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“Qızılgülün adı” intellektual postmodernizmin və XX əsr romançılığının ən parlaq nümunələrindən
biri, Umbcrto Eko yaradıcılığının kulminasiyasıdır. Bu romanda müasir fəlsəfi fikrin bəşəriyyətə bəxş
etdiyi bir çox düşüncə nemətləri, - ikili qiymətləndirmədən, Mərkəzin kənar üzərində, Mütləqin nisbi
qarşısında, Həqiqətin həqiqətlər üzərində, əminliyin şübhə qarşısında, ehkamın təhlil üzərində
ağalığından imtina, patiş, intertekstuallıq, semiotika və s. kimi anlayışlar əyaniləşərək, “Biz buyuq!”
dedi.
Bu o romanlardandır ki, ədəbiyyatı sevməyənlər belə, ümumi dünyagörüşün inkişafı naminə onu
oxumalıdırlar. Çağdaşımız olan böyük Qərb mütəfəkkirinin qələmindən çıxmış böyük Qərb
mədəniyyətinin bəhrəsi olan bu roman ünlü nəzəriyyəçilərin və dünya oxucularının alqışını qazanıb,
yazılmasından 30 ildən artıq vaxt keçir, hələ də fəlsəfi ədəbiyyatı sevənlərin diqqət mərkəzindədir.
Azərbaycanda postmodern ədəbiyyat mövzusunda qızğın müzakirələr təxminən iyirmi ildir ki, gedir.
Postmodern ədəbiyyatın ağır artilleriyası olan “Qızılgülün adı” romanı isə azərbaycandilli oxuculara
ana dilimizdə yalnız indi təqdim olunur.
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TƏBİİ Kİ,  ƏLYAZMASIDIR

Mən 16 avqust 1968-ci ildə “J.Mabiyon atanın nəşr etdirdiyi, fransız dilinə tərcümə edilmiş,
Melkli Adso atanın qeydləri” adlı bir kitab əldə etdim (Paris, Lasur abbadığının mətbəəsi, 1842)1.
Tərcüməçi Balle adlı bir abbat idi. Olduqca yoxsul olan tarixi şərhdə deyilirdi ki, tərcüməçi, on
yeddinci əsrdə benedik- tin ordeninin2 tarixçəsini araşdıran məşhur alimin Melk monastırının
kitabxanasında tapdığı XIV əsrə aid olan əlyazmasını hərfbəhərf tərcümə etmişdir. Beləliklə, Praqada
sevdiyim birini gözlədiyim zaman əldə etdiyim nadir əsər (bu, xronoloji olaraq
 



üçüncü tapıntım idi) məni yad ölkədə darıxmaqdan qurtardı. Bir neçə gündən sonra, sovet qoşunları
talesiz şəhəri işğal etdi. Mən Lints civarmda Avstriya sərhədini keçə bildim; buradan isə asanlıqla
Vyanaya gəldim və nəhayət, Praqada gözlədiyim həmin qadınla görüşdüm. Biz birlikdə Dunay çayı
boyunca, yuxarı istiqamətdə səyahətə yollandıq.

Adsonun qorxunc hekayəsini zehni gərginlik içində acgözlüklə oxuyurdum və kitaba o qədər aludə
olmuşdum ki, yumşaq qələmlə üstünə yazı yazmaq çox xoş olan, “Jozef Jiber” firmasının gözəl və
böyük dəftərlərindən bir neçəsini dolduraraq, tərcümə etməyə nə zaman başladığımı özüm də hiss
etmədim. Beləcə biz Melk civarına gəlib çıxdıq; çay döngəsinin üstündəki bir təpədə yerləşən, yüz
illər boyunca dəfələrlə yenidən tikilmiş Stift' hələ də yerində dayanmışdı. Bir oxucu kimi, artıq
anlamışdım ki, monastır kitabxanasında Adso atanın əlyazmasının izlərinə rast gəlinməmişdir.

Zalsburqa az qalmış, Mondzeya sahillərindəki kiçik oteldə, lənətəgəlmiş bir gecədə bizim
birliyimiz pozuldu, səyahətimiz yarımçıq qaldı və mənim yoldaşım Ballenin kitabını da götürərək
yoxa çıxdı; əlbəttə, bu, bəd niyyətin nəticəsi deyildi, sadəcə bizim ayrılığımızın dəlicəsinə mənasız
və qəfil olduğunun təzahürü idi. Beləcə, əlimdə yazılı dəftərlər, ürəyimdəsə böyük bir boşluq qaldı.

Bir neçə aydan sonra Parisdə axtarışlarıma davam etdim. Fransızca orijinaldan götürdüyüm
qeydlərdə, hər şeydən əlavə, ilkin mənbədən olan sitatlar da vardı. Həm də təəccüblü dərəcədə dəqiq
və ətraflı:

Vetera analecta, sive collectio veteram aliquot operum & opusculorum omnis generis,
carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, cum itinere germanico, adnotationibus
aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbiteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e
Congregatione S. Mauri. — Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, 3



scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azimo et Fermentatio, ad Eminentiss. Cardinalem Bona.
Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani
ad Theophilwn Gallum epistola, De cultu sanctorum ignotorum, Parisiis, apud Levesque, ad
Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis'.

Scnt-Jenevyev kitabxanasında dərhal “Vetera Analecta”nı sifariş etdim. Lakin titul vərəqində
Ballenin təsvirindən fərqli olan ən azı iki cəhəti görüb, çox təəccübləndim. Birincisi, naşirin adı
başqa idi: burada - Montalant, ad Ripam P.P.Augustianorum (prope Pontem S.Michaelis) 4 5. İkincisi,
burada nəşrin tarixi iki il gec göstərilmişdi. Topluda nə Adsonun qeydlərinə, nə də onun adı keçən
hər hansı mətnə rast gəlmədiyimi demək, məncə artıqdır. Ümumiyyətlə, bu nəşrin orta və kiçik həcmli
materiallardan ibarət olduğunu görmək çətin deyildi. Ballenin mətni isə bir neçə yüz səhifədən ibarət
olmalıydı. Mən ən məşhur mediyevistlərə6, xüsusən gözəl şəxsiyyət, unudulmaz alim Etyen Jilsona
müraciət etdim. Lakin onların hamısı dedilər ki, mənim Sent-Jenevyevdə istifadə etdiyim Vetera
Analecta mövcud olan yeganə nəşrdir. Passi rayonunda yerləşən Lasur abbatlığına gedib, dostum
Ame Laaneştedt atayla söhbət etdikdən sonra yüz faiz əmin oldum ki, Balle adlı abbat Lasur
abbatlığı-



nın mətbəəsində heç zaman kitab nəşr etdirməmişdir. Fransız alimlərinin tərcümeyi-hallara aid
izahatlarının səliqəsizliyi hamıya məlumdur. Lakin bu hal ən pis gözləntiləri də üstələmişdi. Aydın
olurdu ki, mənim Praqada əldə etdiyim kitab uydurma imiş. Üstəlik, Ballenin həmin kitabı indi məndə
deyildi (ümumiyyətlə, onu geri almağın yolunu görmürdüm). Əlimdə yalnız öz qeydlərim vardı, buna
isə, çox az etibar etmək olardı.

Böyük fiziki yorğunluğun gətirdiyi bəzi həyəcanlı anlar vardır. Belə anlarda keçmişdə tanıdığımız
adamların ruhları gözümüzə görünür («en me retraçant ces details, j’en suis a me demander s’ils sont
reels, ou bien si je les al reves»)7.

Sonralar abbat Byukuanın gözəl əsərlərindən öyrəndim ki, yazılmamış kitabların da ruhları vardır.
Yeni bir təsadüf baş verməsəydi, şübhəsiz ki, Melkli Adsonun hekayəsi üstündə hələ də baş

sındırırdım. Lakin Tanrıya şükürlər olsun ki, 1970-ci ildə Buenos-Ayresdə, Korryentcsdə, bu böyük
küçənin məşhur Patio del Tanqosunun yaxınlığında kiçik bir kitab dükanına göz gəzdirərkən Milo
Temeşvarın ispancaya tərcümə edilmiş “Şahmat oyununda güzgülərdən istifadə edilməsinə dair” adlı
kitabına rast gəldim. “Apokaliptiklər və inteqrə olunmuşlar” kitabımda bu müəllifin daha sonralar
yazdığı “Apokalipsis satanlar” əsərini araşdırarkən, artıq bu kitaba istinad etmişdim. (Düzdür, ikinci
əldən olsa da). Korryentesdəki dükandan aldığım kitab gürcü dilində yazılan itirilmiş orijinalın
tərcüməsi idi (birinci nəşr - Tbilisi, 1934). Və bu kitabda mən, tamamilə gözləmədiyim halda, Melkli
Adsonun əlyazmasından geniş hissələrə rast gəldim. Düzdür, qeyd etməliyəm ki, Temeşvar mənbə
kimi nə abbat Balleni, nə də Mabiyon atanı göstərmirdi. Kirher ataya istinad edirdi (amma kitabın adı
dəqiqləşdirilmirdi). Bir alim (onun adını burada çəkməyə lüzum görmürəm) qətiyyət və əminliklə
bildirdi ki, böyük yezuit Afanasi Kirher ata heç bir əsərində (o, Kirherin bütün əsərlərindən



əzbər sitatlar gətirirdi) bir dəfə do olsun, Melkli Adsonun adını çəkmir. Amma Temcşvarın yazdığı
səhifələr gözlərimin önündəydi və burada sitat gətirilən epizodlar Ballcnin tərcümə etdiyi
povestdəkilərlə eyni idi (xüsusilə də, labirintin təsvirlərini müqayisə etdikdən sonra heç bir şübhə
qalmır). Sonralar Benyamino Plaçido1 nə yazmış olursa olsun, abbat Balle və deməli, Melkli Adso
da bu dünyada yaşamışdılar.

O zaman düşündüm ki, Adsonun yazılarının taleyi onun hekayəsinin xarakteri ilə necə də oxşardır;
bu hekayə başda müəllifin adı, ən sondasa hadisə yeri olmaqla, qaranlıq sirlərə bürünüb. Adso təsvir
etdiyi abbadığın yerini inadkarlıqla göstərmir, mətnin müxtəlif yerlərinə səpələnmiş əlamətlər isə
buranın Pompozadan Konka qədər geniş bir ərazidə istənilən yer ola biləcəyini fərz etməyə imkan
verir; ehtimal ki, bura Apennin yüksəkliyində, Pyemonte, Liguriya və Fransa arasında bir yer idi (yəni
Leriçi və Turbiya arasında). Təsvir edilən hadisələrin baş verdiyi tarix dəqiq göstərilmişdi - 1327-ci
il, noyabrın sonları; amma müəllifin bunları nə zaman yazdığı məlum deyildi. Onun 1327-ci ildə
rahibliyə hazırlaşdığını və kitabı yazan zaman ömrünün sonuna az qaldığını nəzərə alsaq,
əlyazmasının XIV əsrin son on, ya da iyirmi ili içində yazıldığını təxmin etmək olar.

Etiraf edim ki, on dördüncü yüz ilin sonlarında bir alman rahib tərəfindən latınca yazılmış əsərin
on yeddinci yüz il latıncasıyla olan nüsxəsinin, kifayət qədər aydın olmayan fransızca surətinin
İtalyanca tərcüməsini nəşr etdirməyə çox az səbəblər vardı.

Hər şeydən öncə, üslub məsələsini necə həll etməliydim? Tərcüməni o dövrün italyancasına
üslublaşdırmaq fikrindən əl çəkdim; birincisi, Adso qədim İtalyanca yox, latınca yazmışdı; ikincisi,
onun mənimsədiyi mədəniyyət (ya da ona təsir edən abbadığın mədəniyyəti) daha da arxaik idi. Bu
mədəniyyət, gec orta əsrlər latın ənənəsinin qəbul etdiyi yüz illər boyunca formalaşan üslub və
biliklərin cəmi idi. Adso yerli xalq danışığından fərqli olaraq, təsvir etdiyi kitabxanadakı dini və
sxolastik 8 9



ədəbiyyatların üslubundan bəhrələnmiş bir rahib kimi düşünüb-danışır. Buna görə də onun povesti
(əlbəttə ki, Adsonun tərəddüdlə bəhs etdiyi və yalnız eşitdiklərini anlatdığı XIV əsrin reallıqlarını
nəzərə almasaq), dili və sitatları baxımından həm XII, həm də XIII əsrə aid ola bilərdi.

Bundan başqa, öz tərcüməsini neoqotik fransızcada yaradan Balle, şübhəsiz ki, orijinalla sərbəstcə
davranmışdı - həm də yalnız üslub baxımından deyil. Məsələn, qəhrəmanlar otlarla müalicə barədə
söhbət edərkən “Böyük Albertin sirlər kitabı”10 adlanan və məzmunu, məlum olduğu kimi, çoxlu
dəyişikliklərə məruz qalan kitaba istinad edirlər. Adso, XIV əsrdə mövcud olan siyahılardan yalnız
sitat gətirə bilərdi, həm də bu zaman bəzi ifadələr Paraselsin11 formulları ilə, yaxud elə Albertin otlar
haqqında olan həmin kitabının daha sonralar, yəni Tüdorlarm dövründə nəşr olunan variantının12

mətni ilə şübhəli dərəcədə üst-üstə düşür. Digər tərəfdən, aydınlaşdıra bildim ki, abbat Balle
Adsonun xatirələrinin üzünü köçürən (belə idimi?) zamanlarda, mətnləri tamamilə təhrif edilmiş
şəkildə XVIII əsrdə nəşr olunmuş “Böyük” və “Kiçik” Albertlərə Parisdə rast gəlmək mümkün idi13.
Lakin Adsonun və digər rahiblərin əldə etdiyi siyahılarda qlosslar14, sxoliyalar15 və digər əlavələr
içində itib



batmış, amma sonrakı nəsil alimlərin istifadə etdikləri variantlar da mövcud ola bilərdi.
Nəhayət, daha bir problem vardı: abbat Ballenin bəlkə də dövrün ab-havasını saxlamaq məqsədi

ilə fransızcaya çevirmədiyi fraqmentləri latınca saxlamalıydımmı? Bu halda yersiz görünən akademik
vicdanlılıq xatirinə onun kimi etməyə bir əsas yox idi. Bayağılıqdan qaçdım, amma yenə də latınca
ifadələrin bəzisini saxladım və indi qorxuram ki, bu, “parbleu!” ya da “la femme, ah! la femme!”
deməyə məcbur olan fransız qəhrəmanı təsvir edən ucuz romanlardakı kimi olsun.

Nəticədə, tam bir aşkarsızlıq... İçim şübhələrlə dolu... Hətta cəsarətimi toplayıb, oxucuları Melkli
Adsonun hekayəsinə nə üçün inandırmaq istədiyimi də bilmirəm. Buna sevginin qəribəliyi, ya da
istərsəniz, zəhləmi tökən fikirlərdən qurtulmaq cəhdi deyək.

Hekayəni yenidən yazarkən, müasirliyi saxlamaq qayğısı içində olmadım. Tale mənə abbat
Ballenin kitabını göndərən zamanlarda belə bir fikir hökm sürürdü ki, yalnız müasirliyi hədəf almaqla
və dünyanı dəyişmək niyyəti ilə yazmaq olar. Aradan on il keçdi və yazıçının sadəcə yazı prosesinə
olan sevgisi üzündən yazmaq hüququnun olduğunu etiraf edərək, hamı sakitləşdi. Bu, mənə Melkli
Adsonun hekayəsini tam sərbəstcə, sadəcə zövq almaq xatirinə danışmağa imkan verir. Və bu
hekayənin, şüurumuzun yuxu içində olan zamanlarda yaratdığı əcaibliklərdən təmizləndiyi müasir
dünyamızdan nə qədər uzaq olduğunu düşünmək həm təsəlliverici, həm də xoşdur. Burada günümüzlə,
onun qayğıları və həyəcanlan ilə heç bir əlaqə yoxdur.

Çünki bu, gündəlik qayğıların deyil, kitabların hekayəsidir və bunu oxumaq bizə böyük təqlidçi
Kempli16 ilə birlikdə “Mən sakitliyi hər yerdə axtardım və onu yalnız bir yerdə - küncdə, kitabla
birlikdə tapdım” deməyə imkan verir.

5 yanvar 1980-cı il.



Adsonun olyazması günlərin sayına görə yeddi başlığa, hər bir gün isə ibadət saatlarına uyğun
gələn epizodlara bölünmüşdür. Üçüncü şəxsin dilindən yazılmış alt başlıqlar, ehtimal ki, cənab Balle
tərəfindən əlavə edilmişdir. Amma, bu alt başlıqlar oxucunu istiqamətləndirmək baxımından yararlı
olduğu və o dönəmin italyandilli yazı ənənəsindən fərqlənmədiyi üçün onları saxlamağı qərara aldım.

Adsonun günü ibadət saatlarına bölməsi, müəyyən çətinliklər yaradırdı; birincisi, məlumdur ki, bu
saatlar fəsillərdən və monastırın yerləşdiyi məkanlardan asılı olaraq dəyişilir; ikincisi isə Müqəddəs
Benediktin yazdığı qaydalara XIV əsrdə də indiki kimi riayət edilməsi məlum deyildir.

Bununla belə, oxucuya kömək etmək üçün kanonik və astronomik saatların münasibətini göstərən
aşağıdakı cədvəli tərtib etdim. Bunun bəzi hissələrini mətndən çıxardım, bəzi hissələrini isə, Eduard
Şnayderin “Benediktinlərin saatı”17 kitabındakı ibadət cədvəli ilə Müqəddəs Benediktin yazdığı
qaydalan müqayisə etməklə yazdım:

Gecəyar ı s ı
(Adso daha qədim olan “Sayıqlıq” terminindən də istifadə edir) -

gecə saat 2.30-dan 3.00-a qədər.



Mədhiyyələr
(qədim adı - Alaqaranlıq) - səhər saat 5-don 6-ya qədər; dan yeri

ağaranda sona çatır.

B i r i nc i  saa t
saat 7.30-a yaxın, sübh şəfəqinə az qalmış (sübh çağı).

Üçüncü saa t
səhər saat 9.00-a yaxın (səhər).

Al tı nc ı  saa t
günorta (rahiblərin tarlada çalışmadığı monastırlarda qışda bu, həm də

günorta yeməyi vaxtıdır).

Doqquzuncu saa t
gündüz saat 2-dən 3-ə qədər (ikindi vaxtı).

Günbatan çağı
günortadan sonra, saat 4.30-a yaxın, günəş batmamışdan qabaq

(qaydaya görə qaranlıq düşənə qədər şam yeməyini yemək lazımdır).

Axşam
saat 6-ya yaxın. Təxminən saat 7-do rahiblər yatırlar.

Saatların hesablanması zamanı, Şimali İtaliyada noyabrın sonlarında günəşin təxminən saat 7.30-da
çıxması və günortadan sonra - 4.40-da batması nəzərə alınmışdır.



PR O L O Q

Başlanğıcda Söz vardı və Söz Tanrı dərgahındaydı və Söz Tanrıydı. Başlanğıcda Tanrı
dərgahındaydı Söz və Tanrıya bağlı hər mömin rahibin vəzifəsi nəğmələr oxuya-oxuya heç
dəyişməyən həqiqəti doğrulayacaq bir vaqeoni gecobəgündüz itaətlə vird etməkdir. Amma o özünü,
onunla üz-üzə gəlməzdən öncə, per speculum et in aenigmate', dünyanın azğınlığı içində parça-parça
göstərir (əfsus! çox fərqedilməz parçalarla!); bu səbəblə, bizə qaranlıq və pisliyə can atan bir iradə
kimi göründüyü zamanlarda belə, onun həqiqi əlamətlərini dilə gətirməliyik.

Zavallı bir günahkar kimi ömrümün sonuna az qalmış, saçlarım ağarmış, sanki dünyanın özü kimi
qocalaraq, səssiz və izsiz müqəddəsliyinin dibsiz quyusunda yox olub getməyi gözləyə-gözləyə,
mələklərə yaraşan həmrəyliyin təkrarsız şüalarına qərq olaraq, ağır və xəstə cismimlə sevimli Melk
monastırının hücrəsinə qapanıb, gəncliyimdə gördüyüm fövqəladə və qorxunc vaqeələr barədəki
xatirələrimi perqamentlərə etibar etməyə hazırlaşıram. Yalnız gördüklərimi və eşitdiklərimi,
verbatinf nəql edərək, hadisələrin gizli mənasına nüfuz etmədən, gələcək nəsillərə (Tanrının rəhmi ilə
Dəccal onlardan əvvəl gəlməyəcəkcə) o əlamətləri çatdırmaq istəyirəm ki, bunların sayəsində
hadisələri yoza bilsinlər.

Uca Tanrının lütfü sayəsində Məsihin mövludunun 1347-ci ilində, Tanrının bəsirətinə uyğun olaraq
imperator Lüdoviqin, 18 19



Avinyonda müqəddəs həvarinin adına ləkə yaxan, taxtı zorla ələ keçirən, dini rütbələri alıb-satan
bidətçi bir qəsbkarı (kafirlərin XXII İohann deyə ehtiram göstərdikləri Kahoıiu İakovun günahkar
ruhundan söz edirəm) cəzalandırmaq üçün İtaliyaya gəldiyi zaman faydalı və yerində olacağına görə
adını çəkmədiyim abbadıqda baş berən vaqeələrin aşkar şahidi oldum.

İçində olduğum hadisələri daha yaxşı anlatmaq üçün o illərdə nələr baş verdiyini - onları o dövrdə
yaşayıb necə anladığımı və sonralar eşitdiyim başqa məlumatlarla dərinləşdirərək indi necə
gördüyümü - xatırlamalıyam, əlbəttə ki, yaddaşım qarışıq hadisələrin dolaşıq düşmüş ipuclannı bir-
birindən ayırmağı bacaracaqsa.

O      yüz ilin ilk illərində papa V Klement Romanı yerli ağaların qarətinə buraxaraq, papalıq
taxtını Avinyona köçürdü; xristianlığın müqəddəs şəhəri tədricən bir sirkə, ya da lupanariyaya1

çevrildi; qaliblər onu bölüb-parçalayırdılar; adına respublika desələr do, belə deyildi; silahlı
quldurların öhdəsinə buraxılmışdı, talanıb yağmalanırdı. Din adamları dünyəvi hakimiyyətin
mühakiməsindən kənarda qaldıqlarından quldur dəstələrinin başında durur, əldə qılınc soyğunçuluq
edir, günah işlədir, haram və haqsız qazancla varlanırdılar. Nə etmək olardı? Təbii ki, dünyanın
paytaxtı Müqəddəs Roma İmperatorluğunun tacını geymək və bir zamanlar qeysərlərə aid olan
dünyəvi dövlətin nüfuzunu bərpa etmək istəyənlər üçün arzuolunan bir qənimət idi.

Buna görə də 1314-cü ildə Frankfurtda beş alman şahzadəsi Bavariyalı Lüdoviqi imperatorluğun
ali hökmdarı seçmişdi. Lakin elə həmin gün Mayn çayının əks sahilində hökmdarlıq səlahiyyətlərinə
sahib olan Reyn qrafı və Köln şəhərinin baş yepiskopu Avstriyalı Frederiki eyni yüksək vəzifəyə
seçmişdilər. Bir taxt üçün iki imperator və ikisi üçün do bir papa - budur, böyük qarışıqlıqlara səbəb
olacaq bir halət.

İki il sonra Avinyonda yetmiş iki yaşlı Kahorlu İakov XXII İohann adıyla yeni papa seçildi, allah
etsin ki, düz adamların 20 xoşuna gəlməyən bu adı daha heç bir pontifik21 daşımasın. Fransız olub
Fransa kralına bağlı olan bu adam (bu fəsadlı torpağın insanları həmişə öz mənfəətlərini düşünür və
dünyanın ümumi dini yurd olduğunu anlamaq istəmirlər), bu sərsəri papa kralla əlbir olub Tampl
cəngavərlərinin sərvətini ələ keçirməkdən ötrü onları rüsvayçı günahlarda (hesab edirəm ki, haqsız
olaraq) ittiham edən Fransa kralı Gözəl Filippi dəstəkləmişdi. Bu zaman Neapollu Robert işə
qanşaraq, İtaliya yarımadasının hakimliyini əlində saxlamaq üçün alman impcratorlanndan heç birini
tanımamaq məsələsində papanı inandırmış və beləcə, kilsə dövlətinin hərbi rəisi vəzifəsində
qalmışdı.

1322-ci ildə Bavariyalı Lüdoviq öz rəqibi Frederiki məğlubiyyətə uğratdı. İki imperatora nisbətən
bir imperatordan daha çox qorxan İohann qalibi qanundan kənar elan etdi; Lüdoviq isə buna cavab
olaraq papanı kafir və bidətçi adlandırdı. Məhz həmin ildə Perucada fransiskan rahiblərinin
kapitulu22 toplandı və onların generalı Sezena Mikele23 “ruh adamlarının” -“spiritual-



ların” (bunların haqqında hələ danışacağam) tələblərini dinləyərək Məsihin yoxsul olmasını dini
ehkam kimi elan etdi və onun həvarilərlə birlikdə yalnız usus fakti' olaraq nəyəsə malik olduqlarını
irəli sürdü. Ordenin saflığını və ləyaqətini qorumaq üçün bu dəyərli bir qərardır. Papa isə bundan
narazı idi, ehtimal ki, iddialarının təhlükəyə düşəcəyini hiss etmişdi. Zira kilsənin vahid rəhbəri kimi,
yepiskopların seçilməsində dövlətin iştirakını qadağan etməyi və bununla yanaşı imperatorların
tacqoyma mərasimində imtiyazlannı saxlamağı düşünürdü. Bu və ya başqa səbəblər üzündən 1323-cü
ildə o, özünün Cam inter nonnulus dekretaliyalannda24 25 fransiskanlann doktrinasına qarşı çıxmışdı.

Görünür, Lüdoviq də papa ilə düşmən olmuş fransiskanlara öz silahdaşları kimi baxırdı. Onlar
Məsihin yoxsulluğunu elan edərək imperiya ilahiyyatçıları - Padualı Marsilionun26 və Yandunlu
İohannın mövqelərini möhkəmlətdilər. Təsvir edəcəyim hadisələrə bir neçə ay qalmış Lüdoviq
məğlub Frederiklə ittifaq bağlayaraq, İtaliyaya girdi, Milanda tac qoydu, Viskontidəki narazılıqları
yatırdı, Pizanı mühasirəyə aldı, Lukka və Pistoy hersoqu Kastruççonu imperiya canişini təyin etdi
(məncə əbəs yerə, çünki Facolalı Uquççondan başqa, onun kimi qəddar adama rast gəlməmişəm) və
yerli ağa Şarr Kolonnun çağırışı ilə Romaya tərəf sürətlə hərəkət etdi.

Lüdoviqin yanında döyüşən, onun baronları arasında heç də əhəmiyyətsiz biri olmayan atam məni
- Melk abbatlığmdakı



gənc bencdiktin' rahibini - monastırın sükutundan uzaqlaşdıranda vəziyyət belə idi. O, İtaliyanın
fövqəladə gözəlliklərini görməyim və imperatorun Romada tacqoyma mərasimində iştirak
etməyim üçün özü ilə məni də aparmağı düşünürdü. Amma Piza mühasirəsi atamın bütün
diqqətini hərbi qayğılara yönəltdi. Mənsə bundan yararlanaraq, bir az vaxtımı keçirmək, bir az
da öyrənmək istəyindən Toskananın şəhərlərini gəzib dolaşdım. Lakin atamla anam bu başıboş
və bikar həyatın özünü düşüncə aləminə həsr etmiş bir yeniyetmə üçün uyğun olmadığını
düşünürdülər. Beləcə, məndən xoşu gələn Marsilionun məsləhəti ilə məni məşhur şəhərlərə və
İtaliyadakı qədim abbatlıqlara səfir kimi yollanan, fransiskan ordeninin alimi Baskervilli
Vilhelmin yanına qoydular. Onun həm mirzəsi, həm də müridi oldum; bundan ötrü də heç zaman
peşmanlıq duymadım; zira onunla birlikdə, indi etdiyim kimi, gələcək nəsillərə çatdırılmağa
layiq vaqeələrə şahid oldum.

Rahib Vilhelmin o zaman nə axtardığını bilmirdim, düzünə qalsa, bunu indi də bilmirəm.
Hesab edirəm ki, özü də bilmirdi, çünki onun davranışları yalnız həqiqəti tapmaq istəyindən
doğmuşdu və bu həqiqətin bəlli bir anda ona görünən şey olmadığından hər zaman əndişələnirdi.
Bəlkə də çox sevdiyi əsas məşğuliyyətindən o dövrün dindənkənar qayğıları naminə
uzaqlaşmışdı. Ona verilən tapşırıq səfərimizin sonuna qədər mənim üçün gizli qaldı; daha
doğrusu, Vilhelm bundan söz açmadı. Ancaq yol boyunca dayandığımız monastırların abbatları
ilə söhbətdən qulağıma çatanlardan bu tapşırığın nəyə aid olduğu- 27



nu, təxmini də olsa, öyrənə bildim. Amma onun əsl məqsədini səfərimizin sonunda tam olaraq
anlaya bildim, bu barədə sonra danışacağam. Şimala doğru gedirdik, amma birbaşa deyil.
Müxtəlif monastırlara baş çəkirdik. Beləcə, gedəcəyimiz yer şərqdə ikən, qərbə döndük;
Pizadan Müqəddəs İakov aşırımına qədər uzanan sıra dağlar boyunca gedib, sonradan ortaya
çıxan qorxunc hadisələr üzündən adını çəkmədiyim yerə çatdıq. Amma bunu deyim ki, oranın
yerli hakimləri imperiyaya sadiq idilər və bizim ordenin yerli abbatları birləşərək, bidətçi və
laməzhəb papaya qarşı çıxmışdılar. Yolçuluğumuz iki həftə sürdü və bu müddət içində elə
vaqeələr baş verdi ki, yeni ustadımı yaxşı (amma kifayət qədər deyil) tanıya bildim.

Aşağıdakı səhifələrdə adamların görkəmini təsvir etmək niyyətində deyiləm - üz ifadəsinin,
yaxud əl hərəkətinin səssiz, amma aydın bir dilin əlamətləri kimi qarşıya çıxdığı hallardan
başqa. Zira Boesionun' dediyinə görə payızdan qabaq çəməngülü kimi solub gedən zahiri
görkəm hər şeydən fanidir. Bu gün baş rahib Abbonenin sərt baxışlı gözləri və solğun yanaqları
olduğunu deməyin nə mənası var: o və onunla birlikdə yaşayanlar çoxdan torpağa qarışmışlar.
Yalnız ruh, Allahın iradəsi ilə, əbədi yanan bir işıqda parıldayır. Amma Vilhelmi ilk və
sonuncu dəfə təsvir etmək istəyirəm, çünki onun özünəxas cizgiləri mənə çox təsir etdi. Üstəlik
özündən daha yaşlı və daha ağıllı bir adama bağlanmış gənclərə onun yalnız müdrik sözlərindən
deyil, eyni zamanda atamızın surəti kimi bizə əziz olan surətindən də heyrətlənmək xasdır.
Bundan biz onun vərdişlərini, ədalarını, təbəssümünü mənimsəyirik. Amma cismani eşqin bu ən
pak növünü ləkələyəcək ən kiçik bir ehtiras kölgəsi belə yoxdur.

Bir zamanlar adamlar gözəl və ucaboy idilər, indisə cırtdan və uşaqdırlar, bu, qocalmaqda
olan dünyanın acınacaqlı halının əlamətlərindən 28



biridir. Gənclər qocalardan heç nə öyrənmək istəmir, elm geriləyir, bütün dünya baş-ayaq olmuş,
korlar korlan idarə edir və onlan uçuruma sürükləyirlər, quşlar uçmağı öyrənmədən yuvadan aynlır,
eşşəklər çalır, öküzlər oynayır. Məryəm artıq zehni həyatı sevmir, Marfa artıq işgüzar həyatdan
xoşlanmır, Liya qısır, Rahil ehtiraslıdır, Katon 29 lupanariyalara dadanmış, Lukretsi30 31 isə
arvadxasiyyət olmuşdur. Hamı yolunu azmışdır. Allaha şükürlər olsun ki, o günlərdə ustadımdan bilik
yanğısını və yollar əngəlli də olsa, doğru yol duyğusunu öyrənə bildim.

Rahib Vilhelmin görkəmi ən dalğın adamın da xatirəsində qalardı. Boyu adi adamın boyundan
uzundu, elə arıqdı ki, daha da uzun görünürdü. Baxışları kəskin və bəsirətli idi. İncə, azca dik bumu
üzünə sayıqlıq ifadəsi verirdi (irəlidə danışacağım süstlük anlarından başqa). Hibemiya32 və
Nortumbriya33 arasında doğulmuş insanlarda tez-tez rastlaşdığım çil-çil uzunsov üzü qərarsızlıq və
çaşqınlıq ifadə etsə də, çənəsi güclü iradəsini göstərirdi. Zaman keçdikcə mənə qərarsızlıq kimi
görünən şeyin sadəcə maraq olduğunun fərqinə vardım. Amma başlanğıcda ruhi pozğunluq saydığım
bu istedadı dəyərləndirməyi bacarmadım. Ağıllı ruhda marağa yer olmadığını və yalnız ilk baxışdan
öyrəndiyi həqiqətlə bəsləndiyini düşünürdüm.

Hələ uşaq olduğumdan, onun qulaqlarından çıxan sarı tüklər və qalın qaşları məni dərhal heyrətə
saldı. O, əlli bahar yaşamışdı və deməli, çox qoca idi. Fəqət yorulmaq bilməyən bədəni bəzən mənim
də bacarmadığım bir qıvraqlıqla hərəkət edirdi. İşlə çox yükləndikdə gücü tükənməz kimi görünürdü.
Amma zaman-zaman, sanki içində nəsə qırılmış kimi dinib-danışmadan süst halda hücrəsinə çəkilib
üzünün bircə əzələsini də tərpətmədən saatlarla yatardı. Belə hallarda baxışları boş və mənasız



olardı; onun məstedici otların təsirində olduğundan şübhələnirdim; amma pəhrizkarlıqla yaşaması bu
şübhələri beynimdən qovurdu. Bununla belə, onun bəzən bir çəmənliyin kənarında, ya da meşənin
ətəyində dayanaraq hansısa bitkini (məncə, həmişə eyni bir bitkini) axtarıb tapdığını, onu qoparıb
çeynədiyini gizlətməyəcəyəm. Gərgin anlarda (monastırda az gərginlik yaşamadıq!) çeynəmək üçün
bu otlardan özü ilə də götürərdi. Bir dəfə bunun hansı ot olduğunu soruşanda gülümsəyərək yaxşı bir
xristianın bəzən imansızlardan da bir şey öyrənə biləcəyini dedi; dadına baxmağa icazə verməsini
istəyəndə bəzi insanlar üçün söhbətlər paidikoi, ephebikoi və gynaikoi' olaraq ayrı-ayrı olduğu kimi,
otların da fərqli olduğunu, qoca fransiskan rahibinin xoşladığını gənc benediktinin bəyonməyocəyini
söylədi.

Birlikdə olduğumuz müddət içində gündəlik nizama əməl edə bilmədik. Hətta monastırda da
gecələr yatmır, gündüzlər isə ayağımızı zorla sürüyür və ibadətlərə vaxtında getmirdik. Amma yolda
olarkən, axşam duasından sonra o, çox nadir hallarda oyaq qalardı; vərdişləri də sadə idi.
Monastırda vaxtını tez-tez bağçada keçirir, otları xrizopraz və zümrüd daşlan kimi incələyirdi.
Kriptdə34 35 isə zümrüdlər və xrizoprazlar olan qutunu çöldə yabanı bitkiyə baxarmış kimi, gözdən
keçirdiyini gördüm. Bəzən bütün günü kitabxananın böyük zalında oturub, sanki əyləncə xatirinə
(ətrafımızda qorxunc şəkildə öldürülən rahiblərin cəsədləri günbəgün artarkən) əlyazmaları
vərəqləyərək, vaxtını keçirirdi. Bir gün onun bağçada məqsədsiz olaraq, gördüyü işlər üçün Tanrıya
cavab verməyə borclu deyilmişcəsinə dolaşdığını gördüm. Ordenimizdə vaxt keçirməyin başqa
yollarını mənə öyrətmişdilər. Bu barədə ona dedim. O isə cavab verdi ki, kainatın gözəlliyi yalnız
müxtəlifliyin vahidliyindən deyil, həm də vahidin müxtəlifliyindən qaynaqlanır. Bu, mənə kobud
empirizmin cavabı kimi göründü. Yalnız sonralar dərk etdim ki, onun həmvətənləri çox vaxt mühüm
əşyaları sanki nizamlı dərrakənin aydınladın gücündən xəbərsiz kimi təsvir etməyi xoşlayırlar.

Abbatlıqda yaşadığımız dövrdə daim onun əlləri kitabların tozuna, yeni çəkilmiş nəm miniatürlərin
qızılı rənginə, ya da Severinin xəstəxanasındakı sarımtıl maddələrə bulaşırdı. Sanki əlləri ilə
düşünürdü və mənim fikrimcə bu, yalnız mexaniklərə yaraşardı (mənə öyrətmişdilər ki, hər bir
mexanik - moecus36- dur, zehni həyata xəyanət edən zinakardır). Lakin onun əlləri kövrək şeylərə -
təzə, nəm miniatürlərə, yaxud mayasız çörək kimi ovulub tökülən, illərlə aşınmış vərəqlərə - qeyri-
adi incəliklə toxunurdu. Öz alətləri ilə də belə davranırdı. Zira o, heybəsində “əcaib alətlər”
adlandırdığı xüsusi əşyalar gəzdirirdi. Deyirdi ki, alətlər təbiətin meymunu olan sənətdən
yaranmışdır; onlar təbiətin müxtəlif təsirlərinin yeni formalarını yaradır. Beləcə, mənə saatın,
üstürlabın və ahənrübanın yaratdığı möcüzələrdən danışdı. Əvvəlcə bunun tilsim olmasından
qorxurdum; bəzi aydın gecələrdə o, əlindəki müəmmalı üçbucaqla ulduzları izləyərkən özümü yatmış
kimi aparırdım. Daha öncə İtaliyada və öz vətənimdə tanıdığım fransiskanlar bəsit və savadsız
adamlar idilər. Mən Vilhelmə onun biliyindən heyrətə düşdüyümü dedim. O, gülə-gülə cavab verdi:
“Bizim adanın fransiskanları başqa qəlibdən tökülmüşdür. Rogir Bekon37 - bizim möhtərəm ustadımız
- bir gün ilahi sənətin mexanizmlərə, təbii və müqəddəs sehrkarlığın bu alətlərə yönələcəyini deyirdi.
Gün gələcək, təbiətin gücündən yararlanaraq, yelkənli, ya da kürəklərlə hərəkət edən gəmilərdən daha
sürətli, həm də bir adamın idarə etdiyi gəmilər yaradılacaq. Elə arabalar olacaq ki, “heyvanlar
tərəfindən hərəkət etdirilməyəcək və içində oturan bir adam əlini toxunduran kimi uçan quşlarsayağı
süni qanadlarını havada çırparaq uçacaq. Ağır yükləri qaldıra bilən kiçik alətlər, dənizin dibində
gedən arabalar olacaq”.



Bu alətlərin harada olduğunu soruşduğum zaman, mənə bunların qədim zamanlarda düzəldildiyini,
bəzilərinin isə bizim dövrümüzdə hazırlandığını dedi: “Havada üzən araba bir yana qalsın, onu heç
görmədim, onu görəni də görmədim. Fəqət belə arabanı hazırlamaq üstündə baş sındıran bir alim
tanıyıram. Çayların üstündə sütun və başqa dayaqlar olmadan körpülər də tikmək olar. Adını
eşitmədiyimiz başqa alətləri də hazırlamaq olar. Amma bunlar hələlik ortada yoxdursa, sən narahat
olmamalısan; çünki bu, onların irəlidə mövcud olmayacağı mənasına gəlməz. Sənə deyirəm: Tanrı
onların var olmasını istəyir, şübhəsiz, bunlar indidən Onun zehnində vardır, Okkamlı dostum buna
oxşar fikirlərin movcudolma ehtimalını inkar etsə də, bu belədir. Ona görə inkar etmir ki, ilahi
zehniyyəti əvvəlcədən bilməyə çalışmaq günahdır, əksinə, cavabların sayı sonsuzdur”. Bu, ondan
eşitdiyim tək ziddiyyətli fikir deyildi. Bu gün daha yaşlı və daha ağıllı olmağıma baxmayaraq, onun
nə üçün Okkamlı dostunun fikirlərini bu qədər qiymətləndirməklə yanaşı, eyni zamanda Bekonun
doktrinaları önündə baş əydiyini anlaya bilmirəm. Amma etiraf etmək lazımdır ki, o qaranlıq
zamanlarda müdrik bir insan bir-birinə zidd olan şeylər haqqında düşünməyə məcbur idi.

Bax rahib Vilhelm haqqında, qırıq-qırıq da olsa, bu qədər danışa bildim. Hekayəmin əvvəlində
abbatlığa gedən yol boyunca müşahidə etdiklərimi bir yerə toplamaq istədim. Əziz oxucum, Vilhelmin
kim olduğunu və nə ilə maraqlandığını, onun monastırda gördüyü işlərdən özün anlasan, daha yaxşı
olar. Sizə müfəssəl və mükəmməl bir təsəvvür vəd etməmişdim, indi də etmirəm. Yalnız faktları,
əlbəttə ki, fövqəladə və qorxunc olan faktları sizə söyləyə bilərəm.

Beləcə, ustadımı gündən-günə daha yaxşı tanıya-tanıya yolçuluğumuz boyunca uzun-uzadı söhbətlər
(yeri gəldikcə, onlardan bəhs edəcəyəm) etdikdən sonra monastırın yerləşdiyi təpənin ətəyinə çatdıq.
Hekayəmin də monastıra girmə vaxtı gəldi; baş verənləri anlatmağa hazırlaşarkən Allahdan diləyirəm
ki, qələmim titrəməsin.



BİRİNCİ GÜN

SÜBH ÇAĞI,
Monastırın kənarına gəlib çatırıq;

Vilhelm öz fərasətini göstərir

Noyabrın sonlarında gözol bir səhərdi. Gecə boyunca az qar yağmışdı və torpaq üç barmaq
qalınlığında soyuq, ağ yorğanla örtülmüşdü. Qaranlıqda mədhiyyələrin ardından vadidəki bir kənddə
messanı’ dinlədik. Sonra günəş doğunca dağlara doğru yola düşdük.

Dağın ətrafına dolanan cığırla qalxırdıq. Birdən abbatliq göründü. Məni heyrətə salan divarların
qalınlığı deyildi - bütün xristian aləmində monastırlar belə divarlarla əhatə olunmuşdur; sonralar,
Aedifıcium38 39 olduğunu öyrəndiyim binanın nəhəngliyindən çaşıb qalmışdım. Səkkizguşəli tikililər
yandan dördguşəli (Müqəddəs Şəhərin möhkəmliyini və alınmazlığını göstərən mükəmməl fiqur) kimi
görünürdü. Cənub divarları abbadığın yerləşdiyi düzənlikdə ucalır, şimal divarları isə dağın
qıvrımları içindən çıxırmış ki, uçurumun kənarından yüksəlirdi. Aşağıda bir neçə nöqtədən baxdıqda
tikili kimi görünmürdü, sanki göyə ucalmış daş qaya rəngini, cismini dəyişmədən qülləyə çevrilirdi:
həm yer üzünü, həm də göy üzünü yaxından tanıyan nəhənglərin əsəriydi bu. Üç sıra pəncərə, onun
yüksəkliyinin üçlü ritmindən xəbər verirdi. Belə ki, yerdə dördguşəli olan bina, göydə spiritual
üçbucaq yaradırdı. Yaxınlaşdıqca gördüm ki, dördguşəli əsasın hər birinin küncündə beş tərəfi
xaricdən görünən



yedduguşəli qüllə ucalıb, yəni, böyük səkkizguşəlinin dörd tərəfi xaricdən beşguşəli kimi görünən
dörd kiçik ycddiguşəliyə çevrilib. Beləcə, hər biri incə bir dini məna daşıyan bu qədər müqəddəs
rəqəmə heç kim laqeyd qala bilməzdi. Səkkiz - hər kvadratın mükəmməllik ədədi, dörd - İncillərin
sayı, beş - göy təbəqələrinin sayı, yeddi - Ruhül-Qüdsün fəzilətlərinin sayıdır. Bina böyüklüyünə və
planına görə sonralar İtaliyanın cənubunda gördüyüm Ursino və Dal Monte qəsrlərinə oxşayır, amma
daha da əlçatmaz görünür və abbatlığa gedən hər bir yolçuya qorxu aşılayırdı. Aydın bir qış
sabahıydı, buna görə də Binanın görünüşü fırtınalı havadakı kimi tutqun deyildi.

Amma insanda xoş duyğular oyatdığını da demək olmazdı. Qorxu və xoşagəlməz hisslər bürüdü
məni. Tanrı şahiddir ki, bunlar mənim yetkin olmayan ruhumun sərsəmliyindən deyildi; nəhənglərin
dövründən qalan qədim daşların üstündəki pis əlamətləri açıq-aşkar oxumaq olurdu. Bu əlamətlər
inadkar rahiblərin Allah kəlamını qorumaq üçün lənətlənmiş daşlarla məbəd tikdikləri vaxtdan çox-
çox əvvəllər mövcud idi.

Qatırlarımız son döngəni çıxırdı. Buradan üç cığır ayrılırdı. Birdən ustadım dayanıb ətrafa baxdı,
baxışlarını yola, yolun kənarlarına və üstünə qar yağdığından təbii çardağa oxşayan şam ağaclarına
yönəltdi.

“Zəngin abbatliqdir, - o dedi. - Baş rahib insanlara yaxşı görünməkdən xoşlanır”.
Onun gözlənilməz fikirlərinə alışdığımdan təəccüblənmədim və heç nə soruşmadım. Buna vaxt da

olmadı: döngədə qışqırıqlar eşidildi, qarşımıza rahiblərdən və nökərlərdən ibarət qələbəlik çıxdı.
Onlardan biri bizi görüb ayrıldı və yaxınlaşıb nəzakətlə salam verdi:

“Xoş gəldiniz, mənim atam, - o dedi, - sizi tanıdığıma görə təəccüblənməyin, zira ziyarətinizdən
xəbərimiz var. Mən - bu monastırın keları40 Varaginli Remigioyam. Əgər siz də, sandığım kimi,
Baskavilli rahib Vilhelmsinizsə, abbata xəbər vermək lazımdır. Sən, - o, yanındakılardan birinə dedi,
- yuxarı çıx və onlara qonağımızın içəri girməkdə olduğunu söylə!”

“Təşəkkür edirəm, kelar ata, - ustadım ehtiramla cavab verdi, - məni qarşılamaq üçün təqibi də
dayandırdınız. Bundan çox mütəəssir oldum. Amma qəm yeməyin. At buradan keçib, sağ tərəfdəki
yola döndü. Çox uzağa gedə bilməz. Zibilxanaya çatınca dayanacaq. Yamacdan atılmayacaq - çox
zəkidir”.

“Siz onu nə zaman gördünüz?” - kelar soruşdu.
“Biz onu görmədik, elə deyilmi, Adso? - Vilhelm mənə baxıb, hiyləgərcəsinə gülümsədi. - Amma

bu mühüm deyildir, sizin Kəhəriniz mən dediyim yerdədir”.
Kelar çaşıb-qaldı; gah Vilhelmə, gah da yola baxdı və nəhayət: “Kəhərmi? Onun adını haradan

bildiniz?” - deyə soruşdu.
“Yaxşı, yaxşı, - Vilhelm cavab verdi. - Açıq-aşkar Kəhəri axtarırsınız, baş rahibin sevimli atını,

tövlənizdə ən yaxşı dördnala çapan atı; hündürlüyü bir sajından səkkiz gireh əskikdir, yəni beş futdur;
rəngi qaradır, gur quyruğu vardır, dırnaqları kiçik və yumrudur, amma yaxşı çapır. Başı böyük deyil,
qulaqları sivri, gözləri böyükdür. Sağa doğru getdi, amma siz yenə də, tələsin”.

Kelar tam çaşqınlıq içində bir anlığa donub-qaldı, sonra adamlarma işarə etdi və sağ tərəfdəki
cığırla üzüaşağı qaçdı. Qatırlarımız isə yoxuşu qalxmağa davam etdi. Maraqdan içimi gəmirirdim,
amma Vilhelm işarə ilə gözləməyimi və sual verməməyimi bildirdi. Doğrudan da, bir dəqiqədən
sonra sevinc qışqırıqları eşitdik, ardınca atın yüyənindən tutan rahiblər və xidmətçilər döngədə
göründülər. Onlar çaşqınlıqla bizə baxıb, yanımızdan ötüb-keçdilər və abbadığın darvazasından içəri
girdilər. Düşünürəm ki, Vilhelm onların baş verənləri danışmalarına vaxt vermək üçün miniyinin
addımını qəsdən yavaşıtdı. Mən əvvəllər də ustadımın hər sahədə fəzilət nümunəsi olduğunu



görmüşdüm, yalnız bircə qüsuru vardı - fərasətini göstərdikdə çox qürrələnirdi. Onun incə, fəndgir
ağlına bələd olduğumdan monastıra müdriklikdə şöhrət qazanmış bir adam kimi girmək istədiyini
anladım.



“İndi isə söyləyin, - daha dözməyib dedim, - bunu necə bildiniz?”
“Mənim mehriban Adsom, - ustadım cavab verdi, - səfərimiz boyunca dünyanın böyük bir

kitab kimi bizimlə söhbət edərkən, işlətdiyi əlamətləri tanımağı sənə öyrədirəm. Lilli Alan41

deyirdi:

dünyadakı bütün məxluqat - bizim üçün sanki bir rəsm, kitab, yaxud
aynadır.

Və Tannnın xəlq etdikləri vasitəsilə ölümsüz həyatdan bizə söz etdiyini bildirən çoxlu sayda
rəmzlər olduğunu düşünürdü. Amma kainat, Alan hesab etdiyindən də söhbətcildir və yalnız uzaq
şeylər (bunu dumanlı şəkildə edər) haqqında deyil, ən yaxındakılar haqqında da danışır, həm də açıq-
aşkar. Sənin bilməli olduğun şeyləri təkrarlamaqdan xəcalət çəkirəm. Yolayrıcında təzə qarın üstündə
sol cığıra gedən at dırnaqlarının izi aydın görünürdü. İzlər düzgün idi və bir-birindən eyni məsafədə
yerləşirdi, dırnaqlar kiçik və yumruydu. Atın dördnala getdiyi aydın idi. Beləcə atın cinsini və dəli
kimi götürülməyib, sakitcə getdiyini öyrəndim. Sonra. Şam ağaclarının təbii bir çardaq yaratdığı
yerdə budaqlardan bir neçəsi sınmışdı - həm də, kelara dediyim kimi, məhz beş fut hündürlüyündə.
Sən yolayrıcında böyürtkənliyi gördünmü? Burada at, gur tüklü quyruğunu yellədə-yellədə sağa
dönmüş və qara rəngli uzun tüklərdən bir neçəsi tikanlara ilişib qalmışdı... Nəhayət, o yolun
zibilxanaya getdiyini bilmədiyini söyləməzsən. Axı biz birlikdə dağın ətəyində, şərqdəki qüllədən
axıb qarı çirklondirən tör-töküntünü gördük. Yolayrıcından sağ tərəfə gedən cığır isə yalnız ora apara
bilər”.

“Hə, - mən başımı tərpədib dedim, - amma kiçik baş, sivri qulaqlar, böyük gözlər...”
“Bunların belə olub-olmadığını bilmirəm. Amma rahiblərin buna inandıqlarına şübhəm yoxdur.

Sevilyalı İsidor1 demişdir ki: “Yaxşı atın başı kiçik olmalı, dərisi tarım çəkilməlidir, qulaqları qısa
və sivri, gözləri böyük, bumu enli, boynu düz, yalı və quyruğu tüklü, nallanmış ayaqları yumru
olmalıdır”. Əgər mənim təsvir etdiyim at tövlədə ən yaxşı at olmasaydı, onu nəinki mehtərlərin, hətta
kelar atanın da axtardığını necə izah etmək olardı? Bir atın gözəl olduğunu hesab edən bir rahib, atın
əslində necə olduğuna diqqət etməyərək, onu yalnız təsvir edilən kimi görür. Xüsusən də əgər bu
rahib, - bu zaman o, mənə baxıb istehza ilə gülümsədi, - benediktçi alim olarsa”.

“Yaxşı, - mən dedim. - Bəs, nə üçün Kəhər?”
“Müqəddəs Ruh sənə ağıl ehsan etsin, oğul! - ustadım bərkdən dedi. - Əgər böyük Buridanın42 43

özü Parisdə rektor vəzifəsinə hazırlaşarkən nümunəvi at haqqında nitq söylədiyi zaman bundan yaxşı
ləqəb tapa bilmirsə, bəs bu at daha hansı başqa adı daşıya bilərdi?”

Ustadım belə idi. Təbiətin kitabını oxumağı bacarmaqla yanaşı, rahiblərin müqəddəs kitabları necə
oxuduqlarını və bu kitablar vasitəsilə necə düşündüklərini də bilirdi. Görəcəyimiz kimi, sonrakı
günlərdə bu qabiliyyət onun çox karına gələcəkdi. Vilhelmin dəlilləri mənə o qədər sadə göründü ki,
fəhmsizliyimdən ötrü xəcalət çəkmək əvəzinə, bu tapıntının iştirakçısı olduğumdan qürrələnirdim və
özüm özümü təbrik etməyə hazır idim. Həqiqətin gücü belədir, xeyirxahlıq kimi asanlıqla ürəyə yol
tapır. Mənə bu gözəl izahı bağışladığı üçün İsa Məsihin müqəddəs adına şükürlər olsun.

Fəqət yoluna qayıt, ey mənim hekayəm, qocalmaqda olan bu rahib təfərrüatların üstündə çox
dayanır! Abbatlığın darvazasına yaxınlaşdığımızı, baş rahibin içi suyla dolu qızıl qab tutan iki gənc
rahiblə birlikdə bizi qarşıladığını, miniklərimizdən enincə baş rahibin Vilhelmin əllərini necə
yuduğunu, sonra onu qucaqlayıb ağzından öpərək xeyir-dua verdiyini, bu zaman keların məni qəbul



etdiyini danış.
“Təşəkkür edirəm, Abbone, - dedi Vilhelm, - Zati alilərinizin məşhur dağların arasında yerləşən

monastırına ayaq basmaq, mənim üçün böyük bir sevincdir. İsa Məsih adına bir züvvar olaraq
gəlmişəm, belə olduğum üçün siz də mənə çox ehtiramlar göstərdiniz. Sizə verəcəyim bu məktubda
göstərildiyi kimi, eyni zamanda, yer üzündəki hökmdarımızın adından da buradayam. Məni yaxşı
qarşıladığınız üçün onun adından da sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm”.

Abbat imperatorluq möhürünü daşıyan məktubu aldı və Vilhelmin gəlişini rahib qardaşlarından
öyrəndiyini dedi (“bu bir daha sübut edir ki, bir benediktin rahibini hazırlıqsız yaxalamaq olmaz”
deyə qürurla düşündüm). Sonra mehtərlər qatırlarımızı apararkən, baş rahib otaqlarımızı bizə
göstərməyi kelara tapşırdı. Bunun ardından dincəldikdən sonra bizi ziyarət edəcəyini vəd etdi;
beləcə, dağ doruğunu kəsən kasaşəkilli çökəkliyi yumşaq otları ilə örtmüş, dörd bir yanına monastır
tikililərinin yayıldığı bir düzənliyə girdik.

Abbatlığın daxilini təfərrüatı ilə təsvir etməyə bir neçə dəfə imkanım olacaqdır. Daş divarlardakı
tək açıq yer olan darvazadan sonra, iki tərəfinə də ağaclar əkilmiş yol monastır kilsəsinə aparırdı.
Yolun solunda tərəvəz ləkləri vardı, onların arxasında isə, mənə sonralar izah etdikləri kimi, iki
tikilini - demək olar ki, divar boyunca tikilmiş hamamxananı və qurudulmuş bitkilərin də saxlandığı
xəstəxanam gözlərdən gizlədən gül bağçası uzanırdı. Geridə, kilsənin solunda, məzarlar olan sahə ilə
kilsədən ayrılan Bina yüksəlirdi. Kilsənin şimal qapısı Binanın cənub qülləsinə baxırdı, monastıra
gələn ziyarətçilərin gözünə ilk olaraq Binanın qərb qülləsi çarpırdı. Sol tərəfdə Binanın divarları
monastırın hasarı ilə birləşir, başqa qüllələr isə uçurumun
kənarında ucalırdı. Ən uzaqdakı şimal qülləsi isə çətinliklə görünürdü. Kilsənin sağında və
arxasında başqa tikililər vardı: şübhəsiz ki, abbatın evi, yataqxanalar və gözəl bir meyvə bağını
keçdikdən sonra Vilhelmlə birlikdə getdiyimiz zəvvar müsafirxanası. Yolun sağında, çəmənliyin ən
ucqar tərəfində, cənub divarları boyunca və kilsənin arxasından şərqə doğru uzanan çoxlu tikili
vardı: tövlələr, dəyirmanlar, yağxanalar, anbarlar, zirzəmilər və zənnimcə, rahibliyə hazırlaşan
yeniyetmələr üçün olan tikili. Əhəmiyyətsiz dərəcədə dalğalı olan sahənin düzlüyü qədim çağlarda
bu müqəddəs binanı tikənlər üçün tikililərin yerləşdirilməsi ilə bağlı istənilən qaydalara
Avqustodunlu Honoriyin, yaxud Dyuranlı Vilhelmin tələb etdiklərindən də daha yaxşı riayət etmək
şəraiti yaratmışdı. Günün bu saatında günəş şüalarına baxaraq giriş darvazasının tam qərbə tərəf
açıldığının, xor və mehrabın şərqə tərəf baxdığının fərqinə vardım. Beləcə, şəfəq şüaları öncə
yataqxanalardakı rahibləri və tövlələrdəki heyvanları yuxudan oyadırdı. Çox sonralar San-Qallonu,
Klyunini, Fontenanı və daha böyük, amma daha az tikilisi olan başqa monastırları da gördüm; amma
bundan gözəl və bundan uyğun bir abbatlığa rast gəlmədim. Onu başqa abbatlıqlardan xüsusilə
fərqləndirən, Binanınfövqəladə böyüklüyü idi. Mən heç zaman bənna olmamışam, amma bu Binanın
ətrafındakı başqa tikililərdən daha qədim olduğunu dərhal anladım. Bəlkə də əvvəlcə tamamilə
başqa məqsədlərlə tikilmişdi, daha sonralar kilsə ilə Bina bir-birinə uyğun olan ölçüdə, bütün
tikililər isə onun çevrəsində qurulmuşdu. Çünki memarlıq bütün sənətlər arasında qədim insanların
kosmos, yəni “bəzədilmiş” adlandırdıqları, öz üzvlərinin mükəmməlliyi və uyğunluğu ilə heyrət
doğuran böyük bir heyvan kimi, tam bir dünya tərtibini çox cəsurca yaratmağa çalışan bir sənətdir.
Avqustinin dediyi kimi, hər bir şeyin sayım, ölçüsünü və ağırlığını təyin etmiş Yaradana şükürlər
olsun!



BİRİNCİ GÜN

SƏHƏR,
Vilhelmlə abbat məzmunlu söhbət edirlər

Kelar şişman və sadədil, amma gülərüz, yaşlı, amma güclü, görkəmsiz, amma çevik idi. O, bizə
zəvvar müsafırxanasmdakı hücrələrimizi, daha doğrusu, ustadıma ayrılan hücrəni göstərdi; rahibliyə
hazırlaşan bir yeniyetmə olmağıma baxmayaraq, qonaq idim və bu səbəbdən hər cür ehtirama layiq
olduğum üçün ertəsi günədək mənə də bir hücrə veriləcəyini vəd etdi. Birinci gecə isə Vilhelmin
hücrəsində, təzə samanla döşənmiş dərin və geniş oyuqda yatmalıydım. “Bu yer, mühafizəçilərindən
ayrılmadan yatmağa vərdiş etmiş ağaların nökərləri üçün hazırlanmışdı”, - deyə kelar izah etdi.

Rahiblər şərab, keçi pendiri, zeytun, çörək və gözəl qum üzüm gətirdilər, sonra çıxıb getdilər.
Ləzzətlə yeyib-içdik. Ustadım benediktinlərin sərt qaydalarına əməl etmir və yemək yeyəndə susmağı
xoşlamırdı. Həm də elə gözəl və dəyərli şeylərdən söhbət edirdi ki, sanki bir rahib bizə övliyaların
həyatını oxuyurdu.

Süfrə arxasında özümü saxlaya bilmədim və ondan at haqqında soruşdum.
“Amma, - dedim, - qardakı izləri və budaqlardakı əlaməti oxuduğunuz zaman, Kəhərin özünü

görməmişdiniz. Bu mənada, izlər bütün atları, ya da ən azından o cins atları göstərirdi. Deməli, bir
çox məşhur ilahiyyatçının bizə öyrətdiyi kimi, təbiətin kitabı yalnız ümumi anlayışlardan söhbət
açır?”

“Tam olaraq belə deyil, əziz Adso, - ustadım cavab verdi. - Əlbəttə, belə izlər, deyək ki, atı
verbum mentis44 olaraq anladırdı və o izlərə harada rast gəlsəydim, eyni şeyləri göstərəcəkdi. Lakin,



məhz o yerdə və günün o saatında gördüyüm izlər, mövcud olan bu cins atlardan yalnız birinin
buradan keçdiyini göstərirdi. Beləcə, mən at məfhumu ilə bir at haqqında olan məlumatın
arasındaydım. Hər nə olursa olsun, ümumi at haqqında məlumatı mənə bu izlər vermişdi; bu izlərsə
tək idi. Mən, tək olan izlərlə ümumi, həm də mütərəddid fikrin arasındakı məngənədə sıxılırdım. Bir
şeyi uzaqdan görüb, onun nə olduğunu bilmədiyin zaman bəlli bir ölçüdə olan “cisim” kimi tərif
edərsən. Yaxınlaşdıqca onun at, ya eşşək olduğunu ayıra bilməsən də, bir heyvan olduğunu demək
imkanı qazanırsan; nəhayət, daha yaxına gəlincə, onun Kəhər, yaxud Köhlən olduğunu bilməsən də, bir
at olduğunu söyləyə biləcəksən. Yalnız onunla yanaşı dayandıqda bu atın Kəhər (yəni, adı nə olursa
olsun, hər hansı deyil, məhz həmin at) olduğuna əmin olursan. Bax vahidi anladan tam və mükəmməl
məlumat budur. Beləcə, bir saat öncə istənilən at haqqında fərziyyə yürüdə bilərdim - amma ağlımın
dərinliyindən deyil, bəsirətimin qıtlığından. Zəkamın aclığı yalnız rahiblərin yüyənindən çəkib
gətirdiyi tək atı görən zaman kəsildi. Yalnız bu anlarda mühakimələrimin məni həqiqətə doğru
apardığından əmin oldum. Beləcə, hələ görmədiyim bir atı anlatmaq üçün istifatə etdiyim məfhumlar
yalnızca əlamətlər idi; at dırnağının qar üstündəki izləri kimi; əlamətlər və əlamətlərin əlamətləri
yalnız əşyaların qıt olduğu zaman istifadə edilə bilər”.

Ustadımın ümumi məfhumlardan şübhə ilə, fərdi cisimlərdənsə hörmətlə danışdığını çox
görmüşdüm; mənə həmişə elə gəlirdi ki, bu, onun britaniyalı və fransiskan' olmasından doğur. 45



Lakin həmin gün ilahiyyata dair müzakirə aparmağa həvəsim yox idi; özümü zorla divardakı
oyuğun içinə atdım, adyala bürünüb dərin yuxuya getdim.

İçəriyə girən hər bir adam məni pambıq topası sanardı. Görünür, səhərəyaxm Vilhelmin yanma
gələn abbat da belə hesab etmişdi. Beləcə, diqqəti çəkmədən, onların ilk söhbətini dinlədim;
əlbəttə ki, bunu pis niyyətlə etmədim. Özümü qəfildən ziyarətçiyə göstərmək gizlənməkdən daha
kobud olacaqdı. Buna görə də nəfəsimi içimə çəkib, itaətlə gözlədim.

Beləliklə, abbat gəldi. Rahatsız etdiyi üçün Vilhelmdən üzr istədi; onu yenidən salamladı və
xoşagəlməz bir iş haqqında onunla üzbəüz danışmaq istədiyini dedi.

Sözlərinə Vilhelmin at əhvalatında göstərdiyi məharəti tərifləməklə başladı. Heç vaxt görmədiyi
bir heyvanı necə təsvir edə bilmişdi? Vilhelm qısaca bunun izahını dedikdə abbat heyrətə gəldi.
Müdrikliyi ilə məşhur olan bir insandan bundan başqa bir şey gözləmək olmazdı. İndi isə iş
barədə. Farf monastırının abbatından aldığı məktubda, Vilhelmin yalnız imperatorun göstərişi ilə
(təbii ki, bu barədə xüsusi olaraq danışmaq lazımdır) məxfi tapşırıq üçün gəldiyindən deyil, həm
də onun İngiltərə və İtaliyada inkvizitor kimi iştirak etdiyi məhkəmə işlərində iti ağlı və geniş
ürəyi sayəsində şöhrət tapdığından bəhs edilirdi.

“Xüsusən də, - deyə, baş rahib əlavə etdi, - bir çox hallarda bəraət hökmünü çıxarmağınız məni
çox sevindirdi. Bu acı günlərdə Şərin insanlann işinə qarışdığına hər zamankından daha



çox inanıram, - deyə abbat, Şeytanı bizim otağımızda axtarırmış kimi, cəld ətrafına baxdı. -
Amma Şərin vasitəçilərin köməyi ilə fəaliyyət göstərdiyinə də inanıram. Şor öz qurbanını elə bəd
əmələ sürükləyir ki, günah dürüst insanın üzərinə düşsün və sukkubun46 yerinə günahsızın
yandırıldığını gördükdə çox sevinir. İnkvizitorlar çox vaxt bacarıqlarını göstərmək üçün nəyin
bahasına olursa olsun, günahlandırılan şəxsdən etiraf qoparırlar; guya ki, qapazaltı tapıb, istintaqı
uğurla yekunlaşdıran təhqiqatçı daha yaxşıdır...”

“Deməli, inkvizitor da şeytanın aləti ola bilər”, - Vilhelm dedi.
“Mümkündür, - abbat qeyri-müəyyən cavab verdi, - zira, Tanrının yolları molum deyildir.

Amma belə dəyərli insanlara şübhə kölgəsi salmaq mənim işim deyil. Onlardan biri kimi, bu gün
sizin köməyinizə ehtiyacım var. Mənim monastırımda elə bir şey oldu ki, sizin kimi müdrik və
ciddi bir adamın işə qarışması tələb olunur. Elə müdrik olsun ki, vaqeəni üzə çıxarsın və o qədər
ciddi olsun ki, zərurət yarandıqda, bunun üstünü örtə bilsin. Pak olmağa borclu olan insanların
günahlarına tez-tez rast gəlirik. Amma günahkan camaatın gözündən salmamaq üçün bunu gizlicə
ört-basdır edirik. Bir çoban yolunu azmışsa, o birilər ondan kənarda durmalıdır. Amma qoyunlar
çobanlara olan inamını itirərsə, vay halımıza”.

“Aydındır”, - Vilhelm dedi. Mən artıq bilirdim ki, o, adətən, qısa və nəzakətli cavabla, eyni
fikirdə olmadığını və təəccübünü gizlətməyə çalışır.

“Buna görə də, - abbat davam etdi, - çobanın günahını ayırd etmək üçün yaxşını pisdən, hər
şeydən əvvəl, zəruri olanı əhəmiyyətsizdən fərqləndirməyi yalnız sizin kimi adamın bacara
biləcəyinə əminəm. Şadam ki, siz cinayətkarları ancaq...”

“... törətdikləri bəd əməllərdə, adam zəhərləməkdə, yeniyetmələri pis yola sürükləməkdə, ya da
deməyə dilim gəlmədiyi digər iyrəncliklərdə müqəssir olduqları zaman mühakimə edirəm...”



siz cinayətkarları ancaq o hallarda mühakimə edirsiniz ki, - abbat sözünün kəsilməsinə məhəl
qoymadan davam etdi, - müttəhimdə şər ruhun mövcudluğuna hamı açıq-aşkar əmin olsun və bəraət
cinayətin özündən daha çox etiraz doğursun”.

“Mən cinayətkarları yalnız o hallarda mühakimə edirəm ki, - Vilhelm dedi, - onlar, doğrudan da,
elə ağır cinayətlər işləmiş olsunlar ki, tam bir könül rahatlığı ilə onları dünyəvi hakimiyyətin əlinə
verə bilim”.

Baş rahib bir az tərəddüd etdikdən sonra soruşdu: “Siz cinayətlərdən danışanda nə üçün onların
şeytani səbəbləri haqqında susursunuz?”

“Çünki səbəblər və nəticələr haqqında mühakimə yürütmək çox çətindir və düşünürəm ki, bunlar
yalnız Allahın hökmündədir. Biz isə kömür olmuş bir ağac kimi açıq-aşkar nəticə ilə onun yanmasına
səbəb olan ildırım arasında əlaqə qura bilmirik. Buna görə də doğru olmayan səbəb və nəticələr
zəncirini uzun-uzadı hörmək, məncə, göy üzünə qüllə ucaltmaq kimi dəlilikdir...”

“Akvinolu alim, - abbat dedi, - Uca Tanrının varlığını yalnız məntiqin gücüylə, səbəbdən-səbəbə
keçərək, nəhayət, səbəbi olmayan ilk səbəbə çatmaqla göstərməkdən qorxmamışdı...”

“Mən kiməm ki, - Vilhelm fağır-fağır dilləndi, - Akvinolu alimə qarşı çıxım? Tanrının varlığını
isbatlamaq üçün onun göstərdiyi yolun doğru olduğunu təsdiq edən o qədər başqa əlamətlər var ki...
Tanrı, Avqustinin bildiyi kimi, qəlbimizin dərinliyində bizimlə danışır. Və siz, müqəddəs ata, Uca
Tanrını mədh etməli və onun varlığına açıqca şəhadət gətirməlisiniz, Akvinolu Tommaso belə etməsə
də... - Vilhelmin dili topuq vurdu, sonra əlavə etdi, - düşünürəm ki, belədir.”

“Əlbəttə”, - abbat cəld onun sözünü təsdiqlədi və beləcə ustadım xoşlanmadığı bir müzakirəni
uğurla kəsdi.

“Məhkəmə işlərinə qayıdaq, - Vilhelm dedi. - Baxın, bir adam zəhərlənərək öldürülür. Bu,
təcrübədə başa gələndir. Məlum olan dəlillərlə, zəhərləyənin başqa bir adam olduğunu fərz edə
bilərəm. Ağlım özünə güvənməklə belə bəsit səbəb və nəticələr zəncirini çox asanlıqla qura bilər.
Amma bu bəd əməli törətmək üçün başqa bir şeyin, bu dəfə insani deyil, şeytani bir şeyin araya
girdiyini deməklə zənciri qarışdırmağa nə haqqım var? Mən demək istəmirəm ki, bu mümkün deyil.
Bəzən şeytan da, sizin Kəhər kimi, getdiyi yolda açıq işarələr qoyar. Amma nə üçün bu işarələrin
dalınca düşməliyəm? Məhz bu adamın günah işlətdiyini bilmək və onu dünyəvi hakimiyyətin əlinə
vermək kifayət deyilmi? Necə olsa, cəzası ölüm olacaq. Allah bağışlasın”.

“Amma eşitdiyimə görə üç il öncə Kilkennidə müttəhimlərin iyrənc cinayətlər törətməklə
günahlandırıldıqları bir işdə şeytan barmağının olduğunu açıqlayan hökmə qarşı çıxmamışdınız”.

“Onu mən tərtib etməmişdim. Amma qarşı çıxmadığım da doğrudur. Mən kiməm ki şərin getdiyi
yolları mühakimə edəm? Xüsusilə də... - Vilhelm sözünə ara verdi, bunun əsas səbəb olduğunu
göstərmək istəyirdi, - əgər işin gedişində istintaqı başlatmış olanların, yepiskopun, şəhər
hakimlərinin, bütün xalqın, hətta müttəhimlərin də şeytanı günahlandırmaq istəyi olarsa? Bax şeytanın
işinə yeganə sübut məncə məhkəmədə iştirak edən insanların, şeytanı bəd əməlindən tanıdıqlarını
inadkarlıqla söyləmələridir”.

“Deməli, - abbat narahatlıqla soruşdu, - sizcə, əksər məhkəmə işlərində şeytan yalnız
cinayətkarların deyil, həmçinin və hətta ilk növbədə hakimlərin ruhunu idarə edir?”

“Belə bir şeyi demək olarmı? - sualla cavab verdi Vilhelm. Sual elə qoyulmuşdu ki, abbat bunu
təsdiqləyə bilməzdi. Onun tərəddüd etməsindən istifadə edən Vilhelm mövzunu dəyişdi. - Amma
bunlar keçmişdə qalıbdır. Bu alicənab vəzifəni buraxdım. Hakimlik etdimsə də, Tanrının istəyi ilə
etdim...” “Şübhəsiz...” - deyə, qəbul etdi baş rahib.



“... indi isə, - Vilhelm sözünə davam etdi, - başqa incə işlərlə məşğulam. Nə baş verdiyini
söyləsəniz, sizi narahat edən məsələni də araşdırmağa hazıram”.

Görünür, baş rahib öz məsələsinə dönə bilməkdən sevinirdi; Ehtiyatla, hər bir sözünü ölçüb-
biçərək, uzun cümlələr qurmaqla



və bəzən də eyhamlarla danışırdı. Bir neçə gün əvvəl baş verən hadisə abbadığın rahiblərini qorxuya
salmışdı. Baş rahib dedi ki, Vilhelmi insan ruhuna və şeytan hiylələrinə bələd olan bir adam kimi
tanıyır və qonağının dəyərli vaxtını üzücü bir müəmmaya işıq salmaq üçün ayıracağına ümid edir.
Vaqeə belə idi: mahir miniatür ustası kimi şöhrət qazanmasına baxmayaraq, hələ gənc bir rahib olan
Otrantolu Adelmo bir gün sübh vaxtı Binanın şərq qülləsinin altında, uçurumun dibində keçiotaran
tərəfindən ölü tapılmışdı. Rahiblər onu axşam duasında xorda görmüşdülər, amma gecəyarısı duasına
gəlmədiyi üçün gecənin ən qaranlıq saatlarında uçuruma düşdüyü zənn edilirdi. O gecə güclü qar
fırtınası vardı; adamı bıçaq kimi kəsən qudurmuş cənub küləyi qar dənələrini göyə sovururdu. Qar
gah əriyir, gah da yenidən donurdu. Cəsəd uçurumun dibində tapıldı; düşərkən qayalara çırpılaraq
əzilmiş və parçalanmışdı. Zavallı, fani məxluq; Allah ona rəhmət etsin. Cəsəd qayalara dəyərək bir
neçə dəfə istiqamətini dəyişmişdi və məhz hansı nöqtədən düşdüyünü demək çətin idi: yəni, qüllənin
uçuruma baxan dörd tərəfindəki üç sıra pəncərənin məhz hansından düşdüyü bəlli deyildi.

“Zavallı cəsədi harada dəfn etdiniz?” - Vilhelm soruşdu.
“Əlbəttə ki, məzarlıqda, - abbat cavab verdi. - Bəlkə də görmüsünüz, məzarlıq kilsənin şimal tərəfi

ilə Binanın yanındakı bağça arasında yerləşir”.
“Aydındır, - Vilhelm dedi. - Məsələniz də aydındır. - O talesiz gənc, Tanrı qorusun, canına qıymış

olsaydı (qəza nəticəsində yıxıldığı istisna edilirdi), səhəri gün pəncərələrdən birinin açıq olduğunu
görərdiniz. Amma hamısı bağlı idi; üstəlik heç birinin dibi islanmamışdı”.

Baş rahib, daha öncə dediyim kimi, siyasətçi və çox təmkinli adam idi; amma bu dəfə heyrətdən
çaşqın halda Aristotelə görə mühüm və genişürəkli insanlara xas olan natiqliyini itirərək soruşdu:
“Bunu sizə kim dedi?”

“Siz, - Vilhelm cavab verdi. - Əgər pəncərə açıq olsaydı, onun özünü pəncərədən atdığını
düşünərdiniz. Bayırdan baxarkən gördüm ki, bunlar tutqun şüşələrdən olan böyük pəncərələrdir.



Belə böyük binalarda bu cür pəncərələr, adətən, insan boyundan yuxarıda qoyulur. Deməli,
zərərçəkənin pəncərədən baxarkən müvazinətini itirib təsadüfən yıxılması tamamilə istisnadır. Buna
görə də pəncərənin açıq olması birbaşa intiharı göstərərdi. Bu halda onun müqəddəs torpağa
gömülməsinə icazə verməzdiniz. Amma o, bir xristian kimi dəfn edilib. Bu isə pəncərələrin bağlı
olduğunu təsdiqləyir. Pəncərələr bağlı olduğundan və hətta cadugərlərin ittiham edildiyi məhkəmə
işlərində də bir ölünün Tanrının, yaxud şeytanın köməyi ilə işlədiyi cinayətin izlərini itirmək üçün
uçurumun dibindən qalxmasına rast gəlmədiyimə görə, bu adamı uçuruma insan əlinin, ya da sizin
xoşladığınız kimi desəm, şeytan əlinin itələməsi açıq-aşkardır. Siz indi onu pəncərədən itələməsə
belə, pəncərə qarşısına sıxışdıranın kim olduğunu düşünürsünüz. Əlbəttə ki, narahatsınız, çünki
abbadıqda təbii yaxud, fövqəltəbii - bunun fərqi yoxdur sərbəstcə dolaşan şər qüvvə vardır...”

“Hə-hə, - abbat dedi, amma Vilhelmin sözləri ilə razılaşdığını, yoxsa Vilhelmin heyrətamiz şəkildə
ortaya qoyduğu dəlilləri öz-özünə götür-qoy etdiyini anlamadım. - Hə. Amma siz haradan bilirsiniz
ki, pəncərələrin heç birinin aşağısı islanmamışdır?”

“Sizdən. Mənə küləyin cənubdan əsdiyini dediniz. Bu halda yağmurun şərqə tərəf baxan
pəncərələrə çırpılması mümkün deyil”.

“Sizin ağlınız haqqında mənə az danışıblar, - baş rahib dedi. - Haqlısınız. Hər şey siz dediyiniz
kimi idi, pəncərələrin aşağısı islanmamışdı. Bunun səbəbini indi anlayıram. Mənim də narahatlığımı
başa düşün. Rahiblərimdən birinin ruhunu iyrənc intihar günahıyla ləkələmiş olması mənim üçün çox
ağır olardı. Amma onlardan birinin eyni ölçüdə qorxunc bir günah işlədiyini düşünməyim üçün də
səbəblər var. Kaş ki, bununla bitsəydi...” “Hər şeydən öncə, bəs nə üçün rahiblərdən biri?
Monastırda çox insan var - mehtərlər, keçiotaranlar, xidmətçilər...”

“Bəli, bizim monastır kiçik də olsa, zəngindir, - deyə, abbat təsdiqlədi. - Altmış rahibə yüz əlli
nökər xidmət edir. Amma



ımətçilər bunu edo bilməzdi. Cinayət Binada törədilib. Binanın quruluşu, yəqin ki, artıq sizə
məlumdur: birinci mərtəbədə mətbəx və yeməkxana, üstdəki iki mərtəbədə isə yazı zalı və kitabxana
var. Axşam yeməyindən sonra Bina kilidlənir və heç kimin içəri girməsinə qəti şəkildə izn verilmir...
- Bu zaman Vılhelm, görünür, nəsə soruşmaq istəyirdi, çünki abbat onun sözünü kəsib könülsüz-
könülsüz əlavə etdi, - əlbəttə ki, rahiblərin də, amma...”

"Amma nə?”
"Amma... bir xidmətçinin gecənin ortasında Binaya girməyə cəsarət etməsi qətiyyən, başa

düşürsünüz, qətiyyən mümkün deyildir... - Bu zaman abbatın çöhrəsinə ani və lovğa bir təbəssüm
qondu, amma axıb gedən bir ulduz kimi tezcə də yoxa çıxdı. - Ola bilməz! Onlar bundan çox
qorxurlar. Bilirsiniz, bəsit inamlardan nəyisə qorumaq lazımdırsa, qadağanı təhdidlərlə güc
birləşdirmək gərəkdir: onları inandırmaq lazımdır ki, bu qadağanı pozanların başına dəhşətli, hətta
fövqəltəbii bir iş gələcəkdir. bəsit adamlar buna inanırlar, rahiblər isə...”

“Aydındır”.
“Üstəlik, bir rahibin yasaq edilmiş yerə girməsinə başqa səbəblər də ola bilər. Demək istəyirəm

ki, qanunsuz da olsa, anlaşılan səbəblər...”
Vilhelm gördü ki, abbat sözünə necə davam etməsini bilmir, əna görə də başqa bir sual verdi,

amma bu, həmsöhbətini daha da təşvişə saldı.
“Ehtimal olunan qətl haqqında danışarkən “kaş ki, bununla eşitsəydi...” dediniz. Daha nəyi nəzərdə

tuturdunuz?
“Mən beləmi dedim? Hə... Heç kim səbəbsiz cinayət törətməz, səbəbi nə qədər iyrənc olursa olsun.

Bir rahibi öz rahib qardaşını öldürməyə sürükləyə biləcək səbəblərin iyrəndiyini düşünəndə dəhşətə
gəlirəm. Vəssalam.”

“Başqa bir şey yoxdur?”
“Yox, mənim deyəcəyim bu qədər”.
“Yəni, yalnız bunları deməyə səlahiyyətiniz çatır?”



“Xahiş edirəm sizdən, Vilhelm qardaş, səndən xahiş edirəm, qardaş...” - abbat hər iki - “sizdən”
və “səndən” - sözlərini xüsusi vurğu ilə dedi. Vilhelm qıpqırmızı qızardı və mızıldandı:

“Görürəm ki, sən daim Tanrıya xidmət edəcəksən”.
“Təşəkkür edirəm, Vilhelm”, - abbat cavab verdi.
Ey rəhmli Tanrım, mənim böyüklərim o anda necə qorxunc bir sirrə toxunurdular! Biri maraqdan, o

biri çarəsizlikdən. Çünki Tanrıya müqəddəs xidmətin sirlərinə bələd olmayan mən belə, bir rahib
müridi olmağıma baxmayaraq, abbatın tövbə andında nəsə eşitdiyini anladım: o, tövbə edən birinin
ağzından Adelmonun faciəli sonu ilə bağlı acı bir etiraf eşitmişdi. Abbat bəlkə də buna görə
cinayətkan nə günahlandırmağa, nə də cəzalandırmağa haqqının olmadığını bilərək, şübhələndiyi bir
işin açıqlanmasını Vilhelmdən xahiş edirdi. O ümid edirdi ki, özünün mərhəmət xatirinə kölgədə
saxlamağa məcbur olduğu hadisəni mənim ustadım zəkasının gücüylə aşkara çıxaracaqdır.

“Yaxşı, - Vilhelm dedi. - Mən rahibləri sorğuya çəkə bilərəmmi?”
“Əlbəttə, çəkə bilərsiniz”.
“Abbadığın içində sərbəstcə gəzə bilərəmmi?”
“Siz bu səlahiyyəti alacaqsınız”.
“Mənim səlahiyyətlərimdən rahiblər xəbərdar olacaqmı?”
“Elə bu axşam hamısı bunu biləcəkdir”.
“Bu halda mən rahiblər xəbərdar olana qədər yubanmadan işə başlayacağam. Həm də xristian

aləminin bütün monastırlarında haqqında heyranlıqla danışılan kitabxananıza da baxmaq istəyirəm;
buraya gəlişimin səbəblərindən biri də budur”.

Bu zaman rahib dik ayağa qalxdı. Üzü sərtləşmişdi. “Dediyim kimi, abbadığın içində tam sərbəst
gəzə bilərsiniz. Amma Binanın üst mərtəbəsindəki kitabxanaya qətiyyən girə bilməzsiniz”.

“Nə üçün?”
“Bunu lap əvvəldən deməliydim, amma zənn etdim ki, bilirsiniz... Bizim kitabxanamız başqalarına

bənzəməz...”



“Hə. Başqa kitabxanalara nisbətən, burada daha çox kitab var. Sizin kitab rəflərinizlə müqayisədə
Bobbio və Pompoza rahiblərinin, Klyuni və Fler abbadığının kitabxanası əlifbanı öyrənən bir uşağın
otağı kimi görünür. Novalesa kitabxanasında yüz illərlə toplanan altı min əlyazma sizin
kitabxananızla müqayisədə xırda-xuruşdur və bəlkə də onların çoxu indi sizin kitabxananızdadır.
Bilirəm ki, bu kitabxana - Bağdadın otuz altı kitabxanası ilə, vəzir ibn əl-Əlkaminin on minlik cildləri
ilə yarışa biləcək xristian aləminin tək işığıdır. Bilirəm ki, buradakı İndilərin sayı Qahirədəki iki min
dörd yüz Quranla bərabərdir. Monastırınızdakı saysız-hesabsız əlyazmaların mövcudluğu - yüz illər
öncə (yalan knyazı ilə yaxın olduğundan) Tripolidəki kitabxanalarında altı milyon cild olduğunu və
burada səksən min təfsirçi ilə iki min yazıçının işlədiyini deyib öyünən bütpərəstlərə qarşı açıq-aşkar
dəlildir...”

“Bəli, belədir, Tanrıya şükürlər olsun”.
“Burada yaşayan rahiblərin çoxunun dünyanın müxtəlif yerlərindəki abbatlıqlardan gəldiyini də

bilirəm. Bəziləri nadir əlyazmalarının üzünü köçürüb öz vətənlərinə aparmaq üçün qısa müddətə
burada qalırlar; bunun əvəzində onlar da öz monastırlarındakı nadir əlyazmalarından gətirib sizə
verirlər ki, üzünü köçürəsiniz. Buna görə də monastırınızda almanlar, daklar, ispanlar, franzılar və
yunanlar var. Bilirəm ki, imperator Fridrix illər öncə Merlinin gələcəkdən xəbər verən yazılarını
kitab halına salıb, Misir sultanına hədiyyə etmək üçün ərəbcəyə çevirməyi sizdən xahiş etmişdir.
Nəhayət, Murbax kimi şanlı monastırın bu acı günlərimizdə bir nəfər də mirzəsinin qalmadığını, San-
Qalloda yazmağı bacaran bir neçə rahibin olduğunu, bundan sonra monastırlarda deyil, şəhərlərdə
universitetlər üçün çalışan qeyri-ruhanilərdən ibarət birlik və ittifaqların yaradıldığını, yalnız sizin
monastırınızda ordeninizin şərəfini ucaldaraq rahiblərin gündən-günə daha səylə biliklərini
artırdığını bilirəm...”

“Monasterium sine libris' - abbat dalğın-dalğın dedi - mühafızəsiz şəhər, döyüşçüsüz qala,
ədviyyatsız yemək, təamsız 47



süfrə, ağacsız bağça, çiçəksiz çəmənlik, yarpaqsız ağac kimidir... Bizim, iki buyruq - çalışmaq və dua
etmək - əsasında inkişaf edən ordenimiz hamının tanıdığı dünyada bir işıq kimidir; bilik xəzinəsidir;
yanğınlar, qarətlər, zəlzələlər içində yox olma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalan qədim müdrikliyin
xilasıdır; bizim monastır yeni yazının ocağı, qədim biliklərin qorunduğu yerdir... Ah, bilirsiniz ki,
indi çox qaranlıq dövrdə yaşayırıq; üzüm qızararaq deyirəm, bir neçə il öncə Vyana Şurası hər bir
rahibin keşişlik etməyə borclu olduğunu açıqlamaq məcburiyyətində qaldı! İki yüz il əvvəl pak və
zəkalı yaşamla işıq saçan bir neçə monastırımız indi miskinlərin məskənidir! Ordenimiz hələ
güclüdür, amma şəhərlərin kəsif qoxusu müqəddəs məkanlarımıza da dolmuşdur: Tanrı bəndələri indi
ticarətə və nifaqa daha çox meyil edirlər. Paklıq ruhunun yaşamayacağı iri şəhərlərdə qaragüruh
(qeyri-ruhanilərdən başqa nə gözləmək olardı!) nəinki kobud dildə danışır, hətta bu dildə yazırlar da!
Tanrı bizə rəhm etsin və bu cildlərin heç birinin divarımızdan içəri girməsinə izn verməsin - yoxsa
pak məkanımız bidətçilər yığnağına çevrilər! Bəşəriyyətin günahları üzündən dünya onu aşağı çəkən
cazibədar uçurumun kənarında asılı qalmışdır! Sabah isə, Honorinin dediyi kimi, insanlar cisimcə
bizdən kiçik olacaqlar, necə ki biz qədim insanlardan xırdayıq. Dünyamız qocalır. İndi ordenimizin
Allah qarşısındakı borcu atalarımızın bizə əmanət etdikləri bilik xəzinəsini qoruyaraq, yeniləyərək,
saxlayaraq bu uçuruma doğru yürüşə qarşı çıxmaqdır. Uca Tanrı dünya yarananda şərqdə olan kainat
mərkəzinin tədricən qərbə doğru hərəkət etməsini buyurdu; bununla da, dünyanın sonunun
yaxınlaşdığına işarə etdi, zira hadisələrin gedişi kainatın sərhədlərinə qədər gəlib çatmışdı. Amma
minillik sona çatmayana qədər, murdar yırtıcı Dəccal tam qələbə qazanmayana qədər - əlbəttə ki,
bunu çox gözləməli olmayacağıq - xristian dünyasının xəsinəsini, Tanrının peyğəmbərlərə, həvarilərə
söylədiyi və bircə hərfini də dəyişmədən əcdadlarımızın təkrarladığı məktəblərin təfsir etməyə
çalışdığı Allah kəlamını (düzdür, indi bu məktəblərdə lovğalıq, paxıllıq, çılğınlıq ilan kimi yuva
qursa da) qo-



rumaq bizim vəzifəmizdir. Dünya qaranlığa qərq olana qədər biz üftiqdə yüksələn yeganə məşəl və
işığıq. Bu müqəddəs və qədim divarlar durduqca Tanrının Pak Kəlamının mühafizləri olacağıq...”

“Amin, - Vilhelm ürəkdən dedi. - Amma bütün bunların kitabxanaya girişin qadağan edilməsinə
nə dəxli var?”

“Baxın, Vilhelm qardaş, - abbat cavab verdi, - bu divarları zənginləşdirən böyük və müqəddəs
əsərləri tamamlamaq üçün - deyib, hücrənin pəncərələrindən görünən, kilsənin üstündə bir tac kimi
yüksələn nəhəng Binanı göstərdi, - mömin insanlar dəmir qaydalara riayət edərək əsrlərlə
çalışmışlar. Kitabxana əsrlər boyunca məxfi qalan və heç bir rahibə öyrənilməsi nəsib olmayan bir
tərtib üzrə qurulmuşdur. Yalnız bu sirri öz sələfindən öyrənən kitabxanaçı buranın quruluşuna
bələddir və ani ölümün bu sirrin ötürülməsinə əngəl olmaması üçün hələ həyatda olarkən
kitabxanaçı bunu öz yardımçısına öyrədir. Onların hər ikisinin dodaqları andla möhürlənmişdir.
Kitab labirintlərində yalnız kitabxanaçmın gəzməyə hüququ var; yalnız o, kitabların yerini və onları
haraya qoyacağını bilir; yalnız o, kitabların qorunmasına məsuliyyət daşıyır. Başqa rahiblər yazı
zalında çalışır və kitabxanadakı kitabların siyahısından istifadə edə bilirlər. Siyahıda yalnız
kitabların adları göstərilmişdir ki, bu da çox az şey deyir. Yalnız kitabxanaçı cildlərin
düzülüşündən, məxfilik dərəcəsindən bir kitabın məzmunun sirr, həqiqət, yaxud yalan olduğunu
anlaya bilər. Bir rahib hansı kitabısa istəsə, onu necə, nə zaman verəcəyinə, ya da verib-
verməyəcəyinə yalnız kitabxanaçı qərar verə bilər. Bəzən o, mənimlə də məsləhətləşir. “Zira hər
gerçək - hər qulağa görə deyildir və hər yalan da dindar ruh tərəfindən dərk edilməz”.
Nizamnaməyə görə rahiblər yazı zalında yalnız məlum məqsədlər üçün lazım olan kitablardan
istifadə edə bilərlər, istər ruhi zəiflik, istər lovğalıq üzündən, istərsə də şeytanın təhriki ilə axmaq
bir marağa can atmaq üçün deyil”.

“Deməli, kitabxanada içində yalanlar yazılmış kitablar da vardır?”



“Təbiət yırtıcılara da dözür. Zir, onlar hikməti-ilahiyyənin bir hissəsidir və onların ağlagəlməz
eybəcərliyində Yaradanın gücü ortaya çıxır. Cadu kitablarının, yəhudi kabbalasının, bütpərəst
şairlərin nağıllarının, imansızların yalanlarının mövcudluğu ilahi hikmətə görədir. Bu monastırı
qurub-yaradanlar sarsılmaz və müqəddəs inancla hesab edirdilər ki, müdrik və dindar oxucunun
zəkası, hətta yalana yer verən kitablarda da İlahi Biliyin işartısını sezə biləcəkdir. Amma
kitabxanamız belə oxucuların da üzünə bağlıdır. Məhz bu səbəblərdən, yəqin ki, siz anlayırsınız,
kitabxanaya hər kəsi buraxmaq olmaz. Həm də, - son dəlilinin zəif olduğunu anlayan abbat əlavə etdi,
- kitab çox kövrəkdir, zamanın axışı əzab verir ona, gəmiricilərdən, pis havalardan, bacarıqsız
əllərdən çox qorxar! Yüz illər boyunca hər kəs istədiyi kimi əlyazmalarımıza toxuna bilsəydi, onların
əksəriyyəti bu günə qədər gəlib çıxmazdı. Beləcə, kitabxanaçı onları yalnız insanlardan deyil,
təbiətdən də qoruyur və ömrünü Həqiqətin əbədi düşməni olan Unutqanlıqla mübarizəyə həsr edir”.

“Demək, iki nəfərdən başqa heç kim Binanın üst mərtəbəsinə girə bilmir”.
Abbat gülümsədi: “Heç kim girməməlidir. Heç kim girə bilməz. Heç kim, istəsə belə, bunu

bacarmaz. İçində gizlətdiyi həqiqətlər kimi ölçüyəgəlməz dərinlikdə və saxladığı yalanlar kimi
aldadıcı olan kitabxana özü özünü qoruyur. O, həm mənəvi, həm də maddi labirintdir. Kitabxanaya
girsəniz də, çıxa bilməzsiniz. Mən sizə abbatlığın qaydalarından danışdım və xahiş edirəm ki, bu
qaydalara əməl edəsiniz”.

“Amma siz, Adelmonun kitabxananın pəncərəsindən uçuruma düşdüyünü zənn edirsiniz. Əgər
cinayətin ehtimal olunan yerinə baxmasam, onun ölümünü necə araşdıra bilərəm?”

“Vilhelm qardaş, - baş rahib mülayim səslə dilləndi, - heç görmədən atım Kəhəri və heç bir şey
bilmədən Adelmonun ölümünü təsvir etməyi bacaran adam, girə bilmədiyi yerlər haqqında da
asanlıqla mühakimə yürüdə bilər”.

Vilhelm təzim edib cavab verdi: “Zati-aliləriniz öz ciddiliyini müdrikliklə bəzəyir. Qoy siz deyən
kimi olsun”.



“Əgər Tanrının iradəsi ilə ağıllıyamsa, bu yalnız ciddi olmağı bacardığımdandır” - abbat dedi.
“Nəhayət, son sualım, - Vilhelm dedi, - Ubertino haradadır?”
“Burada. Sizi gözləyir”.
“Nə zaman?”
“İstədiyiniz vaxt, - baş rahib gülümsədi. - Siz onu tanıyırsınız. Böyük biliyə malik olmasına

baxmayaraq, kitabxanaya laqeyddir; onu ötəri məftunluq adlandırır. Günlərini kilsədə düşünərək, dua
edərək keçirir...”

“Qocalmışdırmı?” - Vilhelm bir az tərəddüdlə soruşdu.
“Siz onu nə vaxtdan bəri görməmisiniz?”
“Uzun illərdir”.
“Yorğundur. Bu dünyanın işlərindən çox uzaqdır. Altmış səkkiz yaşı var. Amma zənnimcə, ruhu

əvvəlki kimi gəncdir”.
“Təşəkkür edirəm. Yubanmadan onu taparam”.
Baş rahib bizi rahiblərlə birlikdə günorta yeməyinə dəvət etdi. Vilhelm az əvvəl doyunca yemək

yediyini, Ubertinonu tez görmək istədiyini dedi. Abbat sağollaşıb getdi.
O, qapını açıb hücrədən çıxarkən həyətdən ürək parçalayan bir fəryad yüksəldi - adətən, ölümcül

yaralananlar belə qışqırırlar. Sonra bunun kimi kəskin qışqırıqlar eşidildi. “Nə olub?” - Vilhelm
çaşqın halda soruşdu. “Heç nə, - abbat gülümsəyərək dedi. - İlin bu mövsümündə donuzları kəsirlər.
Donuzotaranların işidir bu. Sizi bu qan narahat etməməlidir”.

O, belə dedi və zəki bir adam olaraq qazandığı şöhrəti doğrultmadan eşiyə çıxdı. Zira ertəsi gün
səhər... Amma, sən səbrli ol, gəvəzə dilim! Çünki hələ bu gün elə hadisələr oldu ki, bunları danışmaq
lazımdır.



B İR İN C İ  G Ü N

G Ü N O RTA ,
Adso kilsənin qapısına heyran olur,
Vilhelm isə uzun ayrılıqdan sonra

Kazallı Ubertino ilə görüşür

Abbatlığın kilsəsi daha sonralar Strasburq, Şartr, Bamberq və Parisdə gördüyüm kilsələr kimi
gözəl deyildi. Bura İtaliyada əvvəllər də gördüyüm, möhkəm bünövrəsi olan, göy üzünə
başgicəlləndirici şəkildə ucalmayan, genişliyi hündürlüyündən daha artıq olan məbədlərə bənzəyirdi.
Amma kilsənin birinci mərtəbəsi belə idi. Onun qaya kimi möhkəm divarları üstündə kvadratşəkilli
mazğallar vardı; birinci mərtəbənin üstündə sivriuclu çardaqla örtülmüş, sadə pəncərələri olan və
qüllədən daha çox, ikinci bir kilsəyə bənzəyən tikili ucalırdı. Əcdadlarımızın Provansda və
Langedokda inşa etdiyi etibarlı monastır kilsələri kimi, gözəllikdən və müasir üsluba xas olan
bəzəklərdən uzaq bir kilsə; ancaq yaxın zamanlarda xor yerinin üstünə bərkidilmiş uzun mil göy
qübbəsinə doğru ucalırdı.

Uzaqdan nəhəng tağ kimi görünən kilsə qapısının önündə iki düz və bəzəksiz sütun vardı; amma
üstündə bir çox başqa tağın da olduğu maili qanadlar sütunlardan ayrılaraq, baxışları sanki bir
uçurumun mərkəzinə olduğu kimi, yarıqaranlıqda gözə çarpmayan əsl qapıya tərəf yönəldirdi.
Darvazanın üstündə yanlardan iki möhkəm tirin saxladığı, ortada isə dəmirlə bərkidilmiş palıd
qapıların örtdüyü, girişi iki yerə bölən oymalı sütunun dayaq verdiyi böyük bir timpan48 vardı. Günün
o vaxtında solğun günəş şüaları çardağa dikinə düşürdü; fasadın üzərinə maili olaraq düşən işıq
timpanı aydınlatmırdı; buna görə də iki sütunu keçdikdən sonra, özümüzü qanadları saxlayan kiçik
sütunlardan



ayrılmış tağların yaratdığı qübbənin altında gördük. Gözlərimiz alaqaranlığa alışınca, oyma daşların
insanın gözlərinə və düz qəlbinin dərinliklərinə yönəlmiş (zira rəsm ruhani insanların deyil, dünyagir
insanların ədəbiyyatıdır) lal söhbəti birdən-birə gözlərimi qamaşdırdı və məni bu gün də dilimin
çətinliklə söylədiyi xəyalların içinə çəkdi.

Göy üzündə qurulu bir taxt və taxtda Oturan birini gördüm. Oturanın üzü sərt və kədərli idi, geniş
açılmış gözləri dünyəvi mövcudluğunun sonuna gəlmiş bəşəriyyətə baxırdı; uzun saqqalı və saçları
bir bulağın suları kimi bərabər ölçüdə ikiyə ayrılaraq üzünə və sinəsinin üstünə tökülürdü. Başındakı
çələng rəngbərəng lələklərlə və qiymətli daş-qaşla bəzədilmişdi; qızılı və gümüşü saplarla işlənmiş
al-qırmızı xirqəsi böyük qıvrımlarla dizlərinin üstünə düşmüşdü. Dizlərinin üstünə qoyduğu sol
əlində möhürlü bir kitab tutmuş, sağ əlini isə müjdə verirmiş kimi, ya da təhdid edirmiş kimi yuxarı
qaldırmışdı. Üzü xaç şəklində və qeyri-adi gözəllikdə çiçəkli nur haləsinə bürünmüşdü; çələngin
ətrafında və Oturanın başının üstündə zümrüdə bənzər göy qurşağının parıldadığını gördüm. Taxtın
önündə, Oturanın ayaqlarının altında büllur kimi dəniz axırdı; taxtın ətrafında və üstündə isə dörd
qorxunc heyvan gördüm. Məftunluqla baxdığıma görə bu heyvanlar mənim üçün qorxunc idi; amma
Oturan üçün mehriban və doğma olan bu heyvanlar daim onu mədh edirdilər.

Daha doğrusu, onların hamısı mənim üçün də qorxunc deyildi; zira mənim solumda, Oturanın
sağında əlində kitab tutmuş adam mənə sevimli və gözəl göründü. Amma əks tərəfdəki sivri dimdikli,
zireh kimi tükləri tikan-tikan, əyri caynaqlı, geniş qanadları açıq olan qartal qorxunc idi. Oturanın
ayaqları yanında, iki heykəlin altında daha iki heyvan vardı: bir buğa və bir aslan; iki yırtıcı da - biri
pəncələri, biri dırnaqları arasında bir kitab tutmuşdu; gövdələri taxtın kənarına, başları isə taxta tərəf
yönəlmişdi; gövdələrinin yuxarısı və boyunlan vəhşi bir çırpıntı içərisində idi; pəncələrini yığmış,
cəhənglərini geniş açmış, ilanaoxşar quyruqları halqa-halqa qıvrılan bu heyvanlar getdikcə



yüksələn alov dilləri ilə əhatə olunmuşdu. İkisi də qanadlı, ikisi də halə ilə taçlanmış idi; qorxunc
görkəmlərinə baxmayaraq, bunlar cəhənnəmin deyil, cənnətin məxluqları idilər; qorxunc
görünmələrinin səbəbi bir gün diriləri və ölüləri mühakimə etmək üçün Gələcək olanın gəlişini
əvvəlcədən duyduqlarına görə nərildəmələri idi.

Taxtın ətrafında, dörd heyvanın yanında və Oturanın ayaqları altında, görüntü sahəsini, demək olar
ki, tamamilə dolduran büllur dənizinin şəffaf suları arasından görünürmüş kimi timpanın üçbucaq
cizgilərinə uyğun olaraq aşağıda yeddi-yeddi, sonra üç-üç, lap yuxarıda iki-iki yerləşmiş iyirmi dörd
kiçik taxtda iyirmi dörd ağ libaslı və qızılı çələngli qoca oturmuşdu. Onlardan bəziləri əlində lira49,
bəziləri isə buxurdan tutmuşdu. Amma yalnız bir nəfər musiqi çalırdı; qalanların hamısı coşqunluq
içərisində idilər; üzlərini mədh etdikləri Oturana tərəf çevirmişdilər; qolları və ayaqları dörd
heyvanınkı kimi, amma yabanı şəkildə deyil, müqəddəs bir rəqsin hərəkətləri olaraq bükülmüşdü -
güman ki, içərisində on buyuruğun olduğu sandığın önündə Davud da belə rəqs etmişdi, - gövdələri
hansı vəziyyətdə olursa olsun, insan bədəninin müvazinət qaydalarına zidd olaraq, eyni işıqlı nöqtəyə
baxırdı. İlahi, cismani ağırlıqdan ecazkar şəkildə qurtulmuş, qol və ayaqların qeyri-təbii, amma
qəribə və gözəl olan mistik dilində bədən hərəkətləri çox incə və ahəngə uyğun idi; sanki çəki
qanunları yeni görkəm almışdı, sanki müqəddəs rəqs şiddətli rüzgarın təsiri altına düşmüşdü; sanki
həyat nəfəsi, sevinc coşğusu möcüzənin gücüylə səsdən müqəddəs görüntüyə çevrilmişdi.

Müqəddəs ruhla dolmuş və bir bəyanla aydınlanmış bədənlər, əl və ayaqlar, çaşqınlıqdan dəyişmiş
üzlər, coşqunluqdan parıldayan gözlər, eşqdən qızarmış yanaqlar, sevincdən böyümüş bəbəklər; kimi
əzablı bir sevinclə külə dönmüş, kimi müqəddəs musiqiyə qapılmış, kimi çaşqınlıqdan dəyişmiş, kimi
xoşbəxtlikdən gəncləşmiş...Budur, onların hamısı mütəəssir üz-



ləri ilə, dalğalanmış xirqələri ilə, gərgin və ehtiraslı varlıqları ilə, sonsuz mədhiyyələrin
təbəssümü qonmuş dodaqları ilə yeni bir nəğmə söyləyirdilər. Qocaların ayaqları altında, onların,
taxtın və İncil dördlüyünün üzərində simmetrik şırnaqlar halında həm səmavi, həm də dünyəvi
qanunlara uyğun olan incə rəsmlər vardı (dünyanın sevgi ilə, xeyirxahlıqla, nizamla, qüdrətlə, hüquq
qaydaları ilə, ilkin səbəblə, həyatla, işıqla, görünüş və görkəmlə birləşməsini əks etdirən); bu
əsərləri zorla bir-birindən ayırmaq olardı; çünki elə incə, elə sənətkarlıqla düzülmüşdülər ki, bir-
birinə mütənasib, müxtəlif eynilikdə və eyni müxtəliflikdə, dəyişkənlikləri içində vahid və
vahidlikləri içində dəyişkən olan bütövü yaradan parçalar, rənglərin yumşaqlığı ilə fövqəladə
uyğunluq içindəydilər; bir-birinə bənzəməyən çalarların qeyri-adi və şirin ahəngi kimi, hər yayından
bir səs çıxan sitarın tək avazı kimi, hətta müxtəlifliyin azğın oyununda vahid mənaya yönəlmiş daxili
qüvvə ilə eyni olan həmahəng, həmsərhəd qonşuluq kimi, qarşı-qarşıya olub birləşməyən, lakin
qarşılıqlı məhəbbətdə birləşən varlıqların bəzəyi kimi, eyni dərəcədə həm dünyəvi, həm də səmavi
buyruqla bağlanan eşq ittifaqının bəhrəsi kimi, bərabər ölçüdə yerləşmiş maddələrin ciddi
quruluşundan xəbər verən, onların gözəlliyinə işıq salan çoxtərəfli vahid kimi - bax beləcə, yer
üzünün və cənnətin bağçalarını bəzəyən bütün bitkilərin çiçək və yarpaqları, salxım və zoğları,
bənövşə, nəfəsotu, zanbaq, küskütotu, nərgizgülü, şanagüllə, ayıpəncəsi, ətirli səna, xınaçiçəyi,
xətmigülü bir-birinə hörülərək, iç-içə keçmişdi.

Təbii gözəlliyin və fövqəltəbii əlamətlərin bu ahəngindən coşmuş ruhum xoşbəxtlik nəğməsini
söyləməyə hazırkən, gözlərim qocaların ayaqları altındakı güləbənzər daş xonçalara, sonra isə
timpanı saxlayan sütunla bütünləşən və bir-birinə çarpaz olan varlıqlara sataşdı. Nə idi bunlar: arxa
ayaqlarını yerə möhkəmcə qoyan, ön pəncələri qardaşının kürəyinə dayalı, yalları ilan kimi qıvrım-
qıvrım, cəhəngləri ürküdücü nərilti ilə titrəyən, hər biri qövs şəklində şahə qalxmış, bir-birinə
buxovlanmış bu üç cüt aslan nəyi ifadə edirdi? Sanki təşviş içində olan



ruhumu sakitləşdirmək üçün aslanın şeytani ruhunu ram etmək və onu daha ali niyyətlərin rəmzinə
çevirmək məqsədi ilə, sütunun iki tərəfində, qeyri-adi uzunluqdakı meşə qapılarının yan taxtasının
olduğu yerdə, timpanın altındakı nəhəng sütunlara söykənərək, fövqəladə hündürlükdə, üz-üzə baxan,
bir-birinin bənzəri dörd insan heykəli vardı; bunlar dörd yaşlı qoca heykəli idi; üzərindəki
əlamətlərindən Pyotru, Paveli, Yeremiyanı və İsayyanı tanıdım; bədənləri timpanın üstündəki
qocalannkı kimi rəqs edirmişcəsinə əyilmiş, uzun və arıq əlləri qanadlar kimi açılmışdı; küləyin
dağıtdığı saçları və saqqalları pərvazlanmış, uzun geyimlərinin qatlan da açılmışdı; addımlayarkən
uzun ayaqları libaslarını, təbiətcə və cisimcə fərqli olmalarına baxmayaraq, aslan tükü kimi
dalğalandınrdı. Məftun olmuş gözlərimi bu mükəmməl cisimlərin cəhənnəm ifrazatı ilə qəribə şəkildə
bənzəyişinin yaratdığı çoxsəsliliyindən çəkərkən qapının yanında, dərin tağlann altında, onlara həm
dayaq verən, həm də onları bəzəyən kövrək sütunların arasındakı boşluqda yer alan və bəzən sıx
yarpaqlarını hər sütun başının üzərinə sərən, bəzən də saysız-hesabsız tağlann boyunca qol-budaq
atan ağacların içində, yalnız parabolik və alleqorik məzmun daşıdıqlarına görə, ya da hər hansı əxlaq
dərsi verdikləri üçün orada olan eybəcər və dəhşətli varlıqları gördüm. Ayaqları kərkəsin ayaqları
kimi sərt tüklərlə örtülü, şiş qarınlı bir satirlə' cütləşmiş çılpaq, dərisi sallanmış, əti iyrənc
qurbağalar tərəfindən gəmirilən, tükürpərdici bir səslə öz lənətini ulayan, zəhərli ilanların sancdığı
həyasız bir qadın gördüm; yaraşıqlı sütunlarla əhatəli yatağında ölüm soyuğundan keyimiş, cinlər
alayının ürkək ovuna çevrilmiş bir xəsisin, əfsus ki, ölümsüz həyatda yenidən doğulmayacaq körpə
görkəmindəki ruhunun bir şeytan tərəfindən son dəfə xırıldayan boğazından qoparıldığını gördüm;
lovğa bir adam gördüm, çiynində oturmuş şeytan caynaqlarını onun gözünə soxmuşdu; bu vaxt, iki
qarınqulu bir-birinin iyrənc bədənini didib-parçalayırdı; keçi üzlü, aslan dərili, bəbir dişli başqa
məxluqlar gördüm, 50



hamısı da yandırıcı nəfəsi duyula bilən alovlu bir meşənin əsiri; onların ətrafında, içində, başlarının
üstündə, ayaqlarının altında qəribə üzlər və bədənlər vardı; bir-birinin saçlarından yapışmış ər-
arvad; bir günahkarın gözlərini soran iki əfi ilan; qıvrılmış əlləri ilə əjdahanın cəhəngini ayıran bir
pəhləvan; İblisin taxtını qoruyub, çələnglə bəzəmək və öz məğlubiyyətləri ilə onu şərəfləndirmək
üçün bütün şeytani məxluqlar bir yerə toplaşmışdı: satirlər, androginlər1, altıbarmaq eybəcərlər, su
pəriləri, hippokentavrlar, qorqonlar, yarasalar, inkublar 51 52, ilanquyruqlular, minotavrlar, vaşaqlar,
bəbirlər, əjdahalar, burunlarından atəş saçan köpək üzlü siçovullar, timsahlar, skolopendralar, qıllı
ilanlar, səməndərlər, buynuzlu ilanlar, suilanlan, yexidnalar, bellərində dişləri olan ikibaşlı
məxluqlar, goreşənlər, susamurları, qəcələlər, mişarbuynuzlu hidroforlar, qurbağalar, yarıaslan,
yarıqartal qrifonlar, itbaşlılar, meymunlar, mantihorlar 53, leşyeyən quzğunlar, yırtıcı dələlər, sığmlar,
şanapipiklər, bayquşlar, uzunquyruq kərtənkələlər, dəribaşlar, gürzələr, ayağıziyillilər, əqrəblər,
yaşıl kərtənkələlər, balinalar, əsayaoxşar ilanlar, amfısbenalar 54, uçan boalar55, dipsadlar56,
milçəkyeyənlər, vəhşi poliplər, muranlar və tısbağalar. Cəhənnəmin bütün bədheybətləri qaranlıq
meşəni, vəhşi və kədərli səhranı təmsil edirmişlər kimi, bir yerə toplanıb, yuxarıda Oturanın vəd və
təhdid edən üzünə qarşı dayanmışdılar. Armageddonda57 məğlub olanlar diriləri və



ölüləri qəti olaraq ayırmağa gəlmiş olanın qarşısında idilər. Bu görüntüdən dilim tutularaq və sakit
bir yerdəmi, yoxsa Qiyamət günü vadisindəmi olduğumu dərk etməyərək, özümü tamamilə itirmiş göz
yaşlarımı zorla saxlayırdım və rahibliyə hazırlaşdığım illərdə, Müqəddəs Yazmı ilk dəfə oxuduğum
zaman, Melk xorunda dərin düşüncələrə qapıldığım gecələrdə məni tənha qoymayan o səsi eşitmiş
kimi oldum (yoxsa doğrudanmı eşitdim?), o görüntüləri gördüm və zəif düşmüş duyğularımın
sayıqlaması arasından şeypur kimi guruldayan bir səsin “Gördüklərini kitaba yaz” (indi elə bununla
məşğulam) dediyini eşitdim və yeddi qızıl şamdan gördüm; və yeddi qızıl şamdanın ortasında sinəsi
qızılı qurşaqla sarınmış, İnsan Oğluna bənzər birini gördüm. Başı və saçları yun kimi, qar kimi
ağappaq idi, gözləri alov saçırdı, ayaqları sobada qızarmış bürünc kimi idi. Səsi çayların uğultusuna
bənzəyir, sağ əlində yeddi ulduz tutmuş, ağzından iki tərəfi də kəskin olan qılınc çıxırdı. Və budur,
göydə bir qapının açıldığını gördüm; Oturanın üzü zümrüd daşı və əqiq kimiydi, taxtının çevrəsində
göy qurşağı vardı, taxtından ildırımlar və şimşəklər çaxırdı. Və Oturan əlinə iti bir oraq alıb ucadan:
“Orağını itilə və əkinləri biç, zira biçin zamanı gəldi; zira məhsul yetişdi”, - dedi, orağını yer üzünə
tərəf çevirdi və əkinlər biçildi.

O      zaman görüntünün, abbatın könülsüz-könülsüz danışdığı monastırdakı hadisələrə bir işarə
olduğunu anladım. Daha sonrakı günlərdə hər dəfə qapının yanma gələndə onların verdiyi həyəcanı
yaşadığıma əmin olurdum. O zaman anladım ki, böyük və savab olan bir qurbanlığa şahidlik etmək
üçün buraya gəlmişik.

Buz kimi qış yağmuruyla islanmışcasına titrəyirdim. Başqa, ikinci bir səs eşitdim, amma arxa
tərəfimdən gələn səs tamam fərqli idi və xəyallarımın gözqamaşdıran qəlbindən deyil, yer üzündən
gəlirdi. Bu səs o qədər yad idi ki, görüntünü də yoxa çıxardı, dərin düşüncələrə qapılmış Vilhelm isə
(burada olmasını indi xatırlamışdım) mənim kimi çevrilib baxdı.

Arxamızda dayanan adam sərsərilər kimi köhnə və çirkli paltarda olsa da, rahibə oxşayırdı, üzü isə
az öncə sütun başlıq-



larinin üstündə gördüyüm bədheybətlərin üzü kimi ləkə-ləkə idi. Rahib qardaşlarımın əksinə olaraq,
ömrümdə heç zaman şeytanla qarşılaşmamışdım. Amma əminəm ki, bir gün insan qılığında qarşıma
çıxsa da, Tanrı onun kimliyini insan surəti altında tamamilə gizlətməsinə yol vermədiyindən, indi
bizimlə söhbət edən adamdan fərqlənməzdi. Başı tövbəkarlıqdan deyil, irinli səpkinin nəticəsində
keçəlləşmişdi. Alnı o qədər ensiz idi ki, əgər başında saçları olsaydı, qalın və qabarıq qaşlarına
qarışardı. Xırda və oynaq bəbəkləri olan yumru gözləri vardı, baxışları ayrı-ayrı anlarda müxtəlif cür
gah səmimi, gah da məşum idi. Mən deyərdim ki, bumu ümumiyyətlə yox idi, gözlərinin arasında azca
qabağa çıxmış qığırdaq vardı. Onun altında iki qara deşik - böyük və sıx tüklü burun dəlikləri
görünürdü. Bir çapıqla burun dəliklərinə birləşən çirkin və böyük ağzı sağa əyilmişdi, yox deyiləcək
qədər görünməyən üst dodağı ilə salxaq və ətli alt dodağının arasından qapqara qaralmış, əyri-üyrü it
dişləri görünürdü.

Biz çevriləndə dodaqlarına təbəssüm qondu (ya da ən azından mənə elə gəldi) və təhdid edərcəsinə
barmağını qaldırıb dedi:

“Hamınız tövbə edin! Gör sənin ruhunu əjdaha necə gəmirəcək! Ölüm üstümüzdodir! O əjdaha cəza
verəcək! Dua et ki, müqəddəs papa bizi bütün günahlarımızdan xilas etsin! Ha! Ha! Deyəsən, bu
rişxənd xoşunuza gəlir! Cadugərlik! Cənab-əqdəsimiz İsa Məsihin nifrinidir! Xoşunuza gəlirmi?
Əzabda xoşbəxtlik, eşqdə fəryadlar... Ah! Ah! Dəf ol, şeytan! Hər an üstümüzə atılmaq üçün bir
küncdə pusqu qurmuş. Salvator axmaq deyil. Mərhəmətli monastırdır. Yeyib-içib Tanrımıza dualar
edirik. Qalan şeylər cəhənnəmin dibinə batsın. Amin. Elə deyilmi?”

Hekayəmiz davam etdikcə, bu eybəcərdən çox danışacağam və onun sözlərini çatdırmaq
məcburiyyətində qalacağam. Etiraf edirəm ki, bu çox çətindir, çünki nə o zaman, nə də indi onun hansı
dildə danışdığını bilmirəm. Bu, oxumuş insanların monastırda öz aralarında danışdığı latın dili
deyildi. Bu, monastırın yerləşdiyi bölgə camaatının danışdığı dil də deyildi. Nə də, bildiyim qədər,
başqa yerlərdə işlənən ləhcələrə də bənzəmirdi.



Ondan eşitdiyim ilk sözləri (xatırladığım kimi) yuxarıda yazaraq, onun danışıq tərzini
müəyyən ölçüdə çatdırdığıma inanıram. Sonralar, onun qızğın həyatının təfərrüatlarını və
cəlayi-vətən olub heç bir yerdə daim qalmadan müxtəlif ölkələrdə sərgərdanlıq etməsini
bildikdə anladım ki, Salvator həm bütün dillərdə, həm do heç bir dildə danışmır. Daha
doğrusu, dərbədərliyi zaman eşitdiyi dillərin parçalanndan istifadə edərək, öz dilini
yaratmışdı. Hətta belə düşündüm ki, Salvatorun danışdığı dil - dünyanın başlanğıcından
Babil qülləsinin tikintisinə qədər tək bir dillə birləşmiş xoşbəxt bəşəriyyətin danışdığı
Adəmcə,ya da o bədbəxt insanların bölünməsindən sonra ortaya çıxan dillərdən biri deyil,
Tanrının göndərdiyi cəzadan sonra ilk günün dəhşətli babilcəsinin, ilkin iğtişaşlar dilinin
əsrimizə qədər gəlib çatmış yeganə nümunəsi idi. Digər tərəfdən, Salvatorun kəkələməsinə
tam mənada dil də deyə bilməzdim; çünki hər insan dilində qaydalar vardır və hər bir
ibarə bu qaydalara tabe olaraq, adplacitum' məna daşıyır; ona görə do bu gün pişiyi pişik,
sabah it adlandırmaq mümkün deyil; insanlann qarşılıqlı razılaşma əsasında müəyyən bir
məna vermədikləri səslərdən də istifadə etmək olmaz; “tra-ta-ta” kimi Sözlərlə nəyisə
anlatmaq mümkün deyildir. Bütün bunlara baxmayaraq, Salvatorun nə demək istədiyini az-
cox anlayırdım və yalnız mən deyil, başqaları da anlayırdı: bu sübut edirdi ki, Salvator bir
dildə deyil, bir neçə dildə eyni zamanda danışır, həm də heç bir dilin qanun-qaydalarını
gözləmədən, sözləri haradan gəldi götürərək. Sonralar gördüm ki, o, eyni bir şeyi bəzən
latınca, bəzən də provansalca anlada bilir və cümlələrini özü qurmaq əvəzinə, haqqında
danışmaq istədiyi hadisəyə və əşyaya uyğun olaraq, əvvəllər eşitmiş olduğu cümlə
parçalarından istifadə edir, fikrini hazır ifadələrdən disjecta membra58 59 vasitəsilə
söyləməyə çalışır. Məsələn, bir yemək haqqında danışarkən, yalnız o yeməyi birlikdə
yediyi insanların sözləri ilə anlatmağı bacarır; nə zamansa bir-



likdə sevindiyi insanların sözlərindən istifadə etməklə öz sevincini ifadə edə bilir. Onun nitqi
başqalarının üz parçalarından ibarət olan üzü kimi idi; ya da bunu övliyaların ölməz cisimlərinin
məclisinə (mərhəmətli Tanrım, qoy bu mənə magnis componere parva'  yaxud, şeytani şeylərdən
müqəddəs şeylərin yaranması kimi görünməsin) yaxud, müxtəlif müqəddəslərin hissələrindən başqa
övliyanın yaranmasına bənzətmək olardı. Onu ilk dəfə gördüyüm anda Salvator istər üzü, istərsə də
danışıq tərzi ilə bir az əvvəl qapının altında gördüyüm tüklü və idbar vəhşidən fərqlənmirdi. Sonralar
onun mehriban və zarafatcıl olduğunu bildim. Daha sonra öyrəndim ki... Amma yox, hər şeyi ardıcıl
danışacağam. Həm də o, danışmağa təzəcə başlamışdı ki, ustadım böyük bir maraqla onu sorğu-suala
tutdu.

“Nə üçün “hamınız tövbə edin” deyirsən?” - Vilhelm soruşdu.
“Mərhəmətli atamız və qardaşımız, - Salvator qəribə şəkildə təzim edərək, cavab verdi. - Həzrəti-

İsa gələcəkdir və insanlar tövbəkar olmalıdırlar. Elə deyilmi?”
Vilhelm diqqətlə ona baxdı: “Son minoritlərin60 61 monastırından bura gəlmisən?”
“Anlamadım...”
“Soruşuram ki, Müqəddəs Fransiskin rahibləri ilə birlikdə yaşamısanmı, özlərini həvarilər

adlandıranları tanıyırsanmı?”
Salvatorun bənizi ağardı - daha doğrusu, qarayanız, vəhşi üzü bozardı. Vilhelmə dərindən təzim

etdi və fısıldayaraq “geri dön”ə oxşar bir söz dedi. Canfəşanlıqla xaç vurub, tez-tez ardına baxaraq,
qaçıb getdi.

“Siz ondan nə soruşdunuz?” - deyə Vilhelmə tərəf çevrildim.
O, fikrə dalmışdı: “Mühüm deyil. Sonra deyərəm. İndi kilsəyə gedək. Ubertinonu görmək

istəyirəm”.



Günortanı yenicə keçmişdi. Zəif günəş işığı qərb tərəfdəki bir neçə dar pəncərədən kilsənin içinə
sızırdı. Ensiz işıq şüası mehrabın üzərinə düşərək, nazik qızılı örtüyü parıldadırdı. Kilsənin yan
tikililəri qaranlıq içindəydi.

Mehraba ən yaxın olan sovməənin girişinin yanında, sol tərəfdə, alçaq burma sütunun üstündə
çağdaş üslubda daşdan yonulmuş, üzündə anlaşılmaz təbəssüm, qamı irəli çıxmış, incə bədəni zərif
bir geyimə bürünmüş, körpəsi qucağında olan Məryəm Ananın heykəli ucalırdı. Müqəddəs Ananın
ayaqları altında, klyuni fırqəsinin libasında olan bir adam üzü üstə düşərək, Tanrıya yalvarırdı.

Yaxınlaşdıq. Addımlarımızın səsini eşidib üzünü qaldırdı. O, saçsız-saqqalsız, mavi gözlü, ensiz
qırmızı dodaqlı bir qoca idi. Bəyaz və qırışsız bənizi vardı, şumal dərisi kəlləsinə elə sıx yapışmışdı
ki, başı süddə saxlanmış mumiyanın başına oxşayırdı. Əlləri ağ, barmaqları incə və uzundu. Vaxtsız
ölümə tuş gələn bakirə qızcığaza bənzəyirdi. Bizə dalğın baxışlarla baxdı... görünür, vəcddən
ayılmaqda çətinlik çəkirdi və birdən sevincdən üzü nurlandı.
“Vilhelm! - deyə qışqırdı. - Sevimli qardaşım! - Çətinliklə ayağa qalxıb, ustadımın ağuşuna atıldı,
onu bərk-bərk qucaqlayıb, ağzından öpdü. - Vilhelm! - O, ucadan dedi və gözləri yaşardı. - Neçə illər
keçdi! Amma səni ilk baxışdan tanıdım! Neçə illər keçdi, başımıza nələr gəldi! Tanrı bizi nə çox
sınağa çəkdi!” - ağlayaraq dedi. Vilhelm qocanı bərk-bərk qucaqladı. O da açıq-aşkar mütəəssir
olmuşdu. Biz məşhur Kazallı Ubertinonun qarşısında dayanmışdıq.
Bu adam haqqında İtaliyaya gəlməzdən öncə də çox eşitmişdim - imperatorluq sarayında yaşayan
fransiskanları ziyarət edəndə adı tez-tez çəkilmişdi. Hətta bir nəfər demişdi ki, o dövrün dahi şairi,
Florensiyalı Dante Aliqyerinin yazdığı şerlərin çoxu (kobud xalq dilində yazıldığından, onları oxuya
bilmədim)
Ubertinonun “Arbor vitae crucifıxae”1 poemasındakı misraların
1 «Çarmıxa çəkilmiş ömür ağacı” (latınca)
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təbiridir. Bu məşhur adamı dəyərli edən təkcə bu deyildi. Oxucularımın bu qarşılaşmanın
əhəmiyyətini daha yaxşı anlamaları üçün mərkəzi İtaliyada qaldığım qısa müddət içində Vilhelmin
dediyi bir neçə cümlədən və yolçuluğumuz zamanı onun müxtəlif monastırlarda rahiblərlə etdiyi
söhbətlərdən anladığım şəkildə, o dövrün hadisələrini xatırlamağa çalışmalıyam.

Doğru-dürüst anladacağıma bəzən əmin olmasam da, xatırladığım hər şeyi söyləməyə çalışacağam.
Melkdəki ustadlarım mənə, bir şimallı üçün İtaliyanın dini və siyasi həyatının incəliklərindən baş
açmağın çətin olduğunu çox demişdilər.

Ruhanilərin başqa yerlərə nisbətən daha çox hökmranlıq etdiyi bu yarımadada, dindarların başqa
yerlərə nisbətən daha çox qüdrət və zənginliyə malik olduğu bu torpaqlarda son iki yüz il ərzində
pozğun ruhaniliyin əleyhdarlarından yaranmış, daha yoxsul həyat sürməyə meyilli olan insanların
hərəkatı yayılaraq, inkişaf etmişdi. Hətta Tanrıya ibadəti belə rədd edən bu insanlar birləşərək,
feodalların, imperatorluğun və şəhər magistratlannm eyni dərəcədə nifrət etdiyi müstəqil cəmiyyətlər
yaratmışdılar.

Nəhayət, Müqəddəs Fransisk gəldi və kilsənin əsaslarına zidd olmayan bir yoxsulluq sevgisi
yaymağa başladı. Onun səyləri ilə kilsə, köhnə hərəkatlara xas olan ciddi əxlaqa sədaqəti qəbul etdi;
lakin əvvəldən onun içində yuva qurmuş iğtişaş rüşeymlərinin kökü kəsildi. Bunun ardından dinc və
firavan günlərin gələcəyi gözlənilirdi, amma fransiskan ordeni böyüyüb ən yaxşı insanları özünə cəlb
etdikcə daha da güclənir və tez-tez dünyəvi işlərə qarışırdı. Buna görə də fransiskanların çoxu ordeni
əvvəlki saflığına qaytarmağa çalışdılar. Mənim monastırda olduğum dövrdə dünyaya yayılmış otuz
min fransiskanın olduğunu nəzərə alsaq, bu çox çətin məsələ idi. Amma bu məsələ çoxlarını
maraqlandırırdı və Müqəddəs Fransiskin rahibləri kilsə tərəfindən qoyulmuş qaydalara etiraz edir
deyirdilər ki, kilsənin qüsurlarını düzəltmək üçün yaranmış orden əksinə, özü bu qüsurları
mənimsəmişdir. Və bunun Fransisk hələ həyatda olarkən baş verdiyini, onun sözlərinə və
məqsədlərinə xəyanət edildiyini deyirdilər. O zaman qəzəblənmiş rahiblər, peyğəmbərlik



lütfünə sahib olduğuna inanılan İoahim adlı bir sistersian rahibinin XII əsrin əvvəllərində yazdığı
kitabı tapdılar. Doğrudan da, İoahim yalançı həvarilər tərəfindən pozulmuş İsa Məsih ruhunun yer
üzündə bərqərar olacağı yeni dövrün gəlişini öncədən görmüşdü. O, elə vaqeələıdən və vaxtlardan
danışmışdı ki, özü də bilmədən, fransiskanların zühurundan bəhs etdiyi hər kəsə aydın idi. Buna görə
də əksər fransiskanlar sevinc içində idi və hətta həddən ziyadə sevinmişdilər, çünki əsrin ortalarında
Parisdə Sorbonna ilahiyyatçıları İoahim adlı rahibin təlimini məhkum etdilər. Amma məncə bunun
səbəbi o dövrdə fransiskanların (dominikanlar kimi) çox güclü və elmli olmaları, fransız
universitetlərinə nüfuz etmələri idi. Buna görə də kilsə fransiskanları bidətçi elan edib, onlarla
hesablaşmaq istəyirdi. Amma bu baş tutmadı və beləcə, təbii ki, bidətçi olmayan Akvinolu
Tommasonun və Baqnoregiolu Bonaventuranın əsərlərinin yayılması kilsənin də xeyrinə oldu.
Deyilənlərdən görünür ki, o zamanlar Parisdə düşüncələr, baxışlar çox qarmaqarışıq idi, daha
doğrusu, kimsə öz məqsədləri üçün bu düşüncələri qarışdırmaq istəyirdi. Bidətçiliyin xristian
dünyasına vurduğu əsas zərər də burada gizlənir: fikir və düşüncələr qarışır və hər kəs şəxsi
maraqları üçün inkvizitor olmağa məcbur olur. Çünki abbadıqda gördüyüm şeylər (bu haqda bir
azdan danışacağam) məndə belə bir fikir yaratdı ki, inkvizitorlar bidətçiliyin yaranmasına özləri bais
olurlar; təkcə inkvizitorların insanları əsassız olaraq bidətçi elan etməsi mənasında deyil;
inkvizitorlar bidət xəstəliyini elə şiddətlə yandırırdılar ki, bir çoxları inkvizitorlara nifrət
bəslədiklərindən, onların acığına bidətçilərin müdafiəsinə qalxırdı. Doğrudan da bu, şeytanın
yaratdığı qapalı çevrəydi; Tanrı bizə rəhm etsin və bizi qorusun.

Amma mən İoahim tərəfdarlarının bidətçiliyindən (əgər bunu bidət hesab ediriksə) danışırdım. Bir
müddət keçdikdən sonra Toskanada İoahimin təlimini yayan və minoritlər tərəfindən çox sevilən San
Donninolu Herard adlı bir fransiskan peyda oldu. Bunların arasından, sonradan ordenin başçısı olan
Bonaventuranın dəyişdiyi qaydaların əleyhinə çıxan və ilkin nizam-



namənin tərəfdarı olan dəstələr yarandı. Əsrin son otuz ilində Lion Şurası fransiskan ordenini, onu
ortadan qaldırmaq istəyənlərdən xilas edərək, ordenin istifadə etdiyi bütün nemətlərin onun
mülkiyyətinə verilməsinə dair qərar çıxartdı - bunu daha qədim icmalar da düzgün və qanuni hesab
edirdilər. Amma Markda bəzi rahiblər buna qarşı çıxdılar, zira bir fransiskanın nə şəxsi, nə monastır,
nə də orden adından heç bir mülkə sahib olmaması zərurətindən, nizamnamənin ruhuna xəyanət
edildiyini düşünürdülər. Bu rahibləri ömürlük həbsə məhkum etdilər. Mən heç də bu adamların İncilə
zidd davrandıqlarını düşünmürdüm. Amma söhbət dünyəvi zənginliklərə malik olmaqdan gedirsə,
hamıdan ədalətli qərarlar və əməllər gözləmək çətindir. İllər sonra ordenin yeni başçısı Raymond
Haufredinin bu məhbusları Ankon zindanında tapdığını və onları azad edərək “Bizim və ordenimizin
belə günahla ləkələnməsi Allahın nəsibidir” dediyini öyrəndim. Bu, bidətçilərin həqiqəti
danışmadığını və kilsədə hələ yüksək ləyaqətli insanların olduğunu sübut edir.

Azadlığa buraxılan məhbuslar arasında Klarcnli Anhel adında biri sonralar İoahimin fikirlərini
yayan İohann Olivinin oğlu Pyerlə, daha sonra isə Kazallı Ubertino ilə rastlaşdı və beləcə,
spiritualların hərəkatı meydana gəldi. O illərdə Morroneli Pyetro adında kamil bir zahid V Selestin
adıyla papalıq taxtına çıxdı və hamının ürəyi sakitləşdi. “Bir övliya gələcək, - zira o demişdi, - və
Məsihin buyruqlarına əməl edəcək, mələk kimi ömür sürəcək; titrəyin, ey kinli rahiblər!”. Bəlkə də
Selestin həddən ziyadə mələk kimi bir həyat sürürdü, yaxud da ətrafındakı rahiblər çox kinli idilər,
yaxud da imperatorla və Avropanın digər kralları ilə sonu görünməyən bir savaşın gərginliyinə tab
gətirməmişdi. Hər necə olsa da, Selestin taxtdan imtina etdi və tərki-dünya olub, monastıra çəkildi.
Amma onun bir ildən də az sürən səltənəti dövründə spiritualların bütün arzuları gerçəkləşdi. Onlar
Selestinin yanına gəldilər və o, spirituallar üçün "Fratres et pauperes heremitae domini Celestini” 1
adlı

‘Selestin atanın yoxsul zahidləri və qardaşları” (latınca)
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cəmiyyət qurdu. Digər tərəfdən, papa qüdrətli Roma kardinalları arasındakı narazılığı yatırmaq üçün
vasitəçi kimi çıxış edərkən, onlardan bəzisi - məsələn, Kolonna və Orsini kimilər rahiblər arasında,
yoxsul həyat sevgisini xəlvətcə alovlandırmağa başladılar. İfrat zənginlik və dəbdəbə içində yaşayan
insanlar üçün bu, çox qəribə seçim idi; indiyə qədər anlaya bilmirəm ki, onlar spirituallardan öz
siyasi məqsədləri üçün istifadə edirmişlər, yoxsa zahid qardaşlarının ruhaniliyini müdafiə etməklə
cismani ləzzətlərlə keçən həyatlarını bağışlatmaq istəyirmişlər. İtalyan tarixindən az bildiyimə
baxmayaraq, məncə, bu ehtimalların hər ikisi doğruydu. Bir sözlə, Ubertino kardinal Orsininin
sarayında keşiş rütbəsinə yüksəlmiş və onun dəstəyi ilə spirituallar arasında ehtiram qazanaraq,
bidətçilikdə günahlandırılmaq təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalmışdı; həmin kardinal Ubertinoya
Avinyonda arxa durmuşdu.

Lakin, adətən, belə vəziyyətlərdə olduğu kimi, bir tərəfdən Anhel və Ubertino kilsə qaydaları
çərçivəsində moizə oxuyurdularsa, digər tərəfdən avam kütlə onların təlimini mənimsəyərək ölkənin
dörd bir yanma yayılıb, nəzarətdən tamamilə çıxmışdılar. Beləcə, İtaliya adi insanlara təhlükəli
bidətçi kimi görünən bu yarıqardaşlar62, yaxud Yoxsul Həyat rahibləri tərəfindən işğal edildi. Bu
zamandan etibarən kilsə hakimiyyəti ilə əlaqələrini kəsməyən Azad Ruh təmsilçiləri ilə onların,
ordenin qaydalarına əməl etməyən, dilənərək və heç bir əmlaka sahib olmadan, öz əllərinin əməyi ilə
günlərini keçirən sadəlövh ardıcıllarını bir-birindən ayırmaq çox çətin idi. Xalq onları
“yarıqardaşlar” adlandırırdı. Onlar çox şeydə Pyer İohann Olivinin davamçıları olan fransız
bchinlərinə63 bənzəyirdilər.



V Selestinin yerinə VIII Bonifasio keçdi; yeni papa spirituallardan və hər cür yarıqardaşlardan
xoşlanmadığını tez büruzə verdi; əsrin son illərində isə ölümündən əvvəl Pluna cauleta bullasını
imzaladı; bununla da fransiskan ordeninə çox az yaxın olan gəzərgi dilənçiləri, cəmiyyət həyatından
inzivaya çəkilən islahatçı-spiritualları bir fərmanla damğaladı.

VIII Bonifasionun ölümündən sonra spirituallar digər papaların, məsələn V Klimentin dəstəyini
qazanıb, ordendən dinc şəkildə ayrılmağa çox cəhd etdilər. Düşünürəm ki, buna nail olacaqdılar da,
amma XXII İohannın gəlişi onların bütün ümidlərini qırdı. O, 1316-cı ildə papa seçilən kimi Siciliya
kralına bu rahibləri ölkəsindən qovması üçün məktub yazdı, spirituallar burada daha çox toplaşmışdı;
və dərhal Klarensli Anheli və Provanslı spiritualları zindana atdırdı.

Demək lazımdır ki, bu, çox da asan başa gəlmədi. Kuriyada' bəziləri buna etiraz edirdilər.
Nəhayət, Ubertino və Klarenlini azad etdilər və onlara fransiskan ordenindən çıxmağa izn verdilər;
birini benediktinlər, digərini selestinlər qəbul etdi. Amma sərbəst həyat sürən spirituallara İohann
aman tanımadı. Onları inkvizisiyanın əlinə verdi və rahiblərin əksəriyyəti tonqallarda yandırıldı.

Lakin İohann rəsmi kilsənin əsaslarını təhdid edən yanqardaşlıq ruhunu yox etmək üçün öncə bu
inancın söykəndiyi müddəaları puça çıxarmağın zəruri olduğunu anlamışdı. Bu rahiblər Məsihin və
həvarilərinin nə şəxsi, nə də ortaq mallara sahib olmadığını önə sürürdülər. Papa isə bu düşüncəni
küfr elan etdi. Demək lazımdır ki, bu, qeyri-adi qərar idi, zira İsa Məsihin yoxsul olması fikrini bir
papanın küfr hesab etməsi anlaşılmaz idi. Amma iş onda idi ki, bir il əvvəl Perucada Məsihin yoxsul
olması fikrini dəstəkləyən fransiskanların ali kapitulu64 65 toplanmışdı. Beləcə, papa yarıqardaşlardan
uzaqlaşmaqla, eyni zamanda, fransiskanlarla da əlaqəsini kəsmiş oldu. Bayaq dediyim
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kimi, kapitul papanın imperatora qarşı mübarizəsinə böyük maneə idi. İşin məğzi də elə buydu. Ona
görə də nə imperator, nə də Peruca haqqında heç bir şey bilməyən yarıqardaşların çoxu tonqallarda
yandırıldı.

Əfsanəvi Ubertinoya yaxınlaşarkən bunları düşünürdüm. Ustadım məni onunla tanış etdi. Qoca
abid isti, atəşli əlləri ilə yanağımı oxşadı. Bu toxunuşla o kamil insanın haqqında eşitdiklərimi, onun
“Həyat ağacı”ndan oxuduğum fikirlərin hamısını anlamış oldum. Parisdə oxumasına baxmayaraq,
özünü spekulyativ ilahiyyata həsr edib, tövbəkar Maqdalinaya' çevrildiyi gənc yaşlarından mistik bir
atəşlə yandığını dərk etdim; sonradan ona mistik həyatın zənginliklərini və xaça sitayişi öyrədən
Folinyolu müqəddəs Anhellə sıx əlaqələrinin və onun alovlu moizələrindən qorxmuş ordenin
rəhbərləri tərəfindən, təcili olaraq, Vemaya sürgün edilməsinin səbəblərini anladım.

Dərin dini duyğularla bağlandığı övliyaların çöhrəsi kimi zərif və yumşaq üzünə baxarkən, bu
cizgilərin nə zamansa qətiyyətli və sərt olduğunu düşündüm. 1311 -ci ildə Vyana Məclisi Exivi de
paradiso dekretaliyası ilə fransiskan ordeninin spiritualları təqib edən rəhbərlərini dəyişdi və eyni
zamanda ordenə qəti şəkildə tabe olmağı spirituallardan tələb etdi. O zaman Ubertino (fədakarlıq
mücəssəməsi!) bu hiyləgərcə razılaşmanı qəbul etmədi və daha sərt qaydaları olan, müstəqil



spirituallar ordeninin - “ruh ərləri”nin - təsis olunması üçün mübarizəyə qalxdı. Cəsur mübariz bu
savaşda məğlub oldu, zira məhz o illərdə XXII İohann (özünün də nə zamansa mənsub olduğu), Pyer
İohann Olivinin davamçılarına qarşı səlib yürüşünə çıxaraq, Narbonna və Bezye icmalarını
darmadağın etdi. Lakin Ubertino öz dostunun xatirəsini müdafiə edərək, qorxmadan papanın əleyhinə
çıxdı. Papa isə onun tərəfdarlarını qırıb çatsa da, Ubertinonun pak və müqəddəsliyindən çəkinib, onu
məhkəməyə verməyə cəsarət etmədi. Əksinə, papa yaranmış vəziyyətdə Ubertinonu qorumaq üçün
onun klyuni monastırına getməsini
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



əvvəlcə məsləhət gördü, sonra isə bunu əmr etdi. Zəif və müdafiəsiz olmasına baxmayaraq, özünə hər
yerdə, o cümlədən papa sarayında da həmfikirlər və himayədarlar tapan Ubertino gözdən pərdə
asmaq üçün Flandriyadakı Hcymblax monastırına getməyə razılıq verdi, amma zənnimcə, ora ayağını
da qoymayıb, kardinal Orsininin himayəsi altında Avinyonda qaldı və fransiskanların marağını
qorudu.

Ancaq son zamanlarda, şayiələrə görə, saraydakı ulduzu sönmüş və Avinyondan qaçmağa məcbur
olmuşdu. Papa isə ipə-sapa yatmayan bu qeyzli adamı “sərsəri kimi dünyanı dolaşan” bidətçi elan
edib, onun tapılmasını əmr etdi. Lakin eyni şayiələrə görə, onun izinə rast gəlinmədi. Vilhelmin baş
rahiblə bugünkü söhbətindən anladım ki, məşhur Ubertino bu abbatlıqda gizlənir. İndi budur, onu öz
gözlərimlə görürdüm.

“Vilhelm, - qoca dedi, - bilirsən, onlar məni öldürmək istəyirdilər? Gecə yarısı qaçmaq
məcburiyyətində qaldım”.

“Sənin ölümünü kim istəyirdi? İohann?”
“Yox. İohann məni heç zaman sevməsə də, həmişə ehtiram göstərdi. On il bundan əvvəl məhz o,

məni benediktinlərə qoşulmağa məcbur edib, mühakimə olunmaqdan xilas etdi. Beləcə bütün
düşmənlərimin ağzını yumdu. Lakin onlar uzun müddət mənim qeybətimi etdilər: bir yoxsulluq
mübarizinin belə zəngin ordenə girib, kardinal Orsininin himayəsində yaşamasını lağa qoydular...
Vilhelm, sən ki dünya nemətlərinə olan münasibətimi bilirsən. Lakin mən yalnız bu cür Avinyonda
qalıb, qardaşlarıma kömək edə bilərdim. Papa Orsinidən qorxurdu, mənim tükümə də toxuna
bilməzdi. Hələ üç il öncə məni Araqon kralının yanma elçi kimi göndərmişdi...”

“Yaxşı, sənə pislik etmək istəyənlər kim idi?”
“Hamı. Kuriya. Məni iki dəfə öldürmək istədilər, susdurmaq istədilər. Axı sən beş il bundan əvvəl

nə baş verdiyini bilirsən. İki il öncə Narbonna behinlərini mühakimə etmişdilər. Berenhar Talloni,
prosesdə hakim olmasına rəğmən, papaya müraciət etmişdi. Çətin zamanlar idi. İohann spiritualların
əleyhinə iki bul-



la imzaladı, hətta Sezena Mikele də təslim olmuşdu. Yeri gəlmişkən, o, nə zaman gəlir?”
“İki gündən sonra burada olacaq”.
“Mikele... Uzun müddətdir ki, onu görmürəm. O indi başqa cür düşünür. Bizim nə istədiyimizi

anlamışdır. Peruca Məclisi bizim haqlı olduğumuza qərar verdi. Amma bunu indi etdi. O zaman isə,
1318-ci ildə papaya boyun əydi və ona qarşı dirənən beş Provanslı spiritualı onun əlinə təslim etdi.
Onları tonqalda yandırdılar, Vilhelm... bu, çox dəhşətli idi...” - Qoca əlləri ilə üzünü örtdü.

“Bəs, Talloninin müraciətindən sonra nə oldu?” - Vilhelm soruşdu.
“İohann işi yenidən müzakirəyə qoymağa vadar oldu, anlayırsan? Buna məcbur idi. Çünki kuriyanın

içində də tərəddüd edənlər vardı. Hətta Ruhanilər Məclisindəki ikiüzlü, riyakar, prebendaya66 görə
özlərini satan xain fransiskanlar da tərəddüd içində idilər. Bu zaman İohann mənə yoxsulluq haqqında
bir yazı yazdırdı. Gözəl bir yazı alınmışdı, Vilhelm, qürrələndiyimə görə Tanrı məni bağışlasın...”

“Oxudum, Mikele mənə göstərmişdi”.
“Tərəddüd edənlər çox idi. Həmçinin öz aramızda da. Akvitaniya əyalətinin keşişi, San Vitalc

kardinalı, Kaffa yepiskopu...”
“Axmağın biri”, - Vilhelm dedi.
“Ruhu şad olsun, iki il öncə vəfat etdi”.
“Tanrı heç zaman belə mərhəmətli olmamışdır. Bu, Konstantinopoldan gələn yalan şayiədir.

Axmaq Kaffa ölməmişdir, hələ aramızdadır və yəqin ki, heyətin üzvüdür. Allah hifz etsin bizi”.
“Amma o, Peruca Ruhani Məclisinin tərəfdarıdır”, - Ubertino dedi.
“Doğrudur. O, düşmən üçün ən yaxşı tapıntı olan insanlar cinsinə aiddir”.



“Düzünü söyləsəm, - Ubcrtino dedi, - o, bizim işimizə o zamanlar da çox kömək göstərməmişdi.
Ümumiyyətlə, hər şey nəticəsiz bitdi. Amma heç olmasa, ideyanı küfr kimi tanımadılar. Bunun
əhəmiyyəti az deyildi. Bax bunu, onlar mənə bağışlaya bilmirdilər. Hər yolla mənə zərər yetirməyə
çalışırdılar. Üç il öncə Lüdoviq İohannı bidətçi elan edən zaman mənim Saksenhauzendə olduğumu
söyləyirdilər. Amma mənim iyul ayında Avinyonda, Orsininin yanında olduğumu hamı bilirdi...
Deyirdilər ki, imperatorun deklarasiyasında mənim mülahizələrimdən istifadə edilib. Ağılsız
fikirlərdir...”

“Heç də ağılsız deyil, - Vilhelm dedi. - Bu ideyaların müəyyən hissəsini sənin Avinyon
deklarasiyandan, bəzi hissəsini də Olividən götürüb, imperatora mən çatdırmışdım”.

“Sənmi? - Ubertino inamsızlıq və sevincqarışıq ifadə ilə səsləndi. - Deməli, sən haqlı olduğumu
hesab edirsən?”

Vilhelm, deyəsən, karıxmışdı. “O dövrdə imperator üçün bu fikirlər çox uyğun idi”, - o, qeyri-
müəyyən cavab verdi.

Ubertino ona şübhə ilə baxdı: “Hə-ə, deməli, əslində bu fikirlərə inanmırsan?”
“Sonrasını danış, - Vilhelm dedi. - Bu qancıqlardan necə xilas olduğunu danış”.
“Ah, bəli, əsl qancıqlardır, Vilhelm, quduz köpəklərdir! Bonaqrasionun özü ilə savaşmağa məcbur

oldum, anlayırsan?”
“Amma Berqamalı Bonaqrasio bizim tərəfimizdədir!”
“İndi! Onunla uzun-uzadı danışdıqdan sonra! Yalnız bundan sonra o inandı və Ad conditorem

canonunm qarşı çıxdı. Papa isə onu bir il həbsə məhkum etdi”.
“Eşitmişəm ki, o indi kuriya üzvü olan bir dostumla, Okkamlı Vilhelmlə yaxındır”.
“Onu tanıyıram. Xoşuma gəlmir. Soyuq adamdır, təkcə başı var, qəlbi yoxdur”.
“Amma gözəl başı var”.
“Ola bilər. Amma bu baş onu cəhənnəmə aparacaq”.
“Onda biz onunla cəhənnəmdə görüşüb, məntiqi müzakirələr apararıq”.



“Sus, Vilhelm, - dərin mehribanlıqla gülümsəyən Ubertino onun sözünü kəsdi. - Sən o filosoflardan
daha yaxşısan. Əgər istəsəydin...”

“Nəyi?”
“Xatırlayırsan, biz sonuncu dəfə Umbriyada görüşmüşdük. Yadındadırmı? Mən o qeyri-adi qadının

yardımı sayəsində xəstəlikdən sağalmışdım... Montefalkolu Klaranın... - Onun adını çəkdikdə qocanın
üzü işıqlandı. - Klara... təbiətən şər və murdar olan qadın varlığı kamilləşincə ən ali şəfqətin
mücəssəməsinə çevrilir. Sən ki bilirsən, Vilhelm, mənim bütün ömrüm pak əxlaqla nurlanıb, sən ki,
bilirsən, - deyə o, titrək əlləri ilə Vilhelmin qolundan yapışdı, - mən necə vəhşi (bəli, vəhşi!) bir
coşqunluqla cismani istəklərimi boğaraq, yalnız yeganə duyğumun, Çarmıxa Çəkilmiş Məsihə olan
sevgimin bələdçisinə çevrilmişəm... Amma üç qadın səmavi qüvvələrin elçisi kimi həyatıma
girmişdir. Folinyolu Angela, Kastellolu Marqarita (hələ üçdə birini yazmadığım kitabın sonunu
deməklə, məni heyrətə salmışdı) və nəhayət, Montefalkolu Klara. Onun yaratdığı möcüzələri
araşdırmaq Allahın lütfü ilə mənə nəsib oldu. Hələ Müqəddəs Ana Kilsəmiz işə qarışana qədər onun
möcüzələrinin müqəddəsliyini xalqa əyan edə bildim. Sən də oradaydın, Vilhelm, bu müqəddəs
hünərdə mənə yardım göstərə bilərdin, amma istəmədin...”

“Amma məni çağırdığın, bu müqəddəs hünər - Bentivenqanı, Cakomonu və Covannuççyonu
tonqalda yandırmağa göndərməkdi”, - Vilhelm sakitcə dedi.

“Onun xatirəsini alçaqcasına ləkələyirdilər. Sənsə inkvizitor idin”.
“Məhz o zaman vəzifədən azad edilməyimi istədim. Bu əhvalat xoşuma gəlmirdi. Düzünü desəm,

Bentivenqaya yanıldığım etiraf etdirmək üçün sənin baş vurduğun üsullar da xoşuma gəlmirdi. Özünü
elə apardın ki, guya onun fırqəsinə daxil olmaq istəyirsən - hələ məlum deyildi ki, belə bir fırqə var,
ya yox, - bütün sirlərinə bələd oldun və sonra da onu həbs etdirdin”.



“Amma kilsənin düşmənlərinə bu cür qalib gəlirlər! Onlar bidətçilərdir, kafirlərdir, saxta
həvarilərdir, onlar Dolçino dərəsinin kəsif kükürd qoxusunu yayırlar!”

“Onlar Klaranın dostlarıydılar”.
“Yox, Vilhelm, Klaranın xatirəsini sakit burax!”
“Axı onlar Klaranın dəstəsindən idilər...”
“Onlar özlərini “ruh ərləri” adlandıran minoritlər idilər. Ancaq əksinə, onları fahişəxana rahibləri

adlandırmaq lazım idi! Bilirsənmi istintaqda nələr üzə çıxdı? Hubbiolu Bcntivenqa özünü həvari elan
edərək, Bevanyili Covannuççyo ilə birlikdə rahibələri cəhənnəmin var olmadığına, insanın Tanrını
qəzəbləndirmədən cismani ehtiraslarını təmin edə biləcəyinə, bir rahibəylə yatağa girərək (Tanrı
mənə rəhm etsin!) İsanın Cisminə qovuşmağın mümkünlüyünə, Məsih üçün Məcdəlli Məryəmin
bakirə Aqnessadan daha məqbul olduğuna, xalqın Şeytan adlandırdığı şeyin Tanrının özü olduğuna
(çünki Şeytan bilikli, Tanrı isə müdrikdir!) inandıraraq, onları yoldan çıxarırdılar. Müqəddəs Klara
bunları eşidincə, o adamların şər niyyətlə Azad Ruh tərəfdarları olduğunu xəbər verən xülya gördü və
Xilaskarın özü onu agah etdi!”

“Onlar minoritlər idi və beyinləri Klaranın gördüyü eyni xülyalarla alışıb-yanırdı. Vəcdə
gəlməklə günah işlətmək arasında bircə addım var”, - Vilhelm dedi.

Ubertino əllərini ovuşdurdu, gözləri yaşardı: “Belə danışma, Vilhelm. İnsanın içini xoş ətirlə
dolduran vəcdi eşq anları ilə kükürd qoxuyan hisslər azğınlığını necə qarışdırmaq olar! Bentivenqa
rahiblərə çılpaq bədənə toxunmağı aşılayırdı, guya, hisslərin hakimiyyətindən yalnız bu yolla
qurtulmaq olar: çılpaq kişi çılpaq qadınla yatdı...”

“Amma bir-biri ilə birləşmədilər...”
“Yalandır! Onlar şəhvət axtarırdılar! Cismani istəkləri üstün gəlincə, onu sakitləşdirmək üçün kişi

ilə qadının birlikdə yatmasını, bir-birinə toxunmasını, bir-birinin çılpaq yerlərini öpməsini və kişinin
çılpaq qamı ilə qadının çılpaq qarnının birləşməsini günah saymırdılar!”



Etiraf edim ki, Ubertinonun ifşaedici tərzi məni dini düşüncələrdən uzaqlaşdırırdı. Ustadım,
görünür, mənim narahatlığımı hiss etdi və qocanın sözünü kəsdi.

“Ubertino, sən coşğun bir ruha sahibsən, istər Məsihə olan sevgində, istərsə də şərə olan
nifrətində. Mənim demək istədiyim budur: mələklərin coşqunluğu ilə şeytanın coşqunluğu arasında
fərq azdır, zira hər ikisi ifrat istəyin alovunda yanarlar...”

“Yox, fərq var və mən bunu hiss edirəm! - Ubertino ruh yüksəkliyi ilə dedi. - Sən deyirsən ki,
xeyiri arzulamaqla şəri arzulamağın arasında bir addım var: hər ikisinin mahiyyəti arzulamaqdır.
Bunu danmaq olmaz. Lakin arzuladığın nəsnələr arasında böyük fərq var, onları fərqləndirmək çox
asandır. Bu Tanrıdır, o iblisdir”.

“Qorxuram ki, mən fərqləndirməyi unutmuşam, Ubertino. Məsihin məzannda qaldığı zaman,
ruhunun vəcdə gəldiyini deyən sənin Folinyolu Angelan deyildimi? Əvvəlcə onun sinəsindən necə
öpdüyünü, onu gözləri qapalı halda uzanmış gördüyünü, sonra onun dodaqlarından öpdüyünü və o
dodaqlardan anladılması mümkün olmayan çox dadlı bir qoxunun yayıldığını, bir az sonra yanağını
Məsihin yanağına dayadığını və Məsihin əlini onun yanağına uzatdığını, onu özünə tərəf çəkdiyini və
bu an sevincinin - deyəsən, belə demişdi - zirvəyə çatdığını söyləməmişdimi?”

“Ehtiraslı hisslərlə bunun nə əlaqəsi var? - Ubertino dedi. - Bu mistik imtahan idi, bədən də İsa
Məsihin cismi idi”.

“Görünür, mən Oksforda çox alışmışam, -Vilhelm dedi. - Orada mistik yaşantılar başqa cür olur”.
“Yenə də hər şey beyninin içindənmi gəlir?” - deyə, Ubertino gülümsədi.
“Yox, gözlərimdən. Tanrı nur şəklində görünür. Onu günəş şüalarında, aynaların inikasında,

düzgün maddənin hissələri üstündəki rənglərin yayılmasında, nəm yarpaqların üzərinə düşən gün
işığının parıltısında görmək olar. Məgər belə sevgi Tanrını Onun yaratdıqlarında, çiçəklərində,
bitkilərində, suyunda, havasında sevən Fransiskin sevgisinə yaxın deyilmi? Düşünmü-



rəm ki, belə hisslər təhlükəli nəticələrə gətirib çıxarsın. Amma Uca Tannya həyəcanlı bədənin
titrəyişlərindən yaranan sevgini xoşlamıram...”

“Günaha batırsan, Vilhelm! Mən belə demədim! Çarmıxa çəkilmiş Məsihə olan ali eşqlə
Montefalkolu saxta həvarilərin pozğun vəcdləri arasında dərin bir uçurum var...”

“Saxta həvarilər yox, Azad Ruh qardaşları. Sən özün belə dedin”.
“Nə fərqi var! Son onlar haqqında hər şeyi bilmirsən. Məhkəmə işində mən özüm onların bəzi

etiraflarını açıqlamağa cürət etmədim - Klaranın orada yaratmış olduğu müqəddəs havaya bir an da
olsa, şeytanın kölgəsini salmaqdan qorxduğum üçün. Amma elə şeylər öyrəndim ki, Vilhelm!.. Onlar
gecələr zirzəmidə toplanarmışlar; yeni doğulmuş körpəni bir-birinə atıb-tuturmuşlar, ta ki aldığı
zədələrdən ölüncəyədək... ya da ki, başqa bir şeydən... kim ki onu son dəfə canlı olaraq tutardısa və
körpə onun əllərində ölərdüsə, fırqənin başçısı seçilirdi... Körpənin cəsədini parçalayaraq xəmirə
qarışdırır və ondan lənətəgəlmiş ibadət fətiri hazırlayırdılar!”

“Ubertino, - Vilhelm qətiyyətlə onun sözünü kəsdi. - Bütün bunları yüz illər öncə erməni
yepiskoplar və pavlikian fırqəsi haqqında da demişdilər... boqomillər haqqında da həmçinin...”

“Nə olsun? Şeytan inadkardır, min illər sonra eyni cür şirnikləndirər, eyni cür quyu qazar, eyni
fitnə, eyni fəsad törədər; həmişə eynidir, buna görə də hər yerdə, hamı tərəfindən düşmən kimi tanmır!
And içirəm, onlar pasxa gecəsi şamları yandırır və zirzəmiyə qız uşaqları gətirirdilər. Sonra şamları
söndürüb, qızların üstünə atılırdılar, hətta onlar öz qanlarından olsa belə... Əgər bu birləşmədən
körpə dünyaya gəlsəydi, yenidən cəhənnəm ayini düzəldirdilər; “içalat” adlandırdıqları şərabla dolu
bir camın çevrəsində dayanıb sərxoş olurdular. Körpəni tikə-tikə parçalayır, qanını cama tökürdülər;
başqa uşaqları diri-diri oda atıb yandırırdılar; sonra onların külünü uşaq qanına qarışdırıb içirdilər”.



“Amma bunlar üç yüz il əvvəl Mikele Psell67 tərəfindən şeytanların hiyləgərliyi haqqında əsərdə
təsvir edilib! Bəs sənə bunları kim danışıb?”

“Onlar özləri, Bentivenqa və başqaları; işgəncə altında!”
“Dünyada heyvanları ləzzətdən daha çox həyəcanlandıran bir şey vardır: ağrı. İşgəncə altında

məstedici otların təsirindəymiş kimi olursan. Oxuduğun və eşitdiyin hər şey yaddaşında canlanır və
ruhun səni tərk edib gedir, amma cənnətə deyil, cəhənnəmə. İşgəncə altında inkvizitorun nəinki
istədiklərini, hətta onun xoşuna gələ biləcəyini zənn etdiyin hər şeyi deyirsən. Zira aranızda bir əlaqə
yaranır və düşünürəm ki, bu, doğrudan da, şeytani əlaqədir... Mən bütün bunları yaxşı bilirəm,
Ubertino, axı mən də həqiqəti közərmiş dəmirlə əldə etmək istəyənlərdən biriydim. Amma unutma,
həqiqətin közərtisi - başqa alovdandır. Bentivenqa işgəncə altında ağlına gələn hər şeyi söyləyə
bilərdi; çünki o anda danışan özü deyildi, onun ehtirasıydı, ruhundakı ifritlər idi...”

“Ehtiras?”
“Bəli, ağrının da ehtirası vardır, iman ehtirası və hətta itaət ehtirası kimi. Üsyan edən mələklərin

pərəstiş və itaət coşqusunun qürur və üsyan alovuna çevrilməsi üçün bu qədər az şey kifayət edirsə,
insan deyilən zəif məxluqdan nə gözləyə bilərik? Budur, mən təhqiqat apararkən hansı düşüncələrdən
iztirab çəkdiyimi sənə danışdım. Bunlara görə vəzifəmdən imtina etdim. Müqəssirlərin zəifliyini
təhqiq etməyə gücüm çatmadı; çünki onların zəifliyi müqəddəslərin zəifliyi ilə eynidir “.

Ubertino Vilhelmin son sözlərini, sanki eşitmədən dinləyirdi. Səmimi canıyananlıq və şəfqət ifadə
edən üzündən anladım ki, o, Vilhelmi ən təhlükəli yanlışlıqların qurbanı hesab edir, lakin onu çox
sevdiyindən bağışlayır. O, həmsöhbətinin sözünü kəsərək, məyus-məyus dedi: “Mühüm deyil. Belə
fikirlərin vardısa, yaxşı ki, atmısan. Nəfslə mübarizə etmək lazım-



dır. Amma kömək etmədiyin üçün çətinlik çəkdim. Yoxsa ikimiz bu quldurları darmadağın edərdik.
Sən heç bilirsənmi bunun sonu nə ilə bitdi? Məni müttəhimlərə qarşı zəiflik göstərməkdə
günahlandırdılar və bidətçi olduğumdan şübhələndilər... Axı sənin də zəifliyindən söhbət gedə
bilərdi, Vilhelm. Sən zəif çıxdın, şərlə döyüşə bilmədin. Hər yerdə şər və pislik hökm sürür,
Vilhelm... Müqəddəs çeşmədən su içməmizə mane olan bu lənət, bu şər, bu fəlakət bitməyəcəkmi? -
O, Vilhelmə daha da yaxınlaşdı, sanki kiminsə eşidəcəyindən qorxurdu. - Hətta burada, yalnız dua
etmək üçün ucaldılan bu müqəddəs divarlar arasında belə... Sən artıq bilirsən?”

“Bilirəm, abbat mənə söylədi və bu sirrə işıq tutmaqda məndən kömək istədi”.
“Belədirsə, hər şeyi təqib et, hamının ağzını ara, axtar, gözlərini dörd aç və iki səbəbin - ehtiras və

qürurun izinə düş”.
“Ehtiras?”
“Ehtiras. Ölən gəncdə nəsə...qadından bir şey vardı, şeytanca bir şey. Bir inkubla əlaqəyə girmək

istəyən bir qızın gözləri vardı onda. Amma eyni zamanda qürur, ağlın gətirdiyi qürur da vardı; hər
şeyin sözə, xəyali müdrikliyə itaət etdiyi bu monastırda zəkaya görə qürrələnmək do var...”

“Bir şey bilirsənsə, mənə kömək et”.
“Yox, heç nə bilmirəm. Dəlillərim yoxdur. Amma bəzi şeylər vardır ki, qəlbinlə hiss edirsən. Qoy

ürəyin danışsın, üzləri sorğuya çək, dilləri dinləmə... Nə isə, bu şər işlərdən uzun-uzadı danışıb, gənc
dostumuza da əziyyət verdik. - O, mavi gözləri ilə mənə baxdı, əlini qaldırıb uzun və bəyaz
barmaqları ilə yanağıma toxundu. Mən bilaixtiyar geri çəkilmək istədim; amma özümü saxlaya bildim
və düz də etdim, çünki saf niyyətli qocanı incidə bilərdim. - Yaxşı olar ki, özün haqqında danışasan, -
o, Vilhelmə dedi. - Bütün bu müddət ərzində nə etdin? Gör neçə il keçib...”

“On səkkiz il. Vətənimə qayıtdım. Oksfordda yenidən təhsil aldım. Təbiəti öyrəndim...”



“Təbiət xeyirxahdır, çünki onu Tanrı xəlq edib”, - Ubertino dedi.
“Tanrı xeyirxahdır, çünki təbiəti yaradıb, - Vilhelm gülümsədi. - Mən çox çalışdım, alimlərlə

görüşdüm. Sonra Marsilio ilə tanış oldum. Onun hakimiyyət haqqında, xalq haqqında fikirləri, yer
üzünün bütün dövlətləri üçün yeni qanunvericilik layihəsi diqqətimi cəlb etdi. Beləcə, imperatora
müşavirlik edən rahib qardaşlarımın dəstəsində yer aldım. Amma bunlann hamısını sənə yazdığım
məktublardan bilirsən. Bobbioda sənin burada olduğunu eşidəndə çox sevindim. Biz səni
itirəcəyimizdən qorxurduq... Amma madam ki buradasan, bir neçə gündən sonra Mikele gəlincə, bizə
çox köməyin dəyə bilər. Çətin döyüş olacaqdır”.

“Beş il öncə Avinyonda dediklərimə az şey əlavə edə bilərəm. Mikele ilə daha kimlər gəlir?”
“Peruca kapitulundan bir neçə nəfər, Akvitaniyalı Amaldo, Nyukasllı Hüqo...”
“Kim?” - Ubertino soruşdu.
“Nyukastrolu Huqon. Bağışla, latınca düzgün danışmağa çalışsam da, doğma dilimdən əl çəkə

bilmirəm. Sonra Vilhelm Alnuik. Avinyonlu fransiskanlardan Kaffalı axmaq İeronimə güvənə bilərik,
bəlkə Berenqar Talloni və Berqamalı Bonaqrasio da gəldilər”.

“Hər şey Allahın təqdiridir, - Ubertino dedi. - Bu sonuncular papa ilə mübahisə etməkdən
çəkinirlər. Bəs kuriyanm mövqeyini kim müdafiə edəcəkdir - demək istəyirəm ki, rəhmsizlərdən
kimlər gələcək?”

“Aldığım məktublardan belə anladım ki, Lavrenti Dekoalkon gələcəkdir”.
“Pis adamdır”.
“İohann d'Anno...”
“Bu, ilahiyyatı əla bilir, nəzərə al”.
“Nəzərə alarıq. Və nəhayət, İohann de Bon”.
“Dərhal Berenqar Talloni ilə tutuşacaqlar”.
“Hə, yaxşıca əylənəcəyimizi düşünürəm”, - ustadım sevinclə cavab verdi. Ubertino ona

gülümsəyərək, heyrətlə baxdı.



“Siz ingilislərin nə zaman ciddi danışdıqlarını ayırd edə bilmirəm. Bu işdə əylənməli bir şey
görmürəm. Ordenin taleyi həll olunur. Ordenin varlığı təhlükədədir, Vilhelm, sənin ordeninin,
qəlbimin dərinliyində mənim də ordenimin... Amma Avinyona getməməsi üçün Mikelcyə
yalvaracağam. İohann şübhəli dərəcədə israrlıdır - onu çağırır, xahiş edir, dəvət edir. Bu alçaq
fransıza güvənmək olmaz. Ah, Müqəddəs Tanrım, sənin kilsən kimlərin əlinə düşdü! - O, üzünü
mehraba tərəf çevirdi. - Yava qadına dönüb, cah-calal içində əriyir, ehtirasdan istidəki ilan kimi
qıvrılır! Beyt-Ləhmdəki axurların çılpaq təmizliyindən, xaç ağacının - liqnum vitae - paklığından
daş-qaşların şənliyinə; sən gördünmü, burada da eyni şeylərdir, qapını gördünmü? Bu obrazlann
sırtıq möhtəşəmliyindən hara qaçaq? Dəccalın gəlişi yaxınlaşır, qorxuram, Vilhelm! - Ətrafına baxdı,
geniş açılmış gözlərini qaranlıq oyuqlara dikdi, sanki bu an Dəccal oradan çıxıb gələcəkdi və mən də
bu görüşə hazırlaşdığımı bilaixtiyar hiss etdim. - Məsih öz həvarilərini dünyanın dörd tərəfinə
göndərdiyi kimi, Dəccal da canişinlərini yer üzünə göndərmişdir! Müqəddəs Şəhəri ayaqları altına
alıb tapdalayırlar, füsunkarlıqları ilə yoldan çıxarırlar, ikiüzlülük və zorakılıq edirlər. Tanrının, hələ
həyatda ikən dünya cənnətinə apardığı bəndələri İliya və Yenoxu Dəccalla savaşıb, onun qüvvələrini
məhv etmək üçün yer üzünə göndərmək vaxtı gəlib çatmışdır. Tövbəkar cübbələrində gəlib
peyğəmbərlik edəcəklər; sözlərlə, örnək göstərməklə insanları tövbə etməyə çağıracaqlar...”

“Onlar artıq buradadır, Ubertino”, - Vilhelm özünün fransiskan cübbəsini göstərərək dedi.
“Lakin hələ qalib gəlməmişlər və qəzəbdən qudurmuş Dəccal gəlib İliyanın və Yenoxun

öldürülməsini əmr edəcəkdir ki, hər kəs onların cəsədlərini görüb, onları örnək almaqdan qorxsunlar.
Necə ki məni öldürmək istəyirdilər...”

Bu an Ubertinonun hansı ilahi həyocanasa qapıldığını düşündüm; ağlını itirəcəyindən qorxdum.
İndi, illər keçdikdən və mənə məlum olanı, yəni bir neçə il sonra onun bir alman şəhərində



anlaşılmaz şəkildə öldürüldüyünü və qatilin naməlum qaldığını öyrəndikdən sonra yenə dəhşətdən
donuram; çünki o axşam Ubertinonun kahinlik etdiyini görürəm.

“Bilirsən, abbat İoahim həqiqəti söyləmişdi. Biz bəşər tarixinin altıncı dövründəyik və indi iki
Dəccal gələcəkdir, mistik Dəccal və gerçək Dəccal. Bu indi, altıncı dövrdə baş verəcəkdir. Fransisk
çarmıxa çəkilmiş İsanın yaralarını öz bədənində rəmzləşdirmək üçün bədəninə beş damğa vurduqdan
sonra. Bonifasio mistik Dəccal idi, Selcstinin taxtdan uzaqlaşması keçərli deyil, etibarsızdır;
Bonifasio dənizdən çıxmış yeddibaşlı əjdahadır; başları - yeddi ölümcül günahı, on buynuzu isə - On
Buyruğun tapdalanmasmı təmsil edir. Ətrafındakı kardinallar onu müşayiət edən çəyirtkələrdir, özü
cisimco - Apollondur! Yunan hərfləri ilə oxunduqda vəhşinin ədədi - Bcnedikt olur! - Anlayıb-
anlamadığımı yoxlamaq üçün diqqətlə mənə baxdı və xəbərdarlıq edərcəsinə, barmağını qaldırdı. -
XI Bcnedikt Dəccalın özüydü, yerdən çıxmış heyvan idi! Bu rəzilin, əxlaqsızlıq və qüsur
mücəssəməsinin müqəddəs kilsəni idarə etməsinə Tanrı rüxsot verdi! Yalnız ona görə ki, ondan sonra
seçiləcək xələfinin ləyaqəti dünyaya işıq saçsın!”

“Amma müqəddəs ata, - cəsarətimi toplayıb, cılız bir səslə dedim, - axı, onun xələfi İohanndır!”
Ubertino, sanki xain yuxunu qovurmuş kimi əlini alnına qoydu. Zorla nəfəs alır və yorğun-yorğun

baxırdı. “Düzdür. Biz təxminlərimizdə yanılmışıq. Mələk papanın gəlişini hələ gözləyirik. Amma
Fransisk və Dominik də gəldi. - O, baxışlarını göy üzünə dikib, dua edərcəsinə dedi (amma mən əmin
idim ki, o, özünün xaç ağacı haqqındakı kitabından hansı səhifənisə oxuyur), - səmavi atəşlə tutuşan,
mələklərin elan etdiyi ilk zahir, hər şeyi yandırıb-yaxırdı... Onun izi ilə gedən, həqiqi müqəddəs
kəlamlar söyləyən dünyanı nura qərq edirdi... Bəli, əlamətlər belə idi və mələk papa mütləq
gələcəkdir”.

“Qoy, belə olsun, Ubertino, - Vilhelm cavab verdi. - Mənimsə vəzifəm imperatorun taxtdan
endirilməsinə mane olmaqdır. Mələk papa haqqında rahib Dolçino da danışırdı...”



“Bu ilanın adını çəkmə! - Ubertino bağırdı və onun necə dəyişdiyini, mehribanlığının qəzəbə necə
çevrildiyini ilk dəfə gördüm. - O, Kalabriyalı İoahimin təlimini murdarladı, ölüm və pislik gətirən
kəlmələrə çevirdi! Dəccalın xalis nökəriydi o! Sənsə, Vilhelm, ona görə belə danışırsan ki, Dəccalın
gəlişinə inanmırsan, Oksforddakı ustadların sənin ürəyindəki gələcəyi görmə qabiliyyətini qurudaraq,
idrakı bütləşdirməyi sənə öyrətdilər!”

“Yanılırsan, Ubertino, - Vilhelm ciddi halda cavab verdi. - Sən axı bilirsən, ustadlarımdan ən çox
Rocer Bekona ehtiramım var...”

“Uçan arabalar haqqında boş-boş danışmağı xoşlayan”, - Ubertino istehza ilə dedi.
“Dəccal haqqında aydın və düzgün danışan, onun əlamətlərini elmin tənəzzülündə və mənəviyyatın

korlanmasında görən. Bekon onun gəlişinə özümüzü hazırlamaq üçün yalnız bir yolun olduğunu
göstərdi: təbiətin sirlərini öyrənmək, bəşəriyyəti islah etmək üçün biliklər əldə etmək. Otların
müalicəvi əhəmiyyətini, daşların xassələini öyrənməklə, hətta sənin güldüyün o uçan qurğuları icad
etməklə Dəccalın gəlişinə hazırlaşa bilərsən”.

“Sənin Bekonun üçün Dəccal - idrakın qürurunu bəsləmək üçün bir bəhanədir”.
“Müqəddəs bəhanə”.
“Bəhanəyə ehtiyacı olan heç zaman müqəddəs deyildir. Vilhelm, səni necə sevdiyimi bilirsən.

Sənə güvəndiyimi də bilirsən. İdrakını ram et, Məsihin əzablarına və yaralarına ağlamağı öyrən!
Kitabları at!”

“Sənin kitabından başqa hamısını atacağam”, - Vilhelm gülümsəyib dedi. Ubertino da gülümsədi
və barmağını qaldırıb onu təhdid etdi. - “Axmaq ingilis. Məsləkdaşlarına çox gülmə. Sevmədiyin
adamlara da gülmə, əksinə, onlardan qorx. Bu monastırda da tədbirli ol. Bura mənim xoşuma gəlmir”.

“Hə. Mən buranı daha yaxşı tanımaq istəyirəm, - Vilhelm cavab verərək ayrıldı. - Gedək, Adso”.
“Mən deyirəm bura təhlükəlidir, sənsə daha yaxından tanımaq istəyirsən... Eh, Vilhelm!” -

Ubertino narazı-narazı başını yelləyərək ardımızca dedi.



“Yeri gəlmişkən, - nefin’ ortasına çatmış Ubertino dedi, - babilcə danışan, heyvanaoxşar rahib
kimdir?”

“Salvatoru deyirsən? - artıq diz çökmüş Ubertino çevrilib soruşdu. - Onu bu monastıra mən
hədiyyə etmişəm. Kelarla birlikdə. Fransiskan cübbəmi çıxardıqdan sonra qısa bir müddət Kazaldakı
köhnə monastırımda qaldım; bu zaman rahiblərin bir neçəsi xoşagəlməz vəziyyətə düşdülər - başqa
rahiblər şübhələnirdilər ki, onlar mənim fırqəmdən olan spirituallardır. Bu rahibləri müdafiə etməyə
çalışdım və onların da mənim kimi hərəkət edə biləcəklərini söylədim. Keçən il bura gələndə,
onlardan ikisini: Salvator və Remigionu burada gördüm. Salvator... O, doğrudan da, heyvana oxşayır.
Amma işə yarayandır”.

Vilhelm tərəddüdlə dedi: “Onun “hamınız tövbə edin” dediyini eşitdim...”
Ubertino susdu. Sonra zəhlətökən bir fikri qovurmuş kimi əlini yellədi: “Yox, düşünmürəm. Sən,

bu dünyəvi rahibləri yaxşı tanıyırsan. Avam kəndlilərdir. Bəlkə də bir gəzərgi vaizə qulaq asıb, onun
dediklərini anlamadan təkrar edirlər. Salvatoru danlamağa səbəb vardır. O,,ehtiras düşkünü olan bir
heyvandır. Amma sədaqətinə şübhə yoxdur. Yox, Vilhelm, bu monastırın bəlası başqa şeydir: onu heç
nə bilməyənlərin içində deyil, çox bilənlərin arasında axtar. Və eşitdiyin bircə sözün üstündə şübhə
qalası qurma”.

“Bunu heç zaman etmərəm, - Vilhelm cavab verdi, - elə buna görə, inkvizitorluqdan əl çəkdim.
Amma sözləri dinləmək və onlar haqqında düşünmək mənim üçün maraqlıdır”.

“Sən həddən ziyadə çox düşünürsən. Oğlum, - Ubertino mənə tərəf çevrilib dedi, - ustadından pis
örnəkləri götürmə. Ömrümün sonuna yaxın bildim ki, düşünülməsi lazım olan yeganə şey - ölümdür.
Ölüm - dinclikdir, hər işin sonudur. İndi qoyun dua edim”. 68



BİRİNCİ GÜN

İK İN D İ  VA X T I ,
Vilhelm nəbatatçı Severinlə elmi söhbət edir

Biz yenə mərkəzi nefı keçdik və gəldiyimiz qapıdan küçəyə çıxdıq. Ubertinonun dediyi sözlər hələ
də başımda uğuldayırdı.

“Ubertino... qəribə insandır...” - cürətlənərək Vilhelmə dedim.
“O bir çox baxımdan böyük insandır - ya da, hər halda belə idi... Qəribəliyi də bundandır. Yalnız

kiçik insanlar normal görünürlər. Ubertino tonqalda yandırılmağa göndərdiyi kafirlərdən biri ola
bilərdi. Amma Müqəddəs Roma kilsəsinin kardinalı da ola bilərdi. Və hər iki pozğunluğun bir
addımlığındaydı. Ubertino ilə söhbət edəndə, mənə elə gəlir ki, cəhənnəm - cənnətin tərs üzüdür”.

Onun nə demək istədiyini anlamadım və yenidən soruşdum: “Hansı üzü?”
“İş də elə bundadır, - Vilhelm məyus-məyus başını yellədi. - Hər şeydən əvvəl başqa tərəflərin,

başqa üzlərin və bütövün, tamın var olub-olmadığını bilmək lazımdır... Son mənə qulaq asma. Və bir
daha bu qapıya baxma, - deyə boynumun ardına yüngülcə şapalaq vurdu, çünki boynumu tez-tez girişə
tərəf çevirib, məni heyrətə salan heykəllərə baxırdım. - Bu gün səni yetərincə qorxutdular. Kim necə
bacardısa”.

Başımı çevirəndə qarşımda başqa bir rahibin dayandığını gördüm. O, Vilhelmlə yaşıd olardı.
Gülümsəyib salam verdi və özünü təqdim etdi: Sant Emmeıanolu Scverin, monastırda bitkilər üzrə
mütəxəssisdir, hamamxanaya, xəstəxanaya və bağçala baxır. Və əgər monastırın təsərrüfatına bələd
olmaq istəyiriksə. bizim qulluğumuzda hazırdır.

Vilhelm ona təşəkkür etdi və abbatlığa girərkən qarın arasından görə bildiyi qədər, təkcə tərəvəz
deyil, müalicəvi bitkilər də əkilmiş gözəl ləklərə baxdığını dedi.
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“Yayda, yaxud baharda hər biri bənzərsiz çiçəklərlə bəzənmiş çeşid-çeşid bitkiləri olan bu bağca
Yaradanı daha gözəl mədh edir, - Severin, üzrxahlıq edərcəsinə, dedi. - Amma ilin bu fəslində də
bitkiləri yaxşı tanıyan biri qurumuş budaqların arasından cücərən bitkiləri görə bilir və əmin olur ki,
bu bağça başqalarından daha zəngindir, kitablardakı miniatürlərdən daha rəngli, daha gözəldir. Həm
də müxtəlif xeyirli bitkilər qışda da böyüyür, bəzilərini isə dibçəklərdə əkib, laboratoriyada
saxlayıram. Dovşankələmi köklərindən bolluca saxlamaq lazımdır - katarın' dərmanıdır; adaçayı
köklərindən dəri xəstəliklərində təpitmə hazırlanır; sarağan ekzemanm qabıq bağlamasına kömək edir;
qambatı, yaxud xərçəngboynu otunun kök və gövdələri döyülərək ishald2 və bəzi qadın
xəstəliklərində istifadə edilir; vəhşi yulaf - yaxşı həzmedici dərmandır; dəvədabanı boğazı müalicə
edir; biz həzmi yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən acıqovuq, qlisiris və ardıc da becəririk - ardıc
şirəsi hazırlayırıq. Kəndalaşın qabıqlarından qaraciyər həlimi düzəldirik. Sabunotu köklərini soyuq
suda əzirik - bu, iltihaba kömək edir. Bundan başqa, müalicəvi xassələri hamıya məlum olan pişikotu
da becəririk”.

“Çeşidli bitkilər becərmək üçüm iqlim də müxtəlif olmalıdır. Buna necə nail olursunuz...”
“Bir tərəfdən, Tanrı bizim mülkümüzü dağda elə yerləşdirmişdir ki, cənub tərəfdəki yamacda

dənizə sarı əkilən bitkilər bol isti hava ala bilir, şimal yamacdakı bitkilər isə dağ meşələrinə sarı
baxır və daim ağacların sərin nəfəsi ilə qidalanır. Buna görə hər gün Uca Rəbbimə dualar etməliyəm.
Digər tərəfdən, xeyirxah ustadlarımın öyrətdiyi, layiq olmadığım sənətə borcluyam. Əgər torpağı
yaxşıca hazırlasanız, düzgün bəsləyib becərsəniz, bəzi bitkilər ən əlverişsiz iqlimdə də yetişə bilər”.

“Bəs burada yalnız yemək üçün əkilən bitkilər varmı?” - deyə soruşdum. 69



“Mənim mehriban ac qurdum, yadda saxla ki, müalicəvi əhəmiyyəti olmayan heç bir bitki yeməli
deyil. Yalnız həddi aşmamaq lazımdır. İfratçılıq onların xəstəliyə yol açmasına səbəb olur. Balqabağı
götür. O, nəmli və soyuq bitkidir, susuzluğu yatırır. Amma çox yesən, ishal olarsan və bağırsaqlarını
duzlu suya salınmış xardalla sıxmaq məcburiyyətində qalarsan. Bəs baş soğan? İsti və nəmli bitkidir,
cinsi əlaqəni gücləndirir... Əlbəttə ki, bu, bizim kimi and içənlər üçün deyil. Amma çox yesən, başa
ağırlıq gətirər. Bunu sirkə və südlə aradan qaldırmaq olar. Gənc bir rahibin, - deyə rahib
hiyləgərcəsinə dilləndi, - soğanı az yeməsi üçün səbəblərdən biri də budur. Sarımsaq yesən daha
yaxşı olar. O, quru və istidir, zəhərlənməkdən qoruyur. Amma çox yemə, zira bu bitki beynin şirəsini
çəkər. Lobya sidikqovucudur və kökəlməyə kömək edir, hər ikisi sağlamlığa gözəl təsir edir. Amma
çox yesən, pis yuxular görərsən... Amma bəzi bitkilər kimi qarabasma da yaratmır”.

“Hansı bitkilər kimi?”
“Ha, ha...bizim balaca tələbəmiz çox şeylə maraqlanır. Bunları yalnız nəbatatçının bilməsi

lazımdır. Yoxsa hər kəs otların köməyi ilə insanları xəyallar dünyasına apara bilər”.
“Amma belə uyuşdurucu bitkilərin təsirindən qorunmaq üçün gicitkən toxumlarını, həvəsçiçəyi,

yaxud zeytun çeynəmək lazımdır. Yəqin ki, abbatlıqda bu şəfalı bitkilərdən də becərilir”, - Vilhelm
dedi.

Severin ustadıma çəpəki baxdı: “Sən də şəfalı otlarla maraqlanırsan?”
“Bir az, - Vilhelm təvazökarlıqla dedi. - Bir neçə kitab oxumuşam... Baldahlı Əbulhəsimin

“Şəfavericilik səhnəsi” əlimə keçmişdi...”
“Baldah Əbül Həsən əl Muxtar ibn Butlän”.
“Ya da Əl-kasim Əl-mittar, necə istəyirsən. Görəsən, burada nüsxəsi vardırmı...”
“Əlbəttə var. Həm də ən yaxşısı... Çoxlu gözəl rəsmlər var içində”.



“Tanrıya şükürlər olsun. Bəs Pletcariyin “Otların məziyyəti”?”
“O da var. Saraşelli Alfredin tərcüməsində Aristotelin “Bitkilər barədə” və “Saplaqlar haqqında”

adlı əsərləri də var”.
“Mən eşitmişəm ki, əslində bunlar Aristotelin deyildir. - Vilhelm dedi. - Necə ki “Səbəblər

haqqında” da Aristotelə məxsus deyil”.
“Hər necə olsa da, bu böyük əsərdir”, - Severin cavab verdi və ustadım onun hansı kitab -

“Bitkilər barədə”, yoxsa “Səbəblər haqqında” - haqqında danışdığını bilmədən, onun sözlərini
həyəcanla təsdiqlədi. Mənsə bunların hər ikisi haqqında ilk dəfə idi ki eşidirdim, amma söhbətdən
belə bir nəticə çıxardım ki, hər iki əsəri oxumaq və öyrənmək lazımdır.

“Sizinlə bitkilərin xüsusiyyətləri haqqında söhbət etməkdən çox sevinərdim, - Severin dedi. - Bu,
mənim üçün çox xeyirli olardı”.

“Mən bunu səndən çox istəyirəm, - Vilhelm dedi, - amma ordenimizin qəbul etdiyi susqunluq
qaydasını pozmuş olarıq...”

“Qaydalar, - Severin cavab verdi, - müxtəlif dövrlərdə ayrı-ayrı icmalar tərəfindən müxtəlif cür
şərh olunmuşdur. Bu nizamnamə ilk vaxtlarda yalnız savab qiraətə icazə verir, araşdırmalara isə
rəğbət göstərmirdi. Sonralar isə ordenimizdə müqəddəs və dünyəvi elmlərin tədrisinin necə inkişaf
etdiyini yaxşı bilirsən. Qaydalar ümumi yataqxananın olmasını tələb edir. Lakin biz hesab edirik ki,
rahiblərin gecələr də düşünmək imkanı olmalıdır. Ona görə də hər bir rahibin öz hücrəsi var.
Susqunluq qaydası sərt başa düşülür. Bizdə yalnız əl əməyi ilə məşğul olan rahiblərin deyil, yazıb-
oxuyan rahiblərin də bir-biri ilə danışmaq hüququ yoxdur. Amma monastır, hər şeydən əvvəl, alimlər
cəmiyyəti olduğundan, rahiblərin əldə etdikləri bilik xəzinəsini öz aralarında bölüşdürmələri
yararlıdır. Buna görə də elmi araşdırmalarla bağlı hər bir söhbət, yeməkxanada və ibadət zamanı
edilməmək şərti ilə, yararlı və qanuni sayılır”.

“Bəs Otrantolu Adelmo ilə tez-tez danışırdınmı?” - Vilhelm birdən soruşdu.



herbari - qurudu
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Severin, görünür, qətiyyən təəccüblənmədi. “Deməli, baş rahib səninlə söhbət edib, - dedi. - Yox.
Onunla tez-tez rastlaşmazdım. O, miniatürlərlə məşğul idi. Lakin başqa rahiblərlə, Salvemekli
Venansio və Burqoslu Xorxe ilə iş haqqında necə söhbət etdiyini eşitmişəm. Həm də mən günlərlə
yazı zalında deyil, laboratoriyamda oluram”, - başı ilə xəstəxana binasını göstərdi.

“Belə, - Vilhelm dedi. - Deməli, Adelmonun qarabasma görüb-görmədiyini də bilmirsən”.
“Qarabasma?”
“Məsələn, sənin otlarının yaratdığı xülyalar kimi”.
Severin sərt səslə dilləndi: “Dedim ki, təhlükəli otlan çox diqqətlə mühafizə edirəm”.
“Söhbət bundan getmir, - Vilhelm davam etdi. - Mən qarabasmalar haqqında soruşuram”.
“Sualı anlamadım”, - Severin inadkarlıqla dedi.
“Düşündüm ki, gecə Binada gəzən bir rahib...abbatın fikrincə... qadağan olunmuş saatlarda oraya

girənlərin başına qorxunc şeylər gələ bilərdi... yəni demək istəyirəm ki, onu uçuruma tələyən şeytani
qarabasmalar görüb-görməməsini düşünürəm”.

“Hansı kitaba isə ehtiyac duyduğum zamanlardan başqa, >azı zalına getmədiyimi söylədim. Amma
herbarilərin' əksəriyyətini xəstəxanada saxlayıram. Sizə dedim ki, Adelmo, Xorxe və Venansio ilə...
və təbii olaraq... Berenqarla çox yaxın idi...”

Severinin səsindəki həyəcanı hətta mən belə sezdim. Şübhəsiz ki, bu, ustadımın da nəzərindən
qaçmamışdı: “Berenqarla? Bəs, nə üçün təbii olaraq?”

“Arundelli Berenqar - kitabxana köməkçisidir. Onlar həm yaşıddırlar, rahibliyə birlikdə
hazırlaşmışdılar... və zənnimcə, söhbət üçün ortaq mövzularının olması təbiidir. Bunu nəzərdə
tutmuşdum”.

“Demək, bunu nəzərdə tutmuşdun”, - Vilhelm dedi. Bu məsələ üstündə dayanmaması məni çox
təəccübləndirdi. Üstəlik,

herbari - qurudulmuş bitkilər kolleksiyası
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söhbətin mövzusunu da dəyişdi. - “Binanı gəzmək lazımdır. Bizə yol göstərə bilərsənmi?”
“Həvəslə”, - Sevcrin çiyinlərindən ağır bir yükü atırmış kimi, yüngülləşərək dedi. Bizi ləklərin

yanından aparıb, Binanın qərb tərəfmə gətirdi.
“Bağçadan mətbəxə birbaşa giriş var, - o izah etdi. - Amma mətbəx birinci mərtəbənin yalnız qərb

tərəfdəki yarısında yerləşir, digər yarısını isə yeməkxana tutur. Kilsə xorunun yanma aparan cığıra
açılan cənub tərəfdəki qapılardan isə həm mətbəxə, həm də yeməkxanaya girmək olar. Amma biz
buradan keçəcəyik: mətbəxdən yeməkxanaya açılan daxili qapı da var”.

Geniş mətbəxə girincə Binanın tam ortasında, birinci mərtəbədən axırıncı mərtəbəyə qədər uzanan,
səkkizguşəli bir quyu gördüm. Sonralar anladım ki, bu, lap aşağıda, heç bir girişi olmayan
səkkizguşəli həyət yaradır. Hər mərtəbədə Binanın xarici tərəfində olduğu kimi bu quyuya baxan geniş
və hündür pəncərələr vardı. Nəhəng giriş zalına oxşayan mətbəx tüstü içindəydi; onlarla xidmətçi
axşam yeməyini indidən hazırlayırdı. İki nəfər böyük bir masanın üstündə, arpa, yulaf və çovdar
unundan hazırlanmış sıyığa qatmaq üçün göyərti təmizləyir, turp, çuğundur, kahı və yerkökü
doğrayırdı. Onun yanında aşpazlardan biri şərabda bişirilmiş balıqlarla məşğul idi; o, adaçaymdan,
cəfəri və kəklikotundan, sarımsaqdan, bibər və duzdan düzəldilmiş qatışığı balıqların üstünə tökürdü.

Qərb qülləsinin uzaq divarının yanındakı böyük bir təndirdən qıpqırmızı alovlar yüksəlirdi. Cənub
tərəfdəki qüllədə də üstündə böyük qazanların qaynadığı və şişlərin qoyulduğu nəhəng bir soba
yandırılmışdı. Bu zaman kilsənin arxasındakı xırmana baxan qapılar açıldı və donuzotaranlar təzəcə
kəsilmiş donuz ətini içəri daşıdılar. Biz bu qapılardan keçib, divarların arxasında zəncir kimi uzanan
bir neçə tikilinin şərq tərəfindəki xırmana çıxdıq. Severin bizə bu tikililərdən birincisinin peyin
anbarı olduğunu dedi, ondan sonra at və öküz tövlələrini, qoyunlar üçün üstü örtülmüş ağılları və quş
damlarını göstərdi. Donuzotaranlar çirkab qanovunun yanında qoyulmuş böyük bir



 
çəlləkdə kəsilmiş donuzların qanını qarışdırırdılar. Bizə izah etdilər ki, əgər qan dərhal və yaxşıca
qarışdırılarsa, soyuq hava sayəsində bir neçə gün xarab olmadan qalar və sonra isə ondan qan
küküləri hazırlamaq olar.
Yenidən Binaya qayıtdıq və əks tərəfə doğru getdik; içindən keçdiyimiz yeməkxanaya göz atıb, şərq
qülləsindəki pilləkənə burulduq. Monastır yeməkxanasına birləşən iki qüllənin içərisi belə idi:
şimaldakı qüllədə nəhəng buxarı yerləşirdi, şərq qülləsində isə yazı zalına, yəni ikinci mərtəbəyə
aparan dolama pilləkən vardı. Hər gün rahiblər buradan işə çıxırdılar. Sonradan mə-lum oldu ki,
ikinci mərtəbəyə ən isti yerlərin yanında - buxarının və mətbəx sobasının arxasında - qurulmuş,
şərqdəki pilləkən kimi geniş olmayan, iki kiçik pilləkənlə də qalxmaq olar.
Vilhelm, bazar günü olmasına baxmayaraq, yuxarıda, yazı zalında birini tapacaqmıyıq
- deyə soruşdu. Severin gülümsəyə-gülümsəyə cavab verdi ki, benediktinli rahib üçün iş - ibadət
kimidir. Bazar günləri ayinlər uzun sürür, lakin özlərini kitaba həsr etmiş rahiblər yazı zalında bir
neçə saat da qalıb, həmişəki kimi Müqəddəs Yazılar üstündə düşüncələrini, elmi müşahidələrini və
görüşlərini qəlbəyatımlı şəkildə bir-biri ilə bölüşürlər.



İK İN D İD Ə N  S O N R A ,
Vilhelm və Adso yazı zalını ziyarət edir,

bir çox araşdırmaçı,
nüsxəçi və başlıq yazıçısı ilə, həmçinin

Dəccalın gəlişini gözləyən qoca bir korla tanış olurlar

Yuxarı çıxarkən ustadımın pilləkən pəncərələrinə baxdığını gördüm. Bəlkə mən də onun qədər
diqqətli olmuşdum, çünki bu pəncərələrin əlçatmaz olduğunu dərhal müəyyən etdim. Digər tərəfdən,
yeməkxananın pəncərələrinə də (birinci mərtəbədə uçuruma açılan tək pəncərələr), altlarında hündür
mebel əşyasının olmadığını nəzərə alsaq, asanlıqla çıxmaq mümkün deyildi.

Pilləkən qurtardıqdan sonra yenidən burulub, şimal qülləsindən yazı zalına girdik və mən
heyranlıqdan çığırdım. İkinci mərtəbə birinci mərtəbə kimi arakəsmələrlə bölünməmişdi və bütün
genişliyi ilə gözlərimin qarşısında uzanırdı. Möhkəm pilyastrlarla' bərkidilmiş, çox da böyük
olmayan əyri tirlər (kilsədəkindən kiçik, amma hər hansı kapitulyar zalında gördüyümdən daha
hündür) gözəl bir işığın yayıldığı boşluğu qapayırdı; çünki zalın böyük divarlarının hər birində üç
böyük pəncərə və hər qüllənin beş tərəfində birər kiçik pəncərə vardı. Nəhayət, səkkiz hündür, amma
ensiz pəncərə işığın ortadakı səkkizguşəli quyudan içəri girməsinə imkan verirdi.

Pəncərələrin bolluğu sayəsində nəhəng zal çox işıqlı görünürdü. Tutqun bir qış günəşinin qüruba
yaxınlaşmasına baxmayaraq, işıq hər yerdən düşürdü, nə kölgə, nə də yarıqaranlıq vardı. Pəncərə
şüşələri kilsələrdəki kimi rəngli deyildi; qurğuşun çərçivələrlə bərkidilmiş dördkünc və şəffaf
şüşələr işığın insan 70



əli ilə bir dəyişikliyə uğramadan, mümkün qədər saf şəkildə içəri girməsinə və yazıb-oxuma
çalışmalarını aydınlatmaq məqsədini gerçəkləşdirməsinə imkan verirdi. Başqa zamanlarda, başqa
yerlərdə bir çox yazı zalı gördüm; amma heç birində ətrafı aydınladan fiziki işıq selində zalın bütün
nisbətlərində təzahür edən harmoniyanın ayrılmaz xassəsi olan işığın təcəssüm etdirdiyi, bütün
gözəlliklərin və müdrikliyin ruhi qaynağı olan claritas bu cür işıl-işıl parıldamırdı. Zira gözəllik üç
şərtin ahəngindən yaranır: hər şeydən əvvəl bütövlük və yetkinlik olmalıdır, buna görə də biz
natamam və qeyri-mükəmməl şeylərə çirkin deyirik; sonra mütənasiblik və uyğunluq; nəhayət,
aydınlıq və işıqlıq...Buna görə də, rəngi açıq və aydın olan şeyləri gözəl hesab edirik. Gözəlliyi seyr
etmək ruhumuza dinclik gətirir; gözəlliyə, xeyirə və dincliyə qapılmaq qəlbimiz üçün eyni
olduğundan, içimin böyük bir təskinliklə dolduğunu hiss etdim və belə gözəl yerdə çalışmağın xoş
olduğunu düşündüm.

O      günorta saatlarında bu yer gözlərimə ecazkar elm ocağı kimi görünmüşdü. Sonralar San-
Qalloda kitabxanadan ayrı yerləşən (başqa monastırlarda rahiblər kitabların saxlandığı yerdə yazı
yazmaqla məşğul olurdular) buna oxşar yazı zalı gördüm; lakin bunun kimi gözəl və rahat deyildi. Hər
pəncərənin altına bir masa qoyulmuşdu; antik mətnlə məşğul olanlar, başlıq yazanlar və
araşdırmaçıların hər biri öz masasında oturmuşdu. Zalda qırx pəncərə olduğu üçün (həqiqi
mükəmməllik sayı, kvadratın on misli, On buyruğun dörd əsas məziyyətə hasili kimi) eyni zamanda
qırx rahib rahatca çalışa bilərdi; amma biz gəldiyimiz anda otuza qədər rahib masa arxasında
oturmuşdu. Severin bizə izah etdi ki, yazı zalına göndərilən rahiblər sübh, günorta və ikindi
dualarından azad olunurlar, beləcə öz işlərini günün işıqlı saatlarında dayandınnağa məcbur olmur və
yazı zalını ancaq qürub çağı, axşam duasına qatılmaq üçün tərk edirlər.

Ən işıqlı yerlər antik mətnlərlə məşğul olanlara, ən yaxşı rəssamlara, başlıq yazanlara və
əlyazmaların üzünü köçürənlərə ayrılmışdı. Masaların üstündə yazı yazmaq və rəsm çəkmək üçün
lazım olan hər şey vardı: mürəkkəb qabları, rahiblərin elə



buradaca iti bıçaqla yonub incəltdiyi nazik lələklər, perqamentlərin cilalanması üçün süngər daşları,
sətirlərin düzxətli yazılması üçün günyələr. Hər yazıçının yanında, maili masanın üst tərəfində üzü
köçürülən kitablar lazımi sətiri göstərən xüsusi lövhələrin köməyi ilə altlıqların üzərinə açıq şəkildə
qoyulmuşdu. Masaların üstündə həm qızılı rəngli, həm də başqa rənglərdə mürəkkəblər vardı. Bəzi
rahiblər isə yazmırdılar, yalnız oxuyur və dəftərlərdə, ya da lövhələrdə qeydlər aparırdılar.

Onların işinə daha yaxından baxmağa imkan olmadı, çünki adının Hildesheymli Malaxia olduğunu
bildiyimiz kitabxanaçı bizə tərəf yaxınlaşdı. O, mehriban görünməyə çalışırdı, amma mən bilaixtiyar
olaraq onun məşum görkəmindən diksindim. Boyu hündür idi, ifrat dərəcədə arıq olmasına
baxmayaraq, əlləri-ayaqları ağır və yöndəmsizdi. Ordenin qara rəngli geyiminə bürünmüş halda
addımlayarkən vahiməli görkəmi adamı ürpəndirirdi. İçəriyə girəndə hələ də çıxarmadığı başlığı
solğun üzünə və iri, məyus gözlərinə kölgə salırdı. Üzündə iradəsinin gücü ilə ram etdiyi bir çox
ehtirasın donuq və cansız izləri vardı. Surəti hüzn və ciddiliyə bürünmüşdü, baxışları elə kəskin idi
ki, həmsöhbətinin ürəyinin dərinliklərinə nüfuz edərək, onun gizli fikirlərini oxuya biləcəyini
düşünmək olardı; bu gözlərin imtahanına kimsə tab gətirə bilməz və bu baxışlarla ikinci dəfə
qarşılaşmaq istəməzdi.

Kitabxanaçı bizi çalışmaqda olan rahiblərlə tanış etdi. O, bizə hər bir rahibin gördüyü iş haqqında
məlumat verdi; mən onların elmə və Müqəddəs Kəlamın öyrənilməsinə olan dərin sədaqətlərini
heyranlıqla təqdir etdim. Beləcə, şübhəsiz ki, bütün bəşəriyyətin ən müdrik insanı olan Aristotelin
vurğunu və onun əsərlərinin yunancadan və ərəbcədən tərcümanı Salvemekli Venansio ilə tanış olduq.
Bəlağət elminin mahir bilicisi, skandinaviyalı gənc rahib Upsallı Bensio. Kitabxana köməkçisi
Arundelli Bercnqar. Kitabxananın başqa yerlərdən bir neçə aylığa aldığı kitabların üzünü köçürən
İskəndəriyyəli Aymaro. Sonra müxtəlif ölkələrdən olan rəssamlar: Klonmaknoyzlu Patrisio, Toledolu
Raban, Herefordlu Vald.



Mən bu siyahıya davam edə bilərdim; doğrudan da, heç bir şey canlı varlıqları anladan siyahıdan
cazibədar deyildir! Amma indi rahiblər arasındakı hamının hiss etdiyi təşvişi və nitqlərə ağırlığını
qoyan, nə olduğunu bilmədiyim şeyi anlamağa yarayan bəzi əlamətlərin ortaya çıxdığı söhbətə
qayıtmalıyam.

Əvvəlcə ustadım yazı zalının rahatlığını və gözəlliyini Malaxiaya təriflədi və ondan kitablardan
istifadə qaydasını soruşdu, zira - o ehtiyatla dedi - bu kitabxananın tərifini çox eşitdiyindən, xəzinəyə
özü baxmağı arzulayır. Buna cavab olaraq Malaxia da baş rahibdən eşitdiklərimizi təkrar etdi:
rahiblər kitabxanaçıdan zəruri kitabların verilməsini xahiş edir, o isə əgər bu istəyi əsaslı və ciddi
hesab edərsə, onları üst mərtəbədəki kitabxanadan gətirirdi. Vilhelm yuxarıda saxlanılan kitabların
adlarının necə öyrənildiyini soruşdu; Malaxia kiçik bir qızıl zəncirlə masasına bağlanmış və sıx
yazılmış siyahılardan ibarət olan qalın kitabı ona göstərdi.

Vilhelm əllərini cübbəsinə, sinəsinin üstündəki torba kimi yığılmış yerə soxdu və oradan
yolçuluğumuz zamanı gah əllərində, gah da bumunun üstündə gördüyüm bir əşyanı çıxardı. Bu, haçaya
oxşayan bir şeydi, bir süvarinin at, yaxud bir quşun şüvül üstündə oturuşu kimi, insanın bumunun
üstündə (xüsusən də ustadımın bumu kimi iri və donqar burunların) dayana biləcək şəkildə
düzəldilmişdi. Haçanın hər iki ucunda, gözlərin tam qarşısında dursun deyə, stəkanın dibi
qalınlığında olan iki şüşəni saxlayan iki oval halqa vardı. Vilhelm kitab oxuyarkən bu əşyanı
bumunun üstünə qoyur və deyirdi ki, bunun köməyi ilə ələlxüsus gün işığının azaldığı zaman təbii
görmə qabiliyyətindən və yaşının imkan verdiyindən daha yaxşı görə bilir. Bu cihaz uzağı deyil
(onsuz da uzağı yaxşı görürdü), yaxmı görməyə kömək edirdi, bunun sayəsində o, hətta mənim belə
oxumaqda çətinlik çəkdiyim çox xırda hərflərlə yazılmış əlyazmasını oxuya bilirdi. Vilhelm deyirdi
ki, insan, ömrünün yarısını yaşadıqdan sonra hətta iti baxışları ilə məşhur olanlar da görmə
qabiliyyətinin zəiflədiyini və göz bəbəklərinin baxdığı əşyalara çox çətin uyğunlaşdığını hiss edir və
bununla da alimlərin çoxunun



əllinci baharlarını yaşadıqdan sonra oxumaq və yazmaq üçün öldüyünü hesab etmək olar. Daha uzun
illər boyunca zəkaları ilə dünyanı işıqlandıra biləcək insanlar üçün nə böyük cəza!.. Belə ecazkar
cihaz kəşf edildiyi üçün Tanrıya şükr etməliyik. Elmin bir məqsədinin də insan ömrünü uzatmaq
olduğunu söyləyən Rocer Bekonun, böyük ehtiramlar göstərdiyi bu şəxsin fikirləri özünü doğruldur -
deyə Vilhelm əlavə etdi.

Rahiblər Vilhelmi maraqla dinləyir, amma sual verməkdən çəkinirdilər. Lakin aydın idi ki, hətta
burada, ömrünü yazıb-oxumağa həsr etmiş insanların arasında da, bu gözəl ixtira haqqında heç nə
bilmirdilər. Bilikləri ilə dünyaya səs salmış insanları heyrətləndirən bir adamın müridi olmağımla
fəxr etdim.

Vilhelm öz cihazını bumunun üstünə qoyub, əlyazmaların siyahısı yazılmış kitaba doğru əyildi.
Mən də baxdım, kitabxanada olan həm adını eşitmədiyimiz kitabların, həm də məşhur kitabların
adlarına rast gəldik.

“Herefoıdlu Rocerin “Süleymanın ulduzu haqqında”, “İbrani dilində danışmaq və anlamaq sənəti
haqqında”, “Metalların xassələri haqqında” əsərləri, əl-Xarəzminin71 “Cəbr”i, Silviya İtalikin Robert
Anhel tərəfindən latıncaya çevrilmiş “Pun müharibələri”, Raban Mavrın “Frankların əməlləri”,
“Müqəddəs xaça mədhiyyəlor”i, “İordanlı Klavdi Flavinin A-dan Z-yə kitablarda yerləşdirilmiş,
bəşər və dünyanın yaşı haqqındakı əsərləri”, - ustadım oxudu. - Gözəl əsərlərdir. Amma onlann
yerləşmə qaydası necədir? - dedi və mənim bilmədiyim, amma şübhəsiz ki, Malaxiaya tanış olan
parçaları əzbərdən oxudu: “Kitabxanaçı bütün kitabların mövzulara və müəlliflərə görə hazırlanmış
bir kataloquna sahib olmalıdır və hər bir əsərə öz yaddaşının damğasını vurmalıdır”. Yoxsa onların
rəflərdəki yerini necə tapmaq olar?”

Malaxia barmağı ilə hər bir kitab adının yanında yer alan rəqəmləri göstərdi: “III, IV səviyyə,
yunanların birinci V-i; II,



 
V səviyyə, ingilislərin üçüncü VII-si” və beləcə davam edirdi. İlk rəqəmin kitabların rəfdəki, yaxud
səviyyədəki yerini, ikinci rəqəmin rəfi, üçüncü rəqəmin dolabı göstərdiyini, sözlərlə isə kitabxananın
otaqlarının, yaxud dəhlizlərinin işarələndiyini anladım. Bu gizli işarələr haqqında daha ətraflı
öyrənməyi qərara aldım. Malaxia ciddi-ciddi mənə baxdı: “Siz ya eşitməmisiniz,
ya da unutmuşunuz ki, kitabxanaya yalnız kitabxanaçının girməsinə izn verilib. Bu rəqəmlərdən yalnız
kitabxanaçının baş çıxarması kifayətdir və hətta zəruridir”.
“Bu siyahıda kitablar hansı qaydaya uyğun olaraq qeyd edilmişdir? - Vilhelm soruşdu. - Məncə,
mövzulara görə deyil. Müəllif adlarının baş hərflərinin əlifba sırası ilə düzülməsindən söhbət gedə
bilməz, çünki bu, yenicə qəbul edilib və mənə mə-lumdur ki, kitabxanalarda yaxın zamanlarda tətbiq
edilib. Amma o dövrlərdə, demək olar ki, bundan istifadə edilmirdi”.
“Kitabxanamızın tarixi çox qədim dövrlərə gedib çıxır, - Malaxia cavab verdi. - 0 zamandan bəri
kitablarımız alınma, yaxud bəxşiş yolu ilə monastırımızın divarları arasına giriş sırasına görə qeyd
edilir”.
“Bu yolla tapmaq çox çətindir”, - Vilhelm dedi.
“Axtaran kitabxanaçıdır, o isə hər bir kitabın nə zaman daxil olduğunu əzbərdən bilir. Başqa rahiblər
onun yaddaşına güvənə bilərlər”. 0, sanki özü haqqında deyil, başqa birinin haqqında danışırdı.
Amma anladım ki, ona qədər bilikləri bir-birinə ötürərək onlarla başqa rahibin yerinə yetirdiyi, indi
isə bəlkə də layiq olmadan özünün icra etdiyi bir vəzifədən danışır.
“Anladım, - Vilhelm dedi. - Deməli, əgər mən hansı bir kitabısa, məsələn, Süleymanın beş ulduzu
haqqındakı bir əsəri oxumaq istəyirəmsə, siz mənə kitabın adını göstərirsiniz - indicə siyahıda
gördüyümüz adların içindən, - sonra isə rəqəmlərə baxıb, kitabı saxlandığı yerdən gətirirsiniz”.
“Bəli, amma o halda ki, sizə doğrudan da, Süleymanın ulduzu haqqında oxumaq lazımdırsa, - Malaxia
cavab verdi. -
Belə kitabları vermək üçün mütləq baş rahibdən icazə almalıyam”.



“Mənə molumdur ki, ən yaxşı gənc miniatürçülərdən biri, - Vilhelm dedi, - bu yaxınlarda həlak
olmuşdur. Baş rahib onu çox təriflədi. Onun işlərinə baxmaq olarmı?”

“Otrantolu Adelmo, - Malaxia Vilhelmə tərs-tərs baxaraq, könülsüzcə cavab verdi, - gənc olduğu
üçün yalnız haşiyə rəsmlərini çəkməyə icazə almışdı. Canlı təxəyyülə malik olduğundan, adi
obrazlardan çox asanlıqla qəribə və görünməmiş obrazlar, məsələn, at başlı insan yarada bilirdi.
Onun kitabları yerindədir. Masasına heç kim toxunmamışdır”.

Adelmonun iş masasına yaxınlaşdıq, onun rəsmləri ilə bəzədilmiş Məzamir vərəqləri masanın
üstündəydi. Quzu dərisindən olan incə vərəqlər - ecazkar, şahanə perqamentdir. Tamamlanmamış
sonuncu perqament hələ də masaya bərkidilmiş vəziyyətdə idi. Süngər daşı ilə cilalanmış, təbaşirlə
yumşaldılmış, dəzgahda düzəldilmiş perqamentin kənarlarında, rəssamın əlinə istiqamət verən kiçik
deşiklər açılmışdı.

Rəssam mətn yazılmış vərəqin yarısında rəsmlərin cizgisini çəkmişdi. Başqa, hazır vərəqlərə
baxanda, Vilhelmlə mən heyrətdən ah çəkdik. Məzamirin səhifələrində duyğularımızın alışdığı
dünyanın tam tərsi təsvir edilmişdi. Həqiqətin dilə gətirilməsi üçün edilən söhbətin düz yanında, bu
Həqiqətlə in aenigmate72 işarələrlə möhkəm bağlı olan, köpəklərin dovşanlardan qaçdığı, maralların
aslanları ovladığı kəlləmayallaq bir dünya haqqında, yalanlarla dolu başqa bir hekayə danışılırdı.
Quş ayaqlı başlar, bellərində insan əlləri olan heyvanlar, içindən çıxan ayaqlarla pırpızlaşmış başlar,
zebrə oxşayan əjdahalar, minlərcə kor düyünlə bir-birinə dolanmış ilanvari boyunlan olan varlıqlar,
maral buynuzlu meymunlar, zərqanadlı su pəriləri, bellərindən donqar kimi başqa adamların çıxdığı
əlsiz insanlar və dişli ağızları qarınlarında olan məxluqlar və at başlı insanlar və insan ayaqlı atlar
və quş qanadlı balıqlar və balıq quyruqlu quşlar və ikibaşlı birbədənli əcaib varlıqlar və birbaşlı,
ikibədənlilər; xoruz quyruqlu, kəpənək qanadlı inəklər, üzləri balıq



beli kimi pul-pul qadınlar; kərtənkələ burunlu iynəcələrlə bir-birinə birləşmiş ikibaşlı əjdahalar,
kentavrlar, fillər, mantihorlar, budaqlarda uzanmış kürəkayaqlılar, quyruqlarından oxatanlar çıxan
qrifonlar, sonsuz uzunluqda boyunları olan, cəhənnəmdən çıxmış bədheybətlər, insanabənzər
heyvanlar və heyvanabənzər insanlar cərgəsi, cırtdanlar dəstəsi - və bunlarla eyni səhifədəcə kənd
təsərrüfatını əks etdirən səhnələr elə ecazkar canlılıqla təsvir olunmuşdu ki, rəsmləri canlı sanmaq
olardı: həm biçinin qızğın çağı, həm yerin şumlanması, həm məhsulun yığılması, həm otun biçilməsi,
həm yunun qurudulması, həm toxumun səpilməsi; və bütün bunların arasında oxlarla silahlanmış
tülkülər və çaqqallar meymunların qoruduğu çoxqülləli bir şəhərin divarlarına dırmaşırdı. Hansı
adınsa baş hərfi olan L qıvrılaraq səhifənin aşağısında əjdaha quyruğu yaradırdı, “Verba” sözünün ilk
hərfi olan V-nin gövdəsindən üzüm salxımları kimi bir-birinə dolanmış minlərlə ilan çıxır, bu
ilanlardan da budağın yarpaqları kimi yeni ilanlar sallanırdı.

Məzamirin yanında, bir az əvvəl tamamlandığı açıqca bilinən, ovcumun içinə sığa biləcək qədər
qcyri-adi kiçik ölçüdə gözəl bir dua kitabı vardı. Xırda yazılar və haşiyə rəsmləri ilk baxışdan zorla
ayırd edilirdi, kitabın bütün gözəlliklərini görmək üçün gözə daha yaxın tutulması gərəkdi. Rəssamın
belə kiçik təsviri bu qədər aydınlıqla çəkə bilməsi üçün hansı fövqəladə alətdən istifadə etdiyini
yalnız düşünə bilərdin. Bütün səhifələrin kənarları qeyri-adi gözəlliklə yazılmış hərflərdən sanki
onların təbii bir uzantısı olaraq doğan kiçik rəsmlərlə dolmuşdu: su pəriləri, qaçan marallar,
ağızlarından od püskürən əjdahalar, yazıların hər yerindən soxulcan kimi çıxan əlsiz insan gövdələri.
Bir yerdə üç ardıcıl sətirdə təkrarlanan üç “Pakdır, Pakdır, Pakdır” sözlərinə birləşmiş şəkildə insan
başlı üç gözəl heyvan rəsmi çəkilmişdi; bunların ikisi bir öpüşlə birləşmək üçün biri aşağı, digəri
yuxarıya doğru əyilmişdi; səhifənin bu yerində rəsmə haqq qazandıracaq, açıq-aşkar olmasa da, gizli
və dərin bir emi məzmun olduğuna inanmasaydım, heç tərəddüd etmədən bu öpüşü ədəbsiz və
utancverici deyə, tərif edərdim.



Bu vərəqlərə heyranlıq və gülüş içində baxırdım, çünki rəsmlər müqəddəs kəlamların yanında
təsvir olunsalar da, adamı bilaixtiyar güldürürdü. Rahib Vilhelm də onlara gülümsəyərək baxırdı:
“Mənim ölkəmdə bunlara “bcybvinlər” deyirlər”.

“Qallar isə “babucnlor” deyir, - Malaxia dilləndi. - Adelmo, doğrudan da, rəssamlığı sizin
ölkənizdə öyrənmişdir, sonra isə sənətini Fransada təkmilləşdirmişdir. Babuinlor - Afrika
meymunlarıdır. Qalaların qüllələr ucunda dayandığı, yerinsə göy üzündə olduğu, tərsinə dönmüş bir
dünyanın məxluqları”.

Mənə doğma olan yerlərin dilində eşitdiyim şeir parçasını xatırladım və onu söyləməkdən özümü
saxlaya bilmədim:

Alter Wundcr si geswigen, das Herde Himel hat uberstigen, das suit is ver ein Wunder
wigcn73

Malaxia həmin sətirdən davam etdi:

Erd ob un Himel unter
das sult ir hen besunder
Ver aller Wundcr cin Wunder74

“Afərin, - kitabxanaçı məni təriflədi, - Adso, doğrudan da, bu rəsmlər göy qazın üstündə gedilən
yerlərdən, qartalların çayda balıq ovladıqları, ayıların səmada şahinləri qovduqları, xərçənglərin
göyərçinlər üstündə uçduqları, üç divin siçan tələsinə düşdükləri və xoruz tərəfindən
dimdiklondikləri yerlərdən bəhs edir”.



Onun dodaqlarına solğun təbəssüm çökdü. Söhbətə çəkinə-çəkinə qulaq asan digər rahiblər,
kitabxanaçının iznini gözləyirlərmiş kimi, zavallı Adelmonu tərifləyib, onun ən məzəli rəsmlərini bir-
birinə göstərərək, gülməkdən uğunub getdilər. Arxamızdan sərt və ciddi bir səs eşidiləndə qəhqəhələr
hələ kəsilməmişdi:

“Boş və gülməli sözlər danışmaq sizə yaraşmaz!”
Döndük. Danışan, illərin ağırlığı altında beli bükülmüş, yalnız saçları deyil, dərisi və göz

bəbəkləri də qar kimi bəmbəyaz olan qoca bir rahib idi. Kor olduğunu anladım. Amma səsində
amiranəlik vardı, qocalıqdan beli bükülsə də, əlləri və ayaqları güclü idi. Bizi görürmüş kimi
dayanmışdı, sonralar da onun sanki görmə qabiliyyətini itirməmişcəsinə hərəkət etdiyini və
danışdığını gördüın. Nitqindən elə görünürdü ki, o, həm də peyğəmbərlik lütfünə sahibdir.

“Gördüyünüz bu yaşı və biliyi ilə şərəflənmiş insan, - Malaxia Vilhelmə dedi. - Burqoslu
Xorxedir. Qrottaferratlı Alinardodan sonra o, monastırda yaşca hamıdan böyükdür, başqa rahiblər
tövbə edərkən gizli saxladıqları günahlarını ona açırlar. - Sonra üzünü qocaya çevirib davam etdi, -
Sizin qarşınızda qonağımız Baskervilli rahib Vilhelmdir”.

“İnanıram ki, mənim iradımdan acıqlanmadınız, - qoca qırıq-qırıq dedi. - Qardaşlarımın gülünc
şeylərə necə güldüklərini eşitdim və onlara qaydalarımızdan birini xatırlatmaq istədim. Zira
susqunluq andına görə rahib hətta gözəl sözlər danışmaqdan çəkinməlidirsə pis sözlərdən çəkinməsi
daha çox lazımdır. Məzamir yazarı da belə deyir. Pis sözlər kimi, pis surətlər də var. Bunlar
Yaradana iftira atan, onun dünyanı necə xəlq etdiyini təhrif edən, dünyanın indiyə qədər necə
olduğunu və sonsuzadək necə olacağını tamamilə tərsinə göstərən surətlərdir. Amma dediklərim sizə
aid deyil, siz başqa ordendən gəlirsiniz; eşitdiyimə görə o ordendə ən yersiz əyləncə də xoş
qarşılanır”. O, benediktinlər arasında Assizli Müqəddəs Fransiskin qəribəlikləri haqqında yayılmış
şayiələrə, bəlkə də fransiskan şəcərəsinin ən qəribə zoğları olan yarıqardaşların və spiritualların
davranış-



larına işarə edirdi. Amma Vilhelm özünü bu istehzanı anlamırmış kimi göstərdi.
“Haşiyələrdəki rəsmlər çox vaxt güldürür, amma öyüd-nəsihət məqsədi ilə, - o cavab verdi. -

Necə moizələrdə dindar kütlənin təxəyyülünü oyatmaq üçün gülməli exempla vermək lazımdırsa,
rəsmlərin dilində də belə şuluqluqlara xor baxmaq olmaz. Hər məziyyət və hər günah üçün heyvanat
aləmində bir örnək vardır; və bu zaman heyvanların görkəmi ilə bəşər aləmi təsvir edilir”.

“Hə, əlbəttə, - qoca zarafatla, amma gülümsəmədən onun sözünü kəsdi, - belə şuluqluqlara xor
baxmaq lazım deyildir! Yaradılış incisini başıaşağı çevirib, məsxərəyə qoymaq üçün! Qoy, Tanrı
sözünə lira çalan eşşək, qalxanla torpağı şumlayan bayquş, bir-birini arabaya qoşan öküzlər, tərsinə
axan çaylar, alovlara tutuşmuş dəniz, rahiblik edən canavar bələdçilik etsin! Dovşan ovuna öküzlərlə
çıxın, dilçilik elmini bayquşdan öyrənin, və qoy köpəklər birələrin üstündə yaşasın, korlar lallardan
göz-qulaq olsun, lallar isə “Yemək verin” deyə, qışqırsın! Qoy, qarışqa buzov doğsun, qızarmış xoruz
havada uçsun, evlərin damında şirin qoğallar bitsin, tutuquşular bəlağət dərsi versin, toyuqlar
xoruzlan dölləsin. Arabanı atların önünə qoşun, köpəkləri yataqda yatırın və hamınız kəlləmayallaq
gəzin! Bütün bu hənəklərin məqsədi nədir? Həqiqəti təhrif etmək. İlahiyyatı öyrətmək bəhanəsi ilə
Tanrının bütün yaratdıqlarını tərsinə çevirirlər!”

“Lakin Areopagit75 76 öyrədirdi ki, - Vilhelm fağır-fağır etiraz etdi, - Tanrını yalnız ən görkəmsiz
şeylərlə göstərmək olar. Və Viktorinli Hüqo deyirdi ki, təşbeh həqiqətə nə qədər az oxşayırsa,
həqiqət bir o qədər aydın təsvir olunar. Qorxunc və qəribə surətlərlə qarşılaşan insanın təxəyyülü
canlanır və cismani rahatlığa qapılmadan həqiqəti iyrənc görüntülərin pərdəsi altında axtarmağa
məcbur olur...”



“Bunlar köhnə dəlillərdir! Klyuni rahiblərinin sistersianlarla mübarizəsi dövründə bunun bizim
ordenimizin başlıca dəlili olduğunu utanaraq etiraf edirəm. Amma Müqəddəs Bemard haqlıydı:
Tanrının yaratdıqlarını per speculum et in aenidmate' açıqlamağa çalışanlar vəhşi və eybəcər
təzahürlərə o qədər qapılırlar ki, tədricən özlərinin yaratdığı miskinlikdən xoşlanmağa və zövq
almağa başlayırlar; və buna o qədər aludə olurlar ki, daha başqa heç nə görmürlər. Siz, gözləri hələ
görənlər, öz məbədinizin sütun başlıqlarına baxın. - Barmağını pəncərəyə tərəf uzatdı, kilsəni
göstərdi. - Axı bütün bunlar hər gün dərin düşüncəyə dalan rahiblərin gözləri qarşısındadır! Bu
gərəksiz ədabazlığın, bu qarışıq ahəngdarlıq və ahəngdar qarışıqlığın mənası nədir? Bu meymunlar
nəyə lazımdır? Bu şirlərin, kentavrların, ağızları qarınlarında, təkayaqlı, yelkən qulaqlı yarıminsan
məxluqların nə mənası var? Xallı pələnglər, döyüşən savaşçılar, şeypur çalan ovçular, təkbaşlı
çoxbədənlilər, təkbədənli çoxbaşlılar nəyə gərəkdir? İlan quyruqlu dördayaqlılar, başları
dördayaqlıların başları kimi olan balıqlar, arxadan keçiyə, öndən ata bənzəyən eybəcərlər və
buynuzlu atlar və bu minvalla neçə-neçə iyrənc məxluqlar; beləcə, bir rahib üçün əlyazmasından çox
mərmərləri oxumaq, Tanrının qüdrətini düşünməkdənsə, insan oğlunun məharətini dəyərləndirmək
daha maraqlıdır. Utanın, ehtiraslı gözlərinizdən və gülüşlərinizdən utanın!”

Əcaib qoca ağır-ağır nəfəs alaraq susdu. İllərdir kor olmasına baxmayaraq, ayrı-ayrı surətləri belə
canlı şəkildə qoruyub saxlayan iti yaddaşına heyran oldum. Hətta, bu surətləri illər sonra belə
coşqunluqla təsvir etdiyi üçün kor olmamışdan qabaq bu rəsmləri gördüyü zaman özünün də onlara
valeh olduğunu düşündüm. Digər tərəfdən, mən əvvəllər do günahın ən heyranedici rəsmlərinə, onun
təsirini və cazibəsini qınayan sarsılmaz məziyyət sahiblərinin kitablarında rast gəlmişdim. Bu da
sübut edir ki, bu insanlar həqiqətə olan ehtiraslarının alovunda elə qovrulurlar ki, gözəlliyə bürünmüş
Şəri ifşa etmək üçün bütün



təsvirlərə əl atmaqdan dayanmazlar. Beləcə onlar, Şərin insanı hansı üsullarla yoldan çıxardığını
daha yaxşı anladırlar. Doğrudan da, Xorxenin sözləri bir az əvvəl dəhlizdə diqqətimdən qaçan aslan
və meymunlara daha yaxşı baxmaq üçün məndə böyük bir istək yaratdı. Amma Xorxe, yenidən və bu
dəfə daha mülayim səslə danışaraq, məni düşüncələrimdən ayırdı:

“Bizə doğru yol göstərən Tanrımız belə cəfəngiyatlara möhtac deyildir. Onun eyhamlarında nə
gülüşə, nə də qorxuya yol açan heç bir şey yoxdur. Amma ölümünə yas tutduğumuz Adelmo çəkdiyi
eybəcərlərə elə məftun olmuşdu ki, təsvir etməli olduğu əsas anlayışları gözdən qaçırırdı. Və mənəvi
düşkünlüyün lap dibinə, təkrar edirəm, - Xorxenin səsi ciddi və amiranə idi, - lap dibinə yuvarlandı.
Amma Tanrı necə cəzalandıracağını bilir!”

Ortalığa ağır sükut çökdü. Bu səssizliyi pozmağa Salvemekli Venansio cəsarət etdi.
“Möhtərəm Xorxe, - o dedi. - Məziyyətiniz sizə qərəzli mühakimələr yürütməyi aşılayıb. Axı

Adelmonun ölümündən iki gün əvvəl siz özünüz də burada, yazı zalında elmi müzakirələrdə iştirak
etmişdiniz. Adelmo həyəcan içində sizdən soruşmuşdu ki, onun əcaib və fantastik rəsmləri Tanrının
ucalığına kölgə salmadan ilahi sirlərin dərkinə vasitəçi olmasına baxmayaraq, yalnış yozulmazmı?
Bir az əvvəl Vilhelm qardaş eybəcərlik vasitəsi ilə dərketmə haqqında Areopagitdən sitat gətirdi.
Həmin gün Adelmo da başqa bi məşhur insanın - Akvinolu alimin müqəddəs həqiqətlərin alicənab
cisimlərdənsə, kobud cisimlərlə təsvir edilməsinin daha yaxşı olduğu haqqındakı sözlərini
xatırlamışdı. Birincisi, səhvlərdən daha asanlıqla qurtulmaq olar. Çünki, doğrudan da, alçaq
xüsusiyyətlər ilahiliyə aid ola bilməz. Alicənab cisimlərdə isə sərhədin haradan keçdiyi
anlaşılmazdır. İkincisi, bu, yer üzündə Tanrıya aid edilən təsəvvürlərə daha yaxındır; doğrudan da,
Tanrı özünü yer üzündə var olandan çox, var olmayanda göstərir. Bu səbəbdən də belə təşbehlər
Tanrıdan nə qədər uzaqdırsa, onun haqqında bizdə bir o qədər dəqiq fikir yarada bilər; bu halda,
Tanrının bi-



zim deyə və düşünə biləcəyimiz hər şeydən daha uca olduğunu öyrənirik. Üçüncüsü də, bu üsulla
ilahilik ləyaqətsizlərdən daha yaxşı gizlədilir. Bir sözlə, o gün söhbət həqiqətin qeyri-adi, müəmmalı
və heyrətləndirici surətlərlə təsvir olunması üsullarından gedirdi. Adelmoya böyük Aristotelin
əsərlərində bu mövzuda kifayət qədər dəqiq məlumatların olduğunu xatırlatdım...”

“Xatırlamıram, - deyə, Xorxc qum səslə onun sözünü kəsdi, - çox qocalmışam. Xatırlamıram.
Bəlkə də mən həddən artıq sərt olmuşam. İndi gecdir, getmək vaxtıdır”.

“Qəribədir, bunu necə xatırlamırsınız, - Venansio əl çəkmədi. - Bu həm maraqlı, həm də elmi
mübahisə idi və bizdən başqa bu söhbətdə Bensio və Berenqar da iştirak edirdi. Ozanların da yalnız
əyləncə üçün icad etdikləri, amma əşyalar haqqında yeni və qəribə şəkildə mühakimə yürütməyə
imkan verən məcazlardan, söz oyunları və tapmacalardan bəhs edirdik. O zaman dedim ki, ağıllı
adamlardan tələb olunan da elə budur... Malaxia da eşidirdi...”

“Əgər möhtərəm Xorxc xatırlamırsa, onun yaşma hörmət et, yorğun zehninə əziyyət vermə... yeri
gəlmişkən, bu zehin hələ itidir...” - mübahisəni izləyən rahiblərdən biri söhbətə qarışdı. Səs əvvəlcə
çox həyəcanlı idi, amma danışan, görünür, qocaya hörmət edilməsini tələb edərkən onun
gücsüzlüyünü də hamıya göstərmiş olduğunu anlayaraq, səsini alçaltdı və cümləsini demək olar ki bir
tövbə pıçıltısı ilə bitirdi. Bu, kitabxana köməkçisi, Arundelli Berenqar idi. Solğun üzlü gənc bir
adamdı; ona baxarkən Ubertinonun Adelmo haqqında dediyi sözləri xatırladım. Onun da gözləri
pozğun qadınların gözləri kimiydi. Üzərinə dikilmiş baxışlardan utanaraq, içindəki həyəcanı boğmağa
çalışırmış kimi, barmaqlarını bir-birinə sıxdı.

Venansio özünü kifayət qədər qəribə aparırdı. Heç nə demədən, Berenqara elə diqqətlə baxdı ki, o
gözlərini aşağı dikdi. “Bax, qardaş, - Venansio dedi, - yaddaş İlahi vergidirsə, unutmaq bacarığı da
Tanrıdandır... mübahisə etdiyim yaşlı qardaşımın bu xüsusiyyətinə hörmət edirəm. Lakin sənin
yaddaşın



daha canlı olmalıdır. Zira söhbət sənin sevimli qardaşının iştirakı ilə baş vermiş vaqeədən gedir...”
Venansionun “sevimli” sözünü xüsusi bir vurğu ilə deyib-demədiyini xatırlamıram. Amma hər

halda, rahiblərin çaşqınlığa düşdüyünü gördüm. Hamı bir-birinə baxmamağa çalışır, xüsusən də,
qulaqlarına qədər qızarmış Berenqarla göz-gözə gəlməkdən çəkinirdi. Elə bu anda Malaxianın
amiranə səsi eşidildi.
“Gedək, Vilhelm qardaş, - o dedi. - Sizə başqa maraqlı kitablar göstərəcəyəm”.

Rahiblər dağılışdılar. Berenqarın Vcnansioya kinli-kinli baxdığını, Venansionun isə ona qəzəbli
baxışlarla cavab verdiyini gördüm. Qoca Xorxenin getməyə hazırlaşdığını görüncə, ona coşqun
ehtiramlarımı göstərmək üçün əyilib əlindən öpdüm.
Qoca əlini başıma qoydu və kim olduğumu soruşdu. Adımı eşidincə üzü işıqlandı.

“Böyük və gözəl bir ad daşıyırsan, - o dedi. - Monte-an-Derli Adsonun kim olduğunu bilirsənmi?”
Etiraf edirəm ki, bilmirdim. Bunu görən Xorxe dedi: “Dəccal haqqında böyük və qorxunc əsərin
müəllifidir; bütün olacaqları bu kitabda yazmışdı. Amma heç kim onu eşitmək istəmədi...”

“Kitab onuncu yüz ildən əvvəl yazılıb, - Vilhelm dedi, - amma dediyi sözlər doğru çıxmadı”.
“Görməyi bacarmayanların nəzərində, - qoca kor cavab verdi. - Dəccalın yolları ağır və çətindir.

Onu gözləmədiyimiz zaman gəlir; həvarinin hesabları səhv deyil, biz onları düzgün anlamamışıq”.
Birdən üzünü zala çevirərək, var gücü ilə elə bağırdı ki, səsi yazı zalında əks-səda verdi: “Budur,
gəlir o! Son günlərinizi xal-xal və quyruqlu eybəcərlərə gülərək boş yerə sərf etməyin! Son yeddi
günü boş keçirməyin!”



G Ü N B ATA N  Ç A Ğ I ,
Vilhelmlə Adso monastırın başqa tikililərinə baxırlar;

Vilhelm Adelmonun ölümünə aid ehtimallar irəli sürür, oxumaq üçün olan şüşələr və oxumağı
həddən artıq sevənlərin gördükləri həyulalar haqqında şüşə ustası ilə söhbət edir

 
 
 
 
Bu zaman günbatan çağı duasının zəngləri çalındı və rahiblər zaldan çıxmağa başladılar. Malaxia
bizim də getməli olduğumuzu bildirdi. 0 isə yardımçısı Berenqarla qalıb, ortalığı səliqə-sahmana
salacaq və kitabxananı gecə üçün (bu sözləri dedi)
hazırlayacaqdı. Vilhelm qapıların gecələr kilidlənib-kilidlənmədiyini soruşdu.
“Yazı zalına mətbəx və yeməkxanadan girişə mane olan qapı yoxdur... həmçinin kitabxana ilə yazı
zalı arasında da. Baş rahibin qadağası hər hansı qapıdan möhkəm olmalıdır. Rahiblər
hələ iki saat, axşama qədər mətbəx və yeməkxanadan istifadə edəcəklər. Sonra Binaya yad adamın,
yaxud hər hansı heyvanın
(bunlar üçün qadağa yoxdur) girməməsi üçün mətbəxə və yeməkxanaya açılan aşağıdakı qapıları
şəxsən özüm kilidləyirəm.
Bu andan başlayaraq Binaya girmək olmaz”.
Aşağı düşdük. Rahiblər kilsəyə tələsirdilər. Amma ustadım dedi ki, biz hətta ibadəti buraxsaq da,
Tanrı bizi bağışlar (sonrakı günlər 0, bizi çox bağışlamalı olacaqdı!); sonra ətrafı daha yaxşı tanımaq
üçün onunla birlikdə gəzib-dolaşmağı təklif etdi.
Mətbəxdən çıxıb, məzarlığın yanından keçdik. Təzə qoyulmuş məzar daşları ilə yanaşı, keçmiş
yüzilliklərdə yaşamış rahiblərin həyatından danışan və zamanın izlərini daşıyan köhnə daşlar da
vardı. Bütün qəbirlər adsız idi və daş xaçlarla bəzədilmişdi.
Hava pozulmağa başlayırdı. Soyuq külək qalxmış, göy üzünü buludlar örtmüşdü. Günəşin hardasa
bostanın ardında bat-      



ması zorla sezilirdi, şərq tərəfə isə qatı qaranlıq çökmüşdü. Və biz bu istiqamətdə gedib, kilsə
xorunun yanından keçərək, giriş qapılarına ən uzaqdan meydançaya gəldik. Burada, qala divarları ilə
Binanın şərq qülləsinin birləşdiyi yerdə, divarların lap yaxınlığında pəyələr vardı. Donuzotaranlar
qanı qarışdırmağı qurtarmışdı çəlləklərin ağzını qapayırdılar. Pəyələrin arxasında qala divarlarının
daha alçaq və üstündən baxarkən divarın o üzünü görməyin mümkün olduğu gözümüzdən qaçmadı.
Divarın o tərəfində torpaq başgicəlləndirici sürətlə aşağıya enib, sərt eniş yaradırdı və yarğanın
dibində, qarın gizləmədiyi tör-töküntülərlə dolu ərazi açıq-aydın görünürdü. Buradan atılan zibillərlə
dolmuş çirkab dərəsi düz yolayrıcına qədər uzanırdı, qaçmış Kəhər də bu yolayrıcından ayrılan cığıra
tərəf burulmuşdu. Mən bu zibilliyi ona görə “çirkab dərəsi” adlandırdım ki, buraya əsasən üfunətli
ifrazatlar qalaqlanmışdı və yarğanın dərinliyinə baxmayaraq, ürəkbulandıncı qoxu düz bumuma qədər
gəlib çatırdı; anladım ki, aşağıdakı kəndlərin əhalisi torpağı gübrələmək üçün buradan peyin götürür.
Amma dərədə insan və heyvan nəcisi ilə yanaşı, çox miqdarda bərk tullantılar da vardı: monastır
sanki pak zirvəli dağlarla və qüsursuz səmayla bağladığı ittifaqa sadiq qalmaq üçün bütün ölü
maddələri, bütün natəmizliyi bədənindən xaric edərək, təmizlik və parıltı içində qalmağa çalışırdı.

Bir az aralıdakı at tövləsində mehtərlər atları yem axurlarına tərəf çəkirdilər. Sol tərəfində divara
bitişik bir neçə tövlə və quş damının, sağ tərəfində isə kilsə xoruna yaxın yerdə rahiblərin
yataqxanaları və ayaqyoluların olduğu cığır boyunca getdik. Şərq divarının cənub divarı ilə birləşdiyi
küncdə dəmirçixana yerləşirdi. Son dəmirçilər də günbatan çağı duasına yetişmək üçün alətləri
yerbəyer edir və ocaqları söndürürdülər. Vilhelm maraqla dəmirçixanaya tərəf yeridi; yan tərəfi
arakəsmə ilə ayrılmış bir yerdə hansı rahibsə öz əşyalarını sahmana salırdı. Onun qarşısındakı
piştaxtanın üzərinə çox kiçik ölçüdə rəngbərəng şüşə parçaları düzülmüşdü; amma işlənməmiş böyük
və rəngli şüşə lövhələr divara dayalı idi. Rahibin önündə yarımçıq



düzəlmiş sandıq, daha doğrusu, sandığın gümüş çərçivəsi vardı, amma bəzi yerlərinə mirvari
şəklində yonulmuş rəngli daşlar və şüşələr yapışdırılmışdı.

Monastırın vitraj ustası Morimundlu Nikola ilə belə tanış olduq. O, bizə dəmirçixananın arxa
hissəsində üfürülmə üsulu ilə şüşə hazırlandığını, burada, ön hissədə isə, dəmirçilərin vitraj işləri
üçün düzəldilmiş şüşələri qurğuşun çərçivələrə bərkitdiklərini söylədi. Əlavə olaraq dedi ki, kilsəni
və Binanı bəzəyən əsas vitraj işləri lap çoxdan - ən azı iki yüz il əvvəl görülmüşdür. İndi yalnız
zamanın korladıqlarını düzəltmək üçün xırda təmir işləri aparılır.

“Amma buna da çox qüvvə sərf olunur, - o davam etdi, - çünki qədim şüşələrin sirrini aça bilmirik.
Rəngləri tapmaq mümkün deyildir. Xüsusən də kilsə xorundakı o mavi şüşə baxışlarımızı indiyə
qədər heyran edir. Bu mavi o qədər aydın və safdır ki, günəş qalxanda şüşədən düşən şüalar cənnət
rənglərinə boyanır. Bu yaxınlarda dəyişdiyimiz qərb tərəfdəki şüşələrin keyfiyyəti isə daha azdır, bu,
yay mövsümündə daha aydın bilinir. Mümkünmü? - deyə, sözünü bitirdi. - Əcdadlarımızın məharəti
bizdə yoxdur, nəhənglərin dövrü çoxdan sona çatmışdır!”

“Hə, biz cırtdanlarıq, - Vilhelm razılaşdı, - amma həmin nəhənglərin çiyinlərində oturmuş
cırtdanlar. Buna görə də, cılız olmağımıza baxmayaraq, onlardan daha uzağı görə bilirik...”

“Hə? Biz onları nədə üstələmişik? Onlar nəyi bacarmırdılar? - Nikola ucadan dedi. -
Monastırımızın kilsəsində xəzinələrin saxlandığı otağa girsən, elə incə işlənilmiş mücrülər, sandıqlar
görərsən ki, mənim indi ciddi səylə düzəltdiyim bu bədheybət şey, - deyə, əli ilə tamamlanmamış
sandığı göstərdi, - onların yanında meymuna oxşayır!”

“Əcdadlarımız yüz illər boyunca qalacaq belə gözəl şeylər düzəldiblər deyə, şiişəçi ustaların da
ömürlərinin sonuna qədər rəngbərəng mücrülər, bəzəkli tabutlar hazırlamağa borclu olduqları heç
yerdə yazılmayıb. Övliyalara dövrümüzdə çox nadir hallarda rast gəlinirsə, yer üzünü müqəddəs
cəsədlərin təbərrük kimi saxlanması üçün düzəldilən sandıqlarla doldurmaq nəyə



lazımdır? - deyə Vilhelm gülümsədi. - Sonsuza qədər bəzəkli şüşələrlə əlləşməyin nə mənası var?
Başqa ölkələrdə şüşədən qayrılmış elə yeni şeylər gördüm ki, bunlar insanın gələcək həyatını
yüngülləşdirə bilər. Tezliklə şüşədən yalnız ayinlərin keçirilməsində deyil, təbiətin təshih
edilməsində do istifadə olunacaqdır. Sənə mahir əllərdə düzəldilmiş gözəl bir nümunəni göstərmək
istəyirəm”. O, əlini cübbəsinə salıb, göz üçün hazırlanmış şüşəli aləti çıxaranda, həmsöhbətimiz
heyrətdən donub-qaldı.

Nikola dərhal göz alətini Vilhelmin əlindən aldı. “Oculi de vitro cum capsula”77 - o, ucadan dedi.
- Pizada Cordano adlı rahibdən bu barədə eşitmişdim! O deyirdi ki, bu alət iyirmi il əvvəl icad
edilib. Amma onunla söhbətimizin üstündən iyirmi il keçib...”

“Zənnimcə bunlar daha əvvəl icad edilmişdir, - Vilhelm dedi. - Amma belə alətlərin hazırlanması
çox çətindir, bunun üçün mahir şüşə ustalarına ehtiyac var. Uzun və əziyyətli işdir. On il əvvəl belə
vitrei ab oculis ad legendum78 şüşələrin cütü Bolonyada altı soldoya satılırdı. Armatili Salvino
adında məşhur bir usta mənə bu şüşələrdən bir cüt vermişdi; bu illər ərzində onları göz bəbəyim kimi
saxlamışam... İndi, doğrudan da, bu şüşələr göz bəbəklərimi əvəz edir”.

“Onları qısa müddətə mənə verə bilərsinizmi? Necə düzəldilməsini anlamaq istəyirəm... Belə bir
alət hazırlaya bilsəm, çox sevinərəm...” - Nikola dedi.

“Əlbəttə, verərəm, - Vilhelm cavab verdi. - Amma nəzərə al ki, hər bir göz üçün şüşənin qalınlığı
xüsusi olaraq seçilir; sifarişçi müxtəlif qalınlıqlı şüşələri yoxlamalıdır ki, gözlərinə uyğun olanını
tapa bilsin”.

“Möcüzədir! - Nikola davam etdi. - Amma bəzi adamlar buna “şeytan əməli” deyəcəklər...”



“Əlbəttə ki, burada sehrbazlıqdan da söz açmaq olar, - Vilhelm razılaşdı. - Lakin iki cür sehrbazlıq
var. Biri şeytan işidir və məqsədi təhlükəli vasitələrlə bəşəriyyəti məhv etməkdir. Bir də ilahi sehr
var ki, bu zaman Tanrı hikməti insan müdrikliyi vasitəsi ilə təzahür edir və təbiətin inkişafına,
dəyişilməsinə yönəlir; bir məqsədi də - insan ömrünü uzatmaqdır. Bu, müqəddəs sehrdir və nə qədər
əlçatmazdırsa, bir o qədər qüvvə ilə müdrik insanları cəlb etməlidir; yalnız kainatın yeni sirlərinin
açılması deyil, Tanrının lütfıi ilə yəhudilərə, yunanlara və qədim çağların başqa xalqlarına, hətta bu
gün imansızlara oyan olan keçmiş sirlərin kəşf olunması da müdriklərin işidir (imansızların
kitablarında görmə qanunlarına və optik fondlorə aid elə qeyri-adi məlumatlar var ki, sənə izah edə
bilmərəm!). Xristian elmi bütün bu bilikləri haqsız olaraq sahib olanların, bütpərəstlərin və
imansızların əlindən alıb, onlara yenidən sahib olmalıdır”.

“Düzdür, amma bu hikmətə yiyələnmiş xristianlar nə üçün onu Tanrının bütün bəndələri ilə
paylaşmırlar?”

“Çünki Allah bəndələrinin hamısı belə gizli hikmətləri qəbul etməyə hazır deyil; bəzən bu biliyə
sahib olanları şeytanla əlaqədə olan cadugərlər kimi qələmə veriblər və onlar bilik xəzinəsini
başqaları ilə bölüşmək istədikləri üçün canlarından olublar. Mən özüm də cadugərləri mühakimə
etdiyim işlərdə göz şüşələrini taxmaqdan çəkinirdim, istintaq sənədlərini oxumaq üçün könüllü
katiblər axtarmalı olurdum; yoxsa şeytanın varlığının hamı tərəfindən hiss edildiyi və necə deyərlər,
kükürd qoxusunun duyulduğu bu anda məni müttəhimlərlə əlbir hesab edərdilər. Nəhayət, böyük
Rocer Bekon xəbərdarlıq edərək deyirdi ki, elmi sirlər hər kəsə açılmamalıdır, çünki bəzi adamlar
bundan pis məqsədlər üçün istifadə edə bilərlər. Müdriklər çox zaman adi elmi kitabları həyasız
gözlərdən gizlətmək üçün onları sehr kitabı kimi qələmə verirlər”.

“Deməli, avam adamların bu sirləri pis məqsədlər üçün istifadə etməsindən qorxursan?” - Nikola
soruşdu.

“Avam adamlara gəlincə, yalnız ondan qorxuram ki, vaizlərin moizələrinə tez-tez qulaq asan bu
insanlar elmi kəşfləri



şeytan əməli hesab edib, dəhşətə düşsünlər. Bax hər cür mərəzə dərman tapan gözəl təbiblərə rast
gəldim. Bu həkimlər avam insanlara məlhəm və cövhər verərkən mütləq müqəddəs sözlər söyləyir,
yaxud dualar oxuyurdular. Əlbəttə ki bu, duaların müalicəvi gücə malik olmasına görə deyil, ondan
ötrüdür ki, avam insanlar duaların şəfasına inanaraq dərman içir, məlhəm sürtür və sağalırdılar,
şəfanın haradan gəldiyi barədə çox da düşünmürdülər. Həm də müqəddəs sözlərin şəfasına inanan
ruh, bədəni dərmanların təsirinə hazırlayır. Lakin əksər hallarda elmi xəzinələri avam adamlardan
yox, alimlərdən qorumağa məcbur olursan. Bu gün, doğrudan da, təbiət qanunlarını dəyişdirə biləcək
qeyri-adi cihazlar yaradılır; bir gün sənə bunlardan danışaram. Amma bu cihazlar dünyəvi
hakimiyyətlərini genişləndirmək və sərvətlərini artırmaq istəyənlərin əlinə düşsə, vay halımıza.
Eşitdiyimə görə Çində bir müdrik, alova toxununca böyük partlayış və yanğına yol açaraq, ətrafında
minlərlə qulac uzaqlıqdakı hər şeyi məhv edən bir toz hazırlamışdır. Çayların məcrasını dəyişdirmək
və əkin yerlərini qayalıqlardan təmizləmək üçün istifadə olunsa, bu toz gözəl tapıntıdır. Amma ondan
düşmənlərə zərər vermək üçün istifadə etsələr necə?..”

“Əgər bunlar - Tanrı bəndələrinin düşmənləridirsə, bəlkə də yaxşı olar”, - Nikola astadan söylədi.
“Bəlkə də, - Vilhelm razılaşdı. - Amma bu gün Tanrı bəndələrinin düşməni kimlərdir? İmperator

Lüdoviq, yoxsa papa İohann?”
“Aman Allah! - Nikola qorxu içində qışqırdı. - Mənim bu dəhşətli suala cavab verməyə gücüm

çatmaz!”
“Görürsənmi? - Vilhelm dedi. - Bəzi sirlərin tutqun sözlərlə hələ də məxfi saxlanması xeyirlidir.

Təbiətin sirlərini keçi, yaxud qoyun dərisindən öyrənmək asan deyildir. Aristotel sirlər haqqındakı
kitabında demişdir ki, təbiət sirləri və elmi gizlinlər həddən artıq aşkarlansa, göy üzünün möhürü
sınar və şər işlər çoxalar. Bu o demək deyildir ki, sirləri açmaq olmaz. Lakin müdriklər hansı sirri nə
zaman və necə açacaqlarını götür-qoy edib qərar verməlidirlər”.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Buna görə də bizim monastırımız kimi məkanlarda, - Nikola dedi, - bəzi kitablar hər kəsin əlinə

keçməsə, yaxşı olar”.
“Bu, başqa məsələdir, - Vilhelm cavab verdi. - İnsanı həddən çox bilik də günaha salar,

savadsızlıq da. Mən demək istəmirəm ki, bilik qaynaqlarını gizlətmək lazımdır. Əksinə, bunu
axmaqlıq hesab edirəm. Söyləmək istədiyim başqa şeydir: təbiət sirləri həm xeyirə, həm də şərə yol
açdığı üçün bir müdrikin yalnız özü kimilərin anlaya biləcəyi dildə, qaranlıq sözlərlə bu sirləri
gizlətmə həm haqqı, həm də borcudur. Elmin yolu çətindir, bu yolda yaxşını pisdən ayırmaq da
çətindir. Yeni dövrün alimləri isə - cırtdanların çiynində oturmuş cırtdanlardan başqa bir şey
deyildir...”

Yəqin ki, ustadımın səmimi söhbəti Nikolada bizə qarşı inam yaratmışdı. Çünki Vilhelmo göz
vurub (“səninlə bir-birimizi anlayırıq, çünki eyni cür düşünürük”, deyirmiş kimi), eyhamla dedi:
“Amma orada, - başı ilə Binanı göstərdi, - elmin sirləri başqa üsullarla yaxşı gizlədilir.
Sehrbazlıqla...”

“Eləmi? - Vilhelm özünü laqeyd göstərməyə çalışdı. - Təsəvvür edirəm: sürgülü qapılar, sərt
qadağalar, təhdidlər...”

“Yox, yalnız bunlarla deyil...”
“Bəs daha nə ilə, məsələn?”
“Dəqiq bilmirəm, mən şüşələrlə məşğulam, kitablarla yox.. Amma monastırda şayiələr gəzir...

qəribə şayiələr...”
“Nə kimi?”
“Çox qəribə. Məsələn, bir rahib Malaxianın ona vermədiyi kitabı əldə etmək üçün gecə

kitabxanaya ginnək istəyərkən ilanlar, başsız insanlar və ikibaşlı bədheybətlər görüb. Labirintdə az
qalıb ki, ağlını itirsin...”

“Sən niyə şeytani qarabasmalardan yox, sehrbazlıqdan söz edirsən?”
“Çünki zavallı bir şüşəçi olsam da, bəzi şeyləri anlayıram. İblis (Tanrı şərindən qorusun və bizə

rəhm etsin!) rahibləri ilanlarla və idbar ikibaşlılarla yox, səhradakı əcdadlarımız kimi - şəhvət və
istək oyadan qarabasmalarla yoldan çıxarır. Sonra.
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Madam ki qadağan edilmiş kitablara toxunmaq günah iş sayılır, onda şeytan nə üçün bir rahibin günah
işləməsinə əngəl olsun?”

“Zənnimcə - Vilhelm dedi, - bu, düzgün məntiqi nəticədir”.
“Və nəhayət, xəstəxananın şüşələrini təmir edərkən, darıxdığım üçün Severinin kitablarına baxdım.

Onların arasında, deyəsən, Böyük Albertin sirlər haqqında yazdığı kitab da vardı. Bir neçə rəsm
diqqətimi çəkdi və bəzi səhifələri oxudum. Burada yazılmışdı ki, yağ çırağının fitilini xüsusi tərkibli
mayeyə batırınca, ətrafa qəribə ilğımlar yarada biləcək qoxu yayılır. Bəlkə də görmüsən yox, hələ
görə bilməzsən, çünki monastırda gecələməyibsən, - hava qaraldıqdan sonra Binanın üst mərtəbəsi
işıqlandırılır. Pəncərələrdən tutqun işıq sızır. Bir çoxları bunun nə olduğunu tapmağa çalışdılar.
Bataqlıq alovu haqqında və dünyadan köçmüş kitabxanaçı ruhlarının gecələr geri dönməsindən söhbət
açıldı. Monastınmızdakı adamların əksəriyyəti buna inanır. Amma məncə, bunlar qarabasmalar
yaratmaq üçün xüsusi olaraq hazırlanmış çıraqlardır. Bilirsənmi, əgər fitil itin qulağından alınmış
piyə batırılsa, onun tüstüsünü bumuna çəkən hər kəs başının it başı olduğuna inanar. Əgər yanında
başqa bir adam varsa, onu da köpək başlı olaraq görər. Başqa bir məhlul da var ki, fitili ona batırsan,
çırağın ətrafında dolaşan hər kəs özünü fil kimi nəhəng zənn edər. Bir yarasanın və adını unutduğum
iki balığın gözlərini canavarın ödü ilə qarışdırsan, çıraqdan yayılan qoxunun təsiri ilə bu heyvanları
öz yanında görərsən. Kərtənkələ quyruğundan düzəlmiş məhlulun buxarını burnuna çəksən, ətrafdakı
hər şey gümüşü rəngdə görünər. Qara ilanın piyi və kəfən parçasının təsiri ilə otağın ilanlarla dolu
olduğunu zənn edərsən. Hiss edirəm ki, kitabxanada çox hiyləgər və ağıllı biri var...”

“Amma bu sehrləri ölmüş kitabxanaçıların ruhları edə bilməzmi?”
Nikola çaşqınlıq içində donub-qaldı və qorxmuş halda dedi: “Bunu düşünməmişdim... Hər şey ola

bilər. Tanrı özü bizi hifz etsin... Artıq gecdir. Günbatan çağı duası başlamışdır. Salamat qalın”, -
deyib, kilsəyə tərəf yollandı.



Biz monastırın cənub divarı boyunca getməyə başladıq. Sağ tərəfdə zəvvar müsafırxanası və
bağçası olan iclas zalı vardı, sol tərəfdə isə - yağ düzəldilən yer, dəyirman, anbar, zirzəmi və
rahibliyə hazırlaşan gənclərin ümumi yataqxanası yerləşirdi. Qarşımıza çıxan hər kəs tələsə-tələsə
kilsəyə tərəf gedirdi.

“Nikolanın sözləri haqqında nə düşünürsünüz?” - deyə, soruşdum.
“Bilmirəm. Kitabxanada kimsə pis əməllərlə məşğuldur, amma düşünmürəm ki, bu, ölmüş

kitabxanaçının ruhu olsun”.
“Niyə?”
“Zənnimcə, onlar elə məziyyətə sahib kişilər idi ki, indi cənnət ölkəsində ilahi çöhrəni seyr

edirlər... əgər bu cavab səni təmin edirsə. Çıraqlara gəlincə, biz bunu yoxlayarıq. O ki qaldı bizim
mehriban şüşəçimizin dediyi məhlullara - qarabasmalar yaratmaq üçün daha sadə üsullar var. Və bu
gün gördüyün kimi, Severin bu üsulları çox yaxşı bilir. Bir şeyi qəti şəkildə demək olar ki,
monastırda gecələr kitabxanaya girilməsini istəməyən kimsə var; amma buna baxmayaraq, oraya
girmək üçün çox adam cəhd etmiş və indi də cəhd etməkdədir”.

“Yaxşı, bunun cinayətlə nə əlaqəsi var?”
“Cinayət? Düşündükcə, Adelmonun intihar etdiyinə daha çox inanıram”.
“Nə üçün belə deyirsiniz?”
“Xatırlayırsanmı, səhər-səhər sənə zibillik haqqında danışmışdım. Biz şərq qülləsinə qalxanda,

sürüşmə izlərinin olduğunu gördüm. Daha doğrusu, zibillərin töküldüyü ycıdə torpağın bir hissəsi
çökmüş və qüllənin altına qədər sürüşmüşdü. Bundan başqa, bayaq yuxarıdan baxarkən, çirkabın
üstündə çox az qarın olduğunu görməliydin. Zibillik yalnız dünən, yəni son dəfə yağan qarla
örtülmüşdü. Keçən günlərdə yağan qarı isə külək sovurmuşdu. Üstəlik abbat dedi ki, Adelmonun
cəsədi qayalara dəyib əzilmişdir, amma onun tapıldığı şərq qülləsinin altında daşlıq yoxdur: burada
küknar ağacları bitir. Əksinə, divarın alçaq hissəsinin altında, yəni tör-töküntülərin atıldığı yerdə
pilləyəbənzər qayalıq var...”



“Bundan hansı nəticə çıxır?”
“Özün düşün. Adelmonun hələ aydın olmayan səbəblər üzündən, öz istəyi ilə özünü divarın alçaq

hissənindən atdığını, qayalara çırpıldığını, sonra da ölü (ya da yaralı - bu məlum deyil) halda
zibilliyə yuvarlandığını düşünmək... necə deyim... daha ağlabatan deyilmi? Sonra, o gecəki fırtınanın
yaratdığı torpaq sürüşməsi zibilliklə torpağın bir hissəsini və zavallı gəncin cəsədini şərq qülləsinin
altına doğru sürükləmişdir”.

“Nə üçün bu fərziyyənin ağlabatan olduğunu deyirsiniz?”
“Əziz Adso, xüsusi zərurət olmadan heç zaman izahları və səbəbləri çoxaltmaq lazım deyildir.

Adelmonun şərq qülləsinin pəncərəsindən yıxılması üçün əvvəlcə onun oraya girməsi lazım idi.
Sonra onun müqavimətini qırmaq üçün kiminsə onu vurması, çiyninə aldığı cansız cəsədlə hündür
pəncərəyə dırmanmağın yolunu tapması, sonra da pəncərəni açıb zavallını uçuruma yuvarlatması
lazımdır. Amma mənim fərziyyəm üçün yalnız Adelmo, Adelmonun istəyi və torpaq sürüşməsi
kifayətdir. Beləcə, biz səbəbləri azaltmış oluruq”.

“Bəs Adelmo özünü niyə öldürməliydi?”
“Bəs onu nə üçün öldürməliydilər? Hər iki halda bunun səbəblərini tapmaq lazımdır. Və mən bu

səbəblərin olduğuna şübhə etmirəm. Binada qapalı bir hava var, hamı nəyisə gizlədir. Buna
baxmayaraq, Adelmo ilə Berenqar arasında mürəkkəb münasibətlərin olduğuna dair çox müəmmalı
eyhamlar əldə eşitdik. Deməli, kitabxana köməkçisindən gözlərimizi çəkməməliyik”.

Biz beləcə söhbət edərkən, günbatan çağının duası bitmişdi. Nökərlər axşam yeməyinə qədər
işlərini bitirmək üçün geri dönürdülər. Rahiblər yeməkxanaya gedirdilər. Hava qaralmağa
başlamışdı, qar yağırdı. Xəfif, kiçik lopalarla yağan qar, görünür, bütün gecəni sürəcəkdi; çünki
ertəsi gün bütün ovalıq, daha sonra söyləyəcəyim kimi, ağappaq örtüyə bürünmüşdü.

Acmışdım və bu səbəbdən şam yeməyinə getmək təklifini sevinclə qarşıladım.



B İR İN C İ  G Ü N

A X Ş A M,
Vilhelm və Adsonu baş rahibin səxavətli qonaqlığı və

Xorxenin kəskin cavabı gözləyir

Yeməkxana böyük məşəllərlə işıqlandırılmışdı. Rahiblər abbatın başda və geniş bir yüksəklikdə
yerləşən masasına şaquli olaraq, cərgə ilə qoyulmuş masalarda oturmuşdular. Qarşı tərəfdə yemək
boyunca moizə oxuyacaq rahibin indidən yer aldığı kürsü qoyulmuşdu. Abbat Müqəddəs Pakominin
qədim nəsihətinə əməl edərək, əllərimizi yuduqdan sonra qurulamamız üçün götürdüyü qalın kotanla
əlüzyuyanın yanında bizi gözləyirdi.

Abbat Vilhelmi öz masasına dəvət etdi və dedi ki, mən rahibliyə hazırlaşan bir benediktin
olmağıma baxmayaraq, yeni gəlmiş qonaq kimi bu gün eyni şərəfə layiq görülürəm. Gələcək günlərdə
isə, deyə o, bir ata qayğısı ilə əlavə etdi - rahiblərlə birlikdə otura bilərəm. Əgər ustadımın
tapşırıqları ilə məşğul olduğum üçün şam yeməyinə yetişə bilməsəm, istədiyim vaxt mətbəxdə
qarnımı doyura biləcəyimi söylədi.

Rahiblər ayağa qalxdılar və kukollarını79 üzlərinə endirib əlləri cübbələrinin altında, tərpənmədən
masa boyunca dayandılar. Abbat öz yerinə keçib Benedicite80 oxudu, bunun ardından kürsüdəki vaiz
Edent pauperes81 oxumağa başladı. Abbat rahib qardaşlarına xeyir-dua verdi və hər kəs yerinə
oturdu.

Ordenimizin banisinin qoyduğu qaydalarda az yemək məsləhət görülür, lakin rahiblərin necə
qidalanmasına qərar vermək hüququ abbata buraxılmışdır. Digər tərəfdən bizim - benediktinlərin
monastırında yemək masasına sərt qaydalar şamil edil-



mir. Əlbəttə ki, mən qannqululann sığınacaq yerinə çevrilmiş monastırlar haqqında danışmıram.
Amma tövbə və məziyyətlərə əməl edən, yorucu zehni əməklə məşğul olan rahiblərə, həddindən artıq
olmasa da, bol yemək verilir. Bununla yanaşı, abbatların süfrəsi ümumi süfrədən həmişə fərqlənir.
Çünki möhtərəm qonaqlar bu süfrənin arxasına keçər, abbatlar isə torpaqlarının yetirdiyi məhsulları,
anbarlarının zənginliyi və aşpazlarının məharəti ilə fəxr edərlər.

Rahiblər hər zamankı kimi dinib-danışmadan, səssizlik içində yeyirdilər, yalnız zərurət yarandıqda
benediktinlərin barmaq əlifbasından istifadə edərək, bir-birini anlamağa çalışırdılar. Əvvəlcə baş
rahibin masasına yeməklər gətirildi, bundan dərhal sonra rahibliyə hazırlaşanlara və on gənc
rahiblərə yemək paylanıldı.

Baş rahibin yanında bizimlə birlikdə Malaxia, kelar və iki ən yaşlı rahib - yazı zalında
gördüyümüz qoca kor - Burqoslu Xorxe və qocalıb əldən düşmüş Qrottaferratlı Alinardo - haradasa
yüz yaşında taqətsiz və topal, fikrimcə, ağlını itirmiş bir qoca. Abbat dedi ki, o, rahibliyə bu
monastırda hazırlaşmış və həmişə burada yaşamışdır. Beləcə, ömrünün, ən azı, səksən ilini burada
keçirmişdir. Baş rahib bütün bunları pıçıltı ilə dedi, sonra ordenin qaydalanna hörmət edərək
tamamilə susdu və səssizlik içində moizəni dinlədi. Lakin mən artıq demişdim ki, abbatın masasında
müəyyən sərbəstliyə yol verilirdi. Biz verilən yeməklər haqqında tərifli sözlər dedik, abbatsa
cavabında zeytun yağının və şərabın keyfiyyətini təriflədi. Bu zaman bizə şərab süzərək,
nizamnamənin bəzi hissələrindən sitat gətirib dedi ki, Müqəddəs Yaradan, əlbəttə, rahiblərin şərab
içməsini bəyənmir, lakin günümüzdə onları şərab içmoməyə inandırmaq mümkün olmadığından, heç
olmasa, doyunca içməmələri lazımdır, zira Ekklesiast da xəbərdarlıq edir ki, şərab - ən dindar
insanları da yoldan çıxara bilər. Benedikt “bizim zamanımızda” deyərkən, indi çox uzaqlarda qalan
öz zamanını nəzərdə tuturdu. Monastırda şam yeməyi yediyimiz günlər - mənəvi düşkünlüyün tüğyan
etdiyi dövrlər idi, bu barədə daha nə deyəsən! (Bu sətir-



ləri yazdığım dövrdən, öz zamanımdan söz etmirəm, yalnız Melkdəki rahiblərin pivə düşkünü
olduqlarını deməklə kifayətlənəcəyəm...). Əlqərəz, həddimizi aşmasaq da, ləzzətlə içdik.

Şişdə bişirilmiş təzə donuz əti gətirildi; başqa yeməklərin heyvan piyində, yaxud bitki yağında
deyil, dağın dənizə baxan ətəyində monastırın sahib olduğu torpaqlardan əldə edilən saf zeytun
yağında bişirildiyini gördüm. Abbat, mətbəxdə qızardılarkən gördüyüm, xüsusi olaraq onun üçün
bişirilmiş toyuqdan bizə də daddırdı. O, əlində ustadımın göz şüşələrinin haçasına oxşayan, çox nadir
bir əşya - dəmir çəngəl tutmuşdu. Alicənab ailədən çıxan abbat, görünür, əllərini yağlı yeməklərə
bulaşdırmaq istəmirdi; hətta bizə də öz çəngəlini təklif edib, heç olmasa, əti bununla böyük qabdan
götürərək, boşqablarımıza qoymağı məsləhət gördü. Mən imtina etdim, amma Vilhelm çəngəli həvəslə
aldı və əsilzadələrə xas olan bu aləti çox rahatlıqla işlətdi. Ehtimal ki, ustadım bütün fransiskanların
savadsız və aşağı təbəqədən olmadığını isbatlamaq üçün belə etdi.

Bütün bu gözəl yeməklərdən o qədər məmnun olmuşdum ki, uzun sürən yolçuluğumuzdan sonra, nə
tapsaydıq, onu da yeyərdik) davam etməkdə olan moizəyə diqqət verə bilmədim. Xorxenin razı-razı
mırtıldanmağı məni ayıltdı. Bu mırtıldanmanın hər yemək zamanı oxunan qaydalara aid olduğunu
anladım. Qaydaların bir bölməsinə qulaq verincə, Xorxenin nə səbəbdən məmnun olduğunu başa
düşdüm. Vaiz belə oxuyurdu: “Peyğəmbərimizdən örnək götürək; o deyir ki, dilimlə günah
işlətməmək üçün yolumdan dönməyəcəyəm; günahkar ağzıma qıfıl vurdum, belimi bükdüm, dilsiz
oldum, özümü alçaltdım, lal oldum, hətta doğru sözləri danışmaqdan belə çəkindim. Əgər
peyğəmbərimiz bu bölümdə bizə susqunluq sevgisindən ötrü bəzən caiz sözləri danışmaqdan
çəkinməyi belə öyrədirsə, yasaq sözləri dilə gətirməkdən daha çox qorxmalıyıq! Zira bu günahın
cəzası daha ağır olacaq!” Və davam etdi: “Amma biz əllaməliyi, boşboğazlığı və cəfəngiyatı hər
zaman, hər yerdə amansızca təqib edərik və müridlərimizin belə söhbətlər üçün ağzını açmasına izn
vermərik!”



“Bu sözlər bayaq haqqında danışdığımız haşiyələrə də aiddir!” - Xorxe özünü saxlaya bilmədi və
astadan dedi. - Xətib İohann deyirdi ki, Məsih heç zaman gülməmişdir!”

“O, insanın təbiətində olan heç bir şeyi yasaqlamırdı, - Vilhelm dedi. - Zira gülüş, ilahiyyatçıların
dediyi kimi, insana xas olan xüsusiyyətdir”.

“Heç bir yerdə yazılmamışdır ki, o gülüb, baxmayaraq ki, bunu bacarardı”, - deyə Xorxe,
Nəğməkar Pyotrdan sitat gətirərək, onun sözünü sərt şəkildə kəsdi.

“Ye, çoxdan bişdi”, - Vilhelm pıçıltı ilə dedi.
“Hanı?” - Xorxe, yeni təamın gətirildiyini düşünərək, soruşdu.
“Ambrosiyə görə bu sözləri Müqəddəs Lavrenti qızmış dəmirin üstündə işgəncələrə məruz

qalarkən, cəlladlardan onu başqa böyrü üstə çevirmələrini istədiyi zaman demişdir; bunu Prudensi' də
“Şəhid əklilləri haqqında” kitabında xatırlayır, - Vilhelm övliyasayağı görkəmlə dedi. - Deməli,
Müqəddəs Lavrenti zarafatı xoşlayırdı və özü do zarafat etməyi bacarırdı - düşmənlərini alçaltmaq
üçün olsa da”.

“Bu sübut edir ki, gülüş - ölümə və bədənin çürüməsinə olduqca yaxındır”, - deyə Xorxe
qəzəbindən xırıldadı. Etiraf etməliyəm ki, bu, çox məntiqi cavab idi.

Bu zaman abbat qaydaları xatırladaraq, mülayim şəkildə bizi səssizliyə dəvət etdi. Susduq. Şam
yeməyi sona çatırdı. Abbat ayağa qalxıb, Vilhelmi rahiblərə təqdim etdi. Onun təcrübəsini, biliyini və
şöhrətini tərifləyərək dedi ki, Vilhelmə Adelmonun ölümünü araşdırmaq üçün səlahiyyət verilib;
rahiblər onun suallarına cavab verməli və nökərlərindən də eyni cür davranmağı tələb etməlidirlər.
Və ona təhqiqat aparmaqda hər cür köməklik göstərilməsini tapşırdı. Bir şərtlə ki, - abbat əlavə etdi,
- Vilhel-Prudensi (Avreli II Klemens, tox. 348-410) - İspaniyada anadan olmuş Roma xristian şairi,
alleqorik əsərlərin və şəhidlər haqqında poemanın - “Peristefanon”un (“Əklillər haqqında kitab”)
müəllifi



min məram və məqsədi monastırın nizamnaməsinə zidd olmayacaqsa. Belə hallarda ona Baş rahibə
müraciət etmək lazımdır.

Şam yeməyi bitincə rahiblər axşam duası üçün xora getməyə hazırlaşdılar. Yenidən kukollarını
üzlərinə endirdilər və qapının önündə bir-birinin arxasınca sıraya düzüldülər. Sonra məzarlığın
yanından bir-bir keçərək, xorun şimal qapısına tərəf yollandılar.

Biz abbatla birlikdə çıxdıq. “Bu saatlarda Binanın qapıları bağlamrmı?” - Vilhelm soruşdu.
“Xidmətçilər yeməkxana və mətbəxi təmizlədikdən dərhal sonra kitabxanaçı şəxsən özü bütün

qapıları içəridən kilidləyib rəzəsini çəkir”.
“İçəridən? Bəs özü necə çıxacaq?”
Abbat bir anlığa gözlərini Vilhelmə zillədi. Sonra ciddiləşdi və tərs-tərs dedi: “O, əlbəttə,

mətbəxdə yatmır”. Və addımlarını yeyinlətdi.
“Bəs belə imiş! - Vilhelm qulağıma pıçıldadı. - Deməli, bir çıxış qapısı da var, amma bunu bizim

bilməyimiz lazım deyildir”. Onun çıxardığı nəticədən qürrələnib gülümsədim. Amma o deyindi:
“Gülmə. Gördün ki, bu divarlar arasında gülmək insana yaxşı ad qazandırmır”.

Biz xora girdik. İki insan boyunda, böyük bir bürünc üçayaq üstündə yalnız bir çıraq yanırdı.
Rahiblər kürsülərdə oturdular, v aız Müqəddəs Qriqoridən moizə oxudu.

Sonra abbat işarə verdi və keşiş oxudu: “İlahi, bizə rəhm et”. Abbat cavab verdi: “Köməyimiz
Tanrıdandır” və hamı xorla dedi: “Yeri və göyü Yaradan”. Sonra zəburdan ayələr oxudular: "Sənə
səsləndiyim zaman mənim haqlı olduğumu eşit, ey Tanrım” və “Tanrım, bütün qəlbimlə sənə şükr
edirəm” və “Tanrını mədh edin, ey bəndələr, Tanrının adlarını mədh edin”.

Biz xordakı sıralarda oturmamışdıq, baş nefdə dayanmışdıq. Əuradan biz, Malaxianın qaranlıqda,
yan tərəfdəki sovməədən qəflətən çıxdığını gördük.

“O yeri yadında saxla, - Vilhelm dedi, - yəqin ki, orada Binaya aparan bir keçid var”.



“Məzarlığın altındanmı?”
“Niyə də olmasın? Düşün bir... burada mütləq sümüklərin toplandığı bir yer olmalıdır. Çünki yüz

illər boyunca ölmüş rahiblərin hamısını bir parça torpaqda dəfn etmək mümkün deyil”.
“Siz, doğrudanmı, gecə vaxtı kitabxanaya girmək istəyirsiniz?” - qorxudan titrəyə-titrəyə soruşdum.
“Ölmüş rahiblərin, ilanların, sirli çıraqların olduğu yerəmi?.. Yazıq Adso. Yox, oğlum,

getməyəcəyəm. Bu barədə bu gün düşünmüşdüm, amma maraqlandığım üçün deyil, Adelmonun necə
öldüyünü aydınlaşdırmaqdan ötrü. Lakin indi, sənə dediyim kimi, əlimdə daha məntiqli izahlar
varkən, hər şeyi ölçüb-biçdim və olduğum yerin qanunlarına hörmət etməyi qərara aldım”.

“Onda bu keçid nəyinizə lazımdır?”
“Çünki idrak yalnız mümkün və lazım olanı deyil, mümkün olanı, amma lazım olmayanı da əhatə

edir. Məhz buna görə şüşə ustasına bu gün söyləmişdim ki, müdrik açdığı sirləri gizlətməyə borcludur
- başqa insanlar onlardan şər niyyətlə istifadə etməsinlər deyə. Lakin bu sirləri açmaq lazımdır.
Zənnimcə, bu kitabxana - sirlərin gizli qaldığı bir yerdir”.

Bu sözləri dedikdən sonra kilsədən çıxdı, çünki ayin də bitmişdi. İkimiz də çox yorulduğumuz üçün
hücrəmizə çəkildik. Vilhelmin zarafatla “gor” adlandırdığı oyuğa girdim və dərhal yuxuya getdim.



G E C Ə  YA R IS I ,
Qısa sürən, bir neçə saatlıq mistik sevinc

qanlı bir hadisəylə sona çatır

Bəzən şeytanın, bəzən də çarmıxa çəkilmiş Məsihin rəmzi olan xoruz bütün heyvanlardan
hiyləgərdir. Ordenimizdə sübh çağı banlamağa tənbəllik edən xoruzları da xatırlayırlar. Həm də qış
günlərində gecəyarısı duası gecənin zil qaranlığında, bütün təbiət yuxuda olarkən edilir; rahib isə
qaranlıqda qalxıb gecə boyunca uzun müddət dualar edərək, günün doğuşunu gözləməyə və zülməti
həqiqi etiqadla qovmağa borcludur. Bunun üçün də, müdrik qaydalara görə gecələr oyaq qalan
rahiblər, qardaşları kimi yataqlarına uzanmadan, keçən zamanı ölçməyə imkan verəcək sayda zəbur
ayələrini uyğun bir şəkildə oxumalıdırlar. Beləcə, digər rahiblərə ayrılan yuxu saatı bitincə, onların
oyanmaları üçün işarə verirlər.

O gecə biz də bu rahiblər tərəfindən oyandınldıq. Onlar zəng çala-çala yataqxanaya və zəvvar
müsafırxanasma girdilər. Onlardan biri hücrə-hücrə dolaşıb ucadan deyirdi: “Tanrımızı mədh edək”,
hücrələrdən isə cavab verirdilər: “Tanrıya şükr olsun”.

Vilhelmlə mən benediktin adətincə hərəkət etdik: yarım saatdan az bir vaxt içində yeni günü
qarşılamağa hazırlaşdıq; sonra xora girdik, burada müridlərin ustadları ilə birlikdə gəlişini gözləyən
rahiblər üzüqoylu səcdəyə düşüb, zəburdan ilk on beş ayəni oxuyurdular. Sonra hamı öz yerində
oturdu və xor oxudu: “Uca Tanrım, dodaqlarımı aç ki, sənə mədhiyyələr söyləyə bilim”. Səsləri bir
körpənin fəryadı kimi kilsənin hündür tavanına doğru ucaldı. İki rahib kürsüyə çıxıb doxsan dördüncü
ayəni oxumağa başladı: “Gəlin, Tanrıya nəğmələr qoşaq”, bunun ardınca başqa ayələr oxundu.
Yenilənmiş bir inancla alovlandı qəlbim.



Rahiblər yerlərində donub-qalmışdılar: eyni cübbəli və eyni kukollu altmış nəfər, üçayaqdan
yayılan alovla zəif işıqlanmış altmış kölgə, Uca Tanrını canfəşanlıqla mədh edən altmış səs. Onların
cənnət qapılarının astanasındakı kimi bu ecazkar ahəngdarlığının içində əzab çəkə-çəkə öz-özümdən
soruşdum: doğrudanmı, bu monastır müəmmalı sirlər, onları açmaq üçün qanunsuz cəhdlər və dəhşətli
təhdidlərlə dolu bir yer ola bilər? Zira abbatliq həmin anda mənə övliyalar məclisi, məziyyətlər
məkanı, müdriklik gəmisi, elm dəryası, idrak qülləsi, həlimlik malikanəsi, dözüm qalası,
müqəddəslik buxurdanı kimi görünürdü.

Altı məzamirin ardından əhdi-cədid oxundu. Bir neçə rahibi yuxu basmışdı, gecə növbətçilərindən
biri mürgüləyənləri oyatmaq üçün kiçik bir çıraqla aralıqda dolaşırdı. Kimsə yuxuya getmiş halda
yaxalansaydı, cəza olaraq çırağı götürüb, əvvəlki rahibin əvəzinə cərgələri dolaşırdı. Sonra daha altı
məzamir oxundu. Baş rahib hamıya xeyir-dua verdi, həftəlik ibadətə məsul olan rahib dua oxudu və
hamı dərin düşüncə anı içində mehrabın qarşısında diz çökdü. Bütün ruhu dincliklə dolduran mistik
coşqunluq saatlarını bizim kimi yaşamayanlar o dəqiqələrin ləzzətini anlaya bilməzlər. Nəhayət,
kukollar aşağı endirildi və hamı yerinə qayıdıb, vüqarla ucadan “Te Deum  oxudu. Məni
şübhələrimdən xilas etdiyi üçün və monastırdakı ilk günün ağırlığını qəlbimdən çıxardığına görə
hamı ilə birlikdə böyük bir sevinc içində Tanrıya şükürlər etdim. “Biz hamımız zəif və acizik, - öz-
özümə dedim, - hətta bu qədər təmiz və vicdanlı dindarlar arasında da, İblis xırda inciklik və
bədxahlıq toxumları səpə bilər. Amma hamı Tanrı Atanın adı ilə birləşsə və Məsihin endirdiyi
nemətlərə ehtiramlar göstərsə, bütün bunlar güclü iman küləyinin dağıtdığı tüstü kimi, yox olub
gedər”.

Gecə yarısı ayinindən alaqaranlıq duasına qədər rahib, hətta gecə uzun da olsa, hücrəsinə
qayıtmır. Rahibliyə hazırlaşanlar məzamir oxumaq üçün ustadları ilə birlikdə iclas zalına girdilər.
Bir neçə rahib ibadət ləvazimatlarını sahmana salmaq üçün kil-
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sədə qaldı, amma əksər rahiblər həyətə çıxıb, səssizlik içində dərin düşüncəyə dalmış halda
gəzişməyə başladılar. Vilhelmlə mən də belə etdik. Xidmətçilər yatmışdılar və biz hava
işıqlanmamışkən alaqaranlıq ayini üçün kilsəyə qayıdanda onlar hələ yuxuda idilər.

Məzamirlərin oxunmasına başlandı; onlardan biri - cümə axşamları üçün nəzərdə tutulanı elə
dəhşətli idi ki, əvvəlki qorxular yenidən ruhumu bürüdü. Belə sərt sözlərin məhz bu günə aid
olacağından təşvişə düşdüm: “Günahkar özünün şəhvətli ruhu ilə öyünür; kibrindən Tanrıya məhəl
qoymur; onun dodaqları lənət, yalan və hiyləgərliklə doludur; dilinin altında əzab və fəlakət yatır”.
Nizamnaməyə görə mədhiyyə məzamirlərindən sonra, Əhdi-cədiddən Məhşər bölümünün oxunması
həyəcanımı daha da artırdı; bir gün əvvəl qəlbimə və gözlərimə hakim kəsilmiş qapı fiqurları yenidən
yaddaşımda canlandı. Amma responsoriyalar' da, münacatlar da, himnlər də bitdi və İncili-Şərifin
oxunmasına başlandı. Bu zaman xorun pəncərələrinin arxasında, mehrabın düz altında ağımtıl işıq
göründü. Gecənin qaranlığında solğun görünən rəngbərəng şüşələr canlanmağa başladı. Amma dan
yeri sökülməmişdi hələ; çünki belə olsaydı, rahiblər oxuyardılar: “Müqəddəsliyin ecazkar işığı olan
Tanrı” və “Günün parıltılı işığı doğdu artıq”. Qış şəfəqinin ilk ürkək işıltısıydı bu; lakin kilsə nefinin
içində zülmətin yerini alan bu incə panitı qəlbimin yenidən fərəhlə dolmasına yetərdi.

Biz müqəddəs kəlamlar oxuyur, xalqları aydınlığa çıxarmaq üçün göndərilmiş Sözə şahidlik
edirdik, və mənə elə gəldi ki, gün işığı öz möhtəşəm parıltısı ilə bütün məbədə yayılır. Hələ
görünməyən işıq sanki bizim dualarımızdan saçılırdı - tavanın çarpaz tirləri arasında açılmış xoş
ətirli, sirli bir zanbaq kimi. “Sözlə anladılması mümkün olmayan bu sevinc anı üçün şükürlər olsun
sənə Tanrım!” - səssizcə dua etdim və öz-özümdən soruşdum: “Nədən qorxursan, ay axmaq?” Birdən
şimal qapısı 82



 
tərəfdən səs-küy eşidildi. İşə başlayan nökərlərin müqəddəs ayini belə həyasızlıqla pozduqlarından
heyrətə düşdüm. Lakin üç donuzotaran qorxmuş halda məbədə girib, abbata nəsə pıçıldadı. Abbat,
güman ki, ayini pozmaq istəmədiyindən əlinin hə-
rəkəti ilə onları sakitləşdirməyə çalışdı. Amma başqa xidmətçilər də gəldilər, səslər daha da ucaldı.
“Orada ölü var, ölü!” - kimsə qışqırdı, o birilər isə ona: “Ölü rahib! Başmaqlarını görmədinmi?” -
deyə, cavab verdilər.
Dua edənlər susdular. Abbat kelara dalınca gəlməsini işarə edərək, tələsə-tələsə çıxdı. Vilhelm də
keların ardınca getdi, sonra isə başqa rahiblər də yerlərindən qalxaraq həyətə qaçdılar.
Səma işıqlanmışdı, yeri örtmüş qar ovalığı daha da aydınladırdı. Xor yerinin arxa tərəfində,
tövlələrin qarşısında, dünən axşam donuz qanı ilə doldurulmuş böyük bir çəlləyin içindən xaç
şəklində əcaib bir şey sallanırdı - qarğaları qorxutmaq üçün yerə basdırılan iki şüvülün üstünə
atılmış əsgi-üsgü kimi. Amma bunlar insan ayaqları idi; başı qanla dolu çəlləyin içinə soxulmuş bir
adamın ayaqları.
Baş rahib cəsədin (təəssüf, aydın idi ki, canlı insan belə rüsvayçı vəziyyətdə qala bilməzdi) iyrənc
horramn içindən çıxarılmasını buyurdu. Donuzotaranlar çəkinə-çəkinə çəlləyin kənarına yaxınlaşdılar,
qana bulaşa-bulaşa qanlı cəsədin ayağından yapışıb dartdılar. Dünən mənə dedikləri kimi, yaxşıca
qarışdırılıb soyuqda qoyulmuş təzə qan hələ laxtalanmamışdı. Amma
indi cəsədin üstündə bir andaca qatılaşaraq, zavallının libasına yapışmış və üzünü tanınmaz hala
gətirmişdi. Xidmətçi su gətirib bədbəxtin üzünə tökdü. Başqa biri əyilib əsgi ilə onun üzünü sildi. Və
gözlərimizin qarşısına dünən talesiz Adelmonun masası yanında söhbət etdiyimiz, qədim yunanlar
barədə bilik sahibi Salvemekli Venansionun bəyaz üzü açıldı.
“Adelmo bəlkə də özünü öldürmüşdür, - Vilhelm cəsədin üzünə baxaraq dedi. - Amma bu, şübhəsiz,
belə deyil. Qəza nəticəsində sürüşüb çəlləyin içinə yıxılmasını düşünmək də çətindir”.
Abbat ona tərəf yaxınlaşdı: “Vilhelm qardaş! Görürsünüz,
abbatlıqda nəsə baş verir. Sizin bütün məharətinizə ehtiyacımız var. Sizi and verirəm, tez hərəkət
edin!”



“O, ibadət zamanı xorda idimi?” - Vilhelm başı ilə cəsədi göstərərək soruşdu.
“Yox, - abbat dedi. - Onun yerinin boş olduğunu gördüm”.
“Daha kim yox idi?”
“Məncə, heç kim. Görmədim”.
Vilhelm növbəti sualı verməzdən əvvəl bir qədər düşündü və abbatdan başqa heç kimin

eşitməməsi üçün pıçıltı ilə dedi: “Berenqar yerində idimi?”
Baş rahib yalnız özünə məlum olan səbəblərdən duyduğu şübhəni ustadımın da hiss etdiyini görüb,

dilxor olduğunu bütün görkəmi ilə bəlli edərək, dəhşət içində heyrətlə ona baxdı. Sonra cəld dedi:
“Yerindəydi. O, birinci sırada dayanır, mənim düz sağımda”.

“Əlbəttə ki, - Vilhelm dedi, - bütün bunların heç bir mənası yoxdur. Zənnimcə, heç kim xora
girmək üçün apsidin83 arxasına keçməmişdir. Deməli, cəsəd bir neçə saatdır ki, buradadır. Ən azı,
hamı yatmağa getdikdən bu yana”.

“Doğrudur. İlk xidmətçilər dan yeri söküləndə qalxırlar. Buna görə də onu yalnız indi tapıblar”.
Vilhelm ölüyə tərəf əyildi, sanki meyitə baxdığı birinci dəfə deyildi. Yanındakı əsgini suya batırıb,

Venansionun üzünü yaxşı-yaxşı sildi. Bu zaman rahiblər dəhşət içində ağı deyə-deyə bir yerə
yığışdılar. Abbat onlara sakitləşməyi əmr etdi. Ölülərin müayinə edilməsinə məsul olan Severin
rahiblərin arasından çıxıb, ustadıma yaxınlaşdı və onunla birlikdə cəsədə tərəf əyildi. Mən nə
danışdıqlarını eşitmək və Vilhelmə suya batırılmış təzə əsgi vermək üçün qorxumu və ikrahımı
boğaraq, daha da yaxınlaşdım.

“Heç boğulmuş adam gördünmü?” - Vilhelm soruşdu.
“Dəfələrlə, - Severin cavab verdi. - Nə demək istədiyini anlayıram. Boğulanların üzü belə olmur,

şişir”.
“Deməli, onu çəlləyin içinə ölmüş vəziyyətdə atıblar”.
“Bəs nə üçün?”



“Bos nə üçün onu öldürüblər? Bütün bunlar pozğun şüurun əməlləridir. Lakin hər şeydən əvvəl
meyitdə yaraların, yaxud zədələrin olub-olmadığını təyin etmək lazımdır. Məncə onu hamamxanaya
aparsınlar, soyundurub yuduqdan sonra yaxşı-yaxşı müayinə etsinlər. Mən indi gəlirəm”.

Severin abbatın izni ilə donuzotaranların cəsədi aparmalarına göz qoyarkən, ustadım rahiblərin
gəldikləri yolla xora qayıtmalarını, eyni şəkildə xidmətçilərin də uzaqlaşdırılmasını və meydançada
heç kimin qalmamasını abbatdan xahiş etdi. O, sual vermədən ustadımın dediklərini yerinə yetirdi.
Beləcə, cəsədin çıxarılması üçün görülən xoşagəlməz iş zamanı ətrafına qan sıçramış çəlləyin
yanında tək qaldıq. Qar qıpqırmızı rəngə boyanmış, bəzi yerlərdə isə (su tökülən yerlərdə) əriyib
gölməçələr yaratmışdı. Cəsədin uzadıldığı yerdə böyük bir qara ləkə vardı.

“Yaxşı düşünülüb, - Vilhelm rahiblərin və xidmətçilərin bir-birinə qarışmış izlərinə baxıb dedi. -
Əziz Adso, qar elə gözəl perqamentdir ki, insan bədənləri onun üzərində açıq-aydın oxuna bilən izlər
buraxır. Amma qarşımızdakı bu qar - silinməmiş palimpsestdir 84. Bəlkə də bunun üzərində maraqlı
bir şey oxuya bilməyəcəyik. Buradan kilsəyə qədər rahiblərin, tövlələrə və pəyələrə qədər isə
xidmətçilərin tapdağı altında qalmışdır. Ayaq dəyməmiş tək sahə - pəyələrdən Binaya gedən yoldur.
Görək orada maraqlı bir şeyə rast gələ biləcəyikmi?”

“Nə mənada?” - mən soruşdum.
“Əgər o, çəlləyin içinə özü düşməmişdirsə, deməli, onu kimsə oraya atıb, güman ki, ölü halda.

Cəsəd daşıyan adam qarda daha dərin izlər buraxmalıdır. İndi axtar görüm, ətrafdakı bütün rəsmləri
bərbad etmiş bu qışqırıqçı rahiblərin izlərindən fərqli izlər tapa biləcəksənmi?”

Axtarışa başladıq. İndidən deyim ki, çəlləklə Bina arasında axtardığımız şeyi (Tanrı məni boş yerə
qürrələnməkdən qoru



sun!) məhz mən tapdım. Bunlar biz gələnə qədər heç kimin ayaq basmadığı sahədə bir insanın ayaq
izləri idi. Çox dərin, həm də ustadımın dərhal ayırd etdiyi kimi, rahiblərin və xidmətçilərin izləri
qədər aydın deyildi. Deməli, bu izlər təzə ola bilməzdi, çünki üstünə qar yağmışdı. Amma daha
maraqlısı o idi ki, bu izlərin arasında oyuq kimi daha dərin başqa bir iz uzanırdı, sanki ayaq izlərini
buraxan adam ağır bir şeyi sürüyə-sürüyə aparırmış. Qısası, bu izlər Binanın cənub qülləsi ilə şərq
qülləsini birləşdirən divar tərəfdə yerləşən yeməkxananın qapısından çəlləyə qədər uzanırdı.

“Yeməkxana, yazı zalı, kitabxana, - Vilhelm pıçıltı ilə dedi. - Yenə kitabxana. Vcnansio Binada
ölmüşdür, böyük bir ehtimalla kitabxanada”.

“Niyə məhz kitabxanada?”
“Mən özümü qatilin yerinə qoymağa çalışıram. Venansio yeməkxanada, mətbəxdə, yaxud yazı

zalında ölmüşsə, öldürülmüşsə, onu nə üçün orada atıb getməyəsən? Amma kitabxanada canını
tapşırmışsa, onu mütləq oradan çıxarmaq lazım idi. Birincisi, çünki cəsədi orada heç zaman
tapmazdılar (bəlkə də qatili cəsədin ortaya çıxması daha çox maraqlandırırmış), ikincisi, ehtimal ki,
qatil diqqətlərin kitabxanaya yönəlməsini istəməmişdir”.

“Bəs cəsədin tapılmasını qatil nə üçün istəmişdir?”
“Bilmirəm. Bütün bunları təxmin edirəm. Kim deyir ki, Venansio ona görə öldürülmüşdür ki, qatil

məhz onu öldürmək istəyirmiş? Bəlkə, onu başqa birinin yerinə, nəyəsə işarə olsun deyə, nəyisə
anlatmaq üçün öldürmüşlər?..”

“Dünyadakı bütün yaradılışlar - kitab və yazı kimidir... - deyə mızıldandım. - Bəs qatil nəyə işarə
etmək istəyirmiş?”

“Mənim bilmədiyim də elə budur. Amma unutmayaq, bəzi işarələr var ki, görünüşdə işarəyə
oxşasalar da, heç bir məna daşımırlar: dra-da-dam, yaxud da-ra-ram kimi...”

“Dəhşətlidir! - ucadan səsləndim, - da-ra-ram demək üçün insan öldürmək!”



“Bir olan Tanrıya inanıram, demək üçün də, insan öldürmək dəhşətlidir!” - Vilhelm cavab verdi.
Bu an Severin bizə yaxınlaşdı. Cəsədi yuyub, diqqətlə müayinə etmişdilər. Nə yara vardı, nə də

beyin zədələnməsi. Sanki cadu ilə öldürülüb.
“Ya da Allahın qəzəbinə gəlib?” - Vilhelm soruşdu.
“Ola bilər”, - Severin cavab verdi.
“Bəlkə zəhər verilib?”
Severin duruxdu: - “Bəlkə də”.
“Sən zəhər saxlayırsan?” - Vilhelm xəstəxanaya tərəf gedərək soruşdu.
“Yəqin ki, hə. Zəhər deyəndə, nəyi qəsd etməyinə baxır. Maddələrin çoxu az miqdarda verilərsə,

xəstəni müalicə edər, amma həddindən artıq istifadə edilərsə - ölümə səbəb olar. Yaxşı bir nəbatatçı
kimi belə otlardan saxlayıram, lakin onlardan ehtiyatla istifadə edirəm. Məsələn, pişikotu becərirəm.
Başqa otların məhluluna ondan bir neçə damcı qarışdırsan, ürək döyüntüsünü aradan qaldırar. Lakin
həddən çox istifadə etsən, bayılmaya və ölümə yol açar”.

“Sənə məlum olan zəhərlərin izlərinə cəsəddə rast gəldinmi?”
“Yox. Lakin zəhərlərin çoxu iz buraxmır”.
Biz xəstəxanaya girdik. Venansionun cəsədi hamamxanada yuyularaq, buraya gətirilmiş və

Severinin laboratoriyasındakı böyük masanın üstünə uzadılmışdı. Distillə qazanları, şüşə və gildən
qayrılmış digər cihazlar mənə kimyagər emalatxanalarını xatırlatdı. Qapının yanındakı divara
vurulmuş uzun rəflərin üstünə rəngbərəng maddələrlə dolu şüşə qablar, nəlbəkilər, bardaqlar
düzülmüşdü.

“Gözəl dərmanlardır, - Vilhelm dedi. - Hamısı öz bağçanızdandır?”
“Yox, - Severin cavab verdi. - Burada bizim yerlərdə bitməyən çox nadir bitkilər də var. Uzun

illər boyunca dünyanın dörd bir yanından gələn rahiblər onları mənə gətiriblər. Mən nadir və qiymətli
maddələri, burada becərdiyim bitkilərdən aldığım məhlullarla qarışdırmağa çalışıram. Bax...
Üyüdülmüş iynoyarpaq bitki. Çindən gətirilib, bir ərəb alimindən almışam. Sokotriya ozvayı -
Hindistanda bitir - yaraların qaysaq bağlamasına kömək edir. Gümüşüyarpaq bitki ölüləri dirildir,
daha doğrusu, bayılanları ayıldır. Siçanotu çox təhlükəlidir, ondan udsan, dərhal öldürər. Bor duzu
ağciyərləri müalicə edir. Horfolu kəllə yaralarına kömək edir. Saqqız ağacının kitrəsi qanlı öskürəyi
və tərləməni aradan qaldırır. Mirra...”

“Cadugərlərin istifadə etdiyimi?”
“Cadugərlərin istifadə etdiyi. Amma uşaqsalmanm qarşısını almaq üçün yaxşı dərmandır.

Bcılsamodendron myrra adlı ağacdan hazırlanır. Bu isə mumiyadır, mumiyalanmış meyitlərin
çürüntüsündən alınır. Bir çox ecazkar dərmanların hazırlanmasında istifadə edilir. Mcmdragola
officinalis yuxusuzluğa kömək edir...”

“Cismani istəkləri söndürməyə də”, - deyə ustadım tamamladı.
“Belə deyirlər, amma təxmin etdiyiniz kimi monastırımızda bu məqsədlər üçün istifadə edilmir, -

Severin gülümsədi. - Bir buna baxın. - O, şüşə qablardan birini götürüb dedi. - Kadmiumdur. Gözlərə
xeyirdir.”

“Bəs bu nədir?” - Vilhelm rəfin üstündəki daşı göstərib həyəcanla dedi.
“Bu? Lap çoxdan hədiyyə ediblər mənə. Zənnimcə, bunun adı lopris ematiti olmalıdır, “cəhənnəm

daşı” da deyirlər. Yəqin ki, müalicəvi xassələrə malikdir. Amma hansı xəstəliklərə kömək etdiyini,
hələlik bilmirəm. Sən bu daşı bilirdinmi?”

“Hə, - Vilhelm dedi. - Amma müalicəvi əhəmiyyətini deyil”.



O, cübbəsindən kiçik bir bıçaq çıxarıb, daşa yaxınlaşdırdı. Ovcunun içindəki bıçaq daşa
yaxınlaşınca, birdən tərpəndi - sanki Vilhelm biləyini hərəkət etdirdi, amma o, biləyini hərəkətsiz
saxlamışdı - və dəmir səsi çıxararaq, daşa yapışdı.

“Görürsənmi, - Vilhelm dedi. - Bu ahənrübadır”.
“Bəs nədə istifadə olunur?” - mən soruşdum.



“Çox şeyə yarayır. Sonra danışaram sənə. Amma indi, Severin, bilmək istəyirəm ki, burada insanı
öldürəcək bir şey varmı?”

Severin bir az düşündü. Hətta verdiyi cavabın aydın və sadəliyini nəzərə alsaq, zənnimcə lazım
olduğundan çox düşündü. “Var, həm də çox. Mən dedim axı, dərmanla zəhər arasındakı sərhəd çox
incədir, yunanlar hər ikisinə pharmakon deyirdilər”. “Bəs, son zamanlar buradan heç nə
itməmişdirmi?”

Severin yenə fikrə getdi, sonra hər bir sözünü götür-qoy edərək dedi: “Heç bir şey. Son
zamanlarda”.

“Bəs əvvəllər?”
“Bilmirəm. Xatırlamıram. Otuz ildir ki, bu abbatlıqdayam, bunun iyirmi beş ilini xəstəxanada

çalışmışam”.
“Adi insan yaddaşı üçün uzun bir vaxtdır, - Vilhelm razılaşdı. Sonra birdən dedi, - biz dünən

insanı bihuş edən bitkilərdən söhbət etdik. Bunlar hansılardır?”
Severinin həm hərəkətləri, həm də üzünün ifadəsi bu mövzudan qaçmaq istədiyini açıq-aşkar

göstərirdi. “Düşünmək lazımdır. Bilirsənmi, burada o qədər çox dava-dərman var ki... Gəl,
Venansiodan söhbət edək. Sən nə fikirləşirsən?”

“Düşünmək lazımdır”, - Vilhelm cavab verdi.



İK İN C İ  G Ü N

S Ü B H  Ç A Ğ I ,
Upsallı Bensio bəzi gizlinləri açıqlayır, Arundelli Berenqar da bəzi şeylər danışır.

Adso isə əsl tövbənin necə olduğunu öyrənir

Bədbəxt hadisə icmanın gündəlik həyatını alt-üst etmişdi. Meyitin tapılmasından sonra yaranmış
çaxnaşma üzündən ayin də pozulmuşdu. Abbat dərhal rahibləri ölmüş qardaşlarının ruhuna dualar
oxumaq üçün xora geri göndərdi.

Rahiblərin səsi qırıq-qırıqdı. Kukollarını aşağı salmadıqlarından, onların üzünü görmək üçün
yaxşı imkan var idi. Berenqarın üzü dərhal diqqətimizi cəlb etdi: solğun, gərgin və tərdən işıldayan.
Dünən onun Adelmo ilə xüsusi münasibətlərinin olduğuna dair bizə iki dəfə eyham etmişdilər; bizi
narahat edən iki həmyaşıd gəncin dostluğu deyil, bu dostluq haqqında danışan adamların kinayəli
sözləri idi.

Berenqarın yanında Malaxia dua edirdi: qaşqabaqlı, tutqun, üz ifadəsi anlaşılmaz. Malaxianın
yanında kor Xorxenin eyni şəkildə anlaşılmaz üzü görünürdü. Bunun əksinə, dünən yazı zalında
gördüyümüz, bəlağət elminin bilicisi Upsallı Bensionun əsəbi görkəmi gözə çarpırdı; onun hərdənbir
Malaxiaya iti baxışlarla göz atdığı da diqqətimizdən qaçmadı. “Bensio əsəbiləşmiş, Berenqar
qorxmuşdur, - Vilhelm dedi. - Onları dərhal sorğu-suala çəkmək lazımdır”.

“Nə üçün?” - sadəlövhlüklə dedim.
“Bizim işimiz buna görə çətindir, - Vilhelm dedi. - Təhqiqatçılıq - çətin peşədir. Ən zəifləri

vurmaq məcburiyyətində qalırsan, həm də ən zəif anlarında”.
Ayin bitər-bitməz kitabxanaya doğru gedən Bensionu haqladıq. Vilhelmin çağırdığını eşidincə,

işinin olduğunu bəhanə edərək, söhbətdən yayınmağa çalışdı. O, yazı zalına doğru sürətlə

 



gedərək, demək olar ki, bizdən qaçırdı. Lakin ustadım abbatın buyruğu ilə monastırda təhqiqat
apardığını ona xatırlatdı. Bensio bizimlə kilsənin həyətinə gəlməli oldu. Biz iki sütunun arasındakı
sürahinin üstündə oturduq. Bensio arabir Binaya tərəf çıxaraq, Vilhelmin sözə başlamasını
gözləyirdi.

‘Hə - Vilhelm dedi. - O gün siz - sən, Berenqar, Venansio, Valaxia və Xorxe - Adelmonun
rəsmləri haqqında söhbət rdərkən nələr danışıldı?”

“Axı siz dünən bunu eşitdiniz. Xorxe dedi ki, həqiqətlərdən bəhs edən kitabları gülünc rəsmlərlə
bəzəmək caiz deyildir. Venansio isə, Aristotelin lətifələrdən və söz oyunlanndan istifadə eıməklə
həqiqəti daha yaxşı dərk etməyin mümkün olduğundan söz etdiyini və deməli, həqiqətin dərk
olunmasına kömək edən r-'jşün pis iş olmadığını irəli sürdü. Xorxe isə etiraz edib dedi ki. xatırladığı
qədər, Aristotel bunlardan, “Poetika” adlı kitablarında yalnız məcazlarla bağlı olaraq danışıb.
Burada iki cəhətdən ehtiyatlı olmalıyıq. Birincisi - bəlkə də təqdiri-ilahi ilə, yüz ər boyunca xristian
aləminə məlum olmayan “Poetika” kitabı bizə imansız ərəblərin vasitəsi ilə gəlib çatmışdır...”

“Amma “Akvinolu mələk” alimin bir dostu tərəfindən latıncaya tərcümə edilib”, - deyə Vilhelm
onun sözünü kəsdi.

"Mən də bunu söylədim, - Bensio birdən ruhlanaraq dedi. - Yunanca yaxşı bilmirəm, ona görə də
bu kitabı Merbekli Vilhelmin tərcüməsində oxuya bilmişəm. Mən də belə dedim. Laicn Xorxe cavab
verdi ki, ikinci şübhəli cəhət - Stagiralının85 kztabda nəzmdən bəhs etməsidir; şeir isə - uydurmalar və
sayıqlamalarla qidalanan ən aşağı sənətdir. Venansio isə məzamirlərin də şeir olduğunu və
təşbehlərdən yararlandığını söylədi. Bu zaman Xorxe bərk hirsləndi və dedi ki, məzamirlər ilahi
qaynaqdan meydana gəlib və buradakı təşbehlərdən həqiqəti anlatmaq üçün istifadə edilib. Bütpərəst
şairlər isə təşbehlərdən yazman yaymaq və sırf zövq almaq üçün istifadə edir. Bu söz məm çox
incitdi...”

    



“Nə üçün?”
“Çünki mən bəlağət elmini öyrənir, bütpərəsət şairləri də oxuyuram və bilirəm ki... ən azı inanıram

ki, onların şeri vasitəsi ilə ncıturaliter86 xristianlığa aid olan bir çox həqiqətlər bizə çatdırılmışdır.
Nə isə, əgər doğru xatırlayıramsa, məhz bu an Venansio başqa kitablardan söhbət açdı və Xorxe daha
da hirsləndi”.

“Hansı kitablardan?”
Bensio bir az tərəddüd edib cavab verdi: “Yadımda deyil. Nə fərqi var?”
“Fərqi böyükdür. Biz burada, kitablar arasında, kitablarla birlikdə, kitablara görə yaşayan

adamlar arasında nə baş verdiyini anlamağa çalışırıq və deməli, onların kitablar haqqında dedikləri
sözlər də çox mühümdür...”

“Doğrudur, - deyə Bensio təsdiqlədi; ilk dəfə idi ki, gülümsəyirdi, üzü işıqlanmışdı. - Biz kitablar
üçün yaşayırıq. Çaxnaşma və pozğunluğun hökm sürdüyü bir dünyada bu, xoş bir taledir. Bəlkə də...
siz həmin gün nə baş verdiyini anlayacaqsınız... O Venansio ki, yunan dilini gözəl bilir... gözəl
bilirdi... Aristotelin Poetikanın ikinci kitabını xüsusilə gülüşə həsr etdiyini və əgər böyük bir filosof
kitabı bütünlüklə gülüşə ayırmışsa, gülüşün mühüm və ciddi bir şey olduğunu söylədi. Xorxe dedi ki,
müqəddəs atalar da günaha aid çoxlu kitab həsr etmişlər, günahlar da ciddi, amma pis şeydir;
Venansio isə cavab verdi ki, bildiyi qədər, Aristotel gülüş haqqında yaxşı bir şey kimi, həqiqət
bələdçisi kimi bəhs etmişdir. Bu zaman Xorxe ondan Aristotelin bu kitabını təsadüfən oxuyub-
oxumadığını istehza ilə soruşdu; Venansio da heç kimin onu oxumadığını, çünki kitabın tapılmadığını
və bəlkə də, itib gedərək bizim zamanımıza gəlib çatmadığını söylədi. O haqlı idi, heç kim heç zaman
Poetikanın ikinci kitabını görməmişdi. Mcrbekli Vilhelm də onu əldə etməmişdi. Xorxe isə dedi ki,
əgər bu kitab indiyə qədər tapılmamışdırsa, deməli, heç yazılmamışdır, zira Uca Tanrı cəfəng



sevlərin şöhrətlənməsini istəməz. Xorxenin özündən tez çıxdığını, Venansionun isə onu qəsdən
hirsləndirdiyini bildiyimdən, hamım sakitləşdirmək istədim. Dedim ki, Poetikanın bizə məmi olan
hissəsində və Ritorikada incə müəmmalar haqqında çoxlu müdrik müşahidələr vardır. Vcnansio
mənimlə razılaşdı. B itpərəstlərin poeziyasını yaxşı bilən Tivolili Pasifiko da bizim yanımızdaydı; o
dedi ki, gülməli tapmacalara gəlincə, heç kim afrikalı şairlərlə müqayisə oluna bilməz. Və Simfosinin
balıq zaqqındakı tapmacasını söylədi:

Yer üzündə bir ev var, səs-küy dolu,
Ev səs-küylə dolu, amma sakin daim susqun,
Ev daim hərəkətdə, amma sakin yerində.

Bu zaman Xorxe dedi ki, İsa nitqimizin “hə” və “yox”dan ibarət olmasını məsləhət görmüşdür,
bunlardan artığı şeytan =məlidir. Və balığı anlatmaq üçün “balıq” demək kifayətdir, daha bu məfhumu
yalançı sözlərin arxasında gizlətmək lazım deyil. Və əlavə etdi ki, onun fikrincə, afrikalılardan örnək
götürmək yaxşı deyil... və bu zaman...”

“Bu zaman nə?”
“Bu zaman anlamadığım şeylər oldu. Bcrenqar qəhqəhə ilə züldü, Xorxe ona acıqlandı, o isə

cavab verdi ki, əgər afrikalılar arasında araşdırılsa, balıq tapmacasından da çətin olan digər
.apmacalann tapılacağını bildiyi üçün gülür. Yanımızda olan Malaxia qəzəbindən dəliyə döndü,
Berenqarın kukolundan tutub, işi ilə məşğul olmağa göndərdi... Bilirsiniz ki Berenqar onun
köməkçisidir...”

“Bəs sonra?”
“Sonra Xorxe çıxıb gedərək, müzakirəni kəsdi. Hamımız yerimizə döndük, mən masamın arxasına

keçərək gördüm ki, əvvəlcə Venansio, sonra da Adelmo Berenqara yaxınlaşıb nəsə soruşdular.
Uzaqdan Berenqarın nəyisə inkar etdiyini, nədənsə boyun qaçırdığını gördüm, lakin onlar gün ərzində
bir dəfə də onun yanma getdilər. Sonra o axşam, Berenqarla Adelmonun



yeməkxanaya getməzdən öncə kilsənin həyətində söhbət etdiklərini gördüm. Vəssalam. Daha heç nə
bilmirəm”.

“Deməli, qısa bir müddət əvvəl anlaşılmaz vəziyyətdə ölmüş iki nəfərin Berenqardan nəsə
soruşduğuna şahidsiniz”, —Vilhelm dedi.

Bensio süst halda etiraz etdi: “Mən belə demədim. Sadəcə o gün baş verənləri danışdım. Sizin
suallarınıza cavab verdim. - O susdu, sonra gözlənilmədən əlavə etdi, - lakin mənim fikrimi bilmək
istəyirsinizsə, Berenqar kitabxanada olan bir şey haqqında danışırdı. Əslində araşdırmanı orada
aparmalısınız”.

“Nə üçün belə düşünürsən? Berenqar “afrikalılar arasında araşdırılsa” deməklə nəyi nəzərdə
tuturdu? Bəlkə o, afrikalı şairləri daha yaxşı tanımağın lazım olduğunu demək istəyirmiş?”

“Tutaq ki belədir. Amma o zaman Malaxia nə üçün qəzəblənmiş olsun? Onsuz da, afrikalı şairlərin
kitablarını verib-verməmək ondan asılıdır. Amma mən daha bir şey bilirəm. Kataloqu vərəqləyin.
Yalnız kitabxanaçının anladığı məxfi işarələr arasında “Afrika” sözünə də rast gələcəksiniz. Hətta
mən “Afrikanın sərhədi” işarəsinə də rastladım. Bir dəfə bu işarəni daşıyan bir kitab istədim -
yadımdan çıxıb hansı kitab idi, başlığı diqqətimi cəlb etmişdi - Malaxia dedi ki, bu işarəni daşıyan
bütün kitablar itmişdir. Bildiyim bu qədərdir. Ona görə də sizə deyirəm: haqlısınız, Berenqarı gözdən
qoymayın, onun kitabxanada nə işlər gördüyünü izləməyə çalışın. Nə bilmək olar...”

“Nə bilmək olar”, - deyə Vilhelm razılaşdı və Bensionun getməsinə izn verdi. Sonra biz həyətdə
gəzişməyə başladıq, ustadım əldə etdiyi nəticələri yekunlaşdırdı. Hər şeydən əvvəl: Berenqar -
növbəti dəfə şübhə hədəfidir. Sonra: Bensio bizi hər vəchlə kitabxanaya yönəldirdi. Onun bəlkə də
bizim köməyimizlə nəsə öyrənmək istədiyini dedim. Vilhelm isə cavab verdi ki, bəlkə də belədir,
amma Bensio bizi kitabxanaya yönəltməklə, başqa bir yerdən uzaqlaşdıra da bilər. “Hansı yerdən”, -
deyə soruşdum. Vilhelm bilmədiyini söylədi: bəlkə mətbəxdən, bəlkə



xordan, bəlkə yataqxanadan, bəlkə do xəstəxanadan dedi. Mən e::raz etdim və dedim ki, dünən o
özü, Vilhelm kitabxana ilə çox maraqlanmışdı. O da başqalarının dediyi ilə deyil, öz xoşuna gələn
şeylərlə maraqlanmaq istədiyini söylədi. Lakin kitabxana, əlbəttə ki, diqqət mərkəzindədir və buna
görə də oraya girrməyə cəhd etmək pis olmazdı. Hadisələr elə istiqamət almışdı ki, marağımıza
imkan verməliydik ki, bizi qonaq olduğumuz monastırın qaydalarına və adətlərinə hörmət və
nəzakətin sərhədindən kənara çıxarsın.

Kilsənin həyətindən uzaqlaşdıq. Rahiblər messa ayinindən sonra xordan çıxırdılar. Biz kilsənin
qərb divarı boyunca gedərkən Berenqarın yan qapıdan çıxıb, məzarlıqdan keçərək Binaya :ərəf
tələsdiyini gördük. Vilhelm onu səslədi, Berenqar dayandı və biz ona gəlib çatdıq. O, kilsədə
gördüyümüzdən daha həyəcanlıydı, Vilhelm Bensio kimi onu da qəflətən yaxalamağı qərara aldı.

“Belə çıxır ki, Adelmonu son dəfə görən sənsən”, - o, Berenqara dedi.
Berenqar bayılacaqmış kimi səndələdi. “Mən?” - deyə zorla eşidiləcək səslə soruşdu. Vilhelm,

yəqin ki, Bensionun Berenzarla Adelmonu kilsənin həyətində söhbət edərkən gördüyü barədə
sözlərini xatırlayıb, onu yoxlamaq üçün bu sualı vermişdi Lakin o, gözlənilmədən hədəfi vurmuşdu.
Berenqar indi həqiqətən baş vermiş başqa bir son görüş haqqında düşünürdü. Çünki qırıq-qırıq
səslərlə danışmağa başladı:

“Belə deməyə nə haqqınız var, mən də onu hamı kimi, .atmazdan əvvəl görmüşəm!”
Lakin Vilhelm ona nəfəs aldırmamağı qərara almışdı. “Yalandır, onu daha sonra da gördün və son

göstərmək istədiyindən də çox şey bilirsən. Lakin indi iki qətldən söhbət gedir! Və sən susa
bilməyəcəksən! Bir insanın dilini açmağın çox üsulu olduğunu yaxşı bilirsən!”

Vilhelm mənə dəfələrlə demişdi ki, hələ inkvizitor olduğu zamanlarda işgəncələrə əl atmaqdan
imtina etmişdir. Lakin bu-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nu bilməyən Berenqar onu yanlış anladı. Bəlkə də Vilhelm özü yanlış başa düşülməyini istəmişdi. Nə
olursa olsun, o, məqsədinə çatmışdı.

“Hə, hə, - Berenqar çətinliklə dedi və göz yaşlan içində boğuldu. - Hə, mən həmin axşam
Adelmonu görmüşdüm, amma ölüsünü!”

“Harada, - Vilhelm soruşdu, - yamacın ətəyindəmi?”
“Yox, yox, burada, yuxanda, məzarlıqda. Qəbirlərin arasında gəzirdi, kabuslar arasında kabus,

soxulcanlar içində soxulcan kimi... Onunla rastlaşdım... və qarşımdakının canlı insan olmadığını
dərhal anladım, onun üzü meyit üzü kimiydi, gözləri indidən əbədi əzabla yanırdı... Əlbəttə ki, mən
yalnız ertəsi gün onun kabusu ilə söhbət etdiyimi anladım... onun ölümünü öyrəndikdən sonra... lakin
o anda belə, lənətlənmiş bir ruh, bir həyula gördüyümü dərk etmişdim... Ey Uca Tannm, onun boğuq



səsi sanki qəbirdən gəlirdi!”
“Bəs nə dedi?”
“Mən lənətləndim! - mənə belə dedi. - Qarşında cəhənnəmdən xortlamış birini görürsən, dönüb

gedəcəyim yer də cəhənnəm! - mənə belə dedi. Mənsə qışqırdım: “Adelmo, doğrudanmı cəhənnəmdən
gəlirsən? Cəhənnəm əzabı necə olur?” Tir-tir əsirdim, çünki həmin gün axşam duasında Tanrı qəzəbi
haqqında dəhşətli səhifələrin oxunduğunu dinləmişdim. Mənə dedi: “Cəhənnəm əzabı dilimizin deyə
biləcəyindən qat-qat böyükdür. Bu günədək büründüyüm bu idrak pərdəsini görürsənmi? O qədər
ağırdır ki, elə bil, Parisin ən böyük qülləsini, ya da dünyanın ən yüksək dağını belimdə daşıyıram,
əzir məni. Və bu yükü ata bilməyəcəyəm. Bu cəza boş qürurum üzündən, bədənimi ləzzətlər yuvasına
çevirdiyim üçün, başqalarından çox bildiyimi zənn etdiyim üçün təxəyyülümün yaratdığı idbarlardan
zövq alaraq, bundan ruhumun da eybəcərləşdiyini bilmədiyim üçün ilahi ədalət tərəfindən mənə
verildi - indi əbədi olaraq onlarla yaşamağa məhkumam. Görürsənmi? Bu lənətlənmiş örtük bədənimi
köz kimi, alov kimi yandırır; bu cəza Tanrıya xoş getməyən cismani günahlanmdan ötrü mənə verildi,
indi bədənim



od tutub yanır; cismani pislikləri bəslədim mən... və indi bu tükənməz alovun içində yanıb
qovruluram! Əlini ver mənə, əziz ustadım, - mənə belə dedi, - qoy bu görüş mənə verdiyin dərslərin
əvəzi olaraq, ibrət olsun sənə; əlini toxundur mənə, mehriban ustadım”, - və alov içində yanan
barmağını əlimə toxundurdu; odlu bir tər damlası düşdü əlimin üstünə və sümüklərimə qədər
yandırıb-yaxdı; yaranı günlərcə hamıdan gizlədim. Sonra qəbirlərin arasında gözdən itdi, ertəsi gün
məzarlıqda danışdığım adamın uçurumun dibində cəsədinin tapıldığını öyrəndim...”

Berenqar boğula-boğula göz yaşı tökürdü. Vilhelm sonra soruşdu: “Bəs o nə üçün sənə “Əziz
ustadım” deyirdi? Axı siz yaşıdsınız. Ona nəsə öyrətmişdinmi?”

Berenqar titrəyə-titrəyə əyildi, kukolunu üzünə doğru çəkdi, diz çöküb Vilhelmin ayaqlanndan
yapışdı: “Bilmirəm, məni nə üçün belə çağırdığını bilmirəm, mən ona heç bir şey öyrətmədim!” -
Hıçqırıqlar içində boğulduğundan zorla danışırdı. - Qorxuram, ata, yalvarıram, günahlarımı sizə
deyib tövbə etmək istəyirəm, rəhm edin mənə, içimi bir şeytan gəmirir!”

Vilhelm kənara çəkildi və onu qaldırmaq üçün əlini uzatdı. “Yox, Berenqar, - o dedi. - Məndən
tövbəni qəbul etməyi istəmə, öz dilinin cilovunu açıb, mənim ağzıma möhür vurmağı istəmə. Səndən
öyrənmək istədiyim hər şeyi deyəcəksən mənə. Deməsən belə, özüm ortaya çıxaracağam. Diləyirsən,
mərhəmət dilə məndən, susmağım üçün yalvarma. Bu monastırda həddindən çox insan yalnız susmağı
bacarır. Yaxşı olar ki, cavab verəsən, gecənin zil qaranlığında onun üzünün solğun olduğunu necə
gördün, yağmurlu, fırtınalı, qarlı bir gecədə əlini necə yandırdın, məzarlıqda nə edirdin? Hə, tez ol! -
deyə Berenqarın çiyinlərindən tutub bərk silkələdi. - Heç olmasa, bunu de!”

Berenqarın bütün bədəni titrəyirdi. “Məzarlıqda nə etdiyimi bilmirəm, xatırlamıram. Üzünü necə
gördüyümü bilmirəm... Bəlkə də əlimdə işıq vardı... Yox, onun əlində işıq vardı; deyəsən, şam
tutmuşdu əlində... amma onun üzünü gördüm mən... bəlkə də şamın işığı düşmüşdü...”



“Yağış, qar yağırdısa, şamı əlində necə tutmuşdu?”
“Axşam duasından sonraydı, dərhal sonra, qar hələ yağmırdı, daha sonra yağmağa başladı...

Yadımdadır, məzarlıqdan qaçarkən çovğun başladı. Mən yataqxanaya doğru qaçırdım, kabus isə əks
tərəfə getdi... Bundan artıq heç nə bilmirəm, yalvarıram, əgər tövbəmi qəbul etmək istəmirsinizsə,
məni daha sorğu-suala çəkməyin!”

“Yaxşı, - Vilhelm dedi, - indi get, xora get, insanlarla danışmaq istəmirsənsə, Tanrıyla danış, ya da
get tövbəni qəbul etməyə razı olacaq bir rahib tap özünə; zira indiyə kimi öz əməllərinə görə tövbə
etməmisənsə və bununla belə müqəddəs şeylərə yaxınlaşırsansa, sən - günahkarsan! Tələs! Biz səni
taparıq”.

Berenqar qaçaraq gözdən itdi. Vilhelm isə əllərini ovuşdurdu - məmnun olduğu zamanlarda həmişə
belə edərdi.

“Gözəl, - o dedi. - İndi çox şey aydınlaşdı”.
“Nə aydınlaşdı, ustadım, - deyə təəccübləndim, - üstəlik Adelmonun kabusu da işə qarışmış oldu!”
“Əziz Adso, - Vilhelm vüqarla dedi, - bu kabus, mənim fikrimcə, kabus kimi deyil, hər halda

Berenqar, hansı moizələr toplusundasa yazılmış, hansı olduğu yadımda deyil, mətni təkrarlayırdı. Bu
rahiblər həddən artıq çox oxuyurlar və kitabda oxuduqlarını həyəcanlandıqları zaman gözləri ilə
görməyə meylli olurlar. Adelmonun bu sözləri doğrudanmı dediyi, yoxsa Berenqarın bu sözləri
eşitməyə hazır olduğu üçünmü onları eşitdiyi məlum deyildir. Amma nə olursa olsun, bu əhvalat
mənim bəzi təxminlərimi təsdiqləyir. Məsələn, Adelmo özünü öldürmüşdür. Bax Berenqar da
şahidlik edir ki, Adelmo əvvəllər törətdiyi hansısa hərəkətlərdən peşmanlıq çəkərək, ölümündən
qabaq monastırın həyətində dəli kimi dolaşırmış. O, qorxmuşdu, daha doğrusu, onu kimsə
qorxutmuşdu və görünür, cəhənnəm səhnələrini onun bəsirət gözləri qarşısında elə ustalıqla açmışdı
ki, sonradan o da xəstə bir coşqunluqla Berenqara bu əzabları anlatmışdı. Xordan gəldiyi üçün yolu
məzarlıqdan düşmüşdü; öz sirrini kiməsə açmış, ya da günahlarını etiraf etmişdi. O kimsə də onu
qorxu və peşmanlıq girdabına yuvarlatmışdı.



Berenqarm dediyinə görə məzarlıqdan sonra o, yataqxananın əks tərəfinə, yəni Binaya doğru getmişdi.
Həmçinin pəyələrin arxasındakı alçaq divar da bu tərəfdə yerləşdiyindən, onun həmin divara doğru
getməsi həqiqətə daha çox uyğundur. Güman edirəm ki, buradan da özünü uçuruma atmışdır. Fırtına
başlamazdan əvvəl özünü aşağı atmış, divarın dibinə düşüb ölmüş, sonra isə, torpaq sürüşməsi onun
cəsədini uzağa, şərq və şimal qüllələrinin altına aparmışdır.

“Bəs odlu tər damlası nədir?”
“Odlu tər Adelmonun eşitdiyi və təkrar etdiyi hekayənin bir parçasıdır. Ya da təlaş və peşmanlıq

içində olan Berenqar bu təri özündən əlavə etmişdir. Zira sən də anlayırsan ki, Adelmonun
peşmanlığına bənzər Berenqarm da bir peşmanlığı var. Adelmo xordan gəlirdi və onun əlində, əlbəttə
ki, şam vardı və dostunun əlinə düşən də mum damcısı idi - yalnız mum damcısı... Lakin Adelmo
tamamilə haqlı olaraq onu “əziz ustadım” deyə çağıranda, Berenqar bu yanığı daha dərindən hiss
etmişdi. Beləcə, Adelmo indi Berenqarı ümidsiz peşmanlığa düşməsinə səbəb olan bir şeyi öyrətdiyi
üçün məzəmmət edirdi. Və Berenqar həyəcandan əsməyə başladı, indi də iztirab çəkdiyi üçün tir-tir
titrəyir, zira gözəl bilir ki, məhz o, Adelmoya yolverilməz şeyləri öyrətməklə, onu ölümə doğru
sürükləmişdir. Mənim fağır Adsom, kitabxana köməkçisi haqqında eşitdiklərimizdən sonra bu
yolverilməz şeyin nə olduğunu anlamaq çətin deyildir “.

“Zənnimcə, onların arasında nə olduğunu anlayıram, - deyə xəbərdar olduğum üçün xəcalət çəkdim.
- Amma hamımız Tanrının mərhəmətinə inanmırıqmı? Deyirsiniz ki, Adelmo ölümündən əvvəl tövbə
etmişdi. Belə isə ilk günahından təmizlənmək üçün nəyə görə daha böyük, ya da ən azı, eyni ağırlıqda
bir günah işlədi?”

“Çünki kimdənsə amansız sözlər eşitmişdi. Bayaq dedim ki, kiminsə Adelmonu, sonra isə
Adelmonun Berenqarı ölümcül qorxutmasma səbəb olan sözlərin mənbəyi - müasir moizələr
toplusunun hansısa səhifəsidir. Son illərdə vaizlər xalq arasında dinə bağlılığı və Tanrıya itaəti (eyni
zamanda çalışqanlığı, dini və dünyəvi qanunlara hörməti) yaymaq üçün heç zaman olmadığı qədər,
qorxunc, amansız və qaranlıq sözlərdən istifadə edirlər. Tövbə edib özünü qamçılayan insanlann başı
üstündə İsanın və müqəddəs Məryəmin əzablarını tərif edən mədhiyyələr heç bir zaman indiki qədər
eşidilməyib; ruhanilər adi insanların inancını möhkəmləndirmək üçün cəhənnəm əzablarından heç
zaman indiki qədər bəhs etməmişlər”.

“Bu, tövbəyə olan ehtiyac üzündəndir”, - dedim.
“Adso, mən heç zaman indiki qədər tövbə çağırışları eşitmədim; nə vaizlər, nə yepiskoplar, nə də

spiritual qardaşlarım artıq həqiqi tövbəkarlıq etməyə qabil deyillər”.
“Amma üçüncü dövr, mələk papa, Peruca Ruhani Məclisi...” - mən çaşqın-çaşqın dedim.
“Hər şey keçmişdə qaldı. Böyük tövbə əsri sona çatdı, buna görə də tövbə haqqında hətta ordenin

ali məclisində də danışmaq mümkündür. Yüz, ya da iki yüz il bundan əvvəl, doğrudan da,
yenilənməyə meyil vardı. Övliya, ya da kafir olsun, kim yenilənməyə can atırdısa, tonqalda
yandırılırdı. İndi hamı tövbədən danışır. Müəyyən mənada... hətta papa da. Ruhani məclisin və
sarayın yenilənmə haqqındakı sözlərinə inanma”.

“Bəs rahib Dolçino...” - bir gün öncə adını bir neçə dəfə eşitdiyim bu sirli adam haqqında yeni bir
şey eşidəcəyimə ümid edərək cəsarətlə dedim.

“Dolçino öldü, həm də yaşadığı kimi iyrənc şəkildə; çünki, o da çox gec gəlmişdi. Bir də sən onun
haqqında nə bilirsən?”

“Heç nə, buna görə də soruşuram...”
“Bu mövzuya toxunmayaq. Həm indi, həm də gələcəkdə. Mən özlərini həvarilər adlandıranlarm bir



neçəsini yaxından tanıdım. Qəmli hekayədir. Sən çox məyus olardın. Ən azından, öz dövrümdə mən
çox kədərlənmişdim. Lakin mənim, sənin ustadının bu hadisədə kimin haqlı, kiminsə müqəssir
olduğunu müəyyən edə bilməməsi səni daha çox məyus edərdi. Müqəddəslərin nəsihətlərinə əməl
etmək üçün əclaflığa əl atan bir insanın hekayəsidir bu... Elə an oldu ki, günahın kimdə olduğu-



nu anlamadım. Sanki beynim dumanlanmışdı. Düşmənçilik edən hər iki cəbhədə - həm tövbəkarlığı
təbliğ edən övliyaların, həm də onların moizələrini çox vaxt başqalarına zərər vurmaqla yerinə
yetirən günahkarların cəbhəsində - eyni ab-havanın olduğunu gördüm. Amma biz başqa şey haqqında
danışırdıq. Yox, yəqin ki, elə bu barədə. Tövbə dövrü sona çatınca insanlar tövbəkarlıqdan daha çox,
ölümə meyil etməyə başladılar. Ölümü ölümlə ödəyərək və ölüm gətirən əsl tövbəkarlığı boğmağa
çalışaraq; ağlını itirmiş tövbəkarları öldürənlər - ruhun tövbəsini təxəyyülün tövbəsi ilə əvəzlədilər,
insanların təsəvvüründə cəhənnəm əzabları və qan görüntüləri yaratdılar və bu qarabasmalara
“həqiqi tövbənin aynası” adını verdilər. Bu minvalla onlar sadə adamların, indi isə elmli insanların
təxəyyülünə - cəhənnəmin əzablarını, qəbir evinin iztirablarını anladan görüntülər yeridirlər. Və
bütün bunlar heç kimin günah işləmoməsi üçün edilir. Güman olunur ki, qorxunun köməyilə ruhu
günaha batmaqdan qurtarmaq olar və qorxunun etirazdan güclü olduğu düşünülür”.

“Bu, doğrudanmı, günah işləməyin qarşısını alır?” - ümidlə soruşdum.
“Baxır günah deyəndə nəyi başa düşürsən, Adso, - ustadım dedi. - Son illər yaşadığım bu ölkənin

insanlarına haqsızlıq etmək istəmirəm, amma zənnimcə, italyan xalqının bir çox məziyyətlərdən
məhrumluğu, adətən, müqəddəs hesab etdikləri hansı bütünsə qorxusundan günah işləməmələrində
daha aydın üzə çıxır. Onlar Məsihdən çox Müqəddəs Sebastyandan, ya da Müqəddəs Antoniodan
qorxurlar. Bir yerin murdarlanmamasını istədikləri zaman oraya kimsə siyiməsin deyə (italyanlar
tənbəllikdən köpəklər kimi divarı isladırlar), bir taxta parçasının ucuyla Müqəddəs Antonionun
rəsmini çəkirlər; bu rəsm oraya islatmaq istəyənləri fikrindən daşındırır. Qorxuram ki, vaizlərinin
yumşaqlığı üzündən italyanlar bu minvalla ikinci bütpərəstlik dövrünə qədəm qoyacaqlar... Artıq
indidən bədənin diriləcəyinə inanmırlar...”



“Amma Berenqar italyan deyil ki...”, - dedim.
“Bunun əhəmiyyəti yoxdur, mən kilsənin və vaiz ordenlərinin bu yarımadada yaratdığı və buradan

da dünyanın dörd tərəfinə yayıldığı mühitdən danışıram. Bu hava hətta savadlı rahiblərin olduğu, bu
monastır kimi, şöhrətli icmalara da yayılmışdır”.

“Lakin bu, dünyanı günahlardan xilas etmək üçündür”, - öz fikrim üçün dayaq nöqtəsi axtarmağa
çalışaraq dedim.

“Bu monastırı dünyanın aynası hesab etmək olsaydı - sən özün özünə cavab vermiş olardın”.
“Bəs hesab etmək olmazmı?”
“Dünyanın aynası ola bilməsi üçün dünya biçimə malik olmalıdır”, - Vilhelm cavab verdi. Etiraf

edirəm ki, mənim yeniyetmə ağlımın dərk etməsi üçün çox mürəkkəb fəlsəfi sözlərdir.



İKİNCİ GÜN
Cahillər dava salır, İskəndəriyyəli Aymaro nəyəsə eyham edir,

Adso müqəddəsliyin təbiəti və şeytanın nəcisi haqqında düşünür.
Sonra Vilhelm və Adso yazı zalına qalxırlar, Vilhe/m maraqlı

bir şeyə rast gəlir, gülüşün caiz olduğu haqqında
üçüncü dəfə müzakirə açır, amma axırda istədiyi

yerə baxa bilmir
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Yazı zalına getməzdən əvvəl yolumuzu mətbəxdən saldıq ki, toqqamızı bərkidək, çünki dünən
axşamdan bəri ağzımıza bir tikə də qoymamışdıq. Bir parç isti süd içər-içməz özümə gəldim. Cənub
qülləsindəki böyük ocaq dəmirçi sobası kimi gur ılovla yanırdı; burada təzə çörəklər bişirdi. İki
çoban yenicə kəlmiş qoyunların ətini doğrayırdı. Aşpazların arasında Salvatoru da gördüm. Canavar
ağzı ilə mənə gülümsədi. Sonra dünənki toyuğun masa üstündə qalmış artıqlarını götürüb xəlvətcə
çobanlara verdiyini, onlarınsa məmnun-məmnun gülümsəyib, artıq-urtuğu dəri gödəkçələrinin altında
gizlətdiyini gördüm. Lakin baş aşpaz da bunu gördü və Salvatora narazı-narazı dedi: Kelar, kelar!
Məgər belə edərlər? Sənin işin monastırın mallarını qorumaqdır, onları sağa-sola dağıtmaq deyil”.

"Onlar Tanrının övladlarıdır, - Salvator cavab verdi. - İsa “yetimlərə verəcəyin hər bir şeyi mənim
üçün verəcəksən” dedi”.

"Yerinə batırmış minorit, yaramaz yarıqardaş! - aşpaz bağırdı. - Bit basmış, dilənçi qardaşlarının
yanında deyilsən! Abbatımız yetimlərə sənsiz də mərhəmət göstərir, əclaf!”

Salvatorun üzü tutuldu və qəzəblə aşpaza dedi: “Mən yarıqardaş, minorit deyiləm! Müqəddəs
Benediktin rahibiyəm mən! Boqomil nəcisi, sən özün murdarsan!”

"Kim, mənəm boqomil? Boqomillik gecələr sənin azğınlaşıb qımışım ulatmağındır, heyvan!” -
aşpaz bağıra-bağıra dedi.



Salvator çobanları itələyə-itələyə çölə çıxartdı, qapını bağlayıb, bizə yaxınlaşdı. “Qardaş, -
Vilhelmə dedi, - öz ordenini müdafiə et. Bu, mənim deyil, sənin ordenindir. Sübut et ki, Fransiskin
oğlulları kafir deyillər! - Sonra mənə tərəf çevrilib qulağıma pıçıldadı, - tfu, yalançıdır o!” - və yerə
tüpürdü.

Aşpaz ona tərəf qaçdı, boynunun ardından tutub, mətbəxdən çölə itələdi və qapını arxasınca
möhkəmcə çırpdı. “Qardaş, - Vilhelmə hörmətlə dedi, - sizin ordeninizin və onun övliyalarının
haqqında yava danışmaq ağlımdan da keçməz. Mən bu yarıminorit, yarıbencdiktin haqqında danışıram
- özü də kim olduğunu bilmir”.

“Onun keçmişi məlumdur, - Vilhelm mülayim səslə dedi, - lakin indi o da sənin kimi bir rahibdir
və son ona qardaş qayğısı göstərməlisən”.

“Bumunu hara gəldi soxur, bilir ki, kelar onu müdafiə edəcək. Artıq o da özünü kelar sanır.
Monastırın malı ilə istədiyi zaman, gecə-gündüz öz malıymış kimi davranır”.

“Gecəmi?” - Vilhelm soruşdu. Aşpaz, bədnam şeylərdən danışmaq istəmədiyini göstərərək, əlini
yellədi. Vilhelm təkid etmədi və sakitcə südünü içdi.

Marağım getdikcə artırdı. Ubertino ilə söhbət; Salvatorun və kelar atanın keçmişiylə bağlı sözlər;
yarıqardaşlar və dönük-minoritlər barədə müxtəlif ağızlardan eşitdiyim xatirələr; sirli rahib
Dolçinonun kim olmasını açıqlamaqdan ustadımın imtina etməsi... Tutqun xatirələr karvanı beynimdə
yenidən canlanmağa başlamışdı. Səfərimiz zamanı, ən azı, iki dəfə flagellantların87



mərasiminə rast gəlmişdik. Camaat ilk dəfə onlara övliyalar kimi baxırdı, sonra isə onların kafir
olduqlarını pıçıldamağa başladılar. Amma hər dəfə eyni adamlardan söhbət gedirdi. Onlar
yalnız ayıb yerlərini örtərək - görünür, hər cür utanc hissinə qalib gəlmişdilər - şəhərin küçələrindən
keçirdilər. Hər birinin əlində xam dəridən qamçı vardı və qan çıxanadək öz çiyinlərinə vururdular;
Xilaskarın əzablarını gözləri ilə görmüş kimi bolca göz yaşı axıdıb, ağılar söyləyərək Məsihdən
mərhəmət və Məryəm Anadan yardım diləyirdilər. Yalnız gündüzlər deyil, gecələr də əllərində şam,
hətta qışın şaxtasında da çılpaq halda bir yerə toplaşaraq kilsələri gəzir, əllərində bayraqlar və
şamlar tutmuş yepiskopların ardınca mehrabların önündə yerə sərilirdilər. Yalnız aşağı təbəqədən
olan sadə insanlar deyil, əsilzadə qadınlar və tacirlər də... Onların fədakar etirafçılar və tövbəkarlıq
mücahidləri olduqlarını anladım: oğurluq edənlər götürdükləri şeyləri geri qaytarırdılar, günahkarlar
tövbə edirdilər...

Lakin Vilhelm onlara laqeydcə baxıb dedi ki, bu, həqiqi tövbəkarlıq deyildir. Və bunu sübh çağı
dediyi sözlərlə izah etdi: böyük tövbəkarlıq və təmizlənmək dövrü sona çatdı, gördüklərimiz isə
kütlənin ehtirasını müəyyən bir çərçivəyə salmaq üçün bizlərin etdiyi cəhdlərdir; doğrudan da, küfr
olan və hər kəsə qorxu aşılayan başqa bir tövbəkarlıq istəyinə düşməsinlər. Lakin bu iki tövbəkarlıq
arasındakı fərqi, əgər vardısa da, görə bilmədim. Zənnimcə, fərq bunların davranışları ilə deyil,
müqəddəs kilsənin bu və ya digər davranışlara hansı nöqteyi-nəzərlə : axması ilə müəyyənləşirdi.

Ubertino ilə mübahisəmizi dönə-dönə xatırlayırdım. Vilhelm onun mistik olsa da, həqiqi inancı ilə
bidətçilərin pozğun inancları arasında fərqin, demək olar ki, olmadığını söyləməklə insafsızlıq edirdi.
Əlbəttə ki, Ubertino bundan bərk incimişdi; fərqi görə bilən hər kəs onun yerində olsaydı, özünü
təhqir edilmiş sayardı. Belə nəticəyə gəldim ki, Ubertino küfrlə iman arasındakı fərqi məhz görə
bildiyi üçün bidətçilərdən fərqlənir. Vilhelm isə, yəqin, bu fərqi görə bilməyi unutduğu üçün
inkvizitor vəzifəsindən ayrılmışdı. Məhz buna görə o, mənə sirli rahib



Dolçino haqqında danışa bilmədi. “Amma belədirsə, - öz-özümə dedim, - deməli, Vilhelm Tannnın
mərhəməti və hikmətindən məhrum olmuşdur, zira bu hikmət nəinki şərlə xeyir arasındakı fərqi
anlamağı öyrədir, hətta mühakimə etmək bacarığı da bəxş edir”. Ubertino və Montefalklı Klara (ətrafı
günahkarlarla dolu olsa da) məhz ayırd edə bildikləri üçün övliya olaraq qalmışdılar. Müqəddəslik -
elə bu qabiliyyətə malik olmaqdır.

Lakin Tanrı Vilhelmi nə üçün bu qabiliyyətdən məhrum etmişdi? Axı onun çox iti zəkası vardı və
təbiət hadisələrinə aid olan hər bir şeydə ən xırda fərqi, ən kiçik oxşarlığı ayırd edə bilirdi...

İçəriyə daha bir rahib girəndə mən bu düşüncələrə qərq olmuşdum, Vilhelm isə sakitcə südünü
içirdi. O salamlaşdı: dünən yazı zalında gördüyümüz, üzündə daim eyni bir ifadə olan İskəndəriyyəli
Aymaro idi. O, sanki insan nəslinin fani olmasından təəccüblənə bilmirdi, üzündə bu kosmik fəlakətə
laqeydlik ifadəsi vardı.

“Hə, Vilhelm qardaş, bizim dəlixanaya alışa bildinizmi?”
“Zənn edirdim ki, bura məziyyət və elm baxımından ən dəyərli insanların məskənidir”, - Vilhelm

təmkinlə cavab verdi.
“Əvvəllər belə idi. Həm abbatlar abbat idi, həm də kitabxanaçılar kitabxanaçı. İndi isə...Siz

özünüz də gördünüz, - o, barmağı ilə yuxarı mərtəbəni göstərdi. - Gözləri korun gözlərinə oxşayan
yarıölü alman gözləri ölü gözlərinə bənzəyən kor ispana can-başla qulaq asır; sanki Dəccal hər an
gələ bilər. Qədim perqamentləri qazıyaraq pozurlar, yeniləri nədənsə buraya gəlib çıxmır. Biz burada
oturmuşuq, əsl həyatsa aşağıda, şəhərlərdədir. Bir zamanlar dünya monastırlarımızdan idarə
olunurdu. İndi isə baxın, imperatora dostları ilə düşmənlərini burada görüşdürmək daha sərfəlidir.
Missiyanızla bağlı bəzi şeylər bizə məlumdur, rahiblər daim boşboğazlıqla məşğuldur, başqa işləri
yoxdur... Amma ölkədəki vəziyyətə hakim olmaq üçün imperator monastırları vecinə də almır,
şəhərlərdə qalır. Biz burada dən üyüdürük, quşları yemləyirik. Şəhərlərdə isə qumaşı maral



dərisinə dəyişirlər, maral dərisini ədviyyat dolu çuvallarla dəyiş-düyüş edirlər, sonra da hamısını
yaxşı pullara satırlar. Biz r.ımizi qoruyuruq, onlar isə sərvət üstünə sərvət yığırlar. Kitablar da eləcə.
Onların kitabları bizimkilərdən daha gözəldir”

Əlbəttə, dünya daim yenilənir. Amma burada abbatın gülsün nədir?”
Q günahkardır. Kitabxananı əcnəbilərin əlinə verdi, bütün m: rastın isə kitabxanam qorumaq üçün

bir qalaya çevirdi. Müqəddəs Benediktin rahibləri bu italyan yüksəkliklərində bütün italyanlara
dayaq olmalıdır, italyanlar ölkələrinin taleyini özləri həll etməlidirlər. Bunun əvəzinə... indi hətta
papadan məhrum olan italyan şəhərləri nə ilə yaşayır? Ticarətlə məşğul olurlar, zənginləşirlər. Onlar
fransız kralından da zəngindirlər. Deməli, biz də onlardan nümunə götürməliyik. Nəyi bacarırıq?
Kitablarımı? Eləsə, kitablarla məşğul olmaq və onları dünyanın bütün universitetlərinə göndərmək
lazımdır. Və vadilərdə nələr baş verdiyini öyrənmək lazımdır... Vəzifənizə olan bütün hörmətimə
rəğmən, Vilhelm qardaş, mən imperatoru nəzərdə tutmuram. Amma boloniyalıların və
florensiyalıların nə ilə məşğul olduqlarını öyrənmək lazımdır. İtaliyadan Provansa gedib-gələn
zəvvarlarla tüccarların yoluna buradan nəzarət edə bilərik. Kitabına sadə xalq dilində yazılmış
ədəbiyyatla da məşğul olmalıdır, latınca yazılmayan yeni kitablara da diqqət yetirilməlidir... Bunun
əvəzində isə bir ovuc əcnəbi bizimlə istədiyi kimi davranır və kitabxananı qədim qaydalarla idarə
edir, sanki Klyunidə baş rahib hələ də mehriban Odiyondur...”

“Amma abbat italyandır axı”, - Vilhelm dedi.
“Abbatın heç bir əhəmiyyəti yoxdur, - Aymaro vərdiş etdiyi təbəssümlə dedi. - Onun başı kitab

rəfləridir. Böcəklərin gəmirdiyi kitab rəfləri. Papanın acığına abbatlığı yarıqardaşlarla doldurub...
Möhtərəm Vilhelm, sizin müqəddəs ordeninizi təhqir edən dönüklərdən bəhs edirəm... İmperatora
yarınmaq üçün isə şimal ölkələrinin hamısından buraya rahiblər çağırır, sanki özümüzdə gözəl
mirzələr, yunan və ərəb dillərini bilənlər yox-



dur, sanki Florensiyada və Pizada zəngin və savadlı tacir oğulları yoxdur; atalarına hakimiyyətlərini
və qüdrətlərini möhkəmlətmək təminatı verilsə, onlar könüllü olaraq ordenə girəcəklər. Lakin bizim
monastırımızda yeni dövrün gəlişi bir şeylə hiss olunur - bu almanlar ixtiyar sahibi olunca... ey
mərhəmətli Tanrım, dilimi qoru, onların ədəbsizliyi haqqında danışmayım!” “Monastırda ədəbsiz
şeylər də olurmu?” - Vilhelm özünə süd süzərək, dalğın-dalğın dedi.

“Nə də olsa, rahib də kişidir, - Aymaro dedi. Bir az susub əlavə etdi, - düzdür, burada kişi,
göründüyündən daha azdır. Lakin bu, bizim aramızda qalmalıdır... Əlbəttə ki, mən sizə heç nə
deməmişəm...”

“Çox maraqlıdır, - Vilhelm dedi. - Bu, yalnız sizin fikrinizdir, yoxsa başqaları da belə düşünür?”
“Çox adam, mənim kimi düşünür. Çoxları zavallı Adelmonun ölümünə acıyır. Amma kitabxanada

lazım olduğundan artıq gəzib-dolaşan biri uçuruma düşsəydi... üzülməzdilər...”
“Nə demək istəyirsiniz?”
“Mən onsuz da çox danışdım. Burada hamımız həddən artıq çox danışırıq. Yəqin, siz də bunun

fərqinə varmışınız. Bir tərəfdən susmaq qaydalarına tamamilə əməl edilmir, digər tərəfdən bu
qaydalara həddindən artıq riayət edilir. Lakin burada nə danışmağa, nə də susmağa ehtiyac vardır.
Burada iş görmək, hərəkət etmək lazımdır. Ordenimizin qızıl dövründə əgər bir abbat - abbatliq
məziyyətlərinə sahib deyildisə, bir qədəh zəhərli şərab - onu əvəz edə biləcək adamın yolunu açardı.
Lakin mən sizinlə öz düşüncələrimi bölüşdüm, Vilhelm qardaş, əlbəttə ki, abbatın... yaxud digər rahib
qardaşlarımın haqqında dedi-qodu etmək istəyimdən deyil... Tanrı qorusun! Xoşbəxtlikdən dedi-qodu
etmək kimi pis xasiyyətim yoxdur. Sadəcə, abbat mənim... yaxud məsələn, Tivolili Pasifıko, ya da
Sent-Albanolu Pyetro haqqında təhqiqat aparmağınızı istəmiş olsaydı, heç xoşuma gəlməzdi.
Kitabxananın sirlərinə bələd deyilik. Amma bunu istəyərdik. Heç olmasa, bəzi şeyləri ayırd etmək
üçün. Biz sevi-



nirik ki, bu ilan yuvasını ortaya çıxarmaq - məhz sizə, neçə-neçə kafiri tonqalda yandırmış bir adama
nəsib olacaq”.

“Mən heç zaman heç kimi tonqalda yandırmamışam”, - Vilhelm quru səslə cavab verdi.
“Bunu sözgəlişi dedim, - Aymaro gülümsəyib dedi. - Ovunuz uğurlu olsun, Vilhelm qardaş,

xüsusən də gecələr”.
"Bəs nə üçün gündüzlər yox?”
“Çünki, burada gündüzlər cismi müalicəvi otlarla sağaldırdılar, gecələr isə beyinləri zəhərli

otlarla xəstələndirirlər. Adelmonun kiminsə əli ilə uçuruma yuvarlandığına, ya da kiminsə
Venansionu qanda boğduğuna inanmayın. Yox. Burada rahiblərin icraya gedəcəklərinə, nə
edəcəklərinə və nə oxuyacaqlarına özlərinin qərar verməsini istəməyən kimsə var. Və bu adam
kitabxana ilə həddən artıq maraqlananların ağlını çaşdırmaq üçün cəhənnəm qüvvələrini və şeytanla
əlaqədə olan cadugərləri köməyə çağırır...”

‘Siz nəbatatçı atadanmı bəhs edirsiniz?”
“Sant-Emmeranlı Severin öz işini gözəl bilir... Lakin o da, almandır... elə Malaxia da almandır...”

- və Aymaro dedi-qodudan zəhləsi getdiyini növbəti dəfə isbatlayıb, çalışmaq üçün yuxarı çıxdı.
“O, nə demək istəyirdi?” - soruşdum.
“Hər şey. Həm də heç nə. Monastırların əksəriyyəti – rahiblərin hakimiyyət uğrunda mübarizə

apardığı yerlərdir. Melkdə də belədir; yəqin ki, sən hələ yeniyetmə olduğun üçün bunu ayırd
etməmisən. Lakin sənin vətənində monastırın idarəetməsini ələ keçirmək imperatorla birbaşa
danışıqlar apara biləcək bir mövqeyə sahib olmaq deməkdir. Bu ölkədə isə vəziyyət başqadır,
imperator hətta Romaya gəlsə belə, yenə uzaqdadır. Saraylar yoxdur, indi hətta papa sarayı da
yoxdur. Burada şəhərlər var, bunu sən də mütləq görəcəksən”.
“Bu şəhərləri artıq görmüşəm və çox heyrətlənmişəm. İtalıyadakı şəhər - mənim vətənimdəki
şəhərlərə bənzəmir. Yalnız məskunlaşmaq yeri deyil, eyni zamanda, qərarların qəbul olunduğu yerdir.
Burada hamı daim meydanlardadır. Şəhər magis-



tratları imperatordan, yaxud papadan da nüfuzludur. Şəhərlərin hər biri... bir şahlıq kimidir...”
‘‘Şahlıq edənlər isə tacirlərdir. Gücləri isə puldadır. İtaliyada pullar sənin, yaxud mənim

ölkəmdəki kimi işləmir. Əlbəttə ki, pul hər yerdə puldur, lakin bizdə həyat, əhəmiyyətli dərəcədə mal
mübadiləsi ilə idarə olunur. Biz xoruz, buğda dolu kisələr, oraq, araba alırıq, ya da dəyişirik; pul
bizə yalnız bu mallan əldə etmək üçün lazımdır. İtalyan şəhərlərində isə, bəlkə də görübsən, hər şey
əksinədir: mallar pul qazanmaq üçün istifadə olunur. Ruhanilər, yepiskoplar, hətta dini ordenlər də
həyatlarını pul üzərində qurmağa məcburdurlar. Məhz bu səbəbdən burada hakimiyyət əleyhinə qiyam
pul əleyhinə üsyana və yoxsulluğa çağırışa çevrilir; puldan məhrum olanlar hakimiyyətə qarşı
mübarizə aparırlar; yoxsulluğa çağırış böyük bir gərginliyə və dirənişə səbəb olur; bütün şəhər -
yepiskopdan tutmuş magistrata qədər yoxsulluğu həddən artıq təbliğ edənləri şəxsi düşmənləri kimi
qəbul edirlər. Kimsə şeytan nəcisinin üfunətindən danışarsa, inkvizitorlar dərhal şeytanın qoxusunu
duyurlar. İndi Aymaronun nə demək istədiyini anlayarsan. Ordenin qızıl dövründə bir benediktin
monastırı çobanların dindarlar sürüsünü idarə etdiyi bir yüksəklik idi. Aymaro köhnə ənənəni geri
qaytarmaq istəyir. Lakin indi sürünün həyatı dəyişmişdir; monastır sürünün yeni vərdişlərini
mənimsəyərsə və özü də dəyişməyi bacararsa, keçmiş ənənələri (keçmiş şöhrətini və qüdrətini) geri
qaytara bilər. Bu gün sürünü qanlı qılınclar və sirli əfsunlar deyil, qüdrətli pullar idarə etdiyi üçün
Aymaro istəyir ki, monastırın bütün emalatxanaları, o cümlədən kitabxana da məhsuldar işləsin və
gəlir gətirsin”.

“Bəs bunların qətllərlə... ya da qətllə nə əlaqəsi var?”
“Hələ bilmirəm. İndi yuxarı qalxmalıyam. Gedək mənimlə”.
Rahiblər artıq işləməyə başlamışdılar. Yazı zalında sakitlik hökm sürürdü - amma bu, könüllü

çalışanların istəyindən yaranan sükut deyildi. Bizdən az öncə gəlmiş Berenqar gözlərini bizə
zilləmişdi. O biri rahiblər də başlarını qaldırıb baxdılar. Hamıya məlum idi ki, biz burada
Venansionun ölümünün sirlə-



 
rini axtarırıq və hamının baxışları lazımi istiqamətə yönəlməklə, bilaixtiyar bir nöqtəyə cəmləndi; biz
də oraya baxdıq və monastırın ortasındakı səkkizguşəli quyuya açılan hündür pəncərələrin birinin
altında boş masa gördük.
Soyuq noyabr günü olmasına baxmayaraq, yazı zalında ilıq hava vardı. Yazı zalının kifayət qədər
istilik qalxan mətbəxin istündə yerləşməsi təsadüfi deyildi; xüsusən də mətbəxdəki iki sobanın
bacaları qərb və cənub qüllələrinin içindəki iki dolama pilləkənə dayaq verən sütunun içindən
keçdiyi üçün. Böyük zalın əks tərəfindəki şimal qülləsinə gəlincə, burada pilləkən əlmasa da, yaxşıca
qızdırılmış və ətrafına xoş bir istilik yayan böyük bir buxarı vardı. Bundan başqa, yerə bolluca saman
döşənmişdi: bu, həm ayaqlarımızı qızdırır, həm də hərəkət edərkən ayaq səslərimizi boğurdu.
Deyilənlərdən aydın olur ki, ən ız qızdırılan yer zalın şərq tərəfi idi, doğrudan da, zaldakı masaların
sayı çalışan rahiblərin sayından çox olduğundan, rahiblərin sərq tərəfdəki masalarda oturmaqdan
qaçdığını gördüm. Daha sonra şərq qülləsindəki pilləkənin həm aşağıya - mətbəxə enən, həm də
yuxarıya - kitabxanaya qalxan yeganə pilləkən olduğunu görüncə, düşündüm: zalın belə qeyri-bərabər
qızdırılması rahibləri həmişə bu pilləkəndən uzaq tutmaq, buraya maraq göstərməkdən yayındırmaq
və kitabxanaçının kitabxanaya girişini daha asanlıqla nəzarətdə saxlamaq məqsədi ilə, incə bir
ustalıqla hesablanmaıuışdırmı? Bəlkə də bir meymun kimi ustadımı yamsılamaq istədiyim üçün
şübhələrimdə ifrata varırdım, zira dərhal özüm özümə etiraz edib, bu hesabın yayda işə
yaramayacağını düşündüm, amma yenə də öz-özümə dedim: yayda məhz bu tərəfə günəş işığı daha
çox düşür və deməli, yenə də hamı buradan uzaqda oturmağa çalışacaqdır.
Mərhum Vcnansionun masası buxarının qarşısında yerləşirdi və ən rahat yerlərdən biriydi. Mən o
dövrdə ömrümün çox az hissəsini yazı zalında keçirmişdim, amma sonralar həyatımın çox hissəsi
orada keçdi; bu səbəbdən uzun qış günlərində, barmaqlar qələm tutmaqdan key imiş, baş barmaqsa
əzilmiş kimi sı-



zıldadığı zaman (normal temperaturda belə, altı saat yazı yazdıqdan sonra əksər adamların barmaqları
“rahib qıcolması” ilə keyiyərək ağrı verir) masa arxasında oturmağın yazıçılara, başlıq yazanlara və
araşdırmaçılara necə cismani ağrılar çəkdirdiyini bilirəm. Bu səbəbdən də, müxtəlif əlyazmaların
kənarlarında, dözülməz ağrının və səbirsizliyin əlamətləri kimi mirzələr tərəfindən yazılmış belə
ifadələrə tez-tez rast gəlinir: “Şükür olsun sənə, Tanrım, tezliklə hava qaralacaq” və ya “Ah, bir parç
şərab olsa!” Yaxud “Bu gün hava soyuq, heç nə görünmür, perqamcnt kələ-kötür, yazı bilinmir”.
Köhnə bir məsəldə deyilir: qələmi üç barmaq tutur, bütün bədənsə çalışır. Həm çalışır, həm yorulur,
həm də ağrıyır.

Amma mən Venansionun masası haqqında danışırdım. Səkkizguşəli quyunun pəncərələri altına
düzülmüş, araşdırmaçılara aynlan o biri masalar kimi bu da kiçik bir masaydı. Eşiyə baxan
pəncərələr boyunca sıralanmış, miniatürçülərə və kitab üzü köçürənlərə aynlan masalar isə daha
böyük idi. Amma Venansionun da masasının üstündə kitab rəhləsi vardı - ehtimal ki, üzü köçürülmək
üçün monastırın aldığı hansı əlyazmasındansa istifadə edirmiş. Masanın altındakı alçaq rəfin üstünə
cildlənməmiş vərəqlər tökülmüşdü, hamısı da latınca yazıldığından, bunlar Venansionun son
tərcümələri olmalıydı. Xətt aydın deyildi, vərəqlər kitaba yerləşməzdi. Görünür, bunlar
üzköçürənlərə, ya da miniatürçülərə veriləcəkdi. Onları oxumaq çox çətin idi. Burada bir neçə
yunanca kitab da vardı. Daha bir yunanca kitab açıq halda rəhlənin üstünə qoyulmuşdu. Son günlər
Venansio bu əsərin tərcüməsi üstündə çalışırdı. O dövrdə mən hələ yunan dilini bilmirdim, lakin
ustadım dedi ki, bu kitab eşşəyə çevrilmiş kişi haqqında hekayədir və Lukian adlı bir yazıçı
tərəfindən qələmə alınmışdır. Mən Apuleyin yazdığı və rahibliyə hazırlaşanların oxuması qəti
qadağan edilmiş oxşar bir hekayəni xatırladım.

“Venansio belə bir kitabı nə üçün tərcümə edirdi?” - Vilhelm bizə yaxınlaşan Berenqardan
soruşdu.

“Tərcümə Milanlı senyor tərəfindən monastıra sifariş edildi; əvəzində monastır şərqdəki bəzi
bağlardan şərab istehsal etmək



hüququ qazanacaqdır”. - Bercnqar əli ilə uzağı göstərdi. Lakin dərhal davam etdi, - “düşünməyin ki,
monastırımız ticarətlə məşğuldur. Amma bu dəyərli kitabı Bizans imperatorundan almış Venesiya
dojunun külliyyatından götürən sifarişçi bizə kitabın üzünü çıxarmaq hüququnu da verib, buna görə də
tərcümənin bir surəti kitabxanamızda qalacaqdır”.

“Deməli, kitabxananızda bütpərəstlərin əsərlərinə də yer var?” - Vilhelm soruşdu.
“Kitabxana həm həqiqətlərə, həm də yalanlara qucaq açır”, - çiynimizin arxasından səs eşidildi.

Bu Xorxe idi. Onun gözlənilməz gəlişindən yenə heyrətləndim (sonrakı günlər daha tez- tez
heyrətlənəcəkdim). Qoca yerin altından çıxırdı sanki, biz onu yox, o bizi görürmüş kimi. Çiyinlərimi
çəkdim - kor adamın yazı zalında nə işi vardı? - lakin tezliklə əmin oldum ki, Xorxe harada aş, orada
başdır, o, abbadığın hər yerində anlaşılmaz şəkildə peyda olur. Yazı zalında da kifayət qədər çox
zaman keçirərdi; sobanın yanında oturub, sanki zalda baş verən hər şeyə nəzarət edirdi. Bir dəfə mən
kitabxanada olanda bərkdən qışqırdı: “Kim gəlir?” - və döndü. Mən heç bir səs eşitməmişdim, amma
bir azdan, doğrudan da, ayaq səsləri qalın samanlığın içində eşidilməz olan Malaxia içəriyə girdi.
Rahiblər Xorxeyə dərin hörmət duyurdular; ilahiyyata dair qaranlıq məsələləri onunla müzakirə edir
və hansısa heyvan, yaxud övliyanın rəsmdə necə təsvir olunmasını onunla məsləhətləşirdilər. O isə
işığı sönmüş gözlərini boşluğa dikir, yaddaşında canlı qalmış səhifələri vərəqləyirmiş kimi, saxta
peyğəmbərlərin yepiskoplar kimi geyinməli olduğunu, ancaq onların ağzından qurbağalar çıxdığını
söyləyir ya da səmavi Yerusəlimin divarlarının hansı daşlarla bəzədildiyini, yaxud arimaspların'
xəritədə keşiş İohannın torpaqlarının yaxınlığında göstərilməli olduğunu deyirdi. Bu zaman təsvir
ediləcək əcaibliklərin çox da cəlbedici olmamasını və tanınacaq rəmz şəklində göstərilməsinin
yetərli 88



olduğunu, amma ehtiraslandırıcı və qətiyyən gülməli olmamasını miniatürçülərə dönə-dönə məsləhət
edirdi.

Bir dəfə təfsirçilərdən birinə donatist' küfründən qaçmaq üçünTikoniusun mətnlərində yer alan
Müqəddəs Avqustinə aid olan fikirlərin şərh olunmasına necə kömək etdiyini eşitmişdim. Başqa bir
vaxt, bidətçiləri təfriqəçilərdən fərqləndirən əlamətlərin siyahısını şərhçilərə söylədiyini
görmüşdüm. Sonra dalana dirənmiş araşdırmaçıya kitabxananın kataloqunda hansı kitabı axtarmalı
olduğunu və zəruri məlumatın təxminən hansı səhifədə yerləşdiyini demiş və əlavə etmişdi ki,
kitabxanaçı bu kitabı mütləq ona verəcəkdir, çünki bu kitab Tanrı vergisi ilə yazılmış kitablar
arasında yer tutur. Başqa bir kitabın isə sifariş edilməsinin mənasız olduğunu, çünki kataloqa salınsa
da, bu kitabın yarım əsr əvvəl siçovullar tərəfindən gəmirildiyini və indi ona toxunulsa, barmaqların
arasında un kimi ovulacağını ətrafdakılara dediyini eşitmişdim. Qısası, Xorxe - kitabxananın canlı
yaddaşı, yazı zalının ruhu idi. Bəzən bir-biri ilə danışmaq istəyən rahiblərin sözünü kəsir, Dəccalın
gəlişini xatırladaraq xəbərdarlıq edirdi: “Sakit olun və həqiqətə şahidlik etməyə tələsin, zira vaxt
yaxınlaşır!”

Xorxe eyni sərtliklə bizim də söhbətimizi kəsdi. “Kitabxana həm həqiqətə, həm də yalana şahidlik
edər”, - ucadan dedi.

“Hə, əlbəttə ki, Apuleylə Lukian yalan fikirlər söyləməkdə günahkardırlar, - Vilhelm dilləndi. -
Lakin onların fikirləri özüdə saxta örtüklər altında ibrət dərsləri də ehtiva edir, zira buraxdığımız
səhvlərin bizə necə baha başa gəldiyini öyrədir. Eyni zamanda, düşünürəm ki, eşşəyə çevrilmiş
insanın hekayəsi günaha batan ruhun eybəcərləşməsini anladır”.

“Ola bilər”, - Xorxe cavab verdi. 89



“Venansionun, dünən haqqında danışdığı həmin söhbət zamanı məzhəkəyə aid suallarla nə üçün
maraqlandığını indi anlayıram. Doğrudan da, belə nağıllar qədim məzhəkələrə bənzədilə bilər. Həm
bu nağıllarda, həm də o məzhəkələrdə, faciələrdəki kimi, həqiqətən yaşamış insanlardan deyil,
uydurma qəhrəmanlardan bəhs edilir; İsidor da onların yalan olduğunu bildirir: ‘Mənzum nağıllar
düşünülmədən, necə gəldi qoşulur, buna görə də olanlardan yox, yalanlardan bəhs edir”.

“Söhbət məzhəkələrdən deyil, gülüşün caiz olub-olmadığından gedirdi”, - Xorxe alnını
qırışdıraraq dedi. Amma yaxşı yadımda idi ki, həmin gün Venansio bu söhbət haqqında danışarkən,
Xorxe bunu unutduğunu demişdi.

“Eh, - Vilhelm laqeydcə dedi, - mənsə elə düşünmüşdüm ki, siz yanlış bədii düşüncələrdən və
məzəli tapmacalardan söhbət açmısınız”.

“Biz gülüş haqqında danışırdıq, - Xorxe quru səslə dedi. - Məzhəkələr bütpərəstlər tərəfindən
tamaşaçıları güldürmək üçün yazılmışdır; bu isə çox qəbahətli işdir. İsa Məsih heç zaman təmsil, ya
da gülməcə danışmadı, yalnız cənnəti necə qazana biləcəyimizi məcazi yolla öyrədən aydın ibrətamiz
hekayələr söylədi. Qoy dünyanın sonuna qədər belə olsun, amin”.

“Bilmək istəyirəm, - Vilhelm dedi, - İsanın, heç olmasa, çox nadir hallarda güldüyü düşüncəsinə
nə üçün bu qədər qarşı çıxırsınız? Mən gülüşün, yaralar və bəzi cismani xəstəliklərin
sağaldılmasında istifadə olunan müalicəvi sular kimi, xüsusən də səbəbsiz qəmginliyin aradan
qaldırılması üçün yaxşı bir dərman olduğuna inanıram”.

“Müalicəvi sular gözəl şeydir, - Xorxe cavab verdi, - Akvinolu' da kədərdən qurtulmaq üçün
müalicəvi suları məsləhət görür. Kədər - şəri amansız bir mübarizə ilə ortadan qaldırmağa
yönəldilmirsə, qəbahətli hissdir. Müalicəvi sularla yuyunmaq - 90



bədəndəki mayelərin nisbətini tarazlaşdırar. Gülüş isə - bədəni sarsıdar, üz cizgilərini pozar və
insanı meymuna bənzədər”.

“Meymunlar gülmür, gülüş yalnız insana məxsusdur, onun şüurlu olduğunun əlamətidir”, - Vilhelm
cavab verdi.

“Nitq də insan ağlının əlamətidir, amma nitqlə Tanrıya küfr etmək də olar. İnsana xas olan hər şey
ədəbli deyildir. Gülüş axmaqlıq əlamətidir. İnsan - güldüyü şeyə ehtiram göstərməz, amma ona nifrət
də etməz. Beləcə, şərə gülmək - onunla mübarizəyə hazır olmamaq deməkdir, xeyirə gülmək isə - onu
yayan qüdrətə hörmət etməməkdir. Bu barədə bizim Qaydalarda da yazılmışdır: “İtaətkarlığın onuncu
dərəcəsi - gülmək istəyinə təslim olmamaqdır, zira belə deyilmişdir: “Axmaqlann gülüşü - ocaqda
yanan çör-çöpün çatırtısı kimidir”.

“Kvintilian, - deyə ustadım onun sözünü kəsdi, - deyir ki, mədhiyyələr əzəmətli olsun deyə,
gülməli sözləri çıxarmaq lazımdır, amma başqa hallarda - bunlar xoş qarşılanmalıdır. Tasit Kalpumi
Pisonun istehzasını bəyənir; Kiçik Plini yazır: “Bəzən gülər, şənlənər, oynayaram, mən insanam”.

“Onların hamısı bütpərəstlərdir, - Xorxe cavab verdi. - Qaydalarda deyilmişdir: “Rişxənd etmək,
cəfəngiyat danışmaq və gülmək qarşısında sonsuzadək sədd çəkilməlidir, bir müridin belə sözlər
üçün ağzını açmasına izn verilməməlidir”.

“Amma Məsihin təlimi yer üzünə hakim olunca Kirenli Sinesi dedi ki, İlahi ədalət tərəfindən
gülünclük və faciəvilik həmahəng olaraq birləşdirilmişdir. Heliy Spasian yüksək əxlaqa malik və
təbiətcə xristian olan imperator Adriandan şən anlarla ciddi anları birləşdirməyi bacaran bir insan
kimi bəhs edir. Nəhayət, Avsoni də ciddiliklə əyləncəni ağıllı şəkildə əlaqələndirməyi məsləhət
görür”.

“Lakin Nolanlı Paulin və İskəndəriyyəli Kliment bizi belə səfehlikdən çəkindirirdilər, Sulpisi
Sever isə deyir ki, Müqəddəs Martinin heç zaman heç kimlə nə hirsli, nə də şən danışdığını görən
olmamışdır”.



Amma o, bu övliyanın ifadələrinin spiritualiter salsa' olduğunu da deyir”, - Vilhelm cavab verdi.
Bunlar gülünc yox, çevik və fəndgir ifadələrdir. Müqəddəs Evfraim rahiblərin gülüşünə qarşı bir tezis yazdı və özünün “De kabitu et

conversatione monachorum”2 şsərində ədəbsizlikdən və masqaraçılıqdan zəhərli ilanlardan qaçırmışcasına uzaqlaşmağı tələb edir!”
“Amma Hildebert gülüşü qadağan etmirdi: “Ağır zəhmətdən sccra əylənməyə də icazə verilir, ancaq müəyyən səviyyədə”.

Solsberili İohann da adi zarafatın, mülayim şənliyin əleyhinə çıxmırdı. Və nəhayət, gülüşün axmaqlara xas olduğunu deməklə sizin
Qaydalara dayaq olan Ekklesiastın başqa şeirlərində deyilir ki, sakit ruhun səssiz gülüşünə izin verilmişdir”.

"Ruh yalnız həqiqəti düşünərkən sakitdir və xeyirxah işlərdən sevinir; həqiqətə və xeyirxah işlərəsə gülməzlər. Bax buna görə Məsih
gülmürdü. Gülüş - şübhələrin qaynağıdır”.

'Bəzən şübhələnmək də doğrudur”.
'Belə düşünmürəm. Şübhə duyan hər kəs möhtərəm bir şəxsə - müqəddəs ataya, yaxud üləmaya üz tutmalıdır - bu zaman bütün

şübhələri dağılar... Parisli məntiqçilər kimi, siz də müxtəlif mübahisəli nəzəriyyələrin əsirisiniz... Amma Müqəddəs Be rnard bütün suallara
öz mühakiməsi ilə “bu belədir” yaxud ""belə deyildir” şəklində cavab verən və bununla da idrakı İncili-Şərifin ziyasından məhrum, soyuq
və cansız məntiqə tabe etmək istəyən xədim Abelyarın3 öhdəsindən gəlməyi yaxşı bacardı. Əlbəttə ki, onun çox təhlükəli fikirlərini qəbul
edən şəxs, hər kəsin itaət etməli olduğu vahid və əbədi olan ən uca həqiqətə gülən cahilə də fürsət tanıyır. Beləcə, gülüşə təslim olmuş
cahil bəm də Deus non est4 demiş olur”.

Duzlu, məzəli (latınca)
“Rahib əxlaqı və nitqi haqqında” (latınca)

Pyer Abelyar - XI əsrdə yaşamış fransız ilahiyyatçısı və filosofu. Notr-Dam kilsə məclisinin üzvü Fulbertin qardaşı qızı Fteloisə aşiq
olub onunla gizlicə evləndiyi üçün Fulbert onu axtalatdırmışdı.
* Tanrı yoxdur (latınca)
 



“Möhtərəm Xorxe, mənə elə gəlir ki, Abelyarın axtalandığını deməklə, haqsızlıq edirsiniz, zira
onun bu acınacaqlı vəziyyətə başqalarının əclaflığı ucbatından düşdüyünü siz də bilirsiniz...

“Yox, öz günahlarına görə. İnsan ağlına bu qədər güvəndiyindən. İnsan ağlını tərifləyib göylərə
qaldırmaq xətrinə, sadə adamların inancı lağa qoyuldu, ilahi sirlərin üstü açıldı (ən azından buna
cəhd edildi; buna can atan axmaqlardır!); ən uca təsəvvürlərə aid şübhələr soyuqqanlılıqla
müzakirəyə qoyuldu; belə şübhələrin açıqlanmasının deyil, ört-basdır edilməsinin zəruri olduğunu
düşünən müqəddəs atalar ələ salındı”.

“Sizinlə razı deyiləm, möhtərəm Xorxe. Tanrı Müqəddəs İncilin bizi qərar verməkdə sərbəst
buraxdığı qaranlıqlar üstündə ağlımızı çalışdırmağı istəyir. Əgər bizdən hər hansı bir müddəaya
inanmağımızı istəyirlərsə, hər şeydən əvvəl onun məqbul olub-olmadığını düşünmək lazımdır, zira
ağlımız Tanrı nuru ilə xəlq olunub və bizim ağlımıza xoş gələn, İlahi mərama zidd ola bilməz; eyni
zamanda biz, İlahi məramı bənzətmələr yolu ilə, çox vaxt da ağlımızın yürüdə bildiyi mühakimələr
üzündən, əks bənzərliklər, yəni ziddiyyətlər vasitəsi ilə anlayırıq. Beləcə, siz də görürsünüz ki,
mücərrəd baxışlardan xilas olmaq üçün - gülüş ən yaxşı vasitədir. Gülüş - bədxahların kəmağıllığını
faş etməklə onları cəzalandırmağa da kömək edər. Deyirlər ki, kafirlər Müqəddəs Mavrı qaynar suya
atdığı zaman o, suyun soyuq olduğundan şikayətlənirmiş; bütpərəstlərin şəhər rəisi suyun istiliyini
yoxlamaq üçünaxmaqlığı üzündən, əlini qaynar qazana salaraq yandırmışdır. Müqəddəs şəhidin din
düşmənlərini gülünc vəziyyətə salan gözəl yalanı!”

Xorxe dodağını büzdü. “Bəzən vaizlərin danışdığı hədislərdə də cəfəngiyata rast gəlinir. Qaynar
suya atılan övliya Məsih naminə əzab çəkər, fəryad qoparmaqdan özünü saxlayar, daha kafirlərlə
uşaq oyunu oynamaz!”

“Görürsünüzmü? - Vilhelm dedi. - Sizin fıkrinizcə, bu hekayə ağlasığmaz görünür və buna görə də
onun gülünc olduğunu hesab edirsiniz! Deməli, siz dodaqlarınızı qaçırmadan, səssiz



də olsa, vaizə gülürsünüz və məni bu hekayəni ciddi qəbul etməməyə çağırırsınız. Siz gülüşə
gülürsünüz. Amma yenə də gülürsünüz”.

Xorxe narazılıqla əlini yellətdi. “Gülüşə aid zarafatlar etməklə, məni boş mübahisəyə çəkmək
istəyirsiniz. Amma Məsihin heç zaman gülmədiyini siz də bilirsiniz”.

“Əmin deyiləm. İlk daşı atmaq üçün fəriseyləri çağırıb, vergi olaraq ödənəcək sikkənin üzərində
kimin rəsminin olduğunu soruşarkən, yaxud sözlərlə oynayıb “Tu es Petrus”91 deyərkən, Məsihin
məzəli sözlərlə günahkarları utandırmaq və tərəfdarlarını ruhlandırmaq istədiyinə inanıram. O,
Kayafla da zarafat edib demişdi: “Sən də dedin”. Yeremiyanın kitabını təfsir edən İeronim92 93

“Ayıbın ifşa olunsun deyə, üzün dalma çevriləcək” cümləsini belə şərh edir: “Özünə gəlib islah
olunman üçün dalın və ayıbın açılıb göstəriləcək”. Deməli, Tanrı da cəzalandırmaq istədiklərini
karıxdırmaq üçün bəzən kinayəli sözlərdən istifadə edir. Əlbəttə, xatırlayarsınız ki, klyunilərlə
sistersianlar arasındakı mübarizənin ən gərgin dövründə, Klyuni tərəfdarları sistersianları gülünc
vəziyyətə salmaq üçün onların alt tumanı geymədikləri haqqında şayiələr yaymışdılar. “Axmaqlıq
aynası”nda Kəhər adlı eşşək narahat olur ki, gecə vaxtı külək adyalları uçurub aparsa və rahiblər öz
ayıb yerlərini görsələr, nə baş verər...”

Ətrafda dayanmış rahiblər güldülər. Xorxe özündən çıxdı: “Yetər! Mənim qardaşlarımı axmaqlar
güruhuna çevirirsiniz. Camaatın könlünü almaq üçün fransiskanların belə axmaq uydurmalardan
istifadə etdiyini bilirəm. Mənsə, öz vaizlərinizin ayıb sözlər haqqında dediklərini təkrarlayıram:
"Tum podex carmen extulit horridulum ”3”



Necə olsa da, bu qınayıcı sözlər çox sərt deyilmişdi. Vilhelm diliuzunluq etsə də, indi də Xorxe
hamının yanında onun ağzından söz yox, yel çıxdığını deyirdi! Yaşlı bir rahibin dilindən çıxmış bu
ağır cavabın yazı zalını dərhal tərk etməyimiz iiçün bir çağırış olub-olmadığını düşündüm. Amma az
öncə davakarlıq edən Vilhelmin birdən-birə mülayimləşdiyini görüb təəccübləndim. “Üzr istəyirəm,
möhtərəm Xorxe. Ağzım düşüncələrimə xəyanət etdi. Sizə hörmətsizlik etmək istəmirdim. Bəlkə də
siz haqlısınız, mən yanılıram”.
Belə mütiliyi və nəzakəti gözləməyən Xorxe həm bağışladığını, həm də məmnun qaldığını bildirən

mırıltıyaoxşar bir səs çıxardı və yerinə dönməli oldu. Mübahisə zamanı ətrafımıza toplaşmış rahiblər
masalarının yanma qayıtdılar. Vilhelm yenidən Venansionun masası qarşısında diz çökdü və kağız-
kuğuzu eşələməyə başladı. O, müticəsinə üzrxahlıq etmək bahasına bir neçə an qazandı və bu bir neçə
anda gördükləri, onun növbəti gecə axtarışlarının istiqamətini müəyyənləşdirdi.

Amma doğrudan da, bu sakitlik bir neçə an çəkdi. Dərhal Bensio qələmini Venansionun masası
üstündə unutduğunu bəhanə edərək, bizə yaxınlaşdı və Vilhelmin qulağına onunla təcili danışmaq
istədyini pıçıldayaraq, hamamxananın arxasında görüş təyin etdi. Vilhelm əvvəlcə onun getməsini
istəyib, az sonra özünün də gələcəyini dedi. Bir az tərəddüd etdikdən sonra masasında oturub
kataloqlara baxa-baxa baş verənləri izləyən Malaxianı çağırdı və abbatın verdiyi səlahiyyətləri
(“abbat” sözünü xüsusi vurğu ilə dedi) yerinə yetirə bilmək üçün Venansionun masasına gözətçi
qoymasını rica etdi; çünki bütün gün özü gələnə qədər o masaya heç kimin yaxınlaşmamasını təhqiqat
üçün zəruri sayırdı. Bütün bunları uca səslə dedi; beləcə, yalnız Malaxianın rahibləri izləməli
olduğunu deməklə qalmayıb, rahiblərdən də Malaxianı gözdən qoymamalarını istədi. Kitabxanaçının
itaət etməkdən başqa çarəsi qalmadı, Vilhelm isə məni də çağırıb, oradan çıxdı.

Bağçadan keçib xəstəxananın yanında yerləşən hamamxanaya yaxınlaşanda Vilhelm mənə dedi:



 
"Məncə buradakıların çoxu Venansionun masası üstündə, ya da altında yerləşən bir şeyi

tapacağımdan qorxur”.
“Bu, nə ola bilər?”
“Mənə elə gəlir ki, bunu tapmağıma mane olmaq istəyənlər də nə olduğunu bilmirlər”.
“Deməli, Bensionin bizə deyəcəyi bir şey yoxdur, onun məqsədi bizi yazı zalından

uzaqlaşdırmaqdır?”
“İndi öyrənərik”, - Vilhelm cavab verdi. Doğrudan da, çox keçmədən Bensio gəlib çıxdı.

 

 

 

 

 

 



G Ü N O RTA ,
Bensio monastırın həyatı haqqında

çox da xoşagəlimli olmayan qəribə sözlər danışır

Bensionun danışdıqları çox qarmaqarışıq idi. Doğrudan da, elə görünürdü ki, bizi yalnız yazı
zalından uzaqlaşdırmaq üçün buraya çağırmışdı; amma inandırıcı bir bəhanə uydura bilmədiyi üçün
ona məlum olan həqiqətin parçalarını bizə danışırdı.

O dedi ki, səhər-səhər dilinə qıfıl vurmağı qərara almışdı, amma indi daha soyuqqanlılıqla
düşündüyü üçün Vilhelmin bütün həqiqətləri bilməsinin zəruri olduğunu anlayır. Gülüş haqqında o
məşhur söhbət əsnasında Berenqar “Afrikanın sərhədi” sözünü işlətmişdi. Bu nədir? Kitabxana
sirlərlə, xüsusən do rahiblərin oxuması üçün heç zaman verilməyən məxfi kitablarla doludur. Bensio
Vilhelmin həyati varlıqların ağlın süzgəcindən keçirilməsinə aid sözlərindən çox təsirlənmişdi. O -
Bensio bir tədqiqatçı-rahibə kitabxanadakı bütün kitablara baxma haqqının verilməsinə daim
inanırdı; filosof Abclyarı məhkum edən Suasson Dini Şurasına lənətlər yağdırırdı; o danışdıqca,
həyatını bəlağət elminə həsr edən bu gənc rahibin müstəqillik həsrəti ilə alışıb-yandığına və monastır
intizamının elmə can atan ağılları zəncirləmək üçün qoyduğu qadağalarla barışmadığına əmin olduq.
Şəxsən mən hər şeylə çox maraqlanan insanlara heç zaman inanmamağı üstün tuturdum; ancaq
anlayırdım ki, ustadımın bu keyfiyyətdən çox xoşu gəlir - buna görə də Bensionun fikirləri ilə
razılaşdığını və dərdinə şərik olduğunu gördüm. Əlqərəz, Bensio bizə dedi ki, Adelmo və
Venansionun Berenqarla hansı sirlər barədə danışdıqlarını bilmir; amma bu zavallıların acı taleyi
kitabxananın gizlində necə idarə olunduğuna işıq salacaqsa, heç də üzülməyəcəyini və ipin ucundan
tutmuş ustadımın kələfi açacağına, bununla da abbatı,



rahiblərin zehni fəaliyyətə olan meylini buxovlamış kəndirləri yumşaltmağa inandıracağına ümid
etdiyini söylədi. Sonra əlavə etdi ki, zehinlərini kitabxananın bağnnda saxlanılan fövqəladə biliklərlə
bəsləmək üçün, onun kimi bəzi rahiblər də dünyanın an uzaq ölkələrindən buraya gəlmişlər.

Bensionun bu zaman tamamilə səmimi olduğunu və təhqiqatdan, doğrudan da, dediklərini
gözlədiyini düşünürəm. Lakin eyni zamanda, Vilhelmin hiss etdiyi kimi, hər şeydən əvvəl, içini didib-
dağıdan marağını söndürmək üçün Venansionun masasını ilk olaraq özü axtarmaq, özü eşələmək
istəyirdi. Və bizi az bir müddətə də olsa, masadan uzaqlaşdırmaq üçün bəzi mühüm məlumatları
verməkdən çəkinmədi.

Berenqar artıq bir çox rahibin bildiyi kimi Adelmoya duyduğu xəstə bir ehtirasın əsiri idi - hansı
ki, belə bir ehtiras üzündən Sodom və Homorra camaatı Tanrı qəzəbinə tuş gəlmişdi. Bensio bəlkə də
mənim yeniyetmə olduğumu nəzərə alaraq, bu sözləri işlətməklə kifayətləndi. Amma yeniyetməliyini
monastır divarları arasında keçirən hər kəs ismətli və pak bir ömür yaşasa da, bu cür ehtiras
haqqında edilən söhbətlərdən qaçmağın mümkün olmadığım və belə ehtirasın quluna çevrilərək, hər
cür bədxahlığa hazır olan birinin qurduğu tələyə düşməmək üçün böyük ehtiyatlılıq tələb olunduğunu
bilir. Hələ yeniyetmə bir rahib olmağıma baxmayaraq, Melkdəki öz monastırımızda yaşlı bir
rahibdən, adətən, kilsəyə mənsub olmayan kişilərin qadınlara həsr etdiyi şeirlər yazılmış məktublar
almamışdımmı? Rahiblik andı bizi qadın bədəni deyilən o qüsurlar bataqlığından uzaq tutar və
iyrəndirər, amma tez-tez başqa günahların girdabına da sürükləyər. Bu qoca çağımda dalğın
baxışlarım, kilsə xorunun yarıqaranlığında yeniyetmə bir rahibin tük bitməmiş, qızlannkı kimi təmiz
və yumşaq üzünə dikilincə, gündüz şeytanının məni hələ də həyəcanlandırdığım özüm özümdən necə
gizləyə bilərəm?

Bunları çoxdan etdiyim seçimə - özümü monastır həyatına həsr etməyimə şübhə kölgəsi salmaq
üçün deyil, bu müqəddəs yükün ağırlığına tab gətirməyib, günaha batanları, az da olsa, haqlı
çıxarmaq üçün söyləyirəm. Bəlkə də Berenqarın iyrənc



günahına bəraət qazandırmaq üçün. Lakin Bensionun söhbətindən aydın olurdu ki, günahkar rahib öz
məqsədinə ən ləyaqətsiz yolla - başqalarının şərəf və vicdanlarının imkan vermədiyini onlardan
zorakılıqla, hədələrlə tələb edərək məqsədinə nail olurmuş.

Beləcə, rahiblər Berenqarın, görünür, çox yaraşıqlı olan Adelmoya yönəltdiyi sevgi dolu incə
baxışlarını çoxdan idi ki, lağa qoyurdular. Öz işinə aludə olmuş Adelmo isə Berenqarın ehtiraslı
əzablarına əhəmiyyət verməyərək, onu zövqdən məhrum edirdi. Amma kim bilir? Bəlkə də ruhunun
dərinliklərində eyni rüsvayçılığa o da meylli idi. Necə olsa da, Bensio onun Berenqarla söhbətini
xəlvətcə dinləmişdi. Berenqar Adelmonun öyrənmək istədiyi bir sirri açıqlamaq üçün ona ən çirkin
sövdələşmə təklif etmişdi. Düşünürəm ki, bu iyrənc təklifin mahiyyəti ən məsum oxucuma da
aydındır. Bensio bizə, Adelmonun hətta yüngüllük hissi ilə bununla razılaşdığını dedi. “Sanki, - deyə
Bensio bizi inandırmağa çalışırdı, - Adelmo başqa bir şey arzulamırdı, boğuq şəhvətini söndürməyə
imkan verən və düşkünlüyünə bəraət qazandıran kənar bir səbəbin ortaya çıxmasına çox sevinirdi.
Beləliklə, - Bensio sonra dedi, - Berenqarın sirri hansısa elmi kəşfə aid idi; yalnız bu zaman Adelmo
cismani günaha boyun əyib, zehnin ali istəyinə - elmlərə yiyələnməyə imkan qazandığı üçün yolundan
aza bilərdi. Elə o özü də, - deyə Bensio gülümsəyərək davam etdi, - elmə olan şiddətli yanğısından
dəfələrlə əzab çəkmişdi, bunu söndürmək üçün öz cisminin istəklərinə zidd olsa da, başqalarının
şəhvani istəklərinə tabe olmağa razılaşardı”.

“Məgər sizin də, - o, Vilhelmə dedi, - illərlə axtardığınız bir kitabı əldə etmək üçün nalayiq
hərəkətlərə yol verdiyiniz anlar yoxdurmu?”

“Müdrik və comərd II Silvester də öz zamanında, dəqiq yadımda deyil, Stasinin, ya da Lukianın
əsərinə görə çox qiymətli səmavi qlobus vermişdi”, - Vilhelm dedi. Sonra düşünərək əlavə etdi:
“Amma bu, sadəcə bir kürəydi, şərəfi deyildi”.



Bensio ağlını topladı və həyəcanından həddini aşdığını etiraf etdi. Sonra söhbətinə davam etdi. O,
Adelmonun ölümündən əwəlki gecə marağa düşdüyündən onların ikisini də izləmişdi. Axşam
duasından sonra onların yataqxanaya birlikdə getdiyini zörmüş və öz hücrəsinin qapısını aralayaraq
uzun müddət oturub gözləmişdi. Onların hücrələri çox yaxındaydı. Adelmonun hər tərəf yuxuya və
səssizliyə qərq olarkən Berenqarın hücrəsinin qapısından sivişərək içəri girdiyini açıq-aşkar
görmüşdü.
O - Bensio - gözünə yuxu getmədiyi üçün gözləmiş və nəhayət, Berenqarın qapısının yenidən
açıldığını eşitmişdi. Adelmo hücrədən, demək olar ki, qaçaraq çıxmış, dostu isə onu saxlamaq üçün
əlindən gələni etmişdi. Berenqar Adelmonun arxasınca alt mərtəbəyə qədər qaçmışdı. Bensio
ayağının ucunda yürüyərək, oğrun-oğrun onların dalınca düşmüş və alt mərtəbənin dəhlizinidə
Berenqarı görmüşdü. O, Xorxenin qapısı önündəki küncə sıxılaraq, titrəyə-titrəyə gözlərini qapıya
dikmişdi. Və Bensio Adelmonun qoca və möhtərəm rahibin ayaqlarına düşərək, işlədiyi günahı etiraf
etdiyini anlamışdı. Berenqar isə bu sirrin tövbə ilə möhürlənsə də, aşkara çıxdığını dərk etdiyindən
tir-tir əsirdi.

Sonra Adelmo üzü kətan kimi ağarmış halda Xorxenin hücrəsindən çıxmış və onunla danışmağa
çalışan Berenqarı itələyərək, yataqxanadan uzaqlaşmışdı. Kilsə apsidinin ətrafına dolanıb, xorun
gecələr həmişə açıq qalan şimal qapısından içəri girmişdi. Bəlkə də dua etmək istəyirdi. Berenqar
da onun arxasınca qaçmış, amma qapıdan içəri keçməmişdi. Buna cəsarət etməmiş və məzarlıqda
əllərini ovuşdura-ovuşdura gəzmişdi.

Bensio yaxınlıqda dördüncü bir adamın dolaşdığını gördükdə çaşqınlıqdan özünü itirmişdi. Bu
adam da onun kimi Berenqarla Adelmonu izləmiş və bu zaman Bensionun varlığından xəbəri
olmamışdı. Bensio məzarlığın yanındakı bir palıd ağacının gövdəsinə sıxılıb qalmışdı. Dördüncü
adam Venansio idi. Onu görən Berenqar əyilmiş və qəbirlərin arasında gizlənmişdi. Venansio isə,
Adelmonun arxasınca kilsəyə girmişdi.



Lakin sonra Bensio aşkara çıxacağından qorxaraq izləməkdən əl çəkmiş və yataqxanaya
qayıtmışdı. Ertəsi gün səhər Adelmonun meyiti uçurumun dibində tapılmışdı. Bensio bundan artıq heç
nə bilmirdi.

Yemək saatı yaxınlaşırdı. Bensio sağollaşıb ayrıldı. Ustadım onu saxlamaq istəmədi. Biz
hamamxananın arxasında bir az durduq və sonra Bensiodan öyrəndiklərimizi düşünə-düşünə bir neçə
dəqiqə bağçada gəzdik.

“Murdarçadır, - Vilhelm, hətta qış fəslində çılpaq gövdəsindən tanıdığı bir bitkinin üzərinə
əyilərək, birdən dedi. - Qabıqlarından hazırlanmış həlim babasilin dərmanıdır. Bu bitkiyə isə aretium
lappa deyilir. Yaxşı təmizlənmiş köklərindən hazırlanan sıyıq ckzemanı müalicə edər”.

“Siz Severindən daha biliklisiniz, - deyə cavab verdim, - amma indi eşitdiklərimiz haqqında nə
düşündüyünüzü bilmək istəyirəm”.

“Əziz Adso, indi sən öz beyninlə düşünməyə başlamalısan... Mən deyərdim ki, Bensio bizə yalan
danışmırdı. Onun danışdıqları, Bcrcnqarın sübh çağı bizə dediyi yuxuyabonzər sözlərinə uyğun gəlir.
Müqayisə edək. Berenqar və Adelmo çirkin bir iş görürlər... Bundan biz də şübhələnirdik. Berenqar,
çox təəssüf ki, hələ də məxfi qalan o sirri Adelmoya açır. Adelmo isə əxlaq və təbiət qaydalarını
tapdalayaraq, günah işlədikdən sonra yalnız bir şeyi düşünə bilərdi - günahlarını bağışlatmaq üçün
kiminsə yanına gedib tövbəkarlıq etməliydi. O, Xorxenin yanına qaçır. O da çox sərt xasiyyəti
olduğundan... - bayaq biz də bunun şahidi olduq - Adelmonu möhkəm danlayır. Bəlkə də tövbəsini
qəbul etmir. Bəlkə də günahını bağışlasa belə, onun üzərinə gücünün çatmayacağı cərimələr və
tənbehlər qoyur. Bunu bilmirik. Xorxe də bunu bizə heç zaman söyləməz. Bir şey aydındır: Xorxe ilə
söhbətdən sonra Adelmo kilsəyə qaçır, mehrabın önündə diz çökür, lakin bundan sonra da peşmanlıq
hissi onu tərk etmir. Məhz bu zaman onun qarşısına Venansio çıxır. Onların nə danışdıqları bizə
məlum deyil, amma çox ehtimal ki, Adelmo Berenqarın hədiyyə etdiyi (ya da nəyinsə qarşılığında



verdiyi) sirri, artıq onun üçün əhəmiyyətini itirmiş bir müəmmanı Venansio ilə bölüşür; zira indi
özünün daha qorxunc və yandırıcı sirri vardır. Bəs Venansionun başına nə gəlir? Çox güman ki, o da
bizim Bensionu bu gün çulğamış yandırıcı marağa qapılaraq Adelmonu peşmanlığıyla baş-başa
qoyub, tərk edir. Hamı tərəfindən atıldığını və yalqız qaldığını görən Adelmo özünü öldürmək
qərarına gəlir. Ümidsizlik içində məzarlıqda gəzir və qəflətən Berenqarla rastlaşır. Və tutduqları
əməlin məsuliyyətini onun üzərinə qoyaraq, onu “əxlaqsızlıq ustadı” adlandıraraq, bildiyi ən dəhşətli
sözləri onun üzünə çırpır. Düşünürəm ki, Berenqarm söhbəti yuxuya oxşasa da, tam həqiqətdir.
Görünür Adelmo, Xorxedən eşitdiyi ümidsiz sözləri eynilə ona təkrarlqyır. Bunları eşidən Berenqar
başını götürüb qaçır, Adelmo isə həyatla vidalaşmaq üçün əks tərəfə gedir. Sonra isə, demək olar ki,
bizim də şahidi olduğumuz hadisələr baş verir... Hamı Adelmonun öldürüldüyünü düşünür.
Kitabxananın sirrinin sanıldığından daha mühüm olduğunu qərara alan Venansio öz gücü ilə təhqiqata
başlayır. Lakin bu zaman onu öldürürlər - istədiyini ortaya çıxarmazdan öncə, ya da sonra...”

“Bəs onu kim öldürür? Berenqar?”
“Ola bilər. Ya da Binanı qoruyan Malaxia. Bəlkə də bir başqası. Əlbəttə ki, Berenqar şübhə

altındadır. O qorxmuşdu və üstəlik, sirrinin Venansioya da məlum olduğunu bilirdi. Malaxiadan da
şübhələnmək olar: o, kitabxana sirlərinin qorunmasına cavabdehdir və bu sirrin kimə agah olduğunu
öyrənib - onu öldürür... Xorxe hamı haqqında hər şeyi bilir; sirrin faş edilməsini Adelmodan öyrənir
və bəlkə də Venansionun aşkar etdiyi şeyi bizim də öyrənməyimizi istəmir... Bir çox səbəbə görə
Xorxedən də şübhələnmək mümkün idi. Amma lütfən, de, kor qoca sağlam bir gənci necə öldürə
bilər? Sonra da onun meyitini sürüyüb, çəlləyin içinə necə soxa bilər? Və nəhayət, Bensionun özü nə
üçün qatil olmasın? O, gizli məqsədlərinə çatmaq üçün bizə yalan deyə bilər. Həm də, şübhələrimizi
nə üçün gülüş haqqında mübahisədə iştirak edənlərlə məhdudlaşdırmalıyıq? Bəlkə də qətlin
kitabxana ilə əlaqəsi olmayan



başqa səbəbləri vardır. Nə olursa olsun, indi bizim üçün iki şey mühümdür: kitabxanaya gecə
girməyin yolunu tapmaq və çıraq əldə etmək. Çırağı sən tapacaqsan. Yemək zamanı mətbəxdə
girələnib, birini götürərsən”.

“Oğurlamaqmı?”
“Tanrının uca adı ilə, borc götürmək”.
“Bu halda mənə güvənə bilərsiniz”.
“Afərin. Binaya girməyə gəlincə, dünən gecə Malaxianın haradan çıxdığını gördük. Mən bu gün

kilsəni, xüsusən də həmin yeri araşdıracağam. Bir saatdan sonra günorta yeməyinə gedəcəyik. Sonra
abbatla söhbətimiz olacaq. Sən də iştirak edəcəksən, çünki deyilənləri yazmaq üçün bir. katibə
ehtiyac duyduğumu dedim”.



İK İN C İ  G Ü N

İKİNDİ VAXTI,
Abbat monastırın sərvəti ilə öyilnür və bidətçilərin

şərindən təşvişə düşür; nəhayət, Adso dünyanı
gəzib-dolaşmağı qərara aldığı üçün təəssüflənir

Abbat kilsədə, baş mehrabın qarşısında dayanmışdı. O, gizli bir yerdən müqəddəs qablar,
piyalələr, vəftiz camları, sandıqçalar və sübh duası zamanı görmədiyim böyük bir xaç gətirən
yeniyetmə rahiblərin işinə göz qoyurdu. Bu müqəddəs və gözqamaşdırıcı əşyaları gördükdə
heyranlıqdan qışqırdım. Düz günorta vaxtıydı və xor yerinin pəncərələrinin rəngli şüşələrindən içəri
bol işıq düşürdü; xüsusən də ön tərəfdən düşən daha gur işıq şüaları, görünməz ilahiliyin mistik
dalğaları kimi mehrabı tamamilə bürüyərək, kilsənin hər yerində kəsişirdi.

Camlar, güldanlar - hər şey öz qiymətli tərkibini göstərirdi. Qızılın sarısı, fil sümüyünün qüsursuz
bəyazlığı şənlik edir, ecazkar şəffaflığa malik olan büllur günəş şüalarının altında bərq vururdu. Hər
cür rəng və ölçüdə par-par parıldayan qiymətli daşlar gördüm: yəməndaşları, topazlar, yaqutlar,
sapfırlər, zümrüdlər, xrizolitlər, onikslər, karbunkullar, yəşəm daşları və əqiqlər. Eyni zamanda, sübh
vaxtı əvvəlcə duaların təsirinə, sonra da dəhşətə düşdüyüm üçün diqqətimdən qaçan bir şeyi aşkara
çıxardım. Məlum oldu ki, mehrab və onu əhatələyən üç pərdə xalis qızıldan olan təbəqə ilə
üzlənmişdir; mehrab və onun bütün hissələri haradan baxırsansa bax, sanki qızıldan tökülmüşdü.

Abbat üzümdəki heyranlıq ifadəsini görüb gülümsədi. “Bu gördüyünüz zənginlik, - mənə və
ustadıma tərəf çevrilib dedi - və daha sonra görəcəkləriniz çoxəsrlik dindarlıq və Tanrıya sədaqət
irsidir, həmçinin monastırımızın qüdrət və şöhrətinin sübutudur. Yer üzünün hakimləri və knyazlar,
arxiyepiskoplar və başqa keşişlər bizim mehrabın bəzodilməsi və müxəlləfatmın zənginləşdirilməsi
üçün öz möhürlərini, möhtəşəmliklərinə dayaq və mənsəblərinə xas olan qızıl və qiymətli daşları
könüllü olaraq bağışladılar. Və bütün bunlardan Tanrı adının uca tutulması və Onun evi olan bu
monastırın çiçəklənməsi üçün imtina etdilər. Siz də bilirsiniz, bu gün monastırımız yeni bir cansıxıcı
vaqeədən ötrü qəmginlik içində olsa da, hətta faniliyimizin qarşısında O Ən Ucanın qüdrətini və
qüvvətini unutmamalıyıq. Müqəddəs Milad bayramı yaxınlaşdığından ayinlər zamanı istifadə edilən
əşyaları təmizləyirik ki, Məsihin mövludunu layiqincə və tələb edildiyi kimi təmtəraqla və ehtişamla
bayram edək. Bütün əmlakımız gözəl və görkəmli olmalıdır, - o, Vilhelmə diqqətlə baxaraq ucadan
dedi; öz məşğuliyyətinin əhə- miyyətliliyində bu qədər inadkarlıqla nə üçün israr etdiyini sonralar
anladım, - zira inanırıq ki, Tanrının bizə bəxş etdiyi zənginliyi gizlətmək yox, əksinə, onu dünyaya
göstərmək daha uyğun və faydalıdır.

“Hə, əlbəttə, - Vilhelm ehtiramla cavab verdi. - Zati-aliləri Tanrımızın məhz bu şəkildə mədh
edilməsinin gərəkli olduğuna inanırlarsa, zənnimcə, monastırınız bu baxımdan uca zirvələrə
çatmışdır”.

“Belə də olmalıdır, - abbat dedi. - Əgər Süleymanın məbədində Tanrının iradəsi və
peyğəmbərlərin buyruğu ilə keçilərin, qoyunların və danaların qanını yığmaq üçün qızıl qablar,
ikiqulplu küplər və qızıl suyuna çəkilmiş piyalələr istifadə edilirdisə, Məsihin qanını toplamaq üçün
daha çox qızıl və daha qiymətli daşlarla bəzədilmiş qablar, insanların bu günə qədər düzəltdiyi ən
dəyərli nə varsa, böyük ehtiramla və əskilməz inancla istifadə edilməlidir! Əgər ikinci dəfə dünyaya



gəldikdə mələklər və qılmanlar kimi doğulsaq da, belə ağlasığmaz qurban üçün nə etsək azdır”.
“Həqiqətən”, - dedim.
“Bəziləri buna etiraz edib deyirlər ki, müqəddəs ayinlər üçün yalnız ilhamlı ruh, pak qəlb və

həqiqi iman zəruridir. İbadətin təməlinin bunlar olduğunu ilk dəfə açıq şəkildə deyən biz ol-



madıqmı? Amma bununla birlikdə, biz əminik ki, Tanrını mədh etmək üçün müqəddəs əşyaların zahiri
gözəlliyə malik olması da zəruridir; çünki, Xilaskarımızın qayğısına cavab olaraq bütünlüklə, hər
şeyi tam şəkildə görməyimizin qayğısına qalanı mədh edərək tam və istisnasız xidmət etməyimiz çox
düzgün və ədalətlidir”.

“Ordeninizin öndərləri daim bu mövqedə olmuşlar, - Vilhelm başını tərpədərək dedi. - Böyük və
möhtərəm abbat Suqeri tərəfindən kilsələrin zahirən zinətləndirilməsinə aid verilmiş gözəl
məsləhətləri xatırlayıram”.

“Tamamilə doğrudur, - abbat razılaşdı. - Bir baxın, bu xaça. Hələ tam düzəldilməyib... - deyə
böyük bir ixlaskarlıqla xaçı əlinə aldı və onu heyranlıqdan nurlanmış üzünə yaxınlaşdırdı. - Burada
bir neçə inci çatışmır, çünki buna uyğun ölçüdə inci tapa bilmədim. Müqəddəs Andrey üzünü Qolqof
xaçına tərəf tutaraq demişdi ki, bu xaç İsanın inci kimi olan cisminin qalıqları ilə, zinətləndirilmişdir.
Məhz buna görə indi o möhtəşəm təchizatın bu miskin bənzəri məhz incilərlə bəzədilməlidir. Amma
buraya, Xilaskarın düz başının üstündəki yerə, inanıram ki, indiyədək sizin rast gəlmədiyiniz bir
gözəllikdə almaz əlavə etməyi lazım bildim”. Və uzun, bəyaz barmaqları ilə xaç taxtasının ən dəyərli
yerlərini nəvazişlə oxşadı - “xaç fil sümüyünün” demək daha doğru olardı, çünki xaçın qolları bu
bahalı xammaldan hazırlanmışdı. “Bu Tanrı evinin sonsuz gözəllikləri ilə ruhumu oxşadığım zaman
rəngbərəng dəyərli daşlar tilsimləyir məni, dünyadan, zahiri qayğılardan qoparır və elə dərin fikir
dəryasına qərq oluram ki, cismi olanı ruhun mərtəbəsinə ucaltmaqla, müqəddəs məziyyətlərin
müxtəlifliyi haqqında düşünürəm - bu zaman, necə deyərlər, özümü kainatın qəribə bir bölgəsində,
dünyanın murdarlığından uzaq, amma göy üzünün paklığına da ucalmayan bir yerdə hiss edirəm. Və
mənə elə gəlir ki, Tanrının lütf etdiyi mühakimələr yolu ilə sanki bu bəşəri və alçaq dünyadan o uca
aləmə keçirəm”.

O, üzünü nefə tərəf çevirərək danışırdı. İlahi bərəkətlə yuxarıdan tökülən işıq seli üzünü və ilahi
vəcdin gətirdiyi ruh yüksəkliyi ilə xaç şəklində açdığı əllərini nura qərq etmişdi. “Bütün məxluqat, -
dedi, - həm gözlə görünənlər, həm də görünməz olanlar, hər cür işığı yaradanın varlığa çevirdiyi bir
işıqdır. Bu fil sümüyü, bu əqiq, hətta ətrafımızdakı bu daş qüllələr də işıqdır; çünki onların nə qədər
gözəl və qəşəng olduqlarını duyur və hiss edirəm; zira onlar öz nisbət qaydalarına tabedirlər və
bununla da cins və növləri baxımından başqa cinslərdən və növlərdən fərqlənirlər; onların hər biri
buyrulan saydan və quruluşdan kənara çıxmaz və hər biri özünə uyğun yerdə bərqərar olar. Baxdığım
əşyalar öz təbiətlərinə görə nə qədər dəyərlidirsə, onları bir o qədər yaxşı dərk edirəm və bu zaman
ilahi ziya daha aydın işıq saçır; zira öz bütünlüyünə görə əlçatmaz olan ilahi səbəbin möhtəşəmliyini
dərk etmək mənə nəsib olacaqsa, peyin, ya da bir böcək bu müqəddəs səbəbi üzə çıxara bilirsə,
almaz və qızıl kimi möcüzəvi nəticələr mənə bu səbəbi daha aydın aşkar edəcəkdir! Beləcə, bu
qiymətli daşlar vasitəsi ilə ən uca niyyətləri dərk edən zaman dünyanın fanilikləri üzündən, ya da
zənginlik istəyindən deyil, səbəbi olmayan ilk səbəbə pak aşiqliyimdən ötrü heyrətlənmiş ruhum göz
yaşı tökür”.

“Həqiqətən sizin sözləriniz - ilahiyyatın ən gözəl ifadələrindəndir”, - Vilhelm mülayim səslə dedi.
Mənsə onun, bəlağət ustadlarının ironia adlandırdıqları düşüncə tərzindən istifadə etmək istədiyini
anladım. Lakin buna düzgün əməl etmək üçün uyğun promıntiatio' seçilməsi də zəruridir, amma
Vilhelm heç zaman buna riayət etmirdi. Ona görə də düşüncə tərzlərindən daha çox, söz sənətinin
növlərinə vərdiş etmiş abbat Vilhelmin niyyətini anlamadı və onun sözlərini hərfi mənada qəbul edib,
eyni mistik coşqunluqla cavab verdi: “Bəli, bəli, ağlasığmaz ilahiliyə aparan ən qısa yol budur.
Bizim zənginliyimiz - Tanrının cisimlərdə təcəssümüdür”.



Vilhelm nəzakətlə öskürdü və “...eee... ehmm...” deyə boğazını arıtladı. O, söhbətin mövzusunu
dəyişmək istəyəndə həmişə belə edərdi. Sanki bitkin bir fikri ifadə etmək üçün çox çətinlik 94



çəkdiyindən - bu, düşünürəm ki, onun ölkəsinin insanlarına aid olan xüsusiyyət idi - söhbətə
başlayanda uzun-uzadı ah-oh çəkməyə, “hm” deməyə vərdiş etmək sayəsində söhbətin mövzusunu
dəyişməyi həmişə asanlıqla bacarardı. Eyni zamanda, Vilhelm sözə başlamazdan əvvəl, nə qədər çox
ah-oh çəksəydi, “hm” deyə boğazını arıtlasaydı, bir o qədər söyləyəcəyi nitqi bütün təfərrüatı ilə
götür-qoy etdiyini yaxşı bilirdim.

Beləcə, Vilhelm mızıldandı: “E-e..m-m... biz gələcək toplantıdan... yoxsulluq haqqında
müzakirədən danışmaq istəyirdik...”

“Yoxsulluq? - Abbat, zənginlik haqqında danışarkən qalxdığı zirvədən çətinliklə enirmiş kimi
dalğın halda soruşdu. - Hə, toplantı...”

Sonra qismən bildiyim, qismən də onların söhbətindən öyrəndiyim məsələlərin diqqətlə
müzakirəsinə başladılar. Söhbət, hadisələri olduğu kimi anladan hekayəmin əvvəlində bəhs edilən,
ikili çəkişmələrdən - bir tərəfdən imperatorun papa ilə, digər tərəfdən papanın Peruca Ruhani
Məclisində, illər sonra olsa da, spiritualların Məsihin yoxsulluğu haqqındakı müddəalarını qəbul
etmiş fransiskanlarla mübarizəsindən gedirdi. Həmçinin fransiskanların imperatorluqla birləşdikdən
sonra yaranmış mürəkkəb vəziyyətdən bəhs edilirdi. Yeri gəlmişkən, qarşılıqlı çəkişmələrin və
yaxınlaşmaların nəticəsində yaranmış üçbucaq, son zamanlar Müqəddəs Benedikt ordeninə bağlı
rahiblərin mənə hələ də qaranlıq görünən müdaxiləsi ilə dördbucağa çevrilmişdi. Düzünü desəm,
mən heç zaman aydınlaşdıra bilmədim ki, benediktçi rahiblər fransiskan-spiritullara hələ onların bəzi
fikirlərini qəbul etməzdən əvvəl nə üçün sığınacaq vermiş və kömək göstərmişdir. O dövrdə
spirituallar hər cür dünya malından imtina etməyi təbliğ edirdilərsə, mənim ordenimin abbatları da -
elə bu gün öz təsdiqini tapmış olan - məziyyətcə az olmasa da, tamamilə əks bir yol tutmuşdular.
Zənnimcə, abbatlar papanın hədsiz qüdrətə sahib olmasının yepiskopları və şəhərləri də hədsiz
dərəcədə gücləndirəcəyini düşünürdülər. Amma mənim ordenim on illərlə dünyəvi ruhanilər və şəhər
tacirləri ilə fasiləsiz mübarizə aparmaqla, göy üzü ilə yer



üzü arasında vasitəçiyə və hökmdarların müşavirinə çevrilərək güclənmişdi.
Tanrı bəndələrinin çobanlara (yəni ruhanilər), köpəklərə (yəni döyüşçülər) və sürüyə (sadə xalq)

bölündüyünü çox eşitmişdim. Lakin tezliklə anladım ki, bu fikri müxtəlif cür şərh etmək olar.
Məsələn, benediktinlər üç zümrədən deyil, hakimiyyətin iki böyük qolundan tez-tez bəhs edirdilər.
Biri dünyəvi işlərin, digəri isə səmavi işlərin idarə olunması ilə məşğul idi. Dünyəvi işlərə gəlincə,
ruhanilər, hökmdarlar və sadə camaat arasında qarşılıqlı üçlü münasibət, doğrudan da, var idi; amma
bu üçlüyün üzərində - Tanrının bəndələri ilə göy üzü arasında bir bağ olan ordo monachorum'
hökmranlıq etməli idi. Sürünün, yaxud qoyunların artıq xeyirxah və sadiq camaatdan deyil, cahil və
eyibli - tüccar və əsnafdan ibarət olduğu iri şəhərləri əsarət altında saxlayan rəislərlə, yaxud keşişlər
və yepiskoplar kimi dünyəvi din adamları ilə rahiblərin heç bir əlaqəsi yoxdur. Ümumiyyətlə,
benediktinlər sadə xalqın dünyəvi ruhanilər tərəfindən idarə olunmasına etiraz etmirdilər, lakin
ruhanilər üçün belə idarəetmənin əsasları və qanunları rahibliyi inkişaf etdirməli idi; rahiblər səmavi
hakimiyyətin mənbəyi ilə birbaşa ittifaqda olduqları kimi, dünyəvi hakimiyyətin mənbəyi ilə, yəni
imperatorluqla da bilavasitə əlaqədə idilər. Zənnimcə, benediktin abbatları məhz buna görə
imperatorluğu möhkəmlətməyə çalışır və inkişaf edən şəhərlərə (yepiskopların tacirlərlə ittifaqda
olduğu) qarşı mübarizədə ona yardım edirdilər, bunun xatirinə, benediktinlər fikirlərini
bölüşmədikləri spiritual-fransiskanları qoruyurdular ki, papanın qəddarlığına qarşı mübarizədə
onların varlığından yararlana bilsinlər. Düşündüm ki, abbat məhz bu səbəblərə görə imperatorun
elçisi olan Vilhelmlə əməkdaşlıq etməyə və fransiskan ordeni ilə papa kuriyası arasında vasitəçi
olmağa hazırdır. İş onda idi ki, kilsənin birliyinə təhlükə olan ixtilafın qızğın vaxtında, papa İohann
tərəfindən dəfələrlə Avinyona çağırılmış Sczcnalı Mikele, ordeninin papadan tamamilə 95



qopmasını istəmədiyindən, nəhayət, dəvəti qəbul etmişdi. Mikele - fransiskan ordeninin generalı -
papa ilə münasibətləri kəsdikdən sonra öz ordeninin başında uzun müddət qala bilməyəcəyini dərk
edərək, papa ilə münasibətləri yoluna qoymaq və ordenin mövqelərini möhkəmlətmək üçün Avinyona
gəlməyi düşünürdü.

Amma bir çoxları papanın Mikcleni Fransaya çağırmaqla, tələ hazırladığından və onu bidətçilikdə
günahlandırıb, məhkəməyə verəcəyindən şübhələnirdi. Buna görə də, Mikeleyə məsləhət görmüşdülər
ki, Avinyona getməzdən əvvəl ilkin danışıqlar aparsın. Marsilionun fikri daha yaxşı hesab edildi -
imperator tərəfdarlarının nöqteyi-nəzərini təmsil etmək üçün Mikele ilə birlikdə imperator sərdarını
da göndərmək. Bu, qoca Kahoru inandırmaqdan çox, Mikcleni qorumaq üçün lazım idi; belə olardısa,
Mikele imperator heyətinin bir üzvü kimi, kinli papanın tələsinə asanlıqla düşməzdi.

Lakin bu fikrin do saysız çətinlikləri vardı və hazırlıq tədbirləri görmək lazım idi. Buna görə də
tərəflərin mövqelərini aydınlaşdırmaq və gələcək görüşün şərtlərini, xüsusən də, italyan tərəfinin
təhlükəsizliyinə zəmanət verilməsini müzakirə etmək məqsədi ilə imperator heyətinin üzvləri ilə papa
kuriyasının səlahiyyətli nümayəndələri arasında ilkin danışıqların aparılması haqqında fikir meydana
çıxdı. Bu ilkin görüşü hazırlamaq və keçirmək üçün Baskervilli Vilhelmə səlahiyyətlər verildi.
Vilhelm təhlükəsizliyə zəmanət barədə, papa tərəfi ilə razılığa gələrdisə, daha sonra Avinyonda
imperatorluğun ilahiyyatçıları adından çıxış edəcəkdi. Lakin bunun çətin olacağı əvvəlcədən məlum
idi, çünki Mikeleni asanlıqla sındırmaq üçün onun Avinyona təklikdə gəlməsini istəyən papa İtaliyaya
göndərdiyi elçilərə göstəriş vermişdi ki, imperator təmsilçilərinin papa sarayına yollanması fikrinin
qarşısını mümkün qədər alsınlar.

Hələlik Vilhelm hər cəhətdən böyük ustalıqla hərəkət edirdi. Müxtəlif monastırların abbatları ilə
çoxsaylı danışıqlar apardıqdan sonra (dolanbac yollarla getməyimizin səbəbi do bu idi), indi
olduğumuz monastırı seçmişdi. Bir tərəfdən, buradakı ab-



batın imperatora olan sədaqətini hamı bilirdi. Digər tərəfdən isə o, qeyri-adi siyasi məharəti
sayəsində papa sarayında da pis qarşılanmırdı. Beləcə, məhz bu abbatliq, hər iki tərəfin
nümayəndələrinin görüşə biləcəyi mükəmməl bitərəf ərazi sayıla bilərdi.

Lakin papanın fəndləri hələ bitməmişdi. Elçilərinin monastır divarları arxasında abbatm hökmünə
itaət etməyə məcbur olacaqlarını yaxşı bilirdi. Ancaq indi, elçiləri arasında dünyəvi ruhanilərin
nümayəndələrinin də olduğunu bəhanə gətirməklə, papa öz təmsilçilərini abbatm tabeçiliyinə
verməməyə çalışırdı. Guya imperator tərəfdarlarının tələ quracağından qorxduğu üçün papa yeni
şərtlər irəli sürdü: onun müvəkkillərinin mühafizəsi fransız kralının oxçu dəstəsinə tapşırılmalı və
dəstə papanın etibar etdiyi şəxsə tabe olmalı idi. Bu barədə Bobbioda, Vilhelmin papa təmsilçisi ilə
söhbəti zamanı, az da olsa, eşitmişdim. Yadımdadır, söhbət bu dəstənin səlahiyyətlərinin
müəyyənləşdirilməsindən gedirdi, yəni “papa elçilərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi” deyərkən,
nəyin nəzərdə tutulduğunu açıqlamaq tələb olunurdu. Nəhayət, avinyonluların təklif etdiyi ifadə
kifayət qədər məntiqli olduğu üçün qəbul edildi. Buna uyğun olaraq, silahlı əsgərlər və sərkərdələr
“papa təmsilçilərinin həyatını hər hansı şəkildə təhlükəyə atmağa, yaxud zorakılıqlar törətməklə
onların qərarlarına və davranışlarına təsir etməyə çalışan hər kəs” haqqında hökm vermək hüququ
qazanmış oldular. O zaman bu razılaşma bizə sırf rəsmiyyətçilik kimi görünürdü. Amma indi
monastırdakı son hadisələrdən sonra abbat ciddi surətdə təşvişə düşdüyündən, öz narahatlığını
Vilhelmlə bölüşdü. Əgər papanın elçiləri gələnə qədər iki cinayətin müqəssiri ortaya çıxarılmasa
(ertəsi gün üçüncü cinayət baş verdikdə, abbatm təşvişi daha da artacaqdı), bu divarlar arasında
zorakılıq törətməklə papa müvəkkillərinin qərarlarına və davranışlarına təsir edə biləcək birisinin
dolaşmaqda olduğunu etiraf etmək lazım gələcəkdi.

Törədilən cinayətləri gizlətməyə çalışmağın mənası yox idi, zira yeni bir cinayət baş versəydi,
papa elçiləri özlərinə qarşı sui-qəsd hazırlandığından şübhələnəcəkdilər. Deməli, iki ehti-



mal var idi. Vilhelm nümayəndə heyəti gələnə qədər ya cinayətkarı ortaya çıxaracaqdı (abbat bu
sözləri deyəndə, Vilhelmi ləng hərəkət etdiyinə görə qınayıcı baxışlarla süzdü), ya da papanın
təmsilçisinə baş verənlər haqqında aydın şəkildə məlumat veriləcək və danışıqların sonuna qədər
monastırı tam nəzarətdə saxlamaq üçün onunla əməkdaşlıq ediləcəkdi. İkinci ehtimal, əlbəttə ki,
abbatı dilxor edirdi; zira bu, öz hakimiyyətinin bir hissəsindən imtina etmək və rahiblərini
fransızların tabeçiliyinə vermək mənasına gəlirdi. Lakin heç bir təhlükəyə yol açmaq olmazdı.
Vilhelm və abbat, hər ikisi işlərin bu cür gcdişatından çox məyus idilər; düzünü desək, vəziyyəti
dəyişməyə onların gücü çatmazdı. Buna görə də, qəti qərara gəlməyi ertəsi günə saxladılar. Tanrının
mərhəmətinə və Vilhelmin məharətinə sığınaraq müzakirəni kəsdilər.

“Əlimdən gələn hər şeyi edəcəyəm, zati-aliləri, - Vilhelm dedi, - digər tərəfdən, bu hadisələrin
gələcək danışıqlara necə ziyan vura biləcəyi mənə tam aydın deyil. Dar ağacına layiq olan birinin -
ya bir dəlinin, ya da yolunu azmış narahat ruhun hərəkətləri ilə möhtərəm insanların buraya toplaşıb
müzakirə edəcəkləri ciddi məsələlərin ayrı-ayn şeylər olduğunu papanın elçisi də anlamalıdır”.

“Siz beləmi düşünürsünüz? - Abbat Vilhelmin üzünə diqqətlə baxaraq dedi. - Unutmayın ki,
birincisi, avinyonlular burada qaçaq minoritləri, yəni yarıqardaşlarla şübhəli dərəcədə yaxın olanları
tapmağa hazırlaşırlar. İkincisi də, yarıqardaşlardan daha təhlükəli olan şəxslərlə, - abbat pıçıltı ilə
dedi, - əlləri qana bulaşmış bidətçilərlə üzləşəcəklərini yaxşı bilirlər. Bu kafirlərin törətdiyi bəd
əməllərin yanında monastırımızda baş verənlər, nə qədər qorxunc olsa da, günəş qarşısında dağılan
duman kimi əriyib gedir”.

“Amma bunlar eyni şey deyil! - Vilhelm həyəcanla etiraz etdi. - Peruca Ruhani Məclisindəki
minoritləri, İncilin buyruqlarını təhrif edən, zənginliyə qarşı mübarizəni şəxsi qisasçılıq və mənasız
qətllər zəncirinə çevirən vəhşi bidətçilər qaragüruhu ilə bir cərgədə tutmaq olmaz!”



“Buna oxşar qaragüruhun - əgər bidətçiləri belə adlandırmağı xoşlayırsınızsa - buradan cəmi bir
neçə verst uzaqlıqda yerləşən Verçelli yepiskopunun torpaqlarını və Novara dağlarını qılıncdan və
alovdan keçirərək, viran qoymasının üstündən çox zaman ötməmişdir”, - abbat quru səslə dedi.

“Rahib Dolçino və həvarilərdən bəhs edirsiniz...”
“Saxta həvarilərdən”, - deyə abbat Vilhelmin səhvini düzəltdi. Və artıq neçənci dəfəydi ki, sirli

rahib Dolçinodan və saxta həvarilərdən titrək səslə, hətta demək olar ki, dəhşətlə söhbət açıldığını
eşidirdim.

“Saxta həvarilərdən, - Vilhelm həvəslə razılaşdı. - Lakin onların minoritlərlə heç bir əlaqəsi
yoxdur...”

“Onların bir rəhbəri vardı. Saxta həvarilər də, minoritlər kimi, Kalabriyalı İoahimə təzim
edirdilər, - deyə abbat onun sözünü kəsdi. - İstəyirsiniz, sizinlə eyni ordendən olan Ubertinodan
soruşun”.

“Dəqiqlik xatirinə, zati-alilərinizin nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, Ubertino indi mənim yox,
sizin ordeninizdəndir”, - Vilhelm gülümsəyərək cavab verdi və başını tərpətdi; sanki, təmsil etdiyi
ordeni belə bir məşhur adamla möhkəmlətdiyi üçün onu təbrik edirdi.

“Bilirəm, bilirəm, - deyə abbat gülümsədi. - Siz də bilirsiniz ki, ordenimiz papanın qəzəbindən
qaçan spiritualları necə bir qardaş sevgisi ilə öz qoynuna almışdır. Onların arasında təkcə sizin
tanıdığınız Ubertino yox, haqlarında az şey bildiyimiz neçə-neçə sadə rahib qardaşlarımız var. Bəlkə
də onların haqqında daha çox bilməyimiz lazımdır. Zira minorit qılığına bürünmüş bəzi qaçaqları da
qəbul etmişdik, sonradan öyrəndik ki, bu qarabəxtlər Dolçino tərəfdarlarına yaxın adamlardır...”

“Belələri də varmı?” - Vilhelm soruşdu.
“Belələri də var. Düzünü desəm, bu barədə ən azından onları günahlandırmağa kifayət etməyəcək

qədər az bilirəm. Lakin abbatlıqda təhqiqat aparmağınızı nəzərə alsaq, bu haqda sizə məlumat vermək
mənim borcumdur. Ona görə də deməliyəm ki, bir neçə il bundan əvvəl minoritlərin pərən-pərən
salınma-



sından sonra, monastırımıza gələn kelarımızın həyatında çox qaranlıq bir dövr olduğundan
şübhələnmək üçün (təkcə şübhələnmək deyil, məni düzgün anlayın; bəzi şeyləri eşitmişəm, bəzilərini
isə təxmin etmişəm, amma əlimdə sübut yoxdur) səbəblər vardır”. *

“Kelar? Varaginli Remigio - dolçiniandırmı? Mənə elə gəlir ki, o, ən sakit məxluqdur. Hər halda
o, Yoxsulluq Anası ilə dünyada ən az maraqlanan adamlardan biridir məncə”.

“Təəssüf ki, onun haqqında heç bir şey bilmirəm. O, bizə çox fayda verir - bütün abbatliq onun
çalışqanlığından heyrətə gəlib. Bir rahiblə bir yarıqardaş arasında əlaqə qurmağın çox asan olduğunu
göstərmək üçün onun haqqında danışdım”.

“Zati-aliləri, izninizlə demək istəyirəm ki, çox təəssüf, yenə də yanılırsınız, - Vilhelm etiraz edib
dedi. - Biz yarıqardaşlardan deyil, dolçinianlar barəsində danışırdıq. Yarıqardaşlar haqqında çox
şey demək olar, amma aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu zaman onların hansı qolundan bəhs edilir; çünki
yarıqardaşlar çox müxtəlifdir. Lakin onların heç birisinə qaniçən demək olmaz. Onları ən uzağı bir
şeydə məzəmmət etmək olar ki, spiritualların həqiqi Tanrı eşqindən təsirlənərək, böyük bir
təmkinliliklə buyurduqlarını düşünüb-daşınmadan həyata keçirirdilər; bu yerdə sizinlə razıyam ki,
onları bir-birindən ayıran cizgini fərq etmək çox çətindir...”

“Amma bütün yarıqardaşlar - kafirdirlər!” - abbat onun sözünü hirslə kəsdi. - Onlar İsanın və
həvarilərinin yoxsulluğunu sübut etməklə kifayətlənmirlər... Mən onların bu mövqeyi ilə də razı
deyiləm, Avinyonlu lovğalara qarşı istifadə etmək faydalı olsa da... Kaş ki, bununla bitsəydi... Amma
yarıqardaşlar öz inanclarından elə bir nəticə çıxarırlar ki, qiyam qaldırmaq, yandırmaq və qarət
etmək, bütün nəzakət qaydalarını tapdalamaq ixtiyarına sahib olduqlarını düşünürlər...”

“Amma hansı yarıqardaşlar?”
“Ümumiyyətlə, hamısı. Axı siz bilirsiniz ki, onlar ağlasığmaz cinayətlər törətməklə bədnam

oldular, nikah bağlılığını tanımırlar, cəhənnəmi inkar edirlər, uşaqbazlıqla məşğuldurlar,



bir-biri ilə cinsi əlaqədə olub ağır günaha batırlar, boqomillərin həm bolqar, həm də draqun qolunun
küfrünü mənimsəyirlər!” “Yalvarıram sizə, - Vilhelm cavab verdi, - ayrı-ayrı anlayışları bir-birinə,
qarışdırmayın! Sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, yarıqardaşlar, patarenlor, valdenslər, katarlar,
bolqar boqomilləri və Draqovis təfriqəçiləri - bütün bunlar eyni şeylərdir!” “Bəli, hamısı bir bezin
qırağıdır, - abbat acıqla dedi. - Çünki onların hamısı bidətçilərdir, kafirlərdir. Çünki onların hamısı
mədəni dünyanın və səhv etmirəmsə, sizin də dəstəklədiyiniz imperatorluğun nizamını təhlükəyə
atırlar. Yüz... yox, yüz illərlə bundan əvvəl Breşialı Arnaldonun davamçıları əsilzadələrin və
kardinalların malikanələrinə bir-birinin ardınca od vurub yandırdılar; bütün bunlar lombard və
pataren batil inanclarının meyvələri idi. Bu bidətçilər haqqında çox dəhşətli şeylər öyrəndim...
Heysterbaxlı Sczarı oxudum... Veronada Müqəddəs Hedeon kilsəsinin keşişi Everhard yaşadığı evin
sahibinin hər gecə arvadı və qızları ilə birlikdə evdən çıxdığını görmüşdür. Üçündən birinə,
bilmirəm hansına, hara getdiklərini və bu vaxt nə iş gördüklərini sual etmişdir. “Bizimlə gəl,
görərsən”, deyə ona cavab verilmişdir; və o da onların ardınca düşüb, kişilərin və qadınların
toplaşdığı böyük bir yeraltı məkana getmişdir. Bir kafirbaşı tam sükut içində dayanmış kütlənin
önündə küfrlə dolu nitq söyləmiş və onu dinləyənlərin hamısından öz həyatlarını və adətlərini
yubanmadan dəyişməyi tələb etmişdir. Sonra şamlar söndürülmüş və hər kos öz arvadı ilə başqasının
zövcəsi, yeniyetmə qızla qoca qarı, bakirə ilə dul, xanımla kəniz arasında fərq qoymadan və hətta (ən
pisi bu idi, belə əxlaqsızlıqları dilimə gətirdiyim üçün mərhəmətli Tanrım məni bağışlasın) öz
bacısını, yaxud qızını istisna etmədən ən yaxınlıqdakı qadının üstünə atılmışdır. Everhard bütün
bunları görüncə, şən və eyş-işrətə meylli bir gənc olduğundan, özünü bu icmanın üzvü kimi apararaq,
ev sahibinin qızma, yoxsa başqa bir qıza tərəf bu dəqiq molum deyil yaxınlaşmış və şamlar
söndürülən kimi, onunla günaha batmışdır. Nə yazıq ki, o, bir ildən də çox belə davranmışdır.
Nəhayət, kafirbaşı icmaya yeni qəbul edilmiş gəncin hər



gecə ayinlərdə səylə iştirak etdiyini və bununla da başqa yeniyetmələri tərbiyə etmək hüququnu
qazanmış olduğunu söyləmişdir. Bunu eşidən Everhard iradəsizliyi üzündən düşdüyü uçurumu görmüş
və küfr etməyə meylli olduğu üçün deyil, qızların cazibəsinə düşdüyü üçün yeraltı toplantıya
getdiyini söyləyərək, onlardan uzaqlaşmağı bacarmışdır. Bu zaman onu qovmuşlar. Bax görürsünüz,
bütün bu bidətçilərin - patarenlərin, katarların, ioahimitlərin və hər cür spiritualların adətləri və batil
inancları belədir. Həmdə burada təəccüblənməli bir şey yoxdur; əgər onlar vücudun diriləcəyinə və
bədxahların cəza çəkəcəyi cəhənnəmə inanmırlarsa, heç bir cəza çəkmədən istədikləri rəzilliyi edə
biləcəklərini sanırlarsa və özlərini sırtıqcasına calbaro, yəni “pak” adlandırırlarsa, heyrətlənməyə
dəyməz”.

“Abbone - ustadım dedi, - siz bu möhtəşəm və müqəddəs məkanda dünyadan təcrid olunmuş
haldasınız, insanların şor və pisliklərindən uzaqda dayanmısınız. Şəhərlərdəki həyat buradan
göründüyündən də zəngin və mürəkkəbdir; həm də bilirsiniz, hər şeyin bir dərəcəsi vardır, o
cümlədən səhvlərin və günahların da. Lut peyğəmbər, hətta Tanrının göndərdiyi mələklər haqqında
pis fikirlərə düşən yurddaşlanndan daha az günahkar idi; Pyotrun xəyanəti İudanın xəyanəti ilə
müqayisədə dənizdə damla kimidir və təsadüfi deyildir ki, biri bağışlandı, ikincisi bağışlanmadı. Bax
buna görə də katarları patarenlərlə eyniləşdirmək düzgün deyildir. Patarenlər - Müqəddəs Kilsə
Anamızın qanunları çərçivəsində quruluşu dəyişdirmək istəyən cərəyan idi. Onlar, sadəcə, ruhanilərin
həyat tərzini düzəltməyə çalışırdılar...”

“Şərəfsiz ruhanilərin xütbələrinə məhəl qoymamağa çağıraraq”.
“Bəli, bu səhv idi. Lakin onların nəzəriyyələrində yeganə səhv elə bu idi. Onlar heç zaman ilahi

qanunları dəyişməyi irəli sürmədilər”.
“Bəs pataren təbliğatı - iki əsr bundan əvvəl, Romada cahil kütləni qiyama və əsilzadələrlə

kardinalların mülklərini viran etməyə sürükləyən - Breşialı Amaldonun təbliğatı necə?”



“Amaldo şəhər hakimiyyətini də islahatlara cəlb etməyə çalışdı. Onlar bunu qəbul etmədilər; bu
zaman Amaldo yoxsullar və məzlumlar arasında dəstək qazanmağa məcbur oldu. Onun daha az
qüsurlu bir şəhər qurmaq çağırışını qəbul etmiş cahil kütlənin qəzəb və hiddətinə görə o məsuliyyət
daşımır”.

“Şəhər həmişə qüsurludur”.
“Şəhər - sizin və bizim çobanı olduğumuz Tanrı bəndələrinin yaşadıqları yerdir. Şəhər - zəngin

din adamlarının yoxsul və ac insanlara ləyaqət və məziyyətlər haqqında moizə oxuduqları rəzillik
yeridir. Pataren qiyamı məhz bundan doğmuşdur. Bu, qəmli də olsa, anlaşılmaz deyildir. Katarların
əməli isə tamam başqadır. Katarlar - müqəddəs kilsəmizin təlimindən kənara çıxan Yaxın Şərqin batil
inanclarından biridir. Onların ayağına yazılan cinayətləri, doğrudan da, işlədiklərini ya da işləməkdə
olub-olmadıqlarını bilmirəm. Yalnız bilirəm ki, onlar nikahı rədd edir, cəhənnəmi inkar edirlər.
Günahsız olduqları bir çox cinayətin onların adına etiqadlarından (əlbəttə ki, batil) ötrü, yazılıb-
yazılmadığını bilmək istəyərdim”.

“Deməli, siz deyirsiniz ki, katarlarla patarenlər eyni deyildirlər və hər ikisi də iblisanə küfrün
çoxsaylı iyrənc surətlərinin yalnız ayrı-ayrı rəzil tərəfləridir?”

“Mən deyirəm ki, bu batil inanclardan bir çoxunun, təbliğ edilən nəzəriyyələrin hansı məzhəbə
mənsubluğundan asılı olmayaraq, sadə insanlar arasında kök atmasının səbəbi, bu insanlara başqa bir
həyat tərzinin yollarını göstərmiş olmasıdır. Mən deyirəm ki, sadə insanlar çox vaxt nəzəriyyələri
araşdıra bilmirlər. Mən deyirəm ki, cahil kütlə katar təlimini pataren təlimi ilə, bunların hər ikisini
isə spirituallarm təlimi ilə tez-tez qarışdırır. Abbone, sadə insanların həyatı biliklərlə
işıqlandırılmamışdır. Onlar bizim köməyimizə çatan dəqiq şərhlərə və təfsirlərə fikir vermirlər.
Onların həyatı yoxsulluq və xəstəlik qarşısında acizdir; cahillikdən dilləri bağlanmışdır. Ona görə də
belə insanların əksəriyyəti üçün bidətçi dəstələrə qoşulmaq, nəhayət, öz narazılıqlarını hayqırmağın
bir yoludur. Kardinalın evi ruhanilərin həyatını kamilləşdirmək məqsədi ilə də yandırıla bilər, cə-



hənnəmin var olduğunu deyən kardinalın səhv etdiyini insanlara göstərmək üçün də. Düzünü desəm,
evləri ən çox ona görə viran qoyurlar ki, bizim çobanlan olduğumuz sürülər yer üzündəki cəhənnəmdə
yaşayırlar. Üstəlik, siz çox gözəl bilirsiniz ki, onlar keşişlikdən məhrum edilmiş bolqar keşişlərinin
moizələri ilə Liprando atanın təlimini fərqləndirə bilmədikləri kimi, imperatorluq amirləri və onlann
xidmətçiləri də spiritualları bidətçilərdən ayıra bilmirlər. Hibellin knyazları düşməni əzmək üçün
tez-tez xalq arasında katarların döyüş ruhunu təbliğ edirdilər. Zənnimcə, bu yaxşı deyildi. Sonra
bunlar baş verdi. Həm din xadimləri, həm də hibellin knyazları sadə insanlardan ibarət çox qızğın və
təhlükəli dindarlardan qurtulmaq üçün onlardan bir hissəsinin adma digərlərinin batil inanclarını
yazaraq, hər iki dəstəni də tonqalda yandırdılar. Mən özüm gördüm, Abbone, sizə and içirəm,
yepiskoplarla dostluq etməyən, təmiz qəlblə yoxsul və ismətli həyat sürən ləyaqətli insanların, elə bu
yepiskoplar tərəfindən zinakarlıqda, uşaqbazlıqda, cadugərlikdə günahlandırılaraq imperatorluq, ya
da şəhər (hadisə müstəqil şəhərlərdə baş verərdisə) hakimlərinə təslim edildiklərini öz gözlərimlə
gördüm; belə cinayətlərdə istənilən adamı günahlandırmaq olar, amma mənim yaxşı tanıdığım bu
həlim və fəzilətli insanları deyil. Deməli, sadə insanlar - qəssablıq ət kimidir; lazım olanda, onları
düşmənin üzərinə göndərirlər, fayda verməyəndə isə qurban edilirlər”.

“Deməli belə, - Abbat açıq-aşkar istehza ilə dedi. - Rahib Dolçinonu öz başkəsənləri ilə, Herard
Seqalellini qaniçən quldurları ilə indi necə adlandıraq? Bədxah katarlar, yoxsa ləyaqətli
yarıqardaşlar? Heyvanlarla cinsi əlaqədə olan boqomillər, yoxsa islahatçı patarenlər? Bununla nə
demək istəyirsiniz, rahib Vilhelm? Siz ki kafirlər haqqında, onlardan biri sayılacaq qədər çox şey
bilirsiniz, sizcə, həqiqət kimin tərəfindədir?”

“Çox vaxt həqiqət heç kimin tərəfində olmur”, - Vilhelm məyus-məyus dedi.
“Bax görürsünüz? Siz də artıq kafiri dindardan ayıra bilmirsiniz. Amma mənim əlimdə, heç

olmasa, möhkəm qaydalar var.



Mən bilirəm ki, bidətçilər — Tanrı bəndələrini idarə edən nizamı təhlükə altına qoyanlardır. Və
imperatoru ona görə dəstəkləyirəm ki, bu nizamı təmin edən odur. Papanın əleyhinə ona görə çıxıram
ki, dini hakimiyyəti şəhər yepiskoplarına verir, onlarsa tüccarlar və sənətkarlarla birləşərək nizamı
pozurlar. Onlar nizamı saxlamağa qadir deyillər. Amma biz bu qayda-qanunları uzun illər boyunca
qoruduq. Bidətçilərə gəlincə, onlar üçün bir qaydam var. Onlara münasibətdə Sito yepiskopu Amaldo
Amalrik tərəfindən verilmiş cavabı üstün tuturam. Bidətçi əhval-ruhiyyədə günahlandırılan Bczye
şəhərinin sakinləri ilə necə davranacaqlarını ondan soruşduqda belə demişdi: “Hamısını öldürün!
Tann öz tərəfdarlarını tanıyar”.

Vilhelm gözlərini aşağı dikdi və uzun müddət cavab vermədi. Sonra dedi: “Bezye şəhəri ələ
keçirildi, bizimkilər nə mənsəbə, nə yaşa, nə cinsə baxdılar; iyirmi minə yaxın insan qılıncdan
keçirildi. Qiyam yatırıldıqdan sonra şəhər qarət edildi və yandırıldı”.

“Müqəddəs müharibə də - müharibədir”.
“Müqəddəs müharibə də - müharibədir. Buna görə də mənə elə gəlir ki, müqəddəs müharibələr

olmamalıdır. Mən özüm də italyan şəhərlərini bir-birinin ardınca yandırıb viran qoyan Lüdoviqin
maraqlarını qorumaq üçün buradayam. Ümumiyyətlə, mən çox qəribə şəkildə ən müəmmalı ittifaqlara
cəlb olundum. Spiritualların imperatorla ittifaqı - müəmma; imperatorun, ali hakimiyyətin xalqa
məxsus olduğunu deyən Marsilio ilə ittifaqı da - müəmma. Müqəddəs ata, məqsədlərimiz və
adətlərimiz bu qədər fərqli ikən, bizim də ittifaqımız - bir müəmmadır. Lakin bizim iki ortaq
məqsədimiz var. Danışıqların uğurlu keçməsi və qatilin ortaya çıxan İması. Bir-birimizə kömək
etməyə çalışmalıyıq”.

Abbat qollarını açdı: “Vilhelm qardaş, bir-birimizi sülh öpüşlərinə qərq edək. Sizin kimi bilikli
insanla fiqhin müxtəlif tərəflərini, əxlaqa aid incə məsələləri uzun müddət müzakirə edə bilərdim.
Lakin mübahisənin coşqunluğuna qapılmayaq, özümüzü Parisdəki ustadlara bənzətməyək. Siz
haqlısınız, bizim



ortaq və mühüm bir məqsədimiz var. Gəlin, qarşılıqlı sülh içində bu məqsədə doğru gedək. Bütün
bunları danışmağımın səbəbi, arada qarşılıqlı bağın olmasına inanmağımdır, anlayırsınızmı? Yaxud
daha doğrusu, törədilən cinayətlərlə sizin ordeninizə mənsub rahiblərin nəzəri baxışları arasında
əlaqəni başqalarının qura biləcəyini düşünməyimdir... Buna görə də sizi xəbərdar etmək istədim...
Biz avinyonluların istənilən ittiham və şübhələrini öncədən görməyə borcluyuq”.

“Zati-alilərinizin mənim axtarışlarıma istiqamət verdiyini də düşünməliyəmmi? Siz elə hesab
edirsiniz ki, burada baş verən cinayətlərin əsasında rahiblərdən birinin bidətçi keçmişi ilə bağlı
qaranlıq məqamlar dayanır?”

Abbat heç bir ifadə oxunmayan üzünü Vilhelmə tərəf çevirdi və bir neçə anlığa susaraq ona baxdı.
Sonra dedi: “Bu qəmgin əhvalatda təhqiqatçı - sizsiniz. Siz şübhələnməlisiniz. Şübhənin haqsız
olduğuna siz qərar verməlisiniz. Mənsə burada yalnız baş rahibəm. Bunu da əlavə edim ki, hər hansı
rahibimin qaranlıq keçmişinə aid dəlil və sübutlarım olsaydı, alaq otunu özüm təmizlərdim. Mənim
bildiklərimi, siz də bilirsiniz. Mənim bilmədiklərimi isə məharətiniz sayəsində siz öyrənəcəksiniz.
Amma nə olur-olsun, hər zaman ilk növbədə mənə məlumat verin”. Sağollaşıb kilsədən çıxdı.

“Əziz Adso, iş getdikcə çətinləşir, - Vilhelm tutqun üzlə dedi. - Biz hansısa əlyazmasının dalınca
qaçarkən, hər şeylə maraqlanan rahiblərin mübahisələrində iştirak edərkən, həddən artıq ehtiraslı
olan bəzi rahiblərin sərgüzəştlərini öyrənərkən... indi də başqa bir iz, demək olar ki, tamamilə başqa
bir iz meydana çıxır... Demək, bu kelar... Onunla birlikdə Salvator adlı o qəribə heyvan da buraya
gəlib... Yaxşı. Amma indi dincəlmək lazımdır, çünki gecə oyaq qalmalıyıq”.

“Demək, hələ də siz bu gecə kitabxanaya girmək istəyirsiniz? Bu ilk izdən əl çəkmək istəmirsiniz?”
“Əlbəttə ki yox. Kim sübut etmişdir ki, burada iki ayrı iz var? Üstəlik, kelann tarixçəsi abbatın boş

şübhəsi də ola bilər”.



Biz zəvvar müsafırxanasına yollandıq. Astanaya çatınca dayandı və bayaqkı söhbətinə davam
edirmiş kimi dedi: “Əslində abbat Adelmonun ölümünü araşdırmağı məndən xahiş edəndə, gənc
rahiblərinin arasındakı çirkin əlaqələri nəzərdə tuturdu. Lakin indi Venansio öldükdən sonra, yeni-
yeni şübhələr üzə çıxdı. Bəlkə də abbat sirrin açarının - kitabxanada olduğunu hiss etmişdir. Amma
mənim orada təhqiqat aparmağıma yol vermək istəmir. Buna görə də diqqətimi Binadan
uzaqlaşdırmaq üçün məni kelarla məşğul olmağa təhrik edir...”

“Bəs nə üçün istəməsin ki...”
“Artıq suallar vermə. Abbat lap əvvəldən mənə kitabxananın qadağa altında olduğunu dedi.

Görünür, bunun üçün səbəbləri vardır. Bəlkə o da Adelmonun ölümünə dəxli olduğunu zənn etmədiyi
başqa bir hadisəyə qarışmışdır. Lakin indi qalmaqalın böyüdüyünü və ona da gəlib çata biləcəyini
görür. Buna görə də həqiqətin üzə çıxmasını - ya da ən azından onu mənim üzə çıxarmağımı istəmir”.

“Belədirsə... deməli, biz Tanrının tərk etdiyi bir yerdəyik...” - ümidsizcə dedim.
“Tanrının razı qaldığı çoxmu yer görmüsən?” - Vilhelm boyunun hündürlüyündən baxaraq soruşdu.
Sonra məni dincəlməyə göndərdi. Yatağıma uzanarkən, atamın məni nahaq yerə dünyanı gəzib-

dolaşmağa göndərdiyini düşündüm, zira dünya bildiyimdən daha çox mürəkkəbdir. Çox öyrənmək
lazım gəlirdi.

“Məni aslanın ağzından qoru, Tanrım”, - yuxuya gedərkən dua etdim.



GÜNBATAN ÇAĞINDAN SONRA,
Bu qısa fəsildə qoca Alinardo labirintə dair və oraya necə

girmək barədə çox maraqlı məlumatlar danışır

Mən yuxudan ayılanda axşam yeməyinin vaxtı çatmışdı. Beynim dumanlanmışdı, özümü ölgün hiss
edirdim, çünki gündüz yuxusu cismani günah kimidir: nə qədər çox dadırsansa, o qədər çox
istəyirsən; eyni zamanda həm toxluqdan, həm də aclıqdan əzab çəkirsən. Vilhelm hücrədə yox idi -
yəqin ki, çoxdan ayağa qalxmışdı. Monastırı gəzib-dolaşdım və onu Binadan çıxarkən gördüm. Mənə
yazı zalında olduğunu, kataloqları vərəqlədiyini, rahiblərin işinə göz qoyduğunu və Venansionun
masasına yaxınlaşmağa çalışdığını dedi. Lakin yazı zalında olanların hamısı sözləşmişlər kimi,
müxtəlif bəhanələrlə onu masaya yaxın buraxmaq istəməmişdilər. Əvvəlcə Malaxia qiymətli
miniatürləri göstərməklə onu məşğul etmişdi. Sonra Bensio cəfəng şeylər danışaraq, qır-saqqız olub
yapışmışdı. Nəhayət, onlardan yaxasını qurtarıb Venansionun masasına oturduqda, Berenqar peyda
olub, öz köməyini təklif etmişdi; ondan qurtulmaq isə əsla mümkün deyildi.

Axırda Malaxia ustadımın Venansioya aid yazıları araşdırmaq niyyətinin ciddi olduğunu görüncə,
mərhumun masasını eşələmək üçün əvvəlcə baş rahibdən rüsxət almasını ona açıqca söyləmişdi; o
özü kitabxanaçı olsa da, intizam qaydalarına duyduğu hörmətdən ötrü, mərhuma aid olan əşyalara
toxunmamışdı. Eyni zamanda Vilhelmin göstərişinə də əməl olunurdu - yəni mərhumun masasına heç
kim toxunmurdu və abbat qərar verənə qədər heç kim toxunmayacaqdı. Vilhelm monastırın istənilən
yerində təhqiqat aparmaq üçün abbatın ona səlahiyyət verdiyini demişdi. Malaxia cavab olaraq
qərəzli sayılacaq tərzdə yazı



zalında, ya da Tanrı qorusun, kitabxanada axtarış aparmaq üçün ixtiyar verilib-verilməməsini
soruşmuşdu. Vilhelm anlamışdı ki, Vcnansionun yazıları ətrafındakı bu vurnuxma və müəmmalar,
onlarla tanış olmaq istəyini dəfələrlə artırsa da, Malaxia ilə höcətləşməyə dəyməz. Elə bu gecə oraya
qayıtmağa necə qətiyyətlə qərar vermişdisə - baxmayaraq ki məlum deyildi hansı yolla - vəziyyəti
mürəkkəbləşdirməməyi üstün tutmuşdu. Bununla belə, əgər həqiqəti öyrənmək arzusundan
qaynaqlanmasaydı, yersiz sayılacaq və hətta qınanılacaq bir intiqam hissinin qəlbinə çökmüş
olduğunu etiraf etmək lazımdır.

Yeməkxanaya girmədən, payız axşamının soyuq havasında yuxunun gətirdiyi məstliyi qovmaq üçün
kilsənin həyətində gəzişməyə başladıq. Bir neçə rahib də dərin düşüncələrə dalmış halda ətrafımızda
dolaşırdı. Həyətə bitişik bağçada son illər cismani ağrılardan əzab çəkən - kilsədə dua etdiyi
vaxtlardan başqa günün böyük bir hissəsini təmiz havada keçirən, əldən düşmüş Qrottaferratlı
Alinardonu gördük: soyuğa məhəl qoymadan sütunlann kənarında lal-dinməz oturmuşdu. Vilhelm ona
salam verdi. Qoca kiminsə ona müraciət etdiyini görüb çox sevindi.

“Aydın bir gündür”, - Vilhelm dedi.
“Tanrının mərhəməti sayəsində”, - qoca cavab verdi.
“Səma aydın, fəqət, yer üzü qaranlıqdır, - Vilhelm davam etdi. - Venansionu tanıyırdınızmı?”
“Hansı Venansionu? - qoca soruşdu. - Hə, ölən rahibi? Monastırda yırtıcı dolaşır”.
“Hansı yırtıcı?”
“Dənizdən çıxan yırtıcı heyvan. Yeddibaşlı, onbuynuzlu; on buynuzunda on çələng, başlarında üç

küfr söz. Bəbirə bənzəyən bir heyvan, ayaqları ayınınkı kimi, cəhəngi aslan ağzına bənzər... Mən bu
yırtıcını gördüm...”

“Harada? Kitabxanadamı?”
“Kitabxanada? Nə üçün kitabxanada? Mən çoxdandır ki, yazı zalına getmirəm. Kitabxanada heç

zaman olmamışam. Kitabxanaya heç kim girə bilməz. Kitabxanaya girənləri bilirəm...”



“Kimi? Malaxianı və Berenqarı?”
“Yox, yox... - qoca birdən şən səslə gülməyə başladı. - Əvvəllər. Malaxiadan əvvəlki

kitabxanaçını, illər öncə...”
“Onun adı nə idi?”
“Xatırlamıram. O öləndə, Malaxia hələ gənc idi. Malaxianm ustadından əvvəlki isə - kitabxana

köməkçisiydi, mən gənc idim o zaman... Amma kitabxanaya heç zaman girməmişəm. Labirint var
orada”.

“Kitabxana labirintdəmi yerləşir?”
“Bu labirint çox böyükdür, dünya labirintinin rəmzidir, - qoca səlis sözlərlə dedi. - Girişi geniş və

cəlbedicidir; içəri girən hər kəs ölür. Heç kim çıxa bilməz. Herkules sütunlarının arxasında gəzmək
lazım deyil...”

“Binanın qapıları kilidliykən kitabxanaya necə girildiyini bilmirsiniz demək?”
“Nə üçün bilmirəm? - qoca gülərək dedi. - Bunu çoxları bilir. İnsan sümüklərinin saxlandığı

yerdən keçərsən. Sümüklərin saxlandığı yerdən keçmək olar. Amma sümüklərin saxlandığı yerdən
keçmək istəməzsən. Ölü rahiblər növbə çəkirlər”.

“Növbə çəkən kimlərdir - sümükxanadakı ölülər, yoxsa gecələr kitabxanada şamlarla dolaşanlar?”
“Şamlarla? - qoca təəccüblə soruşdu. - Belə şey eşitməmişəm. Yox, ölülər - sümük məzarlığında

olanlar. Sümüklər yavaş-yavaş məzarlıqdan çıxıb, girişdə növbə çəkirlər. Son heç sümüklərin
saxlandığı yerə açılan sovməədəki mehrabı görmədinmi?”

“Köndələn nefı keçdikdən sonra, soldan üçüncü mehrabmı?”
“Üçüncü. Bəlkə də üçüncü. Mehrab daşında sür-sümük qoyulmuş olan. Sağdan dördüncü kəllə.

Gözlərinə bas. Özünü sümüklərin saxlandığı yerdə görərsən. Amma oraya getmə. Mən heç vaxt
getmədim. Baş rahib izn vermir”.

“Bəs yırtıcı? Yırtıcı heyvanı harada gördünüz?”
“Hansı yırtıcını? Hə, Dəccalı... Tezliklə gələcək. Min il tamam oldu, gözləyirik onu”.



“Min ilin tamam olmasından üç yüz il keçib, amma yırtıcı hələ gəlməyib”.
“Dəccal min il tamam olunca gəlməz. Min il tamam olur - möminlərin şahlığı başlayır. Sonra

Dəccal gəlib möminləri qovur, sonra da son döyüş olacaq...”
“Amma möminlər min il hökm edəcəklər, - Vilhelm dedi. - Ya onlar Məsihin ölümündən sonra min

il boyunca hökm etdilər, belə olduqda Dəccal artıq gəlməliydi. Ya da onların şahlığı hələ
başlamayıb, və deməli, Dəccalın gəlişinə hələ çox qalıb...” “Minillik Məsihin ölümündən deyil,
Konstantinin bəxşişindən hesablanır. Min il indi tamam olur...”

“Yəni indi möminlərin şahlığıdırmı?”
“Bilmirəm. Mən artıq heç nə bilmirəm. Yorulmuşam. Hesablamaq çox çətindir. Liebanlı Beat hər

şeyi hesablamışdır. Xorxedən soruş, o gəncdir, yaddaşı yaxşıdır... Lakin vaxt yetişdi. Yeddi surun
səsini eşitmədinmi?”

“Hansı yeddi surun?”
“Yoxsa birinci oğlanın necə öldüyünü eşitmədinmi? Miniatürçünü deyirəm. Birinci mələk ilk suru

çaldı və yerə qanla qarışıq od və dolu yağdı. İkinci mələk suru üflədi və dənizin üçdə biri qana
döndü... İkinci oğlan qan dənizində boğulmadımı? Üçüncü suru gözlə! Ölümə sular səbəb olacaq.
Tanrı bizi cəzalandırır. Monastırdan xaricdəki bütün dünyanı batil inanclar bürüdü; deyilənə görə
Roma taxtında pozğun bir papa oturub; müqədddəs çörəklə cadu edir, balıqlarını yemləyir... Bizim də
içimizdən biri andı pozdu, labirintin möhürünü qırdı...”

“Haradan bilirsiniz?”
“Bilirəm. Eşitmişəm. Hamı monastıra günahın girdiyini pıçıldayır. Paxla varmı səndə?”
Mənə verilən bu sualdan çox karıxdım. “Məndə paxla yoxdur...” - ürkəkcə dedim.
“Gələn dəfə paxla gətir mənə. Onları ağzımda saxlayıram. Görürsən, dişlərim yoxdur. Onları

ağzımda yumşalana qədər saxlayıram. Paxla tüpürcəyi qovur, aqua fons vitae'. Sabah mənə paxla
gətirərsən?” 96



“Sabah mütləq sizə paxla gətirərəm” - dedim. Amma qoca artıq mürgüləyirdi. Onun yanından
ayrılıb yeməkxanaya getdik.

“Onun dedikləri haqqında nə düşünürsünüz?” – ustadımdan soruşdum.
“O, yüz yaşlı qocaların müqəddəs ağılsızlığı içindədir. Onun sözlərində nəyin həqiqət, nəyinsə yanlış
olduğunu dərhal ayırd etmək çətindir. Amma düşünürəm ki, Binaya gedən yolu doğru göstərmişdir.
Dünən gecə Malaxianın haradan çıxdığını gördüm. O sovməədə, doğrudan da, üzərinə kəllə
sümükləri yapışdırılmış daş mehrab var. Gecə baxarıq”.

 

 

 

 

 

 

 

 
AXŞAM,

Vilhelmh Adso Binaya girirlər; müəmmalı
casusla qarşılaşırlar; üzərində gizli hərflərlə tilsim yazılmış

kağız tapırlar və bir anlığa görünüb, qeyb olan
kitaba rast gəlirlər; qarşıdakı fəsillərdə bu kitabın axtarışı sürəcəkdir ;

xoşagəlməz hadisələrin sonunda Vilhelmin eynəkləri oğurlanır



Şam yeməyi qəmgin sükut içində keçdi. Venansionun cəsədinin tapılmasından on iki saatdan bir az
çox ötmüşdü. Onun boş qalmış yerinə hamı oğrun-oğrun baxırdı. Axşam duasının vaxtı gəlincə, xor
yerinə cərgə ilə gedən rahiblər alayı daha çox dəfn mərasimini xatırladırdı. Biz üçüncü mehraba göz
qoymaq üçün köndələn nefdə dayanıb, ayini izləyirdik. Kilsə az işıqlandırılmışdı deyə, Malaxia
qaranlıqdan çıxıb öz yerini tutarkən, biz onun haradan gəldiyini yenə də müəyyənləşdirə bilmədik.
Buna baxmayaraq, qaranlığa çəkilib, yan nefdə gizləndik ki, ayindən sonra heç kim bizi görməsin.
Bürüncoyimin altında yemək zamanı mətbəxdən çırpışdırdığım çıraq vardı. Onu bütün gecəni yanan
bürünc üçayaqdan alışdırmağı düşünürdüm. Çırağa yeni fitil qoymuş və çoxlu yağ tökmüşdüm. Əldə
etdiyim işıq uzun müddətə çatardı.

Qarşıdakı macəra məni o qədər həyəcanlandırmışdı ki, ayini izləyə bilmədim. Nə zaman
qurtardığının da fərqinə varmadım. Rahiblər kukollarını üzlərinə endirdilər və öz hücrələrinə tərəf
sıra ilə yavaş-yavaş getdilər. Kilsə boş qaldı. Ətrafa lampanın titrək işığı düşürdü.

“İndi, - Vilhelm dedi, - iş başına”.
Biz üçüncü sovməoyə yaxınlaşdıq. Mehrabın altındakı daşlara quru kəllələr yapışdırılmışdı. Dərin

göz çuxurları dəhşət saçırdı. Onlara incə şəkildə yonulmuş baldır sümükləri dayaq verirdi. Vilhelm
Alinardodan eşitdiyi sözləri astadan təkrarladı:



 
“Sağdan dördüncü kəllə, gözlərinə bas...” - və barmaqlarını əti tökülmüş üzün göz çuxurlarına

soxdu. Cırıltı səsi eşidildi, mehrab yerindən tərpənərək gizli bir oxun ətrafında fırlandı və qarşımızda
qaranlıq keçid açıldı. Çırağın işığında rütubətli pillələr gördük. Aşağı enməzdən əvvəl gizli girişin
qapısını arxamızdan bağlayıb-bağlamamağı məsləhətləşdik. “Bağlamasaq yaxşıdır, - Vilhelm dedi. -
Məlum deyil içəridən aça biləcəyik, ya yox. Təqibdən qurtulmağımıza bu kömək etməz. Gecələr
yeraltı girişdən keçən şəxs, onu açmağı yaxşı bilir. Necə olsa, bizi tapacaqlar”.

On pillə aşağı endikdən sonra dərin bir keçidə düşdük. Divarlarda eninə qazılmış oyuqlar vardı,
sonralar bunu bir çox zirzəmidə gördüm. Lakin o zaman ömrümdə ilk dəfə idi ki, sümüklərin
saxlandığı yerə girirdim və çox qorxmuşdum. Rahiblərin sümükləri yüz illər boyunca torpaqdan
qazılıb çıxarılmış və oyuqlara yığılmışdı. Sümüklər ayırd edildiyindən, oyuqların bəzisində xırda
sümüklər, digərində isə kəllələr vardı; dığırlanıb düşməsinlər deyə, piramida şəklində səliqə ilə bir-
birinin üstünə qoyulmuşdu. Bu çox vahiməli səhnə idi, xüsusən də çırağımın titrək işığında. Oyuqların
birində yalnız əllər gördüm - barmaqları əbədi olaraq bir-birinə keçmiş bır yığın əl.

Birdən dəhşətlə çığırdım. Bu sümüklər məzarlığında bir canlının varlığını hiss etdim. Ciyildəyib
vurnuxurdu.

“Siçovullardır”, - ustadım məni sakitləşdirib dedi.
“Burada nə gəzirlər?”
“Bizim kimi buradan keçirlər. Çünki sümük məzarlığından Binaya və deməli, mətbəxə yol gedir.

Həmçinin ləzzətli kitablar olan kitabxanaya da. Malaxianın daim iztirablı görkəminin səbəbini indi
anlaya bilərsən. O, gündə iki dəfə buradan keçir. Doğrudan da, güləcək halı yoxdur”.

“Bəs nə üçün İncildə Məsihin gülməyindən bəhs edilmir? - deyə yersizcə soruşdum. - Xorxenin
dedikləri həqiqətdirmi?”

“Bir çox insan Məsihin gülüb-gülmədiyini bilmək istəmişdir. Məni bu məsələ az maraqlandırır.
Zənnimcə, heç zaman gülməmişdir; çünki 0, Tanrının Oğlu idi və hər şeyi əvvəlcədən
  



gördüyü üçün xristianların hansı vəziyyətə düşəcəyini bilirdi. Bax gəlib çatdıq”.
Doğrudan da, Tanrıya şükürlər olsun, keçid qurtardı. Pillələr yenidən başladı. Dəmirlə üzlənmiş

ağır taxta qapını itələyərək, mətbəxə çıxdıq. Sobanın arxasında idik, buradan yazı zalına dolama
pilləkən qalxırdı. Birdən yuxarıdan xışıltı səsi gəldi.

Bir anlığa hər ikimiz donub-qaldıq. Sonra pıçıltı ilə dedim: “Ola bilməz. Bizdən əvvəl heç kim
içəri girməyib”.

“Sümükxananm yerləşdiyi keçidin yeganə olduğunu fərz etsək, sən deyəndir. Lakin ötən əsrlərdə
bura bir qala imiş; ona görə də burada gizli girişlər çox olmalıdır. Amma geriyə yol yoxdur. Gedək.
Çırağı söndürsək - hərəkət edə bilmərik, yanılı saxlasaq - yuxarıdakını qorxudarıq. Ümid edək ki,
əgər yuxarıda biri varsa, o bizdən daha çox qorxsun”.

Cənub qülləsindən yazı zalına girdik. Venansionun masası zalın o biri başında idi. Çıraq bir neçə
qulac məsafəni işıqlandırırdı, zal isə çox böyük idi. Həyətdə, yazı zalının pəncərələrindən işıq
sızdığını görüb, hay-küy qaldıracaq birisinin olmadığına ümid edirdik. Masada hər şey yerli-yerində
görünürdü, lakin Vilhelm aşağıdakı rəflərə baxmaq üçün əyildi və heyrətdən qışqırdı.

“Bu gün burada iki kitab görmüşdüm, biri yunanca idi. Yoxdur indi. Kimsə onu götürüb. Həm də
təşviş içində. Bax, səhifələrdən biri yerə düşüb...”

“Amma masa mühafizə edilirdi...”
“Əlbəttə. Deməli, masaya bir az əvvəl yaxınlaşıblar... ya da indicə! Bəlkə də oğru hələ buradadır”.

- O, qaranlığa tərəf çevrildi, səsi tutqun qübbə altında əks-səda verdi: “Əgər buradasansa, özünü
qoru!” Bu, yaxşı fikir idi, çünki Vilhelmin əvvəllər dediyi kimi, səni qorxudanların səndən daha çox
qorxması həmişə faydalıdır.

Vilhelm masanın altından tapdığı vərəqi əli ilə düzəltdi və daha yaxına əyilib, işıq tutmamı xahiş
etdi. Çırağı yaxınlaşdırdım; vərəqin yarısı boş idi, yarısına da zorla tanıdığım kiçik hərflər
yazılmışdı.



“Yunancadır?” - deyə soruşdum.
“Hə, amma anlaşılmazdır...” - O, cübbəsindən eynəklərini çıxarıb, burnunun üstünə yerləşdirdi və

sonra üzünü vərəqə daha çox yaxınlaşdırdı.
“Yunancadır, çox kiçik hərflərlə, həm də qarmaqarışıq yazılmışdır. Hətta bu şüşələrlə də oxumaq

çətindir. Çırağı yaxına tut”.
O, vərəqi burnunun ucuna yaxınlaşdırdı, mənsə özümə yer tapmadan, ona daha yaxın durmağa

çalışırdım, amma arxasına xeçib çırağı başının üstündə tutmaq əvəzinə, nədənsə düz qarşısında
dayandım. Mənim geri çəkilməyimi istədi, bunu edərkən tələsdiyimdən, çırağın alovu vərəqin
kənarına toxundu. Vilhelm məni itələyib, soruşdu ki, sən nə edirsən? Əlyazmasını yandırmaqmı
istəyirsən? Və birdən boğuq səslə çığırdı. Mən baxarkən, səhifənin yuxarısının boş olmadığını və
tünd-sarı rəngli qəribə işarələrin yazıldığını gördüm. Vilhelm çırağı əlimdən alıb, ehtiyatla vərəqə
tərəf yaxınlaşdırdı. Sanki ağ kağız üstündə görünməz bir əl “Mane, tekel, fares” yazırmış kimi,
müxtəlif xətlər və çevrələr - ruhçağıran cadukünlərin əlifbasına bənzər işarələr yavaş-yavaş üzə
çıxdı.

“İnanılası deyil! - Vilhelm dedi. - Getdikcə daha maraqlı olur! - Və dərhal ətrafa baxdı. - Bu
tapıntımızı yad adama göstərməməliyik. Əgər o, hələ buradadırsa”. O, eynəklərini çıxarıb, ehtiyatla
masanın üstünə qoydu, sonra perqamenti bürmələyib cübbəsinin altına soxdu. Bütün bu müəmmalı
hadisələrdən çaşıb qalmışdım. Ağzımı açıb sual vermək istədim. Lakin bu zaman kəskin şaqqıltı səsi
eşidildi. Səs kitabxanaya qalxan şərqdəki pilləkənin yuxarı pilləsindən gəlirdi.

“Oradadır! Tut onu!” - Vilhelm qışqırdı. Pilləkənə doğru atıldıq. Vilhelm məsafəni bir neçə
sıçrayışla qət etdi. Mənsə əlimdə çıraq olduğundan, daha yavaş qaçdım və bilaixtiyar geridə qaldım.
Kiminsə ayağı dolaşdı; gurultu ilə pilləkəndən aşağı yıxıldı. Sonra sükut çökdü və çırağın işığında
pilləkənin altına uzanmış Vilhelmi gördüm, onun yanında cildi dəmir bəndlərlə bərkidilmiş böyük bir
kitab vardı. Vilhelm qeyri-adi dalğınlıqla kitaba baxırdı.

Birdən nəsə tərpəndi, kitab yoxa çıxdı və Venansionun masası tərəfdən şappıltı eşidildi. Kimsə
arxamıza keçərək, kitabı götürmüş və onu yazı zalının əks tərəfinə tullamışdı. “Ah, mən axmağam! -
deyə Vilhelm çığırdı. - Tez! Vilhelmin masasına!” Biz geriyə qaçdıq.

Vilhelm yenə məndən əvvəl çatıb, Venansionun masasının ətrafını axtarırdı. Onun ardınca
qaçarkən, uzaqdan bir kölgənin qərbdəki pilləkənlə qalxdığını gördüm.

Həyəcanımdan özümü unudaraq, çırağı Vilhelmə verdim və pilləkənə doğru götürüldüm. O anda
özümü cəhənnəm qoşunları ilə savaşan Məsihin əsgəri kimi hiss edirdim. Amma ayaqlarım cübbəmin
ətəklərinə dolaşdığından, pilləkəndən aşağı yuvarlandım. Bu an, and içirəm, həyatımda yeganə an idi
ki, rahibliyə girdiyimə təəssüf edirdim. Amma eyni zamanda ,ani olaraq düşündüm ki, rəqibim də bu
səbəbdən ləng hərəkət etməlidir. Üstəlik, əgər kitabı götürməyi bacarmışdısa, əlləri də dolu olacaqdı.
Var gücümlə mətbəxə qədər qaçdım, təndirin arxasından çıxıb, geniş dəhlizi tutqunca aydınladan
ulduzlu gecənin işığında yeməkxananın qapısından süzülərək içəri keçən qara kölgə gördüm. Qapı
örtüldü. Qaçaraq qapıya yaxınlaşdım, dəstəkdən tutub dartdım, açdım, içəri girib baxdım - heç kimi
görmədim. Çıxışın qapısı içəridən rəzə ilə möhkəmcə bağlanmışdı. Ətrafıma baxdım. Hər şey
qaranlıq və sükut içində idi. Birdən mətbəxə işıq düşdü. Divara sıxıldım. Kandarda əlində çıraq
tutmuş bir nəfər dayanmışdı. Qışqırdım. Bu Vilhelm idi.

“Kimsə yoxdurmu? Təxmin etmişdim. Əlbəttə ki, qapıdan çıxmadı. Sümük məzarlığının olduğu
keçiddən keçmədi ki?”

“Yox, yox, buradan getdi, fəqət anlaya bilmirəm ki...”



“Sənə demişdim, burada başqa keçidlər də olmalıdır. Onları axtarmağımızın heç bir mənası
yoxdur. Yəqin ki, bu adam indi monastırın o biri başındadır. Şüşələrimlə birlikdə”.

“Şüşələrinizlə?”
“Əfsus. O, kağızı əlimdən ala bilmədi, lakin ağıllı hərəkət edərək, göz şüşələrimi masanın

üstündən götürməklə vəziyyətdən çıxdı”.



“Şüşələr onun nəyinə lazımdır?”
“Çünki bu sirli kağız barəsində danışdıqlarımızı eşitmişdi! O, bu kağızın əhəmiyyətli olduğunu

bilir. Şüşələrsiz onu oxuya bilməyəcəyimi düşünmüşdür. Həm də kağızı başqalarına
göstərməyəcəyimə də əmindir. İndi heç bir fərqi yoxdur - kağız məndədir, ya yox”.

“Amma eynəkləriniz haqqında haradan bilirdi?”
“Birincisi, onların haqqında mən özüm şüşə ustasına danışmışdım. İkincisi isə, bu gün səhər yazı

zalında Venansionun kağızlarına baxmaq üçün onları taxmışdım. Deməli, artıq çox adam bilir ki, bu
cihaz mənə oxumaq üçün lazımdır. Doğrudan da, adi əlyazmasını bəlkə də onlarsız hələ oxuya
bilərəm, amma bunu yox, - deyə o, sirli perqamenti yenidən açdı, - çox kiçik yunan hərfləri ilə
yazılmışdır, yuxarı hissəsi isə, ümumiyyətlə, anlaşılmazdır”.

O, vərəqi yenə də alova sarı tutdu və gizli işarələr - sanki sehrin gücü ilə - daha aydın görünməyə
başladı. “Venansio mühüm məlumatları gizlətmək istəmişdir və buna görə də görünməz, lakin
isidildikdə üzə çıxan mürəkkəblə yazmışdır. Bəlkə də limon şirəsidir... Təəssüf ki, onun hansı
maddədən istifadə etdiyini bilmirik. Yazılar yenidən yox ola bilər. Qulaq as. Sənin gözlərin daha
itidir. Bu işarələrin üzünü cəld köçür. Amma dəqiqliklə. Çalış ki, işarələr bir az da böyük olsun”.
Onun tapşırığım yerinə yetirdim - heç nə anlamadan işarələrin üzünü köçürdüm. Tilsimə oxşayan
dörd-beş sətirlik yazı alındı. Qarşımızdakı müəmma haqqında oxucuda təsəvvür yaratmaq üçün bir
neçə ilk işarəni bura yazıram:

 

Mən yazıb qurtardıqdan sonra Vilhelm
vərəqi gözlərindən bir az uzaqda tutdu ki,
oxuya bilsin. “Bu, məxfi əlifbadır. Yozmaq

lazımdır, - dedi. - Yəqin ki, işarələr pis yazılmışdır, sənsə onu daha da korladın. Lakin anlamaq olur
ki, bunlar bürc işa-



rələridir. Bax, bu birinci sətirdə... deməli... - O, vərəqi bir az da kənarda tutub, gözlərini qıydı. -
Hə... Oxatan, Günəş, Merkuri, Əqrəb...”

“Bunlar nə deməkdir?”
“Əgər sadəlövh biri yazmışsa, ən geniş yayılan bürc əlifbasından istifadə etmiş olmalıdır: Günəş -

A, Yupiter - B... Bu zaman ilk sətir belə olardı... Yoxlayaq. Yaz... RAİQASVL... - O duruxub qaldı. -
Yox, bunun heç bir mənası yoxdur. Həm də Venansio o qədər də sadəlövh deyildi. O, yeni bir açar
yaradaraq, buna uyğun olaraq hərflərin yerini dəyişmişdir. Biz bu açarı tapacağıq”.

“Axı necə?” - heyranlıqla soruşdum.
“Ərəb üsulunun köməyi ilə. Kriptoqrafıya97 üzrə ən gözəl əsərlər kafirlərin qələmindən çıxıb.

Oksfordda bir neçəsini oxumuşam... Biliklərə yiyələnməyin yolunun dilləri öyrənməkdən keçdiyini
deyən Bekon min dəfə haqlı idi. Əbu Bəkr Əhməd bin Əli bin Vaşiyyə ən-Nəbatinin yüz illər öncə
yazdığı “Mömin müsəlmanın qədim yazıların sirrini açmağa duyduğu coşqun istək haqqında” adlı
kitabda cadugərlikdə zəruri olduğu qədər ordular, yaxud şahlar və onların elçiləri arasında
xəbərləşmədə də faydalı olan gizli əlifbaları necə tərtib və ayırd etmək haqqında çoxlu tövsiyələr
vardır. Bu barədə ərəblərin başqa kitablarında da ağıllı məsləhətlərə rast gəlmişəm. Məsələn, bir
hərfi başqa hərflə dəyişmək, sözü tərsinə yazmaq, sözün iki hərfini saxlamaqla qalanlarını tərsinə
yazmaq. Bundan başqa, hərflərin yerinə başqa işarələr də, məsələn, bürc işarələri də qoyula bilər. Bu
zaman əvvəlcə əlifbanın hərfləri, sonra isə məxfi əlifbanın hərfləri rəqəmlərlə işarələnir, daha sonra
uyğun gələn rəqəmlər tutuşdurulur...”

“Venansionun hansı üsuldan istifadə etdiyini isə bilmirik...”
“Hamısını yoxlamaq lazımdır... Başqalarını da... Gizli məktubun şifrəsini tapmaq üçün, ilk

növbədə, burada nə yazıldığını təxmin etmək lazımdır”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Amma bundan sonra şifroni tapmağa lüzum yoxdur ki!” - gülərək dedim.
“Elə demə. İlk sözlərin necə ola biləcəyini təsəvvür etmək lazımdır. Sonra isə bunlardan

çıxardığın qaydanın mətnin geridə qalan hissəsinə uyğun gəlib-gəlmədiyini yoxlamalısan. Məsələn...
bu yazıda, Afrikanın sərhədinə gedən yolun göstərilməsi şübhəsizdir. Demək olar ki, buna əminəm.
Ahəngliyin sayəsində... İlk üç kəlməni özün tapmağa çalış. Hərflərə baxma, onların sayına fikir ver...
IIIIIIII IIIII IIIIIII... Bu sözləri iki-üç hərfdən ibarət hecalara bölək. Nə alınacaq? Ta-ta-ta, ta-ta, ta-ta-
ta... Ağlına bir şey gəlmədimi?”

“Yox... heç nə...”
“Amma mənim ağlıma Secretum finiş africae'  gəlir...Baxaq. Axırıncı kəlmədə birinci və altıncı

hərflər eyni olmalıdır. Doğrudan da, belədir: hər ikisi Yer üzünün işarəsidir. Birinci sözün ilk hərfi -
S - ikinci sözün son hərfi ilə eyni olmalıdır... Gözəl. Bu da uyğun gəlir. Qız bürcünün işarəsi.
Deyəsən, biz düzgün yoldayıq. Fəqət bu, təsadüflər zənciri də ola bilər. Qanunauyğunluğu axtarmaq
lazımdır”.

“Harada axtaraq?”



“Beynimizdə. Düşünüb tapmalı, sonra da yoxlamalıyıq. Amma bunun üçün günlər lazımdır. Amma
uzun sürməz. Çünki elə bir gizli dil yoxdur ki, səbr və bacarığın qarşısında dayana bilsin, bunu
unutma. Lakin indi vaxtımız yoxdur. Kitabxanaya baxmalıyıq. Bundan başqa, göz şüşələrim olmadan
yazının ikinci hissəsini oxuya bilməyəcəyəm və əfsuslar olsun ki, sən də mənə kömək edə bilməzsən,
zira sənin fikrincə...”

“Ellinlilərin yazısını oxumaq olduqca çətindir...” - onun sözünü acizanə şəkildə tamamladım.
“Tamamilə doğrudur. Bax görürsən Bekon nə qədər haqlı imiş? Öyrən! Lakin ruhdan düşməyək.

Perqamenti və sənin yazılarını götürüb, kitabxanaya qalxaq. İndi şeytanın bölük-bölük orduları da
qarşımızı kəsə bilməz”. 98



Tələsə-tələsə xaç vurdum. “Bəs bir az öncə bizimlə dava etmək istəyən kim idi? Bensio?”
“Bensio, Venansionun masasında nə olduğunu öyrənmək üçün yanıb-yaxılır... Fəqət zənnimcə, belə

fitnələrə baş vurmaq onun əlindən gəlməz. Həm də o, bizimlə müttəfiq olmaq istəmişdi... Bir də ki,
Binaya gecə vaxtı girməyə onun cürəti çatmaz...”

“Deməli, Berenqar? Ya da Malaxia?”
“Berenqar. Belə əməllər ondan çıxar. Həm də... o, kitabxanaya cavabdehdir. Açdığı sirr

nəticəsində Venansionun məxfi kitabı əldə etdiyinə inanır. Bunun üçün də əzab çəkir. Yəqin ki,
Berenqar həmin kitabı yerinə qoymaq istəyirmiş. Kitabxanaya çıxmasına imkan vermədik. Düşünürəm
ki, o indi kitabı monastırda bir yerdə gizlətmişdir. Tanrı yardım edərsə, kitabı yerinə qoymaq istərkən
onu yaxalaya bilərik...”

'“Amma Malaxia da eyni səbəblərdən ötrü belə edərdi...” “Güman etmirəm. Venansionun masasını
eşələmək üçün Malaxianın kifayət qədər vaxtı olmuşdur. Binanı kilidləmək üçün o, burada tək qalır.
Bu barədə çox fikirləşsəm də, ona mane ola bilməyəcəyimi anladım. İndi biz görürük ki, mənim
əndişələrim əbəs yerə imiş: Venansionun masasını axtaran o deyildir. Nəticə çıxaraq: Venansionun
kitabxanaya girib oradan nə isə götürdüyünü Malaxia bilmir. Bunu Berenqar və Bensio... bir də sənlə
mən bilirik. Adelmonun etirafından sonra Xorxenin də məlumatı ola bilərdi, amma dolama pilləkənlə
sürətlə enən, əlbəttə ki, o deyildi...”

“Deməli, ya Berenqardır, ya da Bensio”.
“Bəs nə üçün Tivolili Pasifiko, yaxud bu gün söhbət etdiyimiz başqa rahiblərdən biri olmasın? Ya

da şüşələrimi hansı məqsədlə istifadə etdiyimi bilən Nikola? Ya da bizə naməlum olan səbəblərlə
gecələr monastırda gəzib-dolaşan bu qəribə Salvator? Əsaslı səbəblər olmadan şübhəlilərin sayını
azaltmaq lazım deyildir. Yalnız bir istiqamətdə axtanş aparmağımızı Bensio istəyir. Kim bilir - bəlkə
də Bensio üçün belə sərfəlidir?”



“Amma o, düz adama oxşayır”.
“Əlbəttə. Lakin unutma, əsl təhqiqatçmın ilk vəzifəsi - məhz düz adamlara oxşayanlardan

şübhələnməkdir”.
“Təhqiqatçılıq - yaramaz işdir”, - dedim.
“Mən də bunun üçün onu atdım. Amma görürsən - bəzən köhnə peşə də kara gəlir. Haydı,

kitabxanaya gedək”.



G E C Ə ,
Vilheltn və Adso, nəhayət, labirintə girirlər;

qəribə görüntülər görür və hər bir labirintdə olduğu kimi
yolu itirirlər

Biz yenidən yuxarı qalxdıq, bu dəfə şərqdəki pilləkənlə, çünki bu pilləkən yazı zalından keçməklə
kitabxananın yerləşdiyi üst mərtəbəyə də çıxırdı. Çırağı yuxarı qaldıraraq qarşımızda tutmuşdum.
Alinardonun labirint haqqında dediklərini xatırladım və dəhşətli şeylərlə üz-üzə gəlməyə
hazırlaşdım.

Yasaq edilmiş yerə girdikdə toz və kif iyi verən, yeddiguşəli, kiçik və pəncərəsiz otaqda
olduğumuzu görüncə çox təəccübləndim. Sonralar görəcəkdim ki, üst mərtəbəni bütünlüklə bu qoxu
bürümüşdü. Bir sözlə, vahiməyə düşmək üçün heç bir səbəb yox idi.

Dediyim kimi, otağın yeddi divarı vardı. Bunların yalnız dördündə daşlarla divara hörülmüş iki
kiçik sütun arasında, yuxarısı yarımdairəvi tağ şəklində olan geniş keçidlər vardı. Bütöv divarlar
boyunca yerləşdirilmiş böyük dolab və rəflərə səliqə ilə kitablar yığılmışdı. Hər birinin üstündə
rəqəm yazılmış lövhə vardı. Bu rəqəmlərin, kataloqda gördüyümüz rəqəmlərlə eyni olduğuna şübhə
yox idi. Otağın ortasında üstü yenə kitablarla dolu olan masa qoyulmuşdu. Bütün kitabların üstündə
nazik toz təbəqəsi vardı - deməli, onları müntəzəm olaraq silib təmizləyirdilər. Döşəmə də nisbətən
təmiz idi. Divarların birində, tağın üstündə iri hərflərlə yazılmışdı: Apocalypsis İesu Christi'. Hərflər
köhnə olsa da, yazı silinməmişdi. Sonralar gördük ki, buna xüsusi üsulla nail olunurdu: hərflər daşın
üzərində 99



oyularaq yazılır, sonra bu oyuqların içorisi boyalarla doldurulurdu. Belə işləmələrə kilsələrdə tez-tez
rast gəlinir.

Tağlı keçidlərin birindən içəri girdik. Özümüzü şüşə əvəzinə gips təbəqələrlə örtülmüş
təkpəncərəli, iki divarı bütöv, bir divarında isə az öncə içindən keçdiyimiz otaq kimi keçidi olan
başqa bir otaqda gördük. Buradan isə iki divarı bütöv, bir divarında pəncərə, bir divarında isə keçid
olan başqa bir otağa girilirdi. Hər iki otaqda da birinci otaqda gördüyümüzə bənzər, eyni hərflərlə
yazılmış, lakin məzmunca fərqli olan yazılar vardı. Birincisi belə idi: “Super thronos viginti
quatuor”' , ikinci otaqda isə belə yazılmışdı: “Nometı illi ırıors"100 101. Bu iki otaq birinci otaqdan
həm kiçik, həm də onun kimi yeddiguşəli yox, dördkünc idi. Lakin əşyalar fərqli deyildi: kitab dolu
rəflər və ortada bir masa.

Üçüncü otağa girdik. Bura boş idi: kitablar və yazılı lövhələr yox idi. Fəqət pəncərənin altında
daş mehrab vardı. Biri indicə çıxdığımız, biri ilk girdiyimiz yeddiguşəli otağa açılan, üçüncüsü isə
bizi yeni bir otağa çıxaran üç qapı vardı. Bu yeni otaq da əvvəlkilərə oxşayırdı, lakin lövhənin
üstündə başqa kəlmələr yazılmışdı: “Obscuratus est sol et aer”102. Buradan “Facta est grando et
ignis”103 yazılmış növbəti otağa keçid vardı. Bu otaqda isə başqa qapı yox idi, yəni bura girdikdən
sonra irəliyə getmək mümkün deyildi, yalnız geriyə yol vardı.

“İndi düşünək, - Vilhelm dedi. - Hər birinin bir pəncərəsi olan dördkünc, daha doğrusu, trapesiya
şəklində beş otaq... Bu otaqlar pilləkəni olan, yeddiguşəli, pəncərəsiz otağı əhatələyir... Çox sadədir,
əziz Adso. Biz şərq qülləsindəyik. Hər bir qüllənin xaricdən beş divarı və beş pəncərəsi vardır.
Vəssalam. Bu boş otaq, doğrudan da, şərq tərəfə baxır - kilsənin xonı kimi - və sübh çağı günəşin
şəfəqləri ilk öncə mehrabı işıqlandırır. Zən-



nimcə, bu çox düzgün və münasibdir. Burada qeyri-adi olan yalnız gips şüşələrdir. Çox ağıllıca
düşünülüb. Gündüzlər işığı yaxşı keçirir. Gecələr isə hər şeyi gizlədir, hətta ay işığını da içəri
buraxmır. Məncə, çox da böyük labirint deyil. Yeddiguşəli otağın qalan iki qapısının hara açıldığına
baxmaq lazımdır. Düşünürəm ki, istiqaməti asanlıqla tapacağıq”.

Ustadım səhv edirdi. Kitabxananı quranlar Vilhelmin düşündüyündən də hiyləgər çıxdılar. İşin nə
yerdə olduğunu necə izah edəcəyimi bilmirəm, amma qüllədən çıxdıqdan sonra irəliləmək getdikcə
çətinləşdi. İkiqapılı, bəzən də üçqapılı otaqlara rast gəlirdik. Bütün otaqların bir pəncərəsi vardı.
Pəncərəsi olan başqa otaqlardan çıxıb, Binanın mərkəzinə doğru irəlilədiyimizi düşünərək, girdiyimiz
otaqların da bir pəncərəsi vardı. Hər yerdə eyni dolablar və masalar, eyni cildli kitab rəfləri gördük.
Bir otağı başqasından fərqləndirmək üçün bizə heç nə kömək etmirdi. Yazıları oxumaqla yolumuzu
tapmağa çalışdıq. “İn diebus illis”' yazılmış otağa iki dəfə rast gəlincə, düşündük ki, az öncə
çıxdığımız otaqdayıq. Amma əvvəlki otaqda pəncərənin qarşısındakı qapı “Primogenitus mortuorum
”104 105 yazılmış qonşu otağa açılırdı; burada isə elə həmin yerdə olan qapıdan “Apocalypsis İesu
Christi” adlı başqa otağa keçid vardı. Bu otağın adı yeddiguşəli zalın adıyla eyni olsa da, dördkünc
idi. Belə nəticəyə gəldik ki, eyni kəlmələr müxtəlif otaqlarda təkrarən yazılmışdır. “Apocalypsis”
yazılmış, bir-birinə bitişik olan iki otaqdan sonra “Cecidit de coelo stella magna”106 adlı başqa bir
otaq gəlirdi.

Bu yazıların qaynağı aydın idi - Yuhənnanın İncili. Lakin onların nə məqsədlə yazıldığını, hansı
məntiqlə yerləşdirildiyini aydınlaşdıra bilmədik. Onlardan çox deyil, bir neçəsinin qara rənglə yox,
qırmızı rənglə yazıldığını görüncə, çaşqınlığımız daha da artdı.



Yenə gəlib yeddiguşəli ilk otağa çıxdıq (bu otağı asanlıqla tanıya bilirdik - burada yazı zalına enən
pilləkən vardı). Buradan, otaqları bir-birinin ardınca keçərək, sağa doğru getməyə çalışdıq. Lakin üç
otağı keçdikdən sonra dalana dirəndik. Buradan yalnız yan tərəfə keçid vardı. Yenə iki keçidli otağa
rast gəldik, bundan sonra ardıcıl olaraq dörd otaq və yenə dalan gördük. Geri dönüb əvvəlki otağa
qayıtdıq. Bizə məlum olmayan daha bir keçid vardı. Buradan girib, yeni bir otağı keçdikdən sonra
təzədən yeddiguşəli otağa gəlib çıxdıq.

“Buraya qayıdarkən, keçdiyimiz ən son otağın adı nə idi?” - deyə Vilhelm soruşdu.
Yaddaşımı qurdalayıb dedim: "Equus albus”107 .
“Gözəl. Tapa bilərikmi?”
Onu asanlıqla tapdıq. İndi “Equus albus” adlı otaqdan bayaq döndüyümüz tərəfə deyil, “Gratia

vobis et pax”108 yazılmış otağa girdik, buradan geriyə çıxışı olmayan yeni bir otağa keçdik. Və bayaq
rast gəldiyimiz “İn diebus illis” və “Primogenitus mortuorum” yazılarını buradakı otaqlarda da
gördük (bu otaqlar yeni idimi? yoxsa elə bayaq gördüyümüz otaqlardı?). Amma növbəti otağı ilk dəfə
idi ki, görürdük: “Tertia pars terrae conıbusta est ”109. Karıxıb qalmışdıq və olduğumuz yeri şərq
qülləsinə nəzərən müəyyənləşdirə bilmirdik.

Çırağı başımın üzərinə qaldırıb, yan otağa keçdim. Və birdən iyrənc gövdəsi kabus kimi yırğalanan
eybəcər bir varlıq qaranlıqdan çıxıb üstümə gəldi.

“İblis!” - deyə qışqırdım. Az qalmışdı ki, çırağı yerə salıb sındıram, özümsə ölü kimi ağarmış
halda Vilhelmin qucağına atıldım. O, çırağı əlimdən alıb, məni yüngülcə kənara itələdi və fikrimcə,
fövqəladə qətiyyətlə irəliyə doğru getdi. O da bu qorxunc varlığı görmüş olmalıydı, çünki diksinib
geriyə çəkildi.
Sonra diqqətlə baxdı, çırağı qaldırıb yenidən irəli getdi. Və qəhqəhə ilə gülməyə başladı.

“Amma çox məharətlə düzəldilib! Güzgüdür bu!”
“Güzgüdür?”
“Hə, güzgüdür, mənim igid cəngavərim. Bir az əvvəl yazı zalında canlı düşmənin üstünə elə

mərdliklə atıldın ki! İndi öz kölgəndənmi qorxursan? Bu, əyri güzgüdür. Görüntünü böyüdərək və
təhrif edərək göstərir”.

Əlimdən tutub məni qapının qarşısındakı divarın yanına gətirdi. İndi yaxın məsafədən çıraqla
işıqlandırılan dalğalı və parlaq şüşə bizi çox eybəcər şəkildə əks etdirirdi. Addım atınca, güzgüdəki
görüntülərimiz gah əyilir, gah büzüşüb-yığılır, gah da genişlənib-açılırdı.

“Optikaya aid kitablar oxumalısan, - Vilhelm razı-razı dedi, - heç olmasa, bu kitabxananı quranlara
məlum olan əsərləri bilməlisən. Ən yaxşılarım ərəblər yazmışlar. Əl-Hazanın qələmə aldığı “Gözlə
görünən vaqeələr haqqında” adlı əsərdə güzgülərin xassələri mükəmməl həndəsi düsturlarla izah
edilir. Bəzi güzgülər səthlərinin dəyişilməsi sayəsində ən kiçik əşyaları da böyüdə bilir (mənim göz
şüşələrim də oxşar xassəyə malikdir), bəzi güzgülər isə görüntüləri tərsinə çevrilmiş halda, oyri-üyrü
göstərir. Hətta biri iki göstərən, yaxud dörd göstərən güzgülər də var. Cırtdanı div kimi, divi də
cırtdan kimi göstərən güzgülərə də rast gəlinir”.

“Aman Allah! - bərkdən dedim. - Deməli, kitabxanaya girənləri dəhşətə salan kabuslar bundan
yaranır?”

“Ola bilər. Hər halda əla düşünülüb. - Vilhelm güzgünün üstündəki yazını oxudu: “Super thronos
viginti qııatuor”. - Biz artıq bu yazıya rast gəlmişik. Lakin həmin otaqda güzgü yox idi. Əksinə, bu
otaqda isə, pəncərə yoxdur, üstəlik, yeddigüşəli də deyil. Biz haradayıq? - O, ətrafa baxıb, dolaba
yaxınlaşdı. - Adso, bu qarabəxt oculi ad legendum110 olmadan kitabların iis-



tündə nə yazıldığını oxuya bilmirəm. Bir neçə başlığı mənə oxusana”.
Əlimi atıb qarasına bir kitab götürdüm. “Burada yazı yoxdur”.
“Necə yəni? Budur yazı! Sən haranı oxuyursan?”
“Bu, yazı deyil. Əlifba hərfləri deyil. Oxuya bilmirəm. Yunanca da deyil, olsaydı anlardım.

Soxulcanlara, kiçik ilanlara, milçək nəcisinə bənzəyir...”
“Hə, ərəbcədir. Belə kitablar çoxdurmu?”
“Kifayət qədərdir. Hə, Tanrıya şükür, latınca birini tapdım. Əl... əl-Xarəzmi, “Cədvəllər”.
“Nücum elminə dair cədvəllər! Əl-Xarəzminin cədvəlləri Batlı Adclyardonun tərcüməsində!

Nadir kitabdır! Davam et!”
“İsa ibn Əli “Görmə haqqında”, Əl Kindi “Ulduzların bərq vurmasına dair”.
“İndi masanın üstünə bax”.
Masanın üstündəki “Heyvanlar haqqında” adlı nəhəng kitabı açdım. Gözəl bir təkbuynuzlu heyvanı

təsvir edən heyrətamiz miniatürə baxdım.
“Gözəl çəkilmişdir, - rəsmləri hərflərdən daha yaxşı ayırd edən Vilhelm başını tərpədərək dedi. -

Bəs o kitab?”
Mən oxudum: “Müxtəlif cinslərdə qəribəliklərə dair”. Burada da rəsmlər var, amma daha qədim

görünür”.
Vilhelm gözlərini qıyıb, vərəqə baxdı. “Təxminən beş yüz il əvvəl irland rahiblərinin çəkdiyi bir

miniatürdür. Təkbuynuzlu heyvan rəsmi olan kitab daha qədimdir, həm də fransız üslubu ilə
hazırlanmışdır”.

Yenə də ustadımın biliyinə heyran qaldım. Yolumuza davam etdik. Bitişik otağa girdik, sonra hər
birində pəncərə və kitablarla dolu rəflər olan dörd otaqdan keçdik. Bəzi dolablarda sehrə və caduya
aid yad dildə yazılmış kitablar vardı. Lakin axırda qarşımıza yenə divar çıxdı və geri dönməyə
məcbur olduq; çünki iç-içə açılan son beş otaqda yan tərəflərə heç bir çıxış yox idi.

“Divarların maili olduğunu nəzərə alsaq, - Vilhelm dedi, - başqa bir beşguşəli qüllənin içərisində
olduğumuzu təxmin edə bilərik. Amma mərkəzdəki yeddigüşəli zal nədənsə görünmür. Bəlkə də
yanılıram”.

“Bəs pəncərələr? - deyə soruşdum. - Burada nə üçün bu qədər pəncərə var? Bütün otaqların həyətə
baxması mümkün deyil”.

“Nə üçün? Bos ortadakı quyunun yaratdığı həyət? Pəncərələrin çoxu daxildəki səkkizguşəli həyətə
açılır. Gündüz, yəqin ki, bunu hiss etmək mümkündür... içəri düşən işığın fərqli olması sayəsində...
Düşünürəm ki, gündüz olsaydı, günəş şüalarının düşmə bucağına görə otaqların necə yerləşdiyini də
təyin etmək olardı. Amma indi gecədir, ona görə də bütün pəncərələr eynidir. Geriyə dönək”.

Güzgülü otağa geri döndük. Yan tərəfdəki, hələ girmədiyimiz üçüncü qapıya doğru getdik.
Qarşımıza iç-içə olan üç, ya da dörd otaq çıxdı. Və birdən axınncı otaqdan işıq gəldiyini gördük.

“Orada kimsə var!” - boğuq səslə çığırdım. “Belədirsə, o, çırağımızın işığını çoxdan görmüşdür”,
- Vilhelm sakitcə dedi və əli ilə çırağın önünü kəsdi. Bir neçə an yerimizdə donub-qaldıq. Uzaqdan
gələn işıq artıb-azalmadan titrək-titrək yanırdı. Səssizlik idi.

“Bəlkə də bu yalnız çıraqdır, - Vilhelm dedi. - Kitabxanada ruhların dolaşdığına rahibləri
inandırmaq üçün qəsdən buraya qoyulmuşdur. Bunu öyrənmək lazımdır. Sən burada qal, işığı əlinlə
ört, mənsə sakitcə gedib baxım”.

Güzgünün yanında etdiyim qorxaqlığa görə xəcalətimdən sakitləşə bilmirdim, ona görə də
Vilhelmin gözündə bəraət qazanmaq üçün bu fürsətdən istifadə edib, onun sözünü kəsdim: “Yox, mən



gedəcəyəm. Siz isə burada qalın. Mən daha cəld və yüngüləm. Təhlükə olmadığını görüncə, sizi
çağıraram”.

Belə də etdim. Divara qısılaraq, pişik, ya da keçi pendirini çırpışdırmaq üçün gecələr mətbəxə
enən mürid kimi (Melkdə olduğum zaman bu işdə tayım-bərabərim yox idi) səssizcə, oğrun-oğrun
işığa tərəf getdim. Otağın kandarına çatdım. Qapı dirəyini əvəzləyən sütunun arxasında gizlənib
içəriyə baxdım.



Heç kim yox idi. Masanın üstünə qoyulmuş çıraq his edərək yanırdı; bizim çırağa bənzəmirdi; üstü
açıq buxurdana oxşayırdı, alovu yox idi, içində olan qatı kütlə isə zəifcə közərirdi. Çırağın ətrafını
kül bürümüşdü.

Cəsarətimi toplayıb içəri girdim. Masanın üstündə, buxurdanın yanında rəngbərəng rəsmləri olan
kitab var idi. Yaxınlaşıb baxdım. Səhifənin üstündə dörd rəngli zolaq vardı - sarı, firuzəyi, zəncəfil
rəngli və yanıq sümük rəngində. Onların arasından qorxunc görkəmli vəhşi heyvan görünürdü:
quyruğu ilə göydəki ulduzlan vurub yerə salan, onbaşlı nəhəng əjdaha. Birdən əjdaha canlanmağa
başladı və tərpəndi. Quyruğundakı pulcuqlar qopub səpələndi, sanki minlərlə gümüşü qabıq havada
uçaraq, başımın ətrafında dövrə vururdu. Geriyə çəkildim, otağın tavanının əyilib üstümə doğru
gəldiyini gördüm. Hər yerdə ilanlar fısıldaşırdı, amma vahiməli deyildi, əksinə, ətrafımda dolaşan bu
ilanlar nədənsə xoşuma gəlirdi. İşıqdan libas geymiş bir qadın göründü, ağzını ağzıma yaxınlaşdırdı
və üzümə üfürdü. Hər iki əlimlə onu geri itələdim, amma əllərim sanki qarşıdakı kitab dolabına
yapışmışdı və bu zaman kitablar qeyri-adi ölçülər alıb, böyüməyə başladı. Artıq harada olduğumu,
kim olduğumu bilmirdim, yer-göy qeybə çəkilmişdi. Otağın ortasında iyrənc bir istehza ilə gözlərini
mənə dikmiş, şəhvət püskürən Berenqarı gördüm. Üzümü əllərimlə örtdüm, amma nədənsə əllərim
qurbağanın ayaqlan kimi sürüşkən, yapışqan və pərdəli idi. Deyəsən, bağırdım. Ağzımda dəhşətli acı
hiss etdim. Sonra getdikcə dərinləşən dibsiz qaranlığın içinə yuvarlandım... Daha heç nə yadımda
deyil.

Sanki yüz illər keçdikdən sonra ayılmışdım. Naməlum zərbə səsləri beynimin içində uğuldayaraq
dəhşətli ağrıya səbəb olurdu. Döşəməyə uzanmışdım. Vilhelm məni ayıltmaq üçün yanaqlarıma sillə
vururdu. Başqa otaqda idik: gözlərimin qarşısında “Requiescant a laboribus suis”' yazılmış lövhə
vardı. 111



“Hə, Adso, di tez ol, - Vilhelm deyirdi. - Hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır...”
“Ehtiyatlı ol, - deyə dəhşətlə pıçıldadım, - Orada əjdaha var...”
“Əjdaha-zad yoxdur. Masanın altında tapdım səni, sayıqlayırdın; gözəl bir Müztərib İncili masanın

üstünə qoyulmuşdu: günəşə bürünmüş qadının əjdaha ilə qarşılaşdığı səhifə açıq idi. Amma ətrafa
yayılmış iydən bildim ki, pis qoxu ilə nəfəs almısan və dərhal səni oradan çıxardım. Mənim də başım
ağrıdı”.

“Bəs orada gördüklərim..”
“Sən heç nə görmədin. Orada bihuşedici bitkilər tüstülənirdi. İyindən tanıdım. Bundan ərəblər

istifadə edirlər. Bəlkə də Dağ Qocasının öz həşşaşilərinə107 tapşırığa yollamazdan öncə iylətdiyi
otlardandır. Bax, xəyalat görməyin əsrarını tapdıq. Kimsə xoşagəlməz ziyarətçiləri kitabxananın
şeytani qüvvələrlə qorunduğuna inandırmaq üçün gecələr bu bitkilərdən yandırır. Hə, sənin gözlərinə
nə göründü?”

Gördüyüm dəhşətdən yaddaşımda qalanlan qarışıq şəkildə ona danışdım. Vilhelm gülümsədi:
“Bunların yarısı kitabda gördüklərinin təxəyyülündoki davamı, yarısı da gizli qorxularının və
boğulmuş istəklərinin səsidir. Bitkilərin bihuşedici təsiri ilə bunlar hərəkətə gəlir. Sabah bu barədə
Severinlə danışaram. O, çox şey bilir, amma bunu büruzə vermək istəmir... Bunlar bitkidir, yalnız
bitki. Şüşəçinin bizə danışdığı cadugər əməllərindən əsər-əlamət belə yoxdur. Bitkilər, güzgülər...
Müdrikliyin gizlin yeri çox hiyləgərcəsinə qorunur. Bu kitabxanada biliklər işığa deyil, qaranlığa
vəsilədir. Bu, mənim xoşuma gəlmir. Kitabxananın qorunması kimi müqəddəs iş pozğun bir 112



ağıla həvalə edilib... Sənin üçün çətin bir gün oldu, Adso. Özündə deyilsən. Geri qayıtmalıyıq. Sənə
su və təmiz hava lazımdır. Bu pəncərələri açmağa çalışmaq da mənasızdır. Çox hündürdədir, bəlkə
də illərdir açılmır... Onlar Adelmonun özünü buradan aşağı ata biləcəyini necə düşünə biliblər?”

Beləcə, Vilhelm geri qayıtmağı əmr etdi. Sanki bu asanmış! Aşağıya düşən pilləkənin yalnız bir
qüllədə - şərq qülləsində olduğunu bilirdik. Amma o an biz haradaydıq? Bütün təsəvvürümüzü
itirmişdik. Kor-koranə gəzib dolaşırdıq, getdikcə buradan çıxmağın mümkün olmadığına inanırdıq.
Ayağımı zorla sürüyür, səntirləyə-səntirləyə yeriyirdim, az qala ögüyəcəkdim. Vilhelm məndən ötrü
narahat idi və indi biliyinin heç bir işə yaramadığından özünün özünə acığı tutmuşdu. Lakin mənə -
daha doğrusu, özünə - təsəlli verirdi; - bu arada, onun ağlına növbəti gecə üçün gözəl bir fikir gəldi.
Əgər bu gecə kitabxanadan çıxa bilsəydik, özümüzlə taxta kömür parçası, ya da başqa bir boyayıcı
maddə götürüb, yenidən buraya gələcək və divarlarda işarələr qoyaraq gəzəcəkdik.

“Hər hansı bir labirintdən çıxış yolunu tapmaq üçün, - Vilhelm bəlağətlə dedi, - yalnız bir üsul
vardır. Daha öncə heç görmədiyimiz hər yeni qovşaqda çıxdığımız keçidi üç xaçla işarələyirik. Əgər
xaçlarla işarələdiyimiz, yəni artıq olduğumuz qovşağa bir də gəlib çıxsaq, bizi buraya gətirən keçidə
yalnız bir işarə qoyuruq. Əgər bütün keçidlər işarələnmişsə, deməli - geri qayıtmaq lazımdır. Amma
qovşaqda hələ işarələnməmiş keçidlər qalmışdırsa, bunlardan hər hansı birini seçib, onu iki xaçla
işarələmək lazımdır. Yalnız bir xaçla işarələnmiş keçidə girərkən, buraya daha iki işarə qoymaq
lazımdır; beləcə, bu keçidin üç işarəsi olur. Əgər üç işarəli keçidə heç zaman girməsən və
sərəncamında üç xaçla işarələnməmiş, heç olmasa, bir yol qalmışsa, labirinti bütünlüklə gəzmiş
olarsan...”

“Bunları haradan bilirsiniz? Labirintlərə aid bilikləri öyrənmisinizmi?”
“Yox. Bir zamanlar oxuduğum qədim bir mətni xatırladım”.
“Bütün bunlar yerinə yetirilsə - labirintdən çıxmaq olarmı?”
“Heç zaman. Bildiyim qədər. Buna baxmayaraq, yoxlamalıyıq. Həm də üstəlik, sabah göz

şüşələrim də olacaq və kitablarla özüm məşğul ola biləcəyəm. Bəlkə lövhələrdəki yazılar bizi
azdıran zaman kitablar kömək edəcək - yol göstərəcək”.

“Gözlükləriniz olacaq? Onları necə tapacaqsınız?”
“Tapacağam - demədim. Yenilərini hazırlayacağam. Zənnimcə, şüşəçi də belə cihazlar düzəltməyi

öyrənmək üçün fürsət gözləyir. Əlbəttə ki, şüşələrlə işləmək üçün alətləri olarsa. Şüşələrə gəlincə,
emalatxanada nə qədər desən, vardır”.

Beləcə, çıxış yolu axtarıb dolaşarkən, yeni bir otağa gəlib çıxdıq. Birdən otağın ortasında
görünməz bir əlin üzümə toxunduğunu və yanağımı oxşadığını hiss etdim. Kimsə inildəyirdi - bu, nə
heyvan səsi idi, nə də insan səsi. Onunla yanaşı üçüncü otaqdan da eyni inilti səsləri eşidildi. Sanki
bir kabus otaqların içində dolaşırdı. Düşünürdüm ki, kitabxanadakı gözlənilməz hadisələrə artıq
öyrəşmişəm. Fəqət bu çox dəhşətli idi. Geriyə doğru sıçradım. Görünür, Vilhelm də eyni şeyi hiss
etmişdi, çünki əlini yanağına çəkə-çəkə yerində donub-qalmışdı və çırağı qaldıraraq ətrafına baxırdı.

Sonra çırağa diqqətlə baxaraq, əlini lap yuxarı qaldırdı, bu zaman alov nədənsə daha canlı
titrəməyə başladı. Bir az düşünüb, bir barmağını tüpürcəyi ilə yaşladı və onu qarşısında tutdu.

“Hər şey aydındır”, - qarşı-qarşıya olan iki divarın üstündə təxminən insan boyu hündürlüyündə
yerləşən iki deşiyi mənə göstərib, razı-razı dedi. Əlini yaxınlaşdırınca, bu iki incə yarıqdan süzülən
hava şırnağını - çöldən gələn soyuq havanı hiss etmək çətin deyildi. Qulağını dayayınca da boğuq bir
uğultu eşidirdin. Bu, yarığa doğru cuman qəzəbli qış küləyinin səsi idi.

“Kitabxanada havalandırma olmalıdır, - Vilhelm dedi. - Yoxsa, burada adam havasızlıqdan



boğular, xüsusən də yayda. Bundan başqa, deşiklərin sayəsində perqamentlərin qurumaması üçün
zəruri olan rütubətlilik də əldə edilir. Lakin inşaatçıların hiyləsi bununla bitmir. Onlar deşikləri
xüsusi bucaq altında yerləşdirməklə, küləkli gecələrdə bu yarıqlardan içəri girən hava axınlarının
başqa axınlarla toqquşub, yanaşı yerləşən otaqların içində, az öncə eşitdiyimiz iniltiləri çıxararaq
dövr etməsinə nail olmuşlar. Bu səslər güzgülərin və bitkilərin təsiri ilə birləşincə, buranı yaxşı
tanımadan içəri girən bizim kimi ağılsızların qorxusunu daha da artırır. Hətta biz də bir an kabusların
üzümüzə üfürdüyünü zənn etdik... Nə üçün bu hadisə ilə yalnız indi qarşılaşdıq? Görünür, bayırda
külək əsmirdi. Deməli, labirintin daha bir müəmmasının sirri tapıldı... Amma buradan necə
çıxacağımızı hələ də bilmirik”.

Belə söhbətlər edə-edə hamısı eyni görünən divar yazılarına baxıb əlimizi yelləyərək, çarəsiz
halda otaqları dolaşırdıq. Yeni bir yeddiguşəlu zala rast gəldik, ona bitişik otaqlarda yenə dövrə
vurduq - heç nə alınmadı, çıxışı tapmadıq. Gəldiyimiz yolla geri döndük; harada olduğumuzu
anlamağa çalışmadan təxminən bir saat gəzib-dolaşdıq. Bir an gəldi, Vilhelm öz məğlubiyyətini etiraf
etməyə məcbur oldu. Otaqların birində yatıb, ertəsi gün Malaxianın bizi tapacağına ümid etməkdən
başqa çarəmiz qalmamışdı. Şərəfli işimizin rüsvayçı sonuna yaxınlaşarkən - birdən özümüzü
pilləkənin olduğu ycddigüşəli ilk otaqda gördük. Tanrıya ürəkdən şükrlər edərək, sevincdən özümüzü
unutmuş halda pillələrlə aşağı endik.

Mətbəxə girər-girməz ocağın arxasından keçib, sümükxananın yerləşdiyi dəhlizlə qaçdıq - and
içirəm ki, bu quru kəllələrin qorxunc diş qıcırtıları sevimli dostlarımın təbəssümü kimi görünürdü
mənə. Yenidən kilsəyə girib, şimal tərəfdəki qapıdan çıxdıq və xoşbəxt halda qəbir daşlarının
üstündə oturduq. Qış gecəsinin təmiz havasını ilahi şərbət kimi içimizə çəkirdik. Ətrafımızda ulduzlar
parıldayırdı və kitabxananın bütün dəhşətləri çox uzaqlara çəkilmişdi.

“Dünya nə gözəl, labirintlorsə nə çirkindir”, - fərəhlə dedim.
“Labirintlərdən necə çıxmağın bir qaydası olsaydı, dünya nə gözəl olardı”, - deyə ustadım cavab

verdi.
“Əcəba, saat neçədir?” - dedim.
“Mən zaman duyğusunu itirmişəm. Amma gecəyarısı duası üçün zənglər çalınmadan hücrəmizdə

olsaq, yaxşıdır”.
Biz kilsənin sol divarı boyunca gedib, darvazanı keçdik (Vəhydə adları keçən qocaların qorxunc

surətlərini yenidən görməmək üçün üzümü çevirdim, super thronos viginti quatour) və həyətə girib,
zəvvar müsafırxanasına tərəf yollandıq.

Pillələrdə kimsə dayanmışdı. Görünüşündən vahimə yağırdı. Abbat idi. Bizi gözləyirdi. Tərs-tərs
bizə baxırdı. “Bütün gecəni sizi axtarmışam, - Vilhelmə dedi. - Hücrənizdə yox idiniz. Kilsədə yox
idiniz...”

“Bir ehtimalın doğru olub-olmadığını yoxlayırdıq...” - Vilhelm qırıq-qırıq danışaraq, özünə bəraət
qazandırmaq istədi. Açıq-aşkar karıxmış halda idi. Abbat cavab vermədən uzun-uzadı ona baxdı.
Sonra ciddi səslə dedi: “Mən sizi axşam duasından dərhal sonra axtardım. Berenqar dua oxumağa
gəlməmişdi”.

“Nə deyirsiniz!” - Vilhelm sevinclə dilləndi. Beləcə, yazı zalında bizi güdən adamın kim olduğu
asanlıqla aydınlaşdı.

“O, axşam duasına gəlməmişdi, - abbat təkrar etdi, - hücrəsinə də dönməyib. İndi gecəyarısı duası
üçün zənglər çalınacaq. Görək gələcəkmi? Əgər gəlməsə - qorxuram ki, yeni bir fəlakət baş vermiş
olsun”.



Berenqar gecə yansı duasına gəlmədi.
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Yoxa çıxmış Berenqarın hücrəsində qanlı qətfə tapılır - vəssalam

Bu sətirləri yazarkən o gecəki, daha doğrusu, o səhərki kimi dözülməz yorğunluq hiss edirəm. Nə
deyim? Ayindən sonra abbat təşvişə düşmüş rahiblərin böyük bir hissəsini monastırın hər yerini
axtarmağa göndərdi. Heç bir nəticə çıxmadı.

Mədhiyyələrdən öncə Berenqarın hücrəsini axtaran bir rahib qana bulaşmış ağ kətan tapdı. Qətfəni
abbata gətirdilər. Onun əvvəlcədən duyduğu acı hisslər, əfsus ki, doğru çıxdı. Xorxe də burada idi,
tapıntı haqqında ona məlumat verildikdən sonra soruşdu: “Doğrudanmı qandır?” - sanki belə bir şey
ona tamamilə inanılmaz kimi görünürdü. Bunu eşidən Alinardo da başını yelləyib dedi: “Yox, yox,
üçüncü surun səsilə ölüm sudan gələcək”.

Vilhelm qətfəni gözdən keçirib dedi: “İndi hər şey aydındır”.
“Berenqar haradadır?” - ondan soruşdular. “Bilmirəm”, - Vilhelm cavab verdi. Aymaro onun

sözlərini eşidib, yuxulu və qəmgin gözləri ilə San-Albanolu Pyetroya baxaraq, onun qulağına
pıçıldadı: “İngilislərin hamısı belədir”.

Sübh çağından əvvəl, dan yeri qızaran zaman xidmətçilər bütün divarlar boyunca yamacın
ətəklərini axtarmağa göndərildilər. Onlar hər yeri didik-didik axtardılar və heç bir şey tapmadan
səhər vaxtı geri döndülər.

Vilhelm mənə dedi ki, əlimizdən gələni etmişik. Gözləməkdən başqa çarə yoxdur. Sonra
dəmirçixanaya getdi və şüşəçi-usta Nikola ilə qızğın söhbətə başladı.

Mən kilsəyə getdim, orta qapının yanında yer seçib oturdum. Messa ayini başladı. Tanrıya
sığınaraq dərin bir yuxuya daldım və uzun-uzadı yatdım; zira ömürləri boyunca uzun zaman yatmış və
tezliklə əbədi yuxuya qərq olacaq qocalara nisbətən gənclərin yuxuya daha çox ehtiyacı vardır.

 
 
 
 
 
 

SƏHƏR,
Adso mənsub olduğu ordenin tarixi və

müxtəlif kitabların taleyi haqqında düşünür

Yuxudan ayıldıqda daha yorğunluq hiss etmirdim. Lakin beynim dumanlanmışdı, zira gündüzün
yuxusu heç zaman cismə yararlı deyildir və yalnız gecələr şirin yuxuya dalıb dinclik tapa bilərik.
Kilsədən çıxıb yazı zalına yollandım. Malaxiadan izin alıb, kitabxananın kataloqunu vərəqləməyə
başladım. Dalğın baxışlarla sütunları gözdən keçirərək, səhifələri yavaş-yavaş çevirirdim, eyni



zamanda rahibləri də müşahidə etməyə çalışırdım.
Sakitlik içində fövqəladə soyuqqanlılıqla öz işlərinə aludə olmaları məni heyrətə saldı, sanki bir

az öncə rahib qardaşlarından biri fəci şəkildə qeyb olmamışdı, sanki bütün ətrafı ələk-vələk edərək
onu axtarmamışdılar, o biri iki rahib də az əvvəl məşum vəziyyətdə öldürülməmişdi. “Bax, - öz-
özümə dedim, - ordenimizin möhtəşəmliyi bundadır: yüz illər boyunca, belə insanlar yurdlarının
barbar sürüləri tərəfindən viran qoyulduğunu, monastırlarının talan edilib yağmalandığını,
krallıqların yandırılaraq yer üzündən silindiyini görmüşlər - amma yenə də öz perqament və
mürəkkəblərini sevməyə davam edirlər, zorla eşidiləcək alçaq səslə, əsrlərin dərinliyindən onlara
gəlib çatmış olan, özlərinin də gələcək yüzilliklərə ötürəcəkləri dəyərli kəlamları oxumaqdan əl
çəkmirlər. Mininci il sona çatarkən də oxumaq və yazmağa davam etdilər; öz işlərini bizim əsrdə,
bizim dövrdə nə səbəbdən buraxmalıdırlar ki?

Dünənki söhbətdə Bensio nadir bir kitabı əldə etmək üçün günah işləyə biləcəyini etiraf etmişdi.
Yalan demirdi, ədabazlıq da etmirdi. Əlbəttə ki, bir rahib öz kitablarını təvazökarlıqla



sevməli və onların qayğısına qalmalıdır, daha biliyə olan həvəsindən həzz almağın dərdini çəkməli
deyil; amma adi insanlar üçün zinakarlıq, dünyəvi dindarlar üçün tamahkarlıq nədirsə, tərki-dünya
rahiblər üçün də bilik yanğısı odur.

Kataloqu vərəqləyirdim və mənim dalğın baxışlarımın önündə möhtəşəm kitab adları bir-bir
sıralanırdı: Kvint Seren “Müalicəvi bitkilər haqqında”, “Fenomenlər”, Ezop “Heyvanların təbiəti
haqqında”, “Kosmoqrafiyaya dair etik məsəllər”, “Arkulfun yepiskop Adamnana yazdığı dənizlərin o
tayındakı müqəddəs torpaqları təsvir edən üç kitab”, İliya Hilarion “Kainatın xəlq edilməsi
haqqında”, Salnaməçi Solin “Yer üzünün mənşəyi və möcüzələr haqqında”, “Almagest”. Qanlı
cinayətlərin sirrinin kitabxana ilə bağlı olduğuna artıq təəccüb etmirdim. Özlərini yazmağa və
oxumağa həsr etmiş bu insanlar üçün kitabxana həm müqəddəs Qüds şəhəri, həm də naməlum torpaqla
cəhənnəmin sərhədində yerləşən yeraltı dünya idi. Burada hər kəsin həyatını kitabxana, onun
buyruqları, onun qadağaları müəyyənləşdirir və idarə edirdi. Onunla birlikdə, onun üçün və bəlkə də
ona qarşı yaşayırdılar; zira gözəl günlərin birində onun bütün sirlərini faş edəcəklərinə
cinayətkarcasına ümid bəsləyirdilər. Elmə can atan zehinlərini doyurmaq uğrunda ölümcül təhlükəyə
atılmaqdan, yaxud birinin qısqanclıqla qoruduqları sirri öyrənməsinin qarşısını almaqdan ötrü onu
öldürməkdən nə saxlaya bilərdi onları?

Əlbəttə ki, bu, şimiklənmək üzündən günaha batmaq idi. Bir də əqli xudpəsəndlik. Görkəmli
banimizin buyruqlarını icra edən mirzə-rahib bunları qətiyyən yaxına buraxmamalıdır. Rahib Tanrının
təqdirinə boyun əyərək, dərk etmədən mətnin üzünü köçürməli, dua edirmiş kimi yazmalı və yazarkən
də dua etməlidir. Bizim dövrümüzdə hər şey niyə dəyişildi? Əminəm ki, buna səbəb bencdiktin
ordeninin cırlaşması deyildi! Orden çox güclənmişdi, abbatlar indi krallarla höcətləşə bilirdilər.
Məgər Abbone başqa rahiblər arasındakı mübahisələri amiranə şəkildə həll etməyə çalışmaqla bir
hökmdar nümunəsi deyildimi? Əsrlər boyunca monastırda toplanmış bilik xəzinəsi indi dəyiş-düyüş



edilən mala, vəhşi təşəxxüsün əsasına çevrilmiş, öyünməyə və başqasına həqarət etməyə səbəb
olmuşdu; cəngavərlər bir-birinin qarşısında zirehləri və bayraqları ilə öyündükləri kimi, abbatlar da
rəngarəng kitablarla lovğalanırdılar. Üstəlik, monastırlarımız elmdə üstünlüyü itirdikcə, abbatlar
özlərini daha çox tərifləyirdilər (nə qəribə!). Amma kafedral məktəblərdə, şəhərlərdəki elmi
cəmiyyətlərdə və universitetlərdə kitabların üzünü monastırlarda olduğundan, daha çox və daha
sürətlə köçürür, eyni zamanda, yeni kitablar da yazırdılar - bəlkə də bir çox fəlakətin səbəbi elə bu
idi...

Bizim olduğumuz monastır bəlkə də elmi möhtəşəmliyin son istinadgahı idi. Kitabların istehsalı və
yenidən yazılmasının qədim ənənəsi yalnız burada hələ yaşayırdı. Lakin bəlkə də bu səbəbdən
rahiblər artıq öz həyatlarını müqəddəs üz köçürmək işinə daha həsr etmək istəmirdilər; onlar özləri
yenilik yaratmaq, xalis olanı təkmilləşdirmək istəyirdilər; yeniliyin həsrətini çəkirdilər. Və yenilik
dalınca qaçmaqla - o an bunu yalnız hiss edə bilirdim, indi isə illər boyunca qazandığım bilik və
təcrübə sayəsində daha açıq şəkildə ifadə edə bilirəm - bu möhtəşəmliyin iflasına yol açdıqlarının
fərqinə varmırdılar. Zira bu insanların əldə etmək istədikləri yeni biliklər monastırın divarlarından
kənara çıxardısa, bu müqəddəs məkanı kafedral məktəbdən, yaxud şəhər universitetindən nə ilə ayırd
etmək olardı? Bu biliklər məxfi saxlanılmaqla, əksinə, onu qoruyanların qüdrət və şöhrətinin
möhkəmlənməsinə səbəb olar, ədəbsiz müzakirələrlə ləkələnməzdi. Hər ali sirri, hər məxfi biliyi
amansız “hə və yox”a təslim etməyə hazır olan və heç bir müqəddəslik tanımayan sırtıqlar onu ələ
keçirməzdi. “Kitabxananın üstünə çökmüş qaranlıq və səssizliyin səbəbi budur”, öz-özümə dedim;
bura biliklər məskənidir, lakin bu bilikləri yalnız qadağalar bahasına təhlükələrdən qorumaq olar. Bu
biliklərə heç kim toxunmamalıdır - hətta rahiblər özləri də. Bilik - ən qanunsuz tədavüldə belə
korlanmayan pul deyil; o, geyilməkdən yırtılan bahalı libasa daha çox oxşayır. Doğrudan da, kitablar
tez-tez yad əllərə düşdükcə korlanmırmı? Səhifələri pozulmurmu, mürəkkəbi və



qızılı boyalan solğunlaşmırmı? Məndən bir az aralıda Tivolili Pasifıko oturmuşdu. O, səhifələri
nəmdən bir-birinə yapışmış qədim bir əlyazmasını vərəqləyirdi. Kitabın vərəqlərini çevirmək üçün
baş barmağı ilə şəhadət barmağını dili ilə isladır və hər nəmli toxunuşda səhifələr yaprıxırdı; o
səhifələri yalnız qatlamaqla bir-birindən ayırmaq olardı; bu da onlan hətta ən zəif təzyiqdən yaranan
incə qırışlara daha dərindən nüfuz edən havanın və tozun amansız təsirinə məruz qoymaq demək idi.
Sonra tüpürcəyin yumşaltdığı yerlər, eyni zamanda səhifənin kənarları da təzə kiflə örtüləcəkdi. İncə
hisslərin çoxluğu bir döyüşçünü zəiflətdiyi kimi, bu sahiblik sevgisi və ifrat maraq da kitabları
xəstəliyə düçar edib onların məhvini yaxınlaşdırır.

Çıxış yolu nə idi? Kitablan oxumayıb, onlan yalnız saxlamaqmı? Düşüncələrimdə haqlı idimmi?
Buna ustadım nə deyərdi?

Başlıq yazan İonalı Maqn yaxınlığımda oturmuşdu; o, bir az əvvəl buzov dərisini süngər daşı ilə
pardaxlamışdı, indi isə perqament hazırlamaq üçün onun üzərinə təbaşir qatı çəkirdi. Onun yanında
başqa bir rahib Toledolu Raban perqamenti lövhəyə bərkidib, onun hər iki kənannda bərabər
məsafədə yerləşən xırda deşiklər açaraq, onların arasında dəmir ucluqlu qələmlə üfüqi xətlər çəkirdi.
Bir az sonra bu ağ səhifələr gözəl rəsmlər və cizgilərlə dolacaq, məharətli əllərin, İncil ayələri ilə
örtülü səhifənin səthinə yerləşdirdikləri rəngli cəvahirlərlə par-par parıldayan müqəddəs təbərrükə
çevriləcəkdi. “Bu iki rahib, - öz-özümə dedim, - cənnətdə keçirəcəkləri anlan yer üzündə yaşayırlar.
Onlar yeni cildlər hazırlayırdılar, eyni ilə zamanın amansızca aşındıracağı kitablara bənzəyən...
Deməli, yer üzündəki heç bir qüvvə kitabxananı təhdid edə bilməzdi, zira o, yenidən doğularaq
yaşayırdı... Madam ki yaşayırdı, bilik dalınca gələnə nə üçün açıq olmamalıydı? Axı bu zaman onun
əmin-amanlığına heç bir təhlükə olmazdı? Bensionun istədiyi, bəlkə də Venansionun da istəmiş
olduğu bu deyildimi yoxsa?

Düşüncələrimin kütləşdiyini, yolundan azdığını hiss edirdim. Bəlkə də belə düşüncələr qaydalara
səylə və itaətlə riayət etməli



olan, taleyin gedişatını nə indi, nə gələcəkdə, nə də ömrünün hər hansı bir anında götür-qoy etməməsi
gərəkən - sonralar ətrafımdakı dünya qan və azğınlıq girdabına getdikcə daha dərindən batarkən,
qocalana qədər özümə heç bir sual vermədən, heç bir məsələ irəli sürmədən buna əməl etdim - bir
mürid üçün münasib deyildi.

Səhər yeməyinin vaxtı çatmışdı. Mətbəxə getdim və mənə mərhəmət göstərən aşpazların hazırladığı
ən ləziz təamlardan yedim.



G Ü N O RTA ,
Ads, Salvatorun bir neçə sözlə

ifadə edilməyəcək etiraflarını dinləyir və
həyəcanlı düşüncələrə qərq olur

Mətbəxdə nahar edərkən Salvatoru gördüm. Aşpazla barışdığı açıq-aşkar hiss olunurdu. Salvator
qoyun ətinin qovurması ilə doldurulmuş böyük bir çörəyi ləzzətlə içəri aşırırdı. Sanki ömründə heç
yemək yeməmişdi: bir qırıntını belə yerə salmır və hər loxmanı udarkən, belə gözəl bəxtə sahib
olduğuna görə Tanrıya şükr edirmiş kimi görünürdü.

Mənə göz vurub, öz qəribə dili ilə yarıac-yantox keçirdiyi ömrünün acısını çıxarmaq üçün yediyini
söylədi. Ona suallar verməyə başladım. Havanın bərbad olduğu, yağışların daim yağdığı, tarlaların
bataqlığa çevrildiyi, Tanrının unutduğu və öldürücü üfunət içində boğulan bir kənddə keçən dəhşətli
uşaqlıq illərini mənə danışdı. Öyrəndim ki, bu kənd sel sularının içində aylarla üzürdü, və tarlalarda
arxlar yoxa çıxırdı; bir girvənkə toxum bir çətvər məhsul verirdi, bir çətvər toxum əksəydin, məhsul
götürməzdin. O torpaqda hətta ağaların da üzü yoxsullarınkı kimi saralmışdı, hərçənd Salvatorun
dediyinə görə yoxsullar daha tez-tez ölürdü. “Bəlkə də - deyərək gülümsədi, - yoxsulların sayı çox
olduğundan... “Bir girvənkə toxum on beş pula, bir girvənkə buğda isə altmış pula satılırdı. Vaizlər
dünyanın sonunun çatdığını söyləyirdilər, fəqət Salvatorun valideynləri və babaları bunu əvvəllər də
eşitdikləri üçün dünyanın sonunun hər an gələ biləcəyini düşünürdülər. Bütün ölü quşları və tuta
bildikləri bütün iyrənc heyvanları yedikdən sonra birinin məzarları qazıb ölüləri çıxarması
haqqındakı şayiələr kəndi bürüdü. Salvator dəfn mərasimlərinin ertəsi günü bu “rəzil insanların”
məzarlıqda torpağı dırnaqları ilə necə qazdıqlarını, bir



məzhəkə oyunçusu kimi çox ustalıqla anladırdı. “Hamm!” - deyərək, dişlərini qovurmalı çörəyə
keçirdi, amma iyrənc bir şəkildə sifətini qırışdırdı, sanki meyit əti yeyirdi. Onların içində ən mənfur
olanlar isə, - deyə Salvator davam etdi, - müqəddəs torpağı qazıb, çıxardıqları qida ilə
kifayətlonməyənlər idi. Onlar qəddar quldurlar kimi meşələrdə pusqu qurub yolçulara basqın
edirdilər”. “Kırrt!” - deyə Salvator bıçağı boğazına yaxınlaşdırdı, sonra da “Hamm!” dedi. Lakin
mənfurların içində ən mənfurlarsa uşaqlara yaxınlaşıb bir yumurta, ya da alma ilə onların başını
tovlayır, sonra da zərif ətlərini dişlərinə çəkib yeyirdilər. “Amma əvvəlcə qaynadırdılar”, - deyə
Salvator ciddi-ciddi dedi. Kəndə gəlib, ucuz qiymətə qaynadılmış ət satan bir adamdan söhbət etdi;
amma camaat bu xoşbəxtliyə inanmaq istəmirdi; sonra keşiş bunun insan əti olduğunu söyləmiş və
qəzəbdən vəhşiləşmiş kütlə bu adamı parça-parça etmişdi. Lakin elə həmin gecə kəndlilərdən biri
gedib məqtulun qəbrini qazmış və bu yamyamı yemişdi. Kənd camaatı bunu öyrənincə, onu da
öldürmüşdü.

Salvator yalnız bu vaqeəni danışmadı. Qırıq-qırıq sözlərlə məni italyan dili və əyalət
ləhcələrindən az da olsa bildiklərimi xatırlamağa məcbur edərək doğma kəndindən qaçıb, dünyanın
dörd bir tərəfində sərsərilər kimi dolaşmasından bəhs etdi. Onun hekayəsi daha əvvəl yol boyunca
eşitdiyim bir çox əhvalatlara bənzəyirdi. Sonralar da belə hadisələr haqqında çox eşitdim. Buna görə
də indi, geridə qalmış illərin ardından baxarkən Salvatordan həm əvvəl, həm də sonra yaşamış başqa
insanların macəralarını və törətdikləri cinayətləri onun adına yazmadığımdan əmin deyiləm. İndi
mənim tutqun xatirəmdə qalan bütün hadisələr vahid bir hekayədə birləşmişdir. Doğrudan da, buna
səbəb, dağ anlayışını qızıl anlayışı ilə birləşdirib, qızıl dağ məfhumu yaradan təxəyyülün gücüdür.

Yol boyunca “avam insanlar” sözünü Vilhelmdən tez-tez eşitmişdim; bəzi rahiblər yalnız xalqı
deyil, biliksiz insanları da belə adlandırırlar. Bu, həmişə mənə geniş əhatəli bir anlayış kimi
görünmüşdür, çünki italyan şəhərlərində biliklərini xalq dili ilə izhar etsələr də, kilsə mənsubları
olmayan, amma savadsız da olmayan tacir və sənətkarlarla rastlaşdım. Eyni zamanda, yarımadanı
idarə edən zorakı tiranların bir çoxu ilahiyyatı, təbabəti, məntiqi və latıncanı bilmirdilər, amma avam
və maymaq da deyildilər. Buna görə də ustadım avam insanlardan söz edəndə, bu məfhumu ifrat
dərəcədə sadələşdirdiyinə inanıram. Bununla belə, Salvatorun avam olduğuna şübhə yox idi. Yüz
illər boyunca aclığa və ağaların istibdadına boyun əymiş bir bölgədən çıxmışdı. O avam idi, amma
axmaq deyildi. Başqa bir dünyanın mövcudluğunu təsəvvür edə bilirdi. Evdən qaçdığında bu dünya
ona gövdəsindən bal süzülən ağaclarda yumru pendirlər və xoş ətirli kükülərin yetişdiyi sehrli
Kukanlar113 ölkəsi kimi görünürdü.

Öz ümidlərinin dalınca qaçan Salvator bütün dünyanın məşəqqətlərlə dolu olduğunu, hətta mənə
öyrədildiyi kimi haqsızlığın da xüsusi niyyətlə: ilkin başlanğıcların tarazlığını qorumaq üçün Tanrı
tərəfindən göndərildiyini qəbul etməyərək, doğma Monferratodan Liguriyaya, sonra yuxarıya,
Provansdan keçib, Fransa kralının torpaqlarınadək çoxlu ölkələrdə gəzib-dolaşmışdı.

Salvator dilənərək, oğurlayaraq, özünü şikəst kimi apararaq dünyanı dolaşmış, müxtəlif ağaların
yanında nökərçilik etmiş, sonra yenə qaçıb meşələrə çəkilmiş, ya da sonu görünməyən yollara rəvan
olmuşdu. Onun yaddaşı sonrakı illərdə Avropada getdikcə çoxaldığını gördüyüm sərsəri qaragüruhla
dolu idi. Saxta rahiblər, cüvəllağılar, fırıldaqçılar, əliəyrilər, yoxsullar və dilənçilər, cüzamlılar və
şikəstlər, qəriblər, didərginlər, tüfeylilər, səyyahlar, ozanlar, kimsəsiz keşişlər, avara tələbələr,
haramzadalar, soyğunçular, qulluqdan çıxmış muzdlu əsgərlər, kafirlərin əlindən zorla qaçmış qəlbi-
qırıq yəhudilər, dəlilər, qanundan qaçan canilər, qulağı-kəsik dustaqlar, xonsalar və onlara qarışmış
köçəri sənətkarlar: culfalar, misgərlər, dülgərlər, oy-



maçılar, toxucular, bənnalar; onların ardınca hər cür hiyləgərlər: gopçular, kələkbazlar, cibgirlər,
oğrular, yolkəsənlər, səfillər, xainlər, qumarbazlar, fitnəkarlar, şarlatanlar, məhbuslar, ovçular,
kilsələri çapıb-talayan keşişlər və hesabdarlar və hər cür müftəxor yaramazlar: saxta bullalar və
papalıq möhürü düzəldənlər, saxta əfv fərmanları ilə alver edənlər, kilsə qapılarında yatan yalançı
ifliclər, monastırlardan qovulmuş rahiblər, kilsələrdəki müqəddəs təbərrükləri satanlar, saxta
tövbəkarlar, kahinlər, falçılar, rəmmallar, cadugərlər, şəfadarlar, loğmanlar, ara həkimləri,
ovsunçular, tilsimçilər, əllərində kilsə parçı tutaraq sədəqə yığan saxta dilənçilər, hər cür zinakarlar:
yalanla, yaxud zorla rahibələrin və namuslu qızların bəkarətini pozanlar; qıcolmadan, babasildən,
xoralardan, oynaq xəstəliyindən, su yığılmadan, irinli süzənəkdən əzab çəkənlər, ya da əzab çəkirmiş
kimi görünən saxtakarlar. Onların arasında övliyalann sədəqə vermək çağırışına cani-könüldən əməl
edən xeyirxah kəndlilərdən sədəqə, yaxud yemək qoparmaq üçün bədənlərində irinli çibanlar varmış
kimi dolaq sarıyanlar, qan qusmaq üçün ağızlarını tünd-qırmızı rəngli maye ilə dolduranlar, şikəst
görünmək üçün qoltuqağacından yumaq kimi asılanlar və istəklərindən asılı olaraq özlərini hər cür
mərəzə - üzgünlüyə, qotura, qıcolmaya, keçəlliyə, köklüyə - düçar olduqlarını göstərməyi bacaranlar
da vardı. Onlar sarğılara bürünərək, bədənlərinə zəfəran boyası çəkərək, əllərində əsa, başlarında
dolaq üfunət iyi verərək sürünə- sürünə kilsələrə girir və meydanların ortasında iztirab içində yerə
yıxılır, köpük qusur, gözləri hədəqəsindən çıxır, burunlarından tut və böyürtkən şirəsindən
hazırlanmış qanlar fışqırır və əllərini açaraq sədəqə umurdular: çörəyinizi açlarla bölüşün, evsizləri
evinizə aparın; Məsihə yaxınlaşırıq, Məsihi geyindiririk, Məsihə sığınacaq veririk; zira su alovu
söndürdüyü kimi, sədəqə də günahlarımızı təmizləyir.

Danışdığım hadisələrdən on illər sonra, Dunay çayı boyunca uzanan hamar yollarda əcinnəyə
oxşayan bu yaramazlardan çox gördüm; şeytanlar kimi alaylara bölünmüş və hər birinin öz adı olan
bu fitnəkarları indi də görürəm: dayçalar, bələdçilər, baş təbiblər, möhtərəm dilənçilər, səbatsızlar,
aclar, paxıllar, sakitcə vird oxuyanlar, fəndgirlər, təbərrük satanlar, dilxorlar, qoltuqağaclılar,
dələduzlar, küfrbazlar, cındır və yırtıq, çılpaq və yalın ilahi ruhla yaşayanlar, Lazarı mədh edənlər,
pozğunlar, darıxanlar, yol üstündə duranlar, dəstəçilər, hamaşlar...

Onlar Avropanın minlərlə yolları və cığırları boyunca iyrənc çirk kimi axıb gedirdilər və zaman-
zaman aralarından gah möminlərə səslənən vaizlər, gah zəifləri tora salan bidətçilər, gah da asayişi
pozanlar çıxırdı. Buna görə də təsadüfi deyil ki, əvvəllər müqəddəs Yoxsulluğa pərəstiş edən avam
insanların ittifaqından çəkinməyən papa İohann dilənçi vaizlərə amansızcasına hücum etdi. Çünki
bunlar üzərinə rəngbərəng rəsmlər çəkilmiş bayraqlar gəzdirərək və ucadan nitqlər söyləyərək
zəifləri yoldan çıxarıb öz tərəflərinə çəkir və zorla pul toplayırdılar. Yoxsulluğa pərəstiş edən dilənçi
rahibləri vəhşi qaniçənlər və oğrular dəstəsi ilə bərabər tutan papa, mənə təlqin edildiyi kimi,
doğrudanmı müqəddəs dəyərləri satan günahkar və əclaf idi? O uzaq illərdə italyan yarımadasını çox
gəzib-dolaşmış olsam da, bu suala nə hə, nə də yox deyə bilirdim; eşitmişdim ki, Altopaşyolu
rahiblər kimilərini qovmaqla hədələyir, kimilərinə də əfv fərmanı satırdılar; verilən pul müqabilində
adam öldürən, qardaş qanı tökən və müqəddəsləri təhqir edənlərin günahlarını bağışlayırdılar;
onların guya qurduqları əlillər evində hər gün yüzdən çox ayin keçirdiklərinə və bu səbəbdən də
könüllü bəxşişlər toplayaraq, əldə edilən nəzirlərdən iki yüz yoxsul qıza cehiz verdiklərinə camaatı
necə inandırmaq istədiklərini gözlərində görmüşdüm. Rieti yaxınlığındakı meşələrdə tərki-dünya kimi
yaşayan və cinsi əlaqənin günah olmadığının bilavasitə Müqəddəs Ruh tərəfindən ona açıqlanması ilə
öyünən rahib Topal Paolo haqqında da eşitmişdim; bununla o , bacı adlandırdığı qızların başını
tovlayır, onları çılpaq bədənlərinin qamçılanmasına boyun əyməyə məcbur edir, xaç şəklində beş



dəfə diz çökdürürdü. Sonra bu qızları təntənəli surətdə Tanrıya təqdim edir və onlardan sevgi öpüşü
(bunu özü belə adlandırmışdı) istəyirdi. Amma bu deyilənlər doğru idimi? “Nurlanmış” adlandı-



nlan bu münzovilərlə İtaliyanın geniş yollarında səmimi-qəlbdən tövbə edərək dolaşan, qəbahət və
cinayətlərinə görə şiddətlə qınadıqları kilsə mənsublarına və yepiskoplara nifrət edən yoxsul
rahibləri nə bağlaya bilərdi?

Salvatorun sözlərindən anladığıma və öz keçmiş təcrübəmdən bildiyimə görə burada aydın və
dəqiq fərqlər tapmaq mümkün deyildi. Hər şey hər şeylə eyni kimi görünürdü. Bəzən Salvator özünü
də əfsanədə deyildiyi kimi Müqəddəs Martinin vücudunun təbərrük kimi saxlanılan ecazkar
qalıqlarının aparıldığını görən və bədənlərindəki yaraların sağalacağından, bununla da gəlir
mənbəyindən məhrum olacaqlarından qorxaraq, qaçıb uzaqlaşan Tyurinqli dilənçilərə bənzədirdi.
Müqəddəs Martinin vücudu onlara acımadan xeyir-duasını göndərmiş və beləcə, etdikləri pis
əməllərə görə onları cəzalandıraraq bədənlərinin sağlamlığını bərpa etmişdi. Amma bəzən də əksinə,
oğrular və quldurlar arasında yaşayan zaman ilk dəfə gəzərgi fransiskan-vaizin sözlərini necə
dinlədiyini söylərkən, Salvatorun eybəcər sifəti sevinc işıltısı ilə parıldayırdı. Salvator “gizli” (belə
demişdi) fransiskan moizəsindən öyrənmişdi ki, onun yaşadığı yoxsul və sərsəri həyat - əzab və
işgəncə deyil, inzivaya çəkilmiş fərəhli bir adamın qəhrəmanlığıdır. Salvator o zamandan bəri bir
fırqədən başqa fırqəyə keçmiş, tövbəkarların müxtəlif icmalarına qoşulmuşdu. Bu fırqələrin adını
zorla tələffüz edir və icmalarda öyrədilən təlimləri bir-birinə qarışdırırdı. Lakin onun həm
patarenlərin, həm də valdenslərin yanında olduğunu və bəlkə də katarlara, amaldistlərə və
humibatlara qoşulduğunu, bir dəstədən başqa dəstəyə keçərək sorgərdanlığm - müqəddəs vəzifə
olduğuna və əvvəllər öz qarnı üçün etdiyini indi Tanrı üçün etdiyinə inandığını anladım.

Onun başına nələr gəlmişdi və bunlar nə zaman baş vermişdi? Anladım ki, otuz il əvvəl Toskanalı
minoritlərin monastırına girmiş və orada ordenin andını içmədən Müqəddəs Fransisk cübbəsi
geymişdi. Ehtimal ki, yersiz-yurdsuz sərsəri olaraq gəzdiyi bütün yerlərin və mənim ölkəmin muzdlu
əsgərlərindən tutmuş Dalmatlı boqomillərədək rastlaşdığı sərgərdan yoldaşlarının ləhcələri ilə
qarışdırıb qırıq-qırıq danışdığı latıncanı da orada öyrənmişdi. Dediyinə görə tövbəkarlıqla məşğul
olmuşdu (“hamınız tövbə edin” deyə həyəcanla qulağıma pıçıldadı; beləcə, Vilhelmi narahat edən
ifadəni ikinci dəfə eşitdim). Fəqət görünür ki, onun qoşulduğu minoritlər də, yəni fransiskanların
“kiçik qardaşları”, haramla halalı bir-birinə qarışdırmışdılar. Yaxınlıqdakı kilsənin keşişi zina və
digər rəzil günahlarla özünü ləkələyərkən, minorit-rahiblər günlərin birində qəzəblənərək onun evinə
hücum etmiş, özünü isə pilləkəndən aşağı atmışlar. Günahkar canını tapşırdıqdan sonra rahiblər
kilsəni də yağmalamışlar. Buna görə yepiskop onların üstünə silahlı dəstə göndərmiş, rahiblərsə
qaçıb-dağılmışlar. Salvator yenə İtaliyanın yuxarısına çəkilmiş, bu dəfə heç bir qayda-qanun
tanımayan yarıqardaşların dəstəsinə, yəni dilənçilik edən minoritlərə qoşulmuşdu.

Oradan Tuluza bölgəsinə sığınmış və ağlını başından çıxaran qəribə hadisələrlə üzləşmişdi. Necə
ki az əvvəl səlibçilərin göstərdikləri böyük rəşadətlər haqqında nağıllar onu məst etmişdi. Burada
çobanlar və kasıblardan ibarət nəhəng qüvvələr dənizi birlikdə keçib, din düşmənlərini məhv etmək
üçün bir yerə toplaşmışdı. Onlara “çobanlar” deyilirdi. Əslində isə lənətlənmiş vətənlərindən uzağa
qaçmaq istəyirdilər. Batil təlimlər yayan iki öndərləri vardı: əxlaqsız hərəkətlərinə görə kilsədən
qovulmuş bir keşiş və Benediktin ordenindən atılmış bir rahib. Bu iki nəfər avam camaatı elə
tovlamışdılar ki, hamı hər şeyi atıb onların dalınca düşmüşdü, hətta on altı yaşlı oğlanlar da atalarına
qarşı çıxaraq, onlara qoşulmuşdular; bellərində xurcun, əllərində dəyənək, tarlalarını buraxaraq, bir
quruşları da olmadan iki saxtakar vaizin ardınca sürü kimi gedən çoxminlik kütləyə çevrilmişdilər.
Artıq nə öz ağıllarını, nə də qanunları dinləmirdilər, yad qüvvənin və öz istəklərinin hökmünə
düşmüşdülər. Nəhayət ki, azadlığa qovuşmuş bu insanlar böyük dəstələrdə birləşərək, vəd edilmiş



torpaqlar haqqında tutqun xəyalların təsiri ilə daim məst kimi gəzib-dolaşırdılar. Onlar kənd və
şəhərlərdən sel kimi keçərək, əllərinə keçəni yağmalayırdılar. Onlardan kimsə dustaq edilsəydi,
böyük bir dəstə ilə məhbəsə hücum çəkib, yoldaşlarını azad edirdilər. Məhbus yoldaşlarını xilas
etmək üçün Paris qalasına girdikləri zaman, buna müqavimət göstərməyə çalışan şəhər rəisini
öldürüb, pilləkənlərdən aşağı tulladılar, məhbəsin qapılarını isə sındırdılar. Sonra San-Germano
çölünə gedib, döyüşə hazırlaşdılar. Lakin onlara hücum edən olmadı; beləcə, Parisdən çıxıb
Akvitaniyaya doğru getdilər və qarşılarına çıxan bütün yəhudiləri öldürüb, mallarını talan etdilər...

“Nə üçün məhz yəhudiləri öldürürdülər?” - deyə soruşdum.
“Nə üçün də öldürməsinlər?” - Salvator sualla cavab verdi. Və əlavə etdi ki, ömrü boyunca

vaizlərdən yəhudilərin xristianlığa düşmən olduqlarını və xristianlara aid olan sərvətə sahib
çıxdıqlarını eşitmişdir. Ondan soruşdum: bəs xristianların sərvətini ağalar və yepiskoplar on illik
vergilərlə əllərindən almırını? Deməli, Çobanlar əsil düşmənləri ilə mübarizə etməmişlərmi? Cavab
verdi ki, əsl düşmənlər çox güclü olarsa, daha zəif olan başqa düşmənlər seçmək lazımdır. “Avam
insanlara elə buna görə avam deyirlər” deyə düşündüm. Yalnız güclülər həmişə dəqiq olaraq öz
düşmənlərini tanıya bilirlər. Ağalar mallarının Çobanlar tərəfindən talan edilməsindən qorxurdular;
buna görə də Çobanların öndərləri yəhudilər tərəfindən məhrumiyyətlərə düçar olduqlarını
düşünəndə, ağalar sevinmişdilər.

Yəhudilərə hücum etmək fikrini kütlənin şüuruna kimin yeritdiyini ondan soruşdum. Salvator
xatırlamırdı. Təbiidir; mən, ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, minlərlə insan verilmiş bir vədə inanıb
toplaşdıqdan sonra vəd cdilmişi tələb etməyə başladıqlarında, onlarla kimin danışdığını, kimin onları
bir yerə topladığını öyrənmək istəmirlər. Salvatonın təsvir etdiyi əhvalatda, düşünürəm ki, kütlənin
öndərləri monastırlarda və yepiskop məktəblərində öyrəndiklərini Çobanların anlaya biləcəkləri
sözlərlə ifadə etsələr belə, mahiyyətcə ağa dilində danışırdılar. Məsələn, Çobanlar papanın harada
olduğunu bilmirdilər; amma yəhudilərin yerini bilirdilər və buna görə də onları papanın üstünə
göndərməkdənsə, yəhudilərin üzərinə yollamaq daha asan idi. Nə isə, bu qoşun qorxuya düşmüş
yəhudilərin sığındıqları, Fransa kralına məxsus olan yüksək və möhkəm bir qalanı mühasirəyə aldı.
Qalanın divarlarından çölə çıxan bəzi yəhudilər daş və ağaclarla öz yaxınlarını qoruyaraq, igidlik və
fədakarlıq göstərdilər. Lakin Çobanlar qalanın girişinə çırpı yığıb tonqal qaladılar və yəhudiləri
alovlu tüstüylə boğdular. Xilas olmağı bacarmayan yəhudilər sünnətsizlərin əlində ölməkdənsə,
özlərini öldürməyi üstün tutdular və aralarında ən cəsur olana qılınc verib, ondan qaladakı bütün
yəhudiləri qırmağı istədilər. O da bu xahişi qəbul edib, beş yüzə qədər yəhudini qılıncdan keçirdi.
Sonra özü yəhudi uşaqları ilə birlikdə qaladan çıxıb, Çobanlardan onu vəftiz etmələrini istədi. Fəqət
Çobanlar ona cavab verdilər: “Öz xalqını amansızca qılıncdan keçirdin, indi də öz canını qurtarmaq
istəyirsən?” Və onu tikə-tikə etdilər, amma uşaqlara aman verib, sonra onları vəftiz suyuna çəkdilər.
Daha sonra yol boyunca qətliamlar törədərək, Karkassona tərəf getdilər. Bu zaman kral Fransisk
anlamağa başladı ki, Çobanlar artıq hədlərini aşıblar və bütün şəhərlərdə onlara müqavimət
göstərməyi və kralın bərabərhüquqlu təbəəsi kimi, hər bir şəhərdə yəhudiləri qorumağı əmr etdi.

Bəs nə üçün kral həmin dövrdə yəhudilərə qarşı mərhəmətli olmuşdu? Bəlkə də sayları durmadan
artan Çobanların nələr törədə biləcəklərini qəfildən anlamağa başlamışdı. Bu zaman onun
gözlənilmədən hətta yəhudilərə yazığı da gəlmişdi, üstəlik yəhudilər dövlət iqtisadiyyatı üçün çox
faydalı idilər; həm də Çobanlardan qurtulmağın da vaxtı çatmışdı ki, bütün mömin xristianlar onların
işlədikləri günahlara ağlamaq üçün bir səbəb tapa bilsinlər. Lakin xristianların çoxu krala boyun
əymədi və yəhudilərin həmişə xristianlara düşmən olduğuna inandıqları üçün onları müdafiə etməyin



doğru olmadığını düşündülər. Ancaq əsas səbəb o idi ki, əksər şəhərlərin əhalisi yəhudilərə borclu
idi və heç kim də öz borcunu ödəmək istəmirdi; buna görə də yəhudiləri öz təsərrüfatlarını ağıllı
surətdə idarə etdikləri üçün cəzalandırmağa gələn Çobanların davranışından hamı razı idi. Bir
müddətdən sonra, kral Çobanlara yardım göstərilməsini qadağan etdi və bunu pozan hər kəsə ölüm
cəzasının verilməsini



buyurdu. O, güclü qoşun toplayıb, Çobanların üstünə yeridi; çoxu öldürüldü, bəziləri meşələrə qaçıb
qurtulsalar da, məhrumiyyətlər üzündən öldülər. Bir sözlə, hamısı qırılıb məhv edildi. Kralın
adamları Çobanlardan iyirmi-otuz nəfər yaxalayıb, onları ən yüksək ağaclardan asdılar ki, cəsədləri
əbədi ibrət dərsi olsun və bundan sonra heç kim krallığın asayişini pozmağa cəsarət etməsin.

Heyrətamiz olan, Salvatorun bu hadisələri şanlı qəhrəmanlıq hekayəsi kimi anlatmasıydı. O,
doğrudan da inanırdı ki, Çobanlar güruhunun məqsədi Məsihin Müqəddəs Məzarını ələ keçirmək və
onu kafirlərin əlindən qurtarmaqdı; bu müqəddəs işin Fransa kralı Müqəddəs Lüdoviqin səltənətində,
Münzəvi Pyerin və Müqəddəs Bernardin dövründə həyata keçirildiyinə onu inandırmaq qətiyyən
mümkün deyildi. Hər necə olsa da, Salvator kafirlərə qoşulmamış və fransız torpaqlarından dərhal
uzaqlaşmağı daha üstün tutmuşdu. O, Novara bölgəsindən keçdiyini dedi. Amma orada baş verənlər
haqqında çox tutqun danışdı. Nəhayət o, Kazala gəlib çıxmış və burada minoritləıin monastırına
girmişdi (dediklərindən məlum idi ki, Remigioya məhz burada rast gəlmişdi). Papa tərəfindən təqib
edilən minoritlər, Ubertinonun dediyi kimi, məhz bu zaman öz orden libaslarını çıxararaq və başqa
ordenlərin monastırlarına sığınaraq, tonqalda yandırılmaqdan xilas olmuşdular. Salvator ol işlərində
mahir olduğundan (ilk vaxtlar tənha dolaşdığı zamanlarda öz bacarığından pis məqsədlərlə, sonra isə
Məsih sevgisi ilə rahiblik etdiyi dövrdə övliyalar xatirinə istifadə etmişdi) kelar dərhal onu öz
köməkçisi və müvəkkili təyin etdi. O zamandan bəri ordenə xidmət etməyin qayğısına qalmadan, daha
çox mətbəx və anbarla məşğul olaraq, burada qalmasının səbəbi də elə bu idi. Nəhayət burada,
oğurlamadan istədiyi qədər yeyib-içmək və tonqalda yandırılmaqdan qorxmadan Tanrını mədh etmək
ona nəsib olmuşdu.

Salvatorun udqunmaqla çeynəmək arasında danışdığı hekayə belə idi; onun nələr uydurduğunu və
əksinə, nələr haqqında susub danışmadığını tapmaqsa mənim işim idi.

Yalnız onun keçmişinə təəccübləndiyim üçün deyil, həm də danışdığı hekayə - o illərin İtaliyasını
cəlbedici və anlaşılmaz edən bir çox hadisə və davranışların müxtəsər məzmunu kimi göründüyü
üçün maraqla Salvatora baxdım.

Onun hekayəsi nədən bəhs edirdi? İşlədiyi cinayətin müdhişliyinə göz yumaraq öldürməyi bacaran
nainsaf insanın təbiətindən. Amma o zamanlar müqəddəs buyruğu tapdalayan hər şey, mənə eyni
günahlar kimi göründüyünə baxmayaraq, eşitdiyim bəzi məsələləri dərk etməyə başlayırdım. İnsan
qələbəliyinin qiyam zamanı törətdiyi qətllərlə (özünü unutmaq dərəcəsinə çatmış insanlardan ibarət
coşmuş kütlə, adətən, Tanrı buyruğunu Şeytan fitnəsi ilə qarışdırır), bir caninin soyuqqanlılıqla,
düşünülmüş surətdə, gizlicə və hiyləgərliklə işlədiyi cinayət ayrı-ayrı davranışlardır. Mən əmin idim
ki, Salvator qatil ola bilməzdi.

Lakin abbatın üstüörtülü şəkildə dediyi bəzi şeyləri öyrənmək istəyirdim. Həm də rahib Dolçino
haqqında qaranlıq eyhamlar ağlımdan çıxmırdı. Sanki iki gün boyunca eşitdiyim bütün söhbətlərin
üstündə onun kölgəsi dolaşırdı.

Buna görə də birdən soruşdum: “Rahib Dolçino ilə rastlaşdınmı?”
Salvator özünü çox qəribə apardı. Gözləri hədəqəsindən çıxdı - sanki daha geniş açılmaq istəyirdi

- və dalbadal xaç vurmağa başladı, bu dəfə doğrudan da, anlamadığım qırıq-qırıq sözlərlə
donquldandı. Nəyisə inkar edirmiş kimi görünürdü. Bu ana qədər mənə etibar etmiş, hətta deyərdim
ki, dostyana münasibət göstərmişdi. Amma indi mənə qatı nifrətlə baxırdı. Sonra bir bəhanə uydurub,
aradan çıxdı.

Bu lap ağ oldu! Hətta adı çəkiləndə insanların dəhşətə düşdüyü bu sirli rahib kimiydi axı? Bütün
varlığımı bürüyən bu maraqdan qurtula biməyəcəyimi anlayırdım. Birdən ağlıma gözəl bir fikir gəldi.



Ubertino! Bu adı ilk dəfə ondan eşitmişdim. Monastırda olduğumuz ilk günün axşamı onunla söhbət
edəndə bu adı özü dilinə gətirmişdi. O, əlbəttə ki, yarıqardaşların və digər rahiblərin çox da uzaq
olmayan o tutqun zamanlardaki



gizli-aşkar, bütün fəaliyyətlərindən xəbərdar idi. Onu bu vaxt harada tapmaq olardı? Hə, əlbəttə ki,
kilsədə, ibadət edərkən. Mənə nəsib olmuş bir neçə saatlıq sərbəstlikdən istifadə edib oraya
yollandım.

Lakin Ubertino kilsədə yox idi və axşama qədər onu heç yerdə tapa bilmədim. Beləcə, mən
maraqdan od tutub yanarkən ətrafda elə hadisələr baş vermişdi ki, onlan danışmaq mütləq lazımdır.



İK İN D İ  VA X T I ,
Vilhelm Adsoya böyük bidətçilik cərəyanından, avam insanların

kilsə işinə faydasından, varlıq qanunlarının
dərk edilməsinə dair duyduğu şübhələrdən danışır və

sözarası Venansionun lilsiməbənzər yazısını
oxuya bildiyini də söyləyir

Vilhelmi dəmirçixanada Nikola ilə birlikdə şüşədən düzəldilmiş kiçik dairələrə baxarkən tapdım -
görünür, bunlar rəngli pəncərə şüşələrinə yapışdırılmaq üçün əvvəlcədən kəsilib hazırlanmışdı.
Onlar artıq bir neçə şüşəni xüsusi alətlərlə cilalayaraq, lazımi qalınlığı əldə etmişdilər. Vilhelm
onları gözlərinin önünə tutub, bir-bir yoxlayırdı. Nikola isə uyğun şüşələrin taxılacağı dəmir sağanağı
hazırlayan işçilərə nəzarət edirdi.

Vilhelm narazı idi və bumunun altında nəsə mızıldanırdı. İş onda idi ki, Vilhelmin seçə bildiyi ən
uyğun şüşələr zümrüd rəngindəydi və buna görə də perqamcnti bataqlıq kimi görmək istəmədiyi üçün
acıqlı-acıqlı deyinirdi. Nikola dəmirçilərin yanına getdi. Vilhelm şüşələri seçib yoxlarkən, mən də
ona Salvatorla etdiyim söhbəti danışdım.

“Hə, o adam çöx şey görmüşdür, - dedi. - Güman ki, dolçinianların yanına da gedib çıxmışdır. Hə,
doğrudan da, bu monastır kiçik bir dünyadır. Sabah papanın elçiləri ilə rahib Mikele də gəlincə, tam
tərkibdə olacağıq”.

“Ustadım, - dedim. - Mən artıq heç nə anlamıram”.
“Nəyi anlamırsan, Adso?”
“Birincisi, bidətçilər nə ilə fərqlənirlər. Lakin, sizdən bu barədə sonra soruşacağam. İndi məni

fərqlər və oxşarlıqlar haqqında sual daha çox maraqlandırır. Ubertino ilə söhbət edəndə möminlərlə
kafirlərin eyni olduğuna onu inandırmaq istəyirdiniz. Fəqət abbatla danışanda siz onu inandırmağa
çalışırdınız



ki, həm kafirlərlə başqa kafirlər arasında, həm də kafirlərlə möminlər arasında fərqlər vardır. Yəni
Ubertinonu eyni şeyləri ayırdığı üçün, abbatı isə ayrı şeyləri eyniləşdirdiyi üçün qınayırdınız”.

Vilhelm bir müddətə şüşələri kənara qoydu. “Əziz Adso, - dedi, - bu halda, hər şeydən əvvəl,
Paris məktəbinin istilahlarından istifadə etməklə, distinksiya 114 haqqında danışmalıyıq. Deyirlər ki,
insanlar oxşar substansial biçimə malikdirlər, elədirmi?”

“Əlbəttə, - deyə, biliyimlə öyünərək cavab verdim, - insanlar mahiyyətcə heyvandırlar, lakin
şüurludurlar. Onların fərqli xüsusiyyəti - gülmək bacarığıdır”.

“Çox gözəl. Lakin Tommaso ilə Bonaventura fərqlidirlər. Tommaso şişman, Bonaventura isə
arıqdır; eyni şəkildə Huqo bədxah, Fransisk isə xeyirxah ola bilər. Aldemar qaraqabaq, Agilulfo isə
qəzəblidir. Elə deyilmi?”

“Şübhəsiz ki, belədir”.
“Bu isə sübut edir ki, ən müxtəlif insanlar arasında substansial, yəni maddəvi oxşarlıq vardır.

Lakin onlar aksidensiya, yəni səthi fərqlilik baxımından müxtəlifdirlər”.
“Əlbəttə ki, belədir”.
“Belədirsə, Ubertinoya insan təbiətinin öz müxtəlif təzahürləri ilə həm xeyiri, həm də şəri sevməyə

meylli olduğunu söylərkən - onu insan təbiətinin eyni olduğuna inandırmaq istəyirdim. Digər tərəfdən,
abbata katarla valdensin eyni olmadığını deyərkən, onların aksidensiyaları, yəni zahiri əlamətləri
arasında fərqin olduğunda təkid edirəm. İsrarımın səbəbi isə odur ki, çox vaxt fərqinə varmadan bir
valdensi katara aid olan zahiri əlamətlərlə günahlandıraraq, tonqalda yandırırlar, yaxud əksinə.



Halbuki bir insan yandırıldığı zaman, hor şeydən əvvəl, onun fərdi substansiyası yanır - və ən azından
onun varlığını saxlamış Tanrının nəzərində batini xeyir olan müəyyən bir mövcudluq hadisəsi yox
edilir. Bu, sənə məfhumları fərqləndirməyə təkid etmək üçün yetərli bir səbəb kimi görünmürmü?”

“Əlbəttə, ustadım, - deyə həyəcanla cavab verdim. - İndi nə üçün belə danışdığınızı anladım; sizin
gözəl fəlsəfənizə heyranam!”

“Bu, mənim fəlsəfəm deyil, - Vilhelm dedi, - gözəl olub-olmadığını da bilmirəm. Əsas odur ki, sən
bunu anladın. İndi ikinci suala keçək”.

“İkinci məsələ budur ki, - deyə sözümə başladım, - mənim başım heç nəyə yaramır. Mən zahiri
əlamətlərinə görə valdensləri, katarları , Lion yoxsullarını, humiliatları, beginoları, yoxsul
fransiskanları, lombardları, ioahimçiləri, patarenləri, həvariləri115, yoxsul lombardları, amoldçuları,
Vilhelmçiləri, Azad Ruh qardaşlarını və lüsiferçiləri bir-birindən fərqləndirə bilmirəm. Nə edim?”

“Ah, zavallı Adso, - deyə güldü Vilhelm və mehribanlıqla ənsəmə yavaşcadan vurdu. - Sən
tamamilə haqlısan. İndi düşün ki, son iki yüz ildir, hətta daha çoxdur, bizim bu yazıq dünyamız
iğtişaşlardan və dözümsüzlüklərdən sarsılır, ümid və ümidsizlik arasında sovrulub gedir və bu
dünyada hər şey bir-birinə qarışıb dolaşıq düşür... ya da dayan. Bu, yaxşı izah deyil... Bol sulu və
sürətlə axan nəhəng bir çay düşün; bu çay möhkəm yatağıyla minlərcə verst uzağa axıb gedir; və sən
ona baxaraq çayın, sahilin və sağlam zəminin harada olduğunu əminliklə deyə bilərsən. Lakin zaman
gəlir, bu çay axıb getməkdən, sadəcə, yorulur - bəlkə də buna səbəb, onun uzun müddət və çox
uzaqlara axmağıdır; bəlkə do bütün güclü çayları ram edib, öz içində boğan dənizin yaxınlaşması onu
yorğun düşürmüşdür. Beləcə, bu qüdrətli çay zəif qollara ayrılır. Yəni çayın əsas yatağı yerində
qalsa da, müxtəlif tərəflərə axan çoxlu qollar yaranır və sonradan bu qolların bəzisi yenidən birləşir;
və artıq sən nəyin nədən yarandığını anlaya, hələ çay olaraq qalanla, çoxdan dənizə qovuşanları ayırd
edə bilmirsən...”

“Əgər bənzətmənizi düzgün anlayıramsa, çay - Tanrının şəhəri, başqa sözlə, minillərdir
yaxınlaşmaqda olan möminlər şahlığıdır. Lakin bizim dövrümüzdə bu şahlığın bərqərar olmasını
böyük bir həyəcanla gözlədiyimizdən, aydınlığı itirmişik, hər şey tutqun və qaranlıq içindədir; buna
görə də gerçək peyğəmbərlərlə yanaşı saxta peyğəmbərlər də doğulur və hər şey “Məhşər” adlanan
geniş əraziyə doğru axıb gedir...”

“Tam bunu düşünmürdüm... Ancaq əlbəttə ki, üçüncü şahlığın bərqərar olacağı və Müqəddəs
Ruhun yenidən yer üzünə enəcəyi düşüncəsi fransiskan təlimində daim canlı olaraq qalmışdır... Yox,
mən demək istəyirdim ki, yüz illər boyunca bütün cəmiyyətləri, Tanrının bütün bəndələrini öz
müqəddəs cismində birləşdirən kilsəmiz son zamanlar həddən artıq kökəlmiş və yoğunamış, içindən
keçdiyi bütün yerlərin zir-zibilini toplayaraq, saflığını və birliyini itirmişdir. Təsvir etdiyim çayın
minlərlə qola ayrılması onun dənizə mümkün qədər tez qovuşmaq cəhdidir, yəni paklaşmağa can
atmasıdır. Fəqət bu, mükəmməl bənzətmə deyil, mən yalnız onu göstərmək istəyirdim ki, çay öz
varlığını itirincə, müxtəlif bidətçilik qolları və yeni cərəyanlar necə çoxalır və necə bir-birinə
qarışır. İstəyirsən, bu uğursuz təşbehi başqa bir nümunə ilə zənginləşdirməyə çalışaq. Tutaq ki bir
nəfər öz gücü ilə bu çayın dağılmış sahillərini yenidən bərpa etmək istəyir. Bacaracaqmı? Yox, başqa
cür etmək lazımdır. Çayın bəzi qollarını qum və palçıqla doldurmaq, bəzi qollarını arxlar açmaqla
yenidə çayın ana qoluna birləşdirmək, bəzi qollarını isə istədikləri yerə axsınlar deyə sərbəst
buraxmaq lazımdır. Çünki müxtəlif suların hamısını bir yatağa yönəltmək olmaz; həm də çayın öz
suyundan müəyyən miqdar itirməsi, məcrasından çıxmaması üçün hətta faydalı və əvvəlki kimi
qalması üçün hətta zəruridir”.



“Düzünü desəm, dərinə getdikcə daha az anlayıram”.
“Mən də. Yox, bənzətmələrlə danışmağın ustası deyiləm. Ən yaxşısı, bu çay hekayəsini unudaq.

Bayaq sadaladığın cərəyanların iki yüz il bundan əvvəl yarandığını, indi isə artıq mahiyyətcə mövcud
olmadığını anlamağa çalış. Bəzi cərəyanlar isə lap yenicə yaranmışdır”.

“Amma bidətçilərdən danışarkən hamısının adı çəkilir”.
“Əlbəttə. Batil inancların möhkəmlənməsinin bir səbəbi də budur. Həmçinin, zəifləməsinin də

səbəbi”.
“Yenə anlamıram”, - dedim.
“Ah, Tanrım, bu nə qədər çətindir. Yaxşı. Təsəvvür et ki, sən cəmiyyəti dəyişdirmək istəyən bir

islahatçısan və həmfikirlərini yoxsulluq içində yaşamaq üçün uca bir dağın zirvəsinə toplayırsan. Bir
müddət keçdikdən sonra uzaq ölkələrdən bir çox insan sənin yanına axışıb gəlir, səni peyğəmbər, ya
da yeni bir həvari adlandırır və tərəfdarlarına çevrilirlər. Necə fikirləşirsən, onlar doğrudanmı
səndən ötrü, sənin fikirlərindən ötrü gəlirlər?”

“Bilmirəm. Ümid edirəm, belədir. Başqa nə üçün gəlsinlər?”
“Ondan ötrü ki, bu adamlar lap uşaqlıqdan ata və babalarından islahatçılar haqqında çoxlu

hekayələr eşitmişlər və az-çox mükəmməl olan icmalar barəsindəki əfsanələrə inanırlar. Və
düşünürlər ki, sənin icman bunlardan biridir”.

“Deməli, keçmiş cərəyanların uşaqları miras olaraq yeni cərəyanlara qalırmı?”
“Əlbəttə, çünki islahatçıların ardınca gedən kütlənin çoxu, nəzəriyyələrdən bixəbər olan avam

insanlardan ibarətdir. Həm də cəmiyyəti islah etmək uğrunda meydana çıxmış yeni cərəyanlar yeni
yerlərdə, yeni əsaslarla və yeni təlimlərlə yaranır. Məsələn, insanlar katarlarla valdcnsləri çox
həvəslə qarışıq salırlar. Fəqət bu iki cərəyan arasında dərin fərqlər vardır! Valdenslər mövcud
kilsənin toxunulmazlığını saxlayaraq dini islahatların aparılması üçün çalışırdılar, katarlar isə
kilsənin dəyiş-



məsi, yeni kilsə, Tanrı və əxlaqi dəyərlər haqqında yeni təsəvvürlər uğrunda mübarizə aparırdılar.
Katarlar deyirdilər ki, bizim dünyamız bir-birinə qarşı olan iki qüvvəyə, xeyirə və şərə bölünmüşdür;
və buna görə də kamil insanlarla avam kütlənin ayrıldığı bir kilsə qurmuşdular; gizli ayinləri və
xüsusi adətləri vardı; bizim müqəddəs Kilsə Anamızdaki kimi çox sərt iyerarxiya qurmuşdular.
Katarların hər hansı hökmranlığı aradan qaldırmaq fikrindən çox uzaq olduğunu anlamaq lazımdır.
Hərbi rəislərin, iri mülkədarların və zəngin ağaların da katarlara qoşulması bununla izah olunur.
Onların məqsədi dünyanı dəyişmək deyildi, çünki hesab edirdilər ki, xeyir və şərin mübarizəsi əbədi
və rəfedilməzdir. Valdenslər isə (onlarla birlikdə arnoldçular və yoxsul lombardlar) bunun tam
əksinə olaraq saf yoxsulluq qayəsinə əsaslanmış, yeni bir dünya qurmaq istəyirdilər. Buna görə də
məhrumiyyətlərə düçar olmuş bütün insanlar onların yanına axışır və öz əllərinin əməyi ilə dolanaraq,
icma halında yaşayırdılar. Katarlar mövcud kilsənin ayin və buyruqlarını rədd edirdilər, valdenslər
isə bunları tanıyır, yalnız keşiş qarşısında şifahi tövbəkarlığı inkar edirdilər”.

“Elədirsə, onları nə üçün bir-birindən ayırmayıb qarışdırırlar və həm katarlardan, həm də
valdenslərdən eyni alaq otları kimi söz açırlar?”

“Axı sənə dedim. Onlar məhz bu dolaşıqlığın sayəsində yaşayır və məhz bu səbəbdən ölürlər.
Onların yanına başqa hərəkatlara cəlb edilmiş və bütün hərəkatların eyni etiraz və eyni ümidlərdən
qaynaqlandığına inanan yeni-yeni sadə adamlar gəlirdilər; eyni zamanda, inkvizitorlar bir hərəkatın
günahını başqa hərəkatın adına yazaraq, qərar çıxarırdılar; əgər fırqələrdən birinin üzvləri günah
işləsəydilər, bu günaha görə bütün fırqələrin bütün üzvləri güdaza gedirdilər. Tamamilə müxtəlif olan
hadisələri bir-birinə qarışdıran inkvizitorlar hüquqi nöqteyi-nəzərdən haqsız idilər; lakin rəqibləri
haqsız olduqları üçün onlar haqlı idilər, zira tutaq ki, bir şəhərdə arnoldçular baş qaldırdığı zaman,
başqa yerlərdəki katarlar, yaxud valdenslər də onlara qoşulurdular. Rahib Dolçinonun həvariləri
mülkədarları və kilsə mənsublarını cismani olaraq məhv etməyə çağırırdılar və bir çox zorakılıqlara
da qol qoymuşdular; onlardan fərqli olaraq, valdenslər - cismani zorakılığın əleyhinə idilər,
yarıqardaşlar da belə idi. Lakin tamamilə əminəm ki, rahib Dolçino öz dəstəsini toplayan zaman
valdenslərin yaxud yarıqardaşlann təlimini mənimsəmiş narazıların çoxu ona qoşulmuşdu. Avam
adamların özlərinə uyğun olan bidəti seçmək imkanları yoxdur, Adso; buna görə də torpaqlarından
keçib-gedən, şəhər, yaxud kənd meydanlarında xitab edən vaizlərdən əl çəkmirlər. Düşmənləri də
bundan istifadə edir. Eyni zamanda həm cinsi həzzdən imtina etməyi, həm də vücudların eyibli
birləşməsini təqdir etməyi tək bir bidətlə xalqın nəzərinə çatdırmaq - vaizlik sənətinin gözəl
tapıntısıdır. Bu zaman bidət - sağlam düşüncəni alçaldan şeytani ziddiyyətlər yumağı kimi görünür”.

“Deməli, məzhəblər arasında heç bir əlaqə yoxdur? İoahimçilərə, yaxud ruhçulara qoşulmaq
istəyən avam insan yalnız şeytani yalan ucbatından, katarların əlinə düşür?”

“Yox, belə deyil. Əvvəldən başlayaq, Adso. İnan ki, doğru bildiyimə özümün də inanmadığım bir
şeyi sənə izah etməyə çalışıram. Fəqət düşünürəm ki, sənin səhvin budur: batil inancların - əvvəl,
onların təsiri altına düşüb məhv olan avam insanların isə - sonra meydana çıxdığına inanmaq lazım
deyildir. Əslində, öncə avam insanların əhval-ruhiyyəsi gəlir, sonra - batil inanclar”.

“Niyə?”
“Tanrı bəndələrini necə təsvir etməyin məqbul sayıldığını xatırla. Böyük bir sürü; yaxşı qoyunlar

və pis qoyunlar; onları itaətdə saxlayan köpəklər - yəni fatehlər, başqa sözlə, dünyəvi hökmdarlar,
imperatorlar və mülkədarlar; və həm qoyunlara, həm də köpəklərə yol göstərən çobanlar - yəni ilahi
buyruqları izah edən ruhanilər. Aydın mənzərədir...”

“Amma həqiqətə uyğun deyildir. Əslində, çobanlar öz köpəkləri ilə boğuşurlar, çünki həm



çobanlar, həm də köpəklər tam hakimiyyət istəyirlər...”



“Hə, məhz buna görə sürünün içində daim nəsə baş verir. Bir-birlərini parçalamaqdan başqa heç
nə düşünməyən çobanlar və köpəklər sürünü çoxdan unutmuşlar. Və qoyunların bir hissəsi sürüdən
ayn düşmüşdür”.

“Necə ayrı düşmüşdür?”
“Çox sadə. Mahiyyətcə nə kəndli (çünki torpaqları yoxdur, əllərində olansa onları bəsləməyə

çatmır), nə də şəhərli (çünki emalatxanaları, ya da dükanlan yoxdur) olan insanlar peyda olur; onlar
başqalarının toruna asanlıqla düşə biləcək miskin və zavallı insanlardır. Sən heç dəstə ilə gəzən
cüzamlılar gördünmü?”

“Hə. Bir dəfə yüz cüzamlını bir yerdə görmüşdüm. Çox dəhşətli mənzərə idi. Ətləri çürüyüb
tökülürdü, qoltuqağaclarına söykənib ayaq üstə zorla dayanırdılar, göz qapaqları şişmişdi,
gözlərindən irinli qan axırdı... Nə danışa, nə də qışqıra bilirdilər. Siçovullar kimi zingildəyirdilər...”

“Xristianlar üçün onlar - sürüdən qovulmuş yad insanlardır. Sürü onlara nifrət edir, onlar da
sürüyə. Özləri kimi hamının cüzama tutulub, çürüyərək ölməsini istəyirlər”.

“Hə-hə, kral Tristan haqqında əhvalatı xatırlayıram... O, gözəl İzoldanı necə edam etməyi
düşünərək, onun tonqalda yandırılmasını əmr etmişdi. Bu zaman cüzamlılar gəlmiş və krala demişlər
ki, tonqalda yandırılmaq - ağır cəza deyil, onlar daha dəhşətli edam təklif edə bilərlər. Sonra İzoldanı
bizə ver, qoy hər birimiz ona sahib olsun, xəstəliyimiz şəhvətimizi gücləndirir, deyə bağırmışlar.
İzoldanı öz ölkənin cüzamlılarına ver, gör libasımız irinli yaralarımıza necə yapışır! O qadın sizinlə
yaşayan zaman bahalı ipəkdən tikilmiş əlbisələri ilə, sincab dərisindən olan kürkü ilə, daş-qaşları ilə
çox öyünmüşdür; qoy indi cüzamlılarla gəzsin, bizim yurdlarımızda yaşamağı, yataqlarımızda yatmağı
öyrənsin; o zaman öz günahlarını daha yaxşı anlayacaq və bu mehriban, xilaskar tonqalın həsrətini
çox çəkəcəkdir!”

“Görürəm ki, bir benediktin müridi olaraq çox şeylər oxumusan”, - Vilhelm sakitcə dedi.
Qulaqlarıma qədər qızardım, çünki bir müridə eşq hekayələri oxumağın yasaq olduğunu gözəl
bilirdim; lakin Melkdəki monastırımızda belə kitablar müridlər arasında əlbəəl gəzirdi, gecələr şam
işığında onları gizlicə oxuyurduq. “Amma hər necə də olsa, - Vilhelm sözünə davam etdi, - nə demək
istədiyimi anladın. Cəmiyyətdən atılmış cüzamlılar, sağlamları da öz aralarına çəkmək istərlər.
Beləcə, onlar daha çox uzağa qovulduqca daha da qəzəblənirlər; onları nə qədər hər kəsin ölümünü
istəyən qəzəbli kabus sürüsü hesab etsən, cəmiyyətdən bir o qədər uzaqlaşdırmış olarsan. Müqəddəs
Fransisk bunu anlayırdı, ona görə də əvvəlcə gedib cüzamlıların arasında yaşadı. Yalnız cəmiyyətdən
qovulmuşları geri qaytarmaqla Tanrı bəndələrini dəyişmək mümkündür”.

“Amma siz başqa qovulmuş insanlardan söhbət edirsiniz. Bidətçi hərəkatlar cüzamlılardan ibarət
deyil ki”.

“İnsanlar - bir mərkəz ətrafında çəkilmiş dairələr kimidir; bəziləri mərkəzdən çox uzaq, bəziləri
isə mərkəzə çox yaxındır. Cüzamlılar - uzaqlığın rəmzidir. Müqəddəs Fransisk bunu anlayırdı. O,
yalnız cüzamlı xəstələrə kömək etmək istəmirdi. Bu halda onun bütün fəaliyyəti yoxsula və zəifə
mərhəmət göstərməkdən ibarət olardı... O daha çox şey istəyirdi. Onun quşlara söylədiklərini
bilirsənmi?”

“Hə, əlbəttə, bu gözəl hekayəni eşitmişəm. Zərif nəğməkar quşları başına toplayan övliyanın
məharətinə heyran qalmışdım”, - həyəcanla dedim.

“Deməli, sənə hər şeyi düzgün danışmamışlar. Daha doğrusu, əhvalatı bu gün ordenin qəbul etdiyi
qaydalara uyğun şəkildə anlatmışlar... Fransisk şəhər hakimlərinə və əhaliyə müraciət etmiş, lakin
ona heç kimin qulaq asmadığını görüb, məzarlığa getmişdir. Burada o, üzünü qarğalara, sağsağanlara,



qartallara, quzğunlara və leş yeyən başqa yırtıcı quşalara tutub səslənmişdir...”
“Dəhşətdir, - dedim. - Demək, bunlar başqa quşlar imiş!”
“Bunlar iyrənc quşlar idi, cüzamlılar kimi səfil quşlar idi. Əlbəttə ki, o zaman Fransisk İncildəki

bu sözləri nəzərdə tutmuşdu: “Günəşə doğru yüksəlmiş bir mələk gördüm; və o, sə-



mada uçan bütün quşlara ucadan səsləndi: uçun, Tanrının böyük ziyafətinə toplaşın. Şahların
cəsədlərini, güclülərin və rəislərin cəsədlərini, atların və süvarilərin cəsədlərini, azad və kölə
insanların cəsədlərini, böyük və kiçik insanlara aid olan bütün cəsədləri yeyin”.

“Deməli, Fransisk səfilləri qiyama qaldırmaq istəyirdi?”
“Yox. Fransisk - əlbəttə ki, yox. Bəlkə də Dolçino və tərəfdarları belə istəyirdilər, amma bu

ehtimal da azdır. Fransisk qiyama qalxmaq istəyən bütün səfilləri Tanrı bəndələrinin yanma
qaytarmağa çalışırdı. Sürünü xilas etmək üçün qovulmuşları geri qaytarmaq lazım idi. Böyük bir
təəssüflə deməliyəm ki, Fransisk bunu bacara bilmədi. Səfilləri geri qaytarmaq üçün hakim kilsənin
daxilində fəaliyyət göstərmək lazım idi; hakim kilsənin daxilində fəaliyyət göstərmək üçünsə bu, kilsə
tərəfindən tanınmalı idin; kilsənin tanıdığı yeni təlim, yeni rahib ordeni yaradacaqdı, yeni ordendən
isə yeni qapalı dairə doğacaqdı və bu dairədən kənarda qalmış yeni səfillər ordusu meydana
gələcəkdi. İndi yeni səfilləri ətraflarına toplayan yarıqardaşlar və ioahimçilərin nə üçün meydana
çıxdıqlarını anlayırsan, elə deyilmi?”

“Amma biz fransiskanlıqdan bəhs etmirdik, avam və səfil insanlar arasında batil inancların necə
meydana gəldiyindən danışırdıq”.

“Doğrudur. Biz sürüdən sıxışdırılıb çıxarılanlar haqqında danışırdıq. Yüz illər boyunca papa və
imperator hakimiyyət uğrunda bir-birini didib-parçalarkən, dairədən kənara sıxışdırılmış bu səfil
insanlar həqiqi cüzamlılar kimi ömür sürməyə davam etdilər, İncili-Şərifdə keçən “cüzamlılar” sözü
onlar haqqındadır. Biz bu sözün əsl mənasını, bu qeyri-adi bənzətməni Tanrının təqdiri ilə sonralar
anlayacaqdıq. Beləcə, “cüzamlılar” deyərkən “əzabkeş, yoxsul, səfil, alçaldılmış, kəndlərdən
qovulmuş, şəhərlərdə təhqir olunmuş” insanlardan bəhs edildiyini biləcəkdik. Bu təşbehi dərhal
anlamadığımız üçün cüzam haqqında əfsanə kabus kimi bizi təqib etdi; zira bu əfsanənin bir işarə
olduğunu uzun müddət görə bilmədik. Sürüdən qovulmuş bu insanlar sözdə Məsihin buyruqlarına
riayət etməyə səsləyən, əməldə isə köpəklərin və çobanların davranışlarını rüsvay edən və bir gün
onları cəzalandırmağı vəd edən hər moizəni dinləməyə, ya da imkan düşdükcə yaymağa hazır idilər.
İnsan sürülərinə hökm edənlər bunu həmişə başa düşürdülər. Səfilləri yenidən sürüyə buraxmaq -
onların özlərinin sıxışdırılması, hüquqlarının ixtisar edilməsi demək idi. Buna görə də cəmiyyətdən
təcrid və haqlardan məhrum olunduqlarını anlayan səfillər, yaydıqları təlimlər nə olursa olsun,
bidətçiliklə damğalanırdılar. Məhrumiyyətlərdən və haqsızlıqlardan gözləri tutulmuş bu insanlar
əslində heç bir təlimlə maraqlanmırdılar... Bax bidət haqqında yanlış təsəvvürlərin kökü bundadır.
Hamı eyni dərəcədə bidətçidir, hamı eyni dərəcədə ehkamçıdır. Bir məzhəbin təbliğ etdiyi inancın
heç bir mənası yoxdur; mühüm olan onun verdiyi ümiddir. Bütün batil inanclar - səfalətin və
məhrumiyyətin bayrağıdır. İstənilən bidəti qazısan, cüzamı görəcəksən. Batil inanclarla mübarizənin
məqsədi də budur: cüzamlıları cüzamlı olaraq qalmağa məcbur etmək. Cüzamlılardan isə nə gözləyə
bilərsən? Üclü ehkamın izahınımı? Yevxaristiya ayininin elmi əsaslandırılmasınımı? İstəyirsən onlar
nəyin düz, nəyin səhv olduğunu ayırdmı etsinlər? Eh, Adso, Adso... Bu oyunlar bizim kimi alimlər
üçündür. Avam adamların başqa çətinlikləri vardır. Həm də maraqlıdır ki, onlar bu çətinlikləri
həmişə səhv yolla həll edirlər. Buna görə də, bidətçi olurlar”.

‘‘Bəs nə üçün bəzi alimlər onları dəstəkləyirlər?”
“Çünki, hakimiyyəti ələ keçirmək üçün onlardan istifadə edirlər. Bunun da imanla heç bir əlaqəsi

yoxdur”.
“Roma kilsəsi özünün bütün düşmənlərini bunun üçünmü bidətçilikdə günahlandırır?”
“Əlbəttə. Və onun tabeçiliyi altına keçməyə hazır olan hər cür batil inancın da qanuni olduğunu bu



səbəbdən elan edir. Həmçinin bəzi bidətlər çox gücləndiyi üçün bunlan təhlükəli rəqib kimi qarşısına
almaq istəmədiyindən. Lakin həmişə belə deyil. Burada möhkəm qaydalar yoxdur, hər şey insanlardan
və şərtlərdən asılıdr. Dünyəvi hakimiyyət də belə davranır. Yarım əsr bundan əvvəl Paduya şəhərinin
rəisləri qanun çıxardılar ki,



bir din adamını öldürən hər kəs böyük məbləğdə cərimə ödəyəcəkdir...”
“Elə bu?”
“Elə bu. Xalqın keşişlərə olan nifrətini alovlandırmağın bir yoluydu bu: şəhər öz yepiskopu ilə

döyüşürdü. Bir vaxtlar Kremonda imperator tərəfdarlarının katarların fəaliyyətinə nə üçün yardım
göstərdiklərini indi anlayırsanmı? İnanc səbəbi ilə deyil, əlbəttə ki, Roma kilsəsinin hakimiyyətini
zəiflətmək üçün. Bizim dövrümüzdə isə şəhər rəisləri İncili kobud xalq dilinə çevirmək istəyən
bidətçiləri ruhlandırırlar. Xalq dili şəhərlərin dilinə çevrilir, latınca isə monastırların və Romanın
dili kimi qalır. Kişi, ya qadın, qoca, ya gənc olsun, bütün xaçpərəstlərin İncili şərh edə və öyrədə
biləcəklərini irəli sürən valdensləri də bəzən müdafiə edirlər. Valdenslərin təlimini öyrənən bir
muzdur on gündən sonra ustad kimi başqalarını öyrətməyə hazır olduğunu bildirir”.

“Beləcə, din adamlarının ovəzolunmazlığmı saxlayan fərq ortadan qaldırılır! Aydındır. Bəs nə
üçün elə həmin şəhər hakimləri birdən bidətçilərin ovuna çıxır və onların tonqalda yandırılmasında
kilsəyə kömək edirlər?”

“Çünki bu bidətçilərin daha da güclənməsinin - xalq dilində danışan dünyəvi insanların
imtiyazlarına açıq təhlükə olduğunu anlamağa başlayırlar. 1179-cu ildə (görürsənmi, bizim
tariximizin kökləri yüz əlli il əvvələ gedib çıxır) Roma yepiskopu tərəfindən çağırılmış Lateran
Məclisində Malolu Valter, valdenslər kimi cahil axmaqlara həddən artıq ixtiyar verilsə, nələr ola
biləcəyi haqqında toplaşanlara xəbərdarlıq etmişdi. Əgər doğru xatırlayıramsa, Malolu Valter onların
Məsihi təqlid edərək çılpaq və ayaqyalın gəzdiklərini, heç bir şeyə sahib olmadıqlarını, əldə
etdiklərini isə bərabərcə bölüşdüklərini söyləmişdi. İndi onlar kilsədən mədət umurlar, çünki başqa
dayaqları yoxdur, amma onlara ixtiyar verilsə, hamını əzib keçərlər... Buna görə də şəhərlər və şəhər
hakimləri dilənçi rahiblərə və biz fransiskanlara xoş münasibət göstərirdilər; biz xalqın tövbəkarlığa
olan tələbatını şəhər həyatının tələbatı ilə tarazlaşdırmaq və kilsənin ehtiyacları ilə ticarətdən başqa
bir şey düşünməyən tacirlərin ehtiyaclarını uzlaşdırmaq üçün imkan yaradırdıq...”

“Beləcə, Tanrı eşqi ilə ticarət sevgisi arasında tarazlıq yarandımı?”
“Yox. Əxlaqi dirçəliş uğrunda mübarizə tədricən kilsənin iradəsinə tabe edildi və papanın rüxsət

verdiyi ordenin sərhədləri daxilində istiqamətləndirildi. Fəqət xəlvətcə zühur edən cərəyanlar heç bir
məhdudiyyət tanımadan, hər yolla özünü göstərməyə başladı. Bu gün özlərindən başqa heç kimə zərər
yetirməyən flagellantlarm hərəkatı şəklində. Sabah silahlı üsyan - məsələn, rahib Dolçinonun üsyanı
şəklində, o biri gün isə küfr dolu ayinlərdə özünü göstərdi - Ubertinonun Montefalklı rahiblər
haqqında dediklərini xatırla...”

“Amma kim haqlı çıxdı, kim yanıldı?” - deyə çaşqınlıqla onun sözünü kəsdim.
“Hamı həm haqlı idi, həm də haqsız”.
“Bəs siz özünüz, - deyə özümü saxlaya bilməyib, hirsimdən bağırdım, - kimin tərəfini

saxladığınızı, həqiqətin hansı tərəfdə olduğunu nə üçün demirsiniz?”
Vilhelm cavab vermədən bir müddət susdu. Heç bir söz demədən hazırladığı şüşələri yavaşca

qaldırıb işığa tutdu və baxmağa başladı. Nəhayət, əlini aşağı salıb, şüşəni dəmir yonucunun üzərində
saxladı və məndən soruşdu: “Nə görürsən?” “Yonucu alət. Bir az böyüdülmüş şəkildə”.

“Bax əlimizdən gələn bir şey varsa, o da - daha yaxından baxmaqdır”.
“Amma alət, necə olur-olsun, alət olaraq qalır!” “Venansionun da yazısı, necə olur-olsun, bir yazı

olaraq qalır. Hətta bu şüşələrin köməyi ilə onları oxuduqdan sonra da. Amma bəlkə də bu yazını
oxuyan zaman həqiqətin bir hissəsini daha yaxşı öyrənəcəyəm. Və bəlkə də bundan sonra abbadığın
həyatını yaxşılaşdırmağı bacara biləcəyik”.



“Amma bu kifayət etməz!”
“Sən fikirləşdiyindən də çox şey söylədim, Adso. Rocer Bekon haqqında daha əvvəllər sənə

danışmışdım. Bəlkə də o,



 

gəlmiş-keçmiş bütün xalqların və dövrlərin içində ən ağıllı adam deyildir. Lakin onun bilik eşqini
ruhlandıran inama həmişə heyran qalmışam. Bekon sadə insanların gücünə, ruhi qüdrətinə və
tələblərində haqlı olduqlarına inanırdı. Səfillərin, yoxsulların, axmaqların və avamların çox vaxt
Tanrının dili ilə danışdıqlarını sanmasaydı, nümunəvi fransiskan ola bilməzdi. Əgər onları daha
yaxından tanıya bilsəydi, ordenə bağlı əyalət insanlarından daha çox, yoxsul yarıqardaşlara diqqət
yetirərdi. Avam insanlara geniş əhatəli qanunların axtarışında azıb-qalmış alimlərdə olmayan bir şey
verilmişdir: onlar vahidi bilavasitə hiss edə bilirlər. Lakin hiss tək olaraq kifayət etməz. Sadə
insanlar bəlkə də kilsə alimlərinin həqiqətlərindən daha doğru olan öz həqiqətlərini duyğularının
köməyi ilə anlayırlar. Fəqət bu həqiqətləri düşüncəsiz davranışları ilə puça çıxarırlar. Nə etməli?
Onlara bilikmi öyrətməli? Çox asan, ya da təbir-caizsə, çox çətin çıxış yoludur. Həm də sonra hansı
bilikləri onlara çatdırmalı? Abbonenin kitabxanasındakı biliklərimi? Fransiskan ustadlar bu suallara
cavab verməyə çalışdılar. Böyük Bonaventura deyirdi ki, müdriklər sadə insanların davranışları
içində gizlənmiş həqiqətləri aşkar məfhumların dilinə çevirməlidir...”

“Avam insanların yoxsulluğa çağırışını dini ehkamların dilinə çevirən Peruca Məclisinin qərarları
və Ubertinonun elmi xatirələri kimi”, - dedim.

“Hə, amma özün də görürsən ki, bu çox gec və çətin olur, olduğu zaman da sadə insanların həqiqəti,
bir qayda olaraq, güclülər tərəfindən mənimsənilərək, hökmranların həqiqətinə çevrilir. Bu da yoxsul
həyat sürən rahibdən çox imperator Lüdoviq üçün faydalıdır. Sadə insanların təcrübəsinin saflığını,
necə deyərlər, bu təcrübənin həyati qüvvəsini saxlamaq üçün nə etmək lazımdır? Bu təcrübənin
onların həyatını yaxşılaşdırmağa və dəyişdirməyə qabil olması üçün nə etməli? Bekona rahatlıq
verməyən sallar bunlar idi. O deyirdi: “Quod enim laicale ruditate turgescit non habet effectum
nisi fortuito”', yəni avam in-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Dünyəvi insanların kobudca gördüyü işlər, bəxt yardım etməzsə, faydalı olmaz, (latınca)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



sanların təcrübəsinə kobud və faydalı olmayan təzahürlər xasdır. “Sed opera sapientiae cetra lege
villantur et in fine debitum effıcaciter diriguntur”'. Başqa sözlə, - o sübut edirdi ki, - mexanika,
əkinçilik, şəhər idarəetməsi kimi ən əməli işləri həyata keçirmək üçün xüsusi ilahiyyat qaydalarına
əsaslanmaq zəruridir. Bekona görə təbiət haqqında yeni elm - alimlərin təbiət haqqında xüsusi
bilikləri vasitəsi ilə avam insanların nizamsız və kobud şəkildə təzahür edən, amma haqlı və qanuni
olan ilkin ehtiyaclarını qaydaya salmağa yönəlmiş ümumi və böyük bir fəaliyyətdir. Yeni elm, yeni
təbii sehr budur. Yalnız onu əlavə etmək lazımdır ki, Bekon bu yeni və ümumi işin kilsənin rəhbərliyi
altında həyata keçirilməsini istəyirdi; fikrimcə, Bekonun bu istəyinin müstəsna səbəbi onun dövründə
din xadimləri ilə elm adamlarının mənafelərinin uyğun gəlməsidir. İndi bu maraqlar üst-üstə düşmür;
monastırlardan, kilsələrdən, hətta universitetlərdən kənarda bilikli insanlar meydana çıxır. Məsələn,
bu torpaqlarda yaşamış, əsrimizin ən məşhur filosofu rahib deyildi, bir əczaçı idi. Florensiyalıdan
bəhs edirəm; şeirləri haqqında eşitmisən, onları oxuya bilmədim, çünki o yerlərin kobud xalq dilini
anlamıram; lakin düşünürəm ki, oxusaydım da, xoşuma gəlməzdi, çünki bu şeirlərdə bizim həyatımıza
çox yad və uzaq olan şeylərdən söhbət açılır. Bununla belə, o, mənim tanıdığım bütün insanları
müdriklikdə üstələyir, zira o, kainat, təbiət hadisələri və dövlətlərin idarə olunması haqqında bizim
öyrənə bilmədiyimiz ən məxfi biliklərdən bəhs etmişdir. Bu gün mən və dostlarım bəşəri
cəmiyyətlərin idarə olunması üçün kilsənin deyil, xalq məclislərinin qanunlar verməli olduğuna
inanırıq. Və belə nəticəyə gəlirəm ki, çox yaxın zamanlarda ən yeni və ən bəşəri fiqh elmi, yəni təbiət
fəlsəfəsi və ağ sehr məhz elm adamları tərəfindən irəli sürüləcəkdir”.
“Möhtəşəm fikirdir, - dedim, - amma bu mümkündürmü?”
“Bekon mümkün olacağına inanırdı”.
“Bəs siz?” 116



“Mən də inanırdım. Lakin buna inanmaq üçün avam insanların xüsusi biliyə bilavasitə hisslərin
köməyi ilə sahib olmaları səbəbindən, onların həqiqətə bizdən daha çox yaxın olduğunu fərz
etməliyik; deməli, hesab etmək lazımdır ki, bilavasitə duyğu yolu ilə əldə edilən xüsusi bilik - ən
əsasdır. Fəqət ən əsas olan - bu xüsusi bilikdirsə, elm ağ sehri kəsərli edən əhatəli qanunların
yenidən yaradılmasına necə nail olacaqdır?”

“Bəli, - dedim. - Necə nail olacaqdır?”
“Deyə bilmərəm. Bu barədə Oksfordda, indi Avinyonda yaşayan dostum Okkamlı Vilhelmlə çox

mübahisə etmişəm. O, mənim ürəyimə şübhə toxumları əkdi. Zira yalnız fərdin xüsusi biliyi
həqiqidirsə, “eyni nəticələr eyni səbəblərdən törəyir” dəlilini isbatlamaq çox çətin olur. Tutaq ki,
cisim dəyişilməzdir. Lakin bu cismin yerləşdiyi şəraitdən asılı şəkildə onun isti, ya soyuq, şirin, ya
acı, nəm, ya quru olduğunu deyə bilərik. Cismin yerləşdiyi şəraiti dəyişsək, onun bütün sabit
keyfiyyətlərini artıq başqa cür qiymətləndirəcəyik. Sonsuz sayda yeni şəraitlər yaratmadan tək
barmağımı belə tərpədə bilmirəmsə, bütün əşyalara hökm edən universal qanunlar haqqında nə
danışmaq olar? Zira barmağımın bircə hərəkətindən başqa əşyalarla barmağım arasındakı məkan
münasibətləri tamamilə dəyişilir. Halbuki mənim zehnim əşyalar arasındakı əlaqəni müəyyən edərkən
məhz belə münasibətlərə istinad etməlidir. Tapdığım əlaqələrin ümumi və sabit olduğunun təminatı
nədir?”

“Amma müəyyən şüşə qalınlığının müəyyən görmə gücünə uyğun gəldiyi haqqında mütləq biliyə
maliksiniz. Məhz bu biliyin sayəsində itirdiyiniz şüşələrin eynisini düzəldə bilirsiniz. Bu qarşılıqlı
münasibətlər sabit olmasaydı, nə edərdiniz?”

“Çox ağıllı cavabdır, Adso. Doğrudan da, mən qarşılıqlı asılılığı çıxara bildim - eyni şüşə
qalınlığına eyni görmə gücü uyğun gəlməlidir. Bu asılılığı ona görə tapa bildim ki, eyni bir təcrübəni
müxtəlif vasitələrlə sınaqdan keçirdim. Sən haqlısan. Müalicəvi bitkilərdən istifadə edən hər kəs qəti
şəkildə bilir ki, eyni bir bitki hər dəfə eyni bir xəstəyə əgər o hər dəfə eyni əhvali-ruhiyyədədirsə -
tamamilə eyni cür təsir edir; buna görə də



istənilən araşdırmaçı belə bir müddəa irəli sürə bilər ki, müəyyən növ bitki qızdırmaya, yaxud
müəyyən növ şüşə zəifləmiş gözlərə müəyyən ölçüdə kömək edir. Bekonun dediyi elm, şübhəsiz ki,
belə müddəaların əsasında qurulmalıdır. Diqqət et, Adso: ümumi qanunların yox, xüsusi
müddəaların. İstənilən elm müddəalara əsaslanmalıdır, müddəalar isə dəqiq mühakimələrdən
çıxarılmalıdır, mühakimələr isə - əşyalar arasındakı xüsusi əlaqələri əks etdirməlidir. Anlayırsanmı,
Adso? Mən öz müddəalarımın doğru olduğuna inanmalıyam, çünki onları bilavasitə xüsusi
təcrübələri müşahidə etməklə çıxarmışam; fəqət onlara inanmaqla ümumi qanunauyğunluqların
mövcud olduğunu etiraf etmiş oluram. Lakin onların haqqında danışmağa ixtiyarım yoxdur, çünki
ümumi qanunauyğunluqların və cisimlərin nizamının əvvəlcədən mövcud olduğunu fərz etmək bizi
belə bir nəticəyə gətirib çıxarır ki, Tanrı - bu nizamın əsiridir, halbuki Tanrı - o dərəcədə mütləq
azaddır ki, əgər istəsə, yalnız tək bir istəyi ilə bütün dünyanı dəyişə bilər”.

“Deməli, əgər düzgün anlayıramsa, siz bir iş görürsünüz və nə etdiyinizi də bilirsiniz, amma nə
etdiyinizi nə üçün bildiyinizi bilmirsiniz”. Vilhelmin mənə təqdirlə baxdığını aşkar bir məğrurluqla
deməliyəm.

“Yəqin ki, belədir. Hər halda, sən anlayacaqsan ki, hətta inandığım hər hansı həqiqətdən belə, nə
üçün əmin deyiləm”.

“Siz Ubertinodan daha mistiksiniz!” - zarafatla dedim.
“Ola bilər. Amma gördüyün kimi, təbiəti öyrənməklə məşğulam. İndi apardığımız təhqiqatda da

kimin yaxşı, kimin pis olduğunu deyil, dünən axşam yazı zalında kimin olduğunu, göz şüşələrimi kimin
götürdüyünü, qarın üzərində başqa bir bədəni sürükləyən bir bədənin izlərini kimin buraxdığını və
Berenqarın harada olduğunu anlamağa çalışıram. Bütün bunlar baş vermiş hadisələrdir. Sonra onları,
mümkün olsa, uzlaşdırmağa çalışacağam. Çünki hansı səbəbdən hansı nəticənin törədiyini demək
həmişə çətindir. Bir mələyin müdaxiləsi hər şeyin tamamilə dolaşıq düşməsinə kifayətdir. Buna görə
də təəccüblənməyə dəyməz ki, bir şeyin başqa bir şeyə səbəb olduğunu sübut etmək mümkün deyildir.
Lakin nə olur-olsun, hər zaman yoxlamaq lazımdır. Mən də elə bununla məşğulam”.

“Sizin həyatınız çətindir”, - dedim.
“Amma Kəhəri tapa bildim”, - Vilhelm, iki gün əvvəlki at əhvalatını xatırlayaraq dedi.
“Deməli, dünyanın bir nizamı var!” - sevinərək ucadan dedim.
“Deməli, bu zavallı başımda, az da olsa, nizam vardır”, - Vilhelm cavab verdi.
Bu zaman Nikola indicə hazırlanmış haçanı təntənəli surətdə əlində tutaraq, geri qayıtdı.
“Bu alət mənim zavallı burnumun üstündə oturunca, - Vilhelm dedi, - bəlkə də zavallı başım daha

nizamlı olacaqdır”.
Bir mürid gəlib, abbatın Vilhelmlə söhbət etmək istədiyini və onu bağçada gözlədiyini dedi.

Ustadım bilaixtiyar öz şüşələrini kənara qoydu və biz görüş yerinə tələsdik. Dəmirçixanadan çıxarkən
Vilhelm sanki unutduğu bir şeyi qəfildən xatırlayırmış kimi, əlini alnına vurdu.

“Yeri gəlmişkən, - o dedi, - Venansionun kabbala işarələrini oxuya bildim”.
“Necə? Hamısını? Nə zaman?”
“Sən yuxuda olarkən. Həm də “hamısını” deməklə, nəyi nəzərdə tutduğunu bilmirəm. Kağızı

isidərkən üzə çıxan yazıları oxuya bildim; üzünü köçürdüklərini. Yunanca yazılanları isə yeni
şüşələrim hazır olandan sonra oxuya biləcəyəm”.

“Bu işarələr nəyi bildirir? Afrikanın sərhədindən bəhs edilirmi?”
“Hə. Açarı tapmaq çox asan idi. Venansionun ixtiyarında on iki bürc, beş planet, iki işıqlı göy

cismi və bir yer işarəsi vardı. Cəmi iyirmi işarə. Unum və velut sözlərindəki ilk səsləri göstərmək



üçün eyni hərfdən istifadə edildiyini nəzərə alsaq117, bu, latın əlifbası ilə əlaqə qurmaq üçün yetərli
saydır. Demək, hərflərin sırası bizə məlumdur. Buna uyğun gələn gizli işarələrin



sırası necə ola bilər? Göy üzünün nizamını düşündüm. Fərz etdim ki, bürclər ən uzaq dairənin dörddə
birində yerləşir. Beləcə Yer, Ay, Merkuri, Venera, Günəş və başqaları. Bunların ardınca bürc
işarələrini Sevilyalı İsidor kimi ənənəvi sıra ilə düzdüm: Buzov bürcündən və yaz fəslinin giriş
nöqtəsindən başlayıb, Balıqlar bürcü ilə bitirərək. Əgər bu açardan istifadə etsən, Vcnansionun yazısı
məna qazanar”.

Və üstündə böyük latın hərfləri ilə “Secretum fınis Africae manus supra idolum age primum et
septimum de quator ” yazılmış perqamenti mənə göstərdi.

“Anladmmı?” - deyə o soruşdu.
“Afrikanın sərhədinin sirri bütün üstündəki əllə dördün birincisi və yeddincisi ilə açılır... - deyə

başımı yırğalayaraq təkrar etdim. - Tamamilə anlaşılmazdır”.
“Əlbəttə. Birincisi, Venansionin idolum' sözü ilə nə demək istədyini bilsək, pis olmaz. Büt? Surət?

Rəsm? Sonra birincisi və yeddincisi olan dörd nədir? Bunları nə etməli? Tərpətməkmi? Dartmaqmı?
İtələməkmi?”

“Deməli, biz yenə də heç nə bilmirik. Yəni yerimizdən tərpənməmişik”, - çox məyus halda dedim.
Vilhelm dayandı və kifayət qədər sərt baxışlarla məni süzdü.

“Oğlum, - dedi, - qarşında Tanrının mərhəməti sayəsində sahib olduğu azacıq bilik və məharəti ilə,
bir neçə saatın içində tərtibçinin özündən başqa hər kəsə və həmişə qapalı qalacağına inandığı gizli
bir yazını açmağı bacarmış yoxsul fransiskanlı vardır... Və sən, zavallı, cahil gicbəsər hansı cürətlə
hələ yerimizdən tərpənmədiyimizi deyirsən?”

Mən yöndəmsizcə üzr istədim. Ustadımın qüruruna toxunmuşdum - halbuki deduktiv118 119 yolla
çıxardığı iddiaların doğruluğuna və tezliyinə görə fəxr etdiyini yaxşı bilirdim. Vilhelm,



doğrudan da, inanılmaz iş görmüşdü və hiyləgər Venansionun əldə etdiyi məlumatları bürc əlifbasının
əcaib işarələri ilə gizlətməklə qalmayıb, anlaşılmaz müəmma şəklində təsvir etməsi onun günahı
deyildi.

“Eybi yoxdur, lazım deyil, üzr istəmə, - deyə Vilhelm sözümü kəsdi. - Əslində sən haqlısan. Biz
hələlik çox az şey bilirik. Haydı, gedək”.



G Ü N B ATA N  Ç A Ğ I ,
A bballa yeni söhbət baş verir, Vilhelın labirintin

sirrinə bələd olmaq üçün ağıllı mühakimələr irəli sürür və
axırda bu iş məntiqi üsullara həvalə edilir.

Sonra Vilhelınlə Adso qızartma pendir yeyirlər

Abbat qaşqabaqlı və pərişan halda bizi gözləyirdi. Əlində məktub tutmuşdu.
“Konks abbatından indicə məktub aldım, - o dedi. - Burada İohannın fransız əsgərlərinin

sərkərdəliyinə gətirdiyi və elçilərin mühafizəsini etibar etdiyi şəxsin adı açıqlanır. Bu adam qoşun
mənsubu deyil, saray xadimi də deyil, nümayəndə heyətinin bərabərhüquqlu bir üzvüdür”.

“Müxtəlif məziyyətlərin heyrətamiz şəkildə bir yerdə toplanması, - Vilhelm narahatlıqla dedi. -
Kimdir bu adam?”

“Bemardo Gui, ya da sizlərin xoşladığınız kimi desəm, Bernarde Gvidoni”.
Vilhelm öz doğma dilində ucadan nəsə dedi. Abbat kimi mən də onu anlamadım, fəqət bu, yəqin ki,

bizim üçün yaxşı oldu, çünki Vilhelmin ağzından biədəb sözün çıxdığına tamamilə əmin idim.
“Bu heç yaxşı olmadı, - deyə dərhal əlavə etdi. - Bemardo uzun illər boyunca Tuluza əyalətində

bidətçilərin başını əzdi. O, valdensləri, behinləri, yoxsul rahibləri, yarıqardaşlan və dolçinianlan
təqib edib öldürməyə hazırlaşanlar üçün "Practica ojficii inquisitiorıis hereticepravitatis”120 adlı
bir kitab yazmışdır”.

“Bilirəm. Bu əsəri bilirəm, bir alimlik incisi”.
“Bir alimlik incisi, - deyə Vilhelm təkrar etdi. - Bemardo, uzun illər boyunca Flandriyada və

burada, Yuxarı İtaliyada ona



dəfələrlə tapşırıqlar vermiş papa İohanna çox sədaqətlidir. O, Qalisiya yepiskopu təyin oldunduğu
zaman bir dəfə do olsun, öz yepiskopluğunda görünməyib, inkvizitorluq vəzifəsini yerinə yetirməyə
davam etdi. Sonra, deyəsən, Lodevə yepiskop kimi göndərildi. Lakin zənnimcə, İohann onu əvvəlki
vəzifəsinə geri qaytarmış və buraya, Şimali İtaliyaya göndərmişdir. Amma nə üçün məhz Bemardonu?
Və nə üçün əsgərləri məhz onun ixtiyarına vermişdir?”

“Bunun izahı, - abbat dedi, - dünən sizə söylədiyim bütün əndişələrimi təsdiqləyir. Siz, əlbəttə,
bilirsiniz ki - mənimlə razılaşmaq istəməsəniz do - Məsihin və kilsənin yoxsulluğu haqqında Peruca
Ruhani Məclisi tərəfindən irəli sürülmüş müddəalar bir çox ilahiyyat dəlilləri ilə əsaslandırılsa da,
mahiyyətcə - sonsuz sayda bidətçi hərəkatlar tərəfindən daha az ehtiyatla və ən əsası, daha az Tanrı
qorxusu ilə irəli sürülən iddialarla eynidir. Sezena Mikelenin (yeri gəlmişkən, həm do imperatorun
mənimsədiyi) nəzəriyyəsinin Ubertinonun, yaxud Klarenli Anhelin nəzəriyyəsi ilə eyni olduğunu
isbatlamağa da ehtiyac yoxdur. Bu nöqtəyə qədər hər iki heyətin fikirləri üst-üstə düşəcəkdir. Lakin,
Gui daha çox şeyə nail olmağa qadirdir və buna necə nail olmağı da yaxşı bilir. O çalışacaqdır ki,
Perucanın müdafiə etdiyi müddəaların yarıqardaşların və yalançı həvarilərin müddəaları ilə eyni
olduğunu sübut etsin. Siz bununla razısınızmı?”

“Bunun, doğrudan da, belə olduğu ilə, yoxsa belə olduğunu Bemardo Guinin deyəcəyi ilə?
“Tutaq ki, onun belə deyəcəyini söyləyirəm”, - abbat dedi.
“Razıyam ki, belə də olacaqdır. Lakin bu, əvvəlcədən məlum idi. Demək istəyirəm ki, Bemardonun

iştirakından asılı olmayaraq, bu nöqtəyə gəlinəcəyi güman edilirdi. Tutaq ki, Bemardo bu müzakirəni
bacanqsız kilsə mənşublarından daha məharətlə aparacaqdır. Tutaq ki, onunla daha incə şəkildə
mübahisə etmək lazım gələcəkdir, nəinki...”

“Hə, - abbat dedi. - Lakin, bu zaman dünən dediyim çətinliklərlə üzləşəcəyik. Əgər sabaha qədər
iki, bəlkə də üç cinayət



törətmiş qatili tapmasaq, monastırın ictimai təhlükəsizliyini qorumağı Bemardoya güzəştə getmək
məcburiyyətində qalacağam. Belə mötəbər səlahiyyətlərə malik Bemardo kimi bir adamdan
(unutmayın ki, qarşılıqlı razılığımıza görə) abbatlıqda baş verən və baş verməkdə davam edən
anlaşılmaz hadisələri gizlətməyə ixtiyarım yoxdur. Əks təqdirdə, yəni Tanrı qorusun, yeni bir
müəmmalı cinayətlə üz-üzə gəlib bunları özü aşkarlasa, “xəyanət!” - deyə bağırmağa bütün əsasları
olacaqdır”.

“Doğrudur, - deyə Vilhelm qayığılı-qayğılı mızıldandı. - Başqa əlac yoxdur. Diqqətli olmalıyıq;
Bemardo naməlum canini güdənədək, biz də onu gözdən qaçırmamalıyıq. Bəlkə də bu yaxşıdır.
Bernardo gizli qatillə məşğul olacaq və ilahiyyat müzakirələrində daha səylə iştirak edə
bilməyəcəkdir”.

“Bemardo naməlum qatili axtarmaqla məşğul olacaqdır və izn verin, ərz edim ki, mənim etibarımı
zədələyəcəkdir. Belə çirkin hadisələr üzündən öz məkanımda ilk dəfə olaraq hakimiyyətimin bir
hissəsindən məhrum ediləcəyəm. Bu, nəinki monastırımızın tarixində, hətta bütün klyuni ordeninin
tarixində də eşidilməmiş bir hadisə olacaqdır... Buna əngəl olmaq üçün əlimdən gələn hər şeyi
edəcəyəm. Və hər şeydən əvvəl, hər iki heyəti də qəbul etməmək lazımdır”.

“Zati-alilərinizdən bu ağır qərar üstündə daha yaxşı düşünməyi rica edirəm, - Vilhelm dedi. -
Əlinizdə imperatorun məktubu vardır və böyük bir həyəcanla bizim...”

“Mənimlə imperator arasındakı bağın nə olduğunu yaxşı xatırlayıram, - deyə abbat onun sözünü
kəsdi. - Bunu siz də xatırlayırsınız. Belədirsə, təəssüf ki, geriyə yolun olmadığını da bilirsiniz. Lakin
bütün bunlar çox çirkindir. Berenqar haradadır, onun başına nə gəlmişdir, siz nə işlə məşğulsunuz?”

“Mən, olsa-olsa, uzun illər öncə, bir neçə uğurlu inkvizisiya təhqiqatları aparmış bir rahibəm.
Yəqin siz də bilirsiniz ki, hər cinayətin üstünü iki günə açmaq olmur. Həm də siz özünüz mənə kömək
etdinizmi? Kitabxanaya girmək üçün ixtiyar verdinizmi? Sizdən aldığım səlahiyyətlərə əsaslanaraq,
istədiyim bütün sualları soruşa bilirəmmi?”



“Qətllərlə kitabxana arasında heç bir əlaqə görmürəm”, - abbat hirslə dedi.
“Adelmo miniatürçü, Venansio tərcüməçi, Berenqar isə - kitabxana köməkçisi idi” - Vilhelm

səbrlə izah etdi.
“Bu mənada altmış rahibin hamısının kitabxana ilə əlaqəsi vardır. Həmçinin onların hamısı kilsə

ilə də bağlıdırlar. Bəs nə üçün kilsəni araşdırmırsınız? Bilin, rahib Vilhelm. Siz mənim göstərişim
əsasında və mənim təyin etdiyim sərhədlər daxilində təhqiqat aparırsınız. Bunun xaricində, bu
divarlar arasında yeganə və sonsuz ixtiyar sahibi mənəm. Əlbəttə ki, Tanrıdan sonra və onun
mərhəməti sayəsində. Bunu Bemardoya da xatırlatmalı olacağam. Digər tərəfdən - deyə, o daha
mülayim səslə davam etdi, - heç yerdə deyilmir ki, o buraya yalnız mübahisə etmək üçün gəlir. Konks
abbatı mənə yazır ki, Bemardo bizim monastırdan keçib, İtaliyanın cənubuna doğru gedəcəkdir. Eyni
zamanda, abbatın sözlərinə görə Poccetto kardinalı Bertran Bolonyadan buraya gəlib, nümayəndə
heyətinə başçılıq etmək barədə papadan əmr almışdır. Bəlkə də Bemardo kardinalla görüşmək üçün
buraya gəlir”.

“Ətraflı düşünsək, bu daha pisdir. Bertran da bidətçiləri ölümə yollamaqla ad qazanmışdır, lakin
mərkəzi İtaliyada. Batil inanclar əleyhinə mübarizədə öz amansızlıqları ilə fərqlənən bu iki adamın
görüşü, bütün ölkədə fransiskan ordenini tamamilə məhv etmək məqsədi daşıyan geniş bir hücumun
əlaməti ola bilər...”

“Bu barədə imperatoru dərhal xəbərdar edərik, - abbat dedi. - Belə işlər bir anda baş tutmur.
Sayıq olmalıyıq. Salamat qalın”.

Abbat gözdən itənə qədər Vilhelm susdu. Sonra mənə dedi: “Adso, hər şeydən əvvəl tələsmək
lazım deyildir. Bir çox müxtəlif fərdi müşahidələrin əhəmiyyətli olduğu belə vəziyyətlərdə məsələləri
təcili həll etmək olmaz. Şüşələrim hələlik hazır olmadığı üçün emalatxanaya gedirəm, mən nəinki
Venansionun yazılarını oxumaqdan məhrum olmuşam, bu şüşələr olmadan hətta bu gecə kitabxanaya
getmək imkanım da yoxdur. Sən do get öyrən görək, Berenqardan nə xəbər var?”

Lakin, bu zaman bizə tərəf qaçan Morimundolu Nikolanı gördük. O, çox pis xəbərlər gətirmişdi.
Nikola Vilhelmin seçib ümid bağladığı ən yaxşı şüşəni yonarkən sındırmışdı. Onu əvəzləyəcək başqa
bir şüşə isə sağanağa yerləşdirərkən çatlamışdı.

Nikola sarsılmış halda səmanı göstərirdi. Günbatan çağıydı, qaranlıq çökürdü. O gün işi davam
etdirməyə ümid yox idi. “İtirilmiş daha bir gün”, - Vilhelm, onsuz da kifayət qədər naəlac görünən
uğursuz şüşoçini boğmaq istəyinə üstün gəlib (mənə sonralar etiraf etdiyinə görə), qaşqabaqlı halda
dedi.

Nikolanı çəkdiyi vicdan əzabı ilə baş-başa buraxıb, Berenqar haqqında məlumat öyrənməyə
getdik. Əlbəttə ki, heç kim heç nə tapmamışdı.

Deyəsən, dalana dirənmişdik. Nə edəcəyimizi bilmədən, kilsənin həyətində əbəs yerə gəzib
dolaşırdıq. Fəqət bir az sonra Vilhelmin heç nə görmürmüş kimi gözlərini boşluğa dikərək, dərin
düşüncələrə daldığını gördüm. Gəzintimizin əvvəlində keçən həftə topladığı otlardan birini
cübbəsindən çıxarmışdı, indi onun kökünü süzgün bir coşqunluq gətirən mənbə kimi ağzına atıb
çeynəyirdi. Doğrudan da, çox dalğın görünürdü. Lakin hərdənbir şüurunun boşluğunu qəfil bir fikir
aydınladınca, gözləri də parıldayırdı. Sonra yenə də özünəxas fəal dalğınlığa qapılırdı. Birdən:
“Əlbəttə, mümkündür ki...” - deyə mızıldandı.

“Nə?” - soruşdum.
“Labirintdə səmti tapmağın üsulları haqqında düşünürdüm... Bunu hazırlamaq kifayət qədər

çətindir, amma faydası ola bilər... Necə olur-olsun, çıxış şərq qülləsində yerləşir. Bu məlumdur. İndi



fərz edək ki, ixtiyarımızda istənilən an şimalın hansı səmtdə olduğunu müəyyənləşdirməyə imkan
verən bir cihaz vardır. Bu bizə nə verərdi?”

“Şərq qülləsinə gəlib çatmaq üçün sağ tərəfə getmək kifayət edərdi. Yaxud əks istiqamətdə getmək
bizi cənub qülləsinə doğru aparardı. Amma belə bir cihazın mövcud olduğunu düşünsək belə, labirint
labirintdir. Şərq tərəfə yönəlincə, qarşımıza divar çıxacaq və birbaşa yolun qarşısı kəsiləcəkdir. Yan
tərəfə dönsək, yenə yolumuzu itirəcəkdik...” - deyə cavab verdim.

“Doğrudur, fəqət haqqında danışdığım cihaz istənilən halda bizə şimal səmtini göstərəcəkdi.
İstiqamətimizi dəyişdirsək də. Üstəlik hansı səmtə dönəcəyimizi həmişə biləcəkdik”.

“Hə, bu lap möcüzə olardı! Amma belə bir cihazı haradan tapaq? Həm do bu cihaz gecə vaxtı,
qapalı bir yerdə, günəş və ulduzları görmədən şimal və cənubu təyin edə bilməlidir... Hətta sizin
itiağıl Bekonunuzun da belə bir cihaz hazırlaya biləcəyini düşünmürəm!” - gülə-gülə cavab verdim.

“Bax səhv edirsən, - Vilhelm dedi. - Zira belə bir cihaz artıq mövcuddur və bəzi dənizçilər ondan
istifadə edirlər. Onun günəşə də, ulduzlara da ehtiyacı yoxdur, yalnız fövqəladə bir daşın gücündən
istifadə edir. Severinin xəstəxanasında bu daşdan görmüşdük. O, dəmiri cəzb edir. Bu xassə Bekon
və daha bir alim, Pikardiya sehrkarı Marikorlu Pyer tərəfindən öyrənilmiş və ondan necə istifadə
olunacağına dair bir çox fikirlər irəli sürülmüşdür”.

“Bəs siz bu cihazdan hazırlaya bilərsinizmi?”
“Onu hazırlamaq çox da çətin deyildir. Bu daşdan ən müxtəlif ecazkar cihazların hazırlanmasında

istifadə olunur. Məsələn, heç bir xarici təsir olmadan əbədi işləyə bilən mühərrikin yaradılmasında.
Lakin ən sadə kəşf Bəylək əl-Kubəyək adlı bir ərəb tərəfindən edilmişdir. Su dolu bir qab götür və
dəmir iynə sancılmış bir mantarı onun içinə qoy, üzsün. Sonra iynə daşın xassəsini mənimsəyənədək,
ahənrübalı daşı suyun səthində dairəvi olaraq gəzdir. Bu zaman iynənin ucu - əgər daş da öz oxu
ətrafında sərbəstcə dönə bilsəydi, belə olardı - şimala doğru yönələcəkdir. Və qabı hansı tərəfə
aparsan da, iynənin ucu qütb ulduzunu göstərəcəkdir. Üstəlik əlavə etməyə ehtiyac yoxdur ki, əgər
şimal səmtinə nəzərən qabın kənarlarına dünyanın başqa istiqamətlərinin - cənubun, şərqin, qərbin
işarəsini çəksən, kitabxananın şərq, yaxud istənilən tərəfində yerləşən qülləsinə necə getməyini
həmişə bilmiş olacaqsan”.

“Fövqəladə bir icaddır! - ucadan dedim. - Bəs nə üçün iynə daim şimala doğru yönəlir? Daş
dəmiri cəzb edir, bunu anladım; fərz etmək olar ki, çox böyük kütləyə malik olan dəmir də daşı özünə
tərəf çəkir... Deməli... deməli... qütb ulduzu tərəfdə, dünyanın on ucqar kənarında böyük dəmir
mədənləri vardır!” “Doğrudan da, kimsə bu fərziyyəni irəli sürmüşdü. Amma daha dəqiq desək, iynə
tam olaraq qütb ulduzunu deyil, səma meridianlarının kəsişmə nöqtəsini göstərir. Bir vaxtlar deyildiyi
kimi: “Hie lapis ger'ıt in se similitudinem coeli”121 . Yəni ahənrübanın qütbləri yer üzünün deyil,
səmanın qütblərinə nəzərən maili olur. Bu da öz növbəsində bilavasitə cisimlərə aid olan xassələr
üzündən deyil, uzaq məsafədən idarə olunan hərəkətə gözəl bir nümunədir. İndi bu məsələ ilə dostum
Yandunlu İohann məşğuldur. İmperatorun ondan Avinyonu yerin dibinə batırmasını istəmədiyi
zamanlarda, əlbəttə”.

“Elədirsə, Severinin yanma gedib, daşı alaq və qab, su, bir də mantar götürək...” - həyəcanla
dedim.

“Dayan, sakit ol, - Vilhelm dilləndi. - Səbəbini bilmirəm, amma heç zaman görmədim ki, fəlsəfi
nəzəriyyələr baxımından hətta on gözəl olan cihaz mexaniki olaraq hazırlanarkən qüsursuz olmasın.
Amma heç bir filosof tərəfindən təsvir olunmayan kəndli toxası, necə lazımdırsa çalışır... Qorxuram
ki, bir əlimizdə çıraq, o biri əlimizdə isə su dolu qabla labirintdə qaçmaq... Dayan, ağlıma yeni fikir



gəldi. Cihaz labirintin içində də olsa, çölündə də olsa, daim şimalı göstərəcəkdir. Elə deyilmi?”
“Elədir. Amma o, labirintin çölündə bizə lazım deyildir. Çünki günəş və ulduzlar var...”
“Bilirəm, bilirəm. Lakin cihaz labirintin həm içində, həm də çölündə işləyirsə, başımız niyə belə

işləməsin?”
“Başımız? Əlbəttə, başımız labirintin çölündə işləyir... Məhz labirintin çölündə! Binanın xarici

görkəmi bizə yaxşı molumdur! Amma içəri girincə heç bir şey anlamırıq!”
“Tamamilə doğrudur. İndi bu cihazı unut. Mən cihaz haqqında fikirləşməyə başlayınca, tədricən

təbiətin və idrakımızın qanunauyğunluqları barədə düşüncələrə daldım. Və belə bir nəticəyə gəldim
ki, biz Binanın çölündə dayanarkən, onun daxili quruluşunu anlaya bilməliyik”.



“Amma necə?”
“Qoy fikirləşim. Bu, çox da çətin olmamalıdır”.
“Bəs dünən axşam dediyiniz üsul? Kömür parçası ilə xaç işarəsi qoymaq?”
“Yox, - Vilhelm dedi. - Bu üsulu düşündükcə, ona daha az inanıram. Yəqin ki, qaydaları tam

dəqiqliklə xatırlamıram. Ya da labirintin içində gəzmək üçün qapıda yolgöstərən ipin ucundan
tutaraq, bizi gözləyən xoş niyyətli Ariadna122 lazımdır. Amma belə uzun iplər olmur. Əgər olsaydı da,
bu sübut edərdi ki (nağıllar çox vaxt həqiqəti deyər), yalnız kənardan olan yardımın vasitəsi ilə
labirintdən çıxmaq olar. Deməli, Binanın xaricində işləyən qanunlar daxildə də öz təsir qüvvəsini
itirmir. Buna görə də, Adso, riyaziyyatın qanunlarına müraciət etməliyik. Averroes 123 deyirdi ki,
bilavasitə bizə məlum olan şeylər mücərrəd şeylərlə yalnız riyaziyyatda eyniləşdirilə bilər”.

“Görürsünüz! Deməli, siz universal məfhumların varlığını qəbul edirsiniz”.
“Riyazi məfhumlar - gerçəklikləri daimi olaraq əvəzləmək üçün idrakımız tərəfindən yaradılmış

təsəvvürlərin mahiyyətidir. Bəlkə də bunun səbəbi - riyazi məfhumların ilkin təsəvvürlər olması, ya
da riyaziyyatın başqa elmlərdən daha əvvəl icad edilməsidir. Kitabxana da riyazi məfhumlarla
düşünən bir insan zehni tərəfindən yaradılmışdır; çünki riyaziyyat olmadan labirint qura bilməzsən.
Deməli, riyazi təsəvvürlərimizi kitabxananı tikənlərin təsəvvürləri ilə müqayisə etməliyik. Belə
müqayisə bizi elmi nəticələrə gətirib çıxaracaqdır, çünki riyaziyyat - tərifləri müəyyən etmək
elmidir... Nə isə, məni metafizik mübahisələrə çəkməyi burax. Bu gün qəlbinə hansı şeytan girmiş-



dir? Madam ki gözlərin yaxşı görür, yaxşı olar kağız, ya da lövhə - üstünə yazı yazılacaq bir şey tap...
bir də... lələk, ya da bir ucluq... Ah, bunları sən həmişə üstündə gəzdirirsən! Afərin, Adso! Nə qədər
ki qaranlıq düşməyib, gedək Binanın ətrafında gəzişək”.

Binanın ətrafında uzun müddət dolaşdıq. Şərq, cənub və qərb qüllələrini, onları birləşdirən
divarları gözdən keçirdik. Başqa tikililərə gəlincə, onlar uçuruma tərəf baxırdı, lakin simmetriya
qanunlarına görə gördüyümüz tikililərdən fərqlənməməli idi.

“Gördüklərimizdən, - deyə Vilhelm yekunlaşdırdı (mən hər şeyi dəqiqliklə lövhənin üzərinə
çəkdikdən sonra) - belə nəticə çıxır: hər divarda iki pəncərə, hər qüllədə isə beş pəncərə vardır”.

“İndi düşünək, - ustadım dedi. - Bizim gördüyümüz hər otağın bir pəncərəsi vardı”.
“Ycddiguşəli otaqdan başqa”, - dedim.
“Bu aydındır. Ycddiguşəli otaqlar - hər qüllənin ortasında yerləşən otaqlardır”.
“Amma yeddiguşəli olmayan, pəncərəsiz otaqlar da vardır”.
“Hələlik onları diqqətə alma. Əvvəlcə qaydaları tapaq, sonra bu qaydalara uyğun gəlməyən

müstəsna halları izah etməyə çalışarıq. Beləliklə, Binanın xarici divarı boyunca baxdıqda... hər
qüllədə beş otaq və hər birləşdirici divarda iki otaq vardır. Onların hamısı birpəncərəlidir. Amma
pəncərəli bir otaqdan Binanın mərkəzinə doğru getsək, başqa bir pəncərəli otağa rast gələcəyik.
Deməli, söhbət daxili həyətə açılan pəncərələrdən gedir. Adso, mətbəxdən, yaxud yazı zalından
baxarkən daxili həyəti yaradan quyu hansı şəkildə görünür?”

“Səkkizguşəli”, - deyə cavab verdim.
“Çox gözəl. Səkkizguşəlinin hər tərəfində, səhv etmirəmsə, iki pəncərə vardır. Bu isə o deməkdir

ki, labirintdə səkkizguşəlinin hər divarı boyunca iki otaq yerləşir. Doğrudurmu?”
“Hə. Bəs pəncərəsiz otaqlar?”
“Onlar, cəmi səkkiz dənə olmalıdır. Bax, hər qüllənin ortasında yeddiguşəli otaq vardır. Bu otağın

beş divarı qüllənin xarici tərəfindəki beş otaqla bitişikdir. Bəs qalan iki divar? Onlar - xarici
divarlar boyunca sıralanmış otaqlara bitişik ola bilməz; yoxsa bu otaqlar da pəncərəli olardı. Eyni
səbəbə görə səkkizguşəli boyunca sıralanmış otaqlara da bitişik ola bilməz. Üstəlik o zaman bu
otaqlar çox uzunsov olardı. Demək... kitabxanadakı otaqların vəziyyətini sanki yuxarıdan
baxırmışcasına çəkməyə çalışmaq lazımdır... Bu zaman hər qüllədə yeddiguşəli otağa bitişik daha iki
otağın olması üzə çıxacaqdır; bu iki otaq səkkizguşəli həyətə baxan iki otaqla bitişikdir”.

Mən ustadımın təsvir etdiklərini çəkməyə çalışdım. Və heyrətlə qışqırdım: “Hə, indi hər şey
aydındır! İzin verin, sayım! Kitabxanada əlli altı otaq vardır, onlardan dördü yeddiguşəli, əlli ikisi
isə az-çox dördkünc şəkildədir; bunların da səkkizi pəncərəsizdir; yerdə qalan pəncərəli qırx dörd
otaqdan iyirmi səkkizi Binanın çölünə baxır, on altısı isə içəriyə açılır!”

“Dörd qüllənin hər birində isə beş dördkünc otaq və bir yeddiguşəli otaq vardır... Kitabxana
səmavi uyğunluq əsasında tikilmişdir. Bu rəqəmlərdən heyrətamiz şərh və mənalar çıxarmaq olar”.

“Fövqəladə bir kəşf! - ucadan dedim. - Bəs kitabxanada istiqaməti müəyyənləşdirmək nə üçün
çətindir?”

“Çünki keçidlərin yerləşmə vəziyyəti riyazi hesablamalara tabe deyildir. Bəzi otaqlardan bir neçə
başqa otağa keçid var; bəzi otaqlardan isə yalnız bir otağa keçmək mümkündür. Bu halda sual
yaranır: heç bir yerə açılmayan otaqlar vardırmı? Bu xüsusiyyəti nəzərə alsan, bir də işıqlanmanın və
günəşin düşmə bucağına görə səmti təyin etmək imkanının yoxluğunu düşünsən... kabusları və
güzgüləri də buna əlavə etsən – labirintə girən hər kəsin nə üçün azdığını anlaya bilərsən. Hələ bu
adam öz kobudluğundan və işlədiyi günahdan həyəcanlanmışsa, daha asanlıqla səmti itirəcəkdir.



Digər tərəfdən, xatırla, dünən axşam labirintdən çıxa bilmədikdə nə hala düşmüşdük. Ümidsizlik
içində boğulurduq. Yüksək dərəcədə nizama əsaslanmış ifrat qarışıqlıq. Məncə, çox incə düşünülmüş
təxmindir! Bu kitabxananı tikənlər - dahi ustalar imiş!”



“Bəs istiqaməti necə müəyyənləşdirmək olar?”
“Artıq çətin deyil. Ümidvar olaq ki, sənin çəkdiyin cizgi kitabxananın quruluşuna az-çox uyğundur;

bundan istifadə edib, ilk ycddiguşəli otağa girər-girməz dərhal iki pəncərəsiz otaqdan birinə doğru
gedəcəyik. Oradan daim sağa doğru irəliləməklə üç, ya dörd otaq keçib, yeni bir qülləyə girəcəyik;
bu, şübhəsiz ki, şimal qülləsi olacaqdır. Sonra yenə pəncərəsiz otağa keçəcəyik, onun sol tərəfdəki
divarı yeddiguşəli otaqla bitişik olacaqdır; əgər sağ tərəfə dönsək, ola bilər ki, eyni məsafəni qət
etməklə növbəti qülləyə girəcəyik... beləcə, ilk girdiyimiz yerə bu yolla qayıda bilərik...”

“Hə. Lakin bir şərtlə ki, bütün otaqlardan başqa otaqlara keçid olsun”.
“Doğrudur. Amma bu mümkün deyildir. Ona görə də sənin çəkdiyin xəritəyə ehtiyacımız olacaqdır.

Onun üstündə keçidi olmayan kor divarları işarələyəcəyik ki, hansı tərəfə sapdığımızı görə bilək. Bu,
çox da çətin olmayacaqdır”.

“Amma nail olacağımızdan əminsinizmi?” - hər şeyin sözdə çox asan göründüyündən narahatlıq
hiss edərək təkrar soruşdum.

“Əminəm, - Vilhelm cavab verdi. - Çünki bütün “təbiət qanunlarının əsasları cizgilərlə,
bucaqlarla, ölçülərlə verilmişdir. Yoxsa başqa yolla onları öyrənməyimiz mümkün deyildir”, -
əzbərdən dedi. - Bu sözlər Oksforddakı müdriklərdən birinə aiddir. Lakin əfsuslar olsun ki, hələlik
bizə hər şey natamam şəkildə “verilmişdir”. Bundan sonra labirintdə azmamaq üçün nə etmək lazım
olduğunu bilirik. Lakin indi kitabların otaqlarda yerləşdirilməsinin müəyyən qaydaları olub-
olmadığını öyrənməliyik. Bu mənada İncilin ayələri bizə çox az şey deyir. Həm bu ayələr tamamilə
müxtəlif otaqlarda təkrarən yazılmışdır...”

“Üstəlik həvarinin kitabında əlli altıdan daha çox ayə vardır!”
“Şübhəsiz. Deməli, yalnız bir neçə ayə kara gəlmişdir. Qəribədir. Belə çıxır ki, əllidən az... otuz...

ya da iyirmi ayədən istifadə edilmişdir... Merlinin saqqalına and içirəm!”
“Kimin?”
“Mühüm deyil. Bizim yerlərin cadugərlərindən biridir... Latın əlifbasında neçə hərf varsa, o qədər

ayədən istifadə etmişlər! Əlbəttə! Sözlərin əhəmiyyəti yoxdur. Mühüm olan ilk hərflərdir. Hər otaq
əlifbanın bir hərfi ilə işarələnmişdir, bu hərflər bir yerə toplandıqda hansısa cümləni yaradır. Biz bu
mətnin nə olduğunu tapmalıyıq”.

“Xaç, yaxud balıqlarla işarələnmiş rosmli şeir kimi!”
“Az-çox. Ehtimal ki, sən haqlısan. Kitabxananın tikildiyi zamanlarda məhz belə şerilər dəbdə idi”.
“Amma haradan oxumağa başlamaq lazımdır?”
“Lövhələrin ən böyüyündən... Qüllənin girişində yerləşən yeddiguşəli otaqdan... ya da... yox,

əlbəttə ki, qırmızı rənglə yazılmış cümlələrdən!”
“Amma onlar o qədər çoxdur ki!”
“Deməli, mətnlərin sayı da o qədərdir. Ya da sözlərin sayı. Hə, indi sən öz xəritəni daha aydın və

daha böyük olaraq yenidən çək. Kitabxanada gəzərkən içindən keçdiyimiz bütün otaqları əlindəki
ucluqla yüngülcə işarələyərsən. Həmçinin öz xəritəni təkmilləşdirəcəksən: qapıların yerini, kor
divarları və əlbəttə ki, pəncərələri göstərəcəksən. Bundan başqa - otaqlara yazılmış ayələrin baş
hərflərini də köçürəcəksən və əsl miniatürçü kimi qırmızı hərfləri daha böyük yazacaqsan”.

“Hə, amma necə oldu ki, - heyranlıqla soruşdum, - siz kitabxananın içəridən deyil, çölündən
baxarkən tapa bildiniz?”

“Tanrının da bu dünyada baş verənlərdən belə xəbəri olur, zira hər şey yaradılışdan əvvəl Onun
idrakında, yəni kənarda başlamışdır. Biz isə dünyanın qanunlarını bilmirik, çünki onun içində



yaşayırıq və onu yaradılmış olaraq tapmışıq”.
“Deməli, əşyaları dərk etmək üçün onlara kənardan baxmaq lazımdır!”
“Əl işlərini tanıya bilmək üçün - hə. Sənətkarın gördüyü işi ağlımızdan keçirə bilərik. Lakin təbii

əşyaları yox, zira onlar bizim zehnimizin və əllərimizin məhsulu deyillər”.
“Amma bu qayda kitabxana üçün yarayırmı?”



“Hə, - Vilhelm dedi. - Lakin yalnız kitabxana üçün. İndi gedib dincələk. Mən sabah səhərədək heç
bir şey edə bilmərəm ümidvaram ki, göz şüşələrimi o vaxta qədər hazırlayacağam. Buna görə də
erkən yatıb, sabah erkən qalxmaq istəyirəm. Həm də düşünməliyəm”.

“Bəs şam yeməyi?”
“Hə, əlbəttə, şam yeməyi... Amma yemək vaxtı keçmişdir. Rahiblər axşam duasındadırlar... Fəqət

mətbəx, yəqin ki, hələ açıqdır. Get, bax, yeməyə bir şey qalıbmı?”
“Oğurlayımmı?”
“Xahiş et. Salvatordan istə. O, sənin dostundur artıq”.
“Bu halda o oğurlayacaqdır!”
“Sən qardaşının qarovulunu çəkirsən? - Vilhelm Qabilin124 sözləri ilə dedi. Amma onun zarafat

etdiyini anladım, əslində isə Tanrının böyük və mərhəmətli olduğunu demək istəyirdi. Beləcə,
Salvatoru axtarmağa getdim və onu at tövləsində tapdım.

“Gözəl atdır, - başımla Kəhərə işarə edərək, söhbətə başladım. - Minmək istəyərdim”.
“Olmaz. Abbonenin. Həm də minib çapmaq üçün hökmən gözəl at lazım deyildir. Başqa at da buna

yarayar. Oraya bax, atın üçüncüsünə”. Sağ tərəfdən üçüncü atı mənə göstərmək istəyirdi. “Bu “atın
üçüncüsü” nəyə yarayır?” - deyə onun gülünc latıncasını lağa qoyaraq soruşdum.

Salvator mənə qəribə şeylər danışdı. Hər atı, hətta qoca və zəif heyvanı da, Kəhər kimi sürətlə
çapmağa məcbur edə biləcəyini dedi. Satirion adlı bitkini yaxşıca əzib, atın yulafına qarışdırmaq
lazımdır. Sonra atın oynaqlarına maral yağı sürtməlisən. Sonra ata minirsən, mahmızlamazdan öncə
atın üzünü şərqə tərəf çevirib, qulağına üç dəfə “Gaspar, Melhior, Melisard” - deyərək, pıçıltı ilə
tilsim oxuyursan. At var gücü ilə irəliyə cumur və Kəhərin səkkiz saata gedəcəyi yolu bir saata qət



edir. Hələ bu atın təpikləyib öldürdüyü bir canavarın dişlərini onun boynundan asarsan, heyvan
yorulmaq nədir bilməz.

Bunu yoxlayıb-yoxlamadığını Salvatordan soruşdum. O, şübhə ilə mənə baxıb, üfunətli nəfəsini
qulağıma verərək, bunun çox çətin olduğunu, çünki satirionun artıq yalnız yepiskoplar və onların
cəngavər dostları tərəfindən yetişdirildiyini söylədi. Həm yepiskoplar, həm də cəngavərlər öz
vücudlarını gözəl bitkilərlə möhkəmləndirirlər... Mən Salvatorun sözünü kəsib ona dedim ki, bu gün
ustadım bəzi kitabları öz hücrəsində oxumaq və yeməyini orada yemək istəyir.

“Olar - deyə cavab verdi. - Qızartma pendir hazırlayaram”.
“Necə?”
“Çox asan. Turş olmayan, təzə pendir lazımdır. Onu dördkünc, ya da istədiyin şəkildə parçalara

doğrayırsan. Piy, kərə yağı və donuz yağını ocaqda əridirsən. İçinə çörək və pendir parçaları
düzürsən. Pendir yumşalınca, şirin və dadlı olsun deyə, üstünə şəkər və darçın səpirsən. Sonra,
qardaşım, ocağın üstündən götürüb, isti-isti yemək lazımdır”.

“Yaxşı, qoy qızartma pendir olsun”, - dedim. Salvator məndən gözləməyimi istəyib, mətbəxə tərəf
yollandı. Yarım saatdan sonra əlində üstüörtülü bir qab tutaraq, geri döndü. Ətri çox gözəldi.

“Al”, - deyib, qabı və yağla doldurulmuş bir çırağı mənə tərəf uzatdı.
“Bu, nə üçündür?” - deyə, soruşdum.
“Mən nə bilim, - o, yuxulu-yuxulu dedi. - Birdən sənin ustadın bu gecə qaranlıq bir yerə getmək

istəyər”.
Şübhəsiz ki, Salvator güman edildiyindən daha çox şey bilirdi. Mən ondan heç nə soruşmadım və

yeməyi Vilhelmə apardım. Yedik, sonra mən hücrəmə çəkildim. Ən azından belə görünmək istədim.
Lakin mən yenə də Ubertino ilə görüşmək istəyirdim və buna görə də xəlvətcə kilsəyə girdim.



A X Ş A M D UA S IN D A N  S O N R A ,
Ubertino rahib Dolçinonun əhvalatını Adsoya danışır.

Adso buna bənzər hadisələri xatırlayır və kitabdan oxuyur.
Sonra döyüşə hazır nizami ordu kimi gözəl və qorxunc

bir qıza rast gəlir

Ubertino, doğrudan da, Məryəm Ananın heykəli qarşısında idi. Sakitcə yanına gedib oturdum və bir
müddət (xəcalət çəkərək etiraf edirəm!) özümü elə apardım ki, guya mən də dua edirəm. Sonra onunla
danışmağa cürət etdim.

“Müqəddəs ata, - deyə sözə başladım. - Sizdən həqiqət və məsləhət diləmək istəyirəm”.
Ubertino mənə baxdı, sonra əlimdən tutaraq ayağa qalxdı və oturacaqların yanına aparıb, onunla

yanaşı oturmağımı istədi. Məni möhkəmcə qucaqlamışdı, nəfəsini yanaqlarımda hiss edirdim.
“Sevimli oğlum, - dedi. - Bu zavallı günahkar qoca sənin üçün əlindən gələni sevinə-sevinə edər. -

Sənə əzab verən nədir? İstəklər deyilmi? - deyə özü də əzab çəkirmiş kimi soruşdu. - Cismani
istəklərmi?”

“Yox, - qızararaq dedim. - Olsa-olsa, daha çox şeyi dərk etməyə çalışan zehni istəklər”.
“Bu pis oldu. Hər şeyi Tanrı bilir. Biz yalnız Onun biliyinə itaət etməliyik”.
“Amma xeyirlə şəri ayıra bilməli, insani ehtirasları da anlamalıyıq. Mən hələlik müridəm, amma

rahib və keşiş də olacağam; şəri tanımalıyam və onun hansı görkəmdə olduğunu bilməliyəm: bir gün
başqalarına da onu necə tanımağı öyrətmək üçün”.

“Doğru deyirsən, mənim oğlum. Yaxşı, nəyi öyrənmək istəyirsən?”



“Zərərli bidət otlan haqqında, ata, - deyə qətiyyətlə cavab verdim və dərhal da əlavə etdim, -
Başqalarını yoldan çıxaran, pis bir insan barədə bəzi şeylər eşitmişəm. Rahib Dolçino haqqında”.

Ubertino bir müddət susdu. Sonra dedi: “Doğrudur, biz rahib Vilhelmlə dünən sənin yanında,
ondan danışmışdıq. Amma bu, çox iyrənc əhvalatdır. Bu barədə danışmaq olduqca çətindir. Bu
əhvalat göstərir ki... yəqin ki, elə bunun xatirinə bilməlisən bunu, ibrət dərsi almaq üçün... hə, nə
deyirdim... bu əhvalat göstərir ki, tövbə yanğısından və dünyanı paklaşdırmaq istəyindən necə qanlı
qırğınlar və qətllər törənmişdir...”

O, çiyinlərimdən əlini çəkib yerini rahatladı, lakin öz müdrikliyinə sanki mənə olan isti
münasibətini əlavə edirmiş kimi, hələ də bir əli ilə boynumu qucaqlamışdı.

“Hər şey rahib Dolçinodan çox-çox əvvəl başladı, - o dedi. - Altmış il bundan əvvəl. O zaman
uşaq idim. Parmada baş verdi. Cerardo Seqarelli adlı bir vaiz peyda oldu. O, camaatı yoxsul həyata
səsləyir və “Hamınız tövbə edin!” - deyə bağıraraq, küçələri gəzirdi. O avam insan bu çağırışla
demək istəyirdi ki: “Tövbə edin və xeyirxah əməllərlə məşğul olun, zira Göylərin Şahlığı yaxınlaşır!”
Tərəfdarlarını həvarilərə oxşamağa çağırırdı və istəyirdi ki, onun məzhəbi həvari ordeninin adını
daşısın və adamları sədəqə ilə yaşayan dilənçi rahiblər kimi dünyanı gəzib-dolaşsınlar”.

“Yarıqardaşlar kimi, - dedim. - Məgər Rəbbimizin və sizin Fransiskin buyruğu belə deyildimi?”
“Hə, - deyə Ubertino tərəddüdlə etiraf etdi və dərindən ah çəkdi. - Amma Cerardo mübaliğəyə

meylli idi, hər şeydə ifrata varırdı... O və onun müridləri ruhanilərin səlahiyyətini, liturgiya125 ayinini,
günahların keşişlər tərəfindən bağışlanmasını inkar etməkdə və tüfeylilər kimi avaralanmaqda
günahlandırıldılar”.



“Amma spiritual-fransiskanlar da eyni şeydə günahlandırılmışdılar. Bu gün minorit rahiblər
papanın səlahiyyətlərini inkar etmirlərmi?”

“Papanın. Amma bütün ruhanilərin səlahiyyətlərini deyil. Biz özümüz də ruhaniyik. Bilirsən,
oğlum, bu şeyləri bir-birindən fərqləndirmək çox çətindir. Xeyiri şərdən ayıran cizgi elə incədir ki...
Cerardo nədəsə yanıldı və özünü kafirliklə ləkələdi... Minoritlərin ordeninə girmək istədi, amma
bizim rahiblər onu qəbul etmədilər. O zamandan başlayaraq, günlərini fransiskan kilsələrində
keçirirdi; ayaqlarına səndəl geymiş, çiyinlərinə bürüncək atmış həvarilərin rəsmlərini görüncə, özünü
onlara bənzətdi. Saçlarını və saqqalını uzatdı, ayaqlarına səndəl geydi, minoritlər kimi belinə ip
bağladı. Zira unutma, yeni dini icmaların əsasını qoyanlar müqəddəs Fransiskin ordenindən mütləq nə
isə götürürlər...”

“Amma bunlar kafirlik deyil...”
“Hə. Lakin o, bəzi şeylərdə səhvə yol verdi. Uzun, ağ xirqə, bunun üstündən də ağ rəngli qolsuz

bürüncək geydi, uzun saçları və saqqalı ilə tez bir zamanda sadə insanların içində müqəddəslik
ünvanı qazandı. Öz kiçik evini satdı, qədim zamanlarda xalqa səslənən podestalar126 kimi, sarayın
önündəki daşın üstünə çıxdı; mülkünü satdıqdan sonra, əldə etdiyi qızıl dolu kiçik torbanı əlinə aldı;
pulları paylamadı, yoxsullara da vermədi; kilsə meydanında zər atan qaragüruhu haraylayıb yanına
çağırdı, qızıl pulları onlara tulladı; “Kim istəyirsə, alsın!” deyə bağırdı. Və fırıldaqçılar pulları
yığışdırıb getdilər, qumar oynayıb uduzdular və Tanrıya küfr etdilər. Pulları onlara verənsə hər şeyi
eşidir, amma xəcalət çəkmirdi”.

“Lakin Fransisk də bütün malını, mülkünü paylamışdı. Bu gün Vilhelmdən eşitdim ki, Fransisk də
gedib qarğalara, quzğunlara və cüzamlılara, yəni özünü məziyyətli hesab edən insanların rədd etdiyi o
əclaflara moizə oxuyurmuş”.

“Elədir. Amma Cerardo yanıldı. Fransisk heç zaman müqəddəs kilsə ilə çəkişməmişdi. Həm də
İncil deyir ki: “Yoxsullara verin, tüfeylilərə yox”. Cerardo hər şeyini verdi, amma əvəzində heç nə
almadı. Çünki o, pis adamlara vermişdi; və pis başladı, pis yaşadı, sonu da pis oldu, çünki onun
icması papa X Qreqori tərəfindən rədd edildi...”

“Ola bilər, - dedim. - O, Müqəddəs Fransiskin ordeninin nizamnaməsini təsdiq edən papa kimi
uzaqgörən deyildi...” “Doğrudur. Amma Cerardo səhvə yol verdi. Fransisk isə əksinə, nə etdiyini
yaxşı bilirdi. Nəticədə, mənim oğlum, özlərini birdən-birə sözdə həvari elan edən bu saxtakarlar, bu
donuzotaranlar və malotaranlar sürüsü minorit rahiblərinin özlərini örnək göstərərək, böyük bir
çətinliklə xeyriyyəçilik öyrətdiyi insanların verdiyi sədəqələrlə əziyyət çəkmədən, kef içində
yaşamaq istədilər! Amma iş təkcə bunda deyildi, - deyə dərhal əlavə etdi. - İş onda idi ki, hələ yəhudi
olan həvarilərə bənzəməyə çalışan Cerardo Seqarelli özünü sünnət etdirdi; bu isə Pavelin Qalileylərə
dediyi sözlərlə zidd idi. Yəqin ki, bilirsən, övliyaların əksəriyyəti Dəccalın sünnətli irqdən olacağını
söyləmişlər... Amma Cerardo daha pis hərəkət etdi, avam camaatı başına toplayıb dedi: “Mənimlə
gəlin, üzüm bağına gedirik!” Onu tanımayanlar da, onun sanaraq başqasının bağına girdilər və
başqasının üzümlərini yedilər...”

“Amma özgə mənfəətinin dərdini çəkmək minoritlərin işi deyil”, - həyasızca dedim.
Ubertino acıqlı-acıqlı mənə baxdı: “Minoritlər yoxsul yaşamağı istəyirlər, amma bunu heç zaman

başqalarından tələb etməmişlər. Xeyirxah xristianların mal-mülkünə cəzasız qalaraq qəsd etmək
olmaz, yoxsa xeyirxah xristianlar səni quldur hesab edərlər. Bu, Cerardonun da başına gəldi. Onun
haqqında hətta deyirdilər ki... Amma doğrudurmu, yalandırmı bilmirəm, nəzərə al ki, onları yaxşı
tanıyan rahib Salimbenenin sözlərinə etibar edirəm... Deyirdilər ki, o, iradəsini və nəfsini sınamaq



üçün cin-



si əlaqəyə girmədən qadınlarla yatırmış. Fəqət müridləri onun qəhrəmanlığını təkrar etməyə
çalışdıqda, nəticə tamam başqa oldu... Ah, bu şeylər haqqında yeniyetmələrə danışmaq lazım
deyildir. Qadın - şeytanın arabasıdır... Cerardo “Hamınız tövbə edin!” deyə qışqırmağa davam
edərkən, onun müridlərindən biri - Qvidone Putacio icmanın başçılığını ələ keçirməyə çalışdı. O,
Roma kilsəsinin kardinalları kimi süvarilərin əhatəsində naib-nökərləri ilə birlikdə şəhərləri gəzib
dolaşır, təntənəli ziyafətlər verirdi. Sonra fırqəyə rəhbərlik etmək uğrunda didişmə başlandı və çox
pis işlər oldu. Amma buna baxmayaraq, Cerardonun yanına çoxlu insanlar axışırdı, həm də yalnız
kəndlilər deyil, silki təşkilatların üzvü olan şəhərlilər də... Cerardo çılpaq Məsihi təqlid etmək üçün
onları çıl-çılpaq soyundurub, dua oxutdu; vaizlik etmək üçün dünyanın dörd bir tərəfinə göndərdi.
Özünə isə ağ rəngli qaba kətandan qolsuz əlbisə tikdirdi. Onu geyincə, ruhanidən çox bir təlxəyə
oxşayırdı. Bu insanların evləri yox idi. Bəzən onlar kilsələrin kürsüsünə qalxıb, dindar xristianların
ibadətini pozur, keşişləri qovurdular; bir dəfə isə Ravennadakı San-Orso kilsəsində bir uşağı
yepiskopun taxtında oturtdular. Özlərini isə Floreli İoahimin davamçıları adlandırırdılar...” “Amma
fransiskanlar da belə edirlər, - ucadan dedim. - Borqo San Donninolu Cerardo da, siz də!” - deyə
bağırdım.

“Sakit ol, oğlum. Floreli İoahim böyük peyğəmbər idi və Fransiskin xristian kilsəsinin
yenilənməsinə rəvac verdiyini ilk anlayan o olmuşdu. Amma saxta həvarilər onun təliminə istinad
edərək, öz dəliliklərini təmizə çıxarmaq istəyirdilər. Seqarelli yanında bir qadın həvari gəzdirirdi,
Tripiya, ya da Ripiya deyilən birini... Qadın deyirdi ki, guya ona peyğəmbərlik əta edilmişdir.
Anlayırsanmı, bir qadın?”

“Amma ata, - deyə etiraz etməyə çalışdım, - siz özünüz dünən axşam Montefalkolu Klaranın və
Folinyolu Anhelanın övliyalılığından bəhs edirdiniz...”

“Onlar övliya idilər! Onlar kilsənin qaydalarını tanıyaraq, itaətlə yaşadılar və heç bir zaman
peyğəmbərlik iddiasına düşmədilər! Amma saxta həvarilər, başqa bidotçilərin də etdikləri kimi, öz
qadınlarını moizə oxumaq üçün şəhərlərə göndərirdilər. Artıq özləri evli olanları subaylardan ayıra
bilmirdilər, heç bir and pozulmaz hesab edilmirdi. Qısası... çox acı hekayələrlə səni yormaq
istəmirəm, həm də bəzi incəlikləri onsuz da anlaya bilməyəcəksən... Parma yepiskopu Obizzo,
nəhayət, Cerardonu qandallayıb həbsə atmağa qərar verdi. Lakin bu zaman insan təbiətinin nə qədər
zəif, zərərli bidət otlarının isə nə qədər inadcıl olduğunu göstərən çox qəribə bir şey oldu. Yepiskop
Cerardonu azadlığa buraxıb, ona yanında yer verdi; onu təlxək kimi saxlayıb, hoqqabazlığından
əylənməyə başladı...”

“Amma nə üçün?”
“Bilmirəm... Daha doğrusu, əfsuslar ki, anlayıram. Yepiskop zadəgan idi və şəhərlilərə - tacirlərə,

sənətkarlara nifrət edirdi. Güman ki, Cerardonun yoxsulluğu təbliğ edərkən onlara hücum
çəkməsindən, ya da sədəqə dilənməkdən quldurluğa keçməsindən məmnun qalmışdı... Nəhayət, papa
işə qarışdı və yepiskop sərt davranmağa məcbur oldu. Cerardo tövbə etməyən kafir kimi tonqalda
yandırıldı. Bu, əsrimizin ilk illərində baş vermişdi”.

“Bəs bunların Dolçino ilə nə əlaqəsi var?”
“Əlaqəsi var. Bu, bidətçilər məhv edildikdən sonra da, batil inancların yaşadığını göstərən bir

örnəkdir. Dolçino Novara keşişinin bici idi. Novara yepiskopluğu İtaliyanın bu bölgəsində, bir az
şimal tərəfdə yerləşir. Bəziləri onun başqa yerdə, Ossola vadisində, ya da Romanyedə doğulduğunu
deyirlər. Amma bu mühüm deyil. O, fərasətli gənc idi və ədəbiyyatdan dərs almışdı. Lakin öz
ustadının pulunu oğurlayıb şərqə, Trento şəhərinə qaçdı. Burada o, Cerardonun təlimini ən qatı



bidətçiliklə yaymağa başladı; özünü Tanrının yeganə və həqiqi həvarisi sanır, deyirdi ki, eşqdə hər
şey ortaq olmalıdır, heç bir fərq qoymadan bütün qadınlarla yatmaq olar və buna görə heç kimi
zinakarlıqda günahlandırmaq olmaz. Hətta bacısı ilə, qızı ilə yatsa belə...”

“Doğrudanmı bunları söyləmişdi, yoxsa bunları söyləməkdə ittiham edilirdi? Spiritualların da,
Montefalkolu rahiblərin də bənzər günahlarla ittiham edildiklərini eşitmişəm...”



De hoc satis127, - Ubertino sərt şəkildə sözümü kəsdi. - Onlar artıq rahib deyildilər. Onlar kafırdi.
Və məhz Dolçino onları məhvə sürükləmişdi. Bundan başqa... Qulaq as. Onun rəzilliyinə inanmaq
üçün sonra nə etdiyini bilmək kifayətdir. Saxta həvarilərin təlimini haradan və necə öyrəndiyi mənə
məlum deyil. Bəlkə də uşaqkən Parmada olmuş və orada Cerardonu dinləmişdi. Lakin Scqarellinin
ölümündən sonra onun Bolonya bidətçiləri ilə əlaqə saxladığı məlumdur. Moizə oxumağa Trentoda
başlaması isə dəqiq məlumdur. Orada zəngin və kübar ailədən Marqarita adında gözəl bir qızı
tovlamış, ya da Eloiziyanın Abclyarı başdan çıxardığı kimi, Marqarita onun ağlını oğurlamışdı. Çünki
unutma, Şeytan kişilərin ürəyinə qadın vasitəsi ilə girər! O zaman Trento yepiskopu Dolçinonu
məşuqəsi ilə birlikdə öz yepiskopluğundan qovdu, lakin onun mindən çox tərəfdarı vardı. Bu
insanlarla, doğma yerlərə dönə bilmək üçün uzun yola çıxdı. Yol boyunca onun sözlərinə aldanmış
neçə-neçə xəyalpərvər bu dəstəyə qoşuldu; bəlkə də yolunun üstündəki dağlarda yaşayan bidətçi-
valdenslər də ona qoşulmuşdular; ya da şimal bölgələrində məskunlaşan valdenslərlə birləşmək üçün
özü yolunu buradan salmışdı. Novaraya varınca, Dolçino burada öz qiyamı üçün çox əlverişli şərait
tapdı; çünki Verçelli yepiskopunun adından Kattinara diyarını idarə edən vassallar öz mülklərindən
qovulmuşdular. Əhali Dolçinonun quldurlarını arzu edilən yardım kimi qarşıladı”.

“Bəs yepiskopun vassalları nə etmişdilər?”
“Bilmirəm. Bu, məni maraqlandırmır. Amma görürsən, bidətin qanuni hakimiyyətə qarşı üsyanla

dostluğu asanlıqla baş tutur. Çox vaxt bidətçi əvvəlcə Yoxsulluq ilahəsini mədh edir, sonra isə özü
hakimiyyətin, müharibənin və zorakılığın cazibəsindən qurtula bilmir. Verçelli şəhərində hökmran
ailələr arasında mübarizə gedirdi. Saxta həvarilər bundan istifadə etdilər. Ailələr isə, öz növbəsində,
saxta həvarilərin törətdiyi iğtişaşlardan yararlandılar. Təhkimçi ağalar şəhərliləri qarət etmək üçün
muzdlu əsgərlər tutdular; şəhərlilər isə Novara yepiskopundan yardım istədilər”.

“Dolaşıq işdir. Bəs Dolçino kimin tərəfində idi?”
“Bilmirəm. O, özü də tərəf idi: bütün çəkişmələrin içindəydi və hər yerdə yoxsulluq adına

başqalarının mal-mülkünü qəsb etməyə çağırırdı. Dolçino o zaman üç minə yaxın tərəfdarı ilə
birlikdə Novara yaxınlığındakı Çılpaq Qaya deyilən bir təpədə düşərgə saldı. Orada istehkamlar və
çadırlar qurdu; rüsvayçı pozğunluq içində yaşayan kişi və qadınlardan ibarət qaragüruha başçılıq
etdi... Oradan həmfikirlərinə məktublar göndərir, öz batil təlimini bəyan edirdi. Yazır və deyirdi ki,
hamının qayəsi - yoxsulluq olmalıdır və hamı zahiri itaət zəncirindən qurtulmalıdır və o - Dolçino
peyğəmbərlərin möhürünü qırmaq, Əski və Yeni Buyruğu şərh etmək üçün Tanrı tərəfindən
göndərilmişdir. Bütün ruhaniləri, həm dünyəvi dindarları, həm vaizləri, həm də minoritləri Şeytanın
nökərləri adlandırır və hər kəsi onlara boyun əymək zərurətindən azad edirdi. Tanrı bəndələrinin
həyatını dörd mərhələyə bölürdü. Birincisi, Məsihin gəlişindən əvvəlki dövr idi; yəni qəbilə
başçılarının, peyğəmbərlərin və möminlərin dövrü; bu dönəmdə arvad almaq zəruri idi, çünki insan
nəsli yer üzündə artıb-çoxalmalıydı. Sonra Məsihin və onun həvarilərinin dövrü başlandı -
müqəddəslik və müdriklik dövrü. Üçüncü mərhələdə papalar əvvəlcə dünyəvi sərvətə malik olmağı,
sonra bunun köməyi ilə xalqı idarə etməyi düşündülər; lakin insanlar Tanrı eşqindən uzaqlaşan zaman
Benedikt zahir oldu və hər cür dünya malına qarşı mübarizəyə səslədi. Benediktin rahibləri də sərvət
toplamağa başlayınca, Müqəddəs Fransisk və Müqəddəs Dominik gəldilər; onlar Benediktdən daha
sərt şəkildə fani hakimiyyət və dünyəvi sərvət əleyhinə çıxış etdilər. Amma indi, hətta bu ordenlərin
üzvləri də İncilin buyruğuna zidd davranırlar, üçüncü dövrün sonudur və həvarilərin təliminə
qayıtmaq lazımdır”.

“Amma nəticədə Dolçino da fransiskanların dediklərim təkrarlayırdı; fransiskanların arasında -



spirituallar, onların arasında isə - məhz siz varsınız, müqəddəs ata!”



“Hə, doğrudur. Fəqət o, bunlardan yanlış mülahizə çıxardı! Deyirdi ki, üçüncü dövrün sona
çatması üçün - bütün ruhanilərin, keşişlərin və rahiblərin dəhşətli əzablar içində ölməsi zəruridir.
Tezliklə bütün kilsə xadimləri, kardinallar və yepiskoplar, rahiblər və rahibələr, kişi-qadın bütün
dindarlar, vaizçi ordenlərə mənsub olan hər kəs, minoritlər və bütün tərki-dünyalar, müqəddəs
zahidlər və hətta Roma papası Bonifasionun özü də - onun Dolçinonun təyin edəcəyi imperator
tərəfindən məhv ediləcəkdir; bu imperator da Siciliyalı Frederik olacaqdır”.

“Məgər Umbriya torpaqlarından sürgün edilmiş spiritualları Siciliyadakı sarayında ehtiramla
qəbul edən bu Frederik deyildirmi? İmperatordan - hərçənd indi imperator Lüdoviq olsa da - papa və
kardinalların hakimiyyətini yox etməyi minoritlər istəməmişdilərmi?”

“Bidətlərin, ya da dəliliyin xüsusiyyəti, ən doğru fikirləri təhrif etmək və onları həm Tanrının, həm
də insanların qanunlarına zidd olan şəklə gətirməkdir. Minoritlər heç bir zaman imperatordan başqa
ruhaniləri öldürməyi istəmədilər”.

Ubertino yanılırdı. İndi bunu dəqiq bilirəm. Zira bir neçə aydan sonra Bavariyalı128 Romada öz
üsul-idarəsini qurduğu zaman Dolçinonun papa tərəfdarlarına etmək istədiklərini Marsilio və başqa
minoritlər etdilər. Bununla Dolçinonun haqlı olduğunu sübut etmək yox, əksinə, Marsilionun və
tərəfdarlarının yanıla biləcəyini demək istəyirəm. Amma o gün, xüsusən də Vilhelmlə səhər çağı
etdiyim söhbətdən sonra daha qətiyyətlə özümə suallar verməyə başladım: avam insanlar Dolçino ilə
spiritualları necə ayıra, onların arasındakı fərqi necə görə bilərdilər? Axı Dolçino da spiritulların
çağırışını yerinə yetirirdi! Onun yeganə günahı hamının mömin kimi tanıdığı insanların mistik
müəmmalarla ifadə etdiklərini həyata keçirmək deyildimi? Yoxsa möminliklə kafirliyin fərqi elə
burada idimi? Deməli, möminlik - övliyaların vəd etdiklərini, Tanrının bizə verəcəyi günü mütiliklə
gözləmək, kafirlik isə - vəd edilənlərə öz səylərimizlə nail olmağa çalışmaqdır? İndi bunun, doğrudan
da, belə olduğunu bilirəm; Dolçinonun nə üçün yanıldığını da bilirəm, zira insana ilahi nizamı
dəyişdirmək üçün izn verilməmişdir; yalnız bu dəyişikliyə ümid etməyə rüxsət vardır. Fəqət, bunu
indi anlayıram. O axşam isə ziddiyyətli fikirlərin pəncəsində boğulurdum.

“Nəhayət - deyə Ubertino sözünə davam etdi, - hər cür təkəbbürlülük küfrün damğası ilə
möhürlənmişdir. Dolçino 1303- cü ildə yazdığı ikinci müraciətnamədə özünü həvarilər ordeninin ali
rəhbəri, Marqaritasmı (bir qadını!) və Berqamolu Longinonu, Novaralı Frederiki, Karentolu
Albertonu, Breşialı Valderiki özünün baş keşişləri elan etdi. Sonra da gələcək papalar haqqında
hədyanlar danışdı; bu papalardan ikisi - birincisi və sonuncusu - xeyirxah, ikisi isə - ikincisi və
üçüncüsü - qəddar idi. Qəddar papaların xeyirxah sələfi Selestino idi. İkincisi, peyğəmbərlərin “Sən
ey qaya yarıqlarında yaşayan, qəlbinin kibri yoldan çıxarmışdır səni” dedikləri VIII Bonifasio idi.
Dolçino üçüncü papanın adını çəkmir, amma Yeremiya onun barəsində demişdir ki: “O, İordanın
təpəlikləri üstündə ucalan bir aslan kimidir”. Lakin xəcil Dolçino bu aslanın saxta çobanları
parçalayacaq Siciliyalı Frederik olduğunu düşünürdü... Dördüncü papanın kim olacağını Dolçino
bilmirdi, amma onun müqəddəs papa, rahib İoahimin bəhs etdiyi Mələk papa olması lazım idi. O,
Tanrı tərəfindən seçilməli idi, bu zaman Dolçino və onun dörd min nəfərdən çox olan tərəfdarı
Müqəddəs Ruhun lütfünə qovuşacaqdılar, beləcə kilsə fəlakətlərdən qurtulacaq və dünyanın
sonunadək yenilənəcəkdi. Lakin bu, üç ildən sonra baş verməli və üç il ərzində yer üzünə aid olan
bütün şər əməllər işlənib tükənməliydi. Getdiyi hər yerdə savaş və iğtişaşlar törədən Dolçino bununla
məşğul idi. Dördüncü papa isə - bu, Şeytanın öz köməkçilərinin başına nə oyunlar gətirdiyini göstərən
bir ibrət dərsidir! - Dolçinoya qarşı səlib yürüşünə çıxan V Kliment oldu. Və o, tamamilə haqlı idi,
zira Dolçinonun müraciətlərində xristianlığa zidd olan çoxlu fikirlər vardı. Dol-



çino deyirdi ki, Roma kilsəsi pozğundur, keşişlərə heç kim qulaq asmamalıdır, bundan sonra dünya
üzərində dini hakimiyyət həvarilər məzhəbinə keçir, yalnız həvarilər yeni kilsənin əsasını qoymağa
qabildirlər, yalnız həvarilər nikaha etinasızlıq göstərə bilərlər, yalnız onun məzhəbinə qoşulanlar
xilas olacaqlar, heç bir papaya günahları bağışlamaq ixtiyarı verilməmişdir, kilsə vergiləri
ödənməməlidir, andlara riayət edib yaşamaqdansa, heç bir anda məhəl qoymadan ömür sürmək daha
mükəmməldir, müqəddəs hesab edilən kilsədə, yoxsa at tövləsində dualar oxumağın heç bir fərqi
yoxdur, Məsihə hər yerdə - kilsədə də, meşədə də ehtiramlar göstərmək olar”.

“O, doğrudanmı bütün bunları söyləmişdi?”
“Əlbəttə ki... bu isbat olunub. Bunları öz əli ilə yazmışdı. Amma əfsuslar ki, daha da pis əməllər

törətdi. Çılpaq Qayada möhkəmləndikdən sonra vadidəki kəndləri yağmalamağa başladı, azuqə
toplamaq üçün hər yeri talan etdi. Qonşu kəndlərə qarşı əsl müharibə aparılırdı”.

“Bütün kəndlər də ona qarşı idimi?”
“Məlum deyil. Bəlkə də kimlərsə ona yardım edirdi. Axı mən dedim ki, o bölgənin bütün gizli

nifaqlarında Dolçinonun barmağı vardı. Qış gəlib çatmışdı - 1305-ci ilin qışı; son onillərin ən sərt
qışı; ətrafda dəhşətli aclıq başlamışdı. Dolçino öz tərəfdarlarına üçüncü məktubunu göndərdi və bir
çox insan ona qoşuldu; amma düşərgədəki həyat dözülməz həddə çatmışdı və aclıq o dərəcədə idi ki,
atları və başqa heyvanları yeməyə məcbur oldular. Qaynadılmış saman yedilər. Bir çoxu öldü”.

“Bəs onlar kiminlə döyüşürdülər?”
“Verçelli yepiskopu kömək üçün V Klimento müraciət etmişdi. Papa kafirlərə qarşı səlib yürüşü

təşkil etdi. Bu yürüşdə iştirak edən hər kəsin günahı bağışlanacaqdı. O, Savoya qrafından,
Lombardiyalı inkvizitorlardan, Milanın baş yepiskopundan yardım dilədi. Çoxlu sayda insan Verçelli
əhalisinə kömək etməyə tələsdi - novaralılar, savoyalılar, provanslılar, fransızlar. Verçelli yepiskopu
yürüşə sərkərdəlik edirdi. Hər iki qoşunun ön dəstələri arasında vuruşmalar oldu, lakin Dolçinonun
istehkamları möhkəm və alınmaz idi, üstəlik kafirlər ciddi dəstək alırdılar”.

“Haradan?”
“Yəqin ki, iğtişaşlardan faydalanan başqa mürtədlərdən. 1305-ci ilin sonunda kafırbaşı yaralıları

və xəstələri döyüş meydanında atıb, öz adamları ilə birlikdə Çılpaq Qayadan çəkilməyə məcbur oldu.
Buradan Trivero vilayətinə gəldi, əvvəllər Zubello deyilən, bu zamandan başlayaraq kilsəyə asi
olanların qalasına çevrildiyi üçün Rubello, ya da Rebello129 adlandırılan bir dağda düşərgə saldı.
Orada baş verən hər şeyi sənə anlatmağa gücüm çatmaz. Dəhşətli qırğınlar oldu. Nəhayət, asilər
təslim olmağa məcbur edildilər. Dolçino və onun adamları yaxalanıb, layiqli cəzalarını aldılar.
Onları tonqalda yandırdılar”.

“Gözəl Marqaritanı da?”
Ubertino üzümə baxdı: “Aha, deməli, onun gözəl olmasını yadda saxlamısan? Hə, deyirlər ki, o

çox gözəlmiş. Bölgənin adlı-sanlı insanlarının çoxu Marqaritanı tonqaldan qurtarmaq üçün onunla
evlənmək istədilər. Lakin o imtina etdi və islahedilməz məşuqu ilə birlikdə tövbə etmədən öldü. Qoy
bütün bunlar sənə ibrət olsun. Ən gözəl məxluq görkəminə bürünsə də, Babil ləçərindən çəkin”.

“İndi mənə izah edin, müqəddəs ata: eşitmişəm ki, monastırın keları, bəlkə Salvator da Dolçino ilə
görüşmüş və ona nədəsə kömək etmişlər...

“Sus, təsdiqlənməmiş fikirləri dilinə gətirmə. Mən keları minoritlərin monastırında tanıdım.
Dolçino ilə bağlı olan hadisələrdən sonra. Bəli, o zaman. Spiritualların çoxu (zira biz Müqəddəs
Benediktin ordenindən sığınacaq istəməyi qərara almadıq) öz monastırlarım tərk etmiş, çətinliklərə
düçar olmuşdular. Remigio ilə qarşılaşmadan öncə, onun harada yaşadığını bilmirəm. Ancaq bilirəm



ki, o, on azı, Tanrıya sədaqət baxımından yaxşı bir rahibdir. Geri qalanma gəlincə, əfsus ki, bədən
çox acizdir...”

“Nə demək istəyirsiniz?”
“Bunları sənin bilməyin, lazım deyildir. Ancaq, bununla belə... Madam ki bu barədə danışdıq və

hərgah sən xeyiri şərdən ayırmağı öyrənmək istəyirsən... - o, bir az tərəddüddən sonra sözünə davam
etdi, - bu abbatlıqda eşitdiyim bəzi dedi-qoduları sənə danışa bilərəm. Guya kelar bəzi cəzbedici
şeylərin qarşısında özünü saxlaya bilmir və günaha batır. Lakin bütün bunlar şayiələrdir. Sən belə
şeylər haqqında hətta düşünməməyi də öyrənməlisən”.

Məni yenidən özünə tərəf çəkib, bərk-bərk qucaqladı və Məryəm Ananın heykəlini göstərdi. “Sən
pak məhəbbəti öyrənməlisən. Bax qadınlığın ən ali zirvəsi - Odur. Buna görə də Nəğmələr
Nəğməsindəki sevgili kimi, ona gözəl demək olar. O xanımda, - Ubertinonun üzü, dünən öz
xəzinəsində olan qızıl və qiymətli daşlardan bəhs edən abbatın üzü kimi, daxildən gələn sevinc işığı
ilə parıldadı, - bədənin ecazkar zərifliyi səmavi gözəllikləri təcəssüm etdirir. Buna görə də,
heykəltəraş onu qadına məxsus bütün cismani gözəlliklər içində təsvir etmişdir”.

Müqəddəs Məryəmin Körpə Məsihin xırda əlləri ilə oynatdığı ipli əlbisəsinin içində sıxılmış
dimdik və kiçik döşlərini göstərdi: “Görürsənmi? Xəfifcə irəli çıxmış, dolu, amma qədərincə bərk,
azca dik, amma yastı olmayan döşlər necə qəşəngdir... Bu gözəllik qarşısında nə hiss edirsən?”

İçimdə alovlanmış məhrəm atəşin istisindən qulaqlarıma qədər qızarmışdım və özümə yer tapa
bilmirdim. Ubertino, yəqin ki, nədənsə şübhələnmiş? ya da yanaqlarımın qızardığını görüb anlamışdı,
çünki dərhal əlavə etdi: “Fövqəlbəşər eşqlə hisslərin məftunluğunu ayırd etməyi öyrənməlisən. Bu,
hətta övliyalar üçün də asan deyildir”.

“Pak məhəbbətin əlamətləri necədir?” - deyə soruşdum.
“Məhəbbət nədir? Dünyada nə insan, nə şeytan, nə də başqa bir şey məndə sevgi qədər şübhə

oyandırmamışdır, zira eşq - başqa hisslərə nisbətən daha çox ruhumuzun dərinliyinə nüfuz edir.
Dünyada heç bir şey, eşq kimi qəlbimizə hakim kəsilmir, ruhumuzu buxovlamır. Buna görə də onu
ram edəcək silahlar



olmayınca ruh aciz qalır və eşqin caynağından qurtula bilmir. Əminəm ki, əgər Marqaritaya məftun
olmasaydı, Dolçino lənətlənməzdi; əgər Çılpaq Qayadakı əxlaqsız və pozğun həyat olmasaydı,
Dolçinonun üsyankar moizələrini daha az adam dinləyərdi. Və unutma ki, bunları yalnız iyrənc sevgi
haqqında demirəm. Belə sevgi, əlbəttə, şeytani məftunluqdur və mütləq bundan qaçmaq lazımdır...
Bunları Tanrı ilə İnsan, qohumla qohum arasındakı ülvi məhəbbət haqqında da deyirəm, həm də
böyük bir qorxu ilə. Çox vaxt iki, ya da üç nəfər qadın, ya kişi bir-birlərini ürəkdən sevərlər;
qarşılıqlı olaraq bir-birlərinə bağlılıq hiss edərlər; və daim bir-birlərinin yaxınlığında yaşamaq
istərlər. Biri arzulayar, bir başqası da onun həsrətini çəkər... Etiraf edirəm ki, Anhela və Klara kimi
ləyaqətli qadınlara mən də belə hisslər duydum. Bu cür sevgi - xəyali də olsa, Tanrı adma da
duyulsa, müəyyən mənada qınanmalıdır... Zira ən mənəvi və saf sevgi də, əgər cilovlamasan və
atəşinə təslim olsan, ucalığını itirər və düşkünlüyə səbəb olar... Eh, məhəbbət o qədər mürəkkəbdir
ki... Əvvəlcə qəlbi kövrəldər... Sonra yaralayar... Fəqət ilahi sevginin oduna düşən, atəşinə yanan ruh
- külə dönsə də, incəlib kirəc daşma çevrilsə də, hətta bu işgəncələr, bu əzablar içində belə, məmnun
və xoşbəxtdir...”

“Pak məhəbbət budurmu?”
Ubertino başımı sığalladı. Ona baxarkən gözlərinin yaşla dolduğunu gördüm.Yəqin ki, verdiyim

sual onu mütəəssir etmişdi. “Hə, sonsuz və pak məkəbbət budur, - deyə əlini çiynimdən çəkdi. -
Amma çox çətindir, - sözünə davam etdi, - onu başqa sevgilərdən ayırmaq da çətindir... Səni yoldan
çıxaran ifritlər ruhunu didərkən, boynundan asılmış adama bənzərsən; əlləri arxaya burulmuş, gözləri
bağlı, dar ağacından sallanıb qalar; amma yenə də yaşayar, heç bir yardıma, köməyə, xilasa ümidi
olmadan boşluqda asılıb qalar...”

İndi üzü yalnız göz yaşları ilə deyil, tər damcıları ilə də islanmışdı. “İndi get, - qırıq-qırıq dedi. -
Bilmək istədiyin hər şeyi öyrəndin. Bir yanda mələklərin dəstəsi, bir yanda cəhənnəmin ağzı. Get.
Tanrıya şükürlər olsun”. Yenə də Məryəm
Ananın qarşısında diz çökdü. Onun için-için hıçqırdığını eşitdim. Dua edirdi.

Kilsədən çıxmadım. Ubertinonun sözləri qəlbimdə və bağrımda şiddətli bir alov yandırmışdı.
Anlaşılmaz həyəcan hiss edirdim. Bəlkə də bu səbəbdən nəyə qarşı üsyan etdiyimi özüm də bilmədən,
kitabxanaya tək getməyə cəsarətlə qərar verdim.

Oraya nə üçün getdiyimi izah edə bilmərəm. Bu mübhəm yeri özüm kəşf etmək istəyirdim.
Ustadımın köməyi olmadan, qəhrəmanlıq göstərə bilmək fikrindən sərxoş olmuşdum. Bir zamanlar
Dolçino Çılpaq Qayanın zirvəsinə çıxdığı kimi, mən də kitabxanaya doğru gedirdim.

Özümlə çıraq götürmüşdüm (buna səbəb nə idi? Bəlkə də kitabxanaya gizlicə girmək fikri
əvvəlcədən ağlıma düşmüşdü). Sümük məzarlığından gözlərimi yumub qaçaraq keçdim və birnəfəsə
Binanın ikinci mərtəbəsinə, yazı zalına qalxdım.

Görünür, bu gecənin ixtiyarı fələyin əlindəymiş, zira masaların arasından keçərkən ilk gözümə
sataşan açıq qalmış bir əlyazması oldu. Başlıq dərhal diqqətimi çəkdi: “Kafırbaşı, rahib Dolçinonun
hekayəsi”. Zənnimcə bu, Sant-Albanolu Pyetronun masasıydı; onun bidətçilik tarixi haqqında sanballı
əsər üzərində çalışdığını eşitmişdim. Abbadıqda baş verən hadisələr üzündən, əlbəttə ki, əsəri
tamamlaya bilməmişdi. Amma hadisələri qabaqlamayaq... Beləcə, masada məhz bu əlyazmasının
olması tamamilə təbii idi. Orada oxşar mövzulara, məsələn patarenlər və flagcllantlara aid başqa
cildlər də vardı. Bütün bunları səmavi, yoxsa şeytani olduğunu hələ bilmədiyim, fövqəladə əlamət
kimi qəbul etdim. Vərəqlərin üzərinə əyilib, onların məzmununu acgözlüklə oxudum. Hekayə çox uzun
deyildi. Birinci hissədə indi unutduğum bir çox xırda təfərrüatlarla Ubertinonun mənə danışdıqları



yer alırdı. Dolçino tərəfdarlarının müharibə və mühasirə zamanı etdikləri cinayətlərdən, təsəvvür
edilməyəcək qədər amansız olan son döyüşdən bəhs edilirdi. Lakin Ubertinonun mənə danışmadığı
şeylərə də rast gəldim. Üstəlik, bunlar hər şeyi öz gözləri ilə görmüş və o zamanlar təxəyyülü



hələ də bu hadisələrin təsiri altında olan biri tərəfindən yazılmışdı.
Beləcə, 1307-ci ilin martında, müqəddəs bazar günü, nəhayət əsgərlər tərəfindən yaxalanmış

Dolçino, Marqarita və Longinonun Biella şəhərinə necə gətirildiklərini və papanın əmrlərini gözləyən
yepiskopa təslim edildiklərini oxudum. Papa bu xəbəri alınca, yubanmadan Fransa kralı Filippə də
məlumat verdi. O yazırdı: “Çox gözəl, çox sevindirici və fərəhləndirici xəbərlər aldıq. O üfunətli
ifrit, iblis oğlu iblis, o məlun kafirbaşı Dolçino ciddi səylər və böyük təhlükələrdən sonra,
məhrumiyyətlər və döyüşlərin bahasına, nəhayət, Verçelli şəhərinin yepiskopu, möhtərəm qardaşımız
Ranyero sayəsində tərəfdarları ilə birlikdə Məsihin müqəddəs şam yeməyi ərəfəsində ələ keçirildi.
Onun ətrafına toplanmış, bidət cüzamına yoluxan çoxsaylı qaragüruh da eyni gündə tələf edilmişdir”.

Papa cinayətkarlara rəhm etmədi və yepiskopa onları ölüm cəzasına məhkum etməyi buyurdu. Buna
görə də elə həmin ilin iyul ayının birinci günü kafirlər dünyəvi hakimiyyətə təslim edildilər. Şəhərin
hər tərəfində zəng səsləri eşidilirdi; cəlladlar məhkumları əhatəyə alaraq, onlarla birlikdə arabaya
minmişdilər; keşikçilər arxada gəlirdilər; beləcə, şəhərin bütün meydanlarına aparıldılar; hər yerdə
insanlar qızdırılmış maşalarla günahkarların ətlərini qoparırdılar. Əvvəlcə Marqaritanı yandırdılar -
ona baxıb əzab çəkməli olan Dolçinonun gözləri qarşısında. Lakin necə ki qızdırılmış maşalarla
işgəncə verilərkən onun iniltisi belə eşidilməmişdi, Marqarita yandırılan zaman Dolçinonun hətta üzü
də dəyişmədi.

Sonra araba yoluna davam etdi, cəlladlar öz alətlərini içi qorla dolu çanaqlarda qızdırırdılar.
Dolçino bütün işgəncələrə tab gətirdi və səsini də çıxarmadı, yalnız burnu qoparılanda bədəni titrədi;
kişilik üzvünü maşalarla dartıb qopardılar və yalnız bu zaman inilti kimi, dərindən içini çəkdi. Onun
son sözləri də barışmaz idi: üçüncü gün diriləcəyini dedi. Sonra onu tonqalda yandırdılar və külünü
göyə sovurdular.



Titrəyən əllərimlə əlyazmasını örtdüm. Dolçino çox şeydə müqəssir idi, bunu bilirdim, amma onun
edam edilməsi də çox dəhşətli olmuşdu. Tonqaldakı davranışı isə... necə davranmışdı? Mətanətli
şəhidlər kimi, yoxsa islaholunmaz məlunlar kimi?

Kitabxanaya aparan pilləkənlərlə səndələyə-səndələyə çıxarkən, nə səbəbdən təşviş içində
olduğumu anladım. Hər addımda bir neçə ay əvvəl Toskanaya gəldikdən qısa müddət sonra şahidi
olduğum bir səhnəni xatırlayırdım. İndiyə qədər o səhnəni bir dəfə də olsun, nə üçün xatırlamadığımı
anlaya bilmirdim; bəlkə də yaralanmış ruhum, üstünə zülmət kimi çökmüş o xatirəni həmişəlik silmək
istəyirmiş. Amma daha doğrusunu desəm, bu səhnəni bir anlığa da unutmamışdım, çünki yarıqardaşlar
haqqında nə zaman söz düşürdüsə, o günün hadisələri fövrən gözlərimin qarşısında canlanırdı, amma
o dəhşətlərə şahid olmağım günahmış kimi, xəcalət içində dərhal onları şüurumun dərinliklərinə
qovurdum.

Yarıqardaşlar haqqında ilk dəfə onlardan birinin Florensiyada yandırıldığını gözlərimlə gördüyüm
zaman eşitmişdim. Bu, Pizada rahib Vilhelmlə tanış olmağımdan əvvəl baş verdi. Biz onun gəlişini
çoxdan gözləyirdik, amma o gecikirdi. Atam da gözəl kilsələri haqqında çox eşitdiyim Florensiyanı
ziyarət etməyimə izin verdi. Bundan istifadə edib xalqın danışdığı italyan dilini daha yaxşı öyrənmək
üçün Toskananı gəzib-dolaşdım; axırda bir həftə Florensiyada qaldım, çünki bu şəhər haqqında çox
söhbətlər eşitmişdim və onu daha yaxından tanımaq istəyirdim.

Bu şəhərə, tamamilə təsadüfi olaraq, elə bir vaxtda gəlmişdim ki, bütün şəhər qeyri-adi məhkəmə
işindən son dərəcə sarsılmışdı. Dini qanunların əleyhinə çıxmaqda günahlandırılan və kilsənin
qurduğu məhkəmədə yepiskopun qarşısında müttəhim kimi duran mülhüd-yarıqardaş məhz bu həftə
sərt bir şəkildə sorğuya çəkilməkdəydi. Mənə bu barədə danışanların ardınca düşüb istintaqın
aparıldığı yerə getdim. Adamların çoxu deyirdi ki, Mikele adındakı bu rahib, əslində, Fransiskin
sözlərini təkrar edərək, tövbəkarlığa və yoxsul həyat sürməyə səsləyən, dindar



və olduqca ləyaqətli bir insandır. Deyirdilər ki, məhkəmənin qarşısına bəzi bədnam qadınların pisliyi
üzündən çıxarılmışdır. Onun yanma günahlarını etiraf etməyə gedən bu qadınlar, guya, ondan küfr
sözlər və ədəbsiz təkliflər eşitmişdilər; üstəlik o, yepiskopun adamları tərəfindən bu qadınların
evində yaxalanmışdı; bundan çox təəccüblənmişdim, çünki bir kilsə adamı, müqəddəs ayinləri yerinə
yetirmək üçün belə uyğun olmayan yerlərə heç bir zaman getməməlidir; fəqət görünür, yaranmış
şəraiti bütünlüklə diqqətə almamaq - yarıqardaşların zəifliyi idi, üstəlik onların yalnız bidətçi
fikirləri haqqında deyil, həm də əxlaqi pozğunluqları barəsində yayılmış ictimai rəyin müəyyən
ölçüdə haqlı olduğunu düşünürəm (eyni şəkildə katarların da bulqarlar və sodomistlər kimi olduğunu
həmişə deyirdilər).

Divanxananın yerləşdiyi Müqəddəs Xilaskar kilsəsinə getdim, amma girişin önünü kəsmiş izdiham
üzündən içəri girə bilmədim. Lakin bir neçə nəfər pəncərələrin çərçivəsindən yapışıb yuxarı
dırmanaraq, içəridə baş verənləri görüb-eşidir və aşağıdakılara danışırdılar. Kilsənin içərisində
rahib Mikcleyə onun bir gün əvvəl verdiyi ifadəni oxuyurdular; Mikele öz etirafında demişdi ki, İsa
və onun həvariləri “nə xüsusi, nə də ümumi heç bir mala sahib olmamışlar və yoxsulluğu təbliğ
etmişlər”. Amma Mikele ifadəsinə sonradan mirzə tərəfindən “bir çox böhtan və iftiralar” əlavə
olunduğunu deyib etiraz edir və hiddətlə bağırırdı (hətta meydandakılar da bunu eşitdi): “Qiyamət
günündə bütün bunların hesabını verəcəksiniz!” Lakin inkvizitorlar Mikelenin ifadəsini özlərinin
yazdığı kimi oxudular və axırda ondan, kilsə xadimlərinin və şəhər əhalisinin düşüncələrini
mülayimliklə diqqətə alıb-almayacağmı soruşdular. Mikelenin öz əqidəsinə xilaf çıxmayacağını, nəyə
inanırsa, onu diqqətə alacağını bağıra-bağıra dediyini eşitdim; yəni o - “Məsihin yoxsul olduğuna və
çarmıxa çəkildiyinə, papa XXII İohannm isə bunu inkar etdiyi üçün kafir olduğuna” inanırdı. Bundan
sonra uzun mübahisələr başlandı; əksəriyyəti fransiskan olan inkvizitorlar belə fikirlərin Müqəddəs
Kitabda yazılmadığına onu inandırmağa çalışırdılar; o isə inkvizitorları öz ordenlərinin qaydalarına
zidd çıxmaqda günahlandırırdı; bu zaman onlar daha da hiddətləndilər və təkidlə soruşdular ki, bəlkə
o, İncili-Şərifi ustad vaizlərdən daha yaxşı bildiyini düşünür. Doğrudan da, misilsiz dərəcədə inadcıl
olan rahib Mikele öz dediyindən dönmürdü, nəticədə inkvizitorlar əsəbiləşib özlərindən çıxdılar və
ondan tələb etdilər ki, fikrindən əl çəksin: “Məsihin mal sahibi, papa İohannm isə əsl xristian və
müqəddəs bir insan olduğunu dərhal etiraf etməlisən!” Mikele heç halını pozmadan: “Yox, o
kafirdir”, - deyə cavab verdi. İnkvizitorlar isə: “Rəzillikdə bu qədər inadkarlıq göstərən birinə heç
zaman rast gəlməmişik!” - deyib, ondan əl çəkdilər. Lakin kilsənin ətrafına toplaşmış camaatın
arasında bir çox adamın, onun fəriseylərin qarşısında dayanmış Məsihə bənzədiyini dediyini eşitdim
və xalqın içində əksər insanların rahib Mikelcnin paklığına inandığını anladım.

Nəhayət ki, yepiskopun adamları onun ayaqlarına kündə vurdular və çəkib zindana apardılar.
Axşam mənə danışdılar ki, yepiskopla dost olan bir çox rahib gedib ona həqarətlər yağdırmış, söyüb
yamanlamış və sözlərini geri götürməsini tələb etmişlər; fəqət o, haqlı olduğuna tamamilə inanan biri
kimi onlara cavab verirmiş. Gələnlərdən hər birinə Məsihin yoxsul olduğunu, Müqəddəs Fransisk və
Müqəddəs Dominikin də belə dediklərini və əgər bu həqiqi fikirlərə görə ona əzab veriləcəksə,
bunun daha yaxşı olacağını, çünki daha tez bir zamanda Müqəddəs Kəlamlarda deyilənləri: həm
Vəhydəki iyirmi dörd müdrik qocanı, həm İsa Məsihi, həm Müqəddəs Fransiski və həm do şanlı
xristian əzabkeşlərini öz gözləri ilə görəcəyini söyləyirmiş. Daha sonra mənə danışdıqlarına görə,
guya demiş ki: “Əgər biz müqəddəs ataların mülahizələrindən bu qədər vəcdə gəliriksə, onların
arasında olmaq fikri bizə daha çox sevinc və xoşbəxtlik bəxş etməlidir”. Bu cür sözlərdən sonra
inkvizitorlar pərt halda hiddət içində “Bəlkə ona şeytan kömək edir!” - deyə bağıraraq (bunu mən də



eşitdim) zindandan çıxırdılar.
Ertəsi gün hökmün çıxarıldığını öyrəndik və mən yepiskopluğa gedib, onun mətni ilə tanış ola

bildim, hətta bir hissəsinin üzünü köçürüb, lövhəmə yazdım.



Hökm bu sözlərlə başlayırdı: “Tanrı adına, amin. Bu, cinayətə görə cəzalandırma və cəzalandırma
ilə əlaqədar verilmiş təsdiqlənmiş və böyiık dəqiqliklə bu perqamcntlərə köçürülərək möhürlənmiş
hökmdür...” və beləcə, Mikelenin günah və cinayətləri dəhşətli sözlərlə təsvir edilib, sıralanırdı.
Oxucunun özü nəticə çıxarsın deyə, bunlardan bəzi hissələri aşağıda göstərirəm.

“Müqəddəs Fredianın ardıcıllarından, ziyankar xislətli, sözləri və əməlləri ilə təhlükə saçan, ac,
səfil, batil inanclara yol açan kafir, xristianlığın əsaslarını sarsıtmaq istəyən asi və üsyankar...
Tanrını gözləri önünə gətirmədən bəşər düşmənlərinin cərgəsində yer alan, bilə-bilə, səylə, tədriclə,
bədxahlıqla, cismi və əqli ilə küfrün yayılmasına vəsilə olan, rahib Mikelc İacob deyilən İohann
şübhəsiz ki, fratisellolarla, yəni kafir və dönük olan yarıqardaşlarla ünsiyyət saxlamış və həmfikir
olmuş və Tanrı rəiyyətinin əleyhinə fəaliyyət göstərmişdir... Və Florensiya şəhərinə gəldikdən sonra,
istintaqdan göründüyü kimi, bu şəhərin ictimai yerlərində xalqı başına yığmış və belə batil fikirlər
irəli sürmüşdür ki... guya, İsa Məsihin nə şəxsi, nə də ümumi heç bir malı olmamış, Müqəddəs
Kitabda onun olduğu deyilən əşyalardan isə Xilaskarımız yalnız müvəqqəti istifadə etmişdir”.

Amma Mikele yalnız bu günahlarına görə ittiham edilmirdi; onun adına yazılan başqa günahların
içində birisi, istintaqın gedişini nəzərə alsaq, bunu özünün təsdiq edib-etməyəcəyini bilməsəm də,
mənə çox iyrənc göründü; necə olsa da, ittihamda deyilirdi ki, cinayətkar minorit, guya, Akvinolu
müqəddəs Tommasonun övliyalığa və əbədi qurtuluşa layiq olmadığını, əksinə lənətləndiyini və
cəhənnəm əzabına məhkum edildiyini söyləmişdir! Hökm, öz günahlarını etiraf etmədiyi üçün
müttəhimin edamla cəzalandırılmasına dair qəti qərarla bitirdi:

“Daha əvvəldən məlum olanları və Florensiyanın mərhəmətli yepiskopunun, haqqında danışılan
əmrini nəzərə alsaq, İohann deyilən inadcıl kafir - bir çox murdarlıqlardan və cəhalətdən
təmizlənməyi və günahkar ruhunu islah etməyi, inancını doğru yola yönəltməyi istəməyən bu İohann öz
bədxahlığından və nalayiq əməllərindən əl çəkməyən bir fitnəkar və fasiqdir; və barəsində söz edilən
İohannın gələcəkdə öz şərəfsizliyi və cinayətləri ilə heç kimin qarşısında öyünə bilməməsi üçün və
onun rəzil hərəkətlərinin qarşısını almaqdan ötrü verilən cəza başqalarına örnək olsun deyə, rahib
Mikele deyilən mürtəd və münafiq İohann edam yerinə aparılacaq; burada ruhu bədənindən ayrılsın
və həyatdan məhrum olsun deyə tonqalda yandırılıb kül ediləcəkdir”.

Hökm xalqa elan ediləndən sonra kilsə xadimləri zindana gəlib, nələr olacağını Mikeleyə
bildirdilər. Bu adamların onu necə qorxutduqlarını eşitdim: “Rahib Mikele, bil ki, keşiş cübbələri və
papaqları hazırlandı artıq, üstlərinə də şeytanların əlinə düşən yarıqardaşların rəsmi çəkildi”. Bu
yolla onu dediklərindən əl çəkməyə məcbur etmək istəyirdilər. Lakin rahib Mikele diz çökərək dedi:
“Tonqalımın ətrafında atamız Fransisk dayanacaq, əminəm ki, İsa və onun həvariləri və şanlı şəhidlər
Bartolomeo və Antonio da orada olacaqlar”. Beləcə, Mikele inkvizitorların son təklifini də rədd etdi.

Ertəsi gün səhər mən də hamı kimi inkvizitorların toplandığı yepiskopluq sarayının önündəki
körpünün üstündəydim; rahib Mikele zəncirlənmiş halda onların qarşısına gətirildi. Tərəfdarlarından
biri önündə diz çöküb, onun son xeyir-duasını istədi, amma keşikçilər dərhal onu tutub zindana
atdılar. Bundan sonra müttəhimin düşünüb tövbə etməsi üçün inkvizitorlar hökmü onun üzünə
oxudular. Hökmdə hər dəfə kafir adlandırıldıqda, Mikele deyirdi: “Mən kafir deyiləm; günahkaram,
amma xristianam”. Amma ittihamda “möhtərəm və müqəddəs papa XXII İohann” deyilən zaman
Mikele hər dəfə dillənirdi: “Yox, kafirdir”. Sonra yepiskop Mikelenin gəlib qarşısında diz çökməsini
əmr etdi. Mikele isə “kafirlərin qarşısında diz çökməzlər” deyə cavab verdi. Onu zorla diz
çökdürdülər; Mikele isə dişlərini sıxaraq dedi: “Tanrı şahiddir ki, məni məcbur etdilər”. Hələ də
keşiş libasında olduğundan, əynindəki paltarları bir-bir çıxarmağa başladılar; nəhayət, Florensiyada



“canlıq” deyilən köynəkdə



qaldı. Sonra, adətən, rütbəsindən məhrum edilən keşişlər kimi saçları və dırnaqları qırxıldı. Və
keşikçibaşına təslim edildi. Keşikçilər onunla amansızca davrandılar və zəncirindən tutub zindana
sürüklədilər. O isə gedə-gedə qarşısına çıxan hər kəsə deyirdi: “Per Dominum moriemur”130.

Anladığıma görə ertəsi gün yandırılacaqdı. Axşam onun yanına gedib, tövbə etməyi, günahlarını
bağışlatmağı istəyib-istəmədiyini bir daha soruşdular. O isə günahkarların önündə tövbə etmək və
günahlardan təmizlənmək istəmədiyini deyib, rədd etdi. Məncə, belə davranmaqda haqsız idi və
özünü patarenlərin küfründən qurtula bilməyən bir adam kimi aparmışdı.

Nəhayət, edam günü gəlib çatdı. Mikeleni aparmağa qonfalony131 gəlmişdi; o, xeyirxah adama
oxşayırdı, çünki məhkumdan nə tərs adam olduğunu və hamının doğru dediklərinə doğru deməkdən
niyə imtina etdiyini soruşdu: zira ondan yalnız - müqəddəs kilsə anamızın fikirləri ilə razılaşmaq
tələb olunurdu. Amma Mikele inadından dönmürdü: “Çarmıxa çəkilmiş, yoxsul Məsihə inanıram”.
Qonfalonyer ümidsizcə əllərini yana açaraq, çıxıb getdi. Sonra kapitan və adamları gəlib, Mikeleni
məhbəsin həyətinə apardılar; orada yepiskopluq canişini bir daha onun üzünə ifadələrini və haqqında
verilən hökmü oxudu; Mikele yenə də mübahisə etməyə başladı ki, söyləmədiyi fikirləri onun adma
yazmaq istəyirlər; söhbət, doğrudan da, elə incə fərqlərdən gedirdi ki, indi onları xatırlamıram, və
düzünü desəm, o zaman da onlan dəqiq anlamamışdım. Lakin məhz bu fərqlər üzündən Mikelenin
edam cəzasına məhkum edilməsinə və yarıqardaşların təqib olunmasına qərar verilmişdi. Etiraf edim
ki, kilsə mənsublarının və dünyəvi ruhanilərin, yoxsulluq içində yaşamaq istəyən və Məsihin dünya
malına sahib olmadığını deyənlərə qarşı nə üçün bu qədər sərt davrandıqlarını anlamırdım. “Əgər
qorxmaq lazımdırsa, - öz-özümə deyirdim, - harınlıq içində yaşamağı sevən, başqasının malını,
pulunu zorla əlindən alan, kilsəni günaha sürükləyən və onu alver yerinə çevirməklə ləkələyən
adamlardan qorxulmalıdır”. Bu fikirləri yanımda dayananlara söylədim, çünki susmağa daha gücüm
yox idi. Onlardan biri istehza ilə cavab verdi ki, yoxsul həyat sürən bir rahib xalqa pis örnək göstərir
və xalq zənginlik içində yaşayan başqa rahiblərdən qaçmağa başlayır. “Bundan başqa, - deyə davam
etdi, - yoxsulluğa çağırış xalqın başını lüzumsuz fikirlərlə doldurar, zira bu zaman hər kəs öz
yoxsulluğundan təkəbbürlənər. Kibr də - pis hərəkətlərə yol açar. Və nəhayət, - deyə sözünü bitirdi, -
şübhəsiz, mənə də məlumdur ki, - özünün də anlamadığı səbəblər üzündən, rahiblərin yoxsulluğu
təbliğ etməsi, imperatora dəstək vermək mənasına gəlir, papa isə, əlbəttə, bundan çox narazıdır”.
Bütün bunlar avam və biliksiz bir adam tərəfindən deyilsə də, yaxşı əsaslandırılmış cavab olduğunu
düşündüm.

Düzdür, rahib Mikelenin imperatoru məmnun etmək, ya da ordenlər arasındakı ixtilafa son qoymaq
üçün hansı səbəblə belə dəhşətli şəkildə ölmək istədiyini anlamadım. Doğrudan da. camaatın içində:
“O, müqəddəs deyil, vətəndaşlar arasında nifaq salsın deyə, Lüdoviq tərəfindən göndərilmişdir.
Yarıqardaşlar Toskanalı olsalar da, arxalarında imperatorluğun adamları dayanmışdır” deyənlər də
vardı. Bəziləri isə ucadan bağırırdı: “O bir dəlidir! Qəlbinə şeytan girmiş lovğadır o! Lənətə gəlmiş
təkəbbürü üzündən öz şəhidliyinə sevinir! Bu rahiblər övliyaların həyatını həddən çox oxuyurlar;
onlara evlənmək üçün rüxsət verilsə, daha yaxşı olar!” Bəziləri isə onlarla bəhsə girib deyirdi:
“Qətiyyən belə, deyil! Bütün xristianlar onun kimi olmalıdır, bütpərəsətlərin dövründə olduğu kimi,
öz inanclarını daha möhkəm qorumalıdırlar”. Artıq nə düşünəcəyimi bilmədən bu qışqırıqları
dinlərkən, birdən gözlərim məhkumun önümü kəsmiş izdihamın gizlədiyi üzünə sataşdı. Və mən -
vəcd halında olan övliyaları təsvir edən heykəllər kimi - gözlərini bu dünyaya aid olmayan bir şeyə
zilləmiş insanın üzünü gördüm. Və anladım ki, dəli də olsa, bəsirət sahibi də olsa, ölümə susamışdı



bu adam, zira kim olursa olsun, düşmənini ölərək məğ-



lub edəcəyinə inanırdı. Və anladım ki, verdiyi örnək yüzlərlə raşqa insanı da ölümə sürükləyəcəkdi.
Və belə fövqəladə inadkarlıqdan çox əndişələndim, zira o zaman da anlamırdım, indi iə anlamıram
ki, onlara hakim kəsilən nədir - öz həqiqətlərinə duyduqları, onları ölümə aparan məğrur sevgimi,
yoxsa öz “.əqiqətlərini bu həqiqətlər nə olursa-olsun, qorumağa məcbur edən təkəbbürlü ölüm
yanğısımı? Beləcə, həyəcan və qorxu .çində dayanıb qalmışdım.

Amma indi edamın təsvirinə qayıdıram, çünki artıq hamı Mikelenin yandırılacağı yerə tərəf
irəliləyirdi.

Kapitan və adamları onu itələyib qapıdan çölə çıxardılar; o, düymələri qırılmış çirkli köynəkdə,
geniş addımlarla, başını aşağı əyərək, dua oxuya-oxuya gedir və bir şəhidə bənzəyirdi. Görünməmiş
izdiham vardı və hamı qışqırırdı: “Ölmə!”; o isə "Məsih üçün ölürəm!”, deyə cavab verirdi. “Məsihə
görə ölmürsən”, - deyib ona etiraz edirdilər. Amma o cavab verirdi ki: "Deməli, həqiqət uğrunda
ölürəm”. Prokonsul adlanan küçəyə gəlib çatanda ondan hamı üçün dua etməsini istədilər; o da
qələbəliyə xeyir-dua verdi. Müqəddəs Liperat səddinin yanında kimsə qışqırdı: “Papaya
inanmırsansa, axmaqsan!”, o isə cavab verdi ki: “Papanızdan özünüzə Tanrı düzəltdiniz!” və bir az
susub əlavə etdi: “Sizin paperonuzun132 zılı yaxşı olur!” (Sonradan mənə izah etdilər ki, bu, Toskana
ləhcəsində papaları söymək üçün istifadə edilən söz oyunudur). Hamı onun zarafat edərək ölümə
getməsindən heyrətə düşmüşdü.

San-Giovannidə “Canını qurtar!” deyə bağırdılar, o isə cavab verdi ki: “Özünüz xilas olun,
günahkarlar!” Köhnə bazarın yanında səsləndilər: “Xilas ol, qurtul!”, o da dedi: “Siz özünüz
cəhənnəmdən xilas olun!”; Yeni bazarın yanında kütlə qışqırdı: “Tövbə et, tövbə et!”, o isə cavab
verdi: “Sələmçiliyinizə görə siz tövbə edin!” Müqəddəs Xaç kilsəsinə çatınca, səkidə öz ordenindən
olan rahibləri gördü. O, başını qaldırdı və Müqəddəs
Fransiskin qaydalarını pozduqlarına görə onları söyüb yamanladı. Bəzi rahiblər üzlərini çevirib,
çiyinlərini çəkdilər, bəzilər, isə xəcalətdən kukolları ilə üzlərini örtdülər.

Ədalət qapısına gedən yolda bir neçə nəfər onu haraylayıb dedi: “Əl çək dediyindən, inkar et, nə
üçün ölürsən!”. O isə “Məsih sizin üçün öldü!” deyə cavab verdi. Onlar: “Sən Məsih deyilsən, bizim
üçün ölmək lazım deyil”, - dedilər. O cavab verdi ki: “Amma mən sizin üçün ölmək istəyirəm!”.
Ədalə: meydanında soruşdular ki, o nə üçün sözlərini danan və onunla eyni ordendən olan yüksək
rütbəli bir rahib kimi hərəkət etmir Mikele etiraz edib dedi ki, o rahib sözlərini danmağı hətta
düşünməyib də; camaatın içində bir çox adamın Mikelenin tərəfində olduğunu, ona güc və dözüm
arzuladığını gördüm; beləcə, mən və ətrafımdakı insanlar anladıq ki, bu adamlar onunla eyn:
ordendəndirlər, ona görə də yanlarından uzaqlaşdıq.

Nəhayət, izdiham Ədalət qapısından ötüb keçdi və qarşımızda tonqal, ya da orada deyilən kimi
“alaçıq” göründü, çünki odunlar alaçıq şəklində düzülmüşdü; oxçular heç kim yaxına gəlməsin deyə
camaatı kənara sıxışdırıb, tonqalı əhatəyə aldılar Sonra Mikeleni gətirib dirəyə bağladılar.
Qələbəliyin içindən kimsə son dəfə qışqırdı: “Nə edirsən, nə üçün ölürsən?”. O cavab verdi: “İçimdə
olan həqiqət üçünbu həqiqətə yalnız ölməklə qovuşa bilərəm”. Odunları yandırdılar. Rahib Mikele
sakitcə Credonu\ sonra isə Te Deuini 133 134 söylədi. O, səkkiz ayə oxuya bildi, sonra asqıracaqmış
kimi, önə doğru əyildi və yerə yıxıldı, çünki iplər yanmışdı. O, artıq ölmüşdü; çünki bədən tamamilə
yanmazdan əvvəl, insan ifrat istidən ölür, onun ürəyi partlayır və sinəsi tüstü ilə dolur.

Sonra “alaçıq” məşəl kimi alovlanıb yandı və parlaq işığa büründü. Alışıb-yanan odun parçaları
arasında zorla görünən



Mikelenin qaralmış zavallı bədəni olmasaydı, qarşımda ağac yığınının yandığına inanardım.
Vəsvəsə içindəydim və qarabasma görməyə o qədər yaxınım ki, kitabxanaya qalxarkən, pilləkəndə

birdən dodaqlanmın tərpəndiyini hiss etdim; bir zamanlar Müqəddəs Hildegardenin «utablarında
oxuduğum vəcdə gəlmək haqqında fikirləri bilaixtiyar pıçıldayırdım: “Alov - ecazkar aydınlıqdan,
daxili parıltıdan və odlu alışmadan ibarətdir. Amma ecazkar aydınlıq gözləri qamaşdırana qədər işıq
saçır, odlu alışma isə - yandırıb-yaxana qədər alovlanır”.

Ubertinonun eşq yanğısı haqqındakı sözlərini də xatırladım. Kafir Mikelenin tonqalında alovun
nccə rəqs etdiyini gördüm, bu ilğım Dolçinonun tonqalındakı ilğıma, o da gözəl Marqaritanın surətinə
qarışmışdı. Kilsədə içimi bürüyən həyəcanı bir daha hiss etdim.

Bunları düşünməməyə qərar verərək, qətiyyətlə kitabxana-labirintin yolunu tutdum.
Kitabxanaya ilk dəfə yalnız girirdim. Çıraqdan yerə düşən uzun kölgələr dünən gördüyüm

qarabasmalar kimi qorxunc idi. Ən çox özümü başqa bir güzgünün qarşısında görməkdən qorxurdum.
Zira güzgülərin sehri belədir: onların güzgü olduğunu bilsəniz belə - sizi qorxudurlar.

Eyni zamanda, harada olduğumu, haraya gedəcəyimi anlamağa çalışmırdım, bihuşdannm tüstülədiyi
və kabusların göründüyü otaqdan da qorxmurdum. Haraya getmək lazım olduğunu bilmədən, sanki
qızdırma içində yeriyirdim. Amma girişdən çox da uzağa getməmişdim, çünki bir az sonra yenə də
qarşımda pilləkənin qalxdığı yeddiguşəli otağı gördüm. Buradakı masaların birinin üstündə dünən
axşam görmədiyim bir neçə kitab vardı. Bu cildləri Malaxiamn yazı zalından topladığını, lakin hələ
yerlərinə qoymadığını təxmin etdim. Bihuşdanlı otaqdan uzaq olub-olmadığımı anlamırdım, amma
başım hərlənir və kütləşirdi, yəqin ki, oraya gəlib çatan bihuşedici qoxunun təsirindən idi, lakin
bunun səbəbi qəlbimə hakim kəsilmiş düşüncələr və hisslər də ola bilərdi. Zəngin rəsmlərlə
bəzədilmiş bir cildi



vərəqləməyə başladım, miniatürlərdən görünürdü ki, kitab Avropanın ən ucqar şimalında yerləşən
monastırlarında hazırlanmışdır.

Həvari Markın İncilinin mətnindən əvvəl, birinci səhifədə gördüyüm şir rəsmindən heyrətə
düşdüm. Heç zaman canlı şir görməsəm də, bu, şübhəsiz ki, şir rəsmi idi. Əlbəttə, miniatürçü yerli
şirləri seyr edərək, onun cüssəsini çox dəqiqliklə çəkmişdi; zira biz də bilirik ki, Hibemiya qorxunc
heyvanlar ölkəsidir. Və mən bu heyvanın (Fizioloqun söylədiyi kimi) eyni zamanda həm çox qorxunc,
həm də ən əzəmətli xüsusiyyətlərin hamısını özündə topladığına əyani surətdə inandım. Buna görə də
onun rəsmi həm insan nəslinin düşməni - İblis, həm də İsa Məsih haqqında düşünməyə sövq edirdi.
Bu miniatürə hansı rəmzi açarın uyğun gəldiyini təxmin edə bilmirdim və bir az qorxudan, bir az da
divardakı yarıqlardan sızan rüzgarın təsirindən başdan-ayağa tir-tir əsirdim.

Şirin çəhəngi sivri dişlərlə dolu idi, ilanlardakı kimi zirehli başı vardı. Nəhəng gövdəsi iti
caynaqlı dörd pəncəsinin üstündə dayanmışdı, tüklü dərisi sonralar gördüyüm, Şərqdən gətirilmiş
qiymətli xalılara oxşayırdı; qırmızı və zümrüd rəngli pullarla örtülmüşdü, onların arasından taun
iltihabı kimi sapsarı, qüvvətli və qorxunc sümükləri görünürdü. Bütün gövdəsi boyunca, başınadək
qıvrılmış, ucunda ağ-qara rəngli bir çəngə tük olan quyruğu da sarıydı.

Şirin görkəmindən elə dəhşətə düşmüşdüm ki, bu heyvanın qaranlığın içindən qəflətən üstümə
atılacağını gözləyirmiş kimi, tez-tez ətrafıma baxırdım, buna görə də kitabın başqa sahifələrini gözdən
keçirməyə dərhal qərar verə bilməmişdim. Yeni rəsm Matta İncilinin əvvəlində çəkilmişdi. Burada
heyvan yox, insan təsvir edilirdi. Səbəbini bilməsəm də, bu rəsm məni şirin rəsmindən çox qorxutdu.
Onun başı kişi başıydı, amma bu adam, boynundan başlayıb dabanlarına qədər uzanan qalın cübbəyə
bürünmüşdü; və bu örtük, ya da bu zireh qırmızı və sarı rəngli sərt daşlarla bəzədilmişdi. Yaqut və
topazlardan olan bir qüllənin üstündə müəmmalı şəkildə yüksələn başı, birdən mənə,



izinə düşmək istədiyimiz sirli qatilin başı (qorxu məni necə bir küfrbaz etmişdi!) kimi göründü.
Sonralar heyvan və bürüncəkli adamı şüurumda nə üçün labirintlə əlaqələndirdiyimi anladım. İki
rəsm də, kitabdakı başqa rəsmlər kimi, sıx şəbəkənin, bir-birinə hörülmüş labirintlərin içindən
görünürdü; bu labirintlərin əqiq və zümrüd rəngli cizgiləri, xrizopraz rəngli ipləri, beril rəngli
baftalan sarmaşaraq, dolaşaraq mənə içində olduğum dəhliz və keçidlərin qarışıqlığını xatırladırdı.
Kitabxananın qarmaqarışıq otaqlarında azıb qaldığım kimi, gözlərim də səhifənin üzərində ilişib
qalır, par-par parlayan yollar arasında dolaşıb azırdı. Və kitabxananın otaqlarında başıma gələn
müsibətin təsvirini perqamentin üzərində görüncə, yenidən həyəcanlı hisslər içində çırpınmağa
başladım və öz-özümə dedim ki, buraya toplanmış kitablardan hər birində mənim bu gün, bu saat və
bu andakı taleyim haqqında gizli əlamətlər vardır. “De te fabula narratur”135 - dedim və bu
səhifələrdə mənim həyatıma aid olan, gələcəkdə baş verəcək hadisələrin göstərilib-göstərilmədiyini
düşünmək istəmədim.

Başqa bir kitab götürdüm. Zənnimcə, ispanların əsəri idi. Tünd və canlı boyalar adamı heyrətə
salırdı, qırmızı rənglər qan və alova bənzəyirdi. Bu, həvarinin Bəyanı idi və dünən olduğu kimi, yenə
də günəşə bürünmüş qadının təsvir edildiyi səhifəyə rast gəldim. Amma həmin əlyazması deyildi və
buna görə qadın da başqa cür çəkilmişdi. Burada rəssam onun cizgilərini daha parlaq göstərməyə
çalışmışdı. Üzünü, köksünü, dəyirmi budlarını Ubertino ilə birlikdə baxdığım Məryəm Ana
heykəlinin cizgiləri ilə müqayisə etdim. Qamətlər, biçimlər tamam fərqli idi. Lakin bu qadın mənə
daha gözəl göründü. “Belə şeyləri ağlıma gətirməməliyəm” deyə düşündüm və bir neçə səhifə
çevirdim. Daha bir qadın rastıma çıxdı - bu dəfə Babil ləçəri. Onun görkəmi çox da cəlbedici
deyildi. Amma düşündüm: axı bu da o biri kimi qadındır, fəqət bu - bütün qüsurların toplandığı
anbar, o biri isə - bütün məziyyətlərin sığınacağıdır. Ancaq hər



ikisinin cizgilərində qadın lətafəti vardı, hətta bir an gəldi ki, onların nə ilə fərqləndiklərini anlmaqda
çətinlik çəkdim. Yenə də ürəyim böyük bir həyəcanla döyünməyə başladı. Kilsədəki Məryəm Ana
surəti gözəl Marqaritanın surəti ilə qarışdı.

“Mən məhv oldum!” - öz-özümə dedim. Ya da: “Mən dəliyəm!”. Və anladım ki, artıq kitabxanada
qalmaq lazım deyildir.

Xoşbəxtlikdən pilləkən yaxındaydı. Yıxılacağıma və çırağı söndürəcəyimə məhəl qoymadan qaça-
qaça aşağı endim. Budur, yazı zalının geniş tağ-tavanı; amma burada da yubanmadım və yeməkxanaya
enən pillələrlə özümü aşağı atdım.

Nəfəsimi dərmək üçün dayandım. O gecə ecazkar dərəcədə parlaq olan ayın şəfəqləri pəncərədən
içəri sızırdı. Kitabxananın keçid və künc-bucaqlarında zəruri olan çırağa burada ehtiyac yox idi.
Amma onu söndürmədim. Belə daha rahat olardım. Lakin təngnəfəsliyim hələ keçməmişdi.
Həyəcanımı boğmaq üçün su içməyi qərara aldım. Mətbəx əks tərəfdə idi. Yeməkxanadan keçib,
Binanın aşağı hissəsinin ikinci yarısına aparan qapını yavaşca açdım.

O anda qorxum nəinki keçdi, əksinə daha da artdı. Zira dərhal anladım ki, mətbəxin ən uzaq
küncündə, çörək sobasının yanında kimsə dayanmışdır. Əvvəlcə orada çırağın yandığını görüb qorxu
içində öz çırağımı söndürdüm. Görünür, o da (yaxud onlar da) qorxmuşdu: çünki onların da çırağı
söndü. Lakin bədirlənmiş ay otağı elə işıqlandırırdı ki, sobanın yanında kölgənin, ya da iki tərpənməz
kölgənin olduğunu aydın görürdüm.

Donub-qalmışdım, tərpənməyə cəsarət etmirdim. Xışıltı eşitdim, sonra sanki boğuq qadın səsi
duydum. Döşəmədə, sobanın önündəki anlaşılmaz qaraltıdan bir kölgə ayrılıb, açıq qoyulmuş çöl
qapıya tərəf əyilə-əyilə qaçdı. Sivişib çıxdı və arxasınca qapını örtdü.

İndi yeməkxana ilə mətbəxin astanasında dayanaraq, yalnız mən qalmışdım və bir də sobanın
yanındakı anlaşılmaz şey. Nə isə aydın olmayan, necə deyim... - inildəyən bir şey. Qaraltının içindən
sakit inilti səsləri, boğuq hönkürtülər, ölümcül qorxmuş birinin müntəzəm hıçqırıqları eşidilirdi.



Qorxan bir adamı heç bir şey başqasının qorxaqlığından daha çox ürəkləndirməz. Amma məni
qaraltıya doğru aparan qəflətən qazanılmış cəsarət deyil, başqa bir şey idi. Bu - məstlikdən doğan
vəcd və çoşqunluq idi, eynən qarabasmaları gördüyüm zaman cismimi sarmış şövqə bənzəyirdi.
Mətbəxdə, məni dünən kitabxanada bihuş etmiş otların qoxusu kimi, anlaşılmaz qoxular dolaşırdı.
Hər halda, bu qoxular mənim həddən çox həyəcanlanmış hisslərimə eyni cür sirayət etmişdi. Şərabın
xoş ətirli olması üçün aşpazların istifadə etdikləri kitrə, zəy və çaxırdaşının kəskin qoxusundan məst
olmuşdum. Həm də sonralar öyrəndim ki, o vaxt mətbəxdə süpürgəotundan pivə çəkirmişlər.
Yarımadanın şimal tərəfində bu pivə çox bəyənilirdi. Onu mənim vətənimdə yayılmış bir üsulla
hazırlayırdılar: süpürgəotu, bataqlıq mərsini və meşə göllərində bitən rozmarin. Burun dəliklərimdən
keçib beynimi dumanlandıran onların buxarı idi.

Buna görə də əqli hisslərim məni “Geri dön!” deyə bağırmağa və inildəyən qaraltıdan tezcə
uzaqlaşmağa səsləyirdi (zira bu, şübhəsiz ki, Məlunun mənim üçün göndərdiyi dişi şeytan idi). Fəqət
vis appetitiva136da olan bir şey məni irəliyə getməyə sövq edirdi. Sanki xariqüladəliyin cazibəsində
idim.

Beləcə, bu qəribə kölgəyə yaxınlaşmağa başladım və hündür pəncərələrdən düşən ay işığında
bunun bir qadın olduğunu gördüm. Titrəyərək və əlində olan düyünçəni sinəsinə sıxaraq, ağlaya-
ağlaya çörək sobasının ağzına tərəf geri çəkilirdi.

Tanrım, Müqəddəs Anamız və Cənnətin bütün müqəddəsləri, bundan sonra baş verənləri danışmaq
üçün mənə cəsarət verin! Duyduğum utanc və indiki mövqeyimin qədir-qiyməti (dərin düşüncələr
sığınacağı olan bu əziz Melk monastırımızda, indi qocalmış bir rahib olaraq) məni xoş niyyətlə
susmağa məcbur etməliydi. Yalnız çirkin bir şey olduğunu və bunu təsvir etməyin münasib
olmayacağını söyləməklə kifayətlənməliydim və beləcə nə özümü, nə də oxucumu
utandırmamalıydım.

Amma çox uzaqlarda qalmış o hadisələr haqqında bütün həqiqətləri danışmağı özümə borc
bilirəm. Həqiqət isə - bölünməzdir, bütövdür, onun əzəməti - onun tamlığmdadır, bizim xeyirimiz, ya
da eyibimiz üzündən həqiqəti parçalamaq, əskiltmək olmaz.

Amma başqa bir çətinlik də var. Bütün hadisələri indi gördüyüm və xatırladığım kimi
danışmamalıyam (hər şeyi amansız bir canlılıqla xatırlasam belə; o anlardaki düşüncələrimin və baş
verən hadisələrin əbədi olaraq yaddaşıma həkk olunmasının səbəbi sonradan çəkdiyim
peşmanlıqmıydı? Yoxsa əksinə, peşmanlığımın naqis olmasımıydı? Amma indi də işlədiyim günahın
bütün təfərrüatını işgəncə çəkə-çəkə yaddaşımda qurdalayıram). Yox, mən hər şeyi eynən o axşam
gördüyüm və anladığım kimi danışmağa borcluyam. Və bunu böyük dəqiqliklə bacara bilərəm - çünki
gözlərimi yumunca nəinki etdiyim bütün hərəkətlər xəyalımda canlanır, hətta o anların hər birində nə
düşündüyümü do xatırlayıram. Köhnə bir yazının sözlərini dəyişmədən, yalnız üzünü köçürmək
lazımdır. Belə də etməliyəm və qoy Müqəddəs Baş mələk Mikail qorusun məni; zira gələcəkdə
oxucuların ibrət dərsi almaları və işlədiyim günahdan ötrü özümü cəzalandırmaq üçün gənc bir
adamın Şeytanın hətta açıq-aşkar bilinən tələsinə hansı yollarla düşdüyünü anlatmaq istəyirəm. Və
qoy kimsə bu tələyə yenə düşsə, şərlə mübarizə apara bilsin.

Bəli, bu qadın idi. Nə deyirəm! Gənc bir qız idi. O vaxta qədər (Tanrıya şükür olsun ki, o vaxtdan
bəri də) bu cinsdən olan məxluqlarla çox az ünsiyyətdə olduğumdan, onun yaşını dəqiq söyləyə
bilməyəcəyəm. Yalnız onun gənc olduğunu bilirəm: bəlkə on altıncı, bəlkə də on səkkizinci, ya da
iyirminci baharındaydı. Şeytani kabusda həyat əlamətləri gördüyüm üçün heyrətlənmişdim... Yox, o



kabus deyildi! Amma nə olursa olsun, o mənə valde bona137 göründü. Bəlkə də sərçəcik kimi
titrədiyi, ağladığı və məndən qorxduğu üçün.

Hər bir xeyirxah xristianın istənilən vəziyyətdə öz yaxınına kömək etməli olduğunu o zamanlar da
bildiyimdən, ən yaxşı latıncayla çox mehribancasına onunla danışdım və onu inandırmağa çalışdım ki,
məndən qorxmaq lazım deyil, çünki mən dostam, hər halda, düşmən deyiləm, qətiyyən qorxduğu
düşmən deyiləm.

Ehtimal ki, mülayim simamı görüb sakitləşdi və hətta mənə tərəf yaxınlaşdı. Latıncamı
anlamadığını təxmin etdim və bila-ixtiyar öz doğma almancamla danışmağa başladım. Bu yerlərin
sakinlərinin vərdiş etmədiyi sərt səslərdənmi, yoxsa vətənimin əsgərləri ilə bağlı çoxdankı bir şeyi
ona xatırladan alman dilindənmi, bilmirəm - amma daha çox qorxdu. Onu gülümsəməklə
sakitləşdirdim və əmin oldum ki, gözlərin və hərəkətlərin dili sözlərin dilindən daha aydındır. O da
mənə baxıb gülümsədi və bir neçə kəlmə dedi.

Onun nə dediyini, demək olar ki, anlamırdım. Hər halda, onun ləhcəsi Pizada yaşadığım zaman
öyrənməyə çalışdığım yerli dildən çox fərqliydi. Lakin səsindən duydum ki, nəvazişli sözlər deyir.
Hətta deyəsən, bu sözləri də eşitdim: “Sən gəncsən... gözəlsən...”. Körpə yaşlarından monastırın
divarları arasında yaşayan bir müridin yaraşıqlı olduğuna aid sözlər eşitməsi çox nadir hallarda olur.
Əksinə, bizə daim xəbərdarlıq edirdilər ki, cismani gözəlliklər fanidir və onlara həqarətlə baxmaq
lazımdır. Amma məlunun qurduğu tələləri saymaqla bitməz - zira etiraf etməliyəm ki, zahiri
gözəlliyimin tərifi nə qədər aldadıcı olsa da, canıma yağ kimi yayıldı və qəlbimi sonsuz fərəhlə
doldurdu. Üstəlik qız məni tərifləyərkən əlini uzadıb barmaqlarının ucuyla o zaman yumşaq olan
yanağımı oxşadı.

Az qala bayılacaqdım... amma qəlbimdə getdikcə möhkəmlənən günahkar niyyəti duymaq
istəmirdim. Şeytanın bizi tovlamaq və ruhumuzdaki ədəb-ərkan izlərini silmək istədiyi zaman gücü
nələrə çatmaz.

Nə hiss etdim? Nə gördüm? Yalnız onu xatırlayıram ki, ilk anlardaki hisslərimə uyğun gələn sözlər
yox idi və ola da bilməzdi; çünki nə dilim, nə də ağlım belə hisslərə necə ad verməyi



bacarmırdı. Sanki lal olmuşdum - sonra başqa zamanlarda və başqa yerlərdə eşitdiyim, açıq-aşkar
başqa məqsədlərlə söylənmiş başqa məhrəm sözləri xatırladım, - lakin bütün bunlara baxmayaraq, o
sözlər o anlarda duyduğum sevincə heyrətamiz şəkildə uyğun gəlirdi, sanki mənim üçün, mənim
xoşbəxtliyim üçün yaradılmış və tərtib edilmişdi. Bu sözlər yaddaşımın gizli guşələrində uzun müddət
batıb qalmışdı - indi isə, öz sığınacaqlarından çıxıb mənim dilsiz dodaqlarıma qonmuşdular; və mən
xatırladım ki, bu sözlərdən İncildə və övliyaların yazılarında daha parlaq mətləbləri ifadə etmək üçün
istifadə olunmuşdu. Amma övliyaların təsvir etdikləri şövqlə o anda sarsılmış ruhumun duyduğu
sevinc arasında doğrudanmı fərq vardır? Hər zaman sayıq olan fərqləndirmə hissiyatımı itirmişdim,
bu da, ehtimal ki, öz varlığımın dərinliyinə dalmağımın əlaməti idi.

Birdən gənc qız mənə Nəğmələr Nəğməsindəki' - qara, amma - gözəl sevgili kimi göründü. Onun
əynində kobud kətandan tikilmiş köhnə və döşlərini ədəbsizcə açıq göstərən qısa don vardı.
Boynundan, zənnimcə ən ucuz rəngli daşlardan düzəldilmiş muncuqlar asılmışdı. Amma başı fil
sümüyündən olan sütun kimi ağ boynunda qürurla ucalırdı; gözləri Hesebon gölləri kimi parlaq idi;
bumu - Livan qülləsi kimi, saçları - al-qırmızı idi. Hörükləri mənə keçi sürüsü kimi göründü; dişləri
- sudan çıxmış qoyun sürüsünə oxşayırdı, hamısı da cüt-cüt idi, heç birisi rəfiqəsinin önünə keçmirdi.
“Sən gözəlsən, sevgilim, sən gözəlsən!” - bilaixtiyar dodaqlarımdan qopdu. - Saçların Qlaad
dağından enən keçi sürüsünə, dodaqların qırmızı baftaya, hörüklərinin altındakı yanaqların yarı
bölünmüş qırmızı almaya bənzəyir. Boynun - üstünə min qalxan asılan Davudun qülləsi kimidir”.
Mən dəhşət və vurğunluq içində öz-özümdən, qarşımda dayanmış şəfəq kimi işıldayan, ay parçası
kimi gözəl, günəş kimi parlaq, döyüşə hazır nizami ordu kimi qorxunc olan bu varlığın kim olduğunu
soruşdum. 138

Bu zaman o, mənə daha da yaxınlaşdı, o zamana qədər sinəsinə sıxdığı qara düyünçəni küncə
tulladı; yenə də üzümü oxşamaq üçün əlini qaldırdı; eşitdiyim sözləri yenə təkrarladı. Ondan
qaçmağıma, yaxud daha da yaxınlaşmağıma qərar verməzkən, gicgahlarıma dolmuş qan Yerixonun
divarlarını yıxmış Navin ordusunun şeypurları kimi uğuldarkən, həm ona toxunmaq istər - həm də
bundan qorxarkən böyük bir sevinclə gülümsədi; zərif keçi kimi sakitcə inildədi; və donunu saxlayan,
boynunun yanındakı ipləri açdı; libası bir köynək kimi əynindən sürüşüb yerə düşdü və önümdə
Cənnət bağında Adəmin qarşısında dayanmış Həvva kimi durdu. “Xəfifcə irəli çıxmış... qədərincə
bərk, azca dik döşlər...” - deyə Ubertinodan eşitdiyim ifadəni pıçıldadım, zira məmələri zanbaqlar
arasında otlayan ikiz dağkeçilərə oxşayırdı; göbəyi - içi şərab dolu yumru bir piyalə, qamı isə -
ətrafına zanbaqlar düzülmüş buğda yığını kimiydi.

“Ey qızların parlaq ulduzu, - deyə qəlbimdəkiləri dilə gətirdim, - ey qapalı bağça, örtülü quyu, ey
qıfıllı qapı, bağlı çeşmə!” - və bunu istəyib-istəmədiyimin fərqinə varmadan ona sarıldım, onun
istiliyini duydum və mənə məlum olmayan ətirlərin kəskin qoxusunu içimə çəkdim. “Övladlarım, dəli
eşq qarşısında - insan heç bir şey edə bilməz!” sözlərini xatırladım və hiss etdim ki - Şeytanın
tələsindəmiydim yoxsa, Tanrının bəxş etdiyi nemətdən dadırdım, artıq bunun əhəmiyyəti yoxdur -
məni idarə edən qüvvəni saxlamaqda acizəm; “Gücüm tükənir, - deyə bağırdım, - və zəifliyimin
səbəbini bilirəm, amma ondan qoruna bilmirəm!” Çünki dodaqlarından qızılgül ətri yayılırdı,
səndəlli dabanları gözəl idi və ayaqları sütun kimi idi, və budlarının dəyirmiliyi mahir heykəltəraşın
əlindən çıxmış sütunları xatırladırdı. “Eşqim mənim, ey həzzlərin qızı! Şah da sənin hörüklərinə bənd
olardı”, - öz-özümə pıçıldadım; məni ağuşuna almışdı və bir-birimizə sarılmış halda mətbəxin çılpaq
döşəməsinə yuvarlandıq; onun səyləri iləmi, yoxsa öz istəyimlə, bilmirəm, rahib cübbəsindən



qurtuldum və biz nə bir-birimizdən, nə də öz-özümüzdən utanırdıq, və cuncta erant bona139 .



Dodaqları ilə məni öpüşlərə qərq etmişdi, onun nəvazişləri şərabdan daha yaxşı idi və daha gözəl
ətri vardı, və incilər içindəki boynu, və tanalar arasındakı yanaqları çox gözəl idi. “Sən nə gözəlsən,
sevgilim, nə gözəlsən! Gözlərin göyərçin gözləri kimi, - deyirdim, - üzünü göstər mənə, qoy səsini
eşidim sənin, çünki səsin şirin, üzün valehedicidir; ağlımı qaçırdın, eşqim mənim, gözlərinin bircə
baxışı ilə, boynundakı bir mirvari ilə dəli etdin məni, bacım mənim; dodaqlarından bal süzülür,
adaxlım mənim, dilinin altında bal və süd vardır, nəfəsindən alma qoxusu gəlir, məmələrin salxımlara
bənzəyir, üzüm salxımlarına; damağın nəfis bir şərab kimi birbaşa eşqimə axır, dodaqlarımdan,
dişlərimdən damcılayır. Bağça çeşməsi, zəfəran və nar çiçəyi, zanbaq və darçın, qətran və sabur.
Pətək və bal yeyirdim, şərab və süd içirdim”. Kim idi o, kim idi o tənha göyərçin, kim idi şəfəq kimi
işıldayan, ay parçası kimi gözəl, günəş kimi parlaq, bayraqlı ordu kimi qorxunc?

Ey Tanrım! Əgər ruhum yüksəkliklərə ucalmışsa, ən ali səadət - gördüyünü sevmək (məgər belə
deyil?), ən uca xoşbəxtlik - əlində olana sahib olmaqdır. O zaman nemətləri öz qaynağından
içəcəksən (məgər belə deyilmədimi?), o zaman bu ölümlü və fani həyatın ardından əbədi gələcəyin
mələkləri ilə birlikdə yaşayacağımız həqiqi həyata qovuşacaqsan... Bunları düşündüm və kəhanətlərin
gerçəkləşdiyini anladım. Qız məni təsviredilməz həzzlərə qərq edərkən, kəhanətlər, nəhayət ki,
gerçəkləşirdi. Bədənim sanki nəhəng bir gözə çevrilmişdi, bir baxışla önümü və arxamı, ətrafımdakı
hər şeyi açıq-aydın görə bilirdim. Və dərk etdim ki: eşqdən - eyni zamanda həm birləşmə, həm
zəriflik, həm xeyir, həm öpüşlər, həm də qucaqlaşmalar doğur. Əvvəllər buna bənzər şeylər eşitsəm
də, eşqdən söz edilmədiyini sanmışdım. Və yalnız bircə an, sevincim zirvəyə yüksəlirkən dəhşətə
gəldim - ağlımdan, həzzin ən son nöqtəsində “Sən kimsən?”, deyə soruşarkən, əsl simasını göstərən,
ruhu məkrlə ələ keçirən, cismi isə həlaka sürükləyən gündüz Şeytanının, üstəlik gecə vaxtı məni öz
hökmü altına alıb-almadığı keçdi. Lakin dərhal öz-özümə cavab verdim ki, əslində şeytani olan -
mənim tərəddüdlərimdir, zira dünyada ən doğru, ən - yaxşı, ən müqəddəs şey - indi duyduğum,
şirinliyi anbaan artan hisslərdir. Şəraba düşən su damlasının, şərabla qarışıb onun rəngini və dadını
alması kimi, odda qızdırılmış dəmirin, ilkin biçimini itirərək, özü də bir alova çevrilməsi kimi günəş
işığı ilə doymuş havanın başdan-başa işığa və aydınlığa dönməsi - beləcə, artıq günəşlə
işıqlandırılmış hava deyil, özünün bir işıq olması kimi, mən də ecazkar surətdə əriyərək, yoxa
çıxaraq ölürdüm; ancaq məzamirin sözlərini mızıldamağa gücüm qalmışdı: “Sinəm açılmamış şəraba
bənzəyir; təzə tuluqlar kimi partlamağa hazırdır” və birdən gözqamaşdırıcı bir işıq, işığın içində də
parlaq və incə bir alovla bərq vuran yaqut rəngli bir şey gördüm; o gözqamaşdırıcı işıq parlaq alovun
içinə yayıldı və bu parlaq alov da yaqut kimi işıldamağa başladı və bu alovlu işıltı və bu zərif işıq
bir-birinə qarışdı və alışıb, alovlanıb hər yeri aydınlatdı.

Bayğın halda birləşdiyim və qovuşduğum bədənin üstünə düşərkən həyatımın son nəfəsində
anladım ki, alov - ecazkar aydınlıqdan, daxili parıltıdan və odlu alışmadan doğur və həm də ecazkar
aydınlıq gözlərimi qamaşdırana qədər işıq saçır, odlu alışma isə - yandırıb-yaxana qədər alovlanır.
Sonra uçurumu və onun ardından gələn daha dərin uçurumları dərk etdim.

İndi titrəyən əlimlə (haqqında danışdığım günahlarımın verdiyi işgəncədənmi, yoxsa çoxdan
yaşanmış bir günə duyduğum yolverilməz həsrətdənmi, bilmirəm) bu sətirləri perqamentə yazarkən, o
anlarda cismimi bürümüş günahkar həzzi anlatmaq və bir neçə səhifə əvvəl, rahib Mikelenin şəhid
bədənini yandıran alovu təsvir etmək üçün eyni sözlərdən istifadə etdiyimi görürəm. Əlbəttə ki,
ruhumun əmrini itaətlə yerinə yetirən əlimin bir-birindən çox fərqli olan iki yaşantı üçün eyni
ibarələri seçməsi təsadüf deyildir; görünür, onları o zaman yaşarkən də, indi bu perqamentin üstündə
canlandırmağa çalışarkən də eyni hissləri keçirirdim.



Bir-birindən müqayisəedilməz dərəcədə fərqli olan şeylərin bənzər sözlərlə adlandırılması üçün
gizli hikmətlər vardır; bu fəzilət sayəsində ilahi anlayışlar dünyəvi adlarla təsvir edilir və eyni
rəmzlərlə Tanrıya aslan, ya da qaplan deyə bilirik, və ölümü - yara, sevinci - alov, alovu - ölüm,
ölümü – uçurum, uçurumu - yoxluq, yoxluğu - bayğınlıq, bayğınlığı – məftunluq adlandırırıq.

Gənc ikən şəhid Mikelenin məni sarsıtmış ölüm səfasını, nə üçün övliyanın həyat nəşəsini (ilahi
həyat) təsvir etdiyi sözlərlə dilə gətirirdim və hiss etdiyim dünyəvi həzzin bitəndən dərhal sonra
daxilimdə öz-özünə bir ölüm və bir məhvolma hissinə çevrilən coşqusunu da (günahkar və fani) eyni
sözlərlə təsvir etməkdən nə üçün özümü saxlaya bilmirdim? İndi bir neçə aylıq fasilə ilə həm
heyrətamiz, həm də hüznlü olan iki hadisəni necə qavradığımı və monastırda eyni gecənin içində, bir
neçə saatlıq arayla, bu yaşantılardan birini necə xatırladığımı, digərini isə duyğularımla necə hiss
etdiyimi düşünməyə çalışıram. Və bir də bu sətirləri yazarkən, indi onları, demək olar ki, eyni
zamanda xatirəmdə necə canlandırdığımı və hər üç halda bu yaşantıları təsvir edərkən ilahi
düşüncələr içində əriyib yox olmuş müqəddəs ruhun tamamilə başqa hallarda dilə gətirdiyi sözlərdən
üçün istifadə etdiyimi anlamaq istəyirəm. Küfrçülük etmədimmi, görəsən? (o zaman, yoxsa indi).
Mikelenin ölüm eşqində, onu sarmış alov dillərini görən zaman içimi bürümüş iztirabda gənc qızla
yaşadığım cismani birləşmə yanğısında, mücərrəd üsulla nəql etməyimdən doğmuş gizli utancda və bu
yanğını uzun, hətta əbədi olan yeni həyat naminə sevinc içində ölümə gedən övliyanın fədakarlıq
istəyində hansı bənzərliklər tapmaq olardı? Necə ola bilərdi ki, bir-birindən bu qədər fərqli olan
şeylər eynicinsli sözlərlə təsvir olunsun? Gərçi, zənnimcə böyük üləmalardan bizə miras qalmış
nəsihətin məzmunu da məhz belədir: “İşlənilən hər bir ifadə nə qədər açıq olarsa, həqiqəti bir o qədər
aydın əks etdirər; bir-birinə bənzəməyən şeylər bənzər ifadələrlə təsvir edilə bilər, amma bunlarla
həqiqət təsdiqlənməz”. Lakin alova və uçuruma olan sevgi – Tanrıya olan sevgini ifadə edirsə, onlar
ölüm və günah sevgisinin bənzətməs ola bilərmi? Bəli, ola bilər; eyni ilə şir və ilan da həm Məsihin
həm



də İblisin bənzətməsi kimi çıxış edə bilir. İş ondadır ki, təfsirin doğruluğunu müqəddəs atalardan
başqa heç kim təsdiq edə bilməz, indi mənə işgəncə çəkdirən bu qəziyyədəsə, itaətkar ağlımın üz
tutacağı nüfuz sahibi yoxdur və buna görə də şübhələr məni yandırır (bax yenə də alov rəmzi
həqiqətin şöləsini və məni öldürən yanlışın tamlığını tündləşdirmək üçün peyda olur). Ey Tanrım,
ruhumda nələr baş verir, özümü xatirələrimin burulğanına təslim edərək, sanki ulduzların nizamını və
onların səmada fırlanma qaydasını dəyişə biləcəkmişəm kimi, müxtəlif zamanları bir-birinə
qarışdırıram? Şübhəsiz ki, xəstə və günahkar idrakımın sərhədlərindən kənara çıxıram.

Bəsdir, indi itaətkarlıqla altına girdiyim vəzifəyə qayıdaq. O gün haqqında, uçuruma düşdüyüm
kimi, içinə gömüldüyüm hisslərimin tutqunluğu haqqında danışmaq istəyirdim. Amma yaddaşımda
qalan hər şeyi bir-bir anlatmağım gözəl oldu və qoy bu vicdanlı, qərəzsiz salnaməçinin əlindəki
qələm bununla sakitləşsin.

Gözlərimi açana kimi nə qədər vaxt keçdiyini bilmirəm. Gecə işığı daha da zəif idi: ehtimal ki, ay
buludların arxasında gizlənmişdi. Əlimi yana uzatdım - cismani istiliyi tapa bilmədim. Başımı
çevirdim. Qız yox idi.

Ehtirasımı oyadan və yanğımı söndürən cismin yoxluğu birdən o ehtirasın faniliyini və o yanğının
çirkinliyini kəskin şəkildə hiss etməyimə səbəb oldu. Omne animal triste post coitum140. Günah
işlədiyimi anlayırdım. Lakin indi, illər keçdikdən sonra etdiyim səhvə görə acı-acı ağlarkən belə, o
gecə böyük bir həzz duyduğumu unuda bilmirəm. O iki günahkarın əməllərində öz təbiətinə görə yaxşı
və gözəl olan nəyinsə mövcudluğunu inkar etsəm, hər şeyi mahiyyətcə gözəllik və yaxşılıq içində
yaratmış olan Uca Tanrıya həqarət etmiş olaram. Amma bəlkə də gəncliyimdəki hər şeyin gözəl və
yaxşı olduğunu indiki qocalığım yanlış şəkildə təsəvvür edir. Amma yəqin ki, keçmişə yox, ölümü
addım-addım yaxınlaşdıran - gələcəyə üz



tutmaq lazımdır. O zaman gənc olduğumdan ölüm haqqında düşünmürdüm, işlədiyim günaha görə
qızğın və səmimi göz yaşları tökürdüm.

Titrəyə-titrəyə ayağa qalxdım. Mətbəxin buz kimi soyuq olan daş döşəməsində uzun müddət
yatdığımdan, sümüklərimə qədər donmuşdum. Qızdırmam varmış kimi əsməcə içində cübbəmi
geyindim. Birdən küncdə qızın qaçarkən unutduğu, düyünçəni gördüm. Mən... baxmaq üçün əyildim.
Mətbəxdəki əsgilərlə yöndəmsizcə bağlanmış bir düyünçə idi. Açdım, ilk anlarda içində nə olduğunu
anlamadım: həm işığın azlığından, həm də içindəkinin qeyri-adi biçimdə olmasından. Sonra tədricən
anladım. Gözlərimin önündə qan laxtalan və ağımtıl, yumşaq ət parçaları içində ölü, amma daxili
həlməşikliyin yaratdığı titrəyişlərdən hələ də çırpınan tünd-bənövşəyi rəngli damarlarla hörülmüş —
həddən artıq böyük ölçüdə bir ürək vardı.

Gözlərimi qaranlıq pərdə örtdü, ağzımı acı tüpürcək doldurdu. Var gücümlə çığırdım və ölü kimi
yerə yıxıldım.



ÜCÜNCÜ GÜN

GECƏ,
Sarsılmış Adso Vilhelmin qarşısında günahlarını

etiraf edir və qadının yaradılışdakı yerini düşünür.
Sonra kişi meyitinə rast gəlir

Huşa gəlib ayılanda kimsə üzümə su çiləyirdi. Bu, rahib Vilhelm idi. Əlində çıraq tutaraq
ətrafımda dolaşır, başımın altına yumşaq əsgi qoymağa çalışırdı.

“Nə olub, Adso, - gözlərimi açdıqda, soruşdu, - gecələr mətbəxə artıq-urtuq dalınca gedirsən?”
Məlum oldu ki, o, gecə yarısı oyanmış, bilmirəm nəyə görəsə məni axtarmış, tapmayınca

ədabazlığımdan kitabxanaya tək gedə biləcəyimdən şübhələnmişdi. Binaya mətbəx tərəfdən
yaxınlaşanda qapıdan bir kölgənin çıxıb, bağçaya tərəf qaçdığını görmüşdü. Görünür bu, ayaq
səslərini eşidincə, məni atıb, uzaqlaşan həmin qız imiş. Vilhelm kölgəni təqib etmiş, onun kim
olduğunu anlamağa çalışmışdı. Lakin kölgə daş hasara tərəf qaçmış və sonra sanki əriyərək qeyb
olmuşdu. Bu zaman Vilhelm ətrafı ələk-vələk etdikdən sonra mətbəxə də baxmış və məni döşəmənin
üstündə bayğın halda tapmışdı.

Dəhşət içində ona ürək bükülmüş düyünçəni - yeni cinayətin məhsulunu göstərəndə qəh-qəhə çəkib
gülməyə başladı: “Adso, insanın bu boyda ürəyi ola bilərmi? Bu, inək, ya da öküz ürəyidir. Dünən
burada heyvan kəsirdilər... Yaxşı olar ki, de görüm, bu ürəyi haradan götürmüsən?”

O zaman cismimi çulğamış vahimə içində duyduğum peşmanlıqdan bitab halda göz yaşlarına
boğuldum və özümü Vilhelmin üstünə atdım, ürəyimi boşaltmaq istədiyimi dedim və ona günahlarımı
bağışlaması üçün yalvardım. Bundan sonra hər şeyi olduğu kimi, heç nə gizlətmədən ona danışdım.

Rahib Vilhelm başıma gələn qəziyyəni təmkinlə, amma çox acıqlı halda dinlədi. Sözümü bitirincə,
diqqətlə üzümə baxıb dedi: “Adso, sən əlbəttə, günah işləmisən, həm də iki günah işləmisən. Zina
etməmək buyruğuna qarşı və öz müridlik borcuna qarşı. Fəqət biyabannişin övliyanı da yoldan çıxara
bilən şəraitə düşməyin - sənin günahlarını yüngülləşdirir. Qadın - şeytan tələsidir, bu barədə İncili-
Şərifdə dəfələrlə deyilmişdir. Ekklesiast qadın haqqında deyir ki, onun nitqi alov kimi yandırır.
Qadının - kişinin dəyərli ruhuna sahib olduğu və çox güclüləri həlak etdiyi, zərbülməsəllərdə də
deyilmişdir. Elə həmin Ekklesiast söyləyir ki, qadın ölümdən də acıdır. Zira qadın - tordur, ürəyi -
cələ, əlləri - buxovdur. Bəziləri də deyir ki, qadın - şeytanın sığınacağıdır. Bütün bunları
düşündükdən sonra, əziz Adso, Tanrının belə bir pozğun varlığı, ona hansı yaxşı keyfıyyətlərisə xəta
etmədən yaratmış olduğuna inana bilmirəm. Və mən bilaixtiyar əzab çəkərək düşünürəm ki, əgər belə
olmasaydı, onda hansı səbəbdən Tanrı qadına hörmət etməyi buyurdu və hətta onu fərqləndirdi və nə
üçün qadına ən azı üç böyük imtiyaz bəxş etdi? Birincisi, Tanrı kişini bu fani və dərdli dünyada
palçıqdan yaratdı. Qadın isə bundan sonra - cənnətdə və daha nəcib insan maddəsindən yaradıldı.
Həm də Tanrı onu Adəmin ayağından, ya da bağırsaqlarından deyil, ürəyə yaxın yerindən - qabırğa
sümüyündən xəlq etdi. İkincisi, hər şeyə qadir olan Tanrı, bir möcüzə ilə və bilavasitə kişi surətində
təcəssüm edə bilərdi, amma bunun əvəzinə qadın rəhmindən dünyaya gəlməyə üstünlük verdi141. Və
nəhayət, üçüncüsü, səmavi şahlıq bərqərar olanda kişi deyil, heç bir günah işləməmiş bir qadın taxtda
oturacaqdır. Əgər Tanrı Həvva ilə və onun qadın nəsli ilə bu qədər məşğuldursa, o cinsin
məziyyətlərinin və yaxşı cəhətlərinin bizi də cəlb etməsi çoxmu təəccüblüdür? Sənə demək istədiyim



odur ki, Adso, bundan sonra, əlbəttə, belə etməməlisən. Amma



  
sənin bir dəfə nəfsinə məğlub olmağın çox çirkin bir şey deyil.
Həm də bir rahibin ömründə, heç olmasa, bircə dəfə cismani sevgini yaşaması, bir gün ondan öyüd və
məsləhət almaq istəyən günahkarlara qarşı anlayışlı və mülayim olması baxımından... bir sözlə, əziz
Adso, belə mürəkkəb əmələ can atmaq lazım deyil, amma bu baş vermişsə - həddən çox sarsılmağa
da dəyməz. Buna görə də Tanrıya dua et və daha bu barədə danışmayacağıq. Yeri gəlmişkən,
unutmağın daha yaxşı olacağı bir şeyin üstündə həddən çox düşünüb-daşınmaq lazım deyil... əgər
bacararsansa... - bu anda mənə elə gəldi ki, səsi sanki hansısa gizli bir xatirə üzündən zəifləyib
kəsildi, - yaxşı olar ki, bu gecə baş vermiş hadisənin mənasını düşünək. Bu qız kim idi və burada
kiminlə görüşürdü?”
“Bunu bilmirəm və onun yanında olan kişini də görmədim”,
- deyə cavab verdim.
“Demək belə. Amma onun kim olduğunu təxmin edə bilərik.
Əlimizdə kifayət qədər ipucu var. Hər şeydən əvvəl, bu kişi qoca və eybəcərdir, bir qızın könül
xoşluğu ilə görüşməyəcəyi birisi; hələ söylədiyin kimi gözəlsə. Gərçi, mənə elə gəlir ki, mənim əziz
körpə canavarım, sən qarşına çıxan hər yeməyi ləzzətli sanmağa hazırsan”.
“Nə üçün qoca və eybəcər olsun?”
“Çünki qız sevdiyi üçün deyil, bir bağlama içalat üçün onunla görüşə gedirdi. Bu, şübhəsiz ki, yaxın
kənddən olan bir qızdır, bəlkə də ilk dəfə deyil, şəhvətpərəst rahibə təslim olur - əvəzində isə özünün
və ailəsinin qarnını doyurmaq üçün artıq- urtuq aparır”.
“Fahişə qadın!” - diksinərək dedim.
“Zavallı bir qız, Adso, həm də ac. Yəqin ki, aclıq çəkən kiçik bacı-qardaşları da vardır. İmkanı
olsaydı, özünü qazanc üçün deyil, sevgi müqabilində təslim edərdi. Bugünkü kimi. Axı deyirsən ki,
sənin gənc və gözəl olduğunu görmüşdür, başqa-
larına bir öküz ürəyi və bir-iki parça ağciyərin əvəzinə verdiyi şeyi sənə müftə, daha doğrusu,
sevgidən ötrü vermişdir. Və özünü heç bir şey ummadan təslim etdiyinə görə elə qürrə-



lənmiş ki, qaçarkən - düyünçəsini götürmək istəməmişdir. Buna görə də səninlə müqayisə etdiyi
adamın, nə gənc, nə də yaraşıqlı olduğunu düşünürəm”.

Etiraf edirəm ki, dərin bir peşmanlıq duymağıma baxmayaraq, bu dəlil qəlbimi şirin məğrurluq
hissi ilə doldurdu. Amma susdum və ustadımı dinləməyə davam etdim.

“Bu eybəcər qocanın monastırın divarlarından kənarda işləri olmalıdır... kəndlilərlə şəxsi
münasibəti... O, darvazadan yox, başqa bir yolla monastıra necə girib-çıxmağı bilməlidir. Bundan
başqa, mətbəxdə təzə içalat olduğunu da bilir (səhər isə deyəcəklər ki, açıq qalmış qapıdan girən it
artıqları aparıb). Bununla belə, mətbəxdən daha qiymətli azuqənin aparılmamasının qayğısına qalır.
Yoxsa qıza ət parçası, ya da başqa bir yaxşı hissə verərdi. Hə, indi görürsən ki, naməlum şəxsin
surəti kifayət qədər aydınlaşdı, və onun bütün xüsusiyyətləri, elmi dildə desək - aksidcnsiyalan
tamamilə aşkar bir substansiyaya uyğun gəlir, hansı ki, onun adını heç tərəddüd etmədən deyə
bilərəm: bu monastırın keları Varaginli Remigio. İşdir, yanılıramsa, onda - bizim üçün müəmmalı
olan Salvator. Üstəlik o, bu tərəflərdəndir və deməli, yerli əhali ilə çətinlik çəkmədən danışır və
onun istədiyi hər şeyi bir qızın yerinə yetirməsinə necə nail olacağını da bilir. Əgər sən gəlməsəydin,
qız onun dediklərini edəcəkdi”.

“Tamamilə doğrudur, - deyə razılaşdım. - Lakin indi bunun nə mənası var?”
“Heç bir. Ya da böyük mənası var, - Vilhelm cavab verdi. - Bütün bunların bizim araşdırdığımız

cinayətlərlə heç bir əlaqəsi olmaya bilər. Ya da ola bilər. Əgər kelar, doğrudan da, dolçiniandırsa,
vəziyyət aydınlaşardı - ya da əksinə. İndi bizə məlumdur ki, gecələr monastır sirli bir həyat yaşayır.
Və çox güman ki, qaranlıqda monastırın içində rahatca gəzib-dolaşan kelar, ya da Salvator
söylədiklərindən daha çox şey bilirlər”.

“Amma bilsələr də, bizə söyləməzlər”.
“Nə qədər ki onların əməllərinə barmaqarası baxırıq, söyləməyəcəklər. Amma onlardan nəyisə

öyrənməyimizə zərurət yaransa, onları danışmağa məcbur edə bilərik. Bir sözlə, bundan sonra onlar
bizim əlimizdədir həm Salvator, həm də kelar. Başqalarının hər cür günahını bağışlayan Tanrı, bu
hiyləgərliyə görə məni də bağışlayar”, - dedi və elə bicliklə gözlərimə baxdı ki, belə davranışın
ədalətli olub-olmayacağına dair fikir söyləməyə cürətim çatmadı.

“İndi isə yatmaq lazımdır. Bir saatdan sonra gecə duası başlayacaq... Amma deyəsən, əziz Adso,
sən hələ də narahatsan, hələ də işlədiyin günahın təsiri altındasan. Əsəblərini sakitləşdirmək üçün -
kilsədə bir-iki saat keçirməyin əvəzini heç nə verməz. Əlbəttə, mən günahlarını bağışladım, amma
heç zaman dəqiq bilinməz. Get, Tanrıdan da əfv dilə...” - Bu sözləri dedikdən sonra boynumun ardına
möhkəm bir şapalaq vurdu, bəlkə də bir ata kimi, ya da dostca olaraq, bəlkə də yüngülcə tənbeh
etmək üçün. Ya da bəlkə bunu, o zaman günahkarca düşündüyüm kimi mənə həsəd aparmasının
əlaməti kimi qiymətləndirmək olardı. Axı onun yeni və qeyri-adi təəssüratlara susamış olduğunu
bilirdim.

Biz adət etdiyimiz kimi kilsəyə yeraltı yolla getdik. Mən tez- tez addımlayır və yan-yörəmə
baxmamağa çalışırdım, çünki bütün bu sür-sümük və quru kəllələr öz faniliyimi və o gecə coşub-
daşan cismani qürurumun son dərəcə ağılsızlıq olduğunu mənə açıq-aşkar xatırladırdı.

Kilsəyə qalxdıqda baş mehrabın önündə bir kölgə gördük. Mən, bunun yenə də Ubertino olacağını
sandım. Amma bu - ilk baxışdan bizi tanımayan Alinardo idi. Yata bilmədiyini və buna görə də
gecəni kilsədə keçirib, itkin düşmüş o rahib üçün (adını da unutmuşdu) dua etməyə qərar verdiyini
dedi. Əgər ölmüşsə ruhu üçün, əgər sağdırsa, dərd və tənhalıq içində harasa sığınmışsa, cismi üçün
dua edirdi.



“Çox ölü var, - Alinardo dedi, - çox ölü var. Amma bunlar həvarinin kitabında öncədən
deyilmişdir. İlk surun səsi ilə dolu yağacaq, ikincinin səsi ilə - dənizin üçdə biri qana çevriləcək...
Üçüncü surun səsi - böyük bir ulduzun yana-yana çayların və bulaqların üçdə birinin üstünə
düşəcəyini xəbər verəcəkdir. Və sizə deyirəm ki, üçüncü qardaşımız bu səbəbdən itkin düşmüşdür.



Dördüncüsündən qorxub titrəyin, zira tezliklə günəşin, ayın və ulduzların üçdə bir hissəsi tutulacaq -
və yer üzü, demək olar ki, tamamən qaranlığa qərq olacaqdır”.

Kilsənin transeptindən142 çıxarkən, Vilhelm dilinin altında mızıldandı: qocanın sözlərində yararlı
fikirlər yoxdurmu?

“Lakin - deyə diqqətini çəkdim, - belə olan halda üç qətl hadisəsinin də (Berenqarın da həyatla
vidalaşdığını hesab etsək) İncildən yolgöstərən kimi istifadə edən, şeytani bir ağıl tərəfindən
hazırlandığını düşünmək lazımdır. Amma biz müəyyənləşdirdik ki, Adelmo öz istəyi ilə ölmüşdür”.

“Doğrudur, - deyə Vilhelm cavab verdi. - Amma elə həmin şeytani... ya da sadəcə xəstə... ağıl,
Adelmonun ölümündən istifadə edib, rəmzi sıralamanı qurmaq üçün daha iki qətl hazırlaya bilər.
Deməli, Berenqar ya çayda, ya da bulaqda olmalıdır. Amma monastırda, ən azından insanın düşüb
boğulacağı... yaxud kiminsə tərəfindən boğdurulacağı nə çay var, nə də bulaq...”

“Yalnız hamamxanalar var”, - sözgəlişi olaraq dedim.
“Adso! - Vilhelm ucadan dedi. - Bilirsənmi, bu da bir fikirdir? Hamama!”
“Amma oraya artıq baxmışlar...”
“Onların necə baxdığını gördüm. Bu gün axtarışa çıxan xidmətçilər hamamxananın qapısını

açdılar, arayıb-axtarmadan, içəriyə gözucu baxıb getdilər. Çünki yaxşıca gizlədilmiş nəsə
tapacaqlarını düşünmürdülər. Cəsədi, Venansionun qan çəlləyində tapılmış ölüsü kimi, teatr
səhnəsinə oxşayan bir yerdə tapacaqlarını gözləyirdilər... Gedək hamamxanaya baxaq. Hava qaranlıq
olsa da, deyəsən, bizim çırağımız hələ gur yanır”.

Biz belə də etdik. Hamam xəstəxananın arxasında yerləşirdi. Qapını çətinlik çəkmədən açdıq. Bir-
birindən qalın və enli pərdələrlə ayrılmış böyük ləyənlər qoyulmuşdu, saylarını indi xatırlamıram.
Rahiblər, qaydalara görə nəzərdə tutulmuş günlərdə onlardan yuyunmaq üçün, Severin isə müalicə
məqsədi ilə



 
istifadə edirdi, zira cismi və ruhu heç bir şey yuyunmaq qədər sakitləşdirməz. Küncdə su qızdırmaq
üçün soba qoyulmuşdu. Sobanın içində təzə küllər vardı, önündə isə böyük bir qazan çevrilmiş
vəziyyətdə düşüb qalmışdı. Su - başqa bir küncdə, divardan açılmış deşikdən şırnaqla içəri
tökülürdü.

İlk sırada qoyulmuş ləyənlərə baxdıq. Qapının yanında olanlar boş idi. Yalnız qalın pərdənin
arxasındakı axırıncı teşt su ilə dolu idi, yanında isə bir-birinin üstünə yığılmış paltarlar vardı. İlk
baxışda çırağımızın zəif işığında suyun səthi sakit və düzgün görünürdü. Amma işığı yuxarıdan
salınca dibdə cansız, çılpaq bir insan bədəni gördük. Ölünü ehtiyatla çəkib-çıxardıq. Berenqar idi.
“Bax bu, - Vilhelm dedi, - doğrudan da boğulmuş bir adamın üzüdür”. Meyit şişmişdi, tüksüz və ağ
bədən, kəsalət içində ədəbsizcə sallanan “tilov”u nəzərə almasaq, qadın bədəninə oxşayırdı. Mən
qızardım, sonra da ürpəşdim. Vilhelm meyitə xeyir-dua verərkən mən də xaç vurmağa başladım.



ALAQARANLIQ,
Vilhelm və Severin Berenqann cəsədinə baxır,

dilinin qara olduğunu görürlər, bu da boğulmuş
bir adamda rast gəlinməyən haldır;

sonra şiddətli zəhərlərdən və çoxdan baş vermiş
oğurluqdan söhbət gedir

Baş rahibə necə xəbər verdiyimizi, ibadət saatından əvvəl bütün monastırın necə oyandığını, hər
yerdə eşidilən dəhşətli fəryadları, rahiblərin üzündəki qorxu və çarəsizliyi, xəbərin o vadinin bütün
əhalisinə necə yayıldığını və xidmətçilərin xaç vurub, dua oxuduqlarını təsvir edib vaxtı
uzatmayacağam. O gün ilk ayinin qaydalara uyğun olaraq keçirilib-keçirilmədiyini və kimlərin iştirak
etdiyini də bilmirəm. Mən Vilhelm və Severinin dalınca yollandım; onlar Berenqann cəsədinin
bükülüb xəstəxanadakı böyük masanın üstünə uzadılmasını əmr etdilər.

Abbat və rahiblər getdikdən sonra nəbatatçı və ustadım tibb adamlarma xas olan soyuqqanlılıqla
meyiti uzun müddət müayinə etdilər.

“Boğularaq ölmüşdür, - Severin dedi. - Qətiyyən şübhə yoxdur. Üzü şişmiş, qarnı isə gərilmişdir”.
“Həm də özü boğulmuşdur, - Vilhelm əlavə etdi. - Əks halda ləyənin yanında su sıçrantıları olardı.

Amma hər şey təmiz və səliqəli idi, sanki Berenqar suyu özü qızdırmış, ləyəni doldurmuş və öz istəyi
ilə içinə uzanmışdı”.

“Bu məni təəccübləndirmir, - Severin cavab verdi. - Berenqar qıcolmadan əziyyət çəkirdi, mən
özüm dəfələrlə ona demişdim ki, isti suda uzanmaq cismani və ruhi həyəcanları sakitləşdirir. Hamamı
qızdırmaq üçün məndən çox izin istəmişdi. Bəlkə bu gecə də özünü pis hiss etmişdir...”

“Keçən gecə, - deyə Vilhelm onun sözünü kəsdi. - Çünki sən özün də görürsən ki, cəsəd ən azı bir
gün suda qalmışdır”.



“Hə, yəqin ki, dünən gecə”, - Severin onunla razılaşdı. Vilhelm dünən baş vermiş hadisələri qısaca
ona danışdı. Amma kitabxanaya izinsiz girməyimiz və bəzi başqa təfərrüatlar haqqında bir söz
demədi. Sadəcə, kitabımızı qaçırmış müəmmalı və naməlum adamı təqib etdiyimizi söylədi. Severin,
yəqin ki, Vilhelmin yalnız həqiqətin bir hissəsini açıqladığını anladı, amma başqa sual vermədi.
Təkcə onu dedi ki, əgər sirli oğru doğrudan da Berenqardırsa - əsəbi gərginlikdən sonra sakitləşmək
üçün onun isti suda uzanması tamamilə təbiidir. “Berenqar, - deyə təbib əlavə etdi, - çox həssas adam
idi. Pis hadisələrdən və xəbərlərdən həyəcanlandıqda onu əsməcə tutur, soyuq tər basırdı; gözləri
hədəqəsindən çıxır, yerə yıxılıb, ağımtıl köpük qusurdu”.

“Amma nə olursa olsun, - Vilhelm dedi, - buraya gəlmədən öncə, başqa bir yerə getmiş olmalıdır.
Çünki hamamxanada onun apardığı kitabın izlərinə rast gəlmədik”.

“Bəli, - deyə qürurla təsdiqlədim. - Mən ləyənin yanına yığılmış libasın altına da baxdım.
Silkələyib axtardım, amma heç nə tapmadım. Kitab kiçik əşya deyil. Dəqiq bilirəm ki, hamamxanada
yoxdur”.

“Afərin - deyə Vilhelm mənə baxıb gülümsədi. - Deməli, əvvəlcə başqa yerdə olmuşdur, sonra isə
ya doğrudan da, həyəcanını sakitləşdirmək üçün ya da bizdən qaçıb qurtulmaq üçün hamamda
gizlənmiş və suya girmişdir. Severin, səncə o, xəstəlik üzündən huşunu itirib boğula bilərmi?”

“Hər şey mümkündür, - Severin tərəddüdlə dedi. - Digər tərəfdən, ləyənin ətrafına sıçramış su gün
yarım ərzində quruya da bilər. Bəlkə do müqavimət göstərmişdir? Zorla boğulduğu nə üçün istisna
edilməlidir?”

“İstisna edilməlidir, - Vilhelm dedi. - Öldürüləcək bir qurbanın, başqası onu boğmadan öncə
paltarlarını çıxardığı harada görünmüşdür?” Severin bu fikrin inandırıcı olmadığına işarə edərək
çiyinlərini çəkdi. Bir müddət sükut içində, fikrə dalmış halda cəsədin ovcuna baxdı və nəhayət dedi:

“Qəribədir”.
“Nə?”



“Dünən Venansionun cəsədinin üstündəki qanlar yuyulub təmizləndikdən sonra müayinə zamanı
qəribə bir şeyə rast gəlsəm də, əhəmiyyət vermədim. Venansionun sağ əlindəki iki barmağının ucu
qaralmışdı, sanki tünd-qəhvəyi rənglə boyanmış kimi. Bcrenqarın da barmaqları eynən belədir, -
görürsənmi? Hətta bunun üçüncü barmağında da xəfif izlər var... Dünən düşünmüşdüm ki, Venansio
barmaqlarını yazı zalında mürəkkəbə batırmışdır”.

“Çox maraqlıdır”, - deyə Vilhelm Berenqarın əlinə doğru əyilərək bumunun altında mızıldandı.
Dan yeri ağanrdı, amma içəridəki işıq hələ də tutqun idi. Ustadım açıq-aşkar, göz şüşələrinin
yoxluğundan əziyyət çəkirdi. “Hə, çox maraqlıdır, - o yenə dedi. - Baş barmaq və şəhadət barmağının
ucları qaralmışdır. Orta barmağınınsa yalnız iç tərəfi azca qaralıb. Amma sol əldə də xəfif izlər var,
ən azından baş barmaqla şəhadət barmağında”.

“Yalnız sağ əlində olsaydı, barmaqları ilə kiçik, ya da nazik, uzun bir şey tutduğunu demək
olardı...”

“Bir qələm ucu kimi. Ya da lələk. Ya da ilan. Ya da bir böcək. Ya da hər hansı çubuq. Çox şey ola
bilər. Lakin o biri əlində də ləkələr olduğundan, piyalə də ola bilər: sağ əllə onu tutur, sol əlləsə ona
yüngülcə dayaq verir...”

Severin mərhumun barmaqlarını xəfifcə ovurdu, amma qara boya çıxmırdı. Əllərinə əlcək
geydiyini gördüm, yəqin ki, onlardan zəhərli maddələrə toxunan zaman istifadə edirdi. Havanı
bumuna çəkib iylədi, amma aldığı qoxudan bir şey anlamadı: “Sizə belə izlər buraxan çoxlu bitki və
maddə adları saya bilərəm. Bunların bəziləri öldürücüdür, bəziləri isə yox. Miniatürçülərin
barmaqları, adətən, qızıl tozlan ilə bulaşır...”

“Adelmo miniatürçü idi, - Vilhelm dedi. - Amma mərc gəlirəm ki, onun cəsədi tapılanda
barmaqlanm müayinə etməyi düşünmədin. Fəqət bu iki nəfər Adelmoya aid olan əşyalara, əlbəttə ki,
toxuna bilərdilər...”

“Nə deyəcəyimi bilmirəm, - Severin dedi. - İki ölü, hər ikisinin də barmaqları qara. Sən nə
düşünürsən?”

“Heç bir şey düşünmürəm. Nihil sequitur geminis ex particolaribus unquam'. Hər iki hadisənin
eyni qaydaya uyğun gəlməsi lazımdır. Məsələn, toxunan hər kəsin barmaqlarını qaraldan bir maddə
vardır...”

Fikirlərimdən heyranlıq duyub, sözlərimi qürurla tamamladım: “Venansio və Berenqarın
barmaqları qaralmışdır, ergo143 144 145 ikisi də bu maddəyə toxunmuşlar”.

“Afərin, Adso, - Vilhelm dedi. - Lakin təəssüf ki, sənin müqayisən doğru deyildir, çünki aut semel
aut Herum medium generaliter esto3, sənin müqayisəndə isə orta istilah bir dəfə də olsun ümumi
kimi görünmür. Bu, əsas müddəanın qoyuluşunda səhv olduğunu göstərir. Mən məlum maddəyə
toxunan hər kəsin barmaqları qara olduğunu deməməliydim, çünki o maddəyə toxunmadan da
barmaqları qara olan insanlar ola bilər. Mən belə deməliydim: yalnız barmaqları qara olan hər kəs,
şübhəsiz ki, bu maddəyə toxunmuşdur. Venansio və Berenqar... və başqaları. Beləcə, Darii nümunəsi
birinci biçimdə üçüncü növün mövcudluğunu mükəmməl şəkildə göstərir”.

“Deməli, cavabı tapdıq!” - sevinərək ucadan dedim.
“Zavallı Adso, müqayisələrə nə qədər güvənirsən! Əlimizdə yalnız yeni bir sual var. Yəni biz belə

bir fərziyyə irəli sürmüşük ki, Venansio və Berenqar eyni əşyaya toxunmuşlar; əlbəttə, bu, ağlabatan
fərziyyədir. Amma müxtəlif maddələr arasında bu xassəyə malik olan maddənin mövcudluğunu fərz
etsək belə (yeri gəlmişkən, bu da sübut edilməmişdir), onların bu maddəni harada gördüklərini və nə
üçün ona toxunduqlarını bilsək, daha yaxşı olar. Həm də diqqət et, onların ölümünə hər ikisinin



toxunduğunu fərz etdiyimiz məhz bu maddənin səbəb olduğundan əmin deyilik. Təsəvvür edək ki, bir
dəli barmaqları qızıl tozuna toxunan hər kəsi öldürmək istəyir. Onları öldürənin qızıl tozu olduğunu
dcyocəyikmi?”

Dilxor halda susmuşdum. Ümumiyyətlə, mən həmişə düşünürdüm ki, məntiq - universal silahdır,
indi isə məntiqin faydasının onun hansı üsulla istifadə olunmasından asılı olduğunu görürəm. Digər
tərəfdən, ustadımı müşahidə edə-edə dərhal anladım ki (sonrakı günlərdə bunu daha yaxşı dərk
etdim), məntiq yalnız bir şərtlə böyük fayda verə bilər: məqamında ona əl atmaq və məqamında
ondan qaçmaq lazımdır.

Şübhəsiz ki, yaxşı bir məntiqçi olmayan Severin məntiqə deyil, öz şəxsi təcrübələrinə əsaslanaraq
düşünürdü. “Təbiət möcüzələri necə müxtəlifdirsə, zəhərlər aləmi də elə müxtəlifdir, - divarların
boyunca sıralanan rəflərin üstünə kitab cərgələri ilə yanaşı düzülmüş, keçən dəfə gördüyümüz
bəmiləri və şüşə qabları bizə göstərərək dedi. — Keçən dəfəki söhbətimizdə sənə dediyim kimi, bu
otlardan əksəriyyəti lazımi şəkildə və lazımi miqdarda qarışdırılarsa, zəhərli içkilər və məlhəmlər
hazırlamaq üçün istifadə edilə bilər. Bax yuxarıda, datııra stramonium, xanımotu, su baldırğanı;
bunlar yuxu da gətirə bilər, həyəcan da yarada bilər, yaxud eyni anda hər iki təsirə malik ola bilər;
bunlardan gözəl dərmanlar hazırlanır, amma çox miqdarda qəbul etsən - ölümə yol açar. Onların
aşağısında Müqəddəs İqnatiy paxlası, angostura pseudo ferruginea, qusdurucu qoz - bunlar nəfəsi
tutur...”

“Amma bunların heç biri barmaqlarda iz buraxmır ki?”
“Yox məncə, heç biri... Sonra. Elə maddələr vardır ki, yalnız mədəyə düşüncə təhlükəli olur. Bəzi

maddələr isə dəri vasitəsilə təsir edir. Ağ asırqal və qaramuq otu, qoparmaq üçün onların
gövdəsindən tutan hər kəsdə qusmaya səbəb olur. Giritotunun elə növləri var ki, çiçəklənmə dövründə
bağbanları sərxoş edir. Onun çiçəyinə toxunmaq - çoxlu miqdarda şərab içməyə bərabərdir. Qara
asırqala bircə dəfə toxunulsa, ishala səbəb olar. Bəzi bitkilər ürək döyüntüsü, baş ağrısı yaradır. Bəzi
bitkilər də var ki, səsin batmasına yol açar. Gürzənin zəhəri qana süzülüb keçməsinə yol vermədən
dəriyə sürtülsə, yalnız yüngülcə qızartı yaradar. Bir dəfə mənə maraqlı bir maye göstərdilər. Onu itin
budlarının iç hissəsinə, cinsi üzvlərinin ətrafına sürtüncə, it tez bir zamanda dəhşətli çırpıntılar içində
ölür. Bədəninin bütün üzvləri keyləşir...”

“Sən zəhərlər haqqında çox şey bilirsən”, - Vilhelm heyran olduğunu bəlli edən bir səslə onun
sözünü kəsdi. Severinin dili tutuldu, onun üzünə baxdı və bir müddət baxışlarını çəkmədi: - “Bunlar
insanın sağlamlığı ilə məşğul olan bir təbibin, bir nəbatatçının bilməsi zəruri olan şeylərdir”.

Vilhelm düşünə-düşünə, uzun müddət duruxub qaldı. Sonra Severindən ölünün ağzını açıb, dilinə
baxmasını rica etdi. Marağını gizlətməyən Severin, qaşığa bənzəyən tibbi aləti götürüb, ölünün ağzına
baxdı və heyrət içində dedi: “Dili də qaradır!”

“Demək belə, - Vilhelm mızıldandı. - O, zəhəri barmaqları ilə götürmüş, ağzına qoymuş və
udmuşdur. Deməli, dəri vasitəsilə təsir edən saydığın bütün zəhərlər istisna edilir. Amma bu,
ehtimallarımızı asanlaşdırmaz. İndi həm Berenqarın, həm də Venansionun könüllü olaraq hərəkət
etdiyini, dalğınlıq və səhlənkarlıqdan deyil, şüurlu surətdə öldüklərini düşünməliyik... Onların hər
ikisi əlləri ilə nəsə götürmüş və ağızlarına qoymuşlar. Nə etdiklərini bilərək...”

“Yemək? Ya da içki?”
“Ola bilər. Bəlkə də... Nə bilim? Bir musiqi aləti... Məsələn, fleyta...”
“Cəfəngiyat”, - Severin dedi.

• “Əlbəttə ki, cəfəngiyat. Lakin heç bir fərziyyəni, nə qədər mənasız da olsa, kənara atmaq olmaz...



İndi zəhərləyici maddəni tapmağa çalışaq. De görüm... Zəhərlər haqqında səndən az bilməyən biri
buraya gizlicə girib, sənin tozlarından istifadə edərək, barmaqlarda və dildə belə ləkələr yaradan
öldürücü zəhər hazırlaya bilərmi? Yeməyə, yaxud içkiyə qarışdırılaraq, ağız boşluğu vasitəsi ilə
cismin həlak olmasına yol açan bir zəhər?”

“Hazırlaya bilər, - Severin başını tərpədib dedi. - Amma kim? Üstəlik bu ehtimalı qəbul etsək
belə, o, iki zavallı qardaşımızı zəhəri içməyə necə vadar edib?”

Düzünü desəm, mən də təsəvvür edə bilmirdim ki, birdən-birə Venansio ya da Berenqar kiminsə
gətirdiyi şübhəli yeməyi, yaxud içkini qəbul etməyə necə razılıq veriblər. Lakin görünür, Vilhelmi bu
məsələ maraqlandırmırdı. “Bunu sonra aydınlaşdırmağa çalışarıq, - o dedi. - Hələliksə indiyə qədər
ağlına gəlməmiş bir şeyi xatırlamağa çalış... Nə bilim... Səndən təkidlə otlar haqqında soruşan birini;
xəstəxanaya asanlıqla girə bilən birini...”

“Dayan - Severin dedi. - Çoxdan bəri, yəni bir neçə il olardı ki, olduqca zəhərli bir davacat
saxlayırdım. Onu uzaq ölkələrə yollanmış bir rahib mənim yanımda qoymuşdu. O özü də bu maddənin
nədən hazırlandığını bilmirdi... Əlbəttə ki, otlardan hazırlanmışdı, amma hansı otlardan - məlum
deyildi. Bu, yapışqanlı sarımtıl məlhəm idi. Mənə xəbərdarlıq edib dedi ki, ona heç bir halda
toxunmaq olmaz, çünki onun xırda bir zərrəsi dodağa dəysə, dərhal insanı öldürər. Rahib bu
maddənin çox kiçik miqdarının belə, yarım saat içində güclü halsızlıq yaratdığını, sonra bütün üzvləri
iflic etdiyini və nəticədə ölümə səbəb olduğunu söylədi. Belə bir təhlükəli maddəni özü ilə
götürməkdən qorxduğu üçün onu mənə etibar etmişdi. Uzun müddət onu rəfdə saxladım - tərkibini
öyrənmək istəyirdim. Lakin bir dəfə güclü qasırğa qopdu. Köməkçilərimdən biri olan bir mürid
xəstəxananın qapısını açıq qoymuş və güclü külək indi içində olduğumuz otağı tar-mar etmişdi...
Bütün bəmilər, şüşə qablar sınmış, bütün məhlullar döşəməyə axıb tökülmüş, otlar və tozlar ortalığa
səpələnmişdi. Hər şeyi yenidən yerinə qoymaq üçün düz bir gün əlləşdim, köməkçilərimi yalnız şüşə
qırıntılarını təmizləmək və döşəməni süpürmək üçün içəri buraxırdım. Hər şeyi yerinə qoyandan
sonra gördüm ki, qabın biri itmişdir - haqqında danışdığım zəhərin olduğu qab. Əvvəlcə bərk narahat
oldum, sonra özümü şüşənin yerə düşüb sındığına və başqa zibillərlə birlikdə süpürülüb atıldığına
inandırdım. Döşəməni yaxşıca yuduzdurdum və bütün rəfləri sildirdim...”

“Bəs qasırğadan əvvəl şüşə qab yerində idimi?”
“Hə... daha doğrusu, bilmirəm. İndi düşünürəm ki... O, bardaqların arxasında idi, çox dərində

gizlədilmişdi, hər gün ona baxa bilmirdim...”
“Elədirsə, necə düşünürsən, qasırğadan çox-çox əvvəl, sənin xəbərin olmadan onu oğurlaya

bilərdilərmi?”
“İndi bunu düşünərkən deyə bilərəm ki, əlbəttə - oğurlaya bilərdilər”.
“Sənin müridin şüşəni oğurlamış, sonra isə qasırğadan istifadə edərək, qapını qəsdən açıq qoyub,

əşyaların bir-birinə qarışmasına yol açmış ola bilərmi?”
Severin çox həyəcanlı görünürdü: “Əlbəttə! Həm də bütün bunlar haqqında düşündükcə,

qasırğanın nə qədər güclü olursa olsun, hər şeyi belə tar-mar etməsindən heyrətə düşdüm. Birinin
qasırğadan yararlanıb otağı alt-üst etdiyini və fırtınadan daha çox ziyan vurduğunu deməyə tam
əsasım var idi...”

“Müridin adı nə idi?”
“Avqustin. Lakin o, keçən il başqa rahiblər və xidmətçilərlə birlikdə kilsənin ön tərəfindəki yapma

naxışları təmizlərkən çatmadan yıxılıb öldü... Digər tərəfdən, indi xatırlayıram ki... o, qapını açıq
qoymadığına and içirdi. Mən isə hirsimdən onu təqsirkar bilirdim... Bəlkə də həqiqətən günahsızdı...”



“Belə olduqda, üçüncü şəxs meydana çıxır. Deməli, sısqa müriddən daha çox təcrübəli olan kimsə
bunu bilirmiş... Zəhər haqqında kimə danışmışdın?”

“İndi dəqiq yadımda deyil. Əlbəttə ki, abbata söyləmişdim. Belə təhlükəli bir maddəni saxlamaq
üçün ondan izin almalıydım. Daha kiməsə danışmışdım. Deyəsən, kitabxanada,bu zəhərə aid bəzi
şeyləri aydınlaşdırmaq üçün mənə kitab lazım olanda...”

“Amma sənə lazım olan bütün kitabları emalatxanada saxladığını deməmişdinmi?”
“Hə, bir çoxunu yanımda saxlayıram, - deyə Severin onlarca cildin düzüldüyü rəflərin yerləşdiyi

küncü göstərdi. - Lakin o zaman yanımda saxlaya bilmədiyim məlumat kitablarını axtarırdım. Hətta
onlara kitabxanada baxmaq üçün də Malaxia ilə sözləşməli oldum, o da məni abbatın yanına izin
almaq üçün göndərdi... - bu zaman o, səsini qısdı, sanki mənim də eşidəcəyimdən qorxurdu. -
Bilirsənmi, kitabxananın gizli bir yerində qara sehrə aid kitablar, tilsimli mayelərin hazırlanmasına
dair qaydalar saxlanılır... Belə kitablardan bir neçəsini mənə verdilər - çünki öz sorğumu əsaslandıra
bilmişdim - o zəhərin xassələrini və tərkibini öyrənəcəyimi düşünürdüm. Lakin, əbəs yerə”.

“Deməli, Malaxiaya danışmısan”.
“Əlbəttə. Hər şeydən əvvəl ona danışdım. Deyəsən, Malaxianın köməkçisi olan bu Berenqar da

eşitdi. Amma nəticə çıxarmağa tələsmə. Mən yaxşı xatırlamıram. Bəlkə də söhbəti başqa rahiblər də
eşitmişdilər. Yazı zalında tünlük olduğunu sən də bilirsən...”

“Hələlik heç kimdən şübhələnmirəm. Nə baş verdiyini yalnız anlamağa çalışıram. Necə olursa
olsun, sənin sözlərinə görə zəhər çoxdan itmişdir. Uzun müddətdən sonra istifadə ediləcək bir zəhəri
çox-çox əvvəlcədən oğurlamaq - nadir hallarda rast gəlinən bir hadisədir. Bu o deməkdir ki, bədxah
niyyət hələ o zaman yaranmışdır və qanlı cinayətlərin toxumu bütün bu illər ərzində kölgədə
yetişmişdir...”

Severin xaç vurdu. Üzündən dəhşət oxunurdu. “Tanrı bütün günahlarımızı bağışlasın və bizə rəhm
etsin!” - ucadan dedi.

Başqa fikirlər yox idi. Berenqann cəsədini masanın üstündə saxladıq ki, onu dəfn mərasiminə
hazırlasınlar.



DÖRDÜNCÜ GÜN

SÜBH ÇAĞI,
Vilhelm əvvəlcə Salvatoru, sonra keları

keçmişi xatırlamağa məcbur edir; Severin oğurlanmış
eynəkləri tapır, Nikola da yenilərini gətirir; beləcə,

altı gözlü Vilhelm Venansionun əlyazmasını araşdırmağa gedir

Qapıda Malaxia ilə rastlaşdıq. Bizi görüncə çox narazı qaldı və dönüb getmək istədi. Amma
Severin içəridən onu harayladı: “Məni axtarırdın? Onun üçün...” - və bizə baxaraq, dərhal susdu.
Malaxia zorla seziləcək bir hərəkətlə biz çıxana qədər ona gözləməyi işarə etdi. Biz çıxırdıq, o isə
içəri girirdi və hər üçümüz qapının eşiyində yan-yana durduq. Birdən Malaxia, ondan heç nə
soruşmasaq da, üzünü bizə tutub dedi:

“Mən nəbatatçı qardaşımızı axtarıram... Mənim... Mənim başım ağrıyır”.
“Kitabxananın ağır havasındandır, - Vilhelm qayğıkeşliklə cavab verdi. - Bumunuza tüstü

çəksəniz...”
Malaxia daha nəsə söyləmək istəyirmiş kimi ağzını tərpətdi, lakin fikrini dəyişdi, başını əyib, içəri

girdi, biz isə uzaqlaşdıq. “Severin ona nə üçün lazımdır?” - deyə soruşdum.
“Adso - ustadım acıqla cavab verdi, - başını işlətməyi öyrən. - Sonra mövzunu dəyişdi, - Bəzi

adamları təcili olaraq sorğuya çəkmək lazımdır. Ən azından, ümid edirəm ki, - deyə ətrafı gözdən
keçirərək, əlavə etdi, - onlar hələ sağdırlar. Hə, yeri gəlmişkən, bu andan etibarən yemək-içməyimizə
diqqət edirik. Yeməyi həmişə ümumi qabdan götür. Yalnız başqalarının içdiyi qabdan iç.
Berenqardan sonra burada ən çox bilən bizik. Əlbəttə ki, qatili nəzərə almasaq”.

“İndi kimi sorğuya çəkmək lazımdır?”
“Adso, - Vilhelm dedi, - yəqin ki, sən bu monastırda ən maraqlı hadisələrin gecələr baş verdiyinə

diqqət etmisən. Gecələr



ölürlər, gecələr yazı zalında gəzib-dolaşırlar, gecələr kənddən qadın gətirilir. Bir gündüz monastırı
var, bir də gecə monastırı. Əfsus ki, gecə monastırı daha maraqlıdır. Deməli, gecələr gəzib-dolaşan
hər kəs bizim üçün maraqlı olmalıdır. Məsələn, sənin dünən qızla birlikdə gördüyün rahib də. Bəlkə
qız əhvalatının zəhər hadisəsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Bəlkə də birbaşa əlaqəsi vardır. Necə
olursa olsun, mən əminəm ki, dünənki kişi - bu müqəddəs məkanın gecə həyatını çox yaxşı bilir.
Budur bax, ovçunun üstünə gedən heyvan kimi, o da bizim yanımıza gəlir.

O, barmağı ilə Salvatoru göstərdi; elə bu an o da bizi gördü və tərəddüd edərək açıq-aşkar
addımlarını yavaşıtdı, sanki bizimlə qarşılaşmamaq üçün istiqamətini dəyişmək istəyirdi. Bu bir neçə
an çəkdi. Sonra bizimlə qarşılaşmaqdan qaça bilməyəcəyini anlayıb, yenidən addımlarını yeyinlətdi
və düz üstümüzə gəldi. Üzünə geniş bir təbəssüm qondu və bumunun altında mızıldandı: “Tanrını
mədh edin!146”. Lakin ustadım onun sözünü kəsib, sərt səslə danışmağa başladı.

“Sabah buraya inkvizisiyanın gələcəyini bilirsənmi?” - deyə soruşdu.
Görünür, bu xəbər Salvatoru sevindirmədi. Cavabında zəif bir səslə soruşdu: “Mənə nə dəxli?”
“Sənə o dəxli var ki, bütün həqiqətləri indi söyləsən, yaxşı olar; hələlik mən səni dinləyirəm, sənin

dostunam və bir vaxtlar sənin də olduğun kimi, bir minorit rahibiyəm. Sabah gəlib səni sorğuya
çəkəcək o adamları gözləmə. Onlar necə sorğu-sual aparır - sənə yaxşı məlumdur”.

Qəfil yaxalanmış Salvator müqavimət göstərməkdən əl çəkdi. Hər cür suala cavab verməyə
hazırmış kimi yaltaqcasına Vilhelmə baxdı.

“Gecə mətbəxdə bir qadın vardı. Onun yanındakı kim idi?”
“Eh, mal kimi satlıq olan bir qadından fayda gəlməz, nifaq salar, fitnə-fəsad yayar...”



“Qızın namuslu olub-olmadığını soruşmuram. Yanındakının kim olduğunu soruşuram!”
“Deu, quanto s on le femene de malveci scaltride147... Gecə-gündüz kişiləri necə tovlamağı

düşünürlər...”
Vilhelm onun yaxasından yapışıb silkələdi: “Onun yanındakı kim idi: sən, yoxsa kelar?”
Salvator boyun qaçırmağın daha mümkün olmadığını anladı. Dolaşıq bir hekayə danışmağa

başladı; çətinliklə başa düşdük ki, kelan məmnun etmək üçün ona kənddən qız tapırdı, onlan gecələr,
bizə göstərmək istəmədiyi yollarla monastıra gətirirdi. Lakin ağzı köpüklənə-köpüklənə and içdi ki,
bunu edərkən heç bir təmənna güdməmişdir. Və gülünc bir təəssüflə özünə heç bir şey əldə edə
bilmədiyini söylədi. Məsələn, kelan razı salan qızın ondan - Salvatordan da imtina etməməsi kimi...
Bütün bunları danışarkən o, iyrənc bir şəkildə, sırtıq-sırtıq hırıldayır və sanki bunun - xırda
şuluqluqlar etmiş əsl kişilər arasında söhbət olduğuna işarə edərək göz vururdu. Mənə həyasızca
çəpəki baxdı, amma onun sırtıqlığına qarşı dura bilməzdim, çünki ortaq bir sirlə bağlıydım ona, onun
günah şəriki idim, onun kimi müqəssir idim.

Vilhelm hər şeyi gözünün qarşısına alıb, cəsarətlə onun sözünü kəsdi: “Remigio ilə nə vaxt tanış
oldun: Dolçinonun yanına getməzdən əvvəl, yoxsa sonra?”. Salvator onun ayaqlarına düşdü,
ağlayaraq onu məhv etməməsi və inkvizisiyanın əlindən qurtarması üçün yalvanb-yaxardı. Vilhelm
indi eşidəcəklərini heç kimə danışmayacağına ciddi-ciddi and içdi və Salvator tərəddüd etmədən
keların iç üzünü açıb-tökdü. Onlar bir-birini Çılpaq Qayada tanımış və birlikdə Dolçinonun quldur
dəstəsində olmuşdular, birlikdə oradan qaçmış və Kazal monastırında gizlənmişdilər, klyuni
məzhəbinə birlikdə girmişdilər. Salvator kəkələyə-kəkələyə bağışlanması üçün yalvarırdı. Ondan
daha heç nə öyrənə bilməyəcəyimiz aydın idi. Vilhelm Remigio



ilə dərhal məşğul olmağın fayda verəcəyini qərara aldı və Salvatoru buraxdı, o da qaçaraq kilsəyə
girib gözdən itdi.

Keları həyətin o biri başındakı anbarların yanında tapdıq. O, bir neçə kəndli ilə sövdələşirdi.
Təşvişlə bizə baxdı, çox məşğulmuş kimi görünməyə çalışdı. Amma Vilhelm Remigionun bütün
işlərini atıb, bizimlə danışmasını təkid etdi. O vaxta qədər biz bu adamla, demək olar ki,
qarşılaşmamışdıq: o xoşrəftar olmuş, biz isə nəzakətlə davranmışdıq, bununla hər şey bitmişdi. Lakin
bu dəfə Vilhelm ona öz ordenindən olan bir rahib kimi münasibət göstərdi. Deyəsən, bu dəyişiklik
keları bərk narahat etmişdi. Hər halda, sözünə başlayan andan böyük təmkinlilik göstərdi.

“Yəqin ki, vəzifəniz üzündən başqalarının yatdığı vaxtlarda da monastırda gəzməyə məcbur
olursunuz?” - deyə Vilhelm soruşdu.

“Baxır nə zaman, - Remigio cavab verdi. - Bəzən xırda-xuruş işlər yığılıb qalır və mən bir-iki saat
yuxumdan kəsməli oluram”.

“Belə hallarda rahiblərdən hansının gecələr mətbəxdə, yazı zalında və kitabxanada izinsiz olaraq
gəzib-dolaşdığını üzə çıxarmağa imkan verən heç bir şey görmədinmi?”

“Bir şey görsəydim, Baş rahibə deyərdim”.
“Doğrudur, - Vilhelm razılaşdı və birdən söhbətin mövzusunu dəyişdi, - Vadidəki kənd zəngin

deyil, elədirmi?”
“Bilmirəm necə cavab verim, - Remigio dedi. - Monastırın hesabına yaşayan kəndlilər var orada.

Onlar tamamilə abbatlıqdan asılıdırlar və məhsul bol olduqda, fıravanlığımızı bizimlə paylaşırlar.
Məsələn, bu yaxınlarda Müqəddəs Giovanni günündə onlara on iki kisə buğda, bir at, yeddi öküz, bir
buğa, dörd düyə, beş dana, iyirmi qoyun, on beş donuz, əlli toyuq və on yeddi arı pətəyi verildi.
Bundan başqa, iyirmi dənə qurudulmuş donuz, iyirmi yeddi qab donuz yağı, yarım girvənkə bal, üç
girvənkə sabun, bir balıq toru...”

“Yaxşı, yaxşı, - deyə Vilhelm onun sözünü kəsdi. - Bütün bunlar, sən də qəbul et ki, kəndin
vəziyyəti haqqında heç bir məlumat vermir. Nə qədər kəndlinin monastırın hesabına yaşadığını, qalan
kəndlilərin nə qədər torpağa sahib olduğunu bilmirəm...”

“Hə, bunu soruşursunuz, - Remigio dedi. - Orada orta bir ailənin əlli pay torpağı vardır”.
“Bəs bir pay - nə qədərdir?”
“Əlbəttə ki, dörd kvadrat xətt qədər”.
“Hər bir kvadrat xətt - otuz altı addım kvadrata bərabərdir. Yaxud belə də demək olar, səkkiz yüz

kvadrat xətt - bir Pyemont mili qədərdir. Hesablasaq, şimal tərəfdə torpaq sahəsinə sahib olan hər bir
ailə öz zeytun bağından yarım pud yağ əldə edə bilər”.

“Yarım pud?”
“Hə. Bir pud yağ beş tası doldurar. Bir tas da səkkiz bardağa bərabərdir”.
“Aydındır, aydındır, - Vilhelm həvəssiz-həvəssiz dedi. - Hər bir kəndin öz ölçüsü vardır. Məsələn,

siz şərabı şüşə bardaqlarla ölçürsünüz?”
“Ya da səhənglərlə. Altı səhəng - bir küpdür, səkkiz küp - bir çəlləkdir. Belə də ölçmək olar: bir

küp - altı camdır, hər cam - iki piyalədir”.
“İndi hər şey aydındır”, - deyə Vilhelm gülümsəyib cavab verdi.
“Başqa bir şey öyrənmək istəyirdinmi?” - Remigionun səsində inamsızlıq hiss edilirdi.
“İstəyirdim. Orada yaşayan kəndlilərin azuqəsi haqqında təsadüfən soruşmuram. Bu gün səhər

kitabxanada Romanolu Umbertonun “Qadınlar üçün moizələr”i üstündə düşünürdüm, xüsusən də
“Yoxsul kəndli qızları” bölümünü oxuyarkən. Orada deyilir ki, onlar yoxsulluq üzündən cismani



günahlar işləməyə başqa qadınlardan daha çox meyillidirlər. Yenə orada ətraflı şəkildə deyilir ki:
“Əgər onlar - dünyəvi kişilərlə zinaya girmişlərsə, ağır günah işləmişlər, müqəddəs sirlərə bələd
olan keşişlərlə zinaya batmışlarsa, çox ağır günah işləmişlər, dünya üçün ölmüş olan rahiblərlə zina
etmişlərsə, günahların ən ağırım,
ölümcülünü işləmişlər”. Sən məndən daha yaxşı bilərsən, monastır kimi müqəddəs yerlərdə gündüz
şeytanlarının tamahına həmişə rast gəlinir. Mən də düşünürdüm ki, bəlkə sən kəndlilərlə ünsiyyətdə
olduğun zaman, rahiblərdən kiminsə, Tanr. qorusun və rəhm etsin, bəzi kəndli qızlarını zinaya
sürüklədiyin: eşitmisən?”

Ustadım bu sözləri laqeyd səslə desə də, yəqin ki, oxucu zavallı keların halının necə dəyişdiyini
artıq anlamışdır. Bənizinin saralıb-saralmadığını deyə bilmərəm, amma saralacağından o qədər əmin
idim ki, mənə, doğrudan da, saralmış kimi göründü.

“Əgər belə şeyləri bilsəydim, dərhal abbata xəbər verərdim. - tərəddüdlə cavab verdi. - Lakin
sənin axtarışların üçün istənilən məlumatın yararlı olduğunu dərk edərək, gecələr gördüyüm heç bir
şey haqqında susmayacağam... Adelmonun öldüyü gecə mən həyətdə gəzirdim... toyuqlarla bağlı bir
işə görə... bilirsənmi, nökərlərdən birinin gecələr hindən toyuq oğurladığına dair dedi-qodu
yayılmışdı... Hə, o gecə qəflətən Berenqarı gördüm - o idimi, yoxsa o deyildimi, and içə bilmərəm,
çünki uzaqdan görmüşdüm. Xor yerinin yanından keçərək yataqxanaya qayıdırdı. Güman ki, Binadan
gəlirdi. Mən heç təəccüblənmədim, çünki rahiblər arasında Berenqara dair pis şayiələr çoxdan
gəzirdi. Yəqin sən də eşitmisən...”

“Mən heç nə eşitməmişəm, danış”.
“Hə... necə deyim... Berenqann bəzi meyilləri olduğundan şübhələnirdilər... bir rahibə yaraşmayan

meyillər...”
“Onun kənd qızları ilə əlaqəsi olduğunumu demək istəyirsən? Səndən bunu soruşmuşdum...”
Kelar pərtliyindən öskürdü, sonra isə iyrənc bir təbəssümlə dedi: “Yox... xeyr... Daha yolverilməz

meyillər...”
“Yoxsa demək istəyirsən ki, kəndli qızlardan cismani həzz alan bir rahibin şəhvəti caizdirmi?”
“Mən belə demədim. Amma sən özün indicə dedin ki, fəzilətlərin dərəcələri olduğu kimi,

cinayətlərin də dərəcələri vardır. Cisim, necə deyərlər, təbii yolla da azdırıla bilər... qeyri-təbii
yolla da...”



“Sən demək istəyirsən ki, Berenqar öz cinsindən olan şəxslərə qarşı şəhvani hisslər duyurdu?”
“Demək istəyirəm ki, onun haqqında belə danışırdılar... Bunları sənə səmimiliyimin və xoş

niyyətimin sübutu olaraq söyləyirəm”.
“Buna görə təşəkkür edirəm. Və səninlə razıyam ki, sədumçuluq' - cismani günahların ən ağındır...

Hər nə isə, bunları araşdırmağın həvəskarı deyiləm...”
“Bunlar əhəmiyyətsiz şeylordir, hətta doğru olsa belə, əhəmiyyətsizdir”, - kelar fılosofcasına dedi.
“Əhəmiyyətsizdir, Remigio. Hamımız günahkarıq. Mən heç zaman yaxınımın gözündə çöp

axtarmayacağam, çünki öz gözümdə böyük bir tir olmasından qorxuram. Amma bundan sonra
görəcəyin hər tir haqqında mənə danışsan, sənə minnətdar olaram. Beləcə möhkəm, iri ağac
gövdələrindən söhbət edərik - çöplərsə qoy havada uçuşsunlar... Bir xətt nə qədərdi demişdin?”

“Otuz altı addım kvadrat. Bundan sonra narahat olma. Dəqiq məlumat almaq üçün yanıma gəl.
Hesab et ki, sadiq bir dost qazanmısan”.

“Sənin barəndə mən də belə düşünürdüm, - Vilhelm sakitcə davam etdi. - Ubertino sənin bir
zamanlar mənim ordenimdən olduğunu söyləmişdi. Mən keçmiş rahib qardaşımı ələ vermərəm,
xüsusən də bir çox dolçinianı yandırmaqla məşhurlaşmış böyük bir inkvizitorun başçılığı altında
papalıq heyətinin gəlişinin gözlənildiyi vaxtlarda. Deməli, deyirsən ki, bir xətt otuz altı addım
kvadrata bərabərdir?”

Kelar axmaq deyildi. Daha siçan-pişik oynamağın mənasız olduğunu anladı - üstəlik, hər şeyi
nəzərə alsaq, bu oyunda siçan o idi. 148



“Vilhelm qardaş, - kelar dedi. - Görürəm ki, sən düşündüyümdən də çox bilirsən. Məni ələ vermə,
mən də səni pis vəziyyətdə qoymaram. Bunlar hamısı doğrudur: mən - öz bədənimin zavallı bir
quluyam, nəfsim qarşısında acizəm. Salvatorun dediyinə görə ya sən, ya da sənin müridin dünən
onları mətbəxdə günah iş görərkən yaxalayıb. Sən çox gəzib-dolaşmısan, Vilhelm, hətta Avinyon
kardinallarının da - fəzilət nümunəsi olmadığını bilirsən. Anlayıram ki, sən indi mənim kiçik və
nifrətəlayiq günahlarımdan ötrü baş sındırmırsan. Lakin tutduğum əməllər haqqında bəzi şeylər
öyrəndiyini də görürəm. Mənim qəribə taleyim var. Bu tale - minorit qardaşlarımızın əksəriyyətinin
qismətinə düşüb. İllər öncə müqəddəs Yoxsulluq ehkamına inandım və sərgərdan kimi yaşamaq üçün
öz icmamdan ayrıldım. Dolçinonun moizələrinə inandım - ətrafımdakı çoxlu adamlar kimi... Mən
oxumuş adam deyiləm. Keşiş oldum, amma ayinləri zorla xatırlayıram. Fiqh elmindən anlamıram.
Bəlkə bütün qəlbimlə dini qayələrə bağlanmağı da bacarmıram... Bax, bir zamanlar ağalara qarşı
mübarizə aparmağa çalışdım, indi onlara nökərçilik edirəm. Bu torpağın ağasına itaət edərək, özüm
kimilərə buyruq verirəm... Mübarizə aparmaq, ya da xəyanət etmək - bizim kimi avam insanların çox
az seçim haqqı var...”

“Bəzən avam insanlar alimlərdən daha çox anlayırlar”, - Vilhelm dedi.
“Bəlkə də, - deyə kelar çiyinlərini çəkərək, cavab verdi. - Lakin mən o zaman nə etdiyimi, nə üçün

etdiyimi belə anlamırdım. Bax Salvatorun başına gələnləri izah etmək asandır. O, təhkimli
kəndlilərdən idi, uşaqlığı - yoxsulluq və aclıq içində keçmişdi... Dolçino onun üçün ədalət
mücəssəməsi idi, ağalann hakimiyyətinə son qoymaq istəyən bir mübariz idi... Amma mənim
vəziyyətim fərqli idi! Valideynlərim - şəhərli idilər, aclıq çəkməmişdim! Mənim üçün bu... bilmirəm
necə deyim... Döyüşdə həlak olmuş yoldaşlarımızın ətini yeməyənə qədər mənim üçün bu - böyük bir
şənlik idi, dəlilərin şənliyi, dağlarda Dolçinonun yanma toplaşmış insanların bayramı... Aclıqdan o



qədər insan öldü ki, artıq biz onların ətini yeyib qurtara bilmirdik və cəsədləri Rebello dağının
yamaclarından tullayıb, qurda-quşa yem etdik... bu zamana qədər özümü bir əyləncənin içində
sanırdım... Bəlkə o anlarda belə aldığımız nəfəs... necə deyim.... azadlıq havasıydı. O vaxtacan
azadlığın nə olduğunu bilmirdim. Vaizlər deyirdi: “Həqiqət sizə azadlıq verəcək”. Və biz azad
insanlara çevrildik və bunun həqiqət olduğunu zənn etdik. Etdiyimiz hər şeyin - düzgün olduğunu
düşündük...”

“Və orada... qadınlarla sərbəstcə yaxınlıq etməyi öyrəndiniz?” - özüm də bilmədən dilim dinc
durmadı. Amma dünən gecədən bəri Ubertinonun söhbətini, yazı zalında oxuduqlarımı və sonra
başıma gələnləri unuda bilmirdim. Vilhelm maraqla mənə baxdı - yəqin ki, belə sırtıq və utanmaz
olmağımı gözləmirdi. Kelar isə əcaib bir heyvan kimi gözlərini mənə zillədi.

“Rebello dağında - nəhayət, o dilləndi, - elə insanlar vardı ki, bütün uşaqlıqları dövründə əl boyda
komalarda on-on, bəlkə də daha çox sayda birlikdə yatmışdılar. Qardaşlar bacıları ilə, atalar qızları
ilə. Dağda onlar üçün yeni nə ola bilərdi ki? Əvvəllər zərurət üzündən etdikləri şeyi, indi sərbəstcə
seçərək edirdilər. Həm də sonra... hər an düşmən hücumunu gözlədiyin gecələrdə yerdə uzanaraq,
üşüməmək üçün yoldaşına tərəf bərk-bərk sıxılırsan... Kafir - deyirsiniz. Siz, qəsrdən çıxıb monastıra
girən rahiblər, zənn edirsiniz ki, kafirlik - şeytanın təlqin etdiyi düşüncə tərzidir. Amma bu, sadəcə
yaşamaq vasitəsidir. Bu... qeyri-adi... yaşamaq vasitəsi idi! Ağalar, bəylər yox idi və Tanrının
bizimlə olduğu təlqin edilirdi. Vilhelm, mən demirəm ki, biz haqlıydıq. Onlardan tez ayrıldığıma görə
indi buradayam... Amma Məsihin yoxsulluğu haqqında, zərurət və şəxsi mülkiyyət haqqında sizin elmi
söhbətlərinizi heç zaman anlaya bilmədim... Dediyim kimi bu, coşqun bir şənlik idi, şənliklərdəsə
həmişə hər şey alt-üst olur. Sonra qocalırsan. Və müdrik yox, acgöz olursan. İndi budur, mən - qoca
qarınqulu olmuşam... Kafiri tonqala göndərə bilərsən. Bəs qarınqulunu necə?”

“Bəsdir, Remigio, - deyə Vilhelm onun sözünü kəsdi. - Səndən o zaman baş vermiş hadisələri
soruşmuram. İndi olanları



soruşuram. Mənə kömək etsən, əlbəttə ki, sənin həlakını istəmərəm. Səni mühakimə edə bilmərəm və
bunu istəmərəm. Lakin sən do abbatlıqda baş verənlər haqqında bütün bildiklərini mənə
danışmalısan. Gecələr həddən artıq çox gəzirsən, ona görə də, heç nə bilmirmiş kimi kənarda qala
bilməzsən. Venansionu kim öldürmüşdür?”

“And içirəm ki, bilmirəm. Yalnız onun nə zaman və harada öldüyünü bilirəm”.
“Nə zaman? Harada?”
“İndi deyəcəyəm. O gecə axşam duasından bir saat sonra mətbəxə girmişdim...”
“Necə, nə üçün?”
“Bağçaya açılan qapıdan. Mənim açarım var. Dəmirçiyə düzəltdirmişəm, lap çoxdan. Mətbəxin

bağçaya açılan qapısı - Binada yeganə qapıdır ki, içəridən sürgü ilə bağlanmaz. Oraya nə üçün
girdiyimə gəlincə... əhəmiyyətli deyil. Sən özün dedin ki, cismani istəklərimə görə məni
incitməyəcəksən. - Utana-utana gülümsədi. - Lakin hər gün zina etdiyimi düşünməyini də istəmirəm. O
axşam qıza ərməğan etmək üçün kəsilmiş ət axtarırdım. Salvator qızı həyətə gətirməli idi...”

“Hansı yolla?”
“Darvazadan başqa, monastırın divarlarında çoxlu yarıqlar vardır. Bunları abbat da bilir, mən də

bilirəm... Lakin o axşam qızı geri göndərdim, mətbəxdə gördüyüm və indi sənə deyəcəyim səbəbə
görə hər şeyi ləğv etdim. Qızın dünən axşam gəlməsini də bunun üçün istəmişdim. Bir az gec
gəlsəydiniz, Salvatorun yerinə məni görəcəkdiniz. Salvator Binada kimlərinsə olduğunu dedi və mən
hücrəmə geri döndüm...”

“Bazar günündən bazar ertəsinə keçən gecəyə qayıdaq”.
“Yaxşı. Mətbəxə girdim və Venansionun döşəməyə yıxılıb qaldığını gördüm ölmüşdü”.
“Mətbəxdə?”
“Hə, çəlləyin yanında. Yəqin ki, yazı zalından təzəcə düşmüşdü”.



“Boğuşma, əlbəyaxa izləri yox idimi?”
“Heç nə. Daha doğrusu, cəsədin yanında sınmış piyalə vardı, döşəməyə isə su sıçramışdı”.
“Su olduğunu haradan bilirsən?”
“Nə bilim... Su olduğunu düşündüm. Başqa nə ola bilərdi ki?”
Vilhelmin sonradan mənə söylədiyi kimi, piyalə iki ayrı şeyi göstərə bilərdi. Ya kimsə mətbəxdə

Venansionu zəhərli maye içməyə məcbur etmiş, ya da zavallı artıq zəhərlənmiş halda (harada? nə
zaman?) mətbəxə düşmüş, vücudunu sarmış qəfil yanğını söndürmək üçün, içinə od salan, dilini
yandıran (şübhəsiz, onun da dili Berenqarın dili kimi qaralmış olmalıydı) ağrı-acıdan qurtulmaq üçün
su axtarmışdı.

Hər necə olsa da, kelardan daha heç nə öyrənə bilmədik. Cəsədi görüncə, donub qalmış Remigio
nə edəcəyini düşünmüş və sonra da heç bir şey etməməyi qərara almışdı. Kömək dalınca qaçmaq -
gecə saatlarında Binada gəzib-dolaşdığını üzə çıxaracaqdı. Onsuz da ölmüş qardaşına bunun faydası
olmayacaqdı. Buna görə də Remigio ertəsi gün səhər birinin qapını açıb, cəsədi tapmasını
gözləyərək, heç bir şeyə toxunmamağı qərara almışdı. Qaçaraq qızın yarıqdan monastıra girməsinə
yardım edən Salvatoru saxlamağa getmişdi. Sonra hər ikisi - o və köməkçisi - yatmağa getmişdilər;
əlbəttə ki, gecə yarısı duasmadək təşviş içindəki mürgüyə yuxu demək olarsa. Donuzotaranlar acı
xəbəri abbata çatdırmaq üçün gəldikləri zaman Remigio cəsədin axşam olduğu yerdə tapıldığından
əmin idi. Onu qan çəlləyinin içində görüncə, dəhşətdən quruyub qalmışdı. Cəsədi mətbəxdən kim
çıxarmışdı? Bu barədə Remigionun heç bir fikri yox idi.

“Binaya istədiyi vaxt girməyə hüququ olan yeganə şəxs - Malaxiadır”, - Vilhelm dedi.
Kelar əsəbi halda cavab verdi: “Yox! Malaxia ola bilməz! Yəni düşünmürəm ki... Nə olursa olsun,

mən Malaxianın əleyhinə şahidlik edə bilmərəm....”
“Malaxiaya borcun nə olursa olsun, özündən çıxma. Sənin haqqında bir şey bilirmi?”



“Hə, - kelar qızararaq, dedi. - Amma həmişə nəcabətlə davranmışdır. Sənin yerinə olsaydım,
Bensionu izləyərdim. Onun Berenqar və Venansio ilə müəmmalı əlaqəsi vardı. Amma and içirəm ki,
daha heç nə görməmişəm. Əgər bir şey öyrənsəm, mütləq sənə deyərəm”.

“Yaxşı, hələlik yetər. Lazım olsa, yenə yanına gələrəm”.
Rahatladığını açıqca bəlli edən kelar anbarlara tərəf döndü və toxum çuvallarını içəri tullamaqda

olan nökərləri möhkəmcə danlamağa başladı.
Elə bu an Severin göründü. Əlində Vilhelmin iki gün əvvəl oğurlanmış şüşələri vardı: “Bunlar

Berenqarın cübbəsindən çıxdı, - o dedi. - Yazı zalında kitab oxuyarkən onları sənin burnunda
görmüşdüm. Sənindir, elə deyilmi?”

“Uca Tannya şükürlər olsun!” - Vilhelm sevincək dedi. - İkiqat uğur qazandıq! Göz şüşələrimə
yenidən qovuşdum və iki gün əvvəl onlan məhz Berenqarın oğurladığını bu dəfə qəti bilirəm!”

Bu sevinc nidaları hələ bitməmiş, Vilhelmdən daha sevincək görünən Morimundolu Nikola qaça-
qaça yanımıza gəldi. Onun əlində sağanağa bərkidilmiş hazır göz şüşələri vardı.

“Vilhelm, - ucadan dedi, - onları mən özüm düzəltdim, hazırdır, inanıram ki, karınıza gələcəkdir!”
- Bu zaman o, Vilhelmin bumunun üstündə başqa şüşələri gördü və heyrətindən ağzı açıq qaldı.

Vilhelm onu məyus etməmək üçün köhnə şüşələrini çıxarıb, yenilərini taxdı: “Hə, bunlar daha
yaxşıdırlar, - o dedi. - Demək, köhnələri ehtiyata saxlayıb, səninkiləri taxacağam”. Sonra mənə tərəf
çevrilib dedi: “Adso, indi mən hücrəmə gedib, sənə məlum olan kağızı oxuyacağam. Nəhayət ki!.. Bir
yerdə məm gözləyərsən. Sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm, mənim əziz qardaşlarım”.

Üçüncü saatın zəngləri çalınırdı və mən digər rahiblərlə birlikdə ayələri, məzamirləri və Kirye'
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getdim. Hamı mərhum Berenqann ruhu üçün dua edirdi. Mən isə, bizə bir yox, hətta iki cüt eynək
göndərdiyi üçün Tanrıya şükür edirdim.

Görüb-eşitdiyim bütün iyrəndikləri unutmuş halda, böyük bir dinclik içində yuxuya daldım və ancaq
ayin bitən zaman oyandım. Birdən dərk etdim ki, bu gecə heç yatmamışam və üstəlik - xəcalət çəkərək
düşündüm - çoxlu cismani güc sərf etmişəm. Bu düşüncələrlə kilsəni tərk edib təmiz havaya çıxdım,
amma fikrimi, o gecə mənimlə olmuş qızın xatiratından hec cür ayıra bilmirdim.

Fikrimi dağıtmaq üçün monastırın həyətində tez-tez yeriməyə başladım. Başım yüngülcə
gicəllənirdi. Keyimiş əllərimi ovuşdururdum. Soyuqdan ayaqlarımı yerə döyəcləyirdim. Hələ də
yuxulu idim, amma eyni zamanda özümü gümrah və qıvraq hiss edirdim. Mənə nə olduğunu anlaya
bilmirdim.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



S Ə H Ə R ,
Adso eşq əzabları içində üzülür;

sonra Vilhelm əlində Venansionun oxunduqdan sonra
beh anlaşılmaz qalan əlyazması ilə gəlir

Düzünü desəm, o gecə qızla rüsvayçı görüşdən sonra baş verən digər qorxunc hadisələr bu işi
mənə, demək olar ki, unutdurmuşdu; digər tərəfdən, Vilhelmin qarşısında tövbə etdikdən sonra
işlədiyim günahın üzüntüsündən özümə gəldiyim zaman içimi gəmirən vicdan əzabından
qurtulmuşdum. İndi böyük yüngüllük hiss edirdim, sanki daşıdığım yükü sözlərə çevirərək rahib
qardaşımla paylaşmışdım. Doğrudan da, tövbə edən zaman ruhumuzun paklığa qovuşması -
günahlarımızın yükünü və peşmanlığın verdiyi əzabları Məsihin sinəsinə boşaltmaq bağışlandıqdan
sonra yenidən ruh yüngüllüyü qazanmaq və rəzalət içində əzab çəkən həqir cismimizdən azad olmaq
üçün deyilmi? Amma mən tamamən qurtulmamışdım. İndi, günəşli qış səhərinin soyuq havasını içimə
çəkə-çəkə, nökərlərin və heyvanların bitmək bilməyən vurnuxması içində dolaşaraq keçmiş hadisələri
başqa bir ruhda xatırlayırdım. İndi mənə elə gəlirdi ki, gecə baş verən hadisələrdən yaddaşımda nə
peşmanlıq, nə də tövbə arınmasının ovuducu sözləri qalmışdı, yalnız bədənləri, insan əzalarının
surətini xatırlayırdım. Həyəcanlı zehnimdə tez-tez Berenqann suda şişmiş bədəni canlanırdı, ikrah və
qüssə içində qısılıb qalmışdım. Bundan sonra, sanki o uğursuz kabusdan, o zavallı ruhdan qurtulmaq
istərcəsinə, zehnim o gecənin yaddaşımda təzəcə möhkəmlənmiş başqa xatirələrinə üz tuturdu, zira
bütün bunlar gözlərimin qarşısında idi (əlbəttə ki, bəsirət gözlərimin önündə, amma sanki bu,
cismimin canlı gözləri qarşısında baş verirdi), döyüşə hazır nizami ordu kimi gözəl və qorxunc olan
qızın xəyalı da gözlərim önündən çəkilmirdi.



Gələcək oxucularıma öyüd verməkdən ötrü deyil (bu istək tərifəlayiq olsa da), bütün bu illər
ərzində onu sıxan və əzən xəyallardan yorğun düşmüş və qurumuş köhnə yaddaşımı azad etmək üçün
(heç zaman yazılmamış, amma uzun illər boyunca qəlbimdə səslənmiş bir mətnin qoca və əldən
düşmüş yazıçısı olaraq) hadisələri olduğu kimi danışmağa söz vermişəm. Buna görə də, hər şeyi
ədəblə, amma xəcalət çəkmədən anlatmağa borcluyam. Monastırın həyətində tez-tez addımlarkən,
bəzən ürəyimin döyüntüsünü bədənimin hiddətinə çevirmək istəyindən birdən qaçmağa başlayaraq, ya
da əksinə, dayanıb nökərlərin usanmadan çalışmasına diqqətlə baxaraq, onları seyr etməklə fikrimi
dağıtmağı düşünərək, qəlbindəki qəm-qüssəni unutmaq üçün şərab içən biri kimi soyuq havanı
ciyərlərimə çəkərək, o zaman hətta özümdən belə gizlətmək istədiyim düşüncələrimi tam səmiyyətlə,
söyləməyin vaxtı gəlib çatmışdır.

Amma əbəs yerə. Mən yalnız qız haqqında düşünürdüm. Cismim bütün pozğunluqlar kimi fani və
qəbahətli, dəli və şiddətli olan ləzzəti - onunla birləşmədən duyduğum ləzzəti artıq unutmuşdu; fəqət
ruhum onun surətini özündən uzaqlaşdıra və ondan qalan xatirələri çirkin xatirə kimi qiymətləndirə
bilmirdi; əksinə, qəlbim elə coşqunluqla döyünürdü - sanki dünyanın bütün nəşəsi qızın simasında
əks olunmuşdu.

Duyduğum hisslərin təbiətini etiraf etməkdən boyun qaçıraraq, o zavallı, yoxsul, bihəya və
kirlənmiş məxluqun, özünü satan (və kim bilir, hansı rəzil səbrlə), günahkarlar içində günah işləyən,
Həvvanın özü kimi miskin törəməsi, bədənini neçə dəfələrlə satlıq mal kimi qapı-qapı gəzdirən o
qızın hər şeyə rəğmən valehedici və qəşəng olduğunu tutqun və anlaşılmaz şəkildə hiss edirdim.
Ağlım onun - qüsurlar sığınacağı olduğunu deyir, şiddətli tamahımsa ona gözəlliklər bağçası kimi can
atırdı. Nə hiss etdiyimi demək çətindir. Hələ də günahın torunda çırpına-çırpına, əhdimi pozaraq onu
görməyi arzuladığımı və bunu hər an gözlədiyimi, bir divarın küncündən, ya da bir zirzəminin
qaranlığından ağlımı almış o varlığın zərif cismi ortaya çıxarmı deyə işçilərin ən kiçik hərəkətlərini
belə diqqətlə izlədiyimi



yazmağa çalışa bilərdim. Amma belə etsəydim, həqiqəti yazmış olmazdım, ya da gücünü və
inandırıcılığını azaldaraq, həqiqətin üstünə pərdə çəkmiş olardım. Çünki həqiqət bu idi ki, əslində
nəinki onu görməyi arzulayır, hətta o qızı görürdüm. Onu çılpaq ağacın, soyuqdan tüklərini qabartmış
bir sərçənin sığınmaq üçün üstünə qonarkən, xəfifcə titrəyən budaqlarında görürdüm; pəyədən çıxan
buzovların gözlərində görürdüm onu; qarşıma çıxan quzuların körpə mələrtisində eşidirdim. Sanki
bütün məxluqat mənə ondan danışırdı və mən xülyaya qapılmışdım, onu yenidən görməyi xəyal
edirdim, amma eyni zamanda, onu heç zaman görməmək və onunla heç zaman birləşməmək fikri ilə
barışmağa da hazır idim. Çünk, hər necə olsa da, bu səhər duyduğum sevinci yenidən yaşamağa və
sonsuzadək uzaqda da olsa, onu yanımda hiss etməyə heç bir şey mane ola bilməzdi. İndi anlamağa
çalışıram ki, sanki bütün dünya - şübhəsiz, Tanrının barmağı ilə yazılmış bir kitab olan bütün aləm -
elə bir kitabdır ki, orada hər bir xırda şey onu Yaradanın sonsuz mərhəmətindən bəhs edər, orada hər
bir xilqət - kitab və təsvirdir, güzgüdəki əksdir, burada ən adi qızılgül də həyat yolumuzu naxış kimi
bəzəyir, qısası, bütün aləm - gecənin qaranlığında mətbəxdə zorla sezdiyim o üzün cizgilərindən
başqa mənə heç bir şey haqqında danışmır və heç nə göstərmirdi. Bu sərsəm xəyallarıma görə özümü
məzəmmət etmirdim, buna görə də öz- özümə deyirdim ki (daha doğrusu, demirdim, çünki o anda
sözlərlə ifadə edilə biləcək düşüncələr ağlıma gəlmirdi), əgər bütün aləm mənə Yaradanın
qüdrətindən, mərhəmətindən və ədalətindən danışmağa meyllidirsə, və əgər o səhər bütün dünya
mənə, hər şeyə rəğmən möhtəşəm varlıq kitabının bir fəsli, kainatın söylədiyi məzamirlərin bir bəndi
olan o qızdan (günahkar da olsa) bəhs edirsə, deməli, öz-özümə deyirdim, daha doğrusu indi deyirəm
- o zaman düşüncələrimi sözlərə çevirə bilmirdim - bu əlamətlər, bir sitra150 kimi ahəng və uyğunluq
möcüzəsi olaraq qurulmuş aləmi idarə edən Tanrının möhtəşəm



mücəssəməsinin bir hissəsini təşkil etməyə bilməzdi. Bir sərxoş kimi, gördüyüm bütün şeylərdə onun
varlığından həzz alırdım və bu xəyaldan ehtiraslanaraq, elə bu xəyalla da ehtirasımı təmin edirdim.
Eyni zamanda, sanki bir ağrı duyurdum, çünki o varlığın xəyalatından nəşələnsəm də, onun
yoxluğundan da iztirab çəkirdim. Bu müəmmalı təzadı izah etmək mənim üçün çox çətindir; bu
ziddiyyət, insan ruhunun kövrəkliyinin və aləmi mükəmməl xülasə kimi qurmuş hikməti-ilahiyyənin
yollannda heç bir zaman düzgün irəliləmədiyinin əlaməti idi; bununla belə, insan bu xülasədən yalnız
bir-birindən ayn olan dağınıq və pərakəndə mühakimələri seçir - acizliyimizin, İblisin tələsinə asanca
düşməyimizin səbəbi də budur. O səhər həyəcana düşməyimin səbəbi - bu məluna aldanmağım
deyildimi? İndi belə olduğunu düşünürəm, lakin buna baxmayaraq, cismimi sarsıdan insani hissin
təməldə qüsurlu olmadığını, ancaq mənim o zamanki əhvalım üçün eyib sayıla biləcəyini zənn
edirəm. Zira həvarinin bütpərəstlərə dediyi kimi, bu - kişilərlə qadınlar birləşsinlər deyə, ikisi tək bir
vücud olsunlar, törəyib çoxalsınlar və gənc yaşlardan qocalığa qədər bir-birilərinə kömək etsinlər
deyə onlan yaxınlaşdıran hissdir. Ancaq həvari bunları zinadan qurtulmağa çarə axtaranlar və yanmaq
istəməyənlər üçün söyləmiş, fəqət, mənim də bir rahib kimi əhd etdiyim, subaylıq və bakirliyin daha
yaxşı olduğunu xatırlatmışdı. Buna görə də mənə iztirab çəkdirən şey mənim üçün ədəbsizlik idi,
amma başqaları üçün ayıb deyildi, hətta bir nemət idi və hətta nemətlərin ən şirini idi. İndi anlayıram
ki, təlaşa düşməyimin səbəbi mahiyyətcə saf və dəyərli olan düşüncələrimin dönüklüyü deyil, içdiyim
andlarla düşüncələrim arasındakı tərslik idi. Deməli, bir məntiqə görə yaxşı, başqa bir məntiqə görə
isə pis olan şeydən həzz aldığım üçün qəbahətli iş görmüşdüm və mənim səhvim təbii iştahla əqli
ruhun meyarlarını uzlaşdırmağa cəhd etməkdə idi. İndi anlayıram ki, iradənin gücündən törəyən və
təzahür edən əqli iştahla, insani ehtiraslardan doğan və təzahür edən duyğu aclığı arasındakı
ziddiyyətdən əzab çəkirmişəm. Zira deyilmişdir ki: «Actus appetiti sensitivi in quantum habent
transmutationem corporalem atmexam, passiones dicuntur, non autem actus voluntatis» 151 .
İştahımın təzahürü məhz buna - bütün bədənimin titrəməsinə, inildəməyə və yırğalanmağa duyduğum
cismani ehtiyaca - gətirib çıxarmışdı. Mələk alim152 153 əqli ruhun tabeliyində olan iradə tərəfindən
məhdudlaşdırılmış ehtirasların mahiyyətcə pis olmadığını deyir. Amma o səhər mənim əqli ruhumu -
əldə edilməli niyyətləri müəyyənləşdirən xeyir və şərə yönəlmiş acıqlı iştahımı zəiflədən yorğunluq
idarə edirdi; fəqət dərk edilən xeyir və şərə yönəlmiş ehtiraslı iştahım ram edilməmişdi. O zamankı
məsuliyyətsiz yelbeyinliyimə bəraət qazandırmaq üçün indi Mələk alimin sözləri ilə deyə bilərəm ki,
şübhəsiz, eşq əsiri olmuşdum, eşq isə - ehtiras və kainat qanunudur, zira hətta yer cisminin çəkisi də -
təbii eşqin təzahürüdür. Məni, təbii olaraq, yoldan çıxaran bu ehtiras idi, çünki bu ehtirasda
appetitus tendit in appetibile realiter consequendum ut sit ibi fınis motus154. Buradan təbii olaraq
belə bir nəticə çıxır ki, amor facit quod ipsae res quae amantur, amanti aliquo modo uniantur et
amor est magis cognitivus quam cognitio155 156. Doğrudan da, indi qızı dünən gördüyümdən də daha
yaxşı görürdüm, və onu intus et in cute5 dərk edirdim, zira onda özümü, özümdəsə onu tanıyırdım.
İndi özüm özümdən, o zaman hiss etdiklərimin, bənzərin bənzəri sevdiyi və birinin o birinə yaxşılıq
arzuladığı dostluq sevgisi yoxsa insanın yalnız öz xoşbəxtliyinin qayğısına qalaraq, onu
tamamlayacaq birinin həsrətini çəkdiyi ehtiraslı eşq olduğunu soruşurdum. O gecəki sevginin ehtiraslı
eşq olduğuna inanıram, çünki qızdan məndə heç bir zaman olmayan şeyi istəmişdim; növbəti günün
səhəri isə, əksinə, qızdan heç nə istəmirdim, yalnız onun xoşbəxtliyini istəyirdim və onun bir tikə
yeməkdən ötrü öz bədənini satmağa vadar edən amansız ehtiyacdan qurtulub, firavan yaşamasını
arzulayırdım; ondan heç bir şey soruşmaq istəmirdim, yalnız onun haqqında düşünməyi və onu



qoyunlarda, öküzlərdə, ağaclarda, bütün monastırı fərəhə bürüyən səma işığında görməyi
arzulayırdım.

İndi mənə məlumdur ki, eşq - xeyirdən doğar, xeyirsə - biliklə təyin edilər və yaxşı olduğu
bilinməyən heç bir şeyi sevmək olmaz; amma qızı oyanıq iştah üçün xeyir, iradə baxımındansa şər
kimi dərk etmişdim. Lakin o zaman ziddiyyətli niyyətlərin pəncəsində çırpınırdım, çünki duyduğum
hiss - kilsə atalarının təsvir etdiyi müqəddəs eşqə bənzəyirdi; bu hiss məni vəcdə gətirmişdi; elə bir
vəcdə ki, aşiqlə məşuq eyni bir şeyi arzulayırdı (o anlar düşdüyüm mistik aydınlığın işığında qızın
harada olursa olsun, mənimlə eyni şeyi arzuladığına əmin idim) və bu zaman onu qısqanırdım, amma
Pavelin korinflilərə məktubunda nifaq mənbəyi və seviləndə şəfqət oyatmayan bir hiss kimi qınadığı
qısqanclıq deyildi bu, Dionisin “İlahi adlar”da bəhs etdiyi qısqanclıqdı; bu mənada, hətta Tanrının da
propter mu/lum amorem quern habet ad existentia'  qısqanc olduğu deyilir (mən də qızı var olduğu
üçün sevirdim və onun varlığından şad idim, bundan iztirab çəkmirdim). Mənim qısqanclığım, Mələk
alimin motus in amatum1 157 adlandırdığı, aşiqi məşuqa zərər verə bilən hər şeyə qarşı hərəkətə
gətirən dostluq qısqanclığıydı (o anlarda qızı, onun bədənini satın alan və öz murdar ehtirası ilə
ləkələyən kimsələrin əlindən qurtarmaqdan başqa heç nə düşünmürdüm).

İndi mənə məlumdur ki, müqəddəs alimin yazdığı kimi, hədsiz eşq - aşiqə zərər yetirə bilər. Mənim
sevgim də hədsiz idi. O zaman nə duyduğumu anlatmağa çalışdım və qətiyyən öz hisslərimə bəraət
qazandırmağa cəhd etmədim. Gəncliyimin



günahkar ehtirasları haqqında danışdım. Bunlar batil hisslər idi; lakin həqiqət məni, o zaman onları
ən məsud hisslər kimi yaşadığımı söyləməyə məcbur edir. Qoy bu, günahın şirnikləndirici toruna
mənim kimi düşə bilən hər kəs üçün ibrət dərsi olsun. İndi, bir qoca olaraq, belə cazibədar
günahlardan qaçmağın minlərcə yolunu bilirəm (amma bu qabiliyyətimlə öyünməkdə nə qədər haqlı
olduğumu bilmirəm, çünki gündüz şeytanı çoxdandır ki, məni imtahana çəkmir; amma başqa günah
meyillər də mövcuddur, məsələn, indi məni gördüyüm işə - zamanın axışından və ölümdən qaçmaq
üçün axmaq bir cəhd, namünasib cazibəyə malik olan xatırlama həvəsinə fürsət vermək təhrik
etmirmi?).

Möcüzəvi daxili qüvvə ilə qeyri-iradi olaraq xilas oldum. Qız mənə əhatəsində olduğum təbiət
vasitəsi ilə, insanların icad etdiyi əşyalarda görünürdü. Bu səbəbdən, ağlımın uğurlu tapıntısı
sayəsində, bu işləri diqqətlə seyr edərək, dalğınlığa qərq oldum. Dayanıb, malotaranların öküzləri
burdaqlardan çıxarmalarını seyr etdim, donuzotaranların donuzlara duru yem vermələrinə, çobanın
dağılmış qoyun sürüsünü itlərin köməyi ilə bir yerə toplamasına, kəndlilərin dəyirmana yarma və darı
daşımalarına, un dolu çuvalları aparmalarına baxdım. Düşüncələrimi yadırğamağa, varlıqlara olduğu
kimi baxmağa və bu zaman sevinc içində özümü unutmağa çalışaraq, təbiətin müşahidəsinə daldım.

Əfsuslar bəşər üçün çox vaxt fəlakətli olan insan ağlının hələ toxunmadığı təbiət mənzərəsi necə də
gözəl idi!

Mən quzuya baxdım; adı sanki paklıq və mərhəmət rəmzi olaraq “mələk”158 sözünə bənzəyirdi;
hərçənd məlumdur ki, bu ad ona başqa səbəbdən verilib və agnostcit - “tanıyır” sözündən yaranıb,
çünki bu heyvan həmişə öz anasını tanıyır və bütün sürünün içində onun səsini ayırd edə bilir; anası
da növləri, mələmələri eyni olan o qədər quzunun arasında öz balasını tanıyır



və onu bəsləyir. Qoyunu159 gördüm, onun adı isə oblatione - “qurban gətirmək” sözündən gəlir,
çünki qoyun qədim zamanlardan bəri qurban ayinlərində istifadə olunmuşdu; qoyun o qədər ağıllıdır
ki, qış ərəfəsində acgözlüklə ot axtarır və şaxtanın otlaqları yandıracağı günlər üçün qursağını yemlə
doldurur. Qoyun sürüsünü itlər160 qoruyur, onların adı da ucadan hürdüklərinə görə, canor -
“cingiltili səs, gur səs” sözündən götürülüb. Bu heyvan başqalarından daha mükəmməldir; xariqüladə
duyma qabiliyyətinə malik olan köpəklər öz sahiblərini həmişə tanıya bilir, meşə heyvanlarını
ovlamaq, sürünü canavar hücumundan qorumaq, evi gözətləmək və evdəki körpələrin keşiyini çəkmək
üçün söyrədilir; çox vaxt öz sahibini qoruyan zaman tələf edilir. Əsir düşən hökmdar Garamantı
düşmən səddindən özünə yol açan iki yüz it xilas etmiş və vətəninə geri aparmışdı; Yason Lukiusun
köpəyi sahibinin ölümündən sonra heç nə yeməmiş və arıqlayıb ölmüşdü; şah Lisimax öldükdən sonra
cəsədi tonqalda yandırılanda, onun köpəyi də özünü alovun içinə atmışdı. Köpək yaraları dili ilə
yalayaraq, onları sağalda bilir, küçüklərin dilindən isə - bağırsaq yaralarının müalicəsində istifadə
olunur. Köpək elə yaradılmışdır ki, yediyi yemi qusur, sonra onu yenidən yeyir; beləcə, qeyri-adi
təmkinlilik göstərir, bu isə ruhun mükəmməlliyini sübut edən bir rəmzdir; eynilə dilinin möcüzəvi
xüsusiyyəti - etiraf və tövbə yolu ilə günahlardan təmizlənmənin rəmzidir. Lakin köpəyin qusduğu
yemi yenidən yeməsi, bizim hətta tövbə etdikdən sonra, köhnə günahlarımıza qayıtmağımızın rəmzidir.
O səhər bütün bu düşüncələrin, təbiətin seyrinə dalaraq, ürəyimə həzər etməkdə böyük faydası oldu.

Bu arada öküz burdaqlarına addım-addım yaxınlaşırdım. Çoxlu sayda öküz bir-birinin ardınca
burdaqlardan çıxır, ilxıçılar isə onlara yol göstərirdi. Dərhal onların mehribanlıq və dostluq rəmzi
kimi düzgün seçildiyini düşündüm; çünki şum vaxtı, hər öküz dönüb sadiq baxışlarla dostunu axtarır;
əgər yoldaşı naməlum bir səbəbdən gecikərsə, dostcasına bir böyürtüylə onu işə çağırır. Öküzlər o
qədər itaətkardır ki, yağış yağanda özləri tövlələrə geri qayıdarlar və çardağın altına girdikdən sonra
yağışın kəsib-kəsmədiyini öyrənmək üçün boyunlarını uzadıb tez-tez çölə baxarlar, çünki işə geri
dönməyə can atarlar. Bu zaman burdaqlardan öküzlərin ardınca buzovlar və danalar çıxırdı, onların
hamısına vitellini161 deyilir, bu ad, yəqin ki, viriditas162 ya da virgo163 sözündən götürülüb, çünki o
yaşda hələ körpə, qeyri-yetkin və qüsursuzdurlar. “Buna görə də, - öz- özümə dedim, - onların məsum
hərəkətlərində onlar kimi pak olmayan o qızı gördüyüm üçün çox qəbahətli iş tutmuşam”. Dünya və
özümlə yenidən barışarkən, o soyuq qış səhərinin qızğın işlərini seyr edərkən bunları düşünürdüm.
Qızın haqqında daha düşünməməyi qərara aldım və bunu bacardım, daha doğrusu - cismimi bürümüş
coşqunluğun sakit bir könül xoşluğuna və dindarca dalğınlığa çevrilməsinə nail oldum.

Öz-özümə dünyanın valehedici və xeyirxah olduğunu söyləyirdim. Və Tanrının mərhəməti,
Avqustodunlu Honorinin yazdığı kimi, hətta ən qorxunc heyvanlarda da təzahür edir. Tam həqiqətdir.
Elə böyük ilanlar var ki, keyikləri udar və üzərək dənizləri keçər; eşşək gövdəli, keçi buynuzlu,
aslanınkı kimi sinəsi və çənəsi olan, dırnaqları atın dırnağı kimi, lakin öküzlərdəki kimi cüt olan, ağzı
qulaqlarına qədər uzanan, səsi insan səsinə bənzəyən, dişlərinin yerinə bütöv bir sümük çıxıntısı olan,
cenocroca deyilən bir heyvan var. İnsan üzlü, üç sıra dişli, aslan gövdəli, əqrəb quyruqlu, gözləri
bataqlıq rəngində, bədəni isə qıpqırmızı olan, insan ətinə düşkün mantihor adlı vəhşi də var. Sonra
səkkiz barmaqlı, canavar üzlü, əyri caynaqlı, qoyun dərili, it kimi hürən qorxunc heyvanlar da var;
onlar yaşlandıqca ağ tüklərlə örtülmək əvəzinə qaralırlar və insandan çox ömür sürürlər. Tanrının
xəlq etdiyi elə heyvanlar var ki, başlan olmadığı üçün gözlori çiyinlərində, burun deşikləri isə
sinəsində yerləşir. Qanq çayının sahillərində yaşayan elə məxluqlar var ki, onlar yalnız bir meyvənin
qoxusundan bəslənər və bu meyvə onlardan, ya da onlar bu meyvədən uzaqlaşdırılsa, ölərlər. Amma



bütün bu gərəksiz məxluqat öz möcüzəvi müxtəliflikləri ilə Yaradana və Onun hikmətinə şükr edir;
onlar da it, öküz, qoyun, quzu və vaşaq kimi Tanrını mədh edir. Bu dünyanın, - Boveli Vinsentonun
sözlərini təkrarlayaraq öz-özümə dedim, - ən zəif gözəlliyi də nə qədər ucadır və kainatda xariqüladə
mürəkkəbliklə nizamlanmış cisimlərin yalnız növlərini, saylarım və tərtiblərini deyil, həmçinin
doğulmuşlara vəd edilən ölümlü sonun qaçılmaz olduğunu nəzərə almaqla, eniş-yoxuşları ardıcıl
sıralanmış dövranı bəsirət gözü ilə seyr etmək nə qədər xoşdur. Və mən zavallı bir günahkar da
olsam, qısa zaman ərzində cismimin əsiri olmuş bütün ruhumla and içməyə hazıram ki, o anlarda məni
Yaradana və bu dünyanın nizamına qarşı duyduğum dini şəfqət hissi bürümüşdü, yaradılışın
böyüklüyü və möhkəmliyinə fərəhli həyəcanla heyran qalmışdım.

Ustadım belə bir gözəl ruh halında olduğum zaman, məni tapmışdı; ayaqlarımın məni sürüklədiyi
tərəfə doğru yeriyərək, abbatlığın çevrəsini qeyri-iradi bir neçə dəfə dolaşdıqdan sonra iki saat əvvəl
ayrıldığımız yerə yenidən gəlib çıxdım; Vilhelm orada dayanmışdı. Onun dedikləri məni dərhal
dalğınlıqdan çıxardı və fikirlərimi yenə də monastırın qaranlıq sirlərinə yönəltdi.

Vilhelm çox məmnun görünürdü. Əlində, nəhayət ki, oxuya bildiyi Venansionun əlyazması vardı.
Biz hər şeylə maraqlanan qulaqlardan uzaq olmaq üçün onun hücrəsinə getdik və o, oxuduqlarını
sözbəsöz mənə çevirdi. Bürc əlifbası ilə yazılmış (Secretum fınis Africae manus supra idolum age
primum et septimum de quatuor) cümlədən sonra, yunanca bunlar yazılmışdı:

Qorxunc zəhər paklaşdıracaq... Düşmənlərə qarşı ən yaxşı silah...
Alçaq və çirkin insanları göstər, qüsurlardan həzz al... Ölməməlidirlər... Şahların və

hökmdarların saraylarında deyil, kəndli komalarında... bol-bol yeyib-içdikdən sonra... pota
bədənlər, kifir üzlər...

Bakirələri pozurlar, fahişələrlə yatırlar, qorxmadan, pis niyyətə düşmədən...
Fərqli bir həqiqət. Həqiqətin başqa bir üzü.
Möhtərəm əncirlər.
Utanmaz daş düzənlikdə yuvarlanır... gözlər önündə...
Aldatmaq və aldadarkən heyrətləndirmək lazımdır, güman edilənin əksinə təsvir etmək, bir

şeyi deyərkən, başqa şeyi nəzərdə tutmaq lazımdır.
Cırcıramalar yerdə oturub onlara nəğmə oxuyacaq.
Yazılanların hamısı bu idi. Zənnimcə çox azdı, hətta heç bir şey deyildi. Bir dəlinin

sərsəmləməsinə oxşayırdı. Bunu Vilhelmə dedim.
“Ola bilər... Əlbəttə, mənim tərcüməmdə sərsəmliyi bir az da artmışdır. Axı mən yunancanı təxmini

bilirəm. Bundan başqa, Venansionun, ya da kitabın müəllifinin ağıldankəm olduğunu fərz etsək də, bu
qədər insanın nə üçün bu qədər qüvvə sərf etdiyini anlamaq mümkün deyil. Onların hamısı dəli deyil
ki... Bəziləri bu kitabı gizlətmək, bir başqaları da əldə etmək istəyir”.

“Burada yazılanların o sirli kitabdan köçürülməsi dəqiqdirmi?”
“Bunların Venansio tərəfindən yazılmasına şübhə yoxdur. Sən də baxıb görə bilərsən: bu, qədim

perqamentə oxşamır. Yəqin ki, bunlar kitabı oxuyarkən yazdığı qeydlərdir. Yoxsa yunanca nə üçün
yazsın? Əminəm ki, Venansio Afrikanın sərhədindən əldə etdiyi əsərin bəzi yerlərinin müxtəsər
şəkildə üzünü köçürmüşdür. Kitabı yazı zalına gətirmiş, oxumağa başlamış və ona mühüm görünən
şeyləri özü üçün qeyd etmişdir. Sonra nə isə olmuşdur. Ya özünü pis hiss etmiş ya da kiminsə ayaq
səslərini eşitmişdir. Belə olduqda, ehtimal ki, növbəti gecə yenə qayıdacağını düşünərək, kitabı
yazdığı qeydlərlə birlikdə masasının altında gizlətmişdir... Hər necə olursa olsun, bu vərəq - o sirli
kitabın məzmununu öyrənməyə kömək edəcək yeganə vasitədir, kitabın məzmunu isə - qatili tapmağa



kömək edəcək tək vasitədir. Çünki, bir əşyanı əldə etmək üçün törədilən hər qətldə, məhz həmin
əşya... az da olsa, qatilin kimliyi barədə məlumat verir. Əgər bir ovuc qızıl üçün adam
öldürmüşlərsə, deməli cani - acgöz insandır. Əgər kitaba görə öldürmüşlərsə, onda qatil, nəyin
bahasına olursa olsun, bu kitabdakı sirləri gizlətməyə hazırdır. Deməli, əlimizdə olmayan həmin
kitabda nə yazıldığını aydınlaşdırmaq lazımdır”.

“Və siz bir neçə sətirlə bütün kitabın məzmununu bilməyi bacarırsınızım?”
“Əziz Adso, bu sətirlər - mənası hərfi məzmunundan daha geniş olan bir müqəddəs mətndən

götürülmüş parçalara oxşayır. Kelarla söhbətdən dərhal sonra bu yazını oxuyarkən, bəzi uyğunluqları
görüb heyrətə düşdüm. Burada da avam adamlar və kəndlilər haqqında, müdriklərin həqiqətindən
fərqli olan başqa bir həqiqətin daşıyıcıları kimi bəhs edilir. Kelar ağzından qaçırdı ki, onunla
Malaxia arasında gizli bağlılıq var. Bəlkə Malaxia, Remigionun ona etibar etdiyi, batil inanclara dair
bəzi sənədləri gizlədir? Belə olarsa, demək Venansio, hər şeyə və hər kəsə qarşı üsyan edən kobud
və avam insanlardan qurulan birliyə dair müraciətnamələri oxumuş və üzünü köçürmüşdür. Amma...”

“Amma?”
“Bu ehtimalın əleyhinə iki əsas var. Birincisi, Venansionu belə məsələlər qətiyyən

maraqlandırmırdı. O, batil təlimlərin carçısı yox, yunanca mətnlərin tərcüməçisi idi... İkincisi isə,
əncirə, daşa və cırcıramaya aid ifadələr bu fərziyyə ilə uzlaşmır”.

“Bəlkə bunlar gizli mənası olan eyhamlardır? - deyə, ondan söz çəkmək istədim. - Yoxsa başqa
fərziyyələriniz var?

“Var. Amma hələlik qarışıq və tutqun. Bu vərəqi oxuyan zaman mənə elə gəldi ki, buna bənzər bir
şeyi daha əvvəl haradasa oxumuşam. Hətta üst-üstə düşən bəzi ifadələri də xatırladım. Lakin mən
onları başqa bir yerdə oxumuşam... Sanki bu yazıda son günlərdə danışılmış bir şeydən bəhs edilir...
Amma xatırlaya bilmirəm. Düşünmək lazımdır. Bəlkə başqa kitabları da oxumaq lazımdır”.

“Bu necə olur? Bir kitabda nə deyildiyini öyrənmək üçün sizə başqa kitabları oxumaq lazımdır?”
“Bəzən bu kömək edir. Kitablar çox vaxt başqa kitablar haqqında da danışır. Bəzən zərərsiz bir

kitab, təhlükəli kitablar cücərən toxum kimidir. Ya da əksinə, acı bir toxumun şirin meyvəsidir.
Məgər Albertonu oxuyarkən Tommasonun nə demiş olacağını təsəvvür edə bilməzsənmi? Ya da
Tommasonu oxuyan zaman İbn Rüşdün nə söyləmiş olacağını?”

“Doğrudur, doğrudur!” - heyranlıqla dedim. Bu ana qədər kitabın - kitablardan kənarda yerləşən,
amma özünə aid olan ilahi, ya da dünyəvi şeylərdən bəhs etdiyini sanırdım. İndi isə Vilhelmin
sayəsində kitabların çox vaxt başqa kitablardan bəhs etdiyini, ya da öz aralarında danışdığını
anladım. Bu düşüncələrin işığında kitabxana mənə daha vahiməli göründü. Onun dərinliyində uzun
illər və əsrlər boyunca, miibhəm pıçıltılar, perqamentlərin arasında eşidilməsi mümkün olmayan
söhbətlər dolaşırdı; insan dərrakəsinin hökmünə tabe olmayan bu qüdrətlər məkanında, bir çox
zəkaların pərvəriş verdiyi sirlər xəzinəsində gözlərdən gizli həyat hər kəsin - bu sirləri açanların və
onları çatdıranların ölümündən sonra da öz sakit məcrası ilə axıb gedirdi.

“Əgər belədirsə, - dedim, - kitabları gizləməyin nə mənas: var? Madam ki oxunmasına izin
verilmiş kitablardan qadağan edilən kitabların məzmununu öyrənmək mümkündür?”

“Kitabları gizlətməyin əsrlərə görə - heç bir mənası yoxdur İllərə və günlərə görə, bəlkə də bir
mənası ola bilər. Görürsənmi, onlar bizi çaşdırmağı necə bacarır?”

“Deməli, kitabxanalar həqiqəti yaymır, əksinə onun ortaya çıxmasını gecikdirir?” - təəccüblə
soruşdum.

“Mütləq və hər zaman belə deyil. Amma bizim düşdüyümüz vəziyyətdə - belədir”.



 

 

DÖ R D Ü N C Ü  G Ü N

G Ü N O RTA ,
Adso yerdombalanı toplamağa gedir,

mirıoritlərlə birlikdə geri qayıdır; onlar Vilhelm və Ubertino ilə
uzun söhbət edirlər, XXII İohann haqqında

çox acıqlı sözlər danışılır

Belə mücərrəd mühakimələrdən sonra ustadım artıq heç bir şey etməməyi qərara aldı. Daha əvvəl
də söyləmişdim ki, bəzən o, iradəsizlik göstərərək, ruhdan düşür və hər şeydən bezirdi, sanki onun
ömür ulduzu birdən dayanır və ulduzlarla birlikdə o özü də dayanırdı. Bu səhər də belə idi. O, saman
fərşin üstünə uzandı, gözləri boşluğa dikilmiş, əlləri köksündə çarpazlaşmışdı, dodaqları könülsüz-
könülsüz dua oxuyurmuş kimi ara-sıra qımıldanırdı.

Fikirləşdim ki, nə isə düşünür - və düşünməsinə ehtiram göstərməyi qərara aldım. Yenidən həyətə
çıxdım və günəşin tutqunlaşdığını gördüm. Aydın və günəşli səhərdən sonra (bu vaxt gün ilk yarısının
sonuna yaxınlaşırdı) hava dumanlı-çənli olmağa başlamışdı. Gecə yarısından bəri ağır buludlar
yavaş-yavaş dağın zirvəsinə yayılır, monasıırı ağımtıl sisə bürüyürdü. Çiskinləyirdi; və sanki yerdən
də buğ qalxırdı, amma bu yüksəklikdə dumanın yerdən qalxdığını yoxsa göydən endiyini ayırd etmək
çətin idi. Hər tərəf torana bürünmüşdü, uzaqdakı evlərin cizgilərini zorla görmək olurdu.

Donuzotaranlarla Severinin donuzları bir yerə topladığını və hər kəsin sevinc içində olduğunu
gördüm. O, yerdombalanı axtarmaq üçün dağın yamaclarından aşağıya, vadiyə enəcəklərini dedi. Bu
yarımadada bitən, zənnimcə əsasən benediktinlərin ərazilərində: Nursiyanın yaxınlığında - qara,
bizim olduğumuz bölgədə isə - ağ və ən ətirli olan bu nəfis və yerdən çıxarılan qidanı hələ
görməmişdim. Severin yerdombalanının necə olduğunu və ondan müxtəlif üsullarla ləzzətli xörəklər
bişirildiyini söylədi. Və torpağın altında gizləndiyi üçün göbələklərə nisbətən çox çətinliklə
tapıldığını, iyləmək yolu ilə onu axtarıb çıxaran yeganə heyvanın donuz olduğunu bildirdi. Lakin ən
pisi odur ki, donuz ycrdombalanını tapınca onu dərhal yemək istəyir, buna görə də donuzu tez oradan
qovub, onu özün çıxarmalısan. Sonralar öyrəndim ki, zadəganların çoxu əllərində bel tutmuş
nökərlərin önündə, yaxşı cins tazıların dalınca düşürmüş kimi donuzların arxasınca qaçaraq, bu cür
ova çıxmağı özlərinə ayıb saymırdılar. Yadımdadır, illər ötdükdən sonra vətənimdə bir cənab
İtaliyanı tanıdığımı öyrənincə, məndən italyan zadəganlarının nə üçün donuzları özləri otarmağa
apardıqlarını soruşdu, söhbətin yerdombalanından getdiyini anlayaraq, bərkdən güldüm. Lakin bu
ağaların donuzlarla birlikdə torpağın altından çıxarıb yemək üçün yerdombalanı axtardığını ona
söyləyincə, onların '‘Teufel”164, yəni şeytan axtardıqlarını dediyimi sandı və heyrətlə mənə baxaraq,
təşvişlə xaç vurmağa başladı. Sonra yanlışlıq aşkarlandı və ikimiz də çox güldük. İnsan dillərinin
sehri belədir; insanlar öz aralarında müxtəlif cür razılaşaraq, müxtəlif hallarda, demək olar ki, eyni
səslərdən müxtəlif mənalar çıxarırlar.

Severinin hazırlıqları ilə maraqlanınca, ona qoşulmağı qərara aldım. Üstəlik bir səbəbdən də
hamını üzüntüyə salan qəmli hadisələri unutmaq üçün bu şən ovu təşkil etdiyini anlayırdım; və götür-



qoy edərək belə nəticəyə gəldim ki, onun bu qəmgin fikirləri unutmasına kömək etməklə bəlkə öz
əhvali-ruhiyyəmi tamamilə dəyişə bilməsəm də, heç olmasa, dərdim bir az sakitləşər. Amma həmişə
və yalnız həqiqəti yazacağıma and içdiyimdən, vadiyə enərək, haqqında danışmayacağım birini
təsadüfən görə biləcəyim fikrinin qəlbimin dərinliyində məni cəzb etdiyini və yoldan çıxardığını da
gizləyə bilmərəm. Bu düşüncələrdən uzaqlaşmağa çalışaraq, az qala yüksək səslə onlara
qoşulmağımın çox faydalı ola biləcəyini, o gün iki heyətin də gəlişi gözlənildiyindən, onları hamıdan
əvvəl görə biləcəyimi öz-özümə söylədim.

Dağ çığırları ilə yavaş-yavaş enərkən, hava açılmağa başlayırdı; yox, günəş yenidən çıxdığı üçün
deyil, göy üzünü örtmüş qara buludlar hələ çəkilməmişdi, - lakin yan-yörəmizi daha aydın görə
bilirdik, çünki sis-duman dağın zirvəsində, başımızın üstündə qalmışdı. Doğrudan da, lap aşağı
enincə dönüb dağa baxdığım zaman heç bir şey görmədim: yamacın yarısından yuxarıyadək dağın
zirvəsi, yayla, Bina, divarlar - hər şey dumana bürünmüşdü.

Gəldiyimiz günün səhəri dağa qalxarkən bəzi döngələrdən bizdən on mil, ya da daha az uzaqlıqda
olan dənizi görə bilirdik. Tez-tez gözlənilməz və füsunkar mənzərələrlə rastlaşırdıq; çünki özümüzü
gah məftunedici sahillərin üstünə uzanmış dağ çıxıntılarında görür, gah da çox keçmədən, dağların
arasından başqa dağların yüksələrək uzaq və cazibədar sahil mənzərəsini bir-birindən gizlətdikləri
yerdə birdən dar və qaranlıq keçidlərə girirdik; günəş - bu yarıqaranlıq və məşum dərinliklərə zorla
düşürdü.

Həyatımda heç zaman İtaliyanın bu bölgəsində olduğu kimi dəniz sahili ilə dağlıq hissənin, mavi
sularla yalçın qayaların belə kəskin və girintili-çıxıntılı olaraq iç-içə girməsini heç bir yerdə
görməmişdim; dağ yarıqlarının arasında vıyıldayan külək dənizin şəfqətli mehi ilə dağın buz kimi sərt
soyuğunun yorulmaz mübarizəsini aləmə yayırdı.

Amma indi, biz aşağı enərkən hava açıq-bozumtul, hətta süd kimi ağ idi, dağ dərələrinin dənizlə
birləşdiyi yerlərdə belə üfüq görünmürdü. Amma bütün bu xatirələrin bizi maraqlandıran təhqiqatla
çox az əlaqəsi vardı, lütfkar oxucum. Ona görə də yeraltı göbələkləri necə topladığımızı təsvir
etmirəm. Yaxşı olar ki, minorit-rahiblər heyətinin gəlişindən söz edim. Onları hamıdan əvvəl gördüm
və Vilhelmə xəbər vermək üçün monastıra qaçdım.

Ustadım qonaqların monastıra girib, qaydalara görə Baş rahib tərəfindən qarşılanmalarını gözlədi.
Sonra özü do onlara yaxınlaşdı, rahiblər sevinc içində qucaqlaşıb salamlaşdılar.

Yemək vaxtı keçmişdi, amma qonaqlar üçün xüsusi süfrə açıldı. Benediktin qaydalarına riayət
etmədən, rahatca yeyib-içmələri üçün və eyni zamanda, gördükləri işləri bir-birlərinə danışa bisinlər
deyə abbat onları Vilhelmlə baş-başa buraxmaq incəliyini göstərdi; həm də bu söhbət, qoy Tanrı məni
kobud müqayisəmə görə bağışlasın, daha çox təcili toplanmış hərbi şuraya oxşayırdı, çünki düşmən,
yəni Avinyon heyəti anbaan özünü yetirə bilərdi.

Fransiskanlarm dərhal Ubcrtinoya sarı atılıb, həm onun uzun müddət yoxluğuna, həm təhlükələrə
məniz qaldığına, həm də ömrü boyu öz mübarizəsini inadkarcasına aparmış bu savaşçının ruhunun
böyüklüyünə görə onunla heyrətlə, sevinclə və sonsuz ehtiramla salamlaşdıqlarını deməyə ehtiyac
yoxdur.

Heyətin üzvləri haqqında ayrı-ayrılıqda daha sonra, ertəsi gün toplanmış məclisin gedişini təsvir
edərkən danışacağam. İndi isə üç əsas şəxsin: Vilhelmin, Ubcrtinonun və Sezenalı Mikelenin
məsləhətləşməsinə elə qapılmışdım ki, bu rahiblərlə nə bir kəlmə kəsmiş, nə də onları diqqətlə
gözdən keçirə bilmişdim.

Mikele mənə ilk baxışdan qəribə adam kimi göründü. O. müqəddəs Fransiskin ordeninə alovlu



coşqunluqla bağlıydı; bəzən onda mistik vəcd içində olan Ubertinonun danışıq tərzi, hərəkətləri üzə
çıxırdı; dünya nemətlərinə düşkün, əsl romalı kimi şən və gümrah, ləzzətli xörəkləri və yaxşı dostları
sevən biri idi: amma hakimiyyətlə münasibət məsələlərinə toxunulduqda gah ehtiyatlı və hiyləgər
tülküyə, gah da yuxulu və qanmaz köstəbəyə çevrilərək, fəndgir və tədbirli olurdu. Məzəli zarafatlar
etməyi, qızğın mübahisələr aparmağı və yeri gələndə mənalı-mənalı susmağı bacarırdı; həmsöhbətinin
sualına birbaşa cavab verməmək üçün həmişə baxışlarını gizlədir, saxta dalğınlıq və laqeydliklə
cavabdan yayınmağını ört-basdır edirdi.

Yuxarıdakı səhifələrdə onun haqqında bəzi məlumatlar vermişdim, amma bunlar başqalarından
eşitdiyim, üstəlik onların



 
da başqalarından duyduqları sözlər idi. Amma indi, onu öz göz- lərimlə görərək, davranışlarındaki
ziddiyyətləri, siyasi fıkirlə- rindəki, son illər dostlarını və silahdaşlarını rəncidə edən ani dönüşləri
daha yaxşı anlayırdım. 0, minoritlər ordeninin rəhbəri olduğundan, əqidə baxımından Müqəddəs
Fransiskin, felən isə - onun xələflərinin varisi idi. Bagnoregiolu Bonaventura kimi bir sələfin
müqəddəsliyi və adilliyi ilə yarışmaq məcburiyyətində idi. 0, ordenin nizamnaməsinə mütləq ehtiramı
təmin etməli, eyni zamanda onun güc, qüdrət və rifahının qayğısına qalmalı idi. Saraylarda və şəhər
məclislərində deyilən hər bir fikri dinləməyə məcbur idi, çünki sədəqə kimi verilsə də, ehtiyacsız və
hətta zəngin yaşamasının zəmanəti olan - bəxşiş və ianələri orden məhz onlardan alırdı. Mikele, eyni
zamanda, tövbəkarlığa mübtəla olmuş, ən coşqun ruh qardaşlarının165 ordeni tərk etməməsi və başında
durduğu əzəmətli ittifaqın bir anda parçalanıb kafir quldurların yığnağına çevrilməməsi üçün ehtiyatlı
davranmağa məcbur idi. Papanın, imperatorun, yoxsul rahiblərin, şübhəsiz, onun əməllərini göy
üzündə izləyən Müqəddəs Fransiskin və yer üzündən ona göz qoyan bütün namuslu xristianların
ürəyinə yatmaq məcburiyyətində idi. İohann spiritualları bidətçilikdə günahlandıran zaman Mikele
tərəddüd etmədən Provansın ən qatı və inadkar rahiblərindən beşini ona təslim etmiş, pontifıkin bu
adamları yandırmasına göz yummuşdu. Amma ordenin əksər üzvlərinin, İncil yoxsulluğu uğrunda
canlarını verən mübarizlərə hüsn-rəğbət bəslədiyini sonradan anlayınca (bunda Ubertinonun da payı
olmuşdu), Mikele elə hərəkət etdi ki, dörd ildən sonra Peruca Ruhani Məclisi yandırılan rahiblərin
tələblərini yerinə yetirdi. Əlbəttə ki, o hər vəchlə batil ola biləcək yenilikləri ordenin təsdiqlənmiş
nəzəriyyə və ənənələrinə uyğunlaşdırmağa, ordenin istəkləri ilə papanın istəklərini uzlaşdırmağa
çalışmışdı. Amma papanın vədəsini almadan fəaliyyət göstərməyin mümkünsüz olduğunu bilən
Mikele onunla razılığa
gəlməyə çalışarkən, imperatorun və imperatorluq ilahiyyatçılarının da



etimadını itirmək istəmirdi. Onu gördüyüm gündən iki il əvvəl Lion Baş Məclisində öz rahib
qardaşlarından papanın adının itaətkarlıqla və hörmətlə çəkilməsini tələb etmişdi (üstəlik bu, papanın
minoritləıin əleyhinə danışarkən onları “it kimi hürürlər, pozğunluq və dəlilik edirlər” kimi sözlərlə
yamanladığından bir neçə ay sonra olmuşdu). Amma indi, buna baxmayaraq, Mikele papanın adının
hörmətlə yad edilmədiyi söhbətcə həvəslə iştirak edirdi.

Bundan sonrasını artıq danışmışam. İohann onun Avinyona gəlməsini tələb edirdi. Mikele isə bunu
həm istəyir, həm də istəmirdi. Sabahkı görüşdə nə itaətə, nə də (Tanrı qorusun!) xəyanətə oxşamamalı
olan bu səfərin şərtləri və təminatları müəyyənləşdiriləcəkdi. Yəqin ki, Mikele əvvəllər İohannla
şəxsə-görüşməmişdi, ən azından papa olduqdan sonra. Hər halda, Mikele onun şəxsiyyəti haqqında
çox az şey bilirdi. İndi dostları, müqəddəs dəyərlərlə alver edən bu adamı ən qara boyalarla təsvir
etməyə tələsirdilər.

“Bir şeyi qətiyyən unutmamalısan, - Vilhelm ona deyirdi - Onun sözlərinə bir an da olsun inanmaq
olmaz. İçdiyi andlar həmişə söz olaraq qalar, onları pozmaqdan çəkinməz”.

“O seçilərkən nə baş verdiyini hamı bilir”, - Ubertino dedi.
“Seçilərkən - demə, o özü özünü seçib!” - masanın arxasında oturanlardan kimsə söhbətə qarışdı.

Sonradan adının Nyukastrolu Huqon olduğunu öyrəndiyim bu adam ustadımın ləhcəsində danışırdı. -
“Hə, üstəlik, V Klimentin ölümü müəmmalı iş idi. Kral onun VIII Bonifasionu ölümündən sonra
mühakimə etməyə söz verib, sonra da bundan hər vəchlə yayındığını bağışlamamışdı. V Klimentin
Karpentrasda necə öldüyünü heç kim tam bilmirdi. Yalnız o məlum idi ki, Karpentrasda kardinallar
şurası toplanan zaman yeni papa haqqında söhbət də getməmişdi, çünki - bu, tamamilə təbii idi -
hamının başı Avinyonla Roma arasındakı seçim məsələsinə qarışmışdı. O günlər orada nə baş
verdiyini yaxşı bilmirəm - qətllər, qırğınlar olduğunu deyirlər; mərhum papanın qardaşı oğlu
kardinalları hədələmiş, nökərlər öldürülmüş, saray yandırılmışdı. Kardinallar krala üz tutmuşlar,



kral da onlara, papanın Romadan ayrılmasını heç bir zaman istəmədiyini, səbrli olub, düzgün seçim
etmələrini söyləmişdir... Bundan sonra, Tanrı bilir hansı səbəbdən, Gözəl Filipp də ölür...”

“Ya da şeytan bilir”, - Ubertino xaç vuraraq dedi; o birilər də xaç vurdular.
“Ya da şeytan bilir, - Huqon gülümsəyərək təkrar etdi. - Hər nə isə, yeni kral taxta çıxır, on səkkiz

ay hökmdarlıq edir və ölür, yeni doğulmuş varis də bir neçə gündən sonra tələf olur və kralın səltənət
naibi olan qardaşı taxtı ələ keçirir...”

“Bu qardaş - həmin V Filippdir ki, hələ Puatye qrafı olarkən Karpcntrasdan qaçmış kardinalları
bir yerə toplamağı bacarmışdı...” - Mikele dedi.

“Elədir, - deyə Huqon təsdiqlədi. - O, Lionda, dominikan166 monastırında kardinalları, onların
toxunulmazlığını və təhlükəsizliyini vəd edərək, papa seçmək üçün yenidən topladı. Amma onun
mərhəmətinə sığman kardinalları o nəinki kilidli qapılar arxasında tutub saxladı (bu, qaydalara zidd
deyildi), hətta onlar qərar verənədək yeməklərinin hər gün azaldılmasını əmr etdi. Və kardinalların
hər birinə ayrı-ayrılıqda papalıq taxtına yiyələnmək üçün dəstək verəcəyini vəd elədi. Taxt-taca
yiyələndikdən sonra iki il bağlı qapılar arxasında oturmaqdan bezmiş kardinallar ömürlərinin
sonunadək həbsdə qalmaqdan və pis xörəklər yeməkdən qorxan bu qarınqulular hər şeyə razı olurlar
və bu yetmiş üç yaşlı cırtdanı Pyotrun167 taxtında oturdurlar...”

“Cırtdan olmasına cırtdandır, - Ubcrtino istehza ilə dedi, - üstəlik, halından naxoş adama oxşayır,
amma düşünülməyəcək qədər möhkəm və hiyləgərdir”.

“Pinəçi oğludur”, - oturanlardan kimsə deyindi.
“İsa da dülgər oğluydu, - Ubertino ona acıqlandı. - Məsələ bu deyil. O, bilikli adamdır,

Monpelyedə hüquq, Parisdə təbabət öyrənib; hər şeyi yepiskop cübbəsini, papa külahını əldə etmək
üçün öz dostlarını yağlı dillə tərifləməyi yaxşı bacarır. Napolidə, Müdrik Robertonun müşaviri
olduğu zaman zəkası və zirəkliyi ilə çoxlarını heyrətə salmışdı. Avinyon yepiskopu olarkən Gözəl
Filippə düzgün məsləhətlər verdi (yəni pis niyyətlərinin yerinə yetməsi baxımından düzgün olduğunu
deyirəm) və birlikdə Tampl cəngavərlərini məhv etdilər. Papa seçildikdən sonra isə onu öldürmək
istəyən kardinalların sui-qəsdindən canını qurtara bildi... Amma bunları söyləməyə çalışmırdım,
demək istəyirdim ki, o içdiyi andları elə məharətlə pozmağı bacarır ki, bu zaman rosmiyyətçilik
baxımından onu əhdinə dönük adam kimi qınamaq mümkün deyil. Məsələn, papa seçilərkən ona
dəstək vermiş kardinal Orsiniyə vəd etmişdi ki, papalıq taxtını Romaya aparacaqdır və əgər sözünə
əməl etməsə, bir də heç zaman ata və qatıra minırıəyocəyinə dair müqəddəs təbərrüklərə and içmişdi.
Bilirsinizmi bu hiyləgər kələkbaz nə etdi? Lionda tac qoyduqdan sonra mərasimin Avinyonda
keçirilməsini tələb edən kralın iradəsinə qarşı çıxaraq, Liondan Avinyona qayıqla getdi!”

Rahiblər gülüşdülər. Papa yalançı idi, bu doğrudur, amma onun iti ağlını inkar etmək olmazdı.
“Onun vicdanı yoxdur, - Vilhelm dedi. - Məgər Huqo onun imansızlığını belə gizləmədiyini

söyləməmişdirmi? Avinyonda məskunlaşdığı ilk gündə Orsiniyə dediklərini rahiblərə danışan sən
deyildinmi, Ubertino?”

“Əlbəttə, - Ubertino dilləndi. - Demişdi ki, Fransanın səması altında şad-xürrəm yaşayarkən hansı
səbəblə hər şeyi atıb Roma kimi yoxsul və xaraba şəhərə getməyin lazım olduğunu anlamır. Əgər
papa da həvari Pyotr kimi bağlamaq və açmaq səlahiyyətinə



sahibdirsə, indi bu səlahiyyətdən istifadə edib olduğu və xoşladığı yerdə qalmaq istəyir. Orsini
papanın Vatikanda yaşamalı və oradan idarə etməli olduğunu deməyə çalışınca da, onun ağzını
yummuş və söhbəti kəsmişdi. Amma and əhvalatının davamı da var. Qayıqdan düşdükdən sonra
qaydaya görə ağ ata minməli və qara atlı kardinalların əhatəsində iqamətgaha getməli idi. Ənənə belə
tələb edirdi. Lakin yepiskopluq sarayına piyada getmişdi. Və şayiələrə görə o vaxtdan bəri bir dəfə
də olsun, ata minməyib. İndi bu adamdanım öz təhlükəsizliyinə təminat gözləyirsən, Mikele?”

Mikcle uzun müddət susdu. Sonra cavab verdi: “Onun Avinyonda qalmaq istəməsini anlayıram.
Buna müdaxilə etmək istəmirəm. Lakin o da bizim yoxsulluq istəyimizə və Məsihin həyat tərzi
haqqındakı yorumumuza müdaxilə etməməlidir”.

“Sadəlövh olma, Mikele, - deyə Vilhelm etiraz etdi. - Bizim... sizin yoxsulluq haqqındakı
düşüncələriniz onun nəzəriyyəsinin uğursuzluğunu göstərir. Unutma ki, yüz illərdir papalıq taxtına
ondan daha tamahkar bir adam çıxmamışdır. Bu yaxınlarda bizim Ubertinonun şimşəklər yağdırdığı
Babil fahişələri Aliqyerili şair168 169 kimi, sənin ölkənin də söz ustalarının yamanladığı əxlaqsız
papalar - İohannla müqayisədə sakit və ürkək quzu kimi qalardılar. Oğru sağsağanın, sələmçi
yəhudinin biridir o; Avinyonda Florensiyadakından daha çox ticarət aparılır! Klimentin qardaşı oğlu
Qotlu Bertrandla, Karpentrasdakı qanlı qırğını törədən o adamla (qırğında başqa şeylərdən əlavə
kardinalların bütün sərvəti əllərindən alınmışdı) papanın iyrənc sövdələşməsi haqqında eşitmişəm.
Bu Bertrand əmisinin zəngin xəzinəsini ələ keçirmişdi, İohann isə çoxdan idi ki, ona göz qoyurdu və
buna görə də oğurlanmış bütün dəyərli əşyaları tək-tək saya bilərdi (Cum venerabilis170-do tam bir
siyahı göstərmişdir:



sikkələr, qızıl və gümüş qablar, kitablar, xalılar, zinət əşyaları, müxəlləfat...). Lakin İohann özünü elə
göstərdi ki, guya Bertrandın Karpentrasda bir milyon yarımdan çox qızıl florin171 əldə etdiyini bilmir.
Və Bertrandın “dini xərclər”, yəni səlib yürüşü üçün əmisindən almış olduğunu etiraf etdiyi otuz min
florinin hesabını istədi. Qərara aldılar ki, Bertrand bu pulların yarısını yürüşə sərf etmək üçün
özündə saxlayacaq, yarısını isə pontifıkə verəcəkdir. Bertrand səlib yürüşünə çıxmadı, ən azından
indiyə qədər çıxmayıb, papa isə bircə florin də ala bilmədi...”

“Deməli, çox da hiyləgər deyildir”, - Mikele dedi.
“Bu, onun pul məsələsində yeganə aldanışı idi, - Ubertino dedi. - Necə bir sələmçiylə

qarşılaşacağını yaxşı anlamalısan. Qalan bütün işlərdə pulun iyini hiss edən kimi şeytanca hiyləgərlik
göstərmişdir. O, sanki kral Midasdır: nəyə toxunsa, qızıla çevrilib, Avinyonun sandıqlarına axar. Nə
zaman onun aramgahına girdimsə, içəridə çoxlu sələmçi və sərraf gördüm, masaların üstü qızılla dolu
olurdu, keşişlər sikkələri sayıb, üst-üstə yığırdılar. Özünə necə bir iqamətgah tikdirdiyini görəcəksən,
zənginlikdə bir vaxtlar Bizans imperatorunun, ya da Tatar xanının sahib olduğu dəbdəbəli saraylara
bənzəyir... İndi onun yoxsulluq əleyhinə nə üçün fitvalar verdiyini anlayırsanmı? Ordenimizin acığına
dominikanları Məsihin heykəllərini başında şahlıq tacı, əynində qızılı əba, ayaqlarında bahalı
səndəllərlə yonmağa məcbur etdiyini bilirsənmi? Avinyonda İsanı yalnız bir əlindən mismarlanmış
halda, o biri əliylə isə qurşağından asılmış pul kisəsinə toxunarkən təsvir edən xaçlar nümayiş
etdirilir. Bütün bunlar İsanın dini məqsədlərlə pul xərclənməsinə izin verdiyini sübut etmək
üçündür...”

“Vay, utanmaz!” - Mikele ucadan dedi. - Bu ki əsl küfrdür!”
“Papalıq tacına üçüncü çələng əlavə etdi. - Vilhelm söhbətə qarışdı. - Elə deyilmi, Ubertino?”



“Doğrudur. Minilliyin əvvəlində papa Hildcbrand üstündə Corona regni de manu Dei'  yazılmış
bir tac qoydu. Mürtəd Bonifasio da son zamanlar üstünə Diadema imperii de manu Petri172 173

yazılmış bir çələng əlavə etdi ona; İohann isə onların etdiklərini təkmilləşdirmək qərarına gəldi. İndi
tacın üstündə üç çələng var: dini hakimiyyət, dünyəvi hakimiyyət və ilkin müqəddəs hakimiyyət. Fars
şahlarının rəmzi, bütpərəstlik rəmzi...”

Fransiskanlardan biri o anadək bir kəlmə də danışmamışdı, çünki abbatm əmri ilə süfrəyə
qoyulmuş gözəl xörəklərin dadına baxmaqla məşğul idi. Hərdənbir söhbətə qulaq verir, bəzən
papanın yaramazlığından söz düşəndə istehza ilə “hm” deyir, bəzən də ağzından, süfrə ətrafında
oturanların acıqlı sözlərini təqdir edən bir nərilti çıxırdı. Daha çox isə dişsiz amma doymaq bilməyən
ağzından çənəsinə axan ət suyuna qarışmış qırıntıları təmizləməklə məşğul idi. Yanındakılarla yalnız
yeməkləıdən birini tərifləmək üçün danışırdı. Sonradan bildiyimə görə o - monsenyor174 Jeromc idi,
həmin Kaffa yepiskopu ki Ubertino bir neçə gün əvvəl onun öldüyünü söyləmişdi. Monsenyor
Jeromenin iki il öncə öldüyü haqqında şayiələrin mömin məsihilər arasında sürəkli yayıldığını da
söyləməliyəm. Bunları da sonralar eşitdim. Əslində isə monastırdakı görüşdən bir neçə ay sonra öldü
və indiyə qədər əminəm ki, ertəsi gün toplanmış məslicdə ilahiyyata dair müzakirələr zamanı
hiddətləndiyi üçün ölmüşdü. Cismi zəif, xasiyyəti tünd olduğuna görə qəzəbindən partlamışdı.

Söhbətin bu yerində ilk dəfə sözə qarışdı və ağzı dolu halda danışmağa başladı: “Bilirsinizmi ki
bu mürtəd, dindar insanların günahlarını da istismar edib daha çox sərvət toplamaq üçün taxae
sacrae poenitentiariae175 deyilən bir qanun çıxardı? Əgər keşiş bir rahibə ilə, ya bir qohumu ilə, ya
da hər hansı bir qadınla



(bu da olur, çünki!) cismani günaha girərsə, yalnız yetmiş yeddi qızıl lirə və on iki soldo' ödədikdən
sonra günahlarını əfv etdirə bilər. Sədumçuluq üstündə iki yüz lirədən çox ödəmək tələb olunur,
amma bu günah qadınlarla deyil, yalnız oğlan uşaqları və heyvanlarla işlənsə, pul cəriməsi yüz
lirəyədək endirilir. Əgər bir rahibə istər eyni zamanda, istərsə də növbə ilə monastırın içində, ya da
kənarda özünü bir neçə kişiyə təslim etmişsə və günahlarından təmizlənmək istəyirsə, yüz otuz bir
qızıl lirə və on beş soldo verməlidir”.

“Lap ağ etdin, monsenyor Jcrome, - Ubcrtino özünü saxlaya bilməyib dedi, - papanı sevmədiyimi
bilirsiniz, amma bu mövzuda onu müdafiə etməyə məcburam! Bütün bunlar avinyonluların iftirasıdır;
mən belə qanunnaməni heç zaman görməmişəm”.

“Yox, bu doğrudur, - Jcrome inadla sözünün üstündə durdu. - Mən də görməmişəm, amma belə
qanunlar var”.

Ubertino başını yellədi və hamı susdu. Anladım ki, monsenyor Jeromeni, adət edildiyi kimi, heç
kim ciddiyə almır - Vilhelm onu dünən əbəs yerə gicbəsər kimi qiymətləndirməmişdi. Vilhelm
söhbəti qaldığı yerdən davam etdirməyə çalışdı: “İstər həqiqət, istər uydurma olsun, hər halda, belə
dedi-qoduların meydana çıxması Avinyonda əxlaqi havanın necə olduğunu göstərir; orada hamı, -
zalımlar da, məzlumlar da Məsihin canişininin sarayında yox, bir bazarda yaşadıqlarını bilirlər.
İohann taxta çıxdığı zaman onun sərvətinin yetmiş min qızıl florin176 olduğu zənn edilirdi. Amma indi,
yəqin ki, on milyondan çox qamarlamışdır”.

“Elədir, - Ubertino təsdiqlədi. - Mikele, Mikele, Avinyonda nə rüsvayçılıqlar gördüyümü sən
bilmirsən!”

“Vicdanlı olmağa çalışaq, - Mikele dedi. - Bizimkilərin də səhvlərə yol verdiklərini etiraf edirik.
Mənə xəbər verdilər ki, fransiskanlar dominikan monastırlarını silahla ələ keçiriblər və yoxsul həyata
məcbur etmək üçün düşmən rahibləri soyundurublar



Bunu bildiyimdən Provans hadisələrində İohanna qarşı çıxmağa cəsarət etmədim. Onunla ağlabatan
saziş bağlamaq istəyirəm. Mən demirəm ki, o öz təkəbbürünü cilovlasın. Amma bizim
tovazökarlığımıza da toxunmasın. Puldan danışmayacağam, yalnız İncili-Şərifin sağlam təfsirinə izin
verməsini ondan rica edəcəyəm. Sabah onun elçiləri ilə bunlar barədə danışmalıyıq. Axı onlar da
ilahiyyatçı insanlardır. Hamısı da İohann kimi tamahkar ola bilməz ki... Üləmalar müqəddəs kitabın
təfsiri barəsində razılığa gələrlərsə, o da...”

“O? - deyə Ubertino onun sözünü kəsdi. - Görünür, sən hələ ilahiyyat sahəsində onun etdiyi
dəliliklərin hamısını bilmirsən. O, hər şeyi öz iradəsi ilə bağlayıb-açmaq üçün səlahiyyət əldə
etdiyini düşünür, istər yer üzündə olsun, istər göy üzündə. Yer üzündə nələr etdiyini gördük. Göy
üzünə gəlincə... İndi sizə söyləyəcəyim fikirləri hələlik o, açıqca dilinə gətirmir. Ən azından,
camaatın qarşısında. Amma bu barədə yaxın adamları ilə pıçıldaşdığını dəqiq bilirəm. O, əsl
divanəlik sayıla biləcək yeniliklər üzərində işləyir - bunlar tamamən batil fikirlər olmasa da,
məsihilik nəzəriyyəsinin mahiyyətini dəyişməyə və moizələrimizin gücünü ortadan qaldırmağa qadir
yeniliklərdir”.

“Nə kimi?” - hamı bir ağızdan soruşdu.
“Berenqaıiodan soruşun. O yaxşı bilir. Mən ondan eşitmişəm”, - deyə Ubertino başı ilə Bercnqaıio

Tallonini göstərdi. Son illərdə, Berenqario papanın sarayındaca müxaliflik edərək, onun ən qatı
düşmənlərindən biri hesab edilirdi. Avinyondan gəlib, fıansiskanların dəstəsinə qoşulmuş və onlarla
birlikdə monastıra qalxmışdı.

“Bu, çox müəmmalı, hətta inanılmaz bir işdir, - deyə Berenqario sözə başladı. - Qısası, deyəsən
İohann, möminlərin Məhşər gününədək ilahi mənzərəni görə bilməyəcəkləri haqqında müddəa
hazırlayır. Uzun müddətdir ki, İncilin altıncı bab, doqquzuncu ayəsi üzərində düşünür; burada söhbət,
Tanrı kəlamlarına şəhadət verdikləri üçün öldürülmüş insanların ruhlarının mehrabın önündə ədalət
və intiqam tələb etdikləri zaman beşinci möhürün açılmasından gedir; hər birinə ağ libas verilir və
onlara



deyilir ki, az bir müddət də səbrli olsunlar, o biri qardaşları da öldürülüb, sayı tamamlayanadək...
İohann bu sözlərə istinad edərək belə bir nəticə çıxarır ki, möminlər Məhşər gününədək Tanrını görə
bilməyəcəklər”.

“Bunları kimə söyləmişdir?” - Mikele heyrətlə soruşdu.
“Hələlik çox az adama, ancaq öz yaxınlarına. Amma şayiələr yayılır və deyirlər ki, açıq bəyanatla

çıxış etməyə hazırlaşır. Dərhal olmasa da, bir neçə ildən sonra ilahiyyatçıların tam dəstəyini
qazandığı zaman”.

“Ha-ha!” - Jerome ağzındakı loxmanı çeynəyə-çeynəyə güldü.
“Təkcə bu deyil. Daha da irəli gedib, söyləmək istəyir ki, Məhşər gününədək cəhənnəm bağlı

qalacaqdır... hətta şeytanlar üçün də”.
“İsa köməyimizə çatsın! - Jerome bağırdı. - Bəs günahkarları, onlar öldükdən sonra dərhal hazır

olan cəhənnəmlə qorxuda bilməsək, nə deyəcəyik?”
“Bir dəlinin əlində qalmışıq, - Ubertino dilləndi. - Ancaq anlaya bilmirəm ki, bütün bunlar onun

nəyinə gərəkdir...”
“Günahların bağışlanması haqqında bütün təlimlər havaya uçacaqdır, - Jerome təəssüflənərək

dedi. - Bundan sonra o özü də bir əfv fərmanı belə sata bilməyəcək. Belə uzaq bir cəzaya görə
heyvanlarla günah işləmiş bir keşiş o qədər qızılı nə üçün ödəsin?”

“O qədər də uzaq deyil, - Ubertino qətiyyətlə dedi. - Vaxt yaxınlaşır!”
“Bunu sən bilirsən, sevgili qardaşım, amma avam insanlar anlamırlar. İşə bir bax! - yeməyin

ləzzətini itirmiş kimi görünən Jerome bağıraraq dedi. - Bu rəzil düşüncələri onun ağlına vaiz keşişlər
yeritmişlər!” - başını dəlicəsinə yırğalayaraq qışqırdı.

“Axı bütün bunlar onun nəyinə lazımdır?” - Sezenalı Mikele təkrarən soruşdu.
“Düşünmürəm ki bunun ağlabatan bir səbəbi olsun, - Vilhelm dedi. - Lakin şübhəsiz, bütün bunlar

onun azğın təkəbbüründən irəli gəlir. Hamıya - yerə də, göyə də öz iradəsini yeritmək istəyir.



Bu şayiələri duymuşdum, Okkamlı Vilhelm onların haqqında mənə yazmışdı. Gec-tez kimsə sözünü
geri götürəcək. Ya papa, ya ilahiyyatçılar, müqəddəs kilsənin vahid sədası, Tanrı bəndələri, ya da
bizim mömin yepiskoplar...”

“Nəzəri məsələlərdə bizim ilahiyyatçıları sındırmaq çətin deyil”, - Mikele qəmgin-qəmgin dedi.
“Hələ məlum deyil, - Vilhelm cavab verdi. - Biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, müqəddəs elmlərin

biliciləri xalqın önündə papanın kafir olduğunu açıqlamaqdan qorxmurlar. Üləmalar da, özlərinə
görə, xristian xalqın himayəçiləridir. Heç bir papa xalqın əleyhinə çıxmaqla heç zaman heç nə əldə
etməz”.

“Bu daha pisdir, daha pis, - Mikele təşvişlə mızıldandı. - Bir tərəfdə dəlisov papa, digər tərəfdə
öz ilahiyyatçıları vasitəsi ilə İncili-Şərifi sərbəstcə təfsir etməyə başlayacaq olan Tanrı bəndələri”.

“Nə üçün, siz Perucada elə bununla məşğul deyildinizmi?” - Vilhelm soruşdu.
Mikele can damarına basılmış kimi yerindən atıldı. “Məhz buna görə papa ilə görüşmək istəyirəm.

Onun razılığı olmadan heç bir şey edə bilmərik”.
“Baxarıq, baxarıq”, - Vilhelm təmkinlə cavab verdi.
Ustadım, doğrudan da, uzaqgörən çıxdı. Tezliklə Mikelcnin imperatorluğun ilahiyyatçılarına və

xalqa güvənərək papaya qarşı çıxacağını qabaqcadan necə bilmişdi? Dörd il sonra İohann öz qeyri-
adi nəzəriyyəsini ilk dəfə açıqlayınca, bütün xristian xalqının ayağa qalxacağını irəlicədən necə
görmüşdü? Əgər ilahi mənzərəni görmək uzun müddətə ertəlonmişsə, ölülər dirilərə necə havadarlıq
edə bilər! Bəs övliyalara sitayişkarlıq nə olacaqdı! Buna görə də məhz minoritlər ilk dəfə dörd ildən
sonra papaya qarşı çıxdılar və onu lənətlədilər. Mətin və dönməz əqidəli Okkamlı Vilhelm də ön
sıralarda yer aldı. Mübarizə üç il sürdü, nəhayət, ölümün astanasında olan İohann bəzi güzəştlərə
getdi. İllər sonra onun 1334-cü ilin dekabr ayında kardinalların məclisinə gəlib o günədək heç
görünmədiyi qədər balacalaşmış



doxsan yaşında, qocalıqdan qurumuş və ölüm kimi solğun halda aşağıdakı sözləri dediyini mənə
danışmışdılar (yalnız içdiyi andları pozmaq istədiyi zaman deyil, öz əqidəsindən dönərkən də
sözlərlə oynamağı bacaran tülkü!): “Biz etiraf edir və inanırıq ki, cisimdən ayrılan və tamamilə pak
olan ruhlar göy üzünə axıb cənnətdə, mələklərin arasında, Həzrəti-İsanın yaxınlığında olacaqlar və
Tanrını müqəddəs mahiyyəti içində, əyan-aşkar, üzbəüz seyr edəcəklər... - bu yerdə o, sözünə ara
verdi - nəfəs almağa çətinlik çəkdiyindənmi, yoxsa cümləsinin son hissəsinin əvvəlkinə zidd olduğunu
vurğulamaq məqsədi ilə belə etdiyini heç kim bilmir, - bədəndən ayrılan ruhun halət və vəziyyətinin
izin verdiyi ölçüdə”. Ertəsi gün səhər çağı bazar günü idi özünün söykənəcəyi açılıb-yığılan uzun bir
kürsüyə uzadılmasını əmr etdi, kardinallara əlini öpdiirdii və öldü.

Amma yenə mövzudan ayrılıb, anlatmalı olduğum şeylərin əvəzinə tamamilə başqa hadisələri
təsvir edirəm. Dərhal bunu kəsirəm, həm də ona görə ki, bu söhbətin davamı sonra danışacağım
hadisələri aydınlaşdırmağa qətiyyən kömək etmir.

Minoritlər ertəsi gün kimin necə danışacağı haqqında razılığa gəldilər. Rəqiblərini bir-bir götür-
qoy edib dəyərləndirdilər. Vilhelmin Bemardo Guinin gəlişi haqqında verdiyi məlumat hamını təşvişə
salmışdı, üstəlik - Avinyon heyətinə Pocettolu kardinal Bertrandonun başçılıq edəcəyi xəbəri bu
təşvişi daha da artırmışdı. İki inkvizitor - ifratçılıq idi. Bu, onların minoritləri bidətçilikdə ittiham
etmək istədiklərini göstərirdi.

“Qoy olsun, - Vilhelm dedi. - Biz də onları ittiham edərik”.
“Yox, yox, - Mikele narahat oldu. - Hər şeydən əvvəl, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Saziş ehtimalına

heç bir halda zərər verməməliyik”.
“Düşündüyüm qədər, - Vilhelm dedi, - bu məclisin toplanması üçün çox çalışdığıma baxmayaraq...

sən bunları bilirsən Mikele... bir sözlə, avinyonluların buraya müsbət nəticə üçün gəldiklərinə
inanmıram. Sən İohanna Avinyonda tək-tənha, həm də təhlükəsizliyinə heç bir təminat olmadan
lazımsan. Məncə sabahkı məclisin tək müsbət anı - sənin bu həqiqəti anlamağın olacaqdır. Oraya bu
təcrübədən keçinədən getsəydin, daha pis olardı”.

“Deməli, faydasız olduğuna inandığın bir iş üçün bu qədər güc və zaman sərf etmisən?” - Mikele
acı-acı dedi.

“Bunu məndən həm imperator, həm də sən istədin, - Vilhelm cavab verdi. - Bir də ki, düşmənini
yaxından tanımaq heç zaman faydasız deyildir”.

Bu zaman gəlib bizə dedilər ki, ikinci heyət monastırın darvazasından içəri girməkdədir.
Minoritlər masanın arxasından qalxıb, İohannın adamlarını qarşılamağa getdilər.



İK İN D İ  VA X T I ,
Pocetto kardinalı, Bernardo Gui və digər

avinyonlıdar gəlirlər,
sonra isə hər kəs istədiyini edir

Bir-birini çoxdan tanıyanlar və eşitdikləri sözlərdən bir-birini tanıyanlar - hər kəs həyətdə
mehriban tərzdə salamlaşdı. Baş rahibin yanında Pocettolu kardinal Bertrando dayanmışdı. Onun
bütün görkəmində adət etdiyi amiranolik vardı. Sanki ikinci papa idi, hamıya, ələlxüsus, minoritlərə
on səmimi təbəssümlər paylayır, sabahkı məclis haqqında indidən duyduğu xoş və ümidverici hissləri
hər kəslə bölüşürdü. XXII İohannın sülh və səadət arzularını (hər bir fransiskan üçün dəyərli olan bu
sözləri qəsdən işlədirdi) daha çox dilə gətirirdi.

“Əhsən, əhsən”, - Vilhelm məni öz mirzəsi və müridi kimi təqdim etmək şərəfinə layiq görüncə,
Bernardo mənə tərəf çevrilib dedi. Sonra Bolonyanı görüb-görmədiyimi soruşdu və bu şəhərin
gözəlliyini, ləziz xörəklərini və mükəmməl universitetini tərifləyərək, bizim xeyirxah papanı çox
məyus edən alman-həmvətənlərimin yanına qayıtmaqdansa, oraya getməyimi məsləhət bildi. Sonra
üzüyünü öpməm üçün dodaqlarıma yaxınlaşdırdı, özü isə başımın üzərindən təbəssümünü başqa
birinə yönəltdi.

Mənim də diqqətim son günlər haqqında çox eşitdiyim başqa bir zata yönəlmişdi: fransızların
dediyi kimi Bernardo Gui, yaxud Bernarde Qvidoni, ya da başqa yerlərdə söylənilən kimi - Bernardo
Guidoya.

O, yetmiş yaşında, əldən düşmüş, amma dümdüz qamətli bir dominikan idi. Boz, heç bir ifadə
oxunmayan soyuq gözlərindən heyrətə düşdüm. Sonra bu gözlərin müəmmalı, həm də xoşagəlməz
panltıyla işıqlandığını, düşüncə və təəşşüqləri gizlətdiyi kimi, yeri gəlincə, qəsdən onları büruzə
verməyi bacardığını da gördüm.



Bemardo, demək olar ki salamlaşmalarda iştirak etmədi və o birilər ki, səmimilik və mehribanlıq
göstərmədi, ancaq nəzakət qaydalarını gözləməklə kifayətləndi. Daha əvvəldən tanıdığı Ubertinonu
salamlarkən ehtiramla baş əydi, amma ona elə baxdı ki, bədənim ürpəşdi. Sezenalı Mikeleni görüncə
kinayə ilə gülümsədi və soyuq səslə dedi: “Sizi çoxdandır ki, Avinyonda gözləyirik”. Onun
sözlərindən nə səbirsizlik, nə istehza, nə qərəz - ümumiyyətlə, heç bir ifadə duya bilmədim. Sonra
Vilhelmi ona təqdim etdilər. Bemardo onun kim olduğunu öyrənincə, nəzakətli olsa da, ona
düşməncəsinə baxdı. İş onda deyil ki, gizlədiyi hisslər istəməyərəkdən üzündə əks olunmuşdu -
əminəm ki, belə ola bilməzdi (ümumiyyətlə, onda hər hansı hissin ola biləcəyinə inanmasam da).
Yox, o şübhəsiz ki, Vilhelmə olan ədavətini göstərmək istəyirdi. Vilhelm isə onun kinli baxışlarına
səmimi və hədsiz təbəssümlə cavab verib dedi: “Əməlləri mənim üçün bir dərs və ömək olan,
həyatımı tamamilə dəyişdirmiş bir çox mühüm qərarları almağıma təsir edən bir adamı çoxdan
görmək istəyirdim”. Vilhelmin həyatını dəyişdirən ən mühüm qərarlardan birinin inkvizitorluqdan
imtina etməsi olduğunu bilməyən biri üçün (amma Bemardo bunu çox yaxşı bilirdi) bu sözlər
məddahlıq və hətta yaltaqlıq idi. Bu iki nəfərin görüşü məndə belə fikir yaratdı ki, Vilhelm
Bernardonu imperatorluq zindanlarından birində görməkdən nə qədər məmnun qalardısa, Bemardo da
Vilhelmin amansız və qəddarlıqla öldürülməsinə baxmaqdan o qədər ləzzət alardı. Bemardonun
əmrində çoxlu sayda silahlı adam olduğundan səksəndim və ustadımın həyatına görə çox qorxdum.

Yəqin ki, Bemardo monastırda törədilmiş cinayətlər haqqında abbatdan məlumat ala bilmişdi.
Vilhelmin iynəli sözlərini guya anlamırmış kimi dedi: “Elə görünür ki, bu günlər ərzində baş rahibin
ricası üçün və bizi buraya gətirən görüşün şərtlərinin üzərimə qoyduğu vəzifəni yerinə yetirməkdən
ötrü çox iyrənc və hətta iblisanə üfunətlə qoxuyan hadisələri araşdırmağa məcbur olacağam. Bu
barədə sizə ona görə deyirəm ki, bir zamanlar mənə daha yaxın olduğunuzu və şərin ordusu ilə xeyirin
ordusunun



üz-üzə gəldiyi döyüş meydanında sizin də mənimlə və mənim kimilərlə çiyin-çiyinə vuruşduğunuzu
bilirəm”.

“Doğrudur, - deyə Vilhelm sakitcə cavab verdi. - Amma sonra o biri tərəfə keçdim”.
Bemardo zərbəyə ləyaqətlə tab gətirdi. “Bu cinayətlər haqqında deməyə sözünüz varmı?”
“Əfsus ki yox, - Vilhelm səmimiyyətlə dedi. - Axı mən cinayətlər mövzusunda sizin kimi mahir

deyiləm”.
Sonra kimin nə ilə məşğul olduğunu bilmirəm. Vilhelm bir daha Mikele və Ubertino ilə

məsləhətləşdikdən sonra yazı zalına getdi. Malaxiadan oxumaq üçün bir neçə kitab gətirməyi rica
etdi. Malaxia qəribə baxışlarla onu süzdü, amma imtina etməyə cürəti çatmadı. Təəccüblüdür,
kitabları gətirmək üçün kitabxanaya qalxmaq məcburiyyətində qalmadı. Çünki onların hamısı
Venansionun masasının üstündəydi. Ustadım qiraətə daldı, mən də onu narahat etmək istəmədim.

Mətbəxə endim. Orada Bemardo Guini gördüm. Görünür o, monastınn daxili quruluşunu öyrənmək
üçün hər yerdə dolaşırdı. Yerli ləhcədə pis-yaxşı danışaraq, aşpazları və başqa xidmətçiləri necə
sorğu-suala tutduğunu eşitdim (onun Şimali İtaliyada inkvizitor kimi fəaliyyət göstərdiyini
xatırladım). Məncə, məhsul haqqında, monastırda işlərin təşkili haqqında suallar verirdi. Lakin ən
məsumanə söhbətdə belə, qarşısındakını elə kəskin baxışlarla süzürdü ki, qəflətən verilmiş yeni bir
sualla onu elə çaşdırırdı ki, qurbanı saralıb, kəkələməyə başlayırdı. Təhqiqatı özünəməxsus üsullarla
apardığını və bu zaman hər bir inkvizitorun istifadə etdiyi misilsiz bir silahdan - qarşısındakının
təşvişindən yararlandığını anladım. Zira dindirilən hər kəs, bir qayda olaraq, şübhə altına düşdüyü
üçün qorxur və buna görə də təhqiqatçını başqa birindən şübhələnməyə təşviq edən sözlər danışır.

Axşama qədər monastırın hansı yerində oldumsa, sorğu-sual aparan Bemardoya rast gəldim: həm
də dəyirmanda, həm kilsənin həyətində. Amma o, məlumat almaq üçün bir dəfə də olsun rahiblərə
müraciət etmədi, dünyəvi keşişlərlə və kəndlilərlə danışdı - Vilhelmin fəaliyyətinə tamamilə əks
olaraq.

 

 

 

 

 

DÖ R D Ü N C Ü  G Ü N

G Ü N B ATA N  Ç A Ğ I ,
Alinardo, deyəsən, mühüm məlumatlar verir, Vilhelm isə

bir-birinin ardınca gətən aşkar səhvlərin məntiqiliyinə əsaslanaraq,
təxmin edilən həqiqətə çatmaq üçün öz üsulunu açıqlayır

Bir neçə saatdan sonra Vilhelm yazı zalından şən əhvali-ruhiyyədə çıxdı. Axşamın düşməsini
gözlərkən, monastırın həyətində Alinardoya rast gəldik. Qocanın istəyini xatırladığımdan, hələ dünən
mətbəxdən bir az paxla götürmüşdüm, bunları ona verdim. Təşəkkür edərək, paxlaları dişsiz və seliyi
axan ağzına tıxdı.



“Gördünmü, oğlum? - mənə dedi. - Üçüncü cəsəd də kitabın göstərdiyi yerdə idi. İndi dördüncü
suru gözlə!”

Ondan soruşdum ki, cinayətlər zəncirinin açannı müqəddəs kitabda axtarmağın lazım olduğunu necə
bilmişdir. Heyrətlə gözlərini bərəltdi: “Yuhənnanın İncilində hər şeyin açarı var! - və incidiyindən
üzünü qırışdırıb əlavə etdi, - Mən bilirdim, bunu çoxdan deyirdim... abbata məsləhət verən də mən
idim, bilirsənmi... o zamankı abbata... İncilə aid mümkün qədər çox təfsir toplamasını. Kitabxanaçı
mən olacaqdım... Lakin bir başqası onun Silosa göndərilməsinə müvəffəq oldu. Orada ən gözəl
əlyazmaları toplayıb, böyük bir qənimətlə geri döndü... Harada axtarmağın lazım olduğunu o bilirdi...
kafirlərin dilində danışmağı da bacarırdı... Buna görə kitabxananı ona tapşırdılar, mənə yox... Amma
Tanrı onu cəzalandırdı və vaxtı çatmadan qaranlıqlar ölkəsinə göndərdi... Ha, ha” - o ana qədər mənə
ixtiyarlığın ağır taqətsizliyi içində, məsum körpə kimi şəfqətli görünən qoca acı-acı güldü.

“O kim idi? Kimdən bəhs edirsiniz?” - Vilhelm soruşdu.
Qoca təəccüblə ona baxdı. “Kimin haqqında danışırdım? Xatırlamıram... Bu çoxdan olub. Amma

Tanrı cəzalandırır, Tanrı



yox edir, Tanrı yaddaşı da qaraldır... Kitabxanada təkəbbürdən irəli gələn çox hadisələr oldu...
Ələlxüsus, əcnəbilərin əlinə keçdikdən sonra. Fəqət, Tanrı indi də cəzalandırır...”

Ondan yeni bir şey öyrənmək mümkün olmadı. Onu sakit və incik sayıqlamalar içində buraxdıq.
Görünür, bu söhbət Vilhelmi çox maraqlandırmışdı. Bumunun altında mızıldandı: “Alinardonu
dinləməyə dəyər. Hər dəfə maraqlı bir şey söyləyir”.

“Bu dəfə nə dedi?”
“Adso, - deyə Vilhelm cavab verdi. - Sirri aşkar etmək mahiyyətlərdən nəticə çıxarmağa

bənzəməz. Bu, xüsusi əlamətlən toplamaq və onlardan ümumi qanun çıxarmaqla da eyni deyil. Sirri
aşkar etmək, daha çox, zahirən bir-birinə qətiyyən bənzəməyən bir, yaxud iki, ya da üç xüsusi əlamətə
malik olmaq və bütün bu halların hələlik bilmədiyin, bəlkə də heç vaxt çıxarılmamış ümumi bir
qanunun təzahürü olub-olmadığını təsəvvür etməyə çalışmaqdır. Əlbəttə, filosofun dediyi kimi,
insanın, atın və qatırın - hər üçünün səfrası olmadığını və hər üçünün də uzun ömür yaşadığını əsas
götürsən, bütün səfrasız heyvanlann uzun müddət yaşadığını bir müddəa olaraq istədiyin vaxt irəli
sürə bilərsən. Lakin indi buynuzlu heyvanları misal götürək. Onların nə üçün buynuzu vardır? Birdən
bütün buynuzlu heyvanların üst çənələrində diş olmadığını görürsən. Təəssüf ki, üst çənələrində diş
olmayan, buynuzsuz heyvanların da mövcud olduğuna - məsələn, dəvə kimi - diqqət yetirməsəydin,
bu, gözəl bir kəşf olardı. Lakin sonra görürsən ki, üst çənələrində diş olmayan bütün heyvanların iki
mədəsi vardır. Gözəl. Bundan belə bir nəticə çıxara bilərsən ki, kimin dişləri yetərincə deyil, qidam
yaxşı çeynəmir və buna görə də, qidanı həzm etmək üçün iki mədəyə ehtiyacı vardır. Bəs, buynuzlar?
Bunun üçün buynuzların maddi səbəbini təsəvvür etməyə çalış; görəcəksən ki, dişlərin azlığı -
heyvanda, hardan olursa olsun, özünə çıxış yolu axtaran, sümük maddənin ifrat ölçüdə yaranmasına
səbəb olur. Lakin bu izah kafıdirmi? Yox, çünki dəvənin də üst dişləri yoxdur, iki mədəsi var, amma
buynuzları mövcud deyil. Bu halda məqsədli səbəb axtarmaq daha faydalı olar. Sümük maddəsi
yalnız o heyvanlarda buynuza çevrilir ki, onların başqa müdafiə vasitələri olmasın. Dəvənin elə sərt
dərisi var ki, buynuzlara ehtiyacı olmaz. Ona görə də belə bir qanun çıxarıla bilər ki...”

“Bu işə buynuzların nə dəxli var? - səbirsizcə onun sözünü kəsdim. - Nə üçün birdən buynuzlu
heyvanlarla məşğul olmağa başladınız?”

“Mən buynuzlu heyvanlarla heç zaman məşğul olmadım, amma Linkoln yepiskopu Aristotelin
fikirlərini inkişaf etdirərək, buynuzlarla çox əlləşdi. Düzü, onun gətirdiyi dəlillər haqqında heç nə
deyə bilmərəm, onların səhv, ya doğru olduğunu da bilmirəm; mən özüm də dəvənin neçə dişi və neçə
mədəsi olduğunu heç zaman saymadım; bunları sənə, təbiətşünaslıqda izahedici qanunların dolayı
yollarla çıxarıldığını anlatmaq üçün söylədim. Pərakəndə dəlillər qarşısında bir çox ümumi qanunu
təsəvvür etməyə çalışmalısan; ilk baxışdan bu qanunların heç biri ilə məşğul olduğun dəlillər
arasında əlaqə görməyəcəksən; və birdən nəticənin, hadisənin və qanunun gözlənilmədən bir-birinə
uyğun gəlməsi səni o birilərə nisbətən daha inandırıcı mühakimə yürütməyə yaxınlaşdıracaqdır. Sonra
bu mühakiməni bütün oxşar hallara tətbiq etməyə çalış. Ondan nəticəni əvvəlcədən söyləmək üçün
istifadə et; bu, sənə düz tapdığını, yoxsa yanıldığını göstərəcəkdir. Lakin təhqiqatın sonuna qədər
mühakimələrinə hansı fikirləri qatıb, hansıları çıxaracağını doğru-dürüst bilməyəcəksən. Bax mən də
bu vəziyyətdə nəticəyə nail oluram. Pərakəndə dəlilləri uzlaşdırır və müxtəlif ehtimalları yoxlayıram.
Lakin inanılmaz dərəcədə çox fərziyyəni götür-qoy etməliyəm, onlardan əksəriyyəti o qədər cəfəngdir
ki, sənə deməyə də utanıram. Bax itmiş o at əhvalatında izləri görüncə, həm bir-birini tamamlayan,
həm də bir-birinə zidd olan çoxlu fərziyyələr qurdum; bu, qaçmış at ola bilərdi, abbat özü də bu gözəl
ata minib yamacdan enə bilərdi; yoldakı izlər Kəhərin, kolluğa ilişib qalmış yal isə bir gün əvvəl



burada olmuş başqa bir atm, tutaq ki, Köhlənin ola bilərdi. Ağacın budaqlarını isə atlar yox, insanlar
sındıra bilərdi. Kelarla xidmətçilərin təlaş içində atı axtardıqlarını görüncəyədək, hansı fərziyyənin
doğru



olduğunu bilmirdim. O zaman Kəhər ehtimalının - yeganə doğru ehtimal olduğunu düşündüm və
rahiblərə gözlənilməz suallar verərək, bunu yoxlamağa çalışdım. Gördüyün kimi, haqlı çıxdım. Amma
yanıla da bilərdim. Qalib olduğum üçün insanlar məni müdrik sandılar. Lakin onlar məğlub olduğum
üçün axmaq sayıldığım çoxlu hadisələrdən xəbərsiz idilər. Haqlı çıxmağımdan bir neçə saniyə əvvəl
yanılmadığımdan əmin olmadığımı da bilmirdilər. İndi monastırdakı vaqeələrlə bağlı çox gözəl
fərziyyələrim var, amma bunlardan hansının ən yaxşı olduğunu söyləməyə imkan verən aşkar dəlilim
yoxdur. Buna görə də, sonradan axmaq vəziyyətinə düşməkdənsə, indi ağıllı görünməməyi üstün
tuturam. Qoy bir az da düşünüm, heç olmasa, sabaha qədər”.

O      anda ustadımın mühakimə yürütmək üçün hansı üsuldan istifadə etdiyini tamamilə anladım və
bu üsulun filosofun təklif etdiyi üsuldan fərqləndiyini və daha səmərəsiz olduğunu görüb heyrətə
düşdüm; çünki filosof, ilkin mahiyyətlərə əsaslanaraq mühakimə yürüdür və onun dərrakəsi, demək
olar ki, ilahi idrakın yolu ilə gedirdi. Vilhelmin isə cavab tapmayınca, bir-birinə zidd olan həddən
ziyadə cavab uydurduğunu anladım. Sarsılıb qalmışdım.

“Elə isə, - deyə soruşmağa cürət etdim, - siz hələ də məsələnin həllindən uzaqsınız?”
“Çox yaxınam, - Vilhelm cavab verdi. - Yalnız hansı həllə yaxın olduğumu bilmirəm”.
“Deməli, sualları həll edərkən düzgün və yeganə bir cavab tapa bilmirsiniz?”
“Adso, - Vilhelm dedi, - tapa bilsəydim, çoxdan Parisdə ilahiyyat öyrədirdim”.
“Parisdə həmişə düzgün cavab tapırlar?”
“Heç zaman, - Vilhelm dedi. - Amma öz səhvlərindən möhkəm yapışırlar”.
“Bəs siz, - deyə uşaq inadkarlığı ilə təkid etdim, - məgər səhv etmirsiniz?”



 
“Hər zaman, həm də tez-tez, - o cavab verdi. - Lakin dərhal bir neçə səhvin olmasına çalışıram, yoxsa
bir-yeganə səhvin quluna çevrilərəm”.
Bu zaman mənə elə gəldi ki, Vilhelmi, ümumiyyətlə, maddə ilə anlayış arasındakı vəhdətdən doğan
həqiqət maraqlandırmır. Əksinə, mümkün olacaq sayda fərziyyələr yürüdərək, əylənmək istəyirdi.
O anda, xəcalət çəkərək etiraf edirəm ki, ustadımdan ümidimi kəsdim və “Yaxşı ki, inkvizisiya
vaxtında gəldi!” deyə düşünməkdən özümü saxlaya bilmədim. Zira Bemardo Guini ruhlandıran
həqiqət yanğısı məni də bürümüşdü.
Belə günahkar əhvali-ruhiyyədə, müqəddəs cümə axşamının gecəsi Yəhudanm çəkdiyindən daha
böyük xəcalət hissi ilə şam yeməyi üçün Vilhelmlə yeməkxanaya getdim.



D Ö R D Ü N C Ü  G Ü N

A X Ş A M,
Salvator eşq cadusundan söhbət açır

Nümayəndə heyətlərinin şərəfinə verilən şam yeməyi çox təmtəraqlı idi. Görünür, abbat insan
təbiətinin zəifliklərini və papalıq sarayındakı adətləri gözəl bilirdi (deməliyəm ki, rahib Mikelenin
rahibləri do buna yad deyildilər). Aşpazın bizə söylədiyinə görə, bayram süfrəsinə qoymaq üçün yeni
kəsilmiş donuzların qanından kükülor hazırlanacaqdı. Amma Vcnansionun müsibətli ölümü üzündən
donuz qanlarının hamısı axıdılmış, yeni donuzların kəsilməsinə isə macal olmamışdı. Digər tərəfdən,
Tanrının xəlq etdiyi məxluqatın öldürülməsini o günlərdə heç kimin istəmədiyini düşünürəm. Lakin
süfrədə yerli şərabla bişirilmiş çöl quşu, içi dovşan əti ilə doldurulmuş donuz balası. Müqəddəs
Klara kökələri, düyü ilə o yerlərdə bitən badamlardan bişirilmiş badam-plov (onu “ağ yemək” də
adlandırırlar), xiyarotu qatılmış xəşil, qiyməli zeytun, qızardılmış pendir, istiotla bişirilmiş qoyun əti,
ağ lobya və nəfis şirniyyatlar: Müqəddəs Bemardo qoğalları, Müqəddəs Nikola kömbəsi, Müqəddəs
Lusia şirniləri vardı; sonra şərablar və otlardan çəkilmiş, hər zaman qaşqabaqlı olan Bemardo Guini
belə şənləndirən içkilər: limon və qoz arağı, oynaq xəstəliyinə faydası olan şərab və ilanotu şirəsi.
Ağıza qoyulan hər loxma şükür duaları ilə müşayiət edilməsəydi, bura qarınqulular məclisinə
bənzəyərdi.

Süfrə arxasından hamı şən əhvali-ruhiyyədə qalxdı. Bir çoxu axşam duasına getməmək üçün
yüngülcə naxoşladığını bəhanə gətirdi. Abbat heç kimi məcbur etmədi. Axı ordenimizdən olan
rahiblərin həyatını bəzəyən məsumluq və məziyyətlər hər kəsə nəsib deyil.

Hamı çıxdı, mənsə marağımdan gecələr bağlandığına görə yır-yığış edilən mətbəxə baxmaq üçün
yubandım. Və qoltuğunun altında bağlama olan Salvatorun pişik kimi oğrun-oğrun bağçaya doğru
getdiyini gördüm. Nə baş verdiyini öyrənmək üçün arxasınca gedib, onu çağırdım. Əvvəlcə yaltaqlıq
edib boyun qaçırmaq istədi, sonra suallarıma cavab verərək, bağlamada (içində canlı bir şey varmış
kimi tərpənən) şahmaran177 apardığını dedi.

“Şahmarandan qorx! Odur ilanların şahı, dəhşətli zəhərlərlə doludur içi. Tüpürür onları!
Tüpürcəkdən də pis. Elə üfunət püskürür ki, dərhal öldürür! Zəhər! Belində qara xalları var, başı
xoruzun başına oxşayır, gövdəsinin yarısı ayaqları üstündə dayanır, yarısı da o biri ilanlar kimi yerdə
sürünür. Onu gəlincik178 öldürür...”

“Gəlincikmi?”
“Hə! Gəlincik - çox kiçik bir heyvandır, siçovuldan azca hündür. Siçovul ondan qorxur. İlan da,

qurbağa da. Onlar gəlinciyi dişləyən kimi özünü şüyüdlüyə və lərgəliyə soxur. Onları gəmirir. Sonra
yenidən döyüş meydanına geri dönür. Deyirlər ki, gözlərindən törəyib-çoxalır. Amma bunun doğru
olmadığını da deyənlər var”.

Şahmaranın ona nə üçün lazım olduğunu soruşdum. Cavab verdi ki, bu onun işidir. Amma maraq
məni götürdü və ona bildirdim ki, bu qədər üstü açılmamış cinayətlərin olduğu yerdə rahiblərin
davranışındaki hər cür qəribəliyi Vilhelmə danışmaq da mənim işimdir. O zaman Salvator belə
etməyim deyə yalvarıb-yaxardı və öz bağlamasını açıb, mənə qara tüklü bir pişik göstərdi. Sonra
məni yanma çəkib, arsız-arsız gülümsəyərək, qulağıma pıçıldadı ki, keların, ya da mənim, o - azuqə
sayəsində, mənsə - gənc və gözəl olduğum üçün, kəndli qızlarla sevişməyimizi görmək onu incidir,



çünki özü çirkinliyi və yoxsulluğu ucbatından bunu edə bilmir. Və ona məlumdur ki, eşq cadusu ilə
istənilən qadını necə ram etmək olar. Bundan ötrü qara pişiyi öldürüb, gözlərini oymaq lazımdır,
sonra bu gözləri qara toyuğun yumurtalarının içinə qoyacaqdın, iki gözü - iki yumurtaya (bu zaman
mənə iki yumurta göstərib, onları qara toyuqlardan götürdüyünü dedi). Sonra yumurtalar at peyininin
yığnağı altında əməlli-başlı çürüməliydi (Salvator bağçanın heç kimin heç zaman olmadığı bir
guşəsində artıq peyin topası da hazırlamışdı). Yumurtaların hər birindən kiçik şeytan çıxacaq və arzu
etdiyi zaman dünyanın istənilən ləzzətini ayağına gətirtmək üçün hər ikisi ona xidmət edəcəkdi.
“Amma çox təəssüf ki. - Salvator dedi, - bir çətinlik var. Cadunun təsirli olması üçün özünə aşiq
etmək istədiyin qadının peyinin altına qoymazdan əvvəl yumurtaların üstünə tüpürməsi mütləq
lazımdır. Bax ən çətin olan budur, - o, fikirli-fikirli dedi, - çünki cadu gecəsi o qadın nə yollasa sənin
yanında olmalı, şübhələnmədən öz işini görməli və bunu nə üçün etdiyini bilməməlidir”.

O      an üzümü qarsayan, içimi alovlandıran, bütün cismimi yandırıb-yaxan bir alova
büründüyümü hiss etdim və zorla eşidiləcək səslə ondan, dünən gətirdiyi o qızı, bu gecə də gətirib-
gətirməyəcəyini soruşdum. O isə rişxənd və istehza ilə cavab verib, mənim şəhvət əsiri olduğumu
söylədi (etiraz edib, sırf maraq xatirinə soruşduğumu dedim), sonra da əlavə etdi ki. kənddə gözəl qız
çoxdur, başqasını, mənim xoşladığım o qızdan daha gözəlini gətirəcəkdir. Əlbəttə, məndən qurtulmaq
üçün yalan söylədiyindən şübhələndim. Amma nə edə bilərdim? Başqa işlərdən ötrü Vilhelmə lazım
olduğum zaman bütün gecə Salvatoru izləməliydim? Əgər söhbət ondan getsəydi belə, ehtirasımın
məni ona doğru sürüklədiyi, ağlımınsa ondan uzaqlaşdırdığı - o qızı görmək istəyərdimmi? O qızı ki,
hətta onu həmişə görmək arzusunda olsam da, heç zaman görməməliydim? Yox. yox. Əlbəttə ki, yox.
Salvatorun yalan danışmadığına - ən azından o biri qadın haqqında - özümü inandırmağa çalışdım. Ya
da əksinə, bütün dedikləri yalandı, onun cadugərliyi - xurafatçı qanmazın tutqun uydurmalarıdı və
əslində heç nə edə bilməyəcəkdi.

Onunla sərt davrandım, söyüb-yamanladım və dedim ki, bu gecə gedib hücrəsində otursa yaxşı
olar, çünki ətrafda oxçular



gəzib-dolaşır. Cavabında monastırın giriş və çıxışlarını oxçulardan daha yaxşı tanıdığını, bu dumanda
heç kimin heç nə görməyəcəyini söylədi. “Bax, - o dedi, - indi qaçıb aradan çıxacağam, iki addım
aralıda həsrətini çəkdiyin o qızla kef etsəm, hətta sən də məni görməyəcəksən”. O, bunu başqa, daha
kobud sözlərlə söylədi. Amma dediklərinin mənası belə idi. Hiddətlə oradan uzaqlaşdım, çünki belə
əclafla söyüşmək mənim kimi əsilzadə bir müridə yaraşmazdı.

Vilhelmi axtarıb tapdım və biz niyyətimizi yerinə yetirməyə başladıq. Yəni kilsədə axşam duası
zamanı elə yerdə dayandıq ki, dua bitər-bitməz kitabxanaya ikinci dəfə (mənim üçün üçüncü) səyahət
etməyə hazır idik.



DÖ R D Ü N C Ü  G Ü N

A X Ş A M D UA S IN D A N  S O N R A ,
Vilhelmlə Adso yenə də kitabxanaya girirlər və Afrikanın
astanasına varırlar, amma içəri girmək mümkün olmur,

çünki dördün birincisinin və yeddincisinin nə olduğunu bilmirlər;
axırda mübtəla olduğu eşq azarı Adsonu yenə -

bu dəfə olduqca elmi - vəlvələyə salır

Kitabxananı gəzmək, saatlarca sürən gərgin zəhmətin hesabına başa gəldi. Labirintin xəritəsini
yoxlamaq sözdə asan idi. Amma hər otaqda olan yazını çırağın tutqun işığında oxumaq, keçidləri və
bütöv divarlan xəritədə işarələmək, baş hərfləri qeyd etmək, sonra isə bütün bu keçid və oyuqların
qarışıqlığına baxmayaraq qonşu otağa aparan yolu tapmaq tələb olunurdu. Uzun, çətin və darıxdırıcı
iş idi.

Sərt soyuq vardı. Gecə küləksizdi, buna görə də keçən dəfə bizi qorxudan o incə xışıltılar,
vıyıltılar eşidilmirdi. Amma yarıqdan sızan hava buz kimi soyuq və rütubətli idi. Kitabları götürən
zaman əllərimizin üşüməməsi üçün yun əlcəklər geymişdik. Amma bunlar qışda yazı yazmaq üçün
istifadə olunan xüsusi, barmaq ucları deşik olan əlcəklər idi. Soyuqdan əsdiyimiz üçün hərdənbir
yerimizdə tullanır, keyimiş əllərimizi qızdırmaq üçün çırağın alovuna tutur və ya qoynumuza soxur, ya
da bir-birinə sürtürdük.

Ona görə də fasiləsiz işləyə bilmirdik. Tez-tez dayanıb rəfləri araşdırırdıq. Vilhelm - bumunun
üstündəki yeni şüşələri ilə - bu gün istədiyi qədər oxuya bilərdi. O, kitabları bir-bir götürür və bu
zaman ya əsəri tanıdığı, ya çoxdan bəri axtardığı üçün ya da adını heç eşitmədiyi bir kitaba rast
gəldiyinə görə sevincindən qışqırırdı. Həyəcan və maraqdan özünü unutmuşdu. Qısası, hər kitab onun
üçün naməlum ölkədə yaşayan əfsanəvi heyvan kimi idi. Bir əlyazmasının vərəqlərini çevirib
qurtarmamış məni növbəti kitabın dalınca göndərirdi:

“Bax gör o rəfdə nə var!”
Mən cildləri bir-bir götürərək, sərlövhələri oxuyurdum: “Bedanın179 “Anqloların tarixi”... Yenə

onun “Məbəd memarlığı haqqında”, “Hərbi düşərgələr haqqında”, “Dionis şənliklərinin tarixi
haqqında”, “Yazı qaydaları”, “Hecaların hesablanması haqqında”, “Müqəddəs Kutbertin həyatı”,
“Ölçü sənəti”...”

“Aydındır. Hamısı Möhtərəmin əsərləridir... Bura bir bax! “Bəlağət elmi haqqında”... “Mübaliğəli
ifadələrin fərqləndirilməsi”... Hamısı dilçi alimlərdir! Prisian, Honorat, Donat, Viktorin, Metrori,
Evtiki, Servi, Fokas, Asper... Qəribədir. Əvvəlcə düşündüm ki, burada yalnız ingilis müəlliflər
olmalıdır... Görək aşağıda nə var...”

“Hisperica... famina. Bu nədur?”
“Hibemia şeri. Dinlə:
Hoc spumans mundanas obvallat Pelagus oras terrestres amniosis fluctibus cudil
margines.
Saxeas undosis molibus irruit avionias.
Infıma bomboso vert'ıce miscet glareas Asprifero spergit spumas sulco,
Sorıoreis frequerıter quat'ıturflabris...»180 Bunun mənasını anlamırdım, amma Vilhelm oxuyarkən



sözləri ağzında elə fırladırdı ki, sanki suların şırıltısı, dalğaların gurultusu, dənizin uğultusu
eşidilirdi.

“Bəs bu? Malmesberili Adhelm. Görün nə yazır: “Primitus pantorum procerum poematorum pio
potissimum paternoque preserlim privilegio panegiricum poemataque passim prosator 'ı
subpolopromulgatas...181 Bütün sözlər eyni hərflə başlayır!”

“Mənim adalarımdan olan insanlar bir az dəlisovdur, - Vilhelm qürurla dedi. - O biri rəflərə bax”.
“Vergili”
“Ola bilməz. Vergilinin nəyi? “Georgiklər”mi?”
“Yox. “İqtibaslar”... Heç eşitməmişdim...”
“Bu ki Marone deyil! Tuluzalı Vergilidir, natiq, Həzrəti-İsanın mövludundan altı əsr sonra

yaşamış, böyük alim kimi şöhrət qazanmışdır”.
“Burada deyilir ki, sənətlər arasında şairlik, bəlağət elmi, dilşünaslıq, natiqlik, məntiq, həndəsə...

daha çox fərqlənir. Bunu hansı dildə yazıb?”
“Latınca. Amma özü icad etdiyi və daha gözəl sandığı bir latıncada. Budur, bax. Yazır ki, nücum 

elmi aşağıdakı bürcləri öyrənir: mon, man, tonte, piron, damet, parfellea, belgalik,  margalet,
lutamiron, taminon və rafalut”.

“Dəli idimi?”
“Bilmirəm. Mənim adalarımdan deyildi. Sonra, dinlə. Deyir ki, alovun on iki elmi adı var:

odlandıran, şəfəqləndirən, bişirən (çiyi bişmişə çevirdiyi üçün), qaynadan, qızdıran (qızdırdığı
üçün), çatladan (odunlar çatırtı ilə yandığı üçün), qızardan (qırmızı rəngli olduğu üçün),
tüstüləndirən, ütən (tüstü yaratdığı üçün), canlandıran (halsız cisimlərə can verdiyi üçün), çaxılan
(çünki çaxmaq daşından əldə edilir, lakin bu doğru deyil, alov qığılcımdan yaranır) bir də - alovun
içində yaşayan və bu maddəni canlandıran tanrı Eneyin şərəfinə - eneon.

“Amma heç kim belə danışmır!”
“Xoşbəxtlikdən. Lakin elə vaxtlar oldu ki, dilşünaslar dünyanın dəhşətlərini unutmaq üçün dolaşıq

suallarla başlarını girələdilər. Bəlkə də eşitmisən, o dövrdə Gabund və Terenti adlı iki natiq düz on
beş gün on beş gecə adlıq halda olan “mən” sözü haqqında mübahisə etmiş, axırda isə silaha əl
atmışlar”.

“Baxın, bu da elədir. Dinləyin, - naxışların arasından meymunlarla ilanların boylandığı, bitki
rəsmləri ilə ecazkar surətdə bəzədilmiş bir kitab götürmüşdüm. - Bu sözlərə qulaq asm: kantamen,
kollamen, qonqelamen, stemiamen, plazmamcn, sonerus, alboreus, qaudifluus, qlaukikomus...”

“Mənim adalarım, - Vilhelm mülayim səslə dedi. - Bu uzaq Hibemianın rahiblərinə çox da sərt
olma. Bu monastır hələ yaşayırsa, Müqəddəs Roma imperatorluğu haqqında danışa biliriksə - bunu
onlara borcluyuq. O dövrdə Avropanın qalan hissəsi xarabalığa çevrilmişdi. Günlərin birində bəzi
qalliyalı keşişlərin etdikləri vəftizi qanundankənar elan edərək, etibarsız saydılar. Məlum oldu ki,
onlar körpələri in nomine patris el fıliae182 vəftiz edirmişlər, yeni küfr yaydıqları və Məsihi qadın
hesab etdikləri üçün deyil, latınca danışa bilmədiklərinə görə”.

“Onlar da Salvator kimi danışırdılar?”
“Təxminən. Şimalın ən uzaq yerlərindən dəniz quldurları çaylarla üzərək, Romaya gəlib çıxdılar

və şəhəri qarət etdilər. Bütpərəstlik məhv olub gedirdi, məsihilik isə hələ onu əvəzləyə bilməmişdi.
Və bütün bunların arasında yalnız Hibemia rahibləri öz monastırlarında yazıb-oxudular, oxuyub-
yazdılar və rəsm çəkdilər. Sonra isə heyvan dərisindən hazırlanmış qayıqlara atılıb, bu torpaqlara
üzdülər və sanki dinsizlərlə qarşılaşırmışlar kimi onlara İncil öyrətdilər. Sən ki Bobbioda olmusan!



Bu şəhərin əsasını Hibernialı rahiblərdən biri - Müqəddəs Kolumban qoymuşdur. Buna görə də
kobud latınca üçün onları bağışla. Həm də o zamana qədər Avropada təmiz latın dili qalmamışdı.
Onlar böyük insanlar idilər. Müqəddəs Brendan Xoşbəxtlik adalarına qədər üzdü və cəhənnəmin
sahillərindən dolanıb keçərkən, orada qayaya zəncirlənmiş Yəhudanı gördü. Bir gün bir adaya
yaxınlaşdı və sahilə çıxdı, amma adaya oxşatdıqları, sən demə dəniz əjdahası imiş. Əlbəttə ki, onların
hamısı dəli idilər...” - deyə məmnunlula təkrar etdi.

“Onlar rəsmləri necə çəkirmişlər! Gözlərimə inana bilmirəm... Necə boyalardır!”
“Təbii rənglərin tutqun olduğu ölkədə... Bir az mavi və bol-bol yaşıl... Lakin indi hibemialı

rahiblərin həyatı haqqında danışmağın vaxtı deyil. Mən başqa şeyi anlamağa çalışıram; yən: nə üçün
onları anqlikanlar və digər ölkələrin dilşünasları ilə bir yerdə saxlayırlar? Xəritənə baxsana,
haradayıq biz?”

 

“Qərb qülləsində. Bütün baş hərfləri yazdım. Beləcə,
qarar - lıq otaqdan çıxıb, yeddiguşəli zala giririk, buradan
isə qüllənır sadəcə bir otağına keçid var. Bu otaq qırmızı
rəngli H hərfi ilə



işarələnib. Sonra otaqdan-otağa keçərək dövrə vururuq. Sonra qaranlıq, yəni pəncərəsiz otağa
qayıdırıq... Dayanın... Hərfləri sıralasaq.. Elədir ki var! Siz haqlı çıxdınız! HİBERNİ!”

“Yox, əgər pəncərəsiz otaqdan ycddiguşəli otağa yenidən dönsək, HİBERNİA. Qüllənin ortada
yerləşən digər üç otağı kimi, burada da Apocalypsis-in baş hərfi olan A hərfi var. Hibemia! Ona görə
do uzaq şimaldan olan müəlliflərin, həmçinin başqa dilşünaslann və natiqlərin əsərləri burada
toplanmışdır. Görünür, kitabxananı quranlar belə hesab etmişlər ki, istənilən dilşünas, hətta
Tuluzadan olsa belə, hibemiyalı dilşünaslarla yanaşı dayanmalıdır. Belə düşünmüşlər. Görürsənmi?
Nəsə anlamağa başlayırıq”.

“Labirintə girdiyimiz şərq qülləsindəki otaqlarsa FONS sözünü təşkil edirdi... Bu nə deməkdir?”
“FONS ADAEU...”
“Yox, FONS ADAEU183 - şərq qülləsindəki ikinci pəncərəsiz otaqdır, bu yadımdadır. O, yəqin ki,

başqa sıraya daxildir. FONS ADAE-də, yəni yer cənnətində nə var idi? Yadındadırım, bu
sıralamanın ən ortasındakı otaq mehrablı idi və gündoğana baxırdı?”

“Orada çoxlu İncil vardı. Bir də İncil mətnlərinin təfsirləri və fiqhə dair digər kitablar...”
“Bax görürsənmi? Tanrı kəlamları yer cənnətində yerləşdirilib. O cənnətin çox uzaqda, şərqdə

yerləşdiyini deyirlər... Burada, qərbdə isə Hibemiadır...”
“Deməli, kitabxananın daxili quruluşu dünyanın cəhətlərinə uyğun gəlir?”
“Ola bilər. Burada kitablar gətirildiyi ölkələrə, yaxud müəlliflərin doğulduğu yerlərə, ya da bu

halda olduğu kimi - müəlliflərin doğulmalı olduğu ölkələrə görə yerləşdirilmişdir. Kitabxanaçılar
dilşünas Vergilinin səhvən Tuluzada doğulduğunu, onun qərbdə yerləşən adalarda doğulmalı olduğunu
düşünmüşlər. Beləcə, təbiətin səhvini düzəltmişlər”.

Yenidən yolumuza davam etdik və gözəl İncillərlə dolu çoxlu otaqdan keçdik. Onlardan biri keçən
dəfə mənim xəyal gördüyüm otaqdı. Biz uzaqdan orada çırağın yandığını gördük. Vilhelm bumunu
tutaraq oraya qaçdı və piltənin üstünə tüpürüb, onu söndürdü. Buna baxmayaraq, otaqdan mümkün
qədər tez uzaqlaşmağa çalışdıq. Lakin masanın üstündə günəşə bürünmüş qadın və qırmızı əjdaha
rəsmli gözəl, rəngarəng İncili görə bildim. Lövhəsinin üstündə baş hərfi qırmızı rəngli Y olan ən son
otaqdan başlayaraq otaqları sıra ilə gəzdik. Geridən, tərsinə oxuduqda YSPANİA sözünü aldıq.
Amma son hərf olan - A, HİBERNİA sözünün də son hərfi idi. Bundan Vilhelm belə nəticəyə gəldi ki,
qarışıq məzmunlu müxtəlif kitabların toplandığı bəzi otaqlar da var.

Hər halda, YSPANİA adlanan otaqlar silsiləsi nadir gözəllikdə olan İncillərlə dolu idi. Vilhelm
bunların ispan sənəti olduğunu müəyyənləşdirdi. Rəflərə baxıb, bəlkə də bütün xristian aləmində
Həvarinin kitabının nüsxələrinin və onun saysız-hesabsız təfsirlərinin ən geniş külliyyatının bu
kitabxanada olduğunu anladıq. Liebanlı Beatın İncilə dair təfsirləri nəhəng cildlərdə idi. Hamısının
mətni təxminən eyni olsa da, amma rəsmlər zəngin və müxtəlif idi. Vilhelm onları vərəqləyərək,
Asturias hökmdarlığının ən böyük miniatürçülərindən hesab etdiyi bəzi rəssamların adını tanıdı -
Magius, Fakunda və başqaları. Müxtəlif fikir və mülahizələrimizi bir-birimizlə bölüşərək cənub
qülləsinə doğru getdik. Keçən dəfəki səyahətimizin məhz burada bitmiş olduğunu xatırladım. İndi isə
YSPANİA-nın pəncərəsiz S otağından cəsarətlə E hərfi ilə işarələnmiş başqa bir otağa keçdik,
buradan da qüllənin başqa otaqlarını bir-bir gəzərək, L hərfi ilə başlayan sözlər yazılmış qırmızı
lövhəli və çıxışı olmayan son otağa girdik. Yenə tərsinə oxuduqda, LEONES sözünü aldıq. Aslanlar.

“Aslanlar... Cənub... Dünyanın cəhətlərinə görə bura Afrikadır. Aslanlar diyarı. Dinsizlərin
əsərləri buraya toplanmışdır”.

“Başqaları da var, - dolabları qarışdıraraq dedim. - İbn Sınanın “Qanunlar”ı... mənə tanış



olmayan, amma gözəl xəttatlıqla yazılmış daha bir əsər...”



“Bəzək-düzəyinə görə Quran olmalıdır, lakin əfsus ki, ərəbcə bilmirəm...”
“Quran, kafirlərin müqəddəs kitabı, batil bir kitab...” “Bizimkilərdən fərqli olan, müdriklik kitabı.

Onu buraya, aslanların, eybəcər məxluqların yanma nə üçün qoyduqlarını anlayırsanmı? Keçən dəfə,
aralarında təkbuynuzlunun da olduğu iyrənc heyvanlar haqqında kitabı burada görməmişdikmi?
LEONES adlanan bu otaqlarda, kitabxananı inşa edənlərin yalan saydıqları kitablar toplanmışdır...
Daha nə var?

“Latıncadır. Amma ərəbcədən tərcümə olunmuşdur. Əyyub əl-Ruhavi, quduzluğa dair bir əsər.
Sonra...xəzinələr haqqında kitab. Bu da Əl-Hazənin “Mənzərələr barədə” əsəri...”

“Görürsənmi, onlar yalan saydıqları kitablar arasında xristianların çox şey öyrənə biləcəyi elmi
əsərləri də yerləşdirmişlər... Kitabxana inşa edilən zaman təfəkkür belə imiş...” “Amma yalan
əsərlərin arasına təkbuynuzlu haqqındakı kitabı nə üçün qoymuşlar?” - deyə soruşdum.

“Tamamilə aydındır ki, kitabxananı yaradanların çox qəribə dünyagörüşləri varmış. Uzaq yerlər və
ağlasığmaz vəhşilərdən bəhs edən bu kitabın dinsizlərin yalanlarına yaradığını düşünmüşlər...”

“Məgər təkbuynuzlu - yalandırmı? Bu, rəmzlərdə istifadə olunan, çox gözəl heyvandır. Məsihin və
müdrikliyin rəmzidir meşəyə yalnız bakirə qız gətirməklə onu ovlamaq olar; heyvan onun pak
qoxusunu duyunca, başını qızın qucağına qoyar və ovçuların tələsinə özü düşər...”

“Elə deyirlər, Adso. Amma belə fikir də var ki, bu - bütpərəstlərin uydurduğu bir nağıldır”.
“Çox təəssüf, - dedim. - Bir gün sıx meşədən keçərkən təkbuynuzlu ilə rastlaşmaq istərdim. Yoxsa

meşənin nə ləzzəti olar?”
“Onun mövcud olmadığı heç bir yerdə deyilmir. Bəlkə də kitabların təsvir etdiyindən fərqlidir.

Venesiyalı bir səyyah çox uzaq ölkələrə, xəritələrdə göstərilən cənnət bulaqlarının yaxınlığına qədər
getmiş və orada təkbuynuzlulara rast gəlmişdir. Amma onların kobud, yırtıcı, çox çirkin və qara
olduğunu görmüşdür.



Düşünürəm ki o, doğrudan da, alnında tək buynuzu olan heyvanlar görmüşdür. Yəqin ki, bunlar, heç
zaman tam mənada yanılmayan və bizim görmədiyimiz şeylərə baxmağa Tanrı tərəfindən layiq bilinən
qədim elm ustadlarının ən ilkin və ən doğru olaraq təsvir etdikləri heyvanlardır. Sonradan, illər
keçdikcə, bu təsvirlər mənbədən, mənbəyə köçürülərək, uydurma fikirlərin təsiri altında öz şəklini
dəyişmiş və beləcə, təkbuynuzlular zərif, ağ rəngli, xeyirxah məxluqlara çevrilmişlər. Gərçi, bir
meşədə təkbuynuzlunun yaşadığını eşitsən, bakirə qızla ora getməsən yaxşı olar, zira bu heyvan,
əlində tutduğun kitabdakından daha çox, vencsiyalının təsvir etdiyinə bənzəmiş olar”.

“Amma necə ola bilər ki, Tanrı təkbuynuzlunun əsl təbiətini qədim elm ustadlarına vəhy etmişdir?”
“Bu vəhy deyil, Tanrının lütf etdiyi həyat təcrübəsidir. Onlar, sadəcə, təkbuynuzluların yaşadığı

torpaqlarda, ya da elə bizim ölkələrdə təkbuynuzluların hələ yaşadığı dövrlərdə doğulmuşlar”.
“Əgər qədim biliklər bizə onları kobudcasına təhrif edən yalan kitablar vasitəsilə ötürülürsə,

izlərini sizin də daim axtardığınız o biliklərə necə güvənə bilərik?”
“Kitablar inandırmaq üçün deyil, düşündürmək üçün yazılır. Qarşımızdakı kitabın nə dediyini

deyil, nə demək istədiyini anlamağa çalışmalıyıq. Nə də olsa, müqəddəs mətnlərin qədim təfsirçiləri
məhz belə düşünürdülər. Bu kitablardakı kimi təsvir edilmiş təkbuynuzlu ibrətamiz, yaxud alleqorik,
yaxud anaqogik' məzmun daşıyır; ismətin fəzilətdən möhtərəm olması fikri necə həqiqətdirsə, bu
məzmun da elə həqiqətdir. Lakin yuxarıdakı üç məzmunun əsaslandığı hərfi mənada olan həqiqətə
gəlincə, bunun hansı ilkin təcrübəyə söykəndiyini yoxlamaq lazımdır. Hətta məcazi məna qəti və
danılmazdırsa, hərfi mənaya həmişə şübhə edilə bilər. Bir kitabda deyilmişdir ki, almazı ancaq keçi
qanı ilə kəsmək olar. Mənim böyük ustadım Bekon bunun yalan olduğunu sübut etdi, həm də çox sadə
yolla - bunu 184



təcrübədən keçirdi və alınmadı. Lakin əgər almaz və keçi qanının qarşılıqlı əlaqəsini hərfi mənada
yox, ali mənada qəbul etsək, onda bu əlaqəyə şübhə yoxdur”.

‘'Deməli, hərfi mənada yalan görünsə də, ali həqiqətləri söyləmək olar, - dedim. - Necə olursa
olsun, bu kitabdakı kimi təsvir olunmuş təkbuynuzlunun dünyada mövcud olmaması və heç zaman
mövcud olmadığı heç zaman mövcud olmayacağı fikri məni çox kədərləndirir...”

“İlahi qüdrətin sərhədlərini biz müəyyənləşdirə bilmərik. Tanrı təqdir edərsə, təkbuynuzlular da
ola bilər. Amma dərd etmə, axı bu heyvanlar həqiqi həyatdan deyil, möhtəməl həyatdan bəhs edən
kitablarda təsvir olunmuşdur”.

“Elədirsə, kitabları oxuyan zaman ilahiyyatın fəzilət hesab etdiyi inanca söykənmək heç də zəruri
deyildir?”

“Daha iki fəzilət qalır. Ehtimal olunanın olması ümidi. Və ehtimal olunanın mövcud olduğuna
ixlaskarlıqla inananlara olan mərhəmət”.

“Lakin ağlınıza yatmırsa, bu təkbuynuzlunun sizə nə faydası ola bilər?”
“Venansionun donuz qanı ilə dolu çəlləyə qədər uzanan qardakı ayaq izləri nccə yararlıdırsa,

təkbuynuzlu da elə yararlıdır. Kitabda təsvir olunmuş təkbuynuzlu - bir izdir. Əgər iz varsa, deməli, iz
salan da mövcuddur”.

“Lakin siz bunun dəqiq iz olmadığını deyirsiniz”.

“Əlbəttə. İz - izi olduğu cisimlə hər zaman eyni biçimdə olmaz, yaxud ümumiyyətlə, bu cisimdən
törəməz. Bəzən bir iz - cismin şüurumuzda buraxdığı təəssürata uyğun gəlir, bu zaman həmin iz -
cismin deyil, fikrimizin izidir. Fikir - cismin əlaməti, surət isə - fikrin əlamətidir, yəni əlamətin
əlamətidir. Lakin surətdən cismi də olmasa, bu cismin başqalarının şüurunda buraxmış olduğu fikri
əldə edə bilərik”.

“Bu sizə kifayət edirmi?”
“Yox, çünki həqiqi elm, əlamətlərdən başqa bir şey olmayan fikirlərlə kifayətlənməməli, cisimləri

- onların öz həqiqiliyi içində ortaya çıxarmalıdır. Deməli, mən bu təəssüratdan yola çıxaraq, vahidin
təəssüratına, zəncirin ilk halqasındakı təkbuynuzlu fərdə çatmaq istəyirəm. Eynilə bunun kimi
Venansionun qatilinin buraxdığı dağınıq əlamətlərdən (bu əlamətlər çox adamı göstərir) tək bir şəxsə
çatmaq - qatilin özünü tapmaq istəyirəm. Lakin bu, hər zaman tez başa gəlmir və çox vaxt da tamamilə
başqa əlamətlər haqqında düşünməyi tələb edir...”

“Deməli, mən həmişə və yalnız başqa bir şeyi göstərən bir şey haqqında fikir deyə bilərəm; o da
başqa bir şeyi göstərər və beləcə uzanıb gedər, bəs son, həqiqi və gerçək olan cisim heç yoxdurmu?”

“Bəlkə də var. Və bu - təkbuynuzlu fərddir. Qəm yemə. Bəlkə də günlərin bir günü ən qara və ən
yırtıcı təkbuynuzlu ilə qarşılaşacaqsan”,

“Təkbuynuzlular, aslanlar, ərəblər və başqa mavrlar... - deyə düşündüm. - Şübhəsiz bu, rahiblərin
dediyi həmin Afrikadır”.

“Şübhəsiz odur. Və Afrika olduğu üçün Tivolili Pasifıkonun iqtibaslar gətirdiyi afrikalı şairlər də
burada olmalıdır”.

Elə də oldu. Gəldiyimiz yolla geri dönüb, L otağına girincə Floro, Fronto, Apuley, Martian
Kapella və Fulgentinin kitablarının yığıldığı dolaba rast gəldik”.

“Deməli, Bcrenqarın eyhamlarına görə hansı bir sirrinsə cavabı burada gizlənir” - dedim.
“Çox ehtimal ki, burada. Berenqar “fmis Africae”185 ifadəsini işlətmişdi, məhz bu ifadədən ötrü

Malaxia onun üstünə çımxırmışdı. Sərhəd... Yəqin ki, sərhəd - ən sonuncu otaqdır. Ya da... - birdən



qəribə səslə bağırdı, - Klonmaknoyzun yeddi kilsəsinə an içirəm! Sən də görmədin?”
“Nəyi?”
“Geri dönək, başlanğıcdakı S otağına!”
Biz geriyə, “Super thronos viginti quatuor” yazılmış birinci, qaranlıq, uzunsov otağa qayıtdıq.

Burada dörd keçid vardı. Birincisi - pəncərəsi daxili səkkizguşəli həyətə açılan - Y otağı. O biri,
“İspaniya” zəncirinin xarici divarı boyunca uzanan P otağına aparırdı. Üçüncüsü qülləyə, indicə
çıxdığımız E otağına açılırdı. Növbəti divar bütöv idi, ondan sonra U hərfi ilə işarələnmiş, ikinci
pəncərəsiz otağa açılan keçid vardı.

Birdən güzgülərin quraşdırıldığı otaqda olduğumuzu anladım. Yalnız xoşbəxtlikdən bu dəfə
girişdən sağda yerləşdiyi üçün dərhal görməmişdim. Yoxsa keçən dəfəki kimi yenə qorxacaqdım.

Mən diqqətlə xəritəyə baxdım, ətrafı gözdən keçirdim və tədricən bu qaranlıq otağın qeyri-
adiliyinin nədə olduğunu anladım. O biri üç qüllənin bütün pəncərəsiz otaqlarında olduğu kimi,
burada da ortadakı yeddiguşəli zala açılan keçid olmalı idi. Əgər burada keçid yox idisə, onda U
hərfi ilə işarələnmiş ikinci otaqda olmalı idi. Lakin, belə deyildi! U otağından pəncərəsi daxili
səkkisguşəli həyətə baxan T otağına yol vardı, bir də geriyə, güzgülər olan S otağına keçid açılırdı. U
otağının qalan üç divarı başdan-başa kitab rəfləri ilə dolu idi. Divarları yoxlayınca, xəritədən açıqca
görünən qəribə vəziyyəti anladıq. Həm bütün məntiq qanunlarına, həm də Binanın qalan üç qülləsində
olduğu kimi, bu qülləsində də riayət olunması gərəkən simmetriyaya görə ortada yeddiguşəli zal
olmalıydı. Amma yox idi.

“Yoxdur”, - dedim.
“Mümkün deyil... Əgər olmasaydı, qüllənin digər otaqları daha geniş olardı. Amma onlar, digər

qüllələrdəki otaqlarla təxminən eyni ölçüdədir... Yox, o var. Lakin oraya girmək mümkün deyil”.
“Divarlarla hörülüdür?”
“Bəlkə də. Bu da sənə Afrikanın sərhədi. Elm həvəskarı olan öldürülmüş o gənclər məhz bu yerlə

maraqlanırmışlar. Otaq divarlarla hörülmüşdür. Amma bu o demək deyildir ki, otağa giriş yoxdur.
Əksinə, mən əminən ki, oraya yol var; Venansio bu keçidi tapmışdı, ya da Adelmodan öyrənmişdi...
Adelmo isə Berenqardan... Venansionun qeydlərini bir də oxuyaq”.

O, cübbəsindən Venansionun əlyazmasını çıxardı və bərkdən oxudu: “Bütün üstündəki əllə dördün
birincisi və yeddincisi ilə açılır”. Ətrafına bir do baxıb, yenidən qışqırdı: “Əlbəttə! İdol - güzgüdəki
surətdir! Venansio, yəqin ki, yunanca düşünürdü. Bizim dilə nisbətən, bu dildə surət və əks arasında
əlaqə daha aşkar hiss edilir. Eidolon - bizim təhrif olunmuş surətlərimizi əks etdirən güzgüdür; dünən
gecə öz əkslərimizi kabus deyə zənn etmişdik! Amma “bütün üstündəki” dördü necə tapaq? Əks
etdirən səth üzərindəki bir şeymi? Belədirsə, Venansionun əlyazmasında yazılanları yerinə yetirmək
üçün müəyyən bir nöqtədən baxıb, güzgüdə əks olunan şeyi görməyə çalışmaq lazımdır”.

Biz güzgüyə hər tərəfdən baxdıq. Bir şey çıxmadı. Güzgü bizim öz surətlərimizdən başqa, çırağın
zorla işıqlandırdığı divarları əyri-üyrü, qarmaqarışıq cizgilərlə əks etdirirdi.

“Belədirsə, - Vilhelm düşünürdü, - “bütün üstü” ifadəsi güzgünün arxasını göstərə bilər... Bu
halda onun arxasındakı otağa girmək lazımdır. Şübhəsiz, güzgünün arxasında qapı vardır”.

Güzgü orta insan boyundan daha hündür idi. Divara palıd çərçivə ilə bərkidilmişdi. Onu hər yolla
yerindən tərpətmək istədik. Dımaqlarımızla divarı eşib, barmaqlarımızı çərçivə ilə divarın arasına
soxmağa çalışdıq. Amma güzgü divarın bir parçasıymış kimi möhkəmdi, sanki o biri daşlann arasında
tərpənməz bir daş kimi durmuşdu.

“Əgər güzgünün arxasında deyilsə, bəlkə üstündədir?” - deyə Vilhelm mızıldandı.



Ayaqlarının ucunda dayanaraq, əlini yuxarıya uzadıb, çərçivənin yuxarı kənarında gəzdirdi.
Tozdan başqa bir şey tapmadı.

“Digər tərəfdən, - deyə qəmgin-qəmgin düşünərək söylədi, - əgər orada bir otaq varsa belə...
axtardığımız və bizə qədər bu adamların axtardığı kitab artıq o otaqda deyil... Onu oradan
aparmışlar. Əvvəlcə Venansio, sonra Berenqar. Amma hara - məlum deyil”.

“Bəlkə Berenqar onu yerinə qoymuşdur?”
“Yox. O gecə biz kitabxanadaydıq. Ona mane olduq. Hər şey Berenqarın kitabı buradan

çıxardığını göstərir. Lakin qısa
müddətdən sonra, elə o gecə hamamda ölmüşdü. Sübh duasına gəlməmişdi. Deməli, səhər çağınadək
artıq o ölmüşdü. Yaxşı, bəsdir. Ən azından, Afrikanın sərhədinin harada yerləşdiyini öyrəndik. İndi
biz kitabxananın xəritəsini dolğun şəkildə tərtib etmək üçün demək olar ki, bütün zəruri məlumatlara
sahibik. Qəbul et ki, biz bu labirintin çox sirlərini açmağı bacardıq. Hətta deyərdim ki, hamısını.
Birindən başqa. Düşünürəm ki, Venansionun əlyazmasını bir daha oxusam, bunun faydası olacaq.
Burada araşdırılması lazım olan bir şey qalmadı. Sən gördün ki, labirintin sirrini biz içəriyə nisbətən,
çöldən daha asanlıqla aşkara çıxardıq. İndi burada, əyri-üyrü əkslər qarşısında biz məsələnin həllini
tapa bilməyəcəyik. Üstəlik, çırağımızın işığı da zəifləyir. Ona görə də gəl, bizə sonra lazım olacaq
şeyləri xəritədə işarələməyə çalışaq”.

Xəritəmizi təkmilləşdirməyə davam edərək, kitabxananın başqa otaqlarından keçdik. Tamamilə
riyaziyyata və nücum elminə həsr edilmiş otaqlara rast gəldik, arameylərin kitabları ilə dolu olan
otaqlardan keçdik. Nə mən, nə də ustadım bu kitablardan bircə söz də anlamırdıq. Hətta hansı dildə
yazıldığını belə bilmədiyimiz kitablar gördük. İUDAEA və AEGYPTUS sözlərini yaradan, iç-içə
keçmiş silsilə otaqlardan keçdik. Qısası, oxucunu kəşfiyyatımızın təfərrüatları ilə yormamaq üçün onu
deyəcəyəm ki, sonradan bunları xəritəmizə köçürəndə kitabxananın, doğrudan da, yer kürəsi şəklində
qurulduğunu gördük. Şimalda ANGLİA və GERMANİ vardı, onlar qərb sərhədləri boyunca
GALLİA-ya birləşmişdi, buradan isə ən ucqar qərbdə HİBERNİA, cənub divarında isə ROMA
(qədim latınların cənnəti) və YSPANİA yerləşirdi. Sonra daha cənubda Aslanlar ölkəsi LEONES,
AEGYPTUS vardı, şərqdə onlara İUDAEA və Yer cənnəti FONS ADAE birləşirdi. Şərq və şimal
qüllələrini birləşdirən divar boyunca Vilhelmin sözlərinə görə Yunanıstanı işarə etmək üçün ən yaxşı
ifadə ACAİA186 yerləşirdi.



Doğrudan da, buradakı dörd otaqda qədim bütpərəstlərin dövrünə aid şair və filosofların əsərləri
toplanmışdı.

Hərflərin oxunuş qaydası da qəribə idi: gah bir istiqamətdə, gah geriyə doğru, gah da dairəvi
şəkildə hərəkət etmək lazım gəlirdi; daha öncə dediyim kimi, tez-tez bir hərf iki müxtəlif sözün əmələ
gəlməsində iştirak edirdi (bu halda bir otaqda yerləşən müxtəlif şkaflarda müxtəlif mövzulara aid
kitablar yerləşdirildiyini gördük). Lakin kitabların yerləşməsində bir qızıl qayda axtarmaq lazım
deyildi. Bu, kitabxanaçının axtardığı əsəri tez tapmasına kömək edən adi mnemonik187 fənd idi. Bir
kitabın “dördüncü ACAİAE-də” olduğunu demək, onun başda olan A hərfi ilə işarələnmiş otaqdan
sayılmaqla dördüncü otaqda yerləşdiyinin mənasına gəlir; istiqaməti tapmağa gəlincə, burada
kitabxanaçı öz yaddaşına güvənməli və hansı tərəfə - irəliyə, yoxsa geriyə gedəcəyini, ya da dairə
üzrə hərəkət edəcəyini özü bilməlidir. Məsələn, ACAİA dördkünc şəkildə yerləşdirilmiş dörd
otaqdan ibarət idi, yəni başdakı A hərfi eyni zamanda sonuncu A hərfi olurdu; biz bunu çox qısa
müddətdə öyrənə bildik. Eynilə arakəsmələrin necə qurulduğunu da dərhal anladıq. Məsələn, şərq
tərəfdən gəldikdə, ACAİA-dakı otaqların heç birindən qərb tərəfdə yerləşən otaqlara keçmək olmur;
bu yerdə labirint bütöv divarlarla qurtarırdı. Yenidən şimal qülləsindəki otaqlara qayıtmaq üçün
tamamilə əks istiqamətə gedib, o biri üç qüllədən keçmək lazım idi. Amma əlbəttə ki, bütün
kitabxanaçılar FONS-dan girərək, deyək ki, ANGLİA-ya getmək üçün AEGYPTUS, YSPANİA,
GALLİA və GERMANİ- dən keçmək lazım olduğunu yaxşı bilirdilər.

Bunlar və bunlara bənzər başqa kəşflərlə kitabxanadakı gəzintimiz zəfərlə sona çatdı. Amma
oradan böyük bir sevinc içində çıxmamızı söyləməzdən əvvəl (tezliklə danışacağım mühüm
hadisələrdə biz də iştirak etmişdik), oxucuma bir səmimi etirafımı bildirməliyəm. Kitabxanada
təhqiqat apardığımız zaman, bir tərəfdən labirintin yollarını və sirli xəlvəti yeri öyrənmək



 
istədiyimizi, digər yandan müxtəlif otaqlarda tez-tez dayanaraq kitabların nədən bəhs etdiyini
müəyyənləşdirməyimizi, sonra da sanki naməlum qitənin, terra incognita-nın təbiətini tədqiq edirmiş
kimi götürdüyümüz hər kitabı vərəqlədiyimizi söylədim.
Bir qayda olaraq, bu naməlum qitədə bir-birimizlə həmfikir olaraq irəliləyirdik; diqqətimizi eyni
kitablar cəlb edirdi; ən maraqlı olanları ustadıma göstərirdim, o isə anlamadığım şeyləri mənə izah
edirdi.
Lakin bir an oldu ki - dəqiq desəm, cənub qülləsinin LEONES adlanan otaqlarında dövrə vurarkən -
ustadım ərəb müdriklərinin optikaya dair əsərlərindən heyrətə gələrək otaqların birində dayanıb
qaldı: bu kitablar müəmmalı və mürəkkəb rəsmlərlə dolu idi. 0 axşam ikimizin bir yox, iki çırağı
olduğuna görə mən də maraqla yan otağa keçdim; kitabxananı quranların ehtiyatkarlığı və iti dərrakəsi
ilə oxumaq üçün hər kəsə qətiyyən verilməyəcək kitabların bir divar boyunca uzanan rəflərə sıxca
yığıldığını gördüm; zira bu kitablar mümkün olan minlərcə müxtəlif xəstəliklərdən - həm cismani,
həm də ruhi - bəhs edirdi və demək olar ki, hamısı bütpərəst alimlərin qələmindən çıxmışdı. Bu an
gözüm bir kitaba sataşdı; böyük deyildi, amma mövzudan tamamilə uzaq olan miniatürlərlə (Tanrıya
şükr olsun!) bəzədilmişdi: çiçəklər, salxımlar, heyvan cütləri, şəfalı otlar; kitabın adı Eşq Aynası idi,
Bolonyalı rahib Maksimus tərəfindən yazılmışdı; kitabda eşq azarına həsr edilmiş məşhur əsərlərdən
parçalar toplanmışdı. Oxucumun da anladığı kimi, xəstə marağımın oyanması üçün bundan güclü
vasitə ola bilməzdi. Üstəlik kitabın adı da səhərdən bəri keyimiş, öləzimiş
ruhumu coşdurdu və yenidən o gecə haqqında xatirələrimi canlandırdı.
Bütün günü, səhər çağı beynimə dolmuş düşüncələrin ağıllı və dərrakəli bir müridə yaraşmadığını öz-
özümə söyləyərək, onları özümdən uzaqlaşdırmağa çalışmışdım; digər tərəfdən, dünən o qədər çox və
maraqlı hadisələr olmuşdu ki, başım tamamilə onlara qarışmış və istəklərim sakitləşmişdi - artıq
qurtulduğuma və həyəcanlarımın ötəri hisslərdən başqa bir şey olmadığına inanırdım.



Amma bu kitabı gözucu görmək belə hər şeyi dəyişdirdi və mən öz-özümə dedim: “De te fabula
narratur’’188. Və eşq mərəzinə düşündüyümdən daha ciddi şəkildə tutulduğumu gördüm. Bundan
sonra uzun illər boyunca oxuduğum kitablardan öyrəndim ki, təbabətə aid kitablar oxuyan zaman insan
orada bəhs edilən ağrıları hiss etməyə başlayır. Vilhelmin otağa girib nə işlə məşğul olduğumu
soruşacağından qorxduğum üçün o səhifələri tələsə-tələsə gözaltı oxumaq - məni bu xəstəliyə
tutulduğuma tamamilə inandırdı; xəstəliyin əlamətləri elə gözəl təsvir edilmişdi ki, bir tərəfdən (çox
sayda məşhur müəlliflərin qeyri-adi dəqiqliklə təsvir etdiklərinə görə) xəstə olduğumu görməkdən
təşvişə düşərkən, digər tərəfdən əhvalımın belə aydın və canlı şəkildə təsvir edilməsindən çox
sevindim: xəstə olsam da, xəstəliyimin, demək olar ki, çox adi olduğuna inandım, zira mənə qədər
saysız-hesabsız insan eyni əzabları çəkmişdi, əsərlərindən parçalar verilmiş müəlliflər isə xəstəliyi
təsvir etmək üçün sanki məni örnək seçmişdilər.

İbn-Hazmın səhifələri məni çox mütəəssir etdi: eşqə - dərmanı özündə olan, gah zəifləyib, gah da
güclənən bir mərəz kimi tərif verir, bu dərdə düşən insanın sağalmaq istəmədiyini və eşqi dönük
çıxarkən də taleyinə üsyan etməyərək, üzülüb əldən düşdüyünü söyləyirdi (Bir olan Allah şahiddir ki,
çox doğru deyilib!). Onun sözlərini oxuyarkən bu səhər içimə dolmuş həyəcanın səbəbini, nəhayət,
aşkar edə bildim eşqin, Ankiralı Basilionun dediyi kimi, insanın cisminə nə üçün gözlərdən girdiyini
anladım. Nəhayət, bu mərəzin aşkar əlamətlərini öyrəndim: bu dərdə mübtəla olan hər kəs, yeri gəldi-
gəlmədi, hey sevinir - eyni zamanda, hər şeydən uzaqlaşmaq istəyir; tənhalığa üstünlük verir (o səhər
mən də belə etmişdim); amansız təşviş və pəjmürdəlik, hətta nitq qabiliyyətinin itirilməsi kimi
əlamətlər üzə çıxır... Sevdiyini görməkdən məhrum edilmiş, safürəkli bir aşiqin saralıb-solduğunu,
nəhayət yatağa düşdüyünü, bəzən xəstəliyin beyinə hakim olduğunu, bu zaman ağlını itirib,
sərsəmlədiyini



oxuyunca dəhşətə gəldim; əlbəttə ki, hələ bu dərəcəyə çatmamışdım, çünki kitabxanada gəzdiyimiz
zaman ağlım çox yaxşı işləyirdi, bəzi şeyləri götür-qoy edə bilirdim. Amma xəstəliyin dərinləşdiyi
zaman ölümlə nəticələnə biləcəyini təşvişlə oxudum və qızın mənə verdiyi böyük nəşənin ruhumun
sağlığına təhlükə ola biləcəyi bir yana qalsın, cismimin qurban edilməsinə dəyib-dəymədiyini öz-
özümdən soruşdum.

Basiliodan gətirilmiş başqa bir sitat mənə çox təsir etdi: “Hər kim ruhunu qüsurlar və təşvişlər
vasitəsi ilə cismə qovuşdurarsa, həyat üçün faydalı və zəruri olan nə varsa, hamısı zədələnir; saf və
parlaq ruh şəhvətli bədənin çirkinə bulaşır və murdarlanır, bədən isə gümrahlığını və təravətini itirir,
yaşaması üçün zəruri olan hər şeydən məhrum olub, müdafiəsiz qalır”. Bu, artıq heç zaman düşmək
istəmədiyim bir halət idi.

Üstəlik Müqəddəs Hildegardın bir mülahizəsindən öyrəndim ki, o gün duyduğum və əvvəlcə qızın
yoxluğundan qaynaqlanan şirin qüssə sandığım qəmginlik, əslində, cənnətdəki mükəmməl ahənglikdən
qəfil ayrılmış insanın halına təhlükəli şəkildə bənzəyir; və “nigra et amara”189 olan bu xiffət ilan
fısıltısından və şeytani füsunkarlıqdan yaranır. Dinsizlərin müdrikləri də onunla həmfikir idilər: Əbu
Bəkr Muhəmməd ibn Zəkəriyyə ər-Raziyə aid edilən sətirlərə gözüm sataşdı. O, “Yuxular kitabı”nda
eşqi likantropiya ilə, yəni insanı canavar kimi davranmağa məcbur edən xəstəliklə müqayisə edirdi.
Təsvir edilənlər nəfəsimi kəsdi. Alim deyirdi ki, aşiqlərin əvvəlcə üzü dəyişilir, görmə qabiliyyətləri
zəifləyir, gözləri çuxura düşür, göz yaşları tükənir, dilləri quruyur və üstünü irinli qabarcıqlar basır,
bədənləri süstləşir və aşiqlər daim susuzluqdan əzab çəkirlər; buna görə də bütün günlərini üzüqoylu
yataraq keçirirlər, başlarında və budlarının yuxarı hissəsində it qapmasına oxşar izlər əmələ gəlir və
hər şey onunla bitir ki, aşiqlər zülmət gecədə qulyabanılar kimi məzarlıqda dolaşmağa başlayırlar.

Və nəhayət, böyük İbn-Sinanın zəngin əsərlərindən parçalan oxuyarkən, vəziyyətimin ağır və ciddi
olmasından heç bir şübhəm qalmadı. İbn-Sina eşqə, insanın əks cinsdən olan birinin zahiri görkəmini
və xasiyyətini daim, dönə-dönə düşünməkdən doğan acı və zəhlətökən fikir kimi tərif verirdi (Bu İbn-
Sina mənim halımı nə möcüzəvi dəqiqliklə təsvir etmişdi!). İbn-Sina deyirdi ki, eşq - başlanğıcda
xəstəlik deyildir, amma bu hiss təmin edilməzsə, vəsvəsəyə, qarabasmaya çevrilir (əgər belədirsə,
onda mən nə üçün vəsvəsəyə düşmüşdüm? Axı mən Tanrı mənə rəhm etsin razı salınmışdım. Yoxsa
keçən gecə başıma gələnlər eşqin təmin edilməsi deyildimi? O zaman bu hisslər hansı yolla təmin
edilir?) və bu andan başlayaraq, göz qapaqları daim səyriyir, nəfəs qeyri-sabit olur, xəstə gah gülür,
gah ağlayır və nəbz sürətlənir (bu, əsl həqiqətdir, mənim də nəbzim sürətlə vurur və bu sətirləri
oxuyarkən nəfəsim tutulurdu!). İbn-Sina bir insanın kimə aşiq olduğunu öyrənmək üçün daha öncə
Galenin sınaqdan keçirdiyi ən doğru üsulu irəli sürürdü: xəstənin nəbzini tutun və əks cinsdən bir çox
ad sayın, ta o vaxta qədər ki, hansı adın nəbzi sürətləndirdiyini tapa biləsiniz; bu zaman ustadımın
qəflətən içəri girib, biləyimdən yapışaraq damarlarımın sürətlə atmasına görə sirrimi anlayacağından
dəhşətə gəldim və xəcalətimdən od tutub-yandım... Əfsus, əfsus, İbn-Sina müalicə kimi iki sevgilini
nigah bağıyla birləşdirməyi məsləhət görürdü; bundan sonra xəstəlik keçirdi. Bununla da o, çox zəkalı
olsa da, vəftizlənməmiş bir kafir olduğunu və kilsə tərəfindən sağalmamağa məhkum edilmiş - daha
doğrusu öz seçimi ilə ya da valideynlərinin uzaqgörənliyinə görə, kilsə tərəfindən heç bir zaman
xəstələnməməyə məhkum edilmiş bir benediktin müridi üçün zəruri olan həyat tərzini qətiyyən
anlamadığını göstərirdi. Xoşbəxtlikdən İbn-Sina Klyuni ordeninin qaydalarından xəbərsiz olsa da,
birləşdirilməsi mümkün olmayan aşiqləri də düşünür və belə hallarda uğurlu müalicə üsulu kimi isti
hamamları məsləhət görürdü (Berenqar həyatdan köçmüş Adelmoya görə çəkdiyi eşq xiffətindən
qurtulmaqmı istəmişdi? Amma insan öz cinsindən olan birinə aşiq ola bilərmi? Yoxsa bu hiss yalnız



heyvani şəhvətdənmi doğurdu? Bəlkə keçən gecə mənim də duyduğum hisslər heyvani şəhvətdən
başqa bir şey deyildi? “Əlbəttə ki, yox, - dərhal öz-özümə cavab verdim, - bu hisslər o qədər şirin idi
ki!” Sonra, yenə dərhal öz-özümə: səhv edirsən, Adso, belə deyil, bu - şeytanın tələsiydi, bu -
heyvani hiss idi, sən heyvan kimi davranmaqla bir dəfə günah işlədin, indi isə öz heyvanlığım
danmaqla daha çox günaha batırsan!). Sonra yenə İbn-Sinadan başqa üsulların olduğunu da oxudum:
məsələn, sevdiyin birini sən sağalanadək qaralayan və yamanlayan təcrübəli qarılardan yardım
ummaq - bu kitaba görə belə işlərdə kişilərə nisbətən qoca qarılar daha bacarıqlı idilər. Bəlkə də
məsələni bu cür həll etmək lazım idi, fəqət monastırda yaşlı qadın tapmaq mümkün deyildi (necə ki
gənc qadın da yox idi), buna görə də sevgilimi mənə qaralamaq üçün rahiblərdən birinə üz tutmaqdan
başqa çarəm yox idi. Amma kimdən rica edəcəkdim? Həm də bir rahib deyingən bir qarı kimi
qadınları yaxşı tanıya bilərdimi? Ərəbin təklif etdiyi son üsul ümumiyyətlə, heç nəyə yaramazdı,
çünki bədbəxt aşiqi kənizlərlə əyləndirməyi məsləhət görürdü. Bu, monastır rahibi üçün həyata
keçirilməsi mümkün olmayan bir çarə idi. “Bəs gənc bir rahib, - deyə öz-özümə soruşdum, - eşq
azarından necə qurtula bilər? Yoxsa onun üçün nicat yoxdur? Bəlkə Severinə və onun şəfalı otlarına
müraciət edim?” Doğrudan da, bir az aşağıda Vilhelmin dəfələrlə adını ehtiramla çəkdiyi Villanovalı
Amaldonun əsərlərindən bir parça yerləşdirilmişdi; burada deyilirdi ki, eşq xəstəliyi - maye və hava
həddən artıq olduqda, yəni insan bədəni ifrat dərəcədə nəm və istilik içində olduğu zaman yaranır;
çünki qanın (törədici toxumu əmələ gətirən) həddən artıq çoxluğu, toxumun ifrat dərəcədə artmasına
gətirib çıxarır, beləcə “complexio venerea yaranır və kişinin qadınla cismani birləşmək üçün can
atmasına səbəb olur. İnsan beyninin orta mədəciyinin onurğa şöbəsində yerləşən (bu haradadır? -
deyə düşündüm) bir mülahizə yürütmək qabiliyyəti vardır, onun vəzifəsi - hisslərimizin qavradığı



cisimlərin içində olan hissedilməz inientiones190 - i duymaqdır; fəqət hisslərlə qavranılan cismə
duyulan istək həddən ziyadə olduqda mülahizə yürütmək, fikirləşmək qabiliyyəti zədələnir və yalnız
aşiq olduğun insanın xəyalları ilə qidalanmağa başlayır; bu zaman ruh və cismi bütünlüklə alov
bürüyər, insan gah kədərlənər, gah da sevinər, çünki istilik (çarəsizlik anlarında bədənin ən dərin
yerlərinə enən və dərini soyudan) sevinc anlarında cismin səthinə çıxar və üzü istiləşdirər, yanaqları
qızardar. Amaldonun təklif etdiyi müalicə üsulu sevilən cisimdən uzaqlaşıb, onunla qovuşmaq
ümidindən əl çəkməkdən, beləcə, düşüncələrin ondan uzaqlaşmasına nail olmaqdan ibarət idi.

“Belədirsə, deməli sağalıram, ya da ən azından sağalmağa doğru gedirəm, - öz-özümə dedim, -
çünki sevdiyim cismi yenidən görmək, görsəm belə - ona qovuşmaq, qovuşsam da - ona yenidən sahib
olmaq, hətta ona yenidən sahib olsam belə - rahibliyimin, mənsəbimin və ailəmin çiynimə qoyduğu
vəzifələr üzündən onu yanımda saxlamaq ümidim çox azdı, hətta heç yoxdu... Deməli, mən
sağalmışam”, - deyə düşündüm və kitabı örtüb, özümü ələ aldım, elə bu anda Vilhelm içəri girdi.
Fəth etdiyimiz kitabxananın (yuxarıda söylədiyim kimi) dəhlizləri ilə yenidən yolumuza davam etdik
və mən bir müddət öz eşqimi unutdum.

Lakin oxucu da şahid olacaq ki, mən yenidən onunla görüşəcəkdim, bu dəfə (əfsuslar olsun!)
tamamilə başqa bir şəraitdə.

Sezenalı, Sezenalın Sezenalı



GECƏ,
Salvator acınacaqlı şəkildə Bernardo Guinin əlinə düşür,

Adsonun sevdiyi qız cadugərlikdə günahlandırılaraq yaxalanır və
hamı əvvəlkindən daha bədbəxt və qorxmuş halda

yatmağa gedir

Yazı zalından yeməkxanaya enməyə macal tapmamışdıq ki, səs-küy eşitdik. Zəif işıq şüaları
mətbəx qapısının yarıqlarından çölə sızırdı. Vilhelm dərhal çırağı söndürdü. Divarlara sıxıla-sıxıla
mətbəxə açılan qapıya ehtiyatla yaxınlaşdıq. Və səsin həyətdən gəldiyini gördük, qapı isə açıq idi.
Sonra həm səslər, həm də işıqlar uzaqlaşdı. Kimsə qapını möhkəm çırpdı. Belə mərəkə yalnız pis
hadisənin əlaməti ola bilərdi. Biz tələsə-tələsə sümük məzarlığından keçib, yeraltı yoldan boş kilsəyə
qalxdıq və cənub qapısından çölə çıxdıq. Həyətin o biri başında titrək işıqlı məşəllər yanırdı.

Yaxınlaşdıq. Bu çaxnaşmada bizim peyda olmağımız heç kimin diqqətini cəlb etmədi. Yataqxana
və müsafırxanadan hadisə yerinə qaçıb gələnlərin arasında idik. Və biz acınacaqlı səhnənin şahidi
olduq. Bir neçə oxçu, gözlərinin ağı kimi ağappaq olmuş Salvatoru və ağlayan bir qadını bərk-bərk
tutub saxlamışdı. Ürəyim sıxıldı. O idi, hər zaman düşündüyüm o qız. Məni görüb tanıdı və
yalvarışlı, çarəsiz baxışlarla mənə baxdı. Oxçuların əlindən qurtarmaq üçün ona tərəf can atdım,
amma Vilhelm çiynimdən yapışıb astadan, ancaq hiddətlə məni söyüb-yamanladı. Rahiblər və
monastırın qonaqları hər yandan axışıb gəldilər.

Abbat gəldi, Bemardo Gui gəldi, oxçuların yüzbaşısı baş verənlər haqqında ona qısa məlumat
verdi. Hadisə belə olmuşdu.

İnkvizitorun əmrinə görə oxçular gecə monastırın həyətində gəzərək, keşik çəkirdilər, bu zaman
onlar giriş darvazasından



kilsəyə gedən yola nəzarət edir, bağçaların olduğu yerə və Binanın yaxınlığındakı əraziyə xüsusi
diqqət yetirirdilər. “Oxçuları nə üçün məhz belə yerləşdirmişdilər”, deyə öz-özümə soruşdum, sonra
da anladım: çox güman ki, Bemardo xidmətçi və aşpazlardan monastırda gecələr cəncəl işlərin
olduğunu öyrənmişdi. Təəssüf, kimin nə işlə məşğul olduğunu ona tam yəqinliklə deyə bilməzdilər.
Lakin kiminsə gecələr monastın əhatələyən divarla mətbəx arasında gedib-gəldiyinə eyham
vurmuşdular. Həm də maymaq Salvator öz axmaq niyyətini mənə açıqladığı kimi mətbəxdə, ya da
anbarda bir zavallıya bunları danışmış, o da sorğu-sual zamanı qorxudan özünü itirib, bu yemi
Bemardoya tullamışdı. Deməli, oxçular kimi güdəcəklərini yaxşı bilirmişlər. Buna görə də qaranlığa
və qatı dumana baxmayaraq, onlar Salvatoru yanındakı qadınla birlikdə mətbəxin qapısını açmaq
üçün qurdalandıqları zaman yaxalamışdılar.

“Belə müqəddəs məkanda qadın! Həm də rahiblə birlikdə! - Bemardo abbata tərəf dönüb, acıqla
dedi. - Ey mənim möhtərəm ağam, - deyə davam etdi, - əgər söhbət yalnız paklıq andını pozmaqdan
getsəydi, bu adamı cəzalandırmaq, ancaq sizin ixtiyarınızda olardı. Lakin bu iki bədəməlin hərəkətləri
qonaqların həyatına nə dərəcədə təhlükəli olub-olmadığını bilmədiyimiz üçün hər şeydən əvvəl
onların sirrini aşkara çıxarmalıyıq. Hey, bura bax, səninləyəm, - deyə Salvatorun sinəsinə sıxıb,
gizləməyə çalışdığı düyünçəni onun əlindən aldı. - Bunun içində nə var?”

Nə olduğunu yaxşı bilirdim. Bıçaq, qara pişik (düyünçə açılan kimi bu pişik dəhşətlə
miyoldayaraq, qaçıb getdi) və qırılaraq yapışqan həlməşiyə çevrilmiş, qan laxtası, yaxud bəlğəm, ya
da murdar bir maddə kimi görünən - iki yumurta. Salvator mətbəxə girib pişiyi öldürərək, gözlərini
oymaq istəyirmiş. Amma qızın nə üçün itaətlə onun ardınca düşüb getməsi aydın deyildi... Tezliklə
bunun da səbəbi aşkara çıxdı. Oxçular pis-pis hırıldayaraq və ədəbsiz sözlər deyərək qızın üstünü
axtardılar və kəsilmiş, amma yolunmamış bir xoruz tapdılar. Acı tale elə gətirmişdi ki, bütün
pişiklərin boz rəngdə göründüyü dumanlı gecədə



Zavallı ac qızı aldatmaq üçün başqa bir şeyə gərək olmadığını anladım; üstəlik keçən gecə qiymətli
öküz ürəyini də (mənə olan eşqindən ötrü!) qoyub getmişdi.

“Demək, belə! - Bemardo yaxşı heç nə baş verməyəcəyinin əlaməti olan bir səslə bağırdı. - Qara
pişik və qara xoruz! Bunlar mənə tanışdır! - və bu zaman oraya yığışmış kütlənin içində Vilhelmi
görüb dedi, - Vilhelm qardaş, məgər bu sizə tanış deyildirmi? Üç il əvvəl Kilkennidə bir qızın qara
pişik qılığına girmiş bir şeytanla əlaqədə olduğuna görə ittiham edildiyi zaman siz inkvizitor
deyildinizmi?”

Ustadım, mənə elə gəldi ki, qorxusundan dinmədi. Onun qolundan çəkib silkələdim, carəsizcə
pıçıldadım: “Bunu yemək üçün götürdüyünü desəniz ona!”

Ustadım əlimi itələyib, Bemardoya nəzakətlə cavab verdi: “Çıxardığınız nəticələrə mənim
köhnəlmiş təcrübələrimin təsir etməyəcəyini düşünürəm”.

“Hə, əlbəttə, - Bemardo zəfər təbəssümü ilə cavab verdi. - Daha sanballı şahidlər vardır!
Burbonlu Stefan Ruhül-Qüdsün yeddi fəziləti haqqındakı əsərində yazır ki, Müqəddəs Dominik
Fanjoda moizə oxuyan zaman kafirləri lənətləyərək, orada olan bəzi qadınlara əvvəllər kimə xidmət
etdiklərini göstərəcəyini dedi. Birdən onların arasına yekə it böyüklüyündə olan qorxunc bir pişik
tullandı; odlu və nəhəng gözləri, göbəyinədək sallanmış qanlı dili, hansı tərəfə qaçır-qaçsın,
başqalarından daha üfunətli olan dalının iyrəndiyini göstərən dimdik qalxmış qısa quyruğu vardı
(Şeytana sitayiş edənlərin, həmçinin onların sırasında olan Tampl cəngavərlərinin batil ayinlər
zamanı öpdükləri anuslar da belə üfunətlidir). Pişik, qadınların ətrafında bir saat dövrə vurduqdan
sonra kilsə zənginin ipinə tullandı və üfunətli nəcisini kilsəyə buraxaraq, zəngin üstünə dırmaşdı.
Məgər pişiyin tərifini göylərə qaldıranlar katarlar deyildilərmi? Onlar, Lilli Alanın gümanına görə,
pişiyi Lüsiferin mücəssəməsi hesab etdikləri üçün dalını yaladıqları bu heyvanın şərəfinə adlarını



catus191 sözündən götürmüşlər. Ovcmalı Vilhelm “Qanunlar haqqında” əsərində bu iyrənc adətdən
bəhs etməmişdirmi? Sonra, Böyük Albert hər pişiyin şeytan ola biləcəyini demirmi? Məgər möhtərəm
qardaşımız Jak Furnye, Karkassonlu inkvizitor Qodfridin ölüm yatağında onun cəsədini murdarlamaq
istəyən şeytanlardan başqa bir şey olmayan iki qara pişiyin iştirak etdiyini bizə xatırlatmırmı?”

Rahiblər dəhşətdən vəlvələyə düşdülər, bir çoxu xaç vurdu.
“Möhtərəm abbat, möhtərəm abbat, - Bemardo çəkindirici tərzdə deyirdi, - düşünürəm ki,

möhtərəm cənab-əqdəslərinizə, günahkarların bu şər vasitələrindən necə istifadə etdikləri tam məlum
deyildir! Amma əfsuslar olsun ki, mən onları bilmək məcburiyyətində qalmışam! Öz həmcinsləri ilə
birlikdə gecənin ən qaranlıq vaxtlarında qara pişiklərdən rəzil cadugərlik məqsədləri üçün istifadə
edən çoxlu cinayətkar qadın gördüm, sonralar bunu inkar edə bilmədilər: bəzi heyvanların belinə
minərək, gecənin zülmətinə sığınıb şəhvətli kabuslara çevrilmiş əsirlərini özlərinin ardınca sürüyərək
çox uzaqlara aparırdılar... İblis onların gözünə xoruz, ya da qara rəngli başqa bir heyvan görkəmində
görünürmüş, hər halda buna inanırdılar, hətta o qara heyvanla, məndən “necə” deyə soruşmayın,
yatırdılar da. Mən bilirəm və and içməyə hazıram ki, onların törətdiyi əməllərin ən dəhşətlisi bu
deyildi, elə bu cür sehrbazlıqla Avinyona qədər gedib çıxdılar və möhtərəm papamızın müqəddəs
canına qəsd etməyə hazırlaşaraq, yeməyinə zəhər qoymaq üçün tilsimli içkilər və məlhəmlər
düzəltdilər. Papa ancaq sehrli alətin köməyi ilə zəhəri aşkara çıxarıb, xilas ola bildi; ilan dili
şəklində olan bu alətdəki dəyərli zümrüd və yaqutlar yemək-içməyə qatılmış zəhəri Tanrının lütf
etdiyi ilahi xüsusiyyət sayəsində aşkar edə bilirdi. Tanrıya şükrlər olsun, əlahəzrət fransız kralı ilan
dili biçimində olan bu qiymətli alətdən ona düz on bir dənə hədiyyə etmişdi; beləcə, zati-
müqəddəsləri papamız labüd ölümdən qurtula bildi! Əlavə edim ki, zati-müqəddəslərinin



düşmənləri hətta bu rəzilliyi do geridə qoydular, on il əvvəl həbs edilmiş kafir Bemard Delisyenin
mühakiməsi zamanı nələrin üzə çıxdığını hamı bilir; onun evində cadugərliyə aid kitablar tapıldı; ən
təhlükəli səhifələrinə istənilən düşmənin ölümünə nail olmaq üçün mumdan heykəlciklərin
hazırlanmasına dair göstərişlər yazılmışdı. İnanacaqsınızmı, ya yox, amma onun evində zati-
müqəddəsləri papanın surətinə qeyri-adi dərəcədə bənzəyən heykəlciklər tapılmış və onların
üzərində, bədənin ən həyati yerlərinə qırmızı nöqtələr qoyulmuşdu, hamı bilir ki, ipdən asılmış belə
heykəlcikləri güzgünün qabağında yerləşdirmək lazımdır, sonra həyati nöqtələr iynələrlə deşilir,
sonra da... Eh, bu iyrənc əməllərdən nə üçün danışıram? Sübut nəyə lazımdır! Zati-müqəddəsləri
papa özü xoruz və pişiyin zərəri haqqında demişdir, Super illius specula adlı buyruğunda onların bəd
əməllərini təsvir etmiş və lənətləmişdir. Əgər sizin zəngin kitabxananızda bunun bir nüsxəsi vardırsa,
hamınızın oxumasını və yaxşı-yaxşı düşünməsini məsləhət görürəm...”

“Var, var”, - həyəcandan özünü unutmuş abbat hərarətlə dedi.
“Gözəl, - deyə Bemardo sözünə yekun vurdu. - İndi məncə, bu hadisə hər kəsə aydındır. Pis yola

çəkilmiş bir rahib, cadugər və xoşbəxtlikdən, gerçəkləşdirməyə macal olmayan şeytani ayin... Bəs
qurban kim olacaqdı? Şübhəsiz, bunu tezliklə öyrənəcəyik. Bunu öyrənmək üçün də yuxumdan bir
neçə saat fəda etməyə hazıram. Ümidvaram ki, zati-aliləriniz, mənə bu adamın aparılacağı bir yer
vermək lütfıinə sahibdirlər...”

“Dəmirçixananın zirzəmisində zindanlar var, - abbat dedi. - Xoşbəxtlikdən çox nadir hallarda
onlardan istifadə edilir, illərdir boş qalıb”.

“Xoşbəxtlikdən, ya da bədbəxtlikdən”, - Bemardo onun sözünü kəsdi. Sonra oxçulara yolu
öyrənməyi və iki əsiri ayrı-ayrı zindanlara salmağı kişini, onun - Bemardonun az sonra zirzəmiyə enib
onu dindirərkən üzünə baxa bilməsi üçün divardakı halqalara möhkəmcə bağlamağı əmr etdi. “Qıza
gəlincə, o dedi, - kim olduğu aydındır, onu bu gecə sorğu-sual etməyə dəyməz.



O, cadugər kimi yandırılmazdan əvvəl lazımi imtahanlardan keçməlidir. Cadugər olduğu üçün onu
danışmağa məcbur etmək asan olmayacaqdır. Amma rahibin işi başqadır. O, hələ tövbə edə bilər”.
Bu zaman o, sərt baxışlarını tir-tir titrəyən Salvatora dikdi, sanki hər şeyin itirilmədiyini ona
anlatmaq istəyirdi. “Qoy ancaq həqiqəti danışsın. Həmçinin deyə Bemardo əlavə etdi, cinayət
ortaqlarının adlarını desin.

Hər ikisini sürüyərək apardılar. Salvator bayılmış kimi susqun halda keşikçilərin qollarından
sallanmışdı. Qız isə ağlayır, sallaqxanaya aparılan heyvan kimi böyürür və çırpınırdı. Amma heç kim
- nə Bemardo, nə döyüşçülər, nə də mən onun kənd ləhcəsi ilə nə qışqırdığını anlamırdıq. Onun dili
olsa da, bizim üçün lal kimi idi. Bəzi sözlər insanlara hakimiyyət verir, elə sözlər də var ki, onların
kimsəsizliyini daha da artırır. Tanrının, hakimiyyətin və elmin ümumi dili ilə öz fikirlərini dilə
gətirmək qabiliyyətini əsirgədiyi avam insanlann tutqun nitqi məhz belədir.

Yenə mən onun dalınca qaçmağa can atdım, yenə Vilhelm bulud kimi qaralmış halda məni tutub
saxladı. “Dayan, axmaq, - o dedi. - Qızın kitabı bağlandı. O, yanıq ətdir artıq”.

Başımda ən ziddiyyətli fikirlər dolaşırkən və qızın aparılmasını donuq baxışlarla izlərkən kimsə
çiynimə toxundu. Səbəbini anlamıram, lakin mən hələ arxaya dönüb baxmadan bunun Ubertino
olduğunu bilirdim.

“Cadugərə baxırsanmı?” - soruşdu. Əmin idim ki, mənim işlərimdən xəbərdar olması mümkün
deyildir, sadəcə insani ehtiraslara olan qorxunc həssaslığının sayəsində baxışlarımdakı gərginliyi
yaxaladığı üçün belə söyləmişdi. Amma, buna baxmayaraq diksindim.

“Yox, - deyə mızıldandım. - Ona baxmıram... yəni bəlkə də baxıram, amma o cadugər deyil... Axı
biz bilmirik. Bəlkə də o günahsızdır”.

“Gözəl olduğu üçün ona baxırsan. Gözəldir, elə deyilmi? - qolumu sıxaraq, qeyri-adi bir
coşqunluqla dedi. - Əgər ona gözəl olduğu üçün baxırsan və həyəcanlanırsansa (həyəcanlandığından
əminəm, çünki ona yüklənən günahlar sənin gözlə-rində onun cazibədarlığını daha da artırır),



əgər sən ona baxır və istək duyursansa, onun cadugər olduğunu sübut etməyə bu kifayətdir. Özünü
qoru, mənim oğlum! Bədənin gözəlliyi tamamilə dəridən asılıdır. Əgər insanlar dərinin altında nə
olduğunu görə bilsəydilər (Beotiya vaşaqının başına gəldiyi kimi), qadın bədənini görüncə ürpəşib
qaçardılar. Bütün bu gözəllik, əslində
selik, qan, bəlğəm və səfradan ibarətdir. Bumunda, boğazında və bağırsağında nələrin saxlandığını
xatırlasan - bədənin murdarlıqla dolu olduğunu anlayarsan. Bəlğəmə, ya da nəcisə hətta barmağının
ucu ilə də toxunmaq istəməyən insanda nəcislə dolu o çuvalı qucaqlamaq arzusu haradan yaranır?”
Qusmağım gəlirdi. Artıq bu sözləri dinləmək istəmirdim. Bu zaman hər şeyi eşidən ustadım köməyimə
çatdı. Sərt tövrlə Ubertinoya yaxınlaşdı, qolundan yapışıb, mənim qolumdan ayırdı.
“Bəsdir, Ubertino, - o dedi. - Tezliklə o qızcığaza işgəncə
ediləcək, sonra da yandırılacaq. Sənin dediyin kimi seliyə, qana, bəlğəmə və səfraya çevriləcək. Həm
də bunu bizim kimi insanlar edəcək. Tanrının o dəri ilə örtüb gözəlləşdirmək istədiyi
şeyi, məhz onlar dərinin altından söküb çıxaracaqlar. Üstəlik ilkin maddə baxımından sən o
qızcığazdan daha yaxşı deyilsən. Burax oğlanı”.
Ubertino məyus-məyus başını aşağı dikdi. “Bəlkə də günaha
batdım, - mızıldandı, - əlbəttə, günaha batdım. Bir günahkardan bundan başqa nə gözləmək olar?”
Hamı hadisə haqqında danışmağa davam edərək dağılışmağa başlamışdı. Vilhelm, onun fikirlərini
öyrənmək istəyən Mikelenin və başqa minoritlərin yanında qısa müddət qaldı.
“İndi Bemardonun əlində sübutlar var. Hələlik şübhəli də olsa. Monastırda cadugərlər dolaşır və
onlar sui-qəsdçilərin Avinyonda papaya qarşı etdikləri əməllərlə məşğuldurlar...
Əlbəttə, mühakimə baxımından bu, bizim əleyhimizə bir dəlil deyildir. Sabahkı görüşə zərər vermək
üçün bundan istifadə edilə bilməz. Lakin o, indi bu bədbəxtdən yeni ifadələr almağa



çalışır. Amma əminəm ki, bunlardan dərhal istifadə etməyəcəkdir. Bu ifadələri ehtiyatda saxlayıb,
müzakirələrin gedişatı onun üçün arzuolunmaz istiqamət aldıqda, bunlardan yararlanıb məclisi
pozacaqdır”.

“Bəlkə də o adamdan bizim əleyhimizə ifadə almağa nail olacaq?”
Vilhelm dərhal cavab vermədi. “Ümid edək ki, yox”, - tərəddüdlə dedi. Mənsə fikirləşdim ki,

Salvator özünün və kelann keçmişi haqqında bizə danışdıqlarını Bemardoya desə və o zamanlar
fərarilik edən Ubertino ilə olan əlaqələrindən bəhs etsə - minoritlər çox çətin vəziyyətə düşəcəklər”.

“Nə olursa olsun, onların hərəkətlərini gözləməliyik”, - Vilhelm soyuqqanlı halda dedi. - Digər
tərəfdən, təkrar edirəm, Mikelo, hər şey əvvəlcədən qərara alınıb. Buna baxmayaraq, sən yenə cəhd
etmək istəyirsən”.

“İstəyirəm, - Mikele dedi. - Və Tanrının köməyinə sığınıram. Müqəddəs Fransisk hamımızın
yardımçısı olsun”.

“Amin”, - hamı bir ağızdan dilləndi.
“Eh! Məgər sənə söyləməmişlər ki, - Vilhelm istehza ilə dedi, - Müqəddəs Fransisk tamamilə

başqa yerdədir və orada Məhşər gününü gözləyir və heç zaman Məsihlə görüşməyəcəkdir?”
“Kafir İohanna lənət olsun, - hamı yatmağa gedərkən monsenyor Jerome mızıldandı. - İndi də bizi

övliyalann yardımından məhrum edir. Biz bədbəxt günahkarların axırı necə olacaq?”



SÜBH ÇAĞI,
Məsihin yoxsulluğu haqqında qardaşca

müzakirələr başlayır

Ürəyim gecəki hadisələr haqqında dərd çəkməkdən sıxıla-sıxıla beşinci günün səhəri, sübh
duasının zəngləri çalarkən ayağa qalxdım; Vilhelm çiynimdən yapışıb kobudca silkələyərək, ümumi
məclisin tezliklə toplanacağını bildirdi. Hücrəmin pəncərəsindən çölə baxdım və heç bir şey
görmədim. Dünənki duman monastırın həyətini başdan-başa bürüyən süd rəngli pərdəyə çevrilmişdi.

Həyətə çıxdım. Monastırı daha öncə heç görmədiyim kimi gördüm. Yalnız bir neçə iri tikili - kilsə,
Bina, iclas zalı - kölgələr kimi tutqun da olsa, dumanın arasında uzaqdan seçilə bilirdi. Qalan
tikililərisə, yalnız bir neçə addımlıqdan görmək mümkün idi. Sanki cisimlərin və heyvanların cizgisi
qəflətən heçliyin içindən peyda olurdu. İnsanlar isə süd pərdəsinin içindən tədricən, əvvəlcə kabuslar
kimi boz rəngdə, sonra daha tanınacaq halda görünməyə başlayırdılar.

Şimal vilayətlərdə doğulduğuma görə belə hava mənim üçün yeni deyildi və yəqin ki, başqa
vaxtlar olsaydı, uşaqlıqdan tanıdığım düzləri və doğma qəsri mənə şirin-şirin xatırladardı. Lakin bu
səhər belə deyildi. Havanın vəziyyəti kədərli şəkildə ruhumun halına uyğun idi və oyandığım zaman
duyduğum qəm-qüssə, mən iclas zalına yaxınlaşdıqca get-gedə artırdı.

Qəflətən qapıdan bir neçə addım aralıda kim olduğunu dərhal tanımadığım biri ilə sağollaşan
Bemardo Guini gördüm. Sonra o adam mənə tərəf gəlib, lap yanımdan keçəndə onun Malaxia
olduğunu anladım. Yaxalanacağından qorxan bir cinayətkar kimi təşvişlə ətrafına baxaraq yeriyirdi.
Amma əvvəl də demişdim ki, bu adamın üzündə - bəlkə də uşaqlıqdan - elə bir



ifadə vardı ki, sanki dəhşətli bir sirri gizlədir, ya da gizlətməyə çalışırdı.
O, məni görməyib uzaqlaşdı və dumanın içində yoxa çıxdı. Mənsə marağa düşdüyüm üçün oğrun-

oğrun Bemardoya yaxınlaşdım və onun yeriyə-yeriyə bəlkə də indicə Malaxiadan aldığı sənədlərə
baxdığını gördüm. İclas zalının astanasına çatarkən əli ilə oxçuların yüzbaşısını yanma çağırdı və ona
pıçıltı ilə nə isə dedi. Sonra içəri girdi. Mən də arxasınca.

Çöldən baxılanda adi və kiçik görünən bu tikiliyə ayağımı ilk dəfə basırdım. Bəlkə də yanğın
zamanı qismən dağılmış köhnə bir monastır kilsəsinin qalıqları üzərində, lap bu yaxınlarda tikilmiş
olduğunu təxmin etdim. İçəri girərkən mütləq müasir üslubda, çatma tağlı, yuxarısında xonçadan
başqa heç bir bəzək-düzəyi olmayan qapıdan keçmək lazım idi. Lakin girişdən dərhal sonra içəridə,
çox güman ki, köhnə narteks' qalıqlarından tikilmiş geniş dəhliz açılırdı; irəlidə, içəri girən şəxsin
gözləri önündə qədim üslubda tağı, ecazkar yonma təsvirlərlə bəzədilmiş, aypara şəklində timpanı
olan daha bir qapı vardı. Şübhəsiz ki bu, yox olmuş köhnə kilsənin qapısı olmalıydı.

Timpandakı heykəllər yeni kilsənin qapısındakı heykəllər kimi gözəl idi, amma onlar kimi qorxunc
deyildi. O qapıda olduğu kimi burada da bütün təsvirlər taxtda oturmuş Məsih heykəlindən asılı
biçimdə yonulmuşdu; lakin onun yanında, ayrı-ayrı vəziyyətlərdə və əllərində müxtəlif əşyalar tutan,
ondan dünyanın dörd tərəfinə gedib xalqlar arasında İncili yaymaq buyruğunu almış on iki həvari
vardı. Məsihin başı üzərində, on iki dilimə bölünmüş yarımdairənin içində və onun ayaqları altında,
ardı-arası kəsilməyən heykəlciklər düzünü arasında həvarilərin ağzından müjdəni eşitməli olan
xalqlar təsvir edilmişdi. Zahiri görkəmlərindən yəhudiləri, kappadokiyalıları, ərəbləri, hindliləri,
frigiyalıları, bizanslıları, erməniləri, skifləri, romalıları tanıdım. Amma bunlarla qarmaqarışıq halda
olan, on 192 iki dilimə bölünmüş ayparanın üstündə yarımdairə şəklində düzülmüş otuz halqanın
içində yalnız Fizioloqun məhdud təsvirlərindən və səyyahların tutqun sözlərindən duyduğumuz
naməlum dünyaların sakinləri də vardı. Bunların çoxu mənə məlum deyildi, bəzilərini isə tanıya
bildim: məsələn, hər iki əlində altı barmağı olan eybəcərləri; qurdlardan törəyən və ağacın qabığı ilə
özəyi arasında inkişaf edən meymuncuqlan; dənizçiləri yoldan çıxaran quyruğu pul-pul su pərilərini;
günəşin yandırıcı istisindən qorunmaq üçün qumluqda yuvalar qazan qapqara həbəşləri; beldən
yuxarısı insan, beldən aşağısı eşşək olan kentavrları; tək gözləri qalxan böyüklüyündə olan
təpəgözləri; başı və sinəsi gənc qızınkı kimi, delfm quyruqlu, qamı - dişi canavarın qamı kimi olan
Scillanı; bataqlıqlarda və Epiqmarida çayının sahillərində yaşayan tüklü hindliləri; hürmədən bir
kəlmə də söyləyə bilməyən itbaşlıları; tək ayaqları üstündə sürətlə qaçan və günəşdən qorunmaq
istərkən yerə uzanıb, nəhəng ayaqlarını başlarının üzərində çətir kimi açan skiapodlan; ağızları
olmayan, burunları ilə nəfəs alan və yalnız hava ilə yaşayan Yunanıstanlı astomatları; saqqallı erməni
qadınlarını piqmeyləri; yerdən doğulan, qarnında ağzı, çiyinlərində gözləri olan, bəzilərinin kirpi də
dedikləri epistigləri; boylan on iki dirsək hündürlüyündə, saçları dizlərinə qədər düşən, belindən
aşağıda öküz quyruğu olan, dəvə dımaqlı, Qırmızı dənizli qorxunc qadınları; dabanları arxaya dönük,
buna görə də ardınca gedən düşmənlərin onun getdiyi səmtə deyil, çıxdığı yerə vardıqları, tərsəayaq
adamları; bundan başqa, üçbaşlı insanları, bayquş gözlü adamları, Sirseya adasında yaşayan
əjdahaları, insan bədənli, başları - müxtəlif heyvan başları olan eybəcərləri.

Bunlar və digər fövqəladə məxluqlar qapının alınlığında təsvir olunmuşdu. Lakin bunlardan heç
biri yeni kilsənin qapısındakı heykəllər kimi dəhşət doğurmurdu; zira onlar öz görkəmləri ilə bu
dünyanın fəlakətlərindən və cəhənnəmin işgəncələrindən xəbər vermək üçün deyil, əksinə, çoxdan
gözlənilən müjdənin bütün məlum torpaqlara yetişdiyini və hətta naməlum yerlərdə də yayıldığını
sübut etmək üçün yonulmuşdu. Buna



görə də qapıdakı təsvirlər həmrəyliyi, birliyi vəd edən Məsih kəlamının müjdəçisiydi.
“Kandarın o tərəfində İncilin təfsirlərində ixtilaflı fikirlər üzündən bir-birinə düşmən kəsilmiş

insanların bu gün, bəlkə də uzlaşıb öz mübahisələrini sülhlə həll edəcəkləri məclis üçün yaxşı bir
əlamətdi” deyə düşündüm. Öz-özümə dedim ki, xristianlıq tarixi üçün belə mühüm hadisələrin
ərəfəsində şəxsi dərdlərimdən ötrü əzab çəkirəmsə, onda zavallı bir günahkaram. Timpanın
daşlarında təsvir edilmiş sülh və dinclik vədlərinin yanında öz dərdlərimin nə qədər əhəmiyyətsiz
olduğunu gördüm. Zəifliyim üçün Tanrıdan əfv diləyərək, nisbətən sakitləşdim və qətiyyətlə
kandardan içəri keçdim.

Zala girər-girməz iki heyətin üzvlərinin tam tərkibdə toplandığını gördüm. Onlar yarımdairə
şəklində düzülmüş oturacaqlarda qarşı-qarşıya əyləşmişdilər. İki tərəfi bir-birindən başında abbatla
kardinal Bertrandonun oturduqları böyük bir masa ayırırdı.

Mirzəlik etmək haqqına sahib olduğum üçün Vilhelm məni minoritlərin tərəfində oturtdu. Burada
həm Mikele ilə adamları, həm də Avinyon sarayından gəlmiş fransiskanlar vardı. Bu, qəsdən belə
təşkil olunmuşdu - çünki məclis fransızlarla italyanlar arasında bir çarpışma deyil, fransiskan
nöqteyi-nəzərini dəstəkləyənlərlə onu tənqid edənlər arasında elmi müzakirə kimi görünməliydi. Və
əlbəttə ki, bu zaman hər iki tərəfi papalıq taxtına olan saf katolik inancı birləşdirirdi.

Sezena Mikelenin yanında Pcruca Ruhani Məclisinin qərarını dəstəkləyən Akvitaniyalı rahib
Amaldo, Nyukastrolu rahib Huqo və rahib Vilhelm Alnuik, bunlardan başqa Kaffa yepiskopu və
Berenqario Talloni, Berqamalı Bonaqrasio və Avinyon sarayından gəlmiş digər minoritlər də vardı.
Qarşı tərəfdə Avinyonlu bakalavr Lavrensi Dekoalkon, Padua yepiskopu və Parisdə ilahiyyat alimi
olan Jan d'Anno oturmuşdu. Bemardo Guinin yanında susqun və düşüncəli halda İtaliyada Giovanni
Dalbena adlandırılan, dominikanlı Jan dc Bone vardı. Vilhelmin dediyinə görə, bu adam illər öncə
Narbonnada inkivizitor



imiş; orada bir çox behinlini və yoxsul rahibi sorğuya çəkmişdi; amma o, mühakimələr zamanı
Məsihin yoxsulluğu haqqında söhbətləri bidətin əlaməti elan edincə, şəhərdəki monastırlardan birində
mühazirəçi olan Berenqario Talloni gözlənilmədən ona qarşı çıxmış və papaya şikayət etmişdi. O
zamanlar İohann bu məsələdə tərəddüd edirmiş, bu səbəbdən müzakirə aparmaq üçün hər ikisini
saraya çağırsa da, heç bir nəticə əldə edilməmişdi. Bundan sonra fransiskanlar Peruca Ruhani
Məclisində, yuxarıda dediyim kimi, öz fikirlərini açıqlamışdılar. Avinyonlular arasında adlarını
çəkdiklərimdən başqa Alborea yepiskopu kimi digər nümayəndələr də vardı.

İclası Abbone açdı. O, iştirakçılara yaxın zamanda baş verən hadisələri xatırlatmağı lazım bildi.
Dedi ki, Məsihin mövludunun 1322-ci ilində Sezena Mikelenin başçılığı altında Perucada toplanmış
minorit rahiblərinin Baş Məclisi Məsihin mükəmməl həyat örnəyi vermək, həvarilərin də onun
təliminə riayət etmək üçün istər sahibkar, istərsə də idarədar kimi heç bir zaman, heç bir şəkildə
şəxsi əşyaya sahib olmadıqlarına və bu həqiqətin bir çox fiqh kitablarında isbat olundiğu kimi saf
katolik inancının təməlində dayandığına səylə və ölçüb-biçərək qərar vermişdir. Buna görə də,
istənilən əşyaya sahiblik hüququndan imtina etmək həm tərifəlayiq, həm də müqəddəs sayılır və ilk
təsirli kilsənin baniləri məhz müqəddəs qaydaya əməl edirdilər. Vyana Baş Məclisi də 1312-ci ildə
bu müqəddəs qaydaya tərəfdar çıxmış, papa İohannın özü isə 1317-ci ildə, minorit rahiblərin
hüququna dair Quorundam exigit sözləri ilə başlayan buyruğunda Vyana şurasının qərarının aydın,
mükəmməl, sağlam və dindarca olduğunu bildirmişdi. Buna görə də Peruca Məclisi müqəddəs dini
təlimə tamamilə uyğun olan fikirlərin papalıq tərəfindən də doğru hesab edildiyini və heç zaman, heç
bir vəziyyətdə papalıq xəttindən yayınmamağın zəruri olduğunu hamılıqla təsbitləməyi düşünərək,
rəsmən qəbul edilmiş qərarları qanuniləşdirməklə kifayətlənib, onları ordenin rəhbərləri olan
İngiltərəli Vilhelm qardaş, Almaniyalı Henrix qardaş, Akvitaniyalı Arnaldo qardaş kimi məşhur
ilahiyyatçıların imzaları ilə



təsdiq etmişdir; onlardan başqa, sənədin imzalanmasında ordenin Fransa şöbəsini təmsil edən keşiş
Nikolas qardaş, bakalavr və baş keşiş Vilhelm Blok və dörd əyalət keşişi - Bolonyadan Tommaso
qardaş, Müqəddəs Fransiskin əyalətindən olan Pyetro qardaş, Kastellodan Fcmando qardaş və
Turdan Simon qardaş da iştirak etmişdilər. “Lakin deyə Abbone davam etdi, - sonrakı ildə papa Ad
conditorem canonum buyuruğunu verdi; Berqamalı Bonaqrasio qardaş bu qəramaməni fransiskan
ordeninin maraqlarına zidd hesab edərək, onun əleyhinə çıxdı. Belə olduqda papa qəramaməni
Avinyonun baş kilsəsinin darvazasından qopardı və bir çox yerini dəyişdirdi. Bununla belə, papa
ordenə olan hücumları zəiflətmədi, əksinə, daha da dərinləşdirdi və çox keçmədən Bonaqrasio
qardaşın bir il boyunca zindana salınması vəziyyəti kəskinləşdirdi. Papanın ordenə qarşı sərt
münasibət bəslədiyinə daha heç bir şübhə qalmamışdı; çünki elə həmin il Peruca Məclisinin
qərarlarını alt-üst edən məşhur Cum inter nonnulios bullasını çıxardı.

Bu məqamda kardinal Bertıando abbatın sözünü nəzakətlə kəsərək dedi ki, vəziyyəti
mürəkkəbləşdirmək və papanı acılandırmaq üçün 1324-cü ildə imperator Bavariyalı Lüdoviq
Saksenhauzen bəyannaməsi ilə heç bir inandırıcı səbəb olmadan Peruca Məclisinin tərəfini saxladı.
“Üstəlik, - Bertrando incə bir təbəssümlə sözünə davam edib dedi, - özünün heç də əməl etmədiyi
yoxsulluğu imperatorun birdən-birə belə sevinclə alqışlaması anlaşılmaz idi. O, papanı “sülhün
düşməni” adlandırmaqla və hər tərəfə ixtilaf və ədavət toxumu yaymaqda günahladırmaqla açıq-aşkar
zati-müqəddəslərinin əleyhinə çıxdı. Nəhayət, müqəddəs papamızı kafir və hətta kafırbaşı
adlandırdı...”

“Tamamən belə deyildi”, - deyə Abbone onun sözlərini yumşaltmağa çalışdı.
“Mahiyyətcə məhz belə idi”, - Bertrando quru-quru dedi. Və əlavə etdi ki, imperatorun

məsuliyyətsiz çıxışını dəf etmək zəruri olduğu üçün zati-müqəddəsləri papa Quia quorundam
bəyannaməsini çıxardı və vəziyyətə aydınlıq gətirməkdən ötrü



şəxsən Sezcna Mikelenin Avinyona gəlməsini tələb etmək məcburiyyətində qaldı. Mikele isə məktub
göndərib xəstə olduğunu bildirərək (buna heç kim şübhə etmirdi), üzrxahlıq dilədi və öz əvəzinə
rahib Giovanni Fidanza ilə Perucalı rahib Umile Kustodianı yolladı. “Lakin tamamilə təsadüfən, -
deyə kardinal davam etdi, - Peruca hvelfləri193 papaya Mikele qardaşın xəstəlikdən uzaq olduğunu və
Bavariyalı Lüdoviqlo əlaqə saxladığını bildirmişlər. Amma indi bütün bunların əhəmiyyəti yoxdur.
Olan olub artıq, göründüyü kimi, Mikele qardaş indi sağlam və gümrahdır, deməli, ən qısa müddətdə
Avinyona təşrif buyura bilər. Hərçənd ki, - kardinal dedi, - hər iki tərəfdən seçilmiş müdrik şəxslərin
indi etdikləri kimi, Mikelenin görüş zamanı papaya nə söyləyəcəyini qabaqcadan ölçüb-biçmək daha
faydalıdır; çünki hamımızın ümumi məqsədi yaranmış vəziyyəti kəskinləşdirmək deyil, mehriban ata
ilə onun möhtərəm oğulları arasında olan və indiyə qədər müqəddəs kilsə anamızla heç bir bağlılığı
olmayan bəzi dünyəvi hökmdarların (fərqi yoxdur, onlar imperator, yoxsa knyazdırlar) yersiz
müdaxilələri ilə bəslənən anlaşılmazlığı qardaşca həll etməkdir”.

Bu zaman Abbone yenə söz aldı və dedi ki, o bir kilsə mənsubu və məlum olduğu kimi, kilsənin
çox şey borclu olduğu ordenin (bu sözlərə həm sağ tərəfdən, həm do sol tərəfdən hörmət bildirən
pıçıltılar eşidildi) qocaman rahiblərindən biri olsa da, yenə də, Baskervilli Vilhelm qardaşın daha
sonra açıqlayacağı səbəblərdən ötrü, imperatorun müqəddəs kilsənin qayğılarına tamamilə biganə
qalması fikrində deyildir. “Eyni zamanda, - deyə Abbone davam etdi, danışıqların birinci
mərhələsinin, papanın elçiləri ilə bu görüşdə iştirak edərək özlərini zati-



müqəddəsləri papanın ən sadiq oğulları kimi göstərən Müqəddəs Fransiskin oğullarının təmsilçiləri
arasında keçirilməsi düzgün qərardır”. Buna görə də o, Mikelcni, ya da onun adından danışacaq
adamı Avinyonda hansı müddəalardan çıxış etmək istədiyini açıqlamağa çağırır.

Mikele 1322-ci ildən papaya yoxsulluq məsələsi haqqında ətraflı məlumat verməli olan Kazallı
Ubertinonun bu gün məclisdə iştirak etməsindən böyük sevinc və həyəcan duyduğunu söylədi.
Şübhəsiz ki, hər kəsdən yaxşı yalnız Ubertino hamı tərəfindən etiraf edilən iti ağlı, biliyi və hərarətli
möminliyi ilə fransiskan ordeninin mövqeyini müəyyənləşdirən əsas müddəaları deyə bilər.

Ubertino ayağa qalxdı və danışmağa başlar-başlamaz onun həm vaiz, həm də saray mənsubu kimi
nə üçün daim fərəhlə qarşılandığını anladım. Mənalı hərəkətləri, inandırıcı səsi, cazibədar
təbəssümü, aydın və tutarlı məntiqi ilə - danışdığı müddətdə hamının diqqətini özünə çəkdi. Peruca
nəzəriyyəsini dəstəkləyən əsaslar haqqında çox elmi bir söhbətə başladı. Dedi ki, hər şeydən əvvəl,
Məsihin və həvarilərinin ikili vəziyyətdə olduqlarını nəzərə almaq lazımdır, zira onlar bir tərəfdən
Yeni Buyruq kilsəsinin ilk ruhaniləri qismində nemətlərin kilsə xidmətçilərinin və yoxsulların
ehtiyaclarına görə bölüşdürülməsi və paylanması səlahiyyətinə malik olduqları üçün Müqəddəs
Həvarilərin Əməllərinin dördüncü babında göstərildiyi kimi, mal-mülk sahibi də idilər. Buna heç kim
şübhə etmir. Lakin digər tərəfdən Məsih və həvarilərə kamil möminliyin sütunları və dünyaya
tamamilə etinasızlıq göstərən xüsusi zatlar kimi baxılmalıdır. Bu halda iki növ sahibliyi bir-birindən
fərqləndirmək lazımdır. Bunlardan birincisi - mülki və dünyəvi sahiblikdir ki, imperatorluq
qanunlarında in bonis nostris194 ifadəsi ilə göstərilmişdir, zira biz o malları özümüzünkü hesab edirik
ki, dövlət tərəfindən qorunur və əlimizdən alındıqda onların geri qaytarılmasını tələb edə bilirik.
Buna görə də insanın sahib olduğu əşyaları,



onları əlindən almaqla hədələyən birinə qarşı dövlətin ədalətinə güvənərək mülki və dünyəvi mənada
qoruması fərqli bir haldır (İsa və həvarilərinin əşyalara bu mənada sahib olduqlarını irəli sürmək -
bidətçi zehniyyətindən doğan küfrdür, zira Mattanın beşinci babda söylədiyi kimi, hər kim səninlə
dava edib köynəyini almaq istəyərsə, üst libasını da ona ver. Eyni şeyi Luka da altıncı babda deyir.
Burada Məsih hər cür sahibliyi və hakimiyyəti özündən uzaqlaşdırıb, onlara etinasızlıq göstərir və öz
həvarilərini də belə etməyə çağırır; sonra Mattanm iyirmi dördüncü babına baxın; burada Pyotr
Məsihə deyir ki, hər şeyimizi buraxıb Sənin arxanca gəldik). Amma ortaq qardaşlıq iradəsi sayəsində
mallara müvəqqəti sahib olmaq isə başqa şeydir; bu mənada, İsa və onun həvariləri təbii hüquqla
bəzi əşyalara sahib idilər, bu haqqa bəzən iuspoli, yəni insanlar tərəfindən müəyyən edilməyən və
təbiət qanunlarına əsaslanan səmavi haqq da deyilir. Bunun əksinə, ius fori' isə ictimai razılaşmalara
əsaslanmış sahiblik hüququdur. Nemətlərin ilkin bölüşdürülməsindən çox-çox əvvəl həm onlar, həm
də hakimiyyət heç kimə məxsus deyildi və indi olduğu kimi heç kimin malı sayılmırdı və hamı
tərəfindən əldə edilməsi mümkün idi. Əşyalar, müəyyən mənada, bütün insanlar üçün ortaq mal idi.
Yalnız ilk günahdan sonra əcdadlarımız əşyalara olan sahibliyi bölüşməyə başladılar və beləcə, bu
gün anladığımız mənada dünyəvi mülkiyyətlər yarandı. Lakin Məsih və həvarilər əşyalara ilkin,
səmavi mənada sahib idilər, yalnız libasları, çörək və balıqları vardı; Pavelin Timofeyə söylədiyi
kimi “libasımız və yeməyimiz varsa, bununla kifayətlənəcəyik”. Buna görə də İsa və onun həvariləri
əşyalara sahib deyildilər, onlardan müvəqqəti istifadə edirdilər və deməli, mütləq yoxsulluqlarına
zərrə qədər də xələl gəlmirdi. Bu, papa II Nikolanın “Exiit qui seminat” adlı bəyannaməsində də
qəbul edilmişdi.

Bu sözlərdən sonra, qarşı tərəfdən Parisli ilahiyyat alimi Jan d'Anno ayağa qalxaraq, Ubertinonun
mülahizələrinin həm sağlam məntiqə,



həm də İncili-Şərifin düzgün təfsirinə zidd olduğunu söylədi. Zira aydındır ki, balıq və çörək kimi
istehlak nemətlərinin müvəqqəti istifadəsindən söhbət gedə bilməz, yalnız onların sona qədər
tükədilməsindən danışmaq olar; ibtidai kilsənin baniləri birlikdə sahib olduqları hər şeyə - Əməllər
kitabının ikinci və üçüncü bablarından göründüyü kimi - iman gətirmədən öncəki biçimdə sahib
idilər. Ruhül-Qüdsün yer üzünə enməsindən sonra da İudeyada həvarilərə məxsus torpaq sahələri
olmuşdur; və mal-mülkə sahib olmadan yaşamaq andı həyat üçün zəruri olan əşyalara aid edilmir;
Pyotr hər şeyini buraxdığını söylərkən, maddi mülkiyyəti nəzərdə tutmurdu; Adəm də həm
hakimiyyətə, həm də maddi əşyalara malik olmuşdur; öz ağasından muzd alan nökər onu nə xərcləyir,
nə də müvəqqəti istifadə edir; minoritlərin daim söykəndikləri və buna uyğun olaraq rahiblərin yalnız
zəruri əşyalardan onlara sahiblik etmədən istifadə etməsini önə sürən “Exiit cui seminat”195 ifadəsi -
tükədilməsi mümkün olmayan əşyalara aid edilə bilər; doğrudan da, əgər Exiit istehlak nemətlərinə
aid edilsəydi, cəfəngiyatdan başqa bir şey olmazdı; gerçək istifadə ilə hüquqi mülkiyyət arasında heç
bir fərq yoxdur, əgər varsa belə, çox tutqundur; maddi nemətlərin bölüşdürülməsinin əsasında
dayanan insan haqları Buyruq kitablarının qanunları ilə də təsdiq olunmuşdur; Məsih ölümlü insan
kimi ana rəhminə düşdüyü andan yer üzündə olan bütün nemətlərin sahibi oldu, Tanrının oğlu kimi isə
- atasından hər şey üzərində ali hakimiyyət hüququnu aldı; o, libaslara, azuqəyə, dindarların nəzir və
xaç pulu kimi yığdıqları maddi vəsaitə sahib idi; əgər yoxsul idisə də, mal sahibi olmadığı üçün
deyil, sahib olduğu mallardan bəhrələnmədiyi üçün yoxsul idi, çünki qazanc əldə etmədən, sadəcə
hüquqi sahiblik hesabına sahibkar zəngin olmaz; və nəhayət, Exiit doğrudan da, fərqli bir şeyi
göstərmiş olsa belə, Roma papalığı iman və əxlaqa aid bütün məsələlərdə əvvəl verilmiş qərarlara
yenidən baxmaq və hətta əks nöqteyi-nəzəri müdafiə etmək hüququna malikdir.

Bu sözdən sonra Kaffa yepiskopu rahib Jerome barışdırıcı tərzdə çıxış etmək istəməsinə
baxmayaraq, qəzəbindən saqqalı



titrəyə-titrəyə xışımla yerindən qalxdı. Mənə çox da aydın görünməyən ifadələrlə sözünə başladı:
“Müqəddəs ataya və onunla birlikdə özümə dediklərimi qoy lap indi olsun - zati-müqəddəslərinin
ixtiyarına təqdim etməkdən qorxmuram; zira inanıram ki, İohann, doğrudan da, Məsihin canişinidir və
bu inancıma görə ərəblər tərəfindən əsir götürülərək, məşəqqətlərə düçar olmuşam. Buna görə də
sözlərimə bir dəfə rahiblər arasında Melhisedekin atasının kim olduğu haqqında gedən müzakirə
zamanı böyük bir alimin gətirdiyi nümunə ilə başlamaq istəyirəm. Bu barədə sual verilən abbat
Kopes başına döyüb dedi: “Vay olsun sənə, Kopes, çünki sən Tanrının buyruğunu müzakirə edirsən
və Onun buyurmadıqlarını axtarırsan”. Bax bu örnəkdən açıq-aşkar görünür ki, Məsih və Müqəddəs
Məryəmin nə şəxsi, nə də ortaq mallarının olmadığına şübhə etmək lazım deyildir; bu, o qədər aydın
bir həqiqətdir ki, hətta Məsihin eyni zamanda həm Tanrı, həm də insan olduğunu anlamaq bundan daha
çox çətindir; amma şübhəm yoxdur ki, birinci həqiqəti inkar edən hər kəs sonra ikincisini də inkar
edəcəkdir!”

Kaffa yepiskopu müzəffər baxışlarla ətrafına baxdı, Vilhelm isə gözlərini yuxarı dikdi. Düşünürəm
ki, Jeromenin mülahizəsini nöqsanlı saymışdı, mən də bu qiymətlə razı idim. Lakin rahib Jan de
Bonenin hiddətli və sarsaq çıxışı mənə daha zəif göründü; dedi ki, Məsihin yoxsulluğuna aid sübut
gətirənlər gözlə görünəni (ya da görünməyəni) isbatlamağa çalışırlar, amma Onun həm insan, həm də
Tanrı olduğunu yalnız etiqadın gücü ilə izah etmək mümkündür; ona görə də, bu iki anlayışı
qarışdırmaq mümkün deyildir. Jerome cavab verərkən rəqibindən daha çox ağıllı olduğunu göstərdi.

“Belə deyil, əziz qardaşım, - Jerome dedi, - mənə elə gəlir ki, bu fikrin əksi daha doğrudur; çünki
bütün müqəddəs kitablarda yazılmışdır ki, Məsih insan idi və insan kimi yeyib-içirdi, amma
göstərdiyi açıq-aşkar möcüzələr, eyni zamanda, Onun Tanrı olduğunu sübut edirdi; bütün bunlar açıq-
aşkar göz qabağındadır!”



“Cadugərlər və sehrkarlar da möcüzələr yaradırlar”, - de Bone, guya tutarlı dəlil gətirirmiş kimi
əda ilə dedi.

“Düzdür, - Jerome cavab verdi, - amma sehrin köməyi ilə. Yoxsa sən İsanın möcüzələrini
cadugərlərin sehri ilə eyni tutmaq istəyirsən?”. Məclisdə həyəcanlı uğultu qopdu. “Və nəhayət, -
özünü demək olar ki, qalib kimi hiss edən Jerome dedi, - Pocetto kardinalı həzrətlərinin ağlına
gəlmişdir ki, Məsihin yoxsulluğuna inanmağı kafirlik elan etsin, halbuki saysız- hesabsız oğullan
moizə oxuyaraq və öz qanlarını axıdaraq Mərakeşdən Hindistana qədər getmiş olan fransiskan
ordeninin qaydaları bu inanca əsaslanır!”

“İspaniyalı Pyetronun müqəddəs ruhu, - Vilhelm mızıldandı, - bizi sən qoru”.
“Əziz qardaşım, - de Bone irəliyə doğru bir addım ataraq bağırdı. - Öz qardaşlarının qanından nə

qədər istəyirsən danış, ancaq unutma ki, başqa ordenlərdən olan dindarlar da az qurban
verməmişlər!”

“Kardinal həzrətlərinə ehtiramım sonsuzdur, - Jerome bağırdı, - amma bir nəfər dominikan da
kafirlər tərəfindən öldürülməyib, fəqət təkcə mənim zamanımda doqquz minorit şəhid edilib!”

Bu zaman Alboreanm dominikan yepiskopu hirsindən qızarmış halda ayağa qalxdı. “İş bu yerə
gəlib çatdısa, şəxsən özüm sübut edə bilərəm ki, minoritlər Tatarıstana getməzdən öncə papa
İnnokenti oraya üç dominikan göndərmişdir!”

“Deməli, belə? - Jerome istehza ilə güldü. - Amma mən dəqiq bilirəm ki, minoritlər artıq səksən
ildir ki, Tatarıstandadırlar və ölkənin hər yerində qırxa yaxın kilsə qurmuşlar, dominikanlarınsa sahil
kənarında yalnız beş kilsəsi və hamısı birlikdə cəmi on beş rahibləri vardır! Bununla da məsələ
bitir!”

“Yox, heç bir məsələ bitmir! - deyə Alborea yepiskopu bağırdı. - Çünki küçük doğan qancıqlar
kimi bu minoritlər də səfil kafirlər yetişdirirlər və hər şeyə sahib çıxırlar. Öz şəhidlərini hamının
gözünə soxmaqdan doymurlar, amma gözəl kilsələrə,



bahalı libaslara sahibdirlər və bütün başqa dindarlar kimi ticarətlə məşğuldurlar!”
“Yox, mənim ağam, elə deyil, - Jerome barmağını silkələyərək cavab verdi. - Onlar özləri heç nə

alıb-satmırlar, ticarətlə papalığın qəyyumları vasitəsilə məşğul olurlar, buna görə də qəyyumlar
sahibkar kimi, minoritlər isə - istifadəçi kimi çıxış edirlər!”

“Doğrudanmı? - Alborea yepiskopu dişlərini ağartdı. - Bəs qəyymların köməyi olmadan sən özün
neçə dəfə alıb-satmısan? Bəzi mülklər haqqında elə şeylər bilirəm ki...”

“Əgər mən nəyisə düzgün etməmişəmsə, - deyə Jerome onun sözünü kəsdi, - bunun ordenə heç bir
dəxli yoxdur, yalnız mənim zəifliyim ucbatından baş vermişdir”.

“Möhtərəm qardaşlar, - deyə Abbone söhbətə qarışdı, - bizim məsələmiz minoritlərin yoxsul olub-
olmadıqları deyil, Məsihimizin yoxsul olub-olmadığıdır”.

“Tanrım, - Jeromenin səsi yenidən eşidildi, - buna aid bıçaq kimi kəskin bir dəlilim var...”
“Müqəddəs Fransisk, öz yazıq övladlarını hifz et”, - Vilhelm ümidsizcə dedi.
“Dəlil budur, - deyə Jerome sözünə davam etdi. - Müqəddəs övliyaların əməllərini bizdən yaxşı

öyrənmiş şərqlilərlə yunanlar Məsihin yoxsul olduğunu təkidlə deyirlər. Əgər bu kafirlər, bu
təfriqəçilər aydın bir həqiqəti belə açıq-aşkar təsdiqləyirlərsə, bizlər bu həqiqəti inkar etməklə
onlardan daha çox kafir və təfriqəçi olmaq istəyirikmi? Bu şərqlilər bizlərdən kimlərinsə bu həqiqətə
qarşı çıxdıqlarını eşitsəydilər, onları daşa basardılar!”

“Sən nə söyləyirsən, - Alborea yepiskopu bağırdı. - Əgər belədirsə, bunun əleyhinə çıxan
dominikanları nə üçün daşa basmırlar?”

“Dominikanları? Orada heç kim bircə dominikan da görməmişdir!”
Alborea yepiskopu qəzəbindən göyərərək Jerome deyilən bu rahibin Yunanıstanda ən çoxu on beş

il qaldığını, amma özününsə



uşaqlıqdan bəri orada yaşadığını söylədi. Jerome cavab verdi ki, bu dominikan Alborea bəlkə də
Yunanıstanda olmuşdur, amma yepiskopluq saraylarında təmtəraq içində yaşamaq xatirinə oraya
getmişdir, o isə bir fransiskan kimi orada on beş il deyil, düz iyirmi iki il yaşamış və
Konstantinopolda, imperatorun hüzurunda moizə oxumuşdur. Əlində heç bir dəlili qalmayan Alborea
yepiskopu onu minoritlərdən ayıran boşluğu aşmağa çalışaraq, yüksək səslə, burada təkrarlamağa
cəsarət etmədiyim sözlərlə, mərdliyinə şübhə etdiyi Kaffa yepiskopunun saqqalını yolacağını və elə
bu saqqaldan qırmanc kimi istifadə edib gözə-göz, dişə-diş məntiqinə görə onu cəzalandıracağını
söylədi.

Başqa minoritlər rahib qardaşlarının yanına qaçıb, onun ətrafına sədd çəkdilər; Avinyonlular isə
dominikana yardım etməyi lazım bildilər (Tanrım, oğullarından ən mötəbərlərinə rəhm et!) və elə
dava-dalaş qopdu ki, hamını sakitləşdirmək istəyən abbat və kardinalın səsləri eşidilməz oldu. Bu
vurhavurda minoritlər və dominikanlar bir-biriləri ilə çox düşməncə davranırdılar, sanki hər iki tərəf
ərəblərə qarşı vuruşan xristianlar idi. Yalnız iki nəfər yerində qalmışdı: masanın bir tərəfində
Baskervilli Vilhelm, digər tərəfində isə - Bemardo Gui. Vilhelm məyus, Bemardo isə nəşəli
görünürdü; əlbəttə ki, inkvizitorun dodaqlarını büzüşdürən solğun təbəssümə nəşə demək
mümkündürsə.

Alborea əlini Kaffa yepiskopunun saqqalına uzadarkən “Məsihin yoxsulluğunu təsdiqləyən, ya da
inkar edən daha yaxşı dəlillər yoxdurmu?” - deyə ustadımdan soruşdum.

“Amma bunu eyni müvəffəqiyyətlə həm isbatlamaq, həm də inkar etmək olar, əziz Adso, - deyə
Vilhelm cavab verdi, - zira İncilin mətnlərinə dayanaraq, Məsihin geydiyi, sonra da köhnəlincə,
güman ki, çıxarıb atdığı köynəyi öz malı sayıb-saymadığını, ya da sayırdısa nə dərəcədə saydığını
müəyyənləşdirmək qətiyyən mümkün deyildir. Həm, bilmək istəyirsənsə, Akvinolu Tommaso
mülkiyyət haqqında biz minoritlərə nisbətən daha qətiyyətli mülahizələr irəli sürür. Biz deyirik ki,
heç bir şeyə sahib deyilik və hər şeydən istifadə edirik. O isə deyirdi ki,



hesab edin, hər şeyə sahibsiniz. Amma sahib olduğunuz şeylərə möhtac olan biri varsa, ona da verin -
və bunu yaxşılıq etmək üçün deyil, bir vəzifə olaraq edin. Lakin məsələ Məsihin yoxsul olub-
olmadığında deyil, məsələ ondadır ki, kilsənin yoxsul olması lazımdırım, ya yox? Kilsə üçün
yoxsulluq - saraylara sahib olub-olmamaq da deyil. Məsələ başqadır: kilsənin dünyəvi hakimiyyətə
öz iradəsini qəbul etdirməyə ixtiyarı varımdır, yoxsa bu hüquqa sahib deyildir?”

“Deməli, buna görə imperator minoritlərin yoxsulluq haqqında fikirlərinə tərəfdar çıxır?” - deyə
soruşdum.

“Əlbəttə. Minoritlər papaya qarşı imperatorun oyununda iştirak edirlər. Amma Marsilio və mənim
üçün, bu oyun - ikitərəflidir. İstəyirik ki, imperatorun oyunu bizim məqsədlərimizə fayda versin və
insani hakimiyyət qayəsinə xidmət etsin”.

“Siz çıxış edən zaman bunu söyləyəcəksinizmi?”
“Bir yandan bunu söyləsəm, mənə verilmiş tapşırığı yerinə yetirmiş olaram, yəni imperatorluq

ilahiyyatçılarının fikirlərini çatdıraram. Digər yandan bunu desəm, tapşırığı puça çıxararam, çünki
Avinyonda ikinci görüşün baş tutmasını asanlaşdırmaq da mənim vəzifəmdir. Avinyona bunları
söyləmək üçün getməyimə İohannın razılıq verəcəyini düşünmürəm”.

“Yəni?”
“Yəni, mən indi iki əks qüvvənin arasında sıxılıb qalmışam

- iki çuvalın hansından ot yeyəcəyini bilməyən eşşək kimi. İş ondadır ki, dəyişikliklərin vaxtı hələ
çatmayıb. Marsilio qəfil yetişəcək dəyişiklik anma ümid bəsləyir... Lüdoviq İohann kimi bir
miskinlə mübarizədə yeganə dayağımız olsa da, öz sələflərindən daha yaxşı deyildir. Yəqin ki,
deməyə məcbur olacağam. Əgər bu iki cütlük bir-birini indi boğub öldürməsə. Hər halda, Adso,
bunların hamısını yaz. Qoy bu gün baş verənlərdən, heç olmasa, bir iz qalsın”.

“Bəs Mikele?”
“Qorxuram ki, əbəs yerə vaxt itirir. Kardinala yaxşı məlumdur ki, papa barışıq istəmir. Bemardo

Gui bilir ki, onun vəzifəsi
- bu görüşü pozmaqdır. Mikele isə ordenin papa ilə olan son



 
bağının kəsilməsini istəmədiyi üçün nə olursa olsun, Avinyona gedəcəyini bilir. Beləcə, həyatını
təhlükəyə atır”.
Biz söhbət edərkən - doğrusu, bir-birimizi necə eşitdiyimizi bilmirəm - mübahisə zirvəyə çatdı.
Bemardo Guinin əmri ilə oxçular iki cərgənin yumruq-yumruğa gəlməsinə mane olmaq üçün ortalığa
girdilər. Qala divarlarının müxtəlif tərəflərində yerləşən mühasirəçilər və mühasirə olunanlar bir-
birlərinə mə-
zəmmətlər və söyüşlər yağdırırdılar; həm də mənim ölkəmdə gedən mübahisələr zamanı olduğu kimi
sıra ilə deyil, cənub
adəti ilə qudurmuş bir dənizin dalğaları kimi bir-birinin üstün¬dən aşaraq söylənilən bu sözləri,
kimin ağzından çıxdığını artıq müəyyən edə bilmədiyim üçün buraya adda-budda şəkildə yazıram.
“İncildə deyilir ki, Məsihin pul kisəsi olmuşdur!”
“Kəs səsini! Siz o kisənin rəsmini hətta xaçların üstünə də
çəkirsiniz! Bəs Məsihin Yerusəlimdə olarkən hər gecə Vifaniyaya qayıtmasının səbəbi nə idi?”
“Əgər Məsih Vifaniyada gecələməyə üstünlük verirdisə, bu onun işidir! Sən kimsən ki, ona harada
gecələməyi göstərirsən?” “Yox, qoca keçi, mən göstərmirəm! Amma bil ki, Məsih ona görə hər gecə
Vifaniyaya qayıdırdı ki, Yerusəlimdə gecələməyə pulu yox idi!”
“Bonaqrasio, keçi özünsən! Bəs Məsih Yerusəlimdə nə ye¬yib-içirdi?”
“Bir at acından ölməmək üçün sahibinin əlindən yem ye¬yirsə, bu yem o atın malıdırmı səncə?”
“Görürsənmi! Məsihi ata bənzətdin!”
“Yox, Məsihi saraylarda, təzək topasında olduğu kimi vur¬nuxan satqın dindarlara bənzədən sənsən!”
“Eləmi? Papalıq sizin mallarınızı qorumaq üçün neçə məh¬kəmə işinə qarışmağa məcbur oldu?”
“Kilsənin malları idi, bizim deyil! Biz onlardan yalnız'isti¬fadə edirdik!”
“Yeyib-içmək üçün dəbdəbəli kilsələrinizi qızıl heykəllərlə bəzəmək üçün istifadə edirdiniz! İkiüzlü
alçaqlar, siz qanunsuzluqlar yuvası,



dağılmış məzarlar, günah çuxurlansmız! Çox yaxşı bilirsiniz ki, möminliyin əsas qanunu yoxsulluq
deyil, mərhəmətdir!”

“Bunu sizin Akvinolu qarınqulu Tommaso demişdir!” “Özünü yığışdır, mürtəd! Fikirləş ki, nə
çərənləyirsən! Sənin qarınqulu adlandırdığın adam - Roma kilsəsi tərəfindən müqəddəs hesab edilmiş
bir övliyadır!”

“Müqəddəs övliyaya bir bax! İohann fransiskanlann acığına onu övliyalıq mərtəbəsinə yüksəltdi!
Sizin papanız heç kimi övliya edə bilməz, buna haqqı yoxdur, çünki o özü kafirdir! Hətta
kafırbaşıdır!”

“Bu mahnını birinci dəfə eşitmirik! Bavariyalı müqəvvanın tütəyi hansı havanı çalırsa, siz də onu
oynayırsınız, Saksenhauzendə onun vəngildədiklərini də sizin Ubertinonuz hazırlamışdı!”

“Sözlərinə fikir ver, donuz, Babil fahişəsinin bici, o biri fahişələrin də! Hamınız bilirsiniz ki,
həmin il Ubertino imperatorun yanında yox, Avinyonda, kardinal Orsininin xidmətindəydi! Hətta papa
onu Araqona elçi kimi göndərmişdi!”

“Bilirik, bilirik, kardinalın süfrəsində yoxsulluq andı içirdi! Necə ki indi yarımadanın ən zəngin
monastırında veyillənir! Ubertino, madam orada deyildin, sənin yazdıqlarını Lüdoviqə kim
ötürmüşdü?”

“Lüdoviq mənim yazdıqlarımdan istifadə etmişdirsə, günahkar mənəm? Sənin kimi cahilin
yazdıqlarını oxumayacaqdı ki!” “Mənəmmi cahil? Toyuqlarla danışan sizin Fransisk savadlı idimi?”

“Küfr edirsən!”
“Küfr edən sənsən! Minorit pozğunu!”
“Mən heç zaman pozğun olmamışam, sən bunu bilirsən!” “Bəs rahib qardaşlarınla birlikdə

Montefalkolu Klaranın yatağına girəndə kim idin? Pozğun deyilmiydin?”
“Tanrı öldürsün səni! O zaman mən inkvizitor idim, Klara isə övliyalıq ətri saçırdı!”



“Klara ətrafına övliyalıq ətri yaymasına yayırdı, amma sən rahibələrlə sübh duasını oxuyarkən
başqa qoxular iyləyirdin!” “Danış, danış, Tannnın qəzəbinə gələcəksən; sən də, iki qatı kafiri - ostqot
Ekhartla Branuserton dediyiniz ingilis cadugərini bağrına basmış ağan da!”

“Möhtərəm qardaşlar, möhtərəm qardaşlar!” - deyə kardinal Bertrando ilə abbat qışqırıb
çağırırdılar.



BE ŞÎ N C Î  G Ü N

S Ə H Ə R ,
Severin Vilhelmə qəribə bir kitab haqqında danışır,

Vilhelm isə elçilərə dünyəvi hakimiyyət məsələsinə aid
qəribə fikirlər söyləyir

Qapıda qarovul çəkən müridlərdən biri içəri girib, tufan zamanı tarladan qaça-qaça keçən biri kimi
əyilə-əyilə zalın o biri başına qədər gedib Vilhelmə yaxınlaşaraq, Severinin təcili olaraq onunla
danışmaq istədiyini qulağına pıçıldayanda mübahisə daha da qızışmışdı. Qışqırıqların və səs-küyün
arasından içəridə nə baş verdiyini qapının arxasından anlamağa çalışan rahiblərin toplaşdığı dəhlizə
çıxdıq. Birinci sırada İskəndəriyyəli Aymaronu gördük; zavallı insan nəslinin puçluğuna
təəssüfləndiyini bildirən həmişəki istehzalı təbəssümlə bizi qarşıladı. “Şübhəsiz ki, dilənçi ordenlər
meydana çıxandan sonra xristianlıq ruhu daha da yüksəldi”, - o dedi.

Vilhelm onu kobudluqla kənara itələyərək, küncdə gözləyən Severinə tərəf yönəldi. O, çox
həyəcanlı idi və bizimlə camaatın içində danışmaq istəmirdi, amma bu mərəkədə sakit bir yer tapmaq
qətiyyən mümkün deyildi. Həyətə çıxmaq istədik, lakin bu əsnada Sezena Mikele iclas zalının
astanasında göründü və Vilhelmi işarə ilə geri çağırdı; görünür, çaxnaşma sakitləşməyə başlamışdı
və müzakirəni davam etdirmək olardı.

Yenidən iki ot çuvalı arasında qalan Vilhelm Severinə burada, ancaq yavaşcadan danışmasını əmr
etdi. Severin heç kimin eşitməməsi üçün pıçıltı ilə danışmağa başladı.

“Berenqar hamamxanaya getməzdən əvvəl, doğrudan da, xəstəxanada olmuşdur”, - o dedi.
“Nə bilirsən?”
Bu zaman rahiblərdən bir neçəsi lap yaxına gəldi. Bizim pıçıltı ilə danışmağımız onlarda maraq

oyandırmışdı. Severin tez-tez ətrafına baxaraq səsini daha da alçaltdı.



“Sən o zaman mənə bu adamda... nə isə bir şey olduğunu demişdin... Hə, mən xəstəxanada bir şey
tapdım... Başqa kitabların arasında. Gözlənilmədən. Mənə aid olmayan bir kitab. Çox qəribə bir
kitab”.

“Həmin kitabdır, - Vilhelm sevinclə dedi, - tez onu mənə gətir”.
“Gətirə bilmərəm, - Severin cavab verdi. - Sonra izah edərəm. Mən bir şeyi üzə çıxardım...

zənnimcə, çox maraqlı bir şeyi... Gedək mənimlə. Özüm sənə kitabı göstərərəm. Çox ehtiyatlı
olmalıyıq...” - və birdən susdu. Gözlərimizi qaldırıb Xorxenin, adəti üzrə səssizcə qəflətən yanımızda
peyda olduğunu gördük. Sanki burada gəzməyə vərdiş etmədiyi üçün haraya getdiyini anlamaq
istəyirmiş kimi əllərini irəli uzatmışdı. Adi bir insan Severinin pıçıltısını duya bilməzdi, amma
Xorxenin eşitmə qabiliyyətinin bütün korlardakı kimi iti olduğunu artıq bilirdim.

Buna baxmayaraq, qoca heç bir şey eşitmirmiş kimi görünürdü. Və bizə tamamilə əks olan
istiqamətə tərəf yeriyirdi. Çiyni ilə rahiblərdən birinə toxunub, ondan nə isə xahiş etdi. O da
ehtiramla Xorxenin əlindən tutub, çıxışa doğru apardı. Bu əsnada yenə Mikele qapıda göründü və
Vilhelmi çağırmağa başladı; ustadım tələsə-tələsə qərar verməli oldu.

“Səndən bir şeyi rica edirəm, - Severinə dedi. - Təcili olaraq gəldiyin yerə geri qayıt. Qapını
içəridən kilidlə və məni gözlə. Sənsə Xorxenin arxasınca get, - mənə dedi. - Bir şey duymuş olsa
belə, dərhal xəstəxanaya getməsini zənn etmirəm. Nə olursa olsun, haraya getdiyini öyrənib, mənə
bildir”.

O, zala tərəf addımladı və bu an Xorxeni təqib etmək üçün hamını itələyib, qələbəliyin arasından
özünə yol açmağa çalışan Aymaronu gördü (mən də gördüm). Bu zaman Vilhelm böyük bir
ehtiyatsızlığa yol verdi. Zira dəhlizin bir başından o biri başına, çıxışa yaxınlaşmış Severinə ucadan
səsləndi: “Unutma! Qətiyyən yol vermək olmaz ki... bu kağızlar öz köhnə yerinə qayıtsın!”



Xorxeni izləmək üçün oradan ayrıldığım zaman birdən çöl qapının kandarında dayanmış keları
gördüm. Vilhelmin son sözlərini eşidərək, üzü dəhşətdən dəyişmiş halda, təlaşlı gözləri ilə gah
ustadıma, gah da nəbatatçıya baxırdı. O, qapıdan çıxmaqda olan Severini diqqətli baxışlarla süzdü və
yerindən tərpənib, düz onun ardınca getdi. Mən də dəhlizdən bayıra çıxdım, çünki getdikcə uzaqlaşan
və dumanın içində əriməkdə olan Xorxeni gözdən qaçırmaqdan qorxurdum. Lakin əks tərəfə getməkdə
olan bu iki nəfər də - nəbatatçı ilə kelar - ağ pərdənin arxasında hər an yoxa çıxa bilərdi. Nə etməli
olduğumu dərhal düşündüm. Mənə kor qocanı təqib etmək buyrulmuşdu, çünki onun xəstəxanaya
getməsindən qorxurduq. Halbuki o və onu izləyən şəxs başqa istiqamətə yollandılar. Onlar həyətdən
keçib kilsəyə, ya da Binaya doğru gedirdilər. Amma kelar bunun əksinə olaraq, açıq-aşkar
nəbatatçının ardınca düşmüşdü. Vilhelm ilk növbədə xəstəxanada baş verə biləcək hadisələrdən
əndişələnirdi. Eyni zamanda, Aymaronun da hara getdiyini öyrənmək istəyirdim. Amma onun, əlbəttə
ki, bizimlə əlaqəsi olmayan, tamamən başqa işləri də ola bilərdi.

Keların arxasınca getdim və onu gözdən qaçırmamaq üçün aramızda müəyyən məsafə saxladım. O
isə, görünür, təqib edildiyini hiss edərək addımlarını yavaşıtdı. Arxasına düşmüş kölgənin mən
olduğunu görə bilməzdi, eynən mən də izlədiyim kölgənin o olduğumu görə bilmirdim. Lakin necə ki
mən izlədiyim adamın o olduğuna şübhə etmirdim, o da onu təqib edənin mən olduğuma şübhə
etmirdi.

Onun diqqətini özümə çəkərək, Severinə xəlvətcə yaxınlaşmasının qarşısını aldım. Beləcə,
xəstəxana, nəhayət, dumanın içindən göründüyü zaman qapı artıq içəridən kilidlənmişdi. Tanrıya
şükür olsun ki, Scverin sağ-salamat içəri girmişdi. Kelar bir daha ətrafına göz gəzdirib, mən tərəfə
baxdı - bağçadakı ağaclardan biri kimi qacıyıb dayanmışdım - sonra, görünür, bir qərara gəldi və
mətbəxə sarı getdi. Mən götür-qoy edib, vəzifəmin öhdəsindən gəldiyimi düşündüm. Severin ağıllı
adam idi, mənim köməyim olmadan da gizlənə bilər və qapını hər gəlib-gedənə açmazdı.



Daha burada mənim görəcəyim bir iş qalmamışdı. Üstəlik iclas zalında baş verənləri öyrənmək üçün
maraqdan ölürdüm. Buna görə də geri qayıtmağı qərara aldım. Bəlkə də düz etmədim. Xəstəxananın
yanında qalıb qarovul çəkməliydim, beləcə, bir çox bədbəxtliklərin qarşısını ala bilərdik! Amma
bunu mən indi bilirəm, o vaxt bilmirdim.

Yenidən dəhlizə girərkən cinayət ortağımmış kimi mənə baxıb gülümsəyən Bensio ilə az qala
toqquşdum: “Severin Berenqarın saxladığı bir şeyi tapıb, düz deyilmi?”

“Sən haradan bilirsən?” - deyə kobudca cavab verdim, bir az hirsimdən, bir az da hiyləgərlikdən
uşaq sifətinə bənzəyən gənc üzünə görə onunla həmyaşıd kimi davrandım.

“Mən axmaq deyiləm, - Bensio cavab verdi. - Severin qaçaqaça gəlib Vilhelmə nəsə dedi. Sən də
onu təqibçilərdən qoruyursan...”

“Sən bizim də, Severinin də işlərinə bumunu çox soxursan”, - acıqlı-acıqlı dedim.
“Əlbəttə! Dünəndən bəri nə hamamxanadan, nə də xəstəxanadan gözlərimi çəkmirəm.

Bacarsaydım, çoxdan oraya girərdim. Berenqarın kitabxanadan nə tapdığını öyrənmək üçün gözümü
də verərdim”.

“Çox şey bilmək istəyirsən! Heç bir haqqın olmadan!”
“Mən araşdırmaçıyam və hər şeyi bilməyə haqqım var. Bu kitabxananı tanımaq üçün dünyanın o

başından qalxıb gəlmişəm. Kitabxananı isə içində pis şeylər varmış kimi həmişə qapalı saxlayırlar.
Mənsə...”

“Yol ver, keçim”, - deyə onun sözünü sərtcə kəsdim.
“Buyur, keç. Öyrənmək istədiyimi mənə söylədin”.
“Mən?”
“Susaraq da danışmaq olar”.
“Məsləhət görürəm ki, xəstəxanaya dürtülməyəsən”, - dedim.
“Girmərəm, girmərəm, sakit ol, həyəcanlanma. Amma xəstəxanaya çöldən baxmaq qadağan deyil”.



Ona daha qulaq asmayıb, içəri girdim. Hər şeyə bumunu soxan bu yeniyetmə, məncə, təhlükəli
deyildi. Vilhelmə yaxınlaşıb vəziyyəti ona qısaca anlatdım. Bəyənircəsinə başını tərpətdi və mənə
susmağımı işarə etdi. Çaxnaşma yatmışdı. Hər iki tərəfin elçiləri barışıq öpüşlərini dəyiş-düyüş
edirdilər. Alborea yepiskopu minoritlərin imanını tərifləyirdi. Jerome vaiz-rahiblərin xeyirxahlığını
göylərə qaldırmışdı. Hamı - həm o tərəf, həm bu tərəf artıq daxili çəkişmələrdən zəifləməyən vahid
kilsənin bərqərar olacağına səmimi ümidlərini dilə gətirirdi. Bəziləri qüdrətdən, bəziləri də
mötədillikdən danışırdı, hamı ədalətə ümid bəsləyir və sağlam düşüncəyə çağırırdı. Bu qədər çox
insanın belə səmimiliklə dini məziyyətləri mədh etməsini heç zaman görməmişdim.

Bu arada Pocettolu Bertrando Vilhelmi imperatorluq ilahiyyatçılarinin fikirlərini söyləməyə dəvət
edirdi. Vilhelm könülsüz-könülsüz ayağa qalxdı. Bir yandan müzakirələrin heç bir əməli faydası
olmadığını anlayır, digər yandan da buradan çıxmaq üçün tələsirdi, çünki indi onu sirli kitab görüşün
nəticələrindən daha çox maraqlandırırdı. Lakin əlbəttə ki, vəzifəsini yerinə yetirməkdən qaça
bilməzdi.

Beləliklə, o, sözə başladı. Əvvəlcə çoxlu sayda “hımm”lar və “eh”lər gəldi. Bəlkə də onlar
həmişəkindən və lazım olduğundan daha çox idi. Onların köməyilə söyləyəcəklərindən tam əmin
olmadığını bildirmək istəyirdi. Özündən əvvəlki natiqlərin çıxışlarının çox maraqlı olduğunu deməklə
sözə başladı. Digər tərəfdən, “imeratorluq ilahiyyatçılarının nəzəriyyəsi” adlandırılan şeyin, əslində
dini həqiqət kimi qəbul edilmək iddiasına düşməyən bəzi dağınıq mülahizələrdən başqa bir şey
olmadığım söylədi.

Sonra dedi ki, Varlıq kitabının hələ ruhanilər və şahlar haqqında söhbət açmayan ilk səhifələrindən
başlayaraq, Tanrının öz bəndələrini yaradarkən və onların hamısını, fərq qoymadan sevərkən
göstərdiyi sonsuz mərhəməti nəzərə alıb, Tanrının Adəmə və onun nəslinə, ilahi qanunlara boyun
əymək şərti ilə yer üzündəki bütün işlər üzərində səlahiyyət verdiyini də düşünüb, xalqın özünün
dünyəvi işlərdə qanunverici və qanunun ilk təsirli səbəbi kimi çıxış etməsi fikrinin Tanrıya yad
olmadığından şübhələnməmək lazımdır. “Xalq” dedikdə, bütün vətəndaşları anlamaq
məqsədəuyğundur. Lakin uşaqlar, axmaqlar, cinayətkarlar və qadınlar da vətəndaş hesab
olunduqlarından, yəqin ki, vətəndaşların daha yaxşı hissəsini daxil etməklə, “xalq” anlayışını daha
məntiqli təriflə təkmilləşdirmək lazımdır; hərçənd ki, bu yaxşı hissəyə kimlərin daxil olub-
olmayacağını müəyyənləşdirməyin indiki anda mümkün olmadığını hesab edir.

O öskürdü və bu gün havanın çox rütubətli olduğunu söyləyərək üzr istədi. Sonra xalqın öz
iradəsini irəli sürə bilməsi üçün bir üsul kimi ümumi seçimlərlə toplanacaq məclisin yaradılmasını
ehtimal etdiyini bildirdi. Daha sonra dedi ki, belə bir məclisin qanunları müzakirə etməsi,
dəyişdirməsi və zəruri olduqda qüvvədən salması ona məntiqli görünür, zira qanunvericilik
səlahiyyəti yalnız bir adamın əlində cəmləndiyi zaman cahillikdən, ya da bədxahlıqdan bunu şər işlər
üçün istifadə edə bilər. Və əlavə etdi ki, yaxın keçmişin tarixində belə pis Örnəklərin çoxlu sayda
olduğunu iştirakçılara xatırlatmağı gərəksiz sayır. Vilhelmin ilk fikirlərindən pərt olmuş iştirakçıların
bu son sözlərə hamılıqla və sevinclə qatıldıqlarını, çünki hər kəsin sərbəstcə istədiyi şəxsi
düşündüyünü və düşündüyü şəxsin də ən pis adam olduğuna inandığını gördüm.

Daha sonra Vilhelm gözəl fikirlər irəli sürdü. Əgər bir nəfər qanunları pis idarə edirsə, çox sayda
insan bir yerdə çalışaraq, bunun öhdəsindən daha yaxşı gəlməzlərmi? Əlbəttə ki, mülki işləri
nizamlayan dünyəvi qanunlardan bəhs etdiyini vurğuladı. Tanrı Adəmə xeyir və şəri dərketmə
ağacından meyvə yeməməsini söyləmişdi, bu, ilahi qanun idi. Amma eyni zamanda, Adəmə cisimlərə
ad qoymaq səlahiyyəti vermiş, hətta onu ürəkləndirmişdi. Və yer üzündəki təbəəsinə dünyəvi işlərdə



tam sərbəstlik bəxş etmişdi. Bəli, məhz belədir, hərçənd bəzi müasirlərimiz deyir ki, guya nomina
sunt consequentia rerum196. Lakin



Varlıq kitabı bu barədə çox aydın xəbər verir: Tanrı bütün heyvanları Adəmin yanına gətirdi ki, onun
heyvanlara nə ad verəcəyini görsün və Adəm hər canlı məxluqu necə adlandırdısa, onun adı sonsuza
qədər də elə olacaqdır. Şübhəsiz ki, ilk insan buna dərin məsuliyyətlə yanaşıb, özünün cənnət dilində,
hər əşya və hər heyvanın təbiətinə uyğun ad versə də, bu, ona verilmiş ali səlahiyyətdən, yəni öz
fikrincə, hər cismin təbiətinə hansı adın uyğun gəldiyinə qərar vermək hüququndan istifadə etmədiyi
mənasına gəlməz. Zira həqiqətən müəyyən olunmuşdur ki, eyni məfhumları təsvir etmək üçün ayrı-ayn
insanların verdikləri adlar müxtəlif olsa da, məfhumlar, yəni cisimlərin əlamətləri dəyişilməz və
eynidir. Beləcə, şübhə yoxdur ki, nomen (ad) sözü yunanca “qanun” mənasını verən nomos sözündən
əmələ gəlmişdir, çünki nomina197 insanlar tərəfindən ad placitum, yəni azad və birgə qərarla verilir.

İştirakçıların bu elmi sübuta bir sözlə də olsun etiraz etməyə cürətləri çatmadı. Sonra Vilhelm
söylədiklərindən nəticə çıxararaq dedi ki, yer üzünün, yəni ayrı-ayrı şəhərlərin və dövlətlərin ali
idarəçiliyi ilə kilsə hakimiyyətinin mütləq vəzifəsi olan Tanrı kəlamının hifz və təbliğ edilməsi
tamamilə fərqli məsələlərdir. “Doğrudan da, - Vilhelm dedi, - kafirlər - Tanrı kəlamlarını təfsir
edəcək nüfuzlu insanlara sahib olmadıqlan üçün bədbəxtdirlər (burada hər kəs kafirlərin halına
acıdı). Lakin bunu əsas götürüb kafirlərdə hökumətlər, şahlar, imperatorlar, sultanlar, xəlifələr, ya da
hər hansı şəxslər vasitəsi ilə qanunlar çıxarmaq və cəmiyyəti idarə etmək qabiliyyətinin olmadığını
söyləmək olarmı? Neçə-neçə Roma imperatorunun dünyəvi hakimiyyətdən ağıl və tədbirlə istifadə
etdiyini danmaq olarmı? Trayam xatırlamağa ehtiyac varmı? Bəs bu bütpərəstlərə və kafirlərə
qanunlar çıxarmaq və siyasi cəmiyyətlər içində yaşamaq üçün təbii qabiliyyəti kim verdi? Mövcud
olmamalarına şübhə edilməyən (ya da mövcud olmalarına şübhə edilən - bu mühakimədə inkar hansı
şəkildə olur-olsun) yalançı tanrılarını bəlkə?



Biz hamımız gözəl bilirik ki, yox! Bu qabiliyyəti onlara yalnız fatehlərin tanrısı, İsrailin tanrısı,
bizimlə sizin tannnız - Həzrəti-İsa verə bilər... Roma papasının ali nüfuzundan bixəbər olanlara və
xristian xalqın müqəddəs, şirin və qorxunc sirlərini dilə gətirməyənlərə də siyasi məsələlər barədə
mühakimə yürütmək imkanının verilməsi - ilahi mərhəmətə gözəl sübutdur! Dünyəvi hakimiyyətin və
dövlətə tabeçiliyin kilsə qaydaları və Məsihin qanunları ilə heç bir əlaqəsi olmadığını və onların
müqəddəs dinimizin yer üzündə meydana gəlməsindən öncə də dini ehkamlardan asılı olmayaraq
Tanrı tərəfindən buyrulduğunu bundan daha gözəl nə təsdiq edə bilər?”

Yenidən öskürdü, amma bu dəfə öskürən tək o deyildi. İştirakçıların çoxu öz yerlərində qurdalanır
və boğazlarını arıtlayırdılar. Kardinalın qurumuş dodaqlarını necə yaladığını və Vilhelmin
yekunlaşdırması üçün əli ilə səbirsizcə, amma nəzakətlə işarə etdiyini gördüm. Belə olduqda Vilhelm
zalda oturan hər kəsin, hətta onlarla razılaşmayanlarm da fikrincə, inandırıcı məntiqin qanuni nəticəsi
olan mülahizələrini irəli sürdü.

Beləliklə Vilhelm çıxardığı nəticələrin dünyaya hökm etmək üçün deyil, onun gəlişindən əvvəl
dünyada bərqərar olmuş şərtlərə, ən azından Sezarın qanunlarına boyun əymək üçün gəlmiş İsa
Məsihin şəxsi örnəyi ilə təsdiqləndiyinə əmin olduğunu söylədi. O, həvarilərin buyurmaq və hökm
etmələrini istəməmişdi, buradan isə belə bir nəticə çıxır ki, həvarilərin ardıcıllarının da hər cür
dünyəvi, məcburi hökmdarlıqdan uzaq durmaları təbii olardı. Əgər papa, yepiskoplar və keşişlər
özləri hökmdarların dünyəvi və məcburi hakimiyyətinə itaət etməsəydilər, hökmdarların hakimiyyəti
təhlükəyə məruz qalardı və deməli, daha əvvəl isbatladığım kimi, Tanrı buyruğu olan nizam-intizam
da təhlükəyə düşərdi. “Əlbəttə ki, on incə halları xüsusi olaraq düşünmək lazımdır, - Vilhelm dedi, -
məsələn, kafirlərin vəziyyəti kimi; onların kafir olduqlarına yalnız ilahi həqiqətlərin mühafizəçisi
olan kilsə qərar verə bilər, lakin onları cəzalandırmaq yalnız dünyəvi hakimiyyətin işidir. Həm do,
kilsə bidətçiləri müəyyənləşdirən zaman, əlbəttə ki, bunu öz rəiyyətinin



vəziyyəti haqqında daha düzgün məlumat almalı olan hökmdara da bildirməlidir. Lakin bundan sonra
hökmdar kafirə nə etməlidir? Mühafizəçisi olmadığı ilahi həqiqətin naminə onu cdammı etməlidir?
Əgər kafirin fəaliyyəti cəmiyyətin həyatına təhlükədirso, yəni kafir ona etiraz edənləri öldürərək, ya
da sıxışdıraraq, öz küfrünü yayırsa, hökmdar onu cəzalandıra bilər və hətta cəzalandırmalıdır da.
Fəqət bununla da hökmdarın hökmü sona çatar, çünki bu yer üzündə heç kim işgəncə ilə İncilin
buyruqlarını yerinə yetirməyə məcbur edilməməlidir. Yoxsa əməllərinə görə o biri dünyada
mühakimə ediləcək insanın faili-muxtarlığı, yəni iradə azadlığı nə olar? Kilsə kafirə möminlərin
cəmiyyətini tərk etdiyi üçün xəbərdarlıq edə bilər və etməlidir də. Amma onu bu dünyada mühakimə
etməyə haqqı yoxdur; onu istəyinin əleyhinə olaraq davranmağa məcbur edə bilməz. Əgər Məsih
ruhanilərin zorakı hakimiyyətə sahib olmasını istəsəydi, Musanın Əski Buyruqda etdiyi kimi, qəti
hökmlər qoyardı. Məsih belə etmədi. Deməli, bunu istəməmişdi. Bəlkə onun əslində bunu istədiyini,
lakin peyğəmbərlik etdiyi üç il ərzində bunu etməyə vaxtının, ya da belə bir qanun çıxarmağa
qabiliyyətinin çatmadığı fikri irəli sürülməyə çalışdır? Və bunu istəmədiyi tamamilə doğru idi; çünki
o, əgər belə bir şey istəmiş olsaydı, papa buna əsaslanaraq, öz iradəsini krala zorla qəbul etdirə
bilərdi... və beləcə, xristianlıq - azadlıq qanunu deyil, dözülməz köləlik olardı.

Bütün bunlar ustadım nəşə saçan bir üzlə əlavə etdi, - papanın hakimiyyətinin məhdudlaşdırılması
üçün deyil, onun şərəfli vəzifəsinin ucaldılmasına xidmət edir; zira Tanrı qullarının xidmətçisi bu
dünyada xidmət etmək üçün vardır, xidmət edilmək üçün deyil. Və nəhayət, papanın Roma
imperatorluğu üzərində hakimiyyətə malik olub, amma yer üzünün o biri krallıqlarına hökmünün
yetməməsi, ən azından qəribə olardı. Məlumdur ki, papanın dini mövzulara dair söylədikləri Fransa
kralının rəiyyətinə aid olduğu kimi İngiltərə kralının rəiyyətinə də aiddir; amma bunlar, danılmaz ilahi
həqiqətə hələlik inanmadıqları üçün kafir adlandırılan Böyük Xanın, ya da Sultanın rəiyyətinə



də eyni dərəcədə aid olmalıdır. Deməli, əgər papa - Roma papası sifətilə - yalnız imperatorluğa aid
işlərdə dünyəvi hakimiyyətə sahib olmaqla barışarsa, dünyəvi hakimiyyətlə dini hakimiyyəti
eyniləşdirmiş olar; buna görə də papa yalnız ərəblər, yaxud tatarlar üzərində deyil, fransızlar və
ingilislər üzərində də dünyəvi hakimiyyətə sahib olmadığından, bunların üzərində heç bir dini
hakimiyyətə sahib olmamasına da şübhə oyada bilər; bu da müqəddəsliyə həqarət və küfr olar... Bax
bu səbəbdən, - deyə ustadım sözlərinə yekun vurdu, - Avinyon kilsəsinin, rorpalılann imperatoru
seçilmiş bir şəxsi təsdiqləmək, ya da təsdiqləməmək səlahiyyətinə sahib olduğunu iddia etməklə
bütün cəmiyyəti həqir vəziyyətə saldığını irəli sürmək onun üçün doğru görünür. Papanın Roma
imperatorluğu üzərində o biri krallıqlardan daha çox haqqı yoxdur və nə Fransa kralını, nə də sultanı
papa təsdiqləyir, bəs hansı xüsusi səbəb üzündən almanların və romalıların imperatorunu papa
təsdiqləməlidir? Belə iddianın dini əsasları yoxdur, çünki Müqəddəs Kəlamda bu barədə heç nə
deyilməmişdir. Daha əvvəl gətirdiyim səbəblərdən ötrü xalqların hüququ da buna imkan vermir.
Yoxsulluq haqqında müzakirəyə gəlincə Vilhelm sonda dedi, - onun bəzi söhbətlər əsnasında Padualı
Marsilio və Yandunlu Con kimi dostlara fərziyyələr şəklində söylədiyi adi fikirlərini belə
yekunlaşdırmaq olar: əgər fransiskanlar yoxsul qalmaq istəyirlərsə, papa belə təqdirəlayiq istəyə
qarşı çıxa bilməz və çıxmamalıdır. Əlbəttə, əgər Məsihin yoxsulluğu haqqında fərziyyə rəsmən sübut
olunsa, bu nəinki minoritlərə kömək edərdi, həm də Məsihin dünyəvi hakimiyyətə sahib olmaq
istəmədiyi düşüncəsini möhkəmlədərdi. Lakin bu gün o - Vilhelm sağlam idrak sahibi olan
şəxsiyyətlərin Məsihin yoxsulluğunu isbatlamağın mümkün olmadığı haqqında fikirlərini eşitdi.
Amma səbəb və nəticəni tərsinə çevirmək, bəlkə, daha faydalı olardı. Zira Məsihin özü və yaxınları
üçün dünyəvi hakimiyyətə can atmasını heç kim təsdiqləyə bilməz və heç kim təsdiqləməmişdir.
Deməli, Məsihin dünyəvi şeylərdən uzaq durması



günaha batmadan belə bir fikir söyləyə əsas verir ki, Məsih, daha çox, yoxsulluğa meylli idi”.
Vilhelm o qədər mütərəddid səslə danışırdı ki, gətirdiyi sübutları elə sıxıla-sıxıla, elə fağır-fağır

əsaslandırırdı ki, heç kim ayağa qalxıb ona qarşı çıxmadı; lakin bu, zalda oturan hər kəsin Vilhelmin
dedikləri ilə razılaşdığı mənasına gəlmirdi. Və narahat-narahat yerlərində qurdalanıb qaşlarını
çataraq, bir-birinin qulağına öz narazı fikirlərini pıçıldayanlar təkcə avinyonlular deyildi; görünür,
hətta abbat da Vilhelmin sözlərindən çox sarsılmışdı və bütün halı ilə mənsub olduğu ordenlə
imperatorluq arasında qarşılıqlı münasibətləri bu şəkildə düşünmədiyini göstərirdi. Minoritlərə
gəlincə, Sezena Mikele çaşqın, Jerome əndişəli, Ubertino isə düşüncəliydi.

Sükutu Pocetto kardinalı pozdu, həmişə olduğu kimi, təbəssüm və nəzakətlə Vilhelmin Avinyona
gedib, bütün bunları papa həzrətlərinin qarşısında söyləməyə hazır olub-olmadığını soruşdu. Vilhelm
cavabında kardinalın fikrini öyrənmək istədi; kardinal isə papa həzrətlərinin indiyə qədər bir çox
mübahisəli fikirlər eşitdiyini və bütün mömin övladlarına qarşı mehribanlıq göstərdiyini, lakin
şübhəsiz ki, Vilhelmin düşüncələrinin onu çox məyus edəcəyini dedi.

Bu vaxta qədər bir dəfə də olsun ağzını açmamış Bemardo Gui söhbətə qarışdı: “Düşüncələrini
bizim qarşımızda belə inamla və bəlağətlə dilə gətirən Vilhelm qardaş onları papanın hüzurunda
təkrar edərsə, çox məmnun olaram”.

“Siz məni razı saldınız, cənab Bemardo, - Vilhelm cavab verdi. - Avinyona getməyəcəyəm”. Sonra
kardinala tərəf çevrilib, üzr dilərcəsinə dedi: “Bilirsinizmi, zati-cənabları, sinəmdəki soyuqdəymə
ilin bu fəslində uzaq səfərə çıxmağıma icazə vermir”.

“Elədirsə, bəs nə üçün çıxışınız uzun sürdü?” - kardinal soruşdu.
“Həqiqətə şahidlik etmək üçün - Vilhelm sakitcə cavab verdi. - Həqiqət insanı azadlığa çıxarır”.



“Yox, xeyr! - bu an Covanni Dalbena yerindən bağırdı. - Burada bizi azadlığa çıxaran həqiqətdən
deyil, özünü həqiqət kimi göstərmək istəyən yolverilməz azadlıqdan söhbət gedir”.

“Bu da ola bilər”, - Vilhelm mülayim-mülayim dedi.
Bu zaman daxildən gələn bir duyğu ilə çılğınlıq fırtınasının qopacağını və dillərin əvvəlkinə

nisbətən daha sərt danışacağını hiss etdim. Lakin belə olmadı. Dalbena sözlərini bitirməyə macal
tapmamışdı ki, oxçuların başçısı içəri girib, Bemardonun qulağına nəsə pıçıldadı. O, dərhal ayağa
qalxıb, əlinin işarəsi ilə müzakirəni kəsdi.

“Qardaşlar, - dedi. - Bu faydalı müzakirə bəlkə də yenidən baş tutacaqdır. Lakin indi, sözlə deyilə
bilməyəcək qədər, çox ağır və mühüm bir hadisə bizi işimizə ara verməyə məcbur edir - əlbəttə ki,
abbatın izni ilə. Onu deyə bilərəm ki, mən bəlkə də istəmədən, son günlərdə bir çox cinayətin
baiskarını öz gücü ilə tapmağa ümid edən abbatı qabaqladım. Cinayətkar indi mənim əlimdədir.
Lakin əfsus ki, onu çox gec yaxalamışlar. Və daha bir dəfə... bir hadisə oldu...” - söyləyərək, əlini
qeyri-müəyyən şəkildə çıxışa tərəf yellədi. Sonra cəld addımlarla zaldan keçib, həyətə çıxdı. Qalan
adamlar da onun arxasınca atıldılar. Vilhelm - ön sırada, mən isə - onun yanında idim.

Ustadım mənə baxıb, dedi: “Qorxuram ki, Severinin başına bir iş gəlmişdir”.



G Ü N O RTA ,
Qətlə yetirilmiş Severini tapırlar,

lakin onun tapdığı kitabı tapa bilmirlər

Tələsə-tələsə, təlaşla monastınn həyətindən keçdik. Oxçuların rəisi bizi xəstəxanaya doğru apanrdı;
oraya yaxınlaşdıqca boz dumanın arasında kölgələrin qaynaşdığını görürdük. Bunlar səs-küyə qaçıb
gəlmiş rahiblərlə xidmətçilər və qapını kəsib içəriyə heç kəsi buraxmayan oxçular idi.

“Bu əsgərləri sizin bütün sirlərinizi aşkara çıxaracaq birini axtarmaq üçün ən göndərdim”, -
Bemardo dedi.

“Nəbatatçı rahibimi?” - deyə, sarsılmış abbat soruşdu.
“Yox. İndi görəcəksiniz”, - Bemardo içəri girə-girə dedi.

Biz Severinin laboratoriyasına girdik və gözlərimiz qarşısında acı bir səhnə açıldı. Bədbəxt
nəbatatçı başı dağılmış halda qan gölməçəsinin içində uzanmışdı. Ətrafdakı hər şey sanki fırtınadan
alt-üst olmuş kimiydi: qablar, şüşələr, kitablar, vərəqlər dağınıq halda ortalığa tökülmüşdü. Cəsədin
yanında adam başından ən azı iki dəfə böyük olan münəccim kürəsi vardı. O, nəfis şəkildə işlənmiş
metaldan hazırlanmışdı, yuxarısında qızıl xaç vardı və bəzəkli, kiçik üçayaq üstündə oturdulmuşdu.
Keçən dəfə onu qapının sol tərəfindəki masanın üstündə görmüşdüm.

Otağın o biri başında oxçular yaxalanmış keları bərk-bərk tutub saxlamışdılar; o, çırpınaraq
qurtulmaq istəyir və günahsız olduğunu söyləyirdi. Abbatı görüncə fəryadları daha da yüksəldi:

“Zati-aliləri, - deyə bağırırdı, - vəziyyət mənim əleyhimədir! Amma mən içəri girəndə Severin
ölmüşdü! Bu talana dayanıb baxarkən yaxaladılar məni!”



Oxçuların başçısı Bemardoya yaxınlaşdı və ondan izin alıb, hamının qarşısında məlumat verdi.
Onun sözlərinə görə oxçular keları tapıb yaxalamaq üçün əmr almışdılar. Onu iki saatdan çox
axtarmışdılar. Düşündüm ki, Bcmardo bu əmri iclas zalına girməzdən əvvəl verə bilər. Bu yerlərə
yad olan əsgərlər, ehtimal ki, monastırın ən uzaq künc-bucağını axtarırmışlar, lakin onların ağlına da
gəlməmişdir ki, kelar başına gələcək fəlakətlərdən bixəbər halda o biri rahiblərlə birlikdə iclas
zalına gedən dəhlizdə dayanmışdır. Hər yerə çökmüş duman, onların ovunu daha da çətinləşdirmişdi.
Hər nə isə, oxçubaşınm sözlərindən belə görünürdü ki, Remigio məndən uzaqlaşıb mətbəxə tərəf
gedən zaman kimsə onu görmüş və tez keşikçilərə xəbər vermişdi. Lakin keşikçilər Remigio Binanı
yenidən tərk etdikdən sonra oraya gəlmişdilər. Mətbəxdə olan Xorxe onunla danışdığını və onun lap
indicə çıxıb getdiyini demişdi. Oxçular bağça istiqamətində hər yeri ələk-vələk etmiş və bu zaman
dumanın içində bir kabusa rast gəlmişlər. Bu, azaraq yolu itirən, taqətsiz Alinardo imiş. Onlar elə
Alinardodan keların bir az əvvəl xəstəxananın qapısından içəri girdiyini öyrənmişlər. Oxçular oraya
tələsmişlər. Qapı açıq imiş. İçəri girincə qətlə yetirilmiş Severini və keların təşviş içində rəfləri
eşələdiyini, sanki bir şey axtarırmış kimi, əlinə nə keçdisə, yerə atdığını görmüşlər. “Nə baş
verdiyini anlamaq asan idi, - deyə, oxçubaşı sözlərini tamamladı”. Remigio içəri girmiş, nəbatatçının
üstünə atılmış, onu qətlə yetirmiş, sonra isə uğrunda adam öldürdüyü şeyi axtarmağa başlamışdı.

Oxçulardan biri münəccim kürəsini yerdən götürüb, Bemardoya uzatdı. Tutacaq kimi üçayağın
oxuna sarılmış bürünc halqalardan ibarət möhkəm çərçivənin saxladığı gümüş və misdən olan zərif
hörgülər qurbanın başına elə qüvvətlə dəymişdi ki, zərbədən sonra kürənin bir tərəfindəki nazik
çənbərlər əyilmiş və qırılmışdı. Qan ləkələri, saç çəngəsi və beyinin iyrənc selikli parçaları -
Severinin başını kürənin məhz bu tərəfinin dağıtdığını göstərirdi.



Vilhelm, ölümünü təsdiq etmək üçün Severinin üstünə əyildi. Zavallının parçalanmış başından
axan qanla dolmuş gözləri hədəqəsindən çıxaraq donub-qalmışdı; deyilənlərə görə bəzi hallarda
olduğu kimi bu donuq bəbəklərdə - qurbanın ölümdən qabaq görə biləcəyi ən son şeyin - qatilin
surətinin əks olunub-olunmadığını düşündüm. Lakin Vilhelmi gözlər deyil, əllər maraqlandırırdı.
Barmaqlarında qara ləkələr olub-olmadığını yoxlamaq üçün ölünün əllərinə tərəf əyildiyini gördüm
baxmayaraq ki bu dəfə ölümün səbəbi tamamilə başqa idi. Lakin Severinin əllərində təhlükəli
bitkilərlə, kərtənkələlərlə, naməlum böcəklərlə məşğul olan zaman geydiyini gördüyüm həmin dəri
əlcəklər vardı.

Bu əsnada Bemardo Gui kelarla danışırdı: “Sən Varaginli Remigiosan, elə deyilmi? Başqa dəlillər
əsasında, başqa şübhələri yoxlamaq üçün adamlarımı səni yaxalamağa göndərmişdim. İndi görürəm
ki, əfsus, cox gec olsa da, düz etmişəm. Zati-aliləri, - deyə abbata tərəf döndü, - bu son bədbəxtlikdən
ötrü, demək olar ki, özümü günahkar elan etməyə hazıram; zira dünən gecə yaxalanmış o biri
bədxahın etiraflarını dinlədikdən sonra səhərdən bəri bu adamın məsuliyyətə cəlb olunmasını zəruri
hesab edirdim. Amma sizin də gördüyünüz kimi, səhər çağı başqa vəzifələri yerinə yetirməklə məşğul
idim, adamlanm isə əllərindən gələni ediblər...”

Bu zaman o, toplaşanların eşidə bilməsi üçün yüksək, cingiltili səslə danışarkən (otağa çox adam
girə bilmişdi; insanlar hər cür bəhanə ilə içəri doluşmuşdular, ortalığa dağılmış və qırılıb-tökülmüş
əşyalara baxır, barmaqları ilə cəsədi göstərir və dəhşətli cinayət barədə alçaq səslə söhbət
edirdilər), deyingən kütlənin arasında lal-dinməz duran və hadisə yerinə fikirli-fikirli baxan
Malaxianın üzünü gördüm. Elə bu anda sürüklənərək otaqdan çıxarılmaqda olan kelar da onu gördü.
Çırpınaraq oxçularm əlindən qurtuldu, özünü rahib qardaşının üstünə atdı, onun cübbəsindən yapışdı,
oxçular gəlib yenidən qollarını buranadək üzünü onun üzünə yaxınlaşdırıb, çarəsizcə, qırıq-qırıq nəsə
dedi. Hətta kobudca itələnərək çıxışa doğru sürükləndiyi zaman



yenidən Malaxiaya tərəf dönüb: “And iç, mən də and içirəm!”, - deyə bağırdı.
Malaxia dərhal cavab vermədi. Sanki uyğun sözlər axtarırdı. Sonra oxçular keları itələyə-itələyə

qapının kandarından çıxararkən onun ardınca dedi: “Sənin əleyhinə heç bir şey etməyəcəyəm”.
Vilhelmlə mən bu iki nəfərə baxaraq, onların söhbətinin mənasını anlamağa çalışırdıq. Bemardo da

bu səhnəyə diqqətlə baxırdı, amma əhəmiyyət vermirmiş kimi görünürdü. Əksinə, o, sanki Malaxianın
cavabını təqdir edərək və aralarında yaranmış cinayət ortaqlığını möhkəmləndirərək, ona baxıb
gülümsədi. Və yeməkdən dərhal sonra açıq mühakimə üçün iclas zalında ilk məhkəmənin qurulacağını
söylədi. Keları dəmirçixanaya aparmağı, lakin onu Salvatordan ayrı saxlayıb, bir-biri ilə
danışmalarına imkan verməməyi əmr etdikdən sonra çıxdı.

Bu zaman arxada dayanmış Bensionun səsini eşitdik. “Mən sizdən dərhal sonra içəri girdim, - o,
pıçıltı ilə dedi, - otaqda, demək olar ki, heç kim yox idi. Malaxia da içəridə deyildi”.

“O, yəqin ki, gec gəlmişdir”, - Vilhelm dedi.
“Yox, - deyə Bensio inamla etiraz etdi. - Yox. Mən qapının yanında idim və içəri girən hər kəsi

görürdüm. Sizə deyirəm, Malaxia içəriyə... daha əvvəl girmişdi...”
“Nədən əvvəl?”
“Kelarm içəri girməsindən daha əvvəl. And içə bilmərəm, amma əminəm ki, bu pərdənin arxasında

gizlənmiş və içəriyə adamlar toplaşınca oradan çıxmışdı”, - deyə o, Severinin müalicə etdiyi
adamların, adətən, üstünə uzandıqları yatağı gizləyən enli pərdəni göstərdi.

“Demək istəyirsən ki, Severini o öldürmüşdür, kelar içəri girincə isə - pərdənin arxasında
gizlənmişdir?”

“Ya da pərdənin arxasında gizlənib, burada baş verənləri gördüyünü. Yoxsa kelar ona zərər
yetirməməyi nə üçün ondan rica etsin? Və bunun əvəzində özünün də ona zərər yetirməyəcəyini vəd
etsin?”



“Bolkə də belədir, - Vilhelm dedi. - Necə olur-olsun, bu otaqda bir kitab var. Və hələ də burada
olduğuna şübhə etmirəm, çünki kelar və Malaxia buradan əliboş çıxdılar”.

Dediklərimdən Vilhelmə məlum idi ki, Bensio vəziyyəti bilir. Bundan başqa, indi onun köməyə
ehtiyacı vardı. Bunu deyib, Vilhelm otağın o biri başında Severinin cəsədinə məyus-məyus baxan
abbata yaxınlaşdı və ondan hamını çölə çıxarmasını rica etdi; çünki hadisə yerini daha ətraflı
araşdırmaq lazım idi. Abbat onun xahişini yerinə yetirdi və özü də çıxdı. Amma çıxarkən Vilhelmi
sanki həmişə gec qaldığı üçün qınayırcasına, məzəmmətli baxışlarla süzdü. Malaxia fikrimcə çox
əsassız dəlillər gətirib, hər cür bəhanə ilə içəridə qalmaq istəyirdi. Lakin Vilhelm ona xatırlatdı ki,
bura kitabxana deyil və burada onun xüsusi imtiyazları yoxdur. Vilhelm bütün bunları nəzakətlə,
amma fikrindən dönmədən dedi və onu Venansionun masasına baxmağa Malaxianın izin vermədiyi
günün əvəzini çıxdı.

Otaqda üç nəfər qalınca Vilhelm masalardan birinin üstündəki qırıqları, vərəqləri yığışdırdı və
Severinin kitablarını bir-bir, növbə ilə ona verməyimi söylədi. Bu, labirintdəki zənginliklə
müqayisədə kiçik bir külliyyat idi, amma yenə də irili-xırdalı onlarca müxtəlif cild vardı. Daha əvvəl
rəflərdə nizamla düzülmüş, amma indi keların axtarışları zamanı təşvişli əlləri ilə çevrilmiş, açılmış
və bəziləri hətta cırılmış halda yerə, müxtəlif əşyaların içinə atılmışdı. Sanki kelar kitab deyil,
kitabın vərəqləri arasında gizlədilmiş bir şeyi axtarmışdı. Bəzi kitablar hirslə cildlərindən
qoparılmışdı. Onları toplamaq, məzmununu müəyyənləşdirmək və masanın üzərinə cərgə ilə yığmaq -
qısa müddət ərzində görüləcək bir iş deyildi; üstəlik bunu çox tez etmək lazım idi; abbat bizə az vaxt
vermişdi, çünki tezliklə rahiblər gəlib, Severinin parçalanmış cəsədini götürməli və dəfnə
hazırlamalı idilər. Həm də ilk araşdırmada gözdən qaçıra biləcəyimiz bir şeyin olub-olmadığmı
bilmək üçün bütün otağa, bütün masaların altına, bütün rəflərin və dolabların arxasına baxmaq lazım
idi. Vilhelm Bensionun mənə kömək etməsini



istəmədi və onun yalnız qapıda keşik çəkməsinə izin verdi. Baş rahibin qadağasına baxmayaraq, içəri
girmək istəyən çox idi: xəbərdən sarsılmış xidmətçilər, ölmüş qardaşlarına ağlayan rahiblər,
əllərində meyitin yuyulub-kəfənlənməsi üçün lazım olan hər şey - təmiz çit və əsgilər, su dolu
ləyənlər tutan müridlər...

Buna görə də cəld olmağa məcbur idik. Mən kitabları bir-bir götürür, Vilhelmə uzadırdım; o da
növbə ilə onları araşdırıb masanın üstünə yığırdı. Sonra işin ləng getdiyini görüb, hər birimiz ayrı-
ayrı hərəkət etdik, yəni mən kitabları yerdən götürür, əgər dağılmışsa, vərəqlərini düzəldir və adını
oxuyub, masanın üstünə qoyurdum. Çox vaxt kitablar deyil, müxtəlif vərəqlər əlimə keçirdi.

De plantis libri tres, lənətə gəlsin, bu deyil”, - Vilhelm hiddətlə deyir və kitabı masanın üstünə
atırdı.

“Thesaurus herbarum”, - deyə səsimi qaldırırdım. Vilhelm isə acıqla: ‘‘At onu! Biz yunan
dilində bir kitab axtarırıq”, - deyirdi.

“Budurmu?” - səhifələri əyri-üyrü hərflərlə dolu bir kitabı ona göstərərək, soruşdum. Vilhelm isə:
“Yox, bu ərəbcədir, axmaq! “Alimin ilk vəzifəsi dilləri öyrənməkdir”, deyən Bekon haqlı imiş!”,
deyə cavab verdi.

“Ərəbcəni siz də bilmirsiniz!” - inciyərək dedim. Vilhelm isə: “Amma heç olmasa, bilirəm ki, bu,
ərəbcə yazılıb!” - cavabında dedi. Mən arxamda dayanmış Bensionun güldüyünü eşidib qızardım.

Kitab çox idi, ayrı-ayrı qeydlər, göy qübbəsinin cizgisi çəkilmiş bükülülər, yəqin ki, mərhumun
dağınıq vərəqlərdə yazdığı müəmmalı otların siyahıları daha çox idi. Biz çox çalışdıq, xəstəxananın
bütün künc-bucağını ələk-vələk etdik. Axırda Vilhelm qeyri-adi soyuqqanlılıqla cəsədi qaldırıb, bir
şey varmı-yoxmu deyə altına baxdı, hətta ölünün libasını da axtardı. Amma əbəs yerə. Heç bir şey
yox idi.

“Bu mümkün deyil, - Vilhelm dedi. - Severin buraya kitabla girib qapını kilidlədi. Kitab kelarda
deyildi...”



“Cübbəsinin altında gizlədə bilməzdimi?”
“Yox. Mən bu kitabı dünən axşam Vcnansionun masası altında görmüşdüm. Kifayət qədər böyük

idi. Cübbəsinin altında gizlətsəydi, mütləq hiss olunardı”.
“Cildi necə idi?”
“Bilmirəm. Açıq qoyulmuşdu. Yalnız bir neçə saniyə ona baxa bildim. Və yunanca olduğunu

gördüm. Başqa heç bir şey xatırlamıram. Davam edək. Kitab kelarda deyildi. Malaxianın
götürdüyünü də düşünmürəm”.

“Əlbəttə ki yox, - Bensio söhbətə qanşdı. - Kelar onun sinəsindən yapışdığı zaman cübbəsinin
altında heç bir şeyin olmadığını görmək olardı”.

“Yaxşı. Yəni pis. Əgər kitab otaqda yoxdursa, belə çıxır ki, Malaxia və kelardan başqa, bizə qədər
daha bir nəfər burada olmuşdur”.

“Yəni Severini öldürən də bu üçüncü adamdır?”
“Bu işə həddən çox adam qarışıb”, - Vilhelm dedi.
“Amma, - dedim, - kitabın burada olduğunu kim öyrənə bilərdi?”
“Məsələn, Xorxe. Bizim söhbətimizi eşitmişsə”.
“Hə, - dedim. - Amma Xorxe, Severin kimi sağlam bir adamı, həm də başına zərbə endirməklə

öldürə bilməzdi”.
“Əlbəttə, yox. Həm də sən onun Binaya doğru getdiyini görmüşdün. Oxçular da kelar

yaxalanmazdan bir az əvvəl mətbəxdə onunla söhbət etmişdilər. Şübhəsiz ki, Xorxenin əvvəlcə
buraya gəlib, sonra da mətbəxə qayıtmağa vaxtı çatmazdı. Üstəlik onu da nəzərə almaq lazımdır ki,
Xorxe sərbəstcə monastırda gəzib-dolaşsa da, divarlardan tuta-tuta yeriyir və bağçadan, həm də
qaçaraq heç cür keçə bilməzdi...”

“Qoyun mən öz başımla düşünüm, - dedim, çünki son vaxtlar ustadımla höcətləşməyə cəsarət
edirdim və bu, artıq məndə vərdişə çevrilmişdi. - Deməli, Xorxe ola bilməz. Alinardo da ətrafda
dolaşırdı. Amma o, ayaq üstə zorla dayanır. Təbii ki, o da Severini öldürə bilməzdi. Sonra kelar.
Onu burada tutdular. Lakin onun mətbəxdən çıxması ilə oxçular tərəfindən yaxalan-



ması arasında keçən müddət, məncə, çox azdır. Bu müddət ərzində çətin ki Severini dilə tutub içəri
girməyə, üstünə hücum çəkib onu öldürməyə və nəhayət, belə mərəkə qoparmağa macal tapsın. Amma
Malaxia hamını qabaqlaya bilərdi. Tutaq ki, Xorxe dəhlizdə sizin sözlərinizi eşidərək, yazı zalına
yollanır və kitabxanadan çıxarılmış kitabın Severində olduğunu Malaxiaya xəbər verir. Malaxia
buraya gəlir, Severini qapını açmağa razı salır və onu qətlə yetirir... Amma səbəbi məlum deyil. Əgər
ona kitab lazım idisə, hər şeyi alt-üst etmədən onu dərhal tapa bilərdi. Axı kitabxanaçıdır o! Demək,
belə. Sonra kim qalır?”

“Bensio”, - Vilhelm dedi.
Bensio başını yelləyərək, qəti etirazını bildirdi: “Yox, Vilhelm qardaş. Siz bilirsiniz ki, maraqdan

ölürdüm. Əgər mən gizlicə buraya girib o kitabı götürə bilsəydim - indi burada, sizin yanınızda deyil,
çox uzaqlarda olardım. Öz xəzinəmlə birlikdə”.

“Demək olar ki, inandırıcı sözlərdir, - Vilhelm istehza ilə dedi. - Lakin kitabın hansı biçimdə
olduğunu sən də bilmirsən. Bəlkə də onu sən qətlə yetirmisən, indi isə kitabı tapmağa çalışırsan”.

Bensio xərçəng kimi qızardı. “Mən qatil deyiləm”, - kəkələyərək dedi.
“İlk cinayəti işləyənə qədər heç kim qatil deyildir, - Vilhelm fılosofcasına cavab verdi. - Hər nə

isə, kitab burada yoxdur və bu da onu sübut edir ki, sən onu götürüb aparmısan. Lakin eyni zamanda,
bu fikir də ağlabatandır ki, əgər onu götürsəydin, camaat dağılışan zaman sən də aradan çıxardın”.

Sonra Vilhelm cansız cəsədə yaxınlaşıb, onun üstünə əyildi. Məncə, yalnız indi dostunun öldüyünü
dərk etmişdi. “Yazıq Severin, - o dedi. - Hətta səndən, sənin zəhərlərindən də şübhələnmişdim. Sən
isə özün zəhərlənməkdən qorxurdun - yoxsa bu əlcəkləri geyməzdin. Yerdən gələcək bəladan
qorxarkən, göydən gəldi bəla... - deyə, münəccim kürəsini götürüb, diqqətlə ona baxdı. - Görəsən, nə
üçün məhz bu əşyadan istifadə etmişlər?..”



“Əl altında olduğu üçün ...”
“Bəlkə də. Amma əl altında başqa əşyalar da vardı: dibçəklər, bağçada işlədilən alətlər. Bu isə

metaldan düzəlmiş gözəl nümunədir. Həm də nücum elminə nəzərən çox dəqiq hazırlanmışdır. İndi
əzik-üzük olub... Aman, Tanrım!” - deyə birdən qışqırdı.

“Nə olub?”
“Günəşin üçdə biri zədələndi, ayın da üçdə biri, ulduzların da üçdə biri və onların üçdə biri

qaranlığa büründü...” - əzbərdən söylədi.
Bu mətni yaxşı, hətta çox yaxşı bilirdim. Yuhənnanın İncilindən götürülmüşdü. “Dördüncü sur!” -

deyə bağırdım.
“Tamamilə doğrudur. Əvvəlcə dolu, sonra qan, sonra su, indi də ulduzlar... Deməli, hər şeyə

yenidən baxmalıyıq. Qatil necə gəldi davranmamışdır, məqsədli şəkildə hərəkət etmişdir. Lakin belə
bir iti ağıl düşünmək olarmı? Qatil yalnız İncilin buyurduqlarını yerinə yetirmək mümkün olan halda
öldürmüşdür?”

“Beşinci sur nə deyir?” - deyə dəhşətlə soruşdum. Və xatırlamağa çalışdım: “Göydən yerə bir
ulduzun düşdüyünü gördüm. Və ona uçurumun dibsiz quyusunun açarı verildi... Deməli, kimsə quyuda
boğulub öləcək?”

“Beşinci sur çox şeydən xəbər verə bilər, - Vilhelm cavab verdi. - Quyudan, böyük bir sobadan
olduğu kimi tüstü çıxacaq... Sonra tüstüdən çəyirtkələr çıxacaq və əqrəbinkinə bənzəyən iynələri ilə
insanlara əzab verəcək. Çəyirtkələr başlarında qızıl tac olan, aslan dişli atlara bənzəyəcək... Deməli,
bizim qatilin ixtiyarında Müqəddəs Kitabın sözlərini təsvir etmək üçün çox vasitələr var. Lakin
təlaşlanmaq lazım deyil. Yaxşı olar ki, Sevcrinin kitabı tapdığı zaman bizə nə dediyini xatırlamağa
çalışaq”.

“Ona kitabı gətirməyi söylədiniz, o isə gətirə bilməyəcəyini dedi”.
“Düzdür. Belədir. Və bu zaman sözümüzü kəsdilər. Bəs nə üçün gətirə bilməzdi? İnsan hər kitabı

daşıya bilər. Bəs nə üçün



əlcək geymişdi? Yoxsa kitabın cildində Berenqarla Venansionu öldürən zəhərin olacağından
qorxurdu? Gizli təhlükəmi? Zəhərli iynəmi?”

“Bəlkə bir ilan?” - dedim.
“Yox, bir balina! Bunlar, cəfəngiyatdır! Bu zəhər, gördüyümüz kimi, ağızdan təsir edir. Həm də

Severin kitabı gətirə bilməyəcəyini söyləmədi. Dedi ki, onu burada bizə göstərmək istəyir. Və
əlcəkləri geydi... Hər halda, biz indi bilirik ki, bu kitabı yalın əllə götürmək olmaz. Sən də, Bensio,
əgər ümid etdiyin kimi onu tapsan, dediklərimi yaddan çıxarma. İndi isə yardım etməyi bu qədər
xoşlayırsansa, mənə köməyin dəyə bilər. Yazı zalına get və Malaxiaya göz qoy. Bir an da olsa,
gözlərini ondan çəkmə”.

“Baş üstə!” - Bensio dedi və bizə elə gəldi ki, aldığı tapşırıqdan çox məmnun halda çıxıb getdi.
Biz qapıları daha bağlı saxlaya bilmədik. Rahiblər içəri doluşdular. Yemək vaxtı indicə bitmişdi;

yəqin ki, Bernardo öz adamlarını iclas zalına toplayırdı.
“Daha burada bir işimiz qalmadı”, - Vilhelm dedi.
Yeni fikir beynimi dəldi. “Bəlkə qatil, - dedim, - kitabı pəncərədən xəstəxananın arxasına atmışdır

ki, sonra gedib götürsün?”. Vilhelm laboratoriyanın sımsıx bağlı görünən pəncərələrinə tərəddüdlə
baxdı. “Baxarıq”, - dedi.

Həyətə çıxıb, tikilinin arxa tərəfini gözdən keçirdik; arxa divar, demək olar ki, qala divarlarına
bitişik idi, lakin bir az irəlidə olduğundan, dar keçid yaranmışdı. Vilhelm çox ehtiyatla addımlayırdı,
çünki son günlərdə yağan qar bu ərazidə tamamilə toxunulmaz qalmışdı. Addımlarımız buz bağlamış,
amma kövrək olan qarda açıq izlər salırdı. Deməli, əgər bizdən əvvəl buradan kimsə keçsəydi, onun
da izləri görünərdi. Amma heç kim keçməmişdi.

Həm xəstəxana ilə, həm də mənim uğursuz fərziyyəmlə vidalaşıb bağçadan keçərkən, Vilhelmdən,
doğrudan da, Bensioya güvənib-güvənmədiyini soruşdum. “Tam olaraq yox, - deyə cavab verdi. -
Amma nə olursa olsun, ona bilmədiyi bir şeyi söyləmədik.



Üstəlik onun bu kitabdan qorxmasına çalışdıq. Bundan başqa, onu Malaxianı güdməyə göndərməklə,
şübhəsiz, indi təkbaşına kitabı axtarmaqda olan Malaxianın da onu gözdən qaçırmayacağını bilirik”.

“Bəs kclar nə axtarırmış?”
“Tezliklə öyrənəcəyik. Şübhəsiz, ona nəsə lazım imiş, həm də təcili olaraq. Bu şey onu dəhşətli

təhlükədən qurtara bilərmiş... Və bu şeyin nə olduğu Malaxiaya da məlumdur... Yoxsa Remigionun
çarəsiz yalvarışlarla onun üstünə nə üçün tılmasını izah etmək olmaz”.

“Necə olursa olsun, kitab yoxa çıxmışdır”.
“Ən inanılmazı da budur, - Vilhelm dedi. Biz artıq iclas zalına yaxınlaşmışdıq. - Əgər kitab

oradaymışsa, Severin orada olduğunu söylədi, deməli... ya onu götürmüşlər, ya da kitab hələ
oradadır”.

“Və orada olmadığına görə, deməli, kimsə onu aparmışdır”, - deyə nəticə çıxardım.
“Kiçik bir əks istilah üzərində bu xülasəni çıxarmağın mümkün olmayacağı heç yerdə

deyilməmişdir. Yəni bu şəkildə: hər şey onu göstərir ki, kitabı heç kim aparmamışdır...”
“Deməli, kitab orada olmalıdır. Amma yoxdur”.
“Dayan. Biz onu tapmadığımıza görə orada olmadığını deyirik. Amma bəlkə də onun orada

olduğunu görmədiyimiz üçün tapmadıq...”
“Axı biz hər yerə baxdıq!”
“Baxdıq. Amma görmədik. Ya da gördük, amma tanımadıq... Adso, səncə, Severin bu kitabı necə

təsvir etmişdi? Hansı sözlərdən istifadə etmişdi?”
“Kitablarının arasında ona aid olmayan, yunanca yazılmış bir kitab tapdığını söyləmişdi”.
“Yox! Xatırladım. Qəribə bir kitab olduğunu demişdi. Severin bilikli adam idi. Və bir elm adamı

üçün yunanca yazılmış bir kitab qəribə görünə bilməz. Hətta bu bilikli adam yunanca bilməsə də.
Çünki ən azından əlifbanı tanıyardı. Həm də, bir elm adamı, ərəbcə bilməsə də, ərəbcə yazılmış bir
kitabı qəribə



adlandırmazdı... - və birdən ağzı açılı qonub-qaldı. - Dayan! Ərəbcə yazılmış bir kitabın Severinin
laboratoriyasında nə işi var?”

“Amma o, ərəbcə olan bir kitabı qəribə adlandırmazdı ki?”
“Hə. Məsələ elə bundadır. Əgər o, kitabı “qəribə” adlandırmışsa, deməli, bu kitabda nəsə qeyri-

adilik varmış. Ən azından, onun üçün qeyri-adi görünən bir şey; çünki o, nəbatatçı idi, kitabxanaçı
deyildi... Kitabxanalarda bəzən qədim əlyazmaları bir yerə toplayaraq cildləyirlər. Məsələn, maraqlı
və əyləncəli mətnləri bir cildə yığırlar: biri yunanca, o biri arami dilində...”

"... biri də ərəbcə!” - beynimi deşən qəfil fikirdən bağıraraq dedim.
Vilhelm hirslə boynumdan yapışıb, dəhlizdən çıxardı və məni geriyə, xəstəxanaya tərəf qovdu.

“Vay səni, alman qanmazı, maymaq, kütbeyin, yalnız ilk səhifəyə baxmısan, kitabın ortasına fikir
verməmisən!”

“Amma ustadım, - zorla nəfəs alaraq, dedim, - sizə göstərdiyim səhifələrə özünüz baxdınız və
onların yunanca deyil, ərəbcə olduğunu siz mənə dediniz!”

“Doğrudur, Adso, sən haqlısan! Mənəm heyvan! Tez ol, qaçaq!”
Laboratoriyaya qaçaraq, içəri zorla girdik, çünki bu zaman müridlər cəsədi çölə çıxarırdılar. Hər

şeylə maraqlanan bəzi rahiblərsə otaqda dolaşırdılar. Vilhelm masaya tərəf götürüldü, məşum kitabı
axtararaq, bütün cildləri gözdən keçirdi. Müridlərin çaşqın baxışları altında kitabları bir-bir götürüb
baxır, sonra yerə tullayırdı və hər birini ən azı iki dəfə vərəqləyərək, yenidən masanın üstünə yığırdı.
Əfsus, əfsus, ərəb əlyazması artıq yox idi! Mən bu kitabın yüngül metal çərçivəli, nazik və köhnəlmiş
cildini çətinliklə xatırladım.

“Biz çıxandan sonra, buraya kim girmişdir?” - deyə Vilhelm rahiblərin birindən soruşdu. O,
çiyinlərini çəkdi. Aydın idi ki, kimin girib, kimin çıxdığı bilinmirdi.

Bütün mümkün ehtimalları götür-qoy etdik. Malaxia? Ola bilərdi. O, nə axtardığını bilirdi. Yəqin
ki, bizi izləmiş, əliboş

451



çıxdığımızı görüncə, geri qayıdıb, səhv etmədən kitabı götürüb getmişdi. Bensio? Mən Vilhelmlə
ərəbcə mətnin üstündə didişirkən, onun güldüyünü xatırladım. O zaman mənim cahilliyimə güldüyünü
sanmışdım. Amma yəqin ki, Vilhelmin fəhmsizliyinə gülürmüş. Axı o, yaxşı bilirdi ki, qədim
əlyazmaların cildi necə olur. Güman ki, bizim ağlımıza gəlməyən bir şeyə diqqət yetirib. Amma bunu
biz də düşünməliydik. Yəni ərəbcə bilməyən Severin oxuya bulmədiyi bir kitabı nə üçün yanında
saxlamalıydı? Bəlkə Malaxia və Bensio deyil, üçüncü bir şəxs var?

Vilhelm özünü çox alçalmış hiss edirdi. Üç gün ərzində yunanca yazılmış bir mətni axtardığını və
belə tələsik araşdırma zamanı yunanca olmayan bütün kitabları bir yana tullamasının təbii olduğunu
deyib, ona təsəlli verməyə çalışdım. Cavabında dedi ki, əlbəttə, mən haqlıyam və səhv etmək insana
xasdır, lakin bəzi insanlar başqalarından daha çox səhv edirlər və belələrinə axmaq deyirlər və o da
bu dəstəyə aiddir və indi yalnız onu bilmək istəyir ki, qədim əlyazmaların, adətən, bir yerə yığılıb
cildlənməsi ağlına girməyəcəkdisə, onda nə üçün illərcə Paris və Oksfordda oxumuşdu, axı bunu
mənim kimi kütbeyinlərdən başqa, ən südəmər müridlər də bilir və bizim kimi bir cüt qanmaz yalnız
bazarlarda uğur qazana bilər, cinayət axtarışlarında yox, xüsusən də - rəqiblərimiz daha ağıllı
insanlar olduqda.

“Amma ağlamağın faydası yoxdur, - deyə sözlərini tamamladı. - Əgər kitabı Malaxia
götürmüşdürsə, yəqin ki, kitabxanadakı yerinə qoymuşdur. Və biz Afrikanın sərhədinə necə girildiyini
öyrənə bilsək, kitabı da tapacağıq. Əgər Bensio götürmüşdürsə, gec-tez bizim də onun kimi
düşünəcəyimizi və geri qayıdacağımızı, yəqin ki, anlayır... yoxsa tələsərək davranmazdı. Deməli,
gizlənmişdir. Heç bir halda gizlənməyəcəyi yeganə yer isə - bizim onu dərhal tapa biləcəyimiz yerdir.
Yəni onun hücrəsidir. Ona görə də iclas zalına qayıdaq və görək kelar sorğu zamanı mühüm bir şey
söyləyəcəkmi? Çünki, Bemardonun niyyətini hələ də anlaya bilmirəm. O, bu adamı Severinin
ölümündən əvvəl axtarmağa başlamışdı, həm də başqa səbəblərlə”.
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Biz iclas zalına qayıtdıq. Amma dərhal Bensionun hücrəsinə getsəydik, daha yaxşı olardı. Zira
sonradan öyrəndik ki, gənc dostumuz Vilhelm haqqında o qədər də yüksək fikirdə deyilmiş və onun
tezliklə laboratoriyaya qayıdacağını düşünmürmüş. Ona görə də heç kimin onu axtarmadığına əmin
olaraq, kitabı sakitcə öz hücrəsində gizləmişdi.

Lakin bu barədə sonra danışacağam. Bu əsnada elə həyəcanlı və faciəli hadisələr baş verdi ki,
müəmmalı kitabı, az qala, unutmuşduq. Hərçənd ki kitabı tamamilə unutmasaq da, Vilhelmin yerinə
yetirməyə davam etdiyi vəzifə ilə əlaqədar başqa mühüm işlərlə məşğul olmaq məcburiyyətində
qaldıq.



İK İN D İ  VA X T I ,
Ədalət bərqərar olur və hər kəsin

haqsız olduğuna dair pis təəssürat yaranır

Bcmardo Gui iclas zalında, qoz ağacından düzəldilmiş böyük masanın başında oturmuşdu.
Dominikanlardan biri katiblik vəzifəsini icra etmək üçün onun yanında yer almış, bir az aralıda isə
Avinyon heyətindən iki yüksək rütbəli şəxs hakim qismində əyləşmişdi. Kelar masanın qarşısında, iki
keşikçinin arasında dayanmışdı.

Abbat Vilhelmə tərəf əyilib pıçıldadı: “Belə məhkəmə üsulunun qanuni olub-olmadığını bilmirəm.
Lateran Baş Məclisi 1215-ci ildə XXXVII qanununda heç kimin yaşayış yerindən piyada iki günlük
məsafədən daha uzaqda yerləşən məhkəmə qarşısına çıxarıla bilməyəcəyini qərara almışdır. Gərçi,
burada vəziyyət bambaşqadır, uzaqdan gələn müttəhim yox, hakimdir, amma...”

“İnkvizitorlar ümumi qanunlar çərçivəsindən kənar fəaliyyət göstərirlər, - deyə Vilhelm cavab
verdi, - və hüquq qaydalarına riayət etməyə məcbur deyillər. Onlar fövqəladə səlahiyyətlərə
malikdirlər və məhkəmə işlərini vəkilləri dinləmədən də apara bilərlər”.

Kelara baxdım. Remigio acınacaqlı halda idi. Ürkmüş bir heyvan kimi ətrafına baxırdı. Sanki
qorxunc bir adət-ənənənin mərasim və ayinlərinin nəyə gətirib çıxaracağını əvvəlcədən anlamışdı.
Onun eyni dərəcədə qorxunc olan, ən azı iki səbəbdən ötrü dəhşətə düşdüyünü indi bilirəm; birincisi,
zahiri cəhətdən baxıldıqda, cinayət üstündə yaxalanmışdı; ikincisi, Bernardo dünəndən hər künc-
bucaqda eşitdiyi dedi-qoduları və şayiələri toplayaraq, təhqiqata başladığı zamandan kelar keçmiş



əməllərinin üzə çıxacağından qorxurdu; Salvator yaxalanınca, təşvişi daha da artmışdı.
Beləcə, biçarə Remigio lap əvvəldən vahimə içində çabalayır, Bemardo Gui isə öz qurbanlarının

təlaşını vahimə həddinə çatdırmağı yaxşı bacarırdı. O heç bir şey söyləmirdi; halbuki hamı onun
sorğu-suala nə zaman başlayacağını gözləyirdi, o isə önündəki masanın üstündə olan sənədləri guya
qaydaya salırmış kimi, götürüb seçir, sonra yenidən üst-üstə yığırdı. Lakin dalğın halda hərəkət etsə
də, baxışlarını müttəhimə dikmişdi; və bu baxışlarda saxta mərhəmət (“qorxma, sənə yaxşılıqdan
başqa bir şey arzulamayan qardaşlarının əlindəsən”), soyuq istehza (“bu yaxşılığın nədən ibarət
olduğunu sən hələ bilmirsən, amma tezliklə öyrənəcəksən”) və amansız sərtlik (“amma nə olursa
olsun, mən sənin yeganə hakiminəm və sən tamamilə mənim əlimdəsən”) bir-birinə qarışmışdı.
Zənnimcə bütün bunlar Remigioya tanış olan hisslər idi, lakin ittihamçının səssizliyi və arxayınçılığı
ona vəziyyəti daha aydın göstərir və kim olduğunu daha dərindən anlamağa məcbur edirdi ki, bunları
unutmağı ağlından belə keçirməsin, əksinə, alçaldığını getdikcə daha çox hiss etsin həyəcanı
ümidsizliyə çevrilsin və tamamilə hakimə tabe olub, onun əlində mum kimi yumşalsın.

Nəhayət, Bemardo sükutu pozdu. Qəliblənmiş ifadələrlə sözə başlayaraq, hakimlərə ərz etdi ki,
eyni dərəcədə iyrənc olan iki cinayətdən ötrü müttəhimi sorğu-suala çəkmək istəyir; bu cinayətlərdən
biri açıqca sübut olunsa da, digərindən daha çox təhlükəli deyil, çünki müttəhim cinayət yerində
yaxalansa da, bu zaman o, bidətçi kimi fəaliyyətindən ötrü axtarışda idi.

Bunlar söyləndi. Kelar zəncirə vurulmuş əllərini zorla qaldıraraq, üzünü örtdü. Bemardo sorğuya
başladı.

“Sən kimsən?” - o soruşdu.
“Varaginli Remigio. Əlli iki il bundan əvvəl doğulmuşam. Yeniyetmə yaşlarımda Varagindəki

minorit monastırına girdim”.
“Bəs necə oldu ki, indi Müqəddəs Benedikt ordeninin üzvüsən?”



“İllor öncə papa Sanda Romana fərmanını verdikdən sonra yarıqardaşlarm küfrünə bulaşmaqdan
qorxdum... Onların düşüncələrinə qatılmasam da... Və anladım ki, şirnikləndirici mühitdən qaçmaq
günahkar ruhum üçün zəruridir. O zaman bu monastırın rahiblərinin sırasına daxil olmaq üçün izin
istədim və səkkiz ildir ki, burada kelar olaraq xidmət edirəm”.

“Sən küfrün cazibəsindən qaçdınmı, - Bemardo istehza ilə dedi, - yoxsa küfrü aşkar edib, zərərli
otları təmizləmək üçün göndərilən istintaqdan qaçdın? Genişürəkli klyuni rahibləri isə sənə və sənin
kimilərə sığınacaq verməklə mərhəmət göstərdiklərini düşündülər! Amma cübbə dəyişdirmək küfrün
murdarlığını ruhdan təmizləməyə yetməz! Buna görə də indi bizim vəzifəmiz islahedilməz ruhunun
dərinliklərində nələr gizləndiyini və bu müqəddəs məkana gəlməzdən öncə nə ilə məşğul olduğunu
araşdırmaqdır”.

“Ruhum təmizdir. Küfr dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunuzu bilmirəm”, - kelar səbrlə cavab verdi.
“Görürsünüzmü? - Bemardo hakimlərə tərəf dönərək bağırdı. - Onlar hamısı belədir! Onları həbs

edəndə məhkəmə qarşısına elə görkəmdə çıxırlar ki, guya vicdanları təmizdir və daxilən peşmanlıq
çəkmirlər. Və bilmirlər ki, bu - günahlarının ən bariz əlamətidir, çünki günahsız insan məhkəmə
qarşısında özünü narahat hiss edər! Ondan soruşun, nə səbəbdən həbs edilidiyini bilirmi? Bilirsənmi,
Remigio?”

“Zati-cənabları, - deyə kelar cavab verdi, - bunu sizin ağzınızdan eşitmək istərdim”.
Heyrət içində idim, çünki keların ənənəvi suallara, eyni şəkildə hazır, ənənəvi cavablar verdiyini

gördüm, sanki o, istintaqın qaydalarını və təhqiqatçının fəndlərini əvvəlcədən bilirdi. Sanki taleyin
belə dönüklüyünə əvvəlcədən hazırlaşmışdı.

“Budur, budur, - deyə Bemardo bağırırdı. - İslaholunmaz kafirin səciyyəvi cavabı! Onlar tülkülər
kimi ora-bura vurnuxur, quyruq bulayırlar, onları ifşa etmək çox çətindir, çünki ədalətli cəzadan
qurtulmaq üçün yalan danışmaq - onların əqidəsinə uyğundur. Onlar qəliz cavablar uydurmaqla
təhqiqatçmı yanıltmağa çalışırlar;



hərçənd təhqiqatçı belə mənfur insanlarla ünsiyyətdə olmağa məcbur qaldığından? onsuz da əzab
çəkir! Demək Remigio, sən heç zaman yarıqardaşlarla, başqa sözlə, yoxsul həyat rahibləri ilə, ya da
behinlərlə heç bir əlaqədə olmamısan?”

“Dünyanı yoxsulluq haqqında mübahisələr bürüyən zamanlarda mən minorit-rahib kimi
yaşayırdım; fəqət behinlərin fırqəsinə heç bir zaman girmədim”.

“Görürsünüzmü? - Bemardo dedi. - Behinlərə aid olduğunu inkar edir; çünki behinlər
yarıqardaşlara ədavət bəsləyir və onları fransiskan ordeninin qurumuş budağı hesab edirlər, özlərini
isə onlardan daha kamil və pak sayırlar. Amma həm onların, həm də bunların bir çox adəti tamamilə
eynidir. Sənin kilsədə qaydaya uyğun olaraq digər insanlar kimi əllərini birləşdirib diz çökmək
əvəzinə, üzün divara dönük, əyilmiş, ya da başını kukolla örtərək, yerə qapanmış halda necə dua
etdiyini gördüklərini də inkar edəcəksənmi, Remigio?”

“Müqəddəs Benedikt ordeninin üzvləri də lazım olduğu zaman yerə qapanırlar...”
“Mən lazımi halları soruşmuram, lazımsız halları soruşuram! Demək, behinlərə xas olan bu

davranışlara düşdüyünü inkar etmirsən! Amma yenə də behin olmadığını söyləyirsən. Elədirsə, de:
nəyə inanırsan?”

“Zati-cənabları, mömin bir xristianın inandığı hər şeyə mən də inanıram...”
“Mükəmməl bir cavab! Yaxşı, mömin bir xristian nəyə inanır?”
“Müqəddəs kilsənin öyrətdiklərinə”.
“Bəs hansı kilsə müqəddəsdir? Özlərini pak və kamil adlandıran saxta həvarilərin, kafır-

yarıqardaşların müqəddəs saydıqları kilsə, yoxsa onların Babil fahişəsinə bənzətdikləri və buna
baxmayaraq, bizim hamımızın dərindən inandığımız kilsə?”

“Zati-cənabları, - deyə kelar karıxmış halda cavab verdi. - Gerçək kilsənin hansı olduğuna
inandığınızı siz deyin mənə”.



“Mon papa və onun yepiskopları tərəfindən idarə edilən vahid, müqəddəs və həvarilərə aid olan
gerçək Roma kilsəsinə inanıram”.

“Buna mən də inanıram”, - kelar dedi.
“Qeyri-adi fərasət! - inkvizitor bağırdı. - Sözlərlə oynamaq məharəti! Hamınız eşitdiniz?! O demək

istəyir ki, haqqında danışdığım kilsəyə inandığıma o da inanır! Beləcə, özünün hansı kilsəyə
inandığını etiraf etməkdən boyun qaçınr! Amma biz bütün bu çaqqal fəndlərini yaxşı bilirik! İndi hər
şeyi öyrənərik. Sən müqəddəs ehkamlann Tanrı tərəfindən buyrulduğuna, həqiqi tövbəkarlıq üçün
Tanrı xidmətçilərinin qarşısında günah etiraf etmənin zəruri olduğuna, Roma kilsəsinin, o biri
dünyada həll edilib, bağlanacaq şeyləri, bu dünyada həll edib, bağlama səlahiyyətinə malik olduğuna
inanırsanmı?”

“Məgər buna inanmağa borclu deyiləmmi?”
“Səndən nəyə borclu olduğunu deyil, nəyə inandığını soruşurlar!”
“Mən sizin və başqa mehriban üləmaların buyurduqları hər şeyə inanıram!” - kelar təşvişlə cavab

verdi.
“Eləmi? İstinad etdiyin bu mehriban üləmalar təsadüfən sənin fırqəni idarə edənlər deyillərmi?

Deməli, bunu nəzərdə tuturdun! İman və etiqad məsələlərini öyrənmək üçün özlərini həvarilərin
yeganə xələfləri kimi göstərməyə çalışan bu mənfur böhtançılara üz tutursanmı yoxsa? Əgər onların
inandıqlarına inanarsam, o zaman mənə də inanacağına, yoxsa yalnız onlara inanacağına eyham etmək
istəyirdinmi?”

“Zati-cənabları, mən belə bir şey söyləmədim, - kelar kəkələdi. - Guya belə dediyimi siz
söyləyirsiniz, əslində isə nəyin yaxşı olduğunu mənə öyrətdiyiniz zaman sizə inanıram”.

“İnadkarlığa bax! - deyə inkvizitor yumruğunu masaya vuraraq bağırdı. - Öz fırqəndə öyrəndiyin
qəlibli ifadələri ağlasığmaz inadkarlıqla əzbərdən donquldayırsan! Sən indicə nə dedin? Dedin ki,
yalnız yaxşını öyrətdiyim halda mənə inanacaqsan. Daha doğrusu, sənin fırqəndə yaxşı hesab ediləni
öyrətdiyim zaman. Saxta həvarilər də həmişə belə sözlərlə cavab



vermişlər, indi isə sən bəlkə də inkvizitorları yanıltmaq üçün bir zamanlar fırqəndə öyrəndiyin bu
ibarələri dilinə gətirdiyini dərk etmədən, bu sözlərlə cavab verirsən! Buna görə də indi öz sözlərinlə
özün özünü günahlandırırsan, əgər uzun müddət inkvizitorluq təcrübəsinə sahib olmasaydım, bəlkə də
sənin tələnə düşə bilərdim. Lakin səni amansız suallar gözləyir, əclaf! De görüm, Cerardo Seqarelli
haqqında heç eşitmisənmi?”

“Onun haqqında eşitmişəm”, - deyə kelar cavab verdi və bənizi soldu, əgər bu yarıcan və uzanmış
sifət üçün hələ “soldu”, demək mümkündürsə.

“Novaralı rahib Dolçino haqqında eşitmisənmi?”
“Onun haqqında eşitmişəm”.
“Onunla heç görüşmüsənmi? Onunla söhbət etmisənmi?” Kelar bir neçə anlığa duruxub qaldı, sanki

verəcəyi cavabı nə dərəcədə doğru söyləməyin lazım olduğunu ölçüb-biçirdi. Sonra qərara gəlib,
zorla eşidiləcək səslə dedi:

“Onunla görüşdüm və söhbət etdim”.
“Daha bərkdən! - Bemardo bağırdı. - Nəhayət ki, ağzından doğru bir söz çıxdığını eşitmək

istəyirik! Onunla nə zaman görüşmüsən?”
“Zati-cənabları, - deyə kelar cavab verdi, - Dolçinonun adamları bizim diyara gəldiyi zaman, mən

Novaradakı bir monastırda rahib idim. Onlar bizim monastırın yanından keçib getdilər; əvvəl onların
kim olduğu məlum deyildi...”

“Yalan deyirsən! Varagindən olan bir fransiskanm Novaradakı monastırda nə işi var? Sən
monastırda deyildin! Sən artıq o yerlərdə dilənçilik edən səfil yarıqardaşların dəstəsində idin! Elə o
vaxtlar da Dolçinoya qoşulmuşdun!”

“Zati-cənabları, bunu necə təsdiqləyə bilərsiniz?” - deyə kelar titrək səslə soruşdu.
“Bunu necə edəcəyimi və necə etməli olduğumu indi görəcəksən”, - deyə Bemardo cavab verdi və

Salvatorun gətirilməsini əmr etdi.
Şübhəsiz ki, gecə boyunca gizli və daha sərt dindirməyə məruz qalmış bu zavallıya acımadan

baxmaq olmurdu. Salvatorun üzündon, təsvir etdiyim kimi, əvvəllər də dəhşət yağırdı. Lakin indi
daha çox heyvan sifətinə bənzəyirdi. İşgəncə izləri yox idi. Lakin əli-ayağı tutmaz halda, iplə
bağlanmış bir meymun kimi oxçular tərəfindən sürüklənə-sürüklənə gətirilən, zəncirlərə vurulmuş
bədəninin qəribə cansızlığından gecəki dindirmənin necə keçdiyini asanlıqla anlamaq olurdu.

“Bemardo ona işgəncə vermişdir”, - deyə Vilhelmin qulağına pıçıldadım.
“Qətiyyən belə deyil, - deyə Vilhelm etiraz etdi. - İnkvizitor heç zaman işgəncə etməz. Müttəhimin

cismi ilə həmişə dünyəvi hakimiyyətin təmsilçiləri məşğul olur”.
“Amma bu, eyni şeydir!” - dedim.
“Yox, bunlar fərqli şeylərdir. Həm inkvizitor üçün - o, əllərini ləkələmir; həm də müttəhim üçün -

o, inkvizitorun gəlişini səbirsizliklə gözləyir, işgəncə verənlərdən qurtulmağı umaraq, ondan imdad
diləyir... Və öz ürəyini ona açır”.

Ustadıma baxdım. “Gülürsünüz?” - çaşqın halda dedim.
“Səncə, belə şeylərə gülmək olannı?” - Vilhelm cavab verdi.
Bemardo Salvatoru dindirməyə başlamışdı. Çoxdan sındırılmış, indi isə həbəş meymunun halına

salınmış bu miskin adamın ağzından çıxan - əgər təsəvvür etmək mümkündürsə, daha qarmaqarışıq
olan - qırıq-qırıq kəlmələri anlatmağa qələmimin gücü yetməz. Onun kəkələməsindən az şey başa
düşmək olurdu və Bernardo öz suallarını, Salvatorun yalnız “hə” və “yox” deyə cavablaya biləcəyi,
heç bir şey gizlətmədən, yalnız həqiqəti deyəcəyi şəkildə verməklə, ona kömək edirdi. Oxucu nə



eşitdiyimizi asanlıqla təsəvvür edə bilər. Daha əvvəl natamam məlumatlardan bütünləşdirdiyim
əhvalatın bir hissəsini danışdı (daha doğrusu, bütün gecə inkvizitora dediklərini təsdiqlədi).
Yarıqardaşlara, Çobanlara, saxta həvarilərə qoşulub sərsərilik etdiyindən, rahib Dolçinonun
zamanında onun adamlarından biri - Remigio ilə necə tanış olduğundan danışdı. Rebello dağındakı
döyüşdən sonra onunla birlikdə necə qaçdığını və bir çox məşəqqətlərdən keçərək Kazal monastırına
sığındığını anlatdı. Bunlara əlavə edib dedi ki, ələ keçəcəyini və öldürüləcəyini hiss edən Dolçino
Remigioya bəzi məktublar əmanət etmişdi.



Remigionun onları kimə və hara çatdıracağını isə Salvator bilmirdi. Remigio bu məktubları özündə
saxlamış və təyinatı üzrə göndərməyə cəsarət etməmişdi. Bu monastırda yaşamağa başladığı zaman
onları özündə saxlamaqdan qorxduğu, amma yox etmək də istəmədiyi üçün kitabxanaçıya, yəni
Malaxiaya vermişdi ki, Binanın xəlvəti yerlərinin birində gizlətsin.

Salvator danışarkən kelar ona nifrətlə baxırdı. Bir anlığa “İlan, tamahkar meymun, mən sənə ata,
dost olmuşam, əlindən tutmuşam, əvəzini belə ödəyirsənmi!” - deyə bağırmaqdan özünü saxlaya
bilmədi.

Salvator indi köməksiz olan himayədarına baxdı və zorla cavab verdi: “Ağam, əvvəlki kimi
olsaydı, yenə sənin olardım. Amma bura zindandır, bilirsən. Kimin atı yoxdur, piyada gedər”.

“Axmaq! - Remigio ona bağırdı. - Xilas olacağını düşünürsən? Yoxsa kafirlik üstündə edam
ediləcəyini hələ anlamamısan? Tez ol, sənə işgəncə verildiyini de, hamısını uydurduğunu de!”

“Bunların necə fırqələr olduğunu mən haradan bilim... Təfriqəçilər, patarenlər, leonistlər,
amaldistlər, speronistlər. Hamısı eyni şeydir. Mən oxumuş adam deyiləm, heç nə bilmirəm, şər
niyyətdən ötrü günaha batmamışam, Bernardo həzrətləri mərhəmətli və xeyirxahdır. Məni Ata, Oğul
və Ruhül-Qüds adına əfv edəcəkdir...”

“Yalnız qanunun izin verdiyi hallarda bəraət hökmü çıxarmaq hüququmuz vardır, - inkvizitor dedi.
- Və hökmü çıxaran zaman bir atalıq qayğısı ilə bütün halları ölçüb-biçərək, təhqiqatın gedişinə
müttəhimin nə dərəcədə kömək etdiyini nəzərə almaq niyyətindəyik. Get, indi get, hücrənə qayıdıb
düşün və Tanrının mərhəmətinə sığın. İndi biz, tamamilə başqa vaxta aid bəzi dəlilləri
araşdırmalıyıq. Deməli, Remigio, aydın olur ki, Dolçinonun məktublarını özünlə gətirib, onları
monastırın kitabxanasını idarə edən rahib qardaşına vermisən”.

“Doğru deyil, doğru deyil!” - deyə kelar bağırdı, sanki belə müdafiə olunmağın hələ bir faydası ola
bilərmiş. Tamamilə



məntiqi olaraq, Bemardo onun sözünü kəsdi: “Bunu təsdiq etmək səndən yox, Hildesheymli
Malaxiadan tələb olunur”.

İştirakçılar arasında olmayan kitabxanaçını çağırdılar. Onun yazı zalında, ya da xəstəxanada
Bensionu və kitabı axtardığını təxmin etdim. Onu gətirməyə getdilər və o, qaşqabaqlı halda, heç kimlə
göz-gözə gəlməməyə çalışaraq zala girəndə Vilhelm məyus-məyus dedi: “İndi Bensio istədiyini edə
bilər”. Lakin o səhv etmişdi, çünki tezliklə - bunun ardınca dindirməni izləmək üçün girişin önünə
toplaşmış rahiblərin çiyinləri üstündən boylanan Bensionu gördüm. Onu Vilhelmə göstərdim. Və hər
ikimiz Bensionun baş verənlərə olan marağının naməlum kitaba olan marağını üstələdiyini düşündük.
Ancaq daha sonra onun bir az bundan qabaq alçaqcasına sövdələşmə bağladığını öyrəndik.

Malaxia kelarla göz-gözə gəlməməyə çalışaraq, hakimlərin qarşısına çıxdı.
“Malaxia, - Bemardo ona dedi, - bu gün səhər, Salvatorun gecəki etiraflarından sonra burada

dayanmış müttəhimdən məktubları alıb-almadığınızı sizdən soruşdum...”
“Malaxia! - kelar bağırdı. - Sən, bir az əvvəl, mənə zərər yetirməyəcəyinə and içmişdin!”
Malaxia arxasında dayanmış müttəhimə tərəf dönmədən, yalnız çəpəki baxmaqla mənim belə zorla

eşidə bildiyim alçaq səslə cavab verdi: “Andımı pozmuram. Sənə zərər verə biləcək şeyi daha əvvəl
etdim. Məktubları səhər erkəndən, sən Severini qətlə yetirməzdən öncə Bemardo həzrətlərinə
vermişdim”.

“Axı sən bilirsən, sən bilməlisən ki, Severini mən öldürməmişəm! Sən bilirsən! Çünki sən məndən
əvvəl oradaydın!” “Mən? - deyə Malaxia soruşdu. - Sən yaxalandıqdan sonra mən içəri girdim”.

“Necə oldusa, oldu, - deyə Bemardo onların sözünü kəsdi, - Remigio, sən Severinin
laboratoriyasında nə axtarırdın?”

Kelar çevrilib çaşqın halda Vilhelmə, sonra Malaxiaya, sonra yenə Bemardoya baxdı: “Amma
mən... mən burada olan Vilhelm qardaşın... səhər-səhər Severinə bəzi sənədləri saxlamasını



söylədiyini eşitdim... dünən gecədən bəri, Salvator yaxalandıqdan sonra qorxurdum ki, bu
məktublar...”

“Aha, demək, bu məktublar haqqında nəsə bilirsən!” - Bernardo qalib səslə bağırdı. Kelar tələyə
düşdüyünü anladı. Onu iki təhdid arasında sıxışdırmışdılar: özünü ya kafirlikdə, ya da qətl
törətməkdə ittiham edilməsindən qurtaracaqdı. Görünür, nəyin bahasına olursa olsun, ikinci ittihamı
dəf etməyi qərara almışdı. İndi özünü sarsaq və dəli kimi aparırdı:

“Məktublar haqqında... sonra hər şeyi danışacağam... Onların mənim əlimə necə keçdiyini
deyəcəyəm... Amma izin verin, əvvəlcə bu gün baş verənləri söyləyim. Bu məktubların üzə
çıxacağından qorxurdum. Salvator cənab Bemardonun əlinə keçəndən bəri qorxurdum. İllərdir bu
məktubların fikri mənə əzab verir. Vilhelmin Severinlə bəzi sənədlər haqqında söhbət etdiyini
eşidincə... necə deyim, bilmirəm... Qorxu məni bürüdü. Düşündüm ki, yəqin, Malaxia bu
məktublardan qurtulmuş və onları Severinə vermişdir. Onları yox etməyi qərara aldım. Severinin
yanına getdim. Qapılar açıq idi. Severin öldürülmüş halda yerdə uzanmışdı... Onun əşyalarını
eşələyib, məktubları axtannağa başladım... Qorxudan özümü itirmişdim...”

Vilhelm qulağıma pıçıldadı: “Zavallı axmaq. Bir təhlükədən qorxub, başqa tələyə düşüb”.
“Tutaq ki, sən indi bəlkə də - diqqət elə, “bəlkə də”, deyirəm - yalan danışmırsan, - Bemardo

dedi. - Sən məktubların Severində olduğunu düşündün və onları Severinin laboratoriyasında axtardın.
Bəs məktubların onda olduğunu nədən düşünürdün? Və ondan əvvəl digər rahib qardaşlarını nə üçün
öldürdün? Yoxsa o məktubların uzun zamandan bəri abbadıqda əldən-ələ gəzdiyini düşünürdünmü?
Yandırılmış kafirlərdən qalma yadigarları qorumaq bu monastırda adət halını almışdır, yoxsa?

Son sözlərdən abbat zərbə almış kimi yerindən sıçradı. Kafirlərin yadigarlarını qorumaqdan daha
qorxunc ittiham ola bilməzdi. Bemardo, deyəsən, qətlləri kafirliklə və bütün bunları monastırdakı ab-
hava ilə əlaqələndirməyə çalışırdı... Keların o biri qətllərlə heç bir əlaqəsinin olmadığını deyib
fəryad qoparması



məni düşüncələrimdən ayırdı. Bemardo təkəbbürlə onun sözünü kəsdi: “Hələlik başqa işlərə baxılır.
Remigio kafirlik fəaliyyəti üstündə ittiham olunurdu (burada Bcmardonun səsi daha da sərtləşdi) və
qoy o, hiyləgərlik edib, mərhum Severindən danışaraq, ya da günahı Malaxianın üstünə yıxaraq,
diqqəti küfrani fitnələrindən uzaqlaşdırmağa çalışmasın. Ona görə də məktublar haqqında məsələyə
qayıdaq”.

“Hildesheymli Malaxia, - o, şahidə tərəf dönüb dedi. - Siz burada müttəhim kimi iştirak etmirsiniz.
Bu gün səhər siz mənim suallarıma müfəssəl cavablar verdiniz və heç nəyi gizlətməyə çalışmadınız.
İndi öz ifadələrinizi bir də təkrar edin; qorxmağınıza da heç bir səbəb yoxdur”.

“Bu səhər dediklərimi təkrar edirəm, - Malaxia sözə başladı. - Remigio monastırımıza gəldikdən
az sonra mətbəx işlərini öz boynuna götürdü. İşimiz elə idi ki, onunla tez-tez görüşürdük. Çünki mən
kitabxanaçı kimi hər gecə Binanın, təbii ki, mətbəxin də kilidlənməsinə məsuliyyət daşıyırdım...
Onunla yaxın dost olduğumuzu gizlətməyə heç bir səbəb görmürəm. Bu adamdan şübhələnməyə də bir
səbəb yox idi. Ona etibar edilmiş gizli məzmunlu bəzi sənədləri yanında saxladığını da həmin
vaxtlarda mənə demişdi. Bu sənədlərin nabələd insanların əllərinə düşməməsinin gərəkli olduğunu və
onları öz yanında saxlamaqdan qorxduğunu söylədi. Başqa rahib qardaşlarımıza yasaq olan yeganə
məkan mənim ixtiyarımda olduğu üçün bu sənədləri saxlamağı və maraqlı gözlərdən uzaq tutmağı
məndən rica etdi. Bu sənədlərin məzmununun küfr olduğunu ehtimal etmədən razılaşdım... onları
oxumadan kitabxananın ən gizli və əlçatmaz yerinə qoydum; sonra da onları unutdum. Bu gün səhər,
cənab inkvizitor soruşana qədər o sənədləri xatırlamadım və onları gətirib zati-cənablarına təslim
etdim...”

Abbat qəzəbindən boğula-boğula onun sözünü kəsdi: “Bu sənədlərdən məni nə üçün xəbərdar
etmədin? Kitabxana - rahiblərin şəxsi əşyaları üçün anbar deyil!” Abbat bu sözlərlə monastır
rəhbərliyinin bu hadisə ilə heç bir əlaqəsi olmadığını açıq şəkildə ortaya qoydu.

“Zati-həzrətləri, - deyə, Malaxia çaşqın halda cavab verdi, - buna əhəmiyyətsiz bir şey kimi
yanaşdım... Pis niyyətim olmadan günah işlədim...”

“Əlbəttə, əlbəttə, - deyə, Bemardo mehriban səslə onun sözünü kəsdi. - Hamımız kitabxanaçının
yaxşı niyyətlə hərəkət etdiyinə əminik. Onun məhkəmə ilə səmimi və könüllü əməkdaşlığı da buna bir
sübutdur. Zati-aliləri, keçmişdəki bu ehtiyatsızlıqdan ötrü onu günahlandırmamanızı qardaşcasına
rica edirəm. Biz Malaxiaya inanır və ondan yalnız bir şey istəyirik. Qoy indi sizə göstərəcəyim
sənədlərin bu gün səhər mənə verdiyi və Varaginli Remigionun illər öncə monastıra gəldiyi zaman
ona təslim etdiyi həmin sənədlər olub-olmadığını and içib təsdiqləsin”. Masanın üstündəki sənədlərin
arasından iki perqamenti ona göstərdi. Malaxia onlara baxdı və qətiyyətlə dedi: “Qadir Tanrıya,
Müqəddəs Məryəmə və bütün övliyalara and içirəm ki, belə idi və məhz belədir”.

“Bu, mənə kifayət edər, - Bemardo dedi. - Gedə bilərsiniz, Hildesheymli Malaxia”.
Malaxia başıaşağı çıxışa tərəf gedərkən qapıya çatdığı anda zalın arxa qisminə toplaşmış, hər

şeylə maraqlanan rahiblər arasından kimsə birdən ucadan dedi: “Sən onun sənədlərini gizlətmişdin, o
da sənə mətbəxdə müridlərin budlarını göstərirdi!”. Gülüşdülər. Malaxia dirsəyi ilə sağını-solunu
itələyərək özünə yol açıb, qapıdan çıxdı. And içə bilərdim ki, bu, Aymaronun səsidir, hərçənd çox
zildən çıxmışdı. Abbat hirsindən göyərmiş halda bağırıb, susmalarını tələb etdi və zaldan dərhal
çıxmayacaq kənar adamları dəhşətli cəzalarla hədələdi. Bemardo hərzə-hərzə gülümsədi, zalın o biri
başında kardinal Bertrando əyilərək Jan d'Annonuıı qulağına nəsə dedi, o da əli ilə ağzını örtüb,
öskürürmüş kimi başını sinəsinə əydi. Vilhelm mənə tərəf dönüb, pıçıltı ilə dedi: “Kelar yalnız özü
günah işlətməklə qalmırmış, həm də aradüzəldənlik edirmiş. Amma- Bemardo üçün bunun,



imperatorun vasitəçisi olan Abboneyə hədə-qorxu gəlməkdən başqa heç bir əhəmiyyəti yoxdur”.



Vilhelmin sözünü indi ona tərəf çevrilmiş Bemardo kəsdi: “Vilhelm qardaş, bu səhər Severinlə
hansı kağızlardan söhbət etdiyinizi öyrənmək istərdim. Remigio sizi eşidib yanlış nəticələr çıxararaq,
cinayət işləmişdir”.

Vilhelm onun baxışlarına tab gətirərək, gözlərini endirmədi. “Siz haqlısınız, kelar, doğrudan da,
yanlış nəticələr çıxarmışdır. Əyyub əl-Ruhavinin itlərdəki quduz xəstəliyi ilə bağlı bir əsəri haqqında
danışırdıq; fövqəladə məzmuna malik bir kitabdır; şübhəsiz ki, onun haqqındakı rəyləri bilirsiniz və
yəqin ki, sizin do dəfələrlə kannıza gəlmişdir. Əyyub deyir ki, quduzluğun iyirmi beş əlaməti
vardır...”

Domini canes - “Tanrının köpəkləri” - ordeninə mənsub olan Bemardo bu dəfə öcəşmək istəmədi.
“Görürəm ki, bizim işlə əlaqəsi olmayan mövzudur”, - cəld dedi və dindirməni davam etdirdi.

“İnsanlıq üçün quduz köpəkdən də təhlükəli olan minorit Remigio, indi sənə qayıdaq. Əgər
Vilhelm qardaş biz gəlincəyə qədər burada keçirdiyi günlər ərzində yalnız quduz itlərin deyil,
kafirlərin də ağzından tüpürcək töküldüyünə diqqət yetirsəydi, monastırda yuva salmış ilanı özü də
tapa bilərdi. Məktublara qayıdaq. İndi məhkəməyə dəqiq məlumdur ki, onlar sənin əlində idi.
Zohərliymiş kimi onları özündən uzaqda saxlamağa çalışdın və hətta adam da öldürdün, - bu zaman
Bemardo əlinin hərəkəti ilə keların etirazlarının qarşısını aldı, - qətllər haqqında sonra danışarıq...
Təkrar edirəm, bu məktublar mənim əlimə düşməsin deyə sən hətta adam öldürdün. İndi etiraf edirsən
ki, onlar sənindir?”

Kelar cavab vermədi, amma susqunluğu kifayət qədər çox şeyi anladırdı. Bemardo daha da təzyiq
etdi: “Bu məktublar nədir? Bunlar, gördüyünüz kimi, yaxalanmadan bir neçə gün öncə kafirbaşı
Dolçinonun əli ilə yazılmış iki vərəqdir. Onları şəxsən öz əlaltısma vermişdir ki, İtaliyanın müxtəlif
yerlərinə səpələnmiş fırqə üzvlərinə çatdırsın. Bu vərəqlərdə yazılan hər şeyi sizin qarşınızda indi
oxuya bilərəm; ölümünün qaçılmaz



olduğunu hiss edən Dolçinonun qorxudan əsə-əsə bütün ümidlərini bu son məktuba yazdığını sizə
deyə bilərəm - öz əlaltılarına etiraf etmişdi ki, o, şeytana ümid edir! Onlara təsəlli verib inandırmağa
çalışır ki, 1305-ci ildə imperator Frederikin köməyi ilə bütün keşişlərə divan tutulacağını yazdığı
əvvəlki məktublardakı tarixlər indi göndərdiyi məktublardakı tarixlərlə üst-üstə düşməsə də, bu vəd
yaxın zamanda yerinə yetiriləcəkdir. Kafırbaşı yenə də yalan söyləyirdi, zira o gündən bu yana iyirmi
il, bəlkə ondan da çox müddət keçsə də, onun qorxunc kəhanətlərinin heç biri gerçəkləşmədi. Lakin
indi bizi maraqlandıran bu kohanətlərin güliinclüyü deyil, onları təbliğ edib yayanın Remigio
olmasıdır. Tövbəbilməz dönük və islaholunmaz satqın, saxta həvarilər məzhəbi ilə əlbir olduğunu və
onlarla birlikdə yaşadığını yenə inkar edəcəksənmi?”

Kelar artıq heç bir şeyi inkar edə bilməzdi. “Zati-cənabları, - o dedi, - gəncliyim qorxunc
səhvlərlə dolu keçdi. Yoxsul həyat rahiblərinin şirnikləndirici fikirlərinə uyduğum bir zamanda
Dolçinonun moizələrini eşidincə, onun sözlərinə inandım və dəstəsinə qatıldım. Bəli, bütün bunlar
həqiqətdir, onlarla birlikdə həm Breşiada, həm Berqamada, həm Komoda, həm də Valzesiya
vadisində oldum; onlarla birlikdə Çılpaq Qayaya qalxdım və Rassa dərəsində oldum, nəhayət,
onlarla birlikdə Rebelloya sığındım. Lakin onların heç bir cinayətində iştirak etmədim; ətrafımdakılar
zorakılıq və qarətə əl atsalar da, Fransiskin oğullarına xas olan həlimlik ruhunu özümdə saxlamağa
çalışırdım; məhz Rebello dağında belə yaşamağa davam edə bilməyəcəyimi anladım və Dolçinoya,
onların döyüşlərinə qatılmaq gücündə olmadığımı dedim; o da ayrılmağıma izin verdi, çünki yanında
qorxaqların olmasını istəmirdi; məndən yalnız bu məktubları Bolonyaya aparmağımı rica etdi...”

“Kimə?”
“Öz fırqəsindən olan bəzi adamlara adlarını xatırlayacağıma ümid edirəm və xatırlayınca, sizə

söylərəm zati-cənabları”, - Remigio tələsə-tələsə dedi. Sonra bəzi adamların adını çəkdi,



yəqin ki, kardinal Bertrandoya bu adlar tanış idi, çünki məmnun halda gülümsəyərək, başını tərpətdi
və Bemardoya anladığını işarə etdi.

“Çox gözəl, - Bemardo dedi və adları yazdı. Sonra Remigiodan soruşdu, - bəs, nə üçün indi
dostlarını ələ verirsən?” “Zati-cənabları, onlar mənim dostlarım deyil, məktubları onlara
verməməyim də bunu sübut edir. Əksinə, bir zamanlar bundan daha artığını etmişdim, zati-cənabları,
düzdür, uzun illər ərzində unutmağa çalışsam da, indi bunu söyləyəcəyəm. Dolçinonun düşərgəsindən
çıxıb, dağı üzük qaşı kimi mühasirəyə almış yepiskop Verçellinin ordusu tərəfindən yaxalanmadan
oradan ayrıla bilmək üçün onun adamları ilə razılığa gəldim və sərbəst buraxılacağımın əvəzində
Dolçinonun istehkamlarına aparan gizli keçidləri və daha asanlıqla hücum etməyin yollarını onlara
göstərdim. Buna görə də kilsə qüvvələrinin uğur qazanmasında və qiyamçılara qalib gəlməsində
mənim xidmətlərimin də müəyyən ölçüdə payı vardır”.

“Çox qəribədir. Bu, sənin yalnız dönüklüyünü deyil, həm də rəzil bir qorxaq və xain olduğunu
sübut edir. Bu, sənin vəziyyətini yaxşılaşdırmır. Bu gün öz canını qurtarmaq üçün törətdiyin qətlin
günahını sənə yardım etmiş Malaxiamn boynuna yıxmağa çalışdığın kimi, o zaman da təhlükəli yerdən
qaçmaq üçün öz günah yoldaşlarını ədalətin əlinə təslim etdin. Amma sən onların cisminə xəyanət
etdin, təlimlərinin ruhundan heç zaman uzaqlaşmadın və bu məktubları da sənə mehribanlıq göstərmiş
saxta həvarilərin yanma gedib, özünü təhlükəyə atmadan, nə vaxtsa onları təslim etmək cəsarətini
toplayacağına ümid eləyərək müqəddəs yadigar kimi öz yanında saxladın”.

“Yox, zati-cənabları, elə deyil, - kelar tər içində, əlləri titrəyərək dedi. - Yox, sizə and içirəm
ki...”

“And içirsən! - Bemardo bağırdı. - Rəzilliyinin daha bir sübutu! Sən and içmək istəyirsən; zira
yaxşı bilirsən ki, mən kafır-valdenslərin and içməkdənsə, hər cür biclik işlətdiklərini, hətta ölümə
getməyə hazır olduqlarını gözəl bilirəm. Əgər onları qorxudub divara dirəsən, özlərini guya and
içirmişlər kimi göstərərək,



saxta andlar donquldayırlar! Amma mən yaxşı bilirəm ki, sən Lion yoxsullarının fırqəsindən deyilsən,
molun tülkü, indi dəridən-qabıqdan çıxaraq məni inandırmağa çalışırsan ki, sən əslində olduğun adam
deyilsən, sənin kim olduğunu hamıya söyləməyim deyə! Demək, and içməyə hazırsan! Bizi tovlamaq
üçün and içmək istəyirsən! Amma bil ki, sənin bütün andların - mənim üçün əhəmiyyətsizdir! Beş
dəfə, on dəfə, yüz dəfə, istədiyin qədər and iç! Firqənizə xəyanət etməmək üçün yalandan and içməyə
məcbur olanların günahlarını bağışladığınızı çox yaxşı bilirəm! Ona görə də hər yeni and günahının
yeni bir sübutu olacaqdır!”

“Bəs mən nə edim?” - kelar dizi üstə düşərək bağırdı.
“Behin kimi yerə yıxılma! Daha sən heç nə edə bilməzsən. Bundan sonra nə etmək lazım olduğuna

mən qərar verirəm, - Bemardo qorxunc təbəssümlə cavab verdi. - İndi sənə yalnız etiraf etmək qalır.
Əgər etiraf etsən - lənətlənəcək və cəzalandırılacaqsan. Etiraf etməsən də, lənətlənəcək və
cəzalandırılacaqsan. Bu halda yalan ifadələrinə görə cəzalandırılacaqsan! Ona görə də etiraf et, heç
olmasa, ləyaqətimizi, şəfqət və mərhəmət hissimizi təhqir edən bu dindirməni uzatmamaq üçün etiraf
et!”

“Amma nəyi etiraf etməliyəm?”
“İki cür günahı. Əvvəlcə Dolçinonun fırqosinə girdiyini, onun bidətçi fikirlərini və quldurluq

fəaliyyətini paylaşdığını, onunla birlikdə şəhər bələdiyyə sədrlərinin və yepiskopların qüruru ilə
oynadığını, fırqənin kökü tamamilə kəsilməsə do, ləğv edilməklə birlikdə kafırbaşının ölmüş
olmasına baxmayaraq, hətta indi də bu yalan və hədyanları yaydığını və tövbə etmədən yaşadığını.
Sonra da bu iyrənc fırqə tərəfindən ruhunun dərinliklərinə qədər pozğunlaşdığın üçün bu monastırda
gizli məqsədlərindən ötrü Tanrıya və onun bəndələrinə qarşı törədilən cinayətlərdə günahkar
olduğunu. Bu əməllərinin səbəbləri hələ mənim üçün aydın olmasa da, mənə elə gəlir ki, onların
xüsusi bir izaha ehtiyacı yoxdur, çünki, papa həzrətlərinin bütün göstərişlərinə və buyruqlarına qarşı
inadkarlıq göstərib yoxsulluğu



yaymış və yaymaqda olanların saxta nəzəriyyələrinin cinayətlərə səbəb olduğu təhqiqat zamanı və
məhkəmənin gedişində parlaq şəkildə sübuta yetirilmişdir. Bunu bütün mömin xristianlar
bilməlidirlər. Və mənə bundan başqa bir şey lazım deyildir. Etiraf et”.

İndi Bemardonun nə istədiyi tamamilə aydın idi. O biri rahiblərin qatilinin kim olduğu ilə qətiyyən
maraqlanmadan, yalnız bir şeyə can atırdı - Remigionun müəyyən ölçüdə imperatorluq
ilahiyyatçılannın fikirlərini paylaşdığını isbat etmək. Eyni zamanda, Peruca Ruhani Məclisinin,
yarıqardaşlar və dolçinianların da razılaşdığı bu fikirlər arasındakı əlaqəni göstərmək mümkün
olsaydı, monastırda tək bir adamın bütün bu batil fikirləri yaydığı və həm do bütün cinayətlərin
təşkilatçısı olduğu sübuta yetiriləcəkdi. Və bununla da, Bemardo öz rəqiblərinə ölümcül zərbə
endirəcəkdi. Vilhelmə baxdım, bu təhlükəni onun da hiss etdiyini gördüm; amma belə olacağını
əvvəlcədən anlasa da, heç bir şey edə bilməzdi.

Abbata baxdım və üzünün bulud kimi qaraldığını gördüm; ona etibar olunmuş ərazidə yüz ilin
bütün qüsurlarının kök saldığı faş edilən bu anlarda həkəmlik nüfuzunun alt-üst olduğunu və tələyə
salındığını gec də olsa, anlamışdı. Kelar isə... artıq hansı ittihamdan bəraət qazanmanın mümkün
olduğunu anlamırdı. Artıq heç nə dərk edə bilmirdi. Dodaqlarından qopan fəryad ürəyinin naləsi idi.
Bu fəryadla uzun illər çəkdiyi gizli əzablarını da boşaldırdı. Şübhələrlə, sevinclər və məyusluqlarla,
rəzilliklər və xəyanətlərlə dolu bir həyat yaşadıqdan sonra qaçılmaz ölümü ilə üz-üzə gələcəyi anın
yetişdiyini anlamışdı. Və bu anın qarşısında gənclik illərinin inancını yenidən əldə etmişdi. Artıq bu
inancının həqiqət, yoxsa yalan olduğu haqqında düşünmürdü. Sanki, sadəcə, inanmaq qabiliyyətinə
hələ sahib olduğunu özü özünə isbat edirdi.

“Bəli, bu həqiqətdir, - o bağırdı. - Mən Dolçinonun yanında olmuşam, onun cinayətlərində, eyş-
işrətlərində iştirak etmişəm; bəlkə də dəli idim, bəlkə də Məsihimiz Həzrəti-İsanı sevmək əvəzinə
azadlıq yanğısı və yepiskoplara nifrət hissi ilə alışıb-



yanırdım... Bu doğrudur, mən günahkaram, amma nəyə istəyirsiniz and içirəm - monastırda baş vermiş
qətllərin heç birində günahım yoxdur, bütün müqəddəslərə and içirəm!”

“Nəhayət ki, nəyəsə nail olduq, - Bemardo dedi. - Demək, Dolçinonun, cadugər Marqaritanın və
onların əlaltılanmn bidətçilik fəaliyyətində iştirak etdiyini boynuna alırsan. Trivero yaxınlığında,
aralarında on yaşlı məsum bir uşağın da olduğu saysız-hesabsız mömin xristianı asdıqları zaman
onlarla birlikdə olduğunu etiraf edirsən? O köpəklər öz azğınlıqlarına tabe edə bilmədiyi insanları
arvadlarının və valideynlərinin gözləri qarşısında asdıqları zaman onların yanında idin? Qudurğanlıq
və kibrdən gözləriniz kor olmuş halda sizin fırqənizə qatılmayan insanlardan heç birinin ruhunun xilas
olmayacağını nə üçün irəli sürürdünüz? Danış!”

“Hə, hə, indi deyiniz hər şeyi düşündüm və etdim!”
“Yepiskopa sadiq olan bir neçə adamı əsir götürüb, onları zindanda aclıqdan öldürdükləri və

hamilə qadının bir qolunu dirsəyindən, digər qolunu biləyindən kəsib, sonra doğmasına izin
verdikləri və körpə doğular-doğulmaz vəftiz edilmədən öldüyü zaman orada idinmi? Mosso, Trivero,
Kossila və Flekkio şəhərlərini, Krepakoryo əyalətini, Mortilyano və Kyorinoda çox sayda evi yerlə
bir edib yandırdıqları, Trivero kilsəsinə od vurduqları, amma bundan əvvəl müqəddəs rəsmləri
murdarladıqları, mehrabların daşlarını sökdükləri, Müqəddəs Məryəm heykəlinin bir qolunu
qopardıqları, qabları, müqəddəs əşyaları və dini kitabları talan etdikləri, zəng qülləsini dağıtdıqları,
bütün zəngləri sındırdıqları, kilsənin bütün əmlakını və keşişin mallarını yağmaladıqları zaman
onların yanında idinmi?”

“Bəli, bəli, mən də onlarla birlikdə idim, heç birimiz artıq nə etdiyini anlamırdı, biz ilahi cəza
yetişməzdən öncə onları cəzalandırmaq istəyirdik, biz göy üzündən göndərilən imperatorun və
müqəddəs səmavi papanın dəstəsində ilk sırada dayanan əsgərlər idik. Biz Filadelfıya Mələyinin yer
üzünə enməsini tezləşdirmək istəyirdik. O zaman hər kəs Ruhül-Qüdsün lütfünə qovuşa biləcək və
kilsə yenilənəcək, bütün günahkarlar məhv



edildikdən sonra yalnız saf və məsum insanlar hökmran olacaq!”
Kelar eyni zamanda həm divanə, həm də vəcdə gəlmiş kimi görünürdü. Sanki susqunluq və

riyakarlıq divarı yıxılmış və keçmişi canlanmışdı. Yalnız keçmişin sözləri deyil, bir zamanlar onun
qəlbini coşduran hisslər və surətlər də canlanmışdı.

“Demək, - Bemardo təkidlə söylədi, - Cerardo Seqarelliyə şəhid kimi dəyər verdiyinizi, Roma
kilsəsinə lazımi ehtiramlar göstərməkdən imtina etdiyinizi, nə papanın, nə də hər hansı hakimiyyətin
sizə başqa bir həyat tərzi əmr etməyə ixtiyarının olmadığını və heç kimin sizi cəmiyyətdən
uzaqlaşdıra bilməyəcəyini, Müqəddəs Silvcsterin dövründən bəri - Morronlu Pyetro istisna olmaqla -
bütün kilsə xadimlərinin pozğun və sələmçi olduqlarını, ilk həvarilər kimi mütləq kamillik və mütləq
yoxsulluq içində yaşamayan keşişlərə əhalinin onluq vergi ödəməyə borclu olmadığını, bu verginin
Məsihin yeganə tərəfdarları və yoxsulları olan sizlərə ödənməsinin gərəkli olduğunu, Tanrıya dualar
oxumaq üçün müqəddəs kilsənin hər hansı tövlədən üstün olmadığını söylədiyinizi, şəhərbəşəhər
dolaşıb “hamınız tövbəkarlıq edin” deyə bağıraraq, insanları başdan çıxardığınızı, kütlələri özünüzə
tərəf çəkmək üçün xaincə “Salve Regina”198 oxuduğunuzu, guya qüsursuz bir həyat sürdüyünüzü xalqa
sırıyaraq, özünüzü tövbəkarlar kimi göstərməyə çalışdığınızı, sonra da hər cür pozğunluq və hər cür
əxlaqsızlıq girdabına könüllü olaraq yuvarlandığınızı - çünki nigahm müqəddəsliyinə və
ümumiyyətlə, heç bir müqəddəsliyə inanmırdığınız - və hamıdan pak olduğunuzu iddia edərək,
özünüzün və başqalarının bədənləri üzərində hər cür çirkinlik və murdarlığa yol verdiyinizi etiraf
edirsənmi? Cavab ver!”

“Hə, hə, yaxşı, o zaman bütün varlığımızla, bütün ruhumuzla bağlandığımız bu həqiqi etiqada
inandığımı etiraf edirəm. O zaman günahlardan arınma əlaməti olaraq libaslardan imtina etdiyimizi,
siz, paxıl köpəklər, mallarınızdan heç bir zaman əl



çəkməzkən, biz sahib olduğumuz hər şeyi buraxdığımızı, bundan sonra heç kimdən pul
götürmədiyimizi, üstümüzdə də pul gəzdirmədiyimizi, yalnız sədəqə ilə yaşadığımızı və sabahki günə
heç bir azuqə toplamadığımızı, bizi qonaq edib süfrə açdıqda, yeyib-içdikdən sonra geriyə qalan hər
şeyi süfrədə qoyub getdiyimizi etiraf edirəm...”

“Və mömin xristianların mallarına yiyələnmək üçün yaxıb-yıxdığınızı və yağmaladığınızı!”
“Bəli, biz yaxıb-yıxdıq və yağmaladıq. Çünki yoxsulluğu özümüz üçün ən ali qanun qəbul etmişdik.

İnsanların qeyri-qanuni yollarla qazandıqları sərvəti əllərindən almaq hüququnu öz üzərimizə
götürdük və bütün kilsələri bürümüş əlbir tamahkarlığın kökünü kəsməyə çalışdıq. Lakin heç zaman
varlanmaq üçün alamadıq, heç zaman talamaq üçün öldürmədik, cəzalandırmaq üçün napakları öz
qanlarında armdırmaq üçün öldürdük; bəlkə də bizə hakim kəsilən tükənməz ədalət istəyi idi, axı
insan yalnız Tanrıya olan sevgisinin naqisliyindən deyil, Ona olan ifrat sevgisindən və ifrat
kamillikdən ötrü də günah işlədə bilər. Biz axirətin müjdəçiləri kimi Tanrı tərəfindən göndərilən
gerçək ruhani cəmiyyət idik, sizin devrilməyinizi yaxınlaşdırmaqla, cənnət mükafatlarını axtarırdıq,
yalnız biz Məsihin tərəfdarları idik, qalan bütün ruhanilər Ondan üz çevirmişdilər. Cerardo Seqarclli
bizim aramızda cücərən ilahi bitki idi, Planla Dei pullulans in radice fıdei199. Bizim qanunlarımız
birbaşa Tanrıdan gəldi, sizdən deyil, murdar qancıqlar, saxta vaizlər, buxur ətri deyil, kükürd iyi
verənlər, rəzil köpəklər, üfunətli cəmdəklər, saxta müqəddəslər, Avinyon fahişəsinin qulları,
cəhənnəm sizi gözləyir! Ruhumuz azad idi, köləlikdən qurtulmuşdu, cisimlərimiz də qurtulmuşdu və
biz Tanrının qılıncına çevrilmişdik; sizi və sizin kimiləri daha tez qırıb qurtarmaq üçün günahsızları
da öldürməyə məcbur idik. Daha yaxşı dünya istəyirdik, hamı üçün sülh, rifah və xoşbəxtlik dünyası.
Sizin dünyaya yaydığınız müharibəni öldürmək istəyirdik. Bütün müharibələr sizin



acgözlüyünüz ucbatından baş verir! İndi siz, xoşbəxtlik və ədalət naminə bir az qan tökmüşük deyə
gözlərimizi deşirsiniz! Fəlakət budur! Biz bu qanı çox az tökmüşük! Həmin gün Kamaskonun,
Stavellonun bütün sulan qana boyanmalı idi! Bizim də qanımız töküldü! Öz qanımızın tökülməsinə də
təəssüflənmədik! Həm sizin qanınız, həm bizim qanımız, çox qan töküldü, qan seli çaylar kimi axdı,
Dolçinonun kəhanətlərinin vaxtı sona çatırdı, hadisələrin gedişini sürətləndirməyə məcbur idik...”

Onun bütün bədəni titrəyir, sanki xatırladığı qanı təmizləmək üçün əllərini cübbəsinə silirdi. “Adi
qannqulu idi, indi təmizlənir”, - Vilhelm pıçıldayaraq mənə dedi. “Məgər təmizlənmək budur?” -
ürpəşərək soruşdum. “Başqa yolu da var, - Vilhelm dedi, - amma necə olursa olsun, məni həmişə
qorxudur”.

“Təmizlənməkdə sizi ən çox qorxudan nədir?” - deyə soruşdum.
“Tələskənlik”, - Vilhelm cavab verdi.
“Bəsdir, yetər, eşidirsən!” - deyə Bemardo kelara bağırdı. - Səndən etiraf' gözləyirik, qırğına

çağırış deyil. Çox gözəl. Deməli, sən keçmişdə kafir olmaqla qalmayıb, indi də kafirlik edirsən.
Yalnız keçmişdə deyil, indi də adam öldürürsən. Danış, görək bu monastırdakı rahib qardaşlarını
necə və nə üçün öldürdün?”

Kelar donub-qaldı, titrəməsi kəsmişdi, dərin yuxudan oyanmış kimi ətrafına yavaş-yavaş göz
gəzdirdi. “Yox, yox, - o dedi, - bu cinayətlərlə heç bir əlaqəm yoxdur. Etdiyim hər şeyi boynuma
aldım, etmədiyim şeyləri boynuma almağı zorla istəməyin məndən”.

“Amma sənin edə bilməyəcəyin nəsə varmı! Sən hələ də günahsız olduğunu söyləyirsən! Vay səni,
quzucuq, vay səni, həlimlik örnəyi! Eşitdinizmi, bir zamanlar əlləri qana batsa da, indi məsumdur! Biz
hamımız yanılmışıq, cənablar, Varaqinli Remigio - fəzilətlər örnəyi, kilsəsinin sadiq övladı, Məsih
düşmənlərinin düşmənidir! O, kilsənin qayğıkeş və səxavətli əlinin şəhər və kəndlərimizə paylağıdı
bütün qayda-qanunlara həmişə



ehtiram göstərmişdir! O, dinc ticarətə, sənətkarlığa hörmət edir, kilsələrin xəzinəsini qoruyur və
həmişə qorumuşdur! O günahsızdır, cənablar, heç bir günah işləməmişdir! Gəl, bağrıma basım səni,
Remigio qardaş, gəl, bədxah insanların iftiralarından sonra sənə təsəlli verim!”. Remigio birdən
günahlarının əfv olunduğuna inanırmış kimi donuq gözləri ilə ona baxarkən, Bemardo yenidən tövrünü
dəyişib, amiranə səslə oxçubaşına dedi:

“Dünyəvi hakimiyyət nümayəndələri istifadə edən zaman, kilsənin həmişə qınadığı vasitələrə əl
atmaq mənim üçün xoşagəlməzdir. Lakin qanun var və bu qanun hər şeyi müəyyən edir. Bu qanun
hətta mənim şəxsi əqidəmi susdurub, özünə tabe edir. Abbatdan işgəncə alətlərini harada
yerləşdirməyin mümkün olduğunu öyrənin. Amma dərhal başlamayın. Qoy zindanda əlləri-ayaqları
zəncirə vurularaq, işəncəni üç gün gözləsin. Sonra alətləri ona göstərin. Başqa bir şey etməyin.
Yalnız göstərin. Dördüncü gün isə - başlayın. Saxta həvarilərin inandıqları kimi, ilahi ədalət
vaxtından əvvəl təcəlli etməz. Tanrı ədalətinin əmrində yüz illər var. Ona görə də tələsməyin, tədriclə
hərəkət edin. Hər şeydən əvvəl, sizə dəfələrlə deyilənlərə əməl etməyə çalışın; şikəst etməyin,
ölümcül yaralar vurmayın. Bu cür davranış zamanı günahkarların qismətinə düşən imtiyazlardan biri -
ölümün şirin və arzuedilən olmasıdır. Fəqət tam, könüllü və arındırıcı etiraf olmayana qədər ölüm də
gəlməməlidir”.

Oxçular əyildilər və keları ayağa qaldırmaq üçün zəncirindən dartdılar. Amma o, ayaqlarını yerə
basıb dirəndi və danışmaq istədiyini işarə etdi. İzin verilincə danışdı. Lakin sözlər ağzından zorla
çıxırdı, sərxoşlar kimi boğula-boğula kəkələyirdi, sanki ədəbsiz şeylər danışırdı. Ancaq danışdıqca
yavaş-yavaş onun sözlərində az əvvəlki etirafına can verən o heyvani qüvvə yenidən hiss olunmağa
başladı.

“Yox, zati-cənabları. İşgəncə olmasın. Mən rəzilin biriyəm. Hələ o zaman xəyanətkar olmuşam, bu
monastırda düz on bir il öz köhnə etiqadıma xəyanət etmişəm: abbat piylənsin və varlansın deyə
üzümçülərdən və kəndlilərdən onluq vergi topladım,
tövlələrin və pəyələrin məhsuldar olması üçün nəzarət etdim. Buradakı Dəccal təsərrüfatının inkişafı
üçün can yandırdım. Bunula belə, özümü çox yaxşı hiss edirdim, qiyam günlərini unutmuşdum, kef
çəkirdim, yeyib-içməkdən və başqa şeylərdən ləzzət alırdım. Mən əsl əclafam. Bu gün Bolonyadakı
köhnə dostlarımı satdım, illər öncə də Dolçinonu satmışdım. Əsl əclaf kimi bizi təqib edən səlibçi
görkəminə bürünərək, Dolçino və Marqaritanın yaxalanmasına öz gözlərimlə baxdım. Onların
Müqəddəs Bazar günü Bugello həbsxanasına necə aparıldığını gördüm. Papa Klimentin hökm
haqqında əmri yazılmış məktub gələnə qədər Verçclli civarmda üç aydan çox gəzib-dolaşdım.
Dolçinonun gözləri önündə Marqaritanın tikə-tikə doğrandığına dayanıb baxdım. Öz gözlərimlə
gördüm. Çığırırdı, bıçaqla doğrayırdılar günahlı gecələrin birində mənim də toxunduğum zavallı,
yazıq bədəni... Cəsədinin qalıqları yanarkən, Dolçinonun üstünə atıldılar və onun bumunu, tənasül
üzvlərini közdə qızdırılmış maşalarla qopardılar. Sonradan deyildiyi kimi, guya, onun ağzından bircə
iniltinin də çıxmadığı ağ yalandır. Dolçino uca boylu və qüvvətli adam idi, şeytanca topa saqqalı,
çiyinlərinə qədər düşən buruq-buruq qızılı saçlan vardı. Başında kənarları enli, lələkli papaq və
belində xirqəsinin üstündən bağladığı qılıncla öz dəstəsinin önündə gedərkən məğrur və gözəl idi.
Dolçino kişilərin içinə qorxu salar, qadınları həzzdən qışqırmağa məcbur edərdi. Amma ona işgəncə
verilməyə başlananda özü də ağrıdan bağırdı, hətta o da bir qadın, sallaqxanaya aparılan bir dana
kimi bağırırdı. Bədəninin hər yerindən qan axırdı, onu şəhərin bir küncündən başqa küncünə
sürükləyir və Şeytan törəməsinin işgəncə altında nə qədər uzun yaşadığını göstərmək üçün ona yavaş-
yavaş əzab verirdilər. O isə ölmək istəyirdi, onu öldürsünlər deyə yalvarıb-yaxarırdı, lakin çox gec



öldü, ancaq tonqalda ölə bildi, bu zaman o, qanlı ət yığınına çevrilmişdi. Onu izləyirdim və belə bir
taleyi yaşamadığım üçün var gücümlə sevinir və fərasətimlə öyünürdüm. Salvator adlı o miskin də
mənim yanımda hərlənib deyirdi: “Nə yaxşı ki, ehtiyatla davrandıq, tədbirli olduq, Remigio qardaş,



çünki dünyada işgəncədən pis şey yoxdur!”. O gün min dinim olsa, minindən də imtina edərdim. İndi
bunun üstündən nə qədər vaxt ötüb və bütün bu illər ərzində öz-özümə nə qədər əclaf olduğumu
söyləmişəm, amma yenə də ümid etmişəm ki, bir gün mənim də zamanım yetişəcək və əclaf
olmadığımı özüm özümə sübut edəcəyəm. Və budur, o an gəlib çatmışdır və cənab Bemardo,
bütpərəst imperatorlar ən qorxaq şəhidlərə güc verdiyi kimi, sən do mənə güc verdin. Uzun illər
boyunca cismimin qarşı çıxdığı, amma ruhumun inandığı şeyləri deyə bilmək üçün mənə cəsarət
verdin. Lakin bu cəsarət də yetməz, yox, məndən çox şey tələb etmə. Bu zavallı bədənimin tab gətirə
biləcəyindən artığını tələb etmə. Yox, işkoncə olmasın. İstədiyin hər şeyi deyəcəyəm. Birbaşa tonqala
getmək daha yaxşıdır. Tonqalda insan yanmadan öncə, boğularaq ölür. Dolçinoya edilən işgəncəni
istəmirəm. Lazım deyil. Sənə cəsəd lazımdır. Bunun üçün də, o biri cəsədlərin günahını boynuma
götürməyimi istəyirsən. Mənim üçün fərqi yoxdur. Necə olsa da, mən tezliklə cəsəd olacağam. Buna
görə də, istədiyini verirəm. Otrantolu Adelmonu, gəncliyinə nifrət etdiyim üçün və mənim kimi
eybəcərlərə amansızcasına gülməyi bacardığına görə öldürdüm. Mənim kimi qoca, gonbul, gödək və
cahil birinə. Salvamckli Venansionu çox bilikli olduğu və mənim anlamadığım kitabları oxuduğu üçün
öldürdüm. Arundelli Berenqan kitabxanaya nifrət etdiyi üçün öldürdüm. Axı mənim ilahiyyata dair
yazılarım gonbul keşişlərin kürəyinə zopa ilə yazılıb. Sant-Emmeranlı Severini öldürdüm... Nə üçün?
Çünki otları yığırdı. Biz isə Rebcllo dağında müalicəvi xüsusiyyətlərinə əhəmiyyət vermədən, otları
yeyirdik. Əslində başqalarını da öldürə bilərdim, məsələn, bizim abbatı. Papanın, ya da imperatorun
tərəfində olsun - mənim üçün fərqi yoxdur, - o, həmişə düşmənlərimdən biri olub, ona həmişə nifrət
etdim, hər şeyə görə, hətta məni yedirdiyi üçün də nifrət etdim. Mən onu yedirdiyim üçün o da məni
yedirirdi! Yetormi, kifayət edinni sənə? Yox, yox, bütün bu insanları necə öldürdüyümü də bilmək
istəyirsən. Yaxşı. Onları belə öldürdüm... Qoy fikirləşim...



Mən onları cəhənnəm qüvvələrinin yardımı ilə öldürdüm. Cəhənnəm qüvvələrinin minlərlə bölüyünü
köməyə çağıraraq, onları öldürdüm. Salvatordan öyrəndiyim sənətin sayəsində cəhənnəm qüvvələrinə
əmr etməyi bacarıram... Kimisə aradan götürmək üçün onu öldürməyə gərək yoxdur. Şeytanla əlbir
ola bilsəniz, o sizin əvəzinizdə bunu edər”.

O, qəhqəhə ilə gülərək, hiyləgər baxışlarla iştirakçıları süzdü. Amma bu gülüş dəli qəhqəhəsi idi.
Sonradan Vilhelm mənə, bu dəlinin onu ələ verməsinin qisasını almaq üçün Salvatoru da özü ilə
birlikdə uçuruma aparacaq qədər ağıllı olduğunu dedi.

“Bəs şeytanlara necə hökm edirdin?” - Bütün bu sayıqlamaları gerçək bir etiraf sayan Bemardo əl
çəkmədi.

“Sən də bunu gözəl bilirsən, uzun illər divanələrlə dostluq etdiyinə görə, onların vərdişlərini
mənimsəməliydin! Sən də bunu bacarırsan, həvarilər qəssabı! Bir qara pişik götürürsən, eləmi? Bircə
dənə ağ tükü də olmamalıdır, düzdürmü? Onun dörd ayağını da bağlayırsan, sonra gecə yarısı onu bir
yolayrıcına aparıb, uca səslə qışqırırsan: “Ey böyük Lüsifer, cəhənnəmin hökmdarı! Səni götürüb,
düşmənimin bədəninə soxuram, bu pişiyi aldığım kimi sən də mənim düşmənimi al, əgər onu həlak
edərsən, sabah gecə bu yol ayrıcında bu pişiyi sənə verəcəyəm, sənə qurban edəcəm, sənsə mənim
bütün buyruqlarımı yerinə yetir; Müqəddəs Kiprianonun cadu kitabından öyrəndiyim kimi, qara sehrin
qüvvələri ilə sənə əmr edirəm, cəhənnəmin ən böyük ordularının sərkərdələri Adramelxin, Alastorun,
Azazelin adma, onların bütün qardaşları ilə birlikdə yalvarıram...”. Dodaqları titrəyirdi, gözləri
hədəqəsindən çıxmışdı və ucadan dua edirdi, daha doğrusu, cəhənnəm qüvvələrinin başçılarına
yalvarırdı. “Albiqor, günah işlə və zorla bizi... Amon, cəhənnəmdə bizə rəhm et... Samael, bizi
möminlikdən xilas et... Velial Eleyson... Fokalor, bəla və fəlakət gətir... Haborim, Tanrını lənətlə...
Zevos, anusumu aç... Leonard, toxumlarını tök və murdarla məni...”

“Yetər, yetər! - deyə iştirakçılar xaç vuraraq bağırırdılar. - Tanrım, günahlarımızı bağışla!”
Kelar susdu. Minlərlə şeytan adlarını söylədikdən sonra üzü üstə yerə yıxıldı, əyilmiş ağzından,

bir-birinə sıxılmış dişlərinin arasından ağımtıl köpük tökülürdü. Zəncirlərlə möhkəm bağlanmış əlləri
sıxılıb-yumulurdu. Qıc olmuş ayaqları havada yığılıb-açılırdı. Dəhşətdən tir-tir əsdiyimi hiss edən
Vilhelm əli ilə başımı tutdu və peysərimdən sıxaraq məni sakitləşdirdi. “Bax, öyrən, - o dedi. - Və
unutma ki, insan işgəncə, yaxud işgəncə qorxusu altında yalnız etdiklərini deyil, etmək istədiklərini də
söyləyir özü bunu dərk etməsə də. Remigio indi bütün ruhu ilə ölümü səsləyir”.

Oxçular hələ çırpınmaqda olan keları apardılar. Bcrnardo vərəqlərini qaydaya saldı. Sonra
dəhşətli həyəcan içində quruyub-qalmış iştirakçılara baxdı.

“Dindirmə başa çatmışdır. Günahını etiraf etmiş müttəhim Avinyona aparılacaq; orada həqiqət və
ədalət ruhunda, bütün qaydalara riayət edilməklə son məhkəmə iclası olacaq. Və yalnız bu qanuni
mühakimədən sonra tonqalda yandırılacaqdır. Artıq bu adam sizə aid deyil, Abbone. Nə sizə, nə də
mənə. Mən yalnız həqiqətin itaətkar aləti kimi çıxış etdim. Ədalətin aləti isə burada deyil. Çobanlar
öz borclarını yerinə yetirdilər, indi növbə köpəklərindir, qoy onlar xəstə qoyunu sürüdən ayırıb, odda
təmizləsinlər. Bu adamın vəhşicəsinə cinayətlər törətdiyi qəmli dövr sona çatdı. Bundan sonra
monastıra dinclik hakim olacaq. Lakin dünyada, - səsini ucaltdı; indi o, hər iki tərəfin elçilərinə
müraciət edirdi, - hələ dünyada dinclik yoxdur. Dünyanı hətta imperatorluq saraylarında belə
sığınacaq tapan batil inanclar didib-dağıdır! Qardaşlarım bunu unutmasınlar ki, cingulwn diaboli200

Dolçinonun pozğun tərəfdarlarını Peruca Ruhani Məclisinin möhtərəm ustadları ilə bağlayır.
Unutmayaq ki, Tanrının gözündə, bir az əvvəl ədalətə təslim etdiyimiz o zavallının küfrləri ilə
Bavariyada mən edilmiş o almanın süfrəsində yeyib-içən əllamələrin boşboğazlığı arasında heç bir



fərq yoxdur. Kafirlərin rəzalətinin mənbəyi - çox nadir



halda cəzalandırılan, hətta çox vaxt böyük ehtiramla qəbul edilən bir çox məsuliyyətsiz moizələrdə
gizlənir. Dözülməz iztirab, ağır əmək - Tanrı tərəfindən mənim günahkar və itaətkar şəxsiyyətim kimi
küfr ilanını gizləndiyi yerdən axtarıb çıxarmağa çağırılan hər kəsin qisməti və yolu budur. Lakin bu
müqəddəs vəzifəni yerinə yetirərkən dərk etməyə başlayırsan ki, kafir - yalnız açıq şəkildə küfrü
yayan deyildir. Küfrə tərəfdar çıxanları beş əlamətə görə müəyyənləşdirmək olar. Birincisi, kafirləri
zindanda gizlicə ziyarət edənlər; ikincisi, onların yaxalanmasından məyus olanlar və azadlıqda
olarkən onlarla yaxından dostluq edənlər (düşünün: əgər bir kafirlə tez-tez görüşürsənsə, onun zərərli
fəaliyyətindən bixəbər olmağın ağlasığmazdır); üçüncüsü, istintaq zamanı günahları sübuta yetirilsə
də, kafirlərin haqsız yerə məhkum edildiklərini söyləyənlər; dördüncüsü, kafirlərlə mübarizə aparan
və onların əleyhinə məharətlə moizələr oxuyan şəxslər haqqında pis fikrə düşənlər və onları
qınayanlar; bunu onların gözlərindən, burunlarından, gizləməyə çalışdıqları, rəzillik ucbatından
əslində nifrət etdikləri adamlara, guya, ehtiram göstərdiklərini və əslində ürəkdən acıdıqları
adamları, guya, qınadıqlarını bildirən saxta üz ifadələrindən anlamaq mümkündür. Nəhayət, beşinci
əlamət - yandırılan kafirlərin kömürləşmiş sümüklərini toplayıb, onları təbərrük kimi saxlamaqdır...
Bütün bunlara əlavə etməliyəm ki, mən altıncı bir əlamətə də böyük əhəmiyyət verirəm və kafirlərin
istinad etdikləri və öz iyrənc müddəalarını əsaslandırmaq üçün iqtibas gətirdikləri kitabların (xristian
etiqadına açıq şəkildə zidd olmasa da) müəlliflərini də kafirlərin aşkar ortaqları sayıram...”

O, bunları deyərkən, Ubertinoya baxdı. Və fransiskan heyətinin bütün üzvləri Bemardonun nə
demək istədiyini yaxşı anladılar. Bu andan başlayaraq, görüşün iflasa uğradığını hesab etmək olardı.
Artıq heç kimin müzakirəni davam etdirməyə cürəti çatmırdı, zira hamıya aydın idi ki, bundan sonra
hər bir söz son kədərli hadisələrin işığında dəyərləndiriləcəkdi. Bemardo əgər papa tərəfindən iki
heyətin razılığa gəlməsinə mane olmaq üçün göndərilmişdirsə, - bu vəzifənin öhdəsindən uğurla
gəlmişdi.



G Ü N B ATA N  Ç A Ğ I ,
Ubertino qaçmağa məcbur olur, Bensio qanunlara

əməl etməyə başlayır, Vilhelm isə o gün qarşılaşdığı
müxtəlif ehtiras növləri haqqında bəzi düşüncələrini bölüşür

İzdiham iclas zalım yavaş-yavaş tərk edərkən Mikcle özünə yol açıb Vilhelmə yaxın gəldi, elə bu
zaman Ubertino da bizə yaxınlaşdı. Dördümüz birlikdə həyətə çıxdıq. Beləcə, kilsənin həyətində
çəkilmək istəməyən, əksinə, alaqaranlıqda daha da qatılaşan dumanın içində söhbət etməyə
başladılar.

“Məncə yaranmış vəziyyətin izaha ehtiyacı yoxdur, - Vilhelm dedi. - Bemardo bizi darmadağın
etdi. Bu kütbeyin dolçinianın bütün cinayətlərdə günahkar olub-olmadığını məndən soruşmayın.
Məncə, ümumiyyətlə, onun bu cinayətlərə dəxli yoxdur. Lakin ən pisi odur ki, yenə başlanğıc
nöqtədəyik. Sən İohanna Avinyonda tək lazımsan. Bugünkü görüş də bizə lazım olan təminatları
vermədi. Əksinə, sənin hər bir sözünü onların təhrif edib, başqa məna verməyi necə bacardıqlarını
gördün. Məncə, bundan yalnız bir nəticə çıxarmaq olar - Avinyona getməməlisən”.

Mikele başını yellədi. “Nə olursa olsun, getməliyəm. Təfriqəçiliyə yol açmaq istəmirəm. Vilhelm,
sən, bu gün çox aydın və birmənalı danışdın. Və nə istədiyini bildirdin. Lakin bizim nəzərdə
tutduğumuz bu deyil. Mən yaxşı dərk edirəm ki, siz imperatorluq ilahiyyatçıları Peruca Ruhani
Məclisinin qərarlarını başqa məqsədlərlə istifadə edirsiniz. Amma mənə yalnız bir şey lazımdır -
papa fransiskan ordeninin yoxsulluq əqidəsinə izin versin. Mən istəyirəm papa anlasın ki, ordeni
yalnız bu əqidə ilə möhkəmləndirərək, bütün bidətçi axınların qarşısını almaq olar. Məni nə xalq
məclisi nə də, insan haqları maraqlandırır. Mənim işim - ordenimizin müxtəlif rahib dəstələrinə
bölünməsinin qarşısını almaqdır.



Avinyona gedəcəyəm. Əgər lazım gələrsə, İohanna da itaət edərəm. Yoxsulluqdan başqa bütün
məsələlərdə güzəştə gedərəm”.

Ubertino söhbətə qarışdı: “Həyatını təhlükəyə atdığını anlayırsanmı?”
“Olsun, - Mikele cavab verdi. - Bu, ruhumu təhlükəyə atmaqdan yaxşıdır”.
O, həyatını təhlükəyə atdı, həm də çox ciddi təhlükəyə... Əgər həqiqətin İohanmn tərəfində

olduğunu düşünsək (Tanrıya şükür, mən buna inanmıram), - üstəlik ruhunu da itirdi. İndi hamıya
məlum olduğu kimi, danışdığım hadisələrdən bir həftə sonra Mikele papanın yanına yollandı. Dörd ay
onunla bazarlıq edib ayağını dirədi, amma sonra, ertəsi ilin aprel ayında İohann kardinallar məclisini
topladı və Mikeleni dəli, lovğa, inadkar, zalım, küfrün tərəfdarı, kilsənin qoynunda bəslənən bir ilan
deyə adlandırdı. Diqqətəlayiqdir ki, xeyir və şər haqqında öz nöqteyi-nəzərincə, papa tamamilə haqlı
idi, çünki Mikele dörd ay ərzində ustadımın dostu olan başqa bir Vilhelmlə, Okkamlı Vilhelmlə
dostlaşmış və onun - ustadımın Padualı Marsilio ilə bölüşdüyü və təsvir etdiyim ogünkü görüşdə
açıqladığı fikirlərdən daha sərt, amma çox da fərqlənməyən - fikirlərini mənimsəmişdi. Nə isə, bu
müxaliflər Avinyonda daha yaşaya bilməzdi və may ayının sonunda Mikele, Okkamlı Villıelm,
Berqamalı Bonaqrasio, Askolili Fransisk və Talheymli Henıi oradan qaçdılar; papanın adamları
onları Nissada, Tulonda, Versalda və Eqmorda təqib etdi, nəhayət, kardinal Pyer de Arrable onlara
yetişdi; kardinal onları geri dönmək üçün dilə tutsa da, onların müqavimətinə, papaya olan nifrətinə
və təşvişinə qalib gələ bilmədi. İyun ayında Pizaya gəlib çıxdılar, orada imperatoru əyanları
tərəfindən təntənə ilə qarşılandılar və bir neçə aydan sonra Mikele camaat qarşısında papanı
lənətlədi. Əfsus, artıq gec idi. İmperatorun qüdrəti azalırdı, Avinyonda İohann minoritlərə yeni bir
rəhbər seçdirmək üçün fitnə-fəsad qarışdırırdı; nəhayət, o qalib gəldi. Mikele o gün papanın yanına
getməyə qərar verməsəydi, daha yaxşı olardı. Avinyona getməsəydi, minoritlərin müqavimətini daha
yaxından təşkil edə bilərdi, düşməndən mərhəmət gözləyə-gözləyə bu qədər qiymətli ayları itirməzdi,
ordenin içində onun mövqeləri də zəifləməzdi... Amma bəlkə də hər şeyə qadir olan Tanrının yazısı
belə imiş; on illər keçdikdən sonra kimin haqlı olduğunu da bilmirəm, bu qədər vaxtdan sonra
coşqunluq alovu da, onunla birlikdə ilahi həqiqət işığı olduğuna ruhumla inandığım şey də sönmüşdü.
İndi kim çoxdan torpağa qanşmış bir qadının gözəlliyi uğrunda döyüşmüş olan Hektorun, yoxsa
Axillesin, Aqamcmnonun, yoxsa Priamın haqlı olduğunu deyə bilər?

Amma yenə də dərdli düşüncələrə qərq oluram. Hərçənd, o kədərli söhbətin sonunu danışmaq
lazımdır.

Mikele qərarını vermişdi və onu bu fikirdən daşındırmaq mümkün deyildi. Həm də daha bir
məsələni təcili həll etmək lazım idi və Vilhelm birbaşa bu məsələyə keçdi: bundan sonra Ubertino
təhlükə altında idi. Bemardonun ona ünvanladığı sözlər, papanın nifrəti, danışıqlara məcbur edə
biləcək bir qüvvənin təmsilçisi olan Mikeledən fərqli olaraq, Ubertinonun tamamilə müdafiəsiz
olması və yalnız özünü təmsil etməsi...

“İohann istəyir ki, Mikele onun sarayında, Ubertino isə cəhənnəmdə olsun. Bcmardonu az-çox
tanıyıram. Heç bir gün də keçməyəcək, sabah axşama qədər - üstəlik, duman da var - Ubertinonun
cəsədi tapılacaq. Qatilin kim olduğu ilə maraqlanan biri olarsa, bu monastır daha bir cinayətə
şahidlik etmək məcburiyyətində qalacaqdır və hamıya deyəcəklər ki, bu, Remigionun qara pişiklərin
yardımı ilə çağırdığı şeytanların əməlidir. Yaxud abbadıqda gizli-gizli dolaşan bir dolçinianın
fitnəsidir...” “İndi nə olsun?” - Ubertino təlaşla soruşdu.

“İndi, - deyə Vilhelm cavab verdi, - abbatın yanma gedib ondan at, azuqə və Alpın o tərəfində
yerləşən uzaq monastırlardan birinə məktub yazmasını istəyəcəksən. Dumandan və qaranlıqdan



istifadə edib dərhal gedəcəksən”.
“Bos oxçular çıxışda keşik çəkmirlərmi?”
“Monastırın başqa çıxışları da var, abbat bilir. Qoy xidmətçilərdən biri aşağıdakı yolayrıcında

səni atla gözləsin. Səni divardakı gizli yarıqdan çıxararlar.



Bundan sonra yalnız kiçik bir mcşəcikdən keçmək qalır. Bemardo çaldığı qələbənin sərxoşluğundan
ayılmadan, dərhal hərəkət etməlisən. Mənsə başqa bir işlə məşğul olmalıyam. İki vəzifəm vardı,
birincisi iflasa uğradı, heç olmasa, ikincisi uğurlu olsun. Bir adama yetişib, bir kitabı ələ keçirmək
istəyirəm. Əgər hər şey yolunda getsə, səni axtarmağa başlayanda buradan çox uzaqda olacaqsan. İndi
isə əlvida”. O, qollarını açdı. Ubertino mütəəssir halda ona bərk-bərk sarıldı. “Əlvida, Vilhelm. Sən
dəli və qudurğan bir ingilissən, amma geniş ürəyin var. Görüşəcəyikmi?”

“Görüşəcəyik, - deyə Vilhelm cavab verdi. - Allah qismət edərsə”.
Amma Allah qismət eləmədi. Daha əvvəl dediyim kimi, Ubertino iki il sonra naməlum şəxsin əli

ilə öldürüldü. Çətin, dəyişkən dövrdə coşqun və əyilməz mübarizin həyatı belə tamamlandı. Bəlkə o,
doğrudan da, övliya deyildi: amma ümid etmək istəyirəm ki, özünün övliya olduğuna duyduğu pak bir
inamı Tanrı mükafatlandıracaqdır. Qocaldıqca və özümü Tanrının ixtiyarına daha çox təslim etdikcə,
dərk etməyə can atan ağıla və fəaliyyət göstərmək istəyən iradəyə daha az dəyər verirəm və yeganə
xilas yolu kimi, səbirlə gözləyən və gərəksiz suallar verməyən inama daha çox baş əyirəm. Şübhəsiz
ki, Ubertinonun çarmıxa çəkilmiş Həzrəti-İsanın qanma və çəkdiyi əzablara böyük inamı vardı.

Bəlkə də bütün bunlar hələ o zaman ağlıma gəlmişdi? Bəlkə sirli qoca mənim fikirlərimi oxuya
bilmişdi? Bəlkə də gələcəkdə məhz belə düşünəcəyimi təxmin etmişdi? Mehribanlıqla gülümsəyib
məni bağrına basdı, lakin əvvəlki günlərdə bəzən olduğu kimi hərarətlə deyil. Baba nəvəni necə
qucaqlayırsa, o də məni elə qucaqladı, mən də oxşar həyəcanla ona sarıldım. Vidalaşma bitdi. O,
Mikele ilə birlikdə abbatı axtarmağa getdi.

“İndi nə edəcəyik?” - Vilhelmdən soruşdum.
“Cinayətlərimizlə məşğul olacağıq”.
“Ustad, - dedim, - bu gün bütün xristianlığın taleyini sarsıdan hadisələr baş verdi və bizə verilən

tapşırıq iflasa uğradı.



Lakin görürəm ki siz, papa və imperator arasında gedən mübarizədən daha çox, bu müəmma ilə
maraqlanırsınız”.

“Dəlilər və uşaqlar həmişə həqiqəti deyərlər, Adso. Görünür, imperator müşaviri kimi dostum
Marsilio məndən daha yaxşıdır, amma inkvizitor kimi əksinə, mən ondan yaxşıyam. Tanrı bağışlasın
məni, hətta Bemardo Guidən də yaxşıyam. Bemar- donu günahkarların tapılması deyil, müttəhimin
yandırılması maraqlandırır. Mənsə ondan fərqli olaraq, ən dolaşıq düyünü açmaqdan böyük zövq
alıram. Bəlkə də bunun səbəbi ondadır ki, mən bir filosof olaraq dünyanın bir nizamı olmasından
şübhələnməyə başlarkən, varlığın ən kiçik sərhədləri daxilində nizam deyilsə də, ən azından səbəb və
nəticələr zəncirinin mövcud olduğunu sübut etməkdən çox sevinirəm. Bundan başqa, yəqin ki, daha
bir səbəb var: bu hadisənin içində Iohannla Lü- doviqin savaşına nisbətən, daha böyük və daha
qorxunc şeylər cərəyan edir...”

“Lakin burada söhbət pozğun rahiblər arasında olan oğurluqdan və nifaqdan gedir!” - deyə şübhə
içində qışqırdım.

“Bunlar hamısı qadağan olunmuş bir kitab üzündəndir, Adso, qadağan olunmuş bir kitab üzündən”,
- deyə Vilhelm cavab verdi.

Rahiblər artıq axşam yeməyinə gedirdilər. Yeməyin ortasında Sezena Mikele də gəldi və
yanımızda oturub, Ubertinonun monastırdan getdiyini xəbər verdi. Nəhayət, Vilhelm rahat nəfəs ala
bildi.

Yeməyi bitirincə Bemardo ilə söhbət edən abbatın yanında yubanmaq istəmədik və tez Bensionu
yaxaladıq. O, əyri-əyri gülümsəyərək bizi salamladı və qapıya doğru getdi. Lakin Vilhelm onu
saxladı və bizimlə mətbəxin bir küncünə çəkilməyə məcbur etdi.

“Bensio, - Vilhelm ona dedi. - Kitab haradadır?”
“Hansı kitab?”
“Bensio, ikimiz də axmaq deyilik. Bu gün səhər Severinin laboratoriyasında axtardığımız kitabdan

danışıram, mənim bilmədiyim, amma sənin dərhal tanıdığın və dərhal da götürməyə getdiyin
kitabdan”.

 



“Onu mənim götürdüyümü haradan bilirsiniz?”
“Bilirəm. Son də bilirsən. Haradadır?”
“Deyə bilmərəm”.
“Bensio, əgər deməsən, hər şeyi abbata danışaram”.
“Məhz elə abbatın əmrinə əsasən deyə bilmərəm, - Bensio itaətkar görkəmlə cavab verdi. - Bu

gün, bizim görüşümüzdən sonra, bilməyiniz gərəkən bir hadisə oldu. Bercnqarın ölümündən sonra
kitabxana köməkçisinin yeri boş qalmışdı. Bu gün Malaxia bu vəzifəni tutmamı mənə təklif etdi.
İndicə, yarım saat əvvəl abbat bunu təsdiqlədi. Ümid edirəm ki, sabah səhərdən etibarən kitabxananın
sirlərini mənə də öyrədəcəklər. Mən, doğrudan da, o kitabı götürdüm və ona baxmadan belə
hücrəmdə saman döşəyin altında gizlədim, çünki Malaxianın məni izlədiyini bilirdim. Çox keçmədi
ki, Malaxia mənə bayaq dediyim təklifi etdi. O zaman bir kitabxana köməkçisi kimi hərəkət etdim:
kitabı ona verdim”.

Artıq özümü saxlaya bilmədim və söhbətə qarışdım:
“Vay səni, Bensio, axı sən dünən... Axı siz dünən öyrənmək eşqi ilə yandığınızı, kitabxanada heç

bir şeyin gizli qalmasını istəmədiyinizi və elm adamının bilməyə haqqı olduğunu söyləyirdiniz..”
Bensio qızarmışdı və cavab vermirdi. Lakin Vilhelm məni saxladı:
“Adso, bir neçə saat əvvəl Bensio əks düşərgəyə keçdi. İndi o, əvvəl açmaq istədiyi sirləri özü

mühafizə edir. Onları mühafizə edərkən, oxumağa da vaxtı çox olacaq...”
“Bəs qalanlar? - dedim. - Axı Bensio hamının adından danışırdı!”
“Dünən”, - deyə Vilhelm cavab verdi. Və Bensionu tərəddüd içində buraxıb, məni özü ilə

sürükləyib apardı.
“Bensio, - sonralar Vilhelm mənə dedi, - qurbandır. Bcrenqarın da, keların da ehtirasından fərqli

olan bir ehtirasın qurbamdır. Başqa elm adamları kimi o da öyrənmək ehtirası ilə alışıb-yanır. Sırf
bilmək üçün öyrənmək. Biliyin hər hansı hissəsindən xəbərsiz idisə, məhz bu hissəsini öyrənməyə can
atır. İndi, nəhayət ki, onu əldə edib. Malaxia onun necə adam olduğunu bilirdi, kitabı geri qaytarmaq
və Bensionu susmağa məcbur etmək üçün on düzgün yolu seçdi. Başqalarına açıqlamaq hüququna
sahib olmadan, belə bir bilik ehtiyatını mühafizə etməyin onun üçün nə faydası olduğunu
soruşacaqsan. Mənim ehtiras haqqında danışmağımın səbəbi də budur. Rocer Bekonda belə ehtiras
yoxdur. O, elmi Allah bəndələrinin ixtiyarına verməklə onları daha xoşbəxt etmək üçün çalışırdı.
Deməli o, sırf öyrənmək xatirinə bilik dalınca qaçmırdı. Bensioda isə yalnız doymaq bilməyən maraq
və təkəbbürlü ağıl var. O hərisdir. O, bir rahib kimi dolayı yolla baş qaldırmış öz cismani
istəklərinin şəklini dəyişdirmək və onları sakitləşdirmək üçün yaxşı üsul tapmışdır. Başqalarını din,
ya da küfr uğrunda mübarizə aparmağa sövq edən də ehtirasdır. Görürsən, ehtiraslar yalnız cismani
ehtiraslardan ibarət deyildir. Bcmardo Gui də hərisdir. Onunku - təhrif edilmiş və iyrənc hala
salınmış cəzalandırmaq və bağışlamaq hərisliyidir ki, bunu da hakimiyyət hərisliyi ilə
eyniləşdirmişdir. Müqəddəs, amma artıq Romalı olmayan papamızınkı - zənginlik ehtirasıdır.
Kelarınkı isə - gəncliyindən bəri iştirak etmək, dəyişilmək201 və tövbə elmək hərisliyi idi, sonradan
bu, ölüm ehtirasına çevrildi. Bensioda isə - kitab hərisliyidir. Başqa ehtiras növləri, o cümlədən
toxumunu torpağa tökən Onanın ehtirası kimi, bu hərislik də qısır və faydasızdır, eşqlə, hətta cismani
istəklə də heç bir əlaqəsi yoxdur...”

“Bilirəm”, - bilaixtiyar dedim. Xoşbəxtlikdən Vilhelm özünü eşitməməzliyə vurdu. Amma fikrini
davam etdirərək, eyni zamanda mənə də cavab verdi: “Həqiqi eşq - sevdiyinin xoşbəxtliyini
istəməkdir”.



“Bəlkə Bensio da kitablarının (artıq bu kitablar həm də onundur) qayğısına qalmağa çalışır və
bunun üçün onların tamahkar əllərdən uzaq qalmalarını lazımlı hesab edir?”

“Kitabların xoşbəxtliyi - onların oxunmasındadır. Kitab - işarələrdən ibarətdir, bu işarələr də
başqa işarələr haqqında danışır, onlar da, öz növbəsində, cisimlərdən bəhs edir. Oxuyan gözlərdən
uzaq qalan kitab - məfhumlar yaratmayan işarələr toplusudur. Deməli, həm də laldır. Yəqin ki, bu
kitabxana, içində olan kitabları qorumaq üçün doğulmuşdur. Amma indi onları basdırmaq üçün
yaşayır. Bu səbəbdən də əxlaqsızlıq ocağına çevrildi. Kelar dostlarına xəyanət etdiyini söylədi.
Bensio da elə. O da xəyanət etdi. Eh, çox ağır bir gündür, əziz Adso! Bu günlük yetər. Biz də axşam
duasında iştirak edək, sonra yatmağa gedərik”.

Mətbəxdən çıxarkən Aymaroya rast gəldik. O, Malaxianın Bensionu özünə köməkçi götürməsi
haqqında dolaşan söz-söhbətin doğru olub-olmadığını soruşdu. Biz də təsdiqləməli olduq.

“Bu Malaxia bu gün çox yaxşı işlər görməyi bacardı, - Aymaro hər zamankı kimi lovğa və
istehzalı təbəssümlə dedi. - Əgər dünyada ədalət deyilən bir şey olsaydı - İblis bu gecə onun ruhunu
almağa gələrdi”.



BEŞİNCİ GÜN

A X Ş A M,
Dəccalın gəlişi haqqında moizə oxunur və

Adso xüsusi adların mənasını anlayır

Həmin gün axşam duası qarışıqlıq içində keçdi: keların dindirilməsi hələ bitməmişdi. Hər şeylə
maraqlanan müridlər içəridə baş verənləri öyrənmək üçün ustadlarının yanından qaçıb, iclas zalının
bütün pəncərə və yarıqlarını tutmuşdular. İndi, axşam ibadətində bütün rahiblər Severinin ruhunun
dinclik tapması üçün yaxşıca dua etməliydilər. Abbatm rahiblərə müraciət etməsi gözlənilirdi. Onun
nə deyəcəyi hamı üçün maraqlı idi. Lakin Müqəddəs Qriqorinin nizamnamədə yer almış dini
nəsihətindən, təfsirli duadan və qaydaya görə oxunması gərəkən üç məzamirdən sonra abbat kürsüyə
qalxdı - ancaq, bu gün danışmayacağını söyləmək üçün. Bu gün monastıra çox fəlakətlər üz vermişdir,
- abbat dedi, - o qədər çox ki, mənəvi ata olaraq, hər zaman olduğu kimi öz oğullarına nəsihətamiz və
qınayıcı nitqini söyləyə bilmir. İstisnasız olaraq, hamının və hər kəsin öz qəlbinə nəzər yetirməsi və
öz vicdanını özü mühakimə etməsi anı gəlib çatmışdır. Lakin qaydaya görə birinin danışması zəruri
olduğundan, abbat hesab edir ki, hamıdan ən yaşlı olan və beləcə, ölümə hamıdan daha yaxın və şərin
qüdrətini artıran dünyəvi ehtiraslara daha az bulaşmış olan biri çıxış etməlidir. Qocalıq sırasına görə
sözü Qrottaferratlı Alinardoya vermək lazım idi. Lakin hamıya məlumdur ki, möhtərəm qardaşımızın
sağlamlığı çox zəifdir. Alinardodan sonra zamanın labüd axınının təyin etdiyi sıraya görə Xorxe gəlir.
Baş rahib indi sözü ona verir.

Aymaronun və başqa italyanların oturduqları yerdən narazı uğultu eşidildi. Görünür, abbat
Alinardonun fikrini soruşmadan, moizə oxumağı Xorxeyə təklif etmişdi. Ustadım mənə pıçıldadı



ki, abbat nitq söyləməkdən imtina etməklə ağıllı davranmışdır, çünki nə danışırsa danışsın, -
Bemardo və digər avinyonlular diqqətlə dinləyəcək və onun sözlərini istədikləri kimi yozacaqdılar.
Qoca Xorxe isə, yəqin ki, adəti üzrə sirli kəhanətlərə baş vuracaq, buna görə də avinyonlular onun
sözlərinə əhəmiyyət verməyəcəkdi. “Amma məncə, nahaq yerə, - deyə Vilhelm əlavə etdi. - Zira
Xorxenin müəyyən bir məqsədi olmadan danışmağa razılıq verməsinə heç vaxt inanmaram; bəlkə də
moizə oxumağı özü istəmişdir”.

Bir rahibin köməyi ilə Xorxe kürsüyə çıxdı. Onun üzü kilsənin bu tərəfində yeganə işıq olan,
üçayaqlının üstündəki şamla aydınlanmışdı. Başqa işıq yox idi. Şamın alovu üzünü aydınlatsa da, iki
qara çuxuru xatırladan donuq gözlərinə çökmüş qaranlığı daha da nəzərə çarpdırırdı.

“Sevimli qardaşlarım, - deyə sözə başladı, - və monastırımızın dəyərli qonaqları, madam ki bu
zavallı qocanı dinləməyə lütf edirsiniz... Ölüm monastırımızı dörd dəfə sarsıtdı. Yaşamaqda
olanların on alçaqlarım ləkələyən keçmiş və yeni günahları xatırlamaq istəmirəm. Şübhəsiz, siz də
bilirsiniz ki, bu ölümləri - ilahi nizama sadiq qalaraq beşikdən məzara qədər günlərimizin sayını
müəyyənləşdirən təbiətin amansızlığına yazmaq olmaz. Hamınız dərd içində boğulmağınıza
baxmayaraq, bəlkə də bu acı hadisələrin ruhunuza toxunmadığım düşünürsünüz. Zira bir nəfərdən
başqa sizin hamınız günahsızsınız. Bu bir nəfər cəzalandırıldıqdan sonra isə sizə yalnız həlak
olanların yasını tutmaq qalar. Tanrı məhkəməsinin qarşısında dayanarkən, özünüzü hər hansı
günahdan təmizə çıxarmaq məcburiyyətində qalmayacaqsınız. Siz belə düşünürsünüz, axmaqlar! -
dəhşətli səslə bağırdı. - Ağılsız dəlilər! Əlbəttə ki, kim öldürmüşsə, öz günahının yükünü Tanrı
dərgahına daşıyacaqdır! Amma yalnız Allahın əmrlərinə vasitəçilik etməyə razı olduğu üçün!
Bağışlanma möcüzəsi həyata keçsin deyə, kiminsə Məsihə xəyanət etməsi lazım idi. Amma buna
baxmayaraq, Məsihimiz ona xəyanət edəni lənətlədi və əbədi təhqirə məhkum etdi. İndi də bunun
kimidir. Kimsə burada günah işlədi, ölüm və
tələfat gətirdi. Lakin Tanrı bu tələfatı istəməsə də, ən azından bizim lovğalığımızı cəzalandırmaq
üçün ona izin verdi!”

Susdu və boş gözlərini qaranlıq məclisə çevirdi, sanki nəyisə görə bilərdi, sanki dinləyicilərin
təəssüratını duymaq istəyirdi. Amma həssas eşitməsi ilə gərgin sükutdan ləzzət aldı.

“Bu icmada, - deyə davam etdi, - zəhərli təkəbbür ilanı çoxdandır ki, yuva salıb. Amma hansı
təkəbbür? Dünyadan əlaqəsi kəsilmiş bir monastırda hökmranlıq etmək təkəbbürümü? Əlbəttə ki yox.
Zənginlik təkəbbürümü? Qardaşlarım! Bildiyimiz dünyada yoxsulluq və mülkiyyətə aid ixtilaflar baş
qaldırmazdan çox-çox öncə, banimizin hələ sağ olduğu zamanlardan başlayaraq hər şeyə sahibkən
belə, əslində heç nəyə sahib deyildik. Bizim yeganə sərvətimiz - qaydalara ehtiram, ibadət və iş idi.
Lakin ordenimizin buyurduğu iş, xüsusən də bu monastırda gördüyümüz iş - əsasən, bəlkə də,
tamamən - biliklərin öyrənilməsi və mühafizəsi idi. Mühafizəsi deyirəm, araşdırılması deyil. Zira
ilahi qüdrətə malik olan bilik tamdır və əvvəldən mükəmməldir, öz tamlığını və mükəmməllyini hələ
lap başlanğıcda - özüözünü açıqlayan ilahi Sözdən götürmüşdür. Mühafizə deyirəm, araşdırma yox.
Zira bəşərilik baxımından, bilik - peyğəmbərlərin moizələrindən kilsə atalarının tofsirlorinədək keçən
yüz illər boyunca tamamlanmış və müəyyən olunmuşdur. Elm - inkişaf etməz, elm - dövrlər keçdikcə
dəyişilməz, elmin genişlənməyə ehtiyacı yoxdur; olsa-olsa, yorulmadan və ucadan danışılmalıdır.
İnsanlıq tarixi yaradılış anından, ta diriləri və ölüləri mühakimə etmək üçün nura bürünmüş halda
təntənə ilə yerə enəcək Həzrəti-İsanın gəlişinədək fasiləsiz doğulan məxluqlar vasitəsilə, günahlardan
bağışlanma yolu ilə irəliləməkdədir; lakin ilahi və bəşəri bilik bu irəliləyişi izləyə bilməz; onun
səsini itaətkarlıqla dinlədiyimiz zaman o bir möhkəm qaya kimi, bu irəliləyiş yolunu izləməyə və



qabaqcadan bilməyə izin verir, amma biliyin özü bu irəliləyişdə iştirak etmir. “Mən var olanam”,
yəhudilərin Tanrısı dedi. “Mən yolam, həqiqət və həyatam”, dedi bizim Rəbbimiz. Bax bütün biliklər,
dünyada olan nə varsa - bu iki həqiqətin coşqun şərhindən başqa bir şey



deyildir. Bundan başqa, deyilmiş hər şey - peyğəmbərlər, İncil yazarları, kilsə ataları və üləmalar
tərəfindən bu iki ibarəni izah etmək üçün söylənmişdir. Bəzən bu həqiqətlərdən bixəbər olan
bütpərəstlər də bənzər şərhlər irəli sürmüşlər, amma onların mülahizələrində də xristian ənənələri
hiss olunur. Vəssalam. Bunu da nəzərə almaqla, deyiləcək başqa heç nə yoxdur; söhbət yalnız
düşünmək, təfsir etmək və qorumaqdan gedə bilər. Monastırımızın möhtəşəm kitabxanası itə yerinə
yetirdiyi vəzifə budur və gələcəkdə də bu olmalıdır, başqa bir şey deyil. Deyilənə görə bir şərq
xəlifəsi məşhur, şanlı və məğrur bir şəhərin kitabxanasını yandırmışdı; və minlərlə cild yanıb külə
çevrilərkən, bu kitabların məhv ola biləcəyini və məhv olmasının gərəkli olduğunu söyləmişdi, çünki
bu kitablar ya onların müqəddəs kitabı olan Quranda çoxdan deyilmiş fikirləri təkrarlayırdı, buna
görə də yararsız idi, ya da Quranda deyilənlərlə ziddiyyət təşkil edirdi, bu səbəbdən də zərərli idi.
Kilsəmizin alimləri və biz mömin xristianlar, belə düşüncə ilə razı deyilik. Müqəddəs Kəlamı təsbit
və izah edən hər şey saxlanmalıdır, çünki bunlar Tanrı sözünün şöhrətini artırırlar; lakin Müqəddəs
Kəlama zidd olan yazılar da məhv edilməməlidir, çünki, onları ancaq saxlamaqla, Tanrının göstərdiyi
üsullarla və Onun istədiyi zamanlarda buna imkan tapanlar və bu tapşırığı alanlar tərəfindən təkzib
edilə bilər. Rahib ordenimizin yüz illər boyunca daşıdığı məsuliyyət budur, indi də bu borcu yerinə
yetirir; o, müqəddəs həqiqətə dair kəlmələri qürurla təkrar etməli və dönə-dönə oxumalıdır, o,
həqiqətə düşmən olan sözləri onların murdarlığına bulaşmadan, ehtiyatla və təvazökarlıqla
saxlamalıdır. Bəs qardaşlarım, bir bilikli rahibi günaha batıran təkəbbürə cəzb edən nədir? Bu cazibə
bir rahibin bilikləri qorumasına deyil, indiyə qədər bəşəriyyətə açıqlanmamış xəbərləri
araşdırmasına səbəb olur. Sanki bu xəbərlər Müqəddəs Kəlamın sonuncu kitabında son Mələk
tərəfindən deyilməmişdir! Eşidirsinizmi: “Bu kitabın kəhanətlərini dinləyən hər kəsə açıqlayıram: hər
kim burada deyilənlərə bir şey əlavə edərsə, Tanrı bu kitabda yazılan bəlaları ona nazil edəcəkdir; və
hər kim bu kitabın



kəhanətli sözlərindən nəsə kəsib atarsa, Tanrı onu həyat kitabından və müqəddəs şəhərdən və bu
kitabda yazılanlardan kəsib atacaqdır”. Hərgah belədirsə, mənim bədbəxt qardaşlarım, bu sözlər son
günlər bu divarlar arasında baş verən hadisələrə işarə deyilmi? Və bu divarlar arasında baş verənlər
içində yaşadığımız əsrin fəlakətini göstərmirmi? Malikanələrdə və şəhərlərdə, özlərinin təkəbbürlü
universitetlərində və kafedral kilsələrində, həqiqət kəlamlarına həm sözlərlə, həm də əməllərlə, bir
divanə kimi yeni-yeni əlavələr etməyə çalışan və bununla da həqiqəti təhrif edən əsrimizin fəlakətini!
Bu həqiqət, onsuz da, müxtəlif şərhlərlə zənginləşdirilmişdir. Təfərrüatların axmaqcasına
çoxaldılması əvəzinə, bu həqiqəti cəsarətlə qorumaq lazımdır! Bu divarlar arasında bir ilan kimi
yuva qurmuş və hələ də, yuva qurmaqda olan təkəbbürlüliik budur! Onlara yasaq edilmiş kitabların
möhürünü qırmağa cəhd göstərənlərə və hələ də, cəhd göstərməkdə olanlara üzümü tuturam! Onlara
deyirəm ki, Tanrının cəzalandıracağı məğrurluq budur və əgər onlar itaətkarlıq göstərib
niyyətlərindən geri çəkilməzlərsə, Tanrı onları da mütləq cəzalandıracaqdır! Zira aciz olduğumuz
üçün bizi cəzalandırmaq Allahın əlində asan işdir. Və yeni qisas vasitələri tapmaq da onun üçün çətin
deyil!”

“Eşidirsənmi, Adso? - Vilhelm qulağıma dedi. - Qoca danışdıqlarından daha çox şey bilir. Bu
işlərdə onun özünün barmağı olsa da, olmasa da - əgər hər şeylə maraqlanan rahiblər kitabxananın
qaydalarını pozmağa davam edəcəklərsə, onların dinc həyat sürməyəcəklərinə eyham vurur”.

Xorxe uzun fasilədən sonra sözlərinə davam etdi.
“Nəhayət, bir rəmz olaraq, bu təkəbbür kimdə təcəssüm etmişdir? Bizim məğrurlar elçilər və

köməkçilər kimi, şəriklər və bayraqdarlar kimi əslində kimə xidmət etmişlər? Bu divarlar arasında
şər əməllər törətmiş və bəlkə indi də törətməkdə olan kimdir? Beləcə, vaxtın yetişdiyini bildirməklə
yanaşı, bizə təsəlli də verir. Zira vaxt gəlib çatmışsa - əzablar dözülməz, lakin sonsuz olmayacaq;
çünki kainatın böyük dövrəsi tamamlanmaq üzrədir. Kimdir bu? Kimdən bəhs etdiyimi yaxşı
anlayırsınız!



Lakin onun adını çəkməyə cəsarət etmirsiniz! Zira onun adı - sizin də adınızdır! Və siz ondan, bu
addan qorxursunuz! Amma siz ondan qorxsanız da, mən qorxmuram! Mən bu adı ucadan deyəcəyəm
ki, bağırsaqlarınız dəhşətdən düyün-düyün olsun, dişləriniz titrəyib dillərinizi kəssin, damarlarınızda
qanınız donsun, bəbəkləriniz qara pərdə ilə örtülsün... O iyrənc heyvan Dəccaldır, Dəccal!

O, yenə uzun müddət susdu. Dinləyicilər ölü kimi səssiz idilər. Bütün kilsədə tək canlı - üçayağın
alovu idi; amma bu alovdan düşən kölgələr də donub-qalmışdı. Bütün kilsədə yeganə səs - alnındakı
təri silən Xorxenin dərindən alıb-verdiyi nəfəslərin səsiydi. Sonra yenə sözünə davam etdi.

“Bəlkə də siz deyəcəksiniz ki yox, o hələ gəlməmişdir, gəlişinin əlamətləri hanı? Kim belə
söylərsə, axmaqdır! Bu əlamətlər gözümüzün önündədir, günbəgün böyük dünya səhnəsində,
monastırın murdarlanmış simasında, gələcək fəlakətlərin duyulmasındadır... Deyilmişdir ki, vaxt
yetişdikdə şərqdə başqa qəbilədən olan bir hökmdar ortaya çıxacaqdır; rüsvayçılıqlar ağası, allahsız,
insanları qətl edən, saxtakar, sərvətə susayan, hiyləgər, fəndgir, zalım, möminlərin düşməni və
qənimi; onun zamanında heç kim gümüşü qiymətləndirməyəcək, yalnız qızıla dəyər veriləcək. Yaxşı
bilirəm ki, siz, məni dinləyənlər, kimdən bəhs etdiyimi ölçüb-biçməyə çalışırsınız: Roma papasından,
yoxsa alman imperatorundanmı, Fransa kralından, yoxsa hər kəsin qarşısında “mən haqqın
tərəfindəyəm, o mənim düşmənimdir” deyə biləcəyiniz başqa birindonmi? Lakin bir şəxsi hədəf
alacaq qədər avam deyiləm; Dəccal gəldiyi zaman hamı və hər kəs üçün gəlir, və hər kəs - onun bir
parçası olur. Dəccal - ölkə və şəhərləri viran qoyan talançılar gümhunun arasında olacaqdır; o,
səmanın gözlənilməz əlamətlərində, qəfil ortaya çıxan göy qurşağında, şimşəkdə və ildırımda özünü
göstərəcəkdir; bu zaman səslər bir-birinə qarışacaq və dənizlər qaynayacaq. Deyilmişdir ki, insanlar
və heyvanlar əjdahalar doğacaqlar, lakin bu, əslində ürəklərin nifrət və kin-küdurətlə dolacağını
bildirir. Ətrafınıza baxmayın, perqamentlərin üzərində xoşunuza gələn vəhşi heyvanların rəsmlərini
axtarmayın! Deyilmişdir ki, təzəcə nikah bağlamış gəlinlər mükəmməl danışa bilən körpələr
doğacaqlar; bu körpələr vaxtın yetişdiyini söyləyərək, öldürülmələrini istəyəcəklər. Amma bu
körpələri dağlarda və vadilərdə axtarmayın, zira bilikli çağalar artıq öldürülmüşdür və həm də bu
divarlar arasında öldürülmüşdür! Kəhanətlərdəki körpələr kimi onlar yaşlı görkəmində idilər;
kəhanətlərdə dördbarmaqlı körpələrdən, kabuslardan, ana bətnində sehrli nəğmələr oxuyaraq
peyğəmbərlik edən döllərdən bəhs edilir. Bütün bunlar yazılmışdır, anladınızmı? Məbədlər, xalqlar,
təbəqələr arasında böyük iğtişaşların olacağı yazılmışdır; cinayətkar çobanların, pozğun, sırtıq,
acgöz, şəhvətpərəst, qarınqulu, xəsis, boşboğaz, təşəxxüslü, təkəbbürlü, tamahkar, inadkar, günahlara
batan, boş şöhrət axtaran, İncil düşməni, dar qapıları rədd etməyə, həqiqi kəlamları inkar etməyə
hazır olan insanların ortaya çıxacağı yazılmışdır; onlar hər cür iman yoluna nifrət edəcəklər və
günahlarından ötrü peşman olmayacaqlar; onların vasitəsilə xalqların arasında nifaq, qardaşlar
arasında kin-küdurət, cinayətkarlıq, daşürəklilik və paxıllıq, laqeydlik və oğurluq, şərabxorluq və
israfçılıq, şəhvətpərəstlik və cismani əxlaqsızlıq, zinakarlıq və digər pisliklər yayılacaqdır.
Mərhəmət, şəfqət, sülhsevərlik, tamahsızlıq, xeyirxahlıq, təziyə, ağlamaq ortadan qalxacaqdır...
Davam edimmi, yoxsa özünüzü tanıdınızmı, siz, ey məni dinləyənlər, bu monastırın rahibləri və
mühüm qonaqlar?”

Zala çökmüş səssizliyin içində bir xışıltı eşidildi. Bu, öz yerində qurdalanan kardinal Bertrando
idi. “Nə də olsa, - deyə düşündüm, - Xorxe həqiqətən böyük vaizdir, qardaşlarını qamçılayarkən
monastırın qonaqlarına da aman vermir”. O anda Bertrandonun, ya da gonbul avinyonluların ağlından
keçənləri öyrənmək üçün nələr verməzdim.

“Bax bir an gələcəkdir ki, məhz bu anda, - Xorxe birdən gurladı, - Dəccal öz günahkar üzünü



göstərəcək, - Rəbbimizin meymunu olmaq istəyən Dəccal. O zaman (indi o zamandır) yer üzündən
bütün şahlıqlar silinəcək, aclıq və suzusluq hökm sürəcək, məhsul qıt olacaq, qış çox sərt keçəcək. O
dövrün uşaqlarının (indi o dövrdür) təsərrüfatlarını idarə edəcək və azuqələrini toplayıb etibarlı
yerdə saxlayacaq adamları olmayacaqdır; onlar bazarlara sıxışıb alverlə məşğul olacaqlar. O zaman
həyatda olmayanların, ya da sağ qalıb yaşamağı bacaranların xoş halına! O zaman günahın insanı,
zülmün oğlu, övliyaları inkar edib öyünən düşmən bütün dünyanı günaha və xətaya sürükləmək və
möminlərə hökm etmək üçün öz saxta məziyyətlərini işə salıb, tər tökəcəkdir. Suriya süqut edəcək və
oğullarına yas tutacaq. Kilikiya, onu mühakimə etmək üçün çağırılan o kimsə gələnə qədər başını
qoruya biləcək. Babilin qızı öz möhtəşəm taxtından qalxıb, acı dolu piyaləni içəcək. Kappadokiya,
Likiya və Likaoniya boyun əyəcək, çünki haqsızlıqlarının yol açdığı tələfat içində böyük insan
kütlələri məhv olacaq. Hər yandan işğalçı barbar dəstələri və döyüş arabaları keçib gedəcək.
Ermənistanda, Pontda və Bitiniyada oğlan uşaqları qılıncdan keçiriləcək, qızlar əsir ediləcək,
qardaşlar və bacılar cinsi əlaqəyə girib günaha batacaqlar. Qüdrəti ilə öyünən Pisidiya yerlə bir
olacaq, Finikiya qılıncla ortadan bölünəcək. Yəhudiyyə napak olduğu üçün matəm libasına bürünüb
lənət gününə hazırlanacaq. Hər yan nifrət və ümidsizlik içində boğulacaq, Dəccal qərb ölkələrini
özünə tabe edəcək və nəqliyyat yollarını xaraba qoyacaq; əlində qılınc və od olacaq; kini alova
çevriləcək, hər yeri qəzəblə yandırıb-yaxacaq; gücünü küfrdən alacaq, əli ilə - xəyanətə
sürükləyəcək; sağ əli - ölüm, sol əli - qaranlıq gətirəcək. Onu fərqləndirən əlamətlər bunlardır: başı
alov, sağ gözü qanla dolu, sol gözü - pişikdəki kimi yaşıl, iki göz bəbəyi var, qaşları ağ, alt dodağı
sallaq, biləkləri zəif, ayaqlan nəhəng, baş barmağı yastı və uzun!”

“Öz portretinə bənzəyir” - Vilhelm qulağıma pıçıldadı. Tamamilə yersiz atmaca idi, amma o an
ustadıma minnətdarlıq duydum, çünki saçlarım biz-biz olmağa başlamışdı. Özümü gülməkdən zorla
saxladım, yanaqlarım şişdi, bir-birinə sıxılmış dodaqlarımın arasından fitə bənzər bir səs çıxdı. Nə
qədər çalışsam da, bu səs - qoca korun sözlərini dinləyən sükutda



açıq-aşkar eşidildi, lakin xoşbəxtlikdən hamı kiminsə öskürdüyünü, ya ağladığım, ya da inildədiyini
sandı; belə düşünmək üçün əsas da vardı.

“Bu, elə bir zaman olacaqdır ki, - Xorxe sözünə davam etdi, - hər yanda hərc-mərclik hökm
sürəcək, oğullar ata-analarına əl qaldıracaq, arvadlar ərlərinə qəsd edəcək, ərlər arvadlarını
məhkəməyə verəcək, ağalar nökərlərə amansız olacaq, nökərlər ağalanna itaət etməyəcəklər; qocalara
hörmət qalmayacaq, cahil gənclər hakimiyyət istəyəcək, çalışmaq - faydasız və zəhlətökən işə
çevriləcək, hər yerdə günahın, pisliyin və əxlaqa zidd davranışların şəninə mahnılar qoşulacaq. Sonra
da zorlamalar, xəyanətlər, saxta andlar, təbiət əleyhinə cinayətlər çirkli dalğa kimi dünyanı basacaq;
bədxahlıq və falçılıq, mövhumat və kəhanət yer üzünü bürüyəcək; göy üzündə uçan cisimlər peyda
olacaq və mömin xristianlar arasında yalançı peyğəmbərlər, saxta həvarilər, rüşvət yeyənlər,
yaltaqlar, cadugərlər, zalımlar, tamahkarlar, andpozanlar və müftəxorlar artıb-çoxalacaq; çobanlar
canavarlara çevriləcək, ruhanilər yalan danışacaq, zahidlər dünya mah arzulayacaq, yoxsullar
ağalarının yardımına getməyəcək, hökmdarlar rəhmsiz olacaq, adillər ədalətsizliyi təsdiq edəcəklər.
Bütün şəhərlər zəlzələlərdən sarsılacaq, hər yerdə vəba küləyi əsəcək, fırtınalar torpağı alt-üst
edəcək, əkinlər zay olacaq, dənizlər qara şirələr püskürəcək, ayda yeni möcüzələr görünəcək,
ulduzlar dövrəsini dəyişəcək, səmada başqa, naməlum ulduzlar dolaşacaq, yayda qar yağacaq, qışda
dözülməz istilər olacaq; sonun vaxtı gələcək və vaxtın sonu... Birinci gün səhər çağı göy qübbəsində
böyük və güclü səs yüksələcək, şimaldan tünd-qırmızı rəngdə bulud gələcək. Onun ardınca ildırım və
şimşək çaxacaq, yer üzünə qan yağışı yağacaq. İkinci gün yer yerindən oynayacaq və səma
qapılarından böyük bir yanğının tüstüsü keçəcək. Üçüncü gün, yer üzünün bütün uçurumları kainatın
dörd tərəfindən gurultu ilə çökəcək. Və göy qübbəsinin qapısı açılacaq, hava tüstü sütunları ilə
dolacaq və onuncu saata qədər üfunətli kükürd qoxusu hər yanı bürüyəcək. Dördüncü gün sübh çağı
uçurumlar su ilə dolacaq və partlayışlar olacaq, bütün binalar uçacaq.



Beşinci gün işıq yoxa çıxacaq, günəşin hərəkəti dayanacaq və axşamadək yer üzünü qaranlıq
bürüyəcək, ay və ulduzlar fəaliyyətdən düşəcək. Altıncı gün dördüncü saatda göy qübbəsi şərqdən
qərbə doğru yarılacaq və mələklər səmadakı yarıqlardan yer üzünə baxacaq, bu zaman yer üzündə
olanlar səmadan baxan mələkləri görə biləcək. Sonra bütün insanlar ədalət mələklərinin baxışından
qaçmaq üçün dağlarda gizlənəcək. Yeddinci gün isə Məsih atasının işığında zühur edəcək. O zaman
yaxşıların məhkəməsi qurulacaq, onların cisimləri və ruhları əbədi səadətə qovuşacaq. Amma bu
axşam düşünməniz lazım olan bu deyil, məğrur qardaşlarım! Səkkizinci günün sübh şəfəqini
günahkarlar görə bilməyəcəklər; şərqdən, səmanın ortasından şirin və zərif bir səs yüksələcək, bütün
mələklərin hakimi olan o Mələk görünəcək və bütün mələklər onunla birlikdə bulud qatannın içində
sevinclə irəliləyəcək və havada işıqdan da asan süzəcəklər, - mömin seçilmişləri xilas etmək üçün -
və birlikdə şənlik edəcəklər, zira bu dünyanın məhvi tamamlanmış olacaq. Amma bu axşam içimizə
təkəbbür dolmuş bizlər bununla təsəlli tapmamalıyıq! Yaxşı olar ki, Tanrının nicata layiq olmayanları
qovmaq üçün deyəcəyi sözləri düşünək: “Qopun məndən, siz lənətlənmişlər, şeytanın və onun
vəzirlərinin sizin üçün hazırladıqları əbədi atəşə girin! Siz bu atəşi özünüz qazandınız, indi də dadma
baxın! Məndən uzaqlaşın, cəhənnəm əzabına, heç sönməyən alova düşün! Sizi mən yaratdım, siz isə
başqasının ardınca getdiniz, başqa bir ağaya xidmət etdiniz, indi onun yanına gedib zülmətdə yaşayın,
diş qıcırtıları bitməyən o ilanla birlikdə! Sizə qulaq verdim ki, İncili-Şərifi dinləyəsiniz, amma siz
bütpərəstlərin sözlərinə qulaq asdınız! Sizə ağız verdim ki, Uca Tanrını mədh edəsiniz, amma siz onu
şüəranın naqqallığı, boşboğazlann tapmacaları üçün istifadə etdiniz! Mənim göndərdiyim buyruqların
işığını görəsiniz deyə göz verdim sizə, amma ondan qaranlığa baxmaq üçün istifadə etdiniz! Mən
insanpərvər, ədalətli hakiməm! Hər kəsə layiq olanı verirəm. Sizə rəhm etmək istəyirəm, amma
çıraqlarınızda yağ tapa bilmirəm. Sizinlə mərhəmətli olmaq istəyirəm, amma çıraqlarınız his
bağlamışdır. Dəf olub
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gedin...” Tanrı belə söyləyəcəkdir. Və onlar... bəlkə biz də əbədi əzaba məhkum olacağıq. Ata, Oğul
və Müqəddəs Ruh adına!”

“Amin!” - hamı bir ağızdan dedi.
Rahiblər bir-birinin ardınca, bir kəlmə belə kəsmədən, öz hücrələrinə getdilər. Bir-biriləri ilə

danışmaq istəməyən minoritlər və papa elçiləri də dağılışdılar. Hər kəs təkliyə çəkilib dincəlməyə
can atırdı. Ürəyim qüssədən ağırlaşmışdı.

“Yatmaq lazımdır, Adso, yatmaq, - Vilhelm müsafırxananın pilləkənlərini qalxaraq dedi. - Gəzmək
üçün əlverişsiz gecədir. Bemardonun ağlına hər şey gələ bilər. Birdən dünyanın sonunu
yaxınlaşdırmaq istəyər və bizim sümüklərimizdən başlamaq qərarına gələr... Gecəyarısı duasına
mütləq hazır olmalıyıq, çünki Mikele və başqa minoritlər duadan sonra dərhal gedəcəklər”.

“Bəs Bernardo... və məhkumlar?” - cılız səslə soruşdum.
“Bemardonun burada bir işi qalmayıb. O, Mikeledən əvvəl Avinyona getmək istəyəcək və

çalışacaqdır ki, onun gəlişindən dərhal sonra keların - bir minorit, kafir və qatil kimi mühakimə
olunmasını təşkil etsin. Remigionun yandırılacağı tonqal Mikele ilə papanın ilk görüşünü aydınladan
bayram məşəli olacaqdır”.

“Bəs Salvator nə olacaq... sonra qız?”
“Salvatoru kelarla birlikdə aparacaqlar. Yəqin ki, mühakimə zamanı şahid kimi dindiriləcək.

Bəlkə bu xidmətinə görə Bernardo onun canını bağışlayar. Bəlkə də qaçmasına imkan verib, o anda
öldürər. Kim bilir. Bəlkə, doğrudan da, sərbəst buraxar. Salvator kimilər Bemardo kimiləri çox az
maraqlandırır. Hər şey ola bilər. Bəlkə də Salvator qalan ömrünü Lanqedok meşələrində başkəsən
kimi yaşayacaq...”

“Bəs qız?”
“Sənə demişdim. O artıq yanıq ətdir. Amma o, daha öncə yandırılacaq: yolda, sahildəki katar

kəndlərinin birində ibrət olsun deyə. Eşitdim ki, Bemardo silahdaşı Jak Fumye ilə görüşəcək... Bu adı
unutma, hələlik o, albigensləri202 yandırmaqla



məşğuldur, amma daha yüksək hədəfləri var. Belə bir görüşdə qəşəng cadugərin yandırılması lap
yerinə düşdü. Bu, onların hər ikisinin hörmət və şöhrətini artıracaq”.

“Onları xilas etmək üçün bir şey etmək olmazmı? - deyə qışqırdım. - Abbat işə qarışa bilər?”
“Kimin üçün? Qatil olduğunu etiraf edən kelar üçün? Bu miskin Salvator üçün? Yoxsa sən qızı

düşünürsən?”
“Düşünsəm nə olar? - var gücümü toplayıb dedim. - Vicdanla desək, üçünün arasında həqiqətən

günahsız olan tək odur. Axı siz də bilirsiniz ki, o, cadugər deyil!”
“Düşünürsən ki, bütün bu hadisələrdən sonra abbat nüfuzunun olan-qalanını da zərbə altına

qoyacaq? Həm də bir cadugərdən ötrü?”
“Amma Ubertinonun qaçmasının məsuliyyətini öz üzərinə götürdü!”
“Ubertino onun rahiblərindən biri idi və heç bir şeydə günahlandırılmamışdı. Həm də sən nə

çərənləyirsən? Ubertino mühüm şəxsiyyətdir. Bemardo onu ancaq gizlicə aradan götürə bilər”.
“Demək, kelar haqlı imiş: avam insanlar həmişə hər kəs üçün əvəz ödəyər, hətta sözdə onları

müdafiə edənlər üçün də, hətta tövbə haqqında boşboğazlıqları ilə avamlan üsyana qaldıran Ubertino
və Mikele kimi insanlar üçün də!” - Özümü tamam itirmişdim, artıq dərk etmirdim ki, qız -
Ubertinonun ovsunları ilə karıxmış zavallı yarıqardaş deyil. Lakin o, kəndli idi və ona aid olmayan
oyunlann əvəzini ödəyirdi.



“Doğrudur, - Vilhelm qəmli-qəmli cavab verdi. - Əgər sən həqiqətən ədalət axtarırsansa... Sənə
təsəlli verə bilərəm. Şübhəsiz, elə bir gün gələcəkdir ki, böyük itlər, papa ilə imperator sülh
istəyəcək, onların xidmətində bir-birilə boğuşan bütün kiçik köpəkləri əzib-tapdalayacaqlar. O zaman
həm Mikele ilə, həm də Ubertino ilə indi o gözəl qızla necə davranırlarsa, elə davranacaqlar”.

Bunları deməklə Vilhelmin gələcəkdən xəbər verdiyini, daha doğrusu, təbii məntiq qaydalanna
əsaslanaraq fılosofluq etdiyini indi anlayıram. Lakin o zaman nə onun kəhanətləri, nə də mülahizələri
mənə təsəlli verirdi. Mən öz günahımı dərk etdiyim üçün dərd içində boğulurdum, zira qız, birlikdə
işlədiyimiz günahdan təmizlənmək üçün tonqalda yandırılacaqdı.

Bütün abır-həyamı itirib, hönkürtü ilə ağladım və hücrəmə qaçdım, bütün gecə saman döşəkçəni
dişləyib, aciz-aciz inildədim, zira tale mənə Melkdə, öz yurdumda yaşıdlanmia birlikdə oxuduğumuz
cəngavərlər haqqında dastanlardakı kimi - sevgilimin adını xatırlayaraq, ağlayıb şikayət etməyə də
izin vermədi.

Ömrümün yeganə dünyəvi eşqinin adını bilmirdim - heç zaman da bilmədim.



ALTINCI GÜN

GECƏ YARISI,
Şahzadələr əyləşirlər, Malaxia isə yerə yıxılır

Biz gecəyarısı duasına getdik. Gecənin son saatlannda, yaxınlaşan yeni günün doğmasına az qalmış
hava hələ dumanlı idi. Kilsənin həyətindən keçərkən rütubətin sümüklərimə qədər işlədiyini hiss
etdim. Narahat yuxularım məni belə cəzalandırırdı! Kilsə soyuq da olsa, onun tirləri altında pis
havadan qorunaraq başqa insanların bədənlərindən və qızğın dualardan yayılan istilik içində diz
çöküb rahat nəfəs aldım.

Məzamirlərin oxunmasına təzəcə başlanmışdı ki, Vilhelm qarşımızdakı sırada, Xorxe ilə Tivolili
Pasifıko arasında olan boş yeri mənə göstərdi. Bu, daim korun yanında oturan Malaxianın yeri idi.
Onun yoxluğuna diqqət yetirən yalnız biz deyildik. Bir yandan bu boş oturacağın pis əlamət olduğunu,
şübhəsiz, artıq çox yaxşı bilən abbatın narahat baxışları da oraya dikilmişdi. Digər yandan qoca
Xorxenin də böyük həyəcan içində olduğunu gördüm. Ağ, sönük gözləri ucbatından daim ifadəsiz
görünən üzünün dörddə üçü kölgədə qalmışdı. Lakin əlləri əsəbiliyini və həyəcanını aşkar edirdi. Bir
neçə dəfə əlini yanına, qonşusunun yerinə uzadıb çəkdi oranın boş olub-olmadığını yoxladı. Öz
hərəkətini müntəzəm fasilələrlə bir neçə dəfə təkrarladı, sanki yerində olmayan adamın hər an gələ
biləcəyinə ümid edirdi. Lakin həm də onun heç zaman gəlməyəcəyindən qorxurdu.

“Kitabxanaçı haradadır?” - pıçıldayaraq, Vilhelmdən soruşdum.
“Malaxia, - deyə ustadım cavab verdi, - kitabı yanında saxlayan yeganə adamdır. Əgər əvvəlki

qətlləri o etməmişdirsə, kitabda gizlənmiş təhlükələrdən xəbərsiz ola bilər...”
Deyiləsi başqa söz yox idi. Yalnız gözləmək qalırdı. Və biz hamımız gözlədik: Vilhelmlə mən,

gözlərini boş oturacağa dikmiş abbat, dayanmadan əlləri ilə qaranlıq boşluğu yoxlayan Xorxe.
Ayin başa çatdıqdan sonra, abbat rahib və müridlərə milad bayramına hazırlaşmaq lazım olduğunu

xatırlatdı. Buna görə də adətən olduğu kimi, milad bayramına aid məzamirlərin oxunmasını daha da
yaxşılaşdırmaq üçün mədhiyyələrə qədər qalan müddət onların birlikdə söylənməsinə həsr
ediləcəkdi. Amma demək lazımdır ki, bu dindarlar ailəsi, onsuz da, ibadət zamanı tək bir vücuda, tək
bir səsə çevrilirdi və çox uzun illərdən bəri hamılıqla oxunan dualar nəticəsində nəğmələri vahid
ruhda oxuyan birlik yaranmışdı.

Abbat başladı. “Sederunt” oxudular:

Sedenınt principes Et adversus me Loquebantur, iniqui.
Persecuti sunt me.
Adjuva me, Domine,
Deus meus salvum me Fac propter magnam misericordiam tuam'

Abbatın bu ayələri, dünya şahzadələrinin elçilərinin bizimlə birlikdə son dəfə dua oxuduqları məhz
bu gecə üçün Uca Rəbbimizlə, könüllülərin Tanrısı ilə xüsusi münasibətin sayəsində, ordenimizin yüz
illər boyunca hökmdarların hücumuna qarşı necə dirəndiyini hamıya xatırlatmaqdan ötrü bilərəkdən
seçdiyini düşündüm. Doğrudan da, bu nəğmənin əvvəlinin qeyri-adi qüvvəsi vardı. 203



İlk Se hecası səlis və təntənəli xorla başladı, onlarca insanın bas səsi nefləri doldurdu, başımızın
üstündə dolaşdı, amma buna baxmayaraq, səslər sanki yerin ürəyindən ucalırdı. Səs kəsilmədən
yüksəlib uğuldayırdı, hətta digər səslər bu uzun və alçaq notun üstündə vokalizm və melizm zəncirləri
hörməsinə baxmayaraq, o, fasiləsiz sürdü; sanki yer təbəqəsinin fəryadı, kainatın naləsi kimi səslənən
bu uğultu digər səslər üzərində hökmran idi və o, tədricən alçalan, rəvan səsə malik qarenin “Ave
Mariya”nı on iki dəfə oxumasına qədər davam etdi. Sanki əbədi sonsuzluğun təmsili olan bu sabit ilk
hecanın duaçılara verdiyi inam sayəsində bütün qorxulardan qurtulmuşcasına qaya kimi möhkəm bas
səsin üstündə, başqa səslərin (xüsusən də müridlərin səsinin) not “hava”larının kəskin, amma
getdikcə zəifləyən dirək və dişcikləri, mil və çıxıntıları yüksəlirdi. Ürəyim klimak, yaxud porrektlərə,
torkul, yaxud saliklərə' uyğun ahənglə zövqlə çırpınarkən, bu səslər sanki duyğuların çoxluğuna tab
gətirməyən ruhun (dua oxuyanların və onları dinləyənlərin ruhlarının) hissələrə parçalanıb bu
çoxsəsliliyin içində axıb-gedən sevinci, kədəri, tərifi, eşqi daşıyan dəyişkən avaza çevrildiyini
göstərirdi. Bu zaman yeraltı uğultulann amansız inadkarlığı nə qədər şiddətlənsə də, sanki
düşmənlərin, Allah bəndələrini təqib edən hakimlərin təhdidedici iştirakı naqis qalırmış kimi,
ruhumuz bu qorxunc təhlükənin gücünü hiss etmirdi. Bütün bunlar o yüksək ana qədər davam etdi ki,
bir notun Neptunsayağı nərəsi ona qarşı çıxanların şən halliluyyaları204 205 ilə dağıldı, ya da ən
azından zəiflədi, pozuldu - və sonra mükəmməl və qüvvətli bir akkordla, sarsıdıcı bir hava ilə fəth
edildi və əriyib yox oldu.

Nəhayət, sanki keyləşmiş bir gərginliklə “Sederunt” oxunduqdan sonra, “principes” mələklərə
yaraşan bir rahatlıqla havaya ucaldı. Artıq bizə qarşı çıxan bu hakimlərin kim olduğunu

bilmək istəmirdim; onların, o əyləşmiş qorxunc kabusların kölgəsi dağılıb yox olmuşdu.
Və başqa kabusların da qeyb olduğuna inandım, zira hələ də dalğınlıq içində və duaların

oxunmasına qapılmış halda Malaxianın yerinə baxdıqda, birdən kitabxanaçmı dua edən rahiblərin
arasında gördüm. Sanki o, elə əvvəldən burada idi. Vilhelmə tərəf döndüm və onun gözlərində
yüngülləşmə gördüm, eyni şey - uzaqdan ayırd edə bildiyim qədər - abbatm baxışlarından da
oxunurdu. Xorxe isə yenə əlini yanına uzatdı və qonşusunun bədəninə toxununca, dərhal əlini geri
çəkdi. Onun keçirdiyi hisslərə gəlincə, yüngülləşmə duyub-duymadığını deyə bilmərəm.

İndi xor fərəhlə “adjuva me”206 oxuyurdu, aydın “a” səsi bütün kilsəni sevinclə doldurmuşdu; onun
ardınca gələn “u” isə, “sederunt”un “u”-su kimi qəmgin deyildi, əksinə müqəddəs qüvvə ilə doluydu.
Rahiblər və müridlər ayinin qaydalarına uyğun oxuyurdular: bədən dikəlmiş, çiyinlər geniş açılmış,
sinə sərbəst, baş yuxarıya istiqamətlənmiş, kitab boyun əyməyərək, səsin boğazdan sıxılmadan
çıxması üçün çənənin yaxınlığında. Lakin gecə hələ sona çatmamışdı, şeypurların müjdə səslərinin
bütün kilsəyə yayılmasına baxmayaraq, bəlkə də gerçəklik duyğusunu itirincəyədək uzadılmış notlara
tamamən qapılaraq və bu zaman yalnız bir hissi - özlərinin oxumağını, lay-lay çalınırmış kimi onun
ahəngi ilə başlarını sinələrinə endirib şirin-şirin mürgülədiklərini duyan nəğmə deyənlərin üstünə
bəzən yuxu pərdəsi enirdi. Bu halda həmişə ayıq olan növbətçi rahiblər əllərindəki çıraqları növbə
ilə onlann üzünə yaxınlaşdırır, ruhlarını və bədənlərini yenidən oyandırırdı.

Məhz buna görə oyandırıcılardan biri Malaxianın sanki qəfil gəlmiş mürgüyə yaxalanaraq,
yuxunun dumanlı yollarında özünü itirmiş kimi yerində qəribə şəkildə səndirlədiyini hamıdan əvvəl
gördü. Gecəni yatmamışdısa, bu çox təbii görünürdü. Rahib çırağı Malaxianın üzünə tərəf qaldırdı.
Bu zaman mən də



diqqətlə baxdım. Malaxia sanki işığı hiss etmirdi. Rahib onun çiyninə toxundu. Kitabxanaçı irəliyə
doğru əyildi. Rahib onu tutmağa zorla macal tapdı, yoxsa yerə yıxılacaqdı.

Nəğmələr dondu, səslər söndü, qarışıqlıq başladı. Vilhelm cəld yerindən atıldı və Tivolili
Pasifıko ilə oyandıncınm huşsuz halda yerə uzatdıqlan Malaxiaya tərəf qaçdı.

Abbatla demək olar ki eyni vaxtda oraya çatdıq və çırağın işığında zavallının üzünü gördük.
Malaxianın xarici görkəmini təsvir etmişdim. Lakin o gecə, o işıqda onun üzü ölüm simasını
almışdı. İncəlmiş burun, çuxura düşmüş gözlər, çökək gicgahlar, büzüşərək ucları yana əyilmiş və
ağarmış qulaqlar. Üzünün dərisi sərtləşmiş, gərilmiş və qurumuşdu. Almacıq sümüklərində sarı
ləkələr vardı, yanaqları kölgələnmişdi. Gözləri hələ açıqdı. Yanmış dodaqlarının arasından zorla
nəfəs alırdı. Ağzını geniş açmışdı. Can verməkdə olan kitabxanaçımn başı üzərinə əyilmiş
Vilhelmin çiyinləri üstündən baxınca, dişləri arasında çırpınan qaralmış dilini gördüm. Vilhelm
onun çiyinlərindən tutaraq qaldırdı, əli ilə Malaxianın üzündəki təri sildi. Kitabxanaçı kiminsə ona
toxunduğunu, kiminsə varlığını hiss etdi, baxışlarını qarşısındakı bir nöqtəyə zillədi, əlbəttə, heç nə
görmədən və önündəkinin kim olduğunu tanımadan. Titrək əllərini Vilhelmin köksünə uzatdı, onun
paltarından yapışıb, özünə tərəf çəkdi. Üzünü Vilhelmin üzünə toxundurdu, sonra var gücünü
toplayıb, xırıltılı səslə dedi: “Mənə xəbərdarlıq etmişdi... Bu doğrudur... Minlərlə əqrəbin gücü var
onda...”

“Sənə kim xəbərdarlıq etmişdi? - Vilhelm daha da əyilib, soruşdu. - Kim?”
Malaxia nəsə demək istədi. Lakin bədənini qorxunc titrəmə sardı və çırpınmağa başladı. Başı

arxaya düşdü. Üzündəki bütün rənglər qaçdı, həyat əlamətləri yoxa çıxdı. O ölmüşdü.
Vilhelm ayağa qalxdı. Yanında abbatı gördü. Ona bir kəlmə də söyləmədi. Sonra abbatm

arxasında dayanmış Bemardo Guini gördü.
“Cənab Bemardo, - Vilhelm ona dedi, - madam ki qatilləri tapıb zindana atmısınız, bəs bunu kim

öldürdü?”



“Bunu məndən soruşmayın, - Bernardo cavab verdi. - Mən demədim ki, bu monastıra sığınmış
bütün cinayətkarları ədalətə təslim etmişəm. Əlimdən gəlsəydi, əlbəttə ki, onların hamısını həvəslə
zindana atardım... - və baxışları ilə Vilhelmi süzdü. - İndi o biri cinayətkarların taleyini abbatın
sərtliyinə... ya da, daha doğrusu, onun yersiz mərhəmətinə həvalə etməyə məcburuq”. Bunlara
dinməzcə qulaq asan abbat sapsarı saraldı. Bernardo çıxıb getdi.

Bu zaman inilti səsləri, boğuq hıçqırıqlar eşidildi. Xorxe idi. Dizi üstəydi, yerindən
qalxmamışdı. Bir rahib, yəqin ki, baş verənləri ona danışaraq, kor qocaya kömək edirdi.
“Bu, heç zaman bitməyəcək... - Xorxe qınq səslə dedi. - Ey Tanrım, rəhm et, günahlarımızı

bağışla!”
Vilhelm bir anlığa yenə də cəsədin üstünə əyildi. Biləyindən tutub, meyitin əlini yuxarı qaldırdı.

Sağ əlinin ilk üç barmağının ucları qaralmışdı.



ALTINCI GÜN

ALAQARANLIQ,
Yeni kelar təyin edilir, amma yeni

kitabxanaçı seçilmir

Mədhiyyələrin zamanı gəlmişdimi? Yoxsa hadisə bundan əvvəl, ya da sonra baş vermişdi? Bu
andan başlayaraq vaxt hissiyyatını itirdim. Bəlkə də saatlar keçmişdi, bəlkə də yox. Hər necə olsa, bu
vaxt ərzində Malaxianın cəsədi kilsədəki xərəyin üstünə uzadıldı, rahiblər isə onun ətrafında
yarımdairə şəklində düzüldülər. Abbat dəfn mərasiminə aid tapşırıqlar verirdi. Onun Bensionu və
Morimundlu Nikolanı yanına çağırdığını eşitdim. Bir gündən də az vaxt içində monastırın həm
kelardan, həm də kitabxanaçıdan məhrum olduğunu söylədi. “Sən, - deyə, Nikolaya tərəf döndü, -
Remigionun vəzifəsini icra edəcəksən. Monastırımızda kimin nə iş gördüyünü yaxşı bilirsən.
Dəmirçixanada öz yerinə birini təyin et. Özün isə bugünkü yemək üçün zəruri olan işlərlə məşğul ol.
Mətbəxdə və yeməkxanada lazımi əmrləri ver. İbadətlərdən azad edirəm səni. Get”. Sonra Bensioya
dedi: “Dünəndən Malaxianın köməkçisi təyin edilmisən. Yazı zalını açdır və kitabxanaya heç kimin
özbaşına girməməsinə nəzarət et”. Bcnsio çəkinə-çəkinə kitabxananın sirlərinə hələ bələd olmadığını
söylədi. Abbat sərt baxışlarla onu süzdü. “Sənə kim demişdir ki, onlara bələd olacaqsan! Sənin
vəzifən - işlərin dayanmamasına nəzarət etməkdir, həlak olmuş qardaşlarımızın ruhu naminə... və
gələcəkdə öləcək digər qardaşlarımız üçün. Qoy hər bir rahib yalnız ona verilmiş kitabla məşğul
olsun. Kimə lazımdırsa, kataloqa baxa bilər. Bundan artıq heç nə etməsinlər. Axşam duasından azad
edilirsən, bu zaman Binanı içəridən kilidləyəcəksən”.

“Bəs oradan necə çıxacağam?” - Bensio soruşdu.
“Hə, düzdür. Axşam yeməyindən sonra qapıları özüm kilidləyərəm. Get”.
Onlarla danışmaq istəyən Vilhelmdən uzaqlaşaraq çıxıb getdilər. Xor yerində çox az adam

qalmışdı: Alinardo, Tivolili Pasifıko, İskəndəriyyəli Aymaro və San-Albanolu Pyetro. Aymaro yenə
gülümsəyirdi.

“Tanrıya şükr edək, - o dedi. - Bu alman öləndən sonra, ondan daha da barbar bir kitabxanaçı təyin
ediləcəyi təhlükəsi vardı”.

“Sizcə indi kimi təyin edəcəklər?” - Vilhelm soruşdu.
San-Albanolu Pyetro müəmmal-müəmmalı gülümsədi: “Bu son günlər baş verənlərdən sonra

məsələ artıq kitabxanaçı deyil, abbatdır...”.
“Sus”, - Pasifıko onun sözünü kəsdi. Bu zaman Alinardo həmişə olduğu kimi dalğın baxışlarla

dedi: “Onlar yeni bir haqsızlıq edəcəklər... Mənim zamanımda olduğu kimi... Onlara mane olmaq
lazımdır...”

“Kimlərə?” - Vilhelm soruşdu. Tivolili Pasifıko gizlicə onun qolundan tutub, qocadan uzaqlaşdırdı
və qapıya tərəf apardı.

“Eh, bu Alinardo... sən də bilirsən ki, biz onu çox sevirik. O, bizim üçün qədimliyi, ənənəni,
monastırımızın yaxşı dövrlərini təmsil edir... Lakin bəzən nə dediyini özü də bilmir. Yeni
kitabxanaçının təyinatı hamımızı çox maraqlandırır. Layiqli, yetkin, müdrik bir insan tapmaq
lazımdır... Vəssalam”.

“Yunan dilini bilməlidirmi?” - Vilhelm soruşdu.



“Ərəbcəni də həmçinin. Qayda belədir. İş bunu tələb edir. Amma bizim içimizdə belə məziyyətləri
olan rahiblər çoxdur. Günahkar bəndəniz mən, sonra Pyetro, sonra Aymaro...”

“Bensio da yunan dilini bilir”.
“Bensio çox gəncdir. Dünən axşam Malaxianın nə üçün onu özünə köməkçi götürdüyünü bilmirəm,

amma...”
“Adelmo yunan dilini bilirdimi?”
“Yox, deyəsən. Yox, yox, qətiyyən bilmirdi, bir kəlmə də bilmirdi”.
“Amma Venansio yunan dilini bilirdi. Berenqar da. Gözəl. Təşəkkür edirəm”



Biz çıxdıq və qəlyanaltı etmək üçün mətbəxə yollandıq.
“Kimin yunanca bildiyini nə üçün öyrənmək istəyirdiniz?” - deyə maraqlandım.
“Çünki barmaqlarında qara ləkələrlə ölənlərin hamısı yunan dilini bilirdi. Məntiqi olaraq belə

nəticə çıxır ki, növbəti ölü də yunan dilini bilənlərdən olacaqdır. Mən də daxil olmaqla. Sən
təhlükədən uzaqsan”.

“Malaxianın son sözləri haqqında nə düşünürsünüz?”
“Sən də eşitdin. Əqrəblər. Beşinci sur xəbər verir ki, başqa şeylərin arasında əqrəblər kimi sanca

bilən, neştərli çəyirtkələr peyda olacaq və insanlara əzab verəcək. Bunu bilirsən. Malaxia demək
istəyirdi ki, kimsə bunu əvvəlcədən ona söyləmişdir”.

“Altıncı sur, - dedim, - aslan başlı, ağzından alov, tüstü və kükürd püskürən atlann görünəcəyini
xəbər verir, onların üstündə alov, sünbülçiçəyi və kükürd rəngli zirehlər geyinmiş süvarilər olacaq”.

“Bu lap ağ oldu. Amma... Növbəti cinayət at tövlələrinin yaxınlığında baş verə bilər. Oraya nəzarət
etmək lazımdır... Belə. Sonra yeddinci surun səsi eşidiləcək. Demək, növbədə daha iki qurban var.
Ən ağlabatan namizədlər kimlərdir? Əgər əvvəl olduğu kimi qətlin məqsədi - Afrikanın sərhədi
olacaqsa, deməli, bu sirri bilənlərin hamısı təhlükədədir. Bildiyimə görə belə insanların arasında
yalnız abbat sağ qalmışdır... Amma əlbəttə ki, bu zaman ərzində məqsəd dəyişilə bilər. İndicə
eşitdiyimiz kimi, - sən də eşitdin, elə deyilmi - baş rahibin dəyişdirilməsi üçün qəsd hazırlanır.
Alinardo “onlar” dedi. Cəm halda...”

“Abbatı xəbərdar etmək lazımdır”, - dedim.
“Nə haqqında? Onu öldürəcəkləri haqqındamı? Əlimizdə inandırıcı sübutlar yoxdur. Qatilin də

mənim kimi düşündüyünü ehtimal edirəm. Amma birdən tamam başqa məntiqlə hərəkət edirsə? Və
hər şeydən əvvəl... cinayətkar bir nəfər deyilsə?”

“Necə yəni?”
“Bunu tam əminliklə deyə bilmərəm. Amma sənə öyrətmişdim ki, mümkün olan bütün tərtibləri və

bütün nizamsızlıqları həmişə yoxlamaq lazımdır”.



SÜBH ÇAĞI,
Nikola qonaqlara yeraltı xəzinəni göstərərək,

müxtəlif şeylərdən danışır

Morimundlu Nikola yeni kelar vəzifəsində aşpazlara buyruqlar verir, onlar da müxtəlif mətbəx
işləri haqqında onu məlumatlandırırdılar. Vilhelm onunla danışmaq istəyirdi, amma Nikola bir neçə
dəqiqə gözləməyimizi rica etdi. Sonra xəzinənin yerləşdiyi sərdabəyə enib, zər-zibalı cübbələrin
təmizlənməsinə özü nəzarət edəcəyini söylədi. Bu, onun keçmiş vəzifələrindən biridir və indi də buna
cavabdehlik daşıyır. Orada daha sərbəst olacaq və söhbət etməyə vaxt tapacaqdır.

Doğrudan da, bir az sonra onunla gəlməyimizi təklif etdi. Kilsəyə girdik, böyük mehrabın
arxasından keçdik (bu zaman rahiblər neflərin birində katafalk qoymuşdular və Malaxianın cəsədi
yanında növbə çəkməyə hazırlaşırdılar). Nikolanın ardınca kiçik nərdivanla aşağı endik və qalın,
kobud daşdan olan sütunların saxladığı çox alçaq tavanlı zala düşdük. Bura monastırın varidatı
saxlanılan zirzəmi idi. Abbatm qısqanclıqla qoruduğu, yalnız fövqəladə hallarda və çox mühüm
qonaqlar üçün açılmasına izin verdiyi xəzinə burada yerləşirdi.

Hər tərəfdə müxtəlif ölçüdə sandıqçalar qoyulmuşdu. Onların içində Nikolanın iki etibarlı
köməkçisinin yandırdığı məşəllərin işığında valehedici gözəllikdə olan əşyalar bərq vururdu. Qızılı
cübbələr, daş-qaşla bəzədilmiş saf qızıldan olan taclar, üstündə savatlanmış gümüşdən, ya da fil
dişindən heykəlciklər olan əlvan metallardan hazırlanmış mücrülər. Nikola ixlaskarlıqla bizə qızıl
iplərlə bir-birindən ayrılmış və qiymətli daşlarla bərkidilmiş bərabər ölçülü bölmələrdən rəngarəng
birlik əmələ gətirən ecazkar gözəllikdə minalı lövhəciklərdən ibarət hörgüsü olan bir Incil qabı
göstərdi. Gümüşdən qabartma naxışlarla işlənmiş, İsanın qəbirdən dirilişini çevrələyən qızıl və
lyapis-lazurdan düzəldilmiş ikisütunlu kiçik və çox gözəl sovməəni göstərdi; yuxarısında on iki
almazla bəzədilmiş qızıl xaç vardı, bütün bunlar da damarlı əqiq üzərində işlənmişdi. Kiçik
altlığında əqiq və yaqutdan çıxıntılar vardı. Sonra Məsihin həyatından beş səhnəni göstərən, beş
hissəyə ayrılmış, qızıl və fil sümüyündən olan qatlama rəsm gördüm; ortasında almazabənzər
şüşələrlə zərli gümüşdən hazırlanmış mistik quzu vardı: bu, mum bəyazı zəmin üzərində yeganə rəngli
təsvir idi. Bunları bizə göstərərkən Nikolanın üzü heyranlıqla işıqlanmışdı. Hərəkətlərindən
məğrurluq yağırdı. Vilhelm gördüyü əşyaları təriflədi, sonra Nikoladan Malaxianın necə insan
olduğunu soruşdu.

“Qəribə sualdır, - Nikola dedi. - Axı onu sən də tanıyırdın”.
“Hə, amma kifayət qədər deyil. Onun nə düşündüyünü heç cür anlaya bilmədim... həm də... - Bir az

duruxdu. Yəqin ki, az öncə ölmüş biri haqqında danışmağa vicdanı yol vermirdi. - Hansı fikirlərini
gizləyib-gizləmədiyini də”.

Nikola barmağını isladıb, yaxşı təmizlənməmiş büllurun üstündə gəzdirdi. Sonra Vilhelmin
gözlərinə baxmaqdan çəkinərək təbəssümlə dedi: “Görürsən, sual verməyinə ehtiyac yoxdur.
Doğrudur, bəzilərinə görə Malaxia qaşqabaqlı və düşüncəli görünürdü. Əslində isə o çox sadəlövh
bir insan idi. Alinardo onun hətta axmaq olduğunu deyirdi”.

“Alinardo keçmişdə baş vermiş hadisələr üzündən ondan incik idi. Onu kitabxanaçı olmağa
qoymadıqlarına görə”.

“Hə, mən də bunu eşitmişəm. Amma çox köhnə əhvalatdır. Əlli il. Bəlkə də çox. Mən buraya gələn
zaman Bobbiolu Roberto kitabxanaçı idi, yaşlı rahiblər narazı idilər və Alinardoya haqsızlıq



edildiyini deyirdilər. Amma məsələni dərinləşdirmədim. Çünki ordenin ağsaqqallarına hörmətsizlik
etmək istəmədim. Həm də dedi-qoduları şişirtmək istəmirdim. Robertonun bir köməkçisi vardı, o da
tezliklə öldü və onun yerinə Malaxia təyin edildi. O zaman hələ çox gənc idi. Rahiblərin çoxu narazı
idi. Buna layiq olmadığını, yunanca və ərəbcəni bildiyini desə də, yalan danışdığını deyirdilər. Bu
dillərdə yazılmış əlyazmaların üzünü köçürərkən, onların nə olduğunu anlamadan, sanki bacarıqlı bir
meymun kimi gözəl xətlə onların surətini çıxardığını söyləyirdilər. Guya kitabxanaçı daha savadlı bir
insan olmalıdır. O zamanlar hələ sağlam və güclü olan Alinardo bu təyinatla bağlı acı sözlər dedi.
Malaxianın bu vəzifəyə yalnız onun qatı düşmənindən ötrü gətirildiyinə eyham vurdu. Lakin onun
kimə işarə etdiyini anlamadım. Bildiyimin hamısı budur. Malaxianın kitabxananı zəncirə bağlanmış it
kimi qoruduğunu, amma nəyin keşiyini çəkdiyini bilmədiyini tez-tez deyirdilər. Digər tərəfdən
Berenqar haqqında da, Malaxia onu özünə köməkçi götürən kimi dedi-qodular yayıldı. Onun öz
ustadından daha bacarıqlı olmadığını, adi bir fitnəkar olduğunu deyirdilər... Bundan başqa... bu
şayiələri, yəqin ki, sən də eşitmisən... onunla Malaxia arasında qəribə münasibətin olduğunu
danışırdılar. Amma bunlar keçmişdə qalıb. Sonra, yəqin, sən özün də bilirsən ki, Berenqarla
Adelmonun münasibətləri haqqında dedi-qodular yayıldı. Gənc mirzələr deyirdilər ki, guya Malaxia
gizli qısqanclıqdan əzab çəkir. Bundan başqa, Malaxia ilə Xorxe arasındakı münasibətlər haqqında
da şayiələr gəzdi. Yox, yox, o mənada yox! Qətiyyən elə fikirləşmə! Heç kim heç zaman Xorxenin
paklığına şübhə etməmişdir! Söhbət başqa şeydən gedir. Malaxia kitabxanaçı olduqdan sonra ənənəyə
görə tövbə etmək üçün abbatın yanına getməli idi; qalan rahiblər Xorxenin, ya da Alinardonun yanına
gedib, tövbə edərlər. Lakin qoca indi ağlını, demək olar ki, itirib.. Hə. Hamı bilirdi ki, buna
baxmayaraq, Malaxia Xorxe ilə məsləhətləşməyə üstünlük verir və tez-tez onunla görüşürdü. Sanki
Malaxianın ruhuna abbat istiqamət verir, bədənini, hərəkətlərini, işlərini isə Xorxe idarə edirdi.
Digər tərəfdən, yəqin ki, sən də bilirsən... bəlkə də dəfələrlə müşahidə etmisən... Unudulmuş və
qədim kitablar haqqında məlumat almaq istəyən hər kəs Malaxiaya deyil, Xorxcyo müraciət edirdi.
Kataloqları Malaxia saxlayır və kitabxanaya o çıxırdı, amma hər başlığın nə məna verdiyini Xorxe
bilirdi...” “Bos Xorxe kitabxanaya nə üçün bu qədər yaxşı bələddir?”

“Alinardonu saymasaq, rahiblərin on yaşlısı odur. Yeniyetmə vaxtlarından buradadır. İndi
soksəndən yuxarı yaşı var. Qırx yaşından bəri kor olduğunu deyirlər... bəlkə ondan da əvvəl...” ‘‘Kor
olana kimi bu qədər kitabı necə öyrənə bilmişdir?”

‘‘Eh, onun haqqında möcüzələr danışırlar. Guya hələ uşaqkən Tanrının lütfıino layiq görülüb və öz
vətənində, Kastiliyada hələ yetkinlik yaşma çatmazkən, ərəb və yunan alimlərinin kitablarını
oxuyurmuş. Kor olduqdan sonra da, indi belə, günlərini kitabxanada keçirir. Kataloqun bərkdən
oxunmasını əmr edir, sonra kitabları gətirdir və müridlərdən biri saatlarla ona ucadan kitab oxuyur.
Xorxc yorulmaq bilmir. Hər şeyi yaddaşına həkk edir və xatırlayır, Alinardo kimi ağlını itirməyib.
Amma bütün bunları məndən nə üçün soruşursan?”

“Malaxia ilə Berenqarın ölümündən sonra kitabxananın sirlərinə bələd olan kim qalmışdır?”
“Abbat. O, bu sirləri Bensioya aça bilər. Əgər istəyərsə”. “Bəs nə üçün istəməməlidir?”
“Çünki Bensio çox gəncdir, çünki o, köməkçi təyin edilərkən Malaxia hələ sağ idi... Kitabxanaçı

ilə kitabxana köməkçisi ayrı-ayrı şeylərdir. Ənənəyə görə kitabxanaçı sonra baş rahib olur...”
“Hə, demək belə! Kitabxanaçı olmağı arzulayanların sayı buna görə çoxdur! Deməli, bizim Abbone

də əvvəllər kitabxanaçı olmuşdur?”
“Yox. Abbone kitabxanaçı deyildi. Onu buraya mən gəlməzdən öncə təyin etmişdilər. Ondan əvvəl

Riminili Paolo abbat idi. Qəribə adam idi. Onun haqqında çox təəccüblü şeylər danışırdılar. Guya o,



acgöz oxucu imiş, kitabxananın bütün kitablarını əzbərdən bilirmiş. Lakin çox nadir rast gəlinən
qüsuru vardı. Yazmağı bacarmırmış. Onu "Abbas agraphicus ” - “Yazmaq bilməyən abbat” deyə
çağırırdılar. Çox gənc yaşlarda baş rahib seçilmişdi. Deyirlər ki, onun namizədliyini “Kvadrat
doktor”, Klyunili Algirdo irəli sürmüş və dəstəkləmişdi. Lakin bunlar köhnə söhbətlərdir, rahiblərin
boşboğazlığıdır... Qısası, Paolo abbat təyin edildi. O zaman boş qalmış kitabxanaçı yerini



Robcrto tutdu. Amma o, hansı xəstəliyəsə düçar olmuşdu, günügündən quruyurdu və abbatlığı idarə
etməyə gücünün çatmayacağı aydın görünürdü. Bu səbəbdən Riminili Paolo yoxa çıxınca...”

“Öldümü?”
“Yox, qeyb oldu, itkin düşdü. Bir dəfə iş üçün harasa getmişdi. Geri qayıtmadı. Bəlkə də onu

quldurlar yolda öldürmüşdü... Qısası, Paolo itkin düşüncə, Robcrto onun vəzifəsini yerinə yetirə
bilmədi. Bəzi qaranlıq hadisələr oldu. Deyirlər ki, Abbone bu bölgənin ağasının nigahdankənar
doğulmuş oğludur. Fossanova monastırında böyümüşdür. Deyirlər ki, Müqəddəs Tommaso can
verərkən onun yanında olmuşdur. O zaman gənc imiş. Müqəddəs Tommaso öldükdən sonra, onun
nəhəng cəsədini qüllənin ensiz nərdivanından düşürməyi o bacarmışdır... Pis niyyətli dillər onun
ulduzunun bundan sonra doğduğunu deyirlər. Elə, ya da belə, kitabxanaya bələd olmadan, abbat
seçilmişdi. Və kimsə zənnimcə Robcrto, - kitabxananın sirlərini ona öyrətmişdi...”

“Bəs Robcrto özü nə üçün seçilmədi?”
“Bilmirəm. Mən həmişə belə şeyləri dərindən öyrənməməyə çalışmışam. Bizim monastırımız -

müqəddəs yerdir. Əfsus ki, baş rahib vəzifəsi ətrafında bəzən qorxunc fitnə-fəsadlar baş verir. Mən
öz şüşələrimlə və müqəddəs əmanətlərin saxlandığı mücrülərlə məşğul olmuşam və başqa işlərə
qarışmamışam. İndi abbatın Bensioya kitabxananın sirlərini öyrədib-öyrətməyəciyini nə üçün
bilmədiyimi, yəqin ki, anlayırsan. Bu, onu birbaşa öz varisi adlandırmaq olardı. Monastırı Şimalın ən
ucqar nöqtəsindən olan barbar dilli yelbeyin gəncə etibar eləmək... O, ölkəmiz haqqında,
monastırımız və onun yerli ağalarla əlaqələri haqqında nə bilir ki...”

“Amma Malaxia da italyan deyildi. Berenqar da. Lakin kitabxananı onlara vermişdilər...”
“Qaranlıq işdir. Rahiblər öz aralarında deyinirlər ki, abbadığımız yarım əsrdir öz ənənələrini

itirmişdir. Ona görə də əlli il bundan əvvəl... bəlkə do daha çox... xatırlamıram... Alinardo



kitabxanaçı yeri uğrunda mübarizə aparmışdır. Burada kitabxanaçılar həmişə italyanlardan seçilirdi.
Tanrıya şükür ki, vətənimizdə qabiliyyətli insanlar kifayət qədərdir. Amma görürsənmi, nə baş verir?
- Nikola sanki ürəyindəkini demək istəmirmiş kimi duruxub qaldı. - Görürsənmi? Malaxia və
Berenqarı öldürdülər. Bəlkə də onlar abbat olmasınlar deyə öldürüldülər”.

O diksindi və sanki iyrənc fikirləri qovmaq istərcəsinə əlini üzündə gəzdirdi. Sonra xaç vurdu.
“Deməyə ehtiyac varmı? Sən özün görürsən ki, neçə illərdir, bu ölkədə utandırıcı hadisələr baş verir.
Həm monastırlarda, həm papalıq sarayında, həm də kilsələrdə belə... Hakimiyyət uğrunda döyüşlər,
kilsədən qazanc əldə etmək üçün kimisə bidətçilikdə ittiham etmək... Çirkinlik hər yanı bürüyüb.
Hara baxıramsa, sui-qəsdlor və saray intriqaları görürəm və insan nəslinə inamımı itirirəm. Bu
monastır da belə alçaqlıqlara sürüklənəcək! Bir zamanlar övliyaların məskəni olan bu yerdə qara
sehrlə ovsunlanmış gürzələr yuva salıb. Baxın, monastırımızın keçmişi budur!”

O, divar boyunca düzülmüş qiymətli əşyaları bizə göstərirdi. Xaçların və digər əşyaların yanında
çox dayanmayaraq, bizi monastırın qüruru sayılan müqəddəs təbərrüklərin saxlandığı yerə baxmağa
apardı.

“Baxın, - o dedi. - Bu, Xilaskarımızın bağrını dələn mizra- qın ucudur!”. Qarşımızda büllur
qapaqlı qızıl qutu vardı, içində al-qırmızı rəngdə bir yumşaq yastıq üzərinə zamanla paslanmış, lakin
yağlarla və məlhəmlərlə yaxşıca təmizləndikdən sonra əvvəlki parlaqlığına qovuşmuş üçkünc dəmir
parçası qoyulmuşdu. Amma bu nə idi ki! Zira göy rəngli qiymətli daşlarla bəzədilmiş və ön tərəfi
nazik şüşədən olan gümüş qutuda müqəddəs yerlərə zəvvar kimi gedib Qolqof təpəsini və Məsihin
qəbrini qazdıraraq, üstündə kilsə tikdirən imperator Konstantinin anası Kraliça Helenanın bu
monastıra şəxsən gətirdiyi müqəddəs ölüm xaçının taxta parçası vardı.

Sonra Nikola bizə qeyri-adi miqdarda və möhtəşəmlikdə olduqları üçün necə təsvir edəcəyimi
bilmədiyim başqa təbərrükləri göstərdi. Saf akvamarindən hazırlanmış bir qutunun
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
içində müqəddəs xaçın mismarlarından biri vardı. Bir şüşə qabın içində qurudulmuş kiçik
qızılgüllərdən hazırlanmış yastığın üstünə tikanlı tacın bir parçası qoyulmuşdu. Başqa bir mücrüdə
yenə qızılgül ləçəkləri üstündə, gizli şam yeməyindən qalmış xörək dəsmalının saralmış parçası
vardı. Sonra, Müqəddəs Mattanın gümüşü hörmə kisəsi də burada idi, onun yanındakı boruşəkilli
qabın içində isə zamanla aşınmış, qızılı möhürlə damğalı, bənövşəyi rəngdə bir bafta ilə bağlanmış
Müqəddəs Annanm qol sümüyü vardı. Sonra şüşə zəngin altında, mirvarilərlə bəzədilmiş qırmızı
rəngli yastığın üzərində möcüzələr möcüzəsini - Beyt-Ləhmdəki axurların yonqarlarını gördüm;
sonra, İncil yazarı Müqəddəs Yuhənnanın alqırmızı cübbəsinin bir qarış parçası, Romada həvari
Pyotrun biləklərinə vurulmuş zəncirin iki halqası, Müqəddəs Adalbertin kəllə sümüyü, Müqəddəs



Stefanın qılıncı, Müqəddəs Marqaritanın çanaq sümüyü, Müqəddəs Vitalisin barmağı, Müqəddəs
Sofiyanın qabırğa sümüyü, Müqəddəs Eobanm çənəsi, Müqəddəs Qızılkəlamm kürək sümüyünün
yuxarı hissəsi, Müqəddəs İosifın nişan üzüyü, Voftizçinin dişi, Musanın əsası, Müqəddəs Məryəmin
gəlinlik paltarının çox incə hörməsindən qopmuş bir parça.

Burada təbərrük sayılmayan, amma ilahi möcüzələrin və uzaq torpaqlardakı xariqələrin dəlili olan
başqa əşyalar da vardı. Bunlar monastıra, dünyanın ən uzaq yerlərinə yollanmış rahiblər tərəfindən
gətirilmişdi: içi samanla doldurulmuş şahmaran və doqquzbaşlı əjdaha, təkbuynuzlunun buynuzu, bir
zahidin yumurtanın içindən çıxardığı başqa bir yumurta, yəhudiləri səhrada aclıqdan qurtaran
mannadan bir miqdar, balina dişi, hind qozu, Nuhun tufanından qabaq yaşamış bir heyvanın bel
sümüyü, filin uzun dişi, delfinin qabırğası. Sonra görkəmlərindən nə olduğunu anlaya bilmədiyim çox
dəyərli başqa təbərrüklər. Bunlardan bəziləri (qaralmış gümüşdən bilindiyi kimi) çox-çox qədim idi.
Sonsuz sayda sümük, kətan, taxta, dəmir, şüşə parçalarından ibarət sərgi. Tünd rəngli tozlarla dolu
şüşələr; öyrəndiyimə görə bunların birində Sədum şəhərinin külə dönmüş qalıqları, başqa birində
Yerixon səddinin əhəng tozları vardı.



Bunlar elə əşyalar idi ki, hətta on köhnosi üçün bir imperator on azı bir malikano vermoyo razı
olardı. Bu oşyalar yalnız onları saxlayan monastır üçün böyük bir ehtiram tominatı deyil, hom do
rahiblərə sığınacaq vermiş bu moskonin maddi fıravanlığı demək idi.

Karıxmış halda ora-bura hərlənirdim; Nikola əşyalar haqqında daha danışmırdı, lakin hər birinin
yanında asılmış kiçik lövhələr onlar haqqında izahat verirdi. Bundan istifadə edərək, indi xəzinənin
ecazkar əşyalarına sakitcə yaxınlaşıb, onlara baxa bilərdim. Bəziləri məşəllərin parlaq işığında aydın
görünürdü, Nikolanın xidmətçiləri çıraqları ilə birlikdə zirzəminin o biri başında olduqları zaman
bəzilərinə yarıqaranlıqda baxmağa məcbur olurdum. Mübhəm və eyni zamanda iyrənc olan, sirli və
şəffaf qığırdaq qırıntılarından çox qədim zamanlardan qaldığı məlum olan solmuş, sapları ayrılmış,
indi isə köhnə, bozarmış əlyazmalar kimi şüşə borunun içində bükülüb qalmış libas parçalarından
tilsimlənmişdim; altlarındaki yastıqlarla, demək olar ki birləşmiş, bütünləşmiş bu xırda maddələr; bir
zamanlar heyvan (hom də şüurlu) olan bir ömürün indi kiçik ölçülərdə, qülloli, uzun milləri olan daş
kafedralların cürətli memarlığına can verən büllur və metal qurğuların içinə həbs edilmiş müqəddəs
qalıqları məni heyrətə salmışdı; sanki bu qalıqlar da mədən maddələrinə çevrilmişdi. Demək,
övliyaların və şəhidlərin basdırılmış bədənləri öz cismani dirilişini belə gözləyirdilər? Bu xırda
qırıntılardan ilahi təzahürün parlaq işığında bütün təbii hissiyyatları yenidən qazanaraq, Pipemin
yazdığı kimi, hər cür minimas differentias odorum207 tanıya biləcək orqanizmlər bərpa
olunacaqdımı?

Vilhelm məni dalğınlıqdan çıxardı. Çiyinlərimə toxunub dedi: “Mən gedirəm. Yazı
zalına qalxacağam, bir şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır”.

“Daha kitab verilmir, - dedim. - Bensioya əmr edilib ki...”



“Mən dünən oxuduğum kitablara baxacağam. Onların hamısı Vcnansionun masasının üstündə
qalmışdır. Sən istəyirsənsə, burada qal. Bu xəzinə yoxsulluq haqqında dünən eşitdiyin müzakirələrə
gözəl mənzərədir. İndi rahib qardaşlarının abbat olmaqdan ötrü bir-birilərini nə üçün
boğazladıqlarmı anlayırsan”.

“Demək, siz Nikolanın irəli sürdüyü ehtimalı qəbul edirsiniz? Cinayətlər təyinat səlahiyyəti
uğrunda gedən mübarizə ilə bağlıdıımı?”

“Axı sənə demişdim, hələlik əsassız fərziyyələrlə gözə çarpmaq istəmirəm. Nikola çox şey danışdı.
Bəziləri məni maraqlandırdı. Amma başqa bir izi də axıra qədər yoxlamalıyam. Bəlkə do eyni izi o
biri ucundan araşdıracağam... Yeri gəlmişkən, bu təborrüklərə çox da məftun olma. O xaç
parçalarından başqa kilsələrdə də çox görmüşəm. Əgər onların hamısı həqiqidirsə, onda Məsihə iki
çarpaz dirək üstündə deyil, bir meşənin üstündə işgəncə vermişlər...”

“Ustadım!” - karıxmış halda dedim.
“Bu belədir, Adso. Həm də bundan daha zəngin xəzinələr var. Nə vaxtsa, Köln kilsəsində Voftizçi

İohanmn on iki yaşına aid kəllə sümüyünü görmüşəm...”
“Möcüzəyə bax! - heyranlıqla dedim. Sonra şəkk edib söylədim: “Axı Vəftizçi öldürülən zaman

daha yaşlı idi!”
“O biri kəllə, yəqin ki, başqa xəzinədə olmalıdır”, - Vilhelm sakitcə cavab verdi. Onun zarafat

edib-etmədiyini heç zaman anlaya bilmədim. Mənim vətənimdə zarafat etmək istədikdə əvvəlcə nəsə
deyirlər, sonra ucadan gülməyə başlayırlar hamı bu zarafata qatılsın deyə. Vilhelm isə yalnız ciddi
şeylər danışarkən gülürdü. Zarafat etdiyini sandığım vaxtlarda isə tamamilə ciddi olurdu.



A LT IN C I  G Ü N

SƏHƏR,
Adso “Dies irae"' dirilərkən yuxu,

ya da xəyal görür

Vilhelm Nikolaya təşəkkür edib, yazı zalına getdi. Mən də xəzinəyə yetərincə baxdığımdan, kilsəyə
qayıdıb Malaxianın ruhu üçün dua etməyə qərar verdim. Bu insan heç zaman xoşuma gəlməmişdi,
ondan həmişə qorxmuşdum; uzun müddət onu bütün cinayətlərin günahkarı hesab etdiyimi də
gizləmirəm. Lakin indi anlayırdım ki, o, gizli və təmin edilməyən ehtiraslardan əzab çəkən zavallının
biri imiş; dəmir qablar arasında saxsı qab; yöndəmsiz olduğu üçün acıqlı; danışmağa bir şeyi
olmadığını dərk etdiyi üçün həmişə susqun və çəkingən. Onun qarşısında bir utanc duyurdum və ümid
edirdim ki, onun ruhunun rahatlıq tapması üçün dua eləmək qəlbimə dolmuş günahlılıq hissini
çıxaracaqdır.

Kilsə indi tutqun və göyümtül alovla işıqlandırılmışdı. Bədbəxt rahibin cəsədi katafalkın üstünə
qoyulmuşdu. Ölü duası oxuyan rahiblərin ahəngli səsləri kilsəni doldurmuşdu. Melk monastırında
mərhum rahiblər üçün oxunan ölü dualarında çox iştirak etmişdim. Orada mərasimin, şən olmasa da,
hər halda rahatlıq və aydınlıq içində keçdiyini deyə bilərəm; hamı duaların müstəcab olduğuna
inanaraq, dinc və həlim duyğulara qapılırdı. Rahiblər növbə ilə can verən adamın hücrəsinə girib,
ona xoş sözlərlə təsəlli verirdilər. Və hər kəs öz qəlbinin dərinliyində düşünürdü ki, ölənin xoş
halına, zira o, ləyaqətlə yaşadığı ömrü tamamlayıb, çox keçmədən cənnətdə sonsuz xoşbəxtlik içində
mələklərin xoruna qatılacaqdır. Və bizim rahatlığımızın
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bir hissəsi, dindarca həsədimizin rayihəsi ölənə keçirdi və o, dinclik içində canını tapşırırdı.
Son günlərdə meydana gələn ölümlər nə qədər fərqli idi! Nəhayət, Afrikanın sərhədinin şeytani

əqrəblərinin qurbanının necə öldüyünü yaxından gördüm. Şübhəsiz ki, Venansio və Berenqar da belə
ölmüşdü, su ilə xilas olmağa çalışaraq, üzləri Malaxianın üzü kimi ağrıdan büzüşmüş halda...

Kilsənin arxa qismində, soyuqdan qurtulmaq üçün, dizlərimi qatlayıb oturdum. Tədricən bədənimi
istilik bürüdü və dua edən rahiblərə qoşularaq, dodaqlarımı tərpətdim. Nə söylədiyimi dərk etmədən
onların sözlərini təkrarlayırdım. Başım gicəllənir, gözlərim qapanırdı. Uzun zaman keçdi. Çox güman
ki, ən azı üç-dörd dəfə mürgüləyib-oyandım. Nəhayət, xor “Dies irae” söyləməyə başladı. Dua mənə
bihuşdan kimi təsir etdi, mürgü yuxuya, daha doğrusu, yuxuya deyil, qarabasmaya çevrildi. Huşsuz
halda kilsənin soyuq döşəməsində, hələ ana bətnindən çıxmamış rüşeym kimi büzüşüb qaldım. Ruhi
məstlik içində bizim dünyamıza aid olmayan bir yerə hicrət edərək, qarabasma gördüm. Ya da röya.
Buna nə ad verməyi özüm də bilmirəm.

Dar bir keçidin içində olan dolama nərdivanla aşağı düşürdüm. Sanki xəzinənin yerləşdiyi
sərdabəyə enirdim. Nəhayət, çox aşağıda çıxış qapısı açıldıqda, özümü daha böyük, monastırın
mətbəxindən daha geniş bir zalda gördüm. Bəli, bura mətbəx idi, amma burada yalnız sobalar və qab-
qacaq deyil, dəmirçi körükləri və çəkiclər do vardı. Sanki Nikolamn şəyirdləri də buraya köçmüşdü.
Sobaların alovundan və əridilən dəmirlərdən hava od tutub-yanırdı; qaynayan qazanlardan buxar
qalxır, qaynar səthin üstü pıqqıldayan böyük və yumru qovuqlarla dolur, sonra bu qovuqlar boğuq
səslə partlayırdı. Aşpazlar əllərində şiş, ora-bura vurnuxur, orada olan müridlər isə közərdilmiş
dəmirlərin üstünə düzülən toyuqları və başqa kiçik quşları götürmək üçün bacardıqları qədər yuxarı
tullanırdı. İki addımlıqda dəmirçilər çəkiclərini elə qüvvətlə döyəcləyirdilər ki, havanın özü kar
olurdu və zindanlardan qopan qığılcım buludları iki sobadan yüksələn qığılcımlara qarışırdı.



Harada olduğumu anlamırdım: cəhənnəmdə, yoxsa Salvatorun təsəvvürlərinə görə hər yandan
şirələrin axdığı, qızardılmış kükülərin oynadığı cənnətdə idimmi? Lakin harada olduğumu düşünməyə
vaxt yox idi, çünki yöndəmsiz adamlar, haradan çıxdıqları bəlli olmayan yekəbaş şişmanlar sürüsü
üstümə gəlib, məni yeməkxanaya apardılar və qapıdan zorla içəri soxdular.

Hər şey bayram havasında qurulmuşdu. Divarlardan nəhəng xalçalar və örtüklər asılmışdı; amma
bunları bəzəyən rəsmlər, adətən, ixlaskarlıq aşılayan, ya da şahların şücaətini şöhrətləndirən rəsmlər
deyildi, daha çox Adelmonun haşiyə naxışlarını xatırladırdı. Həm də onun rəsmlərindən qorxunc
olanlar yox, on giilmoliləri seçilmişdi; bolluq ağacının ətrafında atılıb-düşən dovşanlar, çayın axını
boyunca üzən və sudan birbaşa tavaların içinə atılan balıqlar, aşpaz-yepiskoplar kimi geyinmiş
meymunlar, buxar püskürən qazanların ətrafında rəqs edən şişman eybəcərlər.

Masanın başında tünd-qırmızı rəngdə naxışlı cübbəsi ilə bayram qılığına bürünən abbat
oturmuşdu. Görkəmindən hökmranlıq yağırdı. Onun yanında Xorxe əlindəki nəhəng piyalədən şərab
içir, kelar isə, Bcmardo Guinin libasında, əqrəb biçimli bir kitabdan övliyaların həyatını və İncildən
parçalar oxuyurdu. Lakin bütün bunlarda Məsihin Həvari ilə zarafatlaşaraq onu daş adlandırması və
düzənlikdə diyirlənən bu həyasız daşın üzərində öz kilsəsini qurmağa məcbur olacağı haqqında
danışılırdı. Ya da Tanrının Yerusəlimin dalını çılpaqlaşdırmaq istədiyini söyləyərək, Bibliyanı təfsir
edən Müqəddəs İeronimin sözləri eşidilirdi. Və kelarm oxuduğu hər cümlədə Xorxe qəhqəhə çəkərək,
yumruğunu masaya vurur və bağırırdı: “Bundan sonra abbat - sən olacaqsan, Tanrının içalatına and
içirəm!”. Eynən belə deyirdi, Rəbbim məni bağışlasın.

Abbatın təntənəli işarəsindən sonra qapılar açıldı və qızlar dəstə ilə içəri girdi. Qeyri-adi libaslar
geymiş gözəllər təmtəraqlı cərgə ilə içəriyə süzdülər. Əvvəlcə mənə elə gəldi ki, onların başında
anam dayanmışdı. Lakin sonra yanıldığımı gördüm; çünki şübhəsiz, qarşımdakı döyüşə hazırlaşmış
nizami
ordu kimi qorxunc olan qız idi. Ancaq başında iki sıra boyaz incidən düzəlmiş tac vardı, daha iki sııa
inci üzünün hər iki yanından aşağı süzülərək, sinəsindəki iki inci şəlaləsinə birləşirdi; hər incidən
gavalı böyüklüyündə almaz asılmışdı. Bundan başqa, qızın hər iki qulağından mavi incilərdən bir
silsilə asılmışdı; bu silsilələr onun Livan qülləsi kimi hündür və ağ boynunda həmail kimi birləşirdi.
Bürüncəyi tünd-qırmızı rəngdə idi, əlində almaz naxışlı qızıl piyalə vardı; içində Scvcrindən
oğurlanmış öldürücü mayenin olduğunu - bilmirəm, hansı möcüzənin köməyi ilə - anladım. Şəfəq kimi
gözəl olan bu xanımın yanında başqa qəşəng qadınlar vardı. Onlardan birincisi, üzərinə buğda
dənəcikləri səpilmiş ikiqat qızıl bafta ilə bəzədilən tünd rəngli donun üstündən naxışlı ağ bürüncək
geymişdi; ikincisi, üzərinə yaşıl rəngli çiçəklər səpilmiş və qəhvəyi rəngli labirintlər biçimində iki
böyük dördbucaq parçadan tikilmiş solğun-çəhrayı rəngli libasın üstündən sarı Dəməşq qumaşından
bir bürüncək geymişdi; üçüncüsü, kiçik qırmızı heyvanlardan toxunmuş zümrüd libasın üstündən
qırmızı bürüncək atmış, əlində isə qızılı naxışları olan şal tutmuşdu; o biri qızların libasını
xatırlamıram, çünki mənim gözlərimdə qəflətən bakirə Məryəmə bənzəyən bu qızın yanındakı
qadınların kim olduğunu anlamağa çalışırdım. Sonra o qadınların hər birinin kim olduğunu, necə
oldusa, dərk edə bildim. Sanki onlar əllərində, ya da ağızlarında adlarının yazıldığı lövhə
tutmuşdular. Nədənsə onların Ruf, Sara, Susanna və İncildən tanıdığımız digər qadınlar olduğunu
anladım.

Bu zaman abbat bağırdı: “İçəri girin, fahişə balaları!” Və yeməkxanaya dərhal tanıdığım övliyalar
soxuldu. Bəziləri sadə, bəziləri də təmtəraqlı libaslar geymişdi. Bu dəstənin başında taxtda əyləşmiş
biri vardı; Məsih idi bu, amma eyni zamanda həm də Adəm idi; tünd-qırmızı rəngli bürüncəyini



çiyinlərində, yaqut və incilərdən düzəldilmiş ağ-qırmızı rəngli böyük bir həmail saxlayırdı.
Başındakı tac, o qızın tacına bənzəyirdi, əlində donuz qanı ilə dolu böyük bir piyalə tutmuşdu. Onun
əhatəsində hamısını yaxşı tanıdığım (haqlarında danışacağam) başqa



Müqəddəs şəxsiyyətlər vardı və onlarla birlikdə kimiləri yaşıl, kimiləri qırmızı geymiş, hər birinin
əlində üzərinə Məsihin adının monoqramı208 həkk olunmuş qalxanlar olan Fransa kralının oxçular
koqortası gedirdi. Ordunun sərkərdəsi abbata ehtiramlarını bildirərək baş əydi və piyaləni ona uzadıb
dedi: “Bilirəm ki, bu torpaqlar, indi gördüyümüz sərhədləri daxilində otuz ildir müqəddəs Bencdiktin
mülküdür”. Abbat cavab verdi: “Belədirsə, dördüncünün birincisi və yeddincisi ilə aç”. Hamı bir
ağızdan dedi: “Afrikanın sərhədi naminə, amin”. Sonra hamı oturdu.

Bu zaman hər iki dəstə bir-birinə qarışdı, abbatın əmri ilə Süleyman ziyafət süfrəsi açdı, İakov və
Andrc saman dərzi gətirdilər, Adəm hamının qarşısında oturdu, Həvva yarpağın üstünə uzandı, Qabil
kotanı ilə birlikdə gəldi, Habil sərnic gətirdi və Kəhəri sağmağa başladı, Nuh avar çəkə-çəkə öz
gəmisi ilə təntənəli surətdə içəri girdi. İbrahim ağacın altında oturdu, İshaq kilsədəki qızıl mehrabın
üstünə çıxdı, Musa daşın üstündə əyləşdi, Danyal katafalkda uzanıb, Malaxia ilə qonşuluq etdi, Tobia
yatağa sərildi, Yusif çörək tərəzisinin üstünə tullandı, Bcnyamin çuvalın üstünə uzandı, başqaları da
belə etdilər, amma bu zaman mənzərə tutqunlaşdı; Davud təpəlikdə, Yuhənna yerdə, Firon qumluqda
(təbiidir, - öz-özümə dedim, - amma nə üçün?), Lazar masanın üstündə, İsa quyunun ağzında,
Zəkəriyyə ağacın budağında, Matta kətildə, Raab liflərin üstündə, Ruf samanlıqda, Tekla pəncərə
pərvazında (bu zaman Adelmonun solğun üzü pəncərədən içəri soxuldu; ona xəbərdarlıq etdi ki, aşağı
yıxılıb, uçuruma düşə bilər), Susanna bağçada, İuda məzarların arasında, Pyotr taxtda, Yəqub torun
üstündə, İlyas dəri yəhərdə, Rahil dağarcığın üstündə oturmuşdu. Həvari Paul qılıncını kənara qoyub,
narazılıqla donquldayan İsava qulaq asırdı; bu zaman İov təzək topasının üstündə oturub inildəyirdi,
Rebckka örtüklə, Yudit libasla, Həcər kəfənlə ona kömək etməyə tələsdi. Bu zaman müridlər
tüstüləyən böyük bir qazan



gətirdilər, qazanın içindən Salvemckli Venansio çıxdı, başdan-ayağa qıpqırmızı, sağa-sola qandan
hazırlanmış kükülər paylayırdı.

Yeməkxana getdikcə qələbəlik olurdu və hamı acgözlüklə yeməyə girişmişdi. Yunus masaya
balqabaq gətirdi, İsayya - tərəvəz, Yezekil - tut giləmeyvəsi, Zəkəriyyə - böyürtkən, Adəm - limon,
Danyal - paxla, firon - yemiş, Qabil - dəvətikanı, Həvva - əncir, Rahil - alma, Anania - almaz
böyüklüyündə gavalı, Liya - soğan, Harun - zeytun, Yusif - yumurta, Nuh - üzüm, Simon - şaftalı
çəyirdəyi gətirdi. Bu zaman İsa “Dies irae” oxuyur və sevinc içində bütün yeməklərin üstünə Fransa
kralının oxçularından birinin mizrağından çıxardığı kiçik süngərlə sirkə sıxırdı.

“Övladlarım mənim, əziz qoyunlarım mənim, - abbat sərxoş halda dilləndi, - bu cır-cındır içində
şam edə bilməzsiniz, yanıma gəlin, hamınız gəlin”. Və o, yumruğuyla dördün birincisinə və
yeddincisinə vurdu, onlar əcaib kabuslar kimi güzgüyə tərəf uçdular; güzgü qırıq-qırıq oldu və onun
içindən tökülən, incilərlə bəzənmiş rəngbərəng, yırtıq və çirkli libaslar labirintin bütün zallarına,
bütün yer üzünə dağıldı. Zəkəriyyə ağ rəngli cübbə seçdi, İbrahim - quş rəngli, Lut - kükürd rəngli,
Yunis - mavi, Tekla - alov rəngli, Danyal - aslan sarısı, Adəm - dəri rəngli, İuda - gümüş pul
rəngində, Raab - soxulcan rəngli, Həvva - xeyir və şər ağacının rəngində, kimsə - alabəzək, kimsə -
dəniz rəngində, kimsə - çobandarağı rəngində, kimsə - ağac qabığı, kimsə - al-əlvan, kimsə -
balıqqulağı, qurğuşun, qara, alov və od rəngli libas götürdü. Məsih də göyərçin rəngində bir cübbəyə
bürünüb, gülə-gülə İudanı acıqlandırır və zarafat edə bilmədiyi üçün onu qınayırdı.

Bu zaman Xorxe oxuma şüşələrini çıxardı, çör-çöp yığınını alışdırdı, Sara odun gətirdi, Yafəs
onları topladı, İshaq üst-üstə yığdı, Yusif doğradı; dərhal Yəqub quyu qazdı, Danyal gölün kənarında
oturdu, xidmətçilər suyu çəkdi. Nuh - şərab, Həcər - tuluq, İbrahim - dana gətirdi; Raab dananı bir
dirəyə bağladı, İlyas İsadan ipi alıb, dananın ayaqlarına doladı; sonra Absalom



onu saçlarından asdı, Pyotr qılınc verdi, İohann dananı öldürdü, İrod bütün qanı axıtdı, Sim içalatını
və nəcisini atdı, Yəqub ya ğ tökdü, Molassadon duzladı, Antiox alovun üstünə qoydu, Rebekka
bişirdi, Həvva əvvəl dadına baxdı və xəstələndi, amma Adəm fikir verməməsini dedi və əlini ətirli
otlar səpməyi məsləhət bilən Severinin çiyninə qoydu. Sonra İsa çörəyi böldü, balıqları payladı,
Yaqub bağırdı, çünki İsav onun göbələklərinin hamısını yemişdi, İshaq qızarmış oğlağı alovun
üstündən götürüb yedi, Yunis - qaynadılmış balinanı mədəsinə aşırdı; İsa isə qırx gün, qırx gecə oruc
tutdu.

Bu əsnada hər kəs içəri girib-çıxır, hər rəng və hər növdə ləzzətli ov yeməkləri gətirirdi, on böyük
tikəni həmişə Benyamin, ən yaxşısını isə Məryəm alırdı. Marta isə bulaşıq qabları yumağa məcbur
olduğu üçün şikayətlənirdi. Sonra onlar getdikcə ağlasığmaz dərəcədə böyüyən dananı parçalayıb
bölüşdülər; başını - Yuhənna, beynini - Absalom, dilini - Harun, çənəsini - Samson, qulağını - Pyotr,
boynunu - Ilolofcm, budunu
- Liya, qolunu - Saul, içalatını - Yunis, ödünü - Tobia, qabırğasını - Həvva, sinəsini - Məryəm,
döllüyünü - Elizabet, quyruğunu - Musa, ayaqlarını - Lut, sümüklərini - Yezekil götürdü. Bu zaman
İsa eşşək ətindən dişləyir, Müqəddəs Fransisk

- canavar, Habil - quzu, Həvva - murena, Voftizçi - çəyirtkə, firon - səkkizayaqlı ilbiz (təbiidir, - deyə
düşündüm, - amma nə üçün?) yeyirdi. Davud isə qabarböcəklorini içəri ötürür və əsmər, amma
gözəl bir qızın üstünə atılırdı; bu zaman Salvator diri aslanın qıçını dişləyir, Tekla isə qara qılları
olan hörümçəkdən qaçaraq qışqırırdı.

Şübhəsiz, artıq hamısı sərxoş idi, bəziləri şərabın üstündə sürüşüb döşəməyə yıxılır, bəziləri do
qazanların içinə düşür və yalnız ayaqları iki çubuq kimi çölə çıxırdı. İsanın barmaqları qaralmışdı,
hamıya kitab səhifəsi paylayır və deyirdi: “Alın, yeyin, bunlar Siınfosinin tapmacaları biri balıq
haqqındadır, digəri sizin Xilaskarınız və Tanrının oğlu barədə”. Yenə hamısı içməyə başladı, İsa -
üzüm, Yunis - marşala, firon - sorrent (bunu nə üçün?), Musa - qaditan, İshaq - kıit, Harun - adrian,



Zəkəriyyə - giləmeyvəli, Tekla - istiotlu, Yuhənna - alban, Habil - kampan, Məryəm - göyümtül, Rahil
- florens şərabı içdi.

Adəm çoçiyib qusdu, qabırğasından şərab axmağa başladı. Nuh yuxusunda Hamı söyürdü,
Holofem rahat-rahat xoruldayırdı, Yunis ölü kimi yatmışdı, Pyotr xoruz banınacan oyaq qaldı, İsa isə
Bernardo Gui ilə Pocettolu Bcrtrandonun qızı yandırmaq üçün sözləşdiyini eşidib, qəfil yuxudan
ayıldı. Və qışqırdı: “Ata! Əgər bacarırsansa, ata! Bu piyaləni məndən al!”. Kimi şərabı yerə tökür,
kimi sonacan içir, kimi gülməkdən ölür, kimi də ölüncəyədək gülür, kimi qabları gətirir, kimi də özgə
qabından içirdi. Susanna murdar öküz ürəyi əvəzinə gözəl, ağ bədənini heç bir zaman kelarla
Salvatora təslim etməyəcəyini deyib, fəryad qoparırdı. Pilat narahat ruh kimi yeməkxanada dolaşır,
əllərini yumaq üçün hamıdan su istəyirdi; rahib Dolçino lələkli şlyapasında ona su gətirir, sonra da
gülə-gülə libasının qabağını açıb, qanlı qasığını göstərirdi. Qabil isə Tridentli gözəl Marqaritanı
qucaqlayaraq onu acıqlandırırdı. Dolçino ağlayır Yə gedib başını Mələk papa adlandırdığı Bernardo
Guinin sinəsinə qoyurdu. Ubertino ona həyat ağacı ilə, Sczcna Mikcle isə qızıl kisəsi ilə təsəlli
verirdi. Hər iki Məryəm onun yaralarına məlhəm sürtür, Adəm isə onu təzə almadan dişləsin deyə
dilə tuturdu.

Sonra Binanın qübbələri açıldı və göydən, tək bir insanın idarə etdiyi qurğuda Rocer Bekon endi.
Bu zaman Davud sitar çaldı, yeddiduvaqlı Salomcya isə rəqs etdi və hər dəfə duvağın birini atanda
yeddi surun birinə üfliriir və yeddi möhürdən birini göstərirdi, sonda yalnız günəşə bürünmüş qaldı.
Hamı belə şən monastırın olmadığını deyirdi; Berenqar hamının, - həm kişilərin, həm də qadınların
paltarını qaldırdı və hər kəsin qasığından öpdü. Rəqs başladı, İsa ustad libası geydi, Yuhənna
- mühafizəçi, Pyotr - toratan, Nəmrud - ovçu, İuda - çuğul, Adəm - bağban, Həvva - dərzi. Qabil -
quldur, Habil - çoban, Yəqub - çapar, Zəkəriyyə - kahin, Davud - şah, Yubal - sitarçı, İoahim -
balıqçı, Antiox - aşpaz, Rcbekka - suçu, Modassadoıı

- təlxək, Marta - xidmətçi, İrod - qudurğan, Tobiya - təbib,
Yusif - dülgər, Nuh - sərxoş, İshaq - kəndli, İov - əzabkeş, Danyal - hakim, Tamar - fahişə, Məryəm
isə xanım qiyafəsində idi və xidmətçilərdən şərab gətirmələrini tələb edirdi, çünki onun oğlu, o
fərsiz, suyu şəraba çevirmək istəmirdi.

Bax bu zaman abbat qəzəblə bağırdı, çünki belə gözəl bir şənlik düzəltməsinə baxmayaraq, heç
kim ona hədiyyə vermirdi; buna görə hamı ona ərməğan aparmaq üçün tələsdi: quzular, qoçlar,
aslanlar, dəvələr, marallar, buzovlar, günəş arabası, Müqəddəs Eobanın çənəsi, Müqəddəs
Morimundun quyruğu, Müqəddəs Arundalinin ayıb yeri, Müqəddəs Burqozinin on iki yaşlı kəllə kimi
dəmir çərçivəyə salınmış peysəri və “Süleymanın beşbucağı”nın nüsxəsi. Lakin abbat daha da
qəzəblənib, belə davranmaqla onun diqqətini yayındırmağa çalışdıqlarını, əslində sərdabənin
xəzinəsini talayıb apardıqlarını, əqrəblərdən və yeddi şurdan bəhs edən çox qiymətli kitabın
oğurlandığını söyləyərək bağırmağa başladı və Fransa kralının oxçularına, bütün şübhəlilərin üstünü
axtarmağı əmr etdi. Hamının qınayıcı baxışları altında, oxçular Həcərin üstündə - əlvan örtük,
Rahilin üstündə - qızıl möhür, Tcklanın sinəsində - gümüş güzgü, Benyaminin qoltuğunun altında -
içki qədəhi, Yuditin donunun altında - ipək dəsmal, Lonjinin əlində - nizə, Avimelexin qucağında -
özgə arvad tapdılar. Lakin ən dəhşətlisi, qara pişikdən də qapqara və çox gözəl olan qızın üstündə bir
qara xoruzun tapılması oldu: onu dərhal cadugər və saxta həvari qadın elan etdilər və cəzalandırmaq
üçün üstünə atıldılar. Vəftizçi İohann başını kəsdi, Habil boğazını üzdü, Adəm qovdu,
Navuxodonosor odlu əli ilə onun sinəsində bürc işarələrini cızdı, İlyas alov arabasında onu oğurladı,
Nuh suda boğdu, Lut onu duz sütuna çevirdi, Susanna şəhvətpərəstlikdə ittiham etdi, Yusif başqa bir



qadınla ona xəyanət elədi, Anania onu odlu sobaya atdı, Samson zəncirə vurdu, Paul qamçıladı, Peter
başı aşağı çarmıxa çəkdi, Stefan daşla vurdu, Lavrenti qızdırılmış dəmirin üstündə ona işgəncə verdi,
Bartolomeo onun dərisini soydu, İuda ondan çuğulluq etdi, kelar onu tonqalda yandırdı, Peter isə hər
şeyi dandı. Sonra cəsədinin üstünə cumub, nəcislərini boşaltdılar,



üzünə yel buraxdılar, başına siyidilər, sinəsinə qusdular, saçını yoldular, ayıb yerlərinə yandırılmış
məşəllər soxdular. Qızın bir zamanlar zərif və gözəl olan bədəni indi çürüyür, xırda hissələrə
parçalanıb yayılaraq, zirzəmidəki mücrülərə və büllur-qızıl təbərrükdanlara dolurdu. Daha doğrusu,
qızın bədəni zirzəmiyə dolmurdu, əksinə, zirzəminin parçaları burulğan kimi fırlanaraq, indi canlı
maddədən deyil, mədən maddəsindən ibarət olan cəsədə çevrilirdi; sonra yenə sovrulub dağılır, nə
vaxtsa dəlicə küfrlərin səyi ilə bir yerə toplanaraq qızın cəsədinə dönmüş cisimlər indi ayrılaraq
müqəddəs zərrəciklərə çevrilirdi. Sanki vahid və ölçüyəgəlməz cisim min illər boyunca xırda
parçalara ayrılır, bu parçalar ölmüş rahiblərin cəsəd qalıqlarının saxlandığı yerdən daha möhtəşəm,
amma ondan fərqlənməyən sərdabəyə yayılır və onu tamamilə doldururdu; və sanki yaradılışın tacı
olan - insan bədəninin maddəsəl mahiyyəti öz-özünə təsadüfi, fani, bir-biri ilə əlaqəsi olmayan çoxlu
zərrəciklərə bölünür, beləcə özünə zidd olan nümunələr artıq mükəmməl deyil, dünyəvi biçimlər
təşkil edərək, yalnız ölüm və heçliyin rəmzi olan tozlara və pis qoxulu qalıqlara çevrilirdi...

Artıq ətrafımda nə ziyafət iştirakçılarını, nə də onların gətirdikləri hədiyyələri görə bilirdim -
sanki o şənliyin bütün qonaqları indi zirzəmidə rahatlıq tapmış, hər biri öz qalıqlarının mumiyası
olmuş, hər biri özünün şəffaf rəmzinə dönmüşdü. Rahil - sümüyə, Danyal - dişə, Samson - çənə
sümüyünə, İsa - tünd-qırmızı libasın bir parçasına çevrilmişdi. Sanki təntənəli ziyafət axırda coşqun
şənlikdən qızın bədəninin parça-parça edilməsinə çevrilmişdi və mən bütün bədənlərin bu son
fəlakətini, ümumi qırğını seyr edirdim... Bədənlər yox, mən nə deyirəm? Acmış və susamış
ziyafətçilərin dünyəvi və fani olan, vahid və bütünləşmiş bədəni tək cansız cəsəd olmuş, Dolçinonun
işgəncədən sonrakı bədəni kimi deşilib yaralanmış, iyrənc və parıltılı xəzinəyə çevrilmişdi; bütün
daşlaşan hissələri ilə birlikdə qarmaqlarla gərilmiş heyvan dərisi kimi öz səthinə dartılıb çəkilmişdi.
Bu bədənin eyni zamanda həm xarici, həm daxili, mövcud olan bütün əzaları görünür, hətta üz ifadəsi
də



hiss olunurdu. Dərinin bütün qırışları, büküşlori və yaraları, məxməri qatları, qasığının, qarnının
meşə kimi sıx tükləri, Dəməşq ipəyi kimi xışıldayan köksü; dırnaqları, pəncələrinin altındakı bərk
çıxıntılar; kirpiklərinin uzunluğu, gözlərinin sulu həlməşiyi, dodaqlarının ləti, bel tirinin nazikliyi,
sümüklərinin düzülüşü - bütün bunlar gözlər önündə qumsal toza çevrilsə də, ilkin cizgilərini
itirməmiş, əzaların bir-birinə uyğun yerləşməsi pozulmamışdı: əzik-üzük corablar kimi süst və
boşalmış ayaqlar, kənara qoyulub sərilmiş qırmızı keşiş cübbəsi kimi göy damarlı ətlər, qıvrılmış
bağırsaqların düzgün yumağı, selikli suvağın altından közərən ürək daşı, həmaildəki mirvarilər kimi
düzülmüş seçmə, sədəf dişlər, qırmızı-göy rəngli asma bəzək kimi yellənən dil, şamlar kimi dümdüz
sıralanmış barmaqlar, xalça kimi açılmış qarının ipliklərinin düyünləndiyi göbək... Hər tərəfdən,
zirzəminin hər divarından indi tobərrükdanlara və mücrülərə yığılmış, amma buna baxmayaraq, öz
ucsuz-bucaqsız məntiqsizliyi ilə bütünləşmiş bu makrobədən mənə gülür, göz eləyir, pıçıldayır və
məni yanına, yəni ölümə çağırırdı; bu, axşam yeməyində yeyib-içən və sırtıqca atılıb-düşən həmin
bədən idi, amma indi, kar və kor ölümün toxunulmazlığı içində sanki hərəkətsiz idi. Ubertino
qolumdan tutub elə sıxdı ki, dırnaqları ətimə batdı və dedi: “İndi görürsən, hamısı eynidir! Bir az
əvvəl öz çılğınlığından qürrələnən və öz oyunlarından həzz alan şey - indi cəzalandırılmış və
mükafatlandırılmış halda, ehtirasların məngənəsindən qurtularaq səbatlılıq içində donub-qalmış, onu
saxlayan və paklaşdıran, çürüməkdən xilas etmək üçün çürüməyə məruz qoyan əbədi soyuğa məhkum
olunmuşdur, zira onsuz da toz olanı heç bir qüvvə toza çevirə bilməz, ölüm - bizim üçün
dincəlməkdir, bütün işlərimizin sonudur”.

Bu zaman iblis kimi ağzından od çıxan Salvator qəflətən zirzəmiyə girib bağırdı: “Axmaq!
Görmürsən ki bu heyvan, İovun kitabındakı böyük liotardır? Nədən qorxursan, mənim mehriban
ağam? Bu da sənə qızardılmış pendir!”. Sonra birdən qırmızımtıl şəfəqlər bütün zirzəmini aydınlatdı
və yenə mətbəx kimi göründü, amma bura mətbəxdən daha çox, nəhəng bir



qarının sürüşkən və yapışqan içalatına bənzəyirdi; ortasında qarğa kimi qapqara, nəhəng qəfəsə
zəncirlənmiş minəlli, ətrafında kim varsa, yaxalamaq üçün əllərini uzadan iyrənc bir heyvan
oturmuşdu; susuzluğunu yatırmaq üçün üzüm salxımını sıxan kəndli kimi, o da tuta bildiyi hər kəsi elə
möhkəm, elə amansızlıqla sıxırdı ki, onların əlləri, ayaqları sınır, beyinləri əzilib dağılırdı. Onları
ləzzətlə yedikdən sonra kükürddən daha üfunətli və iyrənc bir qoxu ilə gəyirib, alov püskürürdü.
Amma - nə ağlasığmaz müəmma! - bu səhnədən qətiyyən qorxmurdum və birdən bu “mehriban iblis”ə
(onun haqqında belə düşünürdüm) rahatlıqla baxa bildiyimi fərq etdim, çünki o, başqa biri deyil,
Salvator idi; zira ölümlü insan bədəni haqqında onun əzabları və puçluğu haqqında, indi hər şeyi
bilirdim - və artıq heç nədən qorxmurdum. Doğrudan da, çox tezliklə indi mənə xoş və hətta rahat
görünən o alovlu işıqda şam yeməyindəki bütün qonaqları yenidən gördüm; onlar yenə öz cismani
örtüklərini qazanmışdılar və hər şeyin yenidən başladığını söyləyərək, nəğmə oxuyurdular, gənc qız
da aralarında idi gözəl və sağlam olaraq və mənə deyirdi: “Bütün bunlar heç nədir, heç nə,
görəcəksən, tezliklə qayıdacağam və əvvəlkindən daha gözəl olacağam, yanlız bir dəqiqəliyə izin ver,
gedim tonqalda yanım, sonra bax burada görüşərik!”. Və Tanrı, məni bağışla, öz ağuşunu mənə
göstərdi, ona sarı getdim və gözəl bir dərəyə düşdüm; qızıl dövrün bərəkətli vadisinə bənzəyirdi,
şehli, meyvələrlə, bulaqlarla, qızardılmış pendirlər yetişən ağaclarla dolu. Orada olan hər kəs gözəl
bayrama görə abbatı tərifləyir, öz sevgilərini və ehtiramlarını göstərmək üçün onu yumruqlayaraq,
təpikləyərək, libasını cıraraq və yerə yıxıb, gündəyməzini çubuqlayaraq minnətdarlıq edirdi. O isə
gülməkdən uğunur və qıdıqlamasınlar deyə onlara yalvarırdı. Sonra burun deşiklərindən kükürd
dumanları çıxan atlara minmiş yoxsul həyat rahibləri göründü; hər birinin kəmərindən qızıl dolu
kisələr asılmışdı, onlar bu qızılların köməyi ilə canavarları quzulara, quzuları isə canavarlara
çevirirdilər və Tanrının ağlasığmaz qüdrətinə mədhiyyələr oxuyan xalq məclisinin dəstəyi ilə bu
canavarlara



tac qoyub, imperator elan edirdilər. «Ul cachinnis dissolvalur, torquealur rictibus!» 209 - deyə İsa
tikanlı tacını ataraq ucadan səsləndi. Papa İohann içəri girib, bu qarışıqlığa görə hamını
məzəmmətlədi və dedi: “Bu gedişlə işlər necə qurtaracaq, bilmirəm!”. Lakin hamı onu lağa qoyub
güldü və abbatın başçılığı altında donuzlarla birlikdə meşəyə yerdombalanı axtarmağa getdi. Mən də
onlarla getmək istədim, amma tindən çıxan Vilhelmi gördüm. Labirintdən gəlirdi. Əlində onu sürətlə
şimala doğru çəkən ahənrüba vardı. “Məni atıb getməyin, ustadım, - deyə qışqırdım. - Afrikanın
sərhədində nə olduğunu mən də görmək istəyirəm!”

“Artıq sən gördün!” - Vilhelmin cavabı uzaqlardan eşidildi. Və mən kilsənin qübbəsi altında
cənazə duasının son sözləri səslənərkən oyandım:

“Qorxu dolu, ağlar gün
Küllərdən doğacaq,
Günahkarlar məhkum olacaq.
Onları əfv et, Tanrım!
Ey Həzrəti-İsa,
Onlara dinclik nəsib et ”/

Bu sübut edirdi ki, gördüyüm xəyal bütün xəyallar kimi qısa da olsa, bir “amin” boyunca sürməsə
də, hər halda “Dies irae” oxunana qədər keçib-getmişdi.



ALTINCI GÜN

G Ü N O RTAYA D O Ğ R U,
Vilhelm A dsomın yuxusunu yozur

Çətinliklə özümə gəldim və həyətə çıxdım. Əsas darvazanın yanında bir neçə nəfər dayanmışdı.
Bunlar monastırdan ayrılmaqda olan fransiskanlar və onlarla vidalaşan Vilhem idi.

Xoş arzulara, qardaşca qucaqlaşmalara mən də qoşuldum. Sonra Vilhelmdən o birilərin
məhkumlarla birlikdə nə zaman gedəcəklərini soruşdum. Onların yarım saat əvvəl, biz xəzinədə
olarkən getdiklərini söylədi. “Bəlkə do mən xəyal görərkən”, - deyə düşündüm.

Bir an donub-qaldım. Sonra özümü ələ aldım. Belə daha yaxşıdır. Onların necə aparılmasına baxa
bilməzdim. Bədbəxt qiyamçı-keların, Salvatorun və əlbəttə ki, qızın. Baxmaq və onları daha heç
zaman görməyəcəyimi düşünmək... Həm də gördüyüm xəyal hələ yaxamı buraxmamışdı və bütün
hisslərim keyimiş kimi idi.

Minoritlərin arabası monastırın qapısına doğru irəlilərkən, Vilhelmlə mən kilsənin qarşısında
dayanıb, gözlərimizlə onu yola salırdıq. Ayrı səbəblərdən olsa da, hər ikimiz məyus idik. Sonra mən
qeyri-adi yuxumu ustadıma danışmağı qərara aldım. Gördüyüm xəyalın dəhşətli rəngarəngliyinə və
rabitəsizliyinə baxmayaraq, hər şeyi xırda təfərrüatlarına qədər və çox aydın xatırlayırdım: surətlər,
hərəkətlər, sözlər tək-tək yadımda idi. Beləcə, heç bir şeyi ötürmədən danışdım, çünki məlumdur:
yuxular - çox vaxt mühüm şeylər saxlayan sirli məktublar kimidir, müdriklər onları yazılı sənəd kimi
oxuya bilirlər.

Vilhelm susaraq məni dinlədi. Sonra soruşdu: “Nə gördüyünü bilirsənmi?”
“Sizə danışdıqlarımı...” - karıxmış halda cavab verdim.
“Bunu anladım. Amma mənə danışdıqlarının böyük bir hissəsinin daha əvvəl yazılı şəkildə mövcud

olduğunu dərk edirsənmi?



S o n günlərdə gördüyün hadisələri və adamları sənə məlum olan başqa bir vaqcənin içinə
yerləşdirdin, bunu sən haradasa oxumusan, ya da kimdənsə eşitmisən, məktəbdə, bəlkə də monastırda.
Xatırlamağa çalış. “Kipriani ziyafəti”dir bu”.

Bir an sarsıntı içində donub-qaldım. Sonra xatırladım. Hə, əlbəttə! Əsərin adını, doğrudan da,
unutmuşdum. Amma hansı yetkin rahib, ya da usanmaq bilməyən gənc mürid, Pasxa bayramlarının
zəngin ənənələrinə və ioca monachorıım210 -a daxil olan və nəsrlə, ya da nəzmlə nağıl edilən bu
hekayəyə, heç olmasa, bircə dəfə gülməmişdir, ya da gülümsəməmişdir? Ustadlar arasında ən sərt
olanlar onu yasaqlasa da, yamanlasa da, elə bir monastır yoxdur ki, orada rahiblər bu hekayəni,
əlbəttə, mütləq əlavələr və düzəlişlər edərək bir-birinin qulağına pıçıldamasınlar, ya da təlxəklik
pərdəsi altında əxlaq dərsləri gizlədiyini sanaraq ehtiramla onun üzünü köçürməsinlər; bəzi ustadlar,
əksinə, onun oxunmasını və yayılmasını təşviq etmişdir, çünki onlara görə gənclər bu əyləncəli
hekayənin vasitəsi ilə müqəddəs tarixin hadisələrini daha asanlıqla öyrənib, yaddaşlarına həkk edə
bilərlər. “Ziyafəf’in papa VIII İohanna “Gülənə gülmək istəyirəm, Papa İohann! Sən də qəbul et! Və
istəyirsənsə, sən də özünə gül!” sözləri ilə həsr edilmiş nəzmlə xülasəsi də yazılmışdı. Deyirlər ki,
kral Keçəl Karlın özü də şam yeməyində möhtərəm qonaqlarını əyləndirmək üçün “Ziyafət”in mətnini
dəyişdirərək, müqəddəs məzhəkə şəklində səhnəyə qoydurmuşdu:

"Gülməkdən yerə yıxıldı Qauderik Zəkəriyyəyə heyrətləndilər,
Döşəyində uzanıb Anastasio Dərs öyrədir... ”

Dostl ar ımla “Ziyafət”in parçalarını əzbərdən söylorkən, ustadlarım dəfələrlə məni
cəzalandırmışdı. Yadımdadır, Melkdə



qoca bir rahib deyirdi ki, Kipriani kimi möhtərəm insan müqəddəs şəhiddən çox bir bütpərəstə, ya da
təlxəyə yaraşan, belə ədəbsiz bir şey, Müqəddəs Kəlamın belə batil və kafırcəsinə təqlidini yaza
bilməzdi... İllər ötdükcə bu gənclik zarafatlarını unutmuşdum. Amma nccə olmuşdu ki, “Kipriani
ziyafəti” həmin gün yuxumda belə heyrətamiz canlılıqla yenidən üzə çıxmışdı? Mən həmişə yuxuların
- ilahi məktublar, ya da olsa-olsa, yuxuya gedən yaddaşın gün boyunca baş verən hadisələrlə bağlı
cəfəng sayıqlaması olduğunu düşünmüşdüm. İndi anlayırdım ki, kitabları da yuxuda görmək olar.
Demək, yuxuların da yuxuda görülməsi mümkündür.

“Sənin yuxundan mümkün olan hər şeyi çıxarmaq üçün Artcmidor olmaq istəyərdim, - Vilhelm
dedi. - Amma mənə elə gəlir ki, Artemidorun elminə sahib olmadan da nə baş verdiyini anlamaq
asandır. Zavallı övladım, son günlərdə sanki həyatın əsas qanun və qaydalarının pozulduğu hadisələr
yaşadın. Sən daim bunlar haqqında düşündün və başqa məqsədlərlə də olsa, dünyanı kəllə-mayallaq
göstərən bir məzhəkə haqqında xatirələr beynində canlanmağa başladı. Bunlara ən yeni
təəssüratlarını, ümidsizliklərini, qorxularını qatdın. Adelmonun haşiyə naxışlarından ayrılaraq,
dünyanı baş-ayaq göstərən, amma buna baxmayaraq, “Kipriani ziyafəti”ndo olduğu kimi, hər kəsin
gerçəklikdə nə etmişsə, yenə onu etdiyi bir şənliyə həyat verdin. Nəhayət, hansı dünyanın baş-ayaq
olduğunu yuxuda özündən soruşdun. Hansı dünya çevrilmişdir, hansı dünyada işlər tərsinə gedir?
Sonun yuxun artıq haranın yuxan, haranın aşağı, ölümün və həyatın harada olduğunu göstərə bilmirdi.
Gördüyün yuxu sənə öyrədilən bütün ehkamları inkar edirdi”.

“Bu mən deyildim, - deyə ləyaqətlə söylədim, - yuxum idi. Deməli, yuxular - ilahi məktub yox,
şeytani yalandır? Heç bir həqiqət daşımır?”

“Bilmirəm, Adso, - Vilhelm cavab verdi. - Əlimizdə o qədər həqiqət var ki, bir gün kimsə
yuxularda da həqiqət axtarmağa başlarsa, dəccalın zamanının, doğrudan da, gəlib çatdığını
deyəcəyəm. Amma yenə də sənin yuxun haqqında daha çox düşündükcə,



onda daha çox mənalar görürəm. Özüm üçün sənin üçün deyil. Fərziyyələrimi möhkəmləndirmək üçün
sənin yuxularından faydalandığıma görə məni bağışla. Bilirəm ki, bu yaxşı deyil, amma nə etmək
olar... Deyəsən, sənin yuxudakı ruhun, mənim ayıqkən altı gündə ayırd edə bilmədiyim şeyləri anlaya
bilmişdir...”

“Doğrudanmı?”
“Doğrudan. Ya da belə deyil. Sənin yuxun, ilk növbədə, ona görə mənalıdır ki, fərziyyələrimdən

birini təsdiqləyir. Amma mənə çox kömək etdin. Sağ ol”.
“Necə kömək etdim? Mənim yuxumda nə var? Başqa yuxular kimi o da cəfəngiyatdır!”
“Burada ikinci bir məna var, başqa yuxularda və xəyallarda olduğu kimi. Onu istiarə, ya da təşbeh

kimi oxumaq lazımdır”.
“Müqəddəs Yazılar kimi?”
“Hə, yuxu - müqəddəs yazıdır. Bir çox müqəddəs yazı da - yuxudan başqa bir şey deyil”.



ALTINCI GÜN

G Ü N O RTA ,
Kitabxananın tarixi araşdırılır və sirli kitab haqqında

bəzi məlumatlar əldə edilir

Vilhelm yazı zalından bir az əvvəl düşdüyünə baxmayaraq, məni yenə oraya apardı. Bensiodan
kataloqu istədi və tələsə-tələsə onu vərəqlədi. “Buralarda olmalıdır, - deyə mızıldandı. - Bir saat
əvvəl görmüşdüm...” Nəhayət, lazımi səhifəni tapdı. “Budur, - dedi. - oxu bu yazını”.

Bir təsnifat altında (“Afrikanın sərhədi!”) dörd başlıq vardı. Bu, bir neçə mətndən ibarət olan
vahid cilddən söhbət getdiyini göstərirdi. Oxudum:

“I. Ər. bəzi axmaqların söhbəti haqqında.
II. Sür. Misir kimyagər.kitabı.

III. Karfagen yepiskopu mömin Kiprianinin ziyafəti haqqında magistr Alkofribasın dedikləri.
IV. Bakirəliyin pozulması və rüsvayçı eşq haqqında başlıqsız kitab”.

“Nə olsun?” - deyə soruşdum.
“Axtardığımız kitab budur, - Vilhelm pıçıldadı. - Bax buna görə gördüyün yuxu mənim

mülahizələrimi təsdiqləyir. Doğrudan da, - o, həm sonrakı, həm də əvvəlki səhifələri vərəqləməyə
davam edərək dedi, - doğrudan da, bu, çoxdan bəri düşündüyüm kitabların siyahısıdır. Bax, hamısı
bir yerdə. İndi biz bəzi şeyləri hesablayarıq. Lövhə yanındadırmı? Əla. Bir az hesabat aparmalıyıq.
Alinardonun dünən dediklərini yaxşı xatırlamağa çalış. Bu gün Nikojadan eşitdiklərimizi də... Hər
şeydən əvvəl, biz öyrəndik ki, Nikola təxminən otuz il öncə buraya gəlmişdir. Bu zaman Abbone artıq
abbat təyin edilmişdi. Ona qədər Riminili Paolo abbat imiş. Doğrudurmu? Fərz edək ki, Abbone
təxminən 1290-ci ildə baş rahib vəzifəsinə təyin edilib, bir il tez, bir il gec - bunun əhəmiyyəti
yoxdur. Belə. Nikola bizə dedi ki, monastıra gəldiyi zaman Bobbiolu Robcrto kitabxanaçı imiş.
Yazdıqmı? Yazdıq. Sonra Robcrto ölür. Və yerinə Malaxia keçir. Deyək ki, bu əsrin əvvəlində. Yaz.
Amma Nikolanın gəlməsindən əvvəlki dövrdə Riminili Paolo kitabxanaçı olub. Nə zamandan bəri bu
vəzifədə imiş? Bilmirik. Əlbəttə, monastırın tarixçəsi haqqında yazılmış qeydlərə baxa bilərik, amma
bunlar, yəqin ki, abbatdadır. Bu anda ona müraciət etmək istəmirəm. Tutaq ki, Paolo altmış il əvvəl
kitabxanaçı seçilmişdir. Yaz. Onda bəs nə üçün Alinardo təxminən əlli il bundan əvvəl ona verilməli
olan kitabxanaçılıq yerinə başqa birinin təyin edilməsindən ötrü şikayətlənir? Kimi nəzərdə tutur?
Riminili Paolonu?”

“Ya da Bobbiolu Robertonu!” - dedim.
“Bəlkə də. Amma indi bu kataloqa baxaq. Malaxianın ilk gündə bizə dediyi kimi, kitablar buraya

daxilolma sırasına görə siyahıya alınır. Bəs onları kim qeyd edir? Əlbəttə ki, kitabxanaçı. Deməli, bu
vərəqlərdəki yazı xətlərinin dəyişilməsinə görə, kitabxanaçıların sırasını qura bilərik. İndi axırdan
başlayaraq kataloqa baxaq. Sonuncu xətt - açıq-aşkar Malaxianındır, görürsən, qotik üslubdadır. Bu
xətlə yalnız bir neçə səhifə yazılmışdır. Son otuz ildə monastıra çox kitab gətirilməmişdir! Ondan
sonra titrək əllə yazılmış vərəqlər gəlir, zənnimcə bu, zəif və xəstə olan Bobbiolu Robcrtonun
xəttidir. Bu vərəqlər də çox deyil. Yəqin ki, Robcrto bu vəzifədə çox az müddət qalmışdır. Növbəti
vərəqlərdə nə görürük? Tamamilə başqa, düzgün, inamlı xətlə yazılmış sətirlər, yeni kitabların adları
yazılmış neçə-neçə səhifə sənə göstərdiyim o dörd mətndən ibarət cild də buradadı, - doğrudan da,



qiyməti yoxdur! Riminili Paolo gör nə qədər çalışmışdır! Nikolanın dediyi kimi, onun çox gənc
yaşlarda abbat olduğunu nəzər alsaq, heyrətamiz dərəcədə çox çalışmışdır. Amma tutaq ki, bu gənc və
acgöz qiraətçi cəmi bir neçə il ərzində monastırı kitablarla zənginləşdirmişdir... Lakin bizə
deyilmədimi, qəribə şikəstliyindən, ya da xəstəliyindən ötrü yazmağı bacarmadığı üçün onu “Yazmaq
bilməyən abbat”



adlandırırdılar? Demək, o yazmamışdır. Bəs bu xətt kimindir? Məncə onun köməkçisinin. Amma
yalnız bir halda. Əgər bu köməkçi sonradan kitabxanaçı vəzifəsinə təyin edilmişsə. Yalnız bu halda o,
öz xətti ilə kataloqu doldurmağa davam edə bilər. Və yalnız belə olduqda bu qədər çox səhifənin nə
üçiin eyni bir xətlə yazıldığını izah etmək mümkündür. Bu isə onu göstərir ki, təxminən əlli il əvvəl,
Paolodan sonra, Robertoya qədər daha bir kitabxanaçı olmuşdur. Bax Alinardonun müəmmalı rəqibi
də odur. Alinardo daha yaşlı olduğu üçün Paolodan sonra seçiləcəyini umurdu. Amma onun yerinə bu
sirli kitabxanaçını təyin etmişdilər. Sonra sirli kitabxanaçı harasa yoxa çıxır. Və necə olursa,
Alinardonun və başqa rahiblərin gözlədiklərinin əksinə olaraq, Malaxia kitabxanaçı təyin edilir”.

“Amma bu mühakimələrin doğru olduğunu nə üçün düşünürsünüz? Bu xəttin naməlum
kitabxanaçıya aid olduğunu qəbul etsək belə, əvvəlki vərəqlərdə olan başlıqlar Paolo tərəfindən nə
üçün yazıla bilməzdi?”

“Çünki bu dövrə aid olan kitablar arasında buyruqlar və fərmanlar da yer alır, bunların isə dəqiq
tarixləri var. Demək istəyirəm ki, əgər siyahıda VII Bonifasionun 1296-cı il tarixli Firma cautela
bullasını görsən - şübhəsiz ki, görəcəksən - bu mətnin monastıra göstərilmiş tarixdən əvvəl
gətirilmədiyini öyrənəcəksən, çox gec gətirilmədiyini də düşünə bilərsən. Deməli, mənim əlimdə
illərin axışım ölçən, verst daşlarına211 bənzər bir şey var, bunlara söykənərək, Riminili Paolonun
1265-ci ildə kitabxanaçı, 1275-ci ildə isə abbat təyin olunduğunu ehtimal etsək, onun xəttinin, ya da
Bobbiolu Roberto olmayan birinin xəttinin 1265-ci ildən 1285-ci ilə qədər davam etdiyini görəcəyik,
yəni arada on illik bir boşluq mövcuddur”.

Ustadım, doğrudan da, ağıllı adam idi.
“Bundan hansı nəticələr çıxarmaq lazımdır?” - deyə soruşdum.
“Heç bir, - cavab verdi, - bunlar yalnız fərziyyələrdir”.



Sonra ayağa qalxdı və Bcnsioya yaxınlaşdı. Bensio qürurla öz yerində oturmuşdu, anıma
görkəmindən arxayınlıq hiss edilmirdi. Yerini dəyişməmişdi, kataloqa daha yaxın qoyulmuş
Malaxianın masası arxasına keçməyə cəsarət etməmişdi. Vilhelm onunla kifayət qədər sərt danışdı.
Dünənki iyrənc səhnəni hələ unutmamışdıq.

“Belə mühüm bir şəxs olsan da, cənab kitabxanaçı, ümid edirəm ki, mənim bir sualıma cavab
verəcəksən. Həmin gün səhər Adelmo və başqaları çətin tapmacalardan danışarkən Berenqar
Afrikanın sərhədi haqqında söz deyəndə “Kipriani ziyafətini xatırlayan olmuşdumu?”

“Hə, - Bensio dedi. - Məgər sizə deməmişdim? Simfosinin tapmacalarından söz düşməzdən əvvəl
məhz Venansio “Ziyafət” barədə nəsə danışdı, Malaxia isə hirslənərək, bunun ədəbsiz bir kitab
olduğunu dedi və onun oxunmasını abbatm qadağan etdiyini hər kəsə xatırlatdı”.

“Abbat, hə? - Vilhelm dedi. - Çox maraqlıdır. Təşəkkür edirəm, Bensio”.
“Dayanın, - Bensio dedi. - Sizinlə danışmaq istəyirəm”. Və başqalarının eşitməməsi üçün bizi öz

ardınca, mətbəxə enən nərdivanın yanına apardı. Dodaqları titrəyirdi.
“Mən qorxuram, Vilhelm, - o dedi. - Onlar Malaxianı da öldürdülər. İndi həddən artıq çox şey

bilən mənəm. Həm də italyanlar mənə nifrət edirlər. Onlar əcnəbi kitabxanaçı istəmirlər artıq. O
birilərin də bu səbəbdən öldürüldüyünü düşünürəm. Mən sizə heç zaman deməmişəm.. Amma
Alinardo Malaxiaya çoxdan nifrət edirdi, onunla köhnə haqq-hesabı vardı...”

“İllər öncə bu vəzifəni onun əlindən kimin aldığını deyə bilərsənmi?”
“Bunu bilmirəm. Onlar bu barədə həmişə üstüörtülü danışıblar. Həm do bu çoxdan olub. Yəqin ki,

artıq hamısı ölüb. Amma Alinardonun ətrafına yığılmış italyanlar həmişə Malaxia haqqında
deyirdilər ki... o bir oyuncaqdır, kimsə onu idarə edir və abbatın da bu işdə barmağı var. Mən nə
etdiyimi düşünmədən, iki düşmən dəstənin mübarizəsinə qarışdım. Bunu yalnız bu gün anlamışam.
İtaliya - sui-qəsdçilər ölkəsidir. Burada papaları zəhərləyirlər. Mənim kimi zavallı birinə nələr
etməzlər... Dünən bunu anlamırdım. Düşünürdüm ki, bütün bu çaxnaşmalar kitaba görədir. Amma bu
gün hər şeyi başqa cür görürəm və anlayıram ki, kitab - yalnız bəhanədir. Siz də gördünüz, Malaxia
kitabı tapdı, amma yenə öldürüldü. Mən istəyirəm ki... bunu etməliyəm... qaçmaq istəyirəm mən.
Məsləhət verin”.

“Əvvəlcə sakitləş. Deməli, indi sənin məsləhətlərə ehtiyacın var? Amma dünən dünyanın ağası
kimi xoruzlanırdın! Abdal! Dünən mənə kömək etsəydin, biz bu son cinayətin qarşısını alardıq.
Malaxianı ölümə aparan kitabı ona sən verdin. Amma heç olmasa, mənə bunu de. Sən bu kitabı əlində
tutdunmu, açdınmı, oxudunmu? Əgər belədirsə, sən nə üçün ölmədin?” “Bilmirəm. And içirəm ki, o
kitaba toxunmamışam! Daha doğrusu, ancaq laboratoriyadan götürəndə ona toxundum... Amma
açmadım, cübbəmin altında gizlədim, sonra hücrəmə gedib, döşəyin altına qoydum. Malaxianın məni
güddüyünü bilirdim, ona görə də tez yazı zalına qaçdım. Sonra Malaxia mənə köməkçi yerini təklif
edincə, onu hücrəmə apardım və kitabı geri verdim. Vəssalam”.

“Onu açmadığını deyib yalan danışma”.
“Hə, gizlətməzdən qabaq açdım... Amma axtardığınız kitabın bu olub-olmadığına yalnız əmin

olmaq istəyirdim. Əvvəlcə ərəb dilində yazılmış mətn başlayırdı, sonra güman ki, süryanicə bir yazı,
sonra latınca, daha sonra isə yunanca bir mətn...” Sanki kataloqda yazılmış işarələri yenidən gördüm.
Birinci iki başlıq “Ər” və “Sür” işarələri ilə qeyd edilmişdi. Həmin kitab! Vilhelm isə Bensionu
daha da sıxışdırırdı: “Deməli, sən kitaba toxundun, amma ölmədin. Demək, toxunmaqla ölmürlər.
Yaxşı. Yunanca yazılmış mətn haqqında nə deyə bilərsən? Ona baxdmmı?”

“Demək olar ki, yox. Lakin başlığının olmadığını görə bildim. Sanki mətnin əvvəli itirilmişdi...”



“Başlıqsız kitab...” - Vilhelm mızıldandı.



“İlk səhifəni oxumağa çalışdım. Lakin düzünü desəm, yunanca pis bilirəm... Daha çox vaxt lazım
idi ki... Hə, məni daha bir şey təəccübləndirdi. Həm də elə yunanca yazılmış vərəqlərə xas idi bu.
Səhifələrin hamısına baxa bilmədim. Mümkün olmadı. Vərəqlər... necə deyim... nəm çəkmişdi, bir-
birinə yapışmışdı. Bəlkə də bu, perqamentin qəribəliyindən irəli gəlirdi... Adi perqamentlərdən daha
yumşaq idi. İlk səhifəsi tamam yıpranmışdı, az qala tökülürdü... Qısası, qəribə perqament idi...”
“Qəribə! Severin do məhz bu sözdən istifadə etmişdi!” - Vilhelm dedi.

“Hə, ümumiyyətlə, perqamento oxşamırdı. Qumaşa bənzəyirdi, amma çox nazik idi”, - deyə Bensio
davam etdi.

“Charta lintea212 ya da pambıq perqament, - Vilhelm dedi. - Sən onu heç vaxt görməmişdin?”
“Belə bir şey eşitmişdim, amma özüm görməmişdim. Deyirlər ki, çox bahalıdır və tez zay olur.

Buna görə də ondan az istifadə edirlər. Ərəblər hazırlayır, düzdürmü?”
“İlk dəfə ərəblər icad edib. Amma indi İtaliyada da düzəldirlər Fabrianoda. Daha sonra... hə,

əlbəttə, buna şübhə yoxdur!”. Villıclmin gözləri parıldadı. “Nə maraqlı, nə gözəl bir izahdır! Afərin,
Bensio! Sənə ürəkdən təşəkkür edirəm, mənim dostum! Amma burada, kitabxanada pambıq kağıza çox
az rast gəlinər, çünki son dövrün kitabları buraya, demək olar ki, gətirilmir. Həm də onun perqament
kimi uzunömürlü olmayacağından qorxurlar. Yəqin ki, düz edirlər... Amma bəlkə do burada
“bürüncdən davamlı” olmayan belə xammal qəsdən seçilmişdir? Pambıq perqament, hə? Çox gözəl.
Hələlik, Bensio. Narahat olma. Sənin üçün təhlükə yoxdur”.

“Doğru deyirsiniz, Vilhelm? Buna əminsinizmi?”
“Əminəm. Əgər bumunu hər yerə soxmasan. Onsuz da, yetərincə ziyan vurmusan”.
Bensionu şən olmasa da, sakitləşmiş halda tərk edib, yazı zalından uzaqlaşdıq.
“Axmaq, - Vilhelm nərdivandan düşə-düşə dişlərini sıxaraq dedi. - Əgər ayağımızın altında

dolaşmasaydı, çoxdan hər şeyi aşkara çıxarmışdıq”.
Yeməkxanada abbatı gördük. Vilhelm ona yaxınlaşıb, qəbuluna gəlmək istədyini bildirdi. Bu dəfə

Abbone yan qaça bilmədi və öz evində bir neçə dəqiqədən sonra görüş təyin etdi.



İK İN D İ  VA X T I ,
Abbat Vilhelmi dinləmək istəmir, bahalı daş-cjaşlann
dili haqqında danışmağı üstün tutur və monastırda

baş vermiş qəmli hadisələrlə bağlı təhqiqatın
dayandırılmasını tələb edir

Baş rahibin mənzili iclas zalının üstündə yerləşirdi, bizi qəbul etdiyi geniş və təmtəraqlı otağın
pəncərəsindən bu aydın, amma küləkli havada monastır kilsəsinin damı üzərindən Binanın nəhəng
cizgiləri görünürdü. Abbat pəncərənin qarşısında dayanıb, onu seyr edirdi; içəri girdiyimiz zaman
vüqarla başını tərpədib, onu göstərdi.

“Gözəl qaladır, - dedi, - quruluşu qızıl qaydaya tabe olan nisbətdədir, tağların biçimini də
üstələyir. Üç mərtəbədən ibarətdir, çünki üç - müqəddəs Üçlüyün sayıdır, İbrahimi ziyarət edən
mələklərin sayıdır, Yunusun böyük bir balığın qarnında keçirdiyi günlərin sayıdır; İsa və Lazar öz
məzarlarında üç gün qaldılar. Məsih öz Səmavi Atasına üç dəfə yalvardı ki, acı qədəhi onun
dodaqlarından uzaqlaşdırsın; üç dəfə həvarilərlə birlikdə dua etdi. Peter ona üç dəfə xəyanət elədi,
dirilişdən sonra tərəfdarlarının gözünə üç dəfə göründü. İlahiyyat fəzilətləri üçdür, müqəddəs dillər
də üçdür, ruhun üç şöbəsi var. Şüurlu məxluqlar üç növdür: mələklər, insanlar və şeytanlar. Səsin
tərkibi üçdür: avaz, ucalıq və ahəng. Bəşər tarixi üç dövrə bölünür: qanundan əvvəl, qanun dövrü və
qanundan sonrakı dövr.

“Mistik uyğunluqların heyrətamiz toplusu”, - deyə Vilhelm razılaşdı.
“Amma dördkünc biçimlər də, - abbat sözünə davam etdi, - spiritual örnəklərlə zəngindir. Əsas

fəzilətlərin sayı dörddür, il dörd fəsildən ibarətdir, dörd təbii maddə var; isti, soyuq, rütubət və
quruluq dördlükdə mövcuddur; sonra doğuluş, böyümə, yetkinlik və qocalıq; dörd növ heyvan vardır
- səmada, yerdə,



havada və suda yaşayan heyvanlar; göy qurşağının əsas rəngləri - dörddür; üç yüz altmış altı günlük
uzun il dörd ildən bir olur”.

“Hə, əlbəttə, - Vilhelm cavab verdi, - üçlə dördün cəmi isə yeddi edir, rəqəmlərin ən sirlisi; üçün
dördə hasili on iki edər - həvarilərin sayı; on ikini on ikiyə vuranda yüz qırx dörd edir seçilmişlərin
sayı”. Rəqəmlərin mistik aləminə dair bu son bilik nümayişinə abbatın əlavə edəcəyi başqa heç nə
yox idi. Beləcə, Vilhelm mövzunu açmağa yaxşı imkan qazandı.

“Son günlərin sizə məlum hadisələri haqqında danışmaq istəyirəm. Mən uzun müddət onların
haqqında düşündüm”, - o dedi.

Üzü pəncərəyə tərəf dayanmış abbat dönüb Vilhelmə baxdı. Baxışları sərt idi. “Mən deyərdim ki,
lazım olduğundan da uzun. Bunu gizləmirəm, Vilhelm qardaş, sizdən çox şey gözləyirdik. Sizin
gəlişinizdən altı gün keçmişdir. Bu altı gün ərzində, Adelmodan başqa, dörd rahib də öldü. İkisi də
inkvizisiya tərəfindən həbs edildi. Əlbəttə ki, onlar haqlı olaraq həbs edildilər, amma inkvizitor üstü
açılmamış cinayətlərlə şəxsən özü məşğul olmasaydı, bu rüsvayçılığın qarşısını ala bilərdik. Son
olaraq, mənim vasitəçi kimi çıxış etdiyim mühüm görüş məhz bu çirkin hadisələr üzündən açınacaqlı
nəticələr verdi... Razılaşın ki, sizdən Adelmonun ölümü ilə bağlı təhqiqat aparmağınızı rica etdiyim
zaman daha uğurlu nəticələrə ümid etməyə əsasım vardı...”

Vilhelm günahkarcasına susmuşdu. Əlbəttə, abbat haqlı idi. Hekayəmin əvvəlində ustadımın
mülahizələrinin çevikliyi, insanları heyrətləndirməyi xoşladığını göstərmişdim. Onun qürurunun bu
haqlı ittihamlarla necə yaralandığını təsəvvür etmək olardı.

“Siz haqlısınız, - o cavab verdi. - Mənə göstərilən etimadı doğrultmadım. Lakin zati-aliləri, bunun
səbəbini izah etmək istərdim. Cinayətlərin heç biri rahiblər arasındakı düşmənçiliklə, ya da
qisasçılıqla bağlı deyil. Monastırınızın keçmiş tarixindən qaynaqlanan səbəblər üzündən bu
cinayətlər baş verir...”

Abbat səbirsizliklə Vilhelmin sözünü kəsdi. “Nə demək istəyirsiniz? Mən də bilirəm ki,
cinayətlərin səbəbini zavallı keların



tarixçəsində axtarmaq lazım deyil. Keların bəd əməlləri başqa əxlaqsızlıqlarla üst-üstə düşdü, hansı
ki, bunlardan müəyyən dərəcədə məlumatım var. Lakin əfsus, bu barədə danışmağa haqqım yoxdur...
Mən ümid edirdim ki, siz öz ağlınızla bunları aşkara çıxaracaq və özünüz deyəcəksiniz...”

“Zati-aliləri günah etiraf etmə zamanı əldə edilmiş məlumatları nəzərdə tutur?” Abbat üzünü
çevirdi. Vilhelm sözünə davam etdi: “Conab-əqdəslori mənim zati-alinizdən öyrənmədən, Berenqarla
Adelmo və Berenqarla Malaxia arasında yasaq münasibətlər olduğunu bilib-bilmədiyimi öyrənmək
istəyirlərsə, bəli, monastırda hamı bilir bunu”.

Abbat hirsindən qızardı. “Belə şeylərin mürid yanında müzakirə olunmasını məsuliyyətsizlik hesab
edirəm. Həm də indi, görüş bitdikdən sonra, məncə, sizin mirzəyə ehtiyacınız yoxdur. Sən çıx,
oğlum”, - amiranə səslə dedi. Utandırılmış halda otağı tərk etdim. Amma çox maraqlandığım üçün
qapını azca aralı qoyub, arxasında gizləndim və söhbətin davamına qulaq verdim.

Vilhelm yenidən sözünə davam etdi. “Bu əxlaqsız münasibətlər olsa da belə, onların qətllərlə,
demək olar ki, əlaqəsi yoxdur. Burada səbəb başqadır və güman edirəm ki, siz bunu bilirsiniz. Bütün
qətllər Afrikanın sərhədində illərdir saxlanılan bir kitabı ələ keçirməkdən ötrü törədilmişdir, indi bu
kitab Malaxianın səyləri ilə yerinə qoyulub. Buna baxmayaraq, siz də gördünüz ki, cinayətlər
bitmədi”.

Uzun səssizlik çökdü. Sonra abbatın səsi eşidildi. Gözlənilməz sözlərdən sarsılmış bir adamın
xırıltılı səsi. “Bu mümkün deyil. Siz... Siz Afrikanın sərhədi haqqında necə öyrənə bildiniz? Yoxsa
qoyduğum qadağanı pozub, kitabxanaya girmisiniz?”

Vilhelmin etiraf etməsi lazım idi. Amma o zaman abbatın qəzəbi sərhəd tanımazdı. Fəqət Vilhelm
də yalan danışmaq istəmirdi. Ona görə də suala sualla cavab verib vəziyyətdən çıxdı. “Zati-aliləri ilk
görüşümüzdə Kəhəri heç görmədən dəqiq təsvir edə bilən mənim kimi bir adamın, girişi qadağan
olunmuş yerlər haqqında çətinlik çəkmədən fikir yürüdəcəyini deməmişdimi?”



“Hə, demək belə, - Abbone dedi. - Aydındır. Amma bu nəticəyə necə gəlib çıxdınız, bunu necə
düşündünüz?”

“Uzun hekayədir. Amma sizə onu deyə bilərəm ki, baş vermiş bütün cinayətlər bir-biri ilə
əlaqəlidir və yeganə məqsəd daşımışdır. Bu məqsəd - kiminsə aşkar etmək istəmədiyi bir şeyin
hamıya açıqlanmasının qarşısını almaqdır. Bu ana qədər kitabxananın sirləri barədə nə isə bilənlər...
istər buna hüququ olduğu üçün istərsə də gizlicə olaraq, fərqi yoxdur... bütün bu adamların hamısı
ölmüşdür. Yalnız bir nəfər istisna olmaqla. Siz”.

“Demək istəyirsiniz ki... demək istəyirsiniz ki...” - abbatın səsindən bilinirdi ki, boyun damarları
şişmişdir; nəfəsini zorla çəkirdi.

“Mənim sözlərimi yanlış anlamayın, - deyə Vilhelm cavab verdi (bəlkə də həqiqətən eyham
vurmağa çalışmışdı). - Mən yalnız onu demək istəyirəm ki, özü bilən, amma başqa heç kimsənin
bilməyini istəməyən biri var. Bilən son adam sizsiniz. Deməli, yeni qurban siz ola bilərsiniz. Əgər bu
yasaq kitab haqqında bildiyiniz hər şeyi dərhal mənə danışmasanız. Və ən əsası... Bu monastırda
yaşayanlardan kitabxana haqqında sizin qədər kimin bildiyini söyləməsəniz. Bəlkə də daha çox!
Kimdir o?”

“Bura soyuqdur, - abbat dedi. - Çıxaq”.
Dərhal qapıdan uzaqlaşıb, onları aşağı enən pilləkənin başında gözlədim. Abbat məni görüb

gülümsədi.
“Bu rahibcik son günlərdə, yəqin ki, çox dəhşətli şeylər eşitmişdir! Eybi yox, oğlum. Qorxuya

düşmə. İnan, burada həqiqətdə olduğundan daha çox fitnələr uyduruldu”.
Bir əlini qaldırdı və gün işığı adsız barmağındakı ali mövqenin əlaməti olan möhtəşəm üzüyü

aydınlatdı. Üzük gözəl qaşları ilə birlikdə par-par parıldayırdı.
“Bunun haqqında nə bilirsən? - məndən soruşdu. - Bu mənim hakimiyyətimin, amma eyni zamanda,

yükümün də rəmzidir. Bu, sadəcə, bəzək deyil. Həm də mühafizə etdiyim İlahi Sözün valehedici
məcmusudur”. Barmaqları ilə daşa, daha doğrusu, insan məharətinin və təbiətin səxavətinin çələngi
olan rəngbərəng və parıltılı daşlara toxundu.



“Bu ametistdir, — o dedi. - Təvazökarlığın aynasıdır, bizə Müqəddəs Mattanın alicənablığını və
həlimliyini xatırladır; bu xalsedondur, mərhəmət nişanı, Yusifin və Müqəddəs Böyük Yakobun
mərdliyinin rəmzi; bu yaspisdir, Müqəddəs Peterin adı ilə bağlı inancın əlaməti; sardoniks şəhidliyin
işarəsidir, Müqəddəs Bartolomeonu xatırladır; yaqut, ümid və düşüncə rəmzi, Müqəddəs Andrenin
və Müqəddəs Paulun daşı; bu da bcril - din, səbir və bilik - Müqəddəs Tomasın fəzilətləri... Daşların
dili nə füsunkardır, - deyə davam etdi, mistik düşüncələrə dalaraq, - ənənəvi təfsirçilər Harunun
sirdaşından və Həvarinin kitabındakı səmavi Qüdsün təsvirindən götürdülər bu dili! Digər tərəfdən,
Sionun divarlarına Musanın qardaşının köksünü bəzəyən eyni dəyərli daşlardan döşənmişdi, yalnız
karbunkul, əqiq və damarlı əqiqdən başqa; Əski Buyruqda bunlar da göstərilir, İncildə isə xalscdon,
sardoniks, xrizopraz və giasintlə əvəz edilmişdir”.

Vilhelm ağzını açmaq istədi, amma baş rahib əlini qaldıraraq onu danışmağa qoymadı və sözünə
davam edib dedi: “Yadımdadır, bir duada bütün qiymətli daşlar Müqəddəs Məryəmin fəzilətləri ilə
əlaqələndirilib, gözəl şerlərlə təsvir edilmişdi. Nişan üzüyü, onu bəzəyən qiymətli daşların dilində
təzahür edən ali həqiqətlərin əks olunduğu rəmzi şer kimidir. Yaspis etiqadın, xalsedon məhəbbətin,
zümrüd paklığın, sardoniks bakirə həyatın qayğısızlığının, yaqut Qolqof çarmjxında qanı axan ürəyin
rəmzidir; rəngbərəng parıltılı xrizolit Məryəmin möcüzələrinin qeyri-adi müxtəlifliyini, giasint
mərhəməti, ametist mavi-çəhrayı qarışıq rəngi ilə Tanrı eşqini xatırladır... Amma üzüyün qaşında
bunlardan daha az şey dilə gətirməyən başqa daşlar da var idi; cismani və ruhi paklığı əks etdirən
büllur; həlimliyin rəmzi, kəhrəba daşına bənzəyən liquri; Müqəddəs Məryəmin tövbəkar ürəklərin
dərin tellərini özünə çəkib mərhəmət mizrabı ilə dilləndirdiyi kimi, dəmiri cəzb edən ahənrüba daşı.
Gördüyünüz kimi, bütün bu daşlardan, az miqdarda olsa da, mənim də üzüyümdə vardır”.

O, barmağındakı üzüyü oynadır və sanki məni düşünmək qabiliyyətindən məhrum etmək
istərcəsinə, parıltılı şüaları ilə
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gözlərimi qamaşdırırdı. “Daşların ecazkar dili var, elə deyilmi? Başqa müqəddəslər üçün daşlar
müxətlif mənalar daşıyır. Papa III İnnokenti üçün yaqut asayiş və rifah, süleymandaşı - mərhəmət
bildirir. Müqəddəs Brunon üçün akvamarin qüsursuz çalarları ilə ilahiyyat elminin bütün
incəliklərini əks etdirir. Firuzə sevinci dilə gətirir; sardoniks serafımləri, topaz xeruvimləri cəlb edir;
yaspis dövlətləri, xrizolit mülkləri, sapfır məziyyətləri, damarlı əqiq hakimiyyəti, beril şahlıqları,
yaqut baş mələkləri, zümrüd mələkləri əks etdirir. Qiymətli daşların dili rəngarəngdir, onların hər
biri mətnin mənasından, şərhin istiqamətindən asılı olaraq bir yox, bir neçə həqiqəti əks etdirir. Bəs
şərhin istiqamətini necə seçməyi, mətnin hansı hissəsindən doğru məna çıxarmağı kim göstərir?
Cavabı bilirsən oğlum bunu sənə öyrətdilər. Səlahiyyət sahibləri göstərir! Hakimiyyət - ən ali nüfuza,
dolayısı ilə müqəddəsliyə bürünmüş ən etibarlı təfsirçidir. Yoxsa dünyanın bizim günahkar
gözlərimizə təqdim etdiyi müxtəlif əlamətləri necə şərh edə bilərdik? Şeytanın bizə qurduğu
şirnikləndirici tələlərdən necə qaçmağı haradan öyrənərdik? Yadında saxla: daşların dilinə şeytanın
sonsuz nifrəti var! Müqəddəs Hildegard da buna şahiddir! O murdar heyvan anlayır ki, bu dildə ifadə
edilmiş istənilən məlumat şərhin səviyyəsindən və istiqamətindən asılı olaraq müxtəlif cür
işıqlandırıla bilər və şeytan, əlbəttə ki, bu şərhi təhrif etməyə çalışır, çünki o məlun, daşların
şöləsində, cənnətdən qovulmazdan öncə özünün də sahib olduğu dəyərlərin parıltısını hiss edir və
anlayır ki, bu parıltı ona cəza kəsilən - həmin alovdan doğur”. Öpmək üçün üzüyü mənə uzatdı. Diz
çökdüm. Başımı sığalladı. “Buna görə də, oğlum, sənə təlqin olunan, şübhəsiz yalan və qorxunc
fikirləri tezliklə unut. Bütün rahib ordenləri arasında ən böyüyünə və ən nəcibinə daxil olmusan. Bu
ordenin baş rahiblərindən biri də mənəm. Sən mənim tabeçiliyimdəsən. Əmrimi dinlə. Bütün bunları
unut. Qoy dodaqların həmişəlik möhürlənsin. And iç”.

Məyus və sarsılmış halda and içməyə hazır idim. Əziz oxucu, belə olsaydı, mənim həqiqətlərlə
dolu bu hekayəmi indi



oxumazdın. Lakin Vilhelm işə qarışdı. Bəlkə də məni and içməkdən saxlamaq üçün deyil, qeyri-iradi
hiddətdən, qeyzdən, abbata etiraz etmək, onun beynimi dumanlandıran ovsununu pozmaq üçün araya
girmişdi.

“Buna uşağın nə dəxli var? Sualı mən verdim, təhlükə haqqında sizə mən xəbərdarlıq etdim, ad
söyləmənizi sizdən mən istəyirəm... Bəlkə mənim də üzüyünüzü öpüb, müşahidələrimi və fikirlərimi
unutmağa and içməyimi istəyirsiniz?”

“Hə, siz... - abbat laqeydcə dedi. - Bir dilənçi rahibdən bizim ənənələrin gözəlliyini anlamasını, ya
da bizim təmkinimizə, heysiyyətimizə, mərhəmət naminə mövcud olan sirlərimizə ehtiram
göstərməsini tələb etmək olmaz... Bəli, mərhəmət və vicdan naminə! Biz ordenimizin möhtəşəmliyini
saxlayan susmaq əmrinə hörmət edirik. Siz isə qəribə, həqiqətə bənzəməyən əhvalatlar danışdınız.
Uğrunda qətllər törədilən yasaq olunmuş kitab... Yalnız mənim bilməli olduğum sirləri öyrənmiş
kimsə... Bunlar sayıqlamalar, əsassız uydurmalardır! İstəyirsiniz, onları qışqıra-qışqıra danışın, sizə
heç kim inanmaz! Əgər qondarma fikirlərinizdə zərrə qədər həqiqət olsa belə... İndi bu işi öz əlimə və
öz məsuliyyətim altına alıram. Nəticələrə özüm cavabdehəm. Kifayət qədər təsir vasitəm, kifayət
qədər səlahiyyətim var. Mən lap başlanğıcda böyük axmaqlıq etdim. Üz-gözündən ağıl yağsa da,
özünü etibarlı göstərsə də, yad bir adama güvənmək olmaz. Yalnız mənim səlahiyyətimə aid olan
şeyləri araşdırmağı yad bir adamdan rica etmək lazım deyildi. Lakin heç nə itirilməmişdir. Siz mənim
fikrimi doğru anladınız. Nəhayət, istədiyimi sizdən eşitdim. Mən lap əvvəldən bilirdim ki, bütün
cinayətlərin səbəbi - bəkarət andının pozulmasıdır. Günah etiraf etmə zamanı öyrəndiyim şeyləri
başqa birindən (burada ehtiyatsızlığa yol verdim!) eşitmək istəyirdim. İndi hər şey yolundadır. İndi
bunları sizdən eşitdim. Etdiyiniz, ya da etmək istədiyiniz hər şeyə görə sizə çox minnətdaram.
Danışıqlar aparıldı. Buradakı vəzifəniz sona çatdı. İnanıram ki, imperatorluq sarayında sizi
səbirsizliklə gözləyirlər. Sizin kimi insanları uzun müddətə buraxmazlar. Monastırımızdan
getməyinizə rüsxət verirəm. Bu gün, yəqin ki, gecdir, qaranlıqda yola çıxmağınızı istəmirəm, yollar
təhlükəlidir. Səhər sübh tezdən yola düşərsiniz. Yox, mənə təşəkkür etməyin. Burada rahiblər
arasında sizi də görmək və qonaqpərvərliyimizlə şərəfləndirmək, doğrudan da, bir zövq idi. İndi
müridinizlə birlikdə əşyalarınızı toplaya bilərsiniz. Sabah dan söküləndə sizinlə vidalaşmağa
gələcəyəm. Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, təhqiqata davam etmək üçün əziyyət çəkməyin.
Rahibləri do daha narahat etməyin. Gedə bilərsiniz”.

Beləcə, bizi sadəcə yola salmırdılar, boynumuzdan basıb qovurdular. Vilhelm təzim etdi və biz
nərdivanla aşağı düşdük.

“Bu nə deməkdir?” - deyə soruşdum. Artıq heç nə anlamırdım.
“Özün fərziyyə yürütməyə çalış. Sən bunu artıq öyrənməliydin”.
Mən, doğrudan da, bunun qaydasını öyrənmişdim: bir-birinə zidd və ağlasığmaz olan ən azı iki

fərziyyə yürütməlisən. “Elə isə, - dedim və udqunub qaldım. Fərziyyə irəli sürməkdə çox da mahir
deyildim. - Yaxşı. Birinci ehtimal. Abbat bütün bunları çoxdan bilirdi. Lakin əmin idi ki, siz heç bir
şey öyrənməyəcəksiniz. Bir təhqiqatçı kimi siz onu tamamilə təmin edirdiniz. İlk vaxtlar söhbət yalnız
Adelmodan gedirdi. Lakin abbat yavaş-yavaş anladı ki, iş getdikcə dolaşığa düşür və onun özü də
hadisələrə müəyyən ölçüdə qarışır. İndi sizin bu əhvalatı ortaya çıxarmağınızdan qorxur. İkinci
ehtimal. Abbat heç nədən şübhələnmirdi (sizin nədən şübhələndiyinizi bilmədiyim üçün mən özüm do
bilmirəm). Lakin, necə olsa da, qətllərin rahiblər arasında... kişibaz rahiblər arasında gedən
mübarizədən qaynaqlandığını hesab edirdi. İndi siz onun gözlərini açdınız. O, qəflətən dəhşətli bir
şeyi anladı. Caninin adı ona məlumdur. Bütün bu cinayətləri törətmiş adamın kim olduğunu dəqiq



bilir. Lakin başqa birinin iştirakı olmadan bu məsələni həll etmək istəyir. Və monastırın şərəfini xilas
etmək üçün bizi uzaqlaşdırır”.

“Razıyam. Yaxşı mülahizələr yürütməyə başlayırsan... Deməli, sən də görürsən ki, hər iki halda
bizim abbatı monastırın ad-sanı maraqlandırır. İstər qatil olsun, istər zavallı qurban - hər iki halda bu
müqəddəs icmanın şərəfini zədələyəcək xəbərlərin dağların o tayına yayılmasını istəmir. Nə qədər
istəyirsiniz rahib öldürün, amma monastırın şərəfinə toxunmayın... Eh, sizi... - Vilhelm getdikcə
qəzəbindən boğulurdu. - Bu mülkədar bici, Akvinolunun yanında qəbirqazan işlədikdən sonra
şöhrətlənən bu tovuzquşu, üfürülmüş şərab tuluğu! Əncir boyda üzük taxdığı üçün qürrələnən danqaz!
Siz klyunilər hamınız lovğasınız! Şahlardan daha pis, baronlardan daha çox baronsunuz!”

“Ustadım!” - incik, narazı halda kəkələdim.
“Sus, sən də eyni xəmirdən yoğrulmusan! Siz sadə insanlar deyilsiniz, onların oğulları da

deyilsiniz. Avam birinə rast gəlsəniz, bəlkə də ona sığınacaq verərsiniz. Amma lazım gələrsə, dünən
olduğu kimi, gözünüzü yummadan onu dünyəvi hakimiyyətin əlinə təslim edərsiniz. Özünükülərdon
biri olsa, belə etməzsiniz, mütləq üstünü örtərsiniz! Abbone özü caninin öhdəsindən gələ bilər. O
səfili tapar, xəzinə zirzəmisində xəncərlə bağırsaqlarını tökər, sümüklərini təbərrük yerinə mücrülərə
qoyar... Yetər ki, monastırın şərəfi zədələnməsin! Və qəflətən bir fransiskan, xalqın içindən çıxmış
bir minorit peyda olub, sizin alicənab evinizdə təzək topasını qazıb çıxarır! Yox artıq, Abbone nəyin
bahasına olursa olsun, buna izin verməz. “Sizə çox minnətdarıq, Vilhelm qardaş, imperator sizi
gözləməkdən yorulub, bu gözəl üzüyümə baxıb zövq alın və dəf olub gedin”. Amma məni kiminləso
səhv salmışınız! Mənim işim yalnız Abbone ilə deyil. Mənim məsələm sona çatmamış təhqiqatdır. Və
sizin hamınızı inandırıram ki, bunu öyrənmədən, monastırı tərk etməyəcəyəm. O, sabah mənim
getməyimi istəyir? Gözəl, buranın ağası odur. Lakin sabaha qədər mütləq öyrənəcəyəm. Buna
borcluyam”.

“Buna borclusunuz? Amma indi sizi kim məcbur edir?”
“Heç kim heç zaman öyrənməyə məcbur etmir, Adso. Öyrənmək sadəcə lazımdır, vəssalam. Hətta

yanlış anlamaq bahasına olsa da”.
Vilhelmin mənsub olduğum orden və onun abbatları haqqında dediyi acıqlı sözlərdən hələ də

sarsılmış və pərişan halda idim. Buna görə də, Vilhelmə üçüncü fərziyyəmi söyləyib, abbata az da
olsa, bəraət qazandırmağa çalışdım. Deyəsən, bu işdə çox ustalaşmışdım. “Siz üçüncü ehtimalı
hesaba almırsınız, ustadım - dedim. - Bu günlər ərzində biz gördük ki... üstəlik, bu gün səhər
Nikolanın dediklərindən və kilsədə eşitdiyimiz tutqun eyhamlardan anladıq ki... bir sözlə, burada
kitabxananın əcnəbilərə verilməsindən narazı olan bir qrup italyan-rahib var. Onlar abbatı monastırın
ənənələrindən uzaqlaşmaqda ittiham edirlər. Anladığıma görə onlar qoca Alinardonun nüfuzuna
arxayındırlar, ondan qalxan kimi istifadə edib, ali rəhbərliyin dəyişilməsini tələb edirlər. Burada
qüvvələrin necə bölündüyünü dəqiq aydınlaşdırdığımı düşünürəm. Çünki öz monastırımda müridkən,
belə söhbətlərə, mübahisələrə və sui-qəsdlərə rast gəlmişdim. Bəlkə də abbat qorxur ki, sizin
ifşalarınız onun düşmənlərinin əlinə güclü silah verəcəkdir. Görünür, bu işə böyük ehtiyatla
yanaşmaq istəyir...”

“Ola bilər. Amma o yenə də üfürülmüş şərab tuluğudur. Bir gün deşiləcəkdir”.
“Bəs mənim təxminlərim haqqında nə deyirsiniz?”
“Sonra deyərəm”.
Biz kilsənin həyətindən keçirdik. Külək getdikcə möhkəmlənir, doqquzuncu saatın az əvvəl

keçməsinə baxmayaraq, toran düşmüşdü. Gün batmağa başlayırdı. Vaxtımız çox az idi. Abbat axşam



duasında rahiblərə, Vilhelmin hamını sorğu-suala tutmağa və istədiyi yerə girib-çıxmağa daha
haqqının olmadığını mütləq söyləyəcəkdi.

“Gecdir, - Vilhelm dedi. - Vaxt yetmədikdə ən pisi - soyuqqanlı lığı itirməkdir. Ehtiyatda sonsuz
zamanımız varmış kimi davranmalıyıq. Qarşımda duran yeganə məsələ budur: Afrikanın sərhədinə
necə girmək olar? Məhz orada bütün suallara cavab tapa bilərik. Bundan başqa, bir insanı xilas
etməliyik. Amma kimi - buna hələ qərar verməmişəm. Nəhayət, at tövlələrinin yanında nəsə baş
verməlidir... Sən oranı gözdən qaçırmamalısan... Gör necə vurnuxmadır!”

Doğrudan da, Bina ilə kilsə arasındakı meydança, həmişəkindən fərqli olaraq, adamla dolu idi. Bir
az əvvəl baş rahibin mənzilindən pilləkənlə qaça-qaça düşən mürid Binaya tərəf götürülmüşdü. Sonra
Nikola Binadan çıxdı və tələsə-tələsə yataqxanalara tərəf getdi. Səhər kilsədə gördüyümüz həmin
qrup həyətin bir küncündə toplaşmışdı. Pasifıko, Aymaro və Pyetro Alinardoya nəyisə izah edir, onu
inandırmağa çalışırdılar. Nəhayət, deyəsən, onlar qərara gəldilər. Aymaro hələ də müqavimət
göstərən Alinardonun qolundan tutub, onunla birlikdə abbatın evinə tərəf getdi. Onlar pilləkənlə
qalxarkən, Nikola Xorxenin əlindən tutaraq yataqxanadan çıxdı. Onlar da eyni istiqamətə gedirdilər.
Nikola abbatm mənzilinə qalxan pilləkəndə o iki nəfəri görüb, Xorxenin qulağına nəsə pıçıldadı.
Amma qoca etiraz edib başını yellədi və onlar gedib iclas zalının yerləşdiyi binaya girdilər.

“Abbat bütün ipləri əlinə yığmağı qərara alıb”, - Vilhelm şübhə ilə mızıldandı.
Binadan, bu zaman yazı zalında olmaları düşünülən başqa rahiblər də çıxdı. Ən axırda Bensio

göründü və əvvəlkindən daha həyəcanlı halda bizə tərəf qaçdı.
“Yazı zalında çaxnaşma var, - o dedi. - Heç kim işləmir, hamı qeybət edir... Bu nə deməkdir?”
“Bu o deməkdir ki, şübhəli görünən hər kəs öldü. Dünənə qədər hamı Berenqara əyri baxırdı;

axmaq, xain və şəhvətpərəst Berenqara. Sonra bidətçiliyindən şübhələnilən kelara. Daha sonra heç
kimin sevmədiyi Malaxiaya. İndi kimdən ehtiyat edəcəklərini bilmirlər. Buna görə də dərhal özlərinə
bir düşmən, ya da qapazaltı tapmaq istəyirlər. Hamı bir-birindən şübhələnir. Bəziləri sənin kimi
qorxub, bəziləri də başqalarını qorxutmağa qərar verib. Hamınız vurnuxma içindəsiniz... Adso, at
tövlələrinin yanına tez-tez bax. Mənsə gedib bir az dincəlim”.

Əvvəllər çox təəccüblənərdim. Yalnız bir neçə saat vaxtın olduğu halda uzanıb dincəlmək - heç də
ağıllı qərar kimi görünmürdü. Lakin artıq ustadımı kifayət qədər tanıyırdım. Bədəni nə qədər süst
olsa, ağlı o qədər tez işləyirdi.



A LTI N C I  GÜ N
A LTI N C I  GÜ N

G Ü N B ATA N  Ç A Ğ IN D A N
A X Ş A MA Q Ə D Ə R ,

Saallarca sürən çaşqınlıq haqqında
qısaca danışılır

Günbatan çağı ilə axşam arasındakı bir neçə saat ərzində baş verənləri xatırlamaq kifayət qədər
çətindir.

Vilhelm yox idi. Mən at tövlələrinin yanında veyllənirdim, amma gözümə qeyri-adi heç nə
dəymirdi. Mehtərlər güclü küləkdən ürkmüş atları tövləyə salırdılar. Qalan hər şey sakitlik içində idi.

Kilsəyə girdim. Rahiblər artıq öz yerlərini tutmuşdular. Lakin abbat, Xorxenin yerinin boş
olduğunu gördü. O, ayinin yubadılmasına işarə etdi və Bensionu səslədi ki, Xorxenin dalınca
göndərsin. Amma Bensio da yox idi. Rahiblərdən kimsə dedi ki, Bensio bəlkə də yazı zalını gecə
üçün hazırlayır. Abbat acıqla cavab verib, Bensionun heç nə hazırlamalı olmadığını və qaydaları
bilmədiyi üçün bunu bacarmayacağını dedi. İskəndəriyyəli Aymaro yerindən qalxdı. “Zati-aliləri izin
verirlərsə, mən gedib çağırım...”

“Səndən bir şey istəyən olmadı”, - deyə abbat onun sözünü acıqla kəsdi. Aymaro yerinə qayıtdı,
Tivolili Pasifıkoya da çoxmənalı baxış göndərməyi yaddan çıxarmadı. Abbat Nikolanı çağırdı. O da
yox idi. Kimsə dedi ki, Nikola şam yeməyi üçün əlləşir. Abbat dilxorluqla əlini yellədi - yəqin ki,
həyəcanını hamıya bəlli etməkdən hirslənmişdi.

“Xorxenin dərhal buraya gəlməsini istəyirəm, - deyə bağırdı. - Axtarın onu! Get onun dalınca”, -
deyə müridlərin ustadına əmr etdi.
Kimsə ona Alinardonun da olmadığını göstərdi. “Bilirəm, - abbat cavab verdi. – O xəstədir”. Mən
Sant-Albanolu Pyetronun yanında oturmuşdum;



onun, qonşusu Nolalı Gunzoya, bir az anladığım orta italyan ləhcəsində: “İnanıram. Bu gün Abbone
ilə söhbətdən sonra yazıq qoca zorla ayağını sürüyürdü. Abbone özünü düppədüz Avinyon fahişəsi
kimi aparır!” - deyə pıçıldadığını eşitdim.

Müridlər qorxa-qorxa ətrafa baxırdı. Heç nə bilmədən və heç nə anlamadan uşaqsayağı
hissiyyatları ilə xor yerinə hakim olan təhlükəni eynilə mənim kimi sezirdilər. Uzun gözləmə
dəqiqələri səssizlik və çaşqınlıq içində keçdi. Baş rahib məzamirlərin oxunmasını buyurdu və
fikirləşmədən, necə gəldi əlinə keçən, hətta qaydalara görə axşam ayininə uyğun gəlməyən üç
məzamiri seçdi. Hamı bir-birinə baxdı, sonra astadan dua etməyə başladı. Müridlərin ustadı geri
qayıtdı. Onun arxasınca gözlərini qaldırmadan öz yerinə baxan Bensio gedirdi. Xorxc yazı zalında da,
öz hücrəsində də yox idi. Abbat ayinin başlanmasını buyurdu.

Axşam duasından sonra hamı yeməkxanaya yollanarkən Vilhelmi çağırmağa getdim. O, əynində
libas, yatağının üstündə ayaqlarını uzadaraq dərin fıkrö getmişdi. Çox gec olduğunu düşünmədiyini
söylədi. Onun yoxluğunda baş verənləri qısaca danışdım. Başını yellədi.

Yeməkxananın qapısında Nikola ilə rastlaşdıq. Son dəfə biz onu Xorxcni abbatın evinə apararkən
görmüşdük. Vilhelm ondan abbatın Xorxcni dərhal qəbul edib-etmədiyini soruşdu. Nikola “yox” deyə
cavab verdi, abbatın yanında Alinardo ilə İskəndəriyyəli Aymaro olduğundan Xorxcnin uzun müddət
qapının qarşısında gözləməli olduğunu dedi. Sonra Xorxc içəri girib, abbatla bir müddət söhbət etdi,
o Nikola isə eşikdə gözlədi. Xorxe çıxdıqdan sonra Nikoladan onu kilsəyə ötürməsini rica etdi. Bu,
axşam duasından bir saat əvvəl idi və məbəd bu vaxtlar tamamilə boş olurdu.

Abbat bizim kelarla danışdığımızı gördü. “Vilhelm qardaş, - deyə o, söhbətə qarışdı, - təhqiqatı
hələ aparırsınız?”. Və adətən olduğu kimi, onu masasına dəvət etdi. Bcnediktin qonaqpərvərliyi hər
şeydən üstündür.



Şam yeməyi, həmişəkindən fərqli olaraq, səssizlik içində keçdi. Hamı məyus idi. Dəqin
düşüncələrə qərq olımış abbat, demək olar ki, yeməyə toxunmadı. Bir az sonra rahiblərə axşam duası
üçün cəld toplanmalarını əmr etdi.

Alinardo və Xorxe hələ yoxdular. Rahiblər pıçıldaşır və bir-birinə korun boş qalmış yerini
göstərirdilər. Ayinin sonunda abbat hamını Burqoslu Xorxenin xilası üçün daha bir dua oxumağa
çağırdı. Heç kim anlamadı ki, söhbət cismani xilasdan yoxsa ruhi xilasdan gedir. Lakin hamı hiss
edirdi ki, monastırın üzərində yeni bir fəlakət dolaşır. Dua bitincə baş rahib hamıya ləngimədən
hücrələrə getməyi və yatağa uzanmağı əmr etdi. Heç kim - “heç kim” sözünü xüsusi vurğu ilə dedi -
yataqxanadan kənara çıxmamalıdır deyə buyurdu.

Məbədi əvvəlcə qorxmuş müridlər tərk etdi; kukollarını aşağı endirmiş, başları əyik və bu dəfə
həmişəki kimi zarafatlaşmağı, dürtüşməyi, bic-bic gülməyi və bir-birilərinə gizlicə, hiyləgərcəsinə
badalaq atmağı ağıllarına belə gətirmədən çıxdılar. Zira müridlər gənc rahib də olsalar, əslində
uşaqdırlar və ustadın danlaqları əbəsdir: onları gənc yaşlarından irəli gələn uşaq şıltaqlıqlarından
dərhal ayırmağa onun gücü çatmaz.

Böyüklər sıraya düzülüb eşiyə çıxarkən gözə çarpmadan fikrimdə “italyanlar” deyə adlandırdığım
həmin rahiblər qrupuna qoşuldum. Pasifıko Aymaronun qulağına pıçıldadı: “Səncə Abbone doğrudan
da, Xorxenin harada olduğunu bilmir?”. Aymaro isə cavab verdi: “Yəqin ki, bilir. Olduğu yerdən
artıq çıxa bilməyəcəyini də bilir. Görünür, qoca çox şey istəyirmiş. Abbone isə buna daha dözmək
istəmədi”.

Şübhə oyatmamaq üçün Vilhelmlə mən özümüzü elə apardıq ki, guya müsafırxanaya qayıdırıq.
Uzaqlaşmağa macal tapmamışdıq ki, abbatın kilsədən çıxıb, tələsə-tələsə Binaya tərəf getdiyini
gördük. Abbat çardağa qalxıb, yeməkxananın kilidlənməmiş qapısını açdı və içəri girdi. Vilhelm bir
az da gözləməyimizi məsləhət bildi. Addımlarımızı yavaşıtdıq. Hamı çəkilib getdikdən sonra biz
qaça-qaça boş meydançadan keçib, yenə kilsəyə girdik.



A X Ş A M D UA S IN D A N  S O N R A ,
Vilhelm, demək olar ki, təsadüfən Afrikanın

sərhədinə girməyin sirrini tapır

İki qatil kimi kilsənin girişinin yanındakı iki sütunun arxasında gizlənmişdik; buradan kəllələr olan
sovməo yaxşı görünürdü.

“Abbone Binanı kilidləməyə getdi, - Vilhelm pıçıltı ilə dedi. - Qapını içəridən sürgülədikdən
sonra, ancaq sümük məzarlığından çölə çıxa bilər”.

“Bəs sonra?”
“Sonra isə, nə edəcəyini görəcəyik”.
Lakin onun nə etdiyini hələlik, görə bilmirdik. Bir saat keçdi, o isə hələ gözə dəymirdi. “Yəqin,

Afrikanın sərhədinə gedib”, - dedim. “Ola bilər”, - Vilhelm cavab verdi. Lakin eyni zamanda bir neçə
fərziyyə irəli sürməyi öyrəndiyimdən, davam etdim: “Bəlkə do yenə yeməkxanadan çıxıb, Xorxeni
axtarmağa getmişdir”. Vilhelm cavab verdi: “Bu da ola bilər”. “Bəlkə Xorxc çoxdan ölüb, - deyə
fılosofluq etdim. - Bəlkə də Binada gizlənib və indi abbatı öldürür. Bəlkə də, tam əksinə, ikisi
əlbirdir və üçüncü bir şəxs pusqu qurub onları gözləyir. “İtalyanlar” nə istəyirdilər? Bcnsio nə üçün
belə qorxurdu? Yoxsa bizi çaşdırmaq üçün qəsdən üzünə saxta qorxu ifadəsi vermişdi? Madam ki nə
Binanı kilidləməyi, nə kilidlədikdən sonra oradan çıxmağı bilmirdi, axşam duası zamanı nə üçün yazı
zalında yubanıb qalmışdı? Bəlkə labirintə girməyə cəhd edirmiş?”

“Hər şey ola bilər, - deyə, Vilhelm cavab verdi. - Amma bunlardan yalnız biri lap dəqiq oldu... ya
da olacaq... ya da indi olur... Sevin, Adso! Nəhayət, Tanrının sonsuz mərhəməti, heç olmasa, bir
şeydə qəti əminlik bağışlayır bizə!”

“Nədə?” - deyə ümidlənərok soruşdum.



“Dünyada hər şeyi anlaya biləcəyini zənn edən Baskervilli rahib Vilhelm, Afrikanın sərhədinə necə
girildiyini anlamaqda aciz qalıbdır. Tövləyə, Adso, tövləyə. Getdik”.

“Əgər abbata rast gəlsək?”
“Özümüzü kabuslar kimi apararıq”.
Bu heç də yaxşı çıxış yolu kimi görünmədi mənə, amma susdum. Vilhelm hirslənməyə başlamışdı.

Biz şimal qapısından çıxıb, məzarlığı keçdik. Külək dayanmadan uğuldayırdı; mən əsl kabuslarla
rastlaşmamaq üçün Tanrıya bərk-bərk yalvardım, çünki o gecə monastırda günahkar ruhların sayı heç
də az deyildi. Nəhayət, at tövlələrinə gəlib çatdıq və atların fırtınaya görə daha da ürkdüyünü gördük.
Tövlənin əsas girişində eninə olaraq insanın köksü səviyyəsində dəmirdən ağır tir qoyulmuşdu. Onun
üstündən içəriyə baxmaq mümkün idi. Qaranlıqda atların kölgəsi zorla seçilirdi. Kəhəri tanıdım -
soldan birinci idi. Bir az aralıda, həmin sıradaki üçüncü at Vilhelmlə məni sezib, başını qaldırdı və
kişnədi. Gülümsəyib dedim: “Atın üçüncüsü”.

“Necə?” - Vilhelm soruşdu.
“Heç, elə-belə. Zavallı Salvatoru xatırladım. O, bu atla cadugərlik etmək istəyirdi. Və özünün

kobud latıncası ilə onu “atın üçüncüsü” - “tertius equi” adlandırırdı. Yəni «u».
“Nə üçün «u»?” - mənim boşboğazlığıma o qədər də əhəmiyyət verməyən Vilhelm yenə soruşdu.
“Çünki “tertius equi”nin mənası “üçüncü at” deyil, “atın üçüncüsü”dür, yəni “at”213 sözünün

üçüncü hərfi, yəni “u”. Axmaqlıqdır, əlbəttə ki...”
Vilhelm donuq gözləri ilə mənə baxırdı. Hətta qaranlıqda belə, onun üzünün dəyişdiyini gördüm.

“Tanrı səni şərəfləndirsin, Adso, - yenidən dili söz tutunca, dedi. - Əlbəttə ki, suppositio
materialis214 215 , de dicto deyil, de re* olan bir tərifdir. İlahi,



mən necə axmağam!”. Ovcunun içi ilə alnına möhkəm bir şapalaq endirdi; elə vurdu ki, şaqqıltı
eşidildi, canı ağrıdı deyə düşündüm. “Oğlum! Bu gün ikinci dəfədir ki, sənin ağzından həqiqət car
çəkir! Əvvəlcə yuxuda, indi isə ayıqkən! Qaç, öz hücrənə qaç, çırağı götür, daha doğrusu, bizdə olan
çıraqların ikisini də götür. Amma heç kimin gözünə görünmə. Və tez qayıt. Səni kilsədə
gözləyəcəyəm. IIcç bir sual vermə! Qaç! Cəld ol!”

Mən heç nə soruşmadan qaçdım. Çıraqları yatağımın altında gizlətmişdim, hər ikisi yağla dolu idi.
Bunu əvvəlcədən ehtiyat üçün etmişdim. Cübbəmin içində çaxmaq daşı da saxlayırdım. Dəyərli
əşyalarımı götürüb kilsəyə doğru qaçdım.

Vilhelm üçayağın altında durub, Vcnansionun perqamentə yazılmış qeydlərini oxuyurdu.
“Adso, - deyə sevinə-sevinə məni çağırdı. - “Dördün birincisi və yeddincisi” birinci və yeddinci

dörd demək deyil, “dörd”, yəni “quatuor” sözünün birinci və yeddinci hərfləridir!”
Dərhal anlamadım, amma tezliklə nədən söhbət getdiyini bildim. “Super thronos viginli quatuor!

Yazı! Müqəddəs İncilin ayələri! Güzgünün üstündəki sözlər!”
“Qaçaq, - Vilhelm tələsdirdi, - Bəlkə hələ onu xilas edə bilərik!”
“Kimi?” - deyə soruşdum. Amma Vilhelm kəllələrin yanında idi, nəyi isə fırladır, barmaqlarını

kəllələrin göz dəliklərinə soxaraq, sümük məzarlığının girişini açırdı.
“Qurtulmağa layiq olmayan birini”, - o, qaça-qaça cavab verdi. Biz yeraltı dəhlizlə qaçırdıq, işıq

addımlarımızın ahəngi ilə titrəyirdi; mətbəxə açılan qapıya gəlib çıxdıq.

Mən artıq demişdim ki, dəhlizin sonunda mətbəxə açılan taxta qapı vardı, buradan girincə sobanın
arxasına, yazı zalına qalxan dolama pilləkənin aşağısına çıxırdın. Bu qapını açdığımız anda, birdən
sol tərofımizdəki divarın içindən gələn boğuq taqqıltılar eşitdik. Bu səslər qapının yanındakı divarın
dərinliyindən, kəllələrlə sümüklərin toplandığı oyuqların qurtar-



dığı yerdən gəlirdi. Axırıncı oyuğun yerində böyük və dördktinc qalın daşlardan hörülmüş kor divar
vardı; onun ortasına üstündə bəzi hərflər oyulmuş köhnə bir lövhə suvanmışdı. Zərbələr sanki bu
lövhənin arxasından, yaxud daha yuxarıdan: ya divardan, -ya da tavandan gəlirdi.

Belə bir hadisə başımıza ilk gecə gəlsəydi, mən, əlbəttə ki, ölü rahibləri düşünüb qorxardım. Lakin
indi yaşayan rahiblərdən pis şeylər gözləməyə vərdiş etmişdim. “Bu, kim ola bilər?” - deyə
pıçıldadım.

Vilhelm qapını açdı və biz çörək bişirilən sobanın arxasına çıxdıq. Zərbələr dolama pilləkənin
yanındakı divar boyunca eşidilirdi. Sanki kimsə bu qalın divarın içinə gömülərək, onu yumruqlayırdı.

“Kimsə içəri salınıb qapadılmışdır, - Vilhelm dedi. - Mən həmişə düşünürdüm ki, Binada bu qədər
gizli keçidlər vardırsa, Afrikanın sərhədinə də başqa bir giriş mütləq olmalıdır... Şübhəsiz belədir.
Sümük məzarlığından mətbəxə keçməzdən öncə bir divar var; bu divarın bir hissəsi sökülür, oradan
içəri girib, bu pilləkənlə paralel başqa gizli bir nərdivanla birbaşa qapalı otağa çıxmaq mümkündür”.

“İndi orada kim var?”
“İkinci adam. Birinci Afrikanın sərhədindədir. İkinci onun yanına çıxmaq istəmişdir. Lakin

yuxarıdakı adam hər iki girişi açıb-qapayan qurğunu bağlamışdır. Beləcə, onun yanına qalxmaq
istəyən adam tələyə düşmüşdür. Onun orada qalıb çırpınmağı təəccüblü deyil, çünki bu dar yerdə
hava çox azdır”.

“Axı bu kimdir? Onu xilas etmək lazımdır!”
“Kim olduğunu tezliklə öyrənəcəyik. Amma onu xilas etməyə gəlincə, bunun üçün qurğunu

yuxarıdan açmaq lazımdır, çünki şifrəni bilmədiyimizə görə aşağıdan bunu bacarmayacağıq. Qaçdıq!”
Və biz qaça-qaça yazı zalına, oradan da labiıintə qalxdıq və tez bir zamanda cənub qülləsinə gəlib

çıxdıq. Ən azı iki dəfə sürətimi yavaşıtmalı oldum, çünki o gecə külək elə boık əsir, elə qəzəblə
yarıqlardan içəri girirdi ki, buz kimi hava bütün otaq və



dəhlizlərdə vıyıldayır, masanın üstündəki vərəqləri xışıldadırdı, buna görə do, sönməsin deyə alovu
əlimlə qoruyur, lazım olduqda addımlarımı ləngidirdim.

Amma yenə do cənub qülləsinə, güzgülü otağa tez gəlib çıxdıq. Bu gün biz onun eybəcər kabuslara
oxşayan təsvirlərindən qorxmurduq. Çırağı qaldırıb, çərçivənin üstündəki yazıları aydınlatdıq: Super
thronos viginti quatuor. Sirr artıq tapılmışdı. Quatuor sözündə yeddi hərf var. Q və r hərfinin üstünə
basmaq lazım idi. Həyəcandan özümü itirib, bunu özüm etməyə tələsdim. Çırağı cəld otağın
ortasındakı masanın üstünə qoydum, amma əl hərəkətimi nizamlaya bilmədiyim üçün çırağın alovu
masanın üstündəki kitabın cildini yaladı.

“Diqqətli ol, axmaq!” - Vilhelm alovu üfləyib söndürərək qışqırdı. - Kitabxananı yandırmaqmı
istəyirsən?”

Üzr istəyib, çırağı yenidən yandırmaq üçün çaxmaqdaşını çıxardım. “Vaxt itirmək lazım deyil, -
deyə Vilhelm məni saxladı. - Mənimki də bəsdir. Götür onu, işıq sal, hərflər çox hündürdədir. Sənin
əlin çatmaz. Tez ol”.

“Birdən içəridəki silahlıdırsa?” - Vilhelm ucaboylu olduğu halda barmaqlarının ucunda qalxıb,
İncil ayələrinə zorla toxunaraq, barmaqlarını o uğursuz hərflərin üstündə gəzdirdiyi zaman dedim.

“Çırağı qaldır, lənət şeytana, həm də qorxma. Allah bizim tərəfimizdədir!” - deyə qırıq-qırıq cavab
verdi. Nəhayət, barmaqlarını quatuor-un ç-sma toxundura bildi. Mən bir az aralıda dayandığım üçün
onun nə etdiyini daha yaxşı görə bilirdim. Artıq demişdim ki, labirintdəki yazıların hərfləri divarlara
ya oyularaq, ya da yapışdırılaraq yazılmışdı. Amma quatuor sözünün hərflərinin dəmir qəliblərə
tökülmüş rənglərlə yazıldığı aydın görünürdü. Bu dəmir hərflərin arxasına isə divarda gizlədilmiş
qeyri-adi qurğu bərkidilmişdi. Q hərfinin üstünə basılınca, şaqqıltı ilə divardan irəli çıxdı, Vilhelm r
hərfinin üstünə basdığı zaman da eyni şey oldu. Güzgünün çərçivəsi irəliyə doğru çıxdı, güzgü özü isə
çərçivədən ayrılıb arxada qaldı. Güzgü - sola doğru açılan bir qapıydı. Vilhelm əlini güzgünün sağ
kə-



narı ilə divarın arasındakı boşluğa soxub, özünə tərəf çəkdi. Qa-      I
pı çırıldayaraq yavaş-yavaş açıldı. Vilhelm ensiz yarıqdan içəri süzüldü; mən də
çırağı başımın üstünə qaldırıb, onun arxasınca girdim.

Altıncı günün sonunda, axşam duasından iki saat sonra, yeddinci günə keçməkdə
olan gecənin ton ortasında Vilhelmlə mən Afrikanın sərhədinə girdik.



G E C Ə ,
Əgər burada səslənən sarsıdıcı açıqlamaların

hamısı sadalansa, başlıq fəslin özündən uzıın olar,
bu da qaydalara ziddir

Biz qüllələrin ortasındakı yeddiguşəli, pəncərəsiz üç otağa bənzəyən başqa bir otağın astanasında
dayanmışdıq. Nəm və havasızlıqdan kiflənmiş kitabların ağır havası bumumuza vururdu. Əlimdəki
çıraq əvvəlçə tavanın qübbəsini işıqlandırdı, sonra əlimi aşağıya saldım, sağa, sola çevirdim və
tutqun şüalar uzaqdakı divar boyunca düzülmüş kitab rəflərinə düşdü. Nəhayət, otağın ortasında üstü
kağızlarla dolu masa gördük; masanın yanında isə, sanki qaranlıqda tərpənmədən bizi gözləyirmiş
kimi, kimsə oturmuşdu. Əlbəttə ki, əgər sağ idisə. Çırağın şüaları hələ onun üzünü işıqlandırmamışdı.
Amma Vilhelm tərəddüd etmədən dilləndi.

“Gecən xeyirli olsun, möhtərəm Xorxe, - o dedi. - Bizi gözləyirdin?”
Bir neçə addım da irəliyə gəldik və işıq şüaları sanki görürmüş kimi bizə baxmaqda olan qocanın

üzünə düşdü.
“Sənsənmi, Baskervilli Vilhelm?” - o soruşdu. - Bütün axşam boyunca səni gözləmişəm. Günbatan

çağından buradayam. Bilirdim ki, gələcəksən”.
“Bəs Abbat? - deyə Vilhelm soruşdu. - Nərdivanda çırpınan odur?”. Xorxe dərhal cavab vermədi.

“O, hələ sağdır? - deyə soruşdu. - Onun çoxdan gəbərdiyini düşünürdüm”.
“Söhbətə başlamazdan əvvəl, - Vilhelm dedi, - onu oradan çıxarmaq istəyirəm. Bu tərəfdən qapını

aça bilirsən?”
“Yox, - Xorxe yorğun halda cavab verdi. - Artıq aça bilmərəm. Qurğu aşağıdan lövhəyə basmaqla

işə salınır, burada isə linglər hərəkətə gəlir və qapı açılır. Dalda, rəflərin arxasında, -



deyə başı ilə çiyninin arxasını işarə etdi, - dolabın yanında ağırlıq asılmış təkər var, lingləri bu
hərəkətə gətirir. Təkərin fırlandığını eşidən kimi Abbonenin aşağıdakı qapıdan içəri girdiyini anladım
və ağırlıqlar asılmış ipi kəsdim. Hər iki qapı həmişəlik bağlandı. İndi keçidin hər iki tərəfi qapalıdır.
Qurğunu sən də bərpa edə bilməzsən. Abbat ölüdür artıq”.

“Nə üçün onu öldürdün?”
“Bu gün məni çağırtdırdı və sənin sayəndə hər şeyi anladığını dedi. Mənim nəyi qoruduğumu, nəyin

uğrunda mübarizə apardığımı bilmirdi, bilmədi də. O, kitabxananın mənasını və dəyərini heç bir
zaman anlamadı. Məndən bilmədiyi şeyi izah etməyimi istədi. Afrikanın sərhədinin hamıya açılmasını
istədi. İtalyanlar abbatdan, onların dediklərinə görə, mənim və sələflərimin yaratdığı “gizliliyə” son
qoyulmasını tələb etdilər. Bu insanlar yenilik istəyi ilə alışıb-yanırlar...”

“Sən də buraya gəlib başqalarının həyatına son verdiyin kimi öz həyatına da son verəcəyini vəd
etdin. Beləcə, monastırın şərəfi qurtulacaq və heç kim heç nə bilməyəcəkdi. Sonra sənin öldüyünə
əmin olmaq üçün bir azdan buraya gəlib, içəri necə girməyi ona izah etdin. Və onu öldürmək üçün
burada oturub gözlədin. Güzgüdən keçib gəlsəydi necə?”

“Yox. Abbonenin boyu qısadır. Yazılara əli çatmazdı. Ona gizli nərdivanı göstərdim. Sağ qalanlar
arasında onun yerini bilən tək mənəm. Uzun illərdir ki, bu keçiddən istifadə edirdim. Qaranlıqda
oradan içəri girmək asandır. Yalnız sovməəyə gedib, sonra ölü sümüklərinin arası ilə yerimək
lazımdır. Keçidin sonuna qədər”.

“Beləcə, onu öldürmək üçün buraya gəlməsini istədin?” “Artıq ona da inana bilməzdim.
Qorxmuşdu. Fossanovada bir cəsədi dolama pilləkənlə aşağı düşürməyi bacardığı üçün şöhrət
qazanmışdı. Boş şöhrətdi. İndi isə belə bir pilləkənlə qalxmağı bacarmadığı üçün öldü”.

“Sən qırx il ondan istifadə etdin. Yavaş-yavaş kor olduğunu və tezliklə kitabxananı idarə edə
bilməyəcəyini görüb, hər şeyi götür-qoy etdin. Güvəndiyin bir adamı abbat seçdirdin. Kitab-



xananın əvvəlcə Bobbiolu Robertoya verilməsinə nail oldun, bu adam kitabxananı istədiyin kimi
idarə edəcəkdi, sonra isə sənin köməyinə ehtiyacı olan və səndən xəbərsiz bir addım da atmayan
Malaxianı bu vəzifəyə seçdirdin. Qırx il abbadıqda ixtiyar sahibi oldun. İtalyanlar məhz bunu
anlamışdı. Alinardo məhz bunu dönə-dönə deyirdi, amma heç kim onu dinləmirdi, çünki onu dəli
sayırdılar. Elə deyilmi? Amma burada oturub məni nə üçün gözləyirdin? Düzdür, güzgü qurğusunu
divara gömülmüş olduğu üçün sındıra bilməzdin. Lakin məni gözləməyinin səbəbi nədir? Mənim
buraya gələ biləcəyimi haradan bilirdin?” - deyə Vilhelm soruşdu; amma səsinin ahəngindən cavabın
necə olacağını çoxdan təxmin etdiyi və istedadının mükafatı kimi bu cavabı gözlədiyi açıqca hiss
olunurdu.

“Hələ ilk gündən sənin anlayacağını bilirdim. Səsindən, söhbəti mənim istəmədiyim məcraya
asanlıqla yönəltməyindən. Sən hamıdan yaxşı idin. Və bunun hansı nəticələr verəcəyini anlamışdım.
Sən bilirsən - düşünmək və başqasının fikirlərini öz şüurunda yenidən canlandırmaq kifayətdir.
Üstəlik, rahiblərə necə suallar verdiyini də eşitmişdim. Düzgün suallar idi. Amma kitabxana barədə
bir sual da soruşmadın. Sanki kitabxananın sirləri artıq sənə məlum idi. Bir gecə sənin hücrənin
qapısını döydüm. Yox idin. Anladım ki, buradasan. Mətbəxdən iki çıraq yoxa çıxmışdı. Xidmətçilər
axtararkən öyrəndim. Və nəhayət, Severin səninlə iclas zalının dəhlizində söhbət edərkən, izimə
düşdüyündən əmin oldum”.

“Amma kitabı məndən qoparmağı bacardın. Heç bir şeydən şübhələnməyən Malaxianın yanına
getdin. O, qısqanclıqdan ağlını itirmişdi. Təzə ətə həvəs göstərən sevimli Berenqarını Adelmonun
tovladığım düşünüb əzab çəkirdi. Ancaq Venansionun bu işlə nə əlaqəsi olduğunu anlamırdı. Sən onu
daha da karıxdırmaq istədin. Berenqarın Severinlə də əlaqəsi olduğunu və əvəzində ona Afrikanın
sərhədindəki kitablardan birini verdiyini söylədin. Ona nə dediyini dəqiq bilmirəm. Qısqanclıqdan
dəli olmuş Malaxia gedib Severini öldürdü. Amma ona təsvir



etdiyin kitabı tapa bilmədi, çünki bu zaman kelar içəri girdi. Belə olmuşdurmu?”
“Az-çox”.
“Amma Malaxianın ölməsini istəmirdin. Məncə o, Afrikanın sərhədində olan kitablara bir dəfə do

olsun toxunmamışdı. O, sənə inanır və qoyduğun qadağalara boyun əyirdi. Gizlicə içəri girmək
istəyənləri qorxutmaq üçün hər gecə məstedici otlar yandırırdı. Otları Scverindən alırdı. Məhz buna
görə Severin laboratoriyanın qapısını Malaxiaya açmışdı. Bunu abbatın xüsusi əmri ilə hər gün
hazırladığı otları aparmaq üçün oraya gələn Malaxianın gündəlik ziyarəti hesab etmişdi. Təxminim
doğrudurmu?”

“Doğrudur. Malaxianın ölməyini istəmirdim. Ona tapşırdım ki, nəyin bahasına olursa olsun, kitabı
tapıb, onu açmadan buraya gətirsin. Kitabda minlərlə əqrəbin gücünün olduğunu söylədim. Lakin bu
kəmağıl ömründə ilk dəfə öz bildiyi kimi davrandı. Ölümünü istəmirdim. Güvənirdim ona,
dediklərimi sözsüz yerinə yetirirdi. Daha bəsdir. Sənin təxminlərini eşitmək istəmirəm. Sənin
bildiyini, mən də bilirəm. Sənin lovğalığını daha tərifləmək istəmirəm. Bu səhər yazı zalında
Bensiodan “Kipriani ziyafəti” haqqında soruşduğunu eşitdim. Anladım ki, həqiqətin bir
addımlığındasan. Güzgünün sirrini necə açdığını bilmirəm. Amma abbat sənin Afrikanın sərhədi
haqqında danışdığını deyincə, tezliklə buraya gələcəyini anladım. Ona görə də səni gözləmək
qərarına gəldim. İndi de, nə istəyirsən?”

“İçində bir ərəbcə, bir süryanicə mətn və “Kipriani ziyafətinin latınca şərhi, ya da şeirlə ifadəsi
olan cildin son əlyazmasını görmək istəyirəm. Bəlkə do bir ərəb, ya da bir ispan tərəfindən çevrilmiş
yunanca nüsxəsini görmək istəyirəm; Riminili Paolonun köməkçisi olarkən, Leon və Kastiliya
krallıqlarının ən yaxşı İncillorini gətirmək üçün vətəninə göndərildin və bu nüsxəni orada tapdın;
gətirdiyin xəzinə sənə monastırda şöhrət qazandırdı və bundan sonra, səndən on il yaşlı Alinardoya
verilməli olan kitabxanaçı vəzifəsini ələ keçirdin. O dövrdə çox az tapılan və sənin doğma şəhərində,
Burqos yaxınlığındakı Silosda



hazırlanan pambıq kağız üzərində yazılmış bu yunanca nüsxəni görmək istəyirəm. Oxuduqdan sonra,
başqa birinin oxumaması üçün özünlə gətirdiyin o kitabı görmək istəyirəm. Onu burada gizlədin,
səylə qorudun, amma məhv etmədin. Çünki sənin kimi insanlar kitab məhv etməz, yalnız onu gizlədər
və başqalarının ona toxunmamasına nəzarət edər. Mən Aristotelin “Poetika”sının ikinci hissəsini
görmək istəyirəm. İtirilmiş, ya da ümumiyyətlə yazılmamış hesab edilən hissəsini. Bəlkə də dünyada
yeganə nüsxəsi sənin əlində olan kitabı”.

“Səndən nə gözəl kitabxanaçı çıxardı, Vilhelm, - Xorxe heyranlıqla, amma eyni zamanda məyus-
məyus dedi. - Demək, hər şeyi bilirsən. Bura gəl. Masanın o tərəfində kətil olmalıdır. Otur. Budur
sənin mükafatın”.

Vilhelm oturdu və çırağı məndən alıb, yanma qoydu. İşıq Xorxenin üzünə aşağıdan düşürdü. Qoca
qarşısındakı kitabı götürüb Vilhelmə uzatdı. Cildindən tanıdım: laboratoriyada açdığım və ərəbcə
yazıldığını zənn edib dərhal örtdüyüm həmin kitab idi.

“Oxu, hə, vərəqləsənə, Vilhelm, - deyə Xorxe təkid etdi. - Sən qalib gəldin”.
Vilhelm kitaba baxdı, amma ona toxunmadı. Cübbəsindən bir cüt əlcək çıxardı. Lakin bunlar,

barmaq ucları açıq olan öz əlcəkləri deyildi, öldürülmüş Severinin əllərindən çıxardığı başqa
əlcəklər idi. Köhnəlmiş, sürtülüb yeyilmiş cildi ehtiyatla açdı. Yaxınlaşıb, çiyninin üstündən əyildim.
Xorxe özünün qeyri-adi eşitməsi ilə hərəkət etdiyimi duydu və dedi: “Övladım, sən də buradasan?
Sənə də göstərəcəyəm... Sonra...”

Vilhelm ilk səhifələrə cəld göz atdı. “Kataloqda yazıldığına görə bu bəzi axmaqların sözlərinə aid
ərəbcə əlyazmasıdır, - o dedi. - Nə haqqındadır bu?”

“Eh, cəfəngiyat. Kafirlərin boşboğazlığıdır. Burada deyilir ki, guya axmaqlar da ruhaniləri ələ
salmaq və xəlifələri mat qoymaq üçün ağıllı sözlər danışa bilər”.

“İkinci əlyazması süryanicədir, amma kataloqda əlkimya haqqında Misir kitabçası kimi qeydə
alınıb. Nə üçün bu cildə salınıb?”



“Bu, bizim eranın üçüncü əsrinə aid Misir əsəridir. Özündən sonrakı əsərlə eyni mövzudadır,
amma onun kimi təhlükəli deyil. Afrikalı kimyagərin sayıqlamalarına heç kim diqqət yetirməz. O
yazır ki, dünya ilahi gülüşdən yaranmışdır”. Xopce üzünü yuxarı qaldırdı və görmə qabiliyyətini hələ
itirmədiyi vaxtlarda oxuduğu şeyləri qırx ildir təkrarlayan bir qiraətçi kimi öz dahiyanə və sehrli
yaddaşını, demək olar ki, çətinə salmadan, əzbərdən oxumağa başladı: “Tanrı gülər-gülməz yeddi
ilah doğuldu və dünyanı idarə etdi; qəhqəhələrlə gülüncə işıq yarandı; sonrakı gülüşündə su oldu,
yeddinci gün Tanrı gülüşündən ruh yarandı... Cəfəngiyatdır. Bundan sonrakı yazılar da “Ziyafəti” şərh
edən sonsuz sayda axmaqlardan birinin əsəridir. Lakin səni bunlar maraqlandırmır”.

Vilhelm, doğrudan da, ilk əlyazmaları tezcə vərəqləyib, yunan dilindəki mətni açmağa tələsdi.
Dərhal görünürdü ki, vərəqlər başqa, daha yumşaq xammaldan hazırlanıb. İlk səhifəsi cırılmış,
kənarları yeyilib tökülmüşdü, kitablarda adətən köhnəlikdən və nəmdən əmələ gələn bozumtul
ləkələrlə dolu idi. Vilhelm ilk sətirləri yunanca oxudu, sonra latıncaya çevirdi və daha sonra latınca
oxumağa davam etdi ki, bu uğursuz kitabın əvvəlindəki fikirləri mən də anlaya bilim.

“Birinci hissədə faciə haqqında danışmışdıq, onun mərhəmət və qorxu aşılayaraq, belə hisslərdən
necə arındırdığını görmüşdük. İndi isə, vəd etdiyimiz kimi, məzhəkə haqqında (həmçinin həcv və
məsxərə barədə) danışacaq və gülünc olandan zövq almaq yolu ilə, onun belə hisslərdən necə azad
etdiyini görəcəyik. Bu ehtirasın - canlılar arasında yalnız insan oğlunun gülmək qabiliyyətinə malik
olması baxımından diqqətəlayiq olduğunu, daha öncə ruh barədə yazılmış kitabda söyləmişdik. İndi
məzhəkənin hansı növ hərəkətləri yamsıladığını müəyyən edəcəyik, sonra da məzhəkənin hansı
vasitələrlə gülüş doğurduğuna baxacağıq; bu vasitələr hərəkət və nitqdir. Hərəkətlərdə gülünclüyün,
yaxşmın pisə bənzədilməsindən, ya da əksinə, pisin yaxşıya bənzədilməsindən, gözlənilməz yalandan,
mümkün olmayan və təbiət qanunlarına zidd şeylərdən, əhəmiyyətsiz və məntiqsiz



hadisələrdən, şəxsiyyətlərin alçaldılmasından, kütləvi və ədəbsiz pantomimlərdən216,
uyğunsıızluqdan, ən dəyərsiz şeylərin seçilməsindən necə doğduğunu göstərəcəyik. Sonra nitqlərdə
gülünclüyün ikimənalı sözlərdən, yəni müxtəlif əşyalar üçün oxşar sözlər və oxşar əşyalar üçün
müxtəlif sözlərin istifadə edilməsindən, pəltəklik və dolaşıqlıqdan, söz oyunlarından, qı-
saltmalardan, tələffüz xətalarından və kobud sözlərdən necə yarandığını göstərəcəyik...”

Vilhelm çətinliklə tərcümə edir, uyğun sözləri axtarır, tez-tez dayanırdı. Tərcümə etdikcə sanki
tapmağı gözlədiyi şeylərə rast gəlirmiş kimi gülümsəyirdi. İlk səhifəni sona qədər tərcümə etdi, sonra
sanki marağını itirib susdu və sonrakı vərəqləri tez- tez çevirməyə başladı. Lakin bir neçə səhifədən
sonra kitabı vərəqləməyin çətin olduğunu gördü. Kitabın yuxarı və sağ kənarları boyunca səhifələr
bir-birinə yapışmışdı. Nəmdən çürüyən kitablar çox vaxt belə olur. Onları vərəqləmək mümkün
deyil.' Kağızlar bir-birindən ayrılmır və yapışqan kütləyə çevrilir. Xorxe çevrilən vərəqlərin
xışıltısının kəsildiyini hiss etdi və yenə Vilhelmi həvəsləndirib dedi:

“Nə oldu, davam elə! Oxu, vərəqlə! Kitab sənindir, son onu qazandın!”
Vilhelm cavabında qəhqəhə çəkib güldü. Baş verənlərdən olduqca əylənirmiş kimi görünürdü.

“Mənim haqqımda yüksək fikirdə deyilsən, Xorxe! Amma deyirdin ki, məni son dərəcə ağıllı hesab
edirsən. Sən görmürsən - amma əlimdə əlcək var. Barmaqlarım da örtülüdür. Vərəqləri bir-birindən
ayıra bilmirəm. Əlcəkləri çıxarıb çılpaq əllə, barmağımı dilimlə isladaraq vərəqləməyə davam
etməliyəm, bu səhər yazı zalında etdiyim kimi - bunun sayəsində, qəflətən ağlıma gəlmiş parlaq
fikirdən bu sirri də aça bildim. Düşünürdün ki, zəhər barmaqlarımdan dilimə keçənə qədər
vərəqləməyə davam edəcəyəm. İllər öncə Severinin laboratoriyasından oğurladığın zəhərdən
danışıram. Bəlkə do hələ o zaman, yazı zalında kiminsə Afrikanın sərhədinə



yaxud Aristotelin itmiş əsərinə, ya da hər ikisinə yersiz maraq göstərdiyini eşidib narahat olmuşdun.
Zəhəri uzun müddət saxladın. Lazım olduqda istifadə etməyi gözlədin. Yalnız bir neçə gün əvvəl bu
təhlükəni hiss edib, zəhərə əl atdın. Bir tərəfdən Venansio kitabın mövzusuna həddən çox
yaxınlaşmışdı. Digər tərəfdən, Berenqar şöhrətpərəsti iyindən Adelmonun qarşısında
lovğalandığından, sirr saxlamağı və özünü təmkinli aparmağı bacarmadı. Bu zaman yuxarıya qalxıb,
kitaba zəhər sürtdün. Həm də düz vaxtında. Çünki çox keçmədən, elə həmin gecə, Venansio buraya
girib, kitabı tapdı və onu aparıb səbirsizliklə, demək olar ki, cismani acgözlüklə vərəqləməyə
başladı. Bir qədər sonra özünü pis hiss etdi və kömək axtarmaq üçün mətbəxə qaçdı. Elə orada da
öldü. Səhv etmirəm ki?”

“Yox, davam elə”.
“Dalısı çox sadə. Berenqar Venansionun cəsədini mətbəxdə tapır və araşdırma aparılacağından

qorxur. Çünki hər necə olsa, Venansio gecə Binaya Berenqarın daha öncə boşboğazlıq edib, sirri
Adelmoya açması sayəsində girə bilmişdi. İndi nəsə etmək lazım idi. Amma nə edəcəyini bilmirdi.
Cəsədi çiyninə qoyur və onu gətirib, donuz qanı ilə dolu çəlləyin içinə atır, ümid edir ki, hamı onun
boğulduğunu düşünəcək”.

“Bəs belə olduğunu haradan bilirsən?”
“Sən haradan bilirsənsə, mən də elə. Bcıcnqarm hücrəsində qanlı qətfənin tapıldığı zaman sənin

necə davrandığım gördüm. Cəsədi qan çəlləyinə atdıqdan sonra o, əllərini chtiyatsızca bu qətfəyə
silmişdi. Amma o özü do qeyb olmuşdu. Və yalnız kitabla birlikdə itkin düşə bilərdi, çünki onun
məzmunu artıq Berenqarı da maraqlandırırdı. Buna görə də sən onun tezliklə tapılacağını gözləyirdin,
qana bulaşmış halda yox, zəhərlənmiş olaraq. Sonrası daha da sadədir. Kitab Severinin əlinə düşür,
çünki Berenqar ölümündən qabaq onu gözdən uzaq bir yerdə oxuya bilməsi üçün xəstəxanaya
gətirmişdi. Malaxia sənin təhrikinlə gedib Severini öldürür. Amma özü də ölür, çünki onu qatil edən
bu kitabda nəyin qadağan olunduğunu öyrənmək



istədiyindən cildi açıb vərəqləyir. Budur, hər cəsəd üçün bir izah. Amma axmaqlıq...”
“Kimdir axmaq?”
“Mən. Alinardonun bircə sözü ucbatından, cinayətlər silsiləsinin İncildəki yeddi surun ahənginə

uyğun baş verdiyinə inanmışdım. Adelmo üçün - fırtına; amma onun ölümü intihar idi. Venansio üçün
- qan; amma buna, Berenqarın qəribə fikri səbəb olmuşdu. Berenqar üçün - su; bu isə tamamilə
təsadüf idi. Severin üçün - göy üzünün üçdə biri... Amma sadəcə, Malaxianın əlinə keçən ən ağır əşya
səmavi kürə idi. Nəhayət, Malaxia və əqrəblər... Kitabın minlərlə əqrəb gücündə olduğunu ona nə
üçün demişdin?”

“Qəsdən. Sənə görə. Alinardo İncilə aid düşüncələrini mənə də demişdi. Sonra rahiblərin birindən
guya sənin də bu fikirlərə inandığını eşitdim. Və bu ölümlər zəncirinin ilahi nizam tərəfindən müəyyən
edildiyinə, mənimsə cavabdehlik daşımadığıma inandım. Malaxiaya xəbərdarlıq edib dedim ki, əgər
o da bu kitabla maraqlansa, ilahi nizama uyğun olaraq öləcəkdir. Elə də oldu”.

“Demək, belə... Cinayətkann hərəkətlərini izah etmək üçün saxta ehtimal uydurdun, cinayətkar da bu
yanlış ehtimala uyğun davrandı. Amma eyni zamanda, məni sənin izinə salan da bu yanlış ehtimal
oldu. Bizim zamanımızda hamı Yuhənnanın İncilinə aludə olub. Lakin məncə sən, onu başqalarına
nisbətən, daha çox düşünürsən. Və yalnız Dəccal haqqındakı fikirlərin ucbatından deyil. Həm də ona
görə ki, sən dünyada ən gözəl İncillər yaradan bir ölkədə doğulmusan. Əvvəlcə rahiblərin birindən
İncilin ən gözəl nüsxələrinin bu kitabxanaya sənin gətirdiyini eşitdim. Sonra Alinardo kitab dalınca
Silosa göndərilmiş sirli düşməni haqqında danışdı. Düşməninin “vaxtından əvvəl qaranlıqlar
ölkəsinə getdiyini” söylədi. Etiraf edim ki, onun sözləri məni çaşdırdı. Düşünmək olardı ki, bu
düşmən artıq ölmüşdür. Amma Alinardo sənin korluğuna eyham edirdi! Silos Burqosun yaxınlığında
yerləşir. Bu gün səhər kataloqda çoxlu sayda ispanca İncillərin siyahısına rast gəldim. Bu İncillər



sənin Riminili Paolonun yerinə keçdiyin, ya da keçməyə hazırlaşdığın dövrdə alınmışdı. Həmin
siyahıya bu kitab da daxil idi. Lakin çıxardığım nəticələrin doğruluğuna əmin ola bilməzdim. Mənə
son bir dəlil lazım idi. Və bu zaman öyrəndim ki, oğurlanmış kitab pambıq kağızın üzərində
yazılmışdır! Silos - kağız istehsalının mərkəzidir. Bu, hər şeyi həll etdi. Əlbəttə ki, bu kitab və onun
zəhərləyici gücü haqqında ehtimal möhkəmləndikcə, cinayətlərin İncildəki tərtib üzrə törədildiyi
düşüncəsi də tədricən silinirdi. Amma həm kitabın, həm də İncildəki yeddi surun səni nə üçün
göstərdiyini anlaya bilmirdim. İncilin göstərdiyi izlərlə hərəkət edib sənin gülüşlə apardığın
mübarizəni düşününcə, kitab əhvalatını daha yaxşı anlamağa başlayırdım. Üstəlik bu gün, İncildəki
tərtibə artıq inanmazkən, yenə də at tövlələrinə baş çəkməyi qərara aldım, çünki altıncı surun səsi
buradan eşidilməli idi. Və Adso, məhz at tövləsində, tamamilə təsadüfən, Afrikanın sərhədinə
girməyin sirrini mənə açdı”.

“Səni anlamıram. Məntiq yolu ilə məni necə tapdığını deyib qürrələnirsən. Amma buraya yanlış
məntiq nəticəsində girdiyini də göstərirsən. Nə demək istəyirsən?”

“Sənə heç nə demək istəmirəm. Bir az sıxıldım, vəssalam. Amma boş şeydir. Mən buradayam”.
“Tanrı öz şurlarının gurlamasına izin verdi. Hətta yanlışlıqlar içində olan sən də, o səsin tutqun

əks-sədasını eşidə bildin”.
“Sən bunu dünənki moizəndə do söylədin. Sadəcə, bir qatil olduğunu etiraf etməmək üçün bütün

bu hadisələrin ilahi təqdirə görə baş verdiyinə özünü inandırmağa çalışırsan”.
“Mən heç kimi öldürmədim. Onların hamısı öz günahları və öz müqəddəratları ucbatından öldü.

Mən yalnız vasitəçi idim”.
“Dünən dedin ki, İuda da yalnız vasitəçi olub. Amma bu, onu lənətlənməkdən xilas etmədi”.
“Mən lənətlənmək təhlükəsini qəbul edirəm. Tanrı günahlarımı bağışlayacaqdır, çünki onun

şərəfinə belə hərəkət etdiyimi bilir. Mənim borcum kitabxananı qorumaq idi”.



“Amma bir az əvvəl məni də öldürməyə hazır idin, bu uşağı da”.
“Sən daha kəskinsən, amma başqalarından daha yaxşı deyilsən”.
“İndi, səni ifşa etdikdən sonra nə olacaq?”
“Baxarıq, - Xorxe dedi. - Mən sənin ölməyinə təkid etmirəm. Bəlkə də səni yola gətirə bildim.

Lakin əvvəlcə cavab ver. Aristotelin ikinci kitabından söhbət getdiyini necə anladın?” “Əlbəttə,
gülüşə qarşı yağdırdığın lənətlər və başqalarından eşitdiyim, sənin mübahisələr zamanı dediyin
sözlər bunun üçün kifayət etməzdi. Mənə daha çox Venansionun yazıb qoyduğu qeydlər kömək etdi.
Əvvəlcə bunların mənasını, ümumiyyətlə, anlamadım. Amma sonra düzənlikdə fırlanan utanmaz daş,
yerdə oxuyan cırcıramalar, möhtərəm əncirlər haqqındakı sözlər diqqətimi çəkdi. Bunlar mənə tanış
gəlirdi. Buna bənzər bir şey oxumuşdum. Bir neçə gün ərzində nədən söhbət getdiyini anladım. Bu
örnəklər Aristotelin “Poetika”sının birinci kitabında və “Ritorika”sında verilmişdi. Sonra xatırladım
ki, Sevilyalı İsidor məzhəkəyə bakirəliyin pozulması və rüsvayçı məhəbbət haqqında bəhs edən
tamaşa kimi tərif verir... Beləcə, yavaş-yavaş şüurumda Aristotelin ikinci kitabı şəkillənməyə
başladı. Daha doğrusu, olması gərəkən kimi şəkilləndi. Onun zəhərli vərəqlərinə toxunmadan da, onu
oxumadan da bütünlüklə sənə danışa bilərəm. Məzhəkə bir ziyafətin, ya da şənliyin yekunu kimi,
məzəli bayram kimi komai-do, yəni kəndlərdə doğulur. Məşhur və yaxşı insanlar haqqında deyil, pis
və alçaq, amma təhlükəsiz insanlardan bəhs edir və personajların ölümü ilə bitməməlidir. Adi
insanları, onların nöqsan və qüsurlarını göstərərək gülüş doğurur. Aristotel gülüşə olan meyilliliyə
yaxşı və saf bir qüvvə kimi baxır. Gülüşün həm də dərketmə dəyəri vardır. Gülüş insanları öyrədir:
bəzən - çətin tapmacalar və gözlənilməz bənzətmələr vasitəsi ilə, bəzən də - cisimləri olduğu kimi
deyil, fərqli göstərməklə və bizi yalana sürükləməklə onlara daha diqqətlə baxmağa məcbur edərək.
Bunlara baxdıqdan sonra biz deyirik: hə, demək belə imiş, mən bilmirdim! Beləcə,



həqiqət insanları və dünyanı olduğundan, ya da düşündüyümüzdən daha pis, hər halda
qəhrəmanlıq dastanlarında, faciələrdə, övliyaların həyatında göstərildiyindən daha pis təsvir
etmək yolu ilə əldə edilir. Elə deyilmi?”

“Az-çox. Başqa kitablan oxuyaraq, bu nəticəyə gəldinmi?”
“Venansionun çalışdığı əsərləri oxuyaraq. Məncə Venansio uzun müddət idi ki, bu kitabı

axtarırdı. Yəqin ki, mənim kimi o da kataloqdakı məlumatları oxumuş və axtardığı kitabın bu
olduğunu dərhal anlamışdı. Lakin Afrikanın sərhədinə necə girildiyini bilmirdi. Berenqarın
Adelmoya bundan danışdığını gizlicə eşitdikdən sonra, dovşanın izi ilə irəli cuman ov iti kimi
kitabın dalınca qaçdı”.

“Belə də olub. Mən də dərhal anladım. Kitabxananı dişimlə-dırnağımla qorumaq vaxtının gəlib
çatdığını anladım”.

“Və məlhəmi sürtdün. Yəqin ki, çətinlik çəkmisən... qaranlıqda”.
“Mənim əllərim sənin gözlərindən pis görmür. Severindən xüsusi fırça almışdım. Həm də

əlcəklərlə işləyirdim, sənin kimi... Yaxşı fikir idi, elə deyil? Sən də uzun müddət keçdikdən sonra
anladın...”

“Hə. Mən daha mürəkkəb bir şey düşünürdüm. Zəhərli iynə, ya da buna bənzər bir şey. Sənin
tapıntının dahiyanə olduğunu deməliyəm. Qurban özü özünü zəhərləyir. Həm də kitabla
maraqlandığı ölçüdə”.

O anlarda ölümcül mübarizədə üz-üzə gəlmiş bu iki adamın, sanki yalnız bir-birlərinin
təqdirini qazanmaq üçün çalışırlarmış kimi, növbə ilə bir-birlərindən heyranlıq duyduqlarını
ürpəşərək gördüm. Berenqarın Adelmonu yoldan çıxarmaq üçün qurduğu oyunların və o qızın
məndə istək və ehtiras oyandıran təbii və sadə hərəkətlərinin - bir-birini həvəsləndirməyə çalışan
bu iki nəfərin gözlərim önündə sərgilədiyi dəlicəsinə məharətin, qarşısındakını heyrətləndirmək
qabiliyyətinin yanında bir heç olduğunu düşündüm. Onları birləşdirən bağ yeddi günə açılmışdı
və bu müddət ərzində onlardan hər biri digərinə, necə deyərlər, qiyabi görüş təyin etmiş və hər
biri digərinin təqdirini gizlicə



arzulamış, amma eyni zamanda, ona nifrət etmiş və ondan qorxmuşdu.
“İndi bir sualıma cavab ver, - deyə Vilhelm sözünə davam etdi. - Nə üçün? Bu kitabı nə üçün

başqa kitablardan daha çox qoruyurdun? Qara caduya aid əsərləri, içində hətta Tanrı adına küfrlər
yağdırılan mətnləri nə üçün cinayət törətmək bahasına qorumağı düşünmədin, amma bu kitab naminə
öz qardaşlarını və öz ruhunu məhv etdin? Məzhəkəyə həsr edilmiş həddən çox kitab var, gülüşü
tərifləyən kitabların sayı da çoxdur. Nə üçün məhz bu kitab səni dəhşətə salırdı?”

“Çünki, bu kitabı Filosof yazmışdır. Bu insanın hər bir əsəri xristianlığın yüz illər boyunca
topladığı bilik sahələrindən birini məhv edirdi. Kilsə ataları ilahi sözün mənasına aid lazım olan hər
şeyi söyləmişdir. Amma Boesionun Filosofu şərh etməsi, Sözün ilahi sirrini insanlar tərəfindən
yaradılmış, təsnifatlara və mülahizələrə əsaslanan istehzalı təqlidə çevirdi. Varlıq kitabında kainatın
quruluşu haqqında tələb olunan biliklərin hamısı deyilmişdir. Lakin Filosofun fizikaya aid əsərləri
yenidən şərh edilən kimi, kainatın donuq və yapışqan bir maddədən yaranmasına dair mülahizələr
irəli sürüldü; bu əsərlərin sayəsində, ərəb İbn-Rüşd, demək olar ki, hamını dünyanın sonsuzluğuna
inandırmağı bacardı. Biz ilahi adlara aid hər şeyi bilirdik; amma Abbonenin dəfn etdiyi, Filosofun
başdan çıxardığı dominikan217 təbii şüurun təkəbbürlü yolları ilə gedərək, bu adları dəyişdirdi.
Beləcə, Areopagitə görə nümunəvi olan ilkin səbəbin işıqsaçan mənbəyinə baxmağı bacaran hər kəsə
özünü göstərən kainat, dünyəvi əlamətlərin sığınacağına çevrildi; yalnız hər hansı mücərrəd
başlanğıcı adlandırmağa ehtiyac duyulanda, kainata üz tuturlar. Keçmişdə biz göy üzünə baxardıq,
iyrənc maddəyə isə çimçəşərək göz atardıq; indi biz yerə baxırıq, səmaya isə dünyəvi əlamətlərin
sayəsində inanırıq. Filosofun, indi övliyalarla kilsə atalarının belə and içərkən istifadə etdikləri hər
sözü dünya haqqındakı təsəvvürü alt-üst etdi. Amma Tanrı haqqında



təsəvvürü alt-üst etməyə hələlik onun gücü çatmır. Əgər bu kitab şərh edilərsə... edilsəydi, son
sərhədlər də dağılmış olardı”.

“Lakin gülüşə dair bu fikirlərdə səni qorxudan nədir? Kitabı aradan qaldıraraq, gülüşü ləğv edə
bilməzsən”.

“Əlbəttə ki, yox. Gülüş - cismimizin zəifliyidir, çürüklüyü, sırtıqlığıdır. Kəndlinin əyləncəsi,
sərxoşun azadlığıdır. Hətta kilsə, sonsuz müdrikliyinə rəğmən, dindarlara gülüş üçün vaxt ayırmışdır
- bayramlar, şənliklər, yarmarkalar. İnsanı lazımsız arzulardan, istək və ehtiraslardan azad etmək
üçün kilsə tərəfindən həqarət günləri müəyyən edilmişdir... Əsas odur ki, bu zaman gülüş alçaq
məşğuliyyət, avamlar üçün təsəlli, rəiyyət üçün qeyri-müqəddəs müəmma olaraq qalır. Bunu həvari
də deyirdi: alışmaqdansa evlənmək daha yaxşıdır. Tanrının qurduğu nizamın əleyhinə çıxmaqdansa,
xörəkləri yedikdən sonra, şüşələri, bardaqları boşaltdıqdan sonra gülün, ilahi nizama öz dəyərsiz
təqlidlərinizlə istehza edib əylənin. Axmaqlarm şahını seçin, eşşəklərin və donuzların iştirakı ilə dini
ayinlər düzəldib şitlik edin, Satum şənliklərini baş-ayaq qurun... Amma burada, burada, - deyə Xorxe
barmağı ilə masanın üstünə, Vilhelmin qarşısındakı kitabın yanma vurdu, - burada gülüşün vəzifəsinə
yenidən baxılır, gülüş incəsənət səviyyəsinə ucaldılır, alimlər dünyasının qapısı gülüşə açılır; beləcə,
gülüş - fəlsəfənin və xain ilahiyyatın mövzusu olur. Avam insanların ən qatı küfrü necə asanlıqla
mənimsəyib həyata keçirdiyini dünən gördün. Bu, Tanrının və təbiətin qanunlarını bilməməzlikdən
irəli gəlir. Lakin kilsə üçün avamların küfrü təhlükəli deyil, onlar özləri özlərini məhkum edib,
savadsızlıqları ucbatından öz ölümlərinə yol açırlar. Dolçino və onun kimilərin cahilcə dəlilikləri
heç zaman ilahi nizamı böhrana salmaz. Bu dəlilik zorakılığı təbliğ edir və özü də zorakılıqla məhv
olur, iz buraxmır, eynən bir şənlik kimi qurtarıb dağılır. Bayram zamanı yer üzündə qısa müddətə
dünyanın baş-ayaq göstərilməsi qorxulu deyildir. Əsas odur ki, şənlikdə baş verənlər qeydə
alınmasın, kobud dildə deyilənlər latıncaya tərcümə edilməsin. Gülüş - avam adamı şeytan
qorxusundan xilas edir, çünki axmaqlann bayramında



şeytan da zavallı bir axmaq kimi görünür və deməli, idarə oluna bilər. Lakin bu kitab dünyada belə
bir fikri yaya bilər ki, şeytan qorxusundan xilas olmaq - elmdir. Kəndli şərabı qurtuldadıb içə-içə
qəhqəhə çəkib gülərkən, özünü ağa sanır, çünki fikrində kəndli-ağa münasibətlərini alt-üst etmişdir.
Lakin bu kitab bilikli insanlara bu çevrilişi qanunlaşdıracaq ağıllı fəndlər öyrədə bilər. O zaman
rəiyyətin düşüncəsiz davranışlarında, şükür Tanrıya, indiyə qədər qarındoyurma işləri kimi qalan
məsələlər zehni fəaliyyətə çevrilərdi. Gülüşün insana xas olması, yalnız bir şeyin əlamətidir: əfsus ki,
bizim hamımıza günah işləmək xasdır. Amma sənin kimi pozğun zəkalar bu kitabdan belə bir nəticə
çıxara bilər ki, məhz gülüş - insanın məqsədidir! Gülüş - müvəqqəti olaraq kəndlini qorxudan xilas
edir. Amma qanun yalnız qorxu vasitəsi ilə qəbul edilir, bunun tam adı - Allah qorxusudur. Bu
kitabdan isə bütün dünyada yeni yanğın törədəcək iblisanə bir qığılcım çıxa bilər; və gülüş qorxunu
məhv etmək üçün hətta Prometeyə də məlum olmayan yeni bir üsul kimi tanınacaqdır. Kəndli
gülərkən, ölümə əhəmiyyət verməz; lakin sonra özbaşınalıq bitər və dini ayin, ilahi təqdirə görə,
yenidən kəndlinin içinə ölüm qorxusu salar. Amma bu kitabdan, qorxudan qurtulmaqla ölümü yox
etmək üçün yeni və sarsıdıcı bir ümid doğa bilər. O zaman biz günahkar məxluqlar, ilahi bəxşişlərdən
bəlkə də ən xeyirlisi və ən sevimlisi olan qorxu hissindən məhrum qalınca, nəyə çevrilərik? Əsrlər
boyunca üləmalar və kilsə ataları Uca olanı dərk etmə yolu ilə alçaq olanın murdar səfılliyi və
yaramazlığının kökünü kəsmək üçün müqəddəs elmdən xoş ətirli damcılar toplamışlar. Amma bu
kitabda deyilir ki, məzhəkə, həcv və məsxərə - nöqsanları, qüsurları, acizliyi göstərib lağa qoyaraq
ehtiraslardan xilas edən çox güclü dərmandır; və bu kitab saxta alimləri, dünyadakı hər şeyi
ibliscəsinə tərsinə çevirməklə, alçaq olanı qəbul edərək, Uca olanı inkar etmək üçün cəhd göstərməyə
təşviq edə bilər. Bu kitabdan belə bir fikir hasil ola bilər ki, insanın yer üzündə də (sənin Bekonun da
təbiət sehri haqqında mülahizələr yürüdərək bu fikrə yaxınlaşır) Kukanlar ölkəsindəki bolluğu
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arzulamağa ixtiyarı vardır. Amma biz belə bir şeyə sahib olmamalıyıq, ola bilmərik. “Kipriani
ziyafəti”nə utanmadan gülən rahibciklərə bax! Gör İlahi kəlam necə ibliscə təhrif edilmişdir! Lakin
onlar pis iş tutduqlarını dərk edirlər. Amma Filosofun nüfuzu ilə pozğun təxəyyülün ucqar oyunları
qanunilik qazanacağı gün, ah!.. Həmin gün doğrudan da, kənar və qeyri-qanuni olanlar mərkəzə
sıçrayacaq və beləcə, mərkəzin bütün izləri silinəcək. Allah bəndələri terra incognita-nm, yəni
naməlun dünyanın uçurumlarından yuxarı atılmış vəhşi heyvanlar məclisinə çevriləcək və həmin gün
bəlli dünyanın ucqarları xristian imperiyasının ürəyi olacaqdır; arimasplar' Peterin taxtına çıxacaq,
blemmilər218 219 monastıra girəcək, şişqarın, yekəbaş eybəcərlər kitabxananı qoruyacaqdır! Qullar
qanun verəcək, biz (amma nəzərə al ki, sən də bizimlə olacaqsan) hər cür qanunsuzluğa boyun
əyəcəyik. Pis nüfuz sahibi olan bir yunan filosofu (sənin Aristotelin də onunla müttəfiq olub, burada
onun sözlərindən iqtibaslar gətirir) demişdir ki, düşmənlərimizin ciddiliyinə qarşı gülüşlə, gülüşünə
qarşı isə ciddiliklə çıxmalıyıq. Atalarımızın böyük ehtiyatkarlığı sayəsində seçim çoxdan edilmişdir:
əgər gülmək - rəiyyətin əyləncəsidirsə, rəiyyətin hər cür azadlıq istəyi zəiflədilib alçaldılmalı,
sərtliklə qorxudulmalıdır. Rəiyyətin öz gülüşünü itiləyərək, onu əbədi həyata aparmaq və bədənin,
cinsiyyətin istəklərindən, yeyib-içmək arzularından və bütün çirkin ehtiraslardan xilas etmək istəyən
çobanların ciddiliyinə qarşı bir silaha çevirmək imkanları yoxdur. Amma bir gün kimsə çıxıb
Filosofun sözlərini yayaraq və beləcə, Filosofun adından danışaraq gülüş sənətini kəskin bir silaha
çevirərsə, əgər inandırma sənəti gülüş sənəti tərəfindən sıxışdırılarsa, əgər dirilişin səbirlə
təsəlliverici təsvirlərinin yaradılmasını ən müqəddəs və ən möhtərəm təsvirlərin səbirsizcə təhrif
edilərək dağıdılması əvəzləyərsə - ah, o gün sən və sənin bütün elmin alt-üst olacaq, Vilhelm!”



“No üçün? Mon savaşardım. Öz ağlımı başqasının ağlına qarşı qoyaraq. Məncə, hər halda, belə
bir dünya Bernardo Guinin alovu və qızdırılmış dəmirinin Dolçinonun alovu və qızdırılmış dəmiri ilə
döyüşdüyü dünyadan qat-qat yaxşıdır”.

“Sən do şeytanın tələsindən qaça bilməzdin. Armageddon vaxtı ölüm-qalım savaşında qarşı
tərəfdə döyüşərdin. Lakin o günə qədər kilsə döyüşə öz qaydalarını qoymağı bacarmalıdır. Xalqın
lənəti bizi qorxutmaz, çünki hətta küfrdə belə, üsyankar mələkləri lənətləyən Yehovanın qəzəbinin
dolayı yolla əks-sədasını eşitməyi bacarırıq. Yenilik xəyalları naminə çobanları öldürənlərin kini
bizi qorxutmaz, çünki hökmdarlar İsrail xalqını bu kinlə məhv etməyə can atırdılar. Donatistin
qəddarlığı, sünnətlinin dəlicəsinə fədailiyi, boqomilin şəhvəti, albigensin təkəbbürlü yoxsulluğu,
flagellantın qaniçənliyi, Azad Ruh rahiblərinin başgicəlləndirici yamanlığı bizi qorxutmaz. Biz
onların hamısını tanıyırıq və bizim müqəddəsliyimizlə onların günahlarının eyni kökdən olduğunu
bilirik. Bu insanlar bizim üçün təhlükəli deyil. Onları necə məhv edəcəyimizi, daha doğrusu,
alçaqlıqlarının nadirində220 doğulan ölüm yanğısını inadkarcasına zenit nöqtəsinə yüksəldərək öz-
özlərini məhv etmələrinə necə izin verəcəyimizi yaxşı bilirik. Üstəlik, mən tam əminəm ki, onların
mövcudluğu zəruridir, dəyərlidir, çünki biz məhz onlara qarşı durmaqla ilahi yaradılışı
tarazlaşdırırıq. Onların günahkarlığı bizim fəzilətimizi rəğbətləndirir, onların küfrləri bizim
mədhiyyolərimizi ürəkləndirir, onların azğın tövbəsi bizi qənaətcil edər, nəzirlərimizin səxavətini
artırar, onların dinsizliyi bizim dindarlığımızın parlamasına səbəb olar, eynən hər şeyin başlanğıcı və
sonu olan Tanrı ucalığının daha parlaq işıq saçması üçün qaranlıqlar şahının ümidsizliyi və etirazları
ilə birlikdə gərəkli olması kimi. Amma əgər bir gün lağlağı sənəti, icazə verilmiş xalq coşqunluğu
kimi deyil, müdriklərin müqəddəs kitablarla möhkəmlənmiş ayrılmaz hüququ kimi, hətta alicənab və
azad insanlara da xas olan bir sənətə çevrilərsə, əgər günlərin birində, heç olmasa, bircə nəfər
“Tanrının insan kimi zühur etməsinə gülürəm!” deməyə cəsarət edərsə, o zaman bu küfrü susdurmaq
üçün heç bir silahımız olmayacaq. O zaman cismani maddənin yel buraxmada və gəyirmədə üzə çıxan
qara qüvvələri hücuma keçəcək; o zaman yalnız ruhun tabeçiliyində olan yel buraxma və gəyirmə
istədiyi yerdə əsmək haqqına yiyələnəcək!”

“Likurq gülüşə heykəl qoymuşdu”.
“Bunu məsxərəyə bəraət qazandırmaq istəyən Klorisionun kitabından oxumusan. O yazır ki, bir

xəstə ona gülməyi əmr etmiş bir həkim tərəfindən sağaldılır. Əgər Tanrı onun yer üzündəki günlərinin
sona çatmasını istəmişsə, onu sağaltmağa nə gərək vardı?”

“Xəstəliyini sağaltdığını düşünmürəm. Yəqin ki, xəstəyə xəstəliyinə gülməyi öyrətmişdir”.
“Xəstəliyi qovmazlar. Yox edərlər”.
“Xəstə ilə birlikdə”.
“Əgər lazım gələrsə”.
“Sən şeytansan”, - bu zaman Vilhelm dedi.
Xorxe, guya, anlamadı. Gözləri görsəydi, həmsöhbətinə çaşqın-çaşqın baxdığını deyərdim. “Mən?”

- deyə soruşdu.
“Sən. Sənə yalan deyiblər. Şeytan - cismin qələbəsi deyil. Şeytan - ruhun lovğalığıdır, təbəssümsüz

dindarlıqdır, heç zaman şübhə edilməyən həqiqətdir. Şeytan qaraqabaqdır, çünki həmişə hara
getdiyini bilir və həmişə çıxdığı yerə geri dönür. Sən şeytansan və şeytan kimi qaranlıqda yaşayırsan.
Əgər məni inandırmağa çalışırdınsa - bunu bacarmadın. Mən sənə nifrət edirəm, Xorxe, əlimdən
gəlsəydi, səni lümlüt, dalına quş lələkləri soxulmuş halda, üzün bir hoqqabazın, ya da təlxəyin üzü
kimi boyanmış vəziyyətdə aşağıya, həyətə aparardım; bütün monastır sənə baxıb gülsün və səndən



daha qorxmasınlar deyə. Sənə məmnuniyyətlə bal yaxıb, tüklərin içinə yıxardım, sonra da boynuna
xalta keçirib, yarmarkada gəzdirərdim və hamıya göstərib deyərdim: sizə həqiqəti söyləyən və
həqiqətin ölüm dadında olduğunu deyən budur. Amma siz onun sözlərinə deyil, təşəxxüslü görkəminə
inanmışınız. İndi mən sizə deyirəm, ehtimalların sonsuz dövretməsində Tanrı sizə belə bir dünya da
təsəvvür etməyinizə izin verir ki, keçmişdə həqiqət carçısı olan biri - yüz il öncə öyrəndiyi bir neçə
sözü təkrarlayan rəzil bir uyuq olsun”.

“Sən şeytandan da pissən, minorit, - o zaman Xorxe dedi. - Sən təlxəksən. Hamınızı yetişdirən o
övliya kimi. Sən eynən Fransisk kimisən. O Fransisk ki , de toto corpore fecerat linguam221,
hoqqabazlar kimi tamaşa göstərərək moizələr oxuyur, xəsislərin ovcuna qızıl pullar qoyaraq
karıxdırır, rahibələrin dindarlığını, onlara moizə yerinə Miserere oxuyaraq ələ salır, fransızca
dilənir, viola ifaçısının hərəkətlərini taxta çubuqla təqlid edir, dəbdəbə içində yaşayan acgöz
rahibləri utandırmaq üçün sərsərilər kimi cındır geyinir, çılpaq halda qara atılır, heyvanlar və otlarla
söhbət edir, hətta Məsihin mövludunun sirri mövzusunda kənd tamaşaları düzəldir, qoyunların
mələməsini yamsılayaraq Beyt-Ləhm quzusunu çağırırdı... Yaxşı örnək olub. Məgər, bu Florensiyalı
rahib Diotisalvi minorit deyildimi?”

“Minorit idi, - deyə Vilhelm gülümsədi. - Vaizlər monastırına gedib, ona əvvəlcə müqəddəs
təbərrük kimi saxlamaq üçün İohann qardaşın cübbəsindən bir parça verilməsə, yeməyə əl
uzatmayacağını söyləyən adam. Bu qumaş parçasını alınca, onunla dalını silmiş və nəcisliyə atmışdı.
Sonra da dəyənəyin ucuyla nəcisi qarışdıraraq bağırmışdı: “Ah, əfsuslar olsun, yardım edin,
qardaşlar, müqəddəs təbərrükü ayaqyolunda itirdim!”

“Görürəm, bu əhvalat xoşuna gəlib. Bəlkə o biri minoritin, Millemosklu rahib Paolonun hekayəsini
də danışmaq istəyirsən; bir gün buzun üstündə sürüşüb yıxılır və yerliləri onu ələ salır; bir nəfər:
Üstünə uzanmaq üçün daha yumşaq bir şey istəmirsən ki”, - deyə soruşur. O da: “Hə, arvadını” -
deyə, cavab verir... Siz həqiqəti belə axtarırsınız...”



“Müqəddəs Fransisk insanları belə öyrədirdi - cisimlərə başqa tərəfdən baxmaqla”.
“Eybi yox, biz onlara yenidən dərs verdik. Dünən öz qardaşlarını gördünmü? Onlar bizim

sıralarımıza qayıtdılar. Onlar daha avamların dilində danışmırlar. Avamlar, ümumiyyətlə,
danışmamalıdırlar. Amma bu kitabda deyilir ki, guya avamların sözlərində həqiqət ola bilər. Bu fikrə
yol vermək olmaz. Mən buna yol vermədim. Mənim iblis olduğumu deyirsən. Haqsızsan. Mən Allahın
əli idim”.

“Allahın əli yaradır, gizlətmir”.
“Keçilməsinə izin verilməyən sərhədlər vardır. Tanrı da bəzi kağızların üstünə „Hic sunt

leones“222 yazılmasını istəmişdir”.
“Tanrı müxtəlif iyrənc məxluqları da yaratdı. Səni də O yaratdı. Və bütün bunlar haqqında

danışmağa izin verdi”.
Xorxe titrək əllərini kitaba uzatdı və onu özünə tərəf çəkdi. Kitab onun qarşısında açıq, amma

çevrilmiş vəziyyətdə idi. Buna görə də, Vilhelm hələ onu oxuya bilərdi. “Elədirsə, Tanrı nə üçün bu
kitabın yüz illər boyunca itib-batmasına, yalnız bircə nüsxəsinin qalmasına, Allah bilir, harada itib
getmiş olan o nüsxənin o surətinin yunanca bilməyən bir kafirin külliyyatında illərlə gömülü
qalmasına, sonra köhnə bir kitabxananın zirzəmisinə atılmasına izin verdi? Onu tapmaq, götürmək və
daha uzun illər xəlvəti yerdə gizlətmək üçün hikməti-ilahiyyə tərəfindən nəyə görə sən deyil, mən
çağrıldım? Mən bilirəm ki, bu, sanki qarşımda almaz kimi parıltılı hərflərlə yazılmışdır və sənin
görmədiklərini görən gözlərimlə onu görə bilirəm. Amma mənim etdiklərimin Allah iradəsi olduğunu
da bilirəm. Ata, Oğul və Müqəddəs Ruh adına”.



G E C Ə ,
Yanğın olur və fəzilətlərin artıqlığı üzündən

cəhənnəm qüvvələri qalib gəlir

Qoca susdu. Sanki daha rahat oxuya bilmək üçün vərəqlərini sığallayırmış kimi, ya da kimsə qapıb
aparmasın deyə qorumaq istərcəsinə əllərini kitabın üstündə açıq tutmuşdu.

“Bütün bunlann heç bir faydası olmadı, - Vilhelm dedi. - Oyun bitdi. Səni də, kitabı da tapdım, o
birilər əbəs yerə öldülər”.

“Əbəs yerə deyil, - deyə Xorxe cavab verdi. - Bəlkə lazım olduğundan çox insan öldü. Bu kitabın
Allah tərəfindən lənətləndiyini isbat etmək lazımdırsa, bu da bir sübutdur. Amma onlar, yəqin ki, əbəs
yerə ölməmişdir. Əbəs yerə ölmədikləri daha dəqiq olsun deyə, qoy bir ölü də əlavə edilsin”.

Bunu dedikdən sonra cansız və demək olar ki, şəffaf əlləri ilə nəmli vərəqlərdən birini tutaraq,
çəkib qopardı, sonra daha birini qoparıb, parça-parça etdi və bir-bir ağzına ataraq, öz canına
hopmalı olan müqəddəs çörək tikələri kimi səylə çeynəməyə başladı.

Vilhelm oturub tilsimlənmiş kimi baxırdı, sanki nə baş verdiyini dərk etmirdi. Sonra özünə gəlib,
qocaya tərəf əyilərək bağırdı: “Nə edirsən?”. Xorxe cavab yerinə qansız damaqlarını göstərib,
dişlərini ağartdı; solğun dodaqlarının arasından axan sarı tüpürcək çənəsindəki ağarmış, seyrək
saqqalının üstünə tökülürdü.

“Yeddinci surun səslənməsini gözləyirdin - elə deyilmi? Dinlə, səmadan enən səs gör nə deyir!
“Yeddi göy gurultusunun dedikləri kitabı gizlə, onu yazma, onu götür və ye: acısı mədəni yandıracaq,
amma dodaqların bal kimi dadacaq”. Görürsən? Budur, səslənməsi lazım olmayan şeyi gizləyirəm,
onu öz içimdə gizləyirəm və onun məzarına çevrilirəm”.



Güldü, bəli, Xorxe güldü. Onun güldüyünü ilk dəfə görürdüm. Dodaqlarını qəmgin-qəmgin
büzərək, qırtlağıyla elə qəribə gülürdü ki, ağladığını sanardın. “Sən bunu gözləmirdin, Vilhelm, elə
deyilmi? Bu qoca Allahın köməyi ilə yenə sənə üstün gəldi, elə deyilmi?”. Vilhelm kitabı dartıb
almağa çalışarkən, havanın dalğalanmasından onun hərəkətlərini duyan Xorxe sol əli ilə kitabı
sinəsinə sıxaraq, sağ əli ilə də vərəqlərini cırıb ağzına ataraq geri çəkildi.

Onların arasında masa vardı. Vilhelm əlinin qocaya çatmadığını görüncə, qaça-qaça masanın
ətrafından dolanmaq istədi, amma cübbəsinin ətəyi kətilə ilişdi, kətil aşdı və gurultunu eşidən Xorxe
rəqibinin niyyətini anladı. Qoca yenidən, bu dəfə daha ucadan qəhqəhə çəkib güldü və gözlənilməz
çevikliklə sağ əlini uzadıb çırağı axtardı; isti havanın istiqaməti ilə onu asanlıqla tapdı və ağrıya
əhəmiyyət vermədən, əlini alovun üstünə basdı. Çıraq söndü. Hər yer qaranlığa büründü və Xorxenin
son, üçüncü qəhqəhəsi eşidildi: “İndi məni tapın görüm! İndi mən sizdən daha yaxşı görürəm'.”.
Sonra qəhqəhələr kəsildi. Daha heç bir şey eşidilmirdi. Onun səssiz-səmirsiz yeridiyini bilirdik,
qəflətən peyda olmasının səbəbi də bu idi. Y alnız otağın müxtəlif yerlərində cırılan kağızların
səslərini ara-sıra eşidirdik.

“Adso! - Vilhelm var gücü ilə bağırdı. - Qapıda dur. İmkan vermə ki, aradan çıxsın!”
Amma o, əmrlər verməkdə gecikmişdi. Çünki lap əvvəldən səbrimi basıb, qocanın üstünə

atılmaqdan özümü zorla saxlayırdım; və işıq sönən kimi irəliyə doğru cumaraq, ustadımın dayandığı
yerdən deyil, qarşı tərəfdən masanın ətrafına dolandım. Xorxenin qapıya doğru qaçmasına yol
verdiyimi çox gec anladım, çünki qoca qaranlıqda qeyri-adi cəldliklə hərəkət etməyi bacarırdı.
Doğrudan, cırılan kağızların səsini arxamızda eşitdik; bu səslər sanki qonşu otaqdan gəlirmiş kimi,
bir az boğuq eşidilirdi. Bununla birlikdə başqa bir səs də eşitdik - paslanmış qapı rəzələrinin kəskin
və ağır cırıltısı.



“Güzgü! - deyə Vilhelm bağırdı. - Bizi içəri qapadır!”. Səs gələn tərəfə, qapıya doğru atıldıq.
Oturacağa ilişdim, ayağım bərk ağrıdı, amma buna əhəmiyyət vermədim. Çünki bir fikir beynimdə
şimşək kimi çaxmışdı: əgər Xorxc bizi içəriyə kilid- lərsə, buradan heç zaman çıxmayacağıq!
Qaranlıqda qapını aça bilməyəcəkdik, çünki yayın bu tərəfdən necə hərəkətə gətirildiyini bilmirdik.
Vilhelmi də mənim kimi çarəsizlik qüvvəsinin irəliyə apardığını sanıram; çünki ikimiz də eyni anda
qapının astanasına çatıb, üzümüzə qapanmaqda olan güzgünün arxasında dayana bildik. Düz vaxtında
yetişmişdik. Qapı müqavimətimizə tab gətirməyib dayandı, biz daha qüvvətlə itələdik və qapı daha
dirənməyib, geriyə doğru açıldı. Xorxe, yəqin ki, qüvvələrin bərabər olmadığını hiss edib, qapını
buraxmış və qaçıb getmişdi. Beləcə, lənətlənmiş otaqdan qurtulduq, lakin qocanın hansı səmtə
getdiyini bilmirdik. Zil qaranlıq idi. Birdən çıxış yolunun olduğunu xatırladım.
“Ustadım, məndə çaxmaq daşı var!”
“Bəs nəyi gözləyirsən! - Vilhelm bağırdı. - Çırağı tap, tez yandır!”. Yenə qaranlığa, geriyə, Afrikanın
sərhədinə doğru atıldım, əlimi uzadıb, ətrafımda gəzdirə-gəzdirə çırağı axtardım və onu məncə, ilahi
möcüzə ilə, demək olar ki, dərhal tapdım. Əlimi cübbəmin altına soxub, çaxmaq daşını çıxartdım.
Əllərim titrəyirdi və yalnız üçüncü, ya da dördüncü cəhddən sonra çırağı yandıra bildim. Vilhelm isə
qapıda dayanıb tələsdirirdi: “Tez ol! Tez ol!”. Nəhayət, çıraq işıqlandı.
“Tez! - deyə Vilhelm qaranlığa doğru atılaraq qışqırdı. - Yoxsa o, Aristotelin hamısını yeyəcəkdir!”
“Və öləcək!” - onun dalınca labirintin dərinliklərinə dalaraq, məyus-məyus dedim.
“Böyük iş olacaq, ölürsə ölsün, lənətə gəlmiş! - deyə Vil- helm gözlərini ətrafında gəzdirərək cavab
verdi. - Kağızdan o qədər tıxıb ki, taleyini çoxdan müəyyənləşdirib. Amma istədiyim kitab!..”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sonra dayandı və daha sakitcə danışmağa başladı. “Dayan. Belə etsək, onu heç zaman
tapmayacağıq. Dur və sus”. Tam səssizlik içində donub-qaldıq. Və yalnız bu səssizliyin sayəsində
hardasa çox uzaqda, bərk şeylə toqquşmuş bədənin səsini və yerə düşən kitabların gurultusunu eşitdik.
“O tərəfdədir!” - deyə ikimiz də birdən qışqırdıq.

Səs gələn tərəfə qaçdıq, amma birdən addımlarımızı yavaşıtmalı olduq. Çünki Afrikanın
sərhədindən başqa, bütün kitabxanaya havatəmizləyici deşiklərdən o gecə bayırda əsən küləyin
sürətindən asılı olaraq gah güclü, gah da zəif uğuldayan, fışıldayan hava axını dolmuşdu. Sürətlə
hərəkət edərkən daha da təsirli olan bu hava axınları çətinliklə əldə etdiyimiz işığı söndürə bilərdi.
Ona görə də, sürətlə hərəkət edə bilməzdik. Necə olursa olsun, Xorxeni yubatmaq lazım idi. Və mən
“bunu necə edə bilərik” deyə baş sındırırdım. Amma Vilhelm əks fikrə düşdü və bərkdən qışqırdı:
“Ey, qoca, hesab et ki, səni yaxaladıq! İndi çırağımız var!”. Bu, gözəl fikir idi, çünki Xorxc bunu
eşidən kimi, görünür, təlaşa düşdü və addımlarını tezləşdirərək, ona qaranlıqda yerimək imkanı verən
adət etdiyi tarazlığı pozdu. Yəqin ki, buna görə çox tezliklə yenidən gurultu səsi eşidildi. Bu səsə
tərəf qaçıb, YSPANİA-nın Y zalına girincə, Xorxenin yerə yıxıldığını gördük. Kitab hələ də
əlindəydi və indi qalxmağa çalışaraq, ilişib aşırdığı masanın üstündən tökülən kitabların arasında
çabalayırdı. O, ayağa qalxmağa çalışır, amma eyni zamanda sanki ovunu mümkün qədər tez udmaq
istəyirmiş kimi, səhifələri bir-bir cırmağa davam edirdi.

Biz onun yanına çatanda, artıq ayağa qalxmışdı və yaxınlaşdığımızı eşidincə, kor üzünü bizə tərəf
çevirib geri çəkildi. Çırağın qırmızı işığında onun üzü daha eybəcər görünürdü. Cizgiləri dəyişmişdi,
alnından və yanaqlarından əzab təri sel kimi axırdı. Adətən, ölüm ağlığında olan göz yuvaları indi
qan çanağına dönmüşdü. Ağzından perqament parçaları sallanırdı, qarnını doldurmuş, yeni qidanı uda
bilməyib, ağzından qaytaran vəhşi heyvana bənzəyirdi. Əzabdan qovrulma, damarlarına bol zəhərin
yayılması, ümidsiz və ibliscə intihara can atma öz işini görmüşdü. Əvvəllər ağsaçlı qocanın sanballı
görünən vücudu indi iyrənc və kobud görkəm almışdı. Başqa vaxt olsaydı, özümüzü gülməkdən
saxlaya bilməzdik. Lakin indi ruhumuz gülünc olanı qəbul etmirdi: sanki biz özümüz də heyvanlara
çevrilmişdik, ovun dalınca qaçan itlər kimiydik.

Qocanı üsulluca yaxalaya bilərdik. Bunun əvəzinə cəld onun üstünə atıldıq. Kitabı əlləri ilə
sinəsinə bərk-bərk sıxaraq qanrıldı. Sol əlimlə onu yaxalamış, sağ əlimlə isə çırağı mümkün qədər
yuxarı qaldırmağa çalışırdım. Amma nccə oldusa, alov onun üzünü daladı. İstini hiss etdi və boğuq,
xırıltılı səslə fəryad qopardı; ağzından yarıçeynənmiş kağız parçaları töküldü, sağ əlini kitabdan
buraxdı, çırağı bərk-bərk tutub, vəhşi bir qüvvə ilə özünə tərəf çəkərək əlimdən aldı və onu irəliyə,
mümkün qədər uzağa tulladı.

Çıraq masanın üstündən yerə tökülmüş və bir-birinin üzərinə qalaqlanmış, səhifələri açıq
kitabların arasına düşdü. Yağı töküldü. Alov ani olaraq kövrək perqamentləri sardı və onlar qum
çırpı kimi yanmağa başladı. Hər şey bir neçə saniyənin içində oldu. Kitablar elə parıltı ilə şölələndi
ki, elə bil, minlərcə illik səhifələr belə paklaşdırıcı alovu çoxdan bəri arzulayırmış kimi, indi o
gözlənən yanğının amansız susuzluğunu yatırmağa imkan tapdığından sevinirdi. Vilhelm bunu görüb
qocanı buraxdı. Xorxc qurtulunca, dərhal bir neçə addım geri getdi. Vilhelm nə edəcəyini bilmədən
əlini yellədi (düzünə qalsa, çox yubandı!): Xorxeni yenidən yaxalamaqla kiçik tonqalın üstündə rəqs
edən alovu söndürmək arasında qərarsız qalaraq lazım olduğundan çox vaxt itirdi. Kitablardan ən
köhnəsi tavana doğru alovdan dil uzadaraq, birdən tutuşub yandı.

Zəif alovu söndürə bilən incə hava axınları güclü, canlı alova əks təsir göstərirdi: onu daha da
alışdırır, hətta yanan kağız parçalarını tavana doğru qaldırırdı.



“Tez ol, alovu söndür! - Vilhelm qışqırdı. - Yoxsa hər şey yanacaq!”
Tonqala doğru qaçdım, sonra dayandım, çünki nə edəcəyimi bilmirdim. Mənim çaşqınlığımı görən

Vilhelm özü də qaçaraq



gəldi. Yalın əllərlə heç nə etmək olmazdı. Biz əllərimizi uzadır, alovu söndürmək üçün bir şey
axtarırdıq. Qəfil fikir beynimdə şimşək kimi çaxdı. Cübbəmin ətəyindən yapışıb dartdım və başımdan
çıxarıb, alovun üstünü örtməyə çalışdım. Amma alov o qədər güclü idi ki, dərhal libasımı bürüdü və
bir anda onu uddu. Qarsalanmış əllərimi geri çəkərkən Vilhelmə tərəf döndüm və onun arxasında bizə
səssiscə yaxınlaşmış Xorxeni gördüm. İsti o qədər yüksəlmişdi ki, qoca asanlıqla onu hiss edir və
hara getdiyini yaxşı bilirdi. Qəti hərəkətlə əlini başının üzərinə qaldırıb, Aristoteli alovun içinə atdı.

Vilhelm anlaşılmaz fəryad qopardı və vəhşi bir amansızlıqla, var gücü ilə qocanı itələdi. Xorxe
dolaba çırpıldı, başı küncə dəydi və yerə yıxıldı... Amma zənnimcə ağzından dəhşətli bir söyüş çıxan
Vilhelm, buna əhəmiyyət vermədi. Kitablara doğru atıldı. Çox gec idi. Aristotel, daha doğrusu, qoca
yedikdən sonra nə qalmışdısa, artıq yanmağa başlamışdı.

Bu əsnada ən canlı qığılcımlar tavanın altında fırlanaraq, divara yapışmışdı və dolabların
birindəki cildlər alovun şiddətindən qovrulmağa başlamışdı. İndi otaqda bir yox, iki yanğın var idi.

Vilhelm yalın əllərlə onları söndürə bilməyəcəyimizi anladı və kitabları kitablarla xilas etməyi
qərara aldı. O, digərlərindən daha möhkəm cildlənmiş və daha ağır kitabı götürüb, düşməni dağıtmaq
üçün ondan dəyənək kimi istifadə etdi. Amma dəmir qurşaqlı cildi kitab tonqalının üstünə çırpmaqla
yeni qığılcımların uçuşmasına yol açmaqdan başqa bir şey edə bilmədi. Alovu tapdalayıb söndürmək
istədi, amma nəticə yenə pis oldu, çünki kül olmuş perqamentin yüngül, kiçik parçaları qalxıb
yarasalar kimi havada uçuşdu, hava da özünün alovlu həmcinsi ilə birləşib, onlara yeni-yeni
vərəqlərin torpaq maddəsini yandırmağa kömək edirdi.

Talesizlikdən bu, labirintin ən qarmaqarışıq otağında baş vermişdi. Di varlardaki bütün rəflərdən
bükülü əlyazmalar sallanırdı, dağılmış kitabların üz qabıqlarından, açıq qalmış ağızlardan çıxırmış
kimi, on illər boyunca qurumuş dana dərisindən



olan dillər çölə çıxmışdı; üstəlik, masanın üstündə Malaxianın (bir neçə gün köməkçisiz qalan)
yerinə qoymağa macal tapmadığı çox sayda müxtəlif əlyazmalar yığılıb qalmışdı. Beləcə, otaq
Xorxenin törətdiyi dağıntıdan sonra, hava ilə birləşməyi gözləyən perqamentlərlə dolmuşdu.

Əlqərəz, artıq bura otaq yox, tava, ya da yanan çırpı topası idi. Dolablar da öz həlaklarına can
ataraq, yüngülcə çatırdamağa başlamışdı. Birdən bütün labirintin ilk qığılcımı gözləyən, səliqə ilə
yığılmış, böyük bir qurban tonqalından başqa bir şey olmadığını düşündüm.

“Su lazımdır, su!” - deyə Vilhelm qışqırdı. Sonra da əlavə etdi: “Amma bu cəhənnəmdə suyu
haradan tapmaq olar?” “Mətbəxdə, aşağıda, mətbəxdə”, - deyə bağırdım.

Vilhelm çaşqınlıqla mənə baxdı, üzü şiddətli parıltıdan qızarmışdı. “Hə, amma biz aşağıya enib,
sonra yuxarıya çıxmcaya qədər... cəhənnəm olsun! - birdən bağırdı. - Artıq bu otaq batdı, yəqin ki,
qonşu otaq da. Tez aşağıya qaçaq, mən su axtarım, sənsə hamıya xəbər ver. Çox adama ehtiyac var!”

Pilləkənə gedən yolu birtəhər tapdıq. Yanğın qonşu otaqları da işıqlandırırdı, amma uzaqlaşdıqca
qaranlığa girirdik, sonuncu otaqlarda, demək olar ki, əlimizlə divarlara toxuna-toxuna yolu tapdıq.
İkinci mərtəbədə sakitlik idi. Tutqun ay işığı yazı zalına zəif işıq salmışdı. Biz aşağıya, yeməkxanaya
endik. Vilhelm su dalınca mətbəxə, mənsə qapını açmağa qaçdım. Sürgünün necə çəkildiyini düşünə
bilmədən, onu silkələməyə başladım. Həyəcandan başımı itirmişdim, əllərim sözümə baxmırdı,
sürgünü çəkməyə çox vaxt sərf etdim. Nəhayət, bunu bacarıb qapını açdım və həyətə çıxdım,
yataqxanalara tərəf qaçacaqdım ki, birdən rahibləri növbə ilə oyatmağın çox vaxt aparacağını
anladım. Beynimdə yenidən bir fikir şimşək kimi çaxdı və mən kilsəyə tərəf qaça-qaça, zəng
qülləsinə hansı pilləkənlə çıxıldığını xatırlamağa çalışdım. Tövşüyə-tövşüyə zəng qülləsinə qalxdım
və dərhal bütün zənglərin ipini tutaraq çəkməyə başladım. Elə möhkəm dartdım ki, böyük zəngin ipi
yellənərək, məni də havaya qaldırdı. Kitabxanada əllərimin arxasını yandırmışdım.



Ovuclarıma heç nə olmamışdı. Onları indi yaraladım, ipləri elə bərk dartırdım ki, əllərimin dərisi
soyulmuşdu, buna görə də, onları buraxmağa məcbur oldum.

Amma yetərincə səs-küy salmışdım. Yenə pilləkənlə aşağı qaçdım, elə bu an ilk rahiblərin
yataqxanalardan çıxdıqlarını gördüm. Uzaqdan qapıların yanında dayanmış xidmətçilərin səsləri
eşidilirdi. Mənə yaxınlaşır, məndən soruşurdular, amma bütün sözləri unutmuşdum və danışa
bilmirdim, dilimin ucuna gələn sözlər isə, nədənsə, ana dilimdə idi. Qanayan əlimlə Binanın cənub
qanadını, gips pəncərələr arxasında ləpələnən qeyri-adi parlaqlığı göstərdim. İşıqlanmanm gücündən,
aşağı enib zəngləri çalana qədər keçən müddətdə, alovun başqa otaqlara da yayıldığını təxmin etdim.
Afrikanın bütün pəncərələri və cənub qülləsi ilə şərq qülləsi arasındakı keçid tamamilə qırmızı
parıltılarla işıqlanmışdı.

“Su gətirin, su!” - deyə qışqırdım.
Əvvəlcə heç kim məni anlamadı. Rahiblər kitabxananı müqəddəs və girilməz yer olaraq

düşünməyə elə alışmışdılar ki, onun adi bir kənd evini təhdid edən təhlükəyə düşəcəyini anlamırdılar.
Gözlərini Binanın pəncərələrinə tərəf ilk qaldıranlar xaç vurub, dodaqlarının altında nəsə
mızıldandılar. Onların yeni əlamətlərə inandıqlarını anladım. Libaslarından, çiyinlərindən yapışıb
silkələdim, nə olduğunu anlasınlar deyə yalvardım. Nəhayət, biri hıçqırıqlarımı insan dilinə çevirdi.

Bu, Morimundlu Nikola idi. “Kitabxana yanır!”, dedi.
“Hə, yanır”, - üzgün halda yerə yıxılaraq, mızıldandım.
Nikola böyük səy göstərdi, xidmətçilərə əmrlər verdi, hər bir rahibin nə etməli olduğunu söylədi,

kimisə Binanın ikinci qapısını açmağa, kimisə səhəng, qab, su daşımaq üçün əllərinə nə keçərsə,
gətirməyə göndərdi. Onlara monastırın daxilindəki bütün su quyularının və hovuzların yerini bildirdi.
Çobanlara bütün qatır və eşşəklərə su küplərini yükləməyi tapşırdı... Əgər bu əmrləri səlahiyyət
sahibi olan biri versəydi, onları dərhal yerinə yetirərdilər. Amma xidmətçilər Remigionun, mirzələr



Malaxianın, bütün rahiblər isə - abbatm əmrlərinə boyun əyməyə alışmışdılar. Əfsus ki, üçü də
yoxdu. Rahiblər təsəlli və buyruq almaq üçün gözləri ilə abbatı axtarır, amma tapmırdılar; onun bu
anlarda bir sobaya, bir Phalaris öküzünə çevrilmiş bağlı və havasız bir keçiddə öldüyünü, ya da
ölməkdə olduğunu təkcə mən bilirdim.

Nikola çobanları bir istiqamətə göndərir, amma rahiblərdən kimsə, yaxşı niyyətlə də olsa, onları
tamamilə başqa səmtə yollayırdı. Rahiblərin çoxu ruh düşkünlüyü içində idi, bəziləri də hələ yuxudan
tam ayılmamışdılar. Nitq qabiliyyətim yenidən özümə qayıtmışdı, onlara baş verənləri izah etməyə
çalışırdım; amma cübbəmi alovun içinə atdığım üçün demək olar ki, çılpaq olduğumu xatırlamaq
kifayətdir; qana bulaşmış, üzü hisdən qaralmış, bədəni utanılacaq qədər tüksüz, soyuqdan keyimiş bir
oğlan uşağının görkəmi, şübhəsiz, inam oyandırmırdı.

Nəhayət, Nikola qorxmuş rahib və xidmətçiləri mətbəxin qapısına tərəf göndərməyi bacardı. Bu
arada kimsə qapını, kilidini sındıra bilmişdi. Başqa bir rahib məşəllər gətirməyi düşünmüşdü.
Mətbəx tamamən qarışıqlıq içində idi. Vilhelmin su və su daşımağa qab tapmaq üçün oranı alt-üst
etdiyini anladım.

Bu zaman yeməkxananın qapısından çıxan Vilhelmi gördüm: üzü qarsalanmış, cübbəsi tüstülənirdi,
əlində böyük bir qazan vardı. Ona yazığım gəldi. Bu, insan acizliyinə bir istehza idi. Onun qaranlıqda
üçüncü mərtəbəyə bir qazan suyu daşımağı bacarsa və hətta bunu bir neçə dəfə etsə belə, çox az şeyə
nail olduğunu anladım. Müqəddəs Avqustinin həyatından bir hekayəni xatırladım: dənizin suyunu
qaşıqla daşıyıb qurtarmağa çalışan bir uşaq görmüş. Uşaq mələk imiş. İlahi təbiətin sirlərinə bələd
olmaq istəyən bir övliyanı lağa qoymaq üçün belə edirmiş. Vilhelm də, eynən o mələk kimi əldən
düşmüş halda qapının çərçivəsinə söykənərək mənimlə danışdı: “Bu mümkün deyil. Monastırın bütün
rahibləri də toplansa, bunun öhdəsindən gələ bilmərik. Kitabxana məhv oldu”. Mələkdən fərqli olaraq
Vilhelm ağlayırdı.



Bir masanın üstündən örtüyü götüıüb, mənim çiyinlərimə atarkən, ona sarıldım. Qucaqlaşaraq,
dərdli-dərdli, aciz halda ətrafda baş verənlərə baxırdıq.

İnsanlar başılovlu hara gəldi qaçırdılar, kimiləri dolama nərdivanla əliboş yuxarı qalxır, üst
mərtəbəyə axmaq bir maraq üzündən çıxıb, indi su daşımağa qab axtarmaq üçün aşağıya enən başqa
əliboş adamlarla toqquşurdular. Nisbətən diribaş olanlar lap əvvəldən qazan və tayqulplar götürür,
yalnız bundan sonra mətbəxdə kifayət qədər su olmadığını görürdülər. Birdən böyük zala su dolu
küplər daşıyan qatırlar girdi. Qatırlar vurnuxur, şıllaq atırdı, çobanlar onları sakitləşdirib küpləri
endirdilər və suyu yanğın yerinə daşımağa cəhd etdilər. Lakin yazı zalına necə çıxacaqlarını
bilmirdilər; mirzələrin bəzilərindən yolu öyrənmək üçün əlavə vaxt itirildi. Sonra, pilləkənlə yuxarı
çıxarkən, dəhşət içində aşağı qaçanlarla toqquşdular. Basabas yarandı, küplərin bir neçəsi sındı, su
yerə dağıldı. Bəzi küplər könüllülər tərəfindən əldən-ələ ötürülərək, pilləkənin yuxansına çıxarıldı.
Onların dalınca qaçdım, amma yazı zalından o tərəfə keçə bilmədim. Kitabxanaya qalxan pilləkəni
qatı tüstü bürümüşdü, şərq qülləsinə çıxmağa çalışan son adamlar da gözləri qıpqırmızı, öskürəkdən
boğularaq geri çəkilir və bu cəhənnəmə girməyin artıq mümkün olmadığını deyirdilər.

Bu zaman Bensionu gördüm. Üzü əyilmiş, böyük bir küpün ağırlığı altında canfəşanlıq edərək
yuxarı tələsirdi. Aşağı enənlərin acı sözlərini eşidib, onların üstünə qışqırdı: “Cəhənnəm hamınızı
udacaq, qorxaqlar!”. Sonra yardım axtarırcasına ətrafına baxıb məni gördü. “Adso, - deyə hönkürdü,
- kitabxana... kitabxana!”. Cavabımı gözləmədi. Küpü pilləkənin yanma apardı və çiyinlərinə qoyub,
tüstünün içinə girdi. Onu daha heç zaman görmədim.

Yuxarıdan gələn çatırtı səsləri eşitdim.Yazı zalının tirlərindən qumla qarışıq daş parçaları
tökülürdü. Tirin gül şəklində yonulmuş kilid daşı qopub, məndən bir neçə addım aralı düşdü.
Labirintin döşəməsi çökməyə başlamışdı.



Aşağıya qaçıb həyətə çıxdım. Ən qeyrətli xidmətçilər qatlama nərdivanlar gətirmişdilər, yuxarı
mərtəbənin pəncərələrinə qalxaraq, bu yolla suyu içəri daşımağa çalışırdılar. Amma ən uzun
nərdivanlar belə yazı zalının pəncərələrinə zorla çatırdı, oraya çıxmağı bacaranlar da, pəncərələri
çöldən aça bilmirdilər. Onları içəridən açmaq üçün xəbər göndərdilər, amma heç kim ikinci
mərtəbəyə qalxmağa cürət etmədi.

Bu əsnada üçüncü mərtəbənin pəncərələrinə baxırdım. Görünür, bütün kitabxana artıq tüstülənən
manqala çevrilmişdi, indi yanğın minlərcə quru səhifələrə sıçrayaraq, otaqdan-otağa sürətlə yayılırdı.
Bütün pəncərələr işıqlanmışdı, damdan qara tüstü yüksəlirdi: yəqin ki, alov çardağın tirlərini də
bürümüşdü. Həmişə etibarlı və möhkəm görünən Binanın, indi kövrəkliyi, dayanıqsızlığı, çatlaqları,
içəridən deşilmiş divarları, alovların harda olursa olsun, taxta çərçivələrə maneəsiz çatmasına imkan
verən ovulmuş daşları gözə çarpırdı.

Birdən pəncərələrin bəzisi cingilti ilə sınıb töküldü sanki içəridən naməlum qüvvənin təzyiqinə
məruz qalmışdı. Qığılcımlar gecənin qaranlığında parıldayan işıldaquşlar kimi dəstə ilə çölə sıçradı.
Külək istiqamətini dəyişərək zəifləmişdi, bu da bir talesizlik idi, çünki güclü külək, bəlkə də
qığılcımları söndürə bilərdi, amma zəif külək onları körükləyir və uçururdu. Qığılcımlarla birlikdə
istilikdən incəlmiş perqament parçaları da havada fırlanır, uçuşurdu. Bu an dəhşətli gurultu qopdu;
labirintin döşəməsi bir neçə yerdən dağılmış, alov saçan tirlər aşağı mərtəbəyə düşmüşdü; rəflərə və
masaların üstünə yığılmış, hər an acgöz yanğının dəvətini gözləyən kitablarla və müxtəlif kağızlarla
dolu olan yazı zalında da alov dillərinin yüksəldiyini gördüm... Bir az aralıda dayanmış mirzələrin
dodaqlarından qopan çarəsiz fəryadları eşitdim; bəziləri saçlarını yolur, sevimli perqamentlərini
xilas etmək üçün yuxarı çıxmağa cəhd edirdilər. Əbəs yerə... Mətbəx və yeməkxana müxtəlif tərəflərə
qaçan, toqquşan və bir-birinə mane olan lənətlənmiş ruhların sığınacağını xatırladırdı. İnsanlar bir-
birinə ilişib yerə yıxılır, su daşıyanlar qiymətli mayeni yerə dağıdırdılar; mətbəxə girmiş



qatırlar isə alovun yaxınlaşdığını hiss edib, ürkərək çıxışa doğru qaçır, qorxmuş insanları, hətta öz
mehtərlərini də təpikləyirdi. Nə olursa olsun, avamlar və ağalardan - savadlı, amma çox bacarıqsız
adamlardan ibarət başsız kütlənin öz-özünə mane olduğu və hələ söndürülməsi mümkün olan yanğını
söndürə bilmədiyi açıq-aşkar görünürdü.

Bütün monastır dəhşət içindəydi. Lakin bu, fəlakətin hələ başlanğıcı idi. Od içində olan Binanın
dam və pəncərələrindən qalxan təntənəli, uğultulu alov buludu küləyin yardımı ilə hər yana yayılır və
kilsənin çatısına düşürdü. Neçə-neçə möhtəşəm kilsənin yanıb külə döndüyünü kim bilmir! Zira
Tanrının evi gözəl görünsə də və səmavi Yerusəlim kimi öyündüyü daş təbəqələrlə qorunsa da,
divarları və tavanları gözəl, amma zəif taxta çərçivələr üzərində dayanır. Kilsə daşdan tikilsə də və
tirlərə bağlanmış, yüzillik palıdlar kimi möhtəşəm sütunları ilə qəşəng bir meşəni xatırlatsa da, onun
təməlinin bir hissəsi, doğrudan da, palıd ağaclarından ibarətdir, üstəlik daxili bəzəkləri də
taxtadandır: mehrablar, xor yerləri, boyalı lövhələr, oturacaqlar, kürsülər, qəndillər... Misilsiz qapısı
ilə məni ilk gündən heyrətə salmış monastır kilsəsi də belə idi. Və o, sayılı dəqiqələr ərzində od tutub
yanmağa başladı. Rahiblər və monastırdan kənarda yaşayan yerli sakinlər abbadığın mövcudluğunun
təhlükəyə düşdüyünü o zaman anladılar və bu fəlakətin qarşısını almaq üçün daha qətiyyətlə və
fərasətsizliklə irəli atıldılar.

Əlbəttə, kilsəyə daha asanlıqla girmək olurdu, buna görə də onu müdafiə etmək, kitabxanaya
nisbətən daha asan idi. Kitabxana ilk dəqiqələrdən öz anlaşılmazlığının, onu uzun illər qoruyan
gizliliyinin və girilmozliyinin qurbanı olmuşdu. Amma dua vaxtlarında hər kəsə ana kimi qucaq açan
kilsə, köməyə ehtiyacı olanda da hər kəsə açıq idi. Lakin abbadıqda su qalmamışdı, daha doğrusu,
çox az idi. Su ehtiyatları tükənmiş, ya da tükənmək üzrəydi, quyulardan isə, müntəzəm də olsa, çox az
miqdarda su əldə etmək olurdu. Təbiət öz laqeyd ləngliyi ilə həmin anın tələblərinə uyğunlaşmaq
istəmirdi. Kilsədəki yanğını söndürmək olardı, amma necə başlamağı, necə hərəkət etməyi artıq heç
kim anlamırdı. Üstəlik alov yuxandan aşağıya doğru yayılırdı. Alovu söndürmək, onu torpaqla, ya da
əsgi parçalan ilə boğmaq üçün yuxarıya necə çıxmağı heç kim bilmirdi. Alov aşağıya gəlib çatanda
isə onun üstünə torpaq və əski parçaları atmağın faydası olmadı, çünki o zaman tavan çökdü və
yanğınla mübarizə aparanlann çoxu onun altında qalıb həlak oldu.

Beləcə, ecazkar zənginliyə yas tutan nalələrə ağrıdan qopan fəryadlar da qarışdı. Çoxlarının üzü
yanmış, sümükləri sınmışdı, neçə-neçə insan çökən tirlərin daş yağmuru altında əbədi olaraq yox
olmuşdu.

Külək yenə coşmuş və fəlakət yenə şiddətlə talesiz monastırın üstünə hücum çəkmişdi. Kilsədən
dərhal sonra tövlələr və pəyələr də yandı. Ürkmüş heyvanlar iplərini qırıb, tövlələri alt-üst edib,
qapıları aşırıb dəhşətdən kişnəyərək, böyürərək, mələyərək, xortuldayaraq həyətə yayıldı. Havada
uçuşan qığılcımlar bir neçə atın yalını alışdırdı və hələ görə bilənlərin gözlərinə cəhənnəm
məxluqları göründü: heç bir məqsəd güdmədən, heç bir sərhəd tanımadan, düzlükdə dəlicəsinə qaçan,
alov saçan atlar qarşılarına çıxanı yıxıb keçirdi. Bu qarışıqlıqda möcüzəvi şəkildə sağ qalmış
Alinardonun dayanıb baxdığını və baş verənləri anlamadığını gördüm. Alova bürünmüş o möhtəşəm
Kəhər qocanı yıxıb tapdaladı. Zavallı qoca biçimsiz cisim kimi yerdə uzanıb qaldı. Amma onun
köməyinə qaçmağa, ya da yasını tutmağa nə imkanım, nə də vaxtım vardı, çünki belə dəhşətli səhnələr
hər tərəfimi əhatəyə almışdı.

Od tutmuş atlar alovu küləyin hələ aparmadığı yerlərə do daşıdılar. İndi dəmirçixana və müridlərin
evi yanırdı. İnsanlar dəstə-dəstə moqsədsizcə, ya da tamamilə faydasız məqsədlərlə meydanın bu
başından o başına qaçırdılar. Mən başı yaralanmış, cübbəsi cırılmış, çarəsizliyə yenilmiş Nikolanı



gördüm. Giriş darvazasının yanında diz çökərək, Tanrının lənətlərinə lənətlər yağdırırdı. Tivolili
Pasifıkonu da gördüm. Kömək etməyi düşünmədən belə, yanından qaçan ürkmüş qatırı tutmağa
çalışırdı. Qatıra minib, məni görüncə qışqırdı ki, onun kimi hərəkət edib, bu Armageddona bənzər
yerdən xilas olub qaçsam yaxşı olar.

Bu zaman birdən dəhşət içində düşündüm: bəs Vilhelm haradadır? Yoxsa o da yıxılan divarların
altında qalıb əzilmişdir? Axtarmağa başladım - və nəhayət, onu kilsə həyətinin yaxınlığında tapdım.
Əlində yol heybəsi vardı. Alov müsafirxanaya sıçrayınca, heç olmasa, qiymətli alətlərini xilas etmək
üçün hücrəsinə girmişdi. Mənim heybəmi də götürmüşdü, içindən əynimə geyəcək bir şey tapdım.
Nəfəsimizi dərib dayandıq və ətrafımıza baxdıq.

Monastırın axırı çatmışdı. Demək olar ki, bütün tikililəri - bəzilərini az, bəzilərini çox - alov
bürümüşdü. Hələ od tutmayanlar da tezliklə yanacaqdı. Çünki təbiətin davranışlarından tutmuş
köməyə qaçanların çaşqın horəkətlərinədək hər şey monastırın yanıb kül olmasını körükləyirdi.
Yalnız tikililərin olmadığı yerlər - bostan, kilsə həyətinin önündəki bağça od tutmamışdı. Tikililəri
xilas etmək üçün artıq heç bir şey etmək olmazdı. Onları xilas etmək ümidini bir yana buraxıb
təhlükəsiz yerə çəkilərək, hər şeyin yanıb külə çevrildiyinə sakitcə baxmaqdan başqa çarə
qalmamışdı.

Kilsə bizə daha yaxın idi, indi o, yavaş-yavaş yanırdı. Bu, böyük tikililərin ümumi xüsusiyyətidir -
taxta hissələr tez alışıb-yandıqdan sonra saatlarca, bəzən günlərcə tüstülənir. Bina tamam başqa cür
yanırdı. Orada tez alışan əşyalar daha çox idi. Yazı zalını tamamilə bürüyən alov, yeməkxana və
mətbəxə də düşmüşdü. Bir zamanlar yüz illər boyunca labirintin yerləşdiyi üçüncü mərtəbə isə
tamamilə yanıb məhv olmuşdu.

“Bu, xristianlığın ən böyük kitabxanası idi, - Vilhelm dedi. - İndi, - deyə davam etdi, - Dəccalın
gəlməsi, doğrudan da, yaxındır, çünki ona mane olmaq üçün heç bir bilik qalmadı. Həm də bu gün
artıq onun üzünü gördük”.

“Kimin üzünü?” - deyə sarsılmış halda soruşdum.
“Xorxenin. Fəlsəfəyə duyduğu nifrətdən əyilmiş üzündə ilk dəfə Dəccalın surətini gördüm.

Carçılarının hesab etdikləri kimi, Yəhudiyyə qəbiləsindən çıxmayacaqdır o, uzaq bir ölkədən də
gəlməyəcəkdir. Dəccal möminliyin özündən, Allaha olan ifrat məhəbbətdən, ya da həqiqət
sevgisindən doğa da bilər.



Kafirin bir övliyadan, cinlinin bir bəsirət sahibindən yarandığı kimi. Peyğəmbərlərdən qorx, Adso,
həqiqət uğrunda canından keçməyə hazır olanlardan da. Adətən, onlar özləri ilə birlikdə başqa
insanları da öliimo sürükləyirlər. Bəzən - özlərindən əvvəl, bəzən də - özlərinin yerinə. Xorxe
iblisanə əməllər törətdi, zira öz həqiqətini elə ehtirasla sevirdi ki, yalanla mübarizə aparan hər kəsin
hər şeyə ixtiyarının çatdığını sanırdı. Xorxe Aristotelin ikinci kitabından ona görə qorxurdu ki, bu
kitab, öz fikirlərimizin köləsi olmayaq deyə, bütün həqiqətlərin üzünü necə dəyişdirməyi öyrədirdi.
Bəlkə do insanları sevən hər kəsin vəzifəsi - həqiqətə gülməyi öyrətməkdir, həqiqətin özünü
güldürməkdir, çünki yeganə həqiqət - həqiqətə olan xəstə ehtirasdan azad olmağı öyrənməkdir”.

“Ustadım, - deyə əzab çəkə-çəkə dedim, - ürəyiniz dərindən yaralandığı üçün indi belə
düşünürsünüz. Axı keçən günlərdə topladığınız əlamətləri şərh edərək, bu gün aşkar etdiyiniz də bir
həqiqət idi. Xorxe qalib gəldi, amma siz do Xorxeyə qalib gəldiniz, çünki onun niyyətlərini ifşa
etdiniz”.

“Heç bir niyyət yox idi, - Vilhelm dedi, - mən onu bir səhv üzündən aşkara çıxardım”.
Bu sözlərdə bir ziddiyyət vardı; Vilhelm belə olmasını doğrudan istəyirmi - anlamadım. “Amma

qardakı izlərin Kəhəri göstərdiyi doğru idi, - mən dedim, - Adelmonun özünü öldürdüyü doğru idi,
Vcnansionun çəlləkdə boğulmadığı doğru idi, labirintin sizin təxmin etdiyiniz kimi tikildiyi doğru idi,
Afrikanın sərhədinin quatuor sözünün köməyi ilə açıldığı doğru idi, sirli kitabın Aristotelə məxsus
olduğu doğru idi... Biliyinizdən faydalanaraq aşkar etdiyiniz bütün doğrulan saymağa davam edə
bilərəm.”

“Mən heç zaman əlamətlərin düzgünlüyünə şübhə etmədim, Adso. Onlar dünyada düzgün
istiqamətlənmək üçün insanın əlində olan yeganə şeylordir. Mənim anlaya bilmədiyim, əlamətlər
arasındakı əlaqədir. Bütün qətllərə uyğun gələn İncildəki tərtib vasitəsi ilə Xorxeni aşkar etdim; bu
isə tam təsadüf idi. Bütün cinayətlərin təşkilatçısını axtararkən, Xorxeni tapdım.



Amma hər cinayəti ayrı şəxsin törətdiyini, ya da heç kimsənin törətmədiyini aşkara çıxartdıq. Xorxeni
pozğun və zəkalı bir şüurun niyyətini araşdıraraq ifşa etdim; amma ortada heç bir niyyət yoxdu, daha
doğrusu, Xorxenin özü öz ilk niyyətinə uyğun davrana bilmədi, sonra isə səbəblər zənciri, birbaşa
səbəblər, ziddiyyətli səbəblər başlandı; bunlar müstəqil surətdə inkişaf edib, heç bir niyyətdən asılı
olmayan əlaqələrin üzə çıxmasına səbəb oldu. Sən mənim müdrikliyimi harada görürsən? Mən
inadkarlıqla yerimdə addımlayırdım, bir xəyali tərtibin ardınca qaçırdım, amma bilməliydim ki,
dünyada heç bir tərtib mövcud deyil”.

“Lakin yanlış tərtiblərdən yola çıxaraq, yenə də nə isə tapdınız”.
“İndi çox yaxşı söylədin, Adso, təşəkkür edirəm. Başlanğıc tərtib - tor, ya da pilləkən kimidir,

harasa qalxmaq üçün istifadə olunur. Amma bundan sonra nərdivanı atmaq lazımdır, çünki onun
faydalı olsa da, mənasız olduğunu anlayacaqsan. Er muoz gelichesame ciie Leiter abewerfen, so Er
an ir ufgestigen ist...223 Belə deyirlərmi?”

“Mənim dilimdə belə səslənir. Kim deyib bunu?”
“Sənin vətənindən olan bir mistik. O, bunu haradasa yazmışdır, xatırlamıram. Həm də günlərin

birində kiminsə bu əlyazmasını tapması zəruri deyil. Faydalı olan yeganə həqiqətlər - istifadə
edildikdən sonra atılan alətlərdir”.

“Özünüzü danlamaq üçün bir səbəb yoxdur. Əlinizdən gələni etdiniz”.
“İnsanların əlindən gələni etdim. Bu azdır. Kainatda bir nizamın olmadığı, çünki bunun Tanrının

azad iradəsinə və qüdrətinə həqarət olacağı fikri ilə razılaşmaq çətindir. Beləcə, Tanrının azadlığı
bizim üçün hökmə, ya da on azından, qürurumuz üçün hökmə çevrilir”.



Ömrümdə ilk və sonuncu dəfə ilahiyyata aid nəticə çıxarmağa cəsarət etdim: “Necə ola bilər ki,
mütləq olan varlığın ehtimallar qanunu ilə əlaqəsi olmasın? O zaman Tanrı ilə ilkin xaos nə ilə
fərqlənir? Tanrının mütləq qüdrətini və mütləq azadlığını demək, xüsusən də onun öz seçimlərini
nəzərə alaraq - Tanrının mövcud olmadığını sübut etmək mənasına gəlməzmi?” Üz cizgiləri heç bir
hissi ifadə etməyən Vilhelm mənə baxıb dedi: “Elmli bir adam soruşduğun suala “hə” deyə cavab
vermişsə, biliyini başqaları ilə bölüşməyə necə davam edə bilər?” Onun sözlərinin mənasını
anladım: “Həqiqətin meyarı itirilərsə, paylaşılması mümkün olan biliyin mövcud olmayacağını
demək istəyirsinizmi, yoxsa başqaları buna izin verməyəcəyi üçün biliyinizi paylaşa bilməyəcəyinizi
söyləmək istəyirsiniz?”

Elə bu an yataqxananın damının bir hissəsi səmaya qığılcım buludu saçaraq, dəhşətli gurultu ilə
çökdü. Həyətdə dolaşan qoyun və keçilər ürəkparçalayan mələrti ilə qaçaraq, bizə yaxınlaşdı.
Xidmətçilər qışqıraraq yanımızdan keçib, başqa səmtə qaçdılar, az qala bizi yerə yıxacaqdılar.

“Burada çox böyük çaxnaşma var, - Vilhelm dedi. - Non in commotione, non in commotione
Dominus”' 224
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Abbatliq üç gün, üç gecə yandı. Son səylər də heç bir nəticə vermədi. Bizim o yerlərə gəlişimizin
yeddinci gününün səhəri, sağ qalanlar artıq heç bir tikilinin xilas edilə bilməyəcəyini anlayınca, ən
gözəl binaların divarları dağılıb toza çevrilincə, kilsə öz üstünə qatlanırmış kimi öz qülləsini udunca
- o zaman heç kimin ilahi cəzaya qarşı mübarizə etmək istəyi qalmadı. İnsanlar quyudan su daşımaq
üçün yorğunluqdan zorla ayaqlarını sürüyürdülər. Uzaqda iclas zalı sakitcə tüstülənirdi, onun üstündə
isə abbatın təmtəraqlı mənzili yanırdı. Alov dəmirçixananın həyətinə çatanda, qabaqcadan bütün
müxəllofatı oradan çıxarmış xidmətçilər yanğını söndürməyə çalışmadılar, gecəki çaxnaşmada
monastırdan çıxmağa yol taparaq, dağın ətəyinə doğru qaçmış mal-qaranın dalınca getməyi üstün
tutdular.

Bəzi xidmətçilərin kilsənin küllüyündə eşələndiklərini gördüm. Yəqin ki, qaçmazdan əvvəl,
dəyərli əşyalardan götürmək üçün xəzinəyə girməyə çalışırdılar. Onların bir şey əldə edib-etmədiyini
bilmirəm, xəzinənin yerin altına batıb-batmadığını bilmirəm, bu ağılsız qarətçilərin xəzinəyə girməyə
çalışarkən onunla birlikdə torpağa gömülüb-gömülmədiyini də bilmirəm.

Bu əsnada yardım etmək, ya da yanğından mal qapmaq üçün kənddən gələn insanlar tədricən
çoxalırdı. Ölülər tüstüləyən xarabalığın içində qalmışdı. Üçüncü gün yaralıları sarıyıb, açıqda olan
cəsədləri dəfn etdikdən sonra rahiblər və digər insanlar ələ keçən əşyaları toplayıb, lənətlənmiş bir
yerdən ayrılır, kimi, tüstülənən monastırdan çıxıb getdilər. Onların sonra haraya yollandıqlarını
bilmirəm.

Vilhelmlə mən yaxınlıqdakı meşədən tutduğumuz atlara minib oradan ayrıldıq. Artıq onları res
nullius225 sayırdıq. Yolumuz



şərqə tərəf idi. Yenidən Bobbioya varid olduqda, imperator barədə pis xəbərlər aldıq. Romada ona
xalq tərəfindən tac qoyulmuşdu. Bundan sonra İohannla hər hansı razılaşmanın imkansız olduğunu
görüncə, V Nikolanı əks-papa seçmişdi. Mar- silio Romada dini canişin təyin edilmişdi, amma
xətası, ya da zəifliyi ucbatından bu şəhərdə elə hadisələr baş verdi ki, danışılması çox məyusluq
doğurar. Papaya sadiq olub, messa ayinində iştirak etmək istəməyən keşişlərə işgəncələr verilirdi;
avqustinianların baş rahibini Kapitolidoki şir saxlanılan quyuya atmışdılar. Marsilio və Yandunlu
İohann papa İohannı kafir elan etdilər, Lüdoviq isə ona ölüm cəzası kəsdi. İmperator pis idarə
etdiyindən, yerli ağaları özünə qarşı qaldırır, xalqın topladığı pulları mənimsəyirdi. Bu xəbərləri
eşitdikcə, Romaya irəliləyişimizi gecikdirirdik; Vilhelmin ümidlərini qıran o hadisələrə şahid olmaq
istəmədiyini anladım.

Pompozaya gəlib çatdıqda Romanın Lüdoviqə qarşı qiyam qaldırdığını, onun isə Pizaya
çəkildiyini, İohannm elçilərinin zəfər qazanmış kimi, papalıq paytaxtına girdiklərini öyrəndik.

Bu vaxt ərzində Sezena Mikele Avinyona gəlişinin heç bir fayda verməyəcəyini, əksinə, həyatına
təhlükə yaradacağını anlamışdı; buna görə də, qaçıb Pizada Lüdoviqə qoşuldu. Bu əsnada imperator,
Lucca və Pistoya hakimi Kastruccio ölüncə, onun da dəstəyindən məhrum qaldı.

Qısası, hadisələrin gedişatını öncədən təxmin edib, Bavariyalının Münhenə çəkiləcəyini bilincə,
yolumuzu dəyişdirib oraya getməyi qərara aldıq; üstəlik, Vilhelm İtaliyanın onun üçün artıq təhlükəsiz
olmadığını hiss etmişdi. Son aylar və illərdə Lüdoviqin feodal-hibcllinlərlə qurduğu ittifaq da
tamamilə dağıldı. Bir ildən sonra anti-papa Nikola İohannın mərhəmətinə ümid edib təslim olacaq,
boynuna kəndir dolayıb onun hüzuruna çıxacaqdı.

Münhenə varid olunca, göz yaşları içində əziz ustadımdan ayrılmaq məcburiyyətində qaldım. Onun
gələcəyi qaranlıq idi. Valideynlərim Melkə qayıtmağımı uyğun gördülər. Vilhelmin monastınn
dağılmış divarları yanında çarəsizliyini mənimlə paylaşdığı o dəhşətli gecədən sonra, aramızda
səssiz bir razılaşma varmış kimi, o hadisələr haqqında bir kəlmə də danışmamışdıq. Məyus-məyus
vidalaşarkən do bu mövzuya toxunmadıq.

Ustadım gələcək dərslərimə dair çoxlu faydalı məsləhətlər verdi, öz şüşələrini yenidən əldə etdiyi
üçün Nikolanın düzəltdiklərini də mənə bağışladı. “Sən hələ gəncsən, - bu zaman o dedi, - amma vaxt
gələcək, bu şüşələr sənə lazım olacaq” (doğrudan da, indi, bu sətirləri yazarkən o şüşələr burnumun
üstündədir!). Sonra məni ata nəvazişi ilə, bərk-bərk qucaqladı və ayrıldı.

Onu bir daha görmədim. Əsrimizin ortalarında Avropanı viran qoymuş vəbadan öldüyünü çox
sonralar öyrəndim. Onun ruhunu qəbul etməsi və iti zəkasının səbəb olduğu bir çox təkəbbürlü
davranışını bağışlaması üçün həmişə Allaha dua edirəm.

İllər sonra, yetkin bir adam olaraq, abbatımın tapşırığı ilə İtaliyaya səfər etmək imkanı qazandım.
Geri qayıdarkən məni şirnikləndirən istəyə tab gətirməyib, monastırın qalıqlarını görmək üçün
yolumu bir xeyli dəyişdim.

Dağın ətəyindəki iki kənd tərk edilmiş, ətrafdakı torpaqlar şumlanmamışdı. Təpəyə qalxınca,
yaşlarla dumanlanmış gözlərim önündə xarabalıq və ölüm səhnəsi açıldı.

Bir zamanlar o yerlərin bəzəyi olan nəhəng və gözəl tikililərdən, Roma çöllərindəki qədim
bütpərəstlərin abidələri kimi, dağınıq xarabalıqlar qalmışdı. Divar qalıqlarını, sütunlan, yanğının
toxunmadığı bir neçə tiri sarmaşıqlar bürümüşdü. Hər tərəfi alaq otları basmışdı, hətta bostan və
bağçanın yeri də bəlli deyildi. Hələ torpağın üstündə yüksələn qəbirlərə görə, yalnız məzarlığın
yerini tanımaq mümkün idi. Yeganə həyat əlaməti olaraq, yüksəklərdə uçan vəhşi quşlar şahmaranlar
kimi daşların arasında yuva salmış və divarların üstündə sürünən kərtənkələ və ilanları ovlayırdı.



Kilsə qapısından kiflənmiş qırıntılar qalmışdı. Timpanın yansı salamat idi, buna görə də, taxtda
oturmuş Məsihin təbii rütubət nəticəsində yayılmış və məşum şibyələr üzündən dartılmış sol gözü ilə
bir aslan üzünün parçasını görə bildim.

Bina, dağılmış cənub qülləsindən başqa, demək olar ki, salamat qalmışdı. Sanki zamanın axınına
meydan oxuyaraq, hələ



ayaqda qalmağı bacarmışdı. Uçurumun üzərində yüksələn iki qüllə də tamamilə olduğu kimi idi,
amma bütün pəncərələr boş göz çuxurlarına bənzəyirdi, irin qoxulu sarmaşıqlar, yapışqan göz yaşları
kimi sallanmışdı. İçəridə sənət əsərlərinin qalıqları təbiətin əsərinə qarışmışdı; yarısı sağ qalmış
mətbəx meydançasından baxınca, üst mərtəbələrin döşəməsi və tavanı cənnətdən qovulmuş mələklər
kimi aşağı düşdüyü üçün açıq qalmış yerdən göy üzü görünürdü. Mamırlarla yaşıllanmamış hər şey
on illər əvvəlin hisi ilə hələ də qapqara idi.

Dağıntıları eşələyərkən ara-sıra yazı zalı və kitabxanadan uçub düşmüş, torpağa gömülmüş xəzinə
kimi, bütün bu illər ərzində salamat qalmış perqament parçalarına rast gəlirdim; cırılmış səhifələrdən
kitab düzəldəcəkmiş kimi, onları toplamağa başladım. Sonra qüllələrin birində yazı zalına qalxan,
aşacaqmış kimi görünən, amma hələ dağılmamış dolama nərdivan diqqətimi çəkdi; oradan
isə,töküntülərin üstünə dırmaşıb, kitabxananın səviyyəsinə qalxmaq olardı. Amma kitabxana indi
xarici divarlara bitişik olan və hər birinin sonu boşluğa baxan dəhlizlərdən başqa bir şey deyildi.

Birdən dağılmamış divarın yanında, bir möcüzə ilə hələ də salamat qalmış kitab dolabı gördüm.
Alovun, suyun və böcəklərin hücumuna necə tab gətirmişdi, bilmirəm. İçində hələ bir neçə səhifə
vardı. Aşağıdakı dağıntılar arasından başqa parçaları da topladım. Qismətimə düşən bərəkətsiz
məhsul olsa da, bütün günümü onu toplamaqla keçirdim, sanki kitabxananın bu disjecia membra226-sı
mənə nəyisə xəbər verəcəkdi. Bəzi perqament parçaları solmuşdu; bəzilərinin üstündə bir neçə xəttin
kölgəsini, ya da bir-iki sözün xəyalını görmək olurdu. Çox az da olsa, bütöv bir cümlənin oxuna
bildiyi səhifələr də tapırdım; bəzən dəmir çərçivələrlə qorunduğu üçün salamat qalmış cildlərə də
rast gəlirdim... Xarici görkəmindən kitaba oxşasalar da, içərisi boş olan kitab kabusları... Amma bəzi
hallarda səhifənin ortasına, yarım səhifəyə də rast gəlir, fəsil başlıqlarını oxuya bilirdim...

Tapa bildiyim bütün təbərrükləri topladım, bu yoxsul xəzinəni yerləşdirmək üçün lazımlı
əşyalarımı tullayaraq, iki yol dağarcığını ağzına qədər doldurdum.

Geri qayıdan zaman yolda və sonra Melkdə bu kağız qırıntılarını oxuya bilmək üçün saatlar sərf
etdim. Bəzən bir söz, ya da bir rəsmdən hansı əsərin olduğunu anlayırdım. Zaman-zaman o kitabların
başqa nüsxələri əlimə keçincə, onları xüsusi məhəbbətlə oxuyurdum; sanki tale qəsdən bu hədiyyəni
mənə göndərmişdi və məhv olmuş kitabı tanımağa kömək edən bu qalıqlar səmavi əlamətlər kimi
mənə deyirdi: “Götür və oxu”. Parçaları səbirlə birləşdirdikdən sonra, qarşımda bir növ “kiçik
kitabxana” - o böyük, itkin kitabxananın zəif əlaməti yarandı: parçalardan, iqtibaslardan, yarımçıq
cümlələrdən, budanmış cildlərdən ibarət bir kitabxana.

Bu siyahını daha tez-tez oxuyunca, onun bir təsadüfılik nəticəsi olduğuna və heç bir əlamət
saxlamadığına getdikcə daha çox inandım. Amma bu yarımçıq səhifələr, o zamandan bəri yaşamalı
olacağım qalan bütün ömrüm ərzində mənimlə yoldaş oldu; məsləhət üçün bir fal kitabı kimi tez-tez
onlara üz tutdum; nə qədər qəribə də olsa, bu səhifələrə yazdığım, indi, naməlum oxucum, sənin
oxuduğun hər şeyin müxtəlif yazarların əsərlərindən götürülmüş bir topludan, bir rəsmli şeirdən,
yalnız o köhnə perqament parçalarının dedikləri şeyləri təkrarlayan nəhəng akrostixdən227 başqa bir
şey olmadığını hiss edirəm; bilmirəm, bu vaxta qədər mənmi onlar barədə danışmışam, yoxsa onlarmı
mənim ağzımla danışıb. Amma bu iki ehtimalın hansı doğru olursa olsun, bunlardan yaranmış
hekayəmi öz-özümə nə qədər çox təkrarlayıramsa, bu hekayədə hadisələrin təbii ardıcıllığını və
onları bir-birinə bağlayan zamanı aşan bir məzmunun olub-olmadığını o qədər az anlayıram. Və
ölümün astanasında olan bu qoca rahib üçün yazdığı sətirlərin gizli bir mənası, ya da bir



neçə, ya da bir çox, ya da heç bir mənası olub-olmadığını bilməmək çox ağırdır.
Bəlkə də görmə bacarıqsızlığım - yaxınlaşmaqda olan böyük qaranlığın qocalmış dünyanın üstünə

saldığı kölgənin nəticəsidir.
Est ubi gloria nunc Babylonia?228 Keçən ilki qarlar hanı? Yer üzü Makabra rəqsini rəqs edir indi,

bəzən mənə elə gəlir ki, dəlilərlə dolu gəmilər Dunay çayı ilə qaranlıq yerə doğru gedir.
Mənə yalnız susmaq qalır. O quanı salubre, quam iucundum et suave est sedere in solitudine et

tacere et loqui cum Deo229. Tezliklə öz başlanğıcıma qayıdacağam. Tannnın, mənsub olduğum
ordenin abbatlarının mənə dedikləri Ucalıq Tanrısı, ya da köhnə minoritlərin inandıqları kimi Sevinc
Tanrısı, bəlkə də, hətta Mərhəmət Tanrısı olduğuna artıq inanmıram. Gott ist ein /auter Nichts, ihn
rührt kein Nun noch Hier... 230 Çox keçmədən həqiqi mömin ürəklərin xoşbəxtlik içində üzəcəkləri o
dümdüz, ucsuz-bucaqsız səhraya girəcəyəm. İlahi alaqaranlığın, lal sükutun və anladılmaz ahəngin
içinə dalacağam. Və bu dalmada bütün bənzərliklər və bənzərsizliklər itib gedəcək; və bu girdabda
ruhum özünü itirəcək, nə bənzərlikləri, nə bənzərsizlikləri, nə də başqa bir şeyi biləcək; və bütün
fərqliliklər unudulacaq; sadə başlanğıcın içinə düşəcəyəm, heç bir fərqliliyin görünmədiyi lal
səhraya, heç kəsin öz yerini tapa bilməyəcəyi dərinliyə. Nə işin, nə də xəyalın olmadığı insansız bir
yerə, səssiz kamilliyə dalacağam.

Yazı zalı soyuqdur, barmaqlarım sızıldayır. Bu yazıları kimə qoyub getdiyimi bilmirəm; artıq nə
haqqında olduğunu da bilmirəm. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda tenemus231.

 

 

MÜNDƏRİCAT

TƏBİİ Kİ, ƏLYAZMASIDIR      [5]
MÜƏLLİFİN QEYDLƏRİ      [ 12]
PROLOQ      [i4]

BİRİNCİ GÜN

SÜBH ÇAĞI, Monastırın kənarına gəlib çatırıq; Vilhelm öz fərasətini göstərir      [28]

SƏHƏR, Vilhelmlə abbat məzmunlu söhbət edirlər      [35]

GÜNORTA, Adso kilsənin qapışma heyran olur, Vilhelm isə uzun ayrılıqdan sonra Kazallı
Ubertino ilə görüşür      [50]

İKİNDİ VAXTI,  Vilhelm nəbatatçı Severinlə elmi



söhbət edir      [81 ]

İKİNDİDƏN SONRA, Vilhelm və Adso yazı zalını ziyarət edir, bir çox araşdırmaçt, nüsxəçi
və başlıq yazıçısı ilə, həmçinin Dəccalın gəlişini gözləyən qoca bir korla tanış olurlar      [88]

GÜNBATAN ÇAĞI, Vilhelmlə Adso monastırın başqa tikililərinə baxırlar; Vilhelm
Adelmonun ölümünə aid ehtimallar irəli sürür, oxumaq üçün olan şüşələr və oxumağı həddən
artıq sevənlərin gördükləri həyulalar haqqındaşiişə ustası ilə söhbət edir      [103]

AXŞAM, Vilhelm və Adsonu baş rahibin səxavətli qonaqlığı və Xorxenin kəskin cavabı
gözləyir      [113]

İKİNCİ GÜN

GECƏ YARISI,  Qısa sürən, bir neçə saatlıq mistik sevinc qanlı bir hadisəylə sona
çatır      [  120]



SÜBH ÇAĞI,  Upsallı Bensio bəzi gizlinləri açıqlayır,
Arundelli Berenqar da bəzi şeylər danışır. Adso isə əsl tövbənin necə olduğunu öyrənir      [
130]

SƏHƏR, Cahillər dava salır, İskəndəriyyəli Aymaro nəyəsə eyham edir, Adso müqəddəsliyin
təbiəti və şeytanın nəcisi haqqında düşünür. Sonra Vilhelm və Adso yazı zalına qalxırlar,
Vilhelm maraqlı bir şeyə rast gəlir, gülüşün caiz olduğu haqqında üçüncü dəfə müzakirə açır,
amma axırda istədiyi yerə baxa bilmir      [  143]

GÜNORTA, Bensio monastırın həyalı haqqında
çox da xoşagəlimli olmayan qəribə sözlər danışır      [  162]

İKİNDİ VAXTI,  Abbat monastırın sərvəti ilə öyiinür və bidətçilərin şərindən təşvişə düşür;
nəhayət, Adso dünyanı gəzib-dolaşmağı qərara aldığı üçün təəssüflənir      [ 169]

GÜNBATAN ÇAĞINDAN SONRA, Bu qısa fəsildə qoca Alinardo labirintə dair və oraya
necə girmək barədə çox maraqlı məlumatlar danışır      [  187

AXŞAM, Vilhelmlə Adso Binaya girirlər; müəmmalı casusla qarşılaşırlar; üzərində gizli
hərflərlə tilsim yazılmış kağız tapırlar və bir anlığa görünüb, qeyb olan kitaba rast gəlirlər;
qarşıdakı fəsillərdə bu kitabın axtarışı sürəcəkdir; xoşagəlməz hadisələrin sonunda Vilhelmin
eynəkləri oğurlanır      [  192]

GECƏ, Vilhelm və Adso, nəhayət, labirintə girirlər; qəribə görüntülər görür və hər bir
labirintdə olduğu kimi yolu itirirlər [202]

ÜCÜNCÜ GÜN

ALAQARANLIQDAN SÜBH ÇAĞINA QƏDƏR, Yoxa çıxmış Berenqarın hücrəsində
qanlı qətfə tapılır - vəssalam [216]

SƏHƏR, Adso mənsub olduğu ordenin tarixi və müxtəlif kitabların taleyi haqqında
düşünür      [217]

GÜNORTA, Ads, Salvatorun bir neçə sözlə ifadə edilməyəcək etiraflarını dinləyir və
həyəcanlı düşüncələrə qərq olur      [222]



İKİNDİ VAXTI,  Vilhelm Adsoya böyük bidətçilik cərəyanından, avam insanların kilsə işinə
faydasından, varlıq qanunlarının dərk edilməsinə dair duyduğu şübhələrdən danışır və sözarası
Venansionun tilsiməbənzər yazısını oxuya bildiyini də söyləyir      [234]

GÜNBATAN ÇAĞI,  Abballa yeni söhbət baş verir, Vilhelm labirintin sirrinə bələd olmaq
üçün ağıllı mühakimələr irəli sürür və axırda bu iş məntiqi üsullara həvalə edilir. Sonra
Vilhelmlə Adso qızartma pendir yeyirlər      [254]

AXŞAM DUASINDAN SONRA, Ubertino rahib Dolçinonun əhvalatım Adsoya danışır.
Adso buna bənzər hadisələri xatırlayır və kitabdan oxuyur. Sonra döyüşə hazır nizami ordu kimi
gözəl və qorxunc bir qıza rast gəlir      [268]

GECƏ, Sarsılmış Adso Vilhelmin qarşısında günahlarını etiraf edir və qadının yaradılışdakı
yerini düşünür. Sonra kişi meyitinə rast gəlir      [307

DÖ R D Ü N C Ü  G Ü N

ALAQARANLIQ, Vilhelm və Severin Berenqarın cəsədinə baxır, dilinin qara olduğunu
görürlər, bu da boğulmuş bir adamda rast gəlinməyən haldır; sonra şiddətli zəhərlərdən və
çoxdan baş vermiş oğurluqdan söhbət gedir      [316]

SÜBH ÇAĞI,  Vilhelm əvvəlcə Salvatoru, sonra keları keçmişi xatırlamağa məcbur edir;
Severin oğurlanmış eynəkləri tapır, Nikola da yenilərini gətirir; beləcə, altı gözlü Vilhelm
Venansionun əlyazmasını araşdırmağa gedir      [325]

SƏHƏR, Adso eşq əzabları içində üzülür; sonra Vilhelm əlində Venansionun oxunduqdan
sonra belə anlaşılmaz qalan əlyazması ilə galir      [338]

GÜNORTA, Adso yerdombalanı toplamağa gedir, ıninoritlərlə birlikdə geri qayıdır; onlar
Vilhelm və Ubertino ilə uzun söhbət edirlər, XXII Iohann haqqında çox acıqlı sözlər
danışılır      [351]

İKİNDİ VAXTI,  Pocetto kardinalı, Bernardo Gui və digər avinyonlular gəlirlər, sonra isə hər
kəs istədiyini edir      [368]



G ÜNBATAN ÇAĞI, Alinardo, deyəsən, miihiim məlumatlar
verir, Vilhelm isə bir-birinin ardınca gələn aşkar səhvlərin məntiqiliyinə
əsaslanaraq, təxmin edilən həqiqətə çatmaq üçün öz üsulunu açıqlayır [371]

AXŞAM, Salvator eşq cadusundan söhbət açır      [376]

AXŞAM DUASINDAN SONRA, Vilhelmlə Adso yenə də kitabxanaya girirlər və Afrikanın
astanasına varırlar, amma içəri girmək mümkün olmur, çünki dördün birincisinin və
yeddincisinin nə olduğunu bilmirlər; axırda mübtəla olduğu eşq azarı Adsonu yenə - bu dəfə
olduqca elmi - vəlvələyə salır      [380]

GECƏ, Salvator acınacaqlı şəkildə Bernardo Guinin əlinə düşür, Adsonun sevdiyi qız
cadugəriikdə günahlandırılaraq yaxalanır və hamı əvvəlkindən daha bədbəxt və qorxmuş halda
yatmağa gedir [401 ]

BEŞİNCt GÜN

SÜBH ÇAĞI,  Məsihin yoxsultuğu haqqında qardaşca müzakirələr başlayır      [410]

SƏHƏR, Severin Vilhelmə qəribə bir kitab haqqında danışır,
Vilhelm isə elçilərə dünyəvi hakimiyyət məsələsinə aid
qəribə fikirlər söyləyir      [428]

GÜNORTA, Qətlə yetirilmiş Severini tapırlar, lakin onun tapdığı kitabı tapa
bilmirlər      [440]

İKİNDİ VAXTI,  Ədalət bərqərar olur və hər kəsin haqsız olduğuna dair pis təəssürat
yaranır      [454]

GÜNBATAN ÇAĞI,  Ubertino qaçmağa məcbur olur,
Bensio qanunlara əməl etməyə başlayır, Vilhelm isə o gün qarşılaşdığı müxtəlif ehtiras növləri
haqqında bəzi düşüncələrini bölüşür      [481 ]

AXŞAM, Dəccalın gəlişi haqqında moizə oxunur və
Adso xüsusi adların mənasını anlayır      [489]

ALTINCI GÜN

GECƏ YARISI,  Şahzadələr əyləşirlər, Malaxia isə
yerə yıxılır      [504]



ALAQARANLIQ, Yeni kelar təyin edilir, amma yeni kitabxanaçı seçilmir      [510]

SÜBH ÇAĞI,  Nikola qonaqlara yeraltı xəzinəni göstərərək, müxtəlif şeylərdən
danışır      [513]

SƏHƏR, Adso "Dies irae dinlərkən yoxu,ya da xəyal görür [522]

GÜNORTAYA DOĞRU, Vilhelm Adsonıtn yuxusunu yozur      [535]

GÜNORTA, Kitabxananın tarixi araşdırılır və sirli kitab haqqında bəzi məlumatlar əldə
edilir      [539]

İKİNDİ VAXTI, Abbat Vilhelm i dinləmək istəmir, bahalı daş-qaşların dili haqqında
danışmağı üstün tutur və monastırda baş vermiş qəmli hadisələrlə bağlı təhqiqatın
dayandırılmasını      tələb edir      [546]

GÜNBATAN ÇAĞINDAN AXŞAMA QƏDƏR, Saatlarca sürən çaşqınlıq
haqqında      qısaca      danışılır      [557]

AXŞAM DUASINDAN SONRA, Vilhelm.
demək olar ki, təsadüfən Afrikanın sərhədinə girməyin sirrini tapır [560]

YEDDİNCİ GÜN

GECƏ, Əgər burada səslənən sarsıdıcı açıqlamaların hamısı sadalansa, başlıq fəslin özündən
uzun olar, bu da qaydalara ziddir [568]

GECƏ, Yanğın olur və fəzilətlərin artıqlığı üzündən
cəhənnəm qüvvələri qalib gəlir      [588]

SON VƏ R Ə Q       [605]
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Notlar
[←1]

Le  manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d’apres l’edition de Dom J. Mabillon. Paris, Aux Presses de l’Abbaye
de la Source, 1842.



[←2]
Rahib ordenləri kilsə tərəfindən təsdiq olunmuş nizamnaməsi olan, təntənəli şəkildə and içmiş rahiblərdən ibarət daimi dini

cəmiyyətdir. Rahiblər andiçmə mərasimindən sonra hər hansı əmlaka sahib olmaqdan, nikah bağlamaqdan məhrum edilir. Rahiblər
yalnız onlar üçün xüsusi olaraq ayrılmış yerlərdə - monastırlarda yaşayırlar. Rahib ordenləri həyat tərzinə, məqsədlərinə, fəaliyyət
istiqamətlərinə görə, zahiri cəhətdən isə hər ordeninin özünəməxsus rahib geyimləri olduğu üçün bir-birindən fərqlənir. Rahib
ordenləri dörd kateqoriyaya bölünür: 1. “Nizamnaməyə sadiq rahiblər” - buraya antonianlar, bazilian- lar, benediktinlər və onlardan
ayrılmış fırqələr: klyunilər, sistersianlar və kartezianlar daxildir. 2. “Nizamnaməyə sadiq kliriklər” - buraya avqustinlər,
premonstranlar, dominikanlar və yezuitlər daxildir. 3. “Dilənçi ordenlər” - buraya fransiskanlar, karmelitlər, minoritlər daxildir. 4.
“Cəngavər ordenləri” - buraya hospitalyerlər, tampliyerlər, gülxaç- lılar və s. daxildir.



[←3]
      Monastır - (latınca)



[←4]
      Qədim antologiya, yaxud müxtəlif növ qədim əsərlərin Toplusu. Məktublar, qeydlər, epitafıyalar - Müqəddəs Mavr ittifaqının və
Müqəddəs Benedikt rahib ordeninin pastoru, teologiya doktoru, müqəddəs ata Jan Mabiyonun tədqiqatları və qeydləri, alman dilində
olan şərhi ilə birlikdə. Mabiyonun həyatını və onun Ali Müqəddəs ata kardinal Bona yazdığı “Priçastiye ayinindoki şirin və turş
Çörək haqqında” yazısını da əhatə edən yeni nəşr. Bu mövzuda, İspaniya yepiskopu İldefonsun əsərləri və Yevsebiy Romanskinin
Teofıl Qalla yazdığı “Naməlum müqəddəslərə ehtiram barədə” məktubu da bura daxil edilmişdir; Paris, Müqəddəs Mixail körpüsü
yanındakı Levek mətbəəsi, 1721, kralın icazəsi ilə (latınca).



[←5]
      Montalen, Sent-Ogüsten sahil küçəsi (Sen-Mişel körpüsünün yanında) - (latınca).



[←6]
      Qərbi Avropanın orta əsrlər tarixini öyrənən alimlər



[←7]
Bu təfərrüatları xatırladığım zaman onların gerçək, yoxsa xəyal olduğunu öz-özümdən soruşmağa ehtiyac duyuram.



[←8]
1 La Repubblica, 22 sentyabr 1977-ci il



[←9]



[←10]
      Böyük Albert (Bolştedtli qraf Albert, 1193-1280-cı illərə yaxın) - görkəmli teoloq və filosof, dominikanlı



[←11]
      Parasels (təxəllüs; əsl adı - Filipp Aureol Teofrast Bombast fon Hogenheym, 1493-1541) - məşhur həkim və kimyagər



[←12]
      Liber aggregationis s e u libe r secretonim Alberii Maqni, londinium, juxta pontem q u i vulgariter dicitur Fletebrigge,
MCCCCLXXXV.



[←13]
      Les admirables secrels d'Atbert i e Grand, A Lyon, Ches les Heritiers Beringos, Fratres, a l'Enseigne d'Agrippa,
MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalislique du Petit Albert, A.Lyon, ibidem. MDCCXXIX.



[←14]
      Sətirlərin arasında yazılan şərhlər (əvvəllər Bibliya mətnlərinə aid edilirdi)



[←15]
      Sxoliya (yunanca) - şərhlər, izahatlar



[←16]
Kempli (Kempli Tommaso, 1379-1471) - benediktin ordeninin sxolast-yazıçısı, təvazökarlığı və itaəti təbliğ edən “Məsihin təqlidi”
adlı xristian həqiqətləri barədə toplunun müəllifi.



[←17]
Schneider Edouard. Les heures Benedictines. Paris, Grasset, 1925
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[←18]
      Güzgüdə və müəmmada; əksolunmada və eyhamda (latınca)



[←19]
      Horfbəhərf, sözbosöz (latınca)



[←20]
Lupanariy;, Lupanar (latınca) - fahişoxana deməkdir, “lupa ” (“dişi canavar”) - pozğun, fahişə sözündəndir.



[←21]
      Pontifik  (latınca) - Qədim Romada kahinlər kollegiyasının üzvü; xristian kilsəsində yepiskop, prelat, sonra isə - papa
(yepiskopun möhtərəm adı); roma papası



[←22]
Kapitul - yepiskopun yanında ruhanilər kollegiyası 1 Sezenalı Mikele (Sezenada doğulub, təx. 1270-1342) - fransiskan ordeninin
tarixində mühüm rol oynamış xadim. Əvvəlcə fransiskanlığın ortodoksal qanadına - konventuallara mənsub idi, buna görə do
spiritualların fəaliyyət və təlimlərinə mənfi münasibət bəsləyirdi. XIV əsrin əvvəllərində ordenə rəhbərlik edən konventuallar
Mikeleni baş nazir vəzifəsinə irəli sürdülər. O zaman yeni papa XXII İohann fransiskanlar arasındakı liberal cərəyanlarla
mübarizəyə qalxdı, Ad condilorem canonum (8 dekabr 1322-ci il) və Cum inter nonnulus (12 noyabr 1322-ci il) adlı iki bulla
(bulla - Roma papasının fərmanı ) imzalayaraq, fransiskan rahiblərinin xüsusi mülkiyyət hüquqlarına malik olmasını təkid etdi; bu,
ordenin əsaslarını sarsıtdı. Uilyam Okkam, onun ardınca Sezenalı Mikele Berqamalı Bonaqrasio ilə birlikdə ənənəvi təlimin
müdafiəsinə qalxdılar. Beləliklə, Mikele papaya olan doqmatik müxalifətin başında durdu. 1327-ci ildə o, papa tərəfindən Avinyona
çağırıldı və istintaqa cəlb edildi. Hökmü gözləməyən Mikele Bavariyalı Lüdoviqin sarayına qaçdı və papa ilə mübarizəni



[←23]
buradan davam etdirdi. O, 1329-cu ildə qiyabi olaraq mühakimə edildi və rütbələrdən məhrum olundu. Mikele ömrünün sonuna
yaxın Lüdoviq tərəfindən ələ verildi. Sonrakı papalar fransiskan ordeninin əvvəlki fikirlərindən əl çəkib, kuriyaya tabe olmasına
asanlıqla nail oldular



[←24]
Müvəqqəti (latınca)



[←25]
Dekretaliyalar (epistollar, dekretal epistollar) - papaya xüsusi olaraq sorulmuş, lakin icazə verildikdə ümumi qaydaya çevrilən
suala onun cavab məktubu



[←26]
Padualı Marsilio (1275-1343) - “Sülh müdafiəçisi” adlı traktatında ictimai saziş ideyasını irəli sürən, papanın dünyəvi hakimiyyətə
olan iddialarına qarşı çıxan siyasi mütəfəkkir. 1327-ci ildə kilsədən uzaqlaşdırılıb



[←27]
Benediktin ordeni - orta əsrlərin ən zəngin və parlaq rahib ordeni. Əsası Pursiyalı Müqəddəs Benedikt tərəfindən 529-cu
ildə Montekassinoda qoyulmuşdur. Nizamnaməyə (“Qaydalara”) görə benediktinlər həm fiziki (əkinçilik), həm də birinci
növbədə zehni əməklə: yeniyetmələrin (rahibliyə hazırlaşanların) tərbiyəsi, tərcümə, kitabların hazırlanması və təfsiri,
kitabxanaların təşkili ilə məşğul olmalı idilər. Ordenin daxilində bir neçə güclü cərəyan vardı (klyuniylilər, sistersianlılar və
s.). XII-XIV əsrlərdə benediktin monastırlarının sayı 15 mini ötmüşdü. Məhz benediktinçi-alimlərin sayəsində qədim yunan,
qədim Roma və orta əsrlər ədəbiyyatının şedevr əsərləri günümüzə qədər gəlib çatmışdır



[←28]
Boesio Apitsiy Manliy Torkvat Severin (480-524-cü illər) - “Fəlsəfə ilə təsəlli tapmaq” kitabının və Aristotelin “Məntiq”
əsərinin latıncaya tərcüməsinin müəllifi, xristian filosofu və Roma dövlət xadimi. Boesio - yunan fəlsəfi ideyalarının
Avropadakı bələdçisidir. Aristotelin əsərlərinin onun tərəfindən neoplatonik ruhda şərhləri orta əsrlər düşüncəsinin
inkişafına müəyyən təsir göstərmişdir



[←29]
Boesio Apitsiy Manliy Torkvat Severin (480-524-cü illər) - “Fəlsəfə ilə təsəlli tapmaq” kitabının və Aristotelin “Məntiq”
əsərinin latıncaya tərcüməsinin müəllifi, xristian filosofu və Roma dövlət xadimi. Boesio - yunan fəlsəfi ideyalarının
Avropadakı bələdçisidir. Aristotelin əsərlərinin onun tərəfindən neoplatonik ruhda şərhləri orta əsrlər düşüncəsinin
inkişafına müəyyən təsir göstərmişdir



[←30]
      Katon (Böyük Mark Porsiy K., beə. 234-149-cu illər) - Roma konsulu, yazıçı, ciddi patriarxal adətlərin qızğın tərəfdarı



[←31]
      Lukretsi (SpLTritsipitin) - Roma senatoru və Tarkvini zamanında şəhər prefekti, e.ə. 509-cu ildə konsul, qəhrəmanlıq
və mərdlik simvolu



[←32]
      İrlandiya



[←33]
      İngiltərənin ən şimalda yerləşən qraflığı



[←34]
Uşaqlara, yeniyetmələrə və qadınlara müraciət (yunanca)



[←35]
Kript - kilsə xəzinəsini yerləşdirmək üçün yeraltı sərdabə



[←36]
Pozğun (yunanca)



[←37]
      Bekon Rocer (təx.1214-1292) - təbiət elmlərinin empirik tədqiqini birinci dərəcəli hesab edən ffansiskan filosofu;
əfsanəyə görə teleskopun, barıtın, eynəyin ixtiraçısı



[←38]
      Katolik ibadətlərindən birinin adı və bu ibadət zamanı çalınan musiqi



[←39]
      Aedifıcium - latinca bina, tikili deməkdir. Burada, monastırın bütün tikililəri içində yer alan Aedifıciumun birinci
mərtəbəsində mətbəx və yeməkxana, onun üstündəki iki mərtəbədə də yazı zalı ilə kitabxana yerləşir. Bundan sonra Bina
adlandırılacaqdır



[←40]
Təsərrüfat işlərinə baxan rahib



[←41]
Lilli Alan (“Universal həkim”, 1128-1202) - orta əsrlərin görkəmli filosof və şairlərindən biri, benediktin (sistersianlı)



[←42]
Sevilyalı İsidor (Hispalenli, 576-636) - ispan yepiskopu, görkəmli alim, siyasətə, fizikaya, tarixə və ilahiyyata aid əsərlərin müəllifi



[←43]
Bııridan Jan (XIV əsr) - sxolast, Paris universitetinin rektoru, Okkamın tələbəsi, Aristotelin “Etika” əsərinə yazılmış şərhlərdən
birinin müəllifi, nominalizmin əsas nümayəndələrindən biri



[←44]
Ümumi məfhum (latınca)



[←45]
1 Fransiskan ordeni; Assizli Fransisk (1182-1226) tərəfindən yaradılmış, dilənçilik edən rahiblər ordeni. Fransisk ilkin
xaçpərəstlikdə mövcud olan yoxsulluq ideyasını dərinləşdirdi və mənfi əlamətdən (zahidlik) müsbət ideal (Məsihi təqlid kimi
yoxsulluq) çıxardı. Fransisk ənənəvi rahib zahidliyini həvari missionerliyi ilə əvəzlədi. Fransiskan dünyadan ol çəkməklə yanaşı,
dünyada qalmalı idi. Lakin XIII əsrin ortalarında fransiskanlar papa kuriyasının sadiq nökərləri oldular və dominikanlarla
birlikdə bidətçilər üzərində inkvizisiya məhkəməsi qurdular. Fransiskan monastırları meydana gəldi. İş o yerə gəlib çatdı ki,
dilənçilik edən ffansiskanlar Romanın xeyrinə olaraq kilsə vergiyı- ğanlarına çevrildilər. Bu zaman ordenin daxilində onun
ruhundan və nizamnaməsindən ayrılmaq istəməyən partiya yarandı. Florlu İoahimin təlimini rəhbər tutan bu partiya ordendən
ayrılıb “Azad Ruh qardaşları” (“ruh ərləri”, “spirituallar”) adını qəbul etdi. “Spiritallar”m başında Pyetro di Covanni Olivi
dururdu. Ordenin mötədil hissəsi də Uilyam Okkamın, Sezenalı Mikelenin və Berqamalı Bonaqrasiyanın rəhbərliyi altında
papadan uzaqlaşdı. Onlar papanın rəqibi imperator Bavarlı Lüdoviqlə ittifaq bağladılar



[←46]
Sukkub - yatanları yoldan çıxaran dişi şeytan

38



[←47]
Kitabsız monastır (latınca)



[←48]
timpan - binanın heykəllərlə bəzədilmiş ön hissəsi, alınlıq



[←49]
      lira - barmaqla çalınan qədim musiqi aləti

52



[←50]
satir - əxlaqsız, şəhvətpərəst



[←51]
      androgin - yunanca “oğlanqız” - hermafrodit



[←52]
      inkub - yatanları yoldan çıxaran erkək şeytanlar; bax, həmçinin sukkub



[←53]
      mantihor - farscada “adamyeyən”in təhrif olunmuş - Böyük Pliniyə görə hind əfsanələrində aslan bədənli,
insan üzlü, əqrəb quyruqlu vəhşi heyvan



[←54]
      amfısbena (yunanca) - Böyük Pliniyə, Lukana görə: ikibaşlı ilan.



[←55]
      boa - çox uzun zəhərsiz ilan



[←56]
dipsad (yunanca) - Böyük Pliniyə, Lukana, Siliya İtalikə görə zəhəri ölümcül susuzluq yaradan zəhərli ilan



[←57]
Armageddon (ivritcə) - Qiyamətin qurulacağı yer (Müqəddəs İohannın bəyanları, 16:16)



[←58]
      İstəyə uyğun olaraq (latınca)



[←59]
      Götürülmüş parçalar (latınca)

58



[←60]
Əhəmiyyətsiz şeylərdən ali şeylərin yaranması (latınca)



[←61]
~Minoritlər (“kiçik qardaşlar”) - fransiskan ordeninin bir qolu, qatı asketizmin tərəfdarları



[←62]
      Yarıqardaşlar (fratiçelli) - dünyəvi əlaqələrini saxlamış, amma eyni zamanda, rahib hesab edilən
yarırahiblor, aşağı dərəcəli fransiskan rahibləri.



[←63]
      Behinlər (behardlar) - XIII-XIV əsrlərdə fransiskan-yarıqardaşları- nın, eləcə də Azad Ruh rahib
və rahibələrinin inkvizisiyadan qurtulmaq üçün behin qadınların dünyəvi ittifaqlarına qoşulduqları zaman
qəbul etdikləri ad



[←64]
      Kuriya - papa hakimiyyətinin baş orqanı



[←65]
      Kapitul - Roma katolik kilsəsində ruhanilər heyəti



[←66]
Prebenda - ruhanilərin kilsədən qazandığı gəlir, torpaq sahəsi və ev şəklində əldə edilən maddi vəsait



[←67]
Mikele Psell (1018-1096/97) - məşhur bizanslı yazıçı, “Xronoqrafıya” adlı tarixi-memuarların müəllifi



[←68]
nef- (nef-fir., navis-lat.) - gəmi; xristian məbədlərində binanın hər iki tərəfdən sütunlarla əhatə olunmuş uzunsov hissəsi; zal

80



[←69]
katar - selikli qişanın iltihabı

82



[←70]
pilyastr - bir tərəfi divara bitişmiş dördkənarlı sütun

88



[←71]
      Əl-Xarəzmi Mühəmməd bin Musa (787-850) - XII əsrdə latıncaya tərcümə edilmiş, hesab və cəbrin əsaslarına aid traktatların
müəllifi



[←72]
Müəmmalar şəklində (latınca)



[←73]
      Başqa möcüzələr anılmasın,

Göy üzünə hakim oldu yer üzü,
Tək möcüzə budur (əski almanca)



[←74]
      Buludlar ayaqlar altında,

Yer buludların üzərində,
Möcüzələr bir-birinin ardınca (əski almanca)



[←75]
      Örnəklər (latınca)



[←76]
      Areopagit Psevdo-Dionisiy - VI əsrdə yaşamış yunan filosofu
Güzgüdəki kimi və tapmaca şəklində (latınca)

99



[←77]
      Dəmir sağanaqlara bərkidilmiş şüşələr (latınca)



[←78]
      Oxumaq üçün gözə taxılan (latınca)



[←79]
kukol - rahib papağı



[←80]
      Xeyir-dua, uğur duası (latınca)



[←81]
      Yoxsullar yemək yeyirlər (latınca)



[←82]
responsoriyalar (ibadət zamanı) - antifonal, yəni iki xorun növbəli oxuması zamanı cavab partiyası



[←83]
apsid - kilsə divarlarında yarımqövs şəklində çıxıntı

124



[←84]
palimpsest (yunanca) - perqamentin üzərindəki köhnə mətn silindikdən sonra yazılmış yeni mətn



[←85]
Stagria - Aristotelin doğulduğu şəhər



[←86]
Öz təbiətinə görə (latınca)



[←87]
Flagellantlar (“özlərini qamçılayanlar”) - XIII-XV əsrlərdə Qərbi Avropada geniş yayılmış tövbəkar dini hərəkatın iştirakçıları.
Penitentləıə (“tövbə edənlər”) bənzəyirdilər, lakin bunlar bir-birlərini qamçılayırdılarsa, flagellantlar özləri özlərini qamçılayırdılar.
Onların mənəvi ataları Petr Damiani (XI əsr) deyirdi ki, özü özünə işgəncə verən şəxs dörd məqsədə nail olur: 1) Məsihi təqlid edir;
2) ozabkeşliyi qəbul edir; 3) cismini ram edir; 4) günahlardan təmizlənir. Petr Damiani ciddi səylə özlərini qamçılayanlara nümunə
olaraq, dominikan ordeninin banisi Müqəddəs Dominiki göstərirdi



[←88]
Arimasplar - təkgözlü mifik skif xalqı (Herodota, Pomponi Meleyə, Avl Helliyə görə)



[←89]
Donatistlər (IV-V əsrlər) - fıravanlığın təminatı kimi ruhanilərin şəxsən kamilləşməsini təkid edən Karfagen yepiskopu Donatın
tərəfdarları; Donat ruhanilərin hər hansı qəbahəti ilə barışmırdı, hətta donatistlər icmasına gəlməzdən qabaq kamilləşmiş ruhanilərin
də təqsirindən keçmirdi.



[←90]
Akvinolu Tommaso (1225-1274) - elmləri sistemləşdirən məşhur dominikan tədqiqatçısı, “mocmuələr”in müəllifi: “Bütpərəsətlər
əleyhinə məcmuə” (1258) və “Teologiya haqqında məcmuə” (1261)



[←91]
A) Sən daşsan; B) Sən Pyotrsan (latınca - daş deməkdir, həm də ad bildirir)



[←92]
1 İeronim (330-410) - kilsə atalarından biri, İncilin təfsirçisi və Bibliyanın latıncaya tərcümanı



[←93]
Pis səslər daldan çıxar (latınca)



[←94]
İntonasiya (latınca)



[←95]
Rahiblər sinfi (latınca)



[←96]
Su - həyat mənbəyidir (latınca)



[←97]
kriptoqrafıya - gizli yazılar, şifrlər haqqında elm

198



[←98]
      Afrikanın sərhədinin sirri (latınca)

199



[←99]
      İsa Məsihin vəhyi (latınca)



[←100]
      Taxtların üstündə iyirmi dörd qoca (latınca)



[←101]
      Onun adı ölüm (latınca)



[←102]
      Günəş və hava qaraldı (latınca)



[←103]
      Od və dolu yağdı (latınca)



[←104]
      Amma o günlərdə (latınca)



[←105]
      Ölülərdən ilk diriləni (latınca)



[←106]
      Göydən böyük bir ulduz düşdü (latınca)



[←107]
      Ağ at (latınca)



[←108]
      Firavanlıq və sülh olsun sizə (latınca)



[←109]
      Yer üzünün üçdə biri yandı (latınca)



[←110]
Qiraət üçün şüşələr (latınca)



[←111]
İşlərinə ara verib dincəlsinlər (latınca)

209



[←112]
Həşşaşilər (assassinlər) - orta əsrlər xronikasma görə VII-VIII əsrlərdə şiə məzhəbinin üzvləri (sonradan fars və suriyalı
ismaililər, o cümlədən fədailər - “özlərini qurban verənlər” də bu məzhəbdən yaranmışdır). Assassinlər çox vaxt narkotiklərdən
məst olmuş halda öz hökmdarları Həsən ibn Sobbahın (“Dağ Qocası”) əmrlərini yerinə yetirirdilər. Bu zaman qəhrəmanlıq
möcüzələri göstərərək, özlərini fəda edirdilər.



[←113]
Kukan (fr. Kokan) - orta əsrlər əfsanəsinə görə axmaqlar və tənbəllərin yaşadığı nağıllar ölkəsi



[←114]
Distinksiya - latınca fərqlilik - əşyalar, yaxud idrakın elementləri (hisslər, məfhumlar və s.) arasında obyektiv fərqi əks etdirən
şüuri akt. Orta əsrlərdə fəlsəfəyə daxil edilmiş istilahdır. Sxolastlar bu termindən həm obyektiv fərqi, həm də əqli fərqi göstərmək
üçün istifadə etmişlər. Termin indi də işlədilir



[←115]
Həvarilər (həvari qardaşlar) - III-IV əsrlərdə yaranmış apotaktiklər məzhəbinin XII-XV əsrlərdə yaşamış ardıcıllarından ibarət bir
neçə xaçpərəst məzhəbinin ümumi adı. Həvarilər (valdenslər, humuliatlar, Lion yoxsulları) kilsələrin dünyəviloşməsinə etiraz edir və
həvari sadəliyinə qayıtmağı təbliğ edirdilər. XII əsrdə katarların da bir hissəsini həvarilər olaraq adlandırdılar. Həvarilərin təlimini
Cerardo Seqalelli (Seqarelli), Dolçino və onların davamçıları təbliğ edirdilər



[←116]
Yalnız elmi işlər müəyyən qanunlarla həyata keçirilir və məcburən faydalı nəticə əldə edilir (latınca)



[←117]
Latıncada U hərfi ilk vaxtlar V olub, getdikcə U-ya çevrilmişdir



[←118]
Latınca “büt” mənasını verən idolum sözü yunanca “kabus, həyula” mənasında işlənən eidolon sözündən gəlir



[←119]
Deduksiya - düşünmə prosesində ümumidən xüsusiyə keçmə



[←120]
Bidətçi meyllərin lazımi səviyyədə araşdırılması üçün təcrübə (latınca)



[←121]
Bu daş özünə bənzər səmaya nişan vurur (latınca)



[←122]
      Ariadna - Qədim yunan mifologiyasına görə Krit şahı Minosun qızı. Tesey labirintdə yaşayan əjdahanı öldürmək üçün oraya
girdikdə, sevgilisi Ariadna əlində tutduğu kələfin ucunu ona vermiş, özü isə labirintin qapısında gözləyərək Teseyin içəridən çıxa
bilməsi üçün kömək etmişdir



[←123]
      Averroes (İbn Rüşd, 1126-1198) - ərəb filosofu və həkimi, Aristotelin ardıcılı



[←124]
Dini rəvayətlərə görə Adəmin oğullarından biri
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[←125]
Xristianların ən əsas ibadət ayini

 



[←126]
Podesta (latınca - “hakimiyyət”) - orta əsrlərdə bir çox italyan şəhərlərində polis və məhkəmənin səlahiyyətlərini həyata keçirən ali
inzibati şəxs. Bir il müddətinə təyin edilirdi



[←127]
Bu qədər yetər (latınca)



[←128]
İmperator Lüdoviq



[←129]
Asi (İtalyanca)



[←130]
      Tanrı naminə ölməliyik (latınca)



[←131]
      Bayraqdar - Orta əsrlər İtaliyasında yüksək rütbə



[←132]
“Papero” - İtalyanca qaz deməkdir. Burada “papero” və “papa” kəlmələri ilə söz oyunu qurulmuşdur



[←133]
      Latınca, «inanıram” deməkdir. Həvarilərin rəmzi ifadəsi Roma kilsəsinin rəsmi devizi; iman iqrarı



[←134]
      Tanrım mədh edirəm (latınca)



[←135]
Söhbət sənin haqqında gedir (latınca)



[←136]
İstək gücü (latınca)



[←137]
Çox yaxşı (latınca)



[←138]
Davudun məzamirbri



[←139]
Hər şey çox yaxşı idi (latınca)



[←140]
Hər bir məxluq cinsi yaxınlıqdan sonra kədərlidir (latınca)

305



[←141]
Katolik inancına görə İsa Məsih həm Tann, həm Müqəddəs Ruh. həm də Tanrının Oğludur və Məryəm Ananın rəhmindən
dünyaya göz açmışdır



[←142]
Kilsədə nefləri kəsən bölmə



[←143]
      Ümumi xüsusiyyətlərdən xüsusi nəticə çıxarıla bilməz (lat.) - sillogizmlərin 8-ci qaydası



[←144]
      O halda (lat.)



[←145]
      İki müddəadan birindəki orta istilah ümumi olmalıdır (lat.) - sillogizmlərin 3-cü qaydası



[←146]
Rahiblər bir-birlərini bu sözlərlə salamlayır
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[←147]
Salvatorun latınca, İtalyanca, fransızca qarışıq və özünəxas dilində “Tanrım, bu qadınlar nə hiyləgərdir!”



[←148]
Qeyri-təbii yolla cinsi əlaqə. Lut peyğəmbərin zamanında Sədum camaatı arasında yayılmış pozğunluq; kişilərin kişilərlə,
heyvanlarla cinsi əlaqəsi



[←149]
Kilsə ayinlərində söylənən və “Ya Rəbb, mərhəmət et!” mənasım verən dua



[←150]
Üzərinə simlər çəkilmiş üçkünc qutuşəkilli musiqi aləti



[←151]
      Bütün varlıqlara duyduğu böyük sevgidən ötrü (lat.)



[←152]
‘İstək oyandıran duyğu aclığının təzahürü cismani dəyişikliklərə səbəb olarsa, ehtiras adlanmalıdır, buna iradənin əzmi demək olmaz
(lat.)



[←153]
      Akvinolu Tommaso



[←154]
      İştah, həyəcan bitsin deyə, onu oyandıran şeyi dərk etməyə yönəlir, (lat.)



[←155]
      Eşq - sevilənlə sevəni nə şəkildəsə birləşdirər; və eşq idrakın özündən də çox dərk edəndir (lat.)



[←156]
      Zahirən və batinən (lat.)



[←157]
      Aşiqin məşuqa duyduğu hiss (lat.)



[←158]
Latınca agnus - quzu, angelus - mələk mənasını verir,

344



[←159]
      Latınca ovis - qoyun



[←160]
      Latınca canis - it, köpək



[←161]
      Körpə mal-qara (ital.)



[←162]
      Yaşıllıq, körpəlik, təzəlik (lat.)



[←163]
      Gənc qız, bakirə (lat.)



[←164]
Almanca teufel - şeytan, İtalyanca tartufo - yerdombalanı deməkdir. Burada səs bənzərliyinə dayanılaraq, söz oyunu qurulmuşdur



[←165]
Spiritualistlər



[←166]
      Dominikan ordeni (“Tanrının köpəkləri”) - yaxud vaiz-rahiblər ordeni. Müqəddəs Dominik (1170-1221) tərəfindən Tuluzada,
yoxsul təbliğçilər ordeni kimi təsis edilmişdir. Qısa bir zamanda orden kilsənin mənafeyini müdafiə edən moizələrlə və fitvalarla
tanınmış; ilk günlərdən qılınca ol ataraq albiqoylularla mübarizəyə qalxmışdı. Tezliklə kilsənin ali senzurası və inkvizisiya onlara
həvalə edilmişdi. Sonralar yezuitlər tərəfindən bu fəaliyyətdən uzaqlaşdırılmışdılar



[←167]
      Pyotr (Peter) - Həzrəti-İsanın baş həvarisi



[←168]
      Bağlamaq və açmaq səlahiyyəti, papanın günahları bağışlamaq səlahiyyəti, mənasında işlədilir



[←169]
      Dante



[←170]
      Papanın iqtisadi məsələlərə dair bullası



[←171]
1252-ci ildə Florensiyada tədavülə buraxılmış qızıl sikkələr



[←172]
      Tanrının əli ilə hökmdarlıq tacı (lat.)



[←173]
      Pyotrun əli ilə imperatorluq tacı (lat.)



[←174]
      Fransada ruhanilərə müraciət zamanı işlədilir



[←175]
      Müqəddəs tövbəkarlıq vergiləri (lat.)



[←176]
İtaliyada mis pul



[←177]
      Zəhərli uzunquyruq kərtənkələ - vasilisk



[←178]
      Dələ fasiləsindən olan kiçik yırtıcı heyvan



[←179]
      Möhtərəm Beda (672-735) - anqlosakson rahibi, salnaməçi, anqloların kilsə tarixinin və İncil təfsirlərinin müəllifi



[←180]
      Dünya darmadağın, dəniz nərildəyərək sahilləri udur,
Yer-göy lərzə içində, aləmlər bir-birinə qarışır,
Ləpələr dağları aşır, göydən qayalar yağır,
Uçurumun dibindən sıra dağlar ucalır.
Müdhiş uğultular, girdabın məşum səsi Dənizlər titrəyir, dalğalar nalə çəkir (lat.).



[←181]
Naziməm, nəğməkarlıqda namdaram, nafızi-nəsraninin nəsihətilə nəzmkaram! Nəzmim nadidə, nəsrim nümayandır, nəğmələrimin
niyyəti niyazkarlıqdır! (lat.)



[←182]
Ata və qız adına (lat.). Əslində, in nomine patris Jetfılii - yəni “Ata və oğul adına” olmalıydı



[←183]
Adəmin mənşəyi (lat.)



[←184]
Anaqogiya (yunan.) - mətnin ali, rəmzi mənada təfsiridir

388



[←185]
Afrikanın sərhədi



[←186]
Axeya (yunanca)



[←187]
Hafizəni möhkəmlətmə üsulları



[←188]
Söhbət sənin haqqındadır (lat.)



[←189]
Qara və acı (lat.)



[←190]
Tonuslar (lat.) - orqanizmin və yaxud onun ayrı-ayrı hissələrinin həyat fəaliyyəti dərəcəsi



[←191]
Pişik (lat.)



[←192]
Xristian məbədlərində günbatan tərəfdə tikilmiş, içəri girməyə hüququ olmayan şəxslər üçün təxsis edilmiş, yan tikili



[←193]
Hvelflər (alman knyazı Velfın soyadından) - orta əsrlər İtaliyasında iki əsas siyasi partiyadan biri. Papa hakimiyyətini
dəstəkləyirdilər, hibellinlərə - imperator tərəfdarlanna qarşı mübarizə aparırdılar. Hvelflər arasından əsasən respublika rəhbərləri,
hibellinlərdən isə müstəbidlər çıxmışlar. Hər iki partiyanın fəaliyyəti 1334-cü ildə papa XII Benediktin bullası ilə qadağan edilmişdir
(tərc.)



[←194]
Bizim mənfəətimiz (lat.)



[←195]
İctimai hüquq (lat.)



[←196]
Adlar əşyalardan törəyir (lat.)



[←197]
Adlar (lat.)



[←198]
Müqəddəs Məryəmi mədh edən nəğmə



[←199]
Etiqad kökündən cücərən ilahi bitki (lat.)



[←200]
Şeytani əlaqə (lat.)



[←201]
Xristianlıqda “iştirakçılıq” və “dəyişilmək” adlı ayinlər var. Burada ikimənalı söz oyunu qurulmuşdur



[←202]
Albigenslər - Cənubi Fransada XII-XV əsrlərdə bidətçi manixeyçilik hərəkatının iştirakçıları. Onların təliminin əsasında dualizm
dururdu. Yəni ayrı-ayrılıqda Xeyir Allahı və Şər Tanrısının mövcudluğu qəbul  edilirdi. Kökləri VII əsrə gedib çıxan bu məzhəb
erməni pavlikianları, bolqar boqomilləri vasitəsi ilə İtaliyaya yayıldı. Burada onların tərəfdarlarına patarenlor deyilirdi. Fransada
onları katarlar adlandırırdılar. XII əsrdən başlayaraq onlara albigenslər deyildi. Bu dini icmaların hamısında yoxsulluq, zahidük təbliğ
edilirdi. Onların dini nəzəriyyələri həvarilik məzhəbinin doktrinasına bənzəsə də, həvarilik tərəfdarları dualizmi təbliğ etmirdilər.
Albigens bidəti ilə mübarizə inkvizisiyanın (dominikanlar, ffansiskanlar) əsas vəzifəsi idi



[←203]
Şahzadələr əyləşdilər, Mənə qarşı toplandılar, Haqsız niyyətə düşdülər, Mənə üsyan etdilər, Tanrım, rəhm et mənə, Rəbbim, qurtar
məni, Uca mərhəmətin eşqinə (lat.)



[←204]
      Orta əsrlərdə istifadə olunan müsiqi işarələri



[←205]
      Halliluyya, yaxud alliluyya - xristianlıqda həmd-səna oxumaq



[←206]
Mənə yardım et (lat.)



[←207]
Qoxuların on incə fərqlərini (lat.)
 



[←208]
Bir neçə baş hərfin hörgü şəklində bir-birinə keçirilməsi



[←209]
Gülüşlərdən partlayın, qəhqəhələrdən qıc olun! (lat.)
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[←210]
Rahiblərin əyləncələrinə (lat.)



[←211]
Məsafəni ölçmək üçün hər verstdon sonra yerə basdırılmış sütunlar

541



[←212]
Kotan kağız (lat.)



[←213]
Latınca equus, at deməkdir



[←214]
Predmeti qəsdən dəyişik salmaq (lat.)



[←215]
Əşya haqqında yox, söz haqqında (lat.)



[←216]
Mimika və hərəkətlərlə ifa olunan teatr tamaşası

574



[←217]
Akvinolu Tommaso



[←218]
      Skit tayfalarından biri



[←219]
      Qədim Misir tayfası



[←220]
Nadir (ərəbcə) - zenitə əks olan nöqtə. Şaquli xətlə göy sferasının ən aşağı kəsişmə nöqtəsi



[←221]
Bütün bədəni dil idi (lat.)



[←222]
Burada şirlər var (lat.)



[←223]
İnsan nərdivanla qalxdıqdan sonra mütləq onu atmalıdır (orta əsrlər almancası)



[←224]
Qarışıqlıqda olmaz, Tanrı qarışıqlıqda olmaz (lat.)

604



[←225]
Heç kimin mah, sahibsiz (lat.)



[←226]
Bir-birindən qopmuş üzvlər (lat.)



[←227]
Sətirlərinin baş hərfləri bir söz və ya cümlə əmələ gətirən şeir



[←228]
Hanı indi Babilin şöhrəti? (lat.)



[←229]
: Səssizlik içində oturub susmaq və Allahla danışmaq nə faydalı, nə sevindirici, nə xoş (lat.)



[←230]
Tanrı tam bir Heçlikdir, nə “indi”, nə də “burada” ona aid deyil, (almanca)



[←231]
Adı qalıb əvvəllər qızılgül olanın - irəlidə də sırf adlarımızla qalacağıq (lat.)


	Notlar

