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The article deals with one of the greatest short stories by an English 
writer, Aldous Huxley, called The Young Archimedes. The tragic fate of the 
protagonist, a young boy, is built on the earliest Biblical and folklore can-
ons: when the child becomes the victim. In this instance, the protagonist’s 
talent and uniqueness were the reason for captivity. The author makes use 
of music as a means of showing that the boy is indeed a genius. The article 
also discusses the Biblical, Mythical and literary paradigms of such a con-
cept as “victimised child”. It is interesting that Huxley depicts the greatness 
of the central figure and creates a notion of genius; he seems to believe that 
special talent is granted by God, and it must be protected and cherished. 
He refers to certain illustrious composers and writers and considers the es-
sence of genius in various eras, but regards some ill-suited circumstances in 
the life of a genius as tragic.

ოლდოს ჰაქსლის „ნორჩი არქიმედე“ ქართულად თარგმნა 
მაია ცერცვაძემ და დაიბეჭდა ჟურნალ „ცისკარში“ (2019 N 5). 
მშვე ნი ე რი თარ გმა ნი ა, იკითხ ე ბა ტექ სტი ნათ ლად. მთარ-
გმნელს არ გას ჭირ ვე ბია ფი ლო სო ფი უ რი წი აღ სვლე ბის ინ ტე-
ლექ ტუ ა ლუ რი წვდო მა. ურ თუ ლე სია მა თე მა ტი კუ რი და მუ სი კა-
ლუ რი რთუ ლი ტერ მი ნო ლო გი ის შე სატყ ვი სი ფორ მით გად მო-
ცე მა ქარ თუ ლად. მთარ გმნელს მა თე მა ტი კუ რი და მუ სი კა ლუ რი 
გა ნათ ლე ბა და ეხ მა რა. ამ ცოდ ნის გა რე შე სხვა ალ ბათ ვერც 
შეძ ლებ და თარ გმა ნის დროს ამ სირ თუ ლის დაძ ლე ვას.

ოლ დოს ჰაქ სლი ბავ შვის სუ ლი ერ გან ვი თა რე ბა სა და მის 
ტრა გი კულ აღ სას რულ ზე მოგ ვითხ რობს. აცოცხ ლებს აზრს, რომ 
თი თო ე ულ ადა მი ან ში ჩა დე ბუ ლია ღვთი უ რი ნი ჭი, რომ ლის გა-
მოვ ლე ნას შე სა ფე რი სი გა რე მო და აღ ზრდა სჭირ დე ბა. გე ნი ა-
ლო ბას სწო რედ ბუ ნებ რი ვად და სწო რად გავ ლი ლი სუ ლი ერ -
ფი ზი კუ რი გან ვი თა რე ბა, ნი ჭის სა თა ნა დოდ გაფ რთხი ლე ბა და 
შე სა ფე რი სი გა რე მო გა ნა პი რო ბებს.

ბავ შვო ბი სა და ყრმო ბის ასა კის წარ მო ჩე ნა შე მოქ მე დე-
ბი თად ურ თუ ლე სი და საძ ლე ვია ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა დარ გში. 
ცალ კე ჟან რი- სა ბავ შვო ლი ტე რა ტუ რა მწერ ლის მი ერ სრუ ლი-
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ად გან სხვა ვე ბუ ლი მხატ ვრუ ლი სამ ყა როს შექ მნა სა და გან სა-
კუთ რე ბუ ლი გა მო სახ ვის უნარს გუ ლის ხმობს. თუმ ცა, სრუ ლი ად 
სხვაა სა ბავ შვო მწერ ლო ბა და სხვაა ბავ შვო ბის თე მა მხატ-
ვრულ ლი ტე რა ტუ რა ში. ბავ შვო ბის ხა ნის აღ წე რა ყვე ლა ზე ხში-
რად მწერ ლის გან სა კუ თა რი გა მოც დი ლე ბის, თა ვი სი ბავ შვო ბის 
მო გო ნე ბე ბის აღ წე რას გუ ლის ხმობს, რაც თა ვის თა ვად ძა ლი-
ან სა ინ ტე რე სოა და ავ ტო ბი ოგ რა ფი ად მი იჩ ნე ვა. რაც შე ე ხე ბა, 
ყრმო ბის, ყმაწ ვი ლო ბის ასა კის, პა ტა რა ადა მი ა ნე ბის ცხოვ რე-
ბის აღ წე რა სა და სუ ლი ე რი სამ ყა როს ჩვე ნე ბას, რო გორც აღ-
ვნიშ ნეთ, იგი სრუ ლი ად სხვა სამ ყა როა ლი ტე რა ტუ რა ში.

ბავ შვო ბის ხა ნა გუ ლის ხმობს ასაკს -12 წლამ დე, შემ დე-
გი პე რი ო დი იწო დე ბა სი ჭა ბუ კის ხა ნად - 12-დან 20 წლე ბამ დე. 
ამის შემ დგომ უკ ვე მო წი ფუ ლო ბის პე რი ო დი ა. 

ბიბ ლი ა სა და სა ხა რე ბა ში ყრმო ბა ადა მი ა ნის ცხოვ რე ბის 
ყვე ლა ზე გულ წრფელ და უმან კო ხა ნად მი იჩ ნე ვა. ჟა მი, რო დე-
საც ადა მი ა ნის თვი სე ბე ბი და ჩვე ვე ბი ჯერ არ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ-
ლა და ის მშობ ლე ბის მფარ ვე ლო ბის ქვეშ მო ი აზ რე ბა. ამას თან, 
ხაზ გას მუ ლი ა, რომ ყრმო ბა სა მოთხ ი სე უ ლი მყო ფო ბა ა, ადა მის 
პირ ველ ცოდ ვამ დე ლი ხა ნა, რო ცა მას ჯერ არ და უ კარ გავს პირ-
ველ ქმნი ლე ბა, ღვთა ებ რი ვი სის რუ ლე და უშუ ა ლო მფარ ვე ლო-
ბა ღვთი სა.

სიყმაწვილის ამგვარი საზრისი ბიბლიურ თხრობას, 
სასულიერო მწერლობასა და შუა საუკუნეების ლიტერატურასა 
და ხელოვნებას გასდევს. ამდენად, ყრმა, ბავშვი მოკლებულია 
საკუთარ არჩევანს და ამის გამო ხშირად იქცევა მსხვერპლად. 
მსხვერპლის საზრისი გასდევს ყრმობას, როგორც აბრაამისა 
და ისააკის მამაშვილობის საზრისი, როცა ისაკი მინდობილი 
მამას, მოაზრებულია შესაწირად. ყრმათა მსხვერპლი მათ 
მოსვრასა და განადგურებას გულისხმობს, როგორც ბეთლემის 
ჩვილი ყრმები ქრისტეს შობის გამო. ყრმათა მარტვილობა 
უფლისთვის შეწირვის წყურვილს გულისხმობს, როცა მათი 
რწმენა პირველცოდვამდელი სისავსით ცხადდება („კოლაელ 
ყრმათა მარტვილობა“), ანდა სასწაულის ძალით უფლისგან 
სიცოცხლე ებოძებათ („სამთა ყრმათა ბაბილონს“). 
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ლი ტე რა ტუ რი დან ვიც ნობთ უსის ხლო მსხვერ პლად ქცე-
ულ ყრმებს, რო ცა სიკ ვდი ლი არ ემუქ რე ბათ, მაგ რამ ტყვე ო ბა 
მძი მე ხვედ რია მათ თვის - მიჰ ყავთ, ჰყი დი ან და სრუ ლი ად სხვა 
გა რე მო სა და რე ა ლო ბა ში აღ მოჩ ნდე ბი ან. ღვთა ებ რი ვი ნე ბა, 
რო მე ლიც ყრმას, ისა კის მსგავ სად, უც ვლის მსხვერ პლშე წირ-
ვის აქტს, გა უც ნო ბი ე რე ბე ლი სა ჩუ ქა რია ყრმა თათ ვის. მხო ლოდ 
მა მის თვის არის გა სა გე ბი მი სი საზ რი სი, ყრმი სათ ვის ის და ფა-
რუ ლი რჩე ბა. ამ გვა რად, ამ ასაკ ში მა მი სად მი მინ დო ბი ლო ბის 
ჟა მი ცხად დე ბა სრუ ლად, რო ცა ყრმას კე თი ლი სა და ბო რო ტის 
გარ ჩე ვის უნა რი ჯერ არა აქვს, მა შა სა და მე არც - არ ჩე ვა ნი. რაც 
შე ე ხე ბა ყრმის გა დაგ დე ბას, გა ყიდ ვა სა და გა ჩუ ქე ბას, ესეც ცნო-
ბი ლი მო ტი ვი ა, ან ტი კუ რი, ბიბ ლი უ რი თუ ზღაპ რის, ფოლ კლო-
რის კა ნო ნი კად გა აზ რე ბუ ლი. ფა ტუ მი სა და ბე დის წე რის გან-
საზღ ვრუ ლო ბა, ბიბ ლი უ რი თვალ საზ რი სით უფ ლის მი ერ დად-
გე ნი ლი. ცხოვ რე ბის სხვა ეტაპ ზე წარ მოჩ ნდე ბა ამ ყმაწ ვი ლის 
მი სი ა, სრუ ლი ად სხვა გა რე მო ში იგი სა გან გე ბოდ აღ მოჩ ნდა.

ბე დის წე რი სა თუ საღ ვთო გან გე ბუ ლე ბის გან საზღ ვრუ ლო-
ბა ერ თსა ხოვ ნად წარ მო სა ხავს ყრმო ბის ასა კის უუ ნა რო ბას, და-
უც ვე ლო ბას, მათ მინ დო ბას მშობ ლე ბი სა და გარ შე მომ ყო ფე ბი-
სად მი, თა ვი სი გა დაწყ ვე ტი ლე ბის არ ქო ნას.

ამ ასაკ ში, 12 წლამ დე პე რი ოდ ში, ვლინ დე ბა ყრმის ღვთი-
უ რი ნი ჭი. თი თო ე ულს აუ ცი ლებ ლად ნა ბო ძე ბი აქვს უფ ლის გან 
ეს სა უნ ჯე, რო მე ლიც და ფა რუ ლია და რომ გა მოვ ლინ დეს, შე სა-
ფე რის გა რე მოს გუ ლის ხმობს. ნი ჭის აღ მომ ჩე ნი, მი სი დამ ნა-
ხა ვი და გან მა ვი თა რე ბე ლი პი როვ ნე ბა უძ ვე ლე სი პე რი ო დი დან 
გა მორ ჩე უ ლი ადა მი ა ნი ა: მოძღ ვა რი, ხელ დას ხმუ ლი, სას წა უ-
ლებ რი ვი უნა რით და ჯილ დო ე ბუ ლი, ოს ტა ტი და ა. შ. ზღაპ რებ ში 
ხე ლო ბა, რო მელ საც ყრმა გან სა კუთ რე ბუ ლი უნა რის მქო ნე ადა-
მი ა ნის გან სწავ ლობს, თა ვად სი ცოცხ ლის გან მსაზღ ვრე ლი და 
გა დამ რჩე ნე ლი ა. ხე ლო ბა, ოს ტა ტო ბა, სას წა უ ლებ რი ვი ძა ლა, 
მად ლმო სი ლე ბა ყრმას სწო რედ მოძღ ვა რი- მას წავ ლებ ლის გან 
ენი ჭე ბა.

ძი რი თა დად ასე თია ხა ტო ვან ენა ზე ყრმო ბის პე რი ო დის 
ასახ ვა ზღაპ რებ სა და თქმუ ლე ბებ ში, ბიბ ლი ურ თხრო ბა ში ‒ მო-
სე, იო სე ბი და ა.შ. ან ტი კურ მწერ ლო ბა სა და ტრა გე დი ებ ში თუ 
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შუ ა სა უ კუ ნე ობ რივ მწერ ლო ბა ში. ეს გან საზღ ვრუ ლო ბა ყრმო ბის 
ასა კის ხატ ვი სას წარ მოჩ ნდე ბა ყვე ლა ერის, ყვე ლა ჟან რის ლი-
ტე რა ტუ რა ში, რე ა ლის ტუ რი მწერ ლო ბის ნა წარ მო ე ბე ბის ჩათ-
ვლით.

ბავ შვი- მსხვერ პლი, ტყვე, გა მორ ჩე უ ლო ბი სა და გან სხვა ვე-
ბუ ლო ბის ნიშ ნით აღ ბეჭ დი ლი ან გან წი რუ ლია ყო ფით რე ა ლო-
ბა ში, ან და დი დი მი სი ის აღ მსრუ ლე ბე ლი, სა ყო ველ თაო ცვლი-
ლე ბე ბის ფუ ძემ დე ბე ლი. ნი ჭი და სას წა უ ლებ რი ვი უნა რი უმე ტე-
სად ტრა გი კუ ლი ბე დის წე რის გარ დუ ვა ლო ბით არის აღ ბეჭ დი-
ლი. ეს იმ დე ნად ზუს ტი გან საზღ ვრუ ლო ბაა უძ ვე ლე სი დრო ი დან, 
რომ კა ნონ ზო მი ე რე ბად არის ქცე უ ლი და რე ა ლო ბის ძა ლით, 
და უ წერ ლად, გარ დუ ვა ლად ცხად დე ბა პი როვ ნე ბის ბი ოგ რა ფი-
ა ში. იგუ ლის ხმე ბა გე ნი ა ლუ რი ადა მი ა ნე ბი სა და ხე ლო ვა ნე ბის 
ცხოვ რე ბის გზა.

ფსი ქო ლო გე ბი სა და ფი ლო სო ფოს თა ინ ტე რესს ყო ველ-
თვის წარ მო ად გენ და ამ ასა კობ რი ვი სა ფე ხუ რე ბის გავ ლა ადა-
მი ა ნის ცხოვ რე ბა ში ვიდ რე სი ბე რემ დე. სხვა დას ხვა მიმ დი ნა-
რე ო ბა თა და მო საზ რე ბა თა მი უ ხე და ვად, არა ვინ კა მა თობს ამ 
ასა კობ რივ და ყო ფა ზე, იგი მცი რე დი სა ხეს ხვა ო ბით სა ყო ველ-
თა ოდ აღი ა რე ბუ ლი ა. ფსი ქო ლო გე ბის კვლე ვე ბის მი ხედ ვით, 
ბავ შვო ბის ასა კი 12 წლამ დე გან საზღ ვრავს პი როვ ნე ბის ხა სი-
ათს, მის სუ ლი ერ -ფი ზი კურ მთლი ა ნო ბას, ცნო ბი ე რე ბა ყა ლიბ-
დე ბა გან ცდა თა და ტრავ მა თა გა და ლახ ვი სა თუ ვერ გა და ტა ნის 
სა ფუძ ველ ზე. ამის მი ხედ ვით ასა ბუ თე ბენ ადა მი ა ნის ასა კის 
გან საზღ ვრის პი რო ბი თო ბას: ინ ფან ტი ლიზმს ბავ შვო ბის ხა ნა ში 
გა და უ ლა ხა ვი პრობ ლე მე ბი იწ ვევს, და უც ვე ლო ბი სა და ში შის, 
ძა ლა დო ბის ფაქ ტე ბი სა მუ და მო კვალს ტო ვებს ადა მი ა ნის ფსი-
ქი კა ზე, არ სე ბო ბენ ბავ შვე ბი მო ხუ ცე ბუ ლო ბამ დე ან ად რე ულ 
ასაკ ში ბავ შვო ბა და კარ გუ ლი ადა მი ა ნე ბი და სხვა.

ყვე ლა ზე დიდ მცოდ ნედ ბავ შვო ბის ასა კი დან ადა მი ა ნის 
სუ ლი ერ -ფი ზი კუ რი სრულ ქმნი სა და მი სი ასახ ვი სა თვით შე მეც-
ნე ბის სა ფუძ ველ ზე ნე ტა რი ავ გუს ტი ნეს „აღსარება“ სა ხელ დე-
ბა. მიჩ ნე უ ლი ა, რომ მან უდი დე სი გავ ლე ნა იქო ნია და სავ ლუ რი 
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და აღ მო სავ ლუ რი დი დი მწერ ლე ბის (და არა მხო ლოდ) შე მოქ-
მე დე ბა ზე. ყვე ლა დი დი ავ ტო რი და ვა ლე ბუ ლია მის გან, მთე ლი 
ინ გლი სუ რი ლი ტე რა ტუ რა, შემ დგომ ამე რი კუ ლი ლი ტე რა ტუ რა 
დგას ამ ფუნ და მენ ტზე. ავ გუს ტი ნე სე უ ლი გან საზღ ვრა გუ ლის-
ხმობს შემ დგომ დე ბუ ლე ბას:

„ადამიანი და ბა დე ბით ვე ცოდ ვი ლი ბუ ნე ბის არის. არა ვინ 
არის თა ვი სუ ფა ლი ცოდ ვა თა გან. ბავ შვიც კი, რო მელ მაც თუნ-
დავ ერ თი დღე იცხ ოვ რა მი წა ზე, ცოდ ვი ლი ა. ღმერ თმა შექ მნა 
ადა მი ა ნი, მაგ რამ მას არ შე უქ მნია მა თი ცოდ ვა ნი. ბავ შვის 
ზრდას თან ერ თად, იზ რდე ბა ცოდ ვა, ძლი ერ დე ბა სხე უ ლებ რი ვი 
იმ პულ სე ბი, მაგ რამ ამა ვე დროს მოძ რა ობს ში ნა გა ნი ნე ბა, ჯერ 
მხო ლოდ და ფა რუ ლად და შეუმჩნევლად“ (ნეტარი ავგუსტინე, 
1985).

ყველა მწე რა ლი, რო მელ საც ბავ შვო ბის ხა ნა გა უ ცოცხ-
ლე ბია თა ვის ნა წარ მო ე ბებ ში, მიჩ ნე უ ლი ა, რომ ეფუძ ნე ბა ამ 
გან საზღ ვრას. მე ო ცე სა უ კუ ნემ დე ავ ტო რე ბი ამ მსოფ ლხედ ვას 
ეფუძ ნე ბი ან და წარ მო სა ხა ვენ მხატ ვრუ ლად. „ჰეკლბერი ფინი“ 
- რომელიც მიჩნეულია შედევრად ამ ჟანრის ლიტერატურაში, 
ამ განსაზღვრას გულისხმობს, ასევე „ტომ სოიერის თავ-
გადასავალი“, „დავით კოპერფილდი“, „ჯეინ ეარი“ და სხვა.

განსხვავებული ხედვა ყალიბდება ფროიდის ფსიქო ანა-
ლიზის, მისეული „კომპლექსების“ გან საზღ ვრის შემ დეგ. უკ ვე 
ლი ტე რა ტუ რა ში (და არა მხო ლოდ), ხე ლოვ ნე ბის ყვე ლა დარ-
გში ბავ შვო ბის ასა კი ძი რი თა დად ადა მი ა ნის ხა სი ა თის, ფსი ქი-
კის ფორ მი რე ბი სა და ქცე ვა თა გან მსაზღ ვრე ლი ა, პი როვ ნე ბის 
ბე დის წე რას ქმნის „არაცნობიერისა“ და „ქვეცნობიერის“ წი აღ-
ში და ბუ დე ბუ ლი სამ ყა რო, რო მე ლიც გუ ლის ხმობს რო გორც გე-
ნე ტი კურ, ისე 12 წლამ დე გან ცდილ -გა და ტა ნილ, „განდევნილ“ 
თუ ვერ დაძ ლე ულ ტკი ვი ლებს. ამ დრო ი დან ლი ტე რა ტუ რა ში 
იშლე ბა ბავ შვო ბის ამ პე რი ო დის ძა ლა დო ბის, ტრავ მის, გავ ლე-
ნე ბის მთე ლი სის ტე მა, რო მე ლიც იწ ვევს ადა მი ა ნის გა ო რე ბას, 
გა უცხ ო ე ბას, აშ ლი ლო ბა სა თუ დამ ნა შა ვედ ჩა მო ყა ლი ბე ბას .

სა ხის მეტყ ვე ლუ რად რომ წარ მოვ სა ხოთ, ბერტოლდ ბრეხ-
ტის „კავკასიური ცარცის წრე თვალსაჩინო მაგალითია: ორი 



 229

ოლდოს ჰაქსლის „ნორჩი არქიმედე“ ქართულად

ქალის მიერ წრეში ჩამდგარი ბავშვის გადაძალვა, როგორც 
გამოცდა დედობრიობის აღმოსაჩენად, გამოვლინდება ტკივი-
ლის მიხედვით. დედა მხოლოდ ის უნდა იყოს, ვისაც ბავშვის 
ტკივილი სტკივა. იგი მშობელი დედის წინაშე უპირატესად 
მიიჩნევა. ამ საზრისით, მიჩნეულია, რომ ფიზიკური დედა მო-
ძალადედაც შეიძლება იქცეს და მსხვერპლად აქციოს შვილი, 
თუნდაც „დიდი სიყვარულით“.

მეორე მაგალითად „მოხუცი და ზღვა“, რო მელ შიც პა ტა-
რა ბი ჭი გა აზ რე ბუ ლი ა, რო გორც მო ხუ ცის სუ ლი ე რი მემ კვიდ რე. 
ერ თი მეც ნი ე რის ნაშ რომ ში ბიბ ლი უ რი და ვით წი ნას წარ მეტყ-
ვე ლის სა ხე- ხა ტად არის ეს ყრმა გა აზ რე ბუ ლი, რო მელ საც ეს 
მო ხუ ცი მო ევ ლი ნა მოძღ ვრად ‒ სუ ლი ე რის, ღვთა ებ რი ვის შე-
მეც ნე ბის გზა ზე და მას ამ ასაკ ში უკ ვე აპოვ ნი ნა ადა მი ა ნის უმ-
თავ რე სი იდე ა ლი ‒ სიყ ვა რუ ლით, თაყ ვა ნის ცე მით, იდე ა ლით 
მსა ხუ რე ბა და ღვთის შე მეც ნე ბა.

ძი რი თა დად ამ ორ გზას მის დევს ბავ შვო ბის ასა კის ასახ ვა 
ლი ტე რა ტუ რა ში. 

ოლ დოს ჰაქ სლი არის აღი ა რე ბუ ლი კლა სი კო სი მწე რა ლი. 
დი დი ხა ნი არ არის, რაც გა მოჩ ნდა მი სი ნა წარ მო ე ბე ბის თარ-
გმა ნე ბი. მოთხ რო ბე ბი „ფეიერვერკის შემდეგ“ და „სამკურნალო 
დასვენება“ თარგმნა ნანა სუხიტაშვილმა. ითარგმნა რომანი 
„კონტრაპუნქტი“. 

მაია ცერცვაძის მიერ თარგმნილი „ნორჩი არქიმედე“ 
ბავშვობის ასაკის აღწერისა და ხატვის დიდოსტატობით 
არის გამორჩეული. იგი მიჩნეულია ერთ-ერთ საუკეთესო მო -
თხრობად. ჩვენი ყურადღება მიიქცია ყმაწვილი ბიჭის ბე-
დისწერის მწერლისეულმა განსაზღვრამ.

მწერალი იცნობს და იყენებს ფროიდისეული და შემ-
დგომი ფსიქოანალიზის მკვლევარ-მეცნიერთა ნაშრობებს. 
ეს მოთხრობა თავისი პიროვნული, მწერლისმიერი გამოცდი-
ლებისა და დაკვირვების, ხედვისა და აღქმის ძალით არის 
გამორჩეული. იმდენად ღრმა და სულიერია ეს ხედვა, რომ 
წაშლილია ყოველგვარი განსწავლულობისა და ცოდნის კვალი 
და მიღწეულია ზოგადადამიანური ტრაგედიის სიმაღლის 
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ჭვრეტა, რომელიც ბიბლიური სიმბოლური გამოსახვის გან-
ზოგადებას აღწევს, როცა ამბავი „იგავად“ ცხადდება საკა-
ცობრიო იდეალთა და კანონზომიერებათა გამოსახვის მწერ-
ლისეული ძალით.

თავდაპირველად ყმაწვილი გვიდო მწერლის არეალაში 
თავის შვილთან მოთამაშე საყვარელ ბავშვად ჩნდება. ყუ-
რადღებას იპყრობს სილამაზით: „გვიდო მე მესახებოდა ყვე-
ლაზე მომხიბლველ ბიჭად, ვინც კი ოდესმე მინახავს“. მე-
პატრონე ქალი აღტაცებულია ბიჭით „ეს რა ლამაზი, რა ლა მაზი 
ბავშვია!...ხანდახან ვფიქრობ, ხომ არ ვიშვილო?“.

მწერლის ხედვა და აღქმა ღრმავდება. ბავშვის გამორ-
ჩეულობა ცხადი ხდება: „გვიდო მოაზროვნე ბავშვი გახლდათ, 
განსჯისა და უეცარი ჩაფიქრებისათვის გაჩენილი“... „სერიო-
ზულობისა და ჩაფიქრების მისეულ სიმშვიდეში ბავშვს თვა-
ლები ულამაზესი უხდებოდა“.

მუსიკა, როგორც ადამიანის სულის მესაიდუმლე და 
ღვთაებრივის განსახიერება სამყაროში, თანდათან წარმოა-
ჩენს გვიდოს განსაკუთრებულ უნარს. მწერალი მასთან ერ-
თად უსმენს კლასიკურ ნაწარმოებებს და გასაოცარი ხდება 
ბიჭის სულისმიერი აღქმის უნარი: „ყველაზე ძლიერ ის „კო-
რიოლანოსის“ უვერტიურამ შეძრა. მეხუთე სიმფონიის მე-
სამე ნაწილი, მეშვიდის - მეორე ნაწილი, საიმპერატორო კონ-
ცერტის ნელი ნაწილი-გულთან ყველაზე ახლოს ესენი მოჰ-
ქონდა, მაგრამ არაფერს აღუგზნია ის იმაზე მეტად, ვიდრე „კო-
რიოლანოსს“.

გენიალური ნაწარმოებების მოსმენისას გვიდოს დაკვირ-
ვება და ემოცია, მისეული გაგება ამ ჰანგებისა, მწერალს ადა-
მიანის ბედისწერის არსს თავისებურად წარმოუსახავს: „იქნებ 
მხოლოდ გენიალური ადამიანები არიან ნამდვილი ადამიანები, 
კაცობრიობის მთელი ისტორიის მანძილზე?...“

თუ მწე რა ლი, გვი დოს გე ნი ის აღ მომ ჩე ნი, თვალ ნათ ლივ 
ხე დავს, რომ ბიჭს მუ სი კა ზე მე ტად მა თე მა ტი კის, გე ო მეტ რი ის 
ნი ჭი აქვს, ის თა ვი სე ბუ რად აღ მო ა ჩენს ფი გუ რე ბის გან ლა გე-
ბი სას არ ქი მე დეს უნარს და გან სხვა ვე ბუ ლად ასა ბუ თებს ცნო-
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ბილ თე ო რე მებს, მე პატ რო ნე ქა ლი გვი დოს მუ სი კა ლუ რი ნი ჭის 
გან ვი თა რე ბის სურ ვი ლით არის შეპყ რო ბი ლი. მშობ ლე ბი კარ-
გა ვენ შვილს, ავ ტო რის ალ ტერ -ე გო, მთხრო ბე ლი მოძღ ვა რი ა, 
რო მელ მაც აღ მო ა ჩი ნა ბავ შვის ღვთა ებ რი ვი ნი ჭი და მად ლი, 
მაგ რამ ვერ და იც ვა, ვერ გა და არ ჩი ნა. ბი ჭუ ნას თვით მკვლე ლო-
ბა, რო გორც ლო გი კუ რი და სას რუ ლი, ადა მი ა ნუ რი ტრა გე დი ის 
მა რა დი უ ლო ბის ბეჭ დით არის აღ ბეჭ დი ლი, რო გორც პირ ველ-
ცოდ ვის, ადა მის მემ კვიდ რე ადა მი ა ნის უცი ლო ბე ლი გა ნა ჩე ნი. 
მე პატ რო ნე ქა ლი, რო მე ლიც ნი ჭი ე რი ბავ შვის წარ თმე ვას, და სა-
კუთ რე ბა სა და მშობ ლი უ რი გა რე მოს გან მო შო რე ბას შეძ ლებს, 
თით ქოს მდიდ რულ, სა ოც ნე ბო პი რო ბებს უქ მნის მას, მაგ რამ 
არ თმევს თა ვი სუფ ლე ბას, საყ ვა რელ წიგნს, აი ძუ ლებს სა ა თო-
ბით დაკ ვრას ფორ ტე პი ა ნო ზე, რად გან ფიქ რობს, რომ ის დი დი 
მუ სი კო სი უნ და გა მო ვი დეს. პატ რო ნი ქა ლი ერ თგა ვა რი გან სა-
ხი ე რე ბაა ბო რო ტი დე დი ნაც ვლი სა ზღაპ რე ბი დან, რო მე ლიც 
ყმაწ ვი ლის გულ -ღვიძლს ითხ ოვს წამ ლად, ის გა ნა სა ხი ე რებს 
წუ თი სო ფელს, იმავ დრო უ ლად, რო მე ლიც ამ წყვდევს ადა მი ანს 
მი წი ე რი ცნო ბი ე რე ბის ტყვე ო ბა ში და უკე ტავს საღ ვთო ცნო ბი-
ე რე ბას თან ზი ა რე ბის გზას.

სა სო წარ კვე თა, იმის ფიქ რი, რომ ახ ლობ ლებს და არა ვის 
ამ ქვეყ ნად ის აღარ ახ სოვს და უყ ვარს - ბიჭს თვით მკვლე ლო-
ბამ დე მი იყ ვანს.

თე მა აქ ტუ ა ლუ რია და მწე რა ლი ნათ ლად გა მოკ ვეთს ყმაწ-
ვი ლის ტრა გე დი ის ყვე ლა ნი უ ანსს.

ძა ლა დო ბა, არა თა ვი სუ ფა ლი გა რე მო, ნი ჭი სა და გა მორ ჩე-
უ ლო ბის ტრა გიზ მი სამ ყა რო ში, გე ნი ა ლო ბის ნამ დვი ლო ბა და 
მერ კან ტი ლუ რი ყო ფის უცხ ო ო ბა, მუ სი კის ღვთა ებ რი ვი გავ ლე-
ნა ადა მი ან ზე მწერ ლის ამ მოთხ რო ბას ზედ რო უ ლო ბის გან-
ცდას სძენს. ოლ დოს ჰაქ სლის გა მორ ჩე უ ლი მოთხრობა „ნორჩი 
არქიმედე“ თა ნა მედ რო ვე ყო ფა ში აცოცხ ლებს ყმაწ ვი ლი ბე-
დის წე რის გარ დუ ვა ლო ბას, რო მე ლიც უძ ვე ლეს კა ნონ ზო მი ე-
რე ბას იმე ო რებს - ყმაწ ვი ლი ტყვე, ბავ შვი მსხვერ პლი თა ვი სი 
დრო ი სა და გა რე მოს ძა ლა დო ბი სა. ღვთი უ რი ნი ჭი, რო მე ლიც 
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არ გან ვი თარ და, გა მოვ ლე ნის თა ნა ვე ბო რო ტად ჩაკ ვდა. ...ეს 
იგა ვუ რი ენა ა, სა ყო ველ თაო ჭეშ მა რი ტე ბის შე საც ნო ბად. 

მაია ცერ ცვა ძის მი ერ შეს რუ ლე ბუ ლი თარ გმა ნი მწერ ლის 
ინ ტე ლექ ტუ ა ლუ რი, მუ სი კა ლუ რი და მა თე მა ტი კუ რი ცოდ ნი თა 
და ტერ მი ნო ლო გი ით დატ ვირ თუ ლი თხრო ბის, ფა ქი ზი ნი უ ან-
სე ბის ზუს ტად გად მო ცე მი სა და ამეტყ ვე ლე ბის უნარს ადას ტუ-
რებს. თარ გმა ნის სხვა ნი უ ან სებ ზე სა უ ბა რი ნამ დვი ლად სცილ-
დე ბა ჩვენს კომ პე ტენ ცი ას. აღ ვნიშ ნავთ, რომ თა ვად ნა წარ მო-
ებ მა, მწე რალ მა და, რაც მთა ვა რი ა, ბავ შვო ბის თე მამ გა მო იწ-
ვია ჩვე ნი ინ ტე რე სი.
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