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BİRİNCİ PƏRDƏ

Birinci şəkil

Rusiyanın çarı Nikolay öz taxtında əyləşib. 
Otaq şahanə bəzənmişdir.

Nikolay (öz-özünə): Ah... torpağımız böyükdür, geniş-
dir, uludur, Rusiya doğurdan da varlı ölkədir. Bol sulu çay-
ları olan, ucsuz bucaqsız taxıl zəmiləri, xəz dərili məmu-
lat ları ilə məşhur olan, müxtəlif faydalı qazıntıları ilə dün-
yada tanı nan qüvvətli və qüdrətli Rusiyada çarlıq etmək 
gözəldir, tərifəlayiqdir. Lakin əfsuslar olsun ki, bu gözəl-
lik, bu tərifəlayiqlik rus mujiklərinin “dinc durmamaqla-
rı” sayəsində tez-tez öz mütənasibliyini itirir, valehedici 
görünmür. Rusiyanın ucsuz bucaqsız çöllərindən indi yeni 
bir qoxu, yeni bir hiss duyulur – bu üsyan qoxusu, üsyan 
hissidir. 

Bu vaxt jandarm rəhbəri 
A.X.Bekkendorf içəri daxil olur.

Bekkendorf (çara təzim edərək): Xoş gördük əlahəzrət. 
Qulluğunuzda müntəzirəm. Məni sizmi çağırtdırmırsınız?

Nikolay: Xoş gününüz olsun, cənab Bekkendorf: Ke-
çin əyləşin (Bekkendorf keçib bir az aşağıda Nikolayın sağ 
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tərəfində əyləşir. Sonra Nikolay sözünə davam edir). Bəli 
sizi mən çağırtdırmışam. Bir jandarm rəhbəri kimi sizin də 
böyük vəzifə və səlahiyyətiniz vardır. Siz də rus tarixində 
mühüm rol oynaya bilərsiniz. 

Bekkendorf (yaltaqcasına): Əlahəzrətin taxt-tacını qo-
rumaq, həmişə mühüm və icra olunmalı bir vəzifə kimi 
bizim borcumuzdur. Əmr edin, sizin qulluğunuzda ölümə 
belə desəniz getməyə hazıram. 

Nikolay (gülümsünərək): Xatircəm ola bilərsiniz, mən 
sizi ölümə göndərmək fikrində deyiləm, lakin siz boğmalı-
sınız, öldürməlisiniz, (qəzəblə) məhv etməlisiniz. 

Bekkendorf (həyəcanla və bir az da qorxaqcasına): 
Əsə  biləşməyin əlahəzrət. Axı sizin bu müti qulunuz kimi 
boğ malıdır, kimi məhv etməlidir. Əmr edin əmrinizi icra 
etməyə hazıram. 

Nikolay: Xeyr, cənab Bekkendorf: Mən sizə müəyyən 
və qəti həll olunmalı bir məsələni əmr etməmişdən qabaq, 
ümumiyyətlə, Rusiyadakı indiki vəziyyət barədə ətraflı 
söhbət etmək istəyirəm. Biz böyük rus xalqının oğlu kimi 
öz vəzifəmizi vicdanla və ləyaqətlə yerinə yetirməliyik. 
Bizdən əvvəlki sələflərimizin ziddinə getmədən hər cür 
inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirləri Rusiyadan uzaqlaşdırmağa 
çalışmalıyıq. Qoy bizim Rusiyanın “təmiz havası” Avro-
pada cərəyan edən “çirkli hava” ilə qarışmasın. Rus xalqı 
həmişə sadə və itaətkar olmuş və belə də olaraq qalmalıdır. 

Bekkendorf (başı ilə onun sözünü təsdiq edərək): Düz-
dür, əlahəzrət. Rus xalqı həmişə sadə və itaətkar olmuşdur, 
lakin onun qonşuluğunda yerləşən bəzi xalqlar heç də öz 
padşahlarına qarşı itaətkarlıq etməmişlər və əminəm ki, bu-
nun üçün də əvvəl axır öz cəzalarını çəkəcəklər. Ancaq rus 
xalqına gəlincə isə, bir ovuc ölkənin daxilində o itaətkarlıq 
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etməməyə çalışanlar ki var, onları bax bu əllərimlə (əllərini 
göstərərək) boğmağa hazıram, bəli hazıram. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, inqilabi əhval-ruhiyyəli 
şəxslər Rusiyanın hər tərəfində mövcuddur. Belə bir əhval-
ruhiyyənin alovlar sayrışan Rusiyada mövcudluğuna söz 
ola bilməz. Lakin məsələ heç də bunda deyildir, bununla 
bitmir. Hələ körpə nəfəsli Rusiyanı belə yad fikirlərdən, 
yad baxışlardan uzaqlaşdırmaq lazımdır. Bu həm də bizim 
vətəndaşlıq borcumuzdur. 

Bekkendorf (işgüzarlıqla): Sözsüz ki, belə olmalıdır 
əlahəzrət. Lakin rus xalqı sadə və itaətkar olmaqla yana-
şı, heç də biz düşündüyümüz qədər avam deyildir ki, onu 
aldatmaq, hər cürə inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlərdən 
uzaqlaşdırmaq mümkün olsun. Bir də ki, vahiməli bir ka-
bus kimi inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlər bütün dünyanı 
dolanmaqdadır. Bu vahiməli kabusunsa yuvası Avropada-
dır. Təəssüflər olsun ki, bizim rus xalqı da Avropanın bir 
hissəsində məskunlaşmışdır. 

Nikolay (səsini bir qədər qaldıraraq): Lakin bütün bun-
larla yanaşı, biz əllərimizi heç də yanımıza salıb qalma-
malıyıq. Bu vahiməli kabusu nəinki Rusiyadan, bacarsaq 
Avropadan belə qovmalıyıq (sonra öz-özünə). Ax mujiklər, 
mujiklər siz birləşəndə nə qədər qüvvətli və qorxunc olur-
suzmuş. Gör işin harasıdır ki, bu qədər topu tüfəngi, qoşu-
nu olan Nikolayı belə özünüz haqqında düşünməyə məcbur 
edirsiniz (üzünü Bekkendorfa tutaraq). Yox, bu mümkün 
deyildir. Nikolay kimi bir çarın torpağında belə fikirlərin 
yaranması mümkün olmamalıdır. Bekkendorf, yəni doğur-
danmı Nikolayın hökmdarlıq etdiyi Rusiya bu kökə düş-
müşdür ki, orada rəiyyət öz ağasına itaətkarlıq etməkdən 
boyun qaçırsın, bir sıra bədxahlar ölkənin daxilində pozu-
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culuq fəaliyyətinə başlasınlar? Yox, Bekkendorf: Rusiya 
əvvəlki Rusiya, Nikolay da onun hökmdarı olaraq qalmalı-
dır. Biz Rusiyanı bu çirkaba yuvarlanmaqdan qorumalıyıq. 

Bekkendorf: Bəlkə, siz demişkən, bu körpə nəfəsli 
Rusiyanı, beşiyi Avropada bizim qonşularımızda yerləşən 
çirkaba yuvarlanmaqdan qorumalıyıq, ancaq bunun üçün 
öz top və tüfənglərimizi anbarda saxlamamalıyıq. İnqila-
bi əhval-ruhiyyəli fikirlər öz zəhərli pəncəsini Rusiyaya da 
uzatdığı bir vaxtda bizim gözümüz baxa-baxa Rusiyanı itirə 
bilmək təhlükəsi gözləməyimiz, sakitcə, yalnız ətrafımızda 
baş verən hadisələri seyr etməklə kifayətlənməyimiz doğru 
deyildir. Rusiya əvvəlki Rusiya olaraq qalmalıdır. 

Nikolay: Həyat həmişə irəliyə doğru inkişaf edir. Ta-
rixin təkərlərini geriyə döndərmək mümkün deyildir. Bu 
labüddür. Lakin biz müəyyən fərmanlar verməklə bu inki-
şafı ləngidə və ya istiqamətini dəyişə bilərik. Ona görə də 
düşünülmüş və ağıllı mühakimələr yürütmək lazımdır. Əks 
təqdirdə, biz çox şeyi itirmiş olarıq və bu oyunda uduza 
bilərik. 

Bekkendorf: Bu doğrudur, əlahəzrət. Biz tarixin inki-
şafına öz fəaliyyətimizlə müəyyən təsir göstərə bildiyimiz 
halda, onu taleyin ixtiyarına buraxmaqda səhv etmiş olarıq. 
Elə ona görə də bu inqilabi əhval-ruhiyyənin yayılmasının 
səbəbini və köklərini araşdırıb müəyyən qənaətə gəlməli və 
bundan sonra necə hərəkət etməyimizi dəqiqləşdirməliyik. 

Nikolay: Məncə bu inqilabi əhval-ruhiyyənin ölkənin 
içərilərində də yayılmasının səbəbləri çox, kökləri isə 
dərindir. Siz bir jandarm rəhbəri kimi bu işləri bilməmiş 
olmazsınız (Bekkendorf onun sözlərini başı ilə təsdiq edir, 
Nikolay isə sözünü davam etdirir). İndi isə belə bir əhval-
ruhiyyənin yaranması üçün əsas zəmin yaradan şərtləri 
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göstərmək və bu şərtlərə qarşı əks vasitələr axtarıb tapmalı-
yıq. Siz isə cənab Bekkendorf, ölkənin içərilərini daha çox 
gəzdiyiniz və vəzifəniz bu işi tələb etdiyi üçün mənə bir 
qədər məlumat verin.

Bekkendorf: Əlahəzrətin xidmətində hər cürə fəaliyyət 
göstərmək borcumuzdur. Bir halda ki, xidməti vəzifəm də 
bu işi icra etməyi tələb edir. Mən cəsarət edib əlahəzrətə 
bildirməliyəm ki, kəndliləri həyacanlandıran, onları kortəbii 
mübarizəyə qaldıran əsas şərtlərdən biri kəndlilərin hədsiz 
dərəcədə yoxsul həyat sürmələri, pis güzəran keçirmələridir. 
Atalar misalıdır «ac qarın qılıncı da kəsər”. Nə qədər ki, 
kəndlilər belə son dərəcə acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırlar 
hər bir quberniyadan, hər bir qəzadan həyəcanlı xəbərlər 
alınacaqdır. 

Nikolay (istehzayla): Cənab Bekkendorf, sizin sözləri-
niz dən belə çıxır ki, biz kəndlilərin başını sığallamalı və 
gündəlik maddi ehtiyaclarını şərtsiz ödəməliyik. 

Bekkendorf (ciddi): Məsələni heç də bu səkildə dü-
şünməmək də olar. Kəndlilərə yalnız çox cüzi güzəştlərə 
getməklə onları bir qədər sakitləşdirmək mümkündür. Bu 
isə dövlət xəzinəsinə o qədər də ziyan vurmaz. Əvəzində 
isə ölkənin daxilində vəziyyət bir qədər yaxşılaşar. Bun-
dan başqa, kəndlilərlə mülkədarların, yeni-yeni yaranma-
ğa başlayan muzdurlarla burjuaziyanın nümayəndələrinin 
arasında baş verən münaqişələrin, qiyamların, üsyanların 
baş verməsinin müəyyən səbəbi var. Sahibkarlarla onun 
təbəələri arasındakı münasibətlərin belə bir vəziyyətə gəlib 
çıxması heç də tərifəlayiq deyildir. Təəssüf ki, bizim Rusi-
yada belə hallara da rast gəlmək olur. 

Nikolay: Sizin dediklərinizdə bir həqiqət var, lakin 
bu, heç də Rusiyada inqilabi əhali-ruhiyyənin yaranması 
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səbəblərinin tam əhatə olunmuş həlli deyildir. Rəiyyətlə 
sahibkar arasında nə qədər münaqişə baş versə də yenə də 
rəiyyət öz rəiyyətliyində, sahibkar da öz sahibkarlığında 
qalır. Yoxsa, ölkənin idarə olunmasında qarşıya çətinliklər 
çıxar və bizim üçün münasib vəziyyət yaranardı. Buna görə 
də, öz həddini bilməyənlər üçün zor da işlətmək imkanımız 
da vardır. 

Bekkendorf: Bu doğrudur ki, bizim öz cızığından çıxan-
lara müqavimət göstərməyə hər cürə imkanımız vardır. 
Amma onsuz da öz başlarını qapaz üçün əyənlərə-kəndlilərə 
belə bir ciddi müqavimət göstərməyə dəyərmi? Onlar üçün 
yalnız cüzi güzəştlərə getmək kifayətdir. İvan Bolotnikovu 
da, Yemilyan Puqaçovu da, Stepan Razini də belə bir yolla 
məğlub etmək asan olardı. Lakin ölkənin daxilində inqilabi 
əhval-ruhiyyə yayan başqa bir qisim nümayəndələr də var-
dır ki, onlara qarşı belə bir yolla çıxış etmək ağılsızlıq olar-
dı. Onlara qarşı zor və silah işlətmək isə məncə, ən münasib 
bir vasitə olardı. 

Nikolay: Siz kimləri nəzərdə tutursunuz cənab Bekken-
dorf (öz-özünə). Sən demə Rusiya başdan-başa inqilab yu-
vasına çevrilibmiş. 

Bekkendorf: Mən o şəxsləri nəzərdə tuturam ki, on-
lar Rusiyanın ziyalı təbəqəsinə mənsubdurlar. Özü də nə 
kəndlidirlər, nə də muzdur. Onlar Rusiya dövlət aparatı-
nın müəyyən sahələrində fəaliyyət göstərən və müxtəlif 
mükəlləfiyyətlər daşıyan şəxslərdir. 

Nikolay: Məsələn, dekabr silahlı üsyanının əsas iştirak-
çıları olan zadəganlar kimi. 

Bekkendorf: Bəli, əlahəzrət, siz duz buyurursunuz, on-
lar kimi. Lakin bunların özlərini də inqilaba təhrik edən 
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səbəblər vardır. Bax bu səbəbləri araşdırıb tapmaq və onla-
rın üzərində ciddi nəzarət qoymaq lazımdır. 

Nikolay: Həyatın hər üzünə qarşı çıxış etmək üçün bizdə 
hökm və səlahiyyət vardır. Mümkündür ki, bu səbəblər 
üzərində də nəzarəti gücləndirək. 

Bekkendorf: Əlahəzrətə məlumdur ki, hal-hazırda Rusi-
ya əvvəlki kimi tam natural təsərrüfatın hökm sürdüyü Ru-
siya deyildir. Buna səbəb birinci növbədə, xarici dövlətlərlə 
əlaqələrimizin artmasıdır. Əlbəttə ki, bu Rusiya kimi bö-
yük və qüdrətli bir dövlət üçün vacib, lazımlı şərtdir. Lakin 
öz-özlüyündə bu əlaqələrin müsbət üstünlükləri ilə yanaşı, 
mənfi cəhətləri də vardır. 

Nikolay: Bu mənfi cəhətlər isə yəqin ki, xariclə əlaqədə 
olan bəzi şəxslərin Rusiyaya gətirdikləri inqilabi əhval-
ruhiyyədən ibarətdir elə deyilmi? 

Bekkendorf: Məsələ əlahəzrətə tamamilə aydındır. 
Nikolay: Bu əlaqəni zəiflətmək və ya kəsmək müm-

kün deyildir. Əks təqdirdə, biz ölkənin gələcək inkişafını 
təhlükə altında qoymuş olarıq. Lakin xariclə əlaqəsi olan 
hər bir şübhəli şəxs üzərində ciddi nəzarət qoymaq müm-
kündür və bunu sizə həvalə edirəm. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin hər bir tapşırığı onun sədaqətli 
xidmətçisi üçün əmrdir. Mən bacardığım qədər sizin tapşı-
rığınızın öhdəsindən gəlməyə çalışaram. 

Nikolay: Bir də ki, cənab Bekkendorf, ölkənin daxilində 
yaranan qatışıqlıqdan istifadə etməyə çalışan bəzi yüksək 
rütbəli məmurlar üzərində də nəzarəti gücləndirməliyik. 
Necə ki, belə yüksək rütbəli şəxslər dekabr silahlı üsyanın-
da iştirak edirdilər. Təəssüflə onu da qeyd etməliyəm ki, bu 
üsyandan sonra hələ də Rusiyada inqilabi əhval-ruhiyyə o 
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qədər də zəifləməmişdir. Bu üsyanın yaratdığı dalğalar hələ 
də Rusiyanın müxtəlif tərəflərində nəzərə çarpmaqdadır. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin nəzərinə çatdırıram ki, elə bu-
nun nəticəsində də Rusiyanın müxtəlif quberniyalarından 
orta hesabla hər iyirmi gündən bir iğtişaşlar baş verdiyi 
qeydə alınır. Bütün bunlar isə ölkənin daxilində fəaliyyət 
göstərən bəzi dövlət idarələrinin işlərinin pozulmasına 
səbəb olur. Əgər vəziyyət belə davam etməkdə qalarsa, biz 
gec-tez Rusiyanı itirə bilmək təhlükəsindən qorxmalıyıq. 
Onsuz da bu təhlükə bizi izlədiyini 1825-ci ilin dekabr si-
lahlı üsyanı vasitəsi ilə irəlicədən xəbər vermişdir. 

Nikolay: Elə məsələ də bundadır. Rusiyanı itirmək təh-
lükəsi yalnız ölkənin daxilində yaranan iğtişaşlar nəti cəsində 
baş verə bilər. Yoxsa qonşu dövlətlər tərəfindən gözlənilən 
hücum təhlükəsi heç də məni qorxutmur. Birincisi ona görə 
ki, qonşularımız o qədər də güclü rəqiblər deyillər, ikinci-
si ona görə ki, rus xalqının döyüşkənliyi mənə çox yaxşı 
məlumdur. Bu həmin xalqdır ki, bir qərinədən bir qədər çox 
bundan qabaq Napoleonu öz yuvasına qısılmağa məcbur 
etmişdir. 

Bekkendorf: Əlahəzrətə məlum olsun ki, elə qoşunla-
rımızın xaricə səfərinin nəticəsində də Dekabr üsyanı baş 
verdi. Bu üsyan xalqı çox ayıltdı, xalqa çox böyük təsir etdi. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, elə ona görə də bu üsyanın 
iştirakçılarına amansız divan tutmağı özümə borc bildim. 
Mən öz amansız və sərt rəftarımla göstərdim ki, hökm-
dara və onun simasında onun təyin etdiyi yüksək rütbəli 
şəxslərə qarşı üsyan etmək nə deməkdir? Hələlik hökm və 
fərman mənim əlimdədir. Nə qədər ki, Nikolay rus torpağı-
nın hökmdarıdır, onun ölkəsində dekabr hadisələri bir daha 
təkrar olunmamalıdır. 
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Bekkendorf: Əlahəzrət, düzdür, siz o zaman üsyanda 
iştirak edənlərlə çox sərt rəftar etdiniz. Bu öz dövrü üçün 
həyatın inkişafının doğurduğu tələbatlardan irəli gəlirdi. 
Əgər belə etməsəydik, bu böyük hadisənin son nəticələri 
çox adiləşərdi və heç də həmin hadisənin səbəbkarları üçün 
ibrət dərsinə çevrilməzdi. Lakin onu da qeyd etmək la-
zımdır ki, bizim üsyanda iştirak edənlərlə amansız və sərt 
rəftarımız geniş xalq kütlələrini olduqca qəzəbləndirmişdir. 
Elə ona görə də imkan düşdükcə onlar da öz etirazları-
nı bildirməkdən çəkinmirlər. Bax, bunun da Rusiyanın 
daxilində inqilabi əhval-ruhiyyənin yayılmasında öz təsiri, 
öz rolu vardır. 

Nikolay: Bizi düşündürən və qəzəblənməyə məcbur 
edən də elə bu səbəblərin nəticəsidir. Nə qədər ki, ölkə daxili 
inqilabçılardan təmizlənməmişdir, mən rahat ola bilmərəm. 

Bekkendorf: Doğru buyurursunuz, əlahəzrət. Biz de-
kab ristlərlə nə qədər sərt və amansız rəftar etsək də, onları 
nə qədər sürgünə göndərsək, nəzarət altına alsaq da, yenə 
də Rusiyada baş verən hadisələrdən belə nəticə çıxarmaq 
olar ki, hələ də onların tör-töküntülərini ölkənin daxilindən 
təmizləmək bizə müyəssər olmamışdır. 

Nikolay: Bəli, elədir. Siz hal-hazırda Rusiyanın daxili 
vəziyyəti barədə çox yaxşı və geniş məlumata maliksiniz, 
cənab Bekkendorf: Lakin unutmamalısınız ki, indicə qeyd 
etdiyimiz o tör-töküntüləri təmizləmək işində fəaliyyətiniz o 
qədər də təqdirəlayiq deyildir. Bu tör-töküntüləri bütünlüklə 
Rusiyadan təmizləmək, rus torpağını şəffaflaşdırmaq la-
zımdır. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin göstərişləri bizim üçün şə-
rəfdir. Rus torpağının hər bir vətəndaşına belə şərəf heç 
də nəsib olmur. Lakin bu tör-töküntülərin əlaqələrinin bir 
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ucu bəzən yüksək rütbəli məmurlara, rus dövlət aparatında 
fəaliyyət göstərən, mənsəb və mərtəbəyə sahib olan şəxslərə 
qədər gedib çıxır. Əlahəzrətin göstərişlərinə əsaslanaraq bu 
şəxslərlə hesablaşmaq lazımdır?

Nikolay: Hökm qətidir. Mənim verdiyim fərmanlara, çı-
xardığım hökmlərə boyun əyməyən hər bir şəxs vəzifəsin-
dən, tutduğu mövqeyindən, mənsəb və mərtəbəsindən asılı 
olmayaraq, cəzalandırılmalıdır. Bu Rusiyanın hökmdarı Ni-
kolayın göstərişidir. 

Bekkendorf: Əlahəzrətə məlum olduğu kimi, onun qon-
şuluğunda yerləşən bəzi dövlətlərdə, məsələn, Niderlandda, 
İngiltərədə, Fransada baş verən ictimai-siyasi dəyişikliklərə 
heç də rus cəmiyyətinin qabaqcıl nümayəndələri biganə 
deyillər, bu doğrudur. Lakin bu marağın özü bəzən müxtəlif 
şəxslər arasında öz həddini aşır və həmin şəxslər Rusiyada 
da belə bir quruluşun yaranması üçün müxtəlif vasitələrdən 
istifadə etməyə çalışırlar. Bax bunun özü də Rusiyada inqila-
bi əhval-ruhiyyənin yaranmasına gətirib çıxaran amillərdən 
biridir. Bu isə bizim üçün heç də xoşa gələn hadisə deyildir. 

Nikolay: Doğrudur cənab Bekkendorf, keçən bir neçə 
yüzilliklər ərzində Avropada çox böyük ictimai-siyasi hadi-
sələr baş vermişdir. Rus cəmiyyətinin qabaqcıl nümayəndə-
lərinin bu hadisələrə biganə qalmaması heç də təsadüfü 
deyildir. Bu marağın bəzi şəxslər arasında öz həddini aş-
ması halları da doğrudur. Lakin cənab Bekkendorf, ölkənin 
daxilində baş qaldıran belə inqilabi əhval-ruhiyyəli şəxslərə 
qarşı mübarizə aparmasaq, belə bir vəziyyətin mövcud ol-
duğu həmişə mümkün olacaqdır. Onun üçün də belə bir 
marağın sahiblərinə qarşı müxtəlif tədbirlər görməkdən 
çəkinmək lazım deyildir. 
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Bekkendorf: Elədir, əlahəzrət. Dekabr silahlı üsyanının 
dərslərini hələ də unutmamışam. Bu üsyan bizə bəzi işlə-
rimizi yenidən qurmaqla yanaşı, bəzi məsələləri də aydınlaş-
dırmaqda çox köməklik etmişdir. Xüsusilə də hər bir sinfin 
nümayəndələrinə qaşı ehtiyatla yanaşmaq məsələsində. 

Bu inqilaba qədər biz rus torpağında qərarlaşmış bü-
tün za dəganları öz arxamız hesab edir, onlarla bəzi incə 
məsələlərdə çox ehtiyatsız davranırdıq. İndi isə dekabr üsya-
nının baş verməsi ilə əlaqədar öz işimizdə bəzi dəyişikliklər 
etmişik. Birinci növbədə silkindən mənsubiyyətindən ası-
lı olmayaraq, şübhəli görünən hər bir kəslə ciddi məşğul 
olmağı özümüz üçün daha qəti qərarlaşdırmışıq. İkincisi 
isə hər bir zadəgan məclisində xəfiyyələrin fəaliyyətini 
genişləndirmişik. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, xüsusilə bu işi ballarda, 
teatrlarda qüvvətləndirin. Çünki daha yüksək dairəli şəxs-
lərin, o cümlədən dekabr üsyanının fəal iştirakçıları olan 
zadəganların sevə-sevə toplaşdıqları yer ballar və teatr-
lardır. 

Bekkendorf: Əlahəzrəti tamamilə əmin edə bilərəm ki, 
onun bu ümumi Rusiya işi üçün xeyirxah məsləhətləri can 
başla yerinə yetiriləcəkdir. Bütün bunlardan başqa, indi tez-
tez müxtəlif quberniya və qəzalardan da kəndli qiyamla-
rı, iğtişaşları barədə xəbərlər gəlir. Bu qiyam və iğtişaşlar 
bir neçə on il bundan qabaq bu qədər kütləvi və təhlükəli 
şəkil almamışdı. Görünür, dekabr üsyanında kəndlilərin 
nümayəndələri o qədər iştirak etməsələr də, bu üsya-
nın Rusiyada yaratdığı əks-səda onlara öz təsirini göstərə 
bilmiş dir. Odur ki, onların arasında da tez-tez xoşagəlməz 
hadisələr baş verir. 
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Nikolay: Bəs siz bütün bunlar barədə bir qəti tədbir 
görməmişsinizmi? Rus mujiklərinə həddini bildirmək vax-
tı gəlib çatmamışdırmı? Əgər biz onlar barədə bir tədbir 
görməsək onların könlündən Hökmdar olmağa qədər iddi-
alar keçər. 

Bekkendorf: Əlahəzrət bu barədə də özünü narahat hiss 
etməməlidir. Biz kəndlilərin əksər cəm olunduğu yerlərə 
də öz xəfiyyələrimizi salmışıq. Onlar kəndlilərlə yaxın-
lıq edir, onların hər bir sirlərinə bələd olur və hər cürə 
fikirlərini öyrənirlər. Özünü kəndlilərə dost kimi qələmə 
verdikdən sonra həmin xəfiyyələr onları çara və sahibkar-
lara qarşı itaətkarlıq etməyə çağırır. Bu vəzifənin icrasında 
dinin də xüsusi rolu vardır ki, bunu da keşişlərimiz – din 
xadimlərimiz mən deyərdim ki, ləyaqətlə yerinə yetirirlər. 
Əgər kəndlilər arasında bir iğtişaş və ya qiyam baş verə 
bilərsə, bunu xəfiyyələrimiz tez bizə məlumat verirlər və 
biz də bu işin qarşısını almaqdan ötrü müxtəlif vasitələrdən 
istifadə edirik. Lakin bütün bunlarla yanaşı, onların arasın-
da yenə də həyəcanlı hadisələr baş verdiyi qeydə alınır. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, demək belə. Siz bu kəndli 
iğtişaşlarının qarşısını almaqdan ötrü müxtəlif vasitələrdən 
istifadə edirsiniz, lakin iğtişaşlar isə hələ də baş verməkdə 
davam edir. Demək, Rusiya artıq əvvəlki Rusiya deyildir. 
Belə olan təqdirdə isə biz də öz iş üsulumuzu dəyişməliyik. 
Daha qəti tədbirlərə əl atmalı, daha ciddi və müxtəlif 
vasitələrdən istifadə etməliyik. 

Bekkendorf: Elədir, əlahəzrət. Biz olduqca müxtəlif və 
məkrli vasitələrdən istifadə etməliyik və edirik də. Həm 
də belə müxtəlif vasitələrdən istifadə etməkdən çəkin-
məməliyik. Bunun nəticəsidir ki, bütün sərhədboyu ra-
yonlarda xariclə əlaqəsi olan hər bir şəxs üzərində nəzarəti 
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gücləndirməyi xəfiyyələrə tapşırmışam. Çünki sərhədboyu 
rayonlara yad əhval-ruhiyyə daha tez gəlib çatır və belə ra-
yonlarda şübhəsiz ki, xoşagəlməz hadisələr də tez-tez baş 
verir. Əlahəzrətə məlum olsun ki, bax elə buna görə də 
sərhədboyu rayonlarda nəzarətimiz də güclüdür. 

Nikolay: Bu işiniz də tərifəlayiqdir, cənab Bekken-
dorf: Lakin dekabr üsyanında iştirak edən zadəganların 
hə   rə   kət ləri mənə elə təsir edib ki, hətta çar xəfiyyələrinə 
belə etibarım, inamım o qədər də qalmayıb. Heç olmasa 
xəfiyyələrinizin sədaqətli olmasına inanırsınızmı? Ehtiyat-
sızlıqdan dəyən zərbə heç bir əvəzlə zamanına görə ödənilə 
bilməz. 

Bekkendorf: Bu işlərimiz də hələlik öz qaydasında 
ge  dir, əlahəzrət. Bəzi etibarına o qədər də inamım olma-
yan xəfiyyələr üzərində başqa daha etibarlı, inanılmış xə-
fiy yələri nəzarətçi qoymuşam. Lakin əlahəzrətin iradı ilə 
əlaqədar olaraq öz işimizi daha da möhkəmləndirər, xəfiy-
yələrin sayını bir qədər də artırarıq. Bu işdə hər hansı qarşı-
ya çıxan çətinlik bizim üçün maneə olmamalıdır. Axı bura-
da dövlət işinə ciddi münasibət məsələsi həll olunur. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, artırmaq lazımdır, xəfiyyə-
lərin sayını artırmaq lazımdır. Qoy Rusiya başdan başa 
xəfiyyələr ölkəsinə çevrilsin, ancaq inqilabi əhval-ruhiyyə, 
o vahiməli kabus rus torpağında məskunlaşa bilməsin. Ru-
siya əvvəlki itaətkar sadə Rusiya olaraq qalsın. Rus torpağı-
nın hökmdar mənəm. Mən öz ölkəmi belə görmək istəyirəm 
cənab Bekkendorf: 

Bekkendorf: Əlahəzrət, siz rus torpağını necə görmək 
istəyirsinizsə, rus torpağı elə də olacaqdır. İndiyə qədər rus 
torpağında kübar cəmiyyətin nümayəndələri – zadəganlar, 
yüksək rütbəli məmurlar, çar çinovnikləri ağalıq etmişlər. 
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Bundan sonra da biz var qüvvəmizlə çalışacağıq ki, bu 
köh nə adət-ənənə pozulmasın, yenə də əvvəlki illərdəki 
kimi Rusiyanın müqəddəratı bu yüksək dairəli şəxslərin 
əlin də olsun. Rus tarixinin səhifələri onların əməlləri ilə 
bəhrələnsin. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, unutmamalısınız ki, çar 
taxt-tacı kübar cəmiyyətin mənafeyini müdafiə edir. Bir 
hökmdar kimi çıxardığım hökmlər də, verdiyim əmrlər və 
fərmanlar da onlar üçündür. Mujiklər həmişə mujik olmuş 
və mujik olaraq da qalacaqlar. Onlar yalnız özündən yuxarı, 
vəzifə sahibi tutan kəslər üçün işləməyə yarayırlar. Mənim 
torpağımda kübar cəmiyyətinin üzvləri isə yalnız ağalıq 
etmək üçün dünyaya gəlmişlər. Mən nə qədər ki, bu bö-
yük, geniş və ulu rus torpağının hökmdarıyam bu belə də 
olacaqdır. 

Bekkendorf: Əlahəzrət, biz müti qullarınıza göstərdiyi-
niz mərhəmət və iltifat üçün sizə həmişə duaçı və min-
nətdar olmuşuq və bu gün də minnətdarlıq. Biz öz mü-
qəddəratımızın həmişə sizin əlinizdə olduğunu duyur və an-
layırıq. Anlayırıq ki, çar taxt-tacı həmişə kübar cəmiyyətin 
mənafeyini müdafiə edir. Biz də onun mərhəməti sayəsində 
xoş güzəranımızı təmin edirik. 

Nikolay: Mən sizin bu fikrinizlə şərikəm. Kübar cəmiy-
yətin nümayəndələri həmişə mənə qarşı nəzakətli və tərifə-
layiq hərəkət etmişlər. Bu sübuta ehtiyacı olmayan bir 
dəlildir, lakin dekabr üsyanının iştirakçıları istisna olmaqla 
(Bir qədər əsəbiliklə). Bircə onlar çar taxt-tacı qarşısında öz 
ləyaqətsiz hərəkətlərini nümayiş etdirdilər. 

Bekkendorf: Əlahəzrətə yaxşı məlumdur ki, çar taxt-ta-
cına qarşı bu ləyaqətsiz hərəkətləri üçün onlar öz cəzalarını 
aldılar. Lakin ümumiyyətlə, biz ölkənin daxilində baş ve-
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rən iğtişaşların qarşısını hər vasitə ilə almalıyıq. Yoxsa 
bilməməzlikdən öz dar düşüncəsizliklərini nümayiş etdirən 
bu kobud kəndlilər öz kortəbii mübarizələri ilə heç özləri 
də hiss etmədən ölkənin daxilində yaratdıqları həyəcanlı 
hadisələrlə, nəinki onsuz da həll olunmuş öz talelərini, hətta 
taxt-tacın da müqəddəratını təhlükə altında qoya bilərlər. 
Buna görə də biz bütün səy və bacarığımızla çalışmalıyıq 
ki, çar taxt-tacı üçün təhlükə yarada bilən belə hadisələrin 
qarşısını alaq və taxt-tacın tamamilə təhlükəsizliyini təmin 
edək. Bütün yüksək dairəli rus cəmiyyətinin üzvlərinə yaxşı 
məlum olmalıdır ki, onlar çarın mərhəmətini və çar da on-
ların itaətkarlıqlarını qiymətləndirir, tutduqları mövqedə öz 
fəaliyyətlərini davam etdirməyə köməklik göstərir. Bunun 
üçün də çar taxt-tacını qorumalı və çara, onlara mərhəmət 
göstərdiyi üçün minnətdar olmalıdırlar. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, biz ölkənin daxilində baş 
verən hadisələrin qarşısını almaq üçün müəyyən qədər 
tədbirlər görmüşük. Həm də biz rus cəmiyyətinin də tərki-
bini kifayət qədər bilirik. Lakin biz özümüz üçün başlıca 
vəzifə olaraq müəyyənləşdirməliyik ki, xarici ölkələrlə, 
xüsusilə inqilabi əhval-ruhiyyəli ölkələrlə münasibətdə eh-
tiyatsızlığa yol verməyək. Öz işimizi həmişə etibarlı tutma-
lıyıq. Unutmamalıyıq ki, taxt-tac üçün təhlükə yarada bilən 
bütün iğtişaşlar bizə xaricdən keçmişdir. Buna görə də biz 
bu ölkələrlə münasibətlərə girəndə qoyulan məsələlərin 
hər birinə ciddi fikir verməliyik ki, son nəticə bizi məyus 
etməsin. 

Bekkendorf: Siz tamamilə haqlısınız, əlahəzrət. Rus 
taxt-tacı üçün təhlükə xarici dövlətlər tərəfindən də həmişə 
gözlənilir və bunun üçün də təbiidir ki, onlar hər vasitə 
ilə ölkəmizin daxilində qalmaqal salmağa çalışırlar. Elə 
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buna görə də biz xarici dövlətlərlə münasibətlərə girəndə, 
xüsusilə İngiltərə, Fransa və Niderlandla daha ehtiyatlı 
və tədbirli hərəkət etməliyik. Yoxsa hər cürə gözlənilməz 
hadisənin qarşısını almaq üçün çətinlik çəkmiş olarıq. Bir 
də xarici dövlətlərlə bir sıra əlaqə və münasibətlərə girərkən 
sədaqətli və etibarına inandığımız şəxslərin xidmətindən 
istifadə etməyə çalışmalıyıq. 

Nikolay: Mən, rus torpağının hökmdarıyam. Ona görə 
də öz vətənimin, Rusiyanın şöhrətlənməsi və qüvvətlənməsi 
naminə çalışmalıyam. Rus torpağında yaşayan yüksək dai-
rəli və geniş dünya görüşünə malik şəxslər bilməlidirlər ki, 
çar taxt-tacının qorunması, birinci növbədə kübar cəmiy-
yətin qorunması deməkdir. Onlar bilməlidirlər ki, çar öz 
mərhəmət və qayğısını heç vaxt onlardan əsirgəməmişdir 
və həmişə onlar üçün xoş güzəran yaratmağa çalışmışdır. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin mərhəməti sayəsində xoş-
bəxtik və bütün bunların müqabilində ona uzun ömür arzu 
edirik. Biz onun sədaqətli xidmətçiləri kimi həmişə çalış-
mışıq ki, bizim mənafeyimizi qoruyan taxt-tacı həmişə Al-
lahın qüdrəti və mərhəməti sayəsində düşmənlərdən hifz 
edək və məsələyə bu cür münasibətimizlə öz mənafeyimizi 
də qorumuş olaq. Çar həmişə öz mərhəmət və qayğısını 
mə nafeyini həmişə müdafiə etdiyi kübar cəmiyyətin nüma-
yəndələrindən əsirgəməmişdir. Ona görə də təbiidir ki, kü-
bar cəmiyyətinə mənsub hər bir vicdanlı və ləyaqətli şəxs də 
çar taxt-tacının şadıq qoruyucusu və müdafiəçisi olmalıdır. 
Çarın sərvət və səltənəti rus torpağında mövcud olduqca, 
biz də özümüzü həmişə xoşbəxt və firavan hiss edəcəyik. 
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İkinci şəkil

Yenə də həmin otaq. Nikolay, Bekkendorf  və 
Uvarov söhbət edirlər.

Nikolay: Cənab Uvarov, unutmayın ki, bir xalq maarif 
naziri vəzifəsini icra etməklə yanaşı, senzuraya rəhbərlik 
işini də mən məsləhət görüb sizə həvalə etmişəm. Hamımı-
zın yaxşı bildiyi kimi, ədəbiyyat kütlələr arasında yayılan 
ən yaxşı vasitələrdən biridir. Ona görə də ümumiyyətlə, rus 
ədəbiyyatı, onda baş verən müxtəlif cərəyanlar haqqında, 
hər birimiz, rus xalqının ləyaqətli bir oğlu kimi, dərin və 
hərtərəfli biliyə malik olmalıyıq ki, bu müxtəlif cərəyanlar 
içərisində ən doğru yol hansı olduğunu duyaq və anlayaq. 
Məhz bundan sonra Rusiya üçün təhlükəli hesab edilən 
cərəyanlara qarşı mübarizə apara bilərik. 

Uvarov: Əlahəzrət həmişə öz dərin düşünülmüş fikirləri 
və ağıllı məsləhətləri ilə bizim üçün bir nümunədir. Ona 
görə də müdrik, bir məsləhətçi kimi sizin dediklərinizi əsas 
tutaraq çalışacağam ki, etimadınızı doğruldum, öz vəzifəmi 
daha ləyaqətlə və vicdanla icra edim. Çox doğru buyurur-
sunuz ki, kütlələr içərisində ədəbiyyat ən sürətlə yayılan 
vasitələrdən biridir və onun rus cəmiyyətinin inkişafında, 
onların dünyagörüşlərinin artmasında, şüurlarının oyan-
masında çox qüdrətli, təkrarolunmaz və geniş rolu vardır. 
Bizim vəzifəmiz isə ondan ibarət olmalıdır ki, ədəbiyyatın 
bu rolunun inkişafını daha düzgün istiqamətləndirək və onu 
tamamilə saflaşdıraq və büllurlaşdıraq. 

Nikolay: Rus ədəbiyyatında bizim üçün faydalı və qə-
na ətbəxş olan fikirlər çoxdur, lakin bütün bunlarla yana-
şı, ədəbiyyatda da inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlər özünü 
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göstərməkdədir. Təəssüflə də olsa qeyd etməliyik ki, kütlələr 
içərisində belə alovlu fikirlərə qarşı maraq göstərənlər də az 
deyillər. 

Bekkendorf: Rusiyanın daxilində baş verən həyəcan-
ların və iğtişaşların da elə başlıca səbəblərindən biri də 
ədəbiyyatda daha tez-tez görünməyə başlayan inqilabi 
əhval-ruhiyyəli fikirlərin yaratdığı nəticələrdir. Nə qədər 
ki, ədəbiyyatda belə fikirlər meydan açıb, özünə yer tapıb 
Rusiyanın daxilində həyəcan dalğalarını yatırmaq o qədər 
də asan olmayacaqdır. 

Uvarov: Tamamilə doğru buyurursunuz. Son zaman-
lar ədəbiyyatda inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlərə meyl 
göstərənlərin sayı həddindən çox artmışdır. Belə ki, Avro-
pada meydana gələn bəzi “yad” fikirlər rus ədəbiyyatında 
qol-qanad açmaq istəyir. Bu isə hamımızın bildiyi kimi, rus 
cəmiyyəti üçün faydalı ola biləcək bir şey deyildir. Ruslar 
üçün öz rus yazıçılarının fikirləri, düşüncələri kifayətdir. 
Bizim milli mədəniyyətimiz heç də düşmənlərimizdən geri 
qalmır. Lakin bir sıra yazıcı və şairlərin daha odlu və alov-
lu fikirlərinə ədəbiyyatda yer verməməyimiz şərtlərdən biri 
olmalıdır. 

Nikolay: Cənab Uvarov, heç vaxt imkan verməyin ki, 
daha odlu-alovlu, inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlər ədəbiyyata 
gəlib çıxsın, rus ədəbiyyatının içərilərinə soxulmağa imkan 
tapsın. Bizdə deyəsən elə yad baxışlı, yad əhval-ruhiyyəli 
yazıçı və şairlər nəsli az da olsa yetişməkdədir. Belə yad 
baxışlı ünsürlərə qarşı qətiyyətlə mübarizə etmək lazımdır. 

Uvarov: Əlahəzrətə məlumdur ki, həmin yad əhval-
ruhiyyəli ünsürlərin bir nəsli öz sözlərini dekabr üsyanı-
nın iştirakçılarını üsyana hazırlamaqla və ruhlandırmaqla 
dedilər. Düzdür, biz onların cəzasını verdik, lakin hər halda 
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onlar da öz fikirlərini bildirdilər. Ona görə də belə əhval-
ruhiyyəli yazıçılar Rusiyada inqilab və üsyan yetişdirə 
biləcək bir vasitə kimi çox qorxuludurlar. 

Bekkendorf: Əlahəzrət tamamilə haqlı olaraq qeyd edir 
ki, belə yazıçılar nəslinin ədəbiyyatda qərarlaşmasına və 
müəyyən mövqe tutmasına heç vəchlə yol verməməliyik. 
Əks təqdirdə, Rusiyada gələcək iğtişaşlar və üsyanlar üçün 
özümüz öz əlimizlə zəmin hazırlamış olarıq. Bu isə bir 
sözlə çox təhlükəlidir. 

Nikolay: Ümumiyyətlə, rus ədəbiyyatının hal-hazırkı 
vəziyyəti barədə çox ciddi düşünmək və nəticə çıxarmaq 
lazımdır. Bu ədəbiyyatın gələcək inkişafı bir zaman bizim 
üçün təhlükə yaratmamışdan, biz bəri başdan bu ədəbiyyatın 
inqilabi əhval-ruhiyyəli nəslini uçuruma yuvarlamağa ça-
lışmalıyıq. Elə etməliyik ki, öz üsuli-idarəmiz üçün təhlükə 
törədə biləcək heç bir yazı mətbuat üzü görməsin və ədə-
biyyata gəlib çıxmasın. Öz işimizi bəri başdan etibarlı tut-
maq daha faydalı olardı. 

Uvarov: Rus ədəbiyyatında təsadüf edilən müxtəlif cə-
rə yanlarla yanaşı, inqilabi fikirlərə də meyl edən bir cərə-
yan da qərarlaşmaqdadır. Lakin biz var qüvvəmizlə bu 
cərəyanın qarşısını almağa çalışmalıyıq. Çalışmalıyıq ki, 
rus ədəbiyyatında yalnız çar üsuli-idarəsinin mənafeyini 
müdafiə edən fikirlər öz əksini tapsın. Bu həm də bizim-
böyük rus xalqının oğlu kimi. vətəndaşlıq borcumuzdur. 

Bekkendorf: Bəli, biz mütləq ədəbiyyatda da qoyulan 
məsələlərə qarşı öz qəti fikirlərimizi bildirməliyik. Ağacı 
qurd öz içərisindən yediyi kimi, rus cəmiyyətini də, bəzi 
yad baxışlı rus yazıçı və şairlərinin fikirləri öz yolundan ya-
yındıra bilər. Ona görə də biz çarın sadiq xidmətçiləri kimi 
heç bir vəchlə belə ünsürlərin inkişafına yol verməməliyik. 
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Nikolay: Cənab Uvarov, rus ədəbiyyatının hal-hazır-
kı vəziyyəti barədə və onun cəmiyyət içərisində oynadığı 
böyük və hərtərəfli rol bizdən çox ciddi surətdə tələb edir 
ki, bu ədəbiyyat üzərində nəzarəti daha da qüvvətləndirək. 
Rus ədəbiyyatının inkişafı və istiqaməti artıq bizə göstərdi 
ki, bu inkişaf və istiqamət əvvəlki dövrdəkilərdən tamamilə 
fərqlənir. Ona görə də birinci növbədə (üzünü Uvarova tu-
taraq), xüsusilə sizin üzərinizə düşən vəzifə ondan ibarətdir 
ki, senzuranın üzərinə nəzarəti daha da qüvvətləndirə və 
ciddiləşdirəsiniz. 

Bekkendorf: Əlahəzrət tamamilə doğru buyurur ki, 
rus ədəbiyyatının hal-hazırkı vəziyyəti onun üzərində 
ciddi nəzarət tələb edir. Elə bir nəzarət ki, bizdən sonra-
kı sələflərimiz üçün də bir nümunə olsun. Elə bir nəzarət 
ki, bu nəzarətin varlığı rus ədəbiyyatı ilə maraqlanan hər 
bir şəxsə bəlli olsun. Bəli, biz rus ədəbiyyatı üzərində sen-
zura nəzarətini daha da ciddiləşdirməliyik. Yoxsa ədəbiy-
yatımızda elə bir qarmaqarışıqlıq baş verər ki, lap şeyta-
nın özü də bu işdən baş çıxara bilməz. Bu inqilabi əhval-
ruhiyyəli rus yazıçılarının əsərləri o qədər amansız, dəhşətli 
və sirayətedicidir ki, əgər biz bu əsərləri yazanları tamamilə 
nəzarətsiz buraxsaq, mən əminəm ki, onlar rus cəmiyyətinin 
gələcək nümayəndələrinin bütün üzvlərini bir inqilabçı 
kimi yetişdirə bilərlər. 

Uvarov: Mən sizin dediklərinizlə tamamilə şərikəm, 
Hər ikinizin qeyd etdiyi kimi, ədəbiyyat üzərində nəzarəti 
gücləndirmək mənim üçün günün ən vacib məsələlərindən 
biri olaraq qalmalıdır. Lakin bütün bunlarla yanaşı, Qri-
boyedovun, Qoqolun, Çaadayevin, Puşkinin əsərlərini 
daha ciddi nəzarət altına almalıyıq. Qriboyedovun “Ağıl-
dan bəla”, Qoqolun “Ölü canlar”, Çaadayevin “Fəlsəfi 



25

məktublar”, Puşkinin “Aleksandr Radişev” əsərləri, cənab 
Bekkendorfun qeyd etdiyi kimi, o qədər inqilabi əhval-
ruhiyyəli, amansız, dəhşətli, sirayətedicidir ki, hətta biz 
senzura işçiləri bu əsərləri oxuyanda belə, gələcək barədə 
düşüncələrə dalır, bir müddət öz ruhi vəziyyətimizi əvvəlki 
qaydaya sala bilmirik. Odur ki, bu və ya bu qəbildən olan 
bir sıra rus yazıçılarının əsərlərinə yanaşarkən senzu-
ra işçilərinə tapşırmışam ki, öz işlərini bütün ciddiliyi və 
dəqiqliyi ilə icra etsinlər. Əks təqdirdə, biz özümüzü son 
dərəcə gülünc vəziyyətə sala bilərik. Odur ki, həyatın bu 
sınaqlarından da üzü ağ çıxmağa çalışmalı və əlahəzrətin 
bizə tapşırdığı bu işin öhdəsindən layiqincə gəlməliyik. 

Nikolay: Mən əminəm ki, siz bütün bu deyilənlərə əməl 
edəcək və inqilabi əhval-ruhiyyəli yazıların üzərində senzu-
ra nəzarətini daha da qüvvətləndirəcəksiniz, lakin hər halda 
ehtiyatı da əldən buraxmayın, cənab Uvarov: Mən Rusi-
yanın Hökmdarı kimi, bu inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirləri 
Rusiyadan uzaqlaşdırmayınca rahat ola bilməyəcəyəm. Siz 
də Rusiyanın layiqli bir vətəndaşı kimi bu işin icrasında 
mənimlə bir rəydə olmalısınız. 

Bekkendorf: Əlahəzrət Rusiya haqqında öz fikirlərini 
çox yaxşı ifadə etdi. Rusiyanın layiqli bir vətəndaşı kimi 
inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirləri hər bir sahədə, o cümlədən 
ədəbiyyatda da Rusiyadan uzaqlaşdırmağa çalışmalı-
yıq. Bunun üçün isə biz inqilabi əhval-ruhiyyəli yazıçı 
və şairləri daim izləməli və nəzarət altında saxlamalıyıq. 
Xüsusilə cənab Uvarovun qeyd etdiyi kimi, Qoqol, Çaada-
yev, Puşkin və bunlara bənzərlər üzərində nəzarəti daha da 
qüvvətləndirməliyik. Mən deyərdim ki, bu adlarını yuxarıda 
qeyd etdiyim yazıçı və şairlərin əsərləri Rusiyada inqilabi 
əhval-ruhiyyənin yetişməsində bir ordunun oynadığı roldan 
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çox böyük rol oynamışdır və onlar bu iş üçün canlarını fəda 
etməyə belə hazırdırlar. Bir sözlə, onlar çar idarə üsulunun 
qatı düşməni, sırf inqilabçı şair və yazıçılardılar. 

Nikolay: Ona görə də belə inqilabi əhval-ruhiyyəli yazı-
çı və şairləri izləməli, onların həyatı, fəaliyyəti və kimlərlə 
əlaqə saxlamaları barədə geniş məlumata malik olmalıyıq. 
Çünki bütün gördüyümüz bu tədbirlərlə biz çar taxt-tacını 
və kübar cəmiyyətin mənafeyini müdafiə etmiş olarıq. Bu-
nun üçün isə biz öz qüvvələrimizi həmişə birləşdirməli və 
hər cürə gözlənilə bilən mübarizəyə hazır olmalıyıq. Cənab 
Uvarov, senzuraya ciddi rəhbərlik etməklə isə dekabr silahlı 
üsyanı kimi, bəlkə də ondan da qüvvətli ola biləcək gələcək 
inqilabı Rusiyadan mümkün qədər uzaqlaşdıra bilməyə səy 
etməliyik. İnqilabi əhval-ruhiyyəli bir əsər heç bir zaman 
işıq üzü görməməlidir. Bunu Rusiyanın hökmdarı Nikolay 
deyir. Belə əsərlər əlyazmaları ilə birlikdə məhv edilməli 
,müəlliflərinə ciddi divan tutulmalıdır. 

Bekkendorf: Əlahəzrət öz coşqunluğu və vətənpərvər 
hissləri ilə damarlarında rus qanı axdığını hiss etdirdi. Do-
ğurdan da Rusiyanın layiqli bir vətəndaşı kimi, əlahəzrətin 
göstərdiyi yolla hərəkət etmək, onun müdrik məsləhətlərini 
əldə əsas tutaraq irəliləmək ölkənin daxili vəziyyətini ni-
zama salmaq üçün yeganə, görülməsi lap bu gündən lazım 
olan bir işdir. 

Uvarov: Mən də əlahəzrətin göstərişlərini özümə bir 
mayak hesab edib senzura üzərində öz nəzarətimi daha 
da gücləndirməklə inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirləri müm-
kün qədər Rusiyadan uzaqlaşdırmağa çalışacağam. Bu 
görülməsi lazım olan birinci vəzifə olaraq, əlahəzrətin qeyd 
etdiyi kimi, həm çar taxt-tacının qorunması, həm də kübar 
cəmiyyətinin mənafeyinin müdafiə olunması deməkdir. 
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Nikolay: Mənim yuxarıda adları xüsusilə qeyd edilən 
inqilabçı yazıçı və şairlər içərisində ən çox nifrətimə layiq 
olan A.S.Puşkindir. Bir hökmdar kimi mən onun yazdıq-
larında, cəsarətini öz davranış və söhbətlərində həddindən 
artıq büruzə verməsində, taxt-taca qarşı bir nəzakətsizlik 
hiss edirəm. Hiss edirəm ki, onun baxışları bizim üçün yad, 
düşüncələri isə bizim üçün dumanlıdır. Bunu mən onunla 
bir dəfə xüsusi söhbətimiz zamanı duydum və hiss etdim. 
Mən ona sual verdikdə ki, A.S.Puşkin əgər siz dekabr si-
lahlı üsyanı zamanı Peterburqda olsaydınız nə edərdiniz? 
O isə mənə nəzakət çərçivəsini belə gözləmədən dedi: – 
Əlahəzrətə məlum olsun ki, əgər mən 1825-ci il dekabr si-
lahlı üsyanı baş verən zaman Peterburqda olsaydım heç də 
şübhə etmirəm ki, Rusiyanın qabaqcıl fikirli, ən ləyaqətli 
vətəndaşları ilə birlikdə Senat meydanında olardım. Bu 
onun tərəfindən çox böyük cəsarət və çar taxt-tacına qar-
şı edilən kobud nəzakətsizlik idi. Bəli, heç də mən bütün 
bunları unutmamışam və unuda da bilmərəm. Düzdür, mən 
A.S.Puşkindən əvvəllər bir saray şairi kimi istifadə etmək 
fikrindəydim. Onu da etiraf edim ki, o, həqiqətən istedad-
lı bir şairdir. Lakin çox təəssüflər olsun ki, onun istedadı 
tamamilə başqa istiqamətə, bizim əksimizə yönəlmişdir. Bu 
isə onun özünə tərəf çevrilən bir silahdır və gec-tez onun 
labüd məhvinə səbəb olacaqdır. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin qeydlərindən məlum olur ki, 
A.S.Puşkin çox cəsarətli və inqilabi əhval-ruhiyyəli bir şa-
irdir. Bütün bu keyfiyyətlər isə çar üsuli-idarəsinə yad oldu-
ğundan, demək A.S.Puşkin də çar taxt-tacının düşmənidir. 
Onun inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirləri rus cəmiyyəti üçün 
çox mənfi təsir edə bilər və bu, gələcək inqilabçılar nəslinin 
yaranmasında çox böyük rol oynaya bilər. Ona görə də belə 
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bir əhval-ruhiyyəli şair ədəbiyyatda özünə yer tapmamalı-
dır. Belələri bizim Rusiya üçün lazım deyil. 

Uvarov: Mən ədəbi senzura üzərində rəhbərlik edən 
məsul şəxs kimi həmişə səylə çalışmışam ki, rus ədəbiy-
yatında inqilabi əhval-ruhiyyəli heç bir fikir özünə yer 
tapmasın. Bu cəhətimi xüsusiyə A.S.Puşkin üzərində daha 
ciddi və dəqiq yerinə yetirməyə çalışmışam. Onun inqila-
bi əhval-ruhiyyəli, odlu-alovlu fikirlərini rus mətbuatının 
səhifələrindən uzaqlaşdırmaq tarixi bir vəzifə kimi mənim 
borcumdur və mən həmişə rus xalqının layiqli bir vətəndaşı 
kimi bu vəzifənin öhdəsindən bacarıqla gəlmək üçün 
həyatımdan çox şeyi qurban verməyə hazıram. Unutmama-
lıyıq ki, biz kübar cəmiyyətin nümayəndələri özümüzün və 
övladlarımızın gələcək xoş güzəranını təmin etmək üçün 
belə inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlərə qarşı ardıcıl mübarizə 
aparmalıyıq. Qoymamalıyıq ki, Rusiyanın tarixi inkişafın-
da sensasiya baş versin. 

Bekkendorf: Bundan başqa, A.S.Puşkin bizim üçün 
ona görə qorxuludur ki, o, sadə rus xalqının rəğbətini qa-
zana bilmişdir. Böyük rus xalqı içərisində onu sevən, ona 
pərəstiş edən şəxslər rus dövlət aparatında işləyən yüksək 
vəzifə sahibi olan məmurlardan tutmuş təhkimli, avam rus 
kəndlilərinə qədər hər bir təbəqədə vardır. Budur, Puşki-
ni Puşkin edən, budur Puşkini yazmağa ruhlandıran, ona 
cəsarət verən. Bəli, Puşkinin oxucuları Rusiyada çoxdur. 
Lap çox. Onu Rusiyada sevə-sevə oxuyurlar. Çünki onun 
əsərlərində demək olar ki, tamamilə əksər rus yazıçılarının 
əsərlərindən fərqli olaraq nəsə yeni bir nəfəs duyur, yeni bir 
hiss kəşf edirlər. Elə buna görə də Puşkin bizim üçün qorxu-
ludur. Onun əsərlərində inqilab dalğaları kükrəyib daşır. 
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Nikolay: Lakin cənab Bekkendorf, A.S.Puşkin rus xalqı 
üçün nə qədər əziz, əsərləri nə qədər sevilə-sevilə oxunan 
bir sənətkar ola da mənim üçün inqilabi əhval-ruhiyyə 
toxumu səpən bir əkinçi timsalındadır. Öz əsərləri ilə xalq 
arasında inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlər yayan, xalqı öz 
yolundan sapındırmağa çalışan bir şair bizə lazım deyil-
dir. Belə bir əhval-ruhiyyəli şairi ya mərkəzdən tamamilə 
uzaqlaşdırmaq, ya da ki, onu məhv etmək lazımdır. Özünün 
qeyd etdiyi kimi, əgər Puşkin Rusiyasız yaşaya bilməsə, 
onda biz onu məhv edərik. O zaman Rusiya Puşkinsiz yaşa-
ya bilər. Öz nəzakətsiz hərəkətləriylə, hökmdar qarşısında 
cəsarətli sözləri ilə varlığı bəlli olan bir kəs məhv olmalı-
dır. Cənab Bekkendorf, unutmayın ki, bu Nikolayın fikridir. 
Lakin bir şərtlə, bu işi imkan daxilində elə görmək lazımdır 
ki, az qala Rusiyanın yarısını əhatə edən Puşkinpərəstlər 
bu işdən qəzəblənib, öz hiddətlərini müəyyən vasitə ilə 
bildirməsinlər. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin göstərişlərini həmişə can baş-
la yerinə yetirməyə hazırıq. Biz öz hərəkətlərimizlə sübut 
edərik ki, Rusiya Puşkinsiz də elə həmin Rusiya olaraq qa-
lacaq və yaşayacaqdır. Özü də bu işi imkan daxilində, heç 
kəsi şübhələndirmədən, heç kəsi başqa səbəb düşünməyə 
vadar edən bir iz qoymadan edərik. 

Uvarov: Əlahəzrətin məsləhətləri çox doğru və müdrik-
dir. Puşkini məhv etməklə biz Rusiyada yetişməkdə olan 
bir qrup inqilabçılar nəslinə də zərbə endirmiş olarıq. Bu, 
bizim üçün hərtərəfli mənfəət verə biləcək bir variantdır. 

Nikolay: Yox, Rusiya artıq əvvəlki Rusiya deyildir. Get-
dikcə bu mənə daha çılpaqlığı ilə aydınlaşmaqdadır. Ölkənin 
müxtəlif yerlərində tez-tez baş verən iğtişaşlar, ədəbiyyatda 
özünə yer açmaq istəyən inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlər 
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bir daha aydın sürətdə göstərdi ki, Rusiya artıq əvvəlki 
Rusiya deyildir. Bir hökmdar kimi isə mən qətiyyən belə 
bir vəziyyətə dözə bilmərəm. Bu barədə ciddi düşünmək, 
mühakimə yürüdüb tədbir görmək lazımdır. Elə etmək 
lazımdır ki, rus cəmiyyətinin daxilində çar taxt-tacı üçün 
qorxu törədə biləcək inqilabçılar nəsli yetişməsin. Bəli, Ni-
kolayın hökmdarlıq etdiyi Rusiya belə bir Rusiya olmalıdır. 
Cənab Bekkendorf, ölkənin daxili vəziyyəti bizdən tələb 
edir ki, bir-birimizlə daha sıx birləşək, əlaqələrimiz daha 
möhkəm olsun. Çünki ölkənin daxilində baş qaldıran inqi-
labi əhval-ruhiyyəli şəxslərə qarşı birgə mübarizə aparmaq 
lazımdır. Düzdür, onların qüvvəsi bizə nisbətdə o qədər də 
böyük deyildir, lakin hər halda biz heç vəchlə ehtiyatı əldən 
verməməliyik. Əks təqdirdə, sonrakı peşmançılığımız üçün 
əzab çəkmiş olarıq. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin hər bir qeydi bizim üçün 
hökm  dür. Mən çalışaram ki, Rusiyanın hal-hazırkı vəziy-
yəti barədə hər gün məlumat alıb əlahəzrətə çatdırım. 
Ru si yada inqilabi əhval-ruhiyyəli axın hərəkətdədir. Biz 
bu axının qarşısını almaq üçün yalnız öz qüvvələrimizi 
birləşdirməliyik. Yoxsa dekabr üsyanından da daha güclü bir 
üsyanın təkanına məruz qalarıq. Bundan başqa, ədəbiyyat 
da bu üsyanın yaranmasına zəmin hazırlayan vasitələrdən 
biridir. Ədəbiyyatda baş verən hadisələr barədə də hər vaxt 
məlumatımız olmalıdır. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf çox haqlı olaraq qeyd etdi 
ki, ədəbiyyatda baş verən hadisələr barədə də hər vaxt mə-
lu matımız olmalıdır. Zamanla daha tez ayaqlaşan, kütlələr 
içərisində daha tez yayılan ədəbiyyat üzərində hər vaxt daha 
sərt və ciddi nəzarətimiz olduqca lazımlı şərtlərdən biridir. 
Ədəbiyyat üzərində ciddi nəzarət qoymaq, onu istədiyin 
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istiqamətdə inkişaf etdirmək elə həmin ədəbiyyatla mənəvi 
cəhətdən qidalanan xalqın özünün inkişafını istədiyin inki-
şafa yönəltmək deməkdir. Cənab Uvarov, rus ədəbiyyatında 
hər bir xırda yenilik barədə mənə sərasər məlumat vermə-
lisiniz. Bu sizin üçün Rusiyanın hökmdarı Nikolayın və 
o cümlədən mənafeyini müdafiə etməyə çalışdığınız kü-
bar cəmiyyətin nümayəndələrinin tapşırığıdır. Siz bu tap-
şırığı yerinə yetirməklə mənə və mənim simamda kübar 
cəmiyyətin nümayəndələrinə öz rəğbətinizi bildirmiş ola-
caqsınız. 

Uvarov: Əlahəzrətin verdiyi tapşırıqla əlaqədar olaraq 
mən bacardığım qədər çalışaram ki, Rus ədəbiyyatında baş 
verən ən xırda yeniliklərə qədər müntəzəm surətdə çara 
məlumat verəm, əlaqələrimizi daha da möhkəmləndirəm. 

Bekkendorf: Bizim bir-birimizlə əlaqələrimizin möh-
kəmlənməsi birinci növbədə çarla əlaqə saxlamağımız, 
onun müdrik məsləhətlərini dinləməyimiz, hər cür inqilab, 
fəaliyyətdə olan şəxslərə qarşı dəhşətli zərbə endirə biləcək 
qədər bir qüvvəyə malikdir. Xüsusilə biz öz qüvvələrimizi 
ədəbiyyat sahəsində daha da möhkəmləndirməliyik. Çün-
ki ədəbi əsərlər xalq kütlələri içərisində daha tez yayılır və 
xalqa mənəvi cəhətdən çox təsir göstərir. Ona görə də daha 
səylə çalışmalıyıq ki, ədəbiyyat yalnız kübar cəmiyyətin 
mənafeyini müdafiə edən əsərlərə istiqamətlənsin və 
təşəkkül tapsın. Çünki yalnız bu yolla biz kütlələr içərisində 
öz təbliğatımızı müəyyən səmtə istiqamətləndirə bilərik. 
Əks təqdirdə, bizim üçün böyük rol oynaya bilən ən əsas 
sahələrdən birini itirmiş olarıq. 

Uvarov: Cənab Bekkendorf, bu iş nə qədər məsuliyyətli 
iş olsa da, bir o qədər də çar taxt-tacı qarşısında şərəfli bir 
işdir. Biz bu işi həyata keçirməklə çar taxt-tacının müdafiəsi 



32

üçün qabaqlayıcı bir addım atmış oluruq. Elə bir addım ki, 
bu addımın atılması çoxdan lazımmış. Bunu dekabr silahlı 
üsyanı bizə aydın şəkildə göstərdi. Bir-biriylə əlaqə saxla-
maq məsələsinə gəlincə isə biz çalışmalıyıq ki, əlaqələrimiz 
daha sıx və möhkəm olsun. 

(Aşağıda A.S.Puşkinin ruhunun adından deyəcəyim söz-
lər şəxsən yazı əlyazmadan köçürülən zaman A.S.Puşki nin 
ruhu vasitəsilə mənə çatdırıldı. Onun ruhu mənə həm də 
onun həyatı ilə ilgili bu əsərin köçürülməsinə icazə, ümumi 
anlamda isə halallıq verdi). (Onu da qeyd edim ki, bu yazını 
bir dəfə bura qədər, iki dəfə isə bir neçə səhifə kompüterə 
köçürdüyüm zaman, əsərə qoyduğum addan savayı qalan 
bütün yazılar təmiz itdi. Bu işdən başı çıxan adamlar da 
onun səbəbini axtarıb tapa bilmədilər. Yalnız onun ruhunun 
aşağıda qeyd edəcəyim sözlərindən və halallığından sonra 
yazını davam etdirə bildim). 

A.S.Puşkinin ruhu (bu onlara aiddir Nikolaya, Uvaro-
va və Bekkendorfa). Möhkəmlənmiş əlaqə potensialı güc-
ləndirir (bu isə mənə aiddir). Amma Puşkin də elə Puşkin-
dir. O zirvədir. Görək nəyə qadirik?!

Nikolay: Ümumiyyətlə, istər ölkənin daxilində baş ve-
rən iğtişaşlar, istərsə də ədəbiyyatda qeydə alınan inqilabi 
əhval-ruhiyyəli fikirlər barədə mənə müntəzəm məlumat 
vermək və məsləhətləşmək barədə sizə tapşırıq verirəm. 
Çalışın məlumatlarınızı hər vaxt, həmişə xüsusilə daha eti-
bar etdiyiniz, inandığınız şəxslərdən alasız və həm də onla-
rın dəqiqliyini və dürüstlüyünü bir daha yoxlayasınız. Bü-
tün bu əməliyyatlardan sonra öz məlumatlarınızı mənə bil-
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dirin. Biz də bir yerdə əyləşib müəyyən fikrə gələk, nəticə 
çıxaraq. 

Bekkendorf: Bütün göstərişləriniz can-başla yerinə 
yetiriləcəkdir əlahəzrət. Çalışacağıq ki, sizə müntəzəm ola-
raq öz məlumatlarımızı çatdıraq və müdrik məsləhətlərinizə 
qulaq asaq, göstərdiyiniz yolla hərəkət edək. Bu həm də bi-
zim xidməti vəzifəmizdir. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, Rusiyada mənim qoydu-
ğum qayda-qanunun əksinə getmək istəyən hər bir şəxslə 
ciddi hesablaşmaq lazımdır. Çalışın hər vasitə ilə belə 
şübhəli kəsləri izləyin və mümkün qədər səssiz soraqsız 
məhv edin. Qoy bu sərt rəftarımız çar qanunlarına zidd 
getmək istəyən hər bir şəxs üçün ibrət dərsi olsun. Heç bir 
şeydən çəkinmək lazım deyildir. Siz hər vaxt Rusiyanın çarı 
Nikolayın köməyinə arxalana bilərsiniz. Ümumiyyətlə, Ru-
siyada baş verən hər bir inqilabi fikir, hər bir qiyam, üsyan 
təhlükəsi barədə sayıq olun və belə bir vəziyyətin yaran-
masında əlaqələri olan şəxslər barədə məlumat verin. Belə 
şəxslərdən biz öz cəza tədbirimizi aydındır ki, əsirgəmərik. 
Yenə də təkrar edirəm siz işlərinizdə mənim köməyimə 
arxalanacaqsınız. 

Bekkendorf: Əlahəzrətin müdrik məsləhətlərini əsas 
tutaraq hər cür inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirləri Rusiyadan 
uzaqlaşdırmaq üçün var qüvvəmlə və bacardığım qədər 
səylə çalışacağam. Çara, onun ayrı-ayrı yerlərdə vəzifə ba-
şında olan nümayəndələrinə, hər cür pis fikirlə, pis niyyətlə 
fəaliyyət göstərən şəxslərə qarşı amansız olacağıma söz 
verirəm. Söz verirəm ki, rus torpağının hər qarışında öz 
xəfiyyələrimin nəzarətini daha da gücləndirəcəm və çar 
taxt-tacının sadiq və sədaqətli bir nümayəndəsi kimi həmişə 
onun təhlükəsizliyini qoruyacağam. Əgər lazım gəlsə öz 
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canımı belə əlahəzrətin – bizim müdrik məsləhətçimizin, 
xeyirxahımızın yolunda əsirgəməyəcəyəm. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, bütün bunlardan başqa 
xariclə, bizim üçün təhlükəli fikirlərin mövcud olduğu 
qonşu dövlətlərlə, pis niyyətlə əlaqə saxlayan şəxslərlə 
xüsusilə amansız olmalıyıq. Çünki bizim sadə və itaətkar 
Rusiya bu xaricdən keçmə yad əhval-ruhiyyənin təsiri al-
tında öz əvvəlki sakitliyini itirmiş və çar taxt-tacı üçün, 
onun yerlərdə ayrı-ayrı nümayəndələri üçün təhlükə törədə 
biləcək bir vəziyyətə gəlib çıxmışdır. Elə bir vəziyyətə gəlib 
çıxmışdır ki, Rusiyanın belə bir vəziyyətini ən uzaq görən 
və Rusiya üçün həddindən artıq çox iş görmüş çar Pyotr 
(söhbət Rusiya üçün əvəzsiz xidmətləri olan dəli Pyotrdan, 
yəni I Pyotrdan gedir. – red.) belə təsəvvür edə bilməzdi. 
Ona görə də yenə də təkrar edirəm cənab Bekkendorf, 
xariclə pis niyyətlə əlaqəsi olan hər bir şəxsi izləyin və on-
larda sübhə doğuran bir şey tapılsa, ən azı sürgün cəzası ilə 
cəzalandırılmalıdır. Yoxsa biz öz həlim davranışımızla çar 
üsuli-idarəsinin məhvinə doğru yol açmaqdan başqa bir iş 
görmüş olmarıq. 

Bekkendorf: Əlahəzrət çox doğru buyurur, Rusiyanın 
daxilində baş verən belə həyəcanlı hadisələrə səbəb, birinci 
növbədə, xaricdən keçmiş yad fikirlərim yaratdığı dalğadır. 
Biz bu dalğanı öz sərt rəftarımızla Rusiyada sakitləşdirməli 
və xaricdən gələn axının qarşısını almalıyıq. Bunun üçün də 
əlahəzrətin də qeyd etdiyi kimi, sərt və amansız rəftarımız 
olduqca lazımdır. Cəza tədbirlərinə gəlincə isə bunlar baş-
qaları üçün də ibrət dərsi olar və ya əgər yanlış yol tutmuş-
larsa, onların da son aqibətinin sürgün və ölüm cəzası oldu-
ğunu anlayarlar. Bunun isə əhəmiyyəti çox böyükdür. 
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Nikolay: Cənab Uvarov, siz də ədəbiyyat sahəsində öz 
fəaliyyətinizi xüsusilə genişləndirməlisiniz. Ədəbiyyatda 
inqilabı əhval-ruhiyyəli əsərlərlə çıxış etmək istəyən hər bir 
kəs bizim amansız və sərt rəftarımıza məruz qalmalıdır. İnqi-
labi əhval-ruhiyyəli yazıçı və şairləri aradan götürmək və ya 
sürgün etmək məncə daha yaxşı olardı. Lakin hər halda bü-
tün bunları müəyyən vaxt və şəraitin yetişdiyi bir zamanda 
etmək daha düzgün olardı. Çünki bu yazıçı və şairlərin Rusi-
yada inqilabi əhval-ruhiyyənin yayılması üçün oynadığı rol 
ölçüyəgəlməz dərəcədə dəhşətlidir. Biz öz fəaliyyətimizlə 
bu rolun icrasından yaranan işi heçə endirməliyik. Elə 
etməliyik ki, Rusiyada inqilabi əhval-ruhiyyəli heç bir ya-
zıçı və şair cəsarət edib mətbuat səhifələrində çıxış etməsin, 
öz varlığını bəyan etdirə bilməsin. 

Uvarov: Əlahəzrətin göstərişlərini əsas tutaraq çalış-
malıyıq ki, çar Rusiyası üçün ləkə gətirən bu yazıçı və 
şairləri əl-qol açmağa qoymayaq, qolunu hökmdarın verdi-
yi qanunlar və fərmanlarla qandallayaq. Elə edək ki, Rusi-
ya üçün taun xəstəliyi qədər qorxulu olan bu şəxslər imkan 
tapıb geniş xalq kütlələrinin beynini öz bəd niyyətləri ilə 
zəhərləməsinlər. 

Nikolay: Ümumiyyətlə, hələ öz kiçik zərbələri ilə yal-
nız qayıqlar üçün təhlükəli olan bir dalğanın böyüyüb 
ən iri gəmilər üçün belə qorxu törədəcək bir fırtınaya 
çevrilməsinin qarşısını almalıyıq. Rusiya bir daha inqilabi 
böhran vəziyyətinə düşməməlidir. Rus torpağında bir daha 
çar taxt-tacına qarşı çıxışlar, iğtişaşlar baş verməməlidir. 
Bir çar kimi ölkəni istədiyim kimi idarə etmək mənim 
səlahiyyətimdədir. Mənafeyini müdafiə etdiyim bir sinif 
kimi çar taxt-tacını, onun Rusiyada varlığını müdafiə etmək 
isə sizin vəzifənizdir.
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İKİNCİ PƏRDƏ

Birinci şəkil

Gözəl və zövqlə bəzənmiş zinətli bir otaq. 
Otaqda böyük stol açılmışdır. Stolun üstündə hər cür 

ləziz yeməklər və içkilər nəzərə çarpır. 

Yekaterina Andreyevna: Sofi, əzizim səncə ziyafətimiz 
gələn qonaqların zövqünü oxşayacaqmı? İndi insanlar ara-
sında əlaqələrin daha geniş dairəni əhatə etdiyi bir za-
manda onların təlabatlarını ödəmək çox çətindir, bunu 
anlayırsanmı?

Sofiya Karamzina: Anacan, mənim əzizim, mən sizin 
zövqünüzün hamının xoşuna gələcəyinə inanıram. İnanı-
ram ki, məşhur tarixçi Aleksandır Karamzinin həyat yoldaşı 
Yekaterina Andreyevnanın incə zövqü heç də öz gözəlliyini 
itirməmişdir (Sonra anasının boynunu qucaqlayaraq sözü-
nə davam edir). Bütün bu düşündüklərim bir yana ana-
can axı demək olar ki, biz paytaxtda bütün yüksək dairəli 
şəxslərin təşkil etdikləri ballarda iştirak etmişik. Elə orada 
gördüklərimiz və aldığımız təəssüratın özü bəs deyilmi. 

Yekaterina Andreyevna (Açıq ürəklə): Əziz balam, 
bütün söylədiklərinin hamısı ilə razılaşıram, ancaq yenə 
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də nə isə hər şeyin yerində ola bilməyəcəyindən qorxu-
ram. Əksərən belə məclislərin təşkilində, özü də diqqətli 
və sözbaz paytaxt xanımlarının iştirak etdiyi bir məclisin 
təşkilində həyəcanlanmamaq mümkün deyildir, lakin yenə 
də süfrəni bir daha nəzərdən keçirməliyik. Ola bilsin ki, 
bizim nəzarətimiz altında olsalar da, xidmətçilər süfrəyə 
nəyi isə qoymağı unudublar, nəyi isə öz yerində qoyma-
yıblar. (Onlar süfrəni bir də nəzərdən keçirirlər və hər şeyin 
öz yerində olduğuna əmin olduqdan sonra mənalı-mənalı 
baxışırlar). 

(Bu vaxt xidmətçilər xəbər verir ki, artıq qonaqlar bir-
bir, iki bir gəlməkdədirlər. Buna gərə də Yekaterina və So-
fiya Karamzina, qonaqları qarşılamaq üçün tələsirlər. Qo-
naqlar qapıda görünür). 

Yekaterina Andreyevna: Ax mənim əzizlərim, hörmətli 
xanımlar və ağalar, siz təşkil etdiyimiz bu bala gəlişinizlə 
bizi çox sevindirdiniz. Buyurun, buyurun içəri. 

Sofiya Karamzina: Hörmətli xanımlar və ağalar, xoş 
gəlmisiniz, buyurun keçin, stol sizi gözləyir. 

B.A.Jukovski: Xanım Yekaterina Andreyevna və Sofi-
ya Karamzina, mənim bu sözlərimi qəbul edin. Doğurdan 
da çox gözəl deyiblər, ev sahibi qonağı açıq ürəklə qarşı-
layıbsa süfrə açmasa da olar. Çünki artıq ev sahibi belə bir 
vəziyyətdə qonağı qonaqlıqdan çıxarıb öz yaxın ev adamla-
rından birinə çevirə bilir. 

Yekaterina Andreyevna: Hörmətli şairimiz B.A.Jukov-
ski doğru buyurursunuz, mən sizi yaxın ev adamlarından 
belə ayırmıram, ancaq həm də siz mənim ən hörmətli və ən 
şəxsiyyətli qonaqlarımsınız. 

A.S.Puşkin (Zarafatla): Xanım Yekaterina Andreyevna, 
daha bu olmadı. Belə bir misal var. Qonaq qonağı sevməz, 



38

ev sahibi heç birin. Siz bizi həm öz yaxın adamınıza, ev 
sahiblərindən birinə, həm də qonağa bənzətməklə özümüzü 
özümüzə qarşı qoymuş olursunuz. Doğurdan da mən çaş 
qalmışam, heç bilmirəm nə cür hərəkət edim, ev sahibi kimi 
ya qonaq kimi. 

Sofiya Karamzina: Əlbəttə, hər ikisi kimi (Hamı gü-
lümsündü). (Sonra o, əlavə etdi) Anacan, hələ də biz qonaq-
larımızla qapı ağzında danışırıq, deyəsən onları qonaqdan 
çox yaxın ev adamına bənzətmisən. 

(Onlar gülümsünə-gülümsünə stol ətrafına keçirlər və 
arabir söhbət edə-edə yeyib içməyə başlayırlar). 

N.N.Puşkina: Xanım Yekaterina Andreyevna sizin bu 
süfrənin təşkilindəki quruluş doğurdan da məni tamamilə 
valeh etdi. Elə bil stol arxasında mən özümü Paris balların-
dan birində əyləşmiş hiss edirəm. Sizin və qızınız Sofiya 
Karamzinanın doğurdan da çox incə və gözəl zövqü varmış. 
Bugünkü ziyafət bunu bir daha təsdiq etdi. 

Yekaterina Andreyevna: Xanım Nataliya Nikolayev-
na xoş sözləriniz üçün minnətdaram. Lakin bu balın ta-
mamilə qüsursuz və Parisin ən yaxşı ballarından biri ol-
duğunu söyləməyə cəsarət etməyəcəyəm. Axı, mən ev 
sa hi bəsi və balı təşkil edən şəxslərdən biriyəm. Əgər mən 
si zin sözlərinizi bütünlüklə təsdiq etsəm, bu bir növ təva zö-
karlıqdan uzaq olardı. 

N.N.Puşkina: İnsan övladı üçün sadəlik və təvazökarlıq 
ən başlıca məziyyətlərdən biridir. Ən təmiz ürəkli şəxslər 
də həmişə sadə və təvazökar olmuşlar. 

A.S.Puşkin: Bu belədir. Lakin hər şeyin bir həddi oldu-
ğu kimi sadəliyin və təvazökarlığın da bir həddi olmalıdır. 

B.Solloqub: Əks təqdirdə, həddindən artıq sadəlik və 
təvazökarlıq özü də insan üçün müəyyən naqisliyə çevrilə 
bilər. 
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Hekkeren: Bizdə belə bir misal var. Dostun sadəcə tə-
miz ürəklisə, dostun həm də təvazökarsa, deməli, ağıllı 
insansan. Çünki hər bir insan yalnız özünə tay insanlarla 
yaxınlıq edir. 

Y.Qonçarova: Bəzən özünə uzun müddət yaxın hesab 
etdiyin xarakterində sənə yad olan elə hisslərlə rastlaşırsan 
ki, həmin şəxsə qarşı olan hörmətin nifrətə çevrilir. 

J.Dantes: Bax bu, elə özü də həmin şəxsin naqis cəhətlə-
rindən biridir ki, özünə dost seçərkən dostunun xarakterində 
sonradan ona tamamilə yad olan qeyri keyfiyyətləri əv-
vəlcədən görüb sezmişdir və sezsə də qarşısını almamışdır. 

Andrit: Bəli, həmin şəxs öz həddindən artıq sadəliyi 
və təvazökarlığı nəticəsində öz ürək sirlərini açdığı bir 
şəxsə sonradan nifrət etməyə başlamışdırsa, demək, hələ öz 
xarak terinə də yaxşı bələd deyildir. 

N.N.Puşkina: Hər halda əzizimiz, Y.Andreyevanın nə 
dər cədə sadəlik və təvazökarlıq göstərməyindən asılı ol-
mayaraq, onun təşkil etdiyi bu bal doğurdan da zövqlə 
düzəlmiş və tərifəlayiqdir. (Hami bir ağızdan): Buna söz 
ola bilməz. 

(Beləliklə də onlar yeyib içir, xumarlanır və xumar-
landıqcada ürəklərindən keçəni zahirən daha çox büruzə 
verirdilər). 

J.Dantes (Pıçıltı ilə): Madam Natali Nikolayevna, siz 
bu gün necə də gözəl və füsunkarsınız. İçdiyiniz al şərab 
yanaqlarınızın qızartısı yanında sanki xəcalət çəkir. Doğur-
dan da siz paytaxt gözəlləri içərisində birincisiniz, madam 
Natali. 

N.Puşkina (Eyni hiss və pıçıltı ilə): Söylədiyiniz sözlər 
üçün təşəkkür edirəm, cənab Dantes. Lakin mənim füsun-
karlığımla maraqlanan şəxsin yalnız bir nəfər o da siz oldu-
ğunu düşünməyin. 
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J.Dantes: Paytaxtın gözəl xanımlarından biri kimi si-
zinlə çoxlarının maraqlana biləcəyinə şübhə etmirəm. La-
kin unutmayın ki, sizin barənizdə mənim qəlbimdən keçən 
hisslərin təlatümü bəlkə də pərəstişkarlarınızın birlikdə ke-
çirdiyi hisslərin təlatümündən güclü və yenilməzdir. 

N.N.Puşkina. Mənimlə çoxlarının maraqlana biləcəyi 
barədə dediyiniz sözlərin doğruluğuna şübhə etmirəm. 
Lakin mənə qarşı hisslərinizin güclülüyü və yenilməzliyi 
barədə düşüncələrinizi bir qədər dəyişməlisiniz. Unutma-
yın ki, məni sevən kəslərdən biri də ərim A.S.Puşkindir ki, 
hisslər dəryasının səyyahıdır. Məgər siz məni Puşkin qədər 
sevə və əzizləyə bilərsinizmi?

J.Dantes: Mən öz gənclik dövrümə Hollandiya ilə Pe-
terburq arasında səfərə çıxdığım zaman başlamışam. Bu 
illər ərzində hələ indiyədək heç kəs məni özünə cəzb edə 
bilməmişdir bir nəfərdən başqa. O da sizsiniz, madam Na-
tali. Orasını da bilməlisiniz ki, mən Puşkin kimi şair təbiətli 
olmasam da vurğunu olduğum gözəli sevib əzizləməyi ba-
carıram. 

(Bu vaxt qonşu otaqda mazurka rəqsi səslənir. Rəqs 
etmək istəyənlər qonşu otağa daxil olurlar). 

J.Dantes: Heç xaricdə olmusunuz madam Natali?
N.N.Puşkina. Xeyr, cənab Dantes. Elə istərdim ki, xa-

ri ci ölkələrə səyahət edim. Oranın insanlarını onların həyat 
şərait lərini görmək mənim lap çoxdankı arzumdur (Bir az 
incikliklə). Lakin Puşkin heç də bu arzumu həyata keçir-
məyə çalışmır. Düzdür, paytaxtda – Rusiyanın mərkəzi 
şəhəri olan Peterburqda yaşayırıq. Ancaq xarici ölkələri 
bir səyyah kimi gəzib dolanmaq bunun fövqündə çox-çox 
yüksəkdə durur, cənab Dantes. 
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J.Dantes: Mən sizin bu arzunuzu həyata keçirərəm. 
Əgər siz də mənim arzumu həyata keçirsəniz – mənim siz-
dən istəyimi rədd etməsəniz və mənimlə xaricə getsəniz. 
Mən sizi sevər və əzizlərəm. Puşkindən də artıq, ondan da 
şirin və ehtirasla, Natalican. Deyin, siz buna razısınızmı?

N.N.Puşkina (Qıpqırmızı pörtür və susur). 
J.Dantes: Mənim Hollandiyada gözəl mülklərim və 

xeyli sərvətim var. Biz orada istədiyimiz tərzdə yaşayar və 
xoş gün keçirərik, bir daha fikirləş. 

 N.N.Puşkina (öz-özünə): Rus qadınları sadə və təmiz 
qəlbli olurlar. Mən isə deyəsən bir qədər şöhrətpərəstəm. 
Ax... bu şöhrətpərəstlik hissi görəsən mənə hardandır. 
Qorxuram... qorxuram bu hiss məni axırı öz əsirinə çevirə. 

J.Dantes: Hə, Natali fikirləşdinmi? Mənimlə xaricə 
gedirsənmi? 

(Bu vaxt mazurka rəqsi sona yetir və oynayanlar stol 
arxasına keçirlər. Natali və Dantes də onların içərisindədir. 
Stol ətrafında isə ümumi söhbət gedir). 

Yekaterina Andreyevna (Yarı ciddi yarı zarafat): Heyf 
ki, yaş ötür, fiziologiyamızla mənəviyyatımız arasında 
təzad yaranır. Yoxsa bu mazurka rəqsindən heç vaxt doy-
mazdım. İnsanı həyata bağlayan tellər zəiflədikcə, həyatın 
şirinliyini daha da dərindən duyan cismimizin hərəkətini 
tənzimləyən hisslərimiz üçün daha da əlçatmaz görünür 
bu yaşantı. Bu tellər bir zaman hər hansı bir təbii zərurət 
nəticəsində qırılsa belə, heç bu zərurətin özünü qabaqca-
dan hiss edə bilmirik (Dərindən ah çəkir və üzünü cavanla-
ra tutur). Heç olmazsa, siz cavanlar həyatın qızıla bərabər 
olan hər anından səmərəli istifadə edin, yaş ötdükcə yaşa-
maq üçün sizə verilən bir parça ömür payınızdan itən anlara 
təəssüflənməmək üçün. 
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Hekkeren: Müxtəlif ölkələrdə səyahətdə olmuş şəxslər 
üçün ayrı-ayrı xalqların həyat tərzlərindəki fərqləri sezmək 
o qədər də çətin deyildir. Ona görə də mən ilk dəfə Rusiya-
ya qədəm qoyanda bu xalqın da kübar dairələri içərisində 
hökm sürən adətləri duydum və anladım. Paytaxt kübarla-
rının Avropanın ən mədəni şəhərlərinin kübarlarından geri 
qaldığını demək, əlbəttə ki, düz olmazdı. Lakin necə olma-
sa düzələsi mümkün olan xırda çatışmazlıqlarla rastlaşmaq 
mümkündür ki, bunları da, əlbəttə, hər bir kübar ailə üçün 
gedilməsi zərurət olan bir sıra xarici səfərlər zamanı alınmış 
təəssüratlarla aradan qaldırmaq olar. Qoy bu balda iştirak 
edən şəxslərin bəziləri heç də məndən inciməsinlər, əlbəttə 
ki, bir qonaq kimi (O, Danteslə ani baxışaraq) mən hiss 
edirəm ki, şəxsən paytaxt kübarlarının ən hörmətlilərinin 
iştirak etdikləri bu balda hələ də xarici səfərlərdə iştirak 
etməyən kəslər də vardır. (Bu vaxt Natali də Puşkinin üzünə 
ani bir nəzər salır və onların baxışları toqquşur). Qoy bu 
kəslər yubanmadan imkan düşdükcə Parisə, Berlinə, Vya-
naya səfər etsinlər. 

A.S.Puşkin: Xarici ölkələrə səyahət etmək doğrudur, 
insanı mənəvi cəhətcə bir qədər zənginləşdirər, cisma-
ni cəhətcə bir qədər gümrahlaşdırar, lakin bir insan kimi 
yetişmək üçün Rusiyanın hər nöqtəsi, o cümlədən Peter-
burq özü də heç də əlverişsiz deyildir. Əsil bir insan kimi 
hərtərəfli yetişmək üçün xarici səfərlərə meyl etməkdənsə 
öz daxilindəki ləkələri yumaq məncə daha gözəl olardı. 

J.Dantes: Cənab Puşkin bir qədər bundan əvvəl xanım 
Yekaterina Andreyevna çox gözəl qeyd etdi ki, “Yaş ötdükcə 
yaşamaq üçün bizə verilən bir parça ömür payımızdan itən 
günlər üçün təəssüflənməyək”. Çox gözəl sözlərdir. Do-
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ğurdan da bu sirli dünyada bizə qalan yalnız xoş gəzintilər 
və xoş güzəran olacaqdır. Həyatını nə qədər rəngarəngliklə 
keçirsən ömrün bir o qədər şənliklər içərisində davam edər. 
Səadət və xoşbəxtlik həmişə səni izlər. 

A.S.Puşkin: Lakin bir vaxt şənliklərdə və səyahətlərdə 
keçən günlərin yeknəsəqliyi bizi izləyən zaman yaşa-
maqdan da bezdiyimizi unutmamalıyıq. Unutmamalıyıq ki, 
biz insanıq, ən ali varlıq olan insan. İnsan üçün isə həyatının 
yeknəsəqliklər içərisində keçdiyindən darıxdırıcı və bezdi-
rici bir şey ola bilməz. Öz gündəlik fəaliyyətindən də həzz 
ala-ala yaşamaqdan da gözəl bir şey varmı?!

N.N.Puşkina (Danteslə baxışaraq onun fikri ilə razılaş-
dığını bildirir). Doğrudur biz insanıq, gündəlik fəaliyyəti-
mizdən həzz almalıyıq, lakin xoş gəzinti və şənliklərdən 
də bezmək mümkündürmü? Yaşamaq, öz həyat tərzini 
ürəyin istədiyin şəkildə qurmaq heç də həyata yeknəsəqlik 
gətirməz. 

A.S.Puşkin: Öz həyat tərzini ürəyinin istəyindən ası-
lı olaraq qurmaq həyatını və həyatı əyləncəyə çevirmək 
deməkdir. Ürəyin istəyinə elə yanaşmaq lazımdır ki, bu 
istək nəcib və saf insana xas olan xüsusiyyətlərdən kənara 
çıxmasın (Sükut çökür, hamı xəyala dalır). 

A.S.Puşkin (Son dərəcə qısqanc halda düşünür). Ax 
Natali... Natali... mən səni nə qədər sevirəm. Gözəl sən. 
Mə nim üçün həddindən artıq gözəlsən. Ruhuma, qəl bimə 
uyğun xarici görünüşün vardır. Lakin həyata baxış larımız, 
düşüncələrimiz arasındakı fərq böyükdür. Sən şöhrət-
pərəstsən və şıltaqsan. Budur, sənin mənfi xüsu siyyətlərin, 
mənə yad hisslərin. Gec-tez bu hisslərin böhranında toqqu-
şacağıq. Bu hisslərdir bizi bir-birimizə bağ layan tellərin 
gəmiriciləri. Bizim yaşantımızın hər hansı bir ehtiyatsız 
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hərəkətini izləyib ona qəfil zərbə vur  mağa hazırlaşan mənfur 
kabus. Bir də ki, sadəsən, həddindən artıq sadə. Həddindən 
artıq sadəlövhlük də əx laqa naqisliklər gətirə bilər. Mən 
səni həmişə bu mənfi hisslərin daimi və gizli zərbələrindən 
qorumalıyam. Görə sən, bunu bacaracağammı? Natali, ta-
leyimin nurlu ulduzu, səni əbədilik sevəcəyimə əminəm. 
Sənə əbədilik özümü sevdirə biləcəyəmmi? Bircə bu ar-
zumun da həyata keçdiyini görsəydim öz xoşbəxtliyimə 
tamamilə inanardım. (O, Nataliyə nəzər salır. Nataşa Dan-
teslə pıçıltı ilə söhbət edir). (Puşkin daha da qısqanclıq-
la). Bu yaramaz Danteslə deyəsən biz bu baldan sonra ilk 
dəfə dueldə görüşəcəyik. Bayaqkı mazurka rəqsi, Natalinin 
yanaqlarındakı qızartılara, açıq sinəsinə vəhşi və ehtiras-
lı nəzərlər Danteslə məni dueldə qarşılaşdırmaya bilməz. 
Yox-yox, mən öz sevdiyim qadınımın başqası ilə gizli pıçıl-
tılarına və ehtiraslı baxışlarına dözə bilmərəm. Bilmərəm... 
bilmərəm... 

J.Dantes (Artıq Natali ilə pıçıltılarına ara vermişdir və 
öz düşüncələrinə dalmışdır). Bu əyləncəli həyatın qarşıma 
çıxan şirin qismətlərindən heç vaxt boyun qaçırmamışam 
və boyun qaçırmayacağam da. Taleyimin qisməti məni Pe-
terburqa gətirmişdir. Mən hələlik nə qədər ki, burada ya-
şayıram, öz mövqeyimi qorumalı və qüvvətləndirməliyəm. 
Bunun üçün isə kübarların təşkil etdikləri ballarda yüksək 
hörmətli və ləyaqətli, daimi diqqət mərkəzində olan gözəl 
bir qadınla əlaqəyə girmək heç də pis olmazdı. Bu mü-
vəq qəti tanışlıqla həm də bütün kübarların diqqətini öz 
üzərimdə cəmləmiş olaram, həm də bu tanışlıqla öz mövqe-
yimi daha da möhkəmləndirərəm. Səhv etmirəmsə, ata-
lığım Hekkerenin mənə tanış olmağı məsləhət bildiyi qa-
dın Puşkina da heç də istifadə etməyə çalışdığım vasitə 
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üçün pis nümunə deyildir. Onda həm mənim axtardığım 
məziyyətlər, həm də tezliklə onu ələ almaq üçün həddindən 
artıq sadəlövhlük və şöhrətpərəstlik hissləri vardır. Elə 
buna görə də, mən yalnız ondan istifadə etməliyəm. Onu 
yoldan çıxarıb müvəq qəti əlaqəyə girməliyəm. Yaxşı yerinə 
düşmüş imkandır. Bu imkanı əldən verməməliyəm. Əks 
təqdirdə, mübarizə apardığım məqsədə çatmamaqda yalnız 
özümü günahkar bilməliyəm. Nəticəsindən asılı olmayaraq, 
pis və ya yaxşı bir məqsəd uğrunda mübarizə aparırsansa, 
deməli, öz daxili hisslərin üzərində hökmranlıq edib onla-
rı bir nöqtəyə cəmləşdirə bilməlisən. Əgər bu mübarizədən 
hər hansı bir səbəb üzündən daxilən geri çəkilirsənsə, 
deməli, özün öz hisslərin üzərində nəzarət edə bilmirsən və 
sənin məğlubiyyətin labüddür, sənsə buna layiqsən. Əgər 
sən bu məğlubiyyətə layiqsənsə, deməli mənən heçsən və 
bu ulu dünyada başqa şüursuz varlıqlar kimi, bir neçə üzvi 
kimyəvi birləşmələrdən başqa bir şey deyilsən. 

N.N.Puşkina (O da xəyala dalmışdır və öz-özünə): Qa-
dınam... Gözəl, qəşəng, ehtiraslı bir qadın. Bütün kübar 
məclislərdə – ballarda, teatrlarda diqqət mərkəzindəyəm. 
Ərim var. Özü də məni həddindən artıq sevir. Tale məni 
əzabkeş yaratmamışdır – qara camaatdan ayırmışdır. Bu-
nun üçün taleyim qarşısında da minnətdaram. Bu əyləncəli 
həyatın şənlik məclislərində qayğısız bir kəpənək kimi 
rəngbərəng qanadlarımı açıb oynayır, gülür, şənlənirəm. 
Xoşbəxtəm. Xoşbəxtliyimsə məni daha əlçatmaz zirvələrə 
səsləyir. Daha dumanlı və cəlbedici arzulara qovuşma-
ğa çağırır. Ax həyat... həyat... Bir də ki bu xarici səfərlərə 
getmək arzusu məni lap divanə etmişdir. Fransaya səyahət, 
Paris kübarları ilə tanışlıq necə də gözəl olardı. Puşkini də 
heç vəchlə xaricə səfər etməyə razı sala bilmirəm. Belə 
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olsa mən yalnız Peterburqdan başqa bir şəhəri səyahət 
edə bilməyəcəyəm. Bütün arzularım puç olub gedəcək, öz 
gözəlliyimi və gəncliyimi heçə çevirəcəyəm. Aman Allah, 
yoxsa mən Puşkini atıb Danteslə xaricə gedim. Axı o, mənə 
demişdi ki, sən Puşkini atıb mənimlə olsan xaricə səyahət 
edərik və mən səni Puşkindən də çox sevər və əzizləyərəm. 
Mən isə ona nə hə, nə də yox dedim. İlahi, indi görəsən 
mən nə edim? Bütün həyatımı, gəncliyimi və gözəlliyimi 
taleyinmi ixtiyarına buraxım? Bir də axı nə üçün?

(Artıq vaxt keçirdi. Bal sona çatırdı. Qonaqlar 
dağılışmaq üçün bal sahibindən icazə istəyirdilər).

Jukovski: Əzizim, Yekaterina Andreyevna və Sofiya 
Karamzina bizi bir yerə toplayaraq dost-tanışla görüşdürüb 
feyzyab etdiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Arzum budur ki, 
tale bizi belə məclislərdə tez-tez görüşdürsün. 

Yekaterina Andreyevna: Məsləhət sizindir, cənab Ju-
kovski və əziz qonaqlar. Öz xoş qədəmlərinizlə məclisimizə 
təşrif gətirməyiniz bizi çox sevindirdi. 

Sofiya Karamzina: Bugünkü məclis sizin üçün təşkil 
olunmuşdur. İstədiyiniz vaxta kimi əyləşə bilərsiniz. 

(Qonaqlar ev sahibləri ilə xudahafizləşib dağılışırlar)

İkinci şəkil

(Puşkinin evi.O, sadə və zövqlə bəzənmiş iş otağında 
şair B.Solloqubla söhbət edir).

A.S.Puşkin (Yarı zarafat, yarı ciddi): Cənab B.Solloqub, 
deyəsən xalq maarif naziri S.S.Uvarovu çar yalnız senzura-
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ya rəhbərlik etməyə göndərəndə duyub ki, rus ədəbiyyatında 
da inqilabi əhval-ruhiyyəli fikirlər oyanmaqdadır. 

B.Solloqub (Təəssüflə): Senzuranı bu qədər ciddi-
ləşdirmək doğurdan da ədəbiyyatımızın inkişafına böyük 
zərbədir. Lakin bir qədər dərindən düşünəndə hiss edirsən 
ki, senzuradan kecməyən hər hansı bir “yaxşı” əsər onsuz da 
geniş xalq kütlələri içərisində hər hansı bir yolla yayılır. Bu 
baxımdan özünü bir qədər arxayınlaşmış hiss etmək olmaz-
mı? Əks təqdirdə, bizim senzura rəhbərinə təsir göstərməyə 
gücümüz çatarmı?

A.S.Puşkin (Düşüncəlidir): Bu iş doğurdan da çox cid-
di məsələdir. Rus yazıçılarının bəzi əsərlərinin senzuradan 
keçməməsi, əlbəttə ki, kəskin fikirlər qoyulduğuna görə, 
onları həm kənardan, həm də yalnız mətbuat vasitəsi ilə 
izləyən oxucular, azsavadlı şəxslər üçün gözdən salmış olar, 
eləcə də biz yazıçıları ehtiyac girdabına atmış olar. Bütün 
bunlar çox ciddi narahatlıqlar törədən məsələlərdir, cənab 
B.Solluqub. Elə götürək mənim özümü. “Lupullun sağal-
masına “qəsidəsini senzuradan keçirərkən S.S.Uvarov nə 
isə duyub çara çatdırmışdı və car da bu məsələ ilə əlaqədar 
jandarm rəhbəri A.X.Bekkendorfu çağırtdırıb onunla 
söhbət etdikdən sonra Bekkendorf məni ciddi şəkildə töh-
mətləndirdi. Yaxud da bir çox əsərlərimin qadağan edilməsi, 
o cümlədən “Sovremennikdəki” Aleksandr Radişev” adlı 
məqaləmin qadağan olunması mənim maddi ehtiyaclarıma 
da təsir etməyə bilməzdi. Bütün bunlar mərkəzdə, saray 
adamları sayılan kübar dairəli şəxslər içərisində qarışıqlı-
ğın, məkrin və hiylənin hökm sürdüyünə bir nişanədir. Bəzi 
saray adamları müxtəlif sahələrdə öz hədlərini aşmaqda-
dırlar. 1837-ci ilin əvvəlində Natali barədə aramızda olan 
söhbət yəqin ki, yadındadır. O zaman mən sənin izahlarınla 
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kifayətləndim. Nataliyaya pərəstişkarlıqda mən mühakimə 
edilən bir şey görmürəm, bir şərtlə ki, bu pərəstişkarlıq 
Nataliya N.Puşkinanın özünə, onun daşıdığı ada hörmət 
dairəsindən kənara çıxmasın. O gün Karamzinlərin təşkil 
etdikləri balda Dantes özünü çox mənfur bir rolda aparır-
dı. Məncə başqasının qadınını ələ almaq üçün müxtəlif 
vasitələrdən istifadə etmək fikrinə düşmək belə ən böyük 
alçaqlıqdır. Dantes isə bu alçaqlığı açıq-açığına hamının 
gözü qarşısında edirdi. Doğrudur, Natali bir qədər sadə və 
şöhrətpərəstdir. Onun bu əxlaqi naqislikləri olduğu üçün 
onunla bilə-bilə beləmi rəftar edilməlidir? Onun bu zəif 
cəhətindən istifadə etmək də kişilikdən sayılarmı? Başqa-
sının qadınına göz tikmək, onunla əlaqəyə girməyə çalış-
maq, birinci növbədə, həmin qadının ərini təhqir etmək 
deməkdir. Özün düşün, bütün bunları mənə də aid etmək 
olar. Mən belə bir təhqirə dözə bilərəmmi? Bu yaşayış 
mənim həyatımı əbədilik zəhərləməzmi? Əks təqdirdə, mən 
özümü kişi saya bilərəmmi? Yox, yox, mən bütün bunlara 
heç vəchlə dözə bilmərəm, dözə bilmərəm, cənab Solloqub. 
Biz Danteslə dueldə təkbətək döyüşməliyik. Yoxsa mən 
özümü kişi saymaram. Bu da əksər saray adamlarının təşkil 
etdiyi kübar dairəli şəxslər arasında baş qaldıran hiylə və 
məkrin bir növü. Anlayırsanmı?! Başqasının qadınını ələ 
almağa çalışmaq... 

B.Solloqub: Alçaqlıqdır... Ən böyük alçaqlıqdır, cənab 
Puşkin. Başqasının həyatını zəhərləmək, başqasının 
mənliyini təhqir etmək özünün alçaq olduğunu sübut etmək 
deməkdir. 

A.S.Puşkin: Elə səni də bundan ötrü çağırtdırmışam, 
cənab Solloqub. Dantes tərəfindən mənə edilən bu alçaq-
lığın qarşısını almaq üçün mən onu duelə çağıraram. Sən 
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də bu duel məsələsində Danteslə mənim aramda vasitəçilik 
etməlisiniz. Buna razısanmı? Razısanmı bir namərdi 
cəzasına çatdırmaq üçün siz də bir qədər xidmət göstərmiş 
olasınız? Razısanmı, bir nadürüst yer üzündə yaşamasın? 
De görüm bütün bunlara razısanmı, cənab Solluqub. 

B.Solluqub: Əlbəttə ki, bir namərdi yer üzündən azalt-
maq üçün mən sizə hər cür xidmət göstərməyə hazıram. 
Lakin bu məsələyə bir qədər ciddi və dərindən yanaşmaq 
lazımdır, cənab Puşkin. Məsələnin hər iki tərəfini fikirləşin, 
axı duel məsələsində ölüm məsələsi var və bu mənfur kabus 
sizi də izləyə bilər. Bütün bunları fikirləşmişsinizmi?

A.S.Puşkin: Doğru buyurursuz, cənab Solluqub, məsələ 
tamamilə başqa şəkil də ala bilər. Bu məni heç də qorxut-
mur. Axı aralıqda şəxsi təhqir məsələsi var. Bu isə mənim 
üçün ölümdən də betər və dözülməzdir. Mənim üçün öm-
rüm boyu bu dözülməz əzabları çəkə-çəkə yaşamaq daha 
betər olardı. Bundansa vuruşmaq yaxşıdır. Ya ölmək, ya da 
yaşamaq. Özü də alnı açıq üzü ağ yaşamaq. Həyatın o anı 
sənin üçün gözəl və xoş görünər ki, sən səadətin getdikcə 
yaxınlaşdığını duyasan və hiss edəsən. Hiss edəsən ki, öm-
rünü daha gözəl və xoş anlarla başa vura bilərsənmiş, bu 
yaşayışı əldə etmək üçün öz həyatınla belə riskə girməyə 
dəyərmiş. İndi mən də belə bir vəziyyətdəyəm, cənab Sol-
luqub. Səadət anları yaxınlaşmaqdadır, lakin görək aman-
sız əcəl buna imkan verəcəkmi mənim əziz dostum. Əgər 
dueldən sonra yaşamaq mənə qismət olsa, özümü çox 
xoşbəxt sayardım. 

B.Solluqub: Əlbəttə, mən istəməzdim ki, sən Danteslə 
dueldə təkbətək döyüşə girəsən. Bu sənin öz həyatınla riskə 
girməyin deməkdir. Lakin bir halda ki, bu duel məsələsinin, 
belə hesab edirsən ki, sənin həyatının bundan sonrakı 
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mərhələsində yaşayışın üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır, 
belə olan təqdirdə mən Danteslə sənin aranda vasitəçilik 
etməyi öz üzərimə götürərəm. Qoy tale sənə yar olsun. Mən 
səninlə əvvəllər bir yazıçı kimi tanış olmuşdum. İndi isə bir 
dost kimi sənə hər cür xidmətlər göstərməyə hazıram. 

A.S.Puşkin: Bütün bu hərəkətləriniz üçün mən sizə 
minnətdaram, cənab Solluqob. Həyat məni çox böyük bir 
amansızlıqla öz həyatımla risk etməyə çağırır. Bu riskin 
nəticəsindən asılı olmayaraq mən özümü artıq xoşbəxt hiss 
edirəm. Hiss edirəm ki, ürəyimi dəlib deşən sözlər, təhqirlər 
eyni müqavimətlə artıq onları yaradan öz günahkar sahibinə 
çatdırılacaqdır. Həyat etdiyi qəbahətlər üçün heç kəsi bağış-
lamır. Bu bir həqiqətdir. 

Dantesin mənzili. Dantesle Solloqub söhbət edirlər.
B.Solloqub: Cənab Dantes, sizi bir vacib məsələ üçün 

narahat etməliyəm və bu məsələyə açıq gözlə baxdıqda onu 
həyatla ölümü birləşdirən bir körpü kimi təsəvvür etmək 
olar. Daha çox hisslər informasiyası ilə əhatə olunan və 
bu hissləri duyan şəxslər asanlıqla təyin edə bilər ki, in-
sanı həyəcanlandıra biləcək hər söz mümkünsə yerində 
və imkan daxilində həddində deyilməlidir. Əks təqdirdə, 
daha artıq mənfi emosiyaya səbəb ola bilər. Ona görə də 
deyəcəyim sözlərlə əlaqədar olaraq bütün bunları sizə xa-
tırlatmağı özümə borc bilirəm. Çünki söhbət bəşər tarixi 
yaranandan bəri insanı maraqlandıran hisslərin hələ də 
birincilərindən sayılmayan insan taleyi barədə gedir. Və bu 
söhbət deyənin və aid olanın kimliyindən asılı olmayaraq, 
öz hədd çərçivəsini gözləməlidir. 

Dantes: Cənab Solloqub, doğurdan da şair ki, şair. İna-
nırsınızmı ki, siz öz gözəl hiss və ifadələrinizlə doğurdan 
da həyəcanlanmağa başlayan qəlbimə elə xoş ilıqlıq yay-



51

dınız, elə şəfqətli sığal çəkdiniz ki, o, artıq sakitləşmişdir, 
və mən sizin bütün söyləyəcəklərinizi hədsiz sakitliklə və 
mətanətlə dinləməyə hazıram. Əgər doğurdan da söhbət 
insan taleyindən gedirsə, onda onu açıq gözlə, sakitlik və 
soyuqqanlılıqla dinləmək lazımdır. Əks təqdirdə, mən bəşər 
tarixinin ibtidasına doğru bir neçə addım atmış olaram. Bu isə 
əlbəttə ki, daha şüurlu insan övladı üçün yad bir baxışdır. 

B.Solloqub: Əgər siz məni doğrudan da dinləməyə ha-
zırsınızsa, onda mən bura gəlməkdə məqsədimi açıb sizə 
deyə bilərəm. Hərçənd bu, ola bilsin bir qədər qan-qaraçı-
lığa səbəb ola biləcəkdir, amma nə etməli? Mən həqiqəti 
sizə söyləməliyəm. Məni bura sizin yanınıza bir vasitəçi 
kimi A.S.Puşkin göndərmişdir. O, mənim vasitəmlə sizə 
bildirmək istəyir ki, arvadı ilə, yəni N.N.Puşkina ilə, olan 
münasibətiniz nəsə onun xoşuna gəlmir və özünün qeyd et-
diyi kimi, onun şəxsi hisslərini təhqir edir. Bütün bunlarla 
əlaqədar o, sizi duelə çağırır. Əlbəttə ki, mən bu fikirdən 
onu çəkindirmək istədim. Ona anlatdım ki, Danteslə 
N.N.Puşkina arasında sizin şəxsi hisslərinizi təhqir edə 
biləcək bir münasibət görmürəm. O isə bütün bunlara məhəl 
qoymadı və məndən xahiş edərək dedi ki, sizə çatdırım, o 
mənimlə təkbətək dueldə görüşməlidir. 

Dantes (Öz-özünə düşünür): Necə? Duel? Ölmək və 
ya öldürmək? Yəni mən adi bal münasibətlərindən yalnız 
bir qədər-cüzi irəli getmiş hərəkətlərim üçün dueldəmi 
cavab verməli olacağam. Heç bunu təsəvvürümə belə 
gətirməzdim. Doğrudur, N.N.Puşkina çox gözəl bir qa-
dındır və mən çalışmışam ki, ondan, gözəl bir qadın kimi 
də bu gözəllikləri duya-duya istifadə edim. Lakin hələ ki, 
öz məqsədimə çatmamışam, bu yandan da onun əri Puş-
kin məni duelə dəvət edir. Heç eybi yoxdur, duelə dəvət 
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olunursansa, deməli getməlisən. Qaçmaq öz-özünü olduqca 
alçaltmaq, həm də mənim üçün birdəfəlik NataliyaPuşkina-
dan əl çəkmək deməkdir. Getmək, bu da asan deyildir. Ya-
şamaq və ya ölüm. İki nəfərdən yalnız birinin taleyi üzünə 
gülməlidir. Taleyi üzünə gülənin də yalnız mən ola biləcəyim 
də bəlli deyil. Lakin hər halda mən öz mövqelərimi və kü-
bar dairələr içərisində olan hörmətimi saxlamaq üçün bu 
yolu seçməliyəm. Əks təqdirdə, etdiyim bu riskin ən bəd 
nəticələrindən də belə çox şərəfsizliyə düçar ola bilərəm. 

B.Solloqub: Deyəsən fikrə getdiniz, cənab Dantes. Yoxsa 
bu sizin üçün tamamilə gözlənilməz bir hadisə oldu? Görü-
nür hər kəsin seçdiyi yol onun keçəcəyi yola zəmindir. Bizə 
məlum olmayan vaxtdan fəaliyyətdə olan hadisələrin səbəb 
və nəticələr külliyyatı bəzən elə zərurətlər meydana çıxa-
rır ki, səbəbini bilmədiyimizdən taleyin təsadüfi hadisəsi 
kimi qiymətləndirdiyimiz bu zərurətlərə boyun əyməkdən 
başqa çarəmiz qalmır. İndi siz də belə bir vəziyyətdəsiniz, 
cənab Dantes. Tale sizi də öz oyunları ilə mat qoymuş-
dur. Nə etmək olar? Ömrümüzün üstündən anlar keçdikcə 
səbəb və nəticələr külliyyatından doğan zərurətlər bizi öz 
müəyyən olunmuş axarı ilə aparır. Bu axarı dəyişməyə nə 
bizim gücümüz, nə də səyimiz çatar. Bu yolda etdiyimiz 
hər bir hərəkət isə yenə də səbəb nəticə külliyyatından do-
ğan bir zərurət kimi qeydə alınmışdır. Və bu səylərimiz sən 
demə səbəb və nəticələr külliyyatından yaranan zərurətlərin 
öz müəyyən olunmuş axarı ilə axması üçünmüş. 

J.Dantes: Doğru buyurursunuz, cənab Solloqub. Hadisə-
lərin ümumi gedişindən kənarda qalmaq qeyri mümkündür. 
İndi artıq taleyin çox adi, lakin aidiyyəti olan şəxsə çox 
qəribə gələn bir hadisəsi məni haqlamışdır. Son aqibətimin 
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nə ilə nəticələnəcəyi mənə məlum deyildir. Lakin mən 
Puşkinlə dueldə təkbətək vuruşmaq yolunu seçirəm. Bu 
yolu seçməkdə məqsədim heç də günahımın olub-olmama-
sı ilə əlaqədar deyildir. Hər cür əyləncə və gözəllikdən aldı-
ğım zövq mənə xoşdur. Mən öz əyləncələrimin kimisə şəxsi 
təhqirə gətirib çıxardığına görə özümü duelə çıxmış hesab 
etmirəm. Biz elə bir cəmiyyətdə yaşayırıq ki, hər şeyin 
daha da ifratına qibtə edirlər, o cümlədən dueldə təkbətək 
vuruşmağa da. Bəli, məni dueldən qaçmamağa, duelə sövq 
edən şeylər də elə bunlardır – öz nüfuzumu qorumaq, 
kimsədən daha üstün olduğumu sübuta yetirmək və öz xoş 
əyləncələrimi bir daha davam etdirmək. İnanın mən bütün 
bunlar üçün duelə çıxacağam, cənab Solloqub. Bunları siz 
də Puşkinə beləcə də çatdırın. Deyin, Dantes, heç bir şeydə 
özünü günahkar hesab etmir. O, yalnız öz nüfuzunu qoru-
maq üçün onunla təkbətək duelə çıxmağa hazırdır. 

B.Solloqub: Deməli, siz A.S.Puşkinlə döyüşmək fikrin-
dəsiniz, cənab Dantes. Bu sizin qəti fikrinizdirmi? Siz bu 
məsələyə razılıq verərkən onu hərtərəfli ölçüb-biçdinizmi? 
Öz ehtiyatkarlığını itirmək, taleyinin sükanını təsadüflərin 
əlinə vermək kimi bir şeydir. Buraxılan səhv isə heç vaxt 
bağışlanılmır. Bu isbata ehtiyacı olmayan bir aksiomadır. 
Ömrünün ən şirin cağlarında öz həyatınla risk etmək, o 
qədər də asan deyil. Belə bir riski etdikdən sonra bəzən et-
diyin hərəkət üçün təəssüflənməyə belə imkan tapmırsan. 

Dantes: Siz bütün bunlarla nə demək istəyirsiniz, cənab 
Solloqub? Yoxsa mənim əhval- ruhiyyəmdə dəyişiklik ya-
ratmaq fikrindəsiniz? Bir daha deyirəm, mən öz qəti fikrimi 
sizə bildirdim. Əlbəttə ki, bir vasitəçi kimi. Biz bir daha 
Puşkinlə dueldə görüşəcəyik. 
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Üçüncü şəkil

Dantesin mənzili. Hekkerenlə Dantes söhbət edirlər.

Hekkeren: Dantes, deməli, A.S.Puşkinin səni duelə 
ça ğırması doğruymuş. Amma, bu heç də yaxşı olma-
dı. Mən məsələnin bu qədər böyüyəcəyini, bu qədər cid-
di şəkil alacağını gözləmirdim. Heç gözləmirdim. Sən 
də ki, tələsmisən, duel məsələsinə elə o saat heç kəslə 
məsləhətləşmədən razılıq vermisən. Puşkin bu dəqiqə quy-
ruğu tapdalanmış ilan kimi qəzəblidir. Gözünə heç bir şey 
görünmür. Bir də ki, bu ölüm-dirim vuruşunda-dueldə o, 
öz namusunu qoruyacaqdır. Bəs sən? Sən nə üçün vuruşur-
san? Öz yüngül əyləncələrini davam etdirməkdən ötrümü? 
Günah sənin özündədir. Hərəkətlərində çox açıq-saçıqlığa 
yol verirdin. Təbiidir ki, bu da dedi-qodulara səbəb olacaq-
dı və söz sahibinə gedib çatacaqdı. Tələsdin. Çox tələsdin. 
Mən özüm, bu yaşlaşmış Hekkeren N.N.Puşkina ilə sənin 
aranı elə bir hiylə ilə düzəldəcəkdim ki, öz əyləncələrindən 
bezənə qədər ondan istifadə edəcəkdin, heç bir dedi-qodu 
da yaranmazdı. Sən isə tələsdin. Nataliyaya qarşı etdiyin 
ən açıq hərəkət yüngül kazarma lətifələri söyləməyin oldu. 
Aqibətin isə duel. Doğrudur, Natalidə də sənə qarşı az da olsa 
meyllər olduğu nəzərə çarpır. Ancaq bu onun səni ürəkdən 
sevdiyindən yox, öz sadəliyindən və şöhrətpərəstliyindən 
yaranan əlaqənin yanlış yola düşməsindən doğur. Nə isə... 
Hələ gec deyildir. Bəlkə də sən məsələnin o qədər də ciddi 
şəkil almasından çəkinmirsən. Lakin mən bu qoca dünya-
da xeyli ömür sürmüş Hekkeren həyatın necə şirin olduğu-
nu anlayıram və ona görə də, hər necə olur-olsun, bu duel 
məsələsini ləğv etməyə çalışacağam. Hələlik isə xudahafiz. 
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Mən məsələnin bu cür ciddi şəkil almasını Bekkendorfa 
bildirməliyəm (Gedir). 

J.Dantes (Onun arxasınca): Xudahafiz. 
Zövqlə bəzənmiş bir otaq. Hekkeren və Bekkendorf 

söhbət edirlər.
Hekkeren: Cənab Bekkendorf, mən sizi çox ciddi bir 

məsələ ilə əlaqədar narahat etmək istəyirəm. Bu məsələ elə 
bir ciddi məsələdir ki, onun son nəticəsi ölkələr arasında 
münasibətin pozulmasına, hətta pənahımız çar Nikolayın 
özünə belə zərər gətirə bilər. Ona görə də şair A.S.Puşkinin 
Holland səfirliyinin nümayəndəsi cənab Dantesi duelə ça-
ğırması barədə məsələni sizə çatdırmağı özümə borc bil-
dim. Bir də bu məsələni sizə çatdırmağı ona görə vacib 
bildim ki, bir jandarm rəisi kimi bu məsələ sizin fəaliyyət 
sahənizə aiddir. 

Bükkendorf (Təəccüblə): Necə? A.S.Puşkin Dantesi 
duelə çağırmışdır? Axı nə üçün? Doğurdan da çox ciddi 
məsələdir. 

Hekkeren: Puşkin, Danteslə arvadı Puşkina arasında 
olan münasibətlərdə özünü təhqir olunmuş hiss edir. Dante-
si də duelə elə məhz bundan ötrü çağırmışdır. Görürsənmi, 
hadisələrin inkişafı necə bir ciddi şəkil almışdır, cənab Bek-
kendorf: Heç adam inana bilmir ki, belə bir hadisə baş verə 
bilər. Elə ona görə də, sizin məsləhətinizə ehtiyacım var. Bu 
xoşagəlməz hadisənin qarşısını almaq üçün hansı tədbirlər 
görək. Necə edək ki, bu köhnəliyin – orta əsrlər dövrünün 
qalığı olan duel məsələsini ləğv edək. 

Bekkendorf: Çox vaxtında gəlmisiniz, cənab Hekke-
ren. Əks təqdirdə, biz gecikə bilərdik. Düz buyurursunuz, 
məsləhətləşmək lazımdır... (öz-özünə düşünür): Puşkin... 
Puşkin... yaxşı fürsətdir. Bu fürsətdən istifadə etmək la-
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zımdır. Onun başını çoxdan batırmaq lazım idi. Əgər o bir 
qədər də yaşayıb yazıb yaratsa, Rusiyanı başdan başa inqi-
lab meydanına çevirəcəkdir. Geniş xalq kütlələri arasında 
öz yazıları ilə, əlbəttə ki, inqilabi əhval-ruhiyyəli yazıları 
ilə məşhur olan və hörmət göstərilən bir şəxsin yaşaması 
mövcud quruluşumuz üçün lazım deyildir, hətta zərərlidir. 
Ona görə də, A.S.Puşkini bu fürsətdən istifadə edib ara-
dan götürmək lazımdır. Qoy Rusiya öz yolunu azmış bir 
şairini itirsin, təki mövcud quruluşumuza xələl gəlməsin. 
Axı bu quruluş bizə çox böyük səlahiyyətlər və hüquq ver-
mişdir (Sonra üzünü Hekkerenə tutub). Cənab Hekkeren, 
gəlsənə bu duel məsələsini təşkil edək. Qoy Danteslə Puş-
kin təkbətək döyüşsünlər. 

Hekkeren (Təəccüblə): Necə? Duelin baş tutmasına kö-
mək edək?!

Bekkendorf: Bəli, kömək edək. Qoy onlar dueldə tək-
bətək döyüşsünlər. Əlbəttə ki, biz Dantesin qalib gəlməsi 
üçün müəyyən tədbirlər görərik. Bunu etmək olar və bu 
duelin əvəzində biz nə qazanmış olarıq? – Birincisi, quru-
luşumuz üçün inqilabçı bir şairin məhvi, sonra isə Dantes 
üçün hərəkət sərbəstliyi. Bu həm də dolayısı ilə olsa da, 
zatalimizə bir xidmətdir. Hə necədir, razısanmı?

Hekkeren (Yaltaq bir təbəssümlə): Siz bilən məsləhətdir 
cənab Bekkendorf: 

Bekkendorf: Ancaq çarla məsləhətləşmək lazımdır. Ola 
bilsin ki, o razı olmasın. Məsələni isə hələlik gizli saxlamaq 
lazımdır (Gedirlər). 

Rusiyanın çarı Nikolay öz taxtında əyləşib. Otaq 
şahanə bəzənmişdir. Nikolay Bekkendorfla söhbət edir.



57

Bekkendorf (Yaltaqcasına gülümsünərək): Əlahəzrət, 
sizi narahat etdiyim üçün məni bağışlayın. Hüzurunuza 
cəsarət edib gəlmişəm çox mühüm bir məsələ ilə əlaqədar. 
Sizə məlum olsun ki, öz inqilabi əhval-ruhiyyəli şerləri ilə 
xalq kütlələri içərisində inqilab toxumu yayan A.S.Puşkin 
arvadı N.N.Puşkinaya münasibətdə Hollandiyanın Rusiya-
dakı səfirliyinin nümayəndəsi Hekkerenin oğulluğu Dante-
si günahkar hesab edir və o, Dantesə bildirmişdir ki, onun 
şəxsi hisslərini təhqir etdiyi üçün onunla duelə çıxmalıdır. 
Bu isə heç də yaxşı hal deyildir. Dantes öldürülə bilər. Axı, 
o, Holland səfirliyinin nümayəndəsidir. 

Nikolay (Bir qədər qəzəbli): Çox təəccüb və təəssüf 
edirəm cənab Bekkendorf: Necə olub ki, siz məsələnin bu 
qədər ciddi şəkil almasına yol verimisiniz, əlbəttə ki, bir 
jandarm rəhbəri kimi. Görünür, siz öz xidməti fəaliyyətinizi 
müntəzəm və vicdanla yerinə yetirmirsiniz. Əks təqdirdə, 
belə bir acınacaqlı və ciddi bir vəziyyət alınmazdı (Sonra 
bir qədər sakitliklə). Yaxşı keçənə güzəşt deyərlər, ancaq bu 
sonuncu dəfə olsun. İndi isə öz fikrinizi söyləyin. Söyləyin 
görüm, yaranmış belə bir vəziyyətdə siz nə etmək istərdiniz.

Bekkendorf: Əlahəzrət, sizin qarşınızda cəsarət edib 
fikir söyləmək mənim üçün olduqca çətindir. Lakin bir hal-
da ki, siz özünüz məsləhət bilirsiniz, mən öz fikrimi deyə 
bilərəm. Əlbəttə, bildirməliyəm ki, sizin məsləhətinizlə fik-
rim yalnız himayəçimiz çar taxt-tacının qorunmasına doğru 
yönəlmişdir. Elə buna görə də mən öz fikrimi açıqlayıram. 
Hamımızın yaxşı bildiyi kimi, Rusiyanın tamam ucqar ra-
yonlarından tutmuş ta mərkəzi quberniyalarına qədər geniş 
xalq kütlələrinin mənəviyyatında inqilabi əhval-ruhiyyəli 
fikirlər özünə möhkəm yer almışdır və bu nəticələrin ya-
ranma səbəblərindən bir çoxu bizə aydındır. O cümlədən 
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bu sahədə inqilabi fikirləri olan yazıçıların da təkanverici 
və böyük rolu göz qabağındadır. Bildiyimiz kimi, belə inqi-
labi əhval-ruhiyyəli yazıların müəlliflərinin ən qabaqcıl 
nümayəndələrindən də biri A.S.Puşkindir. İndiki vəziyyətdə 
də elə əlverişli bir şərait yaranmışdır ki, Puşkin Dantesi 
duelə çağırmışdır. Əlbəttə ki, duel qaydalarına görə birinci, 
ilk atəşi Dantes atmalıdır, çünki o, Puşkin tərəfindən duelə 
dəvət olunmuşdur. Beləliklə, demək olar ki, əgər müəyyən 
təsadüflər qeydə alınmazsa, Dantes birinci atəş açacağına 
görə aydındır ki, özü üçün qələbənin yetmiş faizini təmin 
etmişdir. Beləliklə, biz A.S.Puşkini bu yolla aradan götürə 
bilsək, mövcud quruluşumuz üçün təhlükə yarada biləcək 
bir şəxsi asanlıqla aradan qaldırmış olarıq. Bu isə əlbəttə ki, 
çar taxt-tacının qorunması üçün yaranmış təhlükənin qarşı-
sını almaq məqsədilə edilmiş bir iş olardı. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, jandarm rəhbəri hər 
sahədə biliyə malik olmalıdır. Xüsusilə ərazi cəhətdən bö-
yük, əhali cəhətdən müxtəlif etnik qruplara malik bir ölkədə 
o, siyasəti daha dərindən öyrənməli və bilməlidir. Siz isə 
çox təəssüf ki, siyasətdə çox da mahir deyilsiniz, cənab 
Bekkendorf. Doğrudur, sizin mülahizələrinizdə bir həqiqət 
vardır. Söhbətinizi də dolayısı ilə hərləyib gətirdiniz və fik-
rinizin əsasını təşkil edən inqilabçı bir şairin ölümü üçün 
çalışdığınızla bağladınız. Çox doğrudur. Mən Puşkin kimi 
inqilabçı bir şairin sıradan çıxarılmasından çox məmnun 
olardım. Lakin bu hələlik mümkün deyildir, cənab Bek-
kendorf: Mümkün deyildir... Sual oluna bilər, niyə? Birin-
cisi ona görə ki, biz Rusiyanın diplomatik münasibətlərini, 
əlbəttə ki, başqa ölkələri nəzərdə tuturam, təsadüflərin ixti-
yarına buraxa bilmərik. Siz isə bayaq özünüz qeyd etdiniz 
ki, əgər təsadüflər nəzərə alınmazsa, Dantes öz qələbəsinin 
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70%-ni əvvəlcədən təmin edə bilər. Bu bir. İkincisi isə Puş-
kinin inqilabi əhval-ruhiyyəli şerləri geniş xalq kütlələrinin 
mənəviyyatına hələ qətrə-qətrə hopur. Əgər sizin dedi-
yiniz kimi, Puşkin dueldə öldürülsə, o zaman öz sevimli 
şairlərinin öldürüldüyünü görən xalq birdən ayağa qalxar 
və o zaman onların aşıb-daşan qəzəbinin qarşısını almaq 
çətin olar. 

Bekkendorf: Əlahəzrət, mən sizin söylədiklərinizlə 
tamamilə şərikəm. Cəsarət edib qarşınızda düzgün olma-
yan fikirlərimi bildirdiyim üçün də məni bağışlayın (Xaç 
çəkir). İsa sizi hifz eləsin. Bir müdrik məsləhətçi kimi 
kölgəniz bizim üstümüzdən əskik olmasın. Əgər siz öz 
məsləhətlərinizlə məni bu fikirdən daşındırıb doğru yola 
dəvət etməsəydiniz, gör Rusiyada necə bir qarma-qarışıqlıq 
yaranacaqmış. Sizdən çox razıyam ki, məni qəflət yuxusun-
dan oyatdınız. Çox razıyam... 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, insan gərək öz düşüncələri 
vasitəsi ilə dünyada baş verən hadisələri bir-biri ilə əlaqə-
ləndirməyi və bir birindən ayırmağı bacarsın. Yoxsa 
məhdud düşüncəylə dünyada insandan qeyri digər yaşa-
yan canlıların səviyyəsinə enmiş olarıq. Bu isə insan öv-
ladı üçün yad olmalıdır. Ona görə də bir işi görməmişdən 
əvvəl onun sonunun nə ilə nəticələnə biləcəyi ehtimalı ilə 
də maraqlanmaq lazımdır. Əks təqdirdə, insan qazanılması 
çətin olan hörmətini, şöhrətini və sərvətini itirə bilər. Bütün 
bu xüsusiyyətlərin itirilməsi isə sinfi mübarizənin getdiyi 
hər hansı bir quruluşda yaşayan insan üçün məhv olmaq 
deməkdir. Belə bir yolla hərəkət etmək isə ağılsızlıqdır. Ona 
görə də biz bütün bunları nəzərə alıb orta əsirlər dövrü üçün 
xarakterik olan duel məsələsindən hökmranlıq etdiyim ölkə 
daxilində qəti imtina etməliyik və belə bir işə şərait yara-
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danları isə cəzalandırmalıyıq. Bu, Rusiyanın hökmdarı Ni-
kolayın əmridir və aidiyyəti idarə rəhbərləri, o, cümlədən 
cənab Bekkendorf sizin üçün isə mənim tərəfimdən verilən 
bir tapşırıqdır. 

Bekkendorf (Yaltaq bir ciddiyyətlə): Əlahəzrət, sizin 
tapşırığınız bizim üçün bir əmrdir. Həm hökmdar kimi, həm 
də müdrik bir məsləhətçi kimi. Çalışaram imkan daxilində 
sizin müdrik məsləhətlərinizlə işıqlandırılmış aydın və düz-
gün yoldan kənara çıxmayım. 

Nikolay: Cənab Bekkendorf, sizə iltifat göstərilib, 
Ru siya kimi böyük bir ölkədə jandarm rəhbəri vəzifəsi 
həvalə olunmuşdur və bu vəzifəni daşıyan kəsə çox geniş 
bir səlahiyyət dairəsindən istifadə etmək imkanı verilmiş-
dir. Çalışmaq lazımdır, həddindən artıq çalışmaq lazımdır. 
Xəfiyyələrin sayını artırmaq, hər kiçik xırda hadisələrlə 
dərindən maraqlanmaq lazımdır ki, öz fəaliyyət sahənin 
imkanlarından səmərəli istifadə edə biləsən. Sizin üçün, 
ümumiyyətlə, hər bir kəs üçün gün kimi aydın olmalıdır 
ki, hər bir kiçik hadisə böyük hadisələrin baş verməsi üçün 
ilk başlanğıcdır. Öz fəaliyyət sahəni elə nizama sal ki, bir 
də xoşagəlməz hadisələr baş verməsin. Bir də həmişə ya-
dında yaxşı saxla ki, hər bir xoşagəlməz böyük hadisələrin 
qarşısını almaq üçün onunla əvvəlcədən mübarizə aparmaq 
lazımdır. 

Bekkendorf: Mən əlahəzrətin müti qulu, onun müdrik 
göstərişlərini həmişə yadımda saxlayacağam və ona canla 
başla xidmət edəcəyəm (Gedir). 

Nikolay taxtda əyləşmişdir. O, Hekkeren və 
Danteslə söhbət edir.
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Nikolay: Cənab Hekkeren, Hollandiya kimi inkişaf et-
miş qabaqcıl bir ölkənin nümayəndələrinə böyük hörmətim 
vardır. Hərçənd, bu ölkədə 1566-cı ildə ilk burjua inqila-
bı baş vermişdir. Sizə, bizimlə sıx əlaqələri olan ölkənin 
nümayəndələri kimi, hər bir vaxt iltifat göstərməyə hazı-
ram. Lakin təəssüflər, çox təəssüflər ki, bəzən belə hörmətə 
layiq şəxslərlə kimsələr arasındasa xoşagəlməz hadisələrin 
baş verə bilməsi ehtimalı qeydə alınır. Qeydə alınmış bu 
ehtimal isə heç də yaxşı əlamət deyildir, cənab Hekkeren. 

Hekkeren: Hökmdar, insan həmişə yaxşı əlamətlərin 
üzə çıxmasını istər. Heç kəs istəməz ki, nə vaxtsa təsadüfən 
etdiyi düzgün olmayan bir hərəkətini görən və ya hiss edən 
olsun və əgər həmin şəxs öz düzgün olmayan hərəkətlərinin 
hiss edildiyini duyursa, əgər o, əsil insansa, etdiyi səhvə 
görə hətta duyulmasa da belə, öz vicdanı qarşısında xəcalət 
çəkməlidir. Düzdür, Dantesin hərəkətlərində öz mənliyinə 
xələl gətirəcək bir naqislik duymasam da hərəkətlərindəki 
bir qədər açıq-saçıqlığına və bir qədər sərbəstliyinə qarşı 
öz mənfi münasibətimi bildirmişəm. Hökmdar, bütün bun-
lar isə onun gəncliyi və bir də mərkəzi Avropa şəhərində 
təhsil alması ilə əlaqədardır. Lakin Dantes həmişə özündən 
böyüklərin ağıllı məsləhətlərinə qulaq asmışdır. Əminəm 
ki, indi də o, sizin bir hökmdar kimi, bir məsləhətçi kimi 
dediyiniz sözlərdən müsbət nəticə çıxaracaqdır və bir daha 
lazım olmayan hərəkətlərin təkrarına yol verməyəcəkdir. 

Nikolay: Mən də buna əminəm, cənab Hekkeren. Biz 
xoşbəxtik ki, öz əvvəlki sələflərimizə nisbətən tarixin 
daha yeni bir dövründə yaşayırıq və gələcək nəsillərdə 
bununla özlərini xoşbəxt sayacaqlar. Tarixin təkərləri irəli 
getdikcə insanların bir-birlərinə münasibətlərində bəzi qü-
surlu cəhətlərin sıradan çıxması da labüddür. Bütün bunla-
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rı xatırlatmaqda məqsədim heç də sizin nəzərlərinizi tarixi 
hadisələr üzərinə yönəltmək deyildir. Məqsədim öz geniş 
şöhrətinə orta əsirlərdə malik olmuş duel məsələsini bu-
günkü rus tarixindən birdəfəlik silməkdir. Elə buna görə 
də A.S.Puşkin tərəfindən Dantesin çağırıldığı duel baş 
tutmamalıdır, çoxdan vaxtı keçmiş qüsurlu bir adət kimi. 
Duel insanların gözündən düşməlidir qərarlı sağlam ruh-
lu hərəkətlərimizlə. Gözdən düşməlidir sonluğu ölümlə 
nəticələnən, hamının nifrət etdiyi bir didişmə kimi. Bəli, baş 
tutmamalıdır. Qoy bilsinlər ki, Nikolay qan tökülməsinin 
tərəfdarı deyildir. Qoy bilsinlər ki, Nikolay ölümə nifrət 
edir. 

Hekkeren: Hökmdar, mən sizin fikirlərinizlə tamamilə 
şərikəm. Axı vaxtı keçmiş bir adət-ənənə nə üçün də yaşa-
sın? Axı, nə üçün qan tökülsün, adam öldürülsün? Yox, yox, 
bütün bunlar nifrət ediləcək bir haldır. Sizin sözləriniz çox 
doğrudur. Əsil hökmdar heç vaxt öz ölkəsində qan tökülməsini, 
insanların bir-biri ilə didişməsini, bir birinin həyatına qəst 
etməsini istəməz. Siz, çox doğru buyurursunuz. 

Nikolay: Cənab Hekkeren, bu gənc Dantesin bəzi “coş-
qun” hərəkətləri mənim lap çox xoşuma gəlir. Elə buna görə 
də onun bu təsadüfi hadisədən gələcək taleyi bir qayğıkeş 
insan kimi məni də maraqlandırır. O gəncdir, qüvvətlidir 
gözəldir, lakin belə təsadüfi hadisələr onun gələcək həyatını 
korlaya bilər. Ona görə də onun gələcək taleyində həlledici 
bir dönüş yaratmaq istəyirəm. Cənab Hekkeren, siz yəqin 
ki, A.S.Puşkinin baldızı, N.N.Puşkinanın bacısı, saray xa-
nımı Yekaterina Qonçarovanı tanıyırsız?

Hekkeren: Bəli, hökmdar tanıyıram. Bütün ən yaxşı kü-
bar dairəyə məxsus əlamətləri öz üzərində cəmləşdirə bilən 
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bir saray xanımıdır. Biz onunla ballarda, teatrlarda tez-tez 
rastlaşırıq. Həmişə də o bizim hörmət və ehtiramımızı sax-
ladığı kimi, biz də onun hörmət və ehtiramını saxlamışıq. 
Əlbəttə, çox yaxşı tanıyıram, hökmdar. 

Nikolay: (Üzünü Dantesə tutub): Dantes yanıma gəl, 
hökmdar atanın sənə bir tapşırığı var. Onu yerinə yetir-
məlisən. 

Dantes: Hökmdarın hər bir tapşırığını yerinə yetirməyə 
can başla hazıram. Təki hökmdarın tapşırığı yerinə yetirilsin. 

Nikolay: Elə isə Dantes, siz A.S.Puşkinin baldızı Yeka-
terina Qonçarova ilə evlənməlisiniz. Bir saray xanımı kimi 
o sizə layiqdir. Həm də, bu sənə Rusiyanın hökmdarı Niko-
layın tapşırığıdır. 

Hekkerenlə Dantes bir-biri ilə baxışırlar.

Hekkeren: Hökmdar, sizin bir qayğıkeş ata kimi, Dan-
tesin həyatında daha müsbət bir dönüş yaratmaq üçün 
göstərdiyiniz iltifatı heç vaxt unutmayacağıq. Unutmaya-
cağıq ki, Rusiyanın insanpərvər hökmdarı bizim kimi xırda 
köməkçilərinin işi ilə də maraqlanmağa vaxt tapır və onlara 
öz ağıllı məsləhətləri ilə yol göstərir. Biz sizdən çox razıyıq 
hökmdar. 

Nikolay (Ciddi): Dantes, siz niyə danışmırsınız olma-
ya... (susur). 

Dantes: Hökmdar, sizin tapşırığınız mənim üçün əmrdir. 
Mənim haqqımda çox böyük lütfkarlıq göstərdiniz. Arzum 
budur ki, heç vaxt nəzəriniz bizim üstümüzdən əskik ol-
masın. Nə qədər ki, sağam, sizin bu yaxşılığınızı xatırla-
yacağam. Unutmayacağam ki, mənim gələcək həyatım 
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üçün mənə ən gözəl yolu Rusiyanın müdrik hökmdarı, 
insanpərvər çar Nikolay göstərmişdir. 

Nikolay: Mən əmin idim ki, bu işə ürəkdən razı olacaq-
sınız. Kamil və düşüncəli olan şəxs ona təklif edilən xeyr 
işdən boyun qaçırmaz. Siz bu işə öz razılığınızı bildirməklə 
bir daha mənim könlümü şad etdiniz və öz ləyaqətinizi 
bir daha ucaltdınız. Bəli, mən hadisələrin belə cərəyan 
etməsinə əmin idim. İndi isə Dantes, siz gedə bilərsiniz, 
mənim isə atan Hekkerenlə bir qədər söhbətim var. (Dantes 
xudahafizləşib gedir). 

Nikalay: Cənab Hekkeren, öz aramızdır, Dantesin son 
zaman hərəkətlərində yol verilən nöqsanlar çoxdur. Mən 
heç də onun kiminsə qadınına yaxın olub onun ərinin 
heysiyyətini tapdaya biləcək münasibətini nəzərdə tutmu-
ram. Dantes ona görə düzgün yol seçməmişdir ki, məhz o, 
N.N.Puşkina ilə münasibətlərini gizli saxlaya bilməmişdir 
və ona görə də onu həmin qadının əri A.S.Puşkin duelə 
çağırmışdır. Dueldəki vuruşun səbəbi ilə əlbəttə ki, bü-
tün cəmiyyət maraqlanacaqdır və məsələ aydın olduqda 
kimliyindən asılı olmayaraq, bütün saray xanımlarının 
heysiyyəti tapdalanacaqdır. Bu isə bütün yüksək dairəli kü-
bar cəmiyyətinə o, cümlədən bu cəmiyyətin başçısı kimi 
mənim özümə belə ləkədir. İndi sənə aydın oldumu, Dan-
tesin öz ehtiraslarını cilovlaya bilməməsi, ən əsası isə onu 
gizli saxlaya bilməməsi ucbatından nələr baş verə bilərdi? 
Başa düşürsənmi? Dantes hələ gəncdir, siz isə cənab Hek-
keren, artıq xeyli dünyagörüşünə maliksiniz. Heç olmasa, 
siz bütün bu hadisələrin bu cür inkişaf etməsinin qarşısını 
alaydınız, Dantesə bəzi məsləhətlər verəydiniz. Fikirləşin, 
gör bir necə hərəkət etmisiniz ki, iş duelə dəvət olunmaq 
dərəcəsinə qədər yüksəlmişdir. Heç sizin kimi uzun illəri 
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yola salmış, ağıllı, dünya görmüş bir şəxsdən gözləniləsi 
hal deyildir.

Hekkeren: Hökmdar, çox doğru buyurursunuz, mən 
də öz səhvimi boynuma alıram. Gərək Dantesdən bəzi 
dəyərli məsləhətlərimi əsirgəməyəydim. Çalışaydım ki, iş 
bu dərəcəyə qədər yüksəlməsin. Mən öz səhvimi boynuma 
alıram. Məsləhət verin hökmdar, bundan sonra necə hərəkət 
edəcəyim barədə məsləhət verin. Necə edim ki, buraxdığımız 
səhvlər bir də təkrarlanmasın. Məsləhət verin, hökmdar. 

Nikolay: Cənab Hekkeren, mənim çalışdığım odur ki, 
A.S.Puşkinlə Dantes arasında duel məsələsi baş tutmasın. 
Duel həm vaxtı çoxdan keçmiş pis bir adət, həm də ölüm 
kabusudur. Məlumdur ki, çox hallarda dueldə vuruşan iki 
nəfərdən biri hökmən ölməlidir. Təsadüflərə bel bağlamaq 
olmaz. Cənab Hekkeren, bu iki nəfərdən biri sizin oğlu-
nuzdur axı. Bir də ki, Hollandiya kimi inkişaf etmiş bir 
dövlətin nümayəndəsi üçün yaramaz ki, dueldə vuruşsun. 
Özü də Rusiyada, Nikolayın hökmranlıq etdiyi bir ölkədə. 
Mən buna heç vəchlə yol vermərəm, cənab Hekkeren. Mən 
Rusiyada çarlıq etdiyim dövrdə lap ilk əvvəldən hansı bir 
dövlətin nümayəndəsi olmasından asılı olmayaraq, həmişə 
bu nümayəndələrin qorunmasına, toxunulmazlığına çalış-
mışam. Bunun üçün tək mən yox, siz də çalışmalısınız ki, 
təmsil etdiyiniz ölkənin nüfuzunu öz şəxsi fəaliyyətinizlə 
aşağı salmayasınız, həmişə təmsil etdiyiniz ölkənin nüfuzu-
nu qaldırasınız. Bu, həm də sizin vətəndaşlıq borcunuzdur, 
cənab Hekkeren. 

Hekkeren: Hökmdar, sizin sözlərinizlə tamamilə şəri-
kəm. Mühakimələriniz düşünülmüş və ağıllıdır. Həyat yal-
nız belələrindən öz xoşbəxtliyini əsirgəmir. Sizin məsləhət-
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ləriniz də hökmdarlığınız da tərifəlayiqdir. Lakin indi mən 
neyləməliyəm, bu məşum duelin baş tutmaması üçün hansı 
vasitələrə əl atmalıyam? Əmr edin, sizin göstərişinizlə hər 
bir zəhmətə qatlaşmağa hazıram. Təki bu dueli ləğv edə 
bilək. 

Nikolay: Cənab Hekkeren, A.S.Puşkinlə Dantes arasın-
da baş verə biləcək duel məsələsinin çox sadə və asan bir 
yolu vardır. Bu yolun təməli isə artıq əvvəlki söhbətimizdə 
qoyulmuşdur. İndi yalnız siz bu əməliyyatı inkişaf etdirib 
başa çatdırmalısınız. Siz əməliyyatı müvəffəqiyyətlə bşa 
çatdıra bilsəniz, o zaman duel də öz-özünə ləğv ediləcəkdir. 
İndi isə gəlin bu əməliyyatın hərəkət istiqaməti ilə sizi tanış 
edim. Bir də onu qeyd edim ki, bütün bunlar xarici ölkənin 
bir nümayəndəsi kimi yalnız sizin şərəfinizi qorumaq üçün 
edilir. Eşidin mən Dantesə A.S.Puşkinin baldızı Yekaterina 
Qonçarova ilə evlənməyi təklif etdim. Bu, heç də təsadüfü 
deyildir. Cənab Hekkeren, siz A.S.Puşkinin yanına gedib 
ona belə deyərsiniz. ”Siz deyəsən Dantesi duelə çağırmaqda 
yanlış düşünmüşsünüz. Onun bu evə gəlişi, N.N.Puşkina 
ilə olan söhbətləri yalnız baldızınız Yekaterina Qonçarova 
haqdadır. Axı, Dantes onu sevir, onunla evlənmək istəyir”. 
Cənab Hekkeren, siz bütün bunlara onu hökmən inandırma-
lısınız. O zaman o, doğurdan da hadisələrin bu cür cərəyan 
etdiyini düşünər və duel çağırışını geri götürər. Bu isə bizim 
üçün ən yaxşı nəticə olar. Bir də heç vaxt unutmayın ki, 
aramızda olan bu söhbətlərdən kimsə xəbər tutmamalıdır. 

Hekkeren: Hökmdarın necə də ağıllı düşünmək və 
mühakimə etmək qabiliyyəti var. Mən sizin mühakimələriniz 
qarşısında baş əyirəm. Siz məni böyük bir bəladan xilas et-
diniz. Əgər bu duel baş tutsaydı, mən öz Dantesimi belə 
itirə bilərdim. Sizdən çox-çox razıyam. Sağlıq olsun Hol-
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landiyaya qayıdanda sizin necə ağıllı, müdrik bir çar ol-
duğunuzu orada hamıya bildirəcəm. Qoy hər yerdə sizin 
şöhrət və şərəfiniz uca olsun. Bütün məsləhətlərinizi isə öz 
səy və bacarığımla yerinə yetirməyə çalışaram. Çalışaram 
ki, mənə etibar etdiyiniz iş müvəffəqiyyətlə nəticələnsin və 
bu işin ədalətli və müsbət nəticələri sizin verdiyiniz ağıllı 
məsləhətlərin bir növ mükafatı olsun. 

Nikolay: Çalış dediklərim yadından çıxmasın. Əgər 
müvəffəqiyyətlə hərəkət edib Puşkini inandıra bilsən, duel 
ləğv olunacaqdır və bununla da siz öz nüfuz və şərəfinizi 
qoruyub saxlayacağınıza əmin ola bilərsiniz. Hər bir imkan-
dan səmərəli istifadə edin, heç bir vasitədən yapışmaqdan 
çəkinməyin. Lazım gələrsə müəyyən çətinliklərin aradan 
qaldırılmasında Bekkendorfa da müraciət edə bilərsiniz. 
Xudahafiz. 

(Hekkeren çarın xeyr-duası ilə gedir)
Nikolay öz taxtında əyləşib düşüncələrə dalmışdır.

Nikolay (öz-özünə): Ax həyat, həyat... Hökmlüyəm, 
qərarlıyam, hamı mənim qarşımda baş əyir. Ancaq nə fay-
dası, nəhayət ki, bir yaşamlıq ömür payını başa vur və 
bu dünyadan köçünü sür. Hərdən oturub öz-özümə sual 
verirəm axı insanlar dünyaya nə üçün gəlirlər? Fikirləşirəm, 
düşüncələrim məni çox-çox uzaqlara aparır. Lakin tutarlı 
bir cavab tapa bilmirəm. Bundan sonra yenə də düşünürəm, 
yaxşı neyləmək olar, indi ki, dünyaya gəlmişik onda heç 
olmasa bu dünyaya təmiz ürəklə, təmiz vicdanla yanaşmaq 
mümkündür? Öz keçmiş əməllərinə nəzər saldıqda qəl-
binə, şəxsiyyətinə, mənliyinə ləkə sala biləcək, ləkə gətirə 
biləcək bir hadisəylə üzləşməyəsən, bu olarmı? Yenə də 
fikirləşirəm. Bax, mən Rusiya kimi böyük bir ölkənin ça-
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rıyam, nəinki Rusiya, hətta dünyanın bir çox ölkələrində 
hökmüm keçir. Xəzinəmdə çoxlu brilyantım, qızılım, daş-
qaşım var. Ümumiyyətlə, hər kəsdən daha çox ürəyim 
istəyən kimi hərəkət edə bilirəm. Lakin həyatımda elə anlar 
olur ki, bütün bunların heç birisinin mənə köməyi olmur. 
Həmin o ürəyim istəyən şeyləri, bütün bunlarla dəyişmək 
mümkün olmur. Məsələn, kimdəsə qibtə etdiyin cəsarətlə, 
içdən gələn sevgi, məhəbbətlə, böyük ürəklə, ümumiyyətlə, 
insanın bəzən sənə əlçatmaz görünən saf daxili hissləriylə. 
Bəzən, oturub öz-özümə düşünəndə hiss edirəm ki, dünya-
da məndən rəzil və alçaq adam yoxdur. Mənə bir nümunə 
kimi baxaq, əldə etdiyim bu cəhd-cəlalın hamısı, yalnız və 
yalnız zor-güc və hiylə ilə əldə edilmişdir. Əgər, bax indinin 
özündə birinə zor göstərməsəm, digərinə hiylə gəlməsəm, 
ümumiyyətlə götürdükdə siyasət işlətməsəm, bir gün də öz 
çarlığımda qala bilmərəm. Ona görə də, təbəələrimə baxan-
da belə hesab edirəm ki, kimin ki, yığdığı var-dövlət tutduğu 
vəzifə və zəhmətin müqabilində bir qədər artıqdır, demək, 
o şəxsin vicdanı ləkəlidir. O, rüşvətxordur, əliəyridir, oğru-
dur, quldurdur. Lazım gəlsə lap baş kəsər. Çünki həddindən 
artıq var dövlət eldə etmək və əldə saxlamaq üçün müxtəlif 
fırıldaqlar etməlisən, hiylə işlətməlisən, yalan satmalısan. 
Hər türlü vasitələrlə zülm etməyi bacarmalısan. Lakin 
onu da qeyd etməliyəm ki, bütün bu düşündüyüm hallar 
məndə çox nadir hallarda, həm də bir neçə anlıq baş ve-
rir. Çünki var-dövlət, mənsəb və şöhrət əldə etmək o qədər 
şirindir ki, belə şeyləri düşünməyə heç vaxt qalmır. Elə 
götürək A.S.Puşkinlə Dantes arasında baş verə biləcək duel 
məsələsini. Hansı hansını məhv etdi mənim nəyimə lazım. 
Heç onlar hər ikisi dünyaya gəlməsəydi mənim üçün daha 
xoş olardı. Lakin indi ki, onlar dünyaya gəliblər və araların-
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da belə bir hadisə baş verib bax dərindən düşündükdə bunun 
mənə həddindən artıq ziyanı dəyə bilər. Birincisi, ona görə ki, 
Dantes Hollandiyanın Rusiyadakı səfirliyinin nümayəndəsi 
Hekkerenin oğulluğudur. Əgər Dantes Puş kinlə duelə çıx-
sa, Hollandiya kimi böyük və güclü bir döv lətlə ölkəmiz 
arasında münaqişə baş verə bilər. Bu isə mənim taxt-tacım 
üçün də qismən də olsa təhlükədir. Elə məhz buna görə 
də, bu münaqişənin baş verməməsi xatirinə mən bu duel 
məsələsinə qarışmalı, onun ləğv olunmasına çalışmalıyam. 
Göründüyü kimi, canlı şəxslərin ölə biləcəyi ehtimalı məni 
heç də maraqlandırmır. Yalnız və yalnız bu təqdirdə Hol-
landiya ilə münasibətlərimizin pisləşə biləcəyi və bundan 
da dünya dövlətlərinin də duel məsələsinin hələ də bizdə 
qaldığı fikrinin daha da qabaracağından narahatçılıq məni 
müəyyən addımlar atmağa vadar edir. Bax, bu da bir dövlət, 
böyük mənsəb sahibi olan bir şəxsin yürütdüyü siyasətin 
bir növü. İkincisi, bu duel məsələsi baş tutarsa, məlumdur 
ki, A.S.Puşkin də həyatla birdəfəlik vidalaşa bilər. Rusiya-
da azadlıq ideyalarını yayan, rus xalqını öz inqilabi əhval-
ruhiyyəli fikirləri ilə mövcud yoldan yayındıran, hazırkı çar 
üsuli-idarəsinin düşməni olan bir şəxsin məhvi, əlbəttə ki, 
mənim üçün xoş olardı. Lakin əfsuslar, çox əfsuslar ki, real 
hakimiyyət üçün yaxşı nəticə verə bilməz. Mən əminəm ki, 
əgər duel baş tutsa və A.S.Puşkin dueldə öldürülsə, üsyan 
etmiş rus xalqının coşub-daşan qəzəbinin qarşısını almaq 
çar generalları üçün çox çətin olacaqdır. Yəni çar taxt-tacı 
üçün təhlükə törədəcəkdir. Elə buna görə də yenə siyasətə 
əl atmaq lazım gəlir ki, bu məşum duel baş tutmasın və öz 
hədsiz qəzəbləri aşıb-daşan üsyançı rus xalqı ilə üzləşmək 
lazım gəlməsin. Üçüncüsü, bu duel məsələsi baş tutarsa, ge-
niş xalq kütlələri vuruşun nə üçün baş verdiyi ilə təbiidir ki, 
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maraqlanacaqlar... Bu isə şəxsiyyətindən, kimliyindən ası-
lı olmayaraq, N.H.Puşkinanın şəxsiyyətində bir saray xa-
nımının heysiyyətinin tapdanması deməkdir. Bu isə bütün 
işlərdən daha betər bir rüsvayçılıq olardı. Zahirən də olsa 
saray xanımlarının şərəfi, nüfuzu və hörməti mövcud qay-
da-qanun çərçivəsindən kənara çıxmamalıdır. Əks təqdirdə, 
biz gülünc vəziyyətə düşə bilərik. Elə məhz mən buna görə 
də Dantesə Yekaterina Qonçarova ilə evlənməyi tapşırdım. 
Birincisi, Puşkinin fikirlərini əsas məsələdən yayındırmaq 
üçün. İkincisi, saray xanımı N.N.Puşkinanın heysiyyətinin 
tapdalanmamağı üçün. Bax bu da siyasətin bir növü. 
Üçüncüsü, bütün bu işlərə öz münasibətimi bildirməklə, 
o cümlədən tabeliyimdə olan şəxslərə müəyyən yollar 
göstərməklə özümü hökmdarlıqdan əlavə qayğıkeş bir ata 
kimi, müdrik bir məsləhətçi kimi də qələmə verirəm. Bu isə 
təbəələrimdə mənə qarşı hörmət və ehtiramdan qeyri bir şey 
yarada bilməz. Əvəzində isə hər iki tərəfdən mən qazanmış 
olaram. Bir tərəfdən, ona görə mən qazanıram ki, çarlığım, 
taxt-tacım üçün təhlükə törədəcək bir məsələni ləğv edirəm. 
Digər tərəfdən, ona görə qazanıram ki, özümü adil bir hökm-
dar, ağıllı, müdrik bir məsləhətçi kimi göstərirəm. Təbiidir ki, 
bu da yenə də mənim taxt-tacımın qorunmasına xidmət edir. 
Və ona görə də bütün bu işləri görərkən müxtəlif hiylə və 
tədbirlər işlətdiyim üçün bəzən yalnız öz halal çörəyini yeyən 
sadə, təmiz və vicdanlı insanlara qibtə edirəm. 
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ÜÇÜNCÜ PƏRDƏ

Hekkeren öz otağında oturub tənha halda 
düşüncələrə dalmışdır.

Birinci şəkil

Hekkeren (öz-özünə): Gör hadisələrin cərəyanı öz 
gün dəlik həyatımızda necə bir qarmaqarışıq vəziyyət ya-
ratmışdır. Ax... insan öz gələcək həyatının nə ilə nəticələ-
nəcəyini qabaqcadan bilsəydin. Heç olmasa müəyyən xoşa-
gəlməz hadisələrin qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər 
görərdin. Əfsuslar... çox əfsuslar olsun ki, bu mümkün de-
yildir. Sən bir işə bax, Hollandiyadan Rusiyaya bir dövlət 
nümayəndəsi sifəti ilə gəlib burada duelə çıxasan. Kim 
bundan sonra Dantesin həyatının təhlükəsizliyinə təminat 
verə bilər. Əlbəttə ki, duel baş tutarsa, heç kim. Məhz elə 
buna görə də çalışmaq, bir iş görmək lazımdır. Mən indi öz 
bacarıq və səylərimi imkan daxilində elə səfərbərliyə alma-
lıyam ki, onlardan tam səmərəliliyi ilə istifadə edə bilim. 
A.S.Puşkinlə görüşmək nə isə heç mənim ruhumu açmır. Elə 
bil ki, nə isə mənim daxilimdə bütün varlığımı çəngələyib 
sıxır. Bəlkə də bütün bunlar hamısı mənim görüşqabağı 
həyəcanlarımdan irəli gəlir. Lakin bu heç də yaxşı əlamət 
deyildir. Mən Puşkinlə ballarda, teatrlarda bir neçə dəfə 
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görüşmüşəm. Onun gözlərində insanlara qarşı səmimiyyət 
və düz ilqarlılıq oxunur. Elə bütün ümidlərimi də onun bu 
safqəlbliliyinə bağlamışam. Deyirlər axı şairlər safqəlbli 
olurlar. Hiss olunur ki, Puşkin də belələrindəndir. İndi 
mən onu inandırmalıyam, onun saflığından, təmizliyindən 
istifadə edib onu inandırmalıyam ki, siz səhv etmişsiniz, 
mən çox üzr istəyirəm, Dantesi Natali ilə görüşməkdə 
təqsirləndirməyin, axı o, Qonçarovanı sevir. Onlar yalnız 
Yekaterina barədə söhbət edirlər. Aman Allah... keç mənim 
günahlarımdan, gör nə çirkinliklərə əl atıram. Birisinin gü-
nahlarını ört-basdır etməkdən ötrü, digərinin təmizliyindən 
və saflığından bir iblis kimi istifadə edirəm. Aman Allah, 
keç mənim günahlarımdan... 

Puşkin öz otağında oturub tənha düşünür. 

A.S.Puşkin:  Elə bil ki, bu dünya kimi öz daxili hisslərimin 
arasında da təzad və toqquşma yaranmışdır. Hisslərimin bir 
qismi öz sevimli Natalimi müdafiə edir, digər qismi isə on-
dan üz döndərir. Mən Natalinin təmizliyinə və saflığına ina-
nıram. İnanıram ki, onun Danteslə əlaqəsi yalnız bir qədər 
açıq-saçıqlığı ilə rəsmiyyətdən, nəzakət çərçivəsindən 
kənara çıxır. Bəlkə də bütün bu hərəkətlərin düşüncəsiz 
hərəkət olduğunu ona başa salmaq, onu düzgün yola qaytar-
maq olar. Lakin məni təhqir edən Dantesin namussuzluğu-
dur. O, Natalinin ərli olduğunu bilə-bilə onu öz əqidəsindən 
dönməyə, düzgün yoldan yayınmağa təhrik edir. Müxtəlif 
vasitələrlə onu şirikləndirir. Bax mənə ən çox təsir edən bu-
dur. Məhz elə buna görə də mən Dantesi duelə çağırmışam. 
Ya onu orda it kimi gəbərtməli, ya da kütlə qarşısında alnı 
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açıq namuslu bir ər kimi ölməliyəm. Bir də ki, mən Natali-
nin bu şöhrətpərəstliyindən və sadəlövhlüyündən irəli gələn 
şıltaqlığında o qədər də dərinliklər görməsəm də cəmiyyət 
daxilində gedən söz-söhbətlərə bir son qoymaq lazımdır 
axı. Mən bu sonluğu yenə də dueldə görürəm. 

Sadə və zövqlə bəzənmiş bir otaq. 
İçəridə Hekkeren və Puşkin üz-üzə dayanıblar.

Hekkeren (öz-özunə): Heç adamın vicdanı yol vermir 
ki, bu cür alicənab bir şəxsiyyəti aldadasan, onun şəxsi 
hisslərinin təhqir edilməsinə imkan verəsən. Doğurdan da 
atalar düz deyiblər: “İslanmışın yağışdan nə qorxusu”. On-
suz da mən indiyə qədər tutduğum bir çox işlərimlə, etdi-
yim əməllərimlə öz təmizliyimi çoxdan itirmişəm. Bir də ki, 
məkr və hiylənin hökmranlıq etdiyi sinifli cəmiyyətdə bunu 
etməmək mümkün deyildir. Ya gərək (Puşkinə işarəylə) bu 
cənab kimi öz təmizliyinin və saflığının qurbanı olasan, ya 
da ki, mənim kimi şan-şöhrət, əyləncə və sərvət xatirinə 
hiyləyə əl atasan. Hansını üstün tutmaq lazımdır?! Bax 
elə cəmiyyətimiz də bunu insanların öz üzərinə atır, onla-
rın öz şəxsi ixtiyarına buraxır. Hansı yolu seçirsən seç. Ya 
cəmiyyətimiz daxilində vicdanı və qəlbi də cibi kimi təmiz, 
birtəhər verilmiş ömür payını yaşayıb bu dünyadan köçünü 
sür. Ya da ki, öz vicdanının və qəlbinin təmizliyini satıb öz 
günlərini yemək-içməkdə, gözəl-göyçək işvəli qadınlarla 
ifrat dərəcədə xoş əyləncələrdə, ballarda, teatrlarda keçir, 
sərvət və dövlət əldə etmək üçün çalış. Buyur seç bu yollar-
dan hansını istəyirsən. Budur, ümumiyyətlə götürdükdə, si-
nifli cəmiyyətin daxilində yaranan bu ziddiyyətlərin daimi 
mövcudluğuna səbəb və nəticə də. Bunlar sanki zəncirvarı 
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bir reaksiya kimi get-gedə artan simmetrik bir əksliklə si-
nifli cəmiyyətin daxilində dövr edir, insanı öz təmizliyi və 
çirkinliyi ilə mat qoya biləcək vəziyyətlər yaradır. Onu da 
qeyd edim ki, birinci yolu seçmək üçün möhkəm iradə, 
ikinci yolu seçmək üçün isə yalnız özün-özünü düşünmək 
lazımdır. 

A.S.Puşkin (öz-özünə): Ax... mən bu alçaq simanı gör-
dükdə (Hekkerene işarəylə) özümü təhqir olunmuş hiss 
edirəm, bütün bədənim daxilimdə baş qaldıran didmək, 
parçalamaq, qəzəb hissindən əsir. Çünki onun varlığı mənə 
iblisi xatırladır. Onun məşum gözlərində səmimiyyətdən, 
düzlükdən qeyri nəyi desən tapmaq mümkündür. Aman... 
insanlar nə qədər müxtəlif olarmış, nə qədər dondan-dona 
girərmişlər. Bütün bunları bizim bu sinifli cəmiyyətimiz 
yetişdirməmişdirmi? Həyatda yaşamaq nə qədər gözəldirsə, 
bütün bu ifrat çirkinlikləri görə-görə yaşamaq bir o qədər 
çətindir. Bəzən mənə çox təəccüblü görünür, bunlar özlərini 
necə xoşbəxt adlandırırlar. Yüzlərlə, minlərlə insanların 
əzab çəkməsi hesabına əldə edilən bu təmtəraqlı həyat tərzi 
də əsil insanı xoşbəxtliyə çatdıra bilərmi? Yox-yox, mən 
belə bir səadətin olduğuna inanmıram. İnanmıram ki, bütün 
bu təmtaraqı öz vicdanına ləkə salmadan əldə edə biləsən. 
Mən bir gilə saf məhəbbəti onların xoşbəxtlik adlandırdıq-
ları bütöv bir nəslin əldə etdiyi təmtəraqla dəyişmərəm. 
Mənim üçün xoşbəxtlik də, səadət də, var-dövlət də hamısı 
vahid bir amal üzərində cəmlənmişdir. O da insanların öz 
daxili hisslərinin saflığından ibarətdir. Təmiz vicdan na-
muslu həyatın aynasıdır. 

Hekkeren (Üzünü Puşkinə tutub): Cənab şair A.S.Puş-
kin, sizi narahat etdiyim üçün məni bağışlayın. Mən bura 
sizinlə əlaqəli bir məsələdən ötrü gəlmişəm. Görürsən də, 
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həyat nə qəribədir. Hollandiya hara, Rusiya hara, bizim 
görüşümüz hara. Filosoflar öz aforizmlərində çox gözəl 
işlədiblər ki, zərurətlər hamısı təsadüf adlandırdığımız 
səbəblərdən doğur. Bu, tamamilə doğruymuş. 

A.S.Puşkin: Cənab Hekkeren, elə ona görə də mənimlə 
görüşməyinizə şübhə etməməlisiniz. Şübhə etməməlisiniz 
ki, qarşınızda dayanan A.S.Puşkindir. Buyurun, sizin de-
diyiniz kimi, təsadüfdən doğan bu görüşümüzün səbəbini 
dinləməyə hazıram. Söyləyin görək siz mənimlə əlaqədar 
hansı məsələdən söhbət açmağa gəlmisiniz, cənab Hekke-
ren. 

Hekkeren: Cənab Puşkin, mənim Danteslə olan müna-

sibətimdən yəqin ki, xəbərdar olmamış deyilsən. Dantes, 
bu qoca, saçları çallaşmış Hekkerenin oğulluğudur. Övla-
dın şirin olduğu hamı üçün aydındır. Lakin öz ülfətini bir 
kəsə bağlamağın, mehrini bir kəsə salmağın şirinliyi də 
heç az deyildir. İndi hal-hazırkı şəraitdə Danteslə mənim 
aramdakı münasibət də bu vəziyyətdədir. Mən Dantesin 
hərəkətlərinə həmişə göz qoymuş, onu düzgün olmayan 
yoldan çəkindirməyə çalışmışam. Hiss etmişəm ki, möv-
cud şəraitdə hər kəsin üzərində belə bir nəzarət lazımdır 
və bir növü bu nəzarəti, bu qayğını öz atalıq borcum he-
sab etmişəm. Və insafla desək, Dantesin hərəkətlərində 
o qədər də nəzakət çərçivəsindən kənar bir yanlışlıq hiss 
etməmişəm. Ona görə də, cənab A.S.Puşkin sizin tərəfdən 
onun duelə çağrılması məsələsini eşitdikdə doğrusu bu çağı-
rış üçün çox təəccüb etdim. Hiss etdim ki, nə isə burada bir 
anlaşılmazlıq baş vermişdir. Ona görə də sizinlə görüşməyi 
özümə borc bildim. Məlumdur ki, insanın daxili hisslərinə 
hökmranlıq etmək üçün xeyirlə şər qüvvələr arasında daimi 
mübarizə gedir və buna görə də təsadüfü deyildir ki, bəzən 
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insanın müəyyən hərəkətlərinə şər qüvvələrin də təsiri olur. 
Hər şeyi dərindən düşünmək, bir daha fikirləşmək lazımdır, 
cənab Puşkin. Bu duel məsələsini də, onun səbəblərini də. 

A.S.Puşkin: Məni bağışlayın, cənab Hekkeren. İnsa-
nın daxili hisslərinin üzərində xeyrin və ya şərin hansının 
hökmranlıq etməsi xaricdən həmin insanın qəbul etdiyi 
informasiyalar toplusunun tərkibindən asılıdır. Mən heç 
vaxt nə kimsəni günahkar hesab etmək, nə də duelə çağır-
maq istəməzdim. Lakin baş vermiş müəyyən səbəblər in-
sanı elə nəticələrə gəlməyə məcbur edir ki, yaranmış belə 
vəziyyətin qarşısını almaq sonradan olduqca çətin olur. 
Mən Dantesi tanıyandan əvvəllər ona bəslədiyim hisslər 
heç də başqa şəxslərə bəslədiyim adi hisslərdən heç nəyi ilə 
fərqlənməmişdir. Lakin mən indi onun N.N.Puşkinaya olan 
münasibətlərində öz şəxsi hisslərimin təhqir olunduğunu 
duyuram. Dantes özü gərək əvvəlcədən biləydi ki, onun ərli 
bir qadınla gizli pıçıldaşmaları əvvəl-axır dueldə həll olu-
nacaqdır və məsələ öz yerini tapdı da. Mən namuslu bir ər 
kimi onu duelə dəvət etmişəm və hadisələrin hər cürə inki-
şafına hazır vəziyyətdə rəqibimin mənimlə təkbətək döyüşə 
çıxacağını gözləyirəm. 

Hekkeren: Cənab Puşkin, üzr istəyirəm, siz öz fikir-
lərinizin dəqiqliyini təsdiq etmək üçün məsələni bir daha 
dərindən yoxlayın. Mən, Dantesin belə düşüncəsiz hərəkət 
etməsinə heç vaxt inanmıram. İnanmıram ki, Dantes ərli bir 
qadına, onun ərinin heysiyyətini tapdalayan, təhqir edən bir 
münasibətlə yanaşsın. Dantes heç də bu tərzdə tərbiyə al-
mamışdır. O, heç vaxt istəməz ki, başqa birisinin mənliyini 
təhqir etsin, kimsələrinsə şəxsiyyətini alçaltsın. Qədim 
Yunan filosoflarından hansısa belə bir kəlam işlətmişdir: 
«Kimsələrin şəxsiyyətini təhqir edirsənsə, öz şəxsiyyətini 
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də təhqir olunmuş hesab et”. Əks təqdirdə, Dantes belə 
bir vəziyyətə düşərdi. Həyat insanlara baş verə biləcək 
hadisələri düşünmək üçün ağıl, seyr etmək üçün isə göz ver-
mişdir. Dantes əgər belə bir yanlış, düşüncəsiz hərəkətə yol 
verərsə, demək o, bu gözəl məziyyətlərdən məhrum olma-
lıdır. Bu isə hətta çox azğın şəxslərdə nadir hallarda təsadüf 
edilən bir hadisədir. Cənab A.S.Puşkin, mən Dantesi heç 
də bir övlad kimi müdafiə etmək fikrində deyiləm, Doğ-
rudur, mən özüm də müxtəlif şənliklərdə və mərasimlərdə 
Dantesin N.N.Puşkina ilə dostanə pıçıldaşmalarının şahidi 
olmuşam. Bu pıçıltılarda sizin söylədiyiniz kimi “başqa bir 
münasibətin” olduğunu hiss etməmişəm. Bu dostanə pıçıl-
tıların isə səbəbi mənə aydındır. Buna əmin ola bilərsiniz, 
bu yalnız saf bir sevgi hissinin həyata keçməsi üçün edilən 
məqsədəuyğun bir təşəbbüsdür. 

A.S.Puşkin: Cənab Hekkeren, mən sizi başa düşmədim. 
Nə dostanə pıçıltılar, nə saf bir sevgi üçün məqsədəuyğun 
bir təşəbbüs. Bütün bunlar nə deməkdir? Axı kim kimi 
sevir? Danışın, cənab Hekkeren, danışın, artıq mən dözə 
bilmirəm, danışın. Qoy həyatın mənim üçün aydın olmayan 
yeni bir qəribəliyi ilə də tanış olum, tez danışın. 

Hekkeren: Cənab A.S.Puşkin, bir qədər səbir edin. Gö-
rünür bu hadisənin səbəbkarlarının ya səhlənkarlıqlarından, 
ya da görünür məsələni gizli saxlamaq barədə bir-birlərinə 
verdikləri sözə görə bu işdən sizi xəbədar etməmişlər. İndi 
isə hadisələr elə cərəyan edib ki, bu işin baş tutub-tutma-
yacağından asılı olmayaraq, nəinki sizi deyəsən bir çoxla-
rını məsələdən xəbərdar etmək lazım gələcəkdir. Bir fikir 
ki, Allahdan gizli deyil onun bəndəsindən niyə gizli olsun? 
Mənim oğlum, Dantes baldızınız, N.N.Puşkinanın bacısı 
Yekaterina Qonçarovanı sevir. Onunla evlənmək istəyir. 
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Elə məhz N.N.Puşkina ilə gizli pıçıltıları, şirin söhbətləri 
də bu məqsədlədir. Dantes Qonçarovlar ailəsinə Yekateri-
na barədə izdivac təklif etmək istəyir. Ona görə də, Natali 
vasitəsiylə öyrənmək istəyir ki, izdivac təklif edərsə, onu 
qəbul edərlərmi. Bax budur məsələnin əsas səbəbi, cənab 
Puşkin (susurlar). 

A.S.Puşkin (öz-özünə): Bu qoca əclafın (Hekkerenə 
işarəylə) görünüşü heç də mənim xoşuma gəlmir. Lakin 
onun dediklərini həqiqətə yozmaq olar. Kaş ki, bu qoca ib-
lisin sözləri doğru olaydı. Məni bu çıxılmaz vəziyyətdən 
– cəmiyyət qarşısında aldanmış bir ər rolu oynamaqdan, 
bütün dedi-qodulardan, çəkdiyim dözülməz əzablardan, 
əlimi qana batırmaqdan qoruyaydı (Sonra fikrə gedir). Yax-
şı əgər belə isə onda Natali bunu mənə niyə deməmişdir? 
(Və qəflətən bir qədər sevincək halda). Hə, axı bu qoca 
əyyaş dedi ki, ola bilsin ki, onlar öz aralarında hələlik iş 
düzələnə qədər sirri gizli saxlamağa and içiblər. Bu, ola 
bilər. Deyəsən, mən yavaş-yavaş öz sevimli Natalimin gü-
nahsız olduğuna inanmağa başlayıram axı. Əgər belə olsa, 
onda gərək mən öz səhvimi boynuma alıb, öz həddini aşmış 
qısqanclığım üçün ondan üzr istəyəm. Kaş ki, belə olay-
dı. Aman Allah, o zaman mən öz sevimli, gözəl, məsum 
Natalimlə üzləşəndə bəlkə də əbəs yerə düşdüyüm bu 
vəziyyəti xatırlayıb necə də dözülməz əzablar çəkəcəyəm. 
Aman Allah... Bu qoca əbrəşin son sözləri mənim ürəyimə 
bir qədər toxtaqlıq verdi (Əlin alnına qoyub nəyi isə xatır-
lamağa çalışır). Hə... Dantes Qonçarovlar ailəsinə Yekate-
rina barədə izdivac təklif etmək istəyir. Ona görə də Natali 
vasitəsi ilə öyrənmək istəyir ki, əgər belə bir izdivac təklif 
edilsə, onu qəbul edərlərmi. Aman Allah, bu sözləri o qoca 
iblisin dilindən eşitdikdə, sanki susuzluqdan təşnə olmuş 
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bağrıma soyuq bulaq suyu ilə sərinlik yayıldı. Yox... Yox... 
Mən inanıram, mən inanıram ki, mənim şıltaq Natalim nə 
qədər sadə, nə qədər şöhrətpərəst olsa da, öz namusunu al-
çaqlıq edib satmaz. Öz məhəbbətini özgə ayaqları altında 
rəhmsizcəsinə tapdalatmaz. Bəli, mən öz Natalimi lap ilk 
görüşümüzdən pak və məsum bir qız kimi tanımışam və o, 
mənim nəzərimdə yenə də öz əvvəlki paklığı və məsumluğu 
kimi də qalmışdır (Sonra üzünü Hekkerenə tutub). Cənab 
Hekkeren, deyəsən məsələ mənim üçün yavaş-yavaş aydın-
laşmağa başlayır. Demək, Dantes baldızım Yekaterina Qon-
çarovanı sevirmiş. Onun Natali ilə pıçıltıları da elə buna 
görəymiş. Bu işdən məni xəbərdar etməməklərində məqsəd 
isə görünür bu sirri hələlik öz aralarında, müəyyən bir 
məqam yetişənədək gizli saxlamaqmış. Elə deyilmi, cənab 
Hekkeren?

Hekkeren (saxta bir ciddiyyətlə): Cənab A.S.Puşkin, 
mən sizi buna əmin edə bilərəm. Mən hadisələrin bu yolla 
inkişafında daha artıq bir səbəb görmürəm. Axı burda başqa 
nə səbəb ola bilər? Əgər Dantesin yerinə siz də olsaydınız öz 
şəxsiyyətinizin və nüfuzunuzun alçalmaması üçün izdivac 
təklif etdiyiniz bir ailənin yaxın adamlarından biri ilə əlaqə 
saxlamağa çalışardınız ki, etdiyiniz izdivac təklifinə nə cur 
münasibət bəsləndiyini öyrənəsiniz və təbiidir ki, bu sirri 
də müəyyən vaxtadək gizli saxlamaq istəyəcəkdiniz. Buna 
görə də, siz bütün bu işlərdən ötrü nə Dantesi, nə də Natali-
ni günahlandırın. Onların məqsədi yalnız iki ürəyi bir-birinə 
birləşdirmək olmuşdur. Məgər siz heç sevməmişsiniz?

A.S.Puşkin: Cənab Hekkeren, məsələ doğurdan da 
yalnız siz düşündüklərinizdən ibarətdirsə, mən öz baldı-
zımla Dantesin evlənməsinə etiraz etmirəm. Deyin, o öz 
izdivacını Qonçarovlar ailəsinə təklif etsin. Mən sizi əmin 
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edirəm ki, Yekaterina Qonçarova da onu sevəcəkdir (Son-
ra öz-özünə): Demək belə, Dantes Yekaterina ilə evlənmək 
istəyir. Görünür, duel məsələsindən qorxub tezcə evlənmək 
və bütün söz-söhbətlərə son qoymaq istəyir. Qoy evlənsin, 
bununla mən Dantesi alçaltmış, evlənməyə məcbur etmiş 
oluram. Bu mənim üçün xoşdur. Həm də, əgər Dantes Ye-
katerina Qoncarova ilə evlənərsə, hər şeylə maraqlanan 
sözbaz, paytaxt kübar cəmiyyəti də başa düşər ki, doğur-
dan da Dantesin Natali ilə gizli pıçıltıları yalnız Yekaterina 
barəsindəymiş. Beləliklə, həm aralıqda gəzən dedi-qodular 
aralıqdan yığışar, həm də biz əvvəlki tək öz sakit həyatımızı 
xoşbəxtcəsinə davam etdirərik. Nəticədə, mən də çəkdiyim 
əzablardan yaxa qurtarmış olaram. Bu qoca Hekkeren isə 
qoy gedib öz qorxaq, alçaldılmış, evlənməyə məcbur edil-
miş oğlunu aparıb evləndirsin. Bundan sonra Dantes gedib 
öz alçaldılmış nüfuzunun yenidən bərpası ilə məşğul olar, 
daha ballarda, teatrlarda dik-dik gəzib ona-buna söz atmaz. 
Doğrudur, hadisələrin cərəyanı heç də mənə xoş təsir ba-
ğışlayacaq çərçivədə getmirdi. Ancaq yenə də öz sevimli 
Natalimin saf və təmiz olaraq qalması mənim həyatımın 
mənasıdır. 

Hekkeren (öz-özünə): Görünür, bunun (Puşkinə işarəy-
lə) Dantesin Yekaterina Qonçarova ilə evlənməsi barədə 
çarın tapşırığından xəbəri yoxdur. O, bu işə özünün Dan-
tes üzərində qələbəsi kimi baxdı. Neynək qoy belə olsun. 
Dantes etiraf edir ki, Natali ilə bir qədər açıq-saçıq kazar-
ma lətifələri danışsalar da, Natali heç vedə hələlik Puşkinin 
məhəbbətinə xain çıxmağa cəsarət etmir. Lakin iş ki, belə 
gətirdi, Dantesi könülsüz olaraq Yekaterina ilə evlənməyə 
məcbur etdilər, əlbəttə ki, bu çar tərəfindən məcbur edildi, 
onda mən də çalışacağam ki, Natali öz ağuşunu istər-istəməz 
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Dantesə açsın və Puşkini rədd etsin, çünki Natalinin Dantesə 
bir qədər meylli olduğu hiss edilir (Sonra üzünü Puşkinə tu-
taraq). Cənab A.S.Puşkin, yəqin ki, bütün hadisələrin inki-
şafı indi sənin üçün tamamilə aydındır. Danteslə Natalinin 
heç bir günahı yoxdur. Onlar yalnız Dantesin Yekaterina 
Qonçarova ilə evlənməsi barədə söhbət etmişlər. İndi isə 
sizdən xahişim budur ki, sizə qarşı heç bir qəbahəti olmadı-
ğına görə Dantesi duelə çağırmaqdan imtina edəsiniz. Mən 
də gedib onun Yekaterina Qonçarova ilə evlənməsi barədə 
çalışım və hazırlıq işləri görüm. 

A.S.Puşkin: Mən Dantesi duelə çağırışımdan imtina 
edərəm, bir şərtlə ki, o, Yekaterina Qonçarova ilə evlənsin. 
(Onlar gedirlər). 

Dantesin mənzili. Hekkerenlə Dantes söhbət edirlər.

İkinci səkil

Dantes: Hə ata, söylə görək Puşkinlə görüşün necə 
nəticələndi. Natali ilə mənim aramda söhbətin yalnız Yeka-
terina Qonçarova barədə getdiyinə onu inandıra bildinmi? 
O səni qəzəblə qarşıladı, yoxsa... Əlbəttə ki, ata mən sənin 
səy və bacarığına bələdəm və sənin hər işdə müvəffəqiyyət 
qazanacağına əminəm. Əminəm ki, cənab Hekkerenin 
məşğul olduğu hər bir iş yalnız qələbə ilə nəticələnməlidir. 
Mən buna heç vaxt şübhə etməmişəm və etməyəcəyəm də. 
Bu iş bizim xeyrimizə həll olunmalıdır. 

Hekkeren: Bəli, Dantes, mən A.S.Puşkinlə görüşdüm. 
Mən onun təmiz qəlbinə qibtə etdim. Bu xoşbəxtlik heç də 
hər kəsə müyəssər olan bir səadət deyildir. Bəli, o qəzəbli 
idi. Görünür, öz şərəfini hər şeydən üstün tutur, namusunu 
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da qorumağı bacarar. Mən söhbət əsnasında hiss etdim ki, o 
öz Natalisini hər şeydən üstün tutur, hətta öz həyatından da. 
Qısqanclıq hissindən daxilən əzab çəkdiyi də duyulurdu. Nə 
isə... Axır ki, bu qoca Hekkeren onun da qəlbinə yol tapdı. 
Mən əmin idim ki, N.N.Puşkinanın günahsızlığı barədə söz 
deməklə onun zəif damarından tutmuş olaram. Bəli, ona 
görə də mən məhz belə etdim və bu fikri müxtəlif vasitələrlə 
onun ürəyində möhkəmləndirməyə çalışdım, deyəsən, buna 
müvəffəq oldum da. Nəhayət ki, sözü hərləyib sənin Yekate-
rina Qonçarova ilə evlənməyinin üstünə yönəltdim. Və on-
dan xahiş etdim ki, səni duelə çağırışından imtina etsin, bir 
halda ki, günahsızsan. A.S.Puşkinin isə mənə son sözləri bu 
oldu: Mən Dantesi duelə çağırışımdan yalnız bir şərtlə imti-
na edərəm ki, o, Yekaterina Qonçarova ilə evlənsin. Doğru-
dur, bu sözləri deyərkən hiss etdim ki, onun çarın bu barədə 
tapşırığından xəbəri yoxdur. Sənin Yekaterina Qonçarova 
ilə evlənəcəyin təqdirdə o, duel vasitəsi ilə özü tərəfindən 
səni qorxudub bu könülsüz evlənməyə məcbur etməsini özü 
üçün sənin üzərində bir növü qələbə sayır. Onun danışıq 
tərzində, bu məcburi evlənmə şərtinin kökündə səni alçalt-
maq istəyi duyulurdu. Lakin nə etmək olar... Rusiya kimi 
böyük bir dövlətin hökmdarı Nikolay kimi bir çarın tapşırı-
ğından çıxmaq o qədər də asan deyildir. 

Dantes: Bəli ata bu mənim üçün nə qədər çətin olsa da, 
nüfuzumu cəmiyyət daxilində aşağı salsa da, mənliyimi 
alçaltsa da mən necə cəsarət edib Nikolayın tapşırığın-
dan çıxa bilərəm. Doğrudur, hadisələrin bu cür cərəyanı 
A.S.Puşkinin xeyrinədir. Lakin təəssüf etməkdən başqa 
əlimizdən bir şey gələrmi? Görünür, taleyin işi beləymiş. 
Artıq mənim bu acı qismətlə razılaşmaqdan başqa bir 
çıxış yolum yoxdur. Ya duelə çıxıb bu gənc həyatımla risk 
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etməliyəm, ya da ki, Puşkinin Yekaterina Qonçarova ilə 
evlənmək barədə şərtini qəbul etməliyəm. Yaşamaq üçün 
ömür insana bir dəfə verilmişdir. Deyəsən, artıq məndə bi-
rinci yolu seçmək üçün cəsarət qalmamışdır. Ona görə də 
mən ikinci yolu seçməkdən başqa çıxış yolu tapmıram. Bu 
yol rəqibim üçün əlverişli olsa da, məni bütün gələcək arzu-
larımı qurban verməyə vadar etsə də, mən bu yolu seçirəm. 
Heç olmasa Nikolayın tapşırığına əməl edib onun yanında 
üzüyola bir şəxs kimi hörmət sahibi olarıq. 

Hekkeren: Hələlik mənim də sənə məsləhətim budur, 
Dantes. Sən ikinci yolu seç. Bizim hal-hazırkı vəziyyətimiz 
üçün  bu, çıxış yolu olardı. Həm duel məsələsini ləğv 
edərik, həm də çarın tapşırığına əməl olunardı. Qoy Puş-
kin nə fikirləşir, fikirləşsin. Qoy onun üçün hələlik əlverişli 
vəziyyət yaransın. Darıxma, Dantes. İşlərimizi bir qədər 
sahmanlayaq, Hollandiyaya səfərqabağı səni öz məqsədinə 
çatdıracam. Mən hər vasitə ilə Natalini ələ almağa çalışa-
cam ki, o, səninlə xaricə getməyə razılıq versin. Bununla da, 
sən öz rəqibin Puşkindən intiqam alarsan, həm də Nataliylə 
öz xoş əyləncələrini bir daha davam etdirərsən. Bu işi mən 
öz üzərimə götürürəm. Buna əmin ola bilərsən. 

Dantes (öz-özünə): Aman Allah, nə iş idi mən düşdüm. 
Kaş heç bu rus torpağına ayağım düşməyəydi. N.Natalini 
görəydim, nə də ki Yekaterina ilə evlənməyə məcbur 
ediləydim. Mənim üçün sərbəst yaşamaq, istədiyim kimi 
hərəkət etmək dünyalar qədər xoşdur. İndi mən nə etmə-
liyəm, Yekaterina Qoncarova kimi üzünə baxanda ətimi 
çimçəşdirən qarımış bir saray xanımı ilə evlənməliyəmmi? 
Onunla bir tavanın altında yaşamağı belə təsəvvürümə 
gətirəndə düşdüyüm vəziyyət mənim üçün həm gülünc-
dür həm də acınacaqlı. Aman Allah, taleyin nə qəribə işləri 



84

varmış. Gör nə bədbəxtəm ki, nə carın tapşırığından, nə 
də Puşkinin şərtindən çıxmağa hələlik özümdə bir cəsarət 
tapa bilmirəm. İnsana yaşamaq üçün də, ölmək üçün də 
cəsarət həmişə lazımmış. Və əgər mən özümdə bu cəsarəti 
tapmıramsa, onda yenə də öz acı qismətimlə razılaşmalı-
yam. Qoy nə deyirlər desinlər, nə düşünürlər düşünsünlər, 
mən Yekaterina Qonçarovaya izdivac təklif edəcəyəm, 
onunla evlənəcəyəm. Bu hələlik mənim üçün alçaldıcı olsa 
da, cəmiyyət qarşısında nüfuzdan düşsəm də, mən onunla 
evlənəcəyəm. Ancaq bir şərtlə, bu hərəkətim mənim Natali 
ilə davam etdirəcəyim əyləncələrim üçün bir vəsilə olsun. 
Yekaterina ilə evlənmək mənim üçün nə qədər ağırdısa, 
Natalini də itirmək mənim üçün bir o qədər acınacaqlıdır. 
Düzdür, mən Yekaterinanı sevmədiyim kimi, Natalini də 
sevmirəm. Lakin onunla birləşmək üçün axır ki, məqsədimə 
catıb öz ehtiraslarımın üstünə su səpməliyəm. Mən yalnız 
Natali ilə birləşmək üçün çalışıram. Bu isə hələlik mənə 
müyəssər olmamışdır. Nə etmək olar, görünür, mənim tale-
yim Qonçarovlar ailəsində bir-biri ilə tam şəkildə əksliklər 
təşkil edən hadisələrin burulğanında dövr etməliymiş. 
Mənim üçün iyrənc görünən Yekaterina ilə məni evlənməyə 
məcbur edirlər, mənim əyləncələrim üçün xoş olan Natali 
isə başqasının qismətidir. 

O qədər də zövqlə bəzənməmiş bir otaq. İçəridə Dantes 
və Yekaterina Qonçarova nəzərə çarpır. Dantes bir qədər fi-
kirli görünür. Yekaterina isə böyük bir təmtəraqla bə zənmişdir, 
üzündən xoşbəxtlik və sevinc hissləri yağır.  

Dantes (Qonçarovaya nəzər salaraq öz-özünə): Deməli, 
belə... İndi mən ona ürəyimi açmalıyam. Bu gündən taleyi-
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mi bu iyrənc meymunun taleyi ilə bağlamalıyam. Gözlərinə 
bir bax, sanki ac bir qurd kimi hər şeyi gəmirməyə hazırdır. 
Onun ürəyi mən inanıram ki, bu saat mənim izdivac təklif 
etməyim üçün uçunur. Məqam gözləyir ki, təklifimi edən 
kimi o öz razılığını o dəqiqə bildirsin. Sanki əlinə göydən 
düşmüş bu fürsətin əlindən hər an çıxa biləcəyi üçün daxilən 
əsir. Necə də bahalı paltarlar geyinibdir. Hayıf o paltarlara 
ki, onu sən geyinmisən, ay bədbəxt. Fikirləşəndə lap dəli 
olmaq dərəcəsinə gəlirəm. Demək o, bir zaman məndən 
də bu əyninə geydiyi təmtəraqlı paltarlar kimi istifadə 
edəcəkdir. Dəhşətə bir bax, demək, mən öz cismimi bu 
meymuna satıram. Deməli, mən onunla bir yastığa baş qo-
yacağam. Bu dəqiqə hər şeyə, bütün həyata da, onun bəxş 
etdiyi əyləncələrə də, hamısına bu qarımış saray xanımı 
kimi nifrət edirəm. Özümə də nifrət edirəm. Bəli, mən bax 
bu dəqiqə özümdən iyrənirəm, həm də özümə nifrət edirəm. 
Həyata bir bax. İt kimi çöllərdə sərgərdan gəzib sərbəst ya-
şamaq bundan yüz dəfə qiymətlidir. Mən alçağam, mən 
vicdansızam, ona görə də başqasının namusuna sataşmaq 
istəyirəm, digərinə öz inamını, sədaqətini itirmək üçün 
vasitəçilik edirəm. Ona görə də öz cəzamdır, çəkməliyəm. 
Qoy, bu meymun məndən ləzzət ala-ala ağuşumda xumar-
lansın. Mənim tək alçağa hələ bu da azdır. Mən həyata nifrət 
edirəm... nifrət... nifrət... 

Yekaterina Qonçarova (öz-özünə): Aman Allah, mən 
xoşbəxtəm. Deyəsən, tale mənim də üzümə gülməyə baş-
layır. Mən səadətin bu bal kimi şirin şərbətini hər an 
içməyə hazır olmuşam. Sevmək, sevilmək, taleyin nə xoş 
anlarıdır, ilahi. Gör bir necə qəşəngdir. Fikirli, qayğılı xu-
mar gözlər, Ehtiraslı, sevimli baxışlar. Mən xoşbəxtəm, 
mən xoşbəxtəm. Qanadlarım olsa bu dəqiqə quş kimi hər 
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yana uçub şən nəğmələr oxuya-oxuya car çəkib hamıya 
bildirərdim, Dantes məni sevir, mənə izdivac təklif etməyə 
gəlib. Mən həyatı sevirəm, mən insanları, hər şeyi Dantes 
qədər sevirəm. Həyatın nə qəribə işləri varmış. Tale insanı 
bir anın içərisində xoşbəxt edərmiş, bir anın. Yaşamaq necə 
də gözəldir. Mən dünyanın o başında uçuq bir komanın al-
tında Danteslə xoşbəxt yaşayardım, onu əzizləyə-əzizləyə, 
ondan ləzzət ala-ala. Aman Allah, o, deyəsən, mənə nə isə 
demək istəyir. Bu dəqiqə o öz şəfqətli mehriban sözləriylə 
xoşbəxtliyin qapılarını mənim üzümə əbədilik taybatay aça-
caqdır. O məni əbədilik xoşbəxt edəcək. O məni sevir.  

Dantes (üzünü Yekaterinaya tutub): Xanım Yekaterina 
Andreyevna deyəcəyim sözlər üçün sizdən çox-çox üzr 
istəyirəm. Əgər sözlərim sizin xoşunuza gəlməsə, məni 
bağışlayın. Görünür, taleyin qisməti beləymiş. Məni sizin 
hüzurunuza gəlməyə məcbur edən hisslər elə hisslərdir ki, 
mən sizi ilk dəfə balda görəndən bu hisslər mənim yuxu-
larımı ərşə çəkmiş qəlbimə hakim kəsilmişdir. Bu hicran 
əzabı məni nə qədər üzsə də mənim üçün xoşdur, çünki o, 
nə vaxtsa vüsal gününün də olacağını mənə vəd edirdi. Bu 
vüsala qovuşmaq isə sizdən asılıdır. Təəccüblənməyin, bəli, 
sizdən. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, qarşınızda diz çöküb 
yalvarıram (diz çökür). Mənim sizə qarşı olan sevgimə 
laqeyd qalmayın Yekaterina... Məni rədd etməyin, Yeka-
terina (Hər ikisi etika xatirinə bir qədər susurlar. Yekate-
rina onun qolundan tutub ayağa qaldırır. Yenə də Dantes): 
Mənim gələcək həyatım sizdən asılıdır. Mənim arzularımı 
puç etməyin, yalvarıram sizə, mənim səmimi məhəbbətimi 
qəbul edin Yekaterina... Sevirəm sizi... 

Yekaterina Qonçarovna (süni utanqaclıqla): Dantes... 
Daha bəsdir... Mən sizin təklifinizlə razıyam. 
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Dantes (Onun əlini öpür): Mən xoşbəxtəm, mən xoş-
bəxtəm. Nə böyük xoşbəxtlik, ilahi. Məni də sevirlər. Mən 
öz məhəbbətimə cavab tapdım. Mənim Yekaterina Qon-
çarova kimi gözəl, qəşəng, sevimli bir heyranım var. Biz 
xoşbəxtik, biz xoşbəxt olacağıq. Həyatımdan çox razıyam. 
Yaşamağın mənası indi mənim üçün daha da xoş olar. Mən öz 
taleyimdən razıyam, biz xoşbəxtik, biz xoşbəxtik... (Qonçaro-
va əlini Dantesin əlindən çəkib böyük bir sevinclə gedir). 

Bu zaman Hekkeren gəlir.

Hekkeren: Deyəsən, işlərin yaxşı gedir oğul. (gülüm-
sünərək). Sənin “yaraşıqlı, sevimli” xanımın Yekaterina 
Qonçarova da indi mənim qabağımca çox sevinc içərisində 
gedirdi. Görünür, o da öz müvəffəqiyyətindən razıdır. Hə... 
nə üçün dillənmirsən? Danış görək, Yekaterina Qonçarova 
ilə evlənmək barədə razılaşa bildinmi?

Dantes: Eh ata sanki ürəyimdən ağır daşlar asılıb. Bu 
meymunla adam heç bir otaqda nəfəs almaq belə istəmir. 
Amma nə etmək olar, mən ona öz izdivacımı təklif et-
dim (gülümsünərək). Amma necə gülünc səhnə idi. Heyf 
ki, bu səhnəni görmədin, yoxsa gözlərin yaşarana qədər 
güləcəkdin. Nə isə... Elə ki, mən ona izdivac təklif etdim o, 
yalnız bir anlıq, o da əminəm ki, etika xatirinə idi, susdu və 
mənim təklifimi çox məmnuniyyətlə qəbul etdiyini bildirdi 
və (kinayəylə) beləliklə, mən bu gündən Yekaterina Qonça-
rova ilə olacaq toyumuzu səbirsizliklə gözləyirəm. 

Hekkeren (ciddi): Dantes, hadisələrin inkişafı bizi belə 
bir oyun oynamağa vadar edirdi. Əgər biz belə bir oyunu 
oynamasaydıq, o zaman ya səni Puşkinlə təkbətək vuruş, ya 
da Rusiyanın hökmdarı Nikolay tərəfindən cəza gözləyirdi 
(gedirlər). 
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Üçüncü şəkil

Səhnədə Hekkerenlə Dantes söhbət edirlər.

Hekkeren. Dantes, hadisələrin inkişafı elə cərəyan etdi 
ki, deyəsən, axırda biz özümüz gülünc vəziyyətə düşəcəyik. 
Bir tərəfdən hələ N.N.Puşkinanı ələ keçirə bilməmişik, 
ikinci bir tərəfdən isə Yekaterina Qonçarovaya izdivac 
təklif etmişik. Əgər işlər belə sona yetəcəkdisə, daha bütün 
bu söz söhbətlər - Puşkinin səni duelə çağırması, çarın bu 
məsələ ilə maraqlanması, bütün bu xoşagəlməz söhbətlər 
hamısı nə üçün idi. Yox... mən məsələnin həlli ilə bu cür 
razılaşa bilmərəm. Bu bizim üçün həm Natalidən birdəfəlik 
əlimizi üzmək, həm də A.S.Puşkinin qələbəsini birdəfəlik 
təmin etmək deməkdir. Biz başqa bir yol seçməliyik, elə bir 
yol ki, bu hadisələrin inkişafında ciddi dönüş yarada bilsin. 

Dantes: Bu yol hansı yoldur, ata? Yenə də sənin məkrli 
tədbirlərinə və məsləhətlərinə çox ehtiyacımız var. Yoxsa 
əks təqdirdə, bu işi uduzmuş olarıq. Qəzəbdən bağrım çat-
layır. Mənim Yekaterina ilə məcburi evlənməyimdə rolu 
olduğuna görə A.S.Puşkindən də intiqam almaq həsrəti ilə 
alışıb yanıram. Ata, məsləhət ver. Elə bir yol göstər ki, ar-
zularım ürəyimdə qalıb külə çevrilməsin. Puç olub həyata 
keçməyən istəklərim gecə-gündüz ruhumu əzib məni sarsıt-
masın. Bir tədbir tök, ata. 

Hekkeren: Bütün bunlar üçün heç də belə təşvişə düşüb 
narahat olmağına dəyməz, Dantes. Sənin bu qoca, saçları 
çallaşmış atan-cənab Hekkeren hələ ölməmişdir. O, elə bir 
tədbir tökər ki, bu sənin üçün zövq, Puşkin üçün isə əzab 
və işgəncə mənbəyi yaradar. Mən Natalini Puşkini atma-
ğa səninlə, birləşməyə sövq edəcəm. Əgər bu baş tutsa, hər 
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kəs öz xoş və acı həqiqətlər gətirən taleyi ilə razılaşmağa 
məcbur olar (gedirlər). 

Səhnədə Hekkeren və N.N.Puşkina görünürlər.

Hekkeren (öz-özünə): Əhsən, sənin zövqünə Dantes 
(Nataliyə diqqətlə baxıb). Bu ki, mələkdir. Gözəl, mütənasib 
boy-buxun, incə, zərif əllər, dodaqlar, qızılı saçlar. Əhsən 
sənə Dantes, əhsən. Heç insafdırmı ki, bu cür mələk bir 
başqasına qismət ola. Yox... yox... Mən bunu hökmən Puş-
kinin əlindən qoparıb almalıyam. Bu gözəl ətirli çiçəyi yal-
nız Dantes qoxulamalıdır. Bircə bu gözəlin ürəyin öyrənə 
bilsəydim. A.S.Puşkinin onu saf bir məhəbbətlə sevdiyinə 
əminəm. Dantesin də bu gözəldən öz əyləncələri üçün 
istifadə etməyə çalışdığına inanıram. Lakin bu gözəlin 
hisslərinin istiqaməti hələlik mənə məlum deyildir. Gö-
rünür, qadın öz sevgi məhəbbət-intim hisslərini kişilərə 
nisbətən daha məharətlə gizlədə bilir. Ax qadınlar... qadın-
lar... Siz, doğurdan da, çox gözəl və sirli məxluqlarsınız. 

N.N.Puşkina (öz-özünə): Görəsən bu qoca Hekkeren nə 
üçün gəlmişdir. Onun elə hiyləgər gözləri var ki, ... Mən 
onun gözlərinin içərisinə dik baxmaqdan çəkinirəm. Hiss 
edirəm ki, belə anlarda o, insanın daxili hiss və duyğula-
rını qismən də olsa oxumağı bacarır. Görünür, Danteslə 
əlaqədar bir sözü var. Heç bilmirəm tale bu Dantesi də 
haradan hərləyib Rusiyaya gətirdi. Onunla rastlaşanda 
qadınlıq qürurum, iradəm, hiss və duyğularım gərgin bir 
mübarizəyə başlayır. Belə anlarda Puşkinə olan sədaqətimi 
itirə biləcəyim bir tükdən asılı vəziyyətdə qalır. Lakin çox 
yaxşıdır ki, bir tük qədər də olsa qüvvət üstünlüyü qadınlıq 
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qürurum və iradəm tərəfdədir. Bəzən mən bu üstünlüyümə 
görə həyatı sevirəm. 

Hekkeren (üzünü Nataliyə tutub): Xanım Natali, bu 
nədir aya günə dönmüsən, görünmürsən? Heç olmasa ilti-
fat edib bir bizləri də yada sal ki, sənin o bahar təravətli 
baxışlarından, günəş şəfəqləri süzülən gülüşlərindən ətri, 
hərarəti, rayihəni duya-duya feyzyab olaq. İnanın ki, mən 
indiyəqədərki bu ömrümün çox hissəsini bir çox Avropa 
ölkələrinin mərkəzi şəhərlərini səyahətlə keçirmişəm, o 
şəhərlərin kübar məclislərində-ballarda, teatrlarda və sairə 
yerlərdə olmuşam, lakin orada sizin kimi gözəl, mütənasib 
fiqurlu, nəcib, alicənab, öz hərəkətlərində sərbəst və etikanı 
gözləyən bir xanıma rast gəlməmişəm. Siz göylərdən yerə 
enmiş bir mələk, yaxud da ilahi tərəfindən yaradılmış bir 
pərisinizmi? Natali, adın da özün kimi işıqlı, qəşəng, incə 
və zərifdir. Görünür, bu adı sizə qoyanların da gözəl zövqü 
varmış. Mən inanıram ki, bütün görənlər sizə vurulur və 
gözəlliyinizə qibtə edirlər. Siz sizi yaradana minnətdar ol-
malısınız ki, heç bir öz hüsnü gözəlliyini sizdən əsirgəməmiş 
sizi bir mələk kimi, bir pəri tək həyata bəxş etmişdir. Mən 
sizin gözəlliyiniz qarşısında baş əyirəm və bu gözəlliyinizə 
qibtə edirəm. İnanıram ki, həyat indiyə qədər hələ heç kəsə 
sizdəki qədər gözəllik və incəlik bəxş etməmişdir. 

N.N.Puşkina (xoş bir təbəssümlə): Xoş sözləriniz üçün 
minnətdaram, cənab Hekkeren. Siz lap adamı utandırırsı-
nız. Sizin söylədiyiniz məziyyətlər bir çoxlarında da vardır. 
Mən heç də özümü heç kəsdən üstün hesab etmirəm. Tale 
hər kəsə bir parça yaşamaq və güzəran qisməti vermişdir. 
Mən öz taleyimdən razıyam. Yeri gəlsə, mən özüm də bir 
çoxlarının müsbət cəhətlərinə qibtə edirəm. 
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Hekkeren: Bax, görürsünüzmü, xanım Natali, siz həm 
də təvazökarsınız. Qadınlara qarşı bütün müsbət gözəlliklər 
sizdə cəmləndiyi halda siz nə üçün başqasına qibtə edəsiniz. 
Sizin yerişiniz də, duruşunuz da, görünüşünüz də hamısı 
gözəldir. Sizin lütfkarlıqla bəxş etdiyiniz gülüşləri, baxış-
ları, xoş sözləri əsirgəmədiyiniz şəxslərə qibtə edirəm, 
doğrusu lap paxıllığım tutur. Qadın nə qədər düşüncəli, 
zərif və gözəl olsa, bir o qədər də fəhtediciliyə malik olar. 
Xoşbəxtsiniz ki, bu məziyyətlərin hamısı sizdə vardır. 

N.N.Puşkina: Cənab Hekkeren, siz nə üçün insanın 
səadətini həmin şəxsin hamını heyran edə biləcək karye-
rasında görə bilirsiniz. Məgər bütün məclisləri öz əlinə 
almağı bacaran, gözəlliyi ilə hamını heyran qoyan şəxs 
xoşbəxtdirmi?!

Hekkeren: Həyat heç də hamını biri-birinə bərabər 
vəziyyətdə yaratmamışdır. Ona görə də hər kəs üçün bəzən 
əlçatmaz görünən xoşbəxtliyin də özünün müəyyən ölçüsü 
vardır. Yoxsul bir dilənçi üçün gündəlik tapacağı bir par-
ça çörək onun üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Başqa birisi 
üçün müəyyən mənsəb və mərtəbəyə çatmaq, sevdiyi kəsə 
qovuşmaq böyük xoşbəxtlikdir. Bəzən hətta özü üçün ölü-
mün də gəlişini xoşbəxtlik sayanlar olur. Ümumiyyətlə, 
xoşbəxtlik hər kəsin düşdüyü vəziyyətdən, tutduğu 
mövqedən, düşüncə tərzindən asılı olaraq müəyyən ölçü 
çərçivəsi daxilində olur. Mənim üçün ən böyük əlçatmaz 
xoşbəxtlik isə bu dəqiqə öz gəncliyimə qayıtmaq olardı. 
Əfsuslar ki, bu da mümkün deyildir. Gənclikdir insan öm-
rünün ən gözəl, ən parlaq dövrü. Həyatda yaşamaq üçün 
ömür insana bir dəfə verilir. O cümlədən gənclik də ömrün 
müəyyən bir dövrünə təsadüf edir, gözəllik də onun kimi. 
Bütün bunların hamısından isə elə istifadə etməyi bacarasan 
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ki, sonra keçirdiyin həyatın mənasızlığı üçün peşman olub 
təəssüf hissi keçirməyəsən. Keçilən anları heç vaxt geri 
qaytarmaq mümkün deyildir. Onlardan bizə yalnız kövrək 
xatirələr qalır ki, bu xatirələr də bəzən bizə keçən günlərdə 
əldən buraxdığımız müəyyən fürsətlər üçün bir peşman-
çılıq hissi aşılayır. Ona görə də çalışmaq lazımdır ki, öz 
gəncliyindən və gözəlliyindən səmərəli istifadə edəsən. Gü-
nünü ballarda, teatrlarda, müxtəlif əyləncəli şənliklərdə, kef 
məclislərində keçirəsən. Elə etmək lazımdır ki, həyatın hər 
keçən anı sənin üçün müəyyən əyləncə, zövq mənbəyinə 
çevrilə bilsin. Əgər öz həyatını belə qurmağı bacarırsansa 
demək, sonradan ömürdən keçən anları xatırlayanda peş-
mançılıq hissi keçirməyəcəksən. Bu isə sənə verilən ömür 
payını yaxşı keçirdiyin üçün keçmişi xatırlayan kövrək 
düşüncələrinə bir ilıqlıq və xumarlıq gətirəcəkdir. Bu xu-
marlığın və ilıqlığın ömrünün uzunluğu isə sənin öz gənclik 
həyatından necə istifadə etməyindən asılıdır. 

N.N.Puşkina: Cənab Hekkeren, bütün söylədiklərinizin 
bir həqiqət olduğu qənaətinə gəlməyə yəqin ki, sizin keçir-
diyiniz həyat təcrübəsi və geniş dünyagörüşü bir sübutdur. 
Lakin bütün bunlarla yanaşı, müəyyən mövcud şərtləri də 
nəzərə olmaq lazımdır. İnsan öz həyatını tamamilə, ürəyi 
istəyən tək sərbəst keçirmək üçün cəmiyyət tərəfindən 
müəyyən olunmuş qanun və nəzakət çərçivəsindən hökmən 
onun üçün çətin də olsa kənara çıxmalıdır. Bu isə heç də 
yaxşı əlamət deyildir. Əks təqdirdə, həmin şəxs öz həyatına 
və şəxsiyyətinə ləkə gətirmiş olar. Təəssüflə də olsa, qeyd 
etməliyəm ki, belələri hətta bizim cəmiyyətimiz daxilində 
də az deyildir. Ümumiyyətlə, onu qeyd etmək istərdim 
ki, bütün həyatından, o cümlədən də gəncliyindən və 
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gözəlliyindən zövq ala-ala yaşamaq üçün müəyyən şərait 
hökmən lazımdır. 

Hekkeren: Mən isə əminliklə deyə bilərəm ki, xanım 
N.N.Puşkina bəzən siz müəyyən şərait və imkan yarandı-
ğı halda belə bu imkandan istifadə etmirsiniz. Məsələn, 
mən hiss etmişəm ki, siz müəyyən balda və ya şənlikdə öz 
gözəlliyinizlə müvəffəqiyyət qazana bilərsiniz, lakin siz 
heç də bundan istifadə etməmisiniz. Sonra mənə aydın-
dır ki, sizin gəncliyiniz və gözəlliyiniz qapalı bir çevrə ilə 
məhdudlaşır ki, bu çevrənin də mərkəzində A.S.Puşkin du-
rur. Lakin siz istəsəniz, bu çevrənin məhdudluq dairəsindən 
bir anda belə kənara çıxa bilərsiniz. Ümumiyyətlə, mən 
əminəm ki, ilahi tərəfindən sizə bəxş olunmuş öz gənclik 
və gözəlliyinizdən o qədər də istifadə etmirsiniz. 

N.N.Puşkina: Cənab Hekkeren, sizin dediklərinizdə bir 
həqiqət var. Mən bəzən heç də öz müsbət cəhətlərimi üzə 
çıxarmaq və bütün məziyyətlərlə fəxr etmək fikrində olma-
mışam. Doğrusuna qalsa, belə bir hərəkətə lüzum olduğunu 
da hiss etməmişəm. Doğrudur, bəzən əsrarəngiz qızlıq və 
qadınlıq xəyalları öz həddini aşaraq insanı nə isə bir qeyri-
müəyyənliyə, nəyə isə daha çox meylliliyə can atmağa sövq 
edir. Ancaq bütün bunlar hamısı keçicidir. Sən öz qadınlıq 
qürurun və iradənlə belə böhranlı hallara qalib gələrsən. Bir 
də ki, ana olmaq, övlad qayğısını çəkmək, özü belə insanı 
təmizliyə, saflığa doğru aparır. Axı, mən də anayam. Gö-
ründüyü kimi, belə hisslər məndə də olmalıdır. 

Hekkeren: Xanım Natali, bütün bu analıq hüququnu, 
övlad qayğısını çəkməyi hələlik bir yana qoyaq. Axı bu 
elə ümumi bir formadır ki, demək olar ki, bütün qadınla-
ra məxsusdur. Lakin siz əgər istəsəniz bəzi kübar xanımlar 
kimi aşiqanə gizli görüşlərlə kef və şənlik məclislərində, 
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təmtaraqlı layiqli və çoxlu dostlar əhatəsində öz həyatınızı 
daha gözəl və əyləncəli keçirə bilərsiniz. Məgər siz bu 
cur zövq və əyləncəli həyat sürməyə layiq deyilsiniz-
mi? İnanıram ki, xanım Natali siz öz gəncliyinizdən və 
gözəlliyinizdən ürəyiniz istəyən kimi istifadə etsəniz, bütün 
məclislərin gözü olarsınız. Hamının diqqəti sizdə olar. Siz 
bir növ balların və şənliklərin bəzəyinə çevrilərsiniz. Hami 
sizin gəlişinizlə şadlanar, hamı sizinlə danışmaqdan xüsusi 
bir həzz alar. Siz öz fəhtediciliyinizi daha da gücləndirmək 
üçün, bütün axışan baxışlar informasiyasına etinasız ya-
naşar və səbrlə hərəkət edərsiniz və öz daxili ehtirasla-
rını istifadəsiz qoymamaq üçün isə məclisin gözü olan 
şəxslərdən birinə lütfkarlıq göstərib yaxınlıq edərsiniz. Bax 
bu da sizin kübar cəmiyyətdə onsuz da parlayan ulduzunu-
zu daha da parlaq edər. 

N.N.Puşkina: Cənab Hekkeren, həyatımın təmtəraq və 
şöhrət içərisində keçməsi mənim üçün heç də mənfi emosi-
yalı yaşantı deyildir. Daha doğrusu, bu mənim üçün hətta xoş 
olardı. Lakin bayaq qeyd etdiyim kimi, bütün bu işləri həyata 
keçirmək üçün sərbəstlik... sərbəstlik... hərəkət sərbəstliyi 
lazımdır. Bu isə öz inamına, etibarına, səmimiyyətinə ləkə 
gətirə biləcək bir haldır. Mən A.S.Puşkinə hələ daxilən 
xəyanət etməmişəm. Doğrudur, bəzən kimə qarşı isə meylli 
olmaq hissləri bir çox qadınlar kimi məndə də olmuşdur. 
Lakin qadının bu ötəri hisslərdən istifadə etməməsi daha 
gözəl olardı. Çünki bu ötəri hisslər bir müddətdən son-
ra ötüb keçəcəkdir, ancaq o zaman həmin qadın dönüb öz 
etdiyi əməllərinə kamil bir ağılla nəzər saldıqda əgər bu, 
meyllərdən istifadə etməmişdirsə, öz daxili ləkəsizliyi və 
saflığı üçün mükafat olaraq hər yerdə başını dik tutacaq-
dır, daxilən etdiyi hərəkətlər üçün əzab çəkməyəcəkdir. 
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Bu isə bütün şan-şöhrətdən, var-dövlətdən daha qiymətli 
və gözəldir. Lakin bütün bunlar bizim düşündüklərimizdir. 
Həyatın qanunauyğun inkişafı isə bizdən asılı olmayaraq, 
həyatımızda geniş rol oynayır və bu düşüncələrimizdə 
də əsaslı dəyişikliklər yaradır. Bir də ki, cəmiyyətimizdə, 
xüsusilə yaşadığımız və əlaqələrimiz olduğu kübar dairələr 
arasında hər şeyə xüsusi diqqət yetirirlər və bəzən hər xırda 
məsələ böyük söz-söhbətlərə səbəb olur. 

Hekkeren: Xanım Nataliya, mən də bir çox xarici Avro-
pa şəhərlərində olmuşam və bu şəhərlərin ballarında, teatr-
larında heç də bir səyahətçi kimi iştirak etməmişəm. Məhz 
orada əldə etdiyim o təcrübələrlə bax buradakı, Rusiyadakı 
kübar məclisləri tutuşduranda arada nə qədər böyük fərq ol-
duğu o dəqiqə nəzərə çarpır. Mövcud Rusiya şəhərlərindəki 
həyat tərzi mərkəzi Avropa şəhərlərindəki həyat tərzindən 
bəlkə də hələ düz bir əsr daladır. Ax... xanım Natali siz heç 
olmasa Parisdə təşkil olunmuş bircə balda iştirak etsəydiniz. 
Onda hiss edərdiniz ki, dünyada nələr var, nələl yoxdur. Bu 
bircə bal mən cəsarətlə deyərdim ki, sizin təsəvvürünüzü 
və dünya görüşünüzü Rusiyada keçirdiyiniz həyat tərzi ilə 
müqayisədə düz on il qabağa atardı. Özü də mən inanıram 
ki, siz öz gənclik və gözəlliyinizlə bu irəliləyişə layiqsiniz. 
Aman Allah... Du comme il faut, tete-tete gözəl a la Bolivar 
qoyan xanımları. Sən nə görmüsən ki, hələ Benedetta! Hələ 
mən gözəl katalyon rəqsindən söz acmıram. Dünyamız ge-
niş və gözəldir. Bu gözəllikləri duya-duya gəzəsən gərək. 
Belə olmaz xanım Natali, bir dar çərçivədə qapılıb qalmaq, 
dünyanın gözəl nemətlərindən, əyləncə və zövqlərindən 
istifadə etməmək. Bu heç də əsil kübar cəmiyyətin gözəl 
və gənc üzvünə yaraşan hal deyildir. Siz bununla öz gənc -
liyinizi və gözəlliyinizi qara pul kimi israfçılıqla xərc-
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ləyirsiniz, onu qiymətləndirmirsiniz. Lakin bütün bunlar-
dan istifadə etmək, öz həyatını qiymətləndirmək lazımdır. 
Xarici dövlətlərə səfər edin, qoyun sizin təsəvvürləriniz, 
dünyagörüşünüz bir qədər artsın, zövqünüz daha da inkişaf 
etsin, özünüzü kübar dairəli həyatla daha yaxından bağla-
yın, xanım Natali. 

N.N.Puşkina: Cənab Hekkeren, siz mənim qəlbimə 
çoxdan bəri hakim kəsilən bir arzunu yerindən oynatdı-
nız. Bu arzum xarici ölkələri səyahət etmək arzusudur. 
Mən əvvəllər də A.S.Puşkinlə bu haqda çox mübahisələr 
etmişəm. O isə heç vəchlə xaricə səfər etmək istəmir. An-
caq mən elə istərdim ki, cənab Hekkeren, heç olmasa bir 
neçə xarici ölkədə olum. Həmin ölkələrin xalqlarının ya-
şayışı, həyat tərzi ilə maraqlanım. Ölkənin təbiətini seyr 
edim. İlinin əksər zamanı soyuq olan bu Rusiya həyatı məni 
lap bezikdirmişdir. Doğrudur, buranın iqlimi kimi xalqının 
da sadəliyi, qonaqpərvərliyi, xüsusilə təmizliyini və saflı-
ğını heç bir yerlə dəyişmərəm. Lakin bir neçə ay, bəlkə də 
bir neçə il xarici ölkələri səyahət etmək heç də pis olmazdı. 
Bilmirəm taleyim məni bütün ömrüm boyu bu arzuya həsrət 
qoyacaqdır, ya bu arzum nə vaxtsa həyata keçəcəkdir. An-
caq xarici ölkələri bir səyyah kimi gəzmək mənim üçün xoş 
olardı. 

Hekkeren: Xanım N.N.Puşkina sizin bu arzunuz çox 
gözəl və nəcib bir arzudur. Mən çox-çox təəssüf hissi ilə 
qeyd edirəm ki, necə olub ki, əriniz A.S.Puşkin bu gözəl ar-
zunuzun həyata keçməsi üçün səy göstərməyib. Heç inana 
bilmirəm. Ax... xarici ölkələrdə gəzməyin sizin üçün necə 
də xoş olacağını heç təsəvvür edirsinizmi. Təsəvvür edirsi-
nizmi bu necə gözəl bir səyahət olardı. 
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N.N.Puşkina: Bəli, cənab Hekkeren, bu mənim üçün 
çox gözəl bir səyahət olardı. Amma nə etmək olar. Görünür, 
tale hələlik mənə bu xoşbəxtliyi çox görür. Bu arzu məndən 
çox-çox uzaq və əlçatmazdır. 

Hekkeren: Xanim Natali, cəsarət edib deyəcəyim sözlər 
üçün məni bağışlayın. Elə mənim sizlə görüşümdə əsas 
məqsəd də bu sözləri sizə çatdırmaq idi. Dantes sizi sevir... 
Əgər siz onun bu məhəbbətinə biganə qalmasanız, o sizi 
götürüb birdəfəlik xaricə getmək fikrindədir. İnanın mənə, 
onun gündəlik həyatı ilə yaxından tanışam. Onun keçirdiyi 
yuxusuz gecələr mənə də əzab verir. Bu əlacı sizin əlinizdə 
olan xəstəni – Dantesi ümidsiz qoymayın, Natali. Dantes 
ümidsiz hicran atəşləri içərisində qovrulur. Onun daxili 
hisslərinin hamısı indi yalnız bir məqsədə xidmət edir, o 
da sizin məhəbbətinizdir, sizə olan sevgisidir. Doğrudan da 
sevmək gözəl şeydir. Yandırıcı hicranı ilə, yuxusuz gecələri 
ilə, intizarlı baxışları ilə. Mən bütün bunların hamısını Dan-
tesin varlığında görür və hiss edirəm. Hətta bu qoca, saçları 
çallaşmış vaxtımda ona qibtə edirəm. Ona rəhm edin Na-
tali, atın Puşkini, Dantesə qovuşun. O sizi götürüb xaricə 
aparacaq və öz həyatından da artıq sevəcəkdir. Rədd etmə 
Dantesin məhəbbətini, Natali... 

N.N.Puşkina (susur və bir qədər sonra öz-özünə): Aman 
Allah, bu nə haldır kecirirəm. Hər şeyi atmaq, Danteslə 
qovuşmaqmı. Onunla xaricə səyahət edib birdəfəlik orda 
yaşamaqmı gözəldir, ya da indiki namuslu həyatımı da-
vam etdirməkmi, öz sadə və təmiz qəlbli Puşkinimlə ya-
şamaqmı?! Öz qadınlıq qürurumu qorumaq, övladımı yad 
kəslərin ümidinə qoymamaqmı?! Aman Allah, bu nə işdir 
mən düşmüşəm... Heç özüm də bilmirəm hansı yolu se-
çim? Birinci yol mənim kübar dairələr içərisində şöhrət 
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çələngim, ikinci yol isə sadə, namuslu həyatımdır. Birin-
ci yol mənim üçün əyləncə, zövq mənbəyi, öz həyatımı 
çiçəkdən çiçəyə qonan əlvan kəpənək kimi başa vurmaq-
dır. İkinci yol ər, övlad qayğısı çəkən bir qadın kimi ya-
şamaq, öz həyatını zəhmətkeş bir bal arısı kimi başa vur-
maqdır. Cəmiyyətimizdə birinci yolu seçənlər də çoxdur, 
ikinci yolla gedənlər də. Mən tərəddüd içərisindəyəm, iki 
yolun tarazlıq vəziyyətindəyəm. Yüngülcə bir təkan məni 
bu yollardan birinin cığırına sala bilər. Lakin hər halda mən 
qəti fikir deməzdən öncə fikirləşməliyəm. Hər halda bu iki 
yoldan yalnız biri qismətimdir. 

 
Dördüncü şəkil

Natali (öz-özünə): Demək, belə... Demək, bütün bun-
lar hamısı yalanmış. Demək, mən Dantesin dərdindən yata 
bilmədiyi birinci qadın deyiləmmiş. Gör bir nanəcibliyə 
bax. Aman Allah... biz insanlara rəhm et, bizi müqəddəs 
ruhlara bağışla. Demək. Dantes mənə eşqnamə oxuya-
oxuya, mənə məhəbbətimdən öldüyünü bildirə-bildirə ba-
cım Yekaterina Qonçarovaya izdivac təklif etmişdir. Ax... 
Həyat... həyat... Qəribə həyat, təzadlarla dolu həyat. Heç 
inana bilməzdim ki, insan belə ikiüzlülüyə və riyakarlığa 
yol versin. Heç inana bilməzdim. Çox təəssüflər olsun ki, 
bu bir həqiqətdir. 

(Bu vaxt Dantes səhnədə görünür və o, 
Nataliyə yaxınlaşıb pərəstiş etməyə başlayır)

Dantes: O... xanım Natali, nə xoş təsadüf? Mən elə bu 
dəqiqə sizi görməyi elə çılğınlıqla arzulayırdım ki, yaxşı 
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ki, görüşdük. Sənsiz keçən bircə an mənə illər qədər uzun 
görünür, Natali. Natali... yalvarıram. Sən məni bu hicranın, 
intizarın əlindən birdəfəlik al, qurtar. Mənə rəhmin gəlsin. 
At Puşkini, qovuş mənimlə, Natali. Nə olub, nə üçün belə 
qaşqabaqlısan? Bəlkə sənə bir söz deyən, sənin xatirinə 
dəyən olub. Ax qadınlar, qadınlar... Adicə bir şeydən bir 
də görürsən ki, bulud kimi tutulursunuz. Qaşlarınız qılınc 
kimi qalxıb enir, baxışlarınızdan tufan nişanələri oxu-
nur. Söyləyin mənə öz dərdinizi, Natali. Mən sizin halı-
nıza ürəkdən yanıram. İnanın ki, siz kədərlənəndə mən də 
kədərlənirəm, siz sevinəndə mən də sevinirəm. Sizin bircə 
anlıq qüssələnməyiniz mənə tutqun qışı, bircə təbəssümünüz 
isə ətirli, güllü-çiçəkli baharı bəxş edir. Məni bu müdhiş və 
əzablı intizarın pəncəsindən qurtar, Natali. 

N.N.Puşkina: Cənab Dantes, mənə “pərəstişkarlıq” 
münasibətləriniz üçün çox sağ olun. Məni sevirsiniz eləmi? 
Mənim dərdimdən gecələr yata bilmirsiniz düzdürmü? 
Mənsiz həyat sizə darıxdırıcı və cansıxıcı görünür hə...?

Dantes: Bu nə sözdür Natali. Yoxsa siz mənim söz lə-
rimdəki səmimiyyətə şübhə edirsiniz. Yoxsa siz mənim 
mə həbbətimlə əylənir, sevgimə inanmırsınız? Mənim mə-
həbbətimə biganə qalmayın Natali, sevin məni.  

N.N.Puşkina: Siz hansı inamdan, səmimiyyətdən, mə-
həb bətdən dəm vurursunuz, cənab Dantes. Hanı sizin o mə-
həbbətiniz? Mən sizi məni sevməməyiniz üstündə ittiham 
etmirəm. Buna mənim haqqım yoxdur. Lakin mən sizin 
bir insan kimi qeyri-səmimiliyinizə acıyıram. Siz mənim 
bacım Yekaterina Qonçarovaya izdivac təklif edə-edə 
hansı təmiz ürək, təmiz vicdanla, inamla mənə qarşı olan 
məhəbbətinizdən danışırsız. Yaxud da əksinə, siz mənə eşq 
elan edə-edə, məhəbbətimdən alışıb yandığınızı deyə-deyə 
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bacım Yekaterina Qoncarovaya necə səmimi bir qəlblə, 
sədaqətlə izdivac təklif etdiniz. Söyləyin sizdə ürək varmı? 
Bundan sonra mən sizin sözlərinizin səmimiliyinə inana 
bilmərəm. Yox, Dantes sənin məni aldatmaq istədiyin yaxşı 
ki, mənə vaxtında aydın oldu. Yaxşı ki, sənin bu ”səmimi“ 
məhəbbətinə inanıb öz vicdanımı ləkələmədim, təmiz sadə 
qəlbli, şair xəyallı Puşkinimə xəyanət etmədim. Yaxşı ki, öz 
vicdanımı ləkələmədim. 

Dantes: Siz yanılırsınız, xanım Natali. Mənim mə həb-
bətimin səmimiliyinə şübhə etməkdə yanılırsınız. Mən 
bütün bunları sizin, yalnız sizin məhəbbətiniz xatirinə 
etmişəm. A.S.Puşkinin məni duelə çağırdığını xatırlayır-
sanmı? Bax o zaman atam onun fikirlərini əsas məsələdən 
yayındırmaq və duel məsələsini ləğv etmək üçün ona belə 
demişdir: – “Cənab A.S.Puşkin, siz yanılırsınız Dantesin 
Nataliyə olan münasibətlərində əsas səbəb Yekaterina Qon-
çarovaya onun izdivac təklif edəcəyi barədə söhbətlərdi. 
Ona görə də sizdən xahiş edirəm Dantes sənə qarşı günah-
sız olduğu üçün onu duelə çağırışınızdan imtina edəsiniz. 
A.S.Puşkin isə ona belə demişdir: – “Mən Dantesin duelə 
çağırılmasından yalnız bir şərtlə imtina edərəm. Yekaterina 
Qonçarova ilə evlənsin”. Görürsünüzmü, Natali mən bütün 
bu işləri duel məsələsinin ləğv olunması və ən başlıcası isə 
sizinlə birləşə bilməyin xatirinə etmişəm. Siz isə bütün bu 
etdiklərim üçün məni günahlandırır, səmimiyyətimə şübhə 
edirsiniz. Mən inana bilməzdim ki, siz məni bu qədər rəzil 
və alçaq hesab edəsiniz. Lakin mən yenə də sizin bu yal-
nış nəticə çıxarmağınızı hadisələrin inkişafını dərindən 
bilməməyinizdə görürəm. İnanıram ki, əgər siz bütün bu 
söylədiklərimi əvvəldən bilsəydiniz, heç də belə etməzdiniz. 
Xanım Natali, mən heç də sizə olan məhəbbətimdən zərrə 
qədər də olsun soyumamışam. Mən yenə sizi əvvəlki kimi 
çılğın bir eşq və ehtirasla sevirəm. Yenə də xatırladıram, 



101

Yekaterina Qonçarovaya izdivac təklif etməyim isə öz 
qələbəmizi təmin etmək və dueldən yaxa qurtarmaq üçün 
yalnız bir oyundur. 

N.N.Puşkina: Cənab Dantes, ürək və qəlb büllur kimi 
bir şeydir. Onlar sınanda birləşdirməyi çətin, ləkə düşəndə 
isə təmizlənməsi qeyri-mümkündür. Artıq sizə mənim ürə-
yimdə yer yoxdur. Orada yavaş-yavaş bünövrəsini qoy-
mağa çalışdığınız xaniman siz Yekaterinaya izdivac təklif 
edəndən sonra tamamilə dağılmışdır. Siz bu izdivacı təklif 
etməklə nəinki mənə olan məhəbbətinizin düzgünlüyünü, 
səmimiliyini şübhə altına aldınız, o cümlədən eşq elan etdi-
yiniz bir qadını – məni, şəxsən təhqir etdiniz, heysiyyətimi 
tapdaladınız, qadınlıq qürurumu, mənliyimi alçaltdınız. 
Bütün bunlar kənardan baxanlar üçün belə deyildir, düzünə 
qalsa heç belə də olmamalıdır, lakin bu mənə bir qadın kimi 
təsir etməyə bilməzdi. Mən bütün bunların müqabilində bir 
şeydə özümü xoşbəxt sayıram ki, nə yaxşı öz məhəbbətimi 
sənə qurban verməmişəm. Bax o zaman mən cəmiyyət və 
kütlə qarşısında alçaldılmış, təhqir edilmiş olardım. Bu isə 
mənə ölümdən də betər bir hal olardı. Öz etdiyi hərəkətlərin 
yanlış olduğunu başa düşən, kütlə qarşısında isə bu yan-
lış hərəkətləri üçün amansızcasına aldadılan, alçaldılan və 
təhqir edilən bir şəxsin həyatda yaşamasından ölməsi daha 
yaxşıdır. Bax o zaman mən də belə bir vəziyyətdə olardım. 
İndi isə özüm-özümü ona görə danlamalıyam ki, nəyə görə 
sizin elan etdiyiniz bu məhəbbətin qarşısında tərəddüd edir, 
nə üçün birdəfəlik yox, demirdim? 

Natali (öz-özünə): Bir gör mən nə böyük səhvə yol 
vermişəm. Aman Allah... İllərdən bəri qazandığım, inamı, 
səmimiyyəti, sədaqəti, qəlbimdə yaşatdığım məhəbbəti, 
analıq qürurumu, övlad qayğısını hamısını bircə anda yalan 
bir vəd ilə itirəcəyəmmiş. Mükafatım isə cəmiyyət qarşı-
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sında təhqir edilməyim və alçalmağım olacaqmış. Alçaq-
lığın dərəcəsinə bir bax, rəzil bir əclaf öz müvəqqəti zövq 
və əyləncələri üçün bütöv bir ailənin dağılmasına göz yu-
murmuş. Hələ mən onun qoca iblis atasının yağlı vədlərini, 
ikiüzlü söhbətlərini demirəm (Xaç çəkir). İsa məni hifz et! 
Nə yaxşı ki, bütün bunları bir qədər qabaq anlaya bildim. 
Yoxsa mənlik və şəxsiyyətimlə birlikdə, bütün həyatım da 
məhv olardı. Bax, o zaman mən elə acınacaqlı bir vəziy-
yətə düşərdim ki, çirkab içərisində çapalayan yoxsul bir 
dilənçinin özümdən xoşbəxt saydığım həyatına qibtə edər-
dim. Özü öz əli ilə səadətinə ləkə gətirən, onu ayaqlar al-
tına atan bir insan üçün bundan da böyük xoşbəxtlik arzu-
lamaq nanəciblik, alçaqlıq olardı. Çox şükür sənə, Allah, 
nə yaxşı ki, məni belə bir vəziyyətə düşməkdən qorudun. 
Bu gündən artıq mən öz qəbahətimi başa düşdüm və necə 
böyük bir səhvə yol verdiyimi anladım. Anladım ki, bü-
tün bu tərəddüd keçirdiyim anlarda mən öz həyatımı puç 
edirəmmiş. Anladım ki, qadın üçün namuslu həyatın an-
caq bir yolu vardır o da öz təmizliyini və saflığını qoru-
maqdan ibarətdir. Anladım ki, həyatda əsil bir insan kimi 
yaşamaq, heç də asan deyilmiş... Anladım ki, ...mən Puşkini 
sevmişəm, sevirəm... sevəcəyəm də... Qoy kim nə deyir de-
sin, mən öz xoşbəxtliyimi yalnız bu sevgidə görürəm. 

Dantes: Xanım Natali, axı sən niyə belə fikirlər dün-
yasına qərq olmusan. Axı nə üçün mənim məhəbbətimin 
səmimiliyinə şübhə ilə yanaşırsan?. Yalvarıram sənə, Na-
tali (diz çökərək), qarşında diz çökürəm, mənim sənə qarşı 
olan məhəbbətimə biganə qalma. Qurtar məni bu intizarın 
əlindən. qıyma mənim həyatımın zəhərlənməyinə. Mən heç 
də sənin qəlbini ələ alandan sonra aldatmaq, təhqir etmək, 
mənliyini alçaltmaq fikrində olmamışam. Mənə rəhm edin... 
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Mən sizin əbədi qulunuz olaram, mən sizə sədaqətli bir ər 
olaram, Natali. Sizin daşqəlbliliyiniz məni dəhşətə gətirir. 
Mənim həyatım, yaşamağım sizdən asılı olduğu bir halda 
siz heç gözünüzün ucu ilə də olsun mənə baxmırsınız. La-
kin elə zənn etməyin ki, mən bununla səndən əlimi üzürəm. 
Sizin bu etinasızlığınız mənim sizə qarşı olan məhəbbətimi 
daha da şiddətləndirir. Özün bir düşün, həyatım qədər sev-
diyin bir kəsin dilindən məndən üz döndərəcəyini eşitmək 
gör nə qədər dözülməz və əzablıdır. Mənə rəhm edin, sevin 
məni, Natali, sevin... 

N.N.Puşkina: Cənab Dantes eşidin, mənim ərim və 
uşaqlarım vardır. Mən onlara əbədi olaraq sadiq qalacağam. 
Sizə gəldikdə isə özünüzü əbəs yerə süni bir rol aparmağa 
məcbur etməyin. Bütün bunların sizə heç bir faydası olma-
yacaqdır. Qalxın, daha bəsdir, yetər. 

Dantes (öz-özünə): Aman Allah... Deyəsən, mənim 
bü tün arzu və istəklərim puç olub ürəyimdə qalacaqdır. 
Demək, doğurdan da axırda deyəsən gülünc vəziyyətə qa-
lacam. Natali məndən uzaqlaşır, Yekaterina Qonçarova ilə 
isə evlənmək məcburiyyətindəyəm. Sən taleyin amansız 
oyunlarına bir bax. İndi mən nə edim? Natalidən birdəfəlik 
əlimi üzümmü, yoxsa öz bəxtimi bir də sınaqdan keçirim. 
Yox... Mən ondan qəti fikrini soruşacağam, onu xaricə 
getməklə şirnikləndirəcəyəm. Mən bu asanlıqla əyləncə və 
zövq mənbəyinə çevrilə bilən qadından əl çəkmərəm. Qoy 
o məni alçaq və həyasız adlandırsın, lakin mən onun qəti 
fikrini öyrənməliyəm (Sonra üzünü Nataliyə tutub). Xanım 
Natali, indi ki, siz mənim məhəbbətimin səmimiliyinə 
Yekaterina Qonçarovaya izdivac təklif etdiyimə görə inan-
mırsınız, bax elə bu saat mənimlə birləşməyinə razılıq ver, 
səni də götürüm gedək xaricə. Hə... razısanmı, xanım Nata-
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li? Hər şey, hər şey sənin bir kəlmə sözündən asılıdır. Mən 
öz həyatımı sənə etibar edirəm. Mənimlə birləşməyə razılıq 
ver, bax bu saat hara istəyirsən, səninlə lap dünyanın o, ba-
şına yaşamağa gedək, mən razıyam. Bizdən sonra dalımızca 
nə danışırlar danışsınlar, nə deyirlər qoy desinlər. Təki sən 
mənimlə həmişəlik bir yerdə ol. Mənim Hollandiyada xeyli 
varidatım var. Sizi əmin edirəm ki, dünyanın hər hansı bir 
yerində istəsəniz gözəl bir malikanə tutub səni bir qızılgül 
kimi bəsləyəcəm. Təki sən razılıq ver. Təki sən hə de. 

N.N.Puşkina (öz-özünə): Yox... Artıq mən həyata bir 
əyləncə kimi baxmıram. Cənab Dantes, sizin söylədiyiniz 
sözlər artıq mənim üçün yaddır. Əsil bir insan kimi, mənə 
öz təmiz və namuslu həyatım hər şeydən əzizdir. Tərəddüd 
anları artıq keçmişdir, mənim qəlbim də, məhəbbətim də 
tamamilə Puşkinin ixtiyarındadır. Mən bu məhəbbətə heç bir 
vaxt xəyanət etmərəm. Xoşbəxtəm ki, belə təmiz və aydın 
bir yol tutmuşam (sonra üzünü Dantesə tutub). İndi isə cənab 
Dantes, sizə öz son və qəti fikrimi bildirirəm. Birdəfəlik 
məndən əl çəkin. Mən sizi sevmirəm, sevmirəm... Sizinlə 
yaşamaq istəmirəm. Mən öz ərim A.S.Puşkini ürəkdən 
sevirəm və ömrüm boyu da ona sadiq qalacağam. Artıq 
xarici ölkələri səyahət etmək marağım da sönüb getmişdir. 
İndi mən bu Rusiyanın ucsuz-bucaqsız çöllərini heç bir xa-
rici ölkəyə dəyişmərəm. Bax burada, Rusiyada həyatımdan 
zövq ala-ala, ərimə, övladlarıma nəvaziş və qayğı göstərə-
göstərə yaşamaq mənim üçün daha xoşdur. Mən rusam. Rus 
qadınları isə sadə və təvazökar olurlar. Çalışacağam ki, mən 
də rus qadını adının şərəfini qoruyum, bu ada layiq bir qa-
dın kimi hərəkət edim. İndi isə gedə bilərsiniz, cənab Dan-
tes. Və sizdən bir də xahişim budur ki, bir daha məni öz... 
sözlərinizlə narahat etməyəsiniz. Gedin... 
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DÖRDÜNCÜ PƏRDƏ

Birinci şəkil

Nikolay öz taxtında əyləşmişdir. Otaq çara layiq bir 
təmtəraqla bəzənmişdir. Nikolay A.S.Puşkinlə söhbət edir. 

Nikolay: Cənab A.S.Puşkin, rus dövləti böyükdür, onun 
sərhədləri hüdudsuzdur, lakin daha güclü bir dövlətin güc-
süz dövlətlər üzərində hökmranlıq etdiyi bir zamanda bi-
zim Rusiya heç də qabaqcıl dövlətlər sırasında deyildir. Bu, 
bir çar kimi məni, idarə etdiyim dövlətin müqəddəratını 
düşünməyə vadar edir və bu ölkənin inkişafı üçün potensi-
al imkanlardan tam istifadə olunmamağından da çox nara-
hatam. Mən Rusiyanı qabaqcıl ölkələr cərgəsində görmək 
istərdim. 

A.S.Puşkin: Rus xalqı mətin və mübariz xalqdır. La-
kin həyatın indiki inkişafı ilə ayaqlaşmayan, bəzən insan 
ləyaqətinə ləkə gətirən keçmişin mənfur qalıqları onların bu 
mətinliyinə və mübarizliyinə qarşı bir buxov rolu oynayır. 
Mən cəsarət edib əlahəzrətdən xahiş edərdim ki, gələcəkdə 
onun özü üçün də ləkə ola biləcək bu mənfurluqlara – 
kəndlilərin torpağa təhkim olunması kimi daha amansız 
cəza tədbirlərindən istifadə olunmasını, təhsil barədə ayrı-
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seçkiliyə yol verilməsinə birdəfəlik son qoysun. O zaman 
rus xalqı daha sürətlə inkişaf edər. 

Nikolay: Bu mənim üçün aydın və nümunəsi olan bir 
yoldur. Mən bunu həyat təcrübəsində də sınaqdan çıxmış 
bir yol kimi bilirəm. Məsələn, 1566-cı ildə baş vermiş Ni-
derland burjua inqilabı, 1642-ci ildə baş vermiş İngiltərə 
burjua inqilabı və 1789-94-cü illərdə baş vermiş Fran-
sa burjua inqilabı buna misaldır. Onlar da təxminən sizin 
söylədiklərinizdən bir qədər artıq daha yeni qanunlar-
la ölkənin sürətlə çiçəklənməsini təmin edən, lakin yeni 
dövlət aparatı ilə fəaliyyətə başlamışlar. Bu, ölkənin sürətli 
inkişafını təmin edən bir vasitə olmaqla, həm də mənim 
taxt-tacıma xələl gətirə biləcək bir vasitə olduğundan, heç 
vaxt məni qane edə bilməz. Biz qabaqcıl ölkələrə çatmaq 
üçün, birinci növbədə, öz taxt-tacımızın qorunması şərti ilə 
müxtəlif və daha səmərəli vasitələrdən istifadə etməyi ça-
lışmalıyıq. Elə vasitələrdən ki, monarxiyanı qoruyub saxla-
maqla siz ziyalıların istədiyi kimi Rusiyanın yüksək sürətli 
inkişafını təmin edə bilsin. 

A.S.Puşkin: Rusiya ən müxtəlif sahələrdə qabaqcıl 
ölkələrdən geri qaldığı kimi elm və maarif sahəsində də 
qəna ətbəxş göstəriciyə malik deyildir. Doğrudur, bir sıra 
görkəmli alimlərimizin, elm və maarif xadimlərimizin 
əməyini qiy mətləndirməmək mümkün deyildir. La-
kin bütövlükdə götürdükdə, biz hələ elmi biliklərin ən 
müxtəlif sahələrində çox geridə qalmışıq. Unutmamalıyıq 
ki, hər hansı bir dövlətin xalqının inkişaf səviyyəsi onun 
elm və mədəniyyət sahəsindəki göstəriciləri ilə ölçülür. 
Bu göstəricilər üçün isə təməl, bünövrə yaradanları yal-
nız xalqın içərisində axtarmaq lazımdır. Bu sahədə ayrı 
seçkiliyə yol verib xalqı his sələrə parçalamaq özünü doğ-



107

rultmaz. Mən əminəm ki, əlahəzrəti bir dövlət başçısı kimi, 
daha siyasətçil və uzaqgörən bir çar kimi, Rusiyanın gələcək 
inkişafı düşündürür. İnkişaf üçün isə xalqı maarifləndirmək, 
onu elm və mədəniyyət aləmi ilə tanış etmək lazımdır. 

Nikolay: Cənab A.S.Puşkin, bir ziyalı sinfinin nüma yən-
dəsi kimi, sizi yalnız rus xalqının maariflənməsi sahəsindəki 
nailiyyətləri düşündürür. Lakin bir çar kimi mənim üçün 
rus dövlətinin hərbi gücü maraqlıdır. İndiki zamanda biz 
başqa dövlətlərdən üstün olmağı qarşımıza məqsəd qoyma-
lıyıq. Biz hərbi cəhətdən üstün olmadan nə hücum taktikası 
yeridə bilərik, nə də müdafiə oluna bilərik. Bu isə hal-ha-
zırda düşmənlər tərəfindən qiymətləndirilə bilinən bizim 
başlıca mənfi xüsusiyyətimizdir. 

A.S.Puşkin: Əlahəzrət, bəs sizin fikrinizcə, Rusiyanın 
bu geriliyi çoxmu sürəcəkdir. Bir də, axı biz nə üçün başqa 
dövlətlər tərəfindən zərbə mövqeyinə çevrilək ki, zərbəyə 
də məruz qalaq. Əmin-amanlıq üçün dinclik ən yaxşı vasitə 
deyilmi?

Nikolay: Cənab A.A.Puşkin, mən hiss edirəm ki, son 
zamanlar rus dövləti daxilən sarsılmaq təhlükəsinə məruz 
qalmışdır. Rus mujikləri artıq öz hədlərini aşmaqdadırlar. 
Onların Rusiyanın müxtəlif quberniyalarında tez-tez baş 
verən qiyamları artıq məni narahat etməyə başlamışdır. 
Mujik mujik olaraq qalmalıdır. O öz təhkim olduğu sahib-
karı üçün işləməli, illərlə yaşadığı və öyrəndiyi öz həyat 
tərzinə uyğun hərəkət etməlidir. Daha onlar qudurğanlıq 
edib öz ağalarının dövlət işlərinə, siyasətlərinə baş qoş-
mamalıdırlar. Dövlət işlərini idarə etmək yalnız ağalara 
məxsusdur. Əgər biz ağalar onlarla bir qədər yumşaq rəftar 
etsək, öz dövlətimizi daxilən sarsıtmış olarıq. Bu isə on-
suz da geniş ərazilərimizə, məhsuldar torpaqlarımıza göz 
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tikən qonşu dövlətlər üçün çox əlverişli şərait yaradar. Yeni 
torpaqlar əldə edilməsi azmı dövlətləri müstəmləkəyə çe-
virmişdir? İndiki zamanda ölkələr arasındakı ziddiyyətlər 
elə bir vəziyyətə gətirib çıxarmışdır ki, bəzən dincliklə 
də öz müstəqilliyini qoruyub saxlamaq mümkün olmur. 
Mənim taxt-tacımı, mənafeyimi qoruyanlar – iri feodallar, 
mülkədarlar, burjua sinfinin bəzi nümayəndələri üçün ye-
ni-yeni torpaqlar, müstəmləkələr lazımdır, müstəmləkələr. 
Düşünürsənmi!? Nə etməliyəm? Yeni-yeni insan qırğınla-
rına yol verməmək üçün öz taxt-tacımı qorumamalıyam-
mı? Mən öz taxt-tacımı qorumaqdan ötrü hər bir vasitədən 
istifadə etməliyəm. Hər bir vasitədən. 

A.S.Puşkin: Əlahəzrət, mən belə hesab edirəm ki, Ru-
siyada elm və maarifi inkişaf etdirmək sizin taxt-tacınıza 
heç bir əsaslı xələl gətirə bilməz. Heç olmazsa Rusiyanın 
gələcək inkişafı naminə Rusiyada elm və maarifi inkişaf 
etdirməyə çalışın. Gimnaziyalar yaradın, elm və maarif 
ocaqlarının sayını artırın. Qoyun sizin idarə etdiyiniz rus 
xalqı dünya xalqları içərisində savadlı, təhsilli və mədəni 
bir xalq kimi təşəkkül tapsın, inkişaf etsin. Bu sizin üçün 
də fəxr və şərəfdir. Xalqın maariflənməsi və savadlanması 
yolunda ən kiçicik xidmət belə böyük mükafata layiqdir. 
Siz isə belə olan təqdirdə, öz xalqınıza daha böyük xidmət 
göstərmiş olarsız. Bu isə sizin ulu bir dövlət başçısı oldu-
ğunuzu göstərər. 

Nikolay: Cənab A.S.Puşkin, siz qabaqcıl, tərəqqipərvər 
bir ziyalı sinfinin nümayəndəsi kimi əminəm ki, geniş dün-
yagörüşü və zəngin təcrübəyə maliksiniz. Bu isə hər adama 
nəsib ola biləcək, xoşbəxtlik gətirə biləcək bir səadət deyil-
dir. Öz taleyiniz qarşısında minnətdar olmalısınız ki, həyata 
göz açandan bəri məhz bu təməl üzərində inkişaf edib 
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istiqamətlənə bilmişsiniz. Xoşbəxt o kəsdir ki, onun səadəti 
həyatın zəruri inkişafından doğur və o kəs özü bu səadəti 
heç vaxt axtarmır. Mən də sizi öz düşüncə tərzinə görə bu 
yolun yolçularından hesab edirəm və mənim xüsusilə bir zi-
yalı sinfinin nümayəndəsi kimi belə yolun yolçularına çox 
böyük rəğbətim vardır. 

A.S.Puşkin: Əlahəzrətə çox minnətdaram ki, məni 
belə xoş sözləriylə şərəfləndirir, mənə öz xüsusi etimadını 
göstərir. Hər bir insan ona göstərilən etimada layiq olma-
ğa çalışmalıdır. Əks təqdirdə, həmin şəxsin hərəkətləri öz 
qabiliyyətsizliyinin nümayişi olardı. 

Nikolay: Cənab A.S.Puşkin, mən bir çar kimi deyil, 
bir rus kimi bütün Rusiyanı sevirəm, onun qarlı düzlərinə 
vurğunam. Lakin Rusiyanın hərbi qüdrəti bir çar kimi 
məni daha çox düşündürür. Ona görə də sizin də mənə bu 
istiqamətdə kömək etmənizi arzu edərdim. Arzu edərdim 
ki, sizin yazılarınız Rusiyanın hərbi qüdrətini daha da 
möhkəmləndirmək sahəsində xalq içərisində bir çağırış 
kimi səslənsin. Mən əminəm ki, rus xalqı sizi çox sevir və 
yazılarınızı tez anlayır. Bu isə hər bir yazıçıya nəsib olan bir 
səadət deyildir. Kİmsənin dediklərinin kimsələr tərəfindən 
daha tez başa düşülməsi və duyulması onun ifadə etdiyi 
daxili həyəcanların daha uzunmüddətli yaşaması deməkdir. 
Siz isə öz daxili hisslərinizi bu cur yaşatmağı bacarırsınız, 
cənab A.S.Puşkin. 

A.S.Puşkin: Məni bir ziyalı kimi həmişə rus xalqının 
tərəqqisi düşündürmüşdür, əlahəzrət. Mən həmişə çalış-
mışam ki, bacardığım qədər Rusiyanın irəliyə doğru heç 
olmazsa bir addım da olsa irəliləməsinə kömək edim. Öz 
xalqının taleyi ilə maraqlanmayan kəs həmin xalqın oğlu 
olmağa layiq deyildir. Əks təqdirdə, həmin şəxsin vətən 
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torpağında yaşaması o torpağa ləkədir. Bu isə diriykən 
ölü adlandırılmaq kimi bir şeydir. Başqalarının həqarət və 
nifrət dolu baxışları altında yaşamaqdansa dərin və rahat 
bir məzarda uyumaq daha xoşdur. Əlahəzrət, biz rus xalqı-
nın övladlarıyıq. Tale sizin üçün elə bir şans yaratmışdır ki, 
bu xalqı idarə etmək sizə nəsib olmuşdur. Bu xalqın xoş 
güzəranı barədə, irəliyə doğru bir addım atmaq barədə də 
çalışmaq xalqımız üçün, xoş olardı. Amansız taleyin ucba-
tından yuxusuz gecələri, rahatsız gündüzləri hesabına bir 
parça çörək pulu qazananlara güzəşt etmək lazımdır. Öz ge-
niş ürəyini yoxsulluğun dar çərçivəsinə sığışdırmayanlara 
güzəşt etmək lazımdır. 

Nikolay (öz-özünə): Ax Puşkin... Puşkin... sən heç də 
öz əqidəni dəyişməmişsən. Mən hələ səninlə dekabr silah-
lı üsyanından bir qədər sonra ilk görüşümüz zamanı hiss 
etmişdim ki, çar taxt-tacının necə amansız düşmənisən, 
necə də alovlu, inqilabi əhval-ruhiyyəli bir şəxsiyyətsən. 
Bu fikir məndə öz parlaq ifadəsini bizim qısa danışığı-
mız zamanı özünü daha çılpaqlığıyla göstərdi. Mən sizə 
deyəndə ki, A.S.Puşkin əgər dekabr silahlı üsyanı zama-
nı siz Peterburqda olsaydınız nə edərdiniz? O zaman siz 
mənə belə cavab verdiniz: – Əlahəzrət, mən dekabr silahlı 
üsyanı zamanı paytaxta olsaydım yəqin ki, Senat meyda-
nında üsyançıların içərisində, ön cərgədə olardım. Mən bu 
cavabı sizə heç bağışlayarammı?! Üsyankar bir şairin ya-
şayıb yaratması mənim üçün xoş olarmı? Əsla yox. Mənə 
bu cavabına görə sənə bir anda hökm çıxarmağa borclu-
yam. Lakin xalqın qəzəbi də qorxulu və amansız olur. Sadə 
xalq kütlələri isə sənin tərəfindədir. Ona görə də səni və 
sənin kimiləri aradan götürmək üçün biz şəraitdən asılı ola-
raq daha münasib vasitələrdən istifadə etməliyik. Hələlik 
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sağ qaldığın üçün sən öz taleyinə minnətdar olmalısan ki, 
səni həyatdan götürmək üçün mənə hələ münasib imkan 
düşməmişdir. Lakin gec-tez sən də öz dekabrist yoldaşların 
kimi əbədi bir yuxuya gedəcəksən. O zaman mən də özümü 
bir qədər  xoşbəxt sayacağam ki, yer üzündə daha bir üs-
yankar şairin həyatı söndü. Bu mənim üçün xoş olacaqdır, 
cənab A.S.Puşkin. 

A.S.Puşkin (öz-özünə): Heyf səndən Rusiya, mənim 
doğma və gözəl vətənim ki, sənə Nikolay kimi qaniçən, 
amansız və riyakar bir çar başçılıq edir. Bir xalqa ki, 
rəhbərliyi çirkin fikirli və mənəviyyatca qüsurlu şəxs edir, o 
xalqın gələcək inkişafı yüz illərlə ləngiyir. Nikolay da belə 
bir şəxsiyyətdir, öz taxt-tacını qorumaq üçün, öz mövqe-
yini möhkəmləndirmək naminə günahsız insanlar qanı ilə 
yoğrulmuş əsaslar üzərində ucalan bir şəxsiyyət öz xalqı-
na fayda verə bilərmi? Əsla yox. Çox dəyanətli rus xalqı 
daha gözəl gələcəyə nail olmaq üçün hökmən başqa yol-
la irəliləməlidir. Elə bir yolla ki, o yolda hamı bir-biri ilə 
bərabər mövqeyə malik olsun, qardaş olsun. Öz insanlıq si-
masını çoxdan itirmiş bu kütbeyin çar Nikolay isə bu yolda 
bizim üçün maneə rolu oynamaqdan başqa bir şey deyildir. 
Pus xalqı birinci növbədə bu maneəni aradan qaldırmağa ça-
lışmalıdır. Əks təqdirdə, mənliyi və şəxsiyyəti tapdalanmış 
bir xalqın zilləti və əziyyəti daha uzun çəkə bilər. Mübarizə 
aparmaq, fəaliyyət göstərmək lazımdır. Rusiyanın bütün 
tərəqqipərvər ziyalılarından vətənə qarşı bir borc kimi bu 
hərəkatda istifadə etmək lazımdır. Qoy gələcək nəsillər bi-
zim bu zəhmətimizin bəhrəsini dadsınlar və bir daha Niko-
lay kimi kütbeyin çarların iradəsinə tabe olmasınlar. 

Nikolay: Cənab A.S.Puşkin, hamı üçün aydındır ki, mən 
bir çar kimi rus dövlətini idarə etmək hüququna malikəm. 
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O cümlədən ölkənin hər hansı bir yerində baş verən mü-
naqişəni həll etmək üçün müəyyən güc potensialımız 
da vardır. Lakin bəzən məni insanpərvərlik hissi o qədər 
üstələyir ki, bir növü öz çarlıq vəzifəmi unudaraq adi bir 
məhkəmə işçisi və yaxud da bir ağsaqqal rolu oynayıram. 
Əlbəttə ki, bütün bunlar müəyyən münasibətlərin həll olun-
masında, özü də ən nüfuzlu, ən ziyalı kəslər arasında baş 
verən münaqişələrin həll olunması zamanı baş verir. İndi 
də mən bir çar kimi deyil, bir ağsaqqal kimi yenə də belə 
bir münaqişənin həll olunmasında iştirak etmək istəyirəm. 
Özü də münaqişə Rusiya üçün qiymətli bir ziyalı olan 
sizinlə Hollandiya səfirinin oğlu Dantes arasında baş ver-
mişdir. Mən bu məsələ ilə maraqlanmış, onun müəyyən 
təfsilatlarını öyrənmişəm. Bu münaqişədə nə isə adi bir 
səhvin, yanlışlığın gözə alınmaması nəzərə çarpır. Görü-
nür, siz yanlışlığın harada baş verdiyini o qədər də diqqətlə 
öyrənməmişsiniz və nəticədə çox böyük qısqanclığa səbəb 
ola biləcək hadisələrin baş verə biləcəyi gözlənilir. Bu 
münaqişədə yanlışlığın haradan baş verdiyi isə Danteslə 
söhbətdən sonra tamamilə mənə aydın olmuşdur. O mənə 
etiraf etdi ki, N.N.Puşkina ilə pıçıltıları yalnız onun izdi-
vac təklif etməyə hazırlaşdığı bacısı Yekaterina Qonçaro-
va barəsindədir. Onun ifadə etdiyi hisslər çox səmimi idi 
və mən məsələnin tamamilə bu şəkildə cərəyan etdiyinə 
əminəm. 

A.S.Puşkin (öz-özünə): Ax ikiüzlü, riyakar. İndi də 
görəsən öz məqsədlərinə uyğun hansı planı həyata keçirmək 
istəyir (üzünü Nikolaya tutub). Əlahəzrətin bizim kimi öz 
kiçik təbəələri ilə maraqlanması, özü də bir çar kimi de-
yil, ağsaqqal kimi maraqlanması, mənim üçün həddindən 
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artıq böyük hörmət və şərəfdir. Lakin Dantes məsələsinə 
gəlincə isə o bəlkə də N.N.Puşkina ilə Qonçarova barədə 
pıçıldaşsa da bunu çox iyrənc və müəmmalı şəkildə bu işi 
bilən və bilməyən ictimaiyyət qarşısında etdiyinə görə mən 
onu duelə çağırmaq fikrindəyəm. Mənim şəxsiyyətimə, 
mənəviyyatıma və psixologiyama vurduğu zərbəyə cavab 
olaraq mən belə hərəkət etməyi qət etmişəm. Mən heç vaxt 
istəməzdim ki, həyat mənim üçün iyrənc, mən isə həyat üçün 
gülünc görünə-görünə yaşayım. Heç bir vaxt istəməzdim.  
Onun üçün də duel vasitəsilə öz gələcək həyatımın inkişaf 
yolunu dəyişmək istəyirəm. 

Nikolay: Cənab A.S.Puşkin, mən sizi tamamilə başa 
düşürəm. Siz indi çox gərgin bir psixoloji vəziyyətdəsiniz. 
Lakin əmin ola bilərsiniz ki, sizin mənəvi cəhətdən belə 
gərgin vəziyyətdə olmanıza əsaslı bir səbəb yoxdur. Siz 
sadəcə olaraq yanılırsınız və indi hər bir insan psixolo-
giyasına xas elə bir vəziyyətdəsiniz ki, bu yanlışlıq sizin 
üçün şübhəli və dumanlı bir xarakter daşıyır. Bu duman 
pərdəsindən sizi xilas etmək, sizi aydınlığa çıxarmaq üçün 
hökmən belə bir vəziyyətə düşən hər bir insan kimi s i z ə 
də qıraqdan göstərilən mənəvi dayaq və təkan lazımdır. 
Belə bir rolu oynamağı isə sizin kimi bir ziyalını itirməmək 
üçün mən öz üzərimə götürmüşəm. Sizin üçün aydın olma-
lıdır ki, N.N.Puşkina günahsızdır. Siz duel məsələsini ləğv 
etməlisiniz. İnsanın öz həyatı ilə risk etmək ən böyük ax-
maqlıqdır. Mən inanıram ki, siz belə bir vəziyyətə düşmək 
istəməzsiniz. İnsan üçün bir dəfə verilən həyatdan bacarıqla 
və son anına qədər istifadə etmək lazımdır. Əks təqdirdə, 
həyat insan üçün yaşamalı və şirin olmazdı. Gəncsən, hələ 
sənin gələcəyin irəlidədir. Bəzən acı həqiqətlə üzləşsən belə, 
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həyatın sərt rəftarı ilə razılaşmaq lazım gəlir. Halbuki sizin 
üçün həqiqət kimi görünən bir hadisə adi bir yanlışlıqdan 
ibarətdir. Daha dərindən düşünüb bu yanlışlığın haradan 
baş verdiyini meydana çıxarmaq sizin üçün heç də çətin de-
yildir. Öz həyatına ləkə gətirməkdənsə, düşünüb baş vermiş 
yanlışlığı tapmaq daha əlverişlidir. Bir də ki, orta əsrlərdən 
qalma bu duel məsələsini birdəfəlik öz fikrinizdən çıxar-
malısınız, özü də əsaslı bir səbəb olmadığı halda. Siz mənə 
bir daha duel barədə, heç kəsə çağırış göndərməyəcəyiniz 
haqda söz verməlisiniz. Söz verməlisiniz ki, siz bir daha heç 
bir kəslə duelə çıxmayacaqsınız. Bu mənim tərəfimdən sizə 
qarşı edilən həm xahiş, həm də əmrdir, cənab A.S.Puşkin. 

A.S.Puşkin: Əlahəzrətin əmrinə tabe olmaq onun tə-
bəələ rinin borcudur (öz-özünə). N.N.Puşkinadan da bu 
məsələ barədə bir də soruşaram, yenə də üzünü Nikolaya 
tutub). Mən əlahəzrətə söz verirəm bir də heç kəsə duelə 
çıxmaq barədə söz verməyəcəm. Müdrik bir kəs kimi mənə 
çox gözəl bir məsləhət verdiniz (öz-özünə). Riyakar. Mən 
öz namusumu necə lazımdır qorumağı bacararam. Natali 
ilə bir daha söhbət edəcəyəm, əgər arada mənim namusu-
ma ləkə gətirə biləcək bir hadisə varsa, Danteslə biz yalnız 
dueldə təkbətək görüşməliyik. 

Nikolay (öz-özünə): Birtəhər bu duel məsələsini kö-
nüllü surətdə ləğv edə bilsəydim, öz siyasətimdə daha 
bir addım irəli getmiş olar və taxt-tacım üçün yaranan 
təhlükələrdən birini azaltmış olardım. Mənim dövlət apa-
ratımın möhkəmlənməsi üçün sənin kimi bir ziyalıdansa, 
nə üçün yaşadığını bilməyən avam bir mujik daha yaxşıdır. 
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İkinci şəkil

A.S.Puşkinin mənzili. Otaq sadə bəzənmişdir. Kitab 
rəflərində və stolun üstündə xeyli kitab nəzərə çarpır.

A.S.Puşkin (o düşüncəli halda özü-özünə): Ax... həyat, 
həyat... qəribə həyat... sirli həyat... Yaşayırıq öz gələcək 
aqibətimizi bilmədən, bəzən sabahımıza inanmadan. Bizə 
verilmiş ömür payını, hisslərimizi nizamlaya-nizamlaya 
başa vurmağa tələsirik. Heç özümüz də bilmədən nəyə görə, 
nə üçün, həyatdan bezdiyimiz üçünmü? Yoxsa, həyatı sev-
diyimiz üçünmü, ancaq hər halda tələsirik. Həyatımız boyu 
dolu olan sevinclə, kədərlə üzləşə-üzləşə, həyatla mübarizə 
aparırıq. Bəlkə də həyatın belə bir qanunauyğunluğu ol-
masaydı yaşamağımız da mənasızlaşardı. Nə isə ümidsiz-
lik içərisində ümidin, ümid içərisində ümidsizliyin daimi 
kölgə kimi bizi izlədiyini hiss edirik. Bəzən, bu keşməkeşli 
həyatda yaşamaq qədər şirin, bəzənsə yaşamaq ölmək qədər 
acı olur. Bu isə sənin mənəviyyatında, daxili aləmində 
hisslərinin böhran vəziyyətində baş verir. İndi mən də belə 
bir vəziyyətdəyəm. Yaşamaq istəyirəm, həyatın şirinliyini 
bir daha duymaq üçün, ölmək istəyirəm bu şirinliyin acılaşa 
biləcəyini duymamaq üçün (öz-özünə gülümsünərək). Axı, 
bu həyat haqqında düşüncələrlə nə üçün, özüm-özümü alda-
dıram. Məni düşündürən məsələ yalnız Nataliyə qarşı olan 
məhəbbətim çərçivəsindən hələlik kənara çıxa bilməyir. 
Görəsən, Natali məni daha sevmirmi? O, doğurdanmı, 
mənim pak sevgimə qarşı xəyanət edər? İnana bilmərəm, 
buna heç vaxt inana bilmərəm. Ürəkdə iz salmış inamı, 
məhəbbəti ayaqlar altına atmaq insanlıqdırmı?! İnsan nə 
qədər öz əvvəlki hisslərinə qarşı dönük çıxsa da, yenə də 
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o hissləri əzmək, məhv etmək üçün öz vicdanında nəyi isə 
saxtalaşdırmalı, nəyinsə bir vaxt peşmançılığını çəkəcəyini 
hiss etməlidir. Natali bu barədə düşünməmişdirmi?

(Bu vaxt N.N.Puşkina içəri daxil olur)

Natali: Əzizim Saşa, bir qədər dalğın və gərgin 
görünürsən. Bəlkə yuyunasan. Nə üçün istirahət etmirsən? 
Dincəlmək lazımdır. Səhəri daha sən və gümrah keçirmək 
üçün hökmən dincəlmək lazımdır. İnsan yalnız o zaman 
öz hissləri üzərində hökmranlıq edə bilər ki, öz daxilində 
qüvvə və cəsarət tapa bilsin. Bununsa, yeganə yolu yalnız 
öz daxili hisslərini iradənə tabe etməkdən ibarətdir. Əks 
təqdirdə, mənəviyyatca daha çox köməyə möhtac qalarsan. 
Bütün bunlara son qoymaq üçün sənə dincəlmək lazımdır. 
(O yaxınlaşıb Saşanın dodaqlarından xəfif bir ehtirasla öpür 
və onu ağ, təmiz yataq dəsti ilə nizamlanmış yataq otağın-
dakı çarpayıya tərəf çəkir. Puşkin itaətkarlıqla onun ardınca 
gedir). 

Natali: İndi isə uzan və rahatlan (onun soyunmasına 
kömək edir). 

Puşkin: Ax Natalican, o qədər yorğun, o qədər halsızam 
ki, doğurdan da xoş bir qılığa ehtiyacım var (Natalinin ba-
şını tumarlayır). Mən inanıram ki, sən məni sevirsən, sən məni 
başa düşürsən... (o bu sözləri deyə-deyə yuxuya gedir). 

N.Nikolayevna Puşkina A.S.Puşkinin yatağında 
əyləşib fikrə gedir.

N.N.Puşkina. (öz-özünə): Aman Allah, son zamanlar 
Saşanın simasında necə də ciddi dəyişikliklər əmələ gə -
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lib. O solğunlaşıb, dalğınlaşıb, elə bil ki, artıq onun göz-
ləri qarşısında həyat öz şirinliyini itirmək üzrədir. Niyə, 
nə üçün? Bütün bu dəyişikliklər mənim ona qarşı olan 
münasibətlərimin qeyri-normal xarakter daşımasındandır-
mı? Bu işdə günahkar mənəmmi? (Bir az gözlərini Puşki-
nin üzünə dikib nə isə düşünür və deyir). Görünür, o mənim 
düşüncəsizlik edib nəyəsə uyduğum hərəkətlərin əzabını 
çəkir. Hər bir namuslu kişi üçün bu, təbii bir haldır. Çox 
sevdiyin adamın düşüncəsiz hərəkətlərinə qarşı ən böyük 
əzabın bəzən heç özün də hiss etmədən daxili əzablarınla 
tamamlanır. İndi görünür, Saşa da belə bir vəziyyətdədir. 
Axı onun məni öz həyati qədər sevdiyinə əminəm. Düzü 
son zamanlar mən də əmin olmuşam ki, şair qəlbli, incə 
təbəssümlü, Saşasız mənim də yaşayışım mümkün deyil-
dir. Həyatın fırtınalı burulğanına düşdüm və çox xoşbəxtəm 
ki, bu fəlakətdən Saşanın saf məhəbbəti ilə qurtara bildim. 
Əks təqdirdə, taleyimin həyatın amansız və acı həqiqətləri 
ilə rastlaşmasından başqa ayrı bir əlacım olmazdı. Mən 
Saşaya xəyanət etməmişəm, lakin öz hisslərimin cilovunu 
Saşaya xəyanət edə biləcəyim bir mərhələyə qədər burax-
mışdım. Bəzən insan öz daxili hisslərinin üzərində hökm-
darlıq edə bilməsə də, bu hisslər də hansı bir instinktin 
nəticəsindəsə bir qədər də daha artıq mərhələyə keçməyə 
cəsarət etmir. Danteslə söhbətimiz zamanı mən də belə 
bir vəziyyətə qədər alçalmış və bu düşüncəylə də Saşa-
nın şəxsiyyətini təhqir etmişdim. İndi sakit və aydın bir 
düşüncəylə bir zamanlar sanki dumanlı bir pərdə arxasında 
etdiyim bu şüursuz hərəkətlərimin ömrüm boyu çəkəcəyim 
daxili əzablarımın iztirabı bu hərəkətlərim üçün ən böyük 
cəzamdır. Öz günahlılığını hiss edən bir insan üçün onun 
çəkdiyi vicdan əzabları ən böyük bir səadətdir. Bu səadət 
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isə bütün günahkarlara nəsib olan bir səadət deyildir. Belə 
bir xoşbəxtliyin mənə nəsib olduğuna əminəm. Xoşbəxtəm 
ki, həyatım qədər sevdiyim Saşaya bəlkə də layiq olmayan 
məhəbbətim cılğın bir ehtirasla əzablar içərisində qovrulur. 
Mənim ucbatımdan Saşanın kədərə və qüssəyə qapılması-
na görə özümü günahkar hesab edirəm. Hiss edirəm ki, bu 
səhv hərəkətlərim üçün əbədilik vicdan əzabına məhkum 
olsam da bu mənim üçün ən kiçik bir cəzadır. Təmiz və pak 
bir qəlbin kimsə tərəfindən aldadılması və təhqir olunma-
sı ən böyük bir cinayətdir. Hal-hazırkı şəraitdə Saşa belə 
bir qəlb sahibi, mən də bu qəlbi aldadan və təhqir edən bir 
cinayətkaram (o, hönkürə-hönkürə Puşkini çılğıncasına 
öpməyə başlayır və deyir). İlahi, məni bağışla, keç mənim 
günahlarımdan Saşa. Mən günahkaram, mən hər bir cəzaya 
layiqəm. Mən öz məhəbbətimi ləkələmək dərəcəsinə qədər 
çatdıran bir alçağam. 

Puşkin gözlərini açır və öz başı üzərində 
onu çılğınlıqla öpən Natalini görür.

Puşkin: Əzizim Natali, mən səni başa düşürəm. Unut-
ma ki, həyat keşməkeşlərlə dolu olmasaydı, yaşamağın da 
mənası olmazdı. Dünyaya gəlmişik yaşamaq üçün, lakin 
yaşamağın da mənasını qüşüncəsiz hərəkətlərimizlə özü-
müz və başqaları üçün mənasızlaşdırmamalıyıq. 

N.N.Puşkina (Gözləri yaşarmış halda): Əzizim Saşa, 
mən də sənin vəziyyətini başa düşürəm. Etiraf etməliyəm ki, 
mənim hərəkətlərim ucbatından çox böyük əzablara düçar 
olmusan. Məni bağışla. Mən sənin üçün yaxşı qadın olma-
mışam, Saşa. Əri tərəfindən qiymətləndirilən və əsil müsbət 
keyfiyyətlərə malik olan qadın üçün meyar, ərinin istək və 
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arzularını bir baxışla başa düşməsi ilə deyil, bu arzuların 
həmin qadın tərəfindən necə həyata keçirilməsindən asılıdır. 
Mən isə sənin üçün yaxşı qadın ola bilmədim, Saşa. Çünki 
əri tərəfdən müsbət qiymətləndirilən xüsusiyyətlərə malik 
müsbət cəhətlər məndə də yox idi. Ona görə də sən məni 
yalnız kədərli bir məhəbbətlə sevə bilərdin, Saşa. İndi isə 
mən belə bir vəziyyətdəyəm. Lakin mənim məhəbbətimlə 
sənin məhəbbətin arasındakı fərq bircə ondan ibarətdir ki, 
mən özümü təhqir oluna biləcək vəziyyətə qədər alçaltdı-
ğım üçün sənin saf qəlbini özümə rəva bilmirəm və səni 
yalnız kədərli, lakin çılğın bir məhəbbətlə sevirəm (O, 
yenidən hönkürür sonra özünü ələ alır). Ancaq Saşa onu bil 
ki, mən bu vaxta qədər sənin namusunu ləkələməmişəm və 
bu gündən də ömrümün sonuna qədər sənə sədaqətli ola-
cam. 

A.S.Puşkin. Mən sənə həmişə inanmışam, Natalican. 
Mənə qarşı biganə olsan da, mənə qarşı etinasızlıq göstərsən 
də. İnanmışam ki, sənin qəlbin pak və təmizdir. İnanmışam 
ki, mənim Natalim mənə qarşı xəyanət etməz. Natalican, 
qadın həmişə öz qadınlıq şərəfini, qadınlıq qürurunu uca 
tutmalıdır. O öz hərəkətləri üçün elə cavabdeh olmalıdır ki, 
bu hiss və şərəfə heç vaxt ləkə düşməsin. Ən yaxşı qadın 
öz qadınlıq hissi və şərəfinə ləkə düşə biləcəyindən qorx-
malıdır. Əks təqdirdə, o qadın həyatın rövnəqlərinə uyub 
çirkaba yuvarlanmalıdır. Mən inanıram ki, sən öz qadınlıq 
hissini və şərəfini həmişə uca tutacaqsan. Çalışacaqsan ki, 
bir dəfə az qala itirə biləcəyin səadətini daha möhkəm və 
etibarlı qoruyasan. Natali, həyati, insanları, təbiəti sevmək 
lazımdır, lakin elə etmək lazımdır ki, bu sevgi çərçivəsi 
sənin şəxsiyyətini və ləyaqətini alçaldacaq bir səviyyəyə 
qədər olan bir dairəni əhatə etməsin. İndi isə mən səni ba-
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ğışlayıram. Sənin yanlış hərəkətlərin gəncliyin şuxluq, eh-
tiraslılıq və sənin sadəlövhlüyünün bir növ birləşməyinin 
ümumi nəticəsidir. Bu nəticə isə bir daha təkrar olunma-
malıdır. Mənim qısqanclığım bunun üçün ən böyük cəza 
hazırlaya bilər. 

N.N.Puşkina. İnan mənə, əzizim Saşa. Mən harada olsam 
da, hisslərim məni öz ağuşuna alıb haraya aparsa da, yenə də 
mənim üçün ən əziz adam sən olmusan. Sən olmusan mənə 
həyatı sevdirən də, həyata bağlayan da. Sən olmusan, məni 
ağladan da, güldürən də. Ürəyimin ən dərin guşələrində 
həmişə sənin özünə məxsus yerin olmuşdur, Saşa. Mənim 
şirnili, acılı günlərim səninlə bağlıdır, yalnız səninlə. Mən 
isə əvvəllər bunu o qədər də qiymətləndirməmişdim, onu bir 
hal kimi sanmışdım. Elə buna görə də tale mənə amansızca-
sına acı-acı gülümsədi və əsil həqiqətin sərt hikmət dərsini 
verdi. Artıq mən bu hikmət təlimini bir daha unutmayacağı-
ma əminəm. Əminəm ki, Saşasız yaşamaq mənim üçün nə 
qədər çətin və acınacaqlı olardı. Taleyin ən şirin qismətini 
belə bəzən insan vaxtında və düzgün qiymətləndirməyi ba-
carmır. Nə etmək olar, bəlkə də hadisələrin qanunauyğun 
inkişafı həmin insan üçün bu cür şərait yaradır.

Hadisələrin qanunauyğunluğu çərçivəsindən kənara çıx-
maq mümkün deyildir. Əks təqdirdə, səbəbin nəticəsi və 
nəticənin də səbəbi olmazdı ki, bu da bütün kainatda ni-
zamsızlığa-xaosa səbəb olardı. Nə isə... əzizim, Saşa, bü-
tün olub keçənlər üçün günahkaram. İndi isə ürəyimi na-
rahat edən bir şeyi sənə bildirmək istəyirəm. İstəyirəm ki, 
bütün gizli sirlərimi sənə bildirməklə öz qadınlıq borcuma 
xələl gətirməyim və ürəyimin yüngülləşməsi, vicdanımın 
təmizliyi üçün şərait yaradım. Əzizim Saşa, məni bağışla 
ki, bu sirri sənə vaxtında bildirməmişəm. Lakin gec də olsa, 
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sən bunu bilməlisən, Saşa. Bu hadisə o Hollandiyanın bizdə 
olan səfiri Hekkerenlə mənim aramda olmuşdur. O, məni 
ciddi-cəhdlə dilə tutub sənə xəyanət etməyə çağırırdı. Onun 
bəzən ballarda mənimlə gizli pıçıldaşmaları da inan ki, 
yalnız bu barədə idi. O, məni öz əhdimdən dönməyə, sənə 
xəyanət etməyə, səni atmağa və Danteslə xaricə getməyə 
təhrik edirdi (sonra o, əlləri ilə üzünü tutub hönkürür və 
ağlaya-ağlaya). Mən sadəlövh, az qala onun bu sözlərinə 
inanacaqdım. Az qala, öz həyatımı əbədilik puça çıxarıb 
ləyaqətimi və mənliyimi təhqir olunmuş, alçaldılmış halda 
ayaqlar altına atacaqdım. Aman Allah, bu olardımı, insan-
lara inanmağımın son mükafatı bu olardımı, sadəlövh və 
təmiz bir qəlbin son aqibəti. Heyf, çox heyflər ki, bütün can-
lılara məxsus olan təmiz və saf hisslərdən bəzən bir vasitə 
kimi istifadə edərək, həmin hiss sahiblərinin qəddarlıqla və 
amansızlıqla təhqir olunub, alçaldılması üçün isə şərait ya-
radırlar. Bu isə bəlkə də, insanlar tərəfindən həyata keçirilən 
ən ağır cinayətdir və bu cinayətin səbəbkarları isə təbiidir 
ki, ən ağır cəzaya layiq olmalıdırlar. 

A.S.Puşkin (öz-özünə): Dünyada nə xəbis insanlar olur-
muş ilahi. Ax Hekkeren... Hekkeren. Sənin nəyinə lazımdır 
mənim həyatımın pozulması. Ərli bir qadını öz yolundan 
döndərməyə cəhd etmək nadanlıq deyildirmi? Axı Natali-
nin ərli olduğunu sən bilirsən, Hekkeren? Axı sən bilirsən 
ki, Nataliya mənim həyat yoldaşımdır. İnsanın bu qədər 
cirkinliklərə və eybəcərliklərə əl atması insan övladları üçün 
alçaqlıq deyildirmi? Sənsə bunu insan övladlari üçün rəva 
görürsən, Hekkeren. İnsanda olan sədaqətə, məhəbbətə, 
dəyanətə qarşı olan bu qoyuluşu nə adlandırmaq olar, söylə 
nə? Nifrətlə damğalanmağa layiq olan bir qəlbi öz sinəndə 
necə gəzdirirsən, bu səni təəssüfləndirmirmi?Axı bu heç 
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də asan deyildir? Dünyada bir çox qəribə xislətli insanlara 
təsadüf etmək mümkündür. Bu insanların içərisində sədəqə 
ilə dolananları da var, əyyaşlığa qurşananları da, oğurluq 
edənlər də. Lakin Hekkeren kimilər – insan hisslərinin 
alçaldılması və təhqir olunması üçün şərait yaradanlar 
və buna cəhd göstərənlər, bu müxtəlif xislətli insanlar 
içərisində ən nifrətə layiqləridir. Çox təəssüflə qeyd etmək 
lazımdır ki, insan övladlarının bu cürə yüksək mərhələdə 
inkişafı səviyyəsində belə, hələ də Hekkeren kimi insanla-
ra təsadüf etmək mümkündür. Bütün bu cür insanlara qarşı 
mübarizə aparmaq lazımdır. Qoy onlar bir daha cəsarət edib 
insan hisslərini təhqir edə bilməsinlər. 

N.N.Puşkina: Mən də çox-çox təəssüf edirəm, əzizim 
Puşkin. Çox təəssüf edirəm ki, Hekkeren kimilər nəinki 
həyatda vardır, hətta onlar tək deyildirlər və çoxdurlar. 

A.S.Puşkin: Siz bu qəbildən olan insan adı daşıyanlara 
daha kimləri əlavə edərdiniz, Natalican? Deyəsən, siz onla-
rın əhatə dairəsini genişləndirmək fikrindəsiniz. 

N.N.Puşkina: İnsan ömrünün mənasız anlarını xatırlat-
maq, bəlkə də bir mənasızlıqdır, lakin bu anların xatırlanma-
sı insanlar tərəfindən vaxtilə buraxılmış səhvlərin bir daha 
təkrarlanmamasına səbəb ola bilər. Ona görə də mən Hek-
kerenin siyahısına öz mənfi hərəkətləri ilə nifrətə layiq ola 
bilən Dantesi də əlavə edirəm. Dantesin də hərəkətlərində 
insan hisslərinin təhqir olunmasına yönəldilmiş fikirlər yı-
ğınını müəyyənləşdirmək olar. Doğrudur, Dantes öz iyrənc 
hisslərini məhəbbət pərdəsi arxasında gizlətməyə çalışır-
dı, lakin o unutmuşdu ki, pərdə yalnız hər hansı bir şeyi 
müəyyən vaxta qədər görünməyə qoymamaq üçün işlədilir, 
son nəticədə pərdə arxasındakı şey bütün çılpaqlığı ilə 
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görünməlidir. Bir də ki, əzizim Puşkin Dantesin hərəkətləri 
mənim üçün ona görə iyrənc və əzabvericidir ki, Dantes 
mənə birbaşa evlənməyi və onunla xaricə getməyi təklif 
etdi. Əlbəttə ki, ərli olduğumu bilə-bilə, ana olduğumu 
bilə-bilə. Mənsə onu bir qədər tərəddüddən sonra (başını 
aşağı salaraq), bəli bir qədər tərəddüddən sonra rədd et-
dim. Nəhayət ki, mən analıq sərəfini, sənin şərəfini qoru-
mağı – bir namuslu qadın kimi hərəkət etməyi üstün tut-
dum. Dantesi rədd etdim, Saşa, rədd etdim və buna heç də 
təəssüflənməyəcəyəm. 

A.S.Puşkin: Əzizim Natalican, bu gündən mənim üçün 
yeni bir həyat başlayır. Mən sənə inandığımı, sənin bu 
hərəkətlərinlə bir daha özüm-özümə sübut etdim. Sübut 
etdim ki, mən heç də sənə qarşı olan hisslərimdə yanılma-
mışam. Hiss etdim ki, bəzən həqiqət nə qədər acı olsa da, 
həqiqiliyinə görə, düzlüyünə və bundan da doğan saflığına, 
təmizliyinə görə bir o qədər də şirindir. Natalican,   dünyada 
təmizlikdən və saflıqdan gözəl bir şey yoxdur. Daxilən, saf 
olmaq insan üçün ən böyük xoşbəxtlikdir. Taleyin ən dəhşətli 
zərbələri belə həqiqət üzərində qurularsa, bu zərbələr yalan 
və hiylə toru ilə hörülmüş məkrli zərbələrdən öz həqiqiliyi 
və düzgünlüyünə görə, daha az yandırıcı və əzabverici olur. 
(Sonra öz-özünə) Yaxşı ki, Natali tamamilə çirkaba yuvar-
lanmamışdır. Yaxşı ki, Natali öz təmizliyini və saflığını 
qoruyub saxlaya bilmişdir. Tale nə qədər amansız olsa da, 
bəzən o da insanın son ümidlərini qırmağa cəsarət etmir. 
İndi mənim Nataliyə qarşı olan hisslərim də belə vəziyyətdə 
idi. Son ümidlərim, son inamım da Natalinin son bir yanlış 
hərəkəti ilə qırılıb birdəfəlik məhv ola bilərdi. Həyat insan-
lar üçün yalnız bir dəfə ayrı-ayrılıqda öz qoynunda yaşama-
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ğa imkan verir. Bu hədiyyəni qiymətləndirmək isə hər bir 
insanın borcudur. Tək özün üçün yaşamaq bu hədiyyənin 
düzgün qiyməti deyildir. Özünlə bərabər başqalarının da 
yaşaması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bəlkə də Natali 
məni yenidən həyata qaytardı, əgər o, Dantesin təklif et-
diyi yolu seçmiş olsaydı bəlkə də mən artıq məhv olmuş-
dum. İndi bir qədər sakit və özümə qarşı inamlıyam ki, o, 
tamamilə məhvə yuvarlanmamışdır. Hələ bizim birgə yaşa-
yışımız qarşıda neçə-neçə günlərin bizim üçün də müəyyən 
cəhətlərini təyin edəcəkdir. 

N.N.Puşkina: Əzizim Saşa, hərəkətlərimdə nə qədər 
sadəlövhlük, nə qədər düşüncəsizlik, nə qədər əlaqəsizlik 
hiss etsəm də, bir şey mənim üçün daha qabarıqlığı ilə ay-
dındır, mən Dantesi yaxşı ki, rədd etmişəm. Yaxşı ki, öz 
daxili saflığımı qoruyub saxlamağa iradəmin qüvvəsi çat-
mışdır. Əks təqdirdə, ləkəli hisslərimin mənəvi ağırlığına 
tab gətirə bilməzdim. İnsanın öz ləkə düşmüş hisslərinin 
mənəvi ağırlığını vicdan əzabı çəkə-çəkə daimi hiss etməsi 
bəlkə də ən böyük cəza və amansız işgəncədir. Xoşbəxtəm, 
öz daxili hisslərimin saflığını qoruyub saxlaya bildim. 
Bədbəxtəm, bu hisslərin saflığının qorunub saxlanılmasını 
tərəddüd etdiyim anlarda taleyin ixtiyarına buraxmışdım. 
Əks təqdirdə, indi başımı dik tuta bilməzdim. Xoşbəxtəm 
ki, uzun günlərdən bəri daimi zidd fikirlər içərisində çırpı-
nan ürəyim son çətin qərarından sonra artıq yüngülləşmişdir 
və rahatlıq dövrü keçirir. Süstəm, uzun günlərdən bəri məni 
əldən salan daxili çırpınmalarımın yorğunluğu artıq üzə 
çıxmışdır. 
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Üçüncü şəkil

(A.S.Puşkinin iş otağı. O, əlində bir məktub 
nə isə fikirli dayanmışdır).

A.S.Puşkin (öz-özünə): Bu imzasız məktub kim tərə-
findən yazıla bilər. (məktubun bir hissəsinə yenə nəzər sa-
lır). İmzasız həcviyyə yazmaq cəsarətsiz və alçaq adamla-
rın işi ola bilər? Görəsən, bu cəsarətsiz və alçaq adam kim 
ola bilər. Özümü tamamilə əmin edə bilərəm ki, belə bir 
xətlə yazılmış ikinci bir yazıyla rastlaşmamışam. Görünür, 
bu xəttin sahibi mənimlə yazılı əlaqədə olan şəxslərdən 
deyildir. Yoxsa, bəlkə də axmaqlığın son həddinə çatmış 
bu yazının sahibi barədə fikirləşməzdim. Təəssüf edirəm, 
çox təəssüf edirəm ki, mənə belə bir məktub yazılmış-
dır. Mənim kimə nə pisliyim keçmişdir? Acınacaqlı da 
olsa çox gülməlidir ki, bu məktub mənə bir növ öz keç-
mişimi xatırladaraq vicdanım qarşısında yalan, pis nə iş 
tutmuşamsa məni hesabat verməyə səsləyir. Lakin bu iş 
öz yeknəsəqliyi və səmərəsizliyi ilə məni cana gətirərdi. 
Çünki, indiyə qədər kimsəyə pislik etdiyimi xatırlamı-
ram və bu təqdirdə belə bir məktub almamalıydım. Görü-
nür, qəlbimi sıxmağa malik zərbə qüvvəsinə bərabər olan 
məktub mənə başqa bir yerdən tuşlanmışdır və bu məktub 
hökmən məni bədnam etmək istəyən şəxs tərəfindən ra-
hatlıq mənbəyi kimi qiymətləndirilmişdir. Yaxşı onda bəs 
mənim bədnamlığımdan rahatlanan şəxs kim ola bilər? Kaş 
insanın daxilən keçirdiyi hissləri oxumağı bacaraydım. 
O zaman bu həcviyyənin sahibi ilə necə hesablaşacağımı 
çox amansızcasına düşünər və bu işə hazırlıq görərdim. Bu 
məktub mənə belə bir kəlamı xatırlamağa məcbur etdi: – 
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Qəflətən vurulan zərbəni ən çoxu zərbə istiqamətiylə təyin 
etmək məqsədəuyğundur. Ona görə də mən bu məktubu 
özümə aid olan bir həcviyyə kimi deyil səbirlə, qəzəbsiz, 
kənar bir oxucu kimi diqqətlə oxuyub müəyyən bir nəticə 
çıxarmalıyam. Belə olan zaman çox ehtimal ki, izə düşə 
bilərəm. Unutmamalıyam ki, qəzəb və ağılsız coşqunluq-
la sərf olunan güc heç də həmişə müvəffəqiyyət qazana 
bilməz (O, məktubu bir daha öz qəzəbini boğa-boğa oxu-
du və bir qədər düşündükdən sonra). Demək belə, zərbə 
mövqeyi məlum oldu. ”Mənim ürəyimə tuşlanan, ilk odlu 
zərbəsi sərrast olmayan, lakin ikinci zərbəsinin dəqiq ola-
cağına inanan və bundan sonra məni namussuz kimi öldü-
rücü bir adla təhqir etməyə çalışan şəxs yalnız Dantes ola 
bilər. Natalinin rədd cavabı verməsi onun birinci zərbəsinin 
sərrast olmamasının işarəsidir. Yox... mən buna artıq heç 
vaxt dözə bilmərəm. O vicdansız Danteslə hökmən dueldə 
qarşılaşmalıyam. Bu mənim bir ər kimi borcum, təhqirə 
qarşı ən ciddi qəzəbimdir. 

(Sonra o, məktub yazmağa başlayır). Hər hansı bir kə-
sin haqsızlığa qarşı heç olmazsa müəyyən qədər etiraz 
etməyə cəsarəti yoxsa, o, kimlərisə mübarizəyə səsləyə 
bilməz. Özü də qeyd etmək lazımdır ki, cəsarətsizlik heç də 
qorxaqlıq demək deyildir. Hətta nisbi götürdükdə qorxaq-
lıq cəsarətsizlikdən bir qədər üstün mövqeyə malikdir. Mi-
sal üçün həyata gəlmiş hər bir canlı əvvəl axır həyatı tərk 
etməlidir. Müəyyən bir şeydən, məsələn təbii fəlakətdən 
qorxursan ona görə ki, ölümünü bir qədər də yaxınlaşdır-
maq istəmirsən. Cəsarətsiz olarsan o zaman ki, əvvəl axır 
öləcəyini bilə-bilə müəyyən bir səni təhqir edən şeyə qarşı 
öz etirazını bildirməyib ən uzağı haçansa öləcəyini hazır-
kı vaxt qədər tamamlamırsan və əcəl səni haqlayana qədər 
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alçaqlıqla yaşayırsan. Demək, qorxu anı ancaq heyvan-
lar və təbiət hadisələri baş verirsə, cəsarətsizlik ancaq öz 
təhqiramizliyi ilə insanlar qarşısında ola bilər. Məhz bu 
təhqiramizlik və ona dözməyin cəsarətsizliyi insanı qorxu-
dan aşağı pilləyə endirir, Ona görə də indi məndə özümü 
kiminsə qarşısında nə qorxaq, nə də xüsusilə cəsarətsiz he-
sab etmək istəmirəm. Bunun üçün də mən Dantesi duelə ça-
ğırmağı vicdanım qarşısında ürəyimin tələbatından doğan 
təbii bir hal hesab edirəm. İstəmirəm ki, amansız tale bir 
vaxt məni haçansa etdiyim cəsarətsizliyim ucundan gülünc 
vəziyyətdə də ölümə məhkum etsin. Dünyada hər şeydən 
qiymətli insanın öz daxili saflığıdır. İnsan daxilən safdır-
sa, demək o, heç bir zaman kimsələrə qarşı pis niyyətli 
olmamış və heç kəsin qarşısında cəsarətsizlik damğası ilə 
dam ğalanmamışdır. (Açıq imza ilə Puşkin Dantesə belə bir 
məktub göndərdi və öz-özünə dedi:) – Qoy o alçaq görsün 
ki, mənə zərbə vuracaq hərəkət etmək üçün siçovul kimi 
gizli-gizli torpağın altında eşələnmək hələ azdır, buna 
onun cəsarəti çatmaz. Əks təqdirdə, o əclaf öz məktubunu 
açıq imza ilə yazardı. Ulduza hürən köpəklər kötəkləndiyi 
kimi, qoy o cəsarətsiz duel çağırışını bildikdən sonra, duelə 
qədər ölüm təhlükəsi altında indiyə qədər etdiyi hərəkətlər 
üçün acı bir həqiqət dərsi alsın. Qoy başa düşsün ki, insan 
hisslərini təhqir etmək necə böyük cəza ilə qarşılaşa bilər. 
Qoy başa düşsün ki, rəzalətə, cinayətə, nifrətə qarşı həmişə 
müqavimət göstərə biləcək həqiqət adlı bir dayaq nöqtəsi 
var. 

(Sonra Puşkin bir qədər xəyala dalır. O öz-özünə)

Duel qayda-qanunlarına görə mən özümə sekundant təyin 
etməliyəm. Görəsən, bu işi mən kimə həvalə edim. Dost-
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larım çoxdur. Mən isə onlardan yalnız birini seçməliyəm. 
Duel məsələsi çox ciddi məsələdir. Burada necə deyərlər, 
ölüm lap qaşla göz arasındadır. Hər halda öz sadiq dost-
larımdan biri yanımda olsa, mən özümü daha sərbəst hiss 
edərəm. Bu sərbəstliyi isə mən dostum Danzas daha çox hiss 
edərəm. Qoy, Danzas mənim bu təkbətək döyüşdə canlı şa-
hidim olsun. Aman Allah, insan nə qədər yırtıcı və qaniçən 
məxluqdur. Duel baş tutarsa Danteslə mən bir-birimizi vəhşi 
kimi didməyə hazır olacağıq. Bu təkbətək döyüşüsə haqla 
haqsızlıq arasında gedən mübarizə adlandırmaq olar. Bax 
elə dünyanın qəribəliyi də bundadır. Bu tərəflərdən birinin 
qalib gəlməsi üçün nişana tuşlanan sərrast atılan bir güllə 
kifayətdir. Bu zaman, qələbənin kimin tərəfində olacağı 
taleyin ixtiyarındadır. Ona görə də zaman keçdikcə haqlı 
və haqsız olacaqdır və onların mübarizəsi də bu tərəflərdən 
gah birinin, gah da digərinin üstünlüyü ilə keçəcəkdir. 

(Bütün bu fikirlər aləmindən ayrılan Puşkin 
Danzasın dalınca adam göndərdi, Aradan bir müddət 

keçir, Danzas gəlir).

Danzas: Salam, Aleksandr. 
A.S.Puşkin: Salam. Buyurun əyləşin (onlar masanın ar-

xasında əyləşirlər). 
Danzas: Aleksandr Sergeyeviç, bu gün nə yaman fikir-

li görünürsən. Nə olub, xəstə deyilsənmi? Yoxsa ciddi bir 
əhvalat baş verib. 

Puşkin: Xəstə deyiləm, Danzas, lakin bir məsələ mənə 
daxilən rahatlıq vermir. Ona görə də bir dost kimi sənə 
müraciət etməyi özümə borc bildim. 
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Danzas (bir qədər həyəcanla): Buyurun Aleksandr, mən 
sizi dinləməyə hazıram. Unutmayın ki, bacara biləcəyim 
yardımı sizdən əsirgəmərəm. 

Puşkin: Çox sağ olun, Danzas, mən buna əminəm. Ta-
le yimə çox minnətdaram ki, sizin kimi bir şəxslə yaxın 
təmasdayam. Bir dost kimi sənə ürəyimi açıram. Bu yaxın-
larda mənə imzasız bir həcviyyə gəlmişdir. Sizi çağırtdır-
maqda məqsədim isə bu təkbətək döyüşdə mənə sekundant-
lıq etməyinizdir. 

Danzas: Cənab Aleksandr Sergeyeviç, bir halda ki, siz 
həcviyyənin imzasız yazıldığını qeyd edirsiniz, belə olan 
təqdirdə siz həcviyyə sahibinin kim olduğunu hardan bilir-
siniz və kiminlə təkbətək döyüşə çıxmağa hazırlaşırsınız. 

Puşkin: Danzas, mən həcviyyəni çox diqqətlə oxudum 
və belə bir əsaslı qənaətə gəldim ki, bu cəsarət edib adını 
yazmayan həcviyyə sahibi ancaq Dantes ola bilər. Bundan 
sonra ona bir məktub da göndərib duel barədə işarə vur-
dum. O isə susur. Əgər bu işdə o, günahkar olmasaydı çox 
ehtimal ki, susmazdı. Bir də ki, hər kəs öz bostanına hara-
dan daş atıldığını yaxşı bilir. Mən Danteslə duelə çıxmağa 
hazırlaşıram. Bu döyüşdə mənə sekundant olmağa razılıq 
verirsənmi, Danzas?

Danzas (bir qədər düşünüb): Aleksand Sergeyeviç, sizin 
bu sualınıza cavab verməzdən əvvəl bir məsələni sizə xatır-
latmaq istərdim. Səhv etmirəmsə, siz bir dəfə çar Nikolaya 
bir daha duelə çıxmayacağınız barədə söz vermişdiniz. Bu 
sizin yaddaşınızdan silinməyib ki?

Puşkin: Bəli, belə bir əhvalat olub, mən bunu xatırlayı-
ram. Siz bununla məni qorxutmaqmı istəyirsiniz? 

Danzas: Dostum, mən sizi heç də qorxutmaq fikrində 
deyiləm. Lakin mən sizə xatırlatmaq istəyirəm ki, belə bir 
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məsələ olmuşdur. Və indi siz Danteslə duelə çıxdıqda və 
əlahəzrət bu duel məsələsini eşitdikdə sizdən çox narazı qa-
lacaqdır. 

Puşkin: Cənab Danzas, bütün bunlar artıq arxada qal-
mışdır. Mən intiqam almalıyam. Bilirəm, sonra bundan çar 
xəbər tutacaq. Qoy nə olur olsun, mən yalnız bütün günah-
ları öz üzərimə götürüb heç olmasa səni qorumağa çalışa-
cağam. 

Danzas: Aleksandr Sergeyeviç, sizin son sözləriniz bir 
dost kimi məni sizdən inciməyə vadar edir. Mən sizə bu işdə 
sekundantlıq edəcəyimə söz verirəm. Özü də bu işdə məni 
günahlandırsalar, öz günahlarımı məmnuniyyətlə çəkməyə 
hazıram. Bir halda ki, siz duelə çıxmağa təkid edirsiniz qoy 
belə olsun. 

Puşkin: Demək, belə. Mənə sekundantlıq etməyə razısı-
nız. Elə isə mənim Dantesi duelə çağırışımı da ona çatdırın. 
Qoy o əclaf hər hansı bir təhqirin cavabsız qalmayacağını 
anlasın. 

Danzas: Elə bu gün mən çağırışı Dantesə çatdıracağam. 
Dantes boyun qaçırmasa, demək, siz artıq sabah təkbətək 
döyüş meydanında olacaqsınız. 

Dördüncü şəkil

(Dantesin mənzili. O fikirlidir. Puşkinin ona 
yazdığı məktub əlindədir).

Dantes (öz-özünə): Puşkin mənim rəqibim olsa da, gö-
rünür o, çox ağıllı adamdır. Cəsarətinə də sözüm yoxdur. 
Mənim cəsarətim çatmadı, ona görə də həcviyyəni ona im-
zasız göndərdim. Amma o, həcviyyənin mənim tərəfindən 
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yazıldığını düzgün hiss etmişdir, həm də çox cəsarətlə belə 
məni duellə hədələyir. Çox pis vəziyyətdə qalmışam. Əgər 
bütün bunların əvvəldən bel, nəticələnəcəyini bilsəydim, 
heç vaxt belə etməzdim. Nə edim mən, onun məktubuna 
cavab verimmi? Yoxsa, hələ susum. Bəlkə elə onun məni 
duellə hədələməyi bir anlıq qəzəbinin nəticəsidir. Sonra bu 
qəzəb soyuduqdan sonra o özünün bu axmaq fikrindən əl 
çəkəcəkdir. Ax... o zaman necə də rahat olardım. Əslinə 
qalsa, elə məndə də günah çoxdur. Adama deyərlər ay 
axmaq, nə üçün ərli bir qadına eşq elan edirsən ki, axır-
da da belə çıxılmaz vəziyyətə düşürsən. Bəlkə biri elə 
Puşkindən intiqam almaq istəyir. Sən niyə onun bunun 
sözü ilə hərəkət edirsən? Nə isə... Ürəyim partlayır. Bey-
nim çalxalanır. Bu dəqiqə özümü təkbətək döyüşdə hiss 
edirəm. Qınayan olmasaydı, imkanım olsaydı bu dəqiqə 
düz Hollandiyaya qayıdardım. Bu rus xalqı qədər sadə, 
lakin mətanətli bir xalqla heç vaxt rastlaşmamışam. Hələ 
üstəlik Natali tərəfindən də rədd cavabı aldım. Aman Allah, 
indi mən artıq kübar cəmiyyətin qarşısında tamam gözdən 
düşəcəyəm. Əgər bu məsələdən artıq bir neçə nəfər xəbər 
tutmuşsa, bütün ballarda və teatrlarda, ümumiyyətlə, kübar 
cəmiyyətin zövq və əyləncə mənbəyi olan yerlərində söhbət 
bu dəqiqə mənim necə istehza ilə rədd olunmağımdan ge-
dir. Belə olan təqdirdə mən nə ballarda, nə də ki teatrlarda 
özümü bir centlimen kimi apara bilməyəcəyəm. İnanın ki, 
belə yerlərdə döyülmüş it kimi quyruğumu qısıb xəcalətlə 
hərəkət etməliyəm. Bu Puşkin mənə nə yaman sarsıdı-
cı zərbə vurdu. Sizi inandırıram ki artıq mən ölümdən 
qorxmağa başlayıram. Doğurdan da dueldən sağ çıxmaq 
təsadüfün işidir. Çox zaman duel tərəflərdən birinin ölümü 
ilə nəticələnir. Aman Allah, birdən bu ölüm mənim qarşı-
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ma çıxmış olar. Nə etməli? Yaxşısı budur ki, hələlik susum. 
Puşkin özü mənə kimdənsə duelə çağırış göndərənə qədər 
susum. Bəlkə heç o, belə hərəkət etməmiş. Sonradan öz fik-
rini dəyişdi. Bir də ki, ölümlə nəticələnə bilən bir hadisə bü-
tün həyat əyləncələrini mənim əlimdən ala bilər. Yaşamaqsa 
gözəldir. Bu nədir, ilahi? İndi bu məktubdan sonra yaşamaq 
mənə necə də gözəl görünür. İsti otellərdə xumarlanmaq, 
məst olmuş dodaqlardan öpmək, tünd şərablardan beyni 
dumanlandırmaq, ov etmək, səyahətə çıxmaq, ax... bunlar 
necə də gözəldir. Qədrini bilmək lazımdır belə əyləncələrin, 
yoxsa çıx duelə öz ölmək ehtimalını milyonlarla adamın ya-
şadığı bir ərazidə ikidə bir vəziyyətinə qədər endir. Hələlik 
susmalıyam. Bu əyləncə mənbələrindən əl çəkmək mənim 
üçün heç də asan deyildir. Üstündür bəlkə də hər cür addan 
bu zövq və əyləncələr. Nə vicdan saflığı, nə cəsarətsizlik, 
boş sözlərdir bütün bunlar, cəmiyyətimiz öz yaşayış tərzini 
bacarıqla qura bilən insanlar üçündür. Axı nə üçün də mən 
belə insanlardan biri olmayım? Bilə-bilə özümü aparıb han-
sısa sərsəmin nişangahına çevirim. Yox, artıq hiss edirəm 
ki, mən yaşamağı sevirəm, çox sevirəm, həddindən çox... 

(Bu vaxt qulluqçu ona bir nəfərin gəldiyini xəbər verir. 
Dantes gələni içəri dəvət edir. Bu Danzas idi. )

Danzas: Cənab Dantes, mən sizi bir məsələdən ötrü na-
rahat edəcəyəm. Mən Puşkinin sekundantı Danzasam. 

Dantes (rəngi avazımış halda): Buyurun, mən sizi 
dinləməyə hazıram. 

Danzas: Məni bura A.S.Puşkin göndərmişdir. O sizi 
duelə çağırmaq üçün mənim vasitəmdən istifadə etmişdir. 
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(O, əlindəki kağızı Dantesə verir və bir qədər susduqdan 
sonra). Əminəm ki, siz öz cavabınızı duel vaxtına qədər öz 
sekundantınızla cənab A.S.Puşkinə çatdıracaqsınız. 

Dantes: Bu, artıq mənim öz işimdir. Siz heç də bu barədə 
narahat olmaya bilərsiniz. 

Danzas: Elə isə başqa bir sözünüz yoxsa, mən gedə 
bilərəm? 

Dantes: Gedə bilərsiniz, mən bir qədər fikirləşməliyəm. 

(Danzas gedir. Dantes öz-özünə)

Demək belə, məsələ bütün aydınlığı ilə üzə çıxdı. Artıq 
mən Puşkin tərəfindən duelə çağırıldığıma əmin ola bilərəm. 
Əmin ola bilərəm ki, sabah təkbətək döyüş meydanı məni 
gözləyir. Ax Puşkin, Puşkin, səni vəhşi kimi didərdim. 
Yaxşı, indi bəs mən nə edim, artıq Puşkin tərəfindən duelə 
çağırılmışam. İndi qarşımda iki yol var, ya Puşkindən üzr 
istəmək, bütün olub keçənlər üçün məni bağışlamasını xa-
hiş etmək, bütün kübar cəmiyyət qarşısında biabır olmaq, 
ya da ki, ölümlə üzbəüz dayanmaq. Yaşayışımı taleyin ixti-
yarına buraxmaq. Puşkinlə təkbətək döyüşmək. Artıq mən 
bu iki yoldan yalnız birini seçməliyəm. Amansız taleyin sərt 
oyunu ilə razılaşmaqdan başqa çıxış yolum qalmamışdır. 
Əks təqdirdə, üçüncü çıxış yolun olarsa, bu da tapançanı 
başına dirəyib tətiyi çəkməkdən ibarətdir. Bu isə qarşıdakı 
iki yolun hər ikisindən pisdir və demək olar ki, tamamilə 
şərəfsiz ölümdür. Təbiidir ki, qarşımda ölümə qarşı bir 
qədər ümidli iki yol olduğu halda, mən üçüncü yolu heç 
vaxt seçmərəm. Əslinə qalsa, dueldən hər hansı vasitə ilə 
yayınmağı da şəxsiyyətimə sığışdıra bilmirəm. Elə ona 
görə də Puşkinlə təkbətək döyüş yolu seçirəm. Çünki bu 
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yolda tam yüz faizlik kübar cəmiyyətdə mövqeyini saxla-
maq, əlli faizlik isə həyatda yaşamaq ümidim vardır. Ar-
tıq bu mənim qəti fikrimdir. İndi ki, bu qərara qəti gəldim, 
bundan sonra qalır özümə sekundant təyin etmək məsələsi. 
Yaxşı belə olan təqdirdə mən özümə kimi sekundant təyin 
edə bilərəm? (Sonra ucadan öz-özünə). Tamam yadımdan 
çıxmışdı, Fransız səfirliyindəki dostum D`Arşak mənə 
məmnuniyyətlə sekundantlıq edər. Bu işdə onun köməyinə 
möhtacam. 

(O, D`Arşakı çağırtdırır. Bir azdan D`Arşak gəlir). 

Dantes: Dostum, Puşkin məni duelə çağırmışdır. Mən 
onun duelə çağırışını qəbul edirəm. Sizi bura dəvət etməkdə 
məqsədim isə bu işdə mənə sekundant olub-olmayacağın 
barədə fikrini öyrənməkdir. Mən çox istərdim ki, Puşkinlə 
təkbətək döyüşdə siz mənə sekundantlıq edəsiniz. Əgər siz 
buna razısınızsa, mən bəri başdan sizə öz minnətdarlığımı 
bildirirəm. 

D`Arşak: Doğrudur, duel məsələsi son zamanlar bir 
qədər diqqət mərkəzində durur və dolaşıq məsələdir. La-
kin mən bir dost kimi sizə sekundantlıq etməyə razılığımı 
bildirirəm. Qoy bu təkbətək döyüşdə Allah sənə yar olsun. 

Dantes: Çox sağ olun, cənab D`Arşak, mən sizin bu 
duel də mənə sekundantlıq etməyinizə əmin idim. Əmin 
idim ki, siz bu işdə mənim ən yaxın köməkçim olacaqsınız. 
(Bu zaman Hekkeren hövlanak içəri daxil olur) 

Hekkeren: Dantes bu nə məsələdir? Puşkinin səni duelə 
çağırması düzdürmü?

Dantes: Bəli, düzdür, bir az bundan əvvəl o, Danzas 
vasi təsilə öz duelə çağırışını mənə göndərmişdi. 

Hekkeren. Nə etmək fikrindəsən? Vuruşacaqsanmı?
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Dantes. Bu barədə çox fikirləşmişəm. Son nəticədə vuruş-
maq qərarına gəldim. Bundan başqa bir yol seçə bilmədim. 

Hekkeren. Nə etmək olar, görünür, taleyin buyruğu 
beləymiş? Puşkin təhqirə dözə bilmir. Sən də kübar cəmiy-
yətin qarşısında alçalmaq, gözdən düşmək istə məzsən, ona 
görə də əgər nadir bir təsadüf olmasa, sizin ikinizdən birinin 
həyat yolu duel meydanında qurtarmalıdır. Əks təqdirdə, 
həyat öz ziddiyyətlərini bir-biri ilə barışdırmış olardı ki, bu 
da mümkün deyildir. 

Dantes. D`Arşakı da elə o məsələdən ötrü çağırtdırmı-
şam. Mənə bu döyüşdə sekundantlıq etmək təklifimi qəbul et-
mişdir. Artıq hər iki tərəf üçün dueldə iştirak et mək məsələsi 
tam aydınlaşmışdır. Bircə mənim D`Arşak vasitəsiylə öz ça-
ğırışımı Puşkinə çatdırmaq məsələsi qalır ki, sabah rəqiblər 
təkbətək döyüş meydanında üz-üzə dayansınlar. 

D`Arşak. Cənab Dantes, mən sizin istəyinizdən asılı 
olaraq çağırışı hər an Puşkinə çatdırmağa hazıram. Duel nə 
qədər risk sevən döyüş olsa da, onun iştirakçıları da bir o 
qədər risk etməyi bacaranlar olmalıdır. 

Dantes. Elə isə dostum siz çağırışı Puşkinə çatdırmağa 
gedə bilərsiniz (D`Arşak gedir). 

Hekkeren. Demək, belə. Bizim bu gizli oyunumuz sa-
bah açıq döyüş meydanında üzə çıxır. İndi hər şey bizim ba-
carığımızdan asılıdır. Unutmamalıyıq ki, bu inqilabi əhval-
ruhiyyəli şairi çar Nikolay özü belə xoşlamır. Mən əminəm 
ki, əgər səadət sənin tərəfində olacaqsa, əlahəzrət üzdə bu 
işə heyfsilənəcəksə də, ürəkdən sənin bu qələbən üçün şad 
olacaqdır. Çünki Rusiyanı inqilab bürüməkdədir. Bu alovun 
güclənməsində isə Puşkin olduqca böyük rol oynayır. Bu 
inqilabçı şairin məhv edilməsi bir növ əlahəzrətin taxt-tacı-
nın mühafizə edilməsi deməkdir. 
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BEŞİNCİ PƏRDƏ

Birinci şəkil

(Duel 1937-ci ilin 27 yanvarında axşamüstü saat 5 
radələrində baş verdi. Duel üçün seçilmiş yer Peterburqun 
kənarında Komendant bağının arxasında yerləşən kiçik bir 
pöhrəlik idi. 

Rəqiblər bir-birlərindən 25 (iyirmi beş) addım, səddən 
isə bir addım aralıda dayandılar. Sədlər arasındakı məsafə 
on addım idi. Tapança ilə silahlanmış rəqiblər işarə verilən 
kimi bir-binə tərəf gəlməyə başladılar. Puşkin iti addımlarla 
səddə çatdı və tapançanı qaldırıb rəqibini nişan aldı. Lakin 
Dantes onu qabaqladı, səddə çatmamış atəş açdı. Puşkin 
üzü üstə qarın içinə yıxıldı. Dantes işin bitdiyini zənn edib 
onu tutmağa atıldıqda, Puşkin onun üstünə qışqırdı). 

Puşkin: Yerinizə qayıdın, indi mən atmalıyam. 

  (Onu qaldırdılar. Tapançası əlindən qarın içərisinə düş-
düyü üçün Danzas ona başqa bir tapança verdi. O, uzun 
müddət nişan aldı və tətiyi çəkdi. Güllə Dantesin qolunun 
yumşaq ətini dəlib keçir və mundirinin qarşısında dayanır, 
mundirinin düyməsi onu xilas edir. Dantes döşündən xəsarət 
alır, azacıq səntirləyir və yıxılır. Onda Puşkin tapançasını 
yuxarı ataraq qışqırır). 
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Puşkin: Afərin! Bravo! (Sonra Dantesin ayağa qalxıb 
getdiyini görəndə, o öz-özünə deyir). 

Puşkin: Hə, deməli, bizim təkbətək döyüşümüz hələ 
bitməyib. 

Axşam saat 6-da Danzas və Puşkini gətirən kareta knyaz 
Volkonskinin Moykadakı binasına yan aldı Puşkin burada 
yaşayırdı. Küçə qapısına çatanda Puşkin Danzasa dedi: – 
Qabağa keç, adamları çağır, məni karetadan çıxarsınlar. Bir 
də ki, Andrit yaramın ağır olduğunu desə mənə de. Bir də 
əgər Nataliya evdədirsə, ona de ki, yaram təhlükəli deyil. 
Adamlar qaçıb gəldilər. Puşkini karetadan çıxardılar. Ko-
merdiner onu qucağına aldı. 

Puşkin: Məni aparmaq sənin üçün kədərlidir?
Komerdiner (göz yaşları içində): Bəli, ağa, dedi. 

(Onu kabinetinə gətirdilər. O dedi ki, təmiz alt palta-
rı versinlər. O soyundu və divana uzandı. Puşkin artıq öz 
ölüm yatağında idi). 

İkinci şəkil

(Natali xəstənin yanında dayanıb. Həkim və bir sıra 
yaxın adamlar da otaqdadırlar).

Puşkin (Natalinin əlini əlinə alır): Nə baş verirsə versin 
sen heş nədə müqəssir deyilsən, heç nədə (Natali səssizcə 
ağladı və çıxdı). 

Puşkin (üzünü həkimə tutub): Nikolay Fyodoroviç, 
siz mənim yaram haqqında nə fikirdəsiz? Açıq danışa 
bilərsiniz, heç bir cavab məni qorxuda bilməz. Mən mütləq 
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həqiqəti bilməliyəm ki, vacib işlərə vaxtında əncam çəkim, 
sonra gec olar. 

Andrit: Əgər elədirsə, mən sizə deməyi özümə borc bi-
lirəm ki, yaranız çox təhlükəlidir və sizin sağalacağınıza 
demək olar ki, heç bir ümid yoxdur. 

Puşkin: Açıq danışdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. 
Çox-çox xahiş edirəm ki, arvadıma bu barədə heç bir şey 
söyləməyin. 

Andrit (vidalaşarkən): Cənab Puşkin, mən sizin bu və-
ziy yətiniz barədə imperatora məlumat verməliyəm, çünki 
vəzifəm bunu tələb edir. 

Puşkin (heç bir etiraz əlaməti göstərmədən): Sizdən 
xahiş edirəm, mənim adımdan imperatordan xahiş edin ki, 
mənim sekundantımı məhkəməyə çəkməsinlər. 

Andrit (çıxarkən): Deyərəm, cənab Puşkin. 
Puşkin özünün birinci duelindən sonra hökmdara söz 

vermişdi ki, bir daha, heç vəchlə vuruşmaya çıxmayacaq və 
indi ölümcül yaralı vəziyyətdə bağışlanmasını xahiş etmək 
üçün Jukovskini yanına çağırdı. 

Puşkin: Cənab Jukovski, vəziyyətim çox ciddidir. Ona 
görə də sizdən bir xahişim var, əgər mümkünsə, hökmda-
rın yanına gedin və mənim duelə çıxmaq barədə hökmdara 
verdiyim sözə əməl etmədiyimə görə, hökmdarın məni ba-
ğışlamasını rica edin. 

Jukovski: Bu barədə narahat olmayın, mən hökmdarın 
yanına gedib bu barədə ondan xahiş edərəm. 

Pərdə enir və yenə açılır
Yanvarın 27-si gecə. Puşkinin xəstə yatdığı otağa 

Andrit saraydan xoş xəbərlə gəlmişdi.
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Andrit: Cənab Puşkin hökmdar arvad və uşaqlarınızın 
qayğısına qalacağına boyun oldu. Lakin o sizə özünün bir 
məsləhətini çatdırmağı xahiş etdi. 

Puşkin: O nə məsləhətdir? 
Andrit: Əlahəzrətin məsləhəti budur ki, siz ömrünüzü 

bir xristian kimi başa vurasınız. 
Puşkin (rahat nəfəs aldı): Mən hökmdarın bu məsləhətini 

yerinə yetirərəm. 

Hökmdar Puşkinə həmin məzmunda 
bir məktub da göndərmişdi.

Puşkin zərfi aldı və açıb oxudu. Orada belə yazılmışdı: 
– Əgər tale bizi bir də bu fani dünyada görüşdürməsə, onda 
mənim son və icra edilməli səhvimi və məsləhətimi qəbul 
elə. Bir xaçpərəst kimi can verməlisən. Arvadına və uşaqla-
rına gəlincə isə xatircəm ola bilərsən, onların gələcəyini öz 
öhdəmə götürürəm. 

Üçüncü şəkil

Günorta saat ikini vurur. Jukovski dəhlizə dolmuş 
adamlar üçün son bülleten yazdı. Xəstə son dərəcə ağır 

vəziyyətdədir. Dostları xəstənin başına yığışmışdı. 

Puşkin (gözlərini açıb): Ürəyim elə böyürtkən mürəb-
bəsi istəyir ki. 

(Kimsə mürəbbə dalınca getdi).

Puşkin (səbirsizliklə): Mürəbbə tezmi gələcək?



(Bu vaxt mürəbbə gətirirlər. Nataliya Nikolayevna özü 
xəstəyə bir neçə qaşıq mürəbbə yedirtdi. Şairin çöhrəsi 

sakit idi. Arvadı xəstəni ümid içində tərk etdi).

Puşkin: Mənim başımın altını azca dikəldin (Onun başı-
nın altını düzəltdilər). 

Puşkin (qəfil gözlərini açıb): Bitdi həyat!
Dostlarından biri. Nə bitdi?
Puşkin (çox aydın bir səslə): Həyat. Nəfəsim darıxır, elə 

bil əzirlər... 

(Bu onun son sözləri idi. 1937-ci il, yanvarın 29-u, 
günorta saat iki qırx beş dəqiqəydi...)

Dördüncü şəkil

Hökmdarın sarayı. Əlahəzrətlə Jukovski 
söhbət edirlər.

Jukovski: Əlahəzrətdən, bir dəfə Karamzin üçün olan 
kimi bu dəfə də, Puşkinin xatirinə onun katibi olmağımı xa-
hiş edirəm. 

Əlahəzrət: Qulaq as qardaşım, mən Puşkin üçün bacar-
dığım hər şeyi edəcəyəm. Lakin ona Karamzinə yazdığım 
kimi yazmayacağam. Puşkini biz xaçpərəst kimi ölməyə 
güclə məcbur etdik, Karamzin isə mələk kimi yaşamış və 
mələk kimi də ölmüşdür. 

Pərdə salınır
(Son)




