îëþïáòûå æïõïüï, õëäë îëúï ãâåäòìüïíòïíò ãî. îëþïáòûå ãï-
èëìïõï, èïøòí èõïüâïîò êëèðïîüòòì ãïíêïîãóäåþïì ïìîóäåþæï. ìõâï ãïèëìïâï-
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äò òè æîëì ä. ãóæòïøâòäì ïî ¸áëíæï. èòìò ìòúëúõäåú þåùâçå åêòæï. îëãëîèå 
àïâò óíæï ãïæïåî÷òíï. 

àâòàëí ãî. èóøòøâòäòì þåæòú íïàäïæ ãâåóþíåþï, îï èûòèå òñë ñëâåäò ïæï-
èòïíòì úõëâîåþï. 

ãîòãëä èóøòøâòäò ïæîå ìëúòïä-ôåæåîïäòìüò òñë. èåîå þëäøåâòêåþòì þï-
íïêøò ãïæïþïîãæï. ðîëäåüïîòïüòìïàâòì åîàãóäåþòì æïèüêòúåþï ãâïîòì øåú-
âäòàïú ãïæïùñâòüï. íïèæâòäò ãâïîò — õëôåîòï — èóøòøâòäïæ øåòúâïäï, èóøï-
àï êäïìòì ðïüòâòìúåèòì íòøíïæ. ìõâåþìïú èëóùëæåþæï ïáåàêåí. „åóäò! — ìïñâå-
æóîëþæï ãî. èóøòøâòäò ìïíæîë åóäì — îëãëî øåòûäåþï ðîëäåüïîóäò ðëå-
üò åóäò, å.ò. ãïíèïîüëåþóäò, ãïíúïäêåâåþóäò, ãïîòñóäò òñëì ðîëäåüïîòï-
üòì æòáüïüóîòì ðòîëþåþøò. í. çëèäåàåäìïú æï åóäìïú ïáâà ìïóúõëâë íïè-
æâòäò ãâïîò „ðîëäåüïîóäò þóíåþòì“: áóîòûå. áóîï áïîõíòì åäåèåíüòï æï æò-
æò ôòáîòï ìïÿòîë, íïèæâòäò ãâïîò êò ïîï, ïíïäëãòóîò ôìåâæëíòèò ãïèëòãëíë 
èùåîïäèï“.1 

èïòíú ïîïôåîèï óøâåäï. 1937 ùäòì 17 ïãâòìüëì ìïáïîàâåäëì èùåîïäàï êïâ-
øòîòì êîåþïçå òàáâï: „ãî. èóøòøâòäò ãïèýéïâíåþóäò òáíï, îëãëîú õïäõòì èüå-
îò, öïøóøóî æï æòâåîìïíüóä þïíæòì èëíïùòäå“.2 òãò ãïïíïæãóîåì. 

ïè ãïíïæãóîåþòì øòøèï æïïùåîòíï ê. ãïèìïõóîæòïì „þåäïæò“, ã. äåëíòûåì – 
„ìüïäòíò, þïâøâëþï æï ñîèëþï“, æ. øåíãåäòïì – „ôòúò“ æï „èåîõåóäò“… îëèå-
äò åîàò óíæï ÷ïèëòàâïäëì. çéâïï èïàò îïëæåíëþï. æïî÷ï êò âòíèå êëèðïîüòò-
ìïæèò åîàãóäåþòì ôòúò ïî æïåæëì! 

ïîòì æîë, îëúï èàåäò åîò èòåúåèï ìïìëùïîêâåàòäåþïì, ïéïîïâòì ìöåîï ìï-
èïîàäòïíëþòì, ðïüòëìíåþòì, êåàòäìòíæòìòåîåþòì æï èõëäëæ ìïêóàïî üñïâì 
óôîàõòäæåþï ïæïèòïíò. ïìåàòï êëèóíòìüåþòì æòáüïüóîòì åðëáï. ïè åðëáïøò 
ãïþïüëíåþóäèï äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðèï ÷ïèëïñïäòþï èùåîäòì 
ïõïäò üòðò — èùåîïäò-ôäóãåîò, îëèåäòú ðëäòüòêóîò áïîòì èòèïîàóäåþòà 
üîòïäåþì æï úõëâîëþì æåâòçòà — ïþï, ÷åèë èïíïìåë, õïí òìå æï õïí ïìåë. 

ãèòîëþï æòæò, òøâòïàò æï ãïíìïêóàîåþóäò íòÿòï. óçåíïåìò òøâòïàïæ òûäåâï 
èïì. ìîóäòïæ ïî ïîòì ïóúòäåþåäò ñëâåäò êïúò, èòà óèåüåì èùåîïäò, ãèòîò 
òñëì. ìïåîàëæ èùåîïäò åèëúòóîò, ìóìüò ïîìåþïï. òãò òëäïæ åèëî÷òäåþï ãïí-
êïîãóäåþïì. ûïäïæëþòì ùòíïøå òìåàèï ïæïèòïíåþèïú êò èëòæîòêåì áåæò, îëãë-
îòú òñâíåí ãïäòäåò, îïæòø÷åâò, îòäååâò æï ìõâïíò. ìïèëáïäïáë ãèòîëþï óïé-
îåìïæ òøâòïàò èëâäåíïï. àó òãò âòíèåè ãïèëïâäòíï, åì þóíåþòì ìïìùïóäïæ óí-
æï ÷ïàâïäë. éèåîàì èïæäëþï øåìùòîë æï ãï÷óèæå. ÷âåóäåþîòâ êò èùåîïäì 
äèëþòåîïæ óíæï èëåáúå. úõïæòï, åì òèïì ïî íòøíïâì, ìòèïîàäå æïèïäë, üñóò-
äò òäïðïîïêë æï ïèï àó òè ðòîëâíåþïì òì èòïùåîë, îïú òãò ïî ïîòì. ãïä. üïþò-
ûòì æïùåîòäèï àëîèåü üëèøò èëòñïîï àïâò (îëúï ñâåäïôåîò ãïèëòúåèï, èå-
üòú ãïèëâï). èïãîïè ïè àëîèåüòæïí íïèæâòäò ðëåçòï ëî üëèøò æïåüåâï. æï-
íïî÷åíò èïêóäïüóîïï, îëèåäòú ãïäïêüòëíòì þïæïä ðëåüóî íòÿòåîåþïì êò 
ïîï, óþîïäë óíòÿëþïì ïî åêïæîåþï. åì òèòüëè èëõæï, îëè ãïäïêüòëíò ãèòîò 
ïî òñë. ìîóäòïæ ìïêèïîòìòï, îëè òñë ãåíòïäóîò ðëåüò. ïè ãåíòïäóîèï íòÿèïú 
âåî ãïóûäë ìêêð ûïäæïüïíåþïì æï ìïêóàïîò øåèëáèåæåþï åîçïúäåáìåþòà ãï-
ïâìë. åì üîïãòêóäò èïãïäòàò íïàäïæ èåüñâåäåþì åîà ÿåøèïîòüåþïì — ìïçë-
ãïæëåþï òìå óíæï èëåùñëì, îëè ïæïèòïíò ïî òñëì òûóäåþóäò ìòíæòìì óéïäï-
üëì. êëèóíòìüåþèï êò ìïçëãïæëåþï òìå èëïùñâåì, îëè, ïîìåþëþï àó ãòíæï øåò-
íïî÷óíë, ïóúòäåþäïæ íïèóìò óíæï ãïñòæë. ïèïí ãïèëòùâòï áïîàóäò èùåîäë-
þòì çíåëþîòâò æïáâåòàåþï, îòìò óøóïäë ìïôóûâåäòú äòüåîïüóîòì ðïîüòó-
äëþòì ðîòíúòðòï. 
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III 

ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÒÌ ÐÏÎÜÒÓÄËÞÒÌ ÐÎÒÍÚÒÐÒ 
ÆÏ ÈÙÅÎÄÒÌ ÏÁÜÒÓÎÒ ÌÏÇËÃÏÆËÅÞÎÒÂÒ ÎËÄÒ 

æéåâïíæåäèï èêòàõâåäèï ïäþïà ïî òúòì, îëè òñë æîë, îëúï ïîìåþëþæï å.ù. 
èóøïàï ãïùâåâï èùåîäëþïøò.  

ïèïçå ëàïî ÷õåòûòì èëàõîëþï – „ïâïíìò“ – ãïèëáâåñíæï 1987 ùäòì 1 èïòìòì 
„äòüåîïüóîóä ìïáïîàâåäëøò“. 

îïì íòøíïâì åì? 
„ðîëäåüïîóäò èùåîäëþòì þëäøåâòçïúòï æï îòãåþòì ãïèóøóîåþï ÷âåíò ãå-

íåîïäóîò äëçóíãòï, æïèêâîåä èóøïàï þòîàâòì çîæï — ïèëúïíïàï ïèëúïíïï, 
ïè èòçíòàïï ùïèëùñåþóäò æïèêâîåäò èóøåþòì ãïùâåâï ðîëäåüïîóä äòüåîï-
üóîïøò“ — òûäåâï ðïìóõì êîòüòêëìò âïäåîòïí äóïîìïèòûå.1 

êëíìüïíüòíå äëîàáòôïíòûå æïìûåíì: ãïùâåâòì èòçïíò òñë „ãâñëäëæï èîï-
âïäîòúõëâïíò äïøáïîò óðïîüòë èùåîäåþàïí ìïþîûëäâåäïæ“.2 

æéåâïíæåäèï èêòàõâåäèï óíæï òúëæåì, îëè èïøòíæåäò ðëäåèòêòì åíïçå 
„óðïîüòë èùåîïäò“ íòøíïâì íïèæâòä èùåîïäì. æïìêâíï èêïôòëï: èùåîïäàï îò-
ãåþøò èóøåþòì ãïèîïâäåþòà óíæï èëåêäïà íïèæâòäò èùåîäëþï. íïàäïæ ïîòì 
ãïèëõïüóäò èîùïèìò. èùåîäëþï ïî ïîòì íòÿòåîåþï. ïî ïîòì ïçîëâíåþï. òãò ïîòì 
ðîëðïãïíæï. ðîëðïãïíæï êò øåóûäòï ñâåäïì, âòíú òúòì ùåîï-êòàõâï æï åìèòì 
èëúåèóäò æòîåáüòâòì ïçîò æï èòçïíò. ìòüñâïêïçèóä èùåîäëþïì åíòÿåþëæï 
ìêêð ïãòüðóíáüòì ôóíáúòï. 

ðòîâåäò õóàùäåæòì èåìïèå ãïæïèùñâåüò ùåäò (åì êëèðïîüòòì ìïèåüñâåäë 
åíïï) ùïîèïüåþòà îëè æïåèàïâîåþòíïà, á. üóäòì ¹1 áïîõíòì èóøåþì èëùëæå-
þòà èòóèïîàïâà èøîëèåäåþòìïàâòì. ïè èëùëæåþïì æòæò ïèþòà ãïèëõèïóîåþòï 
áïîàâåäò èùåîäåþòì êîåþïú. 

ïè êîåþïçå „ëîïüëîåþèï ïéíòøíåì, îëè üóäòì èóøåþòì èòèïîàâï ùïîèëïæ-
ãåíì óæòæåìò èíòøâíåäëþòì ôïáüì. üóäòì èëùòíïâå ðîëäåüïîåþòì ûïõòäò 
ãïíìïêóàîåþòà òèòüëèïú óôîëï ìïñóîïæéåþë, îëè òì óøóïäëæ èëæòì èóøï-
àï ùòïéòæïí æï ãïèëõïüïâì ñâåäï ðïüòëìïíò èøîëèåäòì ãóäòìàáèïì“. 

üóäåäò èóøåþòì ðïìóõïæ êîåþïì æïóæãåíòï: 
„èùåîïäàï êäóþàïí ãïòèïîàëì ìëúòïäòìüóîò èøåíåþäëþòì ñëâåäò æïî-

ãòì èòéùåâïàï ãïèëôåíï æòïãîïèåþòì ìïõòà; èëåùñëì ìëúøåöòþîòì êïþòíåüò; 
æïïîìåþóäò òáíåì „518“ áïîõíòì æï „1040“ ìïüîïáüëîë ìïæãóîòì ìïõåäëþòì 
èùåîïäàï þîòãïæåþò, îëèäåþòú òèóøïâåþåí ìïùïîèëåþøò æï êëäåáüòâåþøò. ïè 
þîòãïæåþì åâïäåþïà æéåèæå ïîìåþóä ìóìüïæ èëèóøïâå èùåîïäàï þîòãïæåþòì 
þóáìòîçå ïñâïíï; èùåîäåþì øëîòì ãïèëúõïææåì ìëúøåöòþîåþï ìëúòïäòìüóîò 
èøåíåþäëþòì ðîëúåìåþòì æï èóøïàï ïõïäò ñëôï-úõëâîåþòì ìïóêåàåìëæ ïìïìï-
õïâïæ; ãïèëòúåì ìáåäüïíòïíò êîåþóäò, îëèåäøòú èõïüâîóäïæ ãïøóáåþóäò 
òáíåþï ìëúòïäòìüóîò èøåíåþäëþòì èòéùåâåþò; êîåþï âïäïà òéåþì ïùïîèëëì 
ðîïáüòêóäò èóøïëþï ïèõ. ìüïäòíòì äëçóíãòì“ „æïâåóôäëà üåáíòêïì“ ãïíìï-
õëîúòåäåþäïæ“.1 

øåèëáèåæåþï ãïòãòâåþóäòï ïãóîòì æïèçïæåþòì ðîëúåìàïí. èùåîïäò èò÷íåó-
äòï èåõïèäåæ, îïìïú øåóêâåàïâ, òèïì îëè æïãòèçïæåþì. ïè æïèëêòæåþóäåþòì 
øåæåãòï òì, îëè õøòîïæ òùâåâæíåí êîåþåþì æï èùåîäåþì üñïâì ïûîëþæíåí, îï-
üëè ïî ùåîà, ãåãèåþì îïüëè ïî ïìîóäåþàë. åîà-åîàò ïìåàò êîåþï èëóùâåâò-
ïà 1937 ùäòì 28 òâäòìì, îëèåäçåú àëîèåüò èùåîïäò ãïïüïîåì êîòüòêòì áïî-
úåúõäøò, ðîëæóáúòïì îïüëè ïî òûäåâòàë.2 
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îëãëîú úíëþòäòï, „ëàïîïïíà áâîòâòì“ øåèæåã, àóèúï êòæåâ ëúò ùåäòùïæò 
òúëúõäï, òäòïì èõïüâîóäò íïùïîèëåþò ïî æïóùåîòï. ïõäï ùïîèëòæãòíåà, õå-
äòìóôäåþòì ãïíêïîãóäåþòà êîåþï èëåùâòïà æï òäòï ãïåäïíûéïà, îïüëè ïîï-
ôåîì ùåî, ãåãèïì îïüëè ïî ïìîóäåþë… åì õëè ãïóãëíïîò ìòìóäåäåï. ¸ëæï, åì 
ãïóãëíïîò ìòþîòñâå ìïþÿëåäò èùåîäòì ñëâåäæéòóîò úõëâîåþïï. 

òèòì ãïèë, îëè æéåì ïøêïîïæ ïî òùâåâåí èóøåþì èùåîäëþïøò, íóîïâòí òôòá-
îåþì — ìòüñâïêïçèóäò äòüåîïüóîòìïæèò æïèëêòæåþóäåþï øåòúâïäïë. æïèë-
êòæåþóäåþï òãòâå æïî÷ï, øåòúâïäï èòìò ãïèëâäåíòì ôëîèï. ôëîèòì ãïèëúâäï 
ëîò èòçåçòà èëõæï. ðòîâåäòï òì, îëè èóøïàï ãïùâåâïè ïî ãïïèïîàäï. èïãïäò-
àïæ, 30-òïíò ùäåþòì þëäëì èùåîäëþïøò ãïùâåóäò 280 èóøòæïí èùåîïäàï êïâ-
øòîòì ùåâîïæ èõëäëæ ëîò æïî÷åíòäï.1 æïíïî÷åíò òìåâ áïîõïíïøò æïþîóíåþó-
äï. èùåîäëþïì ìïêóàïîò õåäëþï ïèöëþòíï. èåëîåï òì, îëè ãïùâåâïè ôóíáúòï 
æïêïîãï, îïêò èùåîäëþï æïòàîãóíï æï æïàïíõèæï ïãòüðóíáüøò àïíïèøîëèäë-
þïì. 

1980 ùäòì 23 ìåáüåèþåîì ãïçåàèï „êëèóíòìüèï“ ãïèëïáâåñíï òíôëîèïúòï — 
„èåâåíïõå æï ðëåüò — åîà èùñëþîøò“. òãò ãâïóùñåþæï, îëè òá, „ìïæïú õóàùäå-
æòì æïèïèàïâîåþåäò ùäòì ãåãèåþòì øåìîóäåþòì þåæò ùñæåþï“ ãïåèãçïâîíåíë 
èùåîäåþò. ïè èãçïâîëþïì „æòæò øàïþåÿæòäåþï“ èëóõæåíòï æï èòì øåæåãìïú æï-
óñëâíåþäòâ ãïâåúïíòà 25 ìåáüåèþîòì „êëèóíòìüøò“. 

 
îàâåäøòï èàåäò êïõåàò, 
òèõåäï èëìïâïäòï, 
— ãïæïèîåâ, øòíöòïøâòäë, 
íóàó ìüóèîòìàâòì ãúïäòï? 
— èúïäòïí êïîãò ìüóèîòìàâòì, 
èãëìíåþò èòñâïîì ûïäòïí. 
îïêò ïèïãò æïôïìæï, 
¸ïò-¸ïò, îëè èúïäòïí… 

 
„êïæîåþàïí èóøïëþïøò ìåîòëçóäò íïêäëâïíåþåþòìï æï æïüïúåþåþòìï æï þë-

îëüèëáèåæåþòì ùòíïïéèæåã þîûëäòì ìóìüò ëîãïíòçïúòòìïàâòì ðïîüòòì îïò-
êëèòì ñëôòä ðòîâåä èæòâïíì þ.ò. øòíöòïøâòäì ãïèëåúõïæï ìïìüòêò ìïñâåæóîò“ 
(„êëèóíòìüò“, 1985 ù. 31 òïíâïîò. „ìïáïîàâåäëì êëèðïîüòòì úåíüîïäóî êëèò-
üåüøò“). 

ãóîöïïíòì éâòíòì ìïùïîèëë ãïåîàòïíåþòì èóêóçíòì ¹1 éâòíòì áïîõïíïøò ãï-
÷ïéåþóäòï æòæò áóîæëþï-ðïîâï. úõïæòï, øòíöòïøâòäòú óõâïæ òöòþïâæï. 

ïõäï íòøíòïíòûåú ãïïðïíéóîåì. 
 
ïèïì åùëæåþï, äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì àïíïõèïæ, èùåîäëþòì 

ïáüòóîò ìïçëãïæëåþîòâò îëäò. 
èùåîäëþï-ïãòüðóíáüòì øåáèíïì óùñëþæï õåäì èëùëæåþïú êëäåáüòóîò øå-

èëáèåæåþòìïêåí. 
1936 ùäòì 24 èïòìòì „äòüåîïüóîóäò ìïáïîàâåäë“ ãïõïîåþóäò òóùñåþëæï — 

í. èòùòøâòäò, ü. üïþòûå æï ì. ÷òáëâïíò åîàïæ ùåîåíë ðëåèïì „ìïèøëþäë“. ãïçå-
àò æïìûåíì: „ðîëäåüïîòïüòì óæòæåìò æéåìïìùïóäòìïàâòì èùåîäåþòì ïìåàò 
êëäåáüòóîò èóøïëþï ìïóêåàåìë ìïøóïäåþïï æòæò èõïüâîóäò üòäëåþòì øå-
ìïáèíåäïæ“. 

èùåîïäàï åîà-åîà êîåþïçå ê. äëîàáòôïíòûåì óàáâïèì: 
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„ð. òïøâòäèï æï ï. èïøïøâòäèï åîàïæ æïùåîåì äåáìò ïèõ. ìüïäòíòìïæèò èòû-
éâíòäò æï åì äåáìò òìå ëîãïíòóäïæ ïîòì æïùåîòäò, îëè âåî ãïïî÷åâ, ìïæ àïâ-
æåþï åîàò ïâüëîò æï ìïæ òùñåþï èåëîå“.1 

æéåì åì ìòüñâåþò øåòûäåþï ãëíåþïãïõìíòä èêòàõâåäì èùïîå òîëíòïæ èëå÷âå-
íëì. îëãëî óíæï ãïàáâåôòäòñë åîàèïíåàøò ëîò ûòîåóäïæ ãïíìõâïâåþóäò 
ðëåüò — úòìôåîñïíùåäò ðïëäë òïøâòäò æï ðîëäåüèùåîïäò ïäòë èïøïøâòäò? 
åì ãïàáâåôï õëè èïàò ðëåüóîò òíæòâòæóïäëþòì, àïâòìàïâïæëþòì ìòêâæòäì 
èëïìùïâåþæï! úõïæòï, ïèïì íòøíïâæï, èïãîïè êëèðïîüòòì ïèëúïíïú åì òñë: ùïåøï-
äïà èùåîäòì ñëâåäãâïîò òíæòâòæóïäëþï, àïâòìàïâïæëþï æï èòåúïà óìïõë, 
óôåîóäò êëäåáüòóîò ãïèëèåüñâåäåþï. ïèòüëè ê. äëîàáòôïíòûòì ìòüñâåþøò 
òîëíòï êò ïî ïîòì, ïîïèåæ øåøòíåþóäò êïúòì àïíõèëþï, âòìïú âåî ãïóþåæïâì õèï 
ïèëòéëì óïçîë èëàõëâíòì ùòíïïéèæåã. ê. äëîàáòôïíòûå àïâïæ îëè ñëôòäò-
ñë êëäåáüòóîò øåèëáèåæåþòì èëèõîå, èïøòí ïî åúæåþëæï, îïú øåòûäåþï èêïôò-
ëæ, ãïèëåêâåàï ìïêóàïîò èùåîäóîò ðîëôòäò. 

êëäåáüòóîò øåèëáèåæåþï ñâåäïçå íïàäïæ âäòíæåþëæï ãïäåáìòä èòèïî-
àâåþøò. 

îëãëîú òúòà, ìêêð ìïáèòïíëþïøò æïèêâòæîåþóäòï ùåìò, îëèäòì àïíïõèïæ, 
êëèðïîüòòì ñëâåäò ïæãòäëþîòâò ðäåíóèò, êëíôåîåíúòï, ñîòäëþï óãçïâíòì 
ùåîòäì ìêêð úê-ì, èòì ãåíåîïäóî èæòâïíì. ùòíïà åì èòèïîàâï-ùåîòäåþò òäåá-
ìåþëæï. 

ìïíòèóøëæ ïìåàò ãïäåáìòäò èòèïîàâåþò øåãòûäòïà ùïòêòàõëà 1938 ùäòì 10 
òïíâîòì „äòüåîïüóîóä ìïáïîàâåäëøò“, 1947 ùäòì 11 íëåèþîòì ãïçåà „äòüå-
îïüóîïìï æï õåäëâíåþïøò“, 1939 ùäòì „èíïàëþòì“ èå-12 ùòãíøò æï ìõâïãïí. òè-
æîëòíæåäò ðîåìï ãïæïÿîåäåþóäòï ïè ãïäåáìòäò èòèïîàâåþòà. èïàò ðëåüóîò 
éòîåþóäåþòì ìï÷âåíåþäïæ ãïãïúíëþà îïèæåíòèå ìüîòáëíì. 

 
òíæóìüîòòì èõïîåæ òáúï ÷âåíò êóàõå èëìïùëíò, 
üñâïî÷åäò æï ÿòïàóîï, üñòþóäò æï çåìüïôëíò, 
ïþîåøóèòì áïîõïíï æï áóàïòìòì äòüëðëíò, 
åäåáüîëíòà èëáïîãóäò ìïáïîàâåäëì èòæïèëíò. 
… 
ëúæïïàì ïàïìì ïÿïîþåþì èïìùïâäåþåäò ìëôäòìï, 
ïîòì îâïïìò ïàïìò èëùïôå, àâïäò èøëþäòìï, 
èåúíòåîò æï ìüóæåíüò, ìïþÿëàï æòæò ìêëäòìï, 
îï ïîèòïï æòïæò! ìòõïäòìåï øîëèòìï.1 
 
äòüåîïüóîóäò êîòüòêï ïéüïúåþóäò òñë ïèãâïîò ðëåçòòà. 
„áïîàóäò ðëåçòòì óæòæåì èòéùåâïì ùïîèëïæãåíì ðëåüåþòì èòåî ìïþÿëàï 

ìïáïîàâåäëì 15 ùäòìàïâçå äåáìïæ ãïæèëúåèï „ìïþÿëàï ìïáïîàâåäëì èùå-
îïäàï ùåîòäòìï õïäõàï þåäïæòì æòæò ìüïäòíòì èòèïîà“. åì ùåîòäò, îëèå-
äòú áïîàóäò ìïþÿëàï ðëåçòòì ëáîëì ôëíæøò øåâï, èëùèëþì áïîàóäò ìïþÿë-
àï äòüåîïüóîòì óæòæåì çîæïì æï ïèïâå æîëì ùïîèëïæãåíì ìëúòïäòìüóîò 
ìïèøëþäëì æï ïõïäò úõëâîåþòì øåèëáèåæòì ïèõïíïã ìüïäòíòì åîàãóä èùå-
îïäàï êëäåáüòóîò øåèëáèåæåþòì øåìïíòøíïâ íòèóøì“.1 

ïîú åì ãïäåáìòäò èòèïîàâåþò øåâòæï ìïþÿëàï ðëåçòòì ëáîëì ôëíæøò æï 
âåîú êîòüòêëìèï æïóèüêòúï åîàãóäåþï êëèðïîüòïì. 1937 ùäòì 17 ëáüëèþåîì 
æ. æåèåüîïûå, îëãëîú „ãïèëèýéïâíåþóäò õïäõòì èüåîò“ ãïîòúõåì èùåîïäàï 
êïâøòîòæïí æï ãïïíïæãóîåì.2 
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ìïèùóõïîëæ, ïàåóäò ùäåþò æïìÿòîæï òè åäåèåíüóîò ÿåøèïîòüåþòì ïéòïîå-
þïì, îïú ñâåäï æîëøò, ñâåäï áâåñïíïøò òúëæï ñâåäï èùåîïäèï. 

Коллективнонельзя создать ни «Войну и мир», ни «братьев Карамазовых», ни 
рассказов «Архиерей» Чехова, ни «худой травы» Бунина. 3 

èïîàïäòï, êëäåáüòóîò øåèëáèåæåþòìïêåí èëùëæåþïì ìêêð àïâò æïïíåþï, èïã-
îïè èùåîäòìïãïí åîàãóäåþòìï æï èëî÷òäåþòì ôòúì êò óîñåâïæ òàõëâì. èùåî-
äëþïú æåþì ïè ôòúì. 

„… ìòüñâï, îëèåäòú ùïîèëàáâï ïèõïíïãèï åæóïîæ øåâïîæíïûåè ñîòäëþïàï 
æòæ æïîþïçøò, ðïüîòëüòçèòì þîùñòíâïäå íòèóøïæ èòèï÷íòï! 

.   .   .  
èïãîïè èå ïõäï êò ïî âïáåþ èïì, áïîàâåäò èùåîäåþòì ìïõåäòàï æï æïâïäå-

þòà. óþîïäëæ âóäëúïâ ìëúòïäòìüóîò øîëèòì ãèòîòì èïéïä ùëæåþòì èòíòÿå-
þïì, èïíïú õëè èëèòäëúï äåíòíóîò ðîåèòï! åìåú îëè ïî òñëì, èòì ãèòîëþïì áï-
äòïí-êïúòïíïæ èàåäò ìïáïîàâåäë ÷åèóäëþì æï ÷âåí, èùåîäåþèï, îïéï æïâïøï-
âåà! 

… ìïåîàëæ, òè þåæíòåî æåæïì ãïóèïîöëì, îëèåäòú ìïèøëþäëì ïìåà øâòäì 
ãïóçîæòì“.4 

ýïèàïéèùåîåäèï  õïèì óêâæïâñëì ëúæïèååáâìå! 
ýïèàïéèùåîåäò õëè øåíï õïî, ûèïë èåäåáìåâ, 
èïø, æïöåá ùåîïæ ïè ôòáîàïãïí ãïíóøëîåþäïæ, 
îïòú åäâïîåþì, øåáèíòäòï ãïèîöå õåäåþòà, 
æï ãïïèæòæîå, ãïïèæòæîå „áïîàäòì úõëâîåþï“ 
ïè äïèïç æéåàï öïæëìíóîò ïèåüñâåäåþòà.1 

 
ãïíï åì ìüîòáëíåþò îòàòèå ãïíìõâïâæåþï ïæîå ãïâîúåäåþóäò ãïäåáìòäò èò-

èïîàâåþòìïãïí? 
„… èëèïâïäøòïú èÿòæîë êïâøòîøò âòáíåþòà ÷âåíì õïäõàïí æï ÷âåíì ðïîüòïì-

àïí. ðïîüòòìï æï èùåîäåþòì ìïáèå ãïíóñëôåäòï“.2 
 

ãïæïøäòäò æåâì „èúòîå èòùï“ ÷åèì èïãòæïçå, 
åì úåúõäëâïíò ìüîòáëíåþò êâäïâ ãïèòüïúåþì. 
„ïéëîûòíåþïì“ âêòàõóäëþæò ãóøòíùòí éïèòà 
æï ïò ïõäï øàïãëíåþòà ÷ïâúáåîò „ñïèòîì“, 
þîûëäòì, 

øåíåþòì, 
ãïèïîöâåþòì, 

úõëâîåþòì 
ùòãíåþì 
êòàõóäëþì õïäõò — èåþîûëäò æï ïéèøåíåþåäò…3 

 
äåíòíòïæï-ìüïäòíòïæï-þîåýíåâòïæï åîàò èàäòïíò úòêäòï åîçïúäòüåîï-

üóîòìï. 
ïãòüðóíáüòìïæèò åì åîàãóäåþï ãïèëùâåóäòï òèòà, îëè ñëâåäèï ìïþÿëåäèï 

èùåîïäèï óêâå çåæèòùåâíòà òúòì — îëãëîú óíæï øåòúâïäëì ìêêð äòüåîïüó-
îòìï æï õåäëâíåþòìïæèò æïèëêòæåþóäåþï, òãò ïîïìëæåì æïóøâåþì ïçîëâíåþòì 
àïâòìóôäåþïì æï ïîú ïçîëâíåþòì êëíüîëäì øåùñâåüì. ãòíæï àó ïîï, àóàò-
ñóøòâòà òì óíæï ãïòèåëîë, îïìïú ãòþîûïíåþåí. 

íïæåýæï èïíæåäøüïèò ùòãíøò — „Воспоминания“ – ùåîì: 



 30 

„óêïíïìêíåäò ùâåàò, îëèåäèïú èïì (ïíæîåò þåäòì — ï.þ.) úíëþòåîåþï èëóùïè-
äï, òñë êïèåíåâòì ùòíïìòüñâïëþï. òãò æïóîàåì èòì ùòãíì ãëãëäòì øåìïõåþ. åì 
ùòíïìòüñâïëþï ãâò÷âåíåþì, îëãëîú óíæï øåüîòïäæåì øòíïðïîüòóäò óîàòåî-
àëþï, ìóäåîàòï, ïçîòì íëîèïäóî ãïíâòàïîåþïì èïòíú ïî æïóøâåþåí. èëâäåíï-
àï íåþòìèòåîò øåèëþîóíåþòì æîëì, ïçîòì ïéçîæòìï æï èïìçå èåóîâåëþòì òæåï 
èïòíú æïî÷åþï ìïôóûâåäàï ìïôóûâäïæ. ïò, ãçïüêåúòäò, ãâòàõîåì ÷âåí æï, àó 
òãò ãïâòñâïíåà, îïüëè óíæï òèãçïâîëà øóêåþòà?..“ (ãâ. 163). 

ãçïüêåúòäïæ ìêêð úê æïæãåíòäåþïíòï èò÷íåóäò. èùåîïäòú âïäæåþóäòï 
èõëäëæ æï èõëäëæ ïè ãçòà òïîëì. èïøòí òáíåþï òãò ìïçëãïæëåþîòâïæ ïáüòó-
îò. ïî óíæï æïòíïõë ãïíìõâïâåþï ïãòüðóíáüòì àïíïèøîëèåäìï æï ìïçëãïæë 
èëéâïùåì øëîòì. èàåäò äåíòíòïæï, ìüïäòíòïæï, êëäõëçòïæï, ìïèãëîòïæï, çï-
¸åìòïæï, þåîòïæï, þïèòïæï, åíãóî¸åìòïæï, ñóîûíòìï æï ÷ïòì èëêîåôòïæï åêóà-
âíòì ïãòüðóíáüì æï ïîïôîòà ïî óêïâøòîæåþï ïîú ìòüñâïêïçèóä äòüåîïüó-
îïì æï ïîú èùåîäòì ìïçëãïæëåþîòâ ïáüòóîëþïì. èùåîäëþòì ïáüòóîò ìïçëãï-
æëåþîòâò îëäò èïøòí èýéïâíæåþï, îëúï äòüåîïüóîï æï÷ïãîóäòì æïìïúïâïæ 
åþîûâòì õåäòìóôäåþòì àâòàíåþëþïì. 

îëúï 1924 ùäòì ïãâòìüëøò áïîàâåäò õïäõò ìòìõäòà òúäåþëæï, ÷âåíì èùåî-
äëþïì ïî ¸áëíæï ìïøóïäåþï ðîëüåìüò ãïèëåàáâï. õëäë ðîëäåüäòüåîïüóîï 
ôïîòìåâäëþæï — „îï æîë ãâòíïõïâì! åõäï ñâïâòäòú ìïáïîàâåäëøò „ïî òàåäå-
þï“.1 

îëúï 20-òïíò ùäåþòì þëäëìï æï 30-òïíòì æïìïùñòìøò èøîëèåä, ãïèîöå ãäå-
õëþïì êóäïêåþì åûïõæíåí æï úòèþòîøò èòåîåêåþëæíåí, èïøòíïú õåäôåõøåêîóäò 
òñë èùåîäëþï. êëèðïîüòï ïâïäåþæï õëüþï èóáàïõëîåþòìïàâòì øååìõïà. ïèòì 
ìïþóàòï îëèïíåþò „ûïõòäò èàïøò“, „äåäë“, „÷ïò“, „èïèïè ãïèëèãçïâíï“ æï ìõâïíò. 
îï æéåøò òñë èøîëèåäò, èóñïòàò ãäåõò, íïàäïæ ïîòì æïõïüóäò èòõåòä öïâï-
õòøâòäòì „æïèðïüòýåøò“. 

èøîëèåäò ãäåõòì ùòíïïéèæåã þîûëäòì øåæåãïæ åì èæãëèïîåëþï èòâòéåà. 
„÷åèò þïâøâëþï æï ìòÿïþóêå ïîïìëæåì ïî æïøëîåþòï òèåîåàòì ìëôåäì. ïõäïú 

àâïäùòí èòæãïì òèåîåäò ãäåõòì ûâåäò êïîèòæïèë, îïãòíæ ãïÿòîâåþóäò óíæï 
ñëôòäòñë ÷âåíåþóîò êïúò, ëîò àó ïîï åîàò èåùâåäò ûîëõï èïòíú æïóæòëæï 
ëöïõøò, ¸ñïâæï àõï æï éëîò, èîïâäïæ — øòíïóîò ôîòíâåäò. 

ïõäï îëè ÷ïâóïîå ìëôäòì åçëåþì, èïîàïäò ãòàõîïà, úëüï ãóäò æïèùñæï. 
òì åçëåþò íïõåâîïæ æïúïîòåäåþóäò èå÷âåíï. ûîëõï ûïäòïí òøâòïàïæ ì÷ïíæï, 
øòíïóîò ôîòíâåäòú øåàõåäåþóäòñë, àõòì ùâåüòïíò îáåþòú ïéïîìïæ æïèòíï-
õïâì, ïîú êïîèòæïèëøò æï ïéïîú åêïä-þïîæøò“.1 

îëúï 35-38 ùäåþøò óæïíïøïóäë ïæïèòïíàï ìïìïêäïë èëïùñâåì, èùåîäëþïì 
åâïäåþëæï ïè üåîëîòì ëîãïíòçïüëîåþòìïàâòì åèéåîïà. 

 
— ïá âòì ïíæëþà ãóäòì íïæåþì 
æï áïîàâåäò õïäõòì ìïÿåì! 
— þåîòïì ÷âåíì èëïèïãåì, — 
ìüïäòíóîò îêòíòà íïÿåæì!2 

 
ïíæï: 
 

òñïâ æéåãîûåäò æï îëúï áâåñíïæ 
èëâï ëáüëèþîòì ùåäò ìïèëúò, 
ãâåèéåîëì øåíàâòì êâäïâ ïìå åîàõèïæ 
øïòîò, õëüþï æï èòìïäëúò.3 
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ïìå òñë èëèæåâíë ùäåþøòú, ïìåï æéåìïú. 
îëúï 1956 ùäòì èïîüøò, ìüïäòíóîò ðîëðïãïíæòà ãëíæïþòíæóäèï ïõïäãïç-

îæëþïè ðïùòï öïíñò èëïùñë, òìòíò òìå ãïýóýåì, õåäòú ïîïâòì ïêïíêïäåþòï. ïîú 
òì ãïóàâïäòìùòíåþòïà, îëè òìòíò „èìëôäòë ðîëäåüïîòïüòì þåäïæòì, þîûåíò 
èïèòìï æï èïìùïâäåþäòì“ éòîìåþòì æïìïúïâïæ òþîûëæíåí. þïâøâåþì ïî øååûäëà 
èòèõâæïîòñâíåí, îëè 30 ùäòì èïíûòäçå íïèéåî-íïùåîò áåþï-æòæåþï àâïäàèïá-
úëþï æï èüêíïîò ìòúîóå òñë. åì æïõëúòäò þïâøâåþò òìå ÷ïñïîåì èòùïøò, îëè 
èøëþäåþòì ãïîæï, ïîïâòí óùñòì, ìïæ ïîòì èïàò ãïíìïìâåíåþåäò. òè èùåîäëþïì, 
îëèåäòú ìüïäòíòïæòì éïéïæòìòà ìïèò ïàåóäò ùåäòùïæò ïüñóåþæï ìïçëãï-
æëåþïì, åîàò ïîïäåãïîóäò äåáìòú ïî æïóùåîòï 1956 ùäòì èïîüòì óæïíïøïó-
äë èìõâåîðäòì ãïèëìïãäëâïæ. 

ìïèïãòåîëæ ïòûóäåþæíåí óõâïæ åôîáâòïà úîåèäåþò ïçòïøò, äïàòíóî ïèå-
îòêïøò àó ïôîòêïøò èëèõæïîò óìïèïîàäëþòì ãïèë. åì ûïäïæëþï òèòìïàâòì òñë 
ìïÿòîë, îëè ìëúòïäòçèòì ïîìåþëþï èõëäëæ üåîëîòì ãçòà ïîòì øåìïûäåþå-
äò. ìïêèïîòìòï, ëæíïâ øåèìóþóáæåì üåîëîò, îëè ìëúòïäòçèò èïøòíâå æïåèõëì. 
íóàó ïîïôåîì åóþíåþï èïì óíãîåàòì, ÷åõëìäëâïêòòì, ðëäëíåàòì ïèþåþò? àó 
æéåì ñâåäïì æïìïíïõïæ ïî ïîòì ãï÷ïéåþóäò äòïíãóîò1 õëúâï-ýäåüï, îëãëîú 
åì 30-òïí ùäåþøò òñë, åì èõëäëæ òèòüëè, îëè æïþå÷ïâåþóäò ìïþÿëàï õïäõò èó-
øï-ìïáëíäòì èëàèòíåþòà åùåâï óéåäì. õèïì ïéïî òéåþì æï îïüëè óíæï ãïýó-
ýëí? ïþï, êîòíüò æïûîïì, òìåà æéåì æïïñîòïí, îëè 1937 ùåäò éâàòì ùñïäëþïæ 
èëå÷âåíåþïà. 

æïôòáîæòà, èàåäò èìëôäòë òîñåâï èïíòôåìüïúòåþòà, æåèëíìüîïúòåþòà, 
èòüòíãåþòà, ãïôòúâåþòà, åîàïæåîàò áâåñïíï, ìïæïú ìïèïîòìåþóîò ìòùñíïîå æï 
æóèòäòï, ììîê-òï. íóàó 265 èòäòëíò êïúò òìåï êèïñëôòäò êëèóíòìüåþòì èèïî-
àâåäëþòà, îëè ìõâï ïéïîïôåîò óíæï, ãïîæï àïâ÷ïáòíæîóäò, óõèë èóøïëþòìï? 
úõïæòï, ïîï, èïãîïè üëüïäóîèï ìïõåäèùòôë üåîëîèï ðòîóüñâïæ ïáúòï. ûâåä 
îëèøò èëíïì „òíìüîóèåíüóè âëêïäåì“ — èëäïðïîïêå òíìüîóèåíüì — åûïõæíåí. 
ììîê-øò âëêïäåú ïéïî ïîòì. óþîïäëæ òíìüîóèåíüòï. òèæåíïæ æï÷äóíãæï ÷âå-
íò øåãíåþï, îëè îëúï 7 íëåèþåîì ïí ðòîâåä èïòìì, öëõòì úåèòà ãïèëîåêïâåí 
õïäõì áó÷ïøò æï ïïÿñäëðòíåþåí, çåòèò æï æéåìïìùïóäò ãâãëíòï! 

ìïþÿëàï èëáïäïáòì èæãëèïîåëþïì æòæåþóäïæ ãïèëõïüïâì åîàò ïíåêæëüò: 
ïèåîòêåä ýóîíïäòìüì óêòàõïâì ìïþÿëàï ýóîíïäòìüòìàâòì — îïüëè ïîïìë-

æåì ïî ãïèëàáâïèìë ìïþÿëàï èëáïäïáå ðîëüåìüì? ìïþÿëàï ýóîíïäòìüì èòó-
ãòï — ñâåäïôîòà êèïñëôòäòï æï ïîú ìïðîëüåìüë ïáâì îïòèå. ïî æïóöåîåþòï 
åì ïèåîòêåäì. æïóýòíòï — õåäòìóôäåþï ïî ïûäåâìë ðîëüåìüòì óôäåþïì. èïøòí 
ìïþÿëàï ýóîíïäòìüì ùïóñâïíòï èóøåþàïí ïèåîòêåäò æï èòóèïîàïâì — ïò, àâò-
àëí ãïìòíöåà, ãïèëàáâïèåíë àó ïîï ðîëüåìüì. 

ïèåîòêåäì ãïæïóùñâåüòï èóøåþòì ãïéòçòïíåþï æï óàáâïèì — ñâåäïì õåäôïìò 
óíæï æïãòêäëíë. ìïøòíåäò üïøòìúåèï æï „âïøïì“ ñâòîòäò ïüåõòäï. ãïëúåþóä 
ïèåîòêåäì æïóèïüåþòï — ìïåîàëæ ñâåäïì õåäôïìò óíæï ùïãïîàâïíë. òìåâ üï-
øòìúåèï æï „âïøïì“ ñâòîòäò. èàäïæ æïþíåóäï óúõëåäò — ìïèìïõóîòæïíïú æï 
þòíòæïíïú óíæï ãïãñïîëíë. ïèïçåú üïøòìúåèòàï æï „âïøïì“ ûïõòäòà ãïñîóåþó-
äï òáïóîëþï. óêïíïìêíåäò éëíå èëóêîåþòï ïèåîòêåäì æï æïóñâòîòï — õâïä 
ñâåäïíò óíæï ÷ïèëãïõî÷ëíë. òìåâ „âïøïì“ øåûïõòäò æï üïøò. èïãîïè èóøåþì øë-
îòì âòéïúïì õåäò ïóùåâòï æï ìòüñâï óàõëâíòï. ãïæïîåóäï ìòõïîóäòà ïèåîò-
êåäò — åì èïòíú ãïíïúõïæåþìë ðîëüåìüì. ùïèëèæãïîï òì èóøï æï óêòàõïâì — 
ìïõî÷ëþåäïì àëêò ÷âåí èëâòüïíëà àó ðîëôêïâøòîò èëãâúåèìë. 
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ìêêð èòåî ÷ïüïîåþóä üåîëîì åîàò èòçïíò æï ïèëúïíï ¸áëíæï — æïåíåîãï ìï-
ñëâåäàïë øòøò, ìïþëäëëæ æïåàîãóíï ñëâåäãâïîò ðîëüåìüòì ìóîâòäò, øååá-
èíï üëüïäóîò èëî÷òäåþòì ïüèëìôåîë. åì ìîóäïæ ïîòì ãïíõëîúòåäåþóäò 
æéåì. ïõäï ìêêð èòçïíò æï ïèëúïíïï øåòíïî÷óíëì èòéùåóäò æï êòæåâ óôîë ãï-
ïéîèïëì òãò. åì ïîòì ðïîüòòì ìïáèå. ïèòà êëèðïîüòï õïäõì ãïæïïáúåâì èóøï-ìï-
áëíäïæ, îëèåäòú èëî÷òäïæ òøîëèåþì. ïè èòçïíì èå-19 ìïóêóíåøò ñëâåäò ãë-
íòåîò ïæïèòïíò èòõâæï. èïãïäòàïæ, æëìüëåâìêò. „Áåñû“-øò åì úõïæïæ ÷ïíì. èïã-
îïè, ìïèùóõïîëæ, ïîòì åðëáåþò, îëúï ïæïèòïíò óãóíóîåþïì óãæåþì ñóîì æï ÷ò-
îïæ ïî ïãæåþì ãëíòåîåþïì. ïìå æïåèïîàï ðîëäåüïîòïüìïú. 

IV 

ÐÏÎÜÒÓÄËÞÏ ÆÏ ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÒÌ 
¸ÓÈÏÍÒÌÜÓÎÒ ÐÎÒÍÚÒÐÒ 

êïúëþîòëþòì òìüëîòïè ãâò÷âåíï, îëè ïîòì èïîïæòóäò êëíôäòáüò æï ïîòì 
ùïîèïâïäò, æîëåþòàò êëíôäòáüò. 

èïîïæòóäò êëíôäòáüòï óíòÿëþòìï æï íòÿòåîåþòì, ìòäïèïçòìï æï ìòèïõòí-
öòì, ïâïæèñëôëþòìï æï ìòöïíìïéòì, ãëíòåîåþòìï æï óãóíóîåþòì, ÿêóòìï æï óÿ-
êóëþòì, ûäòåîåþòìï æï óûäóîåþòì, óíïîòïíëþòìï æï óóíïîëþòì æï ï.ø. 

æîëåþòà, ùïîèïâïä êëíôäòáüì ùïîèëøëþì åêëíëèòóîò, ðëäòüòêóîò, ìëúò-
ïäóîò, òóîòæòóäò æï ïèãâïîò èëâäåíåþò. 

æîëåþòà êëíôäòáüì øåóûäòï ãïîêâåóäò çåãïâäåíï èëïõæòíëì èïîïæòóä 
êëíôäòáüçå, åäôåîò øåóúâïäëì, íòóïíìò, øüîòõò èòóèïüëì. æïï÷áïîëì ïí øå-
ïíåäëì, ãïïûäòåîëì ïí æïïìóìüëì, èïãîïè ïî ûïäóûì ïîìåþòàïæ øåúâïäëì 
òãò. 

îóìò èùåîïäò ïäåáìïíæîå ìëäýåíòúòíò èòèïîàïâæï ìêêð-ì — àó åîà óþå-
æóî æéåì ÷îæòäëåà ñòíóäëâïíò ëêåïíòì ñòíóäòì äëæåþò æíëþïì æïòùñåþì 
æï êïúëþîòëþïì èìëôäòë ùïîéâíï æïåèóáîåþï, èïøòí âòìéï øå÷îòà úõâòîøò 
àáâåíì ñþïæïéåþóä êäïìëþîòâ þîûëäïì? 

èïîàäïú, âòìéï åúäåþï èïøòí ãïïî÷òëì, âòí ïîòì éïîòþò æï âòí — èæòæïîò, 
âòí ïîòì èóøï æï âòí — êïðòüïäòìüò, âòí ïîòì òæåïäòìüò æï âòí — èïüåîòïäòì-
üò? 

üåáíòêóî-èåúíòåîóäò ðîëãîåìòì ùñïäëþòà êïúëþîòëþï àåîèëþòîàâóäò 
òïîïéòì ðïüîëíò ãïõæï. òãò ïáâì îëãëîú êïðòüïäòìüóî, òìå ìëúòïäòìüóî 
ìïèñïîëì. òìòú ãïìïõìåíåþåäòï, îëè êïðòüïäòçèì óôîë ïæîå ¸áëíæï, âòæîå 
ìëúòïäòçèì. èåúíòåîåþòìï æï üåáíòêòì ãïíâòàïîåþòìïàâòì ïîïâòàïîò èíòøâíå-
äëþï ïî ¸áëíòï ìëúòïä-ðëäòüòêóî ìòìüåèïì. èåúíòåîåþï æï üåáíòêï ãïíâòàï-
îåþòì àïâòì ãçòà èòæòì æï ìëúòïä-ðëäòüòêóîò ìòìüåèï — àïâòì ãçòà. æéåì 
êïúëþîòëþòì þåæò èåúíòåîåþïìï æï üåáíòêïçåï æïèëêòæåþóäò æï ïîï ïèï àó òè 
ðëäòüòêóî ìòìüåèïçå. àïâò îëè ãïæïòî÷òíëì æï ïîìåþëþï øåòíïî÷óíëì, àåî-
èëþòîàâóä òïîïéì êïðòüïäòçèòú ãïèëòñåíåþì æï ìëúòïäòçèòú. åîàòú ãïùò-
îïâì êïúëþîòëþïì æï èåëîåú. òìåâ èåúíòåîåþï àó òõìíòì êïúëþîòëþïì êïüïì-
üîëôòìïãïí. 

ïèãâïî ìòüóïúòïøò ãïíï ìïìïúòäë ïî ïîòì êäïìëþîòâò, îåäòãòóîò, ðïîüòó-
äò, ôòäëìëôòóîò æï ïèãâïîò ùòíïïéèæåãëþïíò? 

åì ìïøòíåäò òïîïéò åîàòïíïæ åèóáîåþï ñâåäïì æï ñâåäïôåîì. 
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îëúï üóî ¸åòåîæïäèï ðïðòîóìòì ãåèòà ïüäïíüòì ëêåïíå ãïæïúóîï, èïìàïí 
àïíïèøîëèäëþæíåí ìõâïæïìõâï åîòì, ìõâïæïìõâï îùèåíòì, ìõâïæïìõâï èìëô-
äèõåæâåäëþòìï æï ðïîüòóäëþòì ïæïèòïíåþò. èïãîïè ïè ìõâïæïìõâïëþïì ìîóäò-
ïæ ïî øåóøäòï èïààâòì õåäò, åîàò, ìïåîàëïæïèòïíóîò ìïáèå åêåàåþòíïà. 

îëúï ïæïèòïíì óêóîíåþåäò ìåíò øååñîåþï æï ãïîæïóâïäò ìòêâæòäò æïåèóá-
îåþï, îïéï èíòøâíåäëþï ïáâì èòì ìëúòïäóî, åêëíëèòóî, ðëäòüòêóî àó òóîò-
æòóä èæãëèïîåëþïì? 

ïîïîìåþëþòì ùòíïøå øòøâäæåþï ïæïèòïíò æï õåäëâíóîïæ ãïèëãëíòäò ñëâåä-
ãâïîò ìïèëìåäò èíòøâíåäëþïìï æï éòîåþóäåþïì êïîãïâì. 

ïæïèòïíì åîàïæåîàò èüåîò ¸ñïâì — óãóíóîåþï. 
êïíòì ôåîòà ãïíìõâïâåþóäò îïìåþò þóíåþïè ãïï÷òíï. óãóíóîåþïè êò íïòî-íïò-

îò îïìëþîòâò àåëîòåþò èëòãëíï æï îïìåþò åîàèïíåàì æïóðòîòìðòîï. òèòì èï-
ãòåî, îëè þóíåþòì êïíëíçëèòåîåþòì øåìïþïèòìïæ æïþïæåþóäò îïìåþòì àïíïþï-
îóôäåþòïíëþï ïéòïîëì, óãóíóîåþï ñâåäï éëíåì õèïîëþì, èïà åîàèïíåàò æïï-
÷ïãâîòíëì. 

ìõâïæïìõâï åîò þóíåþïè ãïï÷òíï, àïâòìóôäåþï æï àïâòìàïâïæëþï èòïíòÿï, 
óãóíóîåþïè êò åîàò åîòì èòåî èåëîòì æïðñîëþï, æï÷ïãâîï, ïìòèòäïúòï èëòãë-
íï. òèòì èïãòåî, îëè ñëâåäò åîòì þóíåþòà àïíæïñëäòäò àïâòìóôäåþï ïéòï-
îëì, óãóíóîåþï íïòî-íïòî ìïøóïäåþïì òãëíåþì åîàï ùïìïêòæåþäïæ æï ãïæï-
ìïèüåîåþäïæ. 

íïòî-íïòîò åíïú þóíåþïè ãïï÷òíï. óãóíóîåþïè åíåþòì æòìêîòèòíïúòï èëòãëíï. 
òèòì èïãòåî, îëè ñâåäï åíòì ïóúòäåþäëþï æï ðïüòâòìúåèï ïéòïîëì, óãóíóîå-
þï úæòäëþì ãïïþïüëíëì îëèåäòèå åîàò åíï, æïíïî÷åíò êò ÷ïùòõäëì æï èëìðëì. 

ñëâåäò ðòîëâíåþï àïâòìóôïä ïæïèòïíïæ þóíåþïè ãïï÷òíï, óãóíóîåþïè êò 
ìõâïæïìõâïãâïîò ÷ïãâîï èëòãëíï — åîëâíóäò, ìëúòïäóîò, ðëäòüòêóîò, îï-
ìëþîòâò, òæåëäëãòóîò, îåäòãòóîò æï ï.ø. 

åì óãóíóîåþïì ìóîì òñëì þóíåþòì êïíëíçëèòåîåþïçå ûäòåîò æï øåúâïäëì 
òãò. æïóáâåèæåþïîëì èòì èòåî ãïèëãëíòä óÿêóë ìòìüåèåþì. 

îïìïú ïæïèòïíò èòùâæï æï øåòúíë ìïèñïîëøò, èïí ãïãâïëúï ¸ïîèëíòóäëþòà, 
êïíëíçëèòåîåþòà, ïóúòäåþäëþòà, èøâåíòåîåþòà æï ìïèïîàäòïíëþòà, èïãîïè 
îïìïú âåî èòùâæï æï âåî øåòúíë, èïí øåïøòíï æï àïâçïîò æïìúï. èëå÷âåíï áïë-
üóîïæ, óìïèïîàäëæ, þëîëüïæ. àóèúï åäåèåíüóîò äëãòêï òàõëâæï, êòàõâï 
æïãâåìâï ïìå: àó òì, îïú øåâòúïíòà ¸ïîèëíòóäò æï ìïèïîàäòïíòï, îïüëè óíæï 
òñëì áïëüóîò æï óìïèïîàäë òì, îïú âåî øåâòúïíòà? äëãòêï òàõëâì âòôòá-
îëà — òìòú, îïú âåî øåâòúïíòà. òìåâå ìïèïîàäòïíò, êïíëíçëèòåîò, ïóúòäåþå-
äò, ¸ïîèëíòóäò æï èøâåíòåîòï, îëãëîú òì, îïú øåâòúïíòà. ëéëíæ ìïèïîàäòï-
íò, èøâåíòåîò æï ¸ïîèëíòóäòï òè øåèëáèåæòì àâïäàïõåæâòà, âòíú åì óàâïäïâ-
ôåîòïíò ìïèñïîë øåáèíï, îëèåäòú ñâåäãïí ïîòì, èïãîïè îëèåäìïú ïæïèòïíò 
ñëâåäàâòì âåî õåæïâì æï âåî ùâæåþï. ïèòüëè óíòÿëþïú æï íòÿòåîåþïú, ìòäïèï-
çåú æï ìòèïõòíöåú, ïâïæèñëôëþïú æï öïíèîàåäëþïú, ÿêóïúï æï óÿêóëþïú, ðï-
üòëìíåþïú æï óíïèóìëþïú, ûäòåîåþïú æï óûäóîåþïú, óíïîòïíëþïú æï óóíï-
îëþïú ìïèñïîëì ïóúòäåþåäò æï ãïíóñëôåäò íïùòäòï. åì ¸ïîèëíòóäò åîàòï-
íëþï êïîãïæ øåòúíë æïâòà ãóîïèòøâòäèï. èïí öåî ãïêâòîâåþóäèï êòàõâï æïì-
âï: 

 
àó õïî éâòûòäò, îïéï ïîì ûòäò?! 
àó õïî ìòèïûéîå, îï ïîì øòèøòäò?! 
àó õïî ìòúëúõäå, îï ïîì ìòêâæòäò?! 
òñïâ åîà-åîàò, òùïèå éèåîàò. 
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èåîå æïèøâòæåþóäèï àïâïæ óðïìóõï: 
 

ìòêâæòä-ìòúëúõäå ëîòâå 
ïîòïí éâàòìï ãïíãåþï. 

óãóíóîåþïì éâàòì ãïíãåþï, ïíó þóíåþòì êïíëíçëèòåîåþï øåúæëèïæ èòï÷íòï 
æï èòì „ãïìùëîåþïì“ úæòäëþì. ïèòà óãóíóîåþï êïúëþîòëþïì àòøïâì, ïæïèòï-
íåþì åîàèïíåàì óðòîòìðòîåþì îïìëþîòâ, åîëâíóä, îåäòãòóî, ìëúòïäóî, ðë-
äòüòêóî, ðïîüòóä æï ìõâïàï ìïôóûâåäçå. èùåîäëþï ïæïèòïíì ïî óíæï óñó-
îåþæåì ìåáüóîò àâïäìïçîòìòà, îëèåäòèå æëáüîòíòì êóàõòà. èïì ïæïèòïíò-
ìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì åîàò àâïäìïçîòìò óíæï ¸áëíæåì — ìïåîàë-
êïúåþîòâò. 

äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò êò ïòûóäåþì èùåîäëþïì, ïæïèòïíì 
óñóîëì ïêâòïüåþóäò ìëúòïä-ðëäòüòêóîò æëáüîòíòì øåìïþïèòìïæ. 

 
èå þëäøåâòêòì ãïîæï ìõâï âòíèå 
ïîú èòèï÷íòï ïæïèòïíïæ.1 

 
èêòàõâåäòìïàâòì íïàåäòï ïè ìüîòáëíåþòì ïþìóîæóäëþï. ðëåüèï ïæïèòïíàï 

ìòòæïí ïèëîòúõï ïîï èïîüë èòäòëíëþòà îòãòàò èëáïäïáå, ïîïèåæ ùïîìóäòìï 
æï ïùèñëì óæòæåìò èëéâïùåíò — îóìàïâåäò, æïíüå, ãëåàå, íòóüëíò, ïòíøüïòíò 
æï ìõâïíò æï ìõâïíò. òìòíò ïî ñëôòäïí þëäøåâòêåþò æï, èïøïìïæïèå, ðëåüòì äë-
ãòêòà, ïîú ïæïèòïíåþò. èïãîïè, îïú èàïâïîòï, ïè äåáìì àó æïâóöåîåþà, ïîú 
êëèêïâøòîäåþò ïîòïí ïæïèòïíåþò, îïèåàó êëèðïîüòïøò øåìâäïèæå âåîú òìòíò 
òáíåþëæíåí þëäøåâòêåþò. 

ê. äëîàáòôïíòûòì úòüòîåþóäò ìüîòáëíåþòì øåèæåã óíæï ãïãïõìåíëà íòêë 
äëîàáòôïíòûòì ìòüñâåþò: 

„ãïèõæïî àõïì, æïêëÿäåþóä úõåíì, ÷ïõèïõæïèüâîåóä àëôì ôïìò åêïîãåþï, 
ïæïèòïíì êò åîàò æï òãòâå ôïìò ïáâì ñëâåäàâòì æï ñâåäãïí, òèåîåàòì èåôëþïì 
ïîãóíåþì àó æïíåäòïì èåéëîåà ãïï÷åíì óôïäò. æïæòïíòì ìïìïõäå ïàïì ôïúõï-
øò ïî ãïòúâäåþï; ïæïèòïíò êò òèæåíòâå éòîì, îïú èàåäò êïúëþîòëþï, ïæïèòïíòì 
ïîú ãïúâäï øåòûäåþï, ïîú æïôïìåþï, ïîú ãïèîïâäåþï, ïîú ãïèëêäåþï. òãò óôï-
ìëï. òãò åîàòï, èóæïè åîàò. 

ïæïèòïíò èóæïè ïæïèòïíòï — ïîú èåüò æï ïîú íïêäåþò“ (èëàõîëþï — „æïæòï-
íòì ïìóäò æï èïàõëâïîò“). 

ëîò äëîàáòôïíòûòì úòüïüåþòì øåæïîåþòà íïàäïæ ÷ïíì ãïíìõâïâåþï äòüå-
îïüóîòì ðïîüòóä æï ¸óèïíòìüóî ðîòíúòðåþì øëîòì. òìòú ãïìïãåþòï, îëèåä 
ðîòíúòðì óíæï ïéòïîåþæåì èùåîäëþï æï õåäëâíåþï. 

àòàáëì ê. äëîàáòôïíòûòì äåáìòì æïãâòïíåþóäò ðïìóõòï øëàï íòøíòïíòûòì 
„êëèóíòìüåþò“, îëèåäòú 70-òïí ùäåþøò æïòùåîï.1 ïè äåáìøò úíåþï „êëèóíòìüò“ 
óìïçéâîëæ ïîòì ãïôïîàëåþóäò. àó åîàò ðëåüòìïàâòì þëäøåâòêòì ãïîæï 
ìõâï ïîïâòí ïîòì ïæïèòïíò, èåëîå ðëåüòìïàâòì ñëâåäò ãïèë÷åíòäò êïúò, òáíåþï 
òãò îåïäóîò, òìüëîòóäò ðòîëâíåþï àó èõïüâîóäò íïùïîèëåþòì ãïèëãëíòäò 
ðåîìëíïýò, êëèóíòìüòï. ïèòüëè åîàïæïï àïâèëñîòäò — ðîëèåàå, úõîï ûèï õåî-
õåóäòûå, úëüíå æïæòïíò, æåèåüîå àïâæïæåþóäò, öëîæïíë þîóíë, èéâæåäò 
àåâæëîå, üïîïì þóäþï, ìðïîüïêò, ãïâîëøò… äåíòíò æï ìüïäòíò. 

ø. íòøíòïíòûòì äåáìøò êïúëþîòëþòì, ðïîüòóäëþòì ñâåäï íòøïíò ùïøäòäòï. 
úíåþï „êëèóíòìüò“ ìîóäòïæ ïþìüîïáüóäòï. îïéïú êïîãì ãóäòìõèëþì, èïãîïè 
îïì – ãïóãåþïîòï. 
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îëãëî øåòûäåþëæï êëèóíòìüò ñëôòäòñë èåôå æåèåüîå àïâæïæåþóäò æï 
èëíïîáòçèòì æïóíæëþåäò èüåîò äåíòíò? 

îëãëî øåòûäåþëæï åîàíïòîïæ êëèóíòìüò ñëôòäòñë ìïáïîàâåäëì åîëâíó-
äò àïâòìóôäåþòìïàâòì èåþîûëäò úëüíå æïæòïíò æï, òíüåîíïúòëíïäòçèòì 
íòéþòà, îóìóäò øëâòíòçèòì þóîöò ìüïäòíò? 

îëãëî øåòûäåþï åîàíïòîïæ êëèóíòìüò ñëôòäòñë üòüïíò ðîëèåàå æï èïî-
þòåäò äïøáîòì ôïíïüòêëìò èåëèïîò üïîïì þóäþï? 

åì êòàõâåþò ø. íòøíòïíòûåì ïî ïòíüåîåìåþì. èòìàâòì èàïâïîòï ðïàåüòêóî-
åèëúòóîò øåûïõòäò, îëèåäòú ãïïëãíåþì êîòüåîòóèæïêïîãóä ïæïèòïíåþì. íïì-
îëäò èòçïíì çóìüïæ èëõâæï: ìïáïîàâåäëì êëèðïîüòòì èóøïêåþì äåáìò æòæïæ 
èëåùëíïà. 

îïè ãïèëòùâòï ðëåüòì æï ìïçëãïæëåþòì ïèãâïîò æïþíåóäëþï? îïüëè æïêïî-
ãï úíåþï „êëèóíòìüèï“ êëíêîåüóäò øòíïïîìò æï ïþìüîïáüóäò ãïõæï? 

îåâëäóúòòì òæåïäåþòì ìïèìïõóîèï ðîëäåüïîóä èùåîäëþïì þåâîò óïçîë-
þï æï óçíåëþï æïïùåîòíï. 

 
èå ãïæïâùñâòüå èàäòïíò ãóäòà, 
ïõïäò áâåñíòì æïâî÷å åîàãóäò! 
ïî ãïãòêâòîæåì æéåì åì úâäòäåþï, 
ïî ãïãòêâòîæåì, íó èåüñâò öïäïàì, 
èå èïèïì èëâêäïâ, æïâïõî÷ëþ æåæïì, 
îåâëäóúòïè àó êò èòþîûïíï!1 

 
ïîú îåâëäóúòïì, ïîú äòüåîïüóîïì ïî æïìÿòîæï ïìåàò ðëåüò. êïäå ôåë-

æëìòøâòäò, îëãëîú õïäõòì èüåîò, ãïïíïæãóîï òè îåâëäóúòïè æï ðïîüòïè, 
îëèäòìàâòìïú æåæïì ïõî÷ëþæï æï èïèïì ¸êäïâæï. 

 
âïøï — ã.ð.ó. — øåíò ãïíï÷åíò 
þëäøåâòêóîïæ ïîòì æïùåîòäò! 
îëãëîú ðëåüèï — ðëäòüòêóîèï 
óíæï øåïìîóäë øåíò ãïêâåàòäò 
ìëúòïäòçèòì ñâåäï èïâíåþåäò 
æòáüïüóîòì üñâòòà òñëì æïõâîåüòäò! 
âïøï, ã.ð.ó. øåíò ãïíï÷åíò 
þëäøåâòêóîïæ ïîòì æïùåîòäò!2 

 
ïè ìüîòáëíåþòì ïâüëîòú — ôîòæëí íïîëóøâòäòú — èëìðåì. 
ïìå ãïãîûåäåþï ïéïî øåòûäåþëæï. ìïþÿëóîò èùåîäëþï èàäòïíïæ òõæòæï íò-

éïþì æï ìïþëäëëæ åèòöíåþëæï äòüåîïüóîòì ¸óèïíòìüóî ðîòíúòðì. ïóúòäå-
þåäò ãïõæï, àóíæïú ôëîèïäóîïæ, ¸óèïíòçèòìïêåí øåèëþîóíåþï. èïøòí òìüë-
îòòìïêåí èòòõåæåì æï òá æïòùñåì ûåþíï òè ïæïèòïíåþòì, îëèåäàïú øååûäëà òæå-
ïäòì îëäòì øåìîóäåþï. òüïäòåäèï êëèóíòìüèï èùåîïäèï æï êòíëîåýòìëîèï 
ðòåî ðïëäë ðïçëäòíòè ãïæïòéë ôòäèò „èïàåì ìïõïîåþï“. îëúï ¸êòàõåì — êë-
èóíòìüèï êïúèï áîòìüåçå ôòäèò îïüëè ãïæïòéåàë — óðïìóõï: ðòîâåäò êëèó-
íòìüò áîòìüå òñë æï ïèòüëèë. 

ïìå æïòêïîãï êîòüåîòóèò — âòí ïîòì êëèóíòìüò. àóêò êïúëþîòëþòì òìüëîòï-
øò ñëâåä æòæåþóä ðòîëâíåþïì êëèóíòìüì æïâïîáèåâà, ïèïì îïéï ìöëþìë, èëå-
ùëíïà ìêêð-ì èóøïêåþì æï üïøò æïìúõåì ïþìüîïáüóäò êëèóíòìüòì ìïæòæåþ-
äïæ. ãïèë÷íæï òì, îïú óûâåäåìò æîëòæïí úíëþòäòï. ïèïéäåþóäò, èøâåíòåîò 
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æï ãèòîóäò ìïåîàëïæïèòïíóîò àâòìåþïï. òãò ïæïèòïíòì ìóäòåî ìïèñïîëøò 
æåâì æï ïîïôåîò èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì òèïì, îïìëþîòâïæ, åîëâíóäïæ, ìëúòï-
äóîïæ, ðïîüòóäïæ, îåäòãòóîïæ åì ïæïèòïíò âòí ïîòì. àóîèå óþîïäë ÿåøèï-
îòüåþï ãïèëî÷åíòïà: ñëâåä èëûéâîåþïì øåòûäåþï èòåüèïìíëì ïâïçïêò æï ñëâå-
äò èëûéâîåþï ïéòïîëì ðïüòëìïíèï ïæïèòïíèï. þóíåþîòâò ïèþïâò ñëôòäï, îëè 
êïðòüïäòìüòú øåòûäåþï òñëì êïîãò æï úóæò, æï êëèóíòìüòú, áîòìüòïíòú æï 
èï¸èïæòïíòú. èæòæïîòú øåòûäåþï òñëì íïûòîïäï æï éïîòþòú. êëèóíòìüëþï ïî 
ñëôòäï êïòêïúëþòì ìïþóàò. æïòíïõåì åì, èïãîïè ïèòì ïéòïîåþï ïî óíæïà. óí-
æïà èõëäëæ òì, îëè êïúëþîòëþòì ãîûåäò òìüëîòòì èïíûòäçå ñëâåä êåàòä-
øëþòä êïúì êëèóíòìüòì áóæò åõóîëì. ïî óíæïà ïéòïîëí, îëè ïèïéäåþóäò, 
èøâåíòåîò, êåàòäøëþòäóîò, ãèòîóäò ïæïèòïíòì ìóäòåîò àâòìåþïï æï ïîï ðïî-
üòóäò ïí êäïìëþîòâò. ïè èõîòâ òæåëäëãòóîò èïîúõòì æïèïäâïì ïþìüîïáüóäò 
êëèóíòìüòà ïðòîåþåí. èïãîïè ïîïâòì æïâòùñåþòï, ïæïèòïíøò îï àâòìåþòì ïé-
çîæïì áïæïãåþæï æï áïæïãåþì ìïþÿëóîò äòüåîïüóîï. 

äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò òàõëâæï æï òàõëâì, èùåîäëþïè ãïèë-
ïâäòíëì êäïìëþîòâò àâòàøåãíåþï. åì êò ãóäòìõèëþì ïæïèòïíàï øëîòì êäïìëþ-
îòâò æï ðïîüòóäò æïðòîòìðòîåþòì ïìïõâïì, ùòíïìùïî æïæãåíòäò üåíæåíúòòà. 
åì üåíæåíúòï þîûïíåþì: èïîàïäòï èõëäëæ êëèóíòìüò. ìõâï ñâåäï èüñóïíòï. 
çíåëþîòâïæ òì òáúåâï ìùëîïæ, âòíú êëèóíòìüì åèõîëþï. ìõâï ñâåäï æïèíïøïâåï. 
ïè èëæåäòì èòõåæâòà òáèíåþï ñâåäï èõïüâîóäò íïùïîèëåþò. èïîàïäòï, ïèãâïî-
èï èëæåäèï èëêäï òíüåîåìò èõïüâîóäò ïçîëâíåþòì èòèïîà, îïèåàó èêòà-
õâåäèï ùòíïìùïî òúòì, îëãëî æï îïíïòîïæ æïèàïâîæåþï ñâåäï êëíôäòáüò, 
þîûëäï, óîàòåîàëþï, èïãîïè ðîëðïãïíæòìàâòì ïìå èòò÷íòåì ìïÿòîëæ æï ïîïì-
æòæåþòà ïî ôòáîëþåí èòì øåúâäïì. 

èïîøïäò âïìòäåâìêò èåèóïîåþøò ãâòïèþëþì: åîàõåä ìüïäòíèï èêòàõïë, èï-
èïàáâåíì ëàõò øâòäò ¸ñïâì. ëàõòâå êïîãò èæãëèïîåëþòì èáëíå. îïüëè ïî åõèï-
îåþòà èëõóú èïèïì, îïüëè ãïáâà èïìàïí êïâøòîò ãïùñâåüòäò? ïèòì ðïìóõïæ âï-
ìòäåâìêòì óàáâïèì: — „… 1926 ùäòæïí ñëâåäãâïîò êïâøòîò ãïâùñâòüåà èøëþ-
äåþàïí. ïìå îëè ïî èëâáúåóäòñïâòà, èïøòí, îëãëîú ÷ïíì, ïîï èïîüë ÷âåíò 
ðïîüòòì îòãåþøò âåî èëâõâæåþëæòà, ïîïèåæ èóøóî-ãäåõóîò ïîèòòì îòãåþøòú 
êò ìïåÿâëï îëè èåèìïõóîï“.1 âïìòäåâìêòì èïèï èéâæåäò òñë. õóúåìòì øâòäì ìïþ-
ÿëàï õåäòìóôäåþòì ðòîëþåþøò ìïèóøïë îëè åøëâíï, ïóúòäåþåäò òñë ìïìóäò-
åîë ùëæåþòì èøëþåäçå óïîò åàáâï. èøëþäåþòì ãïñòæâòà æï èòüëâåþòà ãïåêå-
àåþòíï êïîòåîï. èïîøïäò àóîèå ñâåäï ïíêåüïøò ãóäèëæãòíåæ ïéíòøíïâæï — èï-
èïìàïí êïâøòîò ïéïî èïáâìë. 

åì ïî ïîòì úïäêåóäò øåèàõâåâï. åì òñë êëèðïîüòòì èòåî øåáèíòäò èëæåäò, 
îëèäòì èòõåæâòàïú óíæï åúõëâîï ñëâåä ìïþÿëàï èëáïäïáåì. „èïèï æï èïìùïâ-
äåþåäò“ àâïäàèïáúëþì, îëúï âïìòäåâìêòì åêòàõåþï, èïèïìàïí êïâøòîò îïüëè 
ãïãòùñâåüòïàë. ìüïäòíèï ÷òíåþóäïæ òúëæï, îïüëèïú ¸ñïâæï âïìòäåâìêòì èïèï 
èòüëâåþóäò. ëéëíæ èïì ïæïèòïíòì ãïèïìõïîïâåþï óñâïîæï æï óõïîëæï, îëúï 
êëèóíòìüóîò óçíåëþòì èëíïì õåæïâæï. 

âòíèå ï. êëäëæóþì, „õïäõòì èüîòì“ øâòäì, àëîèåüò ùäòì þòÿì, èëóàõëâòï 
èïèòì æïõâîåüï æï ãâïîòì ãïèëúâäï. ïèïì ìòõïîóäòà ïÿñäëðòíåþóäò „ðîïâæï“ 
òóùñåþëæï.2 

æïíòåä ãîïíòíòì èëàõîëþòì — „óêïíìïèãçïâîë þòäåàò“3 — ðåîìëíïýò ðåüîå 
ìåîãåòì ûå óíæï ãïæïåìïõäåþòíïà, îïêò èïèï ¸ñïâæï êóäïêò. èïèïè óî÷òï øâòäì 
— ùïæò, èàïâîëþïìàïí æïèïìèòíå, óïîò àáâò ÷åèçå, îëãëîú êóäïêçå. êëèóíòì-
üåþì åì ãïèúåèäëþï èëåùëíåþïà, øåãòñâïîåþåí æï úõëâîåþïøò ãçï ãïãåõìíåþïë. 
øâòäòú ïè î÷åâòì øåìïþïèòìïæ èëòáúï æï ãïèñòæâåäëþòà òõìíï àïâò. 
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ïìå ïñïäòþåþæíåí „ïõïäò ïæïèòïíòì“ øåãíåþïì æï èëîïäì. 
ìåâïìüò àïäïêâïûòì îëèïíøò — „ãïæïìïìâäåäò“ — ïéùåîòäòï, îëãëî èòèæò-

íïîåëþì ëöïõøò „êäïìëþîòâò þîûëäï“. 
ìïøóïäë ãäåõò ãäïõóí çâòïæïûå êëäåáüòâòçïúòòì ùòíïïéèæåãòï. èïì ëîò 

áïäòøâòäò ¸ñïâì — àòíï æï ëäéï. òìòíò êëäåáüòâòçïúòòì èëèõîå ïîòïí. èïà 
øëîòì þîûëäïï. îëúï ãäïõóí çâòïæïûåè êóäïêóî øåàáèóäåþïøò èëíïùòäåëþï 
èòòéë, òãò êëèêïâøòîåäèï øâòäèï ãïìúï. ïõïäãïçîæï þëäøåâòêò ðëîôòäå åóþ-
íåþï ïíæîë êòîìïíòïì, êëäåáüòâòçïúòòì åîà-åîà ëîãïíòçïüëîì: 

„… àòíï ìïóúõëâë üòðòï þëäøåâòêòì. òúò îï èòàõîï: þïòïøâòäò èïèï÷åèì èå-
ãëþîëþì ûïäòïíë. èïèï÷åèò êò ôïîóäò èåíøåâòêòï æï ÷âåíò èüåîòë. åì èå ïáïè-
æòì èòíæëæï ãïíèåúõïæåþòíï, èïãîïè ïè óþåæóîåþïè èëèòìùîë (àòíï êóäïêåþèï 
æïìÿîåì — ï.þ.) æï âåéïî øåâûåäò. ïõäï êò îëãëîú êò ãïèëâåùåîåþò, úåêïì èòí-
æï óàõîï ñâåäïôåîò. ïèòüëè ÷áïîëþì ãïèëùåîïì ìïïâïæèñëôëæïí“. 

àòíï ïéøôëàåþóäòï òèòà, îëè èïèïèòìò þïòïøâòäèï ïî æïïÿåîòíï. êîåþïçå 
àòíï þïòïøâòäì ïèõåäì, îëãëîú òíüîòãïíì: 

„— òãò, ïèõïíïãåþë, ÷åè èåíøåâòê èïèïì, îëèåäàïíïú èå èóæïè æïâïøò æï ÷õóþ-
øò âïî, èåãëþîëþì æï ïèïì ùòíïæ èïì ãåðåóè õåäò ìüïúï æïìïÿåîïæ, þïòïøâòäèï 
êò æïòôïîï æï òõìíï“. 

èåîå ïâüëîò àïâòì èõîòâ ïèïüåþì: 
„èïí, ãäïõóíèï òìòú êò ïî òúòì, îëè àïâòìèï áïäòøâòäèï — àòíïè úåíüîì óà-

õîï, ãïóèõòäï èïèïèòìòì ðëäòüòêóîò âòíïëþï“. 
îëúï àòíïì ãïèúåèäëþï ïíæîë êòîìïíòïì èëõóúèï æåæïè ãïòãë, ïî èëåùëíï 

åì æï øâòäì óàõîï: 
„— èïãîïè òì âòéïú àòíï ñëôòäï, èïèòì ùòíïïéèæåã ùïìâäïì æï èüîïæ ãïèëú-

õïæåþïì èå àáâåíìïâòà âåî èëâóùëíåþ, îëãëîú øâòäì. åìïï èòìò êïò áïäòøâò-
äëþï?“ 

þëäøåâòêò ïíæîë ìòîúõâòäòà òùâòì æåæòì ïìåàò ÷ïèëî÷åíòäëþòì ãïèë æï 
æåæïì êëèóíòìüóîïæ ïîòãåþì: 

„— øåíàâòì ûíåäòï ïõäï ãïòãë ÷âåíò êäïìëþîòâò þîûëäòì ìïòæóèäëåþï, èòìò 
ðîòíúòðò, ðëäòüòêóîò þîûëäòì äëãòêï æï æïóíæëþäëþï…“1 

ïèãâïîïæ, äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì èòõåæâòà øåáèíòäò íïùïî-
èëåþíò ìïóúõëë þëäøåâòêïæ èïèòì ãïèñòæâåäåþì àâäòïí, õëäë èøëþäòì ìòñ-
âïîóäòìï æï ðïüòâòìúåèòì èëàõëâíòäåþï èõëäëæ òèïì øåòûäåþï ãïó÷íæåì, 
âòíú ÷ïèëî÷åíòäòï æï êäïìëþîòâò þîûëäòì äëãòêï ïî åìèòì. 

ïèãâïîò øåãíåþòì ãïèë ãïìúï èïèï ðïâäòê èëîëçëâèï. ïèòì ãïèë ãïèëïúõïæåì 
òãò ìïþÿëàï þïâøâòì åüïäëíïæ. ïèòüëè óèéåîòïí æï äòüåîïüóîïøò èàåäò 
ðïâäòêòïæï øåáèíåì. ïèòüëè æïóæãåì ûåãäò. 

ïèòüëè ¸êäïâæï „èàâïîòì èëüïúåþòì“ ðòîâåä âïîòïíüøò êëèêïâøòîåäò ïî-
çïñïí çâïèþïòï èïèïì — êïú çâïèþïòïì. 

èïãîïè èøëþäåþòì ãïúåèï-ãïñòæâï èïøòí ïîòì ìòáâåäå, àó òãò êëèóíòìüåþòì 
ìïìïîãåþäëæ õæåþï. àó êëèóíòìüåþòì ìïùòíïïéèæåãëæ ÷ïæòïí, èïøòí êò ãïóãë-
íïîò çíåæïúåèóäëþïï. 

îëúï êëèðëçòüëî æ. øëìüïêëâò÷òì øâòäèï è. øëìüïêëâò÷èï âåéïî ïòüïíï 
ììîê-øò úõëâîåþï æï àïâò ïøø-ì øåïôïîï, „äòüåîïüóîíïòï ãïçåüï“ (1981 ù. 6 
èïòìò) ïéøôëàæï: „ñâåäï æîëøò æï ñâåäï õïäõòìïàâòì ñâåäïçå óèæïþäåìò 
ãïèúåèäëþï òñë æåæ-èïèòì ìïáèòìï æï õìëâíòì éïäïüò“. 

èïîàäï? èïøòí îïüëèéï óèéåîòì æï õëüþïì ïìõïèì ìïþÿëàï äòüåîïüóîï 
èëîëçëâåþì, êëäëæóþåþì æï èïà èìãïâì íïûòîïäåþì? 
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ìòûóäâòäòìï æï èüîëþòì ïìå ïøêïîï áïæïãåþï æéåì óêâå ïéïî ãïèëæãåþï. 
òãò óíæï øåòíòéþëì. åûåþåí êòæåú íòéïþì. 

„àó øåòûäåþï üåíæåíúòï, ïîìò ãèòîàïí, ðåîìëíïýàïí ãïâïòãòâëà, èïøòí ìïþ-
ÿëàï äòüåîïüóîòì æïæåþòàò ãèòîòï ïæïèòïíòì ìòñâïîóäò, êåàòäøëþòäåþï, 
íæëþï æï èëâïäåëþï, ìòäïèïçòìï æï èøâåíòåîåþòì ãîûíëþï, ìòêåàòìï æï ìòñâï-
îóäòì íòÿò“.2 

êò èïãîïè, îëèåäò äòüåîïüóîòì ãèòîò ïî ïîòì ìòñâïîóäò, êåàòäøëþòäåþï, 
íæëþï, èëâïäåëþï, ìòäïèïçå, èøâåíòåîåþï, ìòêåàå? æåæïèòùòì çóîãçå ïî ïîìå-
þëþì æï ïîú ïîìåþëþæï èùåîäëþï, îëèåäòú çåèëîåèëõìåíòåþóä ãîûíëþåþìï 
æï àâòìåþåþì ïî óèéåîòì æï ïî óèéåîëæï. àó ïìåï, èïøòí ìïþÿëàï äòüåîïüó-
îï îòà ãïíìõâïâæåþï ïæîòíæåäò èùåîäëþòìïãïí? îïéïæ ìÿòîæåþï äòüåîïüó-
îòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò? ïí ìëúòïäòìüóîò îåïäòçèò îïéïï? óêâå ïéïî 
òúòïí, îï àáâïí. ïèòüëè ìòüñâòà ïîú åîàò áâåñíòì äòüåîïüóîïøò ïî åþîûâòïí 
ôëîèïäòçèì æï ïþìüîïáúòëíòçèì òìå, îëãëîú ìïþÿëóî äòüåîïüóîïøò, õë-
äë ìïáèòà ïîú åîàò áâåñíòì äòüåîïüóîï ïî ïîòì òìå ôëîèïäòìüóîò æï ïþ-
ìüîïáúòóäò, îëãëîú ìïþÿëóîò. 

åì þóíåþîòâòú ïîòì. æéåì àåëîòóäïæ ìïþÿëóîò äòüåîïüóîï ïéòïîåþì 
èùåîäëþòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì, ðîïáüòêóäïæ êò úæòäëþì àïâò ïïîòæëì, 
ãïåáúåì èïì. 

àåëîòòìï æï ðîïáüòêòì øåóìïþïèëþï-øåóîòãåþäëþïè æïþïæï ìïþÿëóîò ïþ-
ìüîïáúòëíòçèò. 

V 

ÐÏÎÜÒÓÄÒ ÊËÍÒÓÍÁÜÓÎÏ ÆÏ ÈÒÌÒ ØÅÆÅÃÒ 

ðïîüòóäò èùåîäëþï òëäò „øåèëáèåæåþòà“ ãïæòì ôëíì. ìïêèïîòìòï êëèðïî-
üòòì úåíüîïäóîò êëèòüåüòì æïæãåíòäåþòì ïí òíôëîèïúòòì ãïîòàèâï æï äåá-
ìò èçïæ ïîòì: 

 
çâîåþòì þëäëì, èàåþòì èùâïíå óþåì 
îïêåüåþòì îïçèò øåóõòçíïâì… 
îï áíïí… çëãöåî ïïúæòíåì éîóþåäì, 
ïõäï èïòíú òæïîïöëí ôõòçäïæ. 
çâîåþò òìåâ þòþòíåþåí äóîöïæ, 
âïçò èåîáïíì òìåâ øåèëåîüñï, 
ùåäì èëìïâïäì êïîãò ðòîò ó÷ïíì, 
ëéëíæ úëüïú æïãâïúïäëì ìåüñâïè…1 

ðîåìïè øåãâïüñëþòíï, îëè èæòíïîå ñâòîòäï ãïòùèòíæåþï. æïòæãï ìïàïíïæë 
èïíáïíåþò æï èïîãïíåúòà èæòíïîòì ùñïäò ïéïî ãïÿóÿñòïíæåþïë. èïøòíâå ãï÷íæï 
äåáìòú: 

 
æîëè øåíàâòìïú èëòúïäï æòæ ìïáèåàï ìïèêåäïæ, 
êëõüï þòÿë, àåàîë þòÿë, ãóøòíæåäë çïíãåäï. 
þòÿë, àó ñâòîòäòï, ïõäï óíæï ñâòîëæå, 
ïõäï óíæï ãîãâòíïâæå ôëàòì ìïíïðòîëèæå.1 
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ïìåâåï ðîëçïøòú. âàáâïà, êëèðïîüòòì úê-èï æïïæãòíï: óíæï âåþîûëäëà íå-
ãïüòóî èëâäåíåþì, å.ò. óíæï âåþîûëäëà ìïõåäèùòôë áóîæåþì, ãïèôäïíãâå-
äåþì, èåáîàïèååþì, êëèþòíïüëîåþì æï ïèãâïîò öóîòì íïòî-íïòî ïâïçïêåþì. îïú 
ìïþÿëàï õåäòìóôäåþï æïèñïîæï, òè æéòæïí ìóä íåãïüòóî èëâäåíåþì åþîûâò-
ïí êëèóíòìüåþò, èïãîïè ðëçòüòóîò èëâäåíåþò ìóä óôîë æï óôîë óûäóîæå-
þï æï íåãïüòóîò ìóä óôîë æï óôîë ûäòåîæåþï. ïîïâòí óùñòì, þëäëì îï èïì-
øüïþì èòïéùåâì. òçîæåþï òèòüëè, îëè íåãïüòóîò èëâäåíåþò ìëúòïäòçèàïí åî-
àïæ æïòþïæï. èòõåòä çëø÷åíêëì èëàõîëþï ïáâì åîàò, „ûïéäòì ñíëìâï“ ¸áâòï 
ìïõåäïæ. 

åîåèòï þïþêòíì áóîáò èëðïîåì. ò÷òâäï. èòäòúòåäèï ûïéäò èëòñâïíï. ìïåîàë 
ìïúõëâîåþäòì þòíïæïîíò åçëøò ãïèëòñâïíåì æï ãïïèùêîòâåì. ûïéäèï áóîáòì 
ûåþíï æïòùñë. ûïéäò öåî àåêäå þåþòïì åúï. àåêäåè ïéòïîï, èïîàïäòï, áóîáò 
ïî èëèòðïîïâì, èïãîïè õóàò âåæîë ìïôóïîò æï ïðïîïüò ÷åèò ïùïðíóäòïë. èåîå 
ìïõäèèïîàâåäì èòâïîæï íïãïçò. ìïõäèèïîàâåäòú ãïèëüñæï: áóîáò ïîú èå èë-
èòðïîïâì, èïãîïè ùñäòì ôóäò îëè ïâêîòôå, òì êò èòâòàâòìåë. èåøâòæå ëàïõøò 
èúõëâîåþ èëáïäïáåìïú åúï ûïéäò. òìòú òûóäåþóäò ãïõæï ãïèëüåõòäòñë: áóî-
áò ïî èëèòðïîïâì, èïãîïè øîëèòì ùòãíïêøò àïîòéò ãïæïâïìùëîå æï åîàò ùäòì 
ìüïýò èëâòèïüåë. èåîå ûïéäò àïâïæ åîåèòï þïþêòíì èòâïîæï. þïþêòíèï ãïïèõòäï 
ìïòæóèäë: áóîáò àâòàëí èëâðïîåë ûèïì. ïèòì æïèíïõâåäò øåøòíåþóäò õïäõò 
ãïòáúï. èïãîïè ûïéäò èòìæåâæï æï ìïàòàïëæ òÿåîæï. àóîèå ñâåäï æïèíïøïâå 
òñë. èòäòúòåäòì ìòõïîóäì ìïçéâïîò ïî ¸áëíæï: åîàïæ ïèæåíò þëîëüèëáèåæò 
æïâòÿòîåë. èïãîïè èòìò èõòïîóäåþï æòæõïíì ïî ãïãîûåäåþóäï. þëäëì ûïéäò 
èïìïú åúï. èòäòúòåäèï ûïéäì èëóþëæòøï: èëáïäïáå ûïéäë, øåíì øåìïíïõïæ ìïè 
àóèïíì èïûäåâåí, èïãîïè ëîì èå âòàâòìåþ æï èõëäëæ åîàì âõïîöïâë øåíçå. è. 
çëø÷åíêë ïìå ïèàïâîåþì èëàõîëþïì: — „èåîå îï èëõæï, âåî ãåüñâòà, îïæãïí 
èåú ôïúõïôóúõòà èëâóìâòë òáòæïí“. 

åì èëàõîëþï 1923 ùåäì æïòùåîï. ëáüëèþîòì îåâëäóúòòæïí åáâìò ùåäòú ïî 
òáíåþëæï ãïìóäò, èïãîïè òì èïíêòåîåþïíò, îïìïú âòàëè ïõäï åþîûâòïí êëèóíòì-
üåþò, óêâå üëüïäóîïæ ñëôòäï ãïâîúåäåþóäò. 

„— èå ÷åèò àâïäòà øåâíòøíå, ïèõïíïãåþë, — ãïíïãîûëþæï òìåâ êïîðëâò, — îëúï 
åîàèï ñïþïäïõòà àïâøåõâåóäèï èóøïè, èëî÷ï ìïèóøïëì àó ïîï, ãâåîæçå èòò-
õåæ-èëòõåæï, ôîàõòäïæ ìïõïçòíë ìïüåõò öòþåøò ÷ïòæë æï øòíòìïêåí ãçïì ãï-
óæãï… èåëîåè ìïäïøòíò ãïïðïîï… 

— íóàó? — ÷ïòäïðïîïêåì çëãòåîàåþèï æï òìåâ åîàèïíåàì ãïæïõåæåì… 
— ìïèùóõïîëæ, åì ïìå ïîòì ïèõïíïãåþë æï èëãåõìåíåþïà, îëè ñëâäïæ æïóøâå-

þåäòï ìïõåäèùòôë ïâäïæòæåþòì ïìå óàïâþëäëæ ãïíòïâåþï…“ 
 
åì íïùñâåüò ðïíüåäåòèëí ÷õòêâïûòì îëèïíòæïí „ìïîàóäåþò“ ãïõäïâà ïèëùå-

îòäò (ãâ. 83), îëèïíò êò úïäêå ùòãíïæ 1934 ùåäì ãïèëòúï. 
ïè îëèïíòæïí êòæåâ åîà ïèëíïùåîì ãïãïúíëþà: 
 
„îïèæåíò áïîõïíï øåíæåþï, îïèæåíò ïõïäò ùïîèëåþï-æïùåìåþóäåþï òõìíåþï, 

îïèæåíò îï… èïãîïè ó þ ò í ï ë þ ï èïòíú âåî òáíï æï âåî ïéèëâôõïîòà…“ (ãâ. 
13). 

 
æéåìïú çóìüïæ ïìå ïî äïðïîïêëþåí? 
òúòïí, îëè âåîú åîà èïíêòåî èëâäåíïì âåî ïéèëôõâîòïí, îïèåàó òìòíò ìë-

úòïäòçè-êëèóíòçèòì àïíæïñëäòäò àâòìåþïï, èïãîïè íïòî-íïòî æïæãåíòäå-
þåþì èïòíú òéåþåí. õïäõò óíæï èëïüñóëí: èïíêòåî, íåãïüòóî èëâäåíåþì âåþ-
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îûâòàë. æï ïò, ïè æïæãåíòäåþåþòì øåìïþïèòìò îëèïíåþòú úõâåþï. èïãïäòàïæ, ãò-
ëîãò úòúòøâòäòì „ìûäòå ìòõïîþåìï øåíìï“, ìïæïú ìïàïóîøòâåï äëçóíãò ãïæ-
èëìîëäòäò. ïíæï ìóäõïí áåàåäïóîòì „çïôõóäòì úõåäò æéååþò“ æï ìõâï èîï-
âïäò. 

ðïîüòóä äòüåîïüóîïì åîàò óîñåâò àâòìåþï ïáâì: óìïøâåäëæ åîàôåîëâï-
íòï æï ïî âòàïîæåþï. âòìò æïùåîòäòú óíæï òñëì, îëæòì æïùåîòäòú óíæï òñëì, 
üñóðòì úïäåþòâòà ¸ãâïíïí åîàèïíåàì. 

1926 ùåäì íëå çëèäåàåäò ùåîæï: 
 

èåèïíáïíåâ! ÷ïèëïìõò 
èå äëàò âïî, çåàòì äëàò, 
ãåøòíëæåì ÷åèò îòìõâòì 
æï ãòñâïîæåì åã õèòì áëàò… 
ççòò… ùêîîòòíü! èåèïíáïíå, 
ãïôîàõòäåþï ãïãðïîòï: 
øåí çåàò æïèòãâòïíå 
æï áïéïäæò ãïæòþçïîï… 

 
1937 ùåäì ïäåáìïíæîå ãëèòïøâòäò ãïíïãîûëþæï: 
 

ïîòì øåüåâï. èïíáïíï 
èàåþøò ãóãóíåþì íòïæïã. 
èëæòì õåâò æï… þïîïáï 
âåäïæ èë¸ñâåþï äòïíæïãì. 
. . .  
òìåâå ¸ãäåöåí æãîòïäòà 
ãâòîïþåþì ïèëíïäåþò… 

 
1940 ùåäì ïäòë èïøïøâòäò (èòîúõóäïâï) èéåîëæï: 
 

òì áïîõïíïï, øïâò, èüâîòïíò, 
êâïèäòì êîòïäòà èàåþì îëè åæåþï, 
¸áèíòì èïíáïíïàï ÷áïîòì üîòïäòà 
òíæóìüîòïäóî øåèëáèåæåþïì! 
. . .  
èïø, òãîïãïíåà êâäïâ, èïíáïíåþë, 
ãîòãïäòâòà îëè æïçãåþì æï¸õïîòà, 
æïìúõåà, æï¸êïîòà, ïèõïíïãåþë, 
æïìúõåà-æï¸êïîòà, æïìúõåà, æï¸êïîòà. 

 
1955 ùåäì èóõîïí èïÿïâïîòïíò èëóùëæåþæï: 
 

ïéèïîàóäòï âëäãòì ðòîïì ûäåâïèëìòäïæ, 
þåæíòåîòï êëèóíòçèòì èëïõäëâåþòà… 
õå-üñå, 

úåèåíüò, 
áâïíïõøòîò 

ïãóîò, 
ìòäï… 
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âëäãòà, 
ñëâåäæéå 

ñëâåä èõîòæïí 
èëïáâà 

ñëâåäò, — 
âòà êëèóíòçèòì íïùòäåþò… 

 
1976 ùåäì äïæë ìóäïþåîòûå òñë èøåíåþäëþòà øàïãëíåþóäò: 
 

¸ïåîøò ãïêòæóä ôëäïæòì þïãòîåþì 
÷ïèïâïäò èçå åäïúòúåþï. 
ïá æïéâîòä ëôäì àó åÿïøíïãòîå, 
ãïãòüïúåþåí ãçíåþòì êâòúåþò. 
èëõåàáòäòï äïâï øåíåþòì 
îêòíòà, 
ôëäïæòà, 
éëîéòà, 
úåèåíüòà, 
ýòíòà, 
øåüåâòà, 
ìùîïôâòà, 
ÿåíåþòà, 
ãïöòóüåþòà, ïèë÷åèåþòà. 

ïèãâïîò äåáìåþò, ìïèùóõïîëæ, ñâåäïì ïáâì æïùåîòäò — ñâåäïçå íòÿòåîìïú 
æï ñâåäïçå óíòÿëìïú. çåèëîå úòüòîåþóäò äåáìåþò èëõèëþòäòï èõëäëæ ðïî-
üòóäò ðëåçòòì àâïäíïàåäò òäóìüîòîåþòìïàâòì. 

ìõâïæïìõâï íòÿòì, ìõâïæïìõâï üåèðåîïèåíüòì, ìõâïæïìõâï æïèëêòæåþóäåþòì 
ðëåüåþò, ìõâïæïìõâï æîëì æïùåîòäò äåáìåþò æï ìîóäòïæ åîàíïòîò, åîàôå-
îëâïíò, åîìïõëâïíò ãïíùñëþòäåþï, ðïàëìò æï øòíïïîìò! îïüëè? òèòüëè, îëè 
ðïîüòóä èùåîäëþïì åîàïæåîàò æïíòøíóäåþï ïáâì: øåáèíïì ïèï àó òè èøåíåþ-
äëþòì (ïí éëíòìûòåþòì) ãïîøåèë úîó åíàóçòïçèòìï æï úîó ïéüïúåþòì úîó ðï-
àëìò. ïèòì ãïêåàåþïì ïî ìÿòîæåþï ïîïâòàïîò ïçîò. èòìàâòì ìïêèïîòìòï ðïàåàò-
êóîò øåûïõòäåþòì êëîòïíüåäò — ôëäïæò, êâïèäò, éëîéò, ýòíò, èüâåîò, øåüå-
âï, ãóãóíò, ïèëíïäò, ãîïãïíò, öïõïíò, æïìúõåà, æï¸êïîòà, ççòò.., ùêîîòòíü.., 
æòíïèòüò, æïûãåîåþï, õå-üñå, ìòäï, ïãóîò, æåíàò, þóîéò… æï úîó øîëèòìï æï 
åíàóçòïçèòì ïüèëìôåîëú æïõïüóäòï. 

ïèãâïîò åîçïúäòüåîïüóîï èùåîäëþòì èêâæïîò íïùòäòï. øåòûäåþï àáâïí — 
îï èëõæï èåîå, äòüåîïüóîïì ñëâåäàâòì ïõäïâì èïêóäïüóîï. óïèòìëæ èùåî-
äëþï ïî ïîìåþóäïë. åì èïîàïäòï, èïãîïè ìïþÿëóîò äòüåîïüóîòì ìïáèòïíëþòì 
æîëì ìïøòøò ìõâï ãïîåèëåþïï: àïâòìóôïäò äòüåîïüóîóäò øåèëáèåæåþòì 
æîëì èïêóäïüóîï óíåþäòåà òáèíåþï. èïîàäïú, èùåîïäò ñëâåäàâòì õëè âåî 
øåáèíòì øåæåâîì! èïîúõò ãóäæïìïùñâåüòï, èïãîïè òãò ãïèëúæòäåþòà ïöòäæë-
åþì èùåîïäì æï òìòú úæòäëþì ôåõò ïéïî ùïòêîïì. ìïþÿëóî èùåîäëþïøò êò äò-
üåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò ìïãïíãåþëæ ãåãèïâì æï íåîãïâì èïêóäïüó-
îïì. èùåîäëþòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì ìóîì øåáèíïì åîàãâïîò äòüåîïüóîó-
äò íïîêëüòêò, îëèåäòú ìïçëãïæëåþïì àó ðòîëâíåþïì æîëåþòà ïéïãçíåþì æï 
ïéïüêòíåþì. îëãëîú ñëâåäãâïîò íïîêëüòêò, òìå äòüåîïüóîóäòú, ïïâïæåþì 
ïæïèòïíì. äòüåîïüóîóäò íïîêëüòêò ñâåäïçå èûòèå ôëîèòì ìåíì òùâåâì — ãë-



 42 

íåþîòâ ãïæïãâïîåþïì, îëãëîú úïäêåóäò ðòîëâíåþòì, òìå èàåäò ìïçëãïæëå-
þòì. 

ðïîüòóäò èùåîäëþï æïíïøïóäì ÷ïæòì ïîï èïîüë ìïçëãïæëåþòì ùòíïøå, ïîï-
èåæ àïâòìàïâòì èòèïîàïú. 

ðïîüòóäò èùåîäëþï èìùîïôäùïîèïâïäòï. òãò èïäå òêïîãåþï. óúþïæ åûäåâï 
æïâòùñåþïì. æéåì õïäõì ïéïî ïõìëâì, ïéïî ïòíüåîåìåþì ïîï èïîüë çï¸åìòïæï 
ïí ìïèãëîòïæï, ïîïèåæ ìïþÿëóîò äòüåîïüóîòì òìåàò èûäïâîò íïêïæòú, îëãë-
îòú ïîòì äåíòíòïæï. ðïîüòóäò èùåîäëþòì ìòèûäïâîå æï øåüåâï èë÷âåíåþòàòï. 
àóèúï ãïîêâåóäò èúòîå æîëòì èïíûòäçå øåòûäåþï øàïþåÿæòäåþï èëïõæòíëì, 
þîþë ãïïëãíëì. èïãîïè, îëãëîú òàáâï, èïäå áîåþï. ïè àâòìåþòì ãïèë ðïîüòóä 
äòüåîïüóîïøò èùåîïäò ïèïëæ àïíïèøîëèäëþì. ìïêóàïî øîëèïì óíïñëôëþò-
ìïàâòì ùòîïâì. åì õëè ðòîëâíåþòì óèëùñïäë ûïîúâïú ïîòì æï èàåäò êóäüóîò-
ìïú. ðïîüòóä èùåîäëþïì õëè ïîïâòàïîò éòîåþóäåþï ïîï ïáâì èëèïâïäò àïë-
þåþòì ìóäòåîò úõëâîåþòìïàâòì. ñëâåäò àïëþòì ìóäòåîò úõëâîåþï èïîüë 
òèòà ïî òêâåþåþï, îïìïú àïíïèåæîëâåíò áèíòïí. ìïçîæëëþì òèòàïú, îïú ùòíï-
èëîþåæåþì æïóüëâåþòïà. îï òáíåþëæï æéåì áïîàâåäò êïúòì ìóäòåîò úõëâîå-
þï, îëè òãò ïî êòàõóäëþæåì îóìàïâåäì, ìóäõïí-ìïþïì, ãóîïèòøâòäì, òäòïì, 
ïêïêòì, âïýïì æï ìõâåþì — ÷âåíåþóîì, àó óúõëåäì! òìòíò ïèæòæîåþåí æï ïêå-
àòäøëþòäåþåí ÷âåíì ìóäòåî ìïèñïîëì, îïæãïí ãâåäïðïîïêåþòïí ïæïèòïíçå, 
èòì èïîïæòóä ìòõïîóäìï æï üêòâòäçå, çíåëþîòâ ïèïéäåþïìï æï æïúåèïçå, 
èøâåíòåîåþïìï æï ìòèïõòíöåçå. 

äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðèï ãïïéïüïêï èùåîäëþï ìïåîàëæ æï 
èùåîïäò êëíêîåüóäïæ. óíïñëôë ãïõïæï èòìò øîëèï. ïè ãïóãëíïî åáìðäóïüï-
úòïì èùåîäëþï èøâòæïæ òàèåíì æï ðîëüåìüòì íòøíïæ æïêíïâäåþòìïú êò åøòíòï. 

åáìðäóïüïúòï ëîãâïîòï — ìëúòïäóîò æï òíüåäåáüóïäóîò. êëèðïîüòï 
àòàáëì àïâãïæïæåþóäò åþîûâòì ìëúòïäóî åáìðäóïüïúòïì, åîàò ïæïèòïíòì 
èòåî èåëîå ïæïèòïíòì øîëèòì íïñëôòì èòàâòìåþïì. èïãîïè ïîïôåîò ãïèëóâòæï, 
îïèåàó ÿòïíÿâåäåþòâòà èëèîïâäåþóäò ìïõåäèùòôë áóîæåþò, êëèþòíïüëîåþò, 
èåáîàïèååþò, ãïèëèûïäâåäåþò æï õïäüóîòìüåþò òàâòìåþåí ðïüòëìïíò ïæïèòï-
íåþòì íïøîëèì. åùåâòïí èïà öåî ãïóãëíïî ñâäåôïì. èïîàïäòï, êëèðïîüòïè ìë-
úòïäóîò åáìðäóïüïúòòì ðîëþäåèïì âåî èëóïîï, èïãîïè, ìïíïúâäëæ, þåöòàïæ 
æï èüêòúåæ æïïèêâòæîï òíüåäåáüóïäóîò åáìðäóïüïúòï. îëúï ïæïèòïíì ïòûó-
äåþåí òì òäïðïîïêëì æï ùåîëì, îïú èïì ïî ìùïèì æï ïîú ìöåîï, åì ïîòì øåèçï-
îïâò òíüåäåáüóïäóîò åáìðäóïüïúòï. ìïþÿëàï èëáïäïáååþòì ëàõèëúæïïàò 
ðîëúåíüò èïòíú, àó èåüò ïîï, òèïì äïðïîïêëþì æï ùåîì, îïú ïî ìùïèì æï ïî 
ìöåîï. àó ïíüòêóî åðëáïøò ïîìåþëþæï ìëúòïäóîò èëíëþòì òíìüòüóüò, ìëúò-
ïäòçèòì æîëì øåòáèíï òíüåäåáüóïäóîò èëíëþòì òíìüòüóüò. åì ûïäòïí ìïøòøò 
èëâäåíïï àâòàëí ìëúòïäòçèòìïàâòì. èïîáìòìü-äåíòíòìüò òìüëîòêëìåþò ïè-
üêòúåþåí, îëèòì òèðåîòï ìëúòïäóîò èëíëþòì ïîìåþëþïè æïïíãîòïë. èëíïì 
ïéïî ïòíüåîåìåþæï øîëèï. òãò ïéïî áèíòæï èïüåîòïäóî æëâäïàì. ïèïí øòãíò-
æïí ãïèëéîéíï îëèòì òèðåîòï æï ìïêèïîòìò ïéèë÷íæï ãïîåæïí ëæíïâ õåäòì 
êâîï, îëè òèðåîòï õóõóäïìïâòà æïåèõë. àó ìëúòïäóîèï èëíëþïè ïèãâïîò îå-
çóäüïüò ãïèëòéë, ùïîèëòæãòíåà îï øåæåãì èëòüïíì òíüåäåáüóïäóîò èëíë-
þï, æéåì ììîê-øò ïéïîïâòì ìóîì øîëèï. ñâåäï úæòäëþì íïòî-íïòîò êëèþòíïúòï-
èïáòíïúòòà æïóûâîåì ìïáèåì æï àïâò èóáàïõëîëþòà øåòíïõëì. öåîöåîëþòà 
ãïèëìæòà êòæåú åì: ñâåäï èóáàïõëîï þåâîïà óêåà úõëâîëþì, âòæîå ãïèîöå, 
èøîëèåäò êïúò. ïè èæãëèïîåëþòæïí àïâòì æïéùåâï êëèóíòìüåþì úïîòåäò ðîë-
ðïãïíæòà óíæïà æï èùåîäëþïì ïòûóäåþåí, øîëèïì óèéåîëí. èïãîïè ïìå óþîï-
äëæ æï òëäïæ ïè ðîëþäåèòì ãïæïùñâåüï ïî øåòûäåþï. 
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èïîàïäòï, ïæïèòïíò ãâïäâïìïú óíæï åþîûëæåì, êïîãò èëìïâïäòú óíæï èë¸-
ñïâæåì, îêòíòãçïìïú óíæï ïøåíåþæåì, áïîõïíï-ôïþîòêåþìïú óíæï ïãåþæåì æï 
þïé-âåíïõìïú óíæï óâäòæåì, èïãîïè öåî èêïôòëæ æï íïàäïæ óíæï ¸áëíæåì ÷ï-
èëñïäòþåþóäò àïâòìàâòìïú æï ìõâòìàâòìïú, âòí ïîòì òãò, îëãëîò ïæïèòïíò, îï 
òæåïäì åèìïõóîåþï. ïè ìïáèåøò èïì õåäëâíåþï æï èùåîäëþï óíæï åõèïîåþëæåì. 

àó èùåîäëþï ïæïèòïíòì çíåëþîòâ éòîåþóäåþïì èõëäëæ òèòà øåèëôïî-
ãäïâì, îëè èïâïíèï æï èïâïíèï êïúèï ãâïäâïì ïöëþï, æòæò ÿòîíïõóäò èòòéë, ãò-
ãïíüóîò áïîõïíï ïïøåíï ïí ÿïëþò ïèëïøîë, èïøòí äòüåîïüóîï ïæïèòïíòì ìóäò-
åî ãïèøâåíòåîåþïì, ïèïéäåþïì õåäì âåî øåóùñëþì. ðòîòáòà, æïïêíòíåþì èïì. þë-
îòì ÷õåòûòì îëèïíòì „ôåîëì“ ðåîìëíïýò èåäïøï áïîõïíïì ïøåíåþì. æòæò ïáüò-
âòìüòú ïîòì. èïãîïè ïîú åì îëèïíò æï ïîú èòìò ðîëðïãïíæòìüò æéåì ïéïîïâòì 
ïõìëâì. æéåâïíæåäò ÷âåíò ìïçëãïæëåþòì ìóäòåî úõëâîåþïçå ïîïâòàïî ãïâ-
äåíïì ïî ïõæåíì. òäòïì ëàïîïïíà áâîòâò ïîú ìïêëäèåóîíåë èòíæâîåþçå èóøï-
ëþì, ïîú áïîõïíïì ïøåíåþì, èïãîïè ñëâåäò ïæïèòïíòì ìóäòåî ìïèñïîëçåú èëá-
èåæåþì, øîëèïìïú ãâïìùïâäòì æï áïäëþòì åüïäëíòú ïîòì. ïäþïà, èåüñâòà, ïá 
èíòøâíåäëþï òäòï ÿïâÿïâïûòìï æï þëîòì ÷õåòûòì èùåîäóîò íòÿòåîåþòì ìõâïë-
þïì ïáâìë. èïãîïè, ÷åèò ïçîòà, ãïæïèùñâåüò åì ïî ïîòì. ãïæïèùñâåüòï èùåîäòì 
ïæïèòïíòìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì ðîòíúòðò. þ. ÷õåòûåì, îëãëîú äòüåîïüóîòì 
ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì èòèæåâïîì, ïî ïòíüåîåìåþì èåäïøï-ïæïèòïíò. òãò úæò-
äëþì æïõïüëì èåäïøï-èøåíåþåäò. þ. ÷õåòûòì æï èìãïâìò èùåîäåþòìïàâòì óèàïâ-
îåìòï áïîõïíï ïøåíæåì. ïèòüëè èåäïøïì çíåëþîòâò ôóíáúòï øåèëòçéóæï æï 
èêòàõâåäì õåäà ìïáèå øåî÷ï, îëèåäìïú çåèëáèåæåþòì ûïäï ïîï ïáâì. òäòïìïà-
âòì êò èàïâïîòï ïæïèòïíò, èòìò üêòâòäòàï æï ìòõïîóäòà. åì üêòâòäò æï ìòõï-
îóäò èêòàõâåäçåú èëáèåæåþì æï ëàïîïïíà áâîòâòì åèëúòóî ìïèñïîëøò øåâ-
ñïâïîà. åì åèëúòóîò ìïèñïîë èêòàõâåäòì ìóäì ïèæòæîåþì, ïôòáîåþì, ïêåàòä-
øëþòäåþì, ïìùïâäòì ìòñâïîóäìï æï àïíïãîûíëþïì. øåòûäåþï âåîú øåâïè÷íòëà, 
èïãîïè „ëàïîïïíà áâîòâòì“ ùïêòàõâòì øåèæåã, úëüïæ àó þåâîïæ, ÷âåíì ìóäøò 
îïéïú òúâäåþï, ìõâïíïòîò âõæåþòà. ïè àòàáëìæï øåóè÷íåâåäò êâïäòì æïüëâå-
þïï èùåîäëþòì ôóíáúòï. åì êò èïøòí èëõæåþï, îëúï èêòàõâåäòìï æï ðåîìëíïýòì 
ìïõòà, ëîò ïæïèòïíò øåõâæåþï åîàèïíåàì æï èóæèòâò êëíüïáüò æïèñïîæåþï èïà 
øëîòì. ðîëðïãïíæòìüóäò èëæåäòì èòõåæâòà øåáèíòä ìáåèïìàïí êò ïèãâïîò 
êëíüïáüò ïî èñïîæåþï. 

ðîëäåüðëåüò ðåüîå ìïèìëíïûå ãïõïîåþóäò ùåîæï: 
 

„õåæïâà ¸ïèäåüåþì? ìïèïîåøò îëãëî èòæòïí?!! 
óäèëþåäòï æéåâïíæåäò îåâëäóúòï, 
þåâî èïàãïíòìàâòì ãäëâòì êïþï ãïæïóúâòï“.1 

 
òèïì êò âåî èòõâæï, îëè, àó ¸ïèäåüåþò ùïâäåí ìïèïîåøò, èïøòí, èòì èïãòåî, 

áóîæåþò, êëèþòíïüëîåþò, õïäüóîòìüåþò, èåáîàïèååþò, æï ìïåîàëæ ñëâåäãâï-
îò öóîòì ïâïçïêåþò, èëâäåí. ïìåàòï óäèëþåäò äëãòêï. îëúï ïæïèòïíòì çíåëþ-
îòâò éòîåþóäåþï ñëâåäæéòóîò ðîïáüòêóäò ìïáèòïíëþòà (òìòú ìïåÿâë æï ïîï-
ìïíæë ìïáèòïíëþòà) ôïìæåþï æï ìõâï, óôîë èïéïäò êîòüåîòóèò æïêïîãóäò 
ãâïáâì, îëúï ïæïèòïíò ïî ôòáîëþì ìòúëúõäòì, ìòêâæòäòì, ãëíòåîåþòì, óãóíó-
îåþòì, ðïüòëìíåþòì, óìòíæòìëþòì, ìòäïèïçòì, ìòãëíöòì æï ìõâï ïèãâïî ðîëþ-
äåèïçå æï èòìò îóïìò1 æïêïâåþóäòï èõëäëæ æîëåþòàò æï ùïîèïâïäò ìïêòàõå-
þòà, òãò óçíåëþòì ÿïëþøò åôäëþï. óçíåëþï êò þïæåþì ñëâåäãâïî þëîëüåþïì. 
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îëúï ìïþÿëàï ìïçëãïæëåþï óçíåëþòì ÿïëþøò ÷ïòûòîï, èùåîäëþï ãïóþåæï-
âïæ ïäïðïîïêæï ìóäòåî ôïìåóäëþïçå. í. æóèþïûòì „èïîïæòìëþòì êïíëíòì“ ðåî-
ìëíïýèï, ìïìòêâæòäë ìïîåúåäçå èùëäïîåè, ìòçèïîøò áîòìüå òõòäï. 

„… èïøòí æïåøâï èóõäåþçå þï÷ïíï, àïñâïíò ìúï ïõïäãïçîæïì æï óàõîï: 
— ãòõòäå æï ãòùïèå“. 
ìïìòêâæòäëæ ãïæïæåþóä þï÷ïíï îïèòøâòäì äåíòíò ïî çèïíåþòï. áîòìüå æïå-

ìòçèîï. þóíåþîòâòï, ïæïèòïíòì ïîìåþëþòì óêïíïìêíåä ùóàì äåíòíì ïî ûïäóûì 
íóãåøòì úåèï. ðòîòáòà, îëúï äåíòíò êâæåþëæï, àâòàëíïú óàóëæ éèåîàì 
åâåæîåþëæï øâåäïì. ïîú ìëúòïäòçèòìï æï êëèóíòçèòì àåëîòï óøâåäòì æï øå-
åõòæåþï ïæïèòïíì ìóäòì õëîúàïí ãïíøëîåþòì ýïèì. êïúòì ìóäì èïîáìòçè-äåíò-
íòçèèï âåîïôåîò èòìúï æï ïæïèòïíòì æïèøåóäò ìïèøâòíâåäò òìåâ óêïí, áîòìüòï-
íëþòìïêåí èòþîóíæï. èùåîäëþïú òûóäåþóäòï, òá åûåþëì çíåëþîòâò òæåïäò. 

åì èïîáìòçè-äåíòíòçèòì ìïþëäëë òæåëäëãòóîò èïîúõòï. 
æéåì ãóäùîôåäïæ èïîáìòçè-äåíòíòçèòì ïîú åîà èëïçîëâíå ïæïèòïíì ïéïî 

ìöåîï. ïèòüëè ïîòì, îëè èïì àåëîåüòêëìò, îëèåäòú ãïïéîèïâåþì, ùòí ùïìùåâì, 
ïîú åîà áâåñïíïøò ïéïî ¸ñïâì. êëèóíòìüóîò ðïîüòåþòì ñîòäëþïíò ñâåäãïí, 
èàåä èìëôäòëøò æï ãïíìïêóàîåþòà ììîê-øò, ìïùïîèëë àïàþòîòì õïìòïàì ïüï-
îåþì. 

èïîáìòçè-äåíòíòçèòì àåëîòóäò ãïíâòàïîåþï óêâå øåóûäåþåäòï. èïì ïîïìë-
æåì ¸áëíòï çíåëþîòâò íïùòäò. òãò åñîæíëþëæï ðîòèòüòóä øåõåæóäåþïì: àó 
èëãâïîæåþï åêëíëèòêóîò ìïêòàõåþò, èëãâïîæåþï ìõâï æïíïî÷åíò ðîëþäåèåþòú. 
òìüëîòïè æïïæïìüóîï, îëè ïìå òëäïæ ïî ñëôòäï ìïáèå. åêëíëèòêóîò ðîëþäå-
èåþòì èëãâïîåþòà ìõâï ðîëþäåèåþì àóîèå ïî åøâåäåþï. èïãîïè îïéï æîëì ìõâï 
ðîëþäåèåþçåï äïðïîïêò, îëúï åêëíëèòêïú âåî èëïùåìîòãåì. ïõäï ãïíâòàïîå-
þóä áâåñíåþì øëîòì ñâåäïçå ÷ïèëî÷åíòäò ììîê-òï. îï èæãëèïîåëþïøòï ììîê-øò 
åêëíëèòêï, åì íïàäïæ èïéïçòåþøò ÷ïíì, ìïêòàõòì éîèïæ øåìùïâäòì ãïîåøåú. åì 
úïîòåäò èïéïçòåþò õèïèïéäïèåüñâåäò ìïþóàåþòï, îëèåäàïú æåèïãëãòóîò 
ìòüñâòà âåî ãïïþïàòäåþà, àóèúï êò úæòäëþåí. 

„æïþïäò õåäôïìòë, õëîúòì ðîëþäåèïë?! áòîáòäåþåí ìêåðüòêëìåþò, úòíòêë-
ìåþò, óîùèóíë àëèïíò. 

ïáïú „æòïõ“ ãâåàáèòì. ïîìåþëþì åîàòú æï èåëîåú, ïîòì êòæåâ ìõâï ìòûíåäåå-
þòú. èïãîïè, öåî åîàò, âòí àáâï, îëè ìëúòïäòçèò èïîüë ôóôóíåþïï, îûòì èæò-
íïîååþò æï êòìåäòì íïðòîåþòï. âòíú ïìå ôòáîëþì, èïîáìòì öåî êòæåâ ïæîòíæåä 
íïøîëèåþì (èïãïäòàïæ, „18 þîòóèåîò äóò þëíïðïîüòìï“), ÷ïõåæëì, äåíòíì æïå-
êòàõëì, ïèõïíïã þîåýíåâòì èëìïçîåþïíò ãïòõìåíëì“.1 

 
ïõäï ïéïî ïîòì ìëúòïäòçèò ôóôóíåþï, èïüåîòïäóîò êåàòäæéåëþï? ãïû-

éëèòì ãïîæï, ìõâïì ïîïôåîì æï¸ðòîåþòï æïèøåóä ðîëäåüïîòïüì ìëúòïäòçèò 
æï ïáïú ÷ïôäïâæï. ïèïì ñâåäïçå èêïôòëæ àâòàëí ðîëäåüïîòïüò õåæïâì, àë-
îåè ìêêð-ì „âåîõóøêï“ àïâòì æïõóîóä èïéïçòåþøò íïæòèëþì. çåèëîå úòüòîå-
þóäò ìüîòáëíåþòú òè æïõóîóä èïéïçòïøò ãïèûéïîòì æïîòãåþïï. æïèøåóäåþèï 
ãïâòãåà åì æïîòãåþï: îëúï õëîúò ïî ïîòì, èïîáìòì „18 þîòóèåîò“ óíæï ùïâò-
êòàõëà, îëúï ñâåäò ïî ïîòì — äåíòíòì àõçóäåþïíò, èïãîïè åîàò êòàõâï èïòíú 
æïãâî÷ï: îëúï üóïäåüòì áïéïäæò ïî ïîòì, èïøòí èïîáìòçè-äåíòíòçèòì îëèå-
äò êäïìòêëìò ùïâòêòàõëà? 

èêòàõâåäì óíæï ãïâïõìåíë, îëè, îïìïú ýóîíïäòìüò ùåîì, ïõïäò ïî ïîòì. êë-
èóíòìüóîò ìïçëãïæëåþòì íòâàòåî õåäèëêäåëþïìï æï ãïìïÿòîì 30-òïíò ùäåþòì 
æïìïùñòìøò ðëåüò ïìå ïèïîàäåþæï: 

ãïæïóæåþåä êëèóíòçèòì èøåíåþäëþòìàâòì 
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ãïèëâòñåíåþà ùòãíïêåþòì úòôîì æï êïíëíåþì. 
æï íóîâòí òüñâòì: 
— îïæ ïèýéïâíåþì üåèðò ìòèêïúîåì? 
íóîú èïì: 
— õëîïãò ùòãíïêåþçå îïæ æïñëôòäï? 
èòäòëíåþò ÷âåíì øîëèïìàïí öåî æïâïýêïúæåí, 
øåèæåã ãïâòãåþà, åì üåèðåþò àó îï ñëôòäï.1 

 
âåî ãïâòãåà. ïè äåáìòì ãïèëáâåñíåþòæïí íïõåâïîò ìïóêóíå ãïâòæï æï üåèðåþ-

èï âåî ãâòøâåäåì. õëîïãò æéåìïú ùòãíïêåþòà (üïäëíåþòà) îòãæåþï. íïõåâïîò 
ìïóêóíòì èïíûòäçå êëèóíòìüóîò øîëèòì „ãïóãëíïîèï ãïèïîöâåþåþèï æï ùïîèï-
üåþåþèï“ òì øåæåãò èëãâúåì, îëè øïáïîò, êïîïáò, õëîúò üïäëíåþòà óíïùòäæå-
þïà îòãòà èëáïäïáååþì, õëäë ñâåäò ïîú ùòãíïêåþòà òøëâåþï. õëîúòì ÿïèï êò 
ùåäòùïæøò èõëäëæ ìïèöåî ïîòì íåþïæïîàóäò — ðòîâåä èïòìì, øâòæ íëåèþåîì 
æï ïõïä ùåäòùïæì. åì ñâåäïôåîò ìïþÿëåäò èëáïäïáòì öïíèîàåäëþòìïàâòì 
êåàæåþï. êëèóíòìüóîò åäòüï êò òèæåíïæ ïî óôîàõòäæåþï àïâòìàïâì æï òìåï 
õïäõòìàâòì àïâãïíùòîóäò, îëè ñëâåäæéå ÿïèì æïõóîóäò èïéïçòåþòæïí ãïèë-
üïíòä ñâåäìï æï õëîúì. 

èïäå ìïþÿëåäò èëáïäïáå ðóîìïú ùòãíïêòà èòòéåþì. åì òáíåþï âïÿîëþòì ñâå-
äïçå ðîëãîåìóäò ôëîèï. óíòâåîìòüåüòì åîàèï æëúåíüèï óêâå ãâïìùïâäï: 
„óùòí õëè ïìå òñë, îëè ìëôäïæ ëöïõò ðóîì êâòîïøò åîàõåä ïúõëþæï æï ÷âåíò 
õïäõò ûâåäò ðóîòà òêâåþåþëæï. óíæï ãâïõìëâæåì, îëè õøòîïæ ïæïèòïíòì êóÿòì 
æï èòìò öïíèîàåäëþòì èëàõëâíòäåþï ïî øååìïüñâòìåþï ÷âåíò ðòîòì ãåèëì — 
ðòîì åãåèîòåäåþï, êóÿì êò åèûòèåþï ïõïäãïèëèúõâïîò, úõåäò, áïîàóäò ðóîò“.2 

èïîàäïú ïîíïõóäò ïñâïâåþï ãïíóúæòï áïîàóä èåúíòåîåþïì êëèóíòìüåþòì 
èçîóíâåäëþòà. 

áâåñïíïøò, ìïæïú ïçîëâíåþï ïêîûïäóäòï, ìïæïú þîèï èëî÷òäåþïï àïñâïíòì-
úåèòì ìïãïíò, ïîïôåîò èëãâïîæåþï, ïîïôåîò èëùåìîòãæåþï. úõïæòï, ïîú åêëíë-
èòêòì ìïêòàõåþò. åêëíëèòêïì ñâåäïçå èåüïæ ìÿòîæåþï ÿêâòïíò ïæïèòïíò, àïâò-
ìóôïäò ðòîëâíåþï, àïâòìóôïäò æï øåóþéïäïâò ìïáèòïíëþï. ììîê-øò êò ìùëîåæ 
ïè åäåèåíüåþì åþîûâòïí. 

áîòìüòïíëþòì çíåëþîòâò òæåïäòìïêåí èòþîóíåþòì êòæåâ åîàò íòèóøòì ãïõìå-
íåþï øåòûäåþï. 

1976 ùäòì 25 òâíòìì „äòüåîïüóîóä ìïáïîàâåäëøò“ ê. äëîàáòôïíòûåè ãï-
èëïáâåñíï „êëäõåàòì úòìêîòì“ ïõïäò àïâò. ïè àïâøò êóäïêòì þïîíïþï ìïãïíåäò-
ûòì áïäòøâòäò àïäòêë ìëôäòì êëèêïâøòîòì óöîåæòì èæòâïíì þïÿóï âïîæëìï-
íòûåì àõëâì — êëèêïâøòîøò èòèòéåàë. þïÿóï àïäòêëì øå¸ðòîæï ïè àõëâíòì ãïí-
õòäâïì, ëéëíæ óäüòèïüóèò ùïóñåíï — „àó ÷âåíàïí ñëôíï ãòíæï, èïøòí åîàõåä 
æï ìïèóæïèëæ óíæï ÷ïèëøëîæå òè ðòîìòìõäòïí êïðòüïäòçèì!“ àïäòêë æïòþíï. 
âåî èòõâæï, îï êïâøòîò ¸áëíæï êïðòüïäòçèàïí æï îëãëî óíæï ÷ïèëøëîåþëæï 
èïì. ïèòüëè ãïóþåæïâïæ ¸êòàõï þïÿóïì: — „èòàõïîò îïôåî æï…“, îïçåú êëèêïâ-
øòîòì óöîåæòì èæòâïíèï èüêòúåæ óðïìóõï: — „èïèïøåíì óíæï ãïåñïîë!“ àïäò-
êëè àâïäåþò æïïÿñòüï æï æïþíåóäèï òêòàõï — „èïèï÷åèò îï øóïøòï?!“ ãïþîïçå-
þóäèï þïÿóï âïîæëìïíòûåè ãïíóèïîüï: 

„— øóïøòú ïîòì, àïâøòú æï þëäëøòú! øåí àó ôòáîëþ, êïðòüïäòçèò èïîüë òí-
ãäòìøò ïîòìë, ûïäòïí øåèúæïîõïî! ïþï, âòí ïîòì, ãëãë, èïèïøåíò, þïîíïþï ìïãï-
íåäòûå! ÷ïãîóäàï êäïìòì èñâäåôåäò æï ìòìõäòì èùëâåäò þëþëäï! ãïåñïîå, 
ãïèëæò ÷âåíì þïîòêïæåþçå æï þïÿóï âïîæëìïíòûå èëãòêâæåì, àó øåíò ãïíúõïæå-
þï õåäïõäï ïî ãïíòõòäëì ÷âåíèï óöîåæèï“. 
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æïïêâòîæòà, îëãëî ïáâì èùåîïäì ïéùåîòäò àïäòêëì îåïáúòï þïÿóïì ìòü-
ñâåþçå: 

„èåáòè àâïäò èëïüïíï, îï ìïøòíåäò ìòíïíóäòì éòèòäèï æïóãîòõï üó÷-ðòîò 
ìïãïíåäòûòì áïäì. åì îï óàõîï ïè þòÿèï, âòìàïíïú åîàïæ ìêëäïøò ìùïâäëþæï, 
ãïêâåàòäåþìïú åîàïæ ïèçïæåþæíåí, àïèïøòàïú åîàïæ àïèïøëþæíåí… åì êò îïì 
èåóþíåþï! íóàó øåòûäåþï ïìåàò îïè ãïïãëíë ïæïèòïíòì ñóîì!“ 

ïõäï àïäòêëì ðïìóõòú èëòìèòíåà: 
„— åíï îïôåî èëãòþîóíæï, þïÿóï, ïèòì ìïàáèåäïæ! øåí îëè òúëæå, èïèï÷åèì 

îëãëî âóñâïîâïî, ãïâåñîåþò êò ïîï, áïäïèíòì ûòîïæ æïâåæåþò! ïîï þïÿóï, ïìë-
ïìëæ îëè ïèêóùëí, èå èïãïì âåî âòçïè! åìåú ïî òñëì, òìåàò ïæïèòïíò îïæ ãòí-
æïà, þòÿë, èøîëèåä èïèïì îëè ãïæïóæãåþï! æéåì èïèïì ãïæïóæãï, õâïä àáâåí 
ãòéïäïüåþà, èïèïçåúòåîì ïî æïòíæëþì! êïîãïæ þîûïíæåþëæåà“. 

ïìå ïöëþï æï æïïèïîúõï çíåëþîòâïæ êóäïêòì ïìóäèï êëèêïâøòîåäò. èåîåæï, 
âòì îëèïíøò èëõæï åì? òè èùåîäòì, îëèåäòú ãâòèüêòúåþæï — „èå þëäøåâòêòì 
ãïîæï ìõâï âòíèå ïîú èòèï÷íòï ïæïèòïíïæ“-ë. 

îëãëî èëõæï åì? îòì øåæåãòï òãò? êëèóíòìüóîò òæåïäòì èïîúõòìï æï áîòì-
üòïíóäò òæåïäòìïêåí èëþîóíåþòì. àïäòêëì ðïìóõøò òãòâåï íïàáâïèò, îïìïú 
òëïíå èëúòáóäò ïèþëþì: „óêåàó âòíèåè àáóïì, âòàïîèåæ èòñóïîì éèåîàò æï 
ûèïò àóòìò ìûóäæåì, èüñóïî ïîì, îïèåàó îëèåäìï ïî óñâïîæåì ûèïò àóòìò, 
îëèåäò òõòäï, éèåîàò, îëèåäò ïîï óõòäïâì, âòàïî ûïä-óú øåñâïîåþïæ?“ (òë-
ïíåì åðòìüëäå ðòîâåäò, 4; 20). ïè èúíåþïì, àó èåüò ïîï, ëîò ïàïìò ùåäòùïæò èï-
òíú ïîòì, îïú òúíëþì êïúëþîòëþï æï îïüëè ãï÷íæï òãò „êëäõåàòì úòìêïîøò“ 
èõëäëæ 70-òïí ùäåþøò? òèòüëè, îëè ñâåäïè æïòíïõï, ìïæ èòòñâïíï ìëúòïäòçèò 
óçíåëþòì ðîëðïãïíæïè æï èòì ãïæïìïî÷åíïæ òìåâ ÷ïåþéïóÿíåí êëèóíòìüåþòì 
èòåî æïãèëþòä áîòìüòïíóä òæåïäì. 

øåïæïîåà: 
30-òïíò ùäåþòì èëàõëâíï: „àòíï ìïóúõëâë üòðòï þëäøåâòêòì, òúò îï èòàõîï: 

þïòïøâòäò èïèï÷åèì èåãëþîëþì ûïäòïíë. èïèï÷åèò êò ôïîóäò èåíøåâòêòï æï ÷âå-
íò èüåîòë“ (ì. àïäïêâïûå — „ãïæïìïìâäåäò“). 

70-òïíò ùäåþòì èëàõëâíï: „… òìåàò ïæïèòïíò îïæ ãòíæïà, þòÿë, èøëþåä èïèïì 
îëè ãïæïóæãåþï! æéåì èïèïì ãïæïóæãï, õâïä àáâåí ãòéïäïüåþà! èïèïçåúòåîì 
ïî æïòíæëþì!“ (ê. äëîàáòôïíòûå — „êëäõåàòì úòìêïîò“) 

ïìå øåèëþîóíæï èùåîäëþï êëèóíòìüóîò çíåëþòæïí áîòìüòïíóäò çíåëþòìï-
êåí. åì êò ìïåîàëïæïèòïíóîòì, ¸óèïíòìüóîòì ãïèïîöâåþïì èëùèëþì æï óïî-
ñëôì äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì. 

áîòìüòïíóäò òæåïäòì ãïõìåíåþï æï èòìêåí èòþîóíåþï äòüåîïüóîòì ðïîòüó-
äëþòì ðîòíúòðòìïãïí àïâòì æïéùåâòì åîà-åîàò ãçïï. èòèïîàïâåí ìõâï ãçïìïú. 
èïãïäòàïæ, úîó èåæòüïúòóî äòîòêïì. ãïâåúíëà íòèóøì. 

 
„îï ïîòì òãò – 
ìòêâæòäçå øòøò? 
îïæãïí úõëâîåþï äóùòì æï êåíüòì 
êîòìüïäòï æï… èçåì èëíïàòøò. 
õëè ïáâì àâòìåþï ¸òðëðëüïèòì – 
îëì ãåçòæåþï èïãíòüòì ïîåæ, – 
úïì, 
èòùïì, 
èàâïîåì, – 
÷åèàâòì èëüïíòäì, 
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åîàõåä èëüïíòäì – 
æïâóèìõâîåâà çïîåþì. 
ðîåòìüëîòóä ãçåþçå èïîåþò 
âïîà ìïäëèåï, æï ïìå èåîå, 
÷âåíò çïîåþò, ãçï æï êïîåþò 
èòåèïüåþï óàâïäïâ ôåîåþì. 
èïíïèæå? îëãëîú ïæïèì æï åâïì, 
ãâáëíæåì ùóàåþò âíåþåþòà èàâîïäò, – 
ÿòîæåþï âòíèåì æéåì ìïäëèåï, 
òëáïíïïíòì èëÿîòäò àïâò?!“1 

 
ìîóäò ïþæïóþæïï. ïîï èãëíòï îëèåäòèå èêòàõâåäò èòõâæåì, îïì íòøíïâì –  
„úõëâîåþï äóùòì æï êåíüòì êîòìüïäòï æï… èçåì èëíïàòøò“, 
âòì ïáâì ¸òðëðëüïèòì àâòìåþï – úïì, èòùïì, èàâïîåì? ïí îïüëè ïáâì? 
âòì ïí îïì æïâóèìõâîåâà çïîåþì – úïì, èòùïì, èàâïîåì? 
îïüëè ïîòïí þòþäòóîò ìïäëèå æï ìïþÿëåäò èëáïäïáå ðîåòìüëîòóä ãçïçå 

èïîåþò? 
îï øóïøòï òëáïíïïíòì èëÿîòäò àïâò ïí îïüëè óíæï ìÿòîæåþëæåì òãò âòíèåì 

æéåì? 
îïêò äåáìøò ïçîòì íïìïõòú ïî ïîòì, úõïæòï, òãò èëêäåþóäòï àõîëþòì èæòíï-

îåþòì åäåèåíüóî äëãòêóîëþïìïú. ïèòüëè äåáìòì æïìïùñòìøò æïìèóäò êòàõâï 
– „îï ïîòì òãò – ìòêâæòäçå øòøò?“ (àó ìòêâæòäòì øòøò – ï.þ.) – óðïìóõëæ 
î÷åþï. 

ïè äåáìòì ïâüëîò ïãòüðóíáüóîò ðëåçòòì üòðòóîò ùïîèëèïæãåíåäòï. åüñë-
þï ïãòüðóíáüøò ìïèìïõóîì âåéïî ãïóûäë æï ìúïæï èåæòüïúòóîò äòîòêòìïà-
âòì øååôïîåþòíï àïâò. èïãîïè ïçîëâíåþïì ãïæï÷÷âåóäèï âåéïî èëïõåîõï ìïà-
áèåäòì äëãòêóîïæ æïäïãåþï. ìõâï øåæåãì ïãòüðóíáüóîò èùåîäëþòìïãïí âåîú 
èòâòéåþæòà, îïèåàó òãò ïèüêòúåþì, îëè åîàïæåîàò óúæëèåäò, ÿåøèïîòüò, 
ñâåäïìïàâòì þåæíòåîåþòì èëèüïíò èëûéâîåþï ïîòì èïîáìòçè-äåíòíòçèò. ìõâï 
ïèãâïîò èëûéâîåþï ïîú ñëôòäï æï ïîú òáíåþï. àó ïìåï, ìõâïàï ïçîëâíåþï ãï-
èëîòúõóäòï. îïéï ìïÿòîëï ïçîëâíåþï, àóêò èïîáìòçè-äåíòíòçèèï ñâåäïôåîì 
ðïìóõò ãïìúï æï ìïåÿâë ïîïôåîòï, àó ïî ïîìåþëþì ìõâï ìòèïîàäåú, ìõâï ÿåøèï-
îòüåþïú, ìõâï ãçïú þåæíòåîåþòìïêåí? ìïêèïîòìò ñëôòäï èïîáìòçè-äåíòíòçèòì 
æåþóäåþïàï ãïçåðòîåþï æï ïèòà ïèëùóîóäòï ïçîëâíåþòì ðîëþäåèïú. ïæïèòï-
íò èïîáìòçè-äåíòíòçèòà åîàõåä æï ìïèóæïèëæ òìå øåòïîïéåþóäï, îëè üâòíòì 
ãïíûîåâïú ïéïî ñëôòäï ìïÿòîë.  

ïèòüëè ïîòì, îëè, îëúï ïãòüðóíáüóîò èùåîäëþòì ùïîèëèïæãåíåäò èåæòüï-
úòóî äòîòêïì èòèïîàïâì, ñëâåäàâòì ïþæïóþæï ãïèëìæòì. èåæòüïúòï ïçîëâíå-
þïì ãóäòìõèëþì. òàõëâì ïõïä, ìïêóàïî øåõåæóäåþïì ìïèñïîëçå. åì êò ïãòü-
ðóíáüóîò èùåîäëþòì èòèæåâïîì ïî ãïï÷íòï. òãò èïîáìòçè-äåíòíòçèòì èëíïï. 

îëúï íòÿòåîò èùåîïäò ãïóîþòì äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì, òãò 
ïí ïäåãëîòïì èòèïîàïâì ïí èëáèåæåþï ùïîìóäøò ãïæïïáâì. ìïíòèóøëæ øåòûäåþï 
„æïàï àóàïøõòï“ ãïâòõìåíëà. 

ñâåäï æïèåàïíõèåþï, îëè „æïàï àóàïøõòïøò“ òìüëîòóäò ôëíòì ïîïâòàïîò 
ïóúòäåþäëþï ïî ïîìåþëþì. îëèïíøò ïî èëáèåæåþì ïîú åîàò òìüëîòóäò ðòîò, 
ïîú èòìò ðîëþäåèïüòêïï òìüëîòòà ãïíðòîëþåþóäò. èïøòí îïüëèéï ïèöëþòíï 
ïâüëîèï îëèïíòì èëáèåæåþï ùïîìóäøò ãïæïåüïíï? 

æïàï àóàïøõòï øåèàõâåâòà ãïõæï ïþîïãò. èïí èëèïêâæòíåþäïæ æïÿîï ïõäë-
þåäò êïúò ïíæîòåâìêò. ïíæîòåâìêò ïîïôåîøò ìæåþæï þîïäì æïàïì æï èòì ùòíï-
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ïéèæåã îïòèå ìïáèòì ïéûâîòì êïüåãëîòóäò ùòíïïéèæåãò òñë. èïãîïè ðëäòúòï 
èïòíú æïåûåþæï àóàïøõòïì. òãò òûóäåþóäò ãïõæï ñï÷ïéïæ ãïâïîæíòäòñë. îïè-
æåíòèå ùåäòùïæò òïþîïãï æïàïè, èïãîïè èïòíú øåòíïî÷óíï èïéïäò çíåëþï æï êå-
àòäêïúëþï. 

ìïþÿëåäò èëáïäïáòìïàâòì ïèãâïîò þåæò ùòíïìùïî ãïèëîòúõóäòï. ìïþÿëåäò 
èëáïäïáå ïî øåòûäåþï ñï÷ïéïæ ãïâïîæåì. áïîàóä ìïþÿëóî ðîëçïøò èõëäëæ í. 
æóèþïûòì èëàõîëþåþøòï ñï÷ïéò æïõïüóäò, òìòú èåëîå èìëôäòë ëèòì æîëì. 
òìòíò, îëãëîú ùåìò, æïèíïøïâåíò æï þëîëüèëáèåæíò ïîòïí, îïêò ìïþÿëàï õåäò-
ìóôäåþòì ìïìïîãåþäëæ ïî ìóîà þîûëäï. ìõâï øåèàõâåâï ñï÷ïéòì ðîëüïãë-
íòìüïæ ãïèëñâïíòìï áïîàóäèï ìïþÿëóîèï ðîëçïè ïî òúòì. ïîú øåòûäåþï òúë-
æåì, îïèåàó ãïïþîïãåþóäò ìïþÿëåäò èëáïäïáå óàóëæ æïèíïøïâåï æï óíæï æï-
òìïöëì. ìïþÿëåäò èëáïäïáå — ñï÷ïéò æï ïèïâå æîëì êåàòäøëþòäò, ÷âåíò ïîìå-
íïì èìãïâìò, èïéïäò çíåëþòà ïéÿóîâòäò, êåàòäòìèëáèåæò æï þëîëüåþòì ùòíï-
ïéèæåã èåþîûëäò — øåóûäåþåäòï ïîìåþëþæåì. ñï÷ïéëþï, îëãëîò ìïõòàïú óí-
æï ãïèëâäòíæåì òãò, ìëúòïäóîò, ðëäòüòêóîò, åîëâíóäò ðîëüåìüòï. ìïþÿë-
åä ïæïèòïíì êò îï ïáâì ìïðîëüåìüë? ìïþÿëàï õåäòìóôäåþï èòìò õåäòìóôäå-
þïï. ìïþÿëàï õåäòìóôäåþï æïã÷ïãîïâì, ÷ïãùòõäïâì ìëúòïäóîïæ, ðëäòüòêó-
îïæ àó åîëâíóäïæ, èïòíú ìïþÿëåäò õïäõòì õåäòìóôäåþïï. ÷ïãâîï, ÷ïùòõâäï, 
óìïèïîàäëþï, ûïîúâï-ãäåöï, ôïìåþòì çîæï, ìóîìïà-ìïíëâïãòì óêèïîëþï èõë-
äëæ ìïþÿëåäò õïäõòì êåàòäæéåëþòìïàâòì ïîòì. ïè êåàòäæéåëþòìïàâòì 
çîóíâòì øåæåãòï. îëãëîéï øåòûäåþï ðîëüåìüò ãïèëòàáâïì õïäõòì þåæòà ïìå 
øåùóõåþóäò õåäòìóôäåþòì ùòíïïéèæåã. äëçóíãåþò ñëâåä íïþòöçå ãâïîùèó-
íåþåí — ðïîüòòì ãåãèåþò õïäõòì ãåãèåþòï, ðïîüòïì åîàïæåîàò èòçïíò ïáâì — 
ìïþÿëåä õïäõçå çîóíâï, ðïîüòï æï õïäõò ãïíóñëôåäòï. úõïæòï, âòíú ïìåàò 
ðïîüòòìï æï õåäòìóôäåþòì ùòíïïéèæåã ïèõåæîæåþï, òì þëîëüèëáèåæò æï æïè-
íïøïâåï. ïèòüëè ìïþÿëåäò æïàï àóàïøõòï ïî øåòûäåþï ïîìåþëþæåì. 

îëèïíòì ðåîìëíïýåþò åäòçþïî êïîòÿïøâòäò, ìïíæîë êïîòûå, æïàï àóàïøõòï, 
íïíë àïâñåäòøâòäò æï ìõâïíò åîëâíóä ìïêòàõåþçå ìïóþîëþåí. èìöåäëþåí ìï-
áïîàâåäëì ïùèñëì, ùïîìóäìï æï èëèïâïäçå. ìïþÿëåäò áïîàâåäò ïè ðîëþäå-
èåþçå âåî òèìöåäåþì. êëèóíòìüóîèï ðïîüòïè ãâòþîûïíï — åîëâíóäò ìïêòàõò 
åîàõåä æï ìïèóæïèëæ ãïæïâùñâòüåàë æï ïéïîïôåîòï ìïôòáîïäò, ìïäïðïîïêë 
æï àïâìïüåõò. 

ìõâïàï øëîòì, æïèðñîëþåäò åîòì øåìïõåþ îëèïíøò íïàáâïèòï: „ðñîëþïì, æïë-
êåþïì, ùòíïïéèæåãëþòì ÷ïõøëþïì æòæò ûïäòìõèåâï ìÿòîæåþï. ïìò õïäõòì ðñîëþïì 
— ïìöåî èåüò ûïäòìõèåâï. óìïçéâîë æï ïèëóùóîïâò èçòìï áâåø ïîïôåîòï. 
èðñîëþåäò åîòì åíåîãòïìïú ïáâì àïâòì ìïçéâïîò. òéäåþï, òôòüåþï, úõëâåäèë-
ìòäåþï óæóíæåþï. öåî ðñîëþòì óíïîì êïîãïâì, øåèæåã àïâæïúâòìïì, èåîå ìõâï 
åîåþøò òàáâòôåþï æï þëäëì ïîìåþëþïìïú ùñâåüì“. ïá çóìüïæ æï äëãòêóîïæ 
ïîòì ïçîò ÷ïèëñïäòþåþóäò: îóìåàòì ûäåâïèëìòäåþïú æïêíòíæåþï, æïòéäåþï 
æï ãïèëòôòüåþï. èòìò òèðåîòïú æïòøäåþï æï òûóäåþóäò ãïõæåþï æïðñîëþòäò 
õïäõåþò ãïïàïâòìóôäëì. áïîàâåäëþïú òáíåþï àïâòìóôïäò åîò. èïãîïè ìïþÿë-
åäò áïîàâåäò ïè ìòüñâåþì âåî òüñâòì. ëôòúòïäóîò òíìüîóáúòòì àïíïõèïæ, 
îóìåàòì òèðåîòï ïéïî ïîìåþëþì. ïîòì ììîê. ììîê-øò îóìåàì óôîëìò ûèòì ôóí-
áúòï ïáâì èòíòÿåþóäò æï òãò åîëâíóäïæ ïîïâòì ÷ïãîïâì. àó õïíæïõïí àïâøò ÷ï-
ãò÷ï÷áóíåþì æï ÿòüäïñìïú ãòàïâïçåþì, åì óôîëìò ûèòìãïí ïîú óíæï ãåùñòíëì. 
èàïâïîòï ûèëþï æï èåãëþîëþï, îëèåäòú ìïþÿëåä õïäõåþì øëîòì ïîìåþëþì æï 
èùåîïäòú èëâïäåï „èåãëþîëþòïæòì“ úîó, èëìïùñåí æï åîàôåîëâïí ìòèéåîïì 
éíïëæåì. 
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ìõâï þåâîò ìïÿòîþëîëüë ðîëþäåèïú ïîòì æïìèóäò îëèïíøò, èïãîïè ÷åèò ïç-
îòì íïàåäìïñëôïæ èëõèëþòäòú êèïîï. 

„æïàï àóàïøõòïì“ ðîëþäåèïüòêï îëè æéåìïú úëúõïäòï æï ìïçëãïæëåþòì 
èùâïâå òíüåîåìì òùâåâì, ïèïì îëèïíòì ðëðóäïîëþïú ïæïìüóîåþì. èêâæïîò æï 
èõëäëæ ùïîìóäøò ïîìåþóäò ðîëþäåèïüòêòà æéåâïíæåä èêòàõâåäì âåî æïï-
òíüåîåìåþ, îïîòã ëìüïüóîïæïú óíæï ïéòùåîëì òãò. èêòàõâåäì æéåâïíæåäò 
üêòâòäò òüïúåþì. „æïàï àóàïøõòïøòú“ åì æéåâïíæåäò üêòâòäòï æï ïìåú ùïò-
êòàõï îëèïíò èêòàõâåäèï ìïçëãïæëåþïè. àó îëèïíòì èëáèåæåþï ùïîìóäøò ãïí-
âòàïîæï, åì èëõæï òèòüëè, îëè äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò ïî òû-
äåâï ãóäïõæòäò äïðïîïêòì ìïøóïäåþï-óôäåþïì. 

èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì òèïì, ïâüëîèï îëèïíòì èëáèåæåþï ùïîìóäøò úíëþòå-
îïæ ãïæïòüïíï àó áâåúíëþòåîïæ. àó åì áâåúíëþòåîïæ èëõæï, êòæåâ óôîë óï-
îåìò: äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì òìå ÷ïóÿåæòï ñâåäï èùåîäòì àïâ-
øò ïâüëúåíçëîò, îëè òìòíò óêâå èåáïíòêóîïæ èëáèåæåþåí. 

ïìå íïòî-íïòîò ãçåþòà úæòäëþì ìïþÿëåäò èùåîïäò æïïéùòëì àïâò äòüåîï-
üóîòì ðïîòüóäëþòì ðîòíúòðòì èëíëþïì. 

„ïçîò æï ìòüñâï — åîàòúï æï èåëîåú — éâàòóîò åäåèåíüòï ïæïèòïíøò æï îë-
ãëîú ïìåàò, àïâòìóôïäòï àïâòìàïâïæ. àòàáëì øååûäëì âòìèå èòò÷íòëì ïçîòìï 
æï ìòüñâòì àïâòìóôäåþï æïíïøïóäïæ“ — ïèþëþì ãîòãëä îëþïáòûå. 

îï óíæï áíïì èùåîäëþïè, îëèåäìïú óíæï, òþîûëäëì ïæïèòïíòì ìóäòì ãï-
æïî÷åíòìïàâòì æï ó÷ò÷òíåþåí — ìóäò ïî ïîìåþëþì, ñâåäïôåîò èïüåîòïäóîò-
ïë?.. 

îï óíæï áíïì èùåîäëþïè, îëèåäìïú óíæï, òþîûëäëì åîëâíóäò àïâòìóôäå-
þòìïàâòì æï ó÷ò÷òíåþåí — ñâåäï åîëâíóäò ðîëþäåèï ìïèóæïèëæ èëãâïîåþó-
äòïë? 

îï óíæï áíïì èùåîäëþïè, îëèåäìïú óíæï, òþîûëäëì ìëúòïäóîò ìïèïîàäò-
ïíëþòìïàâòì æï ó÷ò÷òíåþåí — ñâåäï ìëúòïäóîò ðîëþäåèï ìïèóæïèëæ èëùåìîò-
ãåþóäòïë? 

îï óíæï áíïì èùåîäëþïè, îëèåäìïú óíæï, òèìöåäëì ôòäëìëôòóî ìïêòà-
õåþçå æï ó÷ò÷òíåþåí — ñâåäï ôòäëìëôòóîò ìïêòàõò èïîáìòçè-äåíòíòçèèï ãï-
æïùñâòüïë? 

óíæï òþîûëäëì, ïî æïèëî÷òäæåì, àóíæïú åì ìòúëúõäòì ôïìïæ æïóöæåì. 
ìõâï ãçï ïî ïîìåþëþì. ñâåäï ìõâï ãçï òè èæãëèïîåëþïèæå èòòñâïíì èùåîïäì, ìï-
íïèæòìïú åîàò ðëåüò èòâòæï, îëèåäòú ìïáïîàâåäëì ììî óèïéäåìò ìïþÿëì ìå-
ìòïçå ìòüñâåþì äåáìïæ ïèþëþæï. 

 
øòøòà ïèòüëè øåìúáåîòì îóêïì 

æï ãâòéîåíì èõåúò óëä-ìüîòüåäò, 
îëè ëîò ôåîò øåî÷ï ïè îóêïì: — 

èòìò — øïâò æï ÷âåíò — ùòàåäò! 
åì ëîò ôåîò, ëîò ìïèñïîë, 

ïè áâåñïíïçå ëîò ãçòà èòæòì, — 
÷âåíò — õïäõòìàâòì êëèóíòçèì ïãåþì, 

èòìò — àïâòì õïäõì ëáîëçå ¸ñòæòì…1 
 
åì êò úëúõäïæ ìòêâæòäì íòøíïâì. 
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VI 

ÌÏÅÎÀËÏÆÏÈÒÏÍÓÎÒ ÀÓ ÊÄÏÌËÞÎÒÂ-ÐÏÎÜÒÓÄÒ? 

ïæïèòïíò, îëèåäòú èùåîäëþòì æïêâòîâåþòì, ñóîïæéåþòì, øåìùïâäòì, ïìïõâòì 
ûòîòàïæò ìïãïíòï, îï àáèï óíæï, åêóàâíòì ïèï àó òè îïìïì, åîì, êäïìì, ðïîüòïì. 
ïéòïîåþì ïèï àó òè îåäòãòïì, ôòäëìëôòóî èëûéâîåþïì, ìëúòïä-ðëäòüòêóî 
øåõåæóäåþïì, åùåâï ïèï àó òè ìïáèòïíëþïì. ñâåäïôåîò åì ãïâäåíïì ïõæåíì ðò-
îëâíåþòì þóíåþïçå, àâòìåþïìï æï õïìòïàçå. èïãîïè, îïú èàïâïîòï, ïîìåþëþì îï-
éïú ìïåîàëïæïèòïíóîò,îëèåäòú óúâäåäòï, çåæîëóäòï, çåîïìëþîòâòï, çåå-
îëâíóäòï, çåêäïìëþîòâòï, çåðïîüòóäòï. îëúï æãåþï ìïêòàõò ïæïèòïíòìï æï 
êïúëþîòëþòì, ðòîëâíåþòì æï ìïçëãïæëåþòì óîàòåîàëþòìï, ûïäòïí õøòîïæ 
ïæïèòïíøò ìïåîàëïæïèòïíóîò åöïõåþï îïìëþîòâì, îåäòãòóîì, åîëâíóäì, ðïî-
üòóäì, êäïìëþîòâì. ïæïèòïíì óÿòîì èëáèåæåþòì ìùëîò êîòüåîòóèòì ãïèëûåþ-
íï. ïî òúòì, îëãëî èëòáúåì ïèï àó òè ìòüóïúòïøò. åì èïîïæòóäò ùòíïïéèæåãë-
þïï æï åîà-åîàò ûòîòàïæò ìïãïíòï ìòüñâïêïçèóäò èùåîäëþòìï. 

ïæïèòïíòì ìïèøâòíâåäøò èëèõæïî þîûëäïìï àó ðòîëâíåþïìï æï ìïçëãïæëå-
þïì øëîòì ïîìåþóä ñëâåäãâïî êëíôäòáüì ñëâåäò æîëòìï æï ñëâåäò åîòì 
èùåîäëþï óñóîåþì ìïåîàëïæïèòïíóîòìï æï ñâåäï ìõâï æïíïî÷åíò èëâäåíòì 
óîàòåîàæïèëêòæåþóäåþòì àâïäìïçîòìòà. ïè óîàòåîàæïèëêòæåþóäåþòì 
ãïîêâåâòìïì äòüåîïüóîòì ¸óèïíòìüóîò ðîòíúòðò óðòîïüåìëþïì ìïåîàëïæï-
èòïíóîì ïíòÿåþì. 

æïâïêâòîæåà çëãòåîà íòèóøì. 
òäòï ÿïâÿïâïûå èëàõîëþïøò — „íòêëäëç ãëìüïøïþòøâòäò“ — øåèæåãì ãâòïè-

þëþì: 
áïîàâåäåþò ñòçòäþïøåþì åþîûâòïí. åîàèï èïèïúèï ñòçòäþïøèï îïèæåíòèå 

áïîàâåäò âïýêïúò èëêäï. øåûîùóíæï áïîàâåäëþï: íóàó ïè ñòçòäþïøòì èëèîå-
âò âåî óíæï âòðëâëàë? ãïæïùñâòüåì íòêëäëç ãëìüïøïþòøâòäò èëåûåþíïà. òãò 
úõïîå þîûëäòæïí ãïèëòõèåì æï àïâòïíàò óþåæóîåþï øåì÷òâäåì. ï÷âåíåì èïèïúò 
ñòçòäþïøò, îëèåäòú þîûëäòì âåäçå ïîõåòíïæ æïíïâïîæëþæï æï áïîàâåäåþì 
èóìîì ïâäåþæï. èåüò îï ãçï òñë, íòêëäëçò óíæï øåþîûëäåþëæï èüåîì. æïòùñë 
ëîàïîêåíï. 

„ãëìüïøïþòøâòäò úõåí-æï-úõåí åúï, ùïìùâæï, åîàò-ëîò éëíòâîïæ øå¸þåîüñï 
æï úõåíòæïí ûòîì æïìúï, ïìå îëè æïúåèóäì ôåõçåæ ïæãëèï ãïóûíåäæï. ÷ïèëõ-
üï úõåíòæïí ãëìüïøïþòøâòäò, ïïñåíï ñòçòäþïøò ôåõçå æï óàõîï: 

— íó ãåøòíòï, èå àïâì ïî èëãÿîò. øåíò àïâò øåíòì âïýêïúëþòìïàâòì èòðïüòåþòï. 
úëæâïï øåíò ãïôóÿåþï. ùïæò æï éèåîàèï ãçï èøâòæëþòìï èëãúåìë. 

— èåú ìòúëúõäåì àó âòìãïíèå âò÷óáåþæò, èïîüë øåíòìàïíï âïýêïúòìïãïíë, — 
óðïìóõï ñòçòäþïøèï, ìïäïèò èòìúï æï ùïâòæï“.1 

îëãëîú õåæïâà, ïá åîëâíóäì ìïåîàëïæïèòïíóîèï ìûäòï. íòêëäëç ãëìüï-
øïþòøâòäèï ñòçòäþïøòì èïèïúëþïøò æïòíïõï ìïåîàëïæïèòïíóîòì òì õòþäò, îë-
èåäòú ñâåäï åîòì êïúì ïåîàòïíåþì. íòêëäëçò âåî æïïþîèïâï åîëâíóäèï øóé-
äèï. èïì þîûëäòì æîëìïú ïî æïó÷äóíãæï êïúëþîòëþòì åîàòïíëþòì ãîûíëþï. 
ïèòà ãëìüïøïþòøâòäèï ìïêóàïîò ïæïèòïíóîò þóíåþòì ìòæòïæåú ãïèëïâäòíï æï 
ÿåøèïîòüò âïýêïúëþïú ï÷âåíï. ïèïì ñòçòäþïøòú èòõâæï. òìòú òìåàòâå æòæþóíå-
þëâïíò ïæïèòïíò ïéèë÷íæï, îëãëîò âïýêïúòú òñë. òãò èïæäòåîåþòì íòøíïæ 
þîûëäòì âåäì ãïåúïäï. ïìå æïöïþíï êåàòäèï þëîëüò, ðïüòåþòì æòæèï ãîûíë-
þïè — øóîòìãåþòì èïàõëâîóäò ãîûíëþï, ìïåîàëïæïèòïíóîèï — åîëâíóäò 
èüîëþï. 
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âòáüëî ¸òóãëì îëèïíøò — „ëàõèëúæïúïèåüò ùåäò“ — ïìåàò ïèþòì èëùèå 
âõæåþòà: 

îåìðóþäòêòìï æï èåôòì èëèõîåàï öïîåþì øëîòì ãïïôàîåþóäò þîûëäïï. èå-
ôòì åîàãóäò èïîêòçò æå äïíüåíïêò æïèïîúõæï. îåìðóþäòêòì öïîèï ïäñï øå-
èëïîüñï èïîêòçòì úòõå-ìòèïãîåì. èïãîïè îåìðóþäòêåäåþèï æå äïíüåíïêò èï-
òíú âåî ÷ïòãæåì õåäøò. òãò åîàãóäèï ïæïèòïíåþèï ìïòæóèäë õâîåäòà ãïïðï-
îåì úòõå-ìòèïãîòæïí. úòõå-æïîþïçøò æïî÷ï èõëäëæ òèïíóìò. òãò óêïíïìêíåä 
ùòíïïéèæåãëþïì ãïóùåâæï èüåîì, îëè ïèòà èïîêòçì æîë èëåãë æï óâíåþåäò 
ãïìóäòñë ìïèøâòæëþëì.  

òèïíóìò èåæãïî ùòíïïéèæåãëþïì óùåâæï îåìðóþäòêåäåþì, ìïíïè òãò èüåîèï 
ìïìòêâæòäëæ ïî ãïôïüîï. ìòêâæòäòì ùòí èïí èëïìùîë ÷òîïéæíòà úåúõäò ùïå-
êòæåþòíï çëíïîòìïàâòì. úåúõäò çëíïîì ãï¸ñâï æï èïäå èàåä úòõå-æïîþïçì 
èëåæë. 

èïîêòçò æå äïíüåíïêò óêâå ãïâòæï ãâòîïþòæïí. òãò üñåøò òæãï æï èïì ïéïîï-
ôåîò åèóáîåþëæï. îåìðóþäòêåäåþò âåéïî æïåùåëæíåí. ïè æîëì èïîêòçì áïäòì 
øåèçïîïâò êòâòäò èëåìèï. ¸êòëæï èòøåä ôäåøïîò, èïîêòçòì èëïõäå. èòøåä 
ôäåøïîèï, îëèåäòú úòõå-æïîþïçøò þîóíæåþëæï, æïòíïõï úåúõäèëêòæåþóäò 
ìïìïõäå. úòõå-æïîþïçòì ôïíöîåþò éòï òñë æï ãëîïêçå èæãïîèï æåæïè àâïä-
íïàäòâ ãïïî÷òï: ìïìïõäòì þòþäòëàåêòì ëàïõøò óæîüâòíâåäïæ åûòíï èòì ìïè 
øâòäì. àïâçïîæïúåèóäò áïäò èøâåäåäì èëóõèëþæï, èïãîïè ïîïâòì ûïäóûæï 
æïõèïîåþï. îåìðóþäòêåäò öïîòìêïúåþò ãïëãíåþóäò òæãíåí. úòõå-æïîþïçòì 
îêòíòì êïîåþò èüêòúåæ òñë æïãèïíóäò. âåîïîï ûïäï èïì âåî øåïíãîåâæï. úåú-
õäò àïíæïàïíëþòà ûäòåîæåþëæï. þïâøâåþì ãïîæïóâïäò æïéóðâï åèóáîåþëæï. 
òîãâäòâ êò èõëäëæ óûäóîåþòì ãèòíâï òìèëæï. èàåäò ïîèòï ãóäõåäæïêîåôò-
äò èòì÷åîåþëæï þïâøâåþòì ìïçïîåä ìòêâæòäì. 

áïäòì êòâòäçå øåèëþîóíåþóäèï èïîêòçèïú æïòíïõï, îïú õæåþëæï. òãò úëüï 
õïíì àïâ÷ïáòíæîóäò òæãï. èåîå èëüîòïäæï æï ìïòæóèäë ãâòîïþøò øåþîóíæï. 
èïîêòçèï æå äïíüåíïêèï èøâòæïæ ãïòïîï åíï÷ïâïîæíòäò îåìðóþäòêåäò öïîòì-
êïúåþòì ùòí, öòþòæïí êäòüå ïèëòéë, îêòíòì êïîåþò ãïïéë æï ïþëþëáîåþóä 
úåúõäøò øåïþòöï. îïèæåíòèå ùóàòì øåèæåã èïîêòçò þòþäòëàåêòì ôïíöïîïøò 
ãïèë÷íæï. úåúõäòì åíåþò óêâå þòþäòëàåêòì êåæäåþì äëêïâæíåí. æå äïíüåíïê-
èï ìïîêèäòæïí àëêòì êòþå æïóøâï. öïîòìêïúåþò êòþåçå ïúâòâæíåí. èïîêòçò ìï-
àòàïëæ ïûäåâæï èïà èòøåä ôäåøïîòì øâòäåþì. îëúï ãïæïî÷åíòäò ðïùòåþò 
ãóäùïìóä æåæïì øåèëåõâòâíåí, èïîêòçò åîàõïíì êòæåâ òæãï çåâòà ÷ïôòáîåþó-
äò, èåîå òìòú æïåøâï êòþòà ûòîì. 

èïîêòçò æå äïíüåíïêò îåìðóþäòêåäåþèï æïïðïüòèîåì.1 
ïîòìüëêîïüò, îëòïäòìüò óêïí èëþîóíæï æï àïâò ãïìùòîï ãäåõòì áïäòì øâò-

äåþòì ãïæïìïî÷åíïæ. åì òèòüëè, îëè ìïåîàëïæïèòïíóîò ãïúòäåþòà èïéäï 
æãïì æï ûäòåîòï ñëâåäãâïî êäïìëþîòâ ãïíìõâïâåþïçå. ïá ìïåîàëïæïèòïíóîò 
ïèïîúõåþì êäïìëþîòâ ãïíìõâïâåþïì, ùòíïïéèæåãëþïì, øóéäì. 

èåüïæ ìïãóäòìõèëï, îëè îëèïíòì òè àïâì, ìïæïú åì ïèþïâòï ïéùåîòäò, åùë-
æåþï In deamone Deus (æåèëíøò éèåîàòï). êïúøò ìïåîàëïæïèòïíóîòì ãïéâòûåþï 
æï ãïèëâäåíï íòøíïâì éâàïåþîòâò ìóäòì ïéëîûòíåþïì. îïìëþîòâò, åîëâíóäò, 
îåäòãòóîò, êäïìëþîòâò, ðïîüòóäò èüîëþï-øóéäò êò åøèïóîòï ïæïèòïíøò. ïèò-
üëè óíæï æïòûäòëì òìòíò ìïåîàëïæïèòïíóîò ìòñâïîóäòà. 

ïäåáìåò üëäìüëòì îëèïíøò — „ãçïàï óêïí ùïíùïäò“2 — ëîò êïúò øåõâæåþï 
åîàèïíåàì — âïæòè îëø÷òíò æï òâïíå üåäåãòíò. èïîàïäòï, òìòíò áâòìäåþò ïîò-
ïí, èïãîïè òè æîëì, îëúï îëìüëâòì âïãçïäøò èëóäëæíåäïæ øåòñïîíåí, èüîå-
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þò òñâíåí: îëø÷òíò àåàîò ãâïîæòòì îòãåþøò òþîûëæï þëäøåâòêóîò îåâëäóúò-
òì ùòíïïéèæåã, üåäåãòíò êò ùòàåä ïîèòïøò èìïõóîëþæï. 

îëìüëâò àåàîãâïîæòåäåþì åêïâïà. üåäåãòíìïú àåàîãâïîæòåäò ðëæðëä-
êëâíòêòì ôëîèï åúâï. úõïæò òñë, òãò áïäïáøò øåèëåãçïâíïà, îëãëîú èçâåîïâò. 
ïìå îëè âïãçïäøò, îëø÷òíòì ãâåîæòà, ìêïèäëãòíçå òöæï èüåîò, æïóíæëþåäò 
æï æïóûòíåþåäò æóøèïíò. àó îëø÷òíò øåïìîóäåþæï àåàîãâïîæòåäò ëôòúîòì 
èëâïäåëþïì, êäïìëþîòâò èüîëþòì ðîòíúòðì, èïøòíâå óíæï åèõòäåþòíï üåäåãò-
íò, ãïåúï òãò æï æïåðïüòèîåþòíï. èïîàäïú, ðòîâåäò, îïú îëø÷òíì àïâøò èëóâò-
æï, òñë ïçîò üåäåãòíòì æïÿåîòìï, èïãîïè èïøòíâå ãïó÷íæï ìïðòîòìðòîë ôòá-
îòú. üåäåãòíò èòìò èëñâïîåï, áâòìäòï. àó ãïïèõåäì üåäåãòíì, èïì æïõâîåüï 
ïî ïìúæåþï. èïøïìïæïèå, óíæï ÷ïòæòíëì éïäïüò èëñâïìòì èòèïîà, ïæïèòïíòì èò-
èïîà. ìïåîàëïæïèòïíóîèï ãïòèïîöâï æï îëø÷òíèï ïî æïïìèòíï üåäåãòíò. òâïíå 
üåäåãòíò èøâòæëþòïíïæ ãïâòæï âïãçäòì øåíëþòæïí æï èòòèïäï.1 

øåãâòûäòï åì åðòçëæò øåþîóíåþòà ùïîèëâòæãòíëà — ìïþÿëàï õåäòìóôäå-
þòì ëôòúåîò üåäåãòíò ïî æïïìèåíì, ïî ãïìúåèì àåàîãâïîæòåä ëôòúåîì îëø-
÷òíì, îëèåäòú èçâåîïâïæ ïîòì øåèëãçïâíòäò ùòàåä ïîèòïøò? ïî øåãâòûäòï. 
îëø÷òíòì ìïáúòåäì âåî ÷ïòæåíì üåäåãòíò. üåäåãòíòìïàâòì êäïìëþîòâò èüîë-
þòì ðîòíúòðò ãïúòäåþòà èïéäï æãïì ïæïèòïíóî ìòñâïîóäìï æï éòîìåþïçå. 

êëèóíòìüì óôäåþï ïîï ïáâì, êäïìëþîòâò àó ðïîüòóäò èüîòì ïîïàó øåþîï-
äåþòìï, ïîïèåæ ñëñèïíòìïú êò. êäïìëþîòâ-ðïîüòóäò èüåîò êëèóíòìüèï èïøòí-
âå, æïóñëâíåþäòâ óíæï ãïïíïæãóîëì. ïèïì æïôòáîåþïú ïî ìÿòîæåþï. 

äåâïí èåüîåâåäòì èëàõîëþïøò „þëäøåâòêò“2 åîàèïíåàì óðòîòìðòîæåþï 
þëäøåâòêò ìâòèëíò æï èåíøåâòêò ÷ï÷ïíë. 

òìòíò þïâøâëþòì èåãëþîåþò ïîòïí. îåâëäóúòóî ìïáèòïíëþïøòú åîàïæ ÷ïåþ-
íåí. åîàïæ ãïæïóüïíòïà þåâîò ãïìïÿòîò. åîàïæ æïóéùåâòïà àïâò þåâîò ìïô-
îàõòìïàâòì. åîàïæ óþîûëäòïà úïîòçèòì ùòíïéèæåã. èïãîïè èåîå èïàò ãçåþò 
ãïòñïîï. ìâòèëíò þëäøåâòêò ãïõæï, ÷ï÷ïíë — èåíøåâòêò. 

ìïáïîàâåäëøò ìïþÿëàï õåäòìóôäåþï æïèñïîæï. èåíøåâòêåþò æïèïîúæíåí. 
÷ï÷ïíë öåî ãïòáúï ìïáïîàâåäëæïí. èåîå æïþîóíæï æï þëäøåâòêåþòì ùòíïïé-
èæåã ïîïäåãïäóîò èóøïëþï æïòùñë. ÷ï÷ïíëì æïìïÿåîïæ åûåþåí ЧК-òìüåþò. 

åîàõåä, øåèàõâåâòà, èåíïõøòîåæ ãïæïúèóäò ÷ï÷ïíë òè åçëøò ïéèë÷íæï, ìï-
æïú ìâòèëíò úõëâîëþì. ìâòèëíò èïìàïí íïõøòîòì ìïñòæäïæ èòâòæï æï óúþïæ èå-
íïõøòîåøò ûâåäò èåãëþïîò æï ïõäïíæåäò èüåîò òúíë. úõïæòï, ÷ï÷ïíëèïú òúíë 
ìâòèëíò. ãïáúåâï óêâå øåóûäåþåäòï. ÷ï÷ïíë òûóäåþóäòï ìâòèëíì øòí øå¸ñâåì. 

ìïøòíåä èæãëèïîåëþïøò ÷ïâïîæï ìâòèëíò. ïî òúòì, îï ¸áíïì — æïòÿòîëì àó 
ïîï ÷ï÷ïíë, øåïüñëþòíëì àó ïîï ЧК -ì. îåâëäóúòï àó èåãëþïîò? ïìå òæãïë, — 
ùåîì ä. èåüîåâåäò, — æòäåèï ìâòèëíòì ùòíïøå. ìâòèëíì ïõìåíæåþï: 

„… — áó÷ïøò îëè æïïüñâåâåì òãò, âòí òõìíï? ïè ìïþåæòìùåîë ýïèì ãïíï ÷ï÷ïíë 
ïî òñë, àâòàâå ãïíìïúæåäøò èñëôò ÷ï÷ïíë — îëè ãïæèëåøâï èåõòâòà, ëîòâå ðë-
äòúòåäò ìïìòêâæòäëæ æïìÿîï æï òõìíï òãò óèûòèåìò õòôïàòìïãïí? ïí ìïçéâïî-
ãïîåà âòí ãïïðïîï? âòí øåïãîëâï ãîëøëþòà ôóäò? æï àâòà óúõëåàøò ìïìë-
ùïîèêâåà ìòèøòäòì æîëì ãïíï òìåâ ÷ï÷ïíë ïî åâäòíåþëæï ãïÿòîâåþòì üïäêâå-
ìïæ?..“ 

„îëúï ÷ï÷ïíë èòíòìüîòì èëïæãòäå òñë èåíøåâòêëþòìïì, ãïíï èïìàïí ïî òèï-
äåþëæï ìâòèëíò?..“ 

ñëñèïíëþì þëäøåâòêò ìâòèëíò. åì øåïè÷íòï ÷ï÷ïíëè. ãïâòæï ìâòèëíòì þòíòæïí, 
åçëøò ÷ïâòæï æï òì-òì òñë áó÷ïøò óíæï ãïìóäòñë, îëè ЧК -òìüåþò ãïæïóæãíåí 
ùòí æï æïïðïüòèîåì. ìâòèëíì ïî ãïóúòï ÷ï÷ïíë. àóîèå ЧК -òìüåþò èïì ãïèóæèå-
þòà ïæåâíåþæíåí àâïäì, èòìò ïìïâïä-æïìïâïäò òúëæíåí æï èòóìùîåì êòæåú. 
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èïãîïè ÷ï÷ïíëì ìöåîï, îëè ìâòèëíèï ãïñòæï òãò. îëúï ìâòèëíò èåëîå ëàïõøò ãï-
âòæï, ïäþïà èïøòí æïîåêïë üåäåôëíòà ЧК -øò. æïðïüòèîåþóäò ÷ï÷ïíë ãåãèåþì 
ïùñëþì, îëãëî ãïæïóõïæëì ìïèïãòåîë ãïúåèòìïàâòì ìâòèëíì. ÷ï÷ïíë èëïõåî-
õåþì æï úòõòæïí øåïüñëþòíåþì àïâòì ðïîüòóä ïèõïíïãåþì, îïú èëõæï æï èïà 
ìâòèëíòì æïìöïì ìàõëâì. 

ïîïäåãïäóîò èåíøåâòêåþò ÷óèïæ, éïèòà ìâòèëíì ãçïøò æïõâæåþòïí, æïòÿåîåí 
æï ìïîæïôøò æïèïäïâåí. èåíøåâòêåþò ìâòèëíì åèóáîåþòïí: àó ãòíæï úëúõïäò 
æïî÷å, „÷ïèëàâïäå ñâåäï òì èåíøåâòêò, âòíú àáâåíàïí àïíïèøîëèäëþåí ÷óèïæ. 
ïãîåàâå âòìãïí âòí ïîòì ãïúåèóäò æï ïí îï ìïáèå“. ìâòèëíò ïè èëàõëâíïì ïî øå-
ïìîóäåþì. þëäøåâòê ìâòèëíì èåíøåâòêåþò èëêäïâåí. ìòêâæòäòì ùòí ìâòèëíò 
æïìùåîì: „þëäøåâòêåþì ãïèúåèäëþï ïî åõåîõåþïà. ìòêâæòäòìï êò ïî åøòíòïà“. 

îëãëîú õåæïâà, þëäøåâòê ìâòèëíì ïîïâòàïîò æïíïøïóäò ïî ÷ïóæåíòï. ðòîò-
áòà, èïèïúóîïæ èëêâæï. ëéëíæ ëæíïâ øåñëñèïíæï, îëúï èåãëþîòì æïðïüòèîå-
þòì ïóúòäåþäëþòì ùòíïøå ïéèë÷íæï. èïîàïäòï, ñëñèïíëþæï, èïãîïè æïìêâíï èï-
òíú èåãëþîòì æïÿåîòì ìïìïîãåþäëæ ãïïêåàï: 

 
„àó òèïí âåî èëïìùîë ÷ï÷ïíëì æïðïüòèîåþï, ãïíï åì êïîãòï? òì õëè èëâïäå 

òñë ãïåúï ãïèúåèò æï èëéïäïüå ïèæåíò èìõâåîðäòà èëðëâåþóä èøîëèåäàï 
õåäòìóôäåþòìï? îëè ãïåøâï àïâòìóôäïæ, ðòîòáòà, åì òáíåþëæï ãïèëóìñòæïâò 
æïíïøïóäò èøîëèåäò õïäõòìï æï áâåñíòì óùèòíæåì èëâïäåëþòìïæèò“. 

ä. èåüîåâåäì åãëíï óæîåêò þëäøåâòêò æïâõïüåë, èïãîïè èëüñóâæï. êëèó-
íòìüóî äòüåîïüóîóä êîòüòêïì ìâòèëíò ïî èëåùëíï. 

ðóþäòúòìüò ãîòãëä èóøòøâòäò ùåîæï:1 
„èêòàõâåäòìïàâòì ïøêïîïï ïâüëîòì èàåäò óìóìóîëþï. èåãëþîëþï àó îåâë-

äóúòï? îïìïêâòîâåäòï, îåâëäóúòï. ãïíï øåòûäåþï ïá ñëñèïíò æï ëîÿëôëþï; 
þëäøåâòêòìïàâòì åì ìïêòàõò ïî ìæãïì, þëäøåâòêèï ìïêòàõòì ïìå æïñåíåþï ïî 
òúòì. èåüîåâåäò ïè àåèïì ïíâòàïîåþì, ïãîûåäåþì, ïÿòïíóîåþì. êòàõóäëþ ìâò-
èëíòì ìåíüòèåíüïäóî, ïîïþëäøåâòêóî èëíëäëãåþì æï þîïçò èëãæòì, îï ìïÿò-
îëï ïèæåíò „óïçîë õåüòïäò?“ èåãëþîëþòì ãîûíëþï ïîñåâì þëäøåâòêóî ìòè-
üêòúåì… þëäøåâòêò ìâòèëíò ¸êïîãïâì þëäøåâòêóî ãïèþåæïëþïì. „ìòñîèòì èå-
ãëþïîò“ èïì óèçïæåþì ïöïíñåþïì. ìâòèëíèï ñâåäïôåîò òúòì åì, èïãîïè þëäøåâò-
êò òêäïêíåþï éâåæòâòà, èïì ïî ãïï÷íòï þëäøåâòêóîò õåîõåèïäò, ïî ïéèëï÷íæï 
ïçîòì ìòèüêòúå, ãïþåæóäò èëáèåæåþï. èåãëþîëþòì èåø÷ïíóîò ãîûíëþï ìïèïî-
úõâòíëæ òèïîöâåþì îåâëäóúòëíóî ãîûíëþïçå! ÷âåíú âïèþëþà ðòîæïðòî: ìâò-
èëíò þëäøåâòêòì üòðò ïî ïîòì (õïçò ãî. èóøòøâòäì åêóàâíòì — ï.þ.). ìâòèëíò 
àâòàëí èåüîåâåäòï æï èïì ïîïôåîò ïáâì ìïåîàë íïèæâòä þëäøåâòêàïí“. 

äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì èëàõëâíïì íïàäïæ æï èêïôòëæ ãï-
èëàáâïèì ãî. èóøòøâòäò: èùåîäëþï óíæï õïüïâæåì èåáïíòêóî ïæïèòïíåþì, âòíú 
óìòüñâëæ æï æïóôòáîåþäïæ øåïìîóäåþì ìêêð èëàõëâíåþì æï æïæãåíòäåþåþì. 

êòæåâ îïèæåíòèå íòèóøò ãïâòõìåíëà, èïãïäòàïæ, ôòäèò „èò÷èïíò ðïíòíò“. ðï-
íòíò þëäøåâòêåþàïí ïîòì æïêïâøòîåþóäò æï èëíïùòäåëþì ìòêâæòäèòìöòäò 13 
îåâëäóúòëíåîòì ãïæïî÷åíïøò. òãò èëïõåîõåþì, îåâëäóúòëíåîåþò ÷óèïæ ìïè-
õåæîë ãåèçå ïòñâïíëì æï óúõëåàøò ãïïðïîëì. îåâëäóúòëíåîåþòì æïèïäâòì 
æîëì ðïíòíò ¸êäïâì ãåèòì þëúèïíì. ãåèò èåãëþîóäò âòçòüòà ìïôîïíãåàøò, 
¸ïâîøò ÷ïâï æï îåâëäóúòëíåîåþò ãïòðïîåþòïí. 

ãåèòì êïðòüïíò ñâåäïôåîì øåòüñëþì. èïí óíæï æïïðïüòèîëì ðïíòíò, èïãîïè 
òìòú òúòì, îëè èò÷èïíò êïüëîéïì âåî ãïæïóî÷åþï. êïðòüïíò ðïíòíì þëúèïíòì 
èêâäåäëþïìïú ïðïüòåþì æï ãïáúåâòì ìïøóïäåþïìïú ïûäåâì. òãò åóþíåþï ðïíòíì 
— „èå èåçéâïóîò âïî æï ïîï ýïíæïîèò“. 
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ïáïú ïæïèòïíóîò éòîìåþï æï ìëäòæïîëþï æïñåíåþóäòï êïíëíìï æï èëâïäåë-
þïçå èïéäï. 

øåãâòûäòï ùïîèëâòæãòíëà ìïþÿëóîò ãåèòì êïðòüïíò, îëèåäòú ïèþëþì — èå 
èåçéâïóîò âïî æï ïîï КГБ-òìüò æï ãïáúåâòì, óúõëåàøò æïèïäâòì ìïøóïäåþïì 
ïûäåâì èò÷èïíì, îëèåäòú êëèóíòìüóî òæåëäëãòïì ïî òçòïîåþì? ïîï, ïî øåã-
âòûäòï. ìïþÿëóîò èùåîäëþï óôîë èïéäï ïñåíåþì ôóíáúòëíåîòì èëâïäåëþïì, 
âòæîå ïæïèòïíóî éòîìåþïì. 

áïîàóä ôòäèøò „ùóàòìëôåäò“ ïìåàò åðòçëæòï: þëäøåâòêò îåâëäóúòëíå-
îòì æïìïðïüòèîåþäïæ èåíøåâòêò ãâïîæòåäåþò èëæòïí. îåâëäóúòëíåîòì æåæïè 
ïî òúòì, îëãëî òõìíïì øâòäò æïÿåîòìïãïí æï þëäëì ïèïì èëòôòáîåþì: üïíà ãï-
òõæòì æï ëàïõøò øòøâåäò ãï÷åîæåþï. òèåæò ïáâì: ãâïîæòåäàï øëîòì ïî ïéèë÷-
íæåþï êïúò, îëèåäòú àïâì æïòèúòîåþì, ìïêóàïî èïèïêïúóî éòîìåþïì øåóîïú-
õ¸ñëôì æï ëàïõøò øåâï, ìïæïú üòüâåäò áïäò æãïì. æåæòì âïîïóæò ãïèïîàäæï. 
ïî òêïæîåì ãâïîæòåäåþèï óêïæîòìò æï óêïí ãïþîóíæíåí. þëäøåâòêò îåâëäó-
úòëíåîò ãïæïî÷ï. 

øåãâòûäòï ùïîèëâòæãòíëà, îëè ìïþÿëàï èòäòúòåäåþò ïí КГБ -òìüåþò âòìèåì 
æïìïðïüòèîåþäïæ òè ëàïõøò ïî øåâòæíåí, ìïæïú üòüâåäò æåæï òæãï? ïîï, ïî 
øåãâòûäòï. òìåâ æï òìåâ òèïâå èòçåçòà: ôóíáúòëíåîòì èëâïäåëþï ïæïèòïíóî 
éòîìåþïçå èíòøâíåäëâíïæ ïîòì èò÷íåóäò. 

ìïþÿëóîò äòüåîïüóîï êò õïüïâì æï óèéåîòì óéòîìåþë ôóíáúòëíåîì, îë-
èåäìïú æïæåþòà ãèòîì åûïõòì. ïèòà ãïèëóìùëîåþåä øåúæëèïì ì÷ïæòì, èïãîïè 
åì ïî ïæïîæåþì. 

ìêêð ùïèæïóùóè æï æïýòíåþòà òàõëâì, ìïþÿëóîèï èùåîäëþïè èòìïþïûò ãèòîò 
æïõïüëìë, èïãîïè øåòûäåþï, æïìïøâåþòï, óéòîìåþë ïæïèòïíò èòìïþïûò òñëì? 
úõïæòï, ïîï. éòîìåþïì êò ïæïèòïíò èïøòí òíïî÷óíåþì, îëúï èëíï ïî ïîòì îïìëþ-
îòâòì, åîëâíóäòì, îåäòãòóîòì, êäïìëþîòâòì àó ðïîüòóäòì. îëúï ìïåîàëï-
æïèòïíóîì ìúåèì ðïüòâì æï èòìòà õåäèûéâïíåäëþì. ìïþÿëàï ïæïèòïíèï êò ñâå-
äïôåîçå èïéäï (ìïêóàïî éòîìåþïçåú) óíæï æïïñåíëì êäïìëþîòâ-ðïîüòóäò. 

èòìïþïûò øåòûäåþï òñëì éòîìåþòïíò ïæïèòïíò. éòîìåþòïíò ïæïèòïíò êò èïøòí 
òõïüåþï, îëúï èùåîäëþï êïúì, èòì èæãëèïîåëþïì, ìïáúòåäì, èëáèåæåþïì, àâò-
ìåþïì óñóîåþì æï ãïíòõòäïâì ìïåîàëïæïèòïíóîò àâïäìïçîòìòà. 

ïæïèòïíò èîïâïäãâïîò õïìòïàòì äòüåîïüóîïì ¸áèíòì — îåäòãòóîì, ìëúòïä-
ðëäòüòêóîì, ôòäëìëôòóîì, òóîòæòóäì æï ï.ø. èïãîïè ïîìïæ, äòüåîïüóîòì 
ïîú åîà ìïõåëþïøò ïî âäòíæåþï ìïåîàëæ ïæïèòïíóîò òìå ìîóäïæ, îëãëîú 
ìòüñâïêïçèóä èùåîäëþïøò. 

îåäòãòïú áïæïãåþì ïæïèòïíòì ìòñâïîóäì, èïãîïè òè ïæïèòïíòìïì, îëèåäòú 
èëúåèóä îùèåíïì ïéòïîåþì. áîòìüòïíëþòìïàâòì èï¸èïæòïíòï óîöóäë æï èï¸-
èïæòïíòìïàâòì — áîòìüòïíò. ïè íòïæïãçå èïà øëîòì èûïôîò øóéäòï, àóèúï åî-
àòúï æï èåëîåú àåëîòóäïæ ïæïèòïíòì ìòñâïîóäòìïêåí èëãâòùëæåþì. 

áîòìüòïíëþòì åîà-åîàò óðòîâåäåìò èúíåþïï — ïîï êïú ¸êäï, — èïãîïè ïè 
ìïîùèóíëåþòì ãïìïâîúåäåþäïæ çéâï ìòìõäò æïòéâïîï. ïìå òáúåâï ñâåäï îå-
äòãòï. 

åìï àó òì ìëúòïä-ðëäòüòêóîò èëûéâîåþï ïæïèòïíòìï æï èàåäò êïúëþîòë-
þòì êåàòäæéåëþïì áïæïãåþì, èïãîïè úåúõäòàï æï èïõâòäòà ïèêâòæîåþì èïì. 

îóìóäò ìëúòïäòçèò êïúëþîòëþïì ¸ðòîæåþëæï — „… øîëèòì ìïèåôë 
øåòûäåþï æïèñïîåþóä òáíïì àâòà èøîëèåäàï ûïäéëíòà, îëè øîëèòì ìïèåôë 
ìïÿòîëï æïèñïîæåì èòùïçå æï ïîï çåúïøò“.1 èïãîïè ïè „øîëèòì ìïèåôëì“ æïìïè-
ñïîåþäïæ èòäòëíëþòà óæïíïøïóäë èøîëèåäò ïùïèåì úòõååþøò æï ÷ïïäðåì 
úòèþòîòì èòùïøò“.2 ìïíòèóøë úòüïüò ìïþóàïæ: „ãïèëïïøêïîïâåì æï æïãâïíïõåì 
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ôïáüåþò, îëèäåþòú èëùèëþåí, îëè èëäëüëâòì, êïãïíëâò÷òì, èïäåíêëâòì õåäò 
óîåâòï þåâîò ñëâäïæ óæïíïøïóäë ïæïèòïíòì, èïà øëîòì ïãîåàâå ðïîüòòì æï 
ìïõåäèùòôëì àâïäìï÷òíë èëéâïùååþòì ãïýäåüïøò…“3 õëäë îïú ãïïêåàåì òï-
ãëæïè, åýëâèï, þåîòïè æï ìõâåþèï, ñëâåäò ìïþÿëåäò èëáïäïáòìïàâòì úíëþòäòï. 
ïíüëí ïíüëíëâ-ëâìååíêëì ìòüñâòà, 1935-40 ùäåþøò èõëäëæ åîàò úòõå äóþò-
ïíêï ãïòïîï 18.840.000 êïúèï. ïáåæïí æïõâîåüòäòï øâòæò èòäòëíò, æïíïî÷åíò 
úòèþòîòì ìïêëíúåíüîïúòë þïíïêåþøò ãïùñæï.4 

ìõâïàï øëîòì, îåâëäóúòóîò ôïíïüòçèòì ïîìò ìîóäïæ ïîòì èõòäåþóäò ïíï-
üëä ôîïíìòì îëèïíøò „éèåîàåþì ìùñóîòïà“. 

üòóäîòì þïéøò ìïóþîëþåí åâïîòìü ãïèäåíò æï èòìò ìïñâïîåäò åäëæò. åâï-
îòìü ãïèäåíò ðîëôåìòòà èõïüâïîòï æï ðëäòüòêóîò îùèåíòà òïêëþòíåäò. òãò 
îåâëäóúòóîò üîòþóíïäòì èìïöóäòï æï þåâîò ïæïèòïíò ãïóãçïâíòï ãòäòëüò-
íïçå àïâùïîìïêâåàïæ. îåâëäóúòòì ãïæïìïî÷åíïæ ïóúòäåþäïæ èòï÷íæï ïèãâï-
îò ìòìïìüòêå. 

áïä-âïýòì ìïóþîòì æîëì, îâï-úõîï ùäòì þïâøâò, îëèåäòú þïéøò ìïäüåì 
ïãëîåþæï, àïâì âåî øåòêïâåþì æï ãïèäåíì ôåõåþçå èòåõóüåþï. åâïîòìüò þïâøâì 
ïòñâïíì, èòóïäåîìåþì, ïêëúåþì. æåæï, îëèåäèïú åì æïòíïõï, øåøòíåþóäò èòâïî-
æåþï æï þïâøâì ùïòñâïíì. ãïèäåíò åäëæòì èòóþîóíæåþï æï ïéãçíåþóäò åüñâòì 
— èå âïêëúå òè þïâøâì, èïãîïè øåìïûäåþåäòï æåæïèòìò åøïôëüçå ãïâãçïâíë, èï-
íïèæå êò, ïäåîìòì æîëì, åâïîòìüò þïâøâì åóþíåþëæï — èå èûâòíâïîå âïî òèòìïà-
âòì, îëè øåí òñë þåæíòåîò, èå ìïìüòêò âïî òèòüëè, îëè øåí òñë êåàòäò.1 

ïìåï, ôïíïüòçèì ¸ãëíòï, îëè, àó ïæïèòïíì îïéïú ïþìüîïáüóäò îåâëäóúòó-
îò æëáüîòíòì ãïèë ïèëóùñâòüïâ æåæ-èïèïì, úëä-øâòäì, æï-ûèïì, èïì þåæíòåîì 
ãïõæò. 

îïì òçïèà, ïæïèòïíóî ìòþîòñâåì ìïçéâïîò ïîï ïáâì. 
åìï àó òì ôòäëìëôòóîò èëûéâîåþïú ïæïèòïíòì æï êïúëþîòëþòì ìòêåàòìïà-

âòì òáèíåþï. èïãîïè ïáïú æïóíæëþåäò ùòíïïéèæåãëþïï. òæåïäòìüì èïüåîòïäòì-
üò ¸ãëíòï áâåñíòì æïèïáúåâïîò æï èïüåîòïäòìüì — òæåïäòìüò. ïèòüëè èïàò 
àâïäìïçîòìòú úïäèõîòâòï æï åîàôåîëâïíò. èïà ìóîà åì óàâïäïâôåîòïíò 
ìïèñïîë åîàôåîëâíåþòì, åîàìïõëâíåþòì ÷ïî÷ëøò ÷ïÿåæëí æï èåîå òì ãïèëïú-
õïæëí ÿåøèïîòüåþïæ. 

ñëâåäãâïîò ìïõòì èëûéâîåþï, òáíåþï òãò îåäòãòóîò, ôòäëìëôòóîò, ìëúò-
ïä-ðëäòüòêóîò àó îëèåäòèå ìõâï ãâïîåëþòìï, ïæïèòïíì, úõëâîåþïì, ìïèñïîëì 
îëèåäòèå ïêâòïüåþóäò æëáüîòíòì, æëãèïüòì àâïäìïçîòìòà óñóîåþì. èõë-
äëæ åì ïèë÷åèåþóäò ïçîò èòï÷íòï ÿåøèïîòüåþïæ æï ñâåäïôåîì ìïùòíïïéèæå-
ãëì óïîñëôì, èòò÷íåâì ìòúîóåæ æï ìòñïäþåæ. òâòùñåþì ¸åîèïí ¸åìåì øåãëíåþïì 
— „ñëâåäò ÿåøèïîòüåþòì ìïùòíïïéèæåãë èëìïçîåþïú ÿåøèïîòüòï“ („çòæ¸ïîàï“), 
ïèòì æïâòùñåþï ïî ãâèïîàåþì. 

êïúëþîòëþïè èòìò ãîûåäò òìüëîòòì èïíûòäçå íïòî-íïòîò „òçèåþòì“ êëîòïí-
üåäò æïïñåíï, èïãîïè ïîìåþòàïæ ìïçëãïæëåþòì èëùñëþòì ëî èëæåäì àïâò âåî 
æïïéùòï. àó ïè ëî èëæåäì ìóôàï ìïõòà ùïîèëâòæãåíà, æïâòíïõïâà, îëè ìïçë-
ãïæëåþï îåäòãòóîïæ — ïí àåòìüóîòï, ïí ïàåòìüóîò. ðëäòüòêóîïæ — ïí æå-
èëêîïüòóäò, ïí æòáüïüëîóäò, ìëúòïä-åêëíëèòóîïæ — ïí êåîûë ìïêóàîåþïì 
ïéòïîåþì, ïí êëäåáüòóîì, ïí êäïìëþîòâòï, ïí óêäïìë, ôòäëìëôòóîïæ — ïí èï-
üåîòïäòçèòì èòèæåâïîòï, ïí òæåïäòçèòì… åîàò ìòüñâòà, ëî èëæåäì óüîòï-
äåþì ãïîøåèë æï õïí åîàì ïèöëþòíåþì æï õïí — èåëîåì. ïè ëîò èëæåäòì þîûë-
äïè çéâï ìòìõäò æïéâïîï, èïãîïè óèàïâîåìì âåî èòïéùòï: ïæïèòïíò âåî ãïïàï-
âòìóôäï âåîú õëîúòåäò æï âåîú èøâòíâòåîò üêòâòäòìïãïí. âåîú çíåëþîòâïæ 
ãïïóêåàåìï òãò. ïæïèòïíì òìåâ ïùïèåþì íïòî-íïòîò ìåíò, òìåâ åøòíòï ìòêâæòäòì, 
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òìåâ èëî÷òäåþì ïèëîïäòçèì — ìûóäì, áóîæëþì, èîóøëþì, ûïîúâïâì, ¸êäïâì, 
ôäïíãïâì, ïõïäüóîåþì, èåáîàïèåëþì… 

ïæïèòïíóîò ìïáèòïíëþòì åîàïæåîàò æïîãò èùåîäëþïï, õåäëâíåþïï, îëèå-
äòú úæòäëþì êïúò, úõëâîåþï, ìïèñïîë ùïîèëòæãòíëì, æïõïüëì òìå èîïâïäôå-
îëâíïæ æï èîïâïäèõîòâïæ, îëãëîòú ìòíïèæâòäåøòï. 

úõïæòï, åì òèïì ïî íòøíïâì, îëè èùåîäëþï ïî úæåþï æï ñëâåäàâòì óüñóïîïæ 
ïìîóäåþì àïâòì èòìòïì. ìïèùóõïîëæ, õøòîïæ úæåþï, þîèïæ åèëî÷òäåþï ïèï àó 
òè æëáüîòíïì. õæåþï ïèï àó òè ãïþïüëíåþóäò èëûéâîåþòì íåþòì ïèìîóäåþåäò. 
ïèòà òãò àïâòìàïâì éïäïüëþì æï ôóíáúòïì êïîãïâì. àó èùåîäëþïì ìóîì æï-
èëóêòæåþåäò ôóíáúòï øåòíïî÷óíëì, ñâåäï èëâäåíïì ìïåîàëïæïèòïíóîò 
àâïäìïçîòìòà óíæï øåõåæëì. 

VII 

ÒÆÅÏÄÒ 
ÆÏ 

ÄÒÜÅÎÏÜÓÎÒÌ ÐÏÎÜÒÓÄËÞÒÌ ÐÎÒÍÚÒÐÒ  

òæåïäòì àâòíòåî ìòüñâïêïçèóäò èùåîäëþï ïî ïîìåþëþì. çëãöåî ïøêïîïæ 
ïîòì åì òæåïäò ãïèëìïõóäò æï çëãöåî — ôïîóäïæ, èïãîïè òãò ñëâåä íïùïîèë-
åþøò ïîìåþëþì. 

àåòìüóî ìïçëãïæëåþïøò òæåïäòì ðëâíï òëäòï. òãò éèåîàòï æï ïæïèòïíò, 
îëãëîú ïîïìîóäñëôòäò ïîìò, èëâïäåï, òìùîïôâëæåì òè çíåìîóäëþòìïêåí, 
îïìïú óôïäò ãïíïìïõòåîåþì. òæåïäòì ðëâíï ûíåäòï æï îàóäò ïàåòìüóî ìïçë-
ãïæëåþïøò, îïèåàó ïá éèåîàò óïîñëôòäòï æï èùåîäëþïè ïî óùñòì íïàäïæ æï 
èêïôòëæ — âòí óíæï ïéòïîëì òæåïäïæ. 

„êïúòï-ïæïèòïíò?!“-øò òäòï èòèïîàïâì äóïîìïþ àïàáïîòûåì êòàõâòà — „ùòî-
âï-äëúâïì ïî âïêäæåþòë. îï ãïèëâòæï? òá ñëâåäàâòì ãìèåíòï ÷âåíàâòì öâïî-
úèóäòì áîòìüåì ìòüñâï: „âòàï èïèï çåúòìï òñïâ øåí ìîóäòë“. ïþï, ïí åîàì ùïèì 
øåíì ìòúëúõäåøò èïãòìïàâòì ìúæòäõïî?..“ 

àó ïàåòìüóîò ìïçëãïæëåþòì äóïîìïþ àïàáïîòûåì èòâèïîàïâæòà ïèãâïîòâå 
êòàõâòà, èïøòí âòí óíæï æïãâåìâï çåúòåîò èïèòì ïíó éèåîàòì ïæãòäïì? âòìåþî 
ìîóäñëôòäåþòìïêåí øåòûäåþëæï èëãâåùëæåþòíï? ïè êòàõâïì âåî âóðïìóõåþà. 
îïêò éèåîàò óïîñëôòäòï, î÷åþï èõëäëæ ïæïèòïíò. ïæïèòïíò êò, îëãëîòú óíæï 
òñëì òãò, èïòíú ïæïèòïíòï, å.ò. ïîïìîóäñëôòäò ïîìòï. èùåîäëþòì ùòíïøå æãïì 
ãïæïóäïõïâò æïþîêëäåþï. öåî åîàò, îëãëî ïáúòëì ïîïìîóäñëôòäò ïîìò 
ìîóäñëôòäïæ æï èåëîåú, îï ïçîò ïáâì, åîà ïîïìîóäñëôòäì èëóùëæë èòþï-
ûëì èåëîå ïîïìîóäñëôòäì? åì ãïîåèëåþï áèíòì ïþìóîæóä èæãëèïîåëþïì, 
îïú úõïæïæ ãïèëâäòíæï ìïáïîàâåäëì ïäêê XXXII ñîòäëþïçå, 1982 ùäòì ìïè ïð-
îòäì øåâïîæíïûòì ìòüñâïøò. 

ìïáïîàâåäëì êð úê ðòîâåäèï èæòâïíèï êëèêïâøòîåä ïõïäãïçîæåþì èòìïþïûò 
ðòîåþò ÷ïèëóàâïäï. èëòõìåíòï ÷âåóäåþîòâò ÷òíëâíòêåþò, îëèåäíòú, øåâïîæíï-
ûòì ïçîòà, ðòîíïàäïæ ïìîóäåþåí ðïîüòóäò ôóíáúòëíåîòì èëâïäåëþïì. òìòíò 
ãïèëïúõïæï òæåïäïæ. èïà øëîòì òñë íòíë ýâïíòïú. 

„ïíæï íòíë ïáâìåíüòì ïìóäò ýâïíòï. ãòî÷åâà ïõäï òìåâ èòòéëà òãò êëèêïâ-
øòîøò. 

ïò. âòì óíæï èòþïûëà“.1 
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âòí ïîòì ïèýïèïæ íòíë ýâïíòï? îòãòàò ðïîüòóäò èëõåäå. àþòäòìòì ìïáïäïáë 
ìïþÿëì àïâèöæëèïîòì èëïæãòäå. ìïáïäïáë ìïþÿëøò èòìò ûòîòàïæò ôóíáúòïï 
ìïôäïâåþòì ïæãòäàï ãïíïùòäåþï. ñâåäï àþòäòìåäèï òúòì, îëè èòúâïäåþóäò-
ìïàâòì æïìïèïîõò ïæãòäòì øëâíï óôîë ûíåäòï, âòæîå úëúõäòìïàâòì – þòíò-
ìï. ïèòüëè ÿòîòìóôïäò ñëâåäàâòì í. ýâïíòïì êïîàïí ïîòì ïüóçóäò. ïèþëþåí, 
èòúâïäåþóäò æïóìïôäïâåþåäò îëè ïî æïî÷åì, í. ýâïíòï ñëâåäàâòì ïêèïñëôò-
äåþìë èàõëâíåäåþì. 

èåîùèóíåà, ìîóäòïæ ïî èìóîì îïòèå øåóîïúõñëôï èòâïñåíë í. ýâïíòïì, îë-
ãëîú ïæïèòïíì, èïãîïè èòìåþîò ÷òíëâíòêåþòì õëè óîòúõâò æï óàâïäïâò ïîèòïï 
ììîê-øò? íóàó ïèïì òáòà êëèóíòìüàï òæåïäò âåéïî èòæòì? 

ïõäï óúþïà ùïîèëâòæãòíëà ìïþÿëåäèï èùåîïäèï æïùåîï æéåâïíæåäò „êï-
úòï-ïæïèòïíò?!“ èïøòí òäòï ÿïâÿïâïûòì çåèëîåúòüòîåþóäò ìüîòáëíåþò, øåâïî-
æíïûòì î÷åâòì àïíïõèïæ, èòòéåþì ïìåà ìïõåì: 

„êëèêïâøòîòì ïí ðïîüòòì êîåþåþì ïî âïêäæåþòë. îï ãïèëâòæï? òá ñëâåäàâòì 
ãìèåíòï ÷âåíò úê èæòâíòì ìòüñâï: „âòàï íòíë ýâïíòï òñïâ øåí ìîóäòë“. ïþï, ïí 
åîàì ùïèì øåíì ìòúëúõäåøò èïãòìàâòì ìúæòäõïî?..“ 

ïìå òáúåâï ïíåãæëüïæ òæåïäòì óîàóäåìò æï óìåîòëçóäåìò ðîëþäåèï. åì 
êò òèòì øåæåãòï, îëè ïàåòìüóîò ìïçëãïæëåþï óïîñëôì éèåîàì æï úæòäëþì 
ãïïéèåîàëì ïæïèòïíò. ïèòà êò ñâåäïôåîò àïâæïñòîï æïïñåíëì. 

ïá èïõìåíæåþï åîàò øåèàõâåâï, èëèõæïîò ÷åèì þïâøâëþïøò, îëúï ðòîâåäïæ 
èëèòñâïíåì ìêëäïøò. 

ñâåäïôåîò ðòîâåäò òñë: ðòîâåäò ìåáüåèþåîò, ðòîâåäò ãïêâåàòäò, ðòîâåäò 
èïìùïâäåþåäò, êäïìòì ðòîâåäò ïèõïíïãåþò. 

èçòà ãï÷ïõ÷ïõåþóä ëàïõøò èïãòæïìàïí òæãï ûïûåþøò ÷ïúèóäò ïõïäãïçîæï 
áïäò. åÿòîï ìïêäïìë ýóîíïäò æï èëíëüëíóîò õèòà êòàõóäëþæï èëùïôåàï 
ãâïîåþì. êàõâï æïïèàïâîï, ýóîíïäò æïæë æï ïãâïàâïä-÷ïãâïàâïäòåîï. òãò 
æóèæï… êäïìòú ìóäãïíïþóäò èòì÷åîåþëæï, îïì òüñëæï èïìùïâäåþåäò ðòîâå-
äïæ. 

îëãëîú òáíï, èïìùïâäåþåäèï ðòîâåäò êòàõâï æïãâòìâï: 
— þïâøâåþë, âòí ãòñâïîà ñâåäïçå óôîë? 
àòàáëì þëèþò ãïìêæïë, òìå ïèëâïîæï ÷âåíò ãóäåþòæïí ìòõïîóäòì ñòýòíï. 

êòàõâï ïæâòäò òñë. ðïìóõòì ãïúåèï ñâåäïì øåãâåûäë. ñâåäïì ãâùâïâæï àïâãï-
èë÷åíòì ìóîâòäò. 

îëãëîú òáíï, èïìùïâäåþåäèï èòóøâòîï àòàò åîà-åîà ÷âåíàïãïíì. òãò ùï-
èëõüï æï îòõòïíïæ óðïìóõï: 

— æåæï! 
— ïî ïîòì ìùëîò! — èêïúîïæ àáâï èïìùïâäåþåäèï, — æïöåáò! 
ãïêâòîâåþòì üïäéïè ãïæïóïîï êäïìì, èïãîïè åíàóçòïçèò èïòíú ïî ãïèáîïäï: 

àó æåæï ïîï, èïøïìïæïèå, èïèï óíæï ãâòñâïîæåìë… æï êäïìò êâäïâ þëþëáîëþ-
æï. èïìùïâäåþåäèï èåëîå ùïèëïñåíï. ðïìóõò òìåâ îòõòïíò òñë: 

— èïèï! 
èïìùïâäåþåäì óêâå íåîâòóäïæ óàîàëæï ìïõå. 
— ïî ïîòì ìùëîò, ïîï! æïöåáò! 
êäïìøò åíàóçòïçèò ãïáîï. ïøêïîï æïþíåóäëþïè æïòìïæãóîï. èõëäëæ ãïþå-

æóäåþò ïî úõîåþëæíåí æï òìèëæï ðïìóõò: 
— þåþòï! 
— þïþóï! 
— æï! 
— ûèï! 
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ûïîéâåþïøäòäò èïìùïâäåþåäò ëàïõøò æïîþëæï æï úòâò õèòà ¸êòëæï: — ïî 
ïîòì ìùëîò! ïî ïîòì ìùëîò! 

êäïìò æïæóèæï, ãï÷óèæï æï ãïòüîóíï. òëäò êòàõâòì ðïìóõò óîàóäåìò ïé-
èë÷íæï. àïâçïîæïúåèóäò âúïõúïõåþæòà. èïìùïâäåþåäò êïîãï õïíì ÷óèïæ èëã-
â÷åîåþëæï. èåîå æïúòíâòà øåèëãâõåæï æï éâïîûäòïíò õèòà òêòàõï: 

— îëãëî, þïâøâåþë, àáâåí äåíòíò ïî ãòñâïîà? 
ïèòì ãïãëíåþï òñë æï èàåäèï êäïìèï æïóôòáîåþäïæ åîàõèïæ âòþéïâäåà: 
— ãâòñâïîì, ãâòñâïîì, ãâòñâïîì! 
èòæòëæï æîë æï àïíæïàïí ãïìïãåþò õæåþëæï, îëè àåòìüóîò ìïçëãïæëåþòì 

òæåïäò éèåîàò ììîê-òì ïàåòìüóî ìïçëãïæëåþïøò òúâäåþëæï ðïîüòóäò ïæï-
èòïíòà, óôîë çóìüïæ, êëèóíòìüòà. îïêò êëèóíòìüòì òæåïäóî ãïíìïõòåîåþïæ 
äåíòíò òàâäåþëæï, òãò òêïâåþæï éèåîàòì ïæãòäì. èóøïâæåþëæï æï òíåîãåþë-
æï ôëîèóäï — ïî ïîòì éèåîàò, ãïîæï äåíòíòìï… ïèòì ãïúíëþòåîåþï èêïôòëì 
õæòæï, îëè ììîê-øò þïüëíæåþëæï ïõïäò îåäòãòï — èïîáìòçè-äåíòíòçèò. 

àó ïî âúæåþò, áïîàóä èùåîäëþïøò èïîáìòçè-äåíòíòçèò îåäòãòïæ ðòîâå-
äïæ ãåîëíüò áòáëûåè èëòõìåíòï. „èïîàïäòï ÷âåíò ðäïíåüï æòæòï, ïõïäò îåäò-
ãòòì (å.ò. èïîáìòçè-äåíòíòçèòì — ï.þ.) èòèæåâïîíò êò öåî èúòîå îòúõëâïííò ïîò-
ïí, èïãîïè ãïíï ãïíïõäåþï ñëâåäàâòì î÷åóä óèúòîåìëþïì ïî æïóùñòï?“1 èåîå 
í. æóèþïûåèïú îåäòãòïæ èëíïàäï èïîáìòçè-äåíòíòçèò. „— ÷åèò îåäòãòï (å.ò. 
èïîáìòçè-äåíòíòçèò — ï.þ.), þïüëíë òëîïè, öåî ïìò ùäòìïú ïî ïîòì æï òèæåíò 
èëîùèóíå ¸ñïâì, îëè àáâåíì îåäòãòïì (å.ò. áîòìüòïíëþïì — ï.þ.) ïîú êò æïìòç-
èîåþòï“.1 

ìõâïàï øëîòì, êëèóíòìüåþò îëè ïîú òìå àïâãïèëæåþóäò ïàåòìüåþò ïîòïí, 
îëãëîú àïâì ãâï÷âåíåþåí, êïîãïæ ÷ïíì ¸ë øò èòíòì ïíæåîûøòú. úòüïüï ìïãïíãå-
þëæ èëèïáâì îóìóäò àïîãèïíòà: 

Поэтому я оставляю эти несколько строк, чтобы для всего нашего народа... не было 
полной неожиданностью если я уйду к Марксу, Ленину и другим революционерам 
старшего  поколения (Из завещания Хо Ши Мина, Ханой, 1969 г.). 

îëãëîú õåæïâà, ¸ë øò èòíò êò ïî êâæåþï, ïîïèåæ èïîáìàïí æï äåíòíàïí èò-
æòì. åì ïî ïîòì èõïüâîóäò àáèï. ïá òè áâåñíïæ ãïæïìïõäåþòì îùèåíïï ãïèëè-
ýéïâíåþóäò. 

êëèóíòìüåþòì æïèëêòæåþóäåþï èïîáìòçè-äåíòíòçèòìïæèò îëè îåäòãòóîòï 
æï ïîï èåúíòåîóäò, ïèïì þåâîò íòøïíò ïæïìüóîåþì. 

ðòîâåäò: èïîáìòçè-äåíòíòçèò ììîê-øò ãïèëúõïæåþóäòï çåèåúíòåîåþïæ. òãò 
èò÷íåóäòï åîàïæåîà æï óúæëèåä èëûéâîåþïæ. èòìò úëæíï ìïâïäæåþóäëï 
ñëâåäò èëáïäïáòìïàâòì. èïîáìòçè-äåíòíòçèòì êîòüòêï ìïìüòêïæ ïêîûïäóäòï. 
íåþïæïîàóäòï èõëäëæ èòìò õëüþï-æòæåþï. 

àó èïîáìòçè-äåíòíòçèò èåúíòåîåþïï, èïøòí èòìò êîòüòêï, èòìò æåþóäåþåþòì 
ãïæïôïìåþïú óíæï òñëì øåìïûäåþåäò. èëãåõìåíåþïà, ïî ïîìåþëþì èåúíòåîåþï, 
îëèåäòú ïî úæåþï æï îëèäòì æåþóäåþåþòú ïî ûâåäæåþï. ïìå îëè ïî òñëì, èï-
øòí èåúíòåîåþï åîà ïæãòäïì ãïáâïâæåþëæï æï øåóûäåþåäò òáíåþëæï ùòíìâäï. 
êëèóíòìüåþòì ìòüñâòà êò, èïîáìòçè-äåíòíòçèøò ïîïôåîò ûâåäæåþï, ñâåäï æå-
þóäåþï óúâäåäò æï èïîïæòóäò ÿåøèïîòüåþïï. 

îïêò ãïíìöï, èìöåäëþï, ãïæïôïìåþï ãïèëîòúõóäòï, î÷åþï åîàïæåîàò ãçï — 
îùèåíï. èïîáìòçè-äåíòíòçèò ãïíóìöåäïæ æï þîèïæ óíæï òùïèë. ãïíóìöåäò æï 
þîèï îùèåíï îåäòãòòì àâòìåþïï æï ïîï èåúíòåîåþòì. 

èåëîå: çåèëà èëâòõìåíòå ôëîèóäï — ïî ïîòì éèåîàò, ãïîæï äåíòíòìï, — 
èïãîïè þëäëèæå ïî èòàáâïèì, îï ìïõå ïáâì èïì. ìîóäò ìïõå ïè ôëîèóäòìï ïìå-
àòï: ïî ïîòì éèåîàò, ãïîæï äåíòíòìï æï ìêêð úê ãåíåîïäóîò èæòâïíòï èòìò èë-
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úòáóäò. ïè ôëîèóäïøò äåíòíòì ïæãòäò èóæèòâò æï øåóúâäåäòï. âïêïíüóîòï 
èõëäëæ èëúòáóäòì ïæãòäò æï èïì øåìïþïèòìïæ òêïâåþì òì, âòíú ìêêð ãåíåîï-
äóîò èæòâíòì üïõüçå çòì. 

ìüïäòíòì æîëì ïî ïîòì éèåîàò, ãïîæï äåíòíòìï æï ìüïäòíòï èòìò èëúòáó-
äò. 

õîóø÷ëâòì æîëì ïî ïîòì éèåîàò, ãïîæï äåíòíòìï æï õîóø÷ëâòï èòìò èëúò-
áóäò. 

þîåýíåâòì æîëì ïî ïîòì éèåîàò, ãïîæï äåíòíòìï æï þîåýíåâòï èòìò èëúòáó-
äò. 

ìïíïè èëúòáóäò ïíó ìêêð úê ãåíåîïäóîò èæòâïíò úëúõïäòï æï ðëìüò óÿò-
îïâì, òìòú òìåàòâå óúæëèåäò æï óúëæâåäòï, îëãëîú äåíòíò. àó êëèóíòìüò 
èëúòáóäò ïíó ìêêð úê ãåíåîïäóîò èæòâïíò èëêâæï ïí èëõìíåì, èïøòí òãò óàó-
ëæ úëæâåþòà ïîòì ìïâìå. ñâåäï æïíïøïóäò æï þëîëüåþï èïì óíæï æïþîïäæåì. 
àóîèå äåíòíòì èëûéâîåþï âåî ãïóãòï, âåî ïóàâòìåþòï æï ïèòüëè èëèïêâæòíå-
þåäò øåúæëèåþò æïóøâòï. ïõïä èæòâïíì êò çóìüïæ æï øåóèúæïîïæ åìèòì èïî-
áìòçè-äåíòíòçèòì ïîìò æï, äåíòíòì æîëøòà, ðòîæïðòî êëèóíòçèòìïêåí èòóû-
éâåþï ìïþÿëàï õïäõì. 

ïìå èïîüë ììîê-øò ïî ïîòì. ïìåï ìõâï êëèóíòìüóî áâåñíåþøòú. 
åîàõåä õåäøò ÷ïèòâïîæï îóìóäïæ ãïèëúåèóäò êëîåóäò ýóîíïäò „êëîåï 

ìåãëæíòï“ (1978 ù., ¹3). ãïæïâïàâïäòåîå òãò æï îïì âõåæïâ — àóîèå êëîååäåþò 
òìåâå ïéèåîàåþåí êòè òî ìåíì, îëãëîú ìïþÿëåäò èëáïäïáååþò äåíòíì. îï åðò-
àåüåþòà ïî ïèêëþåí ïè ýóîíïäøò êòè òî ìåíì! 

èøëþäòóîò þåäïæò — èïèï, 
èïîøïäò — èïèï, 
åîòì èçå, 
æòæò þåäïæò, 
äåãåíæóîò ãèòîò, 
æòæò ïèõïíïãò, 
ôëäïæòì èõåæïîàèàïâïîò, 
óðîåúåæåíüë èõåæïîàèàïâïîò çåúòà èëâäåíòäò, 
æåæïèòùïçå ñâåäïçå ãïèë÷åíòäò ïæïèòïíò, 
êïúëþîòëþòì ãïæïèî÷åíåäò… 
åì óêïíïìêíåäò åðòàåüò ðòîæïðòî ãïèïëãíåþåäòï ììîê-òì èëáïäïáòìïàâòì. 

àó êòè òî ìåíò êïúëþîòëþòì ãïæïèî÷åíåäòï, èïøòí äåíòíò âòíéïï? àóîèå, íó 
òüñâòà æï, ñâåäï øëâòíòìüóî êëèóíòçèì àïâòì ìïêóàïîò „éèåîàò“ ¸ñëäòï æï 
ìõâï êëèóíòìüóîò åîåþòì „éèåîàåþì“ ïî ìúíëþì. 

ìïþÿëåäò èëáïäïáååþòìïàâòì åì éèåîàò äåíòíòï, ÷òíåäåþòìïàâòì — èïë ûå-
æóíò, êëîååäåþòìïàâòì — êòè òî ìåíò, âòåüíïèåäåþòìïàâòì — ¸ë øò èòíò, ïäþï-
íåäåþòìïàâòì — åíâåî õëöï, òóãëìäïâòåäåþòìïàâòì — üòüë, îóèòíåäåþòìïà-
âòì — ÷ïóøåìêó æï ïìå øåèæåã. 

ïèòì èåîå êëèóíòìüåþò ãâïîùèóíåþåí, ïàåòìüåþò âïîàë. îëúï ÷âåóäåþîòâò 
èëêâæïâòì ïèãâïîò êóäüò æï ôåüòøòçèò ãïþïüëíæåþï, úõïæò æï ãïìïãåþòï, îë-
ãëîò ìóäòåîò èëíëþòì èìõâåîðäò ãïõïæï êëèóíòìüóîèï èëûéâîåþïè êïúëþîò-
ëþòì æòæò íïùòäò. îï ïáâì ìïåîàë æòáüïüëîòì ïèãâïî ôåüòøòçèì ïàåòçèàïí? 
åì àåòçèòì ñâåäïçå èïõòíöò ôëîèïï. òãò ïîéâåâì åîà-åîà óðòîâåäåì çíåëþ-
îòâ èúíåþïì — ïîï áèííå àïâòìï øåíòìï êåîðíò. 

èåìïèå: áîòìüòïíóä ôòäëìëôòïøò ïîìåþëþì úíåþï — àåëæòúåò. îëãëîú 
úíëþòäòï, ïèãâïîò úíåþòì øåèëéåþï ïóúòäåþåäò ãïõæï øåèæåãò ãïîåèëåþòì ãï-
èë. 
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ñëâåäòâå ïîìåþóäò éèåîàòì øåáèíòäòï. éèåîàò ïþìëäóüóîò ìïèïîàäòï-
íëþïï. ïè ëîèï æåþóäåþïè æïþïæï êòàõâï: àó ñâåäïôåîò éèåîàòì øåáèíòäòï, 
èïøòí þëîëüåþïú éèåîàì ãïó÷åíòï. àó éèåîàò ïþìëäóüóîò ìïèïîàäòïíëþïï, 
èïøòí îïüëèéï øåáèíï þëîëüåþï? ïè êòàõâïì ðïìóõò ìÿòîæåþëæï æï øåèóøïâæï 
àåëæòúåò, ïíó éèåîàòì ãïèïîàäåþï. àåëæòúåò ãâåóþíåþï: èïîàïäòï, þëîë-
üåþï ïîìåþëþì, èïãîïè éèåîàò ïîïôåîøóïøòï. éèåîàèï ïæïèòïíì èòïíòÿï ãëíå-
þï, ïíó êåàòäòìï æï þëîëüòì ãïî÷åâòì óíïîò. ïæïèòïíèï èïà øëîòì ïî÷åâïíò 
àïâïæ óíæï èëïõæòíëì. éèåîàò ïî çéóæïâì ïæïèòïíòì íåþïì. ïæïèòïíòì íåþï àï-
âòìóôïäòï æï óôäåþïèëìòäòï øåõåæóäåþòìïèåþî èëòáúåì. àó éèåîàò ãïíìïç-
éâîïâì ïæïèòïíòì íåþïì, èòâòéåþà èåáïíòêóî, æïðîëãîïèåþóä êïúì. åì æïðîëã-
îïèåþóäò êïúò, èïîàïäòï, þëîëüåþïì ïéïî ÷ïòæåíì, èïãîïè ïéïî òáíåþï àïâò-
ìóôïäò, ãïõæåþï ìõâòìò íåþòì ïèìîóäåþåäò. ìõâòìò íåþòì ïèìîóäåþåäò ïæïèòï-
íò êò ïéïî ïîòì ïæïèòïíò. ïèæåíïæ, áîòìüòïíóä ôòäëìëôòïøò ïîìåþóäò úíåþï 
— àåëæòúåò — óôîë ïæïèòïíòì íåþòì àïâòìóôäåþòì æïúâïï, âòæîå éèåîàòì ãï-
èïîàäåþï. 

êëèóíòìüåþèï êò øåáèíåì ðïîüòïæòúåòì àåëîòï, àóèúï òìòíò ïè üåîèòíì ïî 
òñåíåþåí. ñâåäï þëîëüåþï, îëèåäòú êò ììîê-øò õæåþï, èòåùåîåþï úïäêåóä ðò-
îåþì, õëäë êëèðïîüòï ñëâåäàâòì èïîàïäò, óúæëèåäò æï ìùëîòï. 

àó áîòìüòïíóäò àåëæòúåò ïæïèòïíòì íåþòì àïâòìóôäåþòì æïèúâåäòï, êë-
èóíòìüóîò ðïîüòïæòúåò àîãóíïâì, òèëíåþì ïæïèòïíòì íåþïì, îïèåàó ììîê-øò 
ïæïèòïíì åîàïæåîàò óôäåþï ïáâì — êëèðïîüòòì çåæïôåíòì ãïíêïîãóäåþïàï 
óìòüñâë èëî÷òäåþòà ïìîóäåþòì óôäåþï. ìõâï ïçîò ïí ïî÷åâïíò ðòîùèòíæïæ 
ãïèëîòúõóäòï. åì õæåþï òèòüëè, îëè êëèðïîüòï ñëâåäàâòì èïîàïäòï æï àó 
ïìåï, ìïðîåüåíçòë ïí ìïðîëüåìüë ìïþÿëåä èëáïäïáåì îï óíæï ¸áëíæåì? 

èåëàõå: àó áîòìüòïíòìïàâòì ùèòíæï áïäïáò òåîóìïäòèòï, èï¸èïæòïíòìïàâòì 
— èåáï, êëèóíòìüòìïàâòì ïè ôóíáúòïì ïìîóäåþì èëìêëâò. àó îëèåäòèå êëèó-
íòìüò ïî úíëþì èëìêëâì êëèóíòìüóîò ìïèñïîëì èåáïæ, òãò ãïíæãëèòäòï æï óí-
æï èëòêâåàëì. 

èåõóàå: îåäòãòï ñëâåäò èëîùèóíòìïãïí òàõëâì ïéìïîåþïì. èëîùèóíåè ãóä-
éòïæ óíæï ãïïíæëì êóäüòì èìïõóîì ôòáîò, ãïíúæï, ÷ïæåíòäò ìïáúòåäò. ïè 
ãóäùîôåäëþòà òãò æïòèìïõóîåþì éèåîàòì êåàòäãïíùñëþòäåþïì, úëæâåþòì 
èòüåâåþïì. 

ïéìïîåþòì íïúâäïæ êëèóíòìüåþì ïáâà àâòàêîòüòêï. àâòàêîòüòêòì æîëì 
ñëâåäèï èëáïäïáåè êëèðïîüòòì ùòíïøå ãóäïõæòäïæ óíæï ïéòïîëì ñâåäï øåú-
æëèï, æïíïøïóäò, úëæâï. ïèòà òãò æïòèìïõóîåþì êëèðïîüòòì êåàòäãïíùñëþò-
äåþïì æï èëíïíòåì ðïîüòï æòæìóäëâíïæ øåóíæëþì. 

èååáâìå: îåäòãòï òúíëþì ìïèëàõòì úíåþïì. èïîáìòçè-äåíòíòçèò ìïèëàõåì 
êëèóíòçèòà úâäòì. îëãëîú ìïèëàõåøò, òìå êëèóíòçèøò ìóôåâì ìîóäò ¸ïîèë-
íòï, ïéêâåàòäòï þëîëüò æï èõëäëæ êåàòäò æéåìïìùïóäëþì. àó ìïèëàõòì êï-
îò èïîàäèëîùèóíåàïàâòì ïîòì éòï, êëèóíòçèøòú øåâï òì, âòìïú óñëñèïíëæ 
ìöåîï èïîáìòì, äåíòíòì æï ìêêð úê úëúõïäò ãåíåîïäóîò èæòâíòì (àó ãåíåîï-
äóîò èæòâïíò èêâæïîòï ïí èëõìíòäòï, èòìò ïéïîú óíæï ãöåîëæåì æï ïéïîú 
óíæï ãïõìëâæåì). 

ìïèëàõåìï æï êëèóíòçèì øëîòì ãïíìõâïâåþï èõëäëæ òì ïîòì, îëè ìïèëàõåøò 
èõëäëæ ãïîæïúâïäåþòì øåèæåã øåòûäåþï èëõâæåì èïîàäèëîùèóíå, êëèóíòç-
èøò êò úëúõïäò ïæïèòïíåþò øåâäåí, ëéëíæ îëæòì, åì öåî æïçóìüåþóäò ïî 
ïîòì. 

èåøâòæå: ãïâîúåäåþòì àâïäìïçîòìòàïú èïîáìòçè-äåíòíòçèòú òèãâïî ìïøóï-
äåþåþì èòèïîàïâì, îëãëîìïú îåäòãòï — ðîëðïãïíæïìï æï ûïäïæëþïì, ìïæïú 
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èïîáìòçè-äåíòíòçèòì æïìïèêâòæîåþäïæ ìòüñâï ïî ìÿîòì, òá úåúõäòàï æï èïõ-
âòäòà þïüëíæåþï êëèóíòçèò. 

èåîâå: îåäòãòï òíïõïâì ùèòíæïíàï íåøüåþì. èåîå èïà èëîùèóíåíò àïñâïíì 
ìúåèåí. ïìåâå ïáâà øåíïõóäò êëèóíòìüåþì èïâçëäåóèåþøò äåíòíòì, èïë ûåæó-
íòì, õë øò èòíòì, æòèòüîëâòì íåøüåþò (àó ãïþîïçæíåí êëèóíòìüåþò, øåóûäòïà 
êëèóíòìüò ùèòíæïíòì íåøüò èïâçëäåóèòæïí ãïèëïãæëí, èïãïäòàïæ ìüïäòíòì). 
ïè èïâçëäåóèåþòì ùòí ïæïèòïíàï óìïìîóäë îòãåþò æãïì. òìòíò èëæòïí, îëè êë-
èóíòìü ùèòíæïíì àïñâïíò ìúåí.  

èåîùèóíåà, àó êëèóíòìüåþèï êòæåâ æòæõïíì øåòíïî÷óíåì îóìåàøò õåäòìóô-
äåþï, åîà èøâåíòåî æéåì èïâçëäåóèòæïí äåíòíòì íåøüò ãïáîåþï æï êîåèäò ãï-
èëïúõïæåþì — äåíòíò úïæ ïèïéäæï æï éèåîàòì èïîöâíòâ ïæãòäò æïòêïâïë. âòí 
óùñòì, üåîëîòçòîåþóäèï ìïþÿëåäèï èëáïäïáååþèï øåòûäåþï æïòöåîëí êòæåú 
åì. 

îóìóä ôòäèøò – „æåæòì ãóäò“, – îëèåäòú äåíòíòì æåæòìïæèòï èòûéâíò-
äò“, üòüîåþò æïùåîòäòï îïôïåäòì „èïæëíïì“ æï ìõâï èõïüâîåþòì ìóîïàåþòì, 
ìïæïú éâàòìèøëþåäò æï áîòìüåï æïõïüóäò, ôëíçå. 

èåúõîå: òìåâå, îëãëîú áîòìüòïíóä èùåîäëþïì ¸áëíæï, êëèóíòìüóî äòüå-
îïüóîïìïú ïáâì ïãòëãîïôòóäò ýïíîò. êëèóíòìüóî ïãòëãîïôòïì åêóàâíòì äå-
íòíòïæï, ìüïäòíòïæï, ûåîýòíìêòïæï (ãïíìïêóàîåþòà êòíëøò), õîóø÷ëâòïæï, 
þîåýíåâòïæï. „ùèòíæïíòìïæèò“ æïèëêòæåþóäåþòà æï èõïüâîóäò ìïøóïäåþåþòì 
ãïèëñåíåþòì àâïäìïçîòìòà, áîòìüòïíóäò æï êëèóíòìüóîò ïãòëãîïôòóäò 
èùåîäëþï ¸ãïâì åîàèïíåàì. êëèóíòìüò „ùèòíæïíòú“ òìåâåï óæîåêåäò, óøòøïîò, 
óúæëèåäò, îùèåíòìïàâòì àïâæïæåþóäò æï ãïóüåõåäò, åîàãóäò, ñëâåäãâïîò 
üïíöâï-ùïèåþòì ãïæïèüïíò, îëãëîú áîòìüòïíò ùèòíæïíò. îëãëîú áîòìüåìïà-
âòì ìòêâæòäò òñë óæòæåìò þåæíòåîåþï æï íåüïîåþï, ïìåâåï èïîáìòçè-äåíòíòç-
èòìïàâòì ìòêâæòäò óæòæåìò þåæíòåîåþï æï íåüïîåþï. 

ïîòì ãïíìõâïâåþïú. áîòìüòïíóä ïãòëãîïôòïì üîïãòêóäò ðïàëìò ïáâì, êëèó-
íòìüóî ïãòëãîïôòïì êò — ðïîëæòóäò. áîòìüòïíóäò ïãòëãîïôëìò îùèåíòà 
ùåîæï, êëèóíòìüò ïãòëãîïôëìò — æïôïîóäò òîëíòòà. áîòìüòïíóäò ïãòëãîï-
ôòóäò àõçóäåþòì êòàõâòì æîëì èêòàõâåäò éîèï èëêîûïäåþòà òèìÿâïäåþï, 
õëäë êëèóíòìüóîò ïãòëãîïôòï éòèòäì ¸ãâîòì ðóþäòêóèì, óíæëþäëþòà 
èìÿâïäïâì. 

èåïàå: ÷âåóäåþîòâò ùåìòï: èëîùèóíå èïæäëþïì ìùòîïâì éèåîàì èçîóíâåäë-
þòìï, èôïîâåäëþòìï æï èëùñïäåþòìïàâòì. ììîê-øò êò ïèãâïîò èïæäëþï êëèðïî-
üòïì óíæï óàõîï. ãïçåàåþò ïÿîåäåþóäòï êëèðïîüòòìïæèò èòûéâíòäò èïæäë-
þåþòà. ñâåäïôîòìïàâòì (øòèøòäòìïàâòìïú êò, úòõåøò ÷ïìèòìïàâòìïú êò) êëèðïî-
üòïì óíæï ãïæïóõïæë èïæäëþï. êëèðïîüòïï èçîóíâåäò, èôïîâåäò, èëùñïäå. 
åì êò ìïþÿëåäò èëáïäïáòìïãïí óìïçéâîë èïæäëþïì æï áåæèëæîåêïì òàõëâì. 

èåàåîàèåüå: îëúï ìïþÿëóî ãïçåàåþøò íåêîëäëãåþì êòàõóäëþà, ïóúò-
äåþäïæ ùïïùñæåþòà ôîïçïì — ìêêð ùåâîò ïèï æï ïè ùäòæïí. åì òãòâåï, îïú åêäå-
ìòòì æëêóèåíüåþøò ïéíòøíóäò — èïîàäèïæòæåþåäò áîòìüòïíò, êïàëäòêå 
áîòìüòïíò æï ï.ø. 

èåàëîèåüå: ìïþÿëóî ìïìùïâäåþäåþøò èïîáìòçè-äåíòíòçèò òìåâå òìùïâäåþï 
(æï åì ïóúòäåþåäòï), îëãëîú 1917 ùäòì ëáüëèþîïèæå ìïéèîàë îöóäò òìùïâ-
äåþëæï. 

èïãëíæåþï ÷åèò ìüóæåíüëþòì æîëì ãïâîúåäåþóäò õóèîëþï. 
ïêïæ. òâïíå þåîòüïøâòäòìïàâòì ìüóæåíüì ìïãïíò âåî ÷ïóþïîåþòï. ãïêâòîâå-

þóä èåúíòåîì èòìàâòì óêòàõïâì — îïüëè ïî òèåúïæòíåàë? ìüóæåíüì èòóãòï — 
ðïîüòòì òìüëîòïì âìùïâäëþæò æï àáâåíò ìïãíòì ìùïâäï âåéïî èëâïìùïîòë. — 
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îëãëî, ðïîüòòì òìüëîòïìïú ìùïâäëþàë, — èàäïæ ãïëãíåþóäï òâ. þåîòüïøâò-
äò. îëúï ìüóæåíüòìïãïí æïìüóîò èòóéòï, ãïóéòèòï æï óàáâïèì — ìïôîïíãåà-
øò óïèîïâò ðïîüòïï æï ñâåäïì òìüëîòï îëè ïìùïâäëí ìüóæåíüåþì, ùïîèëãòæ-
ãåíòïà, îëãëî ãïèëñåñå÷æåþòïíë!.. 

ìïáèå òì ãïõäïâà, îëè ñâåäï ïè òìüëîòóäò àó æòïäåáüòêóîò èïüåîòïäòç-
èòì, èåúíòåîóäò êëèóíòçèòìï àó êëèðïîüòòì òìüëîòòì ìùïâäåþòì èòçïíò åî-
àòï: ÷ïóíåîãëí ìïþÿëåä èëáïäïáååþì èïîáìòçè-äåíòíòçèòìïæèò îåäòãòóîò 
èëêîûïäåþï. 

ñâåäï çåèëîå÷ïèëàâäòäò íòèóøò ìïþóàòï òèòìï, îëè ììîê-øò ïàåòìüóîò 
ðîëðïãïíæòì èòçïíò òñë æï ïîòì ûâåäò îåäòãòåþòì (áîòìüòïíëþï òáíåþï, èï¸èï-
æòïíëþï àó îëèåäòèå ìõâï) øåúâäï ïõäòà — èïîáìòçè-äåíòíòçèòà. æéåì óêâå 
ïøêïîïï, îëè êëèóíòìüåþòì åì þîûëäï èïîúõòà æïèàïâîæï. õïäõèï æïêïîãï 
èïîáìòçè-äåíòíòçèòì îùèåíï, çóîãò ïáúòï èïì æï òìåâ ûâåäò îåäòãòòìïêåí èòþ-
îóíæï. ïèòì óüñóïîò ìïþóàòï ïõïäãïçîæëþòì äòïíãóîò æïòíüåîåìåþï îåäò-
ãòòà. èïîàïäòï, ëôòúòïäóîò ðîåìï, îïæòë-üåäåâòçòï, ìêëäï-ìïìùïâäåþåäò, 
ñîòäëþï-êëíôåîåíúòåþò èïîáìòçè-äåíòíòçèòì óûäåâåä, óêâæïâ æï èïîïæòóä 
èëûéâîåþïçå ãï¸êòâòïí, èïãîïè òíåîúòòà. íïèæâòäò èïèëûîïâåþåäò èëüëîò 
óêâå æïìóìüæï æï, ìïæïú ïîòì, ãï÷óèæåþï, æïæãåþï æï ãï÷åîæåþï. 

îïè ãïèëòùâòï åì ïìå èïäå? 
èïîáìòçè-äåíòíòçèò ìëúòïä-åêëíëèòêóîò èëûéâîåþïï. èïì åàòêóî-çíåëþ-

îòâò íïùòäò ïî ãïï÷íòï. àó ïè êóàõòà èïîáìòçè-äåíòíòçèò îïòèåì ïèþëþì, òì 
óôîë ïèëîïäóîòï, âòæîå èëîïäóîò. ïèïì íïàäïæ æïâòíïõïâà, àó áîòìüòïíó-
äò çíåëþîòëþòì ðîòíúòðåþòì àâïäàïõåæâòà ãïíâòõòäïâà èïîáìòçè-äåíòíòç-
èòì ðîëðïãïíæòì øåæåãåþì. 

áîòìüòïíëþï ïèþëþì — ïîï êïú ¸êäï. 
èêïôòë æï íïàåäò çíåëþîòâò ðîòíúòðòï. èïîàïäòï, èòìò ãïíõëîúòåäåþï 

ðîïáüòêóäïæ ïî õåîõæåþï, èïãîïè åì ìùëîåæ òèòì ìïþóàòï, îëè çíåëþîòëþòì 
æïúâòìïàâòì ïóúòäåþåäòï èïáìòèïäòçèò. áîòìüòïíëþïì àåëîòóäïæ ïî æïóø-
âòï êëèðîëèòìò, èïãîïè ðîïáüòêóäïæ òûóäåþóäò òñë çéâï ìòìõäò æïåéâïîï 
òè úíåþòì æïìïèêâòæîåþäïæ, îëèåäòú éïéïæåþæï — ïîï êïú ¸êäïë. ïõäï íïà-
äïæ øåòûäåþï ùïîèëâòæãòíëà, îï èëõæåþï òá, ìïæïú çíåëþîòâò êëèðîëèòìòì 
æïøâåþï øåìïûäåþäïæ èòï÷íòïà. ìùëîåæ êëèóíòìüóîò èëûéâîåþï àâäòì øåìïû-
äåþäïæ çíåëþîòâò êëèðîëèòìòì æïøâåþïì. ïìåï, îïêò èïîáìòçè-äåíòíòçèòì àï-
íïõèïæ, öåî åîàò, „æéåèæå ïîìåþóäò ñâåäï ìïçëãïæëåþòì òìüëîòï ïîòì êäïì-
àï þîûëäòì òìüëîòï“1 æï, èåëîåú, çíåëþï êäïìëþîòâòï. 

àó êïúëþîòëþòì òìüëîòïì àâïäì ãïæïâïâäåþà, æïâòíïõïâà, îëè èïì ðîëã-
îåìòì, ùòíìâäòìï æï ïéèïâäëþòì ãçòà óâäòï. åì ôïáüòï æï èòìò óïîñëôï øåóû-
äåþåäòï. ïèòì ãïàâïäòìùòíåþï æï èòìò øåôïîæåþï æåþóäåþåþàïí — „æéåèæå 
ïîìåþóäò ñâåäï ìïçëãïæëåþòì òìüëîòï ïîòì êäïìàï þîûëäòì òìüëîòï“ æï 
òìüëîòòì èïèëûîïâåþåäò ûïäï êäïìëþîòâò þîûëäïï — èëãâúåèì ãïèïëãíåþåä 
ïþìóîæóä æïìêâíïì: ðîëãîåìòì, ùòíìâäòì, ïéèïâäëþòì ìïôóûâåäò õëúâï-
ýäåüï ñëôòäï, îïèåàó êäïìàï þîûëäï ìõâï ïîïôåîòï, àó ïîï æïóíæëþåäò 
ãïíïæãóîåþï åîàèïíåàòìï. ïèïì íïàäïæ ïæïìüóîåþì èàåäò òìüëîòï êïúëþîò-
ëþòìï æï êåîûëæ òì, îïú îóìåàøò, ÷òíåàøò æï êïèðó÷òïøò èëõæï èå-20 ìïóêóíå-
øò. èå ïî âòúò, ãïèëïíãïîòøåþóäò ïáâì àó ïîï âòìèåì — îïèæåíò êïúò æïòéóðï 
ììîê-øò ìïèëáïäïáë ëèòì, êïðòüïäòìüåþòì, èåèïèóäååþòì, êóäïêëþòì äòêâòæï-
úòòìï æï ðïîüòóäò þîûëäòì æîëì, ÷òíåàøò êóäüóîóäò îåâëäóúòòì èòèæò-
íïîåëþòìïì, êïèðó÷òïøò ðëä ðëüòì îåýòèòì þïüëíëþòìïì, èïãîïè æïîùèóíåþó-
äò âïî èìõâåîðäàï îòúõâò àïâçïîæïèúåèòï. ïèïìàïí øåæïîåþòà ëîò èìëôäòë 



 63 

ëèòì æîëì æïõëúòäàï îïëæåíëþï çéâïøò ùâåàïæ èëãâå÷âåíåþï. òìòú ãïìïàâï-
äòìùòíåþåäòï, îëè ôìòáëäëãòóîïæ èêâäåäëþïè èò÷âåâï òúòì, ìòìõäèï — èëù-
ñóîåþï, õåäèï — ãïùïôâï. ïìåú èëõæï. ììîê-øòïú, ÷òíåàøòïú, êïèðó÷òïøòïú, îë-
úï êïðòüïäòìüåþò, èåèïèóäååþò, êóäïêåþò øåèëåäòïà, åîàèïíåàì æïåîòâåí 
æï, ñâåäïì êïîãïæ èëåõìåíåþï, îï úëæâòì êïäëú æïïüîòïäåì. ïèëîïäòçèòì 
öòíò, îëèåäòú êëèóíòìüåþèï þëàäòæïí ïèëóøâåì, èïàâå èòóüîòïäæï æï èóì-
îò ãïïâäë. èåîåæï, øåìïûäåþåäòï åì óìïçéâîë ìòìõäòìéâîï îòàòèå ðîëãîåì-
àïí, ùòíìâäïìï æï ïéèïâäëþïìàïí æïâïêïâøòîëà? ïè êòàõâòì óïîñëôòà ðïìóõì 
æòæò ÿêóï ïî ìÿòîæåþï. 

êïúëþîòëþòì ðîëãîåìò, ùòíìâäï æï ïéèïâäëþï æïêïâøòîåþóäòï ïîï èüîë-
þïìàïí, ìòûóäâòäìï æï õëúâï-ýäåüïìàïí, ïîïèåæ — ìòñâïîóäàïí, íæëþïìï æï 
ðïüòåþïìàïí. åì êïíëíçëèòåîåþï êäïìòêóîò óþîïäëåþòàï æï ìòúõïæòà ãïèëà-
áâï òäòï ÿïâÿïâïûåè — „îïú èüîëþïì æïóáúåâòï, ìòñâïîóäì óøåíåþòï“. 

çíåëþòì êäïìëþîòâïæ ãïèëúõïæåþïè þëîëüèëáèåæåþïèæå èòãâòñâïíï. ÷ïèë-
ñïäòþæï æïèíïøïâå ïæïèòïíò, îëèäòì ðîòèòüòóäò „èëîïäò“ ïèþëþì: àó èëâ-
êäïâ êïðòüïäòìüì, þóîýóïì, èåèïèóäåì, êóäïêì, åì ìòáâåäåï, àó èëâêäïâ èó-
øïì ïí ãäåõì — åì êò þëîëüåþï. ïè çíåëþòì ïæïèòïíåþò òùñåþåí þëîëüèëáèåæå-
þòà, êåîûëæ èêâäåäëþòà, êâåõíïì. 

„èëíïùòäåëþïì âéåþóäëþæò üåîëîòìüóä ïáüåþøò — ìïæã. ãîïêïäøò èëâêï-
äò úíëþòäò öïøóøò êëøïûå æï ãëîòì õòæçå úòúòøâòäò, îëèåäòú æïâïäåþóäò 
èáëíæï ãëîòì ëîãïíòçïúòòì åîàò öãóôòìïãïí“,1 — àïâì òùëíåþì åîàò îåâë-
äóúòëíåîò. 

„÷åè èòåî ãïâäòä îåâëäóúòóî èóøïëþïøò èëâïõæòíå ìïèöåî üåîëîòìüóäò 
ïáüò: üôòäòìøò 1899 ù., þïáëøò 1908 ù. æï ôòíäòïíæòïøò 1907 ùåäì“2 — üîïþï-
õëþì èåëîå. 

îåâëäóúòëíåîàï ãïæïùñâåüòäåþòà, óíæï èëåêäïà ãåíåîïäò ãîòïçíëâò. 
„ïáüòì ìòìîóäåøò èëñâïíï ïèõ. öëîöòïøâòäì æïïãâòïíæï. æïèòûïõï êëþïè (æéåì 
ìüïäòíèï) æï èòàõîï: èëïèçïæå îïèæåíòèå ñë÷ïéò þòÿåþò æï åîà êâòîïøò àó 
öëîöòïøâòäèï âåî øåïìîóäï, øåèæåã øåí èëãïíæëþàë. èå ûïäòïí ãïèåõïîæï. 
æïâïèçïæå êòæåâ ëîò ïèõïíïãò æï âåäëæåþòà åîà êâòîïì. ïèõïíïãèï öëîöòïø-
âòäèï ÷òíåþóäïæ øåïìîóäï àïâòìò èòíæëþòäëþï æï èå êò æïèüëâï ðòîéòï“3 — 
ãóäæïùñâåüòäòï èåìïèå. 

þåâîò ïèãâïîò úòüïüòì èëüïíï øåòûäåþï. úõïæòï, ïè êâåõíïøò ãïêâòîâåþà ïîï 
òì, îëè þîûëäòì, îåâëäóúòòì æîëì èêâäåäëþï õæåþï. åì ÷âåóäåþîòâò ïèþï-
âòï. ãïëúåþà, æïèëêòæåþóäåþï èêâäåäëþòìïæèò, òì ìòõïîóäò, øòíïãïíò êèïñë-
ôòäåþï, ãïèëùâåóäò êïúòì èëêâäòà, îïìïú çåèëîåúòüòîåþóäò ìüîòáëíåþòì 
ïâüëîåþò ïèýéïâíåþåí. òìòíò ìîóäòïæ ïî ìùóõïí òèòì ãïèë, îëè èòçíòì èòìïé-
ùåâïæ òûóäåþóäò òñâíåí êïúò èëåêäïà æï ìòìõäòïíò ãçï ãïåâäëà. 

ñâåäï îåâëäóúòòì òìüëîòòìï æï ãïèëúæòäåþòì ãïàâïäòìùòíåþï åîà æïì-
êâíïèæå èòãâòñâïíì: 

îåâëäóúòï æï îåâëäóúòëíåîåþò óçíåëþòì éîèï ðïüòâòìèúåèåäò ïîòïí. 
óçíåëþï èïà ûäòåîåþïæ èòï÷íòïà æï ïèòüëè åàïñâïíåþòïí. þåâîò èïãïäòàòì æï-
ìïõåäåþï øåòûäåþï, èïãîïè ïõäï ãïãïõìåíåþà åîàì. îóìóäò „íïîëæíïòï âëäò-
ïì“ áïîàâåä èòèæåâïîàï øëîòì òñë åîàò øòë æïâòàïøâòäò (àóèúï àïâïæ „æï-
âòæëâ“ ôëîèïì ïèöëþòíåþæï æï èëãëíåþïíòú ïìåàò õåäèëùåîòà ïáâì ãïèëáâåñ-
íåþóäò), îëèåäìïú òóæï áîòìüåçå æòæ ðòîëâíåþïæ èòï÷íæï. òãò ìïçëãïæëåþïì 
óèüêòúåþæï: 
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„âêòàõóäëþæò îï ìïõïîåþïì, ÷åèò ñóîïæéåþï èòòðñîë òóæï òìêïîòëüåäòì 
ôòãóîïè. îïüëè ãïìúï èïí àïâòìò èïìùïâäåþåäò, íóàó 30 âåîúõäòìïàâòì, îï-
ãòíæ àâïäìï÷òíëú óíæï ñëôòäòñë åì àïíõï òè æîëì? òóæï õëè áîòìüåì êïìòì 
õïçòíïæïîò òñë æï íóàó èïì, ãïèúåèìï æï þëîëüò þóíåþòì êïúì ïî øååûäë 
õåäà åãæë ïìåàò àïíõï? øåâïæïîå îï åîàèïíåàì ìïõïîåþïøò ãïæèëúåèóäò 
ôïáüåþò áîòìüåìï æï òóæïì óîàòåîàëþòì øåìïõåþ, èå èòâåæò òè æïìêâíïèæå, 
îëè òóæï ïîï àó ïî òñë ãïèúåèò, ïîïèåæ, îëãëîú òæåóîò èëéâïùå, òãò çëãò-
åîàò èõîòà áîòìüåçå èïéäïú òæãï. æï èïîàäïú, àó óêóâïãæåþà áîòìüåì ìïì-
ùïóäèëáèåæ ûïäïì, èïøòí úõïæòï, îëè ñâåäï òìåàò ìïìùïóäò, îëãëîú èïã. 
ùñäòì éâòíëæ ãïæïáúåâï ïí õóàò ðóîòà 5 000 êïúòì æïíïñîåþï, — ïîòì ïîï 
áîòìüåì èòåî èëõæåíòäò ìïìùïóäò, ïîïèåæ ìõâï øåàáèóäàï æï, óèàïâîåìïæ, 
òóæïìò, îëãëîú õïçòíïæïîòìï, îëèåäòú ãïíïãåþæï ìïèåóîíåë íïùòäì. òñë 
øåàáèóäàï èàåäò öãóôò, îëèåäòú ìïîãåþäëþæï áîòìüåì åêçïäüòóîò þóíå-
þòà æï øåðñîëþòäò ¸ñïâæï òãò ¸òðíëçòà. öãóôò óêïîíïõåþæï áîòìüåì: ìàáâò 
ïìå æï ïìå æï èëõæåþï ìïìùïóäòë. òåìë õïíãïèëøâåþòà óî÷ëþæï: „ïî æïèæãïîï 
öåî ÷åèò æîëë“, èïãîïè èïì ïî åõìíåþëæíåí, îëãëîú ïèïì áëíæï ïæãòäò ùñäòì 
ãïæïáúåâòì æîëì éâòíëæ æï èòìò âåæîåþï áèíòæï ìïìùïóäì. èïì óàõîåì, îëè 
òãò óíæï èëêâæåì æï êâäïâ ïéìæãåì ìïèò æéòì øåèæåã æï òãò åèëî÷òäåþï ïè ùò-
íïìùïîèåüñâåäåþïì ìòüñâòà æï ìïáèòà. þëäëì óêïíïìêíåä „ùèòíæï ìåîëþïì“ 
áîòìüåè óàõîï àïâòì èëùïôåà: „îëèåäèïí øàïèëñëì ÷åèàïí õåäò ðòíïêìï ïèïì 
ïèïí èòèúåì èå“. òóæïè ïòéë ðóîòì íïÿåîò æï ÷ïóùë ìïèïîòäåøò. òåìëè óàõîï 
òóæïì: „ùïæò æï áèåí îïúï ãìóîì“. òãò ïæãï æï èòïüëâï èïìùïâäåþåäò. áîòìüåè 
òúëæï ìïæ èòæòëæï òãò æï òóæïèïú òúëæï ìïæ ùïòñâïíæï áîòìüå àïâòì èëùï-
ôåà, òèòì íïúâäïæ, îëè èòåúï èïà æïìâåíåþòì ìïøâïäåþï „ìåîëþòì øåèæåã“ æï 
òóæïì èò¸ñïâì èúâåäíò þïéøò, ìïæïú øåòïîïéåþóäò èëùïôåíò ðòîâåäïæ òúïâåí 
òåìëì. êëúíï æï ìõâ. ñâåäïôåîò åì èëõæï ùòíïìùïîò øåàïíõèåþòà, îïàï èëùïôå-
åþøò ãïûäòåîåþóäòñë îùèåíï áîòìüåì éâàïåþîòâëþòìï. õëäë, îëãëî æïïìîó-
äï òóæïè àïâòìò èòìòï? èïí ìïõåøò èòïñïîï èéâæåäèàïâîåþì ñâåäï 30 âåîúõäò 
æï àïâò æïòõî÷ë… ïèãâïîïæ, áîòìüå èòæòëæï îï ìïùïèåþäïæ, æïîùèóíåþóäò 
òñë, îëè ïí ïî èëêâæåþëæï (óêïíïìêíåä ùóàïèæå ïéâòûåþæï èòì ãóäøò òèåæì åì 
— „ïí, ïí“), ïí æï êòæåâ èåüò æòæåþòà ïéìæãåþëæï èåìïèå æéåì èêâæîåàòà, õë-
äë òóæïè æïòìïöï îï àïâò, øåãíåþóäïæ èòìúï àïâòìò ìïõåäò ùñåâäï-êîóäâïì. 
ïìåàò èìõâåîðäò òìüëîòïøò ïî èëòðëâåþï. æï ïè èõîòà òóæï, îëãëîú òæåóîò 
èóøï æï èëùïèå óìïàóëæ èïéäï ìæãïì áîòìüåçå“.1 

îïêò îåâëäóúòïì èòçíòì èòìïéùåâïæ ìõâï ûïäï ïî ãïï÷íòï, ãïîæï ûïäïæëþò-
ìï æï èêâäåäëþòìï, òãò þóíåþîòâïæ òùñåþì óçíåëþòì õëüþïì. ñëâåäíïòîò ïâêï-
úëþòì ãïèïîàäåþïì. ïéïî ôòáîëþì òèïçå, îï øåæåãò èë¸ñâåþï ïèïì. îëãëî øåã-
íåþïì ÷ïèëïñïäòþåþì. èåüò àó ïîï ëîò ïàïìò ùåäò èïòíú òáíåþï, îïú êïúëþîòë-
þïì èóæïèæéå åìèòì — íóîïâòì èòïãåþà þëîëüì þëîëüòì ùòä. ùòíïìùïî ãïíòç-
îïõåà êåàòäò ñëâåäò êïúòìïàâòì îïèæåíïæïú øåìïûäåþåäòï, ñëâåä êïúàïí 
èøâòæëþòïíïæ òúõëâîåà. àó øòëæåì øåíì èüåîì, ðóîò èòåú, àó ìùñóîëæåì — 
ùñïäò ïìâò. êåàòäòà ìûäòå þëîëüì… (ðïâäå èëúòáóäòì åðòìüëäå îëèïåäàï 
èòèïîà, àïâò XII, èóõäåþò — 17, 18, 19, 20, 21). æï èïòíú ïæïèòïíò ñëâåäãâïî þë-
îëüåþïì ì÷ïæòì. ïõäï ùïîèëòæãòíåà, îïì ãïïêåàåþì ïæïèòïíò ìïçëãïæëåþïøò, 
ìïæïú éèåîàò óïîñëôòäòï. òãò ãïæïòáúåâï èõåúïæ, îïæãïí éèåîàòì óïîñëôï 
òèïì íòøíïâì, îëè ãïóáèåþóäòï çíåëþï. õëäë òá, ìïæïú éèåîàò, ïíó çíåëþï 
óïîñëôòäòï, óïîñëôòäòï ïæïèòïíòú. èõëäëæ ïèãâïî ðòîëþåþøòï øåìïûäåþå-
äò ùïèëúæåì ðëåüì, àóíæïú óíåþäòåà — „èå æïâäåâ ìòìõäì, îëè ÿòáïøò ìòì-
õäò æïèòìõïà“.1 óïîåììïú èëòìèåíà — „þëþëäåþòâòà èïâíå èãëìíåþì ãïïíïæãó-
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îåþì ìëúòïäòìüóî èøåíåþäëþòì úõåäò éïæïîò“.2 åì ïî ñëôòäï øåèàõâåâòà 
ùïèëìîëäòäò ôîïçï. åì ãåãèïçëèòåîò çíåëþîòâò ðëäòüòêòì äëãòêóîò æïì-
êâíï òñë. îëúï åì ïéìîóäæï æï èïîàäïú ãïòèïîàï ìïõåäèùòôë èëéâïùååþòìï 
æï èùåîäåþòì ãïíóêòàõïâò õëúâï-ýäåüï, ãïçåàåþò ãïæïÿîåäåþóäò òñë ïè âå-
äóîò ïáüòì èëùëíåþòàï æï áåþòà.3 

ïìåà âòàïîåþïøò èùåîäëþòì ìîóäò æå¸óèïíòçïúòï õæåþï. òãò êïîãïâì òæå-
ïäì. òáúåâï èàïîëþòì õåäøò ìïàïèïøë üòêòíïæ. êòìîóäëþì îëãëîú àïâòìàï-
âòì, òìå ìõâòìò öïäïàòì îëäì æï åîàãóäïæ ïìîóäåþì ïè èëâïäåëþïì. ïâòù-
ñæåþï óèàïâîåìò (óîëèäòìëæïú ïî ïîìåþëþì ìòüñâïêïçèóäò èùåîäëþï æï 
õåäâëíåþï), îëè ñëâåä ïæïèòïíøò ïîòì åîàòïíò ìóäòåîò ìïùñòìò, îïú ìòñâïîó-
äòì ìïôóûâåäòï. îïìïú áïæïãåþæíåí êëíôóúòóìò, äïë-ûò, ìëêîïüå, þóæï, îï-
èï-êîòøíï, èïîêóì ïâîåäòóìò, áîòìüå. àó íïûïäïæåâïæ æï õåäëâíóîïæ ïè åî-
àòïí ìïùñòìì êäïìëþîòâïæ æïâøäòà, èïøòí ìòñâïîóäòì ïæãòäì ìòûóäâòäò æï-
òÿåîì, êåàòäòìïì — þëîëüò. ûíåäïæ çíåëþîòëþï âîúåäæåþï, àëîåè ïèëîï-
äòçèò àâïäòìæïõïèõïèåþïøò òðñîëþì ñâåäïì. èïà øëîòì èùåîäëþïìïú. èõïü-
âîóäò äòüåîïüóîòì êäïìëþîòëþòì ðîëðïãïíæï ïèëîïäòçèòï, îïú ïîìåþò-
àïæ èùåîäëþòìï æï õåäëâíåþòì æïéóðâòì ìïùòíæïîòï. 

æïâïêâòîæåà ìõâï çíåëþîòâ èúíåþïìïú. ïîï òðïîë — áïæïãåþì îåäòãòï. ïáïú 
èëàõëâíï èïáìòèïäòìüóîòï. èòóõåæïâïæ ïèòìï, ïæïèòïíò èïòíú áóîæëþì. óôîë 
èåüòú: åêäåìòòì èìïõóîàï øëîòìïú ïîòïí èðïîïâíò. åì êò òèòì èïóùñåþåäòï, 
îëè ïè èúíåþòì æïìïúïâïæ øåóûäåþåäòï æïâóøâïà êëèðîëèòìò, øåâõåæëà èïì 
êäïìëþîòâò àâïäìïçîòìòà. ñâåäï öóîòì îåâëäóúòïì æï îåâëäóúòëíåîåþì 
(úõïæòï, êëèóíòìüåþìïú) æïìïøâåþïæ èòï÷íæïà åáìðîëðîòïúòï. àâäòïí èïì ìï-
èïîàäòïíëþòì ãïèëâäåíïæ. ìïèïîàäòïíëþòì åì òæåïäò, èëãåõìåíåþïà, „ïîìå-
íïì äåáìøò“ ïìåï ÷ïèëñïäòþåþóäò: „èæòæïîì ïîàèåâì, éïîòþì ïûäåâì, éèåîàò 
îëãëî ùïïõæåíìï“. èïãîïè ùïîàèåâòà àïíïìùëîëþòìï æï ìïèïîàäòïíëþòì ãïí-
õëîúòåäåþòì úæï ñï÷ïéóîò ðîòíúòðòï (äåáìøòú ñï÷ïéò ïõëîúòåäåþì èïì). ãïíï 
ìïçëãïæëåþïì øåóûäòï ñï÷ïéòì ðîòíúòðòà òúõëâîëì? îï àáèï óíæï, ïî øåóû-
äòï, îïæãïí ìïçëãïæëåþòì òæåïäò øîëèòà úõëâîåþòì ðîòíúòðòï. ìïçëãïæëå-
þï, îëèåäòú øîëèïì óïîñëôì, òøäåþï æï òéóðåþï. ìõâïàï øëîòì, ñëâåäò ñï÷ï-
éòì óþåæóîåþïú òì ïîòì, îëè òãò øîëèïì ùñæåþï æï ïîìåþëþì ùïîàèåâòì ìïøóï-
äåþòà. ïèòüëè òéóðåþï ñëâåäò ñï÷ïéò, èïà øëîòì ïîìåíïú. 

ùïîàèåâòì ðîòíúòðò ïíó åáìðîëðîòïúòï øîëèòì ðîòíúòðì óðòîòìðòîæåþï. 
ïèòüëè ïîòì òãò ïíüòìïçëãïæëåþîòâò ðîòíúòðò. îåâëäóúòëíåîàï øëîòì ãë-
íòåîà åìèòà åì æï òìòíò åùòíïïéèæåãåþòïí åáìðîëðîòïúòïì, îëãëîú çíåëþîò-
âïæ óïéîåìïæ ìïøòø èëâäåíïì. êëèóíòìüåþì øëîòìïú ñëôòäï åáìðîëðîòïúòò-
ìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì ìõâïæïìõâïëþï. 

„òè æîëì (1905-1907 ùäåþòì îåâëäóúòòì — ï.þ.) ëîò èòèïîàóäåþï ïîìåþëþæï 
ðïîüòïøò ïè êòàõâåþòì øåìïõåþ. èåíøåâòêåþò ãèëþåí åáìåþì1 (àóèúï üôòäòìøò êò 
ïêåàåþåí) òè èëìïçîåþòà, îëè åáìåþò ðïîüòóä ïèõïíïãåþì îñâíòìë, å÷âåâï èóá-
àïõëîëþïì, ðòîæïðòîò ðïîüòóäò èóøïëþòæãïí õîòì úïîúâï-ãäåöòìïêåí, ôìò-
õëäëãòï óôóÿæåþï æï þëäë õïíåþøò „åáìåþìïú“ ðïîüòóäò åäôåîò åêïîãåþï. 

þëäøåâòêåþò ìóä ùòíïéïèæåãò ïçîòìïíò òñâíåí: ìïõåäèùòôë „åáìåþò“ æï õïí-
æïõïí üåîëîòìüóäò ïáüåþòú ðïîüòçïíóäò ëèòì íïùòäòï, îëèåäìïú æåçëî-
ãïíòçïúòï øåïáâì èàïâîëþòì èåõïíòçèøò“.2 

îëãëîú âõåæïâà, çëãòåîà îåâëäóúòëíåîì çóìüïæ øåóè÷íåâòï åáìðîëð-
îòïúòòì, ïíó ùïîàèåâòì ðîòíúòðòì çíåëþîòâò øåæåãò — ãïîñâíï, èóáàïõëîëþï, 
úïîúâï-ãäåöï, óøîëèåäò úõëâîåþï. ìëúòïäòìüóîèï ìòíïèæâòäåè ðîïáüòêó-
äïæ æïïæïìüóîï ïè æïìêâíòì ìòèïîàäå. ììîê-øò üëüïäóîïæ ãïâîúåäåþóäò 
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áóîæëþï, ôäïíãâï æï ïèãâïîò ìõâï æïíïøïóäò èëîïäóîïæ ðòîæïðòîò îåçóä-
üïüòï ùïîàèåâòì, ïíó åáìðîëðîòïúòòì ðîòíúòðòìï, îïìïú ïæîå ìõâòì ùòíïïé-
èæåã òñåíåþæíåí òïîïéïæ. 

îåâëäóúòïèæå ïîìåþëþæï èáëíåþåäàï êäïìò. óáëíåäàï êäïìò ûïîúâïâæï 
èïì. îåâëäóúòòì øåèæåã èáëíåþåäàï êäïìò èëìðåì. æïî÷ï èïîüë óáëíåäàï 
êäïìò. èòìò úíëþòåîåþï êò èëùïèäóäòï ùïîàèåâòì ðîòíúòðòà. åáìðîëðîòïúòï 
èòï÷íòï ìïèïîàäòïí ìïáèåæ. èïãîïè ãïìïÿòîøòï: ûïîúâï-ãäåöòìïàâòì èáëíå-
þåäàï êäïìò ïéïî ¸ñïâì, ãïïíïæãóîï. òãò, íåþòà àó óíåþäòåà, òùñåþì êäïìëþ-
îòâò àïíïèëûèòì ãïáóîæâïì. óôîë èåüòú, àïâòìàïâòì ãïûïîúâïì. ïèëîïäóîò 
ðîòíúòðò þóèåîïíãòâòà øåèëüîòïäæï åáìðîëðîòïúòòì èëüîôòïäåàï ùòíïïé-
èæåã. 

îëúï ììîê-øò ïîïëôòúòïäóîïæ áóîæëþï ãïèëúõïææï ïîìåþëþòì åîàïæåîà 
ùñïîëæ æï ìïçëãïæëåþòì ñâåäï ôåíòì ùïîèëèïæãåíåäèï ðïîâï æïòùñë, ðîëôå-
ìòëíïäò áóîæò çíåëþîòëþòì øïîïâïíæåæòà øåòèëìï. 

îïüëè èëõæï åì? ðîëôåìòëíïä áóîæì ïî æïóùñòï íòéþòì üïîåþï, àâïä-
àèïáúëþï, ìõâòìò èëüñóåþï, àïâò ïî ãïóìïéåþòï ðïüòëìïí êïúïæ. áóîæëþòìïà-
âòì îïòèå ìïðïüòë ìïõåäò ïî æïóîáèåâòï. ïîïðîëôåìòëíïäò áóîæåþò êò üñóò-
ïí, àâïäàèïáúëþåí, íòéïþì ïüïîåþåí, ãïóàïâåþäïæ äïñþëþåí ìòíæòì-íïèóìçå, 
ñâåäïì ÿêóïì ïìùïâäòïí. ìïçëãïæëåþòì þóîöïæ èëïáâà àïâò. õåäà óðñîòïà 
íïòî-íïòîò àïíïèæåþëþïíò, ïüïîåþåí íïòî-íïòî ìïðïüòë ùëæåþåþì, ïîï÷õóíåþåí 
íïòî-íïòî ÷òí-èåæäåþì… îëúï îòãòàèï èëáïäïáåè, óþîïäë èøîëèåäèï åîàèï-
íåàì øåïæïîï ëîò áóîæò — ðîëôåìòëíïäò æï ïîïðîëôåìòëíïäò, — ïéèë÷íæï, 
îëè ðòîâåäò ãïúòäåþòà ïäïäò, ãóäùîôåäò æï ìóôàïï, âòæîå èåëîå. èïì þó-
íåþîòâïæ ãïó÷íæï ðîëôåìòëíïäò áóîæòì ðïüòâòìúåèòì ãîûíëþï. 

æïðïüòèîåþóä ïõïäãïçîæï èðïîïâì åêòàõåþòïí: 
„— âòí èòãï÷íòïà ñâåäïçå èòìïþïû ïæïèòïíïæ áóàïòìøò? 
— êóêóîòï àâïäåþï… öëíò ÿòíÿâåäïûå æï… 
âòí ïîòïí òìòíò? — áóîæóäò „åäòüòì“ ùïîèëèïæãåíäåþò…“1 
åì ãïíùñëþòäåþï äòüåîïüóîïøòú ïòìïõï. 
í. æóèþïûòì „èïîïæòìëþòì êïíëíøò“ ìíåóäò þï÷ïíï îïèòøâòäòì ìïíïõïâïæ èîï-

âïäíïòîò ïæïèòïíò èëæòì. èïãîïè ïîú åîà èïàãïíì ãóäùîôåäïæ ïî ïòíüåîå-
ìåþì ïâïæèñëôòì èæãëèïîåëþï. ñâåäïì åîàò èòçïíò ïáâì: òìïîãåþäëí þï÷ïíïì 
ïâüëîòüåüòà æï àïâòìò ïâêïúóîò ìïáèå èëïÿïõîïêëí. åîàïæåîàò êïúò, âòíú 
ïäïäïæ ïîòì øåùóõåþóäò îïèòøâòäòì ïâïæèñëôëþòà æï ãóäòà ìóîì îòàòèå 
æïåõèïîëì, âïõüïíã ïèþëêïûåï. æï àó, ãïëúåþóäò òëîïèòâòà, ÷âåíú âòêòàõïâà 
— âòí ïîòì åì éâàòìíòåîò êïúò, — ðïìóõïæ èòâòéåþà — áóîæò, ðîëôåìòëíïäò 
áóîæò. 

úõëâîåþïøòïú æï èùåîäëþïøòïú íïàäïæ ÷ïíì, úõëâîåþòì ìëúòïäòìüóîèï 
ùåìèï îï çíåëþîòâ ìòéïüïêåèæå èòòñâïíï ïæïèòïíò. ìëúòïäòçèì ïá àïâòì èïî-
àäåþï ïî øåóûäòï, îïæãïí ìùëîåæ èåúíòåîóäò ìëúòïäòçèòì ôóûåèæåþåäò 
þîûïíåþì: „ïæïèòïíàï úíëþòåîåþï êò ïî ãïíìïçéâîïâì èïà ñëôòåîåþïì, ïîïèåæ, 
ðòîòáòà, èïàò ìïçëãïæëåþîòâò ñëôòåîåþï ãïíìïçéâîïâì èïà úíëþòåîåþïì“.1 
ïè æåþóäåþòì àïíïõèïæ, óíæï âïéòïîëà, îëè ìïþÿëåäò ïæïèòïíòì èòåî áóîæòì 
òæåïäïæ ãïèëúõïæåþï ãïíìïçéâîóäòï æï ãïðòîëþåþóäò ìëúòïäòìüóîò ìò-
íïèæâòäòì ñëôòåîåþòà. ïèòüëè ïîòì, îëè å.ù. „íåãïüòóîò èëâäåíåþòì“ ùòíïïé-
èæåã ðîåìïøò ãï÷ïéåþóä ñïñïíì ïîïâòàïîò øåæåãò ïî èëïáâì. ìïþÿëåäò ïæïèòï-
íò èøâòæïæ ïãîûåäåþì áóîæëþïì, ôäïíãâïì, áîàïèòì ïéåþïì, õïäüóîïì, êëèþò-
íïúòïì, ãïèëûïäâïì… êïîãïæ òúòì, îëè ìõâïãâïîïæ âåî òïîìåþåþì. 
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ïè èæãëèïîåëþòì ùñïäëþòà, ìïþÿëóî äòüåîïüóîïøò ãïóãëíïîò èëâäåíï 
èëõæï: îåúòæòâòìüò, ìòìõäòì ìïèïîàäòì æïèíïøïâå ãïèëñâïíòäòï, îëãëîú ìï-
çëãïæëåþîòâò úõëâîåþòì ùïîèèïîàâåäò ûïäï. 

åì ðîëúåìò ïáüòóîïæ áïîàóä èùåîäëþïøò 60-òïí ùäåþøò æïòùñë æï àïíæï-
àïí ûäòåîæåþï. ïèòì ìïþóàïæ øåãòûäòïà ùïòêòàõëà ãóîïè ôïíöòêòûòì „àâïäò 
ðïüòëìïíò“, âïíë óîöóèåäïøâòäòì „ôåîòìúâïäåþï“, ãòëîãò úòúòøâòäòì 
„ìûäòå ìòõïîþåìï øåíìï“, îïèïç êëþòûòì „ãâòèîòì ôëàäåþò“, ìóäõïí áåàåäïó-
îòì „çïôõóäòì úõåäò æéååþò“ æï ìõâïàï èëàõîëþïíò àó îëèïíåþò. îï àáèï 
óíæï, èïàò èõïüâîóäò éòîåþóäåþï ìõâïæïìõâïï, èïãîïè äòüåîïüóîïøò øåèë-
ìóä èëâäåíïì íïàäïæ ãâò÷âåíåþåí. ãïíìïêóàîåþòà èêïôòëæ òãò æîïèïüóîãò-
ïøò ÷ïíì. òøâòïàïæ ùïòêòàõïâà ðòåìïì, îëèäòì êëíôäòáüò áóîæòìï æï ïîïáóî-
æòì æïðòîòìðòîåþï ïî òñëì. 

èùåîäëþòì èëñâïîóäèï ñëâåäèï èêòàõâåäèï òúòì, îëè ñâåäï æîëòì æï ñâå-
äï õïäõòì èùåîäëþïøò (ïìå òñë áïîàóä äòüåîïüóîïøò 50-òïí ùäåþïèæå) îå-
úòæòâòìüò ÷âåóäåþîòâ æïõïüóäòï, îëãëîú ìïçëãïæëåþòì úõëâîåþòæïí èëê-
âåàòäò ðòîò, îëãëîú ðïîòï. ìõâïíïòîïæ ïîú øåòûäåþï. îåúòæòâòìüïæ õæåþï 
ïæïèòïíò, îëèåäòú ìõâïæïìõâïãâïîò óìïèïîàäëþòì øåæåãïæ ïúæï úõëâîåþòì 
ðïüòëìïí ãçïì æï þëîëüèëáèåæåþòì øïîïì æïïæãï. îåúòæòâòìüò, óþåæóîò ñòì-
èïàòì ãïèë, øåòûäåþï òùâåâæåì ìòþîïäóäì, æïìïøâåþòï ãï÷íæåì èòìò ãïæïî÷å-
íòì ìóîâòäò, èïãîïè ïîìïæ, ïîïìëæåì, òãò ìëúòïäóî ûïäïì ïî ùïîèëïæãåíæï. 
îåúòæòâòìüò ãïèëàòøóäòï àïâòìò ìïçëãïæëåþòì, àïâòì êäïìòì ìëúòïäóî 
úõëâîåþïì. ïèòüëè ïîòì óûäóîò æï ãïíùòîóäò æïìïéóðïâïæ. èïì, îëãëîú 
æåêäïìòîåþóä åäåèåíüì, ïîï ïáâì ïîïâòàïîò ûïäï, îëèåäòú ìïçëãïæëåþòì 
úõëâîåþïçå îïòèå ãïâäåíïì èëïõæåíì. ïæîå èùåîäëþï îåúòæòâòìüì óñóîåþæï, 
îëãëîú èìõâåîðäì æï, àó òãò èõïüâîóä íïùïîèëåþøò øåèë¸ñïâæï, ìóîæï ïèòà 
å÷âåíåþòíï ìëúòïäóîò úõëâîåþòì èïíêòåîåþïíò, îëèåäàïú øååûäëà ïæïèòïíòì 
èëêâåàï, èòìò ãïíùòîâï, èòìò æïéóðâï. 

ïèãâïîò æïèëêòæåþóäåþï æéåâïíæåäèï ìïþÿëóîèï äòüåîïüóîïè ûòîôåìâò-
ïíïæ øåúâïäï æï, îëãëîú óêâå òàáâï, îåúòæòâòìüò ùïîèëãâòæãòíï ûïäïæ, îë-
èåäìïú ìïçëãïæëåþîòâò úõëâîåþòì ùïîèïîàâï øåóûäòï. åì êò òèïì íòøíïâì, 
îëè ìëúòïäòçèòì æîëì îåúòæòâòìüò èìõâåîðäò êò ïéïî ïîòì, ïîïèåæ — öïäï-
àò, ðïîòï êò ïéïî ïîòì, ïîïèåæ — þïüëíò. 

îïè ãïèëòùâòï åì? 
ïèòì èêïôòë ðïìóõì ìïþÿëóîò ðîåìï òûäåâï. ùïòêòàõåà ãïçåàåþò, èëóìèòíåà 

æï óñóîåà îïæòëìï æï üåäåâòçòïì æï íïõïâà, îëè ìïþÿëóî ìïèëõåäåë òåîïî-
áòïøò ïî ïîìåþëþì àïíïèæåþëþï (ìóäåîàòï èòíòìüîò òáíåþï, æòîåáüëîò, èèïî-
àâåäò, àïâèöæëèïîå, èæòâïíò àó óèïéäåìò ìïìùïâäåþäòì îåáüëîò), îëèäòì 
èôäëþåäò þëîëüèëáèåæåþïì ïî ÷ïæòëæåì. àïí òèïìïú àó ãïâòàâïäòìùòíåþà, 
îëè ìïþÿëóîò ðîåìï èëèõæïî æïíïøïóäåþïàï èõëäëæ åîà ðîëúåíüì ïøóáåþì, 
õëäë æïíïî÷åí ëàõèëúæïúõîïèåüì ãóäèëæãòíåæ èïäïâì, øåãòûäòïà ìîóäïæ 
ùïîèëòæãòíëà ìïþÿëåäò èëõåäååþòì þëîëüèëáèåæåþòì èïìøüïþò. 

þëîëüèëáèåæåþïì èïîüë ïî åùåâòïí. ñëâåäàâòì òêîòþåþï õïäõèîïâïäò ãóí-
æåþò. ïè ãóíæåþøò ðîëôåìòëíïäò îåúòæòâòìüåþòú ïîòïí. ïîïðîëôåìòëíïäåþì 
ðîëôåìòëíïäàï ãïèëúæòäåþï ìÿòîæåþïà. èïà øëîòì ¸ïîèëíòóäò êïâøòîò 
èñïîæåþï. æïèíïøïâåàï ãóíæåþì êò ïèï àó òè àïíïèæåþëþòì ðòîò àïâêïúëþì. 

þëîëüèëáèåæò ìïõåäèùòôë èëõåäå æòæõïíì ïîòì õåäóõäåþåäò. øåòûäåþï 
(æï ûòîòàïæïæ ïìåú ïîòì) òãò òìå èëêâæåì, îëè ïîú êò èëõæåì èòìò èõòäåþï. 
ïèïì ëîò ìïôóûâåäò ïáâì. ðòîâåäò òì, îëè ììîê-øò àïíïèæåþëþòì ðòîòì êîòüò-
êï ïêîûïäóäòï. òãò èõëäëæ äòáíòì, äïáóúòì, õëüþòì ìïãïíòï. èòìò ãïêîòüòêå-
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þï èõëäëæ èïøòí øåòûäåþï, àó èëõìíåì æï òìòú êëèðïîüòòì úê-òì æïâïäåþòà. 
ïèòüëè þëîëüèëáèåæ àïíïèæåþëþòì ðòîì ìïçëãïæëåþîòâò ïçîòì ïî åøòíòï. èå-
ëîå êò òì ãïõäïâà, îëè þëîëüèëáèåæ èëõåäåì èõëäëæ èïøòí õìíòïí ïí òÿåîåí, 
îëúï òãò àïíïèæåþëþòà èïìçå èïéäï èæãëè ÷òíëâíòêì ïùñåíòíåþì. ïìå îëè, èï-
âïí æï èïâïí þëîëüèëáèåæ èëõåäåì, àó òãò àïâøåêïâåþóäò êïúòï, òúòì, ìïæ 
îëãëî èëòáúåì, øåóûäòï øïâò ìïáèå ìòêâæòäïèæå ïêåàëì, ñóîçå õïõâì âåîïâòí 
æïïÿîòì. òè ôïáüèï, îëè õïíæïõïí ïèï àó òè àïíïèæåþëþòì ðòîì æïíïøïóäòìïà-
âòì òÿåîåí, ïî óíæï øåãâïúæòíëì. èüêòúåæ óíæï âòúëæåà: èëõìíï ïí æïÿåîï 
õæåþï ïîï þëîëüèëáèåæåþòì ùòíïïéèæåã þîûëäòì èòçíòà, ïîïèåæ — øóîòìûòå-
þòìï. øóîòìãåþï èëî÷òäåþòì òïîïéòï. ñâåäï àïíïèæåþëþòì (æòæò òáíåþï àó ðï-
üïîï, ìóäåîàòï) ðòîì óîñåâïæ óíæï ïõìëâæåì: ñâåäï èëõåäåì, îëèåäòú àóí-
æïú åîàò ìïôåõóîòà èïéäï æãïì, óìòüñâëæ óíæï åèëî÷òäåþëæå æï àïñâïíì 
ìúåèæå. àó ãïêïæíòåîæåþï æï ïüîëêæåþï âòíèå, èïì èïøòíâå ãïïõìåíåþåí ÷ïæå-
íòä æïíïøïóäì æï âòîòì ïþïíëøò óêîïâåí àïâì. 

ñîó èëî÷òäåþòì ïüèëìôåîëøò ìïõåäèùòôëú òëäïæ òèïîàåþï æï þëîëüò 
ìïáèåú ïæâòäïæ êåàæåþï. 

úõëâîåþòì ïèãâïîèï ùåìèï ñâåäï öóîòì îåúòæòâòìüò, ðîëôåìòëíïäò àó 
ïîïðîëôåìòëíïäò, åîàèïíåààïí æïïêïâøòîï, åîà èóøüïæ øåêîï æï ìëúòïäóî 
ûïäïæ ïáúòï. 

èùåîäëþïè æïòíïõï åì ìóîïàò, øåïè÷íòï åì ðîëúåìò æï ïìïõï êòæåú. úõïæòï, 
îëè èïì ìëúòïäòìüóîò ìòíïèæâòäòì èõòäåþï ïî ¸áëíòï èòçíïæ. òãò úïäêåóäò 
õïîâåçåþòì æïãèëþïì úæòäëþæï, èïãîïè øóþò õïäàïøò ïî æïòèïäï. óíæëæï àó 
ïîï äòüåîïüóîïì, åì ëþòåáüóîò ìóîïàò èïòíú ãïèëèýéïâíæï. ïè ìóîïàèï êò 
ñâåäïì ãïìïãëíïæ èàåäò õèòà òñâòîï: æïòãèë æï óïîñëôòäò òáíï ûâåäò èúíåþï 
— ïîï òðïîë. ãïþïüëíæï ìõâï äëçóíãò, èïîàïäòï æïóùåîåäò, èïãîïè ìïçëãï-
æëåþòì úíëþòåîåþïøò èüêòúåæ ôåìâãïæãèóäò — òáóîæå, àëîåè ìõâïíïòîïæ 
âåî òúõëâîåþ. 

ïèîòãïæ, ÷âåí àâïäùòí èëõæï çíåëþîòâò êïüïìüîëôï, îïú óàóëæ ãïèëòù-
âåâì åêëíëèòêóî æï ìëúòïäóî êïüïìüîëôïìïú, øåìïûäåþåäòï åîëâíóäìïú. 

ïìåâå ãïóôïìóîæï ìõâï èúíåþïú — ïîï úòäòìùïèë èëñâïììï øåíìï ùïèåþòàï 
úîóòàï. 

ïõäï âíïõëà, îëãëî âïìîóäåþæòà ïè èúíåþïì. 
îëúï ðîëçïòêëìò æïïðïüòèîåì, êîòüòêëìò ùåîæï: 
„òì ãïîåèëåþï, îëè èòõåòä öïâïõòøâòäò ÷âåíò ìïèøëþäëì æï ìïþÿëàï õïäõòì 

èëéïäïüåàï þïíæòì, öïøóøåþòìï æï æòâåîìïíüåþòì ãïîåùïîò õîëâòì èëíïùòäå 
ïéèë÷íæï, óìïçéâîë çòçéìï æï ïéøôëàåþïì òùâåâì ñëâåäò ìïþÿëàï èùåîäòìï 
æï èëáïäïáòì øåãíåþïøò. èïãîïè åì ôïáüò ïîïâòì ïî ãïïêâòîâåþì, îïæãïí èòõåòä 
öïâïõòøâòäòì èàåäò èëáïäïáåëþîòâò æï ìïèùåîäë þòëãîïôòï èêïôòëæ ïõïìòï-
àåþì èïì, îëãëîú èóõïíïàóîïæ øåíòéþóä æï óïéîåìò àâïäàèïáúëþòà øåòï-
îïéåþóä êäïìëþîòâ èüåîì, óìïçéâîëæ ãïúëôåþóäì ðîëäåüïîóäò îåâë-
äóúòòì èòéùåâåþòìïæèò èüîëþòà æï ìòûóäâòäòà. 

úíëþòäòï, îëè èòõåòä öïâïõòøâòäì ìïêèïëæ æòæò ìüïýò ïáâì èëéïäïüóîò 
æï êëíüîîåâëäóúòóîò „èëéâïùåëþòìï“. áïîàâåäò þóîýóïçòóä-íïúòëíïäòì-
üóîò òíüåäòãåíúòòì ùòïéøò ïéçîæòäò, òãò èüîóäïæ æïóõâæï ìïáïîàâåäëøò 
ðîëäåüïîóäò îåâëäóúòòì ãïèïîöâåþïì æï ìïþÿëàï ìïáïîàâåäëì ïîìåþëþòì 
ðòîâåäìïâå ùäåþøò ïáüòóîò èëíïùòäåëþï èòòéë êëíüîîåâëäóúòóîò êäïìå-
þòì þïüëíëþòì îåìüïâîïúòòìïàâòì ùïîèëåþóä þîûëäïøò. èïãîïè îëæåìïú 
þîûëäòì ïè ãçïçå òãò ðòîòìðòî øåõâæï ìïþÿëàï õïäõòì óîñåâåä ûäåâïèëìòäå-
þïì, èïí ãïíòçîïõï øååúâïäï ãïèïîöâåþóäò èóøïàï êäïìòì ùòíïïéèæåã þîûë-
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äòì ôëîèåþò æï ìïøóïäåþïíò. èïí ãïòõìåíï àïâòìò æòæò õíòà èòâòùñåþóäò æï 
óêóãæåþóäò ìïèùåîäë ìïøóïäåþïíò æï èëòíæëèï äòüåîïüóîóä ôîëíüçå 
ãïåøïäï èóøïàï êäïìò. ìïõåäèùòôëì ùòíïïéèæåã èòèïîàóäò „èóøïëþï“.1 

îëúï þ. ýéåíüò ïèïì ùåîæï, ãïíï ïî òúëæï, îëè üñóòäì ïèþëþæï æï úòäì ùï-
èåþæï èòõ. öïâïõòøâòäì? îï àáèï óíæï, òúëæï, èïãîïè àïâò óíæï ãïæïåî÷òíï. 
ïèòìïàâòì ïóúòäåþåäò òñë èëñâïìòìïàâòì úòäò æïåùïèåþòíï. 1937 ùäòì 27 íë-
åèþîòì „äòüåîïüóîóäò ìïáïîàâåäë“ òóùñåþï, îëè èùåîïäàï êïâøòîòì ðîåçò-
æòóèèï ãïíòõòäï þ. ýéåíüòì ìïêòàõò. „þ. ýéåíüèï, — ãâïèúíëþì ãïçåàò, — æïóøâï 
èàåäò îòãò óõåøò ðëäòüòêóî-äòüåîïüóîóäò õïìòïàòì øåúæëèåþò. òãò õïä-
õòì èüîåþàïí ïõäë óîàòåîàëþïøò òñë; èòóõåæïâïæ ãïôîàõòäåþòìï, èïí æéåè-
æå ïî ïéòïîï àïâòìò øåúæëèåþò æï ïîïôåîò ìàáâï àïâòì óîàòåîàëþïçå õïä-
õòì èüîåþàïí. ðîåçòæòóèòì ïè ìõæëèïçå èòìò ãïèëìâäï ïî òñë æïèïêèïñëôòäå-
þåäò. 

ðîåçòæòóèèï æïóøâåþäïæ ÷ïàâïäï þ. ýéåíüòì õåäèûéâïíåä ìïèóøïëçå æï-
üëâåþï èùåîïäàï êïâøòîøò æï ãïèëòñâïíï òãò èùåîïäàï êïâøòîòì ìïèæòâíëæïí 
æï ðîåçòæòóèòì øåèïæãåíäëþòæïí“. 

1937 ùåäì åì ìïìòêâæòäë ãïíï÷åíì óæîòæï. îëè ãïæïî÷åíòäòñë, ìõâï óíæï 
ãïåùòîï, àïâçå íïúïîò æïåñïîï æï ñâåäïôåîò åêòìîï.  

1937 ùäòì 10 òâíòìì „äòüåîïüóîóäò ìïáïîàâåäë“ ãïíùòîóäò ðëåüòì ìòü-
ñâòì øòíïïîìì ïìå ãïæèëãâúåèì: 

„… åäòïâï üòðòóîò äïçéïíæïîï, ëîÿëôò æï øóîòì ÷ïèëèãæåþò êïúò òñëë. 
èòìïæèò ïîïâòàïîò ìòèðïüòï ïîï èáëíòï, èïãîïè èïòíú âåî øåâìûåäò èòìãïí ìîó-
äòïæ ÷ïèëúòäåþïë. 

… ïìåâå æïïõïìòïàï èïí ð. ïéíòïøâòäò, îëãëîú ìóäòåîïæ ìíåóäò, èåîñåâò 
ïæïèòïíò, îëèåäòú ðïîüòóä ïèõïíïãåþàïí åîàì äïðïîïêëþæï, õëäë óðïîüòë-
åþàïí — èåëîåì. 

îëãëîú ð. òïøâòäèï ïéòïîï, òãò õøòîïæ ñëôòäï äëèòíïûòì, ïéíòïøâòäòì, èï-
àòêïøâòäòì æï ìõâï àâïäàèïáúåþòì åîàïæ øåêîåþòì èëùèå. éëéëþåîòûòì þòíï-
çå èëìêëâøò àïâì òñîòæíåí àâïäàèïáúíò, õïäõòì èüîåþò — è. üëîëøåäòûå, ã. 
ñóîóäïøâòäò, ôòîóèëâò, òâïíòïíò, äëèòíïûå, ð. ïéíòïøâòäò. 

… èåú âòúëæò ðïîüòóäò õåäèûéâïíåäëþòì ùòíïïéèæåã àáèóäò èïàò ïçîå-
þò, èïãîïè èïêäæï èëáïäïáåëþîòâò ãïèþåæïâëþï èåèõòäï èïàò èüîóäò ãïíùñë-
þòäåþï, èåøòíëæï èïàòì èõîòâ øóîòìûòåþòìï“. 

ãïíï ðëåüèï, îëúï ïèïì ïèþëþæï, ïî òúëæï, îëè àïâòì ïèõïíïãåþì æï èåãëþ-
îåþì úòäì ìùïèåþæï æï üñóëæï? îï àáèï óíæï òúëæï, èïãîïè èïìïú àïâòì ãï-
æïî÷åíï óíæëæï. èïìïú åèóáîåþëæíåí: ðïâäå òïøâòäèï, îëèåäòú óêâå 40-çå 
èåüò ùäòìïï, æîëï ÿêóï òìùïâäëì. ìòêåàå ïî èë¸ñâåþï èòì íïâïîæì äëèòíïûò-
æïí öòáòïìêåí, öòáòïæïí ïéíòïøâòäòìïêåí, éëéëþåîòûòæïí äëèòíïûòìïêåí æï, 
þëäëì, åäòïâïì êäïíÿåþøò“.1 åìåú ìòêâæòäòì ãïíï÷åíòì èëèïìùïâåþåäò òñë. ð. 
òïøâòäòú ôïîàõïäåþæï, îëè îëãëîèå àïâò åõìíï. èïãîïè èòõâæï, îëè õëîúò 
èåüòìèåüïæ ûâòîò óöæåþëæï æï ìóäòì õìíòìïàâòì àïâò èëòêäï. 

îëúï ðëåüò æïïðïüòèîåì, ãòëîãò íïüîëøâòäò ùåîæï: 
íòêëäë èòùòøâòäò „… ñëâåäàâòì úæòäëþæï æïåèïäï èêòàõâåäòìïàâòì àï-

âòìò íïèæâòäò ãïíçîïõâïíò, îëèåäòú ïî ìùåîì òèïì, îïìïú ôòáîëþì, îëèåäòú 
æïóìîóäåþäïæ àâïäàèïáúëþì èøîëèåäò õïäõòì ùòíïøå æï àïâòì „äëòïäó-
îò“ æåêäïîïúòåþòì òáòà õïäõòì èüåîàï þòíûóî çîïõâåþì äïáòóîïæ åèìïõóîå-
þï. àïâòìò ìòþòíûóîòì  æï øåèïûîùóíåþåäò ãïàïõìòîåþòì ãïèëïøêïîïâåþòìï, 
íòéþòì ÷ïèëãäåöòìï, îï àáèï óíæï, èïì åøòíëæï“.2 

 



 70 

îëúï èåëîå ðëåüò æïïðïüòèîåì, êîòüòêëìèï òìåâ æïùåîï: 
 
„… èïí (ü. üïþòûåè — ï.þ.) øåïôóîàõï êïúëþîòëþïìïú, ìïèøëþäëìïú, ðëåçòï-

ìïú æï ìïåîàëæ ñëâåäãâïî ÿåøèïîòü ãîûíëþïì; àóîèå áïîàâåäò õïäõòì èàï-
âïîò àâòìåþï — ìòçïîèïúå æï äëàëþï ñëôòäï. ïèïçå èåüò óðïìóõòìèãåþäëþï 
æï, àó ãíåþïâà, æïæïòçèòú èïîàäïú ûíåäò èëìïûåþíòï. 

… îåüîëãîïæóäò ìòþíåäòà, ìïøóïäë ìïóêóíåëþîòâò àòäòìèåþòà æï èòì-
üòêóîò þíåæòïíëþòì øõïèòà èëùïèäóäòï óæòæåìò íïùòäò èòìò äåáìåþòìï“.1 

 
îëúï ïèïì ùåîæï, ãïíï êîòüòêëìèï ïî òúëæï, îëè üñóëæï æï úòäì ùïèåþæï 

íòêëäë èòùòøâòäìï æï üòúòïí üïþòûåì? îï àáèï óíæï, òúëæï, èïãîïè àïâòì ãï-
æïî÷åíòì òíìüòíáüò ïòûóäåþæï. 

1935 ùäòì „èíïàëþòì“ èåëàõå ùòãíøò èòèïîàâï ãïèëáâåñíæï. áïîàâåä èêòà-
õâåäì ïóùñåþæíåí:  

„… áïîàâåäò èùåîäåþòì îòãåþì èëéïäïüóîïæ ìüëâåþì æï îëçåíþåîãòì 
þïíæåþì åêåæäåþï åîàò áïîàâåäò èùåîïäò, îëèäòì ìïõåäò ïèòåîòæïí õæåþï 
ìïèïîúõâòíëæ ñëâåäò ìïþÿëàï èùåîäòìï æï èëáïäïáòìïàâòì. 

åì èùåîïäò ïîòì ãîòãëä îëþïáòûå. 
åì àâïäàèïáúò ïæïèòïíò, æéòæïí ìïáïîàâåäëøò ìïþÿëàï ùñëþòäåþòì æïèñï-

îåþòìï, ïüñâòäåþæï îï õåäòìóäåþïì, èùåîäëþïì æï ìïþÿëàï ìïçëãïæëåþïì, 
ãóäøò ïüïîåþæï èøîëèåäàï áâåñíòì æï ìïþÿëàï ìïáïîàâåäëì éïäïüòì èóõï-
íïàóî ïçîåþì. 

æï åì çîïõâåþò æéåì ãîòãëä îëþïáòûåè ãïíïõëîúòåäï ìïþÿëàï ìïáïîàâå-
äëæïí áóîæóäïæ óúõëåàøò ùïìâäòà, ôïøòçèòì þïíïêøò ïøêïîïæ ãïæïìâäòà 
æï òá ÷âåíò æòïæò ìëúòïäòìüóîò ìïèøëþäëì ùòíïïéèæåã èëéïäïüóîò, ãïè-
úåèäóîò èóøïëþòà. 

èòìò éïäïüòì ãïèëèýéïâíåþòì øåèæåã ÷âåíàâòì ïøêïîïï, îëè áïîàóäò ìïþ-
ÿëàï èùåîäëþòìïàâòì ïè ó÷âåóäë ìïáúòåäì ìïî÷óäò ùïîìóäøò ¸áëíæï. æï 
âòíú ãïòõìåíåþì îëþïáòûòì èóøïëþïì îóìóä øïâîïçèóä ðîåìïøò, èòì þóäâï-
îóä îëèïí „ôïäåìüîïì“ æï òæåïäòìüóî îïìòìüóä ùòãíì „ãâåäòì ðåîïíãì“ æï 
èàåä èòì èõïüâîóä ðîëæóáúòïì, ãïèìÿâïäóäì ãïæïãâïîåþóä êäïìàï òæåóî 
ìòéïüïêòà æï æïêíòíåþóäì èõïüâîóäò ôëîèòà, — èòìàâòì îëþïáòûòì åì óè-
ìãïâìë æï þëîëüò ìïáúòåäò ãïìïãåþò õæåþï, îëãëîú äëéòêóîò æïìêâíï ïè 
ãïíæòæåþòì ìåíòà øåðñîëþòä, ãïæïãâïîåþóä ðòîëâíåþòì èóøïëþòìï“. 

ãïíï ïè ìüîòáëíåþòì ïâüëîåþèï ïî òúëæíåí, îëè üñóëæíåí æï úòäì ùïèåþ-
æíåí ãîòãëä îëþïáòûåì. îï àáèï óíæï, òúëæíåí, èïãîïè þïæåøò èëõâåæîòäò 
àåâçåþòâòà òñâíåí ãïíùòîóäíò. èëñâïìì, èåãëþïîì, èïìùïâäåþåäì ùòîïâæíåí 
àïâòìàïâòì ãïæïî÷åíòì èòçíòà, èïãîïè ïèïë òñë åì úæï. êëèóíòìüóîò ìòêâæò-
äòì úåäò æïóíæëþäïæ àòþïâæï ñâåäïì. ïè ëàõò ðëåüòæïí èõëäëæ åîàì åîãë 
þóíåþîòâò ìòêâæòäò. æïíïî÷åíò ìïèò êëèóíòìüóîò üåîëîòì èìõâåîðäò øåòáíï. 

ñâåäïìïàâòì úõïæòï, îëè åì èòèïîàâï ûïäæïüïíåþòà ïîòì æïùåîòäò. æï æïï-
ùåîòíåì ìùëîåæ ãî. îëþïáòûòì èåãëþîåþì. ïèòà êëèðïîüòï çíåëþîòâïæ ïíïæ-
ãóîåþæï, ìïõåäì óüåõæï èïà. äïôøò ìâîòæï æï ïè ãçòà èóæèòâ èëî÷òäåþïìï 
æï èëíëþïøò ïãæåþæï. çíåëþîòâïæ ãïüåõòä ïæïèòïíì óÿòîì îëãëîú àïâòìàï-
âòì, òìå ìõâòìò æïúâï æï ïíêåìçå ãïèëþèóäò àåâçòâòà, ìïòàïú óíæï, òáòà ùïïà-
îåâì èþîûïíåþåäò. åì ãïèòçíóäò ðëäòüòêï òñë æï êëèðïîüòï ãïíóõîåäïæ ïüï-
îåþæï èïì. úòäòìùïèåþï ìïõåäèùòôë ðëäòüòêòì ïóúòäåþåäò íïùòäò òñë æï 
ïîòì. 
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ïìåà ìòüóïúòïøò úïäêåóäò ïæïèòïíò àó èàåäò ìïçëãïæëåþï àïíæïàïí 
óïîì ïèþëþæï èúíåþïçå — ïîï úòäòìùïèë èëñâïììï øåíìï ùïèåþòàï úîóòàï. ìï-
èóæïèëæ òâòùñåþæï èïì. ìïíïúâäëæ ãóäèëæãòíåæ òèïõìëâîåþæï óçíåëþòì 
äëçóíãì — úòäò æïìùïèå èëñâïìì. ãïñòæå òãò, àó ãòíæï àïâïæ ãïæïî÷å — òõæò-
æï èïì úõëâîåþïøò ìïèëáèåæë ùåìïæ. 

ûâåäò èúíåþï — „ïîï òèîóøë“ — èõëäëæ õëîúòåä ìòûâïì ïî òàâïäòìùòíåþæï, 
óôîë èåüïæ æï ûòîòàïæïæ ãóäòìõèëþæï ìóäòåî ãïîñâíòäåþïì. ìïåîàëæ ïæï-
èòïíòì æï êåîûëæ øåèëáèåæòì ìîóäò æïèëíåþòìïàâòì ïóúòäåþåäò òñë ìóäòå-
îò èîóøëþòì ãïþïüëíåþï. èòìò ãïíõëîúòåäåþï ìïõåäèùòôë üåîëîòà æïè-
ôîàõïä æï æïøòíåþóä ìïçëãïæëåþïøò óêâå ïæâòäò òñë. 

öåî þîïäïæ æïãæåþåí — „ê. ãïèìïõóîæòï úíëþòäòï, îëãëîú îåïáúòëíåîò-
øëâòíòìüò æï ïíüòìïþÿëàï èùåîïäò, îëèåäòú ïè ïàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ãï-
íóùñâåüäòâ òþîûâòì èõïüâîóäò ðîëæóáúòòà æï çåðòîò ãïèëìâäåþòà ôåëæï-
äòçèòì, àïâïæïçíïóîóäò òæåëäëãòòì, øëâòíòçèòìï æï „øïâò ÷ëõòì“ üîïæòúò-
òì æïìïúïâïæ. õìåíåþóäò ãïóìùëîåþåäò îåïáúòëíåîò èùåîïäò æéåâïíæåäëþò-
ìïàâòì ðëäòüòêóîïæ èïâíå èõïüâîóä íïùïîèëåþåþì ïáâåñíåþì“1 — æï èåîå, îë-
úï àïâçå öïäïàòì íïöïõò ïéòèïîàåþï, ãïàáèåâòíåþåí: „äïâîåíüò þåîòïè ãïó-
çïîæï ìïáïîàâåäëì ãóäèëæãòíå ðïüîòëüåþò, áâåñíòìïàâòì, ìïáèòìïàâòì àïâ-
æïæåþóäò ðïîüòóäò èóøïêåþò. èòìò ðòîïæò ãïèëúæòäåþòì, èòìò èòàòàåþåþòì 
íòïæïãçåï ãïçîæòäò èîïâïäò àâïäìï÷òíë ðïîüòóäò èëéâïùå, îëèåäíòú æòæò 
ùïîèïüåþòà ãïíïãåþåí æéåì ÷âåíì îïòëíåþì: ÷âåíò îïòêëèòì èæòâíåþò, àïâæïæå-
þóäò æï àïâèæïþïäò èëéâïùååþò“.2 

ìïåîàëæ, ê. ãïèìïõóîæòï ¸ãïâæï òè ïæïèòïíì, îëèåäìïú ìïõäøò ðóîò èòïáâì 
æï óêïí êþòäæïéîÿåíòäò áëôïêò èòìæåâì. ðóîò îëè øòí èòòüïíëì æï àïâïæ 
ûïéäòì æïêþåíïì ãïæïóî÷åì, òûóäåþóäòï æîëæïæîë íïãïçì ðóîòì íïüåõò ãï-
æïóãæëì. æîëåþòà øåï÷åîëì æï ìïõäøò øåïìùîëì. èàåäò úõëâîåþòì èïíûòäçå 
ïìå ãïóîþëæï èùåîïäò óêïíæïæåâíåþóä ìïþÿëàï õåäòìóôäåþïì. õïíæïõïí óñ-
îòæï èùåîäóîò ðóîòì íïüåõåþì — „þåäïæì“, „âïçòì ñâïâòäëþïì“, íïîêâåâåþì, 
îëè þóíåþîòâ ìòêâæòäïèæå èòåéùòï æï áïîàâåäò õïäõòìïàâòì æïåüëâåþòíï 
„æòëíòìëì éòèòäò“, „èàâïîòì èëüïúåþï“, „æòæëìüïüòì èïîöâåíï“, „æïâòà ïé-
èïøåíåþåäò“. 

öåî æïãïùåîòíåþåí þåîòïì ìïæòæåþåä äåáìåþì, èòì èåõëüþåæ ãïãõæòïí æï 
èåîå ãïàáèåâòíåþåí — „óæòæåìò êèïñëôòäåþòì ãîûíëþòà èòòéë ìïþÿëàï õïä-
õèï, ñâåäï ðïüòëìïíèï ïæïèòïíèï úíëþï þåîòïìï æï èòìò æïèáïøåþòì èòèïîà ìï-
ìòêâæòäë ãïíï÷åíòì ìòìîóäåøò èëñâïíòì øåìïõåþ“ (òîïêäò ïþïøòûå, òëìåþ ãîò-
øïøâòäò, êïîäë êïäïûå, ïäòë èòîúõóäïâï æï ìõâïíò).3 

öåî æïãïùåîòíåþåí — „èïîáìòìüóäïæ æïèóøïâåþóäò àó èëãâåðëâåþï îïòèå 
èåúõîïèåüå ìïóêóíòì èùåîäëþòì øåìïõåþ åì èõëäëæ ïèõ. èïõïîïûòì øîëèåþøòï 
èëúåèóäò“ — æï èåîå ãïàáèåâòíåþåí — „ïèõ. ôòäòðå èïõïîïûå ïîïï êäïìòêëìåþ-
àïí æïèëêòæåþóäåþòì ìïêòàõøò øåúæëèòìïãïí æïçéâåóäò“.1 

æï ïìå ãïóàïâåþäïæ, àóèúï ïîú ïèòà æïêèïñëôòäæåþòïí. ìïêóàïîò àïâòì 
ùòíïïéèæåã ïãïèõåæîåþåí, ùïèæïóùóè þëæòøì èëãïõæåâòíåþåí, âòîçå óêóéèï 
øåãìâïèåí æï àïâäïôæïìõèóäì áó÷ï-áó÷ï ÷ïèëãïüïîåþåí.2 

ïìå àïíïèòèæåâîóäïæ àîãóíïâæï êëèðïîüòï èùåîäòì ìóäòåî ìòïèïñåì, ðï-
üòëìíåþïì, ìòèüêòúåì æï ïñïäòþåþæï ìóäòåîïæ èîóøì, ìóäòà âïÿïîì. ûâåäò 
èúíåþòì — ïîï òèîóøë — ïæãòäì èñïîïæ òÿåîæï ïõïäò — ìóäòà òèîóøå, ìïèïãòå-
îëæ ïî èëãïêäæåþï êëèðïîüòòì èëùñïäå àâïäò. 

ïìå òáíï óïîñëôòäò ñâåäï ûâåäò çíåëþîòâò èúíåþï. 
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ûâåä çíåëþîòâ èúíåþïàï ãïóáèåþïè, èïà èïãòåî ïèëîïäòçèòì æïèêâòæîåþïè 
ãïèëûåîùï ïæïèòïíò, îëèåäòú ùòíïìùïîèåüñâåäóîïæ æïòíïõï âïýï-ôøïâåäïè 
æï æïïõïìòïàï êòæåú. 

 
… æï àáâåí, ìïæòïúåíë, 
îë ûîëõåþòâòà ìûéåþòàï; 
éïèå èïûéîåþò æïìùâåþòà, 
æòäòà èøòâîåþò ìæãåþòàï; 
àïâòì öïèì ÷ïìúáåîà, ìïáâåñíëæ  
ïîú îëì ïî ãïèëìæãåþòàï. 
àïâòìïæ ìúëúõäëþà, èúëíïîåæ, 
äåøò ïäïéëà, ¸êâåþæòàï; 
ãïòãåþà êïîãòì ãïîöïìï, 
ãùñòíìà æï øóîòàï õæåþòàï; 
óáèïæ ÷ï¸èïäåâà ìòúëúõäåì, 
óáèïæ ìïôäïâøò ìùâåþòàï. 
æï¸êïîãïâà ìïïáïëìï, 
âåîú ìïòáòëì ìùâæåþòàï. 
ïî òúòà, æïì÷íæòà îòìïæï, 
ïí îòìïàâòìï ¸êâæåþòàï. 

ïè ïæïèòïíåþèï øå¸áèíåì ãïíöãëíåþóäàï1  ìïçëãïæëåþï, îëèåäøòú ñâåäï-
ôåîò àïâæïñòîïï æïñåíåþóäò: þëîëüò êåàòäïæ òùëæåþï, óçíåëþï — çíåëþïæ, 
éïäïüò æï ãïèúåèäëþï — èëáïäïáåëþîòâ èëâïäåëþïæ, ìóäòà èîóøëþï — øåã-
íåþóäëþïæ, ìòäï÷îå — êåàòäãëíòåîåþïæ, èëíóîò èëî÷òäåþï — ùåìîòãïæ, áóî-
æëþï, õïäüóîï, èåáîàïèåëþï, êëèþòíïúòï — øîëèïæ, ìòúîóå æï èëüñóåþï — êå-
àòäìòíæòìòåîåþïæ, äïáòëþï æï êóæòì áòúòíò — ðòîæïðòîëþïæ, óðîòíúòðëþï — 
ðîòíúòðóäëþïæ, èüîëþï æï ìòûóäâòäò — ìòñâïîóäïæ. 

ãïíöãëíåþóäàï ìïçëãïæëåþïì ïî ìÿòîæåþï òæåïäïæ éèåîàò, îëãëîú çíå-
ëþîòâò ìîóäñëôòäåþòì ìòèþëäë. èëùëæåþï — „òñâåíòà àáóåí ìîóä, âòàïîúï 
èïèïò àáóåíò çåúïàïò ìîóä ïîì“ (èïàå, V, 48) — îëèäòàïú ìïçîæëëþæï áîòì-
üòïíóäò êïúëþîòëþòì èùåîäëþï êëèóíòìüóîò õåäòìóôäåþòì ãï÷åíïèæå, ìïþ-
ÿëóîò äòüåîïüóîòì èòåî óïîñëôòäòï. òãò øåúâäòäòï ðîïáüòêóäò ãïíêïî-
ãóäåþòà — èëòáåúòà òìå, îëãëîú êëèðïîüòï ãòþîûïíåþà. àó ìïçëãïæëåþï 
òùïèåþì éèåîàì, èïøòí ïóúòäåþåäòï þîûëäï çíåëþîòâ èúíåþïàï æïìïúïâïæ, 
èïà ãïíìïõëîúòåäåþäïæ. ïè îùèåíòà ïéÿóîâòä ïæïèòïíì, ìïåîàëæ æï êåîûëæ 
èùåîïäì, âåî ïàïèïøåþ üòêòíïìïâòà. òãò ïî ãïõæåþï àëöòíï ïîïâòì õåäøò. äò-
üåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì óðòîâåäåìò ïèëúïíï êò òì ïîòì, îëè èùå-
îïäò (æï ìïåîàëæ ïæïèòïíò) òñëì êëèðïîüòòì ìïàïèïøë àëöòíï. èùåîïäò (æï 
ìïåîàëæ ïæïèòïíò) óíæï ñëâåäàâòì êëèðïîüòòì æóæóêçå úåêâïâæåì. ïèòüëè 
åþîûâòì òãò, åîàò èõîòâ, éèåîàì æï, èåëîå èõîòâ, ìòüñâïì, ïíó óïîñëôì îùèå-
íïì æï èòìò ãïèëõïüâòì æï ãïæïúåèòì ìïøóïäåþïì. óéèåîàë, ïíó óîùèóíë êïúò 
óûäóîòï. óìòüñâë êïúò èïîüëõåäï æï òçëäòîåþóäòï. úîó ìòüñâïì ïæïèòïí-
àï øåêâîï-øåæóéïþåþï ïî øåóûäòï. åì õåäåùòôåþï èõëäëæ èïîàïä ìòüñâïì. 
óîùèóíë æï èïîüëõåäï êïúò òëäò æïìïèëíåþåäòï æï øåìïûäåþåäòï òìå òèìï-
õóîë, îëãëîú ãìóîì. ïèòüëè äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò ïþïüë-
íåþì óîùèóíëåþïì ïíó óéèåîàëþïì æï úîóìòüñâïì. ïèòà ìïôóûâåäì óáèíòì 
êëèðïîüòòì ãïíóñëôåä ûïäïóôäåþïì. 

ûïäïóôäåþòì ìòèüêòúòìïàâòì ìîóäåþòà ïî ïîòì ìïÿòîë çíåìîóäëþòì òæå-
ïäò, ìïâìåþòà ìïêèïîòìòï èòìïþïûò ðåîìëíï. ïèïí ùïîèëøâï ðïîüòóäò äòæåîòì 
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(òáíåþï òãò äåíòíò, ìüïäòíò, þîåýíåâò àó ìõâï âòíèå, åì ìóäåîàòï) êóäüò. ïèò-
üëèïú òàõëâì äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðò èòìïþïû ãèòîì. èïãîïè èò-
ìïþïû ãèòîì øåóûäòï ïæïèòïíøò ïéçïîæëì èõëäëæ êëèðïîüòòì æïâïäåþòì èëî-
÷òäïæ øåèìîóäåþåäò. ïèãâïîò øåèìîóäåþäòì òæåïäò ãïõäïâà ìïôóûâåäò 
òìåàò äòüåîïüóîóäò ðåîìëíïýåþòì æïõïüâòìï, îëãëîòú ïîòïí ðïâäå êëî÷ï-
ãòíò („îëãëî òùîàëþëæï ôëäïæò“), æïâòæëâò æï íïãóäíëâò („ãïüåõòäò ñïèò-
îò“), üïîïìò õïçïîïûå („êëäõåàòì úòìêïîò“) æï ìõâïíò. 

çíåìîóäëþòì òæåïäò çîæòì àïâòìóôïä ïæïèòïíì, õëäë äòüåîïüóîïøò 
áèíòì òìåà ðîëüïãëíòìüåþì, îëãëîòú ïîòïí ïâàïíæòäò, ôïóìüò, æëí êòõëüò, 
¸ïèäåüò. 

æòæò ÿêóï ïî ìÿòîæåþï òèòì èòõâåæîïì — îëèåäò ãçï óíæï ïòî÷òëì èùåîäë-
þïè, àó ïî ìóîì æïêïîãëì ôóíáúòï. îëèåä ãçïì óíæï èò¸ñâåþëæåì — ïâàïíæò-
äòì, ôïóìüòì, æëí êòõëüòìï àó êëî÷ïãòíåþòì, æïâòæëâåþòì, íïãóäíëâåþòì, õï-
çïîïûååþòì? îï ïêåàëì — æïõïüëì àïâòìóôïäò ïæïèòïíò, îëèäòì èëáèåæåþï æï 
ìïáúòåäò þïæåþì ìõâïæïìõâïãâïî òæåïì, àó ïéùåîëì ïêâòïüåþóäò ïçîòì øåìï-
þïèòìïæ êëíìüîóòîåþóäò èïíåêåíò? ïè ïî÷åâïíòì ãïêåàåþï òèïì øåóûäòï, âòíú 
èòõâæï, îï òæåïäì åèìïõóîëì. 

àó æïìêâíòì ãïêåàåþïì èëâòíæëèåþà, èïøòí óíæï âïéòïîëà, îëè îåäòãòòì 
(„áîòìüòïíóäò òáíåþï àó îëèåäòèå ìõâï) èïîáìòçè-äåíòíòçèòà øåúâäï ïî èë-
õåîõæï, èïãîïè ïè úæïè æïïîéâòï æï æïøïäï çíåëþîòâò èúíåþïíò, îòàïú êïúëþ-
îòëþï úõëâîëþæï, æï ïæïèòïíò ïèëîïäòçèòì èëíï ãïõæï. óçíåë ïæïèòïíèï óïî-
ñë éèåîàò, îëãëîú çíåìîóäëþòì òæåïäò, îòàïú èëîïäóîò êïüïìüîëôò-
ìïàâòì ãïìùòîï ðòîëâíåþïú æï ìïçëãïæëåþïú. 

õìíï øåìïûäåþåäòï èõëäëæ éâàïåþîòâò òæåïäòì ïéæãåíòà, èïãîïè ïîï ûâå-
äòì ãïíèåëîåþòà, ïîïèåæ ïõïäò ãïãåþòà. àó úëæíòì æïãîëâåþòì ðòîâåä ðåîò-
ëæøò èåúíòåîåþïè øåïîñòï îåäòãòóîò îùèåíï æï ïæïèòïíì ïàåòçèòì óôìêîóä-
øò óþòûãï, úëæíòì æïãîëâåþòì èåëîå ðåîòëæøò (ìõâïíïòîïæ îëè âàáâïà, æéåì) 
òãòâå èåúíòåîåþï ìïôóûâåäò õæåþï óçåíïåìòì îùèåíòìï æï àåòçèòì ïéëîûòíå-
þòìï: àïíæïàïíëþòà âîùèóíæåþòà, îëè úëæíï êò ïî ãâïøëîåþì éèåîàì, ïîïèåæ 
ãâïïõäëåþì èïì. åì ðîëúåìò ìóä óôîë æï óôîë ãïòçîæåþï æï ñëâäòìèëèúâå-
äò ãïõæåþï. îïèæåíïæ éîèïæ ÷ïòõåæïâì ïæïèòïíò êëìèëìòì ìïòæóèäëåþïøò, òè-
æåíïæ èåüïæ òîùèóíåþì éèåîàì. æï îïèæåíïæïú èåüïæ òîùèóíåþì éèåîàì, òè-
æåíïæ èåüò èëêîûïäåþòà æïõîòì àïâì çíåëþîòâò ìîóäñëôòäåþòì ùòíïøå. ñâå-
äïìïàâòì íïàåäò ãïõæåþï êïíüòì æòæåþóäò ãïèëíïàáâïèòì ïçîò: „ëîò îïè 
ïéïâìåþì ìóäìï æï ãóäì ìóä ïõïäò æï èçïîæò ìïëúîåþòà… âïîìêâäïâåþòà 
èëÿåæòäò úï ÷åèì çåâòà æï èëîïäóîò êïíëíò ÷åèøò“. 

 
 
 

íïùòäò èåëîå 
 
äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòà èùåîäëþòì æïèëíåþòì àåëîòóäò 

ìïôóûâåäò øåòáèíï. èïãîïè åì ìïêèïîòìò ïî òñë. àåëîòï, àó ðîïáüòêóäïæ ïî 
ãïíõëîúòåäæï, èõëäëæ äïñþëþïæ æïî÷åþï. äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì 
ðîòíúòðò êò òì àåëîòï ïî òñë, îëèåäòú àïâòìàïâïæ èëõòþäïâì úïäêåóä ðò-
îëâíåþïì àó èàåä ìïçëãïæëåþïì, æïåóôäåþï èïà. íåþïñëôäëþòà ïè ðîòíúòðì 
ïîâòí èòòéåþì, äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì èçïêâîóäò èòçïíò òè-
æåíïæ úõïæòï æï ïøêïîï, îëè øåóûäåþåäòï ÿêóïàèñëôåäèï êïúèï òãò ãïòçòï-
îëì. ïèòüëè èòìò ãïíõëîúòåäåþï èõëäëæ ûïäæïüïíåþòà, üåîëîòà æï èóáï-
îòà øåòûäåþëæï. ïìåú èëõæï. 
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ïõäï ãïãïúíëþà çëãòåîà òè ìïøóïäåþïì, îëèäòì èëøâåäòåþòàïú ðîïáüò-
êóäïæ íåîãïâæíåí êëèóíòìüåþò äòüåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì. 

I 

ÈÓÁÏÎÏ ÆÏ ÌÏÌÖÅÄÒ 

1926 ùåäì ïäåáìïíæîå ïþïøåäèï ãïèëïáâåñíï äåáìò — „ùåîòäò íëå ÷õòêâïûåì“. 
òãò ïìå èàïâîæåþï:  

 
èïãîïè æéåì ìõâïï ÷âåíò ¸ïåîò, — 
æïåúï äëúâï æï ðëåçòï. 
èëêâæï þîùñòíâïäå ûâåäò øïòîò 
æï ïõïäì ÷îæòäò øåèëåìòï. 
ãïãòêâòîæåþï: äåáìì îïà ïî ¸øâåäòì, — 
îëè êâäïâ ïèïéäæåì î÷åóä õïîòìõïæ, — 
úòæïí áóõòäò þïîïàïøâòäòì, 
èàòæïí ñâòîòäò âïýïì õïîòìï. 
ïõäï áóõòäò ïî òìüïèþåþï, 
õïîò ïî ¸ñâòîòì èïéïä èàåþòæïí, 
äåáìò æïïõî÷ë ùâîòäèï ïèþåþèï, 
ïèëíïùåîèï ãïçåàåþòæïí.1 

 
îëãëîú õåæïâà, ïè äåáìøò çóìüïæ ïîòì æïõïüóäò øåáèíòäò èæãëèïîåëþï: 

ðëåçòòì íïúâäïæ þïüëíæåþï ãïäåáìòäò ìïãïçåàë ìüïüòåþò. àïí ïä. ïþïøåäòì 
äåáìò èõòäåþïï, æïãèëþïï ïè üåíæåíúòòìï. èòì ãïþïüëíåþïì êò òàõëâì êëèðïî-
üòï. èïøïìïæïèå, ðëåüò æïóðòîòìðòîæï, ùòí ïéóæãï êëèðïîüòòì æòîåáüòâïì. 
ïèòüëè ïäåáìïíæîå ïþïøåäì ÿêóï óíæï ïìùïâäëí, ñóîò ïóùòëí, îëè èåëîåæ 
ïéïî ãïþåæëì èìãïâìò îïè. òùñåþï èòì ùòíïïéèæåã æïóíæëþåäò þîûëäï. 

1927 ùäòì 11 òïíâïîì àþòäòìòì ðïîüêëíôåîåíúòïçå ìïáïîàâåäëì êð úê-òì 
èïøòíæåäò èæòâïíò èòõåòä êïõòïíò ïä. ïþïøåäì åèóáîåþï: 

„ïþïøåäò äåáìòà ìùåîì þïîïàì íëå ÷õòêâïûåì. îï àáèï óíæï, øåòûäåþï þïîï-
àòì èòùåîï íëå ÷õòêâïûòìïàâòì, àóèúï òì óêâå èêâæïîòï, èïãîïè âíïõëà, îï 
äåáìì óûéâíòì íëå ÷õòêâïûåì åì ïþïøåäò. ïè äåáìòì óêïíïìêíåä ïþçïúøò íïàáâï-
èòï, èïãïäòàïæ, øåèæåãò (ïá êïõòïíì èë¸ñïâì äåáìòì òì ìüîòáëíåþò, îëèåäíòú 
çåèëà óêâå ùïòêòàõåà, — ï.þ.). 

îëãëîú ì÷ïíì, ïâüëîò óêèïñëôòäëï, îëè ÷âåí ïèýïèïæ ïî âþåÿæïâà ñëâåä-
ãâïî ïíüòìïþÿëàï ïþæï-óþæïì æï ïþïøåäòì äåáìåþòì íïúâäïæ âïàïâìåþà ìõâï 
èïìïäïì, îëèåäòú ãïúòäåþòà óêåà ïìïõïâì ìïþÿëàï ñëôïúõëâîåþïì. óíæï òà-
áâïì, îëè åì ïþïøåäò óêïíïìêíåä æîëèæå èóøïëþæï ìïõåäãïèøò, òèñëôåþëæï 
ìïþÿëàï öïèïãòîçå æï ïèïâå æîëì èëïõåîõï 1927 ùåäì øååæãòíï òìåàò ìïþÿëàï 
êïäåíæïîò, ìïæïú, îïú óôîë âóïõäëâæåþòà 26 èïòìì, æïþåÿæòäòï òìåàò ìõâï-
æïìõâï äåáìåþò, îëèäåþøòïú ãïêâîòà ïîòì äïðïîïêò ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòì 
ùòíïïéèæåã. 

ïìåàò èòêòþ-èëêòþóäò åíòà äïðïîïêëþåí òè òèåæòà, îëè ÷âåí èïì âåî ãïâò-
ãåþà. ïîòïí òìåàò ãóäóþîñâòäëíò, îëèäåþòú ôòáîëþåí, îëè êëèóíòìüåþò ìï-
àïíïæëà âåî åîêâåâòïí äòüåîïüóîòì ìïêòàõåþøò. ïøêïîïæ óíæï òàáâïì, îëè 
÷âåí ïîïâòì óôäåþïì ïî èòâúåèà êëíüîïþïíæòà ãïïðïîëì ñëâåäãâïîò ïíüò-
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ìïþÿëàï ìïáëíåäò. ÷âåí âìúæòäëþà ÷âåíì èõïîåçå ãïæèëâòñâïíëà òíüåäòãåí-
úòï. ìïïèòìëæ ÷âåíú âèóøïëþæòà æï âèóøïëþà, èïãîïè ÷âåí ãïæïÿîòà âòþîûë-
äåþà ïíüòìïþÿëàï ìóäòìêâåàåþòì ïìåàò ãïèëèýéïâíåþòì ùòíïïéèæåã òíüåäò-
ãåíúòïøò“.1 

èòõ. êïõòïíò íïàäïæ æï èêïôòëæ ãïèëõïüïâì êëèðïîüòòì äòüåîïüóîóäò 
ðëäòüòêòì ïîìì. 

êâïäòôòúòîåþóäòï ïä. ïþïøåäòì äåáìò — „ïíüòìïþÿëàï ïþæïóþæï“. 
ðëåüì ïôîàõòäåþì: òãò ìïþÿëàï öïèïãòîì òéåþì æï ïèòüëè óíæï ùåîëì òì, 

îïìïú õåäòìóôäåþï óþîûïíåþì (ìõâïàï øëîòì, åì åîà-åîàò ðòîâåäò ïøêïîï 
ïéòïîåþïï, îëè êëèðïîüòïì èùåîäëþï æïáòîïâåþóäò ¸ñïâì. úõïæòï, æïáòîïâå-
þóäèï æïèáòîïâåþäòì èëàõëâíï óíæï øåïìîóäëì). 

ñâåäïì èêïúîïæ èòóàòàåþì, îëè êëèðïîüòïì âåîïâòí èëïüñóåþì æï íóîú 
íóîïâòí åúæåþï „êëíüîïþïíæòà ãïïðïîëì ñëâåäãâïîò ïíüòìïþÿëàï ìïáëíå-
äò“. 

êëèðïîüòòì èòçïíìïú ïøêïîïæ ïúõïæåþì êïõòïíò: ãâòíæï ãïæèëâòþòîëà òíüå-
äòãåíúòï, èïãîïè, àó ïèïì ïî æïàïíõèæåþï, èïøòí „âòþîûëäåþà ïíüòìïþÿëàï 
ìóäòìêâåàåþòì ãïèëèýéïâíåþòì ùòíïïéèæåã“. 

ñâåäïôåîò íïàåäòï: ïí èëî÷òäåþï ïí ãïíïæãóîåþï. âòíú óî÷ëþïì ãïþåæïâì, 
èïàîïõåþòà ïóùâïâåí çóîãì. âòíú æïèëî÷òäæåþï, àïôäòì êâåîòà æïïöòäæë-
âåþåí. 

àïôäòì êâåîòì èëñâïîóäíò ñëâåä ìïçëãïæëåþïøò óõâïæ ïîòïí, èïãîïè èïì 
æïèìïõóîåþï óíæï, èóáàïæ ïîïâòí èëãâúåèì.  

êïõòïíòì èòåî ïä. ïþïøåäòì äåáìòì ãïêîòüòêåþï ìòãíïäòú òñë. êëèðïîüòòì 
åîàãóäò èùåîäåþò óíæï æïìåëæíåí ðëåüì æï áâï æï ãóíæï æïåøòíïà. ïîú æï-
óñëâíåþòïà, èïøòíâå ïèëóæãíåí èõïîøò õåäòìóôäåþïì: 

 
âòì îïà óíæëæï òè æéååþøò ôøïâåäïì õïîòì 
èàòæïí þéïâòäò ïí áóõòäò þïîïàïøâòäòì; 
îëúï ãóäòæïí õèï — ìïëèîïà ïèëíïàõïîò, 
áâåñíòì æïèïèõëþ ùïîéâíïìïâòà òñë ãïøäòäò. 
îëúï èòùïï ãïõâåóäò ìòìõäøò æï áïîøò, 
âòéïè òôòáîëì èëøïòîòì îòàèåþòì íïâçå, 
ïàïìì ïþïøåäì, ïàïì èåîïíì ãïâúâäòæòà èïøòí 
àòàë èåëèîòì õèïäòì èïîöâå øåèëáíåâïçå.1 

 
ïä. ïþïøåäàïí åîàïæ, òëäïæ æï æïóôòáîåþäïæ ïîòì ãïèåüåþóäò âïýï-ôøï-

âåäïú æï íòêëäëç þïîïàïøâòäòú. þóíåþîòâòú ïîòì: âåîú âïýïì æï âåîú þïîï-
àïøâòäì øåþëÿïâà æïáòîïâåþóäò ðëåçòòì þëîêòäåþòà. âåîú äòüåîïüóîòì 
ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðì èëïõâåâà àïâçå. îïêò ïìåï, ïîú òìòíò ìÿòîæåþï ðîëäå-
üïîòïüì æï èòì ðïîüòïì. 

èåëîå ðîëäåüïîóäò èùåîïäò íëå çëèäåàåäò åêïèïàåþëæï ïä. ïþïøåäì æï 
íëå ÷õòêâïûåì „ïíóãåøåþæï“: 

 
âòí ìàáâï, àó äåáìåþì åõäï ïî ìüïèþïâåí, 
úåúõä èëèæåþì, îëãëîú øåíò áóõòäò?! 
îï èåîå, àó âìùåîà ãïçåàòì ïèþåþì. 
èïà õëè àïí èëìæåâì øëîò ùóõòäò? 
æï øåí åõäï îëè òñâå úëúõïäò, 
ðëåüë, ûèïë æï èåïèþëõåâ, 
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òíãäòìòà õèï îëè èëâï ëõâîòäò, 
èïì ãïçåàòæïí àâòàëí ïèëõåâ.2 

íëå çëèäåàåäò ðîëäåüïîóäò òíüåîíïúòëíïäòçèòì ðëåüò òñë æï ãóäì 
óêïùîïâæï òíãäòìåäò èóøòì ëõâîï. àóèúï åì ãóäò ëæíïâ ïî ïìüëêåþòï, îëúï 
áïîàâåä ãäåõåþì, êëäåáüòâòçïúòòì ðåîòëæøò, ìïõä-êïîì óíãîåâæíåí, ìïáë-
íåäìï æï ìïñëäåäì ïîàèåâæíåí, úòèþòîøò èòåîåêåþëæíåí. èïøòí áïîàâåäò 
õïäõòì þåæíòåî èëèïâïäçå „ãïäëþæï“. ïìå òúòì êëèóíòìüóîèï  òíüåîíïúòëíï-
äòçèèï: ìïõäøò îëè èòúâïäåþóäò ãòìâåíòï, ìïáâåñíëæ ãï¸êòâò – æéåì áëîùò-
äò èïáâìë æï ìõâòìïì ãïîþòõïî ìõâòìò èêâæîòì ìïüòîäïæ. 

äòüåîïüóîóäò êîòüòêòì èûâòíâïîåþïì ïä. ïþïøåäòì èòèïîà ìïçéâïîò ïî 
¸áëíæï. þåíòüë þóï÷òûå ðëåüì üóáìïâæï: 

„èëáïäïáå ïþïøåäë! àáâåíò ïçîåþò ùâîòä þóîýóïçòòì ïçîåþòï. àáâåíò òæå-
ëäëãòï èïàò òæåëäëãòïï. 

… 
îïèæåíò õïíòï èïì øåèæåã, îïú íëå ÷õòêâïûåì òè áâåñíïà øåì÷òëæòà ïè áâåñíò-

óîò óìïèïîàäëþòì, áóõòäòìï æï ÷âåíò æîëòì „ùâîòäò ïèþåþòì“ øåìïõåþ. ìïòæïí 
èëòüïíåà, âòí ãòàõîïà, îëè ïìåàò ùïîìóäòìïàâòì àáâåí èïæäëþï ãòàõîïà? 
ïîú ãâòôòáîòï æï ïîú øåòûäåþï ãâåôòáîï. 

… 
áîòìüòïíóäò ìïàíëåþï ÷âåíàâòì óúõëï. ìïèêâæîë-ìïìòúëúõäë êäïìëþîòâò 

þîûëäòì æîëì ïîïâòàïî ìïìòñâïîóäë æïàèëþåþì ïî øåòûäåþï åáíåì ïæãòäò. 
÷âåíò êäïìëþîòâò ïäéë òìå ïî æï÷äóíãæåþï, îëè þîûëäïøò ìòñâïîóäì æïóà-
èëì ïæãòäò, „èúòîåæò“ òáíåþï òì, àó „æòæò“.1 

ïìå óàõîåì ïä. ïþïøåäì óïîò àïíïãîûíëþïì, ìòñâïîóäìï æï ìïàíëåþïçå õå-
äòìóôäåþïèïú æï êëäåãåþèïú. òãò èïîüë æïî÷ï. ïîú åîà êïúì èïøòí ðëåüòì 
æïìïúïâïæ õèï ïî ïèëóéòï. ïîïâòí ãïèëáëèïãåþòï èïì. àòàáèòì ïàò ùåäòùïæò 
úæòäëþæï ïä. ïþïøåäò æïåúâï æï øååíïî÷óíåþòíï ðëåüòìï æï ðòîëâíåþòì àïâò-
ìóôäåþï. èïãîïè þëäëì âåéïî ãïóûäë êëèðïîüòòì èòåî èëùñëþòä ìóäòåî 
üåîëîì. ãïüñæï æï èëî÷òäïæ àïâò æïõïîï. 1929 ùåäì àïâòìàïâò ãïèëòãäëâï 
æï ðòîò ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòìïêåí òþîóíï. 

úïøò èçå æïæòì, øåíì àâïäåþøò îïàï æãïì ÷îæòäò? 
¸ïó, äï÷ïîë! ìïóêóíòì ïîï õïî øâòäò! — 
îëãëî âåî çòæå æîëì ìòèûòèå æï ìòèûïôîåíò?! 
èëõìåíò àâïäåþì ìïîêå úòâò æï ãïþçïîóäò, 
îëè æïòíïõë êäæå æï âåäò ãïæïìïôîåíò, 
æï àáâï ìòèéåîï, åðëáòìàâòì àïíïèãçïâîóäò!1 
 
ïèòì èåîå ïä. ïþïøåäò øåóåîàæï êëèóíòçèòïæòì èéïéïæåþåäà. æïïæãï äò-

üåîïüóîòì ðïîüòóäëþòì ðîòíúòðòì  ãçïì æï ãïòàáâòôï ìïþÿëóîò ðëåçòòì  
èéâîòå íïêïæøò. ìïèïãòåîëæ èëòðëâï õåäòìóôäåþòì úîó ìòñâïîóäò, ìóü-àï-
íïãîûíëþï æï ôóÿò áåþï-æòæåþï. 

ïäåáìïíæîå ïþïøåäò ãïèëíïêäòìò ïî ñëôòäï. èòìò àïâãïæïìïâïäò óþîïäëæ 
ìïíòèóøëæ ãïâòõìåíå. àëîåè ïìå ãïùêåðäòäï ñëâåäò ìïþÿëåäò èùåîïäò. òìå-
àòú êò, âòíú ïî óî÷ëþæï æï, äïþï õïîòâòà, èëî÷òäïæ òñë øåþèóäò ìêêð-òì åî-
àãóäåþòì óéåäøò. 

êïõòïíì ïî èëìùëíæï ïîú „ïîòôòëíòì“ ìïõåäòà ãïåîàòïíåþóäò èùåîïäàï 
öãóôò. 

„ãïüïúåþóäò ïîòïí îï „ïîòôëþòà“, èïà ïî ìóîà ïõïäò úõëâîåþòì ãïãåþï æï 
øåìùïâäï. ïìåàò äòüåîïüóîï ÷âåí ïî ãâÿòîæåþï. ÷âåí ïî ãâÿòîæåþï òì õïäõò, 
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îëèåäòú õëüþïì ïìõïèì ûâåä æîëì, ñëâåäòâå æïõïâìåþóäì æï òñóîåþï ùïîìó-
äòìïêåí, ìïøóïäë ìïóêóíååþòìïêåí. ñëâåäòâå åì ïéèëâôõâîïà ìïáïîàâåäëì 
ìòíïèæâòäòæïí“,2 — þîûïíåþæï áïîàâåäò êëèóíòìüåþòì èïøòíæåäò àïâêïúò. õë-
äë ãåîëíüò áòáëûåìï æï èòõåòä öïâïõòøâòäì ðòîæïðòî åèóáîåþëæï: „÷âåí íå-
þïì ïî èòâúåèà ïîú ãåîëíüò áòáëûåì æï ïîú öïâïõòøâòäì æïìúòíëí ÷âåíì ïé-
èøåíåþäëþïì“. 

 
òîëíòóäò òíüåîèåûûë:3 àïâãïèåüåþóäò áïîàâåäò êëèóíòì-
üòì èòõ. êïõòïíòì úõëâîåþï óþåæóîïæ æïèàïâîæï. ìõâåþì 
åèóáîåþëæï, àïâåþì æïãïñîåâòíåþàë æï àïâïæ ãïõæï èìõâåî-
ðäò. öåî ìïêïâøòîë êð (þ) øóï ïçòòì þòóîëì èåëîå èæòâíïæ 
ãïãçïâíåì, èåîå êò õïäõòì èüîïæ ãïèëïúõïæåì æï ïîïâòí óù-
ñòì, ìïæ æï îëãëî ïèëõæï ìóäò. àóîèå üñóòäïæ òúïâæï ìë-
úòïäòçèì áïîàâåäò èùåîäåþòìïãïí. 

 
ìõâïàï øëîòì, íòøïíæëþäòâòï øòøò, îëèåäìïú ïè ìòüñâïøòú ïèýéïâíåþì êïõò-

ïíò. èòìò ïçîòà, ã. áòáëûå àóîèå ãïèëõïüïâì „èõåúóîò øëâòíòçèòì ôìòáëäëãò-
ïì“, èïãîïè ïèïì èïäïâì „èõïüâîóäò ðîëæóáúòòì ôëîèïøò“. ïè àâïäàèïáúëþïì 
ã. áòáëûå èòèïîàïâì àóîèå òèòì òèåæòà, îëè „þëäøåâòêåþò âåîïôåîì èòõâæåþò-
ïí ùïêòàõóäøò. èïãîïè åì ïî èëõæåþï. ïõäï àâòàåóäò èóøï æïòíüåîåìåþóäòï 
òèòà, àó îï òæãèåþï àåïüîøò, òèòà àó îï ïîòì æïþåÿæòäò ùòãíøò æï âåîïâòàï-
îò ãåîëíüò áòáëûå, — îïèæåíò óíòâåîìòüåüòú ïî óíæï ¸áëíæåì æïèàïâîåþóäò 
èïì, — âåîúåîà èóøïì âåî èëïüñóåþì“.1 

ãïõìëâà ïäþïà, êïõòïíò ïäåáìïíæîå ïþïøåäìïú óèüêòúåþæï — âåî èëãâïüñó-
åþë. 

îïè ãïèëòùâòï êëèóíòìüåþòì øòøò — òíüåäòãåíüèï ïî èëïüñóëì èóøï? íåþòà 
àó óíåþäòåà, ïá êëèóíòìüåþèï ãïèëïâäòíåì ðîëäåüïîóäò ïîïìîóäñëôòäå-
þòì êëèðäåáìò. åì êëèðäåáìò ïéòïîåþì, îëè ãëíåþîòâïæ òíüåäòãåíüò óôîë 
èïéäï æãïì, âòæîå èóøï. ïèòüëè ãóäò óìêæåþïà — ïî ãïâþòàóîæåàë — æï ùïè-
æïóùóè ïôîàõòäåþåí òíüåäòãåíúòïì: èëüñóåþï ïî ìúïæëà, èïòíú ïîïôåîò ãï-
èëãòâïàë. ëîò îïè ïîòì ïè øòøøò ìïìïúòäë: öåî åîàò, ìîóäòïæ óìïôóûâäëï 
òíüåäòãåíüòìï æï èóøòì æïðòîòìðòîåþï. âòí óùñòì, îïèæåíò üóüóúò òíüåäò-
ãåíüòï ïèáâåñíïæ, îëèåäìïú ÿêóòì íïìïõò ïî ãïï÷íòï æï îïèæåíò — èóøï, îëèå-
äòú ãëíòåîåþòà ïîòì ìïâìå. èåëîåú, èóøïàï êäïìò òìå ïîïâòì ãïóúóúóîïêå-
þòï, îëãëî êëèóíòìüåþì æï ìõâïì îïéïì óáíåâåí àòàì — éèåîàò ïî ãïãòùñîåà 
æï èóøåþòì èëüñóåþï ïî æïïðòîëàë. 

êëèóíòìüåþøò ðîëäåüïîóäò ïîïìîóäñëôòäåþòì êëèðäåáìò òèæåíïæ 
èûäïâîò ïéèë÷íæï, îëè æéåìïú âåî ãïàïâòìóôäåþóäïí èòìãïí. èïîàïäòï, òí-
üåäòãåíúòï ìîóäïæ æïòèëî÷òäåì æï îëãëîú óíæïà, òìå ïàïèïøåþåí, êëèó-
íòìüóîò èèïîàâåäò åäòüïú ãï÷íæï, îëèåäìïú íïòî-íïòî óèïéäåì ìïìùïâäå-
þåäøò ïáâì ãïíïàäåþï èòéåþóäò æï èóøïàï êäïìàïí óêâå ïéïîïôåîò ïáâì ìï-
åîàë, èïãîïè òíüåäòãåíüòìïæèò øòøì èïòíú âåîï æï âåî æïïéùòåì àïâò. ïèïì 
ïæïìüóîåþì ðîåìïøò õøòî-õøòîïæ ãïèåëîåþóäò èëùëæåþï æï ôòúò — èóæïè 
ðïîüòïìàïí åîàïæ, õïäõàïí åîàïæ. óêâå åì äëçóíãò èêïôòëæ èåüñâåäåþì, 
îëè, êëèóíòìüåþòì ïçîòà, ðïîüòï æï õïäõò åîàïæ ïîòì, õëäë òíüåäòãåíúòï 
(ãïíìïêóàîåþòà øåèëáèåæåþòàò) — úïäêå. ïèòüëè èùåîäëþï (ìïåîàëæ õåäëâ-
íåþï) èëâïäåï ôòúòà æïïæïìüóîëì, îëè ðïîüòïìàïí åîàïæ òáíåþï, õïäõàïí 
åîàïæ òáíåþï. àó ãïþåæïâì æï èïà èëùñæåþï, èïøòí õåäëâïíì ãïíïæãóîåþï 
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åäòì. èùåîäëþïú òûóäåþóäòï, ãóäøò õåäòì þïãóíòà æïæëì ðòîëþï — ïî ãòéï-
äïüåþàë. 

èïãîïè èõëäëæ ôòúò, èõëäëæ ðòîëþï ìïêèïîòìò ïî ïîòì. èùåîäëþïì îëè øò-
øòì ãîûíëþï ïî ãïóáîåì, ïóúòäåþåäòï êëèðïîüòïè èïì æîëæïæîë ñóîò ïóùò-
ëì, æïüóáìëì æï, àó èòçïíøåùëíòäïæ èòò÷íòï, êïüëîéïøò ãïíïùåìëì ïí ììîê-
æïí ãïïûåâëì. 

ïèòüëè èòèïîàïâæï êëèðïîüòï èùåîäåþòì æïìöòì ìóôàï ïæèòíòìüîïúòóä 
ìïøóïäåþåþì. ìïíòèóøëæ åîà âîúåä ïèëíïùåîì èëâòüïí (òõòäåà 1931 ùäòì 9 
òâíòìòì ãïçåàò „êëèóíòìüò“). 

ìïáïîàâåäëì ìïþÿëàï èùåîäåþòì ôåæåîïúòòì èòåî „ãïèëñëôòäò òñë ùèåí-
æòì ÷ïèüïîåþåäò êëèòìòï, îëèåäèïú æïïèóøïâï èïìïäåþò ãïèëìïîòúõò èùåîäå-
þòì øåìïõåþ æï ãïèëìïîòúõò èùåîäåþòì ìòï ðîåçòæòóèòì ãïôïîàëåþóä ìõæë-
èïì ùïîóæãòíï æïìïèüêòúåþäïæ. 

ãïèëîòúõâïì ìïôóûâäïæ æïåæë øåèæåãò æåþóäåþï: 
ï) ãïèëòîòúõëì ïøêïîï îåïáúòëíóîò æï øëâòíòìüò èùåîïäò, îëèåäèïú àïâò-

ìò òæåëäëãòï ïè ïàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ãïèëõïüï ïøêïîï èõïüâîóä, èåúíòå-
îóä æï êîòüòêóä íïùïîèëåþåþøò, þåÿæâòàò æï çåðòîò ãïèëìâäåþòà. 

þ) ãïèëòîòúõëì ïãîåàâå ëîãïíòçïúòòì ðïìòóîò ùåâîåþò, îëèäåþòú ïàò 
ùäòì ãïíèïâäëþïøò äòüåîïüóîïøò ïî èóøïëþåí, ïîú èùåîïäàï ôåæåîïúòòì 
ìïçëãïæëåþîòâ ìïáèòïíëþïøò éåþóäëþåí èëíïùòäåëþïì, èùåîïäàï ôåæåîïúò-
òì ùåâîåþïæ êò òàâäåþòïí. 

ã) ãïèëòîòúõëì èùåîïäàï ôåæåîïúòòì øåèïæãåíäëþòæïí èåáïíòêóîïæ ÷ï-
îòúõóäò ùåâîåþò, îëèäåþòú ïîïìëæåì èùåî…ïøò (ïìåï ãïçåàøò, åüñëþï ìüîò-
áëíòï ãïôîåíòäò — ï.þ.) òîòúõåþòïí æï èùåîïäàï ôåæåîïúòòì îòãåþøò ïî èëé-
âïùåëþåí. 

ïè ìïèò æåþóäåþòì èòõåæâòà èëõæï èùåîïäàï ùèåíæï. ðòîâåäò êïüåãëîòòà 
ãïèëîòúõóäò ïîòïí øåèæåãò èùåîäåþò: ðïâäå òíãëîëñâï, êëíìü. ãïèìïõóîæòï, 
øïîïøòûå øïäâï (àïãóíï), òëìåþ òèåæïøâòäò. 

ðïâäå òíãëîëñâï ãïèëîòúõóä òáíï, îëãëîú ïøêïîï îåïáúòëíåîò æï øëâò-
íòìüò èùåîïäò, îëèåäèïú öåî êòæåâ ïíüòìïþÿëàï ýóîíïäòì „êïâêïìòëíòì“ îå-
æïáüëîëþòì æîëì íïàäïæ ãïèëïèýéïâíï àïâòìò îåïáúòëíóäò æï íïúòëíïäòì-
üóîò ìïõå. ïèïâå îåïáúòëíóîò õïçòà òì ìïáèòïíëþæï ïêïæåèòóî èùåîïäàï êïâ-
øòîøò æï åì ìïáèòïíëþï èïí ãïèëïøêïîïâï èùåîïäàï ñîòäëþåþìï æï êîåþåþçå 
ãïèëìâäåþøòú, àïâòìò ïíüòìïþÿëàï æåêäïîïúòåþòà. ðïâäå òíãëîëñâï òñë 
áïîàóäò èùåîäåþòì îåïáúòëíóîò æï øëâòíòìüóîò íïùòäòì ëîãïíòçïüëîò æï 
õåäèûéâïíåäëþæï îåïáúòëíóî „áïî. ùòãíòì“ ãïèëèúåèäëþïì, îëèåäòú ùïîèë-
ïæãåíæï èòìò õåäèûéâïíåäëþòì æîëì ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòì ùòíïïéèæåã ãïí-
ùñëþòä èùåîïäàï àïâøåìïôïîì. 

ê. ãïèìïõóîæòï úíëþòäòï, îëãëîú îåïáúòëíåîò-øëâòíòìüò æï ïíüòìïþÿëàï 
èùåîïäò, îëèåäòú ïè ïàò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ãïíóùñâåüäòâ òþîûâòì èõïüâîó-
äò ðîëæóáúòòà æï çåðòîò ãïèëìâäåþòà ôåëæïäòçèòì, àïâïæïçíïóîóäò òæå-
ëäëãòòì, øëâòíòçèòìï æï „øïâò ÷ëõòì“ üîïæòúòòì æïìïúïâïæ. õìåíåþóäò ãïèë-
óìùëîåþåäò îåïáúòëíåîò èùåîïäò æéåâïíæåäëþòìïàâòì ðëäòüòêóîïæ èïâíå 
èõïüâîóä íïùïîèëåþåþì ïáâåñíåþì. 

øïäâï øïîïøòûå (àïãóíï), „åøèïêòì èïàîïõòì“ åîà-åîàò îåæïáüëîàïãïíò, 
èåíøåâòçèòì îëèïíüòçèòà ãïýéåíàòäò èùåîïäò, èåíøåâòêåþòì ïçîåþòì ïãòüï-
üëîò. àïâòì þëäëíæåä íïùïîèëåþåþøò òäïøáîåþì ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòì ùò-
íïïéèæåã. 
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òëìåþ òèåæïøâòäò — îåïáúòëíåîò èùåîïäò, îëèåäòú ãïèóæèåþòà åþîûâòì 
èùåîïäàï ôåæåîïúòïì, óêòæóîåìò øëâòíòìüò. 

èåëîå êïüåãëîòïøò èë¸ñâíåí èùåîïäàï ôåæåîïúòòì ðïìòóîò ùåâîåþò, îëè-
äåþòú îïèæåíòèå ùäòì ãïíèïâäëþïøò ïîïôåîì ùåîåí æï òàâäåþòïí ëîãïíòçï-
úòïøò èêâæïî ìóäåþïæ. ïìåàåþòï: õïîòüëí âïîæëøâòäò, áîòìüåôëîå îïÿâå-
äòøâòäò, þòûòíï ïþóäïûå, úâïî-íïèò, òîëæòëí ìëíéóäò, ìòë ÿïíüóîòøâòäò, 
ïî÷òä öïöïíïøâòäò, ìòêë æëäòûå, äåäò öïôïîòûå, òîïêäò üïüòøâòäò, æïâòà 
íïõóúîòøâòäò, ìòèëí áâïîòïíò, àåæëîå êòêâïûå, òâïíå åäòïøâòäò, êëêò ïþïøòûå, 
íòêë êåúõëâåäò. 

èåìïèå êïüåãëîòòà ãïèëîòúõóäòï èùåî. ôåæåîïúòïøò èåáïíòêóîïæ èëñëäò-
äò åäåèåíüåþò, îëèäåþìïú èùåîäëþïìàïí ïîïâòàïîò êïâøòîò ïîï ïáâà: èòõå-
òä ìïñâïîåäòûå, ìòèëí öïíïøòï, èòõåòä ïþîïèòøâòäò“. 

ùóàòà ïî ïúòäåþì àâïäì èùåîäòì úõëâîåþïì ãïêëèóíòìüåþóäò óíüåîò 
ðîòøòþååâò. ïî ìöåîï øåèëáèåæòì êåàòäìòíæòìòåîåþï æï ãïèóæèåþòà ïèóíï-
àåþì. ãòëîãò äåëíòûåì óêâå ãïèëáâåñíåþóäò ¸áëíæï ðëåèòì — „ìüïäòíò. þïâ-
øâëþï æï ñîèëþï“ — âîúåäò íïùñâåüåþò (òõ. 1937 ùäòì 10 àåþåîâäòì „äòüåîï-
üóîóäò ãïçåàò“ æï òèïâå ùäòì 6 èïîüòì „êëèóíòìüò“), èïãîïè èïòíú ìïìüòêïæ 
ïêîòüòêåþåí æï åèóáîåþòïí. „úíëþòäòï, îëè ð. òïøâòäò, ü. üïþòûå, ã. äåëíòûå — 
æï ïîï èïîüë åìåíò — õïäõòì èüîåþòì ïéíòïøâòäòì, öòáòïì, þóæó èæòâíòì ãïâ-
äåíòì áâåø òñâíåí, îëè åì õïäõòì èüîåþò èïà ïèóøïâåþæíåí“.1 èïîàïäòï, åî-
àãóäåþòì ôòúò æïæåþóäò ¸áëíæï ã. äåëíòûåì, èïãîïè àóîèå åì ïî êèïîëæï. 
èòùï óíæï øåÿïèë, àïâçå íïúïîò æïòñïîë, èóúäòà òõëõë, ìïíïè üñïâò ïî ãïã-
ûâîåþï æï èåîå øåòûäåþï ãïæèëãõåæëì êëèðïîüòïè ùñïäëþòì àâïäòà. „÷âåíì 
îòãåþøò êòæåâ ïîòïí èùåîäåþò, îëèåäàï êïâøòîò æï óîàòåîàëþï õïäõòì æïó-
ûòíåþåä èüîåþàïí ñëâåäãâïî åÿâãïîåøåï: üòúòïí üïþòûå, ã. äåëíòûå æï ìõâåþò 
óíæï ãïèëâòæíåí ïá, ÷âåíò êëäåáüòâòì ùòíïøå æï ãóäùîôåäïæ ïéòïîëí ñâåäï 
òì æïíïøïóäò, îëèåäòú èïà ÷ïïæåíòíï õïäõòì èüîåþàïí ïøêïîï èåãëþîóäèï 
óîàòåîàëþïè“.2 

æï òâìåþëæï ãïçåàåþò, ýóîíïäåþò èëíïíòåþòì ìòüñâåþòà, àâòàãâåèòà. òõ-
æòæíåí þëæòøì, åâåæîåþëæíåí øåùñïäåþïì, ôåõáâåø àåäïâæíåí ñëâåäãâïî 
ïæïèòïíóî éòîìåþïì. èïãîïè þåâîì ïèïíïú âåî óøâåäï. èïòíú ãïïíïæãóîåì. 

ãîûåäòï èëìðëþòäàï ìòï: ã. þïïçëâò, þ. þóï÷òûå, æ. æåèåüîïûå, í. çëèäåàå-
äò, ì. àïäïêâïûå, ð. òïøâòäò, î. êïäïûå, â. êëüåüòøâòäò, â. äóïîìïèòûå, í. èòùòø-
âòäò, ã. èóøòøâòäò, ô. íïîëóøâòäò, ð. ìïñâïîåäòûå, ü. üïþòûå, ê. ôåëæëìòøâò-
äò, ð. áòáëûå, æ. ÷òïíåäò, ã. ûòãâïøâòäò, ê. õòèøòïøâòäò, è. öïâïõòøâòäò… (èëèò-
üåâëì òèïàèï õìëâíïè, âòíú ãïèëèî÷ï!). 

èëìðåì ïîï èïîüë òèàïâòàâå èüîåþïæ ÷ïîòúõóäíò — èòõ. öïâïõòøâòäò, ü. üï-
þòûå, ð. òïøâòäò, — ïîïèåæ ûâåäò êëèóíòìüåþòú — ì. àïäïêâïûå, î. êïäïûå, ð. ìïñ-
âïîåäòûå. èïà èòïñëäåì ðîëäåüèùåîäëþòì èëáïæïãåíò æï „ûâåäòì“ óïîèñë-
ôåäíò — ã. èóøòøâòäò, â. äóïîìïèòûå, þ. þóï÷òûå æï êëèðïíòï. 

îïüëè? ïîïâòí óíæï òñëì æïçéâåóäò, ïîú èüåîò, ïîú èëñâïîå. ñâåäï óíæï 
úïõúïõåþæåì øòøòà. ïîïâòí óíæï óùñëæåì, îëæòì ïéòèïîàåþï èòì àïâçå êëèó-
íòìüóîò àåèòæïì èïõâòäò. èïøòí ñâåäï èëî÷òäò æï æïèóíöåþóäò òáíåþï. 

èùåîïäàï êïâøòîòì õåäèûéâïíåäò èïäïáòï üëîëøåäòûå öåî ìõâåþì ïìùïâ-
äòì  ÿêóïì, îëãëî óíæï åþîûëäëí èüåîì. 

„÷âåí þóíåþîòâïæ ãâòüïúåþì èøåíåþäëþòì åíàóçòïçèò. âòèìÿâïäåþòà ìîó-
äòïæ ó÷âåóäë ìóäòåîò ãïíùñëþòäåþòà æï ãâïâòùñæåþï õëäèå, îëè èüåîò èó-
æïè ãâòàâïäàâïäåþì, æîëì ãâòî÷åâì, úæòäëþì àïâì æïãâåìõïì æï ÷âåíò èòé-
ùåâåþò æï þåæíòåîò ãïíúæåþò èëãâòùïèäëì, èëãâòøõïèëì. îïú óíæï èúòîå òñëì 
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èüîòì ûïäï, ïè ìïáèòì øåìîóäåþï èïì èïòíú øåóûäòï; èïì ìõâï ìïáèå ïî ïùóõåþì 
æï ïî ïæïîæåþì — ïèïøòï òì ìïâìåþòà æïõåäëâíåþóäò æï ïîú èòìò ûïäåþòì ìòè-
úòîåçå øåòûäåþï äïðïîïêò, ìïíïè ïîìåþëþì (àóíæïú ÷âåíì ãïîåøå) êïðòüïäòì-
üóîò ìïèñïîë, îëèåäòú èóæïè èòìúåèì èïüåîòïäóî æï ìóäòåî ìïçîæëì 
÷âåíì êäïìëþîòâ èüåîì; èóæïè „ïéïôîàëâïíåþì“ èïì ñëâäïæ óèìãïâìò èëáèå-
æåþòìïêåí. ïèòüëè ÷âåí íåþï ïîï ãâïáâì åîàò ùóàòà èïòíú æïâòâòùñëà ÷âåíò 
ìïèéâàë èëâïäåëþï: êäïìëþîòâò èüîòì ùòíïïéèæåã øåóùñâåüåäò, óäèëþåäò 
þîûëäï“.1 

ãïòâäòì úëüï õïíò æï àâòàëí è. üëîëøåäòûå ãïèëúõïææåþï õïäõòì èüîïæ 
æï êïðòüïäòçèòì öïøóøïæ. èùåîïäàï êïâøòîòì ïõïäò àïâèöæëèïîå òüñâòì èïì-
çå — „õïäõòì æïóûòíåþåäò èüîåþòì àïâõåæëþï òáïèæå èòæòëæï, îëè ìúïæåì êò-
æåú õåäøò ÷ïåãæëà èàåäò ëîãïíòçïúòòì õåäèûéâïíåäëþï. ïèòì èïãïäòàì 
÷âåíì ëîãïíòçïúòïøò ùïîèëïæãåíæï è. üëîëøåäòûå, îëèåäòú ëîò ùäòì ãïí-
èïâäëþïøò ìïàïâåøò åæãï èùåîïäàï êïâøòîì. êëíüîîåâëäóúòóîò àâïäàèïá-
úëþòì æï èïâíåþäëþòì åì ãïêëüîåþóäò „ëìüïüò“ æòæõïíì ìùïèäïâæï áïîàóäò 
ìïþÿëàï èùåîäëþòì ïüèëìôåîëì.1 

ïîìåþòàïæ ïê. àïàïîïøâòäì æïèàïâîåþóäò ïî åáíåþï åì ìòüñâï, îëè àïâïæ 
èïì æïïîáèåâåí êïðòüïäòçèòì æòâåîìïíüì, ãïîåùïîìï æï èïâíåþåäì. ìïáïîàâå-
äëì èùåîïäàï êïâøòîòì êòæåâ åîàò ïõïäò àïâêïúò ïìå æïïõïìòïàåþì èïì: 

„àïàïîïøâòäò ãïèëèýéïâíåþóäò òáíï, îëãëîú õïäõòì èüåîò, æòâåîìïíüò, 
îëèåäòú èàåäò ùäåþòì ãïíèïâäëþïøò ÷âåíò ìïèåóîíåë æï êóäüóîóäò èøå-
íåþäëþòì ìõâïæïìõâï óþïíøò åùåëæï øåíòéþóäïæ öïøóøóî-èïâíåþäóî èóøïë-
þïì. èïí ÷âåí êïâøòîøòæïú „òìïõåäï“ àïâò, îëãëîú ãïóìùëîåþåäèï þòóîëê-
îïüèï. àâåøò åîàõåä àó øåèëòâäòæï òè ëîãïíòçïúòïøò, îëèäòì õåäèûéâïíå-
äëþï èïì ¸áëíæï æïâïäåþóäò. èóæïè æïðòîåþïì òûäåëæï, èïãîïè ïîïìëæåì èïì 
ïî ïìîóäåþæï. òãò òñë „èíïàëþòì“, „äòüåîïüóîóäò ìïáïîàâåäëì“ îåæïáüë-
îò, èïãîïè òãò ïîï àó îïòèåì ïêåàåþæï îëãëîú îåæïáüëîò, ïîïèåæ õåäì óø-
äòæï æï æåçëîãïíòçïúòï øå¸áëíæï èóøïëþïøò. àïàïîïøâòäòì þòóîëêîïüëþï, 
óáíïîëþï æï úïîòåäò äïñþëþï òñë èüîòì èïâíåþäóî-àâïäàèïáúóîò þîûëäòì 
ôëîèï“.2 

üîòþóíòæïí ïî òáíåþï ÷ïèëìóäò æ. æåèåüîïûå, îëè èòì àïâçåú ãïòåäâåþì 
ñëâäòìèèóìâîåäò êëèóíòìüóîò èïõâòäò, èùåîïäàï ìïåîàë êîåþï èïì, „îë-
ãëîú ãïèëèýéïâíåþóä õïäõòì èüåîì“, êïâøòîòæïí ãïîòúõïâì,1 èåîå êò ôòçò-
êóîïæïú èëìðëþåí. 

æï ïìå æïóìîóäåþäïæ ïüîòïäåþåí êëèóíòìüåþò ùóàòìëôäòì æëäïþì æï 
ôáâïâåí ãïíóêòàõïâïæ èüñóïíìï æï èïîàïäì. 

åì ïî ïîòì æîëåþòàò êïèðïíòï, îëèåäòú ëæåìèå øåùñæåþï. ïîï. òãò æîëæïæ-
îë ïóúòäåþäïæ óíæï ãïíèåëîæåì. æï èåëîæåþï êòæåú. ãïíìõâïâåþï èõëäëæ 
èïìøüïþøòï: çëãöåî èùåîäåþòì îþåâï-ïùòëêåþï äòïíãóîòï, çëãöåî êò úïäêå-
óä ðòîåþì îëçãïâåí. 

ìïáïîàâåäëì êð úê ñëâåäò ïõïäò èæòâïíò àïâòæïí òéåþì èïàîïõì õåäøò æï 
òùñåþì èùåîäåþòì ùâîàíï-èëàâòíòåîåþïì. 

ìïáïîàâåäëì êð úê èæòâïíò êïíæòæ ÷ïîêâòïíò èåüïæ ïáüòóîïæ åîåëæï èùåî-
äëþòì ìïáèååþøò æï ñâåäïì „êëèóíòìüóîò ðîòíúòðóäëþòà“ üóáìïâæï. 30-òïíò 
ùäåþòì þëäëì òãò æïìúòíëæï êëäïó íïæòîïûåì, êëíìüïíüòíå ÿòÿòíïûåì, êëí-
ìüïíüòíå ãïèìïõóîæòïì. 

ìõâï ðëåüåþàïí åîàïæ, ê. íïæòîïûå êëäõåàøò ùïìóäï øåèëáèåæåþòàò èòâäò-
íåþòà. èïãîïè òá, „ïõïä èïüåîòêçå, îëèåäòú ïéèë÷åíòäòï þëäøåâòêåþòì èòåî“ 
(÷ïîêâòïíòì ìòüñâåþòï), ê. íïæòîïûåì èõëäëæ üñåèäòì ïñâïâåþï øåóè÷íåâòï, èå-
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üò ïîïôåîò. õëäë ê. ÿòÿòíïûåì ðëåèòà „îòëíòì ïðëäëãòï“ óáòï þóíåþòì þîèï 
ìüòáòï. ãïþîïçåþóäò ÷ïîêâòïíò åèóáîåþï ëîòâå ðëåüì — „ÿòÿòíïûåú æï íïæòîï-
ûåú ìåîòëçóäïæ óíæï æïóôòáîæíåí àïâòïíà øåèæãëè øåèëáèåæåþòàì ãçïì, 
èïîüë óòæåë üñåèäòì îëèïíüòêòàï æï ìòèþëäòìüóîò þóîóìòà ìëúòïäòçèòì 
åðëáïøò øëîì âåî ùïõâïä“.2 

ïîú ê. ãïèìïõóîæòïì „èàâïîòì èëüïúåþï“ èëìùëíåþòï ÷ïîêâòïíì. 
„ïìåàò íïùïîèëåþòà, îï àáèï óíæï, ïî øåòûäåþï ãáëíæåì èëùòíïâå ìïþÿëàï 

èùåîäòì ìïõåäùëæåþòì ðîåüåíçòï. êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòïè öåî êòæåâ þåâ-
îò óíæï òèóøïëì òèòìïàâòì, îëè ìïþëäëëæ ãïíàïâòìóôäæåì þóîýóïçòóä-íï-
úòëíïäòìüóîò òæåëäëãòòì üñâåëþòæïí…“3 

1951 ùäòì 10 òïíâïîì àþòäòìòì XX ìïáïäïáë ðïîüêëíôåîåíúòïçå ê. ÷ïîêâò-
ïíèï âïýï-ôøïâåäïú ãïïêîòüòêï. 

âïýïè àóîèå „… âåî øåûäë ïèïéäåþóäòñë àïâòìò æîëòì ïèëúïíåþòì ãïãå-
þïèæå. âïýï-ôøïâåäï ôøïâòì âòùîë õåëþïøò ÷ïòêåüï æï øåãíåþóäïæ øåçéóæï 
àïâòìò àåèïüòêï èàòåä áïîàâåäàï æï èïà èåçëþåä èàòåä üëèàï ìòìõäòì-
èéâîåäò øòíïëèåþòàï æï èòàëäëãòóîò ìòóýåüåþòà. òãò ìòñâïîóäòà ïãâòùåîì 
èàòåäåþøò ãâïîëâíóäò ùñëþòì íïøàåþì. ïîï èïîüë òè æòæò ìëúòïäóîò þîûë-
äòì ïèëúïíåþò, îëèåäòú ìïáïîàâåäëøò èòì æîëì þëþëáîëþæï, ïîïèåæ áïî-
àâåäò õïäõòì ìïåîàëåîëâíóäò ïèëúïíåþòú öåîëâïíïæ ïî ñëôòäï ïìïõóäò 
âïýï-ôøïâåäïì ðëåüóî øåèëáèåæåþïøò“.1 

 
òîëíòóäò òíüåîèåûûë: ÷ïîêâòïíò 1952 ùäòì ëî ïðîòäì èëõ-
ìíåì. îï àáèï óíæï, æïòãèë èàåäò èòìò èëéâïùåëþï. „áïîàâå-
äò õïäõòì íïúïæò õåäèûéâïíåäò“ (ïìåàò üòüóäòà òõìåíòåþ-
æï ðîåìï èïì) åîàõïíì ìïáïîàâåäëæïíïú ãïïûåâåì. èïãîïè 
ìõâåþàïí øåæïîåþòà èïòíú þåæíòåîò ïéèë÷íæï: ïî èëóêäïâà. 
îëãëîú ÷ïíì, ãïèëíïêäòìò ñâåäãïí ïîìåþëþì, êëèóíòìüåþòì 
ìïæïèìöåäë ìïáèòïíëþïøòú êò. 

 
æéåâïíæåä èëáïäïáåì, úõïæòï, ãïóêâòîæåþï æï òêòàõïâì — îïüëè èëïùñë 

÷ïîêâòïíèï äïøáîëþï âïýïì ùòíïïéèæåã? ûíåäòï ðïìóõòì ãïúåèï. ìïíïè àïâïæ 
÷ïîêâòïíò ïî ãïïèýéïâíåþì, âòí óþîûïíï âïýïì ãïíáòáåþï, èïíïè âåîïâòí æïïçóì-
üåþì, îïè ãïèëòùâòï åì êóîòëçóäò æï ìïâïäïäë ìïáúòåäò. åîàò êò íïàåäòï, 
àïâòìò òíòúòïüòâòà ïèïì ÷ïîêâòïíò âåî ãïþåæïâæï. ñâåäïè ÷òíåþóäïæ òúòì, îëè 
èëìêëâòì íåþïîàâòì àâòíòåî, ìïáïîàâåäëì êð úê-òì èæòâïíò ìïðòîôïîåøëøòú 
âåî øåâï æï ÷ïîêâòïíò âòà ãïîòìêïâæï âïýïì ãïêîòüòêåþïì? ïøêïîïï „âïýïì 
ðîëþäåèï“ âòéïú ìõâïè ãïèëòãëíï. óíæï âòâïîïóæëà, îëè åì èëìêëâòì èòàòàå-
þòà èëõæï, îïèåàó òãò ûïäòïí ¸ãïâì úîó ðîëþäåèåþòì ãïèëãëíåþòì èëìêëâóî 
èåàëæì. èëóúäåä æåæåþì ì÷âåâòïà ïìå: îëúï ÷âòäò üòîòì, ãïìï÷óèåþäïæ 
ðòîøò ìïùëâïîïì óæåþåí. èëìêëâòú ïìå òáúåëæï. ìïþÿëåäò õïäõò ãïëãíåþóäò 
æï èóæïè æïêïâåþóäò îëè ¸ñëäëæï, ýïèòæïí ýïèçå ìóü-ìïêòàõåþòì ìïùëâïîïì 
ì÷îòæï ðòîøò. òãëíåþæï íïòî-íïòî ðîëþäåèåþì (êëìèëðëäòüòçèòì, îóìåàòì 
ðîòëîòüåüòì, åíïàèåúíòåîåþòì, åêëíëèòêòì æï ï.ø.). ïüåõïâæï èïà ãïîøåèë ãïø-
èïãåþóä æïâï-êïèïàì. òùåîåþëæï ìüïüòåþò, ùòãíåþò… íïæãóîæåþëæíåí åîàíò, 
ïéçåâæåþëæíåí èåëîåíò. ïè ãïóàïâåþåä æï óïçîë ãïùïèïùòïøò èëìêëâò ïîõåò-
íïæ ïêåàåþæï àïâòì ìïáèåì. ïäþïà, áïîàâåäò ìïçëãïæëåþòì îåüæïìïìõèåäïæ 
èëòãëíï âïýïì ìïêòàõò æï ïìðïîåççå ÷ïîêâòïíò ãïèëóøâï. ìïþÿëóîò úõëâîåþòì 
ùåìòì àïíïõèïæ, ÷ïîêâòïíòìïàâòì èõïîò óíæï ïåþïà ìõâåþìïú. óíæï ãïåèåüåþò-
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íïà âïýï. óïîòì àáèïì àïâãïíùòîóäò àó ãïþåæïâæï. ïìåàíò êò èïøòí, ìïèùóõï-
îëæ, ïî ÷ïíæíåí. èëî÷òäåþïì ïèöëþòíåþæíåí. 

ì. ÷òáëâïíò: „… âïýï-ôøïâåäïì ïè èúæïî åíëþîòâ ðëçòúòïì ðòîæïðòîò êïâøò-
îò ïáâì èòìò ìïåîàë èìëôäèõåæâåäëþòì èàåä îòã øåçéóæóäëþïìï æï ÷ïèëî-
÷åíòäëþïìàïí“.1 

ø. ûòûòãóîò: „âïýï-ôøïâåäïì åíëþîòâò ðïîüòêóäïîòçèò øòíïãïí êïâøòîøòï 
èòììïâå èìëôäèõåæâåäëþîòâ ðïîüòêóäïîòçèàïí: èùåîäòì ðëåüóîò ìïèñï-
îëì, äòüåîïüóîóäò àåèïüòêòì èïìøüïþò àïâòì øåìïüñâòìì ðëóäëþì êóàõóîò 
èåüñâåäåþòì ìïèëìåäøò. åì æïêïâøòîåþï äëãòêóîòï æï þóíåþîòâò âïýïìïàâòì, 
õëäë èòóéåþåäò æï ìïçòïíëï ìïåîàë åîëâíóäò åíòì òíüåîåìåþòì àâïäìïç-
îòìòà“.2 

ø. îïæòïíò: „÷âåíò èêâäåâîåþò, êåîûëà èå, åîàãâïî øåèùñíïîåþäëþïì âò÷åí-
æò âïýï-ôøïâåäïì ïè èúæïîò ðëçòúòòìïæèò“.3 

åîàèï êîòüòêëìèï âïýï-ôøïâåäïì âïìòä þïîíëâòú èòïñëäï æï èïìïú æïóùó-
íï åíï. „þïîíëâòì îòüèòóäò ðîëçï, ïãåþóäò ïîáïóäò äåáìòêòì ìïôóûâåäçå 
óàóëæ òñë áïîàóäò åíòì þóíåþîòâò ãïíâòàïîåþòì ãçòæïí ãïæïõâåâï“.1 

ãóäìïêäïâò ìóîïàòï ïîï èïîüë òèòìàâòì, îëè âïýïì óìïèïîàäëæ æï óìï-
ôóûâäëæ ïèóíïàåþåí, ïîïèåæ óôîë òèòüëè, îëè ïæïèòïíåþò ìïêóàïî ìòíæòìì 
éïäïüëþåí. ïèþëþåí òèïì, îïú ïî ìöåîïà. îï àáèï óíæï, ñëâåä êïúì ïáâì óô-
äåþï ãïèëàáâïì àïâòìò øåõåæóäåþï, àóíæïú þïüëíòì íïêïîíïõåâò, ïî èëìùëí-
æåì òìåàò æòæò ðëåüòú êò, îëãëîòú âïýï-ôøïâåäïï. åì ñëâåäò ðòîëâíåþòì ìòí-
æòì-íïèóìòì ìïáèåï æï æïèëêòæåþóäòï èòìò ïçîëâíåþòì øåìïûäåþäëþïçå. æïíï-
øïóäò òñë òì, îëè ÷ïîêâòïíèï òúëæï, îïú èë¸ñâåþëæï èòì ìïáúòåäì. èïí óþîï-
äëæ ïçîò êò ïî ãïèëàáâï, ïîïèåæ ãïíêïîãóäåþï ãïìúï âïýïì æïèúòîåþòìï æï 
øåóîïúõñëôòìï. ÷ïîêâòïíèï óùñëæï òìòú, îëè èòìò ïçîò ïî ãïõæåþëæï èìöå-
äëþòì ìïãïíò, îëãëîú åì èòéåþóäòï àïâòìóôïä ìïçëãïæëåþïøò. ïòùëíåþëæï, 
ãïòìòíöåþëæï — ìïèïîàäòïíòï àó óìïèïîàäë, ìïþóàòïíòï àó óìïþóàë òì, îïú 
òàáâï æï ïèòì øåìïþïèòìïæ ãïèëâäòíæåþëæï ìïçëãïæëåþòì æïèëêòæåþóäåþï. 
÷ïîêâòïíò åäïðïîïêåþëæï ìïþÿëàï õïäõì, îëèåäìïú ïêîûïäóäò ïáâì ãïíìöï 
æï èìöåäëþï æï èõëäëæ óìòüñâë æïàïíõèåþòì óôäåþï ïáâì. ïèòà òãò ùòíïìùïî 
íåîãïâæï úîó ïçîì æï ìõâåþìïú ïòûóäåþæï ãïåçòïîåþòïà òãò. ûïäæïüïíåþòà 
õæòæï ìõâåþì æïíïøïóäòì èëíïùòäåæ. 

ìïåîàëæ, ñëâåäò êëèóíòìüòì ãïèëóìñòæïâò æïíïøïóäòï äòüåîïüóîóäò 
ìïçëãïæëåþòì þîþëæ ãïæïáúåâï. 

þîþëï ñëâåäò ìïçëãïæëåþï, àó òãò úõëâîëþì ìõâòìò ãïíêïîãóäåþòì àïíïõ-
èïæ æï ïîï ìïêóàïîò ðïüòëìíåþòì øåìïþïèòìïæ. àó òãò þîèïæ åèëî÷òäåþï ìõâòì 
ãïíêïîãóäåþïì æï ïî ûïäóûì àïâïæ ãïíìïöëì — îï ïîòì ìùëîò æï èïîàïäò æï 
îï — ïîï. àó èëáèåæåþì øòøòà æï ãëíåþïìò÷äóíãòà æïàîãóíâòäò æï ïîï ìïéò 
ïçîòà. 

îëãëîú ùåìò, èùåîäåþòì îþåâï-ïùòëêåþòì ãåãèï èëìêëâøò øåèóøïâæåþï æï 
èåîå ãïâîúåäæåþï å.ù. èëêïâøòîå îåìðóþäòêåþøò. àþòäòìèï, åîåâïíèï, þïáëè æï 
ìõâï ðîëâòíúòóäèï úåíüîåþèï àóàòñóøòâòà óíæï ãïòèåëîëí òì, îïú îóìàï 
ìïüïõüëøò æïïæãòíåì. 1946 ùåäì èëïùñâåì ýóîíïäåþòì „çâåçæïìï“ æï „äåíòí-
ãîïæòì“ åãçåêóúòï. èòùïìàïí ãïïìùëîåì ïíï ïõèïüëâï, èòõåòä çëø÷åíêë æï 
ìõâïíò.1 úõïæòï, àþòäòìøòïú èïøòíâå ïüñæï åîàò ïäòïáëàò. èïîàïäòï, áïîàó-
äò èùåîäëþï ãïõïîåþóäò ïèüêòúåþæï — „áïîàóä ìïþÿëàï äòüåîïüóîïøò ïæ-
ãòäò ïî ¸áëíòï çëø÷åíêëìåþóî ðïìêâòäåþì æï ïõèïüëâïìåþóî æïúåèóäëþòìï 
æï óòèåæëþòì ãïèëõïüóäåþïì“,2 — èïãîïè åì ïî êèïîëæï. êëèðïîüòòì åîàãó-
äåþòì ìïþóàïæ óàóëæ óíæï ãïèëåûåþíïà áïîàâåä èùåîïäàï øëîòì òìòíò, âò-
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ìïú êïêïäì æïïèüâîåâæíåí àïâçå. ïìåàåþò ïéèë÷íæíåí êëäïó íïæòîïûå æï 
êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòï. êþòäò ãï¸êîåì ã. øïüþåîïøâòäì, ïê. þåäòïøâòäì æï, 
àáâåí ùïîèëòæãòíåà, ïä. èïøïøâòäì (èòîúõóäïâïì) æï ò. äòìïøâòäìïú êò. 

åì ïî òñë óþîïäë èëâäåíï. 1946 ùäòì 14 ïãâòìüëì ýóîíïäåþòì „çâåçæïìï“ 
æï „äåíòíãîïæòì“ øåìïõåþ ìïêïâøòîë êð (þ) úê-èï ìïãïíãåþë æïæãåíòäåþï èòò-
éë. åì êò òèïì íòøíïâæï, îëè àòàáèòì ñëâåä ùåäì óíæï èëåùñëà èùåîïäàï ùïî-
üñâåâíï. 

óêâå èëèæåâíë ùåäì ðïîüòóäò àó äòüåîïüóîóäò ðîåìï ïÿîåäæåþï íïòî-
íïòîò ìüïüòåþòà. êîòüòêòì áïî-úåúõäøò ãïïüïîåþåí ýóîíïä „èíïàëþì“,3 ðëå-
üåþì ê. íïæòîïûåì, ïä. èïøïøâòäì æï ìõâåþì. ãïíìïêóàîåþòà øïâ æéåì æïïñåíå-
þåí ê. ãïèìïõóîæòïì. 1947 ùäòì 5-7 ìåáüåèþåîì ÷ïüïîåþóä èùåîïäàï êïâøòîòì 
ãïèãåëþòì ðäåíóèçå æïèìùîå ìïçëãïæëåþïì ïóùñåþåí: 

„ìïá. êð (þ) úåíüîïäóîò êëèòüåüòì þòóîëè ãïíòõòäï îï ïè ùòãíòì (äïðïîïêòï 
ê. ãïèìïõóîæòïì „íëâåäåþçå“ — ï.þ.) ãïèëúåèòì ìïêòàõò, ìïìüòêïæ æï¸ãèë òãò æï 
øåï÷åîï èòìò ãïâîúåäåþï“. õìåíåþóä æïæãåíòäåþïøò åì ùòãíò „êïúàèëûóäåë-
þòì ãîûíëþòì ãïè÷ïéåþåä ùòãíïæ òáíï ãïèëúõïæåþóäò“.4 

õëäë ìïáïîàâåäëì êð úê-òì åîà-åîàò èïøòíæåäò èæòâïíò ðåüîå øïîòï ðòî-
æïðòî æïåèóáîåþï èùåîïäì: 

„… ê. ãïèìïõóîæòï úæòäëþì ùïîèëãâòæãòíëì àïâò íïúòëíïäóîò êóäüóîòì 
èåæîëøåæ. èïãîïè ïèòìïàâòì ûäòåî ìóìüòï èòìò õåäåþò, îëèäåþòú ïè úëüï 
õíòì ùòíïà æïèûòèåþóäò òñë íïúòëíïäòçèòì üâòîàòà. æïå òúëæåì ê. ãïèìïõóî-
æòïè, îëè èïì íåþïì ïî èòìúåèåí, „àïâæïúâòì“ îëèåäòú óíæï òñëì æîëøòà, úò-
äò æïìùïèëì ÷âåíì ìëúòïäòìüóî êóäüóîïì. æïå ãïòàâïäòìùòíëì èïí, îëè 
ìïþÿëàï äòüåîïüóîïøò øåòûäåþï òñâíåí èõëäëæ ìïþÿëàï øåõåæóäåþòì ïæïèò-
ïíåþò, îëèåäàïú ëîãïíóäïæ ïáâà øåàâòìåþóäò ìïþÿëàï êóäüóîï æï îëèåä-
àïú óíïîò øåìùåâà ïìïõëí ìïþÿëàï ïæïèòïíòì ìïáèòïíëþï, ìóäò æï èëîïäóîò 
ìïõå“.1 

 
òîëíòóäò òíüåîèåûûë: 70-òïí ùäåþøò ÿïâÿïâïûòì ãïèçòîçå 
õøòîïæ øåõâæåþëæòà åîà ÷òï üïíòì þåîòêïúì. àïâçå æïÿèóÿ-
íóäò øäïðï åõóîï. üïíà ãïõóíåþóäò, ãïáëíòäò êëìüòóèò 
åèëìï, ôåõà êò áóìäåþèëáúåóäò õïèäò åúâï. õåäøò þïæóîï 
åÿòîï. øòã ãïèõèïîò ðóîòì ñóï åãæë æï ãïóîåúõïâò èïùâíòì áò-
äï. òãò èïéïçòï-èïéïçòï æïúóõúóõåþæï æï æïèôîàõïä àâï-
äåþì ïáåà-òáòà ïúåúåþæï. åì ãïõäæïà åîà æîëì èîòìõïíå 
ðåüîå øïîòï. þåîòïì æïèõëþòì øåèæåã, òìòú æòæõïíì ïñóîñó-
üåì úòõåøò. ãïàïâòìóôäåþòì èåîå ðîëôåìëîòì ìïõåäò æïóþ-
îóíåì, èïãîïè, îëúï ãïîæïòúâïäï, óþîïäë íåêîëäëãòì 
éòîìò ïî ãïõïæåì. òè íåêîëäëãòì, îëèåäìïú ïî ïèïæäòïí íå-
þòìèòåî øïîïõâåüòïì. 

 
ïèòà ïî æïèàïâîæåþï åîàõåä æï ìïèóæïèëæ èòçïíøò ïèëéåþóäò ê. ãïèìï-

õóîæòïì ãâåèï. ìóä õóàòëæå ùäòì èåîå èïì òìåâ ãïêòúõïâì ìïáïîàâåäëì êð úê-
òì ïõïäò ðòîâåäò èæòâïíò ïêïêò èãåäïûå. ìïáïîàâåäëì êð (þ) XV ñîòäëþïçå òãò 
òüñâòì: 

„ùïîìóäøò ê. ãïèìïõóîæòïì èìëôäèõåæâåäëþïì ãïíìïçéâîïâæï, — îëãëîú 
ïèõïíïãèï ä.ð. þåîòïè ìïáïîàâåäëì êð (þ) X ñîòäëþïçå àáâï, — èåþîûëäò íïúò-
ëíïäòçèò ïøêïîïæ ãïèëõïüóäò ôïøòìüóîò åäôåîòà. ãïèìïõóîæòï ïèòìïàâòì 
èêïúîïæ, èïãîïè ìïâìåþòà ìïèïîàäòïíïæ òáíï ãïêîòüòêåþóäò. èïãîïè ïè êîò-



 84 

üòêòæïí èïì æéåèæå ïî ãïóêåàåþòï ìïÿòîë æïìêâíåþò. èùåîïä ãïèìïõóîæòïì èò-
åî ìïáïîàâåäëì ùïîìóäòì òæåïäòçïúòï ãïèëõïüóäåþïï þóîýóïçòóäò íïúòë-
íïäòçèòìï… 

ãïèìïõóîæòïè ûòîåóäïæ óíæï ãïîæïáèíïì àïâòì äòüåîïüóîóäò èëéâïùåë-
þï. èïí óíæï ùåîëì õïäõòìïàâòì, âòíïòæïí ÷âåíì áâåñïíïøò äòüåîïüóîï ìïåî-
àë-ìïõïäõë, ìïåîàë-ìïõåäèùòôëåþîòâò ìïáèåï. àó ïîï æï, õïäõò èïì ïî òú-
íëþì“.1 

 
òîëíòóäò òíüåîèåûûë: ïê. èãåäïûåè ìïáïîàâåäëì êð úê-òì 
ðòîâåäò èæòâíòì ðëìüçå åîàò ùåäòùïæò æï 12 æéå ûäòâì ãïì-
ûäë. åîà ùåäòùïæøò òèæåíò æïíïøïóäòì ÷ïæåíï èëïìùîë, îëè 
èëõìíòìàïíïâå ãïèëáâåñíæï èòìò èïèõòäåþåäò ùåîòäåþò (òõ. 
ãïç. „êëèóíòìüò“, 1953 ù., 28. IV æï 23. V). èåîå ìïæéïú ìïþÿëàï 
èåóîíåëþòì æòîåáüëîïæ æïíòøíåì æï ðîëâòíúòïøò æïêïîãåì. 
70-òïí ùäåþøò øåâïîæíïûåè ìúïæï èòìò „ãïúëúõäåþï“ æï èòíòì-
üîòì èëïæãòäåæ æïíòøíï. ïîïôåîèï óøâåäï. îëúï ãïîæïòú-
âïäï, ìïáïîàâåäëì êð úê-òì ùïîèëèïæãåíäåþèï ïî òêïæîåì 
èòì íåêîëäëãçå õåäòì èëùåîï, ãïóîêâåâåäò „ïèõïíïãåþòì 
öãóôò“ òãäëâæï èòì ìòêâæòäì. 

êëèðïîüòòì àïíïèòèæåâîóäèï, èóæèòâèï æï óøåéïâïàë þîûëäïè èùåîäëþòì 
ùòíïïéèæåã àïâòìò íïñëôò ãïèëòéë. ÷ïèëñïäòþæï èùåîïäò-äïáòïì üòðò. 

åîàõåä èùåîïäàï æåäåãïúòï èòóéòï ïçåîþïòöïíòì êð úê-òì ðòîâåä èæòâïíì 
þïãòîëâì. ðëåü ðïâäå ïíüëêëäìêòì èòéåþïçå æïóãâòïíòï. êïþòíåüøò òãò 
ôîàõòäïæ, ôåõòì ùâåîåþçå øåìóäï, èïãîïè þïãòîëâì èïòíú øåóè÷íåâòï æï 
èêïúîïæ óêòàõïâì: 

— âòí õïî? 
— ðëåüò ïíüëêëäìêò, — èòóéòï ðïìóõò. 
— æïöåáò! — óþîûïíåþòï èæòâïíì. ïíüëêëäìêò æïèöæïîï. 
— ïæåáò! — èëóäëæíåäïæ æïòáóõï àóîèå ãïíêïîãóäåþïè. ïíüëêëäìêò èñòì-

âå ùïèëèõüïîï ôåõçå. 
— æïöåáò! — òìåâ óþîûïíåþòï þïãòîëâì. ïíüëêëäìêò òìåâ æïèöæïîï. 
— ïæåáò! — æïöåáò! — ïæåáò! — æïöåáò! — øåóùñâåüäòâ òìèëæï àóîèå ãïíêïî-

ãóäåþïíò æï ïíüëêëäìêòú öæåþëæï æï æãåþëæï. ïìå õüëæï àóîèå òãò èïíïè, 
ìïíïè ïçåîþïòöïíòì êð úê-òì èæòâïíì ïî èëìùñòíæï ðëåüòì ïþó÷ïæ ïãæåþï. 

ïíüëêëäìêò ïî æïî÷åíòäï ïè æïúòíâòà øåóîïúõñëôòäò. èïì óàáâïèì — îë-
ãëî øåèåûäë óî÷ëþï ãïèåùòï. èå îòãòàò êëèóíòìüò âïî, òì êò úåíüîïäóîò êë-
èòüåüòì èæòâïíò òñëë.1 

èùåîäòì ïèãâïîò üòðò ïéïî èëòàõëâì ùêåðåäì. òãò åîàãóäò æï ìïíæë êïúòï. 
èïìàïí øåòûäåþï äòþåîïäëþïíïú òàïèïøë, æåèëêîïüëþïíïú. ìòíïçòìï æï ìïà-
íëåþòì úîåèäåþòú æïéâïîë. àó âòíèå ïèòà òìïîãåþäåþì æï ãïþåæïâì ïâò àâï-
äòà øåõåæëì ìïþÿëóî ìòíïèæâòäåì, òèòì çóîãçå òìåâ ïçóçóíæåþï èïàîïõò. 
îëúï âäïæòèåî æóæòíúåâèï ãïèëïáâåñíï îëèïíò „ïîï ðóîòàï õëäë“ „äèëþò-
åîèï“ õîóø÷ëâèï èïøòíâå æïóéîòíï æï åøâåþò ãïèëï÷òíï. 

„… ïîïìïõïîþòåäë èæãëèïîåëþïøò ÷ïâïîæï, êåîûëæ, èùåîïäò â. æóæòíúåâò. 
èòì óþïæîóê ùòãíøò „ïîï ðóîòàï åîàòàï“ (îëèïíòì ìïàïóîò ïîïçóìüïæ ïîòì 
àïîãèíòäò — ï.þ.), îëèäòì ãïèëñåíåþïì ÷âåíì ùòíïïéèæåã ïõäï úæòäëþåí îåïá-
úòóäò ûïäåþò ìïçéâïîãïîåà, ãïíçîïõ ñóîòà èëàîåóäòï óïîñëôòàò ôïáüåþò 
æï üåíæåíúòóîïæ ãïøóáåþóäòï ÷âåíæïèò ïîïèåãëþîóäò ðëçòúòåþòæïí. 

. . .  



 85 

äåíòíò øåóîòãåþåäò òñë òèïàæïèò, âòíú äòüåîïüóîòìï æï õåäëâíåþòì ìï-
êòàõøò ðîòíúòðóä õïçì óõâåâæï, âòíú òæåóîò øåúæëèåþòìïæèò æïèëêòæåþóäå-
þïøò äòþåîïäóî ðëçòúòåþçå åøâåþëæï“.1 

ìïáïîàâåäëøò êò ëàïî ÷õåòûå òöæï æïèíïøïâòì ìêïèçå æï ìïáïîàâåäëì êð 
úê-òì ðòîâåäò èæòâïíò âïìòä èýïâïíïûå èïì öëõïâæï. 

„çëãòåîàò ÷âåíò èùåîïäò êò, îëèäåþèïú ìùëîïæ âåî ãïòãåì ðïîüòòì èëà-
õëâíï, íïúâäïæ òèòìï, îëè ãïþåæóäïæ ãïèëïïøêïîïâëì úõëâîåþòì ùòíïïéèæå-
ãëþïíò æï êëíôäòáüåþò, èåëîå óêòæóîåìëþïøò èëåáúï. òìòíò ïçâòïæåþåí ÷âåíò 
úõëâîåþòì óïîñëôòàì, ïîïüòðòóî èõïîååþì. ìùëîåæ ïèãâïîò íïêäëâïíåþåþò 
ïõïìòïàåþì ë. ÷õåòûòì íïùïîèëåþì „þóîóìì“.2 

îï àáèï óíæï, ìïáïîàâåäëì êð úê-òì èæòâíòì êîòüòêïì ùòíóìùîåþæï êîòüò-
êëìò æï ãïèëáâåñíæï ùåîòäò — „òæåóîïæ èïíêòåîò æï èõïüâîóäïæ èæïîå íï-
ùïîèëåþò“.3 úòüïüì ïéïî èëâòüïí, îïæãïí ìïàïóîòú ïøêïîïæ èåüñâåäåþì, îïú 
ùåîòï ìüïüòïøò. 

 
òîëíòóäò òíüåîèåûûë: èåîå òè ðåîòëæì, îëúï èýïâïíïûå 
èæòâíëþæï, „íåãïüòóîò èëâäåíåþòì ðåîòëæïæ“ ãïèëïúõïæå-
þåí æï, îïú ìïáïîàâåäëøò óþåæóîåþï èëõæï, ñâåäïì èïì æïï-
êòìîåþåí. àóîèå ë. ÷õåòûòì „þóîóìøò“ ïéùåîòäò èïíêòåîåþïíò 
çéâïøò ùâåàò ñëôòäï òèïìàïí øåæïîåþòà, îïú ìòíïèæâòäåøò 
õæåþëæï. 

1979 ùåäì ìïáïîàâåäëì ïäêê úê-èï  ýóîíïäò „æòäï“ æïïîþòï. ðëåüåþì òë-
îïè  áåèåîüåäòûåìï æï ïíçëî ïþóäïøâòäì þîïäïæ æïìæåì, îëè „àïâò âåî ãï-
ïîàâåì èïàçå æïêòìîåþóä èëâïäåëþïì“.1 êëèêïâøòîòì úê-òì ïãîåìòóäëþï ûï-
äòïí èëåùëíï ìïáïîàâåäëì êð úê-òì ðòîâåä èæòâïíì  åæâïîæ øåâïîæíïûåì æï 
èçîóíâåäïæ øåïáë òãò: „ìùëîïæ èëòáúï ìïáïîàâåäëì ïäêê úåíüîïäóîò êëèò-
üåüò, îëúï ðîòíúòðóäò øåôïìåþï èòìúï ýóîíïä „æòäòì“ èóøïëþïì“.2 

ïìåâå èëóîòæåþäïæ ÷ï¸ñë úõâòîò øåâïîæíïûåè ýóîíïä „úòìêîòì“ ìïáèòïíë-
þïøòú. „ïáâå èòíæï âàáâï ÷âåíì äòüåîïüóîóä-èõïüâîóä ýóîíïäåþçå, èïà øë-
îòì, ýóîíïä „úòìêïîçå“ ìïèùóõïîëæ, çëãòåîàò èïàãïíò ñëâåäàâòì âåî èò¸-
ñâåþï ôåõæïôåõ æîëì, ñëâåäàâòì âåî ïéûîïâì ðîëþäåèåþì, îëèäåþòú ñëâåä 
èëúåèóä èëèåíüøò îåìðóþäòêòì ðïîüëîãïíòçïúòòì, èàåäò ÷âåíò ìïçëãïæë-
åþîòâ-ðëäòüòêóîò úõëâîåþòì ñóîïæéåþòì úåíüîøòï“.3 

 
òîëíòóäò òíüåîèåûûë: îëãëî øåôïìæåþï æï îï ìïäïíûéïâ  
ìïõåäì æïïîáèåâåí øåâïîæíïûòì èæòâíëþòì ðåîòëæì, ïèïì  èë-
èïâïäò ãâò÷âåíåþì. æïãèëþòäò æï äïôæïìõèóäò îëè òáíåþï, 
åì úõïæòï. ïìåàòï êëèóíòìüóîò èèïîàâåäëþòì êïíëíçëèòå-
îåþï. 

 
1985 ùäòì òâíòì-òâäòìøò øåâïîæíïûå ãïæïòñâïíåì èëìêëâøò æï ìïáïîàâåäëøò 

ðïüòïøâòäò æïíòøíåì. èïì èåîå ðïüòïøâòäò ìóä òè íïêäëâïíåþåþçå äïðïîï-
êëþì, îïú øåâïîæíïûåè æïüëâï. ëîò ÷òíëâíòêò – õïþåòøâòäò æï þïæóîïøâòäò 
– æïïðïüòèîåì îëãëîú „áóîæåþò“. ìõâï óôîë ùâîòäôåõïíòú èòïñëäåì. 

úíëþòäòï, îëè ïîú îóìàïâåäì, ïîú øåáìðòîì, ïîú ìåîâïíüåìì, ïîú ãëåàåì, 
ïîú ðóøêòíì, óôîë ðïüïîåþì æï ÷âåóäåþîòâ èùåîäåþìïú ÿêóïì ïî ïìùïâäòæ-
íåí ïîú èåôååþò, ïîú ðïîüòóäò äòæåîåþò. èïòíú ùåîæíåí æï àïí îëãëî! ìïó-
êóíååþì, àïëþåþì óûäåþì èïàò íïôòáîò, íïïçîåâò æï íïùåîò. ìïòíüåîåìëï, êë-
èóíòìüåþèï ìòþîûíòì îï ìïäïîëì èòïãíåì, îëè ñâåäïì ÿêóïì ïîòãåþåí –  îï 
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ïêåàëí, îëãëî èëòáúíåí, îï ùåîëí æï îïíïòîïæ. èùåîäåþìïú ïòûóäåþåí, ëà-
õçå æïâïîæíåí æï êëèðïîüòïì óéïéïæëí – àáâåí îëè ïîï, àáâåíò þîûíóäò èò-
àòàåþïíò îëè ïîï, êïäèòì èëìèïìïú âåî øåâûäåþæòàë. 

èïòíú âòí ïîòïí ïí âòí òñâíåí òìòíò, âòíú ïìå ãïíóêòàõïâïæ  ãïíïãåþåí æï ãïíï-
ãåþæíåí  ïîï èïîüë úïäêåóä øåèëáèåæàï, ïîïèåæ èàåäò èùåîäëþòì þåæì?  
àïèïèïæ øåãâòûäòï âàáâïà – îòãòàò, óþîïäë, ãëíåþïøåçéóæóäò ÷òíëâíòêå-
þò, îëèåäàïú òí÷ò-þòí÷ò ïî åñóîåþïà äòüåîïüóîòìï æï õåäëâíåþòì, èïãîïè 
òìüëîòòì úòíòçèèï æîëåþòà èèïîàâåäòì ìêïèçå ÷ïèëïìêóðï. èïà ìòüñâïì èïíïè 
ïæåâì ôïìò, ìïíïè èïéïä ìêïèåþçå ìõåæïí. îëãëîú êò òáòæïí ÷ïèëñîòïí, ïíåã-
æëüòì ðåîìëíïýåþïæ õæåþòïí. æòæò àó ðïüïîï, ãëíòåîò àó  óãóíóîò, íïèóìòï-
íò àó óíïèóìë èïà ìïáèòïíëþïçå ìòúòäòà òÿïÿåþï. ëôòúòïäóîò ðïîüòóäò 
ðîåìï êò, îëãëîú ùåìò, ãóøòíæåä þåäïæåþì èüåîì, öïøóøì, íïûòîïäïì æï ãï-
îåùïîì åûïõòì. ãïèëæòì, îëè èùåîäëþòì þåæì ãïíïãåþåí ïîï ïæïèòïíåþò, ïîïèåæ 
ìêïèåþò. èòà óôîë ìïøòíåäòï æï ìòìõäòì ãïèñòíïâò ùïîèëæãåíï òèòìï, îëè øå-
èëáèåæòì, ìóäòåîò àó õëîúòåäò, ñëôíï-ïîñëôíòì ìïêòàõò  æïèëêòæåþóäòï 
ìêïèçå. ïèïí øåáèíï êïúëþîòëþòì òìüëîòïøò óðîåúåæåíüë èæãëèïîåëþï. 

óíòÿëìï æï óÿêóëì óôäåþï èòåúï íòÿòåîòìï æï ÿêâòïíòì ÷ïãâîï-åáìðäóïüï-
úòòì. 

ïîïâòí òìå æïùòõäóäò, æïêíòíåþóäò æï æïèëíåþóäò ïî ïîòì ììîê-øò, îë-
ãëîú íòÿòåîò, ÿêâòïíò æï èëïçîëâíå  ïæïèòïíò. èïì óôäåþï ïîï ïáâì  àïâòì ÿêó-
òì, íòÿòìï æï øåõåæóäåþòìïèåþî òúõëâîëì æï òøîëèëì. óàóëæ êëèóíòìüåþòì 
æóæóêçå óíæï òúåêâëì. ïèòì èëõåîõåþïú êò øåóûäåþåäòï, îïèåàó êâòîïøò øâò-
æò ðïîïìêåâò ïáâà. 

40-òïí ùäåþøò, îëúï êëìèëðëäòüëþïíïì àïèïøò æïòùñåì, óúõëóîòìïæèò ðï-
üòâòìúåèï ïêîûïäåì æï òìåâ æïïîþòåì æï ïïùòëêåì êóäüóîòìï æï èåúíòåîåþòì 
èëéâïùåíò, ãïçåàò „êëèóíòìüò“ (1949 ù., 11 èïòìò) ôïîòìåâäóîïæ ùåîæï: „îï-
üëè óíæï èòâò÷íòëà òîïíòì êóäüóîï èçåæ, òè þîùñòíâïäå èíïàëþïæ, îëèäòì 
ìõòâåþèï áïîàóäò êóäüóîï ïéèëïúåíåì, îïøò ãâÿòîæåþï åì èëíóîò áåæòì èëõ-
îï, åì àïâòì æïèúòîåþï ÷âåí, øâòäåþì òè õïäõòìïì, îëèåäèïú ùïîèëøâï øëàï 
îóìàïâåäò æï æïâòà ãóîïèòøâòäò, íòêëäëç þïîïàïøâòäò æï âïýï-ôøïâåäï, 
ïêïêò ùåîåàåäò æï òäòï ÿïâÿïâïûå“. 

ïèïì òìå óüòôîïæ ùåîæíåí, àòàáëì êëèóíòìüåþò ïî òñâíåí òìòíò, âòíú, ìóä 
úëüï õíòì ùòíïà, ïìå àïâãïæïæåþóäò ãèëþæíåí îóìàïâåäì, ãóîïèòøâòäì, þï-
îïàïøâòäì, òäòïì, ïêïêòì, âïýïì. åûïõæíåí áïîàóäò ôåëæïäòçèòìï æï íïúòëíï-
äòçèòì èëèéåîäåþì, îëèåäíòú óúõë æï óâïîãòìò ïîòïí èóøåþòìï æï ãäåõåþò-
ìïàâòì. 

ê. èåäïûå: „âåôõòìüñïëìïíò“ àïâòæïí þëäëèæå ôåëæïäóîò ïîòìüëêîïüòòì 
ìïãïäëþåäì ùïîèëïæãåíì“.1 

„þïîïàïøâòäò îëèïíüòêëìòï, îëèïüòêëìò ùïîèïâïä, èëèïêâæïâ êäïìòì æï 
ïîï ïéèïâïäòì. èòìò „èåîïíò“, îëèåäòú úõëâîåþòæïí ãïáúåâòì ìïóêåàåìë íòèó-
øòï, ïîú òèæåíïæ æòæò ìëúòïäóîò éòîåþóäåþòìïï. „èåîïíò“ úõëâîåþòì ùòíï-
ïéèæåã ïèþëõåþï êò ïîïï, òãò îåâëäóúòëíóîò ôïáüò êò ïîïï, ïîïèåæ úõëâîå-
þòæïí ãïáúåâòì ìïóêåàåìë æëêóèåíüòï… þïîïàïøâòäò ïî øåòûäåþï òñëì îåâë-
äóúòëíåîò æï èïìçå äïðïîïêòú êò óïçîëþïï, àó ãòíæïà òèòüëè, îëè èòìò ìòè-
éåîï, èòìò äåáìåþò — ïîòì ìòèéåîï æï äåáìåþò ùïîèïâïäò êäïìòìï, îëèåäòú 
íïæãóîæåþï æï êâæåþï“.2 

ô. èïõïîïûå: „ò. ÿïâÿïâïûå êò òñë ùïî÷òíåþóäò àïâïæòì øâòäò, èåèïèóäå æï 
ãäåõåþòì èåþïüëíå. òãò òñë èóøåþòìï æï ãäåõåþòì åáìðäëïüïüëîò. îëãëîú 
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èùåîïäò, ò. ÿïâÿïâïûå òñë îåïáúòëíåîò, èåèïèóäååþòì òíüåîåìåþòì óåîàãóäå-
ìò æïèúâåäò, ôåëæïäóîò ìïáïîàâåäëì èïàïñâïíåþåäò æï èëíïîáòìüò“.3 

ê. èåäïûå: ïêïêò ùåîåàäòì „ðïüîòëüóä äòîòçèøò àïâòæïí þëäëèæå ôåë-
æïäóî ìïáïîàâåäëì æïúâòì üåíæåíúòïï ãïüïîåþóäò. ïêïêòì ïîìïæ ïî ïèëó-
éòï õèï þïüëíñèëþòì ìïùòíïïéèæåãëæ, èïì ïîìïæ ïî èëóúòï ñèåþò þïüëíñèëþòì 
ùòíïïéèæåã ïáüòóîïæ èåþîûëäåþò, ðòîòáòà, òìòíò àïâòìò þåæòà êèïñëôòäíòú 
ïîòïí…“1 

ð. áòáëûå: âïýï-ôøïâåäï ïîòì „ñâåäïçå óôîë óêóäüóîë, îåüîëãîïæòóäò, 
èòìüòóîò, ïíüòìïçëãïæëåþîòâò æï ÷âåíò êäïìòóîò þîûëäòì ãïúõïîåþóäò ðå-
îòëæòìïàâòì ìîóäòïæ èòóéåþåäò æï æéåâïíæåäò òíæóìüîòïäóîò åðëáòìïà-
âòì ñâåäïçå óôîë øåóôåîåþåäò èùåîïäò, îëèåäòú, ïî âòúòà îï èëìïçîåþòà, 
ïüïîåþì êäïìòêëìòì ìïõåäì“.2 

æï æïæòì ìïþÿëóî êóäüóîïøò åäåïçïîò, ðåîìëíïýò äåëíòæ ïíæîååâòìï æï 
úòâò æï óïçîë øåèëõåæâòà ñòíïâì æï ïáâïâåþì ñâåäïôåîì. 

êëèóíòìüåþòì ìïáèòïíëþòì øåæåãò ïîïâòìàâòì, âòìïú ïçîëâíåþï øåóûäòï æï 
æïêâòîâåþòì óíïîò ïáâì, ïî óíæï ñëôòäòñë èëóäëæíåäò. ìïêèïîòìò òñë ãïåà-
âïäòìùòíåþòíïà ôòäòðå èïõïîïûòìï æï èòìò ýóîíïäòì „èëãçïóîòì“ þîûëäï 
òäòï ÿïâÿïâïûòì ùòíïïéèæåã, îëè èòèõâæïîòñâíåí — îï æéåøò ÷ïïãæåþæíåí êë-
èóíòìüåþò èùåîäëþïì, ìïåîàëæ êóäüóîïì, îëúï ãïòèïîöâåþæíåí æï ãïþï-
üëíæåþëæíåí. àóêò òìòíò, èåôòì õåäòìóôäåþòì æîëì, þåæïâæíåí èùåîäåþòì 
ùòíïïéèæåã ðîëâëêïúòåþòì èëùñëþïì, íóàó ãïìïãåþò ïî òñë, îïì òçïèæíåí, îë-
úï ûïäïóôäåþïì ÷ïòãæåþæíåí õåäøò? àóêò òìòíò òìå òñâíåí ãïàïâõåæåþóäíò, 
îëè ïîïâòàïî óðïüòëìíë ìïáúòåäì ïî åîòæåþëæíåí, íåàó ûíåäò òñë òèòì ùïî-
èëæãåíï-ãïàâïäòìùòíåþï — îïì ãïïêåàåþæíåí òìòíò, îëúï õåäòìóôäåþïì æïå-
ðïüîëíåþëæíåí? 

öåî êòæåâ 1917 ùäòì àåþåîâäòì îåâëäóúòïèæå óùëæåþæï ô. èïõïîïûå „úòì-
ôåî ñïíùåþì“, „æóõÿòî èëâäåíïì ÷âåíì úõëâîåþïøò æï óæòæåì äòüåîïüóîóä 
æïíïøïóäì“. õëäë ïõïäò àïëþòì áïîàâåä èùåîäåþì ïìå ïõïìòïàåþæï: „ïèíïò-
îïæ ãîòøïøâòä-òïøâòäåþòì æï îëþïáòûååþòì èëâäòíåþï áïîàóä äòüåîïüóîï-
øò èÿòæîëæ æïêïâøòîåþóäòï îåïáúòòì ãïèïîöâåþïìàïí; òìòíò þíåäò ûïäåþòì 
éâòûäò øâòäåþòï æï ïèïâå ûïäåþì åèìïõóîåþòïí æï ãóíæîóêì óêèåâåí, èïãîïè 
òèïàò æéåìïìùïóäò æï âïêõïíïäòï æòæõïíì ïî ãïãîûåäæåþï. èçå êâäïâ ïèëâï 
æï íïàåäò ãïòèïîöâåþì; èïøòí òìòíò òûóäåþóäíò òáíåþòïí àïâòìò þíåäò ìëîëå-
þò èëìûåþíëí æï òá ÷ïûâîåí“.1 

íïàäïæ ïîòì íïàáâïèò, îïì óðòîåþæíåí òìòíò èùåîäëþïì — þíåä ìëîëåþøò 
øåãïûâîåíàë. ïïìîóäåì êòæåú æïðòîåþï. ïìå îëè, êëèóíòìüåþòì ìïáèòïíëþïøò 
ïîïôåîò ñëôòäï èëóäëæíåäò æï ãïìïëúïîò. èïà òì ãïíïõëîúòåäåì, îïú æï-
ãåãèòäò ¸áëíæïà æï îòàïú ùòíïìùïî òèóáîåþëæíåí. ïäþïà êëèóíòìüåþì ñâå-
äïçå èåüïæ øååôåîåþïà ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûòì ìòüñâåþò — „ïî âìæåâà ýïèàï 
ìâäïì, ÷âåí òãòâå âïîà èïîïæ æï èïîïæ“. 

II 

ÊÎÒÜÒÊÏ-ÝÏÍÆÏÎÈÒ 

÷âåóäåþîòâò ïèþïâòï: è÷ïãâîåäì æï÷ïãîóäòì èóæèòâò èëî÷òäåþòìïàâòì 
ìÿòîæåþï ûïäï — ïîèòï, ðëäòúòï (èòäòúòï), ýïíæïîèåîòï (ÊÃÁ). ïìå òñë, ïìåï, 
ïìå òáíåþï. îïêò êëèóíòìüåþèï åáìðäóïüïúòï-÷ïãâîòì ïõïäò ìïõåëþï — òíüå-



 88 

äåáüóïäóîò åáìðäóïüïúòï — øåèëòéåì, þóíåþîòâòï, èòìò øåíïî÷óíåþï-ãïí-
èüêòúåþòìïàâòì ìÿòîæåþëæïà ïõäåþóîò òïîïéò. øåáèíåì êòæåú — êîòüòêï-ýïí-
æïîèò. êîòüòêïì æïåâïäï ïîï ìõâïæïìõâï æïîãòì äòüåîïüóîóä íïùïîèëåþàï 
ãïíõòäâï-ïíïäòçò, ïîïèåæ êëèðïîüòòì úê-òì æïæãåíòäåþïàï ûïäæïüïíåþòà 
(êåüòà) æïíåîãâï æï óî÷ò èùåîäåþòì æïìöï. 

ïõäï êëíêîåüóäò íòèóøåþòà âíïõëà, îëãëî ïõëîúòåäåþæï êëèðïîüòòì æï-
âïäåþïì êîòüòêï. 

ãòëîãò øïüþåîïøâòäò åêóàâíëæï èùåîïäàï òè àïëþïì, îëèåäèïú ìïþÿëàï 
õåäòìóôäåþòì æîëì æïòùñë èëéâïùåëþï. èïøïìïæïèå, òñë ìïþÿëóîò úõëâîå-
þòì, ìïáèòïíëþòì æï êëèêïâøòîòì èëèéåîïäò. ìõâïíïòîïæ âåîú èëïõåîõåþæï 
äåáìåþòì æïìüïèþâïì. åì ïóúòäåþåäò ðòîëþï òñë, àó ïõïäãïçîæï êïúì ìïöï-
îëæ óíæëæï ìïçëãïæëåþòì ùòíïøå ùïîæãëèï. ïèòüëè ïáåþì òãò äåáìøò — „ïãò-
üïüëîò“ — ãïçåà „ïõïäãïçîæï êëèóíòìüì“: 

 
øåíì ìüîòáëíåþøò áïîòøõïäòâòà 
ãïæèëæòëæï ìóíàáâï ûíåäïûòì, — 
èëéïäïüåàï ôòáîåþò èñîïäò 
ïî æïî÷åíòäï ãïóúåäïâò… 
— øåï÷ë÷áëäå øõïèòà èôåàáïâò 
øëâòíòìüåþòì óîæë æïøäòäò, — 
— æïõâïä ÿòæòäøò îêòíòì þåáàïîòà, 
æïõâïä þîûëäåþøò øòøâåä æïøíåþòà. 

 
ïèòüëè ïìõïèì õëüþïì êëèêïâøòîì: 
 

èëâæòâïîà! 
— àâïäåþò èçòïíò — 
ìòõïîóäì éâïîòâòà æïéâîòïí, — 
ïáóõæï ìóîâòäòì çòïîò, 
ãóäåþçå èëäõåíï ãâïñîòï!.. 
ïá ñâåäïì àâïäåþò óéòèòì 
íïþòöò æï ìóíàáâï õøòîòï, — 
èëæòïí èõåæîóäò áóõòäòà: 
— åì êëèêïâøòîòï!1 

 
íó èòïáúåâà ñóîïæéåþïì äåáìåþòì èõïüâîóä æëíåì. ïèýïèïæ èàïâïîòï èïàò 

ìïåîàë õïìòïàò, üëíò, ãïíùñëþòäåþï, øòíïïîìò. îëãëîú õåæïâà, òãò ðïîüòó-
äòï æï ìïþÿëóîò. æï ïò, ðëåüèï, îëèåäòú (îëãëîú ìïþÿëóîò äòüåîïüóîóäò 
êîòüòêï òüñëæï) óèéåîëæï êëèóíòìüóî ïéèøåíåþäëþïì, 1934 ùäòì 24 òâäòìòì 
„ìïäòüåîïüóîë ãïçåàøò“ ãïèëïáâåñíï äåáìò — „ùåîòäò ïõïäãïçîæåþì“. òãò 
èåüïæ ãîûåäòï, èïãîïè èïòíú èàäòïíïæ èëâòüïí, îëè ìîóäò ùïîèëæãåíï ãáëí-
æåà, îï ùåîòï øòã: 

 
÷âåí âïîà øüëåþò ãïçïôõóäòìï, 
÷âåí âïîà äïýâïîæòì ðòîâåäò áåþï, 
÷âåí âïîà îòýîïýò ìòÿïþóêòìï, 
ùòí îëè èòóûéâòì æïÿïîèïãåþïì! 
 
÷âåí âïîà áóõòäòì øåèæåã èëìóäò 
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âïîæ-èïòìëþòì øõïðóíï ùâòèï, 
÷âåí àïâãïíùòîâòì óæòæåì ìóîâòäì 
æï ïéüïúåþïì ãïóüïúòâïîà! 
 
æïâæòâïîà áâåñíïæ, øåâúáåîòà çåúïì, 
ãçï ãïøäòäòï ïîï âïîæåþòì, 
ïîï æïôíåþòì, îëãëîú ëæåìéïú 
õïüïâæï ìòñîèòì øïîïâïíæåæò! 
 
òì, èëãëíåþòà âåî øåãâïøôëàåþì, 
îï ïîòì ÷âåíàâòì þïâøâëþòì æéåíò? 
øåèëæãëèïçå æïêïîãóä ôëàäåþì, 
âïîæëþòì àâåøò ãïøäòïí õåíò! 
 
èõëäëæ äï÷ïîíò ïî æïèõëþòäïí, 
ïî ãïíóúæòïà ðòîáâå æïúåèï, 
÷âåí ÿïþóêåþò åîàïæ âñëôòäâïîà, 
åîàïæ øåâåìùîëà æïâïýêïúåþïì!.. 
 
ïòñîåþòïí øåèæåã øüëåþò, 
íïèøò, ùâòèïøò, îüëãïóõîåäïæ, 
ãïøäòïí ÷îæòäåþì ãïíèïîüëåþòà 
æï æïæãåþòïí ãïíçå èóõåþïæ! 
æï àóêò ìõåæïí þóæåøò ìïæèå, 
íëî÷ò þïîüñåþò áïîòøõäåþòìï, 
åüñâòïí áåþïì ïè ùåäòùïæåþì 
æï ïîùòâåþïæ ïòøäåþòïí. 
 
æïâæòâïîà áâåñíïæ… ïìå øåâõïîòà, 
âåüîôòïäåþòà èëèïâäòì ï÷îæòäì, 
æï ïõïäãïçîæåþì, ìóäòà ÷âåíãâïîåþì 
øåâõâæåþòà ìïæèå æòæ èëèïâïäøò! 
 
÷âåí âïîà ôåîåþò ãïçïôõóäòì ýïèì 
úïçå ãï÷åíòä úòìïîüñåäåþòì, 
÷âåí ïâåæåâíåà èïà ãèòîóä íòøïíì, 
âòíú èòãâòûéëæíåí ãçåþçå õâåäåþòà… 
 
âòíú ìïõî÷ëþåäïì ïî æïåîòæï, 
æï åøïôëüçå òæãïèæï ãâòîãâòíì; 
âòíú æïèõëþòäòì øåúâïäï ëõâîï, 
ãïøäòä æîëøåþçå æïùåîï öïíñò; 
 
âòíú èëóõèëþæï ñëâåäò èõîòæïí 
î÷åóä âïýêïúåþì æîëøåþòì òîãâäòâ, 
âòíú ãïæïäïõï þíåäò êïüëîéï 
æï ãïòüïíï õïäõøò íïöïõò! 
 
úòèþòîòì ãçåþçå, êïüëîéòì ãçåþçå, 
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øåèõèïîò ìòìõäò èæóèïîå äëæçå… 
ñëâåäò ùâåàò ÷âåíì ûïîéâì æïåûåþì, 
ãïèëæòì ÷âåíøò æï èëãâòùëæåþì: 
 
ïõ, èåãëþïîë! 

úõåä óæïþíëøò 
÷ïèïîõóä ÷ëí÷õòì ÷ïèáîïäò ìùîïôâï, 
èëãâïãëíåþæåì ìóäì øåøôëàåþóäì, 
ìóäì — ïèþëõåþóäì æï èòóìïôïîì! 
êïüëîéòì ãçåþçå, úòèþòîòì ãçåþçå… 
ìïæéïú íïðëâíò, ãïèõèïîò áïäï — 
÷âåí øåèëãâúáåîòì… 

â÷åîæåþòà æòæõïíì, 
èòìò àâïäåþò öåî ïî ÷ïèáîïäïí… 
 
òáíåþ òèåæòì ïõïîåþì øóáò, 
øåèëî÷åíòäò âòà þåæòìùåîï, 
îëè ïîï åîàò èãçïâîò ÿïþóêò, 
èòìò àâïäåþòà æïòùñåþì úáåîïì! 
 
æï âòà ôïîâïíï ìòíïàäòì òîãâäòâ — 
øåèëâêîåþà àâïäåþì èòçíòì ãïîøåèë, 
îëè ãïèëâòõèëà àáâåíò ï÷îæòäò, 
æòæò èëèïâäòì ãïîòýîïýåþë! 
 
æï ùïèëøäòäíò ôåõòì õèïóîçå 
èëãâïãåþåþåí ãèòîóä ìòèéåîåþì, 
ãçïøò øåâõâæåþòà ìõâï èçåÿïþóêåþì, 
èëãâïøâåäåþåí ÿòõâòíï èåîíåþì! 
 
òñâïâòäåþåí, îëãëîú ïðîòäøò, 
ìïãïçïôõóäë ëáîëì øòíæåþò. 
øåèëåìèåþïà ÷âåíò íïþòöòì 
õèï øëîåóäò æï ãóøòíæåäò! 
 
æï òáíåþòïí ÷âåíò øåèñóîå 
éîèï ìòõïîóäòà æï èùóõïîåþòà, 
æïåèõëþòïí ÷âåíì íïôåõóîåþì… 
îëãëîú íïìòìõäïî èòùïì õïîåþò! 
 
ïî ãïõóíæåþï, ïî èòïáâì æîë-ýïèì, 
ìïèïîïæòìë ëúíåþòì åøõò, 
ìòþåîåøòïú âïüïîåþà æîëøïì 
îëèåäòú æïãâïáâì ìòÿïþóêåøò! 

æïþïæåþóäíò, 
èëìóäíò ïæîå — 

âåüîôòïäåþòà èëèïâäòì ï÷îæòäì, 
ãâùïèì: 
— ïõïäãïçîæåþì, ìóäòà ÷âåíãâïîåþì, 
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øåâõâæåþòà ìïæèå æòæ èëèïâïäøò! 
 
æéåì îïèæåíöåîïú óíæï ùïòêòàõëà åì äåáìò, èïòíú âåî èòõâæåþòà, îïüëè 

ïîòì òãò ïíüòìïþÿëóîò æï îïüëè æïòèìïõóîï èûïôîò ðïîüòóäò êîòüòêï. 
àòàáëì åì äåáìò êëèóíòìüåþì ïæòæåþì. ãïíï êëèóíòìüåþò ïî ïîòïí òìòíò, 

âòíú ìïõî÷ëþåäïì ïî æïåîòæï, âòíú åøïôëüçå òæãïèæï ãâòîãâòíì, âòíú ãïø-
äòä æîëøïçå ùåîæï öïíñì, âòíú ãïæïäïõï êïüëîéï æï ãïòüïíï õïäõøò íïöïõò 
àâòàèðñîëþåäëþòì æïìïèõëþïæ æï æï÷ïãîóäòì ãïìïàïâòìóôäåþäïæ? ãïíï 
êëèóíòìüåþèï ïî øåúâïäåì æïèõëþòäòì ëõâîï? îï âòúò, æéåæïéïè, ùïèæïóùóè, 
ãïèóæèåþòà ïèïì ÷ïãâ÷ò÷òíåþåí — ÷âåí, êëèóíòìüåþèï, ãïâïêåàåàë åì. æï óúþïà, 
îëúï äåáìøò òàáâï òì, îïìïú àïâïæ òêâåõíòæíåí, èëå÷âåíïà, îëè ðëåüò èïà ùò-
íïïéèæåã ïèõåæîæï. ãïâåúíëà òè êîòüòêóä ùåîòäåþì, îëèäåþòú èïøòí ãòëîãò 
øïüþåîïøâòäòì ãïíìïáòáåþäïæ æïòìüïèþï æï ãïìïãåþò ãïõæåþï — îëãëîò åÿâòì 
àâïäòà óñóîåþì êëèóíòìüóîò åäòüï ñëâåä èùåîïäì æï ñëâåä ðëåüóî ôîï-
çïì. 

èïãîïè  öåî åîà ãïîåèëåþïì æïâïêâòîæåà: îëúï ã. øïüþåîïøâòäèï åì äåáìò 
ãïèëïáâåñíï, èïøòí „ìïäòüåîïüóîë ãïçåàòì“ îåæïáüëîò òñë æïâòà æåèåüîï-
ûå. ÷âåóäåþîòâ ïìåï, îëúï îåæïáüëîò îïòèåì þåÿæïâì, åì òèïì íòøíïâì, îëè òãò, 
ïèï àó òè æëçòà, òçòïîåþì èòìòâå íåþïîàâòà æïìüïèþóäò íïùïîèëåþòì ïçîì. 
èïøïìïæïèå, îïêò æ. æåèåüîïûåè ã. øïüþåîïøâòäì æïóþåÿæï  äåáìò, óíæï âòâï-
îïóæëà, îëè àïâæïðòîâåäïæ îåæïáüëîì ïî èòó÷íåâòï „ùåîòäò ïõïäãïç-
îæåþì“  ïíüòìïþÿëóîïæ. ïî æïóíïõïâì ïè  äåáìøò „êóäïêóîò òæåëäëãòï“, îë-
ãëîú øåèæåã æïïþîïäåì ðëåüì. èïãîïè èïòíú, âòíú  ðòîâåäò æïåìõï  àïâì ïè 
äåáìì òñë ìùëîåæ „ìïäòüåîïüóîë ãïçåàòì“ îåæïáüëîò æ. æåèåüîïûå.1 äåá-
ìò æïòþåÿæï 24 òâäòìì. úõîï æéòì  øåèæåã, ëî ïãâòìüëì ãïèëáâåñíæï æ. æåèåü-
îïûòì ìüïüòï – „æïêïîãóäò òèåæåþò“.  îï àáèï óíæï, òèòìïàâòì, âòíú ïî òú-
íëþì ìïþÿëóî îåæïáüóîòì ìïáèòïíëþïì, ãïóãåþïîòï, îï èëõæï. îï þçòêèï óêþò-
íï æ. æåèåüîïûåì æï îïüëè „ãïóíïàæï“ ãëíåþï úõîï æéòì øåèæåã. èïãîïè òèò-
ìïàâòì, âòìàâòìïú úíëþòäòï ìïþÿëóîò îåæïáüóîòì ðîïáüòêï, æ. æåèåüîïûòì 
ìïáúòåäøò ïîïôåîòï èëóäëæíåäò æï óúíïóîò. 

ìïþÿëóî äòüåîïüóîóä ðîåìïøò ÷âåóäåþîòâ ïìå õæåþï: èùåîïäò èòòüïíì íï-
ùïîèëåþì ãïçåàòìï æï ýóîíïäòì îåæïáúòïøò. îåæïáüëîò ãïåúíëþï èïì. ïîïôå-
îòï ìïõòôïàë. ãïæïùñâåüåí æïþåÿæâïì æï  æïòìüïèþåþï êòæåú. èåîå ìïäòüåîï-
üóîë ãïçåàìï àó ýóîíïäì ùïòêòàõïâåí êëèðïîüòòì úåíüîïäóî êëèòüåüøò. 
æï ïò  ïá, úê-òì îëèåäòéïú âòîàõïì èëå÷âåíåþï, îëè èïâïíò æï èïâïíò èùåîäòì 
íïùïîèëåþøò ãïðïîóäòï ïíüòêëèóíòìüóîò, ïíüòìïþÿëóîò ïçîò. ìïìùîïôëæ 
æïòþïîåþåí îåæïáüëîì úê-øò. ãïïûîëþåí üñïâì êóæòì îòêïèæå. îåæïáüëîì ïî 
ïáâì óôäåþï êîòíüò æïìûîïì, ãïíèïîüëì íïùïîèëåþòì æåæïïçîò, ïóõìíïì, îëè 
òãò úóæïæ ùïòêòàõåì, âåî ãïòãåì. ãïæïèùñâåüò èíòøâíåäëþòì èáëíåï èõëäëæ 
úê-òì ðïîüèóøïêòì øåõåæóäåþï. îåæïáüëîò èëâïäåï  ÷óèïæ, õèòì ïèëóéåþäïæ 
åèëî÷òäåþëæåì èïì. óñëñèïíëæ óíæï òçòïîåþæåì  ðïîüòóäò èëõåäòì ãïäòèï-
àòïì. æï àó óíæï ðëìüò  øåòíïî÷óíëì æï ïî èëõìíïí, æïóñëíåþäòâ  óíæï ãïñò-
æëì èëñâïìò (ïè øåèàõâåâïøò èùåîïäò). ìïöïîëæ ãïåèòöíëì èïì, ïèõòäëì íïùïî-
èëåþòì „øåúæëèåþò“ æï æïãèëì òãò. 

åì èïîïæòóäïæ èëáèåæåþòì ùåìòï. úõïæòï, ïìå èëõæï èïøòíïú, îëúï ã. øïüþå-
îïøâòäòì „ùåîòäò ïõïäãïçîæåþì“ æïòþåÿæï. àïâò îëè ãïæïåî÷òíï, æ. æåèåüîï-
ûåèïú ðòîâåäèï òøòøâäï  êîòüòêòì õèïäò.  

îïêò êëèðïîüòòì úê-æïí ãïòìèï  þîûïíåþï – ¸êï èïãïìïë! – äòüåîïüóîóäèï 
êîòüòêïèïú òåîòøò èòòüïíï ðëåüçå. 
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ïõäï îïèæåíòèå íòèóøòà ãïâåúíëà òèïì, îïú èïøòí òùåîåþëæï ã. øïüþåîïøâò-
äòì äåáìòì ãïèë. 

æïâòà æåèåüîïûå: „åì äåáìò ìïòíüåîåìëï òè èõîòâ, îëè ãïèëõïüïâì êäïìëþ-
îòâïæ óúõë ãïíùñëþòäåþïì, ïíâòàïîåþì ÷âåíì ïõïäãïçîæëþïçå èïâíå øåõåæó-
äåþåþì æï ìïåîàëæ ïî øåòûäåþï êëèêïâøòîåäò èùåîäòìïàâòì òñëì æïèïõïìòï-
àåþåäò“. 

„óæïëï, îëè ïè äåáìøò øïüþåîïøâòäò ûïäòïí „èïãîïæ“ ãïèëõïüïâì êäïìëþ-
îòâò èüîòì óêïíïìêíåäò íïøàåþòì ìåâæïì „ìõâï èëèïâïäçå“. 

„ã. øïüþåîïøâòäò óõèëþì ãïíïæãóîåþóä èüîóä ûïäïàï ï÷îæòäåþì æï èïà 
èëèïâäòì ï÷îæòäåþïæ ìïõïâì. ãïíï øåòûäåþï êëèêïâøòîåäèï ðëåüèï ïìåàò åíòà 
ùåîëì?“ 

„ã. øïüþåîïøâòäòì æïôïîóäò ìåâæï, üîïãòêóäò èëüòâåþò, åì ïîòì óìïàóëæ 
êóäïêëþòì ïãëíòòì ãïèëõïüóäåþï“. 

„óìïàóëæ øåúæëèï òñë ïè äåáìòì ãïèëáâåñíåþï“.1 
âïíë ùóäóêòûå: „ – ÷âåíò þïâøâëþòì æéååþò, — ïèþëþì ðëåüò, — øåèëæãëèïçå 

æïúâåíòäò ôëàäåþòï, èïãîïè ãóäì íó ãïòüåõà, ãïçïôõóäò òìåâ æïæãåþï æï 
÷âåíú êâäïâ øåâòèëìåþòà ôëàäåþòàë. ïî ìïÿîëåþì ãïíèïîüåþïì, àó îïì óùë-
æåþì ðëåüò øåèëæãëèïì. åì ïîòì ÷âåíò àïíïèåæîëâåëþï, îëèäòì ìóìõèï æïïÿ-
êíë èïàò ïõïäãïçîæëþòì ôëàäåþò, îëèäòì ìòèûòèåè ðòîáâå æïìúï ðëåüò æï 
èòìò üëä-ïèõïíïãåþò“. 

„… ìïåîàëæ èàåä äåáìøò ãïèëàáèóäòï ïîìåþóäòà æïóêèïñëôòäåþäëþï, 
àïíïèåæîëâåëþòì óïîñëôï, ÷âåíò ìòíïèæâòäòìïãïí ãïáúåâï, òèåææïêïîãóäòì 
ìêåðüòúòçèò. ðëåüò ôòáîëþì, àòàáëì ÷âåíò åðëáï âåî ïíïéæåþì òè òæåïäåþì, 
îòìàâòìïú òþîûëæíåí ûâåäïæ“. 

„èõëäëæ ãïíïþóä êäïìåþì èòï÷íòïà (èïààâòì ïîòì êòæåú) óêäïìë ìïçëãï-
æëåþòì èøåíåþäëþòì åðëáï áïîòøõäòïí øåèëæãëèïæ æï ìóìõòïí çïèàîïæ; èõë-
äëæ èïàò ðòîòæïí àó ïèëâï ïìåàò íïéâäòïíò, ìïìëèòõæòäò ìòèéåîï. ã. øïüþå-
îïøâòäò íåþìòà àó óíåþäòåà ãïõæï èïàò ãïíóêóîíïâò üêòâòäåþòì ãïèëèõïü-
âåäò, èïàò ëæíïâ èþýóüïâò òèåæòì ìïñâòîò“… 

„÷âåí ãïþåæóäïæ óíæï âïèõòäëà ñëâåäãâïîò èüîóäò ãïèëâäòíåþåþò ÷âåíì 
äòüåîïüóîïøò“.2 

êïîäë ëîïãâåäòûå: „îëãëîòï òì æòæò ãçåþò, îëèäòì èòèæåâïîòï øïüþå-
îïøâòäò? ïîï ÷âåíò ðïîüòòìï æï õåäòìóôäåþòì èòåî íï÷âåíåþò æòæò ãçåþò, 
ïîïèåæ ÷âåíò êäïìòóîò èüîåþòì èòåî íï÷âåíåþò ãçåþò“. 

„… äåáìòì èòìïèïîàò ïøêïîïï. åì ïîòì êóäïêóîò, ïíüòìïþÿëàï ïõïäãïçîæë-
þï. ïâüëîèï êïîãïæ òúòì, îëè êóäïêóî ïõïäãïçîæëþïì ïîïâòàïîò ãïâäåíï 
ïîï ïáâì èøîëèåä ïõïäãïçîæëþïøò, îëèåäòú ÷âåíò ìïõåäëâïíò ãèòîóäò êëè-
êïâøòîòì òîãâäòâ ïîòì æïîïçèóäò. øïüþåîïøâòäèï òúòì, îëè ÷âåíò êäïìòóîò 
èüîåþò æïèõëþòäòï. èïãîïè òì èïòíú ïî êïîãïâì òèåæì“. 

„… ãïíçå ãïæãëèï èóõåþïà“, üîëúêòìüóä-ôïøòìüóîò ëúíåþëþï èëèïâïä 
„áïîòøõäåþçå“, îëèåäòú àóîèå ïè êóäïêóî íëî÷èï þïîüñåþèï óíæï ãïèëòùâò-
ëì (ïâüëîòì áïîàóäò æïúóäòï — ï.þ.) — ïìåàòï øïüþåîïøâòäòì òèåæåþò“. 

„ûíåäò ïî ïîòì ãïãåþï, àó îï ïçîò ïáâì ïè „ï÷îæòäòì ãïèëõèëþïì“ ïíæï „íï-
öïõòì õïäõøò ãïüïíòì“ õìåíåþïì ÷âåíì ðòîëþåþøò. åì ðòîæïðòîò êëíüîîåâëäó-
úòóîò-ôïøòìüóîò äëçóíãòï. ïá ìïþëäëëæ ôïîæï åõæåþï øïüþåîïøâòäòì îå-
ïáúòëíóî ìóäòìêâåàåþïì æï òì ãïøòøâäåþóäò ìïõòà ãâåâäòíåþï ÷âåí“. 

„øïüþåîïøâòäòì êëíüîîåâëäóúòóîò äåáìåþòæïí ÷âåíèï ìïþÿëàï èùåîäåþ-
èï ìïàïíïæë ðëäòüòêóîò æïìêâíåþò óíæï ãïïêåàëí. ìïÿòîëï èåüò ìòôõòçäå, 
èåüò ãïèïõâòäåþï þîûëäòìï îåïáúòóîò äòüåîïüóîòì ùòíïïéèæåã“.1 



 93 

èïäïáòï üëîëøåäòûå: „ïøêïîïï, ïâüëîì øåãíåþóäïæ àó øåóãíåþäïæ (óô-
îë øåãíåþóäïæ, âòæîå øåóãíåþäïæ) àïâòìò àïâò ÷ïóþïèì (áïîàóäïæ òàáèòì — 
÷ïþèóäï, èïãîïè áïîàâåä êëèóíòìüåþì üâòíò îóìóäïæ ïáâà èëèïîàóäò — ï.þ.) 
êäïìëþîòâò èüîòì ìïèìïõóîøò æï àïâòìò êïäèòà òèïâå èòçïíì åèìïõóîåþï, îï-
ìïú ñëâåäò àåàîãâïîæòåäò æï ìïåîàëæ ìïþÿëàï ìòìüåèòì èëûóäå æï èëìòì-
õäå èüåîò“. 

„óåÿâåäòï èüîòì íïèìõâîåâåþò êòæåâ ïõåîõåþåí åîàãâïî ëîãïíòçïúòóä ÷ï-
èëñïäòþåþïì, îïéïú òèåæåþòà ìïçîæëëþåí æï àïâòì ãïîøåèë ïõïäãïçîæåþìïú 
òêîåþåí. æïóíæëþåäò þîûëäï èïà ùòíïïéèæåã ãïèëïúäòì ñëâåäòâå íòïæïãì 
øïüþåîïøâòäòìåþóî ðëåçòïì“.1 

æîëè ãïïèïîàäï õïäõóîò ìòþîûíå — „ùñïäíò ùïâäåí æï ùïèëâäåí, áâòøïíò 
æïî÷åþòïíë“. ã. øïüþåîïøâòäòì øåèëáèåæåþïè æïòÿòîï àïâòìò ïæãòäò áïîàóäò 
èùåîäëþòì òìüëîòïøò. 

ïõäï èëæòà èïòíú ãïâïîêâòëà — îïüëè èëå÷âåíïà ã. øïüþåîïøâòäòì äåáìøò 
„êóäïêóîò ïõïäãïçîæëþòì òæåëäëãòï?“ 

ìïáèå òì ãïõäïâà, îëè èïøòí èàïâîæåþëæï å.ù. êëäåáüòâòçïúòï. ïè ðåîòëæøò 
èòäòëíëþòà èøîëèåäò ãäåõëþï ãïæïïìïõäåì úòèþòîøò. èïà êïüëîéïøò ïèëõï-
æåì ìóäò. êëèóíòìüåþò úåúõäòàï æï èïõâòäòà ïèêâòæîåþæíåí „þåæíòåî ìï-
êëäèåóîíåë úõëâîåþïì“ æï, âòíú êò ãïþåæïâæï ëæíïâ ùòíïïéèæåãëþïì, ïî ïú-
æåþëæï êïüëîéïøò ùïèåþòà ìòêâæòäò. ìõâïàï øëîòì, óïéîåìïæ ìïñóîïæéåþë 
úíëþïì ãâïùâæòì ïí. ïíüëíëâ-ëâìååíêë „üòîïíòì ðëîüîåüøò“ (ãâ. 254). ñïçï-
õåàøò ûïéäåþòú øåïñâïíòíåì àóîèå êëäèåóîíåëþïøò. îëúï ñïçïõåþì æïóíï-
õïâà, úõâîåþì ãâïîàèåâåíë, æïóùñòïà ìïáëíäòì äòïíãóîò õëúâï æï âåäóîò 
ÿïèï. óïèîïâò õïäõò æïõëúòäï çåæèåüò, óçëèë ÿïèòà. èåîå ìïøòíåäò øòèøòäò 
æïòùñë àóîèå æï ïõäï óÿèåäëþïè ãïýóýï õïäõò. êëäåáüòâòçïúòòì æïùñåþòì 
ùòí ñïçïõåàøò ïà èòäòëíïèæå ñëôòäï èëìïõäåëþï. êëäåáüòâòçïúòï îëè æïè-
àïâîåþóäï, îâï èòäòëíò æïî÷åíòäï. ëîò èòäòëíò ïæïèòïíò ãïèõæïîï êëäåá-
üòâòçïúòòì èìõâåîðäò. åì èïîüë ñïçïõåàøò. ïõäï àïâïæ ãïíìïöåà — îï úëæâòì 
êåâîò üîòïäåþæï îóìåàøò, óêîïòíïøò, ìïáïîàâåäëøò æï ìïåîàëæ èàåä ììîê-
øò. ïè üïíöóä-ùïèåþóä ïæïèòïíåþì óùëæåì êëèóíòìüåþèï êóäïêåþò æï, ïêâòï-
üåþóäò êäïìëþîòâò þîûëäòì ìïõåäòà, èóìîò ãïïâäåì. ïèòì ãïèë èòòéåì ðëå-
üòì ìòüñâåþò èùïîå ñâåæîåþïæ. èëãåõìåíåþïà, áóîæì áóæò åùâòì æï øåøòíå-
þóäì ñâåäãïí èïèõòäåþäòì õèï åìèòì æï àâïäò å÷âåíåþï. 

ïèòüëè óìïñâåæóîåþæï ðëåüì êîòüòêëìò — „ã. øïüþåîïøâòäò èàåäò äåáìòì 
èïíûòäçå úæòäëþì æïèïäëì æï ïî ãïõìíïì èòìïèïîàò òèïàò, âòíú èòóûéëæï 
„ìóäòà èòìãâïî ïõïäãïçîæåþì“ ãçïçå õâåäåþòà…“ õëäë èåëîå ïìùïâäòæï, 
îëè „êïüëîéòì ãçåþçå, úòèþòîòì ãçåþçå“ þëäøåâòêåþòì ãïîæï òìåà „èåþîûë-
äåþìïú“ óâäòïà, îëèäåþòú æòæò ïéüïúåþòà èòòéåþæíåí êïðòüïäòçèòì èûäïâ-
îïæ ãïíâòàïîåþïì“… 

ìïÿòîëï êëíêîåüóäëþï. åì êïüåãëîòóäò èëàõëâíïï. ðîëäåüïîóäò èùåî-
äëþòì ïæåðüò ðäïüëí áòáëûå èëòàõëâæï — „èàïâïîòï êëíêîåüòçïúòï“.1 áïîïã-
èóäïæ, ëîÿëôóäïæ íïàáâïèò èòìïéåþò ïî ïîòì. àó èêòàõâåäì øåóûäòï ìõâï-
æïìõâïãâïîïæïú ãïòãëì, ìõâïú òãóäòìõèëì, ïèãâïîò íïùïîèëåþò ïî øåòûäåþï 
òñëì ìïþÿëóîò. âòì óûéâíò äåáìì, èòìïèïîàò çóìüïæ óíæï æïïìïõåäë.  

âòí âòí æï êëèóíòìüåþèï ÷òíåþóäïæ óùñòïí — îïèëæåíï ãïíìõâïâåþïï úïîòì-
üóä êïüëîéïìï æï ìïþÿëóî êïüëîéïì øëîòì. ëîòëæå ïèëíïùåîì èëâòüïí ìï-
þóàïæ. åîàò åêóàâíòì ûâåä îåâëäóúòëíåî þëäøåâòêì ã. ÷õåòûåì, èåëîå — èùå-
îïä ì. èãïäëþäòøâòäì. 
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„… óíæï ãòàõîïà, îëè èïøòí (èåôòì îåýòèòì æîëì — ï.þ.) úòèþòîøò þïüëíòâòà 
âúõëâîëþæòà. àâåøò ãâïûäåâæíåí úõîï èïíåàì æï ïà øïóîì, îëèäòàïú øåìï-
íòøíïâïæ øåòûäåþëæï úõëâîåþï. ãòîâïíáï ðóîò éòîæï 2 êïðåòêò, ëàõò êïðåòêò 
ãòîâïíáï õëîúò, 5-ôóàòïíò üëèïîï êïîüëôòäò 50 êïðåòêò…“2 

ïõäï òìòú âíïõëà, úòõåøò îëãëî ãîûíëþæíåí àïâì ìïûóäâåäò úïîòçèòì 
æîëì. îëúï áïîàâåäò õïäõëìíåþò æïóðïüòèîåþòïà æï ãëîòì úòõåøò ÷ïóìâïèà, 
ìëôîëè èãïäëþäòøâòäò, êëüå ñòôòïíò æï ãòãë ïâïäòøâòäò åîà êïèåîïøò æï-
óèùñâæåâòïà. ïõäï ñóîò æïóãæåà ì. èãïäëþäòøâòäì: 

„÷âåíò ëàïõò òñë èñîïäò, íëüòë. êëüåì åîàò ôäïêëíò ëæåêïäëíò ¸áëíæï. 
éïèòà âïéâòâåþæòà, îëè ìóíò èëåêäï. ÷âåí æïóêåüåä ëàïõøò âòìõåæòà, çåæïè-
õåæâåäò èëâòìñòæåà æï ôóîúåäïûå æéå (òãò ìõâï êïèåîïøò ÷ïóìâïèà — ï.þ.) 
ìóä ÷âåíàïí òñë. åîàïæ âìïæòä-âïõøèëþæòà. ÷âåí èàåäò æéå ùòãíåþòì êòàõâï-
øò âïüïîåþæòà æîëìï. óíæï èëãïõìåíëà, îëè úòõåøò ûïäòïí øòíïóîóäïæ èë-
âåùñåíòà; èíïõâåäò ïî ãâïêäæï, ïèõïíïãåþò õøòîïæ ãâíïõóäëþæíåí, øåèëáëí-
æïà öòþå-óþòà ïîïäåãïäóîò ùòãíïêåþò. úòõòì óôîëìò çïçï ñòôòïíò ïî ãâïùó-
õåþæï. îïú êò îïè õæåþëæï ãïîåà, ÷âåíì ùîåøò ñëâåäòâå âòúëæòà“.1 

åì êòæåâ ïîïôåîò. óôîë ïíåãæëüóîò ïèþïâò èëòìèòíåà. 
„ãëîòì ìïüóìïéë åçë ôïîàë òñë, èóæïè èïüòüåäï þïäïõòà æïôïîóäò, 

îïæãïí åçëì ëàõòâ èõîòæïí èæòíïîååþò ÷ïóæòëæï. åçë ìïâìå òñë úòõòì óôîë-
ìòì ñòôòïíòì2 áïàèåþòà, òíæëóîåþòà, þïüåþòà æï ãëÿåþòà. åîàõåä êëüå ÷ïèï-
úòâæï, òíæëóîò æïâòÿòîëà æï üòèëàåì øåâïùâåâòíëàë, þòûï÷åè çïçïì èå èëâó-
îòãæåþòë. ãïèëâóæåáòà òíæëóîì. òãò øóïøò ãïèëãâòìõäüï æï èå æï êëüå àïâå-
þòà åîàèïíåàì æïâåüïêåíòà òìå èïãîïà, îëè êëüåì ðåíìíå úõâòîøò ÷ïåîÿë…“3 

øåïæïîåà ïèïì ïä. ìëäýåíòúòíòì (ïí ìõâï ìïþÿëåäò êïüëîéåäåþòì) èëãëíå-
þïíò æï ñâåäïôåîò íïàåäò ãïõæåþï. 

ïîïâòí ïîòì òèæåíïæ ãóäóþîñâòäë, îëè úïîòìüóäò úòõå æï êïüëîéï øâå-
þòì ïæãòäïæ ùïîèëòæãòíëì. úòõå ñëâåäàâòì úòõåï æï êïüëîéï ñëâåäàâòì êï-
üëîéïï, èïãîïè ïîìåþòàò ãïíìõâïâåþïú ñëôòäï, îëãëîú âõåæïâà. èïîàïäòï, 
ìïþÿëóî êïüëîéïì ãïæïî÷åíòäò áïîàâåäåþò öåîöåîëþòà ìæóèïí æï èëãëíå-
þåþì ïî ïáâåñíåþåí, àóíæïú ìïòæóèäëæ, èïãîïè òìåæïú úõïæçå úõïæòï, îëè 
ïîú èòõ. öïâïõòøâòäò, ïîú ü. üïþòûå, ïîú ê. õòèøòïøâòäò, ïîú ã. ûòãâïøâòäò æï 
ìõâïíò æï ìõâïíò úòõåøò ïîïäåãïäóî äòüåîïüóîïì ïî êòàõóäëþæíåí, ïîú 
åçëøò òíæëóîåþì æïìæåâæíåí, ïîú øåèùâïî-èëõîïêóäåþì èòòîàèåâæíåí. 

ïîú òèòì æïâòùñåþï åãåþòì, îëè ìïþÿëàï õåäòìóôäåþòì èòåî ãïýóýóäò îå-
âëäóúòëíåîåþòæïí þåâîò úïîòçèòì æîëìïú òñë æïðïüòèîåþóäò æï êïüëîéï-
øòú íïèñëôòú. çëãòåîàò úòõòæïíïú ãïáúåóäï æï êïüëîéòæïíïú. èïãîïè îëúï 
ìïþÿëóî úòõåøò àó êïüëîéïøò ïéèë÷íæíåí, ïîï àó ãïáúåâï âåî èëïõåîõåì, 
ðîëüåìüòì êíïâòäòú êò ïî ïéèëõæëèòïà. úõâïîòú êò þéïâòì, îëúï êäïâåí. 
„óæîåêò“ îåâëäóúòëíåîåþò êò êäïìëþîòâèï æï ðïîüòóäèï ûèåþèï òìå ãïùñâò-
üåì, îëè êîòíüòú ïî æïïûâîåâòíåì. úïîòçèòì æîëì „óøòøïîò âïýêïúåþò“ ïìå 
îïè æïï÷ï÷ïíïêï æï æïïãäïõï êëèóíòçèòì æîëì? îëúï õåäòìóôäåþï êïíëíì 
òúïâì, èïøòí òëäòï èïèïúëþï. îëúï õåäòìóôäåþïì êïíëíò ôåõåþçå ¸êòæòï æï 
ìïêóàïîò ÿêóòì áåòôçå íïâïîæëþì, èïøòí ûíåäòï (óôîë èåüòú, øåóûäåþåäò) 
ãèòîëþï. ïèòüëè ùïõæíåí æï ÷ïòìâïîåì ëæåìéïú „óæîåêèï“ îåâëäóúòëíåîåþ-
èï. æïÿåîòì øòøòà ðòïüïêëâò àóîèå ãïäëàåþóäï. àåàîò úòåþ-úõåäåþï åèïî-
àåþëæï æï ìòêâæòäì íïüîóäëþæï.1 àïâò îëè ãïæïåî÷òíï, îïæåêò ñëôòä èå-
ãëþîåþì çòíëâòåâìï æï êïèåíåâì óøâåîò ìòüñâåþòà äïíûéïâæï æï ïãòíåþæï.2 åì 
ëîòëæå íòèóøò ìïÿïøíòêëæ èëâòüïíå, îïèåàó æïìêâíï èêïôòëï: ìõâòì êåàòäøë-
þòäåþïì ìïêóàïî ãèòîëþïæ íóîïâòí ãïïìïéåþì. êëèóíòìüåþò âïýêïúåþò êò ïî 
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òñâíåí, ïîïèåæ óîúõâïæ ìïîãåþäëþæíåí èåôòì õåäòìóôäåþòì èòåî ãïèë÷åíò-
äò ¸óèïíóîëþòàï æï êïíëíòì ðïüòâòìúåèòà. îëúï êëèóíòìüåþèï ìïêóàïî çóî-
ãçå òùâíòåì, îïì íòøíïâì èõåúëþï, óêïíëíëþï, àâòàíåþëþï, èïøòíâå ãïæåæäæíåí 
æï ãïäï÷îæíåí. 

âòí òúëæï åì èæãëèïîåëþï êëèóíòìüåþçå óêåà? îï àáèï óíæï, ïîïâòí. ïèò-
üëè, îëãëîú êò ã. øïüþåîïøâòäòì äåáìøò ùïòêòàõåì — âòíú ìïõî÷ëþåäïì ïî 
æïåîòæï, âòíú åøïôëüçå òæãïèæï ãâòîãâòíì, âòíú ãïæïäïõï þíåäò êïüëîéï, 
èïøòíâå øååðïîïà åÿâò — ðëåüò êëèóíòìüåþì ïî óíæï óèéåîëæåìë æï òãò êîò-
üòêòì æïîöïêøò ãïïüïîåì. ïìåà åÿâì êëèóíòìüåþò àâïäàèïáúóîïæ „òæåóî 
ìòôõòçäåì“ åûïõòïí. 

îïêò êîòüòêïì ìïòæóèäë ðëäòúòòì ôóíáúòï èòåíòÿï, êîòüòêëìòú òìå óíæï 
èëáúåóäòñë, îëãëîú ôòìêïäò. èëãåõìåíåþïà, ñëâåä ìïòæóèäë ðëäòúòïøò, 
èòà óèåüåì, úõïæòï, ÊÃÁ-øò, ïèï àó òè èëáïäïáåçå ïæãåíåí æëìòåì. æëìòåøò 
øåãîëâåþóäòï èïìïäï èòçïíøò ïèëéåþóä ðòîëâíåþïçå. èëêäåæ æï ìõïîüïæ æï-
õïìòïàåþóäòï òãò. ïéíòøíóäòï ìïíæëï àó ïîï. ïèòì øåìïþïèòìïæ õåäòìóôäåþï 
ãïæïùñâåüì, æïòÿòîëì àó ïîï åì ðòîëâíåþï. ïèãâïî æëìòåì ïæãåíæï êîòüòêï-
ýïíæïîèò èùåîäòì øåèëáèåæåþïçå. ïèïì ïîú èïäïâæíåí. „… ðîëäåüïîóä-èïî-
áìòìüóäò êîòüòêòì ïèëúïíï ãïíìïêóàîåþòà æòæò æï ìïðïìóõòìèãåþäëï. èïí 
øåóæîåêäïæ æï ðòîæïðòî óíæï ãïèëïèýéïâíëì êäïìòóîò èüîòì íïèæâòäò ìïõå 
æï þóíåþï“.1 

„ïîáåëäëãòòì ìïèñïîëæïí åþîûâòì ø. æïæòïíò àïíïèåæîëâåëþïì“.2 
„êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòï îåïáúòëíóî èùåîïäàï îòãåþòì ïáüòóîò ùåâîòï. 

àïâòì øåèëáèåæåþïøò ê. ãïèìïõóîæòï, „èåþîûëäò“ ãïíùñëþòäåþòà óðòîòìðòî-
æåþï àïíïèåæîëâåëþïì“.3 

„í. äëîàáòôïíòûå ïî ïîòì àïíïèåæîëâåëþòì èùåîïäò. òì èàäòïíïæ ùïîìó-
äòì ðòîèøë øâòäòï. òì ôåëæïäóîò ìïáïîàâåäëì „îïòíæòï“. èòìò øåèëáèåæåþï 
ôåëæïäóîò êóäüóîòì íïüåõòï“.4 

èòõ. öïâïõòøâòäì „ìóîì íïêïúïîò, çåæèåüò ïæïèòïíåþòì, ìïùñïäò ðòîëâíåþå-
þòì ìïôïîâåäì áâåø øåèëãâïðïîëì ãïîêâåóäò îåïáúòëíóîò øåõåæóäåþåþò“.5 

„ïþïøåäò ïõïäò úõëâîåþòì ïéèøåíåþäëþïìïú æåçåîüòîòì, óêåà îëè 
âìàáâïà, èüîòì àâïäåþòà øå¸ñóîåþì“.6 

æ. øåíãåäïòïì „øåèëáèåæåþïøò öåî êòæåâ óôîë èåüïæ ûâåäò áâåñïíï õèïó-
îëþì. èòìò øåèëáèåæåþòì ìëúòïäóîò ìïôóûâåäò æï õïìòïàò ùâîòäþóîýóïçòó-
äòï.7 

ãïåúïíòà êòæåâ åîàò êîòüòêëìòì øåæãåíòä æëìòåì:8 
„1914-21 ùäåþøò ãïäïêüòëí üïþòûå èòìüòêëìò òñë, æïúåèóäëþòì, èåþîûëäò 

ðåìòèòçèòì ðîëðïãïíæòìüò, îåäòãòóîò åáìüïçòì èùïîèëåþåäò, äïíæåþòìï æï 
èë÷âåíåþåþòì îëèïíüòêëìò, åîëüòóäò æï ðïüîòëüóäò „àîàëäâòì“ âòîüóë-
çò æï þë¸åèï-ïíïîáòìüò. ìëúòïäóîò èòì ðëåüóî ðîïáüòêïøò ãïíæåâíòäò òñë. 
ã. üïþòûå ãïóîþëæï ìëúòïäóîò ìïêòàõåþòì îãëäì æï àó øåèàõâåâòà øååõåþë-
æï ìëúòïäóîò ìïêòàõåþòì öïÿâì, ãóäãîòäïæ ãïåùñëþëæï èïì; ëþòâïüåäò 
òñë“. 

„ê. èïñïøâòäò ïîòìüëêîïüòóäò åîëüòêóäò éåäâòìï æï áïîàóäò ðïüîòë-
üòçèòì ðëåüò òñë, îëèåäèïú ìïþÿëàï ðòîëþåþøò ðïüîòëüòçèò èåþîûëä íïúò-
ëíïäòçèøò ãïæïçïîæï“.1 

ïèãâïîò òïîäòñåþòì èòêåîåþïì èòèïîàïâæï êîòüòêï æï èçïææåþëæï íòïæïãò 
óôîë æòæò æïíïøïóäòìïàâòì – èùåîäåþòì õëúâï-ýäåüòìïàâòì. ïèòàïú ïî 
êèïñëôòäæåþëæíåí. æïòÿåîæíåí èùåîïäì, æïõâîåüæíåí, àïí äïíûéâï-ãòíåþòì 
êëîòïíüåäòà ïòêäåþæíåí ñâåäïôåîì. 
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æïòÿåîåí ðîëçïòêëì  èòõ. öïâïõòøâòäì æï èñòìâå  ðîåìïøò êîòüòêëìò þ. ýéåí-
üò ãïèëïáâåñíåþì ùåîòäì – „èëéïäïüóîò ìòüñâï æï ìïáèå“.2 

æïòÿåîåí ðëåü í. èòùòøâòäì æï èñòìâå ðîåìïøò êîòüòêëìò ã. íïüîëøâòäò ãï-
èëïáâåñíåþì ùåîòäì – „õïäõòì èüåîò èùåîäòì íòéïþøò“.3 

æïòÿåîåí ðëåü ü. üïþòûåì  æï èñòìâå ðîåìïøò êîòüòêëìò ã. íïüîëøâòäò ãïèë-
ïáâåñíåþì ùåîòäì – „ðëäòüòêóîò ãïõîùíòì ÿïëþøò“.4 

ïòûóäåþåí ðëåü ð. òïøâòäì àïâò èëòêäïì æï èñòìâå ðîåìïøò êîòüòêëìò â. ùó-
äóêòûå ãïèëïáâåñíåþì ùåîòäì – „ëáîëðòîåþòì íïèëéâïùïîò“.5 

æï ïìå æïóìîóäåþäòâ. 
îï ìïÿòîëï åì? íóàó óêèïîòï èùåîäòì õëîúòåäò èëìðëþï? íóàó ãëíæïþíå-

äåþóäò øóîòìãåþï  ïîïôîòà ûéåþï? æïðïüòèîåþïú ìïêèïîòìòï. èëêâäï èòà 
óèåüåì. ìòìõäòàïú ãïèûéïîíò ïîòïí. èïãîïè âòíú úëúõïäò æïî÷ï, òèïì îï 
óñëí? òìòú õëè óíæï ãïíïæãóîæåì çíåëþîòâïæ! æï ïòûóäåþåí „ãïæïî÷åíòä“ 
èùåîïäì òíìòíóïúòåþò øåàõçïì ãïíùòîóä èùåîïäçå, äïôøò ïèëìâïîëì òãò. 
„ãïæïî÷åíòäò“ èùåîäòì åì ìóäèëêäå ìïáúòåäò òùâåâì ìïçëãïæëåþòì ìòûóä-
âòäì. èïîàïäòï, ïè ìòûóäâòäì ìïçëãïæëåþï ïøêïîïæ æï éòïæ âåî ãïèëõïüïâì, 
èïãîïè ñâåäïè òúòì, èïà øëîòì „ãïæïî÷åíòäèï“ èùåîïäèïú, îï þëéèï æï úåú-
õäò üîòïäåþì õïäõòì ãóäøò. åøòíòï ïè þëéèòì, ìòûóäâòäòì, úåúõäòì. êòæåâ 
óôîë èåüïæ åèëíåþï õåäòìóôäåþïì. óôîë éîèïæ æï éîèïæ åôäëþï óçíåëþòì 
ÿïëþøò. èàïâîëþòì èòçïíò èòéùåóäòï: èùåîïäàï åîàò íïùòäò ãïíïæãóîåþóäòï 
üñâòòà, èåëîå êò – ìïçëãïæëåþòì ìòûóäâòäòà. ïèãâïîïæ „ãïæïî÷åíòä“ èùå-
îïäì îëúï èëìàõëâ, èïøòíâå òêòìîåþì êïäèòà öïäïàòì èëâïäåëþïì. øåáèíò-
äòï òíüåäåáüóïäóîò åáìðäóïüïúòòì æïèúâåäò îïçèò. ÷ïèëñïäòþåþóäòï òí-
üåäåáüóïäóîò åãçåêóüëîò. 

ìïáèå ïùñëþòäòï ìïïàòâòà. òüñâòì ìïáïîàâåäëì êð úê-òì èæòâïíò: „ìåîòëçó-
äò ðëäòüòêóîò øåúæëèï òñë áïîàóä æï îóìóä åíåþçå õåäïõäï ãïèëúåèï 
øïäâï æïæòïíòì èïíêòåîò îëèïíòìï „ãòëîãò îóìò“, îëèåäòú æïèïõòíöåþóäïæ, 
èîóæå ìïîêåøò ïìïõïâì îóìò æï áïîàâåäò õïäõåþòì èîïâïäìïóêóíëâïí èåãëþ-
îëþïì…“1  êîòüòêï êò æïóñëâíåþäòâ „æïïìïþóàåþì“, îïüëè ïîòì „ãòëîãò îó-
ìò“ æïìïãèëþò æï ïìïêîûïäïâò ùòãíò.2 

„ãòëîãò îóìì“, ïíó îëãëîú àïâæïðòîâåäïæ åîáâï, „óþåæóî îóìì“ êëèó-
íòìüåþò ñëâåäàâòì ïâò àâïäòà óñóîåþæíåí. ëúòïí ùäåþøò êîòüòêïì òãò ïî 
èëìùëíæï, îëãëîú ùïîìóäòì òæåïäòçïúòï æï áïîàóäò íïúòëíïäòçèòì ðîë-
ðïãïíæï. 

„èòóõåæïâïæ îëèïíòì ûäòåî ìåîòëçóäò üëíòìï, èòìò òæååþò èïòíú êëèòêó-
îòï… óêåà: åì òæååþò æéåâïíæåäò àâïäìïçîòìòà ìïìïúòäëï! ìïìïúòäëï òì 
ïæïèòïíò æï èêòàõâåäò ïè îëèïíòìï, îëèåäòú èåëúå ìïóêóíåøò, îëæåìïú „êë-
èóíòçèòì ï÷îæòäò æï¸áîòì“ ìïáïîàâåäëøò, ìåîòëçóäïæ ïî ïíåþåþì àïâì 
ôòáîì òèòì øåìïõåþ, îëè ìïáïîàâåäëì æòæ òèðåîòïæ, þòçïíüòïæ ãïæïáúåâòì þå-
æò èëåäòì ùòí. ìïìïúòäëï ôòáîò òèòìï, îëè ìïáïîàâåäë ëæåìèå æïòþîóíåþì òè 
ïàåóäò ìïóêóíòì ùòíïíæåä èæãëèïîåëþïì, îëæåìïú, ãëæåîûòì („ãòëîãò îó-
ìòì“ ðåîìëíïýòï — ï.þ.) åíòà îëè âàáâïà, „ìïáïîàâåäë çîæòæï èòìîåà, åäïæïì 
æï îëèì“. èïîàïäò óíæï âàáâïà, åì ìïìïúòäë õïäõò öåî êòæåâ èëòðëâåþï! ïèò-
üëè ìïáïîàâåäëøò ìïÿòîëï ïõïäò ìåîâïíüåìò, îëèåäòú „óþåæóîò îóìòì“ ðï-
îëæòòì ìïõòà æïìùåîì ïè õïäõçå ïõïä „æëí êòõëüì“, ìïæïú ãèòîò ãóäóþîñâò-
äë æï áïîòì ùòìáâòäåþçå èëíïæòîå æëí êòõëüò êò ïî òáíåþï, ïîïèåæ „àâòà“ 
àïèïî èåôå ðäòóì àïíïèåæîëâå èåëúíåþå ðïüîòëüò îëèïíüòêëìò, îëèåäòú 
ìïþÿëàï ìïáïîàâåäëøò àïèïî èåôòì ìïìïõäòì òäóçòåþòà úõëâîëþì“.1 
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50-òïí ùäåþøò êò êîòüòêï òùóíåþæï „ãòëîãò îóìì“ òèòüëè, îëè òãò ïèïõòí-
öåþì àóîèå áïîàâåäò æï îóìò õïäõåþòì èåãëþîëþïì. 

æï ïèïì ïèüêòúåþåí èëíïîáòòìï æï àâòàèðñîëþåäëþòì ùòíïïéèæåã èåþîûëäò 
êëèóíòìüåþò. àóîèå íó òüñâòà, æï ëîò èëíïîáòì æïáëîùòíåþï õïäõàï èåãëþ-
îëþïì ãïèëõïüïâì. èïøòí îóìåþò æï ãåîèïíåäåþò ãïíóñîåäò ûèåþò ñëôòäïí, 
îïæãïí îóìåàòì æåæëôäåþòì óèîïâäåìëþï ãåîèïíåäåþò òñâíåí. èïøòí ëîò 
èìëôäòë ëèòì èïíûòäçå îïüëè óíïñïâæíåí úõâòî-ðòîì åîàèïíåàì ãåîèïíåäå-
þò æï îóìåþò? 

æï ïèïì ïèüêòúåþåí èïîáìòìüåþò, îëèåäíòú ÷ïãâ÷ò÷òíåþåí - òìüëîòïì õïäõò 
ùïîèïîàïâìë æï ïîï — ðòîëâíåþï. àó ïìåï, áïîàóäò æï îóìò õïäõåþòì èåãëþ-
îëþòìïàâòì îï èíòøâíåäëþï ïáâì îëãëîò óîàòåîàëþï òñë ëî ðòîëâíåþïì — 
àïèïîìï æï òóîò þëãëäóþìêòì — øëîòì? 

àïâæïñòîïï æïñåíåþóäò ñëâåäãâïîò èïîáìòçèò æï òúòà îïüëè? èþîûïíåþåä 
îóìì ïî èëìùëíì ùòíïðîòì ïâïæ õìåíåþï æï ñèïì ïòûóäåþì ãóíæîóêò óêèòëì ïù-
èñëøòú æï ùïîìóäøòú. ñèïú òûóäåþóäòï çóîãò øåïáúòëì èïîáìòçèìïú, êëèó-
íòçèìïú, åîëâíóä éòîìåþïìïú æï, õïäõàï èåãëþîëþòì íòéþòà, õëüþï ïéóâäò-
íëì îóìóä øëâòíòçèì. ïèòì þîïäòï, îëè æéåì ìïåîàëæ ïêîûïäóäòï „ãòëîãò 
îóìòì“ æïìüïèþâï. 

èïîàäïú, îï øåòûäåþï òñëì óôîë ìïìïúòäëú æï ìïüòîïäòú? 
ãïèëáâåñíæåþï ìïêïâøòîë êð (þ) úê-òì æïæãåíòäåþï ýóîíïäåþòì „çâåçæïìï“ 

æï „äåíòíãîïæòì“ øåìïõåþ æï èåñìåóäïæ øååìåâï èùåîäëþïì êîòüòêëìàï æïè-
ìöåäò åáìðåæòúòï. 

êîòüòêï ïáåà êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòïì íëâåäåþì ïûïãåþì, òáòà — ãòëîãò 
äåëíòûòìï æï ìòèëí ÷òáëâïíòì äåáìåþì. 

„âòí ïîòïí ïè ùòãíøò èëàïâìåþóäò íëâåäåþòì ãèòîåþò? òìòíò ïîòïí òì þíåäò 
ùïîìóäòì èáëíå, ìïåÿâë ñëôïáúåâòì, úõëâîåþòì ôìêåîòæïí ùïèëàîåóäò, îå-
âëäóúòòà èòùïìàïí ãïìùëîåþóäò ïîïèçïæåþò, ïâïíüòóîòìüåþò, èëáåòôåíò, 
æåãåíåîïüåþò. ìïëúïîò æï ìïèùóõïîë òì ïîòì, îëè ñëâåä èïàãïíì ïâüëîò ìòè-
ðïüòòà åêòæåþï æï àïâòì èåãëþîïæïú ïúõïæåþì“. 

„êïúàèëûóäåëþï ãïìæåâì ãïèìïõóîæòïì ñâåäï ïè íëâåäïì“. 
„… èàåäì ùòãíøò óõâïæ ïîòì ãïþíåóäò ãóäïîûíòäò àáèåþò æï óõïèìò ðëî-

íëãîïôòóäò ìóîïàåþò. ùèòíæï ïæïèòïíóîò ãîûíëþåþò øåîñâíòäò æï øåäïõó-
äòï“. 

„… æïóìîóäåþäïæ ãîûåäæåþï ãïèìïõóîæòïì íëâåäåþòì ùòãíøò ñëâåäãâïî 
ìïçéâïîì ãïæïúòäåþóäò ðëîíëãîïôòï, çíåëþîòâò æïúåèóäëþòìï æï ïèëîï-
äòçèòì ðïàåüòóîò ïéùåîï“. 

æïþëäëì, æïìêâíï: „îïì ôòáîëþæï îåæïáüëîò æ. þåíïøâòäò, îëúï âòçï èòì-
úï ïè ðëäòüòêóîïæ èïâíå æï äòüåîïüóîóäïæ èòóéåþåä ùòãíì?“1 

ê. ãïèìïõóîæòïì íëâåäåþòì ãïèëáâåñíåþï ìïìüòêïæ æï¸ãèë èåëîå êîòüòêëì-
èïú æï èïâíå ùòãíò óùëæï èïì.2 

ñóîïæéåþï óíæï èòåáúåì òè ãïîåèëåþïì, îëè ÷ïèëñïäòþåþóäòï üîïôïîåüò. 
êîòüòêëìåþèï åîàíïòîò êóàõòà, åîàíïòîò ìòüñâåþòà, åîàíïòîò æïèëêòæåþó-
äåþòà óíæï ãïèëõïüëí, ãïèëàáâïí àïâòïíàò øåõåæóäåþïíò. èïàò èìöåäëþïíò 
üñóðòì úïäåþòâòà ¸ãâïíïí åîàèïíåàì. 

„ìïþÿëàï èêòàõâåäòìïàâòì ìîóäòïæ óúõë æï èòóéåþåäòï òì òæååþò, îëè-
äåþìïú èùåîïäò áïæïãåþì ðòîâåä üëèøò øåüïíòä ìòèþëäòìüóî íëâåäåþøò. ïè 
íëâåäåþòì ôòäëìëôòóîò ìïôóûâåäòï òæåïäòçèò, èòìüòúòçèò, ìëäòðìòçèò. 
íëâåäåþòì èàïâïîò ðåîìëíïýåþò ïîïíëîèïäóîò ïæïèòïíåþò ïîòïí — ìóäòà 
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ïâïæèñëôíò, çíòà øåðñîëþòäíò, èóíöåþò, æåãåíåîïüåþò, ãïíàáèóäò èùñåâîå-
þò“.1 

ïìå êîòüòêï ïõïìòïàåþì äåë áòï÷åäòì èëàõîëþåþì. èïîàïäòï äåë áòï÷åäò 
ïî ùåîæï ìòèþëäòìüóî àõçóäåþåþì, èïãîïè èïøòí ìòèþëäòçèò ìïãòíåþåäò 
ìòüñâï òñë æï „üïîòåä ãëäóïì“ ïâüëîìïú èòïêåîåì. àó ãòíæëæï èùåîäòìïà-
âòì àïâò èëãåÿîï, óíæï ãåàáâï — ìòèþëäòìüòïë — æï ãïàïâåþóäò òñë èòìò ìïá-
èå. 

ïõäï ìõâïìïú èòâïðñîëà ìèåíï. 
„… ðëåüò ãòëîãò äåëíòûå àïâòì íïùïîèëåþøò æïìæãëèòï ñïäþ øåèëáèåæåþòà 

ãçïì æï ãïèëóñåíåþòï ûâåäò äòüåîïüóîóäò íëîèåþò, êåîûëæ ìòèþëäòìüóîò 
åìàåüòêòì íïèìõâîåâåþò“. 

„ìïèãëîòì“ (ã. äåëíòûòì ðëåèï — ï.þ.) åîà-åîàò óæòæåìò íïêäò òèïøòú èæãë-
èïîåëþì, îëè äåëíòûå èåõóàå ìïóêóíòì áïîàâåä õïäõì ùïîèëãâòæãåíì îë-
ãëîú åîà èàäòïí èïìïì, ïîïâòàïîò øòíïãïíò þîûëäï ïá ïîï ì÷ïíì, ïîú êäïìå-
þòï, ïîú ùëæåþïíò, ïîòì èõëäëæ ìïîùèóíëåþîòâò þîûëäï — áîòìüòïíëþï åþ-
îûâòì èïçæåïíëþïì. òìüëîòïçå ïìåàò çåêäïìëþîòâò ùïîèëæãåíï ñïäþòï æï 
÷âåí ìîóäò îùèåíòà øåãâòûäòï ãïíâïúõïæëà, îëè „ìïèãëîøò“ ùïîìóäòì òæåï-
äòçïúòïìàïí ãâïáâì ìïáèå“.2 

êëèåíüïîåþò ìïÿòîëæ ïî èòèï÷íòï. òìåæïú ãïìïãåþòï, îëè äòüåîïüóîóäò 
èìöåäëþòì íïúâäïæ èòèæòíïîåëþì ðîòèòüòóäò ìëúòëäëãòòì êóàõòà ðëåçò-
òì ùòíïïéèæåã þîûëäï. 

îëúï ïèãâïî „êîòüòêóä“ ìüïüòåþì êòàõóäëþà, øåòûäåþï àâïäùòí ùïîèë-
ãòæãåà ìõâòì þòíïøò øåìóäò ëîò êïúò — åîàòï ïîáòüåáüëîò, èåëîå —КГБ-òìüò. 
õóîëàèëûéâïîòú øåòûäåþï çëèïâæåì, ïàâïäòåîåþæåì, ÷õîåêæåì þòíïì, èïãîïè 
èòìò èòçïíòï æïïæãòíëì — îëãëî øåòûäåþï ïè þòíòì óôîë óêåà, óôîë äïèï-
çïæ, óôîë êëõüïæ øåêåàåþï, èëùñëþï. КГБ-òìüòú ÷õîåêì ìõâòì þòíïì æï êóàõå-
êóíÿóäøò æïûâîåþï. èïãîïè èïì ìõâï ÿòï éîéíòì. òãò æïåûåþì ìïèõòäì, îëè þò-
íòì ðïüîëíò úòõåøò ÷ïìâïì. 

êîòüòêïì ùïïîàâåì ïîáòáåüëîòì ôóíáúòï æï КГБ-òìüòì èòïíòÿåì. 
ìòèëí ÷òáëâïíò ìïáïîàâåäëì èùåîïäàï êïâøòîòì àïâèöæëèïîå òñë. 1951 

ùäòì òïíâïîøò òãò ãïïêîòüòêï ìïáïîàâåäëì êð úê-òì èïøòíæåäèï èæòâïíèï ÷ïî-
êâòïíèï. åîàò àâòì øåèæåã, àåþåîâïäøò, ì. ÷òáëâïíò èëõìíåì. 

÷ïîêâòïíèï þóíæëâïíåþï æïìùïèï ðëåüì. 
„ãïèëãëíòäò ìòüñâåþò, ãïèëàáèåþò æï ãïóãåþïîò ìïõååþò ãâõâæåþï íòÿòåîò 

ðëåüòì, ðïîüòòì ùåâîòì ïèõ. ì. ÷òáëâïíòì äåáìåþìï æï ðëåèåþøòú. èïãïäòàïæ, 
âåî ãïòãåþà, îòìò àáèï ìóîì ïèõ. ÷òáëâïíì ïìåàò ìòüñâåþòà: 

 
åõäï ëúíåþï þïéøò òúëõíòì, 
æï-ûèïà øåòúíëì ôåîò æï ìóíò, 
îëè þóíåþïøò åîàïæ òúõëâîëí 
êâòîüòà ïþëäæåì ùòíïðîòì ìóäò“.1 

 
ïèòì àáèï òñë æï êîòüòêïè èïøòíâå øåóùñë õèï êëèðïîüòòì úê-ì. 
„æïâïñåíëà êòàõâï: îëãëî óíæï ãïåãë ðëåü ì. ÷òáëâïíì áïîàâåäò õïäõòì 

íïúïæò õåäèûéâïíåäòì åì èòàòàåþï? òìå, îëè àòàáëì ïèõïíïãò ÷ïîêâòïíò åõå-
þëæï ÷òáëâïíòì èõëäëæ åîà äåáìì àó ìïåîàëæ èòìò øåèëáèåæåþòì íïêäì? 

úõïæòï, ëæíïâ æïêâòîâåþóäò ïæïèòïíò èòõâæåþï, îëè ìïêòàõò åõåþï òè íïêäì, 
îïú ïõïìòïàåþì ì. ÷òáëâïíòì øåèëáèåæåþïì æï ïîï òèïì, îëè àòàáëì ïá äïðïîïêò 
òñëì èòì åîà-åîà îëèåäòèå ãïóèïîàïâ äåáìçå. èïîàäïú ïìå îëè òñëì, íïêäò 
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ìòèëí ÷òáëâïíòì èïîüë åîà äåáìì îëè ïõïìòïàåþæåì, èïøòí ìóä ïâòéåþæòà 
õåäì ïè äåáìçå æï ïéïîú àþòäòìòì ðïîüòóäò ëîãïíòçïúòòì êëíôåîåíúòïçå 
òáíåþëæï äïðïîïêò ÷òáëâïíòì øåìïõåþ, èòà óèåüåì, îëè èëãåõìåíåþïà, êëíôå-
îåíúòïì ûïäòïí æòæò èíòøâíåäëþòì ìõâï ìïêòàõåþòú þåâîò ¸áëíæï ãïæïìïùñâå-
üò æï ìðåúòïäóîïæ ïî øåï÷åîåþæï ñóîïæéåþïì ÷òáëâïíòì èõëäëæ åîàò äåá-
ìòì ãïóèïîàïâ ïæãòäçå. èïãîïè ìïáèå ïìå îëæòï. ìïêòàõò åõåþï ÷òáëâïíòì ðëå-
çòòì ìåîòëçóä íïêäì, îëèäòì ãïìùëîåþòìïêåíïú èïì èëóùëæåì“.1 

êîòüòêï-ýïíæïîèò èïîüë èùåîäëþòà ïî òçéóæïâì àïâì. òãò åíåîãòóäïæ 
òÿîåþï èåúíòåîåþòì ìõâïæïìõâï æïîãøò. àó åîàò èõîòà ìïûîïõòìïæ æï æïìïã-
èëþïæ èòï÷íòï êëîíåäò êåêåäòûòìï æï ìõâï èåúíòåîò-ôòäëäëãåþòì ìïáèòïíë-
þï, èåëîå èõîòâ, òùóíåþì æï ïþó÷ïæ òãæåþì ãòëîãò ÷óþòíïøâòäòìï æï èòìò ìêë-
äòì èëéâïùåëþïì.2 

ñâåäïçå ìïâïäïäë æï àïâèëìïÿîåäò òì ïîòì, îëè, îëúï èùåîäåþòìï àó 
èåúíòåîåþòì îþåâï èòèæòíïîåëþì, ïîïâòì ïáâì óôäåþï ãïèëìïî÷äåþòì èòçíòà 
õèï ïèëòéëì, êîòíüò æïìûîïì. àó êëèðïîüòïì ïî ïèëóæãåþò ãâåîæòà, èïøòí ÷ó-
èïæ óíæï òñë æï æóèòäòà æïïæïìüóîë åîàãóäåþï. àó ìòíæòìèï ïî èëãïìâåíï 
æï êëèðïîüòòì èòåî ãïêîòüòêåþóäòì æïúâï ìúïæå, èïøòí óàóëæ æïãïüñæåþï 
îòìõâï àïâçå. ïìå èëóâòæï, èïãïäòàïæ, üîòôëí îóõïûåì. îëúï ê. êåêåäòûå, èòõ. 
çïíæóêåäò, ê. êïðïíåäò, ì. æïíåäòï, ã. áòáëûå, ïê. ãïùåîåäòï, ã. íïæòîïûå æï 
ìõâïíò ãïîëçãåì, üî. îóõïûåè çëãòåîàò èïàãïíòì ãïèëáëèïãåþï ìúïæï. èïøòí 
òìòú ùïèëïáúòåì æï ùêåðäåþò æïóøòíåì.3 

ïîú óíæï ñëôòäòñë åì èëóäëæíåäò. ìïçëãïæëåþï òçîæåþëæï éïäïüòì, 
æïìèåíòì, ãïñòæâòì „çíåëþòà“. ìòáâåäåæ ïèãâïîò ìïáúòåäò òàâäåþëæï. 

ìïáïîàâåäëì êð èåîâå ñîòäëþïçå þåîòïè ëàõøò ïèëòéë ãïòëç æåâæïîòïíò 
æï öïâïòîï õóüóäïøâòäò.4 

æï òúòà îïüëè? 
îëãëîú üîëúêòìüò, æïòÿòîåì ãïòëçòì ûèï ãëãò æåâæïîòïíò. ãïòëç æåâæï-

îòïíò ïî æïõèïîåþòï àóîèå õåäòìóôäåþïì ûèòì æïÿåîïøò æï åì îëãëî ãïþå-
æïë, ãïíîòìõåþóäïí êëèóíòìüåþò. ãïòëçò àâòàëíïú þîèïæèëîùèóíå êëèóíòì-
üò òñë, èïãîïè, ïäþïà, èïøòí ïæïèòïíóîèï àâòìåþïè ìûäòï æï âåî òêòìîï ûèòì 
öïäïàëþï. 

öïâïòîï õóüóäïøâòäì êò òì æïíïøïóäò èòóûéëæï, îëè úòõåøò áèïîì (îë-
èåäìïú üîëúêòìüëþï þîïäæåþëæï) êâåîúõåþò, èïêïîëíò æï ìõâï ìïçîæåäò ùï-
óéë. úëäèï åäåèåíüóîò èëâïäåëþï øåïìîóäï ãïóþåæóîåþóäò áèîòì ùòíïøå 
æï êëèðïîüòïè ïî ïðïüòï. ïîú òì ãïòàâïäòìùòíï, îëè öïâïòîï êïèëì æïò òñë æï 
ïîú òì, îëè ïè áïäì, îëãëîú îåâëäóúòëíåîì, àïâïæïú ¸áëíæï ãïùåóäò éâïù-
äò. 

çíåëþîòâò ãïâåäóîåþï òáïèæåú èòâòæï, îëè, îëúï êëíìüïíüòíå êïðïíåäò 
ãïîæïòúâïäï, ãïçåàøò — „äòüåîïüóîï æï õåäëâíåþï“ (1953 ù., 21 æåêåèþåîò) — 
ãïèëáâåñíåþóä íåêîëäëãì õåäì ïîïâòí ïùåîæï. èïãîïè ãïçåàò „êëèóíòìüò“ 
(ùïòêòàõåà: ìïáïîàâåäëì êð úê) èïòíú ãïþîïçæï æï „äòüåîïüóîï æï õåäëâíå-
þïì“ ñóîåþò ïóùòï — îëãëî ãïþåæå æï íåêîëäëãò ãïèëïáâåñíåë. øòøòà ãóäùï-
ìóäèï „äòüåîïüóîï æï õåäëâíåþïè“ ïè „æïíïøïóäòìïàâòì“ þëæòøò èëòõïæï æï 
ðïüòåþï òàõëâï.1 

óìïìîóäëæ øåòûäåþï ìïíòèóøëæ èïìïäòì èëõèëþï, èïãîïè ïî ïîòì ïóúòäå-
þåäò. ìóîïàò òìåæïú èêïôòëï. òìòú âòúòà, îëè æîëè êîòüòêï-ýïíæïîèì ìïìòê-
âæòäë ãïíï÷åíò ãïèëóüïíï. æéåì, èåüïæ òøâòïà ãïèëíïêäòìì àó ïî ãïâòõìå-
íåþà, ïéïîïâòí òêïæîåþì òèïì, îïìïú þëäøåâòçèòì þïüëíëþòì æîëì ì÷ïæòëæ-
íåí. óôîë èåüòú. çëãì îúõâåíòï êòæåú ùïîìóäò ìïáèòïíëþòìï æï ïí ìóä ãï÷ó-
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èåþóäòï, ïí úæòäëþì úëæâï ãïèëòìñòæëì. èëíïíòåþòì ãîûíëþòà ìïâìå ùåîò-
äåþì þåÿæïâì. 

ïèîòãïæ, ìêêð-òì èòìùîïôåþï — åîàõåä æï ìïþëäëëæ ãïåõïæï äòüåîïüóîó-
äò êîòüòêï èùåîäëþòì æïèìöåä îïçèïæ, êïäèòà öïäïàïæ — æïèïîúõæï æï 
÷ïôäïâæï. äòüåîïüóîóäò êîòüòêï àïíæïàïíëþòà óþîóíæåþï íïèæâòä æïíòø-
íóäåþïì. 

èïãîïè åì ìîóäòïæ ïî íòøíïâì òèïì, îëè ìêêð-è õåäò ïòéë èòçïíçå æï øåó-
îòãæï æïèïîúõåþïì. òãò þîûëäïì ïãîûåäåþì. ïèòì óüñóïîò ìïþóàòï ãïóàïâå-
þåäò ùóùóíò êîòüòêòì ÷ïèëî÷åíïçå, ùïèæïóùóè ùïèëÿîòäò êòàõâåþò — ìïæ ïîòì 
äòüåîïüóîóäò êîòüòêï? ïîìåþëþì àó ïîï êîòüòêï? øåþîóíåþóäò ðëäòüò-
êïï: èùåîäëþòì ìõâïæïìõâï æïîãòì ùïîèëèïæãåíåäàï ïèõåæîåþï êîòüòêòì ùòíï-
ïéèæåã. íïòî-íïòî ïíêåüåþøò àó òíüåîâòóåþøò ðîëçïòêëìàï, æîïèïüóîãàï æï 
ðëåüàï èòåî êîòüòêòì ôóíáúòòì óïîñëôï. ìêêð úê-òì æïæãåíòäåþïíò, èòéåþó-
äò âòàëèæï äòüåîïüóîóäò êîòüòêòì ãïìïóèöëþåìåþäïæ. ìïòíüåîåìëï, îë-
èåä æïæãåíòäåþïì øåóûäòï æïþïæëì þåìïîòëí þåäòíìêò, ãåëîã þîïíæåìò, êòüï 
ïþïøòûå, èïø îï ìïÿòîëï ùñäòì íïñâï? ñëâåäò æïæãåíòäåþï éïéïæòìòï, èóæïîïï 
— òñëì êîòüòêï êëèðïîüòòì òïîïéò, èòìò ýïîæïîèò, èòìò æïèìöåäò îïçèò. íó 
æïòâòùñåþì èïì, îïìïú þëäøåâòçèòì åðëáïøò ïêåàåþæï æï íó æïüëâåþì êëèðïî-
üòïì ëþäïæ àïâòìóôïäò ïçîòì ùòíïïéèæåã þîûëäïøò. 

òèåæò óíæï âòáëíòëà, îëè êîòüòêï ïéïî ãïõæåþï ïîú øòøòì èìõâåîðäò æï 
ïîú úæóíåþòì çâïîïêò. ïéïîïìëæåì ãïòèåëîåþì åîàõåä ÷ïæåíòä ìïèïîúõâòíë 
ìïáúòåäì. èòóõåæïâïæ ãâåèòìï, æïèúòîåþòìï æï æïúòíâòìï, ðòîíïàäïæ ãïóùåâì 
ìïèìïõóîì ìïçëãïæëåþïìïú æï èùåîäëþïìïú. 

* * * 

èëâï æîë æï áïîàóäò ìïþÿëóîò èùåîäëþòì ïâãòëìòì àïâäï ãïòùèòíæåþï. ïî 
øåâóæãåþò ùòíïìùïîèåüñâåäåþïì – îï ãïæïóî÷åþï òìüëîòòì ìïèïîàïäì æï îï 
– ïîï. åîàò êïíëíçëèòåîåþï êò íïàäïæ ÷ïíì: âåîú ïêîûïäâïè, âåîú æåâíïè, 
âåîú üåîëîèï âåî èëìðë ìòüñâïêïçèóäò äòüåîïüóîï. 

àïâïæ  êëèóíòìüåþò æãïíïí èëêîûïäåþòàï æï èëîòæåþòà ïúïõúïõåþóäíò 
èïàãïí èëêäóäò òäòïìï æï èïàãïí íïûïãåþò âïýïì øåèëáèåæåþòì ùòíïøå. 

àïâïæ êëèóíòìüåþò ãïõæíåí òûóäåþóäíò òìåâ ïéåæãòíïà æï çåòèòà æïåþîó-
íåþòíïà áïîàóä èùåîäëþïøò èòõ. öïâïõòøâòäò, ü. üïþòûå, ð. òïøâòäò æï ìõâïíò. 

àïâïæ êëèóíòìüåþò óõîòïí àïâì èëùòùåþòà òè àõçóäåþåþì, îëèåäàïú àïà-
õïâæíåí æï ãïíïæãóîåþòà åèóáîåþëæíåí. òáíåþï åì í. äëîàáòôïíòûòì èòíòïüó-
îåþò àó ÿ. äëèàïàòûòì èëàõîëþåþò, ãïäïêüòëíòì ïæîòíæåäò ðëåçòï àó  „æò-
ëíòìëì“  éòèòäò“, „ìïíïâïîæë“ àó  ü. ãîïíåäòì äåáìåþò. 

àïâïæ êëèóíòìüåþì ïéïî èëìùëíà ô. íïîëóøâòäòì, ì. àëæîòïì, ì. åóäòì, ð. 
÷õòêâïûòì, ð. ìïèìëíòûòì, ê. þëþëõòûòì, ïä. èòîúõóäïâïì, ïä. ãëèòïøâòäòì, þ. 
÷õåòûòì  æï ìõâïàï  æï ìõâïàï øåèëáèåæåþï. ïéïî òêâåõíòïí èïàò àõçóäåþåþòà. 

àïâïæ êëèóíòìüåþò ïéïî þåÿæïâåí æï ïáâåñíåþåí – „þåäïæì“, „ìüïäòíò, þïâ-
øâëþï æï  ñîèëþï“, „èåîõåóäì“… 

àïâïæ êëèóíòìüåþò òúïâåí æòìåîüïúòåþì æï ãóäèëæãòíåæ ìùïâäëþåí ìòè-
þëäòçèì, òèðîåìòëíòçèì àó  åáìðîåìòëíòçèì, îïìïú ïìå æïóíæëþäïæ åþîûëæ-
íåí ïæîå. 

åì êò òèïì èåüñâåäåþì, îëè âåîïâòàïîò üåîëîò, âåîïâòàïîò ûïäïæëþï, âå-
îïâòàïîò èóáïîï âåî  øåïôåîõåþì, âåî æïïþîêëäåþì ïæïèòïíòì ïçîòì èìâäå-
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äëþïì ùòí, âåî èëìðëþì íïèæâòäì æï âåî ãïïþïüëíåþì ñïäþì, âåî ãïíæåâíòì ìò-
èïîàäåì æï âåî æïïèêâòæîåþì  ìòúîóåì. 

åì  ïîòì òèåæò òèòìï, îëè áïîàóä êóäüóîïì ïî æïåêïîãåþï  ïîú ãîòãëä 
îëþïáòûå æï ïîú èòõåòä ùåîåàåäò, ïîú âòáüëî íëçïûå æï ïîú çóîïþ ïâïäòø-
âòäò æï ìõâïíò,  æòæíò àó èúòîåíò, âòíú ïäïäïæ æï ðïüòëìíïæ åèìïõóîåþëæï 
êïäïèì. 

èïîàïäòï, áïîàóäò ìïþÿëóîò èùåîäëþï ìòìõäòà ïîòì øåéåþòäò, èïãîïè 
ìùëîåæ ïèòì ãïèëï ãïíìïêóàîåþòà ûâòîôïìò òì, îïú êïîãòï æï ÿåøèïîòüò ÷âåíì 
äòüåîïüóîïøò. òãòï æëêóèåíüò áïîàâåäò õïäõòì øåèëáèåæåþòàò ûïäèëìòäå-
þòìï, ìóäòåîò èõíåëþòì æï ãïóüåõäëþòìï. 

 

ÍÏÙÒÄÒ ÈÅÌÏÈÅ 

I 

ÓÉÒÎÌÅÞË ÊÏÚÒ, ÏÍÓ 
„ÏÕÏÄÒ ÏÆÏÈÒÏÍÒ“ 

ìïþÿëóî ðîåìïøò õøòîïæ øåõâæåþòà úíåþïì — „ïõïäò ïæïèòïíò“. 20-30-òïí 
ùäåþøò õëè ìóä ãïãòýåþóäò òñâíåí ïè úíåþòà æï ùïèæïóùóè ïõìåíåþæíåí èïì. 
èòóõåæïâïæ ïèòìï, èïòíú ãïóãåþïîòï æï óúíëþò — âòí ïîòì åì „ïõïäò ïæïèòïíò“? 
îï þóíåþï æï àâòìåþåþò ïáâì? ïèòì ãïíèïîüåþïì âåîìïæ íïõïâà. 

àïâïæ úíåþïì êëèóíòìüåþò áîòìüòïíëþïì æïåìåìõíåí. ðïâäå èëúòáóäò îëèï-
åäàï èòèïîà åðòìüëäåøò (àïâò VI, èóõäò 6) ïèþëþì — „åìå óùñòà, îïèåàó ûóåäò 
òãò êïúò ÷óåíò èòì àïíï öóïîì åúâï, îïòàï ãïíáïîæåì õëîúò òãò úëæâòìïò, îïò-
àï ïîéïîï â¸èëíåþæåà ÷óåí úëæâïìï“. áîòìüòïíëþòì àâïäìïçîòìòà, áîòìüåì 
öâïîúèïìàïí åîàïæ èëèêâæïîï ûâåäò, úëæâòäò ïæïèòïíò æï æïþïæåþóäï ïõï-
äò, óúëæâåäò, ïéèìïîåþåäò òåìëì èëûéâîåþòìï. 

ñâåäïôåîò íïàåäòï æï ãïìïãåþò. ïèòì èòõåæâòà àó âòèìöåäåþà, èïøòí êëèó-
íòìüåþòì „ïõïäò ïæïèòïíò“ ïîòì òì, âòíú èïîáìòçè-äåíòíòçèì ïéòïîåþì æï èòìò 
èòèæåâïîòï. èïãîïè ïèãâïîò ãïíèïîüåþï èåüòìèåüïæ ïþìüîïáüóäòï. ïî âòúòà 
êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíòì“ êëíêîåüóäò þóíåþï, àâòìåþï, çíåëþï. ïìåâå ïþ-
ìüîïáüóäò æïî÷åþëæï áîòìüòïíóäò ïõïäò ïæïèòïíòú, îëè, ¸ïãòëãîïôòóäò 
äòüåîïüóîòì ìïøóïäåþòà, ïî æïõïüóäòñë èòìò þóíåþï, àâòìåþïíò, çíåëþï 
ïèòüëè ÷âåíú ìïþÿëóî èùåîäëþïì óíæï èòâèïîàëà, îëè êëèóíòìüóîò „ïõïäò 
ïæïèòïíò“ úëúõäïæ æï õåäøåìïõåþïæ æïâòíïõëà. 

èïãîïè, âòæîå óøóïäëæ ìïþÿëóîò äòüåîïüóîòì èòåî æïõïüóä ïæïèòïíçå 
âòèìöåäåþæåà, ìïêòàõò ïìå æïâìâïà — øåòûäåþï àó ïîï ìïþÿëåäò ïæïèòïíò 
òñëì ¸ïèäåüò, æëí êòõëüò ïí ôïóìüò? 

ãïõìëâà, ïäþïà, ðîòíúò ¸ïèäåüòì èïèï èåôå ¸ïèäåüò èëêäï ûèïè êäïâæòóì-
èï. èåîå îûïäò, ûèòì àïíïèåúõåæîå, ãåîüîóæï úëäïæ øåòîàë æï ãïõåäèùòô-
æï. ðîòíú ¸ïèäåüì åÿâò ïùïèåþì. ìóîì ÿåøèïîòüåþòì æïæãåíï æï æïèíïøïâåàï 
èõòäåþï. þëäëì þëîëüèëáèåæåþïì ôïîæï ïåõæåþï, èïãîïè òéóðåþï æïíòòì 
ñèïùâòäò óôäòìùóäòú. 

ïìåàòï üîïãåæòòì ìáåèï. 
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åîàò øåõåæâòà, øåáìðòîòì èëáèåæ ðòîàï ìëúòïäóîò èæãëèïîåëþï óêâå ãï-
èëîòúõïâì ìïþÿëåäò ¸ïèäåüòì ïîìåþëþïì. ðòåìïøò èëáèåæåþåí èåôå, æåæëôï-
äò, ðîòíúò, æòæåþóäåþò, ììîê-øò òìòíò ïéïî ïîòïí, èïøïìïæïèå, ãïèëúäòäòï 
ìëúòïäóîò ìïôóûâåäò, èïãîïè åì ïî ïîòì èàïâïîò. èïîüë ïèòì ãïèë ïî ïîòì øå-
óûäåþåäò ìïþÿëåäò ¸ïèäåüòì ïîìåþëþï, àó ìïèåôë êïîò ïî ïîòì, ìïèïãòåîëæ 
¸ãòåì êëèðïîüòòì úê-òì ìïèæòâíë, ðëäòüþòóîë, ìïæïú þåâîïæ óôîë èûïôîò 
æï æïóíæëþåäò þîûëäïï ãï÷ïéåþóäò õåäòìóôäåþòìïàâòì, âòæîå åäìòíëîòì 
ìïìïõäåøò, ãïòõìåíåà õåäòìóôäåþòì þîûëäïøò æïéóðóäíò æï æïèõëþòäíò — 
üîëúêò, çòíëâòåâò, êïèåíåâò, þóõïîòíò, þåîòï, èëäëüëâò, èïäåíêëâò, þóäãï-
íòíò, õîóø÷ëâò æï ìõâïíò æï ìõâïíò. 

âãëíåþ, åì úíëþòäòï ñâåäïìïàâòì, âòíú ëæíïâ èïòíú òúíëþì ììîê-òì ðëäò-
üòêóî úõëâîåþïì. 

ìïþÿëåäò ¸ïèäåüò øåóûäåþåäòï ïîìåþëþæåì òè óþîïäë èòçåçòì ãïèë, îëè 
èùåîäëþïì ïêîûïäóäò ïáâì ïèõòäëì òì óíïèóìëþï, òíüîòãï, øóîò, èüîëþï, 
éâïîûäò, æïóíæëþäëþï, ìòûóäâòäò, îïú êëèðïîüòòì úê-òì ìïèæòâíëìï àó ðë-
äòüþòóîëøò ìóôåâì. åì èùåîäëþòì ìïäïðïîïêë ïî ïîòì. êëèóíòìüåþèï àïâòïí-
àò ìïáèå àïâïæ òúòïí æï ìõâïì òá õåäò ïî èòóùâæåþï. êëèðïîüòòì úê-òì ðëäòü-
þòóîëì úõëâîåþï æï ìïáèòïíëþï øåóéùåâåäò ìïòæóèäëåþòà ïîòì èëúóäò. åî-
àïæåîàò, îïú øåòûäåþï èïìçå ìïþÿëåäèï èëáïäïáåè òúëæåì, ãïõäïâà òì, îëè 
ðëäòüþòóîë ìïàíëåþòì, êïúàèëñâïîåëþòì, ìòñâïîóäòì ìïæãóîòï, ìïæïú æéå-
æïéïè, ûòäøò àó éâòûòäøò ììîê-òì èëìïõäåëþòì êåàòäæéåëþïçå çîóíïâåí. ïî 
ÿïèåí æï ïî ìâïèåí êëèóíòìüåþò, ëéëíæ ìïþÿëåä ïæïèòïíì ïîï ãïóÿòîæåì îï. 
ïþï, îëèåä ¸ïèäåüì, óôäòìùóäì àó ãäåõì, èòìúåèåí òèòì óôäåþïì, îëè åì ìï-
åÿâëæ èëå÷âåíëì, ïî æïòöåîëì æï ÿåøèïîòüåþòì æïæãåíï èëòùïæòíëì? üñóò-
äòì çéâïøò ìòèïîàäòì èïîúâäòì ðëâíï ãïæïùñâòüëì? úõïæòï, ïîïâòì. ïèòüëè 
ìïþÿëåäò ¸ïèäåüò çéïðïîøòú êò ãïèëîòúõóäòï ïîìåþëþæåì. 

òáíåþ æëí êòõëüòì ìïáèåï óêåà æï èòì ëîåóäì ïáâì óôäåþï ììîê-øò òúõëâ-
îëì? âíïõëà. 

òúòà åì — æëí êòõëüì îïòíæóäò îëèïíåþòì êòàõâïè ïóîòï ãëíåþï. ãïæïùñâò-
üï, óìòíæòìëþòàï æï óìïèïîàäëþòà ìïâìå ùóàòìëôåäøò êåàòäòì æïìïèêâòæ-
îåþäïæ åþîûëäï, óèùåëìï æï æï÷ïãîóäòì áëèïãò ãïèõæïîòñë. åì ïîòì æëí êò-
õëüòì áèåæåþòì èïèëûîïâåþåäò çïèþïîï. 

úíëþòäòï, ììîê-øò èëáïäïáååþò àó êòàõóäëþåí îïòèåì, êòàõóäëþåí èõë-
äëæ èïîáìòìüóä-äåíòíóî äòüåîïüóîïì. âòì øåóûäòï ãïþåæëì æï àáâïì — 
èïîáìòìüóä-äåíòíóîèï äòüåîïüóîïè èïâïíò æï èïâïíò ðòîëâíåþï øåøïäï æï 
òìòú úõåíçå ïèõåæîæï, ìïÿóîàèüâòîàâåäò òïõäï æï ììîê-øò êåàòäòì æïìïè-
êâòæîåþäïæ èëãçïóîëþìë? 

ëôòúòïäóîò æïæãåíòäåþòì àïíïõèïæ, èïîáìòçè-äåíòíòçèò åîàïæåîàò èïî-
àïäò, ÿåøèïîòüò æï ïæïèòïíòì ãïèïþåæíòåîåþåäò èëûéâîåþïï. ñëâäïæ èòóéå-
þåäò æï æïóöåîåþåäòï, èïí âòìèåì ãëíåþï øåóîñòëì. ðòîòáòà, ìïêèïîòìòï êäò-
íòêóî ãòýì äåíòíòì åîàò üëèò ùïïêòàõëà, îëè èïøòíâå æïóþîóíæåì ìïéò ÿêóï. 

ïîú òíæóìüîòóäò, ìïêëäèåóîíåë æï КГБ-òìüóîò îëèïíåþò åèóáîåþï ìïþ-
ÿëåä èëáïäïáåì øåøäòäëþòà. åìåíòú èïîáìòìüóä-äåíòíóîò àâïäìïçîòìòà 
ïîòì æïùåîòäò æï, îï àáèï óíæï, èõëäëæ ãëíåþîòâò ìòöïíìïéòì ùñïîëï. 

õëäë, îïú øååõåþï ììîê-øò êåàòäòì æïìïèêâòæîåþäïæ þîûëäïì, åì õëè 
èàäïæ óïçîëþï æï ìòìóäåäåï. 1917 ùäòì ëáüëèþîòæïí îóìåàøò æï èòì êë-
äëíòåþøò ìïèóæïèëæ ãïèåôåþóäòï êåàòäò æï âòì ìÿòîæåþï èòìàâòì þîûëäï! 
õëúâï-ýäåüï, ûïîúâï-ãäåöï, èåáîàïèåëþï, ôäïíãâï, õïäüóîï, êëèþòíïüëîë-
þï, úòõå, êïüëîéï — åì êëèðïîüòòì èòåî ìïþÿëåä õïäõçå çîóíâòì ãïèëâäåíïï 
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æï ïîï þëîëüåþï. åîàò èòàõïîòà, òè áâåñïíïøò, ìïæïú ïìå üëüïäóîïæ þïüë-
íëþì êåàòäò, æëí êòõëüì îï åìïáèåþï? âòì ùòíïïéèæåã óíæï òþîûëæåì òãò? 

îëãëîú õåæïâà, ïîú æëí êòõëüò øåòûäåþï òñëì ìïþÿëåäò èëáïäïáå. 
ôïóìüòì ìïáèå õëè ìóä ùïèõæïîòï. òãò òìå ãïèëñåñå÷æï, îëè èåôòìüëôåä-

àïí øåêîï ðòîëþï. ììîê-øò îëèåäèï þïäéèï ïî òúòì, îëè ïîú éèåîàò ïîìåþëþì 
æï ïîú åøèïêò, ïîú ÿòíêï æï ïîú áïöò. îëãëî øåòûäåþï ïîïîìåþóäàïí êïâøò-
îò? àïí ïè ôïóìüì àïâòìàïâò þîûåíò åãëíï, ìïèñïîëì ìïòæóèäëì ùâæëèï óí-
æëæï æï àïí åøèïêòì ïîìåþëþï ìöåîëæï æï èïìàïí óîàòåîàëþïú ãïïþï. ïìå ãó-
äóþîñâòäë æï èòïèòüò ììîê-øò ïîïâòí ïîòì. ïîïâòí èëüñóâæåþï ïìå ìóäåäó-
îïæ. àó ìïèñïîëì ìïòæóèäëåþïàï ùâæëèï ãòíæï, ïòéå æï ùïòêòàõå èïîáìò, åí-
ãåäìò, äåíòíò, êëèðïîüòòì úê-òì òíìüîóáúòåþò æï ñâåäï òæóèïäåþï, çåìêíå-
äòìï àó áâåìêíåäòìï, ïèëõìíòäòï. 

ïìå îëè, ìïþÿëåäò ïæïèòïíò ïîú ôïóìüò øåòûäåþï òñëì. 
îï âáíïà ïõäï? ïøêïîïï æï úõïæò, îëè âåîú ¸ïèäåüò, âåîú æëí êòõëüò, âåîú 

ôïóìüò âåî òáíåþï ìïþÿëåäò èëáïäïáå. âåîúåîàò èïàãïíò âåî ïêèïñëôòäåþì 
êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíòì“ èëàõëâíòäåþïì. òáíåþ ìõâåþì, êäïìòêóîò äò-
üåîïüóîòì ÷âåíàâòì íïúíëþò ðåîìëíïýåþòæïí îëèåäòèåì ïáâì óôäåþï, òñëì 
ìïþÿëåäò „ïõïäò ïæïèòïíò?“ ãïâòõìåíëà çëãòåîàò. 

ïíæîåò þëäêëíìêò àïâïæòï æï óêäïìë ìïçëãïæëåþòì øâòäò, ìïþÿëåäò ïæï-
èòïíò âåî ãïõæåþï. ëáüëèþîòì îåâëäóúòïè æïïèõë ïîòìüëêîïüòï, èïàò þïüë-
íëþï, èïàò ðîòâòäåãòåþò. èïîàïäòï, „ëèìï æï èøâòæëþïøò“ ïîìïæ ïîòì íïàáâïèò 
ïí íï÷âåíåþò, îëè òãò âòìèåì ÷ïãîïâæï, ñâäåôæï, ïîàèåâæï, èïãîïè åì ïîïôåîì 
íòøíïâì. äåâ üëäìüëò àâòà òñë ãîïôò æï, þóíåþîòâòï, ãïþïüëíåþóäò êäïìòì 
èõïîå åÿòîï. òãò ïíæîåò þëäêëíìêòì èïèõòäåþåä ìóîïàåþì ïî æïõïüïâæï. ÷âåí, 
èïîáìòçè-äåíòíòçèòà øåòïîïéåþóäåþì, âòí èëãâïüñóåþì. âòúòà, çåæèòùåâíòà 
çóìüïæ âòúòà — îï øâòäåþòú þîûïíæåþëæíåí àïâïæåþò, ãîïôåþò, þïîëíåþò. 
îëãëî ùëâæíåí ìòìõäì òìòíò èøîëèåä ïæïèòïíåþì. ëáüëèþîòì îåâëäóúòï îëè 
ïî èëèõæïîòñë, ïõäï îóìåàòì òèðåîòïøò ïéïî òáíåþëæï ïéïîúåîàò èóøï, 
ïéïîúåîàò ãäåõò, òìòíò ìóä, åîàòïíïæ øåÿèóäò òáíåþëæíåí. æïî÷åþëæíåí 
èïîüë êïðòüïäòìüåþò æï èåèïèóäååþò. èïîàïäòï, ïî âòúòà, îïì òçïèæíåí åì 
êïðòüïäòìüåþò æï èåèïèóäåíò, îëúï èóøòìï æï ãäåõòì õëîúò ãïèëåäåëæïà, 
èïãîïè èòçíïæ îëè èøîëèåäò ïæïèòïíòì ãïíïæãóîåþï ¸áëíæïà, åì óüñóïîò æï 
óåÿâåäòï. àó ïî ãöåîïà, æïêâòîâåþòà ùïòêòàõåà ðîëðïãïíæòìüóäò äòüåîï-
üóîï, òìüëîòóäò æï ìëúòëäëãòóîò ãïèëêâäåâïíò, ìïæïú úïîòçèòì ìïøòíå-
äåþïíòï èõòäåþóäò æï ñâåäïôåîì èïøòíâå òîùèóíåþà. ïîú ìïþÿëóî èùåîäë-
þïì æïóêäòï õåäò. èïíïú óõâïæ øåàõçï íïòî-íïòîò ýïíîòì àõçóäåþïíò, ïèìïõ-
âåäò êäïìëþîòâò ÷ïãâîòìï, åáìðäóïüïúòòìï æï ñâäåôòìï. 

îëúï ìïþÿëåäò èêòàõâåäò ïìåï ïéçîæòäò æï èëèçïæåþóäò êëèóíòìüóîò 
ðïîüòòì èòåî, îëãëî æïòöåîåþì òãò, îëè êíÿçü ïíæîåò þëäêëíìêòì ïîïâòí ïå-
ùòëêåþòíëì, ãïåñòæëì, ãïåóðïüòóîåþòíëì, ûïéäøò ãïåúâïäëì? 

âåî òáíåþï ïíæîåò þëäêëíìêò êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíò“, èåüïæ æòæò 
úëæâï ïùåâì êòìåîçå èòì êäïìì. âåîú þëîëæòíëøò àïâæïæåþï ãïèëòìñòæòì ïèïì 
æï âåîú ãîïôò üëäìüëò ïãâòþïèì àâïäì — ìïþÿëåäò õïäõòì êäïìëþîòâ ìòô-
õòçäåì âåîïôåîò æïï÷äóíãåþì. 

úõïæïæ âõåæïâà, îëè êëèóíòìüóî „ïõïä ïæïèòïíïæ“ àïâïæò ïî ãïèëæãåþï, 
òáíåþ ãäåõò ãïèëæãåì, âàáâïà, éïüïêò, óþåæóîò, ãïîëçãòäò ãëãòï óòøâòäò? 
âòæîå ðïìóõì ãïâúåèæåà, ãïâòõìåíëà — îï ¸áíï èïí. âåî ïòüïíï æïèúòîåþï. øåó-
îïúõñëôï, ãïùêåðäâï æï àïâò èëòêäï. ñëâåäèï ìïþÿëåäèï èëáïäïáåè òúòì, 
îëè àâòàèêâäåäëþï ïî ïîòì øåãíåþóäò ãäåõòì ìïáúòåäò. ãëãòï óòøâòäò øåã-
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íåþóäò ãäåõò îëè ñëôòäòñë, àïâì ïî èëòêäïâæï. òãò èïøòíâå æïüëâåþæï ìë-
ôåäì, ùïâòæëæï áïäïáøò, æïòùñåþæï èóøïëþïì áïîõïíïøò, øåâòæëæï èóøïàï èïî-
áìòìüóä (ïæîå èïîüë èïîáìòìüóäòú êèïîëæï, ïõäï ïóúòäåþåäòï èïîáìòì-
üóä-äåíòíóîò) ùîåøò, ãïåúíëþëæï, øåòìùïâäòæï êäïìëþîòâò þîûëäòì ïîìì 
æï, îóìåàòì òèðåîòòì ñâåäï ðîëäåüïîàïí åîàïæ, òþîûëäåþæï èåèïèóäåàï 
æï êïðòüïäòìüàï ûïäï-óôäåþòì æïìïèõëþïæ. 

îïêò ïìå ïî èëòáúï ãëãòï óòøâòäò, úõïæòï, èïì êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòï-
íòì“ ìïõåæ âåî èòâò÷íåâà. óôîë èåüòú, èòì ùòíïèëîþåæïæïú âåî òâïîãåþì. 

íó òôòáîåþà, îëè ìïãïíãåþëæ èòâèïîàïâ óüîòîåþïì. àïâòìàïâïæ ãïèëæòì 
ïèãâïîïæ. îëãëîú êò ìïþÿëóîò äòüåîïüóîòì àåëîòóä èëàõëâíòäåþïàï ïî-
ìòì ãïæèëúåèïì æïïðòîåþà, èïøòíâå óüîòîåþóäò æï ìïìïúòäë ìóîïàò òõïüåþï. 

êäïìòêóîò èùåîäëþòì íòèóøåþòì èëøâåäòåþòà âåî âóðïìóõåþà êòàõâïì — âòí 
ïîòì êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíò?“ ïèòüëè ìïêòàõòì ãïìïîêâåâïæ èòâïêòàõëà 
ìïþÿëóî äòüåîïüóîïì. 

áïîàâåäò ìïþÿëåäò èêòàõâåäò çåæèòùåâíòà òúíëþì êëíìüïíüòíå äëîàáò-
ôïíòûòì „êëäõåàòì úòìêïîì“. èïì ìêëäïøòïú ïìùïâäòïí. 

ïè îëèïíøò, ãïîæï èåáò âïøïêòûòìï, ïîúåîàò ðåîìëíïýòì ìóäòåîò ãïíâòàïîå-
þï ïî õæåþï ìëúòïäòìüóîò ìòíïèæâòäòì ãïâäåíòà. ñâåäï òèïæâå î÷åþï, îïú 
òñë. 

þïîíïþï ìïãïíåäòûå øåûäåþóäò, þëþëäï ãäåõò òñë. èïì ìùïèæï, ìöåîëæï 
êåîûë ìïêóàîåþòì. óñâïîæï òãò. èïì ìûóäì ìëúòïäòçèòú æï ìïþÿëóîò õåäò-
ìóôäåþïú, îïêò ëîòâå êåîûë ìïêóàîåþòì èëìðëþòìïàâòì òéâùòì. ïèòüëè øåû-
äåþòìæïãâïîïæ åþîûâòì þïîíïþï ìïþÿëóî õåäòìóôäåþïì. èïìøò ãïîæïüåõï ïî 
õæåþï: ìëúòïäòçèòì èëûóäå æï ùòíïïéèæåãòï þïîíïþï ìïãïíåäòûå þëäëèæå. 

÷ïî÷ò æï âïÿïîò òñë åîåèë ðòîüïõòï. ïîú èòìò ìïèøâòíâåäò ãïíòúæòì îïòèå 
ûâîïì. îïú óñâïîæï, óñâïîì. îïú ìûóäæï, ìûóäì. 

þëäøåâòêòï æï ìëúòïäòçèòì èåüîôå üïîïìò õïçïîïûå. úõïæòï, ïìåàòâå î÷å-
þï òãò æï îïòèå úâäòäåþï óúõëï èòìàâòì. 

óúâäåäò î÷åþòïí àïäòêë, þïÿóï âïîæëìïíòûå, õïýëèòï, æïõóíæïîï æï ìõâï-
íò. ïõïäò æîë, ïõïäò òæåëäëãòï, ïõïäò ìëúòïä-ðëäòüòêóîò ìòìüåèï èïàò 
ìïèøâòíâåäòì ãïîæïáèíï-ãïîæïüåõïì ïî òùâåâì. ñëâåä èïàãïíì îï æïèëêòæåþó-
äåþïú ¸áëíæï æîëìàïí, òæåëäëãòïìï æï ìëúòïä-ðëäòüòêóî ìòìüåèïìàïí, 
òãòâå øåî÷ïà þëäëèæå. ïè ãïáâïâåþóä ìïèñïîëøò åîàïæåîàò êïúòï èåáò âïøï-
êòûå, îëèäòì úíëþòåîåþïøò îïéïú òúâäåþï. 

èåáò âïøïêòûå óðïüîëíë, óìïõäêïîë, ëõåî-üòïäò ñèïùâòäò òñë. ïõïäãïç-
îæëþï èïí åîåèë ðòîüïõòïìï æï þïîíïþï ìïãïíåäòûòì èëöïèïãòîåëþïøò ãïïüï-
îï. èåîå òãò, üïîïìò õïçïîïûòì èçîóíâåäëþòà, êëèóíïøò èòòéåì æï ïáåæïí òù-
ñåþï èòìò øåúâäïú. àó ïæîå öïíìï æï éëíåì èåáò åîåèëìï àó þïîíïþïì ëöïõå-
þòì êåàòäæéåëþïì ïäåâæï, ïõäï èàåäò ìëôäòìïàâòì øîëèëþì. àóîèå óæòæå-
ìò óþåæóîåþïï, àó ðòîëâíåþòì èëöïèïãòîå õïî, õëäë ãïóãëíïîò þåæíòåîåþïï, 
àó êëäåáüòâòì èëöïèïãòîå ãïõæåþò. ìõâï ïîìåþòàò úâäòäåþï èåáòì úõëâîåþï-
øò ïî èëèõæïîï. åîàïæåîàò, îïú èïí êëäåáüòâòì èëöïèïãòîåëþòà øåòûòíï, 
ãïõäïâà òì, îëè üîïáüëîòìüëþï ïìùïâäåì. ïìåú óíæï èëèõæïîòñë. ïá ïîïôå-
îòï ãïíìïêóàîåþóäò. àó þïîíïþï ìïãïíåäòûòì ìïñïíå èòùòì æïìïèóøïâåþäïæ õï-
îò, ãóàïíò æï þïîòú êèïîëæï, êëäåáüòâòì àâïäóùâæåíåä õëæïþóíåþì üîïá-
üëîò ìÿòîæåþï. êëäåáüòâòì èëöïèïãòîåìïú òì õåäëþï óíæï åìùïâäï, îïú ïó-
úòäåþåäò òñë ïõïäò þïüëíòìïàâòì. 

èåáò âïøïêòûåè ïõïäò õåäëþïú òìùïâäï æï ïõïäò çíåëþïú øåòûòíï. àó òãò ðò-
îëâíåþòì èëöïèïãòîåëþòì æîëì æïþå÷ïâåþóäò, èëîòæåþóäò, èëêîûïäåþóäò 
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þòÿò òñë, îëèåäòú „óþïüëíëæ“ ìòüñâïì âåîïâòì øåóþîóíåþæï, êëäåáüòâòì èë-
öïèïãòîåëþïè èêâäåäò æï èûïîúâåäò ãïõïæï. 

èõïüâîóäò íïùïîèëåþò, èïîàïäòï òäóçòóîò, èïãîïè èêïôòëæ ÷ïèëñïäòþå-
þóäò ìïèñïîëï. îëãëîòï åì ìïèñïîë. îëãëîò ïæïèòïíåþò úõëâîëþåí èïìøò, 
ïèïì èêòàõâåäò ïâüëîòì (èùåîäòì) æïõïìòïàåþòì èòõåæâòà êò ïî òãåþì, ïîïèåæ 
òèòì øåìïþïèòìïæ — îï èëâäåíåþò õæåþï èïìøò, îëãëîòï ðåîìëíïýòì ìïáúòåäò, 
ôòáîò, æïèëêòæåþóäåþï úïäêåîû àïâòìàïâòìïæèò, úïäêåîû ìõâïàïæèò. åì òìå-
âå õæåþï, îëãëîú îåïäóî ìòíïèæâòäåøò. ñëâåä ÷âåíàïãïíì îåïäóî ìòíïèæâò-
äåçå ùïîèëæãåíï òèòì èòõåæâòà êò ïî åáèíåþï, — îïì ÷ïãâ÷ò÷òíåþåí ïãòüïüëîå-
þò æï ðîëðïãïíæòìüåþò, — ïîïèåæ òèòìæï àïíïõèïæ — îï õæåþï ïè îåïäóî ìòíïè-
æâòäåøò, îëãëî úõëâîëþì èïìøò ïæïèòïíò. 

îëúï ïè àâïäìïçîòìòà øåâõåæïâà èåáò âïøïêòûòì úõëâîåþïì, íïàäïæ æïâò-
íïõïâà, îï èòèïîàóäåþòà øåòúâïäï òãò. 

êëèóíòìüåþèï þïîíïþï ìïãïíåäòûåì, îëãëîú êóäïêì, áëíåþï óíæï ùïïîàâïí. 
èòì øåìïíïî÷óíåþäïæ þïîíïþïè õåîõì èòèïîàï: íòâàåþò óîåèçå æïïùñë, çåâòæïí 
äåòþ-ìïþïíò ãïøïäï æï „ïâïæèñëôò“ àïäòêë æïïùâòíï. æïìïõèïîåþäïæ èåáòì èë-
óõèë: îëãëîèå „ìíåóäò“ àïäòêë áóàïòìøò ÷ïòñâïíåë. þïîíïþï âïîïóæëþæï: èå-
áò þëäøåâòêåþòì êïúòï æï óîåèçå åÿâì ïîïâòí èòòüïíìë. 

èåáò àõëâíòìàïíïâå ìïãïíåäòûååþòì ëöïõøò ãï÷íæï. èïì àïâæïâòùñåþòà óñ-
âïîæï àïäòêë æï ïõäï ìïøóïäåþï åûäåëæï áïäòìïàâòì åîàãóäåþï æïåèüêò-
úåþòíï. 

óîåèèï, îëèåäçåú „ìíåóäò“ àïäòêë òùâï æï ùòí èåáò èòóûéëæï, áóàïòìòìï-
êåí ãïìùòï. ãçïçå èïà õïýëèòï ùïèëåùòï. õïýëèòïì æïóæåâîëþïè æï ìóäùïìóäë-
þïè þïîíïþï ìïãïíåäòûòì ìïòæóèäë ãïïèýéïâíï. èåáò ñâåäïôåîì èòõâæï. òãò óê-
âå „ïõïäò ïæïèòïíò“ òñë æï, úõïæòï, èüêòúåæ ãïæïùñâòüï: êóäïêòìïàâòì ìïêó-
àïîò áëíåþï ïéïî ãïåüïíåþòíï æï òãò ìïþÿëóîò õåäòìóôäåþòìïàâòì ÷ïåþïîå-
þòíï. 

àïâãïèåüåþóäò åûãåîï èåáò õïýëèòïì, ìïîèï ãïèë¸êîï æï òãò èòùïçå æïïãë-
îï. ïõäï úòüïüò ïèëâùåîëà èåüò ìïþóàòïíëþòìïàâòì: „èåáò çóîãçå èëåáúï 
(õïýëèòïì — ï.þ.), ìïôåàáåäøò èóøüò æï¸êîï æï óìóäëæ èòïãæë“.1 

ïìå èëêäï èåáòè õïýëèòï. àïäòêëì îïéï óñë? åì ïî âòúòà. óêïíïìêíåäïæ èå-
áòè àïäòêëì èûóäâïîåþòà øåõåæï, — èåçòçéåþòë, — óàõîï æï ãïåúïäï áïäì. 
èïîàïäòï, èåîå âõåæïâà, îëãëî èë¸ñïâì èåáòì ìëôåäøò ìïãïíåäòûååþòì áëíå-
þòà æïüâòîàóäò óîåèò, èïãîïè çåæ àïäòêë ïéïîú çòì æï ïéïîú ùåâì. 

ïìå ãïûïîúâï èåáòè ìïãïíåäòûååþòì ëöïõò. 
óàóëæ òìòú óíæï ãïâòõìåíëà — îï áëíåþïì èïäïâæï þïîíïþï ìïãïíåäòûå æï 

îïì ïîàèåâæíåí èïì êëèóíòìüåþò. óíæï ãïâòõìåíëà òèòüëè, îëè òáíåþ èïîàäï 
çéïðîóäò, óàâïäïâò ìïãïíûóîòì ðïüîëíò òñë þïîíïþï æï êëèóíòìüåþèï úæó-
íåþïì âåéïî ãïóûäåì? 

óêâå òì, îëè þïîíïþï ìïãïíåäòûòì áëíåþï åîà óîåèçå æïåüòï, íïàäïæ èåü-
ñâåäåþì, îòìò èôäëþåäòú òñë ãïìïüñïâåþäïæ ãïèåüåþóäò „êóäïêò“. èïãîïè 
óîèòà èòéåþóä øàïþåÿæòäåþïì íó âåíæëþòà æï îëèïíøò ìòüñâïìòüñâòà ùïâò-
êòàõëà, îï åùñë óîåèçå. 

— îï ùïèëòéåàë, — åêòàõåþï õïýëèòï àïäòêëì. áïäò óðïìóõåþì — „õïäò÷åþò, 
ëáîë-âåîúõäò, ÿóîÿåäò, üïíòìïèëìò…“1 êïîãïæ æïïêâòîæòà, ïæïèòïíì ïî-
àèåâåí ÿóîÿåäìïú æï üïíòìïèëììïú. èå èãëíòï, ìïÿòîë ïî ïîòì ãïíèïîüåþï — 
âòí ïîòì òãò, âòíú ïæïèòïíì ÿóîÿåäìï æï üïíòìïèëìì ïîàèåâì. 
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íó æïãïþíåâà àïäòêëì ðïìóõøò íïõìåíåþò ëáîë-âåîúõäòú. úëüï áâåèëà øå-
òüñëþà — îï ëáîë-âåîúõäòï åì — èåáòè „õóîöòíì õåäò èëóôïàóîï. èïéïäñå-
äòïíò ìóîåþò øåòúíë, âåîúõäòà èëÿåæòäò ñïíùåþò“.2 

ìóä åì ñëôòäï. ìõâï ïîïôåîò ùåîòï îëèïíøò. àóèúï óíæï æïâïèïüëà — ñï-
þïîæëóäò õïîåþò, îëèåäíòú óéåäøò òñâíåí øåþèóäíò (íóîú ïèïì æïüëâåþà 
óñóîïæéåþëæ — ãäåõì õïîòì ñëäòì óôäåþï ïîï ïáâì!). 

êïîãïæ ÷ïíì, îëè þïîíïþï ìïãïíåäòûåì ÷âåóäåþîòâò ìïëöïõë íòâàåþò ¸áëíòï 
æï èåüò ïîïôåîò. ¸áëíòï òì, îïú óíæï ¸áëíæåì ñëâåä íëîèïäóî ïæïèòïíì, àó 
òãò èóøï-ìïáëíäïæ ïî ïîòì ãïæïáúåóäò. 

ïò, îòìò ãïæïèïäâï óíæëæï àóîèå þïîíïþï ìïãïíåäòûåì. 
ïò, îòìàâòì ûïîúâïâæíåí èïì êëèóíòìüåþò. 
ïò, îï ìïáèåøò èëíïùòäåëþì èåáò âïøïêòûå æï àïí ìïêóàïîò ìóîâòäòà, ûïä-

æïóüïíåþäïæ. 
òáíåþ åì èúòîå áëíåþï þïîíïþï ìïãïíåäòûåè ìõâïì ùïïîàâï ïí óíïèóìë ãçòà 

òøëâíï æï ïèæåíïæ, ïìå àó òìå, ìïèïîàäòïíïæ ÷ïâàâïäëà, àó èïìïú ÷ïèëïî-
àèåâåí? ïîï, þïîíïþï èóøïêïúò òñë æï, îïú ¸áëíæï, ñâåäïôåîò èùïîå æï èûòèå 
øîëèòà òñë øå÷åíòäò. ïò, ìïþóàòú îëèïíòæïí: 

„þïîíïþïì èûòèå, õïëòïíò õåäòìãóäò æéåúòìèïîå èòùïì åôåîåþëæï, èòùïú èò-
ìò ãïèãëíò æï èëî÷òäò òñë. 

ëúæïìïèò ùåäòùïæò ãïâòæï, áåòôøò ïî ãïóàåíåþòï, ûòäøò ïî æïóéïèåþòï, ïîú 
áïäòì êïþïì ãïèëþèòï: èòùòì îöóäò æîëì üïîåþïì óêîûïäïâæï“.3 

ïìå ãïûïîúâï èåáò âïøïêòûåè ïæïèòïíò. ïæïèòïíò èóñïòàò, þåöòàò, èøîëèåäò. 
èïãîïè ïèòì ãïèë (ïîú õïýëèòïì èëêâäòìïàâòì) èåáòì ëæíïâïæïú ïî øåóùóõåþòï 
àïâò. ïî óãîûâíòï ìóä èúòîåæò üêòâòäòú êò ìòíæòìòìï. ðòîòáòà, àïâò ãïäïéå-
þóäïæ òãîûíë, îïêò èòõâæï, îëè ðïüòëìíåþï ìïþëäëëæ æïàîãóíï æï ÷ïêäï 
àïâòìàïâøò. ïèòåîòæïí òãò óêâå àïâòìóôäïæ ÷ïòæåíæï ñëâåäãâïî ìòìïûïãäåì, 
îïæãïí èòìàâòì ïéïî ïîìåþëþæï íïèóìò, îëãëîú ïæïèòïíòì ìïáúòåäòì æïîïöò. 

óêâå øåãâòûäòï âàáâïà, îëè „êëäõåàòì úòìêïîøò“ ïèëâòêòàõåà êëèóíòìüó-
îò „ïõïäò ïæïèòïíòì“ åîà-åîàò íòøïí-àâòìåþï. 

êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíò“ êëäåáüòâòì èëöïèïãòîåï. ïè êëäåáüòâòì 
ìïìïîãåþäëæ òãò æïóôòáîåþäïæ èçïæ óíæï òñëì èêâäåäëþòìïàâòìïú æï 
èûïîúâåäëþòìïàâòìïú. æï êïîãóäò óíæï ¸áëíæåì ìòíæòìòì áåíöíòì óíïîòú. 

ðîëäåüïîóä èùåîäëþïì òìå ïîïôîòì åøòíëæï, îëãëîú ìòñâïîóäòì. èïî-
üë èåáò âïøïêòûåì êò ïî åèóáîåþëæï ìòñâïîóäò øåîúõâåíòàï æï àïâòìèëÿîòà, 
ïîïèåæ ñâåäï ðîëäåüïîì æï éïüïê ãäåõì. ãïíìïêóàîåþòà ôîàõòäïæ óíæï 
ñëôòäòñâíåí ûâåäò þëäøåâòêåþò, îëèåäíòú îåâëäóúòòì øåèæåã èëæóíæíåí. 
ðîëäåüèùåîäëþï ìïìüòêïæ åþîûâòì ìòñâïîóäì, æïìúòíòì èïì. 

îïè ãïèëòùâòï åì? îïüëè ãïõæï ìòñâïîóäò ìïøòøò? ìòñâïîóäò þóíåþîòâò, þò-
ëäëãòóîò ãîûíëþïï æï êäïìëþîòâ æòôåîåíúòïúòïì ïî åèëî÷òäåþï. øåìïûäå-
þåäòï ãäåõì ïçíïóîòì ïí àïâïæòì áïäò øåóñâïîæåì (õëè óñâïîæï èëöïèïãòîå 
èåáò âïøïêòûåì êóäïêòì þïîíïþï ìïãïíåäòûòì ïìóäò àïäòêë!). ðîëäåüïîò, èóøï 
þóîýóïì ëöïõòì øâòäì åüîôëæåì. ûâåäèï îåâëäóúòëíåîèï þëäøåâòêèï ïîòì-
üëêîïüòóäò øàïèëèïâäëþòì áïäò øåòîàëì. åì ïîï èïîüë èëìïäëæíåäò òñë, 
ïîïèåæ ïìåú õæåþëæï. èïøòí êäïìëþîòâ þîûëäïì îï åèïîàåþëæï? îëãëî óíæï 
èëáúåóäòñë ïèãâïî ìòüóïúòïøò ðîëäåüïîóäò àó ãäåõóîò ùïîìóäòì èáëíå 
„ïõïäò ïæïèòïíò“? åì ìïêòàõò ðîëäåüèùåîäëþïì ûïäòïí ïùóõåþæï. òãò æïîùèó-
íåþóäò òñë, îëè ïîòìüëêîïüòóäò, þóîýóïçòóäò àó êóäïêóîò ëöïõòæïí ãï-
èëìóäò áïäò ìëúòïäòçèòìï æï þëäøåâòçèòì æïóûòíåþåäò èüåîò òñë. ðîëäåü-
èùåîïäò éîèïæ òñë æïîùèóíåþóäò, îëè ïè áïäåþòì èòçïíò èóøòì, ãäåõòì þëä-



 107 

øåâòêòì æïéóðâï òñë, èïàò îåâëäóúòóîò ìòôõòçäòì èëæóíåþï åëúíåþåþëæï 
æï èåîå, îïìïêâòîâåäòï, êäïìëþîòâò èüîòì øïâò çîïõâåþòì ãïíõëîúòåäåþï. òì 
êò ïâòùñæåþëæïà, îëè èïîáìòì úëäò þïîëíåìï òñë, þïîëíåìï ýåíò ôëí âåìüôï-
äåí, õëäë äåíòíòì àïíïèåúõåæîå íïæåýæï êîóðìêïòï — ïçíïóîòì áïäò. ïèïì 
ðîëäåüèùåîäëþòìïàâòì èíòøâíåäëþï ïî ¸áëíæï, îïèåàó èïà êäïìëþîòâò 
þîûëäï óíæï ïåìïõïà æï ùòíïìùïî øåæãåíòäò èëæåäòì øåìïþïèòìïæ åùåîïà. 

îïì ïêåàåþæï ïìåà èæãëèïîåëþïøò ÷ïâïîæíòäò „ïõïäò ïæïèòïíò“? ðïìóõì 
ðîëäåüïîóäò èùåîäëþï ãâïûäåâì. 

òïêòíàå äòìïøâòäòì îëèïíøò „âïîæíòäò“ ûâåä þëäøåâòêì äåâïí áâïêòîåäì1 
úëäïæ ¸ñïâì èæòæïîò ãäåõòì áïäò áåàë. èïâíåþåäò îåâïç ôõïêïûå èïøòíâå èòõ-
âæåþï, îëè îïêò áåàë èæòæïîò ëöïõòìøâòäòï, øåìïûäåþåäòï èòìò ãïèëñåíåþï 
èüîóäò èòçíòì ãïíìïõëîúòåäåþäïæ. ôõïêïûå èïâíåþåä òíýòíåîì ðåüîå êïêïíï-
ûåì ïâïäåþì: „— àáâåí ïóúòäåþäïæ óíæï ãïõæåà áâïêòîåäòì ïõïäãïçîæï úë-
äòì ãóäòì èåìïòæóèäå. åì, îëãëîú èå âòúò, ïîú òìå ûíåäò ìïáèå òáíåþï. áâïêò-
îåäò óêâå 40 ùäòì êïúòï, èòìò úëäò êò èõëäëæ 20 ùäòì àó ïîòì. áâïêòîåäòì 
úëäò ãïèëìóäòï èæòæïîò ãäåõòì ëöïõòæïí, ãïóíïàäåþåäòï, èòìò þóíåþï êåî-
ûë ìïêóàîåþòì æï ãïíæòæåþòì ìóîâòäçå óôîëï æïñîæíëþòäò, âòæîå êëèó-
íòìüóî òæååþçå. ÷âåí êò ïè áïäòì ìùëîåæ ïè ìóìü èõïîåì óíæï ÷ïâÿòæëà ëîòâå 
õåäò æï ÷âåíìêåí æïâòàîòëà“.2 

îëèïíøò ïîïôåîòï íïàáâïèò — îïüëè øåòîàë 40 ùäòì þëäøåâòêèï èæòæïîò 
ãäåõòì 20 ùäòì ãëãë, ïí, àó èïâíåþåäò ôõïêïûå èòõâæï, îëãëîò þóíåþòì òñë 
áåàë, îïüëè âåî ãïèëòúíë åì 40 ùäòì þëäøåâòêèï äåâïí áâïêòîåäèï? èïãîïè 
ïèãâïî êòàõâåþì ðîëäåüèùåîäòìïàâòì ïîï ïáâì èíòøâíåäëþï. òãò èëæåäòì øå-
ìïþïèòìïæ èëáèåæåþì. 

ñâåäïôåîò òìå ùïîòèïîàåþï, îëãëîú ôõïêïûåè æïãåãèï. 
êïêïíïûåè øâåþóäåþï òàõëâï — æïéäòäò âïî æï úëüï õíòà æïâòìâåíåþë. áâï-

êòîåäèï èïì øâåþóäåþï èòìúï æï àïí ìàõëâï — àáâåíì èåçëþäïæ ïãïîïêò ÷åèò 
úëäòìàâòìïú òáòîïâåàë. êïêïíïûåìïú åì óíæëæï, ùïéâåîøò èïí ëîò ïãïîïêò 
æïòáòîïâï: åîàò àïâòìàâòì, èåëîå áåàëìïàâòì. åì õåäìïñîåäò øåèàõâåâï êïêï-
íïûåì õåäòæïí ïî ãïóøâòï æï áåàë ìïñâïîäïæ ãïòõïæï. 

èåîå òìòíò àþòäòìøò æïþîóíæíåí. åîà æéåì áåàë øòí åìüóèîåþï êïêïíïûåì. 
ïõäï ò. äòìïøâòäì èëóìèòíåà: 

„— ùïèëæò ÷åèàïí, — ìï÷áïîëæ èòèïîàï èïí áåàëì æï òìòíò èåëîå ëàïõøò ãï-
âòæíåí. 

ïè ëàïõòæïí îïèæåíòèå ùóàòì øåèæåã ãïèëâòæï èïîüëæ êïêïíïûå, îëèåäòú 
øóþäçå æï èàåäì ìïõåçå ãïæèëéâîòä ëôäì úõâòîìïõëúòà òøëîåþæï“. (ãâ. 
259). 

ìïüîôëì ìïîåúåäòæïí ùïèëèæãïîèï êïêïíïûåè ùåîòäò èòìùåîï ìåâï êïäïûåì. 
åì þïîïàò èïí áåàëì ãïïüïíï âïîæíòäòì èøåíåþäëþïçå. áåàëè ïî òúëæï, îï 
åùåîï ùåîòäøò. èïí óþîïäëæ ðåüîå êïêïíïûåì àõëâíï øåóìîóäï. àóîèå ïè ùå-
îòäòà èïâíåþäåþì ãïíêïîãóäåþï èòìúåì ïåôåàáåþòíïà êïøõïäò. 

îï áíï äåâïí áâïêòîåäèï, îëúï ãïòãë úëäòì óíåþäòå èëíïùòäåëþï þëîëü-
èëáèåæåþïøò? 

ùïòêòàõåà, îïú ùåîòï îëèïíøò: 
„îëæåìïú áâïêòîåäèï ãïòãë, îëè ñëâåäòâå ïèòì èëíïùòäåï èòìò úëäò áåàë 

— òì óåúîïæ åîà ïæãòäïì ãïòñòíï, øåèæåã åîàò ùóàòà óêïíâå èòþîóíåþï ãïíòç-
îïõï, îëè üñòæïí ãïèëâïîæíòäò èõåúòâòà èòâïîæíëæï ïâüëøò æïî÷åíòä áå-
àëì æï íïêóùåþïæ åáúòï òì… èïãîïè ïîï, äåâïíò ÷áïîï èòõâæï, îëè ïõäï ïèòì 
æîë ïî ïîòì, îëè ïõäï èòì ùòíïøå æãïì óôîë èåüïæ èíòøâíåäëâïíò ïèëúïíï, 
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îëèäòì ãïæïùñâåüï æîëì âåéïî òàèåíì æï èïí òìåâ èüêòúå ãïæïùñâåüòäåþòà 
ãïìùòï ùòí êïøõïäòìïêåí“. (ãâ. 273). 

ûâåäèï þëäøåâòêèï öåî êïøõïäòì ãïæïî÷åíïøò èòòéë èëíïùòäåëþï æï èåîå 
úëäò æïïðïüòèîï. 

„äåâïí áâïêòîåäì ãóäò øåóüëêæï, èàåäò ûïîéâåþò æïåûïþï, áåàëìêåí åîàò 
èïãïîò ãïèëèåüñâåäåþòà èòòõåæï, äëãòíàïí èòâïîæï æï óåúîïæ áåàë õåäøò 
ðïüïîï þïâøâòâòà ïòñâïíï. 

áåàë êíïëæï, áâïêòîåäòì èïãïî èêäïâåþøò ãïèëèùñâæåóäò, àïâòì ãïíàïâò-
ìóôäåþïì úæòäëþæï, èïãîïè ïèïëæ. èïèïêïúòì èïãïî ûâäåþçå üêå÷òâòà òéóíå-
þëæï áïäòì ìóìüò, ìïàóàò ûâäåþò (åíòì óúëæòíïîëþïì íó èòïáúåâà ñóîïæéå-
þïì, åì ñâåäï ðîëäåüèùåîäòì ìåíò òñë. — ï.þ.) æï áåàëèïú àïâòì ãïíàïâòìóô-
äåþòì òèåæò æïêïîãï. 

— ûïéäåþë, ìòìõäòì èìèåäåþë! — òãòíåþëæï òì, õëäë äåâïíò èïì ðïìóõì ïéïî 
ïûäåâæï æï èûòèå íïþòöåþòì èëúâäòà ìïèèïîàâåäëìïêåí èò¸ñïâæï àïâòìò „åî-
àãóäò“ æï „ìïòèåæë“ úëäò… 

äåâïíèï èòòñâïíï òì øåãîëâòä õïäõàïí, æïðïüòèîåþóäò ïâüëøò ÷ïìâï æï, 
îëæåìïú ïâüëì êïîò èòêåüï, äåâïíòì ãóäì ïéïî ¸êþåíæï æï ïéïî éîíòæï áå-
àëì àïâøåóêïâåþåäò, ãåìäòïíò ìòüñâåþò“ (ãâ. 283-284). 

íó òôòáîåþà, îëè „âïîæíòäò“ óþîïäë óìóìóîò îëèïíòï æï ïèòì þîïäòï 
ïæïèòïíàï åìëæåí ðîòèòüòóäò ùïîèëæãåíï. ïìå ïî ïîòì. ïè îëèïíì ïéüïúåþó-
äò øåôïìåþï èòìúåì ì. ÷òáëâïíèï, þ. ýéåíüèï, â. ãïôîòíæïøâòäèï, ò. âïêåäèï.1 ã. 
íïüîëøâòäò êò ùåîæï: „ïèòà õæåþï „âïîæíòäò“ ïõïäò þåäåüîòìüòêòì òìåà 
íòèóøïæ, îëèåäøòïú èëì÷ïíì ÷ïíïìïõåþò íïèæâòäò ìëúòïäòìüóîò îåïäòçèòìï, 
ìïèñïîëìàïí ïõïäò èòìâäòìï; ñëâåäò èëâäåíï ïèãâïî ðîëçïøò ðîëäåüïîóä 
èìëôäèõåæâåäëþòì æïîöïêøòï ãïüïîåþóäò, íï÷âåíåþòï ïîï áâåñïíï ìïåîàëæ, 
ïîï „éâàïåþîòâò“ ìòäóîöå úòìï æï çóîèóõüò æåæïèòùòìï, ïîïèåæ 
ðîëäåüïîóäò èòùï, ðîëäåüïîóäò áïîõïíï“2 (õïçãïìèóäòï ã. íïüîëøâòäòì 
èòåî. èòìïàòàåþåäòï, îëè „âïîæíòäøò“ ïéùåîòäòï åäìïæãóîòì èøåíåþäëþï æï 
ïîï áïîõíòì — ï.þ.). 

ïèæåíïæ óôäåþï ãâïáâì âàáâïà, îëè „âïîæíòäøò“ ãïèëâäåíòäòï ïæïèòïíò-
ìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì òì ðîòíúòðò, îëèåäìïú ìïåîàëæ òçòïîåþæï êëèóíòì-
üóîò ìòüñâïêïçèóäò äòüåîïüóîï. 

„âïîæíòäèï“ ãïãâïúíë êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíòì“ êòæåâ åîàò íòøïí-
àâòìåþï: òãò óíæï òñëì íåþïñëôäëþòàò èòäòúòåäò, íåþïñëôäëþòàò КГБ-òìüò 
æï àïâïæ óíæï ïðïüòèîåþæåì àïâòì ëöïõòì ùåâîåþì. àòàáëì êëèóíòìüåþì æïè-
ÿåîò æï æïèðïüòèîåþåäò ïêäæåà. 

ïè æïìêâíïì ïæïìüóîåþì òèïâå òïêòíàå äòìïøâòäòì èåëîå îëèïíò „ûïõòäò 
èàïøò“. 

éïüïêò ãäåõòì ìëäëèëí õóîúòûòì âïýì íëæïîì óñâïîì êóäïêòì ðïâäòï øï-
îïûòì áïäò åàåîò. úõïæòï, ðïâäòï øïîïûåì óíæï êóäïêóîò þëîëüò çîïõâåþòì 
ãïíìïõëîúòåäåþäïæ ãïèëòñåíëì áïä-âïýòì ìòñâïîóäò. òãò åàåîì óî÷åâì: àïâò 
òìå æïòÿòîå, àòàáëì ïî ãòñâïîì æï ïèòà êòæåâ óôîë èüêòúå ãïõæåþïë íëæï-
îòì üîôëþï øåíæïèò. åàåîò èïèòì èçïêâîóä î÷åâïì æïòöåîåþì. åì èæãëèïîåë-
þï íëæïîì ìïøòíäïæ ïïôëîòïáåþì. âåî ãïóãòï — èïîàäï óñâïîì åàåîì òãò àó 
ïîï. åîàõåä éïèòà, ûïîéâåþïøäòäò æï èàâîïäò íëæïîò èïàò ðïåèïíòì ïæãò-
äòìïêåí ãïåøóîåþï. òãò ùïïùñæåþï ÷ïþïäïõòà àïâðòîïõâåóä ëî èïèïêïúì. åì íë-
æïîì ìïåÿâëæ èëå÷âåíåþï æï èïà àâïäñóîòìæåâíåþïì æïóùñåþì. óúíëþò ìïåÿâë 
ðòîåþò öåî èïüïîåþäòì ÷ïèëìâäïì èëóúæòïí æï èåîå èãçïâîåþì ïåæåâíåþòïí. 
þíåä êóàõåøò åîà-åîà èãçïâîì èëêäïâåí, ãïûïîúâïâåí æï èòòèïäåþòïí. íëæï-
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îò èïøòíâå ãïèëóæãåþï èêâäåäåþì, èïãîïè âåî æïòÿåîì. ïèïìëþïøò ìëôåäò þë-
îëüèëáèåæåþòì ïèþïâì øåòüñëþì. èêâäåäåþì æïóùñåþåí ûåþíïì, èïãîïè âåî 
òðëâíòïí. õåäà èõëäëæ íëæïîò øåî÷åþïà. èïì æïïðïüòèîåþåí. åÿâòà òãò èòï÷-
íòïà èêâäåäïæ, îïüëèéïú íëæïîò ïî òüñâòì — îï æï îëãëî èëõæï. èõëäëæ 
ùïèæïóùóè ñâòîòì — æïèíïøïâå âïîë. åì êòæåâ óôîë ïûäòåîåþì ìëôäåäåþòì 
åÿâì. îïèæåíòèå æéòì øåèæåã íëæïîì ìëôäòì ìïüóìïéëæïí ãïòñâïíåí æï ìõâï-
ãïí ùïòñâïíåí. ãçïøò íëæïîìï æï èòäòúòåäåþì àïâì æïåìõèòì ñï÷ïéåþòì öãóôò, 
ãòãë êóîíëçïøâòäòì èåàïóîëþòà. èòäòúòåäåþì æïõëúïâåí æï íëæïîì ãïïàï-
âòìóôäåþåí. àóîèå åì òèòüëè ÷ïòæòíï ãòãë êóîíëçïøâòäèï, îëè èïìïú óñâïîì 
åàåîò æï íëæïîòì ìïøóïäåþòà ïðòîåþì èòì õåäøò ÷ïãæåþïì. ìëôåäøò õèï ãïâ-
îúåäæåþï, îëè ñï÷ïéåþèï íëæïîòì ãóäòìïàâòì æïõëúåì èòäòúòåäåþò. ìëô-
äòì ïéøôëàåþïì ìïçéâïîò ïîï ïáâì. èïîàïäòï óêâòîà — êëèêïâøòîåäò æï ñï÷ï-
éò? èïãîïè ôïáüò âåîïôîòà ïóõìíòïà. 

àïâçïîæïúåèóäòï íëæïîòì èïèï ìëäëèëí õóîúòûå. êëäèåóîíåëþïøò èïì 
æïìúòíåþåí: „âíïõëà, îïèæåíò ïæãòäò óÿòîïâì øåíøò ñï÷ïé øâòäì æï êëèóíòì-
üëþïì“. ïèïì êò âåéïî èëòàèåíì ìëäëèëí, æïïâäåþì àëôì õåäì æï øâòäòì èë-
ìïêäïâïæ ãïåøóîåþï. 

üñåøò ìïìëùïîêâåàòäò íëæïîò æïïìêâíòì — ïìåà ìòúëúõäåì ìòêâæòäò èòî-
÷åâíòïë — æï ãòãëì åúåèï. îåâëäâåîì ùïïîàèåâì. ãòãë ãïòáúåâï æï íëæïîò æï-
åæåâíåþï (ìõâï ñï÷ïéåþò ïè æîëì ìïæ òñâíåí, ïî âòúòà). 

îëúï ìëäëèëíèï ñï÷ïéåþòì þóíïãì èòïéùòï, æïòíïõï, îëè øâòäò ïâïçïêåþì 
åæïâåþëæï. 

„ïäþïà, íïûïîúâçå òùñåþï ÷õóþòë, — ãïóåäâï àïâøò. èòìò ãóäò òìå ôåàáïâæï, 
îëãëîú çéâï ûäòåî ãîòãïäøò.  

„— øâòäò? — ¸ë, ïîïìëæåì ïîï èñëäòï! èêâæïîò õïî, øâòäë! èêâæïîò õïî!“ — 
òñâòîï èïí. 

îëæåìïú øâòäòìïêåí èòøâåîòäò þåîæïíòì ãïìîëäï æïïðòîï, øåíòøíï ñï÷ïéò, 
îëèåäòú îåâëäâåîòà õåäøò íëæïîì çóîãòæïí åðïîåþëæï. òì òñë íëæïîòìïà-
âòì óíæï åìîëäï, îëè ìëäëèëíèï âåî èëòàèòíï æï ðòîâåäò èïì ãïóãçïâíï, èå-
ëîåàò êò øâòäò æïìúï ûòîì“.1 

æòïõ, æòïõ ïìå ùåîòï ìòüñâïìòüñâòà. ñï÷ïéèï îëè èëóêäïì øâòäò, åì æïóøâå-
þåäòï. óàóëæ àâòàëí óíæï ãïíãèòîëì. ìõâïàï øëîòì ïîú ïá òúòì èêòàõâåäèï, 
ïè æîëì æïíïî÷åíò ïâïçïêåþò îïì ïêåàåþåí. àóèúï ïâüëîò òèïì êò ãâïüñëþò-
íåþì, îëè íëæïîèï èïòíú èëïìùîë ãòãëú èëåêäï æï êòæåâ åîàò ñï÷ïéò. îë-
ãëî? 

ïæãïì àïâì èëèïêâæïâ øâòäì ìëäëèëíò æï åìèòì íëæïîòì ìòüñâåþò — „êëè-
êïâøòîåäò âòñïâò. ãïæïåúò ÷åèì ïèõïíïãåþì…“ ìëäëèëíò èïøòíâå èòõâæåþï, îëè 
øâòäò æïèíïøïâå ïî ïîòì. ïèïìëþïøò ìëôäåäåþòú ïèëâäåí üñåøò æï èûòèåæ 
æïÿîòä íëæïîì ìëôåäøò ùïòñâïíåí. 

íëæïîò ãïæïî÷åþï, îïêò êëèêïâøòîåäò æï èïîàïäò òñë. 
åì åðòçëæòú óìïøâåäëæ èëìùëíæï äòüåîïüóîóä êîòüòêïì æï ïáåþæï æï 

ïæòæåþæï. ìïþóàïæ åîàò ïèëíïùåîò: 
 
„èåüïæ ýîóïíüåäæïèâäåäòï ìúåíï, îëæåìïú íëæïîòì èïèï èëõóúò ìëäë-

èëíò ìòîúõâòäòì ÷ïèëìïùèåíæïæ ãïìùåâì øâòäòì èëìïêäïâïæ þåîæïíòì àëôòà 
õåäøò æï àëâäòà øåèëìòä èàåþì ãïæïäïõïâì. òì åîàïæåîàò ïçîòàïï ãïèìÿâï-
äóäò, îëè øâòäò æòæòõïíòï çíåëþîòâïæ èëóêâæï æï ïõäï ôòçòêóîïæ óíæï 
èëìðëì òãò. ïò, òìîëäï… ãïòìèï èëèïêâæïâò øâòäòì êâíåìï. åì êâíåìï ãïèëïô-
õòçäåþì èïèïì, èòòÿîåþï æï æïÿîòä øâòäì âåäóîò éèóòäòà æïìüòîòì (éèóò-
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äò ïî ïîòì îëèïíøò. òãò êîòüòêëìì èëå÷âåíï — ï.þ.), îëãëîú óêâå íïèæâòäò èï-
èï æï ïîï îëãëîú èïîüëæåí èëáïäïáå, ÷âåíò ìïçëãïæëåþòì ìòôõòçäòì ìïæï-
îïöëçå ãïæèëèæãïîò æï øâòäèïú øåóíæë èïèïì. 

„… èïèï, èå ñâåäïôåîò âòúò… øåí èïîàïäò õïî, èå æïèíïøïâå… èïãîïè ñï÷ïéò 
èïòíú ïîï âïî… èå âêâæåþò êëèêïâøòîåäò…“ (ïîïçóìüïæ ïîòì úòüòîåþóäò — 
ï.þ.). 

æï åì ùîôåäò ïéìïîåþï òèæåíïæ æïèïöåîåþåäòï, îëè ôõòçäæåþï æï èçïæïï 
øâòäòì ìòúëúõäåì øåìùòîëì óêïíïìêíåäò ìóíàáâï, îëèåäòú òìåâ âåäóî ïèë-
íïêòâäøò ãïæèëòéâîåþï: 

„ï¸ó!“1 
êëèóíòìüóîèï „ïõïäèï ïæïèòïíèï“ ïîïâòàïî øåèàõâåâïøò  ïî óíæï 

ãïèëïâäòíëì èëñâïìòì ìòñâïîóäò.  åì ìòìóìüå, óíòïàëþï æï óõåîõåèäëþïï. 
åîàïæåîàò, îïú èïì óíæï óñâïîæåì, åì ðîëäåüïîòïüòï. 

ðïíüåäåòèëí ÷õòêâïûòì ðåîìëíïýò, þëäøåâòêò æï ìïáìëâò ôïþîòêòì æòîåá-
üëîò ãîòãëä ãòãïóîò (îëèïíò „ìïîàóäåþò“) àïàþòîì ïüïîåþæï, îëúï øåïü-
ñëþòíåì, îëè èòìò ðïüïîï þòÿò ïâïîòïøò èë¸ñâï. èïì åîàò ùóàòà åíï æïåþëîêï, 
èïãîïè àïâò èïäå øåòêïâï æï àïàþòîò ãïïãîûåäï. ãîòãëäèï åì ùïèòåîò æïþíåó-
äëþï âåî ïðïüòï àïâòìàïâì. 

„ãòãïóîì èùïîåæ ãïåéòèï. åíòì æïþëîûòêåþïøò æï èåüñâåäåþòì æï÷äóíãåþï-
øò ìïêóàïîò ìòìóìüå ïéèëï÷òíï… õïìòïàòì æï íåþòì ìòìóìüå!.. àëîåè ïþï, îïì 
óíæï èòåùåîëì ãòãïóîòì ïìå óúïþåæò æïîåüòïíåþï? ôòáîëþì òì àïâòìàâòì… — 
ïþï îï èëõæï òìåàò? êïüïìüîëôï, óþåæóîò øåèàõâåâï! èåîå?“1 

èåîå îï, þïâøâò àó æïòéóðï? ãïíï àïàþòîò øâòäòì ìòúëúõäåçå óôîë èíòø-
âíåäëâïíò ïî ïîòì? åì ïîú ååÿâåþï „ïõïä ïæïèòïíì“ ãîòãëä ãòãïóîì æï àïà-
þòîì þëäëèæå ÷ïïüïîåþì. 

ìïþåæíòåîëæ, ðïüïîï ãóîïèò ïî æïéóðóäï. èïãîïè ìòúõòà ãïàïíãóäò, èûòèå 
ïâïæèñëôò ùåâì. èïèï, ãîòãëä ãòãïóîò, ôïþîòêïøò óíæï ùïâòæåì æï èòüòíãò ÷ïï-
üïîëì. úëäò, äóïîï, åèóæïîåþï, íó ùïõâïä: „— ïæïèòïíë, þïâøâò ìòãòýòì êïîçå 
ãâñïâì, ìòúõòà òùâòì æï øåí æéåì çåòèòì õïìòïàçå õïî? øåí êòæåâ ëîïüëîëþïìï 
æï ìïçåòèë ìõæëèïçå ãïèëìâäïì ôòáîëþ?“ (ãâ. 270). îï àáèï óíæï, ãîòãëäò 
äóïîïì ñóîìïú ïî ïàõëâåþì, ìíåóä øâòäì æïüëâåþì, ôïþîòêïøò ùïâï æï èò-
üòíãì ÷ïïüïîåþì. ôïþîòêïøò èòìóä ãîòãëäì „üïíøò ýîóïíüåäò óâäòì, ýîóïí-
üåäò ìòõïîóäòì æï ïéüïúåþòì…“ æï òúòà îïüëè? òèòüëè, îëè „èëì÷ïíì ãïåä-
âïîåþóäò æïçãåþò æï æïçãåþàïí ìðåúüïíìïúèåäøò èëîàóäò èóøåþò“ (ãâ. 271). 

ãîòãëäò òìå òáúåâï, îëãëîú êëèóíòìüóî „ïõïä ïæïèòïíì“ øåôåîòì, èïãîïè 
òì àó èòõâæòà, äóïîïì îïüëè óñâïîì øâòäò æï îïüëè åõâåùåþï áèïîì, ïâïæ-
èñëô þïâøâì íó æïüëâåþë? äóïîï ïîòìüëêîïüòóäò ëöïõòì øâòäòï æï öåî êò-
æåâ øåðñîëþòäòï áîòìüòïíóäò êïúàèëñâïîåëþòì ãîûíëþòà. ïè áïäòì øåîàâï 
øåúæëèïï, îëèåäòú îïüëèéïú þëäøåâòê ãîòãëä ãòãïóîì èëóâòæï. èïãîïè 
èïîüë åì óþåæóîåþï ïî ìÿòîì ãòãïóîì. èòìò ûèï äåâïíò èïâíåþåäàï ùîåøò ïé-
èë÷íæï ÷ïàîåóäò. îëúï äåâïíò èë¸êäåì, ãîòãëäò æïìïôäïâåþïçå ïî ùïâòæï. 

„— ãîòøï! 
— îï ãòíæï, äóïîï? 
— ùïâòæåà… èòúâïäåþóäìïú õëè ðïüîëíëþï ìÿòîæåþï, ãîòøï! 
— òèïì ìïàïíïæëæ óðïüîëíåþåí… 
— ìïþîïäë äåâïíò! — ïéèëõæï òìåâ äóïîïì ãóäòæïí. 
— äóïîï! ïîú åîàò ëõâîï æï ìïèûòèïîò…“ (ãâ. 198). 
ïìåàò èüêòúå æï êäæåìïâòà óîñåâò ïîòïí êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíåþò“, 

èïãîïè îïüëèéïú ñâåäïì åîàò øåúæëèï èëìæòì: ïí óñâïîà, ïí úëäïæ òîàïâåí 



 111 

êäïìëþîòâò èüîòì áïäåþì. òè îëèïíåþøò, ìïæïú êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòï-
íòï“ æïõïüóäò, ïî ïîòì ïõìíòäò, îòà ïîòì ãïèëùâåóäò åì øåúæëèï. ïá øåòûäå-
þëæï åîàò âïîïóæò æïãâåøâï: îëúï îåâëäóúòï èòèæòíïîåëþæï, þëäøåâòêåþì 
èëìùëíæïà üñïâòì áóîàóêøò æï ìïäæïàóî ÷åáèåþøò ãïèëùñëþòäò èïóçåîòïíò 
æåæïêïúåþò, îëèåäíòú ïæïèòïíåþì òìåâå òëäïæ õëúïâæíåí, îëãëîú þóçåþì. 
îåâëäóúòòì èåîå, îëúï ûïäïóôäåþï ÷ïòãæåì õåäøò æï ãïþïüëíæíåí, ãïðò-
îóüñâåþóäò подруга-åþò ïéïî åðòüíïâåþëæïà æï ãóäò íïçò, êæåèïèëìòäò æï 
¸ïåîëâïíò ïìóäåþòìïêåí èòóùåâæïà. úõïæòï, ëôäòìï æï ìòìõäòì ìóíòà ïñîë-
äåþóä áïäàïí äëãòíøò êëüîòïäì, òè èïíæòäëìïíàïí íåþòâîëþï ìöëþæï, âò-
ìïú íïòî-íïòîò íåäìïúõåþäòì ìóîíåäò ïìæòëæï. àïí êäïìëþîòâò èüîòì áï-
äòøâòäåþòì õåäøò ÷ïãæåþï ïîú òìå ûíåäò òñë. òìòíò, øòøòà ãóäãïõåàáòäíò, 
ëéëíæ úëúõïäò ãïæïâî÷åë, óìòüñâëæ èò¸ñâåþëæíåí ãïèïîöâåþóä þëäøåâò-
êåþì. 

ìåáìóìèï ðîïáüòêëì êëèóíòìüåþì êäïìëþîòâò øóéäò æïïâòùñï, èïãîïè àåë-
îåüòêëìò þëäøåâòêåþò èïòíú åþîûëæíåí ìòñâïîóäòì íòïæïãçå êäïìëþîòâ øå-
îòãåþïì. ïäþïà ïèòüëè øåèóøïâæï èëæåäò — îåâëäóúòëíåîò þëäøåâòêò æï 
êäïìëþîòâò èüîòì áïäò. èïàò óîàòåîàëþï, îëãëîú ùåìò, èõïüâîóäò äòüå-
îïüóîòì ãèëþòì ìïãïíò òñë. àåëîåüòêëìåþò ïøòíåþæíåí ðîïáüòêëìåþì — êäï-
ìëþîòâò èüîòì áïäò ãïæïãâïãâïîåþìë æï òõïüåþëæï ðåîìëíïýåþò, èìãïâìò ìå-
âïìüò àïäïêâïûòì øåáèíòäò þïòïøâòäòìï (îëèïíò „ãïæïìïìâäåäò“). íïàïâïæïî-
èï úëäèï êëèóíòìü þïòïøâòäì æïïêïîãâòíï þëäøåâòêòì ìïõå. ïè áïäòì ùñïäë-
þòà þïòïøâòäò òìå æïåúï, îëè, öåî åîàò, êëèêïâøòîåä àòíïì ïîøòñëþï æïóùñë 
æï, èåëîåú, îåâëäâåîò ¸áëíæï öòþåøò, èïãîïè êóäïêòì âïýì ÿóÿóäï åðòüïâïì 
âåî åìîëäï. 

õåæïâà, ìïíïèæå øåóûäòï èòòñâïíëì êëèóíòìüò íïàïâïæïî, þóîýóïñëôòä ïí 
êóäïêòì áïäì! ïè ìïøòíåäåþïì ìïþÿëóîò èùåîäëþï âåî óûäåþæï æï àïâãïæï-
æåþóäò åþîûëæï ìòñâïîóäì! 

þëîòì ÷õåòûòì îëèïíøò — „ôåîë“ — èåäïøï, ïáüòâòìüò èóøï-áïäò ôòáîëþì: 
„— èïãîïè ìòñâïîóäò? — åêòàõåþëæï òãò àïâòìàïâì. æï ïèïøò òãò ãóäòìõèëþ-

æï ïîï òè ìòñâïîóäì, îëèåäìïú ãóäòìõèëþæï, âëäêëâò, îëæåìïú õåæïâæï ïè-
õïíïãåþì (ëîãïíòçïúòóäïæ æïîïçèóäò ïèõïíïãåþòì ìòñâïîóäì), ïîï, òãò ãó-
äòìõèëþæï áïäòìï æï êïúòì ìòñâïîóäì. èåäïøï öåî èïòíú ïî ïìóäòñë òè ìò-
èïéäåçå, îëè èïì ãïåî÷òï òãò æï èëüñóâæï“.1 

èåäïøïì øååøïäï: èïì åãëíï, îëè âëäêëâì òãò óñâïîæï, îëãëîú áïäò. âåî 
èòõâæï, îëè âëäêëâì òãò óñâïîæï, îëãëîú ëîãïíòçïúòóäïæ æïîïçèóäò ïè-
õïíïãåþòì åîà-åîàò ùåâîò. åì áïäòì ÷ïèëî÷åíòäëþòì þîïäò òñë. èåäïøï êò, 
òèòì èïãòåî îëè åì ãïåãë, ìïðïîòêèïõåîëøò ãïòáúï, àèåþò øåòêîòÿï, ðëèïæï ùï-
òìâï, ùïîþåþò ãïèëòáíï. èïéïçòïøò ðïîôòóèåîòóäò ìïãíåþòú êò òñòæï. åì îëè 
æïòíïõï ðòëíåîèï øâòäèï, êòíïéïè ãïãòýæï æï æåæïì åõâåùåþëæï: „— ðòîò æïòþï-
íå, æåæò, ðòîò æïòþïíå, øåí õëè ÷åèò æåæòêë õïî, æåæòêë…“ (ãâ. 254). 

èêòàõâåäò îëè ïî æïòþíåì, óíæï ãïãïõìåíëà âëäêëâòìï æï èåäïøïì ûâåäò 
óîàòåîàëþï. 

âëäêëâò æï èåäïøï àïâæïðòîâåäïæ ðòîâåäò èìëôäòë ëèòì æïùñåþïèæå øåõ-
âæíåí åîàèïíåàì çåìüïôëíøò. âëäêëâò „òñë ïè îïòëíøò ïîïîåãïäóîïæ èëèó-
øïâå, èåäïøïè èòìò ïîú ãâïîò òúëæï æï ïîú ìïõåäò. òãò àâòà ïî ïèõåäæï æï ïè-
õïíïãåþèïú ïî òúëæíåí íïèæâòäïæ. èåäïøïì òì øåóñâïîæï èõëäëæ òèòìïàâòì, 
îëè òì ïîïîåãïäóîïæ èóøïëþæï“. (ãâ. 164). 

øåóñâïîæï æï øâòäòú øååûòíï èòìãïí. 
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èåîå âëäêëâò ëèøò ùïòñâïíåì æï òãò æïòêïîãï. âëäêëâò èõëäëæ àõóàèåüò 
ùäòì øåèæåã æïþîóíæï çåìüïôëíøò. èåäïøïè òãò âåî òúíë. âëäêëâèï òúíë èå-
äïøï, èïãîïè àïâò ïî ãïïõìåíï, èïì ïîú ñëôòäò ìòñâïîóäò ïòíüåîåìåþæï æï 
ïîú øâòäò. òãò çåìüïôëíøò áïîõïíïì ïøåíåþæï æï åì òñë èàïâïîò. èëõæï òìå, 
îëè èåäïøïì èåëîåæïú øåóñâïîæï âëäêëâò. èïãîïè âëäêëâèï èåëîåæïú æï-
üëâï áïäò. èïí çåìüïôëíøò áïîõíòì èøåíåþäëþï æïïèàïâîï æï ãïãçïâíåì „ïõïä 
øåíåþïçå, ìïæéïú ïâéïíòìüïíòì àó ìðïîìåàòì ìïçéâïîçå“ (ãâ. 251). ïò, èïøòí 
òñë, îëè æïþíåóäèï èåäïøïè òêòàõï — „èïãîïè ìòñâïîóäò?“ — æï ìïðïîòêèïõå-
îëøòú øåòïîï êëìèåüòêòìïàâòì, îïèïú ðòëíåîò øâòäòì ãóäòìüêòâòäò ãïèëòù-
âòï. 

èïãîïè ïèöåîïæ „ôåîë“ èõëäëæ ìòñâïîóäòìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì ìï÷âå-
íåþäïæ ïî ãïèòõìåíåþòï. „ôåîëú“ ãâïúíëþì êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíòì“ êò-
æåâ åîà íòøïí-àâòìåþïì. êëèóíòìüóî „ïõïä ïæïèòïíì“ ïîú éâòûäò åîò óñâïîì. 
èòìàâòì ìóäåîàòï, âòí òáíåþï òãò åîëâíåþòà. 

„ôåîëì“ ðîëüïãëíòìüò äóêï âëäêëâò áïîàóäò äïâîåíüò èãåäïûåï, èïã-
îïè ïèïì ïîú íïèæâòäò ìïõåäòìï æï ãâïîòì æïêïîãâï ïùóõåþì æï ïîú åîëâíåþòì. 

„òãò êèïñëôòäò òñë, îëè èïì åîáâï äóêï âëäêëâò æï ïîï äïâîåíüò èãåäïûå. 
þëäëì æï þëäëì, ìóä åîàò òñë èòìàâòì, ðòîïæïæ âòíú óíæï ñëôòäòñë, îóìò 
àó þóîò, áïîàâåäò àó åìêòèëìò. èïì ¸áëíæï úõëâîåþòìïàâòì ìïÿòîë ðòîëþå-
þò, òãò òñë ðîëäåüïîò, ðïîüòçïíò, èøåíåþåäò, øîëèëþæï æï ìùïâäëþæï æï åì-
èëæï úõëâîåþï îëãëîú þîûëäï, æïðñîëþï þóíåþòìï, èòìò èëñâïíï ùñëþïøò æï 
øîëèïøò“ (ãâ. 248). 

ïèòüëè ìûóäæï èïì ìòüñâï „ðïüîòëüò“. îëúï åîàõåä åì ìòüñâï èòìò èòìï-
èïîàòà òàáâï, âëäêëâì „æïïâòùñæï ñâåäïôåîò æï ñóîåþøò óüîòïäåþæï èõë-
äëæ ìòüñâï „ðïüîòëüò“, îëèåäòú èïì ìûïãæï æï åøòíëæï êòæåâïú, àóêò èïì 
åîëâíóäò àâïäìïçîòìòà èòïùåîæíåí ïè àâòìåþïì. ìóäò øååõóàï. åíï æïåþï æï 
èë¸ñâï ìäëêòíì, ïêïíêïäæï…“ (ãâ. 114). 

ïõäï êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíòì“ óêâå ÷ïèëàâäòä íòøïí-àâòìåþåþì æï-
âóèïüëà òìòú, îïú èòõåòä öïâïõòøâòäèï ïãâòùåîï „æïèðïüòýåøò“ æï èòâòéåþà 
ìîóä ðëîüîåüì. 

åîà æéåì øîëèòà ùåäøò ëàõïæ èëêåúòä èåþïéå àåâæëîåì âòéïú ëáîëðò-
îò, èåüìïõåäïæ æïèðïüòýå ÷ïóìïõäåì. êïúòìøâòäèï ïî òúòì, ìïòæïí èëâòæï æï 
âòí ïîòì åì æïèðïüòýå. ïîú õíïâì, ïîú àåìïâì, ïîú èêòì, õåäìïú ïî ïíûîåâì, 
ìóä ÷îæòäøòï ùïèëùëäòäò, èïãîïè ïîõåòíïæ êò úõëâîëþì. áåòôëþì, åîàëþï, 
æîëì ïüïîåþì, æòäòæïí ìïéïèëèæå âïîõïäïäëì ãï¸êòâòì. 

àåâæëîåì ïèóøïâåþåí, úõîïðòî üñïâì ïûîëþåí ãïæïìïõïæåþòà, æïÿåîòàï æï 
ãïæïìïõäåþòà åèóáîåþòïí. èëúâòâæåþòïí, àåâæëîåì ìóôîïì ãïïøäåâòíåþåí æï 
ìïíïè ûòîôåìâòïíïæ ïî ãïèëõîïâåí, ïî èòæòïí. æïèðïüòýåì êò ïîïâòí ïùóõåþì æï 
ïîïâòí åèóáîåþï. òì àåâæëîåì ïçòì êòìåîçå æï ìòìõäì ùëâì. þëäëì æïèðïüòýå 
àåâæëîåì þïþïäåìïú øåòîàïâì æï þåîòêïúòì ìïèóæïèë èñâäåôåäò ãïõæåþï. 

„ëàõôåõì üêòðï øåó÷íæåþï, ôóüêïîì ùòíùêïäò ÷ïóöæåþï, õåì õïâìò æï ôòàîò 
èëåêòæåþï, êäæåìïú êò ôïàïäë ÷ïåáìëâåþï æï ïìå ìúõëâîëþåí ìõâòìò ùâåíòà. 
íåüï ïæïèòïíòú ïìå õëè ïî ïîòì èëùñëþòäò?“ 

ôòáîëþì àåâæëîå æï æéåèæòìïú âåî ãïæïóÿîòï“. 
òì, îïú àåâæëîåè âåî ãïïîêâòï, ÷âåíàâòì íïàåäò æï úõïæòï. ìùëîåæ 

êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíòï“ òì üêòðï, ùòíùêïäò, õïâìò, ôòàîò æï ôïàïäë, 
îëèåäòú ðïüòëìïíò èóøïêïúòì íïøîëè-íïëôäïîòà òêâåþåþï æï ìòìõäòà 
îùñóäæåþï. 

ïìå øåòáèíï êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíò“ ìëúòïäòìüóî åðëáïøò.  
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îï àáèï óíæï, èïøòíïú íïèæâòäò èùåîäëþï ùåîæï íïèæâòä ïæïèòïíåþçå, èïã-
îïè ãïþïüëíåþóäò òæåëäëãòï èïà óäèëþäïæ åþîûëæï. óùëæåþæï èüåîì, íï-
êïúïîåþòì, çåæèåüò æï ñëôòäò ïæïèòïíåþòì èëèéåîïäì. 

ïè þîûëäïì ìîóäòïæ êëíêîåüóäò èòçïíò ¸áëíæï. òãò ïìå ãïèëàáâï ðïîüò-
óäèï èóøïêèï æï ðóþäòúòìüèï ãîòãëä èóøòøâòäèï: „ðîëäåüïîóäò èùåîäëþï 
èóøïàï êäïìòì èëèïâïäò äòüåîïüóîïï, îëèåäòú óíæï ãïþïüëíæåì ìïâìåþòà 
æï èàäòïíïæ“.1 

ðîëäåüïîóäò èùåîäëþòì ãïþïüëíåþï êò íòøíïâæï äòüåîïüóîïìï æï úõëâ-
îåþïøò òè „ïõïäò ïæïèòïíòì“ ðïîðïøì, îëèåäòú çåèëà æïâïõïìòïàåà. 

åì ãïíïæãóîåþòà åèóáîåþëæï ¸óèïíòçèì, ñëâåäãâïî ïæïèòïíóîì. àâòà úíå-
þåþò — „çåæèåüò ïæïèòïíò“, „ñëôòäò ïæïèòïíò“ — ïíüò¸óèïíòìüóîò òñë. ïèïì 
öåî êòæåâ èå-19 ìïóêóíåøò åþîûëæíåí îóìò èùåîäåþò, îïæãïí úíåþåþò — „çåæ-
èåüò ïæïèòïíò“, „ñëôòäò ïæïèòïíò“ ãïìóäò ïìùäåóäòì îóìóä äòüåîïüóîïøò 
ãï÷íæï æï êëèóíòìüèï òæåëäëãåþèï òáòæïí òìåìõåì. êëèóíòìüåþì æïïâòùñæïà 
òì èûïôîò ðîëüåìüò, îëèåäìïú ëþäëèëâò ãïèëàáâïèæï ðåíêòíàïí ìïóþïîøò 
(òâ. ãëí÷ïîëâò — „ëþäëèëâò“). 

„— ãïèëìïõå áóîæò, æïúåèóäò æåæïêïúò, èüêíïîò ìóäåäò æï òáâå ïæïèòïíòú 
ïî æïãïâòùñæåì. ïæïèòïíóîëþï ìïæéï ïîòì? àáâåí èõëäëæ àïâòà ãòíæïà ùå-
îëà! — àòàáèòì ìòìòíåþæï ëþäëèëâò. àáâåí ôòáîëþà, îëè ïçîòìïàâòì ãóäò 
ïî ïîòì ìïÿòîë, ïîï, ïçîò ìòñâïîóäòà íïñëôòåîæåþï. ãïóùëæåà õåäò æïúå-
èóä ïæïèòïíì, îëè ùïèëïñåíëà òãò, ïíæï èùïîåæ òãäëâåà òì, àó òéóðåþï, èïã-
îïè íó ãïïèïìõïîïâåþà. ãòñâïîæåà òãò, ãïõìëâæåà èïìøò àïâòìàïâò æï èëåðñï-
îòà èïì, îëãëîú ìïêóàïî àïâì, — èïøòí ùïâòêòàõïâ àáâåí ùòãíåþì, èïøòí æïâõîò 
àáâåíì ùòíïøå àïâì… — àáâï èïí æï òìåâ æïùâï ùñíïîïæ æòâïíçå. — õïüïâåí òìòíò 
áóîæì, æïúåèóä æåæïêïúì, — ïèþëþæï òãò, — ïæïèòïíò êò ïâòùñæåþïà, ïíæï ïîï 
ïáâà èòìò ãïèëìïõâòì óíïîò. îï õåäëâíåþïï ïá, îëãëîò ðëåüóîò ìïéåþïâåþò 
òðëâíåà àáâåí? ïèõòäåà ãïîñâíòäåþï, ÿóÿñò, èõëäëæ, ãåàïñâï, ðëåçòòì ðîå-
üåíçòï íó ãåáíåþïà. 

— îïë, îïì ãâòþîûïíåþà, þóíåþï ãïèëâìïõëà: âïîæåþò, þóäþóäåþò àó ìóìõò-
ïíò æòäï, èïøòí, îëúï æóéì, èëûîïëþì ñâåäïôåîò òîãâäòâ? ÷âåí ãâÿòîæåþï 
èõëäëæ øòøâåäò ôòçòëäëãòï ìïçëãïæëåþòìï; ïî ãâúïäòï ÷âåí ïõäï ìòèéåîå-
þòìïàâòì… 

— ïæïèòïíò, ïæïèòïíò èëãâåúòà! — ïèþëþæï ëþäëèëâò, — ãòñâïîæåà òãò… 
— ãòñâïîæåì èåâïõøå, ôïîòìåâåäò, èðïîïâò æï ãëíåþï÷äóíãò èëõåäå — ãåì-

èòà, îïì ïèþëþà? îëãëî ãåüñëþïà, îëè äòüåîïüóîóä ìïáèòïíëþïì ïî åùå-
âòà! — úõïîëþæï ðåíêòíò. — ïîï òìòíò óíæï æïòìïöëí. óíæï ãïâïûåâëà ìïçëãï-
æëåþòæïí, èëâêâåàëà èëáïäïáåàï ùîåì… 

— èëâêâåàëà èëáïäïáåàï ùîåì! — øàïãëíåþóäò ïäïðïîïêæï óúþïà ëþäëèë-
âò æï ùòí æïóæãï ðåíêòíì. — åì íòøíïâì æïòâòùñëà, îëè ïè óâïîãòì ÿóîÿåäøò 
ïîòì óçåíïåìò ìïùñòìò, îëè òãò ùïèõæïîò êïúòï, èïãîïè èïòíú ïæïèòïíòï, å.ò. 
õïîà àáâåí àâòàëí. óíæï ãïïûåâëà! èïãîïè îëãëî ãïíæåâíòà êïúëþîòëþòì 
ùîòæïí, þóíåþòì ùòïéòæïí, éèîàòì ãóäèëùñïäåþòæïí? — àòàáèòì ñâòîëæï òãò 
æï àâïäåþò óåäïâæï“. 

ìïþÿëóîèï èùåîäëþïè æïòâòùñï åì ¸óèïíòçèò, îëèåäìïú ïìå úõïîåæ òúïâæï 
ëþäëèëâò æï ðåíêòíåþòì ïíüòïæïèòïíóî ãçïì ãï¸ñâï. øåæåãòú ìïàïíïæë æï øå-
ìïôåîòìò èòòéë. ìïþÿëóî ìïçëãïæëåþïì æïåðïüîëíï æï þïüëíïæ ãïóõæï áóî-
æò, èåáîàïèå, êëèþòíïüëîò, èôäïíãâåäò, ìïõåäèùòôë õïçòíòì èûïîúâåäò, èï-
áòíïüëîò, ãïèëèûïäâåäò æï ìõâï íïòî-íïòîò öóîòì ïâïçïêò, ïíó òì „ïõïäò ïæï-
èòïíò“, îëèåäòú ìëúòïäòìüóîèï ìòíïèæâòäåè ÷ïèëïñïäòþï. ïè èæãëèïîåëþïè 
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àïâçïîò æïìúï èùåîäëþïì. åì êëíêîåüóäïæïú ïòìïõï äòüåîïüóîïøò: íëæïî 
ùóäåòìêòîòì ðîëüïãëíòìüò ãóãó êïäïíæïîòï („àóàïî÷åäï“) øåòøïäï, îëúï 
ìïêïäïíæïîòëì ìòíïèæâòäå ãïïúíëþòåîï. áâåñïíïì ãïåàòøï, ÷ïòêåüï æï, ìõâïàï 
æïíïøïóäòì èëìïíïíòåþäïæ áåæçå þëîêòäò æïòæë. 

í. ùóäåòìêòîòì ìïêïäïíæïîòë êò ìïþÿëàï ìïáïîàâåäëï, òìåâå, îëãëîú 
ôëäêíåîòì òëêíïðïüëôï ïøø-òï, õëäë èïîêåìòì èïêëíæë — êëäóèþòï. 

50-òïíò ùäåþòæïí èùåîäëþïè çíåëþîòâò ðîòíúòðåþòì ãïæïìòíöâï æïòùñë. 
óôîë ìùëîåæ, áîòìüòïíóäò çíåëþîòâò òæåïäòìïêåí èòþîóíæï. 

íëæïî æóèþïûòì èëàõîëþïøò „êóêïîï÷ï“ óþíòì òíìðåáüëîò, èòäòúòåäò àó-
øóîïøâòäò ìïõïîåþïì êòàõóäëþì. ñâåäïôåîò øåòûäåþï ùïîèëòæãòíëì êïúèï, 
èïãîïè èòäòúòåäò æï ìïõïîåþï åîàïæ, ñëâäïæ øåóûäåþåäòï. ãïîíï åì èùåîäòì 
ëúíåþïï áîòìüòïíóä êïúàèëñâïîåëþïçå, îëèåäìïú òãò ìëúòïäòìüóî ìòíïè-
æâòäåøò âåéïî õåæïâì. 

áîòìüòïíóäòï „æïàï àóàïøõòïì“ çíåëþîòâò æïìêâíïú. „ïîï ¸êäïà êïúò åìå 
æï ï¸ï, íòÿò àáâåí, ãïîæïáúåâòìïàâòì ìòêåàåæ þëîëüåþòìï“. 

åì èòþîóíåþï áîòìüòïíóäò çíåëþîòâëþòìïêåí òèòì èïóùñåþåäò òñë, îëè 
æîëè æï ¸óèïíòçèèï ìïìüòêïæ æïïèïîúõï êëèóíòìüóîò „ïõïäò ïæïèòïíò“ æï èò-
ìò êäïìëþîòâò òæåïäò. 

ïèïìàïí åîàïæ ãïèëïâäòíï òì æòæò ìóäòåîò êîòçòìò, îëèåäòú ôäëþì ìïþ-
ÿëóî ìïçëãïæëåþïì. áîòìüòïíëþòìïêåí èòþîóíåþï ëî îïèåì íòøíïâì: ðòîâåäò 
òì, îëè, çíåëþîòâò àâïäìïçîòìòà, êëèóíòìüóîò òæåïäò æïèïîúõæï áîòìüòï-
íóä òæåïäàïí þîûëäïøò, å.ò. ûâåäèï ïöëþï ïõïäì. èåëîåú òì, îëè æïòõóîï ¸ë-
îòçëíüò æï ïî ÷ïíì êëèóíòìüóîò ìïçëãïæëåþòì ïõïäò åàòêóîò òæåïäò. àó 
êëèóíòìüóîò ìïçëãïæëåþï âåî øåáèíòæï ïõïä çíåëþîòâ òæåïäì, èïøòí îïéï ìï-
ÿòîë òñë çéâï ìòìõäò, îëèåäòú âòàëèæï êïúëþîòëþòì ãïíïõäåþòìïàâòì æï-
òéâïîï? ïìå èëåáúï ìïþÿëåäò õïäõò ÷òõøò. èïí ïè çíåëþîòâò êîòçòìòìïãïí óíæï 
òõìíïì àïâò. èïãîïè òãò ïèïì èïîüë âåî ãïïêåàåþì. åì óíæï èëõæåì èàåä êïúëþ-
îòëþïìàïí åîàïæ, æïèïîúõåþóäò êëèóíòìüóîò çíåëþîòâò òæåïäòì óïîñë-
ôòà. 

ïäþïà êïúëþîòëþòì ïçîëâíåþï óïõäëåì èëèïâïäøò øåáèíòì òè çíåëþîòâ 
òæåïäì, îëèåäìïú èÿòæîë êïâøòîò åáíåþï ùïîìóäòì åàòêïìàïíïú æï àïíïèåæ-
îëâå êëìèëìóî åðëáïìïú ìîóäïæ øååìïþïèåþï. 

ïèòì ãïîïíüòï òì ïîòì, îëè êïúëþîòëþï ïîïìëæåì óêïí ïî òõåâì. òãò èõëäëæ 
ùòí èòæòì. 

II 

ÌÏÈØËÞÄË 

ñâåäï æïèëíåþóäò åîòì èùåîäëþïøò ïîìåþëþì àåèï — óïçîëæ ìõâòìàâòì 
æïéâîòäò ìòìõäò. úõïæòï, ïîòì òãò áïîàóä äòüåîïüóîïøòú. àó ïî âúæåþò, 
ðòîâåäïæ òäòï ÿïâÿïâïûåè æïò÷òâäï: 

 
âìàáâò, àó, âòìàâòì øåí êòìêïìëþ, âòìàâòì ò÷åí ìòèïîæåìï? 
øåíò îïï, îëè ïèøâåíåþ øåíì æïèéóðâåäì ëìèïäåàìï? 
øåíì ìòèïîæåì, ìò÷ïóáåì áïîàäò øåíò ïî æï¸ñóîåþì, 
èåôå øåíò àïâòì áåþòà ÿïþóêì ãóäì ïî ãòõïäòìåþì!.. 

(„òïíò÷ïîò“) 
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èêâäåâîåþò ïèþëþåí, îëè àïâæïðòîâåäïæ ïè äåáìøò ëìèïäåàòì èïãòåî ðå-

üåîþóîãò ñëôòäï æï ìïàïóîïæïú ìõâï ìïõåäò îáèåâòï, èïãîïè úåíçóîïì ïóê-
îûïäïâì. ïìå òñë àó ïîï, ïèïì ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì, òìåæïú íïàåäòï, 
îëè äåáìøò îóìåàò òãóäòìõèåþï æï ïîï ëìèïäåàò. ïèòì ìïþóàïæ êèïîï àóí-
æïú òì, îëè äåáìøò ïùèñë æîëï ùïîèëæãåíòäò: „øåíò îïï, îëè ï è ø â å í å þ  øåíì 
æïèéóðâåäì ëìèïäåàìï?“ ñâåäïìïàâòì çåæèòùåâíòà úíëþòäòï, îëè, îëúï åì 
äåáìò òùåîåþëæï, èïøòí áïîàâåäò îóìåàì ïèøâåíåþæï æï ïîï ëìèïäåàì. 

òäòïì èòåî æïìèóäèï ðîëþäåèïè ôïîàë ãïèëûïõòäò ðëâï áïîàóä èùåîäë-
þïøò. ñâåäïì êïîãïæ ãïõìëâà óòïîïéëì (êëíæîïüå àïàïîïøâòäòì) „èïèåäóêò“. 
ïäþïà ïî ïîìåþëþì áïîàâåäò þïâøâò, âòìïú åì èëàõîëþï ùïêòàõóäò ïî ¸áëí-
æåì. ñëâåäò ÷âåíàïãïíòì úíëþòåîåþïøò ìïèóæïèëæ ÷ïÿåæòäòï „èïèåäóêøò“ ïé-
ùåîòäò üîïãòêóäò ïèþïâò òè áïîàâåäàï, âòíú þåæóêóéèïîàëþòì ãïèë ìõâòì-
àâòì éâîòæï ìòìõäì. 

áïîàóäò èùåîäëþòìïàâòì ñëâåäàâòì èüêòâíåóäò æï èùâïâå òñë ïäüåîíï-
üòâï, îòìàâòì ãïåùòîï áïîàâåäì àïâò — ìïêóàïîò ìïèøëþäëì æïìïúïâïæ àó 
ìïáïîàâåäëì æïèðñîëþàï æï æïèèëíåþåäàï ðëäòüòêóî-ìïèõåæîë ãåãèåþòì 
ãïíìïõëîúòåäåþäïæ? 

ïè èõîòâ ãïèëíïêäòìì ïîú 20-òïíò æï 30-òïíò ùäåþòì äòüåîïüóîï ùïîèëïæ-
ãåíæï. 

„ïîìåíï èïîïþæåäøòú“ ìâïèì ïè ðîëþäåèïì èòõåòä öïâïõòøâòäò. 
ïîìåíï æï èòìò îïçèåäåþò ïõïäúòõåøò ïîòïí. èòèæòíïîåëþì îóìåà-àóîáå-

àòì ëèò. îóìòì öïîò ïõïäúòõåì óüåâì æï ìïæïú ïîòì íïèãïäï èàâïîå èåìõåàòì 
èòçãòàòæïí ÷ïèëâïîæåþï æï îóìóäò öâïîò ïéòèïîàåþï. ãïïôàîåþóäò õëúâï-
ýäåüïï ïõïäúòõòì áó÷åþøò, èëåæíåþìï æï åçëåþøò. 

 
„ïîìåíï óûîïâïæ òæãï êòþòì àïâçå. èòìòïíåþòú êòþåçå ãïõåâåþóäòñâíåí. èï-

îïþæåäò ôåîùïìóäò òñë. åîàò ùïîþò èûäïâîïæ óõüëæï æï àâòàëíïú øåóè-
÷íåâäïæ àîàëæï. èòìò õåäò óíåþóîïæ ïùâïäåþæï õïíöïäì æï âòéïú ó÷òíïîò 
åçëìïêåí åùåëæï, îïèæåíöåîèå ôåõòú øåòíïúâäï, èïãîïè àïâò øåòäïãèï æï 
ïäïãòæïí ïî æïòûîï. „âòì èòâåõèïîë? îïæ? îòìàâòì? — ¸ôòáîëþæï àïâòìàâòì. — 
ïáåà ëìèïäåþò æï èóìäòèïíò áïîàâåäåþò ïîòïí, òáòà êò — îóìåàò æï áïîàâå-
äåþò. ÷âåí îïéï øóïøò âïîà? åìåíò åîþëçå ãâõîïêïâåí, òìòíò êò çåàçå. ëîàïâ 
øïâ ÿòîì ùïóéòï. åì áïîàâåäåþò êò — áîòìüòïíåþòú æï èóìäòèïíåþòú — ïí éèåî-
àèï ãïïüóüóúï, ïí îóìåþò æï àïàîåþò ûïäòà ïýäåüòíåþåí åîàèïíåàì“. 

ìïíïè ïîìåíï ïõïäúòõåøò ãïèïîàóä ìïãîëþïì åîëâíóäò àâïäìïçîòìòà 
óñóîåþæï, âåî ãïæïùñâòüï, ÷ïîåóäòñë àó ïîï þîûëäïøò, âòìò èõïîå æïåÿòîï, 
ëìèïäåþòìï àó îóìåþòì. îëúï ëèì êäïìëþîòâò êóàõòà øåõåæï, èïøòí ÷ïîåâï 
æïïìêâíï æï ãïæïåøâï êòæåú ìòìõäòïí áïîúåúõäøò. 

„èïà (ïîìåíïì îïçèåäåþì — ï.þ.) åì ïõïäò ìïèøëþäëú îëè æï¸êïîãëæïà, èï-
øòí óêäåþäòâ ñâåäïôåîò æïåêïîãåþëæïà æï èïààïí åîàïæ ïîìåíïú æï¸êïî-
ãïâæï ñâåäïôåîì — ûèïæíïôòúåþìïú, úëä-øâòäìïú, àïâòìóôäåþïìïú æï òè 
æòæ ìïáèåìïú, îëèåäèïú èïîïþæòæïí èëòüïúï òì æï èõåúòâòà àó ÿòîòïíòâòà 
øåïãæë üñåøò. ïáïú øåèëïäïöåþåí èïòëîåþò æï çïïäåþò, ãòãëäåþò æï êóÿïüíå-
äåþò. øåèëòÿîåþòïí æï àïí øåèëïàîåâåí òáïóî óéåäìï æï èïàîïõì, þïüëíñèë-
þïìï æï èëíëþïì“. 

êïîãïæ âõåæïâà, îëè óèàïâîåì æï ûòîòàïæ æïìêâíïì — ïîú ëìèïäë æï ïîú 
îóìò — èùåîïäò ïî ïêåàåþì. ïäüåîíïüòâï ïäüåîíïüòâïæâå î÷åþï. 
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ïìåï æåèíï øåíãåäïòïì „þïøêïæòêäïîøòú“. êòàõâï — âòí ïîòì èïîàïäò, îóìå-
àòì ïîèòòì ãåíåîïäò òäòï ëîþåäòïíò àó àóîáåàòì öïîòì ïìêåîò ÿñëíòï? — 
óðïìóõëæ î÷åþï. 

áïîàóä èùåîäëþïì ãïóÿòîæï óàóë æï óàóèúïë æïìêâíòì ãïèëüïíï, èòóõå-
æïâïæ òèòìï, îëè åîëâíóäò ãïæïãâïîåþòì ðîëþäåèïì èüïíöâåäïæ ãïíòúæòìï 
æï ïùïèåþì. àó ïæîå „íó ãïàïàîæåþòì“ âåæîåþï òìèëæï, ïõäï „íó ãïîóìæåþòì“ 
èóæïîï áâòàòíåþì. 

èòõ. öïâïõòøâòäòì ðåüîå øåâïîæíòûå-ìëêëäëâòì àïâãïæïìïâïäò („ãòâò øï-
æóîò“) íïàäïæ ãâòõïüïâì — îï èûòèåï ïæïèòïíò-éïèóîïì õâåæîò. ïéïîú àïã-
âåþì óíæïà òãò æï ïéïîú ÷òüåþì. øåâïîæíòûåè áïîàâåäëþï æïêïîãï, èïãîïè 
âåîú îóìïæ òáúï. èòìò ìëêëäëâëþï ïî òùïèåì. 

„èå ÷åèò ãçï æïâäòå-èåàáò. ïéïîú èòçïíò ïèáâåñíïæ, ïîú õïäòìò, ïîú èåè-
êâòæîå, ïîú ìòñâïîóäò, ïîú ìòûóäâòäò, ïí óíïîò ìòõïîóäòìï — àóíæïú æòæò 
âïîïèòìï æï ãëæåþòìï — ïîïôåîò, ïéïîïôåîò! ûïéäóî ìòúëúõäåì óøíëæ æï-
âïàîåâ æï àâòàëí ìòúëúõäåú ÿòîòïí èûëîòâòà àëêòà èòèïàîåâì“ — èëàáâïèì 
ìëêëäëâïæ ãïîæïáèíòäò øåâïîæíòûå. 

êòæåâ óôîë óþåæóîïæ ïìîóäåþì ìòúëúõäåì ãïîóìåþóäò, þëíæïî÷óêïæ 
ãïæïáúåóäò, áïîàóäò þïîïèïíæòï (æåèíï øåíãåäïòï — „ãóîïè þïîïèïíæòï“). 

„ïî ãïâ÷óèæåþò, ïî ãïâ÷óèæåþò æï ïîï!.. þëíæïî÷óê!.. þëíæïî. ãåìèòì, øå öë-
öëõåàòì èïøõïäïâ, øå öïäïàë, øåíï!.. øåíò ìïõåäòà ãäåõåþò þïâøâåþì ï÷óèå-
þåí!.. øå ìïôîàõëþåäïâ, øåíï!.. æï èå ãïâ÷óèæå!.. þëíæïî÷óê!.. þëíæïî!.. ðëòí-
üåî!.. ãïíï åì êïúòì ìïõåäòï!.. øåí øåíò ìïõåäòú êò æï¸êïîãå þîùñòíâïäå åîòì-
àïâà øàïèëèïâïäë, àïâïæë þïîïèïíæòïâ!.. þëíæïî!.. ðëòíüåî!.. ûïéäë!.. ûïé-
äë!..“1 

ãåìäòïíïæ æïìúòíòì ãïæïãâïîåþóä áïîàâåäì úëäò ëáìïíï çíïèåíìêïòï. õë-
äë àïâïæ ãóîïè þïîïèïíæòï-þëíæïî÷óêò ïîñòà ãïèëàïñâïíåþóäò ðëîó÷òêì 
øåìüòîòì æï øåì÷òâòì: 

„— îï âáíï èå ïõäï, ýåîæóøêï, îï âáíï èå ïõäï… ãïèòãëíåà… òá êïâêïìòòì 
èàåþì ãïæïéèï ÷åèò ìïèøëþäëï, èóæïè èùâïíå, èóæïè èøâåíòåîò, éâòíë òéâîåþï 
ìïùíåõäåþòæïí, èàâîïäò æòëíòìë ÿòõâòíëþì æï îáåþì óîüñïèì áâåâîåþì. 
ìæóéì èïÿïîò æï úõëâîëþì òá õïäõò ðóîïæò, ãóäïæò… èå ïî èòíæï âòñë þëí-
æïî÷óêò… ÷åèò úëäòì ïî òñëì, èå õëè èåêïìîå ïî âïî… èïîàïäòï ÷åèò úëäò… 
èå ûïéäòì ìïõåäò æïèïîáâåì… èå àïâïæò þïîïèïíæòï âïî, þïãîïü æòæòì åîòì-
àïâòì þïîïèïí áâåäòì øàïèëèïâïäò æï îï èòíæï èå úòèþòîøò… îï èòíæï èå úòè-
þòîøò?.. — æïòûïõï èïí, ãóäøò èóøüò æïòîüñï æï üòîòäò æïòùñë. ìüòîëæï 
øüïþì-êïðòüïíò þëíæïî÷óêò, îëèäòì ìïõåäò àïâçïîì ìúåèæï ðïîüòçïíóä îå-
âëäóúòëíóî îïçèåþì àïâòìò ïîïïæïèòïíóîò ìòìïìüòêòà. èåîå àïâò ïìùòï, ãó-
äò ãïòéåéï, ãóäçå æïêòæåþóäò øïíï ïèëòéë æï ðëîó÷òêì ï÷âåíï: — åì èå èëî-
æóè èï÷óáï æï èòàõîï: ìïíïè ãóäçå ãåêòæëì ïîïôåîò ãåâíëì, òïîå éâàòà! îïà 
èòíæï èå ïìåàò ìòïîóäò! ýåîæóøêï! èå èòùï èåûïõòì, ýåîæóøêï, èå èòíæï ãïâúó-
îë ÷åè ìïèøëþäëøò, èïãîïè îåéèïï æï áïîòøõïäò… îï âáíï ïõäï, îï âáíï…“2 

ïìå èùâïâåæ æï èüêòâíåóäïæ èìöåäëþæï ãïîóìåþòìï æï óìïèøëþäëþòì 
ðîëþäåèïçå 20-òïí æï 30-òïí ùäåþøò ÷âåíò èùåîäëþï. èåîå àïíæïàïíëþòà èòò÷-
áèïäï òãò æï æïòêïîãï. æéåì ïè ìïêòàõòì ãïîøåèë ÷ïèò÷óèòú ïî òìèòì… åì òèò-
üëè ïî èëèõæïîï, îëè ðîëþäåèï èëãâïîæï æï èïìçå äïðïîïêò ìïÿòîë ïéïî 
ïîòì. ïîï! èùåîäëþï ãï÷óèæï, îïæãïí ïóêîûïäåì ïèïçå ôòáîò, èìöåäëþï æï ìï-
óþïîò. 

îïêò ãïîóìåþòìï æï óìïèøëþäëþòì ìïêòàõçå ìïóþïîò áïîàâåäòì åîëâíóä 
øåãíåþïì ïéâòûåþæï, îóìåàòì õåäòìóôäåþï ñëâåäàâòì åþîûëæï èïì. ìõâïæïì-
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õâï æîëì ìõâïæïìõâï ìïøóïäåþòà èòèæòíïîåëþæï åì þîûëäï. 20-òïí ùäåþøò äò-
üåîïüóîóäò ðëäåèòêòà úæòäëþæíåí èòì èëìðëþïì. ïè ìïáèåøò êëèðïîüòï ëì-
üïüóîïæ òñåíåþæï ðîëäåüïîóä èùåîäëþïì. ðîëäåüèùåîäåþì êëèðïîüòï 
ïâïäåþæï ãïåäïøáîïà åîëâíóäò ðîëþäåèòì ùòíïïéèæåã, óïîåñëà òãò, æïåúò-
íïà èòìàâòì. îïêò ðîëäåüèùåîäëþïì ìïêóàïîò êëíúåôúòï ïî ¸áëíæï æï àó-
àòñóøòâòà òèåëîåþæï êëèðïîüòòì æòîåáüòâåþì, þóíåþîòâòï, îëè àïâãïíùòî-
âòà øååîêòíï åîëâíóäì. 

 
ìïíïèæå åäïâì ãïþïìîóäò õèïäò êëèóíòì, 
èå ÷åèì ìïèøëþäëì áâåñïíïçå ñâåäãïí âòøëâò1 
. . . . . . .  
êèïîï ìòèøâòæå, èåíïüîåþï âòñë ÷òíåäò, 
îëè ñâòàåä ûèåþàïí ûâåäåþóîïæ õèïäòà 

âòïîë, 
âåî èòèòõâæåþò, îëãëî èòíæï òì ìïøòíåäò 
ïéèëìïâäóîò õïäõòì þåæò ãïâòçòïîë. 
ìòþîïçå èïõî÷ëþì, îëè ïîï âïî åõäï ÷òíåäò!2 

 
ïäþïà ê. äëîàáòôïíòûòì ÷òíåäëþòì íïüâîïè ïàáèåâòíï ãïäïêüòëíì òîëíòó-

äò äåáìò: 
÷åèò åçë æï ìïõä-êïîò. 
îòëíò æï ÷åèò èüêâïîò, 
ïî èòñâïîæåì? 
èïøòí — îòìàâòì? 
àïâì âòêäïâæå 
÷òíåàòìàâòì? 
ïî åüîôëæå ìïáïîàâåäëì, 
èòì æòæåþóä èàïì æï èæåäëì, 
âòà âóøâåäò ìõâòì áâåñïíïì, 
àó ïî âàëõíå ÷åèò ñïíï.1 

 
èïãîïè ïìåàò òîëíòï ðîëäåüèùåîäåþì âåî ïôîàõëþæï, îïêò óùñëæíåí, îëè 

æïèúâåäïæ óêïí Красная Армия და Краснаый флот-ò åæãïà. ôîòæëí íïîëóøâòäò 
óøâåîò ìòüñâåþòà òäïíûéåþëæï: 

 
êòæåâ èåø÷ïíò… „áïîàóäò áïäò“, 
øïâ-àèï õóÿóÿï, áïîàâåäëìïíò. 
„áïîàóäò“ èòùòì, îëãëîú ùóíêïäò 
æòíãòà èàõîåäò æï èòìò èãëìïíò. 
èïøòí, îëæåìïú òíüåîíïúòëíïäì 
ôïîàëæ ãïóéåì „åîåþèï“ êïîò, 
èå ïéïî âòúò, àó ìïæ àïâæåþï… 
æï ìïæ òùñåþï „ìëèõóîò èüêâïîò“. 
èëìðë ìïçéâïîò „üåüòï“ ãäåõèïú, 
ãäåõèïú ãïæïÿîï èòöíòì ðîëþäåèï, 
èïãîïè ðîëôåìëîì ïùóõåþì åõäïú, 
èòöíï ìëèõåþàïí ìïæ òèñëôåþï. 
àâòà ðîëôåìëîò öïâïõòøâòäò, 
æï ìõâï èîïâïäò öóîòì „òìüåþò“, 
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êïúòÿïèòï êëüåüòøâòäò — 
ðäåïæï ùóíêïä øëâòíòìüåþòì.2 

îï àáèï óíæï, åì ïî òñë äòüåîïüóîóäò ðïåáîëþï, êïèïàò ïîãóèåíüåþòà. åì 
òñë èóáïîï, æïøòíåþï. úõïæò ãïõæï, àó èùåîäëþï ãïïãîûåäåþæï ôòáîì, äïðï-
îïêì åîëâíóä ðîëþäåèïçå, ïî æïêèïñëôòäæåþëæíåí äïíûéâï-ãòíåþòà. èòèïî-
àïâæíåí îåðîåìòòì, æïìöòì óôîë èêïúî ôëîèåþì, ôòçòêóîò ãïíïæãóîåþòì 
÷ïàâäòà. ïìåú èëõæï. ïèòüëè èùåîäëþïè øåùñâòüï ñëâåäãâïîò ìïóþïîò åîëâ-
íóä ìïêòàõçå. èïãîïè ìîóäò æóèòäòà ìïèøëþäëì úíåþòì ãïíìïçéâîï ïî èë-
õåîõæåþëæï. ìïåîàëæ ìïèøëþäëì óïîñëôï êëèóíòìüåþì ïî ìóîæïà. èïøòí îó-
ìåàòì óïîñëôïú èëõæåþëæï. ìïáèå ìõâïãâïîïæ ãïõäæïà: êëèóíòìüåþòì èòçïíò 
òñë, îëè áïîàâåäåþì óïîåñëà ìïáïîàâåäë, îëãëîú ìïèøëþäë, ìëèõåþì — 
ìëèõåàò, ïçåîþïòöïíåäåþì — ïçåîþïòöïíò æï ïìå øåèæåã æï ïìå øåèæåã. èïãîïè 
åì óìïèøëþäë õïäõåþò ìïæéïú õëè úõëâîëþæíåí? ïò, òè üåîòüëîòïì, òè ìòâ-
îúåì, ìïæïú åì óìïèøëþäë õïäõåþò úõëâîëþæíåí, îï åîáâï? êëèðïîüòòìïãïí 
èùåîäëþïè èêïôòë ðïìóõò èòòéë: ïè üåîòüëîòïì, ïè ìòâîúåì, ììîê (ïíó óôîë 
ìùëîïæ îóìåàòì òèðåîòï) ¸áâòï æï ìïèøëþäëú åì ïîòì. ìïáïîàâåäë, ìëèõåàò, 
ïçåîþïòöïíò àó îëèåäòèå ìõâï áâåñïíï èõëäëæ èúòîåæò íïùòäòï ììîê-òìï. 
ïèòüëè ïè èúòîåæì êò ïî âàâäòà ìïèøëþäëæ, ïîïèåæ — èàäòïíïæ, èàåä ììîê-ì 
(ïíó îóìåàòì òèðåîòïì). 

îëãëîú êò ìïèøëþäëì úíåþï åìëæåí ãïôïîàëâæï æï èàåäò ììîê èëòúâï, 
èùåîäëþïøò ãï÷íæï ïõïäò øåãíåþï. 

êïîäë êïäïûòì äåáìøò „ãòëîãò“ ïéùåîòäòï áïîàâåäò öïîòìêïúòì ìòêâæòäò 
èïíöóîòïøò. òãò ïèþëþì: 

 
èå, ãòëîãò äëèàïàòûå, 
÷åè ãóîòïì ïá âòúïâæò.1 

 
åì øåãíåþï ìîóäòïæ ìïùòíïïéèæåãëï òäòïì üêòâòäòìï — „øåíò îïï, îëè ïèøâå-

íåþ øåíì æïèéóðâåäì ëìèïäåàìï“ (ùïòêòàõå — îóìåàìï). ïá êïâøòîò ùñæåþï áïî-
àóä êäïìòêóî æï àïíïèåæîëâå èùåîäëþïì øëîòì. ïè êïâøòîòì ãïùñâåüï êò ÷âå-
íò åîëâíóäò úíëþòåîåþòì îéâåâïì òùâåâæï. ïè îéâåâòì ìóîïàò äòüåîïüóîï-
øòú ïòìïõï: 

„— ìïèøëþäëë îëè èåóþíåþò, îëèåäò ìïèøëþäëï åì àó êïúò õïî? ãïèòãëíòï, 
÷âåíò ìïèøëþäë åîà æîëì ãâïîòïíò æòæò ñëôòäï. åãåî, ¸å, øóï ìïàïàîåøò ãï-
æòëæï ìïçéâïîò, üîïðòçëíòú êò ÷âåíò òñë àóîèå. øåèæåã åì âîúåäò ìïèøëþäë 
æïðïüïîïâåþóäï, æïðïüïîïâåþóäï æï þëäëì àóîèå ìïáèå òáïèæå èòìóäï, îëè 
ìïèøëþäëì èõëäëæ ìïæïæòïíëì âåûïõæòà. þïþóï÷åèò àóîèå òèåîåàòì èåôåì 
ïãåî þïþóïì õòæàïí åþîûëæï. øåèæåã, øåí êïîãïæ ãåúëæòíåþï åì, ÷âåíò ìïèøëþ-
äëì ìïçéâîåþò óìïçéâîëæ ãïôïîàëâæï æï ïõäï ìïæ òùñåþï ÷âåíò ìïèøëþäë 
æï ìïà àïâæåþï, êïúèï ïî òúòì. îëèåäòï ïõäï ÷åèò ìïèøëþäë, åì ðïüïîï ìïêï-
äïíæïîòë, èàåäò ìïáïîàâåäë àó èàåäò ìïþÿëàï êïâøòîò? øåí èåüñâò, îëè 
÷âåíò ìïèøëþäëï èàåäò ìïþÿëàï êïâøòîò ðëäøòì ìïçéâîåþòæïí åãåî, ¸å, òïðë-
íòïèæåë. øåòûäåþï ÷âåíò ìïèøëþäë õâïä èàåäò åâîëðï òñëì, ïí òìå æïðïüïîïâ-
æåì, êâäïâ ìïæïæòïíëì æïâóûïõëà ìïèøëþäë, ïò, îïüëè ïî èöåîï, þòûò, èå 
àáâåíò (êëèóíòìüåþòì — ï.þ.). àáâåí æéåì åîàì ïèþëþà, õâïä èåëîåì. èåüòú, 
åîàì ïèþëþà, èåëîåì ïêåàåþà æï èåìïèå ãïèëæòì“. 

ïìåï æïîéâåóäò íëæïî ùóäåòìêòîòì „àóàïî÷åäïì“ ðîëüïãëíòìüòì ãó÷ï 
êïäïíæïîòïì åîëâíóäò úíëþòåîåþï. 

ïè æéåøò èïîüë ãó÷ï êïäïíæïîòï ïî ïîòì. ïè æéåøòï èàåäò áïîàâåäò õïäõò. 
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åîëâíóäò úíëþòåîåþòì îéâåâòì øåæåãòï òì, îëè áïîàâåäò õïäõòì æòæò íï-
ùòäòì øåãíåþïøò êâïÿòçèèï ãïòèïîöâï. åì êâïÿò êâïÿïíüòîïûå ïîòãåþæï ÿêóïì 
ìïáïîàâåäëì àïâòìóôäåþòì èëèõîååþì — „åíï, åîëâíóäò êóäüóîï, ðëäòüò-
êóîò óôäåþï — áòèåîòëíòï! îïì ÷ïïúòâæòà åîà èüêïâåä ìïáïîàâåäëì, åîà 
èóÿï õïäõì! òè ëîèëøò ÷ïâòõî÷âåþòà, ôîàïì âåî ãïâøäòà æï ìóäì âåî èëâòà-
áâïèà. ãïæï¸õåæåà æòæ îóìåàì, èìëôäòëì èååáâìåæòï, ëîïì èòäòëíïèæå õïä-
õò ¸ñïâì! àó øíë, óíïîò æï õïäòìò ãïáâà, ôîàåþò ãïøïäåà æï ïè óäåâåä ìòâ-
îúåøò òíïâïîæåà“.1 

æï æïíïâïîæëþì æéåì ãïìðåêóäïíüåþóäò ìïáïîàâåäë àâïäóùâæåíåä îó-
ìåàøò ïéèï-æïéèï æï ñâåäï óêïæîòìò ìïøóïäåþòà þëÿïâì ôóäåþì. ïøåíåþì åôå-
èåîóä êåàòäæéåëþïì æï òõîùíåþï ìóäòåîïæ. 

êâïÿòçèòì ìåíòà æïïâïæåþóäèï åîèï âåîú êò øåïè÷íòï, îëãëî øåóîïúõ¸ñë 
ìüïäòíèï áïîàâåäåþòì æï ìõâï ïîïîóìò õïäõåþòì íïúòëíïäóîò àïâèëñâïîåë-
þï 1941 ùåäì, îëúï îóìåà-ãåîèïíòòì ëèò æïòùñë. 

1941 ùäòì 6 íëåèþåîì ìüïäòíò ïèþëþæï: 
„æï ïè ïæïèòïíåþì, îëèäåþìïú ìòíæòìò æï ðïüòëìíåþï æïóêïîãïâà, ïæïèòï-

íåþì, îëèäåþìïú ðòîóüñâòì èëîïäò ïáâà, êïæíòåîåþï ¸ñëôíòà èëóùëæëí æò-
æò îóìò åîòì èëìðëþòìïêåí, ðäåõïíëâòìï æï äåíòíòì åîòì, þåäòíìêòìï æï ÷åî-
íòøåâìêòì, ðóøêòíòìï æï üëäìüëòì, ãäòíêïìï æï ÷ïòêëâìêòì, ãëîêòìï æï ÷åõë-
âòì, ìå÷åíëâòìï æï ðïâäëâòì, îåðòíòìï æï ìóîêëâòì, ìóâëîëâòìï æï êóüóçëâòì 
åîòì èëìðëþòìïêåí!..“1 

ìüïäòíì ïî óàáâïèì, îëè ¸òüäåîò æï íïúòìüåþò èëóùëæåþåíë îóìàïâåäòì, 
ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíòì, æïâòà ãóîïèòøâòäòì, íòêëäëç þïîïàïøâòäòì, òäòï 
ÿïâÿïâïûòì, ïêïêò ùåîåàäòì, âïýï-ôøïâåäïì åîòì èëìðëþòìïêåí. ïîú å.ù. ììîê-øò 
øåèïâïäò ìõâï õïäõò (ìëèõåþò àó óêîïòíåäåþò, äòüâåäåþò àó üïöòêåþò, åìüë-
íåäåþò æï óçþåêåþò) èëóõìåíåþòï ìüïäòíì. àóèúï áïîàâåäåþìïú æï ìõâåþìïú 
ïòûóäåþæíåí òìåâå àïâãïæïæåþóäò åëèïà, îëãëîú îóìåþì. îïüëè æïòâòùñï 
ìïþÿëåäò õïäõòì þåäïæèï, îóìåþì ãïîæï, ìõâï åîåþò? îï, ìõâåþì íïúòìüåþò 
èëìðëþòà ïî åèóáîåþëæíåí? àó ìõâåþòì ñëôíï-ïîñëôíòì ìïêòàõò ìüïäòíì ïî 
ïæïîæåþæï? ñâåäï ÿêóïàèñëôåäòìïàâòì ðïìóõò ãïîêâåóäòï: îóìåþì ãïîæï, 
ìõâï õïäõåþò òèòüëè ïî èëòõìåíòï, îëè ëèò òãò òñë ëèò îóìåàòìï æï ãåîèïíòò-
ìï. ìõâï õïäõåþì ïá èõëäëæ ìïçïîþïçíå õëîúòì ôóíáúòï åíòÿåþëæïà æï èåüò 
ïîïôåîò. 

ìïþÿëåä õïäõì ìüïäòíò èòèïîàïâæï: 
„æïå, ïè ëèøò àáâåí ïéãïôîàëâïíåþæåà ÷âåíò æòæò ùòíïðîåþòì — ïäåáìïíæîå 

íåâåäòì, æòèòüîò æëíìêëòì, êóçèï èòíòíòì, æòèòüîò ðëýïîìêòì, ïäåáìïíæîå 
ìóâëîëâòì, èòõåòä êóüóçëâòì èïèïúóîò ìïõå!“1  

êò, èïãîïè æïâòà ïéèïøåíåþåäèï, ãòëîãò èåìïèåè, àïèïîèï, ãòëîãò þîùñòíâï-
äåè ïí ìëèõåþòì, óçþåêåþòì, ñïçïõåþòì, üïöòêåþòì, äòüâåäåþòì æï ìõâïàï ãèò-
îåþèï îï æïïøïâåì? ãïíï èïà âïýêïúëþï, èïèïúëþï, ìïèøëþäëì ìòñâïîóäò ïê-
äæïà? àó èàåä ìïþÿëåä õïäõì óíæï åþîûëäï ãåîèïíåäàï ùòíïïéèæåã, èïøòí 
òèïà òìüëîòïì, òèïà ùïîìóäì, òèïà ãèòîåþì îïüëè ¸êîåì õåäò æï éòîìò ïî ãï-
õïæåì îóìåþòì ãâåîæòà èëõìåíòåþòì? 

ðïìóõò çåèëà óêâå òàáâï æï ãïèåëîåþï ìïÿòîë ïî ïîòì. 
ïîïîóìåþò îëè îóìåà-ãåîèïíòòì ëèòì íïûïäïæåâò èìõâåîðäò òñâíåí, ïèïì 

èëùèëþì âäïæòèåî ìëìòóîïì äåáìòú — „ãòñâïîæåì óêîïòíï!“ 
åì äåáìò 1944 ùåäì ãïèëáâåñíæï. ëèò öåî êòæåâ æïèàïâîåþóäò ïî òñë æï 

äåáìòú ðïüîòëüóä íïùïîèëåþïæ òáíï èëíïàäóäò. ìïñëâåäàïëæ ïéòïîåì, 
îëè òãò ìïþÿëåä õïäõì åèëúòóîïæ åõèïîåþëæï ãåîèïíåäàï ùòíïïéèæåã þîûë-
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äïøò. ãïíìïêóàîåþòà óêîïòíåäåþì ãâîòæï ïéüïúåþïì. èïãîïè ãïâòæï èúòîå 
æîë. ëèò æïèàïâîæï. ïõïäò ûïäòà æïòùñë îóìòôòêïúòï. ìëìòóîïì äåáìò óêâå 
ïíüòîóìóäïæ ïýéåîæï. æï øåæåãèïú ïî æïïñëâíï. 1951 ùäòì ëî òâäòìì „ðîïâ-
æïè“ æïìüïèþï ùåîòäò — „äòüåîïüóîïøò òæåëäëãòóî æïèïõòíöåþïàï ùòíïïé-
èæåã“. ïè ìüïüòïøò „ãòñâïîæåì óêîïòíï!“ æïãèëþòäòï æï ãïíïæãóîåþóäò, îë-
ãëîú íïúòëíïäòìüóîò (îïú 1944 ùåäì ðïüîòëüóäò òñë, 1951 ùåäì íïúòëíï-
äòìüóîò ãïõæï!). „ðîïâæï“ èûâòíâïîåþæï: äåáìøò óêîïòíï ùïîèëæãåíòäòïë 
ãïíèïîüëåþóäïæ, ìïþÿëåäò õïäõòìïãïí èëùñâåüòäïæ (îïüëè âåî øåïè÷íòåì åì 
1944 ùåäì?). 

1951 ùäòì 30 òâäòìì óêîïòíòì èùåîïäàï êïâøòîòì ãïèãåëþïè ðäåíóèò ÷ïïüï-
îï. ìëìòóîï æïîöïêøò ãïïüïîåì. ãóäãïõåàáòäèï æï àïâãçïæïêïîãóäèï ðëåü-
èï, îëãëîú ùåìò ïâïäæåþóäåþæï, þëæòøò èëòõïæï: „ðîïâæòì“ ùåîòäò, îëèåä-
øòú ÷åèò äåáìò ãïêîòüòêåþóäòï, îëãëîú íïúòëíïäòìüóîò íïùïîèëåþò — ïþìë-
äóüóîïæ èïîàïäòï. ïèòåîòæïí èå æïâûäåâ ÷åèì øåúæëèåþì æï âòâäò ìùëîò øå-
èëáèåæåþòàò ãçòà“. 

âãëíåþ, ûíåäò èòìïõâåæîò ïî ïîòì, îïè ãïèëòùâòï ìëìòóîïì äåáìòìïæèò æï-
èëêòæåþóäåþòì åìëæåí îïæòêïäóîïæ øåúâäï. 1941-1945 ùäåþøò, ëèòì æîëì, 
îóìåþì ìÿòîæåþëæïà, îëãëîú ùñïäò, îëãëîú ¸ïåîò, æïðñîëþòäò õïäõåþòì 
èõïîæïÿåîï. ïèòüëè èïà èòìúåì óôäåþï åîëâíóäò àïâèëñâïîåëþòì ãïèëâäå-
íòìï. ëèòì øåèæåã êò ãïèïîöâåþóä îóìåàì ïîï àó ïéïî èëìùëíæï æïðñîëþòäò 
õïäõåþòì åîëâíóäò àïâèëñâïîåëþï, ïîïèåæ ìïøòøïæïú èòï÷íæï. 

õëè øåòûäåþëæï åîëâíóäò úíëþòåîåþï ãïèëôõòçäåþóäòñë æï æïåíïõï, îëè 
ïîï èïîüë ãåîèïíåäòï æïèðñîëþåäò æï èüåîò, ïîïèåæ îóìòú. 

õëè øåòûäåþëæï, èïãïäòàïæ, áïîàâåäåþì æòæò õíòì ùòíïà æïâòùñåþóäò ïí-
æïçï ãïõìåíåþëæïà — ãòíæï èãåäì øåâóÿïèòâïî æï ãòíæï èãäòìôåî ûïéäìë.  

åì îëè ïî èëèõæïîòñë, åîëâíóäò àâòàøåãíåþòì óèúòîåìò ãïèëâäåíïú èï-
øòíâå ïéêâåàåì. ïèòüëè èïîüë ìëìòóîïì æïìöï ïî êèïîëæï. ìõâåþòú óíæï èòå-
ñëäåþòíïà. èîòìõïíåþòì èüåâíåþò áïîàâåäèï èùåîäåþèïú èëêîòôåì. æïèíïøï-
âòì ìêïèçå ïéèë÷íæíåí ãïäïêüòëí üïþòûå, êëäïó íïæòîïûå, ìòèëí ÷òáëâïíò, õï-
îòüëí âïîæëøâòäò, ãòëîãò äåëíòûå, òëìåþ ãîòøïøâòäò, ãîòãëä ïþïøòûå æï 
ìõâïíò. 

êåîûëæ ãïçåàò „êëèóíòìüò“ ìòèëí ÷òáëâïíì ïìå ïìùïâäòæï ÿêóïì: 
„îëúï çëãòåîàò ÷âåíò èùåîïäò ïúõïæåþì, „âòíï ìàáâï“ ìïþÿëàï ìïáïîàâåäë 

ðïüïîïïë, æï ïèïì ïìïþóàåþì òèòà, îëè ïá ïîòì „æòæò úòõååþò“, îëè ïá „èàåþò 
èàåþçåï øåæãèóäò“, îëè ïá òìèòì „ïîùòâòì ôîàåþòì“ øîòïäò æï „ñâòîòäò òî-
èòì“, îëè ïá ïîòì „ùñïäò èáóõïîò æï ìïøòøïîò“, îëè ïá ÷ïíì „ãëîãïìïäòì íïþòöò 
èüêòúå“ æï ìõâï æï ìõâï, — åì ïî ïîòì öïíìïéò ãïíùñëþòäåþï. åì íòøíïâì, îëè ïè 
èùåîïäì ïî åìèòì ïí ïî ìóîì ãïòãëì, àó èïîàäïú îïüëè ïîïï ìïáïîàâåäë ðï-
üïîï æï óûäóîò, ïî åìèòì ïí ïî ìóîì ãïòãëì, îëè ìïáïîàâåäëì ûïäï æï ìòæòï-
æå, èòìò ïñâïâåþòì æï ãïôóî÷áâíòì ùñïîë ïîòì æòæò ìïþÿëàï êïâøòîò, îëèäòì 
ãïíóñëôåä íïùòäìïú òì øåïæãåíì (ììîê êëíìüòüóúòïøò êò åùåîï: èëêïâøòîå 
îåìðóþäòêïì ììîê-æïí ãïìâäòì óôäåþï ïáâìë. ûíåäïæ ùïîèëìïæãåíòï êëíìüò-
üóúòóîò óôäåþòìï æï íïèæâòäò èæãëèïîåëþòì óôîë ¸ïîèëíòóäò „øåõèïü-
êþòäåþï“ — ï.þ.), ïîòì õïäõàï ìüïäòíóîò èåãëþîëþï, îëèåäèïú óûäåâåäò ûï-
äï èòìúï ìïþÿëàï êïâøòîòì ñëâåä åîì“.1 

õëäë êëäïó íïæòîïûòì æïíïøïóäò òì ñëôòäï, îëè äåáìøò „èå èòñâïîì æò-
äï“ àóîèå òãò „åîàò ìòüñâòàïú ïî ïõìåíåþì ìïþÿëàï ìïáïîàâåäëì æïèïõïìòï-
àåþåä ðåòçïýåþì, õëäë ûâåäò úõëâîåþòì æïèïõïìòïàåþåä ìóîïàåþì óõâïæ òû-
äåâï“.1 
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èàäïæ óþåæóî æéåøò ÷ïâïîæíòäï ãïä. üïþòûå. èïì àóîèå „àïâòì ûâåä äåá-
ìøò „åôåèåîï“ ãïèëñåíåþóäò ¸áëíæï îïéïú èòìüòêóîò úíåþï „áïîàóäò ìòì-
õäòì“ øåìïõåþ. „ùâåàò ìòìõäò ïî ïîòì ÷åèøò ïîïáïîàóäòë“. 1944 ùåäì ðëåüèï 
êâäïâ ãïèëïáâåñíï äåáìò øåèæåãíïòîò îåæïáúòòà: „ïîïôåîò ïî ïîòì ÷åèøò ïîï-
áïîàóäò“… ÷âåí âåî øåâóîòãæåþòà ìïêóàïî íïÿóÿøò ïèãâïî ãïèëèùñâæåâïì, 
îëãëîìïú ãóäòìõèëþì ôëîèóäï: „ïîïôåîò ïî ïîòì ÷åèøò ïîïáïîàóäò“. åì 
ôëîèóäï óøóïäëæ èëèæòíïîåëþì þóîýóïçòóäò íïúòëíïäòçèòæïí, îëèäòì 
„ïîìòï, — îëãëîú „ðîïâæï“ ùåîæï, — èòìùîïôåþï ãïíêåîûëåþòìïêåí, åîëâíóäò 
øåçéóæóäëþòì íïÿóÿøò ÷ïêåüâòìïêåí“.2 

ïèãâïîò êîòüòêóäò ùåîòäåþòæïí ïèëíïùåîåþì èåüì ïéïî èëâòüïí (àóèúï 
óîòúõâòï èïàò îïëæåíëþï). òìåæïú ãïìïãåþòï æï èêïôòë, îïú õæåþï. ëéëíæ òì 
êò óíæï òàáâïì, îïüëè èëóâòæïà ïìåàò „øåúæëèï“ èùåîäåþì. àóîèå òèòüëè, 
îëè æïïâòùñæïà, îï ïîòì ìïèøëþäë, ãóäèïâòùñëþòì ãïèë áïîàâåä èùåîäåþì 
ìïèøëþäë òìåâ ìïáïîàâåäë ¸ãëíåþòïà, òì êò ãïèëî÷åíòïà, îëè ìïèøëþäë 
ììîê-òï. ïèòì ãïõìåíåþï ïóúòäåþåäò ãïèõæïîï æï ãïçåàò „êëèóíòìüòú“ êòæåâ 
åîàõåä æï ìïþëäëëæ èêïúîïæ ïãëíåþæï „æïþíåóä“ èùåîäåþì: 

„îëúï çëãòåîàò ÷âåíò èùåîïäò óèéåîòì ìïèøëþäëì ãïíñåíåþóäïæ, ãïîêâå-
óäïæ ïî ïèþëþì — îëèåä ìïèøëþäëçå ïáâì èïì äïðïîïêò, ïî ïéíòøíïâì, îëè 
ìïèøëþäë — åì ïîòì ïîï èïîüë ìïáïîàâåäë, ïîïèåæ èàäòïíïæ æòæò ìïþÿëàï 
êïâøòîò, ïî ïéíòøíïâì, îëè ìïèøëþäë — åì ïîòì äåíòí-ìüïäòíòì ðïîüòòì õåä-
èûéâïíåäëþòà, ìïþÿëàï õïäõòì àïâæïæåþóäò øîëèòàï æï þîûëäòà ïøåíåþó-
äò ïõïäò ìëúòïäòìüóîò áâåñïíï, — åì ïî ïîòì öïíìïéò ãïíùñëþòäåþï, ïìåà ãï-
óîêâåâåä íïùïîèëåþì øåòûäåþï õåäò èëïùåîëì ÷âåíèï èüîåþèïú íïúòëíïäòì-
üàï þïíïêòæïí“.1 

úëüï èëãâòïíåþòà „êëèóíòìüòì“ ãïíêïîãóäåþï ãïòèåëîï èùåîïäàï êïâøò-
îòì èæòâïíèïú. 

„÷âåíò èùåîäëþï èëùëæåþóäòï óèéåîëæåì ÷âåíì æòæì èîïâïäåîòïí ìïþÿë-
àï ìïèøëþäëì. ÷âåíì èùåîäåþì óíæï ïõìëâæåà, îëè ìïèøëþäëì úíåþïøò ïîï 
èïîüë „åîàò èüêïâåäò“ ìïáïîàâåäë òãóäòìõèåþï, ïîïèåæ èàåäò ÷âåíò àâï-
äóùâæåíåäò áâåñïíï, èëùòíïâå êïúëþîòëþòì æòæò øóáóîï — ÷âåíò èûäïâîò ìë-
úòïäòìüóîò ìïõåäèùòôë“.2 

ïè ãïíêïîãóäåþåþì æï ûïäæïüïíåþïì óøåæåãëæ ïî ÷ïóâäòï. áïîàóäèï èùåî-
äëþïè îóìóäò êïüåãëîòåþòà æïòùñë ïçîëâíåþï. 

ìåâïìüò àïäïêâïûòì îëèïíøò „ïõïäò ïçâòîàåþï“ — ëî îåâëäóúòëíåîì, ìë-
ôòëìï æï ðïîàåíì øëîòì, ïìåàò ìïóþïîò èòèæòíïîåëþì: 

„— áïîàâåäò áïäåþò ìïçëãïæëæ èëîúõâíò, ãïóþåæïâíò, êïî÷ïêåüòäíò æï 
èëî÷òäíò ïîòïí. ëöïõøò æï ëöïõì ãïîåà ñëâåäòâå òèåæì óèåüåìïæ òìòíò èïèï-
êïúåþçå ïèñïîåþåí… ãïâîúåäåþóäò „áïäóîò óûäóîåþï“ èïà àòàáë óæïâë 
ÿåøèïîòüåþïæ óúâíòïà… 

— … èïãïäòàïæ, îóìåþì âòíï ¸ñïâà åì ãïþåæóäò áïäåþò? — òêòàõï ìëôòëè 
úíëþòìèëñâïîåëþòà ðïüïîï ðïóçòì øåèæåã. 

— âòíï ¸ñïâì îóìåþì? ïîï êèïîï ôòãíåîò, ðåîëâìêïòï, âåîï çïìóäò÷ò, þîåøêë-
þîåøêëâìêïòï æï ìõâï êòæåâ îïèæåíò… åìåíò õëè èìëôäòëøò úíëþòäò îóìòì áï-
äåþòï… ÷âåí êò æï ÷âåíì èåçëþåä åîåþì òèïàò èìãïâìò öåî ïîïâòí ãïãâï÷íòï. 
÷âåíèï òìüëîòïè ïìåàò ïîïôåîò ïî òúòì… 

— àïèïîò? àïèïî èåôå? àïèïî èåôåú õëè ìïáâåñíëæ úíëþòäò áïîàâåäò áï-
äòï?! 
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— òõ, ïþï îïì ïèþëþ, ìëôòë! àïèïîò îï èëìïõìåíåþåäò ìïçëãïæë èëéâïùå æï 
èåþîûëäò ãèòîòï! àïèïî èåôòà îëãëî øåòûäåþï áïîàâåäò áïäòì æïõïüâï, èòà 
óôîë ÷ïîòúõâï èòìò îóì ãèòî îåâëäóúòëíåî áïäåþøò?! 

— îåâëäóúòëíåîò ïîï, îåâëäóúòëíåîåþòì îòúõâøò ïþï âòí ÷ïîòúõïâì, èïã-
îïè õëè èëåáúï ìïõåäèùòôëì ìïàïâåøò, õëè ãïõæï ìïõåäèùòôëì èèïîàâåäò 
úíëþòäò áïäò? åì õëè ìïáâåñíë ôïáüòï?! 

— …„ôïáüò“ êò, èïãîïè îëãëîò øòíïïîìòì?.. àïèïî èåôå óðòîâåäåì ñëâäòìï 
èåôå òñë, èëíïîáò òñë, îëèåäòú øåèàõâåâïè ãïõïæï ìïõåäèùòôëì þïüëí-ðïü-
îëíïæ. øàïèëèïâäëþòì „þîèï ùåîïè“ ùïèëïìêóðï ìïèåôë üïõüçå…“1 

çíåëþîòâò ãïöïíìïéåþòì èòçíòà áïîàâåäò ðîëçïòêëìò îïéïú îïçèåþòì øåá-
èíïì èëòàõëâæï æï ùåîæï: 

„îïêòéï ïîìåíïì ìðåüïê îïçèøò, ìòèïîàäòìï æï áâåäëþòì îïçèøò, êòêâòûòìï 
æï êëî÷ïãòíòì, ÷êïäëâòìï æï ãïãïîòíòì, èïüîëìëâòìï æï ãïèúåèäòûòì, þïîï-
àïøâòäòìï æï âïýï-ôøïâåäïì îïçèøò ÷ïòîòúõåþòà, åîàõåä æï ìïèóæïèëæ óíæï 
ãïõìëâæåà, îëè ïè ãçòìï æï ïè îïçèòì éïäïüòì óôäåþï ïéïî ãïáâà!“2 

 
áïîàâåäò ðëåüò ïõïäãïçîæëþïì èòèïîàïâì: 
 

ìëôäïæ, áïäïáïæ, 
èòíæâîïæ àó èàåþøò 
ïáïîòøõäåþóî çéâïìïâòà òûâîò… 
ïã÷áîëäåþòï èçòìôåî ûïîéâåþøò 
çëòïìï æï ëäåãòì ìòìõäò.3 

 
ìïáèåøò ÷ïõåæóäò êïúò èïøòíâå èòõâæåþï, îëè ìïíòèóøëæ òì èëâòüïíå, îïú 

óúþïæ èëèõâæï õåäøò, àëîåè îóìóäò êïüåãëîòåþòà ïçîëâíåþòì èïãïäòàåþì 
ùïèæïóùóè øåõâæåþòà áïîàâåäò èùåîäåþòì àõçóäåþåþøò. åì ãïõäïâà ìùëîåæ 
åîëâíóäò úíëþòåîåþòì îéâåâòì óüñóïîò íòøïíò, îïæãïí ïèïì ÷âåí áâåúíëþòå-
îïæ âïêåàåþà. îóìóäò êïüåãëîòåþòà ïçîëâíåþï óêâå èåáïíòêóîïæ, àïâòìàï-
âïæ õæåþï. öåî êòæåâ âïýï-ôøïâåäï ùåîæï: „óíæï èëãïõìåíëà, îëè èïøòí îïçò-
êëâïæ âòùëæåþëæò æï ïîï îïçòêïøâòäïæ. òáíåþ øåóîïúõñëôïæïú êò èòèåéë, 
àó âòíèå îïçòêïøâòäì æïèòûïõåþæï, ïìå ûâòîôïìïæ èòèï÷íæï ÷åèò ãâïîòì æïþë-
äëâåþï „ëâòà“. àó ïìå òñë èå-19 ìïóêóíòì èåëîå íïõåâïîøò, ùïîèëãòæãåíòïà 
îï èæãëèïîåëþïï æéåì, îëúï îóìèï óêâå èòïéùòï òèïì, îëè áïîàâåäòì úíëþòå-
îåþï îóìóäòï? ãïíï åì ãïîóìåþï ïî ïîòì? 

èòïèòüò ïæïèòïíò ïäþïà òêòàõïâì — îïüëè? îï ïîòì ïá ìïãïíãïøë? ãïíï ïî øå-
òûäåþï ïîïáïîàóäò êïüåãëîòåþòì ìïøóïäåþòà åçòïîëì áïîàâåäò ïèïéäå-
þóäìï æï èøâåíòåîì? øåòûäåþï, èïãîïè òìòú ãïâòõìåíëà, îïì åóþíåþï æëáüëîò 
ôïüåíðóîò êëíìüïíüòíå ìïâïîìïèòûåì: „øåáìðòîò òèðåîòïäòçèòì òìåàòâå æòæò 
òïîïéòï òíãäòìòì õåäøò, îëãëîú òíãäòìóîò êîåòìåîò“ („æòëíòìëì éòèòäò“). 

åîëâíóäò úíëþòåîåþòì ãïôïîàëåþï îëèåäòèå åîàò óúõë åîòì ìóäòåîò 
èëíïðëâîòì õïîöçå êò ïî óíæï õæåþëæåì, ïîïèåæ èàåäò êïúëþîòëþòì. 

òñë æîë, îëúï ïèïéäåþóäòìï æï èøâåíòåîòì ùâæëèï, åîëâíóäò òæåïäòì ÷ï-
èëñïäòþåþïú æï ãïíèüêòúåþïú ïíüòêóîò ìïèñïîëì òìüëîòòìï æï êóäüóîòì ìï-
øóïäåþòà õæåþëæï, èïãîïè åì ïäåáìïíæîå èïêåæëíåäòì ïí îëèòì òèðåîòòì óðò-
îïüåìëþòìï æï åîàïæåîàëþòì ðîëðïãïíæï êò ïî òñë, ïîïèåæ ïíüòêóîò òìüë-
îòï æï êóäüóîï ïéòáèåþëæï, îëãëîú ìïåîàë ìïêïúëþîòë èëíïðëâïîò, îë-
ãëîú ìïåîàë ìïêïúëþîòë ôïìåóäëþï. 
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áïîàâåä ðîëçïòêëìì îïçèåþòì ÷ïèëñïäòþåþòìïì îëþåìðòåîò, ãëåàå, ôòî-
æëóìò, ïâåüòá òìïïêòïíò, üïîïì øåâ÷åíêë, ãïîòþïäæò æï ìõâåþòú îëè ãïõìåíå-
þëæï, åì òáíåþëæï åîëâíóäò úíëþòåîåþòì òíüåîíïúòëíïäóîò ãïôïîàëåþï. 
èïãîïè îëúï èùåîäòì èåõìòåîåþòæïí èõëäëæ îóìåþò ïèëüòâüòâæíåí, åì åîëâ-
íóäò úíëþòåîåþòì æïàîãóíâï æï æïøäïï. 

îëúï þïâøâåþì ìêëäïøò ïìùïâäòïí, îëè åäåèåíüàï ðåîòëæóäò ìòìüåèï èåí-
æåäååâèï ïéèëï÷òíïë æï ãóäèëæãòíåæ óèïäïâåí, îëè ãåîèïíåäèï äëàïî èïò-
åîèïú èòïãíë èïì ìùëîåæ 1869 ùåäì, åì òíüåîíïúòëíïäóîò ïéçîæï êò ïî ïîòì, 
ïîïèåæ îóìóäò øëâòíòçèòì áïæïãåþïï. 

ìïþÿëåä ïõïäãïçîæåþì ñóîåþò ïáâà ãïèëÿåæòäò úòëäêëâìêòì õìåíåþòà, 
àóèúï æóèïí, îëè òãò ðëäëíåäò òñë, õëäë ïîïâòí ïìùïâäòì — âòí òñâíåí îë-
þåîü ãëææïîæò æï ¸åîèïí ëþåîàò, ìïîïêåüë üåáíòêòì èåúíòåîò ôóûåèæåþåä-
íò. ìïþÿëóîò îïêåüïèøåíåþäëþòì ùïèëèùñåþò îòãåäò ãåîèïíåäò ôîòæîòõ úïí-
æäåîò ãëææïîæòìï æï ëþåîàòì øîëèåþòà òñë øàïãëíåþóäò æï ïîï úòëäêëâ-
ìêòì êåàòäøëþòäò çéïðîåþòà.1 

îëúï þïâøâåþì ïîùèóíåþåí, îëè îïæòë ïäåáìïíæîå ðëðëâèï ãïèëòãëíïë æï 
óèïäïâåí, îëè îïæòëì ãïèëèãëíåþåäò òüïäòåäò ãóäòåäèë èïîêëíòï, îòì ãï-
èëú èïí 1909 ùåäì íëþåäòì ðîåèòïú èòòéë, åì òíüåîíïúòëíïäóîò ïéçîæï êò 
ïî ïîòì, ïîïèåæ îóìóäò øëâòíòçèòì áïæïãåþïï. âàáâïà òì, îïú ïä. ðëðëâòì 
æïèìïõóîåþïï — ïíüåíòì ãïèëãëíåþï. èïãîïè ïèòà îóìò îëãëî æïêèïñëôòäæå-
þï, îëúï èïí ïä. ðëðëâçå ìïãïíãåþëæ ãïæïòéë ôòäèò, îëèåäøòú èïîêëíò øïî-
äïüïíïæ ïîòì ãïèëñâïíòäò. îëúï õåäëâíåþï ïèïì êïæîóäëþì, òãò ïîï èïîüë 
üñóòäì ïèþëþì, ïîïèåæ íïûòîïäëþòì ðîëðïãïíæïìïú åùåâï. 

åì øåúæëèï ïî ïîòì. åì ðîòíúòðòï, îëèäòì èòçïíòï îóìò åîòì ãïíìïêóàîåþó-
äëþòì áïæïãåþï. îóìèï êëèóíòìüåþèï ïîï èïîüë ðòîëâíåþòì êóäüò øåáèíåì 
(èëãåõìåíåþïà, êóäüòï ìêêð úê-òì ñâåäï úëúõïäò ãåíåîïäóîò èæòâïíò), ïîï-
èåæ îóìò åîòìïú. ïèïì ìïþóàò ïî ìÿòîæåþï, îïèåàó îóìò åîòì êóäüòì ðîëðï-
ãïíæòà ïîòì ãïÿåæòäò ðîåìï, îïæòë, üåäåâòçòï, èùåîäëþï, èåúíòåîåþï. ïîï-
âòí ïèúòîåþì îóìóäò êóäüóîòì èíòøâíåäëþïì, èïãîïè òìòú õëè úõïæò ôïáüòï, 
îóìåþòì éâïùäò êïúëþîòëþòì ìóäòåî úõëâîåþïøò âåî øååæîåþï þåîûíåþòì, 
òüïäòåäåþòì, ãåîèïíåäåþòì, òíãäòìåäåþòì, ôîïíãåþòì, åþîïåäåþòì, òíæëåäå-
þòì, ÷òíåäåþòì æï ìõâïàï éâïùäì! àïâòìàïâïæ îëèåäòèå åîòì ãïíìïêóàîåþó-
äëþòì, ãïèëî÷åóäëþòì áïæïãåþï æïíïøïóäòï êïúëþîòëþòì ùòíïøå, îïèåàó òãò 
øëâòíòçèòìï æï òèðåîòïäòçèòì ìïôóûâåäòï. èòà óèåüåì òè åîòìï, îëèåäìïú 
öåîöåîëþòà àïâòìàïâïæò, æïèëóêòæåþåäò, ìõâïàï èòìïþïûò ïîïôåîò øåóáèíòï. 
èå-19 ìïóêóíòì æòæò îóìóäò äòüåîïüóîïú æï æéåâïíæåäò êëìèëìóîò üåáíò-
êïú åâîëðóäò êóäüóîòì, üåáíòêòìï æï èåúíòåîåþòì ãïèåëîåþòì úæïï îóìóä 
íòïæïãçå. èòóõåæïâïæ èïàò æòæò èíòøâíåäëþòìï, ëîòâå èïòíú èåëîåóäòï. èï-
òíú ìõâòìò ìóäòåîò ûïäòà ïîòì øàïãëíåþóäò. ïèãâïî ðòîëþåþøò îóìòì ãïèëî-
÷åóäëþòìï æï ãïíìïêóàîåþóäëþòì áïæïãåþï ëîèïãò æïíïøïóäòï. òãò ìõâïì 
ïîïôåîì èëùèëþì òèòì ãïîæï, îëè îóìåàò êëèóíòìüóîò òèðåîòïäòçèòì ãçïì 
ïæãïì. 

ïò, îïüëè ïîòì ìïøòøò îóìóäò êïüåãëîòåþòà ïçîëâíåþï. 
ïò, îïüëè òùâåâì îóìóäò êïüåãëîòåþòà ïçîëâíåþï áïîàóäò åîëâíóäò 

úíëþòåîåþòì îéâåâïì. 
ïò, îïüëè ïîòì îóìóäò êïüåãëîòåþòà ïçîëâíåþï áïîàóä êäïìòêóî äòüå-

îïüóîïìàïí êïâøòîòì ãïùñâåüï (èå-19 ìïóêóíòì áïîàóä èùåîäëþïì îóìò ïî 
æïóõïüïâì áïîàâåäòìïàâòì òæåïäïæ). 
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åîëâíóäò úíëþòåîåþï ìïóêóíååþòì èïíûòäçå ñïäòþæåþï. òãò ãïíðòîëþåþó-
äòï åíòà, òìüëîòòà, îåäòãòòà, çíå-÷âåóäåþòà, ôìòáòêòà, üåîòüëîòòà, 
èìëôäïéáèòà, èìëôäãïíúæòà æï ïìå øåèæåã. ñâåäïôåî ïèïì ïåîàòïíåþì ìïè-
øëþäëì úíåþï. åîà ãïíóñëôåä èàäòïíëþïæ ïáúåâì. îëúï ìïèøëþäëì úíåþï 
òîéâåâï (ìóäåîàòï, ãïôïîàëåþòà àó æïâòùîëåþòà), ñâåäïôåîò åì òøäåþï, 
õïäõì åîëâíóäò êïüïìüîëôï åèóáîåþï. 

àó ìïèøëþäëì úíåþïì ãïâïôïîàëåþà, òèæåíò óúõë åäåèåíüò øåèëâï, îëè 
áïîàóäò åîëâíóäò úíëþòåîåþï áïëìïæ ãïæïòáúåâï. ïìåâå æïåèïîàåþï îóìóä 
åîëâíóä úíëþòåîåþïìïú. ïîïôåîì íòøíïâì, îëè òãò æéåì ãïþïüëíåþóäò åîòï. 
åîëâíóäò úíëþòåîåþï þïüëíìïú òìåâå øåòûäåþï æïåîéâåì, îëãëîú ñèïì. àïí 
øåìïûäåþåäòï ãïúòäåþòà óôîë ïæîå, âòæîå æïèëíåþóäì. ïèòüëè òøäåþï æòæò 
òèðåîòåþò æï èïà ïæãòäïì åîëâíóäò ìïõåäèùòôëåþò òþïæåþï. 

àó èàåäì ììîê-ì ùïîèëâòæãåíà ìïèøëþäëæ, èïøòí áïîàóä åîëâíóä úíëþò-
åîåþïøò ìõâïæïìõâï åíï øåèëâï æï ïéïî ãâåúëæòíåþï, îëèåäò åíòà ãïèëâäòí-
æåþï ÷âåíò ìóäò. èïîàïäòï, îóìò ÷ïãâ÷ò÷òíåþì — îóìóäò òìùïâäåà æï ñâåäï 
ðîëþäåèï èëãâïîæåþïë, — èïãîïè îï âóñëà 1500-ùäòïí ìóäòåî úõëâîåþïì, ãï-
èëõïüóäì ÷âåíò äòüåîïüóîòà æï õåäëâíåþòà? õëè âåî ãïâùñâåüà èïìàïí 
êïâøòîì? àó áïîàóäò æïâòâòùñåà æï îóìóäïæ ïâäïðïîïêæòà, õëè æïâêïîãåà 
ñâåäïôåîò, îïú 1500 ùäòì èïíûòäçå øåãâòáèíòï? îï óíæï èòâòéëà èòì èïãòåî? 
òãò èïîüë ùïîìóäò ïî ïîòì. òãò ÷âåíò ìòìõäò æï õëîúòï, îëèåäòú æéåìïú 
ãâåäèòì æï èïîïæòóäïæ ãâåüêòíåþï. èòì ïæãòäì ÷âåíì úíëþòåîåþïøò âåîïìë-
æåì âåî æïòêïâåþì âåîú îóìóäò, âåîú ìëèõóîò, âåîú üïöòêóîò æï âåîú äòü-
âóîò ùïîìóäò. èïà ñâåäïì àïâòìò ïæãòäò ïáâì æï ñâåäïì àïâòìò èåèêâòæîå 
¸ñïâì. ãïíï øåòûäåþï, îëè ëæåìèå „ïèþïâò òãëîòì äïøáîëþòìï“ ÷âåíàâòì òìå ïõ-
äëþåäò ãïõæåì, îëãëîú „âåôõòìüñïëìïíòï“? åì õëè ïíüòþóíåþîòâò èëâäåíï 
òáíåþï? îëãëîú âåîïìæîëì âåî øåòñâïîåþì ïæïèòïíò æåæòíïúâïäì (îïîòã êå-
àòäøëþòäòú óíæï òñëì åì áïäò) òè ìòñâïîóäòà, îï ìòñâïîóäòàïú æåæï óñ-
âïîì, ïìåâå âåî øåòñâïîåþì áïîàâåäò ðóøêòíì òè ìòñâïîóäòà, îï ìòñâïîóäò-
àïú âïýï óñâïîì. ïìåâå æïåèïîàåþï îóììïú. îëãëîú óíæï ïôïìåþæåì æï ðïüòâì 
ìúåèæåì âïýïì, ïîïìëæåì åñâïîåþï òãò ðóøêòíòâòà. åì þóíåþòì êïíëíçëèòåîå-
þòà õæåþï æï èòìò æïîéâåâï ïîïâòì õåäåùòôåþï. 

àó èàåä ììîê-ì ùïîèëâòæãåíà ìïèøëþäëæ, èïøòí áïîàóä åîëâíóä úíëþòå-
îåþïøò, âàáâïà, øóï ïçòòì òìüëîòï òìåâå óíæï æïèêâòæîæåì, îëãëîú ìïáïî-
àâåäëìò. èåîåæï, åì õëè øåóûäåþåäòï! îëãëî óíæï æïòêïâëì æïâòà ïéèïøå-
íåþäòì àó ãòëîãò þîùñòíâïäòì ãâåîæòà ïæãòäò öïäïäåæòíèï àó àåèóîäåí-
ãèï? åì õëè ÷âåíò åîëâíóäò æïèúòîåþïï æï øåóîïúõñëôï? åì õëè ÷âåíò ùïîìó-
äòì, èòìàâòì æïéâîòäò ìòìõäòì ãïþòïþóîåþïï? îï àáèï óíæï, áïîàâåä õïäõì 
øóîòìûòåþòì ãîûíëþï ïî ïìïçîæëåþì. òãò æéåì èüîïæ ïî àâäòì àóîáèåíì, óç-
þåêì àó üïöòêì, èïãîïè åì òèïì ïî íòøíïâì, îëè ÷âåí ñâåäïôåîò æïâòâòùñåà æï 
ïî ãâïùóõåþì óçïîèïçïîò èìõâåîðäò, ãïéåþóäò øóï ïçòòæïí èëìóä æïèðñîëþ-
àï ùòíïïéèæåã þîûëäïøò. ÷âåí ðïüòåþòìï æï øåíæëþòì èïéïäò ãîûíëþòì ìïõå-
äòà âàáâòà óïîò øóîòìãåþïçå, èïãîïè öïäïàòìï æï çâïîïêòì èëîòãåþï ïçîïæ 
ïî èëãâìâäòï. îëãëî øåòûäåþï ÷âåí æï øóïïçòåäåþì åîàòïíò ìïèøëþäë ãâáëí-
æåì, àó ÷âåíò òìüëîòï èüîëþòà ïîòì ãïõäå÷òäò æï øóïøò ìòìõäòì èæòíïîå èë-
åæòíåþï? ÷âåí øåãâòûäòï êåàòäò èåçëþäåþò ãïâõæåà (âïîà æï âòáíåþòà êòæåú), 
îïèåàó áïîàâåäàï ïîìåþëþòì îùèåíïï — „îïú èüîëþïì æïóáúåâòï, ìòñâïîóäì 
óøåíåþòï“, èïãîïè ÷âåí âåî èòâòüïíà åîàíïòîïæ ñâïâòäåþì æïâòà ïéèïøåíåþäò-
ìï æï àåèóîäåíãòì ìïôäïâçå. ïîú øóï ïçòåäåþò ãïïêåàåþåí ïèïì. 
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àó èàåä ììîê-ì ùïîèëâòæãåíà ìïèøëþäëæ, èïøòí áïîàóä åîëâíóä úíëþòå-
îåþïøò èï¸èïæòïíóîèï îåäòãòïèïú (ïîïôåîò îëè ïî âàáâï, øëîåóä ïéèëìïâ-
äåàøò ôåõèëêòæåþóä þóæòçèçå) óíæï æïòêïâëì àïâòìò ïæãòäò. îëãëî óíæï 
èëõæåì åì, îëúï ìïáïîàâåäëì èàåäò úõëâîåþï òìäïèòì ùòíïïéèæåã þîûëäïï? 
òè òìäïèòì, îëèåäèïú ÷âåíò åîëâíóäò ìõåóäò ãïõäò÷ï (áïîàâåäàï åîàò íïùò-
äòì ãïèï¸èïæòïíåþòà) æï æéåì àïâãïèåüåþòà âòþîûâòà èòìò ãïèàäòïíåþòìïà-
âòì. èïîàïäòï, ììîê ïàåòìüóîò ìïõåäèùòôëï æï îåäòãòïì ïîìåþòàò èíòøâíå-
äëþï àòàáëì ïîï ïáâì, èïãîïè åì ãïîåãíóäïæ ïîòì ïìå, àëîåè øòíïãïíïæ öåî 
êòæåâ áîòìüòïíò áîòìüòïíòï æï èï¸èïæòïíò — èï¸èïæòïíò. îëæòì ãïáîåþï åì (ïí 
ãïáîåþï êò ëæåìèå?) ïîïâòí óùñòì. ïè åÿâòì ìïôóûâåäòï  òìäïèóîò îåäòãòòì 
õåäèåëîå ïéëîûòíåþï æéåì. 

ãïîæï ïèòìï, îåäòãòï ãïíìïçéâîïâì õïäõòì ìóäòåî úõëâîåþïì, èòì êóäüó-
îïì. åì îëè øåòúâïäëì æï áîòìüòïíòìï æï èï¸èïæòïíòì ìóäòåîò úõëâîåþï, 
êóäüóîï åîàíïòîò ãïõæåì, ïèòìïàâòì ìïóêóíååþòï ìïÿòîë. âòì ûïäóûì òùòíïì-
ùïîèåüñâåäëì, îï èòèïîàóäåþòà ùïîòèïîàåþï åì ðîëúåìò, îï øåæåãì èëã-
âúåèì òãò.  

àó èàåä ììîê-ì ùïîèëâòæãåíà ìïèøëþäëæ, èïøòí ìõâïæïìõâï õïäõòì ôìòáò-
êïú åîàíïòîò óíæï ãïõæåì. èåîåæï, îï ûïäïì øåóûäòï åîàòïíò ãïõïæëì áïî-
àâåäòìï æï òïêóüòì, áïîàâåäòìï æï ñïçïõòì, áïîàâåäòìï æï þóîòïüòì, áïî-
àâåäòì æï åìüëíåäòì, èåüì ïéïî ãïâïãîûåäåþ, åîëâíóäò ôìòáòêï? óõìëâïîò 
æîëòæïí âúõëâîëþà èåçëþäïæ áïîàâåäåþò æï ìëèõåþò, èïãîïè ûòîåóäïæ 
ãïíìõâïâåþóäòï ÷âåíò åîëâíóäò ôìòáòêï. ïèòì øåæåãòï òì èóæèòâò ùòíïïéèæå-
ãëþï, îëèåäòú ÷âåíì øëîòì ïîìåþëþì. ôìòáòêòì ãïíìõâïâåþï èïøòí øåòûäåþï èë-
òøïäëì, àó åîò ãïæïøåíæåþï. úëúõïä åîàï øëîòì ôìòáòêòì ãïíìõâïâåþòì ùïøäï 
ïîïôåîì ûïäóûì. åìåú þóíåþòì êïíëíçëèòåîåþòì íïñëôòï æï òèòüëè. 

àó èàåä ììîê-ì ùïîèëâòæãåíà ìïèøëþäëæ, èïøòí ìõâïæïìõâï õïäõòì çíå-
÷âåóäåþïíòú åîàíïòîò óíæï ãïõæíåí, îïú ïãîåàâå ïíüòþóíåþîòâòï æï ïèæåíïæ 
øåóûäåþåäòú. àóèúï ìïóþîòì ãïãîûåäåþï ïéïî ïîòì ìïÿòîë. òìåæïú ãïìïãå-
þòï, îòìò àáèïú èòíæï. 

ììîê øåóûäåþåäòï ÷ïòàâïäëì ÷âåíì ìïèøëþäëæ. òãò íïûïäïæåâò ãïåîàòïíå-
þïï åîåþòì. ììîê ìïèøëþäëæ ãïèëúõïæåþïì èõëäëæ åîàò èòçïíò ïáâì: îóìåàòì 
êëèóíòìüóî òèðåîòïøò èëìïõäå õïäõåþòì ãïîóìåþï. åì ïîï èïîüë ïíüòåîëâíó-
äò áèåæåþïï, èòèïîàóäò ïîïîóìò õïäõåþòì ùòíïïéèæåã, ïîïèåæ ïíüòåêëäëãò-
óîòú. òãò ãïæïøåíåþòà åèóáîåþï ïîïîóì åîåþì. æéåì, îëúï èàåäò êïúëþîòëþï 
òþîûâòì þóíåþïøò ïîìåþóäò êïíëíçëèòåîåþòì øåìïíïî÷óíåþäïæ, ãïóãëíïîò æï-
íïøïóäòï æåæïèòùïçå ïîìåþóä åîàï àïíïôïîæëþòì æïîéâåâï. ììîê-ì ïîìåþë-
þï æï îóìò êëèóíòìüåþòì èòçïíò ïè àïíïôïîæëþòì æïîéâåâòìïàâòì þîûëäòì 
èêïôòë íòèóøòï. ïèòüëè, ïîï èïîüë ïèï àó òè ìïþÿëåäò õïäõòì åîëâíóäò òíüå-
îåìò, ïîïèåæ ìïèñïîëì åêëäëãòóîò êïíëíçëèòåîåþï òàõëâì ììîê-ì æïøäïì æï 
åîëâíóä ìïõåäèùòôëåþòì øåáèíïì. îïú èïäå æï èøâòæëþòïíïæ èëõæåþï, åì èòà 
óêåàåìò. èòà óêåàåìò àïâïæ îóìåàòìïàâòì, ïèïì óíæï èòõâæåì ðîëãîåìóäïæ 
èëïçîëâíå îóìò, îïèåàó åîëâíóäò àâïäìïçîòìòà, ììîê-øò åêëäëãòóîò ùë-
íïìùëîëþòì æïîéâåâï òìåâå åèóáîåþï îóìåàì êïüïìüîëôòà, îëãëîú ìõâï 
õïäõåþì. 

ïìåà èîïâïäôåîëâïí æï îàóä ìïêòàõåþàïí ïîòì ãïæïöïÿâóäò ìïèøëþäëì 
ðîëþäåèï. èïãîïè ïèïçå äïðïîïêò áïîàóä (ìïåîàëæ ïîïîóìò õïäõåþòì) äòüå-
îïüóîïì ïêîûïäóäò ïáâì. âåî ïõåîõåþì õèòì ïèëéåþïì. ïòûóäåþåí êò, îëè ìòú-
îóå òáïæïãëì — ìïèøëþäëæ ììîê ãïèëïúõïæëì. íïèæâòä ðîëþäåèïçå æóèòäò 
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æï òûóäåþòàò üñóòäòì õèïèïéäï áïæïãåþï áïîàóä èùåîäëþïì êíòíì õæòì æï 
ï÷äóíãåþì èòìïæèò òíüåîåìì. 

III 

ÅÎËÂÍÓÄÒ ÅÍÅÎÃÒÒÌ ÛÒÅÞÏ 

îëúï ïõïäãïçîæï òäòï ÿïâÿïâïûå ðåüåîþóîãòæïí ìïèøëþäëøò þîóíæåþëæï, 
øòíèëèïâïäèï àïâòìàïâì êòàõâï æïóìâï: 

„… îëãëî øåâåñîåþò èå ÷åèì áâåñïíïì æï îëãëî øåèåñîåþï òãò èå, âòôòáîå. 
îïì âåüñâò èå ÷åèì áâåñïíïì ïõïäì æï îïì èåüñâòì òãò èå? 

… øåâòûäåþ êò, îëè èïì éâòûäò ìòüñâï âóàõîï æï òè ìòüñâòà ãóäòìüêòâòäò 
èëâóî÷òíë, æïâîæëèòäò ïéâïæãòíë, óíóãåøëì íóãåøò èëâôòíë, èüòîïäì 
úîåèäò èëâùèòíæë, èóøïêì øîëèï ãïâóïæâòäë; òè ìòüñâòà âïìèòíë, îëè ïîòì 
èîïâïäò áâåñíåþò ÷âåíçåæ óôîë óþåæóîïæ ãï÷åíòäíò. èïãîïè óôîë þåæíòå-
îïæ èúõëâîåþíò; æï òì àòàëåóäò íïðåîùêïäò, îëèåäòú ïî øåòûäåþï îëè ñë-
âåäì êïúøò ïî ýëäïâæåì, åîà æòæ úåúõäïæ øåâïãîëâë ÷åèòì áâåñíòì ãïúòåþó-
äòì ãóäòì ãïìïàþëþïæ. øåâòûäåþ êò? øåâòûäåþ ãïìïãëíòì éâòûäòì ìòüñâòì 
àáèïìï? ãïæïâùñâòüå, îëè ÷åèò áâåñïíï èòèòéåþì æï èòèòàâòìåþì êòæåú, òèòüëè 
îëè òèòìò ìòìõäò æï õëîúò âïî; òèòì ìòüñâïìïú æï åíïìïú ãïâòãåþ, òèòüëè îëè 
èïèóäòì ìòüñâïìïú èïèóäòìøâòäò ñóîì óãæåþì ãïíï èïîüë ñóîòàï, ãóäòàï-
úï, îëèäòìïàâòìïú æóèòäòú ãïìïãëíòï: ÷åèì ìòüñâïìïú ãïâïãåþòíåþ, òèòüëè 
îëè øâòäòì ìòüñâï èøëþåäì ñëâåäàâòì åìèòì“. 

èëáèåæåþòì ìîóäòïæ ãïìïãåþò æï èêïôòë ðîëãîïèïï. òäòïè òúòì, îï ïêåàëì, 
îïüëè æï îëãëî. àòàáëì ëæíïâò åÿâò ãïèëìÿâòâòì ìïêóàïîò ûïäèëìòäåþòì 
èòèïîà, èïãîïè òìòú òôïíüåþï, îïêò ïîìåþëþì îùèåíï, îëè øâòäòì ìòüñâï èøë-
þåäì ñëâåäàâòì åìèòì. 

óôîë ãâòïí, èå-20 ìïóêóíòì 10-òïí ùäåþøò, àòàáèòì ïíïäëãòóîò êòàõâï ùï-
èëÿîï ãïäïêüòëí üïþòûåè. 

 
ìïòà èòâñïâïî ÷åèì èëùñåíòä ãçïì, 
ìïæ âðëâåþ øâåþïì èòóìïôïîò? 
îïì èëèúåèì òìåàì ÷åèò ìïèøëþäë, 
æï ïí îïì èòìúåèì èïì ÷åèò áíïîò? 
ïî âòúò… èïãîïè óèòçíëþïøò 
ôòáîì âåî âïêïâåþ úîåèäïæ èëíïáóõì… 
âùóõâïî… âåûïõò ìòúëúõäòì èòçïíì, 
èïãîïè ïîïâòí òûäåâï ðïìóõì… 

(„ìïæ?“) 
 
ïè äåáìøò óòèåæëþïú æòæò æëçòà ïîòì æï èòçíòì ãïóîêâåâäëþïú. 
ïîìåþòàïæ åîàò æï òèïâå ïìïêòì ëîò ïõïäãïçîæï êïúò, ìõâïæïìõâï åðëáïøò 

ìïèëéâïùåëæ äòüåîïüóîóä ïìðïîåççå ãïèëìóäò, ìîóäòïæ ãïíìõâïâåþóä 
æïèëêòæåþóäåþïì ïâäåíì úõëâîåþòì èòçíòì èòèïîà. îòà ïîòì åì ãïèëùâåóäò? 
îïì ïáâì ãïæïèùñâåüò èíòøâíåäëþï — åðëáòì õïìòïàì àó øåèëáèåæòì ðòîïæ àâò-
ìåþïì? åîàìïú æï èåëîåìïú, èïãîïè òì èïòíú óíæï ãïèëâñëà, îëèåäò ïìîó-
äåþì èàïâïî îëäì. îï àáèï óíæï ãïä. üïþòûå ïî òñë òìåàò óæîåêò æï óîñåâò 
íåþòìñëôòì ïæïèòïíò, îëãëîòú — òäòï ÿïâÿïâïûå. þëîëüåþï ãïäïêüòëíì óôîë 
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òëäïæ óüåõæï ãóäì, âòæîå òäòïì, èïãîïè èàïâïîò èïòíú ëþòåáüóîò ìòíïèæâò-
äå òñë. åì íïàäïæ ãïèëâäòíæåþï èëèæåâíë õïíïøò, îëúï óãòíúëþòì ãïíúæï 
àòàáèòì üëüïäóîïæ æïåóôäåþï èëïçîëâíå ìïáïîàâåäëì. 

„æòëíòìëì éòèòäòì“ ðîëüïãëíòìüò êëíìüïíüòíå ìïâïîìïèòûå èëàáâïèì: 
„÷åèò úõëâîåþòì íïõåâïî ãçïçå øåèëèïéïèæï, òìåâ øåí ãòãëíåþ æï ãåûïõò — 

ãóäàèòìïíë ÷åèë ãïèçîæåäë! 
åãåþ øåí èïìùïâäë ãçï. îëãëî ãïâòæå ïè óéîïí üñòæïí. ãïíï ïî ãåìèòì? 
„ãçï!“ òûïõòì ïæïèòïíò ìïóêóíååþòì òîòþ èòöíåþçå. 
„ãçï!“ òûïõòïí èãçïâîåþò, èååüäååþò, âïüèïíåþò æï øëôîåþò. 
„ãçï!“ òûïõòïí èùåîäåþò, èåúíòåîåþò, þåîåþò æï èëûéâïîàèëûéâîåþò. èå ñâå-

äï âíïõå, èå ñâåäïì âêòàõå æï âåîïâòí èïìùïâäï ãçï. 
àóèúï ÷åèì ùòíïøå ñâåäï ãçï õìíòäòï, ñâåäï ïìðïîåçò íïúïæò, ñâåäï þëîêò-

äò òìåâå üêþòäò, îëãëîú ìïñâïîäòìïãïí íïþëûåþò ìïèïöå, èïãîïè èïòíú ïî âò-
úò, ìïòà ùïâòæå, îïæãïí ñâåäï ãçï óäåâòï æï ãïóâïäò“.1 

ïìåâå ìïìëùïîêâåàòäòï ãòâò øïæóîòú. ïîú èïì ïáâì ãçòì ðëâíòì òèåæò. 
„… âòí òúòì, îï òèïîõåþï ïè ãóäøò! âòí òúòì, âòí èåüñâòì! âåîïâòí, ïîïâòí. ÷å-

èò ãçï ìõâï ãçòà îëè ùïìóäòñë, ïí èå àâòàëí ìõâï ãçïì îëè ãïâñëäëæò… 
åå¸, åøèïêìïú ùïóéòï ñâåäï ãçåþò! üñóòäïæ õïîöïâà èïàààâòì, èåãëþîåþë, 

æîëì æï îòàèåþì, ïçîåþìï æï ìòüñâåþì, îïæãïíïú ãçåþì ïîú ïçîò ïáâà, ïîú 
ãåçò, ïîú ìïàïâå æï ïîú æïìïìîóäò. àóèúï, èïðïüòåà ñèïùâòäåþë, øåâúæò; åõ-
äïú øåâúæò… ñëâåä ãçïì ïóúòäåþäïæ æïìïìîóäòú ïáâì. óùòí òüñëæíåí õëä-
èå: ñâåäï ãçåþò îëèòìêåí èòæòìë. èå êò èëãïõìåíåþà: üñóòäòï, ÿëîòï! ñâåäï 
ãçåþò æï þòäòêåþò òèåæåþòì íïíãîåâåþçå òñîòì àïâì“.1 

âåîú „èàâïîòì èëüïúåþòì“ ðåîìëíïýèï àïîïø åèõâïîèï èòïãíë àïâòì ãçïì. 
îëãëîú òúòà — òãò àâäòæï, îëè òè æîëì ëîò ãçï òñë, ìüïäòíòìï æï èóìëäò-
íòì ãçï, å.ò. þëäøåâòçèòìï æï ôïøòçèòì ãçï. èïãîïè àïâïæ ïéòïîåþì àïîïøò — 
„èå æéåèæòì óãçëæ âòõåüòïäå æï îëãëîú õåæïâ, âåîú åîàì æïâïæåáò… ëîòâ 
æïõøóäò ïéèë÷íæï ÷åèàâòì…“2 

åì ìïèò èïãïäòàòú èêïôòëæ èëùèëþì, îëãëî ïáüòóîïæ òñë æïìèóäò 20-30-
òïíò ùäåþòì áïîàóä èùåîäëþïøò ã ç ï æ ï þ í å ó ä ò  ê ï ú ò ì  ðîëþäåèï. èïøòí 
êëèóíòìüóîò äòüåîïüóîóäò êîòüòêï ïèïì òèòà õìíòæï, îëè ãïèïîöâåþóäèï 
èóøïàï êäïìèï óïîñë æï ãïïíïæãóîï èáëíåþåäàï æï ðîòâòäåãòîåþóäàï êäï-
ìò. æïèïîúõåþóäò áïîàóäò ïîòìüëêîïüòòì øâòäåþì ìïìëùïîêâåàòì, ùóùóíòìï 
æï ÷òâòäòì ãïîæï, ìõâï ïéïîïôåîò æïî÷åíëæï. íïùòäëþîòâ åì èïîàïäòï. èïã-
îïè òãò ãçïæïþíåóäò êïúòì ðîëþäåèòì úïäèõîòâò ãïøóáåþïï. ïîú ãòâò øïæóîò, 
ïîú êëíìüïíüòíå ìïâïîìïèòûå æï ïîú àïîïø åèõâïîò èõëäëæ êäïìëþîòâò 
àâïäìïçîòìòà ïî ÷òâòïí óãçëëþïì. óãçëëþòì ìïêòàõò èïà óôîë åîëâíóäò 
êóàõòà ïùóõåþà. àòàëåóä èïàãïíì ìóîì åèìïõóîëì ìïèøëþäëì, õïäõì, èïã-
îïè ìëúòïäòìüóîò òæåïäòì èòéåþï ïîú óíæïà æï ïîú øåóûäòïà. ìõâï òæåïäò 
êò ïéïî ïîìåþëþì. òìòíò 1918 ùäòì 26 èïòìì èëåìùîíåí. èïøòí ìïáïîàâåäëì æï-
èëóêòæåþäëþï ãïèëúõïææï. èïà óíæïà 26 èïòìòì òæåïäåþòì ìïèìïõóîøò òæ-
ãíåí, èïãîïè èïàò óþåæóîåþï òì ïîòì, îëè òìòíò èëùèåíò ãïõæíåí 26 èïòìòì ëú-
íåþòì æïúåèòìï æï 1921 ùäòì 25 àåþåîâäòì ãïèïîöâåþòì. ãòâò øïæóîòìïàâòì, 
êëíìüïíüòíå ìïâïîìïèòûòìï æï àïîïø åèõâïîòìïàâòì 25 àåþåîâïäò ìùëîåæ 
åîëâíóäò àâïäìïçîòìòà ïîòì èòóéåþåäò. æïèëóêòæåþåäò ìïáïîàâåäë òìåâ 
æïåèõë æï òìåâ æïåæãï èïì îóìåàòì óéåäò. áïîàâåäò åîòìïàâòì ïîïôåîò èíòø-
âíåäëþï ¸áëíæï, îï òáíåþëæï ùïîùåîòäò ïè óéåäçå — úïîòçèò àó ìëúòïäòç-
èò. ïèòì æïíïõâï, ïèòì ãïãåþï, ïèòì ãïíúæï, úõïæòï, óïéîåìïæ èüêòâíåóäò òñë. 
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ïèïí ãïï÷òíï ìïìëùïîêâåàòäåþòìï æï óòèåæëþòì ãîûíëþï. åì îëè ïìåï, ïèïì 
ïæïìüóîåþì 20-òïí ùäåþøò æïùåîòäò ôòäëìëôòóî-êîòüòêóäò íïîêâåâåþòú. 

âòìïú ÿêóï ¸áëíæï æï ïçîëâíåþï øååûäë, ñâåäïì ïùïèåþæï êòàõâï — îëãëî 
èëõæï, îëè ïìå èïäå æï ïìå òëäïæ ãïáîï ìïáïîàâåäëì æïèëóêòæåþäëþï? 20-
òïí ùäåþøò ïîìåþòàïæ íò¸òäòìüóîò ðïìóõò èëòûåþíï. 

íòêëäë èòùòøâòäò ùåîæï: 
„æï îëúï êâäïâ âóþîóíæåþò ìïáïîàâåäëì, èå èïì âåî âõåæïâ. âåî âíïõóäëþ 

æï èåøòíòï: íóàó ìïáïîàâåäë èïîüë åüíëãîïôòóäò èëâäåíïï, àïíæïàïí ãï-
æïãâïîåþïøò ãïæïìóäò? 

îëúï ãïæïâõåæïâ ÷âåíì òìüëîòïì — òá èå éâàòì õåäì âåî âíïõóäëþ. ÷âåíò 
ïîìåþëþï æïúòíâïï ãïíãåþòìï ÷âåíì àïâçå. ÷âåíøòï ÷ïèöæïîò äëèò æï îùñòäò, 
åøèïêò æï ïíãåäëçò, íòÿò æï ñòñâò… ïîòì îïéïúï øåêëùòùåþóäò æï ãïæïñîòäò, 
èòþíåóä-èëþíåóäò. õåîõåèïäì áïîàóäòì òæåòìï èå âåî âðëóäëþ æï âåîú 
ïçîì ìïáïîàâåäëì ùïîìóäøò. 

. . . . . . 
ìïáïîàâåäë ðïìòóîò èëâäåíïï. 
èòìò åíåîãòï ãïèëùâåóäò òñë ìõâï, èòì ãïîåøå èñëô èëâäåíòìïãïí (åíåîãòï 

ÿòòìï, îëúï èïì ôåõì ïÿòîåþåí). 
ìïêóàïî, øòíïãïí ïáüòâëþïì èëêäåþóäò òñë ìïáïîàâåäë æï èëêäåþóäò 

òñë, èïøïìïæïèå, øåèëáèåæåþòì ãåíòïìïú. 
èëêäåþóäòï ïáåæïí ãïèïîàäåþïì, èìëôäòë ãïèïîàäåþïì, ìïêóàïî îåäòãò-

ïì, èëùëæåþïì, ïçîì, øòíïïîìì. 
ïèòàòï, îëè èøîïäòï æï ôóñå ìïáïîàâåäë. ïáåæïíïï èòìò „óøâòäëìíëþï“ àó 

þåîùëþï. 
ïèòì øåæåãòï, ÷åèò ôòáîòà, ìòè÷ïüå áïîàâåäò ïîìåþòìï, áïîàóäò ÿêóòìï, 

ãïíùòîâï áïîàóäò õåäëâíåþòì, ðëåçòòìï. 
èå èãëíòï, åìïï èòçåçò òèòìï, îëè ñâåäïôåîò áïîàóäò óæéåëï, îëè áïîàó-

äò þåæò ìùñæåþï æï üñæåþï ñëâåäàâòì øóïãçïçå, æïóèàïâîåþåäò, èòóéùåâå-
äò…“1 

 
í. èòùòøâòäò èïîüë ïî ñëôòäï. ïèãâïîïæ ìõâåþòú ôòáîëþæíåí. þïîåè ïáâå 

èëâòüïíëà çëãòåîàòì íïïçîåâòú æï èåîå âúïæëà ìïáèòì ãïîêâåâï. 
ìåîãò æïíåäòï ïèþëþæï: 
„æïâòùñåþæòà òìüëîòïì àó ïîï, êâäïâ ãïãâòùñæåþëæï òìüëîòòì ûïôò. åðë-

áïàï èåèêâòæîåëþï ïî òñë. ÷âåíò òìüëîòï îïéïú íïùñâåü-íïùñâåüåþòï, ùïèëùñå-
þóäò æï êâäïâ æïíãîåóäò øåíëþåþò. åîàò æòæò ôïîàë õïçò ïî ïîòì ÷âåíì òì-
üëîòïøò. ïîòì èõëäëæ õïçò ùïèåþòìï, ïùòëêåþòìï, îþåâòìï æï ÷ïãâîòìï. èïãîïè 
ïá áïîàâåäåþò òìüëîòòì ìóþòåáüåþò êò ïî âòñïâòà, ïîïèåæ ïüëèåþìïâòà èõë-
äëæ ëþòåáüåþò: ìïáïîàâåäëì ïãóîåþòà ìõâòìò òìüëîòï øåíæåþëæï. 

âúõëâîëþæòà æïôïíüóäïæ, ãïàòøóäïæ, åîàò èåëîòì ïîï ãâåìèëæï, îë-
ãëîú ïüëèåþì. ñâåäï àïâòì ðòîïæëþòìïêåí èòòùåâæï æï åîàò ìïçëãïæë èòçïíò 
ïî ÷ïíæï. ïî òñë åîò, îïæãïí ãâïîèï âåî æïìàèë àïâò. æéåìïú áïîàâåäòìïàâòì 
êïúò àïâæåþï òá, ìïæïú àïâæåþï èòìò ãâïîò, å.ò. íïàåìïâ-èëñâîëþòà èïìàïí øåê-
îóä ïæïèòïíàï öãóôò. âòíú ÷âåíò íïàåìïâò ïî ïîòì, òèïì êïúïæ ïî âàâäòà. òì 
óúõëï æï óúõëì ìòñâïîóäò ïî ïîòì ÷âåíàâòì ìïâïäæåþóäë. 

. . . . .  
áïîàâåäåþì ãâïáâì ìòüñâï „ìïèøëþäë“, îëèåäòú óæîòì îóìóäì „ðîäèíà“ 

æï ôîïíãóäì „pays natal“, èïãîïè ïî ãâïáâì òì, îïìïú ôîïíãåþò åûïõòïí „patrie“-ì, 
ãåîèïíåäåþò „Vaterland“-ì, îóìåþò „отечество “-ì. ìòüñâï „èïèóäò“, îëèäòì ðîë-
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ðïãïíæïì òäòï ÿïâÿïâïûå åùåëæï, óæîòì îóìóäì „вотчина “-ì, å.ò. èïèòì èòåî æï-
üëâåþóäì  êåîûë (õïçò ì. æïíåäòïìòï — ï.þ.) ìïêóàîåþïì, ðòîïæì áëíåþïì. „èï-
èóäò“ ïî ïîòì — „отечество “ æï áïîàâåäåþìïú ïî ãâáëíæï „îò÷åñòâî“. øåòûäåþï 
ïèïìàïí ïîòì æïêïâøòîåþóäò òìòú, îëè áïîàâåäåþì ïî ãâáëíæï ìòüñâï „ìòíæò-
ìòú“. „ìòíæòìò þåîûíóäò ìòüñâïï (συνεiδησis). áïîàâåäåþì òãò ìõâåþòìïãïí ãâò-
ìåìõåþòï. íïìåìõåþò ìòíæòìòà êò òìüëîòï ïî øåòáèíåþï; òìüëîòóä åîì òì ìïêó-
àïîò óíæï ¸áëíæåì, âòíïòæïí ìòíæòìò ïîòì æóéïþò, óîëèäòìëæïú òìüëîòòì 
êëøêò ïî øåíæåþï. áïîàâåäàï èòåî ïøåíåþóäò êëøêòú ñëâåäàâòì òíãîåëæï. æï 
òì âåîú ïæïèòïíòì ìòìõäèï æï úîåèäèï øåûäåì æïåúâïà æïíãîåâòìïãïí. àóèúï 
„ìóîïèòì úòõòì“ äåãåíæï ùòíïïéèæåãì èëãâòàõîëþì. ãïíï æïûïäåþòà æïéâîò-
äò ìòìõäò æï úîåèäò ãïìùåâæï æóéïþòì èïãòâîëþïì? ãïíï úëüï ìòìõäò æïòé-
âïîï ìïáïîàâåäëì úòõòì ïìïãåþïæ? ìõâïçåæ îëè ïî âòäïðïîïêëà, èïîüë òì ãï-
âòõìåíëà, îëè ïîìïæ ìåíòëîòïäóîò îåýòèò ïî òñë òìåàò ìïìüòêò, òìåàò óäèë-
þåäò, òìåàò óìóäãóäë, îëãëîú ìïáïîàâåäëøò. ñèåþì ñòææíåí, îëãëîú éë-
îåþì. ìïèøëþäëæïí èëùñâåüòäò áïîàâåäò áïäåþò àïàîåþòì ¸ïîïèõïíåþøò ìåâ-
æòìïãïí ìÿêíåþëæíåí. æï ñâåäï åì úëæâï ìïáïîàâåäëì úòõòì ìïõåäòà ôòáîëþ-
æíåí ãïåèïîàäåþòïà. èïãîïè èõëäëæ úîåèäçå æï ìòìõäçå ïøåíåþóäò úòõå 
èóæïè òíãîåëæï. äåãåíæï ìüñóòì, îëè úòõå ïøåíæïë. úòõå ïî òñë ïøåíåþóäò: 
èïîüë ÷ïèëíãîåóäò êåæäåþò èë÷ïíæï õïøóîòæïí. úòõå ïî ïøåíåþóäï, îïæãïí 
òì øåíæåþëæï, èõëäëæ ìòìõäòì ìïøóïäåþòà; òñë èïìïäï, òñë ïãóîåþò, èïãîïè 
ïî òñë ïè èïìïäòì øåèïåîàåþåäò æóéïþò; ïî òñë ìïåîàë ìóäò. ñâåäï ïøåíåþæï 
„àïâòìàïâòìïàâòì“. îëãëîú ìåíïïîåäåþòì ãëæëäò, òìå áïîàâåäåþòì úòõå åî-
àò æï òèïâå èòçåçòì ãïèë òíãîåëæï æï õïäõòú ïèïëæ ùâïäëþæï“.1 

óêâå úòüòîåþóäì æïâïèïüëà êòæåâ åîàò, êëíìüïíüòíå êïðïíåäòì ìòüñâå-
þòú. 

„èõïüâîóäò íïùïîèëåþòì éòîåþóäåþï ãïíòçëèåþï òè ãïâäåíòà, îëèåäìïú 
òãò ïõæåíì ãïîåèëçå, ìïçëãïæëåþïçå, êïúëþîòëþïçå: îïú óôîë æòæòï ïîå 
ãïâäåíòì, èòà óôîë èïéïäò åìàåüòóîò éòîåþóäåþòìïï äòüåîïüóîóäò íï-
ùïîèëåþò, àó êò íëîèïäóîòï óîàòåîàëþï òæåëäëãòïìï æï èæãëèïîåëþïì øë-
îòì, àó êò òíæóìüîòòì åâëäóúòï ãïíìïêóàîåþóä èòùï-ùñïäçå  ìòìüåèïüóîïæ 
(õïçò ê. êïðïíåäòìïï — ï.þ.) òùâåâì êóäüóîòì úåíüîïäòçïúòïì. 

ùòíïïéèæåã øåèàõâåâïøò, òæåëäëãòï æï èòìò óèøâåíòåîåìò ôëîèï — èõïü-
âîóäò äòüåîïüóîï åüíëãîïôòóä õïìòïàì òéåþì, îëãëîú, èïãïäòàïæ, ìï-
áïîàâåäëøò: áïîàóäò äòüåîïüóîòì èîïâïä èøâåíòåî íòèóøåþì ùèòíæï åü-
íëãîïôòóäò õïìòïàò ïáâà èõëäëæ òèòüëè, îëè áïîàóäò êóäüóîòì úåíüîï-
äòçïúòï ìïøóïäë ìïóêóíååþòì øåèæåã ïí ìóìüò òñë, ïí ìóä ïî ñëôòäï. ïèòì 
øåæåãòï òì, îëè áïîàóäò íïúòëíïäóîò üåèðåîïèåíüò, áïîàóäò íïúòëíïäóîò 
üòðò ïî ïîìåþëþì (õïçò ÷åèòï — ï.þ.); ïîú èàäòïíò êäïìëþîòâò ìïõåëþï ïîìå-
þëþì æï ïèïøòï èàåäò ÷âåíò åîëâíóäò üîïãåæòï: ìïáïîàâåäëì îëè ûäòåîò ãï-
þïüëíåþóäò êäïìåþò ñëäëæï, îëãëîú ìïøóïäë, òìå ïõïä ìïóêóíååþøò, áïî-
àâåäò åîòì òìüëîòóäò åâëäóúòïú ìõâïíïòîò òáíåþëæï æï áïîàóäò äòüåîï-
üóîï àïâòìò üòðåþòà ïî òáíåþëæï èëèùñâæåóäò åüíëãîïôòóä çéóæååþøò; 
åêëíëèòóîïæ æï êóäüóîóäïæ ûäòåîò êäïìò ôìòáëäëãòóîïæ ãïïåîàòïíåþæï 
ìïáïîàâåäëì ðîëâòíúòåþì; áïîàâåä üëèåþì üåèðåîïèåíüòà, åèëúòåþòà 
ãîûíëþåþòà, èëáèåæåþòà æïïèìãïâìåþæï åîàèïíåàì æï áïîàóäò ìóäòì ðåîò-
ôåîòóäïæ ãïþíåóä èæòæïî àâòìåþåþì íïúòëíïäóî üòðåþìï æï ìïõååþøò ÷ïèëï-
æóéåþæï òìüëîòóäïæ“.1 

øåâùñâòüëà úòüòîåþï. èïîàïäòï, åîëâíóäò åíåîãòòìïæèò íò¸òäòìüóîò æï-
èëêòæåþóäåþòì æïèïæïìüóîåþåäò ìõâï èïìïäïú óõâïæ ïîòì, èïãîïè òìåæïú 
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àâïäíïàäòâ âõåæïâà — îï éîèïæ æï èüêòúåæ ãïìöæëèëæï ìïìëùïîêâåàòäåþï 
ûâïä-îþòäøò ÷âåíì ìïçëãïæëåþïì. 

çåîåäåæ ïî óíæï øåâõåæëà ïè ìïìëùïîêâåàòäåþïì, ïè íò¸òäòçèì, ïî óíæï 
âòôòáîëà, îëè òãò øâï áïîàâåäò õïäõòì èüîëþïè ïí ìòûóäâòäèï. åì îëè æï-
âóøâïà, ìïþåæòìùåîë øåúæëèïì ÷ïâòæåíà. ðòîòáòà, ìïìëùïîêâåàòäåþï æï íò¸ò-
äòçèò æïþïæï æòæèï, àïâãïæïæåþóäèï, óïíãïîë ìòñâïîóäèï æï ãóäòìüêòâòä-
èï. èïãîïè òè ìòñâïîóäèï æï ãóäòìüêòâòäèï, îëèåäèïú âåéïî ïòüïíï òìüëîò-
òì óìïèïîàäëþï æï æïêïîãï îùèåíï æï òèåæò. åì òñë ãïóãëíïîò üîïãåæòï æï 
èëïçîëâíå ìïáïîàâåäë òãäëâæï àïâòìàïâì. èïîàïäò òñë íòêëäë èòùòøâòäò, 
îëúï àáâï — „èå ïî âòúò, — âòì óñâïîì ìïáïîàâåäë ÷âåíçå èåüïæ“. åì ìïìëùïî-
êâåàòäåþï æï íò¸òäòçèò ùïîèëøâï òè ìòñâïîóäèï, îëèåäèïú òäòïì „þåæíòåîò 
åîò“ æïïùåîòíï æï ïêïêòì ïàáèåâòíï — „ôóîàõòì éòîìò õïî øåí, ìïáïîàâåäë!“ 
÷âåí ïî óíæï ùïèëâåãëà êëèóíòìüóîò ðîëðïãïíæòì ìòúîóòì òè ïíêåìçå, îëèå-
äòú 40-òïí ùäåþøò ìåîãò æïíåäòïì, êëíìüïíüòíå êïðïíåäì æï ìõâåþì óùëæåþæï 
„óçíåë æï ìòíæòìãïîåúõòä èåúíòåîåþì“.1 ðîåìïøò ãï÷ïéåþóäò äïíûéâï-ãòíåþï 
ïî òñë ðïìóõò òè êòàõâòìï, îëèåäòú èïà æïìâåì. åì òñë úæï, ãïáúåëæíåí ðïìóõì 
æï ìïáèòì óèåúïîò èêòàõâåäò ðîëðïãïíæòì íïúîòì þóáòà æïåþîèïâåþòíïà. 

ïèïìàïí åîàïæ, òìòú óíæï òàáâïì, îëè èå-20 ìïóêóíòì 20-òïí ùäåþøò ãï÷åíò-
äò ìïìëùïîêâåàòäåþï ðòîæïðòîò ãïãîûåäåþï òñë èå-19 ïìùäåóäòì ðòîâåä íï-
õåâïîøò æïþïæåþóäò ìïìëùïîêâåàòäåþòìï. 

1801-1810 ùäåþøò ìïáïîàâåäëì àïâòìóôäåþòì æïêïîãâïè, îóìåàòì èòåî 
áïîàåäò õïäõòì èëüñóåþïè ãïïëãíï æï àïâçïîò æïìúï ÷âåíò åîòì èëïçîëâíå 
íïùòäì. ïèòì óàóë æï óàóèúïë ìïþóàòï ïäåáìïíæîå ÿïâÿïâïûòì, ãîòãëä ëî-
þåäòïíòì, íòêëäëç þïîïàïøâòäòì ãïëîåþóäò æïèëêòæåþóäåþï ìïáïîàâåäëøò 
îóìåàòì ãïþïüëíåþòìïæèò. 

àó „ãïíòõìíï ãçï æï åøâïà òâåîòåäà ìïìëåþï, îëèå èóíòà øåâòæåì èïà øëîòì 
ãïíïàäåþï“, îëãëîú ïèþëþæï ïä. ÿïâÿïâïûå, — èïøòí îïéïì íïüîëþì — „èå ïèïì 
â¸ìüòîò ãïíïùòîò, âï¸ àó âåìùîï âåî!.. àâïîïéï ýïèò, ãóäà èïïèò, êâäïâïú òá-
íåþòì“.2 

ãóäàèïïèò ýïèò ïä. ÿïâÿïâïûåì ðòîïæò úõëâîåþòìïàâòì ïî åëúíåþåþëæï. èïì, 
åîëâíóäò àïâòìóôäåþòì ãïîæï, ïîïôåîò ïêäæï. èòìò èçåîï ìïáïîàâåäëì èë-
èïâäòìêåí òñë èòðñîëþòäò. èïãîïè åÿâò éîéíòæï, èüêòúåæ âåî åùïèåþòíï — ìï-
áïîàâåäëì àïâòìóôäåþòì øåìïûäåþäëþï. ãïëîåþï ëî óêòæóîåì ùåîüòäì øë-
îòì ïáïíïâåþæï. åîà èõïîåì òñë úîó ãòíúò — „åøâïà òâåîòåäà ìïìëåþï“ æï èåë-
îå èõïîåì — ãóäàèïïèò ýïèòì èëäëæòíò æï íïüâîï. 

àó ãîòãëä ëîþåäòïíì ãóäòà ìöåîëæï, îëè íòêëäëç ðòîâåäèï èïîàäï 
èëóâäòíï ìïáïîàâåäëì „àïèïîòì æéåíò, æòæåþòì æéåíò“,1 èïøòí îïüëèéï èòì-
üòîëæï ÷âåíò ìïèøëþäëì ùïîìóäì æï îïüëèéï ïèëòêâíåìï ìòíïíóäòà — „ïí åì 
îïúï â¸ìàáâò, îïàï â¸ìàáâò, àó îïú èòíæëæï âåîï â¸ìàáâò?“ 

îï óíæëæï åàáâï æï âåîï àáâï? îï „ïçîò, íïúíëþò ãóäòìï“ óíæï ïèëåúíë 
èêòàõâåäì? úõïæòï, åîëâíóäò àïâòìóôäåþòìï, èïãîïè åÿâò æï ìïìëùïîêåàò-
äåþï þëäëèæå âåî æïóûäåâòï æï ãïëîåþòì þåùâòì õòæçå æãïì. 

í. þïîïàïøâòäò öåî ðëåèïøò „þåæò áïîàäòìï“ ïøêïîï ùòíïïéèæåãòï åîåêäå 
èåëîòì ãïæïùñâåüòäåþòìï, èåîå êò äåáìøò „ìïôäïâò èåôòì òîïêäòìï“ àòàáëì 
ïèïîàäåþì îóìàï èòåî ìïáïîàâåäëì æïðñîëþïì. àó ìüîòáëíåþò — „ï¸ï, ïé-
ìîóäæï õåäèùòôóîò ïù ïçîò øåíò, æï âìÿïèà íïñëôìï èòìãïí üêþòäìï ïù øåíò 
ûåíò“, — èùïîå òîëíòï ïî ïîòì, èïøòí åì ïí òèåææïêïîãóäò êïúòì ìïìëùïîêåàò-
äåþïï ïí ìïþåæòìùåîë æïþíåóäëþï. 
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ïìåâå æïãâåèïîàï 20-òïí ùäåþøòú. 1921 ùäòì àåþåîâïä-èïîüøò ìïáïîàâåäë 
òìåâ æïòðñîë îóìåàèï. îóìèï êëèóíòìüåþèï òìåâå èëïüñóåì áïîàâåäëþï, îë-
ãëîú ïæîå îóìèï úïîòìüåþèï. 1920 ùäòì èïòìøò îóìåàòì ìïþÿëóîèï èàïâîë-
þïè ìúíë ìïáïîàâåäëì æïèëóêòæåþäëþï. õåäò èëïùåîï ìïàïíïæë ïáüì. óïîò 
àáâï ÷âåíò áâåñíòìïæèò ðîåüåíçòåþçå.2 èïãîïè ïèïì õåäò ïî øåóøäòï äåíòíòìï 
æï îóìåàòì ìïþÿëóîò èàïâîëþòìïàâòì, îïèæåíòèå àâòì øåèæåã àïâì æïìõèëæï 
ìïáïîàâåäëì æï òìåâ îóìàï þïüëíëþï æïåèñïîåþòíï. 

åîëâíóäò àâïäìïçîòìòà, ðëäòüòêóîò ìòüóïúòï ïîìåþòàïæ åîàíïòîò òñë. 
øåæåãòú åîàíïòîò ãïèëâòæï. ãïíìõâïâåþïæ êò øåòûäåþëæï åîàò îïè ÷ïãâåàâï-
äï: 1801-10 ùäåþøò úïîòçèì áïîàóäò òíüåäòãåíúòòæïí ïî æïóáòîïâåþòï ìï-
ãïíãåþë öãóôò, îëèåäòú åîëâíóä íò¸òäòçèì òáïæïãåþæï æï áïîàâåä õïäõì 
èëèïâäòì îùèåíïì èëóùïèäïâæï. ìïþÿëóîèï îóìåàèï êò 20-òïí ùäåþøò øåïæãòíï 
èëíï-ìðïàï îïçèò, ðîëäåüïîóäò èùåîäëþòì ìïõòà, îëèäòì ûòîòàïæ ïèëúï-
íïæ æïìïõåì áïîàâåä õïäõøò íïúòëíïäóîò ãîûíëþòì ìïþëäëëæ ÷ïêâäï. ìï-
þåæíòåîëæ, ïè èõîòâ èïàò ìïáèòïíëþï èïîúõòà æïèàïâîæï. 

èå-19 ìïóêóíòì èåëîå íïõåâïîèï åîëâíóäò ëðüòèòçèòà óðïìóõï ðòîâåäò íï-
õåâîòì åîëâíóä ìêåðüòúòçèì. 

òäòï ÿïâÿïâïûåè àïâòì àïëþïì èëóùëæï: 
 

èëâòêäïà ùïîìóä æîëåþçåæ æïîæò… 
÷âåí óíæï âìæòëà åõäï ìõâï âïîìêâäïâì, 
÷âåí óíæï ÷âåíò âøâïà èñëëþïæò, 
÷âåí óíæï èòâìúåà èëèïâïäò õïäõì… 

 
èïãîïè îëãëî, îï ðîòíúòðòà? òäòïè ïèãâïîïæ ÷ïèëïñïäòþï òãò: êäïìëþîòâò 

¸ïîèëíòòì (å.ò. åîëâíóäò èàäòïíëþòì) ãçòà øîëèòì ãïíàïâòìóôäåþòìï æï íï-
úòëíïäóîò àïâòìóôäåþòìïêåí. 

„åã íïèò îëè ãïþåâîæåþï, èæòíïîå ùñäïæ òáúåâï æï èàåäì üòâì èòòüïíì, îëè 
÷âåíì øëîòì ÷ïüåõòäò õòæò ãïïèîàåäëì æï åãîå ëîìïâ íïðòîì ãïïåîàòïíåþì. 
åã úîåèäòïíò úëæíï àó úëæíòïíò úîåèäò óêïíòìï, — øóáòï ùòíïìò æï øóáò 
õëè… — æïìïùñòìòï ãïíàòïæòìï…“ („ëàïîïïíà áâîòâò“). 

„øîëèòìï ïõìíï — åã ïîòì üâòîàò ûäåâïèëìòäòì ïè ìïóêóíòì…“ („ï÷îæòäò“). 
„÷âåí ÷âåíò àïâíò ÷âåíïæâå ãâåñóæíåì…“ („èãçïâîòì ùåîòäåþò“). 
ïè ðîëãîïèòì ãïíìïõëîúòåäåþäïæ øîëèëþæï, òäòïì èåàïóîëþòà, àåîãæï-

äåóäàï àïëþï. ïè èòçíòì ìïáèåæ áúåâï æïíãîåâòà åèóáîåþëæï îóìåàòì êëäë-
íòóî ìòìüåèïì. åì íïàäïæ æïòíïõï îóìåàèï. ïóúòäåþåäò ãïõæï àåîãæïäåóä-
àï ùòíïïéèæåã þîûëäï. áïîàâåäàï ñóîïæéåþï óíæï ÷ïèëìúòäåþëæï åîëâíóä 
ðîëþäåèïì æï ãïæïüïíòäòñë ìõâï, èïãîïè ïîïíïêäåþ èíòøâíåäëâïí ìïêòàõçå. 
åì ìïêòàõò êò ãïõäæïà øîëèòì ãïíàïâòìóôäåþï. ïè ðîëþäåèòà àïèïøò èëèãå-
þòïíò òñë, îïèåàó òãò àåîãæïäåóäàï ðîëãîïèòì íïùòäìïú øåïæãåíæï. ãïóà-
âòàúíëþòåîåþåäò õïäõò ïæâòäïæ èëüñóâæåþëæï. ïèòüëè àåîãæïäåóäàï 
ðîòíúòðì æïóðòîòìðòîåì ïõïäò: êäïìëþîòâò þîûëäòà øîëèòì àïâòìóôäåþò-
ìïêåí. åîëâíóäò ãïèëòîòúõï, îïæãïí ïèüêòúåþæíåí — øîëèòì ãïíàïâòìóôäåþï 
ïâüëèïüóîïæ ãïèëòùâåâì åîëâíóä àïâòìóôäåþïìïú. àó áïîàâåäò õïäõò ïè 
ðîòíúòðì òùïèåþæï, èïøòí ìïáïîàâåäëì æïüëâåþï îóìåàòì ñèïæ òëäò òáíåþë-
æï. ãïóèïîàäï èüåîì âïîïóæèï. áïîàâåäëþï àïâãïèåüåþóäò ãïæïåøâï êäï-
ìëþîòâ þîûëäïøò ìóüòèåæòà — ðîëäåüïîòïüòì ãïèïîöâåþïì èë¸ñâåþëæï 
åîëâíóäò àïâòìóôäåþïú. 

èüåîì õåä-ôåõò ãïåõìíï æï èëáèåæåþòì ïìðïîåçò èòåúï. 
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1907 ùåäì îóìåàòì ìëúòïä-æåèëêîïüòóäèï èóøïàï ðïîüòïè èïîüë òäòï 
ÿïâÿïâïûå êò ïî èëêäï, ïîïèåæ ìïáïîàâåäëì åîëâíóäò àïâòìóôäåþòì òæåïú. 
ïè æéåì, ùòùïèóîøò, àåîãæïäåóäàï íïõåâïîìïóêóíëâïíò þîûëäï æïèïîúõå-
þòà æïèàïâîæï. 

èòíïâäóäò ìïìëùïîêâåàòäåþï òìåâ ãïéâòâæï èëïçîëâíå ìïáïîàâåäëì ãóä-
øò. òìåâ æïòùñë þîûëäï ãòíúìï æï óãòíúëþïì øëîòì. òèåæòì ïõïäèï çïîèï 1918 
ùäòì 26 èïòìì øåèë¸êîï, èïãîïè, îëãëîú âòúòà, èòìò õèïú èïäå ÷ïêâæï. 

ûâåäàïûâåäò êòàõâï òìåâ òàõëâæï ïõïä ðïìóõì. èïãîïè ïè ðïìóõòì ðëâíï èå-
20 ïìùäåóäòì 20-òïí ùäåþøò ãïúòäåþòà îàóäò òñë, âòæîå èå-19 ìïóêóíòì ðòî-
âåä íïõåâïîøò. ãïíâäòäèï æîëè þåâî îïèåì èë¸ôòíï íïàåäò. 

îëúï óêïí èòâòõåæåà, æïâòíïõåà, îëè áïîàóäèï ôåëæïäóîèï ïîòìüëêîï-
üòïè ïîìåþëþï æïèïîúõåþòà æïïèàïâîï. æòæõïíì, ìïóêóíååþòì èïíûòäçå ïüïîï 
èïí áïîàâåäò õïäõò ìòìõäòïíò þîûëäòì ãçòà, èïãîïè ìïèøâòæëþëì âåî ãïòñâï-
íï. òè ïîòìüëêîïüòïè, îëèåäèïú æïâòàòìï æï àïèïîòì ìïáïîàâåäë ïïøåíï, ìò-
þåîòìïãïí æï÷ï÷ïíïêåþóäèï ìïèïîúõâòíë ïíæåîûò æïóüëâï áïîàâåä õïäõì: 

 
ïõäï êò æîëï, ìëäëèëí, îëèï 
èøâòæëþï íïõëì ìïáïîàâåäëèï, 
èïí ìïôïîì áâåøå èõëäëæ îóìåàòì 
ïèëòñïîëì öïâîò ìðïîìåàòì. 

åì ìïõåäëâïíò úõëâîåþòì óþïæîóêò æïìïìîóäò òñë. 
áïîàóäèï þóîýóïçòïè êò èå-19 ìïóêóíòì èåëîå íïõåâïîøò òì ûïäï âåî øåòûò-

íï, îëè åîòì èåàïóîëþï åêòìîï æï õïäõì ùòí ãïìûéëäëæï. óûäóîåþòìï æï ãï-
íóâòàïîåþäëþòì ãïèë ïè èòìòòìïàâòì òãò ïî ãïèëæãåþëæï.  

áïîàóäò ðîëäåüïîóäò èëûîïëþòì àïâêïúåþèï óûòûëæ ïîìåþëþï âåî øåû-
äåì. åì êò áïîàóäò èóøïàï êäïìòì ìòìóìüòì þîïäò òñë. æïèëóêòæåþäïæ òãò 
êäïìàï þîûëäòì ùïîèëåþïì âåî øåûäåþæï. àóèúï ûïäòïí òñë èëõòþäóäò ïè 
þîûëäòà. ïèòüëè áïîàâåäò èïîáìòìüåþò ðòîæïþ÷åíòäò èòì÷åîåþëæíåí îóìóä 
èïîáìòçèì æï, îïìïú ãïæòï ÷ïóæåþæï ðòîøò, òèïì äëéíòæíåí æï òéèóîûäåþëæ-
íåí. ïèïí ãïèëòùâòï òì, îëè áïîàóäèï ìëúòïä-æåèëêîïüòïè åîëâíóä ìïêòàõøò 
òèïâå ãçòà òïîï, îëèäòàïú áïîàóäò ôåëæïäòçèòì íïþëäïîåþò æïæòëæíåí. 

ïìå æïî÷ï åîò óùòíïèûéëäëæ. 
ïè èæãëèïîåëþïøò ÷ïâïîæíòäò ñëâåäò ÿêóïàèñëôåäò áïîàâåäò ìâïèæï êòà-

õâïì — èïîàäïú âòí ïîòì áïîàâåäò? îï ïîòì ìïáïîàâåäë? íóàó èïîàäï ïî 
¸ñëôíòì èïì åîëâíóäò åíåîãòï æïèëóêòæåþäïæ ïîìåþëþòìïàâòì? íóàó ïîìå-
þëþï èõëäëæ ñèòì ìïõòà øåóûäòï? âòìïú íåþòìñëôïè óéïäïüï, òèïí õåäò ÷ïòá-
íòï æï èëíëþòì øåãóåþï èëòíæëèï. ñâåäïôåîò åîëâíóäò åíåîãòòì ìòìóìüòà 
ïõìíï æï þåæì øåóîòãæï. çëãòåîàèï áïîàâåäò åîòì ùòïéøò æïòùñë íïúòëíïäó-
îò åíåîãòòì ûåþíï. åì ìóîïàò èòõ. öïâïõòøâòäèï „ïîìåíï èïîïþæåäøò“ ïìå æïõï-
üï: 

íïîãòçåþòì ôëîçå ÿòæïëþï æïèàïâîæï. õïäõò æïòøïäï æï øòí ãïìïèãçïâîåþ-
äïæ åèçïæåþï. ìïþïîïàòïíëì ãäåõëþï „èåùòíïâå æîëøòì“ ùòí ãïûéëäïì åäëæå-
þï. ìïþïîïàòïíë ïéèëìïâäåà ìïáïîàâåäëì „èåùòíïâå ìïæîëøë“ òñë æï çïïä 
þïîïàïøâòäòï ïõäï èòìò ðïüîëíò. ïîìåíïì èïèïè éâàòìïâïîèï, îëãëîú ûâåäèï 
èåæîëøåè, ïäïèò ÷ïèëõìíï æï þïüëíòì ãïíêïîãóäåþïì åäëæåþï. óúþïà æîëøïì 
àâïäò èë¸êîï ïîäëâèï æï ãïëúåþóäèï òêòàõï — åì îï ïèþïâòï? ïóõìíåì, îïú 
òñë æï îïú õæåþëæï. îóìèï èïòëîèï ãïíêïîãóäåþï ãïìúï — ïõäïâå èëèåúòàë. 
àïí úõåíò éâàòìïâîòìïêåí æïìûîï æï æîëøïì ùïåüïíï. ïîìåíïì èïèïè èïòëîòì 
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úõåíì ïéâòîøò ìüïúï õåäò, æîëøï ãâåîæçå ãïìùòï æï þïüëíåþì èòï÷åîæï — îï 
âáíïë. 

„èåæîëøåì êëîûòïíò õåäò æï ÿïéïîòà èëìòäò óäâïøåþò ëæíïâ óàîàëæï. 
ãîòãëä ëîþåäòïíì çïôîïíïì ôåîò åæë. æïâòà þïîïàïøâòäì àïâò ÷ïåáòíæîï, 
èïîøïäò ïäåáìïíæîå ãïøåøåþóäò òæãï. êíåòíåþò ãïíïþóäòñâíåí, æîëøòì èëäï-
îåì çïïäì êò ðòîò æïåéë æï õèï æïåêïîãï“. 

àïâïæåþèï ïéïî òúòïí, îëãëî èëòáúíåí — àïí ïîäëâòì åøòíòïà, àïí æîëøòì 
æïàèëþïú åîúõâòíåþïà. èïøòí ïîìåíïè èïèïìàïí èòïãæë úõåíò, æîëøï ãïèëïî-
àâï æï îóìòì ãïìïãåþïæ æï áïîàâåäàï ãïìïãëíïæ æïþïäò õèòà ÷ïòõîòïäï — èë-
âòæåì æï ùïòéëì. ïîäëâò þëéèòà ãïòãóæï. óõèëæ èòïüîòïäï úõåíò æï êóæïèë-
ûóåþóäò òáïóîëþïì ãïåúïäï. 

èåîå ïîìåíïè òì æîëøï ìïåîàëæ ùïïîàâï çïïä þïîïàïøâòäì æï àïâòì îïç-
èòì ìåôåïäïèïæ ïáúòï. 

èòõ. öïâïõòøâòäòì ïçîòà, ïìå óíæ åüâòîàï àâòàëí õïäõì àïâòìò åîëâíóäò 
þåæòì èëãâïîåþï, èïãîïè òñë ïèòì ìïøóïäåþï ìïþÿëóîò õåäòìóôäåþòì æîëì? 
ïîï, óêâå ïéïî òñë. åîòì þåäïæòì èèïîàâåäòì, èòìò òéþäòì ãïæïèùñâåüòì îë-
äò êëèðïîüòïè èòòàâòìï. ìïáïîàâåäëì êð-è áïîàâåäàï àïâìïüåõ êòàõâïì òì 
ðïìóõò ãïìúï, îïú îóìèï óêïîíïõï — èïîïæòóäïæ îóìåààïí åîàïæ! ìõâï ðïìóõì 
âåî èëûåþíòæï, îïèåàó ìïáïîàâåäëì êð ñëâåäàâòì åñîæíëþëæï æï åñîæíëþï 
îóìóä õòøüì. èïîàïäòï, õòøüò ûíåäò æïìïñîæíëþòï, èïãîïè ìêïèòæïí ÷ïèëãæå-
þïì èïòíú õòøüçå öæëèï óî÷åâíòï. îëúï 1924 ùåäì áïîàâåäèï õïäõèï ìúïæï 
àïâïæ èëåãâïîåþòíï ìïêóàïîò þåæ-òéþïäò, îóìòì öïîòì æïõèïîåþòà, êëèðïî-
üòïè ìòìõäøò ÷ïïõøë ïèþëõåþï. ïèòà ãïïôîàõòäï áïîàâåäò õïäõò: ìïêèïîòìòï 
õåäò ãïïíûîòëà æï ðòîùèòíæïæ èëìðëþï ïî ïãúæåþïàë. 

ïìå æïïèêâòæîåì ãïíêïîãóäåþï — èïîïæòóäïæ îóìåààïí åîàïæ! 
ïìå óïîñâåì ñâåäï ìõâï âïîòïíüò, ñâåäï ìõâï ðïìóõò ðîëþäåèòì èëìïùåìîò-

ãåþäïæ. 
ïìå ÷ïì÷ïîåì ñâåäïì þóîàò ðòîøò. 
ïìå ïòêîûïäï ôòáîò, ìöï-þïïìò åîëâíóä ìïêòàõçå. 
ïìå „ãïæïùñæï“ áïîàâåäàï þåæò áïîàâåäàï óêòàõïâïæ. 
ïìå æïî÷ï óðïìóõëæ êòàõâï, îëèåäòú ìïóêóíååþòì èïíûòäçå ïùïèåþì áïî-

àâåäì. 
ïèòüëè æóèì æéåâïíæåäò áïîàóäò èùåîäëþï æï ïîïôåîì ïèþëþì åîëâíóä 

åíåîãòïçå, õèïèïéäï ïî úæòäëþì ïèëòúíëì òãò. èïãîïè ôòáîòì øå÷åîåþï øåóû-
äåþåäòï. ôòáîòì ïêîûïäâï ïî èëõåîõæåþï. ÷óèïæ, ìïêóàïî ãóäøò ñâåäï åûåþì 
ðïìóõì. àóèúï ìïöïîëæ èòìò àáèï âåî èëóõåîõåþòï. æîë êò êïîãïõïíòï æïæãï, 
ïîïèïîüë ãóäøò âòôòáîëà, ïîïèåæ õèïèïéäï âàáâïà — îï åäòì áïîàâåä 
õïäõì: æïî÷åþï òãò üëèïæ, åàíëãîïôòóä èïìïäïæ, îëèäòìãïíïú ñëâåäò æïè-
ðñîëþåäò òèïì ãïèëûåîùïâì, îïú ìóîì æï èòçïíøåùëíòäïæ èòï÷íòï àó ãïõæåþï 
åîò, êïúëþîòëþòì ìîóäóôäåþòïíò, àïâòìóôïäò, æïèëóêòæåþåäò ùåâîò, ìïêó-
àïîò åîëâíóäò æï òíüåîíïúòëíïäóîò èòìòòà? 

ïèòìïàâòì áïîàâåä õïäõì þåâîò îïèòì ãïæïôïìåþï æïìÿòîæåþï æï óôîë 
íïàäïæ æï èïîàäïæ ùïîèëæãåíï. åì óúòäåþåäòï, îïæãïí èïì èåîå, îïú 1801-
10 ùäåþøò îóìåàèï ìïáïîàâåäë æïòðñîë, áïîàâåäò õïäõòì þåæì, ãâòíæëæï 
àó ïîï åì, îóìò åîòì èæãëèïîåëþï ãïíïðòîëþåþæï. ÷âåí óêâå ïéïî øåãâåûäë 
ìïêóàïîò øåõåæóäåþòìïèåþî ùïãâåèïîàï ÷âåíò þåæ-òéþïäò. èòõåòä öïâïõòø-
âòäèï èëõæåíòäïæ æïïõïìòïàï ìïáïîàâåäëì èæãëèïîåëþï, îëúï „ïîìåíï èï-
îïþæåäøò“ ïäåáìïíæîå ëîþåäòïíì ïàáèåâòíï — „îóìò úõåíòà èòìæåâì åâîëðïì, 
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÷âåí êò àëêòà èòãâïàîåâì æï ãâåóþíåþï, ïî ÷ïèëâî÷åàë. ÷âåíú æïìòìõäòïíåþó-
äò èòâîþòâïîà æï ãâãëíòï, îóìò ìòêåàåì ãâòøâåþïë“. 

ìïíïè áïîàâåäò ïî ãïàïâòìóôäæåþï „ìòêåàòì èëèüïíò îóìåàòì“ òäóçòòìï-
ãïí, ìïáïîàâåäëì ìïøâåäò ïî òáíåþï. 

àâïäò ãïïæåâíåà îóìåàòì òìüëîòïì æï æïòíïõïâà, îëè ñâåäï æòæò æï êåàò-
äò ùïèëùñåþï îóìåàøò èïîúõòà èàïâîæåþï. 

èïîúõòà æïèàïâîæï ðåüîå ðòîâåäòì æïùñåþóäò îóìåàòì åâîëðåòçïúòòì 
òæåï. ëî ìïóêóíåçå èåüò òþîûëäåì îóìåàøò ïèòìïàâòì, èïãîïè ïîìåþòàïæ âå-
îïôåîì èòïéùòåì. òè æéåì, îï æéåìïú ìüïäòíèï îóìò õïäõòì ìïæéåãîûåäë æï-
äòï æï îóìåàòì ðîòëîòüåüòì üëüïäóîò áïæïãåþï æïòùñåì ììîê-øò, ìïþëäë-
ëæ æïòèïîõï ðåüîåì ëúíåþï — îóìåàì åâîëðóäò ìïõå øååûòíï. ãïòèïîöâï ìäï-
âòçèòì ñâåäïçå èïõòíöèï ãïèëâäåíïè îóìòçèèï. 

îïüëè èëõæï åì? òèòüëè, îëè ïîú ðåüîåì, ïîú åêïüåîòíå èåëîåì, ïîú 
ìõâåþì îóìåàòì åâîëðåòçïúòòì ðîëúåìøò ïî óúæòïà øååúâïäïà îóìóäò ñë-
ôòì ìóäò — æåìðëüòçèò. òìòíò æåìðëüòçèòì ãçòà íåîãïâæíåí åâîëðåòçèì. ïî 
åìèëæïà, îëè åâîëðåòçèò ðòîùèòíæïæ ãïèëîòúõïâì æåìðëüòçèì (îï àáèï óíæï, 
äïðïîïêòï ïîìçå æï ïîï úïäêåóä, õïíèëêäå ãïèëâäåíïçå æåìðëüòçèòìï åâîë-
ðïøò). èòçíòìï æï ãïíõëîúòåäåþòì ãçòì øåóìïþïèëþïè ãïèëòùâòï ðåüîå ðòîâå-
äòì òæåòì æïèïîúõåþï. 

îóìåàòì åâîëðåòçïúòòìïêåí èëùëæåþï òñë äåíòíòì ìòüñâåþòú: 
„æòïõ, òìùïâäå ãåîèïíåäòìïãïí! òìüëîòï èòõâåóä-èëõâåóäò æï øåèëìïâäå-

äò ãçåþòà èòæòì. ãïèëâòæï òìå, îëè æéåì ìùëîåæ ãåîèïíåäò ïìïõòåîåþì, èõå-
úóî òèðåîòïäòçèàïí åîàïæ, æòìúòðäòíòì, ëîãïíòçïúòòì, èùñëþîò àïíïè-
øîëèäëþòì ìïùñòìì óïõäåìò èïíáïíóîò òíæóìüîòòì, óìïìüòêåìò ïéîòúõâòìï 
æï êëíüîëäòì ìïôóûâåäçå. 

åì êò ìùëîåæ òìïï, îïú ÷âåí ãâïêäòï. åì ìùëîåæ òìïï, îïú ÷âåí óíæï âòìùïâ-
äëà. åì ìùëîåæ òìïï, îïú ïêäòï ÷âåíì æòæ îåâëäóúòïì, îïàï ûäåâïèëìòäò 
æïìïùñòìòæïí, èàåä îòã èûòèå ãïíìïúæåäàï ãçòà, ûäåâïèëìòä æïìïìîóäïèæå 
èòâòæåì. åì ìùëîåæ òìïï, îïú åìïÿòîëåþï îóìåàòì ìïþÿëàï ìëúòïäòìüóî îåì-
ðóþäòêïì, îïàï òãò ïéïî òáíåì éïüïêò æï óûäóîò, îïàï ìïþëäëëæ ãïõæåì 
ûäòåîò æï óõâò“.1 

åì ìüîòáëíåþò ðòîæïðòîò ãïãîûåäåþïï îóìóä èùåîäëþïøò øåáèíòäò þåöòàò 
æï ìïáèòïíò ãåîèïíåäòì ìïõòìï, îëèåäòú óðòîòìðòîæåþëæï çïîèïú, óáíïîï æï 
ïîñòà ãïèëàïñâïíåþóä îóìòì õïüì. äåíòíò ëúíåþëþì òè ðòîëâíåþïçå, îëèåä-
ìïú ãïìóä ìïóêóíåøò íòêëäëç èòõïòäëâìêòè „ãïãåîèïíåäåþóäò îóìò“ óùëæï. 
èïãîïè ïîú ïè èëùëæåþïì åùåîï ãïíõëîúòåäåþï, åì ëúíåþïú èïîúõòà æïèàïâ-
îæï. ìïêèïîòìò ïéèë÷íæï èåëîå èìëôäòë ëèøò îóìåàì ãïåèïîöâï, îëè „ãïãåî-
èïíåäåþòì“ (ïíó åâîëðåòçïúòòì) ìóîâòäò åîàõåä æï ìïèóæïèëæ óêóåãæëà æï 
îóìëþòà üêþëþïì èòìúåèëæíåí, îóìòçèò êïúëþîòëþòì ëúíåþïæ ãïèëåúõïæåþò-
íïà. ìïþÿëóî ðîëðïãïíæïì îóìòçèòì üëüïäóîò áïæïãåþï æïåùñë. 

îïüëè èëõæï åì? òèòüëè, îëè ïáïú ãåîèïíóäò „æòìúòðäòíòì, ëîãïíòçïúòòì, 
èùñëþîò àïíïèøîëèäëþòì, óìïìüòêåìò ïéîòúõâòìï æï êëíüîëäòì“ ãïíõëîúòå-
äåþï äåíòíèïú æåìðëüòçèòì ãçòà èëòíæëèï. âåî èòõâæï, îëè, îïìïú àâòàëí 
òàõëâæï, åîòì ìóäòì àâòìåþïï. èïàîïõòàï æï öëõòà èòìò æïíåîãâï ïî øåòûäå-
þï. „ãåîèïíóäò ìóäò“ åîòì àïâòìóôäåþòì íïñëôòï æï ïîï æåìðëüòçèòì. ïèöå-
îïæïú èòçíòìï æï ãïíõëîúòåäåþòì ãçòì øåóìïþïèëþïè åì ëúíåþïú æïèïîúõå-
þïèæå èòòñâïíï. äåíòíóîò æåìðëüòçèòì ãïèë, îóìåàèï âåî øåòûòíï òì, îïú åìï-
ÿòîëåþëæï òèòìïàâòì, îëè ïéïî ñëôòäòñë éïüïêò æï óûäóîò, ãïèõæïîòñë 
ûäòåîò æï óõâò. 
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èïîúõòà æïèàïâîæï àòàáèòì ìïóêóíåíïõåâîòïíò îóìóäò ãïíèïàïâòìóôäå-
þåäò þîûëäïú — æïùñåþóäò îïæòø÷åâòà æï æïèàïâîåþóäò 1917 ùäòì àåþåî-
âäòì îåâëäóúòòà. 1917 ùäòì ëáüëèþîòì ãïæïüîòïäåþïè èëìðë àïâòìóôäå-
þòì ñâåäï òæåïäò æï úïîòìüóäò æåìðëüòçèò êëèóíòìüóîò æåìðëüòçèòà øåú-
âïäï. àïí êëèóíòìüóîò æåìðëüòçèò èîïâïäãçòì óôîë ìïìüòêò ïéèë÷íæï, âòæ-
îå úïîòìüóäò òñë. ïèòì ìïþóàïæ, àó ãïõìëâà, ïæîå óêâå èëâòüïíå îïèæåíòèå 
ïèëíïùåîò, îëèåäèïú íïàäïæ æïãâïíïõï, îëè êëèóíòìüóî æåìðëüòçèàïí øå-
æïîåþòà úïîòìüóäò æåìðëüòçèò þïâøâòì ãïîàëþïì ¸ãïâæï. 

êïüëîéòì ãïõìåíåþï îïæ ãâòíæï. óþîïäëæ øåâïæïîëà åîàèïíåàì „àïâòìó-
ôïäò“ èëáïäïáòì èæãëèïîåëþï úïîòçèòìï æï ìëúòïäòçèòì  æîëì æï úõïæïæ 
æïâòíïõïâà — îïëæåí óóôäåþë, æïèëíåþóäò æï æï÷ïãîóäòï ìïþÿëåäò ïæïèòï-
íò. úïîòçèì ïçîëâíåþï ïî ïóêîûïäïâì. êëèóíòìüåþèï êò ïêîûïäåì òãò. úïîòç-
èòì æîëì òñâíåí ÷ïïæïåâòú, þåäòíìêòú, ãåîúåíòú, ÷åîíòøåâìêòú, èòõïòäëâìêòú, 
äïâîëâòú, ðäåõïíëâòú æï äåíòíòú. ìëúòïäòçèòì æîëì? ìîóäò èæóèïîåþïï. 
ïçîò ïî ÿïÿïíåþì ïîìïæ. àó âòíèå ïçîëâíåþïì æïïðòîåþì, ïí êïüëîéïøò óíæï 
æïäòëì ìóäò, ïí ìïèóæïèëæ åèòãîïúòïøò ùïâòæåì. àóèúï åèòãîïíüëþï ìïíïü-
îåäòï æï èõëäëæ àòàë-ëîëäï „î÷åóäì“ àó åîãåþï ùòäïæ. 

ïèãâïîò êïüïìüîëôï ïî ãïíóúæòï ïîú åîàò åâîëðåäò õïäõòì ãïíèïàïâò-
ìóôäåþåä èëûîïëþïì. 

íòæåîäïíæåþòì þóîýóïçòóäèï îåâëäóúòïè ìïôóûâåäò ÷ïóñïîï àïâòìó-
ôïä æï æåèëêîïüòóä ¸ëäïíæòïì, òíãäòìòì þóîýóïçòóäèï îåâëäóúòïè — 
þîòüïíóä æåèëêîïüòçèìï æï àïâòìóôäåþïì, ìïôîïíãåàòì þóîýóïçòóäèï îå-
âëäóúòïè — æåèëêîïüòóä æï àïâòìóôïä ìïôîïíãåàì… åîàïæåîàò áâåñïíï, 
ìïæïú þóîýóïçòóäò îåâëäóúòòì (1917 ùäòì àåþåîâïäò) øåæåãïæ æïòþïæï 
æåìðëüòçèòì ïõïäò ìïõåëþï (1917 ùäòì ëáüëèþåîò), îóìåàòï. 

îïüëè èëõæï åì? îóìò õïäõòì þóíåþòìï æï õïìòïàòì ãïèë. àïâòìóôäåþòì ìï-
õåäòà, îóìåàøò øåòûäåþï èëõæåì þóíüòúï æï îåâëäóúòïú, øåòúâïäëì èàåäò 
ìëúòïä-ðëäòüòêóîò ìòìüåèïú, èïãîïè ïè þóíüòì, ïè îåâëäóúòòì, ïè úâäòäå-
þòì þóíåþï æï õïìòïàò ñëâåäàâòì åîàíïòîò òáíåþï — æåìðëüóîò. 

êïîãïæ æïïêâòîæòà: íïúòçèòì þïüëíëþòì øåèæåã òøâï èìëôäòëì åîà-åîàò 
óæåèëêîïüòóäåìò ìïõåäèùòôë — ãåîèïíòòì ôåæåîïúòóäò îåìðóþäòêï, ôïøòç-
èòì ðïîðïøòì øåèæåã ãï÷íæï àïâòìóôïäò òüïäòï, ôîïíêëì æòáüïüóîïì èë¸ñâï 
ïõïäò åìðïíåàò, îëèåäòú àïâòìóôäåþòìï æï æåèëêîïüòçèòì ðîòíúòðåþòà 
úõëâîëþì (êëèóíòìüò æëäëîåì òþïîóîòú êò æïþîóíæï ìïèøëþäëøò), ìïäïçï-
îòì æïèõëþòì èåîå ðëîüóãïäòïøò àïâòìóôäåþï çåòèëþì. åîàïæåîàò áâåñïíï, 
ìïæïú òìåâ ïîïôåîò øåòúâïäï, îóìåàòï, àóèúï, îïú ìüïäòíò ãïîæïòúâïäï, 
ëúæïúõîï ùåäòùïæò ãïâòæï. èüêíïîò ìòúîóå ïéèë÷íæï ìüïäòíòì ìòêâæòäòì 
øåèæåã àïâùïèëñëôòäò óìóìóîò äòþåîïäòçèò. æéåâïíæåä îóìåàøò òìåâ ìüï-
äòíòçèò þïüëíëþì. ìõâïíïòîïæ ïîú øåòûäåþëæï. ìüïäòíòçèò ìõâï ïîïôåîò 
òñë, àó ïîï ðîïáüòêóäò äåíòíòçèò. îóìåàøò ìëúòïäòçèòì ïîìåþëþòì åîàï-
æåîàò ôëîèïï — äåíòíòìüóîò üåîëîòçèò. îëãëîú êò øåòúâäåþï äåíòíòìüó-
îò üåîëîòçèò, èïøòíâå æïåèõëþï ìëúòïäòçèòú. îëãëîú ÷ïíì, åì ãïêâåàòäò 
êïîãïæ ïòàâòìåì ìüïäòíèïú æï èòìèï øåèúâäåäåþèïú, æåìðëüòçèòì æéåìïìùï-
óäò ãîûåäæåþï. 

ëôòúòïäóîò ðîëðïãïíæï æéåì æòæïæ òêâåõíòì òèòà, îëè îóìåàèï ðòîâåäèï 
ãïíïõëîúòåäï îåïäóîò ìëúòïäòçèò. èïãîïè, àó âòêòàõïâà — îï èòìúï ìëúòï-
äòçèèï îóìåàì, — ðïìóõïæ èòâòéåþà — ìïèõåæîë ûäòåîåþòì ãïîæï, ïîïôåîò. åì 
éëíå êò îóìåàì ïîïìëæåì ïêäæï. ïæîå àó åâîëðòì ýïíæïîèò åîáâï, ïõäï 
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èìëôäòëì ýïíæïîèòì ìïõåäò æïòèìïõóîï. åì ïîòì æï åì. ìõâï èõîòâ ùòí íïþòöòú 
ïî ãïæïóæãïèì. 

îóìóäò ãïíèïàïâòìóôäåþåäò èëûîïëþòì èïîúõò áïîàóäò òèåæòì èïîúõòú 
òñë. îóìåàòì ãïíàïâòìóôäåþïìàïí ïêïâøòîåþæï áïîàâåäëþï ìïêóàïî àïâò-
ìóôäåþïìïú. îóìåààïí ìïáïîàâåäëì øååîàåþòì èëîüôòïäå áïîàâåäò èåôåå-
þòì òèåæì èòïèòüò îùèåíï åæë ìïôóûâäïæ: áîòìüòïíò îóìåàò ïî æï÷ïãîïâì 
áîòìüòïí ìïáïîàâåäëì. îóìóäò ìëúòïäòçèòì åîàãóäò áïîàâåäò êëèóíòì-
üåþòì òèåæìïú ãóäóþîñâòäë îùèåíï êâåþïâæï: ìëúòïäòìüóîò îóìåàò ãïïàï-
âòìóôäåþì ìëúòïäòìüóî ìïáïîàâåäëì. èùïîåæ èëâüñóâæòà. úïîòìüóäèï 
îóìåàèï ìïáïîàâåäë æïòðñîë, áïîàâåäò ìïèåôë æòíïìüòï æïïðïüòèîï æï îó-
ìåàøò ãïæïïìïõäï. ìïáïîàâåäëì ìïèåôë ãïïóáèï æï òãò ëî ãóþåîíòïæ — àþò-
äòìòìï æï áóàïòìòì — ïáúòï. áïîàóäò åêäåìòï èëìðë, áïîàóäò ùòîâï-äëúâï 
ïêîûïäï æï îóìóäò æïïèêâòæîï. áïîàóäò åíï ãïíæåâíï ìïìùïâäåþäòæïí. ïè 
èùïîå ìòíïèæâòäåèïú âåî ãïèëïôõòçäï áïîàâåäò èïîáìòìüåþò. äåíòíòì èìïìë-
åþåäèï áïîàâåäèï êëèóíòìüåþèï ìïáïîàâåäëì úïîòìüóäò æåìðëüòçèòì óéå-
äò êëèóíòìüóîò æåìðëüòçèòì óéäòà øåóúâïäåì. 

åì áïîàóäò ïçîëâíåþòì ãïóãëíïîò èïîúõò òñë. 
áïîàâåäëþïì ñëâåäàâòì ïüñóåþæï îóìóäò àïâòìóôïäò ïçîòì ïîìåþëþï. 

âåî õåæïâæï îóìåàòìïàâòì æïèïõïìòïàåþåä óúíïóî êïíëíçëèòåîåþïì: îóìåà-
øò àïâòìóôïäò ïçîò ïîìåþëþì úïäêå æï æåìðëüòçèò — úïäêå. ïè æåìðëüòçèçå 
àïâòìóôïäò ïçîò âåîïâòàïî ãïâäåíïì âåî ïõæåíì. æåìðëüòçèì êò øåóûäòï, 
îëúï èëòìóîâåþì, èïøòíâå ãïóìùëîëì ïíãïîòøò àïâòìóôïä ïçîì. 

ñëâåäàâòì ïìå òñë æï æéåìïú ïìåï: àïâòìóôïäò ïçîòì èëáïæïãåì îóìåàøò 
ïí êïüëîéï åäëæï, ïí åèòãîïúòïøò ãïûåâåþï. 

ïíæîåò êóîþìêò òûóäåþóäò ãïõæï ðëäëíåàøò ãïáúåóäòñë æï òáòæïí ãïèë-
åãçïâíï ùåîòäåþò, îëèåäíòú òâïíå èîòìõïíòì ìòìõäòïí ìïáèååþì ïèõåäæíåí. 

ãåîúåíèïú åâîëðïì øåïôïîï àïâò æï òìòú òá ïêîïâæï ìïèïîúõâòíë þëûçå íò-
êëäëç ðòîâåäòì îåýòèì. 

åèòãîïúòïøò åèïäåþëæíåí úïîòçèòì ýïíæïîèåþì „íïîëæíïòï âëäòïì“ ùåâîå-
þòú æï îóìò èïîáìòìüåþòú. 

æéåìïú óúõëåàøò úõëâîëþåí ïí êïüëîéïøò òüïíöåþòïí òìòíò, âòìïú ìóîæï 
ïçîòì àïâòìóôäåþòì ïéëîûòíåþï ììîê-øò. 

ãåîúåíòì ýóîíïäò „êëäëêëäò“ åâîëðïøò òþåÿæåþëæï. èõëäëæ ïè ãçòà øå-
òûäåþëæï åàáâïà ìòèïîàäå úïîòìüóä îóìåàçå. 

æéåìïú åâîëðïøò òìüïèþåþï àïâòìóôïäò îóìóäò ýóîíïäò „êëíüòíåíüò“. 
æéåìïú èõëäëæ ïè ãçòà øåòûäåþï ìòèïîàäòì àáèï ìëúòïäòìüóî îóìåàçå. 

îóìò æòìòæåíüåþòì ìïìïîãåþäëæ óíæï òàáâïì, îëè èìëôäòëøò ïîïâòì óèõå-
äòï êëèóíòìüóîò æåìðëüòçèò òè ûïäòàï æï ìòéîèòà, îëãëîú åì èïà ãïïêå-
àåì, èïãîïè øåæåãò? 

îóìåàøò ñëâåäàâòì ûäòåîò òñë èïèõòäåþåäò ûïäï, àóèúï ïìåâå ñëâåäàâòì 
óìóìóîòï àïâòìóôäåþòì ãïíõëîúòåäåþòì øïíìò. 

þåæòìùåîïìïâòà æïìæåâì îóìåàì øåèçïîïâò ðïîïæëáìò: èàåäò ûïäï èëïõèï-
îëì ïîï àïâòìóôäåþòì òæåòì ìïáèåæ áúåâïì, ïîïèåæ îëãëîú ìïêóàïîò, òìå 
ìõâòìò àïâòìóôäåþòì ÷ïõî÷ëþïì. ïèãâïîèï èæãëèïîåëþïè ùïîèëøâï ëîò îïæò-
êïäóîò ãïíìõâïâåþóäò øåãíåþï. åîàò íïñëôòï åâîëðóäò àïâòìóôïäò êóäüó-
îòì, õëäë èåëîå øåæåãòï îóìóäò æåìðëüóîò êóäüóîòìï. 

öåòèç öëòìòì ðîëüïãëíòìüèï æåæïäóìèï („õåäëâíòì ìòÿïþóêòì ðëîüîå-
üò“) àïâòìò èòìïèïîàò ãåëãîïôòòì ìïõåäèûéâïíåäëì ïèãâïîïæ æïïùåîï: 

ìüòâåí æåæïäóìò 
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æïùñåþòàò êäïìò 
êäòíãëóì-âóæòì êëäåöò 
ìåäòíçò 
êòäæåîòì ìïãîïôë 
òîäïíæòï 
åâîëðï 
ìïèñïîë 
óíòâåîìóèò. 
òøâòïàò ìòúõïæòà ïîòì ùïîèëæãåíòäò ïæïèòïíòì, ìïçëãïæëåþòì, êïúëþîòë-

þòì, óíòâåîìóèòì åîàòïíëþï. èòìò æïøäï æï æïíïùåâîåþï îïòèå ðîòíúòðòà øå-
óûäåþåäòï. ïè øåãíåþòì æïøäòì ãïíõëîúòåäåþòì úæïú êò æïíïøïóäòï îëãëîú 
ðòîëâíåþòì, òìå èàåäò êïúëþîòëþòì ùòíïøå. ìüòâåí æåæïäóìòìïàâòì àïâòìó-
ôïäòï ðòîëâíåþï, àïâòìóôïäòï åîò, àïâòìóôïäòï êïúëþîòëþï. òãò åîàòïíò æï 
èàäòïíòï ìîóäò æï ìïñëâåäàïë àïíïìùëîëþòì òæåòà. ïè àïâòìóôïäò æï àï-
íïìùëîò ìïèñïîëì íïùòäòï ñëâåäò ïæïèòïíò. 

åì ïîòì øåãíåþï æïþïæåþóäò åâîëðóäò êóäüóîòì íòïæïãçå. 
ïè øåãíåþòì ìïùòíïïéèæåãëæ îóìóäèï êóäüóîïè øâï ìåîâòäòçèòà øåðñîë-

þòäò ïæïèòïíò. åì èëíóîò øåãíåþï óçþåêèï ðëåüèï ¸ïèòæ ïäòèöïíëâèï ïìå ãï-
èëàáâï: 

 
Россия, Росиа! 
Твой сын, а не гость я, 
Ты – родная земля моя, 
Отчий мой кровь, 
Я – твой сын, 
Плоть от плоти твоей , 
Кость от кости –  
И пролить свою кровь за тебя я готов!  
 
 
îëãëîú õåæïâà, îóìóäèï êóäüóîïè ÷ïèëïñïäòþï ïîï àïâòìóôïäò ïæïèòï-

íò, ïîïèåæ âåäòêëîóìóäò øëâòíòçèòà øåðñîëþòäò èëíï, âòíú ïîï èïîüë àï-
âòìàïâò óïîñë, ïîïèåæ àïâòì õïäõòú. ïè êïüïìüîëôóä øåãíåþïèæå èòòñâïíï 
ïæïèòïíò îóìóäèï êóäüóîïè. ïè ìïøòíåäåþòì æïíïõâïè ïàáèåâòíï æéåâïíæåäò 
îóìåàòì ëî ãïèë÷åíòä èëéâïùåì — ïäåáìïíæîå ìëäýåíòúòíìï æï ïíæîåò ïèïä-
îòêì — ìïèïîúõâòíëïë îóìïæ ñëôíï.1 ûíåäòï óôîë æòæò üêòâòäòì ùïîèëæãå-
íï. ïìåàò èëíóîò øåãíåþòì ÷ïèëñïäòþåþï õëè ãëíòåîåþòì æïêïîãâïì óæîòì? ïä-
þïà ïèòüëè ýéåîì åãçëè ïáüóïäóîïæ ðóøêòíòì íïüâîï: 

 
Дай Бог, чтоб милостию неба, 
Рассудок на Руси воскрес.2 
 
åì ïî òñë èïîüë îóìóäò êóäüóîòì èïîúõò. òãò áïîàóäò ëúíåþòì èïîúõòú 

òñë. áïîàâåäò èëéâïùååþò îóìåàòì èòåî ìïáïîàâåäëì æïðñîëþïì ïèïîàäåþ-
æíåí òèòà, îëè ÷âåíò áâåñïíï ïçòóîò ÷òõòæïí ãïèëæòëæï. òãò àòàáëì åâîëðó-
äò ïçîëâíåþòìï æï ãïíâòàïîåþòì ãçïì ïæãåþëæï. èïãîïè, îëãëîú íïõåà, èùï-
îåæ èëâüñóâæòà. îóìåàøò åâîëðåòçèòì æïãèëþïè æï îóìòçèòì ïéëîûòíåþïè 
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ìïáïîàâåäë ïçòóîò ÷òõòæïí ìäïâòçèòì ÿïëþøò ÷ïïãæë. åâîëðï èòóùâæëèåä 
ëúíåþïæ æïî÷ï. 

ïîïâòí æïóãæë ñóîò, àëîåè êëíìüïíüòíå ãïèìïõóîæòïè æòæò õíòì ùòíïà ïè-
õòäï îóìåàòì òèåæòà ñëôíòì óìóìóîëþï æï óíòïæïãëþï. 

„æòèòüîò ñòôòïíì åãëíï: îóìòì èåôå êïîãòï, îóìòì èåôåì ìïáïîàâåäë óñ-
âïîì æï ðïüòâì úåèì ìïáïîàâåäëì àïâïæ-ïçíïóîëþòì òìüëîòóä ãïîïíüòåþì. 
èõëäëæ îóìòì èòíòìüîåþò ïî âïîãïíïí. 

íëå ýëîæïíòï æï ïî÷òä öëîöïûå ôòáîëþæíåí åîà æîëì: ïî âïîãï ïîú îó-
ìòì èåôå, ïîú îóìòì èòíòìüîåþò, ïîú îóìòì ýïíæïîèåîòï. ñâåäïíò èüîóäïæ 
ãïíùñëþòäò ïîòïí ÷âåíæïèò. êïîãòï îóìòì æåèëêîïüòï. 

æéåì çëãòåîàåþò ôòáîëþåí: ñâåäï-ñâåäï æï îóìòì èìïõòëþåþò æï îóìòì 
èùåîïäò — åì êóäüóîòì ùïîèëèïæãåíåäíò ïîòïí. ÷âåí òìòíò ãâòñâïîì. 

÷âåí ìóä ìõâïíïòîïæ âôòáîëþà: ñâåäï êïîãòï àïâòì ïæãòäïì, àïâòì æîëì æï 
àïâòì áâåñïíïøò: ÷âåí ãâïáâì ÷âåíò ãåçò, ÷âåíò èùåîäëþï, ÷âåíò êóäüóîðëäò-
üòêï æï ñâåäïì òèæåíïæ æïâïôïìåþà, îïèæåíïæïú òìòíò ÷âåí ïíãïîòøì ãâòùåâåí 
æï ìïîãåþäëþïì èëãâòüïíåí“.1 

àó áïîàâåäò õïäõò, áïîàóäò èùåîäëþï ïî òáíåþï àïâòìóôïäò, ïî òâäòì 
àïâòìò ãçòà, âåîú åîò æï âåîú èùåîäëþï âåî ãïõæåþï ìîóäóôäåþòïíò àïâòì-
àïâïæò ùåâîò êïúëþîòëþòìï, óíòâåîìóèòìï. îëãëîú ÷âåíò õïäõò, òìå ÷âåíò 
èùåîäëþï èóæïè æïî÷åþï ìõâòìò ÷îæòäò. ÷îæòäò êò, ñâåäïì êïîãïæ èëåõìåíå-
þï, îï òëäïæ áîåþï. 

ïóúòäåþåäòï, îëè ãïâòàâïäòìùòíëà åì. åì åîàò èõïîåï ìïêòàõòìï. ïîòì èåë-
îå èõïîåú: îï ïîòì ìïÿòîë òèòìïàâòì, îëè îóìóäò õïìòïàò ãïàïâòìóôäæåì 
æåìðëüòçèòìïãïí, õëäë áïîàóäò — õòçïíòì øåãíåþòìïãïí? òãîûíëì áïîàâåäèï 
àïâò àïâòìóôïä ïæïèòïíïæ æï ïî åûåþæåì èôïîâåäì? 

÷åèò ïçîòà, ïè êòàõâïì åîàò ðïìóõò ïáâì — ìïÿòîëï ìóäòì îåâëäóúòï. 
ìëúòïäóîò îåâëäóúòï ïîïôåîì úâäòì ïîú çíåëþîòâò æï ïîú èïüåîòïäó-

îò àâïäìïçîòìòà. åîàïæåîàì, îïìïú ìëúòïäóîò îåâëäóúòï ïêåàåþì, ïîòì 
åîàò þïüëíòì øåúâäï èåëîåàò. ïîú åîà êîëèâåäì, ïîú åîà îëþåìðòåîì, ïîú 
åîà äåíòíì ïî èëóüïíòï õïäõòìïàâòì êåàòäæéåëþï. èïà åîà ãïþïüëíåþóä 
öãóôì ÷ïèëïîàâåì ðîòâòäåãòï æï ãïæïìúåì èåëîå öãóôì. ïõïäò þïüëíò çëã-
öåî ûâåäçå þåâîïæ ìïìüòêòï. 

èïüåîòïäóîò àâïäìïçîòìòà, ïæïèòïíòìïàâòì øâåþï èëïáâì èåúíòåîóä-üåá-
íòêóî îåâëäóúòïì. òì òãëíåþì èîïâïäãâïî ìïøóïäåþïì ïæïèòïíòì èûòèå øîëèòì 
øåìïèìóþóáåþäïæ æï æëâäïàòì ãïìïçîæåäïæ. âåîú åîàò ìëúòïäóîò îåâë-
äóúòï âåî èòìúåèæï êïúëþîòëþïì åäæåíì. àóèúï þîòñâåþòì ãïìïúóúóîïêåþ-
äïæ åäíïàóîïì „òäò÷òì íïàóîïì“ åûïõòïí æï õøòîïæ èòçïíìïú ïéùåâåí. åîàò 
ìïáïîàâåäëì ììî ìïõïäõë ïîüòìüò àïâãïèëæåþòà èòèüêòúåþæï — åäíïàóîï 
äåíòíèï ãïèëòãëíï æï ïèòüëè ¸áâòïë „òäò÷òì íïàóîï“. ïò, øåæåãò ìïþÿëóîò 
ìêëäòìï æï ðîëðïãïíæòì. èïãîïè êïúëþîòëþï õëè èõëäëæ þîòñâåþòìïãïí ïî 
øåæãåþï æï ñâåäï ìïéïæ èëïçîëâíå ïæïèòïíèï òúòì, îëè êïúëþîòëþòì üåáíòêó-
îò æï èåúíòåîóäò ðîëãîåìò ïî óêïâøòîæåþï ìëúòïäóî îåâëäóúòïì. ðòîò-
áòà, õøòîïæ ìëúòïäóîò îåâëäóúòï ìùëîåæ èåúíòåîóä-üåáíòêóî ùòíìâäïì 
åþîûâòì, ïþîêëäåþì æï çëãöåî ïíïæãóîåþì êòæåú. ìïêèïîòìòï ãïâòõìåíëà, îï 
ãïïôàîåþóäò åþîûëæíåí ììîê-øò êòþåîíåüòêïì, ãåíåüòêïì æï ï.ø. èïãîïè èåú-
íòåîóä-üåáíòêóîèï îåâëäóúòïè èïòíú ãïòèïîöâï æï êëèóíòìüåþòú êò òûóäå-
þóäíò ãïõæíåí åúíëà åì. 

ïîú ìóäòåîò àïâòìóôäåþï èëïáâì ìëúòïäóî îåâëäóúòïì. àó øåâïæïîåþà 
æéåâïíæåä êïðòüïäòçèìï æï ìëúòïäòçèì, æïâòíïõïâà: 
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1. êïðòüïäòçèì ïî åøòíòï òæåëäëãòóîò þîûëäòì. òá êëèóíòìüóîò ðïîüòå-
þòú ïîìåþëþì æï êëèóíòìüóîò äòüåîïüóîïú òþåÿæåþï (èïîáìò, åíãåäìò, äåíò-
íò, üîëúêò, ìüïäòíò, èïë ûåæóíò, þîåýíåâò æï ìõâïíò). ïá, ìëúòïäòìüóî ìïèñï-
îëøò, ïîú ìõâï ðïîüòï ïîìåþëþì, ïîú ìõâïãâïîïæ èëïçîëâíåàï ùòãíåþò òþåÿ-
æåþï. ïèïì âòí ÷òâòì: ïî òúåèï êëèóíòìüåþòì (èïãïäòàïæ, ìüïäòíòì, üîëúêòì, 
èïë ûåæóíòì æï ìõâïàï) àõçóäåþïíòú. 

2. êïðòüïäòçèì ïî åøòíòï ïîú ìïðîëüåìüë ãïôòúâåþòì, ïîú èòüòíãåþòì, ïîú 
æåèëíìüîïúòåþòì. ìëúòïäòçèò êò øòøòà êïíêïäåþì ïèãâïîò èëâäåíåþòì èòèïîà 
æï èïøòíâå ïõî÷ëþì ãïôòúâòì, èòüòíãòì ïí æåèëíìüîïúòòì óèúòîåì ãïèëâäåíï-
ìïú êò. 

3. àó êïðòüïäòçèèï àïâòì ùòïéøò ùïîèëøâï ìõâïæïìõâï èëûéâîåþï (èïîáìòç-
èòú æï äåíòíòçèòú èòìò íïøëþòï), ïè èõîòâ ìëúòïäòçèò ìîóäò þåîùòï. ïîïâòàï-
îò èëûéâîåþï öåîöåîëþòà ìëúòïäòçèòì þóæåøò ïî ãïèë÷åêòäï. 

4. ìóäòì àïâòìóôäåþï ìÿòîæåþï åêëíëèòêóî ùïîèïüåþïìïú. àó êïðòüïäòç-
èò åêëíëèòêóîïæïú ùòí èòæòì æï þïîïáï-æëâäïàòà ïîòì ìïâìå òáïóîò èïéïçòï-
þïçîåþò, ìëúòïäòçèò óïéîåìïæ ÷ïèëî÷ï, ãïéïîòþæï æï ãïéïüïêæï. åì ïøêïîïæ 
ïéòïîï ìêêð 26-å ñîòäëþïè, îòì ãïèëú å.ù. ìïìóîìïàë ðîëãîïèï øåòèóøïâåì. îï 
àáèï óíæï, ñëâåäèï ìïþÿëåäèï èëáïäïáåè ÷òíåþóäïæ òúòì, îëè ïèïì ïîïôåîò 
èë¸ñâåþï. óùñòì, îëè „ìïìóîìïàë ðîëãîïèï“ èëîòãò ðîëðïãïíæòìüóäò ôïí-
æòï. 

„ìïìóîìïàë ðîëãîïèòìïæèò“ ìïþÿëåäò õïäõòì æïèëêòæåþóäåþï úõïæïæ ãï-
èëòàáâï ïíåêæëüòà: 

— îï ïîòì õâäòêò? 
— íòïíãò ìêêð-òì ìïìóîìïàë ðîëãîïèòì ãïíõëîúòåäåþòì øåèæåã. 
ïîú çíåëþîòâïæ ïóèöëþåìåþì ìïçëãïæëåþïì ìëúòïäóîò îåâëäóúòï, ïî-

ìïæ, ïîúåîà áâåñïíïøò üëüïäóîò õïìòïàò ïî èòóéòï áóîæëþïì, ôäïíãâïì, 
êëèþòíïúòïì, èïáòíïúòïì, áîàïèì, ãïèëèûïäâåäëþïì… åì èïíêòåîåþïíò üëüï-
äóîïæ èõëäëæ ììîê-øòï ãïâîúåäåþóäò. 

åîàò ìòüñâòà, ãïíïõäåþòìïàâòì, ïéëîûòíåþòìïàâòì ïóúòäåþåäòï ìóäòì îå-
âëäóúòï. 

àó ïî èëõæï ìóäòì îåâëäóúòï, ïîú îóìåàòì úõëâîåþòì ûòîòàïæò àâòìåþï 
— æåìðëüòçèò — øåòúâäåþï æï âåîú áïîàâåäò õïäõò æïìûäåâì èïíêòåîåþïì, 
îëèåäòú òäòïè „þåæíòåî åîøò“ æïõïüï. àïâòì èõîòâ êò, àó „þåæíòåî åîøò“ ÷ï-
èëàâäòäò ïâò àâòìåþïíò âåî èëâòúòäåà, âåîú àïâòìóôäåþïì èëâòðëâåþà. 

îï ûïäï ïáâà æï îïì íòøíïâì ìóäòì îåâëäóúòï, åì àâïäíïàäòâ ó÷âåíï êï-
úëþîòëþïì ëîèï åîèï — òïðëíåäåþèï æï åþîïåäåþèï. 

òïðëíåäåþì ïîú ìëúòïäóîò îåâëäóúòï èëóùñâòïà æï ïîú ðëäòüòêóîò ãï-
æïüîòïäåþï. ëèøòïú æïèïîúõæíåí æï ìïóêóíòì ñâåäïçå øåèçïîïâò òïîïéòú — 
ïüëèóîò þëèþòú — èïà áâåñïíïøò ïïôåàáåì. èòóõåæïâïæ ïèòìï, ôåõçåú ùïèëæ-
ãíåí æï èìëôäòëì ìïàïâåøòú èëåáúíåí. ñâåäïôåîò òïðëíóîò åüïäëíò æï íò-
èóøò ãïõæï. ïøø-òú, åâîëðïú, ììîê-òú èëêîûïäåþòàï æï èëîòæåþòà øåìúáåîòì 
òïðëíòïì, òèæåíïæ æòæòï èòìò èïüåîòïäóîò æï ìóäòåîò ûïäèëìòäåþï. òïðëíå-
äåþèï êò åì èëïõåîõåì òèòà, îëè àïâòïíàò úõëâîåþòì ãçï ùïîèïîàåì ìóäòìï 
æï èåúíòåîóä-üåáíòêóîò îåâëäóúòòì ãåçòà. åîàò èõîòâ, óïîñâåì æï æïìûäò-
åì ïçòóîò êïî÷ïêåüòäëþï, øåçéóæóäëþï, èúëíïîëþï æï èåëîå èõîòâ, ïòàâò-
ìåì àïíïèåæîëâå èåúíòåîåþòìï æï üåáíòêòì ñâåäï èëíïðëâïîò. åì ãïõæï èïàò 
åîëâíóäò ïéëîûòíåþòì ìïôóûâåäò. 

åþîïåäåþèï êò êïúëþîòëþïì æïóèüêòúåì, îëè ãïóüåõåäòï åîòì ìóäò, àó 
õïäõèï òúòì, îòìàâòì ïîìåþëþì. ëîò ïàïìò ùäòì ãïôïíüâòì, üïíöâï-ùïèåþòì, 
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æïèúòîåþòì, êïîæïêïî õåüòïäòì øåèæåã èïà åîëâíóäò ìïõåäèùòôëú øåáèíåì, 
æïâòùñåþóäò åíïú ïéïæãòíåì æï æòæ åêëíëèòêóî-êóäüóîóä ãïèïîöâåþïìïú 
èòïéùòåì. 

åìåú ìóäòì îåâëäóúòòì íïñëôò òñë, îëèåäòú àåëæëî ¸åîúäèï èëïõæòíï. 
ìóäòì îåâëäóúòòìïàâòì åîàëþäòâò èóøïëþï èïîàåþì èùåîäëþïìï æï åîì. 

èùåîäëþï ìòèïîàäòà, ïâòìï æï êïîãòì øåóôïîïâò àáèòà, èòçíòì íïàäïæ ÷âåíå-
þòà óíæï ïùàîëþæåì õïäõòì ìóäì. åîò êò ðòîóàâíåäò èìïöóäò óíæï òñëì ñë-
âåäò èëéâïùòì ìïáèòïíëþòì. ðòîôåîóäò àâïäàèïáúëþòà ãóíæîóêì ïî óíæï 
óêèåâæåì ñëâåä äïçéïíæïîïì æï øïîïõâåüòïì. íóîïâòí òüñâòì òèïì, îëè çëã-
öåî õïäõò üñóâæåþï æï âåî ïî÷åâì èüñóïíìï æï èïîàïäì. õïäõò ïîïìëæåì 
üñóâæåþï. ëéëíæ, ìïèùóõïîëæ, çëãöåî èïì õåäìïñîåäïæ èòï÷íòï àïâò èëòêï-
üóíëì ãïúóúóîïêåþóäïæ. åì úîó æòðäëèïüòï óíæï èëòúòäëì àïâòæïí æï 
ñëâåäàâòì åúëæòíåþï — îï ïêåàëì æï îëãëî. 

áïîàâåäò õïäõò àïâòìò úõëâîåþòìï æï òìüëîòòì ûòîåóäò ãïîæïüåõòì ãïî-
æóâïäëþòì ùòíïøå æãïì æï þóíåþîòâïæ òþïæåþï êòàõâï — âòí òáíåþï òì áïîàâå-
äò, âòìïú åáíåþï óôäåþï ãïòèåëîëì àåëæëî ¸åîúäòì ìòüñâåþò? 

„òáíåþ ëþòåáüóîèï òìüëîòêëìèï øåûäëì, óôîë ìùëîïæ øåïôïìëì, îï æïóö-
æï ñëâåäãâïî ìïõìîåþì èëêäåþóä åþîïåä ýóîíïäòìüì, ñâåäïçå ìïçïîåäò 
æåâíòì åðëáïøò, ÷âïîò æîëøïæ åáúòï, õëäë èëûóäåþóäò þîþë — õïäõïæ“.1 

 
1983 ù. 

 
 
P.S. èëãåõìåíåþïà, èåæïäì ëîò èõïîå ïáâì. òì, îïú ïè ùòãíøò ùïòêòàõåà, èåæ-

äòì åîàò èõïîåï: îï æéåøò òñë áïîàóäò èùåîäëþï. èåëîå èõïîåìïú óíæï ãï-
åúíëì èêòàõâåäò: îëãëî åèìïõóîï XX ì. áïîàóäò èùåîäëþï åîëâíóä æï ìïêï-
úëþîòë òæåïäåþì. ïèïì ãòïèþëþà èëèæåâíë ùòãíøò — „ãïæïî÷åíï“. 

 
 

 
გ ა დ ა რ ჩ ე ნ ა  

 
(ფრაგმენტები და მასალაბი) 

ØÅÈÆÃÅÍÄÒÌÏÃÏÍ 

 
აკაკი ბაქრაძის მიერ 1983 წელს დაწერილი და მხოლოდ 1990 წელს გამოქვეყნებუ-

ლი წიგნი _ «მწერლობის მოთვინიერება» (როგორც თვითონ ამბობს, მაშინ, 1983 
წელს, ამ წიგნის გამოქვეყნებაზე «ფიქრიც კი ზედმეტი იყო») ასე თავდება: 

«P.S. მოგეხსენებათ, მედალს ორი მხარე აქვს. ის, რაც ამ წიგნში წაიკითხეთ, მედ-
ლის ერთი მხარეა: რა დღეში იყო ქართული მწერლობა მაშინ (1921-1953წლებში). მე-
ორე მხარესაც უნდა გაეცნოს მკითხველი: როგორ ემსახურა მე-20 საუკუნის ქართუ-
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ლი მწერლობა ეროვნულ და საკაცობრიო იდეალებს. ამას გიამბობთ მომდევნო წიგ-
ნში _ «გადარჩენა». 

÷ïíïùåîåþøò âêòàõóäëþà: 
„ãïæïî÷åíï“ – äïðïîïêòï èùåîäëþòì ãïæïî÷åíïçå. ãïäïêüòëíèï, í. 

äëîàáòôïíòûåè, èòõ. öïâïõòøâòäèï æï ìõâ. ãïæïïî÷òíåì èùåîäëþï. ïèòà 
áïîàóäò êóäüóîïú ãïæïî÷ï. åì óíæï òñëì ùòãíòì äåòüèëüòâò“. 

90-იანი წლების დასაწყისში და მერეც ჟურნალისტებთან საუბარში (ჟურნალ-გა-
ზეთებსა თუ რადიო-ტელევიზიაში) აკაკი ბაქრაძემ რამდენჯერმე ახსენა თავისი მო-
მავალი წიგნი _ «გადარჩენა». კერძოდ, 1992 წლის თებერვალ-მარტში საქართველოს 
რადიოს პროგრამა «სახსოვარმა» აკაკი ბაქრაძესთან საუბარს ცხრა გადაცემა დაუთ-
მო და პირველ გადაცემებში მან სწორედ ქართული მწერლობის «მოუთვინიერე-
ბელ» ნაწილზე ისაუბრა, იმ მწერლებზე, 1921-1953 წლებში _ უმძიმეს წლებში, უმძი-
მეს პირობებში ჩვენი ქვეყნის მომავლის, საქართველოს ხვალინდელი დღისთვის 
რომ იღვწოდნენ. ისაუბრა იმათზეც, ვინც «ბასტილიაში ჩასხდნენ» და ფიზიკურად 
განადგურდნენ, და იმათზეც, ვინც «ბასტილიაში არ ჩასხდნენ» და ყველაფერი იღო-
ნეს, იღვაწეს ერისა და ქვეყნის სულიერების გადასარჩენად, იხსნეს საკუთარი სუ-
ლიც და ხორციც. 

აკაკი ბაქრაძის საუბრის მთავარი აზრი ასეთია:  
იმ პერიოდში (1921-1953 წწ.) საქართველოს «ძალიან ძლიერი და მაღალი სულიე-

რი ცხოვრებით უცხოვრია», «დიდი ლიტერატურა შექმნილა და დიდი მწერლები 
ჰყოლია»... იმ პერიოდის ქართულ მწერლობას ამშვენებს მიხეილ ჯავახიშვილის, ნი-
კო ლორთქიფანიძის, გალაკტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის, კონსტანტინე გამსა-
ხურდიას, ლეო ქიაჩელის, დემნა შენგელაიას, ტიციან ტაბიძის, პაოლო იაშვილის, 
კოლაუ ნადირაძის, სხვათა და სხვათა სახელები. გადაცემაში მან ცალ-ცალკე ისაუბ-
რა თვითეულზე და თქვა, რომ ისინი აგრძელებენ დიდი ქართველი კლასიკოსების 
გზას, საქართველოს გადარჩენის იდეისათვის იღვწოდნენ და ამიტომ დღეს მათაც 
დიდ მწერლებად მოვიხსენიებთ. 

აკაკი ბაქრაძემ კომუნისტებისგან «მოუთვინიერებელ» ამ მწერლებზე საუბარი 
იმით დაამთავრა, რომ აპირებდა მათზე წიგნის დაწერას და პირველი წიგნის _ 
«მწერლობის მოთვინიერების» საპირისპიროდ ამ წიგნს «გადარჩენას» დაარქმევდა. 
ეს წიგნი «ნაწილობრივ დაწერილია, ცოტაღა დარჩაო», თქვა. 

სამწუხაროდ, წიგნის დასრულება, მისთვის სრული სახის მიცემა აკაკი ბაქრაძემ 
ვერ მოასწრო. 

მაგრამ... 
ჯერ ერთი, ამ მწერლებზე მას სხვადასხვა დროს დაწერილი აქვს წერილები («ცო-

ტაღა დარჩაო», რომ ამბობდა, უთუოდ ამასაც გულისხმობდა). მეორეც _ მის საწერ 
მაგიდაზე დარჩა ორი დიდი საქაღალდე წარწერით _ «გადარჩენა»1 

ამ საქაღალდეში თავმოყრილია მასალები ამ წიგნისათვის, რამდენიმე სქემა და 
გეგმა, ამონაწერები მისთვის საინტერესო წიგნებიდან (გალაკტიონ ტაბიძის თორ-
მეტტომეულშიც მოხაზული აქვს საჭირო სტრიქონები, ერთად არის თავმოყრილი 
პავლე ინგოროყვაზე დაწერილი სხვადასხვა ავტორის წერილები; როგორც ჩანს, ამ 
წიგნისათვის პავლე ინგოროყვაზე ცალკე თავის დაწერას აპირებდა). ზოგიერთი წე-
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რილი დაწერილიცაა, დახვეწილი, დამუშავებული, ზოგი კი მინიშნებული, ან მხო-
ლოდ სათაურია მითითებული. 

ეს ყოველივე წარმოდგენას იძლევა, როგორი იქნებოდა აკაკი ბაქრაძის დაუწერე-
ლი წიგნი _ «გადარჩენა». წიგნი გონებაში ჩამოყალიბებული ჰქონდა, ბევრი რამ, რო-
გორც ვთქვით, დაწერილი, საერთო მიმართულებას მისცემდა, შეჰკრავდა და წიგნი 
მზად იქნებოდა. მაგრამ, ალბათ, ეს საერთო მიმართულების მიცემა და შეკვრა იყო 
მთავარი, რათა ძირითადი სათქმელი გამოეკვეთა. ეს ვერ მოასწრო, თუმც, ბევრი რამ 
სხვაც ვერ მოასწრო. საავადმყოფოდან შინ დაბრუნებას ჩქარობდა, სამუშაო ელოდე-
ბოდა, მე-20 საუკუნის საქართველოზე აპირებდა წიგნის დაწერას, გალაკტიონზე, 
გიორგი წერეთელზე და თავისი თაობის მწერლებზე _ «სამოციანელებზე». მაìზეც 
უკვე ბევრი ჰქონდა ნამუშევარი და დაწერილი და ეს წიგნი ალბათ «გადარჩენის» 
თავისებური გაგრძელება იქნებოდა. 

ვფიქრობთ, ამ ორ საქაღალდეში თავმოყრილ, თუნდაც დაუმუშავებელ, მასალებს 
თუ უკვე დაწერილ ცალ-ცალკე წერილებს და აკაკი ბაქრაძის მიერ ამ წიგნის თაობა-
ზე ჟურნალისტებისათვის მიცემულ ინტერვიუებს დავუმატებთ, მკითხველს გარ-
კვეული წარმოდგენა შეექმნება, როგორი უნდა ყოფილიყო _ «გადარჩენა». 

 
ïøï þïáîïûå 

შესავალი 
 (ფრაგმენტი)1 

 
განა მიხეილ ჯავახაშვილის პირით არ გაგვაფრთხილა ქართულმა მწერლობამ, 

რომ საქართველო თეიმურაზ ხევისთავის ბედში ჩავარდებოდა, თუ უცხოს ბრმად 
მიენდობოდა? თუ ფხიზლად არ ვიქნებოდით, კვაჭი კვაჭანტირაძე და დამპატიჟე 
რომ დაეპატრონებოდნენ ჩვენს ქვეყანას? მანვე არ დაგვარწმუნა, რომ ქვეყნის ღირ-
სების დაცვა, მხოლოდ ხალხს შეუძლია? გაიხსენეთ «არსენა მარაბდელი»: 

«ნარგიზების ფონზე ჭიდაობა დამთავრდა. ხალხი დაიშალა და შინ გასამგზავ-
რებლად ემზადებოდა. საბარათიანოს გლეხობა «მეწინავე დროშის» წინ გაძღოლას 
ელოდებოდა. არსენას მამამ ღვთისავარმა ალამი ჩამოხსნა და ბატონის განკარგულე-
ბას დაუცადა. უცხო დროშას თვალი მოჰკრა არლოვმა და გაოცებულმა იკითხა _ ეს 
რა ამბავია? აუხსნეს, რაც იყო და რაც ხდებოდა. რუსმა მაიორმა განკარგულება გასცა 
_ აქ რუსეთის გარდა სხვა დროშა არ ვიცი, ახლავე მომეცითო. იგი დროშას წაეტანა. 
ღვთისავარმა დროშა გვერდზე გაწია და ბატონების ბრძანებას დაელოდა _ როგორ 
მოვიქცეო. ყველა შეცბუნებული იდგა. არ იცოდნენ, რა ექნათ. არსენა მამასთან მივი-
და. დროშა ჩამოართვა და ყველას გასაგონად გაგუდული ხმით თქვა: ეგ რუსი, თუ 
ბიჭია, მოვიდეს და ეს დროშა წაიღოსო. 

რუსმა ვერ გაბედა. ვერ მივიდა და ის დროშა ვერ წაიღო». 
განა ქართულმა მწერლობამ არ ჩაგვინერგა იმედი დემნა შენგელაიას პირით: 

«ჩვენ, ქართველები, გლერტა ბალახივით ვართ, სამას წელიწადს ჩიტის ბუდედ რომ 
ეგდო, მერე ქარმა მიწაზე დააგდო და შვებით ამოისუნთქა _ კინაღამ არ მოვკვდიო». 

განა ქართული ისტორიული რომანისტიკა (კონსტანტინე გამსახურდია, ლევან 
გოთუა, გრიგოლ აბაშიძე და სხვ.) არ გვახსენებდა ქართულ სახელმწიფოებრიობას 
და მისი აღდგენის გარდაუვლობას? 
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განა გალაკტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის, კოლაუ ნადირაძის და სხვათა პოე-
ზია არ ინახავდა ჩვენს სულს? _ რათა სიმაღლე და მშვენიერება არ დაგვეკარგა და 
ჭაობში არ ჩავფლულიყავით? 

განა ნიკო ლორთქიფანიძის, ლეო ქიაჩელის ნოველები თავიანთი სევდითა და 
დარდით არ გვაკეთილშობილებდა? რომელი ერთი ჩამოვთვალო? საქმეში ჩახედუ-
ლი მკითხველი თავადაც ბევრს გაიხსენებს. 

კი ბატონო, იყო კონიუნქტურაც. მოთვინიერებული მწერლებიც მრავლად 
არსებობდნენ (აბა, რისთვის დავწერე «მწერლობის მოთვინიერება»!). უფრო მეტიც: 
კონსტანტინე გამსახურდიამაც დაწერა «ბელადი», «ვაზის ყვავილობა», ნარკვევები, 
სადაც ხოტბა-შესხმულია ლავრენტი ბერია. დემნა შენგელაიამ _ «ფიცი» და «მერხე-
ული», ლეო ქიაჩელმა «მთის კაცი»... გალაკტიონ ტაბიძესაც, გიორგი ლეონიძესაც, 
მით უმეტეს, სხვებს, უმღერიათ სოციალიზმისათვის, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება, 
რომ ბრძოლა მიმდინარეობდა გადარჩენისათვის, სულის გადარჩენისათვის, რადგან 
ბოლშევიკებს უმთავრესად სულის დათრგუნვა სურდათ. ქართველის სულის გა-
დარჩენა მაშინ, გარდა ქართული მწერლობისა, სხვას არ შეეძლო, რადგან ეკლესია 
აკრძალული და კლიტედადებული იყო. ქართულმა მწერლობამ (საერთოდ, ხელოვ-
ნებამ) ეს მოახერხა. 

დღეს ჩვენ ვერ მოვახერხებდით თავისუფლებისათვის ბრძოლას, მწერლობას რომ 
არ ეხსნა ჩვენი სული. ეს ფაქტია და მისი უარყოფა არ მოხერხდება. 

ვის შეუძლია დღეს დაიკვეხოს _ უფრო დიდი სულიერი გმირობა ჩამიდენია, 
ვიდრე ყმაწვილი ანა კალანდაძის ლექსების პირველი საჯარო კითხვა იყო მწერალ-
თა კავშირში _ კომუნისტური იდეოლოგიის მძვინვარების დროსო? პოეტურ კულ-
ტურას რომ თავი დავანებოთ, ეს ხომ საშინელი სილის გაწვნა იყო ყოველნაირი 
იდეოლოგიური დოგმებისათვის. 

ბოლშევიკების დიქტატურის ეპოქაში ქართული მწერლობის საუკეთესო ნაწილმა 
ისე იცხოვრა და იშრომა, როგორც მზვერავები ცხოვრობენ და შრომობენ მტრის ბა-
ნაკში. მათი სული მთლიანია და იმას აკეთებენ, რაც ევალებათ. მხოლოდ მათი 
ცხოვრებაა გაორებული. ამის გაძლებას რკინის ნებისყოფა და რკინის რწმენა უნდა, 
რომ შენს ქვეყანას და შენს ხალხს ემსახურები. ქართული მწერლობის უკეთესმა ნა-
წილმა ეს თვისება გამოავლინა. ამიტომ ქართული მწერლობა არც ზედმეტად მოთ-
ვინიერებული ყოფილა და ყოველთვის იქ იყო, სადაც სინდისი და მამული უხმობ-
და. 

მე განგებ გავიხსენე ისინი, ვინც 1921-53 წლებში ცხოვრობდა და ქმნიდა, რადგან 
სწორედ ეს იყო უმძიმესი და ურთულესი ხანა. სტალინის სიკვდილის მერე ბოლშე-
ვიკური დიქტატურა წელში გატყდა. მართალია, დრო და დრო კბილებს ისევ გამოა-
ჩენდა ხოლმე, მაგრამ ძველი ძალა მაინც დაკარგული ჰქონდა. 

ბრძოლა კი არ შეწყვეტილა. ჩვენი მწერლობის სულის სიმტკიცე დღესაც გამოჩ-
ნდა. მის საუკეთესო ნაწილს არც ღირსება დაუკარგავს, არც ისტერიას აჰყოლია და 
არც პოპულიზმით მოხიბლულა. გაცილებით იოლია ხელისუფლების ძალდატანე-
ბის გაძლება, ვიდრე უმეცარი და უმადური ლიანგის ლანძღვა-გინების ღვართქაფი-
სა. ქართულმა მწერლობამ ამასაც გაუძლო. ეს იმის საბუთია, რომ მისი სული გაუ-
ტეხელია.  
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დროშის ფრიალით 
საით მიდიან, 
ჩემი სალომე და ჩემი ნიკო? 
საით მიდიხარ, 
ქვეშევრდომების დაბრმავებულო, 
უწყეტო რიგო?! 
ეს უკვე იყო, 
ღმერთმანი იყო, 
ზუსტად ასეთი ცხოვრება იყო, 
შენ კი გგონია, 
შენ კი გგონია, რომ სხვა ნიავმა 
დაჰბერა ბრიყვო! 

არჩილ სულაკაური 
(გაზ. «ლიტერატურული  

საქართველო» №7 21.11.92წ.) 

ÃÅÃÈÏ ÙÒÃÍÒÌÏÀÂÒÌ „ÃÏÆÏÎ÷ÅÍÏ“1 

1. ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი _ ეპიგრაფი 
2. 1921 წლის თებერვალი 
3. ზ. ავალიშვილის ციტატი 
4. ქართველმა მწერლებმა უარყოფითად შეაფასეს 1921 წელი. ვითარება 1924 წ. აგ-

ვისტოს აჯანყებამდე 
(გაურკვეველი იყო _ საით გადაწონიდა ისტორიის ისარი?) 
5. 24 წლის შემდეგ ცხადი გახდა, ამჯერად დამარცხდა საქართველო. საით?  
6. კულტურული აღმშენებლობა: პოლიტიკურად დამარცხებული, კულტურუ-

ლად გამარჯებული. 
7. იწვევდა ეს გაორებას? რა თქმა უნდა (გალაკტიონი _ «ვით აიტანს ამ გაორებას 

გული»). 
8. ემიგრანტული ქართული მწერლობა სუსტია, თან ქართველს ხელი არ მიუწვ-

დება, ამიტომ აქ უნდა შეიქმნას ყველაფერი. ისინი ქმნიან, თუმცა, მანევრირება 
უწევთ. 

ÙÒÃÍÒÌÏÀÂÒÌ „ÃÏÆÏÎ÷ÅÍÏ“ 

1.ზოგიერთი მწერლის შესახებ: 
ა) გერონტი ქიქოძე (დაწერილია) 
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ბ) ვიქტორ გაბესკერია (დაწერილია) 
გ) კოლაუ ნადირაძე (დაწერილია) 
დ) რომ არ ამოშრეს... (დაწერილია) 
2. ვახტანგ კოტეტიშვილზე (უნდა დაიწეროს) 
3. პავლე ინგოროყვაზე (უნდა დაიწეროს) 
4. ალ. ქუთათელი «პირისპირ» 

ÌÏÎ÷ÅÂÒ 

1. øåìïâïäò 
2. „ãîïïäòì èúâåäíò“ (æïùåîòäòï) 
3. áîòìüòïíò àó ùïîèïîàò 
4. ïä. þïüëíòøâòäòì ãïõìåíåþï 
5. æïèëêòæåþóäåþï åíòìïæèò 
6. ìüïäòíòïæï 
7. ùòíïìùïîèåüñâåäåþï (èòõ. öïâïõòøâòäò) 
8. øîëèòì ãïèïêåàòäøëþòäåþåäò òæåï („ãâïæò þòãâï“, „äåéåíæïîï“, „äåäë“ 

æï ìõâïíò) 
9. æïéäòäò ìòìõäò 
10. þëäëàáèïøò „ïõêëèò“. îï ïîòì äòü. êîòüòêï? 

ÃÏÆÏÎ÷ÅÍÏ1 
(ფრაგმენტი) 

 
«Они были такими, какими должны были быть, и в этом был 

заложен свой глубокий смысл». 
(«ისინი ისეთები იყვნენ, როგორებიც (მოვალენი იყვნენ ყო-

ფილიყვნენ) უნდა ყოფილიყვნენ და ამაში დევს (ჩადებულია) 
ღრმა აზრი» (ხოსე ორტეგა-ი-გასეტი) გვ. 12). 

 
1924 წელს, პარიზში, რუსულად გამოვიდა ზურაბ ავალიშვილის წიგნი _ 

„Независимость Грузии в международной политике 1918-1921гг. Воспоминания. 
Очерки“. იგი ხუთი წლის შემდეგ ითარგმნა ქართულად და გამოიცა 1929 წელს 
(თარგმანს აწერია «მთარგმნელის გამოცემა». ეს ალბათ იმას ნიშნავდა, რომ მთარ-
გმნელმა თავის ხარჯზე გამოსცა წიგნი. მთარგმნელი კი გახლდათ ნიკო ლორთქი-
ფანიძე. ეს კი პროტესტი იყო, რადგან ამ წიგნში არსებითად ნაამბობია დემოკრატი-
ული საქართველოს ისტორია). 

ზურაბ ავალიშვილის წიგნი ასე მთავრდება: 
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«1921 წლის 25 თებერვალს საქართველოს ელჩი მესტუმრეთ-უხუცესის თანხლე-
ბით და ცხენოსანთა საპატიო რაზმით გარს შემორტყმული, ზეიმით გაემგზავრა, სა-
ქართველოს მისიის ბინიდან საფრანგეთის პრეზიდენტის სასახლისაკენ, რათა ბ. მი-
ლიერანისათვის რწმუნების სიგელი მიერთმია. 

. . .  
იმავე დღეს, 25 თებერვალს 1921წ., საბჭოთა ჯარები შედიოდნენ ტფილისში; წინ 

მიუძღოდა წითელი ბაირაღით ხელში, თეთრ ცხენზე ამხედრებული ერთი ქართვე-
ლი კომისართაგანი. მას გვერდით უხილავად მოჰყვებოდა გაძვალტყავებულ ჭახრა-
კაზე მჯდომი ძონძებში გახვეული ჩონჩხი და გასისხლიანებულ თითებში ეჭირა 
ნგრევის ცელი». 

დიდი დრო რომ გაივლის, 1969 წლის 25 თებერვალს მეგობრების წრეში ღამით 
კოლაუ ნადირაძე გალექსავს ამ სტრიქონებს: 

 
იმ გზით, სად წინათ ელავდნენ ხმლები, 
სად სამას გმირთა დაიფშვნა ძვლები, 
სად, ქართლის დედის ცრემლით ნანამი, 
მძიმედ დაეშვა ჩვენი ალამი, 
სად, გმირთა სისხლით ნაპოხიერი, 
თოვლს დაეფარა კრწანისის ველი, _ 
წითელი დროშით, მოღერილ ყელით, 
თეთრ ცხენზე მჯდომი, ნაბიჯით ნელით 
შემოდიოდა სიკვდილი ცელით! 

(ეს ხელნაწერი იქნება შენახული პოეტის მეგობრის, შალვა დემეტრაძის 
არქივში). 

 
. . . 
ყველაფერი განგების ხელთ არის. აბა, სხვაგვარად როგორ გინდათ ახსნათ ის, 

რომ კომუნისტური რეჟიმის დროს, უმკაცრესი ცენზურის პირობებში (მიწაზე რომ 
ჭიანჭველას ვერ გაევლო და ცაში ფრინველს ვერ ეფრინა), 1985 წელს, დაიბეჭდა კო-
ლაუ ნადირაძის ლექსი _ «25 თებერვალი 1921წ.» 

გამომცემლობა «მერანი» კრებულს სცემდა _ «პოეტის ათასი სტრიქონი.» შემდგენ-
ლებს _ გივი გეგეჭკორს, ემზარ კვიტაიშვილს, ტარიელ ჭანტურიას _ განზრახული 
ჰქონდათ, კრებულში ამა თუ იმ პოეტის ჯერ დაუბეჭდავი ლექსიც შეეტანათ. თან 
თითო ლექსი ავტოგრაფის სახითაც დაესტამბათ. გიორგი ლეონიძის სახელობის 
ლიტერატურული მუზეუმის არქივშიც ეძებდნენ გამოუქვეყნებელ ლექსებს. ლიტე-
რატურული მუზეუმის თანამშრომელმა გურამ ვანიძემ მათ კოლაუ ნადირაძის და-
უბეჭდავი ლექსი _ «25 თებერვალი 1921წ.» _ მიაწოდა. რაკი ლექსს «25 თებერვალი. 
1921წ.» ერქვა და თან 1969 წლის 25 თებერვალს იყო დაწერòლი, არავინ (არც გამომ-
ცემლობამ, არც ცენზურამ) მიაქცია ყურადღება _ რა ეწერა მასში. ეტყობა, ყველამ 
ბუნებრივად იგულისხმა _ 25 თებერვლისადმი, საქართველოში საბჭოთა ხელისუფ-
ლების დამყარებისადმი მიძღვნილი ჩვეულებრივი სახოტბო ლექსიაო. თურმე ლექ-
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სში ყუმბარა იდო. წიგნი გამოიცა, მკითხველმა მიიღო. გაოცებულები კითხულოდ-
ნენ: 

 
თოვდა და თბილისს ებურა თალხი, 
დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი.  
ძილღვიძლად იყო ქალაქი ჩემი,  
საშინელებას კვლავ სჭედდა გრდემლი _ 
ისევ გოლგოთა, სისხლი და ცრემლი! 
მშობელო დედავ, ისევ გაგყიდეს, 
ისევ წამების ჯვარი აგკიდეს, 
არ შეგიბრალეს, კვლავ არ დაგინდეს! 
თოვდა და თბილისს ებურა თალხი, 
დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი. 
დაცხრა კოჯორი და ტაბახმელა. 
მხოლოდღა თოვლი ცვივოდა ნელა, 
ეფინებოდა გმირების გვამებს _  
განგმირულ მკერდებს, დალეწილ მკლავებს, 
და უძრავ იყო თბილისის ღამე. 
თოვდა და თბილისს ებურა თალხი. 
დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი.  
იმ გზით, სად წინათ ელავდნენ ხმლები, 
სად სამას გმირთა დაიფშვნა ძვლები, 
სად, ქართლის დედის ცრემლით ნანამი,  
მძიმედ დაეშვა ჩვენი ალამი, 
სად, გმირთა სისხლით ნაპოხიერი, 
თოვლს დაეფარა კრწანისის ველი, _ 
წითელი დროშით, მოღერილ ყელით, 
თეთრ ცხენზე მჯდომი, ნაბიჯით ნელით 
შემოდიოდა სიკვდილი ცელით! 
თოვდა და თბილისს ებურა თალხი. 
დუმდა სიონი და დუმდა ხალხი.  

 
ჯერ ისევ ურყევად დგას კომუნისტური რეჟიმი. ცხრათავიანი ცენზურა ფხიზ-

ლად ადევნებს ყველაფერს თვალყურს და მაინც, ეს ლექსი გაეპარა. ეს არ იყო უბრა-
ლო რამ. ეს განგების ნიშანი იყო: კომუნისტური რეჟიმი და საბჭოთა ხელისუფლება 
უკვე უფსკრულისაკენ მიდიოდა. იმას ვერ იტყვი, რომ საბჭოთა ხელისუფლებასა და 
ცენზურას ყურადღება მოდუნებული ჰქონდაო. ამავე კრებულში დაბეჭდილია 
ალექსანდრე აბაშელის ლექსი — «შორეული ნაპირი». მაგრამ მას გული აქვს ამოც-
ლილი. ცენზურამ პირწმინდად ამოშალა ამ ლექსიდან სტრიქონები, რომელიც მის 
დედააზრს გამოხატავდა. 

 
და ერის ტანჯვის გამომსახველი 
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იზრდება გულში ორი მწვერვალი, 
ერთი ნაღველის ორი სახელი: 
კრწანისის ველი და თებერვალი. 

 
ცენზურას არ დავიწყებია ამ სტრიქონების ამოღება. კოლაუ ნადირაძის ლექსი კი 

ვერ დაიჭირა, სადაც საბჭოთა ხელისუფლება, კომუნისტური რეჟიმი ცელიანი სიკ-
ვდილის სახით არის წარმოდგენილი. 

ალექსანდრე აბაშელის ლექსი პირველად 1921 წლის დეკემბერში დაიბეჭდა ჟურ-
ნალ «ხომალდში». კოლაუ ნადირაძის ლექსი კი 1969 წელს დაიწერა და პირველად 
1985 წელს დაისტამბა. ეს კი იმის უტყუარი საბუთია, რომ საღად მოაზროვნე ყოვე-
ლი ქართველის ცნობიერებაში მარად ცოცხალი იყო საქართველოს დამოუკიდებ-
ლობა _ თავისუფლებაზე ოცნება. მართალია, ეს გარეგნულად ხშირად აქტიურად 
ვერ ვლინდებოდა, მაგრამ ხელსაყრელი ვითარების მოლოდინი მუდამ არსებობდა. 

უცნაური კანონზომიერებაა სამყაროში. ყოველ უარყოფით მოვლენას, რაღაც 
დადებითი მაინც ახლავს. მკაცრი და სასტიკი იყო კომუნისტური ცენზურა, მაგრამ 
ერთი კეთილი საქმე მაინც გააკეთა. მკითხველს ასწავლა სტრიქონსა და სტრიქონს 
შუა დამალული აზრის ამოკითხვა. 

კომუნისტური რეჟიმის დროინდელი ქართული ლიტერატურის აზრიც, მიზანიც 
და ტენდენციაც სტრიქონსა და სტრიქონს შუა უნდა ამოიკითხოს ყურადღებიანმა 
მკითხველმა. მაშინ შეიძლება არ შეგვეშალოს სამართლიანი დანახვა იმ ღვაწლისა, 
რომელმაც გადაარჩინა ქართული სულიერება 1921-1990 წლებში. 

÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒÆÏÍ 

ყველაფერი უნდა თქვა, მაგრამ  
ბასტილიაში არ უნდა ჩაჯდე  

ფრანგული ანდაზა 
 
1921-53 წლებში მწერლობას პირდაპირ და უშუალოდ ევალებოდა პარტიის რუ-

პორის როლი. თუ ეს როლი არ გსურდა შეგესრულებინა, მაშინ ბრძოლის გზა უნდა 
აგერჩია: ან რუპორი ან მებრძოლი. იგი, ვინც საბრძოლველად მიდის, აღჭურვილი 
უნდა იყოს ხმლითაც და ფარითაც (ავტომატით და ჯავშანჟილეტით). სხვაგვარად 
ბრძოლა შეუძლებელია. ვინც მარტო ხმლით მიდის, ან ბრიყვია ან პოზიორი და მის-
გან მეომარი არ გამოვა. თუ ბრიყვია, თავს მაშინვე წააგდებინებენ, თუ პოზიორი, 
როგორც კი საქმე გართულდება, მაშინვე შეძვრება სოროში. მართალია, შეიძლება, 
ხმლითა და ფარით აღჭურვილიც დაიღუპოს, მაგრამ ღირსეულად, როგორც მეომა-
რი (ვთქვათ, მიხ. ჯავახიშვილი). იგი საქმესაც გააკეთებს. ასე ხმლითა და ფარით იყ-
ვნენ აღჭურვილნი ისინიც, ვინც იძულებულნი გახდნენ, ესეც დაეწერათ და ისიც. 
მაგრამ მათი ძირითადი ტენდენცია, მათი ძირითადი აზრი ყველა ჭკუათმყოფელი 
ქართველისათვის ნათელი იყო. (მთავარია განსაზღვრა შემოქმედების ძირითადი 
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ტენდენციისა). ეს ტენდენცია ნათელი იყო მაშინაც, მით უმეტეს ცხადია ახლა. სა-
ზოგადოება არ მოტყუებულა. ყველამ იცოდა, ვინ ვინ იყო. 

მაქსიმალისტური პროტესტის შედეგად დარჩებოდა სიცარიელე, რომელსაც 
ვერაფერი შეავსებდა. მის ადგილს დაიჭერდა ცრუ ხელოვნება, რომელიც აუნაზღა-
ურებელ ზარალს მიაყენებდა ქართულ სულიერ ცხოვრებას. საქართველოს ისტორი-
აში არის საუკუნეები სიცარიელისა, რაც, ბუნებრივია,  დიდი ხარვეზია ქართული 
კულტურისა. მე-20 საუკუნეში ეს გაცილებით ძნელი გადასატანი იქნებოდა, რადგან 
დღევანდელი საშუალებანი კონტაქტისა გაცილებით აიოლებს ცარიელი ადგილი 
სხვა კულტურამ დაიჭიროს. მით უფრო თუ ეს სხვა კულტურა ბევრად ძლიერია 
(რუსულის გავლენა ქართულზე). ჩვენ არც თარგმნილი ლიტერატურით ვიყავით 
მძლავრები (ვგულისხმობ მე-19 და 20 ს.ს. მწერლობას). 

სიცარიელე არ უნდა დარჩენილიყო. რუსებს ჰქონდათ დიდი ემიგრაციული 
მწერლობა. ქართველებს არა. საზღვარგარეთიდან მარტო გრ. რობაქიძე რჩება. და-
ნარჩენი სახელოვნებო, სალიტერატურო ღირებულებას არ შეიცავს. მათ მარტო ფაქ-
ტობრივი მნიშვნელობა აქვთ. 

გრ. რობაქიძე 1921წ. 26 მაისს მიესალმა ბოლშევიკებს. მერე კი ემიგრაციაში გადა-
იხვეწა. 

1921 წლის 26 მაისს რუსთაველის ძეგლისთვისაც ჩაუყრიათ საფუძველი. ამ ზეიმ-
ზე სიტყვით გამოსულან ფილიპე მახარაძე, შალვა ელიავა, სერგეი კიროვი, გრიგოლ 
რობაქიძე. 

28 მაისს «პრავდა გრუზიი» გრიგოლ რობაქიძის სიტყვის შინაარსს ასე გადმოგვ-
ცემს: 

«Товорищи и граждане! Сегодня, 26 мая, кладется фундамент памятника Шота 
Руставели. В высшей степени знаменательно, что закладка памятника великаму 
Руставели для увековечения его памяти, совпадает со днем обьявления независимости 
Грузии? 

Грузия – не есть простое «этнографическое» понятие и не одно только 
«географическое очертание». Грузия знаменует собою значительную на всем 
протяжении Малой Азии культуру. Закладка памятника выдающемуся гению этой 
культуры – Шота Руставели – получает огромный смысл. Рабочие и крестьянские 
массы с особенной радостью и доверием встретят открытие этого памятника. От 
имени отдела искусств обьявляю, что этот памятник будет с большим торжеством при 
поддержке Советского правительства и волей всего грузинского народа воздвигнут и 
торжественно открыт. 

Пусть этот памятник, символ универсальности грузинского гения будет 
монументом всей културы Востока и независимости его народов. Так это должно быть 
и будущий праздник открытия памятника будет торжеством для всех народов Малой 
Азий. 

Слава свободной Грузии! Слава дню освобождения – 26 мая. 
Слава Шота Руставели!» 
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საქმე რომ უბრალოდ არ დამთავრდებოდა, ეს მაშინ ყველა ჭკუათმყოფელ ქარ-
თველს ესმოდა. არავინ იკმარებდა მხოლოდ ერთი ხელისუფლების (მენშევიკურის) 
შეცვლას მეორით (ბოლშევიკურით). არავინ დაკმაყოფილდებოდა ამით. ძნელად 
თუ ვისმეს ეეჭვებოდა, რომ პროლეტარიატის დიქტატურას მოჰყვებოდა სრული გა-
ნუკითხაობა, რომ საåრთოდ დიქტატურა, და კერძოდ პროლეტარიატისა «არის ისე-
თი ძალაუფლება, რომელიც უშუალოდ ძალდატანებას ეყრდნობა და არავითარი კა-
ნონით არ არის შეზღუდული» (ლენინი, თხზულებანი, მეოთხე გამოცემა, 1952წ., 
ტ.28, გვ.282). 

ქვეყნის მმართველობის პრინციპი ჩამოყალიბებულია ნათლად და შეუნიღბავად 
_ ძალდატანება და კანონით შეუზღუდაობა. 

ვითარება გადაუდებლად ითხოვდა რუსულ-ქართული ბოლშევიკური 
ხელისუფლებისადმი მოაზროვნე საქართველოს დამოკიდებულების ფორმის შემუ-
შავებას. იმთავითვე გამოვლინდა დამოკიდებულების სამი ფორმა: პირველი _ სრუ-
ლი მიუღებლობა ბოლშევიკური ხელისუფლებისა, ბრძოლა მის წინააღმდეგ ყველა 
საშუალებით, იარაღითაც კი; მეორე _ ზომიერი თანამშრომლობა ბოლშევიკებთან, 
ქართული კულტურის აღორძინება და ამ გზით ქართველი ხალხის ხორციელი და 
სულიერი გადარჩენა; მესამე _ ყურმოჭრილი ერთგულება ბოლშევიზმისა და ძირ-
ფესვიანად ამოძირკვა ყველაფრის, რასაც ანტიკომუნისტური დაერქმეოდა. 

პირველ ხანებში იმედი ჭარბობდა. სჯეროდათ ქართველი ხალხის მედგარი 
წინააღმდეგობა მალე მოუღებდა ბოლოს კომუნისტურ რეჟიმს. იოსებ გრიშაშვილი 
ქართველ ბოლშევიკებს მიმართავდა: 

 
თქვენ ამბობდით: საქართველომ 
რაც უნდ ბევრი გაიბრძოლოს, _  
ის რუსეთის კომუნისტად 
გადიქცევა მაინც ბოლოს. 
 
ჰა, ასრულდა: თქვენ მოხვედით, 
ჩვენ აქ დაგხვდით ორივ ხელით, 
მაგრამ ერი არ შეგინდობთ, 
რომ სხვის ხიშტით შემოხვედით. 
 
განა ჩვენი არწივები 
გაურბოდნენ დროშა წითელს? 
რომ თქვენ ჩვენზე ახარხარებთ 
ყველა ბილწს და ყველა სკვითელს!? 
 
ოხ, ჩვენ ისე შევეჩვიეთ 
ჩვენს მიწას, წყალს, ჩვენს ერს, ჩვენ ზღვას, 
რომ ვერასდროს ვერ ავიტანთ 
გამარჯვებულ რუსულ ჩექმას. 
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ფიანდაზად გარდვიქცევით, 
გულს ჩავიკლავთ სიტყვას «შმაგულს, 
და უსისხლოდ მტერს არ მივცემთ 
არც ერთ კუთხეს, არც ერთ აგურს». 

(ჟურნ. «კავკასიონი», X, პარიზი, 1964წ., გვ. 14) 
 
უკვე 1921 წლის 16 მარტს გაზეთში «პრავდა გრუზიი» სერგო ორჯონიკიძე ემუქ-

რებოდა ქართველ ინტელიგენციას: 
«მე მინდა გავაფრთხილო ქართველი ინტელიგენცია, რომ მან არ გაიმეოროს 

სამწუხარო გამოცდილება რუსული ინტელიგენციისა. მხოლოდ ხანგრძლივი საბო-
ტაჟის შემდეგ, რომელსაც ახლდა მძიმე შედეგები ქვეყნისათვის, იგი დარწმუნდა, 
რომ საბჭოთა რუსეთის გარეთ არ არის ხსნა და მოვიდა საბჭოთა ხელისუფლებას-
თან სამუშაოდ. ქართველმა ინტელიგენციამ თავისთავს უნდა უთხრას: ძველი მენ-
შევიკური საქართველო მოკვდა. გაუმარჯოს მუშურ-გლეხურ საქართველოს. ასეთი 
ინტელიგენციისათვის ყველა კარი ღიაა. თუ ინტელიგენცია წავა საბოტაჟის, საი-
დუმლო შეთქმულებების და აჯანყების გზით, ჩვენ მისთვის არ გვექნება სხვა ენა, 
გარდა ტყვიისა». 

იმავე გაზეთში ს. ორჯონიკიძე ამასაც წერდა: 
«როცა 1919 წელს გარემოება მაიძულებდა, რამდენიმე ხნით თბილისში მეცხოვრა, 

ნოე ჟორდანიამ ამხანაგის პირით შემომითვალა _ სერგო ქუჩაში ნუ გამოჩნდება. 
ჩვენ მას არ დავაპატიმრებთ, მაგრამ ინგლისელებმა იციან, რომ იგი აქ არის და დაი-
ჭერენო». აი, თქვენი დამოუკიდებელი საქართველო!» 

 
1921 წლის 17 მარტს «პრავდა გრუზიაში» ფ. მახარაძემაც გამოაქვეყნა წერილი _ 

„Зачем пришла Красная Армия в Грузию“. 
«წითელი არმია თავის ნათელ ამოცანის შესრულებისთანავე წავა საქართველო-

დან, მას სხვა დანიშნულებანიც აქვს». 
1921 წელს საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებას პაოლო იაშვილი 

შეხვდება ლექსით _ «წითელ საქართველოს». 
«დავაგვირგვინოთ ჩვენ მომავალი წითელ რუსეთთან დაძმობილებით». მერე 

იძულებული გახდება თავი მოიკლას. 
კ. გამსახურდია იტყვის, ჩვენთვის სულერთია რა ფერისაა საქართველო, ჩვენ 

ვემსახურებით მას. 
«ჩემდათავად მე ვემორჩილები იმ წყობილებას, რომელიც წილად ერგო ჩემს 

ხალხს და არც ერთი იმის უკეთესის ღირსი არაა, რაც მას დაუმყარებია თავად». 
«ყოველი კაცისათვის სანატრელი წყობილება ჯერაც არსად დამყარებულა, ჩემო» 

(არსაკიძე ეუბნება შორენას. გვ. 727-8. კ. გამსახურდია _ რჩეული თხზულებანი, ტ. 
II, 1959წ.) 

* * * 
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1921 წლის თებერვალ-მარტში რუსეთის მიერ საქართველოს ისევ დაპყრობას 
ქართველი მწერლობის ძირითადი ნაწილი უარყოფითად შეხვდა. ისინიც კი, ვინც 
სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ძველი წევრები იყვნენ. 

 
სოლომონ თავაძე: საუკუნეთა მთელმა ცოდვებმა 
 ჩვენს ქედზე უღვთოდ გადაიარა. 
 და გულგახეჩილ ერის გოდება  
 სულმა წამებით გაიზიარა 
 
ნინო თარიშვილი: დღეს, როდესაც სასახლეზე აღარ არის 

ჩვენი დროშა 
 და წითელმა ბოლშევიკმა ჩვენზე 

რაღაც წამოროშა 
 და დღეს, როცა სისხლში ცურავს  

საქართველოს მთა და ველი, 
 როცა ტლანქად ტანს ეხვევა შხამიანი  

თეთრი გველი, 
 ნუთუ ვინმეს შეუძლია შეჰკრას  

ყვავილთ თაიგული  
 და სამშობლო დაივიწყოს სისხლის  

ზღვაში ჩაკარგული?.. 

* * * 
ემიგრანტული ქართული ლიტერატურა პრიმიტიულია. არა მარტო მხატვრული 

ოსტატობის ნაკლებობაზეა ლაპარაკი, არამედ თემატიკაზე. მიუხედავად იმისა, რომ 
ისინი უცხოეთში ცხოვრობენ და თვალყურს ადევნებენ იქაურ ლიტერატურულ 
ცხოვრებას, მათ შემოქმედებაში არ არის არც ფორმათა სიახლე, არც თემატიკის მრა-
ვალფეროვნება. ოციანი წლების საბჭოური ქართული ლიტერატურა უფრო მრავალ-
ფეროვანია, ვიდრე იმათი. მიუხედავად იმისა, რომ იმათ არავინ ზღუდავს. გ. რობა-
ქიძის თემატიკაც იგივე რჩება, რაც საქართველოში ჰქონდა. მისი უცხოეთში დაწე-
რილი რომანები ვარიანტებია იმ თემების, რაც საქართველოში ჰქონდა დაწერილი. 
არც მასზე მოახდინა გავლენა ევროპულმა ლიტერატურულმა ცხოვრებამ. 

. . . 
ანდაზაა: უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები დაეპატრონენო. უპატრონო ლიტერატუ-

რას პროლეტმწერლობა დაეპატრონა. ყოველთვის არსებობდნენ ისინი, ვინც ცარი-
ელ ადგილს დაიჭერდნენ. ამიტომ ქართული მწერლობა მასობრივად ვერც ემიგრა-
ციაში წავიდოდა და პროტესტის ნიშნად ვერც წერას შეწყვეტდა. მათ არსებობის 
ფორმა უნდა მოეძებნათ. 

. . . 
არსებობს საპირე და სარჩული. წმინდანი და ჯალათი ერთმანეთთან ისეთ 

დამოკიდებულებაში არიან როგორც სარჩული და საპირე. თუ წმინდანი საპირეა, 
ჯალათი სარჩულია. თუ მათ შეაბრუნებ საპირედან სარჩულს მიიღებ და სარჩული-
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დან საპირეს. ასევეა: თუ წმინდანს შეაბრუნებ (ვითარების შესაბამისად) ჯალათს მი-
იღებ და ჯალათისაგან წმინდანს. ეს ფანტაზიის თვისებაა და იმიტომ. ფანტაზიის 
თვინიერ კი არც წმინდანი არსებობს და არც ჯალათი. 

. . . 
1966 წელს, პარიზში, ქართულმა ეროვნულმა საბჭომ და ეროვნულმა პოლიტი-

კურმა ცენტრმა გამოსცა წიგნაკი «ქართველი ხალხის სამსჯავროზე». იგი პასუხობს 
ფარნა ლომაშვილის წიგნს _ «ქართული ემიგრაციის ისტორიიდან». 

პარიზულ წიგნაკს არ ჰყავს კონკრეტულად ავტორი. უავტოროა. ალბათ, გარკვე-
ული ჯგუფის აზრს გამოხატავს. ამ წიგნაკში აღნიშნულია: 

«საქართველოს ეკონომიკის ქვა-კუთხედად გამოცხადდა ორნაირი საკუთრება: 
ერის და წვრილი მესაკუთრეების _ ინდივიდუალური» (გვ. 9). 

«დიდ მემამულეთ ჩამოერთვათ მამულები და დაურიგდა უმიწაწყლო გლეხობას 
უსასყიდლოდ» (გვ. 10). 

ლენინის ხელისუფლებამ ბრესტ-ლიტოვსკის ზავით ოსმალეთს დაუთმო «მთე-
ლი აჭარა _ ქობულეთ-ბათუმი, ართვინისა და არტაანის ოლქები ყარსის ოლქის მი-
მატებით» (გვ. 13). 

როცა სოჭის მხრიდან საქართველოს თავს დაესხა «თეთრი გვარდია» დენიკინის 
მეთაურობით, «ინგლისის სარდლობა წინადადებას აძლევს ჩვენს მთავრობას, მოუ-
რიგდეს დენიკინს, მიიღოს მისი მფარველობა, შევიდეს რუსეთის ფარგლებში» (გვ. 
13). 

ლოიდ ჯორჯმა უარყოფითი როლი შეასრულა და ხელი შეუწყო რუსეთს საქართ-
ველოს და კავკასიის დაპყრობაში (გვ. 16). 

1921წ. 10 აპრილს რაღაც შეკრება ყოფილა თბილისში. ჯერ ბოლშევიკებს ნება და-
ურთავთ, მერე კი მისი ინიციატორები დაუჭერიათ. 

«რომელ პატარა ერს გაუთავისუფლებია თავი გარედან დაუხმარებლად?» (გვ. 27). 
1925 წელს, 9 აგვისტოს, «კაფე ვოლტერში», ოდეონის მოედანზე, ბოლშევიკების 

აგენტებმა დანიშნეს კრება. უნდა შეედგინათ «წითელი სათვისტომო». 30-მდე კაცი 
მისულა. ნაშუადღევის 3 საათზე ქართველი ახალგაზრდების ჯგუფი მისულა და 
ბოლშევიკების აგენტებისათვის ჩხუბი აუტეხია. გაულახავთ გ. ვეშაპელი, ნ. მიწიშ-
ვილი, ვ. ალიხანოვი, თ. დემეტრაშვილი (გვ. 31). 

 
 

რადიო ინტერვიუდან 1 

 (დაღლილი სისხლი) 
 
1918-21 წლებში, როცა საქართველოში დემოკრატიული რესპუბლიკა არსებობდა, 

ქართული ეროვნული ენერგიის მიმართ იმედიანად, ოპტიმისტურად იყვნენ გან-
წყობილნი. ამის დასტურია, თუ გნებავთ, გერონტი ქიქოძის წიგნი _ «ეროვნული 
ენერგია», სადაც ქართველი ხალხის ეროვნული ენერგია სწორედ ამ კუთხითაა და-
ნახული და შეფასებული... ეს კი იმ დროისათვის აუცილებელი და საჭირო იყო. სა-
ჭირო იყო რწმენა, იმედი და მომავლისადმი კეთილგანწყობა. 
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მაგრამ ვითარება სერიოზულად შეიცვალა, როცა ყველასათვის მოულოდნელად 
საქართველომ დამოუკიდებლობა დაკარგა, დაკარგა ძალზე იოლად და ისევ რუსე-
თის სახელმწიფოს ნაწილი გახდა, საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლება დამყარ-
და. 

როგორც ჩანს, ჩვენი საზოგადოება არ მოელოდა, რომ ასე უბრალოდ მოხდებოდა 
ყველაფერი და ამან ერთგვარი სკეფსისი, სასოწარკვეთა და უიმედობა წარმოშვა 
ადამიანთა გულებში. წიგნებიც დაიწერა ამის შესახებ, სერიოზული სჯა-ბაასი დღე-
საც არის და ადრეც იყო. კერძოდ, მხედველობაში მაქვს სერგი დანელიას ცნობილი 
წიგნი _ «ვაჟა-ფშაველა და ქართველი ერი», კონსტანტინე კაპანელის გამოკვლევები, 
ნიკოლოზ მიწიშვილის გახმაურებული წერილი _ «ფიქრები საქართველოზე» და 
სხვანი. აქ უკვე ჩვენი საზოგადოების და, განსაკუთრებით, მისი მოაზროვნე ნაწი-
ლის სხვა განწყობილება, საერთოდ, სხვა ვითარებაა ასახული და გადმოცემული _ 
უიმედო, სკეპტიკური დამოკიდებულება ჩვენი ეროვნული ენერგიის მიმართ. ამაზე 
სერიოზული ფიქრი და სჯა-ბაასი სწორედ 20-იან წლებში იყო. ეძებდნენ მიზეზებს 
იმისა, თუ რატომ მოხდა, რომ ჩვენ არ აღმოგვაჩნდა იმდენი ძალა და ენერგია, რომ 
დამოუკიდებლობა შეგვენარჩუნებინა და საქართველო ისევ სხვა სახელმწიფოს ნა-
წილი არ გამხდარიყო. დასახელებული იყო სხვადასხვა მიზეზი და ეს საკითხიც 
სხვადასხვა კუთხით იყო გაშუქებული. 

და აი, სწორედ ამის გამო ქართულ მწერლობაში გაჩნდა თემა, რომელსაც შეიძლე-
ბა «დაღლილი სისხლის» თემა ან «დაღლილი სისხლის» პრობლემა ვუწოდოთ. იქ-
ნებ ჩვენი გრძელი და ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე ქართველი ხალხი დაიღა-
ლა, მისი ეროვნული ენერგია ამოიწურა და მას აღარ ყოფნის ძალა, ქვეყნის თავი-
სუფლებისა და დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისათვის, სხვა რომელიმე სახელ-
მწიფოს გავლენის გარეშე არსებობისათვის. 

დაღლილი სისხლის თემა ჩვენს მწერლობაში სხვადასხვა ვარიაციით და სხვადას-
ხვა კუთხით შემოდის. დღევანდელი საუბარი სწორედ ამ დაღლილი სისხლის 
პრობლემას თუ თემას მინდა შეეხოს და ამის შესახებ მოგახსენოთ რამდენიმე სიტ-
ყვა. 

შალვა დადიანის რომან «გვირგვილიანების ოჯახში» აღწერილია ბეგი გვირგვი-
ლიანის დაქორწინება მარინა რიაბინინაზე. ქორწილში მოხუცებული ბახვა ფაღავა 
ახალგაზრდებს ასე მიმართავს: «ჩვენ, ქართველი მოდგმისანი, ძველი ხალხი გახლა-
ვართ, თქვენ, რუსები კი, ახალგაზრდა, ჯან-ღონით და ენერგიით სავსენი. ასეთი 
შეჯვარება, ცხადია, კეთილ ნაყოფს გამოიღებს». 

თქვენ ხედავთ, რომ ბახვა ფაღავას სადღეგრძელოში სწორედ ამ დაღლილი სის-
ხლის პრობლემა, სისხლის განახლების იდეა გამოსჭვივის. თუ ქართველი დაქორ-
წინდება რუს ქალზე, ეს იქნება ერთგვარი სისხლის განახლება, რადგან შეჯვარდება 
ერი, რომელსაც დიდი და ხანგრძლივი ისტორია აქვს, და ერი, რომელიც შედარე-
ბით ახალგაზრდაა _ ამდენად, უფრო ენერგიულიცაა და უფრო ჯანსაღიც. ეს პრობ-
ლემა აი, ამ კუთხით კონკრეტულად მარტო ამ რომანში არ არის წარმოდგენილი. მას 
აგრძელებს ჩვენი მწერლობა და განიხილავს, როგორც გითხარით, დაღლილი სის-
ხლის კუთხით და თვალსაზრისით. 
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საერთოდ, გათხოვება არაქართველზე ან არაქართველი ცოლის შერთვა მე-19 
საუკუნის მწერლობისათვის არ იყო უცხო. ვინც ქართულ მწერლობას მეტნაკლებად 
დაკვირვებია, დაინახავდა, რომ მე-19 საუკუნის ქართულ ლიტერატურაში აღწერი-
ლია, როგორ ირთავენ ქართველი არისტოკრატიის ღარიბი წარმომადგენლები მდი-
დარ სომხის ქალებს. მაგრამ ეს ყველაფერი სოციალურ-ეკონომიკური კუთხითაა 
ნაჩვენები და არა ბიოლოგიური თვალსაზრისით. უბრალოდ, ქართველს ნივთიე-
რად უჭირს და ეძებს იმას, ვისაც უკეთესი პირობები აქვს, მატერიალურად უკეთ 
არის მოწყობილი, ნივთიერად და ქონებრივად მდიდარია. ხოლო სომეხი ვაჭრების 
ქალები სიამოვნებით თხოვდებიან ქართველ არისტოკრატებზე იმისათვის, რომ მათ 
უკვე სხვა საფეხურზე სურთ ასვლა, მარტო სიმდიდრე არ აკმაყოფილებთ. მათ 
სურთ, არისტოკრატიას დაუïხლოვდნენ, თვითონაც არისტოკრატები გახდნენ და, 
აქედან გამომდინარე, ორი მიზანი ერთმანეთს ემთხვევა. ერთს შია, სწყურია და ფუ-
ლი უნდა, მეორეს ეს არ აკლია, მაგრამ, სამაგიეროდ, სახელი უნდა, არისტოკრატია-
ში გარევა უნდა და, ესე იგი, მათი სურვილები ერთმანეთს ემთხვევა. ამგვარი 
ჯვრისწერის სცენები და ამგვარი ანგარიშიანი გათხოვება-ცოლისშერთვა მე-19 საუ-
კუნის მწერლობაში კარგად არის ასახული. საკმარისია გიორგი ერისთავის პიესების 
გახსენება, ავქსენტი ცაგარელის პიესების გახსენება და ეს ყველასათვის ნათელი 
გახდება. უფრო მეტიც, მე-19 საუკუნის პირველ ნახევარში ძალიან ხშირი იყო შემ-
თხვევა, როდესაც ქართველი არისტოკრატიული ოჯახებიდან გამოსული ქალები 
დიდი სიამოვნებით თხოვდებოდნენ რუს ჩინოვნიკებსა და რუს გენერლებზე. მაგა-
ლითად, ალექსანდრე ჭავჭავაძის ორი ქალი უცხოელზე იყო გათხოვილი: ნინო ჭავ-
ჭავაძე იყო ალექსანდრე გრიბოედოვის ცოლი, სოფიო ჭავჭავაძე კი, უმცროსი ქა-
ლიშვილი _ ბარონ ნიკოლაის ცოლი. ელისაბედ ორბელიანი გახლდათ ფელდმარ-
შალ ბარიატინსკის ცოლი, რომელსაც იმ პერიოდში ძალიან მაღალი თანამდებობა 
ეჭირა მთელ კავკასიაში. იგი კავკასიის მთავარმმართველი იყო და თქვენ კარგად 
მოგეხსენებათ, რომ ეს ის ბარიატინსკია, რომელმაც შამილი დაამარცხა და დაატყვე-
ვა. ასე რომ, ელისაბედ ორბელიანი დაკავშირებული იყო რუსული პოლიტიკურ-
არისტოკრატიული საზოგადოების ძალიან მაღალ წრესთან. სოფიო ორბელიანი, 
რომელიც გრიგოლ ორბელიანის საცოლედ ითვლებოდა, მისთხოვდა ბეზაკს _ სა-
ქართველოს და ამიერკავკასიის მთავარი სამმართველოს თანამშრომელს. მანანა ორ-
ბელიანის ქალი _ ანასტასია ორბელიანი იყო ქუთაისის გენერალ-გუბერნატორ 
გაგარინის ცოლი. ეს ის გაგარინია, კონსტანტინე დადეშქელიანმა რომ აკუწა ხან-
ჯლით. მეორე სოფიო ორბელიანი, იაკობის ასული, გენერალ-ადიუტანტ სვიატო-
პოლკ-მირსკის ცოლი, მეორე ანასტასია კონსტანტინეს ასული _ გენერალ-ლეიტე-
ნანტ ოკლობჟიოს ცოლი, ბარბარე ორბელიანი პოლკოვნიკ ოპოჩინინისა, ბარბარე 
თუმანიშვილი _ სამხედრო ექიმ ანდრეევსკისა და ასე შემდეგ. 

მე ჩამოვთვალე ჩვენი საზოგადოებისათვის, ჩვენი ისტორიისათვის კარგად ცნო-
ბილი ოჯახები, მე-19 საუკუნის ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრების განმსაზ-
ღვრელი ოჯახები. ამ ოჯახებიდან გამოსული ქალების უმრავლესობა, როგორც ხე-
დავთ, რუსებზე იყვნენ გათხოვილნი, სულ ერთია, ჩინოვნიკები იყვნენ ისინი თუ 
სამხედრო პირები. მაგრამ ეს ყველაფერი, ეს პროცესი ისევ და ისევ ეკონომიკურ-სო-
ციალურ ვითარებას უკავშირდებოდა. აქ სისხლზე არ გახლავთ ლაპარაკი, ლაპარაკი 
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არ გახლავთ ენერგიის განახლებაზე. ლაპარაკია მხოლოდ და მხოლოდ ნივთიერი, 
ქონებრივი მდგომარეობის შეცვლასა და გაუმჯობესებაზე. ამდენად, მე-19 საუკუნე-
ში პრობლემა სხვა სახით არსებობდა, მე-20 საუკუნეში კი ამ პრობლემამ სხვა მიმარ-
თულება და სხვა სახე მიიღო, სწორედ იმგვარი მიმართულება, შალვა დადიანის 
რომანში ბახვა ფაღავას სიტყვით რომ არის გამოთქმული. 

თუ ამ თემას უფრო კარგად დავუკვირდებით, ვნახავთ, რომ სისხლის დაღლის 
პრობლემა, ეროვნული ენერგიის დაქვეითების პრობლემა აქტიური მსჯელობის სა-
განი ხდება. დემნა შენგელაიას რომან «სანავარდოში» მოთხრობილია ერთი ქართუ-
ლი არისტოკრატიული ოჯახის ცხოვრება. ამ ოჯახის შვილი ბონდო ჭილაძე, შეწუ-
ხებული თავისი უღონობით, უძლურობით და უენერგიობით, მამას შესტირის: 
«თესლი ჩვენი შეჭმულია პლაზმოდიებით და სისხლი _ დალორწილი! ოო, მამაჩე-
მო, როგორ მეშინია მე ამ საუკუნეების! ჩვენ დაგვაბერა ამ საუკუნეებმა და ბებერი 
სისხლი ვერ უძლებს ციებასთან ბრძოლას... ჩვენში წყდება გვარები და მოდგმები 
ისე, როგორც არსად, მოგვდევენ და მოსვენებას არ გვაძლევენ საუკუნეთა მიერ დაგ-
ვალული, მუნიანი ჭინკები, და ამირანი შებორკილია მათ მიერ»! აქ ლაპარაკი სწო-
რედ იმაზეა, რომ საუკუნეებმა დაგვაბერა, დრომ დააბერა ქართული სისხლი, ამო-
წურა ქართული ენერგია და ამირანი, აკაკი წერეთელმა თავისუფლებისათვის მებ-
რძოლ საქართველოს სიმბოლოდ რომ აქცია, კლდეზე კი არ არის მიჯაჭვული და 
მტრები კი არ ბოჭავენ მას, არამედ თვით ჩვენი საკუთარი უძლურება, ჩვენი საკუ-
თარი მუნიანი ჭინკები, ჩვენსავე წიაღში ამოზრდილნი არ აძლევენ მას თავისუფ-
ლებას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეგვეძლო გვეთქვა, რომ ეს თემა შემოსაზღვ-
რული დიდი დროის მანძილით, საუკუნეების მანძილით, მეტყველებს იმას, რომ 
ქვეყანას წინსვლისა და განახლების შესაძლებლობა არა აქვს. და ეს მარტო ერთ რო-
მანში არ არის წარმოდგენილი. 

ამ თემის ამომწურავ და კლასიკურ მაგალითად შეიძლება დავასახელოთ მიხეილ 
ჯავახიშვილის «ჯაყოს ხიზნები». თეიმურაზ ხევისთავი აქ წარმოდგენილია ყოვ-
ლად უძლურ ადამიანად. ის დახატულია არა მარტო პიროვნულად უძლურ კაცად, 
რომელსაც არც საკუთარი თავის პატრონობა შეუძლია, არც ქვეყნის, არც ცოლის და 
ოჯახის... მას, საერთოდ, არაფერი შეუძლია და მიუხედავად იმისა, რომ იდეებით 
სავსე აქვს თავი და ყველას ყურს უჭედავს გაუთავებელი ლაქლაქით, შინაგანად სავ-
სებით გამოფიტულია და კლასიკური გამოხატულებაა იმ დაღლილი სისხლის 
პრობლემისა, ოციანი წლების ქართულ მწერლობას ასე რომ აინტერესებდა და თა-
ვის აქტიურ პრობლემად აქცია. 

დავაკვირდეთ «ჯაყოს ხიზნებს». მარგო ყაფლანიშვილსა და თეიმურაზ ხევის-
თავს შვილი არა ჰყავთ. ამას ისინი სხვადასხვა სნეულებას აბრალებენ... მაგრამ როცა 
მარგო ყაფლანიშვილი ჯაყოს ხასა გახდება, მათ შვილი შეეძინებათ. მაშასადამე, ეს 
რაღაც სნეულების გამო კი არ იყო, არამედ იმის გამო, რომ გამოფიტულია მათი ბუ-
ნება, მათი არსი და უნაყოფობის მიზეზი სწორედ ეს არის. ისევე როგორც, ვთქვათ, 
უნაყოფოა ლუარსაბ თათქარიძე. მაგრამ ლუარსაბ თათქარიძის უნაყოფობა ბიოლო-
გიური ვითარებითაა განპირობებული. «ჯაყოს ხიზნებში» გაცილებით მძიმე ვითა-
რებაა ასახული, აქ პრობლემა გაცილებით მძიმეა, საკითხი გაცილებით მწვავედაა 
დასმული და საოცარია დასკვნა: მარგო ყაფლანიშვილს და თეიმურაზ ხევისთავს 
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ანუ ორ ქართველს არა ჰყავთ გვარის გამგრძელებელი, არ ჰყავთ მემკვიდრე, არ 
ჰყავთ ის, ვინც ჯიში უნდა განაგრძოს. სამაგიეროდ, ოს ჯაყო ჯივაშვილს და ქარ-
თველ მარგო ყაფლანიშვილს ჰყავთ შვილი. ეს არის სწორედ ის საშიში და სახიფათო 
მოვლენა, რომელიც უშუალოდაა დაკავშირებული თვითონ ხალხის, მთელი საზო-
გადოების ბიოლოგიურ არსებობასთან და იმ სისხლთან, რომელიც, ცხადია, განაპი-
რობებს როგორც კერძო პირის, ისე მთელი საზოგადოების ბიოლოგიურ არსებობას. 

მაშასადამე, პრობლემა ძალიან ღრმაა და ძალიან მწვავე და ამ პრობლემას სჭირ-
დებოდა არა მარტო ცალკეული, კერძო მაგალითებით წარმოდგენა, არამედ მთელი 
სისრულით ჩვენება. აი, ეს საკითხი, დაკავშირებული, თუ შეიძლება ასე ითქვას, 
სექსუალურ ენერგიასთან და ეროვნულ ენერგიასთან, მიხეილ ჯავახიშვილისათვის 
ძალზე საინტერესო საკითხია და მარტო «ჯაყოს ხიზნებში» კი არა, სხვა მოთხრობებ-
შიაც ეხება ამ საკითხს, კერძოდ თუ გნებავთ, ისეთ მოთხრობაში, როგორიც არის «პა-
ტარა დედაკაცი». აქაც, ექიმი, ამირან რიმანიძე, უძლური ადამიანი გახლავთ, კარ-
გავს ცოლსაც, ოჯახსაც და იძულებულია, უცხოეთში გადაიხვეწოს. მაგრამ მას 
ცხოვრებაში ბედნიერება მაინც ეწვევა _ უცხოეთში განიკურნება და უკან დაბრუნე-
ბული ცოლსაც დაიბრუნებს და ოჯახსაც, ე.ი. მაინც ხდება მისი განახლება მაშინ, 
როცა «ოქროს კბილში» ვითარება კვლავ ტრაგიკულია, როგორც «ჯაყოს ხიზნებში». 
მიუხედავად იმისა, რომ «ოქროს კბილის» პერსონაჟს _ თომა შადიშვილს ფიზიკური 
ნაკლი არა აქვს და თითქოს ჯანსაღი კაცია, იმდენად უნიათოა და უძლურია შინაგა-
ნად, რომ ქალბატონთან ურთიერთობა არ შეუძლია, ეშინია, ჩვეულებრივი დალაპა-
რაკებისაც კი ეშინია. მაგრამ როცა, ვთქვათ, რაღაც ბიოლოგიური ენერგია მოაწვება, 
უცნაურად იქცევა, რაც საზოგადოების გაღიზიანებას იწვევს და ფიქრობენ, რომ ეს 
კაცი გონებრივად მთლად კარგად არ უნდა იყოს. მაგრამ ჩვენთვის მთავარი ის გახ-
ლავთ, რომ იგი ჩვეულებრივი, ადამიანური კონტაქტების დამყარებას ვერ ახერხებს 
მოპირდაპირე სქესთან და, აქედან გამომდინარე, არ შეუძლია ჩვეულებრივი ადამია-
ნური ცხოვრება. 

მაგრამ მარტო ბიოლოგიური მხარე არ არის სუსტი მისი ცხოვრებისა. მას, საერ-
თოდ, არაფრის კეთება არ შეუძლია. როცა დედა ეკითხება, რა ღირს, მაგალითად, 
ესა და ეს საქონელიო, მან არ იცის. არ იცის, იყიდება თუ არა სასოფლო-სამეურნეო 
იარაღები, ან როგორ შეიძლება უკეთ წარმართონ სოფლად საოჯახო მეურნეობა. მა-
შასადამე, თომა შადიშვილის ბიოლოგიური უძლურობა უკვე, საერთოდ, უძლურო-
ბაშია გადაზრდილი, ყოველგვარ უძლურობაში და, აქედან გამომდინარე, უნაყოფო-
ბაშიც და ბოლოს და ბოლოს, ტრაგიკულად მთავრდება ყველაფერი. მას შემთხვე-
ვით შეხვედრილი ქალი შეუყვარდება. არც სახელი იცის ამ ქალისა, არც გვარი, არც 
საცხოვრებელი ადგილი, არც არაფერი. ერთმანეთს შეხვდნენ მთაწმინდაზე, ქალმა 
მეტი სითამამე გამოიჩინა, გამოიწვია თომა, მაგრამ მათ შორის ვერავითარი ურთი-
ერთობა ვერ დამყარდა, რადგან თომამ ვეღარ მიაგნო ამ ქალს. შემდეგ ქალი ჭლექით 
გარდაიცვლება და საწყალი თომა დაეძებს, მიუხედავად იმისა, რომ მისი პოვნა უკვე 
აღარ შეიძლება, აღარ არის ის თამარი, რომელიც ასე მოულოდნელად და შორიდან 
შეუყვარდა. საინტერესო ის გახლავთ, რომ ავადმყოფი თამარი თავის დას წერილს 
სწერს, ჩვენ რომ ერთმანეთს შემთხვევით შევხვდით, «მე ვვაჟობდი, ის ქალობდა, მე 
ვეტანებოდი, ის კი მიხვდებოდა. მე მოვითხოვდი, ის კი მისრულებდა». მაშასადამე 
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ამ ჩვეულებრივ ურთიერთობაში თომა შადიშვილი იმდენად უძლურია, რომ მისი 
წარმართვა არ შეუძლია. 

აქაც ამ საკითხს სერიოზულად უტრიალებს მიხეილ ჯავახიშვილი და დაეძებს იმ 
გზას და საშუალებას, რითაც შესაძლებელი იქნება ჩვენი ეროვნული ენერგიის გა-
ნახლება და ეს უშუალოდ დაკავშირებულია სისხლის პრობლემასა და სისხლის გა-
ნახლებასთან. 

სხვა რომანებში და სხვა მწერლების ნაწარმოებებშიც ასეა: ფიზიკური თვალსაზ-
რისით და ფიზიკური შესაძლებლობების თვალსაზრისით თარაშ ემხვარს არაფერი 
აკლია (კონსტანტინე განსახურდია _ «მთვარის მოტაცება»), პირიქით, ვაჟკაცური პი-
როვნებაა, მოჯირითე, მოკრივე, ღონიერი კაცი. მაგრამ მისი და თამარის შვილი არ 
დაიბადება, რადგან მოხდა საშვილოსნოს გარეთა ორსულობა, რის გამოც თამარის 
სიცოცხლე ტრაგიკულად დამთავრდა. ეს აქტიც _ საშვილოსნოს გარეთა ორსულობა 
— უშუალოდ უკავშირდება სექსუალურ უძლურობას მამაკაცისას. აქაც დაღლილი 
სისხლის ამბავია და, მიუხედავად იმისა, რომ თარაშ ემხვარი ფიზიკურად ძლიერი 
და ღონიერი კაცია, რეალური თვალსაზრისით ისიც გადაგვარებულია, ისიც დაღ-
ლილი სისხლის მქონეთა წარმომადგენელია და მასაც არ ეყოლება შთამომავლობა, 
მის გვარს, მის ძირს გამგრძელებელი არ ეყოლება. 

კონსტანტინე სავარსამიძეც _ კონსტანტინე გამსახურდიას რომანის «დიონისოს 
ღიმილის» მთავარი პერსონაჟიც — ასევეა. მასაც არ შეუძლია შთამომავლობის შექ-
მნა, ჯიშის გაგრძელება არ შეუძლია. ეს პრობლემა, როგორც ხედავთ, ფრიად სერიო-
ზული გახლდათ იმ პერიოდის ქართულ ლიტერატურაში და, აქედან გამომდინარე, 
დაისვა საკითხი, როგორ შეიძლება სისხლის განახლება, რანაირად შეიძლება მისი 
აღორძინება. 

და აი, შალვა დადიანის რომანიდან რომ ციტატი მოვიტანე, ჩვენმა საზოგადოებამ 
ისეთნაირად დაიწყო ფიქრი. თუ მე-19 საუკუნის ქართულ მწერლობაში ვერ შევ-
ხვდებით არაქართველ ქალს, როგორც რომანის პერსონაჟს, ქართული საზოგადოებ-
რივი ცხოვრების მონაწილედ, მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქართულ მწერლობაში 
არაქართველი ქალები ხშირად შემოდიან და ქართული საზოგადოებრივი ცხოვრე-
ბის აქტიური მონაწილენი ხდებიან. 

მე მინდა გაგახსენოთ ოლგა ბალაშოვას სახე გრიგოლ რობაქიძის რომან «გველის 
პერანგიდან» და მწერლის დამოკიდებულება ამ ქალის მიმართ. არსებითად, გრი-
გოლ რობაქიძეს ოლგა ბალაშოვას სახით ყოველმხრივ შემკული ქალი ჰყავს დახა-
ტული: ის სულით და ხორცით უმშვენიერესი არსებაა. ამ ქალსა და არჩიბალდ მე-
კეშს უყვართ ერთმანეთი. მერე მოხდება ისე, რომ რუსეთიდან ოლგა ბალაშოვა და 
ვამეხი ერთად ბრუნდებიან. გზაში მათ რომელიღაც წითელი რაზმის მეთაური დაა-
პატიმრებს, ბოლშევიკური რაზმის მეთაური... და რათა ვამეხი გადაარჩინოს, ოლგა 
ამ ბოლშევიკური რაზმის მეთაურს დანებდება და ერთ ღამეს მასთან გაათევს, რის 
გამოც შემდეგ ეს ქალი თავს იკლავს, რადგან არ შეუძლია, სატრფოს _ არჩიბალდ მე-
კეშს, ანუ არჩილ მაყაშვილს —თავისი შებილწული სხეული შესთავაზოს. თქვენ ხე-
დავთ ზნეობრივ სიმაღლეს, სიჯანსაღესა და სიძლიერეს არაქართველი ქალისას 
ოლგა ბალაშოვას სახით. აქ ხაზგასმულია სწორედ ეს. ოლგა ბალაშოვა ერთგვარი 
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სიმბოლოც არის პატიოსნების, ვაჟკაცობის, გამბედაობის და ბრძოლისუნარიანობის. 
დაახლოებით ასეა არაქართველი ქალი წარმოდგენილი «გველის პერანგში». 

გრიგოლ რობაქიძის «ფალესტრაშიც» ქალი პერსონაჟი _ კავალა — დედით ქარ-
თველია, მამით რუსი, კაზაკ კოვალიოვის ასული. აქაც შეჯვარებული სისხლია და 
ეს კავალა წარმოდგენილია ენერგიით სავსე, ჯანსაღ არსებად. მასზე მწერალი პირ-
დაპირ წერს, რომ «უბელო ცხენს ისე ვერავინ გააჭენებდა როგორც იგი, ვერც მთიუ-
ლურს ჩამოუვლიდა ისეთი ცქრიალით და იერით, როგორც იგი». ამ დამოკიდებუ-
ლებაშიც განსაკუთრებულობის ელემენტია და შეჯვარებული სისხლი იგულისხმე-
ბა. მესამე რომანშიც _ «ჩაკლული სული» ნატა ნახევრად ქართველია, ნახევრად რუ-
სი. ბოლო რომან «გრაალის მცველნში» ნორინა შვედი ქალია და ისიც იდეალურად 
არის წარმოდგენილი. ნორინა სულიერადაც შემკულია და ფიზიკურადაც. ნორინა 
თავად გიორგის რძალია, მისი ვაჟიშვილის ცოლი. მაგრამ როცა თავად გიორგის 
შვილი _ რევაზი — დაიღუპება, ნორინასა და ლევან ორბელს, ამ რომანის მთავარ 
პერსონაჟს, ერთმანეთი შეუყვარდებათ და ეს სიყვარულიც წარმოდგენილია, რო-
გორც ქალის და ვაჟის იდეალური ურთიერთობა. მაშასადამე, გრიგოლ რობაქიძე 
თავის რომანებში განსაკუთრებული სიმპათიითა და განსაკუთრებული პატივისცე-
მით ხატავს ქალებს, რომლებიც ქართული კი არა, უცხო სამყაროს წარმომადგენლე-
ბი არიან, მაგრამ მჭიდროდ უკავშირდებიან ქართულ სამყაროს, რაღაც ახალი, გა-
ნახლებისა და აღორძინების ელემენტი სწორედ მათ მოაქვთ. 

კონსტანტინე გამსახურდიას «მთვარის მოტაცებაშიც» გერმანელი ქალი _ კარო-
ლინა — დახატულია როგორც შინაგანად ჯანსაღი არსება, ჯანსაღი სულიერადაც და 
ხორციელადაც. თარაშ ემხვარი მასთან უფრო თავისუფლად გრძნობს თავს, ვიდრე 
თავის სატრფოსთან _ თამარ შარვაშიძესთან. თამართან თარაშ ემხვარიც შეზღუდუ-
ლია და თამარიც მასთან შეზღუდულად გრძნობს თავს. მათ რაღაცა ბოჭავთ, მაშინ, 
როცა თარაშ ემხვარის ურთიერთობაში კაროლინასთან არის სრული თავისუფლება, 
სწორედ შინაგანი სულიერი თავისუფლება. 

როგორც ჩანს, ეს იმდენად მნიშვნელოვანი იყო თარაშ ემხვარისათვის, რომ როცა 
მოსისხლე ტარბები დასდევენ და სვანეთში იმალება, სვანეთიდან გამოგზავნილი 
წერილების უმრავლესობა, არსებითად თითქმის ყველა, ერთი-ორი გამონაკლისის 
გარდა, მიმართულია კაროლინასადმი, რადგან თარაში სწორედ მასთან პოულობს 
თავისუფლებას, და ეს წერილები აღსარებაა სულისა. ის აღსარებას ამ ქალს ეუბნება. 
აღსარებას ვერ ეუბნება ვერც თავის ახლობლებს, ვერც თამარ შარვაშიძეს, ვერც 
სხვებს. კაროლინასთან კი გულგახსნილია და შეუძლია თავისუფლად ელაპარაკოს. 
ესეც იმის ნიშანია, რომ რაღაც სხვა სამყარო უნდა შემოვიდეს, მე-20 საუკუნის ქარ-
თული მწერლობის თვალსაზრისით, ქართულ სინამდვილეში, რომ მოხდეს ჩვენი 
ენერგიის განახლება, ჩვენი ეროვნული ენერგია უფრო გაჯანსაღდეს, უფრო მიზან-
სწრაფული და ძლიერი გახდეს. ამ პრობლემას ვინც კი შეეხო ჩვენს მწერლობაში, 
ყველამ ამ კუთხით შეხედა. 

ასეთ ძიებას გრიგოლ რობაქიძის და კონსტანტინე გამსახურდიას გარდა, როგორც 
მოგახსენეთ, მიხეილ ჯავახიშვილიც მიმართავს და თეიმურაზ ხევისთავს ხატავს, 
როგორც სწორედ დაღლილი სისხლის საზოგადოების კლასიკურ წარმომადგენელს. 
ისიც ეძებს განახლების ხასიათსა და შინაარსს და ეს მკაფიოდ გამოჩნდა მის «თეთრ 
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საყელოში». აქ თავისებურად არის დანახული და მოძებნილი გზები ადამიანის გა-
ნახლებისაკენ. თუ გრიგოლ რობაქიძესთან, კონსტანტინე გამსახურდიასთან, შალვა 
დადიანთან ეს განახლება უცხო ქვეყნის ქალს უკავშირდება, მიხეილ ჯავახიშვილი 
ამ განახლებას საქართველოს მთაში ეძებს, ქართველი ხალხის წიაღში ეძებს, მის 
ჯანსაღ ნაწილში ეძებს. ჯანსაღი ძალა, რომელსაც შეუძლია განახლების მოტანა, 
მწერლის მიერ წარმოდგენილია ხევსური ქალის _ ხათუთას სახით. თუ ელიზბარი 
და მისი ყოფილი ცოლი მოდუნებულნი არიან და უუნარონი საიმისოდ, რომ წარ-
მართონ ცხოვრება, უპატრონონ საკუთარ თავს, არგონ რაიმე საზოგადოებას და 
მთელ ქვეყანას, ელიზბარი ხათუთას სახით პოულობს ქალს, ვისთან ერთადაც შეუძ-
ლია განახლება და ყველაფრის თავიდან დაწყება. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, 
რადგან მიხეილ ჯავახიშვილი შველას ისევ ქართულ წიაღში ეძებს და ისევ ქართულ 
წიაღში სურს იმათი პოვნა, ვისაც იმ პრობლემის მოგვარება შეუძლია, საერთოდ, 
ეროვნულ ენერგიასთან და, კონკრეტულად, დაღლილ სისხლთან რომ არის დაკავ-
შირებული. ეს კი, როგორც გითხარით, აქტიური განსჯის საგანი გახლავთ 20-იანი 
წლების ქართულ მწერლობაში.  

ეს ყოველივე არ გახლავთ აბსტრაქტული რამ და არ არის წარმოდგენილი რო-
გორც განყენებული პრობლემა. იგი უშუალოდ საქართველოს ბედთან, მის მომა-
ვალთან, თუ გნებავთ, მის ეროვნულ თავისუფლებასთან არის დაკავშირებული, 
რადგან ყოველთვის, როცა ასეთი ძიება ხდება, ნებით თუ უნებლიეთ ეჯაჭვება ჩვენს 
ეროვნულ პრობლემას, ჩვენი ეროვნული ცხოვრების განახლებას. ეს ყველაზე მკაფი-
ოდ ისევ მიხეილ ჯავახიშვილთან ჩანს. მიუხედავად იმისა, რომ «არსენა მარაბ-
დელში» სოციალურ პრობლემებზეა ლაპარაკი, «არსენა მარაბდელის» სიღრმის გაგე-
ბაში არ ვიქნებოდით მართალნი, თუ ვერ დავინახავდით, რომ მიხეილ ჯავახიშვი-
ლი სოციალური პრობლემების მიღმა ეროვნულ პრობლემებსაც ეძებს, რადგან არსე-
ნა მარაბდელი მარტო მეტ-ნაკლები სოციალური თანასწორობის შექმნით არ არის 
დაინტერესებული, ის დაინტერესებულია საქართველოს ეროვნული ბედითაც. ეს 
კარგად ჩანს დასაწყისში, როცა ის საბარათიანოს მეწინავე დროშას მოკიდებს ხელს 
და თვითონ გაუძღვება ხალხს წინ და ამით აჩვენებს, რომ ამ დროშის მემკვიდრეები 
ჩვენა ვართო, ხალხი, გლეხობაო, რადგან ქართველ არისტოკრატიას მისი ღირსების 
დაცვა და შენახვა აღარ შეუძლიაო. 

შემდეგ ეპიზოდში, როდესაც არსენა მარაბდელი და მისი ძმადნაფიცები უყურე-
ბენ რუსის ჯარისა და თურქეთის ჯარის ბრძოლას ახლციხეში, გაოგნებულია არსენა 
მარაბდელი. მან არ იცის, როგორ მოიქცეს და რა გააკეთოს, რადგან ერთ მხარესაც 
ქართველები იბრძვიან და მეორე მხარესაც... რუსების მხარესაც ქართველები იბ-
რძვიან და თურქეთის მხარესაც ქართველები იბრძვიან. ეს ორი მხარე ერთმანეთს 
ებრძვის და არსენა ვერ მიმხვდარა, რთულ ვითარებაში ვინაა მართალი. ვინ აკეთებს 
საქართველოს საქმეს და ვის მხარეს უნდა იბრძოლოს, როგორც ქართველმა. ეს 
პრობლემა მისთვის, არსებითად, უპასუხოდ დარჩა. 

«არსენა მარაბდელში» მთიელთა შეთქმულების ამბებია მოთხრობილი, რაც 
კვლავ ეროვნულ საკითხებს უკავშირდება. ესე იგი, ყველა საკითხს, რაც ამ რომანშია 
თავმოყრილი, სოციალური პრობლემა არ უდევს საფუძვლად. პერსონაჟთა 
მრავალფეროვანი გალერეის წარმოდგენაც რომანში ინტერნაციონალური თვალსაზ-
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რისის გატარებას არ ნიშნავს. აქ ნაჩვენებია საქართველოს მრავალეროვანი მოსახლე-
ობა _ ოსები, რუსები, თათრები და სხვები და სხვები. ისინი არსენას რაზმში არიან 
და არსენასთან ერთად იბრძვიან. ეს პროლეტარული ინტერნაციონალიზმის გამოვ-
ლინება არ არის. აქ ლაპარაკია იმაზე, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობა შეუძ-
ლებელია, თუ ქართველი ხალხის ინტერესებს არ გაითავისებს ის ხალხი, საქართვე-
ლოში რომ ცხოვრობს, მაგრამ ქართველი არ არის, თუ საქართველოს მთელი მოსახ-
ლეობისათვის არ გახდება აუცილებელი საქართველოს თავისუფლება და დამოუკი-
დებლობა. ამიტომ მიხეილ ჯავახიშვილის მიერ თავის რომანში ოსების, რუსების, 
თათრების გამოყვანა სწორედ ერთი პრობლემის გადაჭრას ემსახურება: საქართვე-
ლოს ეროვნული ბედი უნდა აწუხებდეს ყველას, ვინც საქართველოში ცხოვრობს, 
იმის მიუხედავად, ეროვნებით ქართველია თუ არ არის ქართველი. რომანში ჩადე-
ბულია, აი, ეს ერთიანობის იდეა და ამ ერთიანობის შემკვრელად გამოყვანილია არ-
სენა მარაბდელი, ანუ ქართველი ხალხის წარმომადგენელი. 

ეს იდეა მიხეილ ჯავახიშვილის სხვა ნაწარმოებებშიც ვლინდება, თუ გნებავთ, 
იმავე «თეთრ საყელოში», მაგრამ ამაზე შემდეგ მოგახსენებთ. ახლა გავიხსენებთ 
დემნა შენგელაიას მოთხრობა _ «ბაშკადიკლარს», სადაც იგივე პრობლემაა დასმუ-
ლი, რაც «არსენა მარაბდელში», როცა არსენა მარაბდელმა არ იცის, ვინ არის მართა-
ლი, ის ქართველი, თურქის მხარეს რომ იბრძვის, თუ ის ქართველი, რუსის მხარეს 
რომ იბრძვის.  

როდესაც ილია ორბელიანი ბაშკადიკლართან დაიჭრა და ბრძოლის ველზე აგ-
დია, მას რუსის სანიტრები დაეძებენ. იპოვიან კიდეც და საკაცეზე დააწვენენ, რომ 
ბრძოლის ველიდან გამოიყვანონ. დაჭრილ ილია ორბელიანს კვნესა მოესმის, გადა-
იხედავს საკაციდან და დაინახავს, რომ კვნესის თურქი ასკერი, რომელსაც მან ესრო-
ლა და ილია ორბელიანის ტყვიით არის სასიკვდილოდ დაჭრილი. როცა ის ქართუ-
ლად დაიწყებს ლაპარაკს, ილია ორბელიანი ეკითხება, ვინ ხარ შენო და ის პასუ-
ხობს, გურული ვარ, ჭყონიაო. მოთხრობა ასე მთავრდება: ილია ორბელიანს თავში 
გაუელვა აზრმა _ ვინ იყო მართალი, ის _ რუსი გენერალი ილია ორბელიანი თუ 
თურქი ასკერი ჭყონია. ეს პრობლემა ქართულ მწერლობას აწუხებს 20-30-იანი წლე-
ბის მანძილზე.  

საინტერესო ის გახლავთ, რომ როდესაც 50-იან წლებში დემნა შენგელაიას ეს 
მოთხრობა კვლავ გამოქვეყნდა მისი ნაწარმოებების კრებულში, ეს უკანასკნელი 
ფრაზა _ «ვინ არის მართალი, რუსი გენერალი ილია ორბელიანი თუ თურქი ასკერი 
გურული ჭყონიაო», აღარსად ჩანს. მაშასადამე, უკვე გვიან ქართულმა მწერლობამაც 
და ქართულმა სახელმწიფომაც კომუნისტების მეთაურობით ეს პრობლემა გადაწ-
ყვეტილად ჩათვალა: რაკი საქართველო რუსეთის ნაწილია, მართალია რუსი გენე-
რალი ილია ორბელიანი, რადგან მას, მოთხრობის მიხედვით, ეს კითხვა აღარ აწუ-
ხებს. ეს იყო იმ ძიების მარცხი, რომელიც მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების ქართულ 
მწერლობაში მიმდინარეობდა. სამწუხაროდ, ეს ძიება აღარ განვითარებულა. პირი-
ქით, მარცხით დამთავრდა, რადგან პასუხი ხელოვნური აღმოჩნდა, ნაძალადევად 
დამკვიდრებული და არა ბუნებრივად გამომდინარე ზემონახსენები ძიებიდან. ამი-
ტომ პრობლემა თავისთავად ისევ დგას და ისევ მნიშვნელოვანი გახლავთ, ეს დღე-
საც ცოცხალი პრობლემაა და დღესაც ცოცხალი პასუხი სჭირდება, ალბათ, იმგვარი 
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პასუხი, როგორიც იპოვა მიხეილ ჯავახიშვილმა თავის «თეთრ საყელოში». წეღან 
მოგახსენებდით, რომ «თეთრ საყელოში» ეს ეროვნულ ენერგიასთან არის დაკავში-
რებული და განახლება, რომელიც ელიზბარის ოჯახში ხათუთას სახით მოდის, სწო-
რედ საკუთარ ნიადაგში მოძებნა გახლავთ იმ ძალებისა, საქართველოს რომ სჭირ-
დება ბუნებრივი არსებობისა და განვითარებისათვის. და შემთხვევითი არ არის 
ისიც, რომ ხევსურული ოჯახი, ხათუთას ოჯახი და მის გარშემო მყოფი ადამიანები 
ოცნებობენ თამარ მეფის დაბრუნებაზე, ოცნებობენ იმაზე, რომ ერთ მშვენიერ დღეს 
ყველაფერი განახლდება, თავისუფლება მოვა და თამარ მეფე დაბრუნდება. «თეთრი 
საყელოც» ასე მთავრდება: «ბუბუნებს ჩემი ძმადნაფიცი, იგვირგვინებს ხევსურეთი 
და აღსდგება თამარ მეფეი». აი ეს უკანასკნელი ფრაზა აკავშირებს ყველაფერს ერ-
თმანეთთან და ჩვენ ვხედავთ, რომ განახლების ძიება, დაღლილი სისხლის განახლე-
ბა დაკავშირებულია ჩვენი ეროვნული ენერგიის აღორძინებასთან, ხოლო ეროვნუ-
ლი ენერგიის აღორძინება ბუნებრივად გულისხმობს მთელი ხალხის, მთელი 
სახელმწიფოს აღორძინებას. 

 
 

მასალა 
 
 
1921 წლის თებერვალ-მარტში დემოკრატიული საქართველოს დამარცხებამ 

ერàდროულად მოაზროვნე საქართველოს გაკვირვებაც გამოიწვია და გულგრილო-
ბაც. ისე უცბათ და, არსებითად, წინააღმდეგობის გაუწევლად დამარცხდა ქართვე-
ლობა, რომ ახსნას ვერ უძებნიდნენ. 

გაკვირვება, რადგან არავინ (ან ძალიან ცოტა) მოელოდა, რომ 1920 წლის 7 მაისის 
ხელშეკრულების შემდეგ, რუსეთი თავს დაესხმოდა საქართველოს და დაიპყრობდა. 
თანაც სოციალისტური რუსეთი სოციალისტურ საქართველოს. მართალია ლენინმა 
გამოყო კომუნისტური პარტია რსდმპ-დან, მაგრამ ეს მოხდა (რსდმპ _ რუსეთის სო-
ციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტია) 1918 წელს, მარტში, VII ყრილობაზე შეეცვა-
ლა სახელი და ეწოდა რუსეთის კომუნისტური პარტია (ბოლშევიკებისა). მანამდე 
პარტია ერთიანი იყო, ორივე ფრთა _ მენშევიკურიც და ბოლშევიკურიც _ შეხმატ-
კბილებულად ამტკიცებდა _ ომები კაპიტალიზმის ბრალია, თორემ სოციალიზმის 
დროს სახელმწიფოთა შორის არავითარი ომები არ იქნებაო. 

გულგატეხილობა, რადგან არავინ მოელოდა, რომ ასე იოლად დამარცხდებოდა 
საქართველო. მთავრობა ასე იოლად დათმობდა დამოუკიდებლობას და კუდამოძუ-
ებული გაიქცეოდა უცხოეთში. 

მაგრამ წინააღმდეგობის გაწევა, თუნდაც სულიერი, გრძელდებოდა. თუ ერთი 
მხრივ იბეჭდებოდა გლოვის ლექსები, მეორე მხრივ იყო ისეთებიც, ომახიან შეძახი-
ლად რომ გაისმოდა იმ დროს. 

 
პაოლო იაშვილი 

 
ახალ საქართველოს 
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აზიის კარო! ფერად ბაღებით 
ლურჯი ცის თაღით ხარ დაფარული! 
ხარობს გმირული ბაირაღებით 
შენი წარსული ლეგენდარული! 
არ გაშინებდა ბილწი მონობა, 
მზემ მოგაფინა ოქროს ფარჩები; 
შენ არ გინდოდა სხვის პატრონობა, 
თავისუფალი მუდამ დარჩები. 
შენს ჯვაროსნობას ჩვენ ვეთანხმებით, 
შენი გმირობით ვართ ავსებული, _ 
მაშ, ავაფეთქოთ ახალ ნაღმებით 
ძველი ქვეყანა დახავსებული. 
მზად არის თოფი! მზად არის ხმალი! 
მტრებს ჩვენ ვეყოფით მარტო კბილებით. 
დავაგვირგვინოთ ჩვენ მომავალი 
წითელ რუსეთის დაძმობილებით. 
აზიის კარო! ელავს ფერებით 
შენი გვირგვინი და სამკაული! 
მაშ, გადიხადე ბედნიერებით 
პირველ მაისის დღესასწაული! 

1921წ. 
«საბჭოთა მწერალი», 1959წ. გვ. 27 

 
 

გალაკტიონ ტაბიძე 
 

მოგონებები იმ დღეებისა, როცა ილევა 
 
 (ნაწყვეტი პოემიდან) 
 
ქალაქს მოავლეს გარშემო ალყა 
და ერთხელ, დილით, 
მძიმე ტანკების მოინგრა ტალღა 
ბოროტი ჩრდილით. 
მთელი სამი დღე გაგრძელდა სროლა. 
სისხლიც ათავდა, 
ორი მრისხანე სტიქიის ბრძოლა 
მწარედ გათავდა. 
დაჭრილი, მკვდარი, მრავალი მსხვერპლი 
მსხვერპლს ეფარება, 
სახლების ნაცვლად ნაცარი, ფერფლი, 
მგლოვიარება. 
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გამარჯვებულნი სასტიკი ხელით 
აღრჩობენ ტყვეებს. 
ჰკაფავენ, ხვრეტენ, ხალხის სახელით 
უსპობენ დღეებს. 
ქურდები ღამით საფლავებს თხრიან 
მოკლულთა ცხედრებს... 
გაზები ღრუბლებს შორიდან ყრიან 
ლურჯებს და თეთრებს. 
რბის ორი ძაღლი: მათ ისტორია 
ვერ დააფეთებს, 
პირიდან გლეჯენ ერთიმეორეს 
ხორცის ნაფლეთებს. 
და მთელი კვირა სადგურის იქით 
მატარებელი 
იდგა. შიგ მკვდრები ეყარა რიგით უფარებელი. 

(1921-1924) 
 
 
 

ალექსანდრე აბაშელი – ”უძილო ღამე” 
 
წარმავალია ლხინიც და ჭირიც. 
ო, ყველაფერი მიდის და ჰქრება! 
რა მიზანი აქვს სიცოცხლის ჯირითს, 
თუ არ ხელების გულზე დაკრება! 
მოჩვენებაა მიზნის მიღწევა 
სახეთა მუდმივ ფერისცვალებით! 
ბოლოს მატლების ბინად იქცევა 
დღეს მაღალ აზრთა სარკე _ თვალები. 
და ბრძოლის გრგვინვით სავსე, ყურები 
აივსებიან საფლავის ქვიშით! 
ჩვენი მზის ყველა საფეხურები 
ანთებულია სიკვდილის შიშით! 

1924წ. 
 
 
 

გიორგი ლეონიძე 
 

საქართველო 
 
 
შენ ფიროსმანის შვიდღარიან მარნებში გხედავ, 
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გადაპოხილა შენი მკერდი, როგორც სარწყავი. 
სისხლის საპალნით დატვირთულო, ვინ დაგიხვეტა 
ბრგე თეძოები ბელტებივით დასაფარცხავი. 
ტანი ყამირი, როგორც ხმალი ელავს ჩამდგარი, 
ვინ დაჩექმილი ჩემი სული შხამებს დარია. 
აქაფებულა შუაღამე, როგორც ჯაგარი, 
ვიღამ დაიდგნოს, ვინ შაებას კარად დარიალს. 
ტაძარს ალავერდს შემოაფრენს ტალღას მორევი 
დგანან უზანგში: ღვთისმშობელი და მოურავი, 
რკინის პალოზე გადავარდნილს ვხედავ ხანძარებს. 
მოდის შამქორი. სოღანლუღი. დროშების მტვერი. 
ზურნით ფალანგებს მოუძღვება კონდოტ¡ერი 
და შენი სისხლი გაჭედილი, შიშით ზანზარებს. 

1924წ. 
ბოლშევიკთა ერთ ნაწილს გულწრფელად ეგონა, რომ რუსეთი კი არ იპყრობდა 

საქართველოს, არამედ სახელმწიფო გადატრიალება ხდებოდა. მიდიოდა რუსეთის 
სოციალ-დემოკრატიული მუშათა პარტიის ერთი ფრთა _ მენშევიკები და მოდიოდა 
იმავე პარტიის მეორე ფრთა _ ბოლშევიკები. ხალხიც ვერ ხედავდა ერთი პარტიის ამ 
ორი ფრთას შორის დიდ განსხვავებას.  

1924 წლის აგვისტოს აჯანყებამდე მაინც მედგრად იყო საქმე. იყო აჯანყებანიც და 
ლიტერატურაშიც ჭექდა წინააღმდეგობის ხმა.  

* * * 

როგორ იბრძოდა ქართველი ახალგაზრდების ერთი ნაწილი საქართველოს თავი-
სუფლების დასაცავად, ამის საბუთად ისიც კმარა, რასაც რემონ დიუგე წერდა თავი-
სი წიგნის მიძღვნაში («მოსკოვი და წამებული საქართველო»). 

«ამ წიგნს მოწიწებითა და თაყვანისცემით ვუძღვნი საქართველოს დამცველებს, 
იმათ, ვინც შეიძლება უიმედოდ, მაგრამ უბრძოლველად მშობლიური მიწის ერთ 
გოჯსაც არ თმობდნენ, ტაბახმელის გმირებს, თბილისის სამხედრო სკოლის მამაც 
კურსანტებს, ყველას, ვინც თავისი სისხლით საქართველოს ისტორიის ერთერთი 
უბრწყინვალესი ფურცელი დაწერა». ეს განსაკუთრებული ვაჟკაცობა ქართველი 
ოფიცრებისა და ჯარისკაცების მცირერიცხოვანი ჯგუფისა არა ერთსა და ორს აღუ-
ნიშნავს, როგორც ქართველს ისე უცხოელს. მაგრამ საბედისწეროდ დემოკრატიულ 
საქართველოს მხდალი და ლაჩარი ხელისუფლება ჰყავდა, რამაც განაპირობა და-
მარცხება. 

მარტო ის რად ღირს, რომ შეუიარაღებელი, ჩაუცმელ-დაუხურავი არმია იბრძო-
და: იუნკერ ნიკოლოზ მათიკაშვილის მოგონება («ივერია», 1988წ. №32 პარიზი, გვ. 
10): 

«ჯერ ერთი, ეს 20-23 წლის გამოუშუშავი ახალგაზრდები დავაჟკაცებულნი და 
ომისათვის მომზადებულნი არ იყვნენ. არც ტანსაცმელი გააჩნდათ ამინდის შესაფე-
რი. საზაფხულო სამოსელზე თხელი, წყლის გამტანობას მოკლებული, სითბოსმოკ-
ლებული ხელოვნური იტალიური ქსოვილისგან შეკერილი პალტოები გვეცვა. ჩვენს 
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ტანსაცმელში, ცხვრითა და მატყლით მდიდარ ქვეყანაში, ერთი ღერი მატყლიც არ 
ერია. დღისით, სანგრებში ყოფნისას, წყლით იჟღინთებოდა. ღამით ყინვის ფიცრე-
ბად იქცეოდა და იარაღის ხმარებასა და მოძრაობას გვიძნელებდა». 

* * * 
1923 წლის 15 მაისს ბოლშევიკებმა დააპატიმრეს 15 ქართველი _ მხედრები და სა-

ზოგადო მოღვაწენი _ კონსტანტინე აფხაზი (ილია ჭავჭავაძის დისწული), გენერალი 
ვარდენ წულუკიძე, გენერალი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, პოლკოვნიკი გიორგი 
ხიმშიაშვილი, პოლკოვნიკი როსტომ მუსხელიშვილი, პოლკოვნიკი ელიზბარ 
გულისაშვილი, ქუთათელაძე ბეითალი, ჭკუაზე შეცდა ნიკო ზანდუკელი, პოლკოვ-
ნიკი მაჭავარიანი, პოლკოვნიკი ჩრდილელი და სხვები. (სამხედრო ცენტრის წევრე-
ბი, რომელიც ექვემდებარებოდა საქართველოს განთავისუფლების კომიტეტს). ამ 
კომიტეტის განკარგულებით აჯანყება უნდა დაწყებულიყო მთიანეთში. 

20 მაისს თხუთმეტივე დახვრიტეს. 
გაასამართლა საგანგებო კომისიამ, რომელშიც შედიოდნენ: 
პანკრატოვი, 
მაგილევსკი, 
აშუკინი, 
სერგო ორჯონიკიძე 
მამია ორახელაშვილი 
კვანტალიანი 

* * * 
ÃÒËÎÃÒ ÄÅËÍÒÛÅ 

 
ÌÏÕÎ÷ËÞÅÄÒÆÏÍ 
 
აზიის კახპავ! თარაქამა გიჯვარედინებს 
გიყნოსა თეძო და მსუქანი კაბის შრიალი. 
მეწველ ჯიქნებს ახვრეპინებ ჯალალ-ედ-დინებს 
და გამოშიგნულს შეგადგება შავრაშიანი. 
. . . 
დაობებული შენი თესლი ვერ დაიჭექებს, 
ვეღარ აყვავდეს შენი ძვლები მტვრად დაგროვილი. 
და მონგოლისგან დახარჯული ძირს ჩაიჩოქებს 
შენი ლაშქარი, დასირმული, დაოქროილი. 
მოდგა და მოდგა დარუბანდით სისხლის დგანდგარი 
დატეშა რიყით საძოვარი შრატით მცვრეული. 
და ჩემი რასა _ ულაყების ჯიში მაგარი, 
საღრჩობელიდან იყურება განაცრებული! 

«ბარიკადი», 1922წ.  №4 7 იანვარი. 
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* * * 

გ. ტაბიძემაც და პ. იაშვილმაც იწინასწარმეტყველეს საკუთარი ბედი. 1933 წელს 
პ.იაშვილმა ლექსი დაწერა «ლირიკული მისამართიდან». სიჩუმის საშინელებაზე 
ლაპარაკობს ამ ლექსში და ამბობს _ «საშინელია, როგორც ჩემთვის ტყვიის მზადე-
ბა». მაშინ 1937 წლამდე კიდევ ოთხი წელიწადი იყო დარჩენილი. 

 
ესენინმა რომ თავი მოიკლა, ტ. ტაბიძემ ლექსი დაწერა _ «სერგეი ესენინს» 
 

განა შენ დარჩი მარტო ცოცხალი, 
რომ გადარჩენა არ გხარებია?.. 
ვინ დაითვალოს ცრემლის კურცხალი, 
სირცხვილი, რაც გულს გაჰკარებია?.. 
. . . 
შევსვამთ საწამლავს... ჩვენ როგორც მირონს, 
პირველად შენ სთქვი ეს ალავერდი. 
. . . 
ამხანაგებო, თუ ღრმა ღელეში 
ჩვენი თავებიც სადმე დაგორდეს, 
ყველამ იცოდეს, სხვა პოეტებში 
ესენინ ჰყავდა ძმად ცისფერ ორდენს! 

1926 წ. 
 

ტ. ტაბიძე_ «ანანურთან~ 
 

...დარჩენილი ვარ ქვებზე კალმახი 
და ახეული მაქვს ლაყუჩები, 
შემართულია ფეხზე ჩახმახი 
და უსიკვდილოდ ვერ გადვურჩები... 

1929წ.  

÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒ ÃÏÄÏÊÜÒËÍÇÅ 

მამულიშვილობის თემატიკა გალაკტიონისათვის უცხო არ ყოფილა. ამ მხრივაც 
იგი აგრძელებდა მე-19ს. ქართული მწერლობის ტრადიციას, მიუხედავად სკეპტი-
კური განწყობილებისა. ზოგჯერ ასეთი სკეპტიკური განწყობილება აკაკისაც ეუფ-
ლებოდა. აკაკი ხომ თავდავიწყებით უყვარდა გალაკტიონს და, ცხადია ისიც, რომ 
აკაკის პატრიოტული განწყობილების ზეგავლენას განიცდიდა 

 
წინ მიიწევ და ხმაურობ, გღვიძავს, 
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საქართველოს სევდიანო მიწავ. 
ნეტავ მალე დაამსხვრევდე ბორკილს, 
ნეტავ მალე მიაღწევდე მიზანს!.. 

(«ნეტავ მალე მიაღწევდე მიზანს») ტ.I, 56 გვ. 
 
ლექსში «ახალგაზრდებო!» იგი ამბობდა: 
 

ჩვენ მოგვაქვს დროშა 
დიდი მგოსნების, 
დროშა სამშობლოს 
სიყვარულისა 
და უმაღლესი პატიოსნების. 

* * * 

გალაკტიონი სამ ფორმულაში აყალიბებს სამშობლოსადმი თავის დამოკიდებუ-
ლებას: 

 
1. «სამშობლო არ დაივიწყოთ, 
სამშობლო უმთავრესია» («ისევ ახალგაზრდობას») 
«არ დაგავიწყდეს ჩვენი ქვეყანა, 
ყველაფერი რომ გადაგავიწყდეს» 
2. «ცვრიან ბალახზე...» 
3. «ოღონდ ქართულად ილაპარაკეთ...» 
«ვით არ მიყვარდეს სამშობლო ჩემი...» 

* * * 

შენს თეთრ შუბლზე თვით გენიის 
ზეციური მირონია, 
მხოლოდ ბაგის კუთხის კრთის  
ღვთაებრივი ირონია... 

 
საერთოდ, ირონია გალაკტიონთან და, კერძოდ, სოციალიზმისადმი მიძღვნილ 

ლექსებში (ლექსი «სვინტრი») 
 

არც დვალეთში, არც ქიზიყში, არც ჰერეთში, 
არც დღეის დღეს, არც ხვალეთში, არც მერეთში, 
არც ბოხოხში, არც ცილინდრში, არც ბერეტში,  
სვინტრი იგი ხარობს თურმე იმერეთში. 
უნდა შუბლით ფიქრთა ნისლი გამერეკა, 
მსურდა სწრაფად მსოფლიოსთვის დამერეკა, 
რომ აღმოჩნდა, რომ აღმოჩნდა ამერიკა 
და რომ სვინტრი ბალახია იმერეთში. 
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1954წ., 13 ივლისი. 

* * * 

დასასრული: გალაკტიონ ტაბიძე იყო სიყვარულის დიდი მძებნელი, ნესტანის 
საძებრად წასული ავთანდილივით, მაგრამ, ავთანდილისაგან განსხვავებით, მან ეს 
სიყვარული ვერ ჰპოვა. 

* * * 

გალაკტიონის დაუბეჭდავი ლექსის _ «საქართველო» _ ბოლო სტრიქონი (არქივი-
დან) 

 
დადგება დრო, უფროსი ძმა 
უმცროსს ვეღარ უბატონებს, 
გწამდეთ ყველას, საქართველო  
კვლავ თავის თავს უპატრონებს. 

 
«ქართველ პოეტებს ისე, როგორც ყოველთვის, არც გასული წლის განმავლობაში 

აუღიათ უღირსთაგან გადმოსროლილი ხელთათმანი. 
რადგან საუკუნეების განმავლობაში თვლიდნენ სიამაყეს სიკვდილზე უმაღლე-

სად, დიდებას ამა სოფლისას თვლიდნენ ამაოებად და ახსოვდათ მხოლოდ დიდება 
მარადისი»... 

გალაკტიონი. 1921 წ. 

* * * 

გალაკტიონი უმრავლესჯერ კონკრეტულიდან ამოდის, მაგრამ ყოველთვის იმდე-
ნად აზოგადებს, რომ კონკრეტული საფუძველი ძნელი მისაგნები ხდება. ზოგჯერ 
მის აღმოჩენაში მისი ბიოგრაფიული ფაქტის ცოდნა გვეხმარება, მაგრამ თუ ამგვარი 
ფაქტი არ ვიცით, მაშინ კონკრეტულ საფუძველს ვერ ვპოულობთ. 

* * * 

გალაკტიონში ერთნაირ ემოციას იწვევს რეალური სინამდვილე და ილუზიური 
სინამდვილე. აქედან არის ბევრი მისი ლექსი შთაგონებული მხატვრული ნაწარმოე-
ბებით. 

გალაკტიონს აქვს ლექსი «ჩვენ პოეტები საქართველოსი». გალაკტიონის 
თხზულებათა მეორე ტომში ამ ლექსის დაწერის თარიღად მითითებულია 1924 
წლის დეკემბერი. მაგრამ დეკემბერში როგორ დაიწერებოდა იგი, როცა დაბეჭდი-
ლია ჟურ. «მნათობის» 1924 წლის 7-8 ნომერში, ე.ი. ივლის-აგვისტოს ნომერში. მაშა-
სადამე, გალაკტიონი ამ ლექსს წერდა აჯანყებისათვის მზადების პერიოდში. ამი-
ტომ გალაკტიონის სტრიქონები სხვა ბრძოლას გულისხმობს: 

 
გააფთრებული ომის გენია, 
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ძველი ჟანგივით ყვითელი ფერის, 
გადეფარება მეწამულ ზეცას, 
რომ მოიტანოს დღე მწარე წერის. 
 
იქნებ მოსწონდეს ერთსახეობა 
აღმოსავლეთის დღეების თბილისს, 
გადმოანგრიოს მტკვარის ხეობა 
და ასაკლებად მოადგეს თბილისს. 
 
ვართ პოეტები საქართველოსი, 
რომელთაც გვახსოვს დღე უარესი. 
ჩვენ ეხლაც ვიცით, სად დადგებიან 
კლოდელი, ჟამმი, სიუარესი... 
 
დავდგეთ იქ, სადაც ქარიშხალია 
და სისხლიანი დგას ანგელოსი,  
ახალ გრიგალებს ვწირავთ სიცოცხლეს 
ჩვენ, პოეტები საქართველოსი!.. 

 

* * * 
თემები: 
ვარდი სილაში  
შორეული ქალი 

* * * 

პოეტები, რომელთაც გალაკტიონი იხსენიებს. 
მხატვრები, რომელთაც გალაკტიონი იხსენიებს. 
კომპოზიტორები (მუსიკოსები), რომåლთაც გალაკტიონი იხსენიებს. 

* * * 

რა საიდუმლოზეა საუბარი ხსენებულ ლექსში? გალაკტიონი ასეთ ახსნას იძლევა: 
დაპატიმრებული რევოლუციონერებისაგან საიდუმლო ცნობა უნდა მიგვეღო. დათ-
ქმულ დროს ციხის გალავანთან მივედი. არცთუ დიდიხნის ლოდინის შემდეგ პუ-
რის გუნდა გადმოისროლეს. მასში წერილი იყო: «შემოგვიგზავნეთ იარაღი». ამ ამ-
ბავს კონსპირაცია სჭირდებოდა და მეც საიდუმლო მტკიცედ შევინახე, აქედან დაი-
ბადა «მე და ღამე». 

(ნ. ტაბიძე _ გალაკტიონი (შტრიხები პორტრეტისათვის), «ლიტ. საქართველო», 
1982. 3.XII). 

* * * 
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სიყვარულს გალაკტიონის პოეზიაში ორი ასპექტი აქვს (როგორც ყველა პოეზია-
ში) _ მიწიერი და ზეციური. რაც მიწიერი ასპექტით იკითხება გალაკტიონთან, ის 
პეტერ ალტენბერგმა ასე გამოთქვა: რაც ზეციურია, იგი ღვთისმშობელს უკავშირდე-
ბა, რამეთუ ადამიანი ოდენ მიწიერი სიყვარულით არ ცხოვრობს.  

* * * 

მოვიტანოთ მისი ლექსების ნიმუშები და დავინახავთ, რომ ერთი წყება ლექსები-
სა ისეა გამჭვირვალე და მსუბუქი, რომ როგორც თავად თქვა _ «ანგელოსს დაინა-
ხავს მოდარაჯე კაცის თვალი». მეორე წყებაც ასეთივე უზადოა დაწერის თვალსაზ-
რისით, მაგრამ იმდენად ღრმაა ხილვა, რომ უკვე ჭირს დანახვა და ფიქრია საჭირო 
სიღრმეში ჩასაწვდომად. ტვინის განძრევაა საჭირო (მაგალითები როგორც ერთის, 
ისე მეორის). 

* * * 

პროფანები ამბობენ _ იქნებ ასე არ უთქვამს და მიაწერო. ზუსტად იმის ამოცნობა, 
რატომ თქვა, არავის ძალუძს. არის შემთხვევები, როცა ავტორიც ვერ გეტყვის _ რა-
ტომ თქვა. ამიტომ აქ ელემენტარული ლოგიკური სილოგიზმი არაფერ შუაშია. 

საინტერესოა _ როგორ წავიკითხავთ. ჩემი აზრით, რამდენად მეტი წაიკითხავს 
თავისებურად, იმდენად დიდია მწერალი. იგი ყველას აძლევს საკვლევს. ისიც 
მნიშვნელოვანია, ვინ კითხულობს, _ ხიდან ვაშლი ჩამოვარდა, ერთმა აქ მხოლოდ 
ის დაინახა, რომ ვაშლი ჩამოვარდა და აიღო, ყბაში გაუძახა და არხეინად შეახრამუ-
ნა, მეორეს კი მიზიდულობის კანონის აზრი გაუჩნდა, თუმცა მოვლენა ერთი და 
იგივე იყო _ ვაშლის ჩამოვარდნა. ამ ჩამოვარდნის აღქმაში ორივე მართალი იყო. 
ისიც, ვინც შეჭამა, მეტი ვერაფერი დაინახა და ისიც, ვინც მიზიდულობის კანონს 
მიაგნო. ორივე ელåმენტს შეიცავდა ჩამოვარდნა. განìხვავება მხოლოდ აზროვნების 
მასშტაბში იყო. მაგრამ არც იმას შეეძლო საყვედურის თქმა, ვინც მიზიდულობა და-
ინახა, შენ რატომ ვერ დაინახეო, და არც იმას, ვინც მხოლოდ ვაშლის ჭამა იცის, რა 
მიზიდულობა, რის მიზიდულობა _ ჩამოვარდნის მეტი აქ არაფერიაო. ორივე ისე 
აზროვნებს _ როგორც უზენაესმა მიანიჭა უნარი. ასევეა დიდი პოეტური შემოქმე-
დება. ყველა თავისას ხედავს და ხილვის მასშტაბი იმის შესაბამისად იზრდება _ ვის 
როგორი რუასი და სამშვინველი აქვს. პოეზიაში არ აზროვნებენ იმ ელემენტური სი-
ლოგიზმით, რომელსაც ყველა იცნობს: 

 
ადამიანი მოკვდავია 
სოკრატე ადამიანია 
სოკრატე მოკვდავია. 
 
პოეტს შეუძლია გააკეთოს დასკვნა _ სოკრატე უკვდავია. ეს მისი ხილვის თავისე-

ბურებაზეა დამოკიდებული. 

* * * 
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გალაკტიონი რეალური სინამდვილის მსგავსად აღიქვამდა ლიტერატურისა და 
ხელოვნების მიერ შექმნილ სინამდვილესაც. ორივე სინამდვილეს შეუძლო მასში გა-
მოეწვია ემოციური გზნება. აქედან არის ბევრი ლექსი, შთაგონებული სხვა პოეტის, 
მუსიკოსის ან მხატვრის მიერ.  

* * * 

რომელი პოეტების ლექსებით არის შთაგონებული, 
რომელი მხატვრების, 
რომელი მუსიკოსების. 
ეს თავები ცალ-ცალკე უნდა დაიწეროს. 

* * * 

ჰეგელის მიხედვითაც აქვს ლექსი დაწერილი. საჭირო არ არის შორეული პარა-
ლელების ძებნა. იგი უშუალოდ განიცდის და ამას არც მალავს. წარწერა წიგნზე «მა-
ნონ ლესკო» ამის მაგალითია: 

 
მარად ისმის: მარადისი 
სიყვარული ძნელია. 
ვის ისარი მოხვდა მისი, 
მუდამ ცრემლის მღვრელია. 
 
ვარდთა კონის, ბნედა გონის, 
ტავერნების ნდომანი... 
დე გრიესა და მანონის  
სევდიანი რომანი. 

* * * 

გალაკტიონს ხელეწიფება როგორც ხილულის, ისე უხილავი სამყაროს ჭვრეტა. 

* * * 

აზრობრივი შინაარსის ძიება და მიგნება აუცილებელია, რამეთუ высокое 
искусство – гармоническое соединение ума и сердца. ასეთია გოეთე, დანტე, რუსთა-
ველი. 

* * * 

ინტეგრალი არ არის მხოლოდ მათემატიკური ტერმინი. იგი ჩვეულებრივი სიტ-
ყვაა თავისი გარკვეული მნიშვნელობით. შეიძლებოდა თუ არა, გალაკტიონს ეხმარა 
იგი ჩვეულებრივი მნიშვნელობით? გვხვდება თუ არა ჩვეულებრივი მნიშვნელო-
ბით? გვხვდება თუ არა ჩვეულებრივი მნიშვნელობით ეს სიტყვა ქართულ ლიტერა-
ტურულ ენაში? 
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* * * 

პ. ინგოროყვა: «თუ რამდენად ინტეგრალური და მრავალმხრივი იყო ქართული 
პოეზია თამარის დროისა, ამას გვიჩვენებს ჯერ მარტო Ars poetica რუსთაველისა, 
რომელიც შენახულია ვეფხის-ტყაოსნის შესავალში» (გვ. 284, ჟურ. «კავკასიონი», 
1924წ.  №1-2. პ. ინგოროყვას წერილი _ «ჩახრუხაძე. პოეტი. მოგზაური»). 

* * * 

ის აზრი, რაც მე მერის ციკლის ლექსების წაკითხვისას დამებადა, პეტერ ალტენ-
ბერგმა (1859-1919) ასე გამოთქვა: 

« _ ათი ათას კილომეტრზე მეტს მისცურავს ქაშაყი უკიდეგანო ოკეანის სანაპი-
როზე, სანამ დედალ ქაშაყს გაანაყოფიერებდეს. 

წინდახედულმა ბრძენმა ბუნებამ მამალი ქაშაყის ტვინში ჩადო ეს აზრი: შორეულ 
სანაპიროს აჰყოლოდა და სიყვარულით ათრთოლებულ დედალ ქაშაყს შეხვედრო-
და! 

ბუნება ზრუნავს ქაშაყთა მოდგმის შენარჩუნებისათვის. 
პეტრარკას სულს მარადი ცეცხლი შეუნთო ერთი ქალის სახემ, ვინც მხოლოდ ერ-

თხელ იხილა საკურთხეველთან დაჩოქილმა. პეტრარკა არასდროს აჰყოლია სანაპი-
როს ქალის შესახვედრად. 

შორეთიდან, ოკეანისავით უძირო სულის სიღრმეებიდან ეტრფოდა იგი ქალს და 
ოცდაათი წელიწადი «შორეული» დარჩა! 

და ისე, რომ პეტრარკას სხეულს არ გაუნაყოფიერებია, ცხოვრობდა ქალი უნაყო-
ფო სიყვარულით გათანგული! 

ოჰ, მოუხილავო ბრძენო ბუნებავ, შენ, რომელიც (რადაც უნდა დაგიჯდეს) ეს-
წრაფვი შენი მიზნების აღსრულებას. 

ზრუნავ პეტრარკას მოდგმის შენარჩუნებისათვის! 
მან ამ ქალთან შორეთიდან შობა თავისი შვილები, სიყვარულის სიმღერები!» (გი-

ორგი მაჭუტაძის თარგმანი). 

* * * 

გალაკტიონის 12-ტომეულის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ქალის სახელი «მერი» 
მის პოეზიაში ჩნდება 1915 წელს, ხოლო ... წელს უკანასკნელად იხსენიება. ამ პერი-
ოდში დაწერილი ლექსების საშუალებით შეგვიძლია ამ ლირიკული პროტაგონის-
ტის ბიოგრაფია აღვადგინოთ. 

გალაკტიონის ახლობელი ქალებიდან ვისი ცხოვრების გზა ემთხვევა დაახლოე-
ბით ლექსების მიხედვით დახატულ ცხოვრებას? 

თუ აქ ხორციელი ქალი არ იგულისხმება და აქ ღმრთისმშობლის ხატებაა, მაშინ 
ამ ლექსებში ხომ არ არის გამოვლენილი მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუ-
ნის დასაწყისის და რუსული მწერლობისა და ფოლოსოფიის ძირითადი პრობლემა 
_ ღმერთის სიკვდილისა, ღმერთის გარდაცვალებისა? 

შეიძლება ერთიც იყოს და მეორეც. 
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როგორი ფერებია, დახასიათება. 
როგორია ამ ლექსების რიტმი, განწყობილება, სიტყვიერი ქსოვილი. 
«შორეული», გარდა მერისა, რომელიმე ქალის მიმართ არის ნახმარი? 
 
«მერი» პირველად დაბეჭდილია 1915 წ. «თეატრსა და ცხოვრებაში», ¹36. 
თუ ამ ლექსებში აღწერილ კონკრეტულ ფაქტებს გავადევნებთ თვალს, შემდეგ 

დეტალებს მივიღებთ: 
1. ვიღაცას 1914 წლის პირველ ნახევარში პოეტი განშორებია, რასაც განიცდის 

(«გახსოვს?»). 
ამ სიყვარულს ლექსები მიუძღვნა, სადაც გამოხატულია სევდა პირუმტკიცობის. 
1925წ. ეს ქალი გათხოვილა («მერი»). 
1917წ. ბობოქარ დროს ამ ქალს რაღაც განსაცდელი ემუქრება («მზეო თიბათვი-

სა...»). 
1918წ. ეს ქალი გარდაცვლილა («მას გახელილი დარჩა თვალები»). 
ასეთია კონკრეტული, მაგრამ აუხსნელი ფაქტები, ლექსებიდან ამოღებული. ახლა 

საჭიროა დავადგინოთ, გალაკტიონის მიჯნურთა შორის ვისი ცხოვრება ემთხვევა ამ 
ფაქტებს. გასაგები გახდება ამ ლექსის ადრესატი. შესაძლებელია, აქ ქალს სრულიად 
არ ერქვას მერი. უბრალოდ, გალაკტიონი «მერის» და «ლეონორას» იყენებს, როგორც 
გარკვეულ ფორმას მხატვრული სახისა, როგორც საშუალებას თავისი პერსონაჟის 
აღსანიშნავად. 

როგორ არის ინგლისურად მარიამ ღვთისმშობელი? 
კონკრეტული «მერი» _ «ზოგადი» _ «მერი» _ რა აზრია ჩადებული «მერის» სახეში: 

ქალურობის იდეა გალაკტიონთან. გალაკტიონი მერის პარიზში შეხვდაო, ლექსი 
დაწერა, მაგრამ რატომღაც 1919 წელი მიაწერაო. ეს იმიტომ გააკეთა, რომ «მერის» 
ციკლი დამთავრდა. 

1919 წლის მერე დაწერილ ლექსებში იხსენიება მერი? 
როდის გათხოვდა მერი შერვაშიძე? 

* * * 

«შენ, გალაკტიონ, იცი 
და დაუდევრად ჩქარა 
ქრება ქალების ფიცი»  

(«არა ერთი და ორი», 1924წ.). 

* * * 

გალაკტიონის ცხოვრებაში არის ვიღაც ქალი, რომელიც მან ვერ დაივიწყა. 
 

«ძვირფასო ქალებო! არ მოგერიდებით, 
ერთს თქვენგანს ეკუთვნის სულ ჩემი წიგნები. 
ნეტავი დამათრო მის ბროლის თითებით. 
პირველი და დიდი გენია ვიქნები» 

(«ღელავდნენ...» 1927წ.). 
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* * * 

განწყობილებას გალაკტიონი ქმნის: 
1. ფერებით, 
2. მუსიკით, 
3. უცხო გვარ-სახელებით. 

* * * 

ლურჯი _ სიკვდილის ფერი (ქრისტიანული მსოფლმხედველობით პესიმიზმს არ 
გამოხატავს. აქ მხოლოდ ტკივილია _ ფერისცვალების გამო). 

1. მოფრინდნენ ლურჯი ანგელოსები, 
2. ლურჯი მონტევიდეო, 
3. ვით წიგნი ლურჯი და ძველისძველი. 

* * * 

გალაკტიონს აქვს ლექსები, სადაც იგი განწყობილებით აზროვნებს და არა ლოგი-
კურად. პოეზიაში განწყობილებით აზროვნება ისევე მნიშვნელოვანია, როგორც 
ლოგიკური აზროვნება. მკითხველს ჩინებურად შეუძლია განწყობილებით მიღებუ-
ლი შàაბეჭდილება ლოგიკურად ჩამოაყალიბოს. 

 
ლაჟვარდების კიდეო, 
დაბურულო ზმანებით, 
ლურჯო მონტევიდეო, 
ვიწრო ხელთათმანებით. 

 
ამის ლოგიკური აზრი არ მესმის. ვისაც ესმის, ღმერთმა ხელი მოუმართოს, მაგ-

რამ განწყობილებით კარგად მესმის და მოხიბლული ვარ. თუ ამ განწყობილების 
ლოგიკის ენაზე გადატანას მომთხოვდით, ვიტყოდი _ მარტოობის გრძნობას. ამი-
ტომ ყოველთვის ამოხსნა, ლოგიკურად რას ამბობს პოეტი, შეუძლებელიც არის და 
არც საჭიროა. ამიტომ მიხეილ კვესელავას დასკვნა, რომ გალაკტიონთან არის ლოგი-
კურად გაუგებარი ლექსები _ სწორია. თუმცა შეიძლება ზოგიერთი მაგალითი ზუს-
ტად არ იყოს დასახელებული. ამაზე მიუთითეს კიდეც. ერთ მაგალითს მეც მოვიტან 
_ რამდიდარი (საერთოდ გალაკტიონის ლექსიკას ღრმა შესწავლა უნდა). 

გალაკტიონს ბევრი ლექსი აქვს, სადაც ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ ამ ლოგიკას 
კი არ მოაქვს ლექსის აზრი, არამედ განწყობილებას. გალაკტიონი განწყობილებით 
აზროვნების ოსტატია. 

«მოცელავს მაღალ ზამბახებს ცელი» _ რა უფრო მნიშვნელოვანია _ ლოგიკა თუ 
განწყობილება? განწყობილება. 

«და ყველაფერი როგორ ნაზდება, როცა ახლოა დღე შემოდგომის». რაა უფრო 
მნიშვნელოვანი _ ლოგიკა თუ განწყობილება? განწყობილება. 

ამგვარი მაგალითების მოყვანა ბევრი შეიძლება. 
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რას ნიშნავს ”თიბათვის მზე” 

 
ალბათ, გალაკტიონს უყვარდა თიბათვე, ხშირად ახსენებს მას. მაგრამ «თიბათვის 

მზე» კი, თუ არ ვცდები, სულ ორ ლექსში აქვს მოხსენიებული («მზეო თიბათვისა» 
და «მას გახელილი დარჩა თვალები»). 

რას გულისხმობს გალაკტიონი «თიბათვის მზეში» მთლად მკაფიო არ არის. თუმ-
ცა პოეზიის მოყვარული ყოველი კაცი დამტკბარა ამ ლექსით. შესაძლებელია სტრი-
ქონების იდუმალებაც ქმნიდეს მათ განუმეორებელ ხიბლს. მაგრამ ამ ლექსების ზნე-
ობრივი შინაარსის ამოსაცნობად აუცილებელია «თიბათვის მზის» ფარული აზრის 
გაგება. 

ამ მიზნით კიდევ ერთხელ გავიხსენოთ ლექსი «მზეო თიბათვისა». 
 

მზეო თიბათვისა, მზეო თიბათვისა 
ლოცვად მუხლმოყრილი გრაალს შევედრები. 
იგი, ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, 
ფრთებით დაიფარე _ ამას გევედრები. 
 
ტანჯვა-განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, 
სული მოóვლინე ისევ შენმიერი, 
დილა გაუთენე ისევ ციურიდან, 
სული უმანკოთა მიეც შვენიერი. 
 
ხანმა უნდობარმა, გზა რომ შეეღება, 
უხვად მოიტანა სისხლი და ცხედრები, 
მძაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება 
მზეო თიბათვისა, ამას გევედრები. 

ამ ლექსის აზრობრივი შინაარსის გასაღები როლანდ ბურჭულაძემ მოძებნა. მან 
სრულიად ნათლად და ზუსტად ახსნა _ რას გულისხმობს ლექსში ნახსენები გრაა-
ლი. როგორ ჩანს, რ. ბურჭულაძის განმარტებას არ მიექცა სათანადო ყურადღება, 
თორემ გალაკტიონის თხზულებათა მეორე ტომის (გამოცემული 1966წ) შენიშვნებში 
გრაალი არ იქნებოდა ასე «ახსნილი» (გვ. 305) «ციხე-ბასტიონი ლიდიის სახელმწი-
ფოში (მცირე აზია)». 

ახლა ისევ უნდა შევახსენო მკითხველს, რა არის გრაალი. 
«ახალი აღთქმა» გვიამბობს, რომ, როცა ქრისტე ჯვარს აცვეს, პილატესთან მივიდა 

ერთი მდიდარი კაცი იოსებ არიმათიელი და იესოს გვამი გამოითხოვა. პილატეს 
უბრძანებია, მიეცითო. იოსებ არიმათიელმა მიიღო გვამი, შეახვია წმინდა არმენაკში 
და კლდეში გამოკვეთილ საფლავში დადო. კარებზე კი დიდი ლოდი მიაყუდა. ეს 
წერია «სახარებაში». მერე ლეგენდამ დაამატა: როცა იოსებ არიმათიელმა ქრისტეს 
გვამი მიიღო, იესოს სისხლიანი პერანგი გახადა, გაწურა იგი და მაცხოვრის სისხლი 
თასში დააგროვა. აი, იმ თასს, რომელშიც იოსებ არიმათიელმა ქრისტეს სისხლი და-
აგროვა, ერქვა გრაალი. 
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(გაიხსენეთ, კრეტიენ დე ტრუას მსოფლიოში ცნობილი რომანი _ «პერსევალი ანუ 
ამბავი გრაალისა», დაწერილი XII საუკუნეში). 

მაშასადამე, სტრიქონი _ «ლოცვად მუხლმოყრილი გრაალს შევედრები» _ ასე უნ-
და წავიკითხოთ: ლოცვად მუხლმოყრილი ქრისტეს სისხლით სავსე თასს ვგავარო. 
ახლა ამ თვალით შევხედოთ მთელ ლექსს. 

«მზეო თიბათვისა» დაწერილია 1917 წელს. ჯერ კიდევ მძვინვარებს პირველი 
მსოფლიო ომი. იწყება დიდი რევოლუციების ხანა. ამ მძიმე სიტუაციაში პოეტი 
«თიბათვის მზეს» ეხვეწება: 

 
ხანმა უნდობარმა, გზა რომ შეეღება, 
უხვად მოიტანა სისხლი და ცხედრები, 
მძაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება, 
მზეო თიბათვისა, ამას გევედრები. 

 
როგორ შეუძლია ვინმეს მფარველობა «თიბათვის მზეს»? ან რატომ უნდა ევედრე-

ბოდეს ვინმე მას? მხოლოდ ერთადერთ შემთხვევაში შეიძლება ვევედროთ «თიბათ-
ვის მზეს» და მფარველობა ვთხოვოთ: თუ დავუშვებთ, რომ «თიბათვის მზეში» 
ღმერთი იგულისხმება. ვფიქრობ, რომ ეს მართლაც ასეა.  

ჯერ ერთი, როგორც ზემოთ ვნახეთ, ლოცვად მუხლმოყრილი პოეტი ქრისტეს 
სისხლით სავსე თასივით დგას «თიბათვის მზის» წინაშე. 

მეორეც, ამ ლექსში არის სტრიქონები _ «სული მოუვლინე ისევ შენმიერი». რო-
გორც ცნობილია, ქრისტიანული რელიგიის თანახმად, ღმერთმა სულიწმიდა მოავ-
ლინა ქვეყნად, რის წყალობითაც მიწიერმა ქალმა შვა მესია, მხსნელი. სულიწმიდის 
მოვლენა მხოლოდ ღმერთის ფუნქციაა. ამ ფუნქციის ასრულებას პოეტი «თიბათვის 
მზეს» თხოვს. ამდენად, ცხადი უნდა იყოს, რომ გალაკტიონი «თიბათვის მზეში» 
ღმერთს გულისხმობს. 

მესამე, ლექსში ნათქვამია: «იგი, ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით 
დაიფარე _ ამას გევედრები». ფრთები სულიწმინდის ატრიბუტია. «სახარება» გვაუწ-
ყებს: «ვიხილე სული ღმრთისაი, ვითარცა ტრედი გარდამომავალი ზეცით» (იოანე, 
1, 32). მაშასადამე, მტრედი სულიწმიდის სიმბოლოა, მისი ხილული სახეა. ამიტო-
მაც არის მშვიდობის სიმბოლოც მტრედი. სულიწმიდა მოვლინებული იყო მესიის 
გასაჩენად, «რაითა აცხოვნოს სოფელი მის მიერ» (იოანე, 111, 17), რათა დაემყარებინა 
ქვეყნად სათნოება და მშვიდობა. პოეტიც მშვიდობას ითხოვს, რამეთუ «ხანმა უნ-
დობარმა, გზა რომ შეეღება, უხვად მოიტანა სისხლი და ცხედრები». 

ამრიგად, ლექსში ალეგორიულად ნახსენებია ქრისტიანული სამების სამივე წევ-
რი: ღმერთი (თიბათვის მზე), სულიწმიდა («სული მოუვლინე ისევ შენმიერი») და ძე 
ანუ ქრისტე («ლოცვად მუხლმოყრილი გრაალს შევედრები»). 

ძნელი სათქმელია გალაკტიონმა თავად შეთხზა სახე _ «თიბათვის მზე» _ თუ 
ისესხა. სესხების ვარიანტს იმიტომ ვუშვებ, რომ აღორძინების ეპოქის იტალიურ პო-
ეზიაში არსებობს «ივლისის მზე», როგორც უზენაესისა და სრულყოფილის ხატი. 

ქართულ პოეზიაში _ ვერც სასულიეროსა და ვერც საეროში _ ვერ მოვაგენი ანა-
ლოგიას. მარტო მზე რომ იყოს, მაშინ იოლი გასაგები იქნებოდა. მზე ღმერთის მატე-
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რიალური აღეა. ეს კარგად არის ცნობილი და ასახულია კიდეც სიტყვაკაზმულ 
მწერლობაში. მოწმედ დავით გურამიშვილიც კმარა: 

 
სახით იგავად სათქმელად 
მამა მზეთა-მზედ ითქოსა, 
ძე ღვთისა მხოლოდ-შობილი 
მზå სიმართლისა იქოსა... 

 
მაგრამ რატომ მაინცადამაინც თიბათვისა უნდა იყოს ეს მზე? აქ ერთი ვარაუდის 

გამოთქმა შეიძლება. როგორც ვნახეთ, პოეტი ღმერთს ისევ სულიწმიდის მოვლინე-
ბას ევედრება («სული მოუვლინე ისევ შენმიერი») სულიწმიდის მოფენის დღე კი 14 
ივნისია (ძველი სტილით 1 ივნისი). ივნისი ხომ ქართულად თიბათვეა! 

მაგრამ ამაო გამოდგა ვედრება. მეორე ლექსში, რომელიც ერთი წლის შემდეგ, 
1918 წელს არის დაწერილი, იგი ჩივის: 

 
მზე თიბათვის, ყოფნა უმზეო! 
მზე მიიცვალა ღია თვალებით! 
ის მიიცვალა რაღაც უმწეო. 
და საოცარი გარდაცვალებით! 
მას გახელილი დარჩა თვალები, 
ოჰ, გახელილი დარჩა თვალები! 
ის უცხო მხარეს გარდაიცვალა 
და გახელილი დარჩა თვალები! 

 
თუ «თიბათვის მზე» ღმერთს გულისხმობს, მაშინ ამ ლექსში აშკარად უფლის 

გარდაცვალებაზეა ლაპარაკი. 
ღმერთის გარდაცვალების იდეა კი ვასილ როზანოვის მოძღვრებას გვაგონებს. 
ლევ შესტოვის წიგნში _ „Умозрение и откровение “ _ არის წერილი «ვ.ვ. როზანო-

ვი». ამ სტატიაში შესტოვი განიხილავს როზანოვის მოძღვრებას და დაასკვნის: 
...»როზანოვისათვის ქრისტიანობის იდეა უკავშირდებოდა უღმერთოების იდე-

ას». 
...»მისთვის რაღაცნაირად ქრისტიანობა დაკავშირებული იყო ღმერთის სიკვდი-

ლის იდეასთან». 
...»როზანოვისათვის იყო ქრისტიანი ნიშნავს, უარი თქვა ღმერთზე». 
...»მას სჯეროდა, რომ ღმერთი მოკვდა «ბუნებრივი სიკვდილით», უფრო მეტიც, 

ღმერთის ბუნებრივი მდგომარეობა _ სიკვდილია». 
ამ აზრების გამოძახილი უთუოდ ისმის გალაკტიონის ლექსში «მას გახელილი 

დარჩა თვალები». 
ვ. როზანოვის მოძღვრებისა და გალაკტიონის ლექსების ერთი ჯგუფის კომპლექ-

სური შესწავლა უთუოდ საინტერესო დასკვნებს მოგვცემს. სხვათა შორის, აქ ისიც 
უნდა გავიხსენოთ, რომ გალაკტიონის «13 წლის ხარ» უცნაურად ეხმიანება ვ. როზა-
ნოვის „Мальчик 13 лет “ _ («აღმოსავლური მოტივებიდან»). 
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რა თქმა უნდა, ძნელია ხელაღებით ამტკიცო ზემორე ნათქვამი. ახლა კაციშვილმა 
არ იცის, რას ფიქრობდა გალაკტიონი, როცა ამ ლექსებს წერდა, მაგრამ ყველაფერი 
ეს ორმა გარემოებამ მაფიქრებინა. 

პირველი: გალაკტიონი სასულიერო სემინარიაში სწავლობდა და, ბუნებრივია, 
კარგად იცნობდა ღვთისმეტყველებას. 

მეორე: 1912 წელს მიხეილ ბოჭორიშვილისადმი გაგზავნილ წერილში პოეტი ამ-
ბობს: «...თავში აზრად მომივიდა პოემის «ქრისტე უდაბნოში» დაწერა, ამიტომ თუ 
სადმე საღვთისმეტყველო წიგნები მაქვს, გატაცებით ვკითხულობ» (ტ. 12, 1975წ. გვ. 
546). 

 
ჩანაწერებიდან 

 
ისტორიაში არაფერი ხდება ისეთი, რაც აუცილებელი არ არის. ის, რაც ადამიანს 

შეიძლება შემთხვევითად მოეჩვენოს, სრულებით არ არის შემთხვევითი ღვთაებრი-
ვი კანონზომიერების თვალსაზრისით. ადამიანის ლოგიკით, ადამიანის წვდომის 
უნარით, უსამართლობაა, გაუგებრობაა, უზნეობაა, როცა, ვთქვათ, ავტოკატასტრო-
ფაში იღუპება ახალგაზრდა, საღსალამათი კაცი, მაგრამ სამყაროს არსებობის წამმარ-
თველი ძალის თვალთახედვით მართლა უსამართლობაა ეს, გაუგებრობაა, უაზრო-
ბაა? არ ვიცით. პასუხი არა გვაქვს. ვიცით მხოლოდ ის, რომ, არსებობა უმკაცრეს წეს-
რიგსა და კანონზომიერებას ექვემდებარება. მასში არაფერია მოულოდნელი, არააუ-
ცილებელი, შემთხვევითი. 

არ უნდა იფიქრო: მე მართალი ვარ და არ დამსჯიან, მე ერთგული ვარ და არ დამ-
სჯიან, მე პატიოსანი ვარ და არ დამსჯიან. არავის უნდა ჰქონდეს დაუსჯელობის გა-
რანტია. ლოიალობას მნიშვნელობა არა აქვს: რობაქიძე, იაშვილი, გამსახურდია. 

ერთგული ფრიდონ ნაროუშვილი, ვალერიან ლუარსაბიძე, კალე ფეოდოსიშვილი 
და სხვანი ისევე დაისჯებიან, როგორც ორგულად შერაცხული ნიკოლო მიწიშვილი, 
ტიციან ტაბიძე, მიხეილ ჯავახიშვილი. 

მთავარია ის, რომ ხელისუფლების მოქმედების ლოგიკა ვერ უნდა ამოიცნო: თუ 
ამოიცანი, შეიძლება მონახო გზები, რომლითაც ლოგიკას გაყვები _ ეს არ უნდა მოხ-
დეს. 

 
1924 წლის აგვისტოს აჯანყების დამარცხებამ შიში და უგინცობა გაამეფა. შეუბრა-

ლებელი, დაუნდობელი და უმოწყალო იყო ბოლშევიკური ხელისუფლების შურის-
ძიება. ქართველი ხალხის ერთი ნაწილი, კლასობრივი ბრძოლის თეორიით გონშერ-
ყეული, სპობდა და ანადგურებდა ქართველი ხალხის მეორე ნაწილს, საკუთარ სის-
ხლსა და ხორცს. თუ ერთი საქართველო, ძაძებში გახვეული, სისხლის ცრემლებით 
დასტიროდა დახოცილ-გაჟუჟულებს, მეორე საქართველო ზეიმობდა მუშათა და 
გლეხთა გამარჯვებასა და თავადაზნაურობის და ბურჟუაზიის დამარცხებას. 

* * * 

1925 წელს, 24 წლის აგვისტოს აჯანყების დამარცხების შემდეგ 69 წლის ვასილ 
ბარნოვმა ნაღლი (ამ სიტყვას ვხმარობ რუსული повесть-ის ბადლად) «არმაზის 
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მსხვრევა» დაწერა. მოთხრობაში აღწერილი ამბავი მეფე მირიანის დროს ხდება, რო-
ცა წარმართობასა და ქრისტიანობას შორის ბრძოლამ მწვერვალს მიაღწია. წარმარ-
თობა დამარცხდა და ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგია გახდა. ამას ეძღვნება ნაღ-
ლიც. 

მეფის ასულს ხვარამზეს და ამზაილს, ბაბეგის მთავარქურუმის ვაჟს, უყვართ 
ერთმანეთი. 

რომის კეისრის მიზანია: «შაბურისა და მის მომხრეთა სახელმწიფო აღგვილ იქნეს 
პირისაგან ქვეყნისა. მხოლოდ ერთი სახელმწიფო მთელ დუნიაზედ _ ბიზანტიისა 
და ერთი სჯული _ ბიზანტიური!» ეს სუფთა კომუნისტური მოთხოვნაა. 

 
ქართველობა სამად არის გაყოფილი: «ძველ ღმერთ მოსავნი ქართველნი უარს 

ჰყოფდნენ არმაზსაც, გაცსაც». მაგიური ქურუმი. მათ ციშუბი სწამთ _ ღმერთთა 
ღმერთი. სხვები: ითრუშანი, გუდანი, ალტერი... 

ჯაშუშები: «დარწმუნებული ვარ, რომაელთ დაწვრილებით იციან ეხლა აქაური 
ამბები: ჯაშუშებზედ უანგაროდ ჰხარჯავენ, ყველგან ქსელი აქვთ გაბმული!». 

 
«ხმალი მოეღერებინა გალაღებულ ბიზანტიას მის (საქართველოს _ ა.ბ.) სულიერ 

თუ ხორციელ არსებობისათვის» (ბაქარი, მირიანის ძე ფიქრობს) 
 
«თვალსაჩინოდ დასტყობოდათ ესეთი ცვლა ქრისტეს ქადაგთ. აქამდის რომ 

ფრთხილად იქცეოდნენ და თავის თავს მხოლოდ ძმობისა და ერთობის მახარობ-
ლად ჰხადოდნენ, ეხლა ხმა აემაღლებინათ, ცხადად თხოულობდნენ ქართველთაგან 
ახალი სჯულის აღიარებას. უარჰყავითო ღმერთნი თქვენნი, უნდა დასთმოთო არ-
მაზ ბრწყინვალე». 

 
«ორი სახე ჰქონდა დასავლეთით მოვლენილ ქრისტეს: გარედან რომ სითავმდაბ-

ლის ძაძა ემოსა, ქვეშ ბექთარი ჩაეღილნა ქაჯთა ნაკერი. იმის ხის ჯვარში დაშნა იდ-
ვა ურჩთ ცეცხლის მდები, მშვიდობის სახე, ბაიას რტო ნიში იყო ხმაჩაწყვეტილთ 
მორჩილებისა». 

 
ციშუბის მომხრენი მზად უნდა იყვნენ ბრძოლისათვის. 
ხალხს არ სჯერა თანასწორობის: «_ ხელზედ რომ ხუთი თითი გაქვს, ისინიც 

თანასწორნი არ არიან, კაცთა შორის თანასწორობა როგორ დამყარდეს?!» 
ამზაილი, არმაზის მეტრფე, ომში იღუპება, ხვარამზე, ქრისტეს ტრფიალი თავს 

იკლავს, როცა მკვდარ ამზაილს დაინახავს. 
ვეზირი ეუბნება შაბურს: 
« _ როგორ? შენ გინდა აღადგინო თვითარსებობა მცირე ერების, რომელნი რომმა 

დაიმონა და გარდაქმნა რომაელებად!» 
შაბური: 
« _ მხოლოდ დაიმონა! ვერ წაართვა მათ სახე მათი, ვერც სიყვარული თავის მამუ-

ლის. მათი ღელვა არ სცხრება. ვერც დაწყნარდება: გაიხსენე ამბოხებანი კართაგენში, 
მისრეთში, პალესტინაში, ჰაისტანში, პონტში და სხვაგან ყველგან...» 
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იმპერატორი ბრძანებს _ საქართველომ ქრისტეს რჯული აღიაროსო, სხვა ყველა 
მოისპოს... 

 
«მდაბიო ხალხი და მონები აღტაცებულნი: დაკნინებულთ მფარველობდა სჯული 

ქრისტესი. იტყოდა ძმობას, თავისუფლებას, ერთობას თუ თანასწორობას. უარჰყოფ-
და წარჩინებას შთამომავლობით. კაცადკაცადს გაარჩევდა პირად ქმედებით. ჰგმობ-
და ქონების უსწორობით განაწილებას». 

 
«ინტელიგენცია ისტორიულად ბარომეტრია ეროვნული სულისა: რაც უნდა კლა-

სობრივი იყოს ინტელიგენციის სულისკვეთება, მაინც ისტორიული ფორმა ეროვნუ-
ლი თავისებურებისა ინტელიგენციით გამოისახება; თუ ერი მორალურად დაცემუ-
ლია, თუ ერში ტრადიცია სუსტობს, ყველაზე ადრე და უფრო ეს ინტელიგენციას 
დაეტყობა: ეროვნული idee force ინტელიგენციის ნებისყოფით ისაზღვრება, ქარ-
თველ ინტელიგენციას არ შეუძლია დაიტრაბახოს დიდი გმირობით და მაღალი 
ეროვნული მორალით: ჩვენს წარსულს en masse (მთლიანად _ ა.ბ.) არ ახასიათებს ის, 
რასაც ჰქონდა ადგილი რუსეთში, დაწყებული დეკაბრისტების მოძრაობიდან; მაგ-
რამ თითო-ოროლა გმირი საქართველოში ხშირად იყო; მათ რიცხვს ეკუთვნიან სო-
ლომონ ლეონიძე, პაატა ბატონიშვილი, ფილადელფოს კიკნაძე და სოლომონ დო-
დაშვილი» (გვ. 31. კ. კაპანელი _ «ქართული სული ესთეტიურ სახეებში», 1926 წ.) 

 
 

ალექსანდრე ქუთათელი ”პირისპირ” 
(ჩანაწერებიდან) 

 
 
 
1930 წელს (№7) «მნათობში» დაიწყო ბეჭდვა რომანისა «პირისპირ», მაშინ მისი ავ-

ტორი 32 წლის იყო, ხოლო დასრულდა «მნათობში» მისი ბეჭდვა 1952 წელს, როცა 
ალ. ქუთათელი 54 წლის იყო.  

ამ რომანში მისი ჩამოყალიბება, როგორც პროზაიკოსისა.  
ავტორმა ამ ხნის მანძილზე ბევრი რამ შეცვალა, ბევრი შეაცვლევინეს... ამ მხრივ 

იგი საინტერესოა, მაგრამ უფრო მნიშვნელოვანია ის, რომ იგი ერთადერთი რომანია, 
რომელიც გვიამბობს პერიოდზე, სავსეზე ისტორიული ფაქტებით. გვიამბობს 1917 
წლის თებერვლიდან 1921 წლის მარტამდე მომხდარ ამბებს. ამ რომანში იყო მოხსე-
ნიებული ის დეპეშა, რომელიც გოგიტა ფაღავამ და ვიáტორ ნოზაძემ გამოგზავნეს 
პეტერბურგიდან _ «მთავრობაძე გარდაიცვალა». მაშინ ჩვენ არ ვიცოდით, ვინ იყო 
გოგიტა ფაღავა ან ვიქტორ ნოზაძე. არც რომანში იყო ეს ნათქვამი. 

 
არის თუ არა ნაჩვენები «პირისპირში», რომ რუსეთის საელჩო თბილისში იყო არა 

დიპლომატიური ორგანიზაცია, არამედ ბუდე, რომელიც ამზადებდა საქართველო-
ში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარებას. 
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1993 წლის პირველ ივლისს გაზეთმა «სვაბოდნაია გრუზიამ» გამოაქვეყნა 
დოკუმენტი (გამომქვეყნებელი ივანე შენგელაია), რომელშიც ორჯონიკიძე და კი-
როვი მიმართავენ ლენინსა და სტალინს წინადადებით: «ჩვენი აზრით, მშვიდობის 
პირობად საქართველოში უნდა იყოს საქართველოში საბჭოთა ხელისუფლების გა-
მოცხადების აუცილებელი მოთხოვნა. ჩვენი ცნობებით მენშევიკები მზად არიან, 
დათანხმდნენ, ოღონდ ჯიუტად ივაჭრებენ». 

 
ღრმა კვლევა-ძიება არ სჭირდება იმის მიხვედრას, რომ «პირისპირის» პერსონაჟი 

ფილიმონ ერისთავი არის გრიგოლ ფილიმონის ძე წერეთელი. გარდა იმისა, რომ 
გრიგოლ წერეთელივით ფილიმონ ერისთავი უნივერსიტეტში ასწავლის და კლასი-
კური ფილოლოგიის დოქტორია, ფილიმონ ერისთავიც წარმომავლობით რაჭველი 
თავადია, ისევე როგორც გრიგოლ წერეთელი, ფილიმონ ერისთავიც გრიგოლ წერე-
თელივით უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის გამგეა. რომანის მიხედვით ფილიმონ 
ერისთავის ცოლია სოფიო დიმიტრის ასული ტრუბეცკაია, გრიგოლ წერეთლისა სო-
ფიო ივანეს ასული მაქსიმოვა. 

(სიმონ ყაუხჩიშვილი _ გრიგოლ ფილიმონის ძე წერეთელი, 1969წ., თბილისი). 
 
 

ბრძოლა გრაალისათვის 
 
 
თუ არ ვცდები, ქართულ მწერლობაში გრაალი პირველად გალაკტიონ ტაბიძემ 

ახსენა: «მზეო თიბათვისა, მზეო თიბათვისა, ლოცვად მუხლმოყრილი გრაალს შე-
ვედრები». მაგრამ გაცხოველებული ლაპარაკი გრაალის თემაზე ჩვენს მწერლობაში 
არ ყოფილა. მწირ ცნობებს გრაალზე გრიგოლ ხავთასის წიგნში _ «ნარკვევები გერმა-
ნული ლიტერატურის ისტორიიდან» (1953წ.) თუ ამოიკითხავდა კაცი. მოგვიანებით 
შევიტყეთ, რომ გრიგოლ რობაქიძეს მთელი რომანი ჰქონდა დაწერილი «გრაალის 
მცველნი» («Die Hüter des Grals»), მაგრამ მწერალი უცხოეთში ცხოვრობდა და წიგნზე 
ხელი დიდხანს არ მიგვიწვდბოდა. 1937 წელს, იენაში, გერმანულად გამოცემულმა 
ქართულმა რომანმა თბილისში 1967 წელს ჩამოაღწია, როცა უნგრელმა მეცნიერმა 
მარტინ იშტვანოვიჩმა აჩუქა იგი პოეტსა და მეცნიერს ნია აბესაძეს. ამან გამოიწვია 
თუ სხვა რამემ, გრაალის თემისადმი ინტერესი ჩვენში თანდათანობით გაიზარდა. 
ელგუჯა მაღრაძემ ქართულად თარგმნა ტომას მელორის უზარმაზარი რაინდული 
რომანი «ამბავი მეფე ართურის ზეობისა», რომლის ვრცელი ნაწილი წმიდა გრაალის 
ამბავს გვიყვება. გამოქვეყნდა მეცნიერთა და ჟურნალისტთა (როლანდ ბურჭულაძე, 
ვიტალი დარსანია, თინათინ კობალაძე) ცალკეული სტატიები. ითარგმნა და დაი-
ბეჭდა რენე გენონის წერილი «გრაალის სიმბოლიზმი», რომელსაც ზურაბ კიკნაძის 
კომენტარი ახლავს. კ. მარჯანიშვილის თეატრში გ. რობაქიძის რომანის მიხედვით 
სპექტაკლი დაიდგა «გრაალის მცველნი» (ტექსტი ქართულად ნაირა გელაშვილმა 
თარგმნა. წარმოდგენა დავით ანდღულაძემ დადგა). 1989 წლის 16 ივნისს მეც ვეს-
წრებოდი ამ წარმოდგენის პრემიერას. კარგად მახსოვს, როგორ თეატრალურ დღე-
სასწაულად გადაიქცა იგი. 
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სპექტაკლი რომ დამთავრდა, მაყურებელთა დარბაზი სინათლემ გააჩახჩახა. 
გამაყრუებელი ტაში გრიალებდა. ხალხი ტიროდა, უფრო სწორი იქნებოდა, თუ 
ვიტყოდი, ზლუქუნებდა. სტუდენტმა დავით ტურაშვილმა დემოკრატიული საქარ-
თველოს (1918-1921 წ.წ.) დროშა ააფრიალა. ვიღაცამ დაიძახა, გაუმარჯოს დამოუკი-
დებელ საქართველოს! დარბაზმა ერთხმად იქუხა: გაუმარჯოს! მსახიობმა მერაბ თა-
ბუკაშვილმა სცენაზე აიყვანა დავით ტურაშვილი დროშით. სტუდენტმა დროშა 
ოთარ მეღვინეთუხუცესს გადასცა (ოთარი წარმოდგენაში თავად გიორგის როლს ას-
რულებდა). სცენა და დარბაზი გაერთიანდა. სცენაზე დამოუკიდებელი საქართვე-
ლოს დროშა ფრიალებდა. დარბაზში პატრიარქი ილია მეორე იდგა. უცბათ რადიო-
ჩანაწერი ჩაირთო და თეატრის თაღებქვეშ აგუგუნდა საგალობელი _ «შენ ხარ ვენა-
ხი...» ხალხი გაირინდა, სუნთქვაშეკრული უსმენდა გალობას. გალობა დასასრულს 
უახლოვდებოდა, რომ სულგაკმენდილ დარბაზში გაისმა ოთარ მეღვინეთუხუცესის 
ხაფი ხმა: ღმერთო, გაანათლე გრიგოლ რობაქიძის სული! 

ხალხმა ერთი ამოსუნთქვით უპასუხა _ ამინ! 
დიდი დაგვიანებით, მაგრამ გრაალის თემა უკვე მკვიდრდებოდა ქართულ სახე-

ლოვნებო ცხოვრებაში. 
გრაალის თემა ევროპულ ლიტერატურაში განსაკუთრებით პოპულარული 

ჯვაროსანთა ლაშქრობის ეპოქაში ხდება. 1099 წელს ჯვაროსნებმა იერუსალიმი აი-
ღეს. ოცი წლის შემდეგ კი, 1119 წელს ტაძრის რაინდთა, ანუ ტრამპლიერთა ორდენი 
შეიქმნა. ამ პერიოდს მოჰყვა ორი დიდი ევროპელი პოეტის გამოჩენა სალიტერატუ-
რო ასპარეზზე. ერთია ფრანგი კრიტიენ დე ტრუა (დაახლოებით 1150-1190 წ.წ.) და 
მეორე _ გერმანელი ვოლფრამ ფონ ეშენბახი (დაახლოებით 1170-1220 წ.წ.) სწორედ 
მათი შემოქმედება უყრის მტკიცე საძირკველს გრაალის თემას. მას მერე ევროპულ 
ლიტერატურაში გრაალის თემისადმი ინტერესი აღარ განელებულა. პირიქით, იზ-
რდება და იზრდება. 

გრაალის თემა უშუალოდ უკავშირდება ბრიტების ლეგენდური მეფის არტურისა 
და მრგვალი მაგიდის რაინდების ცხოვრება-საქმიანობას. გრაალის რაინდები პარ-
ციფალი (სხვანაირად, პერსევალი), ლანსელოტი, გავეინი, გალაჰადი, ბორსი და 
სხვანი ართურის მრგვალი მაგიდის რაინდებიც არიან. მეფე ართურის გარშემო არ-
სებულ ცნობებში ერთმანეთში აირია და აითქვიფა ისტორია, მითი და ფოლკლორი. 
იმდენი მასალა დაგროვდა, რომ ევროპულ მედიევისტიკაში საგანგებო დარგი შეიქ-
მნა _ ართუროლოგია. მე-12 საუკუნის ინგლისელი მემატიანე გალფრიდ მონმუტი 
«ბრიტების ისტორიაში» უმთავრეს ადგილს მეფე ართურს უთმობს, ხოლო მეორე 
მემატიანე გირალდ კამბრეი (დაახლოებით 1146-1220 წ.წ.) იმასაც კი გვიამბობს _ 
როგორ დაესწრო თავად მეფე ართურის საფლავის გახსნას გლასტონბერის სააბატო-
ში. როგორ იხილა მეფის ფარი და ჯვარი. მე-10 საუკუნის «კამბრიის ანალებში» კი 
ისიც არის ნათქვამი, რომ ართური მოკლეს 537 წელს კამლანთან ბრძოლაში. და მა-
ინც ზოგიერთი დღევანდელი ისტორიკოსი ფიქრობს, რომ ართური არ არის ისტო-
რიული პირი. იგი ლეგენდის პერსონაჟია. 

ლეგენდა ამა თუ იმ ადამიანის ისტორიულად არსებობას ხელს არ უშლის. 
ლეგენდის პერსონაჟი შეიძლება ისტორიული პირიც გახდეს. ამის უტყუარი მაგა-
ლითია ჩვენი თამარ-მეფე. თამარის გარშემოც უამრავი თქმულება და გადმოცემა 
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არსებობს. ჩვენს ფოლკლორში იგი გაზღაპრებულია, მაგრამ არავის ეპარება ეჭვი, 
რომ იგი რეალურად არსებული ისტორიული პირი იყო. ალბათ, ასე დაემართა ბრი-
ტების მეფე ართურსაც. ბრიტების ისტორიაში მისი განსაკუთრებული როლის გამო 
რეალური ხელმწიფე ლეგენდად იქცა. 

ჩვენ კი ლეგენდისა და მითის ართური უფრო გვენიაზება, ვიდრე ისტორიისა. 
თანამედროვე რუსი ისტორიკოსი ა. მიხაილოვი წერს, რომ ლეგენდის ართურის სა-
მეფოს არა აქვს არც დასაწყისი და არც დასასრული. იგი თითქოს მარადიულად არ-
სებობს. მას არც გეოგრაფიული საზღვრები აქვს. ეს არის ბრიტანეთის სამეფო. იგი 
ერთიანი ქრისტიანული სამყაროა, სადაც რაინდები იესო ნაზარეველის იდეალების 
გამარჯვებისათვის იბრძვიან. იგი უტოპიაა, რომელშიც უნდა განხორციელდეს კა-
ცობრიობის უკეთესი ოცნება. 

ფრიდრიხ შლეგელი (1772-1829 წ.წ.) მეფე ართურის მრგვალ მაგიდას უკავშირებს 
იმ მაგიდას, საიდუმლო სერობის ღამეს ქრისტე და მისი მოწაფეები რომ უსხდნენ. 

გერმანელი პოეტი და ფილოსოფოსი გვიამბობს: ერთხელ მერლინი მივიდაო მე-
ფე უტერპენდრაგონთან და უთხრა (უტერპენდრაგონი მეფე ართურის მამაა, მერ-
ლინი კი ბრიტანული თქმულებების პროტაგონისტი, ჯადოქარი და გრძნეული) _ 
როცა მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე ჯვარს აცვეს, პალესტინაში ცხოვრობდა ღვთის-
მოსავი რაინდი იოსებ არიმათიელი. იგი პილატე პონტოელის სამსახურში იდგა, 
მაგრამ ფარულად ქრისტეს მოძღვრების მიმდევარი იყო. იოსებ არიმათòელმა გამო-
ისყიდა პილატესაგან ქრისტეს ცხედარი და დაკრძალა იგი. იესოს ერთგულებისა და 
სიყვარულისათვის ებრაელებს სძულდათ იოსები. სდევნიდნენ მას და უთვალავი 
ტკივილი მიაყენეს. ქრისტეს აღდგომის შემდგომ იოსებ არიმათიელი, მისი ოჯახის 
წევრების, მეზობლების, ნაცნობ-მეგობრების უმრავლესობა უდაბნოში წავიდა. ძა-
ლიან გაუჭირდათ იქ. ბევრი ტანჯვა-ვაება გადაიტანეს. ზოგიერთი შიმშილითაც კი 
მოკვდა. ხალხში დრტვინვა დაიწყო. იყვნენ ისეთებიც, იოსების მოკვლას რომ აპი-
რებდნენ. რაინდი ხედავდა ხალხის ტანჯვას და დიდად წუხდა. ერთ დღეს იგი 
გულმხურვალედ ევედრა უფალს, ეხსნა ხალხი განსაცდელისაგან. მაშინ უფალმა 
უბრძანა იოსებ არიმათიელს: გააკეთე ზუსტად ისეთი მაგიდა, როგორიც იყო ის, 
რომელზეც საიდუმლო სერობის ღამეს მოციქულები ტრაპეზობდნენ. გადააფარე 
თეთრი სუფრა. გააწყე ნუგბარი საზრდელით, დადგი მაგიდაზე ოქროს თასი. ამ 
თასს მე თვითონ გამოგიგზავნი. ამ ჭურჭელს თვალის ჩინივით გაუფრთხილდი და 
მოუარე. 

აასრულა იოსებ არიმათიელმა უფლის განკარგულება. გააკეთა ყველაფერი, რაც 
დაავალეს. 

ამ ამბის თხრობა რომ დაასრულა, მერლინმა უტერპენდრაგონს მიმართა: ხელ-
მწიფევ, ახლა შენ მესამედ უნდა გააკეთო ასეთი მაგიდა და ღმრთის მადლი დაიმსა-
ხუროო. 

უტერპენდრაგონს მოეწონა მერლინის რჩევა, ოღონდ ჯადოქარს უბრძანა: ამას 
მარტო მე ვერ შევძლებ. ჩემი სახელითა და დახმარებით უმეთაურე ამ საქმეს. წმ. სა-
მების დღესასწაულზე სტუმრებს საქმის კეთილად გასრულება ვახაროთო. 
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რაც გადაწყვიტეს, გააკეთეს კიდეც. წმ. სამების დღესასწაულისათვის მრგვალი 
მაგიდა მზად იყო. მეფემ სამეფოს რჩეული რაინდები და სეფე ქალები მოიწვია. დი-
დი ზეიმობა  გაიმართა. 

ეს მაგიდა მემკვიდრეობით გადაეცა უტერპენდრაგონის ძეს მეფე ართურს. მის 
გარშემო იკრიბებიან მეფე ართურის რაინდები. 

სხვა თქმულებაც არსებობს, რომელსაც ბენედიქტელი ბერი უილიამ მალმსბერი 
(1090-1143 წ.წ.) გვატყობინებს. 

იერუსალიმის პირველ ეპისკოპოს ფილიპეს უბრძანებია იოსებ არიმათიელისათ-
ვის ბრიტანეთში გამგზავრებულიყო. იოსები ბრიტანეთში ჩასულა. თავად პირადად 
ჩაუტანია მრგვალი მაგიდაც, თასიც ზიარებისათვის და ის შუბიც, რომელიც რომა-
ელმა ლეგიონერმა ლონგიუსმა მაცხოვარს ფერდში ჰკრა. იოსებ არიმათიელს, ბრი-
ტანეთში, იმ ადგილას, სადაც მერე გლასტონბერის მონასტერი იყო, პაწია ეკლესია 
აუშენებია. ქრისტიანობის გავრცელებისათვის საძირკველი ჩაუყრია. 

სულ სხვას ამბობს ტომას მელორი (1408-1471 წ.წ.): «მრგვალი მაგიდა შექმნა 
მერლინმა ნიშნად იმისა, რომ მსოფლიოც მრგვალია. მრგვალი მაგიდის მნიშვნელო-
ბა ყველამ ასე უნდა გაიგოს, რადგან მთელი კაცობრიობა, საქრისტიანო თუ სამუს-
ლიმანო, მრგვალ მაგიდას ესწრაფვის...» 

ასე, რომ მრგვალ მაგიდაზე ნაირნაირი თქმულება და შეხედულება არსებობს. 
მეფე ართურის რაინდებიდან მხოლოდ უვაჟკაცესნი, უკეთილშობილესნი, უწ-

მინდესნი და უსპეტაკესნი ეძებენ და იცავენ გრაალს. ზოგიერთი მწერალი მათ რაო-
დენობასაც მიუთითებს _ ორმოცდაათნი იყვნენო. მაგრამ სიტყვაკაზმულ ლიტერა-
ტურაში ყველას ისე ხშირად არ ახსენებენ, როგორც, ვთქვათ, პარციფალს, ლანსე-
ლოტს, გალაჰოდს, ლოენგრინს და კიდევ ზოგიერთ სხვას. ჩანს, მათ შორისაც იყვნენ 
კიდევ უფრო მეტად გამორჩეულნი. 

თავად სიტყვა გრაალის მნიშვნელობა დღემდე გაურკვეველია, თუმცა მისი 
ეტიმოლოგიური გაშიფრვის ბევრი ცდა ყოფილა. ეს სიტყვა იმთავითვე ბუნდოვანი 
იყოო, _ გვარწმუნებს ფილოლოგი ფრანც კამპერსი (1866-1929 წ.წ.). ერთი კია, გრა-
ალს ორი სახე აქვს. ერთი კრეტიენ დე ტრუასაგან მომდინარეობს, მეორე _ ვოლფრამ 
ფონ ეშენბახისაგან. 

ფრანგი პოეტის მიხედვით გრაალი ოქროს თასია, კეთილშობილი, ძვირფასი ქვე-
ბით მოოჭვილი. მასში იოსებ არიმათიელმა ქრისტეს სისხლი დააგროვა. კრეტიენ 
დე ტრუას ტრადიციის გამგრძელებლებს მაცხოვრის სისხლის დაგროვება ორგვა-
რად აქვთ წარმოდგენილი. ერთნი ამბობენ, რომ იოსებმა იესოს სისხლიანი კვართი 
გაწურა და ეს სისხლია თასში დაგროვებული. მეორენი კი ვარაუდობენ, რომ თასში 
ის სისხლია ჩასხმული, რომელიც ფერდიდან გადმოუვიდა ქრისტეს, როცა რომაელ-
მა ლეგიონერმა მას შუბი ჰკრა (უფრო მეტიც: არიან მწერლები, რომლებიც ფიქრო-
ბენ, რომ გრაალი მარტო თასი კი არ არის, არამედ ყველაფერი ერთად _ თასიც, შუ-
ბიც და საიდუმლო სერობის მრგვალი მაგიდაც). 

მოგვიანებით ქრისტეს სისხლით სავსე თასი იმ თასთან დაკავშირდა, რომელიც 
საიდუმლო სერობის დროს ეჭირა მაცხოვარს ხელში. გრაალით დაინტერესებული 
მკვლევარები და მწერლები უფრო შორსაც წავიდნენ. მაგალითად, პოეტი იოჰან იო-
ზეფ გ¡ორესი (1776-1848 წ.წ.) თვლის, რომ გრაალში ჩაქსოვილია უძველესი იდეა ქუ-
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რუმთა საიდუმლო სიბრძნისა. იგი პარალელს ავლებს ჰერკულესის და ჰერმეს-მეგ-
ვიპტელის თასებთან, იმ თასებთანაც, ბაკხუსის მისტერიების დროს რომ იყენებ-
დნენ. არც სპარსეთის ლეგენდურ მეფის ჯემშიდის თასი ავიწყდება. გ¡ორესი ინდო-
ეთშიაც გადადის და იქაურ თქმულებებშიაც ბევრ მსგავსებას პოულობს. მსგავსების 
ძიება უსაფუძვლო არ არის. მკვლევარები მრავალგვარი დამთხვევის მოწმენი ხდე-
ბიან. მაგალითად, სპარსეთის ლეგენდური მეფის ჯემშიდის თასში ჩასხმულ სით-
ხეს სიბრძნისა და უკვდავების მინიჭების ძალა აქვს. მარადიული ახალგაზრდობის 
შენარჩუნებაც შეუძლია. ეს თვისებები გრაალსაც აქვს. ჯემშიდი კი, გადმოცემის მი-
ხედვით, 800 წლით ადრე ცხოვრობდა ქრისტეზე. პერსეპოლისიც ჯემშიდის აშენე-
ბულია. სპარსელებსაც მან ასწავლა მეცნიერება, ხელოვნება, მიწის დამუშავება, 
ზღვის წიაღში განძის ძებნა. მანვე დაუწერა ხალხს კანონები. 

ქართველი მკითხველის ყურადღებას, ალბათ, ისიც მიიპყრობს, რომ ჰერკულესს 
თასი მზის ღმერთმა ჰელიოსმა აჩუქა. ჰელიოსი კი კოლხეთის მითოლოგიური მე-
ფის აიეტის მამა იყო. 

ასე ეჯაჭვებიან ერთმანეთს სხვადასხვა ქვეყნისა და სხვადასხვა ხალხის თქმულე-
ბანი და ერთ მთლიან საკაცობრიო ოცნებას ქმნიან. 

ვოლფრამ ფონ ეშენბახის გრაალი სხვანაირია. იგი თვლის, რომ გრაალი ძვირფასი 
ქვაა, კეთილშობილი თვალია, რომელიც იოსებ არიმათიელმა ქრისტეს იმ სისხლით 
გაჟღენთა, რომაელი ლეგიონერის შუბიდან რომ მოწვეთავდა (საერთოდ ამ შუბს 
შეუწყვეტლივ, მარადიულად სდის სისხლი). იგი სამოთხიდან წარმომავლობს. ყო-
ველ წელს, ვნების პარასკევს, მოაქვს იგი ზეციურ თეთრ მტრედს. მტრედი ქვას ობ-
ლატში ახვევს და არავის აქვს მისი ხილვის ძალა, უნარი და უფლება. მის თვალის-
მომჭრელ შორეულ ნათებას შეიძლება თვალი მოჰკრას მხოლოდ უბიწო, უმანკო რა-
ინდმა, ვისაც არავითარი ცოდვა არ ჩაუდენია. ვინც მხოლოდ კეთილის დამკვიდრე-
ბისათვის იბრძოდა და იღვწოდა. 

სხვადასხვაგვარად უყურებენ ვოლფრამ ფონ ეშენბახის გრაალის ქვის წარმომავ-
ლობას თანამედროვე გერმანელი ჟურნალისტი ჰელმუტ ბერნდტი და მწერალი ტან-
კრედ დორსტი. 

იერუსალიმში, უფლის საფლავზე აგებულ ტაძარში დიდი კირქვის კლდეა. ჰელ-
მუტ ბერნდტის ვარაუდით, ვოლფრამ ფონ ეშენბახის გრაალის ქვა სწორედ ის ქვაა, 
უფლის საფლავზე აგებულ ტაძარში კირქვის კლდეს რომ მოამტვრიეს ჯვაროსანმა 
რაინდებმა და ევროპაში ჩამოიტანეს. 

ტანკრედ დორსტს კი მიაჩნია, რომ გრაალის ქვა უნდა იყოს ის კეთილშობილი 
თვალი, ლუციფერის გვირგვინს რომ მოძვრა, როცა დაცემული ანგელოსი, მისი 
ამპარტავნობის გამო, ზესკნელიდან ქვესკნელში გადაისროლეს და მიწას დაენარცხა. 

ასე ნაირნაირია გრაალზე შეხედულებანი. თუმცა ერთ საკითხში ყველა 
ერთსულოვანია. გრაალი გამოხატავს კაცობრიობის განუხორციელებელ ოცნებას. 
მის მისწრაფებას განახლების, აღორძინების, მშვენიერების, მარადიული ახალგაზ-
რდობისა და კეთილისაკენ. 

ფრანგი დიპლომატი და მწერალი გობინო (1816-1882 წ.წ.) ამბობდა: გრაალი არის 
კეთილშობილი ადამიანების რწმენა. იგი არის მუზარადი და მახვილი. იგი არის 
ხიბლი, რომელიც ზეპურ გულებს დაუღალავად აცოცხლებს. იგი არის ყველა აუხ-
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დენელი სურვილის თავმოყრა. მისთვის გრაალი ღირსებაც არის, სიყვარულიც და 
თავისუფლებაც. 

მე ვეძებ ქრისტეს, რომ მასში სიკვდილი ვჰპოვოო, _ ამბობს გერმანელი ფილოსო-
ფოსისა და პოეტის ფრიდრიხ ლინჰარდის (1865-1929 წ.წ.) მიერ დახატული მწირი. 
ამაზე რაინდი პარსიფალი უპასუხებს მწირს _ მეც ვეძებ ქრისტეს, რომ მასში გამარ-
ჯვება ვიხილოო და გრაალის საძებნელად მიეშურება. 

გერჰარტ ჰაუპტმანის (1862-1946 წ.წ.) წარმოდგენით, გრაალის სამეფოში ისეთივე 
ჰარმონია სუფევს, როგორიც, «ვეფხისტყაოსნის» სიტყვებით თუ ვიტყვით, ტარიე-
ლის, ავთანდილისა და ფრიდონის საბრძანებელში დამკვიდრდა. 

 
ყოველთა სწორად წყალობასა ვითა თოვლსა მოათოვდეს, 
ობოლ-ქვრივნი დაამდიდრნეს და გლახაკნი არ ითხოვდეს, 
ავთა მქმნელნი დააშინეს, კრავნი ცხვართა ვერ უწოვდეს, 
შიგან მათთა საბრძანისთა თხა და მგელი ერთგან ძოვდეს. 
 
მოკლედ ასეთია გრაალის ამბავი. ვისაც უფრო ვრცლად სურს მისი გაცნობა, ბევ-

რი რამ სანიაზო შეუძლია ამოიკითხოს 1989 წელს მიუნხენში გამოცემულ წიგნში 
«Das Buch vom Gral» 

გრაალის სულ სხვა ვარიანტს ქმნის გრიგოლ რობაქიძე. ქართველი მწერლის გრა-
ალი არც კრეტიენ დე ტრუას გრაალს ჰგავს და არც ვოლფრამ ფონ ეშენბახისას. 

«გრაალის მცველის» პროტაგონისტი ლევან ორბელი კითხულობს ლექსს, რომე-
ლიც ახალ გრაალს გვიხატავს. 

უფსკრულის პირას დგანან უკანასკნელი რაინდები. მტრის მორჩილებას სიკ-
ვდილს ამჯობინებენ. ისინი ატარებენ რელიქვიას _ წმინდა ნინოს ჯვარს, ვაზისაგან 
გამოჭრილს და მისი თმით შეკრულს. ეს იყო, საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღეს, 
გადაშვებულიყვნენ წკვარამში, რომ პაწია, მტირალი გოგო შემთხვევით შეეხო 
ჯვარს. დაინახეს: გამხმარი ხე აყვავდა. ოქროსფერი მწიფე მტევნები მოისხა. აქამდე 
სასოწარკვეთილი რაინდები ზეადამიანური ძალით აღივსნენ, უძლეველნი გახდნენ. 

რაინდებმა ჯადოსნური მტევნები დაწურეს. წვენი თასში დააგროვეს ისე, რო-
გორც იოსებ არიმათიელმა დააგროვა გოლგოთაზე დაღვრილი სისხლი მაცხოვრისა. 
მათ თასი ფარულად შეინახეს. იცავდნენ ვითარცა სიწმინდეს. თასის გარშემო, წმ. 
გრაალის მსგავსად, ჩამოყალიბდა საიდუმლო ორდენი. საუკუნეების მანძილზე თა-
სი გადაეცემა მცველიდან მცველს. თასში დევს გული _ საქართველოს მზე. გრაალის 
გუშაგები დარაჯობენ იდუმალ მიწას. 

ვერც წმ. გრაალის რაინდებს შეხვდებით გრიგოლ რობაქიძის რომანში. არც 
ამფორიტასი, არც ბორსი, არც გავეინი, არც გალაჰადი, არც ლანსელოტი, არც პარცი-
ფალი და არც სხვა ვინმე კარგად ცნობილი რაინდებიდან არ ჩანან «გრაალის მცველ-
ნში». აქ სულ სხვა პერსონაჟები მოქმედებენ _ ლევან ორბელი, ოდილიანი, ავალა, მა-
მია ოდიშელი, მზისავარ, დათა, კოსტა, ჰიდდირ, საღარა, მარჯანი, უშანგ, ხორავ, 
ვასსა, ვანო, ს.ო., შავდია, ლეგი... ვინ არიან ესენი? კალისტრატე სალია იძლევა გან-
მარტებას, რომელი პერსონაჟი რომელ რეალურ ისტორიულ პირს გულისხმობდა. 
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«გრაალის მცველნის» მოქმედნი პირნი არიან ნამდვილნი და არა გამოგონილნი. 
გრიგოლს სურდა მათი ვინაობის გახსნა ერთერთ ნომერში ჩვენი ჟურნალისა სათა-
ნადო წერილის დართვით. მას ეს არ დასცალდა. ჩვენ ვასრულებთ მის სურვილს» 
(ჟურ. «ბედი ქართლისა», პარიზი, 1964წ., №47, გვ. 5). 

ოდილიანი _ პაოლო იაშვილი, 
ავალა _ ტიციან ტაბიძე, 
მამია ოდიშელი _ შალვა დადიანი, 
მზისავარ _ აპოლონ წულაძე, 
დათა და კოსტა _ ძმები ვლადიმერ და გრიგოლ ჯაფარიძეები, 
ჰიდდირ _ მამედ ბეგ აბაშიძე, 
საღარა _ მფრინავი საღარაძე, 
მარჯანი _ კოტე მარჯანიშვილი, 
უშანგ _ უშანგი ჩხეიძე, 
ხორავ _ აკაკი ხორავა, 
ვასსა _ აკაკი ვასაძე, 
ვანო _ იაკობ ნიკოლაძე, 
ს.ო. _ სერგო ორჯონიკიძე, 
შავდია _ ლავრენტი ბერია, 
ლეგა _ ლევან ღოღობერიძე. 
კ. სალიას წერილში მითითებული არ არის, ლევან ორბელში და თავად გიორგიში 

ვის გულისხმობს მწერალი. მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ ლევან ორბელი 
თვით გ. რობაქიძეა. ამას ბევრი ნიშანი ადასტურებს რომანში. თავად გიორგის პრო-
ტოტიპი კი უცნობი რჩება. 

გრაალს იცავენ თავადი გიორგი (თასი მის სახლში ინახება), ლევან ორბელი, 
ოდილიანი, ავალა, მამია ოდიშელი, მზისავარ, ჰიდდირ, საღარა და სხვანი. თასის 
მტრები არიან ს.ო., შავდია, და რუსი ჩეკისტი ველსკი (მისი პროტოტიპიც დაუდგე-
ნელია). 

თუ ევროპულ ლიტერატურაში გრაალის გუშაგები რაინდები არიან, გ. რობაქიძის 
რომანში მას იცავენ მწერლობისა და ხელოვნების წარმომადგენლები. სულ 
თავდაპირველად გრაალს დარაჯობდნენო, _ ამბობს პოეტი და მეცნიერი კარლ ზიმ-
როკი (1802-1878 წ.წ.), _ ის ანგელოსები, რომელნიც ნეიტრალურნი დარჩნენ ღმერ-
თისა და ლუციფერის ბრძოლაში. 

ანგელოსები _ რაინდები _ მწერლობისა და ხელოვნების წარმომადგენლები. ასე-
თი ცვლილება გ. რობაქიძესთან შემთხვევითი არ არის. იგი თვლის, რომ როგორც 
პიროვნების, ისე მთელი ერის გადარჩენისათვის აუცილებელია სულის მოვლა-პატ-
რონობა. მისი შეუბღალავი შენახვა. თავადი გიორგი, ვის ოჯახშიაც გრაალი ინახება, 
მხოლოდ სოციალურად კი არ არის არისტოკრატი, არამედ სულითაც. მისი ძალა ის 
არის, რომ იგი არასოდეს ტყდება სულით. ჩეკისტი ველსკიც გაშმაგებული იმიტომ 
დაეძებს გრაალს, რომ მისი განადგურებით ქართველი ხალხის სულიერი გატეხვა 
უნდა, სულიერი დაბეჩავება სურს. 

ველსკი უბრალო ჩეკისტი არ არის, ვისაც ადამიანთა დატუსაღება და ციხეში ჩაყ-
რა ემარჯვება. იგი გაქნილი გაიძვერაა, სხარტი გონების პატრონი, ნაკითხი და გა-
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ნათლებული. ზედმიწევნით ზუსტად იცის, რას აკეთებს და რატომ. თავის ქმედებას 
ყოველთვის ასაბუთებს მზაკვრულად მოფიქრებული არგუმენტებით. 

რომანის ორი პერსონაჟი (ლევან ორბელი და ველსკი) რომანის ორი იდეის _ გრაა-
ლის დაცვისა და გრაალის ნგრევის პერსონიფიკაციაა. თუ ლევან ორბელის აზრით, 
გრაალით გამოხატული იდეის დაცვა პიროვნებისა და ერის გადარჩენას ნიშნავს, 
ველსკის რწმენით, გრაალის დანგრევა აუცილებელია პიროვნებისა და ერის დასა-
მორჩილებლად. თუმცა ამ მორჩილება-დათრგუნვას იგი აბსოლუტური თავისუფ-
ლების სახელით ნათლავს. ველსკის შეხედულება ნათლად ვლინდება იმ საუბარში, 
რომელიც მიმდინარეობს მატარებლით მგზავრობის დროს. ველსკი გულახდილად 
გამოთქვამს მას ჯერ უცნობ თანამგზავრთან და შემდეგ ლევან ორბელთან მასლაათ-
ში. 

ჩვენ (ე.ი. ბოლშევიკ-კომუნისტებს) გვინდა კაცობრიობას ტოტალური თავისუფ-
ლება მოვუტანოთო, _ ეუბნება იგი ახალგაზრდა თანამგზავრს. ამისათვის აუცილე-
ბელია ადამიანის რწმენიდან ღმერთის გაძევება, რადგან სადაც ღმერთია, იქ თავი-
სუფლებისათვის ადგილი არ არის. ღმერთის რწმენა უსიტყვო მორჩილებას მოით-
ხოვს. უსიტყვო მორჩილება კი მონობაა. თუ მონა ხარ, რა მნიშვნელობა აქვს იმას, 
ვისი მონა იქნები _ ღმერთისა და ადამიანის? ამიტომ ადამიანი ღმერთისაგან უნდა 
განთავისუფლდეს. მართალია, თქმულების მიხედვით, საქართველო ის ქვეყანაა, სა-
დაც ღმერთების წინააღმდეგ მებრძოლი პრომეთე მიაჯაჭვეს, მაგრამ ღმერთის წინა-
აღმდეგ ბრძოლა ყველაზე ძნელი საქართველოშია. აქ ყველაფერი საიდუმლოებით 
არის მოცული. საიდუმლოება კი ღმერთის თავშესაფარია. საჭიროა იდუმალების 
ფარდის ჩამოხსნა, გაშიშვლება. როცა ადამიანი დაინახავს, რომ საიდუმლოებაში 
არაფერი იმალება, რომ იქ სიცარიელეა, ადვილი იქნება მისი გულიდან ღმერთის 
ამოძირკვა. საიდუმლოება აუძლურებს ადამიანის ბრძოლას თავისუფლებისათვის. 

შემდეგ ველსკი თანამოსაუბრეს უყვება: 
როცა ნაპოლეონი იტალიაში ლაშქრობდაო, ფრანგებმა გენუა დაიკავეს. ისინი სან 

ლორენცოს ტაძარში შევიდნენ. ტაძრის ერთ სენაკში უბრალო ტყავის შალითა იპოვ-
ნეს. მასში იდო ოქროსქსოვილში შეხვეული ლურჯი, მბრწყინავი, საფირონის შვიდ-
კუთხიანი თასი. თქმულებისდა მიხედვით, იგი იყო ჩამოტანილი ანტიოქიიდან 
ჯვაროსანთა მიერ. თასი სან ლორენცოს ტაძარში ინახებოდა და წმ. გრაალად ით-
ვლებოდა. წელიწადში ერთხელ მორწმუნეები მთელი იტალიიდან და მეზობელი 
ქვეყნებიდან სან ლორენცოს ტაძარში იკრიბებოდნენ წმ. გრაალის სანახავად.  

ნაპოლეონმა თასი პარიზში გაგზავნა, რომ დაედგინათ მისი მიწიერი ღირებულე-
ბა. 

იმავდროულად, როცა ეს ამბავი გენუაში ხდებოდაო, _ აგრძელებს თხრობას ველ-
სკი, _ ფრანგების ჯარი ესპანეთში, ბარსელონას ახლოს, მონტსერატის ციცაბო მთას-
თან დაბანაკდა. ამ მთაზე ციხე-დარბაზი იდგა. მასაც ის სახელი ერქვა, რაც მთას. 
თქმულება ციხე-დარბაზს ლოენგრინსა და სხვა რაინდებს უკავშირებს. როცა ფრან-
გების ჯარი მთაზე აიჭრა, პირწმინდად დაანგრია ბენედიქტელთა მონასტერი. მო-
ნასტერში იყო ქრისტეს სასწაულმოქმედი ხატი. გადმოცემის თანახმად, მოციქულმა 
ლუკამ პირადად გამოჭრა იგი ხისაგან. ეს ხატიც დაიღუპა. იმ წუთს, რა წუთშიაც ბე-
ნედიქტიელთა მონასტერი ნაცარტუტად აქციეს, პარიზში გაიბზარა სან ლორენცოს 
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ტაძრიდან ჩატანილი თასი. მე მაინტერესებსო, _ დასძენს ველსკი, _ დაინახა თუ არა 
ნაპოლეონმა კავშირი, რომელიც ამ ორ მოვლენას შორის არსებობდაო. 

მაგრამ ეს არ არის მთავარი. ამ გრძელ ამბავს ველსკი სხვა დასკვნისათვის ყვება: 
იგი, ვინც ვაშინერს არღვევს და უშიშარი რჩება, უფრო მეტია, ვიდრე უბრალო 
მკრეხელი. 

შეშფოთებული უსმენს ამ საუბარს ლევან ორბელი. მისთვის გასაგებია, რა მიზ-
ნით დაეძებს გრაალს ველსკი. რისთვისაც სურს მისი განადგურება. მას უნდა, ქარ-
თველ ხალხს რწმენა წაართვას. თავად კი უფრო მეტი იყოს, ვიდრე უბრალო ათეის-
ტი. ლევანი საუბარში ერევა. იგი ჯერ შეცდომებს უსწორებს ველსკის, თასი ანტიო-
ქიიდან კი არ ჩამოიტანესო, არამედ კესარეადან, სადაც ჰეროდეს ძველ ტაძარში ინა-
ხებოდა. ეს ტაძარი არაბებს მეჩეთად ჰქონდათ გადაკეთებული. თასი საფირონისა 
კი არა, სმარაგდისა იყოო. არც შვიდკუთხა ყოფილა, ექვსკუთხედი გახლდათო. ცი-
ხე-დარბაზსაც მონტსალვაჩი ერქვაო და არა მონტსერრატი. მაგრამ ყველაფერი ეს 
წვრილმანია. ასეთი შეცდომების გასწორებით ლევანი კამათში ვერ დაჩაგრავს ველ-
სკის. ჩეკისტის შეხედულებას ლევანმა უფრო მძაფრი აზრი უნდა დაუპირისპიროს. 
ლევან ორბელის რწმენით _ ნამდვილი და მართალი ძალა იმას აქვს, ვისაც სიწმინ-
დის დაცვა შეუძლია. გრაალის მცველი ისეთივე ძლიერია, როგორც გრაალის დამან-
გრეველი. პარციფალი ბევრჯერ უფრო ღონიერია, ვიდრე რომელიმე მკრეხელი, 
თუნდაც იგი ნაპოლეონი იყოს. 

შეხედულებათა ეს დაპირისპირება მარტო თეორიულ ხასიათისა არ არის. ცოტა 
მოგვიანებით, მფრინავ საღარას პირით, ლევან ორბელი შეიტყობს, რომ მზადდება 
1924 წლის აგვისტოს აჯანყება. მოახლოებული ამბოხებით აღტაცებული საღარა ლე-
ვანს უყვება: ანტიბოლშევიკურ აჯანყებას საქართველოში მოჰყვება სომხეთის, 
აზერბაიჯანის, ჩრდილოეთ კავკასიის აჯანყებანიც. ევროპა დახმარებას გაგვიწევს. 
ერთ კვირაში მთელ კავკასიაში დაემხობა რუსეთის ბატონობა. უსმენს ლევანი ახალ-
გაზრდა კაცის მღელვარე სიტყვებს. სასოწარკვეთილმა არ იცის, რა ქნას. აჯანყებას 
ვერაფერი შეაჩერებს. მოხდება უაზრო სისხლისღვრა. ქართველთა აჯანყებას არავი-
თარი გამოძახილი არ მოჰყვება არც სომხეთში, არც აზერბაიჯანში, არც ჩრდილოეთ 
კავკასიაში. რუსი ბოლშევიკები თვალისდახამხამებაში მოაწყობენ ამბოხების ლოკა-
ლიზებას. სისხლში ჩაახრჩობენ საქართველოს. ევროპა თითსაც არ გაანძრევს ჩვენი 
ქვეყნის დასახმარებლად. 

შეშლილობად, გონებასუსტობად მიაჩნია ლევან ორბელს დაგეგმილი აჯანყება. 
მით უფრო სავალალოა მდგომარეობა იმით, რომ ამბოხებას ხელმძღვანელობს პარი-
ტეტული კომიტეტი. ამ პარტიებმა ხომ პარტიული კინკლაობის მეტი არაფერი იცი-
ან. როგორ უმეთაურებენ ისინი ბრძოლის ველზე ხალხს _ აჯანყება წინასწარ განწი-
რულია. მისი დამარცხება გარდაუვალია. საჭიროა გრაალის, ანუ რწმენა-იმედის გა-
დარჩენა. 

ველსკიმაც იცის _ აჯანყებას იოლად მოუღებენ ბოლოს, მაგრამ ქართველთა ეს 
დამარცხება არაფერს ნიშნავს, თუ გადარჩა გრაალი, ანუ რწმენა-იმედი. 

იწყება ბრძოლა გრაალისათვის. 
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მართალია, აჯანყებული ქართველები მარცხდებიან, ზოგს ხოცავენ, ზოგს იჭერენ, 
ზოგი უცხოეთში გარბის, მაგრამ ბოლშევიკებმა უმთავრესი ვერ შესძლეს _ ველსკიმ, 
ქართველმა და რუსმა ჩეკისტებმა გრაალის განადგურება ვერ მოახერხეს. 

ლევან ორბელი და მისი ამხანაგები იმარჯვებენ. გრაალი გადარჩენილია. 
გრიგოლ რობაქიძის რომანის ალეგორიული შინაარსის ამოკითხვა ძნელი არ 

არის. ყველაზე მძიმე ვითარებაშიც კი ხალხმა უნდა შეინარჩუნოს რწმენა და იმედი, 
ანუ დაიცვას გრაალი. ამით გაუმკლავდება იგი მტერს, შინაური იქნება თუ გარეშე. 
მწერლობის ამოცანა კი არის, დაეხმაროს ხალხს გრაალის დაცვაში. მართლაც, ქარ-
თული მწერლობის ისტორია 1921 წლიდან ერთი მხრივ არის ბრძოლა გრაალის 
დაცვისათვის და მეორე მხრივ ბრძოლა გრაალის დანგრევისათვის. 

ამით შეიძლებოდა საუბრის დამთავრება, რომ ერთი საკითხი არ გვაფიქრებდეს. 
თავად გიორგის რძალი, შვედი ქალი ნორინა, პარიზში, 1924 წლის აგვისტოს 

აჯანყების ორ მონაწილეს _ ყანსავსა და ბასილას უყვება, ვის რა ბედი ეწია ამბოხე-
ბის დამარცხების მერე, მათ შორის საღარასაც. 

თბილისთან ახლოს თვითმფრინავი ჩამოვარდა და დაიწვა. სამი დიდი ხელისუ-
ფალი დაიღუპა. ამ თვითმფრინავით სოხუმს უნდა გამგზავრებულიყო ს.ო.-ც (რო-
გორც იცით, ეს სერგო ორჯონიკიძეა). მაგრამ იგი წინათგრძნობამ იხსნა. თხუთმეტი 
წუთით ადრე უარი თქვა გაფრენაზე. თვითმფრინავს საღარა პილოტობდა. ისიც და-
იღუპა. კატასტროფის მიზეზების გამომკვლევმა კომისიამ ზუსტად დაადგინა: 
თვითმფრინავი სრულ წესრიგში იყო. ხომ არ იძია შური საღარამ? _ კითხვას სვამს 
ნორინა. 

ეს კითხვა მართლაც დამაფიქრებელია. 
ფაქტია: 1925 წლის 22 მარტს თბილისთან კატასტროფა განიცადა სოხუმს მიმა-

ვალმა «იუნკერსის» ტიპის თვითმფრინავმა. კატასტროფის მსხვერპლნი გახდნენ მა-
მალი ბოლშევიკები _ ათარბეგოვი, მიასნიკოვი და ბოგილევსკი (ისინი დაკრძა-
ლულნი არიან რუსთაველის გამზირზე, სამხატვრო გალერეის წინ. ამჟამად მემორი-
ალური დაფა მოხსნილია), მფრინავები ქართველი ამბაკო საღარაძე და გერმანელი 
შპილი. 

იმ კომისიის დასკვნაში, რომელმაც კატასტროფის მიზეზები გამოიკვლია, წერია: 
«ჰაეროპლანს არ წაკიდებია ცეცხლი მოტორის და მისი ნაწილების მოუწყობლობის 
გამო. მუშაობის მთელი სისტემა აღმოჩნდა კარგ მდგომარეობაში. ამის მიხედვით 
შეიძლება დასკვნა, რომ შეხლა-შემოხლა არ მომხდარა ავარიის დროს მმართველი 
ნაწილის გაფუჭების გამო. არ არის შემჩნეული აგრეთვე არავითარი ნაკლი ბენზინის 
სადენებში და იმ ადგილებში, სადაც ისინი უერთდებიან ბლოკებს.» 

კომისიის დასკვნა: 
1)   ჰაეროპლანის ცეცხლის წაკიდება მოხდა არა მოტორისაგან და არც დაზიანე-

ბისაგან ანდა მმართველი ორგანოების ნაკლულევანებისაგან. 
2) ვარაუდით, ცეცხლი თვითმფრინავში გაჩნდა სამგზავრო კაბინის შიგნით, 

საიდანაც ცეცხლი შესაძლებელია, მოხვედროდა 18 ლიტრიან რეზერვუარს, 
რომელიც აწვდის ბენზინს კარბიურატორში (გაზ. «კომუნისტი», 1925წ. 24 III). 

ნორინა მართალი უნდა იყოს. ეს დასკვნა მართლაც გვაფიქრებინებს, რომ თვით-
მფრინავი დაიღუპა ტერორისტული აქტის შედეგად. იმასაც თუ მივაქცევთ ყურად-
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ღებას, რაც ამბაკო საღარაძის ნეკროლოგშია ხაზგასმული, მაშინ თვითმფრინავის 
თავგანწირვის აზრი გაგვიმტკიცდება: «უკანასკნელი გაფრენის დროს იგი განსა-
კუთრებული მხურვალე გრძნობით ემშვიდობებოდა თავის ნათესავებს» (გაზ. «კო-
მუნისტი», 1925წ., 24 მარტი). 

მართალია, კომუნისტური პრესა იგლოვს მუშისა და მუშის შვილის ამბაკო საღა-
რაძის დაღუპვას, მაგრამ როგორც ჩანს, მას სამშობლო უფრო მეტად უყვარდა, ვიდ-
რე კომპარტია. 

მიუხედავად ასაკში განსხვავებისა (როცა მფრინავი დაიღუპა, იგი 27 წლის იყო), 
გრიგოლ რობაქიძე და ამბაკო საღარაძე ახლობელი ადამიანები ყოფილან. რომანში 
ნათქვამია, საღარაძეს ძალიან უყვარდაო ლევანი (Er liebte Levan sehr) ლევან ორბე-
ლი ხომ თავად გ. რობაქიძეა! 

კომუნისტური რეჟიმის დროინდელ საქართველოს ისტორიაში ბევრი საიდუმლო 
ფურცელია. ყველაფერს გამოწვლილვით შესწავლა სჭირდება. 

* * * 

კ. გამსახუîდია _ კრიტიკა,Essays. II წიგნი, 1959 წ. 
«ვისაც «დიონისოს ღიმილი» ყურადღებით წაუკითხავს, მას ეცოდინება, რომ ჩემს 

კოსმოსოფიას ქრისტიანიზმთან არაფერი აქვს საერთო» (გვ. 187). 

ÙÏÎÈÏÎÀËÞÏ ÀÓ ÁÎÒÌÜÒÏÍËÞÏ1 
(÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒÆÏÍ) 

1. ათეიზმის ეპოქაში წარმართობა არ კარგავს ღმერთის იდეას. ამას მნიშვნელობა 
ჰქონდა. 

2. წარმართობა უფრო გამოხატავდა ქართველი ხალხის ხალისიან ბუნებას. 
3. წარმართობა უფრო აერთიანებდა ქართველ ხალხს. ქრისტიანობას უკვე დაკარ-

გული ჰქონდა გამაერთòანებლის ფუნქცია. ქართველი ხალხი რელიგიურად 
აღარ იყო მთლიანი _ მართლმადიდებლური ქრისტიანობა, კათოლიკური 
ქრისტიანობა, ისლამი, მათში წარმართობას დიდი ადგილი ეჭირა. 

4. მართლმადიდებლობა რუსეთს აჯაჭვავდა საქართველოს. ქრისტიანობამ ამი-
ტომაც შეიწირა საქართვლო (კონსტანტინე გამსახურდია «დიონისოს ღიმი-
ლი»). 

«მაგრამ ერთი რამ საფიქრალია და საგულისხმოც. სახელდობრ ის, რომ ისეთ პა-
ტარა და თავისებურ ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, არა მარტო წარსულის 
ისტორიის სოციალურ-ეკონომიკური და პოლიტიკური გაჩანაგების და ბედუკუღ-
მართი მდგომარეობის გამო, არამედ ქართველი ხალხის შინა ბუნებიდან გამომდი-
ნარე მსოფლშეგრძნების, მსოფლგაგების გამოც, ხალხის ინტერესებისათვის გაუ-
მიზნავი და უტენდეíციო მხატვრული ნაწარმოებების შექმნა საძნელო იყო და მოუ-
ხერხებელიც. გარდა ამისა, ქართველი თავისი ხასიათით მართლაც ოპტიმისტია, 
მოქმედი, მებრძოლი, გამბედავი და მხიარული ბუნების მქონე. იგი უცხო ძალის მი-
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ერ წარსულში მრავალჯერ მიყენებული ტანჯვისა და წამების ამტანია, ჭირითა და 
ვარამით გალახული და მაინც ბედნიერი ცხოვრების ნატრული, მარად ფენიქსებრ 
აღორძინებული და უკვდავი. იგი ამ წუთისოფლის მოტრფიალეა. ამ ქვეყნად მის-
თვის მიჩნეული ცხოვრება ხანმოკლედ ეჩვენება; ამიტომ შეარქვა სააქაოს «წუთისო-
ფელი». იგი ცხოვრებას აღმერთებს, სიკვდილის ეშინია. მას საიქიო და სულის უკ-
ვდავება არა სწამს. იგი წარმართია უფრო, ვიდრე ქრისტიანი, რაც მიცვალებულის 
გამო გამართულ შეტირილში ცნაურდება (განსაკუთრებით მეგრელთა). ქართველი 
ოპტიმისტია და არა პესიმისტი. იგი მატერიალისტი უფროა, ვიდრე იდეალისტი.»  

ალ. ქუთათელი «ლიტ. და ხელოვნება» №15(68) 
1945 წელი. «რამდენიმე მოსაზრება ბარათაშვილზე». 

* * * 

წარმართობას მე-20 ს. დასაწყისში და მე-19 ს. ბოლოს დიდი ყურადღება მიექცა 
ქართულ მწერლობაში. ალბათ, ეს ვაჟასა და ვასილ ბარნოვის გავლენა იყო. მერე მო-
ვიდნენ გრ. რობაქიძე, კ. გამსახურდია, დ. შენგელაია, ლ. ქიაჩელი, სანდრო შანშია-
შვილი და სხვები. 

გრ. რობაქიძე: (წერილი «უცნობი საქართველო») 
... «ჯვარი ვაზის» უნივერსალური სიმბოლოა მთელს საქრისტიანოში, ამ სიმბო-

ლოს ქრისტიანთა შორის ყველაზე უფრო ღრმად და მართლად გაიგებდა დიდი ავ-
გუსტინი, რომელიც თითქმის «ერთკბილაა» ჩვენი ჯვარისა. იგი დაიბადა 20 წლის 
შემდეგ ამ ჯვარის ნინოს მიერ ვაზის ნასხლავისაგან გამოჭრისა. ავგუსტინს ეკუთ-
ვნის აი ეს თქმა: ყველაფერი, რასაც ჩვენ, ქრისტიანნი ვასწავლით, უკვე ცნობილი 
იყო ძველად, ჩვენ «სიტყვა» იგი (ქრისტე) სხეულმოვლენილი ვიხილეთ _ აი, გან-
სხვავება. ნამდვილი გაგება წარმართობისა მხოლოდ ავგუსტინიდან მოდის. ჰო, რა 
გაიხარებდა იგი, გაეგო მას რაიმე გზით, რომ კარდჰუს მხარეში ქრისტეს ჯვარი წარ-
მოიშვა, როგორც «ჯვარი ვაზისა». («ლიტ. საქართველო», 1991 წ., 18 იანვარი, №3). 

20-იანი წლების მწერლობა განიხილავს წარმართობას, როგორც ფუძეს ქრისტია-
ნობისას. 

ამ ცნებას, ახალი ადამი + ქრისტე, 20-იანი წლების მარქსიზმი ხმარობს მნიშვნე-
ლობით _ ახალი ადამიანი, ე. ი. თავისუფალი ქრისტესაგან (ცხადია, ქრისტიანულ 
ქვეყნებში. მაჰმადიანურში _ თავისუფალი ისლამისაგან და ა.შ.). მაშასადამე, ახალი 
ადამიანი გულისხმობდა რელიგიურად, სოციალურად და ეროვნულად თავისუ-
ფალს. მართალია, ეს თეორიულად, რამეთუ ლიტერატურას არც ჩვენში და არც 
სხვაგან (სსრკ-ში) ამგვარი სრული ადამიანი არ დაუხატავს. მაშასადამე, არსებობდა 
ბრძოლა, და როცა ლაპარაკი იყო, თვისობრივად ახალი ლიტერატურა იქმნებაო, 
იგულისხმებოდა, ჩემი აზრით, ეს. 

თუ არ ვცდები, დღეს სხვანაირად არის საქმე. დღევანდელ ლიტერატურას ჩვენ-
თან თუ სხვაგან, ეტყობა ამ ორი სისტემის შერიგების ტენდენცია, მათ შორის საერ-
თოს პოვნის ტენდენცია. შეიძლება ეს იმით იყოს გამოწვეული, რომ ცხარე ბრძოლა-
ში 20-იანი წლების ლიტერატურას შეცდომა მოუვიდა _ უარყო წარსული. მასთან 
კავშირის გაწყვეტა დააპირა, რითაც განვითარების კანონზომიერება დაარღვია. რო-
ცა ეს გასაგები გახდა, სცადა გაწყვეტილი მთლიანობის აღდგენა. 
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რამ გამოიწვია შერიგების ცდა? ცხარე კამათში ათეისტური პოზიციიდან უარყო-
ფილი იქნა რელიგიურობა. მაგრამ რელიგიურობა შეიძლება ორგვარად გავიგოთ _ 
ეკლესიურად და ზნეობრივად. რელიგიურობა ჩემთვის ზნეობრიობას ნიშნავს და 
თუ ასეა, რელიგიურობის უარყოფა ზნეობრივის უარყოფაა. როცა ნ. დუმბაძის ეკ-
ლესიის გუმბათზე ასული ისიდორე ჯაყელი ყვირის, არ არის ღმერთი და ა.შ., თუ 
ეს ერთი მხრივ ნიშნავს _ არ არის ეკლესიური დოგმატის მიერ ჩამოყალიბებული 
იერარქია, მეორე მხრივ ნიშნავს არ არის სინდის-ნამუსი, პატიოსნება. ალბათ ამის 
გამო მოექცა ისიდორეს ღრანჭი. 

 
კაცს შეიძლება ღმერთი სწამდეს, მაგრამ არც ქრისტიანი იყოს, არც მუსლიმი, არც 

ბუდისტი და არც იუდეველი. სწამდეს სამყაროს შემქმნელი, მმართველი, შეუცნო-
ბელის ძალა. ღმერთის იდეის შენარჩუნებაა მთავარი და არა ამა თუ იმ რელიგიური 
მოძღვრების აღიარება. 

 
ადამიანს არ მოსწონს ის, რაც ღმერთის შექმნილია და თავადაც დაეძებს საზო-

გადოების მოწყობის უკეთეს ვარიანტს. უტოპისტების მთელი ჯოგი ეს იგივე ღმერ-
თთან ბრძოლის მოტივია, მაგალითად, სიყვარულის რელიგიურობის პრობლემა 
(ფურიეს თეორია, კოლონტაის და სხვათა) და უბედურება სწორედ იქ იწყება, სადაც 
ადამიანს სურს, ღვთაებრივი წესრიგი შეცვალოს ადამიანის წესრიგით. 

 
«ფშაველებს სწამდათ ყველა რელიგიური დღესასწაული, წარმართულიცა და 

ქრისტიანულიც» (ალექსი რაზიკაშვილი «არ დავიწყება ძველისა», 1984წ., გვ. 13). 
ალ. რაზიკაშვილი: ფშავში «ერთსა და იმავე დროს ლოცულობდნენ წარმართულ 

და ქრისტიანულ სარწმუნოებას: უფრო ღრმად ჰქონდა ფესვები გადგმული წარმარ-
თულს _ მსხვერპლშეწირვის ჩვეულებას» (გვ. 49). 

 
კ. გამსახურდია _ «დიონისეს ღიმილი»: ტაია შელია _ ნახევრად წარმართი, როგო-

რიც იყო ქართველი გლეხი. 
 
როცა ლუდვიგ ტიკი გვიამბობს, როგორ ჰქონდა ჩაფიქრებული ნოვალისს «ჰაინ-

რიხ ფონ ოფტერდინგენის» გაგრძელება, ამბობს _ ჰაინრიხისა და მატილდეს შვილი 
«პირველქმნილი სამყარო და მომავალი ოქროს ხანაა; აქ ქრისტიანობა და წარმართო-
ბა უზავდება ერთმანეთს» (გვ. 192. ნოვალისი _ «ჰაინრიხ ფონ ოფტერდინგენი», 1989 
წ. ნანა გოგოლაშვილის თარგმანი). 

 
რატომ გახდა აქტუალური პრობლემა _ წარმართობა თუ ქრისტიანობა 20-იან და 

30-იან ქართულ მწელობაში, ამის ზუსტ პასუხს იძლევა Die Weltliteratur (1954, 3 ტო-
მი, ვენა), სადაც გ. რობაქიძეზეა ლაპარაკი. 

Er schöpft aus dem Born der gläubigen Tradition heidnischer Vorzeit, die ihm die Kraft 
für den Kampf gegen ein entgötter Zeitalter spendeet.1 

* * * 
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თარაშ ემხვარი და გვანჯ აფაქიძე ილორის ტაძარს უყურებენ. 
«ესეც კაი მაგარი აბრაგი იყო»... 
შენიშნა გვანჯ აფაქიძემ. 
«ვინ ეს?» შეეკითხა თარაშ ემხვარი. 
«ილორის წმინდა გიორგი». 
«როგორ თუ აბრაგი?» 

(«მთვარის მოტაცება», 1936 წ., ტ. I, გვ. 209-210). 

* * * 

რატომ მოხდა, რომ საქართველომ, რომელმაც საუკუნენახევრით ადრე გადააგდო 
მონღოლთა უღელი, ვერ შეინარჩუნა დამოუკიდებლობა, სახელმწიფოებრიობა, და-
იშალა ნაწილ-ნაწილ და სხვათა ქვეშევრდომი გახდა, ხოლო რუსეთმა, რომელმაც 
2,5 საუკუნე ზიდა მონღოლ-თათართა უღელი, ადრე დაშლილ-დაქუცმაცებულმა 
შეძლო დამოუკიდებლობის აღდგენა, სახელმწიფოებრიობის აღდგენა, გაერთიანდა 
და ერთ-ერთ უძლიერეს ქვეყანად ჩამოყალიბდა? თუ ამ კითხვას ზერელედ შევხე-
დავთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ აქ გადამწყვეტი როლი შეასრულა თემურ-ლენგის შე-
მოსევებმა, რომელიც რუსეთს არ განუცდია. თემური åლეციდან უკან გაბრუნდა, 
მოსკოვის აღება ვერ გაბედა და მერე აღარც გაუხედავს რუსეთისაკენ. მართალია, 
ამას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, მაგრამ არა გადამწყვეტი. გადამწყვეტი მნიშვნე-
ლობა ჰქონდა სულიერ ერთიანობას და სიმტკიცეს. 

როგორც ქართველთა, ისე რუსთა სულიერ მთლიანობას ქრისტიანობა აყალიბებ-
და. მაგრამ თუ რუსთა სულიერი მთლიანობა ქრისტიანობამ ბოლომდე ჩამოაყალი-
ბა, ქართველთა სულიერი მთლიანობის ბოლომდე ჩამოყალიბება ქრისტიანობამ ის-
ტორიული პირობების გამო ვერ შესძლო. 

ქართული წარმართობა, როგორც ადგილობრივი ისე გარედან შემოსული ბერ-
ძნულ-რომაული და სპარსული მაზდეანობის თვალსაზრისით, ბევრად ძნელი და-
საძლევი იყო, ვიდრე სლავური წარმართობა, რომელსაც რელიგიური ძალა არ ჰქონ-
და და უფრო ჩვეულების დონის მატარებელი იყო. წარმართობის სიძლიერეზე კარ-
გად მეტყველებს ჩვენი ისტორიის ფაქტი, როცა დაეჭვებულმა მიქაელ კათალიკოს-
მა, მეფე ვახტანგ გორგასალი მაზდეანი რომ არ გახდა, მეფეს წიხლი ჰკრა და კბილი 
ჩაუმტვრია. ეს ბრძოლის სიმძაფრეს კარგად მეტყველებს. ეს უბრალო ფაქტი არ 
არის. ანდა „შუშანიკის წამებაში“ ასახული ბრძოლაც ხომ წარმართობასა და ქრიìტი-
ანობას შორის მიმდინარეობს? 

ასე მძაფრად რუსეთში წარმართობა ვერ შეუტევდა ქრისტიანობას და მისი სუსტი 
წინააღმდეგობის დაძლევა მას არ გაუჭირდებოდა. 

საქართველოში ქრისტიანობას წარმართობა ბოლომდე დამარცხებული არ ჰქონ-
და, რომ ახალი უბედურება დაგვატყდა თავს მაჰმადიანი არაბების შემოსევის სახით 
და ახლა მაჰმადიანობამ გაუმართა ჩვენში ქრისტიანობას თავგამეტებული ბრძოლა. 
ეს უბედურება რუსეთს მთლიანად ასცდა და იქ ქრისტიანობა საბოლოოდ უცვლე-
ლად ბატონობდა. რუსი კაცის სული აღარ მერყეობს წარმართობასა და ქრისტინო-
ბას შორის. იგი საბოლოოდ ქრისტიანია. 
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ქართველი კაცის სული კი ირყევა _ წარმართობას, ქრისტიანობას და მაჰმადიანო-
ბას შორის. მთლიანობა დარღვეულია. დანაწევრებულია და დაშლილია ქართველის 
სული.  

ჩვენ ვიკვეხნით, ქართველი ბოლომდე ქრისტიანი არასოდეს ყოფილაო. ამ კვეხ-
ნისა და კმაყოფილების ანარეკლი გ. ასათიანის ნარკვევებშიც არის. 

მაგრამ რა არის აქ სატრაბახო? ეს ხომ იმას მეტყველებს, რომ ვერ მივაღწიეთ სუ-
ლიერ მთლიანობასა და სიმტკიცეს. სულ ვირყევით და ჩვენ სულში არის წარმარ-
თობის, ქრისტიანობის და მაჰმადიანობის ელემენტები, რამაც დაშალა ჩვენი სული. 

მაჰმადიანობასა და ქრისტიანობასთან ერთად წარმართობაც ბოლომდე არ 
შეწყვეტილა და ეს მძიმე კვალად გვაჩნია. რუსეთში ეს არ მომხდარა. როცა რუსეთმა 
მონღოლთა უღელი გადააგდო, იგი ქრისტიანობის წყალობით ისეთი ერთიანი იყო 
სულიერად, რომ უკვე ნათლად ჩანდა, რომ ყოველ განსაცდელს გაუძლებდა. 

გამუდმებულ ბრძოლას ქრისტიანობას, მაჰმადიანობასა და წარმართობას შორის 
შედეგად ჩვენი ხალხის სულიერი დაშლა მოჰყვა და, მან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ 
პოლიტიკურად, სახელმწიფოებრივად, ეროვნულად დავიშალეთ და დავნაკუწდით. 

ამის შედეგია ისტორიულად ჩვენი ეროვნული მარცხი. 
ყოველ ერს სულიერად მკაფიოდ და მტკიცედ ჩამოყალიბებული სახე უნდა ჰქონ-

დეს _ ან ქრისტიანი იყოს, ან მაჰმადიანი, ან წარმართი, ან რაღაც სხვა. რამ გამოიწვია 
დღეს ებრაელთა სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და ეროვნული აღორძინება? იმან, 
რომ სულიერად ისინი არასოდეს დაქუცმაცებულან და ყველა განსაცდელში გამოა-
ტარეს სულიერი სიმტკიცე. ჩვენ ეს ვერ შევძელით. ყველაზე სერიოზულ ქართულ 
ხარვეზად ეს მიმაჩნია. 

დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის მერყეობა მიჩნეულია ჩვენს მისწრაფებად 
ამ ორი ნაწილის სინთეზისაკენ. არა, ეს არის ორიენტაციის უქონლობა, მერყეობა, 
როცა ვერ მოგიხერხებია, რა აირჩიო. ეს ჰგავს იმ კაცის მდგომარეობას, რომელსაც 
ორ ქალს შორის ვერ აურჩევია, რომელი შეირთოს: ორივე მოსწონს, ორივე ხიბლავს, 
მაგრამ შეყვარებით კი ვერცერთი ვერ შეიყვარა და ამ არჩევანში ერთიც დაკარგა და 
მეორეც. ასე დაგვემართა ჩვენ. მტკიცედ ვერც აღმოსავლეთი ვიწამეთ და ვერც და-
სავლეთი. არ მახსოვს, რომელს და, რომელიღაც ქართველ მწერალს ნათქვამი აქვს _ 
ჩვენ აღმოსავლეთს დავცილდით და დასავლეთს ვერ დავეწიეთ. როგორც ადამიანს 
არ შეჰფერის ორ სკამზე ჯდომა, ისე ერს არ ეპატიება ორი მიმართულებით ყურება. 
ეს უპრინციპობაა და მას სიკეთე არასოდეს მოაქვს. რასაც ახლა ვამბობ, ეს არ ნიშ-
ნავს, რომ ქართველმა ხალხმა უარი თქვას რომელიმე კულტურის შესწავლაზე, ათ-
ვისებაზე. არა, ოღონდ უნდა ვიცოდეთ, რა პრინციპებზე დაყრდნობით ვითვისებთ, 
რომელი ეროვნული მსოფლმხედველობის ქვაბში ვხარშავთ და ვითვისებთ. თუ 
ვართ ევროპელები,  აღმოსავლურ კულტურას ევროპელის თვალით, გულით, გონე-
ბით შევხედოთ და ავითვისოთ, თუ ვართ აზიელები, მაშინ ევროპულ კულტურას 
აზიელის თვალით, გულით, გონებით შევხედოთ და ავითვისოთ. აზიელებად ყოფ-
ნა შეუძლებელია. ეს უსახობაა და რაკი ასეა, მაშინ ჩვენ ეროვნულ ფიზიონომიას 
დავკარგავთ. 

* * * 
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მე-19 ს. ბოლოს და მე-20 ს. დასაწყისში ახალი რელიგიის შექმნის ცდა იყო. ნიც-
შეს «ღმერთი მოკვდა» და «ზარატუსტრა», რომელიც დაწერილია სახარების სტილის 
მიხედვით, ახალი რელიგიის შექმნის ცდა იყო. 

მარქსიზმი, თავისი ათეიზმით და მარქსიზმ-ლენინიზმის კულტის  დანერგვით, 
ახალი რელიგიის დამკვიდრებას ცდილობდა. კომუნისტების «ახალი ადამიანი» და 
ნიცშეს «ზეკაცი»: აქ ერთიდაიგივე სურვილია გამოვლენილი. 

როცა ქართული მწერლობა იწყებს კამათს, ვინ არის ქართველი _ ქრისტიანი თუ 
წარმართი, ესეც ახალი რელიგიისათვის ბრძოლაა. 

 
«რელიგიაო? 
ვინ მოიგონა ეს ამბავი? მე მგონია რელიგია მხოლოდ ცივილიზაციით სნეულებს 

ესაჭიროებათ ისევე, როგორც კუჭმოშლილებს აპერატივი...» (თარაშის დღიურები. 
«მთვარის მოტაცება» ტ. II, გვ. 51). 

«ქრისტიანიზმი, ჰმ!.. 
მან უარესად გააღრმავა უფსკრული. ბატონებო, ბნელა თქვენს ბიბლიაში, ბნელა 

იოჰანეს გამოცხადებაში, ისევე როგორც თქვენს ნოტრდამში. გოტიური ტაძარიც 
ხომ ცამდის ატყორცნილი ცათა ტრფიალია? მაგრამ გოტიურ ტაძარშიც ბნელა» (თა-
რაშის დღიური. ტ. I, 53). 

თარაშ ემხვარი ათეისტი არ არის. იგი წარმართობას ეტრფიალება. მას ძველი ბერ-
ძნული კულტურა უყვარს, რადგან მზეა და სიხარული ძველ ბერძნულ კულტურა-
ში. ქრისტიანობა კი სიბნელეა. 

«ბერძნები უდიდესი პესიმისტები იყვნენ, მაგრამ ყოველი წამით ხარბად 
სტკბებოდნენ. ამიტომაც იმდენი მზე, იმდენი სინათლე, იმდენი ლხენა იყო მათ ყო-
ფაცხოვრებასა, პოეზიასა და აზროვნებაში» (თარაშის დღიური, ტ. II, გვ. 90). 

 
როცა თარაში გაიგებს, რომ თამარი დარდობს დედის ნაჩუქარი ჯვარი რომ და-

კარგა, ამბობს: 
«აჰ, ეს ქრისტეს ჯვარი!.. იცი, თამარ, როცა მე ევროპაში ვმოგზაურობ და ამ უთვა-

ლავ ეკლესიებს და ტაძრებს შევცქერი, დარდანელიდან ვიდრე შოტლანდიის 
ზღვამდე, მაკვირვებს კიდევაც, რა გახდა ეს ჯვარი! პატარა ბინძურ პალესტინაში 
დაბადებულმა დურგლის ბუშმა ჯვრების ტყეები აღმართა მთელ ქვეყანაზე» (ტ. II, 
გვ. 92).   

* * * 

ღმერთის ძიება ქართულ მწერლობაშიც არის, ოღონდ სხვაგვარად გამოხატული. 
ჯერ ერთი კითხვა _ წარმართია ქართველი თუ ქრისტიანი? ეს ღმერთის ძიებას ნიშ-
ნავს. მეორეც, ქართული მწერლობა სიტყვის მაგიას იწვევს (თარაშ ემხვარი _ სიტ-
ყვის ძიება, «სიტყვა იწვევს»). «პირველად იყო სიტყვა». 

გრ. რობაქიძე «გრაალის მცველნში» და სხვაგანაც სიტყვას უკირკიტებს. ეძებს Ur-
wort–ს.1 

მზის ნიშნით _ გააგრძელა მან. საქართველო მართლაც დგას მზის ნიშნის ქვეშ. ეს 
უკვე ჩვენს ენაში დაფუძნებულია, რომელშიც სიტყვები თითქოს შემოქმედებითი 
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ძალის არიან, რომელშიც წინარე დროის სიბრძნე ჩურჩულებს. ენა არაფერს ტყუის. 
ნამდვილად ქართული ენა წარმომდგარია მითოსური მოხილვიდან, სადაც საგნები 
ერთმანეთს, როგორც ображутие, ფესვებს ეხებიან. მაგალითად, «სიტყვა» აღნიშნავს 
«სიტყვასაც», «ტყვეობასაც» და «ტყნაურსაც». 

სიტყვა || ტყვ-ე ტყ-ნაური (გვ. 68). 
ტყვეობა არა როგორც შეურაცხყოფა, არამედ ნაყოფიერება, ჩასახვა. ქართულად 

«სიცოცხლე» და «ცეცხლი» თითქმის ერთსა და იმავეს ნიშნავს. ქართულ მსოფლხატ-
ში «ცეცხლი», როგორც ფუძეელემენტი დევს. სიცოცხლე იწვის და უყურე _ ცხენი, 
როგორც ყველაზე ცეცხლოვანი არსება არსებათა შორის, ფარავს თავისი სახელის 
ქვეშ «ცეცხლს». დააკვირდით _ ცოცხი ფუძე შეცვლილი ცეცხლია, როგორც ჩანს ამა-
ში არის სალხინებლის გამწმენდი ცეცხლი. სუფთა, წმინდა, და წმინდანი (reinheilg) 
იდენტურები არიან. მოკლედ სიცოცხლე ცეცხლოვანია და წმინდა. აქედან ფუძეში 
მდებარე მნიშვნელობა მზისა ჩვენს მსოფლხედვაში (ხილვაში). მზესა და მზერას ერ-
თნაირი ძირი აქვს. მზე როგორც კოსმოსური თვალი. თუ ქართველს alles-ეს თქმა 
უნდა, ამბობს ყველაფერი, ე.ი. ყველა ფერი, თუ არაფერს ამბობს _ არა ფერი. ფერი 
გოეთესებურად უნდა გავიგოთ: წინარე ელემენტის გამოსხივება (ნათება). ჩვენში 
კითხულობენ: რაფერ გააკეთე (Wie du es gemacht) როგორ ფერის ფორმით არის გად-
მოცემული. 

ქართული «სახე» ალბათ ეგვიპტური «ზაჰუ»-დან მოდის. ზაჰუ აღნიშნავს არსების 
წარუდინებელ სუბსტანციას. რასაც სახე აქვს, ღვთაებრივია _ ასე ვმსჯელობთ ჩვენ. 

წმ. გიორგის თეთრი გიორგი ჰქვია. მთას ლაშარი, რაც ნიშნავს სინათლეს (Licht).  
საუბარში bei Gott _ ღმერთმა-ს მაგიერ ვხმარობთ «შენმა მზემ», არა bei der Sonne 

არამედ bei deine Sonne _ შენმა მზემ. ყოველ ადამიანს თავისი მზე აქვს. 
ჩვენთვის ერთსა და იმავეს ნიშნავს ანგარიშიანობა და სიძუნწე (Merkwürding: 

Rechnen und Habgier bedeutet bei uns dasselbe) 
 
Mut und Schicksal und Glück sind georgisch im Wurzelstamm eins: Bedi1  
Der Mut_ გა-ბედ-ულება, მამაცობა, სიმტკიცე, მხნეობა. 
Das Schicksal_ ბედი, იღბალი. 
Das Glück_ ბედ-ნიერება. 

„ÎËÈ ÏÎ ÏÈËØÎÅÌ ÕÏÄÕØÒ ÍÏÉÂÅÄÒ“ 

ასეთი ბედი ერგო: საქართველოში ეროვნულ-გაíმათავისუფლებელი მოძრაობა 
აზვირთდებოდა, ალექსანდრე ბატონიშვილის სახელიც გაცოცხლდებოდა და მისი 
სურათიც მაშინვე გამოჩნდებოდა. მაგრამ საკმარისი იყო ეროვნულ-გამანთავისუფ-
ლებელი მოძრაობის ჩაფერფლვა-ჩანავლება, რომ ალექსანდრე ბატონიშვილის სახე-
ლიც და ხსოვნაც დავიწყებას მისცემოდა. 

ახლაც, 80-იანი წლების ბოლოსაც, ასე მოხდა. ეროვნულ-გაíმათავისუფლებელი 
მოძრაობის პირველსავე მიტინგზე გამოიტანეს ალექსანდრე ბატონიშვილის პორ-
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ტრეტი, მართალია, თითო-ოროლა მომიტინგემ თუ იცოდა, ვინ იყო ეს გრძელწვე-
რიანი, წოწოლაქუდიანი კაცი, რომელიც გარეგნობით უფრო სპარსელს ჰგავდა, 
ვიდრე ქართველს, მაგრამ გუმანით ყველა მიხვდა, რომ ამ უცნობ ადამიანს მთელი 
ცხოვრება რუსეთის წინააღმდეგ ბრძოლაში ჰქონდა დახარჯული. 

ერეკლე მეორის შვილებსა და ბადიშებს შორის, სოლომონ მეორესთან ერთად, 
ალექსანდრე ბატონიშვილი იყო იგი, ვინც არაფრით არ შეეგუა საქართველოს სამე-
ფოს გაუქმებას. მანამდე ებრძოლა რუსეთს, სანამ პირში სული ედგა. სადაც რუსე-
თის წინააღმდეგ თოფი გავარდებოდა, ქართველი ბატონიშვილიც იქ იყო. სადაც კი 
ქართველობა რუსთა წინააღმდეგ აჯანყდებოდა, მთიულეთში იქნებოდა ეს თუ კა-
ხეთსა და იმერეთში, ყველგან მას ეპატიჟებოდნენ მეფედ. ალექსანდრეც იქით მიე-
შურებოდა დაუყოვნებლივ. ერთადერთ ვნებას, რუსეთის დამარცხების ვნებას ჰყავ-
და შეპყრობილი. აღარ ახსოვდა აღარაფერი, არც ოჯახი, არც და-ძმა, არც ნათესავ-
ახლობლები. შინ თუ გარეთ, ყველგან, _ ქართლ-კახეთსა თუ ჩეჩნეთ-დაღესტანში, 
ყარაბაღსა თუ სპარსეთში _ მოკავშირესა და თანამდგომს დაეძებდა. პოულობდა კი-
დეც. ჯარსაც აყალიბებდა, მაგრამ, ვერა და ვერა, რუსეთის დამარცხება ვერ შეძლო. 
ყველა ბრძოლა უშედეგოდ წააგო. თავისას კი მაინც არ იშლიდა. ჯიუტად სჯეროდა, 
რომ სპარსეთის დახმარებით რუსეთს საქართველოდან განდევნიდა, სამეფოს აღად-
გენდა და მამაპაპეულ ტახტს დაიბრუნებდა. 

უკვე ხანდაზმული კაცი იყო, ორმოცდაათი წლისა, ოჯახს რომ მოეკიდა. ცოლად 
სომეხი ვაჭრის სააკ აღამალიანის თექვსმეტი წლის ასული მარიამი შეირთო. მარტო 
ქალის მომაჯადოებელი სილამაზე არ ყოფილა ალექსანდრე ბატონიშვილის არჩევა-
ნის საფუძველი. ამ ქორწინებას პოლიტიკური სარჩულიც ედო: ქართველთა და სო-
მეხთა გაერთიანება რუსეთის წინააღმდეგ. 

ალექსანდრეს სულ მალე მოუხდა ყმაწვილი თანამეცხედრის დატოვება. ერთხელ 
და სამუდამოდ ამორჩეული მიზანი და ბრძოლის ველი უხმობდა. ქმარსმონატრე-
ბული მარიამ აღამალიანი შინ რომ ცრემლად იღვრებოდა, მისი სიბერეშეპარული 
მოუდრეკელი ქმარი ომში უწყალოდ ანთხევდა სისხლს. არც თავს იზოგავდა და არც 
სხვას უფრთხილდებოდა. სომეხი ვაჭრის ასული მთელი სულითა და გულით ეხმა-
რებოდა უიღბლო ქართველ უფლისწულს. ფული იყო საჭირო, ფულს შოულობდა. 
იარაღის ყიდვა იყო საჭირო, იარაღს ყიდულობდა. მეომრების დაქირავება იყო საჭი-
რო, მეომრებს ქირაობდა. ისიც ისეთივე უტეხი ნების პატრონი აღმოჩნდა, როგორიც 
მისი ქმარი იყო. მაშინაც კი არ დაუკარგავს რწმენა, როცა ქართველი რუსეთუმეების 
გაყიდული, რუსეთის ხელმწიფე-იმპერატორის ტყვე და მძევალი აღმოჩნდა. ურყე-
ვად სჯეროდა, რომ თბილისში აფხაზთა და ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა 
დედოფლად დაბრუნდებოდა. 

ულმობელი დრო ზანტად მიედინებოდა. სიბერით ჯანგატეხილი ალექსანდრე 
მარტოდმარტო დარჩა. ყველა შემოეცალა. მე-19 საუკუნის ორმოციანი წლების 
დასაწყისში თეირანის ქუჩებში ხშირად შეხვდებოდით თურმე უსახლკარო, ღარიბ-
ღატაკ, მშიერ-მწყურვალ ბერიკაცს, რომელსაც, რაც ებადა, ერთი მიზნისათვის შეე-
წირა, მაგრამ ამაოდ. ძველებური ცეცხლი მხოლოდ-ღა თვალებში შერჩენოდა, ისიც 
მაშინ, როცა შვილს ახსენებდა. შვილი, რომელიც პაპის სახელს ერეკლეს ატარებდა, 
რუსეთში ეგულებოდა. იმედოვნებდა: იქნებ მისი დაწყებული საქმე ერეკლე მცირეს 
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გაეგრძელებინა. ესეც ფუჭი ოცნება იყო. ერეკლე ალექსანდრეს ძე ბუნებით მშვიდი 
და წყნარი კაცი აღმოჩნდა, რუსეთის იმპერიის ერთგული. იგი ადვილად შეეთვისა 
რუსი გენერლის მუნდირს. იშვიათად თუ მოაგონდებოდა, რომ მისი წინაპრები სა-
ქართველოს მეფეები იყვნენ. 

ცრუ ოცნება კვებავდა ალექსანდრე ბატონიშვილის სულს მანამ, სანამ უფალმა არ 
მიიხმო და მისი ნატანჯ-ნაგვემი სხეული თეირანში სომხური ეკლესიის ეზომ არ მი-
იბარა. 

მართალია, ალექსანდრე ბატონიშვილმა რუსეთის დამარცხება ვერ მოახერხა, მაგ-
რამ ის კი შეძლო, ქართველთა ეროვნულ-განმათავისუფლებელი ბრძოლის სიმბო-
ლო გამხდარიყო. 

როგორც ახლა, მაშინაც უპირველესად ეს გაახსენდათ, როცა 1921 წლის თებერ-
ვალ-მარტში დამოუკიდებელი საქართველო დამარცხდა და ისევ რუსეთის იმპერი-
ის ნაწილი გახდა. 

ამ გახსენებას მკაფიო მიზანი-ანგი ჰქონდა: თავისუფლება-დამოუკიდებლობის 
იდეის გადარჩენა. 

ვითარება საქართველოში მეტად რთული გახდა. ეროვნულ საკითხზე ღია, გუ-
ლახდილი საუბარი აიკრძალა. კომუნისტური პარტია და პროლეტარიატი მსოფ-
ლიო რევოლუციაზე ოცნებობდნენ. დედამიწის ზურგზე კაპიტალიზმი ყველგან უნ-
და დაემხოს და სოციალიზმი დამყარდეს. როცა ასეთი მისწრაფება ბატონობს, ეროვ-
ნულ პრობლემაზე ზრუნვა-ფიქრი არა მარტო ჩამორჩენილობად მიაჩნიათ, არამედ _ 
დანაშაულადაც. 

არც შეიარაღებული ბრძოლით გამოდის რამე. ყველა შეთქმულება გამჟღავნებუ-
ლია. ყველა ამბოხი სისხლში ჩახშობილი. ვერც 1924 წლის აგვისტოს აჯანყებამ გა-
მოიღო დადებითი ნაყოფი. ისიც დამარცხდა. ყველა, ვინც ეროვნულ მოძრაობას 
თავკაცობდა, დაპატიმრებულია, გადასახლებულია, დახვრეტილია. ყველა ეჭვმიტა-
ნილი განწირულია. არავინ დაეძებს, მართლა ჩაიდინა დანაშაული თუ არა, საყო-
ველთაო შიშმა და განუკითხაობამ უნდა დაისადგუროს. შიშით გონდაკარგული 
ადამიანის მართვა იოლია. საითაც გინდა, იქით გარეკავ. რაც გინდა, იმას დაგიჯე-
რებს. რასაც მოისურვებ, იმას გააკეთებინებ. ამგვარ სიტუაციაში სიტყვა ღირებულე-
ბასა და მნიშვნელობას კარგავს. მას აღარ ძალუძს ადამიანთა დარაზმვა და წარმარ-
თვა. ყოველნაირ სიტყვას გულგრილად და დუმილით ხვდება ხალხი. მაგრამ აუცი-
ლებელია დამოუკიდებლობა-თავისუფლების იდეის გადარჩენა, შთამომავლობი-
სათვის შენახვა, ანუ საჭიროა მზის სხივებში დამწვარი ჩიტის ლეგენდის არსებობა, 
_ როგორც თქვა ეს სასამართლო პროცესზე 1924 წლის აგვისტოს აჯანყების ერთერ-
თმა მეთაურმა იასონ ჯავახიშვილმა: 

«ჩვენ ვიბრძოდით დამოუკიდებლობისათვის, აჯანყება წავაგეთ და ისინი, ვინც 
ამ აჯანყებას ვმესვეურობდით, წავალთ გოლგოთაზე. 

მაგონდება ერთი არაბული ლეგენდა: მზემ აღარ გამოანათა და დაიკარგა. სიბნე-
ლეს ვერ შეეგუა ერთი ჩიტი, რომელმაც მიზნად დაისახა, ქვეყნიერებისათვის მზე 
დაებრუნებინა. ამ მიზნით დაიწყო ფრენა სულ ზევით და ზევით და მიაგნო მზეს. 
აღარ მახსოვს, მისცა თუ არა ჩიტმა მზე ქვეყნიერებას... თვითონ ჩიტი კი დაიღუპა. 
ის დაიწვა მზის სხივებში». 
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დამოუკიდებლობა-თავისუფლების იდეის გადარჩენის და შენახვის მიზნით შე-
მოვიდა 20-იანი წლების ქართულ მწერლობაში ალექსანდრე ბატონიშვილის სახე. ეს 
აშკარად და ღიად თქვა ტიციან ტაბიძემ. 

მე მრჩება მხოლოდ ერთი ანდერძი, 
რომ არ ამოშრეს ხალხში ნაღველი 
ბატონიშვილის ალექსანდრესი. 

 
ვასილ ბარნოვიც ამ აზრით წერს პატარა მოთხრობა «ისკანდერს».  
მოთხრობის შინაარსი ასეთია: მამა-შვილს _ ერეკლე მეორესა და ალექსანდრე 

ბატონიშვილს _ შორის კონფლიქტია. აღმოსავლეთ საქართველოს მეფეს დასავლეთ 
საქართველოს წარმომადგენლები ეწვივნენ. მათ დიდი მისია აქვთ. უნდა სთხოვონ 
ერეკლე მეორეს, საქართველო გააერთიანოს, ორივე ნაწილის მეფე გახდეს. ერეკლე 
მეორე უარს ამბობს: «მე უკვე მოვიწვიე რუსი საქართველოს მფარველად. ჩემი სიგე-
ლი ხელში აქვთ. ნაწილი ჯარისა კიდეც გადმოვიდა საზღვარს და სიტყვის შეცვლა 
შეუძლებელია. ისიც მეტი მომივიდა, კრება გავმართე და უსაბამო თქმები მოვისმი-
ნე». დასავლეთ ქართველთა დელეგაცია გაწბილებული გაბრუნდა უკან. ბატონიშვი-
ლი ალექსანდრე აღაშფოთა მამის საქციელმა. იგი გაერთიანების გულმხუîვალე მომ-
ხრე იყო. დედოფალმა დარეჯანმა ვერ შეარიგა წაკიდებული მამა-შვილი. ალექსან-
დრემ სამეფო კარი მიატოვა და სპარსეთში გადაიხვეწა. აქ ლტოლვილი ბატონიშვი-
ლი სპას უყრის თავს. იგი ბრუნდება სამშობლოში. ალაზნის პირას, ნიახურასთან 
უერთდება ჩრდილოეთკავკასიელთა ჯარს, რომელსაც ავარიელი ომარი და ჩერქეზი 
უცი მეთაურობენ. ქართულ-ჩერქეზულ-ყარაბაღულმა ჭრელმა ჯარმა ბრძოლა უნდა 
გაუმართოს და დაამარცხოს რუს-ქართველთა ერთიანი არმია. 

ნიახურასთან ბრძოლაში ალექსანდრე ბატონიშვილი და მისი მომხრეები 
დამარცხდნენ, გაიმარჯვა რუს-ქართველთა ჯარმა. ბრძოლაწაგებული უფლისწული 
უკან გაბრუნდა სპარსეთში. 

მოთხრობა მთავრდება: ალექსანდრე ცოლ-შვილს ისტუმრებს საქართველოში: «_ 
მე რომ აღარ ვიქნები, აქ ცხოვრება არ იქნება შენთვის სიხარული. წადი სამშობლო-
ში, აღზარდე შვილნი ერის სამსახურად», _ ეუბნება იგი უკანასკნელად ცოლს. 

ეს ეპიზოდი ისტორიულად არ არის მართალი. ნიახურას ბრძოლის დროს, 1800 
წლის ნოემბერში, და მერეც, ბარე ოცი წლის მანძილზე, ალექსანდრეს არ ჰყოლია 
ცოლ-შვილი. არც მოთხრობაა მხატვრულად მძლავრი: სუსტია, მაგრამ, როგორც 
ფაქტს, ის მნიშვნელობა აქვს, რომ მასში ერთი მოტივია, რომელიც მაშინაც მნიშვნე-
ლოვანი და არსებითი იყო და დღესაც: თავისუფლება-დამოუკიდებლობისათვის 
ბრძოლა გამუდმებით უნდა მიმდინარეობდეს, ოღონდ, ვითარებისდა შესაბამისად, 
ხან იარაღით და ხან შრომით. როცა «ისკანდერი» იწერებოდა, საქართველო დამარ-
ცხებული ქვეყანა იყო. ჩვენი საზოგადოების გონიერ და მოაზროვნე ნაწილში სასო-
წარკვეთილებისა და უიმედობას მყარად ჰქონდა ფესვი გადგმული. დამარცხებამ 
სასოწარკვეთილებაში არ უნდა ჩაგაგდოს. სწორედ დამარცხებულ ქვეყანას სჭირდე-
ბა სულიერი მხნეობა და სიმტკიცე. თუ იარაღით ბრძოლაში დამარცხდი, შრომით 
უნდა ეომო მტერს. შრომით უნდა აჯობო და მოუგო. შრომით მოპოვებული გამარ-
ჯვება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია და არსებითი. ამის უტყუარი საბუთი გერმა-
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ნია და იაპონიაა. ბრძოლაში გამარჯვებული სსრკ აღარ არსებობს. შრომით გამარ-
ჯვებული გერმანია და იაპონია კი მსოფლიოს უმდიდრესი და უძლიერესი სახელ-
მწიფოებია. 

ნიახურას ბრძოლა ვასილ ბარნოვის ყურადღებას კიდევ იმით იპყრობს, რომ აქ 
ერთად იბრძოდნენ ქართველები, ჩერქეზები, ავარიელები, ყაბარდოელები. რუსე-
თის წინააღმდეგ ომში კავკასია ერთად უნდა იყოს. ეს აზრი მე-19 საუკუნის მეორე 
ნახევრიდან მომდინარეობს, როცა ილია ჭავჭავაძემ «ქართლის დედაში» წარმოთქვა 
_ «ხალხი აზვირთდა, ხალხი აღსდგა, ხალხი მოქმედობს კასპიის ზღვიდამ შავ 
ზღვამდინა ერთს ფიქრსა ჰფიქრობს, და ეგ ფიქრია მთელ კავკასის თავისუფლება!» 

დაახლოებით ასეთივე აზრია გატარებული იოსებ მჭედლიშვილის პიესაში _ 
«ალექსანდრე ბატონიშვილი». მართალია, არც ეს პიესაა მხატვრულად სანაქებო, მაგ-
რამ ისიც ნათლად გამოხატავს 20-იანი წლების ქართული საზოგადოების იმ ნაწი-
ლის განწყობილებას, ვინც ვერა და ვერ ურიგდებოდა საქართველოს დამოუკიდებ-
ლობა-თავისუფლების დაკარგვას: 

თუ ერთი მხრით, 20-იანი წლების ქართულ მწერლობას ალექსანდრე ბატონიშვი-
ლი საქართველოს რუსეთის წინააღმდეგ ომის სიმბოლოდ მიაჩნდა, მეორე მხრით, 
ერეკლე მეორის ძის საშუალებით საქართველოსთან აკავშირებდა ჩეჩნეთ-დაღესტ-
ნის მრავალწლიან მედგარ და შეუპოვარ საგრობას რუსეთის იმპერიასთან. 

მიხეილ ჯავახიშვილი აცოცხლებს იმ გადმოცემას, რომელიც წერილობით პირვე-
ლად ალექსანდრე ფრონელის (ყიფშიძე) 1914 წელს გამოცემულ წიგნში _ «მთის არ-
წივი შამილი» _ გამოჩნდა: 

«გადაჭრით და კატეგორიულად ძნელია იმის დამტკიცება, რომ შამილი შვილია 
ბატონიშვილ ალექსანდრესი, მაგრამ თანახმად ყველა იმისა, რაც ამ ისტორიულ ამ-
ბავშია ნათქვამი, ძლიერი საბუთი გვეძლევა ვთქვათ, რომ იმამი დაღესტნისა, მთის 
არწივი შამილ იყო შვილი მამით ბატონიშვილ ალექსანდრესი». 

ამ ცნობას, შეიძლება სხვასაც, ეყრდნობა, ალბათ, მიხეილ ჯავახიშვილი, როცა 
«არსენა მარაბდელში» წერს: 

«ალექსანდრე მუდამ გულის-ფანცქალით ადევნებდა თვალყურს თავის ნაჩუმარ 
შვილს შამილს და ღრმად სწამდა, რომ ეს ნაიბი ოდესმე უკუაგდებდა ძალიან შორს 
წამოსულ რუსებს, მაგრამ მამა-შვილობის ამბავს არასოდეს არ ამხელდა და მხო-
ლოდ გულში იგონებდა ხოლმე, რომ დაღესტანში ყოფნის დროს 1796 წელს ლეკის 
ერთი ქვრივი მოეწონა, რომელმაც ცხრა თვის შემდეგ რუსებს უმკაცრესი მტერი გა-
უჩინა» (ასე მიხეილ ჯავახიშვილის სიცოცხლეში გამოცემულ «არსენა მარაბდელში» 
წერია, თორემ «არსენა მარაბდელის» დამწერის სიკვდილის შემდეგდროინდელ გა-
მოცემებში ეს სტრიქონები ამოღებულია). 

ალექსანდრე ბატონიშვილი და შამილი არა მარტო აზრითა და მიზნით დაუნათე-
სავდნენ ერთმანეთს, არამედ სისხლითაც. ჩვენს სიტყვიერებაში ისინი დაწყვილ-
დნენ. 

 
რაც დასტიროდა მტკვარს ალექსანდრე 
და მთებს შამილის სული მშფოთვარე 

(ტიციან ტაბიძე) 
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მერე დამოკიდებულება მათდამი თანდათანობით იცვლება. ალექსანდრე ბატო-

ნიშვილი ნელნელა ჩრდილში დგება, ხოლო შამილი თაყვანისცემის შარავანდედით 
იმოსება. იგი თავისუფლებისათვის მომავალი ბრძოლის სიმბოლო და ოცნება ხდე-
ბა. 

 
მოხუცი ლეკი ჩონგურზე მღერის 
ქოხს მყუდროება ეხვევა ღამის, 
მღერის სევდით და ბავშვივით ელის, _ 
სიზმარში მაინც შეხვდება შამილს. 
ბინდივით ახსოვს განგაში მთისა, 
ძველი დროშების ჟღერა და ფერი, 
დააგდებს ჩონგურს და ფოლადს ხმლისას 
ფხას გაუსინჯავს შემხმარი ცერით. 
სდუმს და ჩოხაში 
ჩასმული ჩონჩხი 
დაშნის სადავეს  
კანკალით არყევს 
და თავდახრილი იგონებს ოხვრით 
თეთრი იმამის დაფრენილ ბარტყებს 

(ილო მოსაშვილი _ «მოხუცი მეჩონგურე») 
 
გრიგოლ რობაქიძემ ჩეჩნეთ-დაღესტნის თავკაცს პათეთიკური ესეი _ «იმამ შა-

მილ» _ მიუძღვნა, აკაკი გაწერელიამ კი მოთხრობების მთელი ციკლი, რომელსაც სა-
ბოლოოდ რომანის სახე უნდა მიეღო. მიხეილ ჯავახიშვილიც ემაზდებოდა თურმე 
დაეწერა რომანი შამილზე (ქ. ჯავახიშვილი _ «მიხეილ ჯავახიშვილი», 1989წ. გვ. 
241). 

ორივე მწერალი _ გრ. რობაქიძეც და აკ. გაწერელიაც _ შამილს სწორუპოვარ ვაჟ-
კაცად, ბრძენ ადამიანად, რწმენის, საქმის და სიტყვის კაცად მიიჩნევს. 

რაკი შამილის პიროვნებისადმი დამოკიდებულება შეიცვალა, ბუნებრივია, უნდა 
გადასხვაფერებულიყო დამოკიდებულებაც რუსეთის წინააღმდეგ ჩეჩნეთ-დაღეს-
ტნელთა მთელი ომისადმიც. 

ჯერ ეჭვი გაჩნდა: ქართველებს უნდა ეომათ თუ არა რუსეთის სასარგებლოდ ჩეჩ-
ნეთ-დაღესტნის წინააღმდეგ? დემნა შენგელაიას პერსონაჟს თენგიზ დარბაშიას («ყა-
ზავათი»), რუსეთის არმიის ქართველ ოფიცერს, ფიქრი უბურღავს ტვინს: 

«განა იმის მამას არ ამოხდა სული სიმბირსკის გადასახლებაში 1832 წლის შეთ-
ქმულებისათვის? ახლა ამ კაცის შვილი და სელიმბეკ ცადასტას ძმადნაფიცი მტრებს 
ამოუდგა გვერდით და ჩრდილოეთის თეთრი ხელმწიფის, «კულტურის» და მამუ-
ლის სახელით ებრძვის უსწორო ომში იმ ხალხს, რომელიც უკანასკნელ სისხლის 
წვეთამდე იცავს თავის მარჩენალ ყანებს, საძოვრებს, თავისუფლებას და თოხუმის 
ადათს. 
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იქნებ ვაჟკაცობა არ შესწევს, ეშინია და იმიტომ? მაშ რა ძალაა ის ძალა, რომელმაც 
იგი აქ, ამ ლუსკუმეთში მოიყვანა სიკვდილთან და სინდისთან სათამაშოდ?». 

როგორც ხედავთ, ეს ფიქრი და ეჭვი სრულებით არ ჰგავს მე-19 საუკუნის პირვე-
ლი ნახევრის ქართველი ოფიცრებისა და გენერლების დამოკიდებულებას კავკასიის 
დიდი ომისადმი. მათ მტკიცედ და ურყევად სჯეროდათ, რომ საქართველოს 
სისხლს იღებდნენ, წმინდა შურისგების აქტს ახორციელებდნენ. გრიგოლ ორბელია-
ნი წამდაუწუმ იმეორებს წერილებში: «მე ისინი (შამილის მეომრები _ ა.ბ.) დათვსა-
ვით ვაღრიალე და კახეთის სისხლი ავიღე» (წერილი ყაფლან ორბელიანს); «ჩვენი 
სისხლი ავიღე შამილის კისრიდამ» (წერილი ბარბალე საგინაშვილს); «ეს სულ სა-
ქართველოს სისხლის ღაღადისია» (წერილი ილია ორბელიანს). თენგიზ დარბაშია 
გრიგოლ ორბელიანის ეპოქის კაცია, მაგრამ უკვე მეოცე საუკუნის 20-იანი და 30-ია-
ნი წლების თვალით დანახული. ამდენად, მისი ფიქრი და ტკივილი სრულიად 
სხვაგვარია. 

თუ დემნა შენგელაია აეჭვებს თავის პერსონაჟს და სამართლიანობა-უსამართლო-
ბაზე აფიქრებს, მიხეილ ჯავახიშვილი დაცინვით უყურებს კავკასიის დიდ ომში 
ქართველთა მონაწილეობას რუსეთის მხარეს. 

«შამილი დიდ ძალაში შესულიყო და სანადირო მხეცად გადაქცეულიყო. მისი და-
ჭერა ისეთივე გმირობად იყო მიჩნეული, როგორც ერთ დროს ნაპოლეონის განდევნა 
იყო მოსკოვიდან. ამიტომ ყველა მას დასდევდა. გაზაფხულზე დაღესტანში გარბო-
და და ზამთარის პირას ხელცარიელი მორბოდა. წარჩინება და ფული მაინც მოჰქონ-
დათ და გაუთავებლივ მოელოდნენ ახალ გაზაფხულს, რათა ხელახლა ენადირათ, 
ახალახალი სოფლები დაეწვათ, ისევე უამრავი სისხლი დაენთხიათ, ქვრივ-ობოლი 
მოემრავლებინათ, ცრემლის გუბეები დაეყენებინათ და თან ისევ წყევლა-კრულვა, 
ისევ ორდენები და ისევ ფული წამოეღოთ» («არსენა მარაბდელი»). 

კიდევ უფრო მკაცრი იყო ტიციან ტაბიძის შეფასება. იგი არ დააკმაყოფილა არც 
დაეჭვებამ და არც დაცინვამ. ქართველი გენერლებისა და ოფიცრების საქციელი კავ-
კასიის ომში მან ღალატად მონათლა. 

არ მინდა ვიყო მე პოეტი, სისხლით დამთვრალი 
და ამ ღამიდან დაწყებული დღე რაც კი გადის, 
მე ვწერ პოემას: რომ წარხოცოს თქვენი ღალატი... 

 
რა თქმა უნდა, ეს ღალატი არ ყოფილა. პოეტი მეტისმეტად აჭარბებდა. იგი იყო 

დიდი დროის მანძილზე ქართველის გულში დაგროვილი ბოღმისა და ვარამის 
ამონთხევა. საუკუნეების მანძილზე აჩანაგებდა საქართველოს ჩრდილოეთკავკასიის 
მთიელთა დაუნდობელი შემოსევები. ძარცვა-გლეჯა, რბევა-აწიოკება, პარვა-ქურ-
დობა, ადამიïნთა მოტაცება-დატყვევება, ადამიïნით ვაჭრობა ახლდა მათ თარეშს. 
ამან დააკნინა და დააგლახაკა საქართველო პოლიტიკურადაც, სოციალ-ეკონომიკუ-
რადაც, დემოგრაფიულადაც. საქართველოში ჩრდილოეთკავკასიელთა აულაგმავმა 
პარპაშმა გაცილებით საბედისწერო ზიანი მიაყენა ჩვენს ქვეყანას, ვიდრე სპარსეთი-
სა და თურქეთის დაპყრობებმა. კარგა სამი საუკუნის მანძილზე ჩვენში არ არსებობ-
და უფრო თავზარდამცემი და შემზარავი სიტყვა, ვიდრე «ლეკიანობა» იყო. 
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მე-19 საუკუნის პირველ ნახევრის ქართველ ოფიცერთა და გენერალთა გულში ეს 
ვარამი და ბოღმა ბობოქრობდა. ქართული სული მისი მტანჯველი გავლენისაგან 
რომ განთავისუფლებულიყო, ბოღმა-ვარამს გამოსავალი უნდა ეპოვნა. უნდა გად-
მოღვრილიყო. სხვაგვარად ქართული ცნობიერების განთავისუფლება, დამშვიდება 
ვერ მოხერხდებოდა. განსჯასა და სწორი დასკვნის გაკეთებას მშვიდი გონება სჭირ-
დება და არა აფორიაქებული გრძნობა. სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ, ასეც მოხდა. 
გულიდან ბალღამი გადმოინთხა და ბოღმა-ვარამისაგან განთავისუფლებულ ქარ-
თველს მშვიდი განსჯის, აწონ-დაწონვისა და დასკვნის საშუალება მიეცა. კავკასიის 
ომისადმი დამოკიდებულება უკვე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში შეიცვალა. «საწ-
ყენად დაგვრჩებოდა, _ წერდა პლატონ იოსელიანი, _ შთამომავლობისა და ისტორი-
ისათვის თუ არ მოვუყრიდით თავს დაღესტნის თავისუფლებისათვის მებრძოლ 
დიდ სახელებს... სასურველი იქნებოდა კავკასიის ილიადასათვის სათანადო პატივი 
მიგვეგო» („Путевые записки по ..дагестану в 1861 году“). 

პ. იოსელიანის სიტყვები ჩეჩნეთ-დაღესტნის ბრძოლისადმი ქართველთა 
დამოკიდებულების სრულ შეცვლას მოასწავებდა. ეს ცხადად და მკაფიოდ გამოჩ-
ნდა ალექსანდრე ყაზბეგის შემოქმედებაში. ალ. ყაზბეგთან შამილი უკვე გმირია იმ 
ოცნებისა, რომელსაც, თავისუფლება-დამოუკòდებლობა ჰქვია. 

«ეს გახლდათ შამილი, იმამი ჩეჩნეთისა და დაღესტნისა, რისხვის შემყრელი 
მტერთა, ერთგული და თავდადებული თავის მოძმეთა და მამულისათვის! 

იმისი დამშვიდებული სახე, გონივრული და გამომცდელი გამოჭვრეტა აშკარად 
ამტკიცებდა ჭკუას, ვაჟკაცობას და სიამაყეს, თხელი ტუჩები _ გრძნობას და რამდე-
ნიმე ხაზი პირისახეზედ _ ხასიათის სიმტკიცეს» («მამის მკვლელი»). 

ამ კაცის გვერდით იდგა ხალხი, რომელიც ყველასა და ყველაფერზე მაღლა თავი-
სუფლებას აყენებდა. 

«უნდა მოსულიყო სხვა ხალხი, შემოეტანა სხვა ჩვეულება, სხვა წესები, _ ვინ 
იცის, როგორი გასაჭირი იქ მცხოვრებელთათვის, _ გაბატონებულიყო სხვა გვარტო-
მობის ხალხი და ჩეჩნეთში ჩამოვარდნილიყო უსამართლობა, ძალა, გაუპატიურება 
ქალთა და რძალთა... მერე სულ მუდამ სხვა კაცის მბრძანებლობის ქვეშ ყოფნა, იმის 
წინ ქედის დრეკა და სამსახური!.. მერე ეს სხვანი ვინ იყვნენ? _ გიაურები!.. არა, ჩეჩ-
ნელები სიკვდილს ირჩევენ იმათ ხელში ჩაცვივნას!.. ასე ჰფიქრობდა, ასე ამბობდა 
ყველა ჩეჩენი და ასეც ჰქონდა გადაწყვეტილი...» («მამის მკვლელი»). 

მკაფიოდ და ნათლად ჩანს, რომ მე-19 საუკუნეში გამოკვეთილად ორგვარი 
დამოკიდებულება არსებობდა საქართველოში კავკასიის დიდი ომის მიმართ. ერთი, 
გამოთქმული გრიგოლ ორბელიანის პირით და მეორე, გამოთქმული ალექსანდრე 
ყაზბეგის პირით. მე-20 საუკუნის პირველი ნახევრის ქართულმა მწერლობამ ალექ-
სანდრე ყაზბეგის დამოკიდებულება გაიზიარა და კიდევ უფრო გააღრმავა. ჩეჩენ-
დაღესტნელთა ომი რუსეთის იმპერიის წინააღმდეგ არა მარტო თანაგრძნობის, პა-
ტივისცემის, თანადგომის საგანი გახდა, არამედ გააზრებული იქნა, როგორც ბრძო-
ლა საქართველოსათვის. თუ გაიმარჯვებდნენ ჩრდილოეთკავკასიელები, გაიმარ-
ჯვებენ ქართველებიც. თუ დამარცხდებოდნენ ჩრდილოეთკავკასიელები, დამარ-
ცხდებოდნენ ქართველებიც. 
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ჩეჩნეთ-დაღესტანში მომხდარი მოვლენებისადმი დამოკიდებულების ამგვარ 
რადიკალურ შეცვლას ორი საფუძველი ჰქონდა. 

ერთი ის, რომ ქართველი საზოგადოების შეგნებული და გონიერი ნაწილი ინანი-
ებდა წარსულში დაშვებულ შეცდომას. თუმცა, ისიც უნდა ითქვას, რომ მონანიებას 
მაშინ შეიძლება მოჰყვეს შედეგი, შუღლში მონაწილე ორივე მხარე თუ ინანიებს. 
ცალმხრივ მონანიებას შედეგი არ მოაქვს. ქართული მხარე ინანიებდა, მაგრამ ჩრდი-
ლოეთკავკასიელთა მხრიდან არავითარი პასუხი არ ჩანდა. მათ არ გასჩენიათ სინა-
ნული და სინდისის ქეჯნა იმის გამო, რომ საუკუნეების მანძილზე აჩანაგებდნენ სა-
ქართველოს. არ გაუაზრებიათ ის, რომ მე-19 საუკუნის პირველი ნახევრის ქართვე-
ლი ოფიცრებისა და გენერლების საქციელი ამ დაუნდობელი მტრობით იყო გაპი-
რობებული. ქართული მხარე ჩრდიäოეთკავკასიელთა ამ მონანიებას დღესაც ელის. 

მეორეც ის, რომ 1921 წლის თებერვალ-მარტის დამარცხების შემდეგ აუცილებე-
ლი იყო ხელახალი ბრძოლისაკენ მოწოდებაც და მომზადებაც. ამ მიზნით იყენებდა 
20-იანი და 30-იანი წლების ქართული მწერლობა ალექსანდრე ბატონიშვილისა და 
შამილის ცხოვრება-საქმიანობას. ისინი კავკასიაში ანტირუსული მოძრაობის რელი-
ეფურად გამოკვეთილი ფიგურები იყვნენ, თუმცა ორივე დამარცხებული. 

გაზ. «ახალგაზრდა ივერიელი» №2 (2/VI-8/VI) 1997წ. 

÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒÆÏÍ 

ტელევიზია ისე გვასწავლის, ასე არ ვთქვათ, ისე თქვითო, როგორც იაკობ გოგე-
ბაშვილის დედაენაში პატარა ნუცა ასწავლიდა თავის თოჯინებს: «ეს არის ანი, ეს 
არის ბანი, ისწავლეთ ჩემო კუდრïჭებოო». ტელევიზია არ არის დამნაშავე, ჩვენი 
განათლების დონე პირველი კლასის მოსწავლის დონემდე დავიდა, მიუხედავად 
იმისა, რომ ნახევარი საქართველო უცხოეთში სწავლობს. 

* * * 

ქართველი ხალხის და საქართველოს სიმცირის გამო ქართული ენის გვერდით 
ჩვენს ქვეყანაში ყოველთვის არსებობდა რომელიმე დიდი ენა _ ხან ბერძნული, ხან 
არაბული, ხან სპარსული, ხან თურქული. თუ ლეონტი მროველს დავუჯერებთ, ისე-
თი დროც ყოფილა, როცა ქართველები სომხურად ლაპარაკობდნენ და ქართლში 
ექვს ენაზე მეტყველებდნენ. უკანასკნელი ორი საუკუნის მანძილზე კი რუსული 
იყო გაბატონებული. ადრე ეს ნაკლებ საშიში იყო, რადგან არც პრესა არსებობდა, არც 
რადიო-ტელევიზია და არც წიგნისათვის იკლავდა თავს მაინცდამაინც ქართველი. 
გ. ლეონიძეს «შაჰნავაზიანის» წინასიტყვეობაში ერთი ქართველი თავადის ნათქვამი 
მოაქვს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების №1532 დოკუმენტიდან _ 
«წიგნები მხოლოდ მღვდელმა უნდა იცოდეს და სომეხთა, რომელნიც მდივნებად 
არიან ან ვაჭრად»-ო. ახლა ვითარება გართულებულია. ტექნიკური ცივილიზაციის 
წყალობით, ყოველ ოჯახში შეიძლება მოვისმინოთ გადაცემა, რომელ ენაზეც გნე-
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ბავთ. არაფერს ვამბობ მოდად გადაქცეულ ინგლისურზე, რომელიც Мадам из 
Зестафони!-ს ვარიანტია. ენების ცოდნა კარგია და ღმერთმა ყველას მოუმართოს ხე-
ლი, ვინც ბევრი ენა იცის, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს ქართული აბუჩად ავიგდოთ და 
უმოწყალოდ და უნუგეშოდ დავამახინჯოთ. 

იმ დროს ვუახლოვდებით, როცა ქართლში ქართული ენა არ იზრახებოდა. რუსუ-
ლი რუსულად დარჩება, მას მოდური ინგლისური მიემატება, თურქულ-სპარსუ-
ლიც ფეხს მოიკიდებს, რადგან ჩვენ ეკონომიკას ისინი ეუფლებიან და ქართული, 
ჯერჯერობით, ვერავითარ წინააღმდეგობას ვერ უწევს. 

ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ თავად ქართულ მწერლობას და ჟურნალის-
ტებს აღარ აწუხებთ ქართული ენის ბედი, პირიქით, რამდენადაც ნატურალისტუ-
რად გადაიტანენ ქუჩურ მეტყველებას, მეტ სანაქებო საქმედ მიაჩნიათ... სულ სხვა 
იყო ქართული მწერლობის დამოკიდებულება ჩვენი ენისადმი მე-20 საუკუნის პირ-
ველ ნახევარში. თუნდაც ქართველი მეცნიერების ზრუნვა ქართულ ტერმინოლოგი-
აზე. ახალი შექმნან კი არა, იმასაც კი უარყოფენ, რაც შექმნილია. რასაც ქართულ 
პარლამენტში ენერგომატარებელს ეძახიან, იმას ენერგიაშემცველი ჰქვია. ქართული 
ტექნიკური ტერმინოლოგიის განმარტებით ასეა _ ვიღაცამ ერთხელ შეცდომით იხ-
მარა ერთი ტერმინი მეორის მაგიერ და ახლა პრეზიდენტით დაწყებული პარლამენ-
ტის დარაჯით დამთავრებული გაიძახის იმას _ უბატონოდ არსებობა ვერ წარმოგ-
ვიდგენია და რუსული თუ არა, ინგლისური მაინც! 

თბილისში შემთხვევით გავლილი ინგლისელი თუ ამერიკელი, თუ გნებვთ 
ავსტრალიელიც, ვერ მიხვდება, რომელია პოლიციის მანქანა, თუ არშინიანი ასოå-
ბით არ დავწერთ Police? ანდა პოლიციელს ზურგზე არ წავაწერეთ. რითიმე ჰგვანან 
მაინც ან ამერიკელ ან ინგლისელ პოლიციელს ქართველი პოლიციელები. 

მარტო ის არ კმარა, ზურგზე გეწეროს Police. რითიმე უნდა ჰგავდე კიდეც მას, ვი-
სი მშობლიური ენაც ინგლისურია. 

* * * 

ლევან მეტრეველს 1926 წელს გამოუცია «ქართული ანდაზები». წინასიტყვეობაში 
წერს: «ჩვენი ყოველი მამულიშვილის დაბეჯითებულ ცდას უნდა შეადგენდეს, რომ 
აღადგინოს ქართული ენა, ქართული სული და ყველაფერი ის, რაც ეროვნულ საგან-
ძურად მიუჩნევია ჩვენი სამშობლოს სიყვარულით აღგზნებულ გულს... ამას მოით-
ხოვს სილამაზე, თანაც სიმაღლე და უფრო მეტად კი _ სიყვარული ქართული ენი-
სა...» 

* * * 

ქართული ენის გამდიდრება: 
კ. გამსახურდია 
მიხ. ჯავახიშვილი 
დ. შენგელაია 
ლ. გოთუა 
გ. ლეონიძე 
ი. გრიშაშვილი 
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ვ. ბარნოვი 

* * * 

«ერი მასალას იძლევა ენისას, ხოლო ამ ერისავე გენია მწერლის პირით, ხარისხს 
ანიჭებს ენას». 

. . . 
«არსად, არასოდეს, არცერთ ხუროთმოძღვარს კარგი საყდარიც კი არ აუგია პრო-

ვინციაში, უკეთუ მას რომელიმე ბრწყინვალე ტაძარი არ უნახავს სატახტო ქალაქში 
სადმე. ნურავის ჰგონია, ადამიანს მარტოდენ ტალანტი ყოფნიდეს ამ საქმეში. ან 
ენის გენია ჰკმაროდეს. დედის მუცლიდან იმანენტურად თანდაყოლილი პრიმიტი-
ვების და უნივერსალური ვუნდერკინდების ამბავი ცარიელი ლაყბობაა. «ინსტიქ-
ტური მწერლობა» ჩვენს საუკუნეში ანაქრონიზმად უნდა იქნეს მიჩნეული. 

საკუთარი ენის გაღრმავება და გაალმასება, ისევე დიდი საქმეა, როგორც ხმალშე-
მართული დაცვა მამულისა, მხოლოდ ეგაა, მეომარი ერთ ომში იცავს თავის ქვეყა-
ნას, ხოლო შემოქმედი ნაციონალური ენისა ამას მიელტვის სამარადჟამოდ, სადენი 
გაუკეთოს საკუთარი ხალხის შემეცნებას და მსოფლგაგებას». 

კ. გამსახურდია «ლიტ. ქართულისათვის»,  
«ლიტ. და ხელოვნება» №28 (81), 1945 წ., 23 აგვისტო 

* * * 

მძიმე ისტორიულ პირობებში, როცა ქვეყანა სხვისი მონაა, ყოველი მოღვაწე გაო-
რებულია. თუ უნდა, თავისი ქვეყნისათვის სასარგებლო რამ გააკეთოს, ბატონსაც 
უნდა უკმიოს გუნდრუკი. ამიტომ ძალიან გამოწვლილვით უნდა გაანალიზდეს, რა 
დოზით უკმევდა ბატონს გუნდრუკს და რა დოზით ემსახურებოდა სამშობლოს. სა-
ქართველო მისი ისტორიის უმძიმეს მანძილზე სხვისი მონა იყო და ქართველი მოღ-
ვაწეც ყოველთვის გაორებული. 

ამიტომ მათი ღვაწლი ამ პოზიციით უნდა გაანალიზდეს. 

* * * 

1937 წლის 5 ივნისს «პრავდაში» გამოქვეყნდა ლ. ბერიას სტატია «მეათე ყრილო-
ბის შედეგები», რომელიც გადმოიბეჭდა «მნათობში» №5. აქ ბერია წერდა: 

«უკანასკნელ დროს განსაკუთრებით სწრაფად განვითარდა ქართული საბჭოთა 
პოეზია. ქართული პოეზია გამდიდრდა ახალი მნიშვნელოვანი ნაწარმოებებით. 
პირველ რიგში საჭიროა აღინიშნოს დიდი სტალინისადმი მიძღვნილი ნაწარმოებნი. 
ბელადის სახეს, როგორც ყველა ჩვენი გამარჯვების სიმბოლოს, დიდი შემოქმედები-
თი აღტყინებით უმღერიან ჩვენი პოეტები. საუკეთესო სიმღერები და ლექსები თავ-
მოყრილია ამასწინათ გამოსულ წიგნში «ქართული ლექსები და სიმღერები სტალინ-
ზე». დიდი სტალინის სახე დახატულია მთელ რიგ დრამატულ და პროზაიკულ ნა-
წარმოებებსა და საქართველოს მხატვართა სურათებში» (გვ. 9). 
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ÌÜÏÄÒÍÒÏÆÏ 
(÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒÆÏÍ) 

 
გეგმა (როგორ უნდა აიგოს ეს თემა): 
«ჩამოყალიბებაში» _ უნდა აისახოს, როგორ ყალიბდებოდა ლენინისტი, რაც იგივე 

სტალინისტია. არცოდნის საფუძველზე, ისტორიის, ზნეობის, სოციალური სინამ-
დვილის გამოგონებული მოდელის მიხედვით, ხელს როგორ უწყობდა ამას ხელოვ-
ნება. 

«რღვევაში» _ სტალინის სიკვდილის შემდეგ, როგორ აღმოჩნდა გაიგივებული 
სოციალიზმი და სტალინი და როგორ დაინგრა სტალინის კრიტიკით სოციალიზმი. 

«განადგურება» _ «პერესტროიკის» დროს მომხდარი ამბები. 

* * * 

ჯერ კიდევ დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსმა შეამჩნია საქართველოს ისტორი-
ის ერთი კანონზომიერება, რომელიც მან ასე გამოთქვა: «თუ არა ქართველთა ოდენ 
სპითა ვერცარას ალექსანდრე იქმოდა კარგსა. და თუმცა დავითს სპარსთა ჰქონებო-
და მეფობა, ანუ ბერძენთა და ჰრომთა ძალი, ანუ სხუათა დიდთა სამეფოთა, მაში-
ნამცა გენახნეს ნაქმნარი მისნი, უაღრესნი სხუათა ქებულთანი». როგორც ხედავთ, 
დავით აღმაშენებელს პიროვნულად, როგორც პოლიტიკოსსა და მხედართმთავარს, 
გაცილებით მეტი შესაძლებლობა ჰქონდაო, ამბობს მემატიანე, ვიდრე საქართველო, 
როგორც ქვეყანა და სახელმწიფო მას აძლევდაო. მაშასადამე, დასმულია პრობლემა 
ქვეყნის ძალისა და პიროვნების ძალის შეუსაბამობისა. 

ეს პრობლემა ალექსანდრე მაკედონელის წინაშეც იდგა. პლუტარქეს სიტყვით, 
ყმაწვილ ალექსანდრეში როცა მამამ _ მეფე ფილიპემ, შეამჩნია მსოფლიო დამპყრო-
ბელი, შვილს უთხრა თურმე: «შენი შესაფერისი საბრძანებელი უნდა მოძებნო, შვი-
ლო, მაკედონია შენ ვერ დაგიტევს!..» აქაც ქვეყნის ძალისა და პიროვნების ძალის შე-
უსაბამობის პრობლემა დგას. ალექსანდრესაც მძლავრი ქვეყანა სჭირდება, ის საქმე 
რომ გააკეთოს, რის გაკეთებაც უფალმა დაავალა. 

ნაპოლეონიც დგას ამ პრობლემის წინაშე. პატარა კორსიკა ვერ მისცემს მას იმ ძა-
ლას, რაც მას სჭირდება ევროპის დასაპყრობად. ამისათვის იგი საფრანგეთის იმპერ-
ატორი უნდა გახდეს. 

 ხედავთ, რომ ალექსანდრე მაკედონელს, დავით აღმაშენებელს, ნაპოლეონს 
ერთნაირად აქვთ გადასაწყვეტი ის პრობლემა, რასაც პიროვნების ძალისა და ქვეყ-
ნის ძალის შეუსაბამობა ვუწოდეთ. სტალინიც ამ პრობლემის წინაშე აღმოჩნდა. ბესო 
ჯუღაშვილი მეფე რომ ყოფილიყო, ალბათ, ისიც ფილიპე მაკედონელივით ეტყოდა 
შვილს: «შენი შესაფერისი საბრძანებელი უნდა მოძებნო, შვილო, საქართველო შენ 
ვერ დაგიტევს». 

სტალინი მსოფლიო იმპერïტორად გააჩინა უფალმა, ამიტომ მას ისეთი ქვეყანა 
სჭირდებოდა, რომელიც მსოფლიო იმპერატორობის საშუალებას მისცემდა. ასეთი 
ქვეყანა რუსეთი იყო. სტალინიც რუსეთის იმპერიის მბრძანებელი გახდა. იგი საქარ-
თველოში ვერ დარჩებოდა. იცით კარგად, ვეშაპები შავ ზღვაში არ არიან. პატარაა 
მათთვის შავი ზღვა და იმიტომ. ვეშაპს ოკეანე სჭირდება, რომ იცოცხლოს. ასევე 
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სჭირდებოდა ოკეანე ალექსანდრე მაკედონელს, ნაპოლეონს, სტალინს. მაგრამ ეს 
სრულებით არ ნიშნავს იმას, რომ მათ თავიანთი პატარა სამშობლო არ უყვარდათ. 
მაგრამ უყვარდათ იმდენად, რამდენადაც ამის უფლებასა და საშუალებას დიდი 
ქვეყნების მბრძანებლობა აძლევდაà. ნაპოლეონს კორსიკა იმდენად უყვარდა, რამ-
დენადაც ამის უფლებას საფრანგეთის იმპერატორობა აძლევდა. სტალინსაც იმდე-
ნად უყვარდა საქართველო, რამდენადაც ამის უფლებას რუსეთის ხელმწიფობა იძ-
ლეოდა. ეს ურთიერთობა ტრაგიკულია. ტრაგიკულია ქვეყანაც, რომლის შვილი თა-
ვის ძალასა და ნიჭიერებას სხვა ქვეყნის საკეთილდღეოდ ხარჯავს. ტრაგიკულია 
ადამიანიც, რომელიც სამშობლოს ნაცვლად სხვა ქვეყანას ემსახურება. მაგრამ ამ 
ტრაგიზმს ვერავინ ვერსად გაექცევა, რადგან უზენაესმა ინება ასე. ტრაგიკული იყო 
როგორც პიროვნება, დავით აღმაშენებელიც, რადგან საქართველოს სიმცირემ მას არ 
მისცა საშუალება მისი კოლოსალური შესაძლებლობის განხორციელებისა. ამას  
დასტირის კიდეც მემატიანე. 

ასე რომ, სტალინი (და საქართველოც) მსხვერპლია იმ შეუსაბამობისა, რომელიც 
ეგზომ ბრძნულად ამოიცნო დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსმა. 

1997წ., თებერვალი 

* * * 

წყევლა ხომ გაგიგონიათ, დედა როè წყევლის შვილს: შენ მოუკვდი დედაშენს... 
შენ დაგაყარე მიწა... რატომ მუცელში არ გამიწყალდი... შენი კუბო დავდგი... შენ არ 
გაიხარე... იფრქვევა ასე შემაძრწუნებელი სიტყვები, მაგრამ მათი არავის ეშინია _ 
არც დედას, არც შვილს, არც შემთხვევით მსმენელს. ყველამ ჩინებულად იცის, რომ 
ამ წყევლაში ლოცვაა და არა მართლა კრულვა. ამიტომ შვილიც არხეინად ისმენს 
დედის სიტყვებს და გულში სიცილით კვდება. დედაც სულ ტყუილად ქოთქოთებს, 
რაკი გულში იმავდროულად ღმერთს ევედრება, შენი მფარველობა არ მოაკლოო 
ჩემს შვილსო. გარეშე მსმენელსაც ღიმილი გადაჰფენია სახეზე: იმანაც ხომ ზედმი-
წევნით იცის დედის წყევლის ფასი და არსი.  

რატომ გამახსენდა ეს? როგორც დედის წყევლაა ფორმით ერთი და შინაარსით მე-
ორე, ასევეა ფორმით ერთი და შინაარსით მეორე დღეს ტოტალურად გაჩაღებული 
სტალინის ლანძღვა-გინება. სიტყვით სტალინის გინების კორიანტელია დაყენებუ-
ლი, ქვეტექსტით კი მისი პიროვნებით გამოწვეული აღტაცებაა გამოვლენილი. 

წერია: ლენინიც მაგ გველისწიწილას მოუწამლავს. გულისსკნელში კი ზეიმია: ნა-
ხე, რა ბიჭია, ეს უბედური ლენინიც იმას არ გაუსაღებია?! 

წერია: კიროვის მკვლელობაც იმ ჯალათმა მოაწყო. გულისსკნელში კი ზეიმია: 
მხეცი იყო, ყველაფერს ისე აწყობდა, რომ ბოროტმოქმედების კვალს არ 
ტოვებდა. ამდენს აგინებდნენ, მაგრამ დანაშაულის ერთი დოკუმენტიც ვე-
რავინ იპოვნა. 

წერია: მეხიკოში კაციჭამია სტალინის მიერ დაქირავებულმა აგენტებმა გაუხეთ-
ქეს ტროცკის თავი. გულისსკნელში კი ზეიმია: უყურე შავყვ...ს, მეხიკოშიც 
ყველა გამოჭერილი ჰყავდა და, რაც უნდოდა, იმას აკეთებდა. 

წერია: სისხლში ბანაობდა. მილიონობით ადამიანი ჰყავს გაწყვეტილი. 
გულისსკნელში კი ზეიმია: თუ ხარ, უნდა იყო კიდეც კაცი. თან მილიონები 
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გაჟუჟო და თან იმ გაჟლეტილი მილიონების მშობლები, ცოლ-შვილი, ნა-
თესავ-მეგობრები დღედაღამ გიგალობდნენ _ «ლენინივით გიწოდებ მეც 
მგზნებარე კოლხიდელს, რა იქნება, ძვირფასო, ერთხელ გორშიც მოხვი-
დე?.. ნუთუ არ გენატრება ის ადგილი, ის მხარე, სადაც ფეხი აიდგი, სადაც 
გულით იხარე?..» 

ასეა: სიტყვით ლაფს ვასხამთ თავზე, გულისსკნელში კი ვნატრობთ მის დაბრუნე-
ბას, ანუ უფრო სწორად, მისი ბადალი დიქტატორის მოვლინებას. 

არიან ადამიანები, რომელნიც ლეგენდისათვის იბადებიან. ასეთი ყოფილა სტა-
ლინიც. ჯერ შევქმენით ლეგენდა _ სტალინი ღმერთია. ახლა ვქმნით ლეგენდას _ 
სტალინი სატანაა. თუ ეს ლეგენდა საბოლოოდ შევქმენით, ეს იქნება იმის მაუწყებე-
ლი, რომ სსრკ-ის მოქალაქის ცნობიერება ვერასოდეს გათავისუფლდება სტალინი-
საგან. ხან ღმერთად მოგვევლინება იგი, ხან სატანად. ხოლო, თუ სტალინისაგან არ 
გათავისუფლდა საბჭოელი ადამიანის ცნობიერება, ეს იმის უტყუარი საბუთია, რომ 
არც ერთიან უნიტარულ სსრკ-ში და არც ეროვნულ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოე-
ბად დაშლილ სსრკ-ში არასოდეს დამკვიდრდება პიროვნების თავისუფლება, აზრის 
თავისუფლება, დემოკრატიული ზნე-ჩვეულებანი. 

დიქტატურა რომ სულითა და გულით ენატრებათ, ეს ნათლად გამომჟღავნდა 
სულ ახლახან, 1990წ. 16-17 ნოემბერს, სსრკ-ის უზენაესი საბჭëს სესიაზე. დეპუტატ-
თა მთელი კორპუსი არსებითად მუხლებზე დაჩოქილი ევედრებოდა მიხ. გორბა-
ჩოვს, იდიქტატორე და ყველას განუკითხავად თავში უჩაჩქუნეო. იმას კი არავინ 
კითხულობდა, შეძლებს თუ ვერა დღევანდელი პრეზიდენტი დიქტატორობას. 

დიქტატორებად იბადებიან. თუ ღმერთმა ეს უნარი და თვისება არ გიბოძა, რამ-
დენიც უნდა მოინდომო, დიქტატორი ვერ გახდები. ბუნებით დიქტატორი ხომ სა-
შინელებაა, ათგზის უფრო დიდი უბედურებაა მონდომებით ან იძულებით დიქტა-
ტორი!.. ბუნებით დიქტატორი მონურ წესრიგს მაინც ამყარებს. მონდომებით ან 
იძულებით დიქტატორი კი ვერაფერს ახერხებს. 

* * * 

ახლა ბევრი იწერება და ბევრი ლაპარაკია: სტალინმა ჩრდილოეთ კავკასიის ზო-
გიერთი ხალხი აყარა და შუა აზიასა და ციმბირში გადაასახლაო. ამითაც ხსნიან იმ 
დიდ წინააღმდეგობებს, რაც ამჟამად ამიერკავკასიაში ხდება. რა თქმა უნდა, აქ ბევ-
რი სიმართლეა, მაგრამ ეს მოვლენა ბევრად რთულია, ვიდრე ამას დღეს წარმოვიდ-
გენთ. 

არც ჩრდილოეთ კავკასიის ხალხები, არც ყირიმელი თათრები, არც ყალმუხები 
და არც სხვები სტალინს იმიტომ არ აუყრია და გადაუსახლებია, რომ ისინი გერმა-
ნიის არმიას მხარდაჭერით შეხვდნენ. ეს მხოლოდ საბაბი იყო. ხალხების აყრა-გადა-
სახლება მაინც მოხდებოდა, გერმანია-სსრკ-ის ომი საერთოდაც რომ არ ყოფილიყო. 
საქმე ის გახლავთ, რომ სტალინი ადამიანისა და ბუნების (მთელი სამყაროს) შეც-
ვლის დემონური იდეით იყო შეპყრობილი. მან ომი ადამიანებს კი არ გამოუცხადა, 
არამედ ღმერთს. მთელი მისი ცხოვრება არის ექსპერიმენტი იმისა, შეუძლია თუ არა 
ადამიანს შეცვალოს, გარდაქმნას ის, რაც ღმერთმა შექმნა, რაც ბუნებაა, რაც სამყა-
როა. 



 212 

სტალინი შემთხვევით არ უჭერდა მხარს მიჩურინსა და ლისენკოს. მას 
აინტერესებდა, შესაძლებელია თუ არა ადამიანთა, ხალხთა ისეთი შეჯვარება, რო-
გორიც ხდებოდა მიჩურინისა და ლისენკოს ცდებში. მიიღება თუ არა შეჯვარებით 
ახალი ერი, ახალი ადამიანი. თორემ მან იცოდა გენეტიკის ფასი, რაკი მხარს უჭერ-
და გენეტიკის ლაბორატორიებს (შარაგების) არსებობას კონცბანაკებში (მაგ. რესოვ-
სკის ლაბორატორია, სადაც რუსებთან ერთად უცხოელებიც მუშაობდნენ). 

სტალინის თეორიაა ერთი ერისა და ერთი ენის შესახებ. ხალხთა გადასახლებაც 
ამ იდეის პრაქტიკული განხორციელების მცდელობა იყო. 

სამყაროს შეცვლას ითვალისწინებდა გეგმაც: შემოებრუნებინათ ციმბირის დიდი 
მდინარეები კასპიის ზღვისკენ, მოერწყოთ შუა აზიის უდაბნოები. ის წონასწორობას 
არღვევდა, რაც ბუნებას შეექმნა. ამის საპირისპიროდ სტალინი თავის კანონზომიე-
რებას ქმნიდა. 

* * * 

I. ვითარება: მძიმე. ერთგულება გადარჩენის გარანტიას არ იძლევა. პროლეტა-
რული მწერლობა. 

II. მეცნიერების განვითარების შედეგად ადამიანის დაპროგრამების ეშინია მწერ-
ლობას.  

III. სტალინი არ არის უბრალო დიქტატორი. იგი ადამიანისა და სამყაროს შეც-
ვლას აპირებს. მარქსი _ სამყარო უნდა შეიცვალოს. 
ა)  მიჩურინი, ლისენკო, ბერბანკი _ თუ მცენარის შეცვლა შეიძლება, რატომ არ 

შეიძლება ადამიანის?  
ბ)  პავლოვის ძაღლი _ თუ ძაღლს აქვს პირობითი რეფლექსი, რატომ არ შეიძ-

ლება ჰქონდეს ადამიანს? 
IV. არ იქნება ენები, ერები _ ერთი ენა, ერთი ერი. ხალხთა გადასახლებანი. 
V. სტალინის მასშტაბი იწვევს გაოგნებას. სახოტბო პოეზია არ არის უბრალო სა-

ხოტბო პოეზია _ მითოლოგიზირებულია სტალინის პიროვნება: ლეონიძის ხა-
ზი _ გალაკტიონის უსახელო გმირი. 

* * * 

მდინარეების მობრუნება 
სამყარო უნდა შეიცვალოს 
ჩვენ არ დაველოდებით ბუნების მოწყალებას. 

* * * 

ჩვენ 40-იან წლების ბოლოს ვმღეროდით, სურათებს ვუყურებდით, სადაც მაო და 
სტალინი ერთად იყვნენ გამოსახულნი. სინამდვილეში კი სტალინი დასცინოდა 
თურმე მაოს. მწერალი იურო ვლასოვი, რომლის მამა (ვლადიმიროვის ფსევდონი-
მით) ყოფილა საბჭოთა შპიონი ჩინეთში, ამბობს _ „Сам Сталин говорит о маоизме 
очен резко. ПюКю Пономаренко, секретар ЦК, ВКП (б), расказивал мне, что на одном 
из заседаний Политбюро Сталин сравнил маоизм с редиской – красной снаружи и 
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белой внутри. Именно Сталин дал Мао ироническую кличку «Пугачев» (под ней он 
проходил в секретных донесениях), говоривщую о том, что он не считал Мао 
марксистом, а скорее крестьянским вождем» (Аргументы и Факты», 1990 г. №18).   

 
 

გეგმები1 

 
 
1. პოეზია, რომელიც ბელადს აქებს. ჩვეულებრივი პანეგირიკი, რომელიც არასო-
დეს ყოფილა უცხო ლიტერატურისათვის. 
(ეზრა პაუნდი _ მუსოლინი, კნუტ ჰამსუნი _ ჰიტლერი) 

 
2. ნიმუშები. მაგრამ შეცდომა იქნებოდა ამაში დაგვენახა მხოლოდ სახოტბო ლი-
რიკა. 

3. ღმერთის უარყოფა. ათეიზმი. ზეკაცის ძებნა საერთოდ (ნიცშე). ლენინს აქებს 
რობაქიძე, ჰიტლერს, მუსოლინს. სტალინისადმი დამოკიდებულება _ ღმერთი-
სატანა.  

 
4. ქართული ნიჰილიზმი. ხევისთავის სახის შექმნა. ყვარყვარე. ეროვნული ენერ-
გიის სისუსტე და ძებნა პიროვნების. რაკი ერს თავისთავის იმედი არა აქვს. 

 
რამ გამოიწვია სტალინისადმი ასეთი დამოკიდებულება? რატომ არ დაკმაყო-

ფილდნენ მხოლოდ სახოტბო ლირიკით? 
1921 წლის თებერვალ-მარტის დამარცხებამ სასოწარკვეთილება გამოიწვია ჩვენს 

ხალხში. 20-იან წლებში დაიწერა ნიკოლო მიწიშვილის _ «ფიქრები საქართველოზე». 
(«ქართული მწერლობა», 1926წ. №4-5). 

სერგი დანელიას _ «ვაჟა ფშაველა და ქართველი ერი», 1927 წ. 
კონსტანტინე კაპანელის _ «ქართული სული ესთეტიკურ სახეებში», 1926წ. და 

სხვა. 
ალ. აბაშელი: 
 

ჩემი თაობის უილაჯობა 
დღეს სამარცხვინო დაღად მაჩნია. 

* * * 

1. სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსები. 
2. აშკარად ჩანს ორგვარი დამოკიდებულება 
ა) კ. გამსახურდიას _ ნიმუში 
ბ) გ. ლეონიძე, ს. ჩიქოვანი _ მითოლოგიურობა 
გ) გ. ტაბიძე, გ. რობაქიძე _ დემონი 
(«სამშობლო შავი ლუციფერის») 
დ) ღმერთის წინააღმდეგ ამხედრება «დიონისეს ღიმილში» 
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ველსკის და ორბელის საუბარი «გრაალის მცველნში». 

* * * 

კარგად ცნობილია: კომუნისტებმა, უფრო სწორად, ბოლშევიკებმა, იდეოკრატიუ-
ლი სახელმწიფო შექმნეს. სსრკ-ში თანაბრად ასხამდნენ ხოტბა-დიდებას როგორც 
კომუნიზმის იდეას, ისე მის თეორეტიკოსებს და პრაქტიკოსებს. კაცობრიობის ის-
ტორიაში არცერთ მეფეს, იმპერატორს, დიქტატორს სიზმრად არ უნახავს პანეგირი-
კული ლიტერატურის ის ზღვა, რაც ლენინისა და სტალინის ირგვლივ შეიქმნა. ლე-
ნინსა და სტალინს მარტო ისინი არ უმღეროდნენ, ვინც სსრკ-ში ცხოვრობდა. არც 
უცხოელებს დაუზოგავთ სიტყვა და კალამი. ეს იყო წარღვნა, ალბათ, უფრო ძლიე-
რი, ვიდრე ის, ბიბლიურმა ნოემ რომ იხილა. ბევრს მაშინაც უკვირდა ეს თავშეუკა-
ვებელი ხოტბა-დიდება, მაგალითად, ლიონ ფოიხტვანგერს. 

«მან მხრები აიჩეჩა, როცა შევნიშნე, რომ უგემოვნებობაა და გაზვიადებული მისი 
პიროვნების თაყვანისცემა. თავის გლეხებსა და მუშებს ნამუსი იმით მოსწმინდა, 
რომ თქვა _ ისინი ძალიან დაკავებულნი იყვნენ სხვა საქმეებით და ვერ მოახერხეს 
გემოვნების ამაღლება. იხუმრა კიდეც ულვაშებიანი კაცის ასიათასობით უზომოდ 
გადიდებულ პორტრეტებზე, დემონსტრაციებზე მის თვალწინ რომ გაიელვებენ». 

* * * 

«ალექსანდრეს არ სწამდა თავისი ღვთაებრიობა და არც ამაყობდა ამით. მის 
ღვთაებრივ წარმოშობაზე გავრცელებულ აზრს იგი იყენებდა, როგორც საშუალებას 
სხვა ხალხების დასამორჩილებლად» (პლუტარქე). 

* * * 

უბრალო მეხამლე იყო ბესარიონ ჯუღაშვილი. 
ეკატერინე გელაძე წერაკითხვის უცოდინარი ქალი იყო, თორემ მეფე ფილიპესა-

ვით ეტყოდა შვილს, «შენი შესაფერისი საბრძანებელი უნდა მოძებნო, შვილო, მაკე-
დონია შენ ვერ დაგიტევსო!» 

* * * 

ეკატერინე გელაძის გვერდით არავის უნახავს მწოლარე ღმერთი ამონი, მისი 
ქორწინების ღამეს ქუხილიც არავის გაუგონია და არც მეხი დასცემია მუცელზე, არც 
არავის უწინასწარმეტყველებია, დედოფალი ფეხმძიმედ არის და შობს ვაჟს, რომელ-
საც ცეცხლის ძალა ექნება და ლომის გულიო. 

* * * 

1. ლენინიადა, სტალინიადა, ბერიადა (სახელმწიფო პოლიტიკა) 
ა) ეს გამოწვეული იყო იმით, რომ სახოტბო ლირიკა ყველა მწერლობაში არსე-
ბობს _ «თამარიანი», «აბდულმესია», «თამარს ვაქებდი მეფესა სისხლისა 
ცრემლდანთხეული», ტოღრულ-შაჰი-ნიზამი «ხოსროვი და შირინი»... 
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ბ) პოეტი ემოციური არსებაა და მის აღტაცებას ძლიერი პიროვნება იწვევს ეზრა 
პაუნდი _ მუსოლინი, კნუტ ჰამსუნი _ ნაციზმი. უცხოელი პოეტების მიერ 
სტალინის ქება. გ. რობაქიძე _ ლენინი, მუსოლინი, ჰიტლერი. 

გ) საქართველოში სტალინი მითოლოგიზირებულია იქაც, სადაც აქებენ და 
იქაც, სადაც აძაგებენ. 

* * * 

იბადებოდა... 
ქვეყნის სიცოცხლე თითქოს იმ აკვანს ფესვით მიება. 
იბადებოდა ქალდეველ მონის, 
რომის პლებეის შურისძიება. 
იბადებოდა... და ისტორიამ 
დაგვიანებით მაინც მოხედა, _  
მზის მოქალაქე _ ჰელიოპოლიტს 
და ძველ ეგვიპტეს მეამბოხეთა: 
ამირანს, სპარტაკს, გრაკხებს და მრავალს, 
ვინც აჯანყების დროშამ მოხვეტა! 
არისტოტელეს აზრში ნასახი, 
იმედი ხალხთა, დაუბერები _ 
იუდეველის, გერმანელ გლეხის 
და ინგლისელი პაუპერების, 
ძველ იტალიელ ხელოსან-ქარგლის, 
თაბალ-მოსოხის მჭედელ-ხუროთა 
წითელ ხანძრების წითელი ქაფი, 
და ქარიშხალი ვისაც სწყუროდა! 

გ. ლეონიძე, ერთტომეული, 1954წ., გვ. 542-43. 

* * * 

სტალინის მითოლოგიზაცია 
«ქართული ლექსები და სიმღერები სტალინზე», კრებული, 1937წ. 
სანდრო შანშიაშვილი _ «იოსებ სტალინს»: 

ამით შენს სახეს ვერ გïმოვკვეთავ. 
ან თვით იმ გრიგალს, ზეცას რომ გრაგნის, 
ზვირთებს აგორებს, სალს ანგრევს ზარით, 
ან ამოხეთქილ მთას, ცეცხლით მქშინავს, 
აგრიალებულს ღველფიან ღვარით... (გვ. 84). 

 
სიმონ ჩიქოვანი _ «სიმღერა სტალინზე»: 
 

შენ გამოგყვა სწრაფვა სრული 
არაგვის და რიონისა, 
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შენ გამოგყვა ქვეყნის გული, 
ძვლები კავკასიონისა. (გვ. 86). 

 
ალიო მაშაშვილი _ «სამშობლო ბელადისა»: 
 

დაუშრეტელი ცეცხლის დენა ხარ, 
ღელვა მზის შუქით განათებული, 
გაუტეხელი ქვეყნის ნება ხარ, 
ხალხის გენიად დაბადებული (გვ. 48) 

 
ილო მოსაშვილი _ «ბელადს»: 
 

სხვა _ სამშობლოში სამშობლოს ნატრობს, 
მიწაზე დადის _ არა აქვს მიწა, 
ჩვენ კი, ბედნიერ სამშობლოს პარტონს, 
შენი სახელი მიგვიძღვის ფიცად: 
ზეცაში _ მფრინავს, ბრძოლაში _ მხედარს, 
ვაჟკაცს _ ზღვასავით გაშლილ ყანაში, 
და ბავშვი, როცა შესცქერის დედას, 
უსმენს და თითქოს სიზმარში გხედავს; 
შენებრ მშობლიურ იავნანაში. 
და როცა დილა, მთების ფიწალზე 
ღრუბლის ბულულებს ლურჯად შეღებავს, 
იგრძნობს სულდგმული დედამიწაზე 
შენი გულის და ხელის შეხებას. 
დგება ბალახი, აცახცახდება, 
მოვარდნილ სითბოს წყალივით დალევს; 
ტკბილი ოცნება ცხადად ახდება, 
და შენი სახე ცაზე დახვდება 
ქვეყნის პირველად გახელილ თვალებს (გვ. 60). 

 
სტალინისადმი მიძღვნილ ლექსებში, რა თქმა უნდა, პირველი არის სახოტბო ლი-

რიკა, განმადიდებელი, მეორე მითოლოგიზირება. ეს არის ჩვენთვის მთავარი, რად-
გან მითოლოგიზირებას ყოველთვის არ მიმართავს სახოტბო ლირიკა. რაღაც განსა-
კუთრებული უნდა დაინახო მწერალმა, რომ მითოლოგიზირება მოხდეს, სულერ-
თია, დადებითი თუ უარყოფითი კუთხით. (სახოტბო ლირიკა ყველა დროში და ყვე-
ლა ქვეყანაში არსებობდა). 

 
ვალერიან გაფრინდაშვილი _ «ოცნება ბელადზე»: 
 

ეს ოცნებაა თვითეულ მხატვრის, 
ეს არის ფიქრი ყოველ პოეტის _ 
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ასახონ იგი, ვით თვალი ნატვრის 
და შთაგონება მთელ საბჭოეთის (გვ. 19) 

 
შალვა აფხაიძე _ «სტალინ»: 
 

აზვირთებული დიდი ვნებანი 
ეპოქის სვეტო, შენსკენ ილტვიან, 
სტალინ, _ გრგვინავენ წყალნი და ქვანი, 
სტალინზე მთებიც ზღაპრებს იტყვიან (გვ. 12) 

 
ნესტორ მანიძე _ «სტალინის მზე»: 
 

აჭარელი წყალსაც არ სვამს, 
რომ სტალინი არ ახსენოს (გვ. 45) 

 
კონსტანტინე ჭიჭინაძე _ «სტალინისადმი» (კავკასიონს ადარებს სტალინს, რომე-

ლიც «შეჰყუდებია ცას ტიტანივით») 
ის კი პიტალო კლდეს აკალოებს, 
ამოზიდულან ძარღვები კისრის, 
და ზეაწყვეტილ რკინის პალოებს 
ზღვების გადაღმა შხუილით ისვრის (გვ. 93) 

 
(ამ ლექსში სიტყვების გროვაა და ვერაფერს გაიგებთ, მაგრამ სტალინი რომ 

მიწიერი არსება არ არის, ეს კი ჩანს). 

* * * 

ისინი, ვინც აგინებენ, სატანას ადარებენ: 
გალაკტიონი: პროტაგონისტი, რომელსაც სახელი არ აქვს, მაგრამ აშკარად სტა-

ლინი იგულისხმება. 
 

უნდობელია მისი გენია, 
არც შერბილება, არც შეცოდება, 
ჯერ დედამიწას არ მოსმენია 
მსოფლიოს ბაგეთ ასე გოდება. 
ყოველ გულს ნამავს შხამიან ნესტრით, 
სულს ხორციელის ეხება დანა, 
გრგვინავს ორკესტრი, გრგვინავს ორკესტრი, 
მას დირიჟორობს თვითონ სატანა. 

(უთარიღოა) 
 

გაშლილო ველო... ტყვიების კოხის... 
რაა წამება თქვენთან იობის, 
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აქ საიდუმლო პატარა ქოხის 
საიდუმლოა კაცობრიობის... 
ვინ? ამნაირი გამოძახილი 
არაფერს ქვეყნად ჯერ არ ჰქონია, 
ამას ნამდვილი არ აქვს სახელი, 
მისი სახელი ლეგიონია. 

 
მარკოზი. V. 9. (სოფელი ღადარინელთა. კაცში ჩასახული ეშმაკი განდევნა ღორე-

ბის კოლტში: «და ჰკითხა მას: რაი არს სახელი შენი? და ჰრქუა მას: ლეგიონ არს სა-
ხელი ჩემი, რამეთუ მრავალ ვართ» (ლუკა. VIII.30). 

 
საგურამო 
 
სახე ნერონის თუ თემურ-ლენგის 
კედლით გიღიმის 
ის სიმბოლოა გულწრფელი ჩანგის 
გაწყვეტილ სიმის. 

(გალაკტიონ ტაბიძე, თხზულებანი, ტ. VII, გვ. 119. 1972წ.) 
 

სისხლი 
 
საშინელია, იგრძნო უეცრად,  
რომ აღარ დგანან ძველი კაკლები. 
შენი სახელი მათ მიუეცრად _ 
მხეცი! არც მეტი და არც ნაკლები. 
რომ მუხლებამდე სისხლის მორევი 
გსვრის და მშობლიურ ცხედრებს ეხები, 
კმაყოფილი ხარ მათი მორევით, 
ყელამდე სისხლში მიდის ფეხები. 
შენ გახარებს, რომ სისხლის მიზეზი 
ხარ და თანა გდევს ხალხის გოდება, 
შენ ბოროტება ხარ უმტკიცესი, 
მკვლელი! ეს არის შენი წოდება. 
ო, ყველამ იგრძნო, რომ მოკვდა ყველა 
და ყველა გიცქერს მუნჯი ყვედრებით, 
შენგნით არავის არ უნდა შველა, 
შენ სამარემდე მიხვალ ცხედრებით. 
ო, რა თქმა უნდა, ცხედრები მუდამ 
სდუმანო, მაგრამ სისხლი მწარდება, 
სისხლი იძახის: მკვლელი, იუდა! 
სისხლი არასდროს არ დაწყნარდება! 
იმედი, შენი ბრძოლის საგანი,  
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მოულოდნელმა ქარმა ახვეტა, 
მოღუშულია შენი საკანი, 
ხვალ უსათუოდ გელის დახვრეტა. 

(თხზულებანი ტ. VII. გვ. 165) 

* * * 

სტალინი მითოლოგიურ ასპექტში გადაყავთ: გ. ლეონიძეს «პირს მერცხალი 
გამოავლეს» და ა.შ. თავად გ. რობაქიძეს «გრაალის მცველნში» ღმერთის წინააღმდეგ 
ბრძოლა, როგორც მონობის წინააღმდეგ, აგრეთვე «ჩაკლულ სულში». ის თავი, რო-
მელიც სტალინს ეხება, შეტანილია ესეების კრებულში «მითოსი და დემონი». 

* * * 

კ. გამსახურდია. რატომ დაწერა _ «ბელადი»: 
«როცა «მთვარის მოტაცება» მოვათავე, ერთი უცნობი მკითხველი გამომესაუბრა 

ქუჩაში. მითხრა: აკაკი, ვაჟა და ილია მუდამ სტიროდნენ, შენი გმირებიც განწირულ-
ნი იღუპებიან. მოდი, დაგვიხატე გამარჯვებული გმირები, ისეთნი, რომელთაგანაც 
ბრძოლა და გაუტეხლობა ისწავლონ ჩვენმა შვილებმა. მაშინ განვიზრახე ეს წიგნი. 
სტალინის თემა უდიდესია საბჭოთა ლიტერატურის თემატიკაში. მე ვერ ვბედავდი 
ამ საქმის დაწყებას. მერე, ის იყო, ჩვენი კულტურის გულისხმიერი მესვეური ამხანა-
გი ლავრენტი ბერია დამეხმარა და გამაბედვინა, ამ ფრიად საპასუხისმგებლო საქმი-
ანობისათვის ხელი მომეკიდა. 

ამ გიგანტური პიროვნების მხატვრული განსახიერებით მე მინდა ვაჩვენო ჩვენს 
ახალ თაობას, თუ ვისგან ისწავლონ კეთილშობილი შრომა, თავგანწირული ბრძო-
ლა, სულიერი რაინდობა, ხალხის სიყვარული და ვაჟკაცობა». 

«ბელადი», «ლიტერატურული საქართველო», 
1940წ., 12 იანვარი. 

* * * 

საჭირო იყო ენერგიის გამოვლენა: 
კინოსცენარისტმა რეზო კვესელავამ გაზეთში «გეიკო-ექსპრესი» (1993წ. 24 მარტი) 

მოგონება გამოაქვეყნა. ერთ ოჯახში, წვეულებაზე, გიორგი ლეონიძეს უთქვამს: 
_ რა შეფასებასაც უნდა იმსახურებდეს სტალინი, ერთი რამ ცხადია: ის გახლავთ 

ეროვნული ენერგიის უდიდესი გამოვლენა და სწორედ ამ კუთხით იპყრობს ჩემს 
ყურადღებას. 

ამასვე ამბობს არსებითად კ. გამსახურდიაც. 

* * * 

გ. ლეონიძის «სტალინი, ბავშვობა და ყრმობა» 
ეპიგრაფად აქვს: «აქ ჰფლობს ტიტანი _ ცეცხლის მიმტანი,  

ღმერთი პრომეთე» (სოფოკლე) 
 

აქ დააბეს ამირანი, 
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აქ დაარტყეს რკინის ურო. 
«სჯობს რომ ვიყო მიჯაჭვული, 
ვიდრე ზევესს ვემსახური!» 
 
...აქ მტაცებელთა იყო სადოღე... 

«ქართული ლექსები და სიმღერები სტალინზე» _ 
(1937წ., გვ. 97, 99). 

* * * 

გ. რობაქიძე _ «ჩაკლული სული» (თარგმნა ალ. კარტოზიამ). თავი _ «სტალინის 
ჰოროსკოპი». აჰრიმანს ადარებს. ესეც აქვს დაწერილი: «სტალინი, როგორც აჰრიმა-
ნული სული». 

აჰრიმანი სპარსულ მითოლოგიაში ბოროტების უმაღლესი ღვთაებაა. უპირისპირ-
დება აჰურამაზანს (უბრძნესი ღმერთი) _ კეთილი საწყისი (ჩვენი არმაზის წინაპარი 
ორმაზი). 

* * * 

კომუნისტური ეპოქის მხატვრულ ლიტერატურაში არა მარტო სსრკ-ში, არამედ 
მთელ მსოფლიოში არსებობდა მრავლისმეტყველი ლენინიადა და სტალიანიადა. 
საქართველოში ამას ბერიაც ემატებოდა. ეს ყველასათვის კარგად ცნობილია, ვისაც 
პოეზია უყვარდა და თვალყურს ადევნებდა მას. განსაკუთრებით გასაკვირი აქ არა-
ფერია. ყველა დროში და ყველა ქვეყანაში არსებობდა სახოტბო ლირიკა და იყვნენ 
კარის პოეტები. არა თუ მეფეებს, ცალკეულ ფეოდალებსაც ჰყავდათ შესხმა-ქების 
ოსტატები და ხშირად ძალიან ნიჭიერნიც. სახოტბო ლირიკის უმშვენიერესი სტრი-
ქონებია «ვეფხისტყაოსანში» («თამარს ვაქებდåà მეფესა სისხლისა ცრემლ-დათხეუ-
ლი...»), რომ არაფერი ვთქვათ «თამარიანსა» და «აბდულმესიაზე».  

ალექსანდრე პუშკინსაც უძღვნია ამაღლებული სტროფები ალექსანდრე 
პირველისადმი და, თქვენ წარმოიდგინეთ, ნიკოლოზ პირველისადმიც კი, თუმცა 
პოეტს ბევრი არაფერი ჰქონდა სასაყვედურო ხელმწიფისადმი. ნიკოლოზ პირველი 
ყოველთვის ყურადღებით ეპყრობოდა მას. როცა ალექსანდრე პუშკინი დუელში 
დაიღუპა, მთელი რუსეთი გააკვირვა მეფის გულუხვობამ პოეტის ოჯახისადმი. 
პუშკინის სიკვდილის მერე, ვოლკონსკაია პეტერბურგიდან ეკატერინა კინდიაკოვა-
რაევსკაიას ციმბირში წერდა: 

«მართლაც ხელმწიფემ უსაზღვროდ ბევრი გააკეთა მათთვის (პუშკინის ოჯახის 
წევრებისათვის _ ა. ბ.). ჯერ ათი ათასი მანეთი მისცა საწყალი პუშკინის დასამარხა-
ვად. გადაიხადა ყველა მისი ვალი. დაგირავებული მამული დაიხსნა ვალებისაგან. 
პენსიით, თერთმეტი ათასი მანეთით, უზრუნველყო მისი ქვრივი და შვილები. რო-
გორც კი მისი ბიჭები იმ ასაკისა გახდებიან, როცა პაჟთა კორპუსში იღებენ, მათ მა-
შინვე გაამწესებენ იქ» («ლიტერატურნაია გაზეტა», 1994წ., ¹6). 

ეტყობა მათი ურთიერთობა მთლად ისეთი არ იყო, როგორც კომუნისტი 
ლიტერატურისმცოდნეები გვატყუებდნენ. 
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არც ევროპელ პოეტებს უთაკილიათ სახოტბო პოეზიის სამსახური. აზიაში ხომ ეს 
მწერლის უპირველეს მოვალეობად ითვლებოდა. 

* * * 

იოსებ ჯუღაშვილი და იოსებ ირემაშვილი ბავშვობის მეგობრები იყვნენ. 
რევოლუციური საქმიანობა რომ დაიწყეს, ერთიც სოციალ-დემოკრატი გახდა, და მე-
ორეც, ოღონდ იოსებ ჯუღაშვილი სოციალ-დემოკრატიის ბოლშევიკურ ფრთას მიე-
კედლა, ხოლო ირემაშვილი _ მენშევიკურს. მათი მეგობრობა მაინც გრძელდებოდა.  
შუღლი მერე ჩამოვარდა, როცა 1918 წლის 26 მაისს საქართველომ დამოუკიდებლო-
ბა გამოაცხადა და რუსეთის იმპერიას გამოეყო. მენშევიკი სოციალ-დემოკრატი იო-
სებ ირემაშვილი საქართველოში დარჩა. დამოუკიდებელი, დემოკრატიული საქარ-
თველოს მშენებლობას შეუდგა, სხვა თანამოაზრეებთან ერთად. იოსებ ჯუღაშვილს 
კი სხვა გეგმები ჰქონდა. იგი ჯერ რუსეთის უზარმაზარი იმპერიის თავკაცობას 
უმიზნებდა. მერე, ვინ იცის, მსოფლიო პროლეტარული რევოლუციაც მოეწყო და 
ამით მსოფლიო იმპერატორობისთვისაც ხელი გამოეკრა. 

ორი გორელი ბიჭის გზა სამუდამოდ გაიყარა. 
1921 წლის თებერვალ-მარტში დამოუკიდებელი, დემოკრატიული საქართველო 

დამარცხდა. იგი ისევ რუსეთის იმპერიის ნაწილი გახდა. იძულებით იოსებ ირემაშ-
ვილიც ემიგრაციაში აღმოჩნდა. დარჩენილი ცხოვრება მან უცხოეთში გაატარა, სი-
დუხჭირესა, სიღატაკეში და უმიზნო არსებობაში. მსოფლიო პროლეტარიატის 
ბრძენ ბელადსა და მასწავლებელს ბავშვობის მეგობარი არასოდეს გახსენებია. იოსებ 
ირემაშვილს კი სტალინი არასოდეს დავიწყებია. მუდამ ახსოვდა და ბოღმა ახრჩობ-
და: დამოუკიდებელი, დემოკრატიული საქართველოს დაცემა-დამარცხებას მას აბ-
რალებდა და წყევლა-კრულვას უთვლიდა. 1932 წელს იოსებ ირემაშვილმა გერმანი-
აში, გერმანულად, პატარა წიგნი გამოსცა _ «სტალინი და საქართველოს ტრაგედია». 
უკვე სახელწოდება ცხადად მოწმობს, რა განწყობილებით არის წიგნი დაწერილი. 
მაგრამ მეგობრისადმი ყმაწვილკაცობის სიყვარულმა მაინც გამოჟონა. კერძოდ: 1907 
წლის ნოემბერში სტალინის პირველი ცოლი ეკატერინე სვანიძე-ჯუღაშვილი გარ-
დაიცვალა. იგი კუკიის სასაფლაოზე დაკრძალეს. იმ სამგლოვიარო დღეებში ირემაშ-
ვილი მეგობარს ერთი წუთით არ მოშორებია. როცა სასაფლაოს ეზოში შევედითო, _ 
იხსენებს იოსებ ირემაშვილი, _ სტალინი კუბოს მისშტერებოდა. თვალს არ აცილებ-
დაო. მერე მკლავზე დამეყრდნო, ჩემსკენ დაიხარა და მითხრა: «_ სოსო, ამ არსებამ 
შეარბილა ჩემი ქვის გული. იგი მოკვდა და მასთან ერთად, უკანასკნელი თბილი 
გრძნობა ადამიანთა მიმართ». 

* * * 

პეტრე ჩერკასოვის წიგნში «კარდინალი რიშელიე» მოტანილია რიშელიეს 
თანამედროვე პოეტის პოლ სკარონის (Скаррон) ლექსის სტრიქონები _Бзгрешный 
ангел или демон – Судите сами, как я был. 

რიშელიეს ბედს სხვა მხრივაც დაემთხვა სტალინის ბედი. 
1793 წლის 5 დეკემბერს, ანუ საფრანგეთის ბურჟუაზიული რევოლუციის 

კალენდრის მიხედვით, რესპუბლიკის მეორე წლის 15 ფრიმერს, აზვირთებული 
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ბრბო სორბონის უნივერსიტეტის ეკლესიაში შევარდა და რიშელიეს აკლდამას მი-
ვარდა. დალეწეს მოქანდაკე ჟირარდონის (Жирардон) ქმნილება _ რიშელიეს ქანდა-
კება. გააღეს აკლდამა, დაგლიჯეს რიშელიეს გვამი და სათამაშოდ მიუგდეს პარი-
ზელ ქუჩის ბიჭებს. ისინი კარდინალის თავს ბურთივით დააგორებდნენ ქუჩებში 
და სიცილით იჭაჭებოდნენ (იმ დღეს კიდევ 48 საფლავი გაიძარცვა). აბატმა ბაშანმა 
მოიპარა რიშელიეს თავის ქალა და დამალა. ვიღაც ქვისმთლელმა რიშელიეს მოგ-
ლეჯილი (ბეჭდიანი) თითი შეინახა. ასე შეგროვებული ძვლები ყოვლისშემძლე 
კარდინალისა დიდხანს ინახებოდა ოჯახებში როგორც რელიქვია, მანამ, სანამ, ნა-
პოლეონ მესამეს ბრძანებით 1866 წელს ეს ნეშთი კარდინალისა არ შეაგროვეს და 15 
დეკემბერს ზარზეიმით არ დამარხეს სორბონის უნივერსიტეტის ეკლესიაში.  

ეს ბრბოს თვისებაა: ცოცხალ დიქტატორს ეთაყვანება, ემონება, მის ნატერფალს 
კოცნის. მკვდარს კი საფლავიდან თხრის. 

ბრბოს მარტო ქუჩის მაწანწალები არ შეადგენენ. ბრბოს ხშირად თანამდებობები 
უპყრია ხელთ და მაღალ სკამზეა წამოსკუპებული. ამ ბრბოსაც იგივე თვისება აქვს, 
რაც მაწანწალებისას. რიშელიეს ბედი განმეორდა. 1961 წელს სტალინის ცხედარი 
გამოიტანეს მავზოლეუმიდან და იქვე მეზობლად დაფლეს. 8 წელიწადი უტრია-
ლებდნენ გარშემო მკვდარს და ვერაფერი გაბედეს. 

* * * 

ისტორიაში არაფერი ხდება შემთხვევით. რაც მოხდა, ის აუცილებელი იყო და 
ვერც სხვაგვარად მოხდებოდა. ჩვენ მეტნაკლები სიზუსტით შეგვიძლია ავხსნათ, 
რატომ მოხდა. ყველა ისტორიულ ფაქტს შინაგანი კანონზომიერება აქვს. 

* * * 

აშშ-ელი პოეტი ეზრა პაუნდი აღტაცებული იყო მუსოლინით („Инастранная 
литература», 1991г. №2). ომის დროს იტალიაში ცხოვრობდა და აშშ-ის წინააღმდეგ 
მოუწოდებდა. ომის მერე დააპატიმრეს. აშშ-ში მოღალატეს ეძახდნენ. ლანძღავდნენ. 
მერე შეშლილად გამოაცხადეს. 12 წელიწადი იყო ფსიხუშკაში. აშშ-ის ხელისუფლე-
ბას ეხვეწებოდა: იაპონიაში მარკარტურს დავეხმარები. მან კონფიციუსის შესახებ 
არაფერი იცის, უიმისოდ კი იაპონიაში რას გახდებაო. ფიქრობდა რამდენიმე თვეში 
ესწავლა ქართული, სტალინს მშობლიურ ენაზე დალაპარაკებოდა და აშშ-ის კონ-
სტიტუციის უპირატესობა დაემტკიცებინა. 

* * * 

ისიც, რომ სტალინი ბუში იყო, უკვე მეტყველებს მის მითოლოგიურობაზე. უკვე 
არ შეიძლება, რომ იგი ნორმალურად დაბადებულიყო. ყველაფრით ნორმალურობას 
ეწინააღმდეგება იგი. 

* * * 

დიქტატორი. რა აქვთ საერთო. 
1. კალიგულას და ნერონის თვისებები (სვეტონიუსი) 
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2. ჩინგისხანი, რომ უმანკოდ ჩაისახა. 
„… Все тираны, с некаторыми незначительными оттенками вероломства и 

жестокости. Похожи друг на друга“ (რობესპიერი). 
_ ყველა ტირანი ერთნაირია, ისინი მხოლოდ ვერაგობისა და სისასტიკის ზოგი-

ერთი უმნიშვნელო ელფერით განსხვავდებიან. გარდა ვერაგობისა და სისასტიკის 
ზოგიერთი უმნიშვნელო ელფერისა, ყველა ერთმანეთს ჰგავს (Максиммилиан 
Робеспьер – Револуционная законность и провосудие, 1959г. 204). 

* * * 

თემურლენგის წინაპრის ჩინგიზის დაბადებაც ისე მოხდა, როგორც ქრისტესი. 
დედამისს ქმარი არ ესვა. როცა ყმაწვილი დაიბადა, «უწოდეს ყრმასა მას ძედ ნათ-
ლისად» (გვ. 7. ბერი ეგნატაშვილი _ «ახალი ქართლის ცხოვრება», 1940წ.)  

„Люфицер умер вместе с Богом, и из его праха возник жалкий бес, который и сам 
уже не видит, куда его несет “ (კამიუ). 

* * * 

სტალინის კულტი ქართულ პოეზიაში იმითაც არის გამოწვეული, რომ 20-იან 
წლებში, დემოკრატიული საქართველოს დამარცხების გამო დიდი ნიჰილიზმი იყო 
ქართულ მოაზროვნე საზოგადოებაში (იხ. «მწერლობის მოთვინიერება», «მთვარის 
მოტაცება», 1, 234-35). 

ამ ნიჰილიზმს, სტალინის ძალისადმი რწმენით ოპტიმიზმი დაუპირისპირდა 
(გამსახურდიას სიტყვები). თუ საქართველო უძლურია, სამაგიეროდ, იგი განსაკუთ-
რებულ პიროვნებებს წარმოშობს. 

* * * 

«ქართველს მთხლე ბუნება აქვს. თუ სიძნელე შეხვდება, მაშინვე ტყდება და იწ-
ყებს წუწუნს _ ეს რა ხალხი ვყოფილვართ, ეს რა საზიზღარი ქვეყანაა (თ. კვაჭანტი-
რაძის ნათქვამი), აქ ცხოვრება არა ღირს». 

ამას მწერლობა უნდა დაპირისპირებოდა, რადგან 1921 წლის დამარცხებისა და 
დასმენა-დაპატიმრების შემდეგ საქართველოში საშინელი განწყობილება შეიქმნა, 
ისე როგორც დღეს. ამიტომ გაჩნდა სტალინის დიდება, სამშობლოს დიდება. ამით 
იყო პასუხი _ არა ვართ ცუდები. 

* * * 

«რა გვეშველება», _ მომძახდა მარად 
გამწარებული ხმა შუაღამის. 
მაგრამ პოეტის მძლეთამძლეობა 
იყოს სიმტკიცე და გამძლეობა. 
ო, ჩანგო ჩემო, გახსოვდეს მარად  
ქვეყნისთვის ბრძოლის მოვალეობა.  
ავთან სასტიკად იყავი ავი, 
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არ ჩამოაგდო უდროო ზავი, 
არ დაგინახო თვალებზე ცრემლი, 
განწირულობას არ მისცე თავი». 

(გალაკტიონი. თხზულებათა ტ. IV, გვ. 140. 1966წ.) 

* * * 

არა მარტო კონკრეტულ პიროვნება-მწერალს უნდა ჰქონდეს თავისი კონცეფცია, 
არამედ მთელ მწერლობას. სტალინის სიკვდილამდე საბჭოთა მწერლობას ჰქონდა 
კონცეფცია (მისაღები თუ არმისაღები, ჩვენთვის ეს სხვა საკითხია), მაგრამ კონცეფ-
ცია იყო. მერე დაიკარგა და გაჩნდა, საერთოდ, უკონცეფციო მწერლობა. დღევანდე-
ლი ქართული მწერლობა არც კომუნისტურია და არც არაკომუნისტური. ეს ნაყოფია 
სწორედ იმ რეაქციის, რაც სტალინის დროს იყო. რადგან ლიტერატურის სტალინის-
ტური კონცეფცია ნაძალადევად იყო თავმოხვეული. სტალინის სიკვდილის შემდეგ 
ამ კონცეფციას მწერლობა შინაგანად ეწინააღმდეგება, მაგრამ ნამდვილი კონცეფცია 
ვერ უპოვია, რადგან თავისუფალი აზროვნება, ნებაც რომ მისცე, დღეს უკვე აღარ შე-
უძლია მწერლობას.  

* * * 

საინტერესოა ჰიტლერის ცხოვრების ფინალისა და სტალინის ცხოვრების ფინა-
ლის შეპირისპირება. 

როცა ჰიტლერმა ომი წააგო, გადაწყვიტა, ემოციური გამარჯვების მოპოვება და 
კიდეც დაამთავრა ცხოვრება ანტიკური ტრაგედიის გმირივით. ასევე მოიქცა გებელ-
სი. ისინი მიხვდნენ, რომ, როცა დრო გავიდოდა, ეს ფინალი გერმანელ ხალხს აღორ-
ძინებაში დაეხმარებოდა, როგორც სულიერი გაუტეხელობის ნიმუში. ჩვეულებრივი 
გამარჯვება ისტორიის ჩრჩილით შეჭმულ ფურცლებზე რჩება და მხოლოდ მოსაწყე-
ნი ისტორიკოსები თუ იხსენებენ. ემოციური გამარჯვება ხალხის მეხსიერებაში ცოც-
ხლობს და ყოველ თაობას აღაგზნებს. ამას შესანიშნავად მიხვდნენ ისინი. 

ამასთანავე, სულიერი სიმდიდრეც გამოვლინდა. დაიხოცნენ, როგორც გმირები. 
კომუნისტებმა კი სულიერი სიღატაკე გამოავლინეს, როცა სტალინი მავზოლეუ-

მიდან გამოიტანეს. ერთხელ კიდევ გააკეთეს დემონსტაცია, ყაჩაღები ვიყავით და 
ყაჩაღებად დავრჩითო. 

ის, რაც ჰიტლერმა შეძლო, სტალინმა ვერ შეძლო, რადგან ჰიტლერის საყრდენი 
ეროვნული იყო. როგორიც უნდა ყოფილიყო ჰიტლერი, მას გერმანია უყვარდა, რად-
გან მისი ნაწილი იყო და ეს გენებში ჰქონდა. სტალინს არ შეეძლებოდა ყვარებოდა 
რუსეთი, რადგან იგი მისთვის უცხო იყო. ადამიანი ვერასოდეს გააკეთებს დედინაც-
ვლისათვის იმას, რასაც დედისათვის. ეს მასზე არაა დამოკიდებული. ეს გენებშია 
ბუნების მიერ ჩანერგილი. დედინაცვალი, უკეთილშობილესი ქალიც რომ იყოს დე-
დაზე, რომელიც შეიძლება ცუდი ქალია, ნაკლებად გიყვარს (უფრო მეტიც, გძულს 
კიდეც). იმიტომ, რომ ეს ანტიბუნებრივია. სტალინს რუსეთისათვის თავდადება არ 
შეეძლო. ეს ანტიბუნებრივი იყო. მთელი სიცოცხლე სტალინი ანტიბუნებრივ მდგო-
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მარეობაში იყო, ამიტომ აღმოჩნდა იგი სიცოცხლის ბოლოს და სიკვდილის შემდეგ 
გამასხარავებული. 

აწი მასხარის იარლიყს მას ვეღარავინ მოაცილებს.  

÷ÏÍÏÙÅÎÅÞÒÆÏÍ 

ერთხელ ლექციაზე განვიხილეთ შვილის მიერ მამის მოკვლის პრობლემა. ერთ-
ერთ მაგალითად არზაყან ზვამბაიაც მოვიშველიე. მერე, შესვენების დროს, ერთი 
სტუდენტი მოვიდა ჩემთან და ჩუმად მითხრა _ თქვენ შეგეშალათ, არზაყანი არ 
ჰკლავსო მამას. კაც ზვამბაია მოსისხლე ტარბებმა იმსხვერპლესო.  

მეც მართალი ვიყავი და სტუდენტიც. მე ვმსჯელობდი «მთვარის მოტაცების» 
პირველი გამოცემის მიხედვით, სადაც არზაყანი ჰკლავს მამას. სტუდენტს კი წაკით-
ხული ჰქონდა რომანის 1947 წლის შემდეგდროინდელი გამოცემანი, სადაც მარ-
თლაც აღარ ჰკლავს შვილი მამას. რომანში ეს აქტი მწერალს შეაცვლევინეს. 

ამ შეცვლას თავისი მიზანი და ამოცანა ჰქონდა. კომუნისტები თანდათანობით 
მიხვდნენ, რომ კომკავშირელი, რომელიც მამას სასიკვდილოდ იმეტებს, საზიზღარ 
შàაბეჭდილებას ახდენს.  

ÈËÓÕÈÏÎÅÞÅÄÒ ÏÍÓ 
ÜÎÏÃÒÊÓÄÒ ÀÏÂÒÌÓÔÄÅÞÏ 

მიხეილ ჯავახიშვილის «ჯაყოს ხიზნები» გროტესკული და ალეგორიული რომა-
ნია. მისი აზრობრივი შინაარსის სრულად ამოცნობისათვის აუცილებელია სამივე 
პროტაგონისტის _ თეიმურაზ ხევისთავის, ჯაყო ჯივაშვილისა და მარგო ყაფლანიშ-
ვილის _ დაწვრილებით გაანალიზება. 

როცა «ჯაყოს ხიზნებს» ვკითხულობთ, შეუძლებელია თვალში არ გეცეთ ერთი გა-
რემოება: რევოლუციას, როგორც თავისუფლებას, ერთნაირი აღტაცებით შეხვდნენ 
ნაბატონარიცა და ნამოჯამაგირალიც. 

«თეიმურაზი სიხარულით ცას დაეწია: სიცოცხლის ნატვრა შეუსრულდა. სამოთ-
ხის კარები გაეღო. დღედაღამ ქუდმოგლეჯილი დარბოდა, წითელ ბაირაღს იქნევდა 
და ჩახლეჩილი ხმით ჰკიოდა: 

_ თავისუფლებას გ...გგაუმარჯოს! ვაშა!... რევოლუციას გაუმარჯოს... ძ...ძირს მე-
ფე და ძალადობა!» 

ჯაყოც გულზე ხელს იბაგუნებდა და ჰყვიროდა: 
«_ ეს ღმერთი და წმინდა ჯივარგი შეგეწიოს რევოლუციასა, რომელიცა რომა საწ-

ყალ ხალხს მისცემდე მიწა, სახლი და კეთილი ცხოვრება. ღმერთი, წმინდა ჯივარგი 
და არბოს ხატი გწყალობდე ჩუენსა მთავრობასა, რომელიცა რომა ყარაულია 
რევოლუციისა და ჩვენისთანა საწყალი ხალხისა». 
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მაგრამ მალე გამოირკვა, რომ თეიმურაზ ხევისთავისათვის თავისუფლება 
მოუხმარებელი უფლებაა, ხოლო ჯაყო ჯივაშვილისათვის _ ძალადობის ნებართვა. 

მართალია, თეიმურაზი ბევრს ლაპარაკობდა თავისუფლებაზე, მაგრამ მისთვის 
გაურკვეველი და უცნობი იყო, თავად ვისგან ან რისგან უნდა ეხსნა თავი. 

თავისუფლება თავისუფლებისათვის თეიმურაზ ხევისთავს არ სჭირდება. იგი 
ძირძველი არისტოკრატის შვილი იყო. პრივილეგირებული კლასის პირმშო და 
სხვათა მჩაგვრელი. თეიმურაზის «წინაპარნი რკინას სჭამდნენ, დათვებს ხანჯლით 
ხოცავდნენ და ყინულზე იძინებდნენ... სულითაც და ხორცითაც ფოლადისაგან იყ-
ვნენ ჩამოსხმული...» მამულიც ვრცელი ჰქონდათ და ყმა-მოსამსახურეც უთვალავი 
ჰყავდათ. ხევისთავები ცხოვრების სუფრას ყოველთვის თავში უსხდნენ და ყველა-
ფერი უკეთესი მათი წილხვდომილი იყო. 

კლასობრივად თეიმურაზ ხევისთავს სრული თავისუფლება ჰქონდა მოპოვებუ-
ლი. 

იქნება თეიმურაზს კლასობრივი თავისუფლება არ აკმაყოფილებდა და სულის 
თავისუფლების სახელით მასზე უარს ამბობდა? თავისუფლების უზენაეს ფორმას 
ელტვოდა? აკი ერთხელ დიდსულოვნად განუცხადა მოურავს: « _ ტყეც და სსს...სახ-
ნავ-სათესიც ხალხს ეკუთვნის, თავი და...დდაანებე, ღალას ნუღარ გამოართმევ. 
ხალხი არ შეაწუხო»... 

მაგრამ ეს საჩუქარი ხალხმა არ მიიღო. ხოლო მოურავი მიხვდა, მამული უპატრო-
ნოდ რჩებოდა და თეიმურაზთან სამსახურს თავის დაანება. რატომ? იმიტომ, რომ ეს 
განცხადება და საქციელი პრინციპული თვალსაზრისით კი არ იყო ნაკარნახევი, 
არამედ ლაჩრული შიშით, პოლიტიკური მოწინააღმდეგენი გაზეთში გამლანძღავე-
ნო. 

ამრიგად, არც სულის თავისუფლებამდე ამაღლებულა თეიმურაზ ხევისთავი. 
თავისუფლება სხვისთვის კი თეიმურაზისთვის უცხო ხილი იყო. ამ პრინციპის 

განსახორციელებლად ფოლადის ნებისყოფა და ამოუწურავი ენერგიაა საჭირო. თე-
იმურაზ ხევისთავს არაფერი ამის მსგავსი არ გააჩნდა. არა თუ სხვისი თავისუფლე-
ბისათვის ბრძოლა, არამედ ელემენტარული სამსახური არ ძალუძს თეიმურაზს მოყ-
ვასისათვის. 

«თეიმურაზის კარებს ვექილის წარწერა ჰქონდა. ათასში ერთხელ ვინმე გზაბნეუ-
ლი გაბრიყვდებოდა და თეიმურაზს საქმეს ჩააბარებდა. მერე იმ საქმის პატრონი ნა-
ნობდა და თავში ხელს იცემდა: თეიმურაზი საქმეს ხალისით აიღებდა, მაგრამ ბო-
ლომდე ვერასოდეს ვერ მიატანდა. ხან არზას დროზე არ დასწერდა, ხან გასაჩივრე-
ბის ვადას გადააცილებდა, ხან ნაკისრი საქმე სულ დაავიწყდებოდა, ხან კიდევ საქ-
მის გარჩევას ვერ დაესწრებოდა, რადგან იმ დღეს ან გადაუდებელი საგაზეთო წერი-
ლი ჰქონდა დასაწერი, ან კრებაზე იყო წასასვლელი, ან კიდევ სასამართლოში მიმა-
ვალი ქუჩაში ვინმეს წააწყდებოდა და ისე გაჰყვებოდა კამათსა და მუსაიფში, რომ 
საქმესაც დაივიწყებდა და ოჯახშიაც საღამოზე ძლივს დაბრუნდებოდა.» 

არც ეროვნული თავისუფლებისათვის ბრძოლა შეუძლია თეიმურაზს. ან კი რო-
გორ უნდა იბრძოლოს, როცა მას ქართველი ხალხის ნაციონალური ენერგია არ 
სწამს. მას შეუძლია ქართველი ხალხის წარსულზე, აწმყოზე და მომავალზე, მის 
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თვისებასა და ბუნებაზე გაუთავებლად ილაყბოს, იყბედოს და ბოლოს მხოლოდ ნი-
ჰილისტური დასკვნა გამოიტანოს. 

«ქართული სული! ქართული კულტურა! ქართული სული ზღაპარია, ქართული 
კულტურა ჭორია! ერთი სული მხოლოდ ერთს მთლიან ერს აქვს, ქართველობა კი, 
როგორც ფსიქიური და ეროვნული ერთეული არ არსებობს... 

. . . 

... საიდან და როგორ უნდა შექმნილიყო ერთიანი ქართველი ერი და კულტურა?! 
ორი ათასი წელიწადი მაინც იქნება, რაც ამერეთ-იმერეთი ერთ ნაჭერ მიწაზე ვცხოვ-
რობთ. ერთად კი, ერთიან სახელმწიფოებრივ და ეროვნულ შენობაში ორასი წელი-
წადიც არ გვიცხოვრია. ერთმანეთს ჭირის დღესავით გავურბოდით და ისე ვერიდე-
ბოდით, თითქოს სხვადასხვა ტომისა და სისხლისანი ვყოფილიყავით. მუდამ ცალ-
ცალკე ვიღუპებოდით და ცალ-ცალკე ვშენდებოდით. საქართველო ყოველთვის ორ-
პირი ან სამპირი იყო. ერთი რომ აღმოსავლეთისაკენ ჰქონდა მიღრეცილი, მეორე 
დასავლეთისაკენ იხედებოდა და, მესამე კი ან სამხრეთისაკენ ჰქონდა მიბრუნებუ-
ლი ან ჩრდილოეთისაკენ, ეროვნული ნებისყოფაც და ენერგიაც ასე დაგვეფანტა... 

წამბაძველის ნიჭი უდიდესი საჩუქარია, მაგრამ ღმერთმა გადააჭარბა: ჭკუა 
დაგვაკლო და წაბაძვის ნიჭი ნაჭ...ჭარბევად მოგვცა. ჩვენც ამიტომ დავემსგავსეთ მა-
იმუნს. სადაც არ გვყოფნის საკუთარი ჭკუა, მხნეობა, გამძლეობა და ნებისყოფა, იქ 
უცხოელთა წაბაძვით ვლამობთ ფონის გასვლას და ლელოს გატანას...» 

. . .  
«...შევედრებით ან დავეწევით ოდესმე ჩვენ ევროპელებს?! ვერასოდეს! მაშ ტყუი-

ლი ყოფილა ჩ...ჩვენი ჭინთვა და პრანჭიაობა. ჯერ ხეირიანი ფეხსადგილი ვერ აგვი-
შენებია, ჯერ მკბენარი ვერ მოგვიშორებია, ჯერ ათას ჭირისათვის და სახადისათვის 
თავი ვერ მოგვირიდებია, და ამავე დროს ისეთს დიდრონს ვ...ვეჭიდებით, რომ ჩემი 
აზრი მას ვერ მისწვდომია და ვერც გაუზომია». 

ბუნებრივია, რომ ამგვარი სკეპტიციზმით გულგამოჭმულ კაცს არაფრისათვის არ 
ძალუძს ბრძოლა. თეიმურაზ ხევისთავი ცარიელი სიტყვაა, რომელიც საქმით არას-
დროს დადასტურდება. იგი უენერგიობის, უმოქმედობის, უმიზნო ლაყბობის, ცრუ 
კვეხნის განსახიერებაა. 

თეიმურაზ ხევისთავის უსაფუძვლო ამპარტავნობა ებრძვის სიმართლეს. ეს დაცე-
მის უკიდურეს საზღვარს მისული კაცი ურცხვად ტრაბახობს «_ მე მომღუნეს, შეიძ-
ლება მომტეხონ, მაგრამ ვერ...რრასოდეს დამიმორჩილებენ, ვერრასოდეს». საკუთა-
რი მდგომარეობის ამგვარი ვერშეცნობა გონებრივი სიბრმავის ნათელი გამოხატუ-
ლებაა. ამ სიტყვებში თეიმურაზ ხევისთავის კიდევ ერთი თვისება მოჩანს: იგი ყვე-
ლაფერს ობიექტურ სინამდვილეს აბრალებს, რათა სუბიექტურად იმართლოს თავი. 

მიხ. ჯავახიშვილი სრულიად მკაფიოდ გვეუბნება, რომ თეიმურაზ ხევისთავის 
მდგომარეობაში მხოლოდ ობიექტური მიზეზების გამო არასოდეს არ ვარდება ადა-
მიანი. სიტუაცია, რომელშიც თეიმურაზ ხევისთავი ცხოვრობს, შედეგია უპირველე-
სად მისი სუბიექტური თვისებებისა. ერთხელ თეიმურაზს გონება გაუნათდა და იყ-
ვირა _ «გაგიგონია, რომ ადამიანი თვითონვე ითხრიდეს სამარეს? არ გაგიგია, განა! 
მაშ ახლა გაიგონე: მე ვარ მაგისთანა გიჟი, მე!» მაგრამ ეს წამიერი გამონათება მაშინ-
ვე ჩაქრა და ჩაიფერფლა. ხევისთავი ისევ სიმხდალისა და პასიურობის სიბნელეში 
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ჩაიძირა. ყოველი ადამიანი პასუხს აგებს იმ სინამდვილეზე, რომელშიც ცხოვრობს. 
ობიექტური საფუძვლის ძებნა სულიერი სილაჩრის გამართლებაა. ჯაყოს ხიზნობაც 
შექმნილი სინამდვილეა. იგი ბრალს სხვას ვერ დასდებს. ამიტომაც ამხელს დაუნ-
დობლად თეიმურაზ ხევისთავს მწერალი. 

თეიმურაზი სხვისი ფეხის ხმას აყოლილი კაცია. მან არ იცის არც ის, პირადად რა 
სჭირდება და არც ის, რასაც ხალხი ითხოვს. ამიტომ, როცა მოუხმარებელი 
თავისუფლება მიიღო, იგი დაუნანებლად და უმტკივნეულოდ გადაულოცა ჯაყოს. 

ჯაყო ჯივაშვილმა კი მარტივად გაიგო თავისუფლება. მან ერთი ძალადობა მეორე 
ძალადობით შეცვალა. რაც ადრე თეიმურაზს მოტყუებით, თვალთმაქცობით, მზაკ-
ვრობით, უნამუსობით და მალულად წაართვა, ახლა აშკარად და უნიღბოდ მიითვი-
სა. ჯაყომ არ იკმარა სხვისი ქონების, მამულის, სიმდიდრის მიტაცება. მან სხვისი 
ადგილის, სახელის, ღირსების, პატივის დასაკუთრებაც მოისურვა. «_ ჯაყოს მარტო 
ხევისთავის გვარი და შენისთანა კნეინა გაკლია... ერთი კვირის შემდეგ მარგოს შე-
გირდი რვეულში გოჯის ოდენა ასოებით სჯღაბნიდა: «ჯაყო ხევისთავი...» 

ჯაყოს თავგადასავალში მიხ. ჯავახიშვილმა ჯაყოობის, როგორც გარკვეული 
მოვლენის, არსი ახსნა და მისი ყველა ნიშანი გვიჩვენა. 

ჯაყოსა და ჯაყოობისათვის პრინციპი არ არსებობს. მისი ძალა და ღონე უპრინცი-
პობაა. როცა საჭიროდ მიიჩნევს, საჯაროდ და საქვეყნოდ დაიწყებს ღრიალს «_ გაგი-
მარჯოს ჟორდანიას მთავრობასა!.. გაგიმარჯოს!.. საწყალი ხალხი მიწა მოგეცი ჟორ-
დანიამა». მაგრამ თუ სიტუაცია შეიცვალა და გარემოებამ მოითხოვა, დაუფიქრებ-
ლად და ურცხვად აკივლდება «_ ღმერთმა გაკურთხოს ბოლშენიკების მთავრობაი, 
რომელმაცა საწყალ ჯაყოს სახლიც მოგცა, ბაღიც, ვენახიცა და კარგი ზაკონიცა! ძირს 
ჟორდანია! აღარ გინდა ჯაყოს ბურჯუაძის მთავრობაი, აღარა!» 

რაკი არავითარი ღირსება არ გააჩნია, ჯაყოსა და ჯაყოობის დასაყრდენი და 
საფუძველი ძალადობაა. 

«ჯაყოს დილით-დილამდე ზედ ეკიდა რუსული თოფი, მაუზერის დამბაჩა, 
თეიმურაზის მამაპაპეული ხმალ-ხანჯალი, სამასი ვაზნით გატენილი სამი სავაზნე 
და ოთხი საომარი ყუმბარა.» 

კბილებამდე შეიარაღებული აიარებით გარშემორტყმული დაჰქრის ჯაყო და ყვე-
ლას ემუქრება, თავზარსა სცემს «_ მაშ, მაშა! ყველაფერი ჩვენია, ჩვენი! დედას გიტი-
რებდით, დედასა!..» 

მაგრამ ძალადობის ტრფიალი იმას არ ნიშნავს, რომ ჯაყოობას მოქნილობა და გა-
იძვერობა აკლდეს. თუ მუქარა არ გასჭრის, მაშინ ჯაყოს აცრემლებაც, აკნავლებაც 
და გაკვირვებაც შეუძლია. თან ჯაყოობა ყოველთვის ხალხის სახელით ლაპარაკობს, 
ერზე ზრუნვით არის შეწუხებული. 

«_ ნიშანდარის ხალხმა გიბრძანა ჯაყოსა... ჩვენი სამართალი გინდა!.. ჩვენი ხალხი 
მაგოდენა ნალოგი არ გადაიხდი!..» 

ამგვარი ლაყბობა ორპირობის, თვალთმაქცობის, ფარისევლობის ნიღაბია. ნამ-
დვილად კი ჯაყო და ჯაყოობა დაუნდობელი ყვლეფა და ექსპლუატაციაა. 

«...თავის ნათესავებს _ მამაკაცებს და დედაკაცებსაც ისე ამუშავებდა, რომ მუყაი-
თი და გულკეთილი გლეხი იმრიგად საქონელსაც არ გაიმეტებდა». 

. . . 



 229 

«ჯაყოს საქონელიც ბლომად ჰყავდა და დავაჟკაცებული ნათესავებიც, მაგრამ წის-
ქვილისათვის თითქოს განგებ არავის იმეტებდა: კოდიან საფქვავს თავის ცოლს 
აჰკიდებდა და დასჭყივლებდა: 

_ აბა, თახრაშუ! 
ის ორფეხა პირუტყვიც წელში სამად მოიკაკვებოდა და, თავჩაღუნული, სანამ 

წისქვილში ჩალასლასდებოდა, დაღლილი ცხენივით ორი საათი მაინც ჰხვნეშოდა 
და ოფლში იწურებოდა». 

. . . 
«_ ჯაყოსთანა ბატონი ამ სოფელს არა ჰყოლია, ვერც ახლო-მახლო მოიძებნება. 

ერთი თვით ერთი კოდი ხორბალი ვთხოვე, ერთი ორად დამისვა. სხვებსაც ასე უშ-
ვრება. აქაური ხალხი თანდათან ხელში ჩაიგდო, ყველა ჯაყოს მოვალეა». 

არც ექსპლუატაციის თვალსაზრისით არის ჯაყოობა ერთფეროვანი და ცალმხრი-
ვი. ჯაყოობას კეთილდღეობის ილუზიის შექმნაც შეუძლია. ასეთი მოჩვენებითი 
კეთილდღეობით მოხიბლა ჯაყომ მარგო ყაფლანიშვილი. «...დღედაღამ მარგოზე 
ლაპარაკობდა, მასზე ზრუნავდა და მისთვის უშოვნელს შოულობდა. აღარავის და 
აღარაფერს ერიდებოდა: თეიმურაზის ცოლი დედოფლად დაისვა და ყველანი ყმე-
ბად დაუყენა». თუმცა ილუზია სულ მალე გაიფანტა და მარგოც ჯაყოს მძიმე უღელ-
მა წელში გატეხა. 

ახლა შეგვიძლია დასკვნის სახით ვთქვათ, რომ ჯაყოობა არის სხვისი ქონების, 
სიმდიდრის, მამულის, სახლკარის, ღირსების, პატივის, სახელის მიტაცება-მითვი-
სება, ძალადობა, ქლესაობა, პირფერობა, ორპირობა, ურცხვი უპრინციპობა, უსაზ-
ღვრო ექსპლუატაცია, სრული უმეცრება და უკანონობა, მოჩვენებითი კეთილდღეო-
ბა, რომლის უკან იმალება გარდაუვალი გახრწნა და დაცემა. 

ეს საშინელი მოვლენა ძირფესვიანად უნდა ამოიძირკვოს, რამეთუ იგი განვითა-
რებას, ევოლუციას, სახეცვლილებას არ ემორჩილება. 

მარგო ყაფლანიშვილმა სცადა ჯაყო ჯივაშვილის გარდაქმნა. ქალმა გაპარსა, და-
ბანა, ახალი ტანსაცმელი ჩააცვა, წერა-კითხვის სწავლა დააწყებინა, მაგრამ ყველა-
ფერმა ამაოდ ჩაიარა. მართალია, ცოტა ხნით «ბანჯგვლიანი დათვი პირგაპარსულ 
მაიმუნს დაემსგავსა», მაგრამ ამის იქით არ წასულა. თეიმურაზმა მალე ნახა, რომ 
«მარგოს დარიგებით გაპარსული მაიმუნი კვლავ ბანჯგვლიან დათვად გადაქცეუ-
ლა: წვერი გაუზრდია, გაპოხილი ქურქი და ტლანქი ჩექმები ჩაუცვამს და თავზე 
ტყავის ბულულა დაუდვია». 

მიხ. ჯავახიშვილს უზომოდ სძაგს ჯაყოობა და მკითხველსაც ამ სიძულვილით 
მსჭვალავს. ამ მძულვარებას განგაშიც ახლავს, რამეთუ მოუხმარებელი თავისუფლე-
ბა და ძალადობის ნებართვა პიროვნებას ანგრევსა და შლის, რომლის ტრაგიკული 
ბუნება განსაკუთრებით ნათლად ჩანს მარგო ყაფლანიშვილის ბედში.  

ახლა თვალი გადავავლოთ ამ პროტაგონისტის დაცემა-დამცირების პროცესს. 
ჯაყომ თეიმურაზსა და მარგოს მახე დაუგო. ნაბატონარი ნამოჯამაგირევმა ნიშან-

დარში დატოვა, ვითომ არ შეგაწუხებო, და ვაგზალში მარგოს მარტო ჯაყო დაუხ-
ვდა. ჯივაშვილმა ურემი გააწყო, ნაქალბატონარი ზედ დასვა და სოფლის გზას და-
ადგა. ჯაყომ მარგო ჭალაში შეიტყუა და ღამით უპატრონო და უქომაგო ქალს ძა-
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ლით ნამუსი ახადა. ძალადობის ამ ყაჩაღურმა აქტმა მარგო აღაშფოთა. ქალის მშვე-
ნიერი სამყარო შეაძრწუნა. 

«_ მხეცო, რას შვრები?! პირუტყვო!.. ვერაგო!.. ავაზაკო!..» 
. . . 
«მარგო კი, _ ნაცემი, ნაბეგვი, დაძალებული და გაჭუჭყიანებული მარგალიტა ხე-

ვისთავი _ ახდილ ნამუსს, შელახულ პატივსა და გასრესილ თავმოყვარეობას ცხე-
ლის ცრემლებით ჰგლოვობდა, მოწამლულივით ჰბორგავდა, სიმწრისაგაí იკლაკნე-
ბოდა და გულში იმუქრებოდა: 

დაიცადოს ჯაყომ: ძვირად დაუსვამს ამ ნადირს თეიმურაზი საშინელ თავხედო-
ბას და სიმხეცეს!..» 

როგორც ვხედავთ, ჯაყოს ძალადობის შედეგად მარგო ხორცით დაეცა, მაგრამ 
სულით სპეტაკი და სუფთა დარჩა. მას ჯერ კიდევ აქვს იმედი, რომ მის შეურაცხყო-
ფილი ხორცის გამოც შურს იძიებს და მოძალადეს ძვირად დაუსვამს დამცირებას. 
მაგრამ, როცა მარგო თეიმურაზს შეხვდა, აღმოჩნდა, რომ ქალის მშვენიერი მხნეობა 
გაბზარული ყოფილა და მან ქმარს დაუმალა სიმართლე. 

«გაწითლებული და დადუმებული მარგო განზე იხედებოდა და ქმარს პირსახეს 
არიდებდა. სდუმს მარგო და ამ სიჩუმით პირველად გრძნობდა ფლიდობის სიმწვა-
ვეს და ღალატის სირცხვილს». 

მარგოს ჯერ არა აქვს გაცნობიერებული, უნებისყოფობის გამო როგორ გახდა 
მტრის მოკავშირე და როგორ დაადგა სრული დაცემის გზას. 

თუ პირველი ძალადობისას მარგოს აღშფოთების და შეურაცხყოფის შეცნობის 
უნარი მაინც ჰქონდა, მეორე შემთხვევისას მან უკვე უძლურობა და მორჩილება გა-
მოავლინა. 

ღამით ჯაყო მარგოს ოთახში შეძვრა და ქალის საწოლს მიეპარა. იმის მაგიერ, რომ 
ეყვირა და შველა ეთხოვა, «...მარგომ სიბნელეში მკლავები გაშალა და ფაშვნიერი ჯა-
ყო ძალუმად ჩაიხუტა». თუ ადრე ძალა იხმარა, ახლა თავად დანებდა მარგო. მაგრამ 
ქალი ამ დანაშაულს არ დასჯერდა. მან თავისი საქციელის გამართლება დაიწყო. 

«...ვინ იცის, იქნება სჯობდეს კიდევაც, რომ სამუდამოდ შერჩე ჯაყოს... ჯაყო 
ყველაფერს მოგცემს, რაც შენ გინდა: სიყვარულს, ცეცხლს, კეთილ ცხოვრებას, ახალ-
გაზრდა ვაჟკაცის ჯან-ღონეს და ... დღევანდელზე უკეთესს მომავალს... თეიმურაზი 
კი... მას აქვს წარსული, მიმავალთა შორის პატივი, საჭურისის ცოდნა... დაანებე თა-
ვი თეიმურაზს!» 

და მარგომ განსჯის სასწორი ჯაყოსაკენ გადახარა. ნახევრად ტიტველი იგი დი-
ლით ეზოში გამოვიდა და ამომავალ მზეს შესცინა. ქალმა შეამჩნია, როგორ უთვალ-
თვალებდა ხარბი ჯაყო. 

«მარგო შეჰკრთა. მკერდი პერანგით დამალა. ჯერ ჯაყოს მორცხვი სიხარულით 
გაუღიმა, მერე ჩაუკისკისა, მობრუნდა და ოთახში შევარდა». 

მარგო დამორჩილდა. ის პასიური წინააღმდეგობაც უარყო, რომელიც 
თავდაპირველად გაუჩნდა. მაგრამ დაცემის გზაზე მარგო უფრო შორს წავიდა. მან 
დაცემით და დამონებით ამაყობა დაიწყო. 

ჯერ ჯაყოს მიმართ მადლიერების გრძნობა გაუჩნდა. როცა ჯაყომ მარგო მოფარ-
დაგებულ, მოხალიჩებულ, რბილი სავარძლებით, ხავერდის ავეჯით და მოოქროვი-
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ლი სარკეებით გაწყობილ ოთახში გადაიყვანა, კმაყოფილებით თავგზააბნეული ქა-
ლი «სიხარულით ფეხზე აღარ იდგა. გახარებული ბავშვივით სცქმუტავდა, კისკი-
სებდა, ლაღობდა... გულაჩუყებული და მადლიერი მარგო ჯაყოს გაპოხილ კისერზე 
ჩამოეკიდა: 

«_ ჯაყო, ჩემო კარგო!.. ჩემო ჯაყო!» 
მერე თავად დაიწყო მარგომ ღამღამობით ჯაყოს ოთახში სირბილი. თეიმურაზს 

ხელი ჰკრა, მასხარად და აბუჩად აიგდო. 
«_ გეყოფა, გაათავე! ვნახე და გავიგე შენი წიგნების ძალაც და ნამდვილი ცხოვრე-

ბაც. ბუხარს შეუკეთე შენი წიგნებიცა და ნაწერებიც!»  
. . . 
«_ რა ჭირად მინდა შენი ფუღურო სიტყვები და ჭიანაჭამი ცოდნა? მჩატესა და უძ-

ვალო ჭიაყელას ბუზიც კი იბრიყვებს. ჯაყომ არაფერი არ იცის, მაგრამ ყველაფერი 
შეუძლია. შენ ყველაფერი იცი, მაგრამ სანაგვეზე გადასაგდები ჩვარი ხარ, რა კაცი 
ხარ, ქათამიც ვერ დაგიკლავს!» 

ცოლმა საბოლოოდ გასწირა ქმარიც და თავისთავიც. მარგო მთლიანად მიენდო 
ჯაყოს. 

«პირისახეც მშვიდი, უმანკო და მაძღარი აქვს. გაფუებული ძუძუები მთვარესა-
ვით ამოუგდია. მკრთალი, თითბერის მკერდი გაუღეღნია და ხშირი თმა უდარდელ 
ღიმილით მოსილ პირსახეზე შავი გველივით შემოუვლია. თეთრი, გატიკული და 
თლილი მარმარილოს მკლავი ჯაყოს ბანჯგვლიან მკერდზე უდევს». 

მარგომ მოჩვენებითი თავისუფლებაც აღარ დაიტოვა. თეიმურაზ ხევისთავს გაე-
ყარა და ჯაყო ჯივაშვილს მისთხოვდა. 

მიხ. ჯავახიშვილი მარგოს თავგადასავლით თანმიმდევრულად, გამოწვლილვით 
გვიხატავს თავისუფალი ადამიანის მონად ქცევის პროცესს. თუ ზემორე აღწერილს 
დასკვნის სახით თავს მოვუყრით, დავინახავთ, რომ დამცირებისა და შეურაცხყო-
ფის წინააღმდეგ ადამიანი პროტესტს აცხადებს: ვისაც ნებისყოფა აქვს _ აქტიურს, 
უნებისყოფო _ პასიურს, მაგრამ მაინც პროტესტს. ეს პირველი ეტაპია. მეორე ეტაპი 
საკუთარი უძლურობის შეგნება და დამორჩილებაა. ამ ორ ეტაპზე ადამიანის გა-
დარჩენა კიდევ შეიძლება, რადგან მასში ჯერ საბოლოოდ არ მომკვდარა თავმოყვა-
რეობის, სიამაყის და თავისუფლების გრძნობა. თუ აქ დაცემულ ადამიანს ხელისგა-
მომწოდებელი აღმოაჩნდა, იგი შეიძლება გადარჩეს, სამშვიდობო გზაზე გამოვიდეს. 
თუ მშველელი არ გამოჩნდა, მაშინ მესამე ეტაპი იწყება _ თავისუფლების სრული 
დაკარგვა. 

თავისუფლების დაკარგვისა და დამონების ყველაზე შემზარავი და თავზარდამ-
ცემი შედეგი ის არის, რომ მონა კმაყოფილია თავის მონობით და ამაყობს კიდეც 
ამით, როგორც ეს მარგოს დაემართა. ამიტომ არის შემაძრწუნებელი მარგოს თავგა-
დასავალი. 

მიხ. ჯავახიშვილი არ კმაყოფილდება მხოლოდ დამონების პროცესის ჩვენებით. 
იგი ამ პროცესის რეზულტატის მკაფიო სურათსაც ხატავს. ამ სურათს ორი მხარე 
აქვს _ მოჩვენებითი და ნამდვილი. მოჩვენებითმა მხარემ დააბრმავა მარგო და დაუ-
კარგა განსჯის უნარი. 
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«მარგო სწორედ ისე იყო გამოწყობილი და მორთული, როგორც ათი წლის წინათ, 
როცა ჯაყოს მაგივრად თეიმურაზს ედგა გვერდით: ტანთ ეცვა თეთრი ატლასის 
ქართული კაბა; განიერ მკერდს უმშვენებდა ოქროს ზონარით გადახლართული და 
მარგალიტებით შემკული პირისფერი გულისპირი: განიერი, იასამნის ფერი სარტყე-
ლი, თავით-ბოლომდე ოქროთი და აბრეშუმით ნაქარგი, კოჭებამდე სწვდებოდა. 
შუბლზე გვირგვინის მსგავსი იალქანი ერტყა, მარგალიტებით და ალმასებით მოჭე-
დილი, ხოლო თავზე და მხრებზე თხელი თეთრი მანდილი ედო, ისიც ოქროს ფოთ-
ლებით მოქარგული; თავსაკრავის შუაგულს აღმართული ჰქონდა საუცხოო ჯიღა, _ 
ძვირფასი თვლების თაიგული. ამ თაიგულს მსხლის მსგავსი და ნეკის ოდენა მარგა-
ლიტი დასცქეროდა, რომელიც ნისლოვან ვარსკვლავივით უცნაურისა და იდუმალი 
შუქით ციმციმებდა». 

ბედნიერების სრული ილუზიაა. მაგრამ მარგოს გონების თვალით მზერა არ შეეძ-
ლო და მისი ნამდვილი შინაარსი ვერ ამოიცნო. იგი ვერ მიხვდა, რომ ყველაფერი, 
რამაც ბედნიერების ილუზია შეუქმნა, მისი საკუთრება იყო. ვერ მოუარა და სხვამ 
წაართვა. ახლა ეს სხვა, უცხო და გადამთიელი, მარგოს თვალს უხვევს და მისატყუე-
ბელ საკენკს უყრის. მარტო ქონების მითვისებით და წართმევით არ კმაყოფილდება. 
მოძალადეს მარგოს სულიერი გახრწნა-გათახსირებაც უნდა, მაშინ იზეიმებს ჯაყო 
საბოლოო გამარჯვებას. აღწევს კიდეც მიზანს. 

უკვე გვიან იყო, როცა მარგომ დაინახა, რა იყო მოოქროვილი ჩარჩოს ნამდვილი 
შინაარსი. 

«მარგო ისე გამხდარა და გაყვითლებულა, თითქოს სამი თვის ნალოგინარი ყოფი-
ლაო. უსისხლო ტუჩები გასცრეცია და ლოყები ღრმად ჩაჰზნექია, ხოლო ღრმად 
ჩაცვინული ნუშის თვალები მიმქრალ ჭრაქივით ძლივს ბჟუტავენ. ტანთ ჩითის და-
კონკილი კაბა აცვია და მხრებზე გახუნებული შალი აქვს წამოსხმული» 

. . . 
«_ მარგო მოსტყუვდა. მე ადრევე ვიცოდი ამ საქმის დასასრული. მაგრამ სხვის 

საქმეში ჩარევა ხასიათად არა მაქვს. 
_ მაშ... მოსტყუვდა? 
_ ძალიან მოსტყუვდა. სასტიკად დაისაჯა... ჯაყო პირველად მშველელ რაინდად 

მოეჩვენა. ძლიერი კაციაო, შემინახავსო, მფარველობას გამიწევსო. ეხლა კი... 
_ ეხლა კი? 
_ რაღა დაგიმალო: ეხლა ჯაყომ მარგოც საქონლად გადააქცია.. 
_ რას ამბობ, ივანე?! 
_ მეტსაც გეტყვი: ზოგჯერ სცემს კიდევაც.» 
. . . 
«მძიმე ტვირთის ქვეშ ორად მოხრილი მარგო ბილიკზე ძლივს მიაბიჯებს». 
ასე სრულდება ზნეობრივი დაცემა სოციალური მონობით. 
გარდა ამისა, მარგოს თავგადასავალი ჯაყოობის (ჯაყოიზმის) კიდევ ერთ ფარულ 

აზრს ავლენს. 
კარს მოგადგება გუდამშიერი და უსახლკარო გადამთიელი. ლუკმაპურსა და 

თავშესაფარს გთხოვს. ერთგულ და მორჩილ მსახურად გიჩვენებს თავს. 
გულუბრყვილობის, უზრუნველობისა და უდარდელობის გამო კარს გაუღებ, ჭერს 
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და საზრდელს მისცემ. იგი მომძლავრდება, მოღონიერდება, გალაღდება და გათავ-
ხედდება. საკუთარი სახლიდან გაგაგდებს, შენს მამულს, საქონელს და საყოლელს 
მიითვისებს. ცოლს გაგიბახებს, ხასად და მხევლად დაისვამს. შენსავე სახლში გაი-
ძულებს, მოჯამაგირედ დაუდგე და თავად ბატონად დაგიჯდება. 

რატომ და როდის ხდება ეს? რომანში ამის პასუხიც არის. როცა მოძალადის თავ-
ხედობას და შემოტევას უპირისპირდება ყალბად გაგებული კაცთმოყვარეობა, უნია-
თო ზნეობრიობა, უნებისყოფობა და უნიადაგო ოცნება, მაშინ კეთილშობილი და 
ამაღლებული იღუპება, ადამიანურის ნაცვლად მხეცური იმარჯვებს. ამას მარგო 
ორჯერ მიხვდა. ერთხელ მაშინ, როცა კნეინა მარგალიტა ყაფლანიშვილი-ხევისთავი 
ჯვარს იწერდა ვიგინდარა ჯაყო ჯივაშვილზე. «და ეკლესიიდანაც, _ წერს მიხეილ 
ჯავახიშვილი, _ იმავე წამს, ერთმანეთში უცნაურად არეულმა დედაკაცის კივილმა, 
ქვითინმა და კისკისმა გამოჰხეთქა». ეს მარგო ხევისთავი დასცინოდა და დასტირო-
და თავისთავს. მეორედ მაშინ, როცა თეიმურაზს პირდაპირ და მოურიდებლად უთ-
ხრა _ «...იმიტომ სდუმდი, რომ ნებისყოფა და გამბედაობა არა გყოფნიდაო». 

უნებისყოფობის, გაუბედაობის და უნიათობის გაკვეთილი თეიმურაზ ხევისთავ-
მა მთელი თავისი ცხოვრებით უჩვენა მარგოს, მაგრამ განსაკუთრებული მნიშვნე-
ლობის იყო არარაობად გადაქცევის დამადასტურებელი ორი სურათი. 

თეიმურაზმა ყველაფერი გაიგო, რაც თავს დაატყდა. არაფრის შველა შეეძლო და 
სასოწარკვეთილმა ხევისთავმა თავის მოკვლა სცადა. ლიახვში გადავარდა, მაგრამ 
აქაც უმტყუნა სიმტკიცემ. მაშინვე მორთო ღრიალი, მიშველეთო. ნინიკამ გადაარჩი-
ნა თეიმურაზი. ნახუცარმა ივანემ შინ შეიფარა. შეშინებული და თავგზააბნეული 
მარგო და ჯაყო თეიმურაზის სანახავად მოცვივდნენ. ცოლი ქმრის გაკიცხვასა და 
გმობას ელოდა. პირიქით მოხდა. 

«თვითონ მარგო აპირებდა ფეხქვეშ ჩავარდნას და ხვეწნა-მუდარას. ეხლა კი თვი-
თონ თეიმურაზი ულბობდა მარგოს მუხლებს და ისეთი სასოებით ნანობდა ქინძის-
თავისოდენა ცოდვას, ვითარცა ნაავაზაკარი წმინდანი ნანობდეს უფლის წინაშე გა-
ნუზომელ ბოროტებას. გაოცებული და დაბნეული მარგო თეიმურაზის შეთხელე-
ბულს, ჭაღარა თმას მთრთოლვარე ხელს უსვამდა და იმის გახურებულ ბოდვას გუ-
ლის ფანცქალით უგდებდა ყურს». 

კიდევ შეიძლებოდა, რაღაც კონტაქტის აღდგენა, მაგრამ თეიმურაზის უსაზღვრო 
სილაჩრემ ყველაფერი ჩაშალა. მან მარგოს ძმობა შესთავაზა: 

«_ მე ისევ შენი სულიერი ქმარი ვიქნები, არა, ქმარი კი არა, შენი ერთგული 
სულიერი ძმა და მ...მმეგომარი ვიქნები... ეს არის ჩემი უკკ...კანასკნელი მუდარა». ეს 
დაცემაც არ იკმïრა თეიმურაზმა. მარგოსთან გაყრას დათანხმდა. დაყაბულდა, მარ-
გო ჯაყოს შეერთო. თავად იმით დაკმაყოფილდა, რომ ხანდახან, სხვისი თანდასწრე-
ბით, «ნაცოლარს“ დაელაპარაკებოდა. 

ხორციელი და მშვინვიერი არარაობის ამგვარმა გამოვლენამ მარგო შეაძრწუნა. 
«უცებ მარგოს უცნაური რამ დაემართა. თითქოს უსაზღვრო შეურაცხყოფა მიაყე-

ნეს და წაუშლელი ჩირქი მოსცხესო: წელში გასწორდა, ნაკვეთი თავი მაღლა აიგდო 
და ალეწილ პირისახეზე მიუკარებელი ამაყობა, ნაკბენ თავმოყვარეობის ნისლი და 
აზღარბებული ამპარტავნობა აისახა; თვალებში რისხვის ნაპერწკლებმა გაუელვეს 
და ტუჩების ნაოჭებში მძულვარების და ზიზღის ზოლები ჩაუწვნენ». 
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თეიმურაზის არარაობის მეორე სრული გამოვლენა მოხდა მაშინ, როცა იგი და-
თანხმდა, ხევისთავის გვარი მიეცა მარგოსა და ჯაყოს ნაშიერისათვის. 

ამიტომ მარგოს საბოლოო განაჩენი სამართლიანია: 
«შენზე ცუდმედიდი სატანაც არ იქნება... შენ... შენის თავმდაბლობით შენი თავიც 

დაიღუპე და მეც გამაუბედურე... ღმერთმა ჩემი ცოდვა შენ დაგაკისროს, თემურ!» 
ამრიგად, ნათელი ხდება, რომ მარგოს დაცემას სამი მიზეზი აქვს: 
ჯაყოს ძალადობა, თეიმურაზის არარაობა და თავად მარგოს უნებისყოფობა. 
მარგოს მხატვრული ხატის აზრობრივი შინაარსი სრულად არ იქნება ამოცნობი-

ლი, თუ არ ვიტყვით, რომ იგი (მარგო) ალეგორიულად აღნიშნავს ყველაფერს, რასაც 
დაცვა სჭირდება და რასაც ბოროტება ემუქრება. 

ამ მხრივ განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მივაქციოთ თეიმურაზის 
თავდავიწყებულ სიყვარულს მარგოსადმი. იგი დაუვიწყარ დას, დედას და მეუღ-
ლეს უწოდებს მარგოს. ამ ქალში სახიერდება ყველაფერი ამაღლებული თეიმურა-
ზისათვის. მარტო უმწეობის ბრალი არ არის, რომ თეიმურაზი მზად არის შეუნდოს 
მარგოს ყველა ცოდვა. ჯერ ერთი, ხევისთავი ხედავს თავის დანაშაულს და მეორეც, 
მას არ ძალუძს მოკვეთოს ფესვები, რომლითაც იგი დაკავშირებულია მარგოსთან 
როგორც ქალთან, ისე სამშობლოს სიმბოლოსთან. 

«...ათი წლის ცხოვრებამ ორივენი ათას უხილავის სიმით და ფესვით შეჰკრა და 
შეჰბოჭა, და როცა მარგომ ეს ფესვები ამოსაგლეჯად ამოსწია და ძაფები დასაწყვე-
ტად დასჭიმა, თავის ტანისა და სულის ყოველ წერტილში გაუსაძლისი ტკივილი 
და გოლგოთური კვნესა იგრძნო». მაგრამ, ვითარც ეს დამახასიათებელია უნებისყო-
ფო და უმწეო ადამიანისათვის, თეიმურაზი, დაბნეულობის ჟამს, ამუნათებს ორივეს 
_ ცოლსაც და სამშობლოსაც: 

«_ თქვენ რა უფლება გაქვთ, რომ მაგოდენა გესლს ანთხევთ, მადამ ფალუს?! ბატ-
კნების და თევზების რელიგია მაძღარ ჯაყოს რელიგიაზე გასცვალეთ და მასხარად 
ამიგდეთ?! თქვენი ერთადერთი ღმერთი ფალუსია, თქვენ მხოლოდ მასზე უნდა 
ილოცოთ, იზრუნოთ და იმსჯელოთ»... _ შხამიანი სიტყვებით ცდილობს თეიმურაზ 
ხევისთავი, შური იძიოს მოღალატე ცოლზე. 

«ჩემი უდიდესი და უმთავრესი უბედურება ის არის, რომ საქ...ქქართველოში 
დავიბადე... ღმერთმა თავიდანვე სასტიკად დამსაჯა მეთქი, როცა ქარ...რრთველად 
გამაჩინა...» წუწუნებს და იგესლება იგი. 

მაგრამ ეს სასოწარკვეთილების წუთებში ემართება, თორემ სხვა დროს თავზარს 
სცემს როგორც მარგოსთან, ისე სამშობლოსთან განშორების გაფიქრება. 

«_ არა, არა! აქედან ვერსად წავალ! მარგოს ვერ მოვშორდები! თუნდ ფეხებქვეშ გა-
მიგოს, თუნდ ფურთხივით გამგლისოს და მონად გამიხადოს, მაინც ვერ მოვშორდე-
ბი ჩემს მარგოს... ჩემს მარგუშის!.. ჩემს მარგალიტს, ჩემს ერთადერთ ღმერთსა და 
ბატონს...» 

. . . 
«მეც ემიგრანტი ვარ, ემიგრანტი ჩემივე ქვეყანაში, უცხოელი ჩემივე მოძმეთა შო-

რის. ღმერთო მიშველე!» 
მართალია, თეიმურაზს უყვარს მარგოცა და სამშობლოც, მაგრამ არ ძალუძს 

უმთავრესი _ დაიცვას თავისი სიყვარული. როგორც კი საქმე დაცვაზე მიდგება, იგი 
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უკან იხევს და მორჩილდება ძალდატანებას. ამის შედეგად თეიმურაზის სიყვარუ-
ლი ამაღლებული კი არ არის, არამედ დამდაბლებული და საზიზღარი. მხოლოდ 
მებრძოლ სიყვარულს მოაქვს ბედნიერება. თუ ასე არ არის, სიყვარული მონობის 
თავისებური ფორმაა. თეიმურაზის სიყვარულიც მონობის გამოვლენაა და არა ადა-
მიანის სამშვინველის თავისუფლებისა. ამიტომ ირყევა იგი სიყვარულსა და სიძულ-
ვილს შორის. მტკიცედ ვერცერთ გზას ვერ დასდგომია. 

ამ მერყეობის შედეგია ის, რომ თეიმურაზ ხევისთავმა კეთილი ვერ მოუტანა 
ვერც თანამეცხედრეს და ვერც სამშობლოს. 

თეიმურაზი თეორიულად მიხვდა თავის დანაშაულს. მისი უკანასკნელი სიტყვე-
ბი თვითმხილებაც არის, ცოდვის აღიარებაც და მონანიებაც. 

«ჩემო წამებულო მარგო! ჩემო ტანჯულო ანგელოზო! მე ვერ მივიღებ შენს ბო-
დიშს, ვინაიდან მე თვითონ ვარ შენგნით შესაწყნარებელი. უსაზღვრო და უძიროა 
ჩემი ბრალი. გშიოდა და პური ვერ მოგეცი; გწყუროდა და წყალი ვერ დაგალევინე; 
გციოდა და კარი ვერ გაგიღე. განუზომელია ჩემი ბრალი შენს წინაშე, გოლგოთიდან 
მომავალო ჩემო მარგუში! შემინდე და დაივიწყე ურიცხვი ცოდვანი ჩემნი... თუ ძალ-
გიძს, ჩემო წამებულო, მივცეთ ყოველივე დავიწყებას და შევუდგეთ ახალ ცხოვრე-
ბას...» 

მაგრამ ეს მიხვედრა, მონანიება და მოწოდება _ შევუდგეთ ახალ ცხოვრებას _ არა-
ფერს ნიშნავს. თეიმურაზ ხევისთავის ბუნებასა და ხასიათში არაფერი შეიცვლება. 
იგი ყველგან და ყველა პირობებში უძლური, უნიათო და უსუსური დარჩება, რის 
გამოც, ნებით თუ უნებლიეთ, მხოლოდ ბოროტებას მოიტანს. ერთადერთი, რაც მას 
დარჩენია, არსებობის (თუ მის ცხოვრებას არსებობა ჰქვია) გასაგრძელებლად, მოთ-
მინებაა. ამიტომაც ემუდარება თეიმურაზი ღმერთს _ «მოგვეც ჩვენ, დავრდომილთა 
და უღირსთა ძეთა შენთა, მოთმინება ულეველი, მშვიდობა უსაზღვრო და რწმენა 
უძირო». მაგრამ თეიმურაზ ხევისთავი ცდება, მწარედ ტყუვდება, როცა ჰგონია, რომ 
მოთმინებას, მშვიდობას, რწმენას ვინმე უბრძოლველად უბოძებს. რწმენაც, მშვიდო-
ბაც, მოთმინებაც ბრძოლით უნდა მოიპოვოს ადამიანმა. თუ ბრძოლა შეწყვიტე, მა-
შინ ასპარეზს ჯაყო დაეუფლება, იგი გაბატონდება. ამაღლებული იდეალი დედის, 
დის და ცოლის შეიცვლება ცინიკური ლაზღანდარობით _ «დედაკაცი ბაღი ხარ, თუ 
არ მოირწყო გახმები». სამშობლოცა და ქალიც იმ ბაღს დაემსგავსება, სადაც ყველა 
მოხვეჭას, გაყვლეფას, ძარცვას ელტვის და არავინ ფიქრობს მოვლა-პატრონობაზე. 
ჯაყოსათვის მარგოცა და ნაშინდარიც, სამშობლოცა და მამულიც დუმაა, რომელიც 
უნდა თალო და თალო და, როცა ხელთ არაფერი შეგრჩება, არხეინად მიაფურთხო 
და ახალი ეძებო. ჯაყოს ხელში ქვეყანასაც ისე დაემართება, როგორც მარგოს მოუვი-
და. მოჩვენებითი კეთილდღეობა შეეცვლება მძიმე ექსპლუატაციით, სიღატაკით და 
სიდუხჭირით. 

«რა არ იყო იმ მაღაზიებში საქვეყნოდ გატანილი ერთი ლუკმა პურისათვის! კაბე-
ბი და საცვალი, ჭურჭელი და სურათები, წიგნები და ალბომები, სამკაული და სათა-
მაშო, ნაქარგი და ნაქსოვი, ნაჩუქარი და სახსოვარი; ცოლ-ქმრობის, დანიშვნის, 
ჯვრისწერის, და-ძმობის, მამაშვილობის და მეგობრობის ათასნაირი წვრილმანი, 
უთვალავი მოგონებებით აღსავსე, ნატიფი ნახელავი, ინტიმური და ძვირფასი ნივ-
თი... 
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...უკლებლივ ყველაფერს ჰქონდა თავისი რომანი და წარსული, სიხარული და 
დარდი, სიცილი და ცრემლი, ინტიმური ისტორია და უცხო თავგადასავალი, იმე-
დიანი დასაწყისი და სევდიანი დასასრული.» 

ასეა, ჯაყოების ბატონობა ნიშნავს წარსულის გაყიდვას, აწმყოს ტანჯვად გადაქცე-
ვას და მომავლის სიბნელეს და გაურკვევლობას. 

როცა მარგო-ქვეყნის დაცემა-დაქცევას უყურებ, ნათელი ხდება, რომ თეიმურაზ 
ხევისთავის უმწეო ალტრუიზმი ჯაყო ჯივაშვილის მოძალადე მიზანთროპიის მო-
კავშირე და თანამდგომია. ჯაყოს მოძალადე მიზანთროპია თეიმურაზის უმწეო ალ-
ტრუიზმის დაუხმარებლად და ხელშეუწყობლად ვერ იარსებებს. ამიტომ არის თეი-
მურაზი ისეთივე დამნაშავე, როგორიც ჯაყო. ამიტომ არის დაუნდობელი მიხ. ჯავა-
ხიშვილის სატირა როგორც ერთის, ისე მეორის მიმართ. მიხ. ჯავახიშვილი არ ნიღ-
ბავს თავის დამოკიდებულებას თეიმურაზისა და ჯაყოსადმი. პირდაპირ და აშკა-
რად, მოურიდებლად უწოდებს მწერალი თეიმურაზს წიგნის ჭიას, წიგნის მატლს, 
ქაჩალ თაგვს, განათლებულ ქათამს, ნაკაცარს, ნათავადარს და ასე შემდეგ. ჯაყოც 
ასევეა დახასიათებული _ ბანჯგვლიანი დათვი, ოყრაყი, ორანგუტანგი, პირგაპარ-
სული მაიმუნი, რევოლუციის მუნი... 

მიხ. ჯავახიშვილი სრულად ამხელს ჯაყოობის ყველა საშინელებას. ჯაყოობა 
თავზარდამცემია არა მარტო დროის ამა თუ იმ მონაკვეთში, არამედ მომავლისათვი-
საც. ერთი ფრიად დამაფიქრებელი სურათია აღწერილი «ჯაყოს ხიზნებში». 

თეიმურაზ ხევისთავისა და მარგო ყაფლანიშვილის კავშირის შედეგედ ბავშვი არ 
გაჩნდა. ე.ი. უმწეო ალტრუიზმი და პასიურობა უნაყოფოა. მაგრამ ბავშვი დაიბადა 
მარგო ყაფლანიშვილისა და ჯაყო ჯივაშვილის თანაყოფის რეზულტატად. ე. ი. მო-
ძალადე მიზანთროპია და პასიურობა ნაყოფიერია, მომავალი აქვს. ეს ხომ თავისთა-
ვად საშიშია, მაგრამ უფრო მეტი საფრთხეა მოსალოდნელი, რამეთუ მოძალადე მი-
ზანთროპიას სურს, შეინიღბოს, კეთილშობილი სახით მოგვევლინოს. ჯაყო თხოვს 
თეიმურაზ ხევისთავს _ «მოდი, საქმეს ისე გაგაკეთებდე, რომ ამ პატარა ჯაყოსა ხე-
ვისთავი დაგარქმევდე, ჰა, რას იტყოდე?» თეიმურაზი თანახმაა. 

ჯაყო ხევისთავი. ასე შეინიღბება მიზანთროპია ალტრუიზმით მომავალში და უკ-
ვე ვეღარ გაარჩევ სად არის კეთილი და სად _ ბოროტი. ამიტომ დაუნდობლად უნ-
და იქნეს მხილებული ჯაყო და ჯაყოობა. ჯაყოობის შედეგიც თავზარდამცემი უნდა 
იყოს. ეს რეზულტატი მარგოს დაცემაა. 

მიხ. ჯავახიშვილი ამ დაცემის მკაფიო სურათის სადემონსტრაციოდ ეროტიულ 
სცენებს ხატავს. ეს ბუნებრივიც არის. კლასიკურ სატირულ ლიტერატურაში ერო-
ტიზმი გამოყენებულია, როგორც ხერხი, როგორც საშუალება, ადამიანისა და საზო-
გადოების ზნეობრივი დაცემის საჩვენებლად: ასეა «სატირიკონში», «ოქროს ვირში», 
«დეკამერონში», «გარგანტუა და პანტაგრუელში» და სხვაგან, სადაც გროტესკული 
რეალიზმის კუთხით იხატება ადამიანთა ყოფა. მიხ. ჯავახიშვილიც გროტესკული 
რეალიზმის საშუალებებს მიმართავს, რათა მაქსიმალურად აღაშფოთოს მკითხვე-
ლის მშვინვიერი სამყარო. აამხედროს მორალური დაცემის წინააღმდეგ. ამიტომაც 
ზარავს და აძრწუნებს მკითხველს მარგოსა და ჯაყოს ურთიერთობა. ამ ქალის საბო-
ლოო ბედი, როცა იგი წელში ოთხადმოკეცილი, სამპირტყავგამძვრალი, მუშა საქონ-
ლად გადაქცეული მიათრევს ცხოვრების მძიმე ტვირთს. 
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ასეა დახატული შეუბრალებელი სატირული კალმით, ერთის მხრით, ბოროტება 
(ჯაყო) და უმწეობა (თეიმურაზი) და, მეორე მხრივ, მათი ერთობლივი მსხვერპლი 
(მარგო). მაგრამ, მიუხედავად ამისა, «ჯაყოს ხიზნები» იმედით და რწმენით სავსე 
რომანია. 

რწმენასა და იმედს ბადებს როგორც კონკრეტულად ამ რომანის, ისე მიხ. ჯავა-
ხიშვილის მთელი შემოქმედების მრწამსი: ბოროტება დაუსჯელი არ რჩება. მწე-
რალს კეთილის აუცილებელი გამარჯვება კოსმიურ კანონზომიერებად მიაჩნია. მიხ. 
ჯავახიშვილი ბოროტების დამსჯელს უწოდებს «ბედი მდევარს», «განგების ეთიკს», 
«ბედისწერის ეტლს». 

თეიმურაზ ხევისთავი ასეთი სიტყვით მიმართავს ჯაყო ჯივაშვილს:  
«...ჯაყო! კიდევ ვიღაც არის ამ ქვეყნად ღმერთის გარდა. ის «ვიღაც» ურმით დას-

დევს ფეხმარდ მგლებს... ურმით დასდევს, დიდხანს დასდევს, ბოლოს, რაც უნდა 
მარდად ირბინოს მგელმა, სადაც უნდა გადაიკარგოს, ურმით მდევარი «ვიღაც» იმ 
მგელს მაინც დაეწევა და კბილებს დააგლეჯს... დაიმახსოვრე ჩემი უკანასკნელი 
სიტყვა... ამიერიდან დღე-და-ღამ იმ სიმართლეს მოელოდე. ჩემს მაგივრად იგი მოვა 
და ანგარიშსს გგ...გაგისწორებს. ბედმა მდევარმა შენ თუ არ მოგისწრო, შენს შვი-
ლებს მაინც წამოეწევა და კბილებით დაჰგლეჯს, შამფურზე შესწვავს, ნელ ცეცხლზე 
მოჰხრაკავს, ბნელ ორმოში ჩაჰყრის და თან გველის წიწილებს ჩააყოლებს...» 

აუხდა ჯაყოს თეიმურაზის წყევლა. მართლაც დაეწია ბედი მდევარი. ხალხმა იგი 
ლაზათიანად მიბეგვა, თავიც გაუხეთქა, ნაქურდალი და მითვისებული წაართვა, 
თეიმურაზის სასახლიდან გამოაგდო და ისევ იმ გომურში შელალა, საიდანაც გა-
მოძვრა «რევოლუციის მუნი, წურბელა, ბაღლინჯო და ტილი». 

როგორც უკვე ვთქვი, მიხ. ჯავახიშვილის რწმენა კოსმური სამართლიანობისა 
ვლინდება არა მარტო «ჯაყოს ხიზნებში», არამედ თითქმის მის ყველა ნაწარმოებში. 

«განგების ეთიკი უკვე ჰყიოდა მათზედა, ვინც «ყარდაში» დამიღუპა და უხილავი 
თითი უკვე სწერდა ეტლს, როდესაც ხუთმეტი კაცი გააკრეს მიწაზე და ხუთმეტი 
ჯოხი აღმართეს მათზედა» _ წერს მწერალი «ლამბალო და ყაშას» დასასრულს. მერე 
გვიამბობს აღსასრულს ყველა მათგანისა, ვინც ბოროტება ჩაიდინა და ამთავრებს: 

«ბედი-მდევარი სხვებსაც ურმით დაეწია და ახალი რუსეთის წითელ ჟინჟღილა-
ზე დასწვა: 

გენერალ ჩერნოზუმოვს ულმობელმა ბედმა კავკავში ჩასჭიდა ბასრი კლანჭები. 
კომენდანტი ბერეზოვსკი ხარკოვში გახვრიტა წითელმა ტყვიამ. 
კონსული ნერატოვი ციმბირში გაიყინა, ხოლო მისი მდივანი ვოლგაში დაიხრჩო. 
საზარელი არის ყივილი განგების ეთიკისა! 
დიდი არს ძალა ბედი-მდევრისა!» 
«გივი შადურის» ბოლო ამბავი კი, საერთოდ, დასათაურებულია ასე _ «ბედი-მდე-

ვარი». რომანის ამ თავის პერსონაჟები _ ყარამან ჯიქურაული და სეხნია ლაჩიშვილი 
მძიმე, ცოდვებით სავსე ცხოვრების გზას გაივლიან და ორივე ციხეში სიკვდილით 
ამთავრებს სიცოცხლეს. ორივე, ერთი _ თავზეხელაღებული ვაჟკაცი და მეორე _ ლა-
ჩარი და დამსმენი, ერთი და იმავე დასკვნას აკეთებს. 

ყარამან ჯიქურაული: «ბედს ვერსად წაუხვალ. ერთმანეთს რამდენიმე წელიწადს 
დავდევდით. მე ქარივით დავქროდი, ის კი ურმით მომდევდა. მაინც დამეწია.» 
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სეხნია ლაჩიშვილი: «ბედი-მდევარი მეც დამეწია». 
ამგვარი ნიმუშების მოტანა კიდევ შეიძლება, მაგრამ, ვისაც მიხ. ჯავახიშვილის 

თხზულებანი დაკვირვებით წაუკითხავს, თავადაც ბევრს გაიხსენებს მსგავს მაგა-
ლითებს. ამიტომ შესაძლებლად მიმაჩნია, გავიმეორო, დავასკვნა: 

მიხეილ ჯავახიშვილს ურყევად სწამს, რომ ბოროტება აუცილებლად ისჯება, 
რადგან თავისთავში შეიცავს სასჯელს. იგი თავად ანადგურებს თავისთავს. 

ამ რწმენის ნაყოფია, რომ რარიგ მკაცრი და დაუნდობელიც უნდა იყოს მიხ. ჯავა-
ხიშვილის სატირა საერთოდ, და კერძოდ «ჯაყოს ხიზნები», მისი მთელი შემოქმე-
დება და ცალკეული ნაწარმოებნი სავსეა ნათელი ოპტიმიზმით, რწმენითა და იმე-
დით. მწერლის ეს რწმენა ქართული ლიტერატურის ტრადიციითაც იკვებება: 

«ბოროტსა სძლია კეთილმან, არსება მისი გრძელია». 
ეს არა მარტო «ვეფხისტყაოსნის» კრედოა, არამედ მთელი ქართული სიტყვაკაზ-

მული მწერლობისა. იგი ეყრდნობა მოძღვრებას, რომლის თანახმად ბოროტება 
არარსია, უსუბსტანციოა. 

ამ ლიტერატურის, ამ მოძღვრების სისხლხორცეული ნაწილია «ჯაყოს ხიზნებიც». 
1980წ. იანვარი 

ÈÏÌÏÄÏ 

მინდა მკითხველს გავახსენო მიხეილ ჯავახიშვილის მოთხრობის «ორი შვილის» 
შინაარსი. 

დიდზვარელმა თევდორემ ხატიჭალელ მედუქნე ზაქარიას ცხენი მიჰყიდა ორმოც 
თუმნად. ზაქარია მედუქნე გულხარბი და ავი კაცი იყო. ცხენიც უნდოდა და ორმო-
ცი თუმნის შენარჩუნებაც. დიდხანს იწრიალა მედუქნემ. მერე სატევარსა და რე-
ვოლვერს ხელი დაავლო და ძუნძულით შინმიმავალ თევდორეს დაედევნა. წამოე-
წია. გულმა რეჩხი უყო თევდორეს. გუმანით მიხვდა, საკეთილოდ არ გამოჰკიდებია 
მას ხატიჭალელი მედუქნე. ზაქარიამ იცრუა: თვლა შემეშალა, სამი თუმანი გადმო-
გაყოლეო. ისევ დავთვალოთო, მიუგო თევდორემ და უბიდან ჭრელ ხელსახოცში 
გახვეული ამოიღო. ვიდრე თევდორე სვენებ-სვენებით ფულს თვლიდა, ზაქარია მე-
დუქნემ თევდორეს ქურდულად სატევარი აძგერა და სული გააფრთხობინა. ზაქარი-
ამ ცხედარი ბუჩქებში შეაგდო. ფული ჯიბეში ჩაიტენა და უცებ თავში გაუელვა _ 
დამღუპავს... თუ გამექცა, დამღუპავს! 

თევდორე მარტო არ ყოფილა. შვილი ახლდა თან, პატარა შიო. როცა ბიჭმა თავგა-
ჩეხილი მამა დაინახა, თავზარდაცემულმა მოჰკურცხლა. თუ ზაქარია შიოსაც არ 
მოჰკლავდა, დაიღუპებოდა. ბოროტმოქმედება გამჟღავნდებოდა და კაცის მკვლელს 
ციხეში ამოალპობდნენ. დიდხანს სდია ზაქარიამ ბიჭს, მაგრამ ვერა და ვერა, ვერ 
დაეწია. სირბილით ქანცგაწყვეტილი შიო ზაქარიას დუქანთან მოვარდა და მედუქ-
ნის ცოლს ნატოს შეევედრა, დამმალეო. დედაკაცმა ბიჭი გომურში დამალა. ამასობა-
ში აქლოშინებული ზაქარიაც მოვარდა. ნატო ქმრის ფარდი იყო და მაშინვე მიხვდა, 
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რაც მომხდარიყო. ზაქარიამ სული მოითქვა და ზღóრბლზე ჩამოჯდა. აღარ ჩქარობ-
და, შიო ხელში ჰყავდა. ბიჭი ვეღარსად გაიქცეოდა. 

თუმცა ერთი გარემოება ართულებდა საქმეს: სანამ ნატო და ზაქარია შინ არ იყ-
ვნენ, ვიღაც სირაჯი მოსულა. ცოლ-ქმარი რაკი შინ არ დახვედრია, ზაქარიას უმ-
ცროსი ბიჭის ზურაბისათვის უთქვამს _ როცა დედ-მამა დაბრუნდება, გამაღვიძე, 
მანამ კი დაღლილი ვარ და თვალს მოვატყუებო. უცნობი იქვე, დუქანში, ტახტზე 
მიწოლილა და დაუძინია. ახლა ეს მოულოდნელად შემოხეტებული სირაჯი ცოლ-
ქმარს ხელს უშლიდა, შავი საქმე ბოლომდე მიეყვანა. ზაქარიას და ნატოს დიდხანს 
აღარ უფიქრიათ: სადაც ორი, იქ მესამეცო, და სტუმრის მოკვლაც დაასკვნეს.  

გაწაფულმა ცოლ-ქმარმა ბიჭიც მოჰკლეს და სტუმარიც. ორივე ცხედარი ეზოში 
გაათრიეს და თივის ბულულის ქვეშ დამარხვა გადაწყვიტეს. სამარხიც ამოთხარეს. 
ის იყო გვამები შიგ უნდა ჩაეშვათ, რომ სოფლის ღამე ჟინჟღილებმა გაანათა და ცხე-
ნების თქარა-თქურმა გააყრუა. მკვლელებს თავზე მილიცია წამოადგა. მაგრამ ზაქა-
რია მილიციის დანახვას ისე არ შეუშინებია, როგორც იმ პატარა ბიჭისა, რომელიც 
მილიციელებს ახლდა. ეს ბიჭი მან ხომ მოჰკლა და ახლა როგორღა გაცოცხლებულა? 

ყველაფერი ნათელი გახადა პატარა შიომ. როცა შიო ნატომ გომურში დამალა, იქ-
ვე წოლილა ზაქარიას ბიჭი ზურაბიც. ზურაბს შიო სანათურში აუძვრენია და გადა-
ურჩენია. თავად კი იქვე მშვიდად დაუძინია. ზაქარიამ ეს არაფერი იცოდა და სხვი-
სი შვილის მაგიერ საკუთარი მოჰკლა. მეორე მოკლული კი ზაქარიას უფროსი შვი-
ლი ანტონი აღმოჩნდა, რომელიც პირველ მსოფლიო ომში წაიყვანეს. მერე სადღაც 
დაიკარგა. თორმეტი წელიწადი ელოდა ცოლ-ქმარი მის დაბრუნებას, მაგრამ ანტო-
ნი არსად სჩანდა. ამ საბედისწერო ღამეს მოადგა ანტონი მშობლების კარს და ალერ-
სის ნაცვლად ბოროტების გზა-კვალზე დამდგარმა ნატომ და ზაქარიამ ალესილი ნა-
ჯახი დაახვედრეს. 

ჩემი ცოდო დაგეწევაო: შესძახა სიკვდილის წინ დიდზვარელმა თევდორემ და 
მართლაც დაეწია იგი ზაქარიას. ბოროტებამ თავად დასაჯა თავისთავი.  

ბოროტება დაუსჯელი არ რჩება. ეს რწმენა ძირითადი მოტივია მიხეილ 
ჯავახიშვილის შემოქმედებისა. ორგვარი სასჯელი არსებობს: ერთია, თვითდასჯა, 
თვითგანადგურება; მეორეა, კეთილის აუცილებელი გამარჯვების კოსმოსური კა-
ნონზომიერება. თავად მწერალი ბოროტების დამსჯელს უწოდებს «ბედი მდევარს», 
«განგების ეთიკს», «ბედისწერის ეტლს». 

ბოროტების აუცილებელი დასჯის მოტივი მიხ. ჯავახიშვილის შემოქმედებაში 
ზოგჯერ უშუალოდ, პირდაპირ, ყოველგვარი მხატვრული შენიღბვის თვინიერ არის 
მწერლის მიერ გამოთქმული, ზოგჯერ მოთხრობისა თუ რომანის სიუჟეტურ ქსო-
ვილშია ჩაწნული.  

ექიმი სპირიდონ რონველი («პატარა დედაკაცი») ამირან რიმანიძის მეგობრად 
თვლის თავს, მაგრამ ვერაგულად სარგებლობს ამირანის ავადმყოფობით. ჯერ ამი-
რანს საზარელ სურათს აჩუქებს, რათა ისედაც ავადმყოფ კაცს გულის ნაღველი გა-
უძლიეროს და მთლად სასოწარკვეთილებაში ჩააგდოს. მერე ამირანის ცოლს სოფი-
ოს შეაცდენს და საყვარლად გაიხდის. სულიერად და ფიზიკურად დაუძლურებუ-
ლი ამირან რიმანიძე უცხოეთში მიდის სამკურნალოდ. ამით სარგებლობს სპირი-
დონ რონველი და ეუფლება ამირანის ოჯახს. 
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გადის დრო. უცხოეთიდან განკურნებული ბრუნდება ამირანი. თან იგი ჩინებუ-
ლი დოსტაქარი გამხდარა. 

ბოღმითა და შურით აღვსილი სპირიდონ რონველი ვერ უძლებს ამირან რიმანი-
ძის, როგორც ქირურგის, წარმატებას და «სხვისა კეთილსა ზედა მწუხარებით» შეპ-
ყრობილი, გიჟდება. 

«პატარა დედაკაცშიც» სპირიდონ რონველის ბოროტება და ავკაცობა თავად სჯის 
თავისთავს. 

* * * 

ბოროტება ისჯება, სულერთია, უნებლიეთ არის იგი ჩადენილი თუ გაზრახ. 
ლაზარე ჩიჩილაშვილს («ორი განაჩენი») შემთხვევით შემოაკვდა ძმა. 

სასამართლომაც კი არ სცნო დამნაშავედ ლაზარე და გაათავისუფლა, მაგრამ ბორო-
ტება ხომ მოხდა! ამიტომ ჩიჩილაშვილი თავად სჯის თავისთავს. იგი თავს იხრჩობს. 

ყმაწვილი ქალი სოფიო («ეშმაკის ქვა») ბრბოს აღტკინებას აჰყვა და ბრმა რისხვით 
შეპყრობილმა უნებლიეთ ესროლა ქვა ჩასაქოლად განწირულ ნასყიდაანთ დათას. 
როცა გონმოსულმა ქალმა მომხდარი ამბავი გააცნობიერა, შეირყა. «ყველას იმ ერთ 
ქვაზე გველაპარაკებოდა და გვარწმუნებდა, გვეფიცებოდა, რომ ის ავი ქალი არ იყო, 
რომ ის ვიღაცამ შეაცდინა, თვალები დაუბნელდა და ისიც კი არ ახსოვდა, თუ რო-
გორ აიღო ის ერთი ქვა და როგორ ესროლა დათას». სოფიომ ვერ გაუძლო ტანჯვას 
და მალე გარდაიცვალა. 

მართალია, სოფიოს დანაშაული უნებლიეა ისევე, როგორც ლაზარე ჩიჩილაშვი-
ლისა, მაგრამ მაინც ისჯება. აქაც ბოროტება თავისთავში შეიცავს სასჯელს. 

აბდულ ქერიმი ბიძაშვილმა მუსტაფამ დაღუპა («მართალი აბდულა»). მუსტაფა 
თავად იყო ქურდი და მძარცველი. მილიციისათვის გზა-კვალი რომ აერია, მუსტა-
ფამ ნაქურდალი აბდულ ქერიმის სახლში დამალა. მართალმა კაცმა თავი ვერაფრით 
იმართლა, რამეთუ სიმართლის დასამტკიცებლად საბუთი არ აღმოაჩნდა. ათი წელი 
მიუსაჯეს მართალ აბდულას. მაშინ თავად გადაწყვიტა სამართლის პოვნა უდანაშა-
ულოდ დასჯილმა. ციხიდან გაიპარა, სოფელში ჩავიდა და ავისმქნელი მუსტაფა 
ოჯახიანად ამოწყვიტა. 

«სწამს აბდულას ბედი და მისი ულმობელი სამართალი». 
მუსტაფასაც დაეწია ბედი მდევარი თუ განგების ეთიკი და იგი მიუზღო, რასაც 

იმსახურებდა. 

* * * 

რაჟდენ გვეტაძე _ მოთხრობების კრებული, გამოცემული 1941წ. «სახელგამი» 
 
ამ კრებულში არის მოთხრობა «ოქროს მამალი». მისი პერსონაჟია დეკლასირებუ-

ლი ლეღენდერა. იგი ზარმაცია, უქნარა. ჭამა უყვარს. სულ სხვის კარზეა, რომ რაღაც 
შესანსლოს. სახლი არა აქვს და კარი. სოფელს მისი ნამდვილი სახელიც გადავიწყე-
ბული აქვს. ეზო ეკალბარდით არის დაფარული. ერთადერთი, რაც ახარებს ლეღენ-
დერას, მამალია, რომელიც ძალიან უყვარს. 
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ერთხელ ლეღენდერას გოგოები ეწვივნენ. კოლმეურნეობის საქათმის მუშაკები. 
კოლმეურნეობის საქათმისათვის მამალი მოგვეციო, სთხოვეს: გაგიჟდა ლეღენდერა. 
გოგოები გარეკა. ამით ისარგებლა სოფლის კულაკმა (სახელი არ არის მითითებუ-
ლი) და ლეღენდერას ეწვია. პურმარილიც მიიტანა. შეაპარა, მამლის ჩამორთმევას 
გიპირებენო. მტერს უნდა შეუტიოო, და კოლმეურნეობის ბეღლების გადაწვა შესთა-
ვაზა. არ მოტყუვდა ლეღენდერა. კულაკი ამ საქმეს რომ ავალებდა, მიხვდა. 

მოხუცმა გლეხმა გლახუნამ ლეღენდერა კოლმეურნეობაში მიაღებინა. კულაკმა 
მამალი მოუკლა.  

ლეღენდერა გარდაიქმნა. ცოლიც შეირთო. ოდაც დადგა. პიონერი თამაზისაგან 
წერა-კითხვაც ისწავლა. 

* * * 

რ. გვეტაძის ამ კრებულში შედის ვრცელი მოთხრობა «თეო». მოქმედება ხდება 
ქვიშხეთში. თავადი ყაფლანი _ სტერეოტიპული სახე ურჯუკი ბატონისა (ილიასეუ-
ლი დახასიათებით _ «ერთი აჯამი, გულქვა, რეგვენი»). სტუმრები ჰყავს. თავისი 
თავქეიფიანობის საჩვენებლად გლეხის მოზვერს ხმლის ერთი მოქნევით წააცლის 
თავს. მოზვერი გლეხი გიორგასი იყო. მასზე გიორგა დიდ იმედს ამყარებდა. როცა 
შეიტყო, რომ მოზვერს ყაფლანმა თავი წააცალა, წალდს დაავლო ხელი და ყაფლანის 
სახლში გავარდა. გონდაკარგულმა გიორგამ ყაფლანს წალდი მოუქნია, მაგრამ ხე-
ლიდან გაუსხლტა და ყაფლანს ააცდინა. მაშინ ყაფლანმა გიორგას თავი ხმლით წაა-
ცალა. თურმე გიორგას დედა თებრო ყაფლანის მამას უხმარია. გიორგა ამის შედე-
გად გაჩენილა. თებრო გიორგას მოკვლის შემდეგ შეირყევა. ყაფლანის ცოლი თინა-
თინი ამ სურათის ნახვის შემდეგ დაავადდება და მოკვდება. ობლად დარჩება პატა-
რა თეო (საერთოდ რ. გვეტაძეს უყვარს აღწეროს, როგორ ყავდათ უკანონო შვილები 
თავადებს. «ტატაშ ხვარშიც» ასეა: ტატაშს ჰყავს კანონიერი შვილი ეგირი. ეგირს შე-
უყვარდება თეა. ტატაშს არ უნდა ეგირმა შეირთოს თეა, რადგან თეა ტატაშის უკა-
ნონო შვილია. ამის გაგების მერე ეგირი თავის მოკვლას აპირებს, მაგრამ აქ ტატაშის 
ცოლი თარყვა დაიყვირებს, რომ არც ეგირია ტატაშის შვილი. თარყვას სხვასთან 
უმაკინტლია და ეგირი გაუჩენია). 

თეო და ყაფლანის მოჯამაგირე აჭარელი ბიჭი მირზა ბავშვობაში ერთად იზრდე-
ბიან. მართალია, თეო მერე თბილისში წავა სასწავლებლად, მაგრამ ბავშვური მეგობ-
რობა მაინც შერჩებათ. 

როცა მირზა წამოიზრდება მოხუცი გლეხი თანდილა მას რევოლუციურ საქმია-
ნობაში ჩააბამს. მირზა გაბოლშევიკდება. ბოლშევიკური საქმიანობისათვის ციხეშიც 
მოუწევს ჯდომა. მირზასა და თეოს მეგობრობა სიყვარულში გადაიზრდება.  

საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ ყაფლანს ყველაფერს ჩამოართმე-
ვენ. იგი გაღარიბებულ-გაღატაკებული, თეოსთან ერთად, სარდაფში ცხოვრობს. 
უჭირს, ლუკმა-პურს ძლივს შოულობს. ჩაუცმელ-დაუხურავი გროშებს აგროვებს, 
რომ სული არ ამოხდეს. ლუმპენად გადაიქცევა. თეო და მირზა ისევ შეხვდებიან ერ-
თმანეთს ყაფლანის დის რუსუდანის სახლში. რუსუდანის შვილი ირაკლიც ბოლშე-
ვიკია. მირზა აჭარაში მუშაობს მაღალ თანამდებობაზე. მირზა თეოს შეირთავს. ყაფ-
ლანი ამის წინააღმდეგია _ ნამოჯამაგირალს შვილს არ გავატანო. არაფერი გამოუვა. 
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მარტოდმარტოდ, უპატრონოდ დარჩენილი ყაფლანი მეკუბოვე და მესაფლავე როს-
ტომოვთან მუშაობს _ მებალდახინედ. ყაფლანს «განსაკუთრებით უხაროდა, როცა 
კომუნისტი მოკვდებოდა _ მის გასვენებაში, როგორც ქორწილში, ისე მიდიოდა». 

ღამე ყაფლანს ბალდახინის ყუთში ეძინა. ყაფლანის მამულში კოლექტივი იყო. 
სახლში _ კლუბი, სამკითხველო, ჭრა-კერვის სკოლა. ქვედა სართულში _ კოოპერა-
ტივი. (სოციალური სინამდვილის თავდაყირა დაყენება). 

ÈÏÌÏÄÏ 

შალვა დადიანის «გვირგვილიანების ოჯახში», როცა ბეგი გვირგვილიანი მარინა 
რიაბინინას ცოლად შერთვას გადაწყვეტს, ღრმად მოხუცი ბახვა ფაღავა ასეთ 
სადღეგრძელოს ამბობს: 

«... ჩვენ, ქართველი მოდგმისანი, ძველი ხალხი გახლავართ, თქვენ, რუსები, კი 
ახალგაზრდა, ჯან-ღონით და ენერგიით სავსენი. ასეთი შეჯვარება კი, ცხადია, კე-
თილ ნაყოფს გამოიღებს».1 

ქართველისა და რუსის შერეულ ქორწინებას შალვა დადიანი დაღლილი სის-
ხლის განახლების კუთხით უყურებს. ეს პრობლემა იაკობ გოგებაშვილსაც აწუხებ-
და. იგი საგანგებოდ აკვირდებოდა, როგორ სწავლობდნენ ქართველი ბავშვები სკო-
ლაში. ერთმანეთს ადარებდა ქართველი ყმაწვილისა და რუსი, სომეხი და სხვა 
ეროვნების ბავშვების წარმატებას სწავლაში. ამ საქმიანობისას ერთი კანონზომიერე-
ბა შეამჩნია: «... შედარებით უკეთესად სწავლობენ ესრედ წოდებულნი ამერ-იმერნი, 
ესე იგი, ის ყმაწვილები, რომელნიც დედით ამერნი არიან და მამით იმერნი, _ ან დე-
დით იმერნი და მამით ამერნი. ესენი იჩენენ აქაურების მართებულობას და იქაურე-
ბის სიმკვირცხლეს, აქაურს სიდამჯდრეს აზროვნებაში და იქაურის სისწრაფეს, ერ-
თად შეზავებულს და წარმოადგენენ გაუკეთესებულს ქართველს ტიპსა. აქედან ის 
დასკვნა უნდა გამოვიტანოთ, რომ გახშირება ქორწინებისა ამერ-იმერთა შორის, რო-
მელიც ბოლო წლებში თანდათან მატულობს, ფრიად სასარგებლო და სანატრელია, 
როგორც საუკეთესო ღონისძიება ქართველთა ტიპის გაუკეთესებისათვის».1 

დაღლილი სისხლის ანდა ქართული ჯიშის გაუმჯობესების პრობლემა უკვე 
მეცხრამეტე საუკუნიდან მომდინარეობს. დრო და დრო, ამა თუ იმ თვალსაზრისით, 
საზოგადოებრივი მსჯელობის საგანი ხდება. მე-19 საუკუნე ამის უხვ მასალას იძლე-
ოდა. თუმცა ძირითადად სოციალური ასპექტით. ქონებრივად ხელმოკლე ქართვე-
ლი ქალი, განსაკუთრებით არისტოკრატიული წარმომავლობისა, ხშირად მიჰყვებო-
და ცოლად რუს მოხელეს ან სამხედრო პირს. ხოლო მამაკაცები ცოლად ირთავდნენ 
მდიდარი სომეხი ვაჭრების ქალიშვილებს. ამისი დამადასტურებელი რეალური 
ფაქტიც ბევრი შეიძლება გავიხსენოთ და ლიტერატურულიც. 

მეცხრამეტე საუკუნეში შერეულ ქორწინებას ჯიშის გაუმჯობესების აზრი არ კვე-
ბავდა. ეს იყო არსებითად ნივთიერი კეთილდღეობის ძიება, ქონებრივი მდგომარე-
ობის გამოსწორებაზე ზრუნვა და ფიქრი. ამავე თვალთახედვით არის აღწერილი შე-
რეული ქორწინება მაშინდელ მწერლობაშიც. 
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გიორგი ერისთავის «გაყრაში» ქართველი თავადი ივანე დიდებულიძე სიღარიბი-
სა და უფულობის გამო ირთავს ცოლად ვაჭარ მიკირტუმ ტრადატოვის ქალს შუშა-
ნას. 

გიორგი ერისთავის «ძუნწშიაც» მეორდება მე-19 საუკუნისათვის ფართოდ ცნობი-
ლი ეს ვითარება. თავადი არჩილ ღაზნელი კარაპეტ დაბაღოვის ასულზე, ხამფერა-
ზე, ქორწინდება, რაკი სიღატაკისაგან თავისდაღწევის სხვა გზას ვერ ხედავს. 

არც ავქსენტი ცაგარელის «ხანუმას» პერსონაჟი თავადი ვანო ფანტიაშვილია წინა-
აღმდეგი ცოლად შეირთოს მდიდარი მოიჯარადრის მიკიჩ ტყუილ-კოტრიანცის სო-
ნა, ოღონდ ოჯახი არ დაექცეს და ნივთიერად ისევ წელში გაიმართოს. 

ღარიბ-ღატაკ ქართველ არისტოკრატს მდიდარი სომეხი ვაჭრის ფული და სიმ-
დიდრე ენატრება. მდიდარ სომეხ ვაჭარს კი _ არისტოკრატის წოდება და ზეპურ სა-
ზოგადოებაში ტრიალი. ორივეს ნატვრის ასრულება შერეული ქორწინებით შეიძ-
ლება. ისინიც არ იშურებენ ფულსა და ეშმაკობა-თაღლითობას ოცნების განხორციე-
ლებისათვის. 

მე-19 საუკუნის ქართული მწერლობა გულით წუხდა ქართველი თავადაზნაურო-
ბის სოციალ-ეკონომიკური დაქვეითება-დაკნინების გამო. ფიქრობდა და მსჯელობ-
და მასზე. გიორგი წერეთლის, დავით კლდიაშვილის შემოქმედებაში ამ პრობლემას 
დიდი ადგილი უჭირავს. გულგრილი ამ საკითხის მიმართ არც მე-20 ასწლეულის 
მწერლობა დარჩენილა. საბუთად ნიკო ლორთქიფანიძის «დანგრეული ბუდეებიც» 
კმარა. მაგრამ თუ მე-19 საუკუნის მწერლობა ქართული არისტოკრატიის დაცემა-
დაკნინებას ძირითადად უყურებდა სოციალ-ეკონომიკური თვალსაზრისით, მე-20 
ასწლეულის ლიტერატურამ დაღლილი, დაბერებული სისხლის კუთხით შეხედა. 
მარტო დიდი და არსებითი საზოგადოებრივი მოვლენები არ ყოფილა მისი საფუძ-
ველი, არამედ _ ბიოლოგიურიც. 

«თესლი ჩვენი შეჭმულია პლაზმოდიებით და სისხლი დალორწილი!.. ოო, მამაჩე-
მო, მამაჩემო, როგორ მეშინია მე ამ საუკუნეების!.. ჩვენ დაგვაბერა ამ საუკუნეებმა 
და ბებერი სისხლი ვერ უძლებს ციებასთან ბრძოლას... ჩვენში წყდება გვარები და 
მოდგმები ისე, როგორც არსად. მოგვდევენ და მოსვენებას არ გვაძლევენ საუკუნეთა 
მიერ დაგვალული, მუნიანი ჭინკები... და ამირანი შებორკილია მათ მიერ!..» _ შეს-
ტირის მამას ბონდო ჭილაძე დემნა შენგელაიას რომან «სანავარდო»-ში. 

«_ რას ამბობ, შვილო? _ შეეკითხა ყარამანი. 
ბონდო შეკრთა, თვალები მოიშმუშნა და შეხედა მამას. 
გაიღიმა. 
მერე: 
_ სისხლი დაიღალა, მამაჩემო, სისხლი!.. 
_ კაი ახლა, შვილო!.. _ უსაყვედურა მამამ. 
_ სისხლი, მამაჩემო, სისხლი დამჟავდა ძარღვებში». 
«სანავარდოში» მოქმედება მე-19 საუკუნის შუა წლებში ხდება, მაგრამ ქართული 

არისტოკრატიის დაცემა-დაკნინების პრობლემა დანახულია ახალი კუთხით _ სის-
ხლის დაღლისა და დაბერების ასპექტით. 

მიჯაჭვული ამირანი, ვინც დამონებული და თავისუფლებისათვის მებრძოლი 
საქართველოს სიმბოლოდ აქცია აკაკი წერეთელმა, მტრებისაგან კი არ არის შებორ-
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კილი, არამედ მუნიანი ჭინკებისაგან, კოლხეთის ლორწოიანი ჭაობებიდან რომ 
ამომძვრალან. 

ბონდო ჭილაძის დაღლილ სისხლს არ შეუძლია არც ქალის განაყოფიერება და 
არც ქვეყნის პატრონობა: «დაიკარგა ხვავი და ბარაქა, დედამიწას ძუძუ გაუშრა. 
გვალვამ დახეთქა იგი». 

ბონდოს სიყვარულს უარყოფს არა მარტო კნიაჟნა ტრუბანოვა, არამედ გონჯი და 
გლახაკი ლიზიკიაც. ორივე ქალი უცდომელი გუმანით გრძნობს ბონდო ჭილაძის 
უნაყოფობას და მამაკაცურ უძლურებას. 

აღარც წინაპრებთან აქვს კავშირი ბონდოს. მათ შორის გადაგვარების უფსკრული 
გაჩენილა. 

«მერე ბაბუამისის სურათის წინ გაჩერდა და მზერა მიაპყრო. 
უცქეროდა დიდხანს დაღონებული. 
თვალები ცრემლებით აევსო. 
მოიწმინდა და იდგა თავდახრილი. 
დიდი ოტიას სურათი სასტიკად დასქეროდა შვილიშვილს». 
 
ჩამოთვლას აღარ გავაგრძელებ. სურათი ისედაც ნათელია. რუსი ქმრებისა თუ 

ცოლების ძიება მე-19 საუკუნის მოდა იყო. ახლა ეს მოდა შეიცვალა. ქართველი ქა-
ლები ევროპელ-ამერიკელებს მისდევენ უკანმოუხედავად. ქართველი ვაჟებიც ევ-
როპელ-ამერიკელ ცოლებს დაეძებენ გაფაციცებით. მაგრამ შერეული ქორწინება არც 
მე-19 საუკუნეში განიხილებოდა და არც დღეს განიხილება, როგორც სისხლის გა-
ნახლების პრობლემა. ყველამ კარგად და მტკიცედ იცოდა და იცის, რომ ეს მაშინაც 
და დღესაც ნივთიერი კეთილდღეობისათვის ზრუნვა იყო, ქონებრივი მდგომარეო-
ბის გაუმჯობესებაზე ფიქრის შედეგი. მოვლენა განიხილებოდა სოციალურ-ეკონო-
მიკური კუთხით და არა ბიოლოგიური თვალსაზრისით. 

20-იანი და მომდევნო წლების ქართული მწერლობა კი შერეულ ქორწინებას უყუ-
რებდა როგორც სისხლის განახლების პრობლემას. ეს მკაფიოდ ჩანს შალვა დადია-
ნის რომანის დასაწყისში ციტირებული სტრიქონებიდან. 

დაღლილი სისხლის პრობლემა უშუალოდ გამომდინარეობდა ქართული ეროვ-
ნული ენერგიის ძებნის საკითხიდან. 

სხვაც შეიძლება გავიხსენოთ. გრიგოლ რობაქიძის «გველის პერანგში» ოლგა ბა-
ლაშოვა. იგი არჩიბალდ მეკეშის სატრფოა. ხორციელად და სულიერად მშვენიერი 
ქალი. ოლგა ვამეხს იხსნის. ოლგა ღამეს გაათევს ბოლშევიკთან, რომელსაც ვამეხი 
უნდა დაეხვრიტა. ქალი არჩიბალდთან შეხვედრის შემდეგ ვერ უძლებს «დანაშა-
ულს». თავს იკლავს. ორივე, არჩიბალდიც და ვამეხიც, განიცდიან ოლგას თვით-
მკვლელობას. 

ანდა მეორე პერსონაჟი «ფალესტრაში». ქართველი ქალისა და რუსი კაზაკის კოვა-
ლიოვის ასული ელენა ანუ კავალლა. სავსე ველური სილამაზითა და ენერგიით. 
«უბელო ცხენს ისე ვერავინ გააჭენებდა, როგორც იგი. ვერც «მთიულს» ჩამოუარდა 
ვინმე ისეთი ცეცხლით და იერით, როგორც იგი». 

ნორინა თავად გიორგის რძალია, რევაზის ცოლი. 
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«ჩემო პატარა ნორინა, შენ ხარ ისე მომხიბლავი, ისე ნათელი, ისე ჭკვიანი, შენ, 
ღმერთების ასულო. შენს ასაკში იყურება მსგავსად უტა ფონ ნაუმბურგი. ეს ჯადოს-
ნური ქალი, შენი ჩრდილოური ნათესავი, შენი ვარსკვლავი ანათებს მადლის სხი-
ვებში.» 

 
ბონდო ჭილაძეზე ბევრად უარეს მდგომარეობაშია თეიმურაზ ხევისთავი, 

პროტაგონისტი მიხეილ ჯავახიშვილის რომანისა «ჯაყოს ხიზნები». იგი იმდენად 
გამოფიტული, უძლური და უღონო აღმოჩნდა, რომ ჯაყო ჯივაშვილმა მამულიც წა-
ართვა, ცოლიც და ღირსებაც. ყოფილ ყმას, ზნეგახრწნილ პიროვნებას _ ქურდს, ავა-
ზაკს, მოძალადეს _ ჯაყოს, თავად დაუდგა მოჯამაგირედ თეიმურაზ ხევისთავი. თუ 
მარგო ყაფლანიშვილს თეიმურაზ ხევისთავის ხელში შვილი არ ჰყავდა, რასაც ცოლ-
ქმარი ნაირნაირ სნეულებას აბრალებდა, ჯაყოს ხასად გახდომის შემდგომ, დაფეხ-
მძიმდა და შვილიც გააჩინა. თურმე ყველაფერი თეიმურაზის უძლურებისა და უნა-
ყოფობის ბრალი ყოფილა. აქაც დაღლილი სისხლის პრობლემა იჩენს თავს. ორ ქარ-
თველს _ მარგო ყაფლანიშვილსა და თეიმურაზ ხევისთავს _ მემკვიდრე არ ჰყავთ, 
არც ჯიშისა და გვარის გამგრძელებელი. ქართველს მარგო ყაფლანიშვილსა და ოს 
ჯაყო ჯივაშვილს კი ბუთხუზა, ჯანღონით სავსე ბიჭი შეეძინებათ. 

აქედან გამომდინარე დასკვნა ძალიან მტკივნეულია არა მარტო კონკრეტული პი-
რის ანდა კონკრეტული კლასის ბედის თვალსაზრისით, არამედ მთელი ერის. «ჯა-
ყოს ხიზნები» არ არის ყოფის, თუნდაც მეტად ტრაგიკულის, ამსახველი რომანი. იგი 
ფილოსოფიურ-ალეგორიული თხზულებაა და მისი აზრობრივი შინაარსი არა მარ-
ტო ღრმაა, არამედ მრავალწახნაგოვანიც. კარგად ცნობილია, არცერთი მხატვრული 
ნაწარმოები, თუკი მას ოდნავ მაინც სცხია ნიჭიერება, არ არის ერთი რომელიმე სა-
კითხით შეზღუდული და შემოფარგლული. იგი, ამა თუ იმ დოზით, მრავალ პრობ-
ლემას მოიცავს. «ჯაყოს ხიზნებშიც» ასეა. ენერგიისა და უძლურების პრობლემა მას-
ში მწარე ფიქრისა და განსჯის საგანია. მიხეილ ჯავახიშვილი სექსუალური უძლუ-
რების პრობლემას არ სვამს ცალკე, განყენებულად, სხვა საკითხებისაგან მოწყვეტი-
ლად. იგი პირდაპირ და უშუალოდ ეჯაჭვება, ებმის ეროვნული ენერგიის პრობლე-
მას. ასეა ეს არა მარტო «ჯაყოს ხიზნებში» არამედ მ. ჯავახიშვილის ზოგიერთ სხვა 
მოთხრობაშიც.  

თუ «ჯაყოს ხიზნებში» აშკარად ჩანს ეროვნული ენერგიისა და სექსუალური პო-
ტენციის უშუალო კავშირი, იგი უფრო შენიღბულად არის წარმოდგენილი მოთ-
ხრობაში «ოქროს კბილი». თომა შადიშვილი, უფრო მცირე მასშტაბის, მაგრამ მაინც 
თეიმურაზ ხევისთავის ნაირსახეობაა.  

თითქოს თომა შადიშვილს მამაკაცური უძლურების სენი არ სჭირს, მაგრამ იმდე-
ნად გაუბედავია, იმდენად უნიათო, ბლაყვი და ბეჩავია, რომ ქალები თავზარს სცე-
მენ. გაურბის მათ, ემალება.  

თომა სასაცილოც არის და ტრაგიკულიც. ერთხელ მეზობელი ქალის პერანგის ამ-
ხანაგი წელზე შემოიკრა. ამით სცადა აბობოქრებული ვნების დაკმაყოფილება. ამან 
რომ ვერ უშველა, ნიფხავი ნაკუწ-ნაკუწ დაგლიჯა და გადაყარა. მეორედ თავად 
ქალმა მიიტანა იერიში თომაზე, მაგრამ ვაჟმა აქაც ვერ ივარგა. «მე ვვაჟობდი, ის ქა-
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ლობდა. მე ვეტანებოდი, ის კი მიხვდებოდა. მე მოვითხოვდი, ის კი მისრულებდა» _ 
ასე ახასიათებს თომას საქციელს მთაწმინდაზე შეხვედრილი უცნობი ქალი. 

მარტო ქალებთან დამოკიდებულებაში არ ავლენს თომა თავის უილაჯობას. «ამ-
ხანაგებმა ვერც ღვინის სმაში აიყოლიესო, ვერც ქაღალდის თამაშში და ვერც სეირ-
ნობაში», _ დასძენს მწერალი, უფრო მეტიც: არც საოჯახო საქმისა ესმის თომა შა-
დიშვილს რაიმე. «თომამ მართლა არაფერი არ იცოდა იმ საქმისა, რომელსაც მართა 
(თომას დედაა _ ა.ბ.) მისდევდა. ღვინის მაზანდა, გოგირდის ფასი, შაბიამნის შოვნა, 
ხილის გასახმობი, წიწილების გამოსაჩეკი, ახალი ჯურის სადღვებელი. და...» მოკ-
ლედ რომ მოვჭრათ, არ ძალუძს სრულიად მარტივი საქმიანობა, რითაც არსებობს 
ყოველი ადამიანი, არჩენს ოჯახს, უმასპინძლდება მტერ-მოყვარეს, არ არის გამოკ-
ლებული ტოლ-ამხანაგებს და თავი მოსწონს. 

ამ სულიერმა უნიათობამ დაშალა თომა შადიშვილი და გაანადგურა.  
ცხადია და უკამათო ის, რომ თეიმურაზ ხევისთავი იქნება ის თუ თომა შადიშვი-

ლი, საქვეყნო და საზოგადოებრივ საქმეს ვერ გააკეთებს. ქვეყანასა და ხალხს მათი 
ენერგია ვერაფერში წაადგება.  

მიხეილ ჯავახიშვილი სხვა მოთხრობაშიც ეხება სექსუალური უძლურების პრობ-
ლემას. «პატარა დედაკაცის» პერსონაჟი ამირან რიმანიძე, იმპოტენციით არის ავად. 
ცვედანობის გამო იძულებულია, ოჯახიც მიატოვოს და სამშობლოც. უცხოეთში გა-
დაიხვეწოს და იქ ეძებოს განკურნების გზები. ამირან რიმანიძეს გაუმართლა. იგი 
გაჯანსაღებული დაბრუნდა შინ. ცოლიც დაიბრუნა და ოჯახიც აღადგინა. მაგრამ 
არსებითი ის გახლავთ, რომ ამირან რიმანიძე არა მარტო სრულფასოვანი მამაკაცი 
გახდა, არამედ ჩინებული ქირურგიც, მაშასადამე, ქვეყნისა და ხალხის მსახურიც. 

«პატარა დედაკაცშიც» სექსუალური პოტენციის პრობლემა უშუალოდ უკავშირ-
დება, საერთოდ, ენერგიის საკითხს. 

ÃÅÎËÍÜÒ ÁÒÁËÛÒÌ ÆÏÕÏÌÒÏÀÅÞÒÌÏÀÂÒÌ 

მე ბევრჯერ მომისმენია გ. ქიქოძის გამოსვლა, სიტყვა, მაგრამ არასოდეს მქონია 
ბედნიერება მასთან პირადი საუბრისა, და ამიტომ არ ვიცი, როგორი იუმორით იყო 
იგი დაჯილდოებული, მაგრამ მის ნაწერებში კი უხვად არის იუმორი. არა ის იუმო-
რი, რომელიც სიცილ-ხარხარს იწვევს, არამედ სკეპტიკური ჭკუის ადამიანის სევდი-
ანი იუმორი, რომელიც გაღიმებს, მაგრამ უფრო მეტად გაფიქრებს. 

 
გერონტი ქიქოძე ევროპული განათლების კაცი იყო. მას განსწავლის წლები ლაიპ-

ციგში, იენაში, მიუნხენში, ბერნში, ბრიუსელსა და პარიზში გაუტარებია. იგი ევრო-
პაში ბახვის ორკლასიანი სასწავლებლის და ქუთაისის რეალური სკოლის დამთავ-
რების შემდეგ წავიდა. 

გ. ქიქოძე იმ თაობის კაცი იყო, რომელიც როგორც მსოფლიო, ისე საქართველოს 
ისტორიის დიდ ქარტეხილებს მოესწრო და მონაწილეობდა კიდეც.  
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როცა 1918 წლის 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოცხადდა, ამ აქტს, 
ქართული კულტურის სხვა მოღვაწეებს შორის, გ. ქიქოძეც აწერდა ხელს. ეს გამოც-
ხადება არ ყოფილა მომზადებული. იგი შემთხვევითი იყო. ქართული პოლიტიკური 
აზროვნება მე-19 ს. ბოლოს და მე-20-ის დასაწყისში ტერიტორიული ავტონომიის 
იქით არ წასულა. ხოლო ის კაცი, ვინც მერე დამოუკიდებელი საქართველოს პრეზი-
დენტი გახდა მთელი ცხოვრება ამტკიცებდა _ საქართველოს დამოუკიდებლობა შე-
უძლებელია და არც არის საჭირო, დიდი-დიდი, რაც საქართველოს სჭირდება, შეიძ-
ლება კულტურული ავტონომია იყოსო, ამიტომ ბევრი ქართველი მოაზროვნე ეჭვის 
თვალით უყურებდა ამ დამოუკიდებლობას. 

როცა საქართველომ ეს გამოცდა ვერ ჩააბარა, ბევრი სკეპტიციზმმა მოიცვა (დანე-
ლია, მიწიშვილი). გ. ქიქოძემ აქაც შეინარჩუნა სიდინჯე. იგი არც სასოწარკვეთილე-
ბით ავსებულა და არც მეტისმეტი ილუზიებით დაბრმავებულა. 

 
 

ორივე თვალით მზირალი 
 
 
გერონტი ქიქოძეს არ უყვარდა ამა თუ იმ დოგმატით გონდაბნელებული ადამია-

ნები, რომელნიც, შორებაფარებული ცხენივით, მხოლოდ ერთი მიმართულებით იც-
ქირებიან. იგი აზროვნების, შემოქმედების სრული თავისუფლების მომხრე იყო. 
უზენაესმა ადამიანს აზროვნებისა და მეტყველების უნარი იმიტომ კი არ უბოძა, 
რომ ერთმანეთის დასამონებლად და დასაჩაგრავად გამოვიყენოთ, არამედ აზრთა, 
შეხედულებათა, გრძნობათა სხვადასხვაობაში ერთად მოვძებნოთ და ვიპოვოთ 
ცხოვრების მიერ დასმული პრობლემების მეტნაკლებად მისაღები გადაწყვეტა. 

იგი უნდობლად უყურებდა იმ ადამიანებს, რომელთაც მონოლოგებით უყვართ 
საუბარი, ვისაც თავისთავი მიაჩნია ჭეშმარიტების ერთადერთ მღაღადებლად, ხო-
ლო სხვათათვის მხოლოდ მსმენელის როლს იმეტებს. უფრო იმათკენ მიუწევდა გუ-
ლი, ვინც დიალოგს ანიჭებდა უპირატესობას, სადაც ორივე მოსაუბრე თანაბარი უფ-
ლებით არის აღჭურვილი, ორივეს აზრი თანაბრად პატისაცემია და სადაც სიმარ-
თლეს არგუმენტების სიმრავლე, უტყუარობა და ცხოვრების გამოცდილება ადგენს. 

ალბათ ამის გამო იხსენებდა ზოგჯერ ვოლტერის «ფილოსოფიური ლექსიკონი-
დან» სიტყვებს _ «არსებობენ მთელი ერები, ორთავ თვალდათხრილნი იმ ბებერ 
ჯაგლაგ ცხენებივით, რომელნიც წისქვილის დოლაბებს ატრიალებენ. მე მინდა ადა-
მიანებს ორივე თვალი შევუნარჩუნო». 

გონების სიფხიზლე და ორივ თვალით მზერა განსაკუთრებით საჭირო იყო იმ 
ეპოქაში, როცა გ. ქიქოძე სალიტერატურო ასპარეზზე გამოდიოდა. ჩვენში დოგმა-
ტური აზროვნება უკვე ფეხს მტკიცედ იკიდებდა და თავისუფლად აზროვნებას მო-
მაკვდინებელი საფრთხე ემუქრებოდა. მართალია, ჯერ აზრთა ჭიდილი მიმდინარე-
ობდა, მაგრამ გამჭრიახი გონებისათვის ძნელი მისახვედრი არ უნდა ყოფილიყო, 
სასწორი საით გადაიხრებოდა. გულში ნადებისა და ნააზრევის გამოქვეყნება უნდა 
მოგესწრო, თორემ, მოდიოდა დრო, როცა ყველას აზრი და გრძნობა ერთ თარგზე 
მოიჭრებოდა და კაციშვილი ვერ გაარჩევდა _ ვინ რას ფიქრობდა, ვინ ტყუოდა და 
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ვინ ამბობდა სიმართლეს. ვინ თვალთმაქცობდა და ვინ იყო გულწრფელი. იმხანად, 
მე-20 საუკუნის პირველ ათეულში, ყველა საკითხი საკამათო-საპაექრო იყო. ყველა-
ფერზე ახლებური შეხედულება მუშავდებოდა (ყოველ შემთხვევაში, ასე სურდათ), 
იმ პრობლემებზეც კი, რომელნიც თითქოს აღარ ითხოვდნენ გარკვევა-დადგენას. 
მაგრამ ადამიანებს ლაპარაკის ენერგია მოზღვავებოდათ და ყველაფრის გადაფასე-
ბას ცდილობდნენ. ეგონათ, ძველ ჭეშმარიტებებს ყავლი გასვლიათ, აზრი და ძალა 
დაუკარგავთო. უნდოდათ აუცილებლად ახლები მოეძებნათ და დაემკვიდრებინათ. 
ძველი კერპები გადაეყარათ და ახალი დაედგათ. არავინ უწყოდა, ახალი რით აჯო-
ბებდა ძველს, მაგრამ, ანდაზის საწინააღმდეგოდ, შეუჩვეველ ჭირს ამჯობინებდნენ 
შეჩვეულს. ასე იყო თუ ისე, ცხოვრება დუღდა და გადადუღდა. აზრიც ნაირნაირი 
ითქმოდა და იწერებოდა. ცხოველ ყურადღებას იპყრობდა ერისა და პიროვნების 
ურთიერთობა. ამ საკითხს მიუძღვნა გ. ქიქოძემ ერთ-ერთი პირველი ვრცელი ნარ-
კვევი _ «ეროვნება, ენა და ესთეტიკური კულტურა» (დღეს ჩვენ განვასხვავებთ ერსა 
და ეროვნებას. გ. ქიქოძე ეროვნებას ერის მნიშვნელობით ხმარობს). 

ამ ნარკვევში მან ასეთი კითხვა დასვა: «არსებობს თუ არა, პიროვნების გარეშე და 
მასზე მაღლა, სოციალური ერთეული, კერძოდ, ეროვნება, როგორც შემოქმედი ფსი-
ქიკური რეალობა და ეთიკური ღირებულება. თუ როგორც პირველი, ისე მეორე 
მხოლოდ და სავსებით პიროვნებას უნდა მივაკუთნოთ». 

გ. ქიქოძემ ნარკვევში ვრცლად მიმოიხილა, რაც ამ პრობლემაზე თქმულა ევრო-
პულ ფილოსოფიაში შუა საუკუნეებსა და ახალ დროში (ქრისტიანული მოძღვრება, 
დეკარტი, ჰობსი, ჰერდერი, ლაიბნიცი, რუსო, ჰიუმი, ჰეგელი, ვუნდტი და სხვანი). 
აწონ-დაწონა ძველი და ახალი შეხედულებანი, შეადარა ისინი ერთმანეთს და გააკე-
თა დასკვნა, რომ ერი არსებობს, როგორც ფსიქიკური რეალობა და ეთიკური ღირე-
ბულება. 

«სოციალურ-ფსიქიკური მოვლენანი _ ენა, ხელოვნება, სარწმუნეობა, მითოლო-
გია, მსოფლმხედველობა, ამ სიტყვის ფართო მნიშვნელობით, ზნე-ჩვეულება და 
სხვა, ისევე შეურყევლად მოწმობენ ეროვნული სულის რეალობას, როგორც ინტე-
ლექტუალური და ემოციონალური ელემენტების არსებობა მოწმობს ინდივიდუა-
ლური სულის რეალობას. როგორც იქ, ისე აქაც სულის დედაარსი იხატება აქტივო-
ბაში, შემოქმედებაში, მიმდინარეობაში, მხოლოდ იმ განსხვავებით, რომ ერთი მათ-
განის ასპარეზი უფრო ფართო, დიდი და ამაღლებულია, ვიდრე მეორესი».  

შემდეგ ვ. ვუნდტს იშველიებდა და ამბობდა, რომ «რთული ფსიქიური მოვლენა 
აღჭურვილია ხშირად არამარტო იმ თვისებებით, რომელნიც თვითეულ მის შემად-
გენელ ელემენტს ეკუთვნის, არამედ ახალი მხარეებითაც, რომელიც არცერთ ელე-
მენტს ცალკე არ ჰქონია». სამაგალითოდ ასახელებდა მელოდიას. მის შემადგენელ 
ელემენტებს ტონები წარმოადგენენო. ტონებს ცალკე აქვთ სიმაღლე, სიძლიერე, ინ-
ტენსივობა, მაგრამ არა აქვთ ის, რაც მათი შეერთებით ჩნდება _ მელოდია. 

«ასეთივე დამოკიდებულებაა ეროვნებასა და ცალკე პიროვნებათა შორისაც: ეროვ-
ნება შედგება ცალკე პიროვნებათაგან და მხოლოდ მათზე და არა ამოცანისებურ 
სუბსტანციაზე არი დაფუძნებული მისი არსებობა. მაგრამ, როგორც მელოდია მე-
ტია, ვიდრე უბრალო ჯამი შემადგენელი ტონებისა, ისე ეროვნებაც მეტია, ვიდრე 
ინდივიდუალობათა კონგლომერატი; თუ გნებავთ, იგი სოციალური მელოდიაა, 
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მხოლოდ უფრო თვითმოქმედი და დიადი, ვიდრე მუსიკალური მელოდია. მისი 
ფსიქოლოგიური შემოქმედების სალაროში შედის აუცილებლად ისიც, რასაც ცალკე 
პიროვნება ჰქმნის, მაგრამ მის სიმდიდრეს, მრავალმხრივობას ახასიათებს ისეთი 
რამ, რაც ცალკე პირებს არასოდეს შეუძლია წარმოშვას». 

გ. ქიქოძე არ ასახელებს, მაგრამ იმათ ეკამათება, ვინც ერებს სიკვდილს 
უწინასწარმეტყველებდა, უერო, ერთიანი კაცობრიობის შექმნაზე ოცნებობდა. გ. ქი-
ქოძის აზრით, უერებოდ კაცობრიობის არსებობა ისევე შეუძლებელია, როგორც 
ერის ყოფნა უპიროვნებებოდ. «დიადია და პროგრესის მამოძრავებელი, უწინარეს 
ყოვლისა, ის, რასაც ინდივიდუალობა და ეროვნება ჰქმნის ახალს, ანორმალურს, ამ 
სიტყვის კეთილშობილი მნიშვნელობით, გენიოსურს თავისი მოულოდნელობით, 
და თავისუფალ კონკურენციაში სხვებთან ერთად კაცობრიობის ცხოვრებას მრავალ-
ფერადად და საინტერესოდ ხდის». 

მაგრამ პასუხი უნდა გაეცეს იმასაც _ რით იხატება და რომელ სფეროში ყველაზე 
მკაფიოდ ერის თავისებურება და ინდივიდუალობა? აქაც განიხილავს სხვადასხვა 
შეხედულებას და, ბოლოს, გ. ქიქოძე აკეთებს დასკვნას, რომ ერის თავისებურება და 
ინდივიდუალობა გამოიხატება ენით. ინდივიდს, პიროვნებას იმდენად აქვს ენა, 
რამდენადაც ამა თუ იმ ერს ეკუთვნის. ცალკე პიროვნების ენა არ არსებობს. ენა ნა-
ყოფია ერის შემოქმედების და არა ინდივიდის. თავისებურება და ინდივიდუალობა 
ენისა არის ამავე დროს თავისებურება და ინდივიდუალობა ერისა. ენა არა მარტო 
კომუნიკაციურად აკავშირებს პიროვნებებს, არამედ ფსიქიკურ ერთიანობას და 
მთლიანობას ქმნის. აერთიანებს აზრებს, გრძნობებს, ნებას. ენა უფრო მჭიდროდ 
აკავშირებს ერს, ვიდრე რელიგიური, სოციალური, პოლიტიკური ინსტიტუტები. 
იმიტომ, რომ ენით შექმნილი კავშირი ფსიქიკურია, სულიერია. «ენის იგივობა გუ-
ლისხმობს ნებისყოფის და, მაშასადამე, შემოქმედი სულის და ნიჭის იგივობას. ენის 
სხვადასხვაობა _ პირიქით, ნებისყოფის და მასთან ერთად ნიჭისა და სულის სხვა-
დასხვაობასაც». თუ ეს ერთიანობა ძალდატანებით დაიშალა, დაირღვევა არა მარტო 
ერის მთლიანობა, არამედ პიროვნების სულიც. წარმოიშობა «მუდმივი დისჰარმონია 
ადამიანის სულიერ შინაგრძნობასა და მის გარეგნულ გამოხატულებას შორის». 

მეორე სფერო, სადაც ერის თავისებურება და ინდივიდუალობა ვლინდება, 
კულტურაა. 

შემოქმედება ინდივიდუალურია. პიროვნება ქმნის, მაგრამ ცალ-ცალკე არცერთი 
შემოქმედი არ არის კულტურა. ბერძნული კულტურა ცალკე არც ფიდიასია, არც ეს-
ქილე, არც პლატონი. ყველა ერთად ბერძნული კულტურაა. მათ აერთიანებს და 
მთლიანად აქცევს ერის სული. ის, რასაც ესა თუ ის შემოქმედი ცალკე ავლენს, მისი 
ინდივიდუალური სულია (ფიდიასის, ესქილესი, პლატონის). მაგრამ, რაც ერთად 
ვლინდება, ერის (ბერძნული) სულია. «პიროვნება არა მარტო ექვემდებარება ეროვ-
ნული ერთეულის გავლენას, არამედ თვითონაც აქტუალურად მოქმედებს მასზე...» 
ეს ურთიერთობა გაუთიშავია. 

შეიძლება ერი მოკვდეს, მაგრამ მის მიერ შექმნილი სულიერი კულტურა დარჩეს. 
ამ თვალსაზრისით, ერი უკვდავია. 

«ძველი საბერძნეთის მატერიალური კულტურა დიდი ხანია დაიღუპა. გაწყდა 
ეკონომიურ ინტერესთა ნასკვი, რომელსაც შეეძლო დაეკავშირებინა კლასიკური 
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ქვეყანა შემდეგ თაობებთან, მაგრამ ელინური სული მაინც ცხოვრობს კლასიკური 
მეცნიერების, ხელოვნების, ფილოსოფიის და მითოლოგიის სახით, როგორც უდი-
დესი კულტურული ძალა ჭეშმარიტებისა და მშვენიერებისაკენ მამოძრავებელი. 
თვით ჩვენი სამშობლოს წარსული მატერიალური მდგომარეობა მოქმედებს ჩვენს 
დღევანდელ ნაციონალურ არსებობაზე არა პირდაპირ, არა უშუალოდ, არამედ სო-
ციალ-ფსიქიური გამოცდილების შემწეობით, რომელიც ერთი თაობიდან მეორე თა-
ობამდე იზრდება და მრავალფეროვანდება. მატერიალური კულტურა წინ მიდის და 
მისი განვითარების ერთი საფეხური უარყოფს მეორეს, ეროვნება კი, მიუხედავად 
ამისა, ირჩენს იგივეობას და ნათესაობას თავის წარსულთან სულიერი შემოქმედე-
ბის საშუალებით». 

თუ, ერთი მხრივ, ენა და კულტურა ამთლიანებს ერს, მეორე მხრივ, სწორედ ეს 
ორი რამ აცალკევებს სხვადასხვა ერებს. ქმნის მათ შორის ბუნებრივ საზღვარს. ეს კი 
საფუძველია კაცობრიობის მრავალფეროვანებისა. სამყარო, რომელშიც ადამიანი 
ცხოვრობს, საშინლად მოსაწყენი, დამთრგუნველი და აუტანელი იქნებოდა 
მრავალფეროვნების თვინიერ. ერთფეროვნება ანტიბუნებრივია. კაცობრიობაც, რო-
გორც ბუნების ნაწილი, მრავალფეროვანია სხვადასხვა ერით, სხვადასხვა ენით, 
სხვადასხვა კულტურით. აქაც ბუნების კანონზომიერებაა გამოვლენილი. 

ენა და კულტურა, დროის თვალსაზრისითაც, ამთლიანებს ერსა და კაცობრიობას. 
ჩვენთვის წარსული არ იარსებებდა, რომ ენით და კულტურით არ ვიყოთ მასთან 
დაკავშირებული. როცა ჩვენ რუსთაველს ვკითხულობთ, ვუკავშირდებით «ვეფხის-
ტყაოსნის» დაწერის ეპოქას. იმ დროის ხმა გვესმის და ეს კავშირი უწყვეტია, ენა მო-
მავალთანაც გვაკავშირებს, რადგან მომავალ თაობებს შეეძლება ჩვენი ხმის გაგონე-
ბა. ასევეა კულტურაც. ოპიზარი, ჩვენი ტაძრები, ჩვენი ფრესკები მარტო გუშინდე-
ლი დღე არ არის. ისინი თანამედროვეობაა, რაკი მოქმედებენ ჩვენს მშვინვიერ სამყა-
როზე. მათ ისევე განვიცდით, როგორც დღეს შექმნილს. გუშინდელი და დღევანდე-
ლი კულტურა აგრეთვე ხიდს დებს მომავლისაკენ. «წარსულის შეუგნებლად შეუძ-
ლებელია შეგნება მომავლისა» («ცხოვრება და ზნეობრივი იდეალი»). ენა და კულ-
ტურა საერთო და საყოველთაოა. თუ ერი შეიძლება გათიშული იყოს სოციალურად, 
პოლიტიკურად, რელიგიურად, ენით და კულტურით იგი ყოველთვის ერთიანია. ეს 
მდგომარეობა ქართველ ხალხს შეუძლია გამოიყენოს ეროვნული აღორძინებისათ-
ვის. «ჩვენი სამშობლოს ასაღორძინებლად მარტო პოლიტიკური ბრძოლა არ კმარა; 
ეროვნული განახლება ხელოვნების შემწეობითაც უნდა მოხდეს» («ხელოვნების 
აღორძინებისათვის»). მით უმეტეს, რომ ქართულ კულტურას საერთოეროვნული, 
საერთოსახალხო ხასიათი აქვს. 

«ქართული ხელოვნება არასოდეს არ ყოფილა განკერძოებული და მიუწვდომე-
ლი. ქართველ მწერლებს, ხუროთმოძღვრებს და მხატვრებს არასოდეს არ ჰქონიათ 
მიუკარებელ ქურუმთა კასტის ხასიათი. მათი შემოქმედება გულგაშლილი იყო სამ-
ხრეთის მზის სინათლესავით, რომელიც ერთნაირი სიუხვით უნათებს ყმასა და 
მბრძანებელს. ჩვენი ხელოვნება დამწყვდეული არ ყოფილა არც პირამიდებში, სა-
დაც მხოლოდ ფარაონებს სძინავთ, არც ციხე-კოშკებში, სადაც მხოლოდ რაინდები 
ცხოვრობენ, არც სალონებში, სადაც მხოლოდ არისტოკრატები მოძრაობენ. ქართუ-
ლი ტაძრები და სასახლეები ხშირად ბორცვებსა და გორაკებზე შენდებოდა, რათა 
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ყოველ თვალხილულ არსებას შესძლებოდა მათი დანახვა, შენობის კედლები ჩუ-
ქურთმებითა და მხატვრობით იყო დაფარული, რათა ყველასათვის მისაწვდომი ყო-
ფილიყო დიდი ხელოვნება» («ხელოვნების აღორძინებისათვის»). 

დროთა მდინარებაში ბევრი რამ იცვლება, მაგრამ არსებობს ისიც, რაც არ იცვლე-
ბა: ადამიანის მისწრაფება ზნეობრიობისაკენ. შეიძლება ოდესმე არსებობდა ხანა, 
როცა ადამიანს ზნეობრიობის საკითხები არ აწუხებდა. მაგრამ მთელი იმ პერიოდის 
მანძილზე, რომელსაც შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ, ადამიანი და დრო, ზნეობის 
თვინიერ, არ არსებობდა. ამას ნათლად მოწმობს ყველა დროისა და ყველა ხალხის 
ნააზრევი, გამოვლენილი რელიგიურ, ფილოსოფიურ თუ სიტყვაკაზმულ ლიტერა-
ტურაში. «ადამიანი ისტორიული არსებაა», _ წერდა გ. ქიქოძე, _ და პირუტყვისაგან 
იმითაც განსხვავდება, რომ «ცხოველმა არ იცის ისტორია». ამდენად «ცხოველი მოკ-
ლებულია პიროვნებასაც» («ცხოვრება და ზნეობრივი იდეალი»). 

კერძო პირისა თუ მთელი კაცობრიობის ცხოვრება არსებითად ზნეობრივი იდეა-
ლის ძიებაა. იმ იდეალისა, რომელიც არსებობის სიმძიმეს შეამსუბუქებს და რაც შე-
იძლება მეტად გახდის აზრიანს. ამ ძებნაში ნაირნაირი იდეალი დასახულა: დაწყე-
ბული პირადი, მიწიერი, ვიწრო ბედნიერების სურვილით და დამთავრებული 
ღმერთს მიმსგავსების და მასთან შერწყმის ოცნებით. ადამიანის ტრაგიკული მდგო-
მარეობა იმითაც არის გაპირობებული, რომ ზნეობრივი იდეალის უამრავი ვარიან-
ტიდან ვერცერთმა ვერ მოიტანა ის შვება, რისკენაც ადამიანი მიისწრაფვის. სულწა-
სულობის გამო ადამიანს მიწაზე სურს ყველაფერი იხილოს, რაც ეოცნებება. ოცნე-
ბის ასრულების იმედი ფუჭად გამოიყურება. გ. ქიქოძეც მძიმე მდგომარეობაშია, 
როცა ამ იდეალებს მიმოიხილავს. ერთი მხრივ, იგი ფიქრობს, რომ «უბადრუკია და 
შესაბრალისი ის პიროვნება და ხალხი, რომელსაც თავისი თავი ვერ უპოვნია ან და-
უკარგავს თავისი ისტორიულად შემუშავებული ინდივიდუალური თუ სოციალუ-
რი ხასიათი. მისი თავისუფლება, მისი ზნეობრივი ძალა შემცირებული და დაკნინე-
ბულია, მისი ნიჭი დამოუკიდებელი შემოქმედებისა ძლიერ საეჭვოა, მისი მორალუ-
რი ღირებულებანი და კულტურა _ უფერული და უგავლენო» («ცხოვრება და ზნე-
ობრივი იდეალი»). მეორე მხრივ, ეჭვის თვალით უყურებს ყველა იმ იდეალს, რაც 
დღემდე დაუსახავს კაცობრიობას. ეს იდეალები არ აკმაყოფილებს მას. «პლატონიზ-
მისაგან გამომდინარე ეთიკური მიმართულება, რომელმაც ეს ცხოვრება დაამცირა 
და შეაჩვენა ან საიქიო იდეალებისათვის მზადებად გადააქცია, ყოვლად უსაფუძ-
ვლოა თეორეტიულად, ხოლო ძლიერ სახიფათოა პრაქტიკულად». ზოროასტრიზმი 
არ აკმაყოფილებდა იმიტომ, რომ ამ მოძღვრების თანახმად, ბოროტი და კეთილი 
თანაბარი ძალის იყო. მათ შორის მუდმივად არსებული ბრძოლა არცერთი მხარის 
გამარჯვებას არ გულისხმობდა. თუ ეს ბრძოლა ორივე ძალის თანაბრობას ითვა-
ლისწინებდა, სადღა იყო კეთილის ზნეობრივი უპირატესობა? ხოლო ქრისტიანული 
ზნეობა აფიქრებდა იმის გამო, რომ მასში ადამიანი პასიურად გამოიყურებოდა. «პი-
როვნების ხსნა ბოროტებისაგან მისივე შეგნების გარეშე ხდება, ერთხელ და სამუდა-
მოდ სხვის მიერ შეწირული მსხვერპლის შემწეობით». ევდემონიზმი და ჰედონიზმი 
კი უსაშველოდ ავიწროებდა იდეალს. არსებითად იგი განცხრომამდე, მაძღარ, 
უდარდელ ყოფამდე დაჰყავდა. ასეთივე ნაკლის მატარებელი იყო ახალი დროის 
მოღვაწეების მიერ ჩამოყალიბებული იდეალი «ბედნიერების მორალისა». «განა ბედ-
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ნიერი, უზრუნველყოფილი არსებობა ზნეობრივად უფრო მაღლა დგას, ვიდრე უბე-
დური, ზრუნვით აღსავსე? განა სიამოვნების გრძნობა უკვე თავის თავად 
აკეთილშობილებს ადამიანს? არა, და ათასჯერ არა, პირიქით, მუდმივი ბედნიერება 
სულიერად აჩლუნგებს და აღარიბებს ადამიანს; უწინარეს ყოვლისა ის თავისსავე 
ბედნიერებას ვეღარ გრძნობს სათანადო სიძლიერით; შემდეგ მას არ ესმის სხვისი 
ტანჯვა, სხვისი უბედურება; ის უგრძნობი და გულქვა ხდება სხვისი ვარამის, სხვი-
სი მწუხარებისადმი. ბედნიერნი და ცხოვრებით კმაყოფილნი ყოველთვის უდიდეს 
დაბრკოლებას წარმოადგენენ ზნეობრივი განახლების, ზნეობრივი წინსვლისათვის, 
ჰქმნიან იმ «მაძღარ სათნოებას», რომელიც შეიძლება მართლაც ყოველ დანაშაულზე 
უსაზიზღრესია». 

მართალია, სოციალიზმი სრულ სოციალურ თავისუფლებას ჰპირდებოდა ადამი-
ანს, მაგრამ ზნეობრივად როგორი შედეგი მოჰყვებოდა ამას? სოციალურ უსამარ-
თლობა-უთანასწორობასთან ერთად გაქრებოდა ზნეობრივი მანკიერება? წინასწარ 
რაიმეს თქმა მაშინ, როცა გ. ქიქოძის ნარკვევი იწერებოდა, შეუძლებელი იყო. ისიც 
თავს იკავებდა, სოციალიზმის საშუალებით, ადამიანის ზნეობრივი აღორძინების 
დიდი იმედი არ გამოუთქვამს. გ. ქიქოძის ეს სიფრთხილე დრომ გაამართლა. სოცია-
ლიზმს ადამიანის ზნეობრივი სრულყოფა არ მოჰყვა. პირიქით, ბევრ შემთხვევაში 
მან ზნეობრიობის საყოველთაო დაქვეითება გამოიწვია. სოციალიზმმა ასპარეზი გა-
უხსნა და ხელი შეუწყო უპატიოსნოს მიერ პატიოსნის ექსპლუატაციას, უნიჭოს მი-
ერ _ ნიჭიერის, უქნარის მიერ _ მშრომელის... ნებით თუ უნებლიეთ დააკნინა სუ-
ლიერი ფასეულობანი და ააღორძინა ელემენტარული მატერიალური მოთხოვნილე-
ბანი, რასაც მოჰყვა ტოტალური ქურდობა, ფლანგვა, ხაზინის ძარცვა-გლეჯა. უზნე-
ობის შეჭრა და ფეხისმოდგმა ისეთ დაწესებულებებშიც კი, როგორიც სასწავლებლე-
ბია, მაგრამ ამ შედეგის წინასწარ განჭვრეტა-დანახვა მხოლოდ ნათელმხილველთ 
შეეძლოà. გ. ქიქოძე არ ეკუთვნოდა ნათელმხილველთა და წინასწარმეტყველთა 
რიცხვს. რთულ და დახლართულ ვითარებაში მას გაუჭირდა ახალი ზნეობრივი 
იდეალის მკაფიოდ ჩამოყალიბება. ძველი კრიტიკის შემდეგ მან საერთო ხასიათის 
დასკვნა გააკეთა: «გრძნობადის გაშუქება და გაკეთილშობილება გონებით და გონე-
ბის გამსჭვალვა გრძნობათა ცხოველმყოფელი სათნოებით! _ აი იდეალი ზნეობრივი 
სისრულისა, იდეალი, რომელიც გაურბის ნათესაობას ყოველ გადაჭარბებულ 
ცალმხრივობასთან». 

ადამიანის შეუნელებელი მისწრაფება ზნეობრივი იდეალისაკენ სრულად და 
ნათლად იხატება ხელოვნება-ლიტერატურაში, საერთოდ, შემოქმედებით პროცეს-
ში. შემოქმედი, თუ არ არის თავისუფალი, თუ იგი არ ქმნის თავისი სინდისის კარ-
ნახით, შეუძლებელია, იყოს ზნეობრივი. უზნეობის, მორალური დაკნინების ყველა-
ზე აშკარა გამოვლენად მას დაქირავებული შემოქმედი მიაჩნია. ასეთ შემოქმედში 
თავისუფლებაც დაკარგულია და ზნეობაც. ცხადია, მისი ნაღვაწიც მოკლებულია 
რაიმე ეთიკურ ღირებულებას. მას დაუშვებლად მიაჩნდა, რომ შემოქმედს რომელი-
მე დოგმატის მზამზარეულ ფორმულა-ჩარჩოში ჩაესვა როგორც ცალკეული პიროვ-
ნების, ისე მთელ კაცობრიობის ცხოვრება-საქმიანობა. ეს სპობდა თავისუფლებას. 
არათავისუფალ პიროვნებას თუ საზოგადოებას კი შეუძლებელია, ჰქონოდა ზნეობ-
რივი ღირებულება. 
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«...ის, რასაც ხელოვნება იძლევა, არის უწინარეს ყოვლისა არა ფილოსოფიური 
იდეები და ამაღლებული, აბსტრაქციის სიცივეში გაყინული ცნებები, არამედ ცოც-
ხალი ცხოვრება, მისი ხორცშესხმული და სულჩადგმული ფორმები, ხშირად ძლიერ 
უბრალონი და უმნიშვნელონი გარეგნულად. ხელოვნება ამ ქვეყნად იმისთვის არის, 
რომ ადამიანის მხედველობას და სმენას ესაუბროს და არა იმისთვის, რომ მისი შე-
მეცნების წყურვილი მოკლას. «ფილოსოფიურად დაფუძნებული» ხელოვნება ფრი-
ად მჭლე არის, გულმკერდჩავარდნილი, თვალებჩაცვივნული, ჭლექიანი. ის უნიჭო 
პუბლიცისტიკაა, რომელიც ვერც ჩვენს თეორიულ მოთხოვნილებას აკმაყოფილებს 
და ვერც ესთეტიკურს. მას აკლია ფერების ელვარება, სხეულის სისრულე, მოძრაო-
ბის სიცხადე. ის ფერმკრთალია და მოდუნებული უდროოდ დამჭკნარი დედაკაცი-
ვით. 

ამ უბრალო ჭეშმარიტებას ვერ ხედავს მეტაფიზიკური ესთეტიკა. ერთგვარი 
თეორიული მანიით გახელებული, ის «იდეების გამოხატულებას» ეძებს ყველგან ამ 
მრავალფერად, მრავალხმოვან სოფელში: მეცნიერებასა და ფილოსოფიაში, ისევე 
როგორც სარწმუნოებაში, ხელოვნებაში და ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს მეტაფი-
ზიკური სიგიჟე ყოველ სიგიჟეზე აუტანელია. ცხოვრება ძაფზე აცმულ ვნებათა კრი-
ალოსანი არ არის, რომ მისი ხელში დაჭერა შეეძლოს თუნდ ისეთს ბრძენს, როგო-
რიც კანტია, ან ჰეგელი («ოგიუსტ როდენი»)». 

«...შეუძლებელია ცოცხალი ადამიანის მოთავსება ერთს ვიწრო უჯრაში, 
შეუძლებელია ერთი მზამზარეული და გახუნებული ფორმულის შემწეობით მრა-
ვალფერადი შემოქმედების ამოწურვა («ნიკოლოზ ბარათაშვილი»)». 

გ. ქიქოძე ცხადად ხედავდა, რომ ერთფეროვან ვიწრო უჯრედში დამწყვდეული 
ადამიანი, შესაძლებელია, მოჩვენებითად მორჩილი გახდეს, სხვათა ნების უსიტყვო 
ამსრულებელი, მაგრამ შინაგანად მაინც პროტესტანტად და ურჩად დარჩეს. ოღონდ 
ეს ურჩობა და პროტესტი მახინჯი ფორმებით გამოავლინოს (ვთქვათ, ქურდობით, 
ფლანგვით, კომბინატორობით და ა.შ.), რაც ზნეობრივად არღვევს და შლის როგორც 
ცალკეულ პიროვნებას, ისე მთელ საზოგადოებას. მაღალი ზნეობრივი პრინციპი და 
თავისუფლება მიაჩნდა მას ყოველნაირი შემოქმედების ქვაკუთხედად. 

«ხელოვნება არაა მარტოოდენ ესთეტიკური კატეგორია, ის დიდი ეთიკური 
კატეგორიაცაა...» («ხელოვანის მსოფლმხედველობისათვის»). 

«არასოდეს შემოქმედ პიროვნებას, ხელოვნების რა დარგშიც უნდა მუშაობდეს 
იგი, არ ძალუძს მარტოოდენ მხატვრული მიღწევებით ააღელვოს და შეაშფოთოს 
თავისი თანამედროვეები ან, მით უმეტეს, თავისი მომდევნო თაობები. საჭიროა, 
რომ მან თავის მოღვაწეობასა, თავის მსოფლმხედველობასა და ზნეობრივ იდეალებ-
ში აღმოაჩინოს აუმღვრეველი წყაროები, რომელსაც უდაბნოს მექარავნეებივით და-
ეწაფებიან ისინი, ვინც უღრმეს ადამიანობას არიან მოწყურებულნი» («ვაჟა-ფშავე-
ლა»). 

ყველა სისტემის, ყველა პრინციპის, ყველა კანონის, ყველა ტექნიკური გამოგონე-
ბის ბედი და ღირებულება იმით არის გაპირობებული და განსაზღვრული, როგორი 
ადამიანი ემსახურება მას: თუ ზნესრული და კეთილშობილი, მაშინ სისტემაც, პრინ-
ციპიც, კანონიც, ტექნიკური გამოგონებაც კეთილს ნერგავს და ამკვიდრებს, თუ უზ-
ნეო და მანკიერი, მაშინ ისინი ბოროტების სამსახურში დგებიან. მაგრამ ადამიანმა 
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ზნესრულობა და კეთილშობილება რომ გამოავლინოს, იგი არავითარი დოგმატით 
არ უნდა იყოს შეზღუდულ-დაბორკილი. მას თავისუფლად უნდა შეეძლოს თავის-
თავის პოვნა-გამოვლენა და იმის არჩევანიც, რას სცეს თაყვანი და როგორ. ადამიანს 
იოლად შეუძლია ტიტანის, გმირის, ზეკაცისა თუ სხვა რაგინდარა იდეალის გამო-
გონება, მაგრამ ძალიან უჭირს, თითქოს უბრალო რამ, საკუთარი თავის შეცნობა-აღ-
მოჩენა. ამ საქმეში მას სიტყვაკაზმული მწერლობა უნდა დაეხმაროს. მაგრამ არა 
თარგით, ტრაფარეტით, შაბლონით გამოჭრილი მოდელების დახატვით, არამედ 
ცოცხალი, ხორცშესხმული და სულჩადგმული ადამიანების ჩვენებით. მხოლოდ 
ცოცხალი მხატვრული პერსონაჟი აფორიაქებს მკითხველის გულსა და გონებას, აღ-
ვიძებს აზრს და გრძნობას, იწვევს ნაირნაირ განცდას, ფიქრს, ეუფლება სულს. 

გ. ქიქოძე _ მწერალი რბილი, თავაზიანი, თავდაჭერილი, ზომიერების მოყვარუ-
ლი კაცი იყო. მის თხზულებებში, სანთლითაც რომ ეძებოთ, ვერ ნახავთ ადამიანის 
შეურაცხმყოფელ, დამამცირებელ, დამაკნინებელ სიტყვებს. მაშინაც კი, როცა იგი 
ამა თუ იმ მხატვრულ ქმნილებას იწუნებდა, არ იყო აბუჩად აგდებული ავტორის 
ღირსება. თუმცა ხარვეზისა და ნაკლის მხილებას არ ერიდებოდა. 

«შემოღებულია რამდენიმე სავალდებულო შაბლონური ტიპი: ნაღდი კომუნისტი, 
რომელიც აუცილებლად ყველა ზეციური ღირსებითაა დაჯილდოებული; მავნებე-
ლი, რომელიც ყველა ჯოჯოხეთური ცოდვითაა დატვირთული; დონდლო კომუნის-
ტი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება მავნებლის სატანურ გავლენას; კბილებდაღ-
რეჭილი კულაკი; ბოლოს, ყოფილი მოჯამაგირე ან ღარიბი გლეხი, რომელიც უფრო 
ორმოც დღე ნამარხულევ იესო ქრისტეს ჰგავს, ვიდრე თანამედროვე ხორცშესხმულ 
ადამიანს» («ხელოვანის მსოფლმხედველობისათვის»). 

ასეთი ლიტერატურა და ხელოვნება არა მარტო მხატვრულ შემოქმედებას უტეხ-
და სახელს პუბლიკუმის თვალში, არამედ მკითხველ საზოგადოებასაც აჩლუნგებდა 
გონებრივად. 

მართალია, გ. ქიქოძისათვის ადამიანი იყო უმთავრესი და უპირველესი, მაგრამ 
არასოდეს არავინ გაუხდია კერპად და ფეტიშად. იგი ჩვეულებრივი ადამიანებისა-
გან განცდილ სიხარულს და ტკივილს, სიყვარულს და მტრობას, კეთილს და ბო-
როტს ამჯობინებდა კერპების წინაშე დაჩოქილ და ხელაპყრობილ ყოფნას. ღრმად 
სწამდა, რომ კერპები და ფეტიშები ადამიანს არა მარტო თავისუფლებას ართმევენ, 
არამედ საღი აზროვნების უნარსაც. მას თავისუფალი ადამიანის სულის მრავალფე-
როვანი გამოვლენა იზიდავდა და სწორედ ამ კუთხით უყურებდა ყოველი კაცის 
საქმიანობა-მოღვაწეობას. არათუ თანამედროვენი, წარსულის მოღვაწენიც არ ყოფი-
ლან მისთვის უსულო ძეგლები. ისინიც ცოცხალი ადამიანები იყვნენ, თავიანთი 
კარგითა და ავით. ამიტომ მათდამი დამოკიდებულების გამოვლენისას არც აღტაცე-
ბა დაუოკებია და არც ხარვეზი მიუჩქმალავს. 

თუ გ. ქიქოძეს ხიბლავდა ნიკოლოზ ბარათაშვილის უნარი, მე-ს ტკივილი აეყვანა 
მსოფლიო სიმაღლეზე, სამაგიეროდ, არ მოსწონდა პოეტის პოლიტიკური მრწამსის 
ბუნდოვანება. 

«მისი პოეზია პირადი სევდისა და მსოფლიო გოდების გამოხატულებაა ერთსა და 
იმავე დროს». 
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«დიდი შეცდომა იქნებოდა, რომ ჩვენი ლირიკოსი ეროვნული იდეის მოციქულად 
ან წამებულად მიგვეჩნია. მართალია, «ბედი ქართლისა» და «მეფე ირაკლის საფლა-
ვის» ავტორი ძლიერი პატრიოტული გრძნობით იყო გამსჭვალული, მაგრამ მისი პო-
ლიტიკური აზროვნება არ ყოფილა ნათელი და გარკვეული» («ნიკოლოზ ბარათაშ-
ვილი»). 

თუ გ. ქიქოძეს აღაფრთოვანებდა ილია ჭავჭავაძის შემოქმედებითი ენერგია, 
სამაგიეროდ, არ იზიარებდა იმ ტენდენციას, რომლითაც მწერალი თავის პერსონა-
ჟებს ხატავდა. 

«ილია ჭავჭავაძე სოციალური რეფორმატორი იყო ამ სიტყვის უღრმესი 
მნიშვნელობით. ეს შეურიგებელი რეფორმისტული სული მან ყველა დარგში გამოა-
ჩინა. მისი ხელი მხატვრულ ლიტერატურასაც შეეხო, ენასაც, სწავლა-განათლების 
საქმესაც, პრესასაც, ფინანსებსაც, ყოფა-ცხოვრებასაც. როცა მან საზოგადოების ასპა-
რეზი დაცალა, საქართველო აღარ ჰგავდა ივანე კერესელიძის, პლატონ იოსელიანის 
და ბარბარე ჯორჯაძის დროის საქართველოს. და ამ ცვლილებაში საკმაოდ დიდი 
წვლილი სწორედ მას მიუძღოდა». 

«მისი კეთილშობილი გაბრო, კაკო, გიორგი უფრო მხატვრული ტენდენციის ნა-
ყოფნი იყვნენ, ვიდრე სინამდვილის დაკვირვებისა. ყოველ შემთხვევაში, მაშინდელ 
ყვარელსა და საგურამოში ადვილი არ იყო მათი პროტოტიპების აღმოჩენა» («ილია 
ჭავჭავაძე და აკაკი წერეთელი»). 

თუ გ. ქიქოძეს აღტაცებას გვრიდა აკაკი წერეთლის პოეტური და მოქალაქეობრი-
ვი გამბედაობა, სამაგიეროდ არ ეთანხმებოდა პოეტის მიერ ძველი საქართველოს 
ზოგიერთი საეჭვო პერსონის იდეალურად წარმოჩენას. 

«მას გასაოცარი მოქალაქეობრივი გამბედაობა ახასიათებდა. მან ცნობილი 
«გაზაფხული», 1881 წლის პირველი მარტით დათარიღებული, სწორედ «დროების» 
შავარშიაშემოვლებულ ნომერში დაბეჭდა, სადაც ალექსანდრე მეორის მკვლელობა 
იყო გამოცხადებული. იაპონელი ჯარების გამარჯვებას, მანჯურიის ომის დროს, ის 
მიესალმა გურულ ნანინათი, სადაც მისამღერში მეორდება გამარჯვებული იაპონე-
ლი გენერლის ოიამას სახელი, ხოლო 1905 წლის რევოლუციის დროს გამოაქვეყნა 
თავისი «ხანჯალი», რომელიც, როგორც ირკვევა, ოცი წლით ადრე დაუწერია და 
არალეგალური ანაბეჭდების და ხელნაწერების შემწეობით გაუვრცელებია, სანამ ბო-
ლოს, ხელშემწყობ პირობებში, აშკარა შურისძიების და ამბოხების მოწოდებად აქ-
ცევდა» («აკაკი წერეთელი»). 

«აკაკი წერეთელი ახდენს ძველი ქართველების იდეალიზაციას... ტყვეების 
გამყიდველი და მოსისხლე გიორგი გურიელი «თამარ ცბიერში» საქართველოს გაერ-
თიანების მებრძოლად გვევლინება: გენათელს, რომელმაც, შარდენის სიტყვით, 
ახალციხის ფაშას თხუთმეტი ათასი დუკატი მისცა, რათა თავისი საყვარელი, იმე-
რეთის დედოფალი თამარი გამოეხსნა, მოკრძალების ფარდა აფარია და სცენაზე 
სულ არ ჩანს. თვით თამარი სინდისის ქეჯნის ტრაგედიას განიცდის, რომელიც ის-
ტორიულ თამარს ნამდვილად არ განუცდია და არც შეეძლო განეცადა» («ილია ჭავ-
ჭავაძე და აკაკი წერეთელი»). 

გ. ქიქოძეს (ისე, როგორც ყოველ გონიერ ადამიანს) ფანატიზმისაგან თავისუფალი 
ირონიული ჭკუა ჰქონდა. იგი არ ერიდებოდა ირონიისა და ღიმილისათვის მიემარ-
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თა, როცა ამის აუცილებლობას ხედავდა. თან მოყვასისათვის ეთქვა, რომ გადაჭარ-
ბება ისევე უვარგისია სიყვარულში, როგორც სიძულვილში. საბედისწერო შეცდომა 
რომ არ დაუშვა, ორივეგან (სიყვარულშიაც და სიძულვილშიც) რუასის სიჯანსაღე 
უნდა შეინარჩუნო. მას, მაგალითად, ღიმილს ჰგვრიდა ალექსანდრე ორბელიანის 
მიამიტი რწმენა ყველა ქართველის გაუგონარი ღირსებისა და კეთილშობილებისა 
და ირონიულად წერდა: «თუ მას ვერწმუნებით, ყოველი დარბაისელი ქართველი 
აღჭურვილი იყო გულგახსნილი და მხიარული ხასიათით, გონიერებით, პირდაპი-
რობით, უმანკოებით, ტყუილის სიძულვილით, ერთი სიტყვით, ყველა იმ თვისე-
ბით, რომელთა შემწეობით ქრისტიანი პირდაპირ სამოთხეში შედის პირადობის 
მოწმობის წარუდგენლად. თუ ასეთები იყვნენ ჩვეულებრივი ერისკაცნი, ადვილი 
წარმოსადგენია, როგორები უნდა ყოფილიყვნენ საეკლესიო და სამონასტრო მოღვა-
წენი: იმათ სრულიადაც არ სჭირდებოდათ პეტრე მოციქულის კარიბჭეზე დაკაკუნე-
ბა. ისინი შიგ შუაგულ სამოთხეში იმყოფებოდნენ უკვე სააქაო ცხოვრების დროს» 
(«ალექსანდრე ორბელიანი»). მსუბუქი და ლაღი ირონია, რაც გ. ქიქოძის ნაწერებს 
ამშვენებს, საამო და ადვილ საკითხავად ხდის მის წერილებს, ესეებს, ნარკვევებს. 

ეს ვრცელი ამონაწერები იმიტომ მოვიტანე, რომ მკაფიოდ დაგვენახა, რაოდენ 
თავისუფალია და შეუზღუდავი გ. ქიქოძის დამოკიდებულება ჩვენი კლასიკური 
მწერლობისადმი. მოკრძალება, პატივისცემა, დაფასება მას ხელს არ უშლის გულ-
წრფელად და აშკარად თქვას ის, რაც მოსაწონად არ მიაჩნია. 

გ. ქიქოძე ერთი იმ იშვიათ ქართველ მწერალთაგანია, რომელსაც არასოდეს 
დავიწყებია ადამიანის პასუხისმგებლობა სიკვდილის წინაშე. იგი არა მარტო ბევრს 
წერდა სიკვდილზე და სიყვარულზე, არამედ ისე ცხოვრობდა და იქცეოდა, როგორც 
ეს შეეფერება საერთოდ ადამიანს, ვისაც არყოფნა ყოველ ნაბიჯზე უდარაჯებს და 
ემუქრება. მაგრამ სანამ ადამიანი მიწაზე დააბიჯებს, მას გარემომცველი სამყაროთი 
ტკბობაც უნდა და მისი გაუკეთესებაც. გაუმჯობესება-გაუკეთესება კი სიყვარულით 
არის შესაძლებელი.  

«სიყვარული ცხოვრების უდიდესი დრამაა. ის ცოცხალ არსებათა ერთობისა და 
უძლეველი წინააღმდეგობისაგან გამომდინარეობს. აქ ცხოვრების მოძრაობა უმაღ-
ლეს მწვერვალზეა ასული და თავისივე თავის გაცვეთით და განადგურებით ახალი, 
უფრო სრული ფორმების წარმოშობას ლამობს. სიკვდილი არსებითად ბევრად ნაკ-
ლებ დრამატულია: ის დასასრულია ყოველი მოძრაობისა და მხოლოდ სიყვარულის 
თვალსაზრისით ეძლევა მას საშინელი აზრი და მნიშვნელობა: იმიტომ რომ აუტანე-
ლია არა სიკვდილი თავისთავად, არამედ სიყვარულის სიკვდილი» («ოგიუსტ რო-
დენი»). 

სიყვარული და სიკვდილის შიში (უფრო სწორად, გაქრობის შიში) ადამიანს აიძუ-
ლებს, მუდამ მოქმედებდეს, იბრძოდეს, იღვწოდეს. ისინი ანიჭებენ მნიშვნელობას 
ადამიანის არსებობას. ადამიანს, საბუთიანად თუ უსაბუთოდ, უკვდავება სურს. რა-
კი ხორციელი უკვდავება შეუძლებელია, სულიერს ელტვის, აჩენს შვილებს, რომ მი-
სი სისხლი, ხორცი, სამშვინველი შთამომავლობაში გადავიდეს და ამით მისი სახე-
ლის არსებობა გახანგრძლივდეს. აშენებს, წერს, იგონებს. ამქვეყნად ტოვებს სული-
ერ ფასეულობას, მეცნიერების, ხელოვნების, მწერლობის მარადიულ ქმნილებებს, 
რომელნიც ახალ თაობებს არ ავიწყებენ მის სახელს. ყველაფერ ამის განსახორციე-
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ლებლად ადამიანს სიყვარული სჭირდება. იგი მისი მხნეობის და უდრეკელობის სა-
ფუძველია, იარაღია ცხოვრების ორომტრიალსა და ჭიდილში. 

ასე ვლაპარაკობთ. მაგრამ გვამხნევებს კი იგი, გვინერგავს რწმენას, გვიადვილებს 
სიცოცხლის უკანასკნელი წუთის გადატანას? გ. ქიქოძე ამაში ღრმად დარწმუნებუ-
ლი არ იყო. ახალგაზრდობაშიც და ხანდაზმულობაშიც იგი ხშირად ფიქრობდა სიკ-
ვდილის პრობლემაზე. „სიკვდილის მოლოდინი, _ წერდა იგი, _ მძიმე ლოდად 
აწევს კაცობრიობას. ნაღვლიანი ხატება ჩვენს გაფართოებულ, ორიზონტზე, დაუშ-
რეტელი წყარო სევდისა და ვარამის» («ცხოვრება ზნეობრივი იდეალი»). გარდაცვა-
ლებამდე ცოტა ხნით ადრე გამოაქვეყნა ესე «სიკვდილის შიში», სადაც ნათლად ჩანს, 
რომ მას ეს გრძნობა, თუნდაც ნაწილობრივ, დაძლეული არ ჰქონდა. «რა კულტუ-
რულ დონეზეც უნდა იდგეს ადამიანი, ის ყოველთვის მისტიკურ შიშს განიცდის 
სიკვდილისადმი». ალბათ, გ. ქიქოძისათვის სიკვდილის განცდა ძალიან მძაფრი 
იყო, რაკი მას ინდივიდუალური უკვდავება არ სწამდა. თავი რომ გაემხნევებინა, იმ 
ადამიანებს იხსენებდა, ვინც სიცოცხლის დასასრული ცხოვრების სცენაზე არტის-
ტულად გაითამაშა. 

«როდესაც ანთებული სულის რესპუბლიკელი ქალი, ჟირონდელების მეგობარი 
მანონ როლანი იაკობინელების დიქტატურის დროს გილიოტინაზე აიყვანეს, მან 
თამამად გაიხსნა საყელოს საკინძი და წარმოთქვა უკვდავი სიტყვები: « _ ოჰ, თავი-
სუფლებავ, რამდენ ბოროტმოქმედებას სჩადიან შენი სახელით!». დანტონმა ეშა-
ფოტზე გადაისროლა თოკი, რომლითაც ხელების შეკვრას უპირებდნენ _ რობესპიე-
რისთვის გამოგადგებათო; ხოლო როდესაც მას ჰკითხეს, რა არის შენი უკანასკნელი 
სურვილიო, მან თქვა: ჩემი თავი იმის ღირსია, რომ ხალხს უჩვენოთ, ხოლო გვამი _ 
რობესპიერსო». 

ამგვარი ბევრი მაგალითის გახსენება შეიძლება. მაგრამ რას ცვლიან ისინი? თუ 
პირადი უკვდავების არა, ამ ადამიანებს იმ იდეების უკვდავება მაინც სწამდათ, რო-
მელთაც ემსახურებოდნენ. თუ არც პირადი უკვდავების გჯერა და არც იდეებისა, 
მაშინ? მაშინ ცხოვრება სიზმრად უნდა ჩათვალოთ (როგორც ამას ბევრი ფიქრობდა) 
და გაღვიძებას დაელოდო. გაღვიძების და სიკვდილის წუთი ერთსა და იმავე დროს 
დადგება. 

«თუ ცხოვრება მართლაც სიზმარია, ერთხელ ხომ გამოვიღვიძებთ და დავინა-
ხავთ, რანი ვიყავით დაძინებამდე და რა მოგველის მომავალში. ჩვენ შეგვიძლია, 
მოკლევადიან ძილს შევურიგდეთ, თუნდ ის კოშმარი იყოს, ხოლო ბედნიერი სიზ-
მრები უფრო ამაღლებული ცხოვრების წინათგრძნობად მივიღოთ». 

ამ სტრიქონების ავტორზე ვერ ვიტყვით, რომ იგი თავისუფალი იყო 
სკეპტიციზმისაგან. განა ადამიანი, რომელიც რაიმე აკვიატებული დოგმით არის 
შეპყრობილი, ასე იფიქრებს? «ყველაფერი, რაც გაგიკეთებია, ისევე ნაკლებ გავლენას 
ახდენს კაცობრიობის ცხოვრებაზე, როგორც ფერადი კენჭის გადაგდება მოახდენდა 
ოკეანის მიმოქცევაზე» («დიალოგი თავისთავთან»). არც ძველი, ინდური თქმულება 
გაუხსენებია შემთხვევით: ადამიანს ცხოვრების გზაზე ყველა ნათესავი და ახლობე-
ლი ჩამოშორდა. შერჩა მხოლოდ ერთგული ძაღლი. როცა ადამიანმა ბოლოს ზეცის 
კარებს მიუკაკუნა, მას სამოთხის კარი გაუღეს. ძაღლი რომ დაინახეს, კარის ებგურმა 
უთხრა _ ძაღლს ვერ შევუშვებთ, უკან უნდა გაბრუნდესო. მაშინ ადამიანმა გუშაგს 
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მიუგო: ეს ცხოველი ერთადერთი არსებაა, რომელმაც ჩემს გვერდით ყველა გაჭირ-
ვება გადაიტანა. უიმისოდ უარს ვამბობო საუკუნო ნატარებაზე. სამოთხის კარიბჭე 
ძაღლსაც გაუღეს.  

გ. ქიქოძეს სამოთხის არ სწამდა, მაგრამ სჯეროდა იმ ერთგულებისა, რომელიც 
შეიძლება ცხოველმა გამოიჩინოს. ამქვეყნიურ ცხოვრებაში ესეც იმედი იყო. მაგრამ 
იმედი ჭკვიანი კაცისა, რომელსაც არასოდეს უფიქრია, რომ კეთილის გამარჯვება 
უთუო და უეჭველია მიწიერ ცხოვრებაში. არც თავი უნუგეშებია იმქვეყნიური მარა-
დიული სამართლიანობით. მისი ნაწერებისათვის დამახასიათებელი თბილი და 
ალერსიანი იუმორიც ადამიანისადმი თანაგრძნობას მოწმობს. თხრობის დინჯი და 
აუღელვებელი ტონიც იმას გვეუბნება, რომ ერთმანეთს მეტი სიყვარულით უნდა 
მოვეპყროთ, რაკი ტანჯვის კომპეíსაცია არსად გველის. არც ტკივილების დაამები-
სათვის შეიწუხებს ვინმე თავს. ადამიანს თუ მეორე ადამიანისათვის სითბოს, სიყვა-
რულის, თანალმობის გაღება შეუძლია, იგი ამ ქვეყნად უნდა გააკეთოს. თუ ადამია-
ნის ეკონომიკური კეთილდღეობის გაუმჯობესება შეიძლება, ესეც ამ ქვეყნად უნდა 
განხორციელდეს. თუ პოლიტიკური თავისუფლების მოპოვება ძალგვიძს, ესეც ამ 
ქვეყნად უნდა მოხდეს. ჩვენს ზნეობრივ სრულყოფასაც მაშინ ექნება ფასი, თუ მასაც 
ამ ქვეყნად ვიგრძნობთ და დავინახავთ. დაპირებანი და აღთქმანი მის ეჭვიან და უნ-
დო ღიმილს იწვევდა. თუმცა არასოდეს  უცდია გული გაეტეხა იმისათვის, ვისაც 
დაპირებანი და აღთქმანი სჯეროდა და სწამდა. ჭკვიანი კაცის სკეპტიციზმს იგი გა-
რეგნობითაც გამოხატავდა. დინჯი, დაკვირვებული, მშვიდი თითქოს გვეუბნებოდა, 
რომ ადამიანმა ყოველგვარ პირობებში უნდა შეინარჩუნოს თავდაჭერილობა, სიმ-
ტკიცე და ღირსება. 

«საბრალო სულო, რას შფოთავ? ჩქარა დადგება წუთი, როდესაც შენს ტანჯვას და 
სიხარულს ბოლო მოეღება და ვერც დისონანსებს გაიგონებ და ვერც ჰარმონიულ 
ხმებს. ნუთუ არ გესმის, რომ შენ შემდეგაც დღეს ღამე მოჰყვება, როგორც შენამდე 
მოჰყვებოდა? დაიბადებიან ახალი რემბრანდტები, რომელნიც თავიანთ ტილოებზე 
ოსტატურად გაანაწილებენ შუქსა და ჩრდილს, ხოლო დაყრუებული ბეთჰოვენები 
მიუძღვნიან მილიონებს სიხარულს. ნუთუ არ გესმის, ბნელი ღამეები რომ არ ყოფი-
ლიყო, არც შემოქმედის ტვინის წვა იქნებოდა და არ დაიწერებოდა ჰიმნები, რომლე-
ბიც ყველა ერის ნოვალისებმა უმთვარო და მთვარიან ზეცას მიუძღვნეს?!» («დიალო-
გი თავისთავთან»). 

და სკეპტიციზმით შეპყრობილმა ამ კაცმა, ზნეობრიობის საშინელი დაცემისა და 
გაქელვის ეპოქაში, საოცარი ეთიკური სიმტკიცე გამოიჩინა. თურმე საიქიო და საა-
ქაო ცხოვრების, განკითხვისა და ღვთაებრივი შურისგების რწმენა არ ყოფილა აუცი-
ლებელი ზნეობრივი სიწმინდისათვის, თუკი გჯერა, რომ, რაკი ამ ცოდვა-მადლით 
სავსე მიწაზე ადამიანად გაგაჩინეს, ვალდებული ხარ, ადამიანადვე მოკვდე. სხვანა-
ირად არსებობა სირცხვილია. სირცხვილია იმ უნივერსალური გონების წინაშე, რომ-
ლის არსებობა გ. ქიქოძეს სჯეროდა.  

«ფიზიკური სამყარო იმდენად ჰარმონიულია, რომ ადამიანი ძალაუნებურად მი-
დის უნივერსალური გონების აღიარებამდე. ცნობილია, როდესაც, მაგალითად, 
ფრანგმა ასტრონომმა ლევერიემ 1846 წელს პარიზში მათემატიკურად გამოიანგარი-
შა, რომ ჩვენი მზის სისტემაში ურანის შემდეგ უცნობი პლანეტა უნდა ყოფილიყო, 
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ხოლო გერმანელმა ასტრონომმა გალლემ თავისი ტელესკოპით ბერლინში სწორედ 
ნაჩვენებ ადგილას ნეპტუნი აღმოაჩინა, ამით დამტკიცდა, რომ სამყაროს საფუძ-
ვლად მათემატიკური ანგარიში და, მაშასადამე, გონება უძევს» («დიალოგი თავის 
თავთან»). 

ამ სიტყვებს მხოლოდ ის მინდა დავუმატო, რომ თუ უნივერსალური გონება 
არსებობს, შეუძლებელია უნივერსალური ზნეობაც არ არსებობდეს. 

1987 წ., ნოემბერი 

რადიოინტერვიუდან1 

იმ პერიოდში რომელზედაც ვსაუბრობთ, განსაკუთრებული მნიშვნელობა მიენი-
ჭა ისტორიულ რომანს. ისტორიული რომანი არ ყოფილა უცხო ახალი ქართული 
მწერლობისათვის. საკმარისია, გავიხსენოთ ვასილ ბარნოვის რომანების ციკლი, მაგ-
რამ კომუნისტური რეჟიმის დროს შექმნილი ისტორიული რომანები სულ სხვა ში-
ნაარსისა და დანიშნულებისა იყო. მანამდე ისტორიული რომანი საქართველოს წარ-
სული ცხოვრების გახსენება გახლდათ. იქ იმ პრობლემებზე იყო საუბარი, ისტორი-
ულადაც რომ აწუხებდა ჩვენს ხალხს და თანამედროვეობასაც აწუხებდა. საბჭოთა 
პერიოდის ისტორიულ რომანს სხვა დანიშნულება მიეცა. ეს დანიშნულება გახ-
ლდათ ის, რომ ისტორიულ რომანს ჩვენი ხალხის სიამაყე უნდა გამოეწვია, აღეზარ-
და ჩვენს ხალხში თვითრწმენა, ეროვნული ენერგიის და, აქედან გამომდინარე, სულ 
სხვა დამოკიდებულება გამომუშავებულიყო იმ სინამდვილის მიმართ, რომელშიც 
იგი ცხოვრობდა. ჩვენი წარსული იძლეოდა საბუთს და მტკიცებას იმისა, რომ ჩვენ 
დამოუკიდებელი ცხოვრებაც შეგვეძლო და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს შექმნაც 
შეგვეძლო არანაკლებ რომელიმე სხვა ერისა. ამიტომ, ბუნებრივია, ისტორია გახდა 
ერთგვარი გაკვეთილი და მაგალითი იმისა, თუ როგორ და რანაიად შეიძლებოდა 
ჩვენი ცხოვრების მოწყობა აწმყოში. 

თავისთავად, კომუნისტური რეჟიმის დროს ოფიციალური კრიტიკა ისტორიულ 
რომანს, როგორც გარკვეულ ჟანრს მწერლობისას, ებრძოდა. ამას, რა თქმა უნდა, თა-
ვისი პრინციპი ჰქონდა _ წარსულის გახსენებას არ უნდა გამოეწვია ამა თუ იმ ხალ-
ხის აღმაფრენა, ამა თუ იმ ხალხის შინაგანი სიმტკიცე...…და რაკი თავისთავად იგუ-
ლისხმებოდა, რომ ყველაფერი, რაც წარსულში იყო, დასაგმობი გახლდათ და მხო-
ლოდ სოციალისტური სინამდვილე ჰქმნიდა ადამიანისთვის სასურველ გარემოს და 
განწყობილებას, იმისათვის რომ ცხოვრება გამხდარიყო აქტიური, ბუნებრივია, გახ-
სენება წარსულისა, წარსულში მომხდარი ამბებისა, მიუღებლად იყო მიჩნეული, 
რადგან სოციალისტური რეჟიმი, კომუნისტური პარტია ებრძოდა არა მარტო იმ მო-
ნარქიას, რომელიც კონკრეტულად 1917 წელს არსებობდა და რომლის დამხობასაც 
ოქტომბრისა და თებერვლის რევოლუციის მიერ მოხდა, არამედ, საერთოდ, მონარ-
ქიას, მონარქიულ იდეებს და, ბუნებრივია, დასაგმობი იყო არა მარტო ის მონარქია, 
მე-20 საუკუნის დასაწყისში რომ არსებობდა, არამედ ისიც, საუკუნეების წინ რომ 
იყო. ამდენად, როცა ისტორიული რომანი იწერებოდა, ოფიციალური კრიტიკა მუ-
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დამ უარყოფითად ხვდებოდა და, ცდილობდა, საზოგადოებისათვის აეხსნა, რომ ამ 
რომანებში ღირებული მაინცა და მაინც არაფერია. 

ამის საუკეთესო ნიმუშად გამოდგება შალვა დადიანის ცნობილი ისტორიული 
რომანი _ «უბედური რუსი», რომელსაც «გიორგი რუსი» დაარქვეს. ოფიციალური 
კრიტიკისაგან შალვა დადიანმა მაშინ სერიოზული თავდასხმები განიცადა, რადგან 
დაწუნებული იქნა მისი დამოკიდებულება ისტორიისადმი. ჩათვალეს, რომ ეს იყო 
ფეოდალიზმის აპოლოგია, აპოლოგია ქართული მონარქიის და, აქედან გამომდინა-
რე, სრულიად მიუღებელი და დაუშვებელი პროლეტარული მკითხველისათვის და, 
საåრთოდ, პროლეტარიატისათვის. 

მაგრამ ჩვენთვის და მკითხველი საზოგადოებისათვის მაშინაც მთავარი ის იყო 
და დღესაც ის არის, რომ შალვა დადიანი ცდილობდა, ჩვენი ხალხისათვის ეჩვენე-
ბინა, წარსულის საუკეთესო მხარე და აქედან გამომდინარე, ერთგვარი იმედითა და 
რწმენით განემსჭვალა იგი. 

როგორც წინა საუბრებისას ითქვა, 20-იან წლებში, როცა «უბედური რუსი» გამოქ-
ვეყნდა, ჩვენი ეროვნული ენერგიის მიმართ სასოწარკვეთილი და უიმედო განწყო-
ბილება იყო გამეფებული. ამაზე ბევრი იწერებოდა და, ბუნებრივია, ამ ფონზე «უბე-
დური რუსის» გამოქვეყნება იმას ნიშნავდა, რომ ჩვენი წარსული და აწმყო იმის 
იმედს და სურვილს გვაძლევდა, რომ ეს სკეპტიკური განწყობილება გამქრალიყო და 
ჩვენს ქვეყანაში იმედიანი ვითარება შექმნილიყო, 

მოგეხსენებათ, ამ რომანში თამარის საქართველოა ნაჩვენები, ის პერიოდია ასა-
ხული, როცა თამარი რუს უფლისწულზე, გიორგი ბოგოლიუბსკიზე გაათხოვეს. 
მოთხრობილია თავგადასავალი თვით უფლისწულისა, რომელიც მეტისმეტად ზნე-
დაცემული გამოდგა _ როგორც პოლიტიკოსი უუნარო, როგორც მამაკაცი ავადმყო-
ფი. შალვა დადიანის რომანში დახატული ეს სახე, რა თქმა უნდა, ქარაგმულად, 
ალეგორიული გზითა და საშუალებით გვეუბნება, რომ რუსეთის ნდობა არ შეიძლე-
ბოდა, რუსეთის ნდობა ისევე ვერ გაამართლებდა, როგორც ვერ გაამართლა გიორგი 
რუსმა... და აქედან გამომდინარე, რომანი უფრო ფართო შინაარსითა და აზრით იტ-
ვირთებოდა, ვიდრე, ვთქვათ, ერთი მონარქისტული ოჯახის ცხოვრების აღწერა. აშ-
კარა ხდებოდა, რომ გიორგი რუსის თავისთავად სიმბოლურ სახეში მარტო კონკრე-
ტული პიროვნება კი არ იგულისხმება, არამედ ყველაფერი ის, რაც მის ისტორიასა 
და მის ცხოვრებასთანაა დაკავშირებული და ასეთი კავშირი საქართველოსათვის სა-
სიკეთო არ იყო. არ იყო პიროვნული თვალსაზრისითაც, არ იყო ეროვნული თვალ-
საზრისითაც, არ იყო, საერთო, პოლიტიკური ვითარების შესაბამისი, რადგან მოგახ-
სენეთ და როგორც მკითხველმა იცის, ეს პერსონაჟი _ გიორგი რუსი, მეტისმეტად 
უუნარო აღმოჩნდა როგორც პოლიტიკოსი და როგორც მამაკაცი ზნედაცემული და 
უვარგისი. ამიტომ ამ რომანში მოთხრობილი ამბების განზოგადებული სახით წარ-
მოდგენა უკვე აბათილებდა ცრუ იმედს, ყალბ აზრსა და ყალბ იდეას, ამა თუ იმ სა-
ხით, ამა თუ იმ დოზით ყოველთვის რომ ბოგინობდა საქართველოში, რომ თითქოს 
არსებობს ორი რუსეთი, ერთი _ კეთილშობილი, და წესიერი რუსეთი, რომელიც გა-
ითვალისწინებს საქართველოს გასაჭირს და მისი დამოკიდებულება იქნება ლოია-
ლური, და მეორე რუსეთი, რომელიც დამპყრობელია, ბოროტმოქმედია, შავია... და 
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ამ ორად გაყოფილი რუსეთიდან ჩვენ უნდა საერთო გამოვძებნოთ უკეთეს რუსეთ-
თან. 

თავის დროზე კონსტანტინე გამსახურდიამ გამოთქვა მოსაზრება, რომელიც 
მნიშვნელოვანი გახლდათ არა მარტო მაშინ, მნიშვნელოვანია დღესაც. ეს მოსაზრება 
ერთ პატარა წერილშია გატარებული და ასეთი შინაარსისაა: დიმიტრი ყიფიანს ეგო-
ნა, რომ კარგია რუსის იმპერატორი, ცუდები არიან მხოლოდ რუსის ჩინოვნიკები, 
რომლებიც იმპერატორის განკარგულებას არ ასრულებენ და საქართველო ამიტომ 
არის ცუდ დღეშიო. მე-19 საუკუნის ქართულ ინტელიგენციას ეგონა, რომ კარგია 
პროგრესული ინტელიგენცია, პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანები, ხოლო ცუ-
დები არიან რუსის მეფე, რუსის სამეფო კარი, მათი ჩინოვნიკები, რადგან ისინი არა 
მარტო ქართველებს, რუსებსაც ჩაგრავენო. ქართველ სოციალ-დემოკრატებს ეგო-
ნათ, რომ კარგია რუსეთის სოციალ-დემოკრატია. ცუდია დანარჩენი რუსეთი. ესე 
იგი, რუსეთს ორ ნაწილად ყოფდნენ ერთი _ კარგი ნაწილი, მეორე _ ცუდი ნაწილი. 
სწორედ ამის პასუხად ამბობს კონსტანტინე გამსახურდია, რომ ჩვენი, ახალი თაობა 
(ე.ი. მისი თაობა) ასე ვფიქრობთო: ყველა კარგია თავის ქვეყანაში, თავის დროზე და 
თავის ადგილას. თუ ჩვენ გვინდა, რომ კარგები ვიყოთ, ჩვენ თავს თვითონვე უნდა 
ვუპატრონოთ, სხვის იმედად ცხოვრება ჩვენს ქვეყანას არ გამოადგება. მაშინდელი 
ქართული მწერლობის სწორედ ეს აზრია გამოვლენილი შალვა დადიანის რომან-
შიც. შალვა დადიანის რომანის ალეგორიული შინაარსიც ასე იკითხება: საქართვე-
ლო არ უნდა ცხოვრობდეს სხვისი იმედით, საქართველო უნდა ცხოვრობდეს საკუ-
თარი თავის იმედით, რადგან მას ამისი უნარი აქვს და ძალა შესწევს. ეს რწმენა სა-
კუთარი თავისა და საკუთარი ძალისა ჩვენში თანდათან უნდა განმტკიცდეს და სა-
კუთარ თავს წამდაუწუმ არ უნდა ვუყურებდეთ როგორც უძლურს, უუნარო და 
უმოქმედოს. ამ რომანის, «გიორგი რუსის», ანუ «უბედური რუსის», ფინალი სწორედ 
იმაზე მიგვანიშნებს, რომ იღუპება ეს რუსი, თამარის საქართველო კი გადარჩენილა, 
ძლიერია, ღონიერი და საკუთარ ფეხზე დგას სხვათა დაუხმარებლად. რომანის ეს 
ალეგორიული შინაარსი ძალზე მნიშვნელოვანი იყო და საზოგადოებაც, ცხადია, ასე 
კითხულობდა. ალბათ სწორედ ამის გამო მოხდა, რომ ოფიციალური კრიტიკა რომა-
ნის მიმართ ძალზე უარყოფითად განეწყო არა მარტო ოციან წლებში, როცა რომანი 
დაიბეჭდა, არამედ 40-იან წლებშიაც, როცა ის ხელმეორედ გამოიცა. «უბედურმა 
რუსმა» ორივეჯერ დიდი დავა და კამათი გამოიწვია, ოფიციალურმა საბჭოურმა 
კრიტიკამ ეს რომანი მაშინაც დაგმო და, საერთოდ, მიზანშეუწონლად მიიჩნია მისი 
მეორედ გამოცემა. ეს უკვე იმაზე მეტყველებს, რომ რომანში გატარებული იყო ძალ-
ზე მნიშვნელოვანი აზრი და ეს მნიშვნელოვანი აზრი საშიში იყო ყოველთვის, ყო-
ველ პერიოდში, რაკი აქ სავსებით მკაფიოდ იყო გამოთქმული ის აზრი, როგორც 
გითხარით, რომ საქართველო საკუთარი ძალის იმედით უნდა ცხოვრობდეს და არა-
სოდეს ეძებდეს მშველელსა და დამხმარეს, რადგან ის მშველელი და დამხმარე მას 
არ გამოუჩნდება, მით უმეტეს, რუსეთის სახით. 

«დიდოსტატის მარჯვენის» ბოლოსიტვაობაში თვით ავტორსა აქვს ნათქვამი, რომ 
მე ამ რომანით დიდი საქართველოს ჩვენება განვიზრახეო, და სწორედ იმას მიაქცევ-
და ყურადღებას, რომ საქართველოს სიდიადე და შინაგანი ძლიერება არა მარტო მის 
შემოქმედებით უნარში ცხადდება, არამედ მისი პოლიტიკური ცხოვრების ძალაში. 
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რომანის ავტორი ხაზგასმით აღნიშნავს იმას, რომ გიორგი პირველი იყო ის კაცი, 
ვინც ბიზანტიის იმპერატორ ბასილ მეორეს შეებრძოლა და დაამარცხა კიდეც. იგი 
წერს: «ვინც იცნობს ბიზანტიის ისტორიას და იცის, რა მხეციც იყო ბასილ იმპერა-
ტორი, მისთვის გასაგებია ისიც, თუ რა ძალის პატრონი იყო გიორგი პირველი და 
მისი დროის საქართველო». აი, რომანის ერთი ძალზე მნიშვნელოვანი ხაზი. მეორე 
ხაზი ყველასათვის კარგადაა ცნობილი _ ხელოვანის ბედი ქვეყნის ისტორიის გარ-
კვეულ მონაკვეთში... და კიდევ ის, რომ ადამიანი მუდამ შემოქმედებითი ცხოვრე-
ბით უნდა ცხოვრობდეს, რა პირობებშიც უნდა იყოს, რა სოციალური, პოლიტიკუ-
რი, ეკონომიკური ვითარებაც უნდა დაუდგეს ხალხს და ქვეყანას, შემოქმედებითი 
ცხოვრება არ უნდა შეწყვიტოს, რადგან შემოქმედებით ცხოვრებაში ვლინდება ყოვე-
ლი ერის ძალა და სიდიადე. ამ შემთხვევაში ქვეყნის სიდიადის გამოვლინება კონ-
სტანტინე არსაკიძის მიერ აშენებული სვეტიცხოველი გახლავთ. ის არ არის მარტო 
კონკრეტული არქიტექტურული ძეგლი, ის არის საქართველოს სულიერი ძლიერე-
ბის სიმბოლო, ჩვენი ხალხის შემოქმედებითი ნიჭიერების სიმბოლო და, ბუნებ-
რივია, იმ კაცის ნიჭიერების მაჩვენებელიც, ვინც ააგო სვეტიცხოველი. აქ ერთდრო-
ულად ნაჩვენებია საქართველოს პოლიტიკური ძლიერებაც და შემოქმედებითი 
ძლიერებაც, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ორი ნიჭი ერთმანეთს ებრძვის ნაცვლად შე-
კავშირებისა, ჩვენდასამწუხაროდ, ერთმანეთს უპირისპირდება და ერთმანეთის 
მსხვერპლი ხდება. აქ, რა თქმა უნდა, იგულისხმება ისიც, რომ ქართველი თვითონ 
წაახდენს ხოლმე, თავის საქმეს, ქართველი თვითონ ებრძვის იმ თავისუფლებას, 
რომლისთვისაც ის თითქოს იბრძვის. ქართველებს უჭირთ ერთმანეთთან ურთიერ-
თობა, ერთმანეთთან კონტაქტის დამყარება. ისინი მტრობენ ერთმანეთს და ამ 
მტრობაზე შენდება საქართველოს უბედურება. ეს მტრობა მარტო იმ კუთხით კი არ 
არის ნაჩვენები, რომ, ვთქვათ, ესა თუ ის კუთხე, ესა თუ ის ფეოდალი ებრძვის ცენ-
ტრალურ ხელისუფლებას ანუ გიორგი პირველს, არამედ იმ კუთხითაც, რომ გიორ-
გი პირველისა და არსაკიძის შინაური მტრობა, შინაური მეტოქეობა, ბუნებრივია, 
ხელს უშლიდა ერთი მხრივ შემოქმედებით ცხოვრებას არსაკიძისა (მოგეხსენებათ 
არსაკიძის ტრაგიკული აღსასრული) და ცუდია სხვა თვალსაზრისითაც _ პოლიტი-
კური თვალსაზრისითაც, რადგან გიორგი პირველისა და არსაკიძის მტრობითა და 
მეტოქეობითაც წაგებული რჩება საქართველო, რადგან ბრძოლაა არა გარეშე მტრის 
წინააღმდეგ, არამედ შიგნით, ერთმანეთს შორის. ამით გარეშე მტერს შესაძლებლო-
ბა ეძლევა, დიდი ზიანი მიაყენოს საქართველოს, დათრგუნოს მისი თავისუფლება 
და დამოუკიდებლობა. ამრიგად, ამ წიგნში იკვეთება ერთის მხრივ თვით ავტორის 
პოლიტიკური მრწამსი, მეორე მხრივ კი დიდი საქართველოს იდეა, რომელიც, ბუ-
ნებრივია, ჩვენს საზოგადოებას, ჩვენს ხალხს მუდამ გულით უნდა ეტარებინა და 
მუდამ მზად ყოფილიყო, რომ როგორც კი ხელსაყრელი პირობები შეიქმნებოდა, 
ამაზე ეფიქრა, ამაზე ეზრუნა და ემოქმედა კიდეც. 

ეს დიდი საქართველოს იდეა განსაკუთრებულად ჩანს «დავით აღმაშენებელში», 
რადგან, მოგეხსენებათ, საქართველოს გრძელ ისტორიის მანძილზე არ არის მეორე 
პოლიტიკური მოღვაწე, მასშტაბურობით დავით აღმაშენებელს რომ შეედრებოდეს. 
«დავით აღმაშენებელში» გამოვლენილია უზარმაზარი მასშტაბის პოლიტიკოსი და 
დიდი სულიერი თვისებების მქონე ადამიანი. გარდა იმისა, რომ დავით აღმაშენებე-
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ლი დიდი საქართველოს შემქმნელია, ის გახლავთ ისეთი ჰიმნის ავტორი, როგორიც 
არის «გალობანი სინანულისანი», სადაც სულიერების უმაღლესი დოზა და ღონეა 
გამჟღავნებული. მეფე, რომელსაც შეუძლია ასეთი ჰიმნი დაწეროს, რიგითი ადამია-
ნი და რიგითი პოლიტიკოსი არ არის, ის უკვე უდიდეს მოაზროვნეთა დონემდე 
მაღლდება. ეს შერწყმა ხელმწიფე-პრაქტიკოსისა, ქვეყნის პატრონისა და დიდი მო-
აზროვნისა დავით აღმაშენებელს უდიდეს პიროვნებად აქცევს. საქართველოს 
გრძელ ისტორიაში ის დიდი და გამოჩენილი პიროვნებაა. 

როცა მწერალი რომანს ასეთ პიროვნებას უძღვნის, ბუნებრივია, მან ის იდეალი 
უნდა წარმოაჩინოს, ის შეხედულება, ის რწმენა და თვალსაზრისი, მისთვისაც რომ 
მისაღებია, რაკი ამის ქადაგება განუზრახავს როგორც მწერალს. 

«დავით აღმაშენებელში», ამ უზარმაზარ რომანში, წარმოდგენილია ყველაფერი, 
რაც იმ ეპოქის საქართველოზე გვიამბობს, მაგრამ აქ მომავალ საქართველოზეც არის 
ლაპარაკი. ეს არის, თუ შეიძლება ასე ითქვას, წარსულით წინასწარმეüყველება. ეს 
არის ფიქრი იმაზე, რომ რაკი საქართველო ასეთი იყო, ასეთივე უნდა იქნეს მომა-
ვალში და ამიტომ რომანს ერთგვარი პროგრამის ხასიათიც აქვს, თუ, რა თქმა უნდა, 
მხატვრული ნაწარმოების მიმართ ამგვარი სიტყვის ხმარება შეიძლება. 

ქართულ მწერლობას აქვს ერთი თავისებურება, რაც მას განასხვავებს სხვა ქვეყნე-
ბის მწერლობისაგან. ქართველი მწერალი თავისი ქვეყნის ისტორიული გამოცდი-
ლების გამო ვალდებულია ილაპარაკოს იმაზე, რაც, ჩვეულებრივ, მწერლობის საგა-
ნი არ არის, და რასაც, საერთოდ, მწერლობა შეიძლება გაíსაკუთრებულ ყურადღებას 
არ აქცვედეს. ქართველ მწერალს არ შეუძლია გულგრილად მოეკიდოს ქვეყნის 
ბედს, მის პოლიტიკურ იდეალს, მის პოლიტიკურ მომავალს. ეს გამოწვეულია ჩვენი 
ისტორიული ყოფით, ჩვენი სინამდვილით და, ბუნებრივია, მწერალი, უნდა თუ არ 
უნდა, ამ საკითხებს ეხება, მით უმეტეს, ისეთი მწერალი, როგორიც იყო კონსტანტი-
ნე გამსახურდია, რომელიც საქართველოს პოლიტიკური ბედით მუდამ დაინტერე-
სებული იყო და უშუალო მონაწილეც ამ პოლიტიკური საქმიანობისა. აქედან გამომ-
დინარე, მხატვრულ ნაწარმოებებშიც გადაჰქონდა ყველაფერი, რაზედაც ოცნებობ-
და. ამ მხრივ ძალზე საინტერესოა ერთი ადგილი არა ისტორიული რომანიდან, არა-
მედ თანამედროვეობის ამსახველი რომანიდან _ «დიონისოს ღიმილიდან», სადაც 
კონსტანტინე სავარსამიძე ლაპარაკობს იმაზე, თუ როგორი საქართველო წარმოუდ-
გენია, აღწერილი აქვს თავისი ოცნების საქართველო. ბუნებრივია, ეს მარტო პერსო-
ნაჟის ოცნება არ არის, ეს არის ავტორის ოცნებაც... და რაკი ამგვარ საქართველოზე 
ოცნებობდა, ცხადია, კონსტანტინე გამსახურდიას თავისი რომანის გმირად უნდა 
აერჩია ის, ვინც ყველაზე იოლად და რეალურად შეძლებდა ამ ოცნების განხორციე-
ლებას. საქართველოს ისტორიაში კი ასეთი კაცი გახლდათ დავით აღმაშენებელი. 
ამიტომ კონსტანტინე გამსახურდიას, როგორú მწერლის ცხოვრებაში ბუნებრივად 
შემოვიდა დავით აღმაშენებლის სახე და დავით აღმაშენებლის ბიოგრაფია. ხოლო 
აქედან, როგოîც მოგახსენეთ, რაღა თქმა უნდა, იდეალი ქვეყნის პატრონისა, საქართ-
ველოს ბედის წარმმართველისა. საქართველოს ბედის წარმართვა რომ არც წარსულ-
ში შეეძლო ერთ კაცს და არც აწმყოში შეუძლია, ავტორმა ძალიან კარგად იცის, ამი-
ტომ დავით აღმაშენებელთან ერთად მის მიერ დახატულია მთელი პლეადა ახ-
ïლგაზრდა პოლიტიკური მოღვაწეებისაც და ხანდაზმულებისაც. არ არის ახალგაზ-
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რდა გიორგი ჭყონდიდელი, მაგრამ ასაკის მიუხედავად, აზროვნებით, მისწრაფები-
თა და იდეალებით სრულიად ახალგაზრდა კაცია და ამიტომ არის დავით აღმაშე-
ნებლის მარჯვენა ხელი. მაგრამ დანარჩენები ახალგაზრდები არიან _ ნიïნია ბაკუ-
რიïნი, შერგილ ლიპარტელიანი თუ სხვები და სხვები. ეს ის თაობაა, რომელსაც თა-
ვად დავით აღმაშენებელი ეკუთვნის და ვისთან ერთადაც მან საქართველო უნდა აა-
შენოს. 

ერთმა კაცმა შეიძლება დაწეროს «ვეფხისტყაოსანი», მას დამხმარე არ სჭირდება. 
ერთმა კაცმა შეიძლება დაწეროს «გველის მჭამელი», მას დახმარება არა სჭირდება. 
ერთმა კაცმა შეიძლება დაწეროს «აიდა», შეიძლება ერთმა კაცმა მოხატოს «სიქსტეს 
კაპელა», მაგრამ ერთი კაცი ვერ ააშენებს ქვეყანას. ამას ადამიანების მთელი ჯგუფი 
სჭირდება. დავით აღმაშენებელი იქნება, ალექსანდრე მაკედონელი იქნება, ნაპოლე-
ონი იქნება თუ სხვა ვინმე, რომელიმე პოლიტიკური მოღვაწე, მარტო ვერასოდეს 
შეძლებს ქვეყნის აშენებას, ქვეყნის აშენებას სჭირდება მთელი პლეადა პოლიტიკუ-
რი მოღვაწეებისა და მხოლოდ ამ პლეადას შეუძლია ქვეყნის რჩენა-გადარჩენა. ამი-
ტომ კონსტანტინეს მიერ ამ ახალგაზრდების დახატვა მეფის გვერდით, იმასაც გუ-
ლისხმობს, რომ დავით აღმაშენებელს გვერდით უნდა ჰყავდეს ისინი, ვისაც მისი 
იდეალების განხორციელება შეუძლია, ვისაც შეუძლია მეფეს მხარში ამოუდგეს და 
ყველა კონკრეტულ ვითარებაში განახორციელოს ის, რაც ხელმწიფეს სჭირდება. პო-
ლიტიკური ცხოვრება სხვაგვარი ცხოვრებაა და რაკი ეს ასეა, სხვაგვარად სჭირდება 
წარმართვა და ამ საქმეში რა თქმა უნდა მონაწილეობს არა ერთი ადამიანი, არამედ 
მთელი პლეადა პოლიტიკური მოღვაწეებისა. თუ ასეთი პლეადა არსებობს, ბუნებ-
რივია, იმ ერთი კაცის იმედიც გამართლდება და ის ერთი კაციც მიაღწევს იმას, სა-
ითკენაც ქვეყანა მიჰყავს. მაგრამ მარტოდმარტო ამას ვერ შეძლებს. ამიტომ, როგორც 
გითხარით, ამ რომანში მარტო დავით აღმაშენებელი არ არის დახატული. აქ 
დახატულია პერსონაჟთა მთელი გუნდი და თითოეულს განსაკუთრებული როლი 
აქვს დაკისრებული იმ დიდი სახელმწიფოს შექმნის საქმეში, რომლის ხელმწიფეც 
დავით აღმაშენებელი იყო. რომანში გატარებული ეს აზრიც მეტისმეტად არსებითია 
დღევანდელი ვითარებისათვის, მეტისმეტად მნიშვნელოვანი გაკვეთილია დღევან-
დელობისათვის. 

ქართულ მწერლობაში სხვა რიგისა და სხვა ხასიათის ისტორიული მოთხრობები 
და რომანებიც არის, სადაც ყურადღება უფრო მეტად ქართველის სულიერ თვისე-
ბებზე, ქართველის სულიერ ტკივილებზეა გამახვილებული და მაინც და მაინც 
ფართო მასშტაბით არ არის წარმოდგენილი მისი პოლიტიკური ძალმოსილება. მთა-
ვარი ქართველთა სულიერი თვისებები, ქართველთა ხასიïთია. ამჯერად მხედვე-
ლობაში მაქვს ნიკო ლორქიფანიძის მოთხრობა «ქედუხრელნი» _ თავისებური ვარი-
ანტი ჩვენთვის კარგად ცნობილი მოთხრობის _ «სურამის ციხისა». 

ლეგენდას ნიკო ლორთქიფანიძეც იყენებს, მაგრამ, ბუნებრივია, აქ ეს ლეგენდა 
თავისებურადაა გააზრებული. ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობის მიხედვით სა-
ქართველოს თავს დაესხა მტერი, ქვეყანამ როგორმე თავი უნდა დაიცვას. ამიტომ 
უნდა აშენდეს ციხე. ლეგენდის მიხედვით ეს ციხე არ აშენდება, თუ მასში ცოცხალ 
ადამიანს არ ჩაატანენ. მოთხრობის მიხედვით მეფე თავის ვეზირს გზავნის ისეთი 
ახალგაზრდა კაცის მოსაძებნად, ვინც თავის ნებით ჩაეტანება ციხის კედელში. მოთ-
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ხრობაში ხაზგასმულია ნებაყოფლობითი ფაქტორი _ არა ძალდატანებით, არა ძალა-
დობით, დაპატიმრებით და რომელიმე ასეთი ხერხით, არამედ ნებაყოფლობით უნ-
და მოხდეს ციხის კედელში კაცის ჩატანება. და ვეზირი მეფის დავალებისდამიხედ-
ვით ეძებს ასეთ ყმაწვილს და ბოლოს და ბოლოს იპოვის. მოიყვანენ ამ ყმაწვილს ცი-
ხის მშენებლობაზე და იწყება მშენებლობა. როცა ციხის კედელი ყმაწვილის მკერ-
დამდე მიაღწევს, მოდის ერთი ბრძენი და ამბობს, შეწყვიტეთ ციხის მშენებლობა და 
ეს ყმაწვილი გაათავისუფლეთ. ქვეყანას, რომელსაც ჰყავს კაცი, ვინც მზად არის, თა-
ვისი ნებით ჩაეტანოს ციხეში, ციხე არ სჭირდებაო. ეს გახლავთ მოთხრობის დედა-
აზრიც. ასეთი ლაიტმოტივი გასდევს, საერთოდ, ნიკო ლორთქიფანიძის ისტორიულ 
რომანებს და, შეიძლება ითქვას, ქართულ ისტორიულ რომანებს, რადგან ერის სუ-
ლიერ სიმტკიცეზე, მის სულიერ ძლიერებაზე არის დამოკიდებული ქვეყნის გადარ-
ჩენა. ერი ასეთი იქნება, თუ ისეთი შვილები ეყოლება, როგორიცაა ნიკო ლორთქიფა-
ნიძის მოთხრობის _ «ქედუხრელნის» პერსონაჟი. ბუნებრივია, ასეთ შემთხვევაში 
ქვეყანას ეყოლება პატრონი და ეს პატრონი უკვე თვით ხალხი იქნება... არა მხოლოდ 
პოლიტიკური წრე, არა მხოლოდ ხელმწიფე ან ქვეყნის მეთაური, არამედ ხალხი, 
რადგან ამ ხალხის სულიერი სიმტკიცეა ის ძალა, რასაც ქვეყნის გადარჩენა შეუძ-
ლია. 

ამ მხრივ მეტად საინტერესო გახლავთ ლევან გოთუას რომანი «გმირთა ვარამი». 
აქაც ხაზგასმულია ის, რომ ერმა საკუთარ თავში, საკუთარ ბუნებაში, საკუთარ სულ-
ში უნდა აღმოაჩინოს ძალა, რომელიც შეძლებს ქვეყნის პატრონობას, ქვეყნის აშენე-
ბას, მის ჩამოყალიბებას. ერთ მთლიანობაში უნდა მოექცეს, უნდა გაერთიანდეს რო-
გორც ქვეყნის მეთაური, როგორც ყველა პოლიტიკური ძალა, ისე ხალხი, რადგან 
ასეთ მთლიანობას შეუძლია ამა თუ იმ ქვეყნის გადარჩენა, ამა თუ იმ ქვეყნის დამო-
უკიდებლობისა და თავისუფლების შექმნა. ამიტომ ჩვენი ისტორიული რომანები, 
რომლებიც საბჭოთა პერიოდში იწერებოდა, სწორედ ამ ერთიანობïì, ერის მთლია-
ნობის იდეას უსვამდა ხაზს, ამის ჩაგონებას ცდილობდა ჩვენი ხალხისათვის, რად-
გან, როგორც მოგახსენეთ, სწორედ აქ ვლინდება ძალა, რის წყალობითაც ამა თუ იმ 
ქვეყანას, ამა თუ იმ ხალხს შეუძლია თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის შე-
ნარჩუნება, საკუთარი თავის მოვლა და პატრონობა. 

რა თქმა უნდა, თვითეული ისტორიული რომანი, რომელიც აქ დავასახელე, 
მრავალფეროვანი თემატიკის მომცველია, მაგრამ მე გამოვყავი, ყოველ შემთხვევაში, 
შევეცადე, გამომეყო, ძირითადი გეზი და მიმართულება, რაც უშუალოდ დღევანდე-
ლობასაც ეხმაურება, რადგან ყველაფერი, რაც იწერებოდა, რასაც ჩვენი მწერლობა 
ჰქმნიდა, ბუნებრივია, ემსახურებოდა არა მარტო იმ პერიოდს, როცა ეს ნაწარმოები 
იქმნებოდა, არამედ მომავალსაც, არამედ იმ ხვალინდელ დღესაც, იმ ნაწარმოებებს 
რომ უნდა მოემზადებინა. რაც მთავარია, ამ ნაწარმოებებს უნდა შეემუშავებინა და 
ჩამოეყალიბებინა ჩვენი ერის ცნობიერება, შეგნება, მისი დამოკიდებულება საქარ-
თველოს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის მიმართ. 

ფიქრი ამაზე, ტკივილი ამის გამო და ეგრეთწოდებული ეროვნული მოძრაობა 
საქართველოში არასოდეს შეწყვეტილა და არც შეწყდება. არ შეწყდება სწორედ იმის 
გამო, რომ თავისუფლებისათვის ბრძოლïს ამა თუ იმ ფორმით ქართველი ხალხი 
მუდამ აგრძელებდა, დღესაც აგრძელებს და მომავალშიც გააგრძელებს. მას არ შეუძ-
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ლია შეეგუოს მონობას, არ შეუძლია შეეგუოს ჩაგვრასა და უბედურებას. ბუნებრი-
ვია, ყოველივე ამას მომზადება სჭირდება და ხალხის ცნობიერების ამ მიმართულე-
ბით წარმართვა. ეს ხდებოდა ჩვენი წარსულის გახსენებით, ჩვენი ისტორიის გახსე-
ნებით, იმ პიროვნებების გაცოცხლებით, იმ პიროვნებების ჩვენებით ყველაზე კარ-
გად რომ გამოხატავდნენ თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის იდეას _ მეფე იქ-
ნებოდა ის თუ რიგითი ქართველი, ამას ნაკლები მნიშვნელობა ჰქონია. მთავარი ის 
იყო, რომ ჩვენი ისტორიული რომანების თვითეული პერსონაჟი ქართველი ხალხის 
თავისუფლების რწმენით ყოფილიყო აღვსილი, თავისუფლების იდეით შეპყრობი-
ლი და ამ თავისუფლების განხორციელების ძალაც ჰქონოდა. 

ამ პერიოდის რომანებსა და, თუ გნებავთ, პატარა მოთხრობებსაც, ერთი ხაზი 
აერთიანებს _ იმ დიდი იდეის სამსახური, რომელსაც ქვეყნის თავისუფლება, ხალ-
ხის თავისუფლება, თავისთავადობა და დამოუკიდებლობა ჰქვია. ამიტომ ეს ისტო-
რიული რომანები თუ ისინი, რომლებიც არ დამისახელებლია, ბუნებრივია, ჩვენს 
დღევანდელ საზოგადოებას ემსახურება, ოღონდ საჭიროა ამ ნაწარმოებთა დღევან-
დელი თვალთახედვით წაკითხვა, საჭიროა ყურადღების გამახვილება იმაზე, რაც 
დღეს არის საჭირბოროტო, და დღესაც, ამ უკიდურესად გაჭირვების ჟამს ეს რომანე-
ბი ჩვენს საზოგადოებას ახალ ძალას, ენერგიას და სულიერ მხნეობას შთაუნერგავს. 

ბრძოლა თავისუფლებისათვის, ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის უმძიმესი 
ბრძოლაა. ამ უმძიმეს ბრძოლაში უდიდესი სულიერი სიმტკიცეა საჭირო. ერმა უნდა 
გადაიტანოს ყველა გასაჭირი, რაც თავს დაატყდება ამ ბრძოლის დროს, სულერთია, 
რა გასაჭირი იქნება ეს _ ჩვეულებრივი, საყოფაცხოვრებო თუ პოლიტიკური. სული-
ერი სიმტკიცე, გამძლეობა და ამტანობა სჭირდება არა მარტო, ვთქვათ, უშუქობის, 
უგაზობის, შიმშილის და ასე შემდეგ გადატანას, არამედ სულიერი მხნეობა, სულიე-
რი სიმტკიცე სჭირდება ქვეყნის დამარცხებების, ქვეყნის ტერიტორიის ნაწილების 
დაკარგვის, პოლიტიკური ჩაგვრის გადატანას. 

დღევანდელ საქართველოში არსებობს ერთი მთლიანი კომპლექსი. ეს არის იმ სი-
დუხჭირის დაძლევა, რაც, ჩვენდა საუბედუროდ, ჩვენ ხალხს დაატყდა. ეს შეიძლება 
მხოლოდ ერთიანობით: როცა ხალხი ერთიანია, ერთიანი არიან პოლიტიკური მოღ-
ვაწეები და ქვეყნის მეთაურიც. ისინი კარგად გრძნობენ ქვეყნის ძირითად მიზანს. 
ეს ძირითადი მიზანია გაცხადებული ჩვენს ისტორიულ რომანებშიც: საქართველომ 
საკუთარ თავს უნდა უპატრონოს, საქართველოს არც არავინ მოეხმარება და არც უნ-
და ჰქონდეს ამის იმედი. ამიტომ მან ყველა ძალა და ღონე უნდა იხმაროს, რათა მარ-
ტოდმარტომ გააღწიოს სამშვიდობოს და თავისი ქვეყნის აშენებას მხოლოდ მაშინ 
შეძლებს, თავისი ქვეყნის ფეხზე დაყენებას მაშინ შეძლებს. თუ ჩვენ ისევ სხვისი 
იმედით გავაგრძელებთ ცხოვრებას, თუ ჩვენ ისევ სხვას დავუწყებთ თვალებში ყუ-
რებას, აბა, როდის გამოგვიწვდის დახმარების ხელსო, მაშინ ჩვენი დამარცხება გარ-
დაუვალია. მაგრამ თუ ვირწმუნებთ იმას, რომ ჩვენში არის ის ეროვნული ენერგია 
(ამის საბუთი ისტორიულადაც არსებობæï და დღევანდელობაშიც არსებობì), რომე-
ლიც შეგვინარჩუნებს თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას, მაშინ ჩვენ გამარ-
ჯვებულნი გამოვალთ უმძიმესი ბრძოლიდან, რაშიც დღეს ჩვენი ხალხია ჩაბმული. 
უმთავრესი სწორედ რწმენაა, უმთავრესი ამ რწმენის და შეგნების გამომუშავებაა და 
ჩვენი ისტორიული რომანები სწორედ ამაში გვეხმარება. 
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ჩემი აზრით, ისტორიულ თემას, როგორც მხატვრული ნაწარმოების მასალას, ორ 
შემთხვევაში მიმართავს მწერალი. პირველად მაშინ, როცა სურს ამა თუ იმ ხალხის 
ისტორიის სული გადმოსცეს, ხოლო მეორედ მაშინ, როცა ისტორიული მასალა გა-
მოადგება იმისათვის, რომ ალეგორიის მოშველიებით გამოთქვას აზრი. თუ კონკრე-
ტული ნიმუშების დასახელებაა საჭირო, შეიძლება გავიხსენოთ ნიკო ლორთქიფანი-
ძის მოთხრობები «მრისხანე ბატონი», «ჟამთა სიავე», «რაინდები» და კონსტანტინე 
განსახურდიას «დიდოსტატის მარჯვენა». მართალია, ნიკო ლორთქიფანიძე ყოველ-
თვის შენიშნავს, რომ მის მოთხრობებში «არაისტორიული ამბავია» აღწერილი, მაგ-
რამ ეს ხელს არ უშლის მწერალს ზუსტად გადმოსცეს საქართველოს ისტორიის სუ-
ლი. «დიდოსტატის მარჯვენა» კი ძირითადად ალეგორიული რომანია. ამის საბუ-
თად თავად კ. გამსახურდიას ნათქვამიც კმარა: ამ რომანით ჩემი პოეტური მრწამსი 
გადმოვეციო. 

ამ წერილში ნ. ლორთქიფანიძის ზემოხსენებულ სამ მოთხრობაზე იქნება საუბა-
რი. მაგრამ ვიდრე უშუალოდ მათ შევეხებოდეთ, ჯერ ყურადღება მივაპყროთ რამ-
დენიმე კონცეფციას, გატარებულს «ქართლის ცხოვრებაში», ხოლო მერე კი ვნახოთ, 
რა გადაიტანა მატიანიდან თავის მოთხრობებში მწერალმა. 

ყველას კარგად მოეხსენება ერთი ამბავი, რომელსაც ლეონტი მროველი მოგვითხ-
რობს. 

როცა ალექსანდრე მაკედონელს საქართველო დაუპყრია, ქვეყნის მმართველად 
აზონი დაუსვამს. ალექსანდრეს მოუკლავს მცხეთის მამასახლისი სამარიც და მისი 
ძმაც. სამარის სამი წლის ძმისწული ფარნავაზი დედას კავკასიის მთებში გაუხიზ-
ნავს. ამით გადაურჩენია დედას შვილი სიკვდილისაგან. როცა ფარნავაზი დავაჟკა-
ცებულა, შეუკრებია ყოველნი ქართველნი, შებრძოლებია აზონს, დაუმარცხებია იგი 
და თავად გამხდარა საქართველოს მეფე. და ბოლოს ლეონტი მროველი დასძენს: 
«ესე ფარნავაზ იყო პირველი მეფე ქართლისა შინა ქართლოსისა ნათესავთაგანი. 
ამან განავრცო ენა ქართული, და არღარა იზრახებოდა სხუა ენა ქართლისა შინა თუ-
ინიერ ქართულისა.და ამან შექმნა მწიგნობრობა ქართული». 

ბუნებრივია, რომ ამის წაკითხვის შემდეგ გაგიჩნდება კითხვა _ რატომ დააკავში-
რა მემატიანემ ქართული ენის გავრცელებისა და ქართული მწიგნობრობის შექმნა 
ალექსანდრე მაკედონელის ლაშქრობისა და ბერძენთა მიერ ხელმწიფედ დასმული 
კაცის აზონისაგან თავდახსნის პერიოდთან? კითხვას რომ ვუპასუხოთ, უნდა გავის-
ხენოთ _ რას ჩაუყარა საფუძველი ალექსანდრე მაკედონელმა და რა ხდებოდა ელი-
ნიზმის დროს. აი, რას ამბობს ინგლისელი ისტორიკოსი და ფილოსოფოსი რობინ 
ჯორჯ კოლინგვუდი: 

«იმ დროს ჩვეულებრივი გახდა ბარბაროსთა ელინად მოქცევა. ბარბაროსთა გრე-
ციზაცია ბერძნულად იწოდება ელინიზმად (სიტყვა «ელლენიძეინ» ნიშნავს ბერძნუ-
ლად ლაპარაკს, უფრო ფართო აზრით, ბერძნული ზნე-ჩვეულების მიღებას), ხოლო 
ელინისტური პერიოდი არის პერიოდი, როცა ბარბაროსებმა აითვისეს ბერძნული 
ზნე-ჩვეულებანი. ასე რომ, ბერძნული ისტორიული შეგნება, თუ ადრე ჰეროდოტე-
სათვის უპირველესად იყო ბერძნებისა და ბარბაროსთა შორის მტრობის შეგნება 
(ომები სპარსეთში), ახლა იგი ყალიბდება ბერძნებსა და ბარბაროსთა შორის თანამ-
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შრომლობის შეგნებად, მაგრამ თანამშრომლობის ისეთ შეგნებად, როცა ბერძნები 
ხელმძღვანელობენ, ბარბაროსები კი ემორჩილებიან ამ ხელმძღვანელობას, ხდებიან 
ბერძნები, ბერძნული კულტურის მემკვიდრეები და ამით ბერძნული ისტორიული 
შეგნების მემკვიდრეებიც» («ისტორიის იდეა», 1980წ., ფც. 33). 

ახლა შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ელინიზმის გაბატონებულ ტენდენციას _ ბერ-
ძნული ენის ათვისების გზით, ბარბაროსების, ანუ არაბერძენი ხალხების, გაბერძნე-
ბის ტენდენციას _ ფარნავაზი უპირისპირებს ქართული ენის გავრცელებას და ქარ-
თული მწიგნობრობის შექმნას. ამით ინარჩუნებს ის ეროვნულ სახესა და სულს. ასე 
მიმდინარეობს ბრძოლა ეროვნული თავისთავადობისათვის.  

ეს არის მთავარი და არსებითი ლეონტი მროველის ცნობაში. 
უთუოდ აღსანიშნავია ისიც, რომ თავდაცვისათვის ბრძოლა პასიური არ არის. პი-

რიქით, აქტიურია. ეს გამოხატულია იმით, რომ იდევნება მრავალენიანობა. აღარ 
იზრახება სომხური, ხაზარული, ასურული, ებრაული და ბერძნული. ქართული 
ხდება გაბატონებულ ენად. გარდა ამისა, მუშავდება კავკასიის ხალხთა ძმობის თეო-
რია. ლეონტი გვაუწყებს, რომ ქართველთა, სომეხთა, რანთა, მოვაკნელთა, ჰერთა, 
ლეკთა, და კავკასიანთა ერთი მამა ჰყავდათო თარგამოსი. არ მიმაჩნია საეჭვოდ, რომ 
კავკასიის ხალხთა ძმობის ეს თეორიაც ფარნავაზის დროს არის შექმნილი, რამეთუ 
ესეც ელინიზმის ტენდენციის საპირისპიროა. თუ ელინიზმი ცდილობს ალექსან-
დრე მაკედონელის იმპერიაში, ბერძნული ენის მეშვეობით, სხვადïსხვა ხალხთა ერ-
თიანობა შექმნას, ქართველი მეფე იბრძვის ამ იმპერიას დაუპირისპირდეს კავკასიის 
ხალხთა ძმობა-ერთიანობის სახელით. ამ ძმობის დუღაბად კი ქართული ენა გამოი-
ყენოს. აქ არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ ეს აზრი ახლად აღორძინდება მე-11-12 სა-
უკუნეებში, როცა საქართველოს ხელისუფლება ფაქტიურად მთელი კავკასიის 
მმართველი ხდება. ქართლოსიანთა დინასტიის თავკაცის ჩანაფიქრის განხორციე-
ლებას ამჯერად ბაგრატიონები ცდილობენ, მაგრამ ეს ცდაც მარცხით დამთავრდება 
მონღოლთა შემოსევის გამო. 

როგორც ვხედავთ, ფარნავაზის დროს თავდაცვის კონცეფცია სრულიად მკაფიოა. 
დიდი დრო გავა და ქართული ენის, კავკასიის ხალხთა ძმობის გვერდით ქვეყნის 

სიმტკიცის ახალი ბოძი გაჩნდება _ ქრისტიანული სარწმუნოება. ქართველი იდეო-
ლოგი ახალ ფორმულას შეიმუშავებს: «ქართულად ფრიად ქვეყანაი აღირიცხების, 
რომელსაცა შინა ქართულითა ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი ყოველი აღესრუ-
ლების» (სხვათა შორის, სიტყვამ მოიტანა და უნდა ითქვას, რომ lingua franca-ს 
როლს კავკასიაში ქართული ენა მე-19 საუკუნის ბოლომდე ასრულებდა. ამის საბუ-
თია 1881 წელს თბილისში რუსულად გამოცემული წიგნი, რომლის სათაურია _ 
«ქართული ენის სახელმძღვანელო-თვითმასწავლებელი, შედგენილი თბილისის 
რეალური სასწავლებლის ქართული ენის მასწავლებლის გაბრიელ ტერ-გაბრიელი-
ანცის მიერ»). ამის მერე წერია: «აუცილებელი წიგნი ყველასათვის, ვინც ამიერ-კავ-
კასიაში ცხოვრობს» (ყურადღება მიაქციეთ ამ შენიშვნას). 

ამრიგად, ქართული ეროვნული თავდაცვა სამ ძალას ეყრდნობა _ ქართული ენა, 
კავკასიის ხალხთა ძმობა, ქრისტიანობა. მაგრამ ასე იქნება მონღოლთა შემოსევამდე. 
მათი გაბატონების შემდეგ მდგომარეობა არსებითად შეიცვლება. დაიწყება თავდაც-
ვის პასიური იარაღის გამოყენება _ ქვეყნის გადარჩენის მიზნით ზვარაკად თავის 
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დადება. ეს პასიური კონცეფცია მთლიანად შეცვლის ძველ აქტიურ კონცეფციას. 
ქვეყნის და ერის საკურთხეველზე მიტანილი ტარიგია ცოტნე დადიანი, დემეტრე 
მეორე, ქეთევან დედოფალი, ლუარსაბ მეორე, შალვა, ბიძინა და ელიზბარი... ეს 
მსხვერპლის გაღების კონცეფციაა. თანდათანობით კნინდება და კნინდება ჩვენი 
ქვეყანა. ამგვარი ცვლილება საფუძველი გახდა არა მარტო პოლიტიკური დაცემისა, 
არამედ კულტურული დაქვეითებისაც. დაქვეითების პროცესი ბუნებრივია, რამეთუ 
ერი აღარ აქტიურობს. ხალხი პასიურად ელის გმირს, რომელიც კონკრეტულ ისტო-
რიულ პერიოდში მსხნელად მოევლინება ქვეყანას. 

იმ დროს, როცა ზრუნავდნენ ქართული ენის გავრცელებისათვის, კავკასიის ხალ-
ხთა ძმობის პროპაგანდისათვის, ქრისტიანობის ქადაგებისათვის, აქტიური და მოქ-
მედი იყო მთელი ქართველი ხალხი. ეს ერის მისია იყო და იმიტომ. ცალკეული ადა-
მიანები, რარიგ ნიჭიერიც უნდა ყოფილიყვნენ ისინი, ამ ამოცანის განხორციელებას 
ვერ შეძლებდნენ. ხალხის აქტიურობა ყველაფერში ვლინდება _ პოლიტიკურ, კულ-
ტურულ, სამეურნეო, რელიგიურ ცხოვრებაში. ამის საბუთია იმდროინდელი მწერ-
ლობა, რელიგიურ-ფილოსოფიური ლიტერატურა, ხუროთმოძღვრება, პოლიტიკუ-
რი და სამეურნეო ძლიერება. 

იმ დროს კი, როცა ქვეყნის ხსნა მსხვერპლს, ზვარაკს დაევალა, ხალხი პასიური 
გახდა. როგორც ითქვა, დაიწყო მოლოდინი იმ კაცისა, რომელიც მარტოდმარტო 
იკისრებს ტარიგის მოვალეობას და ამით დროებით შეანელებს, შეარბილებს მტრის 
მრისხანებას. მოქმედების ნაცვლად ხალხის თვისებად ხდება მოლოდინი. მოლო-
დინი პასიური ბუნების არის და ამის შედეგია, რომ, მონღოლთა ბატონობის შემდეგ, 
დაცემულია ქართველი ხალხის პოლიტიკური, კულტურული, სამეურნეო, რელიგი-
ური ცხოვრება. პოლიტიკური თვალსაზრისით, ქვეყანა იშლება ცალკეულ სამეფო-
სამთავროებად, მეურნეობრივად ღარიბდება, რამდენიმე საუკუნის მანძილზე არ 
ჩანს ჩვენში დაწერილი წიგნი. ისეთი შთაბეჭდილებაა, თითქოს ხალხმა დაივიწყა 
წერა-კითხვა. დაეცა რელიგიური ცხოვრებაც. 

ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში პოლიტიკური, კულტურული, სამეურნეო და რელიგი-
ური გამოფხიზლების ახალი პერიოდი იწყება მაშინ, როცა ერის მხსნელი ზვარაკის 
კონცეფცია შეიცვალა ახლით _ თავშესაფრის ძებნის კონცეფციით. მართალია, არსე-
ბითად ესეც პასიური კონცეფციაა, მაგრამ გარკვეულ აქტიურობას მაინც შეიცავს. 
მისი განხორციელება დამოკიდებული არ არის მხოლოდ ცალკეულ პირებზე. აქაც 
აუცილებელია ხალხის მონაწილეობა და მხარდაჭერა. მოლოდინის მაგიერ მაინც 
მოქმედებაა საჭირო. ხალხის ამოქმედებას ბუნებრივად მოჰყვა ცხოვრების ყველა 
სფეროს გამოცოცხლება. განახლდა მწერლობა (თეიმურაზ I, არჩილი, სულხან-საბა 
ორბელიანი, ვახტანგ VI და სხვანი), რელიგიური მოღვაწეობა (დავით გარეჯის სკო-
ლა, ანტონ პირველი და სხვანი), პოლიტიკური საქმიანობა (ორიენტაციის აქტიური 
ძიება, ქართლისა და კახეთის სამეფოების გაერთიანება და ა.შ.). 

თუ არ ვცდები, მე-19 საუკუნემდე ამ სამი კონცეფციით არის გამოვლენილი 
ძირითადად. საქართველოს ისტორიის სული. ახლა იმიტომ გავიხსენე ისინი, რომ 
მკაფიოდ დავინახოთ, რომელია გამომჟღავნებული ნიკო ლორთქიფანიძის უკვე 
მოხსენიებულ სამ მოთხრობაში. ამის დადგენაში მოგვეხმარება ის საერთო სევდია-
ნი განწყობილება, რომლითაც გაჟღენთილია მოთხრობები. რა იწვევს სევდას? 
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სევდას იწვევს უაზრო შინამტრობა. ვისღა ახსოვს მთელი კავკასიის ხალხთა ძმო-
ბა და ერთობა. ერთმანეთს მტრად მოჰკიდებიან კუთხეები და გვარები. «რაინდებ-
ში» ერთმანეთს ებრძვიან იმერეთი, ოდიში, აფხაზეთი. თან არც იციან რატომ, რის-
თვის და რა მიზნით. დიდი-დიდი რამდენიმე ყმა და მიწის ნაჭერი წაგლიჯონ ერ-
თმანეთს. 

ოდიშის მთავარს ეწყინა იმერეთის მეფე რომ მცირე ჯარით მოვიდა დასახმარებ-
ლად. სამეგრელოს დედოფალი აბუზღუნდა: 

«_ აი დახმარება, თუ გინდა სიძე-ბატონისაგან, ამას ჰქვია!.. თითქოს სანადიროდ 
მოსულიყოს! სასაცილოდ აგვიგდო!.. თუ გავიმარჯვეთ, სახელი მისია, თუ დავმარ-
ცხდით _ ჩვენ აგვიანცებენ... 

მოთმინებიდან გამოსულმა მეფემ მოკლედ მოსჭრა: 
_ ცოტაა თუ ბევრი ჩემი ჯარი, გამარჯვება ჩემს კისერზე იყოს... თქვენი ჯარი 

სრულიად ნუ გამოვა! თუ გაწყრა ღმერთი და დამამარცხეს, ჩემი სამეფო თქვენთვის 
დამითმია _ მოგახმაროთ ღმერთმა!..» 

დააკვირდით მეფის პასუხს: ჩემი სამეფო თქვენთვის დამითმიაო. რა გულუხვია 
და ხელგაშლილი იგი. რატომ? იმიტომ, რომ მტერს კი არ ებრძვის, შინაურს ეომება. 
თუ დამარცხდება, იმერეთის ტახტი ან დადიანს დარჩება ან შარვაშიძეს. ამას მეფი-
სათვის პირადი პატივმოყვარეობის მნიშვნელობა აქვს და არა ქვეყნის ბედის გადაწ-
ყვეტისა. რა მნიშვნელობა აქვს ხალხისათვის _ ქუთაისში ვინ დაჯდება ტახტზე _ 
ბაგრატიონი, დადიანი თუ შარვაშიძე? ასე გამხდარა ეროვნული საქმე ამა თუ იმ ფე-
ოდალური გვარის პატივმოყვაროების საგნად. 

მართალია, ერთმანეთს ებრძვიან, მაგრამ უგულოდ და უხალისოდ, არჩილს, _ 
წერს ნიკო ლორთქიფანიძე, _ «ორი-სამი შეტაკების შემდეგ რაღაც გული აუვადრა 
და მხოლოდ მეფის ხათრით ვერ ტოვებდა ბრძოლის ველს». ასე ამიტომ დაემართა, 
რომ ქვეცნობიერად მიხვდა, რასაც აკეთებდა, უაზრო და უმიზნო სისხლისღვრა 
იყო. 

არჩილის მსგავს მდგომარეობაშია ასტამურ ინალიპაც, ანუ ინალიშვილი. იგი 
«აბჟანდზე ცერებით შედგებოდა და მიმოიხედავდა. ვინც შეუტევდა, უგულოდ 
გზას უთმობდა და მეომრებიც შორდებოდნენ _ ზოგს შუა კაცი ეგონა, ზოგს მგლო-
ვიარე». როცა ასტამურ ინალიპას ერთი ჯარისკაცი არ მოეშვა, თოფი გულზე მიაბ-
ჯინა და უთხრა _ «წადი, ძმაო, სხვა მონახე _ შენთვის არ მცალია...» ინალიშვილს 
ბრძოლა არ უნდა და თუ ვინმეს შეერკინება, ეს აგიაშვილია, რადგან მასთან პირადი 
მტრობა აქვს. ისინი შეხვდებიან ერთნამეთს ბრძოლის ველზე. აგიაშვილი სასიკ-
ვდილოდ დაჭრის ინალიპას. მაგრამ ეს არ გახარებია აგიაშვილს. «ამ გამარჯვებით 
ცოტა არ იყოს დანაღვლიანებული აგიაშვილი მივარდა ვიღაც აფხაზს და უთხრა: 
ინალიპა ძლიერ დაჭრილია, აი იქ... მიეშველეთ». სინდისატკივებულმა გიორგი აგი-
აშვილმა ვერ მოითმòნა და ისევ ასტამურ ინალიპასთან მიბრუნდა. თურმე ეს ომი 
და მტრობა არც ინალიშვილს მოსწონს. ასტამური გიორგის ეუბნება:  

«ახია ჩემზე, რაც მომივიდა: არ მომწონს დაუსრულებელი ომი ოდიშთან და იმერ-
ლებთან... არ მიყვარს მთავარი და მისი ოჯახი. შემეშინდა მოღალატეთ არ გამოვსუ-
ლიყავ პატრონის წინაშე, არავის ეფიქრა, რომ შიშმა ამიტაცა და ბრძოლის ველი 
დამატოვებია... გუშინ ცხარე სიტყვიერი შეტაკების შემდეგ, კიდეც დავტოვე ბანაკი, 
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მაგრამ დავბრუნდი. მინდოდა მოვალეობა შემესრულებია, გესლიანი ენისათვის 
კლიტე დამედვა და წავსულიყავ... თქვენ აგირჩიეთ _ გვარიშვილობით ერთი ვართ 
და თქვენთან შებრძოლებაც სასახელოა. თანაც თქვენ ჩემი ძმის სისხლი გმართებ-
დათ. გადაეცით მეფეს, რომ მისი გამარჯვება მახარებს...» 

რა შეიძლება იყოს უფრო მეტად სევდის მომგვრელი, ვიდრე იმის შეცნობა _ რო-
გორ იღუპება მშვენიერი და მამაცი ვაჟკაცი ცრუმოვალეობის შესრულების გამო? რა 
შეიძლება იყოს უფრო დიდი უაზრობა, ვიდრე სისხლისღვრა იმისათვის, რომ ვინმე 
ენაწაგდებულმა ლაჩრობა არ დაგწამოს? მაგრამ ყველაზე ტრაგიკული და ტკივილის 
აღმძვრელი ის არის, რომ ასტამურ ინალიპას სიკვდილი «მტრებს» _ იმერლებს და 
ოდიშელებს არ გაუხარდებათ, მაგრამ ესიამოვნება და სიხარულს მოგვრის «მოყ-
ვრებს» _ აფხაზეთის მთავრის ოჯახს. 

«_ ვაი საწყალო! რაც იარაღს არ უქნია, იმას საწამლავი დამართებს, _ ჩაილაპარაკა 
იქვე მდგომმა ჩიჩუამ. 

_ როგორ? 
_ მაგი არის ინალიშვილების ერთი ბუდის ერთადერთი ვაჟი-მემკვიდრე; ქალი კი 

მთავრის შვილს ჰყავს და დიდი ხანია უთვალთვალებს მემკვიდრეობას. 
_ დანარჩენი ინალიშვილები, ნათესაობა რას იტყვის? 
_ ჰო, ვინ იცის... იქნება მთავრის ოჯახს იმედები გაუცრუვდეს. მაგრამ ცდას არ 

დააკლებენ... მორიგდებიან ნათესავებთან... ბევრი რამ მაინც დარჩებათ». 
დაკარგულა ეროვნული მასშტაბით აზროვნება. იგი შეცვლილა პიროვნული 

ინტერესით. გამქრალა სახელმწიფო აზროვნება. იგი დაუკავებია ოჯახურ აზროვნე-
ბას. გლეხი, თავადი, მთავარი, მეფე მხოლოდ საკუთარი ოჯახის კეთილდღეობაზე 
ფიქრობს, წუხს, ზრუნავს. სახელმწიფო ყველას დავიწყებია. იმის შეგნების უნარიც 
აღარ აქვთ, რომ თუ სახელმწიფო მოუწყობელია, არეულ-დარეული და ქაოსით მო-
ცული, შეუძლებელია ოჯახური და პირადი ბედნიერების მოგვარება. 

ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი შეგნება დაკარგა არა მარტო მმართველმა ფენამ, 
არამედ მთელმა ხალხმაც. ამან მშრომელი გლეხი მაროდიორად გადააქცია. ლაზიკა, 
ექვთიმე, თეიმურაზი («რაინდები») ბრძოლის ველზე დაძვრებიან და დახოცილებს 
ძარცვავენ. 

«_ თვალებში რომ ჩამჩერებიხართ, რა მზეთუნახავი იშოვეთ _ გავიდოდით, 
მოვიარდით ამ ველს, ერთი მარჩილის საღირალს მაინც ვიშოვიდით... 

_ ვინ დაგიწყობს ახლა მინდორში ოქრო-ვერცხლს. 
_ შე ვირისთავო, ოქრო და ვერცხლი მამაშენს არ ქონდა და დედაშენს და ერთ გაწ-

ყვეტილ აღვირს ან აბჟანდს ქე ნახავს კაცი... ნალს მაინც ააძრობდი მკვდარ ცხენს!.. 
_ ნალი არა, ბიჭო და მართლა ცხენი მაინც გავატყავოთ _ ქალაბნად გამოგვადგე-

ბა. 
_ ჰო და... _ დაუკრა კვერი ლაზიკამ. 
წავიდნენ, საღამომდის არ დაბრუნებულან. 
_ რა იშოვეთ? 
ორივემ გაიკრიჭა. 
_ კაცო, ვერცხლის მოყვითლული ბუნუკი. 
_ ხომ გითხარით, თქვე სულელებო!.. 
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_ ნალიც ვიშოვეთ სამი _ ორ ცხენს მეტი არ ქონდა და ის ცხენებიც გავატყავეთ. 
_ ბარაქალა...» 
ვერცხლის ბუნუკი, სამი ნალი და ორი ცხენის ტყავი _ აი, ალაფი და დავლა, რო-

მელიც «გამარჯვებულმა» მეომრებმა იშოვეს. ჯერ ეს «დავლა» რა ღირებულებას 
წარმოადგენს და იმასაც თუ არ დავივიწყებთ, რომ იგი მეზობლების, ახლობლების, 
მოყვრების გაჟუჟვის გზით მოინადირეს, უნდა გულახდილად ვთქვათ, რომ გადაგ-
ვარებისა და დაკნინების უფრო მძაფრი სურათი ძნელად წარმოსადგენია. ბუნებრი-
ვია, რომ სევდა და ტკივილი ავსებს მკითხველს გულს. 

ნამუსი დიდიხანია აღარავის ახსოვს. მთავარია გამორჩენა, თუნდაც ღირსების 
დაკარგვის ხარჯზე.  

ნადიმის დროს იულონს ერთი გლეხის გოგო მოეწონა («ჟამთა სიავე»). მასთან ღა-
მის გატარება გადაწყვიტა. მოურავი შეშინდა და ბატონი გააფრთხილა _ «ახლავე არ 
შეიძლება, იმ გოგოს ძმები და მამა ახლავს». არ დაიშალა იულონმა თავისი. მოურა-
ვი იძულებული გახდა გოგოსთან მიპარულიყო ბატონის ხვაშიადის გასამჟღავნებ-
ლად. თურმე გოგოს მამასა და ძმებს შეუმჩნეველი არ დარჩენიათ იულონის სურვი-
ლი. აღშფოთებისა და პატიოსნების დაცვის მაგიერ, ქალს ასწავლიან _ «არ დაგავიწ-
ყდეს, რაც გასწავლე: ყველაფერში დაეთანხმე და ხვალაც არ გაგიწყრეს ღმერთი, 
არაფერი სთხოვო. ისე აჩვენე მხოლოდ თავი, რომ ჩვენი გეშინია და ღამით დაბრუნ-
დი უკანვე, რომ ქვეყანამ ვერაფერი შეგნიშნოს...» 

ასე უბიძგებენ მამა შვილს და ძმები დას მრუშობისაკენ, რომ ბატონის მცირე სა-
ჩუქარი მოიპოვონ. 

სევდას იწვევს ისიც, რომ დაიკარგა ნათესაობა, ნდობა, პატივისცემა. 
ვახტანგი ძმისწულია ლევანის («მრისხანე ბატონი»), მაგრამ თავდავიწყებით 

სძულთ და მტრობენ ერთმანეთს. შუღლი დაბადა სურვილმა მიითვისონ ერთმანე-
თის ქონება. 

«არ გეყო, რომ მამაჩემს, შენს ძმას, რისხვა მეფისა თავს მოავლინე. მეფის ბრძანე-
ბით ჩაჰკალი და ეხლაც უცნობ ადგილს გდია. დედა ზაფრაზე გარდამეცვალა. რაც 
მოძრავი, თეთრი თუ სამკაული მქონდა, წაიღე. თუ შეგარგებს, შეგარგოს ღმერთმა. 
ახლა კი იმ სამის სოფლიდანაც მიპირებ განდევნას, რომელიც დამრჩა», _ სწერს ვახ-
ტანგი ბიძას. 

ლევანი მართლაც ცდილობს საერთო ენა გამონახოს აფხაზეთის მთავრის შვილ-
თან, ოდიშელ პაატა ბატონიშვილთან, რომ საბოლოოდ მოსპოს ძმისწული. ეს შე-
თანხმება არ გამოვიდა, მაგრამ შემთხვევის წყალობით ვახტანგი მაინც ჩაუვარდა 
ხელში ლევანს და ბიძამ ძმისწული საზარელი სიკვდილით დასაჯა. 

მართალია, იულონი არჩილისა და გაიანეს მალული და არაკანონიერი ურთიერ-
თობის შედეგად გაჩნდა («ჟამთა სიავე»), მაგრამ მამა მამაა და არავითარი მნიშვნე-
ლობა არა აქვს იმას, იყო თუ არა ეკლესიის მიერ ნაკურთხი დედაკაცისა და მამაკა-
ცის სიყვარული. მამა-შვილობას ხელი არ შეუშლია არჩილისათვის მოტყუებით მი-
ეგვარა იულონი მåფისათვის დასასჯელად. იულონს ბრალად დასდეს შეთქმულება-
ში მონაწილეობა და თვალები დასთხარეს. ამ სურათს უყურებდა არჩილი, მაგრამ 
მისი სული და გული არ შეძრწუნებულა ამით. 
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ტყისპირელები უზომოდ შეაწუხა ლევანის თავნებობამ და სიმკაცრემ («მრისხანე 
ბატონი»). მოციქულები გაგზავნეს ოდიშის მთავართან თხოვნით _ შეგვიფარეთ და 
გვიხსენით ლევანის ბატონობისაგან. ჯერ ეამა და გაუხარდა ეს მთავარს. აპირებდა 
კიდეც ტყისპირელების მფარველობას, მაგრამ აზრი პაატა ბატონიშვილმა შეაცვლე-
ვინა, ურჩია _ რა სარგებელს მოგცემს ცხენისწყლის გაღმა ერთი სოფელი. უკეთესია 
მოციქულები შევიპყრათ, ლევანს გავუგზავნოთ, როგორც მოღალატენი და ამით მი-
სი ნდობა და მეგობრობა მოვიპოვოთო. საქმისათვის ეს აჯობებსო. მთავარი მაშინვე 
დაეთანხმა ცბიერსა და ვერაგ პაატას. ტყისპირელთა მოციქულები შეიპყრეს და ლე-
ვანს გაუგზავნეს. 

როცა ოდიშის მთავრის ბადრაგს დატყვევებული მოციქულები მიჰყავდა, გზაში 
ვახტანგი და მისი მხლებლები შეეყარათ. ვახტანგი მიხვდა, რაც იყო მომხდარი და 
უდანაშაულო ტყვეების განთავისუფლება გადაწყვიტა. გაათავისუფლა კიდეც. 
გადარჩენილები შინ დაბრუნდნენ. ვახტანგიც ისტუმრეს. «ყოფილი ტყვეების დედე-
ბი, ცოლები მფარველ ანგელოზს უძახდნენ ვახტანგს. ვაჟები მორჩილებას უცხადებ-
დნენ. პატივსაცემლად დიდი ნადიმი გადაიხადეს». ყველაფერი თვალთმაქცობა გა-
მოდგა. როცა პირველმა სიხარულმა გაიარა, კითხვა დაებადათ _ რა ვქნათ ახლა? 
ლევანი შეიტყობს ჩვენს ღალატს, მისგან განდგომა და ოდიშის მთავართან თავშეფა-
რება რომ გვინდოდა და არ შეგვარჩენს ამას. მდგომარეობიდან გამოსავალი ვახტან-
გის ღალატში იპოვნეს. სოფლის თავკაცებმა დაასკვნეს _ ვახტანგი დავიჭიროთ, ლე-
ვანს მივგვაროთ და მრისხანე ბატონი ორგულობას გვაპატიებსო. ასეც მოიქცნენ. მა-
თი კეთილისმყოფელი და გადამრჩენელი ვახტანგი დაატუსაღეს და სისხლისმსმელ 
ბიძას მიუყვანეს. სინდისის წინაშე კი თავი იმით იმართლეს, რომ ამ საქციელით სო-
ფელი გადავარჩინეთო დარბევას.  

გაიანესა და არჩილის გარდა, არავინ უწყის, რომ იულონი ბუშია («ჟამთა სიავე»). 
დედა თითქოს უფრთხილდება შვილის ღირსებას, მაგრამ საკმარისია იულონმა აწ-
ყენინოს არჩილს, რომ გაიანემ წონასწორობა დაჰკარგოს და ყველაფერი იკადროს.  

მოხდა ისე, რომ იულონმა ციხე-სიმაგრეში არ შეუშვა არჩილი. სტუმრად მოსული 
უკან გააბრუნა. გაიანეს მოთმინების ძაფი გაუწყდა. 

«_ როგორ გავჩუმდე?.. იმიტომ ვიტანდი ყოველივეს, ვითმენდი საზიზღარ 
ლეზვს მამაშენისას, რომ ბოლოს ჩემმიერ ფეხზე დაყენებულ ოჯახში ჩემს საყვარელ 
არსებას არ გაევლებოდეს?..» 

_ გაჩუმდი, ვინმე ყურს მოკრავს. 
_ ყურიც მოკრან და თავიც... 
_ ნუ მჭრი თავს, ნუ მარცხვენ ქვეყანაში! 
_ რა მენაღვლება, თავი მოგეჭრება თუ არა, თუ ჩემი ურგები იქნება სახელიც და 

პატივიც?.. 
_ გაკმინდე ხმა თუ არა... _ ვეღარ მოითმინა იულონმა და ქადილით წინ წაიწია. 
_ აი, შე ბუშო, შენ! _ მიაქაქანა ქალმა და უეცრათ აღვირს სტაცა ხელი და მთელი 

ძალ-ღონით გადაჰკრა». 
ასეა, ბიძა არ ინდობს ძმისწულს, მამა-შვილს, თავადი _ გლეხს, გლეხი _ თავადს, 

დედა _ შვილს, შვილი _ დედას. გადარჩენის საშუალებად მხოლოდ ღალატი, გა-
ყიდვა, დასმენა, დაუნდობლობა, ორგულობა მიაჩნიათ. 
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ამგვარ ატმოსფეროში, ცხადია, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მასშტაბით აზროვ-
ნება დანაშაულია. დანაშაულია იმიტომ, რომ წინ ეღობება დაკნინებულ ადამიანთა 
სურვილების განხორციელებას, მათ ციდამტკავლურ გეგმებს. 

მოხუცი მწიგნობარი ოტია ერთიან, ძლიერ, განუყოფელ საქართველოზე ოცნე-
ბობს («ჟამთა სიავე»). ამ ერთიანობის აზრს უქადაგებს იგი იულონსაც. 

«_ აი, რა, შვილო, საქართველო ირგვლივ მტრებითაა გარემოცული... ოსმალო, 
სპარსი, ლეკი. ახლა სხვებიც ძლიერდებიან. ცალ-ცალკე ქართლი, კახეთი, გურია, 
ოდიში ვერ გაუძლებს მოზღვავებულ მტერს... ნელ-ნელა გვწეწენ, გვანიავებენ... ხომ 
უყურებ როგორ თათრთდება საქართველოს საუკეთესო ნაწილი სამცხე, მესხეთი _ 
სამშობლო პეტრიწისა, ნიადაგი ოპიზისა. მაგრამ თუ ერთად ვიქენით, თუ შინაური 
შფოთი მოისპო, მეფე თუ გვეყოლა ძლიერი და დიდებულთაგან დამოუკიდებელი, 
არაფერი გვიჭირს. დრო თამარისა და დავით აღმაშენებლისა ისევ განანათლებს 
ღვთისმშობლის ხვედრ ქვეყანას. საქართველოს მესამედი ოსმალეთს უპყრია; დიდი 
ნაწილი სპარსეთმა დაიუფლა; თავისუფალი ჩვენი პატარა იმერეთი-ღა დარჩა... და 
ჩვენ უნდა გადავუხადოთ წინათ ჩვენზე გაწეული ამაგი საქართველოს დანარჩენ 
კუთხეებს... 

_ და მერე ვინ უნდა გააერთიანოს? 
_ მე, შენ, ყველა ჩვენგანმა...» 
მოხუცის სიტყვებით შთაგონებული იულონი იწყებს ფიქრს და მოქმედებას დი-

დი მიზნის განსახორციელებლად. მაგრამ იულონს მსტოვარნი და ქვეგამხედვარნი 
მეფესთან, «იმერეთის მასხარა მეფესთან», როგორც მას მწიგნობარი ოტია უწოდებს, 
დაასმენენ. მერე მოტყუებით შეიპყრობენ და თვალებს ამოსწვავენ, თუმცა არავინ 
იცის დანამდვილებით დამნაშავეა თუ არა იულონი.  

«რას ერჩით, კაცო, ვინაა მოწმე, რომ მართლა დამნაშავეა... იქნებ უდანაშაულოა... 
კაცის ცოდვაში ნუ ჩავიდგამთ ფეხს... _ მკრთალად გაისმა აქა-იქ. ხმა იგი საერთო 
სურვილის წინააღმდეგი _ ქრებოდა ღრიანცელში...» 

რა საჭიროა საქმის გამოძიება, გამოკვლევა, როცა უბრალო სურვილიც კი ქვეყნის 
ერთიანობისა და ძლიერებისა დანაშაულია, რადგან ემუქრება იმერეთის მეფის, 
წერეთლების, აბაშიძეების, აგიაშვილების და სხვა ბობოლა თავადების პირად კე-
თილდღეობას. ემუქრება მათ თავაშვებულ პარპაშს, თავნებობას, თავხედობას, თაâ-
გასულობას. ამღვრეულ წყალში ისინი თევზს თავისუფლად და იოლად იჭერენ. 
მტერია ყველა, ვინც წყლის დაწმენდას, ქვეყნის დაწყნარებას, კანონ-სამართალს მო-
ითხოვს და უნდა განადგურდეს. ჯერ ძალა მათ ხელშია და ამიტომ დრო არ უნდა 
დაჰკარგონ. უნდა მოსპონ ყველა, ვინც საეჭვოა და მაშინ დამშვიდდებიან. ისინი და-
ამხობენ იულონს. მწიგნობარ ოტიას მოკვლაც სურდათ, მაგრამ კოვზი ნაცარში ჩაუ-
ვარდათ. ჭკვიანი მოხუცი შინიდან გაიპარა და ტყეს შეაფარა თავი. მეფის ჩაფრები 
პირში ჩალაგამოვლებულები დარჩნენ. როცა ოტია გაექცათ, ყველა დროისა და ყო-
ველი ჯურის ავაზაკის დემოგრაფიული ლოგიკა მოიშველიეს _ «რათ უნდა გაპარუ-
ლიყო, თუ დამნაშავეთ არ გრძნობდა თავს?» ასე, ჯალათებს გული ეთუთქებათ, რო-
ცა ვინმე ჭკუით აჯობებს და მიამიტობით ამართლებენ საკუთარ ქვებუდანობას. 

რა თქმა უნდა, სევდის აღმძვრელია ყოფა, რომელიც ქვეყნის მთლიანობაზე, 
ერთიანობაზე, სიძლიერეზე მზრუნველს მიიჩნევს შეთქმულად და მოღალატედ, 
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ხოლო მის მოსამართლედ და გამსჯელად დასვამს უნიათო, უგუნურ, ღვარძლითა 
და ვერაგობით სავსე ადამიანებს. როცა ამგვარი ატმოსფერო გაბატონდება, კეთილ-
შობილება ადამიანის ზნეობის შინაარსი კი არ არის, არამედ _ ნიღაბი, რომელიც მა-
ლავს მზაკვრულსა და ცბიერ საქციელს. 

დაპატიმრებული იულონი რომ ქუთაისში ჩამოიყვანეს, მას მეფე შეხვდა («ჟამა 
სიავე»). იგი მიეგება ქვეშევრდომს და მიუსამძიმრა: «თქვენი ღრმად პატივცემული 
დედის გარდაცვალებამ დიდად დამაღონა. განსვენებული ჩვენი ქვეყნის მშვენება 
იყო, როგორც ძველი ქართველი ქალი, ოჯახის პატრონი და ოჯახისთვის მზრუნავი. 
საუკუნოთ იყოს ხსენება მისი და განისვენოს იქ, სადაც მართალნი განისვენებენ; 
თქვენ კი იობის მოთმინება მოგცესთ ღმერთმა, რომ გადაიტანოთ ასეთი დედის და-
კარგვა...» 

ამ სამძიმარმა იულონი ცრუ იმედით გაამხნევა. იფიქრა, ასეთი შეხვედრის შემ-
დეგ მეფის სასჯელი მეტისმეტად მკაცრი იქნებაო. ყალბი გამოდგა იულონის ვარაუ-
დი. ამ ცბიერებით და ვერაგობით სავსე სიტყვების შემდეგ, დიდ დროს არ გაუვლია, 
რომ იულონი, მეფის თანხმობით, თვალების დათხრით დასაჯეს. კეთილშობილება 
ნიღაბი აღმოჩნდა, მომარჯვებული ნამდვილი მზაკვრული განზრახვის დასამალა-
ვად. 

აფხაზთა ლაშქრიდან ვიღაც მხედარი გამოვიდა და იმერლები ორთაბრძოლაში 
გაიწვია («რაინდები»). გავიდა ავალიანი, უცნობმა მაშინვე ჩამოაგდო ცხენიდან. გა-
ვიდა აბაშიძე, ისიც თვალის დახამხამებაში განგმირა უცნობმა. «ე, რავა უცადო, სა-
ნამ ყველას გაწყვეტს!» _ გაბრაზდა არჩილი და უცნობთან საბრძოლველად გაემარ-
თა. მაგრამ აქ უცნაური ამბავი მოხდა. 

«უცნობი არჩილის დანახვაზე ცხენიდან გადახტა და საყელოს ღილი გაიხსნა. 
_ ვინა ხარ? _ დაეკითხა უცნობს უხერხულ მდგომარეობაში ჩავარდნილი ბატონი-

შვილი. 
_ ალანელი, თქვენი ძიძიშვილი. 
_ მოდი აქ. 
ალანელი ეახლა. არჩილი ცხენიდან გადმოიხარა _ და ალანელმა გულზე აკოცა, 

არჩილმა _ თავზე». 
ძიძიშვილობის კეთილშობილ ტრადიციას იცავენ. მაგრამ ამას უკვე ფასი აღარ 

აქვს. ძმათა მკვლელი ომი იმერლებს, მეგრელებს და აფხაზებს შორის დასაშვებად 
და მისაღებად მიაჩნიათ. ამგვარ შეგნების ადამიანისათვის რაღა მნიშვნელობა აქვს 
ძუძუმეტობის ტრადიციას? არაფერი, ოღონდ მექანიკურად ასრულებენ ერთხელ 
შთაგონებულს. მისი აზრი და ღირებულება კი გაუგებარია. 

ბრძოლის დროს იმერეთის მეფე და აფხაზეთის მთავრის შვილი ერთმანეთს შეხ-
ვდნენ, მაგრამ აფხაზმა ხმალი არ მოუქნია იმერელს («რაინდები»). რატომ? მოისმი-
ნეთ აფხაზეთის მთავრის შვილის პასუხი: «მირონცხებული მეფე ჩემზე ხნითაც უფ-
როსია და გვარიშვილობითაც უმაღლესი. პირველად მას უნდა ენებებია ხმლის მოქ-
ნევა». არც მეფეს შემოუკრავს მოწინააღმდეგისათვის მახვილი. ეს რატომღა მოხდა? 
ახლა მეფის პასუხს დაუგდეთ ყური: «როგორც კი პირველად შევხედე, გავიფიქრე: 
ასეთი ვაჟკაცის გაფუჭებას ღმერთი არ შეუნდობს კაცს-თქო და ჩაუარე გვერდი...» 
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თითოეული მათგანის საქციელი შეიძლება კეთილშობილების სახელმძღვანელო-
ში შეიტანოთ სანიმუშოდ. მაგრამ ერთი კითხვა მაინც აწვალებს მკითხველს: თუ 
ასეთ პატივს სცემენ ერთმანეთს, რაღად ომობენ, რაღად ღვრიან უმიზნოდ უდანაშა-
ულო ადამიანების სისხლს? რაღად აჩანაგებენ და აქცევენ საკუთარ მიწა-წყალს, 
სახლ-კარსა და მამულს? ამას მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს _ უგუნურობის გამო. რო-
ცა დაკარგულია ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მიზანი და იდეალი, როცა ერს აღარ 
აქვს ისტორიული მისიის შეგნება, მაშინ, როგორც მთელი ხალხის, ისე მისი საუკე-
თესო შვილების ენერგია, უნარი, ნიჭი, ფუჭად იხარჯება. უფრო ბოროტების სამსა-
ხურში დგება, ვიდრე კეთილის. ამგვარი უაზრობისა და ბოროტების მონაწილენი 
არიან «რაინდების» პერსონაჟებიც და ამიტომ მათ კეთილშობილებას ღირებულება 
არ აქვს. იგი უმიზნო ქმედების ნიღაბია და ამ ადამიანთა სულიერ გამოფიტულობას 
მეტყველებს. 

თავზარდამცემი, მწარე ირონიით იმსჭვალებით, როცა კითხულობთ, როგორ სხე-
დან დილიდან მტრები საღამოთი ნადიმზე და ერთმანეთს ამკობენ და ადიდებენ. 

«როცა არჩილის სადღეგრძელოს სვამდა, აფხაზეთის მთავრის შვილმა ხოტბასა 
და ქებას ღიმილით დაუმატა: 

_ შემარცხვინე, ბატონიშვილო არჩილ, ტყვედ ქმნილს, დღეს უარარაოს ისეთი სა-
ჩუქარი მიბოძე, რო ვერ გადაგიხდი. 

_ თქვენ ბრძანეთ, ბატონიშვილო, და გადამხდელი მე ვიყო... 
. . .… 
_ ვაკოცოთ ერთმანეთს!. სთქვა არჩილმა და ფეხზე წამოიწია, მაგრამ სანამ მთლად 

ადგებოდა, მის წინ გაჩნდა ახალგაზრდა აფხაზი და უპირებდა გულზე კოცნას; არ-
ჩილი არ დანებდა, ერთმანეთს ლოყები დაუკოცნეს».  

როგორც ვხედავთ, არაფერი ჰქონიათ გასაყოფი. პირიქით, ერთმანეთი ჰყვარები-
ათ. მაგრამ ამას მაშინ მიხვდნენ, როცა ვნება დაცხრა, ენერგია დაიხარჯა და გონება 
გამოფხიზლდა. მანამდე კი უმიზნო და უაზრო სისხლი ღვარეს. ასე რომ არ მოხდეს, 
მათ საერთო მიზანსა და იდეალს უნდა მიაგნონ, უნდა მიხვდნენ, სად არის მტერი 
და სად _ მოყვარე. ენერგია, მამაცობა და ნიჭი ტყუილად კი არ უნდა ფლანგონ, არა-
მედ საერთო იდეალის სამსახურში დახარჯონ. ამის გაუგებრობა და შეუგნებლობა 
აწუხებს ნიკო ლორთქიფანიძეს. ამით არის გამოწვეული სევდა, რომელსაც მოთ-
ხრობის ყოველ სტრიქონში გრძნობთ. ამას აღნიშნავს და მიანიშნებს ის სტრიქონე-
ბიც, რომელიც ეპიგრაფად აქვს წამძღვანებული «რაინდებს». 

«ვისაც გამოუცდია დიდი ავადმყოფობა, ახსოვს ბოდვა, ტკივილების დროს ჩანგი 
თუ არა, ზღაპარი მაინც მოუსმენია, _ იგი გაიგებს ჩემს სულის კვეთებას და სასია-
მოდ დარჩება არეული ისტორიის, დავიწყებული ზეპირგადმოცემების და დაღლი-
ლი ოცნების ხლართი, მწარე ღამეებში ნაღვლიანი ფიქრების გასაფანტად შეკონი-
ლი». 

ახლა ამ სტატიის დასაწყისში დასმულ კითხვას თუ მივუბრუნდები, უნდა დავას-
კვნა, რომ ნიკო ლორთქიფანიძეს ამ მოთხრობებში გადმოცემული აქვს საქართვე-
ლოს ისტორიის იმ პერიოდის სული, როცა დაიკარგა კავკასიის ხალხთა ძმობის 
იდეა, ქართველი ხალხის მთლიანობისა და საქართველოს ისტორიული მისიის შეგ-
ნება. ამის შედეგად ქართული ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი აზროვნება გაღატაკ-
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და და იგი გვაროვნულს, ოჯახურს, პირადულს ვეღარ გასცდა, მასში ჩაიკეტა. აქე-
დან დაიბადა ყველა ზნეობრივი მანკიერებაც. ამის შედეგად მივიღეთ ეროვნული 
ყოფის სურათი, რომელიც ნიკო ლორთქიფანიძის მიერ ასეა აღწერილი: 

«ვინც კი მოდის ჩვენში უცხოელი, ფარჩა და აბრეშუმი აცვია, ვერცხლსა და ოქ-
როში არის ჩამჯდარი, ფული აქვს და საქონელი... ჩვენ კი გაძვალტყავებული, განა-
წამები ველით სიკვდილის დღეს... სხვაგან თურმე ცხოველსაც არ სტოვებენ უაქი-
მოთ, უწამლოთ, ჩვენში კი დòდებულნი ვერ ღირსებიან ქინაქინას. მეფისათვის ვერ 
აგვიშენებია ხეირიანი სასახლე და იქ თურმე უბრალო მოქალაქეთაც კი ორ-სამ სარ-
თულიანი სახლები აქვთ. 

წერა და კითხვა არ ვიცით, ღმერთს ვერ შევვედრებივართ წესიერად!.. სხვაგან 
მდაბიონიც მეცნიერები ხდებიან, ჩვენში დიდებულები ხელის მოწერის მაგიერ სა-
ბუთზე ჯვარს ძლივს სვამენ... 

სწავლა გვაკლია, ერთობა და მშვიდობიანი ცხოვრება; ესაა ჩვენი უბედურება... ქა-
ლაქში ნახშირი ვერ წაუღია კაცს, რომ გზაზე ორი მორჩილისათვის კაცი არ გაუკო-
ჭონ სააღდგომო გოჭივით» («ჟამთა სიავე»). 

ამ მდგომარეობიდან თავდახსნა შეიძლება უკვე მომხდარის გაცნობიერებით, მი-
სი დარღვევა-დაშლით და ახლის აღორძინებით. ნიკო ლორთქიფანიძის აზრით, 
ახალი აღორძინდება მაშინ, როცა მოხდება ცოდვის მონანიება, ანუ ყოველი კაცი შე-
იცნობს საკუთარ დანაშაულს და გამოისყიდის მას. 

როგორც მკითხველს ახსოვს, ისეთი მხეციც კი, როგორიც ლევანია («მრისხანე ბა-
ტონი»), ჩაწვდება თავის დანაშაულს და ბერად აღიკვეცება. «დაყუდებული ბერი 
ყველას მორჩილებით, მორიდებით ეპყრობოდა. ჩიტები თამამïდ ჯდებოდნენ მის 
თავზე და ნისკარტს იწმენდნენ თმაზე. შველი წყალზე ჩამოსული ხელიდან ართმევ-
და ჭადის ნატეხს. მოხუცი კი ლოცულობდა ხატის წინ. განუწყვეტლივ კითხულობ-
და სახარებას; უფალს შენდობას ევედრებოდა ბალახის გადათელვისათვის, მზის 
სხივის შეურაცხყოფისათვის, ორიოდე ლუკმისათვის, რომელსაც შორი ახლოს 
უტოვებდნენ მცხოვრებნი». 

ასევე დღედაღამ ცოდვის გამოსყიდვაზე ფიქრობს იულონიც («ჟამთა სიავე»), რო-
მელსაც დედა შემოაკვდა. მან იცის, რომ ამ დანაშაულს ხალხი არ აპატიებს. ამიტომ 
უნდა მონახოს გზა, რომელიც დაეხმარება მონანიებაში და შეამსუბუქებს სასჯელს. 

მაგრამ ცოდვის მონანიება ორგვარია _ პასიური და აქტიური. ლევანი პასიურად 
ინანიებს ცოდვას. იგი განდეგილობით ცდილობს დაადგეს კეთილის გზას. იულონი 
კი აქტიური საქმიანობის, ქვეყნის კეთილდღეობისათვის ბრძოლის გზით აპირებს 
ჩადენილი დანაშაულის მონანიებას. «...თავს დავდებ მთელი საქართველოსათვის 
და მხოლოდ შემდეგ წავალ მონასტერში». იულონი იწყებს საქმიანობას საერთო 
ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი მიზნისათვის. თუ მოხერხდება საქართველოს გაერ-
თიანება, ეროვნული მთლიანობა აღდგება, «მაშინ დაიბადება მეორე შოთა და აშენ-
დება გელათი და სვეტიცხოველი». მოხდება არა მარტო პოლიტიკური, არამედ 
კულტურული აღორძინებაც. ამისათვის თავის გადადება მადლია, რომელიც წარხო-
ცავს ცოდვას. 

ასეთი აქტიური მონანიების მომხრეა ნიკო ლორთქიფანიძე. იგი ქვეყნისა და ხალ-
ხის სამსახურს გულისხმობს და იმიტომ. აქ ღვიდება ოპტიმიზმისა და ისტორიული 
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პერსპექტივის ნაპერწკალი. მაგრამ ნაპერწკალი ცეცხლად მაშინ აგიზგიზდება, როცა 
ერი არსებულს გააცნობიერებს და მკაფიოდ ჩამოაყალიბებს თავის ისტორიულ ვალ-
სა და მისიას კაცობრიობის წინაშე: აქტიურად იბრძოლებს მის განსახორციელებ-
ლად; წარსული ისტორიაც სევდის აღმძვრელი კი აღარ იქნება, არამედ _ შემოქმედე-
ბითი ენერგიისა. 

 
 

სიმშვიდით უხმო 
 
 
ეკლესიის გალავანთან დუქანი დგას. მის წინ მამაკაცები სხედან. მუსაიფობენ. 

ლაპარაკობენ ცისას, ბარისას... 
«შენ უნდა თქვა, როკფელია ყოფილა ამერიკაში, ვინცხა, ყოველ წამში _ ფუუ! _ 

მოლაპარაკემ სული შეუბერა, _ აი ამდენ ხანში, ერთ მუჭა ოქროს ღებულობს თურ-
მე». 

თვალებდაჭყლეტილნი უსმენდნენ მთხîობელს. ვერ გაურკვევიათ, რად სჭირდე-
ბა ერთ კაცს ამდენი ფული. 

«_ მასწავლებელმა მითხრა, იმისთანა მანქანა მოიგონეს, სამოც კაცს ჰაერში აიყვა-
ნენ და ააფრენენო!..» _ გაკვირვების ცეცხლზე ნავთს ასხამს მეორე. აურაცხელ ფულ-
ზე მეტად, კაცის გაფრენა აოცებთ. 

«_ უწინ გვიკვირდა, ანგელოზი და ღმერთი დაფრინავსო... თითო-თითო, და ახ-
ლა-კი, ვინცხა ნემეცია, თუ ფრანცუზი, ეიყვანს შენს დათია კოპტაშვილს, პატიოსან 
აზნაურიშვილს, და ატრიალებს, ქორი რომ წიწილას ეიყვანს ისე, ჰაერში... მოდი და, 
ნუ სცემ იმას თაყვანს!..» 

მერე საუბარი თუთუნს გადასწვდა. ქალაქური თუთუნი შეაქეს. იწყინა მედუქნემ 
_ ჩემსას რას უწუნებთო?! გამოართვეს ერთი პარკი თუთუნი. დაათვალიერეს. ინატ-
რეს _ კარგი იქნება გაბოლება, პირის ჩატკბარუნებაო. მედუქნემ წააქეზა _ «იყიდეთ 
მერე, რავა წახდით ასე ორი აზნაურიშვილი?!» _ მოიჩხრიკეს ჯიბეები. ერთს რვა კა-
პიკა აღმოაჩნდა, მეორეს _ შვიდი. შეერთებული თანხით თუთუნი იყიდეს. პარკის 
გასაჭრელი დანა აიღეს. ვითომ, ხუმრობით, დავაც გამართეს _ ორი წილი ნუ მი-
გაქვს, შუაზე გავიყოთო! კინკლაობაში ერთმა თითი გაიჭრა. იქვე უწამლეს სახელ-
დახელოდ, ქილიკობდნენ, მაგრამ მაინც გული უსკდებოდათ! მედავითნემ უკბილო 
ხუმრობით დაამშვიდა ისინი _ «ნუ გეშინიათ, სულ ერთია, ყველა აქ უნდა დაგმარ-
ხოთ, ამ სასაფლაოზე!..» ამისათვის ყურადღება არავის მიუქცევია. ნაირ-ნაირ რჩევას 
აძლევდნენ დაზარალებულს. ქოთქოთის მერე დაიშალნენ და სახლებში წავიდ-წა-
მოვიდნენ. ყველაფერი მშვიდობიანად დამთავრდა, ოღონდ თითგაჭრილს სოფელმა 
«თუთუნის მსხვერპლი» შეარქვა. 

სულ ეს გახლავთ ნიკო ლორთქიფანიძის ერთი იუმორისტული მინიატურის 
შინაარსი. დაწვრილებით საგანგებოდ გიამბეთ იგი. როგორც ხედავთ, ყოფის უბრა-
ლო სურათია დახატული, ერთი პაწია შემთხვევაა აღწერილი. შეიძლება, მკითხველ-
მა ისიც კი იფიქროს _ ღირდა კი მწერალს ამისათვის თავი შეეწუხებინა? მაგრამ ნა-
ამბობის აზრი ძირეულად იცვლება, როგორც კი მინიატურის სათაურს წაიკითხავთ 
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_ «ფეოდალები». მძაფრი ირონია თვალში გეცემათ. ვინ არის ფეოდალი? _ ის, ვისაც 
სამშაურიანი თუთუნის ყიდვა არ შეუძლია? როგორ დაკნინებულან, დაქვეითებუ-
ლან! ძველი სიზვიადის, ძლიერების ნიშანწყალიც აღარ შერჩენიათ! იკვეთება პრობ-
ლემა _ დავით კლდიაშვილის მიერ შემოტანილი ქართულ მწერლობაში _ გამდაბი-
ოებული აზნაური _ გააზნაურებული მდაბიოს (გაიხსენეთ, თუნდაც, მოლიერი) სა-
პირისპირო საკითხია. სოციალური სინამდვილის ცვლა, ბურჟუაზიის ბატონობის 
დამკვიდრება იწვევდა პროცესს, რომლის ერთ მხარეს გააზნაურებული მდაბიო იდ-
გა, ხოლო მეორე მხარეს _ გამდაბიოებული აზნაური. ერთიცა და მეორეც სიცილის 
საგანი იყო, თუმცა განხვავებაც არსებობდა: გააზნაურებული მდაბიოსადმი დამო-
კიდებულება მძაფრად უარყოფითია, სატირული; გამდაბიოებული აზნაურისადმი 
კი _ თანაგრძნობის, თანალმობის შემცველი. 

ნიკო ლორთქიფანიძის მინიატურაც თანაგრძნობის ღიმილით არის სავსე, მაგრამ 
მწერალი ამით არ კმაყოფილდება. ეს რომ ეკმარა, იგი გაიმეორებდა ძველ თემას ძვე-
ლი განწყობილებით. ნ. ლორთქიფანიძე უფრო ღრმად იხედება ადამიანთა ბედში. 
მინიატურა მთავრდება სიტყვებით: 

«ვერც მედავითნემ აასრულა დაპირება _ მას არ მოუვლია მიცვალებულთათვის, _ 
რადგან არც ერთს არ ღირსებია სამარე ეკლესიის გალავანში, საკუთარ სასïფლაოზე, 
ნაკურთხ მიწაში». 

ამგვარ დასასრულს არ მოელით. რაშია საქმე, არ მოხდა? თუ ერთმა სოციალურმა 
ცვლილებამ ისინი გააღატაკა, მეორემ დასაჯა. კლასობრივი თანასწორობის დასამყა-
რებლად გაანადგურა ისინი, ვისაც სამი შაურიც არ ჰქონდა თუთუნის საყიდლად, 
მაგრამ ბედის დაცინვით, სოციალურ იერარქიაში ფეოდალებად იწოდებოდნენ. 

ნ. ლორთქიფანიძის ირონია გამანადგურებელია ისტორიის უსამართლობის მი-
მართ. მკითხველისათვის გასაგები ხდება, რომ ანეკდოტურია არა მწერლის აღწერი-
ლი შემთხვევა, არამედ ისტორიის განაჩენი. საუბედუროდ, ისტორიის ხუმრობა ყო-
ველთვის სისხლიანია. სხვათა შორის, ამას ხელს უწყობს სიცრუეც, რომელსაც, ნე-
ბით თუ უნებლიეთ, ხშირად ავრცელებს მწერლობა და ხელოვნება. მწარედ ამბობს 
ნ. ლორთქიფანიძე: «ბატონყმობის დროს, ცნობილია, _ როგორც დაგვიმტკიცა სა-
ხელმწიფო კინო-მრეწველობამ და ზ. ჭიჭინაძემ, _ ბატონები დილით ჭამდნენ ფარ-
შეს, შუა დღეზე უღელში აბამდნენ შინაყმას და ღამე კი აუპატიურებდნენ მოახლე-
ებს, ზოგჯერ თავის საკუთარ ქალებს და უფრო ხშირად კი ყმების ცოლებს და ქა-
ლიშვილებს» («თაგვის წერილი»). 

ნ. ლორთქიფანიძის ღიმილი თუ ირონია ყოველთვის ტრაგიკულ ქვეტექსტს შეი-
ცავს. 

თერთმეტი წლის ვიყავი, პირველად საქართველოს სახელი რომ გავიგონეო, _ 
ყვება «ოდელია, დელიას!» პერსონაჟი, უკვე ხანდაზმული კაცი. ყველაფერი სცოდ-
ნია მას _ იმერელიც, კახელიც, მეგრელიც, მაგრამ არასოდეს გაეგონა ცნება _ საქარ-
თველო. ახლა აღარ იკითხავთ, როგორ მოისმინა მან პირველად ეს სიტყვა? მისი ბი-
ძაშვილი ხუტუნია, სამტრედიაში ყოფილა მეუნაგრესთან შეგირდად გაბარებული. 
ერთხელ სოფელში დაბრუნებულა იგი, თან სამტრედიიდან სიმღერა ჩამოუტანია _ 
«ოდელია, დელია, საქართველო ჩვენია!»  
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მთელი დღე ღიღინებდა თურმე იგი ამ ჰანგს. მინიატურის პროტაგონისტი დას-
ძენს _ ძალიან მომეწონა სიმღერა, ბიძაშვილს შევეხვეწე, მასწავლე-მეთქი! უანგა-
როდ არ უქნია ხუტუნიას ეს საქმე. გასამრჯელოდ ჯაყვა გამოურთმევია ნათესავი-
სათვის. გახარებული გაქცეულა ბიჭი შინ. თითქოს გულმა უგრძნო, დედას ჯაყვა 
მოუკითხავს _ «რა უყავიო?! ბიჭი დაბნეულა. დედას ხელი უტაცნია გასალახავად, 
მაგრამ ბაბუა გამოსარჩლებია ყმაწვილს _ მამაშვილობას, არ გალახო!.. მაგას კაი სიმ-
ღერა უსწავლია და აპატიეო» _ გადარჩენილა ბიჭი გატყეპვას. 

ბაბუას, რომელსაც სოლომონ პირველი ახსოვდა, დიდხანს ულაპარაკია, რა იყო 
საქართველო. ბიჭს ამ საუბრიდან ვერაფერი გაუგია, მაგრამ ის კი დაუხსომებია, რომ 
ქართველია და მის სამშობლოს საქართველო ჰქვია. 

ამ მინიატურის ქვეტექსტი ისე გუგუნებს დედოზარივით, როგორც «იყიდება 
საქართველოს» მოთქმა. თუმცა, ამბის თვალსაზრისით, მწერალი აქაც ანეკდოტურ 
შემთხვევას ყვება. 

ტრაგიკულს და კომიკურს ერთი და იგივე საფუძველი აქვს. 
«თავსაფრიანი დედაკაცი»: ქვრივობაში გაზარდა ქალმა შვილები. დააოჯახა, 

დააბინავა, გზა გაუკაფა ცხოვრების ასპარეზზე. მოხუცდა ქალი. შვილებს აღარ 
სურთ მისი მოვლა-პატრონობა, რჩენა. როცა შეატყო, შვილებისათვისაც ზედმეტი 
ბარგი გავხდიო, ქალმა თავი მოიკლა. ნოველა მთავრდება სიტყვებით: «ყველაზე 
უფრო განათლებული და თან ყველაზე უფრო ტუტუცი შვილი ზოგჯერ ბრძნულად 
შენიშნავს: მოხუცებისგან ზოგიერთს გამოელევა მოსაზრების უნარი და მოქმედებს 
შეუგნებლად, მაგალითად, გაჰყვება გზას და მიდის და მიდის... ამას ჩვენში «მხარის 
შეცვლას» უძახიან, მეცნიერებმა კი «მანიაკალური» მდგომარეობა უწოდეს. 

«ჯან-ტიკო და ჯან ბაწარა»: ერთგულად ემსახურება ცხენი პატრონს. ავდარსა თუ 
დარში, გზაზე თუ უგზოობაში მუხლჩაუხრელად ეწევა იგი ჭაპანს. ერთხელ საში-
ნელ კლდე-ღრეში გამოატარა ცხენმა ტვირთი. პატრონი საპალნეს მივარდა და გახა-
რებულმა დაიძახა: «ჯან ტიკო, ჯან ბაწარა!» ცხენს კი არც ალერსით გადაუსვა ხელი 
და არც მადლიერების სიტყვა უთხრა. საღამოს გულდაწყვეტილი ცხენი თავლაში 
უყვება ცხოველებს პატრონის უმადურობას. მერე მან ყველას ზურგი შეაქცია და 
დაწვა. იგი იშვიათად წვებოდა, მაგრამ ახლა ამით ყველას მიმართ ზიზღი გამოხატა. 
არც დილით ამდგარა, არც უჭამია. პატრონი ვერაფერს მიხვდა. გაოცებული უტრია-
ლებდა პირუტყვს ირგვლივ. მერე შვილმა ურჩია, სასაქმებელი დავალევინოთო. 

მინიატურა მთავრდება სიტყვებით: «ვერც მამა და ვერც შვილი _ ორი ჩალვადარი 
_ ვერ მიხვდა, რომ ცხენის სენს ჰქვიოდა «დაუფასებლობის მელანქოლია» და ამ სენს 
სასაქმებელი ვერ შველის». 

დაუფასებლობის მელანქოლიის გამო იკლავს თავს თავსაფრიანი დედაკაცი. შვი-
ლების უმადურებაა მისი ტრაგიკული დასასრულის მიზეზი. მაგრამ ამ ნოველაში 
ადამიანია მსხვერპლი და მას ტრაგიკულად განვიცდით. «ჯან ტიკო და ჯან ბაწარა-
ში» კი უმადურობისა და დაუფასებლობის ზვარაკი ცხენია. ეს ირონიულ ელფერს 
აძლევს მინიატურას. დაუფასებლობის მელანქოლია და პირუტყვი ადამიანის ცნო-
ბიერებისათვის იმდენად შეუთავსებელი კატეგორიებია, რომ მათი ერთ კონტექ-
სტში მოხსენიება სიცილის გუნებაზე გაყენებს. როგორც კი მინიატურის ქვეტექსტს 
ჩავწვდებით, მხიარული განწყობილება მაშინვე ქრება და სევდა გვეუფლება. 
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ნ. ლორთქიფანიძის ტრაგიზმში ყოველთვის დევს ირონიულობა და ირონიაში _ 
ტრაგიკულობა. ეს მისი მწერლური თვალსაზრისის ძირითადი ნიშან-თვისებაა. მი-
ნიატურაში _ «უკვდავება» _ ადამიანი ღმერთს მიმართავს: 

«_ დიახ, მეცოდები: შენ ყველაფერს ჰხედავ და მეცოდები! შენ უკვდავი ხარ და 
მეცოდები! რაც უნდა მოგაბეზროს თავი საგანმა, მაინც შეხედავ, რაც უნდა გეზიზ-
ღებოდეს, თვალს ვერ მოაშორებ! _ მეცოდები! ეს კიდევ არაფერი. უდიდესი ჩემი 
უბედურება ვერ შეედრება შენს აუტანელს მდგომარეობას: რაც უნდა შეგძულდეს, 
შეგზიზღდეს თავი, რაც უნდა ისურვო გაჰქრე, მოისპო, _ არ შეგიძლია! შენ უკვდავი 
ხარ! მეცოდები, უფალო! ჩემს უმწვერვალეს ტანჯვაშიაც კი შენი ბედი მანუგეშებს _ 
შენ ჩემზე უბედური ხარ! ჭეშმარიტად, უფალო, მეცოდები! რომ შეიძლებოდეს, მა-
ინც არ გაგიცვლიდი ბედს!» 

ასეთია ადამიანი _ უძლური და ქედმაღალი. ადამიანის უძლურების შეგნება ნ. 
ლორთქიფანიძის შემოქმედებაში ბადებს ტრაგიკულ განწყობილებას, ქედმაღლო-
ბის შეცნობა კი _ ირონიას. ამიტომ არის შერწყმული მწერალთან ტრაგიკულობა და 
ირონიულობა. 

ჩემი დაკვირვებით, ქართულ მწერლობაში სიცილს სამი მიმართულება აქვს: პირ-
ველი _ ილია ჭავჭავაძისა და მიხეილ ჯავახიშვილის, მეორე _ დავით კლდიაშვილი-
სა და ნიკო ლორთქიფანიძის, მესამე _ ნოდარ დუმბაძისა. 

როცა ილია და მიხეილ ჯავახიშვილი ხარხარებდნენ, გაწნული სილის ტკაცუნი 
ისმის. მამხილებელი ძალა სირცხვილით გწვავს და გდაღავს. 

როცა დ. კლდიაშვილი და ნ. ლორთქიფანიძე იღიმებიან, სევდა გეუფლებათ და 
ადამიანის მიმართ თანალმობის სურვილი გიჩნდებათ. 

როცა ნ. დუმბაძე იცინის, მხიარულების ძალით ივსები. სიცილი გაჭირვების 
დამთრგუნველი იარაღია. 

რომელი მიმართულება გამოხატავს უფრო სრულად ქართველი კაცის ბუნებას? 
ალბათ, სამივე ერთად. თუმცა ის კი უნდა აღინიშნოს, რომ დ. კლდიაშვილს და ნ. 
ლორთქიფანიძის მიმართულებას ჯერჯერობით მეტი გამგრძელებელი ჰყავს _ ს. 
კლდიაშვილი, რ. ჭეიშვილი, გ. დოჩანაშვილი და სხვანი. მათ თხზულებებში არის 
ღიმილი ანუ სიცილი «სიმშვიდით უხმო ბაგეთა ოდენ შეეტყობოდეს». 

1981 წ. 

ÜÎÏÃÒÊÓÄÒ ËÐÜÒÈÒÇÈÒ 

ერთხელ ფსიქოლოგ ვლადიმერ ნორაკიძეს ლევან გოთუასათვის სუფთა, დაუწე-
რელი ქაღალდი მიუცია და უთხოვნია _ მეყსეულად, წინასწარ მოუფიქრებლად 
აღეწერა სურათი, რომელსაც თეთრი ფურცლის ყურებისას ხედავდა. ლევანს ასეთი 
პასუხი გაუცია: ვხედავ კავკასიონს. ერთ ადგილას ჯაჭვი ჰკიდია. ქარი უბერავს და 
ჯაჭვი ჟღრიალებს. ქვევით ჩანჩქერია. ქარი აფრიალებს შხეფების ნაკადს, როგორც 
ღრმა მხცოვანის წვერს და მესმის მისი ჩურჩული. 
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დაფიქრება არ სჭირდება იმის გამოცნობას, რომ ლევან გოთუას თვალწინ მაშინვე 
ილიას «განდეგილისა» და «აჩრდილის» სურათები დამდგარა. «მარად და ყველგან 
საქართველოვ, მე ვარ შენთანა». 

ფსიქოანალიტიკოსები ამბობენ თურმე _ ასეთი ექსპერიმენტები იმით არისო სა-
ინტერესო, რომ ავლენს პიროვნების ყველაზე ინტიმურ, ხშირად ფარულ, არაცნობი-
ერ მისწრაფებებს. როგორც ჩანს, ეს მართალია, რამეთუ ლევან გოთუას ცნობიერა-
დაც და არაცნობიერადაც თვალწინ საქართველო, მისი ბედი, წარსული და აწმყო 
ედგა. სხვანაირად არც შეიძლებოდა. იგი პართენ გოთუას ოჯახში იყო დაბადებუ-
ლი. 

პართენ გოთუას მთელი წიგნიერი საქართველო იცნობს. იგი იყო საზოგადო 
მოღვაწე, პუბლიცისტი, მწერალი, მასწავლებელი, ეკონომისტი, გამომცემელი_რე-
დაქტორი. 

პართენ გოთუას ოჯახი მამულიშვილობის მაღალი სულით სუნთქავდა. 
«ბავშვობაში ხშირად შევპარულვარ მამაჩემის სამუშაო ოთახში. ჩემი საოცნებო 

სამყარო იქ იწყებოდა. წიგნების სიმრავლე მაოცებდა. განსაკუთრებით კი ერთი წიგ-
ნი მიზიდავდა. მაგიდის მარჯვენა კუთხეში იდო. გარეკანზე სურათი ეხატა _ მცირე 
ტახტზე ულვაშაწკვერტილი კაცი ფეხმორთხმით იჯდა. მარჯვენა ხელში მოზიდუ-
ლი კალამი ეპყრა, მარცხენაში კი _ ხმალი. მუხლებზე რვეული ჰქონდა გადაშლილი. 

მისი სახელი პირველად ასო-ასო, ისიც უკუღმა წავიკითხე: «იტშუხავ...» («ხვამ-
ლის ციხე-ქვაბული»). 

ვახუშტი ბატონიშვილი ლევან გოთუას თანამგზავრი იყო მთელი ცხოვრების მან-
ძილზე. 

ლევან გოთუას მოთხრობებისა და რომანების კითხვის დროს ადამიანს თვალწინ 
ეშლება საქართველოს ისტორიის ტრაგიკული სურათები. მწერალი წარსულს ცხა-
დად აცოცხლებს, სულიერად და ხორციელად შეუდრეკელი ადამიანის ცხოვრებით 
გვატკბობს, გუშინდელი დღევანდელობის ნაწილი ხდება და შორეული წარსული 
გვასწავლის, როგორ ვიცხოვროთ და ვიშრომოთ დღეს. 

ქართველ ხალხს მოწამებრივი ცხოვრების გზა გაუვლია. დიდი მსხვერპლის წყა-
ლობით შეუნარჩუნებია არსებობა. სისხლსა და უბედურებას მისთვის ცხოვრების 
ხალისი არ წაურთმევია, შემოქმედებითი ენერგია არ მოუდუნებია, გართობისა და 
მხიარულების გუნება არ გაუფუჭებია. «საკვირველი ხალხია გურჯები: მუშაობენ _ 
მღერიან, იბრძვიან _ მღერიან, ქორწილი აქვთ _ მღერიან, კვდებიან და მაინც მღერი-
ან! ან დიდი ჭკუისაგან სჭირთ, ან დიდი უჭკობისაგან!» _ ეუბნება გაოცებული ის-
კანდერ-თურქი ნოსტელ გლეხს გორგასალ ნასყიდაშვილს («უგზო ქარავანი»). ეს 
იმიტომ, რომ ტრაგიკულში ყოველთვის არის ოპტიმიზმი. ქართველი ხალხის სუ-
ლიერი თვისება კი სწორედ ტრაგიკული ოპტიმიზმია. ეს აძლევს მას ძალ-ღონეს ის-
ტორიის გრძელ დახლართულ ლიბირინთში გაევლო და ყოველგვარი ჭირვარამი-
სათვის გაეძლო. ჩვენი ერის ეს თვისება კარგად შეუმჩნევია ლევან გოთუას. მისი ის-
ტორიული ნაწარმოებები ყოველთვის ტრაგიკულ ამბებს გადმოგვცემს, მაგრამ 
მკითხველის გული საოცარი სიამაყით და ვაჟკაცობით ივსება. ბუნებრივიც არის. 
ტრაგედია მაღალი მორალური კათარზისის წყაროა. 
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ლევან გოთუას პერსონაჟებს ფანატიკურად უყვართ საქართველო. ჭაბუკ ერეკლე 
ბატონიშვილს სიცოცხლისა და სიყვარულის დათმობაც კი არ უჭირს, ოღონდ ქვეყ-
ნისა და მამულის მოღალატე არ გახდეს («გმირთა ვარამი»). იგი თურქეთის ხონთქა-
რის საკანში მშვიდად იკლავს თავს. არასგზით არ ეთანხმება იკისროს სამშობლოსა 
და ტახტის ორგულობა. 

უკვე მიხრწნილობაში გადასული მარიამ დედოფალი ვაჟკაცურად იტანს შიმ-
შილს, წყურვილს, ტყვეობას, ოღონდ ქალისა და პატრიოტის მანდილი არ შეარცხვი-
ნოს. თუ დამარცხდება, მამაცური სიკვდილით მაინც აჯობოს მტერს. საპატიო, მაგ-
რამ სამარცხვინო ტყვეობას იგი სიკვდილს ამჯობინებს. ბეჭდის თვალში შენახული 
შხამით თავს მოიწამლავს. დედოფალს ისპაჰანის სასახლეს უსახელო საფლავი ურ-
ჩევნია ქართულ მიწაზე («სიბრძნე სიკვდილისა»). 

გრიგოლ ხანძთელი-მცირე საარაკო გმირობით უძლებს ცეცხლითა და შანთით 
წამებას, ოღონდ ქართული საგანძურის საიდუმლო არ გასცეს. მართალია, ქვეყანა 
ომში დამარცხდა, მაგრამ სულიერი სიმტკიცისათვის აუცილებელია შევინარჩუნოთ 
კულტურული განძეულობა. იგი, ვინც სულიერად არ გატეხილა, არც დამარცხებუ-
ლა: დღეს წაგებულ ბრძოლას, ხვალ გამარჯვებად აქცევს. ეს რწმენა აძლევს სიმამა-
ცესა და შეუპოვრობას გრიგოლ მცირეს. ამით აჯობა მან გამძვინვარებულ მტერს 
(«ხანძთის ზარი»). 

თითოეულმა მათგანმა კარგად იცის, რომ ერთ ტაძარში ორი ღმერთის სამსახური 
არ შეიძლება. გაორებული კაცის ცხოვრება მარცხით მთავრდება. მათი ერთადერთი 
სათაყვანო კერპი სამშობლოა. სამშობლოს სამსახური კი პირდაპირობას, გულწრფე-
ლობასა და პატიოსნებას ითხოვს. დიპლომატიური ორჭოფობა ან იწილო-ბიწილო 
მხოლოდ პირად ანგარებას ემსახურება. ნიღაბს ატარებს, ვისაც ნამუსი არა აქვს 
წმინდა და ქვეყნის თვალში ნაცრის შეყრა აქვს განზრახული. ომან ჩოლოყაშვილი 
(«გმირთა ვარამი») ჭკვიანი, გაიძვერა, წინდახედული და ეშმაკი კაცია. ერთი შეხედ-
ვით, იგი წყლიდან ყოველთვის მშრალი ამოდის, მაგრამ მაინც წაგებული რჩება. წა-
გებას არა უშავს, ამას აიტანს უტიფარი კაცი, მაგრამ სამუდამოდ შერცხვენილი და 
თავლაფდასხმული ტოვებს ცხოვრების ასპარეზს. ომან ჩოლოყაშვილსაც უყვარდა 
თავისებურად სამშობლო, ოღონდ პირადი სარგებლისა და ქვეყნის სამსახურის შერ-
წყმა-შეთავსება ეწადა. ეს კი ორი შეუთავსებელი რამ არის. ქვეყნისა და ხალხის სამ-
სახური უანგარობას მოითხოვს უპირველესად, უანგარობასა და ტრაგიკულ თავგან-
წირვას. ვისაც ეს არ შეუძლია, მას მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობა თუ მოუწყვია 
და ისიც დროებით. ისტორიის სამართალი თუმცა ურმით დადის, მაგრამ ჯერ არ 
ყოფილა შემთხვევა, დამნაშავე გაქცეოდეს თუნდაც ზებგერითი სისწრაფის თვით-
მფრინავით. ამ თვალსაზრისით ფრიად საინტერესოა ლევან გოთუას მიერ დახატუ-
ლი გიორგი სააკაძის პიროვნება. 

გიორგი სააკაძემ მთელი სიცოცხლე ბეწვის ხიდზე იარა. სამშობლოსათვის მედ-
გრად იბრძოდა და არც მტრის სასარგებლოდ დაუზოგავს ძალა. საქართველო-
სათვის შვილიც გაიმეტა, მაგრამ მაინც უცხოეთში დალია სული. იქაც და აქაც ორ-
გულად მიჩნეულმა, სიკვდილის წინ ისეთი ხმალი ინატრა, რომელსაც ქართველის 
სისხლი არ ეცხო. დიდ მოურავს ნოსტელმა უბირმა გლეხმა გორგასალ ნასყიდაშ-
ვილმა თავისი ხმალი გაუწოდა. 
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_ «ნასყიდაანთ ხმალია, მაგრამ არ გაყიდულა არასოდეს! 
_ მერე ბაზალეთი?! 
_ შემინდე, ბატონო, ხმალი არ გამიძვრია ბაზალეთთან. ქარქაშიანად ვარიდებდი 

მომხდრებს. აბა, დახედე! _ და ქარქაშზე მრავალი ნაჭდევი აჩვენა. 
წამოდგა გიორგი. მრისხანე თვალი გაუყარა. აღარც გორგასალმა დაჰხარა თავი. 
საშინელმა სიბრაზემ დაუშარნა სახე მოურავს. 
_ შენ ჩემზე ბრძენი ყოფილხარ, მოხუცო!» («უგზო ქარავანი»). 
გლეხმა ჭკუით აჯობა სარდალსა და სახელმწიფო მოღვაწეს. 
თანამოძმეთა სისხლში გასვრილი ხმლით თავისუფლების მოპოვება არ შეიძლე-

ბა. არც ორშოლტიანი მათრახით შეიძლება სამშობლოს სამსახური. გიორგი სააკაძეს 
კი ორშოლტიანი მათრახი ჰქონდა. დრო და ჟამის შესაფერისად ხან მტერს ურტყამ-
და და ხან მოყვარეს. მართალია, მსხვერპლს სწირავდა, მაგრამ მსხვერპლსაც ითხოვ-
და. არც იმას შეუძლია თავისუფლების გოდოლის აშენება, ვისი საკურთხეველიც 
ტარიგის სისხლით არის მოსვრილი. სურამის ციხის კედელში ჩატანებული ზურაბი 
იმიტომ ჰკრავდა და ადუღაბებდა ციხის კედელს, რომ იგი თავად იყო ზვარაკი. მი-
სი უმანკო სული არ დამძიმებულა მსხვერპლის სისხლით. ამ დუღაბის ძალა გიორ-
გი სააკაძეს აღარ გააჩნდა. სამაგიეროდ ეს ძალა ალექსანდრე მეფეს ჰქონდა («გმირთა 
ვარამი»). ამიტომაც უპირისპირდება ერთმანეთს ეს ორი ისტორიული პიროვნება 
ლევან გოთუას შემოქმედებაში. ალექსანდრე მეფეს არაფერი უსურვებია სათავი-
სოდ. რაც ჰქონდა, რაც ჰყავდა, მამულს მიართვა მსხვერპლად. თუმცა ისტორიული 
ალექსანდრე არაფრით ჰგავს მწერლის დახატულ ალექსანდრეს. ისტორიული ალექ-
სანდრე ანგარებიანი და ზნედაცემული პიროვნება იყო, მაგრამ რეალური ისტორი-
ული პირის ამგვარი მეტამორფოზა ლევან გოთუას საკუთარი ეთიკური მრწამსის 
გამოსათქმელად სჭირდება. 

მორალური სიწმინდე უპირველესი მოთხოვნილებაა, რაც კი შეიძლება წაუყენოთ 
სახელმწიფო მოღვაწესა და ქვეყნის ბედის გამრიგეს. უფრი მეტიც: ყოველი ადამია-
ნი მაღალი ზნეობრივი იდეალით უნდა ცხოვრობდეს. «ადამიანს თუ მაღალი ზნეო-
ბა და აზრი არ ასულდგმულებს _ მას აღარაფერი უანგარო არც ამოძრავებს!.. იგი ხან 
ზეცაში აფრინდება, შემთხვევის ფრთებზე... უფრო ხშირად კი ქვესკნელში მოახ-
დენს ზღართანს! ხოლო არაფერი არ არის ადამიანისათვის, სულიერ ქვესკნელზე 
უფრო მდაბალი და სახიფათო!» («სერაფიტი»). როგორც ჩანს, ეს ყოველ დროში კარ-
გად იცოდნენ. ალბათ, ამიტომ დაიწერა საოცარი შინაგანი სევდითა და წუხილით 
სავსე «გალობანი სინანულისანი». დიდი, ერთობილი საქართველოს შემქმნელს საპა-
ტიებელი და მოსანანიებელი რა უნდა ჰქონოდა, მაგრამ ნებით თუ უნებლიეთ ჩადე-
ნილი დანაშაულის შენდობას ითხოვს დავით აღმაშენებელი. 

დავით აღმაშენებელმა არა მარტო დიდი და ერთობილი საქართველო ააშენა, 
სახელმწიფოს მართვის პრონციპები გამოიმუშავა, არამედ ხელმწიფის მორალური 
სახეც ჩამოაყალიბა. თუ ამას, ერთი მხრივ, «გალობანი სინანულისანი» ადასტურებს, 
მეორე მხრივ, გელათის ფრესკა გვიმტკიცებს. ამ ფრესკაზე დავითი ხმლითა და ფა-
რით კი არ არის გამოხატული, არამედ _ ტაძრის მოდელით. მეომარი და მშენებელი 
ჰქმნის ქვეყნის ისტორიას. ისიც აშკარად უნდა ითქვას, რომ უფრორე მშენებელი, 
ვიდრე მეომარი. ამიტომაც უსურვებია ომში დაუმარცხებელ მეფეს, მშენებლის სა-
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ხით გამოესახათ იგი. მართალია, ლევან გოთუამ აღმაშენებლისადმი მიძღვნილ პიე-
საში იგი მხოლოდ ქვეყნის გამაერთიანებლად გამოიყვანა და მოღვაწეობის მეორე 
მხარე ვერ აჩვენა, მაგრამ ეს ალბათ ჟანრული შეზღუდულობის ბრალი იყო. 

მკითხველმა ყურადღება მინდა მიაქციოს ერთ გარემოებას. ლევან გოთუას ორი 
პიესა აქვს. ერთი დავით აღმაშენებელს ეძღვნება, მეორე _ ერეკლე მეორეს. ორი 
მოთხრობაც აქვს მწერალს, ერთი დიდგორის გამარჯვებას გვიამბობს, მეორე _ კრწა-
ნისის მარცხს. ერთში დახატულია გამარჯვებული, მზეგრძელი და დღეგრძელი სა-
ქართველოს ამშენებელი, მეორეში _ დაქცეული და დანგრეული ქვეყნის უღონო 
პატრონი. აშკარად ეტყობა, მწერალი ხშირად ფიქრობდა ამ ორ კაცზე. რა აქვს ამ ორ 
ისტორიულ პირს საერთო? რამ გამოიწვია მწერლის ეს ინტერესი მათ მიმართ? ლე-
ვან გოთუას უნდოდა გაეგო _ რა თვისებებმა ააღორძინა ჩვენი ქვეყანა, რა თვისებებ-
მა დააქცია იგი. ამ კითხვას პასუხი შეუძლია გასცეს მხოლოდ დავით აღმაშენებლის 
და ერეკლე მეორის საქართველომ. აქ არის დამარხული საიდუმლო. ამის ძიება არ 
იყო გარდასული ისტორიული მოვლენების კანონზომიერებათა დადგენის სურვი-
ლით გამოწვეული. იგი დღევანდელ საქართველოს გაკვეთილადაც სჭირდებოდა. 

«მე ვიცი, წასვლას აპირებდა მტერი, გამარჯვების იმედი დაჰკარგა, ჩვენი მოჩვე-
ნებითი მარქაფების შიშიც ჰქონდა. მაგრამ ამ დროს მოხდა ის ღალატი, რომელმაც 
გადაწყვიტა ბრძოლის ბედი, ვგონებ, მთელი საქართველოს ბედიც, _ უფრო ყრუდ 
დაატანა სიტყვა მთხრობელმა. 

_ რომელი ღალატი? _ შესწყრა ლომთათა. 
_ მაშინ გააპარეს ნარიყალიდან აღა-მაჰმადის ელჩი. მან, რა თქმა უნდა, ყველაფე-

რი აუწყა გაქცეულ ხოჯას. 
მოხუცი ლომთათა მიხვდა, თუ რა იყო ეს «ყველაფერი»: შინამტრები და მოშურ-

ნენი, მეფის გაურჩებული შვილები, ქართველთა ჯარის დიდი ზარალი, სრული 
უმარქაფობა. ტფილისის დრტვინვა. მოხუცი მეფის შეუძლოდ ყოფნა. კიდევ სხვა 
ათასი ძირგამომთხრელი აუგი და ვერაგობა. 

_ ვინ? ვინ ჩაიდინა ეგ ბოროტება? _ კბილის ღრჭიალით შეეკითხა ბრმა... 
_ ქვეყნის ორგულებმა, _ იყო მიფადილებული პასუხი. 
_ მერე ერეკლემ რა თქვა? 
_ რას იტყოდა... თუ მე მმტრობდნენ _ მამულს რაღას ემართლებოდნენო?» («კრწა-

ნისის სევდა»).  
გრძელი ისტორიის მანძილზე არა მარტო თავგანწირულად უბრძოლია ქართველ 

კაცს, არამედ თავდაუზოგავად უშენებია და უხატავს კიდეც. მაგრამ არასოდეს 
უძებნია უკვდავება. ამაყად დგანან ტაძარნი და ციხე-კოშკნი, მაგრამ კირითხუროთა 
და ხუროთმოძღვართა სახელი ამოშლილია ისტორიიდან. გაუხუნარი თუ გადარეც-
ხილი ფრესკები შემოგვცქერიან საუკუნეთა ნისლიდან, მაგრამ დავიწყებულა ბევრი 
მხატვრისა და ოსტატის სახელი. უსახელო შემოქმედნი უკვდავყოფდნენ ერის სა-
ხელს, საკუთარი სახელი კი არ ახსოვთ. ესეც წმინდა მორალური კატეგორიების და-
დასტურებაა. აქაც უანგარო სამსახურია გამოჩინებული. 

ყინწვისის ცისფერი ანგელოსი ქართველი ქალის კდემამოსილების სიმბოლოა, 
ერთდროულად ხორციელი და უცნაურად ჰაეროვანი. არც მიწა დავიწყნია მხატვარს 
და არც ზეცა. როგორც ჩანს, ყინწვისის ანგელოსს ლევან გოთუას ყურადღება არ მი-
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უზიდავს მხოლოდ როგორც მხატვრობის დიდებულ ნიმუშს. ყინწვისის კედელ-
ხატულში მწერალი ხედავდა ქალის იდეალურ პორტრეტს, რომელიც ყველაზე ზუს-
ტად შეესაბამებოდა მის წარმოდგენას მდედრზე. საერთოდ, ლევან გოთუას ქალები 
ცალკე კვლევის საგანია, რამეთუ ისინი უფრო მწერლის ოცნების ნაყოფია, ვიდრე 
რეალური სინამდვილისა. ქალისადმი ეს მომეტებულად ამაღლებული და კდემამო-
სილი დამოკიდებულება შეიძლება მწერლის პირადი ცხოვრების შედეგიც იყოს. მო-
გეხსენებათ, მამაკაცის წარმოდგენა ქალზე დედის საშუალებით ყალიბდება. ყველა 
დედა იდეალური ქალია _ ალერსიანი, უანგარო, თავგამეტებული, სითბოთი და 
ზრუნვით სავსე, უშიშარი, ყოვლის შემძლე და მფარველი, სანთლად რომ შემოგევ-
ლება თავს, ყველაფერს გაიღებს და არაფერს მოგთხოვს. მერე ცხოვრება ამ იდეალს 
თანდათან ანგრევს. ნელ-ნელა კვდება მამაკაცში იდეალი. სხვათა შორის, მამრისა 
და მდედრის ყველა კონფლიქტი აქედან მოდის. დედის მიერ უნებლიეთ შექმნილი 
იდეალი აღარსად გვხვდება. სული კი დაეძებს მას და ამაო ძებნაში იხარჯება ცხოვ-
რება, იბადება ნაირ-ნაირი კონფლიქტი. ბედნიერია კაცი, ვისაც ცხოვრება დიდხანს 
შეუნარჩუნებს იდეალს. ლევან გოთუას დაეხმარა პირადი ცხოვრება იდეალის 
შენარჩუნებაში. დედის გავლენით შექმნილი იდეალი ბოლომდე ცოცხლობს მასში. 
ეს ჩანს ლევან გოთუას რომანებსა და მოთხრობებში. ამიტომ მისი ქალები თითქმის 
უკლებლივ იდეალურია. 

გარდა ამისა, მწერალს ლელა ფანასკერტელისა და უტყვი იოანეს მხატვრული სა-
ხეები უცოცხლებდნენ დროის არმურში ჩაკარგულ მხატვრებსა და მათ მუზებს. 
«ყინწვისის ანგელოსი» იმათი გახსენებაც არის, ვინც მომეტებული თავმდაბლობის 
გამო უკვალოდ გაქრა საუკუნეთა ბნელეთში. 

ბრძოლაც და შენებაც ერის სასარგებლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, როცა ქვეყანა 
ერთიანია. დაქუცმაცებულ ერს ყველაფერი უჭირს _ მშვიდობის შენარჩუნებაც, 
თავისთავის პატრონობაც. მტრის მოგერიებაც, ხვნაც, თესვაც, ლოცვაც და ლხინიც. 
ამიტომ ლევან გოთუას ისტორიული ნაწარმოებების ერთ-ერთი ძირითადი თემა 
ერთობილი ეროვნული შეგნების ქადაგებაც არის. ასეა «გმირთა ვარამშიც», ასეა 
«მითრიდატეშიც». 

ხოლო სიტყვა «მამული» მას ცალკე კახეთად, ქართლად ან გურია-იმერეთად კი 
არ ესმოდა, არამედ მთლიანად, სადაც «ქართული ენითა ჟამი შეიწირვის და ლოცვაი 
ყოველი აღესრულების!» 

«ჩვენი ცა შვიდ მნათობიანი იყო და ჩვენი გუთნეული შვიდუღელა... მაგრამ ხნუ-
ლი ერთპირი და ნაერთი გაჰქონდათ»... («გმირთა ვარამი»). 

რომანში «მითრიდატე» ეროვნული ერთიანობის ბჭობის კარი და სიმბოლო ქვასა-
ვარძელაა, რომლის კერპს ასეთი წარწერა აქვს: 

«ილოცე მზე და მთვარე და მიწა შენი წინაპართა. ილოცე ქვა და წყალი, ხე ცხოვე-
ლი, ცეცხლი ამირანისა და ენა შენი _ ქართუ _ აქა წერილი, ილოცე და ღმერთებისა-
გან დალოცვილი ხარ». 

აქ ქვასავარძელას გარშემო შეიკრიბნენ ქართველ ტომთა მამასახლისები, როცა 
ქართულ ეროვნულ სამყაროს დასავლეთიდან უძლიერესი მტერი რომის იმპერია 
დაემუქრა. ისინი კარგად მიხვდნენ, რომ გადარჩენის ერთადერთი გზა «ქართულ და 
ქართველურ ტომთა კავშირ-ერთობა» იყო. ქართველთა თავკაცებმა ნათელი პროგ-
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რამა გამოიმუშავეს სამოქმედოდ: ბუნებით ნათესავთა გაერთიანება და არა ტომთა 
შინაგანი დაპყრობა. 

«დროა, ცალკე ტომს იქით გადაიხედოს ქართველთა თვალმა! ქართულ სამყაროს 
სჭიდოს... ახლა ტომთ სამყაროების ბრძოლაა და ლელოც მისია, ვინც მოასწრებს 
გამთლიანებას». 

მთლიანი და ერთობილი საქართველოს მესიტყვეა ლევან გოთუა. ეს არა მარტო 
თემაა და პრობლემა მისი ნაწარმოებებისა, არამედ იგი გამოვლენილია მის სამწერ-
ლო ენაშიც. იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ქართველ მწერლებს არასოდეს დავიწყე-
ბიათ ძველი ქართული ენის დიდი საგანძური. ახალი ქართული სალიტერატურო 
ენის ფუძემდებელი ილია ჭავჭავაძეც ხშირად მიმართავდა ძველი ქართულის ძარ-
ღვმაგარ წიაღს. მეოცე საუკუნის ქართველი პროზაიკოსები, განსაკუთრებით კონ-
სტანტინე გამსახურდია, ენერგიულად მუშაობდნენ, რომ ქართული სალიტერატუ-
რი ენა გაემდიდრებინათ როგორც ძველი ქართულის ლექსიკონური მარაგით, ისე 
ქართული დიალექტიკის განუმეორებელი სიტყვა-თქმებით. ამ გზების გამაგრძელე-
ბელია ლევან გოთუაც. მისი სამწერლო ქართული ენის დედაბოძი ერთობლივი სა-
ლიტერატურო ქართულია, უხვად გამდიდრებული და ეშხიანად შეზავებული ძვე-
ლი ქართულისა და ყოველი ქართული დიალექტიკიდან ამოკრებილი ლექსიკური 
მასალით. თავად უთქვამს ლევან გოთუას: «ბუნებრივად მახასიათებს ენათქმედობა, 
კომპოზიტები და ნეოლოგიზმები. მე კი არ ვქმნი, ისინი თავისთავად იღვრებიან და 
მე მათ ვცხრილავ», გოთუას ბევრი საყვედური მოუსმენია მისი ენობრივი პოზიციის 
გამო. ამ საყვედურს უმთავრესად ისინი გამოთქვამდნენ, ვინც საკანცელარიო ქარ-
თული შეითვისა და დარბაისლურ, ლაზათიან ქართულს გაღარიბებული და 
დამჭლევებული ენა ამჯობინა, აბა რა გაუგებრობასა და ბუნდოვანებაზე შეიძლება 
ილაპარაკოს კაცმა ამ სტრიქონების წაკითხვისას! 

«აღმა ამოჰყვა ალაზანს _ მიადინჯა, მიაყუჩა გარემო. ახლა სოფლის ნაპირს მია-
ტანა. თითქოს ნახირს მოსდევდა უკან მურა კამეჩის კუდზე გამობმული. მერე თე-
ლიანს შესწვდა გორაკზე, ბუკნაჭოტის ხმით გადმოსძახა სოფელს, ღამურებად აფაშ-
ფაშდა... სიო გრილად ანიავდა. ცასაც აწვდინა ირმის ნახტომი. ვარსკვლავებად 
აციმციმდა. ქოხის უკან ჩამორჩენილი ფურისა და ზაქის ურთიერთ მაძებარი ზმუი-
ლი გაისმა. მერე დედაკაცის შეძახილი. სადღაც ალაზნისპირა ჭალაში ტურამ შეჰ-
კივლა. და როგორც ათეული ფარდაგი, მას სოფლიდან ძაღლების ყეფა აჰყვა. ახლა 
მაყვლიანში შეიქმნა შაშვის ვაჟკაცური და გამომწვევი ჭახჭახი. მერე ნიბლიას ნელი 
სტვენაც მოისმა» («გმირთა ვარამი»). 

აი, კიდევ ერთი ციტატი: 
«კრიჭა შეეკრა ლელაის, მიიჭრა კიბის ძირს. იქნებ სანთელს ჩამოეღვენთა ცხელი 

წვეთი, იქნებ ყრუ-მუნჯის ღაწვებზე დაგორებული ცრემლი იყო. ლელაიმ არ იცის, 
იცის მხოლოდ _ რაღაც ცხელი, მდუღარე დაეცა ზემოდან. ღაწვი დამდუღრა, ლოყას 
გამოჰყვა, პირის უპემდე ჩამოაღწია. იქ შედგა წვეთი, სადაც გაღიმებისას მცირე ორ-
მული უთამაშებდა ლელაის» («ყინწვისის ანგელოზი»). 

მესამე ამონაწერიც მოვიშველიოთ და ამით მოვრჩეთ ციტირებას. 
«ხშირი, ოდესღაც ჰინანახმარი, მოგრძო წვერი მოებორკა. უმალ ჩაიჩოქა, უფრო 

სასოებით ქვემოთ ჩააყოლა თითები, მლოცველის ხელი დაიჭირა და ზედ შუა თით-
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ზე ემთხვია. იქ ბეჭედი ეგულებოდა. ძველთაძველი დიდი ბეჭედი. ზედ პატრონის 
სახელი იყო ქარაგმულად ამოტვიფრული და კიდევ ყალყზე შემდგარი ორი ლომი. 
ახლაც ტუჩებზე სალბუნად იგრძნო ძველი სურნელი და თითქოს მისი ვაჟკაცური 
წარსული შემობრუნდა და თვალხილულს ისევ წინ წარმოუდგა» («კრწანისის სევ-
და»). 

როგორც დავინახეთ, არაფერი მძიმე, ძნელად აღსაქმელი აქ არ არის. პირიქით, 
განწყობილებისდა შესაბამისად მსუბუქი და ჰაეროვანია, მდორე და დარბაისლური, 
მძიმე და შემართული. ეს ენობრივი ეფექტი კი მიღწეულია ერთობლივი ქართული 
სალიტერატურო ენის გამდიდრებით ძველი ქართულისა და ყოველი დიალექტის 
ლექსიკური მასალით. ეს გზა ერთ-ერთ ძირითად გეზად უნდა მივიჩნიოთ ახალ 
ქართულ მწერლობაში. 

ლევან გოთუას ნაწარმოებთა ფორმა სიახლით არ გამოირჩევა, ამ მხრივ იგი ტრა-
დიციულ გზას აგრძელებს. მას არასოდეს უცდია ძველი, უინტერესო შინაარსი ახალ 
ფორმაში ჩაესვა და ასე შეეტყუებინა მკითხველისათვის. ყოველმა ლიტერატორმა 
კარგად იცის, რომ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში სტანდარტული ფორმები არსე-
ბობს, მაგრამ ეს ხელს არ უშლის შინაარსის სიახლეს. სონეტებს წერდნენ პეტრატკა, 
შექსპირი, ხოსე მარია ერედია და სხვანი, მაგრამ ყოველი მათგანი ახალ აზრს გა-
მოთქვამდა, საინტერესონიც იყვნენ და ახლებურნიც. სონეტი სონეტად რჩებოდა, 
ე.ი. ფორმა არ იცვლებოდა, მაგრამ შინაარსი კი ახალი და თავისთავადი იყო. 

ფორმისა და შინაარსის ურთიერთობა ადამიანისა და ტანსაცმლის ურთიერთო-
ბას ჰგავს. ადამიანის ტანის მიხედვით კერავენ ტანსაცმელს და პირიქით. იმიტომ, 
რომ ადამიანი შინაარსია, ტანსაცმელი კი _ ფორმა. ასეა ლიტერატურაშიც. ფორმა 
აზრის ნათლად გამოთქმას უნდა ემსახურებოდეს. ამისათვის თუ ძველი ფორმა გა-
მოდგება, ძველს მოიხმარს მწერალი, თუ ახალი, ახალს შექმნის. აქ შემოქმედი თავი-
სუფალია. ლევან გოთუა კარგად გრძნობს, რომ მისი სათქმელი აქტუალური, საჭირ-
ბოროტო და საინტერესოა. ამიტომ მას ფორმალური ჩხირკედელობა არ სჭირდება. 
მისი მწერლური ჩანაფიქრი ძველი ფორმითაც ნათლად და მკაფიოდ გამოითქმის. 

არიან ერები, რომელნიც წარსულს ვერ დაივიწყებენ. ძველ გამარჯვებასა თუ 
მარცხს ისინი განიცდიან, როგორც ახალსა და მოუშუშებელს. მათთვის წარსულის 
ხმა ისე ცოცხლად გაისმის, თითქოს დღევანდელი ამოძახილი იყოს. მათთვის წარ-
სული აუცილებელი გაკვეთილი და მომავლის ასაშენებელი დუღაბია. ასეთ ერთა 
რიგს ეკუთვნის ქართველი ხალხიც. ამიტომ არის იგი დაინტერესებული ისტორიუ-
ლი ბელეტრისტიკით და დიდი გულისყურით ეკიდება მას. ამიტომ არის, რომ ყო-
ველთვის აქტიური ნიაზით იკითხება ლევან გოთუას მოთხრობები და რომანები. აქ 
მწერლისა და ხალხის სულიერი მოთხოვნილება ემთხვევა. და სანამ ეს კავშირი არ 
მოიშლება, ლევან გოთუა ყოველთვის იქნება პოპულარული მკითხველთა შორის. 

1975წ. 
 

პატიოსნება 
 
მკითხველს ალბათ ემახსოვრება «გლახის ნაამბობის» ერთი ეპიზოდი: ახალგაზ-

რდა მღვდელმა დასაღრჩობად განწირული მუშა გადაარჩინა. გაბრიელი ძლიერ გა-
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აკვირვა ხუცესის საქციელმა. განათლებულმა, პრივილეგირებულმა, კარგი მდგომა-
რეობის კაცმა თავი გასწირა და გაიმეტა ვიღაც ბოგანოსათვის. ამასთანავე ისიც ყუ-
რადღება მისაქცევია, რომ მღვდელი დედისერთა იყო. დედამისს მის მეტი მანუგე-
შებელი და მარჩენალი არავინ ჰყავდა. თან ავადმყოფობაც ახალგადატანილი ჰქონ-
და. თავს მთლად კარგად ვერ გრძნობდა, მაინც სხვის მისაშველებლად დაუფიქრებ-
ლად გადაეშვა მდინარეში. უთხრა კიდეც ამის გამო საყვედური გაბრიელმა მოძ-
ღვარს: 

«_ მეტის-მეტი გამომეტებული ჰყოფილხარ. თუ შენი თავი არ გებრალებოდა, დე-
და-შენს მაინც შეიბრალებდი. უფრო ცოდვა არ იქნებოდა, რომ მოხუცებული დედა 
უპატრონოდ დაგეგდო ამ ტიალ ქვეყანაზე?.. სხვის მოსარჩენად დედა-ჩემს არ დავ-
ღუპავდი, ვერ დავთმობდი, იმის იმოდენა საცოდაობას კისრად ვერ ავიღებდი. შენი 
სიცოცხლე იმისათვის სხვა რამ არის, სხვა ნუგეშია!» 

ამის პასუხად მღვდელმა ეს უთხრა გაბრიელს: 
«_ სიცოცხლე ჩვენი, ჩემო ძმაო, არც დედისაა, არც მამისა, ქვეყნისა არის. ჯერ ქვე-

ყანა, მერე დედა და მამა»... 
ცოტა ხნის შემდეგ ამ სიტყვებს მღვდელმა ესეც დაუმატა: 
«იესომ ბრძანა: განკითხვის დღეს გეტყვითო _ მწყურვალი ვიყავ, არ მასვითო; 

მშიერი ვიყავ, არ მაჭამეთო; შიშველი ვიყავ, არ ჩამაცვითო; სნეული ვიყავ, არ 
მომიარეთო; როცა მეტყვიანო: უფალო! სად გნახეთ, რომ არ გიშველეთო? მე ვიტ-
ყვიო: ყოველი გაჭირვებული კაცი, თქვენგან არ-განკითხული, _ მე ვიყავიო. ესეა, 
ძმაო! სხვა შენთვის და შენ სხვისთვის; აი, გზა ცხოვრებისა, აი, ხიდი ცხონებისა...» 

ასე ზრდიდა ილია ჭავჭავაძე ადამიანს მოყვასისადმი სიყვარულით. მაგრამ არ-
ცერთ სახელმძღვანელოში, რომელშიც «გლახის ნაამბობზეა» ლაპარაკი, ეს ეპიზო-
დი, ეს დიალოგი უმთავრესი მსჯელობის საგანი არ არის, უმთავრესი ანალიზისა და 
განმარტების საგანი არ არის. უფრო მეტიც, როცა «გლახის ნაამბობი» ფილმად გადა-
იღეს, სწორედ ეს ადგილი გამოტოვეს, ხოლო მღვდელი მასწავლებლით შეცვალეს. 
ამით გამოიხატა ფილმის ავტორების ათეიზმი. ის კი ვეღარ შეამჩნიეს, რომ ილიას 
მოთხრობას გულ-ღვიძლი გამოაცალეს და ჩონჩხი დატოვეს. 

შალვა ნუცუბიძე ევროპული ლიტერატურის ისტორიას ასწავლიდა. კარგად მახ-
სოვს, ერთხელ ჯორდანო ბრუნოზე საუბრისას თქვა: _ მართალია, ბრუნო ბერი იყო, 
მაგრამ მისი მოძღვრება ეკლესიური დოგმატის წინააღმდეგ იყო მიმართულიო. თან 
დაამატა, საქმე ის კი არ არის, თავზე რა გახურავს, არამედ თავში რა გაქვს; საქმე ის 
კი არ არის ტანზე რა გაცვია, არამედ გულში რა გაქვს. ამ ჭკვიანური აზრის თანახ-
მად, ყურადღება იმას კი არ უნდა მივაქციოთ, ილიას პერსონაჟი ბერი იყო თუ ერის 
კაცი, არამედ იმას, რას ამბობდა და რას აკეთებდა იგი. მაგრამ ეს გვავიწყდება და 
ხშირად ნიღაბს ემსხვერპლება აზრი და არსი. 

ზნეობრივი პრობლემის სოციალური პრობლემით შეცვლამ დღეს გამოიღო ნაყო-
ფი. ამის გამოა, რომ ასე ხშირად ვკითხულობთ გაზეთებში, ვისმენთ რადიოთი და 
ვუყურებთ ტელევიზიით ზნედაცემულობის თავზარდამცემ ნიმუშებს. 

როგორც ყოველი მაღალი რანგის მწერლობისათვის, ისე ქართული ლიტერატუ-
რისათვის დამახასიათებელია ზნეობრიობის აპოლოგია. 
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ნიკო ლორთქიფანიძეს მოთხრობა აქვს ერთი _ «ქედუხრელნი», რომელშიც 
თავისებურად არის გადააზრებული სურამის ციხის ლეგენდა. 

ამ მოთხრობაშიც ასეა: ვერაფრით ააშენეს თავდაცვისათვის აუცილებელი ციხე. 
არ იციან რა იღონონ, რა მოიფიქრონ. მაშინ ერთმა ჭკვიანმა კაცმა, რომელსაც მოთ-
ხრობაში ნალეკარს ეძახიან, ურჩია მშენებლებს: უნდა მოძებნოთ ბოგანო კაცი, რო-
მელსაც პერანგი არ გააჩნია, და თუ ნებაყოფლობით დათანხმდება, ცოცხლად ციხის 
კედელში ჩაატანოთ და სიმაგრეც აშენდებაო. ყველამ შეიცხადა: ამგვარ საშინელებას 
რომელი ჭკუათმყოფელი დათანხმდებაო. ასეთი კაცის პოვნა განწირულ საქმედ მი-
იჩნიეს. მაინც თავისი დაიჩემა ნალეკარმა _ შეუძლებელია ეგეთი კაცი არ არსებობ-
დესო და ძებნას შეუდგა. 

მთელი საქართველო მოვლო ნალეკარმა, როცა მისი მოგზაურობის მიზანს 
შეიტყობდნენ, ყველა სიცილით იჭაჭებოდა, გიჟს და დამთხვეულს ეძახდა. მაინც ვე-
რაფერმა გაუტეხა გული ნალეკარს და ძებნას თავი არ დაანება. ბოლოს ერთ სოფელ-
ში იპოვა ღარიბ-ღატაკი დედა-შვილი. როცა ბიჭმა მოისმინა ვის ეძებდა ნალეკარი, 
ცოტა კი დაფიქრდა, მაგრამ მერე მტკიცედ განაცხადა _ მე ჩავეტანებიო. 

მთელი ქვეყანა _ კაცი და ქალი, მოხუცი და ახალგაზრდა, მდიდარი და უპოვარი 
_ მოსდევდა ბიჭს. ყველას უნდოდა საკუთარი თვალით დაენახა არნახული და არ-
გაგონილი. 

მოიყვანა ყმაწვილი ნალეკარმა და მშენებლებს ჩააბარა. უხმოდ და უდრტვინვე-
ლად ჩადგა ბიჭი კედელში. გამალებული მუშაობდნენ კალატოზები. უნდოდათ, 
რაც შეიძლება ჩქარა მოემთავრებინათ ეს საშინელი საქმე. როცა უკანასკნელი ქაფჩა 
კირით დაფლეს ყმაწვილი და კედელიც აღარ ირყეოდა, მაშინ იყვირა ნალეკარმა _ 
«ეს მე ვთქვი, რომ კედელში ჩაეტანებინათ კაცი. ახლა ამეხილა თვალი. თუ ქვეყანას 
ჰყავს ერთი უარარაო, რომელიც თავის-თავს შესწირავს, _ იმ ქვეყანის ციხენიც ურ-
ყევია და ხალხიც უძლევი». 

კალატოზებმა უმალ გაათავისუფლეს თავგანწირული ყმაწვილი, რამეთუ მთელი 
ერისათვის ცხადი გახდა ნალეკარის სიტყვების აზრი. 

თუ ვინმეს უნდა ქართველი ხალხის სიმბოლური სახე გამოხატოს, ეს უპერანგო, 
ღარიბ-ღატაკი ბიჭი უნდა გამოძერწოს, რადგან ჩვენი ერის ძალა არასოდეს ყოფილა 
სიმდიდრე. ქართველი ერის ძალღონე პატიოსნება, თავგანწირულობა და მოყვასი-
სათვის თავდადება იყო. 

კიდევ ერთი ეპიზოდი უნდა გავიხსენოთ ნიკო ლორთქიფანიძის მოთხრობიდან 
«რაინდები». მეფე ესაუბრება სარდალს: 

«_ გეძებ, ვერ გპოულობ, სად ხარ? _ დატუქსვით მიმართა მეფემ. 
_ ნამოხვანში გახლდი... 
_ რაო?! 
_ ნამოხვანში გახლდი, წისქვილის ქვებს ვტეხდი... 
_ მეწისქვილეობა დამიწყე, როცა მე ომისათვის ვემზადები?! 
_ არაფერი მსმენია, მეფეო... 
_ საქმეც ისაა! დაიკარგები, ხმას ვერ მოგაწვდენს ადამიანი. 
_ რა ვქნა, მეფეო, რჩენა მინდა და ხელი უნდა გავანძრიო...» 
მუხლმოდრეკილი ეხვეწება სარდალი მეფეს. 
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«_ მეფეო, ნუ დამიშლი წისქვილის დამთავრებას... ამაღამვე ჩავიტან მასალას, 
ხვალ და ზეგ უკვე ავარაკრაკებ სახლიკაცების გულის გასახეთქად...» 

ნურავინ იფიქრებს, რომ ეს იუმორისტული სცენაა. არა! «რაინდებში» ისტორიის 
სევდაა გამოხატული. ამ ეპიზოდში ჩვენი ისტორიული ცხოვრების არსი უფრო 
ღრმად არის ასახული, ვიდრე ზოგიერთ პომპეზურ რომანში, რადგან უარღესად რე-
ალური გარემოა დახატული თავისი ნაღველითა და ვარამით. 

მაგრამ მწერალს ირონიულობა რომ არ დასწამონ, ერთ ისტორიულ დოკუმენტსაც 
მოვუხმობ. ეს გახლავთ ერეკლე მეორის წერილი მისი ხუთი წლის ქალიშვილის 
თეკლე ბატონიშვილისადმი. ბარათი ასე მთავრდება: 

«ექვსი კარგი ბროწეული გამომიგზავნია. ხვალ ღვთით კიდევ ბევრს შაქრის ყი-
ნულს და ნუღლს და შაქარს გამოგიგზავნი». 

ექვსი კარგი ბროწეულიო! და ამას წერს მეფე უფლისწულს! ახლა მიბრძანეთ, არ-
სებობს კი დღეს სადმე კოლმეურნეობის თავმჯდომარე ან ბრიგადირი, რომელიც 
ესოდენ მცირედი საჩუქარით დაკმაყოფილდება? 

შეიძლება მითხრათ, ახლა სხვა დროა, გავმდიდრდით, მეტი შესაძლებლობა 
გვაქვს და რით არის ცუდი? ცხადია, გამდიდრებისა და კეთილი ცხოვრების წინააღ-
მდეგი ვინ იქნება ან რატომ უნდა იყოს, მაგრამ საკითხავია, როგორ გავმდიდრდით. 
პატიოსანი შრომით თუ მოყვასი გავძარცვეთ, ქრთამი ავიღეთ, აბიტურიენტს გამოც-
დების დროს ფული ავწაპნეთ, სკოლაში ნიშნები გავყიდეთ, სახელმწიფო ქონება 
გავფლანგეთ, ბავშვები მოვიპარეთ და ვინ იცის კიდევ რა არ ჩავიდინეთ? ამას სჭირ-
დება განსჯა; ამას სჭირდება გარკვევა, თორემ თუ მშრომელმა კაცმა წელზე ფეხი 
დაიდგა, დღე და ღამე გაასწორა, კაპიკი კაპიკს მიაწება და ასე მოაწყო ცხოვრება, 
ღმერთმა ყველაფერი შეარგოს. 

არც იმას ვამბობ, თითქოს წინათ არ იყვნენ ნაძირლები. ცხადია, იყვნენ და არც 
მცირე რაოდენობით. მატიანეში შენახულა ცნობა _ როგორ გაყიდა ერთმა ციციშ-
ვილმა დედა უნაგირის შესაძენად. სამშობლოს ღალატითაც ბევრს მოუთბია ხელი, 
მაგრამ არ ყოფილა შემთხვევა, რომ ხალხს მათთვის მოწიწებით დაეკრას თავი, შნო-
იანი და მარიფათიანი კაცი ეწოდებინოს. სამწუხაროდ, დღეს კი ეს ხდება და ეს არის 
საშიში. 

საშიში ქურდობა კი არ არის, საშიშია ქურდის მიმართ მოწიწების გრძნობის გაჩე-
ნა. 

საშიში ფლანგვა კი არ არის, საშიშია მფლანგველის მიმართ მოწიწების გრძნობის 
გაჩენა. 

საშიში ქრთამი კი არ არის, საშიშია მექრთამის მიმართ მოწიწების გრძნობის გაჩე-
ნა. 

ქურდსაც, მფლანგველსაც, მექრთამესაც და სხვა ამგვარ ავაზაკსაც მოევლება, მაგ-
რამ რა ეშველება მოწიწების გრძნობას, რომელიც მათ მიმართ გაჩნდა? 

რა ეშველება იმ განწყობილებას, როცა ყმაწვილი კაცი მომავალ პროფესიას იმის-
და მიხედვით კი არ ირჩევს, რასაც შინაგანი მოწოდება უკარნახებს, არამედ იმის 
გათვალისწინებით, რომელი პროფესია მეტი ხალტურის საშუალებას იძლევა. 

ჩვენი ხალხის ცხოვრებაში ეს პირველი შემთხვევაა, როცა ადამიანმა გულის კარ-
ნახს ხალტურა ამჯობინა. 
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 და პატიოსნებაც პირველად გახდა ტოტალური ირონიის საგანი. 
ეს არ მომხდარა მხოლოდ იმის გამო, რომ სიმდიდრის სიყვარულმა, სიხარბემ 

თავბრუ დაგვასხა და წონასწორობა დაგვაკარგვინა. არა, ეს მოხდა იმიტომაც, რომ 
ავაზაკს უფრო ვუჭერდით მხარს, ვიდრე ავაზაკის მამხილებელს. 

როცა მიხეილ ჯავახიშვილმა პირველმა შეამჩნია თანამედროვე მუქთახორების, 
მფლანგველების, კომბინატორების წინაპარი დამპატიჟე, მწერალს კი არ ამოუდგნენ 
მხარში, არამედ «ახალ ადამიანს», ოქროპირს, რომელიც ასე დაუნდობლად გაამათ-
რახა ავტორმა. 

ქართულმა ლიტერატულმა კრიტიკამ ერთი აურზაური ასტეხა: ჩვენს სინამდვი-
ლეში დამპატიჟეები არ არსებობს, იგი ჩვენი ავის მსურველმა მიხეილ ჯავახიშვილ-
მა გამოიგონაო. 

ერთი კრიტიკოსი ამბობდა: «მიხ. ჯავახიშვილი თანამგზავრობის დროშით ცდი-
ლობს ცილი დასწამოს ჩვენს სინამდვილეს, როდესაც ის ცნობილ «დამპატიჟეში» 
ცდილობს, სოციალისტური სოფლის მშენებლები წარმოადგინოს ზარმაცებად, კუ-
ლაკებად და დაჩაგრულ მშრომელებად». 

თურმე მოხუცი თევდორე, რომელსაც შრომაში სამკეცი ტყავი ჰქონდა გამძვრა-
ლი, კულაკი ყოფილა, ხოლო მუქთახორა, სხვისი ნაოფლარის მიმთვისებელი დამ-
პატიჟე «სოციალისტური სოფლის მშენებელი». 

მერე დასძენდა: 
«... ყოველივე გარკვევით არის ნათქვამი: საბჭოთა ხელისუფლებაში «დამპატიჟე-

ები» ბატონობენ მშრომელ და უღარიბეს თევდორეზე. ნუთუ ეს მოსაზრება ჭორი და 
მოგონილი ამბავი არაა, რეაქციონური შეხედულებების გამომჟღავნება არაა? 

«დამპატიჟე» მთელ პასკვილს წარმოადგენს. იგი ღვარძლიანი დამოკიდებულებე-
ბის გამომჟღავნებაა თანამედროვეობის მიმართ.» 

მართალია, აქ თევდორეს კულაკი აღარ ეწოდება, მაგრამ მაინც რეაქციონერად და 
საბჭოთა ხელისუფლების მტრად არის მონათლული. 

მესამე უმატებდა: 
«როგორც კი ჩვენს ქვეყანაში გაიშალა ბრძოლა სოფლის სოციალისტური 

გარდაქმნისათვის _ საკოლმეურნეო მშენებლობისათვის, მ. ჯავახიშვილმა, როგორც 
კონტრრევოლუციური კლასების ლიტერატურულმა აგენტმა, სასწრაფოდ შეთითხნა 
«ცილისმწამებლური პასკვილური «მოთხრობა» _ «დამპატიჟე», ეს აშკარად კონტრ-
რევოლუციური, კულაკურ-ბურჟუაზიული შინაარსის «ნაწარმოები»... 

ასე გავხადეთ, შეგნებით თუ შეუგნებლად, პატიოსნება თუ გულწრფელობა კონ-
ტრრევოლუციურ, კულაკურ-ბურჟუაზიულ თვისებად. ასე ვუბიძგეთ ადამიანებს 
ტყუილისა და ორპირობისაკენ. იმის მაგიერ, რომ მ. ჯავახიშვილის გამჭრიახი თვა-
ლით შემჩნეული უარყოფითი მოვლენა ღრმა დაფიქრების და ანალიზის საგანი გაგ-
ვეხადა, მწერალს ცილისმწამებელი ვუწოდეთ. იმის მაგიერ, რომ ავისმომასწავ-
ლებელი სენი ცხელი შანთით ამოგვეწვა, ფარისევლურ მტკიცებას მივყავით ხელი _ 
დამპატიჟეები ღვარძლიანი კაცის მოგონილი ჭორიაო. 

დამპატიჟეებმაც გაიგონეს ეს, კარგად დაინახეს, რომ მოკავშირეებიც, მფარვე-
ლებიც, თანამდგომნიც მრავლად ჰყოლიათ. გაიხარეს, ფრთები გაშალეს და იმრავ-
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ლეს. მამხილებელს კი ბურთი ჩასჩარეს პირში და კრინტის დაძვრის უფლება არ 
მისცეს. ამგვარი მოქმედების რეზულტატს კი დღეს ვიმკით. 

არც დამპატიჟეების მხარდაჭერა, არც მართლის მთქმელის გაჩუმება არ იქნებოდა 
საშიში, რომ ამ გზით არ იბადებოდეს პატიოსნებისადმი ირონიული დამოკი-
დებულება. 

პატიოსნებისადმი ირონიული დამოკიდებულება უაღრესად სახიფათო მოვლე-
ნაა, რომლის წინააღმდეგ თავგამეტებული ბრძოლაა საჭირო. ეს ბრძოლა იმდენად 
ძნელია, რამდენადაც ეს ირონიაა შენიღბული. გარეგნულად იშვიათად ავლენს მას 
ადამიანი. გულში ატარებს ფარულად. გულში ჩამარხული, ფარული ირონიის მიგ-
ნება და მხილება მხოლოდ მწერალს შეუძლია. გამოცდილებით ვიცით, რა ძვირად 
უზის მწერალს ამგვარი მხილება. მაგრამ ეს მისი უპირველესი ვალია და პატიოსნე-
ბაც უპირველესად მოვალეობის შესრულებას გულისხმობს. 

არცერთი მხატვრულად ან ზნეობრივად უსუსური ნაწარმოები არ გამხდარა 
ხელისუფლების მსჯელობის საგანი. ოთარ ჩხეიძის «ბურუსი» კი გახდა. 

«ზოგიერთი ჩვენი მწერალი, რომელმაც სწორად ვერ გაიგეს პარტიის მოთხოვნა, 
ნაცვლად იმისა, რომ გაბედულად გამოააშკარაოს ცხოვრების წინააღმდეგობანი და 
კონფლიქტები, მეორე უკიდურესობაში მოექცა. ისინი აზვიადებენ ჩვენი ცხოვრების 
უარყოფითს, არატიპიურ მხარეებს». სწორედ ამგვარი ნაკლოვანებები ახასიათებს ო. 
ჩხეიძის ნაწარმოებს «ბურუსს». 

ეს სიტყვები 1956 წლის 18 იანვარს ითქვა. მაშასადამე ოთ. ჩხეიძეს 50-იანი წლე-
ბის დასაწყისში უმხელია და სამზეოზე გამოუტანია ის ნეგატიური მოვლენები (სხვა 
რამის გამო არ გახდებოდა «ბურუსი» ხელისუფლების კრიტიკის საგანი), რომელიც 
ამდენი ლაპარაკის ობიექტად იქცევა 70-იან წლებში, მთელი 20 წლის დაგვიანებით. 
ამიტომ პატიოსანი მწერლის სიტყვას პატიოსანი ყური სჭირდება მოსასმენად. 

ნურავინ მოიკატუნებს თავს და იტყვის, რომ ადვილი არ არის გაარჩიო, როდის 
ამბობს მწერალი პატიოსან სიტყვას და როდის ცრუობს. ეს ყოველთვის ყველასათ-
ვის გასაგებია, მაგრამ არის მომენტი, როცა თავს განგებ ვიყრუებთ და ვიბრმავებთ, 
რადგან შექსპირის «გაზაფხულის» ოდნავ შეცვლილი სიტყვებით რომ ვთქვათ 

 
კაფე_თესეო! 
კაფე_თესეო! 
და დამცინავ ხმას ძახილში ურევს, 
არ სიამოვნებს ცოდვიან ყურებს! 

 
რუსთაველის თეატრში აჩვენებენ წარმოდგენას _ «თავისუფალი თემა», რომლის 

განსჯის საგანი პატიოსნებაა. მოწაფეს არ სურს ტყუილი თქვას. ვერც მშობლებმა და 
ვერც მასწავლებლებმა ვერ აიძულეს იგი ეღალატა სინდისისათვის _ ეთქვა ის, რასაც 
არ ფიქრობდა. 

ერთხელ ერთმა პასუხისმგებელმა პირმა ასეთი საუბარი გამიმართა: 
ის _ იქნებ სჯობს ეს სპექტაკლი მოვხსნათ. 
მე _ რატომ, არ მოგწონთ წარმოდგენა? 
ის _ პირადად მომწონს, მაგრამ მასწავლებლები ჩივიან. 
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მე _ რას ჩივიან, რა უნდათ? 
ის _ ცუდად ვართ გამოყვანილი, მოსწავლეებს ჩვენს წინააღმდეგ ამხედრებენო. 
მე _ მასწავლებელი, რომელიც ამას ამბობს ან ბრიყვია ან დემაგოგი. მათთვის ყუ-

რის დაგდება კი დანაშაულია. ეს წარმოდგენა განიხილეს და განხილვაზე არც მოწა-
ფეს და არც პედაგოგს ამგვარი ბრალდება არ წამოუყენებიათ. პირიქით, ყურდღება 
გაამახვილეს პატიოსნების და ღირსების საკითხზე. 

ის _ არ ვიცი, ჩვენ კი წერილებით წაგვლეკეს. 
ამ პასუხისმგებელ პირს წარმოდგენის საწინააღმდეგო არაფერი ჰქონდა, მაგრამ 

შეწუხებული იყო. შეიძლებოდა მისთვის დაებრალებინათ (ალბათ დააბრალეს კი-
დეც!), ხალხის ხმას ყურს არ უგდებს, თვითნებობსო. საბედნიეროდ, წარმოდგენის 
შენარჩუნება მაინც მოხერხდა.  

მახსენდება ლიტერატურის ისტორიაში შენახული ფაქტი ადამიანზე მხატვრული 
სიტყვის ზემოქმედებისა. 

დენის ფონვიზინმა თავისი ცნობილი კომედიიის «ნედოროსლის» პროტაგონის-
ტის სახე შექმნა აზნაურ ალექსეი ოლენინის მიხედვით. 

1782 წელს ოლენინმა ნახა ამ პიესის პრემიერა და თავისთავი იცნო. ამ ამბავმა იგი 
შეაძრწუნა და მწარედ დააფიქრა. მაგრამ ოლენინს ეკატერინე მეორისათვის არ მიუ-
წერია _ რუს აზნაურებს (მით უმეტეს, რომ ფონვიზინი წარმოშობით გერმანელი 
იყო) დაგვცინიან და წარმოდგენა მოხსენითო. გამასხარავებულმა ოლენინმა ბეჯი-
თად დაიწყო განათლების მიღება. შემდეგ ოლენინი იყო არქეოლოგი, ისტორიკოსი, 
პალეოგრაფი, მხატვარი, სახელმწიფო მოღვაწე, პეტერბურგის საჯარო ბიბლიოთე-
კის დირექტორი და სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი. 

ოლენინის საქციელი იშვიათი ნიიმუშია პატიოსანი დამოკიდებულებისა რო-
გორც ლიტერატურული ნაწარმოებისადმი, ისე თავის თავის მიმართ. ოლენინმა 
ფონვიზინის ავკაცობის ძიება და საკუთარი უცოდველობის მტკიცება კი არ დაიწყო, 
არამედ ღრმად ჩაიხედა თავისი სამშვინველის სიღრმეში. იქ იპოვნა ბოროტების 
ფესვი და მოკვეთა. ღმერთიცა და ეშმაკიც ადამიანის სამშვინველში ზის. ღმერთის 
სახელია სინდის-ნამუსი, ეშმაკისა ანგარება. ამიტომ ყოველთვის უნდა განისაზ-
ღვროს რა ამოქმედებდა ადამიანს _ პატიოსნება თუ ანგარება. 

როცა ილიას მღვდელი მუშის გადასარჩენად მდინარეში გადაეშვა, მას პატიოსნე-
ბა ამოძრავებდა, რამეთუ სახელიც მოხვეჭილი ჰქონდა  და ქონებრივადაც ცუდად 
არ გრძნობდა თავს. ამიტომ აქ პროტაგონისტის მოქმედების იმპულსი პატიოსნებაა. 

როცა ლორთქიფანიძის ბოგანო ყმაწვილი ქვეყნის დამცველი ციხის კედლებში 
ეტანება, მას, წამებით სიკვდილის გარდა, არავითარი სიკეთე არ ელის. აქაც მოქმე-
დების იმპულსი პატიოსნებაა, რამეთუ, როცა მამულს უჭირს, სინდის-ნამუსი ით-
ხოვს ადამიანისაგან საკუთარი თავის ზვარაკად გაღებას. 

როცა მიხეილ ჯავახიშვილი «დამპატიჟეს» წერდა, იგი რისკზე მიდიოდა. რად 
ღირდა ეს რისკი, მისმა ცხოვრებამ აჩვენა. მაგრამ მწერლური პატიოსნება უკარნა-
ხებდა ეთქვა სიმართლე და მწერალმაც უკან არ დაიხია. 

ოთარ ჩხეიძემაც იცოდა, რა ღირდა «ბურუსის სიმართლე», მაგრამ აქაც პატიოს-
ნება განსაზღვრავდა მწერლის საქციელს. 
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ამიტომ როგორც რიგითი მკითხველის, ისე კრიტიკოსის უპირველესი ამოცანაა 
დაადგინოს, რა განსაზღვრავს მწერლისა თუ პერსონაჟის საქციელს, მოქმედების 
ლოგიკას. ეს განმასაზღვრელი ფაქტორი უნდა გახდეს ნათელი საზოგადოებისათ-
ვის. ჩვენდა სავალალოდ ამ განმსაზღვრელ ფაქტორს არ ვეძებთ და ამა თუ იმ საქცი-
ელზე აბსტრაქტულად ვმსჯელობთ. 

30-იან წლებში პანტელეიმონ ჩხიკვაძემ მოთხრობა დაწერა სახელწოდებით 
«რომანტიული ამბავი». მართალია, ეს მოთხრობა მხატვრულად ძალიან სუსტი იყო, 
მაგრამ არ გამხდარა იგი მძაფრი კრიტიკის საგანი. ტყავი გააძვრეს იმის გამო, რაც 
ყველაზე ღირებული იყო მასში _ პერსონაჟის პატიოსანი საქციელისათვის. 

ამ მოთხრობაში პ. ჩხიკვაძემ გამოიყენა წიფის გვირაბის ამშენებლის შესახებ არ-
სებული ლეგენდა. ლეგენდის თანახმად, ინჟინერმა თავი მოიკლა, რადგან ეგონა, 
რომ გაანგარიშება შეეშალა. ეს საქციელი საკუთარი ღირსებისა და პროფესიონალი-
ზმისადმი უაღრესად ნამუსიანი დამოკიდებულების შედეგია.  

ამ ლეგენდით ისარგებლა მწერალმა და მისი მოთხრობის გმირიც ინჟინერი 
ხანდაველი თავს იკლავს, რამეთუ მასაც ეგონა, რომ გვირაბის პროექტის შედგენისას 
შეცდომა დაუშვა. 

როგორ თუ საბჭოთა ინჟინერმა თავი მოიკლაო და პანტელეიმონ ჩხიკვაძეს შეუ-
ტია კრიტიკამ: 

«... თვითმკვლელობა არასოდეს არ ყოფილა როგორც რევოლუციონური აქტი. ეს 
მსხვერპლი კი არ არის, არამედ წვრილ-ბურჟუაზიული უნიათობის ჟესტია». 

«... ბურჟუაზიული მორალის, თავმოყვარეობის მახინჯი გამოხატულებაა». 
ასე, ხელის ერთი მოსმით გავხადეთ პატიოსნება ბურჟუაზიული მორალის 

გამოხატულებად. მერე ზოგიერთმა ინჟინერმა იფიქრა, პატიოსნება ბურჟუაზიული 
მორალიაო და უნამუსოდ აშენებს და უსინდისოდ იპარავს! რა პასუხი უნდა მოვ-
თხოვოთ! ჩვენ არ ვუმტკიცებდით და ვასწავლიდით _ ღმერთი არ გაგიწყრეთ, პატი-
ოსნად არ მოიქცეთ და «წვრილ-ბურჟუაზიული უნიათობა» არ გამოავლინოთო! 

იმის მაგიერ, რომ ტრაგიკული აქტის საფუძველი ამოგვეცნო, მისი მორალური 
ღირებულება მიგვეწოდებინა და აგვეხსნა მკითხველი საზოგადოებისათვის, 
განყენებულ მსჯელობას მოვყევით თვითმკვლელობის «ფილოსოფიური არსის» თა-
ობაზე. ვითომ მარქსისტულ პოზიციას ვიცავდით და ის კი დაგვავიწყდა, რომ მარ-
ქსის ორმა ქალიშვილმა ლაურამ და ელეონორამ თავი მოიკლეს. 

1911 წლის 6 ნოემბერს პოლ ლაფორგმა და მისმა ცოლმა ლაურა მარქსმა თავი მო-
იკლეს. ეს იყო სრულიად შეგნებული აქტი. ლაფორგი თვლიდა, რომ ადამიანმა 70 
წელზე მეტი არ უნდა იცხოვროს. 70 წლის შემდეგ იწყება სიბერე, როცა ადამიანი 
ხდება ტვირთი როგორც სხვისათვის, ისე თავის თავისათვის. რაკი ლაფორგს 70 წე-
ლის შეუსრულდა, მან სრული შეგნებით, მისი რწმენის შესაფერისი საქციელი ჩაი-
დინა. მართალია, ლაურა მარქსი მაშინ 70 წლის არ ყოფილა, მაგრამ იგი 33 წელიწა-
დი ლაფორგის ჭირისა და ლხინის ერთგული გამზიარებელი იყო და ქმარს არც სიკ-
ვდილში უღალატა. 

რა არის ეს _ პატიოსნების, ერთგულების, სიყვარულის უმშვენიერესი აქტი თუ 
ბურჟუაზიული მორალის გამოვლენა? პასუხი, ჩემის აზრით, თავისთავად ცხადია. 
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სხვათა შორის, პოლ ლაფორგისა და ლაურა მარქსის დასაფლავებაზე სიტყვა წარ-
მოთქვა ვლადიმერ ლენინმა, მაგრამ მას არ უთქვამს, ცოლ-ქმრის საქციელი «წვრილ-
ბურჟუაზიული უნიათობააო». პირიქით, პროლეტარიატის წინაშე მათი დიდი დამ-
სახურება აღნიშნა და ლაფორგს «მარქსიზმის იდეების ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი 
და ღრმად გამავრცელებელი» უწოდა. 

უფრო ადრე, 1898 წლის 31 მარტს თავი მოიკლა მარქსის უმცროსმა ქალიშვილმა 
ელეონორამ. ეს ოჯახურმა ტრაგედიამ გამოიწვია. ელეონორას ქმარი ედუარდ ევე-
ლინგი მძიმე სენმა შეიპყრო. ცოლის ყოველგვარმა ცდამ, ეხსნა ქმარი ამ მდგომარე-
ობისაგან, ნაყოფი არ გამოიღო და სასოწარკვეთილმა ელეონორამ თავი მოიკლა. ეს 
ჩაიდინა ქალმა, რომლის ნებისყოფა, სიმტკიცე, მაღალი ინტელექტი თანამედროვე-
ებს აღტაცებას გვრიდა. 

თვითმკვლელობა შედეგია ადამიანის ფსიქიკური მდგომარეობისა და არა 
მსოფლმხედველობის ან კლასობრივი კუთვნილებისა. 

ცხადია, არავინ მოუწოდებს, რაიმე შეცდომისათვის თავი მოიკალითო, მაგრამ 
სინდისიერების და პატიოსნების გამოვლენა ყოვლად დაუშვებელია იწოდებოდეს 
წვრილბურჟუაზიულ უნიათობად. ამით, გვინდა თუ არა, ზნეობრიობას ვაყენებთ 
ჩრდილს და უზნეობის აპოლოგიას ვეწევით. 

როცა რუსთაველის თეატრში წარმოდგენა «დასაწყისი» (ორიგინალს «პრემია» 
ეწოდება) დაიდგა, მაყურებელი დამცინავი ხარხარით შეხვდა. 

გახსოვთ ალბათ, პიესის პროტაგონისტი უარს ამბობს მიიღოს პრემია: არ 
დამიმსახურებიაო, დაუმსახურებელი ჯილდო ჩემს ადამიანურ ღირსებასა და პატი-
ოსნებას შეურაცხჰყოფსო. მაყურებელი ხითხითებდა იმის გამო, რომ ასეთი ადამია-
ნი მას ცხოვრებაში არასოდეს შეხვედრია. პირიქით, სწორედ მაშინ ებღაუჭებიან 
ჯილდოებს, როცა არ დაუმსახურებიათ. ყოველგვარი საშუალებით ცდილობენ მოი-
პოვონ კიდეც და შეინარჩუნონ კიდეც. რაკი სინამდვილეში არ უნახავს მსგავსი პი-
როვნება, გამოგონილად ჩათვალა, პროპაგანდისტული მიზნით გამოყვანილად მი-
იჩნია. იმას კი აღარ გაუწია ანგარიში, რომ ზნეობრიობის პროპაგანდა კარგი 
პროპაგანდაა, საჭიროც და აუცილებელიც. მაშინაც კი, როცა მხატვრული ნაწარ-
მოების პერსონაჟი გამოგონილია და რეალურს არ ჰგავს. ადამიანის მოქმედებას თუ 
ზნეობრიობა არ განაგებს, ბოროტმოქმედებას ვერავითარი ადმინისტრაციული 
საშუალებებით ვერ აღვკვეთთ. მაგრამ ისიც მტკიცედ უნდა დავიხსომოთ, რომ პა-
ტიოსნება სიტყვით კი არ უნდა ვლინდებოდეს, არამედ საქმით. თუ ადამიანი თავის 
ნათქვამს საქმით არ ადასტურებს, ასეთი კაცის პატიოსნებას ჩალის ფასი აქვს. ჩვენ 
კი სწორედ მოლაპარაკენი მოგვიმრავლდნენ, მკეთებელნი კი შეგვიმცირდნენ. მოხ-
და ისე, როგორც კოტე მაყაშვილი ამბობდა: 

ვლაპარაკობთ, ვლაპარაკობთ, 
სულ, სულ ვლაპარაკობთ! 
სიტყვებითა ჰაერს ვათბობთ 
და ვირთაგვებს ვაფრთხობთ! 
ენის ტრიალს, სიტყვით გრიალს 
არ აქვს დასასრული: 
ვცდილობთ სიტყვებით მაინცა 
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ავავსოთ უფსკრული. 
 
დღეს ჩვენი საზოგადოების მტერი სიტყვებით სპეკულაციაა და უზნეობაც ყველა-

ზე მეტად აქ ვლინდება. ამიტომ პატიოსნება ითხოვს, ვინც სიტყვით ბევრს გვპირ-
დება, მას საქმით მოვთხოვოთ ნათქვამის დადასტურება. 

1979წ.  

ÈÏÌÏÄÏ ÆÏ ÈËÀÕÎËÞÏ 

ვისაც ქართული მხატვრული პროზა უყვარს, უთუოდ ექნება წაკითხული ლეო 
ქიაჩელის «ჰაკი აძბა», მაგრამ შეიძლება ბევრმა არ იცოდეს, რომ მოთხრობაში ნამ-
დვილი ამბავია აღწერილი1. 

1918 წლის თებერვალი იდგა. ამიერკავკასიას განაგებდა ამიერკავკასიის სეიმი 
(მოთხრობაში არასწორად არის ნათქვამი _ ამიერკავკასიის კომისარიატიო. ამ დროს 
კომისარიატი უკვე აღარ არსებობდა.) სეიმის შემადგენლობა ჭრელი იყო. ვის არ მო-
ეყარა აქ თავი _ ქართველ მენშევიკებს, სომეხ დაშნაკებს, აზერბაიჯანელ მუსავა-
ტელებს... ნაირნაირი მიმართულებების და შეხედულებების პოლიტიკოსებს. ერთნი 
ალთას მიიწევდნენ, მეორენი _ ბალთას. დაშნაკური სომხეთის პრემიერ-მინისტრი 
ხატისოვი მოგვიანებით წერდა _ სომხური პარტია დაშნაკცუტიუნი კავკასიისათვის 
ითხოვდა შვეიცარიის მსგავს ფედერაციას, რადგან ითვალისწინებდა სომხების გა-
ფანატულობას მთელ კავკასიაში; ქართველი მენშევიკები კი იცავდნენ რუსეთთან 
სრული ერთიანობის თვალსაზრის; რაც შეეხებოდა აზერბაიჯანელებს, მათ მკაფი-
ოდ გამოხატული პოლიტიკური იდეალი არ ჰქონიათო1. ამის გამო ქვეყანაში მტკი-
ცე ხელისუფლება არ არსებობდა და ირგვლივ უწესრიგობა ბატონობდა. 

15 თებერვალს სოხუმის ნავსადგურში მოულოდნელად შეჩერდა დამხმარე კრეი-
სერი «დაკია». იგი ტრაპიზონიდან სევასტოპოლში ბრუნდებოდა. კავკასია-თურქე-
თის მოშლილი ფრონტიდან რუსეთში გადაჰყავდა ჯარისკაცები. მეზღვაურთა და 
ჯარისკაცთა უმრავლესობა ოქტომბრის რევოლუციას მიმხრობოდა და მზად იყო 
კომუნისტური იდეალისათვის სისხლის უკანასკნელ წვეთამდე ებრძოლა. 

ადგილობრივ ხელისუფლებას ძალა არ შესწევდა კრეისერი «დაკია» ქალაქში არ 
შეეშვა. თავდაპირველად საფრთხეს პირი არ უჩანდა. კრეისერს სურსათისა და 
წყლის მომარაგება უნდოდა. მგზავრებით სავსე «დაკია» მალე აპირებდა ნოვოროსი-
ისკისაკენ გამგზავრებას, მაგრამ ერთმა შემთხვევამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენა. 

სოხუმის ბულვარში «დაკიის» მეზღვაურთა მცირე ჯგუფი ანაზდად შეეჯახა აფ-
ხაზთა ასეულის პორუჩიკს თავად ნიკოლოზ ემუხვარს. მატროსებმა ოფიცერს სამ-
ხრეების მოხსნა უბრძანეს. შეურაცხყოფილმა ემუხვარმა ბრძანება არ შეასრულა. მა-
შინ გათავხედებულმა მეზღვაურებმა ძალით ჩამოგლიჯეს მას პაგონები. დამცირე-
ბის ბოღმით გამწარებულმა ემუხვარმა ერთი მოძალადე მოჰკლა, მეორე დაჭრა და 
მიიმალა.  
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 ამ ინციდენტმა სოხუმში დიდი არეულობა გამოიწვია. ადგილობრივმა ბოლშევი-
კებმა ე. ეშბამ, ნ. სვანიძემ და სხვებმა გადაწყვიტეს, ესარგებლათ ამით და ძალაუფ-
ლება ჩაეგდოთ ხელში. ისინი სასწრაფოთ გაეშურნენ სოხუმის გარნიზონში. მოილა-
პარაკეს განრიზონის უფროსებთან და მერე თეატრში მიტინგი მოაწყვეს. მიტინგს, 
ჯარისკაცების და მეზღვაურების გარდა, ესწრებოდნენ ნავსადგურის და სტამბის 
მუშები. მიტინგი დაუკავშირდა კრეისერს. სამხედრო ხომალდის მეთაურებმა წამო-
აყენეს ულტიმატუმი: მოკლული მატროსის ოჯახის დასახმარებლად ქალაქს გადაე-
ხადა 15000 მანეთი, დაუყოვნებლივ მოეძებნათ პორუჩიკი ემუხვარი, სოხუმში ხე-
ლისუფლება გადასცემოდა სამხედრო რევოლუციურ კომიტეტს. 

«დაკიამ» ულტიმატუმი კი წარადგინა, მაგრამ თავად სოხუმში აღარ გაჩერებულა. 
ღუზა მოხსნა და იმავე დღეს, საღამოს, ნოვოროსიისკის მიმართულებით გასწია. 
ოღონდ გემის კომიტეტმა დეპეშა გაგზავნა ბათუმს. ითხოვდნენ, მეყსეულად ჩამო-
სულიყო სოხუმში, ან ორი ნაღმოსანი ან დიდი საბრძოლო გემი. მართლაც, მეორე 
დღეს დილით ბათუმიდან სოხუმს ჩავიდა ბოლშევიკების საესკადრო ნაღმოსანი 
«დერზკიჲ». 

ეს გემი 1918 წლის თებერვლის დასაწყისში სევასტოპოლიდან გააგზავნეს ტრა-
პიზონში, რათა თურქეთის ფრონტიდან რუსეთის არმიის ევაკუაციის წესრიგი და-
ეცვა. იგი იძულებული გახდა ბათუმში შეეარა საწვავისა და მტკნარი წყლის მოსამა-
რაგებლად. 

სოხუმში შესვლამდე ნაღმოსანმა რამდენჯერმე გაისროლა ზარბაზანი, რითიც 
მოსახლეობა დააშინა. 

სოხუმის პორტში შესვლისთანავე «დერზკიჲმ» შეიარაღებული რაზმი გაგზავნა 
ქალაქში ეშბასთან. ეშბამ რაზმის მეთაურს მოახსენა შექმნილი ვითარება. ნაღმოსან-
მა მოითხოვა 24 საათის განმავლობაში დაკმაყოფილებულიყო «დაკიჲს» ულტიმა-
ტუმი. ამ ულტიმატუმს მიემხრენ სოხუმელი ბოლშევიკები და ადგილობრივი გან-
რიზონის ჯარისკაცები. 

  სასწრაფოთ შეიკრიბა მუშათა და ჯარისკაცების დეპუტატთა საბჭო. აირჩიეს სამ-
ხედრო-რევოლუციური კომიტეტი ეშბას თავმჯდომარეობით. ქალაქში ძალაუფლე-
ბა ამ კომიტეტის ხელში გადავიდა, რადგან, სოხუმის მაშინდელი მერის ჩხიკვიშვი-
ლის სიტყვით, «დერზკიჲს» მეზღვაურები სხვებს აღარ ენდობოდნენ. 

გემის კომიტეტის თავმჯდომარემ გრუდაჩევმა ბრძანა: ორ საათში დასცალეთო 
სასტუმრო «ბრისტოლის» (ახლა სოხუმის საზღვაო პორტის მმართველობა) შენობა. 
მოხდა სასტუმროს რეკვიზიცია. შეიქმნა მეზღვაურთა ჯგუფები. მათ უნდა გაეჩხრი-
კათ ყველა სასტუმრო და მოეძებნათ ემუხვარი, სხვა ოფიცრებიც. 

რეკვიზირებული იქნა აგრეთვე სასტუმრო «სან-რემო» (აწინდელი «რიწა»). იქ და-
ბინავდა სამხედრო-რევოლუციური კომიტეტი. იურკოვის მეთაურობით ჩამოყა-
ლიბდა წითელი გვარდიის შტაბი. ამ შტაბს ემორჩილებოდა სოხუმის ტერიტორია-
ზე მყოფი შეიარაღებული ძალა.  

სამხედრო-რევოლუციური კომიტეტის დადგენილებით, კონტრიბუცია 15000 მა-
ნეთის ოდენობით უნდა გადაეხადა ქალაქის ბურჟუაზიას. 

16 თებერვალს სამხედრო-რევოლუციურმა კომიტეტმა მთელ მოსახლეობას მოუ-
წოდა, გულმოდგინედ მოეძებნათ ნიკოლოზ ემუხვარი: მალე დრანდის ახლოს შეიპ-
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ყრეს პორუჩიკი ემუხვარი და მისი ძიძიშვილი სმელ ბადია. ისინი დაუყოვნებლივ 
გემზე გაგზავნეს. როცა ნიკოლოზ ემუხვარი ტრაპზე აჰყავდათ, მან იძრო რევოლვე-
რი და მოჰკლა უნტეროფიცერი კონავალჩუკი. უნდა გაეგმირა გემის კომიტეტის 
თავმჯდომარე გრუდაჩევიც, მაგრამ მეორე ტყვია გაიჭედა ბრაუნინგის ლულაში. 
რევოლვერის ხელახლა გატენვა ემუხვარმა ვეღარ მოასწრო. პირველ მსოფლიო ომში 
მას დაზიანებული ჰქონდა მარცხენა ხელი და ვერ ხმარობდა (არის ცნობაც, რომ 
ემუხვარი საერთოთ ცალხელა იყო). მეზღვაურთა გამხეცებულმა ბრბომ ემუხვარი 
იქვე აკუწა.  

უდანაშაულო სმელ ბადია, როგორც ისტორიკოსი გ. ძიძარია ამბობს, დახვრიტეს 
(თუმცა ზეპირი გადმოცემით არის სხვა ცნობაც: სმელ ბადია გემის საცეცხლურის 
კვამლში დაახრჩვესო). 

ამის მერე «დერზკიჲ» სოხუმში აღარ დარჩენილა. მეზღვაურებმა მოითხოვეს, 
კონოვალჩუკის ცხედრის სევასტოპოლში წასვენება. ნაღმოსანი ყირიმში წავიდა. 

ასეთია მოკლედ ნამდვილი ამბავი. 
ცხადია, მოთხრობაში იგი გარკვეული დოზით და თვალსაზრისით გადაკეთებუ-

ლია: უპირველესად უნდა აღვნიშნო, რომ შეცვლილია ორივე პროტაგონისტის სახე-
ლი და გვარი. ნიკოლოზ ემუხვარი გახდა უჯუშ ემხა (ემუხვარი და ემხაა ერთი და 
იგივე გვარია. ოღონდ ემუხვარი ქართული ფორმაა, ემხაა _ აფხაზური), სმელ ბადია 
_ ჰაკი აძბა. მხატრული ნაწარმოებისათვის ამ ბუნებრივ მოვლენაში თითქოს არაფე-
რია საგანგებოდ აღსანიშნავი, მაგრამ მაინც მიმაჩნია აუცილებლად ამისი თქმა: საქ-
მე ის გახლავთ, რომ ორივე პერსონაჟის სახელი და გვარი რიტმიზირებულია. უჟუშ 
ემხაც ოხთმარცვლიანია და ჰაკი აძბაც. მარცვალთა თანაბარი რაოდენობა აპოეტუ-
რებს მათ სახელსა და გვარს, ხდის იოლად დასამახსოვრებელს და იმთავითვე ემო-
ციური თანაგრძნობით განაწყობს მკითხველს. ეს კი უკვე მწერლის პოზიციაა და ამ-
დენად საყურადღებოა. 

ლეო ქიაჩელმა შეცვალა გემის სახელწოდებაც. «დაკიასა» და «დერზკიჲს» ნაც-
ვლად არის კრეისერი «შმიდტი». ესეც გარკვეული მიზნით არის გაკეთებული. 

არც «დაკია» და არც «დერზკიჲ» მკითხველს არაფერს ეუბნება. «შმიდტი» კი უც-
ბათ აღძრავს ასოციაციას და დაგაკავშირებს იმ წლებში მეტად პოპულარული ადა-
მიანის სახელთან. ეს კაცი გახლავთ შავი ზღვის ფლოტის ლეიტენანტი პეტრე შმიდ-
ტი. 

შმიდტი არცერთ პოლიტიკურ პარტიას არ ეკუთვნოდა, მაგრამ აქტიურად მონა-
წილეობდა  1905 წლის რევოლუვიაში. იგი მკაცრად და დაუნდობლად აკრიტიკებ-
და თვითმპყრობელობას, რითაც მუშებისა და მეზღვაურების სიყვარული დაიმსა-
ხურა. შმიდტი სევასტოპოლის მუშათა დეპუტატების საბჭოს მუდმივ დეპუტატად 
აირჩიეს. 1905 წლის ოქტომბერში იგი დააპატიმრეს. მართალია, მალე გაანთავისუფ-
ლეს, მაგრამ ფლოტიდან დაითხოვეს. როცა 1905 წლის ნოემბერში მეზღვაურთა 
აჯანყება დაიწყო, შმიდტი კრეისერ «ოჩაკოვის» მეთაური გახდა. მან თავი ფლოტის 
სარდლად გამოაცხადა. შმიდტმა შეადგინა გეგმა შავი ზღვის ხომალდების ხელში 
ჩასაგდებად, მაგრამ სხვა მეთაურთა გაუგებარი მოქმედების გამოისობით კრეისერი 
«ოჩაკოვი» დამარცხდა. შმიდტი დააპატიმრეს და სასამართლოს გადასცეს. სასამარ-
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თლოზე მან ვაჟკაცური სიტყვა წარმოთქვა. სიტყვა მიმართული იყო ცარიზმის წინა-
აღმდეგ. 1906 წლის 6 მარტს პეტრე შმიდტი დახვრიტეს.  

აი ასეთი მამაცური ბიოგრაფიის მქონე ადამიანის სახელი უწოდა მწერალმა 
სოხუმის პორტში შემოსულ სამხედრო გემს. ამით ლ. ქიაჩელმა გემი რევოლუციური 
რომანტიკით შემოსა.  

სახელების ამგვარი ცვლილება თითქოს უბრალო დეტალია, მაგრამ ისეთი, რომე-
ლიც მკაფიოდ ავლენს მწერლის მიზანს _ დაიცვას ემოციური წონასწორობა. 

ემოციური წონასწორობის დაცვის სურვილი განსაკუთრებით ცხადად მჟღავნდე-
ბა უჯუშ ემხვასა და კუზმა კილგასადმი დამოკიდებულებაში. 

მკითხველმა უკვე იცის, რომ ნიკოლოზ ემუხვარი მარცხენა ხელს ვერ ხმარობდა. 
არსებითად ცალხელა კაცმა, მტრის წინაშე მარტოდმარტო მყოფმა, მაინც მოახერხა 
ერთი დუშმანი მოეკლა და გემის უფროსიც შეიძლება გაეგმირა, იარაღს რომ არ ემ-
ტყუნა. თავად ეს ფაქტი პორუჩიკ ემუხვარის მამაცობაზე მეტყველებს. ემოციურად 
მკითხველი ემუხვარს უთანაგრძნობს და მის მიმართ სიმპათიით იმსჭვალება. მაგ-
რამ მწერალს არ სურს მოთხრობის ერთ პროტაგონისტს მეორის მიმართ რაიმე უპი-
რატესობა ჰქონდეს. ამიტომ მოთხრობაში არ არის აღნიშნული, რომ უჯუშ ემხა 
ცალხელა იყო. ემხას არავითარი ფიზიკური ნაკლი არ აქვს. სამაგიეროდ ფიზიკული 
ნაკლი პროზაიკოსმა კრეისერ «შმიდტის» კაპიტანს მოუძებნა. 

ლეო ქიაჩელი გულმოდგინედ ხატავს კუზმა კილგას პორტრეტს და ხაზს უსვამს 
კაპიტნის სახის ჭრილობას. 

«მათ მხოლოდ ახლა გამოარკვიეს უფროსის გაორებული სახისა და გასამებული 
თვალების ნამდვილი ამბავი: _ ეს იყო შედეგი დიდი, ღრმა, ძლივს შეხორცებული 
ჭრილობისა, რომლის მოწითალო კვალი მთელ სახეზე გადაუდიოდა ირიბად, მარ-
ცხენა საფეთქლიდან დაწყებული, ვიდრე ნიკაპის მარჯვენა კუთხემდე. მარცხენა 
თვალის ზედა ქუთუთოს ერთი ნახევარი, შუაში გაჭრილი წარბის ქვეშ, ჩამოთლი-
ლი ჰქონდა და გაშიშვლებული. კაკლის ნაწილი ამ ადგილას მუდამ ღია ცალკე თვა-
ლის შთაბეჭდილებას სტოვებდა, მეორე ნაწილის გვერდით, რომელსაც ქუთუთოს 
ნაგლეჯი შერჩენოდა. ამ თვალიდან ჭრილობა ლოყას მიყვებოდა და ნესტოჩამოკვე-
თილ ცხვირთან, შუაში გადაჭრილ ტუჩებზე გავლით, ნიკაპის მარჯვენა კუთხეში 
წყდებოდა. 

სახის მთელი ეს კანშემოჭიმული ნახევარი უძრავი და უცვლელი იყო, სულ ერ-
თნაირი გამომეტყველების მქონე, რომელიც უცვლელად უსასტიკესი რისხვის 
გამომეტყველებას ატარებდა წინააღმდეგ მეორე ნახევრისა, რომელსაც მშვიდი, 
ღრმა და ხანდაზმულობის გონიერი იერით ამეტყველებული თვალი ამშვენებდა». 

ამ შემზარავი პორტრეტის საშუალებით ლეო ქიაჩელი გვიამბობს, რა მძიმე და ფა-
თერაკით სავსე ცხოვრება ჰქონდა გავლილი კუზმა კილგას. 

თავდაპირველად შეიძლება მკითხველმა იფიქროს, რომ ლეო ქიაჩელი ემოციურ 
წონასწორობას კი არ იცავს, არამედ აშკარად გამოხატულ, შეუნიღბავი ტენდენციუ-
რობის გზას ადგას. უჯუშ ემხას, როგორც თეთრგვარდიელს, მოაკლო ფერი და პი-
რიქით, კუზმა კილგას, როგორც რევოლუციონერს, მოუმატა. უფრო მსუყე საღებავე-
ბით დახატა. მაგრამ ეს ზერელე შთაბეჭდილება იქნება და მოთხრობის არსში ჩაუხე-
დაობა. საქმე ის გახლავთ, რომ მოთხრობაში აღწერილი ამბავი მწერალს არ აძლევს 
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საშუალებას უფრო დაწვრილებით გვიამბოს კუზმა კილგას ცხოვრება. ამიტომ ყვე-
ლაფერი უნდა გამოიხატოს კილგას რელიეფურად დახატული პორტრეტით. ამ 
გზით უნდა გამოავლინოს კუზმას ვაჟკაცური ბუნება, რევოლუციის დაუნდობლო-
ბაც და რომანტიკაც. 

კუზმას კონკრეტულ საქციელს მკითხველი ვერ ნახავს მოთხრობის ფინალამდე, 
მაგრამ აუცილებელია მწერალმა მოამზადოს მკითხველის ემოციური განწყობილება 
ამ პროტაგონისტისადმი, რამეთუ ამბის ბოლოს იგი დაუპირისპირდება უჯუშ ემხა-
სა და ჰაკი აძბას. ორივე მხარეს თანაბარი ემოციური ძალა უნდა ჰქონდეს, თორემ 
მწერლის ტენდენცია (აქედან გამომდინარე აზრობრივი შინაარსის ტენდენცია) გა-
შიშვლდება და უინტერესო, არამიმზიდველი გახდება. თუ ემოციური ინტერესი 
დაქვეითდა, გაქრება არაჩვეულებრივის, საშიშის, უცნაურის მოლოდინის გრძნობაც. 
ეს რომ არ მოხდეს, ლეო ქიაჩელი აფორიაქებს მკითხველის ემოციურ სამყაროს. ამ 
მიზნით პროზაიკოსმა გამოიყენა, ერთი მხრივ, კუზმა კილგას პორტრეტი და, მეორე 
მხრივ, თავზარდაცემულ ქალაქში შექმნილი შიშის განწყობილება. კრეისერის გამო-
ჩენამ ქალაქი ფეხზე დააყენა და ყველას, დიდსა თუ პატარას, ქალსა თუ კაცს, მდი-
დარსა თუ ღარიბს შიშის კანკალი აუტეხა. 

ერთი სიტყვით, შიშმა წაახდინა მთელი ქალაქი და თქვენ წარმოიდგინეთ, 
თავდაპირველად უჯუშ ემხაც. ამას საგანგებოდ აღწერს ლეო ქიაჩელი. 

სასტუმროს პატარა ოთახში ბანქოს თამაშოშობენ. უჯუშ ემხა არ მონაწილეობს. 
იგი სავარძელში მიწოლილა და ჩაუძინია. ძილში რაღაც კოშმარი აწუხებს და სტან-
ჯავს. ჯერ ამხანაგები უჯუშს ყურადღებას არ აქცევდნენ. ბანქოს თამაშით იყვნენ გა-
ტაცებული, მაგრამ თანდათან უჯუშის ტანჯვა-წვალება აუტანელი გახდა და მისი 
გაღვიძება სცადეს. უჯუში ფეხზე წამოვარდა. 

«ფეხზე დამდგარმა, მაგრამ ისევ მძინარემ ტანი ისე მოიმარჯვა, თითქოს მოსის-
ხლე მტერს უტევსო _ წელზე წაივლო ხელები, სადაც სატევარი ეგულებოდა. მარ-
ჯვენით ტარს ეძებდა, მარცხენით _ ქარქაშს. როცა ვერც ერთი ვერ მოძებნა, ხელი 
რევოლვერისაკენ გააქანა. ესეც რომ არ აღმოაჩნდა, კანკალი დააწყებინა, ბრაზისაგან 
გაიგუდა». 

ამის შემყურე ამხანაგები მისცვივდნენ და დამშვიდება დაუწყეს. უჯუშიც ნელ-
ნელა მოეგო გონს. 

«_ ამისთანა რა მოგეჩვენა უჯუშ, რომ ასე შეგვაშინე. დაწყნარდი, შე კაცო, არაფე-
რია... ბოლშევიკები ჩვენში ჯერ კიდევ არ არიან. 

_ მე კი სწორედ ისინი მომეჩვენენ... თითქოს...…გემით მოვიდნენ. თითქოს...» 
ეს ყოვლისმომცველი შიში, რომელიც ადამიანს თავისუფალი მოქმედების საშუა-

ლებას ართმევს, დამოუკიდებელი პერსონაჟია  ლეო ქიაჩელის მოთხრობისა. 
სწორედ აქ იწყება ძირეული განსხვავება ემპირიულ მასალასა და მოთხრობის ში-

ნაარსს შორის. 
1918 წლის თებერვლის შუა რიცხვებში სოხუმის პორტში რევოლუციური გემების 

შემოსვლა მოსახლეობამ შეაფასა როგორც იმ დროისათვის ჩვულებრივი ინციდენ-
ტი, რომელიც ერთთათვის უსიამოვნა იყო, ხოლო მეორეთათვის _ დიდი სიხარუ-
ლის მომგვრელი. გამოიყენეს კიდეც ეს შემთხვევა. მოსახლეობის რევოლუციურმა 
ნაწილმა ისარგებლა ამით და გარკვეული ხნით ძალაუფლებაც კი ჩაიგდო ხელში. 
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ლეო ქიაჩელი ამ ამბებს მთლიანად სტოვებს და ხაზს უსვამს, წინა პლანზე წევს 
შიშის პრობლემას. 

შიშმა დააკარგვინა ღირსება ქალაქის თავკაცებს. ისინი რეტდასხმული მიმორბი-
ან, ფაციფუცობენ, ცდილობენ ღირსეული შეხვედრა მოუწყონ კრეისერ «შმიდტს». 
მეთაურების პანიკა ხალხსაც გადაედო. 

«მოქალაქენი მეტწილად თავიანთ სახლებს უტრიალებდნენ და წითელი დროშე-
ბით ამკობდნენ. დიდი და პატარა ერთ სურვილს აეტანა: რაც შეიძლება მალე, საჩქა-
როდ, მეზობლებზე უფრო ადრე გამოეკიდა თავისი სახლის წინ წითელი დროშა და 
ამით ყოველი ეჭვი თავიდან აეცილებინა, ვისაც შინ დროშა არ აღმოაჩნდებოდა, 
ბაზრისაკენ გარბოდა, წითელ ნარმას ყიდულობდა და უკან დაბრუნებული, გზა-
დაგზა, დროის მოსაგებად დროშას სახელდახელოდ ამზადებდა: ნარმას ჯოხზე 
ამაგრებდა». 

...»ზღვის ნაპირის გასწვრივ გაშლილი პალმების ხეივანზე გამავალი დიდი 
სასტუმროს ქვედა სართული, რომელშიც რესტორანი იყო მოთავსებული, წითელი 
არშიებით დაებლანდათ. არშიებზე ფერად-ფერადი რევოლუციური წარწერები 
აეჭრელებინათ რუსულ ენაზე, ხოლო რესტორნის შესავალი თაღით დაემშვენები-
ნათ და ზედ დიდრონი ასოები აეთამაშებინათ: 

_ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება. 
შიგ რესტორანში სუფრას შლიდნენ ასი კაცისათვის».  
ეს არ იკმარეს. სახელდახელოდ დელეგაცია შეადგინეს, გემზე გაგზავნეს და კაპი-

ტანს აახლეს. თან ისიც გაითვალისწინეს, რაგორი დელეგაცია ესიამოვნებოდა 
რევოლუციური გემის ეკიპაჟს: «...ქალაქის თავი სამსონ დევანაძე, მუშათა, გლეხთა 
და ჯარისკაცთა დეპუტატების საბჭოს თავმჯდომარე ნარიქ ეშბა და ხუთი მუშისა-
გან შემდგარი დელეგაცია, აფხაზეთში მცხოვრებ ეროვნებათა რიცხვის მიხედვით 
შერჩეული». 

დელეგაციამ ლაქიური სიტყვით მიმართა მეზღვაურებს და მათ კაპიტანს «ჩვენ აქ 
მისთვის მოვედით, რომ მთელი ამ კუთხის სახელით, რომელსაც აფხაზეთი ჰქვია, 
გემის მთელ ხელმძღვანელობას და კერძოდ მის სახელგანთქმულ მეთაურს ამხანაგ 
კუზმას უაღრესი პატივისცემა და ძმური სალამი გადავცეთ». მერე ერთგულება, თა-
ნადგომა და მხარდაჭერა შეჰფიცეს და გემის მთელი ეკიპაჟი ქალაქში მიტინგზე მი-
იპატიჟეს. 

მიტინგიც ზეიმით ჩატარდა. მთელი ქალაქი ერთხმად ყვიროდა:  
«_ გაუმარჯოს «შმიდტს»! 
_ გაუმარჯოს ოქტომბრის რევოლუციას! 
_ გაუმარჯოს სოციალიზმს»! 
ლეო ქიაჩელს სრული სურათი აქვს დახატული, როგორ დათანხმდა შიშით თავ-

ზარდაცემული ქალაქი ყოველგვარ დამცირებას. როგორ ცდილობდა იგი  პირფერო-
ბითა და ლიქნით გადარჩენილიყო. 

არაფერმა უშველა. ტრაგიკული შემთხვევა მაინც მოხდა. შტაბსროტმისტრმა 
უჯუშ ემხამ მოჰკლა მეზღვაური ხრიტანიუკი: კრეისერი «შმიდტი» ფეხზე დადგა. 
ქალაქის დელეგაციის თავკაცი ბექირბი ჩაჩბა მძევლად დასტოვეს გემზე. თან მრის-
ხანე განკარგულება გაიცა: თუ ქალაქი ერთ საათში არ ჩააბარებდა მკვლელს, მაშინ 
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კრეისერი იმოქმედებდა «სოხუმის წინააღმდეგ, როგორც მოსისხლე და ვერაგ მტრის 
ბანაკის წინააღმდეგ ომის დროს».  

ისედაც თავგზააბნეული ქალაქი მთლად წახდა და დაჩაჩანაკდა. «ერთი საათის 
ვადა ყველას ცეცხლივით შეეკიდა და შიგ ტვინში აუვარდა. უმწეობისა და 
სასოწარკვეთილების გმინვა გაისმა ირგვლივ». შიშმა თანაგრძნობის უნარი წაართვა 
ხალხს და ყველამ უჯუშ ემხას ძებნა დაიწყო. ემხა გასწირა დეიდაშვილმაც თოუხან 
მარშანმაც. 

«მილიციის და მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს თავდაპირველად ქალაქიდან გასა-
ვალი გზები შეეკრა. მეორე ნაწილი მახლობელ თემებისკენ დაძრულიყო სოფლების 
ფეხზე დასაყენებლად და ემხასთვის გზის გადასაჭრელად, ვინიცობაა იგი ქალაქი-
დან გასვლას მოასწრებდა. მესამე ნაწილს კი... სოხუმის განაპირას, მთის კალთის 
ძირში მიჩქმალულ ემხას სახლკარისათვის ალყა შემოერტყა». 

«მოსულებმა ოთახები გაჩხრიკეს. მერე ეზოში მიმოფანტულ შენობებს შეესივნენ 
_ სამზარეულოს, საჯინიბეს, სასიმინდეს...» 

უჯუშ ემხა მიტოვებული, განწირული და იმედდაკარგული აღმოჩნდა. ერთა-
დერთი კაცი ვინც მისი გადარჩენისათვის იბრძვის, ჰაკი აძბაა, უჯუშის ძიძიშვილი. 
მაგრამ მარტო ჰაკი რას გახდება. შიშით არა მარტო ღირსება და თანაგრძნობის უნა-
რი დაკარგეს, არამედ მატყუარებიც გახდნენ. უჯუშს ცრუ გინცით1 ამხნევებენ: 

«...მთელი აფხაზეთი ჩაერევა ამ საქმეში და უჯუშს სიკვდილისაგან იხსნის. 
«...შიში ნუ გაქვს: სიკვდილით არაფერს გაგიჭირვებთ». 
ასე ემუდარებიან უჯუშ ემხას, რომ როგორმე დაითანხმონ _ დანებდეს კრეისერს 

და დანაშაული აღიაროს. იმის გამბედაობაც არ ყოფნით, სიკვდილის წინ სიმართლე 
უთხრან მომაკვდავს და საკუთარი სილაჩრე აღიარონ. ტყუილი დაპირებით ცდი-
ლობენ ზვარაკი ჯალათს მიგვარონ, თუმცა კარგად უწყიან, არც მსხვერპლს და არც 
მზორავს არ სჯერა ამ ლიტონი იმედისა და პირობის მიცემისა. 

უფრო მეტიც: საკუთარი დაცემა არ იკმარეს და ცდილობენ უჯუშიც გამყიდველი 
გახადონ. როცა სასოწარკვეთილი ჰაკი აძბა ვერას გახდა, და ძუძუმტე ვერ იხსნა, გა-
დაწყვიტა დანაშაული და ბრალი თავს ედო. მომხდურებს განუცხადა _ მეზღვაური 
მე მოვკალიო. ის იყო უჯუშს უნდა ეყვირა, ჰაკი ტყუისო, რომ «ხუთიოდე თავადის 
ხელი პირზე აეფარა და სუნთქვა შეუკრა. 

_ უჯუშ, ხმა არ ამოიღო. 
და ისე ვიწროდ შეკრეს წრე მის გარშემო, რომ გასაქანი არ მისცეს, შებორკეს და 

შეხუთეს. 
_ ძიძიშვილი რომ არის, თავიც უნდა გასწიროს შენთვის. კარგად იქცევა, იცოდე 

სიტყვა არ დასძრა. 
_ ერთი გლეხი რომ შეეწიროს შენისთანა თავადს რა დიდი ამბავია! 
_ მით უმეტეს, რომ ჰაკი მდაბიოა, ბოლშევიკები ბატრაკად ჩათვლიან, და, იქნება 

არც დახვრიტონ. შენ კი ოფიცერი ხარ და თავადი, სიკვდილი არ აგცდება. აცალე ჰა-
კის, ხელს ნუ შეუშლი. 

ეუბნებოდნენ უჯუშს ყოველი მხრიდან». 
ზნეობრივი გახრწნილების სურათი დასრულებულია. ეს ხალხი ყველაფერს 

იკადრებს, ოღონდ სიცოცხლე შეინარჩუნოს. მათთვის აღარ არსებობს ღირსება, 
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თანაგრძნობა, ერთგულება, სიმართლე, პატიოსნება. ყველაფერი ეს შიშმა გამოაცალა 
და გადააქცია უგუნურ ბრბოდ. 

უჯუშ ემხა უნებლიეთ და მოულოდნელად ამ საზოგადოებას დაუპირისპირდა. 
აშკარაა რომ ეს ხალხი უჯუშს არ შეიბრალებს. ემხას განწირვით ცდილობენ გადარ-
ჩენას და, ცხადია, ყოველგვარი ლაპარაკი გამოსარჩლებაზე ზედმეტია. რა უნდა ქნას 
ყოფილმა ოფიცერმა და თავადმა? იგი გადაწყვეტს დანებდეს: რაც მოუვა მოუვიდეს. 
«_ აქ ვარ მეზღვაურების ნამდვილი მკვლელი და გნებდებით». 

ლეო ქიაჩელი არ გვეუþნება, როგორ და რატომ მივიდა ამ დასკვნამდე უჯუშ ემხა. 
სულ ცოტა ხნის წინათ არც უჯუშს და არც ჰაკის «რასაკვირველია, ცოცხლად თავის 
დანებება ფიქრადაც არ მოსდიოდათ». აგვიწერს მხოლოდ შექმნილ სიტუაციას და 
აქედან ჩვენ უნდა ამოვიცნოთ, რამ აიძულა ემხა წინააღმდეგობის გაუწევლად და-
მორჩილებოდა შიშით თავზარდაცემულ ბრბოს. თუ მოვლენას ზერელედ შევხე-
დავთ, შეიძლება ვიფიქროთ, რომ უჯუშს შეებრალა მძევლად დატოვებული ბექირ-
ბი ჩაჩბა და დაპატიმრებული დედამისი. მათ დახსნისათვის ემხამ ამჯობინა მორჩი-
ლება და წინააღმდეგობა შეწყვიტა. მართალია ბექირბი ჩაჩბას მკვლელობამ და შოუ-
ჰარი ემხას დაჭერამ შეარყია უჯუშის სიმტკიცე, მაგრამ დანებების გადაწყვეტილე-
ბის მიღება გაცილებით უფრო რთულ საფუძველს ეყრდნობოდა. 

ამ საფუძვლის დასანახავად გავყვეთ მოვლენათა პროცესს. 
უჯუშ ემხას განძრახ არ მოუკლავს მეზღვაური. პირიქით იგი ცდილობდა 

მორიდებოდა რევოლუციური გემის მატროსებს და შეუმჩნევლად მიმალულიყო, 
მაგრამ ვასილ ხრიტანიუკმა ფარდულიდან მოჰკრა მას თვალი. დაედევნა, წამოეწია 
და შეაჩერა. ემხა «გარეგანი სიმშვიდის დაცვით მეზღვაურის შემდეგ ნაბიჯებს ელო-
დებოდა უხმოდ, უსიტყვოდ. ბრაზი მოერია ვასკა პირატს. მოთმინება არ ეყო ოფი-
ცერს ეპოლეტებისა და ოქროს ორდენისათვის კიდევ ეცქირნა... და მარცხენა ხელი 
ემხას მარჯვენა ხელს ხმალივით შემოუქნია. კლანჭებად მომარჯვებული თითები 
ეპოლეტში ჩაასო და მოსაგლეჯად მოსწია. 

იმავე წამს რევოლვერი გავარდა და განგმირული ვასილ ხრეტანიუკი მიწაზე 
გაიშხლართა უსულოდ». 

დღესავით ნათლად ჩანს, რომ უჯუშ ემხამ მოძალადე მოკლა საკუთარი ადამია-
ნობრივი და მოქალაქეობრივი ღირსების დასაცავად. მაგრამ ამის გაგებას არავინ შე-
ეცდება. არავინ გაარჩევს მტყუანსა და მართალს კლასობრივი ეგოიზმით დაბრმავე-
ბულ საზოგადოებაში და უჯუშ ემხა აპრიორი დამნაშავეა. რაკი იგი თავადია და 
ოფიცერი, მას იმთავითვე უარი ეთქვა სამართლიანობაზე. ამიტომ განწირულია. ერ-
თადერთი იმედის ნაპერწკალს შეიძლება აღვივებდეს არისტოკრატთა და მდიდარ-
თა კლასის უღონო თანაგრძნობა. მაგრამ ესეც გამორიცხულია: უჯუშ ემხა განსაცდე-
ლის გაჩენისთანავე მიატოვეს ამხანაგებმა: გამოჩდა თუ არა მეზღვაური, ისინი 
უჯუშს «უმალვე ჩამოცილდნენ. ჯერ შორ-შორს დადგნენ და შემდეგ, როცა ვასილ 
ხრიტანიუკი ემხას მედგარი ნაბიჯით დაუახლოვდა, პალმებს შორის დაიფანტნენ, 
უჩინარნი შეიქმნენ». ასე შეატოვეს «მეგობრებმა» უჯუშ ემხა მტრებს ხელში. ღალა-
ტის პირველი გაკვეთილი უკვე მიიღო უჯუშმა. მეორე გაკვეთილი უფრო ფართო 
და მასობრივი იქნება. 
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როცა ქალაქის მესვეურებმა შეიტყვეს, უჯუშ ემხამ მეზღვაური მოჰკლაო, შიშით 
გაოგნებულმა სამსონ დავანაძემ «ყველას გასაგონად სასტიკი ბრძანება გასცა, ქალაქი 
ყველა მხრიდაí შეეკრათ. არც ტყვია დაეზოგათ, არც ცეცხლი და არც მახვილი, 
ოღონდ ოფიცერი ემხა აღმოეჩინათ და მისთვის ცოცხალი მოეგვარათ. მერე თავისი 
მგრგვინავი ხმის კიდევ უფრო ამაღლებით ხალხს მიუბრუნდა და რუსულად მიმარ-
თა, რათა მისი ყოველი სიტყვა მეზღვაურებსაც კარგად გაეგონათ: 

_ მოქალაქენო, ჩვენს ქალაქში ქურდულად შემოხიზნული ოფიცერი უჯუშ ემხაა 
ჩვენი დამღუპველი. იგი თავს დასხმია ჩვენს სტუმრებს ქუჩაში და საშინელი მკვლე-
ლობა ჩაუდენია. ემხა ჩვენი მკვლელიც არის ამხანაგებო! შინ გვყოლია მტერი, მოღა-
ლატე და დროზე ვერ მივმხვდარვართ. ჩვენი ხსნა საშინელი წყრომისაგან, რომელიც 
უთუოდ დავიმსახურეთ, მხოლოდ ერთ რამეს შეუძლია: საკუთარი ხელით შევიპ-
ყრათ დამნაშავე და მივგვაროთ მოკლულის ამხანაგებს დამსახურებული სასჯელის 
მისაზღავად». 

და მთელი ქალაქი ერთიანად აღსდგა უჯუშ ემხას წინააღმდეგ. 
ასე მოექცა უჯუშ ემხა ღალატსა და შურისგებას შორის. როგორც შურისგებას, ისე 

ღალატს, კვებავს სიძულვილი ემხას მიმართ. სიძულვილი ბრმაა და ამშვიდებს მხო-
ლოდ მოწინააღმდეგის განადგურება. უჯუშ ემხამ დაინახა ეს და ამის შეცნობამ 
უკარნახა მას დანებება _ დამორჩილება. 

უჯუშ ემხასათვის ნათელი გახდა ისიც, რომ საზოგადოება, რომელსაც იგი ეკუთ-
ვნოდა, ზნედაცემული საზოგადოებაა. ამ საზოგადოებას აღარ გააჩნია ღირსება, ვაჟ-
კაცობა, ერთგულების, თანაგრძნობის უნარი. იგი შიშით ნიორწყლად არის ქცეული. 
მერე და ღირს კი ასეთ საზოგადოებაში ცხოვრება? ადამიანს უჭირს უკონტაქტოდ 
არსებობა. ვისთან უნდა ჰქონდეს უჯუშს ურთიერთობა? ვის ენდოს იგი? ესენი ხომ 
პირველი საფრთხისთანავე გაგყიდიან! უჯუშმა გააცნობიერა რომ იგი სრულიად 
მარტოა. მარტოხელას ერთადერთი გზა დარჩენია, ან თავი მოიკლას, ან მტერს და-
ნებდეს. უჯუშ ემხას შემთხვევაში ეს ორი ვარიანტი ერთ შედეგს იძლეოდა _ სიკ-
ვდილს. ემხა დამორჩილდა სიკვდილს. ამიტომ შეუშვირა ღვთაებრივი სიმშვიდით 
მეზღვაურების ტყვიას გული. 

კიდევ ერთი საფუძველი აქვს უჯუშ ემხას მორჩილებას. 
უკვე ვთქვი, რომ უჯუშმა დაინახა თვალნათლივ და აშკარად, როგორ დაეცა და 

წახდა ის საზოგადოება, რომლის შვილიც თავად იყო. ამის შეცნობა ღირსებადაუ-
კარგავ ადამიანში უსაშველო სიბრალულს იწვევს. უჯუშ ემხასაც შეეცოდა თავისი 
ხალხი. ბუნებრივად გაუჩნდა მისი გადარჩენის სურვილი, მაგრამ რით შეეძლო შვე-
ლა? დაცემულ საზოგადოებას სიტყვითა და მოწოდებით ვერ გამოაფხიზლებ. იგი 
ბრმაა და ყრუა ამაღლებულის მიმართ. ერთადერთი, რაც დაცემულ საზოგადოებას 
დააფიქრებს და განსჯის სურვილს გაუჩენს, ეს არის მსხვერპლი, ნებაყოფლობით 
გაღებული ღირსეულის მიერ. 

აი, ამ ზვარაკის სახელითაც დანებდა და დამორჩილდა მტერს უჯუშ ემხა. 
ეს უკვე ზნეობრივი გმირობაა და გასაგები ხდება, რატომ თქვა ლეო ქიაჩელმა უა-

რი  აღეწერა ფინალში ნიკოლოზ ემუხვარი-უჯუშ ემხას ის ვაჟკაცური ქმედება, რო-
მელიც სინამდვილეში მოხდა. ეს მაინც ფიზიკური სიმამაცე იყო, რომელიც პროტა-
გონისტის ზნეობრივ სიღრმეზე არაფერს ეუბნებოდა მკითხველს. მწერალს კი 
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უპირველესად პერსონაჟის სამშვინველის მოძრაობა აინტერესებდა და სწორედ ამ 
კუთხით გააშუქა მან უჯუშ ემხას სახე. უჯუშ ემხამ სიკვდილის ფასად დათრგუნა 
შიში და შეინარჩუნა ადამიანის ღირსება. 

თუ ნიკოლოზ ემუხვარის ცხოვრების ტრაგიკული დასასრული მწერალს მნიშვნე-
ლოვან მასალას აძლევდა ფიქრისა და ანალიზისათვის, არანაკლებ საყურადღებო 
იყო სმელ ბადიას საქციელი. მართალია, დღეს სმელ ბადიაზე მარტო ის ვიცით, რომ 
იგი ძიძიშვილთან ერთად დაიღუპა, მაშინ ლეო ქიაჩელს გაცილებით მეტი შეიძლე-
ბა გაეგონა და მოესმინა გლეხკაცის თავგანწირულ ერთგულებაზე. 

როგორც რეალური პიროვნება სმელ ბადია, ისე მოთხრობის პროტაგონისტი ჰაკი 
აძბა ერთგულების განსახიერებაა. 

ჰაკი აძბას მოქმედების ლოგიკის ამოსაცნობად უნდა გავიგოთ, რამ დაბადა მასში 
უდრეკი ერთგულების გრძნობა. თვითონ ჰაკი ამ ერთგულებას მამის ანდერძით 
ამართლებს _ «მამაჩემმა მიანდერძა, როცა კვდებოდა: უჯუში შენი მზე არის, ეს 
იცოდეო. სიცოცხლე იმისათვის მომიცია, რომ იგი უჯუშს შესწირო, როცა ამის საჭი-
როება დადგებაო». რა თქმა უნდა, მომაკვდავი მამის უკანასკნელ დანაბარებს შვი-
ლისათვის უდიდესი მნიშვნელობა ექნებოდა, მაგრამ აძბას ერთგულებას მარტო 
ამით ვერ ავხსნით. აშკარაა, რომ ერთგულება ჰაკი აძბას პიროვნების თვისებაა. 
(სხვათა შორის, სწორედ ეს ვერ გაიგო კუზმა კილგამ, რითაც სულიერი სიბეცე გამო-
ავლინა. მაგრამ ამაზე ბოლოს ვილაპარაკოთ), თორემ არც თოუხან მარშალი აღუზ-
რდიათ ორგულების ქადაგებით. მასაც თავდადებისა და ერთგულების იდეალით 
ზრდიდნენ. მაგრამ, რაკი მის პიროვნებაში არ დაიდო ერთგულების თვისება, უცებ 
დათანხმდა უჯუშ ემხას საწინააღმდეგოდ ემოქმედა. თუმცა ემხას სწორედ მისი, 
როგორც დეიდაშვილის, დახმარების იმედი ჰქონდა, ისიც საყურადღებოა, რომ თო-
უხან მარშანი ცრუ დაპირებითა და კეთილგონიერებით ამართლებდა თავის მოღა-
ლატურ საქციელს. 

ასეა: ყოველი ლაჩარი საკუთარ სიმხდალეს კეთილგონიერებით ამართლებს. თან 
გაყვედრის და გამუნათებს _ შენი უჭკუობით სხვის საქმეს აფუჭებო. შენზე ნაკლები 
ვაჟკაცი არც მე ვარ, მაგრამ სხვას რომ უბედურება არ შევამთხვიო, წინდახედულად 
ვიქცევიო. ყოველგვარი ნიღაბი არსებობს ამ ქვეყნად. მათ შორის სილაჩრის 
გამამართლებელი კეთილგონიერებისაც. 

ერთგულებამ უკარნახა და ჰაკი აძბამ ორჯერ სცადა უჯუშ ემხას გადარჩენა. 
პირველად მაშინ, როცა საზოგადოებამ გასწირა უჯუში და თავდახსნის ყველა 

გზა გადაიკეტა. მეორედ კი მაშინ, როცა უჯუში კუზმა კილგას მიჰგვარეს გემზე. 
ორივეჯერ თავად დაიბრალა ჰაკიმ _ მეზღვაური მე მოვკალიო. ორივეჯერ ამაო გა-
მოდგა ძუძუმტის მსხვერპლი. უჯუშ ემხამ ზუსტად გააცნობიერა, როგორც შიშისა 
და ღალატის, ისე კლასობრივი ეგოიზმის ატმოსფეროში სულიერი კეთილშობილე-
ბა გაუგებარი და დაცინვის  საგანია. უჯუშისათვის სიკვდილი ისე საშიში არ იყო, 
როგორც დაცინვა. მას არ უნდოდა, რომ ჰაკის სულიერი სისპეტაკე დაცინვის საგანი 
გამხდარიყო, ამიტომ ყველასათვის ნათელი გახადა ძიძიშვილის უდანაშაულობა. აქ 
ერთმანეთის გვერდით ორი თანაბარი ადამიანური ღირსების კაცი დგას. გლეხი 
ტოლს არ უდებს თავადს კეთილშობილებაში და თავადი არ ჩამორჩება გლეხს სუ-
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ლიერი სიმდიდრით. ვერც ამას მიხვდება კუზმა კილგა. გლეხისა და თავადის სუ-
ლიერი ღირსება მისთვის სრულიად გაუგებარი და მიუწვდომელი ფენომენია. 

როცა ჰაკი აძბამ თხოვა კუზმა კილგას უჯუშის შეწყალება, კაპიტანმა ზიზღით 
მიუგო თავადის ერთგულ გლეხს «_ შენ ხარ მონა, აფხაზო კრეისერი «შმიდტის» სა-
ხელით განიჭებ თავისუფლებას». ჰაკიმ არ მიიღო ეს განთავისუფლება. კილგამ ვერ 
გაიგო ჰაკის საქციელი. ვერც გაიგებდა, რამეთუ გაცნობიერებული არ ჰქონდა, რომ 
თვითონაც მონა იყო. ოღონდ ჰაკი აძბასაგან განსხვავებით, კლასობრივი ეგოიზმის 
მონა. კუზმა კილგას კლასობრივი ეგოიზმით დაბნელებულ გონებას ეგონა, რომ ჰა-
კის უჯუშისადმი ერთგულება «იყო ძალდატანება და ჩაგონება თავადების მხრით, 
რომლებიც შეუგნებელსა და ერთგულ გლეხს ავალებდნენ საკუთარი სიცოცხლის 
გაწირვით ბატონის დახსნას სიკვდილისაგან». კუზმა კილგა ადამიანის სულის მოძ-
რაობის მხოლოდ ერთ ვარიანტს იცნობს. მისთვის სრულიად უცნობია ადამიანის 
სულის მოძრაობის უსასრულო მრავალფეროვნება. მათ შორის ერთგულებით და 
ეროვნული ტრადიციით გამოწვეული მოძრაობაც. 

კუზმა კილგა ჰაკი აძბას პიროვნებით დაინტერესდა. მათ შორის სულიერი ბრძო-
ლა დაიწყო. კაპიტანმა გლეხის «დამუშავება» გადაწყვიტა. როგორც მწერალი ამ-
ბობს, «კუზმას შეუძლებლად მიაჩნდა, რომ აფხაზ გლეხის შეგნებაში არ აღმოჩენი-
ლიყო სულ მცირე ნიადაგი მაინც ელემენტარული რევოლუციური იდეის შესათვი-
სებლად». ეს კუზმა კილგას შეცდომა იყო. მან ჰაკი აძბას ადამიანური ბუნება ჩათვა-
ლა ჰაკი აძბას კლასობრივ შეუგნებლობად. კუზმა კილგამ სცადა წაეყვანა ჰაკი აძბა 
საკუთარი ადამიანური ბუნების წინააღმდეგ. ეს კი არავის ხელეწიფება. გონიერება 
უპირველესად მოითხოვს გაგებულ იქნეს სხვისი ადამიანური ბუნება და მერე გამო-
მუშავდეს მისდამი დამოკიდებულების ფორმა. ტრაგედია იბადება მაშინ, როცა არ 
გვესმის სხვისი ადამიანური ბუნება და ძალით გვინდა მოვახვიოთ თავს მისთვის 
უჩვეულო და მიუღებელი. ჰაკი აძბა რევოლუციის მხარეს გადავიდოდა მაშინ, როცა 
შეიწყალებდნენ უჯუშ ემხას. ამით დაკმაყოფილდებოდა ჰაკის ადამიანური ბუნე-
ბის მოთხოვნილება. იგი ისეთივე ერთგული ჯარისკაცი იქნებოდა რევოლუციისა, 
როგორი თავდადებითაც უყვარდა უჯუშ ემხა. ჰაკი აძბასთვის უცხოა და მიუღებე-
ლი სიტყვის გატეხვა და ღალატი. კუზმა კილგას პრიმიტიულმა სულმა ვერ ჩაიხედა 
ჰაკი აძბას პიროვნების სიღრმეში. ამიტომ შეეცადა მისი «კლასობრივი შეგნების» 
შეცვლას. კაპიტნის ამ განძრახვას კარგად მიხვდა ჰაკი აძბა. მან გადაწყვიტა ეშმაკო-
ბაში ეჯობნა კილგასთვის, ნებას დაჰყოლოდა და ეს მოჩვენებითი მორჩილება უჯუ-
შის გადასარჩენად გამოეყენებინა. ჰაკის ეს სვლაც შეუმჩნეველი დარჩა კუზმასათ-
ვის. მეორე დღეს კილგამ გულმშვიდად დახვრიტა უჯუშ ემხა. როცა ამ აქტის მხილ-
ველი ჰაკი აძბას სულიერი და ფიზიკური ბუნება აჯანყდა, კუზმა კილგამ, მისი მოკ-
ვლის გარდა1, სხვა გამოსავალი ვერ ნახა. თითქოს თავს იმართლებსო, კუზმა კილ-
გამ ეს უთხრა მეზღვაურებს _ «სულ ერთია, ეს მონა ადამიანად მაინც არ გამოდგე-
ბოდა... აიღეთ, გადააგდეთ». 

კუზმა კილგას საქციელიც და სიტყვებიც ერთხმად ადასტურებს, რომ კაპიტანმა 
სულიერი ბრძოლა წააგო. 

კრეისერ «შმიდტის» ხორცით მამაცი კაპიტანი სულით ლაჩარი გამოდგა. 
რა განაპირობებს კუზმა კილგას სულიერ სიმხდალეს? 
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ამ კითხვას რომ ვუპასუხოთ, გავიხსენოთ, როგორ აღწერს ლეო ქიაჩელი უჯუშ 
ემხას უკანასკნელ წუთს. 

«ემხა თავაწეული მოაბიჯებდა, დინჯად და ნელა. მაღალი ტანი სწორად ეჭირა. 
განიერი ბეჭები ოდნავი რხევით მოჰქონდა. გემის ბანს იქით იცქირებოდა მაღლა შე-
მართული თვალებით. გახევებულ და უმეტყველო სახეს მხოლოდ ერთი ხაზის 
მკრთომარება უცხოველებდა, რომელიც უძრავათ თვალებში შეფინებოდა: ეს იყო 
ნაღვლიანი ღიმილის ძლივს შესამჩნევი ციმციმი, რომელიც სიცოცხლის უკანას-
კნელ დარდს გამოხატავდა, უნდო შეგნებით დაძლეულს. პირდაპირ, ცის კიდურზე 
გართხმულ მოწითალო სინათლის კრთომას შეჰყურებდა, სადაც ნათელი დღის კა-
რი უნდა გაღებულიყო». 

მკითხველი ადვილად შეამჩნევს, რომ უჯუშ ემხას სამშვინველის მდგომარეობა 
არსებითად განსხვავდება იმ მშვინვიერი მდგომარეობისაგნ, რომელშიც იგი იყო მა-
შინ, როცა კრეისერი «შმიდტის» ქალაქის ნავსადგურში შემოსვლა შეიტყო. სასტუმ-
როში ემხა შიშმა შეიპყრო, აფორიაქდა და ანერვიულდა, თუმცა საფრთხის მხოლოდ 
შორეული ლანდი მოჩანდა. არც გადარჩენა იყო გამორიცხული. გემზე კი იგი გარ-
დაუვალი სიკვდილის პირისპირ დგას. მაგრამ მაინც მშვიდი, სიმტკიცით სავსე და 
შეუდრეკელია. ეს სიმშვიდე იოლად არ ყოფილა მიღწეული. იგი სიცოცხლის ბოლო 
დღეს გადატანილ მოვლენათა ანალიზის ნაყოფია. 

მართალია, მოთხრობაში ადამიანის ცხოვრების ერთი დღეა აღწერილი, მაგრამ ეს 
ერთი დღე ისეთი რთული ამბებით იყო სავსე, რომ ხშირად მთელი ცხოვრების მან-
ძილზე ვერ ნახავს და განიცდის კაცი. შიში, მკვლელობა, სულმდაბლობა, ერთგუ-
ლება, ღალატი _ ყველაფერი ეს ერთბაშად მოხდა უჯუშ ემხას თვალწინ. ამან გარ-
დაქმნა მისი სამშვინველი და აზიარა იმ ჭეშმარიტებას, რომ სიკვდილის წინაშე, საი-
ქიოს კარიბჭესთან ყველა ადამიანური ვნება პაწია, არარა და სასაცილოა. მაგრამ ამ 
ჭეშმარიტებას მხოლოდ სიცოცხლის დასასრულს იჯერებს ადამიანი. უფრო ადრე 
რომ შეეძლოს მისი დაჯერება, ალბათ არავითარ ბოროტებას არ ჩაიდენდა. როცა ამ 
ჭეშმარიტებას შეიტყობს და დაიჯერებს ადამიანი, ერთადერთი ისღა დარჩენია მას, 
რომ მშვიდად და ღირსეულად შეეგებოს სიკვდილს. უჯუშ ემხაც ასე მოიქცა. 

ამ ერთი დღის მანძილზე კუზმა კილგამ ბევრი რამ ნახა, ოღონდ არ განიცადა: ქა-
ლაქის მლიქვნელობა, გამყიდველობა, ფარისევლობა, ხელქვეითის სიკვდილი, 
მეზღვაურთა ლაჩრობა (ერთ კაცს ვერ გაუმკლავდა მთელი ჯგუფი მატროსებისა), 
უჯუშ ემხას სიმტკიცე, ჰაკი აძბას ერთგულება და თანგაწირვა. ამ მოვლენებს მის 
სამშვინველზე კვალი არ დაუჩნევია, რამეთუ ყველაფერს მან ხორცით გამარჯვებუ-
ლის ბრმა თვალით შეხედა. რაკი შეპყრობილი უჯუშ ემხა მოჰგვარეს, კილგამ პრობ-
ლემა მოგვარებულად ჩათვალა. მას შეეძლო შურისძიების აქტი აღესრულებინა. ამ 
კმაყოფილებამ მისი სამშვინველის მოძრაობა შეკრა და შებორკა. კმაყოფილება ხორ-
ცის თვისებაა, სული კი მარად მაძიებელია. კუზმა კილგაში ეს მაძიებელი სული 
აღარ მოქმედებდა და აზროვნებდა. როცა ჰაკი აძბამ კილგას ქადაგება არ დაიჯერა, 
კაპიტანს კმაყოფილება დაერღვა და გაბოროტებულმა მოჰკლა თავადის ერთგული 
გლეხი. სწორედ ეს გაბოროტება და სულის უმოქმედობაა კუზმა კილგას სულიერი 
სილაჩრის საფუძველი. კაპიტანს არ აღმოაჩნდა ახალი ჭეშმარიტების მიგნების სურ-
ვილი.  
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ასე გაანადგურა კლასობრივმა ეგოიზმმა ღირსება და ერთგულება, მაგრამ ვერ გა-
ტეხა და დათრგუნა ისინი. ამიტომ დარჩა ღირსებასა და ერთგულებას სულიერი გა-
მარჯვება. 

ასე იქცა ლეო ქიაჩელის ხელში ცხოვრებაში მომხდარი ტრაგიკული შემთხვევა 
მდიდარი აზრობრივი შინაარსის მხატრულ ნაწარმოებად. 

1979წ.  
 
 

რანაირია სამყარო? 
 
ოთხი ენთუზიასტი-მკვლევარი, სამი ახალგაზრდა და ერთი ხანდაზმული, ხეთი-

ანის ციხის საიდუმლოს მიაგნებს. მათ აღტაცებას საზღვარი არა აქვს. ის, რასაც ციხე 
მალავდა, მთლიანად შეცვლის საქართველოს ისტორიის დღევანდელ ცოდნას, 
დაუკავშირებს ჩვენს წარსულს წინა აზიის უძველეს ხალხებს. ერთი სიტყვით, ფარ-
და ეხდება ურთულეს პრობლემებს. ნათელი და მკაფიო გახდებიან ისინი. საკუთა-
რი ძალით ენთუზიასტ-მკვლევარებს წამოჭრილი საკითხების გარკვევა არ ძალუძთ. 
გაჩნდა აუცილებლობა _ ყველაფერი, თბილისში, მეცნიერ-სპეციალისტებს აცნობონ. 
მაგრამ აღმოჩენა იმდენად უცნაური და მოულოდნელი, რომ დაიბადება ეჭვი: «_ კი, 
მაგრამ რომ არ დაგვიჯერონ? ზღაპარს ჰგავს რაღაც». მაშინ ამ სიტყვების წარმომ-
თქმელ ახალგაზრდას ხანდაზმული უპასუხებს: «_ ჩემო იოთამ, ზღაპარიც რომ 
იყოს, რით არის სინამდვილე ზღაპარზე დასაჯერებელი?» («ხეთიანის საიდუმლოე-
ბა»). 

ილიკო, პერსონაჟი მოთხრობისა «შეურაცხყოფილი», მეგობრებს ეკითხება: 
«_ ამხანაგებო, არსებობს თუ არა მოვლენა, გინდ ქვეყნიერება თავისთავად, ან რო-

გორც გერმანელები იტყვიან an sich, თუ იგი ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფია? 
რანაირია იგი თავისთავად და რანაირია იგი, როგორც ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფი?» 
ამ კითხვის დასმის მერე ილიკო თავად ჰყვება ერთ ამბავს. 
ილიკო მოსკოვში სწავლობდა. დაქირავებულ ბინაში ცხოვრობდა. გვერდით ცა-

რიელი ოთახი იყო. იგი არავის ეჭირა. ერთ დღეს ამ ოთახსაც გამოუჩნდა პატრონი _ 
ყმაწვილი ქალი. ილიკოს ეს მაიცდამაინც არ გახარებია. ცდუნების შეეშინდა. 

ილიკოსა და ქალის ოთახებს თხელი კედელი ჰყოფდა. რაც ხდებოდა ერთში, 
გარკვევით ისმოდა მეორეში. ერთხელ, საღამოთი, ქალის ოთახიდან ილიკოს ხმა 
მოესმა. უნებლიეთ ყური მიუგდო. მკაფიოდ ესმოდა და ხედავდა კიდეც: როგორ 
დალია ქალმა ჩაი, აალაგა სუფრა, გაშალა ლოგინი, გაიხადა ტანთ და დაწვა. სურა-
თი იმდენად ცხადი იყო, რომ ილიკომ თავი ვერ შეიკავა და ქალის ოთახის კარებ-
თან მიიპარა. ფრთხილად მოსინჯა იგი. კარი ღია აღმოჩნდა. ვაჟი ფეხაკრეფით შევი-
და ოთახში. მაგრამ იქ არავინ დახვედრია. მეზობელი ქალი შინ არ იყო. მხოლოდ 
ღია ფანჯარაში ქარი არხევდა ფარდას. 

ამბის დასასრულს ილიკო დასძენს: როცა დავინახე, რომ მოვტყუვდი, «რატომღაც 
ისე შეურაცხყოფილად ვიგრძენი თავი, ისე საშინლად შეურაცხყოფილად, რომ 
მტერსაც კი შევეცოდებოდი...» 
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რამ გამოიწვია შეურაცხყოფის გრძნობა? ცნობიერების ღალატმა. ის, რაც არ ყოფი-
ლა, სინამდვილედ ეჩვენა. თუკი ეს შესაძლებელია, მაშინ ვინ ვართ ჩვენ? «ვაი ჩვენ, 
თუ ეს ცხოვრებაც და ჩვენც თავად...» _ აღარ ამთავრებს ილიკო აზრს. ეშინია საკუ-
თარი თავი მოჩვენებად, სიზმრად, არარეალურად წარმოიდგინოს, იგი ასკვნის: 
«არა, ამის აშკარად თქმის უფლება ჩვენს თავს არ უნდა მივცეთ. ვიყუჩოთ სჯობდა. 
მით უმეტეს, სულ ნამდვილი სინამდვილე არავინ იცის». 

მაგრამ გაჩუმება ადვილი საქმე არ არის. როგორც კი ამგვარი აზრი შეგაწუხებს, 
იგი არც მოსვენებას მოგცემს. გინდა თუ არ გინდა, უტრიალებ გარშემო. 

«Escalade»-ში სახალხო დღესასწაულია აღწერილი. ამბავი შვეიცარიაში ხდება. 
კარნავალში ერთი ქართველი კაციც მონაწილეობს. იგი გაოცებული შეჰყურებს, რო-
გორ ზეიმობს, ერთობა, ილხენს, თავდავიწყებას ეძლევა ნიღაბაფარებული ქალი თუ 
კაცი. ამ ორომტრიალში ქართველთან ვიღაც ქალი მოვარდება. იგი შავი ნიღბით და 
წითელ-ყვითელი მოსასხამით არის მორთული. უცნობი ქალი ხელს წაავლებს ქარ-
თველს და შუა კარნავალში გაიტაცებს. 

«_ ეს თუ სინამდვილეა, წარმოდგენა რა უნდა იყოს? _ ვკითხე ჩემს თანამგზავრს, 
რომელიც ჭინკასებრ გაჰკიოდა და სულ წინ მეზიდებოდა. 

_ ყოველი სინამდვილე წარმოდგენაა და ყოველი წარმოდგენა _ სინამდვილე, მე-
გობარო! _ მიპასუხა ნელი ხმით...» 

შემდეგ ეს «წითელ-ყვითლიანი შავი ნიღაბი» ელვის უსწრაფესად ხეზე შეხტა, 
ტოტს აჰყვა და კენწეროზე მოექცა. იქიდან დაიყვირა, ამოდით, დამიჭირეთ, ვინც 
ვაჟკაცები ხართ. ცხადია, ქართველი პირველი აიჭრება ხეზე, ნიღბამდე ვერ მიაღ-
წევს. თუ ნიღბისაკენ წასვლას შეეცდებოდა, ტოტი ვეღარ გაუძლებდა და ჩამოვარ-
დებოდა. შეცბუნებული იდგა ქართველი, როცა ისევ მოესმა ქალის ხმა. მოიხედა და 
დაინახა: ნიღბის პატრონი მის გვერდით იდგა. _ იქ, კენწეროზე ვინღაა _ ჩურჩუ-
ლით იკითხა კაცმა. ასევე ჩუმად მიიღო ქალის პასუხი _ კენწეროზე ჩემი შავი ნიღა-
ბი და წითელ-ყვითლიანი მოსასხამი ჰკიდია. მერე დაუმატა: წავიდეთ აქედან და 
სეირს ვუყუროთ, ვნახოთ, რა მოხდება. აღგზნებული და აღტაცებული ხალხი კი ხეს 
აწყდებოდა. ცდილობდა მიწვდომოდა ნიღაბს. ზოგიერთი ჩამოვარდა კიდეც ხიდან. 

გაოგნებულ ქართველს ქალი ეკითხება: 
«_ როგორ მოგწონს ჩემი იდეა? არ გაგონებს განა ეს სურათი თვით კაცობრიობას, 

მის ბრძოლას, მის ცხოვრებას? რა კარგია! განა ასე ტყუილა არ იბრძვის კაცობრიობა? 
განა ასე თავდავიწყებით არ ეპოტინება რაღაც იდეალს, რომელიც ბოლოს და ბო-
ლოს ისეთივე სისულელეა, როგორ ხეზე ჩამოკიდებული ჩემი ნიღაბი და წითელ-
ყვითელი მოსასხამი!...» 

ქალი ისევ ხალხისაკენ მიტრიალდა და მოუწოდა: ადით, ჩამოიყვანეთ, ვინ ხართ 
პირველი, ვინ ხართ ვაჟკაცი!.. 

ქართველმა ქალი შეაჩერა და ამაყად უთხრა: _ პირველი მე ვიყავი. ხომ არ 
მოვტყუებულვარ? ქალმა ირონიულად მიუგო: _ შენ იყავი, მაგრამ «მეც იგივე ვარ, 
რაც ჩემი ნიღაბი ხეზე!» 

ქალი უეცრად სადღაც გაქრა. ქართველი სახტად დარჩა. 
კიდევ შეიძლება ნიმუშების მოხმობა, მაგრამ აუცილებელი აღარ არის. ისედაც 

ნათლად ჩანს, რომ ლეო ქიაჩელის შემოქმედებაში ვრცელი ადგილი უჭირავს პრობ-
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ლემას _ რას წარმოადგენს ჩვენს გარშემო არსებული სამყარო _ ნამდვილია იგი თუ 
მოჩვენებითი? სიზმარია თუ ცხადია? თუ ორივეა ერთად? ერთმანეთში ისეა გადახ-
ლართული, რომ ზღვარი ვერ დაგვიდგენია _ სად თავდება ერთი და სად იწყება მე-
ორე. 

კარგად ცნობილია, რომ ეს უძველესი ფილოსოფიური პრობლემაა და მისი ნაირ-
ნაირი პასუხი არსებობს. ამიტომ დასაშვებია კიდეც იფიქროს კაცმა _ განა მწერლი-
სათვის სულერთი არ არის დასმული კითხვის რომელ პასუხს აირჩევს? მწერლობის 
ყურადღებას ხომ თანაბრად იპყრობს ნამდვილიც და მოჩვენებითიც, ცხადიც და 
სიზმარიც, რეალურიც და ირეალურიც, ბუნებრივიც და ზებუნებრივიც. ჯადოსანი 
ტაგუც ისევე საინტერესოა როგორც ჩვეულებრივი ყალთაბანდი გვადი ბიგვა: ასეა, 
მაგრამ ლეო ქიაჩელი სხვა კითხვის პასუხს ეძებს: თუ სამყარო ირეალურია, მოჩვე-
ნებითია, სიზმარეულია, მაშინ როგორი უნდა იყოს ადამიანის ზნეობრივი დამოკი-
დებულება სინამდვილისადმი? ამ კითხვის პირდაპირ, უშუალო პასუხს ლ. ქიაჩე-
ლის ვერცერთ თხზულებაში ვერ იპოვნით. განა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მწერალმა 
კითხვა უპასუხოდ დატოვა. პასუხი მოგვცა, ოღონდ ქარაგმულად, მოიარებით. 

დავაკვირდეთ ერთ გარემოებას. მოთხრობათა იმ ციკლში, სადაც დასმულია 
პრობლემა _ როგორია გარემომცველი სამყარო _ პერსონაჟები ლანდებს ჰგვანან, 
ჩრდილებივით არიან. ვერცერთი მათგანის დახასიათებას ვერ შეძლებთ. ზოგიერთ 
მათგანს სახელიც კი არ აქვს. ხოლო თხზულებათა იმ რიგში, სადაც მწერალს ეს 
პრობლემა არ დაუსვამს, პროტაგონისტები მკაფიოდ, მკვეთრად, მსუყედ არიან და-
ხატული. ტარიელ გოლუა, თავადის ქალი მაია, უჯუშ ემხა, ჰაკი აძბა, გვადი ბიგვა 
ყველა ჩვენთაგანს თვალწინ უდგას. მათი თვისებების, გარეგნობის, ხასიათის ყველა 
თავისებურებას ზედმიწევნით ვიცნობთ. ეს არც შემთხვევითია და არც იმისი თქმა 
შეიძლება, რომ ზოგადფილოსოფიური პრობლემა ლ. ქიაჩელის მხოლოდ შემოქმე-
დების გარკვეულ პერიოდში აღელვებდა, მერე კი მას თავი დაანება და მწერლის გუ-
ლისყური სხვ. საკითხებმა მიიპყრეს. «ტარიელ გოლუა» უკვე დაწერილი იყო, როცა 
ლ. ქიაჩელი «Escalade»-სა და «შეურაცხყოფილს» ჰქმნიდა. «ხეთიანის საიდუმლოე-
ბის» ბოლო ვარიანტი 1945 წელს არის დასრულებული. ე.ი. «თავადის ქალი მაია» და 
«ჰაკი აძბა» კარგა ხანია გამოქვეყნებულია. 

მაშასადამე, ლ. ქიაჩელის შემოქმედებაში პერსონაჟთა ზემოაღნიშნულ 
განსხვავებულებას სხვა საფუძველი აქვს. 

თუ «შეურაცხყოფილის» პერსონაჟს ილიკოს ფიქრისაც კი ეშინია _ «ვაი ჩვენ, თუ 
ეს ცხოვრებაც და ჩვენც თავად...» მოჩვენება, სიზმარი ვართო, თავადის ქალ მაიას 
სრულიად არ აღელვებს _ საერთოდ როგორია ეს სამყარო. როგორიც უნდა, ისეთი 
იყოს. მისთვის რეალურად არსებობს წოდებრივი უპირატესობაც, ქალური მშვენიე-
რებაც და დედაკაცური პატივმოყვარეობაც. ყველაფერი ეს ღირებული და ფასეუ-
ლია მაიასათვის. უბედურება ის არის, რომ დრო სოციალურადაც და ბიოლოგიურა-
დაც ამხედრებულა თავადის ქალის წინააღმდეგ. მისი წოდებრივი უპირატესობა 
დამხობილია. გლეხები მას ირონიულად უყურებენ და მეურმე ამბაკო ისე ელაპარა-
კება, როგორც ტოლი ტოლს. დამჭკნარა მაიას სწორუპოვარი მშვენიერებაც. საქმე 
იქამდე მივიდა, რომ არშიყი ბონდო გლეხის გოგოს ამჯობინებს თავადის ქალს, რა-
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კი დაფინო ახალგაზრდაა. წაგებულ ცხოვრებას სიკვდილი ურჩევნია და მაია თავს 
იხრჩობს. 

თუ გაქრება მაიასათვის სანუკვარი წოდებრივი უპირატესობა, ქალური სილამა-
ზის ძალა, დედაკაცური პატივმოყვარეობა, მაშინ ეს სამყარო გინდ რეალური ყოფი-
ლა და გინდ _ ირეალური, ეს უკვე თავადის ქალს აღარ ადარდებს. მას კონკრეტული 
ფასეულობანი უყვარს და სწამს. აბსტრაქტული იდეის გამო ტვინის ჭყლეტვა მის-
თვის უცხოა. ეს მაიას ძალაა. იგი კონკრეტულისათვის იბრძვის, სანამ ძალ-ღონე 
ეყოფა. ამ ბრძოლაში თავის ბუნება-თვისებასაც ავლენს. 

აბსტრაქტულისათვის ბრძოლაც შეუძლებელია და ადამიანური ბუნება-თვისების 
გამოვლენაც. ჯერ იმაშიც ვერ გარკვეულხარ _ როგორია სამყარო _ და საიდან გეცო-
დინება ან შეგეძლება რა ფასეულობისათვის იბრძვი? დრო ფიქრში მიდის და სანამ 
კითხვის პასუხს მიაგნებდე, თავად იქცევი ლანდად.  

იქნებ იდეალი ისევე სისულელეა, როგორც ხეზე ჩამოკიდებული ჩემი ნიღაბი? _ 
სწუხს «Escalade»-ს პერსონაჟი ქალი. ჰაკი აძბა ერთი წუთითაც არ ფიქრობს _ მორ-
დუობის ადათი ღირებული იდეალია თუ არა. მისთვის ეს უკვდავი ფასეულობაა და 
სწირავს მისთვის კიდეც თავს. უჯუშ ემხასათვისაც ვაჟკაცობის, თავმოყვარეობის 
იდეალი რეალობაა და ოდნავადაც არ ეპარება ეჭვი მისთვის თავდადებაში. სწორედ 
ეს თავდადება და თავგანწირულობაა უჯუშ ემხასა და ჰაკი აძბას ძალა და ხიბლი. ეს 
თვისება ანდამატივით იზიდავს მკითხველს. 

«რით არის სინამდვილე ზღაპარზე დასაჯერებელი?» _ გაკვირვებული კითხუ-
ლობს «ხეთიანის საიდუმლოების» პერსონაჟი. თუ ზღაპარი ისევე დამაჯერებელია, 
როგორც სინამდვილე, მაშინ კიდევ უფრო მეტად უნდა ვაფასებდეთ რეალურ, კონ-
კრეტულ, ხელშესახებ საგნებს. მათი ღირებულება კიდევ უფრო ღრმად უნდა გვეს-
მოდეს. 

ქვეცნობიერად ამას მიხვდა გვადი ბიგვა. მისთვის ხე-ტყის სახერხი ქარხანა უბ-
რალო საწარმო კი აღარ იყო, არამედ ფაქტორი, რომელიც გვადისა და მის შვილებს 
ცნობიერ სამყაროში არსებობის ძალას ანიჭებდა. ამიტომ ეკვეთა გვადი ბიგვა თავ-
განწირული არჩილ ფორიას. 

უხსოვარი დროიდან აწუხებს კაცობრიობას ფიქრი _ როგორია გარემომცველი 
სამყარო? მაგრამ ამ წუხილის გამო არცერთი კაცის ბედი არ გამხდარა ტრაგიკული. 
ტრაგიკულობის საფუძველი ყოველთვის კონკრეტული იყო _ ახლობელის სიკვდი-
ლი, საყვარელი ქალის ღალატი, უსამშობლობა, უსახლკარობა, ულუკმაპურობა... კა-
ცობრიობის ცხოვრება ჰგავს ალმასგირ კიბულანის უკანასკნელ დღეს. როცა გივერ-
გილი ენგურმა გაიტაცა, მოხუცი მამა შვილს გადასარჩენად გამოეკიდა. ბერიკაცმა 
მანამ ირბინა, სანამ ენგური ზღვას არ შეერწყა. ამ უზარმაზარი სივრცის დანახვამ წა-
მით ალმასგირი გააოგნა, და შეაჩერა, მაგრამ მალე მან დაუფიქრებლად შეაბიჯა 
უსასრულობაში იმ კონკრეტულის საპოვნელად, რომელსაც ამ შემთხვევაში შვილი 
ერქვა. 

ასე მისდევს მთელი კაცობრიობა და თუ ცალკეული პირი რაღაც კონკრეტულს 
მანამ, სანამ ერთ მშვენიერ თუ უბედურ დღეს უსასრულებაში არ შეაბიჯებს. იმ 
უსასრულობაში, სადაც აღარავითარი მნიშვნელობა აღარ აქვს, რანაირია ხილული 
სამყარო _ რეალური თუ ირეალური, ნამდვილი თუ მოჩვენებითი. 
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სიცოცხლის უკანასკნელ წლებში, ქუჩაში, ხანდაზმული ლეო ქიაჩელი წყნარად, 
დინჯად, ნელი ნაბიჯებით დადიოდა. მალიმალ ჩერდებოდა და დაფიქრებული შო-
რეულ სივრცეს უყურებდა. სათვალეებში ძნელი დასანახი იყო მისი გამომეტყველე-
ბა, მაგრამ იმ წუთს უთუოდ გეგონებოდათ, რომ მას ეს სამყარო სიზმარეულ ჩვენე-
ბად მიაჩნდა, რომელშიც კონკრეტულ საგნებს თუ მოვლენებს დიდი, ფასდაუდებე-
ლი ღირებულება აქვს და ამ ხილულეთს იმ მშვენიერებას ანიჭებენ, რომლისთვისაც 
ღირს სიცოცხლეც, ბრძოლაც და თავდადებაც. 

 
 

თვინიერების უარმყოფელი 
 
 
ძველბერძნულ მითოლოგიასა და ლიტერატურაში არის ცნება _ ჰიბრისი. იგი აღ-

ნიშნავს ურჩობას, დაუმორჩილებლობას, ამპარტავნობას. ეს არ უყვართ ღმერთებს 
და სჯიან ჰიბრისით შეპყრობილ ადამიანებს. ეს გარდაუვალი და აუცილებელი სას-
ჯელი კი გამოხატულია ცნებით ნემეზისი. ჰიბრისს უთუოდ მოსდევს ნემეზისი ანუ 
შურისგება, სამაგიეროს გადახდა. 

პრომეთემ მოიტაცა ცეცხლი და მიუტანა ადამიანებს (ჰიბრისი). ეს ურჩობაა 
უზენაესის მიმართ, რაც უნდა დაისაჯოს. პრომეთეს კავკასიონს მიაჯაჭვავენ და არ-
წივს მიუჩენენ, რომელიც ტიტანს გულღვიძლს უკორტნის (ნემეზისი). 

პენთევსს არ მოსწონს ბაკხანალიები და ებრძვის დიონისეს. დიონისე აფრთხი-
ლებს პენთევსს _ ღმერთის წინააღმდეგ ამხედრება ცუდად დამთავრდებაო. ჰიბრი-
სით შეპყრობილი თებეს ყმაწვილი მეფე ყურად არ იღებს უკვდავის გაფრთხილებას 
და აგრძელებს ამბოხს. დიონისე სასტიკად სჯის მზვაობარს _ ბაკხობით გონდაბინ-
დული აგავე, დედა პანთევსისა, ჰკლავს შვილს. 

ეანტე მცირემ, ტროას აღების შემდეგ, ათენას ტაძარში თავშესაფარებლად მისუ-
ლი კასანდრა გააუპატიურა. ამ ჰიბრისის გამო განრისხებულმა ათენამ ეანტეს ხო-
მალდი დაუმსხვრია. ქალღმერთის ნემეზისისაგან ეანტე მცირე პოსეიდონმა იხსნა 
და კლდეზე გარიყა. ამპარტავნებით თავბრუდასხმული ეანტე ვერ მიხვდა, რომ 
ზღვის ღმერთმა გადაარჩინა და ოლიმპოს მკვიდრთ დაცინვა დაუწყო (მეორედ ჩაი-
დინა ჰიბრისი) _ ყურზე ხახვი ვერ დამაჭერით, მაინც გადავრჩიო. ამგვარი თავხე-
დობით აღშფოთებულმა პოსეიდონმა კლდე ზღვაში ჩაძირა და ეანტე მცირე დაიხ-
რჩო. ნემეზისს ვერსად წაუვიდა მოკვდავი. 

ნიმუშების გამრავლება საჭირო არ არის, რამეთუ ასეა ყველა მითოლოგიურ 
თქმულებაში და მათ საფუძველზე დაწერილ ძველბერძნულ ლიტერატურულ 
თხზულებანში. 

თუ ღმერთებს არ უყვართ ჰიბრისი, სამაგიეროდ უაღრესად პატივს სცემენ 
ზომიერების, თვინიერების ანუ, როგორც ძველი ბერძენი იტყოდა, სოთროსინეს ამ-
ღიარებელთ. სოფოკლეს ტრაგედიაში «ეანტე» რომელიც ეანტე დიდს ეძღვნება, ქალ-
ღმერთი ათენა გულახდილად ეუბნება ოდისევსს: თავშეკავებული იყავი, არასოდეს 
შეურაცხჰყო უკვდავნი თავხედური, ამაყი სიტყვით. ღმერთებს უყვართ კეთილგო-
ნიერნი, სძულთ ამპარტავნები. 
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როგორც ვხედავთ, ბერძნულ მითოლოგიასა და ლიტერატურაში სრულად, მკა-
ფიოდ გამოკვეთილი იდეური მოდელია შექმნილი: თუ ჰიბრისს გამოავლენს ადამი-
ანი, მას არ ასცდება ნემეზისი, თუ სოთროსინეს დაიცავს, ღმერთები კეთილი თვა-
ლით გადმოხედავენ. 

ეს აზრი ნასესხები აქვს ქრისტიანულ რელიგიასაც. ქრისტიანობაც გვაფრთხი-
ლებს _ «არ გამოსცადო უფალი ღმერთი შენი» (მათე, 4,7). მოგვიწოდებს _ «ნუ იმ-
ძლავრებს კაცი» (ფსალმუნი, 9, 20). აქაც ზომიერება, მორჩილება, თვითნიერება სათ-
ნოებად არის გამოცხადებული: «ნეტარ არიან გლახაკნი სულითა, ვინაიდან მათია 
ცათა სასუფეველი» (მათე, 5. 3). 

ამ იდეურ მოდელში ერთი წინააღმდეგობაა: მორჩილებას და ზომიერებას ითხო-
ვენ ისინი, ვინც თავად იყვნენ ურჩნი და გოროზნი. ზევსი ხომ მამამისს ქრონოსს 
აუმხედრდა, ხელისუფლება წაართვა, თვითონ გახდა ოლიმპოს ბრძანებელი და 
ღმერთების მამა. ქრისტესაც ხომ პირში მიახლიან გულმოსული ებრაელები _ იმი-
ტომ გსჯით რომ «კაცი ხარ და ღმერთად კი მოგაქვს თავი» (იოანე, 10, 33).  

მაშინ როგორღა მოვიქცეთ? ორი შესაძლებლობიდან რომელი ავირჩიოთ _ ჰიბრი-
სი თუ სოთროსინე? ჩემი აზრით, ამ კითხვას ღრმა აზროვან პასუხს აძლევს კოსტან-
ტინე გამსახურდიას «დიდოსტატის მარჯვენა». 

ხუროთმოძღვარი კოსტანტინე არსაკიძე ჰიბრისიანი კაცია. იგი ეურჩება ფარსმან 
სპარსსაც, მეფესაც და კათალიკოსსაც. 

არსაკიძე კირითხუროდ მუშაობდა ფარსმანთან, როცა მეფემ და კათალიკოსმა 
ქვეყნის უპირველესი ტაძრის სვეტიცხოვლის აშენება დაავალეს. 

ხუროთმოძღვართუხუცესი ამტკიცებდა: ვერ შევძლებთო ასეთი ტაძრის აშენებას 
ათ წელიწადში... მაშინ ციხეების აგებაც უნდა შეჩერდესო, ლოდსარტყორცნების და 
ტარანების კეთებაც... 

არც არაგვისა და მტკვრის შესართავის უკვარცხლბეკო ვაკე ვარგოდა სამშენებლო 
ადგილად. მომავალ სვეტიცხოველს ჯვრის მონასტერი, სარკინეთისა და ზედაზნის 
მთები გადმოცქეროდნენ ზევიდან. 

იმასაც მიხვდა არსაკიძე, ნებით თუ უნებლიეთ, ფარსმან სპარსს რომ უპირისპი-
რებდნენ: «მოხუცებულ ბრძენკაცს უნდა შებმოდა მოკრძალებული, თავმდაბალი ჭა-
ბუკი, მის ქმნილებას უნდა დაეჩრდილა ყველა ტაძარი ფარსმანის მიერ აგებული 
სამცხეში». 

მაინც არავის და არაფერს შეუშინდა იგი. შეუპოვრად მოჰკიდა ხელი ტაძრის 
შენებას. 

აქვე იბადება უზენაესთან მეტოქეობის სურვილიც. «... ქაოსს შემოაცლის 
სრულყოფილს, ბედნიერი შემოქმედი შესძახებს ქმნილებას: იქმენინ ნათელი! « 

ეს ხომ უფლის სიტყვებია! არსაკიძეს ეოცნებება მათი გამეორება და გაიმეორებს 
კიდეც. ტაძრის კურთხევის დღეს, როცა იგი დაჭრილი შეიყვანეს სვეტიცხოველში, 
მან ჩუმად, ისე, რომ არავის გაეგონა, ჩაიბუტბუტა _ იქმენინ ნათელი! 

არსაკიძემ იცის, როგორი თავდავიწყებით უყვარს მეფე გიორგი პირველს ერის-
თავ კოლონკელიძის ასული შორენა, მაგრამ არც ამას ეპუება ხუროთმოძღვარი. შო-
რენა არსაკიძის ნანდაური შეიქმნება. ფარსმან სპარსმა დააბეზღა მეფესთან სვეტიც-
ხოვლის ავტორი. ხელმწიფემ გაიკვირვა: 
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«არა მგონია თავი გამიტოლოს აგრე რიგად მაგ ლაზმა». 
«გატოლებაო?» 
გაიღიმა ფარსმანმა. 
«მეფეებს არც უტოლებს იგი თავს. 
მიწისძვრის მეორე დღეს შევუარე, ავადმყოფი მეგონა, შინ არ დამხვდა ფხოვს გაქ-

ცეული. ერთი სურათი ვნახე მის მიერ ნახატი, იაკობისა და ღმერთის რკინებაა ზედ 
გამოსახული. 

თანაც იცოდე, ღმერთს მელქისედეკის თვალები აქვს, ხოლო იაკობს _ დამხატვე-
ლისა». 

მართალია, ფარსმანმა ჯაშუშის როლი იკისრა, მაგრამ ტყუილი არ უთქვამს. 
არსაკიძეს დღენიადაგ აწვალებს ფიქრი ღმერთისა და იაკობის ბრძოლაზე. 
როცა ერთხელ მელქისედეკი ქადაგებისას ამ ბიბლიურ ამბავს შეეხო და 

მწვალებელნი და მკრეხელნი დაჰგმო, «ამ წუთს ასე ეგონა არსაკიძეს: მას ერთს შეს-
ცქეროდა კათალიკოსი, ეჭვი აღეძრა მცირეოდენი. წეღანდელი ფიქრი ხომ არ შეიც-
ნოო ამ მოხუცმა გრძნეულების ძალით». მართლაც სულ ცოტა ხნის წინათ მშენებარე 
სვეტიცხოველს უყურებდა არსაკიძე და ფიქრობდა _ «ათასეული წლები წალეკავენ 
ირგვლივ ყოველივეს. მხოლოდ სვეტიცხოველი დარჩება როგორც ღმერთთან და 
სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი». 

მერე, ავადმყოფობის ჟამს, საქმისგან მოცლილმა, დახატა არსაკიძემ ღმერთთან 
მორკინალი იაკობი და ამ სურათში შორენამაც ის დაინახა, რაც ფარსმან სპარსმა: 
«მელქისედეკ კათალიკოსს მიუგავს ამ ბებერს სახე... ხოლო იაკობ შენა გგავს...» 

არსაკიძის ღმერთთან მეტოქეობის სურვილი იმით დაგვირგვინდა, რომ სიკვდი-
ლის წინ ეზმანა _ «და ერკინებოდა მხატვარს გრძელწვერა მოხუცი, მერმე მიწვდა 
იგი ჭრილობიან ბარკალს და დაუბუშა ვრცელი ბარკლისაი». 

სრული ჰიბრისია. არსაკიძის შემოქმედი სული შეიპყრო ჰიბრისმა და ამისათვის 
ისჯება იგი. სამივე მეტოქემ იძია შური. ფარსმან სპარსმა დაასმინა, მერე მახე დაუ-
გო, მეფემ მკლავის მოკვეთა ბრძანა, ხოლო კათალიკოსმა არ დაიცვა. ერეტიკოსად 
ჩათვალა, რაკი არსაკიძემ თავი ღმერთთან მებრძოლ იაკობს შეადარა. ნემეზისი ას-
რულდა. ყველასაგან მიტოვებული არსაკიძე მორიელებმა დაკბინეს და იგი საშინე-
ლი ტანჯვით გარდაიცვალა. 

ხუროთმოძღვარ არსაკიძის ცხოვრება არის სოთროსინეს უარმყოფელი კაცის 
თავგადასავალი. 

კონსტანტინე გამსახურდიას გამოყენებული აქვს ანტიკური ტრაგედიის მოდე-
ლი. მაგრამ უმთავრესი ის არის, რომ არსაკიძე არ ნანობს თავის ხვედრს. უთანასწო-
რო ბრძოლის შედეგად მიღებული მისი დასკვნა ასეთია: «საპატიო ვალია კაცისა არა 
გლახური ღმერთის ძიება, არამედ თავად უნდა გახდეს შემოქმედი უფლის მეტო-
ქედ». 

ასეა, სოთროსინეს ერთგულს არ ელის ნემეზისი და შეუძლია მშვიდად გალიოს 
წუთისოფელი. ოღონდ ეს არის, ვერც სვეტიცხოველს ააშენებს იგი ვერასდროს. 

 
 
 



 316 

მარტოობის ტკივილი 
 
 
აკაკი გაწერელიას მოთხრობების ერთი ნაწილი ეძღვნება შამილისა და საჩაჩნო-

დაღესტნის ოცდახუთწლიან გმირულ ბრძოლას მეფის რუსეთის იმპერიალიზმის 
წინააღმდეგ. საყურადღებოა ის გარემოება, რომ მწერალი ომის ეპიზოდებს უშუა-
ლოდ არ ასახავს, მაგრამ მაინც რელიეფურად ჩანს ამ უთანასწორო საგრობის ხასია-
თი, მისი მონაწილეების ბუნება-თვისება, მათი სულის მოძრაობა, ტანჯვა, ტკივი-
ლი. უპირველესი გრძნობა, რომელიც მოთხრობების კითხვისას გეუფლებათ, არის 
მტკფოლვარე მარტოობის განცდა. «_ მამაჩემი ოცდახუთი წელიწადი ეომებოდა 
მთელს დუნიაზე ყველაზე ძლიერ იმპერიას და არც ერთხელ არავინ დახმარებია! « _ 
გულისტკივილით ამბობს მუჰამედ-შაფი, მესამე ძე შამილისა («ორეული»). 

მარტოობა აკ. გაწერელიას მოთხრობათა მთელი ციკლის საერთო განწყობილებაა. 
მარტოა შამილი ტყვეობაში. «მთელ დუნიაზე ახლა არავინაა ზრახვათა და ფიქ-

რთა ჩემთა თანაზიარი» («იმამი ლოჟაში»). 
მარტოა ნიკოლოზ ბარათაშვილი სიკვდილის წინ («სიკვდილი ბარათაშვილისა»). 

არც  ბარონ ნიკოლაის, რომელმაც შემთხვევით შეიარა «საშინელ ქოხში» და ავად-
მყოფი პოეტი ნახა, არც ანა მათუზოვას, რომელიც სიყვარულითა და გულისხმიერე-
ბით ეპყრობა მომაკვდავს, არც ბართლომე პონაროვსკის, რომელსაც უყვარს ნიკოს-
თან საუბარი, არაფერი გაეგებათ პოეტის მაღალი აზრისა და სულის მისწრაფებისა. 

მარტოა მიტროპოლიტი ნაზარი დახვრეტის პირისპირ («ნაზარის უკანასკნელი 
ლოცვა»). მიტროპოლიტის მტერია არა მარტო პოლკოვნიკი ნიჟარაძე, რომელმაც 
იგი სიკვდილით უნდა დასაჯოს, არამეც რევოლუციონერებიც, ვინც ნაზარმა შეიფა-
რა და დახმარების ხელი გაუწოდა. 

აკ. გაწერელიას მიერ აღწერილი მარტოობის უმთავრესი თვისება ის არის, რომ 
იგი არ ბადებს სასოწორკვეთილებისა და უნუგეშობის გრძნობას. პირიქით, სწორედ 
მარტოობაა როგორც შამილისა და მისი თანამებრძოლების, ისე ბარათაშვილის, ნა-
ზარის და სხვათა გაუგონარი სიმტკიცისა და უმაგალითო ვაჟკაცობის მასაზრდოე-
ბელი წყარო. აკ. გაწერელიას მოთხრობების პერსონაჟები თავისი ცხოვრებით ადას-
ტურებენ გერმანული ანდაზის სიბრძნეს _ Die Stärke am mächtigsten allein. 

ჩანტის ნაიბს, ჰაზავათის თავგადადებულ რაინდს ამზათს («ამზათი ანუ სევილი-
ის დილა მთაში») სამი კაცი უპირისპირდება _ მეფისნაცვალი კავკასიაში ბარიატინ-
სკი, გენერალი ევდოკიმოვი და ჯაშუში დუგა. სამივე რწმენადაკარგული ადამიანია. 

ბარიატინსკი «ცხოვრებას, მგონი, წამიერ და უღიმღამო პაუზად მიიჩნევდა ორ 
წყვდიადს შორის...» თუკი ადამიანის ცხოვრება სხვა არაფერია გარდა წყვდიადიდან 
მოსვლისა და წყვდიადში წასვლისა, მაშინ რა დანიშნულება, მნიშვნელობა და აზრი 
აქვს იმ ხანმოკლე პაუზას, რომელსაც ადამიანის სიცოცხლე ეწოდება? ალბათ არაფე-
რი და ბარიატინსკიც ომით ცდილობს გამოაცოცხლოს, გარინდებიდან გამოიყვანოს 
მოწყენილობითა და ფლეგმით სავსე საკუთარი ცხოვრება. ბუნებრივია, რომ იგი ვე-
რაფერს გაიგებს ვერც შამილისას და ვერც ამზათისას. 
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გენერალი ევდოკიმოვი ადიდაში გამოსული კაცია. ყველას უნდოდ და ეჭვის 
თვალით უყურებს, რამეთუ სწამს,  «მეორე ადამიანის გულწრფელობას სულელი 
თუ დაიჯერებსო». 

დუგა კი რიგითი ნაძირალაა, რომელმაც მტრის სასარგებლოდ მოძმის გაყიდვა 
იკისრა და დუშმანს მეგზურად დაუდგა. ეს სამი კაცი გადაწყვეტს, ღალატის საშუა-
ლებით, გაანადგურონ ჩანტის ნაიბი ითუმ-ყალაში და ამით მომაკვდინებელი ლახ-
ვარი ჩასცენ შამილსა და საჩაჩნო-დაღესტნის ეროვნული თავისუფლების დიდ ომს.  

ორგულობამ გასჭრა და მიზანს მიაღწიეს. მუხთლად გაცემულ, მარტოდ დარჩე-
ნილ ამზათს ფიზიკური წინააღმდეგობის გაწევა აღარ ძალუძს. მაშინ იგი გადაწ-
ყვეტს ზნეობრივად, სულის სიმტკიცით, რწმენის ერთგულებით დაამარცხოს მტე-
რი. ამზათი ცხენზე შეისვამს ცოლს, ათი წლის ვაჟიშვილს, უკან ძმისწული შემოუჯ-
დება, რომელმაც სიკვდილშიც არ უღალატა ბიძას და ასე, მთელი ოჯახი, ერთგულ 
პირუტყვზე ამხედრებული, უფსკრულში გადაეშვება. 

ნაღალატევი, გაყიდული კაცის მარტოობამ წარმოშვა შემაძრწუნებელი გმირობის 
ფაქტი. ეს მშვინვიერ მათხოვარსა და ნამუსგარეცხილს ჰგონია სიკვდილი სიცოც-
ხლის დასასრული, თორემ უზენაესს ზიარებულმა ყოველმა კაცმა იცის, რომ გარ-
დაცვალება არსებობის ერთი ფორმის შეცვლაა მეორეთი. განა საკითხავია, ვინ იწ-
ვევს მკითხველის კათარზისს? როგორც ჭუჭყი, მწვირე და მწიკვლი რჩება ყველა ბა-
რიატინსკი, ევდოკიმოვი და დუგა, როგორც სულის ნათელი ანათებს ყველა ამზათი 
და ადამიანის ამქვეყნიური არსებობის მიზანს იძლევა. 

როცა შამილს მოახსენეს, რომ ახალშობილთა მონათვლას აგვიანებენ და ჩვილთ 
სახელებს თვითნებურად არქმევენო, წმინდანთა საწოდებელთ შორòს არ ახსენეს სა-
ხელი ისა ანუ იესო («იმამის ერთი დღე»). ეს შეამჩნია შამილმა და თავად დაამატა 
ქრისტეს სახელი. აკ. გაწერელია დასძენს, შამილი ყოველთვის მოწიწებით ახსენებ-
დაო ქრისტეს, რადგან ღრმად სწამდა, .»..ყველამ მასავით უნდა გოლგოთამდე ატა-
როს თავისი ჯვარი ხალხის სამსახურისათვის». 

ქრისტემაც მარტოდმარტო აზიდა ჯვარი გოლგოთაზე, არავის გაუწვდია მისთვის 
დახმარების ხელი. ამ ძალას ანიჭებდა რწმენა: ამაღლებულისათვის, მშვენიერისათ-
ვის მუდამჟამს მარტო იბრძვის ადამიანი, რამეთუ «მოწაფეთაგან ერთი ყოველთვის 
გამცემია» («ნაზარის უკანასკნელი ლოცვა»), ხოლო მეორე, უნდა დავამატო, ყოველ-
თვის ლაჩარი.  ამის დასტურია მოციქული პეტრე. «და მერმეცა უარ-ყო პეტრე ფი-
ცით და თქუა, ვითარმედ არ ვიცი კაცი იგი». მაგრამ შემდეგ, როგორ შეიძენს მხდა-
ლი კლდის სიმტკიცეს, ეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე, რა დოზით არსებობს ადა-
მიანში მოყვასის სიყვარული. 

შამილსა და ნაზარს ადამიანური დანიშნულებისა და ღვთით დაკისრებული მი-
სიის პირნათლად შესრულებამ მიანიჭა სიმტკიცე. 

«...მხოლოდ უზენაესის კარნახით გადახდილი ომია ტკბილი და მწარეც», _ ფიქ-
რობს შამილი.  

«გზადაბნეულთათვის ღმერთის კარები ყოველთვის ღიაა» _ ამბობს ნაზარი. 
 ეს ლიტონი განცხადება კი არ არის მიტროპოლიტისათვის, არამედ მისი 

მოქმედებისა და საქციელის გამსაზღვრელი და წარმმართველი მრწამსი, რადგან 
უფლის ღალატი უფრო დიდი დანაშაულია, ვიდრე იმპერატორისა. 
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ბარნას ადამიანად მოქცევა კი განაპირობა მოურავის გულში მოყვასისადმი 
სიყვარულის გაჩენამ («მოურავი»). 

ძაღლივით ერთგულად ემსახურებოდა მოურავი ბარნა დეკანოზ ჩიჩუას. არც 
არასოდეს გაუვლია გულში ვინმეს მიმართ თანაგრძნობა. მაგრამ ამ მხეცადქმნილი 
კაცის სამშვინველიც კი შეაძრწუნა გლახაკი მიხას სათნოებამ.  

ღარიბმა და უპოვარმა მიხამ დეკანოზის ვენახში ყურძნის მოპარვა განიზრახა. 
ქურდობისას წაასწრო მოურავმა ბარნამ. არ გასჭრა მიხას თხოვნამ, ეპატიებია მის-
თვის ეს დანაშაული. ბარნამ გალახა ბერიკაცი. მაშინ ლანძღვა-თრევის მაგიერ, მიხამ 
მორჩილად დალოცა ბარნა _ «ღმერთმა მარჯვენა გიკურთხოს, შვილო, ჩიჩუების ერ-
თგული, თორემ ჩემი მოძმე არ მიზავდა ამ სიკეთეს...» ტყვიასავით მოხვდა ეს სიტ-
ყვები მოურავს. გულღვიძლი გადაუტრიალა. მწარედ დააფიქრა თავის საქციელზე 
და პირველად სიცოცხლეში გადაწყვიტა, არაფერი ეთქვა დეკანოზისათვის. ეს უკვე 
ადამიანობის გზაზე დადგომას ნიშნავდა. ბარნას სამშვინველში იღვიძებდა თანაგ-
რძნობის, თანალმობის, სიყვარულის გაგება. ამით მოურავს სიმტკიცე და ძალა ემა-
ტებოდა, რამეთუ «ყველა ტაძრის შემუსრვა შეიძლება, მაგრამ უფლის მიერ ადამია-
ნის სულში აგებული ტაძრისა კი არა» («ნაზარის უკანასკნელი ლოცვა»). ამიტომ 
არის სასაცილო და მასხარა ყველა დიქტატორის მისწრაფება დაიმონოს და დათ-
რგუნოს ადამიანი. თუ ადამიანს თავად არ სურს, არ არსებობს ძალა, რომელსაც მისი 
სამშვინველის მოდრეკა და დამორჩილება შეეძლოს. 

აკ. გაწერელიას პერსონაჟების მარტოობას ახლავს სკეფსისი, გამოვლენილი რო-
გორც პროტაგონისტთა მხრიდან, ისე ავტორისაგან. ამ სკეფსისს აპირობებს მარტო-
ობის სიდიადის და გმირობის სხვათაგან გაუგებრობა. ეს კარგად ჩანს «ორეულში». 

1880 წელს პარიზში ჩავიდა შამილის მესამე შვილი, ახლა უკვე რუსეთის არმიის 
გენერალ-მაიორი მუჰამედ-შაფი და მისი მეგობარი კორნეტი კარლჰოფი. მუჰამედ-
შაფი წყნარი, მშვიდობიანი და მორიდებული კაცი იყო. არავითარი სურვილი არ 
ჰქონდა მის გამო აჟიოტაჟი ამტყდარიყო და ცნობისმოყვარეთა ბრბო დასეოდა. მაგ-
რამ ერთხელ მეგობრებმა გაზეთში წაიკითხეს, რომ რომელიღაც არენაზე შამილის 
ძე მეხმეტ-შაფი გამოდის და ხალხს კავკასიის ომში მიღებულ ჭრილობებს უჩვენებ-
სო. შეურაცხყოფილი მუჰამედ-შაფი დაუყოვნებლივ გაემართა პასაჟში თვითმარ-
ქვიას სანახავად. რა თქმა უნდა, მუჰამედ-შაფის არ გასჭირვებია სხვისი დიდების 
ქურდის მხილება და გამოაშკარავება, ცრუ მეხმეტ-შაფი რუსეთის ქვეშევრდომი გა-
მოდგა, რომელიც გმირის სახელით სპეკულაციას ეწეოდა. 

აქ სკეფსისს ბადებს ორი გარემოება: ჯერ ის, რომ სხვისი ტკივილით, ტანჯვით და 
სისხლით შეუძლია ნაძირალას ისარგებლოს და არსებობის პური იშოვნოს; მეორეც 
ის, რომ ბრბომ არ იცის ელემენტარული რამ: გმირი ჭრილობით არ ვაჭრობს. ამიტომ 
დორბლიანი დოყლაპიები ანკესებზე ეგებიან და ვიგინდარებს ტაშს უტყაპუნებენ. 
ამის დანახვა ბუნებრივად იწვევს სევდას. ალბათ ამის ბრალია, რომ ზოგჯერ აკ. გა-
წერელია თავად განმარტავს ნაამბობის აზრს. «ყველას როდი ხელეწიფების მირონ-
ცხებულთა ბატის ფრთის ხელთ პყრობა, თვალთა პატიოსანთაგან შემკული გვირ-
გვინი, ხმალი, პორფირი და ბისონი». 

მარცხი იმდენად არ ბადებს სკეფსისს, რამდენადაც გაწეული შრომის ამაოების და 
სხვათა უმადურობის შეგრძნება. 
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დღედაღამ ჩანტელების კეთილდღეობაზე ზრუნავდა ამზათი. მათი ბედიღბალი 
იყო მისი უპირველესი საფიქრალი. მაგრამ კუთხურობის ავი ზნით შეპყრობილმა 
ჩანტელებმა ვერ აპატიეს, რომ ამზათი თავლინელი ლეკი იყო და არა ჩეჩენი. შინ 
შვილივით ზრდიდა ამზათი მოღალატე დუგას ერთ-ერთ ვაჟიშვილს. არც ეს დაუ-
მადლეს. ჩანტელებმა, დუგამ და გაზრდილმაც მაინც მუხანათურად გაყიდეს იგი. 
ასეა, ამაღლებული, მშვენიერი და ზნეობრივი ყოველთვის მსხვერპლია. «...სვებედ-
ნიერნი ისინი კი არ არიან, ვინც ჰაზავათს ეწევიან, არამედ ნაძირალთა და გარეწარ-
თა ბრბო, რომელიც ხანჯლებს მაშინ იშიშვლებს, როცა მას ქვეყნის მტრის ძალა 
უმაგრებს ზურგს. და ეს ბრბო მუდამ მზად არის ყველა თავმოყვარის, ნიჭიერის და 
ჰაზავათისათვის თავდადებულის დასაღუპავად» («ამზათი ანუ სევილიის დილა 
მთაში»).  

უკვე კალუგაში გადასახლებულ შამილს ესტუმრა ჯამბაზი ფრანსუა კერი («ბოს-
კოს შეგირდი»). დიდი სიამოვნება და აღტაცება მოჰგვარა ექსიმამს კერის ოსტატო-
ბამ, თან დააფიქრა კიდეც. «...ბრმად ვენდობოდი ნაიბებს, უნდა კი ისე მედევნებინა 
თვალი მათთვის, როგორც ბოსკოს შეგირდი ადევნებდა სათამაშო რგოლებს. ბებერი 
შამუილ ცუდი ჯამბაზი გამოდგა». 

მძიმე ბრძოლას ყველამ ვერ გაუძლო და მოღალატენი გამრავლდნენ. ვერც მკაც-
რი, ასკეტური ცხოვრების გადატანა შეძლო ბევრმა და იოლად წამოეგენ მტრის მიერ 
მორთმეული ნობათების ანკესზე. «...მისი ნაიბების მადაც უსაზღვროა, მათ არც ჯა-
მაგირი ჰყოფნით, არც საჩუქრები. ქრთამის აღებას დაეჩვივნენ და ხალხს ატყავე-
ბენ... ვეება სახლები წამოჭიმეს, უდანაშაულო ოჯახებს ბეგარას ახდევინებენ, მათ 
ქონებას იტაცებენ და სუქდებიან. ყურანის კითხვას გადაეჩვივნენ და იმამის მკაცრ 
და სადა ცხოვრებას ჩუმად დასცინიან...» («იმამის ერთი დღე»). არც პატივმოყვარეო-
ბასა და პირველობის ტრფობას შეუსრულებია სასარგებლო როლი. პირველი ლახვა-
რი, რომელიც კავკასიის სიმტკიცეს ჩასცეს, შამილისა და ჰაჯი-მურატის წაკიდება 
იყო. ამას კარგად ხედავს ექსიმამი, მაგრამ უკვე გვიან, დატყვევებული, პეტერბურგს 
მიმავალი. «ჩვენ ადრე გავიყარენით და თვითეულს მოგვეზღო სამაგიერო უნებლიე 
შეცდომათა გამო; მას ჩემგან წასულს და მე უიმისოდ დარჩენილს _ ღუნიბში რომ 
მყოლოდა იგი, ახლა აქ არ ვიქნებოდი» («ჩირ¡ურთი»). ყველაფერმა ერთად თავმოყ-
რილმა არარად აქცია საჩაჩნო-დაღესტნის თავგანწირული ომი. 

«...ოცდახუთი წელიწადი ვმეთაურობდი ჰაზავათს, დავმარცხდი, მაგრამ საიქიო-
ში პირნათლად წარვსდგები უზენაესის წინაშე _ აკი მან დააწესა კანონი, რომლიც 
რწმენისათვის გადახდილ ომს და ჯამბაზის თვალთმაქცობასაც ერთნაირად უაზ-
როსა ხდის!.. («ბოსკოს შეგირდი»). 

როცა შამილმა ეს სიტყვები თქვა, მსმენელნი ვერ მიხვდნენ, რომელ კანონს 
გულისხმობდა იგი. მაშინ კალუგელმა ტყვემ თავად განმარტა: ალ-მავთ (სიკვდი-
ლი). 

ნუთუ მართლა გათანაბრებულია სიკვდილის მიერ შამილი და ბოსკოს შეგირდი 
ფრანსუა კერი? თუ ეს ბრძოლით დაღლილი კაცის სკეფსისია, რომელსაც ჯერ ვერ 
წარმოუდგენია და გაუთვალისწინებია საკუთარი სიდიადე, როლი და მნიშვნელობა 
მომავალი თაობებისათვის? ხომ არსებობს ზნეობრივი გამარჯვება, რომელიც მოგე-
ბულ ომს სჯობს ზოგჯერ, რამეთუ უთანასწორო საგრობაში დამარცხებული იქცევა 
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გმირობის, ვაჟკაცობის, თავისუფლებისმოყვარეობის, რწმენის, ეროვნული სინდი-
სის სიმბოლოდ? არსებობს და ამის საბუთი თავად შამილის ცხოვრებაა. თუ მის სამ-
შვინველში ხანდახან სკეფსისი ისადგურებს, ეს არ არის სასოწარკვეთილებისა და 
უიმედობის ნაყოფი. ეს შედეგია ღრმა ჭკუის და დიდი გულის, რომელიც ხედავს 
თანამემამულეთა ხვედრს და ბოლომდე შåუსრულებელ საკუთარ მისიას.  

არის სევდა და სკეფსისი. არის აგრეთვე გულგამოჭმულობა და უიმედობა. პირვე-
ლი კეთილის თანამგზავრია, მეორე _ ბოროტის, თუ პოლკოვნიკ ნიჟარაძესავით 
ფიქრობ, რომ «ადამიანი ნაგავია და ნაგავად ჩავა საფლავში», მაშინ უიმედობას და 
გულგამოჭმულობას ვერ გადაურჩები. სიხარულს და სიამოვნებას მხოლოდ ბორო-
ტის თესვა მოგანიჭებს, რამეთუ ადამიანის სისუსტე _ ვერ მიაგოს კეთილს კეთი-
ლით _ საკუთარი ცინიზმის, უგულობის უტყუარ საბუთად მოგეჩვენება. თუ მიტ-
როპოლიტ ნაზარივით ფიქრობ, რომ «მაცხოვარი ადამიანად მოგვევლინა, რამეთუ 
ყველა ძეხორციელი ღრმთის ტოლია და ძალითა უფლისათა უპყრია საჭენი ამა 
სოფლისანი» («ნაზარის უკანასკნელი ლოცვა»), მაშინ იოლად მიუტევებ მოყვასს 
შეცდომას და სისუსტეს. საკუთარ ნაბიჯს იმით კი არ გაზომავ, დაგიმადლებს თუ 
არა ვინმე სიკეთეს, არამედ იმის შესაბამისად, როგორ გადაუხადე ვალი რწმენას.  

პოლკოვნიკი ნიჟარაძე ლოგიკით სჯობნის მიტროპოლოტ ნაზარს.  
«თუ გიფიქრია, მაგ ნაძირლებს ჩვენი ადგილები, რომ დაეკავებინათ, მთლად სის-

ხლისმსმელნი და ავაზაკნი აღმოჩნდებოდნენ... აღთქმული ბედნიერების მოლო-
დინში ხალხს დაამშვიდებდნენ ერთი ლოზუნგით «ზეგ», მაგრამ ეს «ზეგ» არასოდეს 
დადგებოდა და ლოზუნგი დაუსრულებელ «მაზეგად» გადაიქცეოდა...» _ ეუბნება 
ნიჟარაძე ნაზარს. მიტროპოლიტს ამ სიტყვების გამაბათილებელი საბუთი არა აქვს. 
მართლაც ისე მოხდება, როგორც პოლკოვნიკი ფიქრობს და ლოგიკურად იგი ცამდე 
მართალია, მაგრამ ამის გამო კეთილის მიმართ რწმენის შერყევა არ სურს ნაზარს. 
ამიტომ იგი ნიჟარაძის ლოგიკას საქციელით უპასუხებს. ეს საქციელი კი ანად-
გურებს პოლკოვნიკის არა მარტო ლოგიკას, არამედ მის პიროვნებასაც. 

დახვრეტის წინ მიტროპოლიტი ნაზარი ილოცებს როგორც რევოლუციონერების, 
ისე ნიჟარაძის სამშვინველის გადასარჩენად. ვალმოხდილი მიტროპოლიტი მშვი-
დად ეგებება სიკვდილს. თავგანწირვა ნაზარს სჭირდებოდა როგორც ნიჟარაძის, ისე 
რევოლუციონერების ზნეობრივი ამაღლებისათვის. ორივე მხარეს თანაბრად უნდა 
შეეგნო, რომ ღმრთის კარები დაგმანულია ჯალათისათვის. ამის დასასაბუთებლად 
ლოგიკა არ კმაროდა. იგი კონკრეტულ საქციელს ითხოვდა და ნაზარიც აუცილებ-
ლობის შესაბამისად მოიქცა. 

ყოველი ადამიანი ერის სისხლხორცეული ნაწილია და ცალკეული კაცის სამ-
შვინველის გადარჩენისათვის ბრძოლა ომია ერისა და ქვეყნის ხსნისათვის. ამდენად 
ნაზარის ქმედება თანაბრად არის მიმართული ქვეყნისა და ხალხის სიკეთის გზაზე 
დაყენებისაკენ. 

ნაზარის საქციელის საფუძველია რწმენა, გამოხატული სიტყვებით, რომლითაც 
მან მიმართა პოლკოვნიკს, როცა ნიჟარაძემ ადამიანის და ცხოვრების ამაოებით 
შეშინება დაუპირა მიტროპოლიტს: «სული ჩემი ეკუთვნის ღმერთს, გული ჩემი – 
სამშობლოს, ხოლო გვამი ჩემი – მიწას... “ 
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თუ ამ ჭეშმარიტებას იწამებს ადამიანი, არცერთი კაცი, რა საქმესაც უნდა ეწეო-
დეს იგი, არ შეჭამს სირცხვილისა და დამცირების ბალღამიან პურს. ლეშის 
დასაკმაყოფილებლად არ შეირცხვენს თავს, მიუხედავად იმისა, რომ მარტოობის 
ტკივილის ატანა სხვათა თანაგრძნობის თვინიერ მოუწევს. 

1980 წ. 
 

დემნა შენგელაია 
 
 
ჩემს დღევანდელ საუბარს ყოველგვარი შესავლის თვინიერ დავიწყებ, რამეთუ 

მწერალი, რომელზეც უნდა ვილაპარაკო, ლაკონიზმის დიდი ტრფიალია.  
დემნა შენგელაია სტატიაში «წიგნი სიბრძნე სიცრუისა» წერს: 
«სულხან-საბა ორბელიანი ერთი უბრწყინვალესი მინიატურთაგანია და მისი 

ფრაზა ამიტომაც თითქოს კონკრეტულია და მდიდრული აქსესუარებისაგან განთა-
ვისუფლებულია. მან კარგად იცის ყოველი სიტყვის არამცთუ ფასი, არამედ მისი 
კონსტრუქციული შესაძლებლობანიც. მისი ასეთი დეპეშიზმი იქამდე მიდის, რომ 
არაკი ხანდახან ერთ ფრაზამდეა დაყვანილი. აი ერთი ასეთი არაკი. მას «უგუნური 
მცურავი» ეწოდება: 

«მცურავი ერთი მიჰქროდა წყალსა. თქვა: «ღმერთო მიშველეო!» მეორე ამხანაგმა 
უთხრა: «ხელი გაიქნიე და გეშველებაო!» 

ეს არის და ეს. ამ არაკში ყველაფერი გათვალისწინებულია. თემა, კომპოზიცია და 
მთელი არაკი ისეა დასრულებული, რომ არაფერი მას არ აკლია. ის მათემატიკური 
ფორმულის სიზუსტით არის თითქმის ერთ ფრაზამდე დაყვანილი. 

რახან ასეა, მოდით, ვნახოთ, რა არის ამ არაკში გათვალისწინებული და რით არის 
გამოწვეული ეს სიზუსტე. ჯერ ერთი, არამცურავმა რამდენიც არ უნდა იქნიოს ხე-
ლი, მაინც არაფერი ეშველება. ხელის ქნევა მხოლოდ მცურავს უშველის და ჩვენი 
იგავთმწერალი კი არ ამბობს: კაცი ერთიო, არამედ «მცურავი ერთი მიჰქონდა წყალ-
სო», რის შემდეგაც ის მშრალად განაგრძობს: «თქვა: «ღმერთო, მიშველეო!»... უცებ 
დასახრჩობად განწირული კაცის ყვირილის გარეშე: «თქვა». ლაპიდარიზმი ამას 
იქით ვერ წავა. თითქოს აქ კიდევ რაღაც ფრაზაა საჭირო, რომ მკითხველმა სული 
როგორმე მოიბრუნოს, მაგრამ ჩვენ ავტორს ეს «რაღაც ფრაზა» და სულის ამოთქმაც 
სულ ზედმეტად მიაჩნია, რადგან ყველაფერი უკვე თქმულია და წამკითხველმა კე-
თილ ინებოს და ეს ერთფრაზიანი მინიატურა სულის ამოუთქმელად წაიკითხოს. 
რაც მთავარია, აზრს არაფერი აკლია და მაშ ენის ფხანაც რა საჭიროა». 

ასევე აღტაცებულია დემნა შემგელაია ნიკო ლორთქიფანიძის ლაკონიზმით. 
«მისი ფრაზა ფერია და არა ცნება. ცალკე აღებული, კონტექსტიდან გამოთიშული 

იგი უაზროა და მკრთალი, მაგრამ აბა იგი ტექსტში ამოიკითხეთ, _ ძვირფას თვალი-
ვით ბრწყინავს და ელვარებს, ფერადთა რიგში მოთავსებული, წარმტაც გამასა 
ქმნის. 

«ყიოდა მამალი. 
ყეფდა ძაღლი. 
ამოდიოდა კვამლი 
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და იყო სოფელი». 
ასეთია მისი წერის მანერა. 
ნიკო ლორთქიფანიძის ამ მანერას ისე მოუხიბლავს დემნა შემგელაია, რომ ერ-

თხელ თავადაც ზუსტად ასე დაუწერია: 
«არ ჰყეფდა ძაღლი, 
არ ყიოდა მამალი, 
სოფელი მიტოვებული იყო» («ბაშკადიკლარ»). 
ლაპიდარულობის ესოდენ სიყვარულის მიუხედავად, ძნელად იპოვნით მეორე 

მწერალს, რომელსაც ისეთი მდიდარი ლექსიკა ჰქონდეს, როგორიც დ. შენგელაიას 
აქვს. ლაკონიზმი და ლექსიკის სიმდიდრე ერთმანეთს კი არ გამორიცხავს, არამედ, 
პირიქით, პირველი მეორის დახმარებით არსებობს. ყოველ სიტყვას ზუსტი ფუნ-
ქცია უნდა ჰქონდეს. ზუსტად უნდა გამოთქვამდეს აზრს და ხატავდეს სურათს. 

დ. შენგელაია ცოცხალი და მსუყე სიტყვით მკითხველის ფანტაზიას აღიზიანებს 
და აქტიურს ხდის. 

«ეს ტყვიისფერი ენაც გამხმარ ყავარივით მოიღრიცა და სადგურს აფრაკად გად-
მოსცქეროდა» («თებერვალი»). 

ყავარივით მოღრეცილი და აფრაკად გადმომზირალი დასახასიათებლად სხვა 
სიტყვებს აღარ ითხოვს. სურათი ზუსტია და ელემენტარული ფანტაზიაც საკმარი-
სია, რომ იგი თვალნათლივ წარმოიდგინო». 

«ბნელი, ბემბეცო ღამე იყო» («ლაფშა»). 
«მზემ ბრუციან მაიმუნივით გამოიხედა» («ვიქტორია»). 

* * * 

ადამიანის დახასიათება 
ანდრო ვაშაძე: 
«როცა სახლის კიბეზე ავიდა, მხოლოდ მაშინ გაახსენდა ქოლგა. ქოლგა სავსე იყო 

წყლით, გადმოაბრუნა და წყალი გადმოღვარა. მერე ტანზე დაიხედა და ხედავს, რო-
გორ მთლიანად ამოლუმპულა, შარვალი, პიჯაკი, ინგლისური მაზარა ტომარივით 
აჯდა ტანზე და დასველებული ძაღლის სუნი ასდიოდა» («კაც»). 

თამშუღ დანელია: 
«ტანად კაფანდრა და ყავარივით გამხმარი, იჯდა _ მუჭის ოდენად იყო მოკუმშუ-

ლი, წამოდგომას რომ დაიწყებდა _ იზრდებოდა, იზრდებოდა და ასე გრძელდებო-
და კუდის რიკზე შემართული გველივით. წელში რომ გაიმართებოდა, იმსიმაღლე 
იყო, თვალს ვერ შეუწვდენდი და მაღლა, სადღაც დასაკარგავში, ეკიდა მისი კიტრი-
ვით წაგრძელებული თავი» («ბათა ქექია»). 

* * * 

ქართულ ლიტერატურაში არსებობს თემა, რომელსაც პირობითად შეიძლება ეწო-
დოს დარდი ქართული სისხლის გამო, რომელიც უაზროდ დაიღვარა სხვისთვის. ეს 
ძველი და მოურჩენელი ტკივილია. თუ არ ვცდები, პირველად ილიასთან გაისმა 
წუხილი _ «შენò რაა, რომ ამშვენებ შენს დამღუპველს ოსმალეთსა?» მერე უიარაღოს 
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«მამელუკი» გაიჟღინთა უკურნებელი სევდით ეგვიპტის უდაბნოში უაზროდ და 
უმიზნოდ ჩახოცილ ქართველთა გამო. 

ეს თემა არის დ. შენგელაიას შემოქმედებაში: «ბაშკადიკლარ». «გურამ ბარამან-
დია». «პორტი». «ყაზავათი». 

«ბაშკადიკლარ». 1939 წლის გამოცემაში არის. 1966-საში გამოტოვებულია:  
შინ კურკა, გარეთ გრიგოლ, შინ პოეტი და მეთევზე ლოპიანას მეგობარი, გარეთ 

ავარიის ხანი და მეფის ნაცვალი. ქვა ქვაზე არ დაუტოვებია დაღესტანში, თბილისში 
ამქართა ამბოხების ჩამქრობი. მისი წერილები თავისუფლებისათვის მებრძოლთა-
გან დანთხეული სისხლით იყო დაწერილი. სახრჩობელები, სახრჩობელები და ყო-
ველ ხარიხაზე დასად ჰკიდია ენაგალურჯებული აბრეკები და მურიდები... რამ დაა-
ვიწყა თავისი ყმაწვილ-კაცობა, როცა მისი გულიც ისეთივე ცეცხლით იყო ანთებუ-
ლი, როგორც ამ დასჯილთა. 

არავის უბრალოდ დაღვრილი სისხლი არ შერჩენია და არც ეს ზღვა სისხლი ჩაივ-
ლის უბრალოდ, ასე დაუზოგველად რომ ააცურა შიგ მისი ისედაც სისხლვალიანი 
გვარეულობა» (გვ. 101). 

1939 წლის გამოცემაში ასეა:  
«იგი (ოსმალო არტილერისტი _ ა.ბ.) მაინც არ დანებდა, ლაფეტზე აიჭრა, 

კარტუზში გაჩრილი ყუმბარა საჩქაროდ გამოიგლიჯა და გამწარებულმა გურული 
კილოთი დაიძახა: 

_ ჰაიტ, თქვენი რჯული და მასაფიც არ იქნა, თქვე ღდინძაღლებო, თქვენა!.. და 
ყუმბარა მოიქნია» (გვ. 134). 

1966 წლის გამოცემაში კი ასე: 
«იგი ლაფეტზე მაინც აიჭრა, კარტუზში გაჩრილი ყუმბარა გამოიგლიჯა და გამწა-

რებულმა დაიძახა: 
_ ჰაი, თქვენი რჯული და მასაფიც არ იქნა! _ და ყუმბარა მოიქნია» (გვ. 175). 
 
 

ყაზავათი 
 
საქართველოს მე-19 საუკუნეში დიდი ცოდვა დააწვა. მან მეზობელს უღალატა, 

გადამთიელს მიემხრო და პატარა დაღესტნის უთანასწორო ბრძოლაში უზარმაზარი 
რუსეთის წინააღმდეგ ზურგში დანა ჩასცა. ერთი სიტყვით, უკადრებელი იკადრა და 
გამოუსყიდავი დანაშაული ჩაიდინა. 

თენგიზ დარბაშია _ სეტანეი _ სულიმბეკ ცადასტა. 1832 წლის შეთქმულების 
მონაწილეა მამამისი. 

«მომეცით ნება მამულს შეძლებისდაგვარად ვემსახურო». 
ამ მოთხრობის ფინალიც შეცვლილია. 
1939 წლის გამოცემაში ფინალი ასეთია: 
«იმავე დილით კოშკის თავზე რომ აბრეკის თავი ჭოკით ასწიეს, თენგიზმა შეხედა 

მას და: 
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_ სელიმ! სელიმ!.. _ აბღავლდა ზარდაცემული. უკან მოაწყდა, ფეხი მოუსხლტა 
და თავი ვერ შეიკავა, თუ არ შეიკავა, არავინ იცოდა, _ გადაიხაფრა კოშკის თავიდან» 
(გვ. 98). 

ეს საერთოდ არ არის 1966 წლის გამოცემაში. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს, 
რადგან ეს პატიოსანი საქართველო ხვდებოდა თავის დანაშაულს. 

 
 

თეთრი ხომალდი 
 
ასეთ ამინდს გურიაში ჭყიჟორს ეძახიან, სამეგრელოში _ ჭოროფას. მოიხსნის ცა 

პირს და წვიმს გაუთავებლად. იმედიც კი დაგეკარგება, რომ ოდესმე გამოიდარებს 
და მზე ისევ გამოიხედავს. ღრუბელი ქუდივით გახურავს თავზე და სქელ ლესტერ-
ში ორ ნაბიჯზეც კი ჭირს საგნების გარჩევა. წყლით იჟღინთება ყველაფერი. მაგრამ 
როცა იფრიალებს, გარემო თხელი, სიფრòფანა, გამჭვირვალე ბურუსით შეიმოსება 
და «ის ხე, მდინარე, ყვავილები ისე მოსჩანან, როგორც მხატვრობა გაცრეცილ, ძველ 
გობელენზე». 

ვიქტორ გაბესკირია ზღვისპირეთში გაზრდილი კაცი იყო. მის ლექსებში ხშირად 
იხსენიება წვიმა, ზღვა, ტბა, ჭაობი, ტყე. «იდგა მთელ სახლში წვიმიანი დღის 
მოწყენილობა». მისი პოეზიის საერთო განწყობილებაც «წვიმიანი დღის მოწყენი-
ლობაა». ეს კი მის ლექსებში მყუდროებისა და სინაზის შექმნას უწყობს ხელს. 

თუ კარგად დავაკვირდებით ხელოვნებისა და ლიტერატურის ამა თუ იმ ქმნილე-
ბას, ცხადად დავინახავთ მის ავტორსაც: იმ პეიზაჟსაც, სადაც იგი გაზრდილა და 
დავაჟკაცებულა, იმ ადამიანებსაც, ვისი ზეგავლენითაც მისი პიროვნება ჩამოყალი-
ბებულა. ვისაც უნახავს, ზამთარში, გამთენიისას, ქუთაისში, როცა თოვს, როგორ 
იმოსება არემარე იისფრად, ის უეჭველად დამეთანხმება, რომ გალაკტიონის «იისფე-
რი თოვლი» ამ სურათის უშუალო ანარეკლია. შეიძლება არც სასაფლაოს დაეჭირა 
გალაკტიონის პოეზიაში ის ადგილი, რაც დღეს უკავია, მისი ყმაწვილკაცობის სახ-
ლის გვერდით, საგოდებელი რომ არ ყოფილიყო. არსებითი მნიშვნელობა აქვს შე-
მოქმედის სუბიექტური ბუნებისა და ობიექტური გარემოს თვისება-განწყობილების 
თანდამთხვევას, რადგან «ბავშვობის ჩვენის ტკბილი სავანე» წარუშლელ შთაბეჭდი-
ლებას ტოვებს ყოველ ადამიანზე და, ნებით თუ უნებლიეთ, მჟღავნდება შემოქმე-
დებით პროცესში. ძალაუნებურად აღმოგხდება ნატვრა: 

 
მინდა შენს ირგვლივ დავდიოდე, ტანთ მედებოდეს 
ეს ნარ-ეკალი, რძია-რძია და ქამენია. 

 
ვ. გაბესკირიას პოეზიაშიც ბუნებრივად გაიგონებთ პალიასტომის ტბის ლერწმე-

ბის ჩუმ შრიალსაც, წვიმის ხმაურსაც კრამიტისა თუ ისლის სახურავებზე და ქარის 
სისინსაც აჩალულ ყანებში. დაინახავთ ეზოებში მოკუნტრუშე ხბოებს, აივანზე გა-
სამზეურებლად გადმოფენილ საბნებს, გუბეებში მოცურავე იხვებს, ორღობეში მიმა-
ვალ საქონელს, თოვლში მარტოდმარტო მდგარ ხეს, სახლის უკან, ღელის პირას, 
უნაყოფო თხემლებს, აყვავებულ მაგნოლიას... ერთი სიტყვით, ადამიანური ყოფის 
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უბრალო წვრილმანებს, ჩვეულებრივ, მეტ ყურადღებას არ ვაქცევთ, მაგრამ, მოუ-
ლოდნელად, ერთ მშვენიერ დღეს, ისინი მნიშვნელობით, სილამაზით და სიყვარუ-
ლით ივსებიან. ივსებიან იმიტომ, რომ ბუნების ყოველი საგანი, ყოველი ნივთი არა 
მარტო შექმნილია უხილავი შემოქმედის ხელით, არამედ მისი სიღრმის, სიბრძნისა 
და არსის გამოვლენაც არის. და როცა სულში ნათელი ჩადგება, ცნობიერად თუ 
ქვეცნობიერად, ჩვენ (ცხადია, ყველას ჩვენებურად) გვესმის, ვგრძნობთ, ვხედავთ სა-
განთა ამ მნიშვნელობას. 

 
და რაც უთქმელი დარჩა ჩვენში, იმათ მაგიერ _ 
მე მთელი ღამე მიამბობდა ნაცნობი წვიმა. 

 
ხშირად სიტყვა ვერ იტყვის იმდენს, რამდენსაც ნივთი. ვერ გამოიწვევს გახსენე-

ბათა, მოგონებათა გრძელ, უწყვეტ რიგს. ნივთმა კი შეიძლება თვალწინ დაგიყენოს 
ადამიანები, ვისთანაც დაკავშირებულია ცხოვრება _ ჭირი და ლხინი, ტკივილი და 
სიხარული, სიძულვილი და სიყვარული. შეიძლება «აკსაკოვის ძველი სურათით და 
ყდამოგლეჯილი «ვისრამიანით» მეტი დაინახო, იგრძნო, განიცადო, ვიდრე გრძელი 
საუბრით.  

ამ ცოტა ხნის წინ, 1896 წელს რუსულად გამოცემული «ინგლისის ცივილიზაციის 
ისტორია» ვიყიდე, ჰენრი ტომას ბოკლისა. მის ძველ პატრონს, 148-ე გვერდზე, ფან-
ქრით მიუწერია: «1974. 13. XII. დილის ექვსი საათი. აი, ჩემი განვლილი სიცოცხლის 
გზაც. 69 წლის გავხდი უკვე. თითქოს მთელი ეს გზა თავისი მოვლენებით ერთ პა-
ტარა უმნიშვნელო წამს შეადგენს, რომელსაც საგნობრივად ვგრძნობ. რა იყო 69 
წლის წინათ, დილის 6 საათზე: ზესტაფონი, 1905წ., 30 ნოემბერი, სადღაც სადგურის 
გადაღმა, ერთ ხის სახლში (მინახავს შემდეგ). საწყალი დედა! ახლა აღარც პოლინა 
მყავს...» 

დამეთანხმებით, ეს მინაწერი შეიძლება მთელი რომანის საფუძველი გახდეს. 
ისიც დასაშვებია, რომ «ინგლისის ცივილიზაციის ისტორიის» ძველ პატრონს თა-
ვისთავზე ვრცელი ამბის მოყოლით უფრო დამაინტერესებლად ვერაფერი ეთქვა, 
ვიდრე ამ რამდენიმე სტრიქონით გვითხრა. ვერც ის გრძნობა გამოეწვია, რასაც ამ 
მინაწერით ბადებს. ვერც ისე აღეგზნო ფანტაზია, როგორც ახლა აღაგზნებს. მაგრამ 
ამჟამად ეს მინაწერი იმიტომ გავიხსენე, რომ მასში ის განცდაა ჩადებული და ფიქსი-
რებული, რაც ვ. გაბესკირიას ლექსში: 

 
ზღვაში ჩაყრილი თეთრი ლოდები, 
მეგობრობისათვის კვლავ გეტყვით: გმადლობთ!.. 
იქვე მიბმული, ნუ მელოდები 
ჩემი ოცნების თეთრო ხომალდო. 

 
უცნობი მამაკაცის გულისტკივილის ამოძახილისა და პოეტის ფიქრის თანდამ-

თხვევა (რამდენი ასეთი დამთხვევის დაძებნა შეიძლება!) კიდევ ერთხელ ადასტუ-
რებს, რომ კაცობრიობის სული ერთი მთლიანი და განუყოფელია. როდესაც სხვას 
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ვაყენებთ ტკივილს, საკუთარ სულს ვწირავთ ლმობისათვის. მაგრამ რატომღაც ადა-
მიანს ამის დაჯერება არ უნდა. 

როცა «ოცნების თეთრ ხომალდთან» გამოთხოვების წამი დგება, ადამიანი ხორცი-
ელ სამოსელს ტოვებს და სულის მარადიული მგზავრობისათვის ემზადება, ყველა-
ფერი _ ავიცა და კარგიც, კეთილიცა და ბოროტიც _ მშვენიერებით გაცისკროვნებუ-
ლი ჩანს. ადამიანისათვის უძვირფასესი ხდება «ჩამქრალ ბუხარში ძველი ნაცარი და 
კალათაში ლეღვის ფოთლები». განუმეორებელი ხიბლით გიზიდავს «კომშის, ქინ-
ძის თუ ყაჭის სუნი». ის გუბეც გენატრება, საყვარელმა გოგომ რომ ჩაიხედა. 

 
გიგონებ შენ და იმ სახლის წინ ვარ, 
ხენი შენს თმებში ჩრდილს რომ არხევდნენ. 
ამაოდ ვეძებ გუბეს ნაწვიმარს, 
შენ ბავშვობაში რომ ჩაიხედე. 

 
ვ. გაბესკირია სიკვდილს მშვიდად უყურებს. მხოლოდ ნაღვლიანი თვალებით 

ესაუბრება. მართლაც, რა აზრი აქვს იმის წინააღმდეგ ამხედრებას, ამბოხებას, აჯან-
ყებას, რაც აუცილებელია, გარდაუვალია, რასაც ვერაფერი შეცვლის და მოერევა? 
მაგრამ კაცია და გუნებაო, თუ ადამიანი ბუნებით ბობოქარი, შმაგი და დაუოკებე-
ლია, შეიძლება სიკვდილსაც არ შეეპუოს და ამ ბრძოლის, ურჩობის ჟინით გაჟღინ-
თოს საკუთარი ქმნილებანიც. თუ, პირიქით, მყუდრო, დინჯი, წყნარი ბუნების კა-
ცია, მაშინ მისი ნაწერებიც სათნო, ალერსიანი განწყობილებით ისუნთქებს. ამიტომ 
განსაზღვრავს ამა თუ იმ შემოქმედის მხატვრულ კრედოს მისი თანდართული ბუნე-
ბა-თვისება. ვ. გაბესკირია კი ის ადამიანი იყო, ვის ყურადღებასაც, მღელვარე ზღვა-
ზე მეტად, სველი ნაფოტი იპყრობდა. «ღელავდა ზღვა და შენ წინ ეგდო სველი ნა-
ფოტი». წუთისოფლისადმი ამგვარი დამოკიდებულების შედეგია, რომ მასში სიკ-
ვდილი, პროტესტის ნაცვლად, გაოცებას იწვევს. «ტყეს კი ისეთმა ფერმა გადაჰკრა, 
თითქოს გაოცდა». ეს მაშინ მოხდა, როცა ტყეში ნადირი თუ ფრინველი მოჰკლეს. 
სიკვდილს უსამართლოდ კი არ თვლის, არამედ გულდამწყვეტ მოვლენად. როდე-
საც ზამთარში, სოფელში შემოსული მშიერი მგელი მოჰკლეს, «ბედს დამორჩილდა, 
არსად იჩქარის, ისევ სიჩუმე და ისევ თოვა, მაგრამ ჩრდილი კი, ჩრდილი სად არი, 
რად მიატოვა?..» უცნაურია, მაგრამ სიკვდილით არაფერი იცვლება, თითქოს იმი-
სათვისაც კი, ვინც გაქრა. იქ, სადაც რამდენიმე წამის წინ სიკვდილმა გაიარა, მიდა-
მო, არემარე უძრავად არის, არავინ დრტვინავს, ოღონდ «თეთრ ყვავილს ტბისას აჩ-
ნდა სისხლი და გზაზე მშვიდად მოცურავს ძაღლი».  

არც სიყვარული ამღვრევს და აფორიაქებს ვ. გაბესკირიას პოეზიაში დამკვიდრე-
ბულ მყუდროებას. მის ლექსებში უფრო ხშირად გარდასული სიყვარულის გახსენე-
ბაა, ვიდრე მიჯნურობის უშუალო განცდა. «შენდამი ტრფობა ზოგჯერ ისე გამოანა-
თებს, როგორც ღამეში დანახული წყლის ელვარება». თან ამ გახსენების დროს პოე-
ტის ცნობიერებაში იღვიძებს არა სიყვარულით მოგვრილი სიხარული მთლიანად, 
არამედ ცალკეული, ბევრჯერ სრულიად უმნიშვნელო დეტალები: ქოლგა თეთრ 
ხელში _ «ყველაზე მეტად იმ დღეთაგან დამამახსოვრდა, შენ თეთრ ხელს ქოლგა, იმ 
წვიმაში, როგორ მიჰქონდა», ქალის ჩრდილი ქვიშაზე _ «მე ის კაცი ვარ, ოდესღაც შე-
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ნი ჩრდილი ქვიშაზე რომ შემოვხაზე», ასულის სახელი, ღობეზე ცარცით წარწერი-
ლი _ «როცა სკოლიდან დაბრუნებული, შენს სახელს ღობეს ვაწერდი ცარცით». 

სიკვდილისა და სიყვარულისადმი ამგვარი დამოკიდებულება მკაფიოდ მეტყვე-
ლებს ვ. გაბესკირიას პოეზიის ლირიკული პროტაგონისტის მარტოობას. მარტოხე-
ლა ადამიანი სულით ნათესავს ეძებს. სულერთია ვინ იქნება ეს _ ხავსიანი ლოდი, 
რომელზედაც «ყვავილები ხშირად ჰყვავიან, მაგრამ საკრეფად არავინ მოდის», გამ-
ხმარი ხე, რომელსაც «საღამო ჟამს თითქოს შესცივდა და იგრძნო, რომ ის მარტოა», 
ეკლის ობოლი ბუჩქი, ვერაფერს რომ ვერ ისხამს, თუ მაღაზიის ვიტრინაში მანეკენი, 
ღამით თავდახრილი რომ ტირის. 

ვ. გაბესკირიას თანაგრძნობა და თანალმობა ეკუთვნოდა ყველა მარტოსულს, და-
ჩაგრულსა და ამბოკარს. ამ დამოკიდებულებას იგი პოეზიის ენით გამოხატავდა. მი-
სი საშუალებით ცდილობდა ადამიანის გახსნილი ჭრილობის დაამებას. თუმცა იმა-
საც გააჩნია, ვინ როგორ კითხულობს ლექსს. ვისაც პოეზია უყვარს, ის არა მარტო 
სიტყვით გამოთქმულ აზრს ითვისებს, არამედ ნაირნაირი ხმებიც ესმის და სხვადას-
ხვა სურათსაც ხედავს. ოღონდ შესაძლებელია, ზოგჯერ მედიტაციურობა გხიბლავ-
დეს ლექსისა, ზოგჯერ _ მუსიკალურობა და ზოგჯერაც _ სურათოვნება. ვ. გაბესკი-
რია უმთავრესად სურათებით აზროვნებდა. თითქმის მისი ყველა ლექსის ილუს-
ტრაციის დახატვა შეიძლება. 

 
ათოვს მთის ღელეს, ქარი ქრის ხევში, 
ათოვს ხეებზე ატანილ ჩალას, 
მარტო ზის სოფლის ბოლოში ხეზე 
ყვავი-ყვანჩალა. 
თოვაში მშვიდი შებინდების დრო 
უახლოვდება განაბულ სოფელს... 
ათოვს ალვის ხეს, საყანე მინდორს 
და წნელის ღობეს. 

 
რაკი ვ. გაბესკირია სურათით აზროვნებდა, ბუნებრივია, რომ განათებას მისთვის 

არსებითი და გადამწყვეტი მნიშვნელობა ჰქონდა. მართალია, მის ლექსებში მზეც 
ხშირად იხსენიება, მაგრამ ადამიანებს, საგნებს, პეიზაჟს პოეტი უმთავრესად მთვა-
რის შუქით ანათებდა და ფერმიხდილად წარმოგვიდგენდა. მას ის სინათლე უყვარ-
და, როცა «დღე ძალას კარგავს და თანდათან ფერმკრთალი ხდება». ვ. გაბესკირიას 
პოეზიაში ადამიანები, საგნები, პეიზაჟები ყოფნა-არყოფნის მიჯნაზე დგანან. თით-
ქოს თან არსებობენ და თან არ არსებობენ. თუთარჩელას ვერცხლისფრად განათე-
ბულ სამყაროში მთვარე ხან ჩირგვებს შორის იჯდა, ხან ოდაში თაფლის სანთლებს 
ანთებდა და ხან ტყის ჩაბნელებულ წიაღს ჭოტის თვალით აშუქებდა. 

 
მნათობს ტალღები უკვე ასველებს 
და დღესაც (როგორც ყოველდღე ამ დროს) 
დადის ღრუბელი ცის დასავალთან 
და ოდნავ მბჟუტავ სინათლეს აქრობს. 
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მყუდროების, სინაზის და სიწყნარის გარემოში თავად პოეტიც უკეთ გრძნობდა 

თავს. რადგან «ოცნების თეთრი ხომალდი» ყოველი ადამიანისათვის მიუწვდომელი 
რჩება, მას წარმავალი დიდებისათვის ბრძოლას, დავიდარაბას, ფუსფუსს, ჯახს, 
მღელვარებას, წუთისოფლის მშვიდი მზერა ერჩია, იმ მშვენიერების ბოლომდე შეგ-
რძნება-აღქმა, რითაც მცირე დროით, მაგრამ უხვად ავსებს უზენაესი შემოქმედი ყო-
ველ საგანს, თუნდაც სრულიად უბრალოსა და უმნიშვნელოს.  

1985წ., ნოემბერი 
 

ჩუმი ნეტარება 
 
 
როცა კოლაუ ნადირაძის ლექსებს კითხულობთ, საოცარი სიმშვიდე გეუფლებათ. 

თითქოს ცხოვრებას პოეტისათვის მწარე ტკივილები არ მიეყენებინოს. თითქოს არა-
სოდეს განეცადოს სასოწარკვეთა და ნერვიული აშლილობის წუთები. არადა, პოე-
ზიის პირისპირ მარტოდმარტო დარჩენილს ყოველთვის მწვავედ განუცდია წარსუ-
ლისა და აწმყოს ტრაგიკული მოვლენები. 

ისეთი ცოდვა რა ჩაიდინე, ჩემო სამშობლოვ, მინდა ვიცოდე, 
რომ ამოდენა ცეცხლი დაგჭირდა და მეც ამ ცეცხლით 

უნდა ვიწოდე, 
რომ განთხევიეს ამდენი სისხლი, არ შეგიბრალეს, 

არ შეგიცოდეს?! 
                                       («სამი აჩრდილი») 

 
კოლაუ ნადირაძის პოეზიაში გამოვლენილი სიმშვიდე არ დაბადებულა 

ცხოვრებისაგან განდგომის შედეგად. პირიქით, ყოველი მოვლენის ტრაგიკულმა 
განცდამ წარმოშვა იგი, როგორც გარკვეული მხატვრული და აზრობრივი მრწამსი: 
საკმარისია თვალი გადავავლოთ კოლაუ ნადირაძის ლექსებს, დაწერილს სხვადას-
ხვა დროს, რომ ნათლად დავინახოთ, როგორ თანდათანობით ისადგურებს პოეტის 
შემოქმედებაში სიმშვიდე. 

ახალგაზრდობაში იგი მეტად სევდითა და დარდით მოცული შეჰყურებდა სამყა-
როს. ოცდაათი წლის ვაჟკაცს დაუწერია: 

 
თოვს, ეს სიჩუმე და სისუფთავე 
მე ძველებურად აღარ მახარებს!.. 
მე ჩემ სიმღერას უკვე ვათავებ 
და ჩუმად ვრაზავ გაღებულ კარებს. 

(«თოვს») 
 
ხშირად ამაოებისა და მარტოობის გრძნობა იპყრობდა, სიკვდილის ცივ თვალებს 

ჯიქურ უყურებდა და ხანდახან, წინააღმდეგობის მაგიერ, მორჩილებას ამჟღავნებ-
და. წუხილით ავსებული მრავალფერი სამყაროს წამიერ ტკბობას ესწრაფოდა.  
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ო, კიდევ წამი, მხოლოდ წამი! შემდეგ წყვდიადი 
ეწვევა თვალებს და ჩაგიქრობს ვარსკვლავებს ცაზე... 
წამოწექ ზღვასთან და ისუნთქე ამ განთიადით, 
საბრალო მგზავრო, დაკარგულო უდაბურ გზაზე! 

(«განთიადი ზღვაზე») 
 
ეს სკეფსისი გამოწვეულია ერის ტრაგიკული ცხოვრების გაცნობიერებით.  
შენ რაღას მეტყვი, დიდო რაინდო, ჩვენი გმირობის აკვანს  

რომ არწევ, 
ტანჯულ ძმებისკენ რომ მიიჩქარი, მათ საწამებელ 

მოედანს აღწევ, 
და ქუთუთოებს, ფუტკართ დაკბენილს, თითქოს 

დარცხვენით, ზევითაც არ სწევ! 
ეს ხომ შენა ხარ, ო, უნაზესო, ქალო ქართველო, 

ჩვენო დიდებავ! 
ეგ ხომ შენს მკერდებს შანთებს უყრიან, ეგ ხომ შენს 

ირგვლივ ცეცხლი ინთება! 
მაგრამ არ მესმის შენი გოდება და თვალებს ცრემლი 

არ დადინდება! 
. . . 
შენ კი რად სდუმხარ, დიდო მგოსანო და მოციქულო ერის 

და უფლის? 
რისთვის მიცქერი ასეთი სევდით და ჩემს მაგიდას ირგვლივ  

რად უვლი? 
ვინ გაგიმეტა ასე უღმერთოდ და გახვრეტილი რათა 

გაქვს შუბლი? 
                                              («სამი აჩრდილი») 

 
უკმარისი იყო ტრაგიკულის მარტო განცდა. საჭირო გახდა ტკივილების მოშუშე-

ბა, სიცოცხლის ხალისისა და მომავლის რწმენის შენარჩუნება. ასეთ დროს ადამია-
ნის გული სიმშვიდეს ელტვის, ბუნების ღვთაებრივ წიაღში სულის სავანეს. 

 
რაღაც დიადმა გულს უეცრად ხელი შეახო, 
რაღაც სინათლე იდუმალი ჩემში ინთება... 
ვიგრძენი წუთით: თითქოს ღმერთი სდგას შორი-ახლო, 
ღიმილით უსმენს ჩემს გულისქმას და ... მაკვირდება! 

(«ღიმილი») 
 
მაგრამ როგორი უნდა ყოფილიყო უზანაესთან ურთიერთობის ფორმა და გზა? 
პოეტმა ფორმად სიჩუმე აირჩია, გზად კი _ ლაჟვარდი. სიჩუმე კომუნიკაციების 

უღრმესი და ურთულესი ფორმაა, ლაჟვარდი კი _ სულიერი სისპეტაკის გამოვლენა.  
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ხავერდის კიბის საფეხურებით დიდი სიჩუმე ჩამოდის ციდან, 
სმენად ქცეულა მთელი სამყარო და მეც სიჩუმეს 

ვუსმინო მინდა. 
                             («ჩემი ვარსკვლავი») 

 
მე ვგრძნობ სიმშვიდეს, მყუდროებას მივარდნილ ქვაშიც... 
დიდო სიჩუმევ, ჩემი სულიც შენ გიერთდება! 

                        («Adagio») 
 

ვზივარ ზღვის პირას. დრო უხმოდ მიდის. 
მზე დარჩა ქვებზე და ბავშვის თმებში... 
საღამოვდება. სიჩუმე დიდი, 
როგორც ნათელი, შემოდის ჩემში. 

      («ზღვასთან») 
 

ვხედავდი პირველ გაჩენის დილას... 
მოდგა სიჩუმე და გულში ჩაჯდა. 

    («ზღვის პირას») 
 
ლაჟვარდი, როგორც რწმენის სიმბოლო, იმთავითვე არსებობს კოლაუ ნადირაძის 

ლექსებში. ოღონდ მერე უფრო ფართო და მრავალისმომცველი ხდება მისი მნიშვნე-
ლობა. ლაჟვარდი კოლაუ ნადირაძის პოეზიაში სამი ძირითადი შინაარსის მატარე-
ბელია. იგია ბუნების მშვენიერება, სისპეტაკე და კათარზისგავლილი სულის მატე-
რიალური ხილვა. 

 
ემონე ლაჟვარდს ყველაზე მეტად _ 
ჭეშმარიტ საზომს არჩეულ სულთა, 
რომ ჩაგესვენოს მღელვარე სვეტად 
მარადი რწმენა და ფიქრი სუფთა. 

(«L’art») 
 

შორს არის ზეცა და ლაჟვარდის მშვენიერება _ 
(იქ ყოველ მართალს, ალბათ, ელის ბედნიერება!) 

(«სექსტინა») 
იყავ სპეტაკი, როგორც ბავშვის ღიმილი ნაზი, 
როგორც ლაჟვარდი უწმინდესი და სხივოსანი... 

(«პოეტს») 
 

მე სიხარულით დღესა ვარ ავად, 
მე მინდა მოვკვდე ერთ უკვდავ თქმაში! 
მინდა ეს გული ოქროსფერ ნავად 
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გადავაცურო ლაჟვარდის ზღვაში. 
(«აყვავებული ტყემლები») 

 
თუ ციტირებულ სტრიქონებს დავაკავშირებთ, მკაფიოდ დავინახავთ, რომ ლაჟ-

ვარდი და სიმართლე ერთმანეთს უკავშირდება. ორივე სპეტაკია და, ამდენად, მათი 
კავშირიც ბუნებრივია.  

პოეტის მიერ ყველაფერი დანახულია სიწმინდის, სიჩუმის, სიმშვიდის ასპექტით. 
სიკვდილის მტკივნეული პრობლემაც კი მშვიდი ფიარისა და განსჯის საგანია. 

სიკვდილი და სიცოცხლე მიჩნეულია არსებობის ორ სხვადასხვა ფორმად. 
 

სიკვდილიც იგივ სიცოცხლეა, რადგან ფიქრია! 
      («დაფიქრება ზღვასთან») 

 
მე მიყვარს დილა, როცა ფანჯრებში შემოვა მზე და 

მერცხლის გალობა, 
როცა მახარებს სიცოცხლის გრძნობა და თვით სიკვდილის  

გარდუვლობა... 
                                                  («მე მიყვარს დილა») 

 
დააკვირდით რა სიმშვიდეა: სასიხარულოა სიკვდილის გარდაუვალობაც კი! 
 

იკურთხოს წამი, ჩვენ რომ განვიცდით, 
რომელიც ჰქრება და წარსულს ჰბადებს!.. 
სიკვდილის ჟამიც _ რომ ვერ ავიცდენთ _ 
და სუფთა ფიქრი, გულში რომ ათევს! 

(«ბუნების ენა») 
აქ გამჟღავნებული სიმშვიდე ნაყოფია რწმენისა: რაც ბუნებამ მოგანიჭა, ადამიანი 

მას ვერ წაგართმევს, რაც ბუნებას არ უბოძებია, მას ვერავითარი ძალით ვერ მოიხ-
ვეჭ. ამიტომ ამაოების ვნებათა ღელვას შეგიძლია გულმშვიდად უყურო. 

 
განა არ ვიცი, რომ მოვა ჟამი და ვერ ვიხილავ შენს მთებს 

და ჭალებს? 
მინდვრის ყვავილში, ან ხის ფოთოლში ოდესმე მაინც 

გავახელ თვალებს! 
(«მე მიყვარს დილა») 

 
გარდაცვალების შემდეგ ადამიანი ხდება სამყაროს ნაწილი და ცოცხლობს სამყა-

როს დიდი სიცოცხლით, ზიარებული დიდ ჰარმონიას. 
 

ამაღლდი, სულო, შეუერთდი შენც ამ სამყაროს! 
დაჰგმე წუთიერ და წარმავალ გრძნობათა ზრახვა, _ 
რომ ეზიარო ჰარმონიის უძირო წყაროს, 
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რომ ჰპოვო სიბრძნე იმ ფოთოლშიც, ხეზე რომ გახმა! 
(«კოლხეთის საღამოები») 

 
ისეთი ღრმა და წმინდაა ზეცა _  
ალერსით სავსე, 
თითქოს ღვთისმშობლის ცრემლი დამეცა 
ლოცვის დროს თავზე. 

(«მთვარის წყალობა») 
 
ბუნების წიაღში თავისუფლდება სული. იგი პირველყოფილი მშვენიერებით 

ტკბება. კაენის ცოდვა ჯერ არ დატრიალებულა. მიწას ჯერ არ მისცხებია პირველი 
უმანკო სისხლი. სამყარო ისე უცოდველია, როგორც ჩვილი. ამ სურათის ხილვა აღ-
ძრავს დაბადების სიხარულს. 

 
პატარა ბავშვის ტერფების კვალი 
ნამიან სილას ზღვის პირას აჩნდა... 
მე თითქოს წამით ამეხსნა თვალი,  
და ის დღე ვიგრძენ _ იდუმალ ძალით, 
როცა სიცოცხლე პირველად გაჩნდა! 

(«ზღვის პირას») 
სიცოცხლე მზის პირმშოა. «მზე დედაა ჩემი»... ლოცულობდა ძველი ქართველი, 

რამეთუ მითოლოგიურ პანთეონში მზე ღვთაების ჰიპოსტასია. მისი ხილვა სიხარუ-
ლის წყაროა. 

 
ხუთი დღე წვიმდა... შენ არ ჩნდებოდი 
და მომენატრა მე შენი სახე. 
შენს შესახვედრად დილით ვდგებოდი, 
ისე, ვით სატრფოს, გელოდებოდი, 
რომ დამენახე, რომ დამენახე! 
და როცა ისევ გამოაშუქე, _  
ჩუმი მადლობით ამევსო გული: 
რომ ასეთ მცირე სულდგმულს მაჩუქე 
ამდენი ოქრო და სიხარული! 

(«მზეს») 
 
ეს ლექსი ლოცვაა. ამას ადასტურებს მისი სიტყვიერი ქსოვილი: სატრფო, ოქრო, 

სიხარული და, რაც მთავარია, ჩუმი მადლობა. ღვთაებისა და ადამიანის ინტიმური 
ურთიერთობის გამოხატვა მხოლოდ ჩუმი მადლობით შეიძლება. სულში ჩახედვას 
არ სჭირდება ხმაური, აყალ-მაყალი. მას წვდება გულისყური და გონების თვალი, 
ხოლო მადლიერი სული ასევე უხმოდ, ჩუმად ავლენს სადიდებელს. 

 
შენამდე აღწევს ფრინველთა ლოცვა, ყვავილთა სუნთქვა,  
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ტყეთა შრიალი, 
ზღვათა და ქართა ჭმუნვა და ოხვრა და მთვარის შუქზე  

ცვართა ციალი, 
ბავშვის ბაგეთა ღიმილი ნაზი და დიდი სევდა ადამიანის!.. 
მხოლოდ შენშია დაუშრეტელი საგალობელი სიხარულისა, 
ცისფეროვანი უმანკოება პირველად ნაგრძნობ 

სიყვარულისა, _  
დაუვიწყარი კუბოს კარამდე ეგ უწმინდესი კრთომა 

გულისა... 
(«ჩემი ვარსკვლავი») 

 
სულ სიმშვიდისა და სიჩუმის სურათია: ფრინველთა ლოცვა, ყვავილთა სუნთქვა, 

ცვართა ციალი, ბავშვის ღიმილი, ადამიანის სევდა, გულის კრთომა, პირველი სიყ-
ვარულის ცისფეროვანი უმანკოება. ყველაფერი მშვენიერია, ნაზი, უხმაურო, მშვი-
დი. ყველაფერი მეტყველია ჭეშმარიტი სილამაზით, მაშინაც კი, როცა ხმაურიანი სა-
განი ჩნდება ლექსში, სიჩუმე მოულოდნელად აწყნარებს მოსალოდნელ გრიგალს. 
ერთი მხრივ, «ზღვათა და ქართა ჭმუნვა და ოხვრა», და, მეორე მხრივ, «მთვარის 
შუქზე ცვართა ციალი». ეს სურათი მეყსეულად გიპყრობთ და ნაზი ჰარმონიით გავ-
სებთ. ქარის ოხვრა უკვე განეიტრალებულია. ისეთი შეგრძნება გრჩებათ, რომ მთვა-
რით გაშუქებული ცვარიანი მინდვრის ხილვით აღტაცებულმა ქარმა ამოიოხრა, მაგ-
რამ ჩუმად. მყუდროება არ დავარღვიოო, თუმცა ყოველგვარი მყუდროება არ იწვევს 
სიხარულს. სიხარული მაშინ ბატონობს, როცა მზე ბრწყინავს. თუ ეს შეგრძნება დაი-
კარგა, მაშინ შიში ისადგურებს.  

 
დაცვივდნენ ფოთლები ვერსალის ბაღებში, 
მოწყენილ დედოფალს აშინებს წვიმა. 
საღამოს ლანდები კრთიან ოთახებში, 
დაცვივდნენ ფოთლები ვერსალის ბაღებში. 
მძიმეა სიჩუმე სასახლის თაღებში. 
ვინ იცის დედოფალს რად გაეღიმა! 
დაცვივდნენ ფოთლები ვერსალის ბაღებში, 
დაღალულ დედოფალს აშინებს წვიმა. 

(«ვერსალის წვიმაში») 
 
ეს ერთადერთი შემთხვევაა, როცა სიჩუმე მძიმეა. მძიმეა, რაკი უხალისოა, 

უსიხარულო. 
კოლაუ ნადირაძე ღვთაებრივ, მზიურ სიჩუმეს უპირისპირებს მძიმე სიჩუმეს და 

არა ხმაურს. ეს იმიტომ, რომ სიმშვიდე არ უნდა დაირღვეს. სიმშვიდე უმაღლესი ნე-
ბის გამოვლენაა და ადამიანი მოვალეა მშვიდი იყოს, როგორც ლხენის, ისე ტკივი-
ლის ჟამს. 

 
იყავი ისე, როგორც მთაში ყვავილი არის! 
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იყავ ფუტკარი, რომ ითვრება ყვავილის წვენით! 
მზის ელვარება და ნათება ღამეში მთვარის 
რომ შენში ერთად მეტყველებდნენ უბრალო ენით! 

(«შერიგება») 
კოლაუ ნადირაძის აღწერილი პეიზაჟებიც სიმშვიდის ნათელით არის მოსილი. 
 

დავიწყებული ძველი ფონები 
და ნანგრევები დიდ ციხეების, 
ჩვენი დიდება მოსაგონები, 
ფართო ჩრდილები ცაცხვის ხეების. 
 
შედიხარ ჩუმად. გრილი ტაძარი... 
მოთაფლისფერო სახე მამების; 
და საცეცხლურში ცოტა ნაცარი,  
და შავი ხატი წმინდა სამების. 
 
ნიშანი ბედის _ კარზე ნალები, 
სახურავები დახავსებული. 
და ღვთისმშობელის მოგრძო თვალები 
უმანკო სევდით ამოვსებული. 

(«ოცნება საქართველოზე») 
 
ერთი შეხედვით, ეს სურათი ეწინააღმდეგება საქართველოს ტრადიციულ ხატს, 

ეწინააღმდეგება მის მოუსვენარ ისტორიას, ტემპერამენტიან ხალხს და ბუნებას. მაგ-
რამ ეს წინააღმდეგობა მოჩვენებითია. ამ ლექსში საქართველოს სულია გამოხატუ-
ლი. ამდენად, ყველაფერი _ ნანგრევები, ცაცხვის ჩრდილები, გრილი ტაძარი, სამე-
ბის შავი ხატი, წმინდა მამათა თაფლისფერი სახეები, დახავსებული სახურავები, 
ღვთისმშობლის სევდიანი თვალები _ განუმეორებლად ქართულია, ოღონდ მათ 
სიმშვიდის შარავანდედი ადგას. სიმშვიდე კი დაბადებულია ტრაგედიაგავლილი 
ერის მოწამებრივი თავშეკავებით. გადახდილია ბრძოლა, გადალახულია მდინარე, 
აშენებულია ტაძარი, აღსრულებულია ლოცვა, ნაპოვნია ბედნიერება, მოხდილია ვა-
ლი. აღდგენილია შინაგანი წონასწორობა და ერის სულში ჩასახლებულია ღვთაებ-
რივი ძალა. წონასწორობას უკვე ვერაფერი დაარღვევს. აქ «ჩუმი ნეტარებით შეპყრო-
ბილი» (კ. ნადირაძის სიტყვებია) საქართველოა პოეზიის ენით დასურათებული. 

ეს დარბაისლური სიმშვიდე და მოწამებრივი მოთმინებაა საფუძველი კოლაუ 
ნადირაძის პოეზიით მოგვრილი ჩუმი ნეტარებისა. 

1974წ. 
 
 

პავლე ინგოროყვა 
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1980 წლის 22 ნოემბერს უნივერსიტეტში ახალგაზრდა მწერალთა 
წრის «პირველი სხივის» წევრებმა მოაწყეს პავლე ინგოროყვას საღა-
მო. ამ საღამოზე მეც ვთქვი სიტყვა. 

 
ჩვენ მიჩვეული ვართ იუბილეებს და საზეიმო საღამოებს, მაგრამ იშვიათია შემ-

თხვევა, როცა გულწრფელად და ალალად ვაკეთებთ ამას. საბედნიეროდ დღეს არ 
დაგვჭირდება პირფერობა და თვალთმაქცობა. გულღიად ვიტყვით ყველაფერს, რი-
სი თქმაც გვინდა. 

ყველა ამგვარი საღამო და ყოველი იუბილე გარკვეული გაკვეთილისთვის გვჭირ-
დება. პავლე ინგოროყვამაც ბევრი საგულისხმო გაკვეთილი მოგვცა და მათი გახსე-
ნება ახლა აუცილებელია. 

პირველი გაკვეთილი ის გახლავთ, რომ რასაც იგი აკეთებდა, აკეთებდა ქართვე-
ლი ხალხის სამსახურის სახელით, იმ ცოცხალი ხალხის სახელით, ვისაც ისტორია 
და წარსული მომავლისათვის სჭირდება. არ მუშაობდა ისე, როგორც დღეს მუშაო-
ბენ, როცა ისტორიკოსებისა და ლიტერატურის მცოდნეების ნაშრომებში ნეკროლო-
გის განწყობილება სუფევს და ეს ობიექტურობად არის მონათლული. ჩვენ რომ თა-
ვის დროზე პ. ინგოროყვას უზარმაზარი წიგნისათვის, «გიორგი მერჩულესთვის», 
სათანადო ყურადღება მიგვექცია და ღრმად დავკვირვებოდით, დღეს არ იარსებებ-
და აფხაზეთის ანეგდოტური პრობლემა. მაგრამ მაშინ იმის აღნუსხვას მოვუნდით, 
რამდენი შეცდომა აქვს პავლე ინგოროყვას დაშვებული. დღეს აქ არავინ აპირებს 
თქვას, ინგოროყვას შეცდომები არ ჰქონდაო. ღმერთმა დაგვიფაროს ისეთი მეცნიე-
რის არსებობისაგან, ვისაც შეცდომები არ ექნება. მაგრამ ისიც ჭეშმარიტებაა, რომ, 
როცა საქართველოს ჟამი დარეკს, ჩვენ ყველანი პავლე ინგოროყვას წიგნს ავიღებთ 
ხელში და ამით დავადგენთ სამართლიანობას, ხოლო განმაქიქებელ წიგნებს ნაკლე-
ბი მუშტარი ეყოლება. 

პავლე ინგოროყვა, დღევანდელი მეცნიერებივით, არ იცვლიდა შეხედულებებს 
იმის შესაბამისად, საიდან ჰქრის ზენა ქარი და ესეც გაკვეთილია. 

გაკვეთილია ისიც, რომ, როცა ილია ჭავჭავაძე მონათლული იყო მონარქისტად, 
რეაქციონერად და ქართველი გლეხებისა და მუშების მტრად, პავლე ინგოროყვა, 
ალექსანდრე აბაშელთან ერთად, ილიას ნაწარმოებებს აგროვებდა, კომენტარს უკე-
თებდა და 10 ტომად სცემდა. 

მაშინ, როცა გვიმტკიცებდნენ, რომ ქართველ ხალხს დანიელ ჭონქაძე უფრო 
სჭირდება, ვიდრე რუსთაველი, პავლე ინგოროყვა თავის «რუსთველიანას» წერდა. 

აქ ამის შესახებ სერგი ჭილაიამ ილაპარაკა, მაგრამ არ თქვა, ვინ იყო ის კაცი, ვინც 
ქართველ ხალხს უმტკიცებდა, «სურამის ციხე» უფრო გჭირდებათ, ვიდრე «ვეფხის-
ტყაოსანიო», ვინ იყო ის, ვინც ილია მონარქისტად და რეაქციონერად მონათლა. ეს 
უნდა ითქვას, რადგან შთამომავლობა ყველაფერს თავის სახელს დაარქმევს. ეს კაცი 
იყო ფილიპე მახარაძე, რომელიც ახლა მთაწმინდაზე განისვენებს. 

პავლე ინგოროყვას ეს საქციელი გაბედულებასა და ვაჟკაცობაზე მეტყველებს და 
ესეც გაკვეთილია, რამეთუ გროშია ყოველი კაცის ფასი, ვისაც არა აქვს გაბედულება 
და ვაჟკაცობა. 
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30-იანი წლების ბოლოს პავლე ინგოროყვა მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს. ეს 
მოხდა მაშინ, როცა კპ მითითებით ხდებოდა ქარხნებიდან პროლეტარიატის მწერ-
ლობაში გაწვევა პროლეტარული ლიტერატურის გასაძლიერებლად. ამ აბსურდულ 
მოვლენას იმიტომ ვიხსნებ, რომ ნათელი გახდეს, რა მძიმე პირობებში უხდებოდა 
საქმიანობა პავლე ინგორიყვას და მის თაობას. 

პავლე ინგოროყვამ 20-იან წლებში გამოსცა ჟურნალი «კავკასიონი». აქ ითქვა, რომ 
მანამდე ამისი მსგავსი არაფერი ყოფილა ქართულ პრესაში. ეს მართალია, მაგრამ 
უნდა დავამატო, «კავკასიონის» მსგავსი არაფერი ყოფილა არც მის შემდეგ და არ 
არის დღესაც. 

გაკვირვებას იწვევს პავლე ინგოროყვას უზარმაზარი მემკვიდრეობა. მან უამრავი 
პრობლემა დასვა და მეცნიერთა მთელი თაობები დასჭირდება ამ პრობლემების 
დადასტურებას ან უარყოფას. ეს ხომ გასაოცარი სტიმულია მეცნიერული აზროვნე-
ბის განვითარებისათვის. ესეც გაკვეთილია, რადგან ყოველი მოაზროვნე მოვალეა, 
ისე იაზროვნოს, რომ სხვათაც აღუძრას ფიქრისა და განსჯის სურვილი. 

პავლე ინგოროყვამ პირველმა სცადა არმაზის ორენოვანი წარწერების ქართულად 
წაკითხვა. ეს პრობლემა დღესაც უძრავად დგას და არავის უსინჯავს მისი გაგრძე-
ლება. 

პავლე ინგოროყვამ პირველმა სცადა ამოეცნო ძველი ქართული სამუსიკო ნიშნე-
ბი. ეს პრობლემაც უძრავად დგას და არავის არაფერი მიუმატებია ამ საკითხისათ-
ვის. 

პავლე ინგოროყვამ პირველმა დაწერა გამოკვლევა ქართული წარმართული 
კალენდარის შესახებ. არც ამ პრობლემის გამო თქმულა რაიმე ჩვენს მეცნიერებაში. 
ამ ბოლო ხანს მხოლოდ რამაზ პატარიძემ გააგრძელა ქართული წარმართული კა-
ლენდრის კვლევა. 

უზარმაზარია მისი მეცნიერული კვლევის დიაპაზონი: უძველესი ქართული 
ჰიმნებიდან დღევანდელ ლიტერატურამდე. აი, ამ უზარმაზარ ასპარეზზე პავლე ინ-
გოროყვა საოცარი მეცნიერული ალღოთი, გუმანით აგნებს მთავარსა და ძირითადს. 
იგი შეიძლება უშვებდეს შეცდომას რაიმე კონკრეტული ფაქტის მოხსენიებისას, მაგ-
რამ მთავარი ბირთვი, მთავარი დებულება ყოველთვის უტყუარია. მეცნიერის ნიჭი-
ერებაც ამით განისაზღვრება. 

აქ გამოსულმა ახალგაზრდა კაცმა როსტომ ჩხეიძემ აღნიშნა, რომ პავლე ინგო-
როყვას თხზულებათა გამოცემა ამ 17 წლის წინათ დაიწყო და დღემდე არ დამთავ-
რებულა და გაიკვირვა ეს ფაქტი. აქ არაფერია გასაკვირი, ვინც იცის პავლე ინგო-
როყვას გარშემო შექმნილი უნდობლობის ატმოსფერო, ეს დღესაც გრძელდება და 
ვინ იცის, კიდევ რამდენ ხანს გაგრძელდება. გრძელდება იმიტომ, რომ პავლე ინგო-
როყვა ქართველი ხალხის კეთილდღეობის პოზიციიდან წერდა თავის ნაშრომებს. 
დღევანდელი დირექტივის თანახმად კი ამოცანა ის არის, რომ არავის ვაწყენინოთ 
და ყველას კოჭი ვუგოროთ. თუ პავლე ინგოროყვას წიგნებს გამოვცემთ, ხომ შეიძ-
ლება იქ ნათქვამი ეწყინოთ, არ ესიამოვნოთ რუსებს, სომხებს, აფხაზებს და ინტერ-
ნაციონალი რომ არ დაგვეშალოს, უმჯობესია არ გამოვცეთ მისი წიგნები. ინტერნა-
ციონალი ქართველი ხალხის ხარჯზე გვინდა. პავლე ინგოროყვა კი ასე არ ფიქრობ-
და. ამიტომაც არის, რომ იგი არ არის იმ აკადემიის წევრი, რომლის კარი ღიაა ყველა 
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ჩიტირეკიასათვის. კარგია, რომ თქვენ ტაშით შეხვდით სერგი ჭილაიას წინადადე-
ბას ინგოროყვას საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიაში არჩევის თაობაზე. მაგრამ 
ჩვენი ტაში არაფრად ეღირება, თუ მიზანს ვერ მივაღწიეთ, თუნდაც ამისათვის დე-
მონსტრაცია და დარაზმვა დაგვჭირდეს. თუ ჩვენ საზოგადოება ვართ, ჩვენ უნდა 
ვიყოთ ჩვენი თავისა და ქვეყნის პატრონი. უნდა ვაიძულოთ ყველა, აღასრულოს 
ქართველი ხალხის ნება. დე, კეთილი ინებონ ზოგ-ზოგებმა და თავი მოიდრიკონ იმ 
კაცის წინაშე, ვინც არაადამიანური შრომა გასწია ქართული მწიგნობრობის საკე-
თილდღეოდ. 

დაბოლოს, მადლობა მინდა მოვახსენო იმ ახალგაზრდებს, ვინც ამ საღამოს 
მოწყობა იკისრა და ჩაატარა.1 

 
 
îëìüëè ÷õåòûòì èòíïùåîò: 
 
ïêïêò þïáîïûòì ïîáòâøò îïú óíæï ïéèë÷íæåì – àóíæ ôîïãèåíüóäò ÷ïíïùå-

îåþò, àóíæ þëäëèæå æïóèóøïâåþåäò äòüåîïüóîóäò íïîêâåâåþò, àóíæ èõë-
äëæ àïâèëñîòäò èïìïäï ñëâåäãâïîò êëèåíüïîòì ãïîåøå – óàóëæ ìïãóäòì-
õèë òáíåþï æï ãïìïõïîò ñâåäïìàâòì, âòìïú èëåõìåíåþï ïè ðòîëâíåþòì ãïèëî÷åó-
äëþï ÷âåíì ìïèùåîäë æï ìïçëãïæëåþîòâ úõëâîåþïøò. 

èòàóèåüåì – æïìîóäåþóäò ëîïüëîóäò ìòüñâï. 
÷åèàâòì ïè ìòüñâïì, ðïâäå òíãëîëñâïìïæèò èòûéâíòäì, èïòíú ãïíìïêóàîåþó-

äò èíòøâíåäëþï ïáâì æï ûïäæïóüïíåþäïæ èëèïãëíåþì òè èéåäâïîå æéååþì, 
îëæåìïú ðïâäå òíãëîëñâïì ìïéïèëì âïèçïæåþæòà ÷âåíì óíòâåîìòüåüøò íòêï 
ìïíåþäòûå æï èå. åì òñë ðòîâåäò äòüåîïüóîóä-ìïòóþòäåë ìïéïèë ðïâäå òí-
ãëîëñâïì ìòúëúõäåøò, èòìàâòì õëè ïîïíïòîò òóþòäå àó ìïéïèë ïî ãïóèïî-
àïâà èïíïèæå, æï ðòîâåäò ìïéïèë – ÷åèò àïëìíëþòà èëèçïæåþóäò. íòêïì ãïî-
æï ìõâåþòú èïõìëâì, èëíæëèåþòà îëè èåæãíåí ãâåîæòà: ãòãäï þïîïèòûå, ïäåá-
ìïíæîå êïîüëçòï, äïæë ÿåäòûå… 

ðåîòðåüòåþì ïéïî èëâñâåþò. åì ñëâåäòâå õëè óêâå èïáâì èëàõîëþòäò ìüïüò-
ïøò „ãïõìåíåþï: ðòîâåäò ìïéïèë“, îëèåäòú öåî „òâåîòï åáìðîåìòì“ ôóîúäåþçå 
æïòþåÿæåþï 1994 ùåäì æï øåèæãëè ãïíèåëîæåþï ÷åèò ùåîòäåþòì êîåþóäøò „îë-
úï øâòæíò âïîà“. 

þïüëíèï ïêïêòè ìòüñâï ÷âåóäåþòìïèåþî çåðòîïæ ùïîèëàáâï, ëéëíæ øòíæïþ-
îóíåþóäì ìïÿòîëæ èòó÷íåâòï èòìò ÷ïùåîï. îëãëîú èòìò èåóéäå, áïäþïüëíò 
íåäò îóìòøâòäò ãâïèúíëþì, ïìå ñëâåäàâòì ïî òáúåëæï æï – òøâòïàò øåèàõâå-
âåþòì ãïîæï – àïâòìò ëîïüëîóäò ãïèëìâäåþò øåèæãëè ïéïî ãïæï¸áëíæï 
ôóîúåäçå. 

îïëæåí ìïìòõïîóäëï, îëè ðïâäå òíãëîëñâïçå èòìò íïóþïîò òè òøâòïà øåè-
àõâåâïàï øëîòì ïéèë÷íæï. 

ìõâïãâïîïæ ïäþïà ïîú òáíåþëæï – òìåàò ðîòíúòðóäò æï èíòøâíåäëâïíò ãï-
èëìâäï òñë, æïåíïíåþëæï æïìïêïîãïæ, èòàóèåüåì ãïèëèìâäåäàï èïøòíæåäò 
ìòüñâåþò, ìïèùóõïîëæ, èïãíòüëôëíçå ïî ÷ïãâòùåîòï.  

âîúåäò íïîêâåâòì øåáèíïìïú ïðòîåþæï ðïâäå òíãëîëñâïçå. æïùåîï èå àâò-
àëí âàõëâå æï èõóîâïäåæ æïèðòîæï, ëéëíæ èòàõîï: íó ïèï÷áïîåþ, îïéïúåþòì 
èëàïâåþï èòíæï, èïùóõåþì æï þïîåè æïâïìîóäë, èåîå êò ïóúòäåþäïæ æïãòùåî 
æï èëãïîàèåâë. åì òì æîëï, îëæåìïú çåæòçåæ ãïèëáâåñíæåþï èòìò èëíëãîïôò-
åþò òäòï ÿïâÿïâïûåçå, ïêïêò ùåîåàåäçå, íòêë íòêëäïûåçå… 
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ãóäò èùñæåþï, îëè èõëäëæ îïèæåíöåîèå øåâïõìåíå æï òìå ïî æïâóýòíå, ïó-
úòäåþäïæ îëè æïåùåîï. 

æïðòîåþï æïðòîåþïæ æïî÷ï. 
åì ìòüñâï èïòíú ãïæïî÷ï æï ïá èêïôòëï òì èàïâïîò æåþóäåþïíò, îëèåäàï ïêï-

êò þïáîïûòìåþóîò ãïøäï êòæåâ åîà æòæïæ ìïãóäòìõèë äòüåîïüóîóä íïî-
êâåâì øåìûåíæï ÷âåíì èùåîäëþïì. 

åîàò ìòüñâòà, åì ðóþäòêïúòï, „÷âåíò èùåîäëþï“ îëè ãàïâïçëþà, äòüåîï-
üóîóäò âåîìòïï æï ïîï ìüåíëãîïôòóäò ÷ïíïùåîò. 

ïèïì ïéâíòøíïâ ãïîêâåóäò ìòçóìüòìïàâòì, æï êòæåâ: 
èêòàõâåäò, îëèåäòú ÷åèì ùåîòäøò „ãïõìåíåþï: ðòîâåäò ìïéïèë“ – ïèëòêòà-

õïâì, îëãëîú ïêïêò þïáîïûòì íïàáâïè øåèæåã ìòüñâåþì: „÷âåíò àïëþï èëâïäå 
òñë ïæîåâå åàáâï ìòèïîàäå, àó âòí ïîòì ðïâäå òíãëîëñâï æï îïèõåäï èíòøâíå-
äëþï ¸áëíæï æï ïáâì èòì çíåëþîòâìï æï òíüåäåáüóïäóî ãïêâåàòäåþì ÷âåíò 
åîòìïàâòì. åì ãïêâåàòäåþò îëè ãïãâåàâïäòìùòíåþòíï, ïîïåîàò óþåæóîåþï, 
îïú ÷âåíì ìïçëãïæëåþîòâ úõëâîåþïøò ìóôåâì, ïúòäåþóäò òáíåþëæï. ÷âåí åì 
âåî ãïâþåæåà, ãâåøòíëæï æï òèòüëè. æï èå èïæäëþåäò âïî ÷âåíò ïõïäãïçîæë-
þòìï, îëèåäíòú ïîïôåîì øåóøòíæíåí æï åì ìòèïîàäå àáâåì“, – æï øåìïþïèòì 
ðïìïýì âåî ïéèëï÷åíì þïüëíò ïêïêòì ïè ÷ïíïùåîøò, âïòàó æïåÿâæåì ÷åèì èòèïîà, 
ïêïêò þïáîïûåì îïéïúïì õëè ïî èòïùåîìë. 

ïîïæï, íïèæâòäïæ ïìå òñë àáèóäò: 
÷âåí âåî ãïâþåæåà, òèòüëè, îëè ãâåøòíëæï, ïè ïõïäãïçîæåþì êò ïî åøòíòïàë. 
÷ïùåîòìïì, åüñëþï, óíåþäòåà ãïèëî÷ï. 
åì ãïõäæïà õåäãïøäòäëþï óôîëìò àïëþòì êïúòìï, îëèåäòú òíüåîåìòà 

øå¸ñóîåþæï ïõïäãïçîæëþïì æï åûåþæï èïàøò òè ìïìòêåàë èïîúâäåþì, îïìïú ìï-
áïîàâåäëì çíåëþîòâò òìüëîòï óíæï ãïåãîûåäåþòíï. 

ðïâäå òíãëîëñâïì ìïéïèëì ãïèïîàâï ìïòèåæëæ åìïõåþëæï, îïéïú æòæò 
úâäòäåþòì èïóùñåþäïæ æï ïî øååûäë åì ïî ãïèëåõïüï. 

ïîú òì øååûäë, ìïãïíãåþëæ ïî ãïèëåêâåàï, îëè ïôõïçåàòì ïíåêæëüóîò 
ðîëþäåèòì ïîìåþëþï òèòì þîïäò òñë, ðïâäå òíãëîëñâïì „ãòëîãò èåî÷óäå“ 
îëè ïòêîûïäï. æï òèåæì ãïèëàáâïèæï: òìòú ÿåøèïîòüåþïï, îëè îëúï ìïáïîàâå-
äëì ýïèò æïîåêïâì, ÷âåí ñâåäïíò ðïâäå òíãëîëñâïì ùòãíì ïâòéåþà õåäøò æï 
ïèòà æïâïæãåíà ìïèïîàäòïíëþïì, õëäë ãïíèïáòáåþåäàï ùòãíåþì íïêäåþò èóø-
üïîò åñëäåþïë. 

ýïèò îåêì. 
êïîãï õïíòï îåêì òì ýïèò… 
æï òì ÿåøèïîòüåþï êò, „ãòëîãò èåî÷óäåøò“ ïìåàò ìòéîèòà, æïèïöåîåþäëþò-

àï æï åáìðîåìòòà ùïîèëìïõóäò, âåîï æï âåî ãïæïâïáúòåà ìïõåäèùòôëåþîòâ 
ìòèïîàäåæ, òè ðîëãîïèïæ, óîëèäòìëæïú ïèïë òáíåþï ôòáîò æï ìùîïôâï æï-
êïîãóäò üåîòüëîòåþòì – þëäë õïíì àó ûâåäïæ – õåäïõäï øåèëìïèüêòúåþ-
äïæ. 

… ýïèò êò îåêì, æï âïòàó ñëâåäãâïîò ãïîöï, éùâï æï üïíöâï ïèïëåþïæ ãï-
æïãâòáúòëì. 

èïãîïè îïæãïíïú êïúíò ãâáâòïí, øâòäíò ìëôäòìï... 

èïìïäï: ÂÏÕÜÏÍÃ ÊËÜÅÜÒØÂÒÄÇÅ 
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ვ. კოტეტიშვილის «ქართული ლიტერატურის ისტორია წარმოადგენს მამლაყინ-
წურ ნაციონალიზმით სავსე სახარებას, რომელსაც იგი აწვდის მკითხველ საზოგა-
დოებას». (გვ. 98). 

 
კ. მელაძე _ წერილი «ნაციონალიზმის სალტეებში» 

გამოცემული 1930 წელს. 
 
«ვ. კოტეტიშვილი აზროვნებს ისე, როგორც აზროვნებდა არჩილ ჯორჯაძე და კ. 

აბაშიძე, ან და როგორ არ იაზროვნებს ისე, რადგან ისინი ხომ პირველად ყოვლისა 
ნაციონალისტები იყვნენ და შემდეგ კი ლიტერატურის ისტორიის მკვლევარები!» 
(გვ. 99). 

 
«... ჩვენ ამ წიგნზე იმიტომ გვინდა შევჩერდეთ, რომ ვ. კოტეტიშვილი ისევ იმ მო-

საზრებებს იცავს, რომელიც იმ წიგნებში წამოაყენა, მას ამის შემდეგ არც ერთ წე-
რილში არ უცდია რევიზიის მოხდენა თავის აშკარა ანტი-მარქსისტულ და რეაქციო-
ნურ აზროვნებისათვის, რომელიც წამლავს და შხამავს მოზარდ ახალგაზრდობას» 
(გვ. 101). 

ბაქრაძის მინაწერი _ თვითგვემის მოწყობის მოთხოვნა 
 
კარლო მელაძე დასცინის კოტეტიშვილს იმის გამო, რომ ვ. კოტეტიშვილისათვის 

ეროვნული საკითხი მტკივნეული საკითხია: 
«მარქსი წერდა. «მატერიალურ ცხოვრებას წარმოების წესი აყალიბებს თავის მი-

ხედვით სოციალ-პოლიტიკურ და სულიერ ცხოვრების პროცესებს საერთოდ. უწი-
ნარეს შეგნება განმარტებულ უნდა იქნეს მატერიალურ ცხოვრების წინააღმდეგობე-
ბით, საწარმო ძალებსა და საწარმო ურთიერთობათა შორის არსებულ კონფლიქტე-
ბით», მაგრამ მარქსიზმის ეს ელემენტარული კანონი ჩვენი ცხოვრების განვითარე-
ბის შესახებ ქართული მიწის სიყვარულით შეპყრობილ კოტეტიშვილისათვის შეუმ-
ჩნეველია და მისთვის არსებობს მხოლოდ ერთი მუდმივი საკითხი _ ქართველობა 
და საკითხი ნაციონალიზმისა»... 

კ. მელაძის წერილი «ნაციონალიზმის სალტეებში» 
1930 წელი, გვ. 98. 

«იგი (ვ. კოტეტიშვილი _ ა.ბ.) დღეს უდაოდ აკეთებს ქართული ნაციონალისტე-
ბის საქმეს თავისი ნაციონალისტური «ქართული ლიტ. ისტორიის» სამი ტომით» 
(გვ. 100). 

 
1937 წ. 26 ნოემბერს მწერალთა კავშირიდან გარიცხეს ვ. კოტეტიშვილი. 
 
 

ბოლოთქმა 
(ფრაგმენტი) 
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ახლა, როცა სსრკ დაინგრა და კომუნისტური რეჟიმი აღარ არსებობს, ქეზი (სულ-

ხან-საბა _ სიტყვით აღაზვაონ ბოროტის საქნელად) მოვიდეთ და ყველა შარახვეტია 
იმას იხსენებს, როდის და როგორ დაიკნავლა ლენინურ-სტალინური იდეოლოგიის 
წინააღმდეგ, რატომღაც დაგვავიწყდა ერთი დისკუსია, რომელიც იმ ვითარებაში 
მართლა იყო მნიშვნელოვანი შინაარსის მატარებელი. 

1954 წლის 7 დეკემბერს ვენორი ქვაჩახიას წერილით _ «რატომ ჩამორჩება ლიტე-
რატურული კრიტიკა» _ გაზეთმა «ახალგაზრდა კომუნისტმა» წამოიწყო პაექრობა. 
სათქმელია ისიც, რომ, როცა სიტყვისგება გაიმართა, სტალინის სიკვდილიდან წე-
ლიწადი და რვა თვე იყო გასული, ხოლო ორი წლითა და ორთვენახევრით იგი წინ 
უსწრებდა კომუნისტური პარტიის მე-20 ყრილობას, რომელმაც თითქოს «ოტტე-
პელს», ანუ ქართულად აგრილოვებას, ჩაუყარა საფუძველი. მაგრამ, თუ მე-20 ყრი-
ლობა, სტალინის პიროვნების დამცირებისა და ლანძღვა-გინების გზით, კომუნის-
ტური იდეოლოგიის გამტკიცებას ემსახურებოდა, «ახალგაზრდა კომუნისტის» დის-
კუსია აშკარად კბილს უსინჯავდა ამ იდეოლოგიის სიმყარეს და სისწორეს მწერლო-
ბა-ხელოვნების დარგში. მოაზროვნე ადამიანისათვის კი თავისთავად იგულისხმე-
ბოდა ის, რომ, თუ მწერლობა-ხელოვნებაში კომუნისტური იდეოლოგია არც სწორი 
იყო და არც მყარი, სხვა საქმეში რატომ უნდა ყოფილიყო მტკიცე და მართალი? 

კარგა ხანს, რამდენიმე თვე, მიმდინარეობდა პაექრობა. მასში მონაწილეობდნენ 
გივი გაჩეჩილაძე, შოთა ვადაჭკორია, ბრონისლავ თევზაძე, კობა იმედაშვილი, ნო-
დარ კაკაბაძე, ვენორი ქვაჩახია, ელენე ჩხენკელი, სარგის ცაიშვილი, ოთარ ჯინორია 
და სხვანი (კამათის მოთავენი იყვნენ მაშინ ფილოსოფიურ მეცნიერებათა კანდიდა-
ტი ვენორი ქვაჩახია და «ახალგაზრდა კომუნისტის» რედაქტორი მიხეილ კაკაბაძე). 

თუ ერთნი აკრიტიკებდნენ სოციალისტური რეალიზმის პრაქტიკა-თეორიას, მე-
ორენი იცავდნენ საბჭოური ლიტერატურის ნაცად გზას. ბოლოს სიტყვისგება იმით 
დამთავრდა, რითაც უნდა დამთავრებულიყო იგი იმ ეპოქაში. 1955 წლის 8 ივნისს 
გაზეთმა «კომუნისტმა» სარედაქციო სტატია _ «სოციალისტური რეალიზმის პრინ-
ციპებისაკენ გადახვევის წინააღმდეგ» — დასტამბა. «კომუნისტის» ანონიმურმა ავ-
ტორებმა დაგმეს დისკუსია, რაკი «ახალგაზრდა კომუნისტმა» «არსებითად კარი გა-
უღო საბჭოთა ლიტერატურის მიერ დიდი ხნის წინათ დაგმობილ უიდეობას, ფორ-
მალიზმსა და ნატურალიზმს... თავის ფურცლებზე ადგილი დაუთმო თეორიულად 
მცდარ და პრაქტიკულად მავნე შეხედულებათა ქადაგებას, ობივატელობის, უიდეო-
ბის და დაცემულობის ქადაგებას, რითაც დააბნია გაზეთის მკითხველები, განსა-
კუთრებით კი ახალგაზრდობა». 

«ახალგაზრდა კომუნისტის» რედაქცია დაარბიეს. გაზეთის რედაქტორი მიხეილ 
კაკაბაძე მოხსნეს. თანამშრომლები მიმოფანტეს სხვადასხვა დაწესებულებებში. 

მაინც რით განარისხეს ოფიციალური, სახელმწიფო იდეოლოგიის ადეპტები პაექ-
რობის მონაწილეებმა? 

მწერლობა-ხელოვნების კომუნისტური თეორიის ძირითად დებულებათა გადა-
ფასება სცადეს ვენორი ქვაჩახიამ, ზურაბ და ნოდარ კაკაბაძეებმა და ბრონისლავ 
თევზაძემ. 
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რა თქმა უნდა, მაშინ, იმჟამად არავის უფიქრია მწერლობა-ხელოვნების კომუნის-
ტური თეორიის მთლიანი უარყოფა, მხოლოდ რამდენიმე ძირითადი დებულების 
გადაფასება სცადეს. 

1. თუ სოციალისტური რეალიზმის თეორეტიკოსები აიგივებდნენ მეცნიერებისა 
და მწერლობა-ხელოვნების მიზანს, დისკუსიის მონაწილეთა ერთი ჯგუფი ასხვა-
ვებდა მას. თვლიდა, რომ ერთია მეცნიერების მიზანი და სულ სხვაა მწერლობა-ხე-
ლოვნების მიზანი. 

«ხელოვნებასა და ლიტერატურას აქვს ცნობიერების ყველა სხვა ფორმისაგან (მათ 
რიცხვში მეცნიერებისაგან) განსხვავებული შინაარსი და მიზანი. ამიტომაა მათი 
ფორმებიც განსხვავებული» (ვენორი ქვაჩახია). 

«ხელოვნების სპეციფიკა, მისი განსხვავება მეცნიერებისაგან არ შეიძლება ვეძიოთ 
ხელოვნების ნაწარმოების ობიექტში. იგი ხელოვნების განსაკუთრებულ მიზანში 
მდგომარეობს. ეს სპეციფიკური მიზანი განსაზღვრავს ხელოვნების სპეციფიკურ ხა-
სიათს» (ზურაბ კაკაბაძე. ხაზგასმაც მისია _ ა.ბ.). 

თუ სოციალისტური რეალიზმის თეორეტიკოსები ამტკიცებდნენ, რომ მეცნიერე-
ბისა და ხელოვნების საერთო მიზანი სამყაროს სინამდვილის შემეცნება და ასახვაა, 
ცოდნის შეძენაა, მასების კომუნისტურად აღზრდაა, დისკუსიის მონაწილეთა ერთ 
ჯგუფს მიაჩნდა, რომ მწერლობა-ხელოვნება სხვა ამოცანას ემსახურება, კერძოდ, 
ადამიანის ესთეტიკურ-ემოციური მოთხოვნილების დაკმაყოფილებას. 

«ხელოვნების მიზანია ადამიანის სულიერ-ემოციონალური სამყაროს აღზრდა, 
მისი ესთეტიკურ მოთხოვნილებათა დაკმაყოფილება» (ვენორი ქვაჩახია). 

«ხელოვნების ნაწარმოებისათვის აუცილებელია, რომ მან ესთეტიკური სიამოვნე-
ბა მოგვანიჭოს, მაგრამ ესთეტიკური ტკბობის მინიჭება არ არის თვითმიზანი; იგი 
თვითონ არის საშუალება იმისათვის, რათა ადამიანი ემოციურად აღძრას სამოქმე-
დოდ» (ზურაბ კაკაბაძე). ამ აზრს იმეორებდა ბრონისლავ თევზაძეც. 

«თვით ბეთჰოვენის ყველა სიმფონია ერთად აღებული ცოდნის მოწოდების 
მხრივ (ცოდნისა _ ამ სიტყვის მეცნიერული მნიშვნელობით) მცირეოდენ მეტოქეო-
ბასაც ვერ უწევს ერთ თხელ სამეცნიერო შრომასაც კი (თუ კი ის ჭეშმარიტად მეცნი-
ერული ღირებულებისაა), მაგრამ ბეთჰოვენის სიმფონიები ამით თავის მნიშვნელო-
ბას ოდნავაც არ კარგავს. მაშ, მათი ღირსება-მნიშვნელობა ძირითადად და უპირატე-
სად მათ შემეცნებით ღირებულებაში კი არაა საძიებელი, არამედ მათ ემოციურ-ეს-
თეტიკურ მხარეში, მათ მიერ ადამიანის სულზე, სულიერ სამყაროზე ზემოქმედების 
ძალაში» (ნოდარ კაკაბაძე). 

«ხელოვნება არის სინამდვილის მხატვრული უკუფენა, ობიექტური სამყაროს 
მხატვრულად განსახიერებული სუბიექტური სურათი» (სარგის ცაიშვილი). 

«... როგორ მოხერხდება შუმანის ზემოთ დასახელებული მუსიკალური ნაწარმოე-
ბის მეშვეობით სინამდვილის შესწავლა, ახსნა და, რაც მთავარია, წინსვლის რეალუ-
რი გზების დასახვა» (ნ. კაკაბაძე) 

«...როგორ ხორციელდება რომელიმე ცეკვის (ცეკვა ხომ ხელოვნების ერთ-ერთò 
დარგია), თუნდაც ჩვენი «ბაღდადურის» ან ესპანური «ბოლეროს», საშუალებით სამ-
ყაროს ობიექტური კანონზომიერების შეცნობა» (ნ. კაკაბაძე). 
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2. კონფლიქტი: სოციალისტური რეალიზმის თეორეტიკოსები და პრაქტიკოსები 
თვლიდნენ, რომ რაკი სსრკ-ში ანტაგონისტური კლასები აღარ არსებობს, კლასთა 
ჰარმონიაა დამყარებული მასებში, არც კონფლიქტებია საბჭოთა საზოგადოებაში. 
ამიტომ კაპიტალისტურ გადმონაშთებსა და კომუნისტურ ზნეობას შორის სოცია-
ლისტურ-კომუნისტურის და აშკარად ანტისოციალისტურ-კომუნისტურის დაპი-
რისპირებაა. «... ცხოვრება წარმოუდგენელია როგორც აბსოლუტური ჰარმონია და 
სწორი ხაზი» (ზურაბ კაკაბაძე), მიუხედავად იმისა, რომ კომუნისტები დიალექტი-
კას ეთაყვანებოდნენ, დავიწყებული იყო მისი ერთი ძირითადი თვისება (კატეგო-
რია). «დიალექტიკის მიხედვით განვითარებაში მყოფი ყოველი მოვლენა შინაგანად 
წინააღმდეგობრივია, ანუ თავის შიგნით «გახლეჩილია». ახლისა და ძველის, დადე-
ბითისა და უარყოფითის მომენტებად: ამ წინააღმდეგობის ძალით მოვლენა განვი-
თარდება ახლის ხაზით და გადავა ახალ მოვლენაში» (ზ. კაკაბაძე). 

დღეს ეს დისკუსია შეიძლება აღარ იწვევდეს ინტერესს, მაგრამ ეს დისკუსია კი-
დევ ერთხელ გვიდასტურებდა მარტივ ჭეშმარიტებას, რომ ვერარა ძალა ვერ შეაჩე-
რებს გონების მუშაობას, ახლის ძიებას, კრიტიკულ დამოკიდებულებას სინამდვი-
ლისადმი. როგორ ჭაშიც უნდა ჩააგდო ადამიანი, იგი მაინც არ დაემორჩილება 
ბრმად დოგმას და მოძებნის საკუთარ პასუხს პრობლემისას, არ დაკმაყოფილდება 
წინასწარ შეთავაზებული თარგით. 

 
რადიოინტერვიუდან 

 
ლამარა კიკილაშვილი _ ამასწინათ გაზეთ «საქართველოში» გამოქვეყნებულ ინ-

ტერვიუში თქვენ გამოყავით მწერლების ის თაობა, 1953 წლამდე რომ ცხოვრობდა 
და ქმნიდა. ტრაგიკული, ჯვარცმული თაობა, რომელზედაც გადაიარა 1937 წლის 
სისასტიკემ. მათ მაინც მოახერხეს და თავისუფლების იდეა, სიკეთის იდეა, საქარ-
თველოს ხსნის იდეა ჩვენამდე მოიტანეს სწორედ იმ ტანჯვისა და ჯვარცმის ფა-
სად... 

სამწუხაროა, არცთუ ისე დიდ ხნის წინ შეეცადნენ მათი ღვაწლის უგულებელ-
ყოფას. ქვეყნდებოდა წერილები, სადაც ამ მწერლებს, რბილად რომ ვთქვათ, აუგად 
იხსენებდნენ. არ მოერიდნენ მიხეილ ჯავახიშვილის, გიორგი ლეონიძის, სიმონ ჩი-
ქოვანის, ტიციან ტაბიძის, პაოლო იაშვილის სახელებს. გალაკტიონისასაც... სხვები-
სასაც... 

მაგრამ ჩვენ ხომ მოვესწარით ამ მწერლებს და ბევრი რამ ვიცით... სხვა არა იყოს 
რა, ბოლო წლებამდე ჩვენს თვალწინ ცხოვრობდა გაუტეხელი და ქედმოუხრელი ბა-
ტონი კოლაუ ნადირაძე. 

იქნებ შეაფასოთ ის წერილები და მათი ავტორების საქციელი... 
აკაკი ბაქრაძე _ ... რა თქმა უნდა, როდესაც ძირითადად ყველაფერი იცვლება ამა 

თუ იმ იმპერიის ყოფაცხოვრებაში, ისტორიაში, მაშინ წარსულის მიმართ უსამარ-
თლობის გამოვლენაც ხდება და წარსულის მიმართ ზერელე დამოკიდებულების გა-
მოჩენაც არ გახლავთ იშვიათი მოვლენა. სხვა ქვეყნებშიც ასე მომხდარა და, ცხადია, 
საქართველოც ვერ აიცდენდა ამას თავიდან; მაგრამ თუ დავწყნარდებით, დავ-
მშვიდდებით და სერიოზულად გადავავლებთ თვალს იმას, რაც საქართველოში 
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1921 წლის შემდეგ მოხდა, ჩვენ მკაფიოდ დავინახავთ, რომ საქართველოში ძალიან 
დიდი ბრძოლა მიმდინარეობდა ჩვენი ხალხის სულიერი მდგომარეობისა თუ, საერ-
თოდ, ჩვენი ხალხის გადარჩენის თვალსაზრისით, და, თუ გნებავთ, იმავე ეროვნუ-
ლი მოძრაობის კუთხით, რადგან ეროვნული მოძრაობა მარტო იმას არ ნიშნავს, რომ 
ადამიანი ქუჩაში გამოვა, დემონსტრაციებს და მიტინგებს მოაწყობს. ეროვნული 
მოძრაობა შეიძლება მიმდინარეობდეს ლიტერატურული გზით, სახელოვნებო 
გზით, მიმდინარეობდეს ადამიანთა სულებში, და ეს გაცილებით უფრო რთული 
პროცესია და უფრო მყარი პროცესი, ვიდრე, ვთქვათ, ქუჩაში გამართული დემონ-
სტრაციები ან მიტინგები. ეს არის გარეგნული გამოხატვა რაღაც პროტესტის, მაშინ, 
როდესაც გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია შინაგანი ღრმა პროტესტი, რომელსაც, 
ცხადია, აზროვნება _ გამოხატული ლიტერატურით თუ მეცნიერებით _ ატარებს. 
ამიტომ დამოკიდებულება უარყოფითი ხასიათისა თუ კრიტიკული ხასიათისა, რო-
მელიც ამ ბოლო ხანებში გამოვლინდა ჩვენს პრესაში, არის ძალიან ზერელე დამოკი-
დებულება...  

უფრო მეტსაც გეტყვით, თუნდაც ადამიანთა დამოკიდებულება, რომელთაც არც 
ის ისტორია იციან და არც იმ ადამიანთა ღვაწლი, რომელსაც ისინი ვითომ აკრიტი-
კებენ. იმიტომ, რომ თუ ჩვენ თვალს გადავავლებთ, აი, იმ პერიოდს, როცა მართლაც 
ძალიან რთული და ძნელი იყო ყოველგვარი შემოქმედება, ჩვენ დავინახავთ, რომ 
საქართველოს ძალიან ძლიერი და მაღალი სულიერი ცხოვრებით უცხოვრია და შე-
საძლებელია, იმ დონეს სულიერი ცხოვრებისა ჩვენ ძალიან დიდხანს ვერ მივაღწი-
ოთ დამოუკიდებლობისა და თავისუფლების პირობებშიც კი. რადგან ის წინააღმდე-
გობა, რომელიც ჩვენს მწერლობას და ხელოვნებას ხვდებოდა, ალბათ იწვევდა შინა-
გან გაკაჟებას ადამიანებისას. და ამ შინაგანი გაკაჟების შედეგად ის იძენდა გზებსა 
და ფორმებს იმისათვის, რომ თავისი საკუთარი სამყაროც გამოეხატა და ქართველი 
ხალხის სულიერი სიმტკიცეც. 

ამიტომ, თუ დავაკვირდებით, აი, იმ პერიოდს, დავინახავთ, რომ ძალიან დიდი 
და მძლავრი საქმიანობა იყო და სწორედ მან დატოვა ის განძი, რომელიც ყველა ეპო-
ქას ქართველი ხალხისას გამოადგება. მომავალშიც ის თავის დიდსა და ძლიერ 
როლს შეასრულებს. უბრალოდ, კონკრეტული მაგალითები გავიხსენოთ. ავიღოთ, 
თუ გნებავთ, მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმედება. მიხეილ ჯავახიშვილის შემოქმე-
დებას მე წინასწარმეტყველურ შემოქმედებას ვუწოდებ იმიტომ, რომ მიხეილ ჯავა-
ხიშვილმა ყველაფერი, რაც საქართველოში მოხდებოდა, უკვე ოციან წლებში იწი-
ნასწარმეტყველა. საკმარისია, გავიხსენოთ ნაწარმოები, სადაც მან, აი, ეს წინასწარ-
მეტყველება მხატვრული ფორმით გამოხატა და გამოთქვა _ «ჯაყოს ხიზნები»... 

განა მთელი ჩვენი ცხოვრება სწორედ ჯაყოს ხიზნებივით არ წარიმართა? განა სა-
ქართველო არ დაემსგავსა თეიმურაზ ხევისთავს, რომელიც სხვის ხელში ჩავარდა 
და სხვის სამადლოდ ცხოვრობდა? და რომ ეს ასე მოხდებოდა, ეს მან ძალიან მკაფი-
ოდ და ნათლად გვიჩვენა, ოღონდ ჩვენ ეს უნდა წაგვეკითხა და გაგვეგო. თუ ჩვენ ეს 
ვერ წავიკითხეთ და ვერ გავიგეთ, ამაში, ბუნებრივია, მიხეილ ჯავახიშვილი არ არის 
დამნაშავე. 

მიხეილ ჯავახიშვილმა ქართველი კაცის ყოფის უნივერსალური სურათი შექმნა 
და ეს არა მარტო დღევანდელობას ასახავდა და იმ ვითარებას, რაც, ვთქვათ, საბჭო-
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თა ხელისუფლების დროს საქართველოში არსებობდა, არამედ მან მომავალიც კი 
განსაზღვრა და გაგვაფრთხილა, რომ თუ საქართველო ისე მოიქცევა, როგორც თეი-
მურაზ ხევისთავი, მას არ მოსცილდება მარადი ხიზანის ბედი, მას არ ასცილდება 
ჯაყოს ბატონობა და ჯაყოს მათრახი. ამიტომ ეს არა მარტო იმ პერიოდს ასახავს და 
იმ პერიოდზე გველაპარაკება, არამედ გაფრთხილებაა მომავლისთვისაც და სწორïდ 
გვაჩვენებს მანკიერ მხარეს ქართული სულისას, რომ როგორმე ეს ამოიფხვრას ჩვენ-
ში, როგორმე უნდა ამოიწვას, რომ ჩვენ ისევ და ისევ იმ მდგომარეობაში არ ჩავცვივ-
დეთ, რა მდგომარეობაშიც ჩავარდა თეიმურაზ ხევისთავი. ამიტომ ეს იყო ძალიან 
დიდი წიგნი, ძალიან ღრმა წიგნი, რომელმაც ძალიან სერიოზული დაფიქრება გამო-
იწვია მოაზროვნე ქართველში მაშინაც, დღესაც და მომავალშიც გამოიწვევს. ამ 
წიგნს უარყოფითად ზერელე, ქარაფშუტა ადამიანები შეხვდნენ, რომელთაც ვერც კი 
დაინახეს, რაზე იყო ლაპარაკი ამ რომანში. 

მეორე წიგნია _ «კვაჭი კვაჭანტირაძე». განა მერე კვაჭი კვაჭანტირაძის სათარეშო 
არ გახდა მთელი საქართველო და მთელმა საქართველომ კვაჭი კვაჭანტირაძეობა არ 
ისურვა? და ყველა არ ცდილობდა სწორედ კვაჭი კვაჭანტირაძე ყოფილიყო? ესეც ნა-
წინასწარმეტყველევი გახლდათ. ჩვენში ისიც კი მოხდა, რომ კვაჭი კვაჭანტირაძეს 
პატივს ვცემდით, მოწიწებით ვესალმებოდით, მოწიწებით ვესაუბრებოდით და 
ზოგჯერ იდეალადაც კი გავიხადეთ. ძალიან ხშირად იყო გამართლება იმისა, რომ 
კვაჭები კარგი ადამიანები არიან. ესე იგი, მარიფათიანი ბიჭები არიან, ისე წარმარ-
თავენ ცხოვრებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ... ჩვენ ისინი იდეალად გაგვიხდნენ... 
და ეს ნაწინასწარმეტყველებòა მიხეილ ჯავახიშვილის რომანში და მითითებული, 
რა უბედურება შეიძლება მოყვეს იმას, თუ ერი მოისურვებს, გახდეს კვაჭი კვაჭანტი-
რაძე.  

კიდევ ერთი პატარა მოთხრობა _ «დამპატიჟე», რომელიც გვიამბობს, მუქთახორა 
როგორ დაეპატრონება ქვეყანას და მშრომელი როგორ იქნება დაჩაგრული და გაპარ-
ტახებული. აი, ესეც ნაწინასწარმეტყველები გახლდათ. ასე რომ, მარტო მიხეილ ჯა-
ვახიშვილის შემოქმედებაც კი ნათლად და მკაფიოდ გვეუბნება ყველაფერ იმას, რაც 
საქართველოში მოხდებოდა, რაც გახდებოდა ჩვენი უბედურება. მწერალს სხვა რამ 
არც ევალება. მწერალს ევალება სწორედ იმ მარადი სიღრმეების ჩვენება, რომელიც 
ჩაგახედებს უფსკრულში და გაჩვენებს, რა გელის. რას უნდა შეებრძოლო და როგორ 
არ უნდა მოიქცე. 

ამიტომ ეს უბრალო მოვლენა არ გახლავთ და თუ ამას ვერ ვგრძნობთ, ეს ჩვენი 
დანაშაულია და არა მისი ავტორის, ეს ჩვენი სიღატაკეა, გონებრივი, სულიერი სიღა-
ტაკე. და თუ ამ გონებრივ და სულიერ სიღატაკეს ვერ მოვიცილებთ, ბუნებრივია, 
ჩვენი საშველი აღარ ყოფილა და ეგ არის; მაგრამ მე იმედი მაქვს, ეს გაფრთხილება 
იქნება მარადიული ნიშანი იმისა, რომ ის არასოდეს განმეორდება. 

შეგვიძლია გავიხსენოთ სხვა მწერლებიც, რომლებიც ამ პერიოდში მოღვაწეობ-
დნენ, შრომობდნენ და ქმნიდნენ თავის ნაწარმოებებს. ჩვენ ძალიან ხშირად ვლაპა-
რაკობთ იმაზე, რომ, ვთქვათ, გალაკტიონს დაწერილი აქვს ლექსები, რომლებიც 
მეტ-ნაკლებად გამოხატავდა სოციალიზმით აღტაცებას, მაგრამ ჩვენ რატომღაც გვა-
ვიწყდება ის გაფრთხილებანი, ის ტკივილი, ის სევდა, რომელიც გალაკტიონის პოე-
ზიაშია, და რომელიც სწორედ იმ უბედურებით იყო გამოწვეული, რაც მაშინ არსე-
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ბობდა. გალაკტიონმაც იწინასწარმეტყველა, რა მოხდებოდა ჩვენში, როდესაც დაწე-
რა, რომ «მოცელავს მაღალ ზამბახებს ცელი, ატირდება დრო და ჩემი ლექსიო»... ეს 
იმას ნიშნავს, რომ ვითარება შეიცვლებოდა, სილამაზე მოიცელებოდა, პოეტის ტი-
რილიც მთელი დროის ტკივილს გამოხატავდა. ჩვენ ამგვარ ნიუანსებს, ამგვარ სიღ-
რმეებს ყურადღებას ვერ ვაქცევთ; შეიძლება ყურადღება მაინც და მაინც იმას მივაქ-
ციოთ, რომ მას პათეტიკური ლექსი აქვს დაწერილი ამა თუ იმ მოვლენაზე, მაგრამ 
ისიც გასათვალიწინებელი გახლავთ, რომ ყველა იმ ლექსში, რომელიც გალაკტიონი 
სოციალიზმს უძღვნის, დიდი ირონიაა, ახლა, როცა მას დაკვირვებით წავიკითხავთ, 
დავინახავთ ამ ირონიას, დავინახავთ ამ ტკივილს და სიცილსაც, რომელსაც მის 
სიღრმეებშია ჩამალული, და პოეზია და, საერთოდ, მწერლობაც სხვა არა არის რა, 
თუ არა მისი მეორე, მესამე და, თუ გნებავთ, მეათე პლანიც, რომელიც ძალიან 
ღრმად არის ზოგჯერ დამარხული, მაგრამ მკითხველი იმას ნიშნავს, რომ მან ეს სიღ-
რმე უნდა დაინახოს და ამოიცნოს. 

კიდევ შეიძლება გალაკტიონის ლექსის გახსენება, რომელიც სწორედ, აი, ამ მძიმე 
ვითარებაზე მიუთითებს. გალაკტიონს ერთი ლექსი აქვს, სადაც ასეთი სტრიქონე-
ბია, რომელიც გაგაოცებთ წინათგრძნობით: «და გალაკტიონ ტაბიძე ურჩევს წერ-
ტილს ტყვიისას... რას? თვითმკვლელობას»... მერე, მოგეხსენებათ, მან თავი მოიკლა 
და თითქოს, აი, ეს 30-იან წლებში დაწერილი ლექსი წინასწარმეტყველებს არა საკუ-
თარ ბედს, არამედ სხვა ადამიანის ბედს, რომელსაც, აი, ამ საოცარ ვითარებაში უნ-
და ეცხოვრა და რაღაც ეკეთებინა. მაგრამ გალაკტიონს მაინც არ ტოვებს განცდა იმი-
სა, რომ უნდა გაუძლოს ადამიანმა ყველაფერს... ვთქვათ, აი, ასეთი ლექსი: 

 
რა გვეშველება, მომძახდა მარად 
გამწარებული ხმა შუაღამის, 
მაგრამ პოეტის მძლეთამძლეობა 
იყოს სიმტკიცე და გამძლეობა. 
ო, ჩანგო ჩემო, გახსოვდეს მარად 
ქვეყნისთვის ბრძოლის მოვალეობა. 
ავთან სასტიკად იყავი ავი, 
არ ჩამოაგდო უდროო ზავი, 
არ დაგინახო თვალებზე ცრემლი, 
განწირულებას არ მისცე თავი... 

 
აი, ეს ლექსიც 30-იან წლებშია დაწერილი, სწორედ იმ დროს, როდესაც ეს საშინე-

ლი დაჭერები, გადასახლებები და დახვრეტები ხდებოდა... განა მოწოდება არ არის 
ეს ლექსი?.. ყველას მოტანა ძნელია, მაგრამ უამრავია ასეთი ლექსი. ცხადია, ეს 
ყველაფერი მეტყველებს იმაზე, რომ ეს მწერლები ეძებდნენ სწორედ იმ ფორმებს, 
საშუალებებს და იმ გზებს, რომ გამოეთქვათ თავიანთი პროტესტი... 

გიორგი ლეონიძის სამყარო რომ ავიღოთ, მთელი მისი შემოქმედებითი სამყარო, 
თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ თვითონ იმ პოემაში, რომელიც სტალინისადმია 
მიძღვნილი, უამრავი უმაღლესი პოეტური სტრიქონია, და რომელსაც ვერასოდეს 
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ამოშლის თავის ისტორიიდან ქართული პოეზია და ვერასოდეს მოხერხდება მისი 
დავიწყება იმის გამო, რომ მარადიული პოეზიაა თვითონ იმ პოემაში... 

 
ჰგავს ალვის ხე თეთრ ჩოხაში 
საქორწილოდ მორთულ სიძეს 
და ატამი ტურფა ყმაწვილს, 
აკვანში რომ გაიღვიძებს... 

 
ამ სტრიქონების გადაგდება როგორ შეიძლება, როგორ შეიძლება თქვა, რომ ეს არ 

ვარგა... ვთქვათ, ამოვიღეთ ის არასასურველი სტრიქონები _ რაც ჩვენ დღეს მიგვაჩ-
ნია არასასურველად, თუმცა ისიც კი არ ვიცით, ისტორია ამას როგორ შეხედავს და 
რას იტყვის ამაზე... მაგრამ, ვთქვათ, დღეს არასასურველია აი, ეს სტრიქონები და ამ-
დაგვარი იქ რამდენია, ვინ დათვლის ამას. 

თავი დავანებოთ, ვთქვათ, ამ პოემას... დანარჩენი მისი პოეზია, დანარჩენი ის 
მშვენიერი სამყარო, ენერგიით სავსე სამყარო, რომელიც მის პოეზიაშია! განა ამაზე 
რაიმეს თქმა შეიძლება? იმ დროს, როდესაც ძალიან მძიმე სოციალური, ეროვნული, 
პოლიტიკური ვითარებაა, ასეთი ენერგიის გამოხატვას პოეზიაში აქვს უდიდესი 
მნიშვნელობა, რადგან ეს ენერგია ძალას გაძლევს შენ, თუნდაც ეს ლექსი დაწერილი 
იყოს თუნდაც შეყვარებულ ქალზე ან, ვთქვათ პეიზაჟზე. ეს ენერგია არის, საერ-
თოდ, სიცოცხლის წყარო და გიორგი ლეონიძის ლექსები არის ამ ენერგიით სავსე, 
როგორც ამ ენერგიით სავსეა ტიციან ტაბიძის ლექსები, ლადო ასათიანის ლექსები. 
ამ ენერგიითაა ყველაფერი ეს სავსე და კიდევ, ვთქვათ, ისეთი კაცის, მწერლის, პოე-
ტის შემოქმედება, როგორიც იყო კოლაუ ნადირაძე. ჩვენ ხომ, საერთოდ, არ ვაქცევთ 
ამ კაცს ყურადღებას და ეს ხომ მშვენიერების უზარმაზარი სამყაროა. განა სირცხვი-
ლი არ არის, რომ დღევანდელი ქართული ლიტერატურათმცოდნეობა ასე ყრუ და 
მუნჯია მისი შემოქმედების მიმართ? მაშინ, როდესაც სწორედ, აი, ამ კაცის შემოქმე-
დებაში არის საოცარი მშვენიერება, სილამაზე, განცდა, ტკივილი და სიხარულიც 
ამავე დროს. დახვეწილი, რაფინირებული ლექსი და ყველაფერი ეს არის სწორედ იმ 
ეპოქის ნაყოფი და იმ ეპოქის ნაშობი. 

... აი, ამ კუთხით თუ განვიხილავთ ჩვენს მხატვრობას, თუ განვიხილავთ მუსიკას, 
თუ განვიხილავთ თეატრსა და კინოს და ყველაფერი ეს არსებობს და ამას, რა თქმა 
უნდა, სხვაგვარი დამოკიდებულება სჭირდება და იმ საუკეთესოს ჩვენება და იმ 
საუკეთესოს წინა პლანზე წამოწევა, რაც, ბუნებრივია, არსებობს იმ ეპოქის შემოქმე-
დებაში. 

რა თქმა უნდა, რაკი ისეთი წიგნი დავწერე, როგორც «მწერლობის მოთვინიერე-
ბაა», ცხადია, არსებობდა ის მეორე, მანკიერი მხარე, მაგრამ განა არსებობს ეპოქა, სა-
დაც მეორე მანკიერი მხარე არ არსებობს? განა არსებობს ეპოქა, სადაც კონიუნქტუ-
რული ნაწილი მწერლობისა არ არსებობს? ყველაზე დემოკრატიულ ქვეყანაშიც კი, 
სადაც ადამიანი სრულიად თავისუფალია, არსებობს კონიუნქტურა, არსებობს იმი-
ტომ, რომ ეს ადამიანის ბუნებაზეა დამოკიდებული და არა მარტო პოლიტიკაზე. 
არსებობს ადამიანი, რომელიც სრულიად თავისუფალია, მაგრამ მას სურს ეს კონი-
უნქტურა, მისთვის ეს სრულიად მისაღებია და ქმნის ამგვარ ლიტერატურას, ისევე, 
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როგორც, ვთქვათ, არსებობს ეს პროტესტი, რომელიც ამა თუ იმ ფორმით ყოველ-
თვის გამოიხატება, და მე ვთვლი, რომ სწორედ ის პროტესტი, რომელიც, აი, ამ პე-
რიოდის ქართულმა მწერლობამ გამოხატა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროტესტი, 
რადგან მე ვიზიარებ ამ აზრს და მიმაჩნია, რომ ძალიან ჭკვიანური ანდაზა გახლავთ 
_ ფრანგები ამბობენ, ყველაფერი უნდა თქვა, მაგრამ ბასტილიაში არ უნდა ჩაჯდეო.  

ქართულმა მწერლობამ თქვა ყველაფერი, ზოგიერთი ბასტილიაშიც ჩაჯდა, მაგ-
რამ ბევრი არ ჩაჯდა ბასტილიაში და სწორედ ეს მათი სიბრძნის ნიშანი იყო, და ჩვენ 
სიბრძნე გვჭირდება და არა ჩიტირეკიული გამბედაობა, როდესაც გამბედაობის შე-
დეგად არაფერი იბადება, ასე რომ, ეს წარსული, აი, ეს პერიოდი, რომელიც საქარ-
თველოს ისტორიაში არსებობს, ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია და მას ღრმად 
შესწავლა სჭირდება იმისათვის, რომ გავარჩიოთ, სად არის ავი და სად არის კარგი, 
სად არის ის, რაც მარადიულად რჩება ქართულ სამყაროში, ქართულ კულტურაში, 
და სად არის ის, რაც ბალასტი იყო და გადასაგდებია. 

მე-19 საუკუნეში არავინ ავალებდა მწერალს, ეწერა ასე თუ ისე, მაგრამ მაშინაც 
უამრავი ბალასტი არსებობდა და იქიდან ჩვენ მხოლოდ ის მწერლები ვიცით, რო-
მელნიც ჭეშმარიტ ღირებულებებს წარმოადგენდნენ, ისინი კი დავიწყებულნი არი-
ან, ვინც ქმნიდა და არაფერს ტოვებდა. ასევეა ეს პერიოდიც, ამიტომ ჩვენ, აი, სწო-
რედ იმ მშვენიერს ვიტოვებთ, როგორც განძს და უარვყოფთ იმას, რაც ცუდია. 

მეტსაც გეტყვით, ამ კონიუნქტურულ ლიტერატურაშიც კი ინტერპრეტაციის სა-
შუალებით ჩვენ შეგვიძლია სრულიად სხვა რამ ამოვიკითხოთ, სრულიად სხვა მოვ-
ლენები დავინახოთ, ვიდრე შეიძლება ზედაპირზე დევს, და მე მიმაჩნია, რომ, 
ვთქვათ, ისეთ რომანში, როგორიცაა «კოლხეთის ცისკარი», რომელიც დღეს შეიძლე-
ბა სასაცილო და მუდმივი კრიტიკის საგანია, სრულიად სხვაგვარი ინტერპრეტაცი-
ის შედეგად სრულიად სხვა სურათი მივიღოთ, რადგან იგი ემორჩილება ამ ინტერ-
პრეტაციას, ისე, როგორც ბევრი სხვა ნაწარმოები ემორჩილება ამგვარ ინტერპრეტა-
ციას, და საპროგრამოა ისეთი განცხადება, როგორიც არის გაკეთებული «გვადი ბიგ-
ვას» ფინალში; როდესაც არჩილ ფორიას მოკლავს გვადი ბიგვა, სოფელი მორბის 
ამის სანახავად, და გვადი ბიგვა მარიამს ეძახის და ეუბნება, ბავშვებს სისხლი არ 
დაანახოო. ეს რომანი 36 წელს არის დაწერილი. იმ ეპოქაში თქმა იმისა, რომ ბავშვმა 
სისხლი არ დაინახოს, ეს არის უკვე მთელი ფილოსოფია, იმიტომ, რომ მასში გაერ-
თიანებულია ყველაფერი. ადამიანებს იჭერენ, ასობით და ათასობით ადამიანს, 
არაფრად არ უღირდათ არა თუ ერთი, არამედ უამრავი ადამიანის სიცოცხლე, ისე-
თი ეპოქაა... და ამ დროს, ვთქვათ, ადამიანის პირით გაცხადებულია ის, რომ ბავშვმა 
სისხლი არ უნდა ნახოს. აი, ამგვარი შემობრუნება ხდება ამ რომანში. ეს რომანი 
სრულიად არ ეხება იმას, როგორ გახდა გვადი ბიგვა _ უქნარა კაცი კოლმეურნეობა-
ში აქტიური მუშა. ეს ეხება სწორედ ადამიანის სულის გარდაქმნას და ამ სულის 
გარდაქმნას უნდა ამოცნობა და ჩვენება საზოგადოებისათვის, რომ საზოგადოებამ 
წაიკითხოს ის ისე, როგორც არის დაწერილი.  

ასე რომ, უამრავი სალაპარაკოა ამ თვალსაზრისით და ეს ყველაფერი უნდა რა-
ღაცნაირად იქცეს ჩვენი მსჯელობის საგნად, უნდა შევძლოთ იმ სურათის ჩვენება 
და გავხადოთ სწორედ ნათელი ის, რაც, აი, ამ ეპოქამ მოიტანა და რაც დატოვა, რო-
გორც გითხარით, ჩვენი მომავლისათვის. თუ ამას გავაკეთებთ, მაშინ ბუნებრივად, 
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ჩვენ მყარ საფუძველს შევქმნით და, აი, ამ მყარ საფუძველზე აშენდება ჩვენი სინამ-
დვილე, ჩვენი მომავალი ცხოვრება, ჩვენი თავისუფლება, და, თუ გნებავთ, ჩვენი სუ-
ლიერი აღორძინებაც. 

განა შესაძლებელია დავუშვათ ის, რომ მომავალში საქართველომ არ იკითხოს ნი-
კო ლორთქიფანიძის მოთხრობები, არ ნახოს ის უზარმაზარი სევდა, რომელიც იქ 
არის... და ადამიანს ხომ სევდა ხდის ადამიანად, თორემ სხვა მხრივ ის ბიოლოგიუ-
რად ძალიან ახლოს არის ცხოველთან. მაგრამ მას აქვს ერთი უცნაური უნარი _ მას 
შეუძლია ფიქრი, მას შეუძლია ტკივილი; და, აი, სევდით გაჟღენთილი სამყარო, რო-
მელსაც ხატავს ნიკო ლორთქიფანიძე _ განა წარმოსადგენია უამისოდ საქართვე-
ლოს, ქართველი ხალხის ცხოვრება? 

ამიტომ ჩვენ ძალიან ფაქიზად უნდა მოვეკიდოთ ყველაფერ იმას, რაც ჩვენს წარ-
სულში არსებობს, და როდესაც ამას გავაკეთებთ, მაშინ ჩვენ არა მარტო წარსულს 
დავაფასებთ, არამედ მომავალსაც ავაშენებთ. სხვანაირად ეს არ მოხერხდება, სხვანა-
ირად ჩვენ სწორედ იმას დავემსგავსებით, ვისაც არ ახსოვს არც თავისი წინაპარი, 
არც თავისი მშობელი, არც თავისი ახლობელი, ურომლისოდაც როგორც კერძო პი-
რის, ისე, საერთოდ, მთელი ერის ცხოვრება გამორიცხულია, და, აი, ეს მხარეა სწო-
რედ საჭირო აისახოს თუნდაც იმ წიგნში, რომლის დაწერასაც (ნაწილობრივ დაწე-
რილია, ცოტაღა დარჩა) ვაპირებ, რა თქმა უნდა, რამდენადაც შევძლებ.  

საერთოდ, ეს ჩვენი დღევანდელი აზროვნების შესწავლის საგანი უნდა გახდეს. 
ჩვენი ლიტერატურული მეცნიერება, ჩვენი კრიტიკა ამას სერიოზულად უნდა აქ-
ცევდეს ყურადღებას, რადგან ამაზე უნდა აშენდეს შემდეგ სხვა ახალი. 

 
 
 

ჩ ე მ ი  თ ა ო ბ ა  
 

ùòíïàáèï 
 
 
òì, îïìïú èêòàõâåäì âàïâïçëþ, ðïüïîï íïùñâåüòï ùòãíòæïí — „÷åèò àïëþï“. 

÷åèì àïëþïì òèïà âóùëæåþ, âòìïú äòüåîïüóîóäò ïìðïîåçò ãïåõìíï íòêë êåú-
õëâåäòì îåæïáüëîëþòì æîëòíæåä „ðòîâåä ìõòâøò“. 

úõëâîåþï ïîúåîàò àïëþòìïàâòì ïî ñëôòäï æï ïîú òáíåþï òëäò æï ôòïíæï-
çòà èëôåíòäò, èïãîïè òì, îïú ÷åèèï àïëþïè (èòâóèïüëà úëüï óôîë õïíæïç-
èóäíòú æï úëüï óôîë ïõïäãïçîæïíòú) íïõï, ïî óíïõïâì ïîúåîà àïëþïì. ïî 
óíïõïâì ïæïèòïíòì éèåîàïæ ãïèëúõïæåþï æï èåîå ïè éèåîàòì ìïüïíïæ ãïæïáúå-
âï (å.ò. ïî óíïõïâì èàåäò ìïçëãïæëåþòì úíëþòåîåþòì ìîóäò æïøäï). ïî óíïõïâì 
èëîùèóíåàï üëüïäóîò ãïæïáúåâï èêîåõåäåþïæ (å.ò. ïî óíïõïâì ìïçëãïæëåþòì 
ìîóäò çíåëþîòâò æïúåèï). ÷åèèï àïëþïè ãïíòúïæï æï ãïæïòüïíï ëèòì æïèïíãîå-
âåäò æï èøâòæëþòì ãïèëèïàïñâïíåþåäò ûïäï. àó ÷åèò àïëþòì þïâøâëþïè æï ìòñ-
èïùâòäåè ãïòïîï åðëáïøò, îëúï èàåä èìëôäòëøò „áïîòøõäåþò þéïëæíåí“, ÷åèò 
àïëþòì õïíæïçèóäëþï æï ìòþåîå èòåæòíåþï æîëøò, îëúï íòïâòú ïî áîòì æï ôë-
àëäòú êò ïîìïæ òîõåâï. ÷âåí èëèìùîåíò âïîà ïæïèòïíàï ìüòáòëíóî âíåþïàï 
æïúõîëèòìï æï êïíúåäïîòóäò èñóæîëåþòì æïæãëèòìï. èëùïèåíò âïîà åîëâíó-
äò åíåîãòòì ãïéâòûåþòìï æï ãïèëôõòçäåþòìï. æï àó éèåîàèï ìòúëúõäå æïãâï-
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úïäï (íïàåäò æïïæãåì òèïà, âòìïú íïïæîåâïæ ïéåêâåàï ïèáâåñíïæ ñëôíï), âòí 
óùñòì êòæåâ, îïì èëâåìùîåþòà. 

„÷âåí àïëþïøò“ ìóîâòäò èïáâì, øåûäåþòìæïãâïîïæ, ãòïèþëà òì, îïú âíïõå 
úõëâîåþïøòú æï äòüåîïüóîïøòú. âíïõëà, îïì øåâûäåþ. 

* * * 

íëæïî æóèþïûå ñâåþëæï: ãóäîòôøò, ÷åèì èåçëþäïæ, îóì èùåîïäì êëíìüïí-
üòíå ìòèëíëâì ïãïîïêò ¸áëíæï. åîàõåä æïèòîåêï æï èêòàõï: ìïõäøò éâòíë ïî 
ãïáâìë? èëìêëâòæïí ëîò èåãëþïîò ÷åêòìüò èåùâòï æï èòíæï ãïóèïìðòíûäæåë. 
ìïèùóõïîëæ, ìïõäøò éâòíë ïî ïéèëèï÷íæï, èïãîïè øåâàïâïçå — îïéï øòí âóèïì-
ðòíûäëà, ïáâå èåîõåóäòï æï òáïóî îåìüëîïíøò âòðóîèïîòäëà. 

ê. ìòèëíëâì ÷åèò ùòíïæïæåþï èëåùëíï æï ëàõòâå èåîõåóäøò ùïâåæòà. 
äïçïàòïíïæ èëâòäõòíåà. îëúï êïîãïæ øåâàâåîòà, åîàèï ÷åêòìüèï æïò÷åèï 

— èæòíïîåøò óíæï âòþïíïëë. âåîïôîòà ãïæïâïàáèåâòíåà. ïáâåï çéâï æï îïéï 
èïòíúæïèïòíú éåäåøò òÿñóèðïäïë, — âåõâåùåþëæòà. àïí èàâîïäòú õïî æï úòâò 
ùñïäò ìïøòøòïë. ïîïôåîèï ãïìÿîï. ãïòõïæï æï èæòíïîåøò èëïæòíï üñïðïíò. ùñïä-
øò êò ÷ïõüï, èïãîïè ïèëñâòíàâòà ïéïî ïèëóñâòíàïâì. øåòáèíï åîàò ïóîçïóîò. 
àâïäæïõåäøóï ìüóèïîò ãïãâòáîï. èåîõåóäåäò þòÿåþò èæòíïîåøò øåúâòâæíåí, 
èëûåþíåì æï úëúõïä-èêâæïîò ÷åêòìüò íïðòîçå ãïèëïàîòåì. ïîñòà æïâçòäåà. 
íïòîíïòî òäåàåþì èòâèïîàåà. îëãëîú òñë àâïäò ãïïÿñòüï. èòèëòõåæï æï àò-
àòà èåãëþïî ÷åêòìüì ïíòøíï — æïòõïîåë. èïíïú ÷ïò÷ëáï. èòùïçå ãïøëüòä èåãë-
þïîì æïûïþóäò èòï÷åîæï. — На дне, в речке Лаврентий Павлович... На дне, в речке 
Лаврентий Павлович… ïèëò÷óî÷óäï èëþïíïâå ÷åêòìüèï. ñâåäïè àâïäò æïïÿñò-
üï. åîàèïíåàì èòâï÷åîæòà. ãâåãëíï, ÷åêòìüèï èæòíïîåøò ÷ïõüëèòìïì àïâò áâïì 
æï¸êîï æï ïõäï èàäïæ æïäïãåþóäïæ âåéïî äïðïîïêëþìë. èåëîå ÷åêòìüò ãïê-
âòîâåþóäò ÷âåí èëãâï÷åîæï. òìòú âåîïôåîì èòèõâæïîòñë. 

— На дне, в речке Лаврентий Павлович... На дне, в речке Лаврентий Павлович…öò-
óüïæ òèåëîåþæï æï æïôåàåþóäò àâïäåþì ïáåà-òáòà ïúåúåþæï èæòíïîåøò þï-
íïëþòì èëñâïîóäò. 

÷âåí òìåâ ãïëãíåþóäíò âòæåáòà, æïîùèóíåþóäò, îëè ìüóèïîò øåòîñï æï åø-
âåäåþëæï àó ïîï îïòèå, ïéïîïâòí óùñëæï. 

— На дне, в речке Лаврентий Павлович... òìåâ ïèëòäóéäóéï ÷åêòìüèï æï ãóä-
ùïìóäèï àïâò ãïæïïãæë. 

ìïáèå ìïþëäëëæ ùïõæïë òôòáîï, ïäþïà, îåìüëîïíòì æòîåáüëîèï, òãò èëèò-
ïõäëâæï, ãâåîæçå ãïèòõèë æï èåóþíåþï: 

— ïá, îåìüëîïíòì ïõäëì, þåîòïì ûåãäò òæãï. þåîòï îëè æïòÿòîåì, èëâõìåíò 
æï èæòíïîåøò øåâòíïõå. êïúèï ïî òúòì — îëæòì îï èëõæåþï. æéåì àïàõïâà, èïã-
îïè õâïä òüñâòà — æòæò êïúò òñë, õïäõòì åîàãóäò øâòäòë. üñïâì ãïèïûîëþà — 
îïüëè ïî èëóïîåë… æï èåú ïâæåáò ùñïäøò æïâèïäå… öïÿâåþòà ïîòì òá æïþèó-
äò, èæòíïîåè îëè ïî ùïòéëì. ïè óþåæóîèï, ïäþïà, ùñïäøò îëè ÷ïñâòíàï, òì æïò-
íïõï æï ïèòüëè ïîòì ïìå øåøòíåþóäò. 

÷åèèï õïîõïîèï òáïóîëþï ãïïñîóï. 

(÷ÏÍÏÎÀÒ) 
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ïèþëþåí — ìòêâæòäòì ùòí ÿêóïïîåóäì ìïéò ãëíåþï óþîóíæåþïë. ïî âòúò èåú-
íòåîóäò àâïäìïçîòìòà, îïèæåíïæ èïîàïäòï åì, èïãîïè äòüåîïüóîïìï æï õå-
äëâíåþòì îùèåíòà, åì ÿåøèïîòüåþïï. 

æëí êòõëüì æïóþîóíæï ìòêâæòäòì ùòí ìïéò ãëíåþï, èïãîïè îïéïæ ãòíæï òãò, 
àó óþòîò ãäåõòì áïäøò æóäìòíåï üëþëìåäì âåî ïéèëï÷åí? 

òëí ãóæèóíæìëíìïú (¸ïäæëîò äïáìíåìò — „íïðëäåëí þëíïðïîüò“) æïóþîóí-
æï ìïéò ãëíåþï, èïãîïè îïéïæ ãòíæï òãò, àó àïâò òèðåîïüëîò ïî ãåãëíåþï æï 
æïíòïøò áîòìüòïíëþïì ïî ïéïæãåí? 

õëè ñâåäïôîòà æëí êòõëüòì ïíüòðëæòï ìïí÷ë ðïíìï, èïãîïè ìóäòì ìòéîèåøò 
òìòú ãïýéåíàòäòï äïèïí÷åäò òæïäãëì àâòìåþòà… ïìå îëè ïî òñëì ìïí÷ë 
ïîïìãçòà ïî æïàïíõèæåþëæï æëí êòõëüòì ìïÿóîàèüâòîàâåäëþïæ ñëôíïì æï 
ïîú èòì ôïàåîïêåþòà ìïâìå úõëâîåþïì ãïòçòïîåþæï.  

ïî âòúò, ôîåææò ýïèå¡ëì (Жамье) æïóþîóíæï àó ïîï ãëíåþï ìòêâæòäòì ùòí, 
îïæãïí, îëúï òãò ìïèòêòüíë (þòìüîëì) „ìïè èïîòïøò“ æïåúï, ïéïî ùïèëèæãïîï 
(þåîíïî êäïâåäò (æïòþ. 1923 ù.) — „äïþîïæëîåäò ïæïèòïíò“ (ïæïèòïíò äïþîïæë-
îòæïí). îëúï þòìüîëì ðïüîëíèï ðóäìò ãïóìòíöï, òãò óêâå èêâæïîò òñë. èïãîïè 
àó æïóþîóíæåþëæï, ïèïì ôïìò ïéïî ¸áëíæï, îïæãïí äïþîïæëîçå âåéïî òëú-
íåþåþæï, âåî òáíåþëæï ëáîëì èïûòåþåäò, ðëäïîóäò èêâäåâïîò, ôïàåîïêåþòà 
ìïâìå úõëâîåþïì âåîïâòì óïèþëþæï. ñâåäïì åúëæòíåþëæï, îëè æóîãïäò òñë. 
ìëôäòæïí ôåõò ïî ãïóæãïèì æï õåäòì àòàåþò äïþîïæëîçå êò ïî èëåñòíï, ïîï-
èåæ фрезерный станок-èï ùïïÿîï. ìëôò èïîòëíì âåéïî æïóûïõåþì íåääòì æï 
âåîú èìèåíåäåþì æïïüñâåâåþì „÷îæòäëåàòì èïãòòà“. 

þåýïíìïú (íëæïî æóèþïûå) — „èå âõåæïâ èçåì“ óþîóíæåþï ìïéò ãëíò, èïãîïè 
îïéïæ ãòíæï òãò, àó èçåì âåéïî æïòíïõïâ? 

úëæâïï òì êïúò, âòìïú ìóäøò æëí êòõëüò ïî óçòì. àóèúï ïäþïà ïîú ïîìå-
þëþì ïìåàò ïæïèòïíò, ëéëíæ çëãöåî, ìïèùóõïîëæ, îúõâåíòïà èòìò ãïèýéïâíå-
þï.  

 

ÌÅÂÆÏ, ÎËÈÅÄÒÚ ÒÚÒÍÒÌ 

I 
çíåëþîòâò òæåïäò 

 
ðïäïüïøò ìïèíò ùâïíïí, èïãîïè òæåëäëãòóîò æïâï ëîì — èùåîïäìï æï 

èéâæåäì — øëîòì èòèæòíïîåëþì („èïîïæòìëþòì êïíëíò“). èåìïèåì, õåäëþòà èå-
õïèäåì, êïèïàò ïî ïòíüåîåìåþì. èïí óþîïäë ìòþîûíå òúòì: îï èëûéâîåþïìïú óí-
æï ïéòïîåþæåì ïæïèòïíò, ìóäåîàòï, ôåõìïúèåäò ñâåäïì ìÿòîæåþï. ôåõøòøâåäï 
üïíüïäò ïîïâòì åõïäòìåþï. ïèòüëè òãò ñâåäï æîëøò êïîãïæ ãîûíëþì àïâì æï 
êïèïàì ãóäãîòäïæ óãæåþì ñóîì. èòà óèåüåì, îëè çåîåäå øåõåæâòà, åì ðïåá-
îëþï óìïãíëæ æï óèòçíëæ èëãå÷âåíåþïà, îïêò òèàïâòàâå úõïæòï: êëèóíòìüò 
èùåîïäò êëèóíòìüóî èëûéâîåþïì æïòúïâì, áîòìüòïíò èéâæåäò êò — áîòìüòï-
íëþïì. èïàò øåîòãåþï-øåàïíõèåþïú ãïèëîòúõóäòï. èïøòí, øåòûäåþï âòêòàõëà, 
îïüëè-éï êïèïàëþåí? æîëòì èëìïêäïâïæ? ëîò ìíåóäò ïæïèòïíò ïè ìòüñâòìãå-
þòà æîëì åþîûâòì? èïãîïè èïäå ãïòîêâåâï, îëè ïìå ïî ïîòì. èëâäåíïàï ãïíâò-
àïîåþï æïãâïîùèóíåþì, îëè ìïêòàõò ðîòíúòðóäïæ æãïì æï ïîìåþòàò èíòøâíå-
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äëþï ïáâì îëãëîú, êëíêîåüóäïæ, „èïîïæòìëþòì êïíëíòìïàâòì“, òìå, ìïåîàëæ, 
íëæïî æóèþïûòì øåèëáèåæåþòìïàâòì. 

æïêâòîâåþóäò èêòàõâåäò èïøòíâå øåïè÷íåâì, îëè ïè æïâïøò èùåîïäò þï÷ïíï 
îïèòøâòäò èïòíúæïèïòíú èüêòúå æï óæîåêò âåî ïîòì. ìïþóàïæ èòìò åì ìòüñâå-
þòú êèïîï: „— ÷åèò îåäòãòï, þïüëíë òëîïè, öåî ïìò ùäòìïú ïî ïîòì æï òèæåíò 
èëîùèóíå ¸ñïâì, îëè àáâåí îåäòãòïì ïîú êò æïìòçèîåþòï. æïäëúâòäë, ëîò 
ïàïìò ùäòì õïî æï ïìò ùäòì ÿïþóêì îëè èåöòþîåþò, ïî ãîúõâåíòïí? úëüï óêïí 
èëòõåæå, ÷âåíú îëè ëîò ïàïìò ùäòìïíò ãïâõæåþòà, èåîå ãïæèëãâõåæåà òè àáâå-
íò çåíòüòæïí æï âíïõëà âòí óôîë èïéïäò ïéèë÷íæåþï“. 

ïá, öåî åîàò, ñóîïæéåþï óíæï èòâïðñîëà òèïì, îëè åì ïî ïîòì îòãòàò èùåî-
äòì ìòüñâåþò. þï÷ïíï îïèòøâòäò îåæïáüëîòï æï ìïçëãïæë èëéâïùå. èåëîåú, 
ïîú òì óíæï ãïèëãâåðïîëì èõåæâåäëþòæïí, îëè „èïîïæòìëþòì êïíëíòì“ ðîëüï-
ãëíòìüò èïîáìòìüóä-äåíòíóî èëûéâîåþïì îåäòãòïì óùëæåþì. 

ðòîâåäïæ áïîàóä èùåîäëþïøò èïîáìòçèò îåäòãòïæ ãåîëíüò áòáëûåè èëòõ-
ìåíòï: „èïîàïäòï, ÷âåíò ðäïíåüï æòæòï, ïõïäò îåäòãòòì èòèæåâïîíò êò öåî 
èúòîåîòúõëâïííò ïîòïí, èïãîïè ãïíï ãïíïõäåþï ñëâåäàâòì î÷åóä óèúòîåìë-
þïì ïî æïóùñòï?“ („ïîòôòëíò“, ¹1. ãâ. 375). èåëîåæ, îëãëîú óêâå âàáâò, „èïîï-
æòìëþòì êïíëíøò“ òùëæåþï ïàåòìüóîò èëûéâîåþï îåäòãòïæ. èïîàïäò îëè 
âàáâï, èàäïæ èêïôòë ïî ïîòì, îïì ãóäòìõèëþæï ëîòâå èùåîïäò úíåþïøò „îå-
äòãòï“ — ãïîêâåóä ìïîùèóíëåþîòâ ìòìüåèïì àó óþîïäëæ îùèåíïì — èïãîïè 
åîàò êò úõïæòï: èïààâòì èïîáìòçè-äåíòíòçèò ïîï èïîüë ìëúòïä-ðëäòüòêóîò 
èëûéâîåþïï, ïîïèåæ — çíåëþîòâ-åàòêóîòú. èïãîïè ûòîåóäò ìõâïëþï ïè ëî çíå-
ëþîòâ-åàòêóî èëûéâîåþïì øëîòì òì ïîòì, îëè åîàò ïéòïîåþì éèåîàòì ïîìå-
þëþïì, èåëîå êò óïîñëôì. îïêò „èïîïæòìëþòì êïíëíòì“ ëîòâå ðåîìëíïýò — èùå-
îïäò þï÷ïíï îïèòøâòäòú æï èéâæåäò òëîïè êïíæåäïêòú — èïéïäçíåëþîòâò ðò-
îëâíåþïï, óíæï íïàäïæ ãïâïîêâòëà — îïì åñîæíëþï èïàò çíåëþîòâò òæåïäò, 
éèåîàòì îùèåíïì àó óîùèóíëåþïì? 

ãïîåãíóäò øåõåæâòà, ìðëîüòì åíòà àó âòüñâòà, òëîïè êïíæåäïêòìï æï þï-
÷ïíï îïèòøâòäòì êïèïàò ôîåæ æïèàïâîæï. ïè ðïåáîëþòæïí èùåîïäèï þï÷ïíï îï-
èòøâòäèï òì æïìêâíï ãïèëòüïíï, îëè òëîïè êïíæåäïêòìïãïí „èøâåíòåîò êëèóíòì-
üò æïæãåþëæï“, õëäë èéâæåäèï òëîïè êïíæåäïêèï ÷ïàâïäï, îëè „ïîú þï÷ïíï 
îïèòøâòäò òáíåþëæï úóæò èéâæåäò“. 

èïãîïè ìïñïòèë èæãëèïîåëþï ãïîåãíóäïæ ÷ïíì, àëîåè ïîìåþòàïæ ãïèïîöâå-
þï èéâæåäì æïî÷ï. ïèòüëèïú âàáâò çåèëà — þï÷ïíï îïèòøâòäòì ðëçòúòï èàäïæ 
èüêòúåæ ïî ãïèëòñóîåþï-èåàáò. 

÷åèò íïàáâïèò äòüëí ãïíúõïæåþïæ îëè ïî æïî÷åì, øåâåúæåþò æïâïìïþóàë. 
îëúï èûòèå ïâïæèñëôò þï÷ïíï îïèòøâòäò ìòêâæòä-ìòúëúõäòì èòöíïçå òæãï, 

èïì òåìë áîòìüå åìòçèîï. åì ìòçèïîò ìïêèïëæ ãîûåäòï æï æïùâîòäåþòà ïîòì 
ïéùåîòäò îëèïíøò. èïì èàäòïíïæ ïî ãïæèëâùåî. ñëâåä æïòíüåîåìåþóä èêòà-
õâåäì øåóûäòï òãò õåäïõäï ãïæïòêòàõëì æï ãïòõìåíëì. èõëäëæ çèïíåþòì æï-
ìïùñòììï æï æïìïìîóäì èëãïãëíåþà. 

„øâòæò æéå æï øâòæò éïèå èòïþòöåþæï þï÷ïíï èçòà æïèùâïî óæïþíëøò… òã-
îûíë ìòêâæòäòì èëïõäëåþï. ãóäïéèï ãïæèëüîòïäæï, ÷ïèáîïäò àâïäåþòà 
ïõåæï óäèëþåä èçåì æï èòì ìòúëúõäåøò ðòîâåäïæ óàõîï ìïñâåæóîò. 

— îòìàâòì ãïèòèåüå ïìå?! — æï óúåþ ïæïèòïíòì ìõåóäò ïåôïîï èçåì æï èòìò 
÷îæòäò æïåúï ìïõåçå þï÷ïíïì. 

— âòí õïî øåí? — ¸êòàõï þï÷ïíïè. ðòîõèåä, úòìôåîàâïäåþï, èïìïâòà ôåõøòøâå-
äï ïõïäãïçîæïì àâïäåþøò øåõåæï. òãò âåî èòõâæï, èçå òæãï ïõïäãïçîæòì óêïí 
àó íïàåäò ïæãï àïâçå. 
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— èå âïî óôïäò øåíò æï éèåîàò øåíò! — óðïìóõï ïõïäãïçîæïè…“ 
åì æïìïùñòìòï ìòçèîòìï. ïõäï æïìïìîóäòú âíïõëà. 
„… èïøòí æïåøâï èóõäåþçå þï÷ïíï, àïñâïíò ìúï ïõïäãïçîæïì æï óàõîï: 
— ãòõòäå æï ãòùïèå“. 
èïîàïäòï, èåîå, îëúï ãïòéâòûåþì æï ûòäòìøëîòìì èéâæåäì óïèþëþì, àïâì 

„òèïîàäåþì“ — „ìòçèïîøò êò ÷ïâóâïîæò èóõäåþøò, èïãîïè àâïäò îëè ãïâïõòäå 
æï òìåâ àáâåí æï þóäòêï æïãòíïõåà, îïéïú åÿâèï øåèòðñîëë“, èïãîïè åì óêâå 
ìòúëúõäòì òèåæèòúåèóäò êïúòì õóèîëþïï æï ïîï óôîë èåüò. 

þï÷ïíïì ìõâï çèïíåþïú ïîòì îëèïíøò. ïèöåîïæ óêâå éèîàòìèøëþäòì õòäâï. 
„ìòìõäòìôåîò ñïñï÷ëåþòà èë÷òàóä èæåäëçå éîóþåäòâòà àåàîò (õïçò ÷å-

èòï — ï.þ.), ôïôïîãïøäòäò êâòúò òæãï æï ôäëáâì òìå ìúåèæï èòùïçå, àòàáëì 
õåäì óáíåâæï þï÷ïíïì.  

— èëæò! — èëåìèï þï÷ïíïì êâäïâ, — èëæò æï øåèïöåá! — þï÷ïíï ãïæïåâäë1 óþå-
äë êâòúì æï îëè ïî ãïæèëâïîæíòäòñë, ôïôïîøò ÷ïîãë àïâò æï èêäïâåþò ñåä-
çå øåèëïÿæë. êâòúò ãïáïíæï… àåàî ìïñæïîàïí øåæãï æï ïàòïàïìò ìõâïæïìõâï 
çëèòì çïîòì õèòà æïòÿòõâòíï. èïøòí ìïñæîòì ëîòâå êïîò ãïòéë æï øòãíòæïí èçå 
èïîòïèò (õïçò ÷åèòï — ï.þ.) ãïèëþîûïíæï ðïüïîï þïâøâòà õåäøò. „óôïäò ÷åèò æï 
éèåîàò ÷åèò“, — ãïòôòáîï þï÷ïíïè…“ 

ñâåäïôåîò úõïæïæ æï ãïìïãåþïæ ïîòì íïàáâïèò. æïâïèïüåþ èõëäëæ òèïì, 
îëè, áîòìüòïíóäò ìòèþëäòêòì àïíïõèïæ, àåàîò úõåíò áîòìüåì ïäåãëîòóäò 
õïüòï. ïè çèïíåþïøò ìòèþëäóîïæ þï÷ïíïì ãïæïî÷åíï-õìíïï íïùòíïìùïîèåüñâåäå-
âò. ïèïì èïøòíâå, îïèæåíòèå ìüîòáëíòì øåèæåã, ïèþëþì íëæïî æóèþïûå. 

„þï÷ïíï èòõâæï, îëè ìïæéïú ùïìóäò ìòúëúõäå øåèëþîóíæï, ëàïõòì êïîò øå-
èëïéë, ìïùëäçå ÷ïèëöæï æï èêåîæçå øåïõë õåäò. þï÷ïíïè ñâåäïôåîò åì öåî 
òãîûíë, èåîå ãïòãëíï æï þëäëì æïòíïõï. 

— ãïèïîöëþï! — óàõîï èïí ìòúëúõäåì æï ãïóéòèï“. 
úòüòîåþóäò ìüîòáëíåþò èëùèëþåí, îëè èçå „èïîïæòìëþòì êïíëíøòú“, òìåâå 

îëãëîú í. æóèþïûòì ìõâï îëèïíåþøòú (çëãòåîàòì ìïõåäùëæåþïú èåüñâåäåþì 
ïèïì — „èçòïíò éïèå“, „èå âõåæïâ èçåì“), éèåîàòì ìòèþëäëï. èïãîïè, ìïêòàõïâòï, 
èçòì ìòèþëäëì îïòèå ïõïäò øòíïïîìò øåìûòíï ðîëçïòêëìèï àó ãïòèåëîï òì, îïú 
úíëþòäòï áîòìüòïíóäò îåäòãòòàï æï èùåîäëþòà? ðïìóõò óþîïäëï: ãïòèåë-
îï, ëéëíæ ïõïä çíåëþîòâ ãïîåèëøò. 

úíåþï — „èçòïíò éïèå“ — ïéåþóäòï „âåôõòìüñïëìíòæïí“. îóìàïâåäòì ðëåèïøò 
òãò éèåîàì ãóäòìõèëþì (êåîûëæ, áîòìüåì). æéåì åì óêâå ãïîêâåóäòï æï æïâïì 
ïéïî òùâåâì. âåôõòìüñïëìíòìåóäò ïçîòà åùëæåþï „èçòïíò éïèå“ í. æóèþïûòì 
îëèïíìïú. îïòèå åÿâò îëè ïî ãïãâò÷íæåì, èëàõîëþïøò „èçå“ àïâïæ èùåîïäèï 
ãïíèïîüï åì. ãïõìëâà, ïäþïà, îëè èëàõîëþïøò „èçòïíò éïèòì“ îïëþïçå êïèïàë-
þåí èòäòúòåäò æï èéâæåäò (ìïãóäòìõèëï: èéâæåäì ìïõåäïæ íëæïîò ¸áâòï). 

„— èçòïíò éïèå îïéï ëõîëþïï? — ¸êòàõï àïâòì èõîòâ èòäòúòåäèï. 
èéâæåäò ãïøîï. 
— éèåîàë, øåóíæå úëæâòäì, îïèåàó þîòñâòï, óèåúïîò æï ïî åìèòì îïì äïðï-

îïêëþì, — øåïâåæîï óôïäì èòäòúòåäò èéâæåäèï. 
— èïòíú îï ïîòì èçòïíò éïèå? — ÷ïïúòâæï èòäòúòåäò. 
— éèåîàò“. 
„èçòïíò éïèå“ êò í. æóèþïûòì òè îëèïíì ¸áâòï, îëèåäøòú óæïíïøïóäëæ æïì-

öòäò æï ãïæïìïõäåþóäò æåæòì øòíæïþîóíåþï, ïíó ìòèïîàäòì ãïèïîöâåþïï ïé-
ùåîòäò. 

æïþïæåþòà þîèï õïüòï („èå âõåæïâ èçåì“) åóþíåþï àïâòì íïíæïóîì ìëìëòï èï-
èïäïûåì — èïîüë èçåì æï øåí ãõåæïâë. óìòíïàäë ãëãëíïìïàâòì èçå æï ìòñâï-
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îóäò åîàòæïòãòâåï, îïæãïí — „éèåîàò ìòñâïîóäò ïîì“ æï „éèåîàò íïàåä ïîì 
æï þíåäò ïîïïîì èòì àïíï ïîúï åîà“ (òëïíå èëúòáóäòì åðòìüëäå ðòîâåäò, IV, 
8; 1,5). 

îëúï çïçï íïêïøòûå („àåàîò þïòîïéåþò“) úòõòæïí ãïïàïâòìóôäåì, èïì éïèòà 
òìåâ åìòçèîï èçå. 

„éïèòà èå òìåâ èçå èåïõäï, ìõòâò ÷ïèïþï ùåäçå ëáîëì þïùïîòâòà æï àïâòìïêåí 
èòèòçòæï. îïú óôîë âóïõäëâæåþëæò èçåì, òãò ìóä óôîë æï óôîë ãîòäò 
õæåþëæï, ìóä óôîë ãîòäò. îëæåìïú èòâóïõäëâæò æï õåäò øåâïõå, èïí ïî æïè-
ùâï èå. ÷âåí åîàïæ øåâóæåáòà âååþåîàåäï ïéèïîàì — èå æï èçå. ùòí — èçå æï èå 
— óêïí. ÷âåí ïâåæòà ìóä èïéäï, àëâäòïí èùâåîâïäçå, òìå èïéäï, òìå èïéäï, 
îëãëîú ïîïâòí æï èçå âåéïî ïæíëþæï èïîïæòóä àëâäì… èçåè àåàîò þïòîï-
éò èëèïùëæï æï ÷åèì ãâåîæòà æïæãï. èå ãïâøïäå þïòîïéò, èïéäï ïéâèïîàå æï 
ïâòõåæå. áâåñíòåîåþòì àïâçå àëâäòâòà àåàîò þïòîïéò ôîòïäåþæï, îëãëîú 
ìòêåàòì, ìïàíëåþòì æï ìòñâïîóäòì ìòèþëäë“. 

ñâåäïçå óþòîò èêòàõâåäòú êò êïîãïæ èòõâæåþï, îï èçåï òì èçå, îëèåäòú åõ-
èïîåþï ïæïèòïíì ìòêåàòì, ìïàíëåþòì æï ìòñâïîóäòì æîëøï ãïøïäëì. 

ðòîâåä çèïíåþïøò êò çïçï íïêïøòûå ïìå åõâåùåþï èçåì: „øåí õïî åîàïæåîàò 
èåãçóîò, îëèåäìïú øåóûäòï ÷åèò ïáåæïí òìå ãïñâïíï, îëè âåîú ãóøïãèï, âåîú 
úòõòì óôîëìèï, âåîú çåæïèõåæâåäèï æï âåîú ÷åèèï àïíïèåìïêíååþèï øåïè÷íòëí. 
èõëäëæ øåí åîàì øåãòûäòï ãïïéë úòõòì úõîïâå êïîòì úõîïöåî ìïèò óîæóäò 
óõèïóîëæ, øåóè÷íåâäïæ æï ãïèòñâïíë“. 

èïîàäïú, ïè õòäâïøò èçå úòõòæïí ãïòñâïíì çïçïì. „÷âåí ãïâûâåîòà ãòìëìøò, 
ãïâòïîåà ïæèòíòìüîïúòòì øåíëþòì ùòàåäò àóíóáòì ìïõóîïâò, èïîúõíòâ øåâóõ-
âòåà, èïéäï-èïéäï ïâåæòà æï èçåè íïîòñïäïì úòõåìàïí æïèüëâï“. 

óåÿâåäòï, „àåàî þïòîïéåþøò“ ïéùåîòäò åì çèïíåþï øàïãëíåþóäòï ôïîíïâïç 
èåôòì ìòçèîòà, îïòú „áïîàäòì úõëâîåþïøòï“ íïïèþëþò. 

„èïøòí òõòäï ôïîíïâïç ìòçèïîò, îåúï òñë òãò ìïõäìï øòíï óêïúóîìï æï 
åãóäâåþëæï ãïíìâäï æï âåî ãïíâòæï. èïøòí øåèëâòæï ìïîêóèåäìï èòììï øóáò 
èçòìï æï èëåîüñï ùåäàï èòìàï, æï ãïíòçòæï æï ãïíòñâïíï ìïîêóèåäìï èïì. æï 
âòàïî ãïíâòæï âåäïæ, òõòäï èçå áóåèæïþäïæ. èò¸ñë õåäò èòìò, èë¸õëúï úóïîò 
ðòîìï èçòìïìï æï òúõë ðòîìï èòììï“. 

ëîòâå çèïíåþï êåàòäòì èïóùñåþåäòï: ôïîíïâïçòìïàâòì èüîåþòì æïèïîúõåþï-
ìï æï ãïõåäèùòôåþïì ùòíïìùïîèåüñâåäåþì, çïçï íïêïøòûòìïàâòì — úòõòæïí ãïí-
àïâòìóôäåþïì. 

åì êòæåâ åîàò ìïþóàòï òèòìï, îëè èçòì ìòèþëäë íëæïî æóèþïûòì øåèëáèåæå-
þïøò óøóïäëæ èëèæòíïîåëþì áïîàóäò êäïìòêóîò èùåîäëþòæïí. 

ìõâï èìãïâìåþïú ãïâòõìåíëà. 
ïâàïíæòä ãëãòäïøâòäòì, ïíó þóäòêïì ìòêâæòäòì ùòí þï÷ïíï îïèòøâòäì èçòì 

ãïîæïúâïäåþï åìòçèîï. ïè ûòäòìøëîòìì òëîïè êïíæåäïêò „éâàòóî ìòçèïîì“ 
óùëæåþì. îëúï èéâæåäò æï èùåîïäò ïè óúíïóî ìòçèïîçå ìïóþîëþæíåí, åãë-
íïà þóäòêïì ìûòíïâìë æï ïî ïéâòûåþæíåí. èåîå òëîïèèï ìúïæï èòìò ãïéâòûåþï, 
èïãîïè ïâàïíæòä ãëãòäïøâòäò óêâå ïéïî òñë úëúõïäò. 

„— îï èëõæï, èïèïë! — æïêïîãóäò õèòà ¸êòàõï þï÷ïíïè æï ìïøòíåäèï åÿâèï ìï-
ôåàáäåþò ïóùâï. 

— ìòçèïîò ïãòõæïà, þïüëíë þï÷ïíï, èçå ãïîæïòúâïäï! — àáâï èéâæåäèï æï ðï-
äïüòì êïîò ãïïéë…“ 

ïáïú „âåôõòìüñïëìíòì“ õèï òìèòì: „èçå óøåíëæ âåî òáíåþòì, îïàãïí øåí õïî 
èòìò ùòäò…“ èïãîïè èïòíú æïâìâïà êòàõâï: îïüëè ãïïòãòâï èçå æï èåõïèäå ïâ-
àïíæòä ãëãòäïøâòäò èéâæåäèï òëîïè êïíæåäïêèï? òëîïèòì ðòîòà òìåâ áîòì-
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üòïíóäò êëíúåôúòï ãïèëòàáâï: ïæïèòïíò éèîàòì øâòäòï æï, îëúï òãò êâæåþï, 
÷âåíàâòì, èòùòåîàïàâòì óçåíïåìòì îïéïú íïùòäò áîåþï. 

áîòìüòïíóäò çíåëþï ùïîèïîàïâì í. æóèþïûòì òè ðåîìëíïýåþì, îëèåäàïú 
êïúàèëñâïîåëþï ïèëáèåæåþà. åì ïøêïîïæ ïîòì ãïèëàáèóäò. 

íòíâåäèï þï÷ïíï îïèòøâòäèï ñï÷ïéò èïíó÷ïîï êòêâïûå èë¸êäï. àïâòìòâå ìïáúò-
åäòà ãïëãíåþóäò æï àïâçïîæïúåèóäò þòÿò øòí, ðïðïìàïí ãïòáúï. ïâòì èëäë-
æòíòà øåøôëàåþóäèï èëõóúèï þïæòøì êïîò ãïóéë. ïæïèòïíòì ìïõåæïêïîãóäò 
þï÷ïíï ìïõäøò øåâïîæï.  

„— îï ãâÿòîì, þïþóï? — ¸êòàõï æïçïôîóäò õèòà. 
— êïúò èëâêïäò! — àáâï þï÷ïíïè æï íòêïðò ïóêïíêïäæï. 
… 
— õóàò ùåäòùïæò üñóòäï ãòêòàõå, þïþóï, ìïõïîåþï? — ¸êòàõï õèïæïêïîãóäèï 

äëèêïúï îïèòøâòäèï…“ 
óæïíïøïóäë çïçï íïêïøòûåì êïúòì èëêâäï þîïäæåþï („àåàîò þïòîïéåþò“). 

ïíòêë íïêïøòûå, æåæï çïçïìò, èëïõåîõåþì øòíïãïí ìïáèåàï èòíòìüîòì íïõâïì. òãò 
èòíòìüîì óèüêòúåþì — ÷åèò øâòäò êïúì ïî èë¸êäïâæïë. èòíòìüîòì äëãòêóî 
ìòüñâåþì — „ïîú åîàò æåæï ïî çîæòìë øâòäì èêâäåäïæ“, — ïíòêë íïêïøòûå 
èüêòúå îùèåíòà óðïìóõåþì — „èå èïì ëúò ùäòì ãïíèïâäëþïøò ìïõïîåþïì âïìùïâ-
äòæò æï âóêòàõïâæò ûòäòì ùòí“. 

óþåæíòåîåìò òáíåþëæï êïúëþîòëþï, ìïõïîåþïì æïíïøïóäòì ïéêâåàï îëè øåì-
ûäåþëæï. âòí èëìàâäòì, îïèæåíò êïúò ñëôòäï ïèáâåñíïæ, âòìïú ìïõïîåþï, àïâò-
æïí þëäëèæå, çåðòîïæïú ìúëæíòï, èïãîïè æïíïøïóäò (óþîïäëú ïîï, óìïøòí-
äåìò) èïòíú ÷ïóæåíòï. èòóõåæïâïæ ïèòìï, íëæïî æóèþïûòìïàâòì ìïõïîåþï èïòíú 
ùèòæïàïùèòæï ùòãíòï, îëèäòì úëæíï ãïîïíüòïï ïæïèòïíòì ìóäøò æïíïøïóäò-
ìïæèò èòæîåêòäåþòì èëìðëþòìï. „èçòïí éïèåøò“ òè àïâì, îëèåäøòú ïþòþë àëæ-
îòïì ïâïæèñëôëþïï ïéùåîòäò, „ïîï êïú ¸êäï“ ¸áâòï. ïþòþë úòäòìèùïèåþåäò æï 
öïøóøòï. èïí æïïìèòíï àåòèóîïç þïîïèòûòì èøëþäåþò æï ðïüòëìïíò ïæïèòïíåþò 
ìïêïüëîéëæ ãïìùòîï. àëîèåüò ùäòì ëþäëþïæ, èïèòì æïéóðâïæ æï æåæòì úò-
õåøò üïíöâïæ æïóöæï àåòèóîïç þïîïèòûåì ïþòþë àëæîòïì ïâêïúëþï. èïãîïè, 
îëúï ïþòþë ãóäòì ìíåóäåþïè æïìúï, óúëäøâòäëìï æï èïîüëõåäïì òìåâ àåò-
èóîïç þïîïèòûåè óðïüîëíï. 

„èå àïâòæïí ìòûóäâòäòà ñåäïèæå ìïâìå, ÷åèæï ãïìïëúîïæ, àïíæïàïí æïâò-
úïäå, ãóäò æïèòùñíïîæï, ìïôåàáäåþò ïéïî èåùâëæï, âåöåáò ìïìàóèïäì æï 
âóúáåîëæò ìòêâæòäòìïãïí øåøòíåþóä æï èóøüòìõåäïæ áúåóä, èëüåõòä ïþò-
þëì. èåîå èàäòïíïæ æïâòúïäå ìòûóäâòäòìïãïí æï âòöåáò ìîóäòïæ úïîòåäò, 
ïîïôåîò ãîûíëþï ïî èáëíæï ïè êïúòì èòèïîà. ÷åèì ùòí òùâï ïîïôåîò, áâï, õå àó 
êóíûò, ïî âòúëæò. óþîïäëæ òùâï îïéïú, îïìïú âåî âãîûíëþæò, èõëäëæ âõå-
æïâæò. èåîå èëõæï ìïëúïîò îïè… èå øåèåúëæï òì, öåî îëãëîú óþîïäëæ ïâïæ-
èñëôò, èåîå îëãëîú èåçëþåäò, èåîå îëãëîú ïõäë èåçëþåäò, ñóîòì èåçëþå-
äò æï þëäëì øåèåøòíæï êòæåâïú, îëæåìïú øåâïüñâå, îëè üòîòäò èëèòíæï. õå-
äò øóþäçå ãïæïâóìâò æï ìïìàóèïäò ãïâóìùëîå, èåîå èå ïâòâìå ñåäïèæå ìòþîï-
äóäòà ïè êïúòì èòèïîà, òèõåäï ìòþîïäóäòà, îëè èòìò úáåîï ïéïî øåèåûäë 
æï ôåõçå ïâæåáò“. 

øóîòìûòåþòì ãîûíëþï àåòèóîïç þïîïèòûåì àïíæïàïíëþòà øååúâïäï, îïèåàó 
óôïäò ïèþëþì — „÷åèò ïîì øóîòìãåþïò æï èå èòâïãë“ (èëúòáóä ðïâäåì åðòìüë-
äå îëèïåäàï èòèïîà, XII, 19). íëæïî æóèþïûòì øåèëáèåæåþïøò åîàïæåîàõåä 
òîéâåâï åì èúíåþï. åîàïæåîàõåä ìûäåâì øóîòìûòåþï àïíïäèëþïìï æï ðïüòå-
þïì. îëúï þï÷ïíï îïèòøâòäò ¸êäïâì èïíó÷ïîï êòêâïûåì. èïãîïè åì ãïíìïêóàîåþó-
äò æï ãïèëíïêäòìò øåèàõâåâïï. ãïíìïêóàîåþóäò æï ãïèëíïêäòìòï àóíæïú òèò-
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üëè, îëè òìåàìïâå æïèíïøïâåì, îëãëîòú èïíó÷ïîï êòêâïûåï, æïàòêë þîòãïæòîì 
õïäõò èëòêâåàì, èïãîïè ìïìòêâæòäëæ èïòíú ïî òèåüåþì („èå âõåæïâ èçåì“). íë-
æïî æóèþïûå üëâåþì æïàòêë þîòãïæòîøò ïæïèòïíóîò êåàòäøëþòäåþòìï æï 
éòîìåþòì òìåâ ãïéâòûåþòì òèåæì. ïìåú èëõæåþï. ïþëþëáîåþóä èæòíïîåøò æïìïõ-
î÷ëþïæ ãïíùòîóä õïüòïì ìùëîåæ ãïôòîïäåþóäò æïàòêë þîòãïæòîò ãïæïïî-
÷åíì. èïîàïäòï, õïüòïì ãïæïî÷åíòì èåîåú óäèëþåäòï ìëôåäò æïàòêëì èò-
èïîà, èïãîïè èüîëþòì ñòíóäò èïòíú ãïòþçïîï. ïîú âïäëæòï óøòøîëåþòì èóøïê-
èï æï ïîú þïæîòï èòäòúòåäèï æïàòêë ïî æïòÿòîåì, îïú òèòì èïóùñåþåäòï, îëè 
õïäõèï ïìå àó òìå øåóíæë èïì. èïøòí ñëôòäò þîòãïæòîò àïâïæ æïïæãï îïòëíòì 
úåíüîøò èòèïâïä àåèøïîïì, îïàï ìïìöåäò èëåõïæï. ìïìöåäòì èëõæï êò óêïí, 
èøëþåä õïäõøò æïþîóíåþòì òèåæìïú òûäåëæï. 

ïîï øóîòìûòåþï æï ìïìöåäò, ïîïèåæ àïíïäèëþï æï ìòñâïîóäòï íëæïî æóèþï-
ûòìïàâòì ïæïèòïíòì õìíòì ìïôóûâåäò, ìïøóïäåþï. 

èòäòúòåäò ãëãò àóøóîïøâòäò („êóêïîï÷ï“) åóþíåþï àïâòì óôîëìì: èå òíãï 
äïäòïøâòäòì êåàòäòìïêåí èëþîóíåþï óôîë æòæ ìïáèåæ èòèï÷íòï, âòæîå îåúò-
æòâòìü èóîüïäëì æïÿåîïë. èïîàïäòï, åì ìòüñâåþò èëûéâïîìï æï èáïæïãåþåäì 
óôîë øååôåîåþï, âòæîå èòäòúòåäì, èïãîïè òèïì àó ãïâòõìåíåþà, îëè êóêïîï-
÷ïì çíåëþîòâò ìïèñïîë ìïõïîåþòà ïîòì ãïðòîëþåþóäò, èïøòí èòìò ìïóþïîò æï 
ìïáúòåäò óúíïóîïæ ïî èëãå÷âåíåþïà. åì ãïðòîëþåþóäëþï ãïèëòõïüï ïîï èïî-
üë ãëãò àóøóîïøâòäòì ðòîëâíåþòì ìóäòåîò ùñëþòà, ïîïèåæ òèòàïú, îëè èïí 
ïíòêë þïõüïûòìïãïí ìïõïîåþï òàõëâï æï ùïòêòàõï. 

èêòàõâåäò çåîåäåæ òúíëþì äòæïì. ïè áïäì àåèóî þïîïèòûå øåèàõâåâòà øåõ-
âæåþï áó÷ïøò æï èïìàïí åîà éïèåì ãïïàåâì („èçòïíò éïèå“), èïãîïè ìïêèïîòìòï, 
äòæïè àåèóî þïîïèòûåì ìïõïîåþï ï÷óáï, îëè èòìæïèò ÷âåíò æïèëêòæåþóäåþï øå-
òúâïäëì. ãâåóôäåþï àïíïäèëþï. 

èïîïæòóäò ìïèïîàäòïíëþòìï æï êåàòäòì àâòíòåî øåóûäåþåäòï èëñâïìòì 
ìòñâïîóäò. ïèòüëè, îëúï èïîïæòóä ìïèïîàäòïíëþïìï æï êåàòäì óïîñëô, 
óïîñëô èëñâïìòì ìòñâïîóäìïú. ïè ìïáúòåäì ãïîæïóâäïæ èë¸ñâåþï ìïìöåäò. 

îëúï åêäåìòòæïí öâîòì èëõìíï ãïæïùñâòüåì, ãóèþïàçå ïìâäï âåîïâòí ãïþå-
æï, òìòæëîå öïñåäòì ãïîæï („íó ãåøòíòï, æåæï!“). èïí öâïîò èëüåõï, ûòîì ãïæ-
èëïãæë æï ïéüïúåþóäèï ñòýòíï ïìüåõï: „— ïî ïîòì, ïîï!.. èòáåäãïþîòåäò, õïüò, 
îöóäò, öâïîò, éèåîàò!.. ïî ïîòì, ïîï!..“ „ãïèïîöâåþóäò“ òìòæëîå öïñåäò ãóè-
þïàòæïí ûòîì ÷ïèëâòæï æï èïøòí èëõæï èëóäëæíåäò: óúåþ èïì „áâåæï üó÷ò ãï-
åáúï èïîúõíòâ, áâåæïì çåæï èë¸ñâï, èåîå àâïäàïí îïéïúïè æïáï÷ï, íòêïðò ïóà-
îàëäï æï ñâåäïôåîèï åîàïæ èïîúõåíï ñóîàïí èëòñïîï àïâò“. ïìå èëåáúï ñþï 
òìòæëîå öïñåäì, îòì ãïèëú èàåäò ìòúëúõäå, çóîãì óêïí, ìëôåäò æïúòíâòà 
„òìòæëîå éîïíÿèëáúåóäì“ åûïõæï. ïèòà ïî æïèàïâîåþóäï èòìò æïìöï. ìïïâüë-
èëþòäë êïüïìüîëôïøò æïåéóðï âïýòøâòäò ãïþîòåäò æï îûïäò èïíïíï. èïîüë-
õåäïè ãïçïîæï ëþëäò øâòäòøâòäò. èïãîïè, îëúï þïæòøò àþòäòìøò ÷ïèëòñâïíï 
óèïéäåì ìïìùïâäåþåäøò øåìïìâäåäïæ, òìòæëîå öïñåäì òì ôóäò ïî ïéèëï÷-
íæï, îïú ïóúòäåþåäò òñë ìïèåæòúòíë òíìüòüóüøò èëìïùñëþïæ. òì àïëþï, âòìò 
„êåàòäæéåëþòìïàâòì“ èïí öâïîò èëïûîë åêäåìòòì ãóèþïàì, õïîþò ïéèë÷íæï. 
òìòæëîåì âïòâïãäïõòà øåãîëâåþóäò øâòæïìò èïíåàò, âïíò÷áï êëüòíëâòì èëì-
ùîåþóäò àáèòà, èõëäëæ ôåõþóîàòì ëîò üïòèòì èïíûòäçå ìïêíïüóíë èçåìóè-
çòîïì àó åñëôëæï ìïñòæäïæ. 

ñëâåäòâå çåèëàáèóäò óüñóïîïæ ãâåóþíåþï, ìïþëäëëæ âòí ãïòèïîöâï þï÷ï-
íï îïèòøâòäòìï æï òëîïè êïíæåäïêòì êïèïàøò. ïèïì òè æïìêâíïìïú àó æïâóèï-
üåþà, îïú ïâïæèñëôëþòì æîëì ãïïêåàï þï÷ïíï îïèòøâòäèï, ïîï èãëíòï îïòèå 
ìïÿëÿèïíë æïî÷åì. 
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„… ïæïèòïíòì ìóäò ãïúòäåþòà óôîë èûòèåï, âòæîå ìõåóäò. òèæåíïæ èûòèå, 
îëè åîà ïæïèòïíì èòìò üïîåþï ïî øåóûäòï. ïèòüëè, âòæîå úëúõäåþò âïîà, åî-
àèïíåàì õåäò óíæï øåâïøâåäëà æï âåúïæëà, îëãëîèå óêâæïâñëà åîàèïíåàòì 
ìóäò: àáâåí ÷åèò, èå ìõâòìò, ìõâïè ìõâòìò æï ïìå æïóìïþïèëæ.1 îïèåàó òè ìõâòìò 
ãïîæïúâïäåþòì øåèæåã ïî æïâëþäæåà æï èïîüëíò ïî æïâî÷åà ïè áâåñïíïçå…“ 

þï÷ïíï îïèòøâòäòì åì æïìêâíï ïîìåþòàïæ òèïìâå ïèþëþì, îïìïú óûâåäåìò ìòþ-
îûíå: ãòñâïîæåì èëñâïìò øåíò, îëãëîú àïâò àâòìò (èïîêëçòì ìïõïîåþï, XII, 31). 

æï òìòú íïàåäòï, îòì îùèåíïì åôóûíåþï þï÷ïíïì çíåëþï.  

II 
ñëôï æï ãïîåèë 

 
ìïïâïæèñëôëøò èíïõâåäåþò èîïâäïæ èëæòëæíåí, èïãîïè èïà þï÷ïíï îïèòøâò-

äòì öïíèîàåäëþòì èæãëèïîåëþï ïî ïùóõåþæïà. ìïêóàïîò ìïáèå ¸áëíæïà ãïìï-
÷ïîõïâò. óíæëæïà èùåîäòì ìïõåäòà, èæãëèïîåëþòà æï àïíïèæåþëþòà åìïî-
ãåþäïà. ñâåäïôåîì òñåíåþæíåí — üñóòäì, àâïäàèïáúëþïì, ãïáíòäëþïì, àïé-
äòàëþïì, õâåùíïì, èóæïîïì, äïáòïëþïì — ëéëíæ æïõèïîåþï èòåéëà, àïâòïíàò 
ïâêïúëþï èòå÷áèïäïà æï þëîëüò çîïõâï èëåêâïîïõÿòíåþòïà. èëêâæåþëæï àó 
èëî÷åþëæï þï÷ïíï, åì ïî ïæïîæåþæïà. åîàì ùïèëúæï êòæåú — „àáâåí îï èëãïî-
÷åíàë“. èïààâòì èàïâïîò æï ïîìåþòàò òñë ìïîôï, îïìïú òìòíò èïéïäò ìïçëãï-
æëåþîòâò èæãëèïîåëþòì êïúòìïãïí èëåäëæíåí. ïè ìïíïõïëþòà ãïëãíåþóäèï 
èéâæåäèï òëîïè êïíæåäïêèï ¸êòàõï êòæåú þï÷ïíïì — „íóàó áâåñíïæ êïúò ïî ïî-
ìåþëþì, âòìïú èõëäëæ àáâåíò öïíèîàåäëþï ïòíüåîåìåþì?“ ïìåàò êïúòú ïîìå-
þëþæï — âïõüïíã ïèþëêïûå, âòìïú þï÷ïíï îïèòøâòäòì èõëäëæ öïíèîàåäëþï æï 
ìòúëúõäå óíæëæï. èòìãïí êò ïîïôåîì òàõëâæï. îëúï âïõë ïèþëêïûòì óïíãïîë-
þòà ãïëúåþóäèï òëîïè êïíæåäïêèï òìåâ òêòàõï — âòí òñëë, åì êåàòäøëþòäò 
áîòìüòïíò?“ — ïîïíïêäåþ ãïíìïúâòôîåþåäò ðïìóõò èòòéë: „áóîæò, èïèïë, ðîë-
ôåìòëíïäò áóîæò!“ 

ïõäï êò öåîò æïæãï ÷âåíú âòêòàõëà: îï ìïçëãïæëåþïï òì ìïçëãïæëåþï, ìï-
æïú èðïîïâò ñâåäïì ìöëþíòì êåàòäøëþòäåþòà, óïíãïîëþòà, ãóäóõâëþòà, 
êïúàèëñâïîåëþòà, èåãëþîëþòà? 

ïæïèòïíò èëáúåóäòï èëíóìõóä ùîåøò: ãïÿòîâåþï øëþì êåàòäæéåëþòì íïü-
âîïì. ïèòì èëìïðëâåþäïæ íïòîíïòî ãçåþì åûåþì ïæïèòïíò. îòìò âïòíï÷îëþòà 
íïüâîïì ìïáèåæ ïáúåâì. èïãîïè ïõäï èåëîå óþåæóîåþï òùñåþï. òâòùñåþì êåàòä-
øëþòäåþïì, ìòñâïîóäì, óïíãïîëþïì, ðïüòëìíåþïì. õæåþï èëñâïìòì èëûóäå, õïî-
þò æï æïóíæëþåäò. æãïì ïè èëíóìõóä ùîåøò æï âåî ãïîêâåóäï — îï ìöëþì, 
õëîúòåäò ìòèæòæîå àó ìóäòåîò? îïì åþîûëäëì õëîúòåä ìòéïüïêåì àó ìó-
äòåîì? èïîàïäòï, àåëîòóäïæ ñâåäï åîàõèïæ ïèüêòúåþì õëîúòåä ìòèæòæîåì 
ìóäòåîò ìòèæòæîå ìöëþìë, õëîúòåäò ìòéïüïêå òìå ìïøòøò ïî ïîòìë, îëãëîú 
ìóäòåîò, èïãîïè ðîïáüòêóäïæ ñâåäï õëîúòåä ìòèæòæîåì ïèöëþòíåþì æï åþ-
éïóÿåþï. ïîïôîòà õåäòæïí ïî óøâåþì. èçïæ ïîòì ñâåäï æï ñâåäïôåîò êåîþåîò-
âòà æïêþòí-æïÿïèëì, ëéëíæ èòì áëíåþï-æëâäïàì ïîï èëïêäæåì îï. 

óïèîïâò ôóäòì èòàâòìåþòìïàâòì çòì úòõåøò øëøòï ãëãëäïûå („àåàîò þïòîï-
éåþò“). ïæîå òãò ãïÿòîâåþóäò æï ðïüòëìïíò êïúò òñë. 

„ëîèëúò ùåäòùïæòæïí, îëèåäòú ÷åèøòï, ëúæïïàò ùåäòùïæò õïõâòà, þëäë-
êòà, èæëãâòàï æï øïâò ðóîòà èáëíæï ïèëèùâïîò àïâ-éîïíÿò æï úõâòî-ðòîò. 
õïäõë, ëîèëúòæïí ëúæïïàò ùåäò èåìòçèîåþëæï àåàîò ðóîò, êïîïáò, õòçòäï-
äï, ÷ïáïôóäò, þïüêíòì èùâïæò, þïìàóîèï, ìóêò, èùñåîò æï õëõëþò, ëîìïîàóäò-
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ïíò îâï ëàïõòïíò ìïõäò, ôòáïäòà,1 ãïùñëþòäò ïþïçïíòà, ìïèçïîåóäëàò æï ìï-
ðòîôïîåøëàò. ëîèëúòæïí ëúæïïàò ùåäò èåìòçèîåþëæï øïâò âëäãï, èùâïíå ïà-
àóèíòïíåþò, äóîöò ïãïîïêò øïâ çéâïçå, þïèþïìïâòà àåàîò áïäò æï þîëùåóäò-
âòà äëñï ùòàåäò øâòäåþò…“ 

ëúæïïàò ùäòì íïüâîï ïà ùåäòùïæøò ìòíïèæâòäåæ ïáúòï øëøòï ãëãëäïûåè, 
èïãîïè îï ãçòà, îï ìïøóïäåþòà? òè ãçòà, òè ìïøóïäåþòà, îëèåäìïú þëäëì 
ïæïèòïíò óàóëæ úòõåøò èò¸ñïâì. 

òìòæëîå ìïäïîòûòì ìòûåú ïþîåøóèòì ñïÿòâòà óõèë, óùñòíïîò æï àâòíòåîò þò-
ÿò òñë. óþïüëíëæ õèïì ïî ãïãúåèæïà. èïãîïè åîà óþåæóî æéåì òãò øòí ãïè-
æòæîåþóäò æïþîóíæï. ãïäïéåþóäèï èïãòæïçå ëúæïõóàèïíåàòïíåþòì æïìüï 
æïñïîï æï òîãâäòâ ïèïñïæ èòèëòõåæï. òè ùóàì òãò ìïèóæïèëæ øåüîòïäæï åøèï-
êòìïêåí. ãïäëàæï, ãïáóîææï, úëäì úåèï æïóùñë, ìòèïèîì — ïäïäèïîàïä 
èøîëèåä êïúì — æïìúòíëæï, àïâèëñâïîåëþïì óãòíåþæï. ëöïõøò óîàòåîàëþï 
òèæåíïæ ãïèùâïâæï, îëè òìòæëîåè ìòûå èë¸êäï.  

îï ¸áíïì ïí øëøòï ãëãëäïûåè, ïí òìòæëîå ìïäïîòûòì ìòûåè? ñëâåä êïúì åíïü-
îåþï, ìóîì, óñâïîì ìòèæòæîå, æëâäïàòà ìïâìå ëöïõò, þåâîò ôóäò. èïàïú óí-
æïà êåàòäò úõëâîåþï. ïî óíæïà úòõåøò öæëèï, èòà óèåüåì, ìòêâæòäò. 

ôóäò àó ïî ãåáíåþï, çïçï íïêïøòûòì æåæïìïâòà óíæï òæãå þïçïîøò, èåõëî-
úòì æïõäàïí æï åõâåùë ôïøâãïæèëãæåþóä, þîòñâ, àâïäåþãïæèëêïîêäóä ñï-
ìïþì ìïè èïíåàïæ èëãúåì ìõâòìãïí æïùóíåþóäò, ãïæïìïñîåäïæ ãïèåüåþóäò, 
õëîúãïúäòäò ûâäåþò, îëè øâòäì úòõåøò îëãëîèå îâï ðïùòï êïüäåüò øåóã-
çïâíë. òì îâï êïüäåüò, îëèåäàï æïíïõâï ðïüòèîåþìïú êò ïî ¸ñëôíòà ìïìïúò-
äëæ. 

àó ôóäò ïî ãåáíåþï, òìòæëîå ìïäïîòûåìïâòà æïòèìïõóîåþ æïúòíâïì — ìïèìï-
õóîøò ïæãòäì ïúæåí æï úõëâîåþï ïî òúòë. àóèúï ãïíïàäåþóäò, ìùïâäóäò êï-
úòï òãò, ðîëôåìòòà åêëíëèòìüò, ëîò óúõë åíòì èúëæíå, èïãîïè âåîïìëæåì 
óñòæòì øâòäì íïõåâïî ùåäòùïæøò ìïè áóîáì, ïà ùñâòä ÷åáèïìï æï üóôäì, ëú 
êïþïì, þåÿæåþìï æï ìïñóîååþì. ìòûåè êò øåìûäë åì, îïêò ìòíæòìçå ïòéë õåäò. 

àó ôóäò ïî ãåáíåþï, âåîú ïçòçïì ìïîëìêòðëøò òâäò. ïîïæï, òìòú òçòæïâì 
ïæïèòïíì. 

„— îëãëî, êïúë, êåîûë æóáïíò ïáâì, æóáïíò êò ïîï, þëîæåäò æï ïîïâòí 
òÿåîì? — ãïèòêâòîæï èå. 

— å¸, ÷åèë çïçï, îïèæåíò, ùåìòà òèòì æïèÿåîò îëè óíæï ñëôòäòñë, òìåàò êï-
úò èå òá èåíïõëì, òèæåíò àóèïíò îëè èëãâúï ïõäï èå æï øåí, òè ôóäòà ìïêóàïî 
úòõåì âòñòæòæòà — ïèëòëõîï øëøòïè“. 

îëãëîú ÷óî÷õåäòìïãïí ïî ãïèëâï ìïíàåäò, òìå ïî ãïèëâï åáòèò âïíò÷áï êë-
üòíëâòì æòîåáüëîòì øâòäòìïãïí, èïãîïè ìïèåæòúòíë òíìüòüóüøò èïòíú øåâò-
æï („íó ãåøòíòï, æåæï!“). îëãëî? ôóäò ¸áëíæï. 

ïâàïíæòä öïñåäì êò òíìüòüóüòì êïîåþò úõâòîùòí æïóêåüåì. îïüëè? ôóäò 
ïî ¸áëíæï æï òèòüëè. 

óæïíïøïóäë çïçï íïêïøòûå îëè úòõòæïí òõìíïí, óùñïäëæ íïúåèò ïêïêò õïîï-
þïûå óíæï èëî÷åì. òãòï åîàïæåîàò èëùèå, âòìïú ìòèïîàäòì àáèï øåóûäòï. èïã-
îïè õïîïþïûå îëè ãïíòêóîíëì, óúõëóîò ùïèïäòï ìïÿòîë. èïãîïè òì ùïèïäò 
„ìóä ëîò ôäïêëíò ñëôòäï ìïáïîàâåäëøò — åîàì óêâå ïìèåâåí âòéïúïì æï 
åîàì âòéïúòìïàâòì òíïõïâåí, âïòàó æïìÿòîæåìë“. 

ñâåäïôåîò ãïñòæå, æåæï, åõâåùåþï çïçï ïíòêë íïêïøòûåì, æï îëãëîèå òì ùïèï-
äò òñòæåë. øâòäòì èóæïîïì æåæï èëîòæåþòà óðïìóõåþì — „îï ãïâñòæë, øâò-
äë?“ 
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„èïîàäïú îï ãïñòæëì? îïú æåæï èïõìëâì, ìóä âñòæòà ñâåäïôåîì. öåî ïîï-
ôåîò ãâòñòæòï æï ïõäï îï óíæï ãïñòæëì ìïùñïäèï æåæïè?“ 

ïìåà âòàïîåþïøò ëîò ùñóîâòäò òþïæåþï: åîàò èõîòâ, ôóäòì øëâíòì; èåëîå 
èõîòâ — èëñâïìòì ìòñâïîóäòìï æï àïíïäèëþòì. åì ëîò ùñóîâòäò åîàèïíåàì åþ-
îûâòì. ïí åîàèï óíæï ãïòèïîöâëì, ïí — èåëîåè. îëãëîú ùåìò òèïîöâåþì ôóäòì 
øëâíòì ùñóîâòäò. ìòñâïîóäò æï àïíïäèëþï ïæïèòïíòì èûòèå áëíåþîòâ èæãëèï-
îåëþïì ïî úâäòì. èõëäëæ çíåëþîòâ êèïñëôòäåþïì ïíòÿåþì. åì êò ìïêèïîòìò ïî 
ïîòì. ïóúòäåþåäòï áëíåþîòâò èæãëèïîåëþòì øåúâäï, îïú èõëäëæ ôóäì øåóû-
äòï. 

îïú àïâò ïõìëâì êïúëþîòëþïì ìóä ôóäì åàïñâïíåþï æï àïí ìóä ùñåâäï-
êîóäâïì óãçïâíòì. åàïñâïíåþï, îïêò ôóäòï êåàòäæéåëþòì ìïôóûâåäò. ùñåâ-
äòì, îïêò ôóäòâåï þëîëüåþòì ùñïîëú. âåî òáíï æï âåîï, êïúëþîòëþïè âåî ãï-
èëûåþíï ôóäòìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì óþëîëüë ôëîèï. âåî ÷ïïñåíï òãò èõë-
äëæ êåàòäòì ìïèìïõóîøò æï âåîú âåîïôîòà øåúâïäï, âåîú óïî¸ñë, àóèúï 
æòæõïíì òþïãóíåþæï ãóäøò õåäì æï òèóáîåþëæï — ñâòàåäò åøèïêò óíæï èëòì-
ðëìë, — èïãîïè ïèïëæ. ôóäò ôóäïæâå æïî÷ï: èïîöâåíï õåäòà îëè êåàòäì íåî-
ãïâì, èïîúõåíïàò þëîëüì àåìïâì. 

ìõâïæïìõâï åîòì èùåîäëþïøò ìõâïæïìõâïãâïîòï ôóäòì èìõâåîðäò æï ôóäòà 
ãïèëùâåóäò æïíïøïóäò. ÷âåíò äòüåîïüóîïú ãïîêâåóäò àïâòìåþóîåþòà ùïî-
èëãâòæãåíì èïì. îëãëîú êò ãïâïæåâíåþà àâïäì ïæïèòïíòìï æï ôóäòì óîàòåî-
àëþòì ðîëþäåèïì áïîàóä ðîëçïøò, æïâòíïõïâà èêïôòë ìóîïàì, îëèåäìïú ìï-
õåäïæ øåòûäåþï æïâïîáâïà — ôóäòì óìïçéâîë üîôòïäò, æïþïæåþóäò óðëâï-
îòì ìòõïîþòà. 

óáëíåäò æï óðëâïîò òñë ÷âåíò ðîëçòì èòåî æïõïüóäò ðòîâåäò èòäòëíåîò 
ìëäëèëí òìïêò÷ èåöéïíóïøâòäò. èïì èåîå ñâåäï èæòæïîò, âòíú êò ïîìåþëþì 
áïîàóä èùåîäëþïøò, ìòéïüïêòà òùñåþì æï ìòèæòæîòà ïèàïâîåþì úõëâîåþïì. 
èïà øëîòì, ïìåâå ìòéïîòþòæïí ïèëüòâüòâæíåí úõëâîåþòì çåæïðòîçå í. æóèþï-
ûòì øëøòï ãëãëäïûååþò, íóãçïî æïîïõâåäòûååþò, ìïíæîë èïéäïôåîòûååþò àó 
ìõâïíò. áïîàóäò ðîëçï ïî òúíëþì, ïî õïüïâì èåèêâòæîåëþòà ôóäòïí êïúì, èò-
ìò úõëâîåþòì ãçïì, èòì êåàòäìï æï þëîëüì. ïî æïóõïüïâì ïîú òè üòðòì êïðòüï-
äòìüåþò, îëãëîòú òñâíåí, âàáâïà, æïâòà ìïîïöòøâòäò, ãòëîãò áïîàâåäòøâò-
äò, ïêïêò õëøüïîòï, çóþïäïøâòäåþòì ëöïõò. îëè ïîïôåîò âàáâïà, åâîëðóä æï 
îóìóä èùåîäëþïçå, ïìåàò ôóäòïíò ïæïèòïíåþò ûäòåî ìïòíüåîåìëæ ïîòïí ùïî-
èëæãåíòäò ìëèõóî èùåîäëþïøò. áïîàóäò êò òúíëþì æï õïüïâì, îëãëîú óêâå 
âàáâò, ëæåí éïüïêì, îëèåäòú íïòîíïòîò ìïøóïäåþåþòà — æïçëãâòà, êïðòêòì 
êïðòêçå èòùåþåþòà, ÷ïî÷óäò åøèïêëþòà (îëãëîú ìëäëèëí òìïêò÷ò), æòæò îïë-
æåíëþòà ôóäòì èòàâòìåþòà, èëðïîâòà, îàóäò êëèþòíïúòòà (îëãëîú í. æóè-
þïûòì ðåîìëíïýåþò) — èæòæîæåþòïí æï õæåþòïí ñëâäòì øåèûäååþò. îïêò ãïèæòæ-
îåþòì, ôóäòì øåûåíòì ðîëúåìòï ïìïõóäò, þóíåþîòâòï, ðïîïäåäóîïæ òõïüåþï 
õëîúòì çåòèòìï æï ìóäòì êâæëèòì ìóîïàòú. ïè ìóîïàòì ñóîåþòì ýïèì èùåîïä-
øòïú æï èêòàõâåäøòïú òþïæåþï èëñâïìòì ìòñâïîóäòìï æï àïíïäèëþòì íïüâîï. 
åì íïüâîï èìÿâïäïâì ÷âåíì ðîëçïì äïâîåíüò ïîæïçòïíòà æïùñåþóäò æéåèæå. 

ïîìåþëþì èåëîå ãïîåèëåþïú, îëúï èëñâïìòì ìòñâïîóäòìï æï àïíïäèëþòì 
íïüâîï ÷íæåþï. åì ïîòì óìïèïîàäëþòì âòàïîåþï. 

âòàïîåþï, îëúï àëîèåüò ùäòì úòõòà, êïüëîéòà, ãïæïìïõäåþòà ãïüïíöóä 
æåæïì ðòîâåäïæ æïòíïõïâ øòíæïþîóíåþóäì æï âåéïî åüñâò — ãïèïîöëþï, æåæï! 
ïèòì èïãòåî, îëãëîú óúõëì, èòèïîàïâ — ãïãòèïîöëà, áïäþïüëíë! îïæãïí 
àëîèåüò ùäòì ëþäëþïè ãïæïãï÷âòï æï ïéïî òúò îëãëî àáâï ñâåäïçå òëäïæ 
ìïàáèåäò ìòüñâï — æåæï („èçòïíò éïèå“). 
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âòàïîåþï, îëúï óæïíïøïóäëæ ãïúòèþòîåþóäò èïèï óêâå ïéïî ãïõìëâì. àï-
âïæ óêâå æïâïýêïúåþóäò ãïêâòîâåþóäò óñóîåþ ìóîïàì, îëèåäçåæïú æïàâòì 
üñïâçå æïãëîåþóäò åîàò ùäòì þòÿòï ãïæïéåþóäò æï èëóäëæíåäïæ æåæï 
ãåüñâòì — èïèïøåíòï. øåíò ìóîïàò åãëíïà æï æïðïüòèîåþòì æîëì ïî ùïèïîàâå-
ìë („èçòïíò éïèå“). 

âòàïîåþï, îëúï èïüïîåþåäøò, óúõë õïäõøò, æïþíåóäò, óìóïîò þïäéò ãêòà-
õïâì — æåòæï ëäòï, ìïæ ïîòì ÷åèò æåæï? — æï ðïìóõòì èòúåèï ïî øåãòûäòï. 

„— ÷åèò æåæï îï òáíï?! — áïäò ùïèëæãï, þïâøâò èêåîæøò ÷ïòêîï æï ðòîçå õåäò 
ïïôïîï, åì øåèçïîïâò êòàõâï îëè ïî ãïåãëíï. áïäì þïâøâòì õèï ïéïî åìèëæï, 
èïãîïè õåäòìãóäçå üó÷åþòì èëûîïëþòà ãîûíëþæï, îëè þïâøâò æïýòíåþòà òèå-
ëîåþæï åîàìï æï òèïâå êòàõâïì. 

— éèåîàë, íóàó âåî õåæïâ ïèïì æï àó õåæïâ, ìïæ õïî?! — àáâï áïäèï æï þïâ-
øâòì ùòí èóõäåþçå æïåøâï“ („èïîïæòìëþòì êïíëíò“). 

âòàïîåþï, îëúï æïõâîåüòäò èïèòì ÷åáèåþì ïèëòéåþ çïíæóêòæïí æï ìòèòíæçå 
ãïæïìïúâäåäïæ ùïòéåþ, øòèøòäòà îëè ïî èëêâæå („èå âõåæïâ èçåì“). 

ðîëþäåèï, îëèåäìïú ðòîëþòàïæ æïâïîáâò — èëñâïìòì ìòñâïîóäòìï æï àï-
íïäèëþòì íïüâîï, ùïîèëøëþòäò óêïíëíëþòìï æï óìïèïîàäëþòì øåæåãïæ — 
éîèïæ, ôïîàëæ æï ñëâåäèõîòâ áïîàóä ðîëçïøò æïèóøïâåþóäò ïî ïîòì. ïîìå-
þòàïæ ñâåäïçå âîúäïæ èïì í. æóèþïûå øååõë. úõïæòï, æïìêâíïú èïìâå óíæï ãïå-
êåàåþòíï. ïèæåíïæ í. æóèþïûå äëãòêóîïæ èòâòæï òè êòàõâïèæå, îëèåäòú þï÷ïíï 
îïèòøâòäì æïóìâåì — „èøëþäåþòì ãïèë îïèå ùñåíï õëè ïî ãïáâà ïí ãáëíòïà ðïî-
üòòì èòèïîà?“ äëãòêóîòï òì ðïìóõòú, îëèåäòú þï÷ïíïè ãïìúï: — „êò èáëíæï, 
èïãîïè ãïèòïîï. àóèúï, èåîå, èøëþäåþòì îåïþòäòüïúòòì øåèæåã òìåâ ãïèò÷íæï 
ùñåíï… ãïèò÷íæï òèòüëè, îëè èàåäò ïè õíòì ãïíèïâäëþïøò àóîèå ìóä üñóò-
äïæ, ïîïôîòì ãïèë ãïæïâòüïíåà ïèæåíò ìòæóõÿòîå, æïèúòîåþï æï óþåæóîåþï“. 

èïãîïè ïìåà ìòüóïúòïøò êòàõâï-ðïìóõòì äëãòêóîëþï ïî êèïîï. èêòàõâåäò 
óíæï ãïåîêâåì — çíåëþîòâïæ îïì íòøíïâì „ùñåíïè ãïèòïîï“. àó „ùñåíòì ãïâäï“ 
øåæåãòï óìïèïîàäëþòì üêòâòäòì æïâòùñåþòì, èïøòí òãò çíåëþîòâò æïáâåòàå-
þïï. àó „ùñåíòì ãïâäï“ øåæåãòï óìïèïîàäëþòì üêòâòäòì õìëâíòì, èïãîïè øó-
îòìãåþòì æïûäåâòìï, èïøòí òãò çíåëþîòâò ïèïéäåþïï. ïèïéäåþïï òèòüëè, îëè 
øóîòìûòåþòì ìóîâòäò òþóæåþì ìóäòåîïæ ïèþëêïîòì úíëþòåîåþïøò, ðïüòåþòì 
óíïîò êò èëèïæäåþóäòï óçåíïåìòì èòåî. 

ïè ìïóþîòì æîëì èïõìåíæåþï åîàò åðòçëæò, îëèåäìïú åã. íòíëøâòäò ãâòïè-
þëþì „ìòèëíïøò“.  

øåóîïúõèñëôäòì èëìïêäïâïæ ãïèçïæåþóäò ìòèëíï ûïäïûå þó÷áåþøò ÷ïìïô-
îåþóäò óúæòì üòüòêë æîëòûòì ãïèëâäïì. èïøòí „èëïãëíæï ìòèëíïì åîàò ðï-
üòèîòì íïàáâïèò. ìòèëíïè ¸êòàõï: „ìóäòì ùïùñèåæòì ïî ãåøòíòï, ïæïèòïíì îëè 
êäïâ?“ ðïüòèïîèï àóîèå óðïìóõï: „÷åèàâòì åì áâåñïíï öëöëõåàïæ ãïæïïáúòåì 
æï öëöëõåàøò ìóäçå ïîïâòí ôòáîëþìë“. ïè ôòáîèï àòàáëì ãïïèõíåâï ìòèëíï. 
èïí üòüòêëú èë¸êäï æï æïâòà æîëòûòì èåëîå âïýò äåâïíòú. 

èïãîïè ìïáèå òì ãïõäïâà, îëè ïæïèòïíò èïøòí ïîòì ïæïèòïíò, îëúï òãò öëöë-
õåàøò ôòáîëþì ìóäòì ïîùïùñèåæïçå, àëîåè ìïèëàõåøò ïîïâòì ìÿòîæåþï ïèïçå 
ôòáîò. 

þï÷ïíï îïèòøâòäì êïúòú ¸ñïâæï èëêäóäò øóîòìûòåþòì èòçíòà, öëöëõåàòú 
¸áëíæï ãïâäòäò æï ìóäòì ãâåèïú ãïæïüïíòäò, îëúï ðïìóõì òûäåëæï. òãò óêâå 
èëùòôóäò êïúòì øåãíåþòà òñë èòìóäò òè èúíåþïèæå, îëèåäòú åîàõåä óêâå 
èëâòøâåäòå æï ïõäï òìåâ ãïâòèåëîåþ — „÷åèò ïîì øóîòìãåþïò æï èå èòâïãë, òü-
ñâòì óôïäò“, îïú ïî ïõìëâæï ùïþäòìåîòì áë÷åþøò ÷ïìïôîåþóä ìòèëíï ûïäïûåì. 
Nil inultum remanebit!  
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èåìïèå ãïîåèëåþïú ïîòì, îëúï èëñâïìòì ìòñâïîóäòìï æï àïíïäèëþòì íïüâîï 
÷íæåþï — ìïåîàë ìïõïäõë ãïìïÿòîò. 

èåëîå èìëôäòë ëèò èûâòíâïîåþì. óÿòîì ìëôåäìïú æï áïäïáìïú. çåíëþïíøò 
ìïòæïíéïú þëøåþò ÷ïèëâòæíåí („þëøåþò“). ìëôåäì îï ïáâì, èëóäëæíåä ìüóè-
îåþì îï óíæï ãïóçòïîëí. òùïíùïäåì åîàõïíì. åîà èøâåíòåî æòäòà êò óàåíòï 
ãïòðïîíåí. àïí „ìëôåäì åîàò àõï, ëîò ãëÿò, åîàò õþë, ëúòëæå áïàïèò, êòæåâ 
îïéïú ùâîòä-ùâîòäò ìïëöïõë íòâàåþò“ èëðïîåì æï ùïâòæíåí. òìòíò ÷ëõïüïóî-
øò èòäòúòòì óôîëìèï êòêòüòï ëìåôïòøâòäèï æïïêïâï æï çåíëþíåäåþò ãïèëòûï-
õï. çåíëþíåäåþèï áâï ïïãæåì æï àïâò øåóøâòîåì — þëøåþì ÷âåíàâòì ïîïôåîò èë-
óðïîïâì, îïú èòïáâà ÷âåíò èòúåèóäòïë. öïÿâøò, ìïèôåõøò, íïäøò æï ìõâï íòâ-
àåþøò ãïóúâïäåàë. êòêòüòï ëìåôïòøâòäò òûóäåþóäò ãïõæï þëøåþò ãïåøâï. çå-
íëþíåäåþò æï þëøåþò åîàèïíåàì ûèåþòâòà ãïèëåèøâòæëþåí. îïüëè? òèòüëè, 
îëè ìëôåäøò þëøåþò èêòàõïëþæíåí, íóãåøì òûäåëæíåí. „ñâåäï èùóõïîåì àó 
ïîï íïõåâïîì èïòíú ïèëóèøîïäåì èæóéïîå úîåèäåþò àâïäàïãïí, þåâî ÷ïáîë-
þïçå èòèæãïî êåîïì øåóþåîåì ìóäò, òìåâ ãïïéâòûåì, òìåâ ïïôóüåì…“ 

òèåæò èïòíú òèåæòï, àóãòíæ òãò þëøï áïäòì ðòîòà íïàáâïèò ìòúîóå òñëì. 
íïþåéäïâøò, íòâàåþòì ìòèòíæøò ãïæïìïúâäåäïæ ùïìóäò õïüòï æï ìëìëòï, þï-

þòäë âïøïñèïûòì ëöïõøò èëõâæåþòïí („èå âõåæïâ èçåì“). þïþòäëì æï êïêïíëì ëîò 
üñóðò þòÿò æïåêïîãï ëèøò. ïîïâòí òúòì èïàò ïèþïâò. æòäòæïí ìïéïèëèæå èëà-
áâïèì øâòäåþæïêïîãóäò æåæï. óúåþ õïüòï üñóòäì èëòãëíåþì — ÷âåíì ìëôåäøò 
ëèòæïí êïúò ÷ïèëâòæïë. òèïì óíïõïâìë üñóðò ûèåþò. úëúõäåþò ïîòïíë, êïîãïæ 
æï öïíìïéïæ. ïè èòïèòü üñóòäì ñâåäï èïøòíâå èòõâæåþëæï. þïþòäë èòõâæï êò-
æåú, èïãîïè êïêïíëè æïóöåîï ãëãëíïì. ùñïäùïéåþóäò êïúò õïâìì åêòæåþëæïë 
æï ãïóþåæóîåþóäò æåæïú òèåæòì üëüì ÷ïåþéïóÿï. æïèøâòææï æï òùïèï, îëè 
èòìò þòÿåþò ìïéìïäïèïàò æïþîóíæåþëæíåí. 

èåëîå æéåì, æòäòà, þïþòäëè áóîáò æï ÷åáèï ïéïî ãïèëïîàâï õïüòïì æï ìë-
ìëòïì. òìå, óôïìëæ èòìúï ìòèòíæò. áóîáìï æï ÷åáèïçå þåâîïæ ûâòîïæ éòîæï õï-
üòïì æïüëâåþóäò úîó ãòíúò. 

ìïíòèóøëæ åì ëîò èïãïäòàò âòêèïîëà, àëîåè ïèãâïî åðòçëæìï æï ìúåíïì 
þåâîì âíïõïâà í. æóèþïûòì àõçóäåþåþøò. îïëæåíëþòà, èïîàïäòï, þåâîòï, èïã-
îïè óèàïâîåìò èïòíú òèòì æïæãåíïï — îïì ïéùåîì èùåîïäò, èëñâïìòì ìòñâïîó-
äòì ôïáüì àó ìïêóàïî ëúíåþïì? åîàìïú æï èåëîåìïú, ëéëíæ ëúíåþï ìÿïî-
þëþì íïèæâòäì. ëúíåþï óôîë éîèïï, âòæîå íïèæâòäò. í. æóèþïûòì èëàõîëþåþ-
ìï æï îëèïíåþøò èëñâïìòì ìòñâïîóäòìï æï àïíïäèëþòì ïîìò ëúíåþïøò âäòíæåþï 
æï ïîï — ìòíïèæâòäòæïí ïéåþóä ôïáüøò. èïãïäòàïæ, ãòýò èïîãëì ïîìåþëþï æï 
ìòêâæòäò íïèæâòäòï, èòìò èëâäï-ðïüîëíëþï æï çåòèòà æïìïôäïâåþï êò — ëú-
íåþï („èïîïæòìëþòì êïíëíò“). ïìåâåï ìõâï øåèàõâåâåþøòú. í. æóèþïûòì øåèëáèåæå-
þï ãïýéåíàòäòï êåàòäòì, àïíïäèëþòì, ìòñâïîóäòì íïüâîòà. ïõäï øåèòûäòï 
âóðïìóõë êòàõâïìïú — îï ìïçëãïæëåþïï òì ìïçëãïæëåþï, ìïæïú èðïîïâò ñâåäïì 
ìöëþíòì êåàòäøëþòäåþòà, óïíãïîëþòà, ãóäóõâëþòà, êïúàèëñâïîåëþòà, èå-
ãëþîëþòà? åì ìïçëãïæëåþïï òì ìïçëãïæëåþï, ìïæïú åíïüîåþïà êåàòäò, àï-
íïäèëþï, ìòñâïîóäò. ìïæïú ïè íïüâîïì ëúíåþòà òêèïñëôòäåþåí. æï í. æóèþïûòì 
øåèëáèåæåþïú åîàò óìïçéâîë íïüâîïï êåàòäòìï. 

III 
ãïèåëîåþóäò èëüòâåþò 
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í. æóèþïûòì èëàõîëþåþìï æï îëèïíåþøò îïèæåíòèå ãïèåëîåþóä èëüòâì øåõ-
âæåþòà. ãïâåúíëà çëãòåîàì, ñâåäïçå óôîë õøòîì. 

æåæòì íëìüïäãòï. í. æóèþïûòì ñâåäï èàïâïîò ðîëüïãëíòìüò ëþëäòï: ïí 
äòüëíò ëþëäòï ïí èïèòà ëþëäò. äòüëíò ëþëäòï çóîòêåäï âïøïäëèòûå („èå, 
þåþòï, òäòêë æï òäïîòëíò“), ìëìëòï èïèïäïûå („èå âõåæïâ èçåì“), ïâàïíæòä öï-
ñåäò („íó ãåøòíòï, æåæï!“), þï÷ïíï îïèòøâòäò („èïîïæòìëþòì êïíëíò“). èïèòà 
ëþëäòï àåèóî þïîïèòûå („èçòïíò éïèå“), çïçï íïêïøòûå („àåàîò þïòîïéåþò“). 
ïìåàòâå ìóîïàòï èëàõîëþåþøòú. ñâåäï íïùïîèëåþøò æåæïì ìïõåäïæ ïíòêë 
¸áâòï. ìóäåîàòï, æåæï èëáèåæò ðòîòï, àó óþîïäëæ òõìåíòåþåí. åîàïæåîàò ãï-
èëíïêäòìòï „íó ãåøòíòï, æåæï!“, ìïæïú æåæòì ìïõåäòï èïíïíï. ïíï í. æóèþïûòì 
æåæòì ìïõåäòï — ïíï þïõüïûå. èõïüâîóä àõçóäåþåþøò ãïæïæòì èùåîäòì ðòîïæò 
íëìüïäãòï æåæòì èòèïîà, þïâøâëþòì óæòæåìò üêòâòäò, ãïíóèåëîåþåäò ìåâæï. 
èïãîïè æåæòì íëìüïäãòòì ïîìåþëþïì í. æóèþïûòì øåèëáèåæåþïøò èïîüë ïâüë-
þòëãîïôòóäò èëüòâòà âåî ïâõìíòà. í. æóèþïûåì ¸áëíæï ìõâï æïóñó÷åþåäò üêò-
âòäòú — èïèòì æïéóðâï, øâòäòì ìòêâæòäò. àóèúï ïèïì ïî óÿòîïâì òìå âîúåäò 
ïæãòäò èòì øåèëáèåæåþïøò, îëãëîú æåæòì íëìüïäãòïì, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè 
ëîòâåì õìëâíï èòì àõçóäåþåþøò ðïüòâúåèóäòï. çëãòåîàò èòìò ðåîìëíïýò âäï-
æòèåîòì ûåï:1 çóîòêåäï („èå, þåþòï, òäòêë æï òäïîòëíò“), àïèïçò („êóêïîï-
÷ï“)… „ìïìïôäïë“ êò øâòäòìïæèò èòûéâíòäò îåáâòåèòï. 

í. æóèþïûòì øåèëáèåæåþïøò æåæòì íëìüïäãòï óøóïäëæ óêïâøòîæåþï ìïåî-
àëæ èïîïæòóäò, óüñóïîò ìòñâïîóäòì íïüâîïì. 

ìïêïúëþîòë äòüåîïüóîïøò åîàò êïíëíçëèòåîò ìóîïàò ÷ïíì: îïòèå òæåïäò-
ìïàâòì èïèåþò óôîë õøòîïæ, æï øåæïîåþòà ïæâòäïæïú, òèåüåþåí øâòäåþì 
èìõâåîðäïæ, âòæîå æåæåþò. æåæåþò ïèöëþòíåþåí àïâïæ òñâíåí çâïîïêò, ëéëíæ 
øâòäò ãïæïî÷åì. æåæóîò æï èïèóîò ìòñâïîóäòìïæèò èùåîäëþòì ïèãâïîò æïèë-
êòæåþóäåþï ãïðòîëþåþóäòï, åîàò èõîòâ, ìòíïèæâòäòà, èåëîå èõîòâ, ìïõïîå-
þòà, îëèäòì èòõåæâòà êïúëþîòëþòì õìíòìïàâòì èïèïéèåîàò üïîòãïæ òèåüåþì 
èõëäëæøëþòä ûåì. æòèòüîò èåîåýêëâìêòì îëèïíøò — „èïèï æï øâòäò“ — ðåüîå 
ðòîâåäò ôòáîëþì — ïáâì àó ïîï èïì óôäåþï îóìåàòì ìïõåäòà ìïìòêâæòäëæ 
ãïòèåüëì øâòäò? àïâì ìùëîåæ ìïõïîåþòà òíóãåøåþì: àóêò êïúëþîòëþòì õìíò-
ìïàâòì èïèï-éèåîàèï ãïòèåüï ûå-éèåîàò, èïì, ðåüîåì, èòùòåî êïúì ïáâì óôäåþï 
îóìåàòì êåàòäæéåëþòìïàâòì æïìïöëì øâòäò. åì ôòáîò æï ïî÷åâïíò óêâå òèïì 
íòøíïâì, îëè èïèïì øåóûäòï æïàîãóíëì øâòäòì ìòñâïîóäò ìõâï óôîë æòæò 
ìòñâïîóäòì ìïõåäòà. æåæóîò ìòñâïîóäò ïî èëî÷òäåþì ïìåà ôòáîìï æï ïî÷å-
âïíì. ïî åáâåèæåþïîåþï æîëì, ïìïêì, ðòîëþåþì, ïäüåîíïüòâïì, ãïîåèëåþïì… òãò 
èïîïæòóäòï, óüñóïîòï, ìïòèåæëï. 

îëúï ïæïèòïíò æïåÿâæåþï êåàòäòì ìóôåâïøò, îëúï ìïìëùïîêâåàòäåþï øåòð-
ñîëþì, èïøòí æåæóîò ìòñâïîóäòì ïîìåþëþï óþîóíåþì èõíåëþïì, îùèåíïì, òèåæì. 

æåæòì íëìüïäãòï í. æóèþïûòì øåèëáèåæåþïøò ïìîóäåþì êåàòäòìï æï ìòñâï-
îóäòì îùèåíòì ôóíáúòïì. „… ñëâåäàâòì èëâïä, îëæåìïú ãïãòÿòîæåþï, øåí 
ëéëíæ èòíïüîå æï èëâïä“, — åóþíåþï ïâàïíæòä öïñåäì óêâå ãïîæïúâäòäò 
æåæï. 

ãïîæïúâäòäàï ùòíïøå ôòúò ïí ïíãïîòøãåþï. í. æóèþïûòì àõçóäåþåþøò õøò-
îïæ åìïóþîåþòïí èòúâïäåþóäì, ôòúì ïûäåâåí, ïíãïîòøì ïþïîåþåí. 

ìëìëòï èïèïäïûå èòæòì þåýïíïì ìïôäïâçå æï óñâåþï — îï èëõæï ìëôåäøò, îïì 
ïðòîåþì àïâïæ („èå âõåæïâ èçåì“). 

„… øåí õëè òúò, þåýïíï, èå îëãëî èòñâïîì õïüòï? úëäïæ èëâòñâïí, ïþï, îïì 
âòçïè… îëè ïî ïåõòäëì àâïäò? èïèòæïú èïãïì èåêòàõåþï, þåýïíï, ñëâåä éïèå 
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èåêòàõåþï. øåí ããëíòï ïî èëâòñâïí? èïòíú èëâòñâïí, þåýïíï, èïòíú. ïî øåòûäåþï 
õïüòïì úõëâîåþï ó÷åèëæ. ïîú ÷åèò úõëâîåþï øåòûäåþï óòèòìëæ…“ 

àåèóî þïîïèòûå ãïîæïúâäòä æåæïì òè ìòñâïîóäì óúõïæåþì, îïú úëúõïäì 
âåî óàõîï, âåî ïãîûíëþòíï („èçòïíò éïèå“). 

„… åì èå âïî, øåíò øâòäò, îëèåäèïú òè æòæò ìòñâïîóäòì ìïôïìóîïæ, ÷åèò õå-
äòà ãïãòàõïîå ìïèïîå, ÷åèò õåäòà ÷ïãïìâåíå øòã æï ÷åèò õåäòà æïãïæå åì æòæò 
äëæò ãóäçå… øóïéïèòìïì âæãïâïî ìïôäïâåþì øëîòì æï ïî èåøòíòï. ïî èåøòíòï, 
îïæãïí òì, îòìïú ñâåäïçå óôîë èåøòíëæï, óêâå èëõæï. åì òñë øåíò ìòêâæòäò 
æï, îïæãïí ìòêâæòäòì ïî èåøòíòï, ïéïîú ìòúëúõäòì èåøòíòï…“ 

ïâàïíæòä öïñåäò ãïîæïúâäòä æåæïì î÷åâïì ìàõëâì („íó ãåøòíòï, æåæï!“). 
„… þåâîò îïèòì ãïãåþï èòÿòîì. èòíæï, ãïâòãë îïéïú, èãëíòï, ãïâòãå æï óúåþ 

âõâæåþò, îëè âåîïôåîòú âåî ãïâòãå. èãëíòï, èòñâïîì, øåèòñâïîæï æï óúåþ 
âõâæåþò, îëè ïî èòñâïîì, ïí èãëíòï, ïî èòñâïîì æï óúåþ âõâæåþò, îëè óòèòìëæ 
ìòúëúõäå ïî øåèòûäòï, ïí èãëíòï, ïî èåøòíòï, èïãîïè èòâïä æï àóîèå èïøòí 
âêâæåþò øòøòà, ïí ðòîòáòà, øòøòà âêâæåþò æï ïéèë÷íæåþï, îëè ìïøòøò ïîïôåîòï. 
¸ëæï, ñâåäïôåîò ïèòì ãïãåþï èòÿòîì, æåæï…“ 

èñëôìï æï ïîèñëôì øëîòì èóæèòâò êïâøòîòï. ïîèñëôò èëíïùòäåëþì èñëôòì 
úõëâîåþïøò, ãïíïðòîëþåþì èòì çíåëþîòëþïì. ïè êïâøòîì í. æóèþïûå õåäøåìïõå-
þïæ ãîûíëþì, îïæãïí èòì æïèëêòæåþóäåþïì ïîìåþëþòìïæèò èìÿâïäïâæï ìòêâæò-
äïæåâíåþóäò êïúòì ìåâæï. îïú ïõäï âàáâò, òèïí, øåòûäåþï, ãïïêâòîâëì èêòà-
õâåäò, ãïíìïêóàîåþòà òìòíò, âòíú í. æóèþïûåì ðòîïæïæ òúíëþæï. ìïæ ïæïèòïíò 
– ãëíåþïèïõâòäëþòìï æï ìòüñâïèëìùîåþóäëþòì ôëòåîâåîêò æï ìïæ ìòêâæòä-
æïæåâíåþóäò êïúòì ìåâæï? èïãîïè åîàò ùóàòà æïâôòáîæåà æï ãïâòõìåíëà. 
èïîàïäòï, îëúï äïðïîïêëþæï, ìïóþîëþæï, ñâåäïíò èòì òîãâäòâ ìòúòäòà òõë-
úåþëæíåí æï êòìêòì-õëîõëúòà ôåîæåþò ìüêòëæïà, èïãîïè, îëúï ãï÷óèæåþë-
æï, èòìò àâïäåþò òâìåþëæíåí óìïçéâîë ìåâæòà, åàòøåþëæï ãïîåèëì æï àòà-
áëì õåæïâæï îïéïúïì, îïìïú ãïîøåèë èñëôíò âåî ïè÷íåâæíåí. ïîï, åì ïî òñë ëþ-
äëþòà ãïèëùâåóäò ìåâæï. òãò òñë óôîë èåüò: èïì áâåúíëþòåîïæ åìèëæï ïî-
ñëôíòì ìóíàáâï. òìòíò, âòíú í. æóèþïûåì ñèïùâòäêïúëþïøòú òúíëþæíåí, ïî øåòû-
äåþï ïî æïèåèëùèëí, æïôòáîåþòì øåèæåã, îëè èòìò àâïäåþò ìòêâæòäæïæåâíå-
þóäò êïúòì ìåâæòà òâìåþëæíåí ïîï èïîüë èïøòí, îëúï òãò ãóäòà æïìíåóäæï, 
ïîïèåæ èïøòíïú, îëúï öïíìïéïæ æï üïíèàåäïæ òñë, ìòÿïþóêåøòú. èïìøò ïîìå-
þëþæï ìòêâæòäòì áâåúíëþòåîò ãïíúæï. ôîïçï — „èå âõåæïâ èçåì“ — óêâå „èå, þå-
þòï, òäòêë æï òäïîòëíøòï“. èåîå òãò âïîòïúòóäïæ ãïíèåëîæåþï èòì ñâåäï îë-
èïíøò. óêâå òàáâï, îòì ìòèþëäëú ïîòì èçå í. æóèþïûòì øåèëáèåæåþïøò. èïãîïè 
íóîú òì æïãâïâòùñæåþï, îëè èòàëäëãòóîïæ èçå ìòêâæòäòì áüëíóîò ïéåú 
ïîòì. ùïîèïîàò áïîàâåäòìïàâòì ïîìåþëþï ìïè ìêíåäøò èòèæòíïîåëþæï — áâåì-
êíåäøò, øóïìêíåäìï æï çåìêíåäøò. 

ïèòüëè ïáâì èòì ðåîìëíïýåþì èòúâïäåþóäåþàïí òìåàòâå êëíüïáüò, îëãëîú 
úëúõäåþàïí. ïè óîàòåîàëþïøò ïî òãîûíëþï ïîñëôíòì ïîìåþëþï. ìòêâæòäò ïî 
òùâåâì ïîú ãïëãíåþïì, ïîú øòøì. ðïðòì ìòêâæòäòì èåîå, ðïüïîï ãëãòüï, øóïéï-
èåçå, èøâòæïæ èòæòì èåçëþäòì áïäàïí æï åóþíåþï — „þïþóï èëêâæï, èïîãïäòüï, 
æï øåèòúõïæå, àó áïäò õïî!“ („ûïéäò“). îëúï åäæïíïúåèò èïîãïäòüï øå¸êòâ-
äåþì — „ãïãòýæò, ãëãòüï?!“ — þòÿò òìåâ ùñíïîïæ òèåëîåþì: „— íó ãïèïùþòäåþ, 
èïîãïäòüï, àó æï õïî, øåèòúõïæå þïþóï!“ þïâøâòì åì ìïáèòïíò êòäë æï ìòèøâòæå 
ãçïîïâì. 

ïèòüëè ïéùåîì í. æóèþïûå ñâåäï îëèïíøò ìòêâæòäì. èòìò ñâåäïçå èõòïîóäò 
íïùïîèëåþòú êò — „èå, þåþòï, òäòêë æï òäïîòëíò“ — èàïâîæåþï ìòêâæòäòà. 
êâæåþï þåþòï ëäéï. 
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èïãîïè èòúâïäåþóäåþò ïîìïæ èòæòïí. ÷âåíàïí î÷åþòïí. òìòíò òçòïîåþåí ÷âåíì 
ñëôíïì, ÷âåí — èïà ïîñëôíïì. 

àïíïäèëþï ìóäòåîïæ ïîïìîóäñëôòäòìïæèò. í æóèþïûå ïî åîòæåþï ìó-
äòà ìíåóäàï õïüâïì. þåýïíï („èå âõåæïâ èçåì“), èïîãë („èïîïæòìëþòì êïíëíò“), 
èåîïþòï („íó ãåøòíòï, æåæï!“), æòæîë („æòæîë“). àó åîàò èõîòâ, èùåîïäì òçò-
æïâæï èñëôòìï æï ïîèñëôòì ïîìåþëþï-óîàòåîàëþï, èåëîå èõîòâ èòì ñóîïæéå-
þïì òðñîëþæï ãëíòìï æï óãëíëþòì ïîìåþëþï-óîàòåîàëþï. 

ìóäòåîïæ æïïâïæåþóäò ðåîìëíïýåþòì èåüñâåäåþï æï ìïáúòåäò, þóíåþîòâòï, 
éòèòäì òùâåâì. èïãîïè èïàò áèåæåþòì çíåëþîòëþï ñëâåäàâòì ïôòáîåþì èêòà-
õâåäì. 

øåòûäåþï þåýïíïè ìîóäòïæ óïçîë îïè àáâïì — áòøâïîæòï àïâèöæëèïîå „îëè 
àåìïâì ïè úëúõìï æï ñâòàåä ìòèòíæì, æïàåìëì èïîòäò ïí øïáïîò æï èëòàáâïèì 
õïäõò ìóäì“, èïãîïè èëñâïìì óåîàãóäëì êòæåú. îëúï ìëôäòì êîåþï òêâäåâ-
æï, âòí ãïèëéåÿï àõåþò, õïüòïìï æï ìëìëòïì æïìïúïâïæ, þåýïíïè àïâïæ æïòþîï-
äï åì ìïáúòåäò. åì ïîïôåîò. èïí ìòêâæòäì ãïæïïî÷òíï ïíïüëäò îëèïíëâò èïøò-
íïú, îëúï ãëíùïìóäò ÷ïòì ðäïíüïúòïøò òðëâíï æï èïøòíïú, îëúï æïàòêë þîò-
ãïæòîèï „ìëìëòïì îóìçå“ èëìïêäïâïæ èòòùòï. 

øåòûäåþï èïîãëè óúþïà êïþï ïòùòëì æï òêòàõëì — „àó èòõâæåþò, âòìò úëäòì 
íòôõïâò èïúâòï?“ — èïãîïè þïâøâåþòì àïíæïìùîåþòà ïîú òãòíåþï æï ïîú óùèï-
ùóî ìòüñâïì ïèþëþì. ìöåîï: „ïíãåäëçòì ñóîòì ãïìâîòì óôäåþï, éèåîàòì ãïî-
æï, ïîïâòì ïáâì“. 

øåòûäåþï èåîïþòïè, úïèåüò ùäòì þòÿèï, ãòðïìóõëà — åîàò ùäòì âïîë, — èïã-
îïè íïàåäïì õìëâíïì óîñåâïæ óåîàãóäëì æï ïâàïíæòä öïñåäì ïàáèåâòíëì — 
„èåîïþòïìïâòà ìòñâïîóäò âòúëæå, èòíæï…“ 

øåòûäåþï æòæîëì ïòíüåîåìåþæåì — âòìò òáíåþï ïèåîòêòìï àó òïðëíòòì, èïà 
ìïçéâïîçå èïèäòì æïæåþóäò êâåîúõåþò, — èïãîïè ïèïâå æîëì èòì áëõøò ìïìëå-
þòà åêòæëì êåæåäçå æåæ-èïèòì ìóîïàò æï èïãòæïçå éâàòìèøëþäòì õïüò åìâå-
íëì. 

þåýïíïì æï-ûèïìïâòà óñâïîì ìëìëòï æï õïüòï, èïîãë þïâøâåþòì àïíæïìùîåþòà 
ïîþòäùìòüñâïëþì, íïàåäïì õìåíåþïì èåîïþòïì àâïäåþò íïàåäòà åâìåþï, þòÿå-
þòìïãïí ãïéòçòïíåþóäò æòæîë áâïì ùïèëïâäåþì õåäì, èïãîïè èñòìâå èøâòææåþï 
æï ïîïìëæåì åìâîòì — ãïíï âòúòà, îï ãïíìïçéâîïâì êåàòäòìï æï ìòñâïîóäòì ïè 
ãïèëâäòíåþåþì ãëíïîåóä ïæïèòïíåþøò? ïî âòúòà. åì ïîòì ïîìåþëþòì æòæò ìïò-
æóèäë, îëèåäòú èõëäëæ åîàì ãâåóþíåþï ãïîêâåâòà: ïæïèòïíòì ãëíì øåòûäå-
þï þíåäò ãïæïåôòíëì, èïãîïè êåàòäò æï ìòñâïîóäò ïî êâæåþï èïìøò. ïèòüëè ñë-
âåä êïúì àïíïäèëþòà óíæï èëåáúå, îïìïú ìïóþåæóîëæ, âåî âïõåîõåþà. 

àïíïäèëþï ìëúòïäóîïæ ïîïìîóäñëôòäòìïæèò. úõëâîåþï îàóäòï æï ùò-
íïìùïî ïîïâòí óùñòì — âòì ìïæ æï îëæòì ãïæïóþîóíæåþï ôåõò, ïéèë÷íæåþï æï-
úåèóäàï øëîòì. ìïåîàëæ, æéåâïíæåäò äòüåîïüóîï åîòæåþï òè ïæïèòïíàï 
÷âåíåþï-õïüâïì, âòíú, èòçåçòàï ìõâïàï æï ìõâïàï, ôìêåîçå ïéèë÷íæï. óôîë 
òèïì åôåîåþï, âòíú ìëúòïäóîò ìòíïèæâòäòì çåæïðòîçå üòâüòâåþì. èùåîäëþïè 
áëèïãòì èïõâòäò ãïæïìæë (æîëåþòà èïòíú) æï èåõëüþòì áíïîò ïïýéåîï. ïè èõîò-
âïú àïâòìåþóîòï í. æóèþïûòì àõçóäåþïíò. èòìò áóîæåþò — àïâåîï, äòèëíï, üòã-
îïíï, âïõë ïèþëêïûå — êåàòäøëþòäíò ïîòïí. ñëôòì ìòèïîàäòì àâïäìïçîòìòà, 
øåòûäåþï èêòàõâåäò æïåÿâæåì êòæåú — ûïäóûì êò áóîæì, úõëâîåþòì óèûòèåì 
ðòîëþåþøò, øåòíïî÷óíëì ïæïèòïíóîò éòîìåþï, ìõâïàï æïôïìåþòì óíïîò, êåàòä-
øëþòäåþòì ðïüòâòìúåèï, ìïèïîàäòïíëþòì ãîûíëþï, ìõâåþòìïàâòì ãïìïçòïîåþå-
äò ãóäòì ìòàþë? èïãîïè èàïâïîò åì åÿâò ïî ïîòì. èàïâïîò ìõâï îïè ïîòì, êåî-
ûëæ, øåèæåãò: 
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îëúï çëíòæïí ãïáúåóäò îïèïç êëîìïâåäò, ïíó àïâåîï, àåèóî þïîïèòûåì 
åóþíåþï — „óíæï èïðïüòëí, æïèòöåîëí ïí àïâì èëâòêäïâ æï òá ïéïî ùïâïä…“ — 
èêòàõâåäì óíæï, îëè òá èïîàäï ïéïî æïþîóíæåì. 

îëúï êïúòìèêâäåäò üòãîïíï ãóäëòïíò òìòæëîå ìïäïîòûòì ùòí æïåèõëþï æï 
ïþéïâäæåþï — „èå æïèïþîïäå òè øåíò íïþòÿâïîò ìòûòì èêâäåäëþï, èå æïèïþîï-
äå… ÷åèàâòì ìóäåîàòï, ãòíæï åîàò èëèòêäïâì æï ãòíæï ëîò“ — èêòàõâåäì 
ìöåîï, îëè èïì ãóäùîôåäïæ óíæï óæïíïøïóäë èëõóúòì õìíï æï ãïæïî÷åíï. 

îëúï õåäëþòà áóîæò âïõüïíã ïèþëêïûå, ìïïâïæèñëôëøò, þï÷ïíï îïèòøâòäìï 
æï òëîïè êïíæåäïêì, èïãòæïçå óøëâíåä æï ûâòîïæéòîåþóä ùïèäåþì æïóñîòì, 
èêòàõâåäì ìùïèì, îëè èïì ïäïäïæ æï ãóäòà óíæï èòìò þïâøâëþòì ûèïêïúòì ãïí-
êóîíåþï-ãïöïíìïéåþï. 

ìùëîåæ èêòàõâåäòì åì æïöåîåþï, îùèåíï æï ìóîâòäòï èàïâïîò æï ïîï òì — 
èïîàäï øåóûäòï àó ïîï áóîæì, ïìå èëòáúåì. ïè æïöåîåþòì, îùèåíòì, ìóîâòäòì 
øåæåãïæ òþïæåþï óúíëþ ïæïèòïíàï øëîòì ãïãåþï, íæëþï, èõïîæïÿåîï, üïíöâòì 
øåèìóþóáåþòìï æï øâåäòì ùñóîâòäò, êïâøòîò ãóäàï øëîòì, îïòú ïìïüïíì õæòì 
úëæâï-þîïäòà ìïâìå ïè ùóàòìëôåäì. 

åì æï ìõâï ïèãâïîò ãïèåëîåþóäò èëüòâåþò óåîàæåþòïí í. æóèþïûòì èëàõîë-
þåþòìï æï îëèïíåþòì òè åîà, ìïåîàë, èàäòïí ïçîëþîòâ øòíïïîìì, îëèåäìïú 
ûâåäò þåîûíåþò ïãïðåì óùëæåþæíåí. 

IV 
ìòúòäò 

 
ôîòæîòõ íòúøå ìòúòäì „ïèáâåñíòóîò íóãåøòìúåèòì õåäëâíåþïì“ óùëæåþæï. 
áïîàóä èùåîäëþïøò, àó ïî èåøäåþï, ìïèò ìïõåëþòì ìòúòäòï. ðòîâåäò — òäòï 

ÿïâÿïâïûòìï æï èòõåòä öïâïõòøâòäòì, èåëîå — æïâòà êäæòïøâòäòìï æï íòêë 
äëîàáòôïíòûòìï, èåìïèå — íëæïî æóèþïûòìï. 

îëúï òäòï æï èòõ. öïâïõòøâòäò õïîõïîåþåí, ãïùíóäò ìòäòì üêïúóíò òìèòì. 
èïèõòäåþåäò ìòîúõâòäòà ãùâïâì æï ãæïéïâì. 

îëúï æ. êäæòïøâòäò æï í. äëîàáòôïíòûå òéòèåþòïí, ìåâæï ãåóôäåþïà æï 
ïæïèòïíòì èòèïîà àïíïäèëþòì ìóîâòäò ãò÷íæåþïà. 

îëúï í. æóèþïûå òúòíòì, íóãåøòì ãîûíëþï ãåþïæåþïà. ìòúòäò ãïÿòîâåþòì 
æïèàîãóíâåäò òïîïéòï. 

ïîïôåîò òáíåþï ïõïäò æï èëóäëæíåäò, àó âòüñâò, îëè òìå ãóäòïíïæ ïî-
úåîàò áïîàâåäò èùåîïäò ïî ïúòíåþì èêòàõâåäì, îëãëîú í. æóèþïûå. ìòúòäòà 
ãïæïôò÷òíåþóäò ìóäì ûäòâì òàáâïèì. èïãîïè òìòú èïîàïäòï, îëè úîåèäòàïú 
õøòîïæ åâìåþï àâïäåþò. îëãëîú êò ìòúòäòìïãïí ìóäì èëòþîóíåþ æï æïïêâòî-
æåþò, íïàäïæ æïòíïõïâ — èùåîïäì àïâïæ åüòîåþï, èïãîïè åì îëè ïî øåïè÷íòëí, 
õóèîëþòà ãòñâåþï ïèþïâì. 

ìïãïíãåþë ìïìïúòäë ìòüóïúòïì í. æóèþïûå òøâòïàïæ áèíòì (ñâåäïçå èåüïæ åì 
ïîòì „èå, þåþòï, òäòêë æï òäïîòëíøò“). ðòîòáòà, ìòúòäò ìùëîåæ æîïèïüóä âò-
àïîåþïøò òôåàáåþì õëäèå. æï ïéòûâîòì ñëâåäàâòì ìïèò èòçåçòà: ïâüëîòì ãë-
íåþïèïõâòäò øåíòøâíòà, ðîëüïãëíòìüòì åíïêâòèïüò îåðäòêòà, ðåîìëíïýòì ìòþ-
îòñâòà. 

úòõòì ìóäòìæïèàîãóíâåä ïüèëìôåîëøò óíæï øåâòæåà. èêòàõâåäì ãóíåþï 
îëè ãïèëóêåàëì, губенская тюрьма-ì „òìüëîòïì“ í. æóèþïûå ïìå èëãâòàõîëþì: 

„îåâëäóúòóîò èëûîïëþòì ïéëîûòíåþòìï æï øåèæåã îåïáúòòì èûâòíâïîåþòì 
ùäåþøò, óúåþ òèæåíèï õïäõèï èëòíæëèï àïâòìóôäåþï, îëè ðïüïîï èåüåõòì úò-
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õåè âåî æïòüòï òìòíò æï òè æîëòìïàâòì ìïáâåñíëæ úíëþòäò èåùïîèå èïíàïøëâò 
òûóäåþóäò øåòáèíï ëîàïÿïäïøò ìïôåòáîë áïîõïíïæ ãïíçîïõóäò ëîò óçïîèï-
çïîò ëàõìïîàóäòïíò øåíëþï, àïâòìò ìïîæïôåþòàï æï ìïùñëþåþòà, ìïãóþåîíòë 
úòõåæ ãïæïåêåàåþòíï æï æïþïæåþòì æéåçå ìï÷óáîïæ åþëûåþòíï îëèïíëâåþòì 
æòíïìüòòì óêïíïìêíåäò èåôòìïàâòì èòìò óæòæåþóäåìëþòì ìîóäòïæ îóìåàòì, 
ðëäëíåàòìï æï ìõâïàï æï ìõâïàï… òèðåîïüëîòì íòêëäëç èåëîòìïàâòì, îïòú 
1921 ùäòì àåþåîâïäøò þëäøåâòêåþòì èòåî êëíôòìêïúòïáèíòäò, ïæîåâå „ãóþåî-
ìêòì“ úòõåæ ùëæåþóäò, ôóíáúòòìï æï ìïõåäòì øåóúâäåäïæ ãïæïåúïà èøîëèå-
äåþì óâïæë ìïîãåþäëþïøò“ („àåàîò þïòîïéåþò“). 

„ïîï èãëíòï, — ãâòïèþëþì èùåîïäò, — îåìüëîïí „èïæïçå“ þòíûóîò, óãåèóîò, 
þíåäò, ûâòîò æï èïæòì ùïèîàèåâò îåìüëîïíò ïîìåþëþæåì áâåñïíïçå“ („àåàîò 
þïòîïéåþò“). èïãîïè, îëúï ïîáòôë èåþóôåüåì ¸êòàõåì — „îïï, ïìå þòíûóîò îåì-
üëîïíò ïî ãîúõâåíòïà?“ — ðïìóõïæ èòòéåì: „— ïî ãïõäïâà åì îåìüëîïíò, ÷åèë 
þïüëíë, èóøïàï ìïìïæòäëï“. îï àáèï óíæï, ñëâåäãâïîò ðîåüåíçòï èïøòíâå ãï-
óáîïà. 

èòúâïäåþóäì èòïìâåíåþåí. ÿòîòìóôïäà àïâòïíàò èùóõïîåþïú ñëôíòà, èïã-
îïè îïüëèéïú èòäòúòåäèï æïò÷åèï — êóþëì àïâò æïïõóîåàë. âåîïôîòà æïï-
øëøèòíåì ùåìîòãòì æïèúâåäò. ïè æîëì âòéïúïè æïòûïõï: „— æïïõóîåà, æïïõó-
îåà, êïîã úõëâîåþïçå àâïäò ïî æïî÷åì!“ („ïìüâïù! òí÷ó ¸ïèïî!“). 

êâåîúõòì óìïøâåäë ìòûâòîòì æîëì, ûâåäò îåâëäóúòëíåîò ñâåþï, îëè èåôòì 
æîëì òãò êïðòêò éòîæïë. 

„— àó íòêëäëçòì æîëì êâåîúõò êïðòêò éòîæï, îòìàâòì ïõæåíæòà îåâëäó-
úòïì? 

— îòìàâòì æï üñâòäï èòíæëæï. 
— üñâòäï îïì ¸áâòï? — âêòàõå ãïêâòîâåþóäèï. 
— óôïìëæ, þïüëíë íëæïî, óôïìëæ èòíæëæï êâåîúõò“ („àïäòêë“). 
üóîòìüåþò öâîòì èëíïìüîòæïí ãïæï¸ñóîåþåí èüêâîòìï æï ïîïãâòì øåìï-

ñïîì, èúõåàïì… ãòæò òÿïÿåþï — „ìïáïîàâåäë ïîòì èìëôäòë úòâòäòçïúòòì 
åîà-åîàò êåîï æï ïêâïíò…“ îëãëîú òáíï æïïèàïâîï èïí ðïíåãòîòêò æï üóîòìü 
ãåíåîïäì èòï÷åîæï. ñâåäï èòìãïí åäëæï äïíæøïôüòà, òìüëîòòà, ùïîìóäòà 
ïéüïúåþòì ìïþëäëë ìòüñâïì. ïîú ãåíåîïäèï æïïñëâíï æï ìÿåáï: Хороший 
наблюдательный пункт! („íó ãåøòíòï, æåæï!“). 

åì ìòúòäò èïîüë ãïîàëþïì ïî åèìïõóîåþï. òãò òïîïéòï, îòàïú ïîìåþëþòì 
ÿòî-âïîïèì óèêäïâæåþòïí. 

óÿòîì þåþòï ëäéïì, òäòêëì, òäïîòëíì. æîëú òìåàòï, æóõÿòîò, ëèòï. èåüò 
îëè ïî âàáâï, èïàò ãïÿòîâåþòì ìïþóàïæ òìòú ãïèëæãåþï, îëè ìïè ëöïõì åîàò 
ûîëõï ¸ñïâì — „ôïáòçë“. îï ûîëõïú ïîòì „ôïáòçë“ åì èêòàõâåäèï ÷åèçå íïêäåþ 
ïî òúòì, èïãîïè òìòú ìïçòïîëï. ïíæï òäòêëì èòåî „ãïíûòì“ ûåþíï ãïâòõìåíëà. 
îëãëî óíæï ñëôòäòñë õåäèëêäåëþòà ãïùïèåþóäò òãò, îëè ïìå èòïèòüïæ æïå-
öåîåþòíï ãïíûòì ïîìåþëþï. èåîå àïâïæ êâæåþï ìòúòäòà. „ïî âòúëæò, îïúõï èïà-
õëâïîò òñë èïèï÷åèò? ëáîë êò ïîï, ïãåî áëàïíøò îëè ìêòíüòï òãò åíïüîåþëæï“. 
èïãîïè ìòéïîòþåì èïààâòì úõëâîåþòì õïäòìò ïî ùïóîàèåâòï. ìòèüêòúåì, ûï-
äïì, èõíåëþïì èïà ïîìåþëþòìïæèò éòèòäòïíò æïèëêòæåþóäåþï ïíòÿåþà. ãóäòì-
êíåäøò àòàëåóäò èïàãïíò æïîæì, ìåâæïì, íïéâåäì, ÿèóíâïì òíïõïâì. ìõâïì ïî 
ïãîûíëþòíåþì, îëè èëñâïìì ñëôíï øåóèìóþóáæåì, ïîñëôíòì èóáïîï æïïâòùñæåì, 
úõëâîåþòì ëéîë÷ëéîë ãçïçå æïèïäóäò úîåèäòà òïîëì. 

ìòúòäòà ïèáâåñíòóîò íóãåøòìúåèï ìïåîàë àâòìåþïï í. æóèþïûòì ðåîìëíïýå-
þòìï. èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì åîëâíåþïì, ìïçëãïæëåþîòâ èæãëèïîåëþïì, ïìïêì. 
üòãîïí ãóäëòïíò ïí âïíò÷áï êëüòíëâò òìåâå åîêòíåþòïí õóèîëþòà æï åíïêâòèï-
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üëþòà úõëâîåþïì, îëãëîú òäòêë, ïí òäïîòëíò. ðîëôåìëîò êïìòïíå ãëãò÷ïòø-
âòäò ïí äòüåîïüóîóäò ùîòì õåäèûéâïíåäò þïüëíò øïäâï òìåâå åüîôòïí 
úõëâîåþòì õïäòìì, îëãëîú çóîòêåäï ïí ìëìëòï. ñâåäï èïàãïíèï òúòì èïîïæò-
óäò ãïèåëîåþòì ìòþîûíå, îëèåäìïú èàâîïäò òäïîòëíò ïìå ãïèëàáâïèì: „èïî-
àïäòï, øåíçå óôîëìò âïî ëúæïïàò ùäòà, èïãîïè èå îëè øåíõåäï âòñïâò, èïøòí 
õëè âòñïâò øåíõåäï? ¸ëæï, ëúæïïàò ùäòì øåèæåã øåíú õëè ãïõæåþò ÷åèõåäï? 
åìå òãò, ÷âåíì øëîòì îï ãïíìõâïâåþïï? ïîïôåîò“. ïè èïîïæòóä åîàôåîëâíåþïì 
÷âåí òèãâïîò ãïêâòîâåþòà æï ïéüïúåþòà øåâñóîåþà, àòàáëì ìòúëúõäòì ðòî-
âåäãï÷åíïì âåìùîåþëæåà. ïìå õæåþï òèòüëè, îëè êïúëþîòëþï òè ùèòæï ãóäóþ-
îñâòäëþòà úõëâîëþì, îëãëîòàïú óíòâåîìòüåüòì þïéøò ðïùïùòíï ãëãë àïâòì 
êþòäï þòÿì ôåõçå ìòäïì ïñîòæï æï àïí ãóäèëæãòíåæ ïêâòîæåþëæï, ãïòçïîæï 
àó ïîïë („èçòïíò éïèå“). óþåæóîåþï èïøòí òùñåþï, îëúï âòéïú èëæòì æï úæò-
äëþì êïúëþîòëþïì åì ùèòæï ãóäóþîñâòäëþï æïïâòùñëì, „ãïïÿêâòïíëì“ æï ãë-
íòâîóäò úõëâîåþï ïìùïâäëì. 

ìòúòäòà òêâåàåþï í. æóèþïûòì øåèëáèåæåþòì èåëîå èàïâïîò ðîëüïãëíòìüò — 
ïîìåþëþòì èøâåíòåîåþòà ãïêâòîâåþóäò ïæïèòïíòì ìòõïîóäò. 

æï èòìò øåèëáèåæåþïú ëîò îïèòì ÿòæòäòï: ïîìåþëþòì èøâåíòåîåþòà ãïêâòî-
âåþóäò ïæïèòïíòì ìòõïîóäòìï æï ìòêâæòäæïæåâíåþóäò êïúòì ìåâæòì. 

 
1985 ù., òâäòìò. 

 

ÜÏÎÒÃÒ ÉÈÎÀÒÌÏÒ 

ÿïþóï ïèòîåöòþòì îëèïíòì — „æïàï àóàïøõòïì“ — ëîò ðåîìëíïýò — æïàï æï 
ãîïôò ìåãåæò — åîàèïíåàì øåõâæåþï, òìïóþîåþì æï ãïíøëîæåþï. ïè ðïåèïíòì èå-
îå èùåîïäò ùåîì: 

„— îïüëè æãåþòïí ïìåàò êïúåþò ïìåàò èàïâîëþòì ìïèìïõóîøò íåüïâò? — àï-
âòìàâòì àáâï æïàï àóàïøõòïè. 

— ïõäï ìåãåæò àïâòì ýïíæïîèåîòòìïêåí èòæòì æï ôòáîëþì: îïíïòîïæ õæåþï, 
îëè ïìåàò êïúåþò ñï÷ïéïæ ãïæòïíë! — èòóãë åäòçþïî êïîòÿïøâòäèï“. 

åì ôòáîò ðòîâåäïæ ìåãåæòìàïí øåõâåæîòì æîëì ïî ïéûâîòï æïàïì. îëúï ïþ-
îïãåþòì ìïõåäòì ãïìïüåõïæ øåæãåíòäò èçïêâîóäò ãåãèòì ïçîì ÷ïùâæï, èïøòíïú 
ïìå òôòáîï: „… ïìåàò ÿêâòïíò êïúåþò èïà ìïèìïõóîøò îïüëè èòæòïí, åì èòíæï âò-
úëæå èå“. åì ãåãèï èóøíò çïîïíæòïì øåæãåíòäò òñë. 

ïõäï âúïæëà æïìèóä êòàõâïì âóðïìóõëà. ïèòìïàâòì êòæåâ åîàõåä èëãâòõ-
æåþï àâïäò ãïæïâïâäëà æïàï àóàïøõòïì úõëâîåþòì ãçïì. 

åîàò øåõåæâòà, àòàáëì ïæâòäòï óðïìóõë êòàõâïì — îïüëè ãïæòïí ôòîïäïæ 
æïàï àóàïøõòïì èìãïâìò ðòîåþò. æïàï ñâåäï éòîìåþòà øåèêóäò êïúòï. ïè êïúèï 
öëöëõåàòì úõîïâå ùîå ãïòïîï æï óèïæóîåþòìï æï þëîëüåþòì èåüò ïîïôåîò 
óíïõïâì. 

öåî òñë æï þóæïîïìï æï þóæïîòõïì æòæò ìòêåàå óñë. óìïõäêïîë, óäóêèï-
ðóîë æï øòøâåä-üòüâåäò úëä-áèïîò æïïìïõäï, ëöïõò èëóùñë, ïæïèòïíåþïæ 
ïáúòï. åì òèòüëè ãïïêåàï, îëè ìùïèæï — „øåûäåþóäò êïúòìïàâòì ìòêåàå ïæâòäò 
ìïáíåäòï. ìõâï øåõâæåþïà âòíèå ãïÿòîâåþóäò æï îëãëîú èå æïâåõèïîå èïà, òìå 
æïåõèïîåþòïí èïãåíòú òè ãïÿòîâåþóäì“. èùïîåæ èëüñóâæï æïàï àóàïøõòï. îë-
ãëîú êò ðïüïîï áëíåþï øåòûòíåì, þóæïîåþò ìïøòíäïæ ãïûóíùæíåí. àó ñòææíåí 
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îïèåì, èïèïìòìõäïæ ñòææíåí. àó ïîï æï ïîïìæòæåþòà æïõèïîåþòì õåäì ïî ãïèë-
ãòùâæòæíåí. ìïêóàïîò ùïîìóäò ãïæïïâòùñæïà æï ìõâòì ÷ïãâîïì èò¸ñâåì õåäò. 
þóæïîòõïè ìóä æïêïîãï àïâãçï: ãïþëçæï æï ãïàïõìòîæï. àïâïøâåþóäò æåæï-
êïúòì ãïèë þóæïîïì òèæåíò ìúåèåì õäòìüåþèï, îëè ìòêâæòäòì ðòîïæ èòòñâïíåì. 

ïøåíåþòì èïãòåî æïàïì ãïùåóäèï ìòêåàåè ìóä æïïíãîòï þóæïîåþòì ëöïõò. „— 
ïî ãïèëâòæï ìòêåàå þóæïîåþòì õåäòæïí!“ — ãïïêåàï èùïîå æïìêâíï æïàï àóàïø-
õòïè. 

èåîå þïçîòì àïéäòàò æï èïüñóïîï èïîóæï ïèõòäï æïàï àóàïøõòïè. õïäõì 
àâïäò ïóõòäï, èïãîïè ïîú ïè ìïáèòæïí ãïèëâòæï ìòêåàå. àïâïæ æïàïì èëâóìèò-
íëà ïõäï: 

„îïú ãïâïêåàå èå, àòàáëì, ÷åèàâòì óúíëþò õïäõòì ìòþîïäóäòà ãïâïêåàå — 
èëâïøäåâòíå èïîóæïì èòìò ëòíþïçëþï. îï ãïèëâòæï èåîå ïáåæïí? ïãåî ãåüñâò: 
èïîóæïì ìïáèå, þïüåþò îëè âåî ãïèëòìñòæï æï îïú ãïï÷íæï òì ôóäòú îëè æï-
êïîãï, — âåî òáíï æï âåî ãïèëìùëîæï. æïîæèï ãïïäëàï èïîóæï, ðïøêëâìêïòïøò 
æïîæòà æï äëàëþòà èëêâæï. åì åîàò. øåí øåèëìïâïäò æïêïîãå æï ìïæ æï îë-
ãëî æïåõåüåþëæòà ëîòâå ûèåþò èøòåî-èùñóîâïäåþò — þåâîò âòôòáîå èåîå ïèï-
çå èå. ¸ïìïíï-ãëîëæëâëò îëè ìïèìïõóîòæïí ãïïãæåì, òúò øåí æï — åì ìïèò. ãåæå-
âïíò èàåäò ùåäòùïæò ýïíæïîèåîòïøò æï ëõîïíêïøò æïñïâæïà, ãïïùâïäåì. åì ëà-
õò æï èï¸èóæèï òè ëòíòìïàâòì åáâìò àâå úòõåøò îëè ãïïüïîï, ãïòãåþæò ïèïìïú — 
åì õóàò. ïõäï èàïâïîò îïï àó òúò? õïäõì, ÷ïíì, ïî óíæï òìå úõëâîåþï, âòíèåè 
àó ïî æï÷ïãîï, èëïüñóï æï ãïïüñïâï. àáâåíì þïçïîçå èïîóæïì àïèïøò îëè èë-
òìðë, ãîòøêï ðòèåíëâèï æïóùñë õïäõì ãïüñïâåþï ìïèò êïîüòì àïèïøòà. ïî ãïèë-
âòæï ÷åèò èëáèåæåþòæïí ïîïôåîò“. 

ïáïú ùïïãë þîûëäï æïàï àóàïøõòïè. 
åîà çïèàïîì æïàï àóàïøõòï æï èëìå çïèàïîïûå ìïòîèòì üñåøò ìåàóîàïí 

òèïäåþëæíåí. æòæò óúíïóîò âòíèå òñë åì ìåàóîò. ïè êïúì îïèæåíòèå ìïõåäò 
åîáâï — ïþåäò, ïîáòôë, åáâàòèå, èåäåíüò, æëèåíüò æï ïìå øåèæåã. ëîò ûïéäò-
âòà åîàãóäò èìïõóîòú ñïâæï ìåàóîì — êïêë àïþïãïîò æï ïìòíåàï êóæòïíò. 
úõëâîåþòì „ôòäëìëôòïú“ àïâòìåþóîò ¸áëíæï: 

„— ïìåï, ÷åèë þïüëíë, øòøò àó ïî ïáâì ïæïèòïíì, øòøò — æïòéóðåþï óåÿâåäïæ. 
èïîï èïîüë øòøòú ïî êèïîï. ìõâïúïï ìïÿòîë êòæåâ. åîàò îëè, êïúò ÷ëíãóîòì ìò-
èòâòà óíæï òñëì æïÿòèóäò ìóä. àïâòì íåþïçå àó èòóøâò, èëìïâæåþï æï æïûï-
þóíæåþï. æïûïþóíåþóäò êïúò âåîú àïâì ùïïæãåþï æï âåîú áâåñïíïì… îïâïîú 
èëïêäåþ ìïçîóíïâì æï îïâïîú èëìïâåþòì æï èëæóíåþòì ìïøóïäåþïì èòìúåè, 
óèëêäæåþï ùóàòìëôåäò“… 

„ìòêåàå àó ãòíæï õïäõòìïàâòì, ìòñâïîóäò óíæï ÷ïóàåìë ãóäøò. óãóíóîò 
àóï, ìòñâïîóäì îïíïòîïæ ÷ïóàåìïâ? èïîüë øòøòà âåî ÷ïóàåìïâ. ïþï îëãëî? 
îïôåî æï æéåæïéïè øåíò ìïõåäò óíæï ïûïõåþòë æï øåíò áåþï ãïïãëíë æï ìïêó-
àïîò ðòîòà ïàáèåâòë“. 

„õïäõì àó óàõïîò — ïæïèòïíò õïîë, îïì ãåüñâòì, àó òúò? ïæïèòïíò àó âïî, 
èïøòí èåú øåèòûäòï, øåíò èïãòâîëþï ãïâùòë æï ãïèëæò èïáåæïíë. ãïèëõâïä, æïö-
æåþï øåíì èïãòåî æï ãïóþåæóîæåþï. úõåíò æï ìïõåæïîò õïî-àáâï, óíæï åäïðï-
îïêë! ïæâòäïæ òöåîåþåí ïèïì. àâòàëíïú òúòïí ïìå îëèïï, òöåîåþåí æï ùåìòå-
îïæ æï þåæíòåîïæ ïîòïí. ïìåï åì, èïîï ðòîæïðòî ïî óíæï åäïðïîïêë, øåðïîâòà 
óíæï óàõîï, áïîïãèòà!..“ 

„… õïäõì ìïî÷ë ïæâòäïæ àó ïøëâòå, ãïôóÿæåþòïí. ûíåäò îëè ïîòì æï òè 
ìòéîèòæïí çóîãòà îëè óíæï ïüïîë — øåãòñâïîæåþï ìïáèå. ìòñâïîóäò îïï, àó 
òúòà? îïï æï, îïìïú èåü øîëèïì æïïõïîöïâ æï èåüì òçîóíåþ æï óïèïãåþ. òì óô-
îë èåüïæ ãåñâïîåþï… õïäõòì þåæíòåîåþòìïàâòì îïï ìïÿòîë? øòèøòäò — åîàò. 
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ïõäï, èàäïæ øòèøòäò êò ïîï, èïîï èàäïæ ìòèïûéîåú ïîïï êïò. èåëîå — øòøò. ìòñ-
âïîóäò òúòì øòøèï æï áåþïæòæåþï æï äëúâïú ìòñâïîóäòìàâòìïï ìïÿòîë, — 
ëîòâå åîàïæ óíæï. êòæåâ îïï õïäõòì þåæíòåîåþòìïàâòì ìïÿòîë? öïíèîàåäë-
þï. öïíèîàåäò èïøòí òáíåþï åì ÷åèò õïäõò, àó ïî èëâïæóíå æï æïÿòèóäò àó èå-
ñëäåþï èóæïè. æïÿòèóäò — ïóúòäåþäïæ. åîàòï êòæåâ èàïâïîò æï óïèòìëæ ïî 
ãïèëâï ïîïôåîò. òèåæò! ìïæïï æï øåí óíæï èëòãëíë õïäõòì òèåæò. èëâòãëíå èå 
÷åèò õïäõòìïàâòì òèåæò æï íïèåüïíò òèåæòïíïæ èñïâì ñâåäï. òèåæò àó ïáâì 
õïäõì, çåæèåüì ïî ãïòâäåþì ãóäøò ïîïôåîì æï òáíåþï þåæíòåîïæ“. 

ïìå óüòôîïæ æï óîúõâïæ ïúõïæåþì àïâòì èîùïèìì ìåàóîò. æïæòì êïêëòï àï-
þïãïîò æï õïäõì ìåàóîòì ìòñâïîóäì ÷ïì÷ò÷òíåþì. æïûâîåþï ïìòíåàï-êóæòïíò, 
ñâåäïì ìóäøò òõåæåþï æï èåîå åíï ìåàóîàïí èòïáâì. ìåàóîòì „ìòìüåèïè“ íïñë-
ôòú ãïèëòéë: ûïéäòì åîàãóäåþòà øåóñâïîæïà åì êïúòÿïèòï. èïèïìï æï èïî÷å-
íïäì åûïõæíåí. 

øåçïîï æïàï àóàïøõòï ïè óî÷õóäòì íïõâïè æï þîèï, æïèëíåþóäò õïäõòì 
õòäâïè: „ïìåàò ãâåäåøïðòì íïõâï ïî èëèõæåíòï ïîìïæ. íïõâï îïòï, — èìãïâìò ïîú 
ãïèòãëíòï æï ïîú ùïèòêòàõïâì ïîïôåîò“. 

èåîå ìåàóîòì èëíåþèï òåÿâåì: ïèïà ìåàóîò ïî óñâïîàë. èòåìòåí æïàïì æï 
èëìåì, öåî ìåàóîòì ìïæòæåþåäò ¸òèíåþò ïèéåîåì æï èåîå áâåþòìï æï êåüåþòì 
úåèòà êòíïéïè ìóäò ïèëõïæåì. ëîòâå ìïìùïóäòà ãïæïóî÷ï ìòêâæòäì. 

úõëâîåþòì ïìåàò æï ïèæïãâïîò ìóîïàåþòì õòäâïè æïàï àóàïøõòïì ìóäøò 
ìêåôìòìò æïþïæï — ïæïèòïíò æïõèïîåþòì, çîóíâòìï æï ðïüòâòìúåèòì éòîìò ïî 
ïîòìë: „… ñâåäï êïúò òìå úõëâîëþì æï òìå òáúåâï, îëãëîú àâòàëí èëìùëíì æï 
ìõâï êïúò èòì ìïáèåøò ïî óíæï ÷ïåîòëì… èãëíòï, ïîú åîàò êïúò ïîïï áâåñïíïçå 
èòìàïíï, ìõâòìò ÷ïîåâòìï æï æïõèïîåþòì éòîìò îëè òñëì“. 

èûòèå æï ìïìüòêò ãïíï÷åíò ãïèëòüïíï æïàï àóàïøõòïè. 
îëúï ïè æïìêâíïèæå èòõâïä, þóíåþîòâòï, ìïçëãïæëåþïì, õïäõì óíæï ãïíåîò-

æë. ïí èëíïìüåîøò óíæï ùïõâòæå ïí ñï÷ïéïæ ãïâïîæå. æïàïì üåèðåîïèåíüòìï æï 
ìóäòåîò ùñëþòì êïúò èëíïìüåîì âåî øååùñëþëæï. òìåâ ïþîïãïæ óíæï ùïìóäòñë 
æï ùïâòæï êòæåú. ðëîó÷òêò îëè øåèëïêâæï, åì óþîïäë þòûãò òñë. ïè ìïþåæòìùå-
îë èêâäåäëþòìïàâòì æïàï ìïìöåäì èëòõæòæï. æïàïì þóíåþòì ïæïèòïíåþì ìïì-
öåäòì ïî åøòíòïà. ïîú ãïóîþòïí. òìòíò êïíëíòåîåþòì èëèõîåíò ïîòïí æï æïíïøï-
óäòìïàâòì ìïìöåäì íåþïñëôäëþòà òõæòïí. ìïáèå ìõâïï. ñï÷ïéëþï æïàïìïàâòì 
ìïçëãïæëåþòìïãïí ãïíæãëèòì ôëîèïï. 

æïàï àóàïøõòïè ïæïèòïíì óíæëþäëþï ãïèëóúõïæï. ìïçëãïæëåþïì, õïäõì ãï-
íóæãï. èïãîïè æïàïì ìêåðüòúòçèò þëîëüåþòì ìïôóûâåäò ïî ãïèõæïîï. ìêåðüò-
úòçèèï æïàïì ìóäò âåî æïøïäï, âåî ãïèëõîï. åì ïîòì æïàï àóàïøõòïì èõïü-
âîóäò ìïõòì èïæäò æï õòþäò. ïîú åîàõåä, ïîúåîà øåèàõâåâïøò æïàï àóàïø-
õòïì ïî óôòáîòï þëîëüåþòì ùòä þëîëüåþòà èòåçéë. 

þóæó íïêïøòïè ìïõä-êïîò ãïæïóùâï æïàïì. ìïæèå øåèàõâåâòà îëè ãïæï¸ñîë-
æï ãçïøò, ãëíæïêïîãóäò íïêïøòï æïóíæëþäïæ èëêäïâæï æïàïì. åì òúëæï àó-
àïøõòïè, èïãîïè, îëúï ìïî÷òèåäòïè øåìàïâïçï, åîàïæ ïèëâùñâòüëà ûèåþò íïêï-
øòåþò, æïàïè óïîò àáâï. óôîë èåüòú, òìïêòì ìàõëâï, ùïæò æï þóæó íïêïøòïì 
ñâåäïôåîò øåïüñëþòíå, üñóòä-óþîïäëæ ïî ãïïôóÿëìë ìïî÷òèåäòïè. 

âïõüïíã øïäòàóîèï óçëèë øåóîïúõñëôï èòïñåíï æïàïì, æïïèúòîï æï ãïï-
àïõìòîï ìïçëãïæëåþïøò. åìåú èëòàèòíï æïàïè. ùïèòàïú ïî óìïîãåþäòï àïâòìò 
óðòîïüåìëþòà. àïâæïÿåîòà, çîæòäëþòà, èëàèòíåþòà ïìùïâäï ÿêóï ãïàïâõå-
æåþóä øïäòàóîì. 

óíïèóìëæ óéïäïüï æï ãïñòæï çïîíïâïè æïàï àóàïøõòï. èëóäëæíåäïæ ðë-
äòúòï æïïõâòï àïâì. ïîú çïîíïâïì ìïèïãòåîëì ãïæïõæï óúæòï æïàïì. 
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÷õóþòì, ïñïäèïñïäòìï æï æïâòæïîïþòì èëñâïîóäèï ûèåþèï àëæóåþèï óèòçå-
çëæ æï óìïèïîàäëæ ìúåèåì æïàïì. õåäòú ïî ãïóíûîåâòï ïþîïãì, àóèúï èïàò 
ãïäïõâïú øååûäë æï èëêâäïú. èõëäëæ åì óàõîï ûèåþì — „îïìïú àáâåíò ìïáúòå-
äòà èëòùåâà, òèïìïú âíïõïâë!“ 

æïàïì óþëîëüëþï èòìò ùèòíæïíëþòà ïî ïîòì ãïèëùâåóäò. ùèòíæïíëþï ïîú 
óôòáîòï. ïìå îëè ìæëèëæï, èëíïìüåîøò ùïâòæëæï æï ïîï ôòîïäïæ. ðòîòáòà, 
åîàõåä èùåîïäèï æïàï æïíïøïóäòì ðòîòìðòîïú æïïñåíï. åì èïøòí, îëúï æóîó 
èåæóáíòì ãëíåþïìóìü êòêóì ïî èòåøâåäï æï ñï÷ïéåþì ãëãëì ãïóðïüòóîåþï æï 
æóîóì ëöïõòì æïáúåâï ïúïäï. èïøòí ïéåäâåþóäèï òïìå þåîèï æïìùñåâäï æïàï: 

„— âòíú éèåîàì ãïíóæãï, âòíú êïúàïàâòì ïî ïéïìîóäï òì, îòìò ïéìîóäåþïú 
ûïäóûæï, âòíú éâàòì øâòäì ãïíìïúæåäøò õåäò ïî ãïóùëæï — òãò äï÷ïîòï, èïí 
àïâòìò àïâò èïîüëëþòìïàâòì ãïìùòîï, àó øåí ïî ãòíæï êïúíò, ïîú êïúàï óíæò-
õïî øåí æï õâåæîò øåíò — èòèùñæåóäò íïæòîòì õâåæîò ïîòì“. 

èïîàäï ìòèõæïäå ãïèëò÷òíï æïàïè? èïîàäï ãïìùòîï èëñâïìò? ïè êòàõâïì 
ïêïêòì äåáìòà èòíæï âóðïìóõë. 

 
ûèïë èêòàõâåäë! ûèëþïì ãïôòúåþ, 
êïúò îëè íïõë øåí æïúåèóäò, 
àó îïæ æïåúï, èòçåçì íó åûåþ! 
øåíò âïäòï, øåãüêòâæåì ãóäò!.. 
øåãüêòâæåì, èïãîïè åìåú óíæï ìúíï, 
îëè æïúåèóäò ïîòì ëîãâïîò: 
åîàì ¸ìóîì ïæãëèï, óíæï àïâòì õìíï 
æï èåëîå êò ãæòï, âòà èêâæïîò!.. 
åîàò èëåäòì êïúàïãïí øâåäïì: 
åþîûâòì àâòì æïèúåèì, îïú øååûäåþï; 
èåëîå: âåî ãîûíëþì ïèïåþì ñâåäïì 
æï èüåîì ðòîóüñâåþî åèëî÷òäåþï! 
ðòîâåäì àó øåõâæå, øîëèï óêóîàõå, 
õåäò èòåúò, ùïèëïñåíå, 
æï èåëîåì êò çåæ æïïôóîàõå!.. 
òüòîå, èïãîïè çóîãò ó÷âåíå!.. 

 
æïàïìïú ïìå ìöåîï. ïêò àïâïæïú ïèþëþì òãò: „àó ìòìõäøò æï èëæãèïøò ïáâì 

èïãïì, èïòíú òçïè, îïú ãòíæï áåíò øåí“. êòêóè èïòíú àïâòìò ãïïêåàï. àïâòú æïò-
éóðï æï ìõâïú. åì èòìò ãëíåþòì ìòìóìüòì þîïäò ïî òñë. åì èòìò þóíåþï òñë. ïæï-
èòïíèï éèåîàòì ôóíáúòï ïî óíæï òêòìîëì. ïîïôåîò ãïèëâï ïáåæïí æï òèòüëè. 
åì êïîãïæ ãïíÿâîòüï æïàïè æï òìå èëòáúï, îëãëîú îùèåíï êïîíïõëþæï. 

ïè íëâåäïøò èùåîïäèï þåùâòì õòæçå ãïòïîï. øåòûäåþëæï ïè ìïáúòåäòì èåîå 
æïàï àóàïøõòïìïæèò óíæëþäëþòì æï óðïüòâúåèóäëþòì ãîûíëþï ãï÷åíòäòñë. 
èïãîïè ïèïì ïâúæòà. ïâúæòà òèòüëè, îëè æïàïì àïâòìò îùèåíòìïàâòì ïîïìëæåì 
óéïäïüòï. îïìïú ìõâòìàâòì ïî ïêåàåþì æïàï, òèïì ïîú àïâòìàâòì òàõëâì. àó 
ìõâïì ïî èòåøâåäï, ïîú óàõëâòï, èå èëèåøâåäåàë. ïèòà àïâòìàïâò ìõâåþàïí ãï-
ïàïíïþîï. ñâåäïìïæèò (èïà øëîòì àïâòìàïâòìïæèòú) æïèëêòæåþóäåþòì åîàò 
êîòüåîòóèò ãïèëíïõï æï èòìò åîàãóäòï. ïèòüëè æïî÷ï òãò èàäòïíò æï ãïóþçï-
îïâò. 

ãïâòæï ùäåþò æï óúíïóîò ïèþïâò èëõæï. æóîó èåæóáíòì âïýòøâòäò ûëþï æï-
âïýêïúæï. ïèë÷åèåþóäò ¸áëíæï: ÷åèò ëöïõòú æï èåú æïàï àóàïøõòïè æïãâéó-
ðïë. òè æéåì æïàïì îëè õèï ïèëåéë, ñï÷ïéåþò ãï÷óèæåþëæíåí, êòêóì õåäì ïî 



 370 

ïõäåþæíåí æï ñâåäïôåîò èøâòæëþòà æïèàïâîæåþëæïë. âåîïâòí øåïúâäåâòíï 
ïçîò ûëþïì. àïâòì æéå æï èëìùîåþï æïàïì æïåûåþæï æï èëâêäïâë, òèóáîåþëæï. 
ïîïæï, øåóþîïäåþåäò êïúò òñë æóîó ûòãóïì âïýò: „èåîåæï, èå øåí ãåüñâò, õåäò 
ïóêïíêïäæåþëæï ûëþïì. àïâòì æîëçå êïúòì èëêâäïøò æï þïüêíòì æïêâäïøò, 
ëîàïâåøò åîàíïòîò ãóäò ¸áëíæï — æïóíæëþåäò òñë“… ¸ñïâæï êòæåú õïäõò 
æïõëúòäò. åîà æéåì ìïáóäïì æóáïíøò øåõâæï ûëþï æïàïì. øóîòìûòåþòì êïí-
êïäèï ïòüïíï þòÿò. ïîú òïîïéò ¸áëíæï àïí æï ïîú æóáïíøò èëõåîõæåþëæï êï-
úòì èëêâäï. ïîïæï, æïàïì ãïøâåþïú ïîïèú æï ïîïèú ïî óíæëæï ûëþïì. óúþïà 
ñóîò èëêîï, îëè æïàï çïõïî êïîðëâò÷àïí óíæï èòìóäòñë. ïõäï êò èòåúï ûëþïì 
ïíãïîòøòì ãïìùëîåþòì ìïøóïäåþï. çïõïî êïîðëâò÷òì ìïõäøò èòóâïîæåþëæï æï-
àïì æï èëêäïâæï êòæåú. óàõîåì åì æïàïì, èïãîïè ôåõò ïî èëòúâïäï àóàïøõòïè 
çïõïî êïîðëâò÷òì ìïõäòæïí. ðòîòáòà, èøâòæïæ æïåäëæï èüåîì, ïáëøòíåþóäò 
èëâïîæï ûëþï çïõïî êïîðëâò÷òì åçëøò. âïìë ãëæåîûòøâòäò èòåãåþï æï óàõîï: 
æïàïè ñâåäïôåîò òúòì, ïîìïæ ùïìóäï æï øåí ãåäëæåþïë. æïàïì ïìåàèï ìòèøâò-
æåè øåïêîàë ûëþï æï æïïôòáîï. ïèïìëþïøò æïàï ãïîåà ãïèëâòæï. èàâïîòì øóá-
çå æïæãï æï ûëþïì ãóäõåäæïêîåôòäò èòï÷åîæï. óñóîï åîàõïíì. ûëþïú ÷óèïæ 
òæãï. èåîå ûëþïè îåâëäâåîò æïïûîë æï ëîò üñâòï çåæòçåæ ãïòìîëäï… ¸ïåî-
øò. æïàï àóàïøõòï òæãï æï õèïì ïî òéåþæï. ïèòì èåîå ìïèò àó ëàõò àâå ãïâòæï 
æï ûëþïìàïí âïíóï ìëäëäïêåäò èòâòæï æï ìàõëâï — îåâëäâåîò èïàõëâåë. ûë-
þïè óïîò óàõîï — ïîïíïòîò òïîïéò ïîï èïáâìë. „þëäëèæòì ûèïêïúåþïæ æïâ-
î÷òà, èïãîïè òèòì õåäøò òïîïéò ïîú æïèòíïõòï æï ïîú ãïèòãëíòï, îëè ¸áëíëæï“ 
— ïèàïâîåþì ïèþïâì âïìë ãëæåîûòøâòäò. 

óôîë õøòîïæ æïàïì ìòêåàåì þëîëüåþòà ðïìóõëþåí, ïíæï èòìò ìòêåàå íï-
ñëôì ïî òéåþì, ïèòüëè ïè åîà øåèàõâåâïì ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïáâì. ïá æïàïè 
êåàòäò æïïèêâòæîï êåàòäòì øåìïôåîòìò ìïøóïäåþòà. êïúòìèêâäåäì óïîò ïà-
áèåâòíï ïîï èïîüë àïâòì øïâ ìïáèòïíëþïçå, ïîïèåæ õåäò ïïéåþòíï òïîïéçå ìï-
åîàëæ. ûëþïì ãïþëîëüåþï æï ìòûóäâòäò æïòàîãóíï ìòêåàòà. ïè óîàòåîàë-
þïøò ñâåäïçå èêïôòëæ ãïèëâäòíæï îëèïíøòâå ïéìïîåþóäò èúíåþï — „ïîï 
¸êäïà êïúò åìï æï ï¸ï, íòÿò àáâåí ãïîæïáúåâòìïàâòì ìòêåàåæ þëîëüåþòìï“. 

îï àáèï óíæï, æïàï àóàïøõòï ïî ïîòì óúëæâåäò. ñëôòäï øåèàõâåâåþò, îë-
úï òãò æïåÿâåþóäï æï îùèåíòì ìòüêòúå øåîñåâòï. ìùëîåæ ïè ùïèòåîò ìòìóìüòà 
ïîòì òãò ïæïèòïíò æï èòìò ìòêåàòì ûïäïú ïèòüëè ãöåîï. ìõâïíïòîïæ òãò îåçëíò-
ëîò, îóðëîò ãïõæåþëæï æï æïèïöåîåþäëþïì æïêïîãïâæï. 

åôåèòï ùòíïèûéâïîèï æïàïì èûòèå þîïäæåþåþò ùïóñåíï: þëîëüåþòì ãïèîïâ-
äåþïì óùñëþ õåäì æï ãâïèøò ìïüïíï ÷ïãìâäòïë. êëíêîåüóäò ìïþóàåþòú êò ùï-
îóæãòíï æïàïì. èïîàïäò îëè âàáâïà, æïàïè âåî òèïîàäï àïâò åôåèòï ùòíïè-
ûéâîòì ùòíïøå. áïäì ñâåäïçå ìüïíæïîüóäò ðïìóõò ãïìúï, îïú êò øåòûäåþëæï 
èëãëíåþëæï êïúì: „èïîüë áïæïãåþï âåéïîïôåîò õæåþï. õåæïâà ïèïì àáâåí. ùïò-
þòäùï åîò. ûïäïï ìïÿòîë. „øòøò øåòáèì ìòñâïîóäìï“. øòøò! þëîëüåþòì ùòíïïé-
èæåã ìïþîûëäâåäïæ èïîüë ìòêåàå ïî êèïîëæï ïîïìæîëì“… æïàïèïú òúòì, 
îëè åì ðïìóõò ïî ïîòì. åôåèòï ùòíïèûéâïîò âåî æïêèïñëôòäæåþï ïèòà æï ïîú 
èòòéåþì èïì. èïøòí îïè ïòûóäï æïàï åì åàáâï? ïá àåëîòóäò ðïìóõò ïî ïîìå-
þëþì. ïèòì ðïìóõò úõëâîåþòà óíæï ãïìúå þîïäèæåþåäì. ñâåäï ìòüóïúòïì øåóû-
äòï æïóîéâòëì ïæïèòïíì ùëíïìùëîëþï. òìåàò íïþòöòì ãïæïæãèï ïòûóäëì, îë-
èåäòú ïî óíæëæï æï ïîú ïðòîåþæï. èïãîïè èòìò ãïíìöï óíæï øåãåûäëì, æïì-
êâíòì ãïèëüïíï æï èåîå ãïèëìñòæâï. „ûïäèëèîåëþï èõëäëæ èïøòí ¸ðëâåþì ãï-
èïîàäåþïì õïäõòì ãëíåþïøò, àó òãò èëùïèåþîòâò ìòíïíóäòà æïãâòîãâòíæåþï“, 
åóþíåþï åôåèòï æïàïì. 



 371 

ïè èëùïèåþîòâèï ìòíïíóäèï èòìúï ûïäï æïàï àóàïøõòïì èøâòæïæ øååõåæï ûë-
þï ûòãóïì îåâëäâåîòì äóäòìïàâòì æï èòì üñâòïì æïäëæåþëæï. æïàïè òúëæï, 
àó ûëþï èëêäïâæï, åì òáíåþëæï æïíïøïóäòì èëùïèåþîòâò ãïèëìñòæâï, îïú 
èüêòúåæ ¸áëíæï ïéòïîåþóäò àóàïøõòïì. àó ïî èëêäïâæï, èïøòí àïâïæ ûëþïì 
ìóäòåîò ïéëîûòíåþï èëõæåþëæï. ëîòâå øåèàõâåâïøò èëùïèåþîòâò ìòíïíóäò àï-
âòì îëäì øåïìîóäåþæï æï ìòêåàå ãïòèïîöâåþæï. áâåøåúíåóäïæ ïèïì ûëþïú 
èòõâæï. æïàïì ìóäòåîò ãïíùñëþòäåþï èïì èàäòïíïæ ãïæïåæë æï æïèëî÷òäæï. 
ïè æïèëî÷òäåþòì ùñïäëþòà ûëþï ûòãóï ïæïèòïíïæ òáúï òìåâ. 

ïè ìóäòåîò èæãëèïîåëþòì øåæåãòï, îëè æïàï àóàïøõòï ìïçëãïæëåþòìïãïí 
ãïáúåóäò èïòíú ìïçëãïæëåþïìàïí æïî÷ï, èëñâïìòìïæèò óíæëæ ãïíùñëþòäò, èï-
òíú èëñâïìòì èëñâïîóäò ïéèë÷íæï. ìòêåàå ïî æïóêïîãïâì, þëîëüåþòàï æï ìò-
ûóäâòäòà ïî ïâìåþóäï. õïäõòìïãïí àïâòìàïâò ïî ãïèëóñâòï, ïèëî÷åóä êïúïæ 
àïâò ïî ùïîèëóæãåíòï. àóèúï òúòì, îëè èïìçå ïèþëþåí — „ìîóäáèíòäò ïæïèòï-
íò ïî ïîìåþëþì, èïãîïè àóàïøõòï òè êïúàïãïíòï, îëèåäíòú ìîóäáèíòäåþïìàïí 
ñâåäïçå ïõäëì ïîòïí“. àïâòìàïâìïú ïìåâå ìêåðüòêóîïæ óñóîåþì æïàï, îë-
ãëîú ìõâåþì. ïá èïì ãïíìõâïâåþï ïî óûåþíòï: èïøïìïæïèå, òãò ïî øåóðñîòï óèûòèåì 
æï óîàóäåì ìåíì — ïèðïîüïâíëþïì. ïèðïîüïâíëþòìïãïí àïâòìóôäåþï êò óæò-
æåìò ìòáâåäåï. 

îïêò åîàõåä òîùèóíï æïàï àóàïøõòïè — ïæïèòïíàï èëæãèï àïíïãîûíëþòì 
éòîìò ïî ïîòìë — ïîú ìòêåàòì àåìâï óúæòï. òãò ãïíæåãòäòâòà úõëâîëþæï æï 
èòóõåæïâïæ ïèòìï, æïàï àóàïøõòï èïòíú ìòêåàòì ãïíìïõòåîåþïï. îïüëè ïîòì 
ïìå, åì îëè ïâõìíïà, æïàïì ïíüòðëæò èóøíò çïîïíæòï óíæï ãïâòõìåíëà. 

æïàï àóàïøõòï æï èóøíò çïîïíæòï ìòìõäòà íïàåìïâåþò ïîòïí. æïàï èóøíòì 
èïèòæïøâòäòï. òìòíò ãïîåãíóäïæïú üñóðòì úïäåþòâòà ãâïíïí åîàèïíåàì. èïã-
îïè åì íïêäåþ èíòøâíåäëâïíòï. óôîë èíòøâíåäëâïíò æï ïîìåþòàò òì ïîòì, îëè 
òìòíò àïíïþïîò ãëíåþîòâò ûïäòì ðòîëâíåþåþò ïîòïí. èîùïèìòú åîàíïòîò ïáâà. 
èóøíòú òìåâå óíæëæ ïîòì ãïíùñëþòäò ïæïèòïíàï èëæãèòì èòèïîà, îëãëîú æï-
àï. æï èòóõåæïâïæ ïèæåíò ìïåîàëìò, òìòíò ûòîåóäïæ ìõâïæïìõâïíò ïîòïí. àó 
æïàï àóàïøõòï ìòêåàåï, èóøíò çïîïíæòï þëîëüåþïï. þëîëüåþïï ïîï òèòüëè, 
îëè èóøíò ýïíæïîèåîòïøò èìïõóîëþì. ïîï. åì ïîïôåî øóïøòï. îëãëîú ïþîïãë-
þïï æïàïìïàâòì ìïçëãïæëåþòìïãïí ãïíæãëèòì, ãïíúïäêåâåþòì ìïøóïäåþï, ïìåâå 
ýïíæïîèåîòïï èóøíòìàâòì ìïçëãïæëåþòìïãïí ãïíæãëèòì, ãïíúïäêåâåþòì ìïøóï-
äåþï. ýïíæïîèåîòïøò ìïèìïõóîïæ èóøíò ïâêïúëþòà ïî ùïìóäï. èóøíò çïîïíæòïè 
êïîãïæ òúòì, îëè êïúëþîòëþòì èàåäò òìüëîòï ùåìîòãòì æïìïèñïîåþäïæ ãï-
èïîàóäò þîûëäïï. ïæïèòïíàï ìïçëãïæëåþï ùåìîòãòì ãïîåøå âåî òïîìåþåþì. 
âåîú øåèëáèåæåþòàò úõëâîåþï òïîìåþåþì àâòíòåî ùåìîòãòìï. èóøíò çïîïíæòïì 
ïè ùåìîòãòì æïèñïîåþï ìóîì. èïãîïè ùåìîòãò îëè æïèñïîæåì, öåî çíåëþîòâïæ 
óíæï ïéòçïîæëì æï ïèïéäæåì ïæïèòïíò. ùåìîòãò ïæïèòïíòì ìóäòåîò èëàõëâíò-
äåþòì ïóúòäåþåäò íïùòäò óíæï ãïõæåì. èóøíò çïîïíæòï çíåëþîòëþòà êò ïî 
úæòäëþì ùåìîòãòì æïèñïîåþïì, ïîïèåæ åøèïêóîïæ æïãåþóäò èïõååþòà. ìïêóàï-
îò ãïèÿîòïõëþòì, ãëíåþòì ûïäòì òèåæò ïáâì æï ïæïèòïíàï æïìïèëî÷òäåþäïæ íï-
òîíïòî âïîòïíüåþì òãëíåþì. ïá üñóâæåþï òãò. íïèæâòäìï æï èë÷âåíåþòàì åî-
àèïíåàòìïãïí âåî ïî÷åâì. 

îëèïíøò åîàò éîèïïçîëâïíò ïíïäëãòïï. 
àëîòåþòì ëöïõèï âòîàïãâïÿïèòï âòîàõåþòì ãïèëñâïíï òúòì. èëâóìèòíëà ïâ-

üëîì: „ûâåä æîëøò õòì õëèïäæåþò îëè òñë, èéîéíåäåþò æòæ çòïíì ïñåíåþæíåí 
ìïáëíåäìïú æï õëèïäæìïú. êïúòÿïèòïè (ïìå åûïõæíåí âòîàïãâïÿïèòï âòîàõïì) 
åîàèï àó ãïòÿïÿïíï õëèïäæçå, ïæãòäëþîòâò èéîéíåäåþò, ïàïìëþòàïú îëè 
òñâíåí òá, åì âòîàïãâï ìïàòàïëæ æïóùñåþì æïõî÷ëþïì, ÿïèïì æï, îëèåäòú ãïì-
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ùîåþïì øåìûäåþì, àâòàëí ãïòáúåâï ãåèòæïí. ïìåàò âòîàïãâï ûïäòïí ûâòîïæ ôï-
ìëþæï“. ïõäï òìòú âíïõëà, îëãëî çîæòïí âòîàïãâïÿïèòï ïíó êïúòÿïèòï âòî-
àõïì. „êïúòÿïèòåþòì ãïèëçîæï ëîò õåîõòà øåòûäåþï: øòèøòäòà æï ìòèïûéîòà. 
ìïþëäëë öïèøò ëîòâå åîàíïòî êïúòÿïèòïì òûäåâï, èïãîïè èå øòèøòäòì õåîõì 
âïèöëþòíåþæò, íïêäåþò æîë ìÿòîòï. ïóúòäåþäïæ øâòæò ïí úõîï úïäòï ìïÿòîë. 
æïÿåîòäò úõëâåäåþò óíæï úïîòåä êïìîøò èëïàïâìë. àó êïúòÿïèòïì ãïèëñâï-
íïì øòèøòäòì õåîõòà âïðòîåþà, êïìîò äòàëíòì óíæï òñëì, àëîåè ûïäòïí îëè 
èëøòâæåþïà, õòìïì ãïéîéíòïí æï ãïòáúåâòïí. ìòèïûéîòì õåîõòì æîëì êò ÷âåó-
äåþîòâò êïìîòì ãïèëñåíåþïú øåòûäåþï, — èïûéïîò úõëâåäåþò êåæäåþì ïî åî÷ò-
ïí. ìòþíåäåú ïóúòäåþåäòï! ìòþíåäå àó ïî òáíï, êïúòÿïèòï âåî ãïèëòçîæåþï. 
êïìîøò æï èòì ôìêåîçå ìòþíåäåï, ïþï îï òáíåþï, àó ïî ÷ïïíïàå øòã. àó øòèøòäòì 
õåîõòï — ùñäòì èåüò ïî óíæï èòúåà ïîïôåîò. àó ìòèïûéîòì ïîòì — àïâìïñîåäò 
óíæï ¸áëíæåì åîàò îëèåäòèå ìïêâåþò — ìòèòíæò ïí õëîþïäò, àó ãíåþïâà“. îë-
úï óêòæóîåìïæ æïòèøåâòïí âòîàïãâåþò, èïøòí åîàèïíåàì èòåìåâòïí, øåÿïèåí æï 
ãïèïîöâåþóäò âòîàõï óêâå êïîãïæ ãïùâîàíòäò êïúòÿïèòïï. èïøòíïú ïìåâå èëõ-
æåþï, îëúï åîàôåîëâïíò ìïÿèåäò èëñòîÿæåþïà. ãïíìõâïâåþóäì èëòíæëèåþåí 
æï, îïêò ìõâï ïîïôåîòï, òìåâ åîàèïíåàì øåìïíìäïâåí. æïèïôòáîåþåäò æïìêâíï 
ãïèëæòì: èëÿïîþåþóäò ìòèïûéîå æï øòèøòäò åîàíïòî øåæåãì òûäåâï. èïøïìïæï-
èå, ïæïèòïíòì ìïáúòåäì êóÿò ïî óíæï ãïíïãåþæåì. àó êóÿèï ùïîèïîàï ïæïèòïíòì 
íåþòìñëôï, èïøòí ñëâåäãâïî æïíïøïóäì ÷ïòæåíì êïúò. ìóäò óíæï òñëì ùïî-
èèïîàâåäò ûïäï æï èïøòí øåòûäåþì þëîëüåþòì æïàîãóíâïì. 

ïìåàò âòîàïãâåþòì ãïçîæïì ïóúòäåþäëþï — õëèïäæòì èëâäï-ðïüîëíëþï — 
òàõëâæï. èóøíò çïîïíæòïì èçïêâîëþï êò ìïõåäèùòôëåþîòâò ùåìîòãòì æïèñïîå-
þòà òñë íïêïîíïõåâò æï òìòú êïúòÿïèòóî õåîõì òñåíåþæï. 

ïþîïãåþòì åîàèïíåàçå ùïìòìòíåþòà, ÿëîåþòì ìïøóïäåþòà, åøèïêóîïæ æïãå-
þóäò èïõòà, èóøíò çïîïíæòïè óîàòåîàì ãïæïêòæï æïàï àóàïøõòï, îïýï ìïî÷ò-
èåäòï æï þóæó íïêïøòï. 

þóæó íïêïøòïì øàïïãëíåì, èïèòæïøåíòì ëöïõò æïàï àóàïøõòïè ïèëùñâòüïë. 
îïýï ìïî÷òèåäòï æïïîùèóíåì, øåíò íïûïîúâò áëíåþï þóæó íïêïøòïè èëòðïîïë. 
æïàïì óàõîåì, øåíò ìïñâïîåäò þå÷óíò ðåîüòï îïýï ìïî÷òèåäòïìàïí úõëâîëþ-
ìë. 

æïàïì ïìåà ïíêåìçå ùïèëãåþï òëäò ïî òñë, èïãîïè þóæóè æï îïýïè òëäïæ æï-
òöåîåì ÿëîò. ïþîïãåþì øëîòì æïóûòíåþåäò èüîëþï ÷ïèëâïîæï. îïýï ìïî÷òèå-
äòï ìùëîåæ òìå èëòáúï, îëãëîú èóøíò çïîïíæòïè ÷ïòôòáîï: èëêäï þóæó íïêï-
øòï æï èåîå èàïâîëþïì øåóîòãæï. îëúï åì æïàïè øåòüñë, çòçéòà àáâï — „êïúò-
ÿïèòï âòîàïãâï ãïèëòñâïíåì èïãïà!“ 

îòìàâòì ÿòîæåþï ïæïèòïíì ùåìîòãò? ìóäòåîò ìîóäñëôòìï æï ïèïéäåþòìïà-
âòì. îïéï ãïèëâï, àó ïæïèòïíåþò åîàèïíåàçå ùïâïáåçåà æï åîàèïíåàòì ïèëù-
ñâåüòì ãçïçå æïâïñåíåà? ìïæéï òáíåþï ìóäòåîò ìîóäñëôï æï ïèïéäåþï? èóø-
íò çïîïíæòïì ïî÷åóäò ãçï ãïèëîòúõïâì èòçïíì.  

ïîïæï, ïæïèòïíèï àó èçïêâîëþï òìóîâï, ñâåäïçå ãëíòåî êïúìïú êò òëäïæ 
èëïüñóåþì. ïêò åîàõåä æïàïú ãïþîòñâæï. 

ðëäòúèåòìüåîò íòêïíæîë áòäòï æïòþïîï èóøíò çïîïíæòïè. æïïâïäï: æïàï 
àóàïøõòïì øïâò õþë èëïðïîâòíå âòíèåì æï ðëäòúòïøò èëïñâïíòíåë. æïàï óàóëæ 
èëïêòàõïâì õþëì, èïøòí øåòðñïîò æï æïíïî÷åíò èå âòúòë. áòäòï âåî èòõâæï çï-
îïíæòïì ÷ïíïôòáîòì ìïòæóèäëì, èïãîïè æïâïäåþï ðòîíïàäïæ øåïìîóäï. èïî-
àäïú èëòðïîåì æïàïì õþë. åì õþë ûïäòïí óñâïîæï æïàïì æïì åäåì. øåùóõæï áï-
äò, øâòäòâòà òãäëâæï æïêïîãóä ðòîóüñâì, þëäëì ìëôåäøò õèï ãïâïîæï: 
áóîæò æïóÿåîòï ðëäòúòïì, õþë ÷ïèëóîàèåâòï æï ðïüîëíèï èëïêòàõëìë ùïìïñ-
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âïíïæ. æïò÷åèï åäåè — óàóëæ ÷âåíò õþëï æï óíæï èòâïêòàõëàë. èåüò îï ãçï 
¸áëíæï æïàïì, âåî óàõîï æïì óïîò æï èòïêòàõï õþëì ðëäòúòïøò. ãïèïîàäæï 
çïîïíæòïì âïîïóæò. æïòÿòîï íòêïíæîë áòäòïè æïàï àóàïøõòï. 

èïîàïäòï, æïàï èëüñóâæï, èïãîïè òìòú óíæï ãïâòàâïäòìùòíëà, îëè èóøíò 
çïîïíæòïì èïíåâîò óôîë æïàïì æòìïæèò ìòñâïîóäòà òñë ãïðòîëþåþóäò. êïî-
ãïæ òúëæï èóøíòè, àïâæïâòùñåþòà óñâïîæï æïàïì æïò. òìòú òúëæï çïîïíæòïè, 
õþëì æïêïîãâï îëè ûïäòïí øåïùóõåþæï áïäì. âåî ãïóûäåþæï æïàï æòì èùóõïîå-
þïì æï îëèú èòèõâæïîòñë èçïêâîëþïì, èïòíú èòâòæëæï æòì õïàîòà ðëäòúòïøò 
õþëì ùïèëìïñâïíïæ. ïèïìàïíïâå ïæïèòïíì ïî øåóûäòï ñëâåäò êïúòì ñëâåä ìïá-
úòåäøò èçïêâîëþï åûåþëì. àó ïìå èëòáúï, èïøòí ùëíïìùëîëþïì æïêïîãïâì æï 
úõëâîåþï öëöëõåàïæ ãïæïòáúåâï. óíæëþäëþï ïîïïæïèòïíóîò àâòìåþïï. ïæï-
èòïíóîò àâòìåþï íæëþïï. íåþòà àó óíåþäòåà èóøíò çïîïíæòï óíæëþäëþïì àå-
ìïâì. ïèòà êäïâì ïæïèòïíøò ïæïèòïíóîì. 

èóøíò ïæïèòïíòì óêåàòäøëþòäåì ãîûíëþïì òñåíåþì èçïêâîëþòì ãïíìïõëîúò-
åäåþäïæ. ìõâïíïòîïæ èóøíò çïîïíæòï âåî òïîìåþåþì. òãò èòèïîàïâì åáìðäóï-
üïúòòì ñâåäïçå ìïøòíåä ôëîèïì — ìòñâïîóäòìï æï êåàòäøëþòäåþòì åáìðäóï-
üïúòïì. 

ãåîèïíòòæïí ïîïäåãïäóîò äòüåîïüóîï óíæï ÷ïèëåüïíï èëìêëâòì óíòâåî-
ìòüåüòì æëúåíüì, åîëâíåþòà áïîàâåäì. åì ôïáüò úíëþòäò ãïõæï ãîïô ìåãå-
æòìï æï èóøíò çïîïíæòïìïàâòì. èóøíòè èïøòíâå øåòèóøïâï æëúåíüòì øåðñîëþòì 
ãåãèï. èïîàäïú, þïàóèøò ãåèòà ÷ïèëìóäò æëúåíüò, ðëäòúòòì èåûåþîåþèï øå-
òðñîåì. èõòäåþóä æëúåíüì óêïí æïìïõåâò ãçï ïî ¸áëíæï, æïíïøïóäò ïéòïîï æï 
ãïúòèþòîåþòì ðåîìðåáüòâïìïú øååãóï. èïãîïè ïèþòì ðîòèòüòóäò æïìïìîóäò — 
æëúåíüòì æïìöï — ìîóäòïæ ïî ïòíüåîåìåþæï èóøíò çïîïíæòïì. òãò óôîë 
îàóäò ôìòáëäëãòóîò åáìðåîòèåíüòì ÷ïüïîåþòì èëìóîíå òñë. çïîïíæòïì ãåã-
èòì àïíïõèïæ æëúåíüì ïàïâòìóôäåþæíåí, ëéëíæ õåäò óíæï ïåéë îåâëäóúò-
óî èëéâïùåëþïçå. àó æëúåíüò èïòíú ãïïãîûåäåþæï îåâëäóúòòì ìïèìïõóîì, 
èïøòí õèåþì ãïïâîúåäåþæíåí, îëè æëúåíüò ãïèúåèò æï èëéïäïüå òñë. ëîøò åî-
àò, ïí ðëäòüòêóî úõåæîïæ óíæï ãïæïáúåóäòñë æëúåíüò ïí èëéïäïüòì ìï-
èïîúõâòíë ìïõåäò åüïîåþòíï. îëúï ïìåà ãïèëóâïä èæãëèïîåëþïøò ïñåíåþæï 
èóøíò æëúåíüì, ïèïì ðïüîòëüóäò ãîûíëþòà õìíòæï: „èå, óðòîâåäåì ñëâäòìï, 
÷åèò õïäõòì, ÷åèò èëæãèòì æï åîòì øâòäàïãïíò âïî. ïáåæïí — âïäæåþóäåþåþòú 
æï, îï àáèï óíæï, ïîïâòàïîò ðïîüòåþò, âïî ÷åèò åîòì èëáèåæò åîàåóäò, ãïäë-
êòäò àòàòâòà èïîüëêïúò. æòïõ, æï èå èòî÷åâíòï, îëè ÷åèò õïäõò ïçòïîëà òè 
èåúíòåîóä úëæíïìï æï øåõåæóäåþåþì, îïú ÷âåíò øëîåóäò ùòíïðîåþòì ãåíòïè 
øåáèíï, ïí îëèåäìïú ìïêóàîòâ àáâåíò æï àáâåíòìàïíåþòì üïäïíüò, áïîàâåäò 
êïúòì þóíåþï øåòèóøïâåþì. ïõäë èëèïâïäøò, ìóäåîàòï æïïîìæåþï áïîàóäò 
óíòâåîìòüåüò, ïéìæãåþï èåúíòåîóäò úëæíòì ãïèëèóøïâåþòì ûâåäòìûâåäò 
üîïæòúòåþò. àáâåíò æï àáâåíòìàïíåþòì ïè æïùåìåþóäåþïøò èëéâïùåëþï ãïúò-
äåþòà èåü ìïîãåþäëþïì èëóüïíì ÷åèì õïäõì, âòæîå ïíïîáòìüàï òæååþòì áïæï-
ãåþï æï, èòà óèåüåì, èïàò íïûïäïæåâïæ æïèñíëþòìïàâòì àáâåíò ìòêâæòäò“. 

èïîàïäì åóþíåþï èóøíò çïîïíæòï æëúåíüì, èïãîïè ïè ãçïì îëè æïïæãåì òãò, 
ïèõïíïãåþì, àïíïèëïçîååþì óíæï óéïäïüëì. åì óêâå  þëîëüåþïï. þëîëüò êå-
àòäì âåî æïþïæåþì. ïîú æëúåíüòì ïâòìïãïí (ïè øåèàõâåâïøò — éïäïüòìïãïí) øå-
òûäåþï òøâïì ìòêåàå. å.ò. ãïíõëîúòåäæåì òì, îòìêåíïú àåëîòóäïæ èëóùëæåþì 
èïì èóøíò. ïìåà ãçïöâïîåæòíçå ìõâï ãïèëìïâïäò ïî ïîìåþëþì, àó ïîï àïâòì 
ãïíùòîâï. èõëäëæ àïâòìàïâòì èìõâåîðäïæ èòüïíïï ãïèëìïâïäò. æëúåíüèï ïè-
öëþòíï àïâãïíùòîâï: òãò êïè÷ïüêòì ãïæïìïõäåþïøò èëêâæï. 
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õøòîïæ èóøíò çïîïíæòïì ÷ïíïôòáîò êåàòäòì ìïèìïõóîì ãóäòìõèëþì, èïãîïè 
èúæïîòï ãçï, îëèäòàïú òãò êåàòäòì ãïíõëîúòåäåþïì úæòäëþì. êåàòäì ïîìå-
þëþòì ãïíèüêòúåþòìïàâòì àïâòìò ãçï óíæï ¸áëíæåì. àó êåàòäèï æï þëîëüèï 
ìïïîìåþëæ åîàíïòî ìïøóïäåþåþì èòèïîàï, èïøòí ìïæéïï èïà øëîòì ãïíìõâïâå-
þï? èóøíò çïîïíæòï èïîàïäòï, îëúï ùåìîòãòì æïìïèñïîåþäïæ òþîûâòì. èïãîïè, 
îëúï òãò ïè èòçíòà ûïäïæëþïì òñåíåþì, óêâå èüñóïíòï. ûïäïæëþï ìòêåàåì âåî 
æïïèêâòæîåþì, îïèåàó òãò (ûïäïæëþï) ïîìåþëþòìïàâòì ñëâåäàâòì êåàòäòìï 
æï êåàòäøëþòäåþòì åáìðäóïüïúòïì èòèïîàïâì. åáìðäóïüòîåþóä ìòêåàåì ïî-
ìåþëþï ïî øåóûäòï. ïìåà ìòüóïúòïøò òãò ïí òõîùíåþï ïí òéóðåþï. 

æïàïì øååûäë æïåìùîë æï èëåêäï èëûïäïæå ûëþï ûòãóï. èïãîïè ïî ¸áíï åì. 
æïàïì ìïáúòåäèï øåïîñòï ûëþïì ìóäò æï òìåâ ïæïèòïíïæ ïáúòï. ïîïâòì ìóäò ïî 
øåóûîïâì èóøíòì. òãò ïæïèòïíàï ìóäåþì ñòæóäëþæï, îïàï èåîå àïâòì ÿêóïçå 
åüîòïäåþòíï òìòíò æï êòæåâ óôîë éîèïæ ÷ïåûòîï þëîëüåþòì ÿïëþøò. ïìå òñò-
æï, èïãïäòàïæ, õóàïì èïíåàïæ èóøíò çïîïíæòïè èåùòìáâòäå þëíòïì ìóäò. ãï-
ÿòîâåþòàï æï ìòéïüïêòà ïèïîàäåþì þëíòï àïâòì ìïáúòåäì: 

„— æïàï þïüëíë, øåèïúæòíåì, ãïÿòîâåþïè èïöëþï… ãïÿòîâåþïè æï óþåæóîë-
þïè… ãïìóä çïèàïîì ìïõïæò òñë. ëîò èòúâïäåþóäò ãïâòüïíå ôïúõòæïí. ùäòì-
àïâò èëæòì ïãåî æï áâï ïî æïèòæâòï ìïôäïâçå öåî… ÷åèò ìòèòíæò æï èëìïâïäò 
ëî àâåì ñëôíòì ÷åèì ëöïõì. ëàõò øâòäò èñïâì, ãëãëåþòï ñâåäï. ãïçîæï àó èë-
õåîõæï èïàò, âòí ùïòñâïíì óèçòàâëæ“. 

øåòûäåþï þëíòï ïîú üñóòì. èïîàäïú ûïäòïí óÿòîì æï ïèòà òìïîãåþäåì, èïã-
îïè ïá èïòíú ëîò çíåëþîòâò æïíïøïóäòï — åîàò èóøíò çïîïíæòïìò æï èåëîå àï-
âïæ þëíòïìò. 

èóøíò ìïîãåþäëþì þëíòïì ìòìóìüòà æï êòæåâ óôîë éîèïæ ûòîïâì þëîëüå-
þòì ùóèðåøò. ïèòà óíæï èòïéùòëì èòçïíì — æïòÿòîëì æïàï. èïøïìïæïèå, èòçïíòú 
þëîëüòï æï èòçíòì ãïíõëîúòåäåþòì ìïøóïäåþïú. îëãëîú âõåæïâà, àó ïæîå 
èóøíò ãïîåãíóäïæ ëìüïüóîïæ èïòíú ïüïîåþæï êåàòäòì íòéïþì, ïá øòøâäæåþï. 
îïè ãïèëòùâòï èòìò ãïøòøâäåþï? ïèïì ðïìóõò óêâå ãïìúï èïãïäò çïîïíæòïè — 
„óèïéäåì àïíïèæåþëþïçå êåàòäò ãïíçîïõâåþòà ãïìóäò þåâîòï æï ìòêåàå øå-
íïî÷óíåþóäò ïîïâòíë“. èóøíò çïîïíæòïì ûäòåîò òíüåäåáüòú âåî èëåîòï ïè êï-
íëíçëèòåîåþïì æï ìòêåàåæïêïîãóäò ãïøòøâäæï. 

þëíòïì æïíïøïóäò òì ïîòì, îëè þëîëüòì ìïèìïõóîì èæãëèïîåëþòà ïèïî-
àäåþì. àó ïæïèòïíòì ìïáúòåäò èõëäëæ èæãëèïîåëþòà ãïòçëèï, ïèáâåñíïæ ïî 
ïéèë÷íæåþï æïíïøïóäò (þëîëüåþï), îëèäòì ãïèïîàäåþï ïî èëõåîõæåì ïèòüëè 
ïæïèòïíòì ìïáúòåäò ñëâåäàâòì çíåëþîòâò êîòüåîòóèòà óíæï ãïòçëèëì. ïæï-
èòïíèï ñëâåäãâïî ðòîëþåþøò óíæï øåòíïî÷óíëì ïæïèòïíóîò. åì èëìïõåîõåþå-
äòï, ëéëíæ çíåëþîòâò ìòùèòíæå ìòúëúõäåçå èåüïæ óíæï ãòéòîæåì. õëîúèï 
ïî óíæï ìûäòëì ìóäì. 

„— àáâåí òèòì àáèï ãìóîà, îëè ñâåäïôåîò ùïîèïâïäòï æï èõëäëæ èïéïäò 
çíåëþïï èïîïæòìò? — âêòàõå êïîòûåì. 

„— æòïõ, èòóõåæïâïæ òèòìï, ïéçåâåþóäòï çíåëþï, àó òèæåíïæ æïàîãóíâòäò, 
îëúï àòàë-ëîëäï ðòîëâíåþòì êóàâíòäåþïìéï øåïæãåíì — òãò èïòíú èïîïæ 
ïîòì. ìõâï æïíïî÷åíò — õïí ïîòì, õïí ïîï. îïèæåíöåîïú óíæï ãïòîñâíïì êïúàï 
èëæãèï, îïèæåíöåîïú óíæï ãïòèåüëí èëìïøàëþïæ éèåîàåþèï òãò, òèæåíöåî 
ãïæïïî÷åíì ãïíãåþï æïàï àóàïøõòïì, îëãëîú êâåàìï æï èïùâíòì æåæïì“. 

åì òèòüëè, îëè æïàïì úõëâîåþïì çíåëþï ùïîèïîàïâì, èóøíòìïì êò — ïîï. èòó-
õåæïâïæ òèòìï, îëè ðòîëâíóäïæ çïîïíæòï àóàïøõòïçå íïêäåþïæ ïî ïîòì æï-
öòäæëåþóäò çíåëþòà. èïãîïè òãò çíåëþîòâò ðîòíúòðåþòì àïíïõèïæ ïî úõëâ-
îëþì. 
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åîàõåä èóøíò æï æïàï èïãïäò çïîïíæòïì ëöïõøò øåõâæíåí åîàèïíåàì. øåõ-
âæíåí òìå, îëãëîú ûèåþì øååôåîåþïà. èïãîïè æïàïì åÿâò èïòíú éîéíòæï æï îå-
âëäâåîòú àïí ¸áëíæï ñëâåäò øåèàõâåâòìïàâòì. èóøíòè øåïüñë åì æï æïàïì 
ìàõëâï — èï÷âåíå, âíïõë èòíæïë. æïàïè ÷ëõòì óþòæïí îåâëäâåîò ïèëòéë æï 
èóøíòì ãïóùëæï. çïîïíæòïè îåâëäâåîòì ìïâïçíåì ÷ïõåæï. øòã åîàïæåîàò âïçíï 
òæë. ãïìïãåþò òñë — àó ìïáèå ùïõæåþëæï, àïâòì èëìïêäïâïæ óíæëæï åì åîàï-
æåîàò âïçíï àóàïøõòïì. èóøíò èòõâæï, îëè æïàïìïú æï ìõâåþìïú èòìãïí éïäï-
üò æï õïôïíãò èëìïäëæíåäïæ èòï÷íæïà. èïøòí åì àáâï çïîïíæòïè: 

„èå îëè âòêïæîë òì, îïøòú àáâåí, æåæï, æï æïàïì åÿâò øåãðïîâòïà… ÷åèòìàï-
íï øâòäòì æï ûèòì ñëäïì æï èåîå êòæåâ ìòúëúõäåì, òáíåþ èïîàäï àïâòì èëê-
âäï öëþæåì, éèåîàèïíò!“ 

èïãîïè ïè çíåëþòì æïúâï æï úõëâîåþïøò ãïüïîåþï ïî ûïäóûì èóøíòì. òãò èï-
òíú òûóäåþóäòï õïôïíãò æïóãëì æïàïì. åì øòíïãïíò ãïëîåþï èòìò ìòìóìüå æï 
ìòûïþóíåï. 

åîàò ìïêóàïîò àïâòìàâòì æï èåëîå ìõâòìàâòì — ïìåàò ëîò ðîòíúòðòà úõëâ-
îåþï ïî øåòûäåþï. îïú ìïêóàïîò àïâòìïàâòì, òì ìõâòìàâòì — åì ïîòì çíåëþîòâò 
ïîìåþëþòì ìïôóûâåäò. àó ïè æåâòçì ãïæïóõâåâ, óðòîâåäåìïæ ìïêóàïî àïâì ïâ-
íåþ æï ìóäòåî ìòèøâòæåì èëóìðëþ. 

èóøíò çïîïíæòï êëäõàï èåôòì ïòåüòì æïì êòîêåì èïãëíåþì. êòîêåì ïæïèòïíàï 
éëîåþïæ áúåâï øååûäë, èïãîïè êòîêå éèåîàò òñë æï ûïäåæâï éëîåþò òìåâ ïæï-
èòïíåþïæ åáúòï. èóøíò çïîïíæòïìïú øåóûäòï ïæïèòïíòì éëîïæ áúåâï. êïúòÿïèòï 
âòîàõòì ãïèëçîæïú øåóûäòï, èïãîïè ïéïî øåóûäòï óèàïâîåìò — éëîïæáúåó-
äò êïúòì òìåâ ãïïæïèòïíåþï. ïèòüëè èóøíò çïîïíæòï þëîëüò ãåíòïï. õëäë æïàï 
àóàïøõòï òèòüëè ïîòì ìòêåàå, îëè ïîïìëæåì óúæòï ïæïèòïíòì éëîïæ áúåâï. 
ðòîòáòà, èàåäò ìòúëúõäå øåèïîàóäò ìïüåâîòà ïîòì, éëîëþòì þòùò ïî èëèå-
êïîëìë. ìòêåàåì óüòäòüïîóäò æïíòøíóäåþï ïîï ïáâì. òãò àïâòìàïâïæ ïîòì 
ãïíóìïçéâîåäïæ èíòøâíåäëâïíò. 

æïàï àóàïøõòïì ìêåôìòìò êïúòÿïèòï ïæïèòïíì ïî çîæòì. èóøíò çïîïíæòïì 
ìêåôìòìò êò ìùëîåæ êïúòÿïèòï ïæïèòïíì çîæòì. ïá ïîòì èïàò îïæòêïäóîò ãïí-
ìõâïâåþï æï èïàò èüîëþòì ìïôóûâåäò. 

ìóþòåáüóîïæ èóøíò çïîïíæòïì óñâïîì éâòûäò èïèòæïøâòäò. åì ðòîæïðòî ùå-
îòï îëèïíøò: „ïæîå âàáâò, îëè æïàï æï åäå àóàïøõòåþò èóøíò çïîïíæòïì æåæ-
èïèòì ëöïõøò ïéòçïîæíåí. æïâìûåí, ïè ëöïõòì ùåâîåþò åîàèïíåàòì èòèïîà óíï-
çåìò ìòñâïîóäòàï æï èçîóíâåäëþòà ãïèëòî÷åëæíåí. íïèæâòäïæ âòúò, èóøíò 
çïîïíæòï ãóäùîôåäïæ, éîèïæ ãïíòúæòæï æïàïì æï åäåì þåæóêóéèïîàëþïì… 
æïýòíåþòà âòüñâò, îëè èòóõåæïâïæ ìïçëãïæëåþîòâ ïìðïîåççå èûïôîò æïðòîòì-
ðòîåþòìï, èóøíò çïîïíæòïìï æï æïàï àóàïøõòïì øëîòì óîàòåîà ðïüòâòìúåèï 
æï ûèóîò ìòìõäòìèòåîò ìòñâïîóäò ïîïôîòà æï ïîïìëæåì øåíåäåþóäï“. 

èïøòí îëãëîéï ïâõìíïà èóøíòì ãåãèïçëèòåîò, ãïèóæèåþóäò þîûëäï æïàïì 
ùòíïïéèæåã? ïá îàóäò óîàòåîàæïèëêòæåþóäåþïï. èóøíò çïîïíæòïìïàâòì æï-
àï àóàïøõòï òèåæòï, çíåëþîòâò ìîóäñëôïï. çåèëà úòüòîåþóäò ìòüñâåþò — 
„ìîóäáèíòäò ïæïèòïíò ïî ïîìåþëþì, èïãîïè àóàïøõòï òè êïúàïãïíòï, îëèåä-
íòú ìîóäáèíòäåþïìàïí ñâåäïçå ïõäëì ïîòïí“ — ìùëîåæ èóøíò çïîïíæòïì 
åêóàâíòì. àó æïàï àóàïøõòï ñëâåäãâïîò ïæïèòïíóîò þëîëüåþòì ãïèëâäåíïì 
ãïóûäåþì, þëäëèæå øåòíïî÷óíåþì çíåëþîòâ ìòìðåüïêåì, èïøòí èóøíò çïîïíæòï 
òìåâ òùïèåþì ïæïèòïíåþì, òìåâ èëóþîóíæåþï ãóäò êïúëþîòëþòìïêåí. àó æïàï 
àóàïøõòï ãïüñæåþï, ìõâåþì æïåèìãïâìåþï, èïøòí èóøíòìïàâòì ñâåäïôåîò æïêïî-
ãïâì èíòøâíåäëþïì. æïàïì ùòíïïéèæåã ãïèëñåíåþóäò õîòêåþòà èóøíò ìïêóàïî 
îùèåíïì ïèëùèåþì. ìêåôìòìòà ãóäãïèëÿèóäò êïúò èóøíò çïîïíæòï, æïàï àó-
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àïøõòïì ìïõòà, òèåæòì óêïíïìêíåä õïâìì åÿòæåþï. èïîàäïú, æïàïì æïéóðâòì èå-
îå èóøíò çïîïíæòïì èåäïíáëäòï øååñïîï æï „ìïèòëæå ùäòì èåîå îïéïú ìõâï 
óêóîíåþåäò ìåíòàï æï ìòêâæòäòà æïèàïâîæï“. ïèòì øåèæåã ïâüëîò èïòíú 
ùåîì: 

„ïè óæïâëæ æòæò üïäïíüòì ïæïèòïíì àïâòìò øåìïûäåþäëþòì ìïçëèïæ æïàï 
àóàïøõòï ¸ñïâæï! àó æïâóøâåþà, îëè ïæïèòïíì ïîìåþëþòìï æï èëéâïùåëþòìïà-
âòì úëúõïäò èïãïäòàò ìÿòîæåþï æï èóøíò çïîïíæòïìïàâòì êò ïìåàò åüïäëíò 
æïàï àóàïøõòï òñë, èïøòí òìòú êïíëíçëèòåîïæ óíæï ÷ïâàâïäëà, îëè æïàï àó-
àïøõòïì ìòêâæòäòì øåèæåã èóøíò çïîïíæòïú óíæï ùïìóäòñë ïè áâåñíòæïí“. 

÷åèò ïçîòà, åì ãïíèïîüåþï çåæèåüòï. òì, îïú ïá ïîòì íïàáâïèò, ìîóäòïæ èêï-
ôòëæ ïîòì ãïèëâäåíòäò èàåä îëèïíøò æïàïìï æï èóøíòì óîàòåîàëþòà, îï-
ìïú þóíåþîòâïæ èòñïâì èêòàõâåäò ìùëîåæ ïìåà æïìêâíïèæå. èòà óèåüåì, îëè 
èóøíò çïîïíæòïè àïâïæ æïïèóøïâï æïàïì èëêâäòì ãåãèï, îïú ãïíïõëîúòåäï êò-
æåú. 

æïàïìï æï þå÷óíò ðåîüòïì øâòäì ãóæóì èïìùïâäåþåäò ñïâæï, þòáüëî ìïèó-
øòï. èóøíòì æïâïäåþòà, þòáüëîèï øàïïãëíï ãóæóì æïàïì èëêâäï. þòÿèï ïî 
òúëæï, ïþîïãò èïèïèòìò îëè òñë. èëüñóâæï. åîà ìïéïèëì þå÷óíò ðåîüòïì ìïõ-
äøò ìüóèîïæ èòìóäò æïàï þóõîòì ùòí òöæï. ãóæó èòåðïîï æï åìîëäï. ìïìòê-
âæòäëæ æïÿîï. ïáïú åñë æïàïì âïýêïúëþï. óêïíïìêíåäò ûïäï èëòêîòþï, þå÷ó-
íòì åçëæïí ãïâòæï, êäæåçå ïâòæï æï òáòæïí ãïæïåøâï çéâïøò, îïàï ìïèóæïèëæ 
ãïèáîïäòñë. ïá ïîòì åîàãâïîò ðëçï, æïàïì ðòîëâíåþòìïàâòì øåóôåîåþåäò. 
èïãîïè, îëúï ïè ìòêâæòäòì ïçîëþîòâò øòíïïîìò ãïòõìíåþï, èïøòí ðëçòëîëþï 
àïâòì óïîñëôòà èõïîåì êïîãïâì. 

öåî åîàò, àó æïàï àóàïøõòïì íïõïâåí èêâæïîì, èïøòí ãóæó ðåîüòïì øåðòîå-
þóä àïíõïì èòìúåèì ðëäòúòï. àó êïúòì èëêâäïøò ôóäò ïòéå, ìïþëäëëæ æï-
éóðóäò æï æïúåèóäò õïî. åì öåî êòæåâ ïî òúòì ãóæóè íòíâåäëþòì ãïèë æï øå-
òûäåþï øåúæåì. 

„— ôóäò ïî ãïèëïîàâï. ãïãïùâïäåþì æï ùïãïõæåíì òì ôóäò… — ìòüñâï ðòîçå 
øåïøîï, òôòáîï æï æïìûòíï: — èå âòçïè èïãïì! ãâïèì îëè âåî òðëâíòïí, òìå âòçïè, 
ôóäì ïéïî èëãúåèåí èïøòí!“ 

ïèîòãïæ, æïàï ìòêâæòäòàïú êåàòäì åèìïõóîåþï. þëîëüèëáèåæòì øâåäïçå 
æï ãïæïî÷åíïçå ôòáîëþì. êïúò èïøòí ïîòì æïéóðóäò, àó ìóäòåîïæ ãïòõîùíï. 
ïèïì óíæï ïïúæòíëì ãóæó ðåîüòï æïàïè. èëïõåîõï êòæåú. æïàïì ãâïèò ïîïâòì 
óíïõïâì. 

èåëîåú, ìõâï èíòøâíåäëþïú ïáâì æïàïì çéâïøò ãïó÷òíïîåþïì. 
îëèïíì äïòüèëüòâïæ ãïìæåâì, ñëâåäò êïîòì ùòí æïîàóäò ðîåäóæòï, îëèå-

äòú àòàáëì ïâüëîòì àáèòà, èåàëàõèåüå ìïóêóíòì õåäíïùåîòæïí ïîòì. åì 
õåîõò ÿïþóï ïèòîåöòþì îëèïíòì ïäåãëîòòì ãïìïõìíåäïæ ÿòîæåþï. ïè üåáìüòì 
èòõåæâòà, òñë îïòíæò àóàïøõï, âòíú þëîëüòì æïìïàîãóíïæ æï ìòêåàòì çåòèïæ 
òþîûëæï. àóàïøõï éèåîàò ïî òñë æï âåî èòïãíë þëîëüåþòì ìòêåàåæ áúåâòì ìï-
øóïäåþïì. èïøòí èïí ùïèåþïì èòìúï àïâò. ìõâåþò îëè åõìíï, èëòêâåàï ìõåóäòì 
ïìëíò æï êïúàï øàïèàáèåä óî÷õóäì èòóãæë ìïêâåþïæ. ñâåäïôåîò øåìïíìäï 
óî÷õóäèï, èïãîïè, îëúï àóàïøõïè ãóäò ïèëòãäòöï æï åìåú èëíìüîòìïàâòì 
óíæï èòåúï, èïøòí þëîëüåþïè êïúòì ìïõå èòòéë æï ïæïèòïíóîïæ ïèåüñâåäæï: 

„— ïîéï âïî èùñóîâïäò ìòìõäàï, ïîéï èòûì ìóîâòäò ÿïèïæ êïúàï. æï èòåúï 
èñòì ñâåäïêïìï ïõïäò, îëèåäàï èëòêâåàåì ïìëíò àâòìíò. 

— ïîï ¸êäïà êïúò åìï æï ï¸ï, íòÿò àáâåí ãïîæïáúåâòìïàâòì ìòêåàåæ þëîë-
üåþòìï (õïçò ÷åèòï — ï.þ.). 
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æïóüåâï ìóäèïí àóàïøõòìïèïí õëîúíò èòùïìï çåæï, ïéåâäòíï úïæ, æïöæï 
èàëâïîåæ æï òáèíï ûå òãò õëîúòåäò éèåîàïæ“. 

æïàï ãâïîïæ àóàïøõòïï. àóàïøõòï „èàâïîòì æéòì øâòäì“ íòøíïâì. èïøïìïæï-
èå, æïàï øâòäòï àóàïøõï-îïòíæòìï. ùñïäò êò, ñëâåäò èòàëäëãòòì àïíïõèïæ, 
ãïíïõäåþï-ïéëîûòíåþïì ãóäòìõèëþì. „óêåàó âòíèå ïîï òøâåì ùñäòìïãïí æï ìó-
äòìï, âåî õåäåùòôåþòì øåìäâïæ ìïìóôåâåäìï éèîàòìïìï“ — êâåîì óêîïâì èò-
àëìì òëïíåì ìïõïîåþïú. åì èòàëäëãòóîò èëüòâò êïîãïæ ïîòì ïìïõóäò ìòüñâï-
êïçèóä äòüåîïüóîïøòú. èïãïäòàåþòì æïìïõåäåþòà àïâì ïî øåãïùñåíà. 

çéâïøò óêâïäëæ øàïíàáèï æïàï àóàïøõòïì êâäïâ ïéëîûòíåþïì ãóäòìõèëþì. 
òãò óêâå ãïõæï ìòêåàòì õëîúøåìõèóäò ìïõå. ïõäï èåëîåæ óíæï èëâòæåì, îëè 
ìïþëäëëæ ãïþïüëíæåì æï æïèêâòæîæåì. 

æïàïì øåîêòíåþï þëîëüåþïìàïí (ïíó èóøíò çïîïíæòïìàïí) àòàáëì èïîúõòà 
æïèàïâîæï. òãò èïòíú ãïåþï èóøíòì æïãåþóä þïæåøò. ìòêâæòäòì ùòí àïâïæ ãïò-
ôòáîï æïàïè — „èïöëþï èïòíú“. èïãîïè ïè êëíêîåüóä ìòüóïúòïøòú çíåëþîòâïæ 
èïòíú âåî ãïòèïîöâï èóøíòè. àóèúï çåîåäå øåõåæâòà, èóøíòì èçïêâîëþï òèæå-
íïæ æòæòï, îëè øâòäòú (îï âóñëà èåîå, ãóæóè îëè ïî òúòì åì) êò ïóèõåæîï æï 
þëäëì ìïìòêâæòäëæ ãïïèåüåþòíï æïàï. èïãîïè ïá åîà ãïîåèëåþïì ïáâì ïîìåþò-
àò èíòøâíåäëþï: ãóæó ðåîüòï ïî ïîòì ìòñâïîóäòì øâòäò. þå÷óíò ðåîüòï ïî 
ñâïîåþòï æïàïì. ïþï, ãïòõìåíåà ïäåáìò ìíåãòîòìï æï æïàïì ìïóþïîò: 

„— úëäøâòäò ãñëäòï, îëæòìèå? 
— ïîï èñëäòï. 
— ìòñâïîóäò?.. áïäò ãñâïîåþòï? 
— íïèæâòä ìòñâïîóäì æîë ìÿòîæåþï, ïäåáìò, — èúòîåæò æóèòäòì øåèæåã 

àáâï æïàï àóàïøõòïè, — ïîú åîàõåä ïî æïèïúïæï þåæ-òéþïäèï. 
— ïî èåìèòì? ìòñâïîóäò åîàò íïõâòàïú øåòûäåþï. 
— ìòèéåîïøò. 
— îïüëè? ïîï ãáëíòï øåèàõâåâï, îëè áïäò æïãåíïõëì æï øåãñâïîåþëæåì? — 

èïîàäï ïî èåìèëæï, îïì ãóäòìõèëþæï. 
— åã ìòñâïîóäò ïî óíæï òñëì, èãëíòï. 
— èïø îï ïîòì? 
— îï âòúò, îëãëî ãòàõîï… èëùëíåþï, ãïüïúåþï, ïäþïà. õëîúòåäòï åã. ìòñ-

âïîóäò ìóäòåîòï. åîàõïíì èïòíú óíæï òñëà åîàïæ, îëè ãóäøò ÷ïõåæëà åî-
àèïíåàì, èòìò ìóäòåîò îïéïú-îïéïúåþò øåíò ìòúëúõäòìàâòì ïóúòäåþåäò 
îëè ãïõæåì. ãïõæåþï, èïøòí æïåîáèåâï àáâåíì óîàòåîàëþïì ìòñâïîóäò. ïìå 
èãëíòï èå æï, øåíò øâòäåþòì æåæïú àó ïîòì òì ïæïèòïíò, ïèïõâòäåþì ìòñâïîóäì 
åì. 

— øåòûäåþï åãîåú òñëì, — æïâåàïíõèå æï êâäïâ âêòàõå: — ïîú ìåîòëçóäò ãï-
üïúåþï ãáëíòï? 

æïàï àóàïøõòï êïîãï õïíì æóèæï. îïéïúïçå àó âòéïúïçå ôòáîëþæï. óûòäë, 
æïéäòäò ìïõå ¸áëíæï, èïãîïè àâïäåþøò øóáò èïòíú ÷ïóæãï. èåîå òìåâ èëòéóøï 
æï àáâï: 

— åîàõåä… ìòñâïîóäò òñë, èãëíòï, òì, èïãîïè… å¸, æïâòûòíëà, ïäåáìò“. 
ïè åîàõåäøò æïàï þå÷óíò ðåîüòïì ïî ãóäòìõèëþæï. òãò íïíë àïâñåäòøâòäì 

òõìåíåþæï. ïîú ìóäòåîò åîàëþï øåòûäåþëæï ¸áëíëæï æïàïì þå÷óíòìàïí. ïèòì-
àâòì ûïäòïí óþîïäë áïäò òñë òãò. þå÷óíòìàïí óîàòåîàëþï àïíïãîûíëþïì èë-
íïüîåþóäò èïîüëõåäï, óìïõäêïîë êïúòì èòåî ìòàþëìï æï ïäåîìòì ûòåþï òñë. 
ïæïèòïíàï øå÷âåâï òñë. 

óìòñâïîóäëæ êåàòäò ïîú òþïæåþï æï ïîú òáèíåþï. ïìå, îëè èóøíò çïîïíæò-
ïì, ãóæó ðåîüòïì ìïõòà, êåàòäò ïî ãïæïóþòîåþòï. æï àó êåàòäò âåî ãïæïòþò-
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îï, âåîú æïàïìïàâòì óöëþíòï çíåëþîòâïæ. ïèæåíïæ, æïàïì èëêâäòà èóøíò çï-
îïíæòïè åîàãâïîò àâòàèêâäåäëþï ÷ïòæòíï. àâòàèêâäåäëþï êò ñëâåäàâòì ùï-
ãåþóäò þîûëäòì øåæåãòï. 

ïèòüëè, îëúï ïè ëî ðåîìëíïýì åîàèïíåàì ïæïîåþ, îùèóíæåþò, îëè èóøíò 
óôîë üîïãòêóäò ðòîëâíåþïï, âòæîå æïàï. èóøíòì ïîï ïáâì ìïêóàïîò ìòèïî-
àäòì èüêòúå øåãíåþï, îïú ïáâì æïàïì. àïâòì îùèåíòà (àóíæïú àïâòìò ãïíæãë-
èòà) æïàï èïéïä çíåëþîòëþïì åèìïõóîåþï. èóøíò êò îùèåíòàïú æï ãïíæãëèò-
àïú ìåàóîòì ìïçëãïæëåþïì ïèüêòúåþì. èïîàïäòï, ìóþòåáüóîïæ èóøíò æïàïì 
óÿåîì èõïîì, èïãîïè ëþòåáüóîïæ ìåàóîòì ìïçëãïæëåþòì þóîöòï. 

øåûäåþì êò ìåàóîòì ìïçëãïæëåþòì (å.ò. þïîïêïåâêòì èëìïõäåëþòì, àëîòïì 
ìïïâïæèñëôëì ðïúòåíüåþòì, ìïòîèòì èóøåþòìï æï ìõâïàï) ãïîæïáèíïì îåâëäó-
úòï? èïîàïäòï, ìëúòïäóîò èæãëèïîåëþï øåòúâäåþï, èïãîïè èëõæåþï çíåëþîò-
âò ìîóäñëôï ïæïèòïíòì? àó çíåëþîòâò ìîóäñëôï ïî èëõæåþï, èïøòí ïèïëï îå-
âëäóúòóîò ìòìõäòìéâîï. ïè êòàõâåþòì èüêòúå ðïìóõò âåî óðëâíòï èóøíò çï-
îïíæòïì. 

„… ïîìåþóäçå óêåàåì ïùèñëì æï èëèïâïäì ÷åèò ìïèøëþäëìàâòì öåîöåîë-
þòà âåî âõåæïâ. ïáïèæå æï æéåìïú, àâòàëí îïìïú âàâäòæò ïè èõîòâ èòçïíøåùë-
íòäïæ, èõëäëæ òèïì âïêåàåþ æï ïìå òáíåþï ìïèïîòì êïîïèæå. îåâëäóúòëíåîåþò 
æï ðëäòüòêëìåþò òìåà æåþóäåþåþì àó ùïèëïñåíåþåí, ìïæïú ÷åèò åîòì óêåàåì 
èëèïâïäì æïâòíïõïâ æï âòîùèóíåþ, èïàò èõïîòì æïÿåîïì âåîïâòí æïèïìùîåþì“ — 
åóþíåþï èóøíò èïèïèòìì èïãïäò çïîïíæòïì. 

ïáïú, ïè ìïêòàõøòú øòíïãïíò êëíôäòáüòï èóøíòìï æï æïàïì øëîòì, ìõâïíïò-
îïæ ôòáîëþì æïàï: àó ïæïèòïíòì çíåëþîòâò ìîóäñëôï ïî èëõæï, âåîú ïîìå-
þóäò æï âåîú èëèïâïäò âåî øåìûäåþì ïîìåþòàò úâäòäåþåþòì èëõæåíïì. 

åîàõåä àþòäòìòì âïãçïäøò æïàïè æï îëþåîü õïðäòíèï åîàò ûëíûîëõï êïúò 
íïõåì. ïè êïúì àïâòì çëèïçå ãïúòäåþòà ðïüïîï üïíìïúèåäò åúâï. ñâåäïôåîò 
üïíçå øåèëüèïìíëæï æï ìòâòùîëâòìïãïí æïèìêæïîòñë. õëîúò èëó÷ïíæï ìïúë-
æïâì. øïîâäòì üëüåþòú èëêäå ¸áëíæï æï þäóçòì ìïõåäëåþòú ìïùñïäëþåä 
èæãëèïîåëþïøò òñë. ïè êïúì øåõåæï æïàïè æï îëþåîüì óàõîï: 

„— åãåî òè êïúì èòìò çëèòì øïîâïä-õïäïàò îëè èòìúåì âòíèåè, îëãëîú êïúò 
æï îëãëîú ïæïèòïíò, óêåàåìò àó ãïõæåþï òèòà? åìïï ìïêòàõïâò. æïâùâïâæò èåú 
òè áïòõëìîë ùóäóêòûòì ìïõä-êïîì, âòúëæå ëéëíæ ïèòà îëè óêåàåìò ãïõæåþë-
æï âòíèå!“ 

òúòì æïàï àóàïøõòïè, ïî ãïõæåþï óêåàåìò. òáíåþ óôîë þëîëüò æï ïâòú øå-
òáíïì. 

æïàïì óôîë øëîìïú øåóûäòï ùïâòæåì æï ïìåàò êòàõâïú æïìâïì — òì ûëíûîë-
õï êïúò üåáíòêòì óêïíïìêíåäò ìòüñâòà èëùñëþòäò èïíáïíåþòàï æï àâòàèôîòíï-
âåþòà îëè ïìåòîíë æï ïüïîë, óêåàåìò ãïõæåþï ïèòà? ìóä êëèðòóüåîåþàïí 
îëè áëíæåì ìïáèå, óêåàåìò ãïõæåþï, ïèïéäæåþï èòìò ìóäò? åì êòàõâï ïî æïóì-
âïèì æïàï àóàïøõòïì, èïãîïè àïâòìàïâïæ òãóäòìõèåþï, îëè èïí òúòì, ïîú ïè 
øåèàõâåâïøò ãïõæåþï òì êïúò óêåàåìò. ïè ãçòà èòìò çíåëþîòâò ìîóäñëôï ïî 
èëõæåþï. ìóäòì ãïíâòàïîåþï ïî ãïíòúæòì ìëúòïäóîò æï üåáíòêóîò ðîëãîåìòì 
çåãïâäåíïì. èïì ãïíâòàïîåþòì ìïêóàïîò êïíëíåþò ïáâì æï èõëäëæ èïà èëî÷ò-
äåþì. àóàïøõòï, îëãëîú èõïüâîóäò ðåîìëíïýò, òèòàïú ïîòì ìïòíüåîåìë, îëè 
ìóäòì ãïíâòàïîåþòì êïíëíåþòà úõëâîëþì æï ñëâåäãâïî ìòüóïúòïøò úæòäëþì 
èïà ïî óéïäïüëì. ïèæåíïæ, èòìò ðòîëâíåþòìïàâòì íïêäåþò èíòøâíåäëþï ïáâì — 
ìïæ æï îëãëî òúõëâîåþì. òãò ñâåäãïí èëïõåîõåþì æïàï àóàïøõòïæ æïî÷åì. 

àó ïè êóàõòà øåâõåæïâà, îëèïíòì çëãòåîà àïâì, øåòûäåþï âòôòáîëà, îëè 
òìòíò çåæèåüòï. èïãïäòàïæ, úòõåøò èëèõæïîò ïèþëõåþòì ïéùåîï. àïâòìàïâïæ åì 
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öïíñò ìïòíüåîåìëæ ïîòì æïùåîòäò (ïèòì ìïþóàïæ èïîüë êäïìòëí êâòèìïûòì ìï-
õåú êèïîï), èïãîïè ÷åèò ïçîòà, åì àïâò òè ôóíáúòïì âåî ïìîóäåþì, îòìàâòìïú 
ïîòì îëèïíøò.  

åì úòõå èòêîëìïõåäèùòôëï. ïèïì èòãíåþï ïî ÿòîæåþï. åì ïøêïîïæ ïîòì íïàáâï-
èò: „ïãåî, èçï-èçïîåóäò ìïõåäèùòôëï ïá, ëîàïÿïäòì úòõåøò: ðëäòúòï, øåòïîï-
éåþóäò ûïäåþò, þïüëíë, æïçâåîâï, êâåþï æï èåóîíåëþï, ðîëðïãïíæï, æòðäëèï-
üòï æï åä÷ëþï, ðïîäïèåíüò æï îï âòúò èå“. å.ò. ãïîåìïõåäèùòôëì ñâåäï íòøïí-
àâòìåþïï ïá ãïèëâäåíòäò. òè ãïîåìïõåäèùòôëì êïîãïæ òúíëþì æïàï àóàïøõòï. 
þóíåþîòâòï, ïîú úòõòì ïíó èòêîëìïõåäèùòôëì ìïèñïîëï èòìàâòì óúíëþò æï ïõ-
äòìèàáèåäò. ïîú òì ïæïèòïíåþòï ìõâïíïòîò, îëèåäíòú úòõåøò øåõâæíåí æïàïì. 
ëîàïÿïäòì úòõåøò æïàïì ðòîëâíåþòì ãïèëâäåíï ïõïäò èõîòæïí ïî õæåþï. ïîú 
æïàïì èëóõæåíòï ïá îïòèå çåãïâäåíï ìõâåþòì ìóäòåî ìïèñïîëçå. 

èåîå ïèþåþò úòõåøò ïìå ãïíâòàïîæï: ðïüòèîåþèï ïèþëõåþï èëïùñâåì. ûïäïóô-
äåþï õåäà òãæåì æï úòõòì ïæèòíòìüîïúòòì ùïîèëèïæãåíäåþò ìïêïíøò øåñïîåì. 
åîàò ìòüñâòà, úòõåøò õåäòìóôäåþòì úâäï èëõæï. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ïèþë-
õåþóäò úòõå àïâãïèåüåþòà òúïâæï àïâì, þëäëì èïòíú òûóäåþóäò ãïõæï ðëçò-
úòåþò æïåàèë æï èàïâîëþïì æïèëî÷òäåþëæï. åì æïèëî÷òäåþï òèæåíïæ ãïîå-
æïí ûïäæïüïíåþòà ïî èëèõæïîï, îïèæåíïæïú øòíïãïíò óêèïñëôòäåþòà. îëúï 
àïâæïðòîâåäèï ïýòëüïýèï ãïòïîï, úòõåì øòíïàãïèúåèäåþò æï êïðòüóäòïíüåþò 
ãïó÷íæíåí. òûïäåì èïà æï úòõåøò òìåâ ðòîâïíæåäò èæãëèïîåëþï ïéæãï. åîàï-
æåîàò úâäòäåþï òì èëõæï, îëè úòõòì ûâåäò óôîëìò ïõäòà øåúâïäåì. úõïæòï, 
ïèòà ðïüòèîåþì ïîïâòàïîò øåéïâïàò ïî èòìúåèòïà. 

ìõâïàï øëîòì, úòõòì ïèþëõåþïøò ïîòì åîàò èíòøâíåäëâïíò æåüïäò: úòõòì óô-
îëìò êëúò, ðïüòèîòì ìïõåäòì ãïüåõòì èòçíòà, üóìïéì èïèïàèïâäåþòì ìïêïíøò 
øåïãæåþæï. æòæïæ ïéøôëàæï úòõå, îëúï êëúòì åì ïîïïæïèòïíóîò „èåàëæò“ øå-
òüñë. ïèþëõåþïì þòûãò ïèïíïú èòìúï. èïãîïè, îëãëîú êò ïèþëõåþóäèï ðïüòèîåþ-
èï ûïäïóôäåþï ÷ïòãæåì õåäøò, ðòîâåäò, îïú ãïïêåàåì, åì òñë òì, îëè êëúò øå-
ïãæåì èïèïàèïâäåþòì ìïêïíøò. èïøïìïæïèå, êåàòäèï (ïèþëõåþóäåþèï) þëîëüåþòì 
(êëúòì) æïìïìöåäïæ òãòâå ìïøóïäåþï ãïèëòñåíåì, îïìïú þëîëüåþï èòèïîàïâ-
æï. åì êåàòäì ïêíòíåþì æï, îëãëîú óêâå òàáâï çåèëà, ìðëþì ãïíìõâïâåþïì êå-
àòäìï æï þëîëüì øëîòì. 

ïèîòãïæ, úòõòì ïèþëõåþòì ïèþòæïí ãïèëüïíòäò ïçîëþîòâò øòíïïîìòì ñâåäï 
íòóïíìò íïúíëþòï èêòàõâåäòìïàâòì. ïõïäò ïîïôåîòï. ïèòüëè èòèï÷íòï òãò çåæ-
èåüïæ. 

ìõâï àïâåþòì æïìïõåäåþïú øåòûäåþï, ìïæïú ïèþïâò ìõâïæïìõâïï, èïãîïè ïç-
îëþîòâò øòíïïîìò åîàòæïòãòâå. åì üïâüëäëãòòìï æï ãïÿòïíóîåþòì øàïþåÿæò-
äåþïì ¸áèíòì. ïè èòçíòà îëèïíòì îåæïáúòï ïóúòäåþåäòï. ïõäï, îëúï îëèïíò 
èàäòïíïæ ãïèëáâåñíåþóäòï, ïèòì ãïêåàåþï ïéïî ïîòì îàóäò ïâüëîòìïàâòì. 
ïèòüëè êëíêîåüóäò àïâåþòì æïìïõåäåþïì ïî øåâóæãåþò, ëéëíæ åîà ãïîåèëå-
þïì óíæï èòâïðñîë èùåîäòì ñóîïæéåþï: îïèæåíïæ ìïòíüåîåìëæ æï èòèçòæâå-
äïæ ïîòì æïõïüóäò „æïàï àóàïøõòïøò“ èïèïêïúåþò, òèæåíïæ óòíüåîåìë æï 
ôåîèêîàïäòï áïäåþò. øåòûäåþï âàáâïà, ïâüëîòì èõïüâîóä ïèëúïíïì ïî øåïæ-
ãåíæï áïäåþòì òìåàòâå ûïäòà æïõïüâï, îëãëîú èïèïêïúåþò ùïîèëãâòæãòíïë. 
àó ïìåï, öåî åîàò, èïøòí îïüëèéï óàèëþì èùåîïäò ïèëæåíï ïæãòäì íïíë àïâ-
ñåäòøâòäòìï æï æïàï àóàïøõòïì óîàòåîàëþòì ïéùåîïì. èåëîåú, îëèïíò çíå-
ëþîòëþòì ðîëþäåèåþòà ïîòì æïñóîìóäò æï àâòíòåî ìòñâïîóäòìï úïäèõîòâòï 
çíåëþï. ïêò æïùåîòäï: „îëèåäìï ïîï óñâïîæåì, èïí ïî òúòì éèåîàò, îïèåàó 
éèåîàò ìòñâïîóäò ïîì“. èïîàïäòï, ïá ìáåìëþîòâ ìòñâïîóäçå ïî ïîòì äïðïîï-
êò, èïãîïè òìòú êïîãïæ ïîòì úíëþòäò, îëè ìòüñâïêïçèóä èùåîäëþïì ìáåìëþ-
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îòâò ìòñâïîóäò çëãïæò ìòñâïîóäòì ïìðåáüøò ïòíüåîåìåþì æï ïîï þòëäëãòó-
îò àâïäìïçîòìòà. èåìïèåú, èùåîïäò èïãïäò çïîïíæòïì ëöïõì óùëæåþì „ìïõäì 
ìïàíëåþòìï æï ìòñâïîóäòìïì“. ïè ìïõäøò ïéòçïîæï æïàï àóàïøõòï æï, ìïàíëå-
þïìàïí åîàïæ, ìòñâïîóäòì éâàïåþîòâò þóíåþïú øåòãîûíë æï øåòìòìõäõëîúï. 
ïèæåíïæ ÷íæåþï èëàõëâíòäåþï áïäàï éîèï ìïõååþòì õòäâòìï. 

ñëâåäò ìïçëãïæëåþòì æïúåèï èïøòí òùñåþï, îëúï áïäàï çíåëþîòâò ìòèüêòúå 
øåòîñåâï. „õåæïâà, ïèïì àáâåí, ùïòþòäùï åîò“ — åóþíåþï æïàï åôåèòï ùòíïè-
ûéâïîì. åì ïî ïîòì äòüëíò þîïäæåþï. èàåäò îëèïíòì èïíûòäçå âóñóîåþà ÷âåí 
åîòì æïúåèòì ïè ìóîïàì. îïêò ïìå èëèõæïîï, óðòîâåäåìò èòçåçò ïèòìï óæïâëæ 
áïäàï çíåëþîòâò êîòüåîòóèåþòì æïêíòíåþïï. èïèïêïúòì ìïáèòïíëþòì èïêëíüîë-
äåþåäò àâïäò áïäòï. îï çíåëþîòâ èëàõëâíòäåþïìïú òãò ïñåíåþì, ûòîòàïæïæ 
òìåàòï èïèïêïúòì ìïáèòïíëþï. àó áïäòì èæïþïä çíåëþïì æïèëî÷òäæï èïèïêïúò, 
òùñåþï åîòì æïêíòíåþï. àó ïî æïèëî÷òäæï, èïøòí ÷íæåþï êëíôäòáüò, îòàïú ïó-
úòäåþåäò ¸ïîèëíòï òîéâåâï. ¸ïîèëíòòì æïîéâåâòì øåæåãò òìåâ åîòì æïúåèïï. 

ìóäòùèòíæï áïäòì ùòïéøò òèòüëè ãïíõëîúòåäæï, îëè éâàïåþîòâò çíåëþòì 
ìïôóûâåäò æåæïêïúòï, àëîåè èòàëäëãòï êïîãïæ òúíëþì éèåîàòì óáïäëæ ãï-
÷åíòì òãïâìïú: ïàòíï æïòþïæï çåâìòì àïâòæïí. 

îëèïíòì áâåüåáìüì àó ÷ïâïêâòîæåþòà, æïâòíïõïâà, îëè æïàï àóàïøõòï åþ-
îûâòì ïîï èïîüë ãïîåèëèúâåä ìòíïèæâòäåì, ïîïèåæ áïäìïú, îëãëîú ïè ìòíïè-
æâòäòì ìïñîæåíì. èïîàïäòï, åì ïáüò áâåøåúíåóäïæ õæåþï æï ïîï ïøêïîïæ, èïã-
îïè ïèïì ãïæïèùñâåüò èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì. ïäþïà ïèòüëèïú ïî ãïíóúæòï æï-
àïì íïèæâòäò ìòñâïîóäò. ìõâïàï øëîòì, ïîú èóøíòì ãïíóúæòï ÿåøèïîòüò ìòñâï-
îóäò. åìåú þóíåþîòâòï, îëãëî ðïîïæëáìóäïæ ïî óíæï èëãå÷âåíëà, èóøíò çï-
îïíæòïì ìûóäæï òì ìòíïèæâòäå, îëèåäìïú åîàãóäïæ åèìïõóîåþëæï. ìòñâïîó-
äò ïîìåþóäòì øåúâäïì æï ùòíìâäïì ãóäòìõèëþæï. ìòûóäâòäò êò ïîìåþóäòì 
øåíïî÷óíåþïì. èóøíò ìùëîåæ ïîìåþóäòì øåíïî÷óíåþïì úæòäëþæï. ïáïú ¸ãâïíïí 
òìòíò åîàèïíåàì: åîàèï ïîìåþóäòì ìòûóäâòäò ïþîïãëþòà ãïèëïèýéïâíï, èåë-
îåè — ýïíæïîèëþòà. èïàò èìãïâìåþï áïäòì ìòñâïîóäøòú ïìåâå èêïôòëæ âäòíæå-
þï. ïèòüëè ãïõæï, îëãëîú çåèëà òàáâï, óìòñâïîóäëæ ãï÷åíòäò ãóæó ðåîüòï 
åîàòì òïîïéò æï èåëîòì öïäïàò. 

îëãëîú ÷ïíì, ñëâåäò êïúòì ãâïèøò éâàïåþîòâò ìòñâïîóäò óíæï ÷ïìïõäæåì, 
òì çíåëþîòâò òæåïäò îëè ãïíõëîúòåäæåì, îëèåäìïú æïàï àóàïøõòïì ðòîëâ-
íåþï ãïíïìïõòåîåþæï. 

 
1975 

 

ÈÊÂÏÕÅ ØÅÛÏÕÒÄÒ 

èåüïæ ûíåäòï æï îàóäò òèìöåäë åîòì ìóäòåî àâòìåþïçå, åìàåüòêóî þóíå-
þïìï æï õïìòïàçå. ïäþïà åîòì þóíåþòì æï õïìòïàòì ìîóäò ïèëúíëþï øåóûäåþå-
äòú ïîòì, òèæåíïæ èîïâïäôåîëâïíò, éîèï, óúíïóîò æï èòóùâæëèåäòï òãò. ãó-
äïõæòäïæ îëè âàáâïà, þëäëèæå ðòîëâíåþòì þóíåþï-àâòìåþòì ïèëúíëþïú êò 
ÿòîì æï èàåäò åîòì õïìòïàì îëãëîéï óíæï èòïãíëì êïúèï. èïãîïè åì òèïì ïî 
íòøíïâì, îëè ïè ðîëþäåèïçå ïî æïâôòáîæåà æï ïî âúïæëà àóíæïú çëãòåîàò 
íòøïí-àâòìåþòì èëûåþíï. ïèïì óïéîåìïæ æòæò èíòøâíåäëþï ïáâì. îëúï òäòï ÿïâ-
ÿïâïûåè áïîàâåä õïäõøò àïàáïîòûåëþòì ìåíò ïéèëï÷òíï, èïõâòäò èòì ùòíïïé-
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èæåã ïéòèïîàï. ïè þîûëäïì ÷âåíò ìóäòåîò ãïöïíìïéåþòìïàâòì ïîìåþòàò èíòø-
âíåäëþï ¸áëíæï. îëúï òâïíå ãëí÷ïîëâèï ëþäëèëâëþòì àâòìåþïì èòïãíë îóì 
õïäõøò, ìïáèòïíëþï èòì ïéèëìïôõâîåäïæ ùïîòèïîàï. ïî øåâúæåþò àó âòüñâò, 
îëè ëþäëèëâëþòì ùòíïïéèæåã þîûëäïè ìåîòëçóäò îëäò øåïìîóäï îóìóäò 
îåâëäóúòóîò àâòìåþòì ãïèëèóøïâåþïøò. 

îïú èàïâïîòï, ÷âåíò åîëâíóäò õïìòïàòì ïèëúíëþï òèòìàâòìïú ïîòì ïóúòäå-
þåäò, îëè óèåúîåþòìï æï ãïóãåþîëþòì ãïèë àïâì ïî èëâòõâòëà òì, îïú óúõë 
æï èòóéåþåäòï ÷âåíàâòì. òãò ïâòàâòìëà, òèïì ÷ïâåÿòæëà, îïú þóíåþîòâïæ åìï-
æïãåþï æï åãóåþï ÷âåíì àâòìåþï-õïìòïàì. 

ïèòüëè ã. ïìïàòïíòì íïîêâåâòìïæèò — „ìïàïâååþàïí“ („úòìêïîò“, 1980 ù., ¹5, 6, 
7) — ãóäãîòäò æïèëêòæåþóäåþï øåúæëèïæ èòèï÷íòï. øåûäåþòìæïãâïîïæ ñâå-
äïè âòèìöåäëà ùïèëÿîòä ðîëþäåèïçå æï òáíåþ áïîàâåäòì çëãòåîàò åîëâ-
íóäò àâòìåþï-õïìòïàò èïîàäïú óüñóïîïæ æïâïæãòíëà. èòà óèåüåì, îëè ïè ìï-
êòàõì èïîüë æéåì ïî øåóùóõåþòï ÷âåíò èùåîäëþï. öåî êòæåâ æïâòà ïéèïøåíåþ-
äòì òìüëîòêëìèï æïò÷òâäï: „… íïàåìïâò áïîàâåäàï ëîãóä þóíåþï ïîì ðòîâå-
äòàãïíâå à¢ìàï óôïäàï, îïèåàó, îïýïèì ãïíæòæíåí, ãïíìóáíåí æï æòæåþï ¸ðë-
ëí æï ãïíìóåíåþï, òùñåþåí ãïíçîïõâïæ þëîëüòìï, âòàïîúï èëã¢àõîëþì ûâåäò 
èïüòïíå áïîàäòìï æï ìïáèåíò ïù õòäóäíò“ („áïîàäòì úõëâîåþï“, ü. 1, 1955 ù. 
ãâ. 359). ïìåâå ãóäòìüêòâòäòà ïéíòøíïâåí ÷âåíò õïäõòì èïíêòåî àâòìåþåþì 
ïî÷òäò, ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíò, æïâòà ãóîïèòøâòäò æï ìõâïíò. èïîüë ïêïêò 
ùåîåàäòì ìòüñâåþèï — „ôóîàõòì éòîìò õïî øåí, ìïáïîàâåäë“, — îï èùïîåæ óí-
æï æïãâïôòáîëì. ÷âåíò ìïóêóíòì 20-òïí ùäåþøòú ïè ðîëþäåèòì ãïîøåèë úõïîå 
ðïåáîëþï òñë ãï÷ïéåþóäò. ãïòõìåíåà ýóîíïä „áïîàóäò èùåîäëþòì“ (1927 ù., 
¹1)ôóîúäåþçå ãïèïîàóäò æòìêóìòï, îëèåäòú íòêëäëç èòùòøâòäòì „ôòáîåþ-
èï ìïáïîàâåäëçå“ ãïèëòùâòï (1926 ù., ¹4-5). 

ã. ïìïàòïíòì íïîêâåâøò ïî ïîòì ûâåäò êïèïàòì ïîú ãïæïÿïîþåþóäò ëðüòèòç-
èò æï ïîú óìïþóàë ìêåðüòúòçèò. àóèúï òì êò óíæï âàáâï, îëè íïéâäòïíò êòäë 
ã. ïìïàòïíìïú øååðïîï, îëúï íïîêâåâòì æïìïìîóäì ãïíïúõïæï — „ëêåïíåèæå öåî 
êòæåâ ûïäòïí øëîìïï…“ àó ëêåïíåìêåí èòâæòâïîà, èòìò ìòøëîå âåîïôåîò íóãå-
øòï, èïãîïè ÷âåí ëðüòèòçèòì èåüò ìïôóûâåäò ãâïáâì. ïèòì óðòîâåäåì ìïþóàïæ, 
îëãëîú óíæï ãïóêâòîæåì èêòàõâåäì, áïîàóäò çéïðîåþòì ãèòîò íïúïîáåáòï 
èòèï÷íòï. 

îëúï ã. ïìïàòïíò íïúïîáåáòïì åõåþëæï, òãò, êòîòäå èòèòíïøâòäàïí, ñâïîñâï-
îå àóàïþåîàïí æï þïàï áåáòïìàïí åîàïæ, áïîàóäò õïìòïàòì øåèïæãåíåä åäå-
èåíüïæ ÷ïàâïäï (VI, 100. îëèïóäò úòôîò ïéíòøíïâì ýóîíïäòì íëèåîì, ïîïþóäò 
— ãâåîæì). ïèòì ìïùòíïïéèæåãë ïîïôåîò èïáâì, èïãîïè èå èãëíòï, ã. ïìïàòïíèï 
èêïôòëæ ïî àáâï, áïîàâåäèï õïäõèï îï ïçîò ÷ïìæë íïúïîáåáòïì ìïõåøò. 

„ìòçïîèïúòìï æï þïáòëþòì ãïîåøå âòì îï öïíæïþïæ óíæï àáâåíò íïúïîáåáòï? 
èòìò þïáòëþïú õëè ÷âåóäåþîòâò ïîïï. òì ñâåäïçå æòæ æóøèïíì — þïñþïñ-æåâì 
óíæï èëåîòëì, àëîåè ðïüïî-ðïüïîåþàïí æïÿòæåþïú åàïêòäåþï“. 

íóàó ìòçïîèïúå æï þïáòëþïï íïúïîáåáòïì àâòìåþï? àó ïìå âòôòáîåà, èïøòí 
îóìóäò çéïðîåþòì ãèòîò òâïíóøêï-æóîï÷ëêòú þîòñâïæ óíæï èòâò÷íòëà. èïã-
îïè ïìå îëè ïî ïîòì. òâïíóøêï-æóîï÷ëêò õëè ñâåäïçå ãïèÿîòïõò, ÿêâòïíò æï ãë-
íòåîòï. ãïèïîöâåþóäòú ïèòüëè ãïèëæòì. èïøïìïæïèå, „æóîïêëþï“ èòìüòôòêïúòï 
ñëôòäï. íòéïþò ñëôòäï íïèæâòäò ïîìòì æïìïèïäïâïæ, ïìåàòâå èòìüòôòêïúòïï, 
íòéïþòï íïúïîáåáòïì ìòçïîèïúå æï þïáòëþïú. ÷âåíì çéïðîåþøò íïúïîáåáòï ñë-
âåäàâòì ãïèïîöåþóäò ãïèëæòì. òãò ñâåäïì ïèïîúõåþì. èïà øëîòì òè þïñþïñæåâ-
ìïú, îëèåäòú èîïâïäãçòì óôîë éëíòåîò æï èûäïâîòï, âòæîå íïúïîáåáòï. 
àòàáëì æåâèï íïúïîáåáòï íòëîùñäïæ óíæï ïáúòëì, èïãîïè þëäëì èïòíú æïèïî-
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úõåþóäò æï ãïúóúóîïêåþóäò î÷åþï òãò. ÿêóòà, ãïèÿîòïõëþòà, èëáíòäëþòà, 
åøèïêëþòà ìöëþíòì íïúïîáåáòï æåâì. ìùëîåæ ÿêóï, ãïèÿîòïõëþï, èëáíòäëþï, 
åøèïêëþïï íïúïîáåáòïì àâòìåþï æï ïîï ìòçïîèïúå æï þïáòëþï. ìòçïîèïúå æï þï-
áòëþï èòìüòôòêïúòïï, èëèïîöâåþóäò òèòìïàâòì, îëè èüåîèï íïúïîáåáòïì íïè-
æâòäò àâòìåþï âåî ïèëòúíëì. 

ïõäï óôîë øëîì ùïâòæåà: ãïíï íïúïîáåáòïìï æï æåâòì óîàòåîàëþïøò ìïáïî-
àâåäëì òìüëîòóäò úõëâîåþòì èëæåäò ïî ÷ïíì? 

ìïáïîàâåäëì èàåäò èòìò ãîûåäò òìüëîòòì èïíûòäçå ïîïìëæåì ¸áëíòï óî-
àòåîàëþï èòì üëä ìïõåäèùòôëìàïí. òãò ñëâåäàâòì èìëôäòë ãëäòïàåþì åæ-
ãï ðòîòìðòî: 

 
ìïáïîàâåäë æï îëèòì òèðåîòï, 
ìïáïîàâåäë æï þòçïíüòòì ìïêåòìîë, 
ìïáïîàâåäë æï ïîïþàï õïäòôïüò, 
ìïáïîàâåäë æï ìðïîìåàòì øï¸òíøïüò, 
ìïáïîàâåäë æï èëíéëäàï óäóìò, 
ìïáïîàâåäë æï ëìèïäàï ìóäàïíïüò, 
ìïáïîàâåäë æï îóìåàòì úïîòçèò. 
 
ïè óàïíïìùëîë þîûëäïøò îï óøâåäòæï ìïáïîàâåäëì àó ïîï ÿêóï, ãïèÿîòï-

õëþï, èëáíòäëþï æï åøèïêëþï. áïîàâåäèï õïäõèïú íïúïîáåáòïì ìïõòà ïèãâïîò 
òæåïäò øåáèíï. èüîòì èëìïüñóåþäïæ çïîèïúòìï æï þïáòïì íòéïþò ïòôïîï. àó åì 
ïî æïâòíïõåà íïúïîáåáòïøò, èïøòí èïì úïäèõîòâïæ ùïîèëâòæãåíà æï íòéïþì 
ïîïæ èòâò÷íåâà. ïèòüëè æïèïöåîåþäïæ ïî èå÷âåíåþï, îëè êòîòäå èòèòíïøâòäòì, 
ñâïîñâïîå àóàïþåîòì ïí þïàï áåáòïì ïîáåüòðò íïúïîáåáòï òñëì. æåèíï øåíãåäï-
òïì àïâïæ ïáâì íïàáâïèò: „õóèîëþï ìïáèå õëè ïî ïîòì, òì (þïàï áåáòï — ï.þ.) èïî-
àäïú ìòìõäò ìòìõäàïãïíò æï õëîúò õëîúàïãïíòï ôïäìüïôòìï æï ãïîãïíüóï-
ìò, ìïí÷ë ðïíìïìò æï äåèêå ãóæìïêòìï, êëäï þîóíòëíòìï æï äóïîìïþ àïàáïîò-
ûòìï“. îëãëîú âõåæïâà, ïá íïúïîáåáòï ïî ïîòì èëõìåíòåþóäò. íïúïîáåáòïì èåîå 
ãïòõìåíåþì èùåîïäò. „èïì (þïàï áåáòïì — ï.þ.) ïî óíæï äòüåîïüóîóäò íïàåìïë-
þï øåùñâòüëì ïîú „êïäèïìëþòì“ èàïâïî ãèòîàïí æï ïîú íïúïîáåáòïìàïí“. íïàå-
ìïëþï êò þïüëíë, îïèåàó íïúïîáåáòïú áïîàâåäò êïúòï æï þïàï áåáòïú, èïãîïè 
óôîë éâòûäò óîàòåîàëþï êò èïà øëîòì ïî ÷ïíì. ïèòà íïúïîáåáòïçå äïðïîïêò 
æïâïèàïâîëà. 

áïîàóäò åîëâíóäò õïìòïàòì àâòìåþïàï ãïèëñëôòìïì, ã. ïìïàòïíò ïéíòøíïâì, 
îëè „øóîòìèïûòåþäëþï ïîïìæîëì ïî áúåóäï áïîàâåäò õïäõòì åîëâíóä òæå-
ëäëãòïæ, ïîú äòüåîïüóîïøò, ïîú ìïèïîàäåþîòâ ðîòíúòðåþøò, ïîú ðëäòüò-
êóî ìóäòìêâåàåþïøò“ (VI, 106). çëãïæïæ æï ìïåîàëæ åì èïîàïäòï, èïãîïè ãïíï 
ïîìåþëþì æåæïèòùòì çóîãçå åîò, îëèåäìïú øóîòìèãåþäëþï íïúòëíïäóî òæå-
ëäëãòïæ ïáâì ãïæïáúåóäò? ïìåàò õïäõò ïî ïîìåþëþì æï âåîú òïîìåþåþì, îïèå-
àó, àïâïæ ãóîïèòì ìïèïîàäòïíò àáèòà, ïìåàò åîò ïèëùñæåþëæï ìòìõäøò þïä-
éïèòì ÷ïáúåâòìïãïí. èïøòí îï ãïíìïêóàîåþóä àïâòìåþóîåþïì ïâäåíì áïîàâåäò 
õïäõò ïè èòèïîàóäåþòà? øóîòìûòåþï áïîàâåäòìïàâòì ìïåîàëæ óúõë îïè ïîò-
ìë, ïèïì âåî âòüñâòà. äòüåîïüóîóäò àâïäìïçîòìòà, ìïêèïîòìòï èïîüë èå-19 
ìïóêóíòì èùåîäëþï ãïâòõìåíëà, ìïæïú øóîòìãåþòì ðîëþäåèï éîèïæ æï ìåîòë-
çóäïæ æãïì. 

ãïíï âïîæóïì („ìóîïèòì úòõå“) øóîòìûòåþï ìïìüòêò æï æïóíæëþåäò ïî ïîòì? 
ãïíï ãïþîòåäèï („ãäïõòì íïïèþëþò“) ìïèïãòåîë ïî èòóçéë æïàòêëì æï îïòèå 

øåèùñíïîåþäëþï ãïèëïâäòíï èòì èòèïîà? 
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ãïíï þïõâï ôóäïâï („ðòîâåäò íïþòöò“) óüåõò ìòöòóüòà ïî åûåþì øóîòìãåþòì 
ãçïì æï èïíïè âåî ðëóäëþì èëìâåíåþïì, ìïíïè ìóîâòäì ïî ïòìîóäåþì? 

ãïíï ãåäïè ëíòìå („èëûéâïîò“) øóîòìûòåþòì èòçíòà ïî èë¸êäï, îòì ãïèëú 
ìëôäòì îòìõâï — ÷ïáëäâï — æïòèìïõóîï? 

ãïíï ìòèëíï („ìòèëíï“) æïóçëãâåäïæ ïî óõæòì ìïèïãòåîëì æïîòêëì øåóîïú-
õèñëôåäà? 

ãïíï æïâòà êäæòïøâòäòì èòåî „àïâïæ ðåüîåøò“ óãóíóîò æï óïçîë øóîòìûò-
åþòì øåèïûîùóíåþåäò ïèþïâò ïî ïîòì ïéùåîòäò? 

îëèåäò åîàò ÷ïèëâàâïäë. æïìïõåäåþóäò íòèóøåþòàïú åîàò îïè úõïæçå 
úõïæòï: áïîàóäò èùåîäëþï ìåîòëçóäïæ ïèóøïâåþæï øóîòìãåþòì ðîëþäåèïì, 
ëéëíæ, ÷âåíì äòüåîïüóîòìèúëæíåëþïì æï êîòüòêïì åì ìïêòàõò ìïàïíïæëæ ïî 
øåóìùïâäòï, ïî ãïóïíïäòçåþòï. ïîïôåîò óàáâïèì òèòì àïëþïçå, îëãëî ãïèëâ-
äòíæï øóîòìûòåþòì ðîëúåìøò áïîàóäò õïìòïàò, îï çíåëþîòâò æïìêâíï ãïêåàæï 
ïáåæïí. 

åì äòüåîïüóîóäò ïìðåáüòà. ïõäï òìüëîòòì êóàõòàïú ãïâòõìåíëà çëãòåî-
àò ôïáüò. 

èëòãëíåà, îëãëî ÷ïèëòñâïíï èëüñóåþòà þïãîïü èåìïèåè ôïíïìêåîüøò àïâò-
ìò íïàåìïâåþò, êäïîöàï õåäèùòôåíò ìóèþïü æï ãóîãåí, þïãîïü ïîüïíóöåäòì 
ûåíò, àèëãâòì úòõåøò ÷ïïèùñâæòï æï ìóäò ïèëõïæï. 

ïíæï, îëãëî èòòðïüòýï ãòëîãò þîùñòíâïäåè ¸åîåà-êïõåàòì æï ìëèõòàòì 
åîòìàïâåþò úòâòì èàïçå æï ðòîùèòíæïæ ïèëùñâòüï. 

àó ëæåìèå íòÿòåîò èùåîïäò æïïèóøïâåþì áìíòì åîòìàïâåþòì èòåî ïîïãâòì 
åîòìàïâàï ïèëýäåüòì ïèþïâì, øåòûäåþï èòâòéëà øóîòìûòåþòì óôîë øåèçïîïâò 
ìóîïàò, âòæîå „íòþåäóíãåþòì àáèóäåþïøòï“ æïõïüóäò. 

ìëäëèëí ðòîâåäòì èòåî îïÿòì åîòìàïâàï èëìðëþï øóîòìûòåþòì ïáüò ïî 
ïîòì? 

ãïòõìåíåà äåâïí èåëîå-æïæòïíò, àåòèóîïç ðòîâåäòì ïìóäò æïîåöïíò (ïíæï 
àïâïæ àåòèóîïç ðòîâåäò: èïí ïî èëïêâäåâòíï çóîïþ åîòìàïâò, ìòûå æï àïíï-
èåþîûëäò), ãòâò ïèòäïõâïîò æï ìõâïíò, îëèåäíòú øóîòìèãåþäòì æïóëêåþåäò 
âíåþòà ïîòïí øåðñîëþòäò. òìòíò õëè áïîàâåäåþò ïîòïí æï áïîàóä ìóäìï æï 
õïìòïàì ïâäåíåí. 

èïøïìïæïèå, áïîàâåäèï òúòì øóîòìûòåþï æï àïí ìïìüòêò. åì äòüåîïüóîòàïú 
æïìüóîæåþï æï òìüëîòòàïú. ïèòüëè íó øåâåúæåþòà ðòîò èëâòùèòíæëà æï 
ãóäèëùñïäòìï æï èòèüåâåþäòì íòéïþò ïâòôïîëà. ïî ïîòì åì ìïÿòîë. ûâåäò 
îëèïåäåþò ïèþëþåí — Homo sum, humani nihil a me alienum puto. áïîàâåäòú ïæïèò-
ïíòï æï ïîú èòìàâòì ïîòì îïòèå ïæïèòïíóîò óúõë. íóîú òì ãïãòêâòîæåþïà, îëè 
„çëãì øóîòìèïûòåþäåþò âãëíòâïîà“.  âïîà, àó ûïäï øåãâùåâì. îëúï ïèïì âïè-
þëþ, ïî èïâòùñæåþï æïâòà ïéèïøåíåþäòì æòæìóäëâïíò ìïáúòåäò: àþòäòìòì 
èï¸èïæòïíåþòà æïìïõäåþóä óþíåþøò éëîòì æïêâäòì ïêîûïäâï, ïèòà èóìäòèï-
íåþì øåóîïúõñëôòäïæ îëè ïî åãîûíëà àïâò. èïãîïè åì ôïáüò óôîë æïâòà ïé-
èïøåíåþäòì ðòîëâíåþòì ðëäòüòêóî íòÿòåîåþïì, ãïèÿîòïõëþïì, æòæþóíåþëâíå-
þïì èëùèëþì æï íïêäåþïæ ïâäåíì ìïåîàëåîëâíóä øåèùñíïîåþäëþòì àâòìåþïì. 

àó õøòîïæ âòìèåìàâòì ÷âåíò åîëâíóäò æïèúòîåþòìï æï øåóîïúõñëôòìïàâòì 
èïãòåîò ïî èòãâòçéâïâì, åì ÷âåíò óûäóîåþòì øåæåãò òñë æï ïîï ÷âåíò øåèùñíï-
îåþäëþòìï æï èðïüòåþäëþòìï. 

îëúï ûïäò ãâáëíæï áïæòäòìï, ìïèïîúõâòíë ìïáúòåäòú ÷ïãâòæåíòï. ãïíï ìïü-
îïþïõëï òì, îïú áïîàâåäàï äïøáïîèï ãïïêåàï ãòëîãò èåìïèòì æîëì? áâåñïíï 
æïùñíïîåþóäò òñë, èåçëþäåþò æïèëî÷òäåþóäò, èüåîò ïîìïòæïí ãâåèóáîåþë-
æï. öïîì óáèïæ ñëôíï èëìùñòíæï æï èåôåì èòïêòàõï: „ïîï ïîì éëíå æïî÷ëèòìï 
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÷âåíòìï àóòíòåî äïøáîëþòìï æï îþåâòìï“. èåôåè åì óãíóîò àõëâíï ñóîïæ òñë 
æï ìðïì íåþï æïîàë æïåîþòï ñâåäï ëäàòìòæïí øïîâïíïèæòì („áïîàäòì úõëâîå-
þï“, ü. II, 1959 ù., ãâ. 15-16). ïìå ùïîüñâåâíåì æï ïïùòëêåì óçïîèïçïîò üåîòüë-
îòï èëùñåíòäëþòìï æï óìïáèóîëþòì ãïèë. 

ïíæï, èåëîå ôïáüò ãóäèëùñïäåþïìï æï èðïüòåþäëþïçå äïðïîïêëþì? äïøï-
ãòëîãòì æïþïæåþòà ãïõïîåþóäèï áïîàâåäåþèï, ÷âòäò óôäòìùóäòì ðïüòâìï-
úåèïæ, ïïëõîåì óæïíïøïóäë áïäïáò þïîæïâò. æòæûïäò ìïóíöå ùïèëòéåì æï ïó-
îïúõåäò üñâå ùïèëïìõåì (òáâå, ãâ. 58). 

ôïìò ûäòåîòì øåèùñíïîåþäëþïì ïáâì, àëîåè óûäóîò æï ìóìüò èðïüòåþåäò 
óíæï òñëì. ìõâï îï ãçï ïáâì. ÷âåí îëè ÷âåíò ûäòåîåþòì õïíïøò òìåàòâå ãóäèëù-
ñïäåþï ãïèëãâå÷òíï, îëãëîìïú óûäóîåþòì æîëì âïâäåíæòà, èïøòí øåòûäåþë-
æï ÷ïãâåàâïäï øåèùñíïîåþäëþï, äèëþòåîåþï, èðïüòåþäëþï áïîàóäò õïìòïàòì 
àâòìåþïæ. èïãîïè, ìïèùóõïîëæ, ïìå ïî èëèõæïîï. èïøòí òìå âòáúåëæòà, îëãëîú 
ñâåäï éëíòåîìï æï ûäòåîì ì÷âåâòï. ìïêóàïî ûäòåîåþïì îïéïì âìïñâåæóîëþà, 
îëúï ìõâòìò éëíòà ãóäèëúåèóäò âåèóáîåþëæòà ÷âåíì ñëôòä èüîåþì: 

ûîùëæå, êïâêïìë! ïõäë ïîì æéå øåíòì ïéìïìîóäòìï! 
øåàáèóäïí øåíçåæ åîàðòîïæ ûåíò áïîàäòìï ìîóäòìï, 
ïéåþïæ øåíãïí ìòìõäòìï, óþîïäëæ æïáúåóäòìï, 
æï ïéèëîàèåâïæ óùñïäëæ øåíì øëîòì þëîëü ìóäòìï! 
 
ãóäùîôåäïæ îëè ãòàõîïà, ÷åèàâòì ìîóäòïæ ãïóãåþïîòï, „èåîïíòì“ ïâ-

üëîèï îëãëî æïùåîï åì äåáìò, îëèåäøòú ìõâòìò æïàîãóíâòì, æï÷ïãâîòì, æï-
èëíåþòì ìóîâòäòï ãïèëèýéïâíåþóäò. 

ïèîòãïæ, øóîòìûòåþòì ãîûíëþï áïîàâåäò õïäõòìïàâòì ïî ñëôòäï óúíëþò, 
òìåâå îëãëîú ìõâï õïäõåþòìïàâòì. èïãîïè, îï àáèï óíæï, òìåâå, îëãëîú ìõâï 
õïäõåþì, áïîàâåäåþì òãò ïî ãïæïóáúåâòïà åîëâíóä òæåëäëãòïæ. åîëâíóäò 
õïìòïàòì êâäåâòì ïèëúïíï, ÷åèò ôòáîòà, òì ïîòì, îëè âòðëâëà ìïæ ¸ãòåì ãïí-
ìõâïâåþï áïîàâåäòìï æï ìõâï õïäõåþòì øóîòìèïûòåþäëþïì (òìåâå îëãëîú ìõï 
àâòìåþåþì) øëîòì. îï àïâòìåþóîåþï ïõäïâì áïîàâåäòì ïè àâòìåþïì æï îï åäôå-
îòà åîùñèòì òãò ìõâïàï ïèãâïîìïâå àâòìåþïì. ïèòì èòãíåþïï èàïâïîò. úõïæòï, åì 
èåüïæ ûíåäò ìïáèåï æï øåìïûäåþåäòï åîà êïúì ïèòì ãïêåàåþï ïîú õåäåùòôåþë-
æåì, èïì èêâäåâïîàï èàåäò öãóôò ìÿòîæåþëæåì. èïãîïè ÷âåí ÷âåíò âúïæëà æï 
âíïõëà, îï ãïèëãâòâï. èòâïãíåþà àó âåîï òè àïâòìåþóîåþïì, îëèåäìïú áïîàâå-
äò ïâäåíì ïèï àó òè ìïåîàëïæïèòïíóîò àâòìåþòì ãïèëèýéïâíåþòìïì. 

øóîòìèãåþäëþï ëîãâïîïæ âäòíæåþï: õïäõòì îòìõâòì ìïõòà æï úòæïèüêïâ-
äóîò òíüîòãòì ôëîèòà. 

òìüëîòóäïæ ÷âåí ïî ãâñëäòï ÷âåíò êîëèåâäò æï ÷âåíò îëþåìðòåîò. þóíåþ-
îòâòï, îëè õïäõòì ìïõåäòà ÷âåí ïîú ÷âåíò ÷ïîäç ðòîâåäò æïãâòìöòï æï ïîú — 
÷âåíò äóò èåàåáâìèåüå. èïãîïè ìïèïãòåîëæ àâïäåþò æïãâòàõîòï, òìå îëãëîú 
åì ãïóêåàåì æïìïâäåà áïîàâåäàï èåôå þïãîïüì. èåîå êò óìòíïàäëìï æï óþå-
æóîòìïàâòì áâåñíòì èïîàâï æïãâòâïäåþòï. ëìèïäàï æïõèïîåþòà, üïõüçå âò-
ãòíæïîï ÿóÿóíïìøâòäò æïãâòìâïèì æï õåäèùòôòì ìïêïæîòìò ðïüòâò èòãâòãòï. 
êëíìüïíüòíå þïüëíòøâòäòâòà üïõüòìïàâòì éâòûäò èïèïú æï ûèïú èëãâòêäïâì. 

æéåì, úõïæòï, ûíåäòï åÿâèòóüïíäïæ æïïèüêòúë ïí óïîñë äóïîìïþ èåëîå 
èïîàäï ãòëîãò ìïïêïûòì òíüîòãòì ùñïäëþòà æïòéóðï àó ïîï, èïãîïè òì êò íï-
àåäòï æï èêïôòë, îëè íëìüåä ïçíïóîì ãïèþåæïëþï ïî åñë êîëèâåäòâòà ïí 
îëþåìðòåîòâòà, õïäõòì ìïõåäòà, ìòêâæòäòà æïåìïöï äóïîìïþ èåëîå ïí àåò-
èóîïç ðòîâåäò. àóèúï èïì ïîú êîëèâåäçå æï ïîú îëþåìðòåîçå íïêäåþò åíåî-
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ãòï ïî ãïèëóâäåíòï ûïäïóôäåþòì õåäøò ÷ïìïãæåþïæ. ëéëíæ úòæïèüêïâäóî 
òíüîòãïì óôîë ëìüïüóîïæ òñåíåþæï, âòæîå õïäõòì îòìõâïì. 

÷âåí ïîú èïîòï-ïíüóïíåüïìïâòà ãïãâòüïîåþòï æåæïáïäïáòì áó÷åþøò, ãòäòë-
üòíïçå æïìïìöåäïæ ÷âåíò äïèïçò æåæëôäåþò, èïãîïè ïèòì ìïíïúâäëæ, üñåøò, 
÷óèïæ úõâòîò, åíï æï ñóîåþò èëãâòÿîòï, æïîåöïí øïîâïøòûòì èìãïâìïæ æï èåîå 
ðïüòâïõæòäò èïèòì ìïõäøò æïãâòþîóíåþòï. 

÷âåí ïîú ÷âåíò öëîæïíë þîóíë æïãâòùâïâì êëúëíçå, èïãîïè ïîú òèòì øåã-
âîúõâåíòï, îëè ùòùïèóîòì þó÷áåþøò áóîæóäïæ ÷ïúóúáóäåþì ðòîâåäò åîòì êï-
úò èëãâåêäï. 

èïîàïäòï, ÷âåí ÷åõò æåæïþåîòâòà ôò÷õò ïî æïãâòñîòï ìïöïîëæ òè êëúëíçå, 
îëèåäìïú ÷âåíò òïí ¸óìò óíæï øàïåíàáï, èïãîïè, îëúï èëõóúò ìóäõïí-ìïþï 
ëîþåäòïíò ùâåîåþòà ïàîòåì ìâåüòúõëâäòì åçëøò, ïîïôåîò ãïãâòêåàåþòï òèò-
ìïàâòì, îëè åì ïî èëèõæïîòñë. 

îëãëî ïî ãïâòõìåíë èòõåòä áâäòâòûòì äåáìò: 
 

èïø øåí ïèþëþ, îëè ïî ¸ñëäòï èüîåþò îóìàïâåäì, 
ïî ãïáúåâòï ìïèøëþäëæïí ìóäàïèõóàïâåþì 
æï îëè èïîüëæåí óòèåæë üîôëþòì þîïäòï. 
àó ïè áïîàâåäèï óúõëåàøò ìóäò æïäòï… 
òáíåþ üîôòïäèï ãïæïõâåùï ñâåäï èåäåáìå: 
àåòèóîïçò, 
ïî÷òä èåôå, 
âïõüïíã èååáâìå, 
ìïþï-ìóäõïíò ãïèëïùñë þåîòì êïþïøò, 
ûâïäàøåìïäïãò æïóêïîãï þåìòê ãïþïøâòäì, 
èïèóäì èëìùñâòüï ìïèóæïèëæ ãóîïèòøâòäò 
æï þïîïàïøâòäì ïèë¸õïæï ìóäò øòèøòäòà? 
òáíåþ üîôòïäèï ÿïâÿïâïûåì åìîëäï üñâòï, 
ïí ìòñâïîóäèï ¸êîï èï÷ïþåäì õåäò — ìïèòùå, 
ïí òáíåþ òèïì ìòñâïîóäò ìïõåäïæ ¸áâòï, 
îïèïú øåøïäï èàòì ïîùòâò èë÷õóþïîòûå? 
ïîï, 
áïîàâåäàï ãçï îëæòï ïìå òëäò, 
àâòàèêâäåäëþïï 
æòæò ìïáèòì ÷âåíøò æïùñåþï… 
ìïîêèåäì ãïïéåþì ïèéâîåóäò ãïäïêüòëíò 
æï áâïôåíòäåþì øóîæóäòâòà æïåíïîúõåþï. 

 
îëúï ïè äåáìì ùïòêòàõïâ æï èïìøò èëõìåíòåþóä ôïáüåþì ïìùëí-æïìùëíò, èï-

øòí ãïãòÿòîæåþï æïòöåîë, îëè „áïîàâåäò êïúòì èëùñïäå þóíåþï æï øåèùñíï-
îåþäëþòì óøîåüò íòÿò èïîàäïú ìïìùïóäì ãïâì“ (VI, 106). 

èêòàõâåäòìïàâòì ïîïâòàïî ìòûíåäåì ïî ùïîèëïæãåíì òèòì ãïãåþï, îòìò 
àáèïú èòíæï ïè ðïîïäåäåþòà. áïîàóä øóîòìèïûòåþäëþïì óôîë úòæïèüêïâ-
äóîò òíüîòãòì õïìòïàò ïáâì, âòæîå õïäõòì îòìõâòìï. 

õïäõòì îòìõâòà åîòì êåàòäøëþòäò õïìòïàò âäòíæåþï, úòæïèüêïâäóîò òí-
üîòãòà — èïíêòåîò. 

÷âåí ïî óíæï ãâåøòíëæåì ÷âåíòâå íïêäòì èõòäåþòìï. ïèïì òèòüëè âïèþëþ, îëè 
ã. ïìïàòïíòì íïîêâåâøòïú øåâíòøíå ïèãâïîò øòøòì ãïèëûïõòäò. åì èïøòí ÷ïíì ãïí-
ìïêóàîåþòà èêïôòëæ, îëúï ãóîïè ïìïàòïíò úæòäëþì ïõìíï èëóûåþíëì äåî-
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èëíüëâòì ñþïæïéåþóä ìüîòáëíì — áåæàëè ðîáêèå ãðóçèíû æï ðîáîñòü íòóïí-
ìóîïæ ãïíïìõâïâëì òðóñîñòü-òìï æï ïóãëèâîñòü-òìïãïí (V, 144-145). ìõâïàï øë-
îòì, îï èùïîåæ ãïíóúæòïà áïîàâåäåþì äåîèëíüëâòì åì ìòüñâåþò, êïîãïæ ÷ïíì 
íòêï ïãòïøâòäòì èëãëíåþòæïí — „èïì ïóõìíòï þåâîò áïîïãèï“ (1980 ùäòì 12 ìåá-
üåèþîòì „äòüåîïüóîóäò ìïáïîàâåäë“). åì óúíïóîò ïèþïâòï. íóàó îëèåäòèå 
÷âåíàïãïíì ìåîòëçóäïæ ìöåîï, îëè áïîàâåäàï øëîòì èõæïäò æï äï÷ïîò ïî 
óîåâòï? òèæåíò ìòêåàå æï þåæíòåîåþï èå æï àáâåí, èêòàõâåäë, îïèæåíòú èøòøï-
îï áïîàâåäòï ïèáâåñíïæ. 

áïîàâåäåþòì èòåî ãïèëâäåíòäò ìòèõæïäå èïîüë äåîèëíüëâì ïî øåóè÷íå-
âòï, „áïîàäòì úõëâîåþïøòïú“ èîïâäïæ ïîòì ïéùåîòäò ÷âåíò ìòäï÷îòì èïãïäò-
àåþò æï óúõëåä èëãçïóîàï íïùåîåþøòú. äåîèëíüëâì îóìåàòì øåìïõåþïú ïáâì 
èùïîå ìòüñâåþò íïàáâïèò. ãïâòõìåíëà àóíæïú „íåìûòàÿ ðîññèÿ, ñòðàíà ðàáîâ, 
ñòðàíà ãîñïîä“. õëè òáíåþëæï óõåîõóäò, ïèæãïîòñâíåí îóìò èùåîäåþò æï 
åûåþíïà „íåìûòûé“-ì íòóïíìò æï åèüêòúåþòíïà, åì ìòüñâï äåîèëíüëâì ðòîæïðò-
îò èíòøâíåäëþòà ïî óõèïîòïë. úõïæòï, ïîú ÷âåíì éòîìåþïì øååôåîåþï „ðîáêèå 
ãðóçèíû“-òì îïòèå ïõìíï èëâóûåþíëà. òìå îëãëîú ñâåäï åîøò, áïîàâåäåþøòïú 
þåâîòï ãóäïæòúï æï äï÷ïîòú. ïá ïîïôåîòï ãïíìïêóàîåþóäò. ÷âåí àïâïæ øåìï-
íòøíïâïæ âòúòà, ìïæ ãïèëãâò÷åíòï ìòèïèïúå æï ìïæ ìòèõæïäå. ïèòüëè ûïäòïí íó 
æïãâïæïîæòïíåþì, àó âòíèåè ÷âåíò âïýêïúëþï âåî øåïè÷íòï æï èõëäëæ èøòøîëþï 
æïòíïõï. ëéëíæ òì êò óíæï âòìùïâäëà, îëæòì, ìïæ æï îòìàâòì óíæï ãïèë-
âò÷òíëà ìòèïèïúå. ÷âåíò èïüòïíåú æï ÷âåíò äòüåîïüóîïú þåâî ìïþóàì ãâïù-
âæòì òèòìïì, îï óõâïæ æïãâòéâîòï ìòìõäò ìõâòìò èòçíåþòì ãïíìïõëîúòåäåþ-
äïæ, àóèúï ïèòì ãïèë ÷âåíàâòì èïæäëþï ïîïâòì óàáâïèì. ïèòì íòèóøïæ ïèëìòì 
èòíæëîøò èëèõæïîò þîûëäïú êèïîï, îëúï ÷âåíò ìïèøëþäëì æïèïáúåâïî èëí-
éëäåþì èõïîæïèõïî âåæåáòà æï èïàò æòæåþòìïàâòì âòáíåâæòà õèïäì. òèïà 
þîûëäòì âåäòæïí ãïáúåâï óíæëæïà æï ÷âåí âóèüêòúåþæòà — „ïîï ïîì ùåìò 
÷óåíò áïîàâåäàï, óêåàó âòõòäëà èüåîò ÷óåí êåîûë èëèïâïäò, øåóþèåäïæ 
çóîãò øåèëâïáúòëà, æïéïàó òñëì ìòêâæòäò“. ïè åîàãóäåþòì ìïíïúâäëæ èëí-
éëäàï ìïîæïäò ñïåíì èëïõìåíåþæï: „… ÷óåí þîûïíåþòìïèåþî àáóåíòìï, ãóíå-
þïâì ãïîå øåáúåâï æï ùòíïøå øåíìï èëìâäï, ãïîíï áïîàâåäíò, óúíëþëáèíòäíò, 
ïîï èëâäåí ÷óåí àïíï“ („áïîàäòì úõëâîåþï“, ü. II, 1959 ù., ãâ. 262-263). ãïîæï 
óãóíóîåþòìï, íåüïâ îï ãâîöòæï èëìòìõäå èüîòìïàâòì ïìå æïãâåæë àïâò? ïìåà 
þîòñâóä ìòèïèïúåì óíæï ãïæïâå÷âòëà, àëîåè äï÷ïîì îï ãïèëäåâì ïèáâåñíïæ. 

ã. ïìïàòïíèï áïîàóäò åîëâíóäò õïìòïàòì èàïâïî íòøíïæ ìóäòåîåþòìï æï 
íòâàòåîåþòì ëîãïíóäò øåîùñèï èòò÷íòï. 

„ìóäòì æï õëîúòì óîàòåîàäüëäâï, èïàò øåàïíõèåþï, øåêïâøòîåþï, øåî-
ùñèï, ôóíæïèåíüóîò àâòìåþïï áïîàâåäò õïäõòì åìàåüòêóîò þóíåþòìï“ (V, 129).  

àóèúï òáâå ïéíòøíï, îëè ðîëþäåèòì ïèãâïîò êóàõòà ÷âåíåþï-ãïøóáåþï ìïåî-
àëæ êäïìòêóîò õåäëâíåþòì èàïâïîò íòøïí-àâòìåþïïë æï êòàõâïú èïøòíâå àï-
âïæâå æïìâï — „èïø, ÷âåí, áïîàâåäåþì îïéï æïãâî÷åíòï?“ 

ïè ìïêòàõçå èìöåäëþòìïì, ÷åèò ïçîòà, îïüëèéïú ìïàïíïæë ñóîïæéåþï ïî 
èòåáúï åîà ðåîìëíïýì, îëèåäòú çóìüïæ ãâïûäåâì òèòì ðïìóõì, îïú 
æïãâî÷åíòï áïîàâåäåþì. åì ðîëüïãëíòìüòï „âåôõòìüñïëìíòì“ ïâàïíæòäò. 

ïâàïíæòäò ìïâìåï îëãëîú ìóäòåîåþòà, òìå íòâàòåîåþòà. òãò ìóäòåîåþòì 
ãïíìïõòåîåþïï, èïãîïè èòìò èëíï ïî ïîòì, àó ìïÿòîëï, òãò èïøòíâå òñåíåþì íòâàò-
åîåþïì, èïãîïè ïîú èïì èëî÷òäåþì. ìòñâïîóäòì, èåãëþîëþòì, øåùñïäåþòì áïæï-
ãò æï ðîïáüòêóäïæ ãïíèõëîúòåäåþåäòú åîàò ùóàòàïú ïî æïôòáîæåþï, ûïäï-
æëþòì ïí èêâäåäëþòì ïóúòäåþäëþï àó æïòíïõï. „âåôõòìüñïëìíòì“ èàåäò ìòþ-
îûíå ûòîòàïæïæ ïâàïíæòäòì ðòîòà ïîòì ãïúõïæåþóäò, èïãîïè ïè þóíåþï-çåïî-
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ìèï (îóìàïâåäòì ìòüñâïï) êïúèï èïøòíâå ìüïúï ïìèïàì àèåþøò õåäò, îëãëîú êò 
õâåùíïè æï üêþòäèï ìòüñâïè ïî ãïìÿîï. ïîú èïøòí óñëñèïíòï ïâàïíæòäì, îëúï 
ôïüèïíòì ìïñâïîåäò ÿïøíïãòîò èë¸êäï, îïêò ìõâï ãïèëìïâïäò ïî òñë. ïâàïíæò-
äò òèòüëèïú òèïîöâåþì, îëè èïì ïî æïóîéâåâòï ùëíïìùëîëþï ìóäòåîåþïìï æï 
íòâàòåîåþïì øëîòì, ìóäìï æï õëîúì øëîòì. 

àó èëèåüåþóä ôïíüïçòëîëþïæ ïî ÷ïèëèåîàèåâï, ïâàïíæòäòì úëúõïä ðîë-
üëüòðïæ æïâòà ïéèïøåíåþåäì èòâò÷íåâæò. ïè êïúèï óæòæåìò ðîïáüòêóäò ìïá-
èåú ãïíïõëîúòåäï æï ìóäòåîåþòà ìïâìå ¸òèíòú æïùåîï. æòæò ìïáïîàâåäëì 
ïéèïøåíåþåä õåäèùòôåì øåóûäåþåäòï óïèîïâò òìåàò ìïáèå ïî ãïåêåàåþòíï, îï-
ìïú íòâàòåîåþòì ãïèëâäåíïæ, õëîúòì ìïèìïõóîïæ èòâò÷íåâæòà æï òìòú æïóöå-
îåþåäòï, îëè „ãïäëþïíò ìòíïíóäòìïíò“ æïåùåîï ïæïèòïíì, âòíú ìóäòåîåþòì 
èùâåîâïäåþì ïî òñë èòèùâæïîò. èïãîïè æïâòà ïéèïøåíåþåäèï ïâàïíæòäòâòà 
çóìüïæ òúëæï, îëæòì óíæï ñëôòäòñë ìóäòåîåþòì üîôòïäò æï îëæòì — íòâ-
àòåîåþòì. 

èå èãëíòï, îëúï ìóäòåîåþòìï æï íòâàòåîåþòì øåîùñèï-øååîàåþïçåï äïðïîï-
êò, åì ëîò ðòîëâíåþï — åîàò îåïäóîò æï òìüëîòóäò, èåëîå êò øåàõçóäò — 
ãïíìïêóàîåþóäò æïêâòîâåþòì ìïãïíò óíæï ãïõæåì. àó êäïìòêóîò õåäëâíåþòì 
èàïâïî íòøïí-àâòìåþïì áïîàóäèï èùåîäëþïè îïòèå øåèïüï, åì ïâàïíæòäòì ìï-
õåï, àó òíæëåàò êïúëþîòëþòì ìóäòåîò ãïíãòï, áïîàóäò ãïíãòú ìóäòåîåþòìï 
æï íòâàòåîåþòì øåîùñèòì òì ¸ïîèëíòïï, îëèåäìïú ïâàïíæòäò ïâäåíì. èå ïî èå-
ãóäåþï èåëîå ðåîìëíïýò áïîàóä äòüåîïüóîïøò, îëèåäòú ïâàïíæòäòâòà 
¸ïîèëíòóäïæ ïàïâìåþæåì åîàèïíåààïí ìóäòåîåþïìï æï íòâàòåîåþïì. ïèòà 
ïîòì òãò þóíåþï-çåïîìò. 

îëãëîú ÷ïíì, þóíåþï-çåïîìëþï óîàóäåìò æï óûíåäåìò îïè ñëôòäï, îïèå-
àó ÷âåíì äòüåîïüóîïøò ïâàïíæòäò ïéïî ãïíèåëîåþóäï æï ÷âåíì òìüëîòïøò — 
æïâòà ïéèïøåíåþåäò. èïãîïè èëõæï ìõâï ðîëúåìò: íòâàòåîåþòì àâòíòåî, ìóäòå-
îåþòì óêòæóîåìò ãïíâòàïîåþï, îëèäòì øåæåãïæ âïýï-ôøïâåäïì èòíæòï èòâòéåà 
æï, ìóäòåîåþòì àâòíòåî, íòâàòåîåþòì óêòæóîåìò ãïíâòàïîåþï, îëèäòì îå-
çóäüïüïæ èòõ. öïâïõòøâòäòì êâïÿò êâïÿïíüòîïûå èëãâåâäòíï. ïèòüëè èòíæòïì 
ïíüòðëæò, èìëôäèõåæâåäëþîòâò ïíüòàåçï êâïÿò êâïÿïíüòîïûåï æï ïîï èóîèï-
íò. 

öåî åîàò, ðòîëâíåþï, îëèåäìïú øåóûäòï ìòñâïîóäòì ìïõåäòà åøèïêì èò¸ñò-
æëì ìïèøâòíâåäò, æïúäòäò ïî ïîòì ìóäòåîåþòìïãïí. ëéëíæ èóîèïíò èúæïî 
ãçïì òî÷åâì òèòìïàâòì, îëè åçòïîëì ìóäòåîåþòì èùâåîâïäì — ìòñâïîóäì. ìòñ-
âïîóäò õëè éèåîàòï. ãïòõìåíåà „éèåîàò ìòñâïîóäò ïîì“ (òëïíå èëúòáóäòì 
åðòìüëäå ðòîâåäò, IV, 8) æï „òãòï ìïáèå ìïçåë, èëèúåèò ïéèïôîåíïàï“ („âåôõòì-
üñïëìïíò“). àó ïìåï, ìòñâïîóäò ìóäòåîåþòì óèïéäåìò ãïèëâäåíïï. èóîèïíòú 
ïáåàêåí èòòäüâòì, ëéëíæ, îëãëîú òàáâï, èúæïîò ãçòà. 

èåëîåú, ãïíï åàåîò èïîüë áïäòï? èïîàïäòï, åàåîòïíòì àïâæïðòîâåäò èò-
àëäëãòóîò âïîòïíüò ïî øåèëãâî÷åíòï, èïãîïè æéåì ãïæïî÷åíòä õïäõóî 
àáèóäåþïøòú èêïôòëæ èë÷ïíì èòàëìò. þåâîò êëèðëíåíüò ãâïûäåâì óôäåþïì 
âàáâïà, îëè åàåîò áïîàâåäò ïôîëæòüåì íïòîìïõåëþïï. òì îëè åàåîò æïïâïæ-
æåþï, ïîïôåîì íòøíïâì. åì ãïèëúæïï, îëèåäìïú éèåîàò õøòîïæ èòèïîàïâì. 
ôäëþåîòì èëàõîëþïøò — „äåãåíæï èùòîàï øåèôïîåþåä ùèòæï ýòóäòåíçå“ — 
ýòóäòåíì áîòìüå õëè êåàîëâïíòì ìïõòà ãïèëåúõïæï? îëúï ïè ìïøòíåä ìåíòì 
ùòíïøå ùèòæïíèï óêïí ïî æïòõòï æï óçåíïåìèï æïòíïõï, îëè èëñâïìòì ìòñâïîóäèï 
ìûäòï øòøì, ýòóäòåíò úïæ ïïèïéäï. ïèãâïîò ãïèëúæïï åàåîòì ïâïæèñëôëþï 
ïþåìïäëèòìïàâòì. ïþåìïäëèò øåøòíæï æï æïàèë åàåîò. ìïèïãòåîëæ ìòêâæòäòà 
ãïèëòìñòæï ìóäèëêäåëþï æï òáíï èòüåâåþóäò. 
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åàåîòïíøò ìóäòåîåþòìïàâòì þîûëäòì ëîò ìõâïæïìõâï ãçïï — ïþåìïäëèòìï, 
îëèåäìïú àïâòìóôïäò ïî÷åâíòì ôëîèï ïáâì, æï èóîèïíòìï, îëèåäòú ûïäæïüï-
íåþòà ìïõòåîæåþï. åøèïóîò ãçòì ïî÷åâòì ãïèëï èóîèïíò óïîñëôòàò æïèëêòæå-
þóäåþòì ìóþòåáüò, àóèúï âïýï-ôøïâåäïì ãåíòïè èïì æïíïøïóäòì ãïèëìñòæâòì 
óôäåþï èòìúï: øåîåè ïíó èóîèïíèï àâïäåþò æïòàõïîï. ìóäòåîåþòìïêåí äüëä-
âòì æîëì æïøâåþóäò øåúæëèòì ãïèëìùëîåþï èïí àâòàãâåèòà ìúïæï. ïèòüëè èå-
ëîæåþï ïá ïíüòêóîò ëòæòðëìòì âïîòïíüò. øåúæëèï ãïèëìñòæóäòï æï ìóäòåîå-
þï ãïíùèåíæòäòï åøèïóîò ÿóÿñòìïãïí. 

ñëâåäòâå çåèëàáèóäòì ãïèë èòÿòîì æïâåàïíõèë ã. ïìïàòïíì, îëè ïþåìïäëèò 
ïí èóîèïíò ðòîïæ þåæíòåîåþïøò õåæïâæåì úõëâîåþòì àâòàêèïî èòçïíì (V, 131). 
ïèãâïîïæ úõëâîåþòì èòçïíì êâïÿò êâïÿïíüòîïûå õåæïâì. ìùëîåæ òãò óíæï èò-
âò÷íòëà íòâàòåîåþòì, ïíó åøèïóîò þëîëüòì, ìïõåæ, îëèåäòú óðòîòìðòîæåþï 
èòíæòïì, îëãëîú ìóäòåîåþòì, ïíó éâàïåþîòâò êåàòäòì, õïüì. ïèòüëè, ÷åèò ïç-
îòà, óôîë èïîàïäò òáíåþëæï ãâåàáâï, ÷âåíò åîëâíóäò ìóäòì ëîò ðëäóìò, 
ëîò óêòæóîåìò ãïæïõîï èòíæòï æï êâïÿò êâïÿïíüòîïûåï, õëäë çëèòåîåþï æï 
¸ïîèëíòï — ïâàïíæòäò. 

ïâàïíæòäòìï æï êâïÿò êâïÿïíüòîïûòì øåðòîòìðòîåþï áïîàóäò õïìòïàòì êò-
æåâ åîàò àâòìåþòì — ìòäïéòì — àâïäìïçîòìòà ïîòì ìïñóîïæéåþë. ïè àâòìåþïì 
ã. ïìïàòïíò ãïíìïêóàîåþóäïæ ïéíòøíïâì: „ïîïäïéò (ïí àóíæïú ïîï èë÷âåíåþò-
àïæ ãïäïéåþóäò, ìòäïéòì àóíæïú òäóçòóîò ãïîåèëúâòì ãïîåøå æïî÷åíòäò) 
áïîàâåäò êïúò ïîìåþòàïæ óêâå áïîàâåäò ïéïî ïîòì“ (V, 140). îï àáèï óíæï, ïî 
âïèþëþ, îëè áïîàâåäò ìòäïéåì ïî åüîôòì, èïãîïè ïá îïèæåíòèå íòóïíìò èïòíú 
ïîòì æïìïçóìüåþåäò, îëè æïõïìòïàåþï èëèåüåþóäïæ çëãïæò ïî ãïèëâòæåì. 

öåî åîàò, ãïíï èïîüë áïîàâåäåþò ïîòïí äïéò? ãïíï åìðïíåäåþì, òüïäòå-
äåþì, ôîïíãåþì, àóíæïú ìõâåþì, ìòäïéå ïêäòïà? ãïíï èïà äòüåîïüóîïøò ìò-
äïéòì çéâï ïî òøäåþï? úõïæòï, ïìåï, æï ÷âåíú ïè äïéò êïúëþîòëþòì ëîãïíóäò 
íïùòäò âïîà. 

èåëîåú, ûíåäò ìïàáèåäòï, îëè ëàïîïïíà áâîòâò ïí âïýï-ôøïâåäïì æïîåöï-
íò, ïíæï íòêë äëîàáòôïíòûòì àïâìïôîòïíò æåæïêïúò æï îåâïç òíïíòøâòäòì 
þïîþïäå þïæòïóîò äïéò áïäåþò òñâíåí, èïãîïè òìòíò áïîàâåäåþò ïîòïí, àïí 
óêåàåìò áïîàâåäåþò. ïîú ïäóæï áåàåäïóîò, ïîú õåâòìþåîò ãë÷ï, ïîú ìðòîò-
æëí èúòîòøâòäò, ïîú øòë ïîïãâòìðòîåäòìï æï ÿëäï äëèàïàòûòì ðåîìëíïýåþò 
(êòæåâ þåâîò ìõâï) ãïèëòñóîåþòïí äïéïæ, èïãîïè êïîãò áïîàâåäåþò êò ïîòïí. 

èåìïèåú, ïîòì ïâàïíæòäòì ìòäïéå æï ïîòì êâïÿò êâïÿïíüòîïûòì ìòäïéå, ïîòì 
þïàï áåáòïì ìòäïéå æï ïîòì êòîòäå èòèòíïøâòäòì ìòäïéå, ïîòì þïøò-ï÷óêòì ìò-
äïéå æï ïîòì òåîåèòï ùïîþïì ìòäïéå. èïà øëîòì æòæò çéâïîòï. àó ïâàïíæò-
äòì, þïàï áåáòïì, þïøò-ï÷óêòì æï ïè îòãòì ðîëüïãëíòìüàï ìòäïéå áïîàâåäò 
êïúòì éòîìåóä àâòìåþïì ïâäåíì, êâïÿò êâïÿïíüòîïûòì, òåîåèòï ùïîþïì, êòîòäå 
èòèòíïøâòäòì æï èïàò èìãïâìò ðåîìëíïýåþòì ìòäïéå (óôîë èïîàïäò òáíåþï 
âàáâïà, ÷òüòîåêòïëþï) êò áïîàâåäò êïúòì óïîñëôòà àòìåþïì ïèçåóîåþì. çëã-
öåî èïàò ÷òüòîåêòïëþï þëîëüèëáèåæåþïèæå èòæòì. èïãïäòàïæ, òåîåèòï ùïîþï-
ìò æï êâïÿò êâïÿïíüòîïûòìï. àó ñâåäïôåîò åì ïî ãïâòàâïäòìùòíåà, øåòûäåþï 
øåâúæåà.  

ã. ïìïàòïíò åîà ìïóþïîì òõìåíåþì (VI, 100).  
èï÷ïþäòì áó÷ïçå èùåîïäàï êïâøòîòì øåíëþòì ùòí, áïîàâåäò èùåîäåþò åîà 

ðïîêòìëíòà æïïâïæåþóä, ìëèåõ èëõóúì ãïèëåäïðïîïêíåí àóîèå. þåîòêïúì 
ãïîêâåóäò øóîòà óàáâïèì — èïîàïäòï, àáâåíèï àïâïæïçíïóîëþïè ñâåäïôåîò 
ãï¸ñòæï, ôóäò ÿïèï-ìèïøò ãïôäïíãï, òì ïæãòä-èïèóäåþò ÷âåí âòñòæåà, èïãîïè 
þëäëì îåâëäóúòïè ñâåäïôåîò ÷ïèëãâïîàâï æï èõëäëæ ãïìüîòüò æï êóÿòì 
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ùñäóäò øåãâî÷ïë. èåîå åìåú æïìûòíï àóîèå: „ïþï, àáâåí èòþîûïíåà, âòí ãòýò æï 
âòí ÿêâòïíò?“ 

ïè åðòçëæòì êòàõâòìïì ïî øåòûäåþï áâåüåáìüòìï æï àõîëþòì êòäëàò ïî øå-
ïè÷íòëà ïâüëîì åîàãâïîò êèïñëôòäåþï, îëè ìëèõòì þóîýóïçòï àòàòâòà ãï-
äëêòäò æïî÷ï, õëäë áïîàâåäèï àïâïæïçíïóîëþïè áåòôò èïòíú èëïìùîë. íó-
àó èïîàäï ãâöåîï, îëè ìõâï óôîë èûòèå øåæåãò áïîàâåäò àïâïæïçíïóîëþòì 
æòæò íïùòäòì áïîïôøóüëþïìï æï ÷òüòîåêòïëþïì ïî èë¸ñëäòï? æéåì ìïáïîàâå-
äëì üåîòüëîòòì èëçîæòä íïùòäøò áïîàâåäò êïúòì ÿïÿïíåþï îëè ïî ïîòì, åì 
îòìò þîïäòï? 

òïêëþ èïíìâåüïøâòäò ãâïüñëþòíåþì: „þëî÷ïäëì èïçîïøò èåèêâòæîåëþòà 
æïî÷ïà çåèëà óêâå íïõìåíåþ êëäï ëîþåäòïíì æï ãåíë áëþóäïøâòäì ëúò ïàïìò 
æåìåüòíï èæòæïîò èïèóäò. åîàòúï æï èåëîåú, àáèï ïî óíæï, „èúëíïîåíò“ òñ-
âíåí, ïèòüëè èïèóäò ãïåáúïà õåäòæãïí æï ÷ïóâïîæïà õåäøò èïíàïøåâì æï ïîï-
èòïíúì… èëòõèåì àïâòïíàò æòæîòúõëâïíò îïçèåþò ìðåúòïäòìüåþòìï: ïãîëíë-
èåþò, ¸òæîïâäòêåþò, üåáíòêåþò æï óþîûïíåì, ïþï, ãïìòíöåà èïèóäò æï ãâòàõï-
îòà, îïøòï ãïèëìïæåãòë. ãïìòíöåì æï èëïõìåíåì: ìïóúõëë ïæãòäòï þïèþòì èë-
ìïñâïíïæë… ìëèõåàòæïí ãïæèëïìïõäåì þïèþòì èëñâïíòì èúëæíå ãäåõåþò, æïì-
âåì ïæãòäçå æï ãï÷ïéæï ìïáèå“ („èëãëíåþïíò“, 1936 ù., ãâ. 187). 

ïèòüëè íóîïâòí èëòüñóåþì àïâì æï òôòáîåþì, îëè, ÷âåíò ìüóèïîàèëñâïîåë-
þòì ùñïäëþòà, òìòíò õåäãïøäòäò èòâòéåà æï æïâïìïõäåà. ìüóèîòì (íïèæâòäò 
ìüóèîòì) èòéåþï ìëèõåþèïú ÷òíåþóäïæ òúòïí, âåîïâòí æïóùóíåþì èïìðòíûäë-
þïì, èïãîïè ìïêóàïîò èòùï-ùñïäò ïîïâòìàâòì æïóîòãåþòïà. ïîú ìïáïîàâåäëçå 
íïêäåþò øåèëìåâï, ïëõîåþï-ïùòëêåþï ãïíóúæòï ìëèõåàì, èïãîïè îïèæåíïæïú øå-
ìïûäåþäëþï ¸áëíæïà, ìïêóàïîò ëöïõò ìóôàïæ øåòíïõåì. ÷âåí êò ìïìüóèîëì 
æïâåèìãïâìåà, ìïæïú âòìïú óíæï, îëãëîú óíæï æï îïèæåí õïíìïú óíæï, òìå 
úõëâîëþì. åì ìõâï ïîïôîòì þîïäòï, àó ïîï úóæïæ ãïãåþóäò òè ìòäïéòìï, îë-
èåäìïú áïîàâåäò àïâïæïçíïóîëþï ò÷åíæï. ìùëîòï, èïà áåòôò æï æîëìüïîåþï 
øåî÷ïà, èïãîïè áïîàâåä õïäõì êò ìïèóæïèëæ æïêïîãóäò èòùï-ùñïäò æïóüë-
âåì. 

áïîàâåäò õïäõò ïâàïíæòäòì ìòäïéåì óíæï åçòïîëì, àëîåè êâïÿò êâïÿïíüò-
îïûòì ÷òüòîåêòïëþï èïì ïîïôåî êïîãì ïî óáïæòì. àó ÷âåí åì ãïíìõâïâåþï èêïôò-
ëæ ïî ãïâïúíëþòåîåà, èïøòí þï÷ïíïì ÷òâòäò îåïäëþïæ òáúåâï: 

 
çéâï-çéâï èòâúóîïâà, óïçîëæ, íò÷þåþòì èëóìèåäïæï, 
ïîú îïìï âæïîæëþà, óøüïîò þåæò ãâñïâì ùòíïèûéëäïæï,  
ãïâïäà àó æïâòéóðåþòà, ïîï âòúòà-îï ìùëîïæï… 
 
ñâåäï àâòìåþïì àïâòì êïîãò æï úóæò èõïîå ïáâì, èïà øëîòì ïîüòìüòçèìïú. 

îëúï ïîüòìüòçèçå âäïðïîïêëþà, ÷âåóäåþîòâ ëî åäåèåíüì âãóäòìõèëþà, ëì-
üïüëþï-æïõâåùòäëþïì æï ðëçïì. àó ðòîâåäò èëìïùëíòï æï èòìïéåþò, èåëîå ìï-
àïêòäëæ óíæï òáíåì èò÷íåóäò. ðëçï ïóúòäåþäïæ øåòúïâì üñóòäì, ìòúîóåì, 
èòìüòôòêïúòïì. âòéïú àó îïéïú íïèæâòäò ïî ïîòì æï ïìåàïæ êò óíæï àïâò èëã-
âï÷âåíëì. áïîàóä åîëâíóä õïìòïàøò ëîòâå øåòè÷íåâï æï ãïèëêâåàòäïæïú. ã. 
ïìïàòïíò ïèïçå âîúäïæ èìöåäëþì, èïãîïè úëüï îïè ÷åèò èõîòæïíïú èòíæï æï-
âïèïüë. òèòåîáïîàâåäò ãäåõò, îëúï ìïæòäïæ æïöæëèòì ùòí õåäòì æïìïþïíïæ 
èòãòùâåâà, ïîïìëæåì ãåüñâòà — õåäò æïòþïíåàë, ïîïèåæ ñëâåäàâòì ïìå èëã-
èïîàïâà — õåäò æïòèøâåíåàë. ïíæï æïíïñîåþóäò ïîïìëæåì òüñâòì — óêâå âÿïèå 
ïí óêâå ãïâûåõòë. èòìò ðïìóõòï — óêâå ãåïõåäòàë. ìïèåôë êïîòìïàâòì æïèïõïìòï-
àåþåäò, ùòíïìùïîøåèóøïâåþóäò åüòêåüòì åíïçå èåüñâåäåþì ãäåõêïúò. åì óàó-
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ëæ íïøàòï òè ûâåäò êëäõóîò êóäüóîòìï, îëèåäìïú ïéüïúåþòà øåìúáåîëæï 
ïîãëíïâüåþòì èòàòì ïâüëîò.  

èïîàïäòï, ïîòì áïîàâåäòì åîëâíóä õïìòïàøò æïõâåùòäëþïú æï ðëçïú, èïã-
îïè æïõâåùòäëþïì îïæ ìÿòîæåþï ðëçï? àïíïú, øåòûäåþï èêïúîïæ âïèþëþ, ïâïæ-
èñëôóîò. 

„áïîàâåäò êïúò èóæïè ìúåíïçå ãîûíëþì àïâì. èïîüëæ æïî÷åíòäìïú êò âòéï-
úòì èëóøëîåþåäò èçåîï åäïíæåþï æï ñëâåä àïâòì èëûîïëþïøò ïè óõòäïâ 
àâïäàï æïòíüåîåìåþóä ñóîïæéåþïì òàâïäòìùòíåþì“ (V, 145). 

åì õëè óèûòèåìò èæãëèïîåëþïï — èàåäò ìòúëúõäå ìúåíïçå ãîûíëþæå àïâì. 
ìóä âòéïúïì ïüñóåþæå æï, îïú èàïâïîòï, óðòîâåäåìïæ ìïêóàïî àïâì. ïîïìë-
æåì òñë òì, îïú íïèæâòäïæ õïî. 

îïüëè ãïìùòîï ïèãâïîò èæãëèïîåëþòìïàâòì àïâòìàïâò áïîàâåäèï êïúèï? 
ïèòì åîàïæåîàò ðïìóõò èåãóäåþï: óÿòîæï æï òèòüëè. òûóäåþóäò òñë ìóä 
åàïèïøï, ìóä âòéïúòìïàâòì àïâò èëåùëíåþòíï. 

õëè ãòíïõïâà úòîêøò þïãòîçå èëïîóäòì àó èëúåêâïâòì ìïõå, îëèåäìïú éò-
èòäò æïìàïèïøåþì æï óæïîæåäëþï ãïæï¸ôåíòï. ïè éòèòäòà æï èë÷âåíåþòàò 
óæïîæåäëþòà èïäïâì ÷ïèëâïîæíòì øòøì, ïúïõúïõåþóä èóõäåþì æï ïêïíêïäå-
þóä ãóäì. îï óíæï ¸áíïì, ðóþäòêóèì èïøòí èëåùëíåþï, àó óøòøïîò êïúòì ðë-
çòà ùïîèëæãåþï. îëúï ïèïì âåéïî èëïõåîõåþì, îëãëîú úòîêòì èìïõòëþèï, ïî-
ìåþëþïú óíæï øåùñâòüëì. òìòú óûäåþì, ìïíïè íåþòìñëôï åñëôï.  

ïõäï ùïîèëòæãòíåà, îï èûòèå òñë áïîàâåäò õïäõòì úõëâîåþï, îëèåäìïú 
èîïâïäò ìïóêóíòì èïíûòäçå óõæåþëæï ðëçòì øåíïî÷óíåþï, îïèåàó èïì ìóä 
óÿòîæï. ïþï, ãïæïâïâäëà àâïäò ÷âåíì òìüëîòïì, èòì ãèòîåþì æï æïâòíïõïâà, 
âòí îëãëî ãïòàïèïøï èòìàâòì úõëâîåþòì èòåî æïêòìîåþóäò îëäò. 

÷âåíò òìüëîòòì ïìðïîåççå ëîò ðëçï ïîìåþëþæï: áïîàâåäò õïäõòì åîàãó-
äòìï æï æïèðñîëþäòì, èüîòì àïíïèæãëèåäòìï. òãò, âòíú ïîúåîàò ðëçòì æïÿå-
îï-øåíïî÷óíåþïì ïî úæòäëþæï, òéóðåþëæï, èïãîïè ðïüòëìíïæ æï âïýêïúóîïæ. 
òéóðåþëæíåí òìòíòú, âòíú ïèï àó òè ðëçïì òñåíåþæï, èïãîïè ïí äï÷îóäïæ ïí 
èëéïäïüòì ìïõåäòà. åì åîàæîëóäïæ ÷âåíò òìüëîòòì üîïãåæòïú ïîòì æï 
ôïîìòú. 

÷âåí õøòîïæ æòæïæ âúæòäëþà ïèï àó òè òìüëîòóä ðòîëâíåþòì ïíüòåîëâ-
íóä ìïáúòåäì ãïèïîàäåþï èëâóûåþíëà, ïâõìíïà òãò ëþòåáüóîò èòçåçåþòà. 
èïãîïè åì ïèïë øîëèïï. òìüëîòïìï æï õïäõì àïâòìò êîòüåîòóèò ïáâì æï òèòì øå-
ìïþïèòìïæ ïôïìåþì ñâåäïì — úëæâòäìï æï èïæäèëìòäì. ÷âåíò íïòîíïòîò âïîò-
ïíüåþòì àïâèëõâåâï ïî èëõåîõæåþï. àó çëãòåîà òìüëîòóä ôïáüì æïâïêâòî-
æåþòà, ìïãóäòìõèë ãïêâåàòäòì èòéåþïú øåòûäåþï. 

ïþï, æïâóôòáîæåà, áïîàóäèï åêäåìòïè æï ÷âåíèï õïäõèï äóïîìïþ èåëîå 
ùèòíæïíàï øëîòì ÷ïîòúõï, ãòëîãò ìïïêïûå êò — ïîï. òèïì íó âòôòáîåþà, îëè âòí-
èåì îïòèå øååøïäï, ïí åì ïáüò åêäåìòòì íåþï òñë æï ïîï õïäõòìï. ïîï, ïîú ïîïâòì 
ïîïôåîò øåøäòï æï åêäåìòïú òèïì âåî ãïïêåàåþæï, îïú õïäõì ïî ìóîæï æï ìï-
èïîàäòïíïæ ïî èòï÷íæï. ïîú ïèï àó òè ðòîëâíåþòì üîïãòêóä ïéìïìîóäì ãïæï-
óùñâåüòï ìïêòàõò. äóïîìïþ èåëîåèïú óþåæóîïæ æïïìîóäï úõëâîåþï æï ãòëî-
ãò ìïïêïûåèïú. ðòîâåäò èøâòäæòì ìïþäòà æïïõî÷âåì ìðïîìåàøò æï èåëîåì àïâò 
èë¸êâåàåì àóîáåàøò. çâïîïêòì ãïéåþòì àâïäìïçîòìòà, ãòëîãò ìïïêïûåè øâò-
äòú êò óèìõâåîðäï ìïáèåì. èïãîïè åîòì ðïüòâòìúåèòì ìïìùëîò èïòíú äóïîìïþ 
èåëîòìïêåí ãïæïòõïîï. åì òèòüëè èëõæï, îëè ïîìåþòàò æï ãïæïèùñâåüò èíòøâíå-
äëþï ïáâì ïîï úõëâîåþòì üîïãòêóä æïìïìîóäì, ïîïèåæ òèïì — âòí îëãëî, îï 
ãçòà èòâòæï ïè æïìïìîóäïèæå. äóïîìïþ èåëîå èïøòíâå èòõâæï, îëè, àïâãïíùòî-
âòì ãïîæï, èïì ìõâï ãïèëìïâïäò ïî ¸áëíæï. ïî óûåþíòï àïâæïõìíòì úîó ìïøóï-
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äåþïíò æï ïîú ìõâòìò èìõâåîðäò óàõëâíòï. üïîòãïæ ìïêóàïîò àïâò æïæë. ãò-
ëîãò ìïïêïûå êò íïòîíïòî ãçåþì åûåþæï. èàåäò úõëâîåþï þîûëäïøò ãïïüïîï, 
èïãîïè ïîú åîàò ìïøóïäåþï óêïæîòìïæ ïî èòó÷íåâòï. ïîú îöóäòì ãïèëúâäòì 
ùòíïøå æïóõåâòï óêïí æï ïîú ìõâïàï èìõâåîðäì èëîòæåþòï. ãòëîãò ìïïêïûå åî-
àíïòîò ãïèåüåþòà òáíåâæï õèïäì æï åîàíïòîò àïâæïæåþòà åèìïõóîåþëæï ìï-
áïîàâåäëì, ìðïîìåàì, àóîáåàì. èòì èõåæîóä íòÿì ìïèòâå áâåñïíïøò àïíïþïîò 
ùïîèïüåþï ¸áëíæï. èïãîïè åì ìïèò áâåñïíï åîàèïíåàòì èüåîò òñë, àóîáåàò 
ìðïîìåàì èüîëþæï, ìðïîìåàò — àóîáåàì æï ëîòâå åîàïæ — ìïáïîàâåäëì. ìï-
áïîàâåäëú ëîòâåìãïí úæòäëþæï àïâæïúâïì. ïìåà ìòüóïúòïøò øåìïûäåþåäòï 
ïæïèòïíò ìïèòâåì åîàãóäò òñëì? „ïîïâòì èëíïìï õåäåùòôåþòì ëîàï óôïäàï 
èëíåþïæ“ (äóêï, 16, 13). åì ðîòíúòðóäò èíòøâíåäëþòì ìïêòàõòï æï èïì èåüò ãó-
äòìñóîòà óíæï èëâåêòæëà. àóíæïú òèòüëè, îëè îëãëîò àïâæïæåþòàïú óíæï 
åèìïõóîë óúõëì, þëäëì èïòíú èëéïäïüåæ èòãò÷íåâì. ïèòì óüñóïîò ìïþóàòï 
óíæòäïûååþòì ëöïõòì àïâãïæïìïâïäò. îïîòãïæïú óíæï âòñëà èïàò ðòîëâíå-
þòà èëõòþäóäò, óèàïâîåìòì æïâòùñåþï èïòíú ïî ãâèïîàåþì: áåàåâïí æåæëôï-
äò ìïùïèåþäïæ èïàò ëöïõòæïí ãïòñâïíåì. ã. ïìïàòïíò àïíïãîûíëþòà êòàõó-
äëþì — „îï ìïèò àâå òñë èòìàâòì åì ìïèò àâå?“ (V, 143). ãïîæï èøòøîëþòìï, ìõâïì 
ïîïôåîì ïèþëþì òì ìïèò àâå, îëèäòì èïíûòäçå øòîïçòì õïíò øï¸-ïþïìòì þîûïíå-
þïì èïäïâæï. àó òèïèñóäòõïíò ìïéïæ èëïçîëâíå æï ÿêâòïíò êïúò òñë, òãò èòõ-
âæåþëæï, îëè þîûïíåþòì æïèïäâòà áåàåâïíì âåî óøâåäòæï. ïèæåíïæ ïè ìïáúò-
åäì ïçîò ïî ¸áëíæï. åì òñë èëáèåæåþï òè êïúòìï, îëèåäòú þóíåþòà êò ïî òñë 
ðïüòëìïíò, ïîïèåæ íïèóìòïíò ïæïèòïíòì ðëçòì øåíïî÷óíåþï óíæëæï. ïèòüëè 
òèïèñóäòõïí óíæòäïûåøò èïòíú ïîìåþëþì âåîïãëþï. èòì ìïáúòåäì èïòíú úþòå-
îåþï ùïîèïîàïâì æï ïîï ðïüòëìíåþï. ðïüòëìïíò êïúò àïâòìàïâì ãïìùòîïâæï æï 
ïìå øååúæåþëæï æåæëôäòì æïõìíïì. ïî æïóùñåþæï „êåàòäãëíòåî“ øåãëíåþïì, 
òáíåþï ìöëþæåì èï¸èïæòïíëþï òùïèëàë. îëúï ìïþëäëë ãïæïùñâåüòäåþòì ùóàò 
æïæãï, òèïèñóäòõïíèï ìïêóàïîò êåàòäæéåëþï ïèöëþòíï æï æåæëôïäò ìïùï-
èåþäïæ ãïòèåüï. îï ãïèëæòì — óíæòäïûåì õëè óôîë ¸ñâïîåþòï àïâòìàïâò, âòæ-
îå èëñâïìò! åì ïîòì ïèëìïúíëþò ñëâåäò êïúòì õïìòïàøò, âòìïú ëî ìêïèçå öæë-
èòì ìóîâòäò ïùïèåþì. 

ïèïì òèòüëè èëãïõìåíåþà, îëè òìüëîòïì ïî óíæï âóñóîåþæåà èòïèòüò àâï-
äåþòà. êïîãïæ óíæï ãïâïî÷òëà, âòì ûïäóûì àïâòìàïâòì èìõâåîðäïæ ãïéåþï æï 
âòì óî÷åâíòï ìõâï òñëì çâïîïêò. îëúï ïàïìåþòì ûâäåþìï æï ìòìõäçå ãïæïòâäò, 
èåîå èëíïíòåþï íïãâòïíåâòï. èòà óèåüåì æïãâòïíåþóäòï áåæòì èëæîåêï æï àïâ-
çå íïúîòì æïñîï. 

èïîàïäòï, äóïîìïþ èåëîå ìîóäòïæ ïõïäãïçîæï èë¸êäåì æï èåôëþòà àï-
âòì ãïèë÷åíï âåî èëïìùîë, èïãîïè æïóâòùñïîò çíåëþîòâò ãïêâåàòäò æïãâòüë-
âï. èïí êïîãïæ òúëæï, ìïæ èòæòëæï æï îïüëè — „… æïâìæåâ àïâò ÷åèò áâåñíòìï-
àóòì æï ãïíåîï àåèò ÷åèò èëëõîåþòìïãïí“ („áïîàäòì úõëâîåþï“, ü. II, ãâ. 398). 

àòàáèòì ìïèò ïàåóäò ùåäòùïæò ïçïíçïîåþæï ãòëîãò ìïïêïûå ùòíï ïçòïì, èïã-
îïè ïè çïíçïîòìïãïí æïãâî÷ï ïëõîåþóäò ïèòåî-ìïáïîàâåäë, ìðïîìåàøò ãïæï-
ìïõäåþóäò îïèæåíòèå ïàïìò áïîàâåäò æï óæïíïøïóäë ðïïüï ìïïêïûòì èëêâå-
àòäò àïâò. 

ïõäï èòïèòüïæ âòêòàõëà: àïâïæ ãòëîãò ìïïêïûòìïàâòì îï ìöëþæï — òì, îëè 
1624 ùåäì èïîïþæïøò èëèêâæïîòñë àó õóàò ùåäòùïæò êòæåâ òèòìïàâòì åúëú-
õäï, îëè þïçïäåàòì ìòîúõâòäò åÿïèï æï, îëãëîú óìïèøëþäë êëíæëüòåîò-
ìïàâòì, óúõë õïäõì, óúõë èòùï-ùñïäçå, èëåêâåàï èòìàâòì àïâò? 

èåîùèóíåà, ïîïâòì ãïíìïæòæåþäïæ ïí æïìïèúòîåþäïæ ïî æïèòùåîòï åì ìòü-
ñâåþò. óþîïäëæ èòíæï âàáâï, îëè äóïîìïþ èåëîåú, ãòëîãò ìïïêïûåú, óíæòäï-
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ûååþòú áïîàâåäò êïúòì àâòìåþåþì ïâäåíåí æï ÷âåíò åîëâíóäò õïìòïàòì åäå-
èåíüåþì ãïèëõïüïâåí. àóèúï òíæòâòæóïäóîïæ æòæïæ ãïíìõïâåþóäíò ïîòïí. øå-
ìïûäåþåäòï ÷âåí âåîú èëâïõåîõëà òè ìïåîàëì ïèëúíëþï, îëèåäòú èïà ïåîàò-
ïíåþà, èïãîïè òèòì æïíïõâï êò èêïôòëæ øåãâòûäòï, ïè àâòìåþåþòæïí îëèåäò óô-
îë ãïèëïæãåþï áïîàâåä õïäõì ìïèëèïâäëæ. ñâåäïôåîò ãïíâòàïîåþïæòï, èïà 
øëîòì åîëâíóäò õïìòïàòú. ïèòüëè ïîòì ïóúòäåþåäò ìïèëèïâäë àâòìåþòì 
ïèëî÷åâï. òè àâòìåþòì èëôîàõòäåþï-ãïíâòàïîåþï, îëèåäòú þóíåþï-çåïîìë-
þïèæå èòãâòñâïíì. óïèòìëæ ûíåäòï ÷âåíò õïäõòì åîëâíóäò úõëâîåþòì ùïîèïî-
àâï. 

îëúï ïèï àó òè òìüëîòóäò ðòîòì óïîñëôòà àâòìåþåþì, ìòìóìüåìï æï èïíêò-
åîåþïì ïõìíïì âóûåþíòà, ëþòåáüóî ìòüóïúòïì âåûåþà èïà ãïìïèïîàäåþäïæ, 
ïèòà æòæìóäëâíåþïìï æï øåèùñíïîåþäëþïì ïî âò÷åíà. ðòîòáòà, ãâòíæï àó ïî 
ãâòíæï, ðîëðïãïíæïì âóùåâà ìóäèæïþäëþïìï æï ìóäèëêäåëþïì, ñâåäïôåîì 
èòìïéåþïæ æï æïìïøâåþïæ èòâò÷íåâà æï øåóîïúõâñëôà ùïèåþóäàï õìëâíïì. 
âïäæåþóäò êò âïîà òìå ïî èëâòáúåà, îëãëîú æïâòà ãóîïèòøâòäò þîûïíåþì: 
„âïçòì èîãâåäàïí òì ïî âïáë, âòíú èòì íïúâäïæ ûåûâò æïîãë“. 

íóîïâòí òôòáîåþì, îëè áïîàóäò åîëâíóäò õïìòïàòì ãïíâòàïîåþïì åîàôå-
îëâíåþòìï æï úïäèõîòâëþòìïêåí âåáï÷åþëæå. ïìå îëè òñëì, ïâàïíæòäì ïî èò-
âò÷íåâæò áïîàóäò åîëâíóäò õïìòïàòì ñâåäïçå èêïôòë ãïèëâäåíïæ. îëãëîú 
óêâå âàáâò, ïâàïíæòäòì óðòîâåäåìò õòþäò ìùëîåæ òì ïîòì, îëè ëîãïíóäïæ 
æï ¸ïîèëíòóäïæ ïàïâìåþì ìóäòåîåþïìï æï íòâàòåîåþïì, òúòì, ìïæ, îëãëî èë-
òáúåì æï ïîïìëæåì ¸êïîãïâì öïíìïéò ãïíìöòì óíïîì, ÷åèò èòçïíò ìùëîåæ ïèãâï-
îò þóíåþï-çåïîìëþòìïêåí èëùëæåþïï, îïèåàó ïâàïíæòäòì òæåïäò òìåàò ¸ïî-
èëíòóäò ìïçëãïæëåþòì øåáèíïï, ìïæïú àõï æï èãåäò åîàïæ èëûëâì. 

 
ñëâäàï ìùëîïæ ùñïäëþïìï âòàï àëâäìï èëïàëâæåì,  
ëþëä-áâîòâíò æïïèæòæîíåì æï ãäïõïêíò ïî òàõëâæåì 
ïâàï èáèíåäíò æïïøòííåì, êîïâíò úõâïîàï âåî óùëâæåì, 
øòãïí èïààï ìïþîûïíòìàï àõï æï èãåäò åîàïæ ìûëâæåì. 
 
øåìïûäåþåäòï àó ïîï ïèãâïîò ìïçëãïæëåþòì øåáèíï, åì ìõâï ìïêòàõòï. ïõäï 

ïèïì ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì. èàïâïîòï, ìïòà òìùîïôâòì ïæïèòïíò æï îï 
àâòìåþïíò èòï÷íòï ïóúòäåþäïæ òæåïäòì ãïíìïõëîúòåäåþäïæ. ïè àâòìåþòì åî-
àò ïóúòäåþåäò ðòîëþï òì ïîòì, îëè ãïæïèùñâåü ùóàøò ìóäòåîåþïè óàóëæ óí-
æï ìûäòëì íòâàòåîåþïì. îëúï ïèïì âïèþëþ, øåóûäåþåäòï ïî ãïâòõìåíë åîàò êï-
úò ÷âåíò òìüëîòòæïí — æåèåüîå àïâæïæåþóäò. èïì âåîïâòí èòò÷íåâì õëîúòì 
óïîèñëôåä ìóäòì êïúïæ. îëãëîú èåèïüòïíå ãâïóùñåþì, èïì äõåíïú ¸ñâïîåþòï, 
áïäåþòú æï ïèáâåñíòóîò ñâåäï ìòïèå. ïèòì ãïèë êïàïäòêëìàïíïú êò ¸áëíæï øåõ-
äï-øåèëõäï. èïãîïè, îëúï ãïæïèùñâåüò ùóàò æïæãï, ïè êïúøò ìóäòåîåþïè 
ìûäòï íòâàòåîåþïì. åì ïîòì ïîìåþòàò æï óèàïâîåìò. ñëâåäò êïúò, æòæò òáíåþï 
òãò àó ðïüïîï, òìå óíæï ïéòçïîæëì, îëè øååûäëì åîì òì ìòüñâï óàõîïì, îëè-
äòàïú æåèåüîå èåëîåè èòèïîàï æïîþïçì óîæëøò ùïìâäòì ùòí: 

„òìèòíåà ÷åèò, ñëâåäàï êïàïäòêëìàï æï åðòìêëðëìàï, æï ùïî÷òíåþóäàï ìï-
èåôëìï ÷åèòìïàï, âòàïîèåæ øåòìóåíï èïèïèïí ÷åèèïí, æïâøàò ñîèï èúòîå èûäïâ-
îåþïìï øòíï àïàïîàïìï, æï éèåîàèïí ñëâäòìï èðñîëþåäèïí, æï óôïäèïí ÷óåí-
èïí òåìë áîòìüåèïí, æï ñëâäïæ ùèòæïèïí éèîàòìèøëþåäèïí, îëèäòìï íïùòäïæ-
úï âïîà, æï öóïîèïí ðïüòëìïíèïí, îëèåäò èëãóåíòÿï ÷óåí èåôåàï, æïèòúâï æï 
èòèïùòï ïìïêïæ ìòìîóäòìï, æï èëèèïæäï èåôëþï, ìêòðüîï æï ðëîôòîò èåôëþò-
ìï, æï àïíïæãëèòàï àáóåíòàï ùïîâèïîàå èåôëþï, æï ïáïèëèæå èø¢æëþòà ¸ãòåì 
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ìïèåôë ÷åèò. ïù ãïíîòìõåþóä ïîì ñïåíò, æï ñëâåäò èàïâïîò èòìò èëóùñóåæòïí, 
æï ïùèå èòùëæì ùòíïøå èòììï. âãëíåþ þëîëüòì ñëôïìï ÷åèà¢ì, àó ïîï ùïîâòæå 
óîæëìï. æï ùïîâòæå èàòóäåàì, ìòèïãîåàï øòíï, æï æïâòúâï àïâò ÷åèò, æï ï¸ï 
ñëâåäò ìïèåôë ÷åèò ùòíïøå èïàìï ûåì, òõòäåà îïâæåíò ìóäò áîòìüòïíå ìòêó-
æòäìï èòåúåèòì æï üñóå òáèíåþòì, æï åêäåìòïíò øåòãòíåþòïí æï èëëõîæåþòïí, 
õïüíò æï öóïîíò æïòèóìîâòïí. æï óêåàó ùïîâòæå ñïåíì ùòíïøå, æïìüóîëþòà 
óùñò èëèêäïâì. æï ïù ìòþîûíòàï àáóíòàï ãïíïãåà ìïáèå åìå, îïèåàó èå åìîåà 
âãëíåþ: èîïâïäèéåäâïîå ïîì ìïùóàë åìå, æïóæãîëèåäò æï ùïîèïâïä, æéåíò 
÷óåííò ìòçèîåþî æï ï÷îæòäåþî ùïîâäåí, æï óíåþåä æï èìùîïôä àïíï-ãóïú 
ùïîìäâï ìëôäòìï ïèòìãïí. îï ìïîãåþåä ïîì úõëâîåþï ÷åèò, óêåàó ÷åèà¢ì èîï-
âïäò ìóäò èëêóæåì æï èå ü¢îà-èûòèå úëæâòàï ãïíâòæå ìëôäòìï ïèòìãïí. ïù 
èíåþïâì, îïàï ùïîâòæå ñïåíì ùòíïøå, æï òñëì íåþï éèîàòìï: óêåàó èå èëèêäïí, 
âãëíåþ îëèå áóåñïíï óâíåþäïæ æïî÷åì“ („áïîàäòì úõëâîåþï“, ü. II, ãâ. 287-288). 

÷âåí ïè ìòüñâòì ïîìì éîèïæ óíæï ÷ïâùâæåà ìóä èúòîå ìïèò èòçåçòà èïòíú. 
öåî åîàò, ïèãâïîïæ òøâòïàïæ èëâáúåóäâïîà æï óôîë òèãâïî ìïáúòåäì 

âïèöëþòíåþæòà, îëèåäçåú ãóäòìüêòâòäòà ùåîì æïâòà ãóîïèòøâòäò: 
ñååíòì ìðïìïäïîòï, 
àïâì òîÿâïèì èòì îïñèëþïìï! 
îóìà õåäèùòôåìàïí èïèïëþì, 
õâïíàáïîàïí ÷åèëþì ûèëþïìï! 

 
èåëîåú, ðîëèåàåóäò ìïùñòìò ùïîèëóæãåíåäòï àïâòìàïâòì èìõâåîðäïæ ãï-

éåþòì óíïîòì àâòíòåî. ðîëèåàåóä ìïùñòìàïí ïîïâòàïîò êïâøòîò ïîï ïáâì òèïì, 
âòíú èçïæ ïî ïîòì êäæåçå òáíåì èòöïÿâóäò æï ïîùòâò óêëîüíòæåì ãóä-
éâòûäì. ã. ïìïàòïíì ìùëîåæ ðîëèåàå èòï÷íòï áïîàóäò ìóäòì ñâåäïçå çóìü 
åèþäåèïæ (VII, 120-122). ëéëíæ òìòú óíæï âïéòïîëà, îëè ðîëèåàåóäò ìïùñòìò 
ïîïíïêäåþ æïèïõïìòïàåþåäòï òè õïäõòìïàâòì, âòíú åì èòàò øåáèíï, æï ïãîåàâå 
ìõâï åîåþòìïàâòìïú. 

èåìïèåú, èòóõåæïâïæ ìïáïîàâåäëì ãîûåäò òìüëîòòìï, áïîàóäò åîëâíóäò 
åíåîãòòì ìîóäò ãïèëâäåíï öåî ïî èëèõæïîï. òãò èëèïâïäøò óíæï ãïèëèýéïâ-
íæåì. ïèïì êò èïøòí øåâûäåþà, îëúï ñâåäï ÷âåíàïãïíò èòõâæåþï, áâåñíòìï æï 
õïäõòì ìïìïîãåþäëæ, îëãëî øåâïàïíõèëà ¸ïîèëíòóäïæ ìóäòåîåþï æï íòâàò-
åîåþï, õëäë àó ïî÷åâïíòì ùóàò æïæãåþï, îëãëî âïèöëþòíëà ìóäò õëîúì. 

îëúï ìïáïîàâåäëì ðëäòüòêóî àó äòüåîïüóîóä òìüëîòïì àâïäì ãïæï-
âïâäåþà, øåóûäåþåäòï åîàò ãóäæïìïùñâåüò ìóîïàò ïî æïòíïõëà. ÷âåí òìüë-
îòïøòú æï äòüåîïüóîïøòú ãâñëäòï ìïåîàïøëîòìë èïìøüïþòì èëéâïùåíò, èïã-
îïè áïîàóä êóäüóîïì êïúëþîòëþòì òìüëîòïøò òì îëäò ïî øåóìîóäåþòï, 
îïú èïì íòÿòåîåþòì õïîòìõòì èòõåæâòà åîãåþï. èå ïá ïî âïæïîåþ ìïáïîàâåäëì 
æòæ åîåþì æï ïîú ûâåä þåîûíåþì. âãóäòìõèëþ ÷âåíìïâå üëä áâåñíåþì — ðëîüó-
ãïäòïì, æïíòïì, íëîâåãòïì æï ìõâåþì. àó ¸ïíì áîòìüòïí ïíæåîìåíòì çéïðîåþò 
èìëôäòëì ñâåäï êóàõåøò ñëâåä þïâøâì óÿòîïâì õåäøò, „âåôõòìüñïëìïíò“ 
ûäòâìûäòâëþòà ïõäï òêâäåâì ãçïì ìõâï õïäõåþòì ãóäòìïêåí. àó íëîâåãòåäò 
¸åíîòê òþìåíò èàåä êïúëþîòëþïì åäïðïîïêåþï ñëâåäò áâåñíòì ìúåíòæïí, áïî-
àâåäò âïýï-ôøïâåäï öåîöåîëþòà àïâòì ìïèøëþäëì ìïçéâïîøò î÷åþï. ðïüïîï 
áâåñíòì øâòäòï ¸ïäæëî äïáìíåìò, èïãîïè ñâåäãïí úíëþòäòï æï ñâåäï êòàõó-
äëþì. ãïäïêüòëí üïþòûå êò öåîöåîëþòà èõëäëæ ÷âåíò ìïêóàîåþïï æï ìõâï-
àïàâòì óúíëþòï. 

÷âåí ïîú òìåàò ãåëãîïôòóäò ïéèë÷åíåþòà ãïãâòèæòæîåþòï êïúëþîòëþï, 
îëãëîú åì ðëîüóãïäòåäåþèï ãïïêåàåì (ïèïì ãóäòìüêòâòäòà ïéíòøíïâì ã. 
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ïìïàòïíòú). ïîú ÷âåíì èóìòêïì ¸áëíòï òì èíòøâíåäëþï êïúëþîòëþòìïàâòì, îïú 
íëîâåãòåä ãîòãòì øåèëáèåæåþïì ïáâì. ïîú áïîàóä ôòäëìëôòóî íïïçîåâì 
êòàõóäëþì âòíèå ÷âåíò áâåñíòì ãïîåà òèãâïîò ãïüïúåþòà, îëãëîïæïú æïíòå-
äò ìòëîåí êòîêåãëîòì àõçóäåþïíò òêòàõåþï. ìïêïúëþîòë éòîåþóäåþòì àâïä-
ìïçîòìòà, öåîõïíëþòà ïîú áïîàóä èõïüâîëþïì óÿòîïâì òì ïæãòäò, îïú 
¸ëäïíæòóîì. íó øåâõåæïâà ïè ìïêòàõì ïçíïóîóäò êóæïþçòêëþòàï æï ðïüòâ-
èëñâïîåëþòà (ìõâïàï øëîòì, æïâòà êäæòïøâòäòì åîà-åîàò óæòæåìò æïèìïõó-
îåþï òìòú ïîòì, îëè áïîàóäò õïìòïàòì êóæïþçòêóîò àâòìåþï ãïèëïèçåóîï). åì 
ôïáüòï æï ïèïçå ìåîòëçóäò æïôòáîåþï ãâèïîàåþì. 

îòìò þîïäòï åì — ÷âåíò åîëâíóäò õïìòïàòìï àó òìüëîòóäò ãïîåèë-ðòîëþå-
þòìï? 

ïèòì ðïìóõïæ, ÷âåóäåþîòâ, ÷åâíì èúòîåîòúõëâïíåþïçå ïâùóùóíæåþòà. àó ïî 
âúæåþò, áïîàâåäàï ìòèúòîåçå ðòîâåäïæ æïâòà ïéèïøåíåþäòì òìüëîòêëìèï 
æïò÷òâäï. „àó ïîï áïîàâåäàï ëæåí ìðòàï âåîúïîïì ïäåáìïíæîå òáèëæï êïî-
ãìï. æï àóèúï æïâòàì ìðïîìàï ¸áëíåþëæï èåôëþï, ïíó þåîûåíàï æï ¸îëèàï ûï-
äò, ïíó ìõóïàï æòæàï ìïèåôëàï, èïøòíèúï ãåíïõíåì íïáèïîíò èòìíò, óïéîåìíò 
ìõóïàï áåþóäàïíò“ („áïîàäòì úõëâîåþï“, ü. 1, ãâ. 359). øåìïûäåþåäòï, æïâòà 
ïéèïøåíåþåäì óôîë èîïâïäîòúõëâïíò õïäõòà èïîàäïú èìëôäòë òèðåîòï øå-
åáèíï, èïãîïè îïú ãïïêåàï, ïîú åîàò ðëäòüòêëìòì éâïùäì ïî ÷ïèëóâïîæåþëæï 
ïèáâåñíïæ. èïí øåáèíï ìïáïîàâåäë, îëèåäòú üëäì ïî óæåþæï òèæîëòíæåä 
ïîú åîà áâåñïíïì ïîú ðëäòüòêóî-ìïèõåæîë æï ïîú êóäüóîóäò àâïäìïçîò-
ìòà. æïâòàòì èòåî ìïûòîêâåä÷ïñîòäò ïìùäòïíò ðåîòëæò (1222 ùäïèæå, îëúï 
äïøï-ãòëîãò ãïîæïòúâïäï) æïïèøâåíåþæï íåþòìèòåîò áâåñíòì òìüëîòïì. ìïâï-
äïäë òì ïîòì, îëè âåî øåâòíïî÷óíåà æï æïúåèòì ãçïì æïâïæåáòà. ïèòì èòçåçò 
êò òì „ðëäòâïäåíüóîò èàäòïíëþï“ ãïõäïâà, îëèåäòú íïîêâåâøò „ìïàïâååþ-
àïí“ áïîàóäò õïìòïàòì àâòìåþïæ ïîòì èò÷íåóäò (VI, 98). 

ðëäòâïäåíüóîëþòì, ïíó èîïâïäíòøíëâïíåþòì ãïèë ìïæïâë ïîïôåîò èïáâì. 
èïîàäïú èîïâïäôåîëâïíòï ìïáïîàâåäëì ðåòçïýò, ìõâïæïìõâï êóàõòì èëìïõ-
äåëþòì çíå-÷âåóäåþï, ÷ïúèï-æïõóîâï, àâòìåþïíò, ìïúõëâîåþåäò, ìòèéåîï æï 
ï.ø. ëéëíæ ûïäòïí èòÿòîì æïâòöåîë, îëè èîïâïäôåîëâíåþï èàäòïíëþïæ òñëì 
øåêîóäò. òìüëîòóäïæ ïî ïîìåþëþæï åì èàäòïíëþï æï ïèòì øåæåãòï ñâåäï ÷âå-
íò èïîúõò. ÷åèò ïçîòà, ðëäòâïäåíüóîò èàäòïíëþòì øåáèíòì úæï ìïèöåî èëõæï 
ìïáïîàâåäëøò. 

ðòîâåäïæ èïøòí, îëúï ôïîíïâïç èåôåè åîàòïíëþòì ìïôóûâäïæ áïîàóäò åíï 
ãïèëïúõïæï æï „ïîéïîï òçîïõåþëæï ìõóï åíï áïîàäìï øòíï àâòíòåî áïîàóäò-
ìï“… 

èåëîåæ èïøòí, îëúï áîòìüòïíëþï ãïèëúõïææï ìïåîàë áïîàóä îåäòãòïæ æï 
øåòáèíï òæåëäëãòóîò ôëîèóäï — „áïîàäïæ ôîòïæò áâåñïíï¡ ïéòîïúõåþòì, 
îëèåäìïúï øòíï áïîàóäòàï åíòàï ýïèò øåòùòîâòì æï äëúâï¡ ñëâåäò ïéåìîó-
äåþòì“. 

èåìïèåæ èïøòí, îëúï àåîãæïäåóäåþèï, òäòï ÿïâÿïâïûòì èåàïóîëþòà, åîëâ-
íóä-ãïíèïàïâòìóôäåþåäò þîûëäòì æîëøòì áâåø øåêîòþï áïîàâåäëþï. 

òìüëîòóäïæ áïîàóäò êóäüóîòì ñâåäïçå æòæò ïéëîûòíåþï-ùïîèïüåþï 
ìùëîåæ ïè ìïè ðåîòëæàïí ïîòì æïêïâøòîåþóäò, îïèåàó èïøòí ãïèëâäòíæï øå-
æïîåþòà ìîóäïæ áïîàóäò åîëâíóäò õïìòïàòì øåèëáèåæåþòàò ûïäï æï óíïîò. 

ôïîíïâïçòì æîëì øåòáèíï èùòãíëþîëþï áïîàóäò, å.ò. ìïûòîêâåäò ÷ïåñïîï 
áïîàóä êóäüóîïì. òãòï ûòîò æï èåîèòíæåäò ñâåäïôåîò èïìçå øåíëþì. 

áîòìüòïíóäò åîàòïíëþòì øåæåãòï áïîàóäò ïîáòüåáüóîòì ìïóêåàåìë íòèó-
øåþò, „âåôõòìüñïëìïíò“ æï ìïåîàëæ, èå-10—èå-12 ìïóêóíååþòì ìïìóäòåîë æï 
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ìïåîë èùåîäëþï, þåáï æï þåøáåí ëðòçïîåþòì ÿåæóîò õåäëâíåþï, ôîåìêóäò 
èõïüâîëþï æï êòæåâ þåâîò îïè, îëèåäàï ÷ïèëàâäïú èåüïæ øëîì ùïãâòñâïíæï. 

èïîàïäòï, èå-19 ìïóêóíòì èåëîå íïõåâïîøò, îëúï åîëâíóä-ãïíèïàïâòìóô-
äåþåäò þîûëäï æïòùñë, „âåôõòìüñïëìïíò“ ïî æïùåîòäï, èïãîïè ïéëîûòíæï 
æòæò áïîàóäò èùåîäëþï (íòèóøïæ âïýï-ôøïâåäïú êèïîï) æï îïú èàïâïîòï, 
èëèçïææï áïîàóäò åîëâíóäò ìïèåúíòåîë ìêëäåþò. èå-19 ìïóêóíòì èåëîå íï-
õåâîòìï æï èå-20 ïìùäåóäòì ðòîâåäò èåëàõåæòì ñâåäï ãïèë÷åíòäò èëéâïùå 
åîëâíóä-ãïíèïàïâòìóôäåþåäò þîûëäòì òæåòà òñë ïéçîæòäò. èïàò ìïáèòïíë-
þòì øåæåãòï áïîàóäò óíòâåîìòüåüò æï æéåâïíæåäò ñâåäï ìïèåúíòåîë ìêëäï. 
åîëâíóä-ãïíèïàïâòìóôäåþåäò þîûëäòì íïñëôòï áïîàóäò ðîëôåìòóäò èó-
ìòêï, ðîëôåìòóäò èõïüâîëþï æï ðîëôåìòóäò àåïüîò. 

ìïáïîàâåäëì ãîûåäò òìüëîòòì èïíûòäçå åì ìïèò èùâåîâïäò èêïôòëæ èë÷ïíì 
æï þåöòàïæ ãâåóþíåþï — ñëâåäò õïäõòì åîëâíóäò õïìòïàòìï æï åíåîãòòì ìîó-
äïæ ãïèëìïâäåíïæ ïóúòäåþåäòï — üåîòüëîòóäò èàäòïíëþï, òæåëäëãòóîò 
åîàòïíëþï æï àïâòìóôäåþï. 

ìïèùóõïîëæ, áïîàâåäëþï ñëâåäàâòì ïî èëáèåæåþæï ïè øåãíåþòà. èïîàïäòï 
èòõåòä öïâïõòøâòäòì „öïñëì õòçíåþøò“ íïàáâïèò: „ëîò ïàïìò ùåäòùïæò èïòíú 
òáíåþï, îïú ïèåîåà-òèåîåàò åîà íïÿåî èòùïçå âúõëâîëþà. åîàïæ êò, åîàòïí 
ìïõåäèùòôëåþîòâ æï åîëâíóä øåíëþïøò ëîïìò ùåäòùïæòú ïî ãâòúõëâîòï. åî-
àèïíåàì ÿòîòïíåþòâòà ãïâóîþëæòà æï òìå âåîòæåþëæòà, àòàáëì ìõâïæïìõâï 
üëèòìï æï ìòìõäòìïíò âñëôòäòñïâòà. èóæèòâ úïä-úïäêå âòéóðåþëæòà æï 
úïä-úïäêå âøåíæåþëæòà“. 

ïèòì þîïäòï, îëè áïîàóäèï êóäüóîïè êïúëþîòëþòì òìüëîòïøò òì îëäò 
âåî øåïìîóäï, îòì øåìîóäåþïú àïèïèïæ øååûäë. 

÷âåíò õïìòïàòì ðëäòâïäåíüóîëþòì ãïèàäòïíåþï òèòüëèïú âåî õåîõæåþï, 
îëè ïî÷åâïíòì ãïêåàåþï ãâòÿòîæï. ëàïîïïíà áâîòâòú èëãâùëíæï æï êòîòäå èò-
èòíïøâòäòú. òì ïî ãâöåîëæï, îëè èïàò ãïåîàòïíåþï øåóûäåþåäòï, îïêò åîàèï-
íåàì ãïèëîòúõïâåí. ïéüïúåþóäò âòñïâòà èòíæòïì ìòþîûíòàïú æï êâïÿò êâïÿïí-
üòîïûòì èïîòôïàòàïú. åìåíò îëè åîà ìïõäøò âåî òúõëâîåþæíåí, ïèïì ñóîïæ-
éåþïì ïî âïáúåâæòà. þïéâòâïøåþòì, çóîïþ åîòìàïâåþòì, æïîåöïí æåæëôäåþòì 
úòæïèüêïâäóîò òíüîòãåþòì ïõìíï-ãïèïîàäåþïìïú âåûåþæòà æï æåèåüîå àïâ-
æïæåþóäòì, úëüíå æïæòïíòìï æï áåàåâïí ùïèåþóäìïú èëùòùåþòà âóõîòæòà 
àïâì. òèòì æïöåîåþï êò ãâòÿòîæï, îëè èïàò õïüåþòì åîà üïûïîøò æïêòæåþï øå-
óûäåþåäòï. åìåíòú åîàèïíåàì ãïèëîòúõïâåí æï òèòüëè. ìïÿòîëï ïî÷åâïíò æï 
ãïèàäòïíåþòì ìïôóûâåäòú èïøòí ãïèëòûåþíåþï. 

àó ÷âåí ãâòíæï, îëè áïîàóäò åîëâíóäò õïìòïàò ðëäòâïäåíüóîïæ åîàòïíò 
æï èàäòïíò òñëì, àïí øåóîòãåþäòì øåîòãåþï ïî âúïæëà, îïú óàóëæ æïôïí-
üóäëþïèæå èòãâòñâïíì, åîàõåä æï ìïèóæïèëæ óíæï âàáâïà óïîò àïàáïîòûåë-
þïçå, êâïÿïíüòîïûåëþïçå, úòæïèüêïâäóî øóîòìèãåþäëþïìï æï òíüîòãïçå, 
ìúåíïçå èæãëèò êïúòì ðëçïçå. êòîòäå èòèòíïøâòäòì ÷òüòîåêòïëþïçå, ïçíïó-
îóä êóæïþçòêëþïçå… õëäë ìóäòåîåþïìï æï íòâàòåîåþïì øëîòì ïî÷åâïíòì 
æîëì ïâàïíæòäòì çëèòåîåþï æïâòúâïà. èïøòí ÷âåí ïîú èåüòìèåüïæ ãïâñë-
ñë÷æåþòà æï ïîú ìïìëùïîêâåàòäåþïì èòâåúåèòà. êïîãïæ æïâòíïõïâà, îëè ÷âå-
íò ïâ-êïîãòà òìåàòâåíò âïîà, îëãëîú ñâåäï õïäõò ïèáâåñíïæ. êïúëþîòëþòì 
àïíïâïîìêâäïâåæøò óçåíïåìòì èòåî ÷âåíçå æïêòìîåþóä èëâïäåëþïìïú ðòîíïà-
äïæ øåâïìîóäåþà æï àïâòìóôäïæ âòìïîãåþäåþà ñâåäï òè óôäåþòà, îïú þó-
íåþòà ãâïáâì èëíòÿåþóäò. 

ñâåäï ïè ìïêòàõçå èùâïâåæ óíæï âòäïðïîïêëà, îïèåàó ã. ïìïàòïíòì ìïèïî-
àäòïíò àáèòà, „òìüëîòòì ãïîêâåóä èëèåíüåþøò áïîàóäò õïìòïàò „èùïîå ìò-
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èïîàäåì“ èëòàõëâì (ãïèëôõòçäåþïì, èêâïõå øåûïõòäì, óüñóïî ìïîêåì), îëè, 
óôìêîóäòì ðòîïì èæãïîì, àâäåèï ïî èëåîòëì æï ìïøòø çéâïîì ïî ãïæïìúæåì“ 
(V, 141). 

 
1980 ù. 

 

ØÒØÒ 

åæòøåî ñòôòïíòì „úïøò ïìîëäòäò áóæåþò“ („úòìêïîò“, 1970 ù., ¹8, 9, 10), ÷åèò 
ïçîòà, óðòîâåäåìïæ ìïèò ðåîìëíïýòà òáúåâì ãïíìïêóàîåþóä ñóîïæéåþïì. 
åìåíòï çïïä ïíöïôïîòûå, àåíãòç ïíó àïçë èåîêâòäïûå æï òîëæòëí èåíïþæå. 
àòàëåóäò èïàãïíòì úïä-úïäêå æïõïìòïàåþï æï èïàò þóíåþòì ïèëúíëþï íï-
àåäñëôì îëèïíòì ïçîëþîòâ øòíïïîìì. 

æïâòùñëà òîëæòëí èåíïþæòà. âòí ïîòì òîëæòëí èåíïþæå — þëîëüåþï àó 
èìõâåîðäò? åîàò øåõåæâòà, óïæãòäë êòàõâïï. úõïæòï, þëîëüåþï: èïáòíïüëîò, 
ïôåîòìüò, óìóäãóäë ïîïèçïæï. âòíú ïìå õåæïâì òîëæòëí èåíïþæåì, èïì àòà-
áëì ïèòìò ìïþóàòú ïáâì. æï îïêò ìïþóàò ïáâì, èïøïìïæïèå, èïîàïäòú ïîòì. èïã-
îïè îëèïíøò êëíüîìïþóàåþòú ïîòì æï áèíòì òîëæòëíòì ðòîëâíåþòì ëîãâïîò 
òíüåîðîåüïúòòì øåìïûäåþäëþïì. ãïâåúíëà ëîòâå èõïîòì ìïþóàåþì. 

1945 ùåäì òîëæòëíò àóîèå ìïèøëþòïîë ìïïâïæèñëôëøò èóøïëþæï. ìïïâïæ-
èñëôëæïí èëóõìíòïà „ìïèåóîíåë íïùòäòì óôîëìàïí åîàïæ ìïèìïõóîåþîòâò 
èëâïäåëþòì þëîëüïæ ãïèëñåíåþòì ãïèë“ (IX, 16. îëèïóäò úòôîò ïéíòøíïâì 
ýóîíïäòì íëèåîì, ïîïþóäò — ãâåîæì). èïãîïè ïâüëîò òáâå ïèþëþì, îëè „òîë-
æòëí èåíïþæå óôîëìì ûïäæïüïíåþòà ÷ïóàîåâòï ïè æïíïøïóäåþîòâ ìïáèåøò“. 
å.ò. òîëæòëíò òíòúòïüëîò ïî ïîòì. òãò ìõâòìò íåþòì ïéèìîóäåþåäòï. èïì øòøò 
ïèëûîïâåþì. 

ìõâï æïíïøïóäòú ÷ïóæåíòï òîëæòëíì. óèóøïâòï ìïèøåíåþäë üîåìüòì üîïí-
ìðëîüòì ãïíñëôòäåþïøò. ïá òîëæòëíì ïìåàò îïè ãïóêåàåþòï: „èëäïðïîïêåþòï 
çï¸åìòì æïîïöåþì, ïî æïîòæåþòï èëìïäëæíåä èìõâåîðäì æï ãâòïí éïèòà, îïè-
æåíòèå ìïïàò ïïøâåþòíï àóîèå êïøõïäò, ùñïäìïúïâòæïí æïûîóä ùñïäì æòéèòì 
èøåíåþäëþòì èòæïèëåþøò ÷ïèëóüïíòï óïèîïâò ìòäï… èéâîòå èüêâïîèï ÷ïòïîï, 
ìòäï æïî÷ï, âòàëè àâòàèúäåäò èïíáïíåþòì èëüïíòäò, òíýòíåîì êò ôóäò æïî-
÷ï“ (IX, 16). åìåú ïî èëèõæïîï òîëæòëíòì òíòúòïüòâòà. ïáïú øåïøòíåì òîëæòëíò. 
ìïáèòì èëàïâå èøåíåþäëþòì èàïâïîò òíýòíåîòï, îëèåäìïú æïóôîàõòï èåíïþæå. 
„òíýòíåîò èòèõâæïîï, îï ïæâòäò èëìïçåäò úëèòú òñë òîëæòëíò, îï òëäïæ øå-
òûäåþëæï èòìò õåäòà íïîòì ãäåöâï. ãïóàïàõòï êïþòíåüøò. úóæïæ èóøïëþë, 
æïóîùèóíåþòï æï æïèóáîåþòï, — èëãõìíò æï ðïìóõòìãåþïøòú èòãúåèë“ (IX, 16). 
çïïä ïíöïôïîòûåú òîëæòëíòì æïíïøïóäì øòøòì íïñëôïæ èòò÷íåâì: „òîëæòëí 
èåíïþæòì èïøòíæåäò „ìïáèå“, ÷åèò ïçîòà, óíæï øåòüïíëí ôìòáëäëãòòì ìðåúòï-
äóî ìïõåäèûéâïíåäëøò òèòì ìïèïãïäòàëæ, àó îï ôïíüïçòïì óéâòûåþì ïæïèò-
ïíì óôîëìòìïæèò èëíóîò øòøò“ (IX, 16). ïè øåèàõâåâïøòïú òîëæòëí èåíïþæåì øò-
øò ïèëûîïâåþì. 

òîëæòëí èåíïþæåè æïíïøïóäò ÷ïòæòíï ãåîòì — ðïïüï õåîãòïíòì ùòíïøåú. 15-16 
ùäòì ñèïùòäò ëàïõøò æïïèùñâæòï. ïîú ìêëäïøò óøâåþæï æï ïîú åçëøò üëä-ïè-
õïíïãåþàïí. îïüëè ãïèëïâäòíï òîëæòëíèï åìëæåí ïîïïæïèòïíóîò àâòìåþï? 
òìåâ øòøòì ãïèë. åîàèï åíïÿïîüïäï æåæïêïúèï âïòóøâåäåþåäò ïìüåõï æï ÿëîò 
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ãïïâîúåäï, ðïïüï õåîãòïíò çíåæïúåèóäò þïâøâòïë. åì óçíåëþï êò ëîò èëçïî-
æòì åîàèïíåàòìïêåí óèùòêâäë äüëäâï ñëôòäï. ðïïüïì èëìùëíæï æï þïâøâó-
îïæ åüîôëæï òíãïì. òíãïì ôòäòìüåî æåæïì åì þïäéóîò óîàòåîàëþï áâåñíòì 
æïáúåâïæ èëå÷âåíï æï ñâåäïôåîò ïïèüóüï. øåòûäåþëæï ïøïîò æåæïêïúòì ÷ï÷-
õïíì ïîïôåîò èë¸ñëäëæï, èïãîïè òíãïì æåæï èòíòìüîòì úëäò ãïõäæïà æï èòì 
èëàõëâíåþì çëèïçå èåüïæ ãïóùòåì ïíãïîòøò. òîëæòëíèïú øòí ãïèëêåüï þòÿò, 
îëè òíãïì ïéïîïìëæåì øåõâåæîëæï. ïá þóíåþîòâïæ òìèòì êòàõâï: ÷ïòæåíæï êò 
ïèïì òîëæòëíò, òíãï èòíòìüîòì øâòäò îëè ïî ñëôòäòñë? øåòûäåþï æïîùèóíå-
þòà òàáâïì, îëè ïî ÷ïòæåíæï. ïáïú èåíïþæòì ðòîóüñâëþï øåæåãòï øòøòìï, âïò àó 
ìïèìïõóîòæïí èëèõìíïí æï îïéï èåøâåäåþïë. 

òîëæòëíòì ïâêïúëþòì æïìïæïìüóîåþäïæ êòæåâ åîàò èòìò ìïáúòåäòì ãïõìå-
íåþï øåòûäåþëæï. èïãîïè ïáïú èìõâåîðäòï òîëæòëíò. âòéïú àïâãïìóäèï èëáåò-
ôååþèï çïïä ïíöïôïîòûå ìóôîïçå èòòðïüòýåì. éâòíòà ãïèëñåñå÷åþóä ìïçëãï-
æëåþïøò áåòôò çïïäì ïî èëìùëíæï æï ùïìâäï èëòùïæòíï. èëòèòçåçï, óúõëåä 
ìüóèîåþàïí èïãâòïíæåþï, ìòîúõâòäòïë. åîà-åîàò èëáåòôåú ùïìâäòì ãóíåþïçå 
æïæãï: úõîï ìïïàçå úëäò ÷ïèëæòì, îëè ïî æïâõâæå, èëèêäïâìë. àïèïæï äõòíòì 
ãóíåþïçå òñë. ïîú çïïäò ãïóøâï æï ïîú àïíïèåìóôîå. ãïèëïúõïæï, ìïïàåþì 
ðïüîëíò èëóêâæï, òìîåþò óêïí ãïæïìùòåàë. éâòíòà ãïèüñâîïäò ïèòàïú ïî æïê-
èïñëôòäæï, õåäòæïí ìïïàò èëòõìíï æï þó÷áåþøò ãïæïïãæë. ïèïí èëíïæòèåàï øë-
îòì æòæò ïéüïúåþï ãïèëòùâòï æï æïòùñë ìïïàåþòì ùïîüñâåâíï. ìïïàåþì ñïíïøò 
òìîëæíåí æï óïçîëæ õïîõïîåþæíåí. èëáåòôåàï øëîòì èõëäëæ åîàò êïúò òö-
æï ÷óèïæ æï ìïïàòì ãïæïãæåþï ïî óíæëæï. åì êïúò òîëæòëí èåíïþæå òñë. òîë-
æòëíì åíïíåþëæï ëáîëì ìïïàòì æïêïîãâï, èïãîïè èïòíú ãïæïïãæåþòíåì. èåîå 
òîëæòëíò ùïèëõüï, ñïíïøò øåâïîæï, ìïïàåþò èëûåþíï, ìïèò àó ëàõò ìïïàò èëò-
üïíï æï èïãòæïçå æïïãæë. ìïêóàïîò ìïïàòì õåäçå ãïêåàåþï óíæëæï, èïãîïè ãï-
ïâåþóäò àïèïæï ôåõçå ùïèëâïîæï, òîëæòëíì ìïïàò ãïèëãäòöï æï õåì èòïõåà-
áï. åìåú ïî òêèïîï: ûòîì æïâïîæíòä æïèüâîåóä ìïïàì ùòõäò ÷ïìúõë. ãïëãíå-
þóä òîëæòëíì êò æïúòíâòà óàõîï: — åìåú øåíò ëáîë, ÷ïòæå; ãïòõïîå! „òîëæò-
ëíì ìïõåçå ìòèùîòì ëôäèï æïïìõï, — ùåîì åæ. ñòôòïíò, — èïãîïè èïòíú ãïóéòèï 
óôîëìì“ (IX, 27). å.ò. òîëæòëíì ïî óíæëæï âåäóîëþòì èëíïùòäå ñëôòäòñë, 
èïãîïè óôîëìòì øòøòà èïòíú áåæò èëòæîòêï. 

ìïåîàëæ òîëæòëí èåíïþæå øòøòà ïâïæèñëôò êïúòï. èùåîïäò òîëæòëíòì åîà 
óúíïóî àâòìåþïì ïéùåîì: òãò øòøòìïãïí ìòâæåþï. 

åîàõåä èàâîïä òîëæòëíì ðëäòüòêóîò ïíåãæëüò ùïèëóñîïíüïäåþòï. ïèòà 
óìïîãåþäòï åîà ïâêïúì æï òîëæòëíì æïèóáîåþòï: „àó èå õåäì æïèïæåþ æï, îïú 
ãïîïýøò èëõæï, ñâåäïôåîì øåí ïî æïòþîïäåþ, ïè øåíì ïíåãæëüì ìïæïú öåî ïîì, 
òá èëâïìèåíòíåþë“. òîëæòëíì øòøòìïãïí ãóäò ùïìâäòï. èïãîïè óúíïóîò îïè 
èëèõæïîï. „ïìåàò ìïëúîåþï öåî ïî ãâòíïõïâìë, ¸ñâåþëæíåí åáòèåþò, — òïüïêçå 
ãïøõäïîàóäò êïúò ÷âåíì àâïäùòí ìòâæåþëæïë. ÷âåí ñóîòà ãïâòãëíåà æï àâï-
äòà æïâòíïõåà, îëãëî ãïìêæï ëî íïùòäïæ ñåäçå øåêîóäò éòäò æï òïüïêçå 
ïùêîòïäæïë“ (X, 35). 

ïè àâòìåþòì ãïèë âåî ãïòùâòåì òîëæòëíò öïîøò. îïèæåíöåîïú èòòõèåì òãò 
ìïèõåæîë êëèòìïîòïüøò, òèæåíöåî øòøòìïãïí ãïìòâæï. èåîå åáòèåþèï æïïìêâíåì, 
îëè åìëæåí óúíïóîò ãïìòâåþï íåîâòóäò øëêòì èòçåçòïë æï òîëæòëíò ìïèõåæ-
îë ìïèìïõóîòìïãïí ãïïàïâòìóôäåì (IX, 15-16). 

òîëæòëíò øòøòìïãïí èïøòíïú ìòâæåþï, îëúï ãïèëèûòåþåäì åäïðïîïêåþï: 
„èëèå÷âåíï àó îï òñë, àòàáëì ìïõå ùïèëóìòâæï“. 
„ìïõå ïõäï íïèæâòäïæ æïìòåþóäò ¸áëíæï, ïî èå÷âåíåþëæï“ (VIII, 9). 
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òîëæòëíò èëóìâåíîïæ úõëâîëþì. òãò ëöïõøòïú âåî ãïàïâòìóôäæï øòøòìï-
ãïí. åøòíòï, äïèïçò úëäò èñïâì æï ïîïâòí ùïèïîàâïìë. 

„òîëæòëíì õëè òèòìïú åøòíòï, ïìåàò äïèïçò úëäò îëè ¸ñïâì. îïèæåíöåî ùï-
èëìúæåíòï ìòèàâîïäåøò: èáëíæï èå ïèòì óôäåþïë?“ (VIII, 22). 

üêþëþòì èïãòåî õåäëâíåþïú øòøì ¸ãâîòì. èïîìåä èïîìëì „ìïêïíòì“ õòäâòìïì, 
æïèôîàõïäò òîëæòëíò àåïüîòæïí ãïòðïîï (IX, 41). øåòûäåþï âòíèåè àáâïì, „ìï-
êïíèï“ òîëæòëíì æïíïøïóäò ãïïõìåíï æï òèòüëè ó÷óèîïæ ãïòäïäïë. åã ìóäåî-
àòï: òîëæòëíòì ïîìåþïøò æïìïæãóîåþóäò øòøò ãïíïãåþì èòì ñëâåä ìïáúòåäì. 
ïèïì íïàäïæ ïæïìüóîåþì òîëæòëíòì æïõïìòïàåþï ãòëîãò äïíæòïì èòåî: „òîë-
æòëíì åøòíòï, îëè ïîìåþëþì ïè áâåñïíïçå. ¸ãëíòï, âòéïúïì àó âòéïúååþì óøäòì 
õåäì æï îïæãïí õåäì óøäòì, ïèòüëè åèüåîåþòïí. ïîòì îïéïú, îïú ïîìåþëþòì 
óôäåþïì ïûäåâì ïæïèòïíì, èïãîïè òîëæòëíèï ïî òúòì, îï ïîòì åì! ïèòüëè åøò-
íòï, âïòàó ïîï èïáâì úõëâîåþòì, þåæíòåîåþòì, ìòñâïîóäòì óôäåþïë“… (VIII, 22). 
ïá òîëæòëíòì þóíåþòì ïîìòï ãïèëõïüóäò. 

îïè æïþïæï òîëæòëíøò åì ñëâäòìèëèúâåäò øòøò? îï àáèï óíæï, óðòîâåäå-
ìïæ óíåþòìñëôëþïè. òîëæòëíò óíåþòìñëôë êïúòï. ïèïì ìõâï ðòîëþïú æïåîàë. 
òîëæòëíòì èøëþäåþò 1937 ùåäì æïóðïüòèîåþòïà („1956 ùåäì ãïæïìïõäåþïøò 
ãïîæïúâäòäò æåæ-èïèòì îåïþòäòüïúòòì úíëþïì òéåþì“. IX, 16). óìòõïîóäë æï 
èûòèå þïâøâëþï ¸áëíòï òîëæòëíì. óêâå åîàõåä æïèôîàõïäò êïúò üëüïäóîò 
ëèòì øòøèïú æïïûïþóíï. ûïîéâåþïøäòäò üñóòäïæ êò ïî åóþíåþï ãïèëèûòåþåäì: 
„àáâåí ïî òúòà, îï õæåþï æéåì. àáâåí òèïìïú ïî ãîûíëþà, îëè øåòûäåþï õâïä, 
æéåì, ïè ùóàøòïú ëèò æïòùñëì“ (IX, 22). åì ïî ïîòì èõëäëæ àâïäàèïáúëþï, èòó-
õåæïâïæ òèòìï, îëè çïïä ïíöïôïîòûåè øåïè÷íòï, îëúï òîëæòëíò ïèïì ïèþëþæï, 
èåíïþæòì ãïôäïøóäò ôåõìïúèåäåþò „óæïîæåäïæ, àïâòïíàò æïèëóêòæåþåäò 
úõëâîåþòà úõëâîëþæíåí“, îïèïú ïõïäãïçîæï ãïèëèûòåþåäì ïôòáîåþòíï: „òîë-
æòëíòì ïéåäâåþï ñïäþò òñëë“ (IX, 22). øåòûäåþï ïè êëíêîåüóäò ìïóþîòì æîëì 
òîëæòëíòì èéåäâïîåþïøò èïîàäïú åîòï àâïäàèïáúëþòì åäåèåíüò, èïãîïè ìï-
åîàëæ õëè êïîãïæ òúòì èêòàõâåäèï, îï æïåèïîàï òîëæòëí èåíïþæåì èåëîå 
èìëôäòë ëèòì æîëì, îëãëî ìòâæåþëæï òãò êëèòìïîòïüøò ñëâåäò ãïèëûïõåþò-
ìïì! èïøïìïæïèå, åîàò øåõåæâòà àâïäàèïáúóîò ìïáúòåäò èïòíú òîëæòëíòì øò-
øòì ãïèëèõïüâåäòï. 

ðïàëäëãòóîò øòøòì ùñïäëþòà æïêïîãï òîëæòëíèï ïæïèòïíóîò ìïõå. „Чего-то 
всегда остерегаясь- остаëмся ли мы людьми?“ — òêòàõï åîàõåä åîàèï îóìèï èùå-
îïäèï. æï òîëæòëíòú ïéïî ïîòì ïæïèòïíò. ñâåäï æïíïøïóäò, îïú êò òîëæòëíì 
÷ïóæåíòï, øòøòà ïîòì ãïèëùâåóäò, îïèåàó ñëâåäò þëîëüåþòì ìïôóûâåäòï øò-
øò. 

àó îïëæåí æïúäòäòï òîëæòëíò ïæïèòïíóîò àâòìåþåþòìïãïí, êïîãïæ ÷ïíì 
åîàò åðòçëæòæïí. 

åîàõåä, ïõïäùäòì ìïéïèëì, òîëæòëíì ìüóèîïæ ãòëîãò äïíæòï ¸ñëäòï. 
òîëæòëíòì ãåîò ðïïüï ïõïäàïõïä ìïàïèïøë ïâüëì æïïõîòãòíåþæï ëàïõøò. ãò-
ëîãò þïâøâì ãïèëäïðïîïêåþòï: îï êïîãò èïíáïíï ãáëíòïë. ïéüïúåþóä þòÿì æï-
óêâåõíòï — àëâäòì þïþóïè èëèòüïíï èïíáïíïúï æï êïèôåüåþòúë. þïâøâòì ãó-
äóþîñâòäë ïéüïúåþï òáâå èëóêäïâì òîëæòëíì. 

„— èëãòüïíï êò ïîï, òì ïî ãòíæï?! — ãïòúòíï òîëæòëíèï, — æåæïøåíèï ãòñòæï 
ãóøòí, èïãîïè æïãòèïäï, ãïòãå? æï îëúï ÷ïãåûòíï, èïíæ æïìæë, êïîòì óêïí, ãåì-
èòì? àëâäòì þïþóïì îëè èïíáïíåþò èë¸áëíæåì, îï ãâòÿòîì“ (VIII, 20-21). 

ïèòì ãïèãëíå ðïïüï èùïîåæ ïüòîåþóäï æï æåæïìàïí ãïáúåóäï. 
ïìå èëóêäï òîëæòëíèï þïâøâì îëèïíüòêóäò îùèåíï. 
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ìõâïàï øëîòì, ïè åðòçëæì åîàò õïîâåçò ïáâì õïìòïàòì ãïèëõïüâòì ìòçóìüòì 
àâïäìïçîòìòà. 

òîëæòëíòì ìòüñâåþò ãòëîãò äïíæòïì ãï¸êâòîâåþòï æï ìïñâåæóîòà èòóèïî-
àïâì èïìðòíûäòìïàâòì. òîëæòëíì àïâò óèïîàäåþòï: 

„êïúë, ÷ïïãëíåþåí þïâøâì îïéïú ìòìóäåäååþì æï… ïî øåòûäåþï åì èòìüòêó-
îò îïéïúååþò. þïâøâèï ìòíïèæâòäå óíæï òúëæåì. åì — êïúò èëâï æï üëèîòà ùï-
ãòñâïíì, àó ïî æïòûòíåë, îïéï æïïûòíåþì… — åì èòäòúòåäò æïãòÿåîìë æï… ïõ-
äï àëâäòì þïþóïì èëóüïíòï èïíáïíï“ (VIII, 21). 

ïá óêâå ìõâïæïìõâï ìïãïíçåï äïðïîïêò. åîàòï îëèïíüòêï æï èåëîåï øòøò. þïâ-
øâò óàóëæ óíæï ãïòçïîæëì îëèïíüòêòà. åì úõïæòï. èïãîïè òìòú íïàåäòï, îëè 
ïîïâòàïî øåèàõâåâïøò þïâøâåþì ïî óíæï ÷ïâóíåîãëà øòøò. îëúï òîëæòëíò ðïï-
üïì åóþíåþï, èïíáïíï àëâäòì þïþóïì ïî èëóüïíòïë, òãò îëèïíüòêïì êäïâì æï, 
îï àáèï óíæï, æïèíïøïâåï. èïãîïè îëúï ùòíïïéèæåãòï þïâøâåþòì øåøòíåþòì — üë-
èïîïøò ÷ïãìâïèåí, èòäòúòåäò ùïãòñâïíìë — ïá òîëæòëíò èïîàïäòï. åîàæîëó-
äïæ, åîàèïíåàòì ãâåîæòà, ëîò óîàòåîàãïèëèîòúõâåäò ïçîò ïþíåâì èêòà-
õâåäì. þïæåþì ëîãâïî ãîûíëþïì: òîëæòëíòì ãïêòúõâòìïì æï òîëæòëíòì èëè-
õîåëþòìïì. îï àáèï óíæï, òîëæòëíì, îëãëîú ùëíïìùëîëþïæïêïîãóä ðòîëâíå-
þïì, øåóûäòï ëîòâå ïçîò ãïèëàáâïì. òîëæòëíèï òúòì, îï èûòèå ìåíòï øòøò æï 
õïíæïõïí, îëúï èïìøò ïæïèòïíò ãïòéâòûåþì, ðïüïîï ðîëüåìüì ãïèëàáâïèì, èïã-
îïè ïèïâå æîëì îëèïíüòêïìïú åþîûâòì, îïæãïí îëèïíüòêï ïõìåíåþì, ïæïèòïíò 
õïîë. åì óêâå ïéòçòïíåþì òîëæòëíì. ûâåä üêòâòäåþì óéâòûåþì. òîëæòëíòì þó-
íåþòì ïè ùòíïïéèæåãëþòì ãïèëâäåíï ìõâïæïìõâï æîëì ìõâïæïìõâï ìòüóïúòïøò 
øåòûäåþï èëõæåì æï ïîï åîàæîëóäïæ åîà åðòçëæøò, îïêò åì åðòçëæò, ïâüë-
îòì ÷ïíïôòáîòà, òîëæòëíòì ïâêïúëþòì ãïèëìïõïüïâïæ ïîòì æïùåîòäò æï ïîï 
èòìò ãïëîåþóäò þóíåþòì ãïèëìï÷åíïæ. ïèòüëè èòèï÷íòï, îëè ïâüëîòì ãïìîëäò-
äò òìïîò ïá èòçïíøò çóìüïæ ïî õâæåþï. 

øòøòì ðîëþäåèï åæ. ñòôòïíòì îëèïíì ãïèÿëä õïçïæ ãïìæåâì. 
øòøòì ãîûíëþï àåíãòç èåîêâòäïûåøòú ìïêèïë æëçòà ïîìåþëþì. ðòîâåäò øå-

õåæâòà, åì ïçîò èêòàõâåäì øåòûäåþï ðïîïæëáìïæ èëå÷âåíëì. èõòïîóäò, óæïî-
æåäò ñèïùâòäò êïúò, ìðëîüìèåíò, ëúæïàëîèåüêòäëãîïèòïí ãòîåþì úïäò õå-
äòà îëè ïàïèïøåþì, æï øòøòà øåðñîëþòäò? èïãîïè àó æïâïêâòîæåþòà, ïá ïîï-
ôåîò óúíïóîò æï ðïîïæëáìóäò ïî ïîòì. èòíæï èêòàõâåäèï åîà åðòçëæì èòïá-
úòëì ñóîïæéåþï. åîàõåä çïïäò èåãëþïîì åìüóèîï. èïà øëîòì ïìåàò ìïóþïîò 
ãïòèïîàï: 

— „ðòàïãëîòì àåëîåèòì æïèüêòúåþïì èòâïãåíò! 
— îï æïèüêòúåþï óíæëæï, ÷ïãåõåæï ãåëèåüîòòì ìïõåäèûéâïíåäëøò! 
àïçëì ãïåúòíï, îëãëîú þïâøâòì ãóäóþîñâòäëþïçå åúòíåþïà õëäèå. 
— ìïæ ïîòì ãåëèåüîòòì ìïõåäèûéâïíåäë? 
— ïîï ãïáâì? èïøòí… 
— ïéïîìïæ ïéïî ïîòì… 
— ïî èåìèòì îïåþì ÷èïõïâ. ÷ïãåõåæï ùòãíøò, îïüëè òùâïäå? 
— ïéïî ïîòì ùòãíåþò, ïéïîïôåîò ïéïî ïîòì. ïéïîú øåíï õïî! — ãïøäòäò àò-

àåþò àâïäåþçå ïòôïîï, àòàáëì ãïèïáîë, — èå ëîàáäòì áâïþò óíæï ãïâïêåàë, — 
ãïíïãîûë èïí, àòàáëì åîþë-êâåîúõòì ãïêåàåþïçå äïðïîïêëþæï. 

— øåí ëôëôåþò õëè ïî ïïôîòíå? 
— ïò, ïáï èïáâì ûâåäò áâïþò, — òèïâå ìåâæòïí êòäëçå ãïíïãîûë æï õåäò ìïèçï-

îåóäëìïêåí ãïòøâòîï, — åäåáüîëèòèæíëþò õåäìïùñëú èïáâì, þëîþïäòú âòøë-
íå. êþòäïíåþòú, êòæåâ îï óíæï ïî âòúò, ïçîçå ïîï âïî („ïçîçå ïîï âïî“, úóæò 
áïîàóäòï — ï.þ.). 
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— ôòçòêòì ùòãíòï ïçîçå. 
— ïî èòíæï ùòãíò, ùòãíò ïéïî òáíåþï! 
— ìïæ ïéïî òáíåþï, îïì þëæïâ?! 
— ïéïîú ùòãíåþò òáíåþï, ïéïîú ìïõäåþò… ïò, èïøòí, àó øåâûäåþæò ëîàáäòì 

áâïþòì ãïêåàåþïì, åì èòíæï ãïâòãë. 
— òúò îï, øåí àó óêâå ãûòíïâì, îïéïúååþò ãåìòçèîåþï æï èå ïî èòèõåä, ûïäòïí 

èòáïîïâ! 
— èå èåìòçèîåþï æòæò ëèò, ñâåäï æïòéóðï, ñâåäïôåîò ãïíïæãóîæï. æïâî÷ò 

èïîüë èå. ìåîòëçóäïæ ãåóþíåþò. ïò, èïøòí àó øåâûäåþ òèòì øåìùïâäïì ïí ãïêå-
àåþïì, îïú ïî âòúò, ïí úóæïæ âòúò, åì ïîòì ÷åèò åáìðåîòèåíüò“ (VIII, 42-43). 

òáíåþ åì æòïäëãò õóèîëþïï æï àåíãòç èåîêâòäïûòì ðòîëâíåþòì ïèëìïúíë-
þïæ íïêäåþèíòøâíåäëâïíòï? ïîï. ïìå òëäïæ ïî ïîòì ìïáèå. öåî åîàò, ñëâåä 
õóèîëþïøò ïîòì ÿåøèïîòüåþï. ñëâåäò õóèîëþï îåïäóî ìòíïèæâòäåì ãïèëõï-
üïâì. èåëîåú, èùåîïäò ïè æòïäëãì ïìåàò êëèåíüïîåþòà ãïæèëãâúåèì: „àïçëì 
ãïåúòíï, îëãëîú þïâøâòì ãóäóþîñâòäëþïçå åúòíåþïà õëäèå“…, „òèïâå ìåâæò-
ïí êòäëçå ãïíïãîûë“… „ìåîòëçóäïæ ãåóþíåþò“… åì êò òèïì ïæïìüóîåþì, îëè 
ãïîåãíóäïæ àòàáëìæï ìïëõóíöë òíüëíïúòòà øåôåîòäò æòïäëãò àåíãòçòì 
ìóäòåî ïôëîòïáåþóäåþïì ãïæèëãâúåèì, àåíãòçòì òæóèïä øòøì ãâïúíëþì. îï 
àáèï óíæï, àåíãòçòì øòøò æï òîëæòëíòì øòøò îïæòêïäóîïæ ãïíìõâïâåþóäòï, 
èïãîïè íïàåìïóîò åäåèåíüåþòì ðëâíïú øåòûäåþï. ãïâòõìåíëà, îïì åóþíåþï òîë-
æòëí èåíïþæå çïïäì: „ãïòãåà àáâåí, îëè ðïîòçòì èëäïðïîïêåþï ÷ïòøïäï? ùïò-
êòàõåà, îëè ïèåîòêòì àïâæïúâòì èòíòìüîèï ðïîòçòæïí þîûïíåþï ãïæïìúï ìïè-
õåæîë ãïíãïøòì èæãëèïîåëþòì øåìïõåþ?“ (IX, 22). ïõäï òìòú èëòãëíåà, àåíãòçèï 
îïéï óàõîï çïïäì: „úóæïæ ïîòì ìïáèå. ïèõåäï áâåñíòì èåàïóîåþò øåòêîòþíåí 
ðïîòçøò, ïàïìëþòà êòäëèåüîåþò ãïæïäïõåì, îëè èëäïðïîïêåþëæíåí åîàèï-
íåàì, æï ÷ïòøïäï àïàþòîò. ïìåàò îïè ïîïìëæåì èëèõæïîï. ëèòì ìóíò ïìæòì“ 
(VIII, 42). îï èìãïâìò ïçîåþòï, îï åîàíïòîò øåôïìåþïï èæãëèïîåëþòìï, îï åîàíï-
òîò îåïáúòïï! 

ìïòíüåîåìëï àåíãòç èåîêâòäïûòì áâåøåúíåóäò øòøòì ìïôóûâåäò. ïè ìïôóû-
âäòì èòìïãíåþïæ óôîë ïîìåþòàïæ ãïâåúíëà àåíãòçòì ðòîëâíåþïì. ñóîïæéåþï 
óíæï èòâïáúòëà æåüïäåþì. àåíãòç èåîêâòäïûå „àòàáèòì ïî êòàõóäëþæï 
èõïüâîóä äòüåîïüóîïì, èå èõëäëæ 2X2=4-ì èïòíüåîåìåþì, îï ìòìüåèïøòï èë-
úåèóäòë“ (VIII, 37). óñâïîì èóìòêï, èïãîïè åì ìòñâïîóäòú çóìüò èåúíòåîåþòì 
ìïèìïõóîøòï ÷ïñåíåþóäò: „ôòáîëþæï, èóìòêï ãïèëåñåíåþòíï êòþåîíåüòêóäò èïí-
áïíåþòì ðîëãîïèïàï åíïæ“ (VIII, 37). àåíãòç èåîêâòäïûå þïâøâëþòìïì æïúåèóäï 
æï ñóîò æïóçòïíåþòï. õïíãîûäòâïæ èóìòêòì èëìèåíï ïéïî øåóûäòï. ñóîò óù-
ñåþì üêòâòäì. ïèïí ïôòáîåþòíï „òìåàò ôëîèóäòì ãïèëãëíåþï, ìïìóîâåä ãïí-
ùñëþòäåþïì îëè ÷ïìâïè øòã æï øåìïôåîòì èåäëæòïì èòòéåþ“ (VIII, 38). å.ò. íåþòà 
àó óíåþäòåà, àåíãòç èåîêâòäïûå úæòäëþì àïâòìóôïäò õåäëâíåþï æïóèëî-
÷òäëì èêïúî ìòìüåèïì, ÷ïìâïì èåúíòåîóäò äëãòêòì óèëùñïäë ÷ïî÷ëøò. åì êò 
ïþìëäóüóîïæ úâäòì õåäëâíåþòì þóíåþïì. õëäë àó õåäëâíåþïì þóíåþï øååú-
âäåþï, òãò èëêâæåþï. ãïèòçíóäïæ àó ãïóèòçíïâïæ àåíãòçòì ìóîâòäò êäïâì 
òèïì, îïú àòàáëì óñâïîì. àóêò ïìåï (æï âôòáîëþ, îëè ïìåï), èïøòí àåíãòçòì èó-
ìòêòìïæèò ìòñâïîóäò ôòáúòïï, èë÷âåíåþïï. ïèïìàïí åîàïæ, àåíãòçòì ìóîâòäò 
æï èòìùîïôåþï èòìò ìóäòåîò ìòéïüïêòì æïæïìüóîåþïï. ìóäòåîïæ éïüïêò êïúò 
êò èøòøïîïï. ïèæåíïæ, ìîóäòïæ þóíåþîòâòï àåíãòçòì ôòáîò òè æéåçå, îëúï 
áâåñíïæ ïéïîïôåîò æïî÷åþï æï àïâïæ ïæïèòâòà ðòîâåäò êïúò òáíåþï. åì õóèîë-
þï êò ïîïï, øòøòà ûäåóäò êïúòì æïîæòï. 
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àó øòøòì ðîëþäåèïì ïî èòâò÷íåâà „úïøò ïìîëäòäò áóæåþòì“ ïçîëþîòâò øò-
íïïîìòì éåîûïæ, èïøòí îëãëîéï æïâïêïâøòîåþà þåþòïìï æï þòÿòì ïèþïâì îëèï-
íòì èõïüâîóä áìëâòäàïí? èïøòí åì ïèþïâò ÷ïìèóäò åðòçëæòâòà òáíåþëæï.  

åîàõåä îåìüëîïíøò àåíãòçò, çïïäò, íïò æï èåäòüï ïìåàò ïèþòì èëùèåíò ãïõ-
æíåí. æòæò, æåâòâòà èìóáïíò æåæïþåîò õóàò-åáâìò ùäòì þòÿóíïì ïìïæòäåþæï. 
þòÿèï ìïìùîïôëæ øåõâîòðï ùâåíò, ìêïèòæïí ùïèëõüï æï ìïàïèïøëæ ãïòáúï. ãïþ-
îïçåþóäèï þåþòïè èïãòæïì õåäò æï¸êîï æï þòÿì óþîûïíï: „øåí þåþòïè ìïæòäò ãï-
ÿïèï æï èïæäëþïì ïî òõæò? ãïâòùñæåþï? èïæäëþïì ïî òõæò, øåí?“ øåøòíåþóäò 
þïâøâò þåþòïì èòåÿîï. þåþòïè õåäò þòÿì üó÷åþàïí èòóüïíï æï ïêëúíòíï, åîàõåä, 
èåëîåæ, èåìïèåæ… þïâøâòì çíåëþîòâïæ ïìåàèï æïèúòîåþïè æï æï÷ïãâîïè 
èàâîïäò àåíãòçò æï çïïäò ïéïøôëàï. èïà æåæïþåîò ãïäïíûéåì. ïè æîëì âòéï-
úïè çïïäì èùïîåæ óþùêòíï æï êëÿøò áâïú ìàõäòøï. åì ðïüïîï þòÿò òñë. ïè åðò-
çëæòì ùïêòàõâï ìïêèïîòìòï, îëè íïàäïæ æïòíïõëà, îïè ïòûóäï óìóïîò þåþòïì 
ãïèëáëèïãåþëæï. æïàîãóíóäò àïâòìóôäåþï æï æïóûäåâåäò øòøò òúïâæï æï 
åáëèïãåþëæï è÷ïãâîåä þåþòïì. åì åðòçëæò èõëäëæ ðîëþäåèïüòêòà åîùñèòì 
ëîãïíóäïæ îëèïíì. ìõâïíïòîïæ îëèïíòì ïèþåþòìï æï ïè øåèàõâåâòì æïèïêïâøò-
îåþåä ûïôåþì âåî èëûåþíòà. åì òèòì èòèïíòøíåþåäòï, îëè èùåîïäèï îëèïíòì ïç-
îëþîòâò øòíïïîìò êòæåâ åîàò êëíêîåüóäò ìóîïàòà íïàåäñë. 

ìõâïàï øëîòì, ïè ïèþòì èëñëäòì øåèæåã, îëèïíøò ùåîòï: „ïîï, þåþòïì ïî ãïèë-
åáëèïãï òãò: èëíï òúïâæï þïüëíì, îëè õâïäïú æï çåãïú æïåðóîåþòíïà“ (X, 12). 
èùåîïäèï æïïìùîë èêòàõâåäì æï æïìêâíï àïâïæ ãïïêåàï. åì ïî òñë ìïÿòîë. åðò-
çëæòì ïîìò òèæåíïæ íïàåäòï, îëè ñëâåäò êïúò èòì øòíïïîìì úõïæïæ êòàõó-
äëþì. æïìêâíåþòì ãïèëüïíï óíæï èêòàõâåäì âïúïäëà. ïáâå óíæï òàáâïì, îëè 
åì ïî ïîòì åîàïæåîàò øåèàõâåâï, îëúï ïâüëîò æïìêâíïì àâòàëí ãâàïïçëþì. 
ïîòì ìõâï øåèàõâåâåþòú. èïãïäòàïæ, îëúï èïîìåä èïîìëì „ìïêíòà“ øåøòíåþóäò 
òîëæòëí èåíïþæå ãïòðïîï, çïïäèï ïéüïúåþï âåî æïèïäï æï ãóäòì íïæåþò ãïïè-
ýéïâíï: „àó èïîàäï ïìåï, èïøòí, èëæò, þïüëíë òîëæòëí, ïè æòæò ñïíùòà… 
ëéëíæ þëäëèæå óíæï æïäòëà, èå÷áïîåþïë æï îëèåäò ìïïàòïë, ïî ãïèïãë-
íëà, èëóêâæåì ðïüîëíò æîëìï æï ìïïàì… ïè æòæò ñïíùòà, èëæò, õåäëâíåþïì 
ãïóèïîöëì!“ (IX, 41). ïáïú ñâåäïôåîò ãïòãë èêòàõâåäèï: òèïìïú èòõâæï, îïè øåï-
øòíï òîëæòëíò æï îïüëè ãïòðïîï. òèïìïú ÷ïùâæï, îëè çïïäòìàâòìïú ïîïôåîò 
æïî÷åþëæï ãïóãåþïîò. ïéùåîòäò ìòüóïúòòì ìïòæóèäëú ïèëòúíë. ïèòüëè çåæ-
èåüò ãïíèïîüåþòì ïóúòäåþäëþï ïî ïîìåþëþì. 

êòæåâ åîà åðòçëæøò æãïì øòøòì ìïêòàõò ïìåâå ïøêïîïæ æï éòïæ. 
åçëøò ðïïüï õåîãòïíò æï èòìò ïèõïíïãåþò ôåõþóîàì àïèïøëþæíåí, þóîàò èå-

çëþåä åçëøò ãïæïóâïîæïà. åîà-åîàò èëàïèïøåàïãïíò þóîàòì èëìïüïíïæ ãï-
òáúï. ïè æîëì åçëøò âòéïú óúõë þòÿò øåèëâòæï. óúõëè þóîàòì èëìïüïíïæ ùï-
ìóäò þòÿòì ÷ïíàï ïòéë, ùòãíåþò ãïæèëñïîï æï ÷ïíàòì ùïéåþï æïïðòîï. ðïïüï 
áóîæì åúï. ãïòèïîàï úåèï-üñåðï. ðïïüïè òèïîöâï æï èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè 
áóîæò þåâîïæ óôîëìò òñë, ÷ïíàï èïòíú æïòíïî÷óíï. ïèïìëþïøò þóîàòú èëòüï-
íåì æï þòÿåþèï àïèïøò ãïïãîûåäåì. óúõë èïùïíùïäï êò èëøëîåþòà êòþåçå ÷ï-
èëöæï æï àïèïøì óñóîåþæï. óúþïà þóîàò èòóãëîæï ôåõåþàïí. þóîàòì óêïí 
ãïæèëãæåþïì ïðòîåþæï, èïãîïè îï æïòíïõï, þóîàòì ïìïéåþïæ ðïïüï èëæòìë, ãï-
ñó÷æï, àïâò ÷ïéóíï æï ãïòíïþï, ãóäèïîàïäò ðïïüï ïîïâòàïî èçïêâîëþïì ïî 
èëåäëæï. þóîàòì ïìïéåþïæ îëè æïòõïîï, óúõëè èëóäëæíåäïæ ùòõäò ¸êîï, 
ùïïáúòï æï ìúåèï. 

ïþï, èòàõïîòà âòí ÷ïòæåíì ïèïì, àó ïîï äï÷ïîò, èõæïäò æï èïàõëâïîò? èçïê-
âîëþï æï þëîëüåþï ïáïú âïýêïúëþòì óáëíäëþïè æï øòøèï æïþïæï. 
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ïæïèòïíèï àïâòìóôäïæ æï äïéïæ îëè òúõëâîëì, øòøòìïãïí óíæï ãïàïâòìóô-
äæåì, øòøò èëòúòäëì. ìóäåîàòï, îòàïú óíæï òñëì åì øòøò ãïèëùâåóäò. 

îëúï ðïïüï èåìïèå ìïîàóäòæïí ãïæèëâïîæï æï ìïìòêâæòäëæ æïòèüâîï, çï-
ïä ïíöïôïîòûå øòøèï øåòðñîë: âïòàó, þòÿèï àïâò èëòêäïë. 

„ìòìóäåäåï, — ÷åèì ïçîì õèïèïéäï âóèõåä úïîòåä ëàïõì æï ìïïþïçïíëøò 
ãïâîþòâïî ðòîòì æïìïþïíïæ. — ìòìóäåäåï, — âäóéäóéåþ ùñäòà ìïâìå ðåøâøò, — 
àõóàèåüò ùäòì þòÿò æï àïâòì èëêâäï? ùïîèëóæãåíåäòï! — âïîùèóíåþ ÷åèì 
àïâì ìïîêåøò“ (VIII, 4). 

îïüëè ïôîàõëþì àâòàèêâäåäëþòì ïçîò çïïäì? òèòüëè, îëè òãò ðïüòëìïíò 
êïúòï æï ðïìóõòìèãåþäëþòì ãîûíëþï ïùóõåþì. 

„æéåì þïâøâèï åì ïî óíæï ÷ïòæòíëì, — âôòáîëþæò ãóäøò, — îëúï èå âúõëâ-
îëþ ïè èòùïçå æï æïâæòâïî ïè áïäïáøò, þïâøâì åì ïçîïæ ïî óíæï èëóâòæåì, àòà-
áëì èïøòí èå âòáíåþò æïèíïøïâå. ïìå èãëíòï, àó æïâòöåîåþæò ïè ìïøòíåä ïèþïâì, 
ïçîò æïåêïîãåþëæï ñâåäïôåîì, ñâòàåäò þóøüòâòà ÷ïò÷óüåþëæï èçå, ãóäì 
ïèòîåâæï ñâïâòäåþòì ìóîíåäåþï“ (VIII, 7). 

„àó æéåì ñïäþïæ æï óùåìëæ úõëâîëþ, àó ìòèïîàäåçå àâïäåþì õóÿïâ, èï-
øòí ïîï èïîüë øåíì æïíïøïóäøò, ñâåäï æïíïøïóäøò èòãòûéâòì þîïäò“ (IX, 34). 

îëãëîú êò üîïãòêóäò øåèàõâåâòì íïèæâòäò ïîìò øåòüñë, çïïä ïíöïôïîò-
ûåè àïâòìóôäïæ ïèëòìóíàáï. 

„ðïïüïì ôåõò æïóúæï… 
ðïïüïì åîàò ùóàòàïú ãóäøò ïî ãïóâäòï ìïêóàïîò ìòúëúõäòì õåäñëôï. 
. . .  
ïè ÿåøèïîòüåþïè, îëãëîú íòýïîïøò ÷ïìèóäèï èïîãïäòüèï, àòàáëì øòãíòæïí 

ãïèïíïàï æï ïèïèìóþóáï. ïìå èëèå÷âåíï, îëè âòõìåíò ÷åèò àïâò æï ÷åèò ïõäëþäå-
þò, èûòèå þîïäæåþïì ãïæïâïî÷òíå ÷åèò áïäïáò“ (X, 30). 

èòóõåæïâïæ ïìïêëþîòâò ãïíìõâïâåþòìï, ðïüòëìíåþòìï æï øòøòì åîàíïòîò øåã-
îûíåþï ïáâà çïïä ïíöïôïîòûåìï æï ðïïüï õåîãòïíì. ïèïì ïæïìüóîåþì øåèæåãò 
ïèþïâò: 

èïìùïâäåþåäèï ìêëäïøò õóàïìò èïíåàò æïêïîãï. åÿâò ðïïüïì àïíïêäïìåäåþ-
çå èòòüïíåì. þïâøâåþò óæïíïøïóäëíò òñâíåí, èïãîïè àïâòì èïîàäåþï ïîïôîòà 
øååûäëà. êäïìòì æïèîòãåþåäò, ïâïæèñëôò áïäò ìïïâïæèñëôëøò æïïùâòíåì. þïâ-
øâåþèï òôòáîåì, ïäþïà ÷âåíì êäïìøò èëèõæïîèï ïèþïâèï êòæåâ óôîë æïïûïþóíï 
æï èëüåõï òìåæïú ïâïæèñëôò áïäòë æï èàäïæ èëòáóôîíåí, ïíåîâòóäæíåí æï 
øåøòíæíåí. èïäå ãïèëòîêâï, îëè èïàåèïüòêòì èïìùïâäåþåäì ôóäò ïî æïóêïî-
ãïâì, òíúòæåíüò ãïóãåþîëþòì øåæåãïæ èëèõæïîï. þïâøâåþèï ãïòõïîåì. 

„óíæï øåãåõåæïà ïè æîëì ðïïüïìïàâòì, àïíæïàïí ãïóæòææï àâïäåþò, àïí-
æïàïí ãïòâìë øóáòà. 

. . .  
éîèïæ ÷ïòìóíàáï þïâøâèï ¸ïåîò æï ìóíàáâï øååêîï. ìòõïîóäèï øåóêîï ïäþïà 

ìóíàáâï æï õèï ïéïî ïèëïéåþòíï. îïéïú ùïèëòûïõï, îïéïú ãïóîêâåâåäò þãåîå-
þò… áóæò èëòûîë àïâòæïí æï ëîòâå õåäòà èïéäï ïòìîëäï“ (IX, 10). 

èåîå þòÿò ìïïâïæèñëôëøò ãïòáúï æï èëèïêâæïâ èïìùïâäåþåäì àïíïêäïìåäå-
þòì ìòèïîàäå æï ðïüòëìíåþï øåïüñëþòíï. 

ïæïèòïíò èïøòí ïîòì àïâòìóôïäò, ðïüòëìïíò, ãïþåæóäò æï âïýêïúò, îëúï 
øòøì èëòúòäåþì. ïèòüëè úæòäëþì ðïïüï æï çïïäòú è÷ïãâîåäò åÿâòìïãïí àïâòì 
æïõìíïì. ìïêèïîòìòï, åÿâò ãïòôïíüëì æï æïóþîóíæåþïà íåþòìñëôòì àïâòìóô-
äåþï, èëâäåíåþòì ìòèïîàäòà ãïíÿâîåüòì óíïîò. æïóþîóíæåþïà ìòèøâòæå. 

õøòîïæ ãïîåèëèúâåäò ìïèñïîë ïøòíåþì ïæïèòïíì. ïè ãîûíëþòìïãïí ãïìïàïâò-
ìóôäåþäïæ òæåïäò ìÿòîæåþï, îïú ãïóíïàåþì úõëâîåþòì ãçïì. åæ. ñòôòïíòì 
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îëèïíøò ïìåà òæåïäïæ ùïîèëæãåíòäòï ãë÷ï õåîãòïíò, ðïïüïì ëèøò æïéóðóäò 
èïèï. èùåîïäèï òãò îëèïíøò ÷ïîàóäò ùåîòäåþòà ãïãâïúíë. ïè ùåîòäåþòæïí òú-
áòîåþï ðïüòëìïíò, óøòøïîò, úëä-øâòäòìï æï, ìïåîàëæ, ïæïèòïíåþòì èëñâïîóäò 
âïýêïúò. èòìò ðòîëâíåþï õòþäïâì ïîï èïîüë ðïüïîï ðïïüïì, ïîïèåæ çïïä ïíöï-
ôïîòûåìïú æï íïò îïüòïíìïú. èïøïìïæïèå, ãë÷ï õåîãòïíòì ðòîëâíåþïøò èùåîïäò 
àïâì óñîòì ñâåäïôåî ìïóêåàåìëì, îòìêåíïú èòìò ãèòîåþò èòòìùîïôòïí. èïãîïè, 
ìïèùóõïîëæ, ãë÷ï õåîãòïíòì ìïõòì õïüâòìïì ïâüëîì åîàò øåúæëèï ãïåðïîï. æï-
âóãæëà ñóîò, îïì ùåîì åæ. ñòôòïíò: 

„èëóäëæíåäïæ ãë÷ïè èüîòì áâåèåõò ãïèïîàï æï ëþåî-äåòüåíïíüì îåâëä-
âåîò èêåîæçå èòïþöòíï. 

— åìîëäå! — óñâòîï ãë÷ïè æï áâåèåõçå èòóàòàï. 
ãåîèïíåäò öåî âåî èòõâæï, îïì åóþíåþëæíåí: 
— åìîëäå! — æïóéîòïäï ãë÷ïè æï îåâëäâåîòì ÷ïõèïõò ãïïùêïîóíï. 
ëþåî-äåòüåíïíüì àâïäåþò ãïæèëåêïîêäï. ãëíì èëåãë, òïçîï, îïìïú èëòà-

õëâæíåí èòìãïí. ïîüòäåîòìüò òñë æï õâæåþëæï, ìïòà òñë æïèòçíåþóäò áâåèå-
õò, àïâòìòâå õåäòà àïâòìòïíåþòìïàâòì óíæï åìîëäï. 

— ÷áïîï-èåàáò, àëîåè ãïãïàïâå! 
óåúîïæ ëþåî-äåòüåíïíüèï åäâòìåþóîò ìòìùîïôòà ìïòæïíéïú òûîë èëêäå 

æïíï æï ãóäøò ÷ïòúï. åîàõïíì êâäïâ ôåõçå òæãï, èåîå èëúåäòäòâòà ÷ïòêåúï. 
æïíïì æïïêâæï. 

ãë÷ïì õèï ïî ïèëóéòï“ (X, 27-28). 
îï àáèï óíæï, ëèøò ñâåäïôåîò õæåþï. èïãîïè åì èùåîïäì ïî æïóùåîòï ëèòì 

ìïøòíåäåþïàï ìóîïàòì æïìïõïüïâïæ. òãò óôîë ãë÷ï õåîãòïíòì ðòîëâíåþòì ãï-
èëìï÷åíïæ ìÿòîæåþï ïâüëîì. ïîú òì óíæï æïâòâòùñëà, îëè ãë÷ïì ãïîêâåóäïæ 
òæåïäòì ôóíáúòï ïêòìîòï. èïãîïè êëíêîåüóäò ìïáúòåäòì èòõåæâòà àó âòè-
ìöåäåþà, èïøòí óíæï âïéòïîëà, îëè ãåîèïíåäèï ëôòúåîèï ïöëþï ãë÷ïì. ëè-
ìïú ïáâì àïâòìò åàòêï. öïîòìêïúì ïîï ïáâì óôäåþï òñëì öïäïàò. îïìïú ãë÷ï 
èëòàõëâì ãåîèïíåäòìïãïí, åì öïäïàòì èëàõëâíïï, àïí øåøòíåþóäò öïäïàòìï. 
ïèïì ãåîèïíåäèï öïîòìêïúòì âïýêïúëþòà óðïìóõï, îòàïú æï÷îæòäï ãë÷ïì ðò-
îëâíåþï. ÿåøèïîòüò âïýêïúò òì ïîòì, âòìïú èüîòì èïèïúëþòì æïôïìåþï øåóûäòï. 
ïè åðòçëæì êëîåáüòâò ìÿòîæåþï. èùåîäòì èòçïíò æï ìïøóïäåþï åîàèïíåàì ïî 
óíæï åùòíïïéèæåãåþëæåì. èõïüâîóäò ïèëúïíï ¸ïîèëíòóäïæ óíæï ãïæïùñæåì. 

èêòàõâåäò òëäïæ æïòíïõïâì, îëè ñóîïæéåþï îëèïíòì èõëäëæ åîà èëüòâçå 
ãïâïèïõâòäå. ìõâï ìïêòàõåþì ïî øåâõåþòâïî. åì òèòüëè, îëè ÷åèò éîèï îùèåíòà, 
òãòï îëèïíòì ûòîòàïæò ïçîëþîòâò øòíïïîìò. ïèòà ïîòì åæòøåî ñòôòïíòì „úïøò 
ïìîëäòäò áóæåþò“ ôïìåóäò æï ìïñóîïæéåþë. 

1971 
 

ÌÓÄÒÌ ÐÓÎÒ 

âòíú îåâïç òíïíòøâòäì êïîãïæ òúíëþì, àïâæïðòîâåäïæ øåòûäåþï ãïóêâòî-
æåì êòæåú òì åðòãîïôò, îëèåäòú èùåîïäèï ùïóèûéâïîï èëàõîëþïì „ìòêâæòäò 
þïîþïäå þïæòïóîòìï“: „âóûéâíò í. äëîàáòôïíòûòì àïâìïôîòïíò æåæïêïúòì 
õìëâíïì“. ïá î. òíïíòøâòäòìïàâòì óúõë äòüåîïüóîóäò êëêëþçòêëþòì ãïèëûï-
õòäò òìèòì. èïãîïè àó éîèïæ æïâïêâòîæåþòà, êïîãïæ æïâòíïõïâà, îëè ìîóäò-
ïæ ïî ïîòì ïìå. åì åðòãîïôò ïäïäïæ ïîòì æïùåîòäò. óôîë èåüòú, òãò î. òíïíòø-
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âòäòì óøóïäëþòì æïæïìüóîåþïï. èùåîïäò ïäþïà ïîú æïôòáîåþóäï, îëãëî 
ïéòáâïèæï èêòàõâåäò èòûéâíïì. ãóäøò æïþïæåþóäò ãîûíëþï þïäéóîò èòïèò-
üëþòà ãïèëàáâï. ìùëîåæ åì óøóïäëþïï èïãíòüóîò õòþäò, îòàïú ãòçòæïâà î. 
òíïíòøâòäòì ðòîëâíåþïú æï øåèëáèåæåþïú. ïèòì èòéùåâï õåäëâíóîïæ øåóûäå-
þåäòï. òãò þóíåþïè óíæï æïãïíïàäëì. 

„ìïéïèë õïíòì ÷ïíïùåîåþìïú“ þóíåþîòëþï æï óøóïäëþï ïèøâåíåþà. „èå âùåî 
òèïçå, îïìïú ñâåäïçå êïîãïæ âòúíëþ. ñâåäïçå êïîãïæ êò ÷åèì àïâì âòúíëþ“. 
èïîàïäòï, ïèïì î. òíïíòøâòäòì ðåîìëíïýò ïèþëþì, èïãîïè ïá èùåîäòì ðëçòúòïú 
ïîòì ãïèýéïâíåþóäò. åì úëæíï æï íïúíëþëþï ïûäåâì èùåîïäì ìïøóïäåþïì ìó-
äòì óôïáòçåìò ûïôåþòà æïïêïâøòîëì èêòàõâåäò ðåîìëíïýåþàïí, èëóäëæíå-
äïæ, øåóè÷íåâäïæ ãïõïæëì òìòíò ïõäëþåäíò æï øòíïóîíò. èåîå òìå ãå÷âåíåþï, 
àòàáëì ïè ïæïèòïíåþì æòæò õïíòï òúíëþæò, èåçëþäëþæò, èåãëþîëþæò, òúëæò 
èïàò ïìïâïä-æïìïâïäò, õïìòïàò, þóíåþï. óêïí èëòõåæïâ, ãïòõìåíåþ æï ïéèë÷íæå-
þï, îëè ãïíìïêóàîåþóäò ïîïôåîò èëèõæïîï, ñâåäïôåîò ÷âåóäåþîòâïæ èòèæò-
íïîåëþì. èïãîïè ïè ÷âåóäåþîòâ ïüèëìôåîëøò î. òíïíòøâòäòì èòåî øåáèíòäò 
äòîòçèòàï æï òíüòèòà æïþïíãóäò æïþëîòïäåþ æï àïâò âåî æïãòéùåâòï. ïî 
ãòíæï ïè ïæïèòïíåþàïí ãïèëàõëâåþï, èïààïí óîàòåîàëþòì ãïùñâåüï. 

èïòíú âòí ïîòïí òìòíò? óþîïäë, îòãòàò, ðïüïîï ïæïèòïíåþò (úõïæòï, üåîèòíò 
„ðïüïîï ïæïèòïíò“ ðòîëþòàòï). 

ðïüïîï ïæïèòïíò ñëâåäàâòì òñë êäïìòêóîò äòüåîïüóîòì ñóîïæéåþòì ìïãï-
íò. ãïòõìåíåà àóíæïú ãëãëäòì, ôîïíìòì, ÷åõëâòì æï ìõâïàï ðåîìëíïýåþò. êäï-
ìòêóîèï äòüåîïüóîïè (îëãëîú óúõëóîèï, òìå áïîàóäèï), ïéèëï÷òíï æï ãâò÷-
âåíï ðïüïîï ïæïèòïíòì ìóäòì èøâåíòåîåþï. î. òíïíòøâòäèï êò èòïãíë æï ùïîèëã-
âòæãòíï ðïüïîï ïæïèòïíòì ûïäï. èëâòüïí ëîòëæå íòèóøì ãïèëàáèóäò ïçîòì ìï-
òäóìüîïúòëæ. 

ìïþïâøâë þïéòì âåìüòþòóäøò âïíë þóÿñòïøâòäò þòÿì óúæòì. òãò óþîïäë èó-
øïêïúòï, èøîëèåäò æï èïîàïäò. óúþïà âåìüòþòóäøò ðïüïîï ãëãë øåèëâïîæå-
þï. óúõë êïúì æïòíïõïâì æï ìïóþïîì ãïóþïèì. 

„— ïâåöò ìóä ïîï ãïáâà? 
— íù, ìóä ïîï ãâïáâì. ïâåöò îëè ãâáëíæåì, îëãëîéï âòàïèïøåþæòà?! 
— îïì âåéïî òàïèïøåþæòà? 
— ôîåíþóîàì, ëàóîèïì, æïÿåîëþïíïì. 
ãëãëíïè ôóí÷óäï õåäòà áâåæï üó÷òì ìîåìï æïòùñë, âïíë êò ãïíïãîûëþæï: 
— ÷âåí üïíìïúèåäòú òìåàò ãâïáâì, ìïæïú ãòíæï ÷ïöåáò. ïò íïõå! 
âïíë òïüïêçå æïöæï, ãëãëíïì ãïóúòíï æï òìåâ ìêïèì æïóþîóíæï“ („âïíë“). 
âïíë þóÿñòïøâòäò éëíòåîò êïúòï. òèòì ãïèë êò ïîï, îëè ãäåõêïúòì óæîåêò 

áåæò æï æïóéäåäò èïîöâåíï ïáâì, ïîïèåæ óôîë òèòüëè, îëè ïèïëåþòì ÿòïè âåî 
øåÿïèï, ìïãíåþèï èëíïæ âåî ãïòõïæåì. òãò æïî÷ï äïéò, ïèïñò, àïâòìóôïäò. 

õïíæïçèóäò êïúò îåæïáúòïøò çòì æï èóøïëþì. óõïäòìë úõëâîåþòì ÿïðïíì 
óæîüâòíâåäïæ åùåâï. åîàõåä îåæïáúòïøò ïõïäãïçîæï ðëåüò áïäò èëâòæï. ðë-
åüåìïì äåáìåþò æïóùóíåì æï ãïùþòäåþóäò óêïí ãïïþîóíåì. õïíæïçèóä êïúì áï-
äò øååúëæï, æåîåôïíøò ùïèëåùòï æï ãïèëåäïðïîïêï. 

„— àáâåí øåìïíòøíïâò ðëåüò õïîà, — óàõîï èïèïêïúèï. — ãïæïÿïîþåþóäò ïî 
òáíåþï, àó âòüñâò, æòæò ðëåüòú. èåú êïîãò ðëåüò âïî, ïèöåîïæ èëæòæïí ãïèë-
ìóäò, æï îïì ãòî÷åâà, òúò? øòí îëè èòõâïäà, àèï øåòéåþåà. òéåþåà õïí øïâïæ, 
õïí ùòàäïæ… ñâåäïçå óêåàåìòï, àó èùâïíåæ øåòéåþïâà, ïí êþòäì ïèëòéåþà. åì 
ûïäòïí èëáèåæåþì ðëåüóîò þóíåþòì ïæïèòïíåþçå. èå, îëãëîú õåæïâà, àèï âå-
éïî èøâåäòì. øåõåæåà, — èïèïêïúèï ôëäïæòì êþòäåþòì èàåäò ùñåþï ãïèëï÷òíï, 
— èå êþòäåþì âòãäåö õëäèå, èëâòãäåö æï ÷ïâòìâïè, èëâòãäåö æï ÷ïâòìâïè… 
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áïäòøâòäì íåä-íåäï ãïåéòèï æï èåîå òìåâ íåäï ãïæèëóãëîæï äïèïçò àâï-
äåþòæïí ëîò êóîúõïäò“ („èëæòæïí ãïèëìóäò ðëåüò“). 

èêòàõâåäò ïè êïúòì úõëâîåþïì ìîóäïæ ïî òúíëþì. àóèúï óüñóïîò ãóèïíòà 
ãîûíëþì æï òúòì, îëè óúíëþì þåâîò óíïõïâì æï þåâîò ãïíóúæòï. úõëâîåþïìàïí 
ÿòæòäøò æïúåèóäï êòæåú, èïãîïè èïòíú ùïèëèæãïîï. òèæåíò ãóäòì ìòàþë øåó-
íïõïâì, îëè øåóûäòï ìõâïú ãïïèõíåâëì, ùïïõïäòìëì. øåãòûäòï åíæë. ïî ãòéïäï-
üåþì, èõïîøò ïèëãòæãåþï æï ìïèøâòæëþëì ãïãòñâïíì. 

î. òíïíòøâòäò ãâò÷âåíåþì ðïüïîï ïæïèòïíåþòì ûäòåîåþòì ùñïîëìïú. ðòîâåäò 
ùñïîëï ìòñâïîóäòà ãïèàþïîò ãóäò. 

øåçïîõëøåþóäò æïàòêë øòí þîóíæåþï. èæòíïîòì ðòîïì ëîò èïèïêïúò æï åîàò 
áïäò øåïè÷íòï. äïèïçèï áïäèï èòòáúòï æïàòêëì ñóîïæéåþï. æïïêâòîæï æï æïò-
íïõï, îëè èïèïêïúåþò æòíïèòüòì ïôåàáåþïì ïðòîåþåí èæòíïîåøò. æïàòêë ïåíàë 
æï âòãòíæïîåþì ùòí ãïæïåéëþï. öåî þîïêëíòåîåþì åãëíïà, øåâïøòíåþàë, èïãîïè 
ïîïôåîò ãïèëóâòæïà. èïøòí ãïîåùîåþèï óêïúóî õåîõì èòèïîàåì: æïàòêëì àâï-
äåþøò ìòäï øåïñïîåì, áïäèï êò àïâøò áâï ÷ïïîüñï. æïîåüòïíåþóäò æïàòêë æïå-
úï. êïîãï õíòì èåîå ãïèëôõòçäæï. òìòíò óêâå ãïðïîóäòñâíåí. ùïèëæãï. âïòâïã-
äïõòà úõåíçå øåöæï æï øòí ãïìùòï. 

„èòåçïñåþëæï úõåíçå — ìâåäò, øóþäçå àèïèòùåþåþóäò, øòãïæïøòã òéòèåþëæï 
æï àïí ìóä ïèïì òèåëîåþæï: „ãïòãå äïèïçò áïäòìï îïèå! ãïòãå äïèïçò áïäòìï 
îïèå!“ ÷ïçäïñóíæåþëæï, ïí àïâì ïòáíåâæï, êåôï åüêòíåþëæï æï éòèòäøò ìòèùï-
îå ãïåîåëæï. „óó, àáâåíò!..“ („äïèïçò áïäò“). 

þëîëüèëáèåæàï èòèïîàïú êò ïî ó÷íæåþï æïàòêëì èüîëþòìï æï øóîòìãåþòì 
ãîûíëþï. ïâêïúëþïèïú êò âåî ìûäòï èòì õïäïììï æï èïîàïä þóíåþïì. 

èåõóàå ãëãë òñë æï èïèïèòìì èòìò æïþïæåþï ïîú ãïõïîåþòï. àëàõèåüò ùäòìï 
ãïïàõëâåì. âòéïú ÷ïþóîâïêåþóäèï èåíïõòîåè ùïòñâïíï. ìòñâïîóäòì èïãòåî, øò-
øòà óñóîåþæï þïîþïäå ïè êïúì. èëàèòíåþòà åäëæï õìíïì. åîà æéåì èóéïíäë-
åäèï ñï÷ïéèï èëêäï þïîþïäåì áèïîò. èåîå þåæèï ãïóéòèï æï êïúóî êïúì øåïõ-
âåæîï. øâòäåþòú åñëäï þïîþïäåì. îëúï åãëíï úõëâîåþï êïäïðëüøò ÷ïæãïë, 
èïøòí æïåíãîï ñâåäïôåîò áïäì. èòìò áèïîò æïïðïüòèîåì æï ìïèóæïèëæ æïêïî-
ãåì. ùåäçå ôåõì òæãïèæï þïîþïäå æï òìå æïçïîæï øâòäåþò. òèïàïú ïéïî æïï-
ñëâíåì æï áïäïáøò ãïæïìïõäæíåí. æïî÷ï èïîüëæèïîüë èëõóúò áïäò. èïòíú àï-
âïóéåþäïæ øîëèëþæï æï áïäïáøò øâòäåþàïí åçòæåþëæï ìïî÷ë-ìïþïæåþåäì. 
ïîïâòì åúïäï þïîþïäåìïàâòì. êïêïäò îïï, êïêäòì æïþåîüñâïøòú êò ïî åõèïîå-
þëæíåí. ïáïëæï, èëóúäåäíò âïîàë. øåíò þòÿò ìïæ ïîòì, òì îïüëè ïî þåîüñïâìë 
æï ïîõåòíïæ ïóâäòæíåí ãâåîæì þïîþïäåì åçë-êïîì. èüîòì ãóäòì ãïìïõåàáïæ 
àïâïæ ïâòæï êïêïäçå. õïäõï èëòáíòï, èïãîïè àïâò âåî øåòêïâï æï „òãîûíë, òéó-
ðåþëæï. èïòíú õèï ïî ïèëóéòï. èòùïçå æïúåèóäèï åîàò øåìûäë, èóõäåþçå êïþï 
ãïæïòôïîï. êòæåâ êïîãò, îëè âòéïúïè øåèàõâåâòà èë¸êîï àâïäò. ãåãëíåþëæïà, 
èñóæîëçå èòùëäòäï æï èòìûòíåþòï“ („ìòêâæòäò þïîþïäå þïæòïóîòìï“). 

úõëâîåþòì èûòèå ãçï ãïòïîï þïîþïäåè, èïãîïè ìïñâåæóîòú êò ïî æïìúæåíòï 
ïîïâòì èòèïîà: ïîú èïèòì, ïîú ðòîâåäò áèîòì, ïîú øâòäåþòì æï ïîú èåçëþäå-
þòìï. øóîòìãåþï æï þëîëüåþï õëè ïîï æï ïî ãïóâäòï ãóäøò. òãò øîëèëþæï æï 
èõëäëæ ìòñâïîóäò ïìóäæãèóäåþæï. ìòêâæòäòì ùòíïú êò ïî æïêïîãï ùëíïìùë-
îëþï æï øåòíïî÷óíï óíïîò ãïôîàõòäåþëæï áïäóî éòîìåþïì: èóõäåþçå êïþï 
ãïæïòôïîïë, ïèþëþì èùåîïäò. ïìåà ìóäòåî ûïäïì âåîïôåîò æïàîãóíïâì, ìòê-
âæòäòú êò. ïèòüëè þïîþïäå èòûòíåþóäì ¸ãïâì æï ïîï èòúâïäåþóäì. ïîìåþëþòì 
åîàò ôëîèï øåúâäòäòï èåëîåàò. 

ðïüïîï ïæïèòïíòì ûäòåîåþïì êòæåâ åîàò ùñïîë êâåþïâì — ìòùèòíæå æï ìòõï-
äïìå. ïæïèòïíò èïøòí ïîòì óûäóîò, îëúï ìóäòåî ùëíïìùëîëþïì êïîãïâì, ãóäò 
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þëéèòà óìòâæåþï æï øóîòì èïüäò õîïâì. òãò àïâòìàïâì âåéïî åîåâï æï æïèïî-
úõåþóäò ìõâòì ùïõæåíïçå ëúíåþëþì. åì ãîûíëþï ìîóäòïæ óúõëï î. òíïíòøâò-
äòì æïàòïì, ãëãòïìï àó åâïìïàâòì. ãóäáïîàäò ûèåþò („æïàòï æï ãëãòï“) ïäï-
äò øîëèòà æï ìóôàï ëúíåþòà úõëâîëþåí, àóèúï åîàò èïàãïíò ðîïáüòêëìòï 
æï èåëîå — ôïíüïçòëîò. åîàì èìõèëòïîå õååþò óñâïîì æï èåëîåì óíïñëôë ïä-
âåþò. åîàì ùïèòà èëúæåíïú åçïîåþï æï ìóä èòùïì ÷ï¸êòîêòüåþì, èåëîåì øåóû-
äòï ùïèëùëäòäèï ìïïàëþòà ïæåâíëì àâïäò, îëãëî èëûîïëþåí éîóþäåþò. 
èïãîïè èïà ãïíóñîåäïæ ïêïâøòîåþà åîàò îïè — õïäïìò þóíåþï. ûèåþò ëèøò æïò-
éóðíåí. èïãîïè òìòíò èïòíú ïèìëôäïæ æïî÷íåí. 

„… ÷âåí, âòìïú êò îëãëîéïú ãóäçå ãâåþï åì ëîò ëþëäò ûèï, àóêò èïàò âåíï-
õòìïêåí èëâõâæåþòà, ïî øåòûäåþï åîàõåä èïòíú ïî ïâõåæëà ïè ïäâòì õååþì. ïâ-
õåæïâà õëäèå æï ãâå÷âåíåþï, îëè úòì òì íïÿåîò óïèîïâò êåíùåîëåþòà ïîòì ìïâ-
ìå, ìïòæïíéïú ÷ïþòíæóäò íòïâò èëæòì, èïéäï-èïéäï ùïìóäò êåíùåîëåþò îþò-
äïæ ãïæèëõîòäïí íïéâäòìôåîò èòùòìïêåí, èòæïèë èïàò ôëàäåþòì òæóèïäò 
÷óî÷óäòà ïîòì øåðñîëþòäò, æï ñëâåäòâå ïèïì ëþëäò ûèåþòì ÷âåíìêåí èëìùîï-
ôåþóäò ìóäåþò ì÷ïæòïí“. 

îï ãóäèõåúòú óíæï òñë, øåóûäåþåäòï óêïí ïî æïòõòë åâïì óèïíêëåþòì ùòíï-
øå, ðïüòâò ïî ìúå æï ïî æïåèëî÷òäë („åâï“). ìòùèòíæå òùâåâì íæëþïì æï àïíïã-
îûíëþïì. õëäë ìïæïú àïíïãîûíëþïï, òá þëîëüåþï âåéïî òìïæãóîåþì. øåòûäåþï 
ïèòüëèïú î. òíïíòøâòäòì ðåîìëíïýàï øëîòì òøâòïàïæ øåãõâæåþïà ïâêïúåþò. 
òìåàò øàïþåÿæòäåþï ãî÷åþïà, àòàáëì ìòêåàåì ãïóûåâåþòï þëîëüåþï æï èïî-
üëæèïîüë ãïþïüëíåþóäï. èïãîïè, úõïæòï, åì øåóûäåþåäòï. þëîëüåþï ÷îæò-
äòâòà àïí æïìæåâì ìòêåàåì. ïåüëîéòïäåþï æï ïî ìúòäæåþï. 

åîàõåä èåçëþåäèï âïíë þóÿñòïøâòäì ïìåàò îïè óàõîï: „— øåí, ÷åèë âïíë, ðï-
üòëìïíò êò ïîï, èøòøïîï õïî æï òèòüëè âåî øëóäëþ þåâî ôóäìë. èïøòí âïíëè 
òèòì ìïþóàïæ, îëè èøòøïîï ïî òñë, ìïìïúòäë îïè àáâï: „èå øåèòûäòï øòøâåäò 
õåäåþòà ãâåäò æïâòÿòîë, èå øåèòûäòï, îïú óíæï ïâò ûïéäò òñëì, õåäøò ïâòñâï-
íë. ïèïçå èåçëþåäèï, ãçïïþíåóä þïâøâì îëè æïóñâïâåþåí, àòàáèòì òìå æïóñâï-
âï: åãåàò ìòèïèïúå, ÷åèë âïíë, æéåì ìïêèïîòìò ïéïî ïîòì, ïõäï ïæïèòïíòì ïî óí-
æï ãåøòíëæåì, àëîåè ãâåäò æï ûïéäò… ãâåäò æï ûïéäò îï ìïõìåíåþåäòï ïæï-
èòïíàïíë“ („âïíë“). èåçëþåäì óíæï øõïèò ÷ïïùâåàëì âïíëì ìóäøò æï èëùïèäëì. 
èïãîïè ïíãïîòøøò èëüñóâæï. ïãîå òëäïæ ïî øåòûäåþï âïíëì èëîåâï. øåòûäåþï 
ùïèòà ãóíåþï ãïóôóÿë, èïãîïè èïäå òìåâ ãïõïäòìæåþï æï èüêòúåæ ãïïþëüåþì 
èïæäòïí èòùïçå. 

îëúï èëàõîëþïì âêòàõóäëþæò, âïíëì èåçëþäòì ìïõåäì âåûåþæò æï âåî âò-
ðëâíå. ïèïí æïèïôòáîï æï æïâïêâòîæò: ïîìïæ „ìïéïèë õïíòì ÷ïíïùåîåþøò“ ïâêïúì 
ìïõåäò ïî ¸áâòï: ïîú òè þîïêëíòåîåþì, æïàòêëì îëè áâï ÷ïïîüñåì, ïîú òè ìïà-
âïäåþòïí îåæïáüëî áïäì, ðïüïîï ðëåüåìïì óìóäãóäëæ îëè æïóùóíï äåáìå-
þò, æï ïîú ìõâåþì. åì óêâå øåèàõâåâï ïéïî ïîòì. åì êëíúåôúòïï. þëîëüò êïúò 
ðòîëâíåþï ïî ïîòì. ïîú þëîëüåþïì ïáâì æïèëóêòæåþåäò ïîìåþëþï. òãò êåàòä-
êïúëþòìï æï ìòêåàòì õïîöçå úõëâîëþì. ðïîïçòüòï æï òèòüëè. õëîúèåüòï æï 
òèòüëè. îëãëîú ïâïæèñëôëþï æïåûåþì öïíìïé ìõåóäì æïìïþóæåþäïæ, òìå æïå-
ûåþì þëîëüåþï ìòêåàåì. ïèòì øåãíåþï òùâåâì ìåâæïì, æïîæì. ìåâæòì ãïíùñëþòäå-
þï „ìïéïèë õïíòì ÷ïíïùåîåþåøò“ ïâäåíì î. òíïíòøâòäòì èùåîäóî êåàòäøëþòäå-
þïì. åì êïíëíòï. ïèáâåñíïæ ñâåäïçå èõòïîóäò ùòãíò „æëí-êòõëüò“ ãïýéåíàòäòï 
ìåâæòà. ïèòüëèïú ïîòì äïèïí÷åäò îïòíæò óêåàòäøëþòäåìò êïúò æï èòìò ïâüë-
îò æòæò ¸óèïíòìüò. þëîëüåþòìïàâòì óúõëï ìåâæï. þóíåþîòâòú ïîòì. àó þëîë-
üåþïì èëåîåâï æïîæò, èïøòí òãò (þëîëüåþï) ôóíáúòïì æïêïîãïâì. ïèæåíïæ ìåâ-
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æï èõëäëæ ìòêåàòì àïíïèãçïâîòï. „ìïéïèë õïíòì ÷ïíïùåîåþò“ ìòêåàòì ùòãíòï æï 
ìåâæïú êïíëíçëèòåîïæ ïîìåþëþì èïìøò. 

âòìò þåæò òùâåâì ìåâæïì? íòíëì, àòíòêëì, òîïêäòì, þïîþïäåìò, æïàòïìò, ãë-
ãòïìò æï ìõâïàï. àòàëåóäò èïàãïíò óêåàòäøëþòäåìò ðòîëâíåþïï. òìòíò ìòïèï-
ñòà ãïâìåþåí æï èïàò ïîìåþëþï òèåæòï, ìåâæòà æïþïæåþóäò òèåæò. 

áïîàâåäèï êïúèï óäïèïçåìò ìòèéåîï øåáèíï — „óîèóäò“. òãò èàâïîòïíò éï-
èòà, èïîüëëþòà, øîëèòà, ïæïèòïíòì æï ðòîóüñâòì èåãëþîëþòà ïéûîóäò ìåâ-
æïï. ïõäï íïõåà, îïì ïèþëþì î. òíïíòøâòäò èåóîèåçå: 

„èïãîïè ìóä ìõâïï óîèòìï àó ôóîãëíòì öïñöïñò. ïè õèïì èøâòæïæ õâæåþò, 
îïæãïíïú òúò, ïæïèòïíèï, îëèåäèïú ãïèïîàï óîåèò, óéåäøò øåïþï õïîåþò, òè-
àïâòàâå óïîò àáâï ãóäòì ãïèïäïéåþåä áîëäâïçå. òãò æïåèëî÷òäï ìõâï ïæï-
èòïíåþòì, ìïçëãïæëåþòì ïçîì — ãçïì. ïè ãçïçå, ìõâåþòì àâïäùòí, åîàò ïæãòäò-
æïí èåëîåçå óíæï ãïæïòüïíëì èûòèå üâòîàò. åì êò êåàòäò ìïáèåï, üâòîàòì 
çòæâï“ („ôïíöïîïìàïí éïèòì ðòîâåä ìïïàçå“). 

å.ò. êåàòäò ìïáèòì øåèëáèåæèï øåáèíï ìåâæòïíò ¸òèíò. ïìåàòï úõëâîåþï. 
„èçòï, þåâîò îïè ïîòì êïîãò ïèáâåñíïæ, èïãîïè èå ïìå èãëíòï, òèïçå êïîãò èï-

òíú ïîïôåîòï, ìòúõåøò èùâïíå þïäïõùïôïîåþóäò èóõòì ìâåäò êïìîòà úòâ ùñïäì 
îëè èòóüïí èùñóîâïä ïæïèòïíåþì, ïí ïîïæï ðóîì — æïèøåóäåþì. îëãëîò èïæ-
äòåîåþòà øåèëãñóîåþåí, îëè òúëæå, îëãëîò óèùåëíò ïîòïí øåíàïí øåæïîå-
þòà“ („ôïíöïîïìàïí éïèòì ðòîâåä ìïïàçå“). 

èïøòíïú óèùåëï ïæïèòïíò, îëúï ìóäòì ðóîò ïêäòï. ìóäòì ðóîòì èòùëæåþïú 
òìåàòâå êåàòäò ìïáèåï, îëãëîú èùñóîâïäòìïàâòì ùñäòì èòüïíï. èïãîïè åì êå-
àòäò ìïáèå èïøòí òûåíì éòîåþóäåþïì, îëúï òãò èïîàïäòï æï ãóäùîôåäò. ìõâï-
íïòîïæ èùåîäëþï óáèò øîëèïï. àóèúï òìòú óíæï òàáâïì, îëè íòÿòåîåþï øåóû-
äåþåäòï òñëì úîó æï ëîðòîò. „ìïéïèë õïíòì ÷ïíïùåîåþòì“ áâåüåáìüòú ìùëîåæ 
ìòúîóòì ùòíïïéèæåã ïîòì èòèïîàóäò. ñâåäïçå æòæò æïíïøïóäò æï þëîëüèëá-
èåæåþï, èùåîäëþòì ìïøóïäåþòà, ïæïèòïíòì èëüñóåþïï. åì î. òíïíòøâòäòì èùåî-
äóîò øåãíåþïï. ïèòüëèïú ãóäéòïæ ãâåäïðïîïêåþï òãò æï ãâòïèþëþì òèïì, îïú 
ãïíóúæòï, óíïõïâì, ãïóãëíòï. ïè ãóäùîôåäëþòì öòäæëæ æïòèìïõóîï èïí 
èêòàõâåäòì íæëþï. ÷åèò éîèï îùèåíòà, èùåîäòìïàâòì ñâåäïçå èïéïäò åì öòä-
æë ïîú „ìïéïèë õïíòì ÷ïíïùåîåþì“ èëïêäæåþï. 

 
1971 

 

ÒÂÎÒÌ ÈÒÎËÍÒ 

øåí æïèïîùòå, òëîë, 
èï÷áåôå àïâçå èòîëíò. 
. . . 
òëîçå âèéåîò ùíëîåþàïí, 
åîàò òè ùíëîåþàïãïíò! 

ãòëîãò äåëíòûå 
 
ìïèùóõïîëæ, ÷âåíò úõëâîåþï òìå ùïîòèïîàï, îëè òì, îïú ïîïìëæåì ïîïâòì 

óêâòîæï, îïú ïîìåþëþòì ÷âåóäåþîòâ íëîèïæ èòï÷íæï, æéåì ãïëúåþòìï æï ïé-
üïúåþòì ìïãïíò ãïõæï. ïæïèòïíò, èòà óèåüåì èùåîïäò, ðïüòëìïíò êïúò îëè óíæï 
ñëôòäòñë, ìïçëãïæëåþï ïî óíæï èëåüñóåþòíï, åì àïâòìàïâïæ òãóäòìõèåþëæï, 
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ìîóäòïæ óþîïäë îïè òñë. èïãîïè æéåì, àó èùåîïäì ðïüòëìïíò êïäïèò óÿò-
îïâì õåäøò, àó øåêâåàòä ïçîåþì ïî ãâòáïæïãåþì, àó æïáòîïâåþóäò ïî ïîòì æï 
òèïì ãåóþíåþï, îïú ðòîïæïæ óôòáîòï, ãïíóúæòï æï ãïæïóüïíòï, ìòõïîóäòì 
ýîóïíüåäò ãâòâäòì üïíøò. æï èå ïî èïõìëâì îåâïç òíïíòøâòäì òì æïåùåîëì, 
îïú èòì ãóäøò ïî ñëôòäï ãïèëüïîåþóäò æï èòìò ìòìõäòà ãïèëêâåþòäò, åì èòà 
óôîë æïìïôïìåþåäòï, îëè òãò òè àïëþïì åêóàâíòì, îëèåäìïú óæïíïøïóäëæ 
æï óìïèïîàäëæ ïëþäåþæíåí, æóõÿòîò úõëâîåþòì óéåäì ïæãïèæíåí æï àïí 
æòäòæïí ìïéïèëèæå ïþéïâäåþæíåí — èïæäëþïë þåæíòåîò þïâøâëþòìïàâòì1. èïì 
åñë ìóäòì ìòùèòíæå æï ìòèüêòúå ûïäïæëþòìïàâòì üïøò ïî æïåêîï æï ïîú êåàò-
äòì îùèåíï æïåêïîãï. èëñâïîòìïæèò ìòñâïîóäò ãóäøò ìïàóàïæ øååíïõï æï òì 
èòïèòüëþïú øååíïî÷óíåþòíï, îïú èòìò èëàõîëþòì „úòìïîüñåäïì“ ðåîìëíïýèï 
ãïèëïâäòíï. 

êóîæéåäèï úòìïîüñåäï æïòíïõï. ãïõïîåþóäò æï ïéüïúåþóäò èòíæëîøò ãï-
èëâïîæï æï ìòäïèïçòà üêþëþïì èòåúï. àóîèå èïì ÷ïìïôîåþóäò èëíïæòîå óæï-
îïöåþæï. òìïîãåþäï êóîæéäòì ìòõïîóäòà æï ìóäò ãïïôîàõëþòíï. îëúï 
êóîæéäòì æïéóðâòì ïèþïâò üñåì èëåæë, èï÷âèï æòíöïæ òêòàõï „îï èëõæïë?“ — 
êóîæéåäò èë¸êäåì, êóîæéåäò!.. — ¸òñ! — ïèëòûïõï êèïñëôòäåþòà èï÷âèï, — æï-
üåóäòñë àïâòì ïæãòäïì, ìïæ èòîþëæï? èïãîïè àïí øòøòú òãîûíë, ìòôîàõòäåì 
àïâò ïî ìüêòâïë, øåûâîï ìëîëøò æï ìïéïèëèæå ãïîåà ïî ãïèëóõåæïâì. òöæï èå-
óéäòì ùòí ãïþåþéâòäò, éïþïþ÷ïèëøâåþóäò æï ïèüêòúåþæï: — ÿêóï æòæò ìïáëíå-
äòï! àó ÿêóï ãïáâì, ïîïâòí èëãêäïâì. ùïâòæåì ïõäï æï óøâåäëì úòìïîüñåäïè! 
úòìïîüñåäï! ¸òñ!“ 

èïîàïäòï, êóîæéåäò æïòéóðï, èïãîïè åîà ùïèøò òìåàò èøâåíòåîåþòà ïòâìë, 
îïìïú âåîïìëæåì, àóíæïú ìïóêóíå îëè òúõëâîëì, âåî øåòãîûíëþì èï÷âò. àóè-
úï, òìòú èïîàïäòï, èï÷âåþì ïîú ìÿòîæåþïà ìòäïèïçå, èøâåíòåîåþï æï àïâòìóô-
äåþï. òìòíò ìëîëåþøò ÷ïêåüòäíòú êèïñëôòäò úõëâîëþåí. 

ëîôåõï èï÷âåþò ïæïèòïíòì ãóäøò ãåìäòìï æï øõïèòì ÷ïùâåàåþïì úæòäëþåí. 
åîàõåä èåçëþåäèï âïíë þóÿñòïøâòäì (èëàõîëþï „âïíë“) ïìåàò îïè óàõîï: „— 
øåí, ÷åèë âïíë, ðïüòëìïíò êò ïîï, èøòøïîï õïî æï òèòüëè âåî øëóäëþ þåâî 
ôóäìë. èïøòí âïíëè òèòì ìïþóàïæ, îëè èøòøïîï ïî òñë, ìïìïúòäë îïè àáâï: — èå 
øåèòûäòï øòøâåäò õåäåþòà ãâåäò æïâòÿòîë, èå øåèòûäòï, îïú óíæï ïâò ûïéäò 
òñëì, õåäøò ïâòñâïíë. ïèïçå èåçëþåäèï, ãçïïþíåóä þïâøâì îëè æïóñâïâåþåí, 
àòàáèòì òìå æïóñâïâï: åãåàò ìòèïèïúå, ÷åèë âïíë, æéåì ìïêèïîòìò ïéïî ïîòì, 
ïõäï ïæïèòïíòì ïî óíæï ãåøòíëæåì, àëîåè ãâåäò æï ûïéäò… ãâåäò æï ûïéäò 
îï ìïõìåíåþåäòï ïæïèòïíàïí…“ 

èåçëþåäì óíæï âïíëì ìóäò èëóùïèäëì, èïãîïè ïíãïîòøøò èëüñóâæï. ïãîå 
òëäïæ ïî øåòûäåþï âïíëì èëîåâï. øåòûäåþï èõëäëæ ùïèòà ãïóôóÿë ãóíåþï. 
èïãîïè èïäå òìåâ ãïõïäòìæåþï æï èüêòúåæ ãïïþëüåþì èïæäòïí èòùïçå. 

î. òíïíòøâòäòì ðåîìëíïýåþòì ãóäóþîñâòäëþï ðïüòâòìúåèòàï æï ìåâæòà 
ãïíãïùñëþì. ðïüòâòìúåèòà òèòüëè, îëè òìòíò ìóôàï æï ïäïäò ïæïèòïíåþò ïîò-
ïí. ìåâæòà òèòüëè, îëè çëãöåî ïè èòïèòüëþïì åîëâíóäò üîïãåæòïú èë¸ñë-
äòï. 

êîùïíòìøò æïèïîúõåþóä åîåêäå èåëîåì ïíïíóîòì úòõåøò åîàò ÿïþóêò åïõ-
äåþï. ïè ñèïùâòäì „èçåâòíïîòì þòÿì“ åûïõæï èàåäò ìëôåäò. èçåâòíïîòì þòÿì ïî 
ìöåîï, îëè ìðïîìåäåþì áïîàâåäåþòì æïèïîúõåþï øåóûäòïà æï èåôåì åâåæîå-
þï, þîûëäïæ èëãâòõèåë. èåôå þòÿì æïïèøâòæåþì, æïóñâïâåþì æï æïðòîæåþï — 
æîë èëâï æï äïøáîïæ ïóúòäåþäïæ æïãòûïõåþë („åîåêäå èåôå æï ïíïíóîåäò 
óäïèïçëåþò“). 

åì èëàõîëþï ïìå èàïâîæåþï: 
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„ëàõèëúò ùäòì øåèæåã êò ïíïíóîçå ãïèïâïäò ìïèõåæîë ãçòì ðòîïì, õøòîïæ 
òæãï õëäèå âååþïàïâòïí êëèþïäçå æïñîæíëþòäò, èàäïæ ãïàåàîåþóäò óìò-
íïàäë èëõóúò, îëèåäòú ñëâåä çåèëàïèâäåäì åêòàõåþëæï, æïèûïõåþåäò õëè 
ïîï õïî áïäïáòæïíë. âòíú èëõóúì ïî òúíëþæï, âåî õâæåþëæï, âòí æïèûïõåþåäò 
óíæï ñëôòäòñë, èïãîïè âòíú òúíëþæï, åüñëæï — ïîï, æïèûïõåþåäò ïîï âïî, èçå-
âòíïîòì þòÿëë, — æï àïâ÷ïéóíóäò, ìåâæïøåèëùëäòäò ãïíïãîûëþæï ãçïì. 

èëõóúì áòíàï-áòíàïæ áúåóäò ïõïäóõòì öòþòì ðòîçå ìïèò îóìóäò ûâåäò èå-
æïäò åêòæï — ãïèóîóä áâïþçå æïéâåíàòäò ùèòæï ìïíàäòì ôåîòìï“. 

ïè óìïøâåäëæ èòïèòü êïúì ëàõèëúò ùåäò òìå ãïåðïîï, îëè âåî èòõâæï, îë-
ãëî øåÿïèï èüåîèï èòìò æïèûïõåþåäíòú æï òì áâåñïíïú, îëèäòì æïìïúïâïæ ïìå 
èòòìùîïôâòì. øåÿïèï òè èüåîèï, îëèäòì ìïèìïõóîøò, îëãëîú ÷ïíì, ìòìõäò æï-
óéâîòï æï, èïæäòåîåþòì àó æïúòíâòì íòøíïæ, ìïèò ýïíãòïíò ýåüëíòú æïóèìï-
õóîåþòï1. 

ïìåàò ôòáîåþò ïùóõåþì î. òíïíòøâòäì, îëúï òâîòì ÿïäåþøò æïõåüòïäëþì. 
îëúï „üñå îëè ãïàïâæåþï, ùèòæï áó÷ò þïäïõòà èëàåþëâåþóä ïèëþóîúóä 
âåäçå ãïâï. åì ïîòì øïâêïúòïíà ìåîòì äþòäò, äþòäò àõåèò. ïè àõåèòæïí îëè 
÷îæòäëåàòìïêåí ãïòõåæïâì, àó úï èëùèåíæòäòï, ÷ïäóîöåþóäò, ÷ïõëîõòäò, 
üñòïíò æï ÷ïèëõâåùòäò èàåþòì óêïí àåàî äïèïç èùâåîâïäì õåæïâì. òì ãïìïëú-
îïæ åîàôåîëâíïæ æãïì çïèàïîøòú æï çïôõóäøòú, — ìóä àåàîò. õïíæïõïí àó 
ùïèëåæåþï äåãï éîóþåäò, ïí èëìúòäæåþï, ïíæï èçå èëïâïîïñåþì ëáîëìôîïæ. 
ïóùåîåäò ûïäòà òçòæïâì ïæïèòïíòì àâïäì“.  

îåâïç òíïíòøâòäò 60 ùåäòï ìóôàï, êîòïäï àâïäåþòà óñóîåþì ïè èùâåîâïäì. 
ïùò îï éèåîàò ãïóùñîåþï? 

 

ÏÁÂÏÎÒÓÈÒÌ ÞÒÍÏÆÏÎÒ 

ïî÷òä ìóäïêïóîòì îëèïíòì „ëáîëì àåâçòì“ (ãïèëèúåèäëþï „äòüåîïüóîï 
æï õåäëâíåþï“, 1966 ù.) ûòîòàïæò ïèþïâò íïàòøâòäåþòì ëöïõòì òìüëîòïï. åì 
ëöïõò õóàò ìóäòìïãïí øåæãåþï. ïè õóàòæïí ëîò ðåîìëíïýòï ãïíìïêóàîåþòà ìï-
òíüåîåìë — æïàë íïàòøâòäò æï ðäïüëí þïîïèòûå. æïíïî÷åíò — èïîòïèò — àåëíï 
— èòîòïíò — èåü-íïêäåþïæ èõëäëæ ïíüóîïýòì îëäì ïìîóäåþì. 

æïàë íïàòøâòäò ëáîëì àåâçòï, îëèåäòú óæïîæåäïæ ïáâïîòóèøò úõëâ-
îëþì (èîïâïä ïäåãëîòóä èòàòàåþïàï ãïîæï, ïèïì èåüñâåäåþì àïâïæ æïàëì 
ìòüñâåþò, èòèïîàóäò íïèæâòäò ëáîëì àåâçòìïæèò: „ïõäïú ïìå èãëíòï àòàáëì 
åì ÿóîÿåäò èå âïî æï øåí ÷åèøò úõëâîëþ“. ãâ. 223). æïàë íïàòøâòäòìï æï ëá-
îëì àåâçòì ïäåãëîòóä åîàòïíëþïì ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïáâì æïàëì ðòîëâ-
íåþòìï æï õïìòïàòì ïìïõìíåäïæ. 

ïäåãëîòòì àïíïõèïæ, æïàë ùñíïîò, ïóéåäâåþåäò, óæîüâòíâåäò úõëâîåþòì 
øâòäòï. èòìò ïæïèòïíóîò þóíåþïú ïèïì åüîôòì. òèæåíïæ ïîòì òãò èëùïæòíåþóäò 
èøâòæïæ òúõëâîëì, îëè åäåèåíüïîóä úõëâîåþòìåóä ãïîàóäåþåþìïú êò ãï-
óîþòì. èïãïäòàïæ, æïàëè âåî ãïþåæï úòúòíëìïàâòì åïèþíï — àó îï øååèàõâï 
èïíïíïìàïí (ãâ. 52). òãò ðïüïîï çóîòêëìïú êò æïåèïäï (ãâ. 38) òèòì øåèæåã, îïú 
æåæïè óìïñâåæóîï — óúõë þïâøâò ñëâåäæéå ÷âåíìïì îïæ æïæòìë. åì ëîò, åîàò 
øåõåæâòà óèíòøâíåäë, ìïáúòåäò æïàëì õïìòïàòì êòæåâ åîà àâòìåþïì ïèýéïâ-
íåþì: òãò èøòøïîïï. èïîàïäòï, òãò èøåíåþäëþïçå úåèåíüòì áóîæåþì å÷õóþï, èïã-
îïè åì ôïáüò èòìò õïìòïàòì àâòìåþïì ïî úâäòì. ìïáèå òì ïîòì, îëè áóîæåþàïí 
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÷õóþò òíìüòáüóîò èëáèåæåþòì øàïþåÿæòäåþïì üëâåþì, èïøòí îëæåìïú ðòîâåäò 
ëîò (çóîòêëì æïåèïäï æï úòúòíëì ïî óàõîï — îï øååèàõâï èïíïíïìàïí) øåãíå-
þóäò ìïáúòåäòï. æïìêâíïï ôòáîòì øåèæåã ãïêåàåþóäò. ãïîæï ïèòìï, ïæïèòïíì 
øåòûäåþï àïâòìóôäïæ øååûäëì èåëîå ïæïèòïíòì úåèï-ãïäïõâï, èïãîïè èëîï-
äóîïæ êò äï÷ïîò òñëì. æïàë êò òá ò÷åíì ìòèõæïäåì, ìïæïú èëîïäóîò âïýêïúë-
þïï ìïÿòîë. îï àáèï óíæï, èùåîïäò õïüïâì òìåàò þóíåþòì ïæïèòïíì, îëãëîòú 
èïì ìóîì, èïãîïè èåüò ôìòáëäëãòóîò æïèïöåîåþäëþï óíæï ïìåàò õïìòïàòìï 
æï þóíåþòì êïúòì øåèëþîóíåþïì, èòì ðîëüåìüïíüïæ ãïõæëèïì. ìïåîàëæ, æïàëì 
õïìòïàò èêïôòëæ, þóíåþîòâïæ æï èïîàäïæ âòàïîæåþï, ãïîæï ëîò èëèåíüòìï, 
åì ïîòì åîàò — æïàëì ïèõåæîåþï íòêëì ùòíïïéèæåã æï ñîó-èóíöàï ïîüåäòæïí 
ùïèëìâäï æï èåëîå — èòìò ãïæïùñâåüòäåþï åíãóîçå ùïâòæåì ìïèóøïëæ. ïá òî-
éâåâï õïìòïàòì àâòìåþï æï èàäòïíëþï. ïõïäò àâòìåþòì øåûåíï êò èëêäåþóäòï 
øòíïãïí ìòèïîàäåìï æï æïèïöåîåþäëþïì. 

èïîàïäòï, æïàëì ñîó-èóíöàï ïîüåäòæïí ùïèëìâäï ïî íòøíïâì, îëè òãò âòí-
èåì ïí îïòèåì ùòíïïéèæåã þîûëäïì ïðòîåþæåì. òãò óþîïäëæ úæòäëþì ãâåîæçå 
ãïæãåì, îëè þòíûóîò úõëâîåþòì ÿóÿñò ïî èòåúõëì. èåüò ïîïôåîò. óôîë øëîì 
ùïìóäò èòçïíò æï ïçîò èòì ðîëüåìüì ïîï ïáâì. èïãîïè ìïáèå òì ïîòì, îëè æïàëì 
ïîú ëþòâïüåäóîò ðïüòëìíåþòì æïúâï øåóûäòï. åÿâò òèòüëè èåðïîåþï, îëè ÷åè-
àâòì ãïóîêâåâåäò æïî÷ï æïàëì ðîëüåìüò — ùïèòåîò ïôåàáåþïï, þëéèòì ùóàò-
åîò ãïæèëôîáâåâïï àó øåãíåþóäò ãïæïùñâåüòäåþïï óïîò àáâï úõëâîåþòì øå÷-
âåóä ôëîèïçå. æïàë êò øå÷âåóäòï ùñíïî, óæîüâòíâåä, óøôëàâåä úõëâîåþïì. 
òãò ïáâïîòóèòì àåâçòï, îëèäòìïàâòì ïóüïíåäòï îëãëîú çéâòì èøôëàâïîåþï, 
òìå èæòíïîòì ïçâòîàåþï. ïáâïîòóèòì àåâçì îëè æïèðïäò, óâïîãòìò ìïêâåþò ÷ïó-
ñïîë, ïî øåÿïèì, èïãîïè åì ìîóäòïæïú ïî íòøíïâì òèïì, îëè òãò èæòíïîåìï ïí 
çéâïøò òìåâå äïéïæ æï èëìâåíåþóäïæ òãîûíëþì àïâì, îëãëîú ïáâïîòóèøò 
ãîûíëþì. æïàë äïéïæ æï èëìâåíåþóäïæ àïâì èõëäëæ íïàòøâòäåþòì ëöïõøò 
ãîûíëþì, îïæãïí ïá ìïåîàëæ ïî óñâïîà ïéåäâåþï-ïôëîòïáåþï. ïêò ïèþëþì èùå-
îïäò, íïàòøâòäåþòì ëöïõøò „àó çåòèëþæíåí — óõèëæ çåòèëþæíåí, àó ùóõæíåí 
— óõèëæ ùóõæíåí. õëäë ÷âåóäåþîòâ æéååþì åì ìòèñóæîëâå ïîïìëæåì æïóî-
éâåâòï“ (ãâ. 3). æïàëì ëöïõøò èëî÷òäåþòì, æóèòäòì, ìòèñóæîëâå-ìò÷óèòì êóä-
üòï ãïèåôåþóäò. æïàëú øååçïîæï ïè êïíëíåþì, ïè ïüèëìôåîëì. øïâò íòêëì ùò-
íïïéèæåã ïèõåæîåþï êò íïàòøâòäåþòì, å.ò. ìïêóàïîò, ëöïõòì ùòíïïéèæåã ïèõåæ-
îåþïú ïîòì. ïè ëöïõòæïí ùïìâäï ëêåïíåøò øåìâäïì óæîòì. èåîåæï îëæòì èòâòæï 
ïè øåãíåþïèæå æïàë, îëæòì æïòîéâï èòì þóíåþïøò èëî÷òäåþòì, æóèòäòì, ìòè-
ñóæîëâå-ìò÷óèòì êóäüò, îëæòì èòõâæï òì, îëè íïàòøâòäåþòì ïáâïîòóèøò 
úõëâîåþï èòìàâòì øåóûäåþåäòï? ïò åì ðîëúåìò, ïò åì õïçò æïàëì õïìòïàòì ãïí-
âòàïîåþòìï îëèïíøò ðóíáüòîòà ïîòì ãïâäåþóäò. àóèúï, ÷åèò ïçîòà, åì òñë 
ìùëîåæ óèàïâîåìò æï óîàóäåìò, îòìò æïõïüâï-÷âåíåþïú ïóúòäåþåäò òñë. ïá 
êò óêèïîëþòì ãîûíëþï åóôäåþï èêòàõâåäì. 

îëúï åîà ìòíïèæâòäåì ãïóîþòïí æï èåëîå ìòíïèæâòäåøò úæòäëþåí òðëâëí 
øâåþï, åì óèàïâîåìïæ ëî øåèàõâåâïøò õæåþï. åîàò èïøòí, îëúï ïæïèòïíò ìóäòå-
îïæ åúåèï æï èòìàâòì ìóä åîàòï ôòçòêóî ïîìåþëþïì ìïæ æïïèàïâîåþì. ïìå èò-
æòì ìåîþòïøò ïäåáìåò âîëíìêò ïíï êïîåíòíïì àâòàèêâäåäëþòì øåèæåã. èåëîå 
èïøòí, îëúï ìóäòåîò êïàïîçòìò óèïéäåì ùåîüòäì ïéùåâì æï ïæïèòïíò àòà-
áèòì èåëîåæ òþïæåþï. ïìå èò¸ñâåþï íåõäòóæëâò êïüóøï èïìäëâïì ãïæïìïõäåþï-
øò. ëîòâå øåèàõâåâïøò êò ïóúòäåþåäòï üîïãòêóäò ãçòì ãïâäï, îïàï ïæïèòïíòì 
ìóäò øåòîñåì, ïõäåþóîïæ ïîìåþëþï èëòùïæòíëì. 

ïìåàò øåîñåâï øåòûäåþëæï ãïíåúïæï æïàëì ìóäì, îëúï èïí óêòæóîåìïæ 
æïèúòîåþóäò æï æïúåèóäò èïèòíïúâïäò íïõï ñîó-èóíöàï ïîüåäøò. èïãîïè ïè 



 411 

ïèþïâèï èõëäëæ ãïïêâòîâï òãò æï èåüò ïîïôåîò. åì êò êòæåâ åîàõåä èïîùèó-
íåþì æïàëì ìóäòåî ìòéïîòþåøò. ïèòüëè èòì ùïìâäïì ïí æïî÷åíïì ôïáüòóîïæ 
ôïìò ïîï ïáâì, îïæãïí åíãóîçåú òìåàòâå òáíåþï òãò, îëãëîòú æåæòìåóä ëöïõ-
øò òñë. èòìò ìóäò æï þóíåþï ïîìåþòàïæ ïî øåúâäòäï. ãåëãîïôòóäò ãïæïíïú-
âäåþï êò ïæïèòïíòì ìóäòì ïõäïæ æïþïæåþïì íïêäåþïæ óùñëþì õåäì. 

ïõäï ðäïüëí þïîïèòûòì øåìïõåþ. ïîìåþëþòìïàâòì ïæïèòïíòì þîûëäòì èîï-
âïäãâïîò ôëîèï æï ìïõåëþï ïéùåîòäï äòüåîïüóîïøò, èïãîïè ðäïüëí þïîïèò-
ûòì èòåî ïî÷åóäò ãçï èåüïæ „ëîòãòíïäóîòï“. òãò áâåñïíïì ñîóæ æï èóíöïæ ï÷-
âåíåþì àïâì, îïàï òïîìåþëì. úõïæòï, ðäïüëíòì èæãëèïîåëþï åîàæîëóäïæ 
ïîòì îëãëîú ìóþòåáüóîò, òìå ëþòåáüóîò èòçåçåþòì øåæåãò. ïèòüëè èùåîïäì 
îëè èëåõåîõåþòíï æï òèïâå ûïäòà ãïåõìíï ðäïüëíòì ìóäòåîò ìïèñïîë, îï ûï-
äòàïú ðäïüëíòì èæãëèïîåëþï æïõïüï, èïøòí èòâòéåþæòà èåüïæ ìïòíüåîåìë 
øòíïïîìòìï æï ãïíçëãïæåþóäò èíòøâíåäëþòì ìïõåì. èïãîïè, ìïèùóõïîëæ, ïá àï-
íïôïîæëþï æïîéâåóäòï. ïîüóî øëðåí¸ïóåîò ïèþëþæï — „îëèïíò, îëãëîú õå-
äëâíåþòì ôëîèï, òèæåíïæ ïîòì èïéïäò æï êåàòäøëþòäò, îïèæåíïæïú èåüïæ 
òõåæåþï òãò øòíïãïí úõëâîåþïøò æï îïèæåíïæïú íïêäåþïæ ùïîèëãâòæãåíì ãï-
îåãíóäì“. ìùëîåæ ðäïüëíòì øòíïãïíò úõëâîåþòì óêèïîëþï òãîûíëþï îëèïíøò, 
îïú èòì èõïüâîóä ìïõåì ïôåîèêîàïäåþì. íïàåäò æï ãïîêâåóäò îëè òñëì 
èùåîäòìïæèò ùïñåíåþóäò ðîåüåíçòåþò, óôîë æïùâîòäåþòà âòäïðïîïêëà ðäï-
üëíòì úõëâîåþïçå… 

ðäïüëíò ìõâòìò ëöïõòì èïèïï. ëöïõò íïàòøâòäåþòìï ïîòì. 
èïîòïè íïàòøâòäò ëîò øâòäòà — èòîòïíòàï æï æïàëàò — ãï¸ñëäòï ðäïüëíì 

úëäïæ. ðäïüëíì éâòûäò øâòäòúï ¸ñïâì — àåëíï. ïò, ïè õóàìóäòïíò ëöïõòì 
èïî÷åíïäòï ðäïüëí þïîïèòûå. èïîüë ïè èøîïäò ôïáüòì øòíïïîìòæïí àó ãïèë-
âïäà, óíæï æïâïìêâíïà, îëè ðäïüëíò êïîãò êïúòï. ïèïì ïâüëîòú ãâòæïìüó-
îåþì: „ðäïüëíò êåàòäò, ëöïõòì èëñâïîóäò êïúò ãïèëæãï“ (ãâ. 137). òãò „ïîïô-
îòà ïèýéïâíåþæï àåëíïìïæèò ãïíìïêóàîåþóä ìòñâïîóäì æï ÷âåíãïí (å.ò. èòîò-
ïíòìï æï æïàëìïãïí) ïîïôîòà ïíìõâïâåþæï“ (ãâ. 137). îëãëîú ÷ïíì, ðäïüëíòì 
ãåîåþò ïî ñëôòäïí èïèòíïúâäòà óêèïñëôòäë. ïèòì ìïþóàòï æïàëì ôòáîåþòú: 
„ðäïüëíò ïî ïîòì èïìõïîïæ ïìïãæåþò êïúò. ÷óèòï æï óùñòíïîò“ (ãâ. 73). èïãîïè 
åì àóîèå ðäïüëíòì åîàò ìïõåï, èòìò úõëâîåþòì åîàò èõïîåï. èïì èåëîå ìïõåú 
ïáâì æï ìõâï úõëâîåþòàïú úõëâîëþì. ðäïüëí þïîïèòûå 15 ùåäòï ñîó-èóíöàï 
ïîüåäøò èóøïëþì æï ïè õíòì èïíûòäçå ãïíãåþ òñîóåþæï àóîèå àïâì (ãâ. 136). 
ãïîæï ïèòìï, ðäïüëíì ìïñâïîåäòú ¸ñïâì, àóèúï ìáåìëþîòâïæ óêâå æïóûäóîå-
þóäï (ãâ. 169-170). 

ïìåàòï ðäïüëí þïîïèòûòì ìîóäò ðëîüîåüò. åì ïîòì ìóîïàò ãïëîåþóäò êï-
úòìï. ïá þóíåþîòâïæ ó÷íæåþï òíüåîåìò èêòàõâåäì: îï ïîòì ðäïüëíòì ãïëîåþòì 
èòçåçò? îï ìòíïèæâòäåè ïòûóäï ðäïüëíò íòéïþò ïüïîëì æï òìå òúõëâîëì? 
èïîàïäòï, øåòûäåþï òâïîïóæë åìï àó òì èòçåçò, åìï àó òì ìòíïèæâòäå, îëèåä-
øòú ðäïüëíì èëóõæï úõëâîåþï, èïãîïè óìïþóàë âïîïóæò ïî òûäåâï ìùëî æïì-
êâíåþì. àïí ãïåÿâåþì æï ãïòûóäåþì êòæåú, îëè çëãòåîàò îïè ïî æïòöåîë. ïìå 
èïãïäòàïæ, ðäïüëíò 15 ùåäòï ñîó-èóíöàï ïîüåäøò èóøïëþì, èïãîïè ãåîì 
ùïîèëæãåíïú ïî ¸áëíòï ìïæ èóøïëþæï òãò (ãâ. 135). èïèòíïúâïäìï æï ãåîì øëîòì 
íëîèïäóîò æïèëêòæåþóäåþï òñë ïè 15 ùäòì èïíûòäçå æï ïèòüëè ãïóãåþïîòï 
îïüëè ïî óíæï ìúëæíëæï æïàëì ìïæ èóøïëþæï ðäïüëíò? èêòàõâåäèï ïîú òì 
òúòì, óèïäïâì àó ïîï ëöïõì ðäïüëíò àïâòì ìïèóøïë ïæãòäì ïíæï îúõâåíòï àó 
ïîï öïíìïé êïúì òèòìï, îëè ãïíãåþ òñîóåþì àïâì? åîàò ìòüñâòà, ïî âòúòà îë-
ãëîòï ðäïüëíòì æïèëêòæåþóäåþï àïâòì èæãëèïîåëþòìïæèò. ïèòì úëæíïì ðäï-
üëíòì õïìòïàòìï æï þóíåþòì ãïèëìïâäåíïæ ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïáâì. ïèïì 
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èíòøâíåäëþï ïáâì ïãîåàâå æïàëì ðäïüëíòìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì ïìïõìíå-
äïæ. æïàëì ðäïüëíòìï ìöåîëæï æï òãò ðïüòëìïí êïúïæ èòï÷íæï (ãâ. 73-74). ïèò-
üëè æïàëìïàâòì ðäïüëíòì íïèæâòäò ìïõòì ïéèë÷åíï æòæò üîïâèï óíæï ñëôò-
äòñë. èïîàïäòï, èùåîïäò ïèþëþì, îëè æïàëì „øòíïóîàïãïí ïîâòì æïíïõâï ïî 
øååûäë, ãïíìïêóàîåþòà — ðäïüëíòì. èòì þóí÷óäï æï êåàòäïæ èëèéòèïî ìïõåì 
âåéïî òüïíæï“ (ãâ. 162). èïãîïè ïá ìòûóäâòäòì õïîòìõòï ãïèëìïîêâåâò, îïæãïí 
åîàòï ãûóäæåì êïúò, îëèåäòú úõëâîåþòì èïõòíö ôëîèïì ìóþòåáüóîò èëìïç-
îåþåþòà ïèëòî÷åâì æï èåëîåï, îëúï ëþòåáüóîò èòçåçåþò ïòûóäåþì ïæïèòïíì 
æïíïøïóäòì ãçïì æïïæãåì. øåòûäåþï ðåîìëíïýòìïàâòì åì ìóäåîàò òñëì (åì æï-
èëêòæåþóäòï èòì õïìòïàìï æï àâòìåþåþçå), èïãîïè èùåîäòìï æï èêòàõâåäòìïà-
âòì ïìåàò îïèååþòì úëæíïì ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïáâì. ãïîæï ïèòìï, æïàë ðï-
üïîï ïéïî ïîòì æï óíæï òúëæåì, îëè òì, îïú ðäïüëíèï óðïüòëìíë ãçòà òøëâï, 
èòì æïâïýêïúåþïìï æï òíýòíåî êïúïæ ãïõæëèïìïú èëõèïîæï. òáíåþ ðäïüëíò òèò-
üëè æïïæãï ñâåäïì èëüñóåþòì ãçïì, îëè ëþäåþì óèïèëþï ïî åãîûíëà? øåóû-
äåþåäòï æïàëè ïèïì ïíãïîòøò ïî ãïóùòëì. îëúï òãò ñâåäïôåîì ïíãïîòøì ãïó-
ùåâì, ïùëí-æïùëíòì æï èåîå ïèëòî÷åâì ðäïüëíòìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì ôëî-
èïì, èïøòí ãïìïãåþò ãïõæåþï — îï ðòîëâíåþïï æïàë. àëîåè ìõâïíïòîïæ, òëäò øå-
ìïûäåþåäòï æïàëì èòåî ðäïüëíòì ìòûóäâòäò èëåáúåì ìüïíæïîüóäò ôëîèó-
äòì ÷ïî÷ëøò — óðïüòëìíë êïúò óíæï ãûóäæåì. 

èïòíú îïøòï ìïáèå? îïì òãåþì ðäïüëíò èë÷âåíåþòàò ìòñîóòà? óíæï âòôòá-
îëà, îëè ñîó-èóíöàï ïîüåäò ðäïüëíì æòæ ôóäïæ èëãåþïì ïûäåâì. ïêò ïè-
þëþì íëîï — ðäïüëíò èæòæïîò êïúòïë (ãâ. 170). àóèúï èêòàõâåäèï ïî òúòì ïè 
ìòèæòæîòì êâïäò ïüñâòï àó ïîï ðäïüëíòì ëöïõì. îëèïíòì êòàõâòì æîëì òìåàò 
øàïþåÿæòäåþï ãî÷åþïà, îëè þïîïèòûå-íïàòøâòäåþòì ëöïõò ÷âåóäåþîòâò îòãò-
àò ëöïõòï æï òãò ïîïôîòà ãïèëòî÷åâï èòäòëíëþòà ìõâï îòãòàò ëöïõòìïãïí. 
èïãîïè, âàáâïà, æïâóöåîåà íëîïì æï ðäïüëíò èæòæïî êïúïæ èòâò÷íòåà, èïøòí 
óíæï æïâïìêâíïà, îëè æïàëì èïèòíïúâïäò ìòèæòæîåì (ôóäì) æïóþîèïâåþòï æï 
çíåëþîòâïæ æïúåèóäï. 

èïãîïè ïá óíæï ãïâïîêâòëà — îïì íòøíïâì ðäïüëíòìïàâòì ôóäò? òãò ïîìåþë-
þòì ùñïîëï àó ãëþìåêòçèòì æéåâïíæåäò ãïèëâäåíï? õøòîïæ åîàò îïè ãâïâòù-
ñæåþï — ãïíèïîüåþï òèòìï, àó îïì âãóäòìõèëþà ìòèæòæîåøò. îëúï þïäçïêòì 
ãëþìåêò ïíæï ïîæïçòïíòì ìëäëèëí òìïêò÷ èåöéïíóïøâòäò ïãîëâåþæï æï èæòæ-
îæåþëæï, åì ïî ãóäòìõèëþæï èõëäëæ þåâîò ôóäòì áëíïì. åì òñë þîûëäï òìå-
àò ìïêóàîåþòì øåìïûåíïæ, îëèåäòú ìëúòïäóî óðòîïüåìëþïì ãïíòÿåþæï æï 
êäïìëþîòâïæ åîàò ìïôåõóîòà èïéäï ãïñåíåþæï. øåèæåã àïíæïàïíëþòà ìïçë-
ãïæëåþîòâò èæãëèïîåëþòì þïüëí-ðïüîëíò õæåþëæò (îëãëîú ìëúòïäóîò, òìå 
ðëäòüòêóîò ïçîòà). å.ò. èëâäåíïì ¸áëíæï ãïîêâåóäò ìïçëãïæëåþîòâò øòíïïî-
ìò. èïãîïè ïõäï ãâïòíüåîåìåþì — îï øòíïïîìò ïáâì ðäïüëíòìïàâòì ôóäì (ìòè-
æòæîåì)? íóàó èõëäëæ òì, îëè ìïñâïîåäò ¸ñïâæåì? èïãîïè ìïñâïîåäò øåòûäå-
þï ãñïâæåì òìåú, îëè õåäëâíóîïæ ïî æïèóíöæå æï ïî æïñîóâæå. ìïèùóõïîëæ, 
èêòàõâåäèï ïî òúòì îï ëþòåáüóîò æï ìóþòåáüóîò èòçåçåþò ïèëûîïâåþåí æï ïò-
ûóäåþåí ðäïüëíì ïîìåþëþòì óêòæóîåìïæ æïèïèúòîåþåäò ôëîèòà òúõëâîëì. 
ïèòì úëæíïì êò óæòæåìò èíòøâíåäëþï ïáâì åèëúòóîò æïèëêòæåþóäåþòì øåìïá-
èíåäïæ. þîóíë üîïâåíò ùåîæï: „òóæï òìêïîòëüåäì ëîò ïàïìò ùåäòï ìüïíöïâåí 
òèòìïàâòì, îëè åîàõåä èëòíæëèï ëúæïïàò âåîúõäò åøëâíï. âòí òúòì òáíåþ ïè 
ëúæïïàò âåîúõäòà ïâïæèñëôò þïâøâòìïàâòì ùïèïäò óíæï åñòæïë“… îëúï ïî 
òúò ìïáúòåäòì, èëáèåæåþòì ãïèïðòîëþåþåäò èòçåçò, èïøòí òëäïæ øåòûäåþï 
øåúæå: þëîëüò þëîëüïæ ïî ÷ïàâïäë æï êåàòäò-êåàòäïæ, ðäïüëí þïîïèòûòì 
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èëáèåæåþï-ìïáúòåäì ìùëîåæ åì ãïèïðòîëþåþåäò èòçåçåþò ïêäòï, îòì ãïèëú 
êïîãïæ èòãíåþóäò ìïõå þëäëèæå ïî ïîòì ãïõìíòäò æï æïõïüóäò. 

ïîú ðäïüëí þïîïèòûòìï æï ïîú æïàë íïàòøâòäòì úõëâîåþïøò ïîïôåîò èëõ-
æåþëæï, ïîú ïáâïîòóèòì ìòèñóæîëâå æïòîéâåëæï, îëè þåæì íòêë êëîòíàåä-
àïí ïî æïåêïâøòîåþòíï òìòíò. 

èïîàïäòï, îëèïíòì òíüîòãïì íòêë êëîòíàäòì ðòîëâíåþï ïèëûîïâåþì æï ûï-
þïâì, èïãîïè, ÷åèò ïçîòà, èòìò ìïõå æï àïâãïæïìïâïäò îëèïíòì ìïåîàë õïìòïàì 
åàòøåþï. îï àáèï óíæï, îëèïíò, îëãëîú ýïíîò, ôïîàë åðòêóîò üòäëï æï øåóû-
äòï ïìïõëì ìïçëãïæëåþòì ìõâïæïìõâï ôåíòì ùïîèëèïæãåíåäàï úõëâîåþï, èïã-
îïè ïá àåèïüòêóî ãïàòøóäëþïçåï äïðïîïêò. þïâøâëþïøò èïí ëáîëì ìïïàò æï 
ðïäüë èëòðïîï, îòìàâòìïú ìïèò ùåäò óïìïêë æïèíïøïâåàï ãïèïìùëîåþåä êë-
äëíòïøò æï¸ñë. èåîå ìïòóâåäòîë èïéïçòï ãïáóîæï æï æïòÿòîåì. áóîæëþòì 
ãïîæï ìõâï æïíïøïóäòú ÷ïóæåíòï: èëìå èïèòìàâïäëâòì úëäò ìïñâïîäïæ ãïòõï-
æï æï ìïãâïîåóäë èïîãïäòüò ãïèëìüñóï. ïìïêøò øåìóäèï ïôåîòìüëþïì èò¸ñë 
õåäò: ìïõåäèùòôëìï æï õïäõòì èëüñóåþòà øëóäëþæï ôóäì. åîàò ìòüñâòà, ïî 
ïîìåþëþì. æïíïøïóäòì ôëîèï, îëèåäòú íòêë êëîòíàäòìïàâòì óúõë òñëì. àó 
íòêë êëîòíàäòì ìïõåì èõëäëæ ïè êóàõòà ãïíâòõòäïâà, úõïæòï, òãò óúõëï îë-
èïíøò „ëáîëì àåâçò“. àó îëèïíò ìïåîàëæ ëöïõóî ñëôòà îëèïíì ùïîèëïæ-
ãåíì, íòêë êëîòíàåäò àïâòìò úõëâîåþòà ðëäòúòóîò îëèïíòì ýïíîì åêóàâíòì. 
èïãîïè èùåîïäò èïì èïòíú ïêïâøòîåþì àïâòì ðåîìëíïýåþàïí. ìïáèå òì ïîòì, îëè 
êëîòíàäòìï ñâåäïì åøòíòï: ðäïüëíì ïî óíæï, îëè íòêëì èòì ëöïõøò ïóãïæ ïõ-
ìåíåþæíåí (ãâ. 76), îïæãïí þïîïèòûåì åøòíòï êëîòíàäòìï (ãâ. 80); üïáìòì øëôåî-
ìïú åøòíòï íòêëìò (ãâ. 63). æïàëú ïè èæãëèïîåëþïøòï (ãâ. 233). ýóîíïäòìüò ãå-
äïú øòøòìïãïí úïõúïõåþì íòêëìàïí øåõâåæîòìïì (ãâ. 121). èïîàïäòï, èòîòïíò 
àïâòì æîëçå ïî øåóøòíæï íòêë êëîòíàåäì, èïãîïè ïõäï òìòú æóèì. åì æóèò-
äòú àïâòìåþóîò øòøòï, îïæãïí èòîòïíèï òúòì „øïâò êëäïì“ óêïí òìåàò ûïäåþò 
æãïì, îëè èïà ùòíïïéèæåã þîûëäï óêâå ïéïî øåóûäòï æï òûóäåþòà ãï÷óèåþó-
äï. ìùëîåæ åì ìïñëâåäàïë øòøòï òì, îïú íòêëì ìïõåì óôîë îàóäìï æï ìåîòë-
çóäì õæòì, âòæîå øåòûäåþï òñëì ðëäòúòóîò îëèïíòì ãèòîò. èïãîïè ïá þóíåþ-
îòâïæ òìèòì êòàõâï — øåòûäåþï àó ïîï ìïçëãïæëåþïì (âòèåëîåþ — ìïçëãïæëå-
þïì æï ïîï ðòîëâíåþïì) åøòíëæåì îåúòæòâòìüòì? îï àáèï óíæï, øåóûäåþåäòï, 
îïæãïí ìïçëãïæëåþòì èõïîåì ïîòì ìïõåäèùòôëì øòíïãïíò óøòøîëåþòì èàåäò 
ïðïîïüò. ãïîæï ïèòìï, ìïçëãïæëåþïì îëè ìòìõäòì ìïèïîàäòì æïèíïøïâòì åøò-
íëæåì, èïøòí áóîæåþò, ñï÷ïéåþò, èêâäåäåþò ôïîóäïæ ïî ÷ïòæåíæíåí þëîëüå-
þïì. òìòíò ïèïì ïøêïîïæ ãïïêåàåþæíåí. èïãîïè îïêò ìïçëãïæëåþïì íòêë êëîòí-
àäòì åøòíòï, èïøòí óíæï âòãóäòìõèëà, îëè „øïâò êëäï“ óôîë èåüòï, âòæîå óþ-
îïäë îåúòæòâòìüò. èïîàïäòï, ïèïì èùåîïäò ðòîæïðòî ïî ùåîì, èïãîïè áïîïã-
èóäïæ êò ãâåóþíåþï. èïãîïè ïéïî ãâåóþíåþï òèïì, àó îòà ïîòì èåüò, îï ûïäïï 
íòêëì óêïí, îïì åñîæíëþï òãò. èêòàõâåäèï ïî òúòì, îëãëî èëõæï, îëè ìòìõäòì 
ìïèïîàäòì æïèíïøïâå ìïçëãïæëåþïøò èüêòúåæ ôåõèëæãèóäòï æï ðïüòâúåèó-
äòú ïîòì. îëãëîéïú èëèõæïîï òìå, îëè æïèíïøïâåì ìïçëãïæëåþïøò ïæãòäò 
óðëâòï. ïá ôïáüòì ìòèïîàäåøò ïî âåæïâåþò ïâüëîì. òãò èïîàïäòï. ìïæïâëï òì, 
îëè ôïáüòì êëíìüïüïúòòì òáòà ïî èòæòì. èëâäåíòì ïíïäòçì ïî ïêåàåþì. èïî-
àïäòï, îëèïíøò ïîìåþëþì ðåîìëíïýò ýóîíïäòìü ãåäïì ìïõòà, îëèåäìïú æï-
êòìîåþóäò ïáâì íòêë êëîòíàäòì ùòíïïéèæåã þîûëäï æï èòìò ïîìåþëþòì ìïò-
æóèäëåþòì ãïãåþï, èïãîïè ãåäï èåüòìèåüïæ óìóìóîòï ïè þîûëäïøò ãïìïèïî-
öâåþäïæ. èòìò ãïíúõïæåþï — „ïè óöîïøò èòæåâì èïãòìàâòì æïèçïæåþóäò ïüëèó-
îò ñóèþïîï. òìå æïâïîþòë, øåíò ðäïüëíò ïîòìüëüåäåæ èëå÷âåíëìë“ (ãâ. 220) — 
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êâåõíïï èõëäëæ. ãåäïì ðòîëâíåþï ïè ìòüñâåþòì ãïíèïõëîúòåäåþåäò ïî ïîòì. 
òãò âåîú íòêë êëîòíàåäòì ïîìåþëþòì ìïòæóèäëåþïì ãïòãåþì. 

íòêë êëîòíàäòì èìãïâìò ïæïèòïíåþòì ùïîèëèøëþò ìòíïèæâòäòì ïíïäòçò îëè 
ñëôòäòñë îëèïíøò, èïøòí òãò ìîóäòïæ ïî æïüëâåþæï îëèïíòì ìïåîàë õïìòï-
àòæïí åîàãâïîò ãïèëàòøóäëþòì øàïþåÿæòäåþïì. 

æïìïìîóä, èùåîäòì ìïòíüåîåìë æïêâòîâåþïì èòíæï ãïâóìâï õïçò. åîàòï òì, 
îëè ïîòïí ïæïèòïíåþò, îëèåäàïú ïîìåþëþòì ôëîèïæ õåäëâíóîò æïñîóåþï-æï-
èóíöåþï èëóûåþíòïà. èåëîå êò — òì, îëè ìòìõäòì ìïèïîàäòì æïèíïøïâåì ìïçë-
ãïæëåþïøò ïæãòäò óðëâòï, ðïüòâòìúåèï æïóèìïõóîåþòï æï ðïüòëìïíò ïæïèòïíå-
þò æïóøòíåþòï. îïèæåíïæïú âòúò, åì ìïêòàõåþò ïî. ìóäïêïóîïèæå ÷âåíì äòüå-
îïüóîïøò ïî æïìèóäï. ìïêòàõòì æïìèòì àâïäìïçîòìòà, åì èòìò èùåîäóîò ãï-
èïîöâåþïï, èïãîïè ïè ãïèïîöâåþïì òì íïêäò ïõäïâì, îëè ëîòâå øåèàõâåâïøò èëâ-
äåíïàï èïìïçîæëåþåäò ôåìâò ïî ïîòì ìïïøêïîïëçå ãïèëüïíòäò, èëâäåíïàï 
ùïîèëèøëþò èòçåçåþò ïî ïîòì ïõìíòäò. èïîàïäòï, èùåîïäò ìëúòëäëãò ïî 
ïîòì, èïãîïè èõïüâîóäò äòüåîïüóîòìïàâòì èëâäåíïàï ïíïäòçò òìåâå ïóúò-
äåþåäòï, îëãëîú èåúíòåîåþòìïàâòì. èêòàõâåäòì åèëúòóîò ïéûâîï îïòèå èëâ-
äåíòì ùòíïïéèæåã ïí èõïîæïìïÿåîïæ èõëäëæ èïøòí ïîòì øåìïûäåþåäò, îëúï åì 
èëâäåíï æïíïõóäòï èàåäò ìòãîûå-ìòãïíòàï æï ìòéîèòà. ïèòì èòéùåâï êò ïíïäò-
çòà øåòûäåþï. úõïæòï, ïíïäòçò ïî óíæï æïî÷åì èøîïä äëãòêóî æïìêâíåþïæ 
(àóèúï ïîú åì ïîòì èíòøâíåäëþïì èëêäåþóäò). ïóúòäåþåäòï èòìò èõïüâîóä 
êïüåãëîòïèæå ïèïéäåþï. ìïàáèåäòì þëäëèæå ïîàáèï áâåüåáìüåþòì „àåëîò-
òà“ ïî ãïèïîàäæåþï, îïæãïí ïîòì æîë, îëúï ÷óî÷óäòú øåòûäåþï ãïòãëíëì 
êïúèï æï ïîòì æîë, îëúï æåæïçïîåþòì îåêâïú ïî ãâåìèòì. ÷âåíò èùåîäëþòì 
ïèëúïíï ïõäï óôîë æåæïçïîåþòì îåêâïï, âòæîå ÷óî÷óäò. áâåüåáìüåþòìï æï 
íïõåâïîüëíåþòì äòüåîïüóîï åîàãâïîò ôóôóíåþïï. ÷âåí òìå üêþòäïæ ïî 
âúõëâîëþà, îëè ïìåàò ôóôóíåþòì óôäåþï ãâáëíæåì. 

 

ÈÏÎÜËÆÈÏÎÜË ÃÏÌÏÂÄÅÄÒ ÃÇÏ 

ëàïî ÿòäïûòì îëèïíøò — „ãçïçå åîàò êïúò èòæòëæï“ — ïéùåîòäò âïíò ïîú 
òìüëîòóäòï æï ïîú èòàëäëãòóîò. àóèúï ïâüëîò ëîãïíóäïæ óêïâøòîåþì åî-
àèïíåàì êäïìòêóî èòàëäëãòïì æï áïîàóä çéïðïîì. èïàò øåîùñèòà áèíòì òãò 
ïäåãëîòóä ìïèñïîëì, îëèåäøòú úõëâîëþåí îëèïíòì ðåîìëíïýåþò æï âòàïî-
æåþï èëáèåæåþï. 

ðòîëþòàïæ àó æïâñëôà, îëèïíøò ëîò âïíòï — ïòåüòìï æï ëñïöïæë èåëîòì. 
ãïîåãíóäïæ åì ëîò âïíò ïî ìõâïëþì: ïòåüòì æîëìïú úõëâîëþæíåí æï ëñïöïæë 
èåëîòì æîëìïú ïîìåþëþåí éâòíòì âïÿïîò þïõï æï èåïêâíå þë÷òï, èåàåâçå þåæòï 
æï øïâàâïäåþï èïäïäë. ïòåüòì æîëìïú òñë âïíøò çéâï æï æïîòï÷ïíãòì þïéò æï 
ëñïöïæë èåëîòì æîëìïú ïîòì. àóèúï èåîå, ëñïöïæë èåëîòì èåôëþïøò, çéâïè 
óêïí æïòõòï æï âïíò æïüëâï. æïîòï÷ïíãòì þïéò êò ìóä ãïáîï. ïìåâå ïîìåþòàïæ 
øåòúâïäï ïæïèòïíåþòì þåæòú: ëñïöïæë èåëîòì õåäøò øïâàâïäåþï èïäïäëì ìïõ-
äò ìòñâïîóäòìï æï èóìòêòì üïûîòæïí ãïîñâíòäåþòìï æï ìòûâòì þóæåæ ãïæïòá-
úï. þïõïì ëîèëúìïôåõóîòïíò éâòíòì ìïîæïôò äõåíòìï æï üêþëþòì èïîíòæïí 
äëàëþòìï æï éîåëþòì ìïèòêòüíë ãïõæï. 

âïíøò áóîæëþï ïî òúëæíåí. ìïõäòì êïîì ïîïâòí êåüïâæï. ëñïöïæë èåëîòì 
èëìâäòì èåîå âïíåäåþò ðïîâïìïú æïå÷âòâíåí. 
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âïíøò èøëþäåþò øâòäåþì ïî ìúåèæíåí. åì ôîòáìåì èëâäòíåþòì èåîå òìùïâäåì 
(ðòîâåä êïúì, âòíú øâòäì õåäò øåèë¸êîï, èïîöâåíï øåïõèï. ïè ïèþïâèï øåïûîùóíï 
èàåäò âïíò). 

âïíøò èïàõëâïîò îï òñë ïî òúëæíåí æï ïòåüòì üïõüòæïí ÷ïèëãæåþòì èåîå 
åìåú íïõåì (ïòåüòì ñëôòäò èåöòíòþå æïïìïÿóîòìåì æï ãëíïîåóäèï êïúèï èïà-
õëâîëþï æïòùñë). 

æï ïìå øåèæåã. 
ïèîòãïæ, ñâåäïôîòì ïîìò øåòúâïäï. õïäõò æïî÷ï, èïãîïè áâåñïíï èëêâæï. àï-

âòìàïâïæ åì àïâçïîæïèúåèòï, èïãîïè óôîë ìïçïîåäò òì ïîòì, îëè ïèïì âåîïâòí 
ïè÷íåâì. èïîàïäòï, þåæòïè øåíòøíï, îëè çéâï èòòðïîåþëæï æï âïíì üëâåþæï, 
èïãîïè øåûîùóíåþóä èåàåâçåì ñóîì ïîïâòí óãæåþì. òãò ñâåäïì ãòýïæ èòï÷íòï. 
óïîåìòú, éâòíòà ãïäåøòäèï âïíåäåþèï âåîú êò øåïè÷íòåì, îëãëî òöæï ìïèò 
æéåæïéïèå èêâæïîò þïõï öëîêëçå ìïîæïôøò. èïøïìïæïèå, ïîï èïîüë ãïèëú-
âäòäïí, ïîïèåæ ãëíåþòì àâïäíòú æïâìòïà. 

èïòíú îï èëõæï, îïè ãïèëòùâòï åì? îïè èëêäï âïíøò ïèïéäåþóäò æï èøâåíòå-
îò? 

åîàò øåõåæâòà, ãïíìïêóàîåþóäò ïîïôåîò èëèõæïîï: ïòåüòì õåäòìóôäåþï 
øåòúâïäï ëñïöïæë èåëîòì èåôëþòà. èïîàïäòï, õåäòìóôäåþòì úâäïì õåäò 
óúõëåäåþèï øåóùñâåì, èïãîïè þïüëíïæ òìòíò ïî æïèìõæïîïí. ïòåüòú âïíåäò òñë 
æï ëñïöïæë èåëîåú âïíåäòï. òì ìïäæïàåþòú âïíåäåþò òñâíåí, ëñïöïæëì îëè 
ãïóêïôåì ãçï üïõüòìïêåí. ïìåàò îïè ïèï àó òè áâåñíòì úõëâîåþïøò õøòîïæ õæå-
þï, èïãîïè ïá ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïáâì — îëãëî õëîúòåäæåþï åì úâäòäåþï. 

âïíøò ñâåäïôåîò èëüñóåþòà æï éïäïüòà èëõæï. üñóëæï æï èëéïäïüå òñë 
ñâåäï — øòíïóîò æï ãïîåøå. 

ðòîâåäò üñóòäò ôîòáìåè àáâï. ôîòáìå éïîòþ-éïüïêò ëöïõòì øâòäò òñë. èòì-
èï æïè ¸åäåè àïâò æïòõî÷ë. ãëãëè âåî ïòüïíï ìòéïîòþå, èøëþäåþòì ãïíóùñâå-
üåäò ÷õóþò æï êòíêäïëþï. ôîòáìåì ëöïõøò ñâåäï åîàèïíåàì ùïèäïâæï. úõëâ-
îåþòì ïóüïíåäò ïüèëìôåîë òæãï. ãïòõïîï þòÿèï, îëúï âïíøò ùïèëìâäòì ìïøóï-
äåþï èòåúï. ôîòáìåì ãïèëãçïâíï æòæò èåôòì èòíëìòì ÷ïíïôòáîòì ðòîâåäò ìïôå-
õóîò òñë. èòíëìòì ãåãèòà, ôîòáìå âïíøò óíæï ÷ïèëìóäòñë, òá åúõëâîï æï òáâå 
óíæï èëèêâæïîòñë êòæåú. ïèòà ÿòîòìóôïä þåîûíåþì âïíøò õøòîò ÷ïèëìâäòì 
óôäåþï þóíåþîòâïæ åûäåëæïà. âïíøò èëìóä ôîòáìåì ïòåüòìïàâòì üñóòäò óí-
æï åàáâï: þåëüòåäò èåôòì øâòäò âïî. æåæòíïúâïäèï èëêâäï æïèòðòîï æï èôîò-
íïâèï âåîûèï ãïæïèïî÷òíïë. èòíëìòì êïúåþèï ôîòáìå ÷óèïæ âïíøò ÷ïèëòñâïíåì. 
èåîå âåîûçå øåìâåì. âåîûò æï þòÿò íïðòîçå ãïæèëïãæåì æï ãïó÷òíïîæíåí. ãëí-
æïêïîãóäò ôîòáìå âïíåäåþèï òðëâíåì æï ïòåüì èòãâïîåì. ôîòáìåè àóàòñóøò-
âòà ãïòèåëîï æïíïþïîåþò — þåëüòåäò èåôòì øâòäò âïîë… àóèúï èïøòíâå èòõ-
âæï, îëè „ïõäï èàåäò ìòúëúõäå óíæï åàâïäàèïáúï, èàåäò ìòúëúõäå óíæï 
åçòæï üñóòäò, æïþïæåþòìàïíïâå îëè ïàáèåâòíï þåæèï“. ìòèïîàäåì îëãëîéï 
òüñëæï! áëõòæïí ìïìïõäåøò èëõâæï. ãäåõòì þòÿò óôäòìùóäò ãïõæï. ìòéïüïêò-
æïí ôóôóíåþïøò ïèëñë àïâò. ÷ïèëêëíêòäò ãäåõòì ãëãëì èïãòåî èåôòì ïìóäò 
óíæï øååîàë. àó ìòèïîàäåì òüñëæï, ïèïì ñâåäïôåîì æïêïîãïâæï. èùïîå ìòíïè-
æâòäåì æïóþîóíæåþëæï. àó üñóòäì ïî èëåøâåþëæï, ìâåþåæíòåîïæ òúõëâîåþ-
æï. ïìå ïèöëþòíï ôîòáìåè ìòúîóå ìòèïîàäåì. ìõâïú èëïüñóï æï àïâïæïú èëü-
ñóâæï. 

îëãëîú âõåæïâà, ôîòáìåì æï ¸åäåì êäïìòêóîò èòàò ðïîëæòîåþóäòï. èåîå 
âíïõïâà, îëè ìïæïú èùåîïäò êäïìòêóî èòàì òñåíåþì, ñâåäãïí ðïîëæòîåþïì èò-
èïîàïâì. èïãîïè öåî òìåâ ôîòáìåì àïâãïæïìïâïäì èòâñâåà. 
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ôîòáìåè ïòåüòì áïäò áïîòìï øåòîàë. èïîüë áïîòìïè òúëæï, ôîòáìå óôäòì-
ùóäò îëè ïî òñë. þïäòøáâåø óðëâíï áïäèï âïýì ìïàóàïæ æïêåúòäò æï øåíïõó-
äò ûâåäò üïíìïúèåäò. ìïèëìèï ãïïèýéïâíï ôîòáìåì íïèæâòäò âòíïëþï. ãäåõó-
ÿï, ãäåõóÿïë, æïìúòíëæï ïòåüòì ïìóäò áèïîì. ìòúëúõäåì óùïèäïâæï åì áïäì, 
èïãîïè âåîú áïîòìïè àáâï ìòèïîàäå. ðïüòâèëñâïîåëþïè ïî èòìúï íåþï. âåî ãï-
þåæï ãïåèýéïâíåþòíï, èåôòì ïìóäì óþòîò ãäåõò îëè åìâï áèîïæ. áïîòìïú ïüñó-
åþæï èïèïèòìì æï áèîòì ìïòæóèäëì ìïãóäæïãóäëæ òíïõïâæï. åì óêâå èåëîå 
üñóòäò òñë. 

ëàõò øâòäò øååûòíïà ôîòáìåìï æï áïîòìïì. èïãîïè ïî òáíï æï ïîï — âïíì èïòíú 
âåî øååàâòìï ôîòáìå. ìóä ìïèøëþäëøò æïþîóíåþïì ëúíåþëþæï òãò. ïèïìïú àï-
âòì ìïôóûâåäò ¸áëíæï. âåîïìëæåì ãïõæåþëæï ôîòáìå âïíåäåþòìïàâòì øòíïóîò 
æï ïõäëþåäò êïúò. „… óúõë òáíåþëæï ñëâåäàâòì, îïàï èòì áëèïãåþì ìïøóïäå-
þï ¸áëíëæïà, êòæåâ þåâîöåî ãïèëå÷òíïà æï æïåèïæäåþòíïà àïâòïíàò ìòêåàå 
æï õåäãïøäòäëþï“. àóîèå âïíåäåþòì ìüóèïîàèëñâïîåëþï æï êåàòäêïúëþï 
óïíãïîë ïî ñëôòäï. àó ôîòáìå èøëþäòóîò ãïõæåþëæï, èïøòí âïíåäåþò âåî òü-
îïþïõåþæíåí — ÷âåíçå ìüóèïîàèëñâïîå, ìõâï õïäõòì ïèüïíò æï ãïèüïíò ïîïâòí 
ïîòìë. àóîèå ôîòáìå óþîïäë ìïþóàò ñëôòäï âïíåäåþòì ìõâïõïäõòìèëñâïîåë-
þòì æïìüóîïæ ãïèëñåíåþóäò. 

àïâòì èõîòâ, óúõëæ æïî÷åíòä ôîòáìåì õòçïíòì ÿòï éîéíòæï. „òì, îï àáèï 
óíæï, èïæäëþåäòï, ðóîò îëè ãïóñïâò, ÿåîáâåø îëè øåòôïîå, úåúõäàïí ïæãò-
äò îëè ãïèëóíïõå, èïãîïè ïèïâå æîëì ãóäò øóîòà åâìåþï, îïæãïí èïì ïîú ìï-
êóàïîò ðóîò, ïîú ìïêóàïîò ÿåîò æï ïîú ìïêóàïîò úåúõäò ãïï÷íòï. èïîàïäòï 
øåí (èòìò øåèôïîåþåäò) ïèïøò ìîóäåþòà ïî õïî æïèíïøïâå, èïãîïè èòìò ôïîóäò 
ìòûóäâòäò óèàïâîåìïæ øåíìêåíïï èëèïîàóäò, îïæãïí øåí ãïáâì òì, îïú øåòû-
äåþëæï èïìïú ¸áëíëæï“. 

ïèîòãïæ, àóîèå ìüóèïîìï æï èïìðòíûåäì, õòçïíìï æï èôïîâåäì àïâòïíàò èò-
çïíò ïèëûîïâåþæïà. èïìðòíûåäì ôîòáìå ìïêâåõíïæ ÿòîæåþëæï. ôîòáìåì êò ïî 
óíæëæï ìõâòìò êïòêïúëþòì ïîãóèåíüò ñëôòäòñë. ïè ùòíïïéèæåãëþòì èëøäï øå-
óûäåþåäòï. „ëöïõøò øåèëøâåþóäò óúõë êïúò, âòíú ïî óíæï òñëì òãò, øåíì èçåì 
èïòíú ïîïìëæåì æïòôòúïâì. îïæãïí øåíì èçåì àïâòìò ãëãîòì àåìäò óî÷åâíòï“. 
ïèòüëè ôîòáìåìï æï âïíåäåþì øëîòì, ìòñâïîóäòì íïúâäïæ, áòøðèï æï èüîëþïè 
æïòþóæï. èòóõåæïâïæ áâåøåúíåóäò èüîëþòìï, ôîòáìåì ìòûóäâòäò ïî èïîàïâ-
æï, îëúï ãïó÷íæï ìóîâòäò, æïåèüêòúåþòíï ïòåüòì ëöïõòìïàâòì — èåú êïúò âïî 
æï ìïèïæäë ïîïôåîò èÿòîìë. åì óþîïäë, öïíìïéò ïæïèòïíóîò èëàõëâíòäåþï 
òñë. 

èïîïè îëãëî óíæï æïåèüêòúåþòíï åì ôîòáìåì? åîàïæåîàò ìùëîò ãçï ìòèïî-
àäòì àáèï òñë. ãïîíï åì óîàóäåìò æï óèûòèåìò ìïáèå òñë. ìòèïîàäòì àáèï 
éòîìåþïçå óïîòì àáèïì íòøíïâæï. åì êò ìïêóàïîò àïâòì óïîñëôïì óæîòæï. èå-
îåæï, ìïêóàïîò àïâòì óïîèñëôåäò îëãëîéï ùïèëèæãïîòñë ôåõçå æï îëãëî-
éï æïåèìïõóîåþòíï òìåâ âïíåäåþòì ðïüòâòìúåèï? àó òüñëæï, þëîëüò ãïíçîïõ-
âòà èëãçïâíòäò öïøóøò âïîë, âòíéï åíæëþëæï, âòíéï ãïóùâæòæï éòîìåóäò êï-
úòì õåäì. ïèòì ãïèýéïâíåþòà ìïèóæïèëæ êïîãïâæï úëä-øâòäìïú. âòí òìóîâåþ-
æï èìüëâïîòìï æï áâåãïèõåæâïîòì úëäëþïìï æï øâòäëþïì? ìõâï ãçï ïî òñë: íò-
éïþò óíæï þëäëèæå åüïîåþòíï. èïãîïè ìïçîæåäæïèïæäåþóäò êïúòì èæãëèï-
îåëþòæïíïú óíæï ãïèëìóäòñë. èïøòí ãïæïùñâòüï ôîòáìåè æïåèüêòúåþòíï âïíå-
äåþòìïàâòì — àáâåíàâòì ïóúòäåþåäò æï øåóúâäåäò êïúò âïîë. ïè èòçíòà æï-
òùñë âïíøò ùñïîëì ãïèëñâïíï. ïáïú øåúæï ôîòáìå. èïîàïäòï, ùñïîëì ãïèëñâïíòà 
èòìò âïíøò ïîìåþëþòì ïóúòäåþäëþòì æïèüêòúåþï óíæëæï, èïãîïè âåî ãïòàâï-
äòìùòíï ìïáèòì èåëîå èõïîå, îëèåäòú âïíåäåþì åóþíåþëæï — ôîòáìå îëè ïîï, 
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ùñïîëìïú âåî ãïèëòñâïíæòàë. åì êò âïíåäåþì øåóîïúõñëôæï, ïéòçòïíåþæï æï 
ôîòáìåì èüîëþïì óéâòâåþæï. ïìå òñë ôîòáìå ëîúåúõäøóï èëáúåóäò. îïêòéï 
ãïèëìïâïäò âåî íïõï, ìïþåîûíåàì ãïðïîâï ãïæïùñâòüï. ïáïú õåäò èëåúïîï. þë-
äëì ìòêâæòäò èïòíú âïíøò åùâòï æï èïòíú ìõâòì èòùïì èòåþïîï. 

íåþòà àó óíåþäòåà ôîòáìåè ïïìîóäï èòíëìòì ãåãèòì ðòîâåäò íïùòäò: âïíøò 
èëêâæï æï ìïêóàïîò þóæå æï ìïôäïâò ãïò÷òíï. „ïèòåîòæïí âåîïâòí æïóøäòæï 
èãäëâòïîå ìïþåîûíåàì, ÷ïèëèöæïîòñë ïè ìïèïîåìàïí“. ìïèïîåøò õëè þåîûåíò 
óôäòìùóäòì íåøàò åìâåíï! îï âóñëà èåîå, îëè ôîòáìå íïèæâòäò èåôå ïî òñë. 
åì õëè ïîïâòí òúëæï âïíøò. ãïóèýéïâíåþåäò üñóòäò ìïçëãïæëåþòì àâïäøò ïî 
ïîòì ìòúîóå. ïèòüëè ùïîìóäøò íïàáâïèò üñóòäò ïùèñëøòú üñóòäì þïæåþì. 
ïèïì êò ñëâåäàâòì óþåæóîåþï èëïáâì. îïãòíæ üîïãòêóäòú ïî óíæï òñëì, üñó-
òäòì èõòäåþï ïóúòäåþåäòï. ìõâïíïòîïæ óþåæóîåþïì àïâì âåî æïïéùåâ. åì âåî 
ãïòàâïäòìùòíï áïîòìïèïú. ïî ïéòïîï ìòèïîàäå. ïèòà éïäïüò ÷ïòæòíï èïèòìï æï 
ìïèøëþäëì ùòíïøå. áïîòìïú óíåþäòåà èòíëìòì èëêïâøòîå ãïõæï. 

ôîòáìåì àïâãïæïìïâäòì èòàëäëãòóî ïìðåáüøò ïîìåþóäò èëüòâò — ïòåüàïí 
ëáîëì âåîûòà ÷ïèëìâäï — êåàòäæéåëþòì ÷ïèëüïíïìïú ãóäòìõèëþì. å.ò. èòàòì 
àïíïõèïæ, ôîòáìåì ìïõòà ïòåüì þåæíòåîåþï åùâòï. ëàïî ÿòäïûòì îëèïíøò êò ðò-
îòáòà — ôîòáìåì ìïõòà âïíìï æï ïòåüì óþåæóîåþï æïïüñæï àïâì. êäïìòêóî 
èòàøòïú æï îëèïíøòú ôîòáìå ïûäåâì ìïôóûâåäì þåîûíåþì ïòåüàïí ÷ïèëâòæíåí 
æï ëáîëì âåîûò óêïí èëòàõëâëí. èïãîïè îëèïíøò èòàëäëãòóîò òïçëíòú ðïîë-
æòîåþóäòï. ðïîëæòîåþóäòï ïãîåàâå èàåäò èòìò ïâïíüóîïú. 

âïíøò ëáîëì âåîûòì ùïìïéåþïæ ÷ïèëìóäò òïìëíò ëáîëì âåîûì „áåúòïí üñïâì“ 
óùëæåþì. óêâòîì êòæåú, ïèòì ãóäòìïàâòì üïõüçå îïüëè óíæï æïèìâïíë. èïã-
îïè èòíëìòì þîûïíåþòì ïìîóäåþï ïêòìîòï æï òûóäåþóäòï âïíøò ÷ïèëâòæåì. òï-
ìëíò åøèïêòï. òúòì, ïòåüì òëäïæ âåî ãïèëìüñóåþì ëáîëì âåîûì. àâòíòåî èåæå-
ïì æïõèïîåþòìï, âåîïôåîì ãïõæåþï. ïèòüëè áïäòì íïõâòìàïíïâå ãïæïùñâòüï, ïòå-
üòì ïìóäòìïàâòì àïâò øååñâïîåþòíï: „áïäò êò èõëäëæ èïøòíïï ìïíæë, îëúï óñ-
âïîõïî“. òïìëíèï èòïéùòï ìïùïæåäì. èåæåïì øåóñâïîæï òãò. ïáåæïí æïòùñë èåæå-
ïì éïäïüò æï üñóòäò. 

öåî áïîòìïì ãïæèëþòîåþï ãïæïùñâòüï èåæåïè: âòàëèæïú òïìëíò áïîòìïì øâò-
äåþòì òíüåîåìåþìïú òúïâæï æï ïèòüëè óíæï æïõèïîåþëæíåí. ïèïì êò ïêåàåþæï, 
èïãîïè öåîöåîëþòà ìòîúõâòäòú ïùóõåþæï (èåîå ïéïî øåïùóõåþì): „ïòûóäåþæï 
æïì åéïäïüíï èïèòìïàâòì“. àïí æòïìùóäåþòì þåæò ìîóäòïæ ïî åæïîæåþëæï. 
„æòìøâòäåþò, òãòâå ûèåþò, ïæîå ìòúëúõäåìïú æïóôòáîåþäïæ îëè ïíïúâïäåþ-
æï, ïõäï ìïæéïú, èòìò ãóäòì ãïîåà æïî÷åíòäòñâíåí æï èïàò þåæò ïè ùóàì ìîó-
äòïæïú ïî ïéåäâåþæï“. èåæåïì éïäïüò ïî ïîòì ãïóúíëþòåîåþåäò, èõëäëæ 
ìòñâïîóäòà æïþîèïâåþóäò ïæïèòïíòì ìïáúòåäò. àâïäàèïáúóîïæ, êïúàèëñâï-
îåëþòì èïéïäò ðëçòúòòæïí úæòäëþì òãò ãïïèïîàäëì àïâòìò éïäïüò: „÷âåí 
áïäåþò âïîà æï ñëâåäàâòì ìóìüòì èõïîåçå óíæï âòñëà“. „ïéïî îúõâåíëæï, 
îïæãïí èëâïäåëþï, îëèäòì ïéìîóäåþïìïú òì óêâå èüêòúåæ ïðòîåþæï, ïî òù-
âåâæï ìòîúõâòäòì ãîûíëþïì. òì ãïíìïúæåäøò ÷ïâïîæíòä ïæïèòïíì åõèïîåþëæï“. 

ïèòà êòæåâ óôîë øåèçïîïâòï èåæåïì üñóòäò æï éïäïüò. 
ëáîëì âåîûòì æïêïîãâòì æîëú æïæãï. ïîïâòàïîò ãèòîëþï ïî ÷ïóæåíòï òï-

ìëíì âïíøò. îïú èëïõåîõï, èåæåïì èçïêâîëþòà øåìûäë. èåæåïè ûòäòì ùïèïäò æï-
ïèçïæï, èïèïì øåïðïîï æï ïìå èëüñóåþòà æïïûòíï. èûòíïîå ïòåüìïú âåî èëðïîïâ-
æï òïìëíò ëáîëì âåîûì, èåæåïì „ïèòîïíòì èïäïèëàò“ îëè ïî ãïåýéåíàï óúõëå-
äòì ìõåóäò. ïèòà òïìëíì éëíå èòåúï, îëè äëèòìôåõåþòïíò üïõüò, îëèåäçåú 
ïòåüì åûòíï, ãïå÷ë÷åþòíï æï ãïíöòíïìàïí èòìóäòñë. ãïíöòíïøò êò ïòåüì ëáîëì 
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âåîûò ¸áëíæï øåíïõóäò. òïìëíèï æï èåæåïè ãïíöòíï ãïïéåì æï úõâîòì üñïâò èë-
òðïîåì. 

ïìå ãïæïòáúï îëèïíøò èòàëäëãòóîò ãèòîò áóîæïæ. ìõâïíïòîïæ ïîú øåòûäå-
þëæï. ïîïâòàïîò çíåëþîòâò èòçïíò òïìëíì ïî ïèëûîïâåþæï. 

ïòåüòì èåîå ëñïöïæë èåëîå ãïïõåäèùòôåì. ëñïöïæëú üñóòäòìï æï éïäïüòì 
íïñëôòï. òãò æåæëôïä úóúïì (æïïêâòîæòà, îï èìóþóáò òîëíòòà ïîòì ìïâìå æå-
æëôäòì ìïõåäò — úóúï) ùâòîòïíò æï ùâòíüäòïíò èåöòíòþòìïãïí øååûòíï. ðïüòâ-
èëñâïîå æï âåîïãò ïîìåþï òñë úóúï. òãò „óüïõüëæ âåî òúëúõäåþæï, âåî ãïû-
äåþæï. óüïõüëþï ÷ïèëïõèëþæï. îëãëîú óðïìóõëæ æïî÷åíòäò ìòñâïîóäò“. 
îëúï âïíòæïí ãïûåâåþóäò úóúï èòõâæï, îëè èòìò óûäóîò, üïõüæïêïîãóäò áèï-
îò âåîïìëæåì æïòþîóíåþæï ìïþîûïíåþåäì, ïèïñò æåæëôïäò ìòïèëâíåþòà ãïó-
ãëîæï èåöòíòþåì. ÷ëí÷ëîòêòìï æï úõåíòì ëôäòì ìóíòà ãïýéåíàòä àïâäïøò 
÷ïòìïõï âïíòì èëèïâïäò õåäèùòôå. ïè æïèúòîåþïì èòçïíò ïèïîàäåþæï. 

èïîüë ùïîèëèïâäëþï ïî ãïíïìõâïâåþì ïòåüìï æï ëñïöïæë èåëîåì. ïòåüò ìó-
äòì êïúòï. ëñïöïæë èåëîå — ïîï. ïòåüò õøòîïæ òõåæåþï ÿïøò. åì ÿï èòìò ìóäòï. 
ïè ÿòæïí ïòåüì õøòîïæ æïèúòíïâò ìòúòäò èëåìèòì, îïæãïí „îïú ïî óíæï èïîàï-
äò òñë, øåíì ìòèïîàäåì ðóîòâòà ñâåäïì âåî ãïóíïùòäåþ“. âåîú ïòåüèï èëïõåî-
õï åì. àóèúï ìóäòì ÿïøò òèòüëè òõåæåþëæï, îëè óíæëæï, îëãëîèå åì ãçï åðëâ-
íï. ïòåüòì ìóäèï øâï ïôîïìòëíò, ùòíïìùïîèåüñâåäò æï íïàåäèõòäâåäò. èïãîïè 
ÿïþóêò æïìïéóðïâïæ òñë ãïíùòîóäò. âïíòì ìïçëãïæëåþï ìóäòåîïæ ïî òñë èçïæ 
ïôîïìòëíòì ùòíïìùïîèåüñâåäåþòì øåìïúíëþïæ. ñîó æï þîèïï âïíò ïòåüòì ûòì èò-
èïîà. èõëäëæ ìòêâæòäòì èåîå òïèïñåþåí âïíåäåþò ïôîïìòëíòà: „— åì èòùï ïô-
îïìòëíòì ìòìõäèï ãïïùòàäï ïìå, îïæãïí éïäïüòà èëêäåì, — àáâï èåíò÷þåè, 
úõâòîò õèïóîòà øåòõëúï èêäïâçå æï ãïïãîûåäï: âåíïúâïäå òèòì ãïè÷åíì, ìõâï 
îëè ïîïôåîò ¸áëíæï, èêâäåäì ìïêóàïîò ìòìõäò øåïìõï ìïõåøòë“. 

ïìå ïî ôòáîëþæíåí èïøòí, îëúï ïòåüò èòíëìòì öïîåþì åþîûëæï. ïîï èïîüë 
ìïîæäåþò ãïíóæãíåí ïòåüì æï ëñïöïæë èåëîòì èõïîåì ãïæïâòæíåí, ïîïèåæ ïòå-
üòì èåöòíòþåìïú êò ãïóõïîæï âïíòì ãïíïæãóîåþï. åì èåöòíòþå åîàõåä æïíïøïó-
äòì ãïèë ãïïöëõâòíï ïòåüèï. èïîàïäòï, èåöòíòþåì èåôåçå ûâòîò ïîïìëæåì æïì-
úæåíòï, èïãîïè þëéèï ãóäøò ¸áëíæï ÷ïèïîõóäò. îëúï ïòåüò æïèïîúõæï, ãïõï-
îåþóäèï èåöòíòþåè òþéïâäï — „ãïòèïîöâï ìòèïîàäåèë“. èåöòíòþåì „òìåàò 
ãîûíëþï ¸áëíæï, àòàáëì ëñïöïæë èòìò ãóäòìïàâòì ÷ïèëìóäòñë êîåüòæïí, èò-
ìò öïâîòì ïèëìïñîåäïæ“. ïè þåæíòåîåþòì èòíòÿåþòìïàâòì èåöòíòþå èçïæ òñë ôå-
õåþøò ÷ïâïîæíëæï ëñïöïæëì, êïþòì êïäàï æïåêëúíï æï óúõëåàòæïí èëüïíòäò 
èüâåîò åíòà ïåäëêï: „ï, þïüëíë, ÷åèò åîàãóäåþï. èåüò âåîïôåîò èëãïîàâò 
àáâåíò ìïêïæîòìò ìïùñïäèï èåöòíòþåèë“. îëãëîèï ìòèïîàäåè ãïòèïîöâï æï åî-
àãóäåþï îëãëî æïóôïìåì, åì èïäå æïòíïõï èåöòíòþåè. åîàõåä ïõïä èåôåìàïí 
èòòõèåì òãò. åîàõïíì óñóîï ëñïöïæëè èåöòíòþåì. âåî ãïæïåùñâòüï, îï óíæï åñë 
ïè êïúòìïàâòì. èåîå ìóäåäòâòà ãïòéòèï æï þîûïíï — æïòêëæëìë. èåöòíòþå 
èñòìâå æïïìïÿóîòìåì. 

èåöòíòþòì þåæò èàåäò âïíòì þåæòï. âïíòú ïìåâå æïïìïÿóîòìåì, îïæãïí ïè èå-
öòíòþòì èìãïâìèï ïæïèòïíåþèï ãïíïðòîëþåì áïäïáòì þåæ-òéþïäò. 

äåâ üëäìüëò ïèþëþæï: 
„òèòìïàâòì, îëè ïæïèòïíàï èæãëèïîåëþï óêåàåìò ãïõæåì, ìïÿòîëï àïâïæ 

ïæïèòïíåþò ãïõæíåí óêåàåìò. åì òìåàòâå üîóòçèòï, îëãëîú òì, îëè ÿóîÿåäøò 
ùñäòì ãïìïàþëþïæ ïóúòäåþåäòï ãïàþåì èòìò ñëâåäò ùâåàò. ïæïèòïíåþò îëè 
óêåàåìíò ãïõæíåí, ïèòìïàâòì ìïÿòîëï, òìòíò óôîë æï óôîë èåü ñóîïæéåþïì 
ïáúåâæíåí àïâòìàïâì, ìïêóàïî øòíïãïí úõëâîåþïì. ãïîåãïíò ìïçëãïæëåþîòâò 
èëéâïùåëþï êò, ãïíìïêóàîåþòà ìïçëãïæëåþîòâò þîûëäï, ïæïèòïíàï ñóîïæéå-



 419 

þïì ñëâåäàâòì ïúòäåþì øòíïãïí úõëâîåþïì. ïèòüëè ñëâåäàâòì ïóúòäåþäïæ 
îñâíòì ïæïèòïíåþì, ïáâåòàåþì ìïçëãïæëåþîòâò çíåëþòì æëíåì. ìïçëãïæëåþîò-
âò çíåëþòì æïáâåòàåþï êò õåäì óùñëþì ìïçëãïæëåþòì ñâåäïçå óôîë óçíåë íï-
ùòäòì óôîë æï óôîë çåæïðòîçå ïèëüòâüòâåþïì. ñïäòþæåþï óçíåë ìïçëãïæë-
åþîòâò øåõåæóäåþïíò, îëèåäòú íåþïì îàïâì æï òùñíïîåþì æïíïøïóäì. òáèíåþï 
èïíêòåîò ùîå: ìïçëãïæëåþîòâò þîûëäòà èëõèëþòäò ìïçëãïæëåþòì óïîåìò íï-
ùòäò èòìò æïþïäò çíåëþîòâò æëíòì øåìïôåîòì ôòúõåä èëéâïùåëþïì åùåâï. åì 
èëéâïùåëþï êò àïâòì èõîòâ òçòæïâì ìïçëãïæëåþòì êòæåâ óôîë óïîåì åäåèåí-
üåþì“. 

ìùëîåæ ïèæïãâïîïæ ùïîòèïîàï ëñïöïæë èåëîòì æîëì âïíòì úõëâîåþï. 
éïäïüòàï æï üñóòäòà øåáèíòäèï ìïõåäèùòôëè åîàò èõîòâ øâï ôïîíïëçò, 

øòøòìïãïí ñëâåäãâïî éòîìåþïæïêïîãóäò êïúò æï èåëîå èõîòâ — êóìï, öïøóøò 
æï öïäïàò. 

ôïîíïëçòì èàåäò ïîìåþëþï øòøòà ïîòì æïàîãóíâòäò. ôïîíïëçòì èõæïäò 
þóíåþï öåî êòæå úóãïìàïí óîàòåîàëþòì æîëì ãïèëèýéïâíæï. ðïüïîï ûïéäò 
ñïâæï ôïîíïëçì. ïæïèòïíìï æï èñåôïîì æòæò æï èüêòúå èåãëþîëþï ïêïâøòîåþ-
æï. ìïþåæòìùåîëæ åîà æéåì úóãï ôåõìïæãòäòì ëîèëøò ÷ïâïîæï. ìïùñïäëþäïæ 
ùêèóüóíåþæï ûïéäò æï øâåäïì òàõëâæï. èïãîïè ôïîíïëçèï âåî ãïþåæï ôåõìïæ-
ãòäòì ëîèëøò ÷ïìóäòñë æï úóãï ïèëåñâïíï. èõëäëæ èåìïèå æéåì ãïèë÷íæï 
èïàõëâïîò, îëèåäèïú úóãï òõìíï. óðëâïîò ëîèëøò ÷ïûâîï æï úóãï ïèëòñâïíï. 
ûïéäèï èòïüëâï èøòøïîï èåãëþïîò æï èõìíåäì ãï¸ñâï. ôïîíïëçèï êîòíüòú âåî 
æïûîï. „îïêò àâòàëí âåî åøâåäï èåãëþîòìïàâòì, àòàáëì òèòì óôäåþïú ïî 
¸áëíæï, àïâò ãïåõìåíåþòíï, ðïüòåþï åàõëâï“. 

àïâæïâòùñåþòà óñâïîæï ôïîíïëçì èïäïäëì áïäò òíë. öåî òñë æï ôïîíïëçò 
æï òíë þïâøâëþòìïì ìïõäòæïí ãïòðïîíåí. áâåñíòìïãïí èëùñâåüòäåþì åîàïæ óí-
æëæïà åúõëâîïà. æòæõïíì âåî ãïìüïíï èïîüëëþïè: ãëãë-þòÿò èëûåþíåì æï 
óêïí âïíøò æïïþîóíåì. æåæï-æåþèï òíë ëàïõøò ÷ïêåüåì æï ôïîíïëçì ãóäòì 
ìùëîòì íïõâï èëïíïüîåì. òüïíöåþëæï ôïîíïëçò òíëì óíïõïëþòà, èïãîïè èòì 
èõæïä þóíåþïì ãïèëìïâïäò âåî åðëâíï. þëäëì òìéï èëòôòáîï: ôóäì èòâóüïí 
èïäïäëì, õïîþò æåæïêïúò ôóäì èòåüïíåþï æï òíëì èëèïàõëâåþìë. úòâò óïîòà 
— „÷åèò ãëãëåþò ïî àõëâæåþòïíë“ — ãïèëòìüóèîï èïäïäëè ôïîíïëçò. îï ïî 
òéëíï ôïîíïëçèï, èïãîïè òíë âåî æïòâòùñï. èåîå âïíò èòïüëâï æï êîåüïøò ãïòá-
úï. ùïèåþòà ìïâìå úõëâîåþï ãïèëòïîï èòíëìòì áâåñïíïøò ôïîíïëçèï. þëäëì èï-
òíú ìïèøëþäëøò æïþîóíæï. 

àïâòìàïâì âåîìïæ ãïåáúåâï êïúò. ôïîíïëçòì üïíöâï æï æïîæò ôïîíïëçòì 
ãâïèøò úõëâîëþæï. ìïæïú óíæï ãïáúåóäòñë òãò, ñëâåäàâòì àïí èò¸áëíæï. ïèò-
üëè ñëâåäãâïîò ãïáúåâï óãóíóîåþïï æï üïíöâòì èåüò ïîïôåîò èë¸ñâåþï. „ñë-
âåä ãïíâäòä æéåì ìïèóæïèëæ ùïåéë îïéïú íïùòäò èòìò ïîìåþòìï æï òìå ãïåéï-
îòþåþòíï, ãïõîòëêåþóäò ãçòì èåüò èïîàäïú ïéïîïôåîò øåî÷åíëæï. ïè ãçïçå 
êò ôïîíïëçì óêâå òèæåíöåî ãïåâäë, âåéïîú ãîûíëþæï èòì ïîìåþëþïì. ãïíï âïí-
øò æïþîóíåþòà îïèå øåòúâäåþëæï, ãïíï åì ãçïú àïí ïî óíæï ùïåéë, ðïüïîï, 
íïúîòìôåîò, èëóêòîùñäïâò æï åîàò æï òãòâå ãçï, îëèåäçåæïú ñëâåäàâòì åî-
àò æï òãòâå êïúò èòæòëæï. îï èíòøâíåäëþï ¸áëíæï, þëäëì æï þëäëì, ïè ãçòì 
ãïæïïæãòäåþïì, àóêò àâòàëí âåî øåòúâäåþëæï, âåî øåûäåþæï ìõâïíïòîïæ 
úõëâîåþïì“. 

àïâòìàïâòì øåìïúâäåäïæ êò ôïîíïëçì ïîú íåþòìñëôï ñëôíòæï æï ïîú ìó-
äòåîò ìòéîèå ¸áëíæï. 

ðòîâåäò, âòìïú âïíøò æïþîóíåþóäò ôïîíïëçò øåõâæï, ìòþåîòà èòõîùíòäò èï-
äïäë òñë. ìòêâæòäòì ùòí èòèõâæïîòñë èïäïäë, îëãëî æïïíãîòï øâòäòì þåæ-
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íòåîåþï, îëúï òíë ôïîíïëçì ïî èòïàõëâï. ïèòüëè óêïíïìêíåäïæ åìéï øåìàõëâï 
ôïîíïëçì — òíëì óøâåäåë. øòøòà ãóäãïèëÿèóäèï ôïîíïëçèï èïíú âåîïôåîò 
èëïõåîõï. èåîå úëäïæ èåçëþäòì áïäò àòíï øåòîàë. àòíïìïú ïüñóåþæï ôïîíï-
ëçò. æï ïîï òèòüëè, îëè óðïüòëìíë êïúò òñë, ïîïèåæ òèòüëè, îëè øòøòà âåî 
ãïåèõòäï — ìõâï áïäò èòñâïîì æï øåíò áèîëþï ïî øåèòûäòïë. 

åîà æéåì æïúëäøâòäåþóäò ôïîíïëçò òíëì øåõâæï áó÷ïøò. öåî ãïáúåâï óí-
æëæï, èïãîïè ûïäï ïî åñë. òíëì àâïäåþì âåîïôîòà æïïéùòï àïâò. èåîå íåþòì-
ñëôïãïúäòäò òíëì ëàïõøò øå¸ñâï. îï åáíï ïî òúëæï — àïâïæ ìõâòìò áèïîò òñë, 
òíë êò — áïäïáòì îëìêòðò. áïäòìï æï êïúòì ãóäò öåî çòçéòàï æï ìòûóäâòäòà 
ãïòèìÿâïäï åîàèïíåàòì èòèïîà, èåîå ëîòâå èòõâæï, îëè àâïäàèïáúëþæíåí. 
òìòíò ãïèëïôõòçäï åçëøò öïäïà êóìïì øåèëìâäïè. ôïîíïëçì „ãóäò ñåäøò ãï÷-
õåîëæï, ïîïìëæåì ïî ñëôòäï ïìå óþåæóîò. áïäòì èòüëâåþïú åìòêâæòäåþëæï 
æï ïè ëàïõøò æïî÷åíïú. óíæëæï, ïè áïäòì ìïõåäò åàáâï, åñâòîï, åéîòïäï èàåä 
áâåñíòì ãïìïãëíïæ, èïãîïè âåî ãïåþåæï, îúõâåíëæï æï åøòíëæï, ïá ïî åðëâïà, ïá 
ïî æïìæãëèëæíåí àïâçå. òì êò ïîï, èçïæ òñë öëöëæ áúåóäòñë, ëþëþïæ æï ìï-
èóæïèëæ øåèûâîïäòñë êåæäòì þçïîøò, îïæãïí òèòì ùïîèëæãåíïú àïâçïîì 
ìúåèæï, èõïîçå üëèïîïãïæïêòæåþóäò êóìï åçëøò îëè òæãï“. êóìï ôïîíïëçòì 
æòìùóäò òñë æï öïäïàò. êóìïìò ñëâåäàâòì åøòíëæï ôïîíïëçì. ïè êïúòì ùòí 
ôïîíïëçò ñëâåäàâòì è÷âîïæ òáúåëæï. 

âåîú òíëì æï âåîú ìïêóàïî ìòñâïîóäì óøâåäï ôïîíïëçèï. ïèòìò óôäåþï ïî 
èòìúï óçëèë ìòèõæïäåè æï ìòäï÷îåè. 

„ôïîíïëçì êò øååøòíæï æï ìùëîåæ èïøòí ãïõæï ãïîåùïîòú, èëéïäïüåú, 
àâïäàèïáúòú æï óìòíæòìëú. æï àóèúï ïèòà, îëãëîú èåîå êóìïè ãïíóèïîüï, 
ìõâåþì æïåèìãïâìï æï òè ìõâåþàïí úõëâîåþòì óôäåþïú èëòðëâï (æïïêâòîæòà 
ïè ìòüñâåþì — ï.þ.). ìïèïãòåîëæ æï¸êïîãï òì, îïìïú âåéïîïôåîò øåúâäòæï, îïæ-
ãïí èòìò øåèúâäåäò ïîú ïîìåþëþæï“. 

ïò òèïì, îòìò øåèúâäåäòú ïî ïîìåþëþì, ðòîëâíåþï ¸áâòï. ôïîíïëçèï æïêïîãï 
àïâòìò ðòîëâíåþï. ïæïèòïíì øåóûäòï, èëâïäåú ïîòì çëãöåî, èìõâåîðäïæ ãïò-
éëì àïâòìò ìòúëúõäå, èïãîïè ïîï àïâòìò ðòîëâíåþï. ïæïèòïíò ðòîëâíåþï èïøòí 
ïîòì, îëúï èàäòïíò æï æïèëóêòæåþåäò ìóäò ïáâì. àó ïæïèòïíò êïîãïâì ïè 
èàäòïí æï æïèëóêòæåþåä ìóäì, òãò êâæåþï, îëãëîú ðòîëâíåþï æï î÷åþï òíæò-
âòæóóèò, îëãëîú èõëäëæ þòëäëãòóî-ìëúòëäëãòóîò êïüåãëîòï. ôïîíïëçò 
èõëäëæ òíæòâòæóóèòï. ïèòüëè ïî ïéèëï÷íæï èïì ûïäï àïâãïíùòîâòìï, öåî êò-
æåâ èïøòí, îëúï úóãï ôåõìïæãòäøò ÷ïâïîæï. ìïòíüåîåìëï, îëè úóãïì ìïõå àïí 
æï¸ñâåþëæï ôïîíïëçì, îëãëîú ìòíæòìòì áåíöíï. ôïîíïëçì þòÿò øååûòíï àòíïì-
àïí æï, þóíåþîòâòï, øâòäò àïâæïâòùñåþòà óñâïîæï, èïãîïè ìóäøò øåèûâîïäò 
âòéïú ïî ïìâåíåþæï æï åêòàõåþëæï — „æïâóøâïà, ðïüïîï óõåòîë, åîà èøâåíòåî 
æéåì ôåõìïæãòäòì ëîèëøò“… „æïóôòáîåþäïæ, æïóôòáîåþäïæ!“ — øåóûïõåþæï 
õëäèå ôïîíïëçò ìóäòì êóíÿóäøò øåñóýóä åÿâì“… 

îëãëîú âõåæïâà, òèæåíïæ íåþïãïúäòäòï ôïîíïëçò, îëè àïâïæ ååÿâåþï. ãïì-
ùòîïâì àó ïîï øâòäòìïàâòì àïâì. èïãîïè èëõæï òìå, îëè ìùëîåæ ðïüïîï óõåò-
îë ãïõæï ôïîíïëçøò ðòîëâíåþòì ïéëîûòíåþòì ìïôóûâåäò. ðòîëâíåþòì ïéëîûò-
íåþòìïàâòì ïóúòäåþåäò òñë àïâãïíùòîâï. îëúï ôïîíïëçòì ðïüïîï þòÿò æïò-
éóðï, ôïîíïëçì àâïäò ïåõòäï. îëúï êåæåäçå ãïêîóäèï ôïîíïëçèï áâåñïíï 
æïòíïõï, óúåþ æïìûäòï øòøò æï øåòûòíï èàäòïíëþï, íåþï æï åíåîãòï. òãò óêâå àï-
âòìàïâì åêóàâíëæï æï ïéïîïâòìò åøòíëæï.  

êåæåäçå ãïêîóä ôïîíïëçì èëå÷âåíï, îëè æåæïäóìòì êóüò øâòäò èòì åçëøò 
òöæï. ùïìâäï èëóíæï, èïãîïè ÿïëþò åçëì ÿòøêîïèæå èëìæãëèëæï. òêïîóìò øâå-
äïì òàõëâæï. „ôïîíïëçèïú õïàîò âåéïî ãïóüåõï æï ðòîâåäò íïþòöò ôîàõò-
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äïæ ãïæïæãï, óôîë èêâîòâò, ìïòèåæë ïæãòäò îëè èëåûåþíï ôåõòì èëìïèïãîåþ-
äïæ. ÿïëþèï èïøòíâå óêïí æïòõòï, àòàáëì ùñâæòïæì ÷òîïéæïíò èòïíïàåìë. þïâ-
øâèï òìåâ øåòôîàõòïäï æï ôïîíïëçòú àïèïèïæ èò¸ñâï óêïíïìêíåä ÿïëþì“. 

ñâåäïôåîò ìòêâæòäòì ùòí æïþîóíæï, îïèåàó óèìõâåîðäëæ ïîïôîòì èëðë-
âåþï ïî øåòûäåþï. èïãîïè çâïîïêïæ ìõâòìò øåùòîâï êò ïî óíæï ãåèïîöâåþëæåì, 
ïîïèåæ ìïêóàïîò àïâòì ãïéåþï. ïèïì èòõâæï òíìüòíáüòà ðïüïîï óõåòîë. „èåú 
îëè øåíëæåíï ãïâòçîæåþò, ÷âåíò ìïõäòú ÿïëþøò òáíåþï — àáâï åîàõåä ðïüïîï 
óõåòîëè“. åì ïî óíæëæï èïì. ïèòüëè ãïôîåíï èëòùïæòíï. üïûîòì ãóèþïàçå ïòðï-
îï, õåäåþò ôîàåþòâòà ãïøïäï æï ãïæèëõüï. þòÿò æïòéóðï, èïãîïè èòìèï ìïáúò-
åäèï ãëíæïõøóäò õïäõò ãïèëïôõòçäï. 

îëúï ìïìïõäåøò åì ïèþïâò øåòüñâåì, ñâåäï øåêîàï. ìóäòì ìòéîèåøò ëñïöïæë 
èåëîåú æï æåæëôïäò úóúïú èòõâæíåí, îëè àïâòìóôäåþï, îëèåäòú ìïþëäë-
ëæ æïàîãóíâòäò åãëíïà, úëúõïäò ñëôòäï. ðïüïîï óõåòîëì ìïáúòåäò ïèòì 
ìòãíïäò òñë. ìïìùîïôë êëíüîéëíòìûòåþï òñë ìïÿòîë æï úóúïè àáâï — „þïâøâì 
îï ÿêóï èëåêòàõåþï, ðïüîëíòï èëìïêäïâòë“. æåæëôïäì åãëíï, àïâòìóôäåþòì 
ïçîì þïâøâì èøëþäåþò øàïïãëíåþæíåíë. èïãîïè èùïîåæ ìúæåþëæï úóúï. òãò 
òèåëîåþæï ñâåäï üòîïíòì øåúæëèïì. üòîïíåþì ¸ãëíòïà, àïâòìóôäåþòì òæåï 
ðîëðïãïíæòà âîúåäæåþï æï, àó èëáïæïãååþì èëìðëþåí, òæåïú èëêâæåþï. ìï-
þåæíòåîëæ ïìå ïî ïîòì. àïâòìóôäåþòì òæåï ïæïèòïíàïí åîàïæ òþïæåþï æï àâò-
íòåî áïæïãåþòìï, ãïæïåúåèïà ïæïèòïíåþì, àïëþòæïí àïëþïì. ïîú ðïüïîï óõåò-
îëìàâòì øàïóãëíåþòï âòíèåì àïâòìóôäåþï. àïâòìóôäåþòìïêåí äüëäâòì àïí-
æïñëäòäèï ïæïèòïíóîèï àâòìåþïè þóíåþîòâïæ ãïòéâòûï þòÿøò æï ïèïéäåþóäò 
ïáüòìïêåí óþòûãï. âåîú úóúï æï âåîú ëñïöïæë òèïì âåî èòõâæíåí, îëè ôïîíïë-
çòì æïìöï êëíüîéëíòìûòåþï êò ïî òñë, ïîïèåæ òè ðîëúåìòì ãïãîûåäåþï æï 
õåäøåùñëþï, îïú ðïüïîï óõåòîëì ìïáúòåäèï æïþïæï. ôïîíïëçòì æïìöòà, àï-
âïæ ôïîíïëçòú òéâòûåþæï æï èàåäò âïíòú ôõòçäæåþëæï. üòîïíòòì êîåüòíòç-
èòì åîàò óðòîâåäåìò ãïèëâäåíï òìòú ïîòì, îëè ñëâåäàâòì òèòì ãï÷åíïì óù-
ñëþì õåäì, îïìïú èòìò (üòîïíòì) ÿêóòà åþîûâòì æï àîãóíïâì. ìõâïíïòîïæ ïîú 
øåòûäåþï, îïèåàó üòîïíòï ñëâåäàâòì êóìïì èìãïâìåþì åñîæíëþï. ìóäòåîïæ æï 
õëîúòåäïæ þåîùò êóìï êò âåîïâòàïî ïçîì âåî ùïîèëøëþì. åîàïæåîàò, îïú 
êóìïì øåóûäòï, åì ïîòì — çóîãçå ìïùïèåþåäò òïîïéåþòà ìïâìå ïþãï ãïæïòêòæëì, 
áïäïá-áïäïá, áó÷ï-áó÷ï, êïîæïêïî òïîëì æï ïæïèòïíåþì àïâçïîò æïìúåì. øòøòà 
æïàîãóíëì æï èëíëþòì óéåäò æïïæãïì. ïèòüëèïú âåî ãïòéâòûï èïìøò ïæïèòïí-
èï èïøòíïú, îëúï ðïüïîï óõåòîë æïòéóðï. ãïèëìïôõòçäåþäïæ ïóúòäåþåäò 
ìóäò êóìïì ïéïî ¸áëíæï. öïäïàëþïìï æï öïøóøëþïì ìïþëäëëæ èëåêäï èòìò 
ìóäò. îòì æïàîãóíâïì æï ìòêâæòäì ìõâåþøò åìùîïôâëæï êóìï, àïâòìàïâøò èë-
åêäï æï æïåàîãóíï. åì ïîòì äëãòêóîò þëäë ñëâåäò öïøóøòìï æï öïäïàòì. 
ïèòüëèïú âåî æïòíïõï öïäïàèï òì, îïú êåæåäçå ãïêîóäèï èìõâåîðäèï òõòäï. 

„ïãå, æïîòï÷ïíãòì þïéòë“ æïòñâòîï ôïîíïëçèï æï ãïëúåþóäò ïæãòäçå ãï-
øåøæï. æïîòï÷ïíãòì þïéò èçåçå õïìõïìåþæï, æïèïàîëþåä ìóîíåäì ïôîáâåâæï, 
ïäïã ñâïëæï, ïäïã èùòôæï æï ïäïã óêâå íïñëôò ÷ïèëìæòëæï. ôóüêîåþòì öëãò 
ëáîëì èüâåîòâòà åæãï àïâçå, øëîì, àâïäòì ìïùòåîïèæå, ãï¸áëíæï íòïâì èòìò 
ñâïâòäò. þïéòæïí àåàîò àòêïíò ãïèëâòæï, åîà ïæãòäïì ãïáâïâåþóäò êïúò æï 
þïâøâò îëè æïòíïõï, æïòêòêòíï, ìòõïîóäòìïãïí øåòêóíüîóøï æï òìåâ þïéøò øåü-
îòïäæï, àòàáëì åóþíåþëæï, èïíæ îïì óæãïõïîà, ïá èëæòà, ïá öëþòïë. èåîå 
þïéì ãïéèï çéâïè ïèëòôøâòíï, èûäïâîò ìóíàáâòà êåíùåîëåþò ãïæïçíòáï æï 
ôïîíïëçì àïâþîó æïïõâòï óìïìîóäë ìòäóîöåè. òêïîëìòú ïåôëîòïáåþòíï ïè 
çéïðîóä ìïíïõïëþïì. âåéïî òìâåíåþæï, úáèóüïâæï, ùòí òùåâæï, àòàáëì óôïî-
íïëçëæïú ùïâòæëæï, ãïôîòíæåþëæï, âïøäòì ñâïâòäòâòà ãï¸ñâåþëæï íòïâì. 
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èïãîïè ôïîíïëçòú óôîë éëíòâîïæ óÿåîæï õåäåþì, àòàáëì åøòíëæï, èïîàäï 
ïî ãïôîåíëæï þïâøâò. 

. . .  
èåîå þïâøâì ñóîòì þòþòäëçå ïêëúï æï ÷ïì÷óî÷óäï: ïò, ïìåàò òáíåþï áâåñï-

íïë“. 
èïãîïè îëæòì òáíåþï ïìåàò áâåñïíï? îëúï ñâåäï úõëâîåþòì øïîïì ìóäòì êï-

íëíåþòì àïíïõèïæ ãïòâäòì. îëúï ñëâåäò êïúò, àïâòì õëîúòåä ïîìåþïì çíåëþ-
îòâò ìîóäñëôòìïêåí ùïîèïîàïâì. åì ãçï êò ïæïèòïíèï èïîüëæèïîüë óíæï ãïò-
ïîëì. ïá èïì æïèõèïîå æï èøâåäåäò ïî ñïâì. 

 
1975 

 

ÈËÈÏÂÄÒÌÏÊÅÍ ÈÒÈÏÂÏÄÒ ÚÏÄÕÅÄÏ ÊÏÚÒ 

ëàïî ÿòäïûòì îëèïíò „ñëâåäèïí ÷åèèï èðëâíåäèïí“… æîëòì âîúåä èëíïê-
âåàì èëòúïâì. îëèïíòì èàïâïîò ðåîìëíïýò áïòõëìîë èïêïþåäò õóàò ùäòì òñë, 
îëúï ïéï-èï¸èïæ õïíèï àþòäòìò ïïëõîï, õëäë, îëúï áïòõëìîëì ìòêâæòäèï èë-
ïêòàõï, óêâå êïõåàòì îêòíòãçï ãï¸ñïâæïà. ïèîòãïæ, îëèïíøò ïéùåîòäòï òìüë-
îòòì àòàáèòì ïìëúùäòïíò ðåîòëæò (èëãåõìåíåþïà, àþòäòìò 1795 ùåäì æïïîþòï 
ìðïîìàï äïøáïîèï, êïõåàòì îêòíòãçï êò 1910-òïí ùäåþøò øåíæåþëæï). èïãîïè 
îëèïíøò ïèïëæ æïóùñåþà ûåþíïì ïè ðåîòëæøò èëèõæïî êëíêîåüóä òìüëîòóä 
ôïáüåþì. òìòíò ïèöåîïæ èùåîïäì ïî ïòíüåîåìåþì; èïì ìõâï êòàõâï ïôëîòïáåþì. 
åì êòàõâï, îëèïíòì åîà-åîàò ðåîìëíïýòì åáòè öïíæòåîòì ðòîòà, ïìå ãïèëòõïüï: 

„îï ÿòîì ïæïèòïíì? îï øåïñëäï éèåîàèï üïäïõì ïèòìàïíï èëóî÷åíåäò?“ 
ûâåäàï ûâåäò æï óðïìóõë êòàõâïï. 
ïîïâòí óùñòì, îïèæåíò óûòäë éïèå ãïïüïîï êïúëþîòëþïè ïè êòàõâòì ðïìóõòì 

ûåþíïøò. ñëâåäò êïúò èòì ðïìóõì èïøòí ðëóäëþì, îëúï òèïâå üïäïõïæ òáúåâï, 
îëèäòàïú èëçòäåì. èïãîïè ðëâíïì èíòøâíåäëþï óêâå ïéïîï ïáâì, îïèåàó èðëâ-
íåäò óêâå ïæïèòïíò ïéïî ïîòì æï íïðëâíòì ìõâòìàâòì óùñåþï-ãïæïúåèï ïî øåóû-
äòï. 

ìîóäòïæ þóíåþîòâòï, îëè ïîú ëàïî ÿòäïûòì îëèïíøòï ïè êòàõâòì ðïìóõò. òá 
ïæïèòïíòì ìóäòìï æï õëîúòì ãâåèòì êòæåâ åîàò ïèþïâòï ïéùåîòäò. 

ïõäï îëèïíòì ùïêòàõâòà èòéåþóäò îïèæåíòèå øàïþåÿæòäåþï èòíæï ãïèëâñë. 
øàïþåÿæòäåþï ðòîâåäò: îëèïíòì ñâåäï ðåîìëíïýòì (úõïæòï, âãóäòìõèëþ 

èïêïþåäåþòì ëöïõì) þåæò åîàíïòîòï — üîïãòêóäò, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè èïàò 
àïâãïæïìïâïäò, õïìòïàò, èæãëèïîåëþï, ãïîåèëåþï, îëèåäøòïú èëáèåæåþåí, 
ãïíìõâïâåþóäòï, ìõâïæïìõâïãâïîòï. 

èëêäåæ ãïâòõìåíëà àòàëåóäò èïàãïíòì þåæò. 
áïòõëìîë èïêïþåäòì úõëâîåþï óþåæóîåþòà æïòùñë æï óþåæóîåþòà æïèàïâ-

îæï. õóàò ùäòì þïäéò òñë, îëúï èòìò ëöïõò æïòáúï. øåèàõâåâòà ãïæïî÷åíòäò 
óúõë êïúèï ñïôäïí èïêïþåäèï øåòêåæäï. èåîå ïè êïúèï æïóüëâï ñâåäïôåîò — 
ìïõåäò, ãâïîò, èïèóäò, ùëæåþï, ÷òíò. èàåäò úõëâîåþï òìå ãïïüïîï áïòõëìîë èï-
êïþåäèï, îëè ñâåäïôåîò ìõâòìò ¸áëíæï. úëäòú ìõâòìò øåòîàë. âåîïôîòà âåî 
æïïæãòíï àïâïæ âòí òñë æï ìïêóàïîò îï ¸áëíæï. ïè ùïèåþòìïãïí âåîï æï âåî ãïí-
àïâòìóôäæï. ïèïì òìòú åàîâëæï, îëè áïòõëìîëì úõëâîåþï ìòìõäì åñîæíëþë-
æï. èïøòí, þïâøâëþòìïì, òèòà ãïæïî÷ï, îëè èëèõæóî öïîòìêïúì áïòõëìîëì æòì 
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ìòìõäçå æïóìõäüï ôåõò æï þòÿì õåäò âåéïî ìüïúï. èåîå îëúï ñïôäïí èïêïþå-
äòì íïìïõäïîçå ìïõä-êïîòì êåàåþï æïòùñë, åçëøò ìïôäïâò òðëâï. òãò ñïôäï-
íòì æòì ìïèïîõò ñëôòäï. òûóäåþóäò òñë åì ìïôäïâò æïåíãîòï, àóèú óíåþäò-
åà. èïãîïè èàåäò úõëâîåþï ìòìõäòà ¸áëíæï øåôåîòäò. úëäòú ìòìõäòà øåòî-
àë. óæïíïøïóäë àïàïîò æïÿîï æï èåîå àïàîòì ìïñâïîåäò ïíï úëäïæ æïòìâï. 
ïèòà ïî æïèàïâîåþóäï ñâåäïôåîò. ãïþëîëüåþóäèï àïàïîèï áïòõëìîëì ãåîò 
ãòëîãò èëêäï æï ãòëîãïì ìòìõäòú áïòõëìîëì æïïùâï úëæâïæ. åì úëæâòäò êï-
úò ìûóäæï ñâåäïì — úëäì, ãåîì, éâòûä øâòäåþì, þïæòøåþì. þëäëì ñâåäïìïãïí 
èëûóäåþóäò èïîüëæèïîüë èëêâæï æï èòúâïäåþóäì øâòäòøâòäèï ïäåáìïí-
æîåè æïóíæëþäïæ æïïìõï àïâìäïôò. ïäåáìïíæîåè ðïðòì úõåæïîò èëòðïîï, 
âòîçå øåìâï æï ìëôåä-ìëôåä ïüïîï. çëìòèå èéâæäòì õâåùíï-èóæïîòì èåîå æï-
óþîóíï ïäåáìïíæîåè þïþóïèòìòì úõåæïîò ëöïõì. 

ïìå æïèàïâîæï áïòõëìîë èïêïþäòì ãïûïéäåþóäò úõëâîåþï. êòæåâ óôîë 
óþåæóîò òñë ïíï. ïè áïäòì áèïîò ëèøò èëêäåì, ÿïîþåäïáíòì ãïíàïâòìóôäåþòì 
æîëì. óðïüîëíëæ, àëàë þïâøâòì ïèïîï æïî÷åíòäò, ãïèëóúæåäò áïäò òëäïæ 
æïòèëî÷òäï àïàïîèï æï ïàò ùåäò õïìïæ åìâï. âòéïú äóêèïðóîòì èëèùëæåþåäò 
èïòíú ãâåñëäåþïë, ôòáîëþæï ïíï æï òëþòì èëàèòíåþòà óûäåþæï ìïûóäâåäò êï-
úòì ïäåîìì. óþëæòøëæ ÷ïåîòï ïíïì úõëâîåþïøò áïòõëìîë èïêïþåäò. öåî ãòëî-
ãï ãïæïòþòîï, èåîå, åîà éïèåì, àïàïîò èûòèåæ æïÿîï æï ïíïì ëöïõòæïí ãïïãæë. 
ïèòà ïíïìàâòì ïîïôåîò øåúâäòäï: åîàò èïèïêïúòì ïæãòäò èåëîåè æïòÿòîï. ïí-
ãïîòøòïíëþïè óêïîíïõï æï áïòõëìîëè ïíï úëäïæ øåòîàë. úëäëþï ìïñâïîäë-
þïçå èûòèå ãïèëæãï. úëä-áèïîì åîàèïíåàò ìûóäæï. ãåîòú ìûóäæï áïòõëìîëì. 
ãòëîãïì ïþîïäåþæï òãò èïîúõòïí æïëöïõåþïì. áïòõëìîëè ãòëîãï øòíòæïí ãïïã-
æë æï èëêâåàòäò þòÿò ãëèóîøò úõëâîëþæï èïîüëæèïîüë. óìïçéâîëæ òüïí-
öåþëæï ïíï, øâòäòì ùòíïøå æïèíïøïâåæ ãîûíëþæï àïâì æï ïî òúëæï îòà ãïèëåì-
ñòæï åì. áïòõëìîëìàïí âïýò øååûòíï ïíïì — ðåüîå. ïîú ðåüîåì óñâïîæï ãòëîãï. 
æåæïìïú ïùïèåþæï òãò æï íïõåâïîûèïìïú. ñâåäï ïè óþåæóîåþïì òìòú æïåîàë, 
îëè øóîòìèïûòåþåäèï àïàïîèï ãòëîãï èëêäï, àïâçïîæïúåèóäò ïíï øåòîñï. 
øâòäòì ìòìõäòïíò ðåîïíãò ÷ïòúâï. øâòäòì ìòìõäòïí äëãòíøò ùâåþëæï. ïìå ãïï-
üïîï ìòúëúõäòì æïî÷åíòäò æéåíò. 

ìõâïàï øëîòì, èøëþäòì èòåî øâòäòì ìòìõäòïíò üïíìïúèäòì ÷ïúèï ïéùåîòäòï 
äòüåîïüóîïøò, êåîûëæ, ïäôëíì æëæåì „ïîäåä áïäøò“. øâòäèï àïâò èëòêäï, 
„èïèï æéåèæå èòúâïäåþóäòì üïíòìïèëìì òúâïèì; âåîïôîòà âåî ãïïõæåâòíåì“… 
ïè äòüåîïüóîóä ðïîïäåäì ïõäï ïîìåþòàò èíòøâíåäëþï ïîï ïáâì. ãïâòõìåíå 
èõëäëæ ôïáüòì ïéìïíòøíïâïæ. àóèúï òì êò ïóúòäåþäïæ óíæï âàáâï, îëè ïè 
ìïáúòåäì ëàïî ÿòäïûòì îëèïíøò ãïúòäåþòà éîèï ïçîò ïáâì, âòæîå ïäôëíì 
æëæåì èëàõîëþïøò. „ìïíïè æåæïì øâòäòì ìòìõäòïíò ðåîïíãò ïúâòï, áâåñïíï ïî 
æïòéóðåþï“ — àáâï çëìòèå èéâæåäèï, îëúï ïíïì ïèþïâò øåòüñë. ïè æïìêâíïèæå 
ôîïíãò èùåîïäò ïî èòæòì. 

ãòëîãïì þåæçå äïðïîïêì ïéïî ãïâïãîûåäåþ, îïæãïí åì çåèëîå íïïèþëþøòú 
÷ïíì æï, èå èãëíòï, òèòìàâòìïú ãïìïãåþò óíæï òñëì, âòìïú îëèïíò öåî ïî ùïó-
êòàõïâì. 

áïòõëìîë èïêïþåäòì îûïäò þïþóúï àïâïæòì áïäòï, ãâïîïæ èòáåäïûå. þïþóúï 
ìóäòàïú ïîòìüëêîïüòï. èïêïþäåþòì ìòûóäâòäòà ãïýéåíàòä ëöïõøò ìòñâïîó-
äòì íïðåîùêäòì ïíàåþïì úæòäëþì, àóèúï ïèïëæ. èïèïèàòäìï æï áèïîì êò ïîï-
æï, éâòûä øâòäåþì âåî èëåîòï þïþóúï. èïì èåîå, îïú ïäåáìïíæîåè õåäò æïêïî-
ãï, ñâåäï øåòûóäï, ãïíìïêóàîåþòà ûèï — íòêë. ïèëò÷åèï, ÷åèçå óôîë æåæï÷åèì 
íòêë óñâïîìë æï ûèòì ìïõåäòì ãïãëíåþï ïéïî óíæëæï. èïîàïäòï, ïäåáìïíæîå 
õåòþïîò òñë, èïãîïè èïòíú ëöïõøò, æåæòì àâïäùòí üîòïäåþæï. íòêë êò üåîë-
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îòìüóä ïáüøò èëíïùòäåëþòìïàâòì úòèþòîì òñë ãïæïìïõäåþóäò, ãïúòèþòîåþó-
äò øâòäòì æïîæò èåüïæ ïùóõåþæï þïþóúïì. ïò åì âåî åðïüòåþòï æåæòìïàâòì 
ïäåáìïíæîåì. àïí òìòú ïéòçòïíåþæï, îëè íòêëì æïîæòà æïÿäåáæï þïþóúï. æå-
æï èëèòêäïë íòêëè, éîòïäåþæï ïäåáìïíæîå æï úïìï æï æåæïèòùïì êîóäâïì óã-
çïâíòæï. èïîàäïú íòêëì æïîæèï èëêäï þïþóúï. òìåæïú ìóìüò æï íïçò áïäò 
ÿäåáì âåî èëåîòï æï îëãëîú èøâòæïæ æï óõèïóîëæ úõëâîëþæï, òìåâå èøâò-
æïæ æï óõèïóîëæ èòòúâïäï, éîèïææïîùèóíåþóäò, øâòäòì óíïõïâïæ ïî èëâ-
êâæåþòë. 

ëîòâåì ìûóäæï ðïðï æï ïéïî òúëæíåí üêòâòäò îòà èòåñåíåþòíïà. þëäëì ìï-
éëîòì ïôåàáåþï ãïæïùñâòüåì. òè ìïéëîåøò áïòõëìîë ìïêïäïíæë éëîì ïìóáåþ-
æï ñëâåä ùåäòùïæì, üîïþïõòú óñâïîæï íïìóáïäò éëîòà. ûèåþèï ìïéëîå êò ïï-
ôåàáåì, èïãîïè àïâïæ óôîë èêïúîïæ æïòìïöíåí, ïôåàáåþïè èïîúõåíï èêäïâò 
èëãäòöï ïäåáìïíæîåì. èàåä áâåñïíïì ãïíóæãï ïäåáìïíæîå: „èå ÷åèàâòì æï 
àáâåí àáâåíàâòì — ïò, ñâåäïçå ìùëîå ìòüñâï: èå åîàò æï àáâåí èîïâïäò — ïò, 
ñâåäïçå ìïèïîàäòïíò ïíãïîòøò“. ëöïõò èòïüëâï æï èåìïôäïâòì áïäòøâòäò 
êëÿäò èïîë øåòîàë. ìõâïìïú ïùïèåþæï æï àïâïæïú åùïèåþëæï. àâòàãâåèïøò õå-
æïâæï ìïêóàïîò ìòèïõòíöòì ãïèëìñòæâòì ìïøóïäåþïì. „éèåîàò ïîòì üêòâòäò 
æï ìïêóàïîò ìòèïõòíöòì èòõâåæîï“. 

ïîú èåëîå ûèï ñëôòäï óôîë þåæíòåîò. üåîëîòìüëþòìïàâòì ãïïúòèþòîåì 
íòêë æï ãïæïìïõäåþïøò æïäòï ìóäò, èøëþäåþòì, æï-ûèòìï æï ìïèøëþäëì óíïõï-
âïæ. 

âåîú óèïíêë æï óæïíïøïóäë ïíåüï ïúæï þåæòì ìïìöåäì. íïíæïóîòì ìïûåþíïæ 
ùíëîøò ÷ïìóäò, îêòíòãçòì èóøåþòì èåàâïäñóîå òïãëîïè ãïïóðïüòóîï. àåá-
âìèåüò ùäòì ãëãëì ïè åäæòìïãïí æïèþäï æïåúï æï ôåõåþò ùïåîàâï. 

æïþëäëì ðåüîå èïêïþåäò. þïâøâëþïøò þëéèòà òñë ãïìòâåþóäò. ïøêïîïæ õå-
æïâæï æï ãîûíëþæï, æåæïèòìì ãòëîãïìêåí îëè èòóùåâæï óôîë ãóäò. èïîàï-
äòï, ðåüîåú øâòäò òñë æï óñâïîæï, èïãîïè ìóäòì ñâåäï ûïôòà ãòëîãïçå òñë 
ãïæïþèóäò. æï ïêò ãòëîãïìïú øåìùòîï àïâò. èåîå æïëöïõæï ðåüîå. óþåæóîò èï-
èï ïéèë÷íæï. åîà øâòäì ïôåàáåþïè èêäïâò èëãäòöï. æïïèïõòíöï æï æïïõåòþîï. 
ãïþëîëüåþóäèï ëöïõò èòïüëâï. ìïõä-êïîì èëúòäåþóäò ìïìïôäïëçå úõëâ-
îëþæï, àïâòì êëÿä æï áâåñíòì íïàîåâ úëäàïí åîàïæ. èåëîå øâòäò ãïæïóìïõ-
äåì ðåüîåì æï òãò úòèþòîøò èëêâæï òìå, îëè èïèïè âåîú êò æïòüòîï. èåìïèå øâò-
äò, ãëãë, âòãòíæïîï æï áó÷òì êïúèï ãïïóðïüòóîï. åì ïî ïêèïîï þåæèï ðåîåì. 
æïáâîòâåþóäò êïèôåüåþòì âïÿïî áïäì ãïæïåêòæï æï úëäïæ øåòîàë. èåëîå 
úëäèï øòí æåþòäò ãåîò èëóàîòï. ãïóþåæóîåþóäò øâòäåþòì èïèï èóæïèæéå ïè 
æëîþäòïí æåþòäì øå¸ñóîåþæï æï òãò òñë èòìò ìòþåîòì íóãåøò. 

ïìå æïùâîòäåþòà ìïãïíãåþëæ ïèëâùåîå èïêïþåäàï ëöïõòì ñâåäï ùåâîòì þå-
æò. èïîàïäòï, ïìå øòøâäïæ ïéùåîòäò ïèþïâò üåíæåíúòóîïæ üîïãòêóä ìóîïàì 
õïüïâì, èïãîïè ïèòìò íó øåãâåøòíæåþï. íó øåãâåøòíæåþï òèòüëè, îëè üîïãòêó-
äëþï ïæïèòïíòì þóíåþòì øòíïãïíò àâòìåþïï. ïþï, æïïêâòîæòà, ïæïèòïíì åóþíåþò-
ïí: 

ïîï êïú êäïë æï èïòíú êäïâì. 
ïî òáóîæëë æï èïòíú áóîæëþì. 
ïî òèîóøëë æï èïòíú èîóøëþì. 
èïì èåîå, îïú åì ìòüñâåþò òàáâï, ïæïèòïíèï õóàò ìëúòïäóîò ôëîèïúòï ãïòï-

îï, óîèòæïí êëìèëìóî õëèïäæïèæå èòâòæï, þîûíóäò ùòãíåþòì èàåþò æïæãï, 
èïãîïè ïà èúíåþïøò èëõìåíòåþóäò èïíêòåîåþòæïí âåîú åîàò âåî èëòúòäï. 
ëàïî ÿòäïûå, åîàò øåõåæâòà, ïè óúíïóîò èëâäåíòì çóìü ðïìóõì òûäåâï. „ïàò 
èúíåþï õëè ìõâï ïîïôåîòï, àó ïîï ïàò ûòîòàïæò ïæïèòïíóîò àâòìåþòì ïéèë÷å-
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íï, õëäë ïæïèòïíëþï — ïè ïàò, åîàèïíåàçå ûäòåîò æï åîàèïíåàçå ûíåäïæ èë-
ìïîåâò àâòìåþòì æïàîãóíâòìï àó èò÷áèïäâòì úæïï“. èïøïìïæïèå, ïàò èúíåþòà 
æïãèëþòäò èïíêòåîåþïíò èïíïèæå òïîìåþåþåí, ìïíïè ïæïèòïíò òáíåþï, îïèåàó 
ïæïèòïíò ìïêóàïî àâòìåþïì âåîìïæ ãïåáúåâï. ëéëíæ ïá ðîëþäåèï æãïì — åì èïí-
êòåîåþïíò óíæï æïòàîãóíëì àó óíæï èòò÷áèïäëì? åìåú ïæïèòïíçåï æïèëêòæå-
þóäò. åîàì øåóûäòï òìòíò æïàîãóíëì, èåëîåì — èò÷áèïäëì. òì, âòíú àîãóíïâì, 
ìóäòåî àïâòìóôäåþïì ïéùåâì. òì, âòíú ÷áèïäïâì, ìóäòåîò èëíëþòì èìõâåî-
ðäòï. ïèòì íïàåäò íòèóøò ïäåáìïíæîå èïêïþäòì úõëâîåþïï. îëãëîú êò ïäåá-
ìïíæîåè èïíêòåîåþïíò (êåîûëæ, ìòûóäâòäò) æïàîãóíï, úòèþòîì ãïåèãçïâîï 
ûèòì ìïíïõïâïæ. èïîàïäòï, ûèïì úëúõïäì âåéïî èòóìùîë, èïãîïè ëþäïæ æï 
óðïüîëíëæ æïî÷åíòäò ûèòìùóäò ãïæïïî÷òíï. 

øàïþåÿæòäåþï èåëîå. ìòûóäâòäòà øåðñîëþòä ïæïèòïíàï ìïçëãïæëåþïøò 
òþïæåþï ìòñâïîóäò. ìòñâïîóäòú ïæïèòïíòì àâòìåþïï æï èïíïèæå òïîìåþåþì, ìï-
íïè ïæïèòïíò òáíåþï. 

ïíïì øâòäòìïæèò ìòñâïîóäò ôïíïüòçèïèæå ïéùåâì. üñóòäïæ õëè ïî óàõîï 
çëìòèå èéâæåäèï ïíïì — „ìïíïè øåí úëúõïäò õïî, ãòëîãïú úëúõïäò òáíåþï“. 
ïèòì æïìüóîò èïîüë ãòëîãïì ìòìõäòïíò ðåîïíãò ïî ïîòì. ïèòì ìïþóàòï òîåèòú, 
îëèåäòú ïíïì æïìïôäïâåþòì æéåì ìëôåäøò øåèëâòæï. „— åã, ãòëîãïì ìóäòï. 
æåæïì èëïêòàõï, — àáâï çëìòèå èéâæåäèï“. 

òîèïæáúåóäò ãòëîãïì ìóäò æåæïøâòäóîò ìòñâïîóäòì óêâæïâåþòì ìòèþë-
äëï. 

îëúï þïþóúï èòòúâïäï, úòèþòîòæïí íòêëì ùåîòäò èëâòæï. åîàïæåîàò ùòíï-
æïæåþï òñë þïîïàøò — „æåæï÷åèì îï èëóâòæï?“ úõîï èàïìï æï úõîï çéâïì òáòà 
òãîûíë øâòäòì ãóäèï àïâìæïèüñæïîò óþåæóîåþï. „ïìå òúòì æòæèï ìòñâïîóä-
èï, ïîú ãçï ïîìåþëþì èòìàâòì æï ïîú êåæåäò. úïøò ¸êòæòï âïîìêâäïâòâòà æï 
úòæïí ïüñëþòíåþì øåñâïîåþóäåþì åîàèïíåàòì ïèþïâì“. 

ìòñâïîóäòì ãïèë øåìùòîï ïéïàòïè àïâòìò áïäëþï æï ìòúëúõäå öåî èòáåäï-
ûååþòì æï èåîå èïêïþåäàï ëöïõì, ìòñâïîóäòì ãïîæï, ìõâï âåîïâòàïîò ûïäï âåî 
ïòûóäåþæï ïéïàòïì óïîò åàáâï àïâòìàïâçå æï ìõâåþòì êåàòäæéåëþïçå çîóí-
âïøò ãïåäòï ùóàòìëôåäò. 

ïéëîûòíåþóäèï ìòñâïîóäèï èòìúï ûïäï ïäåáìïíæîåì ûèòì ìïíïõïâïæ ùïìó-
äòñë, ãïæïåäïõï úòèþòîòì óêòæåãïíë èòùï-ùñïäò, ëþëäò ûèòìùóäò åðëâíï æï 
øòí æïåþîóíåþòíï. 

èõëäëæ ìòñâïîóäì øååûäë ãïæïåî÷òíï üäïíáò âíåþòà ãïæïàåäòäò, æïêíò-
íåþóäò æï æïæïèþäïâåþóäò ïíåüï. ãçòì òíýòíîòì èòüëì ìòñâïîóäò ïûäåâì 
ïíåüïì ïîìåþëþòì òèåæìï æï ìïøóïäåþïì. èòüëè „þïâøâëþòæïí òúëæï, ñâåäï 
ïæïèòïíò àïâòì öâïîì îëè çòæïâì æï èõëäëæ èòìàâòì ãïíêóàâíòä ãëäãëàïçå 
ïæòì þëäëì, îïàï òá ìïèóæïèëæ ãïáîåì ïíæï èåëîå ìòúëúõäå æïòùñëì, ðòîâå-
äòà æïèìïõóîåþóäò, èïãîïè óêâå ìõâïàï ìïêóàîåþï“. 

óìòñâïîóäëæ ïè öâïîì âåî çòæïâ. 
ãïíìïêóàîåþòà ìïñóîïæéåþëæ èòèï÷íòï ïíïìï æï åáòè öïíæòåîòì óàáèåäò 

ìòñâïîóäò. 
ìóä ëîöåî ïêëúåì ïíïì õåäçå. ðòîâåäïæ èïøòí, îëúï áïäòøâòäëþòì úòìôå-

îò ëúíåþï öåî êòæåâ úõëâîåþïì ïî øååþòäùï. ïêëúï ðòîâåäèï áèïîèï, ãòëîãïì 
èïèïè, îëèåäàïíïú úõëâîåþòì óéäòì ãïùåâï ïíïì þåæèï ïî ïîãóíï. èåëîåæ 
åáòèèï öïíæòåîèï ïêëúï, èïãîïè ïõäï ïíï óêâå ìóä ìõâï áïäò òñë: àïàîòì ìïñ-
âïîäïæ íïèñëôò, áïòõëìîë èïêïþäòì èëûóäåþóäò úëäò, îëèåäòú ùåäøò ëà-
õïæèëêåúòäò, àïâçå íïúïîæïñîòäò èò¸ñâåþëæï ãëäãëàòì ãîûåäìï æï æïóì-
îóäåþåä ãçïì. 
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îëúï åáòèèï öïíæòåîèï ïíïì õåäçå ïêëúï, áïäò èåõæïúåèóäòâòà øåòîñï. 
àïâæïðòîâåäïæ ïíï âåî èòõâæï, îï èëóâòæï. èëãâòïíåþòà áïäóîò ãóèïíòà ïèë-
òúíë, îëè ïè êëúíïøò òñë „îïéïú ôïîóäò ãîûíëþï, ûíåäïæ ãïèëìïõïüïâò, ûíå-
äïæ ãïèëìïèýéïâíåþåäò“. öïíæòåîèï ìòúëúõäòì ìòõïîóäò æïóþîóíï ïíïì. „èò-
ìò (öïíæòåîòì — ï.þ.) éòèòäò èçòì øóáòâòà åàïàóíåþï ïíïì ìïõåçå. „éèåîàë, øå-
íò ìïõåäòì ÿòîòèå“, — äëúóäëþì ïíï ãóíåþïøò, øåèêîàïäò æï æïþíåóäò. øåè-
êîàïäò, æïþíåóäò æï þåæíòåîò (ïè þëäë ìòüñâïì æïïêâòîæòà — ï.þ.). èåîå øòí 
øåîþòì, îïàï èòìò õåäøåíïâäåþò ÿòáï æï àåôøò ãïèëïî÷òëì, ìïíïè ÿóÿñòïíò 
ÿóîÿåäò åîàèïíåàøò ïòîåâï. úïäêå ãïîåúõïâì æï úïäêå øåòíïõïâì. åì àåôøò 
æï ÿòáï óêâå èõëäëæ òèòìòï æï èõëäëæ òèïì ãïèëóüïíì, îëúï èëâï. àóêò êò-
æåâ èëâï îëæòìèå. èïãòæïçå æïìëîìëäåþóäò ðóîòì ãóäò ãæòï, àòõòì ðïùïùòíï 
àëöòíïì èïãâïîò. ïøêïîïæ ïüñâòï òèòì àòàåþòì ïíïþåÿæåþò. ïíï æïóôòáîåþäïæ, 
ãïóïçîåþäïæ òéåþì ðóîòì æïìëîìëäåþóä ãóäì æï ÿïèì“. 

ïìå òáúåâï ìòñâïîóäò ïîìëþòì ðóîïæ, ìòñâïîóäòì ôòí÷õï — ìòúëúõäòì ùñï-
îëæ. 

úõëâîåþï ãïûäåþïï æï ïèòìò åíåîãòï óíæï ¸áëíæåì ïæïèòïíì. ïè ìïïîìåþë 
åíåîãòïì ïíòÿåþì ïíïì öïíæòåîòì ìòñâïîóäò. óêïíïìêíåäò øåõâåæîòìïì, óêâå 
ìòêâæòäòì ãçïçå æïèæãïîò ïíï åóþíåþï öïíæòåîì: „— øåíò àòàåþòà æïìëîìë-
äåþóäò ðóîò îëè øåâÿïèå, òèïí ãïèïûäåþòíï ïáïèæå“. 

ïìå ïîìåþëþì îëèïíøò åîàèïíåàòì ãâåîæòãâåîæ æòæò ìòûóäâòäò, æï æòæò 
ìòñâïîóäò, æòæò èùóõïîåþï æï æòæò ìòõïîóäò. 

øàïþåÿæòäåþï èåìïèå. ïäþïà ñâåäï, âòìïú ùïóêòàõïâì „ñëâåäèïí ÷åèèïí 
èðëâíåäèïí“, æïèåèëùèåþï, îëè îëèïíòì êòàõâòìïì, îïîòã üîïãòêóä ïèþïâìïú 
óíæï ïéùåîæåì ïâüëîò, èêòàõâåäì åîàò ùïèòàïú ïî üëâåþì èõíåëþòìï æï òèå-
æòì ãïíùñëþòäåþï, ïæïèòïíòì øòíïãïíò ûïäòì îùèåíï. ÷åèò ïçîòà, åì ãîûíëþï, 
åîàò èõîòâ, ãïèëùâåóäòï òèòà, îëè ïæïèòïíò èõëäëæ üîïãòêóä ìòüóïúòïøò 
ïâäåíì àïâòì ïîìì, õëäë, èåëîå èõîòâ, îëèïíòì èåëîå ðäïíò ãïèóæèåþòà èòã-
âïíòøíåþì óíïðòîë ìòúëúõäòì èîïâïäôåîëâíåþïçå. 

îëúï æïèúòîåþóäò, æïþå÷ïâåþóäò æï æïèëíåþóäò ïíï áïòõëìîëì ëàïõøò 
øåâï æï áèïîì ïãóîòà ïèëóíïñïâì úõâòî-ðòîì, èêïôòëæ õåæïâà, îëè ìòêåàåì, 
îïîòã æï÷ïãîóäòú òñëì òãò, èïòíú øåóûäòï ïèþëõåþï, èïòíú øåóûäòï øóîòìûòå-
þï. 

îëúï úïäõåäï ïäåáìïíæîå æåæòì êóþëì àïâì ïõæòì æï þïþóúïì úõåæïîì ïç-
èóâäåþóäò æïåèõëþï, èêïôòëæ ÷ïíì, îëè ìòñâïîóäò, îïîòã ãïõâåóäòú òñëì 
ìòûóäâòäòì íïúïîøò, èïòíú ãïèëïíïàåþì æï âåîïâòàïîò êåæåäò âåî æïïêïâåþì. 

îëúï ÿëîåþòà æï èëèõæïîò ïèþåþòà øåûîùóíåþóäò óîóáåäåþò ãïíêòàõâòì 
æéåì èëåäòïí, çëìòèå èéâæåäò òòì êëíòà æïæòì. 

„— òï àó æïãòñíëìïâì îëæòìèå, — ¸êòàõï çëìòèå èéâæåäèï æï àâòàëí óñíëìï 
òòì êëíïì. 

— îïë? — ìïêóàïî ñóîåþì ïî åíæë ðåüîå. 
— ïò, òï, — àáâï çëìòèå èéâæåäèï æï òì õåäò ïìùòï, îëèåäøòïú òòì êëíï æï 

äëúâïíò åîàïæ åÿòîï (ïîú åì ïîòì øåèàõâåâòàò, òï æï äëúâïíò åîàïæ îëè 
óÿòîïâì çëìòèåì — ï.þ.) ðåüîåì æïïíïõâï. — ïáåæïí òùñåþï ïæïèòïíò“. 

ïæïèòïíò òòà òùñåþï, õëäë àïâòììïâå èëáìëâòä ðïîêøò ãïèëèùñâæåóäò ïþîå-
øóèòì ñïÿò èïøòíïàâå ïî êâæåþï, ïîïèåæ ðåðåäïæ òáúåâï æï òìå üëâåþì ìòêâæò-
äòì ìïêïíì. àóêò ñïÿò èåëîå ìòúëúõäåì ðåðåäïì ìïõòà òûåíì, ïæïèòïíèï îï æïï-
øïâï, îëè èõëäëæ åîàò ìòúëúõäòà òúëúõäëì? ìïáèå òì ïîòì, îëè ïæïèòïíòú 
èåëîæåþï ìõâï ìòúëúõäòà. èïîüë ãòëîãïì ìóäò ïî ãïèëúõïæåþóäï òîèòì ìï-
õòà. ïíåüïì òîåèò æï òíýòíåîò èòüë åîàïæ åìòçèîåþï. „åì ëîò, åîàíïòîïæ ïèï-
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ôëîòïáåþåäò æï åîàèïíåàòìïãïí óïéîåìïæ ãïíìõâïâåþóäò ÷âåíåþï ìïèóæïèëæ 
øåîùñèóäòñë èòì ùïîèëæãåíïøò, ìïåîàë ôåìâò ãïåæãï æï ïè ôåìâòì øåãîûíåþï 
ïùóõåþæï ìùëîåæ, ïè ôåìâòì òæóèïäåþï æï ëîïçîëâíåþï, îïæãïí àó óúõë èï-
èïêïúòì øòøâåäèï ìõåóäèï òèåæò ÷ïóìïõï æï ãçåþòì ïîìåþëþï æïóæïìüóîï, 
èêâæïîò òîèòì úîåèä÷ïèæãïî àâïäåþøò òèåæòì óìóìóîëþï æï ãçåþòì âåîïãë-
þï æïòíïõï èõëäëæ“. èïîàïäòï, ìòçèïîøò òîåèì ìõâï ôóíáúòï ïáâì æï òíýòíåîì 
— ìõâï, èïãîïè ôåìâò èïòíú åîàòï. åì ôåìâò úõëâîåþïï, õëäë ëîò ìõâïæïìõâï 
ôóíáúòï — úõëâîåþòì ëîò ìõâïæïìõâï èõïîå. òìòíò ìïèóæïèëæ ãïàòøóäíò ïî 
ïîòïí. ðòîòáòà, þåâîò ìïåîàë ïáâà. ãòëîãïì ìóäòì îïéïú íïùòäò ïîòì òíýò-
íåîøò. íòêëì ìóäòì íïùòäòú ïîòì òíýòíåîøò. îëúï èïêïþåäàï ëöïõøò ðòîâå-
äïæ èëâòæï òíýòíåîò èòüë, ïíåüïè òêòâäï — „íòêëï, íòêë“. åì ïî òñë èõëäëæ 
ûèïì æïíïüîåþóäò æòì ïèëûïõòäò. åì íòêëì ìóäòì ãïèëúõïæåþïú òñë. ïäþïà 
ïèòüëèïú ãïõæåþï èåîå òíýòíåîò ïíåüïì ïîìåþëþòì þóîöò. 

ãòëîãï — ïäåáìïíæîå — íòêë — èòüë ìõâïæïìõâï üëüòï åîàò ìòêåàòì õòìï. ïè 
õòì ôåìâò ïíïï. 

öåî åîàò, òèòüëè, îëè ïíïè øàïïãëíï ïäåáìïíæîåì, úòèþòîøò ùïæò æï ûèï íï-
õåë: „àó ãòíæï îëè èëòìâåíï, ûèïì ÷ïïêòàõå“. åì ïî òñë ûèòì óþîïäë èëíïõóäå-
þï. ïè ìïáúòåäòà æïþîóíæï èïêïþåäàï ëöïõøò ìòêåàå, ìòñâïîóäò æï òèåæò. 

èåëîåú, òèòüëè, îëè îëèïíøò òèåæòì, èõíåëþòì ïäåãëîòóäò õòäâï áïäòì ìï-
õòà õæåþï ñëâåäàâòì. 

ãòëîãï âåíïõøò èóøïëþì. èåçëþäåþòú âåíïõøò øîëèëþåí, õïíæïõïí ãïìïèõíå-
âåþäïæ øåóûïõåþåí åîàèïíåàì. ïæïèòïíòì ëôäò ÷ïæòì èòùòì ãóäøò æï òáòæïí 
íïñëôì ïéèëïúåíåþì, ïè îåïäóî ìóîïàì óúþïà åíïúâäåþï èåëîå ìóîïàò, åî-
àæîëóäïæ îåïäóîòú æï òîåïäóîòú: 

„êïêäòì ÷îæòäøò øïëìïíò æåæïêïúò òìâåíåþæï. àïâìïôïîò èëåõïæï, èóõäåþ-
çå ãïæïåôïîåþòíï æï æïøïøîóäò, íïöïôò õåäåþò çåæ æïåäïãåþòíï, àòàáëì 
éèåîàì ï÷âåíåþæï. óàïâìïôîëæ óôîë ïõïäãïçîæï ÷ïíæï. ïáï-òá ãïîåëæï àèï-
øò ÿïéïîï. òöæï ðòîèëêóèóäò, ôòáîòïíò, èïîïæòóäò èìïõóîò éâàòìï æï êïúò-
ìï, èïîïæòóäò æåæï, þïâøâòì ãïèçîæåäò, ðóîòì èúõëþåäò, ïîú óèïæóîò æï 
ïîú èïæäòåîò, ïîú óþåæóîò æï ïîú þåæíòåîò, ïîú èõòïîóäò æï ïîú èëùñåíò-
äò, ïîú ïõïäãïçîæï æï ïîú þåþåîò — èïîïæòóäò áïäò ìïùñòìò èïîïæòóäò ìò-
úëúõäòìï. ãïèëãâòäò æï ùñïäèëðêóîåþóäò åçëì ìóíò ïìæòëæï. íïâäãïæïê-
îóäò íïéâåîæïäòâòà óéâòëæï ìòúõòìïãïí æï ÷áïîò ìòïîóäòìïãïí æïùòàäå-
þóäò ìïõå. „ñâåäïôåîò êïîãïæ òáíåþï, éâàòì ùñïäëþòà“ — ôòáîëþæï àïâòì-
àâòì èåæåïìï æï ïèòîïíòì ãïè÷åíò æï ïèïâå æîëì, èåæåïìï æï ïèòîïíòì áïäòøâò-
äò“. 

ïíïì óþåæóîåþòàï æï ìïêóàïîò óûäóîåþòà ìïìëùïîêâåàòäò åáòèò öïíæòå-
îò åüäì èòïáîëäåþì. áïîò ìúåèì úîåèäåþòà æïìâåäåþóä ìïõåøò æï úõëâîå-
þòì ïèïëåþïçå ôòáîò óõâîåüì üâòíì. ïáïú ïíïçæåóäïæ ïè îåïäóî ìóîïàì 
åíïúâäåþï ìõâï ìóîïàò òìåâå åîàæîëóäïæ îåïäóîò æï òîåïäóîò: 

„ãóãóíåþåí þóõîåþò, àóíóáòì éóèåäåþò, ëîàáäò ïìæòì íóýîòïíò øåøòì íï-
ðëþçå ãïæïôåíòä ùòíæåþì. ïþóñþóñåþóä áâïþåþìï æï áëàíåþì. ìïêóÿíïëøò ôåõ-
èûòèå áïäì èêäïâò æïóêïðòùåþòï æï ùíòäòì ãïñòíóä áòäïøò ÷ïóñâòï. „îïì øâîå-
þò ãë?“ — åûïõòì æåæïèàòäò. „èåèýïâåþï æï îï âáíï“, — ïèþëþì ôåõèûòèå áïäò æï 
ùíòäòì ùâåíòà òæïñâïèæå æïìâåäåþóäìï æï æïùòàäåþóä èêäïâì òäëêïâì“. 

ïäåáìïíæîå æï èïîàï øòí þîóíæåþòïí, þòûïìï æï ûèòìùóäì óêâå ãïæèëóäï-
õïâà óúõë áâåñïíï æï èøëþäòóîò óîóáòì ãçïì æïæãëèòïí. æï òìåâ õòäâï; òìåâ 
îåïäóîò æï òîåïäóîò åîàæîëóäïæ. 
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„íïìïñæîïäòì êåæåäàïí øïëìïíò æåæïêïúò çòì, ìïõå ùïèëùòàäåþòï. ïäþïà, 
÷áïîï òïîï æï ïõäï òìâåíåþì. ùïéåþò ãïóõæòï æï ãâåîæçå óùñâòï. àïâìïôïîòú 
èëóõìíòï æï èóõäåþçå ãïæïóôåíòï. çåæ íïöïôò, æïøïøîóäò õåäòì èüåâíåþò 
æïóäïãåþòï åîàèïíåàòì ãâåîæòà, àòàáëì éèåîàì ï÷âåíåþì, ïò, îòàò óæãïì 
áâåñïíïì ìóäòë. íïëÿåþïæ ÷ïøäòäò êïþòæïí àåàîò, áïàáïàï ùòíæåþòà øåèëìò-
äò ôåõòì ùâåîåþò èëó÷ïíì, óàïâìïôîëæ óôîë ïõïäãïçîæï ÷ïíì, âòæîå ìòíïè-
æâòäåøòï. ïõïäãïçîæï êò ïîï — óïìïêë. àòàáëì ïìåàò ãï÷íæï æï ïìåàò òáíåþï 
ìóä. úõåíòì êóæòâòà õøòîò, èêâîòâò àèï ïáï-òá ãïÿïéïîïâåþòï. ðòîèëêóèóäò 
çòì, ôòáîòïíò, þòþäòóî õåìïâòà èøâòæò æï äïèïçò, èïîïæòóäò èìïõóîò éâàòìï 
æï êïúòìï, èïîïæòóäò æåæï, èåóéäå, æï… þïâøâòì ãïèçîæåäò, ðóîòì ÷ïèêâîå-
äò, èïùâíòì ÷ïèæåæåþåäò… æïèäëúâåäò æï æïèüòîåþåäò, àïôäòâòà üêþòäò 
àòàòà ðòîâåäò êòÿòì èëèìòíöâåäò æï ÿòîøò ãïêåîðåþóäò õåäòà àâïäåþòì 
æïèõóÿâåäò. æïèùâïîçå ìóäòì øåèþåîïâò, ÿîòäëþïçå èïäïèëì æïèæåþò, þïâ-
øâòì ôìòüòì, ðóîòìï æï êåîòòì ìóíòà ãïýéåíàòäò. äõòíøò èëîúõâò, ãâåîæçå 
ãïèæãïîò, ÿòîøò êò — ïäáïöò, äåêâåþòïíò èãåäòâòà àïâãïíùòîóäò. ïîú óèïæó-
îò æï ïîú èïæäòåîò éèåîàòìï, èïãîïè èòìò ðïüòâòìèúåèåäò, èúëæíå æï æïèôï-
ìåþåäò èòìò ñïæîòìï, îëãëîú éòîìåóä èåüëáåì øåøâåíòì. ïîú óþåæóîò æï 
ïîú þåæíòåîò, îëãëîú àïâïæ úõëâîåþï. ïîú èõòïîóäò æï ïîú èëùñåíòäò, îë-
ãëîú ìóäò úõëâîåþòìï, ïîú ïõïäãïçîæï æï ïîú þåþåîò, îëãëîú þóíåþï, ûäò-
åîò æï ãïóüåõïâò, îëãëîú ïèòîïíòìï æï èåæåïì æåæï. ïèïñò æï ãóäóþîñâòäë, 
îëãëîú ïèòîïíòìï æï èåæåïì áïäòøâòäò“. 

îëãëîú õåæïâà, ïäåáìïíæîåìï æï èïîàïì æïþîóíåþòì æîëì, îëèïíòì ôò-
íïäøò çóìüïæ èåëîæåþï òì ìóîïàò, îëèåäòú æïìïùñòìøò, ãòëîãïì âåíïõøò èó-
øïëþòì ýïèì âíïõåà. èòìò ãïíèåëîåþï êòæåâ åîàõåä ãâòæïìüóîåþì, îëè áïäò 
ùïîèëæãåíòäòï îëèïíøò, îëãëîú ìòúëúõäòì ìòèþëäë æï ìòêåàòì ùñïîë. åì 
ïäåãëîòï ðòîæïðòî óêïâøòîæåþï ïíïì, þïþóúïì, ïíåüïì æï ðïüïîï èïîàïì. èòó-
õåæïâïæ èïàò úõëâîåþòì üîïãòêóäëþòìï, èïàøòâåï ãïíõëîúòåäåþóäò óìïç-
éâîë òèåæòìï æï èõíåëþòì îùèåíï. 

øàïþåÿæòäåþï èåëàõå. îëèïíøò ñëâåäàâòì îåïäóîïæ ïîìåþóäò ãåëãîï-
ôòóäò ðóíáüåþòï æïìïõåäåþóäò — ùíëîò, þëæþòìõåâò, àåäïâò. èõëäëæ òè ìë-
ôåäì ¸áâòï ãïèëãëíåþóäò ìïõåäò, ìïæïú îëèïíòì èëáèåæåþï èòèæòíïîåëþì. 
óôîë ìùëîïæ, ¸áâòï ïîï ãïèëãëíåþóäò, ïîïèåæ ûâåäò øóïèæòíïîåàòì, øóèå-
îóäò áïäïáòì ìïõåäò — óîóáò. úõïæòï, îëèïíòì èëáèåæåþòì ïæãòäòìïàâòì øåè-
àõâåâòà ïî æïóîáèåâòï ëà. ÿòäïûåì óîóáò. óîóáòæïí òñë ãòäãïèåøò, ðòîâåäò 
êïúò, îëèåäèïú ñâåäïôåîò òõòäï. øëîåóäò ïìëúòïúòòà ãòäãïèåøòì èåãëþïîò 
åíêòæóú óíæï ãïâòõìåíëà. úíëþòäò æï èòéåþóäò ïçîòï, îëè åíêòæóì þåæò 
èàåäò êïúëþîòëþòì þåæòï. åì èíòøâíåäëâïíòï, îïæãïí åíêòæó èïøòí ãïõæï ïæï-
èòïíò, îëúï áïäàïí òúõëâîï, áïäò øåòúíë. ïõäï ãïâòõìåíëà, îëè ëà. ÿòäïûòì 
îëèïíøòú áïäòï ìòúëúõäòì ìòèþëäë æï íïàåäò ãïõæåþï, îï èÿòæîë êïâøòîòï 
øóèåîóäò åðëìòì óîóáìï æï áïîàóäò îëèïíòì óîóáì øëîòì. åì åîàò èõïîåï 
ìïêòàõòìï. èåëîå èõïîå òì ãïõäïâà, îëè îëèïíòì óîóáò êëíêîåüóäëþòì ìïç-
éâïîì ïîéâåâì æï èàåäò ìïèñïîëì ìïõåæ, ìòèþëäëæ òáúåâï. óîóáåäåþòì þåæò 
êïúëþîòëþòì þåæòï. óîóáøò úõëâîëþåí ïæïèòïíåþò, îëãëîú àïâïæ èùåîïäò 
òüñëæï, ïîú óþåæóîò æï ïîú þåæíòåîò, ïîú óèïæóîò æï ïîú èïæäòåîò, ïîú 
èõòïîóäò æï ïîú èëùñåíòäò, ïîú ÿêóòïíò æï ïîú ìóäåäò, ïîú êåàòäò æï ïîú 
þëîëüò, ïîú ïõïäãïçîæï æï ïîú þåþåîò… 

èòóõåæïâïæ ïìåàò çëãïæóîëþòìï, óíæï òàáâïì, îëè îëèïíòì óîóáì ïîú êëí-
êîåüóäëþï ïêäòï. âòíèåè îëè èêòàõëì, êëíêîåüóäïæ îëèåäò ðóíáüò ùïîèë-
ãòæãåíòïë óîóáïæ, óñëñèïíëæ âóðïìóõåþæò — ìòéíïéò-èåàáò. ïìå âòüñëæò ïîï 
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èõëäëæ òèòüëè, îëè óîóáòì òîãâäòâ ìóä þëæþòìõåâò, ùíëîò æï ùèòíæï íòíëì 
èëíïìüåîò æï äïçïîåàò òõìåíòåþï, ïîïèåæ òèòüëèïú, îëè îïéïú ìòüñâòà ïóõ-
ìíåäò, äëãòêóîïæ æïóìïþóàåþåäò ãóèïíò èêïîíïõëþì ïèïì, îëèïíòì êòàõâòìïì 
òìåàò øàïþåÿæòäåþï èïáâì, àòàáëì çåâòæïí æïâúáåîò ïäïçíòì âåäì, ãïúîå-
úòä þóîóìøò èëì÷ïíì êïâêïìòëíòì àåàîò èùâåîâïäåþò, âåíïõåþìï æï þïé-þëì-
üíåþøò ÷ïêïîãóäò èüâîòïíò ãçåþò èòòêäïêíåþï óìïìîóäë ìòâîúåøò.  

øàïþåÿæòäåþï èåõóàå. ëà. ÿòäïûå êëíêîåüóäò òìüëîòóäò ôïáüåþòà ïî 
üâòîàïâì îëèïíì, èïãîïè æîëòì çóìüò ÷ïî÷ëì æïæãåíï èïòíú òëäïæ øåòûäåþï. 
ïèòìïàâòì ìïêèïîòìòï ãïâòõìåíëà îëèïíøò èëõìåíòåþóäò ïéï-èï¸èïæ-õïíòì øå-
èëìåâï, 1829 ùåäì ìëèåõàï ãïæèëìïõäåþï ñïîìòæïí, êïõåàòì îêòíòãçòì ãïñâïíï 
æï æîëòì äëêïäò èêïôòë ãïõæåþï. ãïîæï ïèòìï, æîëòì ìïõå æï ìóîíåäò èëúå-
èóäòï çëãòåîàò ðåîìëíïýòì çíåìï æï ÷âåóäåþïøò, ôìòáòêïìï æï ìïáúòåäøò. èï-
ãïäòàïæ, íòêëì þïîïàåþøò ñâåäïìïàâòì úïä-úïäêå øåèëàâäòäò êëúíï æï èë-
êòàõâï ïíæï þïþóúïì èòåî âïîæòìôåîò çëíïîòà øåêîóäò ùåîòäåþò øâòäòìï 
óüñóïîïæ ãïãîûíëþòíåþà èå-19 ìïóêóíòì ôåîì. èïãîïè ëà. ÿòäïûòì îëèïíòì 
õïìòïàò ïî òûäåâï êëíêîåüóäò åðëáòì ÷ïî÷ëøò ÷ïêåüâòì óôäåþïì. îëèïíøò 
ïéùåîòäò çåæîëóäò âíåþïíò æï ãîûíëþïíò þóíåþîòâïæ èëòàõëâì óíïðòîë 
æîëì. ïèòì ÷âåíåþïì èùåîïäò ûïäæïóüïíåþäïæ ïõåîõåþì. ïîú êëíêîåüóäò 
åðëáòì ìóîíåäì êïîãïâì æï ïîú çåæîëóäò èëâäåíåþòì ïçîëþîòâ ìòéîèåì. 
ïäåãëîòóäëþï ïáïú ïèæòæîåþì îëèïíòì ìïåîàë ïçîëþîòâ øòíïïîìì. 

÷åèò øàïþåÿæòäåþåþòì æïìïìîóäì èòíæï âàáâï, îëè „ñëâåäèïí ÷åèèïí èðëâ-
íåäèïí“… ôëîèòàï æï õïìòïàòà ãïõìåíåþì êëäóèþòåäò èùåîäòì ãïþîòåä ãïî-
ìòï èïîêåìòì îëèïíì „èïîüëëþòì ïìò ùåäò“. òáïú þóåíæòåþòì ëöïõòìï æï ãâïîòì 
úõëâîåþï ãïïçîåþóäòï, îëãëîú èàåäò êïúëþîòëþòì úõëâîåþï, ëéëíæ åîàò 
îïè ïî èòíæï æïâòöåîë, îïøòïú èïîêåìò úæòäëþì æïãâïîùèóíëì: ïèïîïíüï óî-
ìóäïìï æï ïóîåäòïíë óêïíïìêíåäòì ìáåìëþîòâò ïéüñòíåþòìïãïí æïòþïæï ãë-
ÿòì êóæòïíò þïâøâò, òìåàò îëãëîòú òñë ðòîâåäò þóåíæòï, å.ò. æïæãåþï æîë, 
îëúï êïúëþîòëþï ðòîâåäñëôòäëþïì æïóþîóíæåþï. øåòûäåþï þåâîò îïè èïî-
àäïú ïáåàêåí åùåëæåì êïúëþîòëþïì. èïãîïè èå èïòíú èòíæï âòùïèë, îëè, îïú 
óíæï èëóâòæåì ìïèñïîëì, úïäõåäï êïúò èïòíú ïòüïúåþì àïâòì ðïùòï, ëþëä 
ûèòìùóäì, ãóäçå èòòõóüåþì æï ïìå ãïìùåâì èëèïâäòìïêåí. 

 
1976 ù. 

 

ÏÓÕÆÅÍÅÄÒ ËÚÍÅÞÒÌ ÏÆÏÈÒÏÍÅÞÒ 

(îåçë ÿåòøâòäòì èëàõîëþåþòì ãïèë) 
 
àó æïìïøâåþòï èõïüâîóäò ðåîìëíïýòì åîàò ôîïçòà æïõïìòïàåþï, èïøòí øå-

òûäåþï òàáâïì, îëè îåçë ÿåòøâòäòì ðîëüïãëíòìüåþò ïîòïí èåëúíåþå ïæïèòï-
íåþò, îëèåäàïú àïâòïíàò ðïüïîï ëúíåþòì ïìïìîóäåþäïæ ûïäï ïî øåìùåâà. 

ðïâäå ÷òäï÷ïâïì („ëìüïüåþò“) íïîêâåâòì æïùåîï óíæëæï, èïãîïè ìïñëôïú-
õëâîåþë èëèìïõóîåëþòì êëèþòíïüøò ëìüïüåþòìï æï ãäåõòì óïçîë âïÿîëþòì 
èëùèå ãïõæï æï ùåîòì õïäòìò æïåêïîãï. 

üïîòåä éäëíüò („ìüóèïîò“) èøëþäòóî áïäïáøò ÷ïâòæï þïâøâëþïøò ãïíúæò-
äò ìïóêåàåìë ùóàåþòì ãïìïõìåíåþäïæ, èïãîïè áó÷ïøò òè êïúì ùïïùñæï èàâîïäì, 
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îëèåäòú ñèïùâòäêïúëþïøò ãïåäïõï. ïèïí ãóíåþï ãïóôóÿï, þïäéëþòì ãïõìåíå-
þòì îëèïíüòêï èëêâæï æï èøëþäòóî áïäïáøò èëþîóíåþïè ïçîò æïêïîãï. 

ôïîíïëç åæòþåîòûå („ðîåèòåîï“) 40 ùåäòùïæò ðòåìåþì ùåîæï. åîàïæåîà ìò-
õïîóäì ðîåèòåîòì æéåì åäëæï, èïãîïè àåïüîøò èòèïâïäò àõîòäøò ÷ïâïîæï. 
ðîåèòåîïì âåî æïåìùîë. èòìò ðòåìïú åîàïæåîàõåä ï÷âåíåì. ïèòüëè ùïîèëæãå-
íï âåéïî íïõï. åì òæïîæï æï èëêâæï. 

ôòäòðå þïîíïâåäì („ûåãäò“) àïâò ìïáâåñíëæ úíëþòäò èóìòêëìò ¸ãëíòï, èïã-
îïè åì àïâòìàïâòì èëüñóåþïï. òãò èøëþäòóî áïäïáøòú ïîïâòì ïõìëâì. åîàõåä 
ìïìïôäïëçå ûåãäòú êò íïõï ùïîùåîòà — ôòäòðå þïîíïâåäò. 

ïìåàò íòèóøåþòì æïìïõåäåþï êòæåâ øåòûäåþï, èïãîïè çåèëîå íïàáâïèòì ìïò-
äóìüîïúòëæ åìåú êèïîï. 

îåçë ÿåòøâòäòì ðåîìëíïýåþò îëè ïóõæåíåäò ëúíåþòì ïæïèòïíåþò ïîòïí, ïèïì 
èïàò ìòçèîåþòú ïæïìüóîåþì. øåèàõâåâòàò ïî ïîòì, îëè î. ÿåòøâòäòì èëàõîë-
þåþøò ìòçèïîò õøòîïæ òõìåíòåþï. 

„ïîìåíïì îëãëîú òáíï ÷ïåûòíï æï èàåäò éïèå àåàîò õëèïäæåþò åìòçèîåþë-
æï“ („êòíëãïæïéåþï“). 

ìïâäå ãòëîãïûå „õïíæïõïí ûòäøò ãï÷ïõ÷ïõåþóä àåïüîì õåæïâæï“ („ïä-îïçï-
êòì ìòêâæòäò“). 

„õïõóäò òëìåäòïíò àâäåèæï æï åìòçèîåþëæï ûâåäò, æïíöéîåóäò èïüïîåþ-
äåþò“ („ëìüïüåþò“). 

„àõòì üñïâãïæïôïîåþóä ìïêïîúõóäçå àâäåèæï øïäòêë õâòíãòïûå æï æï-
àëâäòä, èçòà ïåäâïîåþóä, æòæåþóä ïäðåþì õåæïâæï“ („øïäòêë õâòíãòïûòì 
àïâãïæïìïâïäò“). 

„âïýò èàåäò éïèå ùóõæï. åìòçèîåþëæï àåâçåþò, ëáîëìôåîò, äóîöùòíùêäå-
þòïíò àåâçåþò“ („èåîúõäåþò“). 

ãîòøï íåèìïûå ûòä-éâòûòäòì þóîïíøò õåæïâì ïéëîûòíåþòì åðëáòì óæòæåì èï-
àåèïüòêëì äóêï ðï÷ëäòì („äóêï ðï÷ëäòì úõëâîåþòì óêïíïìêíåäò ùäåþò“). 

óúíïóîòï úõëâîåþï. ïóõìíåäòú. åîàòèåëîòì ãâåîæòà úõëâîëþåí ïæïèòïíå-
þò — åîàíò, îëèåäíòú èàâïîåçå æïæòïí æï ãëíåþòì ôïíüïìüòêóî çåòèì ãïèë-
õïüïâåí æï èåëîåíò, îëèåäàïú ñâåäïçå ðïüïîï ëúíåþòì ãïíõëîúòåäåþïú ïî 
ûïäóûà. ïè æïõäïîàóä äïþòîòíàøò óíæï ãïòïîëì èùåîïäèï æï èùåîäëþòì 
óðòîâåäåìò ïèëúïíï øåïìîóäëì: ïýòëüïýòì, çåòèòì æîëì, îëúï ìïåîàë õèïó-
îòà ñóîïæéåþï èëæóíåþóäòï, ãâïõìëâæåì ïæïèòïíåþò, åîàò øåõåæâòà øåóè÷íå-
âåäíò, èïãîïè ñâåäï óôäåþòì èáëíåíò, îïú ïáà ïèï áâåñíòì î÷åóäà. 

ìùëîåæ ïè ñóîïæéåþòà æï ïîæïâòùñåþòà ïîòì ôïìåóäò ìòüñâïêïçèóäò äò-
üåîïüóîï. 

îåçë ÿåòøâòäòì àâïäò ñëâåäàâòì ïè÷íåâì ðïüïîï ïæïèòïíåþì æï àþòäò àï-
íïãîûíëþòà ãïíãïùñëþà èïà èòèïîà. 

ãïîæï ïèòìï, ïá âäòíæåþï èùåîäòì èòåî ìïèñïîëì ìóþòåáüóîò õòäâïú. 
ìïèñïîëì ïè ìóþòåáüóîò õòäâòì ùñïäëþïï, îëè åîàò ëàïîïïíà áâîòâì õå-

æïâì, èåëîå êò — ðäïüëí ìïèïíòøâòäì. åì ïîï èïîüë èùåîäëþòì èîïâïäôåîëâ-
íåþïì óùñëþì õåäì, ïîïèåæ ìòíïèæâòäòì ìîóäò ìóîïàòì øåáèíïìïú. æéåì, ìïè-
ùóõïîëæ, ïìåàò ìóþòåáüòâòçèòì ùòíïïéèæåã ïáüòóîò þîûëäï ïáâì ãï÷ïéåþóäò 
êîòüòêïì. îïüëèéïú òâòùñåþåí, àó ïî òáíåþï ìóþòåáüòâòçèò ïî òáíåþï èùåîäë-
þïú, îïèåàó óïèòìëæ èùåîäëþï æëä-æïôæïôòì îëäòì øåìîóäåþïì æïòùñåþì. 
æëä-æïôæïôò êò ïæïèòïíàï ãïëãíåþï-æïñîóåþïì åèìïõóîåþï. èùåîäëþòì óðòî-
âåäåìò ïèëúïíï êò ïæïèòïíàï ãïèëôõòçäåþïï. ïæïèòïíàï ãïèëìïôõòçäåþäïæ 
ïóúòäåþåäòï èùåîäòì ñóîì ãïîêâåâòà åìèëæåì èïàò ãóäåþòì æïîæòïíò ôåà-
áâï. 
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ïæïèòïíàï þåæòì ãïèë æïîæòïíò, ìåâæòïíò éòèòäò ùòàåäò õïçòâòà ãïìæåâì 
îåçë ÿåòøâòäòì èëàõîëþåþì. 

øïäòêë õâòíãòïûåè („øïäòêë õâòíãòïûòì àïâãïæïìïâïäò“) ïî øåòûåþï ïî ãïãïõ-
ìåíëà þïîëí èòóí¸ïóçåíò æï ïçíïóîò äïõóíæïîåäò. èïãîïè îëúï ïè ðåîìë-
íïýì éîèïæ æïïêâòîæåþòà ïîìåþòà ãïíìõâïâåþïìïú èïøòíâå òðëâòà. ïçíïóîò 
äïõóíæïîåäò æï þïîëí èòóí¸ïóçåíò äïéò ôïíüïçòòì ïæïèòïíåþò ïîòïí. òìòíò 
àïâïæïú üêþåþòïí æï ìõâïìïú ïüêþëþåí óíïðòîë ôïíüïçòòì èøâåíòåîåþòà. øï-
äòêë õâòíãòïûå êò ìåâæòïíò êïúòï. èòìò üñóòäò ïóìîóäåþåä ëúíåþïçå ôòáîòï. 
îïú ìòíïèæâòäåøò âåî øåûäë, ëúíåþïøò óíæï ùïîèëòæãòíëì. øïäòêë õâòíãòï-
ûòì ìïúëæïëþï òùâåâì ìåâæïì æï àïíïãîûíëþïì. îëúï ïè êïúì ñóîì óãæåþ ãóäò 
ãåêóèøåþï. àó øïäòêë õâòíãòïûå óûäóîòï àïâòì üñóòäòà, þïîëíò èòóí¸ïóçåíò 
æï ïçíïóîò äïõóíæïîåäò éëíòåîåþò ïîòïí ôïíüïçòòì ùñïäëþòà. ïá ïîòì èïàò 
ïîìåþòàò ãïíìõâïâåþï. 

ïìå èãëíòï, îåçë ÿåòøâòäì ãóäò ìüêòâï àïâòìò ðåîìëíïýåþòì ìïúëæïëþòà 
æï ñëâåäàâòì èëêîûïäåþòà æï àïâïçòïíïæ åáúåâï èïà. 

èùåîïäò ïî ïèþëþì, îëè ôïîíïëç åæòþåîòûåè óíòÿë ðòåìï æïùåîï æï ïèòüëè 
åîàïæåîàõåä ï÷âåíåìë ìúåíïçå. ðòîòáòà, òãò þëæòøì õæòì ôïîíïëçì æï èêòà-
õâåäì ïóùñåþì, îëè òè àåïüîøò, ìïæïú åæòþåîòûòì ðòåìï òæãèåþëæï, ìðåáüïêäì 
„åîàõåä ïí ëîöåî ùïîèëïæãåíæíåí õëäèå æï àó èïøòíâå ïî íïõïâæò, ñâåäïôå-
îò òìüëîòïì þïîæåþëæï“ („ðîåèòåîï“). øåáìðòîòú îëè ùïîèëåæãòíïà, åìåú åî-
àõåä ïí ëîöåî àó èëõæåþëæï. èïøïìïæïèå, ôïîíïëçòì þîïäò ïî ñëôòäï, îëè 
ìïêóàïîò ðòåìòì íïõâï èåëîåæ âåéïî èëïõåîõï. 

þïîàäëèå íëçïûåìàïí („þïîàäëèåì éïèå“) éïèòà áóîæåþò èëâòæíåí. åîàò 
èïéïäò òñë, èåëîå — æïþïäò. èïìðòíûåäìï æï áóîæåþì øëîòì ïìåàò æòïäëãò 
ãïòèïîàï: 

„— ãïèïîöëþï, þïîàäëèå þòûòï, âåî èòúïíò? — ìïíæëèòïíïæ òêòàõï ïõèïõèï. 
„àó âàáâò, ãòúïíò-àáâï, èëèêäïâåí!“ — ìùîïôïæ æï ìïçîòïíïæ ãïòôòáîï þïî-

àäëèåè. 
— èòúïíò? — ãïòéòèï ïõèïõèï æï ãïòôòáîï, — „àó èòúíë, óêïí óíæï ãïâþîóí-

æåà, èåüò ãçï ïîïï!“ 
ëîòâå èõïîå ìïìïúòäë èæãëèïîåëþïøòï. þïîàäëèåì øòøò òîëíòçòîåþóäòï, 

îïèåàó áóîæì åîúõâòíåþï æï ãïûïîúâïçå óôîë óêïí ãïþîóíåþïçå ôòáîëþì. 
øïäòêë õâòíãòïûåè üñóòäåþòì ãóæï æïúïäï. èåîå èùåîïäò ïãîûåäåþì: 

„ìüóèîåþò èïäå ùïâòæíåí. ðïäïüøò ìò÷óèåè æïòìïæãóîï. éóèåäøò úåúõäò æï-
òéâåäôï. øïäòêë õâòíãòïûåì ûòäèï æïûïäï. îïèæåíöåîèå ÷ïàâäòèï æï ãïèëô-
õòçäæï. âïîäïèì ïî åûòíåþëæï. ïþëäåþæï, éóèåäì æï÷åîåþëæï èëùñåíòäò æï 
æïîæòïíò. 

— àëâì êòæåâ õëè? — ñîóæ òêòàõï øïäòêëè. 
— àëâì æï àó æòäïèæå ïî ãïæïòêïîï, ìïõäåþò ãïæèëìïàëâäò øåòáíåþï… 
— èåîå îï ãïèòñâïíì ìïõóîïâçå?.. æïòíãîåâï ìïõäò, þòÿë, âåî ãïèòûäåþì… 
— èïãïì íó öïâîëþ, ãïæèëâïä æï ãïæèëâàëâäïâ, àó ìïÿòîë òáíï. ïõäï êïî-

ãïæ òñïâò! 
— øåíú èòæòõïî, þòÿë? (ïè êòàõâïì ïî æïìâïèæï ïîú èòóí¸ïóçåíò, ïîú äïõóí-

æïîåäò. åì èïîüëëþòà øåøòíåþóäò êïúòì êòàõâïï. — ï.þ.). 
— ùïâïä. æîëï… æòäòà ïæîå óíæï ïâæãå, èëòìâåíå øåíú… — âïîäïèèï ãïèë-

õóíåþóäò, äóîöò øòíåäò ÷ïèëòéë æï èõîåþçå èëòìõï. 
— îï ãïóûäåþì, âïîäïè, ïè çïèàïîì? — òêòàõï øïäòêëè (âòí ùïîèëòæãåíì 

ïìåà ãïìïúëæïâåþóä þïîëí èòóí¸ïóçåíì ïí ïçíïóî äïõóíæïîåäì? — ï.þ.). 
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— èïäå ãïçïôõóäæåþï, þåþåîë, ïî øåæîêå… (ïí ïèïì âòí ïêïæîåþæï èòóí¸ïó-
çåíì æï äïõóíæïîåäì! — ï.þ.) — ãïòéòèï âïîäïèèï æï ðïäïüòì êïîò ãïèëïéë“. 

èùåîïäèï íòéïþò èëõìíï øïäòêë õâòíãòïûåì æï èêòàõâåäòì ùòíïøå ùïîèëïæ-
ãòíï èòìò íïèæâòäò ìïõå. ùïîèëïæãòíï æï àïíïãîûíëþòà ãïèëåàõëâï. 

àó øïäòêë õâòíãòïûåì ûòäøò ïäðåþò åìòçèîåþï, ãîòøï íåèìïûåì („äóêï ðï÷ë-
äòì úõëâîåþòì óêïíïìêíåäò ùäåþò“) åçèïíåþï „ùïîþøåêîóäò êïúò, îëèåäìïú 
øïâò èïíüòï èëåìõï, ùåäçå óþîïäë àëêò ¸áëíæï øåèëîüñèóäò æï àïâçå èïíüò-
òìïâå, øïâò ÷ïþïäïõò åõóîï. òãò òæãï èæóèïîåæ æï ìåâæòïíò àâïäåþòà ìïæéïú 
óèòìïèïîàëæ òõåæåþëæï. åì òñë äóêï ðï÷ëäò, ãåíòïäóîò èïàåèïüòêëìò, ðòî-
âåäò ìïþóéïäüîë ùòãíòì ïâüëîò æï æòæò äåëíïîæë æï âòí÷òì óðòîâåäåìò 
èåãëþïîò“. 

ãîòøï íåèìïûòì ëúíåþòæïí ïîïôåîò ïìîóäåþóäï. þóéïäüîòì èûòèå üâòî-
àòà ùåäøò èëæîåêòäèï ãïòïîï úõëâîåþòì ãçï æï çèïíåþåþòà àóéï òèìóþóáåþì 
ùïãåþóäò úõëâîåþòì æïîæì. 

ïìåàòï ìáåèïüóîò æïõïìòïàåþòà îåçë ÿåòøâòäòì ðåîìëíïýåþò. 
øåòûäåþï èëçïòêòì îëèåäòèå êåíÿò æïèëóêòæåþäïæ îïòèå åôåáüòà ñóîïæ-

éåþïì ïî òðñîëþæåì, èïãîïè èëçïòêòì ìïåîàë ìóîïàòì øåìïáèíåäïæ ïóúòäåþå-
äòï. óòèòìëæ ìóîïàò âåî òïîìåþåþì. ïìåâå áèíòïí îåçë ÿåòøâòäòì èëàõîëþå-
þòì ðåîìëíïýåþò åîà èàäòïí èõïüâîóä ìïèñïîëì. ïè ìïèñïîëøò ïæïèòïíåþò óõ-
èïóîëæ, þóê-íïéïîòì ãïîåøå úõëâîëþåí, ìòíïèæâòäåì ìåâæòïíò òîëíòòà óñó-
îåþåí, åîàèïíåàì àþòäò òóèëîòà ïèõíåâåþåí. ïè ìïèñïîëøò èúõëâîåþà øåóû-
äòïà æëí ðåæîë åîáâïà, èëíüåâòæåëìàïí ïõäëì áïäïá ìïäüëøò ìïõäëþæíåí 
æï èïòíú òèåîóäïæ óáúåâæíåí. ðïäüë êò þïäïõâïíøò ãåæåíòûåì æïïèëêäåþò-
íëí („ùâòèòïíò æéå“). 

îëúï ïè ìïèñïîëì àâïäòà øåõåæïâà îåçë ÿåòøâòäòì îëèïíåþì (òãò ëîò îë-
èïíòì ïâüëîòú ïîòì) óàóëæ øåãòðñîëþà óêèïîëþòì ãîûíëþï. ñëâåäãâïî èïìï-
äïì ïáâì àïâòìò ãïèëâäåíòì ôëîèï. îåçë ÿåòøâòäòì èõïüâîóäò ìïèñïîë æï èï-
ìïäï ìîóäïæ èëàõîëþòà óôîë âäòíæåþï, âòæîå îëèïíòà. ìîóäòïæ ïî ïîòì 
øåèàõâåâòàò, îëè ïîú æïâòà êäæòïøâòäì, ïîú íòêë äëîàáòôïíòûåì, ïîú ïí-
üëí ÷åõëâì îëèïíåþò ïî æïóùåîòïà. èïà ïîï èïîüë àïâòïíàò èõïüâîóäò ìïè-
ñïîë ¸áëíæïà, ïîïèåæ ïè ìïèñïîëì ãïèëèõïüâåäò ïóúòäåþåäò æï ìîóäñëôò-
äò ôëîèïú — èëàõîëþï. ïìåâå óíæï òñëì îåçë ÿåòøâòäàïíïú. îïèæåíòú ïî óí-
æï ïèüêòúëí ìïùòíïïéèæåãë îåçë ÿåòøâòäòì îëèïíåþòì æïèúâåäåþèï, èùåîäòì 
èàåäò øåèëáèåæåþï èïòíú òèïì èåüñâåäåþì, îëè ñâåäïçå ìîóäïæ (öåîöåîë-
þòà èïòíú) èëàõîëþï ïâäåíì èòì èùåîäóî íòÿòåîåþïì. åì ãïðòîëþåþóäòï èïìï-
äòì ïî÷åâòà, õåæâòì àïâòìåþóîåþòà, ïçîëâíåþòì èïíåîòà, èëâäåíòìïæèò åèë-
úòóîò æïèëêòæåþóäåþòà. 

åì óíæï ãïòàâïäòìùòíëì àïâïæ èùåîïäèïú æï êîòüòêïèïú. 
 

1976.22.II. 
 

ÒÑÒÆÅÍ ÈÏÕÓÒÄÒ 

îëèïíòì ìïõåäòï „ìïèëìåäò ðòîâåäò“. ãïíèïîüåþòì àâòíòåî, èêïôòë ïî ïîòì, 
îï ïçîòì èïüïîåþåäòï åì ìïàïóîò. 
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ïîìåþëþì ìïèëìäòì ïçîòì üîïæòúòóäò ãïãåþï. úõïæòï, öåî åì óíæï ãïâòõìå-
íëà, îëè çóìüïæ ùïîèëâòæãòíëà, îï ïîòì üîïæòúòóäò ãóîïè æë÷ïíïøâòäòì 
îëèïíòì ìïõåäùëæåþïøò æï îï æïåèïüï ïõïäò. èåîå êò ïè ãïìïéåþòà ãïâïéëà 
„ìïèëìåäò ðòîâåäòì“ ïçîëþîòâò úõîïêäòüóäòì êïîò. 

þòþäòóîò èòàëäëãòòì àïíïõèïæ, îëúï éèåîàèï ïæïèò æï åâï øåáèíï, òìòíò 
øòøâåäò òñâíåí, èïãîïè àïâòïíà ìòüòüâäåì èïíïè âåî õåæïâæíåí, ìïíïè úíëþï-
æòì õòì íïñëôò ïî ÿïèåì. úíëþïæòì õòì íïñëôòì ÿïèòà ãëíò, îóïìò øåòûòíåì æï 
ïîï èïîüë èàåäò ìïèñïîë æïòíïõåì, ïîïèåæ — ìïêóàïîò ìòøòøâäåú. ïèîòãïæ, 
ìïèëìåäò ðòîâåäò úëæíïï, îëèäòàïú ñëâåäò êïúò óíæï øåòèëìëì, îïàï êåàò-
äò æï þëîëüò ãïïî÷òëì. 

ìïìóäòåîë ¸òèíëãîïôòïøò õøòîïæ øåõâæåþòà ïèãâïî ìüîòáëíåþì — 
„èëèåú èå ìïèëìåäò þîùñòíâïäå, îëèåäèïí øåòèëìå íïàåäò ìïèëìäïæ, éèåî-

àë, èåëõåþòàï èëùïèåàï¡àï“… 
„îëèåäèïí øåòèëìå íïàåäò ìïèëìäïæ, øåíæï èëâòäüòà, øåí ãòéïéïæåþà: ãï-

íïíïàäå ìóäò ÷åèò æïþíåäåþóäò…“ 
ïè ¸òèíåþòì èòõåæâòà, ìïèëìåäò ðòîâåäò éâàïåþîòâò íïàåäòï, îëèäòàïú 

ïæïèòïíò óçåíïåìì åçòïîåþï. 
îëúï èåôå äóïîìïþ èåëîå ìïìòêâæòäëæ ãïíåèçïæï æï ãïæïùñâòüï øï¸-ïþïì 

ðòîâåäì õäåþëæï, èåèïüòïíåè ïéíòøíï, òìùîïôëæïë „øåèëìïæ ìóäòåîòìï ìï-
èëìäòìïìï“. 

îëãëîú âõåæïâà, ðòîâåäò ìïèëìäòì üîïæòúòóäò ãïãåþï, çëãïæïæ, ïæïèòï-
íòì, óíòâåîìóèàïí çòïîåþïì ãóäòìõèëþì. 

øåòûäåþï ïìå ãïâòãëà ã. æë÷ïíïøâòäòì îëèïíòì ìïàïóîòú. ïèòì ìïþóàïæ „ìï-
èëìåäò ðòîâåäòì“ ðîëüïãëíòìüòì ìïõåäò æëèåíòêëú ãïèëæãåþï æï, ìïåîàëæ, 
èòìò àïâãïæïìïâïäòú, Dominicus äïàòíóîïæ éâàòìïì íòøíïâì. ïèïì ðîëçïòêë-
ìòú ãâåóþíåþï: „ìïõåäïæïú óúõë ìïõåäì, æëèåíòêëì ãïîáèåâ, ìòüñâåþòæïí æë-
èòíóì, æëèòíòëí æï æëèåí…“ ÷âåíåþóîïæ êò åì ìïõåäò òáíåþï éâàòìïâïî (ìïï-
äåîìë ôëîèòà, éâàòìë). 

úëüï õíòà ïá èìöåäëþòì ðòîæïðòî ãåçì ãïæïâóõâåâ. âòìïú „ìïèëìåäò ðòîâå-
äò“ ùïóêòàõïâì, êïîãïæ åõìëèåþï, îëè ã. æë÷ïíïøâòäò îëèïíøò òñåíåþì òüïäò-
óî-åìðïíóî ëíëèïìüòêëíìï æï üëðëíòèåþì. èïîàïäò îëè ãòàõîïà, îëèïíøò 
ïèòì âåîïâòàïî ïóúòäåþäëþïì âåî èòâïãåíò. òãò óôîë ïâüëîòì ïêâòïüåþóä 
ìóîâòäïæ èå÷âåíï. èïãîïè òìòú ïøêïîïæ óíæï âàáâï, îëè åì ìïêòàõò ìïêïèïàëæ 
ïî èòèï÷íòï. èùåîïäò óôäåþïèëìòäòï ïè øåèàõâåâïøò ìóîâòäòìïèåþî èëòáúåì. 
ïäþïà ã. æë÷ïíïøâòäì æëèåíòêë óôîë ¸ïîèëíòóä æï ýéåîïæ ìïõåäïæ èòï÷íòï, 
âòæîå éâàòìïâïî. àó ïìåï, òñëì íåþï èòìò. 

àòàáëìæï ìïèëìåäò ðòîâåäòì ïçîòì ïèëúíëþïì ùòí ïîïôåîò åæãï, èïãîïè 
ìïáèå àïâïæ ïâüëîèï ãïïîàóäï, îëúï ãâòàõîï: „ìïèëìåäò ðòîâåäòï ìòüñâï“. 
ïèòì ùïêòàõâòìïì, íåþòà àó óíåþäòåà, ïî øåòûäåþï ïî ãïãïõìåíæåà „ðòîâåäòà-
ãïí òñë ìòüñóï¡, æï ìòüñóï¡ òãò òñë éèîàòìï àïíï, æï éèåîàò òñë ìòüñóï¡ òãò“. 

àó ðòîâåä ìïèëìåäìï, ìòüñâïìï æï éèåîàì øëîòì ðòîæïðòîò êïâøòîòï, èïøòí 
îëãëî ãïâòãëà åì ìóîïàò? 

„ìëôäòì ãïíïðòîïì, êëøêøò, ìïèëìåäò ðòîâåäò òíïõåþëæï. … õòì æïþïä üïõ-
üçå óûâòîôïìåìò êïþï òñë ãïôåíòäò… ìïèëìåäòæïí óïèîïâò êïøêïøï ìõòâò 
ýéîòïäòà òùåäåþëæï þíåäøò. òòìôîïæ úòïãåþæï æòæò ïèåàâòìüë, èòíïíáîòà 
èëÿåæòä ìïñåäëìàïí èòþíåóäò, èùâïíåæ äòâäòâåþæíåí çóîèóõüåþò, èàåäò 
êïþòì ìòãîûåçå èùñëþîïæ æïüïíåþóäíò, ñëâåä çóîèóõüì øëîòì äóîöïæ êïè-
êïèåþæíåí ìïôòîëíåþò, ãâåîæòà êò ñëâåä áâïì ùñâòäò èïîãïäòüò åþíòï. èàåäò 
êïþï ëáîëèêåæòà òñë èëÿåæòäò, úòâò, ñòíóäëâïíò úòèúòèòà àòàáëì åîàèï-
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íåàøò õîïÿóíòà òôøâíåþëæï óïèîïâò ñâòàåäò íïèúåúò, ìòíïàäå äòâäòâåþæï 
èàåäì ìïèëìåäçå æï òáâå, üïõüòì ôåõàïí èòùñëþòä ëî õïèäçå ùñâòäò ïäèïìò 
êïøêïøåþæï, õïîòì àâïäòì ëæåíï. ìïèëìäòì èòíïíáîòà èëÿåæòä áïèïîçå þåÿåæò 
òæë, ñâòàäïæ øåèëöïîóä ëáîëøò ïâïæ êòïôëþæï àäòäò þîòäòïíüò“. 

îïüëè èòòéë ìòüñâïè ïèãâïîò èïüåîòïäóîò ìïõå? 
îëúï êò ïè êòàõâïì ùïòêòàõïâì èêòàõâåäò, øåòûäåþï ãïòôòáîëì — óêâå êòîêò-

üòà æïòùñëë èìöåäëþï. ïî ïîìåþëþì íïèæâòäò èêòàõâåäò (ãïòõìåíåà ãïäïê-
üòëíò — „ïîòì èêòàõâåäò èøâåíòåî ùòãíòì æï ïîòì èõëäëæ ãïæïèêòàõâåäò“), 
îëèåäòú èõïüâîóäò íïùïîèëåþòì, îëãëîú èàäòïíò, òìå úïäêåóäò åðòçëæòì, 
ïçîòì íïàäïæ ïèëúíëþïì ïî úæòäëþæåì, ïî åûåþæåì äëãòêóî àïíïèòèæåâîë-
þïì. ïèþëþåí, èõïüâîóä íïùïîèëåþøò çëãòåîàò îïè áâåúíëþòåîïæ ïîòì æïùå-
îòäò æï èòìò äëãòêóîò ãïíèïîüåþï ñëâåäàâòì ïî õåîõæåþï, ïèòüëè áâåúíëþò-
åîïæâå óíæï ïéòáâïë. èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè çëãöåî èïîàäïú ïìåï, èïòíú óí-
æï èëâûåþíëà ïèëõìíï. 

êïîãïæ úíëþòäòï, îëè øåèëáèåæòì ìïõåäì ëîò âòíèå ïüïîåþì — éèåîàò æï 
èùåîïäò (ìïåîàëæ õåäëâïíò). àóèúï óíæï ãóäïõæòäïæ âàáâï, îëè ïá ïóúòäå-
þåäòï æòôåîåíúòïúòï. èùåîïäì, èõïüâïîì, êëèðëçòüëîì èïîàäïú øåòûäåþï 
øåèëáèåæòì èïéïäò ìïõåäò âóùëæëà, îïèåàó òìòíò ïîïîìåþóäòæïí áèíòïí 
ïõïä èõïüâîóä ìïèñïîëì. îïú øååõåþï èìïõòëþì, îåýòìëîì, èóìòêëì-øåèìîó-
äåþåäì, èïà íïêäåþò ìïþóàò ïáàâ øåèëáèåæò åîáâïà, îïæãïí òìòíò óêâå øåáèíò-
äòì òíüåîðîåüïúòïì åùåâòïí. îåýòìëîò æãïèì óêâå æïùåîòä ðòåìïì, èìïõòëþò 
àïèïøëþì óêâå æïùåîòä îëäì, èóìòêëì-øåèìîóäåþåäò ïìîóäåþì óêâå æïùå-
îòä èóìòêïäóî íïùïîèëåþì. ïèïì òèòüëè èëãïõìåíåþà, îëè ñëâåäò îëèïíò ïõï-
äò èõïüâîóäò ìïèñïîëï. òãò ïîïôîòà ¸ãïâì ùòí ïîìåþóä èõïüâîóä ìïèñïîëì 
æï ïî æïåèìãïâìåþï èòì øåèæåã øåáèíòäì. èïì ìïêóàïîò øòíïïîìò æï êïíëíçëèòå-
îåþï ïáâì. þóíåþîòâòï, îëè èêòàõâåäì ïè øòíïïîìòì ïèëúíëþòì æï êïíëíçëèòå-
îåþòì æïæãåíòì ìóîâòäò ó÷íæåþï. õëè ïîòì èëùïæòíåþóäò ïæïèòïíò ïèëòúíëì 
ãïîåèëèúâåäò îåïäóîò ìïèñïîëì êïíëíçëèòåîåþï æï ïçîò, ïìåâå ìóîì èïì ÷ïù-
âæåì òäóçòóî ìïèñïîëì, ïíó èõïüâîóä íïùïîèëåþì. 

íïèæâòäò èêòàõâåäò ïóúòäåþäïæ êòîêòüïï. ïè êòîêòüòì ãïèïîàäåþï òì 
ïîòì, îëè øåûäåþòìæïãâïîïæ ãâìóîì èòâóïõäëâæåà ìòèïîàäåì. ïèïì êò èïøòí 
èëâïõåîõåþà, îëúï, àó èàäòïíïæ ïîï, íïùòäëþîòâ èïòíú æïâïæãåíà îï ïçîòà, 
îï èòçíòà ïîòì øåáèíòäò „ìïèëìåäò ðòîâåäòì“ òäóçòóîò ìïèñïîë, èòìò ðîë-
üïãëíòìüåþò, úïäêåóäò ìúåíï àó åðòçëæò. 

ìïèëìåä ðòîâåäì ïîï èïîüë èêïôòëæ æïìïíïõò èïüåîòïäóîò ìïõå ïáâì, ïîï-
èåæ èòìò ãïñòæâïú øåòûäåþï. æëèåíòêëì èïèïè ðòîâåä ìïèëìåäì àâäåþò æïïû-
îë, ãïñòæï æï øâòäì åáâìò ïàïìò æîï¸êïíò èòìúï. ÷âåí âòúòà éèåîàòì ëúæïïà 
âåîúõäïæ ãïñòæâòì äåãåíæï, èïãîïè åáâìò ïàïìò æîï¸êïíò êò èåüòìèåüïæ æòæò 
ôóäòï. ïèòüëè, îëãëîú ÷ïíì, ïâüëîò ïá ìõâï îïèåì ãóäòìõèëþì, îïú ðòîïæïæ 
÷åèàâòì ûíåäò ïèëìïúíëþòï. óíæï âòôòáîëà, îëè, ãïñòæâòì àâïäìïçîòìòà, 
ìòüñâï-éèåîàò æï ìïèëìåäò ðòîâåäò-ìòüñâï åîàèïíåàì ïî óêïâøòîæåþï. 

ìïèëìåäò ðòîâåäò øåòûäåþï æïòùâïì êòæåú. èòìò æïùâï ïéùåîòäòï îëèïíòì 
ôòíïäøò. àóîèå ðïüòëìïíò àâäåþò, îëèäòàïú èëëÿâòäòï êïþï, ïæïèòïíàï ìïè-
øâòíâåäòï. æëèåíòêë õåæïâæï, îëãëî ãòçãòçåþæíåí úåúõäøò òì ïæïèòïíåþò, 
îëèåäíòú èïì úõëâîåþòì ãçïçå øåõâæíåí. èïãîïè òùâëæíåí òèòì øåìïþïèòìïæ, 
âòìò ìïèøâòíâåäò îòà òñë ìïâìå — êåàòäòà àó þëîëüòà. 

àó ãïñòæâòìï æï æïùâòì ïáüì åîàèïíåàì øåâïæïîåþà, ïõïäò êòàõâï ãïã-
âò÷íæåþï. 
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îëãëîú øåâòüñâåà, ìïèëìåäò ðòîâåäòì ðïüòëìïíò àâäåþò ïæïèòïíàï ìóäå-
þò ñëôòäïí. åì æïùâïè ãïèëïâäòíï. „åì — æëèåíòêëì íåþìòàï àó óíåþäòåà àï-
íïèãçïâîíò, ¸ëò, îï èêâåàîïæ ãïíìõâïâåþóäò õïäõò òùâëæï“. 

ïèïìàïíïâå òìòú âòúòà, îëè æëèåíòêëì èïèïè ìïèëìåäò ðòîâåäòì àâäåþò ãï-
ñòæï. „ìïèëìåäò ðòîâåäò èàäòïíïæ êò ïîï, àâäåþò æïïûîë æï òìòíò ãïñòæï“. 

êò èïãîïè âòí ïîòì æëèåíòêëì èïèï, âòìïú óôäåþï ïáâì ïæïèòïíòì ìïèøâòíâåäò 
ãïñòæëì? ïìå ïéåþóäò ôóäò øâòäì èòìúåì, îëè ñèïùâòäèï êïúèï ïæïèòïíòì æï-
íòøíóäåþï åûòëì æï úõëâîåþòì ïçîòì ïèëúíëþï ìúïæëì? 

îëèïíòì èòõåæâòà, èêòàõâåäò ûïäòïí çåîåäåæ òúíëþì æëèåíòêëì èïèïì, îëè 
ïè êòàõâåþì æïèïöåîåþäïæ óðïìóõëì. 

àóèúï ãïèëàáèóäòï ïçîò, îëè æëèåíòêëì èïèïøò „èïéïä ìëôåäøò èúõëâîå-
þò ðïüîòïîáò èïèòì úíåþòì ãïîæï óçåíïåìò áîòìüòïíóäò éâàïåþòì — èïèï éèåî-
àòì — èïéïäò ïçîòï æïóíöåþóäò“ („êîòüòêï“, 1981 ù., ¹12, ãâ. 88). èïîàïäòï, 
ãïþåæóäò ïçîòï, èïãîïè èòìò ãïçòïîåþï ûíåäòï. 

áîòìüòïíóäò êëíúåôúòòì àïíïõèïæ, èïèï-éèåîàì ëæåí èõëäëæøëþòäò ûå 
¸ñïâì — áîòìüå. òãò èïèï-éèåîàòì õòäóäò, õëîúøåìõèóäò ìïõåï æï èëâäåíò-
äòï áâåñíïæ, îïàï ïéòõâíïì úëæâïíò ìëôäòìïíò æï ïúõëâíëì ìëôåäò èòì èòåî 
(òëïíå, 1, 29; 3, 17). 

„ìïèëìåä ðòîâåäøò“ êò æëèåíòêëì ¸ñïâì ûèï. òãò ïî ïîòì åîàïæåîàò øâòäò. 
óêâå åì ôïáüò ðòîùèòíæïæ ãïèëîòúõïâì æëèåíòêëì èïèïøò áîòìüòïíóäò èïèï-
éèåîàòì àóíæïú øëîåóä èòíòøíåþïì. 

ãïîæï ïèòìï, âòìò úëæâï ïéòõâíï æëèåíòêëè ïí âòà ûïäóûì èïì ïúõëâíëì ìë-
ôåäò? îëèïíòì èòõåæâòà, òãò õëè åîàò èòïèòüò ïõïäãïçîæï êïúòï, îëèåäòú 
úõëâîåþòì ïçîòì èòìïãíåþïæ æïõåüòïäëþì ïè úëæâï-èïæäòà ìïâìå èòùïçå? 

çåèëîå úòüòîåþóäò ìüîòáëíòì ïâüëîì ëîò åîàèïíåàòì ãïèëèîòúõïâò æå-
þóäåþïú ïáâì ãïèëàáèóäò. 

ðòîâåäò: „èòìò („ìïèëìåäò ðòîâåäòì“ — ï.þ.) ìòóýåüò øåúæëèòäò ûòì òãïâòì 
èëüòâçåï ïãåþóäò“ (ãâ. 87). 

èåëîå: „ïèòåîòæïí æëèåíòêë èïèòì èòåî áâåñíïæ èëâäòíåþóäò ìòüñâïï“ (ãâ. 
89). 

èïèòì èòåî áâåñíïæ èëâäòíåþóäò ìòüñâï èõëäëæ áîòìüåï. èïì ïíïäëãò ïî 
¸ñïâì, æïâóøâïà ã. æë÷ïíïøâòäèï ìúïæï æëèåíòêëì ìïõòà áîòìüåì äòüåîïüó-
îóäò õïüò øååáèíï, èïøòí îëãëîéïï æëèåíòêë ûå-øåúæëèòäò? ãïíï øåìïûäåþå-
äòï áîòìüåìï æï ûå-øåúæëèòäì øëîòì îïòèå èìãïâìåþòì ðëâíï? åì õëè óéîèåìò 
øåúæëèïï. áîòìüòïíóäò êëíúåôúòòì èòõåæâòà, áîòìüå àïâïæ ïîòì òì, âòíú 
ñâåäï øåúæëèòäì ÿåøèïîòüåþòì ãçïçå ïñåíåþì, âòíú åõèïîåþï úëæâòì ãïèëì-
ñòæâïøò úëæâòäì. ñâåäï ûå-øåúæëèòäò áîòìüåøò ðëóäëþì õìíïì. „ìòìõäò òãò 
òåìë áîòìüåì ûòìï èòìòìï¡ ãïíèùèåæì ÷âåí ñëâäòìïãïí úëæâòìï“ (òëïíåì åðòì-
üëäå ðòîâåäò, 1, 7). 

îï ìïøóïäåþòà øåóûäòï æëèåíòêëì åîàòú òñëì æï èåëîåú? 
âòíú áîòìüòïíóä èëûéâîåþïì ëæíïâ èïòíú òúíëþì, òúòì, îëè áîòìüå, îë-

ãëîú èïèï-éèåîàòì åèïíïúòï, ÿåøèïîòüåþïï, îëãëîú ùïîèïâïäò, ïíó èòùòåîò, 
òìå ùïîóæòíåþåäò, ïíó çåúòåîò ÿåøèïîòüåþï. ïèòüëè èëòúïâì áîòìüå ëî 
¸òðëìüïìì — êïúåþîòâìï æï éâàïåþîòâì. êïúåþîòâò ¸òðëìüïìò ãïèëõïüïâì èòùò-
åî, ïíó ùïîèïâïä ÿåøèïîòüåþïì, õëäë éâàïåþîòâò ¸òðëìüïìò — çåúòåîì, ïíó 
ùïîóæòíåþåäì. ïæïèòïíòì èëâïäåëþï êò èòùòåîò ÿåøèïîòüåþòæïí çåúòåî ÿåøèï-
îòüåþïèæå ïèïéäåþïï. 

àó æëèåíòêë „èïèòì èòåî áâåñíïæ èëâäåíòäò ìòüñâïï“, èïøòí òãò ÿåøèïîòüå-
þï, úõëâîåþòì ïçîò ñëôòäï æï ìîóäòïæ ãïóãåþïîòï îïéïì æïåûåþì. îï, ìïêó-
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àïîò àïâò, ìïêóàïîò ÿåøèïîòüåþï óïî¸ñë æï ïõäòì ðëâíïì úæòäëþì? ïèòì 
èìãïâìò ïîïôåîò ìùåîòï îëèïíøò „ìïèëìåäò ðòîâåäò“. 

åì ãïóãåþîëþï îëèïíòì çëãòåîàò ïäåãëîòòì þóíæëâïíåþïè ãïèëòùâòï. øå-
ìïûäåþåäò ãïõæï íåþòìèòåîò òíüåîðîåüïúòï. 

÷åèò ûòîòàïæò øåíòøâíïú þóíæëâïíåþïì åõåþï. ìïåîàëæ òãò ã. æë÷ïíïøâòäòì 
øåèëáèåæåþòìïàâòì óúõëï. èòìò èëàõîëþåþòì ðîëþäåèïüòêï îàóäò æï ìïòí-
üåîåìëï, èïãîïè ñëâåäàâòì íïàäïæ æï èêïôòëæ ïîòì ãïæèëúåèóäò. íóîïâòí 
òôòáîåþì, îëè èùåîïäì ìòèïîüòâòìïêåí èëâóùëæåþæå. ïçîòì ìòèïîüòâå æï ïç-
îòì èêïôòëëþï ëîò ûòîåóäïæ ãïíìõâïâåþóäò úíåþïï. åì ñâåäïì êïîãïæ åìèòì. 
óþîïäëæ ïî óíæï æïâòâòùñëà òì, îïú ïìå çóìüïæ àáâï ìòèëí ÷òáëâïíèï: „øå-
èëáèåæåþïì ìòîàóäå óñâïîì, ëéëíæ ãïìïãåþ åíòà íïàáâïèò“. 

ïìåï àó òìå, îëèïíòì ïäåãëîòóäò øòíïïîìòì ïèëìïúíëþ ìïøóïäåþïæ èïòíú 
ïâüëîòì ãïíèïîüåþï óíæï èòâò÷íòëà: „ìïèëìåäò ðòîâåäò ìòüñâïï“. 

èïøòí ìïàïóîøò ÷ïèïäóäò ïçîò ÷åèàâòì ïìå ñïäòþæåþï: òãò, âòíú ìïèëìåäò 
ðòîâåäòà øåòèëìåþï, åçòïîåþï ìóäòåî úõëâîåþïì, óðòîïüåìëþïì èòïíòÿåþì èïì 
æï æïãèëþì õëîúòåäò úõëâîåþòà ãïèëùâåóä ñâåäï èïíêòåîåþïì. êåàòäòìï æï 
þëîëüòì þîûëäïøò êåàòäòì àïíïèëìïãîå òáíåþï. ïè æïìêâíïì ïèïãîåþì òìòú, 
îëè, îëúï ìïèëìåäò ðòîâåäòì àâäåþò òùâëæï, úåúõäò ïî èëåêòæï èõëäëæ 
æòæ ïèåàâòìüëì. „æï èõëäëæ åîà áâïì — æòæ ïèåàâòìüëì âåî åõåþëæï èîòìõï-
íå îëêâòà øåðëüòíåþóäò úåúõäò…“ „èõëäëæ òè åîàì, åîàïæåîàì òè öòóüïæ 
èëåäâïîå áâïì, èïòíú îïèæåíò óùîòïäï æï âåéïî èëåæë âåîïìæòæåþòà úåú-
õäò…“ æòæò ïèåàâòìüë êò ïíï-èïîòïì ìòèþëäëï. àïâòì èõîòâ êò ïíï-èïîòï ã. 
æë÷ïíïøâòäì ìóäòåîò úõëâîåþòì, ìóäòåîåþòì ìïõåæ ¸ñïâì ãïèëñâïíòäò. 

ïá ïîú òì óíæï æïãâïâòùñæåì, îëè æëèåíòêëì óêâå ¸áëíæï ãïêâåàòäò èòéå-
þóäò — æåæïèòùïì ìòñâïîóäò ïüîòïäåþìë. æëèåíòêëìïàâòì êò ïè ñëâäòìøåè-
ûäå üîôòïäòì ìïãïíò ìùëîåæ ïíï-èïîòï òñë. æï þëäëì, îëúï ìïèëìåäò ðòîâå-
äò æïòùâï, èïèïè æëèåíòêëì „ãóäçå êïíïôòà ÷ïèë¸êòæï æòæò ïèåàâòìüë — úåú-
õäèëóæåþò, èåóôòïíò, ïíï-èïîòïì èëúòïãå áâï“. 

ìïèëìåäò ðòîâåäò, æòæò ïèåàâòìüë, ïíï-èïîòï æïïõäëåþòà åîàò ïçîëþîòâò 
øòíïïîìòì ìòèþëäëåþòï. åì ãâïâïäæåþóäåþì ãïíìïêóàîåþóäò ñóîïæéåþï èò-
âïáúòëà ïíï-èïîòïì ìïõåì. 

ã. æë÷ïíïøâòäò æòæ ïçîëþîòâ ôóíáúòïì ïíòÿåþì ïíï-èïîòïì (èïîüë òì îïæ 
éòîì, îëè ìïèëìåäò ðòîâåäòì ñâåäï ðïüòëìïíò àâïäò æïòùâï æï ãïæïî÷ï èõë-
äëæ æòæò ïèåàâòìüë, ïíï-èïîòïì áâï), èïãîïè ôóíáúòòì øåìïþïèòì ïæãòäì ïî 
óàèëþì îëèïíøò. ïè áïäòì øåìïõåþ èêòàõâåäèï úëüï îïè òúòì. 

ïíï-èïîòï äïèïç-áïäïáøò úõëâîëþæï. èïèïèòìò ìïèìòèòïí èïîüòâ ìïêîïâì ïè-
çïæåþæï, ìëôåäøò ñòææï æï ïèòà úõëâîëþæï. èïèï-øâòäò ïãóîòì ìïõäøò òñë 
æïþòíïæîåþóäò. ìïéïèëëþòà èïàò ôïíöîòæïí èóìòêòì ìïïèë ¸ïíãò òéâîåþëæï. 
ëéëíæ äïèïç-áïäïáåäåþèï ïî òúëæíåí âòí óêîïâæï — èïèï àó øâòäò. 

„ïíï-èïîòï áïäò òñë, èïãîïè øâåäì ¸ãïâæï“, ùåîì ïéüïúåþóäò ïâüëîò (ïéìï-
íòøíïâòï, îëè åì ôîïçï îïèæåíöåîèå èåëîæåþï îëèïíøò). ïá òìåâ óíæï ãïæïâóõ-
âòë èìöåäëþòì ûòîòàïæ ãåçì æï åîàò ìïåîàë õïìòïàòì øåíòøâíï ãïâïêåàë. òãò 
íïùòäëþîòâ ã. æë÷ïíïøâòäìïú åõåþï. æéåâïíæåä áïîàóä ðîëçïøò ðîëçïòêë-
ìåþò àïâïæ óôîë ïîòïí èëõòþäóäò ìïêóàïîò ðåîìëíïýåþòà, âòæîå èêòàõâå-
äåþò. ïîòì ûâåäàïûâåäò, óîñåâò êïíëíò, îëèäòì àïíïõèïæ ïéüïúåþï èêòàõâå-
äòì èëâïäåëþïï æï ïîï ïâüëîòì. ñâåäï æîëòì ñâåäï íòÿòåîèï èùåîïäèï òúòì, 
îëè òãò âïäæåþóäòï, îïèæåíïæïú øåìïûäåþåäòï, øåòíïî÷óíëì ëþòåáüóîëþï, 
ìòèøâòæå æï ãóäãîòäëþï ìïêóàïîò ðåîìëíïýòì èòèïîà. èêòàõâåäì èòìúåì ìï-
øóïäåþï, âòìòà èëòõòþäëì æï îïüëè. îëúï èùåîïäò àïâì âåî òêïâåþì æï ìïêó-
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àïîò ðåîìëíïýòà èëèåüåþóä ïéüïúåþïì ïèýéïâíåþì, åì óðòîâåäåìò íòøïíòï 
ëìüïüëþòì óêèïîòìëþòìï. åì óêèïîòìëþï ïîïìïìóîâåäò æòæò æëçòà âäòíæåþï 
æéåâïíæåä áïîàóä ðîëçïøò. 

æëèåíòêëì àïâæïâòùñåþòà øåóñâïîæï ïíï-èïîòï æï úëäïæ øåòîàë òãò. ïõ-
äïæ öâïîæïùåîòäàï øëîòì ðòîâåäìïâå æéåì ãï÷íæï øòíïãïíò ùòíïïéèæåãëþï. 
æëèåíòêëì èëå÷âåíï, îëè âòéïú àó îïéïú èòì úëäì áèïîçå èåüïæ óñâïîæï. 

„æëèåíòêëì åÿâåþò éîéíòæï — âòéïú ìõâïì, ìóä ìõâïì óéòèëæï òèòìò úë-
äò…“ 

æëèåíòêëè ïíï-èïîòïì „ãïèïèõíåâåþåäò éòèòäòà øåõåæï àâïäåþøò, øåêîàï — 
èïòíú ìõâòìï òñë èïìàïí ðòîâåäïæ éïèåíïàåâò áïäò, ìóóóä ìõâòìï…“ 

èïîàïäòï, æëèåíòêëì „èüåîò“ èóìòêï òñë, îëèåäìïú èàåäò ïîìåþòà åûäåë-
æï ïíï-èïîòï, èïãîïè êëíôäòáüò èïòíú èùòôæåþëæï. 

„… äëñïçå øåèëïÿæëþæï àòàåþì, àïâì ãïæïóùåâæï, àâïäåþøò ÷ïõåæïâæï, 
èçåîïì ïîòæåþæï áïäò, æëèåíòêë êò èïãîïæ, èïãîïæ øåèëõâåâæï õåäåþì æï 
÷ïòêîïâæï ãóäøò, àâïäåþøò ¸êëúíòæï, ãëîãïäò åþöòíåþëæï ñåäøò, ìóäò 
ìüêòëæï… àâïäæïõóÿóäò ¸êëúíòæï ñåäçå æï ãîûíëþæï, îëãëî àþåþëæï, 
èëèäëæòíå, èïæäòåîò áïäò, òìå èïæäòåîò, ãïïèïñåþóä èãçïâîì úîåèäèëîåó-
äò àâïäåþòì æïíïõâï èëóíæåþëæï æï, îëè øåõåæïâæï, — ï¸, ìõâòìò òñë, èïòíú 
ìóóä ìõâòìò… ìõâïì åêóàâíëæï“. 

ïè êëíôäòáüòì ãïíâòàïîåþòì èëäëæòíøò èêòàõâåäò òûïþåþï, èïãîïè, ìïèùó-
õïîëæ, èëüñóåþóäò î÷åþï. æëèåíòêëè ïíï-èïîòïì „ìïèïãòåîë“ òèòà ãïæïóõïæï, 
îëè ìïîëìêòðëøò ãïòáúï æï êïõðï äïóîïìàïí åîàïæ éïèå ãïïàòï. æéòìòà ïè 
ìïáúòåäòì àïâïæ øåîúõâï èïèïêïúì. òãò ñóîåþ÷ïèëñîòäò, èõîåþïùóîóäò æï 
ìòíæòìïüêòâåþóäò æïþîóíæï øòí. ïèòà æïèàïâîæï úëä-áèîòì êëíôäòáüò. 
ìõâï îïè ïâüëîì èêòàõâåäòìïàâòì ïî óúíëþåþòï. æîëú ïéïî ïîòì, îïæãïí èï-
äå ôåõèûòèå ïíï-èïîòï èëêâæåþï äïèïç-áïäïáåäò ãòýòì óãëì õåäòà. 

÷åèò ïçîòà, ìóäòì ùòíïïéèæåãëþï, îëèåäòú æëèåíòêëìï æï ïíï-èïîòïì øë-
îòì ïîìåþëþì, øåóûäåþåäòï ïìå óþîïäëæ æï èïîüòâïæ æïèàïâîæåì. èïãîïè 
îïüëèéïú ã. æë÷ïíïøâòäèï àïâò ïïîòæï îëãëîú êëíôäòáüòì ãïíâòàïîåþïì, 
òìå èòì èïîàïä æïìïìîóäì. øåòûäåþï âúæåþò, èïãîïè òìåàò øàïþåÿæòäåþï øå-
èåáèíï, îëè èùåîïäò øåóøòíæï êëíôäòáüòì ãïíâòàïîåþïì æï èòì èòåîâå øåáèíò-
äò ùòíïïéèæåãëþï òëäïæ „èëïãâïîï“ ïíï-èïîòïì ìòêâæòäòà. 

òì, îïú îëèïíøò ïíï-èïîòïì øåìïõåþ ïîòì íïàáâïèò, åîàò æïìêâíòì óôäåþïì 
ãâïûäåâì: åì áïäò ãïúòäåþòà óôîë éîèï, îàóäò æï æïõâåùòäò ìïèøâòíâåäòì 
ðïüîëíòï, âòæîå æëèåíòêë, ñëâåä øåèàõâåâïøò èïàò øåõâåæîòì ðåîòëæøò. èåîå 
æëèåíòêë úõëâîåþòì îàóä ãçïì ãïòâäòì æï þåâîòì èõòäâåäò ãïõæåþï. þóíå-
îòâòï, îëè åì èòì ìïèøâòíâåäì ãïïèæòæîåþì æï ãïïîàóäåþì. ëîò ìõâïæïìõâï ûï-
äòìï æï ìòéîèòì ìïèøâòíâåäòì øåõâåæîòìïì, èòà óèåüåì, èïàò áëîùòíåþòà ãï-
åîàòïíåþòì æîëì, îëãëîú ãïîæïóâïäò ïóúòäåþäëþï, òþïæåþï øåóîòãåþåäò 
øóéäò. èïîàïäòï, „ìïèëìåä ðòîâåäøò“ ïè óàïíõèëåþòì ÷ïíïìïõò ïîìåþëþì, èïã-
îïè ãïèëâäåíòäò ïî ïîòì èòìò ïîìò. ïîìòì ãïèëìïâäåíïæ ìïÿòîë òñë ïíï-èïîò-
ïì óôîë ãïèëêâåàòäïæ æïõïüâï. òãò, ïâüëîòì ÷ïíïôòáîòì èòõåæâòà, ìóäòåîå-
þòì åüïäëíòï, èïãîïè åüïäëíëþòìïàâòì ïî êèïîï èïîüë èóìòêòà ãïüïúåþï, 
àóíæïú òèãâïîò, îëãëîìïú ã. æë÷ïíïøâòäò ïéùåîì: 

„ïíï-èïîòï, î÷åóäò, óêîïâæï… àïâò óêïí ãïæïåãæë, àâïäåþò æïåõóÿï æï 
áó÷òæïí øå¸ñóîåþæï ôïíöïîïçå ïþëþéåþóäò, ãïèùïîåþóäò æëèåíòêë. ðòîâå-
äïæ õåæïâæï æïêâîòìïì ïíï-èïîòïì ìïõåì, èëéïäïüå úëäì øåìúáåîëæï ãïíîòì-
õåþóäò èãçïâîò — òèïì èåóôå åôåîåþëæï… àïâçå óìâïèæï óõòäïâ àòàåþì, 
üó÷çå ¸êëúíòæï, óêîïâæï áïäò… íåüïîåþòìïãïí àâïäæïõóÿóäò, íåüïîåþòìï-
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ãïí óõèëæ êâíåìëæï, ïíï-èïîòï, øóïèïâïäò èåóôåìï æï ìïêîïâåþì øëîòì, òè æòæò 
øîëèòì, æïêâîï îëè åîáâï, öòäæëì òéåþæï — àïâïæ èåóôå åôåîåþëæï, íåüïîå-
þòìãïí êâíåìëæï áïäò… àïâãïæïãæåþóäì, ñåäçå ¸êëúíòæíåí, æï àâòàëí áï-
äòú üó÷åþì ìòõïîóäòà ïùâæòæï èåóôåì…“ 

õøòîïæ ðåîìëíïýòì îåäòåôóîïæ ãïèëêâåàòìïàâòì êëíêîåüóäò ìïáúòåäòì 
æïõïüâï óôîë èíòøâíåäëâïíòï, âòæîå ïéùåîï, àóíæïú æïùâîòäåþòàò, ìïíòèó-
øëæ øåâïæïîëà çåèëîåúòüòîåþóäò ïéùåîï, îëãëî óêîïâæï ïíï-èïîòï, êïèë-
îåäò èåûïâòì îëìïì ìïáúòåäì. 

êïèëîïøò ñëôíòì æîëì ãïùïèåþóä æëèåíòêëì áïäò èëåíïüîï. ëàë-åáòèèï 
èëóñâïíï îëìêòðò îëìï. æëèåíòêëì èõëäëæ ëàõò æîï¸êïíò ¸áëíæï. èõëäëæ åì 
øååûäë èòåúï ãïìïèîöåäëæ áïäòìïàâòì. óôîë éïüïêò, éïîòþò æï ìïúëæïâò 
òñë èåûïâò. èïì ëîèëúò ãîëøò ¸áëíæï. îëìï èçïæ òñë ñâåäïôåîò ïåüïíï, 
ëéëíæ æëèåíòêëìïãïí òì ëàõò æîï¸êïíò èòåéë. òãò èëî÷òäïæ ãïøòøâäæï æï 
æïùâï. ìóäãïíïþóäò åäëæï èïèïêïúì, æëèåíòêëì áïäòì ìïúëæïëþïè àïâçïîò 
æïìúï. òãò ìïàóàïæ, íïçïæ åïäåîìåþëæï îëìïì. áïäèï ðòîâåäïæ àïâòì ìòúëú-
õäåøò òãîûíë ïæïèòïíóîò æïèëêòæåþóäåþï. ðòîâåäïæ æïòíïõï, îëè òãò ïî òñë 
ëæåí ìõâòìò âíåþòì æïìïúõîëþò íòâàò. îëìïì ìïèøâòíâåäò èïæäòåîåþòì ãîûíë-
þòà ïòâìë. 

æòäòà, îëúï æëèåíòêëì ãïåéâòûï, áïäò äëãòíøò ïéïî òùâï. „… èïãîïè èïãò-
æïçå ëàõò æîï¸êïíò ìõâïãâïîïæ åùñë — ìòèïéäåçå, åîàòèåëîåçå åäïãï, æï 
óúåþ, åäæïíïúåèò, ìóä ìõâï îïéïúïì æïïøüåîæï — ëàõò æîï¸êïíò õëè òæë æï 
òæë… æï òáâå, êòæåâ, ëîèëúò ãîëøò“… 

æëèåíòêëìï æï îëìïì øåõâåæîï ðïùòï åðòçëæòï îëèïíøò. èïãîïè êïèëîåäò 
èåûïâò, èòìò ìïáúòåäòì ãïèë, ïî æïãïâòùñæåþïà: åì ìïáúòåäò èêòàõâåäì ìïøóï-
äåþïì ïûäåâì îëìïì èàåäò úõëâîåþï ùïîèëòæãòíëì. æïòíïõëì òì ÿòæòäò, îë-
èåäòú îëìêòðòì ìïèøâòíâåäøò èòèæòíïîåëþæï. èïîàïäòï, îëìï õëîúòà ãïõ-
îùíòäò òñë, èïãîïè ìóäòà èïì ïî æïóêïîãïâì óþòùëåþï, àïí òèïìïú àó ãïâòõìå-
íåþà, îëè îëìï êïèëîïøò, å.ò. öëöëõåàøò, úõëâîëþì, øåãâòûäòï óèíòøâíåäë-
âïíåìò æïìêâíï ãïâïêåàëà: ïæïèòïíì ñëâåäãâïî ðòîëþåþøò ûïäóûì øåòíïî÷óíëì 
ìóäòì ìòùèòíæå, àó åì èïì ìóîì. 

îëãëîú õåæïâà, êëíêîåüóäò ìïáúòåäò ïîï èïîüë ðåîìëíïýì õïüïâì îåäò-
åôóîïæ, ïîïèåæ ãçïì óõìíòì èêòàõâåäòì ôïíüïçòïìïú. ïáüòóîì õæòì èêòàõâå-
äòì ãëíåþïì. ïèïìàïíïâå åèëúòóîò åäæï ìïáúòåäøò ûäòåîòï. äïèïçïæ ïáâì ïé-
ùåîòäò ã. æë÷ïíïøâòäì, îëãëî óêîïâæï ïíï-èïîòï. ïâüëîàïí åîàïæ, èêòàõâå-
äòú íïìòïèëâíåþòï æï êèïñëôòäò ïè ïéùåîòà, èïãîïè óôîë øëîì ïî èòâæò-
âïîà. îëìïì ìïáúòåäòà êò åäæïíïúåèò ïîï èïîüë æëèåíòêë æïî÷ï, ïîïèåæ 
èêòàõâåäòú, îïèåàó èïí èëóäëæíåäïæ ïéèëï÷òíï îëìêòðòì ìïèøâòíâåäøò ìó-
äòåîåþï. ïíï-èïîòïì ìóäòåîåþïì åäæòì æïèúåèò êëíêîåüóäò ìïáúòåäò ïêäòï. 
îïìïú åäæï ïêäòï, òèòì èòèïîà èêòàõâåäò ãóäãîòäòï. åäæï æòæò åìàåüòêó-
îò úíåþïï æï èïì ìåîòëçóäò ñóîïæéåþòì èòáúåâï ìÿòîæåþï. ïáâå óíæï âàáâï, 
îëè ìïåîàëæ åäæòì ðîëþäåèï åîà-åîàò ûòîòàïæò ìïêòàõòï æéåâïíæåäò áïî-
àóäò ðîëçòìïàâòì. ÷âåíì æéåâïíæåä ðîëçïøò (àòàë-ëîëäï ãïèëíïêäòìì ïî 
âãóäòìõèëþ) ïèþïâòú èæëîåæ, åîàôåîëâíïæ èòåæòíåþï æï ðåîìëíïýåþòú àïâò-
ìò óèëáèåæëþòà üñóðòì úïäåþòâòà ¸ãâïíïí åîàèïíåàì. èïà åäæòì æïèúåèò 
àâòìåþï ïî ãïï÷íòïà. 

ïíï-èïîòïì èõîòâ åäæòì æïèúåèò ìïáúòåäòì ãïèëâäåíòì ïóúòäåþäëþïì ïâ-
üëîòú êïîãïæ ãîûíëþì. ïèòì àáèòì ìïôóûâåäì òûäåâï ïíï-èïîòïì ìòêâæòäò. 
òãò èëóäëæíåäòï æï øåèïûîùóíåþåäòú. èêòàõâåäì þóíåþîòâïæ ó÷íæåþï êòà-
õâï — îïüëè èë¸êäåì ïíï-èïîòï? ïèòì ðïìóõïæ øåòûäåþï ãâòàõîïí: ãïíï ñâåäï-
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ôåîì ïõìíï ìÿòîæåþï? ãïíï úëüïï úõëâîåþïøò øåèàõâåâòàëþï? ãëíåþïïîåóä 
óãëì ïêâòïüåþóäò ¸áëíæï âòéïú èëåêäï. øåèàõâåâòà òãò ïíï-èïîòïì øåå÷åõï 
ãçïçå æï ãòýèï ãïíóìöåäïæ ÷ïòæòíï þëîëüèëáèåæåþï. ïèãâïîò ðïìóõò àòàáëì 
äëãòêóîïæ ãïèëòñóîåþï, èïãîïè ïìå òëäïæ ïî ïîòì ìïáèå. óïçîëæ æï óèòç-
íëæ ïîú úõëâîåþïøò êâæåþï ïæïèòïíò æï ïîú èõïüâîóä íïùïîèëåþøò. òì ìõâï 
ìïêòàõòï, îëè úõëâîåþïøò êïúòì ìòêâæòäòì ïçîìï æï èòçïíì ïæïèòïíò âåî ùâæå-
þï, âåî õâæåþï æï âåî ïèëóúâíòï. åì ïçîò æï èòçïíò óçåíïåìèï òúòì. îïú ïæïèò-
ïíì óïçîëæ æï óèòçíëæ å÷âåíåþï, èïì èêïôòë ïçîò æï èòçïíò ïáâì, ëéëíæ, îë-
ãëîú òàáâï, êïúàïàâòì èòóùâæëèåäò æï øåóúíëþåäò. àó þóíåþïøò ïìåï, èõïü-
âîóä íïùïîèëåþøò úëüï ìõâïíïòîïæ ïîòì. èõïüâîóä íïùïîèëåþøò ðåîìëíïýòì 
øåèëáèåæò èùåîïäòï æï èòìò èêâäåäòú èùåîïäòï. ïèòüëè ïâüëîèï óùñòì, îï 
èòçíòà æï îï ïçîòà úëúõäëþì èòìãïí øåáèíòäò ðîëüïãëíòìüò æï îï èòçíòà 
æï îï ïçîòà êâæåþï ïí êäïâåí èïì. îïêò èùåîïäòúï æï èêòàõâåäòú ïæïèòïíòï, åì 
ïçîò æï èòçïíò ìïåîàëæ ãïìïãåþòï, ëéëíæ çëãöåî ðîëúåìò èêïôòëæ âåî òõï-
üåþï, þóíæëâïíåþï õåäì óøäòì èêòàõâåäì ñâåäïôåîò íïàäïæ ïèëòúíëì. 

úõïæòï, ã. æë÷ïíïøâòäèï òúòì, îïüëè èë¸êäï óãëè ïíï-èïîòï, àóèúï, ãóä-
ùîôåäïæ óíæï âàáâï, ÷åèàâòì åì ãïóãåþïîòï. îï àáèï óíæï, ïíï-èïîòïì èïîüë 
òèòìïàâòì ïî ¸êäïâåí, îëè ïèòà èêòàõâåäì åäæï æïåúåì. ãóèïíòà âãîûíëþ, 
îëè ïè èêâäåäëþïì óôîë éîèï øòíïïîìò ïáâì. ïèïì òì ãïîåèëåþïú èïôòáîåþò-
íåþì, îëè îëúï áó÷ïøò ïíï-èïîòïì ìòêâæòäò óïõäëâæåþï, õëäë øòíæïî÷åíòä, 
ïùîòïäåþóä æëèåíòêëì ïâòì èëèïìùïâåþåäò ãîûíëþï ïùïèåþì, ïâüëîò ðïîïäå-
äóîïæ ãâïõìåíåþì îåìïìï æï ùòíïèûéëäòì ìòêâæòäì. èïøïìïæïèå, îåìïì, ùòíïè-
ûéëäòì æï ïíï-èïîòïì ìòêâæòäàï øëîòì îïéïú êïâøòîòï. ïèòüëè ãïâòõìåíëà, 
îëãëî æïòõëúíåí îåìï æï ùòíïèûéëäò. 

îåìïè íïíæóì úëäò ïúæóíï. íïíæóè æëèåíòêëì èïèïìàïí ò÷òâäï æï ìïèïîàï-
äò òàõëâï. îåìïè óïîñë, ïîïâòàïîò êïâøòîò íïíæóì úëäàïí ïîï èáëíòï. íïí-
æóì êò àïâòì ìòèïîàäòì æïèüêòúåþï ïî øååûäë. èïøòí æëèåíòêëì èïèïè îåìïì 
ìàõëâï, ìïäïèóîçå æïãâòêïîòë. ãïõïîåþóäèï îåìïè ìïäïèóîò öòþòæïí ïèëòéë 
æï æïêâîïì øåóæãï. àïí èéåîëæï. óúþïæ îåìïè ìëõïíåçå çéïîàïíò èëïæãòíï 
æï ìóäò ãïíóüåâï. ãïëãíåþóäò íïíæó òîùèóíåþëæï, ïîïôåî øóïøò âïîë. æëèå-
íòêëì èïèïè òãò æïïèøâòæï æï óàõîï, êâïîò ïòéå æï èêâæïîì æïõåæåë. íïíæóè 
êâïîò èòïíïàï èòúâïäåþóäì æï øåøòíåþóäèï òñâòîï — òòîêëäï ÷ò!.. ðïùòï, øõï-
èòïíò óõìåíåþåäò ìïäïèóîøò øåèûâîïäòñë æï, îëúï îåìï óêîïâæï, üó÷åþøò åê-
þòíï. 

îåìïè æïïîéâòï èúíåþï — „ïîï ãóäò ãòàáèëæåì úëäòìïàâòì èëñóïìòì øåíò-
ìï“ æï àïí òúîóï. òãò æïèíïøïâåï æï àïâïæ þóíåþïè èòóçéë ìïèïãòåîë. àâòà ïâ-
üëîò ïèþëþì „òì (îåìï — ï.þ.) æïèíïøïâå òñë“. 

ìùëîóðëâïîò èåëèïîò òñë ùòíïèûéëäò, óøòøïîò æï óæîåêò. èòìò àïâêïúë-
þòà ìòèïãîå ïòéåì èõåæîåþèï æï åçëøò ëîò þåîòêïúò íïõåì. åîàò ìóä òéòèåþë-
æï æï ãâåîæòà ùñäòà ìïâìå üòêò åæãï. èåëîå ðòîáóøïæ ãïèëòñóîåþëæï æï ìâï-
âòâòà òþéâòîåþëæï. ùòíïèûéëäò öòáóî èòì÷åîåþëæï èëèéòèïî èëõóúì. øëîò-
æïí ìòèéåîï èëòìèï æï ùòíïèûéëäèï òáòà èòòõåæï. þåîòêïúèï üòêò ïòéë æï 
ùñäòì ìèï æïòùñë. êïúòøâòäèï ïî òúòì, îï ïçîèï ãïóåäâï àïâøò ùòíïèûéëäì. 
òãò ïíïçæïæ øåèëüîòïäæï, õèïäò òøòøâäï æï èëõóúì àïâò ãïïãæåþòíï. „åì ðòî-
âåäò óæïíïøïóäë êïúò òñë, — æïìûåíì ïâüëîò, — ùòíïèûéëäòì õåäòà èëêäó-
äò“. 

ùòíïèûéëäèï ïî æïòúâï èúíåþï — „ïîï êïú êäï“. åì øåúæëèï èïí ãïïúíëþòåîï 
æï ïîìåþòàïæ àïâò èëòêäï. òãò íòéïþïôïîåþóäò æïòéóðï ìïêóàïî èåëèîåþàïí 
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þîûëäïøò. ùòíïèûéëäòú èúíåþòì æïîéâåâòìïàâòì òñë æïèíïøïâå. åì èêïôòëæ 
ïîòì íïàáâïèò îëèïíøò. 

îïêò ïâüëîèï åì ëîò ìòêâæòäò ãïãâïõìåíï ïíï-èïîòïì èêâäåäëþòì ùòí, þó-
íåþîòâïæ ÷íæåþï ìóîâòäò èëòíïõëì ïè áïäòì æïíïøïóäòú. èïãîïè òãò „ìïèëìåä 
ðòîâåäøò“ ïî ïîìåþëþì. ðòîòáòà, àó âòíèå óèùòêâäë æï óæïíïøïóäëï, åì ïíï-
èïîòïï. èïøòí îïüëè ãâïõìåíåþì èùåîïäò ïíï-èïîòïì èêâäåäëþòì ðïîïäåäóîïæ 
îåìïìï æï ùòíïèûéëäòì ìòêâæòäì? ïèòì ðïìóõò èå âåî èëâûåþíå. 

ïíï-èïîòïì èêâäåäëþòì ïçîòì ïèëêòàõâï òèòüëèïú èòèï÷íòï ïóúòäåþäïæ, 
îëè ãïâòãë æï ïèëâòúíë îïì âåî èòùâæï æëèåíòêë? îïì ãïíïìïõòåîåþæï ïíï-èï-
îòï? èêòàõâåäèï õëè òúòì, îëè èêâæïî ïíï-èïîòïìïú âåî ÷ïùâæï æëèåíòêë. îë-
èïíøò ùåîòï: „îëúï æëèåíòêëè èëêäóä áïäì æïõåæï, òãò ãïøîï — ìóä ìõâòìï 
òñë“. 

îï âåî ãïòàïâòìï æëèåíòêëè?  
øåâåúæåþò ïè êòàõâïì ÷åèåþóîïæ âóðïìóõë. øåòûäåþï òãò ïâüëîèï ãïòçòï-

îëì, øåòûäåþï — ïîï, èïãîïè åì ðïìóõò îëèïíòì ùïêòàõâòà æïòþïæï æï ìïãïíãå-
þëæ ïî ãïèëèòãëíòï. 

÷âåí õøòîïæ âòèåëîåþà òëïíå èëúòáóäòì ìòüñâåþì — „éèåîàò ìòñâïîóäò 
ïîì“ (åðòìüëäå ðòîâåäò, 4, 8). èïãîïè òøâòïàïæ âåêòàõåþòà àïâòìàïâì — îëãë-
îò ìòñâïîóäò. áîòìüòïíóäò îåäòãòòì êëíúåôúòòà, ìòñâïîóäò ëîãâïîòï: ìòñ-
âïîóäò-ïãïðå æï ìòñâïîóäò-åîëìò. ìòñâïîóäò-ïãïðå ãóäòìõèëþì çåúòåî ìòñ-
âïîóäì, õëäë ìòñâïîóäò-åîëìò — èòùòåîì. 

ïæïèòïíì ïîïâòí ïîàèåâì åîëìò-ìòñâïîóäòì óôäåþïì, èïãîïè ïîìåþëþòì 
èòçíòì øåìïúíëþïæ åì óêèïîòï. ïæïèòïíò ïóúòäåþäïæ óíæï èòùâæåì æï åçòïîëì 
ïãïðå-ìòñâïîóäì. 

ïíï-èïîòïì óñâïîæï æëèåíòêë (ìòñâïîóäò-åîëìò), èïãîïè èòìò ìïèøâòíâåäò 
ìïâìå òñë ìòñâïîóäò-ïãïðåàòú. æëèåíòêë êò èõëäëæ ïíï-èïîòïì ìòñâïîóäì 
(ìòñâïîóä-åîëìì) ôäëþæï. èòìò ìïèøâòíâåäò öåî ïî òñë íïçòïîåþò ìòñâïîóä-
ïãïðåì. ïèòüëè æëèåíòêëì ìòñâïîóäò íïêäóäò òñë. ïèòüëè å÷âåíåþëæï èïì ïíï-
èïîòï èïòíú ìõâòìïæ, èõëäëæ ïíï-èïîòïì ìòêâæòäòì øåèæåã ãïïúíëþòåîï æëèå-
íòêëè, îï ïêäæï, îòà ìöëþíòæï áïäò èïì, îëãëî øåòûäåþëæï èòìò ìïèøâòíâåäò 
ìóäïæ ãïîæïáèíòäòñë æï ïèïéäåþóäòñë. 

îëúï ïèïì âïèþëþ, òèïìïú âôòáîëþ — òáíåþ æëèåíòêëì úíëþòåîåþòì ãïéâòûå-
þïï ïíï-èïîòïì ìòêâæòäòì ïçîò? èëñâïìòì ìòêâæòäò óæòæåìò æï óèûòèåìò üïí-
öâïï. üïíöâï êò ïôõòçäåþì ïæïèòïíòì æïûòíåþóä ãëíåþïì. 

ïèïìàïíïâå èêòàõâåäòìïàâòì êïîãïæ úíëþòäòï, îëè ïíï-èïîòïì ìòêâæòäòì 
èåîå ãïæïùñâòüï æëèåíòêëè êïèëîïøò ïíó þëîëüåþòìï æï üïíöâòì áïäïáøò ùïì-
âäï. åì êò òèïì íòøíïâì, îëè ãâåèòà ìóîì æëèåíòêëì ãïíòùèòíæëì ìïèøâòíâåäò 
æï øåòûòíëì óíïîò åçòïîëì ïèïéäåþóäì. 

ïè ïèïéäåþóäòì êëíêîåüóäò øòíïïîìò ãâïòíüåîåìåþì, îòìò èòãíåþïú, ìïèùó-
õïîëæ, îëèïíøò ÿòîì. 

ìïåîàëæ æï çëãïæïæ øåòûäåþëæï ãâåàáâï, îëè ïíï-èïîòï, ïíó èøâåíòåîåþï 
èë¸êäï ôòäòìüåîóäèï ìïçëãïæëåþïè. 

äïèïç-áïäïáò, ìïæïú æëèåíòêë æï ïíï-èïîòï øåõâæíåí åîàèïíåàì, ôòäòìüå-
îëþòì ãïíìïõòåîåþïï. ôòäòìüåîóä ìïçëãïæëåþïøò êò ñâåäïôåîò úîó æï ïîï-
íïèæâòäòï — ìòñâïîóäòú, èåãëþîëþïú, èüîëþïú, ãïíïàäåþïú, êóäüóîïú… 

îòëøò æï ñïäþòï êëí÷åüòíï, ìòñâïîóäòì èïûòåþåäò áïäò, îëèåäòú þëäëì 
æåþòä êóèåëì èòìàõëâæï. êëí÷åüòíï óøóïäëþòì üîôòïäò ñëôòäï. åì àâòìåþï 
êò ãëíåþïìóìü èïèïêïúøò ïéèëï÷òíï. 
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îòëøò æï ñïäþòï èïèòæï ïîòïæíïú, îëèåäìïú òìåà æïõâåùòä ïæïèòïíïæ èë-
ïáâì àïâò, îëè ñëâåäãâïîò ùâîòäèïíòì ãïèë ãóäò óéëíæåþï. èàåäò ìòúëú-
õäå òãò âòéïú âïìêëì èòìüòîòì, îëèåäòú èïèïêïúóîëþòì òæåïäïæ ùïîèëóæãå-
íòï. èïîàïäòï, åì âïìêë îëèïíøò óøóïäëæ ïî èëáèåæåþì, èïì èõëäëæ ïîòïæíïì 
ãïõìåíåþåþòà âòúíëþà, èïãîïè „ìïèëìåä ðòîâåäøò“ òãò òèæåíïæ úëúõäïæ òõï-
üåþï, îëè èêòàõâåäò çåæèòùåâíòà òúíëþì èïì. ÷ïíì, îëè âïìêëú òìåàòâå æïî-
æïêò òñë, îëãëîòú êóèåëï. 

îòëøò æï ñïäþòï ïîüóîë, âòíú âòàëè ìüóèïîàèëñâîóäïæ øåòôïîåþì æëèå-
íòêëì, íïèæâòäïæ êò ïüñóåþì æï üñïâì ïûîëþì ìëôäåä þòÿì. 

îòëøò æï ñïäþòï êåàòäøëþòäò ðòîëâíåþòì íòéþòì èïüïîåþåäò æóòäòë, 
ìóä èïéïä èïüåîòåþçå îëè èìöåäëþì æï ìï÷óáîïæ òòì êëíåþò æïïáâì. ãóäòà 
êò òãò æòáüïüóîïì åàïñâïíåþï æï ìõâïàï æïèëíåþïçå ëúíåþëþì. 

îòëøò æï ñïäþòï üóäòë. òãò æîï¸êïíåþòì ãïèë èåãëþîëþì æëèåíòêëì. èòì 
õïîöçå áåòôëþì æï åîàëþï. 

åîàò ìòüñâòà, äïèïç-áïäïáò ìòúîóòà æï àâïäàèïáúëþòà ìïâìå ìïèñïîëï. 
ïè áïäïáøò íïèæâòäò èõëäëæ æëèåíòêë, ïíï-èïîòï, ãòýò óãë æï ïäåáìïíæîëï 
(ìõâïàï øëîòì, àó ïè ìïõåäòì åìðïíóî ôëîèïì âõèïîëþà, èïøòí ïäåõïíæîë óí-
æï òñëì, àó òüïäòóîì — ïäåìïíæîë). 

„ìïèëìåä ðòîâåäøò“ ìòúîóòì, ìòñïäþòì, àâïäàèïáúëþòì æïõïâìåþóäò ïü-
èëìôåîë æïèïöåîåþäïæ æï èêïôòëæ ïîòì æïõïüóäò, ïè ãïîåèëøò âåîïôåîò 
íïèæâòäò âåî ãïûäåþì. âåîú ãïûäë. ïíï-èïîòï æïòéóðï. æëèåíòêëè äïèïç-áï-
äïáò èòïüëâï æï êïèëîïøò ãïåèãçïâîï. óãë ãòýòï æï èòìàâòì ìóäåîàòï, ìïæ 
æïäåâì ìòúëúõäòì æéååþì. ïäåáìïíæîë êò ùòíïìùïî ãïèòçíóäò èòìòòà úõëâ-
îëþì äïèïç-áïäïáøò. èïì ïè ôòäòìüåîóäò ìïçëãïæëåþòì ãïîæïáèíï óíæï. èïî-
àïäòï, èêòàõâåäèï ïî òúòì, îòà æïìîóäæåþï ïäåáìïíæîëì ìïáèòïíëþï, èïã-
îïè, àó ãïâòàâïäòìùòíåþà ïè ðåîìëíïýòìïæèò ïâüëîòì òîëíòóä æïèëêòæåþó-
äåþïì, óíæï âòôòáîëà, îëè èòìò èòìòï æïìïèïîúõåþäïæ ïîòì ãïíùòîóäò. 

îïêò æëèåíòêë úõëâîåþòì ïçîòìï æï æïíòøíóäåþòì øåìïúíëþïæ èëãçïóîëþ-
æï, èïí ðòîâåäò ãïêâåàòäò äïèïç-áïäïáøò ïíó ôòäòìüåîóä ìïçëãïæëåþïøò 
èòòéë. ïè ãïêâåàòäòì àïíïõèïæ, ñâåäïôåîò ïèïéäåþóäò æï èøâåíòåîò ãïíùò-
îóäòï æïìïéóðïâïæ (ïíï-èïîòïì èêâäåäëþï). õëäë ñâåäïôåîò ôòäòìüåîóäò, 
èåø÷ïíóîò æï ëþòâïüåäóîò (ïîòïæíï, êëí÷åüòíï, êóèåë, æóòäòë, üóäòë, ïî-
üóîë æï ìõâïíò) ïîõåòíïæ æï àïâòìóôäïæ ïîìåþëþì, øåìïíòøíïâïæ åãóåþï æï 
åàâòìåþï ãïîåèëì. èïì ïîïôåîò åèóáîåþï. 

æëèåíòêëè èåëîå ãïêâåàòäòú óíæï èòòéëì. òãò üëâåþì äïèïç-áïäïáì æï 
üïíöâòì ìïèñïîëøò ïíó êïèëîïøò èòåèãçïâîåþï. 

êïèëîïì ïîìì ñâåäïçå íïàäïæ ãïèëõïüïâì øòøâåäò èëïíãïîòøå ïíòìåüë. êï-
èëîïøò ïîìåþëþòì ìïôóûâåäò ìîóäò óíæëþäëþïï, ïíòìåüëè æòáüïüëî þåüïí-
êóîòì ôóäåþò îëè ïî èòòàâòìëì, àõåèòà üåîôïèæå üòüâåäò æï àïâãïæïðïî-
ìóäò èóøïëþì. åì ûïäòïí îåäòåôóîò æï ãïèëêâåàòäïæ íïàåäò ìïõå-ìòèþë-
äëï. ëéëíæ, îëãëîú ÷ïíì, ïâüëîò ïî åíæë èêòàõâåäì æï ãïíèïîüï, îïüëè 
ïîòì ïíòìåüë øòøâåäò: „ïäþïà òìòú ïî òúò, èëïíãïîòøå øòøâäïæ îïæï æãïì — 
ôóäò îëè ïî ÷ïòúóîëì ìïæèå“. åì ãïíèïîüåþï ïî ïîòì ìïÿòîë. óïèòìëæïú ñâå-
äïôåîò íïàåäòï. ìïåîàëæ, „ìïèëìåä ðòîâåäøò“ ãïíèïîüåþåþì õøòîïæ ùïòêòà-
õïâà. ãïâòõìåíëà àóíæïú æëí æòåãëì àâòàèêâäåäëþï. èïì èåîå, îïú æëí æòå-
ãëè èïîøïäò þåüïíêóîò èë¸êäï, èòìò àâòàèêâäåäëþï øòíïãïí æïèïöåîåþåä 
èëüòâì èëêäåþóäòï. ïèòüëè ïâüëîò ãïíèïîüïâì: „åì àâòàèêâäåäëþï ïî òñë, 
åì — ûèïàï õïàîòà ìòêâæòäò ãïõäæïà“. ïèãâïîò ãïíèïîüåþïíò êò òèòì ìïþóàòï, 
îëè ã. æë÷ïíïøâòäò ïí èêòàõâåäì ïî åíæëþï þëäëèæå ïí àïâòìàïâì. èùåîïäò 
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êò ëîòâåì — àïâòìàïâìïú æï èêòàõâåäìïú — óíæï ãóäéòïæ åíæëì. òìòú óíæï 
ìöåîëæåì, îëè èïí ìóîïàò çóìüïæ æïõïüï æï òìòú, îëè íïàáâïèò ïî æïî÷åþï 
èêòàõâåäòìïàâòì ãïóãåþïîò. ãïíèïîüåþï ðóþäòêóèìï æï èõïüâîóä íïùïîèëåþì 
øëîòì åèëúòóî êïâøòîì ïúòâåþì, îïèåàó òãò èêòàõâåäì ïîàèåâì èõïüâîóäò 
ìïõòì ïèëúíëþòì ìòõïîóäì. 

êïèëîï ìïèñïîëï, ìïæïú ïæïèòïíàï øëîòì íæëþï ìîóäò óíæëþäëþòà âäòí-
æåþï. èïîüë åì ìïêèïëï òèòì ùïîèëìïæãåíïæ, îëãëî öëöëõåàøò èëõâæï æëèå-
íòêë. èïãîïè èêòàõâåäò æëèåíòêëì êïèëîïøò ñëôíïì øòøòà ïî óñóîåþì. èïí ùò-
íïìùïî òúòì, îëè þëîëüåþòì áïäïáøò èïì ïäåáìïíæîëì ûèï æïòúïâì. 

„ìïèëìåä ðòîâåäøò“ ãïèëñâïíòäòï ëîò ûèï — ïäåáìïíæîë æï èò÷òíòë. ëîòâå 
êåàòäòìïàâòì òþîûâòì, ïäåáìïíæîë — äïèïç-áïäïáøò, èò÷òíòë — êïèëîïøò. 
ïäåáìïíæîë áïæïãåþòà úæòäëþì ïæïèòïíì èëñâïìòìïæèò ìòñâïîóäò ÷ïóíåî-
ãëì, èò÷òíòë êò êëíêîåüóäò ìïáèòà ïðòîåþì æïåõèïîëì ãïÿòîâåþóäì. ïäåáìïí-
æîëì äïèïç-áïäïáò òîëíòóäïæ óñóîåþì. ïîïâòì ìöåîï èòìò. îï àáèï óíæï, ôò-
äòìüåîóäò ìïèñïîë ìõâïãâïîïæ âåî øåõåæïâæï ïäåáìïíæîëì. èïãîïè ïá ãïî-
êâåóäò æëçòà æïîéâåóäòï ùëíïìùëîëþï. ïäåáìïíæîëìïæèò ïâüëîòìï æï äï-
èïç-áïäïáòì ìïçëãïæëåþòì æïèëêòæåþóäåþï åîàíïòîòï. ìïáèå òì ãïõäïâà, îëè 
èêòàõâåäò öåî ãóèïíòà æï èåîå åîàïæåîàò ìïáúòåäòà õâæåþï ïäåáìïíæîëì 
ãïíìõâïâåþïì äïèïç-áïäïáåäàïãïí. ïè ìïáúòåäì ãïíìïêóàîåþóäò èíòøâíåäëþï 
ïáâì ïäåáìïíæîëì ðòîëâíåþòì øåìïúíëþïæ. îëúï æëèåíòêëè êïèëîïøò ùïìâäï 
ãïæïùñâòüï, ãïæïÿîòä õåìàïí, èòùïøò æïèïäóäò ôóäò ïäåáìïíæîëè èëóüïíï 
èïì. 

„— ïò, øåí æîï¸êïíåþò èëãòüïíå… 
— æï àáâåí… òúëæòà? 
— îï àáèï óíæï. 
— æï ïî ïòéåà? 
— èãäëâòïîåæ îëè ïî âòñë, ìòäïì ãïãïùíïâæò, — óàõîï ïäåáìïíæîëè, — îï-

íïòîòéï øåóîïúõñëôï ïî èòèòéòï, èïãîïè ïìåàò? ïîïìëæåì, ïîï…“ 
æëèåíòêëè âåîú êò ùïîèëòæãòíï ðïüòëìíåþï, îëèåäèïú òúëæï, ìïæ òñë ôó-

äò ãïæïèïäóäò æï ïîïôåîò ïòéë. 
ïè ìïáúòåäòà èýéïâíæåþï ïäåáìïíæîëì óïíãïîë þóíåþï. èïãîïè ïâüëîì åì 

óïíãïîë êïúò òìåàòâå òîëíòòà ¸ñïâì ùïîèëæãåíòäò, îëãëîú ìõâïíò, âòìïú 
ïîïâòàïîò éòîìåþï ïî ãïï÷íòï. ïóúòäåþåäòï ïäåáìïíæîëìïæèò ïâüëîòìï æï 
äïèïç-áïäïáåäàï æïèëêòæåþóäåþòì íòóïíìóîò ãïíìõâïâåþï. èàåäò îëèïíò 
îëè òîëíòóä õïìòïàì ïüïîåþæåì, èïøòí øåòûäåþï åì ãïíìõâïâåþï ïóúòäåþåäò 
ïî ñëôòäòñë. èïãîïè ïìå ïî ïîòì. îëèïíòì þåâîò ïæãòäò ðïàåàòêóîò òíüëíï-
úòòà ïîòì æïùåîòäò. ãïíìïêóàîåþòà òì íïùòäò, îëèåäòú ïíï-èïîòïìï æï êïíó-
æëìåäåþì åõåþï. àó ïâüëîò ïî ïîòì òîëíòóäò èøâåíòåîåþòì (å.ò. ïíï-èïîòïì) æï 
àïâòìóôäåþòì (å.ò. êïíóæëìåäåþòì) èòèïîà, îïüëèéï ïâäåíì òîëíòïì óïíãï-
îëþòìïæèò (ïäåáìïíæîëìïæèò)? ãïíï óïíãïîëþï òìåàòâå èïéïäò íòÿò ïî ïîòì, 
îëãëîú èøâåíòåîåþï æï àïâòìóôäåþï? úõïæòï, ïìåï æï ïèòüëè ïîòì ïóúòäåþå-
äò ùëíïìùëîëþòì æïúâï. 

îï àáèï óíæï, òîëíòï ñëâåäàâòì ïî ãóäòìõèëþì óïîñëôòà æïèëêòæåþóäå-
þïì. ðòîòáòà, çëãöåî òîëíòòà ìòñâïîóäò òõïüåþï. èïãîïè åì èïøòí õæåþï, îëúï 
ïèï àó òè èõïüâîóäò íïùïîèëåþòì ìïåîàë, èàäòïíò ãïíùñëþòäåþïï òîëíòï. 
„ìïèëìåä ðòîâåäøò“ êò ãïíùñëþòäåþï úâïäåþïæòï. òîëíòïì åíïúâäåþï ìïüòîï, 
ìïüòîïì — ðïàåàòêï. ïèãâïîò úâïäåþïæò ãïíùñëþòäåþòì ìòüóïúòïøò òîëíòï 
èõëäëæ óïîñëôòàò øòíïïîìòà ïéòáèåþï. ïèòüëè âïèþëþ, îëè ïäåáìïíæîëìïæ-
èò æïèëêòæåþóäåþïì èåüò íòóïíìòîåþï ìÿòîæåþëæï-èåàáò, àëîåè, îëúï „ìòñ-
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âïîóäòì êïêüóìçåï“ äïðïîïêò, èêïôòëæ ÷ïíì ëîãâïîò æïèëêòæåþóäåþï — òîë-
íòïú æï ìòèðïàòïú ïäåáìïíæîëì èòèïîà. èïãîïè åì úïäêåóäò øåèàõâåâï âåî 
ïþïàòäåþì ìïåîàë øàïþåÿæòäåþïì. 

óíæï ïéâíòøíë òìòú, îëè àïâïæ ìòèþëäë — ìòñâïîóäòì êïêüóìò — òîëíòóäò 
ðîëçòìïàâòì êïîãïæ èòãíåþóä õïüïæ èòèï÷íòï. èïîàïäòï, êïêüóìò àòàáëì 
ãëíöò æï åêäòïíò èúåíïîåï, èïãîïè óíïçåìò æï óäïèïçåìò ñâïâòäåþò ïáâì. ïñâï-
âåþóäò êïêüóìòì þïéò óèøâåíòåîåìò ìïíïõïëþïï. 

ïäåáìïíæîëìïæèò íòóïíìóîïæ èîïâïäôåîëâïíò æïèëêòæåþóäåþòì ïóúò-
äåþäëþï ìïèò ãïîåèëåþòì ãïèëú ïîìåþëþì. 

öåî åîàò, ïäåáìïíæîë àâòàëí ïèþëþì — „… ìïÿòîëåþòìæï èòõåæâòà ïñîïí-
üïäåþóäò æï æïìïúòíò âïî — ïìåï ïè áïäïáøò ìïÿòîë“. 

îïüëè? 
èåëîåú, îëúï æëèåíòêë èøëþäòóîò ìëôäòæïí äïèïç-áïäïáøò èòæòëæï, 

êëÿäèï èëíïè ãïïúòäï. ãïíøëîåþòìïì ãïèúòäåþåäèï ìòäï ãïïùíï æï àïí þëæòøò 
èëóõïæï — „îï âáíï, öåî ïîïâòìàâòì ãïèòîüñòï èïãîïè… — èëîúõâïæ àáâï àïâ-
æïõîòäèï êëÿäèï, — ïìå èòþîûïíï òèïí“ (æëèåíòêëì èïèïè — ï.þ.). äïèïç-áïäïáò-
æïí êïèëîïøò æëèåíòêë ïäåáìïíæîëè ãïïúòäï. ïõäïú ãïèëàõëâåþòìïì ïäåá-
ìïíæîëè æëèåíòêëì ïäòñóîò ïÿïèï æï àïí ðïüòåþï òàõëâï — „ïìå òñë ìïÿòîë… 
èïðïüòå“. 

îï êïâøòîòï æëèåíòêëì èïèïì, êëÿä èëíïìï æï ïäåáìïíæîëì øëîòì? 
ðåîìëíïýàï øëîòì ïèãâïîò ìïòæóèäë êïâøòîò ìõâïãïíïú ïîòì îëèïíøò èòàò-

àåþóäò. èïãïäòàïæ, äïèïç-áïäïáåäò ïîòïæíï ãïèóæèåþòà ïõìåíåþì âòéïú âïì-
êëì, îëèåäòú íïèæâòä èïèïêïúïæ èòï÷íòï. èåîå êò êïèëîïøò ðëäêëâíòêò ìåçïîò 
øåì÷òâäåþì ìóççòì ãïèë æëèåíòêëì: „áèîòì øåèæåã øåíì ãïîæï ïîïâòìàïí âñë-
ôòäâïîë, èòèüêòúåþì, èåôòúåþï… èïãîïè åì îëãëî æïâóöåîë, îïæãïí òè 
æîëì… äëãòíøò, ìïùëäøò îïéï, åøõøò îëè øåâï, ìóä êâíåìï-êâíåìòà ãïòûïõòì — 
ë¸ë¸ëë, âïìêë…“ 

ïîòïæíïìï æï ìóççòì øëîòì îï êïâøòîòï? 
ïè êïâøòîåþòì ûòåþïì ãâïòûóäåþì îëèïíòì ïäåãëîòóäò õïìòïàò. 
èåìïèåú, âòí óôîë ìùëîïæ æï èïîàäïæ åèìïõóîåþï êåàòäì — ïäåáìïíæîë 

àó èòìò ûèï èò÷òíòë? 
ïè êòàõâåþòì ðïìóõò ÿòîì, îïæãïí ïäåáìïíæîëì ìïõòì èîïâïäðäïíòïíëþï 

ìîóäïæ æï þëäëèæå ïî ïîòì æïõïüóäò. 
ïäåáìïíæîëì ûèïè èò÷òíòëè þïâøâëþïøò óíåþäòåà æïíïøïóäò ÷ïòæòíï. æåæòì 

æïúâòì æîëì èïèòíïúâïäò øåèëïêâæï æï àåîàèåüò ùäòì þòÿò èêâäåäòì ìïõå-
äòà æïòæïéï. èåîå òãò, æïâïýêïúåþóäò, êïèëîïøò úõëâîëþæï. ïá, îïêò êåàò-
äòì áèíï ïøêïîïæ æï éòïæ ïî øååûäë, èë÷âåíåþòàïæ þëîëüåþòì ìïèìïõóîøò òæ-
ãï. èò÷òíòëì óíæëæï åèëáèåæï æåâòçòà — „àóêò ìòêåàòì èàåìâåäò âïî, þëîë-
üåþï óíæï èëâìðë“. ïèïì àïâïæ ïèþëþì. ïèòì ãïèãëíå èêòàõâåäì ðîòíúòðóäò 
êòàõâï åþïæåþï: øåóûäòï êò þëîëüåþòì ìïèìïõóîøò èñëô ïæïèòïíì, àóíæïú 
óïéîåìïæ øåíòéþóäì, êåàòäò ìïáèòì êåàåþï? øåòûäåþï ÷åèò ðïìóõò åîàëþ ìó-
þòåáüóîïæ èòò÷íòëà, èïãîïè èüêòúåæ èöåîï, îëè ïî ûïäóûì. ïèòüëè èò÷òíòë 
æï ñâåäï, âòíú èòìåþî àâäòì, îëè þëîëüòì íòéþòà êåàòäì ãïâïêåàåþàë, àï-
âòì àïâìïú ïüñóåþì æï ìõâïìïú. 

óôîë ãïèëùâäòäâòà øåâåõëà ïè ðîëþäåèïì. 
ûíåäïæ æïìïöåîåþåäòï, îëè êïúò, îëèåäòú óðòîâåäåìò æï óìïìüòêåìò öï-

äïàòì íòéïþì ïüïîåþì, øåòíïî÷óíåþæï óíïîì åúõëâîï æåâòçòà — „æåæïèòùïì 
ìòñâïîóäò ïüîòïäåþì“ — æï ïèïì ðîïáüòêóäïæïú ïõëîúòåäåþæåì. 
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ðòîâåäò, îïú ïè êïúèï óíæï ãïïêåàëì, ïîòì þïüëíòì íæëþòì æïèìïõóîåþï. 
èò÷òíòëì óíæï æïåèìïõóîåþòíï þåüïíêóîòì íæëþï. èïãîïè îëæòì æï îëãëî 
ãåíæëþòïí æòáüïüóîòì æîëì? åì ãïîåèë æï ðòîëþåþò çóìüïæ æï æïèïöåîåþ-
äïæ ïîòì ïéùåîòäò „ìïèëìåä ðòîâåäøò“. 

ãåíæëþòïí èïøòí, àó èëïíãïîòøå ïíòìåüëìïåþî øòøâåä-üòüâåäò õïî. æïî-
ùèóíåþóäò ïîòïí, îëè âåîïôåîì èëòðïîïâ. 

ãåíæëþòïí èïøòí, àó èëíï õïî æï äïáòï èõïüâïî ãîåã îòêòëìïâòà, âòìïú þå-
üïíêóîò îëãëîú èëòìóîâåþì, òìå ïèïìõïîïâåþì. èëóíæåþï þåüïíêóîì æï ãîåã 
îòêòë õïäõòì àâïäøò ãëîëçò, áåæèïéïäò, óíòÿòåîåìò øåèëáèåæòï. òíåþåþì 
æòáüïüëîò æï àõòäòì ãóäì ãïæïóãæåþì, èóõäåþçå æï÷ëáòä ãîåã îòêòëì òï-
üïêçå ïõëõåþì æï üïõüòì áâåø ïûåþíòíåþì. ãåíæëþòïí àó ãîåã îòêòëìåþî 
èëî÷òäïæ øåïìîóäåþ æòáüïüëîòì ñâåäï þîûïíåþïì. 

ãåíæëþòïí èïøòí, àó þëîëüèëáèåæò õïî ðëäêëâíòê ìåçïîòâòà ïí çåæïèõåæ-
âåä íïâëäåìïâòà. 

ãåíæëþòïí èïøòí, àó åÿâèòóüïíäïæ ãöåîï, „åáâìöåî ìïèò øâòæòï“. 
ìõâïãâïîïæ ïîïâòí ãåíæëþï æï ïîú âòíèåì ìÿòîæåþò. ïèãâïî ìòüóïúòïøò îë-

ãëî èëïõåîõåþæï èò÷òíòë êåàòäòì ìïèìïõóîì? àó òãò àïâçå äïôì ïî æïòìõïè-
æï, âåî ÷ïæãåþëæï þåüïíêóîòì ìïèìïõóîøò, âåî èëòðëâåþæï èòì íæëþïì. èïøïìï-
æïèå, èïì öåî þëîëüåþï óíæï ÷ïåæòíï, íæëþòà ïéÿóîâòäòñë æï ïèòì èåîå òìåâ 
æïåùñë êåàòäòì ìïèìïõóîò. èïãîïè âòìéï ãïèëïæãåþï, êåàòäòì àâïäìïçîòìòà, 
þëîëüåþòì äïôøòïèëâäåþóäò êïúò? 

èïîàïäòï, èò÷òíòëè æëèåíòêë ãïæïïî÷òíï, èïãîïè êïíóæëìòì ìïøâåäïæ âåîï-
ôåîò òéëíï. ðòîòáòà, àïâò òèïîàäï, èïíóåäë êëìüïì òèòüëè âåî æïâåõèïîå, 
îëè èïøòí øåí âåî ãòõìíòæòë. îï ãïèëæòì, åîàòì èòèïîà ìòêåàå îëè ÷ïåæòíï, 
èåëîå óíæï ãïåùòîï. èïøïìïæïèå, òùñåþï ìòêåàòà âïÿîëþï, îïú, úõïæòï, êåàòä-
àïí âåî òáíåþï æïêïâøòîåþóäò. 

ïèòüëè, àó èïîàïäòï æï æïèïöåîåþåäò æòáüïüóîòì ïüèëìôåîë êïèëîïøò, 
ûíåäïæ ìïîùèóíëï èò÷òíòëì ìòêåàå. 

èò÷òíòë æòæò øåúæëèòì èìõâåîðäòï. 
âòìïú êåàòäòì ìïèìïõóîò ìóîì, òãò ìîóäïæ óíæï ãïåèòöíëì þëîëüì æï òìå 

èëòáúåì, îëãëîú ûâåäò ìòþîûíå ïèþëþì:  ãïíñòæåí ìïèëìåäò æï òñòæåí èïõóò-
äò. 

êòàõâï, îëèåäòú èêòàõâåäì ïùóõåþì, ãïó÷íæï æëèåíòêëìïú: „ìòêåàå àó 
õïîà, òá, òè áïäïáøò… îï ãïûäåþòíåþà?“ ïèòì ðïìóõïæ èò÷òíòëè æëèåíòêëì óïè-
þë: 

ôïíöîåþæïõøóäò åüäòà àâîïèåüò ïâïçïêò èãçïâîëþæï. ïè åüäøò òöæï 
èò÷òíòëú æï êòæåâ åîàò óúíëþò èãçïâîò. ïäåáìïíæîëì ûèïè ãïæïùñâòüï æïåõë-
úï ïâïçïêåþò. òãò ÷óèïæ êëôëçå ïúëúæï æï èîïâïäúõåíòïíò åüäò àïâïæ ùïòñ-
âïíï. èò÷òíòë àïâãïèåüåþóäò èòåîåêåþëæï úõåíåþì. óíæëæï óôìêîóäøò ãï-
æïå÷åõï åüäò ïâïçïêåþòïíïæ. àïâòì àïâçå ïéïî ôòáîëþæï. èïãîïè óåúîïæ ãï-
ïõìåíæï óúíëþò èãçïâîò, óæïíïøïóäë êïúò, îëèåäòú ïâïçïêåþòì ãïèë óíæï æï-
éóðóäòñë. èïøòí èò÷òíòëè æïïìêâíï, óèöëþåìòï åì åîàò óæïíïøïóäë êïúò ãï-
æïî÷åì, âòæîå æïòéóðëì òãò àâîïèåü ïâïçïêàïí åîàïæ. èïí ïéïî ãïæï÷åõï åü-
äò óôìêîóäøò. ïìå òõìíï óíåþäòåà óúíëþèï àâîïèåüò ïâïçïêò ìòêâæòäòìïãïí. 

èïîàïäòï, ìïòíüåîåìëï èò÷òíòëì æïèëêòæåþóäåþï êåàòäòìï æï þëîëüòìïæ-
èò, èïãîïè òì, îïú èïí æëèåíòêëì óïèþë, çåèëîå úòüòîåþóäò êòàõâòì ðïìóõò ïî 
ïîòì. 

æëèåíòêëì ïî óêòàõïâì, îï ìöëþì, àâîïèåü æïèíïøïâåìàïí åîàïæ åîàò óæï-
íïøïóäëú ãïíïæãóîæåì àó åîà óæïíïøïóäëìàïí åîàïæ àâîïèåüò æïèíïøïâå 
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ãïæïî÷åì? ïèòì ðïìóõò æòæò õïíòï ïîìåþëþì æï èïì òçòïîåþì êåàòäøëþòäò êï-
úëþîòëþï. ûâåäò îëèïóäò ìïèïîàïäò ìïèïîàäòïíëþòì ûòîòàïæ ðîòíúòðïæ 
ïéòïîåþæï: óêåàåìòï ïàò æïèíïøïâå ãïïàïâòìóôäë, âòæîå åîàò óæïíïøïóäë 
æïìïöë. 

æëèåíòêëì ìõâï îïè ïòíüåîåìåþì: ìòêåàå îëãëî ûäåþì þëîëüåþòì ãïîåèëú-
âïøò. ïèòì ðïìóõò êò èò÷òíòëè âåî èëûåþíï. âåîú èëûåþíòæï, îïèåàó êåàòäòì 
áèíòìïàâòì ïóúòäåþåäòï àïâòìóôäåþï. ìïæïú ïî ïîòì àïâòìóôäåþï, ïî ïîòì 
êåàòäòú. êïèëîïøò ãïíïæãóîåþóäòï àïâòìóôäåþï, æï, èïøïìïæïèå, èëèìðïîòï 
êåàòäòú. ïîú èò÷òíòëï àïâòìóôïäò êïúò, îïæãïí òãò íòéïþì ïüïîåþì. íòéïþò 
àïâòìóôäåþòì æïèëíåþòì ôëîèïï æï, ïèæåíïæ, ñëâåäò íòéþòìèïüïîåþåäò ïæï-
èòïíòú èëíïï. 

èò÷òíòëú èëíïï æï, þóíåþîòâòï, èïì ïî øååûäë êåàòäòì êåàåþï. òì, îëè èïí 
æëèåíòêë ãïæïïî÷òíï, êïîãò ìïáèåï. èïãîïè êïîãò ìïáèå æï êåàòäò åîàò æï òãò-
âå ïî ïîòì. êïîãò ìïáèå êëíêîåüóäò øòíïïîìòì èïüïîåþåäòï, êåàòäò êò ñëâ-
äòìèëèúâåäò óíòâåîìïäóîò èëâäåíïï. 

êåàòäòìïàâòì êïíóæëìåäåþò òþîûâòïí. èïà òúòïí, àïâòìóôäåþòìï æï êåàò-
äòì æïìïèêâòæîåþäïæ ïóúòäåþåäòï þîûëäï, àïâãïíùòîâï, èìõâåîðäò. òìòíò 
ïìåú òáúåâòïí, èïàò æïèïîúõåþï ïî òùâåâì ìïìëùïîêâåàòäåþïì. èàïâïîòï òì, 
îëè þëîëüåþòì ùòïéøò òþïæåþï àïâòìóôäåþòìï æï êåàòäòì ìóäò, îëèåäòú 
óêâæïâòï æï îëèåäòú ìõâï àïëþåþì ãïæïåúåèï. êïíóæëìåäàï ïõïäò àïëþï èëò-
ðëâåþì òèïì, îïìïú ûâåäèï àïëþïè âåî èòïéùòï. 

èò÷òíòëìãïí ãïíìõâïâåþòà, æëèåíòêëè êïíóæëìòú òõòäï æï êïíóæëìåäåþàïí 
åîàïæ òúõëâîï æï òþîûëäï. èïí öëöëõåàòú ãïíâäë, ìïäõòíåþåäòú æï ìïèëà-
õåú. ïèòüëè èòìò æïìêâíï óôîë éîèï óíæï òñëì, âòæîå èò÷òíòëìòï. ìùëîòï, æå-
æïèòùïì ìòñâïîóäò ïüîòïäåþì, èïãîïè òìòú óåÿâåäòï, îëè èïì æïúâï-ðïüîë-
íëþï ìÿòîæåþï. æïúâï æï ðïüîëíëþï êò òèïì õåäåùòôåþòì, âòìïú ïîï èïîüë êï-
àïîìòìãïâäòäò ìóäòì ìòèþëäë — æòæò ïèåàâòìüë — ¸êòæòï, ïîïèåæ òì èïõâò-
äòú, îëèåäìïú ìïèëìäòì ãïñòæâòà øåòûåíì êïúò. îïüëèéïú æëèåíòêëì åì èïõ-
âòäò ïî óèøâåíåþì ùåäì. øåìïûäåþåäòï, åì òèïí ãïèëòùâòï, îëè ã. æë÷ïíïøâòäò 
èïõâòäòì ïóúòäåþäëþòì ïçîì ïî òçòïîåþì. àóèúï âòíú ìïèëìåäì ¸ñòæòì, èïí 
èïõâòäò óíæï òñòæëì. ïèïì òàõëâì äëãòêï, æëèåíòêëè ìùëîåæ ìïèëìåäòì ãï-
ñòæâòì ãçòà øåòúíë úõëâîåþï. 

ã. æë÷ïíïøâòäò èïîàïäòï, îëúï ôòäòìüåîóä ìïçëãïæëåþïì æï æòáüïüë-
îóä ìïèñïîëì ùïîèëãâòæãåíì åîàôåîëâíïæ, èëìïùñåíïæ æï àïâèëèïþåçîåþ-
äïæ. ïâüëîò äïèïç-áïäïáøò æï êïèëîïøò ïîìåþóäò ïüèëìôåîëì çóìüò ïéùå-
îòà æïèïöåîåþäïæ ãâåóþíåþï, îëè æòáüïüóîòìï æï ôòäòìüåîëþòì (èïà øë-
îòì êò óîéâåâò êïâøòîòï) óðòîâåäåìò ìïøòíåäåþï òì ïîòì, îëè ïæïèòïíøò 
¸êäïâì èîïâïäôåîëâíåþòì, íïòî-íïòîëþòì ìòñâïîóäì. ñâåäïôåîì ïåîàôåîë-
âïíåþì æï ïæïèòïíì ïèìãïâìåþì æïìïáëá àëöòíïì, îëèåäòú ùòíïìùïîæïèóøïâå-
þóäò ðîëãîïèòì øåìïþïèòìïæ èëûîïëþì æï èëáèåæåþì. æòáüïüóîï ñâåäïì 
ðîëêîóìüåì ìïîåúäòà ïàïíïìùëîåþì. åì êò, àïâòìàïâïæ úõïæòï, òùâåâì ïæïèò-
ïíøò ïæïèòïíóîòì ìòêâæòäì. ïá ïâüëîàïí ìïæïâë ïîïôåîòï. èïãîïè çëãöåî åî-
àôåîëâïíò ïüèëìôåîëì æï åîàôåîëâïíò ïæïèòïíåþòì æïìïõïüïâïæ ãïèëñåíå-
þóäòï åîàôåîëâïíò õåîõåþò æï ìïøóïäåþïíò. åì êò ìïêïèïàëï. 

èïãïäòàïæ, äïèïç-áïäïáåäàï øëîòì ñâåäïì îïéïú ïáâì ïêâòïüåþóäò. 
êëí÷åüòíïì ¸ãëíòï, îëè òãò âòéïúïì óñâïîì („èå èãëíò, âòíìåíüåì âóñâïî-

âïî…“, „ïíüëíòëìïú âóñâïîâïî…“, „èå èãëíò, òè èæòæïî ìóäåäìïú… ¸ë, æëèå-
íòêëì… èãëíò, òèïìïú âóñâïîâïî…“). 

èïèòæï ïîòïæíï ùïèæïóùóè íïèæâòä èïèïêïúì âïìêëì òõìåíåþì. 
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æóòäòë õøòîïæ òèåëîåþì — „ùñïîëæïí ÿòáïì íó ùïèëòéåþ“. 
êóèåë ñâåäïì å÷ò÷òíåþï, èëæòà âòèåãëþîëàë. 
óãë ãòýì êò ïèë÷åèåþóäò ïáâì — „æïâêäïâ, æïâêäïâ êïèëîóäò æïíòà“… 
æï ïìå øåèæåã. 
êïèëîïøò þåüïíêóîì áîàïèì ïìå ïûäåâåí: íïòîíïòîò õåäëþòì êïúíò èëæòïí 

æòáüïüëîàïí æï åóþíåþòïí — „ÿïäïøò ãïõäæòà, ìùëîóðëâïîë, àáâåíì èïéïä 
àïíïèåúõåæîåì þåÿåæò îëè æïóêïîãïâì, òì ïæãòäåþò èëâòïîå… æï âòíú åûåþì, 
èëãåõìåíåþïà, ¸ðëâåþì êòæåú æï… åì õëè ïî ïîòì?“ þåüïíêóîò ïäèïìòìàâäòïí 
þåÿåæì øåïàïèïøåþì õåäøò æï æïóæïìüóîåþì, åì ïîòìë. þåÿåæò æòáüïüëîòì ìï-
äïîëøò èòæòì, åîàõåä ïèãâïîò õåîõòà áîàïèòì èòúåèï åôåáüóîòï æï øàïþåÿ-
æòäåþïì ïõæåíì. òè ðòîëâíåþïìïú åúíëþï èêòàõâåäò, âòíú ãïìúï áîàïèò. èïã-
îïè, îëúï òãò èåëîæåþï æï èåëîæåþï (æòæâïÿïîò ïîüåèòë, äïèïçò ãåíåîïäò, 
õëîõå, èàïâïîò ðîëêóîëîò, ðëîôòîòë æï ìõâïíò), èïøòí óêâå üïâüëäëãòóî 
õïìòïàì òéåþì, èõïüâîóäò õåîõò óôåîóäæåþï æï êïîãïâì àïâæïðòîâåä èëõ-
æåíòäëþïì. 

üïâüëäëãòóîòï ðåîìëíïýàï ìïèåüñâåäë åíïøò åì åäåèåíüòú: 
êëí÷åüòíï êóèåëì — „úóíúóä, ãòñâïîâïî?“ 
ìåçïîò ìóçïíïì — „îïüëè, ÿóêòÿóê?“ 
úëäò ýëïë ïþïæëì — „ïî èëãåíïüîå, ¸ï, ðóèðóîòêï?“ 
„ïîòìüëêîïüò“ áïäò æëèåíòêëì — „ïî èëãùëíâïî, ïîï?.. æïï, ðòíêóîòêï?“ 
îëìêòðò æëèåíòêëì — „ûïäòïí ãïãïõïîåþ, úòíúîòê“. 
îëèåäòèå åîàò ðåîìëíïýòì ìïèåüñâåäë åíòì æïìïõïìòïàåþäïæ åì õåîõò èò-

ìïéåþòï æï êïîãò, èïãîïè ïè ìïøóïäåþòà ïî èëõåîõæåþï îïèæåíòèå, àïí ìõâï-
æïìõâï èæãëèïîåëþòì æï àâòìåþòì ïæïèòïíàï èåüñâåäåþòì àïâòìåþóîåþòì ãï-
èëâäåíï. 

çëãöåî ïâüëîòì èåüñâåäåþïøòú ò÷åíì àïâì åîàíïòîëþï. îëúï îëçòíïçåï 
äïðïîïêò, îïèæåíöåîèå èåëîæåþï — „ïò, òì, ÿïäïøò îëè òñë“. èïîàïäòï, ã. 
æë÷ïíïøâòäò àïâïæ øåíòøíïâì — „ïî ãïâóÿòîâåà ìïáèå ïè åîà ÿïäïøò ñëôíòà?“ 
— èïãîïè åì øåíòøâíï âåî ïèïîàäåþì õåîõì, îïèåàó òãò èïîüë îëçòíïì èòèïîà 
ïî ãïèëòñåíåþï. òãòâå èåëîæåþï èïøòíïú, îëúï óìïõåäë ðåîìëíïýçå èòèæòíï-
îåëþì ìïóþïîò. ïè ðåîìëíïýì âòúíëþà êïúïæ, âòíú ïî òúëæï ãîïèïüòêï. åì 
ôîïçï, ìõâïæïìõâï âïîòïúòòà, þåâîöåî ãâõâæåþï: „… ùïîèëàáâï ãîïèïüòêòì 
úóæïæ èúëæíåè…“ „… êïúò, îëèåäòú ãîïèïüòêòà âåî æïòêâåõíòæï“, „êïúèï, 
îëèåäèïú îòãòïíïæ âåî òúëæï ãîïèïüòêï…“ 

èïîàïäòï, åì ïâüëîì òîëíòóäò ãïíùñëþòäåþòì øåìïáèíåäïæ ìÿòîæåþï, èïã-
îïè õåîõò ñëâåäàâòì ìïàïíïæë åôåáüóî øàïþåÿæòäåþïì âåî ïõæåíì. èòà óèå-
üåì, îëè ã. æë÷ïíïøâòäì ïìåà ìïøóïäåþïàï ãïîåøåú ëìüïüóîïæ åõåîõåþï 
òîëíòóäò ïüèëìôåîëì øåáèíï, îïìïú íïàäïæ ïæïìüóîåþì îëãëîú äïèïç-áï-
äïáøò, òìå êïèëîïøò æïõïüóäò ãïíùñëþòäåþï. ïèïìàïíïâå ïâüëîì ãïèåëîåþï 
ãïèëñåíåþóäò ïáâì îëãëîú äïòüèëüòâò. àó äïèïç-áïäïáøò èåëîæåþï — „÷âåí 
ñâåäïì ãâïáâì ÷âåíò áïäïáò…“ êïíóæëìøò ãïíèåëîæåþï — „÷âåí ñâåäïì ãâïáâì 
÷âåíò èæòíïîå…“ äïòüèëüòâò ãïîêâåóäò ïçîëþîòâò ôóíáúòòì èïüïîåþåäòï, 
üïâüëäëãòï êò — ïîï. ïèòüëè èïàò åîàïæ ïîìåþëþï æï ãïóèòöíïëþï õåäòì øåè-
øäåäòï èêòàõâåäòìïàâòì. 

îïú çåèëà èëãïõìåíåà, àòàáëì èåëîåõïîòìõëâïíò øåíòøâíïï, èïãîïè íóîú 
ïìå óþîïäëæ èòâò÷íåâà èïì. ìïáèå òì ãïõäïâà, îëè åîàôåîëâíåþï, îëèåäòú 
äïèïç-áïäïáìï æï êïèëîïøò çóìü ïüèëìôåîëì áèíòì, êïíóæëìøòú ãïæèëâòæï. 
åì êò ìïìóîâåäò ïî ïîòì. àïâòìóôäåþòì åîà-åîàò óðòîâåäåìò éòîåþóäåþï 
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òìòú ïîòì, îëè òãò òûäåâï ðòîëâíóäò àó ìïçëãïæëåþîòâò èîïâïäôåîëâíåþòì 
ãïèëâäåíòì ìïøóïäåþïì. 

ã. æë÷ïíïøâòäèï æïèïöåîåþäïæ æïõïüï, îëãëî êïîãïâì úíåþåþò èíòøâíåäë-
þïì æï ïçîì æòáüïüóîòì ðòîëþåþøò, îëãëî øåòûäåþï óíæëþäëþï ðïüòëìíåþïæ 
èëòíïàäëì (øòøâåäò ïíòìåüëì ìïõå), èëíëþï — àïâòìóôäåþïæ (èõïüâïîò ãîåã 
îòêòëì õïüò), îëãëî åõèïîåþï óíåþäòåà ðïüòëìíåþï ïîïèçïæëþïì (èùñåèìò ïâå-
äòíë), óíåþóîïæ èïèïúëþï ìòäï÷îåæ îëãëî òáúåâï (çå èëîåòîï) æï ïìå øåè-
æåã. àïâòìóôäåþï ñâåäï éòîåþóäåþòì íïèæâòä øòíïïîìì, íïèæâòä ïçîì ïéïæ-
ãåíì æï ïæïèòïíò óíòéþë ïîìåþëþïì òùñåþì. åì úâäòäåþï ïî ïîòì æïõïüóäò êï-
íóæëìøò. èïîàïäòï, ïá ïæïèòïíåþò ïâäåíåí åîàãóäåþïì, àïâæïæåþïì, àïâãïí-
ùòîâïì, âïýêïúëþïì, èïãîïè åì óêèïîòï. èïèïúëþï æï âïýêïúëþï øåòûäåþï ãï-
èëò÷òíëì ìïìëùïîêâåàòäèï ïæïèòïíèïú æï àïâòìóôïäèïú. êïíóæëìåäàï þîûë-
äï æï ãèòîëþï ìïìëùïîêâåàòäàï ìïáúòåäòï. ïèòì ìïþóàòï ïîï èïîüë æòåãëì 
àâòàèêâäåäëþï, ïîïèåæ èåíæåì èïìòåäòì ìòüñâïú. 

èåíæåì èïìòåäò þîûëäïì òùñåþì àïâòìóôäåþòìïàâòì òìå, îëè æïîùèóíåþó-
äòï æïèïîúõåþïøò: „… òìòú òúëæåà, îëè æïâèïîúõæåþòà, èïãîïè ìòäïéåì òãå-
èåþà, ûèåþë…“ îëúï ïèãâïîò îùèåíòà òùñåþï àïâòìóôäåþòìïàâòì þîûëäï, åì 
ïøêïîï ïîãóèåíüòï òèòìï, îëè àïâòìóôäåþï ïóúòäåþäëþäëþïæ êò ïî ïîòì 
èò÷íåóäò, ïîïèåæ àâòàèòçíïæ. àïâòìóôäåþòì àâòàèòçíóîëþï êò àïâïæ ã. 
æë÷ïíïøâòäòì êëíúåôúòïì åùòíïïéèæåãåþï, „ìïèëìåäò ðòîâåäòì“ ïçîëþîòâò 
øòíïïîìòì àïíïõèïæ àïâòìóôäåþï ïóúòäåþäëþïï. àâòíòåî àïâòìóôäåþòìï, 
êïúì ïæïèòïíóîò ïîìò åúäåþï. æòáüïüóîï êò ïíüòþóíåþîòâò èëâäåíïï. æïïê-
âòîæòà åîà ïäåãëîòïì, îëèåäòú êïïüòíãïì ìïõòà ïîòì ùïîèëæãåíòäò îëèïí-
øò. êïïüòíãï îïéïú êïúòÿïèòï èúåíïîåï. òãò êïíóæëìåäåþì åõèïîåþï æï êïèëîå-
äåþì åþîûâòì. èïøïìïæïèå, þóíåþï àïâòìóôäåþòì èëèõîåï. ðîóæåíìòëì øåúæë-
èï îëè ïîï, îëèåäèïú êïïüòíãïì þó÷áíïîò êïèëîåäàï ãâïèåþòà ãïïûéë, øåòû-
äåþï êïíóæëìò ïî æïèïîúõåþóäòñë, òìåà ãïæïóäïõïâ êåæäïæ òñë ïéèïîàóäò 
þóíåþòì ìïìùïóäò. 

ïá åîàò ùóàòà øåâ÷åîæåà æï ïäåãëîòóäëþïçå âàáâïà ëîòëæå ìòüñâï. 
ïäåãëîòóäëþï ïõäï èùåîäëþòì èëæóîò ãïüïúåþïï îëãëîú ÷âåíøò, òìå óúõë-
åàøò. îï àáèï óíæï, ìïåîàëæ ïäåãëîòóäëþòì ìïùòíïïéèæåãë ïîïôåîò èïáâì, 
ëéëíæ ëîò îïè êò ïóúòäåþäïæ óíæï ãïâòàâïäòìùòíëà: 

ï) àó íïùïîèëåþøò ïî ïîòì îåïäòìüóîò ðäïíò, èïøòí ïäåãëîòï àâòàíåþóîò 
òíüåîðîåüïúòòì ìïøóïäåþïì òûäåâï, îïú èêòàõâåäì ïþíåâì. îåïäòìüóîò ðäï-
íò ñëâåäàâòì ïäåãëîòòì ãïìïéåþòï, îïæãïí òìòíò åîàèïíåàì ïâìåþåí æï ïèæå-
íïæ òíüåîðîåüïúòïú óôîë çóìüò øåòûäåþï òñëì. 

þ) ãïîêâåóä ðòîëþåþøò ïäåãëîòï ïîïêåàòäìòíæòìòåîò èùåîäåþòì àïâøåìï-
ôïîòï. ïäåãëîòòà òìòíò òëäïæ ïüñóåþåí èòïèòü èêòàõâåäåþì. þóíåþòàï æï ïî-
ìòà îåïáúòëíåîåþò àïâì ãï÷âåíåþåí îåâëäóúòëíåîåþïæ. àïâì òêïüóíåþåí, èå-
üòì àáèòì ìïøóïäåþï ïî òñë æï îïú èëâïõåîõå, ïäåãëîòòà øåâûåäòë. èïà õå-
äòìóôäåþïú êèïñëôòäò ¸ñïâà æï õïäõòú. ïèüëè ïäåãëîòóä åíïì ðïüòëìïíò 
èùåîïäò ôîàõòäïæ óíæï èëåêòæëì, îëè óíåþäòåà àâïäàèïáúåþòì þïíïêøò ïî 
ïéèë÷íæåì. 

èëãåõìåíåþïà, èùåîäòì éâïùäò ïîï èïîüë üïäïíüòà òçëèåþï, ïîïèåæ ðïüò-
ëìíåþòàïú. èêòàõâåäàï ìïìòõïîóäëæ, „ìïèëìåäò ðòîâåäòì“ ïäåãëîòï ðïüòë-
ìïíò ïäåãëîòïï. 

ïõäï êò òìåâ çåèëà øåùñâåüòäò ìïóþïîò ãïíâïãîûëà. 
ã. æë÷ïíïøâòäò êïíóæëìòì ïéùåîòìïì úâäòì îëèïíòì ìïåîàë òîëíòóä ïü-

èëìôåîëì ðïàåàòêóîò ãïíùñëþòäåþòà. ïâüëîò ïèïéäåþóäò òíüëíïúòòà òù-
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ñåþì àõîëþïì. ïîòì øåèàõâåâåþò, îëúï àõîëþòì òíüëíïúòï ðîëçòæïí äåáìøò 
ãïæïæòì, èïãïäòàïæ, èåíæåì èïìòåäòì ìòüñâï: 

 
àïâòìóôäåþïì ãï÷âåíåþà, îïï, ëéëíæ æîëåþòà, 
òúëæåà åìåú æï íó øåêîàåþòà, 
îïæãïí òìåæïú æîëåþòàï âïîà, 
ïá, ïè èòùïçå… 
æï ìòêâæòäòìïú íó ãåøòíòïà, 
íóîú — ïîñëôíòìï. 
íó ããëíòïà, îëè óúõë õòäòï — 
æïþïæåþïèæåú õëè ïî âòñïâòà… 
îï ïî èëèõæïîï ÷âåíì ãï÷åíïèæå,  
æòæîëí áïäïáåþì òéåþæíåí åîàíò 
æï èåëîåíò àïñâïíìï ìúåèæíåí… 
þíåäøò üòîëæï ðïüïîï þòÿò… 
çéâòì ðòîïì ãîûåä íïâì óúæòæï áïäò… 

 
ïèïì æïâóèïüëà æòæò êïíóæëìåäåþòì ðïàåàòêóîò ìòêâæòäò æï èòâòéåþà 

ïâüëîòì àïâòìóôäåþòìïæèò æïèëêòæåþóäåþòì íïàåä ìóîïàì. 
ìïìëùïîêâåàòäåþòìãïí øåòûäåþï æïòþïæëì àïâãïíùòîâï, èïãîïè ïîï àïâò-

ìóôäåþï. àïâòìóôäåþï øåæåãòï èüêòúå øòíïãïíò îùèåíòìï. òãò øåóûäòï ãïíï-
õëîúòåäëì òèïí, âòìïú õåäåùòôåþòì àïâòì-àïâòì èïîàâï. åì óíïîò „ìïèëìåä 
ðòîâåäøò“ óôîë èêïôòëæ óíæï ãïèëïâäòíëí êïíóæëìåäåþèï. òìòíò óôîë èîï-
âïäôåîëâïíò æï èìóñå ìïéåþïâåþòà æïõïüóäò óíæï ùïîâóæãòíëà èêòàõâåäì. 
àòàëåóäò èïàãïíò àïâòìåþóîåþòàï æï ãïíóèåëîåþäëþòà åäæïì óíæï ìúåè-
æåì èêòàõâåäì æï èüêòúåæ òþåÿæåþëæåì èòì úíëþòåîåþïøò. 

æï þëäëì, èòíæï ïéâíòøíë åîàò ãïîåèëåþï, îëèåäòú æéåì áïîàóä èùåî-
äëþïøò øåòè÷íåâï æï îïú æïìïãèëþïæ èòèï÷íòï. àó îëèåäòèå èõïüâîóäèï íï-
ùïîèëåþèï èëùëíåþï æïòèìïõóîï, èòì èòèïîà ÷íæåþï íåêîëäëãóîò èïæäòåîå-
þòì ãïíùñëþòäåþï. ïéüïúåþòà úîåèäèëîåóäò, áóæèëõæòäò øåâñóîåþà èïì æï, 
àó îïòèå æïâùåîåà ïè íïùïîèëåþçå, èõëäëæ æï èõëäëæ õëüþï óíæï âàáâïà. 
îëãëîú íåêîëäëãøò èòãâï÷íòï óõåîõóäïæ ãïîæïúâäòäòì íïêäòì ïéíòøâíï, 
ïáïú ãâòÿòîì õïîâåçåþçå äïðïîïêò. òì êò ãâïâòùñæåþï, îëè èõïüâîóäò íïùïî-
èëåþò úëúõïäò ëîãïíòçèòï æï, îëãëîú ñëâåä úëúõïä ïîìåþïì ïáâì àïâòìò 
ïâ-êïîãò. ïîú òì óíæï æïãâïâòùñæåì, îëè úëúõïä ïîìåþïçå íåêîëäëãòì æïùå-
îï øåóîïúõñëôïï, æïèúòîåþïï. ñóîïæéåþï óíæï èòâïáúòëà òèïìïú, îëè þîèï 
ïéüïúåþï æï þîèï ãèëþï åîàíïòî øåæåãì òûäåâï — ïçîòì óèëûîïëþïì. åì êò 
èùåîäëþòì óþëîëüåìò èüåîòï. 

„ìïèëìåäò ðòîâåäò“ úëúõïäò äòüåîïüóîóäò áèíòäåþïï, îëèåäòú íïòîíï-
òî ôòáîì, ãïíúæïì æï åèëúòïì ïéóûîïâì èêòàõâåäì. ïèòüëè ïè îëèïíçå äïðï-
îïêòìïì ñâåäïçå æòæò æïíïøïóäò, îëèåäòú øåòûäåþï êîòüòêïè ÷ïòæòíëì, ãïõ-
äïâà „ìïèëìåä ðòîâåäòìïæèò“ íåêîëäëãóîò èïæäòåîåþòì ãïèëèýéïâíåþï. 
íåêîëäëãóî èïæäòåîåþïì óíòÿëþï òèìïõóîåþì. „ìïèëìåäò ðòîâåäò“ æïêîë-
äòä ÿåøèïîòüåþïì ïî éïéïæåþì æï ïèòüëè èïìçå óíæï âòèìöåäëà, âòêïèïàëà, 
âòæïâëà. 

êïîãï õïíòï æïæãï æîë èëùòôóäò ïçîëâíåþòìïàâòì æïèïõïìòïàåþåäò ãïí-
ìöòì óíïîò øåâòûòíëà æï òíôïíüòäóîò êèïñëôòäåþï æï ãïíúõîëèï àïâòæïí 
èëâòúòäëà. 
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1980 ù. 
 

ÃÏÍÖÃËÍÅÞÓÄËÞÏ 

âòìïú ìóäõïí-ìïþï ëîþåäòïíòì „ìòüñâòì êëíïøò“ õøòîïæ ÷ïóõåæïâì, åì ìòü-
ñâï ïî óíæï åóúõëëì. „ãïíöãëíåþóäàï þëîëüò êåàòäò åãëíëì“ — ãïíèïîüïâì 
äåáìòêëíò. 

îëúï ãóîïè ãåãåøòûòì îëèïíòì — „õèï èéïéïæåþäòìï“ — åîà-åîàò ðåîìëíïýò 
ìïþï íòãóîòïíò êâæåþï, ÿòîòìóôïäà ïíæåîûòâòà óþïîåþì: „áâåñïíï ùïõæåþï, óí-
æëþäëþï èëòêòæåþì ôåõì. éèåîàì øåòûóäåþì õïäõò. ïèïì èëñâåþï ìïìöåäò. æï-
èïîúõåþóä êïúì àïâò ãïèïîöåþóäïæ èëå÷âåíåþï, ìóäòì ìïçîóíïâì èûëîòì 
ìïçîóíïâò øåúâäòì, ìòêåàåì — ìòìïìüòêå“. 

èëêäåæ îëè âàáâïà, þëîëüò êåàòäïæ ÷ïòàâäåþï, å.ò. ãïíöãëíåþóäëþï ãï-
þïüëíæåþï, àóèúï ìòüñâï „ãïíöãëíåþóäò“ ïîúåîàõåä ïî òõìåíòåþï ã. ãåãåøò-
ûòì îëèïíøò. èïãîïè òãò, ÷åèò ïçîòà, çóìüïæ ïõïìòïàåþì îëèïíòì ðåîìëíïýåþòì 
ìïåîàë àâòìåþïì. 

àó ãïíöãëíåþóäëþòà ïîï, îòà øåòûäåþï ïâõìíïà ÿêâòïíò, ãïíïàäåþóäò, êå-
àòäøëþòäò íåìüëî âïîæïíòûòì ìïáúòåäò? èòìò î÷åâòà, æïõèïîåþòà, ùñïäë-
þòà ïòñâïíï ìïèóøïëæ ãïçåà „ïèåî-òèåîòì“ îåæïáüëîèï íëøîåâïí ìåôòìêâåîï-
ûå. íëøîåâïíò êò öïøóøò òñë æï ãïçåàòì ìïòæóèäëåþïíò íåìüëî âïîæïíòûòì 
èüîåþàïí èò¸áëíæï. ãïíöãëíåþóäëþòì ãïèë ãïèúåèò åîàãóä êïúïæ èòòéåì. 

àó ãïíöãëíåþóäëþòà ïîï, îòà øåòûäåþï ïâõìíïà òèïâå íåìüëî âïîæïíòûòì 
èåëîå ìïáúòåäòú? îëúï òïìå íòãóîòïíì æïÿåîòì (æï âòí òúòì, èåîå æïõâîåüò-
ìïú) ìïôîàõå æïåèóáîï, íåìüëîèï òãò øåòôïîï. òïìå íòãóîòïíò êò íåìüëîòì æï-
óûòíåþåäò èüåîò òñë. áèîòì ïè ìïáúòåäòà óìïçéâîëæ ãïëúåþóäèï èïæäåíèï, 
ôîïíãòì áïäèï, íåìüëîì ¸êòàõï: 

„— êò èïãîïè, åã êïúò õëè øåíì èëùòíïïéèæåãåæ æï ìïáïîàâåäëì èüîïæ èòãï÷-
íòï? 

— îï âóñëà èåîå?! áïîàâåäòï èïòíú. èïãòì þïþóïè òõìíï èïèï÷åèò ìòêâæòäòìï-
ãïí ÷ëäëáòì ëèøò. 

— óúíïóîò õïäõò õïîà, þïüëíë, àáâåíò âåîïôåîò ãïèòãòï“. 
ïèòì þîïäòï, îëè èåîå, èëãâòïíåþòà, íåìüëî âïîæïíòûåì èëêäïâåí. 
àó ãïíöãëíåþóäëþï ïîï, îòà øåòûäåþï ïâõìíïà úïúï úòúòøâòäòì ìïáúòå-

äò? èïì þíåäò æï øòøâåäò âíåþï ìòñâïîóäò åãëíï, úõëâåäóîò ýòíòà æïþîèïâå-
þóäò èïèïêïúòì óüòôîëþï — èòöíóîòì àïâãïíùòîâï. ïè ãïíöãëíåþóäëþòì ãïèë 
ãïõæï àïâïæòì ïìóäò ãäåõòì þòÿòì õïìï, îïú úïúïì ÿäåáïæ æï ìòúëúõäòì ôï-
ìïæ æïóöæï. 

àó ãïíöãëíåþóäëþòà ïîï, îòà øåòûäåþï ïâõìíïà àïíæòäï íòãóîòïíòì òèå-
æò, îëè ûïäæïüïíåþòà æïèëî÷òäåþóäò áïäò óåîàãóäåþæï? èïøë ãëãóïûåè 
öåî öïèþïêóî âïîæïíòûåøò ãïúâïäï àïíæòäï æï èåîå — ãäïõóíï óíæòäïûåøò. 
àïâäïôæïìõèóäèï æï ãïþëîëüåþóäèï àïíæòäïè ñïèòà ãïèëÿîï ñåäò èïøëì. 
èóøïêïúò ãïíöãëíåþóäëþòì ãïèë ãïõæï èêâäåäò. 

àó ãïíöãëíåþóäëþòà ïîï, îòà øåòûäåþï ïâõìíïà òì, îïú ñïôäïí âïîæïíò-
ûåè ãïïêåàï? ïàò ùäòì òñë öïèþïêóî âïîæïíòûå, îëúï ðòîâåäïæ ìïíïæòîëæ ùï-
òñâïíåì. ãïèëóúæåäèï þòÿèï üïõì åìîëäï, èïãîïè ïïúæòíï. üñâòï èïèïèòìòì íïñ-
èåâì óíæòäïûåì èëõâæï æï òáâå ãïïàïâï. ñïôäïíì èëèïâïäò øóîòìûòåþòì øååøòí-
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æï æï óíæòäïûåì ëöïõçå çîóíâï æïòùñë. èïãîïè óíæòäïûååþì èïæäòåîåþòì 
ãîûíëþï ïî ãïó÷íæïà. èïà ãóäøò øóîòìãåþï þëþëáîëþæï æï õåäìïñîåä ùóàì 
óúæòæíåí. 

ñïôäïí âïîæïíòûåì ãïíöãëíåþóäëþòì ãïèë ¸ãëíòï, îëè ìòìõäòïíò úëæâòì 
èëíïíòåþï çîóíâòà øåòûäåþï. 

àó ãïíöãëíåþóäëþòà ïîï, îòà øåòûäåþï ïâõìíïà òïìå íòãóîòïíòì èòåî üò-
üòêë óíæòäïûòì ïèþëõåþóä ãäåõàï îïçèøò èòéåþï? üòüòêë óíæòäïûå þòëäë-
ãòóîò þëîëüåþïï. ãïòõìåíåà: òãò ïèþïêëìï æï ðòìüòì øâòäòï. ðòìüòì èïèòì âòíï-
ëþï êò ãïóîêâåâåäòï. åì áïäò ïí ãäïõóíï óíæòäïûòì ïí öïèþïêóî âïîæïíòûòì 
øâòäòï. òè õïíåþøò, îëúï èïøë ãëãóïûå (ðòìüòì æåæï) ôåõèûòèåæ øåòáíï, òãò öåî 
öïèþïêóî âïîæïíòûòì ìïñâïîåäò òñë, èåîå êò — ãäïõóíï óíæòäïûòìï. àó ðòìüò 
öïèþïêóîòì ïìóäòï, èïøòí üòüòêë þïþóïèòìòì èêâäåäëþïøò èëíïùòäåëþì æï 
óðïüòåþåä úëæâïì ì÷ïæòì. àó ðòìüòì èïèï ãäïõóíï óíæòäïûåï, èïøòí üòüòêë 
æï-ûèòì (ðòìüòìï æï ïèþïêëìò) íïøëþòï æï àïâïæ ïîòì ìòìõäòì ïéîåâòì íïñëôò, 
úëæâòì ûå. ïìåï àó òìå, úõïæò òì ïîòì, îëè üòüòêë óíæòäïûå úëæâòì ãçòà æï-
æòì. îëúï òïìå íòãóîòïíò èïì àïâòì îïçèøò èòòéåþì, åì óêâå òèïì íòøíïâì, îëè 
ãïèïîöâåþòì ñïíï èëìïèêåäïæ þëîëüåþïì èòìúï. åì êò òïìå íòãóîòïíòìïãïí ãïí-
öãëíåþóäëþòì ãïèëâäåíïï. 

ãïíöãëíåþóäëþï ïîéâåâì èúíåþïì — „íó èòìúåèà ìòùèòæåìï ûïéäàï, íóúï 
æïóôåíà èïîãïäòüìï àáóåíìï ùòíïøå éëîàï, íóóêóå æïàîãóíëí òãò ôåîõòàï 
èïàòàï æï èëòáúíåí æï ãïíãõåàáíåí àáâåí“. 

îëúï ãïíöãëíåþóäëþïçå âäïðïîïêëþà, ïóúòäåþäïæ óíæï èòâïáúòëà ñó-
îïæéåþï, åîàò èõîòâ, îëèïíòì ðåîìëíïýàï ìòèîïâäåì æï, èåëîå èõîòâ, èïàò 
èëáèåæåþòì ïîåì. 

èïîàïäòï, „õèï èéïéïæåþäòìïøò“ ûòîòàïæïæ ìïèò ëöïõòì — âïîæïíòûååþòì, 
íòãóîòïíåþòìï æï óíæòäïûååþòì ìïõäòì øâòäàï — àïâãïæïìïâïäòï íïïèþëþò, 
èïãîïè èïà ãâåîæòà úõëâîëþåí æï ìïáèòïíëþåí ìõâåþòú — ãïáïîàâåäåþóäò òí-
ãäòìåäòì èåäëîòì øâòäò, ìëèåõò üåîüåîòïíúòì øàïèëèïâïäíò, îóìíò èïîòï, 
ðïøï, òâïí òâïíò÷ò æï… ÷ïèëàâäï ïéïî ïîòì ìïÿòîë. âòìïú îëèïíò ùïóêòàõïâì, 
åì êïîãïæ òúòì. 

âîúåäòï èëáèåæåþòì ïîåú. ïîìåþòàïæ èàåäò ìïáïîàâåäëï îëèïíòì ðåîìë-
íïýàï ìïáèòïíëþòì ïìðïîåçò. îëèïíøò åîàëþòäò ìïáïîàâåäë ãåëãîïôòóäï-
æïú ïîìåþëþì æï úíëþòåîïæïú. 

ïè èîïâïäîòúõëâïíò ðåîìëíïýåþòì óèîïâäåìëþï üîïãòêóäò þåæòì ïæïèòïíå-
þò ïîòïí. èïãîïè ãïíöãëíåþóäëþï èõëäëæ òè ðîëüïãëíòìüàï üîïãåæòòì ìï-
ôóûâåäòï, îëèåäíòú åîëâíåþòà áïîàâåäíò ïîòïí. ðïøïú òéóðåþï, èïãîïè òãò 
òâïí òâïíò÷òì úòäòìùïèåþòìï æï òäòïìï øïîïøòûòì æïóôòáîåþäëþòì æï ãïíóì-
öåäëþòì èìõâåîðäòï. 

ãïíöãëíåþóäëþï ïîï èïîüë úïäêåóä ðòîëâíåþïàï õâåæîì ãïíïãåþì, ïîïèåæ 
— ìïåîàëåîëâíóä-ìïçëãïæëåþîòâìïú. 

íåìüëî âïîæïíòûòì èïèóäøò èïæïíò ïéèë÷íæï, èïãîïè ðïüîëíèï èòì èëðëâå-
þï-æïèóøïâåþïçå óïîò àáâï. ïìå òâïîïóæï: ìïáïîàâåäë êëäëíòïï. ïõäï îëè 
èïæíòì æïèóøïâåþï æïâòùñëà, èëãåþïì æïèðñîëþåäò ùïãâïîàèåâì. óêåàåìòï èò-
ùïè øåòíïõëì èïæïíò. èëâï æîë, ìïáïîàâåäë ãïàïâòìóôäæåþï æï àïâòì ìòèæòæ-
îåì àïâïæ èëóâäòì. èïãîïè íåìüëî âïîæïíòûå èëêäåì. èïèóäò èïæäåíèï êïðò-
üïäòìü ïîèåíïê üåîüåîòïíúì èò¸ñòæï. àâòàëí êò ìïèøëþäëøò, ìïôîïíãåàøò, 
æïþîóíæï. üåîüåîòïíúèï èïøòíâå æïòùñë èïæíòì èëðëâåþï-æïèóøïâåþï. ïõïä 
èïèóäøò àâòìüëèíò ÷ïèëïìïõäï æï èóøïëþï ãïï÷ïéï. 
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áïîàâåäåþì ïéïî æïî÷ïà ïéïîú èïèóäò, ïéïîú èëãåþï. óôîë èåüòú, ìïûëâ-
îåþòæïíïú êò ãïïûåâåì ùòôäíïîåäåþò æï òìòíòú üåîüåîòïíúèï æïòìïêóàîï. 

êåàòäò ìóîâòäò — ìòèæòæîòì àïâòìóôïäò áâåñíòìïàâòì øåíïõâï — þëîëüå-
þïæ ãïæïòáúï: ñâåäïôåîò óúõëì ÷ïóâïîæï õåäøò. 

ñâåäï êóàõòà — òáíåþï òãò ðòîïæóäò, ìïçëãïæëåþîòâò àó åîëâíóäò — ãïí-
öãëíåþóäëþòì ãïèëäåíï óþåæóîåþòì ìïôóûâåäò õæåþï. îëúï ãïíöãëíåþóäë-
þï æï óþåæóîåþï èêïúîò àïíïèòèæåâîóäëþòà åíïúâäåþï åîàèïíåàì, áèíòì èò-
çåç-øåæåãëþîòëþòì èñïî ìóîïàì. êïíëíçëèòåîò êòàõâï ÷íæåþï: õëè ïî ïîòì 
ãïíöãëíåþóäëþï ìïåîàë áïîàóäò õïìòïàòì åîà-åîàò èïíêòåîò àâòìåþï, îò-
àïú ãïðòîëþåþóäò òñë òìüëîòóäïæ ìïáïîàâåäëì æïèïîúõåþïíò? ïè êòàõâïì 
æïæåþòàïæ óíæï âóðïìóõëà: æòïõ, ãïíöãëíåþóäëþï ïíó þëîëüòì êåàòäïæ 
èò÷íåâï òì ìïþåæòìùåîë àâòìåþï, îëèåäòú, îëãëîú òìüëîòóäò òéþïäò ìæåâ-
æï ÷âåíì õïäõì ìïóêóíååþòì èïíûòäçå. ïèòüëè âãëíåþ, îëè îëèïíòì — „õèï èéï-
éïæåþäòìï“ — øòíïãïíò, áâåüåáìüïæ ÷ïáìëâòäò ðïàëìò ãïíöãëíåþóäëþòìïãïí 
ãïèëôõòçäåþòì èëàõëâíïï. 

èïãîïè àó ãïíöãëíåþóäëþï ãïíãåþòì ùñåâäïï, èïøòí îï ¸áíïì ïæïèòïíèï ïí 
èàåäèï åîèï? 

ïè êòàõâïì ïî æïâìâïèæò, îëè  îëèïíøò ãïíãåþïì ñëâäòì èèïîàâåäòì îëäò 
ïî ¸áëíæåì æïêòìîåþóäò. 

îëèïíòì åîà-åîà ðåîìëíïýì ñïôäïí âïîæïíòûåì éîèïæ ìùïèæï, îëè „ñâåäï-
ôåîò, îïú áâåñíïæ õæåþëæï, çåèëæïí òñë èëâäåíòäò“, „ñëâåäòâå ãïíãåþòì íå-
þòà õæåþëæï“. „ïîïâòì ûïäóûì ìïêóàïîò íåþï-ìóîâòäòìïèåþî ùïîèïîàëì âòìò-
èå þåæ-òéþïäò, îïæãïí ñâåäïì àïâòìò âïîìêâäïâò ïáâì æï èòìæåâì òè âïî-
ìêâäïâì æï îïú êïúì óùåîòï òèïì ùòí âåî ïéóæãåþò“. 

ïèãâïîïæ èïîüë ñïôäïí âïîæïíòûå ïî ôòáîëþì. ïèïì îëèïíòìüòú òçòïîåþì, 
àó èàäòïíïæ ïîï, íïùòäëþîòâ èïòíú. åì òèòà æïìüóîæåþï, îëè öåî åîàò îë-
èïíøò ìòíïèæâòäå ìïèò ãïíçëèòäåþòà ïîòì ùïîèëæãåíòäò — îåïäëþï, õòäâï, 
ìòçèïîò. åìåíò åîàò ãïíóñëôåäò èàäòïíëþïï. èåëîåú, ðåîìëíïýåþì, îëãëîú 
õòäâï, îëãëîú çèïíåþï àïí æï¸ñâåþï þåæò, òéþïäò. 

èïøòí ñèïùâòäò êïúò òñë ìïþï íòãóîòïíò, îëúï éïèòà üñåøò èòèïâïäì èë÷âå-
íåþï æïåæåâíï. æïóûïõï êòæåú òè èë÷âåíåþïè îïèæåíöåîèå. ìòíïàäòì øóáçå æïò-
íïõï ìïþïè èòìò ìïõå — àåàîùâåîï æï àåàîàèòïíò, àïâòà ôåîõàïèæå àåàî ìï-
èëìåäøò ãïõâåóäò“. ìïþï øòøèï ïòüïíï æï èïøòí æïèøâòææï, îëúï ìïêóàïî åçë-
øò æïæãï ôåõò. èë÷âåíåþï ïéïîìïæ ÷ïíæï. ìïèöåî ãïæïòìïõï ðòîöâïîò ìïþï íòãó-
îòïíèï. èåëîåæ ìòêâæòäòì ùòí íïõï ìïþïè òì „àåàîùâåîï, àåàîàèòïíò, àïâòà 
ôåõïèæå àåàî ìïèëìåäøò ãïõâåóäò“ èëõóúò. òúíë êòæåú. ïóõìíåäïæïú ãïìï-
ãåþòï, âòíú ïîòì åì ÷âåíåþï. èïãîïè ìïåÿâë îëè ïîïôåîò òñëì, ïâüëîò ðòîæïðòî 
ùåîì: „— âòí õïî? — øååêòàõï ìïþï. — òéþïäò âïî øåíò“. 

ïìåâå æï¸ñâåþï þåæòìùåîï àïíæòäï íòãóîòïíìïú. 
ðòîâåäïæ èïøòí æïòíïõï àïíæòäïè èë÷âåíåþï, îëúï òãò âòéïú óúíëþèï àïâ-

æïèìõèåäåþèï ìïèêâæîë-ìïìòúëúõäëæ æïþåãâåì. „âòéïúòì øïâò äïíæò, ïíïôë-
îïìïâòà ãîûåä èëìïìõïèøò ãïõâåóäò ïõèïõò êïúò ÷óèïæ ãïèëñâï õåòâïíì, àïíæò-
äïì ãïóìùîë æï øåæãï. ïîú ìïõå ó÷ïíæï, ïîú ìõåóäò“. øòí ùïæòë, óî÷òï èë÷âå-
íåþïè, èïãîïè àïíæòäïè ïî æïóöåîï. èåëîåæ èïøòí ãïèë÷íæï èë÷âåíåþï, îëúï 
àïíæòäïè èïøë èëêäï. ïèöåîïæ ïîïôåîò óàáâïèì èïì, óìòüñâëæ ãïó÷òíïîæï. 
èåìïèåæ èïøòí èë¸êîï àâïäò èë÷âåíåþïì àïíæòäïè, îëúï òãò æïðïüòèîåþóäò 
æï þëîêòäæïæåþóäò èò¸ñïâæïà ìòìë èëóîïâìï æï ãäïõóíï óíæòäïûåì. „øïâ 
ïíïôëîïøò ãïõâåóäòñë òì ïõèïõò óúõë êïúò, õåäøò ãîûåäò úåäò åÿòîï, üïíïñ-
îòä þïäïõì àòþïâæï èòíæâîòì þëäëì“… ìòêâæòäòì ìïõòà èëâòæï àïíæòäïì 



 452 

þåæò. ïè õòäâòì èåîå îïèæåíòèå ùóàòú ïî ãïâï, îëè ãïáúåâòì èúæåäëþòìïàâòì 
ãäïõóíï óíæòäïûå èëêäïâì èïì. 

èûòèå ïâïæèñëôò èòõïêë íòãóîòïíò ìòêâæòäì åþîûâòì. èòìò ãïæïî÷åíòì òèåæò 
ïéïîïâòì ïáâì. ïè æîëì åìòçèîï: ëàïõòì êïîåþøò âåíå òæãï æï ûèïì àïâòìêåí óõ-
èëþæï. èòõïêë ãï¸ñâï. ïòâïíçå èïèï æïõâæï. õèï ïî ïèëóéòïà, òìå ÷ïòïîåì êòþå æï 
åçëæïí ãïâòæíåí. èïà øåóåîàæíåí ìïþï, êëíìüïíüòíå æï þåãäïîò. ìëôäòì ìï-
ìïôäïëì èòïéùòåì. ìïãëæåþäòì ÿòøêïîøò æåæï òæãï. èòõïêëè ãïøïäï õåäåþò æï 
æåæòìïêåí ãïåøóîï. èïãîïè æåæï úòâïæ øåõâæï. ïî èòòéë øâòäò. ìïìïôäïëì 
ÿòøêïîò æïóêåüï. øåùóõæï èòõïêë, èïãîïè óúþïà ñâåäï ãïó÷òíïîæï. ìíåóäì ãï-
åéâòûï æï èñòìâå òãîûíë — òêóîíåþëæï, òìåâ óþîóíæåþëæï ïè ìëôåäì. 

ìòçèîòì ìïøóïäåþòà ïóùñï ãïíãåþïè èòõïêëì ãïæïî÷åíï. ûòäòìøëîòìòà øåïü-
ñëþòíï þåãäïîòì ìòêâæòäòú. ïè çèïíåþïèæå íòãóîòïíàï ëöïõèï ïî òúëæï þåã-
äïîòì ïìïâïä-æïìïâïäò. ìòçèïîøò èòúâïäåþóäàï øëîòì þåãäïîòì ãïèë÷åíïè, 
èòìò ãïîæïúâïäåþï óåÿâåäò ãïõïæï. 

ãïíãåþï ùïîèïîàïâì ïæïèòïíòì þåæì. „åì îëè òîùèóíëì êïúèï, — ùóõì ñïôäïí 
âïîæïíòûå, — èïøòí ïéïîú æïèíïøïâå òïîìåþåþì æï ïéïîú óæïíïøïóäë“. õëè âåî 
ïãåþì ðïìóõì ïæïèòïíò òèòì ãïèë, îïú ãïíãåþïè æïïêòìîï? îòìãïíïú èïì àïâòì 
æïéùåâï ïî ûïäóûì? òáíåþ ãïíöãëíåþóäëþïú óçåíïåìòì èòåî æïæåþóäò ìïìöå-
äòï æï îëãëî óíæï òõìíï èòìãïí àïâò? îàóäò æï àïâìïüåõò êòàõâåþòï, èïãîïè 
ïèòà ïî ïèëòùóîåþï ðîëþäåèï. ïîòì êòæåâ åîàò êòàõâï: îïüëè æï îòìàâòì 
ìÿòîæåþï ãïíãåþïì åì? 

åì êòàõâåþò ãï÷åíòì æéòæïí ïùóõåþì êïúëþîòëþïì, èïãîïè ðïìóõòì ðëâíï âåî 
èëïõåîõï. âåîú âåîïìëæåì øåìûäåþì ïèïì. åì ðïìóõò èïîïæòóäò ûòåþòì ìïãïíòï 
æï ïìå æïî÷åþï èïíïè, ìïíïè êïúëþîòëþï òïîìåþåþì. èïãîïè ïìåàò èæãëèïîåëþï 
ïî íòøíïâì òèïì, îëè æïèíïøïâå æï óæïíïøïóäë âåî ãïâïî÷òëà. ïèòìïàâòì óàó-
ëæ óíæï íïàåäâñëà — ãïíãåþï êåàòäòï àó þëîëüò? àó èòìàâòì ìóäåîàòï êå-
àòäò æï þëîëüò? ëîòâåì åîàíïòîò ãóäãîòäëþòà óñóîåþì? 

ã. ãåãåøòûòì îëèïíòì èòõåæòà, ãïíãåþï êåàòäòï, èòóõåæïâïæ òèòìï, îëè ïè 
áâåñíïæ óàâïäïâò þëîëüåþï õæåþï æï ïæïèòïíàï þåæò üîïãòêóäòï. ïè æïìêâíòì 
æïìïæïìüóîåþäïæ ãïâòõìåíëà îëèïíøò ïéùåîòäò çëãòåîàò ôïáüò. 

èûòèåæ æïÿîòäò ñïôäïí âïîæïíòûå þîûëäòì âåäçå åãæë. ìòêâæòä-ìòúëú-
õäòì èòöíïçå èæãïîò ëèòì áïîúåúõäòæïí ûèåþèï ãëãòåäï æï ëáîëðòîï íòãó-
îòïíåþèï ãïèëòüïíåì æï ãïæïïî÷òíåì. 

êëíìüïíüòíå íòãóîòïíò ÿäåáòà ïîòì ïâïæ. éâòûä èïèïìïú êò åøòíòï èòìò 
ëöïõøò æïüëâåþï. ìõâåþì ïî ãïæïåæëìë ìåíò — ãóäò óìêæåþï ìòèëíì. àòàáëì 
ãïíùòîóäòï ÿïþóêò. ïîïâòí ïîòì èòìò ðïüîëíò. èïãîïè îûïäò, ûèòì úëäò, ãïèë-
ó÷íæåþï èôïîâåäïæ: „— èå èëâóâäò, ïî èåøòíòï ÿäåáòì, óôïäò æïãâòôïîïâì èå 
æï ÷åè øâòäì“. 

óêâå ìòúëúõäòì íòøïíùñïäãïèáîïäò âåíå íòãóîòïíò ìïíæîë ãëãóïûòì îùèå-
íïè, àïâæïæåþïè, åîàãóäåþïè òõìíï ìòêâæòäòìïãïí. 

èåîå âåíå íòãóîòïíèï àïâò ãïùòîï ìïèøëþäëìïàâòì. 
ìïåîàëæ, òìåàò ïæïèòïíåþòì ïîìåþëþï, îëãëîòú ïîòïí ìïþï íòãóîòïíò, ìï÷ò-

íë þïîïàåäò, âåíå íòãóîòïíò æï çëãòåîàò ìõâïú, ãïíï êåàòäòì ìóôåâïì ïî 
èëùèëþì? 

îëúï ìòèëíï íòãóîòïíì àëôò ãïóùëæåì, ãïêâòîâåþóäèï ùïèëòûïõï — „îïà 
èòíæï? üñâòïì îïâï âåìâîò ïæïèòïíì?!“ — æï óïîò àáâï òïîïéçå. èåîå ïè ìòü-
ñâåþì ìòèëíïì øâòäò èòõïêë ãïòèåëîåþì æï ûèïì èïóçåîì ïî ãïèëïîàèåâì. 

ñâåäïôåîò åì õëè êåàòäòì ãïèëâäåíïï æï èïìøòú õëè ãïíãåþòì õåäò óîåâòï. 
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îëèïíøò ïîòì åîàò ãïèÿëäò õïçò, îëèåäìïú ðòîëþòàïæ „ãïíöãëíåþóäëþò-
ìïãïí ãïèëôõòçäåþïì“ æïâïîáèåâ. 

îëúï ãëãòåäï íòãóîòïíò êâæåþëæï, àëõò èëèòüïíåàë, èëòàõëâï. ãïíìïêóà-
îåþóäò òñë òì àëõò, ëîëñòïíò, èëêäåüïîòïíò. òèòì èìãïâìò èàåä ìëôåäøò 
ïîïâòì ¸áëíæï. èòóüïíåì. ãëãòåäïè àëõò øâòäòøâòäì æïóüëâï: „— åì àëõò èò-
õïêëì øåóíïõåà, òèòì ìïõåäçå òñëì, ãïèëïæãåþï“. 

èòõïêë îëè æïâïýêïúæï, åîà ìïéïèëì, ìòèëíï íòãóîòïíèï ãëãòåäïì àëõò ãï-
èëòüïíï æï øâòäì ãïæïìúï. 

„— îï ïîòì, þïþï, åì? — òêòàõï èòõïêëè. 
— þïþóïøåíòì íïáëíò àëõòï, øâòäë, îëè êâæåþëæï, ïìå æïòþïîï, ÷åèì èòõïêëì 

øåóíïõåàë… ãïþïîåþ þïþóïøåíòì íïïíæåîûïäì, èåòõèïîå…“ 
— ïî èòíæï, þïþï, åì àëõò èå, ïî èÿòîæåþï. þïàóèøò âïðòîåþ ãïèãçïâîåþïì ìï-

èóøïëæ, åãåþï, þåæì âåùòë“. 
øåïùóõï ìòèëíï àëõòì óïîñëôïè, èïãîïè îïì òçïèæï. èòõïêëú üëâåþæï ìë-

ôåäì, ìïõä-êïîì, èïèï-ðïðòì íïïèïãïîì. åì ôåìâòì èëêâåàïì óæîòæï. ùïîìóä-
àïí êïâøòîòì ãïùñâåüïì íòøíïâæï. òîéâåëæï ñâåäïôåîò — èòùïìàïí óîàòåîàë-
þï, ëöïõòì ôóûå, èïèï-øâòäòì èåèêâòæîåëþòàëþï. ïõïäò ìëúòïäóîò ìòìüåèòì 
üïäéï ûâåäì ùïäåêâòà åèóáîåþëæï. 

ùïâòæï èòõïêë ùòôäíïîòæïí. ìïæ ïî òïîï, ìïæ ïî òèóøïâï, îï ïî ãïæïõæï 
àïâì, èïãîïè åîà æéåì òìåâ øòí èòþîóíæï æï èòüëâåþóä ìïõä-êïîì èëâäï-ðïü-
îëíëþï æïóùñë. øâòäòøâòäèï èïòíú æïòÿòîï õåäøò ðïðòìåóäò àëõò. 

èïãîïè åì ïî òñë ïùèñëì óïîñëôï ùïîìóäòì ìïìïîãåþäëæ. èòõïêëì æïþîóíå-
þï æîëàï êïâøòîòì ïéæãåíï òñë. èòõïêë ìëôåäøòú èóøïëþæï æï îêòíòãçïçåú 
èëïíãïîòøåæ. „åîàæîëóäïæ ãäåõòú òñë æï èëìïèìïõóîåú“, æïìûåíì îëèïíòì-
üò. ïèòüëè âóùëæå èå ïè õïçì ãïíöãëíåþóäëþòìïãïí ãïèëôõòçäåþï. ïîïâòì õå-
äåùòôåþï æïøäòä æîëøò, æïøäòä áâåñïíïøò, æïøäòä úíëþòåîåþòà úõëâîåþï. 
æîëàï êïâøòîòú óîéâåâò óíæï òñëì, áâåñïíïú åîàòïíò æï ïæïèòïíòì úíëþòåîå-
þïú èàäòïíò. áâåúíëþòåîïæ èòæòì ïè øåãíåþïèæå èòõïêë íòãóîòïíò. åìåú ãïíãå-
þòì èòåî êåàòäòì ãïèëâäåíïï. 

îïêò ïîìåþëþì èëñâïìòì ìòñâïîóäò æï èòìàâòì àïâæïæåþï (èïîàï, ìïíæîë 
ãëãóïûå), îïêò ïîìåþëþì ìïèøëþäëì ìòñâïîóäò, æï èòìàâòì àïâæïæåþï (âåíå 
íòãóîòïíò), îïêò ïîìåþëþì àïâòìóôäåþòì ìòñâïîóäò æï èòìàâòì àïâæïæåþï 
(òäòïìï øïîïøòûå), èïøïìïæïèå, ãïíãåþïú êåàòäò ãçòà ùïîèïîàïâì êïúëþîòëþïì 
æï ïæïèòïíìïú øåóûäòï ãïïî÷òëì óæïíïøïóäë æï æïèíïøïâå. èïøòí îïüëèéï ùó-
ùóíåþì ïìå õøòîïæ òãò, îïüëèéï òùòíïìùïîèåüñâåäï ìïþï íòãóîòïíèï ãïíöãëíå-
þóäëþòì ãïþïüëíåþï? ïèòì ðïìóõì òïìå íòãóîòïíòì ôåîòìúâïäåþï ãâïûäåâì. 

ïâò õïìòïàòì þòÿò òñë òïìå. óèúîëì ûèåþì çëãöåî òìå æïóíæëþäïæ ìúåèæï, 
êïúò òôòáîåþæï ìïìòêâæòäëæ ãïóèåüåþòïë. èõëäëæ ìïþï èòõâæï, îëè þòÿòì ìò-
ìïìüòêå èøâòíâòåîò èïîüëëþòì íïñëôò òñë. „òïìå òñë úíëþòìèëñâïîå, èãîûíë-
þòïîå æï èëîùèóíå ìóäò, èïûòåþåäò æï èïîïæýïèóä òèåæãïúîóåþòìïàâòì ãïí-
ùòîóäò“. ïìåà ïæïèòïíì éèîàòì îùèåíï óøâåäòìë, æïïìêâíï ìïþïè æï ðïüïîï òï-
ìå óçåíïåìòìï æï èïîïæòóäò ìïèïîàäòïíëþòì îùèåíïì ïçòïîï. þòÿòì ìïèøâòí-
âåäøò àòàáëì ìòèøâòæåè æïòìïæãóîï, èïãîïè îïéïú öåî øåóúíëþåäò èïòíú 
ïùïèåþæï èïì. 

åîàõåä ìòçèïîò íïõï. ìïæéïú óìïçéâîë ìòâîúåøò èò¸áîëæï æï èòì àïâò-
ìóôäåþïì ïîïôåîò þëÿïâæï. „ïè ìòçèïîèï òè æïìêâíïèæå èòòñâïíï, îëè ìòêâæò-
äòú ïìåàòâå èëâäåíïï, ãëíåþòì ìïçéâîåþì èòéèï ãïÿîòäò, ñëâåäãâïîò çéó-
æååþòì ãïæïèäïõïâò úíëþòåîåþòì ìòúëúõäå, õëäë èëèïâïäò, òì îïú öåî ïî 
èëèõæïîï, òìåâå ïîìåþëþì, îëãëîú ùïîìóäò, óêâå èëèõæïîò; èòóõåæïïæ ìïèñï-
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îëì æïóìîóäåþåäò èëûîïëþòìï, ìïèñïîë èïòíú èàäòïíò ÷ïíæï. ïèòì øåèæåã 
ãëíåþï ìóäòì ìïðñîëþòäåæ èòò÷íòï æï òùïèï, îëè èõëäëæ çåøàïãëíåþïì øååû-
äë ÿåøèïîòüåþòì ãïíúõïæåþï“. 

âåîú ïè æïìêâíïè óøâåäï òïìåì. òãò ìïìùïóäì åäëæï, îëèåäòú èòì æïìêâíïì 
æïïæïìüóîåþæï, èïãîïè ïîìïæ ÷ïíæï. 

åîàõåä ÷âåíåþïú ãïèëåúõïæï. øåéïèåþóäøò, þòûïèòìòì ëáîëðòîïì ëöïõòæïí 
øòíèëèïâïäì, âòéïú ùïèëåùòï æï þåäüò åìîëäï. òïìåè ìòèòíæåþòì øîòïäòú èêï-
ôòëæ ãïòãëíï æï þåäüòì æïúåèòì õèïú, èïãîïè òîãâäòâ õëîúòåäò ïî ÿïÿïíåþ-
æï. òïìåì ïî øåøòíåþòï, èïãîïè ãóäò æïùñæï, îëè èë÷âåíåþï âåî òõòäï. ìïìùïó-
äò ïî èëõæï. ëæåí åÿâò ãïóûäòåîæï. çåøàïãëíåþï æóèæï æï ðïìóõì ïî òûäåë-
æï. 

óêâå èëùòôóäò òïìå íòãóîòïíò àþòäòìøò ãïèëåèãçïâîï, ìåèòíïîòïøò ìùïâ-
äòì ãïìïãîûåäåþäïæ. ãçïøò àïâçïîæïèúåèò ìóîïàò íïõï. èïüïîåþåäøò âòéïú 
ýïíæïîèò ãäåõåþì ùïåêòæï — îïüëè èéåîòà òè ìòèéåîïì, ìïæïú èåôå ïóãïæ ïîò-
ìë èëõìåíòåþóäò. îïèæåíòèå êïúò æïòÿòîï êòæåú, êóðåøò øåïèùñâæòï æï ãïîåà 
ïéïî óøâåþæï. îòëíòì ìïæãóîøò ýïíæïîèì óî÷òåì — ãïóøâò åã ãäåõåþò, øïîì ïî 
ãïæïåêòæëë. ýïíæïîèò øåøòíæï æï ãäåõåþò ãïïàïâòìóôäï. òìòíò ñòýòíòà ãï-
èëúâòâæíåí þïáïíçå. åîà-åîàèï èïàãïíèï, ïäþïà ìòõïîóäòà, ¸ïåîøò æïèþï÷ï 
òìîëäï. ïá æïüîòïäæï óþåæóîåþï. ýïíæïîèìï æï èòì àïíèõäåþ ðòîåþì åãëíïà, 
÷âåí ãâåìâîòïíë æï þïáïíçå àïâøåñîòä õïäõì æïóçëãïâïæ æïóøòíåì üñâòåþò. 
òúåäåþëæï õïäõò. ãïíãèòîóäò æïåúï ëîò þïâøâòú, æï-ûèï, îëèåäàïú êïäï-
àòà õòäò èëåüïíïà âïãçïäøò ãïìïñòæïæ. ïè óïçîë õëúâï-ýäåüïè òïìå øåïû-
îùóíï. ñëâåäò îùèåíï æïïêïîãâòíï.  

„ìïþëäëëæ ÷ïèëåíãîï àïâçå ùäëþòà íïãåþò àïâøåìïôïîò, îëèåäìïú åîáâï 
èòóùâæëèåäò ìòèïîàäå ãïíãåþòìï, ñëâåäòâå èëõæåíòäòì ïóúòäåþäëþï æï 
ìòþîûíå. ìòþîûíòì ïæãòäçå ïþìóîæèï ãïøïäï àïâòìò øõïèòïíò àïâàïâåþò æï 
êâäïâ óæòæåìò ìòèïîüëâå æïèêâòæîæï òïìåì ìóäøò. òãò òè ïçîçå æïæãï, îëè 
úõëâîåþïì þîèï þåæòìùåîï ãïíïãåþæï, óúíëþò èòçåçåþòà ãïðòîëþåþóäò, îëè-
äòìïàâòìïú ïî ïîìåþëþæï èïîàïäò æï èüñóïíò, êåàòäò æï þëîëüò. éèåîàò ïí 
ìóä ïî òñë, ïí òãò òñë ãïíóêòàõïâò ïæïèòïíàï üêòâòäåþòìïæèò. áâåñïíïçå òì êò 
ïî õæåþëæï, îïú êïúà ìóîæïà, ïîïèåæ òì, îïú ãïíãåþïì ìóîæï êïúàïàâòì. ãïí-
ãåþï àïâòì àïîãçå ïùñëþæï êïúàï úõëâîåþïì æï ïìåàò úõëâîåþï, þîèï æï óìï-
èïîàäë, æïíãîåâòì éòîìò òñë. óéèåîàëþï ìöëþæï óìïèïîàäë éèåîàòì îùèå-
íïì, óéèåîàëþï óæòæåì àïâòìóôäåþïì ïíòÿåþæï ïæïèòïíì, ñâåäïôåîì æïìïø-
âåþì õæòæï, óêïîãïâæï øòøì çéâåâòìïì, îïæãïí óéèåîàëæ ùïîèëæãåíòä ùóàò-
ìëôåäøò ìòúëúõäå ùïèòåîò ãïåäâåþïï, ãïóãåþïîò æï óíóãåøë, îëèåäòú ìòê-
âæòäòà ùñæåþï, àïâæåþï ìïèóæïèëæ. èêâæïîì êò ïîïôåîò èëåêòàõåþï“. 

æï øåþîóíæï òïìå íòãóîòïíò îùèåíòæïí óîùèóíëåþòìïêåí, òèåæòæïí ìïìëùïî-
êåàòäåþòìïêåí. 

îïüëè ãïüñæï ïìå ïæâòäïæ òïìå? òíüåäåáüóïäóîò óíåþòìñëôëþòì ãïèë. êï-
úòì ãïìïèïîàäåþäïæ óôîë õåäìïñîåäòï ãïæïïþîïäë ãïíãåþïì òì, îïçåú ïæï-
èòïíèï óíæï ïãëì ðïìóõò. ïèåîòêåäò èùåîïäò óòäòïè ìüïòîëíò îëèïíøò — „ìë-
ôòì ïî÷åâïíò“ — ëìâåíúòèòì öëöëõåàì ïéùåîì æï èåîå ùåîì: ñâåäïçå éîèï ïç-
îò, ëìâåíúòèòì ãïèë íïàáâïèò, ïîòì ïîï òèæåíïæ èüêòúåþï, îïèæåíïæïú ðïìóõò 
êòàõâòì ìïõòà. êòàõâï — èòàõïîò, ìïæ òñë ëìâåíúòèøò éèåîàò? ðïìóõò — ïæïèòï-
íò ìïæéï òñë? 

îëúï þëîëüåþï õæåþï, ïæïèòïíò ùïèæïóùóè êòàõóäëþì — éèåîàò ìïæ ïîòìë. 
èïãîïè, îëúï êåàòäò âäòíæåþï, èïøòí ïîïìëæåì ïî ïõìåíæåþï óôïäò. àó ñâå-
äïôåîì ãïíãåþï ùïîèïîàïâì, èïøòí óçåíïåìò òìåâåï êåàòäøò, îëãëîú — þë-
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îëüøò. ìõâïíïòîò æïìêâíï óäëãòêëþïï. õëäë àó êåàòäòì ÷ïæåíï ïæïèòïíì óé-
èåîàëæ øåóûäòï, èïøòí îïüëèéï ïî ûïäóûì þëîëüåþòì àïâòæïí ïúòäåþï óô-
äòì àâòíòåî? îïüëèéï ïæïíïøïóäåþì èïì? ìïáèå òì ãïõäïâà, îëè ïæïèòïíò åø-
èïêëþì, ïî ìóîì ðïìóõò ïãëì þëîëüåþòì ãïèë. óíæï èçïèçïîåóäïæ ïîìåþëþæåì 
êåàòäò. àïâïæ ïîïôåîò ãïòéëì. îëúï åì ïî õæåþï, òãò ìïìëùïîêâåàòäåþïøò 
âïîæåþï. ìùëîåæ åì ïîòì òíüåäåáüóïäóîò óíåþòìñëôëþï. 

òïìå íòãóîòïíì óíïõïâì êåàòäò. ìïêóàïî ëöïõøò ¸ñïâæï þòûï ìïþï æï ûèï âåíå. 
þòûïúï æï ûèïú êåàòäì åèìïõóîåþëæï. îïüëè åîàõåä èïòíú ïî æïôòáîæï òïìå 
èïà úõëâîåþïçå? îïüëè ïî ïàõëâï ñóîò èòõïêëì íïàáâïèì: èïóçåîò ïî èòíæï, 
êïúì üñâòïì âåî âåìâîòë. èïîàïäòï, òïìå íòãóîòïíò èïûòåþåäò êïúòï, èïãîïè 
òëäò ûòåþòì üîôòïäò óæåâì ãóäøò. øåòûäåþï åì ãïúíëþòåîåþóäòú ïî ¸áëí-
æåì. áâåúíëþòåîïæ òñëì æïþóæåþóäò èòì ìïèøâòíâåäøò. ïè àâòìåþòì øåæåãòï òì, 
îëè òïìå íòãóîòïíò øóîòìèãåþäïæ òáúï. óïîñë ìòñâïîóäò, îëãëîú ïæïèòïíòì 
ãïíïõäåþòì ìïøóïäåþï. èïí òúòì, îï óíæï æïïíãîòëì, èïãîïè ïî òúòì, îï óíæï 
ïïøåíëì. îùèåíòì èïãòåî, îï — óîùèóíëåþï? òèåæòì èïãòåî, îï — ìïìëùïîêâåàò-
äåþï? àó òèåæèï æï îùèåíïè âåî æïïèñïîï ìïèïîàäòïíëþï, âåî ãïïþïüëíï ùåì-
îòãò, ìòñâïîóäò, ìïàíëåþï, îëãëîéï èëïõåîõåþì ïèïì óãòíúëþï æï ìïìëùïî-
êâåàòäåþï? ïèòì ðïìóõò òïìå íòãóîòïíì ïîï ïáâì. ïèòüëè ïîòì òãò ãïíöãëíåþó-
äò. 

ãïíöãëíåþóäàï èëèîïâäåþïè ùïîèëøâï ìïþï íòãóîòïíòì øòøò — „æïèïîúõå-
þóä êïúì àïâò ãïèïîöâåþóäïæ èëå÷âåíåþïë“. ïè ìòüñâåþøò ìåâæïï, èïãîïè òãò 
ïî ãïèëõïüïâì îëèïíòì ìïåîàë ãïíùñëþòäåþïì. îëèïíòì ìïåîàë ãïíùñëþòäåþï 
êåàòäòì ãïèïîöâåþòì, ãïíöãëíåþóäëþòìïãïí ãïíàïâòìóôäåþòì èüêòúå îùèå-
íïï. ïèòì óðòîâåäåìò ìïþóàò îëèïíòì ìïõåäùëæåþïï — „õèï èéïéïæåþäòìï“. 

„õèï èéïéïæåþäòìï“ òëïíå íïàäòìèúåèäòì àòêóíòï. 
„æï ¸îáóåì: ãóïîáó ÷óåí, âòí õïî øåí, îï¡àï ìòüñóï¡ èòâïîàóïà èëèïâäòíå-

þåäàï ÷óåíòàï: îïì òüñóò øåíàóòì? 
æï àáóï: èå — õèï¡ èéïéïæåþäòìï¡ óæïþíëìï…“ (òëïíåì ìïõïîåþï, I, 22-23). 
òëïíå íïàäòìèúåèåäèï êò èåìòòì, èõìíåäòì èëìâäï óùñëæï æï ìùïèæï èòìò — 

„ï¸ï üïîòãò éèîàòìï¡, îëèåäèïí ïéòõóíåì úëæâïíò ìëôäòìïíò“. 
 

1983 ù. 
 

ÓÌÒÍÏÀÄË ÈÏÎÏÀËÍÅÄÒ 

èòõåòä áâäòâòûòì åîà óìïàïóîë äåáìì ïä. ðóøêòíòì ìòüñâåþò óçòì åðòãîï-
ôïæ: „…И с отвращением читая жизнь свою …“ õëäë àïâïæ äåáìò ïìåàòï: 

 
åì èëõæï èïøòí, îëúï ÷åèì íïùåîì 
èïõìëâì ðòîâåäïæ øåâõåæå çòçéòà; 
îëúï áïäïáøò þîûïíåþï ãïìúåì  
æï ôòäïáïíò ãïìâïîåì ìòìõäòà; 
îëúï þïâøâòâòà èìóîæï èåüòîï 
æï íïúâäïæ — ôóîúâäï æïâòùñå ùòãíòì… 
èïøòí âòôòáîå, îëè ðëåüò âïî 
æï øåèåøòíæï ÷åèòâå ôòáîòì! 
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ñëâåäò èêòàõâåäò òëäïæ æïòíïõïâì, îëè ïè äåáìøò æïìèóäòï ûâåäàïûâåäò 

êòàõâï — îï ïîòì ðëåüòì æïíòøíóäåþï? — îïú ñëâåäàâòì ïùóõåþæï ïîï èïîüë 
ïèï àó òè ðëåüì úïäêåóäïæ, ïîïèåæ èàåä áïîàóä ðëåçòïì, ùïîìóäøòú æï 
æéåìïú. ùïîìóäì àïâò æïâïíåþëà æï æéåâïíæåäò ãïâòõìåíëà. 

„æïâæãåà òá, ìïæïú áïîòøõïäòï æï ìòìõäòïíò æãïì ïíãåäëìò!..“ èëóùëæåþæï 
÷âåíò æîëòì óæòæåìò ðëåüò, èïãîïè ïîú òì ïîòì æïìïèïäò, îëè áïîòøõäòìï æï 
ìòìõäòïíò ïíãåäëìòì èïì ûïäòïí åøòíëæï. àóèúï, êïúèï îëè àáâïì, ìîóäòïæ 
ïî ïîòì ïóúòäåþåäò ðëåüì èåëèîòì ãïþåæóäåþï ¸áëíæåì. èïãîïè àó ïèïçå 
ìòüñâï ÷ïèëâïãæå èõëäëæ òèòüëè, îëè àïâïæ ðëåüåþò ìùóõïí ïèòì ãïèë. 

 
èìóîæï êâåàåþï ãïþëîëüåþòà, 
ëúíåþïæ, íïüâîïæ èáëíæï þëäëèæòì — 
îëãëîú ðåüåôò, 
îëãëîú þëüåâò, 
èøëþåäò áâåñíòì èüåîì øåâêâæëèëæò. 
èïãîïè àïâæåþï ãçï æï, åì ïîò, 
áîåþï òèåæòì íïàåäòú ìóìüò, 
âåî òáíï, òè æîëì âåî èëâåìùïîò 
æï ïõäï ìòêâæòäì… äëãòíøò âóúæò… 

 
÷òâòì ãîòãëä ïþïøòûå. èóîèïí äåþïíòûå êò æïìûåíì: „àïâìäïôò èùåîäòì 

èçïêâîëþïì èõïüâîóäì! àïâìäïôò ðëåüì, îëèåäòú ìüñóòì!..“ 
ïìå îëè ùóõòäò, îëèäòàïú è. áâäòâòûòì äåáìòï ãïýéåíàòäò, æéåâïíæåäò 

áïîàóäò ðëåçòòì ìïåîàë ùóõòäòï. èïãîïè, îëãëîú ÷ïíì, æïìèóäò êòàõòì ìï-
åîàë ðïìóõò èåüïæ ûíåäòï. ïèòüëè æîë æï æîë èïì ñëâåäò ïõïäò àïëþï òèåë-
îåþì. àóèúï þëäëèæå æïèïöåîåþåä ðïìóõì âåîïâòí òûäåâï. öåîöåîëþòà èï-
òíú. èòóõåæïâïæ ïèòìï, ðëçòúòòì èåü-íïêäåþò ãïîêâåâï ïóúòäåþåäòï æï, úõï-
æòï, è. áâäòâòûåú úæòäëþì ïèïì. öåî åîàò, èïì ïáâì äåáìò „ïâüëðëîüîåüò“, 
ìïæïú òãò àïâòìàïâì õïüïâì æï, èåëîåú, îëèåäíòú ãâåõèïîåþòïí ùïèëÿîòäò 
ìïêòàõòì ðïìóõòì ùïîèëæãåíïøò. 

 
ïîïâòì èòâúåè óôäåþïì, — 
óôïäò òñëì àóíæïú! — 
õåäøò ïèòéëì, ÷ïèþåîëì, 
èïèéåîëì îëãëîú óíæï! 
. . .  
èãëìíòì êïäïèò — õïíöïäòï æï ìïõíòìòï 
æï óíæï ñâåäãïí îêòíïìïâòà õíïâæåì æï ÿîòæåì. 
. . .  
àó äåáìòì êïúò õïî, àó ãáâòï „ðëåüò“, 
àó ãìóîì åèìïõóîë åîì, — 
ÿòîìï æï äõòíì óíæï åûåþæå ñëâåäàâòì 
æï ïîï õèïìï æï ôåîì! 

 
ïè ìüîòáëíåþòà àòàáëì ñâåäïôåîò èêïôòë æï íïàåäò òáíåþëæï, îëè ïî ïî-

ìåþëþæåì è. áâäòâòûòì ðëåçòïøò ãïíìõâïâåþóäò, ìïðòîòìðòîë øåõåæóäåþïú ðë-
åüòì èæãëèïîåëþïçå. òãò àïâòìàïâì (ìïåîàëæ ïæïèòïíì, èàåä êïúëþîòëþïì) 
óìòíïàäë èïîïàëíåäì ïæïîåþì. 
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æîëè æïèïþåîï æï æïèïîþòï, 
ãïèòúïèüâåîï íïüâîï ñëâåäò, 
èïòíú õâïäòíæåä æéòìêåí ãïâîþòâïî, 
âòà óìòíïàäë èïîïàëíåäò. 
. . .  
æïâòùñåþóäò çïâòì ðòîëþï 
æï æïùñåþóäò ïõäïæ ëèåþò… 
æï ìïæéïú ãïîþòì êïúëþîòëþï, 
âòà óìòíïàäë èïîïàëíåäò! 

 
ãïîæï ïèòìï, è. áâäòâòûå ïéùåîì „àïíïèåæîëâå“ ðëåüòì üòðëþîòâ ìïõåìïú. 
 

çåâòæïí ïçòì üîòþóíïì, 
îëãëîú çïîþïçíòì äïôåüì. 
àïâì ïüîòïäåþì úòþîóüïæ 
æï òîãâäòâ ìòüñâåþì ïôåíì. 
. . .  
÷âåíú õïí âòêïâåþà ìòúòäì, 
õïí âòéîóþäåþòà ìï÷òíëæ, 
îïæãïí ùòíïìùïî âòúòà — 
îëæòì îï ïîò ìïÿòîë. 
àó æïòûïõï „âóèéåîò 
êòæòà-êòæåèæå ãïøäòäì…“ 
èàåäèï æïîþïçèï óêäåþäòâ  
óíæï æïâóêîïà üïøò! 
àó „èçå“ ïõìåíï (óàóëæ 
„ïíàåþóäò æï èùâåäò“), 
óíæï àâïäåþøò âóñóîëà 
ãïíóìïçéâîåäò îùèåíòà! 

 
úòüòîåþóäò ìüîòáëíåþòà óêâå øåòûäåþï æïìêâíòì ãïêåàåþï: ëîò ïçîòï, ëîò 

èòèïîàóäåþïï, ëîò æïèëêòæåþóäåþïï, ëîò õïüòï. òì âòàïîåþïï, îëúï öåî ïî 
àáèóäï óæîåêïæ æï óîñåâïæ:  Hier stehe ich-ich kann nicht anders (ïá âæãïâïî 
æï ìõâïíïòîïæ ïî øåèòûäòï). åì ãïæïóùñâåüåäëþï, ëîèïãëþï þóíåþîòâòï. þó-
íåþîòâòï òèòüëè, îëè òè óìòíïàäë èïîïàëíåäì, îëèåäòú è. áâäòâòûòì ðëåçò-
òì ðîëüïãëíòìüòï, ãïëîåþóäò úõëâîåþï óùåâì. 

ëîíïòîòï ìòâîúåú, îëèåäøòú óìòíïàäë èïîïàëíåäò ïîìåþëþì. 
 

åîàòï, „æï ëîéëþåøò òìèòì õïîõïîò 
 ðòîæïéåþóäò þîëùåóäåþòì!“ 
èåëîåï, „ïá úï ÷âïîìï ¸ãïâì — ôåõòì ãïìïùèåíæì, 
 îëè æïóãæòïà ìïæéïú êïîåþøò“. 
åîàòï, „ìïïãïîïêë ìò÷óèå æòäòì. 
 ñâïâòäíïîåþòì îùñâï. 
 üïäéïì ãïêîóäò èåîúõïäò ÿñòâòì 
 æï èûòèåæ ìóíàáïâì çéâï. 
 íïðòîàïí — ôåîò êëèþëìüëì ôóîúäòì 
 æï èóáò äóîöò — øëîì“. 
èåëîåï, „çïèàïî æï çïôõóä, àëâäìï æï ñïèòîì 
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 (ïá ïîîï ïîò ìõâï) 
 àïâì æïì÷õïâòïí ãóíæåþò ñâïâòì: 
 — ñâï-ï! — ñâï-ï! — ñâï-ï!..“ 
åîàòï, „ñâåäï øïîïãçï, þòäòêò ñâåäï, 
 ãïæï÷îæòäóäò êïêäòì õååþòà, 
 ñâåäï âåíïõò æï ñâåäï åçë, 
 ñâåäï âïøäòì õå íïñëôòà ìïâìå, 
 üëüåþæïõîòäò øåèëæãëèïçå 
 ôåõèûòèå áïäì îëè æïåèìãïâìåþï…“ 
èåëîåï, „ë, ïè þóíåþïì àïí ïõäïâì èóæïè 
 óíïñëôëþòì óçëèë ìåâæï!“ 

 
îï àáèï óíæï, ïæïèòïíì øåóûäòï èîïâïäíïòî ìòâîúåøò òúõëâîëì, ëéëíæ 

èõëäëæ èïøòí, îëúï èîïâïäãâïîëþï àïíïþîïæ èëìùëíì, îëúï ïéáèòì èàäòï-
íëþï-åîàòïíëþï ïî òîéâåâï, îëúï ïæïèòïíòì ìóäòåî ìïèñïîëøò åîàèïíåàì ïî 
åþîûâòì ëîò ãïíúæï — ïéüïúåþòìï æï òîëíòòìï. àó åîàò ìòâîúòì èòèïîà ïéüï-
úåþï ãåóôäåþï, õëäë èåëîòì èòèïîà — òîëíòï, èïøòí êïúòì ìóäò òõäò÷åþï æï 
ïóüïíåäò èæãëèïîåëþï þïüëíæåþï. èæãëèïîåëþï, „îëúï ëöïõøò ïî ãïáâì ìïè-
øëþäë æï ìïèøëþäëøò ïî ãïáâì ëöïõò“. 

ëîæåþï çíåëþîòâò õåæâïú. îëúï õåæïâ, îëè „ûäòâì òêïâåþì ìóäèëêäå êïþï 
èóõäòìàïâåþòì âïîæòìôåî éòèòäì“, èïøòí òìòú ãöåîï, îëè „ðòîóèüêòúëþïì 
ìòñâïîóäøò éïäïüò ¸áâòï“. õëäë, îëúï õåæïâ, îëè „ãïìïñòæò ìïáëíåäòâòà ùòí 
æïóùñâòïà àåàîò èóõäåþò“, èïøòí èåãëþîòì äïèïçò úëäòì êëúíòì ìóîâòäòú 
ãò÷íæåþï. èïîàïäòï, ïìåàò ìóîâòäò ìòçèïîøò ÷íæåþï, èïãîïè òãò êòæåâ óôîë 
ìïøòøòï, îïêò ìòçèïîò ïæïèòïíòì áâåúíëþòåîò úõëâîåþòì ìóîïàòï. óçíåëþï 
áâåúíëþòåîïæ òìïæãóîåþì êïúøò æï øåìïûäåþåäòï èëîïäóî êëíüîëäì ïéïîú 
æïåèëî÷òäëì. 

çíåëþîòâò ãïëîåþòì ðòîëþåþøòï øåìïûäåþåäò, îëè ïæïèòïíò ëúíåþëþæåì 
åîàì æï ïêåàåþæåì èåëîåì. åüîôëæåì òèïì, „âòíú èùâåîâïäåþçå ìòïîóäì þå-
æïâì“, èïãîïè ìïîåúåäì óèøâåíåþæåì òèïì, âòìïú äïçïàòïíò õâîòíâï óî÷åâíòï 
ñâåäï óøþïì. ìïèùóõïîëæ, ïèòà ïî àïâæåþï çíåëþîòâò ãïëîåþòà ãïèëùâåóäò 
æïáâåòàåþï. òþïæåþï òóæïì ìïáúòåäòì ïõìíòìï æï ãïèïîàäåþòì ìóîâòäòú (äåá-
ìò „òóæïì èëíëäëãò“). ìõâïàï øëîòì, ìïñóîïæéåþëï, îëè áïîàóä èùåîäëþïøò 
ðòîâåäïæ õïäõëìïíèï øòë æïâòàïøâòäèï ìúïæï òóæïì ãïèïîàäåþï æï óþëæò-
øëæ ãïíïúõïæï: „áîòìüå èòæòëæï îï ìïùïèåþäïæ, æïîùèóíåþóäò òñë, îëè ïí ïî 
èëêâæåþëæï, ïíæï êòæåâ èåüò æòæåþòà ïéìæãåþëæï èåìïèå æéåì èêâæîåàòà. 
õëäë òóæïè æïìïöï îï àïâò, øåãíåþóäïæ èòìúï àïâòìò ìïõåäò ùñåâäï-êîóä-
âïì. ïìåàò èìõâåîðäò òìüëîòïøò ïî èëòðëâåþï. æï ïè èõîòâ, òóæï, îëãëîú òæå-
óîò èóøï æï èëùïèå, óìïàóëæ èïéäï ìæãïì áîòìüåçå“. 

óïéîåìïæ ìïòíüåîåìëï òèòì ãïîêâåâï, ìïåîàëæ îï ðòîëþåþøò òþïæåþï ïèãâï-
îò øåõåæóäåþï. èïãîïè ïõäï ïèòì æîë ïî ïîòì, ëéëíæ òèïì êò âòüñâò, îëè ïèòì 
åîà-åîàò ìïôóûâåäò çíåëþîòâò êîòüåîòóèòì ãïëîåþïï. 

çíåëþîòâ ãïëîåþïì ñëâåäàâòì àïí ïõäïâì çíåëþîòâò èàäòïíëþòì íïüâîïú. 
åì íïüâîï ïîòì è. áâäòâòûòì ðëåçòïøòú. 

 
èå øåí ãåûïõò, ÷åèë ¸ïèäåü, óøòøïî îïòíæì, 
îëè ÷åèò æïøíï øåíì èïõâòäçå ãïèïäåìòíë! 

èïîàïäòï, ¸ïèäåüò åÿâòà, ëîÿëôëþòà øåðñîëþòäò êïúòï, èïãîïè òãò èïòíú 
çíåëþîòâò èàäòïíëþòìïêåí èëùëæåþïï. ïäþïà, ïèòüëè ïîòì, îëè, îëúï „ñëôíï 



 459 

ôóäòï æï êïîãò èïæï, õëäë ïîñëôíï — óôóäëþï æï óèïæëþï“ (è. áâäòâòûòì 
ìòüñâåþòï), îëúï óçíåëþòì èàäòïíëþï óî÷åâíòïà, èïøòí ¸ïèäåüòì óïîñëôï 
õæåþï. åì áïîàóä èùåîäëþïøòú èëõæï. ðåüîå ìïèìëíòûå èòèïîàïâæï èåãëþïî 
ðëåüì — „õåæïâ ¸ïèäåüåþì? ìïèïîåøò îëãëî èòæòïí!..“ õëäë, îëúï çíåëþîòâò 
èàäòïíëþòì ïóúòäåþäëþï æãåþï, îëúï ïæïèòïíò ôóäòïíåþòì ûèëþïìï æï åäìò-
íëîì ïîïôîïæ ïãæåþì (åìåú è. áâäòâòûòì ìòüñâåþòï), èïøòí ¸ïèäåüòì ãïèë÷åíï, 
èòìåþî ïæïèòïíàï èëèîïâäåþï ìòõïîóäì òùâåâì. 

åì ïî ïîòì çíåëþîòâò èàäòïíëþòì óþîïäë íïüâîï ïí ùïîìóäàïí ðëäåèòêï. 
òãò ïîòì îùèåíòì ûòåþï, óîëèäòìëæïú øåóûäåþåäòï èëèïâäòì õòäâï. òè èëèïâ-
äòì, îëèåäòú èåúíòåîóä-üåáíòêóîò îåâëäóúòòì ãïèë ãâïøòíåþì. ïè øòøòì õèï 
è. áâäòâòûòì ðëåçòïøòú ãâåìèòì. 

 
èëûâåäæï øëàï, æïíüåú èëûâåäæï, 
èêòàõâåäòú èïàò. 
üåáíòêòì æîëøò 
âòì îïéïæ óíæï îòàèåþòì öïîàò?! 
. . .  
ïæïèòïíòì ôåõòì êâïäò æïï÷íæï èàâïîåì. 
èàâïîåì æïï÷íæï àâòàèïâïäòì èîóæå õïçåþò. 
ïõïä üåáíòêóî èòéùåâïçå ñâòîòì ãïçåàò… 
èå êò ãóäì èòêäïâì æï èïéëíåþì, èïéëíåþì èùïîåæ 
èàâïîòì ìïõåçå åì ìïøòøò èåüïìüïçåþò. 
. . .  
ãïìïëúïîò èëâòãåà ëèò: 
æïèïîúõåþóäò þóíåþï-æåæï 
áóæèëãäåöòäò ãïîþòì æï ìüëâåþì 
ìïëèïî âåäçå óàâïäïâ úõåæïîì, 
ãï÷åõòä üñååþì, ãïæïõîòä èòíæâîåþì, 
èïçóàòà ìïâìå üþåþì æï ãóþååþì… 
„âïøïì“ ûïõòäòà ãïáúåóäì èòâæåâà, 
ìïíïè èçåì ìóä èàäïæ ïî æïâóþíåäåþà! 

ïè ãïíùñëþòäåþòì æïûäåâï èõëäëæ çíåëþòìï æï îùèåíòì èàäòïíëþòà øåóû-
äòï ïæïèòïíì. 

âåîïâòí óïîñëôì òèïì, îëè æéåâïíæåäò èåúíòåîóä-üåáíòêóîò îåâëäóúòï 
êïúëþîòëþòì ïçîëâíåþòì ùòíìâäï-ãïíâòàïîåþòì þóíåþîòâò øåæåãòï. ïèæåíïæ, 
ìîóäòïæ êïíëíçëèòåîòú ïîòì. îïêò þóíåþîòâò æï êïíëíçëèòåîòï, îïüëèéï òù-
âåâì òãò ÷âåíì øåøôëàåþïì? 

îïìïú ïæïèòïíò èòùâæï æï øåòúíë ìïèñïîëøò, èïí ãïãâïëúï ¸ïîèëíòóäëþòà, 
êïíëíçëèòåîåþòà, ïóúòäåþäëþòà, èøâåíòåîåþòà æï ìïèïîàäòïíëþòà. îïìïú 
öåîöåîëþòà âåî èòùâæï æï âåî øåòúíë, èïí øåïøòíï æï àïâçïîò æïìúï. èëå÷âå-
íï áïëüòóîïæ, óìïèïîàäëæ, þëîëüåþïæ. àóèúï åäåèåíüóîò äëãòêï òàõëâì 
êòàõâï æïâìâïà ïìå: àó òì, îïú øåâòúïíòà ¸ïîèëíòóäò æï ìïèïîàäòïíòï, îï-
üëè óíæï òñëì áïëüòóîò æï óìïèïîàäë òì, îïú âåî øåâòúïíòà? äëãòêï òà-
õëâì âòôòáîëà — òìòú, îïú âåî øåâòúïíòà, òìåâå ìïèïîàäòïíò, êïíëíçëèòåîò, 
ïóúòäåþåäò, ¸ïîèëíòóäò æï èøâåíòåîòï, îëãëîú òì, îïú øåâòúïíòà, ëéëíæ 
æéåìæéåëþòà èòìò æïíïõâï ãâòÿòîì, ïî ûïäãâòûì. 

èåúíòåîóä-üåáíòêóî îåâëäóúòïì ïè öåîøåóúíëþåäò èøâåíòåîåþòìïêåí 
èò¸ñïâì êïúëþîòëþï. 
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òì, îïú ãïïêåàï èïáì ðäïíêèï, ïäþåîü ïòíøüïòíèï, åíîòêë ôåîèòè, íòäì þëî-
èï àó ìõâåþèï òìåâåï ïæïèòïíòì óìïèïíë íòÿòì ãïèëâäåíï, îëãëîú òì, îïú æïùå-
îï îóìàïâåäèï, æïíüåè, øåáìðòîèï, ãëåàåè. 

êïúëþîòëþï ìóäòåîïæ éïüïêò òáíåþï, àó èïì ïî åñëäåþï îóìàïâåäò, æïíüå, 
øåáìðòîò, ãëåàå æï ìõâïíò. èïãîïè òãò ïìåâå éïüïêò òáíåþï ìóäòàïú æï õëîúò-
àïú àó ïî òáíåþòïí ðäïíêò, ïòíøüïòíò, ôåîèò, þëîò æï ìõâïíò. 

îëãëîú âåî òïîìåþåþì ïæïèòïíò ïí èõëäëæ ìóäòà ïí èõëäëæ õëîúòà, ïìå-
âå âåî òïîìåþåþì òãò ïí èõëäëæ õåäëâíåþòàï æï ìòüñâïêïçèóäò èùåîäëþòà, 
ïí èõëäëæ èåúíòåîåþòàï æï üåáíòêòà. îëãëîú ìóäòìï æï õëîúòì èàäòïíë-
þïï ïóúòäåþåäò êïúòì ïîìåþëþòìïàâòì, ïìåâåï ïóúòäåþåäò èàåäò êïúëþîòë-
þòìï àó úïäêåóäò ïæïèòïíòì ïîìåþëþòìïàâòì õåäëâíåþï-èùåîäëþï æï èåúíòå-
îåþï-üåáíòêòì åîàòïíëþï. 

ïò, îïüëè ïî âòçòïîåþ èåúíòåîóä-üåáíòêóîò ðîëãîåìòì èòèïîà øòøì. 
÷âåí èïøòí âúæåþòà, îëúï ïæïèòïíòì íòÿòåîåþòì ïè ëî ãïèëâäåíïì åîàèï-

íåàì âóðòîòìðòîåþà æï èïà øëîòì êëíôäòáüì âõåæïâà. êëíôäòáüò ìõâïãïí 
ïîòì ìïûòåþåäò — óãóíóîåþïøò. ïèëúïíï òì ïîòì, îëè íòÿòåîåþòì íïñëôò óãó-
íóîì ïî èòâúåà èëìïõèïîïæ. 

ïè ìïóþîòìïì èêòàõâåäèï óêâå øåíòøíï, ïäþïà, è. áâäòâòûòì äåáìåþòì åîàò 
àâòìåþïàïãïíò: òìòíò æïâòì ãóíåþïçå ãïñåíåþì, ðëäåèòêïøò ãòùâåâì. ñëâåäò 
èõïüâîóäò àõçóäåþï, àó òãò øåæåãòï ìóäòì üêòâòäòì, ôòáîòì, ãïíìöòì, 
èêòàõâåäøòú óíæï ïéâòûåþæåì üêòâòäì, ôòáîì, ãïíìöïì. òèïì êò íïêäåþò èíòø-
âíåäëþï ïáâì, åàïíõèåþò àó åêïèïàåþò èùåîïäì. èàïâïîò æï ïîìåþòàòï ôòáîòì 
æóéòäò. åì àâòìåþï ïî ïêäòï ïîú òè ðïüïîï äåáìì, îëèåäòú è. áâäòâòûåè ïõ-
äïõïí ãïèëïáâåñíï æï îëèåäøòú èå ìòêâæòäòì øòøøåðïîóäò êïúòì õèï ãïâòãëíå 
æï åîàãâïîò âïäèëõæòäëþòì ìòèøâòæåú æïâòíïõå. 

 
÷åèò áïîàóäò íïèóìòà 
èóæïè âòáíåþò, îïú âïî… 
åîà þòÿìïú èïèóäì ãïâóçîæò, 
ãïíãåþïè àó æïèïúïäï. 

 
ïè ãïíùñëþòäåþïì âåî ãïâòçòïîåþ òè øòíïãïíò òèåæòïíëþòìï æï ëèïõòïíëþòì 

ãïèë, îëèåäìïú èòì ðëåçòïøò âõåæïâ. 
öåî åîàò, „ìòêâæòäò“ åîà-åîàò òì ìòüñâïï, îëèåäìïú õøòîïæ øåâõâæåþòà è. 

áâäòâòûòì ðëåçòïøò. æåæòì, èïèòì, ûèòì, úëäòì ìòêâæòäò èòìò ãïíìöòì, ôòáîòì, 
æïîæòì, ìåâæòì ìïãïíòï. úõïæòï, ìòêâæòäàïí ãïøòíïóîåþï øåóûäåþåäòï æï èòìò 
ñëâåäò ãïèëâäåíï øåèïûîùóíåþåäò, èïãîïè òìòú ìòèïîàäå òáíåþï, àó âòüñâò, 
îëè è. áâäòâòûå ìòêâæòäàïí èøâòæïæ ìïóþîëþì æï ïîñëôíòì øòøòà æïàîãóíó-
äò ïî ïîòì. „èïí èå ìòêâæòäòú èïìùïâäï, æåæïè, — ïî æïèî÷åíëæï îëè óìùïâäå-
äò“. ÷åèò ôòáîòà, è. áâäòâòûòìïàâòì ïîú åì ïçîò óíæï òñëì óúõë: ïæïèòïíò 
òèòà ïîòì þåæíòåîò æï àïâòìóôïäò, îëè ìòêâæòäò ïîìåþëþì. ìòêâæòäò åîàï-
æåîàòï, îïìïú êïúì âåîïâòí ïóêîûïäïâì, îëèäòì óôäåþïì âåîïâòí ùïïîàèåâì 
æï îòàïú èïì øåóûäòï ãïïêåàëì æï àáâïì òì, îïú ìòúëúõäòà âåî èëïõåîõï. 

èåëîåú, îëãëîò æïåÿâåþóäòú, ìåâæòïíò æï æïæïîæòïíåþóäòú óíæï òñëì è. 
áâäòâòûå, òãò èïòíú òè ïæïèòïíì ìúåèì àïñâïíì, âòíú óêèïñëôòäëï, ïî åãóåþï-
åàâòìåþï ãïîåèëì æï ùòíïïéèæåãëþòì ãïùåâï øåóûäòï. 

 
„òì èïòíú þîóíïâì!..“ éèåîàèï íó áíïì, ÷åèë ûèëþòäë, 
æïâúõîåà, æïâùñíïîæåà, ïéïî âòñëà óêèïñëôòäë 
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ìïêóàïî þåæòà, óþåæëþòà, íïèëéâïùïîòà, 
ñâåäïôîòà — ÷âåíøò îïú ïîìåþëþì, ìõâåþøò îïú ïîò… 
 
æï èåìïèåú, èïîïàëíåäò, óìòíïàäë òáíåþï òãò àó àâïäïõåäòäò, òèòì èïîï-

àëíåäòï, îëè ïóúòäåþäïæ ãïèïîöâåþòì ïèþïâò èëòüïíëì. 
 

ÈÀÂÏÎÒÏÍÒ ÉÏÈÒÌ ÌÏÒÆÓÈÄË 

íëæïî ùóäåòìêòîòì „àóàïî÷åäï“ èòàëäëãòóîò ðòîâåäàáèòà òùñåþï. èåîå 
ïéïî óþîóíæåþï èùåîïäò èòàëìì. æéåâïíæåä ïèþåþì ãâòñâåþï. åîàò øåõåæâòà, 
àïíïèåæîëâåëþïìï æï èòàì øëîòì óøóïäë êïâøòîò ïîú ïîìåþëþì. àòàáëì èò-
àëìò èõëäëæ èàâïîòïíò éïèòì îëèïíüòêóäò ìïèñïîëì øåáèíïì åèìïõóîåþï. 
èïãîïè íïèæâòäïæ êò ïìå ïî ïîòì. èòàëäëãòóîò ùòíïìòüñâïëþï èàåäò îëèïíòì 
èõïüâîóä-ïçîëþîòâò ãïìïéåþòï. 

îëèïíòì ðòîâåäò áâåìïàïóîòï „¸åêïüåì þïéò“. ïìå óùëæåþì åáòèò ãòëîãò êï-
äïíæïîòï èïèïðïðåóä èüòäì. ïè þïéøò õøòîïæ çòì òãò, èëäõåíòäòú æï æïèùóõ-
îåþóäòú. ïá ïüïîåþì òãò óíòêïäóî úæïì: ¸òðíëçòà ìóîì æïàîãóíëì ãâåäòì 
èëèíóìõâåäò èçåîï. „¸åêïüåì þïéòì“ óíïìò ¸òðíëçòì èåúíòåîåþïì ïìùïâäòæï 
åáòèì. „ãòëîãò ìïêïäïíæïîòëøò ¸òðíëçòì ìåïíìì àó ÷ïïüïîåþæï, çóìüïæ, óíïê-
äëæ, óøåúæëèëæ óíæï ÷ïåüïîåþòíï. ïèòìïàâòì ìÿòîæåþëæï „àâïäòì âïîöòøò“. 
àòàáëì ãòëîãòì ìïáúòåäò íïàäïæ æï èêïôòëæ ãïíèïîüåþóäòï èùåîäòì èòåî. 
èïãîïè åì ãïíèïîüåþï âåî æïãâïêèïñëôòäåþì. ãòëîãòì ìïáúòåäøò ãïúòäåþòà 
èåüò ìïòæóèäëï æïèïäóäò, âòæîå åì ðòîâåäò ùïêòàõâòà øåòûäåþï èëå÷âåíëì 
êïúì. 

ãòëîãò êïäïíæïîòïì ìïáúòåäòì áâåüåáìüòì ïèëìïúíëþïæ óíæï ãïâòõìåíëà, 
âòí òñë ¸åêïüå. 

óúíïóîò áïäéèåîàò òñë ¸åêïüå. èïéïäò, ùïîèëìïæåãò áïäòì ìïõòà ïáïíæï-
êåþæíåí. õåäà ñëâåäàâòì ÷òîïéæïíò åðñîï æï ãçïöâïîåæòíåþçå òæãï. üîòãòïì 
åûïõæíåí, îïèåàó ìïèò àïâò ¸áëíæï. ÷òîïéæíòì ãïîæï, èòìò ïüîòþóüåþò òñë 
ûïéäò, óíïìò, êäòüå æï ìïüåâïîò. ûâåä ùïîèïîàóä ðïíàåëíøò éîèï ðïüòâòì-
úåèòà ìïîãåþäëþæï. èòùòì, çéâòìï æï úòì èôäëþåäò æï èþîûïíåþåäò òñë. ñâå-
äïì åõèïîåþëæï — èøëþòïîåìï æï ûòûïì, èëíïæòîåìï æï èåàåâçåì, èåçéâïóîåþìï 
æï èëîêòíïäà, èåöëãåìï æï èõâíåä-èàåìâåäì. îëúï çåâìèï üòüïíåþò ãïïíïæ-
ãóîï, ¸åêïüåì õåäò ïî ïõäë æï ûïäïóôäåþï øåóíïî÷óíï. ëéëíæ ìòêåàòì ¸ò-
ðëìüïìòì ãâåîæòà, þëîëüåþòì ïîåú ãïèëï÷òíï: èë÷âåíåþåþòì, éïèåóäò êëøèï-
îåþòì, ï÷îæòäåþòì æï áâåìêíåäòì äïíæåþòì æåæïóôïäòú ãïõæï. ìåíïæïú òáúï 
æï èêóîíïäïæïú. èîïâïäìïõòïíëþòì ãïèë ìåäåíï-èàâïîåìàïí ãïïòãòâåì. 

¸åêïüåì áïîàâåäò æëþòäò òñë àóàï. àóàïú ìåäåíï-èàâïîåï æï òãòú èîïâï-
äïéòïíòï. îëúï àóàï ïèëþîûïíæåþï, ñâåäïôåîì âåîúõäòìôåîò ãïæïåêâîåþï 
æï áâåñïíï ÷îæòäåþòì ìïèñïîëì åèìãïâìåþï. æãåþï àóàïî÷åäï. „ñëâåäò êïäïí-
æïîòï àóàïî÷åäïì òìå ãïíòúæòì, îëãëîú øèïã ìòñâïîóäì. àóàï ÷åäïòï — 
àåàîò èàâïîå èïì ïõïîåþì, ïéëíåþì, ïôòáîåþì“. óôîë èåüòú, êïäïíæïîòåþò 
„èàâïîòì êïúåþò“ òñâíåí. å.ò. òìòíò ¸åêïüåì êïúåþòú òñâíåí. àóàï-¸åêïüåì àó-
àïøåþò åèìïõóîåþëæíåí. àó àóàïøò âåî æïïèùñïäëþåþæï éâàïåþïì, òãò ïâïæ-
èñëôëþïì ãçïâíòæï èòùïçå. ïè ìíåóäåþïì ûâåäò áïîàâåäò èëèàâïîâïì åûïõæï. 
òãò øòøòìçïîì ìúåèæï ïæïèòïíì: èëèàâïîóäò þïäéò ùïèòà èêâæïîò òñë. àó 
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éâàïåþï èëãâòì âåæîåþïì øåòìèåíæï, èëèàâïîóäì ìòúëúõäå òìåâ óþîóíæåþë-
æï. 

„èàâïîòì êïúåþòì“ øàïèëèïâïäò ãòëîãò êïäïíæïîòï ñëâåäãâïî ïâïæèñëôë-
þïì åþîûâòì. òãò èõëäëæ ùïèäòà ïî èêóîíïäëþì. òãò åáòèëþì øàïãëíåþòàïú. 
ïìå èëïî÷òíï èïí þåþåîò êåèåìòï, ïìå óùïèäï éóîùóèòïì ÷âòä þïâøâì. ïìå îëè, 
ãòëîãò ïîï èïîüë ðîëôåìòòà ïîòì èêóîíïäò, ïîïèåæ ìóäòà. èïãîïè åì ïî ïê-
èïñëôòäåþì. èïì èåüò ìóîì: óíæï æïàîãóíëì ìíåóäåþòì áïäéèåîàò. èïãîïè 
ãòëîãò èïøòí èëåîåâï ¸åêïüå-àóàïì, îëúï ïæïèòïíòì àâïäò æïòèëî÷òäåþì óõ-
ìåíåþäòì àâïäåþì. ãâåäò õëè ¸åêïüå-àóàïì ïüîòþóüòï!.. ïèòüëè æïæòì ãòëî-
ãò ÷óèïæ „¸åêïüåì þïéøò“. ïèòüëè ïüïîåþì úæïì. èïøïìïæïèå, ãòëîãòì ìóäò 
éèåîàì åþîûâòì. ïæïèòïíèï èëòìóîâï ïöëþëì éèåîàì. ãòëîãò êïäïíæïîòïì 
èõïüîóäò ìïõòì øòíïãïíò êëíôäòáüò åì ïîòì. 

åì ïíïäëãòòàïú æïìüóîæåþï. îëèïíòì èòàëäëãòóîò ùòíïàáèòì ëæëòï æï 
ãòëîãò åîàò æï òãòâå èõïüâîóäò ìïõòì ìõâïæïìõâï ãïèëâäåíïï. 

ëæëòïú éèåîàì øååÿòæï. èïí ðòîâåäèï ãïíóúõïæï õïäõì: êïðóíòï ïî ïîòìë 
éèåîàò. 

„õïäõì üó÷çå øååñòíï ìïàáèåäò æï ðòîæïéåþóäò èòï÷åîæï ìïìùïóäèëáèåæì. 
ëæëòïè õåäøò ïòüïúï êïðóíòï, èïéäï, ìóä èïéäï ïìùòï, èëòáíòï æï õîïèøò ãï-
æïïãæë. 

ëæëòïè ïõäï èîòìõïíåæ øåõåæï õïäõì æï èüêòúåæ àáâï: 
— õïäõë! éèåîàò úïøòï!.. 
ëæëòïè ïöëþï úîó éèåîàì. õïäõì úîó îùèåíï ãïóôïíüï. 
ïá ëæëòïìï æï ãòëîãòì øëîòì ùëíïìùëîëþï òîéâåâï. ëæëòï èåüòï, âòæîå ãò-

ëîãò. èëîïäóîò àïäìïçîòìòà, úîó îùèåíòì ùòíïïéèæåã þîûëäï óôîë èíòø-
âíåäëâïíòï, âòæîå ôòçòêóîò ìïõèòäòìïãïí ãïíêóîíåþï. èùåîäëþòìïàâòì óðòî-
âåäåìò èíòøâíåäëþòì èïüïîåþåäò ìùëîåæ èëîïäóîò àâïäìïçîòìòï. èåîå àïí-
æïàïíëþòà òìåâ øåòúâäåþï ãòëîãòìï æï ëæëòïì øëîòì ùëíïìùëîëþï. ïèöåîïæ 
ãòëîãòì ìïìïîãåþäëæ. îëúï æïæãåþï ìóäòåîò êïàïîçòìòìï æï ðïüòåþòì ðîëþ-
äåèï, èïøòí ãòëîãò ùïèëâï ùòíï ðäïíçå. ò÷îæòäåþï ñâåäï ðåîìëíïýò, îåïäóîò 
àó èòàëäëãòóîò. 

ëæëòïìï æï ãòëîãòì àïâãïæïìïâïäò ðïîïäåäóî õïçåþïæ ùïîèëæãåþï ìïìòñ-
âïîóäë òìüëîòïøòú. èòàëäëãòóî ðäïíøòï ëæëòï-íïíï æï èïúæóîò úòï. îåï-
äóî ðäïíøòï — ãòëîãò-ïíòíï æï èïúæóîò ãâï÷ò. ëæëòï ìïìüòêïæ æïìïöåì 
éèåîàåþèï: òãò ïáúòåì ë÷ëêë÷ïæ. úòïú âåî ãïæïóî÷ï ìïìöåäì. òãò üñïøèïôïæ 
ãïæïòáúï. íïíï êò èåìïèå úïì æïóþîóíåì. ïèòì øåèæåã æïþëîòïäåþì üñå-üñå âíå-
þïïøäòäò æï æóýèëîåóäò ë÷ëêë÷ò. æïåûåþì àïâòì ìòñâïîóäì, èïãîïè ìïùï-
æåäì âåî òìîóäåþì æï áâåñïíïì ïñîóåþì èòìò ïâò éîòïäò. ïá ëæëòï-ë÷ëêë÷ò 
æïøëîæï ãòëîãòì æï æïóïõäëâæï ãâï÷òì. ìïòíüåîåìë òì ïîòì, îëè îåïäóî 
ðäïíøò ãòëîãò æï ãâï÷ò îïñòôåþòï. ëîòâåì óñâïîì ïíòíï. îëúï ãâï÷òè ïíòíï ïú-
æóíï, ãòëîãòè òãîûíë, îëè ãâï÷ò èòìò èåëîå „èåï“. òìå îëãëîú ë÷ëêë÷òï ëæë-
òïì èåëîå ¸òðëìüïìò. „àòàáëì åîàò æåæòì øâòäåþò òñâíåí, åîàèïíåàì ¸ãâïíïí 
êïäïíæïîòåþò“. ãòëîãò èòõâæï, îëè èòìò ìóäò óíæï ãïòùèòíæëì, ãïìðåüïêæåì 
ãâï÷òì ëîåóäòìïãïí. èïøòí ãïõæåþï òãò ÿåøèïîòüò ïæïèòïíò æï øåòûåíì ðïüòåþòì 
æòæ óíïîì. ïèòüëè ãòëîãò òùñåþì àâòàãâåèïì. àâòàãâåèòì ãçòà óíæï èïì ãïàï-
âòìóôäæåì þëîëüò ìïùñòìòìïãïí. èõëäëæ ñëâåäãâïîò þëîëüò ìïùñòìòìïãïí 
àïâòìóôïä ïæïèòïíì øåóûäòï èëóüïíëì ìõâïì ìòêåàå, èïøòí øåòûäåþï ãïõæå 
ìõâïàï èêóîíïäò. èïøòí øåòûåí, îëãëîú íëæïî ùóäåòìêòîò ïèþëþì, ìóäòì 
éâàïåþîòâ àâòìåþïì — ìòèøâòæåìï æï èëàèåíïì. èïîàïäòï, „ïæïèòïíòì àâïäò 
õøòîïæ âåî ïî÷åâì æòæ ìòèøâòæåì, ïèïñ èëàèòíåþïì æï èëíóî ãï÷óèåþïì åîàèï-
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íåàòìïãïí, èïãîïè êïäïíæïîòåþèï òúëæíåí ìòèøâòæòì ôïìò“. ïíòíïì úæóíåþòì 
ãïèë ãòëîãòè æïêïîãï ìòèøâòæå, å.ò. æïêïîãï éâàïåþîòâò ìïùñòìò, èïãîïè òãò 
êâäïâ øåòûåíì èïì àâòàãâåèòì øåèæåã. 

êïàïîçòìòìï æï ãïìðåüïêåþòì ðîëþäåèï îëèïíøò ãïèëõïüóäòï ïîï èïîüë 
ãòëîãòì ïèþòà, ïîïèåæ àåàîò ôåîòì èïãòòàïú. 

ãòëîãòì ãïîøåèë ñâåäïôåîò àåàîòï. 
îëúï åîàõåä ãòëîãòì ùïèòåîïæ ãëíåþï æïóþíåäæï æï ãïæïùñâòüï, ãâï÷ò óí-

æï èëâêäïë, èòõâæï, îëè óúåþ „ìòþíåäåøò ÷ïòûòîï, óúíëþ ùñâæòïæøò ÷ïåôäë, 
ïîïìëæåì åíïõï ïèãâïîò ùñâæòïæò, àåàîò òñë òãò. àòàáëì àåàî áâåìêíåäøò ÷ï-
ñòîïâæï“. 

îëúï ãòëîãò êïäïíæïîòï áâåñïíïìï æï õïäõì ãïèëåàòøï, ìîóäòïæ óúõë ìïè-
ñïîëøò èëóõæï úõëâîåþï. „òá ïîïôåîòï èòùòåîò, àóàïî÷åäïìôåîòï åì ìïèñï-
îë. àóàïî÷åäïìïâòà ìåâæòïíòï, óìïçéâîë æï æïóìïþïèë. îûòìôåî ìòâîúåøò 
èòïþòöåþì ãóãó êïäïíæïîòï“. 

îëúï ãòëîãòì çèïíåþåþò æïåùñë, õòäâåþøòïú ñâåäïôåîò àåàîò òñë. 
„àåàî óæïþíëøò àóàïî÷åäï ÷ïèæãïîï. óæïþíëøò òìåàò ìò÷óèåï, òìåàò óû-

îïëþï æï åîàôåîëâíåþï, îëãëîú ïêäæïèïøò“. 
„àåàî èàïçå àåàî êïþïøò ãïèëùñëþòäò ïíòíï æãïì. èàòì ôåîæëþçå öïÿâå-

þïìõèóäò ãòëîãò æïèõëþòäï æï þóüþóüåþì“. 
„àóàïî÷åäïøò“ èõëäëæ àåàîò ôåîò ïáìâ óõâïæ ãïèëñåíåþóäò íëæïî ùó-

äåòìêòîì. àåàîòì åãçëè ÿïîþò õèïîåþï ìòèþëäóîò èíòøâíåäëþòà àó øåòûäå-
þï ïòõìíïì. àåàîò æï íïàåäò ìòíëíòèåþòï. ïèòüëè àåàîòìïêåí äüëäâï íïàå-
äòìïêåí äüëäâïï, ìóäòì ãïìðåüïêåþïï. ñâåäïôåîò êïîãò àåàîì óêïâøòîæåþï. 
„ùïîìóäò àåàîòï, ìóäåàò àåàîòï æï ïè ìòàåàîòìïêåí èòòìùîïôâòì ãóãó êï-
äïíæïîòïì ìóäòú“. 

íïàåäì îëèïíøò õëîúøåìõèóäò ðåîìëíïýò ïíòíï ïìïõòåîåþì. åì ïøêïîïæ ïîòì 
íïàáâïèò. 

åîàõåä ïíòíï æï ãòëîãò ìòëíøò øåâòæíåí. èïøòí òìòíò ïî òúíëþæíåí åîàèï-
íåàì. ëîòâå ãïëãíåþóäò èòì÷åîåþëæíåí ôîåìêåþìï æï õïüåþì. ëîòâåì óúíïóîò 
øóáòà ãïþîùñòíåþëæï ìïõå. „ãïìïëúîïæ äïèïçåþò òñâíåí òìòíò, îï óíïàåþæïà 
ïìå ìïõåì, îï øóáò òñë, îï ìõòâò? — ûâåä ùòãíåþøò åùåîï ïè øóáòì çóìüò ìïõåäò 
„íïàåäò“. ìïõåçå ëîàïâåì íïàåäò ïæãï“. 

îïêò ïíòíï íïàåäòï, ìîóäòïæ þóíåþîòâòï ãòëîãòì äüëäâïú ïíòíïìïêåí. ïá 
èïîüë õëîúòåäò ìòñâïîóäò ïî ïîòì. åì éâàïåþîòâò ìïùñòìòì ûåþíïï. 

èïîàïäòï, ïíòíïè óéïäïüï ãòëîãòì, èïãîïè ïá ïíòíï ïî òñë æïèíïøïâå. ïíòíïì 
éïäïüò ïî øåóûäòï, àóèúï áïäøòïú òþîûâòì ëîò ìïùñòìò — êåàòäò æï þëîëüò. 

íëæïî ùóäåòìêòîò ïíòíïì ñëâåäòâå óþëîëüëìï æï ìðåüïêì ïæïîåþì. ïíòíï 
õëõëþòï, ïíòíï òîåèòï, ïíòíï àóàïî÷åäïï, ïíòíï ìòèéåîïï, èõëäëæ åîàïæåî-
àõåä ¸ãïâæï ïíòíï üñïøèïôïì. ïíòíï ìïãïíòï, îòì ãïèëú êåàòäò æï þëîëüò åþ-
îûâòì åîàèïíåàì. îëúï ãòëîãòè æï ïíòíïè ðòîâåäïæ ãïòïîåì ìëôäòì ëîéëþå-
øò, áïäì ãïæïîåóäò þóéï ãïèëåêòæï. ãòëîãòè òõìíï èïøòí úëäò. ïè þóéïì èåîå 
ãâï÷òì ïæïîåþì èùåîïäò. å.ò. ïè ìóîïàìïú ìòèþëäóîò èíòøâíåäëþï ¸áëíæï. þó-
éïìïâòà åûãåîåþï ãâï÷ò ïíòíïì æï ùïèòåîïæ æïàîãóíïâì áïäòì íåþòìñëôïì. 

ãâï÷ò æï ãòëîãò îëè ïíüòðëæåþòï, åì æåüïäåþøòïú ÷ïíì. èëêäóäò èùñåîò æï 
æïêäóäò óøëþåäò àïâçïîì ìúåèì ãòëîãòì. ãâï÷ò ïîõåòíïæ ïàïèïøåþì õåäøò 
èëêäóä õëõëþì. åì íåþòìñëôòì ìòèüêòúòì ïí ìòìóìüòì ãïèëâäåíï ïî ïîòì. åì 
ðëçòúòåþòì ìõâïæïìõâïëþïï. îëãëîú óæîüâòíâåäïæ øåóûäòï ãâï÷òì èëêäïì 
õëõëþò, ïìåâå èøâòæïæ õåäñëôì òãò ïíòíïì ìòìðåüïêåì. àóèúï øåòûäåþï âíåþï-
àïéåäâïì ìïøòíåäò ìòèûïôîòà ãïíòúæòæåì. èïãîïè åì èéåäâïîåþï æòæõïíì ïî 
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ãïãîûåäæåþï. ãâï÷òè øåòûäåþï ìïõä-êïîòú ãï¸ñòæëì æï ìõâïãïí ãïæïìïõäæåì, 
èïãîïè ïèïì ìòíæòìòì üêòâòäò ïî òùâåâì. ìòíæòìòì üêòâòäì ìïõä-êïîòì ãïñòæ-
âòà ïí ìõâïãïí ãïæïìïõäåþòà âåî óøâåäò. òãò, ìïæïú ïî óíæï ùïõâòæå, àïí ãï-
èëãñåþï æï àïâì âåî æïïéùåâ. ìòíæòìòì üêòâòäò ïæïèòïíòì ìóäøòï æï àïâòì 
àïâì öåîïú ïîïâòí ãïáúåâòï. ãâï÷ò þëîëüåþïï ïîï ùïèòåîò øåúæëèòì ïí ïíòíïì 
úæóíåþòì ãïèë, ïîïèåæ ìòíæòìòì üêòâòäòì óíïîòì óáëíäëþòì ãïèë. ïèòüëèïú 
ïíòíïì éïäïüò óþåæóîåþïï æï ïîï æïíïøïóäò. òãò æïíåþæï êïúì, îëèåäìïú íï-
èóìòì ñòâòäò ïîïìëæåì ãïóãëíòï. ïíòíïì æïúåèï ìüòáòóîò óþåæóîåþòì èòåî 
èëãâîòä ãâåèïì ¸ãïâì æï ïîï ÷âåóäåþîòâ áïäóî éïäïüì. ïèòüëè î÷åþï ïíòíï 
þëäëèæå ìðåüïêò. îëúï íåþòìñëôòì ùïèòåîò æïêïîãâòì ýïèì áïäèï àïâòì èëê-
âäï ãïæïùñâòüï, òãò óèïíêëåþïè ãïæïïî÷òíï. 

„êïúèï ïî òúòì, îï ûïäï ïèëûîïâåþæï èòì õåäåþì, îï áïîò áîëæï èòì ìóäøò, 
îï âíåþïì ï¸ñïâæï ìïõî÷ëþåäïçå. åîàò îïè êò úõïæò òñë, ïíòíï òè ùóàåþøò ïîï-
ôåîçå ïî ôòáîëþæï, ôòáîò ïéïî øååûäë… 

æå!.. 
ãïòìèï éïèåøò ìïòæïíéïú. åì áóöòì õèï òñë. ïíòíïì èïéäï ïùåóäò õåäò ãïó-

øåøæï, ïäþïà èëèåìèïë. 
— æå!.. 
êâäïâ ãïòìèï ïòâïíçå æï ðåîïíãòìïèïîï þïâøâò áïîìï æï ñòíâïøò ãïîåà ãïèë-

âïîæï. ìïëúïîò òì òñë, îëè áóöòì åûòíï. èûòíïîå èòïæãï æåæïèòìì, ìòçèïîì àó 
ï¸ñâï. êïþïçå ùïïâäë õåäò æï ìêïèòæïí ûòîì ÷ïèëòñâïíï, àâòàëí ùòí ãïóûéâï æï 
àïâòì ìïùëäì àâïäæïõóÿóäò èòïæãï. ÷ïùâï, ìïþïíò ãïæïòõóîï æï âòàëè ïá ïîï-
ôåîòïë, ûòäò ãïíïãîûë. ãïëãíåþóäò ïíòíï èûòíïîå þïâøâì òìå æïìúáåîëæï, âò-
àëè þïâøâò êò ïîï, äëãòíøò ìïìùïóäò òùâï“. 

óèïíêë þïâøâòì ìóäèï òãîûíë æåæòì ìòìðåüïêå æï íïàåäòì ìòêâæòäò ïî æï-
óøâï. 

èøâòæëþòïíïæ èàïâîæåþï ãòëîãò-ïíòíï-ãâï÷òì êëíôäòáüò. üîïãòêóäò êï-
àïîçòìò ãïòïîï ãòëîãòè. àâòàãâåèòì ãçòà ìóäòì ìòèøâòæå æï ðïüòåþòì íòÿò 
èëòðëâï, îòàïú ïæïèòïíò éâàïåþîòâ ìïùñòìì åçòïîï. 

ïè ðîëþäåèïüòêòì ãâåîæòà óúõë ìõåóäïæ èå÷âåíåþï èëüòâò „èòúâïäåþóäò 
áëíåþïï“. çëãïæ, èïîïæòóä èëîïäóî êïüåãëîòåþàïí åîàïæ, íëæïî ùóäåòì-
êòîò øååõë æéåì ãïâîúåäåþóä åîà ÷âåóäåþïì: áëîùòäòìï àó áåäåõòì æîëì 
ôóäïæò æïõèïîåþòì ãïúåèïì. ïèïì àïâòìò æïæåþòàò èõïîåú ïáâì, èïãîïè çëã-
öåî âïÿîëþïæïú òáúåâï. 

ïâïæèñëôò ðïîüñó êïäïíæïîòïì ãïèë åîàèïíåàì åþîûâòïí èòìò øâòäåþò. åî-
àèïíåàì ÿïèåí ïîï òèòüëè, ïâïæèñëô èïèïì âóðïüîëíëàë, ïîïèåæ òèòüëè, îëè 
èòúâïäåþóäò ôóäì øåèëòüïíìë øòí. 

„èïîüë ëîèëúåþçå æï ùäòìàïâåþçå ÷åèò ëöïõòæïí îïú ãëÿò æï òíæïóîò ãï-
æïìóäï, åîà êïúì òì æïïìïõäåþæï. øåíú êïîãïæ òúò, îëè âïäì ìëôåäò ïî øå-
òî÷åíì, öâïîò ïáïóîëþïì æï, ðïîüñóì îëè îïèå æïåèïîàëì, îïú ëöïõòæïí ãïã-
âòüïíòï, óêïí èëãâòüïíåí“… — øåì÷òâòì ãòëîãòì ãó÷ï êïäïíæïîòï. 

èïîàïäòï, åìåú èëîïäóîò êïüåãëîòòì èëäåíïï æï àòàáëì ïèòà óêïâøòîæå-
þï îëèïíòì æïíïî÷åí ïèþåþì, èïãîïè òãò óôîë çíåæïúåèóäëþïï, ãëíåþîòâò ìò-
æóõÿòîòà ãïèëùâåóäò. ïèæåíïæ óôîë ìïüòîóäò íïùïîèëåþòì àåèïï, âòæîå 
æîïèòìï. èòàóèåüåì, îëè åì èëüòâò îëèïíøò ïî âòàïîæåþï æï ìïàïíïæë æïì-
êâíïú ïî ãïèëæòì. èëõæï òìå, îëè ðïîüñó êò ïîï, ãó÷ï ãïîæïòúâïäï. æïíïìòì-
õäïæ ùïêòæåþóäò ûèåþò øåîòãæíåí æï ûâåäò „èüîëþï“ ñâåäïè æïòâòùñï. ãïáîï 
èëüòâòú „èòúâïäåþóäò áëíåþïï“. ïè øåîòãåþïì õëè ïêäòï æï ïêäòï ôìòáëäëãò-
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óîò ìòèïîàäå, èàåäò åì ïèþïâòú îëèïíòì ûòîòàïæ áìëâòäì ëîãïíóäïæ æï þó-
íåþîòâïæ ïî åîùñèòì. 

ïìåâå ûòîòàïæò ïèþïâòìïãïí ãïèëàòøóäïæ ãïèëòñóîåþï „êòæëþïíòìüåþòìï“ 
æï „àåôøòìüåþòì“ ðïåáîëþï-êïèïàò. èïîàïäòï, ïè ïèþïâì, ãïîæï ñëôòì ìóîïàòì 
øåáèíòìï, ìõâï ðîåüåíçòï ïîï ïáâì, èïãîïè èåüòìèåüïæ çåîåäåï æï òóèëîòìüó-
äò òíüëíïúòòàïú åàòøåþï îëèïíòì ìïåîàë îëèïíüòêóä ãïíùñëþòäåþïì. 

„àóàïî÷åäï“ èîïâïäìòóýåüòïíò îëèïíò ïî ïîòì. ïèæåíïæ ìòóýåüóîò, àóí-
æïú èúòîå, ãïíøüëåþïíò èòì êëèðëçòúòóî èàäòïíëþïì õåäì óøäòì. ïèòüëèïú 
çåèëîå èëõìåíòåþóäò èëüòâåþò çåæèåüòï. àóèúï èùåîäòì ãóäòìíïæåþò ãïìï-
ãåþòï: àóàïî÷åäïì îëèïíüòêóä ìïèñïîëøò ÿóÿñòïí âíåþåþì ïîï åìïáèåþï îï. 

 

ÀÓ ÊÏÎÃ ÌÏÁÈÅÇÅ ÈÒÆÒÕÏÎÀ, ÈÅÚ ÙÏÈÒÑÂÏÍÅÀ 

óêïí èëóõåæïâïæ ãïîþòì æîë. èåîïþ åäòëçòøâòäò ìïèëúò ùäòì ãïèõæïîï. 
àòàáëì ïãåî ãóøòí òñë, ðòîâåäïæ èòìò èëàõîëþï îëè ùïâòêòàõåà „úòìêïîøò“, 
1958 ùåäì. èïì èåîå èòìò êïäïèò åèìïõóîåþï áïîàóä èùåîäëþïì, êòíëì, àå-
ïüîì. èìïõòëþòì õåäëâíåþïú óñâïîì èåîïþì. öåî êòæåâ èòììïâå „àåàî áïîïâïí-
øò“ èëìòíöï èïí — îïì íòøíïâì òñë ïáüòëîò. êòíïéïè ìòúëúõäòì ôïìïæ æïóöæï 
èïì åì õåäëþï. úõåíòæïí ÷ïèëâïîæï æï þåùâçå ãïæïî÷ï. èïòíú ïî ãïíåäåþòï ìòñ-
âïîóäò þåîòêåþòìïæèò. ðòåìïú óûéâíï „þåîòêëíò“. øåèàõâåâòàò ïî ïîòì åì ìòñ-
âïîóäò. îëãëîú þåîòêï èïäïâì àïâòì æòæ üêòâòäì ãïîåãíóäò èõòïîóäåþòà, 
ïìåâå èïäïâì èåîïþ åäòëçòøâòäòì óçïîèïçïîò ìõåóäò èòì ìòñâïîóäòà, ìòà-
þëàò, ìåâæï-âïîïèòà ìïâìå ãóäì. åì ïîï èïîüë èòì àõçóäåþåþøò ÷ïíì, ïîïèåæ 
èòì ðòîïæ ìïáúòåäøòú. èå àïâïæ èòíïõïâì îëãëî åïäåîìåþï òãò úõëâåäåþì, 
èàåþì, ìïûëâîåþì, èòíæëî-âåäì. îëãëîò æïîæòï ïè ìòñâïîóäøò. òãò àòàáèòì 
ùòíïìùïî õåæïâæï, ãîûíëþæï æï ãïíòúæòæï, îëè èòì èïèï-ðïðåóä ìïõä-êïîì, êå-
îïì, êïîèòæïèëì óúõë, ãïæïèàòåäò æïåóôäåþëæï æï øâåäïì âåîïôîòà èëâï-
õåîõåþæòà. ïþï, æïïêâòîæòà îëãëîò æïþíåóäëþòà, ìåâæòà, ãïóîêâåâäëþòà, 
èëèïâäòì ùòíïøå øòøòà æï ûîùëäòà ïîòì ìïâìå „æòæò èùâïíå âåäò“, èåîïþ êëêë-
÷ïøâòäèï îëè ãïæïòéë èåîïþ åäòëçòøâòäòì ìúåíïîòà. æëæë ïþïøòûåì, èòìò êò-
íë æï àåïüîïäóîò êïîòåîòì èïíûòäçå, óêåàåìò îëäò ïî óàïèïøíòï. ïá èëõæï 
ìùëîåæ òì, øåõèïüêþòäåþï èùåîäòìï, êòíëîåýòìëîòìï æï èìïõòëþòìï, îïú åìë-
æåí ïóúòäåþåäòï ôòäèòì ãïèïîöâåþòìïàâòì. 

åäæïî øåíãåäïòïì æï îåâïç ãïþîòïûòì „øåîåêòäåþòì“ ðåîìëíïýò, îëèåäìïú 
èåîïþ åäòëçòøâòäò ïíìïõòåîåþì, ùïèæïóùóè ãïòûïõòì — àó êïîã ìïáèåçå èòæò-
õïîà, èåú ùïèòñâïíåà. èå ïî âòúò, åì ôîïçï òèàïâòàâå òñë ìúåíïîøò àó èåîå 
ãï÷íæï, îëúï îëäòì øåìîóäåþï æïåêòìîï èåîïþì. èïãîïè åîàò îïè úõïæòï: åì 
ôîïçï íïàäïæ ãïèëõïüïâì èåîïþ åäòëçòøâòäòì, ïæïèòïíòìï æï èùåîäòì, ïîìì. 
èåîïþ åäòëçòøâòäì èõëäëæ êïîãìï æï êåàòä ìïáèåøò øåóûäòï èëíïùòäåëþï. 

èåîïþ åäòëçòøâòäòì ôòäèåþòì ãïæïéåþòìïì, ÷âåí åîàïæ ãâòâäòï áïîàä-êï-
õåàòì âåä-èòíæâîåþçå, õåâòìï æï ïîïãâòì õåëþòì èàï-ãëîåþçå, êïìðòòìðòîåàò-
ìï æï íëéïòì ìïûëâîåþçå. èåàåâçååþòìï æï èùñåèìåþòì ðóî-èïîòäò èòãâòéòï. 
òãò ñâåäãïí øòíïóîò, ïõäëþåäò, èåãëþïîò êïúò òñë. èïààïí ìïóþïîøò èêïôòëæ 
÷ïíæï ìïòæïí èëæòì èåîïþ åäòëçòøâòäòì èëàõîëþåþòì, ìúåíïîåþòìï æï ðòåìå-
þòì åíï — èæòæïîò, èìóñå, èëáíòäò, ûïîéâòïíò æï èïæäòïíò. åì øòæï áïîàäòì 
áïîàâåäëþòì åíïï, åîàæîëóäïæ ïìå æòíöïæ, æïîþïòìäóîïæ, íïçïæ æï âïýêï-
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úóîïæ îëè ýéåîì. åì ãïíìïêóàîåþòà ìïñóîïæéåþëï æéåì, áïîàóäò åíòì åã-
çëè æïèÿäåâåþòì, æïìïõò÷îåþòìï æï ãïéïüïêåþòì åðëáïøò. 

îïï ãïìïõïîåäò ùåäàïèïüåþïøò æï ìòþåîòì èëïõäëåþïøò, èïãîïè æîë-ýïèì 
âåîïâòí ãïåáúåâï. èå èòíæï ìïèëúò ùäòì èåîïþ åäòëçòøâòäì òè æéåèæå, îëúï 
èïì éâàòì ïíãåäëçò èëóõèëþì, ãëíåþòì òì ìòèêâòîúõäå æï ìòíïàäå, èêäïâòì 
òì ûïäï, üïíòì òì ìòèîàåäå æï ìóäòì òì èõíåëþï øåî÷åì, îïú ëúæïåáâìò ùäòì 
èåîïþ åäòëçòøâòäì ¸áëíæï, îëúï êòíëìüóæòï „áïîàóäò ôòäèòì“ ìïìúåíïîë 
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1 რადიოინტერვიუ ლამარა კიკილაშვილთან 1994 წ. 28 ოქტომბერი 
 
1 არსებობს «ჰაკი აძბას» გამოცემები, სადაც ეს ფინალი შეცვლილია. ამ 

გამოცემებში კუზმა კილგა არ ჰკლავს ჰაკი აძბას. უჯუშის დახვრეტის მერე ჰაკი 
თვითონ გადახტა ზღვაში და იხრჩობს თავს. ამგვარი გადაკეთება ზემორე 
გამოთქმულ აზრს არ ცვლის, რამეთუ ჰაკი აძბა მაინც კილგას საქციელის 
მსხვერპლია. აქ მხოლოდ შერბილებულია კუზმას მოქმედება. ამიტომ ეს ცვლილება 
გაუმართლებელ მხატვრულ კომპრომისად მიმაჩნია. 
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1 საქაღალდეში დევს მონახაზი ლექციისათვის. 
 
1 რადიო ინტერვიუ ლ. კიკილაშვილთან 1992წ. თებერვალ-მარტი პროგრამა 

«სახსოვარი». 
 
1 ïäþïà óíæï òñëì — èëåâäë 
 
1 ïäþïà óíæï òñëì — óìïìîóäëæ 
 
1 ïäþïà, óíæï òñëì ôòäåþòà. 
 
1 „èïîïæòìëþòì êïíëíøò“ üåáíòêóîò øåúæëèïï: þï÷ïíï îïèòøâòäò ïêïêòì ûåï, 

èïãîïè åîàõåä âäïæòèåîòì ûåæïú òõìåíòåþåí. 
 
1 ðòîâåäò ðóþäòêïúòòìïì („äòüåîïüóîóäò ìïáïîàâåäë“, 1987, 1 òïíâïîò) 

æïõîòäò øîòôüòà ïùñëþòäò ìüîòáëíåþò úåíçóîïè ïèëïãæë. 
 
1 ïè ðïìïýøò „èüåîò“ øåòúâïäï „ýïèòà“. 
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