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Թե ինչպես Շվեյկը մտավ համաշխարհային 

պատերազմի մեջ  

– Ուրեմն, մեր Ֆերդինանդին խփել են,– ասաց աղախինը պան Շվեյկին, որը մի 

քանի տարի առաջ, երբ բժշկական հանձնաժողովը նրան ապուշ էր համարել, թողել 

էր զինվորական ծառայությունը և այժմ զբաղվում էր շների անճոռնի խառնածիններ 

վաճառելով, որոնց համար ազնվածնական ցեղագրություններ էր հորինում։  

Բացի դրանից, նա տառապում էր նաև ռևմատիզմով և ներկա պահին ծնկներին 

օպոդելդոկ էր քսում։  

– Ո՞ր ֆերդինանդին, պանի Մյուլլեր,– հարցրեց Շվեյկը, չդադարելով ծնկները 

շփելուց։– Ես երկու Ֆերդինանդ եմ ճանաչում։ Մեկը ծառայում էր դեղագործ Պրուշիի 

մոտ և մի անգամ այնտեղ սխալմամբ մի շիշ մազ բսցնող հեղուկ էր խմել։ Մի 



Ֆերդինանդ Կոկոշկա էլ կա, որ շան կղկղանք է հավաքում։ Երկուսն էլ իսկի 

ափսոսալու բան չեն։  

– Չէ՛, պարոն, էրցհերցոգ Ֆերդինանդին, Կոնոպիշչիում ապրող այն չաղ, 

աստվածավախ Ֆերդինանդին։  

– Հիսո՜ւս Քրիստոս,– բացականչեց Շվեյկլւ։– Տես, է՜։ Իսկ այդ բանը պան 

էրցհերցոգին որտե՞ղ է պատահել։  

– Նրան խփել են Սարաևոյում։ Ատրճանակով։ Այնտեղ իր էրցհերցոգուհու հետ 

ավտոմոբիլով անցնելիս է եղել։  

– Ի՞նչ եք ասում, պանի Մյուլլեր, ավտոմոբիլո՜վ։ Իհարկե, նրա նման աղա մարդը 

կարող էր իրեն այդպիսի բան թույլ տալ, և երևի մտքովն էլ չի անցել, որ ավտոմոբիլով 

ման գալու վերջը կարող է վատ լինել։ Այն էլ Սարաևոյում։ Ախր այդ Սարաևոն 

Բոսնիայում է, պանի Մյուլլեր… Երևում է, թուրքերի սարքած բանն է։ Կարիք չկար, որ 

մեջ ընկնեինք ու նրանցից խլեինք Բոսնիան ու Հերցոգինան… Ուրեմն, այդպիսի 

բաներ, պանի Մյուլլեր։ Էրցհերցոգն, ուրեմն, հոգին ավանդեց։ Շա՞տ է տանջվել։  

– Պան էրցհերցոգը տեղնուտեղը շունչը փչել է։ Դե՛հ, իհարկե, ատրճանակի հետ 

հանաք անել չի լինի։ Վերջերս այստեղ, Նուսլիում, մի պարոն ատրճանակի հետ խաղ 

է արել ու կոտորել իր ամբողջ ընտանիքը, սպանել դռնապանին էլ, որը գնացել է 

տեսնելու, թե չորրորդ հարկում կենողներից որն է կրակում։  

– Ատրճանակ կա, պանի Մյուլլեր, որ մարդ ճաքի էլ՝ չի կարող կրակել։ Այդպիսի 

սիստեմներ շատ կան։ Բայց, երևի, պան էրցհերցոգի համար մի առանձին տեսակի 

բան են առած եղել։ Բացի դրանից, կարող եմ գրազ գալ, որ կրակողն այդ գործն 

անելու համար կարգին հագնված-զուգված է եղել։ Պարզ բան է, էրցհերցոգի վրա 

կրակելը հեշտ աշխատանք չի, դա հո նույնը չի, որ մի շրջմոլիկ վերցնի ու խփի 

անտառապահին։ Ամբողջ շնորհքն այն է, թե մարդ ինչպես կկարողանա մոտենալ 

նրան։ Նրա նման աղային քրջերով մոտենալ չեն կարող։ Անպայման պետք է ցիլինդր 

դնես, թե չէ մեկ էլ տեսար ոստիկանը չամփեց։  



– Ասում են, պարո՛ն, այնտեղ շատ մարդ է եղել։  

– Պարզ բան է, պանի Մյուլլեր,– հաստատեց Շվեյկը, վերջացնելով ծնկների 

մասսաժը։– Եթե դուք, օրինակ, ցանկանայիք էրցհերցոգին կամ թագավոր կայսրին 

սպանել, անպայման մեկնումեկի հետ կխորհրդակցեիք։ Մի խելքը լավ է, երկուսը՝ 

ավելի լավ։ Մեկը մի խորհուրդ կտա, մյուսը՝ մի ուրիշ, և «բաց է ուղին հաջողությանց», 

ինչպես երգվում է մեր հիմնի մեջ։ Գլխավորն այն է, որ իմանաս, թե այդ աղան 

մոտովդ երբ է անցնելու։ Հիշո՞ւմ եք պարոն Էյուկենիին, որ մեր հանգուցյալ 

Ելիզավետային խարտոցով ծակեց։ Այնինչ հետը զբոսնում էր։ Դե եկ ու դրանից հետո 

մեկն ու մեկին հավատա։ Այդ օրվանից ոչ մի կայսրուհի զբոսնելու չի գնում։ Այդ բանը 

դեռ շատերին կպատահի։ Ա՛յ, կտեսնեք, պանի Մյուլլեր, նրանք ռուսաց ցարին ու 

ցարուհուն էլ կհասնեն, և գուցե, աստված չանի, մեր թագավոր կայսրին էլ, քանի որ 

սկսել են նրա հորեղբորից։ Ծերուկը շատ թշնամիներ ունի, ավելի շատ, քան 

Ֆերդինանդը։ Օրերս պանդոկում մի պարոն ասում էր. «Կգա ժամանակ, այդ 

կայսրերը կթռչեն իրար հետևից, և նրանց չի կարող օգնել նույնիսկ պետական 

դատախազությունը»։ Հետո պարզվեց, որ այդ տիպը իր խմած գարեջրի համար 

վճարելու փող չունի, և պանդոկապետը ստիպված եղավ ոստիկան կանչել, իսկ նա 

պանդոկապետին հասցրեց մեկ, իսկ ոստիկանին՝ երկու ապտակ։ Հետո նրան 

ձեռնասայլակով տարան, որ ուշքի գա… Այո, պանի Մյուլլեր, համա՜ թե գործեր են 

կատարվում հիմա։ Ուրեմն, էլի մի կորուստ Ավստրիայի համար։ Երբ ես զինվորական 

ծառայության մեջ էի, եղավ, որ այնտեղ մի հետևակ զինվոր կապիտանին խփեց։ Լցրել 

էր հրացանը ու գնացել գրասենյակ։ Այնտեղ նրան ասել էին, թե գրասենյակում 

անելիք չունի, իսկ նա մի գլուխ, թե՝ պետք է կապիտանի հետ խոսեմ։ Կապիտանը 

դուրս է գալիս և նրան զրկում զորանոցից հեռանալու իրավունքից, իսկ նա վերցնում է 

հրացանը և, դրմփ, ուղիղ սրտին։ Գնդակը ծակում-անցնում է կապիտանի միջով և 

դեռ գրասենյակում էլ վնասներ տալիս, փշրում է թանաքի շիշը, և թանաքը թափվում, 

կեղտոտում է պաշտոնական գրությունները։  



– Իսկ այդ զինվորի վերջն ի՞նչ եղավ,– հարցրեց պանի Մյուլլերը մի րոպե անց, երբ 

Շվեյկն արդեն հագնվում էր։  

– Շալվարակալով կախվեց,– պատասխանեց Շվեյկը, մաքրելով իր կատելոկը։– Իսկ 

շալվարակալն էլ իրենը չէր, փոխ էր առել բանտապահից, թե իբր շալվարն ընկնում է։ 

Հո չէ՞ր սպասելու, մինչև որ գնդակահարեին։ Դե՛հ իհարկե, հասկանալի է, պանի 

Մյուլլեր, այդ վիճակում ո՞վ գլուխը չի կորցնի։ Բանտապահին պաշտոնից վտարեցին 

ու վեց ամիս տվին, բայց նա չնստեց, ճղեց Շվեյցարիա և հիմա այնտեղ ինչ-որ 

եկեղեցում քարոզ է կարդում… հիմա ազնիվ մարդ քիչ կա, պանի Մյուլլեր։ Ես 

կարծում եմ, որ էրցհերցոգ Ֆերդինանդը Սարաևոյում սխալ կարծիք է կազմել այն 

մարդու մասին, որ նրան խփել է։ Վայ թե տեսել է այդ պարոնին ու մտածել, «Երևի 

կարգին մարդ է, քանի որ ինձ ողջունում է»։ Իսկ նա վերցրել է ու թխկացրել։ Մի՞ 

գնդակ է մխել, թե մի քանի։  

– Թերթերը գրում են, պարո՛ն, թե էրցհերցոգը ծակծկվել, մաղ է դարձել։ Այն 

հոգավորը բոլոր փամփուշտները կրակել է նրա վրա։  

– Դա շատ արագ է կատարվում, պանի Մյուլլեր։ Չափազանց արագ։ Այդպիսի գործի 

համար ես բրաունինգ կառնեի։ Որ նայես, խաղալիքի պես բան է, սակայն նրանով 

կարելի է երկու րոպեում քսան էրցհերցոգ խփել, թե՛ նիհար, թե՛ չաղ։ Թեև, խոսքը մեր 

մեջ, պանի Մյուլլեր, չաղ էրցհերցոգին ավելի հեշտ է դիպցնել, քան նիհարին։ Երևի 

հիշում եք, թե Պորտուգալիայում ինչպես խփեցին նրանց թագավորին։ Իսկ նա չաղ էր, 

հա՜։ Ասենք, ինքներդ էլ գիտեք, թագավորը նիհար չի լինի… Դե՛հ, ես գնացի «Թասի 

մոտ» պանդոկը։ Եթե գան այն տերյերը տանելու, որի համար կանխավճար եմ 

վերցրել, ասացեք, թե նրան պահում եմ իմ քաղաքամերձ շնանոցում, թե վերջերս 

ականջները կտրել եմ և մինչև որ կտրած տեղերը չլավանան լակոտին տեղափոխել չի 

կարելի, թե չէ ականջատեղերը կարող են մրսել։ Բանալին կթողնեք դռնապանուհու 

մոտ։  



«Թասի մոտ» պանդոկում նստած էր միայն մի այցելու։ Դա գաղտնի 

ոստիկանության գործակալ Բրետշնայդերն էր։ Պանդոկապետ Պոլիվեցը լվանում էր 

ամանները, և Բրետշնայդերն ապարդյուն ջանում էր նրա հետ լուրջ խոսակցություն 

սկսել։  

Պալիվեցը երևելի գռեհկախոս էր։ Նրա յուրաքանչյուր երկրորդ բառը կամ 

«հետույք»-ն էր կամ «կղկղանք»-ը ։ Բայց և այնպես, կարդացած մարդ էր և բոլորին 

խորհուրդ էր տալիս կարդալ, թե վերջին առարկայի մասին ինչ է գրել Վիկտոր 

Հյուգոն, պատմելով, թե Նապոլեոնի հին գվարդիան ինչպես է պատասխանել 

անգլիացիներին Վաթերլոյի ճակատամարտի ժամանակ։  

– Լա՜վ ամառ է,– լուրջ խոսակցություն սկսեց Բրետշնայդերը։  

– Այդ ամենը կղկղանքի արժեք չունի,– պատասխանեց Պալիվեցը, ամանները 

դասավորելով պահարանի մեջ։  

– Լա՜վ օյին են խաղացել մեր գլխին Սարաևոյում,– մի նվազ հույսով ասաց 

Բրետշնայդերը։  

– Ո՞ր Սարաևոյում,– հարցրեց Պալիվեցը։– Չլինի՞ թե Նուսլիի պանդոկում։ Այնտեղ 

ամեն օր տուրուդմփոց է։ Դրան Նուսլի կասեն։  

– Բոսնիայի Սարաևոյում, պան պանդոկապետ։ Այնտեղ խփել են էրցհերցոգ 

Ֆերդինանդին։ Ի՞նչ կասեք այդ մասին։  

– Ես այդպիսի գործերի չեմ խառնվում։ Թող հետույքս մտնեն նրանք բոլորն իրենց 

այդ գործերով,– քաղաքավարի պատասխանեց Պալիվեցը, վառելով ծխամորճը։– 

Հիմա, թե որ այդպիսի գործերի խառնվես, մեկ էլ տեսար վիզդ ջարդեցիր։ Ես 

պանդոկապետ մարդ եմ։ Ով գալիս է մոտս, գարեջուր պահանջում, նրա համար էլ 

լցնում եմ ու տալիս։ Իսկ ինչ-որ Սարաևո, քաղաքականություն և կամ թե հանգուցյալ 

էրցհերցոգ՝ մեզ չեն վերաբերվում։ Դա մեր խելքի բանը չի։ Դրանից Պանկրացի հոտ է 

փչում։  



Բրետշնայդերը լռեց և հիասթափված աչք ածեց դատարկ պանդոկը։  

– Առաջ այստեղ կախված էր թագավոր կայսեր պատկերը,– մի րոպե անց նորից 

խոսք բացեց Բրետշնայդերը։– Հենց այն տեղում, ուր հիմա հայելին է։  

– Այո, հրամանքդ ճիշտ է ասում,– պատասխանեց Պալիվեցը,– կախված էր։ Միայն 

թե ճանճերը ծրտել էին վրան, դրա համար էլ վերցրել տարել եմ ձեղնահարկ։ Գիտեք 

էլի, հանկարծ մեկն ու մեկը իրեն թույլ կտա այդ մասին որևէ դիտողություն անել, 

կարող է անհամություն առաջանալ։ Իսկ ո՞ր հորս ցավի համար։  

– Սարաևոյում, երևի, շատ վատ եղանակ է եղել, պան պանդոկապետ։  

Այդ ուղղակի տրված նենգ հարցին Պալիվեցը պատասխանեց չափազանց զգույշ.  

– Այո՛, հիմա Բոսնիայում և Հերցոգովինայում խիստ շոգ է։ Երբ ես այնտեղ 

ծառայում էի, մեր օբեր-լեյտենանտը ստիպված էր լինում գլխին սառույց դնել։  

– Ո՞ր գնդումն էիք ծառայում, պան պանդոկապետ։  

– Ես այդպիսի մանրուքներ չեմ հիշում, այդպիսի զիբիլ բաներով երբեք չեմ 

հետաքրքրվել,– պատասխանեց պան Պալիվեցը։– Այդ կողմից ես հետաքրքրասեր չեմ։ 

Չափից ավելի հետաքրքրվելը վնասակար է։  

Գաղտնի գործակալ Բրետշնայդերը վերջնականապես պապանձվեց, և նրա 

մռայլված դեմքը զվարթացավ միայն այն ժամանակ, երբ հայտնվեց Շվեյկը, որը 

մտնելով պանդոկ՝ իր համար սև գարեջուր պատվիրեց, այդ առթիվ ասելով.  

– Այսօր Վիեննայում էլ սուգ է։  

Բրետշնայդերի աչքերում հույս ցոլաց, և նա արագ վրա բերեց.  

– Կոնոպիշչիում տասը սև դրոշակ են կախել։  

– Չէ՛, տասներկու պիտի լինի,– ասաց Շվեյկը, գավաթից կում անելով։  

– Ինչո՞ւ եք կարծում, թե տասներկու,– հարցրեց Բրետշնայդերը։  



– Որ հաշիվը կլոր լինի,– մի դյուժին։ Այդպես հաշվելն ավելի հեշտ է, համ էլ 

դյուժինով ավելի էժան է նստում,– պատասխանեց Շվեյկը։  

Տիրեց լռություն, որը խզեց Շվեյկն ինքը, հառաչելով.  

– Այդպես, ուրեմն, ձեր չարը տարավ, աստված հոգին լուսավորի։ Չսպասեց կայսր 

դառնար։ Երբ ես զինվորական ծառայության մեջ էի, մի գեներալ ձիուց ընկավ ու 

սախաթվեց։ Ցանկացան օգնել, բարձրացնել-նստեցնել ձիու վրա, բայց նայեցին ու 

տեսան, որ շունչը փչել, պրծել է։ Իսկ մարդն ուզում էր ֆելդմարշալ դառնալ։ Այդ բանը 

նրան զորատեսի ժամանակ պատահեց։ Այդ զորատեսներից երբեք լավ բան չսպասեք։ 

Սարաևոյում էլ երևի զորատես-մորատես է եղել։ Հիշում եմ, մի անգամ զորատեսի 

ժամանակ մունդիրիս քսաներորդ կոճակը չկար, և դրա համար ինձ տասնչորս օր 

մենախուց նստեցրին։ Եվ երկու օր Ղազարոսի պես պառկած էի ձեռքերս ու ոտքերս 

իրար կապած։ Ի՞նչ արած, զինվորական ծառայության մեջ պետք է 

կարգապահություն լինի։ Եթե կարգապահություն չլինի, ով ինչ ուզենա, կանի։ Մեր 

օբեր-լեյտենանտ Մակովեցը մեզ միշտ ասում էր. «Կարգապահությունը, իշի 

գլուխներ, անհրաժեշտ բան է։ Եթե կարգապահություն չլիներ, դուք կապիկների պես 

կմագլցեիք ծառերի վրա։ Զինվորական ծառայությունը, անբան անասուններ, ձեզ 

մարդ կդարձնի»։ Դեհ, մի՞թե այդպես չի։ Պատկերացրեք, օրինակի համար, Կառլի 

հրապարակի պուրակը, որտեղ յուրաքանչյուր ծառի վրա մի զինվոր է նստած առանց 

որևէ կարգապահության։ Ինձ ամենից շատ դա է վախեցնում։  

– Այդ ամենը սերբերն են արել այն Սարաևոյում,– ասաց Բրետշնայդերը, ջանալով 

փոխել խոսակցության ընթացքը։  

– Սխալվում եք,– պատասխանեց Շվեյկը,– այդ ամենը թուրքերն են սարքել։ 

Բոսնիայի ու Հերցոգովինայի պատճառով։  

Եվ Շվեյկն արտահայտեց իր կարծիքը Բալկաններում Ավստրիայի վարած 

արտաքին քաղաքականության մասին։ 1912 թվին թարքերը տանուլ տվին Սերբիայի, 



Բուլղարիայի և Հունաստանի դեմ մղած պատերազմը. նրանք ուզում էին, որ 

Ավստրիան իրենց օգնի, բայց երբ իրենց ուզածը չեղավ՝ Ֆերդինանդին սպանեցին։  

– Դու թուրքերին սիրո՞ւմ ես,– դիմեց Շվեյկը պանդոկապետին,– այդ 

անհավատներին։ Չես սիրում, չէ՞։  

– Հաճախորդը հաճախորդ է,– ասաց Պալիվեցը,– թեկուզ և թուրք ւինի։ Մենք, 

պանդոկապետներս, քաղաքականության հետ գործ չունենք։ Վճարիր դարեջրի փողը, 

քեզ համար նստիր պանդոկում և դուրս տուր, ինչ որ խելքիդ կփչի – այդ է իմ կանոնը։ 

Ով էլ որ սպանած լինի մեր Ֆերդինանդին, սերբ թե թուրք, կաթոլիկ թե մահմեդական, 

անհավատ թե մլադոչեխ, ինձ համար մեկ է։  

– Լավ, պան պանդոկապետ,– ասաց Բրետշնայդերը, նորից հույսը կորցնելով, թե 

երկուսից մեկն ու մեկին կկարողանա չանթել:– Բայց ընդունեցեք, որ դա մեծ կորուստ 

է Ավստրիայի համար։  

Պանդոկապետի փոխարեն պատասխանեց Շվեյկը.  

– Իհարկե, կորուստ է, ի՜նչ խոսք։ Զարհուրելի՜ կորուստ։ Ամեն մի ապուշ 

Ֆերդինանդին չի փոխարինի։ Բայց նա պետք է ավելի չաղ լիներ։  

– Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել,– աշխուժացավ Բրետշնայդերը։  

– Ինչ եմ ուզում ասե՞լ,– սիրով պատասխանեց Շվեյկը։– Ահա թե ինչ։ Եթե նա ավելի 

չաղ լիներ, արդեն վաղուց կաթվածահար եղած կլիներ, դեռևս այն ժամանակ, երբ վազ 

էր տալիս իր կալվածքում ցախ ու սունկ հավաքող պառավների հետևից։ Եթե ավելի 

չաղ լիներ, այսպիսի խայտառակ մահով չէր մեռնի։ Մի մտածե՜ք, է՛։ Մարդ թագավոր 

կայսեր հորեղբայր լինի, և նրան խփեն։ Դա հո խայտառակություն է, բոլոր թերթերն 

այդ մասին են աղմկում։ Մեր Բուդեյովիցիի շուկայում մի քանի տարի առաջ մի թեթև 

կռիվ եղավ ու դանակահարեցին մի անասնավաճառի, անունը Բրժետիսլավ Լյուդվիգ։ 

Վերջինս Բոգուսլավ անունով մի տղա ուներ, և երբ սա գալիս էր այնտեղ խոճկորներ 

ծախելու՝ ոչ ոք նրանից բան չէր առնում։ Ամեն մարդ ասում էր. «Սա այն մարդու 



տղան է, որին շուկայում դանակահարեցին։ Սա էլ անպայման իսկական ժուլիկ 

կլինի»։ Վերջ ի վերջո նրան ոչինչ չէր մնում անել, քան միայն Կրումլովի կամուրջից 

նետվել Վլտավա գետը, իսկ հետո, ստիպված եղան նրան այնտեղից հանել, ստիպված 

եղան հարություն տալ նրան, ստիպված եղան միջից ջուրը դուրս քաշել… և, 

այնուամենայնիվ, նա մեռավ բժշկի ձեռքերի վրա, երբ վերջինս նրան ինչ-որ բան 

սրսկեց։  

– Սակայն տարօրինակ համեմատություն է,– բազմանշանակալից ասաց 

Բրետշնայդերը։– Նախ խոսում եք Ֆերդինանդի, իսկ հետ անասնավաճառի մասին։  

– Բնավ ոչ,– սկսեց արդարանալ Շվեյկը։– Աստված մի արասցե, որ մտքովս անցնի 

որևէ մեկին մի ուրիշի հետ համեմատել։ Պան պանդոկապետը ինձ ճանաչում է։ Ճիշտ 

է, չէ՞, ես երբեք ոչ ոքի որևէ մեկի հետ չեմ համեմատել։ Միայն թե ես չէի ցանկանա 

էրցհերցոգուհու տեղը լինել։ Ի՞նչ պիտի անի հիմա։ Երեխաները որբացան, 

Կոնսպիշչայի կալվածքն անտեր մնաց։ Ամուսնանա մի ուրիշ էրցհերցոգի հե՞տ։ Ի՞նչ 

օգուտ։ Նորից հետը կգնա Սարաևո և երկրորդ անգամ կայրիանա… Ա՛յ, օրինակ, 

Գլուբոկոյի մոտ, Զլիվայում, սրանից մի քանի տարի աոաջ մի անտառապահ էր 

ապրում, այլանդակ ազգանուն ուներ՝ Պինդյուր։ Որսագողերը խփեցին նրան, և 

նրանից հետո կինը մնաց այրի, երկու երեխան ձեռքին։ Մի տարի հետո կինը 

ամուսնացավ, դարձյալ մի անտառապահի, միլովարցի Պեպիկ Շալլովիցի հետ, բայց, 

դե, նրան էլ թխկացրին։ Վերցրեց ու երրորդ անդամ ամուսնացավ մի ուրիշ 

անտառապահի հետ և ասում է. «Աստված երրորդություն է սիրում։ Թե որ հիմա էլ 

բախտս չբանի, չգիտեմ ի՞նչ պիտի անեմ»։ Իհարկե, դրան էլ խփեցին, իսկ նա այդ 

անտառապահներից արդեն կլոր հաշվով վեց երեխա ուներ։ Գնաց Գլուբոկոյե, ուղիղ 

իշխանի գրասենյակը, և լաց լինելով պատմեց, թե ինչ տանջանքներ է քաշել այդ 

անտառապահների երեսից։ Այն ժամանակ նրան խորհուրդ տվին ամուսնանալ 

Ռաժիցկոյի ջրամբարի պահակ Յարեշի հետ։ Եվ, պատկերացնո՞ւմ եք, սրան էլ 

խեղդեցին ձուկ բռնելու ժամանակ։ Սրանից էլ այրին երկու երեխա էր ունեցել։ Հետո 

ամուսնացավ մի վոդնյանցի ձիահեքիմի հետ, իսկ սա մի գիշեր կացինով թրխկացրեց 



նրան ու ինքն իր ոտքով գնաց հայտնեց, թե ինքն է սպանել։ Երբ հետո նրան Պիսեկի 

դատարանի շենքի մոտ կախելիս են եղել, կծել է քահանայի քիթը և հայտարարել, թե 

առհասարակ ոչ մի բանի համար չի զղջում, և հետո էլ մի շատ նողկալի բան է ասել 

թագավոր կայսեր մասին։  

– Իսկ չգիտե՞ք ինչ է ասել նրա մասին,– հուսալից ձայնով հարցրեց Բրետշնայդերը։  

– Դա ձեզ ասել չեմ կարող, դեռևս ոչ ոք սիրտ չի արել դա կրկնել։ Բայց, ասում են, 

նրա ասածն այնքան զարհուրելի է եղել, որ ներկա գտնված դատական 

աստիճանավորը խելքը թռցրել է, և նրան մինչև հիմա էլ մեկուսացված են պահում, 

որպեսզի ոչինչ հայտնի չդառնա։ Դա թագավոր կայսրին հասցված այնպիսի 

սովորական վիրավորանք չի եղել, որ մարդ ասում է հարբած վիճակում։  

– Իսկ հարբած վիճակում ինչպիսի՞ վիրավորանքներ են հասցնում թագավոր 

կայսրին,– հարցրեց Բրետշնայդերը։  

– Խնդրում եմ, պարոնայք, ուրիշ բանից խոսեք,– միջամտեց պանդոկապետ 

Պալիվեցը։– Ես, գիտեք, այդ բանը չեմ սիրում։ հանկարծ մի հիմարություն դուրս 

կտան և մարդ գլխացավանքի մեջ կընկնի։  

– Ինչպիսի՞ վիրավորանքներ են հասցնում թագավոր կայսրին հարբած վիճակում,– 

հարցը կրկնեց Շվեյկը։– Ամե՛ն տեսակ։ Խմեցեք-հարբեցեք, պատվիրեցեք նվագել 

Ավստրիայի հիմնը, այն ժամանակ կտեսնեք, թե ինչեր կասեք։ Այնքան բաներ 

կհորինեք թագավոր կայսրի մասին, որ եթե նույնիսկ կեսը ճիշտ լինի՝ նրան հերիք 

կանի իր ամբողջ կյանքում։ Իսկ նա, ծերուկը, ճիշտն ասած, դրան արժանի չէ։ Նկատի 

ունեցեք, որ իր որդի Ռուդոլֆին նա կորցրեց ծաղիկ հասակում, իր կին 

Ելիզավետային խարտոցով ծակեցին, հետո մեռավ հր եղբայր Յան Օրտան, իսկ մյուս 

եղբորը, Մեքսիկայի թագավորին, գնդակահարեցին ինչ-որ ամրոցի պարսպի տակ։ 

Հիմա էլ օր ծերության խփեցին հորեղբորը։ Մարդ պետք է երկաթե ջղեր ունենա, որ 

դիմանա։ Եվ այդ բոլորից հետո մեկ էլ տեսար մի հարբեցող նրա անունը կտա ու 



կսկսի հայհոյել։ Եթե հիմա որևէ բան պատահի, ես կամավոր կգնամ ու մինչև արյանս 

վերջին կաթիլը կծառայեմ իմ թագավոր կայսրին։  

Շվեյկը հիմնավորապես կլլեց գարեջուրը և շարունակեց.  

– Կարծում եք, որ թագավոր կայսրն այդ ամենը այդպես կթողնի՞, Դուք նրան վատ 

եք ճանաչում։ Թուրքերի հետ անպայման պատերազմ պիտի լինի։ «Հորեղբորս 

խփեցիք, դեհ, ա՛ռ ձեր ռեխին»։ Պատերազմն անխուսափելի է. Սերբիան և 

Ռուսաստանը մեզ կօգնեն այդ պատերազմում, համա՜ թե տուրուդմփոց է լինելու։  

Իր այդ մարգարեության պահին Շվեյկը գեղեցիկ էր։ Նրա բարեհամբույր դեմքը 

խանդավառությունից շողում էր լիալուսնի պես։ Նրա համար ամեն ինչ պարզ էր ու 

որոշ։  

– Կարող է պատահել,– շարունակեց պատկերել նա Ավստրիայի ապագան,– որ 

Թուրքիայի դեմ պատերազմելու դեպքում գերմանացիները հարձակվեն մեզ վրա։ Չէ՞ 

որ գերմանացիների ու թուրքերի խոսքը մեկ է։ Դրանց նման սրիկաներ աշխարհումս 

չես գտնի։ Բայց մենք կարող ենք դաշն կնքել Ֆրանսիայի հետ, որը յոթանասունմեկ 

թվից ի վեր ատամ է սրում Գերմանիայի վրա, և ամեն ինչ լավ կլինի։ Պատերազմ է 

լինելու, էլ ուրիշ ոչինչ չեմ ասի ձեզ։  

Բրետշնայդերը ոտքի կանգնեց և հանդիսավորապես ասաց.  

– Պետք էլ չի, որ ուրիշ բան էլ ասեք։ Հապա միասին դուրս գանք միջանցք, ձեզ մի 

երկու խոսք ունեմ ասելու։  

Շվեյկը գաղտնի ոստիկանության գործակալի հետ դուրս եկավ միջանցք, որտեղ 

նրան սպասում էր մի փոքրիկ անակնկալ։ Բաժակակիցը նրան ցույց տվեց իր արծիվը 

և ասաց, թե Շվեյկը ձերբակալված է և թե ինքը նրան անհապաղ պետք է տանի 

ոստիկանատուն։ Շվեյկը փորձեց նրան բացատրել, թե երևի պանը սխալվում է, քանի 

որ ինքը միանգամայն անմեղ է և ոչ մի այնպիսի խոսք չի ասել, որ որևէ մեկին 

վիրավորեր։  



Սակայն Բրետշնայդերն ասաց, թե Շվեյկը կատարել է մի քանի 

հանցագործություններ, ի թիվս որոնց և պետական դավաճանություն։  

Ապա երկուսով միասին նորից մտան պանդոկ, և Շվեյկը Պալիվեցին ասաց.  

– Խմել եմ հինգ գավաթ գարեջուր, կերել երկու սոսիսկի և մի բուլկի։ Մի գավաթ 

սալորօղի էլ տվեք։ Արդեն գնալուս ժամանակն է, քանի որ ձերբակալված եմ։  

Բրետշնայդերը Պալիվեցին ցույց տվեց իր արծիվը, մի րոպեի չափ նայեց 

պանդոկապետին և ապա հարցրեց.  

– Ամուսնացա՞ծ եք։  

– Այո։  

– Իսկ ձեր բացակայության ժամանակ ձեր կինը կարո՞ղ է գործը վարել։  

– Կարող է։  

– Այդ դեպքում ամեն ինչ կարգին է,– ուրախացած ասաց Բրետշնայդերը։– 

Կանչեցեք ձեր կնոջը և բոլոր գործերը հանձնեցեք նրան։ Երեկոյան կգանք ձեզ 

տանելու։  

– Դարդ մի՛ անի,– մխիթարեց Պալիվեցին Շվեյկը։– Ես ձերբակալված եմ ընդամենը 

պետական դավաճանության համար։  

– Բայց ես ինչի՞ համար,– մղկտաց Պալիվեցը,– ախր ես այնպես զգույշ էի։  

Բրետշնայդերը քմծիծաղ տվեց և հաղթականորեն ասաց.  

– Նրա համար, որ ասացիք, թե իբր ճանճերը ծրտել են թագավոր կայսեր վրա։ Այդ 

թագավոր կայսրին ձեր մտքից հանել կտան։  

Շվեյկը «Թասի մոտ» պանդոկից հեռացավ գաղտնի ոստիկանության գործակալի 

ուղեկցությամբ։ Երբ նրանք դուրս եկան փողոց, Շվեյկը նայեց նրա դեմքին ու հարցրեց 

իր բարեհամբույր ժպիտով.  

– Մայթից ցած իջնե՞մ։  



– Ինչի՞ համար։  

– Իմ կարծիքով, քանի որ ձերբակալված եմ, իրավունք չունեմ մայթով քայլելու։  

Երբ նրանք ներս էին մտնում ոստիկանական վարչության դարպասից, Շվեյկն 

ասաց.  

– Լավ ժամանակ անցկացրինք։ Հաճա՞խ եք լինում «Թասի մոտ» պանդոկում։  

Մինչ Շվեյկին տանում էին ոստիկանության գրասենյակ, «Թասի մոտ» պանդոկում 

պան Պալիվեցը գործերը հանձնում էր իր ողբացող կնոջը, յուրովի մխիթարելով նրան.  

– Լաց մի՛ լինի, մի՛ զռա։ Ինձ ի՞նչ կարող են անել թագավոր կայսրի ծրտոտ 

պատկերի համար։  

Այդպես սքանչելի ու հաճելի կերպով մտավ քաջարի զինվոր Շվեյկը 

համաշխարհային պատերազմի մեջ։ Պատմաբաններին կհետաքրքրի, թե նա ինչպես 

էր կարողացել կռահել այդքան հեռավոր ապագան։ Եթե հետագայում 

իրադարձությունները ծավալվեցին բնավ ոչ այնպես, ինչպես նա դրանք շարադրում 

էր «Թասի մոտ» պանդոկում, ապա պետք է նկատի ունենանք, որ Շվեյկը 

դիվանագիտական պատշաճ կրթություն չէր ստացել։  

 

  

Քաջարի զինվոր Շվեյկը ոստիկանական 

վարչությունում  

Սարաևոյի մահափորձը ոստիկանական վարչությունը լցրեց բազմաթիվ զոհերով։ 

Նրանց բերում էին իրար հետևից, և ձերբակալվածների ընդունման գրասենյակում 

նրանց դիմավորելով՝ ծերունի տեսուչը բարեհոգաբար ասում էր.  

– Այդ Ֆերդինանդը ձեզ վրա թանկ կնստի։  



Երբ Շվեյկին փակեցին առաջին հարկի բազմաթիվ խուցերից մեկում, նա այնտեղ 

գտավ վեց հոգուց բաղկացած մի ընկերախումբ։ Նրանցից հինգը նստած էին սեղանի 

շուրջը, իսկ անկյունի մահճակալի վրա, ասես բոլորից խորշելով, նստած էր 

վեցերորդը, միջին տարիքի մի տղամարդ։  

Շվեյկն սկսեց նրանց իրար հետևից հարցուփորձ անել, թե ո՛ւմ ինչի համար են 

նստեցրել։ Սեղանի շուրջը նստած բոլոր հինգ կալանավորներից նա ստացավ գրեթե 

միևնույն պատասխանը․  

– Սարաևոյի համար։  

– Ֆերդինանդի համար։  

– Էրցհերցոգի սպանության համար։  

– Ֆերդինանդի պատճառով։  

– Նրա համար, որ Սարաևոյում էրցհերցոգին խփել են։  

Վեցերորդն ասաց, թե ինքը չի ցանկանում որևէ ընդհանուր բան ունենալ այդ հինգ 

հոգու հետ, որպեսզի կասկածանքի տակ չընկնի․ ախր ինքն այդտեղ նստած է միայն 

այն պատճառով, որ կողոպտելու նպատակով փորձել է սպանել մի գալիցիացի 

գյուղացու։  

Շվեյկը մոտեցավ ու նստեց դավադիրների կողքին, որոնք արդեն տասներորդ 

անգամն իրար պատմում էին, թե իրենցից ո՛վ ինչպես է ընկել այդտեղ։  

Նրանք բոլորը, բացի մեկից, ձերբակալվել էին կամ պանդոկում, կամ գինետանը, 

կամ սրճարանում։ Բացառություն էր կազմում մի չափազանց չաղ, արցունքակալած 

աչքերով ակնոցավոր պարոն, որը ձերբակալվել էր իր բնակարանում, այն բանի 

համար, որ Սարաևոյի մահափորձից երկու օր առաջ «Բրեյշկիի մոտ» պանդոկում 

վճարել էր երկու սերբ ուսանող-տեխնիկների փոխարեն և, բացի դրանից, գործակալ 

Բրիկսին նրան հարբած վիճակում և նույն ուսանողների հետ տեսել էր Ռժետեզյան 



փողոցի «Մոնմարտր» պանդոկում, որտեղ, ինչպես հանցագործն արձանագրության 

մեջ հավաստել էր իր ստորագրությամբ, նա դարձյալ վճարել էր նրանց փոխարեն։  

Ոստիկանական բաժանմունքում կատարված նախնական հետաքննության 

ժամանակ նա ի պատասխան բոլոր հարցերի ողբալով կրկնել էր միևնույն 

ստերեոտիպ նախադասությունը.  

– Ես գրենական պիտույքների խանութ ունեմ։  

Եվ ստացել էր նույնպիսի ստերեոտիպ պատասխան.  

– Դա ձեզ չի արդարացնում։  

Մյուսը, կարճահասակ մի պարոն, որին նույն անախորժությունը պատահել էր 

գինետանը, պատմության դասատու էր և գինետան տիրոջը պատմելիս էր եղել 

այլևայլ մահափորձերի պատմությունը։ Նրան ձերբակալել էին հենց այն պահին, երբ 

նա մահափորձի հոգեբանական ընդհանուր վերլուծությունն ավարտել էր հետևյալ 

բառերով.  

– Մահափորձի գաղափարը պարզ է, ինչպես Կոլումբոսի ձուն։  

– Ճիշտ այնպես, ինչպես և այն, որ ձեզ Պանկրաց է սպասում,– լրացրել էր նրա 

եզրակացությունը ոստիկանական կոմիսարը հարցաքննության ժամանակ։  

Երրորդ դավադիրը Գոդկովիչիի «Բարեսեր» բարեգործական խմբակի նախագահն 

էր։ Մահափորձի օրը «Բարեսերը» զբոսայգում նվագով զբոսանք է կազմակերպած 

եղել։ Եկել է ժանդարմական վախմիստրը և պահանջել, որ նրանք ցրվեն, քանի որ 

Ավստրիան սուգի մեջ է։ Այնժամ «Բարեսերի» նախագահը բարեհոգաբար ասել է.  

– Մի րոպե սպասեցեք, մինչև որ նվագեն-վերջացնեն «Հե՛յ, սլավոններ» հիմնը։  

Այժմ նա նստած էր գլուխը կախ և մղկտում էր.  



– Օգոստոսին կայանալու են նախագահության վերընտրությունները։ Եթե ես տանը 

չլինեմ, կարող է պատահել, որ ինձ չընտրեն։ Արդեն տասը տարի անընդմեջ ինձ 

նախագահ են ընտրել։ Ես այդ խայտառակությանը չեմ դիմանա։  

Հանգուցյալ Ֆերդինանդը զարմանալի խաղ էր խաղացել չորրորդ կալանավորի 

գլխին, որի մասին հարկ է ասել, որ սրտաբաց և անբասրելի ազնիվ մի 

անձնավորություն էր։ Ամբողջ երկու օր նա խուսափել էր Ֆերդինանդի մասին որևէ 

բան խոսելուց և միայն երեկոյան սրճարանում «ինը» խաղալիս ագուռի յոթանոցը 

հաղթաթղթով խփելով ասել էր.  

– Ցո՛թ գնդակ, ինչպես Սարաևոյում։  

Հինգերորդը, ինչպես ինքն էր խոստովանում, նստած էր «էրցհերցոգին 

Սարարևոյում խփելու գործի պատճառով»։ Եվ այսօր նրա մազերը սարսափից բիզ-

բիզ էին կան գնել, և մորուքն այնպես էր փշաքաղվել, որ գլուխը նմանվել էր փռչոտ 

պինչերի։ Նա ձերբակալվել էր ռեստորանում, որտեղ բերանից ոչ մի խոսք չէր հանել, 

նույնիսկ չէր կարդացել Ֆերդինանդի սպանության լուրը հաղորդող թերթերը։ Նա 

մեն-մենակ նստած է եղել սեղանի մոտ, երբ հանկարծ մոտեցել է մի պարոն, նստել 

նրա դիմաց և հապշտապ հարցրել.  

– Կարդացե՞լ եք այդ մասին։  

– Ոչինչ չեմ կարդացել։  

– Լսե՞լ եք։  

– Ո՛չ, չեմ լսել։  

– Իսկ գիտե՞ք բանն ինչ է։  

– Չգիտեմ և չեմ ուզում իմանալ։  

– Բայց և այնպես դա ձեզ պետք է հետաքրքրեր։  



– Չգիտեմ, ի՞նչ հետաքրքիր բան կա դրա մեջ։ Ես, ահավասիկ, կծխեմ մի սիգար, 

կխմեմ մի քանի գավաթ գարեջուր և կընթրեմ։ Իսկ թերթ չեմ կարդում։ Թերթերը փչում 

են։ Ինչի՞ համար ջղերս քայքայեմ։  

– Ուրեմն, ձեզ չի հետաքրքրում նույնիսկ այդ Սարաևոյի սպանությո՞ւնը։  

– Ինձ առհասարակ ոչ մի սպանություն չի հետաքրքրում։ Կուզի եղած լինի 

Պրագայում, Վիեննայում, Սարաևոյում կամ Լոնդոնում։ Դրա համար կան 

համապատասխան հիմնարկություններ, դատարաններ, ոստիկանություն։ Եթե մի 

տեղ մեկին սպանում են, ուրեմն՝ այդպես էլ պետք է։ Բերանբաց ու անճարակ մի եղիր 

և թույլ մի տուր քեզ սպանեն։  

Դրանք էին եղել նրա վերջին խոսքերը։ Այդ պահից ի վեր նա ամեն հինգ րոպեն մեկ 

բարձրաձայն կրկնում էր.  

– Ես մեղավո՜ր չեմ, ես մեղավո՜ր չեմ։  

Այդ բառերը նա բղավելով ասել էր ոստիկանական վարչության դարպասից ներս 

մտնելիս։ Եվ նույն այդ բառերն է կրկնելու, երբ նրան տանեն Պրագայի քրեական 

դատարան։ Այդ բառերը կրկնելով էլ կմտնի իր բանտախուցը։  

Լսելով այդ բոլոր դավադրական զարհուրելի պատմությունները, Շվեյկը տեղին 

համարեց կալանավորներին պարզաբանել նրանց կացության ողջ 

անհուսալիությունը։  

– Մեր բանը բուրդ է,– սկսեց նա իր մխիթարանքի խոսքը։– Ճիշտ չէ, թե ձեզ, մեզ 

բոլորիս, դրա համար ոչինչ չեն անի։ Հապա ոստիկանությունը ինչացո՞ւ է, եթե մեզ 

չպիտի պատժի մեր երկար լեզուների համար։ Քանի որ այնպիսի անհանգիստ 

ժամանակ է եկել, որ էրցհերցոգների վրա են կրակում, ապա չպետք է զարմանալ, որ 

մարդու ոստիկանատուն են տանում։ Այդ ամենը շուքի համար է, նրա համար, որ 

թաղումից առաջ Ֆերդինանդի համար ռեկլամ անեն։ Ինչքան մեզպես մարդիկ շատ 

հավաքվեն այստեղ, այնքան ավելի լավ մեզ համար, ավելի ուրախ կլինի։ Երբ ես 



զինվորական ծառայության մեջ էի, մի անգամ մեր վաշտի կեսը նստեցրին։ Իսկ 

ինչքա՜ն անմեղներ են դատապարտվել ոչ միայն զինվորական ծառայության մեջ, այլև 

քաղաքացիական դատարանների կողմից։ Հիշում եմ, մի անգամ մի կնոջ 

դատապարտեցին իր նորածին երկվորյակներին խեղդելու համար։ Թեև նա երդվում 

էր, թե երկվորյակներ խեղդել չէր կարող, քանի որ միայն մի աղջիկ է ծնել, որին 

կարողացել է խեղդել առանց որևէ ցավ պատճառելու, այնուամենայնիվ նրան 

դատապարտեցին երկու մարդ սպանած լինելու համար։ Կամ վերցնենք, օրինակի 

համար, Զաբեգլիցիում ապրող այն անմեղ գնչուին, որը ծննդյան տոնի գիշերը 

ներխուժել էր մի մանրավաճառի խանութ։ Նա երդվում էր, որ տաքանալու համար է 

մտել, բայց դա նրան չօգնեց։ Ընկել ես արդարադատության ձեռքը, ուրեմն բանդ բուրդ 

է։ Վատ է, բայց ի՞նչ արած։ Բայց և այնպես պետք է խոստովանել, որ բոլորն էլ 

այնպիսի սրիկաներ չեն, ինչպես կարելի է կարծել։ Սակայն ներկայումս կարգին 

մարդուն սրիկայից ինչպե՞ս տարբերես, այն էլ այնպիսի մի ժամանակ, երբ, ահա, 

թխկացրել են նույնիսկ Ֆերդինանդին։ Մեզ մոտ էլ, երբ ես Բուդեյովիցիում 

զինվորական ծառայության մեջ էի, մի անգամ վարժադաշտի հետևի անտառում մի 

շուն խփեցին։ Իսկ դա կապիտանի շունն էր։ Երբ կապիտանն իմացավ, բոլորիս 

կանչեց, շարք կանգնեցրեց ու ասաց, «Յուրաքանչյուր տասներորդը թող առաջ գա»։ 

Ինչ ասել կուզի, ես տասներորդ դուրս եկա։ Ձգվեցինք և կանգնեցինք «զգաստ» ու 

«անթարթ»։ Կապիտանը գնում-գալիս է մեր առաջ ու գոռում ․  «Ավարանե՛ր, 

սրիկանե՛ր, խուժաննե՛ր, բծավոր բորենինե՛ր։ Այդ շան համար ձեզ բոլորիդ 

հարկավոր է կարցեր նստեցնել, կտոր-կտոր անել, գնդակահարել, ձեզնից ծեծած 

կոտլետներ պատրաստել։ Դուք իմ ձեռքից չեք պրծնի, բոլորդ էլ երկու շաբաթ 

արձակում չեք ստանա․․․»։ Տեսնո՞ւմ եք, այն ժամանակ պատճառը մի շնիկ էր, իսկ 

հիմա՝ էրցհերցոգն ինքը։ Հիմա հարկավոր է մարդկանց սիրտը ահ գցել, որ սուգը 

սուգի պես լինի։  

– Ես մեղավո՜ր չեմ, ես մեղավո՜ր չեմ,– կրկնեց խճճված մազերով մարդը։  



– Հիսուս Քրիստոսն էլ անմեղ էր, բայց և այնպես խաչեցին։ Երբեք ոչ մի տեղ ոչ ոք չի 

հետաքրքրվել անմեղ մարդու վիճակով․ «Maul halten und weiter dienen»[1], ինչպես մեզ 

ասում էին զինվորական ծառայության մեջ։ Դա ամենալավ բանն է։  

Շվեյկը պառկեց մահճակալի վրա և հանգիստ քնեց։  

Այդ միջոցին երկու նոր մարդ բերին։ Նրանցից մեկը բոսնիացի էր։ Նա գնում-գալիս 

էր խցում, ատամները կրճտացնում և ամեն մի խոսքից հետո մայր հայհոյում։ Նրան 

տանջում էր այն միտքը, թե ոստիկանական վարչությունում իր ապրանքներով լի 

վաճառարկղը կարող է կորչել։  

Երկրորդ նորեկը պանդոկապետ Պալիվեցն էր, որն իր ծանոթ Շվեյկին տեսնելով՝ 

նրան արթնացրեց ու ողբերգական ձայնով ասաց.  

– Ես էլ արդեն այստեղ եմ։  

Շվեյկը սրտանց սեղմեց նրա ձեռքն ու ասաց.  

– Շատ ուրախ եմ։ Գիտեի, որ այն պարոնը իր խոսքի տերը կլինի, քանի որ 

խոստացավ, թե գալու են ձեզ տանելու։ Այդպիսի ճշտակատարությունը լավ բան է։  

Բայց Պալիվեցն ասաց, թե այդպիսի ճշտակատարությունը կղկղանք չարժի, և 

Շվեյկին կամացուկ հարցրեց, թե մնացած կալանավորները հո գողեր չե՞ն, քանի որ 

դա կարող է վնասել պանդոկապետի իր համբավին։  

Շվեյկը բացատրեց, թե բացի մեկից, որին նստեցրել են այն բանի համար, որ 

կողոպտելու նպատակով փորձել է սպանել մի գալիցիացի գյուղացու, բոլորն էլ իրենց 

նման մարդիկ են, այսինքն նստած են էրցհերցոգի պատճառով։  

Պալիվեցը վիրավորվեց ու ասաց, թե ինքն այդտեղ գտնվում է ոչ թե մի ինչ֊որ 

տխմար էրցհերցոգի, այլ հենց իր՝ թագավոր կայսեր պատճառով։ Եվ քանի որ մնացած 

բոլորը հետաքրքրվեցին նրա ասածով, ապա նա պատմեց, թե ճանճերն ինչպես էին 

ապականել թագավոր կայսրին։  



– Աղտոտեցին նրան սրիկաները,– ավարտեց նա իր ձախորդությունների 

պատմությունը,– և վերջապես ինձ մինչև բանտ հասցրին։ Ես դա նրանց քթից 

կհանեմ,– ավելացրեց նա սպառնագին։  

Շվեյկը նորից փռվեց մահճակալի վրա, որ քնի, բայց երկար չքնեց, քանի որ եկան 

նրան հարցաքննության տանելու։  

Եվ այդպես, սանդուղքով բարձրանալով երրորդ բաժանմունք՝ հարցաքննության, 

Շվեյկն անտրտունջ իր խաչը տանում էր Գողգոթա և չէր նկատում իր 

մարտիրոսությունը։ Կարդալով «Սանդուղքի վրա թքելն արգելվում է» ցուցագիրը, նա 

պահակից թքաման ի մեջ թքելու թույլտվություն խնդրեց և, շողալով իր 

պարզությամբ, մտավ գրասենյակ ու ասաց.  

– Բարի երեկո ազնիվ մարդկանց այս ամբողջ կոմպանիային։  

Պատասխանելու փոխարեն ինչ֊որ մեկը հարվածեց Շվեյկի կողատակին ու նրան 

հրեց դեպի այն սեղանը, որի հետևում նստտած պարոնի չինովնիկական սառը դեմքը 

այնպիսի գազանային մոլեգնություն էր արտահայտում, որ կարծես նա հենց նոր 

դուրս էր պրծել Լոմբրոզոյի «Ոճրագործների տիպեր» գրքի որևէ էջից։  

Նա արնածարավ հայացքով նայեց Շվեյկին ու ասաց.  

– Ապուշ մի ձևանաք։  

– Ոչինչ չեմ կարող անել,– լրջորեն պատասխանեց Շվեյկը։– Ինձ զինվորական 

ծառայությունից ազատել են ապուշության համար։ Հատուկ հանձնաժողովն ինձ 

պաշտոնապես համարել է ապուշ։ Ես պաշտոնական ապուշ եմ։  

Ոճրագործի դեմքով պարոնն ատամները կրճտացրեց.  

– Ձեզ ներկայացված մեղադրանքները և ձեր հանցագործությունները ցույց են 

տալիս, որ ձեր խելքը տեղն է։  

Եվ նա իսկույնևեթ Շվեյկին թվեց մի շարք բազմատեսակ հանցագործություններ, 

պետական դավաճանությունից սկսած մինչև նորին մեծությանը և թագավորող տան 



անդամներին վիրավորելը։ Հանցագործությունների այդ կույտի մեջ առանձնակի տեղ 

էր գրավում էրցհերցոգ Ֆերդինանդի սպանությանը հավանություն տալը, այստեղից 

ճյուղավորվում էին նոր հանցանքներ, որոնց մեջ պայծառորեն փայլում էր 

խռովության դրդելու հանցանքը, քանի որ դա տեղի էր ունեցել հասարակական 

վայրում։  

– Ի՞նչ կասեք այդ մասին,– հաղթականորեն հարցրեց վայրագ դիմագծերով 

պարոնը։  

– Այդքանը լիուլի բավական է,– անմեղորեն պատասխանեց Շվեյկը։– Շռայլությունը 

լավ բան չի։  

– Ա՛յ, տեսնում եք, ինքներդ խոստովանում եք․․․  

– Ես ամեն ինչ խոստովանում եմ։ Խստություն է հարկավոր։ Առանց խստության ոչ 

ոք ոչինչի չէր հասնի։ Օրինակի համար, երբ ես զինվորական ծառայության մեջ էի…  

– Լռե՛լ,– գոռաց ոստիկանական կոմիսարը Շվեյկի վրա,– խոսեցեք միայն այն 

ժամանակ, երբ ձեզ հարց են տալիս։ Հասկանո՞ւմ եք։  

– Ինչպե՞ս կարելի է չհասկանալ,– ասաց Շվեյկը։– Համարձակվում եմ զեկուցել, որ 

հասկանում եմ և կարող եմ ըմբռնել այն ամենը, որ կբարեհաճեք ասել։  

– Ո՞ւմ հետ եք հարաբերություն ունենում։  

– Աղախնուս հետ, ձերդ ողորմածություն։  

– Իսկ տեղիս քաղաքական շրջաններում որևէ ծանոթություն չունե՞ք։  

– Ինչպե՞ս չէ, ձերդ ողորմածություն։ Գնում եմ «Ազգային քաղաքականություն» 

թերթի իրիկնային հրատարակությունը՝ «քածը»։  

– Դուրս,– բղավեց գազանադեմ պարոնը։  

Երբ Շվեյկին գրասենյակից դուրս էին հանում, նա ասաց․  

– Բարի գիշեր, ձերդ ողորմածություն։  



Վերադառնալով իր խուցը, Շվեյկը կալանավորներին հայտնեց, թե դա 

հարցաքննություն չի, այլ իսկը ծիծաղ. վրադ մի քիչ կգոռան, վերջն էլ դուրս կանեն։  

– Առաջ շատ ավելի վատ է եղել,– ասաց Շվեյկը։– Ես մի գրքի մեջ կարդացել եմ, որ 

մեղադրյալներն իրենց անմեղությունն ապացուցելու համար պետք է բոբկանց 

քայլեին շիկացած երկաթի վրայով կամ հալած արճիճ խմեին։ Իսկ մեղքը 

չխոստովանողի ոտքերին իսպանական կաղապարներ էին հագցնում ու պրկում 

գելոցով և կամ կողերն այրում հրձիգ կերոնով, ինչպես, օրինակ, վարվել են սուրբ Յան 

Նեպոմուցկու հետ։ Նա, ասում են, այդ ժամանակ այնպես էր բղավում, որ կարծես 

դանակով մորթում էին, և այնքան է բղավել, մինչև որ, անջրաթափանց պարկի մեջ 

դրած, ցած են նետել Էլիշկինի կամուրջից։ Այդպիսի դեպքեր շատ են եղել։ Իսկ հետո, 

մարդու քառատում էին և կամ ցից հանում թանգարանի մոտ։ Իսկ եթե հանցագործին 

ընդամենը գցում էին փոսի մեջ, որ այնտեղ սովամահ լիներ, ապա նա իրեն նորից 

ծնված էր համարում։ Հիմա բանտ նստելն ուղղակի հաճույք է,– գովաբանում էր 

Շվեյկը։– Ո՛չ մի քառատում, ո՛չ մի կաղապար։ Մահճակալ ունենք, սեղան ունենք, 

նստարաններ ունենք, տեղ շատ կա, մեզ կերակուր հասնում է, հաց տալիս են, կոտով 

ջուր են բերում, արտաքնոցը ուղղակի քթիդ տակ է։ Ամեն ինչում առաջադիմություն է 

նկատվում։ Ճիշտ է, հարցաքննության համար հեռու պիտի գնաս, երեք սանդուղք 

պիտի բարձրանաս, հասնես հաջորդ հարկը, բայց, դրա փոխարեն, սանդուղքների 

վրա մաքրություն ու կյանք կա։ Մեկին այստեղ են տանում, մյուսին՝ այնտեղ։ Մեկը 

ջահել է, մյուսը՝ ծեր, մեկը տղամարդ, մյուսը՝ կին։ Ուրախանում ես, որ համենայն 

դեպս մենակ չես այստեղ։ Ամեն մեկն հանգիստ գնում է իր ճանապարհով, և 

ստիպված չէ վախենալ, որ գրասենյակում նրան կասեն. «Մենք խորհրդակցեցինք, և 

վաղը ձեզ կքառատեն կամ կայրեն, նայած թե դուք ձեր հոժար կամքով դրանցից որը 

կընտրեք»։ Ծանր ընտրություն է եղել դա։ Ես կարծում եմ, պարոնայք, որ այդ պահին 

մեզնից շատերը քար կկտրեին։ Այո՛, հիմա պայմանները բարելավվել են մեր օգտին։  

Շվեյկը նոր էր ավարտել իր պաշտոնական ճառը հօգուտ ժամանակակից 

բանտային պայմանների, երբ վերակացուն դուռը բացեց ու գոռաց.  



– Շվե՛յկ, հագնվեցեք և գնացեք հարցաքննության։  

– Կհագնվեմ,– պատասխանեց Շվեյկը,– դեմ չեմ։ Բայց վախենում եմ, որ այստեղ մի 

թյուրիմացություն կա։ Ինձ արդեն մի անգամ հարցաքննությունից վռնդել են։ Եվ, 

բացի դրանից, վախենում եմ, որ մի գուցե այստեղ նստած մնացած պարոնները վրաս 

բարկանան, որ ես արդեն երկրորդ անգամ եմ գնում հարցաքննության, իսկ իրենք այս 

երեկո դեռ ոչ մի անգամ այնտեղ չեն եղել։ Նրանք կարող են ինձնից նեղանալ։  

– Դուրս կորչել և ափեղցփեղ չխոսել,– եղավ Շվեյկի ցուցաբերած ջենտլմենության 

պատասխանը։  

Շվեյկը նորից հայտնվեց ոճրագործի դեմքով պարոնի առաջ, որն առանց որևէ 

այլևայլության խստաբար ու վճռականորեն հարցրեց.  

– Ամեն ինչ խոստովանո՞ւմ եք։  

Շվեյկն իր բարի կապույտ աչքերը հառեց անողոք մարդու վրա ու մեղմորեն ասաց.  

– Եթե դուք ցանկանում եք, ձերդ ողորմածություն, որ խոստովանեմ, ապա 

խոստովանում եմ։ Դա ինձ վնաս չի տա։ Սակայն եթե ասեք, թե՝ «Շվեյկ, ոչինչ մի 

խոստովանեք», ապա մինչև վերջին շունչս կաշխատեմ դուրս պրծնել։  

Խստաբարո պարոնը ինչ-որ բան գրեց արձանագրության մեջ և, գրիչը տալով 

Շվեյկին, նրան ասաց, որ ստորագրի։  

Եվ Շվեյկը ստորագրեց Բրետշնայդերի ցուցմունքները և հետևյալ հավելումը.  

«Իմ դեմ հարուցված վերոնշյալ բոլոր մեղադրանքները համարում եմ իրավացի: 

Յոզեֆ Շվեյկ»։  

Թուղթը ստորագրելուց հետո Շվեյկը դիմեց խստաբարո պարոնին․  

– Էլի որևէ բան ստորագրե՞մ։ Կամ գուցե առավոտյան գամ։  

– Առավոտյան ձեզ կտանեն քրեական դատարան,– եղավ պատասխանը։  

– Իսկ ո՞ր ժամին, ձերդ ողորմածություն, որպեսզի, աստված չանի, քնով չընկնեմ։  



– Դո՛ւրս,– երկրորդ անգամ լսվեց սեղանի մյուս կողմից։  

Վերադառնալով իր նոր, երկաթյա վանդակապատ ով շրջափակված օջախը, Շվեյկն 

ասաց իրեն ուղեկցող պահակին.  

– Այստեղ ամեն ինչ հեշտ ու սահուն են անում։  

Հենց որ դուռը փակեցին Շվեյկի հետևից, կալանակիցներն սկսեցին նրա վրա 

բազմատեսակ հարցեր տեղալ, որոնց նա պատասխանեց պարզ ու որոշ.  

– Հենց նոր ես խոստովանեցի, որ թերևս էրցհերցոգ Ֆերդինանդին ես եմ սպանել։  

Վեց մարդ միանգամից սարսափահար թաքնվեցին ոջլոտ վերմակների տակ։  

Միայն բոսնիացին ասաց.  

– Ապրես։  

Տեղավորվելով մահճակալի վրա, Շվեյկը նկատեց.  

– Վատ է, որ մենք զարթուցիչ ժամացույց չունենք։ Այնուամենայնիվ, առավոտյան 

նրան արթնացրին առանց զարթուցիչի էլ, և ուղիղ ժամը վեցին Շվեյկին բանտի 

կառեթով արդեն տանում էին քրեական դատարան։  

– Ուշ քնած թռչունն աչիկներն է տրորում, իսկ շուտ քնածն արդեն իր երգն է 

ճռվողում,– ասաց Շվեյկն իր ուղեկիցներին, երբ կանաչ Անտոնը դուրս էր գալիս 

ոստիկանական վարչության դարպասից։  

 

  

Շվեյկը դատական բժիշկների առաջ  

Մարզային քրեական դատարանի բարեհարմար սենյակները Շվեյկի վրա շատ 

բարենպաստ տպավորություն գործեցին, տպավորիչ էին սպիտակեցրած պատերը, 

սև, մաքրած վանդակաճաղերը և նա ինքը՝ հաստլիկ պան Դեմերտինին – 



նախաքննական բանտի ավագ վերակացուն իր մանիշակագույն լամբակներով ու 

համազգեստային գլխարկի մանիշակագույն կանտով։ Մանուշակի գույնն ընդունված 

է ոչ միայն այստեղ, այլև եկեղեցում՝ մեծ պասի չորեքշաբթի և ավագ չարչարանաց 

շաբաթվա ուրբաթ օրերի ծեսերը կատարելիս։  

Կրկնվում էր այն հռչակավոր պատմությունը, որ տեղի էր ունենում Երուսաղեմի 

վրա հռոմեացիների տիրապետության ժամանակ։ Կալանավորներին դուրս էին 

բերում և նկուղում կանգնեցնում 1914 թվի Պիղատոսների առաջ, իսկ քննիչները, այդ 

ժամանակակից Պիղատոսները, իրենց ձեռքներն ազնվաբար լվանալու փոխարեն, 

«Տեսսիգ»-ից բերել էին տալիս կարմիր պղպեղի սոուսով համեմած տապակա և 

պլզենյան գարեջուր ու նորանոր նյութեր ուղարկում պետական դատախազություն։  

Այստեղ հաճախ անհետանում էր ամենայն տրամաբանություն և հաղթանակում էր 

պարագրաֆը, խեղդում էր պարագրաֆը, ապշանում էր պարագրաֆը, փնչացնում էր 

պարագրաֆը, ծիծաղում էր պարագրաֆը, սպառնում էր պարագրաֆը, սպանում ու 

չէր ներում պարագրաֆը։ Այդ մարդիկ օրենքների ձեռնածուներ էին, օրենքի մեռյալ 

տառի քուրմեր, մեղադրյալներին խժռողներ, ավստրիական ջունգլիների վագրեր, 

որոնք մեղադրյալի վրա կատարելիք իրենց ոստյունի չափը որոշում էին ըստ 

պարագրաֆների թվի։  

Բացառություն էին կազմում մի քանի հոգի (ճիշտ այնպես, ինչպես և 

ոստիկանական վարչությունում), որոնք օրենքը բանի տեղ չէին դնում։ Քանզի 

մոլախոտերի մեջ էլ միշտ ցորյան է լինում։  

Հենց այդպիսի պարոններից մեկի մոտ էլ հարցաքննության տարան Շվեյկին։ Նա մի 

տարեց, բարեհոգի մարդ էր, որը մի ժամանակ հարցաքննելով հայտնի մարդասպան 

Վալեշին՝ շարունակ նրան առաջարկել էր. «Խնդրեմ, նստեցեք, պարո՛ն Վալեշ, ահա 

ազատ աթոռ»։  

Երբ Շվեյկին բերին, դատավորն իրեն հատուկ սիրալիրությամբ նրան խնդրեց 

նստել ու ասաց.  



– Ուրեմն, դո՞ւք եք այդ Շվեյկը։  

– Կարծում եմ, որ ես պիտի լինեմ,– պատասխանեց Շվեյկը,– քանի որ և՛ հայրիկս էր 

Շվեյկ, և՛ մայրիկս էր պանի Շվեյկ։ Ես չեմ կարող նրանց խայտառակել ու ազգանունս 

ուրանալ։  

Մի սիրալիր ժպիտ սահեց դատաքննիչի դեմքի վրայով։  

– Լա՜վ բաներ եք արել դուք այստեղ։ Ձեր խղճի վրա շատ բան կա։  

– Իմ խղճի վրա միշտ էլ շատ բան է եղել,– ասաց Շվեյկը, ժպտալով ավելի սիրալիր, 

քան պարոն դատաքննիչը։– Իմ խղճի վրա, թերևս, ավելի շատ բան կա, քան ձեր խղճի 

վրա, ձերդ ողորմածություն։  

Ծերուկը նորից սիրալիր ժպտաց։  

– Դա երևում է այս արձանագրությունից, որը ստորագրել եք,– ոչ պակաս սիրալիր 

տոնով շարունակեց դատաքննիչը։– Արդյոք ոստիկանատանը ձեզ վրա ճնշում չե՞ն 

գործադրել։  

– Ի՜նչ եք ասում, ձերդ ողորմածություն: Ես ինքս նրանց հարցրի, թե պե՞տք է 

ստորագրեմ, և երբ ինձ ասացին՝ պետք է, հնազանդվեցի։ Հո ստորագրությանս համար 

հետները կռիվ չպիտի անեի։ Դա, անշուշտ, ինձ օգուտ չէր բերի։ Ամեն գործի մեջ 

պետք է կարգ ու կանոն լինի։  

– Դուք ձեզ, պան Շվեյկ, միանգամայն առո՞ղջ եք զգում։  

– Չեմ կարող ասել միանգամայն առողջ, ձերդ ողորմածություն, ռևմատիզմ ունեմ, 

ծնկներիս օպոդելդոկ եմ քսում։  

Ծերուկը նորից սիրալիր ժպտաց։  

Իսկ ի՞նչ կասեիք, եթե ձեզ ուղարկեինք դատական բժիշկների մոտ։  



— Կարծում եմ, վիճակս այնքան էլ վատ չէ, որ պարոն բժիշկներն ինձ համար 

ժամանակ վատնեն։ Ոստիկանական վարչությունում ինձ մի բժիշկ արդեն քննել է, թե 

հո տրիպեր չունեմ։  

– Գիտեք ինչ, Շվեյկ, մենք այնուամենայնիվ կփորձենք դիմել դատական 

բժիշկներին։ Մի լավ հանձնաժողով կընտրենք, ձեզ նախնական կալանքի տակ 

կառնենք, իսկ դուք այդ միջոցին մի լավ կհանգստանաք։ Արձանագրությունից 

հետևում է, որ իբր լուրեր եք տարածել, թե շուտով պատերազմ կծագի։  

– Կծագի, ձերդ ողորմածություն պարոն խորհրդական, շատ շուտով կծագի։  

– Արդյոք ընկնավորությամբ չե՞ք տառապում։  

– Կներեք, չեմ տառապում։ Ճիշտ է, մի անգամ Կարլի հրապարակում մազ մնաց 

ընկնեի, երբ ինձ մի ավտոմոբիլ կպավ։ Բայց դա շատ տարիներ առաջ էր։  

Դրանով հարցաքննությունն ավարտվեց։ Շվեյկը թոթվեց դատաքննիչի ձեռքը և, 

վերադառնալով իր խուցը, հարևաններին ասաց.  

– Այսպիսի բան. դուրս է գալիս, որ էրցհերցոգ Ֆերդինանդի սպանության 

պատճառով դատական բժիշկները ինձ պետք է քննեն։  

– Դատական բժիշկներն ինձ էլ քննեցին,– ասաց մի երիտասարդ, – երբ գորգեր 

գողանալու համար կանգնեցի երդվյալներրի առաջ։ Գտան, որ տկարամիտ եմ։ Հիմա 

ծախել-խմել եմ մի շոգեկալսիչ, բայց դրա համար ինձ ոչինչ չեն անի։ Երեկ 

փաստաբանս ասաց, որ եթե ինձ արդեն մի անգամ տկարամիտ են համարել, ապա 

դա ինձ ցմահ պետք կգա։  

– Այդ դատական բժիշկներին ես բոլորովին չեմ վստահում,– ասաց ինտելիգենտի 

տեսք ունեցող մի պարոն։– Երբ ես մուրհակներ էի կեղծում, ի դեպ ամենայնի 

հաճախում էի պրոֆեսոր Հեվերոխի դասախոսություններին։ Վերջ ի վերջո ինձ 

բռնեցին, և ես կաթվածահար էի ձևանում ճիշտ այնպես, ինչպես այդ 

կաթվածահարներին նկարագրում էր պրոֆեսոր Հեվերոխը. կծեցի հանձնաժողովի 



մեջ մտնող դատական բժիշկներից մեկի ոտքը, խմեցի թանաքամանի միջի թանաքը և 

ամբողջ հանձնաժողովի աչքի առաջ, ներեցեք անհամեստությանս, պարոնա՛յք, 

սենյակի անկյունում էն իք արի։ Բայց հենց նրա համար, որ կծել էի հանձնաժողովի 

անդամներից մեկին, ինձ միանգամայն առողջ համարեցին, և դա ինձ կործանեց։  

– Ես այդ քննություններից բոլորովին չեմ վախենում,– ասաց Շվեյկը։– Երբ ես 

զինվորական ծառայության մեջ էի, ինձ մի անասնաբույժ քննեց, և ամեն ինչ լավ 

վերջացավ։  

– Դատական բժիշկները գարշելի արարածներ են,– արձագանքեց կուչ եկած մի 

մարդուկ։– Վերջերս իմ մարգագետնից պատահմամբ մի կմախք էին փորել-հանել, և 

դատական բժիշկները հայտարարեցին, թե այդ մարդը, ինչ֊որ բութ գործիքով գլխին 

հասցրած հարվածից, մեռել է սրանից քառասուն տարի առաջ։ Ես երեսունութ 

տարեկան եմ, սակայն ինձ նստեցրին, չնայած որ ունեմ մկրտության վկայական, 

չափաբերականից հանված քաղվածք ու գրանցման վկայական։  

– Ես կարծում եմ,– ասաց Շվեյկը,– որ այդ ամենի վրա պետք է նայել անկանխակալ 

կերպով։ Ամեն մարդ կարող է սխալվել, իսկ եթե մի բանի մասին շատ մտածի՝ 

անպայման կսխալվի։ Ախր բժիշկներն էլ մարդ են, իսկ մարդս սխալական է։ Մի 

անգամ Նուսլիում, հենց Բոտիչի կամրջի մոտ, երբ ես գիշերով վերադառնում էի 

Բանզետից, մի պարոն մոտեցավ ինձ ու դագանակով շրմփացրեց գլխիս։ Ես, 

հասկանալի է, գետին գլորվեցի, իսկ նա լուսավորեց ինձ ու ասաց. «Սխալ էր, սա նա 

չի», և այդ սխալն այնքան բարկացրեց նրան, որ մեկ անգամ էլ մեջքս դաղեց։ Դե՛հ, ի՞նչ 

արած, մարդուս ճակատին գրված է՝ սխալվել մինչև մահ ու գերեզման։ Ահա մի 

անգամ այսպիսի դեպք է պատահել. մի մարդ գիշերը մի կիսասառած կատաղած շուն 

է գտել, վերցրել, տարել է տուն ու կոխել կնկա անկողինը։ Շունը տաքացել է, ուշքի 

եկել, կծոտել ամբողջ ընտանիքը, իսկ ամենափոքրին օրորոցի մեջ պատառոտել ու 

լափել։ Կամ բերեմ մի ուրիշ օրինակ, թե ինչպես է սխալվել մեր տանն ապրող 

խառատը։ Սա բանալիով բացել է Պոդոլի եկեղեցու դուռը, կարծելով, թե իր տունն է 



եկել, հանվել է խորանում, քանի որ կարծել է, թե իր խոհանոցումն է, պառկել է բեմի 

սուրբ սեղանի վրա, կարծելով, թե տանը անկողնու մեջ է, վրան քաշել է սուրբ 

գրություններով ծածկված վարշամակները, իսկ գլխի տակ դրել ավետարանը և ուրիշ 

սուրբ գրքեր էլ, որ ավելի բարձր լինի։ Առավոտյան նրան այնտեղ գտել է եկեղեցու 

պահակը, իսկ մեր խառատը ուշքի գալուց հետո բարեհոգաբար վերջինիս ասել է, թե 

ինքը սխալ է կատարել։ «Լա՜վ սխալ է,– ասում է եկեղեցու պահակը,– այդպիսի սխալի 

համար ստիպված պիտի լինենք եկեղեցին նորից օծել»։ Հետո այդ խառատը 

դատական բժիշկների առաջ կանգնեց, իսկ նրանք նրան ապացուցեցին, թե նա 

միանգամայն սթափ է եղել, թե իբր եթե հարբած լիներ՝ չէր կարողանա բանալին 

մտցնել կողպեքի անցքը։ Հետո այդ խառատը մեռավ Պանկրացում… Մի օրինակ էլ 

կբերեմ, թե ինչպես Կլադնոյում սխալվեց հռչակավոր ռոտմիստր Ռոտտերի 

ոստիկանական գամփռը։ Ռոտմիստր Ռոտտերը շներ էր վարժեցնում և նրանց 

այնքան էր մարզել շրջմոլիկների վրա քսի տալով, մինչև որ բոլոր շրջմոլիկներն սկսել 

էին Կլադնոյի ռայոնը շրջանցել։ Այն ժամանակ Ռոտտերը հրամայել էր, որ 

ժանդարմները, թեկուզ ճաքեն էլ, մի որևէ կասկածելի մարդ բռնեն ու բերեն։ Եվ ահա 

մի անգամ նրա մոտ բերում են բավական վայելուչ հագնված մի մարդ, որին գտել էին 

Լանի անտառում՝ մի կոճղի վրա նստած։ Ռոտտերն անմիջապես հրամայում է նրա 

պիջակի փեշից մի կտոր կտրել և այդ կտորը տալիս է հոտոտելու իր խուզարկու 

շներին։ Այնուհետև այդ մարդուն տանում են քաղաքից դուրս գտնվող 

աղյուսագործարանը և նրա հետքով բաց թողնում ասածս վարժեցրած շներին, որոնք 

նրան գտնում ու հետ են բերում։ Հետո նրան հրամայում են սանդուղքով բարձրանալ 

ձեղնահարկը, ցատկել քարաշեն ցանկապատի վրայով, նետվել լճակի մեջ, իսկ 

շներին բաց են թողնում իր հետևից։ Ի վերջո պարզվում է, որ այդ մարդը ռադիկալ 

դեպուտատ է, որը, պառլամենտում նստելուց զզված, գնացած է եղել Լամի անտառում 

զբոսնելու։ Դրա համար էլ ասում եմ, որ մարդս սխալական է, լինի ուսյալ թե անկիրթ 

տխմարի մեկը։ Մինիստրներն էլ են սխալվում։  



Դատաբժշկական հանձնաժողովը, որը պիտի պարզեր, թե արդյոք Շվեյկը, նրա 

հոգեկան կացությունը նկատ ի ունենալով, ի վիճակի՞ է պատասխանատվություն 

կրելու այն բոլոր հանցագործությունների համար, որոնց մեջ մեղադրվում է, կազմված 

էր երեք չտեսնված լուրջ պարոններից, ըստ որում ամեն մեկի հայացքները 

միանգամայն տարբերվում էին մյուս երկուսի հայացքներից։ Այստեղ ներկայացված 

էին հոգեբուժության երեք տարբեր դպրոցներ։  

Եվ եթե ի դեպս Շվեյկի գիտական երեք հակադիր դպրոցները լիովին 

համաձայնության եկան, ապա դա անհրաժեշտ է բացատրել միմիայն այն վիթխարի 

տպավորությամբ, որ Շվեյկը գործեց ամբողջ հանձնաժողովի վրա, երբ, մտնելով 

դահլիճ, ուր պիտի կայանար նրա հոգեկան վիճակի քննությունը, և պատի վրա 

նկատելով ավստրիական կայսեր դիմանկարը, բարձրաձայն գոչեց, «Պարոնայք, 

կեցցե՜ թագավոր կայսր Ֆրանց Իոսիֆ Առաջինը»։  

Գործը միանգամայն պարզ էր։ Շնորհիվ այն հայտարարության, որ Շվեյկն արեց իր 

սեփական նախաձեռնությամբ, մի շարք հարցեր վերացան և մնացին միայն մի քանի 

կարևորագույն հարցեր։ Այդ հարցերին տրվելիք պատասխանները պետք է 

հաստատեին այն նախնական կարծիքը, որ կազմվել էր ըստ հոգեբուժության դոկտոր 

Կալերսոնի, դոկտոր Հեվերոխի և անգլիացի Վեյկինգի սիստեմների։  

– Ռադիումը արճիճից ծա՞նր է։  

– Կներեք, չեմ կշռել,– պատասխանեց Շվեյկն իր անուշիկ ժպիտով։  

– Աշխարհի վերջին հավատո՞ւմ եք։  

– Նախ և առաջ ես պետք է տեսնեմ այդ վերջը։ Բայց համենայն դեպս, դա դեռ վաղը 

չի լինի,– անփույթ պատասխանեց Շվեյկը։  

– Իսկ կկարողանայի՞ք հաշվարկել երկրագնդի տրամագիծը։  

– Կներեք, չէի կարողանա,– ասաց Շվեյկը։– Սակայն, պարոնայք, ես էլ եմ ուզում ձեզ 

մի հանելուկ առաջարկել։– Կանգնած է չորսհարկանի մի տուն, յուրաքանչյուր 



հարկում ութ լուսամուտ, կտուրին երկու ձեղնալուսամուտ և երկու ծխնելույզ, 

յուրաքանչյուր հարկում երկու կենվոր։ Իսկ հիմա ասացեք, պարոնայք, ո՞ր թվին է 

մեռել դռնապանի տատը։  

Դատական բժիշկները բազմանշանակալից իրար նայեցին։ Այնուամենայնիվ 

նրանցից մեկը մի այսպիսի հարց էլ տվեց.  

– Արդյոք չգիտե՞ք, թե ինչքան է Խաղաղ օվկիանոսի ամենամեծ խորությունը։  

– Այդ մեկը, կներեք, չգիտեմ,– լսվեց պատասխանը,– բայց կարծում եմ, որ դա ավելի 

կլինի, քան Վլտավայի խորությունը Վիշեգրադի ժայռի տակ։  

– Բավակա՞ն է,– լակոնիկ կերպով հարցրեց հանձնաժողովի նախագահը։  

Սակայն անդամներից մեկը թույլտվություն խնդրեց տալու նաև հետևյալ հարցը.  

– Ի՞նչ կստացվի, եթե 12807-ը բազմապատկենք 13863-ով։  

– 729,– պատասխանեց Շվեյկը առանց աչքը ճպելու։  

– Կարծում եմ, միանգամայն բավական է,– ասաց հանձնաժողովի նախագահը։– 

Մեղադրյալին կարող եք տանել իր առաջվա տեղը։  

– Շնորհակալություն, պարոնայք,– քաղաքավարի ասաց Շվեյկը։– Իմ կարծիքով էլ 

միանգամայն բավական է։  

Շվեյկի գնալուց հետո երեքի կոլեգիան հանգեց հետևյալ միահամուռ 

եզրակացության. Շվեյկը կատարյալ հիմար և ապուշ է ըստ բնության այն բոլոր 

օրենքների, որ հայտնագործել են հռչակավոր հոգեբույժ գիտնականները։ 

Դատաքննիչին տրված եզրակացության մեջ, ի միջի այլոց, գրված էր.  

«Ներքոստորագրյալ դատական բժիշկները համակարծիք են վերոհիշյալ 

հանձնաժողովին ներկայացած Շվեյկ Յոզեֆի կատարյալ հոգեկան բթության և 

բնատուր կրետինիզմի բնորոշման մեջ, որի կրետինիզմը երևում է «Կեցցե Ֆրանց 

Իոսիֆ Առաջին կայսրը» հայտարարությունից, որը միանգամայն բավական է, 



որպեսզի Յոզեֆ Շվեյկի հոգեկան վիճակը բնորոշվի, որպես բացահայտ ապուշ։ 

Ելնելով դրանից, ներքոստորագրյալ հանձնաժողովը առաջարկում է.  

1. Յոզեֆ Շվեյկի գործի դատական հետաքննությունը կարճել և 

2. Յոզեֆ Շվեյկին քննության ուղարկել հոգեբուժական կլինիկա՝ պարզելու 

համար, թե նրա հոգեկան վիճակը ի՛նչ չափով է վտանգավոր շրջապատում 

գտնվողների համար»։ 

Այն Ժամանակ, երբ կայացնում էին այդ եզրակացությունը, Շվեյկն իր 

բանտընկերներին պատմում էր.  

– Ֆերդինանդի վրա թքեցին, իսկ ինձ հետ շաղակրատում էին զանազան դատարկ-

մատարկ բաների մասին։ Ի վերջո մենք իրար ասացինք, թե արդեն բավական 

զրուցեցինք, ու բաժանվեցինք։  

– Ես ոչ ոքի չեմ հավատում,– վրա բերեց կուչ եկած մարդուկը, որի մարգագետնից 

պատահմամբ կմախք էին հանել,– այդ ամենը պարզապես ժուլիկություն է։  

– Առանց ժուլիկության էլ յոլա գնալ չի լինի,– առարկեց Շվեյկը, տեղավորվելով 

ծղոտե ներքնակի վրա։– Եթե բոլոր մարդիկ միայն ուրիշների բարեկեցության մասին 

մտածեին, ապա էլ ավելի շուտ իրար միս կկրծեին։  

 

  

Շվեյկին գժանոցից վռնդում են  

Հետագայում նկարագրելով իր գժանոցում լինելը, Շվեյկը բացառիկ գովեստով էր 

խոսում այդ հաստատության մասին։  

– Ճիշտն ասած, ես չգիտեմ, թե այդ գժերն ինչո՞ւ են զայրանում, որ իրենց պահում 

են այնտեղ։ Այնտեղ մարդ կարող է հատակին տկլոր սողալ, չախկալի պես 

կաղկանձել, դիվոտել ու կծել։ Եթե մեկնումեկը նույնն աներ փողոցում, անցորդները 



զարմացած կմնային, իսկ այնտեղ դա սովորական բան է։ Այնտեղ այնպիսի 

ազատություն է, որ սոցիալիստներն իսկ չեն երազել։ Այնտեղ մարդ կարող է իրեն 

համարել և՛ աստված, և՛ Մարիամ աստվածածին, և՛ հռոմի պապ, և՛ Անգլիայի 

թագավոր, և՛ թագավոր կայսր, և՛ սբ. Վացլավ, ըստ որում վերջինս շարունակ 

կապկպված պառկած էր մեկուսարանում։ Այնտեղ կար այնպիսի մեկը, որ գոռում էր, 

թե ինքը արքեպիսկոպոս է, և ոչինչ չէր անում, միայն խժռում էր, և, կներեք, մի 

այնպիսի բան անում, որ հանգավորվում է «խժռել» բառի հետ, քանզի այնտեղ ոչ ոք 

չէր ամաչում այդ բանն անելուց։ Իսկ մի ուրիշն իրեն միանգամից համարում էր սուրբ 

Կիրիլ և Մեֆոդի, որպեսզի երկու ճաշաբաժին ստանար։ Այնտեղ նույնիսկ մի հղի 

պարոն կար, որը յուրաքանչյուրին կնունքի էր հրավիրում։ Այնտեղ կային շատ 

շախմատիստներ ու քաղաքագետներ, ձկնորսներ ու սկաուտներ, նամականիշներ 

հավաքողներ ու սիրող լուսանկարիչներ: Մեկն այնտեղ ընկել էր ինչ-որ հին 

պուտուկների պատճառով, որոնց նա աճյունասափոր էր անվանում։ Մի ուրիշին 

շարունակ պահում էին զսպաշապկի մեջ, որպեսզի չկարողանար հաշվել, թե 

աշխարհի վերջն երբ է գալու։ Այնտեղ ես մտերմացել էի մի քանի պրոֆեսորների հետ։ 

Նրանցից մեկը շարունակ կրնկակոխ քայլում էր իմ հետևից ու բացատրում, թե 

գնչուների օրրանը գտնվելիս է եղել Կրկոնիշիում, իսկ մի ուրիշն ապացուցում էր, թե 

երկրագնդի ներսում մի ուրիշ գունդ կա, որը զգալիորեն մեծ է դրսի գնդից:  

Այնտեղ յուրաքանչյուրը կարող էր դուրս տալ ինչ խելքին փչեր, ինչպես 

պառլամենտում։ Մի անգամ այնտեղ սկսեցին հեքիաթ պատմել, հետո իրար մի լավ 

դնքստեցին, երբ մի ոմն իշխանուհու բանը վատ վերջացավ։ Ամենից կատաղին այն 

պարոնն էր, որն իրեն համարում էր Օտտոյի գիտական բառարանի 16֊րդ հատոր և 

յուրաքանչյուրին խնդրում էր, որ իրեն բացի ու գտնի «Կազմարարական բիզ» բառը, 

թե չէ ինքը կորած է։ Նա չէր հանգստանում, մինչև որ զսպաշապիկ չհագցրին։ Այն 

ժամանակ էլ սկսեց պարծենալ, թե կազմ է ձեռք բերել, և խնդրում էր, որ եզրերը 

մոդայիկ ձևով հատեն։ Մի խոսքով, մարդ այնտեղ ապրում էր ինչպես դրախտում։ 

Դուք այնտեղ կարող եք ձեր քեֆին գոռալ, մռնչալ, երգել, լաց լինել, մկկալ, ծղրտալ, 



թռչկոտալ, աղոթել, գլխկոնձի տալ, չորեքթաթ անել, մի ոտքով ոստոստել, շրջանց 

վազել, պարել, քառատրոփ սուրալ, պպզել, կամ մագլցել պատն ի վեր, և ոչ ոք ձեզ չի 

մոտենա և չի ասի. «Լսեցե՛ք, այդպիսի բան չի կարելի անել, դա անվայել է, ամոթ է, չէ՞ 

որ դուք կուլտուրական մարդ եք»։ Բայց, ճիշտն ասած, այնտեղ միայն խաղաղ գժեր 

կային։ Օրինակ, այնտեղ նստած էր մի գյուտարար գիտնական, որը շարունակ քիթը 

քչփորում էր և միայն օրը մի անգամ բացականչում. «Ես հենց նոր հայտնագործեցի 

էլեկտրականությունը»։ Կրկնում եմ, այնտեղ շատ լավ էր, և այն մի քանի օրը, որ 

անցկացրի գժանոցում, կյանքիս ամենալավ օրերն էին։  

Եվ հիրավի, հենց այն ընդունելությունը, որ Շվեյկին ցույց տվին գժանոցում, երբ 

նրան մարզային քրեական դատարանից քննության էին բերել, գերազանցեց նրա 

բոլոր սպասելիքները։ Նախ և առաջ Շվեյկին ոտից գլուխ մերկացրին, հետո մի 

խալաթ տվին և տարան լողանալու, մտերմաբար բռնելով թևերի տակից, ըստ որում 

սանիտարներից մեկը նրան զվարճացնում էր հրեական անեկդոտներով։ 

Լողարանում նրան ընկղմեցին տաք ջրով լի վաննայի մեջ, ապա այնտեղից հանեցին 

ու դրին սառը դուշի տակ։ Այդ բանը կրկնեցին երեք անգամ, ապա հարցրին՝ դո՞ւր 

եկավ թե ոչ։ Շվեյկը պատասխանեց, թե դա ավելի լավ է արվում, քան Կառլի կամրջի 

մոտ գտնվող բաղնիքներում, և թե ինքը լողանալ շատ է սիրում։ «Եթե դուք ինձ 

կատարելապես երջանկացրած լինելու համար եղունգներս կտրեք ու մազերս էլ 

խուզեք, ապա ավելին երազել անկարելի է»,– ասաց նա անուշիկ ժպիտով։ Նրա 

ցանկությունը կատարեցին։ Ապա Շվեյկին սպունգով մի լավ շփեցին, փաթաթեցին 

սավանի մեջ ու տարան առաջին բաժանմունք՝ անկողին դնելու։ Այնտեղ նրան 

պառկեցրին, վերմակով ծածկեցին ու խնդրեցին քնել։  

Շվեյկը հիմա էլ սիրով է հիշում այդ պահը․  

– Պատկերացրեք, ինձ տարա՜ն, տարա՜ն ուղիղ մինչև անկողինը։ Ես մի ոչ 

երկրային երանության մեջ էի։  



Անկողնու մեջ Շվեյկը քնեց երանելի քնով։ Հետո նրան արթնացրին և մի գավաթ 

կաթ ու բուլկի առաջարկեցին։ Բուլկին նախապես մանր-մանր կտրատել էին, և մինչ 

սանիտարներից մեկը բռնել էր Շվեյկի երկու ձեռքերը, մյուսը բուլկու կտորները 

թաթախում էր կաթի մեջ ու նրան կերակրում, ինչպես խմորագնդիկներով կերակրում 

են սագերին։  

Այնուհետև բռնեցին Շվեյկի թևերի տակից ու տարան արտաքնոց, որտեղ նրան 

խնդրեցին բավարարություն տալ իր ֆիզիոլոգիական մեծ ու փոքր պահանջներին։  

Այդ հրաշալի րոպեի մասին Շվեյկը պատմում է զմայլանքով։ Մենք չենք 

համարձակվում կրկնել նրա այն պատմությունը, թե հետո ինչ արին իրեն։ Մեջ 

կբերենք միայն մի նախադասություն․ «Այդ Ժամանակ նրանցից մեկը ինձ պուպուզ էր 

բռնել»,– մտաբերում էր Շվեյկը։  

Այնուհետև նրան հետ բերին, պառկեցրին անկողնու մեջ և նորից խնդրեցին քնել։ 

Մի որոշ ժամանակից հետո նրան արթնացրին ու տարան բուժազննման կաբինետ, 

որտեղ Շվեյկը, բոլորովին մերկ կանգնած երկու բժիշկների առաջ, հիշեց 

զինվորապարհակի փառավոր ժամանակը, և ակամա բերանից թռավ.  

– Tauglich![2]։  

– Ի՞նչ եք ասում,– հարցրեց բժիշկներից մեկը։– Արեք հինգ քայլ առաջ և հինգ քայլ 

հետ։  

Շվեյկը արեց տասը քայլ։  

– Իսկ չէ՞ որ ես ձեզ ասացի, հինգ քայլ անեք,– ասաց բժիշկը։  

– Մի երկու քայլ ավելի անելն ինձ համար նեղություն չի։  

Դրանից հետո բժիշկները պահանջեցին, որ Շվեյկը նստի աթոռի վրա, և նրանցից 

մեկը մի քանի անգամ թխկացրեց նրա ծնկանը, ապա դարձավ ու մյուսին ասաց, թե 

ռեֆլեքսները միանգամայն նորմալ են, իսկ վերջինս գլուխն օրորեց ու սկսեց ինքը 

թխկացնել ծնկանը, մինչ առաջինը բացում էր Շվեյկի կոպերը և բիբերը զննում։ 



Այնուհետև նրանք շարժվեցին դեպի սեղանը և մի քանի լատիներեն ֆրազներ 

փոխանակեցին։  

– Լսեցեք, դուք երգել գիտե՞ք,– հարցրեց Շվեյկին բժիշկներից մեկը։– Չէի՞ք կարող, 

արդյոք, մեզ համար մի բան երգել։  

– Աչքիս վրա,– պատասխանեց Շվեյկը։– Թեև ես ձայն ու երաժշտական լսողություն 

չունեմ, բայց ձեզ համար կփորձեմ երգել, քանի որ սիրտներդ զվարճանալ է ուզում։  

Եվ Շվեյկը զլեց.  

Հե՛յ, վանական դու ջահել, 

Ի՞նչ ես գլուխդ կախել, 

Եվ ինչո՞ւ ես դու ծածուկ 

Թափում երկու ջերմ արցունք։  

– Մնացածը չգիտեմ,– ընդհատեց Շվեյկը։– Եթե ուզում եք, ձեզ համար կերգեմ այս․  

Ա՜խ, հոգիս է մղկտում, 

Քո կարոտն է իմ սրտում. 

Դուրս գամ, նստեմ տան շեմքին, 

Նայեմ, նայեմ ճամփեքին։ 

Ա՜խ, ո՞ւր ես դու, իմ սիրած…  

– Էլի մնացածը չգիտեմ,– հառաչեց Շվեյկը։– Գիտեմ նաև «Ո՞ւր է հայրենիքն իմ» 

երգի առաջին տողը և հետո «Վինդիշգրեցն ու այլ քաջեր իսկական առավոտը վաղ 

կռվի դուրս եկան» երգը, նաև մի քանի ռազմական երգեր, ինչպես, օրինակ, 

«Պահպանիր, տե՛ր, թագավորին», «Մենք գնում էինք ուղիղ Յարսմեր» և 

«Հազարապատիկ ողջունում ենք քեզ»․․․  

Երկու բժիշկներն իրար նայեցին, և նրանցից մեկը Շվեյկին հարցրեց.  

– Երբևէ քննե՞լ են ձեր հոգեկան վիճակը։  



– Զինվորական ծառայությանս ժամանակ,– հանդիսավորապես և հպարտ-հպարտ 

պատասխանեց Շվեյկը։– Պարոն զինվորական բժիշկներն ինձ պաշտոնապես 

կատարյալ ապուշ համարեցին։  

– Ինձ թվում է, դուք սիմուլյանտ եք,– գոռաց Շվեյկի վրա մյուս բժիշկը։  

– Բոլորովին էլ սիմուլյանտ չեմ, պարոնայք,– սկսեց պաշտպանվել Շվեյկը։– Ես 

ամենաիսկական ապուշ եմ։ Կարող եք տեղեկանալ Չեշսկի Բուդեյնովիցիի 91-րդ 

գնդի գրասենյակից կամ Կառլինի Պահեստայինների վարչությունից։  

Ավագ բժիշկը ձեռքն անհուսորեն թափ տվեց և, Շվեյկին մատնացույց անելով, 

սանիտարներին ասաց.  

– Այս մարդուն վերադարձրեք իր հագուստը և իրեն հանձնեք առաջին միջանցքում 

գտնվող երրորդ բաժանմունքին։ Հետո ձեզնից մեկը թող վերադառնա ու բոլոր 

փաստաթղթերը տանի գրասենյակ։ Եվ այնտեղ ասացեք, որ չձգձգեն, որպեսզի սա մեր 

վզին երկար չնստի։  

Բժիշկները մի անգամ էլ մի զայրալից հայացք նետեցին Շվեյկի վրա, որը 

քաղաքավարի հետ-հետ էր գնում դեպի դուռը։ Սանիտարներից մեկի այն 

դիտողությանը, թե նա այդ ի՞նչ հիմարություն է անում, Շվեյկը պատասխանեց.  

– Ախր ես հագնված չեմ, բոլորովին մերկ եմ, դրա համար էլ չեմ ուզում պաներին 

ցույց տված լինել այն, որի պատճառով կարող են կարծել, թե ես անկիրթ կամ 

անպատկառ մարդ եմ։  

Սանիտարները, որոնք Շվեյկի հագուստը վերադարձնելու հրամանը ստանալուց 

հետո նրա մասին այլևս հոգ չէին տանում, նրան հրամայեցին հագնվել, և նրանցից 

մեկը Շվեյկին տարավ երրորդ բաժանմունք։ Այնտեղ Շվեյկին պահեցին մի քանի օր, 

քանի դեռ գրասենյակը ձևակերպում էր նրան գժանոցից դուրս գրելը, և նա 

կատարելապես հնարավորություն ուներ այստեղ ևս կատարելու իր դիտումները։ 



Խաբված բժիշկները նրա մասին այսպիսի եզրակացություն կայացրին. «Տկարամիտ 

սիմուլյանտ»։  

Քանի որ Շվեյկին բուժարանից դուրս գրեցին անմիջապես ճաշից առաջ, ապա բանն 

առանց մի փոքրիկ սկանդալի չվերջացավ։  

Շվեյկն ասում էր, թե քանի որ իրեն գժանոցից դուրս են անում, ապա վռնդվածին 

ճաշ չտալը ուղղակի խոզություն է։  

Աղմուկին վերջ տվեց բարապանի կանչած ոստիկանը, որը Շվեյկին տարավ 

Սալմովի փողոցի ոստիկանական կոմիսարիատը։  

 

  

Շվեյկը Սալմովի փողոցի ոստիկանական 

կոմիսարիատում  

Գժանոցում անցկացրած հիանալի, լուսաճաճանչ օրերից հետո Շվեյկի համար վրա 

հասան ձախորդություններով ու հալածանքներով լի ժամեր։ Ոստիկանական տեսուչ 

Բրաունը Շվեյկի հետ հանդիպելու տեսարանն կերպավորեց սիրելի Ներոն կայսեր 

ժամանակվա հռոմեական փոխարքաների ոգով։ Եվ ճիշտ այնպես վայրագաբար, 

ինչպես այն ժամանակ փոխարքաներն ասում էին ․  «Այս սրիկա քրիստոնյային 

նետեցեք առյուծների առաջ», տեսուչ Բրաունն ասաց.  

– Ծա՛կը կոխել դրան։  

Եվ ոչ մի բառ ավելի կամ պակաս։ Միայն թե այդ միջոցին ոստիկանական տեսուչի 

աչքերում մի տեսակ հակաբնական բավականություն երևաց։ Շվեյկը գլուխ տվեց և 

արժանապատվորեն ասաց.  

– Ես պատրաստ եմ, պարոնա՛յք: Որքան հասկանում եմ, «ձակը կոխել» նշանակում 

է մենախուց նստեցնել, իսկ դա այնքան էլ վատ չէ։  



– Լավ կանես այստեղ շատ չերկարացնես,– ասաց մի ոստիկան, որին Շվեյկը 

պատասխանեց.  

– Ես համեստ մարդ եմ և շնորհակալ կլինեմ այն ամենի համար, որ ինձ համար 

պիտի անեք։  

Խցիկում, նարի վրա, մտախոհ նստած էր մի մարդ։ Նրա դեմքը հոգեկան 

անտարբերություն էր արտահայտում։ Հավանաբար նա չէր հավատացել, թե դուռը 

բացում են իրեն ազատելու համար։  

– Հարգանացս հավաստիքը,– ասաց Շվեյկը, նստելով նարի վրա, նրա կողքին։– 

Արդյոք չգիտե՞ք ժամը քանիսն է։  

– Իմ դարդն ու ցավը ժամերը չեն,— պատասխանեց մտախոհ պարոնը։  

– Այստեղ վատ չէ,– փորձեց խոսք բացել Շվեյկը։– նարերը ռանդայած փայտից են։  

Լրջադեմ պարոնը չպատասխանեց, վեր կացավ և սկսեց արագ-արագ գնալ ու գալ 

նարի ու դռան միջև եղած նեղլիկ տարածության մեջ, ասես շտապելով ինչ֊որ բան 

փրկել։  

Այդ միջոցին Շվեյկը հետաքրքրությամբ դիտում էր պատերին խզբզված 

մակագրությունները։ Մակագրություններից մեկի մեջ մի կալանավոր մահու և կենաց 

կռիվ էր հայտարարում ոստիկանությանը։ «Դա ձեզ վրա էժան չի նստի»,– ասված էր 

տեքստում։ Մի այլ կալանավոր գրել էր․ «Գրողի ծոցը գնաք, աքլորնե՛ր»։ Երրորդը 

պարզապես փաստ էր արձանագրել․ «Ես այստեղ նստեցի 1913 թվի հունիսի 5֊ին, ինձ 

հետ լավ էին վարվում։ Խանութպան Յոզեֆ Մարեչեկ, Վրշովից քաղաքի բնակիչ»։ Կար 

և իր խորիմաստությամբ ցնցող մի այսպիսի մակագրություն, «Ողորմյա զիս, տեր»։  

Իսկ դրա տակ, «Համբուրեցեք ո․․․ս»։  

«Ո» տառը, այնուամենայնիվ, ջնջված էր և կողքին մեծ-մեծ տառերով գրված. 

«Քղանցքս»։ Դրա կողքին բանաստեղծական հոգու տեր մեկը գրել էր սույն տողերը.  



Նստել եմ տրտում գետի եզերքին, 

Արևն է դեպի մայրամուտ իջնում, 

Նայում եմ ահա դեմի բլրակին, 

Ուր իմ սիրածն է օրն ի բուն տանջվում։  

Դռան ու նարի միջև վազվզող պարոնը, որ կարծես մարաֆոնյան մրցավազքի էր 

դուրս եկել, վերջապես, շնչակտուր կանգ առավ, նստեց իր առաջվա տեղը, գլուխն 

ափերի մեջ առավ ու հանկարծ բղավեց․  

– Բա՛ց թողեք ինձ։  

«Ո՛չ, նրանք ինձ բաց չեն թողնի,– ասաց քիչ հետո նա ինքն իրեն,– բաց չեն թողնի։ 

Ես արդեն առավոտվա ժամը վեցից այստեղ եմ»։  

Հանկարծ առանց մի այլևայլության նա բռնվեց զրուցասիրության մոլուցքով և 

դիմեց Շվեյկին.  

– Արդյոք պատահմամբ գոտի չե՞ք ունենա, որպեսզի վերջ տամ այս ամենին։  

– Մեծ բավականությամբ կարող եմ ձեզ ծառայել,– պատասխանեց Շվեյկը, բացելով 

իր գոտին։– Ես դեռ ոչ մի անգամ չեմ տեսել, թե մենախցում գոտիով ինչպես են 

կախվում․․․ Միայն մի բան վատ է,– ասաց նա, աչք ածելով խուցը,– այստեղ ոչ մի կեռ 

չկա։ Լուսամուտի բռնակը ձեր ծանրությանը չի դիմանա։ Գուցե կարողանաք կախվել 

նարից՝ չոքած վիճակում, ինչպես արել է Էմաուզյան վանքի վանականներից մեկը, 

որը մի ջահել հրեուհու պատճառով կախվել էր խաչելությունից։ Ինքնասպաններն 

ինձ շատ են դուր գալիս։ Դե՛հ, բարեհաճեցեք․․․  

Մռայլ պարոնը, որի ձեռքն էր խոթել Շվեյկն իր գոտին, նայեց գոտուն, շպրտեց մի 

կողմ և սկսեց լաց լինել, կեղտոտ ձեռքերով արցունքները քսմսելով դեմքին և 

բղավելով․  

– Ես երեխանե՜ր ունեմ, իսկ այստեղ նստած եմ հարբեցողության և անբարոյական 

կյանք վարելու համար։ Աստվա՜ծ իմ։ Իմ խե՜ղճ կին։ Ի՞նչ կասեն ինձ իմ 



պաշտոնատեղում․ ես մանկիկնե՜ր ունեմ, իսկ այստեղ նստած եմ հարբեցողության և 

անբարոյական կյանք վարելու համար։– Եվ այդպես անվերջ։  

Ի վերջո, նա կարծես հանգստացավ, մոտեցավ դռանը և սկսեց ձեռքերով ու 

ոտքերով թակել։ Դռան ետևից ոտնաձայներ լսվեցին և մի ձայն հարցրեց.  

– Ի՞նչ եք ուզում։  

– Բաց թողեք գնամ,– բարբառեց նա այնպիսի տոնով, որ ասես իր հոգևարքի վերջին 

խոսքերն էր ասում։  

– Ո՞ւր,– լսվեց հարցը դռան մյուս կողմից։  

– Պաշտոնատե՛ղս,– պատասխանեց դժբախտ հայրը, ամուսինը, աստիճանավորը, 

հարբեցողն ու անառակը։  

Ծիծաղ, հոգեմաշ մի ծիծաղ հնչեց միջանցքի լռության մեջ․․․ Եվ ոտնաձայները 

նորից հեռացան։  

– Երևում է, այդ պարոնը ձեզ շատ է ատում, որ այդպես ծիծաղում է ձեզ վրա,– 

ասաց Շվեյկը, երբ կալանակիցը ամեն հույս կորցրած, նորից նստեց նրա կողքին։– 

Բանտապահը, երբ զայրանա, ընդունակ է շատ բանի, իսկ երբ ավելի զայրանա՝ ամեն 

բանի։ Հանգիստ նստեցեք ձեզ համար, եթե այլևս կախվել չեք ուզում, և սպասեցեք 

դեպքերի հետագա զարգացմանը։ Եթե դուք աստիճանավոր, ամուսնացած մարդ եք և 

երեխաներ ունեք, ապա այս ամենն իսկապես սոսկալի է։ Դուք, եթե չեմ սխալվում, 

հավատացած եք, որ ձեզ պաշտոնից կվռնդեն, այնպես չէ՞։  

– Դժվար է ասել,– հառաչեց աստիճանավորը։– Բանն այն է, որ ես ինքս էլ չեմ 

հիշում, թե ինչ եմ արել։ Միայն այն գիտեմ, որ ինձ ինչ-որ տեղից դուրս շպրտեցին, 

իսկ ես ուզում էի նորից ներս մտնել այնտեղ սիգարս վառելու։ Իսկ ամեն ինչ այնպես 

լավ էր սկսվել… Գիտե՞ք ինչ, մեր բաժնի պետը իր անվանակոչությանն տոնն էր 

կատարում և մեզ բոլորիս հրավիրեց գինետուն, հետո մենք մտանք երկրորդ 



գինետունը, երրորդը, չորորդը, հինգերորդը, վեցերորդը, յոթերորդը, ութերորդը, 

իններորդը․․․  

– Արդյոք չե՞ք կամենում, որ ես ձեզ օգնեմ թվել,– պատրաստակամություն հայտնեց 

Շվեյկը։– Ես այդ բաներից գլուխ հանում եմ։ Մի անգամ ես մի գիշերվա մեջ քսանութ 

տեղ եմ եղել, բայց, գլուխս գովել չլինի, ոչ մի տեղ երեք գավաթից ավելի գարեջուր չեմ 

խմել։  

– Մի խոսքով,– շարունակեց իր անվանակոչության տոնը այնպես շուքով 

կատարած պետի տարաբախտ ստորադրյալը,– երբ մի դյուժինի չափ զանազան 

գինետներ էինք մտել ու դուրս եկել, հանկարձ տեսանք, որ մեր պետը անհետացել է, 

թեև մենք առաջուց նրան կապել էինք թոկով ու շան պես քարշ էինք տալիս մեր 

հետևից։ Այնժամ գնացինք նրան որոնելու և, ի վերջո, իրար կորցրինք։ Վերջապես ես 

հայտնվեցի Վինոգրադիի գիշերային սրճարաններից մեկում, մի շատ կարգին 

հաստատությունում, որտեղ լիկյորը ուղղակի շշով էի խմում։ Թե ինչ եմ արել հետո, 

չեմ հիշում․․․ Գիտեմ միայն, որ արդեն այստեղ, կոմիսարիատում, երբ ինձ այստեղ 

բերին, երկու ոստիկաններ զեկուցեցին, թե իբր հարբել եմ, ինձ վատ պահել, ծեծել մի 

տիկնոջ, գրչահատով կտրատել ուրիշի պատկանող գլխարկը, որը վերցրած եմ եղել 

կախարանից, ցրել եմ կանանց երգչախումբը, ավագ մատուցողին 

հրապարակայնորեն մեղադրել եմ, թե քսան կրոն է գողացել, ջարդել եմ իմ 

զբաղեցրած սեղանի մարմարե սալը և դիտմամբ թքել հարևան սեղանի մոտ նստած 

պարոնի սուրճի մեջ։ Համենայն դեպս չեմ հիշում, որ ուրիշ բան էլ արած լինեմ։ 

Հավատացե՛ք, ես կարգին, ինտելիգենտ մարդ եմ և ընտանիքիցս բացի ուրիշ բանի 

մասին չեմ մտածում։ Ի՞նչ կասեք այս մասին։ Ես հո սկանդալիստի մեկը չեմ։  

– Շա՞տ չարչարվեցիք այդ մարմարե սալը ջարդելիս, թե՞ մի խփելով ջարդուփշուր 

արիք,– պատասխանելու փոխարեն հետաքրքրվեց Շվեյկը։  

– Մի խփելով,– պատասխանեց ինտելիգենտ մարդը։  



– Որ այդպես է, կորած եք, մտախոհ ասաց Շվեյկը։– Ձեզ կապացուցեն, թե դուք այդ 

բանն անելուն նախապատրաստվել եք երկարատև վարժությունների միջոցով։ Իսկ 

այն անծանոթ պարոնի սուրճը, որի մեջ բարեհաճել եք թքել, ռոմո՞վ էր թե առանց 

ռոմի։  

Եվ, առանց պատասխանին սպասելու, բացատրեց.  

– Եթե ռոմով էր, ավելի վատ, որովհետև դա ավելի թանկ է։ Դատարանում ամեն ինչ 

հաշվում են և հանրագումարի բերում, որպեսզի գործին լուրջ հանցագործության 

բնույթ տան։  

– Դատարանո՞ւմ,– փոքրոգաբար թոթովեց ընտանիքի հարգևոր հայրը և, գլուխը 

կախելով, ընկավ այն անախորժ հոգեկան դրության մեջ, երբ մարդ խղճի խայթ է 

զգում։  

– Իսկ տանը գիտե՞ն, որ դուք ձերբակալված եք, թե՞ միայն թերթերից կիմանան,– 

հարցրեց Շվեյկը։  

– Դուք կարծում եք, որ դրա մասին կգրե՞ն… թերթերում,– միամտաբար հարցրեց իր 

պետի անվանակոչության զոհը։  

– Անկասկած,– հետևեց անկեղծ պատասխանը, քանզի Շվեյկը բնավ սովորություն 

չուներ խոսակցից բան թաքցնելու։  

– Թերթի ընթերցողներին դա շատ դուր կգա։ Ես ինքս միշտ հաճույքով եմ կարդում 

հարբածների և նրանց անկարգությունների բաժինը։ Այ, հենց վերջերս «Թասի մոտ» 

պանդոկում մի հաճախորդ այսպիսի օյին խաղաց, ինքն իր գլուխը ջարդեց գարեջրի 

գավաթով։ Գավաթը վեր նետեց և գլուխը պահեց նրա տակ։ Նրան վերցրին-տարան. 

իսկ մենք արդեն առավոտյան թերթերում կարդացինք այդ մասին։ Կամ, օրինակ, ես 

մի անգամ Բենդելովկայում խփեցի թաղման բյուրոյի ջահակիրներից մեկի ռեխին, նա 

էլ իր հերթին պարտքի տակ չմնաց։ Մեզ հաշտեցնելու համար ստիպված եղան 

երկուսիս էլ մենախուց նստեցնել, և այդ մասին իսկույն գրեցին «Իրիկնաթերթ»-ում։ 



Կամ, ահա, մի ուրիշ դեպք ․  «Ննջեցյալի մոտ» սրճարանում մի կոլեգիական 

խորհրդական ջարդեց երկու ափսե։ Կարծում եք նրան խնայեցի՞ն։ Հենց մյուս օրը 

թերթի մեջ ընկավ… Ձեզ մնում է միայն մի բան, բանտից թերթին հերքում ուղարկել, 

թե իբր տպագրված հոդվածը ձեզ չի վերաբերվում և որ այդ համազգանուն մարդու 

հետ ազդակցակսն կամ որևէ այլ կապ չունեք։ Իսկ տնեցիներին մի երկտող 

ուղարկեցեք, խնդրեցեք թերթից կտրել ու պահել այդ հերքումը, որպեսզի բանտից 

դուրս գալուց հետո կարողանաք կարդալ… Չե՞ք մրսում,– կարեկցաբար հարցրեց 

Շվեյկը, նկատելով, որ ինտելիգենտը սրթսրթում է։  

– Այս տարի ամառվա վերջերին մի քիչ ցուրտ է անում։  

– Կորա՜ծ եմ,– հեկեկաց Շվեյկի կալանակիցը։– Այլևս պաշտոնի բարձրացում չեմ 

տեսնի…  

– Ի՜նչ խոսք,– ուրախությամբ հաստատեց Շվեյկը։– Թե որ նստելուց հետո ձեզ 

պաշտոնատեղում չընդունեն, ապա չգիտեմ շո՞ւտ կկարողանաք ուրիշ պաշտոն 

գտնել, քանի որ ամեն տեղ, եթե նույնիսկ ցանկանաք ծառայել անխիղճ մեկի մոտ, 

ձեզնից բարեբարո վարքի վկայական կպահանջեն։ Այո՛, այդ բավականությունը թանկ 

է նստելու ձեզ վրա… Իսկ ձեր տիկինն ու երեխաները մինչև ձեր ազատվելը ապրելու 

բան-ման ունե՞ն։ Թե՞ խեղճ կինը պետք է ողորմություն խնդրի ի սեր Քրիստոսի, 

երեխաներին էլ զանազան սրիկայություններ սովորեցնի։  

Կալանավորն սկսեց հեծկլտալ։  

– Իմ խե՜ղճ մանկիկներ, իմ խե՜ղճ կին։  

Զղջացող մեղսագործը վեր կացավ և սկսեց խոսել իր երեխաների մասին։  

– Ես հինգ երեխա ունեմ, ամենամեծը տասներկու տարեկան է։ Սկաուտ է։ Խմում է 

միայն ջուր և կարող էր լավ օրինակ լինել իր հոր համար, որի կյանքում, հավատացեք 

խոսքիս, նման դեպք առաջին անգամ է պատահում։  



– Սկաո՞ւտ է,– բացականչեց Շվեյկը։– Սիրում եմ լսել սկաուտների մասին։ Մի 

անգամ Չեխական Բուդեյնովիցիի շրջանի, Գլուբոկոյե ենթաշրջանի Միլովար 

գյուղում, Շլիվոյի մոտ, հենց այն ժամանակ, երբ մեր Իննսունմեկերորդ գունդը 

այնտեղ զինավարժություն էր կատարում, շրջակա գյուղերի բնակիչները շուրջկալ 

էին սարքել սկաուտներին բռնելու համար, որոնք խիստ բազմացել էին համայնական 

անտառում։ Երեքին բռնեցին։ Եվ, պատկերացրեք, նրանցից ամենափոքրը բռնվելիս 

այնպես խղճալի էր ճվճվում ու լալիս, որ մենք, շատ բան տեսած զինվորներս, 

չկարողացանք առանց խղճահարության նայել, չդիմացանք… և մի կողմ քաշվեցինք։ 

Մինչև նրանց կկապեին, այդ երեք սկաուտները կծոտեցին ութ գյուղացու։ Հետո 

տանուտերի ճիպոտների տակ խոստովանեցին, թե ամբողջ շրջանում չկա մի 

մարգագետին, որ իրենք տրորած չլինեն՝ պառկելով ու արևկող անելով։ Եվ, ի միջի 

այլոց, այն էլ խոստովանեցին, թե հնձից քիչ առաջ, Ռաժիցիի մոտ, միանգամայն 

պատահաբար այրվել է հաճարի մի բոլորովին չհնձած արտ, երբ իրենք հաճարի մեջ 

շամփուրով խորովելիս են եղել անտառից բռնած մի այծյամ։ Հետո նրանց 

անտառային որջի մեջ գտան ամեն տեսակ ընտանի թռչունների և անտառաբնակ 

գազանների կրծոտած ոսկորներ, հիսուն կիլոյից ավելի, մեծ քանակությամբ բալի 

կորիզ, խնձորի անհամար կրծուկներ և շատ ուրիշ բարիքներ։  

Բայց, այնուհանդերձ, սկաուտի տարաբախտ հայրը չէր կարողանում 

հանգստանալ։  

– Այս ի՜նչ արի,– ողբում էր նա։– Խորտակեցի իմ ռեպուտացիան։  

– Անտարակույս,– հաստատեց Շվեյկն իրեն հատուկ բացսրտությամբ։– Այդ դեպքից 

հետո ձեր ռեպուտացիան ընդմիշտ խորտակված է։ Ընդմիշտ։ Ախր, եթե այդ 

պատմությունը տպեն թերթերում, ձեր ծանոթները վրան դեռ մի բան էլ կավելացնեն։ 

Դա սովորական բան է, ավելի լավ է ուշադրություն չդարձնեք։ Աշխարհումս 

արատավորված ռեպուտացիայի տեր մարդկանց թիվը, թերևս, տասն անգամ ավելի է, 

քան անբասիր ռեպուտացիա ունեցողներինը։ Դատարկ բան է։  



Միջանցքում ծանր ոտնաձայներ լսվեցին, բանալին չրխկաց կողպեքի մեջ, դուռը 

բացվեց, և ոստիկանը դուրս կանչեց Շվեյկին։  

– Ներեցեք,– ասպետավարի հիշեցրեց Շվեյկը,– ես այստեղ եմ ընդամենը ցերեկվա 

ժամը տասներկուսից, իսկ այս պարոնը՝ դեռևս առավոտվա ժամը վեցից։ Ես այնքան 

էլ չեմ շտապում։  

Պատասխանի փոխարեն մի ուժեղ ձեռք նրան քաշեց-հանեց միջանցք, և օրապահը 

Շվեյկին սանդուղքով լռելյայն տարավ երկրորդ հարկը։  

Սենյակում սեղանի հետևը նստած էր ոստիկանական հաստլիկ կոմիսարը, առույգ 

դեմքով մի մարդ։ Նա դիմեց Շվեյկին.  

– Ուրեմն դո՞ւք եք Շվեյկը։ Ինչպե՞ս ընկաք այստեղ։  

– Շատ հասարակ ձևով,– պատասխանեց Շվեյկը։– Ես այստեղ եկա ոստիկանի 

ուղեկցությամբ, եկա, որովհետև չէի կարող թույլ տալ, որ ինձ գժանոցից վռնդեն 

առանց ճաշ տալու։ Ես նրանց համար փողոցային քած չեմ։  

– Գիտեք ի՞նչ, Շվեյկ,– սիրալիր ասաց կոմիսարը,– ի՞նչ կարիք կա, որ մենք այնտեղ, 

Սալմովի փողոցում, իրար հետ գժտվենք։ Ավելի լավ չի՞ լինի ձեզ ուղարկենք 

ոստիկանական վարչություն։  

– Դուք եք, ինչպես ասում են, դրության տերը,– գոհունակությամբ պատասխանեց 

Շվեյկը։– Իսկ երեկոյան ոստիկանական վարչություն գնալը ինձ համար մի փոքրիկ, 

բայց հաճելի զբոսանք կլինի։  

– Շատ ուրախ եմ, որ երկուսս էլ համակարծիք ենք,– ուրախ եզրափակեց 

ոստիկանական կոմիսարը։– Ամենից լավ բանը իրար հետ լեզու գտնելն է։ Ճիշտ է, չէ՞, 

Շվեյկ:  

– Ես էլ միշտ սիրով խորհրդակցում եմ ուրիշների հետ,– պատասխանեց Շվեյկը։– 

Հավատացած եղեք, պարոն կոմիսար, ես ձեր լավությունը երբեք չեմ մոռանա։  



Քաղաքավարի գլուխ տալով, Շվեյկը ոստիկանի հետ իջավ պահակատուն, և արդեն 

քառորդ ժամ անց նրան կարելի էր տեսնել Եչնայա փողոցի և Կառլի հրապարակի 

անկյունում։ Նա գնում էր մի այլ ոստիկանի ուղեկցությամբ, որի կռնատակին կար մի 

ստվարածավալ մատյան՝ վրան գերմաներեն դրված, «Arestantenbuch»[3]։  

Սպալենայա փողոցի անկյունում Շվեյկն ու նրա ուղեկցորդը դեմ առան մարդկային 

մի բազմության, որ խռնվել էր պատին փակցված մի հայտարարության առաջ։  

– Թագավոր կայսրի մանիֆեստն է պատերազմ հայտարարելու մասին,– ասաց 

Շվեյկին ուղեկցորդը։  

– Ես դա գուշակում էի,– ասաց Շվեյկը։– Իսկ գժանոցում այդ մասին դեռ ոչինչ 

չգիտեին, թեև, ճիշտն ասած, դա նրանց հայտնի պիտի լինի սկզբնաղբյուրից։  

– Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել,– հարցրեք ոստիկանը։  

– Չէ՞ որ այնտեղ շատ պարոն սպաներ կան նստած,– բացատրեց Շվեյկը։  

Երբ նրանք մոտեցան մի այլ բազմության, որը նույնպես խռնված էր մանիֆեստի 

առաջ, Շվեյկը բացականչեց.  

– Կեցցե՛ կայսր Ֆրանց Իոսիֆը։ Մենք կհաղթե՛նք։  

Խանդավառված բազմության միջից ինչ-որ մեկը ձեռքի մի հարվածով նրա 

կոտելոկը քաշեց-իջեցրեց մինչև ականջները, և այդպիսի կերպարանքով, վազեվազ 

հավաքվող ամբոխի աչքի առաջ, քաջարի զինվոր Շվեյկը կրկին դիմեց դեպի 

ոստիկանական վարչության դարպասը։  

– Այս պատերազմը, մենք անպայման կշահենք, նորից եմ ասում, պարոնա՛յք։– Այդ 

խոսքերով Շվեյկը բաժանվեց իրեն ուղեկցող բազմությունից։  

Հեռու֊հեռավոր անցյալում Եվրոպա է թռել-անցել այն ճշմարիտ խոսքը, թե վաղվա 

լինելիքը այսօր չի իմացվի։  



 

  

Ճեղքելով կախարդական շրջանը, Շվեյկը նորից 

տուն է ընկնում  

Ոստիկանական վարչության պատերից փչում էր ժողովրդին օտար իշխանության 

գարշ հոտը։ Այդ իշխանությունը հետամուտ էր իմանալու, թե պատերազմի առթիվ 

բնակիչներն ինչպիսի տրամադրություններ էին արտահայտում։ Բացի մի քանի 

մարդկանցից, որոնք չէին ուրացել իրենց ժողովրդին, որը պետք է արյունաքամ լիներ 

իրեն միանգամայն օտար շահերի համար,– բացի այդ մի քանի մարդկանցից, 

ոստիկանական վարչությունն իրենից ներկայացնում էր գիշատիչ-բյուրոկրատների 

մի փառահեղ հավաքարան։ Վերջիններս կարծում էին, թե միայն բանտի ու 

կախաղանի ամենակերպ օգտագործումն է ընդունակ փրկելու խրթնիմաստ 

պարագրաֆների գոյությունը։  

Ընդ որում, նրանք իրենց զոհերին վերաբերվում էին թունալից սիրալիրությամբ, 

նախապես կշռադատելով իրենց ամեն մի խոսքը։  

– Ցավում եմ, շա՜տ եմ ցավում,– ասաց այդ սևադեղին գիշատիչներից մեկը, երբ 

Շվեյկին բերին նրա մոտ,– որ դուք նորից ընկել եք մեր ձեռքը։ Կարծում էինք, թե 

կուղղվեք, բայց, ավա՜ղ, սխալվել ենք։  

Շվեյկն ի նշան համաձայնության անխոս գլխով արեց, միաժամանակ դեմքին 

տալով մի այնպիսի անմեղ արտահայտություն, որ սևադեղին գիշատիչը նրան նայեց 

հարցական հայացքով և կտրուկ ասաց.  

– Հիմար մի ձևանաք։  

Բայց իսկույն էլ դիմեց սիրալիր տոնի։  



– Մեզ համար, իրոք, շատ անհաճելի է ձեզ կալանքի տակ պահել։ Ըստ իս, կարող եմ 

ձեզ հավատացնել, ձեր մեղքն այնքան էլ մեծ չէ, որովհետև ձեր մտավոր ցածր 

մակարդակը նկատի ունենալով պետք է ենթադրել, որ ձեզ, անկասկած, դրդել են։ 

Ասացեք ինձ, պան Շվեյկ, ո՞վ էր ձեզ դրդում այդպիսի հիմարություններ անել։  

Շվեյկը հազաց։  

– Ես, կներեք, չգիտեմ, թե խոսքն ի՛նչ հիմարության մասին է։  

– Իսկ մի՞թե հիմարություն չէ, պան Շվեյկ,– համոզում էր գիշատիչը կեղծ-

հայրական տոնով,– որ դուք, ձեզ այստեղ բերող ոստիկանի վկայությամբ, փողոցի 

անկյունում փակցված մանիֆեստի առաջ մի բազմություն հավաքելով՝ նրան գրգռել 

եք «Կեցցե՛ Ֆրանց Իոսիֆ կայսրը», «Մենք կհաղթենք» բացականչություններով։  

– Ես չէի կարող ոչինչ չանել,– բացատրեց Շվեյկը, իր բարի աչքերը հառելով 

ինկվիզիտորի վրա։– Ես հուզվեցի, երբ տեսա, որ բոլորը կարդում են պատերազմի 

այդ մանիֆեստը և չեն դրսևորում ուրախության ոչ մի նշան. ո՛չ հաղթական 

բացականչություններ, ո՛չ «ուռռա»․․․  առհասարակ ոչինչ, պարոն խորհրդական։ 

Կարծես դա բոլորովին նրանց չի վերաբերվում։ Եվ ահա այդ ժամանակ ես, 

Իննսունմեկերորդ գնդի հին զինվորս, չհամբերեցի և գոչեցի այդ խոսքերը։ Եթե իմ 

տեղը դուք լինեիք, երևի ճիշտ նույնը կանեիք։ Քանի որ պատերազմ է, ի՞նչ արած, 

մենք պետք է այն հասցնենք հաղթական վախճանի և պարտավոր ենք շարունակ 

փառաբանել թագավոր կայսրին։ Եվ այդ բանում ոչ ոք չի կարող իմ կարծիքը փոխել 

տալ։  

Պատին դեմ արված սևադեղին գիշատիչը չդիմացավ Շվեյկի գառային անմեղ 

հայացքին, աչքերը խոնարհեց իր թղթերի վրա և ասաց.  

– Ձեր ոգևորությունը ինձ համար միանգամայն հասկանալի կլիներ, եթե 

արտահայտված լիներ այլ հանգամանքներում։ Ինքներդ էլ լավ գիտեք, որ ձեզ տանում 

էր ոստիկանը, այնպես որ, ձեր հայրենասիրությունը ավելի շուտ պետք է ծիծաղ 

պատճառեր հասարակությանը, քան նրա վրա լուրջ տպավորություն գործեր։  



– Ոստիկանի հսկողությամբ գնալը ծանր պահ է յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։ 

Բայց եթե նույնիսկ այդ ծանր պահին մարդ չի մոռանում, թե ինչ է պարտավոր անել 

պատերազմ հայտարարվելիս, ապա, կարծում եմ, նա այնքան էլ վատ մարդ չի։  

Սևադեղին գիշատիչը քրթմնջաց և մի անգամ էլ նայեց ուղիղ Շվեյկի աչքերին։ 

Շվեյկը պատասխանեց իր անմեղ, մեղմ, համեստ, բարեհամբույր ու ջերմ հայացքով։  

Մի րոպե նրանք ակնդետ իրար էին նայում։  

– Գրողի ծո՛ցը գնացեք,– մրթմրթաց, վերջապես, չինովնիկական ռեխը։– Բայց եթե 

մեկ էլ ընկնեք այստեղ, այլևս ոչ մի բան չեմ հարցնի, այլ կուղարկեմ ուղղակի 

Գրադչանիի զինվորական դատարանը։ Հասկացա՞ք։  

Մինչ գիշատիչը կկարողանար որևէ բան ավելացնել, Շվեյկը վազելով մոտեցավ 

նրան, ձեռքն համբուրեց ու ասաց.  

– Թող աստված ձեզ վարձատրի դրա համար։ Եթե երբևէ զտարյուն շնիկի կարիք 

ունենաք, բարեհաճեցեք դիմել ինձ։ Ես շան առևտրով եմ զբաղվում։  

Այդ կերպ Շվեյկը նորից ազատ արձակվեց։  

Տուն գնալիս նա միտք էր անում, թե արդյոք նախ չմտնի՞ «Թասի մոտ» 

գարեջրատունը, և ի վերջո բացեց նույն այն դուռը, որտեղից վերջերս դուրս էր եկել 

գործակալ Բրետշնայդերի ուղեկցությամբ։  

Գարեջրատանը մեռելային լռություն էր տիրում։ Այնտեղ կային մի քանի 

հաճախորդներ, որոնց մեջ էր սուրբ Ապոլինարի եկեղեցու պահակը։ Բոլորի դեմքերը 

մռայլ էին։ Վաճառասեղանի հետևում նստած էր պանդոկապետուհին, Պալիվեցի 

կինը, և բութ, հայացքով նայում էր գարեջրի ծորակներին։  

– Ահա և ես վերադարձա,– ուրախ-ուրախ ասաց Շվեյկը։– Տվեք ինձ, խնդրեմ, մի 

գավաթ գարեջուր։ Իսկ ո՞ւր է մեր պան Պալիվեցը։ Երևի արդեն տա՞նն է։  

Պատասխանելու փոխարեն պանդոկի տիրուհին սկսեց հոնգուր-հոնգար լալ և, 

ամեն մի խոսքի վրա հեծկլտալով, մղկտաց.  



– Տա՜սը տարի․․․ տվին նրան․․․ մի շաբաթ առաջ։  

– Ա՛յ, տեսնո՞ւմ եք,– ասաց Շվեյկը,– ուրեմն մի շաբաթն արդեն գլորել է։  

– Նա այնքան… զգույշ էր,– հեկեկում էր տիրուհին։– Նա ինքն էր միշտ իր մասին 

այդ բանն ասում…  

Գարեջրատան հաճախորդները համառորեն լուռ էին, ասես Պալիվեցի հոգին ցայժմ 

շրջում էր այդտեղ և նրանց կոչ անում՝ լինել է՛լ ավելի զգույշ։  

– Զգուշությունը մայրն է իմաստության,– ասաց Շվեյկը,– նստելով սեղանի մոտ և իր 

կողմը քաշելով գարեջուրը, որի փրփուրի մեջ մի քանի ծակոտիկներ էին գոյացել, 

քանզի այնտեղ կաթկթել էին Պալիվեցի կնոջ արցունքները, երբ նա գարեջուրը բերել 

էր սեղանին դնելու։– Հիմա այնպիսի ժամանակ է, որ մարդ ստիպված է զգույշ լինել։  

– Երեկ մեզ մոտ երկու թաղում կար,– խոսակցության նյութը փոխեց սուրբ 

Ապոլլինարիի պահակը։  

– Երևի մեկն ու մեկը մեռել էր,– ասաց մի ուրիշ հաճախորդ։  

Երրորդը հարցրեց.  

– Դիակառքո՞վ էին տանում հանգուցյալին։  

– Հետաքրքիր, է իմանալ,– ասաց Շվեյկը,– պատերազմի ժամանակ ինչպե՞ս 

կկատարվեն զինվորական թաղումները։  

Հաճախորդները վեր կացան, վճարեցին ու անխոս դուրս եկան։ Շվեյկը 

պանդոկապետուհու հետ միասին մնաց։  

– Չեմ կարող պատկերացնել,– ասաց Շվեյկը,– որ անմեղ մարդուն տասը տարի 

տան։ Ճիշտ է, մի անգամ մի անմեղի հինգ տարի էին տվել, այդպիսի բան լսել եմ, բայց 

տասը տարին, իսկապես, շատ շատ է։  

– Ճարներս ի՞նչ, ախր մարդս խոստովանել է,– լալիս էր Պալիվեցի կինը։– Ինչ որ 

այստեղ ասել էր էն ճանճերի ու նկարի մասին, նույնը դատարանի վարչությունումն էլ 



կրկնեց։ Ինձ վկա կանչեցին, բայց ես ի՞նչ կարող էի ասել նրանց, երբ ինձ ասացին, թե 

ցուցմունքներ տալուց իրավունք ունեմ հրաժարվելու, որովհետև ամուսնուս հետ 

ազգակցական հարաբերություն ունեմ։ Էդ ազգակցական հարաբերություններից 

այնպես վախեցա, որ հրաժարվեցի ցուցմունքներ տախ վախենալով, որ չլինի թե 

դրանից էլ մի վատ բան դուրս գա։ Խեղճ հալիվորս այնպես նայեց ինձ, որ մինչև 

մեռնելս չեմ մոռանա։ Իսկ վճիռը կարդալուց հետո, երբ նրան տանում էին, սանդուղքի 

վրա ասես խելքը բոլորովին թռցրեց, վերցրեց ու բղավեց․ «Կեցցե՜ ազատ միտքը»։  

– Իսկ պան Բրետշնայդերն էլ չի՞ գալիս այստեղ։  

– Այստեղ մի քանի անգամ եղել է,– պատասխանեց պանդոկապետի կինը։– Խմում է 

մի երկու-երեք գավաթ, հետն էլ ինձ հարցուփորձ անում, թե ո՛վ է լինում այստեղ, 

ականջ է դնում, թե հաճախորդներն ինչ են խոսում ֆուտբոլից։ Նրանք պան 

Բրետշնայդերին տեսնելիս միայն ֆուտբոլից են խոսում, իսկ նա կապտում, 

կարմրատակում է, ասես ուր որ է կուչ ու ձիգ կգա ու կդևոտի։ Այսքան ժամանակ 

միայն մեկին է չանթել, Պոպերեչնայա փողոցում ապրող պաստառագործին։  

– Դա հունարի բան է,– ասաց Շվեյկը։– Այդ պաստառագործը սարսա՞ղ էր։  

– Դե՛հ, ոնց որ իմ մարդը,– լալով պատասխանեց պանդոկի տիրուհին,– 

Բրետշնայդերը նրան հարցրեց, թե նա սերբերի վրա կկրակե՞ր։ Պաստառագործն էլ 

պատասխանեց, թե կրակել չի իմանում, թե միայն մի անգամ է եղել տիրում, որտեղ 

կրակել ու ծակել է թագը։ Այդ ժամանակ մենք բոլորս լսեցինք, որ Բրետշնայդերը, 

ծոցատետրը հանելով ասաց․ «Ըհը՜, ևս մի ուշագրավ պետական դավաճանություն»– 

և դուրս գնաց՝ Պոպերեչնայա փողոցում ապրող պաստառագործի հետ, որը էլ հետ 

չեկավ։  

– Նրանցից շատերը հետ չեն գալիս,– ասաց Շվեյկը։– Խնդրեմ, ինձ ռոմ տվեք։  

Հենց այն պահին, երբ Շվեչկն երկրորդ անգամն էր իր համար մի գավաթ ռոմ 

պատվիրում, պանդոկ մտավ գաղտնի գործակալ Բրետշնայդերը։ Մի թռուցիկ հայացք 



նետելով դատարկ պանդոկի վրա և իր համար գարեջուր պատվիրելով, նա նստեց 

Շվեյկի կողքին և սկսեց, սպասել, թե նա ի՞նչ կասի։  

Շվեյկը կախիչի վրայից հանեց թերթերից մեկը և, վերջին էջի 

հայտարարություններն աչքի անցկացնելով, ասաց․  

– Տե՜ս է, ոմն Չիմպերա, գյուղ Ստրաշկովո, տուն, համար երեք, Ռաչինևեսի 

փոստային բաժանմունք, վաճառում է իր կալվածքը և յոթ դեսյատին վարելահող։ 

Տեղումս կա դպրոց և երկաթուղի։  

Բրետշնայդերը մատներով ջղայնորեն թխթխկացրեց սեղանը և դիմեց Շվեյկին.  

– Զարմանում եմ, թե ձեզ ինչո՞ւ է հետաքրքրում այդ կալվածքը, պան Շվեյկ։  

– Ա՜խ, այդ դո՞ւք եք,– բացականչեց Շվեյկը, սեղմելով նրա ձեռքը։– Միանգամից 

չճանաչեցի։ Շատ վատ հիշողություն ունեմ։ Վերջին անգամ մենք բաժանվեցինք, եթե 

չեմ սխալվում, ոստիկանական վարչության գրասենյակի ընդունարանում։ Ի՞նչ եք 

անում այն օրվանից։ Հաճա՞խ եք այստեղ գալիս։  

– Այսօր եկել եմ ձեզ տեսնելու,– ասաց Բրետշնայդերը։– Ոստիկանական 

վարչությունում ինձ ասացին, որ դուք շան առևտրով եք զբաղվում։ Ինձ հարկավոր է 

մի լավ պինչեր, կամ, ասենք, շպից, կամ առհասարակ նման մի բան…  

– Մենք կարող ենք ձեզ այդ բոլորը տրամադրել,– պատասխանեց Շվեյկը։– 

Զտարյո՞ւն շուն եք ուզում թե… փողոցի։  

– Մտադիր եմ կանգ առնել զտարյունի վրա,– պատասխանեց Բրետշնայդերը։  

– Իսկ ինչո՞ւ ոստիկանական շուն չեք ուզում,– հարցրեց Շվեյկը։– Նա ամեն ինչ 

կհետախուզեր և ձեզ ցույց կտար հանցագործի հետքը։ Վրշովիցիում մի մսագործ մի 

այդպիսի շուն ունի, որը քաշում է նրա սայլակը։ Այդ շունը, կարելի է ասել, դեռ չի 

արժանացել իր իսկական կոչմանը։  

– Ես շպից կցանկանայի,– զուսպ կրկնեց Բրետշնայդերը,—չկծող շպից։  



– Անատա՞մ շպից եք ցանկանում,– հետաքրքրվեց Շվեյկը։– Մի այդպիսի շպից աչքի 

առաջ ունեմ… Դեյվիցում, մի պանդոկապետի մոտ։  

– Թերևս, ավելի լավ կլինի պինչեր…– անվճռականորեն ասաց Բրետշնայդերը, որի 

շնաբանական գիտելիքները գտնվում էին սաղմնային վիճակում։  

Եթե չլիներ ոստիկանական վարչության հրամանը, նա երբեք էլ շնաբանական ոչ մի 

գիտելիք ձեռք չէր բերի։ Բայց հրամանը ճշգրիտ էր, պարզ և որոշակի․ ինչ գնով էլ 

լինի, Շվեյկի հետ մտերմանալ շնավաճառության հողի վրա։ Այդ նպատակով 

Բրետշնայդերն իրավունք ուներ օգնականներ գտնել և իր տրամադրության տակ որոշ 

գումար ունենալ շներ գնելու համար։  

– Պինչերները լինում են մեծ ու փոքր,– ասաց Շվեյկը։– Ես աչքի առաջ ունեմ երկու 

փոքր և երեք մեծ պինչեր։ Հինգն էլ ձեռնասուն են։ Անկեղծորեն կարող եմ 

հանձնարարել։  

– Դա ինձ ձեռք կտա,– ասաց Բրետշնայդերը։– Իսկ այդ շան հատն ի՞նչ արժի։  

– Նայած մեծությանը,– պատասխանեց Շվեյկը,– կախված է մեծությունից։ Պինչերը 

հորթ չի, պինչերի բանը ճիշտ հակառակն է․ ինչքան փոքր է, այնքան՝ թանկ։  

– Ես մեծ պինչեր կառնեի, որ տունս պահպաներ,– ասաց Բրետշնայդերը, 

վախենալով սպառել ոստիկանության գաղտնի ֆոնդը։  

– Շատ լավ,– վրա բերեց Շվեյկը։– Մեծերը կարող եմ ձեզ ծախել հատը հիսուն 

կրոնով, ամենամեծերը՝ քառասունհինգ։ Բայց մի բան մոռացանք, լակոտնե՞ր եք 

ուզում թե ավելի հասուն շներ և, հետո, ո՞րձ թե էգ։  

– Ինձ համար մեկ է,– պատասխանեց Բրետշնայդերը, որին ձանձրացրել էին այդ 

անլուծելի պրոբլեմները։– Ուրեմն, ձեռք բերեք այդ շները, իսկ ես վաղն երեկոյան 

ժամը յոթին կգամ ձեզ մոտ։ Եղա՞վ։  

– Եղա՛վ, եկեք,– դժկամորեն համաձայնեց Շվեյկը։– Այդ դեպքում ես ձեզնից 

կխնդրեի երեսուն կրոն կանխավճար։  



– Ի՞նչ խոսք կարող է լինել,– ասաց Բրետշնայդերը, համրելով փողը։– Դե՛հ, իսկ 

հիմա մի-մի քառորդ լիտր գինի խմենք իմ հաշվին։  

Երբ նրանք խմեցին։ Շվեյկն էլ իր հաշվին մի քառորդ լիտր պատվիրեց։ 

Բրետշնայդերը սկսեց Շվեյկին համոզել, որ նա իրենից չվախենա, ասելով, թե ինքն 

այսօր ծառայության մեջ չէ, ուստի և նա կարող է նրա հետ ազատ խոսել 

քաղաքականությունից։  

Շվեյկն ասաց, թե ինքը պանդոկում երբեք քաղաքականությունից չի խոսում և թե 

առհասարակ այդ քաղաքականության կոչվածը փոքրահասակ երեխաներին վայել 

զբաղմունք է։  

Բրետշնայդերն, ընդհակառակը, շատ հեղափոխական համոզմունքներ ուներ։ Նա 

հայտարարեց, թե ամեն մի թույլ պետության դատապարտված է կործանման, և 

Շվեյկին հարցրեց, թե նա ի՞նչ հայացք ունի այդ հարցերի նկատմամբ։  

Շվեյկը պատասխանեց, թե ինքը պետության հետ ոչ մի գործ չի ունեցել, բայց մի 

անգամ իր մոտ դաստիարակվում էր սենբերնարի մի վտիտ լակոտ, որին նա 

կերակրում էր զինվորի սուխարիներով, և այդ միջոցին լակոտը սատկեց։  

Հինգերորդ գավաթը խմելուց հետո Բրետշնայդերն իրեն անարխիստ հայտարարեց 

և սկսեց Շվեյկից խորհուրդ հարցնել, թե արդյոք ո՞ր կազմակերպության մեջ մտնի։  

Շվեյկը պատմեց, թե ժամանակով մի անարխիստ իրենից հարյուր կրոնով մի 

լեոնբերգ է գնել, արժեքը մաս-մաս վճարելու պայմանով, բայց մինչև հիմա վերջին 

վճարումը դեռ չի կատարել։  

Վեցերորդ քառորդ լիտրը դատարկելուց հետո Բրետշնայդերն արտահայտվեց 

հօգուտ հեղափոխության և ընդդեմ զորահավաքի։ Շվեյկը թեքվեց ու նրա ականջին 

փսփսաց․  

– Հենց նոր մի հաճախորդ ներս մտավ։ Վայ թե ձեզ լսի, գլխացավանքի մեջ ընկնեք։ 

Տեսնո՞ւմ եք, պանդոկապետի կինն արդեն լալիս է։  



Պալիվեցի կինն իսկապես լալիս էր վաճառասեղանի հետևում նստած։  

– Ինչո՞ւ եք լալիս, տիրուհի,– հարցրեց Բրետշնայդերը։– Երեք ամսից մենք 

կհաղթենք, ամնիստիա կլինի, և ձեր ամուսինը կվերադառնա։ Այն ժամանակ քե՜ֆ 

կանենք ձեզ մոտ։ Թե՞ դուք չեք կարծում, որ մենք կհաղթենք,– դարձավ նա Շվեյկին։  

– Ի՞նչ կարիք կա շարունակ նույն բանը ծամծմելու,– ասաց Շվեյկը։– Պետք է 

հաղթենք, և վե՛րջ։ Դե՛հ, իմ տուն գնալու ժամանակն է։  

Շվեյկը վճարեց ու վերադարձավ իր պառավ աղախին պանի Մյուլլերի մոտ, որը 

շատ վախեցավ, տեսնելով, որ բանալիով մուտքի դուռը բացող տղամարդը ոչ այլ ոք է, 

եթե ոչ ինքը՝ Շվեյկը։  

– Իսկ ես, պարոն, կարծում էի, թե դուք կվերադառնաք միայն մի քանի տարուց 

հետո,– ասաց նա իրեն հատուկ անմեղությամբ,– և ես այստեղ… մեղքանալով… 

ժամանակավորապես ապրելու տեղ եմ տվել գիշերային սրճարանի մի շվեյցարի, 

որովհետև… այստեղ երեք անգամ խուզարկություն կատարեցին, և, երբ ոչինչ չգտան, 

ասացին, թե իբր ձեր բանը բուրդ է, թե ամեն բանից երևում է, որ դուք փորձված 

հանցագործ եք։  

Շվեյկն արագ համոզվեց, որ անծանոթը տեղավորվել է ամենայն հարմարությամբ. 

նա քնել էր Շվեյկի անկողնու վրա և նույնիսկ այնքան ջենտլմեն էր գտնվել, որ 

բավականացել էր դրա միայն մի կեսով, իսկ մյուս կեսը տրամադրել ոմն երկարամազ 

էակի, որն երախտագիտաբար գրկել էր նրա վիզն ու քնել։ Հատակին, անկողնու 

շուրջը, խառնիխուռն թափված էին տղամարդու և կանացի արդուզարդի 

պարագաներ։ Այդ քաոսից երևում էր, որ «գիշերային սրճարանի» շվեյցարը երեկ իր 

դամայի հետ տուն էր եկել քեֆը տեղը։  

– Պարո՛ն,– ասաց Շվեյկը, ցնցելով ներխուժած կենվորին,– պարո՛ն, չլինի թե 

հանկարծ ճաշից ուշանաք։ Ինձ համար շատ անհաճո կլինի, եթե դուք սկսեք բոլորին 

պատմել, թե ես ձեզ դուրս եմ արել այն ժամին, երբ ոչ մի տեղ չի կարելի ճաշ գտնել։  



Քիչ ժամանակ չանցավ, մինչև որ «գիշերային սրճարանի» քնաթաթախ շվեյցարը 

գլխի ընկավ, որ անկողնու տերը տուն է վերադարձել և իր իրավունքներն է 

ներկայացնում։  

«Գիշերային սրճարանների» բոլոր շվեյցարներին հատուկ սովորությամբ այդ 

պարոնն արտահայտվեց այն ոգով, թե կջարդի այն մարդու կողերը, որը 

կհամարձակվի իրեն արթնացնել։  

Այդ միջոցին Շվեյկը հավաքեց նրա արդուզարդի մասերը, բերեց֊դրեց անկողնու 

մոտ և, եռանդագին ցնցելով նրան, ասաց․  

– Եթե չհագնվեք, ստիպված պիտի լինեմ ձեզ փողոց նետել այսպես տկլոր։ Ձեզ 

համար շատ ավելի ձեռնտու կլինի այստեղից դուրս թռչել հագնված վիճակում։  

– Ես ուզում էի քնել մինչև իրիկվա ժամը ութը,– ասաց շվարած շվեյցարը, վեր 

քաշելով վարտիքը։– Ես անկողնու համար տանտիրուհուն օրը երկու կրոն եմ 

վճարում և կարող եմ սրճարանից այստեղ օրիորդներ բերել… Մարժենկա, վեր կաց։  

Օձիքն ու փողկապը կապելուց հետո նա արդեն այնքան էր ուշքի եկել, որ սկսեց 

Շվեյկին համոզել, թե «Միմոզա» գիշերային սրճարանն ամենավայելուչ 

հաստատություններից մեկն է, ուր մուտք ունեն միայն այն դամաները, որոնց դեղին 

տոմսերը միանգամայն կարգին են, և սիրալիր կերպով Շվեյկին հրավիրեց այցելել 

այդ սրճարանը։  

Սակայն նրա գործակցուհին խիստ դժգոհ մնաց Շվեյկից և թույլ տվեց մի քանի 

բարձրաշխարհիկ ծանրակշիռ արտահայտություններ, որոնցից ամենավայելուչն 

«աստծու դմբլո»-ն էր։  

Անկոչ կենվորների հեռանալուց հետո Շվեյկը գնաց խոհանոցից պանի Մյուլլերին 

կանչելու, որպեսզի նրա հետ սենյակը կարգի բերի, սակայն այնտեղ նրանից ոչ մի 

հետք չգտավ, բացի մի թղթի կտորից, որի վրա մատիտով ինչ-որ բան էր խզբզած։ 

Պանի Մյուլլերը պարզապես արտահայտել էր իր մտքերը Շվեյկի անկողինը 



գիշերային սրճարանի շվեյցարին վարձով տալու դժբախտ դեպքի առթիվ։ Թղթի վրա 

գրված էր.  

«Ներեցե՛ք, պարոն, ես ձեզ այլևս չեմ տեսնի, որովհետև լուսամուտից ցած եմ 

նետվում»։  

– Սո՛ւտ է ասում,– ասաց Շվեյկը և սկսեց սպասել։  

Կես ժամ անց խոհանոց սողոսկեց տարաբախտ պանի Մյուլլերը, որի դեմքի 

ընկճված արտահայտությունից երևում էր, որ նա Շվեյկից մխիթարանքի խոսք է 

սպասում։  

– Եթե ուզում եք լուսամուտից ցած նետվել,– ասաց Շվեյկը,– գնացեք իմ սենյակը, 

լուսամուտը բացել եմ։ Ես ձեզ խորհուրդ չէի տա խոհանոցի լուսամուտից նետվել, 

որովհետև կընկնեք պարտեզի վարդերի վրա, կջարդեք բոլոր թփերը և ստիպված 

կլինեք դրա համար վճարել։ Իսկ սենյակիս լուսամատից դուք մեծ հաջողությամբ 

կշրմփաք մայթի վրա և, եթե բախտներդ բանի, կջարդեք ձեր վիզը։ Իսկ եթե 

բախտներդ չբանի, կջարդեք միայն ձեր կողոսկրերը, ձեռքերն ու ոտքերը, և ստիպված 

կլինեք վճարել հիվանդանոցում բուժվելու վարձը։  

Պանի Մյուլլերը լաց եղավ, սուսուփուս գնաց Շվեյկի սենյակը ․ ․ ․  փակեց 

լուսամուտը և, վերադառնալով, ասաց.  

– Փչում է, իսկ ձեր ռևմատիզմի համար դա լավ չէ, պարո՛ն։  

Այնուհետև, անկողինը գցելով և արտասովոր ջանասիրությամբ ամեն ինչ կարգի 

բերելով, նա դեռևս արտասվաթաց դեմքով վերադարձավ խոհանոց և Շվեյկին 

զեկուցեց.  

– Այն երկու լակոտները, պարոն, որ պահում էիք բակում, սատկեցին, իսկ սեն-

բերնարը խուզարկության ժամանակ փախավ։  

– Գրո՜ղը տանի,– բացականչեց Շվեյկը,– նա կարող է փորձանքի մեջ ընկնել։ Հիմա, 

անկասկած, ոստիկանությունը կհետապնդի նրան։  



– Կծեց ոստիկանական պարոն կոմիսարներից մեկին,– շարունակեց պանի 

Մյուլլերը,– երբ խուզարկության ժամանակ պարոնը նրան մահճակալի տակից դուրս 

քաշեց։ Այն պաներից մեկն ասաց, թե մահճակալի տակ մարդ կա, և սեն-բերնարին 

հրամայեցին դուրս գալ հանուն օրենքի, բայց նրա մտքովն էլ չէր անցնում դուրս գալ, 

այդ պատճառով էլ նրան դուրս քաշեցին։ Սեն֊բերնարն ուզում էր նրանց բոլորին 

խժռել, բայց հետո դռնից դուրս պրծավ, ու էլ հետ չեկավ։ Ինձ էլ հարցաքննեցին. 

հարցրին, թե ո՛վ է մեզ մոտ գալիս, արդյոք արտասահմանից փող չե՞նք ստանում, 

հետո սկսեցին ինձ հիմարի տեղ դնել, երբ ասացի, թե արտասահմանից հազարից մի 

անգամ է փող գալիս, թե վերջին անգամ փող ստացել ենք Բռնոյից՝ պարոն 

կառավարչից,– հիշո՞ւմ եք անգորական կատվի համար նրա ուղարկած այն վաթսուն 

կրոն կանխավճարը։ Ասացի, թե դուք այդ կատվի մասին հայտարարություն էիք տպել 

«Ազգային քաղաքականություն» թերթում, իսկ կատվի փոխարեն թուզի արկղով Բռնո 

ուղարկեցիք ֆոքստերիերի մի կույր լակոտ։ Այդ բոլորը պատմեցի նրանց, իսկ նրանք 

սկսեցին ակնարկ անել, թե ես հիմար եմ։ Բայց հետո հետս շատ քաղցր խոսեցին և, 

որպեսզի մենակ չվախենամ, ինձ կենվոր հանձնարարեցին գիշերային սրճարանի այն 

շվեյցարին, որին դուք դուրս գցեցիք։  

– Համա թե տանջվեցի այդ ոստիկանության ձեռքին, պանի Մյուլլեր,– հառաչեց 

Շվեյկը։– Ա՛յ, շուտով կտեսնեք, թե նրանցից քանիսը կգան այստեղ շուն գնելու։  

Ես չգիտեմ, թե հեղաշրջումից հետո ոստիկանական արխիվը նայողները վերծանե՞լ 

են արդյոք պետական ոստիկանության գաղտնի ֆոնդի ելքի հոդվածները, ուր կային 

այսպիսի նշումներ. ՍԲ–40 կ., ՖՏ–50 կ․, Լ–80 կ. և այլն։ Սակայն նրանք անշուշտ 

սխալված պիտի լինեն, եթե ենթադրել են, թե ՍԲ-ն, ՖՏ-ն և Լ-ն այն անձանց 

ինիցիալներն են, որոնք 40, 50, 80 և ավելի կրոնով չեխ ժողովուրդը վաճառում էին 

սևադեղին արծվին։  



Իսկ իրականում ՍԲ-ն նշանակում էր սեն-բերնար, ՖՏ-ն՝ ֆոքստերիեր, իսկ Լ-ն՝ 

լեոնբերգ։ Այդ բոլոր շները Բրետշնայդերը Շվեյկի տնից տարել էր ոստիկանական 

վարչություն։  

Դրանք գարշելի ճիվաղներ էին, որ բացարձակապես ոչ մի ընդհանուր բան չունեին 

այն ազնվացեղ շների հետ, որոնց փոխարեն Շվեյկը նրանց հրամցնում էր 

Բրետշնայդերին։ Նրա սեն-բերնարը խառնածին պուդելի և բակապահ շան խառնուրդ 

էր, ֆոքստերիերը տաքսա տեսակի շան ականջներ ուներ, մեծ էր, գայլխեղդ շան պես, 

իսկ ոտքերը ծուռտիկ էին, կարծես ռախիտ ուներ, լեոնբերգն իր թավամազ գլխով 

նման էր գամփռի, պոչը կտրած էր, տաքսայի պես մեծ էր և պավիանի մերկ հետույք 

ուներ։  

Շվեյկի մոտ շուն գնելու եկավ նաև ինքը՝ խուզարկու Կալոուսը… և վերադառնալիս 

իր հետ տարավ մի կատարյալ ճիվաղ, որ նման էր բծավոր բորենու, թեև 

շոտլանդական գամփռի բաշ ուներ։ Իսկ գաղտնի ֆոնդի հոդվածում դրանից հետո 

ավելացավ մի նոր նշում – Դ–90 կ.։  

Այդ ճիվաղը պետք է ներկայացներ դոգ տեսակի շուն։  

Սակայն նույնիսկ Կալոուսին չհաջողվեց Շվեյկից որևէ բան իմանալ։ Նա ձեռք 

բերեց նույնը, ինչ Բրետշնայդերը։ Շվեյկը քաղաքական ամենանրբասքող 

խոսակցությունների ընթացքր փոխում և բերում-կապում էր շների ու լակոտների 

բուժման հետ, իսկ հմտորեն անտեսանելի որոգայթներ լարելու գործը վերջանում էր 

նրանով, որ Բրետշնայդերը Շվեյկի մոտից հեռանալիս հետը տանում էր 

ամենաանհավատալի խառնուրդից սերած մի հրեշ ևս։  

Եվ ահա վրա հասավ նշանավոր հետախույզ Բրետշնայդերի վախճանը։ Երբ նրա 

բնակարանում հայտնվել էին արդեն յոթ այդպիսի հրեշներ, նա այդ շների հետ 

միասին փակվել էր ետևի սենյակում և նրանց լափելու բան չէր տվել այնքան 

ժամանակ, մինչև որ նրանք լափել էին հենց իրեն։  

Նա այնքան ազնիվ էր, որ պետական գանձարանն ազատեց թաղման ծախքերից։  



Ոստիկանական վարչությունում նրա ծառայությանց ցուցակի մեջ «Պաշտոնի 

բարձրացում» սյունակում գրված էին ողբերգականությամբ լի հետևյալ բառերը ․ 

«Լափված է սեփական շների կողմից»։  

Հետագայում լսելով այդ ողբերգական դեպքի մասին, Շվեյկն ասաց.  

– Չեմ կարողանում պատկերացնել, թե նրան ինչպե՞ս պիտի նորից ի մի հավաքեն, 

երբ նա ստիպված լինի կանգնել ահեղ դատաստանի առաջ։  

 

  

Շվեյկը գնում է պատերազմ  

Այն ժամանակ, երբ Ռաբ գետի երկայնքով տարածված գալիցիական անտառները 

նայում էին այդ գետի միջով փախչող ավստրիական զորքերին և երբ հարավում, 

Սերբիայում, ավստրիական դիվիզիաներին իրար հետևից փառավորապես ջարդում 

էին,– մի բան, որին նրանք վաղուց արժանի էին,– այդ ժամանակ Ավստրիայի 

զինվորական մինիսարությունը հիշեց Շվեյկին, հուսալով, թե նա միապետությանը 

կօգնի այդ դրությունից դուրս պրծնել։  

Երբ Շվեյկին ծանուցագիր բերին, թե մի շաբաթ հետո պետք է գնա Ստրշելեցկի 

կղզին՝ բժշկական քննության ներկայանալու, նա անկողնում պառկած էր, քանզի 

ռևմատիզմի նոպան բռնել էր։ Պանի Մյուլլերը խոհանոցում նրա համար սուրճ էր 

պատրաստում։  

– Պա՛նի Մյուլլեր,– լսվեց հարևան սենյակից Շվեյկի մեղմ ձայնը,– պանի Մյուլլեր, 

մի րոպե այստեղ եկեք։  

Երբ աղախինը մոտեցավ անկողնուն, Շվեյկը նույն մեղմ ձայնով ասաց․  

– Նստեցեք, պանի Մյուլլեր։  



Նրա ձայնը խորհրդավոր էր և հանդիսավոր։ Երբ պանի Մյուլլերը նստեց, Շվեյկը 

պառկած տեղից մի փոքր բարձրանալով ասաց․  

– Ես գնում եմ պատերազմ։  

– Մեղա՜ քեզ, տեր,– բացականչեց պանի Մյուլլերը,– դուք այնտեղ ի՞նչ պիտի անեք։  

– Պիտի կռվեմ,– գերեզմանային ձայնով պատասխանեց Շվեյկը։– Ավստրիայի 

գործերը շատ վատ են։ Վերևից շարժվում են դեպի Կրակով, իսկ ներքևից՝ դեպի 

Հունգարիա։ Որ կողմը որ նայես, մեր քիթ ու մռութին տվել են։ Այդ ամենը նկատի 

ունենալով, ինձ պատերազմի են կանչում։ Հենց երեկ ձեզ համար թերթից կարդացի, 

որ «թանկագին հայրենիքը սև ամպերով է պատած»։  

– Բայց, ախր, դուք շարժվել չեք կարող։  

– Դա կարևոր չէ, պանի Մյուլլեր, ես պատերազմ կգնամ ձեռնասայլակով։ Դուք 

ճանաչո՞ւմ եք փողոցի անկյունում ապրող այն հրուշակագործին, նա մի այդպիսի 

ձեռնասայլակ ունի։ Մի քանի տարի առաջ դրանով իր քոպակ կաղ պապին տանում 

էր թարմ օդ շնչելու։ Ահա այդ ձեռնասայլակով, պանի Մ յուլլեր, դուք ինձ կտանեք 

զինվորական ծառայության։  

Պանի Մյուլլերը սկսեց լաց լինել։  

– Չվազե՞մ, պարոն, բժիշկ կանչեմ։  

– Ոչ մի տեղ մի գնաք, պանի Մյուլլեր։ Ես միանգամայն պիտանի եմ թնդանոթի միս 

դառնալու, միայն թե ոտքերս․․․ Բայց, երբ Ավստրիայի բանը բուրդ է, յուրաքանչյուր 

հաշմանդամ պետք է իր դիրքում լինի։ Հանգիստ շարունակեցեք սուրճն եփել։  

Եվ մինչ պանի Մյուլլերն արցունքն աչքերին և հուզված քամում էր սուրճը, քաջարի 

զինվոր Շվեյկը անկողնում պառկած երգում էր.  

Վինդիշգրեցն ու այլ քաջեր իսկական 

Առավոտը վաղ կռվի գուրս եկան։ 

Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ։ 



 

Կռիվն սկսեցին, դարձան գոչեցին. 

«Օգնեք մեզ, Հիսուս և աստվածածին»։ 

Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ։  

Վախեցած պանի Մյուլլերն այդ սահմռկիչ ռազմական երգի տպավորության տակ 

մոռացավ սուրճը և, ամբողջ մարմնով դողալով, սկսեց ականջ դնել, թե ինչպես 

քաջարի զինվոր Շվեյկն անկողնու մեջ երգում է.  

Դե՛հ, դուրս եկ, Պիեմոնտ*։ Ահա չորս կամուրջ, 

Ֆորպոստն ամրացրեք, եղեք աչալուրջ։ 

Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ։  

Բորբոքվեց մարտը Սոլֆերինոյի, 

Արյունը հոսեց, ինչպես ալ գինի։ 

Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ։  

Արյունը առատ, միսը՝ սայլերով, 

Ո՞նց, չպարծենանք ուսադիրներով։ 

Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ։  

Չվախեք, տղե՛րք, ահա կրնկակոխ 

Մի սայլ է շարժվում՝ մեջը լիքը փող ․ 

Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ։  

– Ի սեր աստծո, պարո՛ն, խնդրում եմ վերջ տաք,– լսվեց խոհանոցից մի աղիողորմ 

ձայն, բայց Շվեյկը մինչև վերջ երգեց այդ պանծալի մարտական երգը.  

Փողը սայլի մեջ, շիլան կաթսայում, 

Ո՞ր գունդն է մեզնից ուրախ կյանք վարում։ 

Հո՛պ, հո՛պ, հո՛պ։  



Պանի Մյուլլերը վազեց բժիշկ կանչելու։ Նա վերադարձավ մի ժամ հետո, երբ 

Շվեյկն արդեն քնել էր։ Շվեյկին արթնացրեց մի չաղ պարոն, որը ձեռքը դրեց նրա 

ճակատին ու ասաց․  

– Մի՛ վախենաք, ես բժիշկ Պավեկն եմ, Վինոգրադիից։ Տվեք ձեր ձեռքը։ Այս 

ջերմաչափը կոխեք ձեր թևի տակ։ Այդպե՛ս։ Ցույց տվեք ձեր լեզուն։ Մե՛կ էլ։ Հանեցեք 

լեզուն։ Ձեր ծնողներն ինչի՞ց են մեռել։  

Եվ այդպես, մինչ Վիեննան պայքարում էր, որ Ավստրոհունգարիայի բոլոր 

ժողովուրդները առավելագույն հավատարմություն և նվիրվածություն ցուցաբերեն, 

բժիշկ Պավեկը Շվեյկի հայրենասիրական խանդավառության դեմ բրոմ նշանակեց և 

արիասիրտ ու ազնիվ զինվորին խորհուրդ տվեց պատերազմի մասին չմտածել։  

– Հանգիստ պառկեցեք և խուսափեցեք հուզվելուց։ Վաղը մեկ էլ կանցնեմ։  

Մյուս օրը բժիշկը նորից եկավ և խոհանոցում պանի Մյուլլերին հարցուփորձ արեց, 

թե հիվանդն իրեն ինչպես է զգում։  

– Ավելի է վատացել, պան բժիշկ,– անկեղծ տխրությամբ պատասխանեց պանի 

Մյուլլերը։– Գիշերը, երբ ռևմատիզմից կուչ ու ձիգ էր գալիս, երգում էր, թող ներվի 

ասել, ավստրիական հիմնը։  

Բժիշկ Պավեկն անհրաժեշտ համարեց հիվանդի լոյալության այդ նոր դրսևորման 

վրա հակազդել բրոմի ավելի մեծ դոզայով։ Հաջորդ օրը պանի Մյուլլերը բժշկին 

զեկուցեց, թե Շվեյկն ավելի է վատացել։  

– Ճաշից Հետո, պան բժիշկ, ուղարկեց պատերազմական գործողությունների 

քարտեզը բերելու, իսկ գիշերը զառանցում էր, թե Ավստրիան կհաղթի։  

– Իսկ դեղափոշին ընդունո՞ւմ է ըստ իմ ասածի։  

– Դեռ չի էլ ուղարկել դեղը բերելու, պան բժիշկ։  



Շվեյկի գլխին կշտամբանքների մի տարափ տեղալով, նրան հավաստիացնելով, որ 

այլևս չի գա բուժելու մի մարդու, որը մերժում է բրոմով բուժելու իր եղանակը, 

դոկտոր Պավեկը թողեց ու գնաց։  

Դեռ երկու օր էլ կար մինչև այն պահը, երբ Շվեյկը պետք է կանգներ զորակոչային 

հանձնաժողովի առաջ։  

Այդ ժամանակամիջոցում նա անհրաժեշտ պատրաստություններ տեսավ․ պանի 

Մյուլլերին ուղարկեց, նախ, համազգեստային գլխարկ գնելու և, երկրորդ, փողոցի 

անկյունում ապրող հրուշակագործից խնդրելու այն ձեռնասայլակը, որով նա մի 

ժամանակ իր կաղ ու քոպակ պապին դուրս էր բերել թարմ օդ շնչելու։ Հետո Շվեյկը 

հիշեց, որ իրեն հենակներ են հարկավոր։ Բարեբախտաբար, հրուշակագործը, 

ընտանեկան սրբության պես պահել էր նաև հենակները։  

Պակասում էր միայն մի փոքրիկ ծաղկեփունջ, որպիսին իրենց կրծքին կրում են 

նորակոչիկները։ Բայց պանի Մյուլլերը, որն այդ օրերին սաստիկ նիհարել և ուր որ 

գնում՝ ամեն տեղ լաց էր լինում, նրա համար ծաղկեփնջիկ էլ ճարեց։  

Եվ այդպես, այն հիշարժան օրը Պրագայի փողոցներն ականատես եղան իսկական 

հայրենասիրության մի սրտառուչ օրինակի։ Մի պառավ կին հրելով առաջ էր մղում 

մի ձեռնասայլակ, որի մեջ նստած էր պսպղուն կոկարդով համազգեստային գլխարկ 

դրած մի մարդ, որը թափահարում էր իր հենակները։ Նրա պիջակի կրձքին աչքի էր 

զարնում նորակոչիկի երփներանգ ծաղկեփնջիկը։ Այդ մարդը, շարունակելով 

հենակները թափահարել, փողոցով մեկ գոռում էր.  

– Դեպի Բելգրա՛դ, դեպի Բելդրա՛գ։  

Նրա հետևից շարժվում էր մի բազմություն, որն սկսել էր գոյանալ այն տան առաջ, 

որտեղից Շվեյկը դուրս էր եկել պատերազմ գնալու։ Շվեյկը նկատեց, որ 

խաչմերուկներում կանգնած ոստիկաններից ոմանք իրեն պատիվ են տալիս։ 

Վացլավի հրապարակում Շվեյկի ձեռնասայլակի շուրջն ամբոխն աճելով հասավ մի 



քանի հարյուր մարդու, իսկ Կրակովի փողոցի անկյունում մարդիկ ծեծեցին 

կորպորանտի թասակ դրած մի բուրշի, որը Շվեյկի հետևից գոռացել էր․  

– Heil! Nieder mit den serben![4] 

Վոդիչկովո փողոցի անկյունում վրա հասած հեծյալ ոստիկանությունը ցրեց 

ամբոխը։ Երբ Շվեյկը պրիստավին ապացուցեց, որ ինքն այսօր պետք է ներկայանա 

զինակոչային հանձնաժողովին, պրիստավը փոքր ինչ հիասթափվեց և, 

անախորժությունից խուսափած լինելու համար, երկու հեծյալ ոստիկանի հրամայեց 

Շվեյկի ձեռնասայլակին ուղեկցել մինչև Ստրշելեցկի կղզին։  

Այդ իրադարձության մասին «Պրագայի պաշտոնաթերթ»-ում զետեղվեց հետևյալ 

հոդվածը.  

Հաշմանդամի հայրենասիրությունը  

Երեկ ցերեկը Պրագայի գլխավոր փողոցներում անցորդներն ականատես եղան մի 

տեսարանի, որը պերճախոս կերպով վկայում է, որ այս մեծ և լուրջ պահին մեր 

ժողովրդի որդիներն ևս ընդունակ են մեր զառամյալ միապետի գահին հավատարիմ 

ու նվիրված լինելու փայլուն օրինակներ ցույց տալ։ Թվում էր, թե վերադարձել են 

հույների և հռոմեացիների այն փառապանծ ժամանակները, երբ Մուցիոս Սցևոլան 

կռվի էր գնում, չնայած որ ձեռքերն այրված էին։ Հենակավոր այն հաշմանդամը, որին 

հիվանդի ձեռնասայլակով տանում էր նրա պառավ մայրը, երեկ ցուցահանեց 

հայրենասիրության սրբազան մի զգացմունք։ Չեխ ժողովրդի այդ որդին, չնայած իր 

տկարությանը, կամավոր կերպով գնաց պատերազմ, որպեսզի իր բոլոր ուժերը և 

նույնիսկ կյանքը զոհի հանուն իր կայսեր։ Եվ այն հանգամանքը, որ նրա «Դեպի 

Բելգրադ» կոչը այնպիսի աշխույժ արձագանք գտավ Պրագայի փողոցներում, վկայում 

է, որ Պրագայի բնակիչները սիրո վսեմ օրինակներ են ցուցաբերում հայրենիքի և 

թագավորող տան նկատմամբ։  

Այդ ոգով էր գրել նաև «Պրագեր Տագեբլատտ»֊ը, որն իր հոդվածն ավարտել էր 

այսպիսի խոսքերով. «հաշմանդամ կամավորին ուղեկցում էին բազմաթիվ 



գերմանացիներ, որոնք իրենց մարմնով նրան պաշտպանում էին Անտանտայի չեխ 

գործակալների ինքնադատաստանից»։  

«Բոհեմիա»֊ն, որ նույնպես տպագրել էր այդ հաղորդագրությունը, պահանջում էր, 

որ հաշմանդամ կամավորը պարգևատրվի, և հայտարարում էր, թե խմբագրությունը 

գերմանացի քաղաքացիներից նվերներ է ընդունում անհայտ հերոսի օգտին։  

Եվ այդպես, այդ երեք թերթերը գտնում էին, թե չեխերի երկիրը չէր կարող տալ 

առավել վեհանձն մի քաղաքացի։  

Սակայն զինակոչային հանձնաժողովի պարոնները համակարծիք չէին նրանց։ 

Մանավանդ զինվորական ավագ բժիշկ Բաուտցեն։ Սա անողորմ մի մարդ էր, որն 

ամեն բանի մեջ ժուլիկություն և զինվորական ծառայությունից՝ ռազմաճակատից, 

գնդակներից ու շրապնելներից խուսափելու փորձ էր տեսնում։  

Հայտնի է նրա հետևյալ խոսքը. «Das ganze tschechische Volk ist eine 

Simulantenbande»[5]։  

Իր գործունեության երեք շաբաթվա ընթացքում նա 11,000 քաղաքացիներից 

10,999֊ին սիմուլյանտ էր համարել և իր ցանցը կգցեր նաև տասնմեկհազարերորդին, 

եթե այս բախտավորը կաթվածահար չլիներ հենց այն պահին, երբ բժիշկը նրա վրա 

գոռացել էր, «Kehrt euch!»[6]։  

– Տարեք այս սիմուլյանտին,– ասել էր Բաուտցեն, երբ հավաստիացել էր, որ նա 

մեռած է։  

Եվ ահա այդ հիշարժան օրը Շվեյկը Բաուտցեի առաջ կանգնեց միանգամայն մերկ, 

ինչպես և մնացած բոլորը, ամոթխածորեն իր մերկությունը ծածկելով հենակներով, 

որոնց վրա հենված էր։  

– Das ist wirklich ein besonderes Feigenblatt[7],– ասաց Բաուտցեն,– դրախտում 

այսպիսի թզենու տերևներ չեն եղել։  



– Ազատված է ապուշության պատճառով,– բարձրաձայն կարդաց ֆելդֆեբելը, 

զննելով Շվեյկի փաստաթղթերը։  

– Իսկ էլ ի՞նչ հիվանդություններ անեք,– հարցրեց Բաուտցեն։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, ռևամտիզմ ունեմ։ Բայց թագավոր կայսրին 

կծառայեմ մինչև արյանս վերջին կաթիլը,– համեստորեն ասաց Շվեյկը։– Ծնկներս 

ուռել են։  

Բաուտցեն մի ահարկու հայացք նետեց քաջարի զինվոր Շվեյկի վրա ու ծղրտաց.  

– Sie sind ein Simulant![8].  

Եվ, դառնալով ֆելդֆեբելին, սառցային հանգստությամբ ասաց.  

– Den Kerl sogleich einsperren[9].  

Հրացաններին սվիններ հագցրած երկու զինվորներ Շվեյկին տանում էին կայազորի 

բանտը։ Շվեյկը քայլում էր հենակներին հենված և սարսափով զգում էր, որ 

ռևմատիզմն անցնում է։ Պանի Մյուլլերը, որը կամրջի մոտ, ձեռնասայլակի կողքին 

կանգնած սպասում էր Շվեյկին, նրան տեսնելով երկու սվինների արանքում, սկսեց 

լաց լինել և սուսուփուս հեռացավ ձեռնասայլակից՝ այլևս երբեք չմոտենալու 

համար…  

Իսկ քաջարի զինվոր Շվեյկն համեստաբար քայլում էր պետության զինյալ 

պաշտպանների ուղեկցությամբ։ Սվիններն արևից պսպղում էին, և Մալայա 

Ստրանայում, Ռադեցկու հուշարձանի առաջ, դիմելով իրեն ուղեկցող բազմությանը, 

Շվեյկը գոռաց.  

– Դեպի Բելգրա՛դ։  

Իսկ մարշալ Ռադեցկին իր պատվանդանից մտախոհ նայում էր հեռացող քաջարի 

զինվոր Շվեյկի հետևից, որը տարուբերվում էր հին հենակների վրա՝ նորակոչիկի 

ծաղկեփնջիկը պիջակի կրծքին։  



Մի ոմն պատկառելի պարոն իր շուրջն հավաքված բազմությանը բացատրում էր, 

թե դասալիք են տանում։  

 

  

Շվեյկը սիմուլյանտ  

Այդ մեծ դարաշրջանում բժիշկները կաշվից դուրս էին գալիս սիմուլյանտների 

միջից սաբոտաժի չար ոգին արտաքսելու և նրանց բանակի գիրկը վերադարձնելու 

համար։ Սիմուլյանտների և սիմուլյանտության մեջ կասկածվողների, այսինքն՝ 

թոքախտավորների, ռևմատիկների, ճողվածք ունեցողների, երիկամների 

բորբոքումով, տիֆով, շաքարախտով, թոքերի բորբոքումով և այլ 

հիվանդություններով տառապողների համար սահմանված էր փորձաքննությունների 

մի ամբողջ աստիճանաշար։  

Այն տանջանքները, որոնց ենթարկվում էին սիմուլյանտները, սիստեմավորված 

էին, և այդ տանջանքների աստիճանավորումներն հետևյալներն էին.  

1. Խիստ դիետա. երեք օր առավոտյան և երեկոյան մեկ բաժակ թեյ։ Բացի 

դրանից, բոլորին, անկախ այն բանից, թե ինչ գանգատներ ունեին, 

ասպիրին էին տալիս, որպեսզի քրտնեին։ 

2. Խինինի փոշի ձիու դոզայով, որպեսզի նրանց մտքովը չանցներ, թե 

զինվորական ծառայությունը մեղր է։ Դա կոչվում էր «խինին լպստել»։ 

3. Օրական երկու անգամ ստամոքսի լվացում մի լիտր տաք ջրով։ 

4. Կլիզմա սապնաջրով և գլիցերինով։ 

5. Փաթաթում սառը թաց սավանի մեջ։ 

Կային հերոսներ, որոնք անսասան դիմանում էին տանջանքների բոլոր հինգ 

աստիճաններին և հասնում այն բանին, որ նրանց, հասարակ դագաղների մեջ դրած, 



տանում էին զինվորական գերեզմանատուն։ Բայց պատահում էին և թուլամորթներ, 

որոնք, հենց որ բանը հասնում էր կլիզմային, հայտարարում էին, թե արդեն 

առողջացել են և չեն երազում ոչ այլ ինչ, եթե ոչ առաջին իսկ երթային գումարտակի 

հետ գնալ խրամատները։  

Շվեյկին տեղավորեցին կայազորի բանտին կից հիվանդանոցային բարաքում, հենց 

այդպիսի թուլամորթ սիմուլյանտների մեջ։  

– Էլ չեմ դիմանա,– ասաց նրա մահճակիցը, որին հենց նոր էին բերել 

ամբուլատորիայից, ուր արդեն երկրորդ անդամ նրա ստամոքսը լվացել էին։ Այդ 

մարդը կարճատես էր ձևանում։  

– Հենց վաղը կգնամ գունդը,– ասաց նրա ձախակողմյան հարևանը, որին հենց նոր 

կլիզմա էին արել։ Այդ հիվանդը ձևանում էր, թե ցախաքլորի պես խուլ է։  

Դռան մոտ դրված մահճակալի վրա մեռնում էր թաց ու սառն սավանի մեջ 

փաթաթած մի թոքախտավոր։  

– Սա արդեն երրորդն է այս շաբաթվա մեջ,– ասաց աջակողմյան հարևանը։  

– Իսկ դու ի՞նչ հիվանդություն ունես,– հարցրին Շվեյկին։  

– Ռևմատիզմ ունեմ,– պատասխանեց Շվեյկը, և նրա շուրջն իսկույն մի անկեղծ 

ծիծաղ պոռթկաց։ Ծիծաղում էր նույնիսկ մեռնող թոքախտավորը, որ տուբերկուլյոզով 

հիվանդ էր ձևանում։  

– Լավ կլինի քո ռևմատիզմով քիթդ չխոթես այստեղ,– լրջորեն նախազգուշացրեց 

Շվեյկին մի չաղ պարոն։– Այստեղ ռևմատիզմը նույնքան են բանի տեղ դնում, որքան 

մազոլները։ Ես սակավարյունություն ունեմ, ստամոքսիս կեսն ու կողերիցս հինգը 

չկան, բայց ոչ ոք չի հավատում։ Իսկ վերջերս այստեղ մի խուլուհամր կար։ Տասնչորս 

օր շարունակ ամեն կես ժամը մեկ նրան փաթաթում էին թաց սավանի մեջ։ Ամեն օր 

կլիզմա էին անում ու ստամոքսը դատարկում։ Նույնիսկ սանիտարները կարծում էին, 

թե նրա գործը հաջող է և թե մարդուն բաց կթողնեն գնա տուն, բայց բժիշկը վերցրեց ու 



փսխեցնող դեղ նշանակեց։ Այդ դեղը կարող էր նրա աղիքները բերանը բերել, և այն 

ժամանակ նա թուլամորթություն արեց։ «Էլ չեմ կարող, ասում է, խուլուհամր ձևանալ։ 

Լսողությունս էլ, խոսողությունս էլ վերականգնվել է»։ Բոլոր հիվանդները նրան 

համոզում էին, որ իրեն չկործանի, բայց նա իր էշն էր քշում, թե իբր ամեն ինչ լսում է և 

բոլորի պես տեսնամ։ Այդպես էլ զեկուցեց առավոտվա շրջայցի ժամանակ։  

– Հա՜, երկար դիմացավ,– հարեց մեկը, որ ձևացնում էր, թե իր մի ոտքը մյուսից 

ուղիղ տասնչորս սանտիմետր կարճ է։– Նա այն անդամալույծի պես չէր, որի համար 

խինինի երեք փոշին, մի կլիզման և մի օր սոված մնալն էլ բավական եղավ։ 

Խոստովանեց նույնիսկ նախքան ստամոքսը դատարկելը։ Անդամալուծությունը 

ձեռաց անցավ։  

– Այստեղ բոլորից շատ դիմացավ այն մեկը, որին կատաղած շուն էր կծել։ Կծում էր, 

ոռնում, իսկապես ամեն ինչ շատ լավ էր անում։ Բայց ոչ մի կերպ չէր կարողանում 

այնպես անել, որ բերանին փրփուր երևար։ Մենք ամեն կերպ օգնում էինք նրան, 

շրջայցից առաջ խուտուտ էինք տալիս, երբեմն մի ամբողջ ժամ։ Բանը այնտեղ էինք 

հասցնում, որ մարդը սկսում էր ջղաձգություններ անել ու կապտել, և 

այնուամենայնիվ բերանին փրփուր չէր երևում։ Չկար ու չկար։ Սարսափելի՜ բան էր։ 

Եվ երբ առավոտվա շրջայցի ժամանակ անձնատուր եղավ, ասել չի լինի, թե ինչպես 

խղճացինք նրան։ Մոմի պես ձիգ տնկվեց մահճակալի մոտ, պատիվ տվեց ու ասաց. 

«Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավագ բժիշկ, որ առհասարակ ինձ ոչ մի շուն չի 

կծել։ Ես ինքս եմ իմ ձեռքը կծել»։ Այդ խոստովանությունից հետո նրան մեղադրեցին 

ինքնաանդամախեղության մեջ, թե իբր ինքն իր ձեռքը կծել է նրա համար, որ 

ռազմաճակատ չընկնի։  

– Շատ դժվար է ձևացնել այն հիվանդությունները, որոնց ժամանակ պահանջվում է, 

որ մարդու բերանին փրփուր երևա,– ասաց չաղ սիմուլյանտը։– Ա՛յ, օրինակ, 

ընկնավորությունը։ Այստեղ մի ընկնավոր կար։ Նա մեզ միշտ ասում էր, թե ուզածդ 

ժամանակ ընկնավոր ձևանալը դատարկ բան է։ Ընկնում էր օրը մի տասն անգամ, 



կծկվում էր ու ջղաձգվում, բռունցքները սեղմում, սչքերը թռցնում, ճակատը գետնին 

խփում, լեզուն դուրս գցում։ Կարճ ասած, հիանալի ընկնավորություն էր – առաջին 

տեսակի, ամենաիսկական։ Բայց հանկարծ վզի վրա երկու չիբան դուրս եկավ, երկու 

հատ էլ մեջքի վրա, և այն ժամանակ գետնին խփվելու և ջղաձգվելու վերջն եկավ։ Չէր 

կարողանում նույնիսկ գլուխը շարժել։ Ո՛չ նստել էր կարողանում, ո՛չ պառկել։ 

Մարդու տենդը բռնեց, և բժշկի շրջայցի ժամանակ զառանցանքի մեջ ամեն ինչ 

խոստովանեց։ Ասենք, այդ չիբանների ձեռքից մենք էլ տուժեցինք։ Դրանց պատճառով 

նա մի երեք օր էլ պառկեց մեզ մոտ, և նրան ուրիշ դիետա նշանակեցին. առավոտյան՝ 

սուրճ և բուլկի, ճաշին սուպ, սոուսով կնելդիկ, երեկոյան՝ շիլա կամ սուպ, և մենք, մեր 

դատարկված, անոթի ստամոքսներով և խիստ դիետայով, ստիպված էինք նայել, թե 

այդ գյադան ինչպես է լափում, բերանր չփչփացնում և լափելուց հետո փնչացնում ու 

զկռտում։ Դրանով նա սրտի արատ ունեցող երեք ուրիշ հիվանդի տունն էլ քանդեց։ 

Նրա՛նք էլ խոստովանեցին։  

– Ամենից հեշտը,– ասաց սիմուլյանտներից մեկը,– խելագար ձևանալն է։ Մեր կողքի 

համար երկու պալատում երկու ուսուցիչներ կան։ Նրանցից մեկը գիշեր ու ցերեկ 

բղավում է. «Ջորդանո Բրունոյի խարույկը դեռ ծխում է։ Վերսկսեցեք Գալիլեյի 

դատավարությունը»։ Իսկ մյուսը հաչում է, սկզբում երեք անգամ դանդաղ – «հա՛ֆ, 

հա՛ֆ, հա՛ֆ», հետո հինգ անգամ արագ-արագ – «հա՛ֆ, հա՛ֆ, հա՛ֆ, հա՛ֆ, հա՛ֆ», իսկ 

հետո նորից դանդաղ, և այդպես անվերջ, առանց շունչ քաշելու։ Երկուսն էլ արդեն մի 

շաբաթից ավելի դիմանում են… Սկզբում ես ինքս էլ ուզում էի կրոնական հողի վրա 

խելագարված ձևանալ և քարոզել հռոմի պապի անսխալականությունը։ Բայց, ի 

վերջո, Մալայա Ստրանայում մի սափրիչից տասնհինգ կրոնով ստամոքսի ռակ ձեռք 

բերեցի։  

– Ես ճանաչում եմ Բրժևնովայում ապրող մի ծխնելույզ մաքրողի,– հարեց մի ուրիշ 

հիվանդ,– նա տասը կրոնով ձեզ համար այնպիսի տենդ կսարքի, որ լուսամատից 

դուրս նետվեք։  



– Դրանք բոլորը դատարկ բաներ են,– ասաց երրորդը,– Վրշովիցիում մի տատմեր 

կա, որ քսան կրոնով ձեր ոտքն այնպես դուրս կգցի, որ ցմահ հաշմանդամ մնաք։  

– Իմ ոտքը հինգ կրոնով են դուրս գցել,– լսվեց մի ձայն լասամուտի տակ դրված 

անկողնու միջից։– Կանխիկ հինգ կրոնով և երեք գավաթ գարեջրով։  

– Իմ հիվանդությունն ինձ վրա արդեն երկուհարյուր կրոնից ավելի է նստել,– ասաց 

նրա հարևանը, ձողունի պես չորացած մի մարդ։– Տվեք մի թույնի անուն, որ ես խմած 

չլինեմ։ Ես ամեն տեսակ թույների կենդանի պահեստ եմ։ Խմել եմ սուլեմա, սնդիկի 

գոլորշի շնչել, մկնդեղ կրծել, ափիոն ծխել, ափիոնի լուծույթ խմել, հացի վրա մորֆի 

ցանել, ստրիխնին կուլ տվել, ծծմբաթթվի մեջ լուծած ֆոսֆոր և պիկրինի թթու խմել։ 

Քայքայել եմ լյարդս, թոքերս, երիկամներս, լեղապարկս, ուղեղս, սիրտս ու աղիքներս։ 

Ոչ ոք չկարողացավ հասկանալ, թե ինչ հիվանդություն ունեմ։  

– Ա՛յ, տեսնում եք,– ասաց Շվեյկը,–֊ ամեն մարդ ի սեր կայսեր պետք է դիմանա այդ 

բոլորին։ Ե՛վ ստամոքսը դատարկելուն, և՛ կլիզմային։ Երբ մի քանի տարի սրանից 

առաջ ես զինվորական ծառայության մեջ էի, մեր գնդում ավելի վատ էր։ Հիվանդի 

ձեռքերը կապում էին ոտքերին և նրան այդպես կալանատուն նետում, որ այնտեղ 

ապաքինվեր։ Այնտեղ, մահճակալներ ու ներքնակներ և կամ թքամաններ չկային, 

ինչպես այստեղ։ Միայն մերկ նարեր էին և դրանց վրա պառկած հիվանդներ։ Մի 

անգամ այնտեղ պառկած էր ամենաիսկական բծավոր տիֆով հիվանդ մեկը, իսկ նրա 

կողքին մի ուրիշը, որ սև ծաղիկ էր հանել։ Երկուսի էլ ձեռքերը կապված էին ոտքերին, 

իսկ գնդի բժիշկը ոտքով խփում էր նրանց փորին, թե իբր սիմուլյանտություն են 

անում։ Բայց երբ երկու զինվորներն էլ մեռան, այդ պատմությունը թերթերի մեջ 

ընկավ։ Այն ժամանպկ մեզ անմիջապես արգելեցին կարդալ այդ թերթերը և նույնիսկ 

մեր սունդուկները խուզարկեցին, թե հո մեկն ու մեկի մոտ թերթ չկա։ Իմ բախտն էլ հո 

երբեք չի բանում։ Ամբողջ գնդում ոչ ոքի մոտ չգտան, բացի ինձնից։ Դե՛հ, տարան գնդի 

հրամանատարի մոտ։ Իսկ մեր գնդապետը, աստված հոգին լուսավորի, էշի մեկն էր. 

գոռաց վրաս, որ ես զգաստ կանգնեմ ու ասեմ, թե ով է գրել թերթում, ապա թե ոչ, 



ասաց, քիթ ու մռութս կջնջխի ու բանտում կփթացնի։ Հետո էլ եկավ գնդի բժշիկը, 

բռունցքով խփեց քթիս ու ասաց. «Sie verfluchter Hund, Sie schabiges Wesen, Sie 

ungluckliches Mistvieh![10] Սոցիալիստական անասուն»։ Իսկ ես նայում եմ ուղիղ նրանց 

աչքերին, աչքս չեմ թարթում ու լուռ եմ։ Աջ ձեռքս հովարիս, իսկ ձախը՝ 

շալվարակարիս։ Շան պես վազվզում են շուրջս, հաչում վրաս, իսկ ես՝ ոչ մի ծպտուն, 

լուռ եմ ու լուռ, պատիվ եմ տալիս նրանց, իսկ ձախ ձեռքս ձգել եմ շալվարակարիս 

ուղղությամբ։ Այդպես մի կես ժամի չափ վազվզեցին, հետո գնդապետը վազելով 

մոտեցավ ինձ ու հանկարծ բղավեց. «Դու ապո՞ւշ ես թե ապուշ չես»։ – «Ճիշտ այդպես, 

պարոն գնդապետ, ապուշ եմ»։ – «Քսանմեկ օր խիստ կալանք ապուշության համար։ 

Շաբաթը երկու ծոմ օր, մի ամիս առանց արձակուրդի, քսանութ ժամ ձեռքերը 

ոտքերին կապած։ Անմիջապես նստեցնել և ուտելու բան չտալ։ Կապկպել դրան։ Ցույց 

տալ դրան, որ պետությանը ապուշներ պետք չեն։ Մենք քո գլխից, շուն շանորդի, 

թերթերը կհանենք»,– ավարտեց գնդապետն իր ճամարտակությունը։ Մինչ ես նստած 

էի բանտում, զորանոցում ուղղակի հրաշքներ էին տեղի ունենում։ Մեր գնդապետն 

առհասարակ զինվորներին արգելել էր կարդալ, թեկուզ և «Պրագայի 

պաշտոնաթերթը»-ը։ Զինվորների խանութում նույնիսկ արգելված էր սոսիսկին ու 

պանիրը թերթերի մեջ փաթաթել։ Ահա հենց այդ ժամանակվանից զինվորներն 

սկսեցին կարդալ։ Մեր գունդը միանգամից դարձավ ամենակարդացածը։ Կարդում 

էինք բոլոր թերթերը, և ամեն մի գնդում գնդապետի վրա ոտանավորներ ու երգեր էին 

հորինում։ Իսկ երբ գնդում որևէ բան էր պատահում, միշտ գտնվում էր մի 

բարյացակամ մարդ, որ թերթում մի փոքրիկ հոդված էր տպում. «Զինվորների 

խոշտանգումները» վերնագրով։ Դեռ ավելին, գրում էին Վիեննայի դեպուտատներին, 

որ նրանք մեզ պաշտպանեն, և դեպուտատները պառլամենտում հարցապնդում 

հարցապնդումի ետևից էին անում, թե արդյոք կառավարությանը հայտնի՞ է, որ մեր 

գնդի հրամանատարը գազան է, և այլն։ Մինիստրը մեզ մոտ մի հանձնաժողով 

ուղարկեց այդ գործը քննելու, և հետևանքն այն եղավ, որ մի ոմն գլուբոկցի Ֆրանտա 

Հեչլի երկու տարի տվին ու նստեցրին։ Հենց նա էր դիմել Վիեննա՝ պառլամենտի 



դեպուտատներին, գանգատվելով, թե վարժադաշտում պարապմունքի ժամանակ 

գնդապետից մի ապտակ է ստացել։ Երբ հանձնաժողովը մեկնեց, գնդապետը մեզ 

բոլորիս, ամբողջ գունդը, շարք կանգնեցրեց ու ասաց, թե զինվորը զինվոր է, նա 

պարտավոր է լեզուն իրեն քաշել ու ծառայել, իսկ եթե որևէ մեկին այդ բանը դուր չի 

գալիս, ապա դա կարգապահության խախտում է։ «Իսկ դուք, սրիկանե՛ր, կարծում էիք, 

թե այդ հանձնաժողովը ձեզ կօգնի՞,– ասաց գնդապետը։– Բոլորովին էլ չօգնեց։ Այո, 

իսկ հիմա թող յուրաքանչյուր վաշտ համաքայլ անցնի իմ առջևով և բարձրաձայն 

կրկնի ինչ որ ես ասացի։ Եվ մենք, վաշտ առ վաշտ, քայլում էինք դեմքներս դեպի աջ՝ 

գնդապետին դարձրած, ձեռքներս՝ հրացանների կաշեփոկերին, քայլում էինք և 

ձայններովս մեկ բղավում. «Մենք, սրիկաներս, կարծում էինք, թե այդ հանձնաժողովը 

մեզ կօգնի։ Բոլորովին էլ չօգնեց»։ Պարոն գնդապետն այնպես էր ծիծաղում, որ քիչ էր 

մնում փորը պատռվեր։ Բայց ահա սկսեց անցնել տասնմեկերորդ վաշտը։ Քայլում է, 

ոտքերով գետինը դոփում, բայց երբ հասնում է գնդապետին՝ ոչ մի ծպտուն։ Լուռ է, ո՛չ 

մի ձայն։ Գնդապետը կարմրեց-կարմրատակեց խաշած խեցգետնի պես, և վաշտը հետ 

դարձրեց, որ նա ամեն ինչ նորից անի։ Տասնմեկերորդը քայլում է նորից և… լռում։ 

Անցնում են շարք առ շարք և բոլորը հանդգնորեն նայում գնդապետի աչքերին։ 

«Ruht!»[11] – հրամայեց գնդապետը, իսկ ինքը սկսեց բակում արագ-արագ գնալ ու գալ, 

մտրակը շրխկոցով խփում էր սապոգներին, բարկացած թքում, իսկ հետո հանկարծ 

կանգ առավ ու բղավեց, «Abtreten!»[12]։ Հետո նստեց իր յաբուն ու դարպասից դուրս 

թռավ։ Մենք սպասում էինք ու սպասում, թե տեսնես տասնմեկերորդ վաշտի վերջն 

ինչ է լինելու, բայց ոչինչ էլ չեղավ։ Սպասեցինք մի օր, երկու օր, մի շաբաթ բան չեղավ։ 

Գնդապետը բոլորովին չէր երևում զորանոցում, իսկ զինվորները դրա համար ավելի 

ուրախ էին, և ոչ միայն զինվորները, այլև ենթասպաներն ու նույնիսկ սպաները։ 

Վերջապես մեզ մի նոր գնդապետ ուղարկեցին։ Հնի մասին ասում էին, թե ինչ-որ 

սանատորիա է ընկել, որովհետև իր ձեռքով թագավոր կայսրին գրել է, թե 

տասնմեկերորդ վաշտը ապստամբվել է։  



Մոտենում էր հետճաշյա շրջայցի ժամը։ Զինվորական բժիշկ Գրյունշտայնը 

անցնում էր մահճակից մահճակ, իսկ նրա հետևից, մատյանը ձեռքին քայլում էր 

բուժակը։  

– Մացո՛ւնա։  

– Ներկա։  

– Կլիզմա և ասպիրին։  

– Պո՛կորնի։  

– Ներկա։  

– Ստամոքսի լվացում և խինին։  

– Կովա՛րժիկ։  

– Ներկա։  

– Կլիզմա և ասպիրին։  

– Կոտյա՛տկո։  

- ֊ Ներկա։  

– Ստամոքսի լվացում և խինին։  

Եվ այդպես բոլորին իրար հետևից, մեքենայորեն, կոպտաբար ու անգթորեն։  

– Շվե՛յկ։  

– Ներկա։  

Բժիշկ Գրյունշտայնը նայեց նորեկին։  

– Ի՞նչ հիվանդություն ունեք։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, ռևմատիզմ ունեմ։  



Բժիշկ Գրյունշտայնն իր բժշկական գործունեության ընթացքում սովորություն էր 

դարձրել հիվանդների հետ խոսել նուրբ իրոնիայով։ Դա շատ ավելի խիստ էր 

ներգործում, քան գռռալը։  

– Ա՛խ, ահա՜ թե ինչ, ռևմատիզմ…– ասաց նա Շվեյկին։– Դա իսկապես ծանր 

հիվանդություն է։ Հակառակի պես այնպես է պատահում, որ մարդ ռևմատիզմով 

հիվանդանում է հենց համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, հենց այն 

ժամանակ, երբ պետք է ռազմաճակատ գնալ։ Կարծում եմ, որ դա ձեզ մեծ վիշտ է 

պատճառում։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գլխավոր բժշիկ, մեծ վիշտ է պատճառում։  

– Հը՛մ, ահա՜ թե ինչ, դա նրան վիշտ է պատճառում։ Շատ բարի եք եղել, որ մտածել 

եք այդ ռևմատիզմի հարցով մեզ դիմել հատկապես հիմա։ Խաղաղ ժամանակ խեղճը 

ուլի պես թռչկոտում է, իսկ երբ պատերազմ է ծագում՝ իսկույն ռևմատիզմը բռնում է, և 

ծնկները հրաժարվում են նրան ծառայել։ Արդյոք ձեր ծնկները չե՞ն ցավում։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, ցավում են։  

– Եվ ամբողջ գիշերը չե՛ք կարողանում քնել։ Ճի՞շտ է։ Ռևմատիզմը շատ 

վտանգավոր, տանջալից ու ծանր հիվանդության է։ Այդ տեսակետից մենք մեծ փորձ 

ունենք։ Խիստ դիետան և բուժման մեր մյուս միջոցները շատ լավ հետևանքներ են 

ունենում։ Դուք մեզ մոտ ավելի շուտ կառողջանաք, քան Պեշտյանիում, և այնպես 

կքայլեք դեպի ռազմաճակատ, որ թոզը երկինք հասնի։  

Եվ դառնալով բուժակին՝ ավագ բժիշկն ասաց.  

– Գրեցեք. «Շվեյկ, խիստ դիետա, օրը երկու անգամ ստամոքսի լվացում և օրական 

մեկ կլիզմա»։ Իսկ հետո՝ կտեսնենք։ Առայժմ դրան տարեք ամբուլատորիա, 

ստամոքսը լվացեք և, երբ ուշքի գա, կլիզմա արեք, բայց, իմացած եղեք, իսկական 

կլիզմա, որպեսզի բոլոր սրբերի անունը տա և ռևմատիզմը վախից ձեռաց չքվի։  



Այնուհետև, շրջվելով դեպի հիվանդները, բժիշկ Գրյունշտայնը արտասանեց 

հետևյալ ճառը, որ լի էր իմաստուն ու գեղեցիկ խրատներով.  

– Չկարծեք, թե ձեր առաջ էշ է կանգնած, որին կարելի է քթից բռնած ման ածել ու 

խաբել։ Ձեր այդ օյինբազություններով դուք իմ գութը չեք շարժի։ Ես հո լավ գիտեմ, որ 

դուք սիմուլյանտներ եք և ուզում եք զինվորական ծառայությունից խուսափել, դրա 

համար էլ ձեզ հետ վարվում եմ ինչպես պետք է։ Ես կյանքումս հարյուրավոր ձեզ 

նման մարտիկներ եմ տեսել։ Այս մահճակների վրա պառկել են անթիվ ու անհամար 

այնպիսի մարդիկ, որոնք ոչ մի հիվանդություն չեն ունեցել, բացի մարտական ոգու 

բացակայությունից։ Այն ժամանակ, երբ նրանց ընկերները մարտնչում էին 

ռազմաճակատում, նրանք կարծում էին, թե հանգիստ կպառկեն տեղաշորի մեջ, 

հիվանդանոցային սնունդ կստանան և կսպասեն, մինչև որ պատերազմը վերջանա։ 

Բայց նրանք, այդ սրիկաները, սխալվում էին։ Եվ դուք բոլորդ էլ, շո՛ւն շանորդիներ, 

սխալվում եք։ Նույնիսկ քսան տարի հետո, երբ երազում տեսնեք, թե ինչպես էիք ինձ 

մոտ սիմուլյանտություն անում, սարսափից կբոռաք։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավագ բժիշկ,– լսվեց մի թույլ ձայն 

լուսամուտի մոտ գտնվող մահճակալից,– ես արդեն առողջացել եմ։ Դեռևս գիշերը 

նկատեցի, որ շնչարգելությունս անցել է։  

– Ձեր ազգանո՞ւնը։  

– Կովարժիկ։ Համարձակվում եմ զեկուցել, որ ինձ կլիզմա է նշանակված։  

– Լա՛վ, ձեզ կլիզմա կանեն նաև ճանապարհի համար,– կարգադրեց բժիշկ 

Գրյունշտայնը,– որպեսզի հետո չգանգատվեք, թե այստեղ ձեզ չենք բուժել։ Այո՛։ Իսկ 

հիմա բոլոր հիվանդներդ, որոնց անունը կարդացի, հետևեցեք բուժակին և ստացեք 

ում ինչ որ նշանակված է։  

Յուրաքանչյուրը ստացավ իր համար նշանակված պատկառելի բաժինը։ Ոմանք 

ջանում էին բժշկի հրամաններն ի կատար ածողի վրա ազդել աղաչանքներով և կամ 

սպառնալով, թե իրենք էլ բուժակ կգրվեն և թե կարող է պատահել, որ այժմյան 



բուժակները մի օր իրենց ձեռքն ընկնեն։ Գալով Շվեյկին, պետք է ասել, որ նա իրեն 

պահում էր հերոսաբար։  

– Մի՛խնայիր ինձ,– քաջալերում էր նա իրեն կլիզմա անող դահիճին։– Հիշիր 

երդումդ։ Եթե այստեղ պառկած լինի նույնիսկ հայրդ կամ հարազատ եղբայրդ, կլիզմա 

արա նրան, և վե՛րջ։ Մի մոռանա, որ Ավստրիան այդ կլիզմաների զորությամբ է 

դիմանում։ Մենք կհաղթե՛նք։  

Հետևյալ օրը շրջայցի ժամանակ բժիշկ Գրյունշտայնը Շվեյկին հարցրեց, թե նա 

հիվանդանոցում իրեն ինչպես է զգում։ Շվեյկը պատասխանեց, հիվանդանոցը հույժ 

բարեկարգ ու պատվական հաստատություն է։ Ի պարգև այդ պատասխանի, նա 

ստացավ նույնը, ինչ երեկ, և վերադիր՝ մի ասպիրին ու խինինի երեք դեղափոշի։ Այդ 

ամենը լցրին ջրի մեջ, ապա հրամայեցին, որ նա անմիջապես խմի։  

Նույնիսկ Սոկրատը իր թույնի բաժակն այնպես հանգիստ չէր խմել, ինչպես իր 

խինինը խմեց Շվեյկը, որի վրա բժիշկ Գրունշտայնը փորձում էր տանջանքների բոլոր 

տեսակները։ Երբ Շվեյկին բժշկի ներկայությամբ փաթաթեցին թացացրած սառը 

սավանի մեջ, ապա բժշկի այն հարցին, թե դա նրան ինչպես է դուր գալիս, նա 

պատասխանեց.  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավագ բժիշկ, ինձ այնպես եմ զգում, որ 

կարծես լողարանում կամ ծովափնյա կուրորտում լինեմ։  

– Ռևմատիզմը դեռ չի՞ անցել։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավագ բժիշկ, ոչ մի կերպ չի անցնում։  

Շվեյկին ենթարկեցին նոր տանջանքների։  

Այդ Ժամանակ հետևազորի գեներալի մի այրի, բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմը, 

անասելի ջանքեր էր գործադրում գտնելու համար այն զինվորին, որի մասին 

«Բոհեմիան» նորերս գրել էր, թե նա, այդ հաշմանդամը, պատվիրած է եղել, որ իրեն 

զինվորական հանձնաժողովի մոտ տանեն հիվանդի սայլաթոռով, և գոչել է «դեպի՛ 



Բելգրադ»։ Հայրենասիրության այդ դրսևորումը «Բոհեմիա»-ի խմբագրությանը առիթ 

էր տվել իր ընթերցողներին կոչ անելու՝ հանգանակություն սկսել լոյալ հերոս 

հաշմանդամի օգտին։  

Ոստիկանական վարչությունում բարոնահու կատարած հարցուփորձից, ի վերջո, 

պարզվել էր, որ այդ զինվորի ազգանունը Շվեյկ է։ Դրանից հետո գտնելն այլևս դժվար 

չէր։  

Հետն առնելով իր ընկերակցուհուն ու սենեկասպասավորին և վերջինիս ձեռքը մի 

զամբյուղ տալով, բարոնուհին գնաց Գրադչանիի զինվորական հոսպիտալը։  

Խեղճ բարոնուհին պատկերացում իսկ չուներ, թե ինչ ասել է պառկել բանտին կից 

հոսպիտալում։ Բարոնուհու այցետոմսը նրա առաջ բացեց բանտի դռները։ 

Գրասենյակում նրա նկատմամբ բոլորը չափազանց սիրալիր էին։ Դեռ հինգ րոպե 

չանցած նա արդեն զիտեր, որ der brave Soldat![13] Շվեյկը, որի մասին հարցուփորձ էր 

անում, պառկած է երրորդ բարաքում, № 17 մահճակի վրա։ Բարոնուհուն 

առաջնորդում էր բժիշկ Գրյունշտայնն ինքը, որն ուղղակի շշմել էր այդ անակնկալ 

այցելությունից։  

Շվեյկը նոր էր վերադարձել բժիշկ Գրյունշտայնի նշանակած ամենօրյա 

սովորական բուժաշարից ու նստած էր իր մահճակի վրա, շրջապատված սաստիկ 

նիհարած և քաղցից ուժասպառ այն սիմուլյանտներով, որոնք մինչև հիմա 

անձնատուր չէին եղել և համառորեն շարունակում էին մաքառել բժիշկ Գրյունշտայնի 

դիետայի դեմ։  

Եթե մեկնումեկը լսեր այդ ընկերախմբի խոսակցությունը, պիտի կարծեր, թե 

գտնվում է խոհարարագիտական, բարձրագույն դպրոցի պատկանող խոհարարների 

շրջանում և կամ գաստրոնոմիական խանութների գործակատարների 

դասընթացներում։  

– Խոզի ամենահասարակ խորխոզին էլ պետք տաք֊տաք ուտել,– ասում էր այն 

հիվանդը, որին այստեղ բուժում էին «ստամոքսի անբուժելի կատառ» 



հիվանդությունից։– Երբ ճարպն սկսում է ճթճթալ, լավ ճզմիր, վրան աղ ու պղպեղ 

ցանիր, և նրան սագի ոչ մի խորխոզի չի հասնի։  

– Սագի խորխոզու մասին այդպիսի բան չասեք,– ասաց այն հիվանդը, որ 

ստամոքսի ռակ ուներ։– Սագի խորխոզուց լավ բան չկա։ Ա՜խր ձեր այդ խոզաճարպի 

խորխոզին նրա առաջ ի՞նչ է որ։ Սագի խորխոզին, իհարկե, պետք է այնքան 

տապակել, մինչև որ ոսկու գույն ստանա։ Հրեաներն այդպես են անում, վերցնում են 

չաղ սագ, մաշկի ճարպը պոկում ու տապակում։  

– Իմ կարծիքով, խոզի խորխոզու հարցում դուք սխալվում եք,– ասաց Շվեյկի 

կողքին պառկած հիվանդը։– Խոսքս, իհարկե, տանու խոզի ճարպից պատրաստած 

խորխոզու մասին է։ Նա այդպես էլ կոչվում է – տանու խորխոզի։ Խորխոզին պետք է 

ո՛չ դարչնագույն լինի, ո՛չ դեղին, այլ այդ երկու նրբերանգների միջին գույնն ունենա։ 

Տանու խորխոզին պետք է ոչ շատ կոշտ լինի, ոչ շատ փափուկ։ Չպիտի խրթխրթա։ Որ 

խրթխրթաց, կնշանակե չափից ավելի է տապակած։ Խորխոզին մարդու բերանի մեջ 

պետք է հալվի… բայց այդ ժամանակ մարդ չպիտի զգա, որ ճարպը կզակի վրայով 

ցած է ծորում։  

– Իսկ ձեզնից ո՞վ է ձիաճարպի խորխոզի կերել,– լսվեց ինչ-որ մեկի ձայնը, սակայն 

ոչ ոք չպատասխանեց, որովհետև այդ պահին վազեվազ ներս ընկավ բուժակը.  

– Անցնել մահճակների վրա։ Այստեղ է գալիս մեծ իշխանուհին։ Ձեր կեղտոտ 

ոտքերը չցուցադրեք վերմակների տակից։  

Մեծ իշխանուհին անգամ չէր կարող ներս մտնել այնպիսի շուքով, ինչպես ներս 

մտավ բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմը։ Նրան հետևում էր մի մեծ թափոր, այդտեղ էր և 

հոսպիտալի հաշվապահը, որն այդ այցելության մեջ տեսնում էր ռևիզիայի գաղտնի 

մեքենայություններ, մի ռևիզիա, որը կարող էր թիկունքի եկամտաբեր տեղից նրան 

նետել շրապնելների բերանը, առաջավոր դիրքերի լարափակոցների մոտ։ Նա 

սփրթնած էր։ Էլ ավելի սփրթնած էր դոկտոր Գրյունշտայնը։ Նրա աչքերի առաջ 

վետվետում էին պառավ բարոնուհու «գեներալի այրի» տիտղոսը կրող փոքրիկ 



այցետոմսը և այն ամենը,– ինչ կապված էր այդ այցետոմսի հետ, այսինքն՝ 

ծանոթություններ, հովանավորություններ, բողոքներ, ռազմաճակատ փոխադրելու 

վտանգ և այլ ահավոր բաներ։  

– Ահավասիկ Շվեյկը,– շինծ ու հանգստությամբ ասաց բժիշկը, բարոնուհի ֆոն 

Բոցենհայմին տանելով Շվեյկի մահճակի մոտ։– Մեծ համբերությամբ ամեն ինչի 

դիմանում է։  

Բարոնուհի ֆոն Բոցենհայմը նստեք Շվեյկի մահճակի մոտ դրված աթոռին և ասաց.  

– Չեհ զինհոր, լավ զինհոր, հաշմանդամ զինհոր, կաջարի զինհոր։ Ես շատ սիրեցիր 

չեհ ավստրիացին։– Ասում էր ու շոյում Շվեյկի չսափրված դեմքը։– Ես ամեն ինչ 

կարդացիր տերտում, ես ձեզ բերեցիր ուտել – «փա՛, փա՛», ծխել, ծծել… Չեհ զինհոր, 

կաջարի՛ զինհոր Johann, kommen sie her![14] 

Սենեկասպասավորը, որ իր փրչոտ այտամորուսներով նման էր Բաբինսկուն, 

քաշեքաշ անկողնուն մոտեցրեց մի վիթխարի զամբյուղ։ Բարոնուհու ընկերակցուհին, 

լացակումած դեմքով, բարձրահասակ մի կին, նստեց Շվեյկի անկողնու վրա և սկսեց 

նրա մեջքի տակ ուղղել ծղոտով լցված բարձը, այն հաստատ համոզմամբ, թե 

վիրավոր հերոսների անկողնու մոտ գտնվելիս պետք է այդպես վարվել։  

Այդ միջոցին բարոնուհին զամբյուղից հանում էր նվերները. մի դյուժին տապակած 

ճտեր՝ փաթաթած ծխախոտի վարդագույն թղթի մեջ և մետաքսյա սևադեղին 

ժապավենով կապած, երկու շիշ ռազմական արտադրության ինչ որ տեսակի լիկյոր՝ 

«Gott strafe England»[15] պիտակով։ Շշշի մյուս կողմի պիտակի վրա նկարված էին 

Ֆրանց Իոսիֆն ու Վիլհելմը, որ իրար ձեռք էին բռնել, ասես մանկական «հոպ զիլինա» 

խաղն էին խաղում։  

Այնուհետև բարոնուհին հանեց ապաքինյալների համար պատրաստված երեք շիշ 

գինի և երկու տուփ սիգարետ։ Նա այդ ամենը գեղեցիկ դասավորեց Շվեյկի կողքին 

գտնվող թափուր մահճակի վրա։ Ապա դրանց կողքին հայտնվեց «Պատկերներ մեր 

միապետի կյանքից» փառակազմ գիրքը, որ գրել էր մեր այժմյան «Չեխոսլովակյան 



պաշտոնաթերթ»-ի մեծավաստակ գլխավոր խմբագիրը, որը հմտորեն քննում, 

վերլուծում էր Ֆրանց Իոսիֆի կյանքը։  

Անկողնու վրա հայտնվեցին նաև շոկոլադի սալիկներ՝ նույն «Gott strafe England» 

պիտակով և դարձյալ Ավստրիայի և Գերմանիայի կայսրերի նկարներով։ Սակայն 

շոկոլադի վրա կայսրերն այլևս ձեռք-ձեռքի չէին տվել, այլ կանգնած էին առանձին, 

մեջքներն իրար արած։  

Դրանց կողքին բարոնուհին դրեց մի գեղեցիկ ու երկկողմ ատամի խոզանակ՝ 

«Viribus unitis»[16] մակագրությամբ, որն արված էր այն նպատակով, որ ատամներ 

մաքրողը չմոռանար Ավստրիան։  

Մի պերճագեղ, ռազմաճակատի ու խրամատների համար միանգամայն 

անհրաժեշտ նվեր էր մանիկյուրի պարագաների հավաքածուն։ Նրա պատյանի վրա 

կար մի փոքրիկ նկար, որում շրապնել էր պայթում և պողպատե սաղավարտով մի 

հերոս, հրացանը հորիզոնադիր բռնած, գրոհի էր նետվում։ Նկարի տակ գրված էր. 

«Für Gott, Kaiser und Vaterland»[17]։  

Սուխարիների փաթեթը նկար չուներ, բայց դրա փոխարեն նրա վրա գրել էին 

հետևյալ ոտանավորը.  

Österreich, du edles Haus, 

steck deine Fahne aus, 

Iass sie im Winde wehn, 

Österreich muss ewig stehen![18] 

Մյուս կողմի վրա զետեղված էր դրա չեխերեն թարգմանությունը։  

Վերջին նվերը սպիտակ հիացինտի մի ծաղկաման էր։  

Այդ ամենը Շվեյկի անկողնու վրա դարսված տեսնելով, բարոնուհի ֆոն 

Բոցենհայմը չկարողացավ զսպել իր խանդաղատանքի արցունքները։ Սովատանջ 

սիմուլյանտներն էլ չկարողացան զսպել… իրենց թուքը։ Բարոնուհու ընկերակցուհին, 



շարունակելով բռնած պահել անկողնու, վրա նստած Շվեյկին, նույնպես արտասվեց։ 

Շուրջը լռություն էր, ինչպես եկեղեցում։ Հանկարծ լռությունը խզեց Շվեյկը, որը 

ձեռքերը խաչեց, ինչպես անում են աղոթելիս, և բարբառեց.  

– Հա՛յր մեր, որ յերկինս, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեսցէ արքայութիւն քո… Կներեք, 

տիկի՛ն, սխալվեցի։ Ես ուզում էի ասել. «Տե՛ր աստված, հա՛յր երկնավոր, օրհնիր այս 

ընծաները, որ ճաշակում ենք շնորհիվ քո առատաձեռնության։ Ամե՛ն»։  

Այդ ասելուց հետո նա անկողնու վրայից վերցրեց մի հավ և հարձակվեց վրան, 

բժիշկ Գրյունշտայնի վախվորած հայացքի ներքո։  

– Ախ, ինչպե՜ս նրան, զինհորին, դուր դա,– խանդավառված շշնջաց պառավ 

բարոնուհին բժիշկ Գրյունշտայնի ականջին։– Նա արդեն առողջ և կարող գնալ 

ռազմաճակատ։ Ես շա՜տ, շա՜տ ուրախ ես, որ այդ ամեն նրան օգուտ թվեց։  

Բարոնուհին անցավ բոլոր զինվորների մոտով, բոլորին սիգարետներ և շոկոլադի 

կոնֆետներ բաժանեց, ապա նորից մոտեցավ Շվեյկին, շոյեց նրա գլուխը, ասելով՝ 

«Behut euch Gott»[19], և ամբողջ շքախմբի ուղեկցությամբ դուրս եկավ պալատից։  

Մինչ բժիշկ Գրյունշտայնը ճանապարհ կդներ բարոնուհուն, Շվեյկը բաժանեց 

ճտերը, որոնք խժռվեցին այնպես արագ, որ հետ դառնալուց հետո բժիշկը նրանց 

փոխարեն գտավ միայն մի կույտ ոսկորներ, որոնք այնպես փառավորապես 

լափլիզված ու կրծված էին, որ կարծես ճտերը դեռևս ողջ-ողջ ընկել էին անգղների մի 

բույն և արեգակը մի քանի ամիս մրկել էր նրանց ոսկորները։  

Անհետացել էին նաև զինվորական լիկյորն ու երեք շիշ գինին։ Բուժվողների 

որովայններում անհետացել էին շոկոլադի սալիկները և պաքսիմատի փաթեթը։ Մեկը 

նույնիսկ խմել էր մանիկյուրի հավաքածուից հանած եղունգների լաքը, մի ուրիշը 

համտես էր արել ատամնախոզանակի հետ դրված պաստան։  

Բժիշկ Գրյունշտայնը նորից մարտական կեցվածք ընդունեց և մի երկար ճառ 

արտասանեց։ Բարոնուհու այցելությունն ավարտվելուց հետո նրա սիրտը տեղն էր 



ընկել։ Կրծոտված ոսկորների կույտն ամրապնդեց նրա այն կարծիքը, թե բոլոր 

բուժվողներն անուղղելի սիմուլյանտներ են։  

– Զինվորնե՛ր,– ասաց նա,– եթե դուք ձեր ուսերի վրա գլուխ ունենայիք, այդ բոլորին 

ձեռք չէիք տա, և այսպես կմտածեիք. «Եթե այս բանը լափենք, ավագ բժիշկը չի 

հավատա, որ մենք ծանր հիվանդ ենք»։ Իսկ հիմա դուք ըստ ամենայնի ապացուցեցիք, 

որ իմ բարությունը բանի տեղ չեք դնում։ Ես դատարկել եմ ձեր ստամոքսները, կլիզմա 

եմ անում, աշխատում եմ ձեզ պահել կատարյալ դիետայի պայմաններում, իսկ դուք 

այդպես ծանրաբեռնում եք ձեր ստամոքսը։ Չլինի՞ թե ուզում եք ստամոքսի կատառ 

վաստակել։ Չէ, տղաներ, սխալվում եք։ Մինչև որ ձեր ստամոքսները կկարողանան 

կերածը մարսել, ես այնպես հիմնավորապես կմաքրեմ դրանք, որ դուք մինչև ձեր 

մեռնելու օրը հիշեք և ձեր երեխաներին պատմեք, թե ինչպես մի անգամ ճտեր և այլ 

համեղ բաներ լափեցիք և թե ինչպես լափածը մի քառորդ ժամ էլ չմնաց ձեր 

ստամոքսում, որովհետև ճիշտ ժամանակին դուրս թափեցին։ Հապա, մա՛րշ իմ 

հետևից։ Չկարծեք թե ես ձեզ նման էշ եմ։ Ես մի քիչ ավելի խելոք եմ, քան դուք բոլորդ 

միասին վերցրած։ Բացի դրանից, հայտարարում եմ ի լուր ամենքի, որ ես վաղը ձեզ 

մոտ հանձնաժողով կուղարկեմ։ Շատ երկար եք այստեղ վեր ընկած և ձեզնից ոչ մեկը 

հիվանդ չի, եթե կարողանում եք հինգ րոպեում այնպես խանգարել ու խցել 

ստամոքսը, ինչպես արել եք քիչ առաջ… Քայլով մա՛րշ։  

Երբ հերթը Շվեյկին հասավ, բժիշկ Գրյունշտայնը նայեց նրան և, հիշելով այսօրվա 

հանելուկային այցելությունը, հարցրեց.  

– Դուք բարոնուհու հետ ծանո՞թ եք։  

– Ես նրա ապօրինածին որդին եմ,– հանգիստ պատասխանեց Շվեյկը։– Մանուկ 

հասակում նա ինձ ձգել հեռացել էր, իսկ հիմա նորից գտավ…  

Բժիշկ Գրյունշտայնը լակոնիկ ձևով ասաց.  

– Շվեյկին լրացուցիչ կլիզմա։  



Երեկոյան մահճակների վրա մռայլություն էր տիրում։ Ընդամենը մի քանի ժամ 

առաջ բոլորի ստամոքսներում զանազան լավ, համեղ բաներ կային, իսկ հիմա դրանց 

մեջ լցվում էր բաց գույնի թեյ և հացի չորուկ։  

Լուսամուտի մոտ պառկած համար 21֊ը երկչոտաբար ասաց.  

– Կուզեք հավատացեք, տղե՛րք, կուզեք մի հավատաք, ես տապակած, ճտեր ավելի 

եմ սիրում, քան խաշած։  

Ինչ-որ մեկը քրթմնջաց.  

– Մի դրա հախից եկե՛ք։  

Բայց բոլորն այնպես թուլացել էին անհաջող կերուխումից հետո, որ ոչ ոք տեղից, 

չշարժվեց։  

Բժիշկ Գրյունշտայնը իր խոսքը կատարեց։ Ցերեկը եկան տխրահռչակ 

հանձնաժողովի անդամ զինվորական բժիշկները։ Նրանք վեհակերպ տեսքով 

անցնում էին մահճակների շարքերի մոտով, և այդ ժամանակ լսելի էր միայն երեք 

բառ. «Լեզուդ ցույց տուր»։ Շվեյկը լեզուն հանեց ըստ կարելույն երկար։ Այդ պահին 

նրա դեմքը, զոռից ծամածռվելով, մի հիմարական տեսք ընդունեց, և նա կկոցեց 

աչքերը։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն շտաբի բժիշկ, լեզուս դրանից ավելի դուրս չի 

գալիս։  

Այստեղ Շվեյկի և հանձնաժողովի միջև մի հետաքրքիր վեճ բորբոքվեց։ Շվեյկը 

պնդում էր, թե ինքն այդ խոսքը նրա համար ասաց, որ բժիշկները չկարծեն, թե նա 

ուզում է նրանցից իր լեզուն թաքցնել։  

Հանձնաժողովի անդամները Շվեյկի մասին խիստ տարբեր կարծիքներ 

արտահայտեցին։ Հանձնաժողովի կեսը պնդում էր, թե Շվեյկը «ein blöder Kerl»[20] է 

մինչդեռ մյուս կեսը համառորեն այն կարծիքն էր պաշտպանում, թե նա սրիկայի մեկն 

է և զինվորական ծառայությունը ծաղրում է։  



– Գրո՛ղը տանի,– գոռաց Շվեյկի վրա հանձնաժողովի նախագահը,– մենք ձեր դեմքը 

կպարզենք։  

Շվեյկն ամբողջ հանձնաժողովին նայում էր անմեղ երեխայի աստվածային 

հանգստությամբ։  

Շտաբի ավագ բժիշկը կիպ մոտեցավ նրան։  

– Ես կուզենայի իմանալ, ծովախո՛զ, թե դուք հիմա ի՞նչ եք մտածում։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, ոչինչ չեմ մտածում։  

– Himmeldonnerwetter![21],– գոռաց հանձնաժողովի անդամներից մեկը, թուրը 

զրնգացնելով։– Կնշանակեք նա ոչինչ չի մտածում։ Իսկ ինչո՞ւ չեք մտածում, Սիամի՛ 

խոզ։  



– Համարձակվում եմ զեկուցել, այն պատճառով, որ զինվորական ծառայության մեջ 

զինվորները մտածելու իրավունք չունեն։ Երբ սրանից մի քանի տարի առաջ ես 

ծառայում էի Իննսունմեկերորդ գնդում, մեր կապիտանը միշտ մեզ ասում էր. 

«Զինվորը չպիտի մտածի, նրա փոխարեն մտածում է նրա պետը։ Երբ զինվորը սկսում 

է մտածել, նա այլևս զինվոր չէ, այլ ոջլոտ զիբիլ, փալաս։ Մտածելը երբեք լավ բանի…»։  

– Լռե՛լ,– զայրացած ընդհատեց Շվեյկին հանձնաժողովի նախագահը։  

— Ձեր մասին մենք արդեն տեղեկություններ ունենք։ Der Kerl meint: man wird 

glauben, er sei ein wirklicher Idiot…[22] Դուք ամենևին էլ ապուշ չեք, Շվե՛յկ, դուք 

սատանա ու սրիկա եք, դուք ժուլիկ եք, խուլիգան ու խուժան։ Հասկանո՞ւմ եք։  

– Ճի՛շտ այդպես, հասկանում եմ։  

– Ձեզ ասացին՝ լռել։ Լսեցի՛ք։  

– Ճի՛շտ այդպես, լսեցի։ «Լռե՛լ»։  

– Himmelhergott! Ուրեմն լռեցեք, երբ ձեզ հրամայում են։ Չէ՞ որ դուք շատ լավ 

գիտեք, որ չպիտի համարձակվեք բլբլալ։  

Պարոնայք զինվորականներն իրար նայեցին։ Ապա կանչեցին ֆելդֆեբելին։  

– Այս սուբյեկտին տարեք ցած, գրասենյակ,– հրամայեց շտաբի ավագ բժիշկը, 

մատնացույց անելով Շվեյկին,– և սպասեցեք մեր կարգադրությանը։ Կայազորի 

բանտում նրա այդ շաղակրատությանը վերջ կտան։ Տղան եզան պես առողջ է, 

սիմուլյանտություն է անում և դեռ շաղակրատում է ու իր պետերին ծաղրում։ 

Կարծում է, թե մենք այստեղ մեխի գլուխ ենք, թե զինվորական ծառայությունը հանաք 

է, կոմեդիա… Ձեզ, Շվե՛յկ, կայազորի բանտում ցույց կտան, որ զինվորական 

ծառայությունը խեղկատակություն չէ։  

Շվեյկը ֆելդֆեբելի հետ գնաց գրասենյակ և ճանապարհին իր համար քթի տակ 

դնդնում էր.  



Կարծում էի ես համոզված, 

Թե պատերազմն հեչ բան է 

Եվ թե երկու շաբաթ չանցած 

Պիտի լինեմ իմ տանը։  

Մինչ գրասենյակում հերթապահ սպան Շվեյկի վրա գոռում էր, թե նրա նման 

սրիկաներին հարկավոր է գնդակահարել, վերևում, հիվանդանոցի պալատներում, 

հանձնաժողովը բնաջնջում էր սիմուլյանտներին։ Յոթանասուն բուժվողներից 

փրկվեցին միայն երկուսը։ Մեկը նա, որի ոտքը նռնակը կտրել էր, մեկն էլ այն 

հիվանդը, որ իսկական ոսկրափտախտ ուներ։ Միայն այդ երկուսն էին, որ չլսեցին 

«tauglich» բառը։ Մնացած բոլորը, այդ թվում և մեռնող երեք թոքախտավորները, 

ռազմաճակատի համար պիտանի համարվեցին։  

Այդ առթիվ շտաբի ավագ բժիշկը չհապաղեց արտասանել մի պատշաճ ճառ։ Նրա 

ճառը համեմված էր ամենաբազմատեսակ հայհոյանքներով և բավական հակիրճ էր։ 

Բոլորն անասուններ ու զիբիլ են, և միայն այն ժամանակ, երբ նրանք սկսեն քաջաբար 

կռվել հանուն թագավոր կայսեր, կկարողանան նորից հասարակության 

իրավահավասար անդամներ դառնալ, և այդ դեպքում պատերազմից հետո նրանց 

կներեն նաև այն բանի համար, որ փորձել են խուսափել զինվորական 

ծառայությունից և սիմուլյանտություն արել։ Սակայն ինքն անձամբ համոզված է, որ 

վաղ թե ուշ նրանց բոլորին կախաղան է սպասում։  

Մի երիտասարդ զինվորական բժիշկ, մաքուր և դեռևս չփչացած հոգու տեր մեկը, 

շտաբի ավագ բժշկից խոսք խնդրեց։ Նրա ճառը պետի ճառից տարբերվում էր իր 

լավատեսությամբ ու միամտությամբ։ Նա խոսում էր գերմաներեն։  

Նա երկար ու բարակ ճառում էր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը, ով թողնելու է 

հիվանդանոցը և վերադառնալու իր գունդը, պետք է հաղթող և ասպետ լինի։ Նա 

համոզված է, որ նրանք պատերազմի դաշտում կկարողանան տիրապետել զենքին և 

ամենուրեք, թե՛ պատերազմում և թե՛ անձնական կյանքում ազնիվ լինել. որ նրանք 



անպարտելի մարտիկներ կլինեն և երբեք չեն մոռանա Ռադեցկու և իշխան Եվգենի 

Սավոյսկու փառքը, որ իրենց արյունով կարգասավորեն ավստրիական 

միապետության փառաց անծայրածիր դաշտերը և պատվով կկատարեն այն միսիան, 

որ պատմությունը դրել է նրանց վրա։ Անվեհեր խոյանքով, չխնայելով իրենց կյանքը, 

նրանք, իրենց գնդերի՝ գնդակներով ծակծկված դրոշների ներքո, առաջ կնետվեն 

դեպի նո՜ր փառք, դեպի նորանո՜ր հաղթանակներ…  

Միջանցքում շտաբի ավագ բժիշկը այդ պարզամիտ երիտասարդին ասաց.  

– Լսեցե՛ք, կոլեգա, կարող եմ ձեզ հավատացնել, որ իզուր էիք ջանում։ Ո՛չ 

Ռադեցկին, ո՛չ ձեր այդ Եվգենի Սավոյսկին չէին կարողանա այս սրիկաներին զինվոր 

դարձնել։ Դրանց հետ ինչպես էլ խոսես, միևնույն է, չեն ազդվի։ Դա ավազակների մի 

ոհմակ է։  

 

  

Շվեյկը կայազորի բանտում  

Պատերազմ գնալու ցանկություն չունեցողների վերջին ապաստանը կայազորի 

բանտն էր։ Ես ինքս ճանաչում էի մի արտահաստիքային դասատուի, որը, որպես 

մաթեմատիկոս, պետք է ծառայեր հրետանում, բայց չցանկանալով թնդանոթից 

արկեր թռցնել, մի պոդպորուչիկից «թռցրել» էր նրա ժամացույցը միայն ու միայն 

կայազորի բանտն ընկնելու համար։ Նա այդ բանն արել էր միանգամայն 

գիտակցաբար։ Պատերազմը նրան չէր գրավում ու չէր հրապուրում։ Նա 

հիմարություն էր համարում կրակել թշնամու վրա և ռազմաճակատի մյուս կողմում 

շրապնելով ու նռնակներով սպանել իր նման դժբախտների՝ մաթեմատիկայի 

արտահաստիքային դասատուների։  

«Ես չեմ ուզում, որ ինձ ատեն բռնության համար»,– ասել էր նա ինքն իրեն և 

հանգիստ խղճով գողացել ժամացույցը։ Սկզբում քննել էին նրա հոգեկան վիճակը, և 



միայն այն ժամանակ, երբ նա ասել էր, թե ժամացույցը գողացել է հարստանալու 

նպատակով, ուղարկել էին կայազորի բանտը։  

Կայազորի բանտում շատերը նստած էին գողության կամ խարդախության համար։ 

Այնտեղ նստած էին իդեալիստներ և ոչ իդեալիստներ, այնպիսի մարդիկ, որ 

զինվորական ծառայությունն անձնական եկամուտների աղբյուր էին համարում, այն 

է՝ ինտենդանտության թիկունքային ու ռազմաճակատային այլևայլ հաշվապահներ, 

որոնք ամեն տեսակի օյիններ էին խաղացել զինվորների պարենի և ռոճիկի գլխին, 

ապա մանր գողեր, որոնք հազար անգամ ավելի ազնիվ էին, քան այն խարդախները, 

որ նրանց ուղարկել էին այդտեղ։ Բացի դրանից, կայազորի բանտում նստած էին նաև 

շարքային զինվորներ՝ զուտ զինվորական բնույթի հանցանքների համար, որպիսիք են 

կարգապահության խախտումը, խռովություն առաջացնելու փորձերը, 

դասալքությունը։ Մի առանձին խումբ էին կազմում քաղաքական կալանավորները, 

որոնց ութսուն տոկոսը միանգամայն անմեղ էր։ Այդ անմեղների իննսունինը տոկոսը 

դատապարտված էր։  

Ռազմա-իրավաբանական ապարատը հոյակապ էր։ Այդպիսի դատական 

ապարատ ունի քաղաքական, տնտեսական ու բարոյական ընդհանուր փլուզման 

առաջ կանգնած ամեն մի պետություն։ Երբեմնի հզորության և փառքի լուսապսակը 

պահպանում էին դատարանները, ոստիկանությունը, ժանդարմերիան և մատնիչների 

ծախու ոհմակը։  

Յուրաքանչյուր զորամասում Ավստրիան լրտեսներ ուներ, որոնք մատնում էին 

իրենց ընկերներին, որոնց հետ միասին քնում էին միևնույն նարերի վրա և որոնց հետ 

արշավանքների ժամանակ կիսում էին իրենց մի կտոր հացը։  

Կայազորի բանտին թարմ նյութ էր մատակարարում նաև քաղաքացիական 

ոստիկանությունը՝ պարոնայք Կլիման, Սլավիչեկը և ընկերությունը։  

Զինվորական գրաքննությունը այստեղ էր ուղարկում տանը հուսահատական 

վիճակում մնացածների և ռազմաճակատի միջև տեղի ունեցող 



նամակագրությունների հեղինակներին։ Ժանդարմներն այստեղ բերում էին ծեր, 

անաշխատունակ գյուղացիների, որոնք նամակներ էին ուղարկել ռազմաճակատ, իսկ 

զինվորական դատարանը նրանց դատապարտում էր տասներկու տարվա 

բանտարկության՝ իրենց մխիթարիչ խոսքերի և տանը թագավորող աղքատությունը 

նկարագրած լինելու համար։  

Գրադչանիի կայազորային բանտի ճանապարհը Բրժևնովի միջով տանում էր դեպի 

Մոտոլի հրապարակը։ Առջևից, զինվորների ուղեկցությամբ, քայլում էր մի մարդ 

ձեռքերին երկաթյա կալանդներ, իսկ նրա հետևից շարժվում էր մի սայլակ, մեջը՝ 

ղագաղ։ Մոտոլի հրապարակում հնչում էր «An! Feuer!»[23] կերկերաձայն հրամանը։ Իսկ 

հետո բոլոր գնդերում ու գումարտակներում կարդում էին գնդին տրված հրամանը 

նորակոչիկներից մեկի հերթական գնդակահարության մասին, որի պատճառն այն է 

եղել, որ նորակոչիկը «ապստամբություն» է բարձրացրել այն բանի համար, որ 

կապիտանը թրով հարվածել է նրա կնոջը, որը ոչ մի կերպ չի կարողացել իր 

ամուսնուց բաժանվել։  

Իսկ կայազորի բանտում մի երրորդություն՝ բանտի վերակացու Սլավիկը, 

կապիտան Լինհարտը և ֆելդֆեբել Ռժեպան, որի մականունն էր «Դահիճ», 

արդարացնում էր իր կոչումր։ Որքա՜ն մարդկանց նրանք ծեծամահ են արել 

մենախցերում։ Հնարավոր է, որ կապիտան Լինհարտր հանրապետության օրոք էլ դեռ 

կապիտան է։ Այդ դեպքում ես կցանկանայի, որ նրա ծառայությանց ցուցակի մեջ 

մտցվեին կայազորի բանտում կատարած ծառայության տարիները։ Սլավիկի ու 

Կլիմայի ստաժի մեջ պետական ոստիկանությունն արդեն մտցրել է այդ տարիները։ 

Ռժեպան թողել է զինվորական ծառայությունը և նորից ձեռք զարկել որմնադրի իր 

արհեստին։ Հավանաբար, նա հանրապետությունում հայրենասիրական խմբակների 

անդամ է։  



Բանտի վերակացու Սլավիկը հանրապետության օրոք գող դարձավ և հիմա նստած 

է բանտում։ Խեղճը չկարողացավ հարմարվել հանրապետությանը, ինչպես 

հարմարվել են բազմաթիվ այլ պարոն զինվորականներ։  

Ինքնին հասկանալի է, որ, ընդունելով Շվեյկին, բանտի վերակացու Սլավիկը նրա 

վրա նետեց լուռ հանդիմանությամբ լի մի հայացք։  

– Քանի որ ընկել ես այստեղ, ուրեմն, ախպե՛րս, հոգուդ վրա մեղք ունես։ Մենք, 

տղա՛ս, այստեղ կքաղցրացնենք քո կյանքը, ինչպես և այն բոլորի կյանքը, որ ընկել են 

մեր ձեռքը։ Իսկ մեր ձեռքը, ախպե՛րս, կնկա թաթիկ չէ։  

Եվ իր խոսքերին ավելի մեծ կշիռ հաղորդելու համար, նա ջղուտ բռունցքը դեմ արեց 

Շվեյկի քթին ու ասաց․  

– Հապա հոտոտիր, սրիկա՛, տես ի՛նչ հոտ է գալիս։  

Շվեյկը հոտոտեց։  

– Ես չէի ցանկանա, որ այդպիսի բռունցքով քթիս խփեին։ Գերեզմանի հոտ է 

գալիս,– ասաց նա։  

Շվեյկի հանգիստ ու խոհեմ խոսելու եղանակը բանտի վերակացուին դուր եկավ։  

– Դե՛հ, հապա,– գռռաց նա, բռունցքով խփելով Շվեյկի փորին։– Կանգնել զգա՛ստ։ 

Գրպաններումդ ի՞նչ կա։ Եթե սիգարետներ կան, կարող ես պահել, իսկ փողդ տուր 

այստեղ, չգողանան։ Էլ չկա՞։ Իսկապե՞ս չկա։ Միայն թե սուտ չասես։ Սուտ ասելու 

համար այստեղ պատժում են։  

– Որտե՞ղ խոթենք դրան,– հարցրեց ֆելդֆեբել Ռժեպան։  

– Խոթենք տասնվեցերորդը,– վճռեց վերակացուն,– փոխանավորների մոտ։ Չե՞ք 

տեսնում, որ ուղարկագրի վրա կապիտան Լինհարտը մակագրել է․ «Streng behüten, 

beobachten»[24]։  



– Այո՛, ախպերս,– հանդիսավոր կերպով ասաց նա Շվեյկին,– հայվանի հետ 

հայվանավարի էլ կվարվեն։ Իսկ ապստամբվողին կգցենք մենախուց, իսկ այնտեղ 

նրա կողերը կփշրենք, թող ընկած մնա մինչև սատկելը։ Մենք լիովին իրավունք 

ունենք այդ բանն անելու։ Այն մսագործի հախից լավ եկանք, չէ՞։ Հիշում ե՞ք, Ռժեպա։  

– Ա՜յ թե գլխացավանք պատճառեց մեզ, պարոն վերակացու,– ասաց ֆելդֆեբել 

Ռժեպան, բավականությամբ վերհիշելով եղածը։– Ա՜յ թե ջանավար մարդ էր։ Հինգ 

րոպեից ավելի ոտքերիս տակ կոխկռտում էի, մինչև որ կողոսկրերը ճրթճրթացին ու 

բերանից արյուն եկավ։ Դրանից հետո տասն օր էլ ապրեց։ Դիմացկո՜ւն մարդ էր շան 

որդին։  

– Տեսնո՞ւմ ես, սրիկա, թե մեզ մոտ ինչպես են մարդու հախից գալիս, երբ նրա 

խելքին փչում է խռովություն սարքել կամ փախչել,– ավարտեց իր մանկավարժական 

խրատները բանտի վերակացու Սլավիկը։– Դա նույնն է, ինչ որ ինքնասպանությունը, 

որն այստեղ պատժվում է ճիշտ նույն կերպ։ Կամ, աստված չանի, շո՛ւն շանորդի, որ 

խելքիդ փչի ռևիզիա գալիս որևէ բանից գանգատվել։ Օրինակ, գալիս են ռևիզիայի և 

հարցնում․  «Գանգատ ունե՞ք», այդ ժամանակ դու, շո՛ւն շան որդի, պետք է ձիգ 

կանգնես, պատիվ տաս և զեկուցես․ «Բնա՛վ ոչ, ամեն ինչից գոհ եմ»։ Ուրեմն, ինչպե՞ս 

պիտի ասես, հապա կրկնիր տեսնեմ, սրիկա՛։  

– Բնա՛վ ոչ, ամեն ինչից գոհ եմ,– կրկնեց Շվեյկը դեմքի այնպիսի անուշիկ 

արտահայտությամբ, որ բանտի վերակացուն մի պահ սխալվեց, դա համարելով 

փութեռանդության և պատշաճավորության դրսևորում։  

– Դե՛հ, ուրեմն, շալվարդ հանիր ու գնա տասնվեցերորդը,– ասաց նա մեղմաբար, 

հակառակ իր սովորության չավելացնելով ոչ «սրիկա»-ն, ոչ «շուն շանորդի»-ն, ոչ էլ 

«անզգամ»-ը։  

Տասնվեցերորդում Շվեյկը գտավ քսան փոխանավոր տղամարդ։ Այստեղ նստած 

էին այն կալանավորները, որոնց թղթերի վրա նշվաձ էր․ «Streng behüten, beobachten»։ 

Նրանց շատ հոգատար կերպով հսկում էին, որ չլինի թե փախչեն։  



Եթե փոխանները մաքուր լինեին, լուսամուտներն էլ վանդակացանցեր չունենային, 

մարդ առաջին հայացքից կարող էր կարծել, թե բաղնիքի նախասրահ է ընկել։  

Ֆելդֆեբելից Շվեյկին ընդունեց խցի ավագը՝ շապկի օձիքը բաց, վաղուց չածիլված 

մի հաղթանդամ երիտասարդ։ Նա Շվեյկի ազգանունը գրեց պատից կախ արած թղթի 

կտորի վրա և ասաց․  

– Վաղը ներկայացում ունենք։ Մեզ տանելու են մատուռ՝ քարոզ լսելու։ Այնտեղ 

բոլորս ամբիոնի տակ կանգնելու ենք մետակ փոխանով։ Ա՜յ թե զվարճալի բան է 

լինելու։  

Ինչպես բոլոր կալանատներն ու բանտերը, կայազորի բանտն էլ ուներ իր մատուռը, 

կալանավորների սիրած զվարճավայրը։ Բանն այն չէր, որ հարկադրաբար բանտի 

եկեղեցին այցելելը նրանց մոտեցնում էր աստծուն և կամ առաքինությանը 

հաղորդակից դարձնում։ Այդպիսի հիմարության մասին խոսք լինել չէր կարող։  

Պարզապես ժամերգությունն ու քարոզը փարատում էին բանտային ձանձրույթը։ 

Բանն այն չէր, թե դու աստծուն ավելի ես մոտեցել թե ոչ, այլ որ հույս էր ձագում, թե 

ճանապարհին,– սանդուղքի վրա կամ բակում,– կարելի է գտնել սիգարետի գամ 

սիգարի մի դեն նետված ծխուկ։ Թքամանի մեջ կամ փոշոտ գետնին ընկած փոքրիկ 

ծխուկը աստծուն բոլորովին մի կողմ էր վանում։ Այդ փոքրիկ բուրող առարկան 

հաղթանակ էր տանում և՛ աստծո, և՛ հոգու փրկության նկատմամբ։  

Եվ, բացի դրանից, քարոզն ինքնին բոլորին զվարճացնում էր։ Ֆելդկուրատ Օտտո 

Կացն առհասարակ շատ հաճելի մարդ էր։ Նրա քարոզներն անասելի հրապուրիչ ու 

սրամիտ էին և աշխուժություն էին հարուցում կայազորային ձանձրույթի մեջ։ Նա 

այնպես զվարճալի ճամարտակում էր աստծո անսահման ողորմածության մասին, 

ցանկանալով սրտապնդել «հոգով ընկճյալ» ու մեղսավոր կալանավորներին, այնպե՜ս 

համով հայհոյում էր ամբիոնից, այնպիսի՜ ինքնամոռացությամբ սուրբ սեղանի մոտ 

երգում իր «Ite missa est»[25]-ը։ Նա ժամերգությունը կատարում էր շատ յուրօրինակ 

ձևով։ Փոխում էր սուրբ պատարագի ամբողջ կարգը, իսկ երբ թունդ հարբած էր 



լինում, հորինում էր բոլորովին նոր եղանակներ, նոր պատարագ, սեփական 

ծիսակարգ, մի խոսքով, այնպիսի բան, որ ոչ ոք իր օրում չի տեսել։  

Ա՜յ թե ծիծաղ էր բարձրանում, երբ նա, օրինակ, սայթաքում և սկիհի, սուրբ 

հաղորդության կամ մաշտոցի հետ միասին թրխկալով վայր էր ընկնում, բարձրաձայն 

մեղադրելով կալանավոր մինիստրանտին, թե նա իրեն ոտք գցեց, իսկ հետո հենց 

այդտեղ էլ, խորհրդատուփի առաջ, այդ մինիստրանտին դատապարտում մենախուց 

նստելու կամ «շպանգլե» կոչված պատիժը կրելու։ Պատժյալը շատ գոհ է, քանզի այդ 

ամենը մտնում է ներկայացման ծրագրի մեջ և ավելի զվարճալի դարձնում բանտի 

եկեղեցում խաղացվող կոմեդիան։ Նրան այդ կոմեդիայի մեջ դեր է տրված, և նա լավ է 

կատարում այդ դերը։  

Ֆելդկուրատ Օտտո Կացը, այդ տիպիկ զինվորական քահանան, հրեա էր։ Ասենք, 

դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա․  արքեպիսկոպոս Կոնն էլ հրեա էր և դեռ 

նույնիսկ Մախարի մոտիկ բարեկամը։  

Ֆելդկուրատ Օտտո Կացի անցյալն ավելի գունագեղ էր, քան հռչակավոր 

արքեպիսկոպոս Կոնինը։ Օտտո Կացը սովորել էր առևտրական ինստիտուտում և իր 

ժամանակին զինվորական ծառայության կանչվել որպես հոժարական։ Նա այնքան 

լավ էր գլուխ հանել մուրհակային իրավունքից և մուրհակներից, որ մի տարվա մեջ 

«Կաց և ընկ.» ֆիրման սնանկության էր հասցրել։ Սնանկությունն այնպիսին էր եղել, 

որ ծերունի Կացն ստիպված էր գնալ հյուսիսային Ամերիկա, նախապես ինչ ու ինչ 

դրամական կոմբինացիաներ սարքելով իր վստահորդների գլխին, ճիշտ է, առանց 

վերջիններիս, ինչպես և առանց իր գործակցի գիտության, որն ստիպված եղավ մեկնել 

Արգենտինա։  

Երբ, այդպիսով, երիտասարդ Օտտո Կացն անշահախնդրաբար «Կաց և ընկ ․ » 

ֆիրման բաժանել էր հյուսիսային և հարավային Ամերիկաների միջև, ընկել էր 

այնպիսի մարդու վիճակի մեջ, որը ոչ մի տեղից ժառանգություն ստանալու հույս 



չունի, չգիտե գլուխը որտեղ դնի և որին մնում է միայն տեղավորվել իսկական 

զինվորական ծառայության մեջ։  

Սակայն հոժարական Օտտո Կացը մի փայլուն բան էլ էր հղացել։ Մկրտվել էր։ 

Դիմել էր Քրիստոսին, դիմել էր վստահորեն, որպեսզի Քրիստոսը նրան օգներ 

կարիերա անել։ Օտտո Կացն իր այդ քայլը համարում էր իր և աստվածորդու միջև 

կնքված առևտրական գործարք։  

Նրան հանդիսավոր կերպով մկրտել էին Էմաուզի վանքում։ Մկրտության ծեսը 

անձամբ կատարել էր ինքր՝ պատեր Ալբանը։ Դա մի փառահեղ տեսարան էր եղել։ 

Ներկա էին եղել այն գնդի աստվածավախ մայորը, որտեղ ծառայում էր Օտտո Կացը, 

Գրադչանիի ազնվական օրիորդների ինստիտուտից եկած մի պառաված աղջիկ և 

կոնսիստորիայի հաստամռութ նախագահը, որը նրա կնքահայրն էր։  

Սպայական աստիճան ստանալու քննությունը հաջող էր անցել, և նորադարձ 

քրիստոնյա Օտտո Կացը մնացել էր զինվորական ծառայության մեջ։ Սկզբում նա 

կարծել էր, թե գործը լավ կընթանա, և արդեն մտադրվել էր ռազմական ակադեմիա 

ընդունվել, բայց մի գեղեցիկ օր հարբել էր, գնացել վանքը և թուրը փոխարինել 

վանականի փարաջայով։ Գրադչանիի արքեպիսկոպոսը նրան ունկնդրություն էր 

տվել, որի շնորհիվ նա ընկել էր սեմինարիա։ Ձեռնադրվելուց առաջ Կացը Վեյվոդա 

փողոցում գտնվող մի հույժ պարկեշտ տան մեջ, որտեղ «սպասարկում են կանայք», 

թունդ հարբել էր և կերուխումից ուղղակի գնացել ձեռնադրվելու։ Ձեռնադրվելուց 

հետո գնացել էր իր գունդը հովանավորություն փնտրելու, և երբ նրան ֆելդկուրատ 

էին նշանակել՝ իր համար ձի էր գնել։ Նա այդ ձիով սիգարշավում էր Պրագայի 

փողոցներում և շատ եռանդուն մասնակցություն ունենում իր գնդի սպաների բոլոր 

գինարբուքներին։  

Նրա բնակած տան սանդուղքի վրա շատ հաճախ լսվում էին չբավարարված 

պարտատերերի անեծքները։ Օտտո Կացը փողոցային աղջիկներ էր բերում իր մոտ և 

կամ սպասյակին էր ուղարկում նրանց բերելու։ Կացը տարված էր «ինը» կոչված 



թղթախաղով, և ոչ անհիմն լուրեր էին շրջում, թե նա մաքուր չի խաղում, սակայն ոչ 

ոքի չէր հաջողվում ֆելդկուրատին բռնել ու ապացուցել, որ նա իր զինվորական 

փարաջայի լայն թևքի մեջ տուզ է թաքցնում։ Սպաների շրջանում նրան անվանում 

էին «հայր սուրբ»։  

Քարոզի համար նա երբեք չէր պատրաստվում, որով տարբերվում էր կայազորի 

բանտում իրենից առաջ քարոզած ֆելդկուրատից։ Վերջինիս գլուխը մտել էր, թե 

կայազորի բանտում կալանավորված զինվորներին քարոզներով կարելի է ուղղել։ Այդ 

պատվարժան հովիվը բարեպաշտորեն աչքերը ճակատն էր թռցնում և 

կալանավորների գլխին բարբառում պոռնիկներին, ինչպես նաև չամուսնացած 

մայրերին վերաբերվող օրենքները բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին և 

հանգամանորեն շոշափում ապօրինի զավակների դաստիարակության հարցը։ Նրա 

քարոզները միանգամայն վերացական բնույթ էին կրում և ոչնչով չէին կապվում 

ընթացիկ մոմենտի հետ, այսինքն, պարզն ասած, տաղտկալի էին։  

Ֆելդկուրատ Օտտո Կացի քարոզներն, ընդհակառակը, բոլորին զվարճություն էին 

պատճառում։  

«Տասնվեցերորդ» խուցը եկեղեցի բերին միայն փոխաններով․ ոչ մի դեպքում չէր 

կաբելի թույլ տալ, որ նրանք շալվար հագնեին, քանզի դա հղի էր այն հնարավոր 

վտանգով, թե մեկն ու մեկը կարող է փախչել։  

Այդ քսան սպիտակափոխան հրեշտակներին կանգնեցրին ուղիղ քարոզչի ամբիոնի 

տակ։ Նրանցից մի քանիսը, որոնց բախտը ժպտացել էր, ծամում էին ճանապարհին 

հավաքած ծխուկները, քանզի գրպաններ չունեին, որ դրանք թաքցնեին։ Շուրջը 

կանգնած էին կայազորի բանտի մնացած կալանավորները և զմայլվում էին այդ քսան 

փոխաններով։  

Ֆելդկուրատը խթանները զրնգացնելով բարձրացավ ամբիոն։  

– Habacht![26],– հրամայեց նա։– Պատրաստվե՛լ աղոթքի։ Կրկնել ինչ որ ես կասեմ։ 

Հե՛յ, դու, հետևում կանգնած, բռանդ մեջ մի խնչիր, սրիկա, աստծո տաճարի մեջ ես 



գտնվում։ Թե չէ կհրամայեմ կարցեր նստեցնել։ Երևի «Հայր մեր»֊ն արդեն մտահան եք 

արել, դմբոնե՛ր։ Հապա տեսնենք․․․ Գիտեի, որ բան դուրս չի գա։ Ձեր ինչ դարդն է 

«Հայր մեր»֊ը։ Ձեզ միայն թողնեն երկու բաժին միս ու լոբի լափեք, զխկռտվեք, փորի 

վրա պառկեք, քթներդ քչփորեք, իսկ տեր աստծո մասին իսկի չմտածեք։ Ճիշտ չե՞մ 

ասում ։  

Նա ամբիոնից նայեց ցած, քսան սպիտակափոխան հրեշտակներին, որոնք, ինչպես 

և մյուսները, կուշտ զվարճանում էին։ Հետևի շարքերում «քամակախփուկ» էին 

խաղում։  

– Ոչի՜նչ, հետաքրքիր է,– շշնջալով ասաց Շվեյկը իր հարևանին, որի վրա 

ծանրացած էր այն կասկածը, թե երեք կրոնով կացնահարել է իր ընկերոջ ձեռքի բոլոր 

մատները, որպեսզի նա զինվորական ծառայությունից ազատվի։  

– Դեռ ինչե՜ր են լինելու,– պատասխանեց Շվեյկի հարևանը։– Այսօր նորից թունդ 

լակել է, կնշանակի նորից խոսելու է մեղքի տատասկոտ ճանապարհի մասին։  

Հիրավի, ֆելդկուրատի քեֆն այսօր տեղն էր։ Ինքն էլ չիմանալով ինչու, նա 

շարունակ թեքվում, կախվում էր ամբիոնի ճաղերի վրայից, և մազ էր մնում, որ 

հավասարակշռությունը կորցներ ու ցած գլորվեր։  

– Հապա, տղանե՛ր, մի բան երգեցեք,– գոռաց նա վերևից։– Կամ կուզե՞ք ձեզ մի նոր 

երգ սովորեցնեմ։ Ձայնակցեցեք ինձ․  

Կա՞ մի ուրիշ կին աշխարհում 

Իմ սիրուհուց դուրեկան ․ 

Մենակ ես չեմ մոտը գնում, 

Ունի հազար սիրեկան։ 

Հազարներ են մտնում տունը 

Չորս կողմերից աշխարհի ․ 

Կույս Մարիամ է իր անունը, 

Ինքը չքնաղ ու բարի։  



– Դուք, լոդրե՛ր, երբեք ոչինչ չեք սովորի,– շարունակեց ֆելդկուրատը։– Ես 

կողմնակից եմ, որ ձեզ բոլորիդ գնդակահարեն։ Բոլորիդ, հասկանալի՞ է։ Ասածս 

պնդում եմ այս սուրբ տեղից, անզգամնե՛ր։ Քանզի աստված կեցություն է․․․ որը չի 

քաշվի և ձեզ այնպես կմռմռացնի, որ խելքներդ թռցնեք։ Քանզի չեք ցանկանում դիմել 

Քրիստոսին, այլ գերադասում եք ընթանալ մեղքի տատասկոտ ճանապարհով․․․  

– Ըհը՛, սկսվում է։ Լավ կոնծել է,– ուրախ-ուրախ շշնջաց Շվեյկի ականջին նրա 

հարևանը։  

– ․․․ Մեղքի տատասկոտ ճանապարհը, հայվանի՛ գլուխներ, մոլությունների դեմ 

պայքարելու ճանապարհն է։ Դուք, անառակ որդիներդ, որ, փոխանակ վերադառնալու 

մեր երկնային հոր մոտ, գերադասում եք վեր ընկնել մենախցերում, ձեր հայացքն 

ուղղեցեք դեպի երկինք, և կհաղթեք։ Խաղաղություն կիջնի ձեր հոգիներին, 

խուլիգաննե՛ր ․ ․ ․  Ես կխնդրեի այնտեղ, հետևում, չփնչացնել։ Դուք ձիեր չեք և 

ախոռում չեք գտնվում, այլ աստծո տաճարում։ Ես ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում 

այդ հանգամանքի վրա, աղավնյակներս․․․  Հա, որտե՞ղ կանգ առա։ Ja, über den 

Seelenfrieden, sehr gut![27]։ Հիշեցեք, հայվաննե՛ր, որ դուք մարդ եք և պետք է 

իրականության սև խավարի միջից ձեր հայացքներն ուղղեք դեպի 

հավիտենականության անծայրածիր տարածությունները և հասկանաք, որ այստեղ 

ամենայն ինչ ունայն և անհարատև է և որ միայն աստված է հավիտենական։ Sehr gut, 

nicht wahr, meine Herren?[28]։ Իսկ եթե կարծում եք, թե ես զօր ու գիշեր կաղոթեմ ձեզ 

համար, որպեսզի, հայվաննե՛ր, ողորմած աստված իր հոգին ներարկի ձեր սառած 

սրտերի մեջ և իր սուրբ ողորմածությամբ վերացնի անօրինությունները ձեր, ձեզ 

ընդմիշտ ընդունի իր գիրկը և իր ողորմածությամբ հավիտյանս հավիտենից ձեզ չլքի, 

ապա չարաչար սխալվում եք։ Ես մտադիր չեմ ձեզ դրախտ մտցնել․․․  

Ֆելդկուրատը զկռտաց։  

– Մտադի՛ր չեմ,– համառորեն կրկնում էր նա։– Ես ձեզ համար ոչինչ չեմ անի։ 

Մտքովս էլ չի անցնի անել, որովհետև դուք անուղղելի սրիկաներ եք։ Բարձրյալի 



անսահման ողորմածությունը ձեզ ուղեկից չի չինի կյանքի ճանապարհին և նրա 

աստվածային սիրո շունչը չի դիպչի ձեզ, քանզի աստված չի էլ ցանկանա գործ 

ունենալ ձեզ նման անզգամների հետ ․ ․ ․  Լսո՞ւմ եք, ինչ եմ ասում։ Հե՛յ, 

փոխանավորներ։  

Քսան փոխաններ վեր նայեցին և միաբերան պատասխանեցին․  

– Ճի՛շտ այդպես, լսում ենք։  

– Լսեչը քիչ է,– իր քարոզը շարունակեց ֆելդկուրատը։– Ձեզ շրջապատող 

խավարում, դմբոնե՛ր, ձեզ վրա չի իջնի բարձրյալի կարեկցությունը, քանզի 

գթասրտությունն էլ սահման ունի։ Իսկ դու, է՛շ, որ հետևումն ես կանգնած, 

չհամարձակվես խրխնջալ, թե չէ կարցեր կքշեմ։ Իսկ դուք, ցածում կանգնածնե՛ր, 

չկարծեք, թե գինետանն եք գտնվում։ Աստծո գթասրտությունն անսահման է, բայց 

միայն կարգին մարդկանց, այլ ոչ թե ամեն մի տականքի համար, որը չի հետևում ոչ 

նրա օրենքներին, ոչ զինվորական կանոնադրությանը։ Ահա թե ինչ էի ուզում ձեզ 

ասել։ Դուք աղոթել չեք կարողանում և կարծում եք, թե եկեղեցի գնալը քեֆ ու 

զվարճություն է, կարծես այստեղ թատրոն է կամ ինչ֊որ կինոմատոգրաֆ։ Ես այդ բանը 

ձեր մտքից հանել կտամ, որպեսզի չկարծեք, թե ես եկել եմ ձեզ զվարճացնելու և 

ուրախացնելու։ Ես ձեզ, շան որդիներիդ, մենախուց նստեցնել կտամ,– ահա թե 

ինչկանեմ ես։ Ես ձեզ հետ միայն ժամանակ եմ վատնում, վատնում միանգամայն 

իզուր։ Եթե այստեղ իմ փոխարեն ինքը ֆելդմարշալը կամ ինքը արքեպիսկոպոսը 

լիներ, միևնույն է, դուք չէիք ուղղվի և ձեր հոգին չէիք դարձնի առ աստված։ Եվ 

այնուամենայնիվ մի օր կհիշեք ինձ ու կասեք, «նա մեր լավն էր ցանկանում»։  

Փոխանավորների շարքերի միջից հեծկլտոց լսվեց։ Հեծկլտացողը Շվեյկն էր։  

Ֆելդկուրատը ցած նայեց։ Շվեյկը բռունցքով տրորում էր աչքերը։ Շուրջն 

համընդհանուր ցնծություն էր։  

– Թող ձեզնից յուրաքանչյուրը օրինակ վերցնի այս մարդուց,– շարունակեց 

ֆելդկուրատը, մատնացույց անելով Շվեյկին։– Ի՞նչ է անում նա։ Լալի՛ս է։ Մի՛ լար, 



ասում եմ քեզ։ Մի՛ լար։ Դու ուզում ես ուղղվե՞լ։ Դա քեզ, աղավնյակս, այնքան էլ հեշտ 

չի հաջողի։ Հիմա լալիս ես, բայց կվերադառնաս քո խուցը և կդառնաս ճիշտ այնպիսի 

սրիկա, ինչպիսին էիր մինչ այդ։ Դու դեռ պիտի շատ խորհես աստծո անսահման 

գթասրտության մասին, դեռ շատ պետք է կատարելագործվես, մինչև որ քո մեղավոր 

հոգին վերջապես ոտք, դնի այն ճշմարիտ ճանապարհը, որով պարտավոր է գնալ․․․ 

Այսօր մեր աչքի առաջ լաց եղավ մեզնից մեկը, որ ցանկանում է դառնալ դեպի 

ճշմարիտ ճանապարհը, իսկ ի՞նչ եք անում դուք, մնացյալներդ։ Ոչինչ էլ չեք անում։ 

Ահա՛, նայեցեք, մեկը ինչ-որ բան է ծամում, կարծես դրա ծնողները որոճացող 

կենդանիներ են եղել, իսկ մի ուրիշը աստծո տաճարում ոջիլ է որոնում իր շապիկի 

մեջ։ Տանը չե՞ք կարող ձեզ քորել։ Անպատճառ պետք է ժամասացության ժամանա՞կ 

քորվեք։ Վերակացո՛ւ, դուք բոլորովին չեք հետևում կարգ ու կանոնին։ Չէ՞ որ դուք 

զինվորներ եք, այլ ոչ թե ինչ-որ քաղաքացի դանդալոշներ, և պետք է, ձեզ պահեք 

ինչպես վայել է զինվորին, թեկուզ և եկեղեցում։ Զբաղվեցեք, գրո՜ղը տանի, աստծուն 

որոնելով, իսկ ոջիլը տանը կորոնեք։ Սրանով, խուլիգաննե՛ր, ես վերջացրի ասելիքս և 

պահանջում եմ, որ պատարագի ժամանակ ձեզ չկարգին պահեք, ոչ թե անցյալ 

անգամվա պես, երբ հետևի շարքերում պետական սպիտակեղենը փոխում էին հացի 

հետ և այդ հացը լափում սուրբ հաղորդությունը բարձրացնելու պահին։  

Ֆելդկուրատը իջավ ամբիոնից և դիմեց դեպի խորան, նրան հետևեց և վերակացուն։ 

Մի րոպե անց վերակացուն դուրս եկավ խորանից, մոտեցավ ուղղակի Շվեյկին, նրան 

դուրս հանեց քսան փոխանավորների միջից և ներս տարավ։  

Ֆելդկուրատը փռվել-նստել էր սեղանի վրա և իր համար սիգարետ էր փաթաթում։ 

Երբ Շվեյկը ներս մտավ, ֆելդկուրատն ասաց․  

– Ահա և դուք։ Ես այստեղ խորհեցի և գտնում եմ, որ հասկացել եմ, թե դուք ինչ 

պտուղ եք։ Հասկանո՞ւմ ես։ Սա առաջին դեպքն է, որ իմ քարոզի ժամանակ եկեղեցում 

մեկնումեկը զըռում է։  



Նա ցած թռավ սեղանի վրայից և, Շվեյկի ուսը թոթվելով, Ֆրանցիսկոս Սալեցու մեծ 

ու մռայլ պատկերի տակ կանգնած, բղավեց․  

– Խոստովանիր, սրիկա՛, որ լաց էիր լինում հենց այնպես, մարդկանց ծիծաղեցնելու 

համար։  

Ֆրանցիսկոս Սալեցին սրբապատկերի միջից հարցական հայացքով նայում էր 

Շվեյկին։ Մյուս կողմից նրան նայում էր մի նահատակ։ Ինչ-որ մեկը սղոցի ատամները 

խրել էր վերջինիս հետույքի մեջ, և ինչ-որ հռոմեացի զինվորներ ջանասիրաբար 

սղոցում էին նրան։ նահատակի դեմքին չէր նկատվում ո՛չ տառապանք, ո՛չ 

բավականություն, ո՛չ նահատակի լուսապսակ։ Նրա դեմքը միայն զարմանք էր 

արտահայտում, կարծես նա ուզում էր ասել․ «Չեմ հասկանում, թե ինչպես եմ այս օրն 

ընկել, և, վերջապես, պարոնայք, այդ ի՞նչ եք անում ինձ»։  

– Ճի՛շտ այդպես, պարոն ֆելդկուրատ,– ասաց Շվեյկը լրջորեն, ամեն ինչ 

բախտախաղի դնելով,– խոստովանում եմ ամենակարող աստծուն և ձեզ, 

պատվարժա՛ն հայր, որ իսկապես լաց էի լինում միայն մարդկանց ծիծաղեցնելու 

համար։ Տեսա, որ ձեր քարոզին պակասում է մի ապաշխարող մեղսավոր, որին դուք 

իզուր դիմում էիք, ուստի և որոշեցի ձեզ պատճառել այդ բավականությունը, որպեսզի 

չկարծեք, թե էլ կարգին մարդ չկա։ Ասենք, ինքս էլ ուզում էի զվարճանալ, որ սիրտս մի 

քիչ թեթևանար։  

Ֆելդկուրատը հետաքրքրությամբ նայեց Շվեյկի պարզամիտ դեմքին։ Արևի մի 

ճառագայթ թռթռաց Ֆրանցիսկոս Սալեցու մռայլ սրբապատկերի վրա և տաքացրեց 

դիմացի պատից նայող զարմացած նահատակին։  

– Դուք սկսում եք ինձ դուր դալ,– ասաց ֆելդկուրատը, նորից նստելով սեղանի 

վրա։– Ո՞ր գնդից եք,– հարցրեց նա զկռտալով։  

– Հհամարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ, որ ես պատկանում և չեմ 

պատկանում Իննսունմեկերորդ գնդին և առհասարակ, չգիտեմ, թե ինձ հետ ինչ է 

կատարվում։  



– Իսկ ինչի՞ համար եք այստեղ նստած,– հարցրեց ֆելդկուրատը, շարունակելով 

զկռտալ։  

Մատուռից լսվեցին երգեհոնին փոխարինող ֆիսհարմոնիայի հնչյունները։ Մի 

երաժիշտ-ուսուցիչ, որին նստեցրել էին դասալքության համար, սիրտը թեթևացնում 

էր եկեղեցական տխրագույն մեղեդիներ հնչեցնելով։ Այդ հնչյունները, միահյուսվելով 

ֆելդկուրատի զկռտոցին, կազմում էին մի չտեսնված դորիական գամմա։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ, ես, ճիշտն ասած, չեմ իմանում, 

թե ինչի համար եմ այստեղ նստած։ Բայց չեմ գանգատվում։ Պարզապես, բախտս չի 

բանում։ Ես միշտ աշխատում եմ, որ ամեն ինչ ավելի լավ լինի, բայց գործս թարսվում 

է, ինչպես այն սրբապատկերի նահատակի գործը։  

Ֆելդկուրատը նայեց սրբապատկերին, ժպտաց և ասաց․  

– Աստվա՛ծ վկա, դուք ինձ դուր եք գալիս։ Ստիպված պիտի լինեմ ձեր մասին 

տեղեկություններ իմանալ քննիչից։ Իսկ ձեզ հետ ես այլևս երկար-բարակ չեմ խոսի։ 

Միայն թե շուտ ազատվեի այդ սուրբ պատարագից։ Kehrt euch! Abtreten![29] 

Վերադառնալով ամբիոնի տակ կանգնած փոխանավորների հարազատ ընտանիքը, 

Շվեյկը նրանցից մեկի այն հարցին, թե ֆելդկուրատը նրանից ինչ էր ուզում, 

պատասխանեց շատ չոր ու հատու․  

– Թունդ լակած է։  

Ծրագրի հաջորդ համարին, սուրբ պատարագին, հասարակությունը հետևում էր 

լարված ուշադրությամբ և անսքող համակրանքով։ Կալանավորներից մեկը նույնիսկ 

գրազ եկավ, թե ֆելդկուրատը մասնատուփը ձեռքից վայր կգցի։ Նա իր ամբողջ 

հացաբաժինը դրեց երկու ապտակի դիմաց և գրազը տարավ։  

Չի կարելի ասել, թե այն զգացմունքը, որով լի էր ֆելդկուրատի ծեսերը դիտողների 

սիրտը, հավատացյալների միստիցիզմ էր կամ հավատարիմ կաթոլիկների 

բարեպաշտություն։ Ավելի շուտ դա նման էր այն զգացմունքին, որ առաջանում է 



թատրոնում, երբ մենք պիեսի բովանդակությունը չգիտենք, իսկ գործողությունն 

անվերջ խճճվում է, և անհամբեր սպասում ենք հանգուցալուծմանը։ Բոլորը 

հափշտակված էին ֆելդկուրատի տված ներկայացումով։ Կալանավորները աչք չէին 

հեռացնում նրա շուրջառից, որը նա թարս էր հագել։ Բոլորը խանդավառված ու 

տարված էին սուրբ սեղանի մոտ տեղի ունեցող թամաշայով և էսթետիկական 

հաճույք էին զգում։ Շիկահեր մինիստրանտը, մի հոգևորական դասալիք, որ 28֊րդ 

գնդում մանր գողությունների մասնագետ էր, ազնվաբար ջանում էր հիշողությամբ 

վերականգնել սուրբ պատարագի ամբողջ ծիսակարգը, տեխնիկան ու տեքստը։ Նա 

ֆելդկուրատի համար միաժամանակ և՛ մինիստրանտ էր, և՛ հուշարար, մի բան, որ 

ֆելդկուրատին չէր խանգարում չտեսնված դյուրությամբ ետ ու առաջ գցել ամբողջ 

նախադասություններ։ Սովորական պատարագի փոխարեն ֆելդկուրատը մաշտոցի 

մեջ բաց արեց և, ի մեծ հաճույս հասարակության, սկսեց կատարել ծննդյան 

պատարագը։ Նա ոչ ձայն ուներ, ոչ լսողություն, և եկեղեցու կամարների տակ ճղճղոց 

ու խռխռոց էր լսվում, ինչպես խոզանոցում։  

– Համա՜ թե լակել է,– խորին բավականությամբ խոսում էին բեմի ներքևում։– Երևի 

էլի մի տեղ կոնծել է քածերի հետ։  

Թերևս արդեն երրորդ անդամ սուրբ սեղանի մոտ հնչեց ֆելդկուրատի «Ite missa 

est!» երգը, որը հնդկացիների մարտակոչի էր նման և որից եկեղեցու լուսամուտների 

ապակիները զնգզնգում էին։ Այնուհետև ֆելդկուրատը մի անգամ էլ նայեց, թե արդյոք 

սկիհի մեջ թեկուզ մի կաթիլ գինի չի՞ մնացել, նոթերը կիտեց ու դիմեց ունկնդիրներին,  

– Իսկ հիմա, սրիկանե՛ր, կարող եք տուն գնալ։ Վե՛րջ։ Ես նկատեցի, որ դուք չեք 

ցուցաբերում այն ճշմարիտ բարեպաշտությունը, որ պետք է ցուցաբերել եկեղեցում, 

սուրբ սեղանի առաջ։ Խուլիգաննե՛ր, ամենաբարձրյալի առաջ դուք առանց ամաչելու 

բարձրաձայն ծիծաղում եք և հազում, խորխում ու ոտքներդ քսքըստացնում ․ ․ ․ 

նույնիսկ իմ ներկայությամբ, թեև ես այստեղ կույս Մարիամի, հիսուս Քրիտոսի և 

հայր աստծո ներկայացուցիչն եմ, անասուննե՛ր։ Եթե նորից այդպիսի բան անեք, ես 



ձեր հախից կգամ։ Այն ժամանակ կիմանաք, որ գոյություն ունի ոչ միայն այն դժոխքը, 

որի մասին նախանցյալ անգամ խոսեցի քարոզիս մեջ, այլև երկրային դժոխք։ Միգուցե 

առաջինից մի կերպ ազատվեք, բայց երկրորդից չեք ազատվի։ Abtreten!։  

Ֆելդկուրատը, որ այդպես լավ և յուրովի կատարել էր կալանավորներին այցելելու 

հին ու մաշված սովորությունը, մտավ խորան, զգեստը փոխեց, հրամայեց վիթխարի 

շշից իր համար եկեղեցական գինի լցնել, խմեց և ապա շիկահեր մինիստրաննտի 

օգնությամբ հեծավ բակում կանգնած իր ձին։ Բայց այդ ժամանակ հիշեց Շվեյկին, 

ձիուց իջավ ու գնաց գրասենյակ, քննիչ Բերնիսի մոտ։  

Զինվորական քննիչ Բերնիսը ամենից առաջ աշխարհիկ մարդ էր, գայթակղիչ 

պարող ու անառակ, որը պաշտոնավայրում անասելի ձանձրանում էր և իր 

ծոցատետրում գերմաներեն ոտանավորներ գրում, որպեսզի միշտ ձեռքի տակ 

պատրաստի ոտանավորների պաշար ունենար։ Նա հանդիսանում էր զինվորական 

դատարանի ապարատի կարևորագույն օղակը, քանի օր նրա ձեռքի տակ այնքան մեծ 

թվով արձանագրություններ և միանգամայն խճճված ակտեր էին կենտրոնացած, որ 

Գրադչանիի ամբողջ ռազմադաշտային դատարանին ակնածանք էր ներշնչում։ Նա 

շարունակ մոռանում էր մեղադրական նյութը, և այդ հանգամանքը նրան ստիպում էր 

հորինել նոր նյութ։ Խառնում էր անունները, կորցնում մեղադրության թելերը և 

փոխարենր հորինում ինչ խելքին փչեր։ Նա դասալիքներին դատում էր գողության 

համար, իսկ գողերին՝ դասալիքության։ Սարքում էր քաղաքական 

դատավարություններ, որոնց նյութերը պարզապես մատից էր ծծում։ Բազմապիսի 

ֆոկուսների էր դիմում մեղադրյալներին այնպիսի հանցագործությունների մեջ 

բռնելու համար, որ նրանք երազում անգամ չէին տեսել։ Մոգոնում էր նորին 

մեծության դեմ ուղղված վիրավորանքներ և իր իսկ հնարած այդ 

արտահայտությունները վերագրում այն մեղադրյալներին, որոնց դեմ եղած նյութերը 

կորչում էին նրա արձանագրությունների և պաշտոնական այլ թղթերի մշտական 

քաոսում։  



– Servus![30]– ասաց ֆելդկուրատը, սեղմելով՝ նրա ձեռքը,– Գործերդ ինչպե՞ս են։  

– Լավ չեն,– պատասխանեց զինվորական քննիչ Բերնիսը։ Նյութերս խառնել են, 

հիմա սատանան էլ գլուխ չի հանի։ Երեկ վերադասությանը արդեն մշակված մի նյութ 

ուղարկեցի մի սրիկայի մասին, որին մեղադրում են խռովություն սարքելու մեջ, իսկ 

նրանք բոլոր թղթերը վերադարձրել են ինձ, թե իբր գործը վարվում է ոչ թե 

խռովության, այլ պահածոներ գողանալու մեղադրանքով։ Բացի դրանից, համարը 

ճիշտ չէի գրել։ Թե դա ինչպես են իմացել, չեմ հասկանում։  

Զինվորական քննիչը թքեց։  

– Էլի գնո՞ւմ ես թուղթ խաղալու,– հարցրեց ֆելդկուրատը։  

– Թղթախաղի մեջ տանուլ տվի։ Վերջին անգամ գնդապետի, այն քաչալի հետ 

մակաո էինք խաղում, և ամբողջ փողս տարվեցի։ Բայց, փոխարենը, մի աղջկա վրա 

աչք ունեմ։ Իսկ դու ի՞նչ ես անում, հայր սուրբ։  

– Ինձ սպասյակ է հարկավոր,– ասաց ֆելդկուրատը։– Վերջին սպասյակս մի ծեր 

հաշվապահ էր, առանց բարձրագույն կրթության, սակայն առաջնակարգ անասուն։ 

Շարունակ աղոթում էր ու մղկտում, որ աստված իրեն փորձանքից ու 

դժբախտությունից հեռու պահեր, դե՛հ, ես էլ վերցրի ու երթային գումարտակի հետ 

նրան ռազմաճակատ ուղարկեցի։ Ասում են, այդ գումարտակը գլխովին ջախջախել 

են։ Հետո ինձ մոտ մի ջահել սրիկայի ուղարկեցին, որի միակ գործն այն էր, որ նստում 

էր գինետանը և իմ հաշվին լակում։ Դրան դեռ մի կերպ կարելի էր դիմանալ, բայց այդ 

սրիկայի ոտքերը շատ էին քրտնում։ Ստիպված նրան էլ ուղարկեցի երթային 

գումարտակի հետ։ Իսկ այսօր ես մի տիպ գտա, որը քարոզի ժամանակ սկսեց լաց 

լինել մարդկանց ծիծաղեցնելու համար։ Ա՛յ, ինձ հենց այդպիսի մեկն է պետք։ 

Ազգանունը Շվեյկ է, նստած է տասնվեցերորդում։ Հետաքրքիր է իմանալ, թե ինչի՞ 

համարեն նստացրել և արդյոք չե՞մ կարող նրան այնտեղից մի կերպ դուրս հանել։  

Քննիչը սկսեց տակն ու վրա անել սեղանի արկղերը, փնտրելով Շվեյկի գործը, բայց, 

ինչպես միշտ, ոչինչ չկարողացավ գտնել։  



– Հավանաբար կապիտան Լինհարտի մոտ է,– ասաց նա երկար որոնումներից 

հետո։– Սատանան գիտե, թե ուր են կորչում իմ բոլոր գործերը։ Չէ՛, երևում է ուղարկել 

եմ Լինհարտին։ Հապա մի զանգահարեմ․․․ Ալլո, խոսում է քննիչ պորուչիկ Բերնիսը, 

պարո՛ն կապիտան։ Բարի եղեք ասել, արդյոք ձեզ մոտ չե՞ն ոմն Շվեյկի թղթերը։ Ինձ 

մոտ պիտի լինե՞ն։ Տարօրինա՜կ բան․․․  Ես ի՞նքս եմ ստացել ձեզնից։– Իսկապես 

տարօրինակ բան ․․․  Նստած է տասնվեցերորդում ․․ ․  Այո , ես գիտեմ, պարոն 

կապիտան, որ տասնվեցերորդը իմ տեսչության տակ է։ Բայց ես մտածեցի, թե երևի 

Շվեյկի թղթերը ձեզ մոտ մի տեղ ընկած են․․․ Դուք խնդրում եք ձեզ հետ այդպես 

չխոսե՞լ։ Ձեզ մոտ ոչինչ ընկած չէ՞․․․ Ա՛լլո, ա՛լլո։  

Զինվորական քննիչ Բերնիսը սրտնեղած նստեց սեղանի առաջ և սկսեց 

դատապարտել քննության վարույթի մեջ գոյություն ունեցող անկարգությունը։ Նրա և 

կապիտան Լինհարտի միջև արդեն վաղուց փոխադարձ անբարյացակամություն կար, 

ըստ որում ո՛չ մեկը, ո՛չ մյուսը չէր ցանկանում տեղի տալ։ Եթե Լինհարտի գործերին 

վերաբերվող մի թուղթ ընկնում էր Բերնիսի ձեռքը, ապա սա թուղթն այնպիսի խոր 

տեղ էր խոթում, որ հետո այլևս ոչ ոք չէր կարողանում գտնել։ Լինհարտն էլ նույն 

կերպ վարվում էր Բերնիսի թղթերի հետ։ Ճիշտ նույն կերպ էլ անհետանում էին նաև 

գործերին կցված առդիր գրությունները[31]։  

(Շվեյկի գործը ռազմա-դաշտային դատարանի արխիվում գտնվեց միայն 

հեղաշրջումից հետո։ Գործի վրա մակագրված էր ․  «Մտադիր էր դեն նետել 

կեղծավորության դիմակը և բացեիբաց հանդես գալու մեր թագավորի անձի և մեր 

պետության դեմ»։ Շվեյկի գործը խոթել էին ինչ֊որ Յոզեֆ Կուտելի թղթերի մեջ։ Այս 

գործի շապկի վրա մի փոքրիկ խաչ էր դրված, իսկ դրա տակ գրված էր․ «Ի կատար է 

ածված» և նշված էր թվականը)։  

– Եվ այսպես, Շվեյկը կորել է ինձ մոտ,– ասաց Բերնիսը։– Կհրամայեմ նրան կանչել 

այստեղ, և եթե ոչինչ չխոստովանի՝ բաց կթողնեմ։ Կհրամայեմ նրան տանել քեզ մոտ, 

իսկ մնացածն ինքդ գլուխ բեր գնդում։  



Ֆելդկուրատի գնալուց հետո քննիչ Բերնիսը հրամայեց Շվեյկին բերել իր մոտ։ Բայց 

նրան ստիպեց դռան մոտ սպասել, քանզի այդ պահին ոստիկանական վարչությունից 

հեռախոսագիր էր ստացել, թե № 7267 մեղադրական ակտի համար պահանջված 

նյութը, որ վերաբերվում էր հետևակազորի շարքային Մեյկսներին, ընդունել է № 1 

գրասենյակը՝ կապիտան Լինհարտի սաորագրությամբ։  

Այդ միջոցին Շվեյկը ուշի-ուշով դիտում էր զինվորական քննիչի գրասենյակը։  

Չի կարելի ասել, թե այստեղ կահավորանքը շատ հաճելի տպավորություն էր 

գործում, մանավանդ այն զանազան էկզեկուցիաների լուսանկարները, որ բանակը 

կատարել էր Գալիցիայում և Սերբիայում։ Դրանք գեղարվեստական լուսանկարներ 

էին բոցավառված խրճիթների և այրված ծառերի, որոնց ճյուղերը կռացել էին 

կախվածների ծանրությունից։ Առանձնապես ուշագրավ էր Սերբիայից բերված այն 

լուսանկարը, որ պատկերում էր մի ամբողջ կախված ընտանիք՝ փոքրիկ տղան, հայրն 

ու մայրը։ Երկու զինյալ զինվորներ պահպանում են մի ծառ, որից կախված են մի 

քանի հոգի, իսկ առաջին պլանում հաղթողի կեցվածքով կանգնած է սպան՝ 

սիգարետը բերնին։ Հեռվում երևում է դաշտային խոհանոցը։  

– Հը՛, ինչպե՞ս վարվենք ձեզ հետ, Շվեյկ,– հարցրեց քննիչ Բերնիսը, հեռախոսագիրը 

կցելով գործին։– Ի՞նչ եք արել դուք այնտեղ։ Խոստովանելո՞ւ եք թե պիտի սպասեք, 

մինչև որ մեղադրական ակտը կազմենք։ Այդպես չի կարելի։ Չկարծեք, թե այնպիսի 

դատարանի առաջ եք, որտեղ քննությունը կատարում են քաղաքացի դանդալոշները։ 

Մերը ռազմական դատարան է, կայսրա-թագավորական ռազմական դատարան։ 

Խիստ և արդար պատժից կարող եք փրկվել միայն ամեն ինչ խոստովանելով։  

Մեղադրյալի դեմ հարուցված նյութը կորցրած լինելու դեպքում քննիչ Բերնիսն «իր 

սեփական մեթոդն» ուներ։ Բայց, ինչպես տեսնում եք, այդ մեթոդի մեջ ոչ մի առանձին 

բան չկար, ուստի և զարմանալի չէ, որ այդօրինակ հետաքննության և 

հարցաքննության արդյունքները միշտ էլ հավասար էին լինում զրոյի։  



Քննիչ Բերնիսն իրեն այնքան խորաթափանց մարդ էր համարում, որ, մեղադրյալի 

դեմ նյութ չունենալով և չիմանալով, թե նրան ինչի մեջ են մեղադրում և թե 

առհասարակ նա ինչի համար է նստած կայազորի բանտում, միայն հարցաքննվողի 

շարժուձևից և դեմքի արտահայտությունից եզրակացնում էր, թե վերջինիս ինչու են 

պահում բանտում։ Նրա խորաթափանցությունը և մարդկանց ճանաչելու 

գիտելիքներն այնքան խորունկ էին, որ մի գնչուի, որն իր գնդից կայազորի բանտն էր 

ընկել մի քանի դյուժին սպիտակեղեն գողանալու համար (մթերապահի օգնական էր 

եղել), Բերնիսը մեղադրել էր քաղաքական հանցագործության մեջ, իբր մի պանդոկում 

զինվորների առաջ նա ագիտացիա է արել, թե պետք է ստեղծել չեխոսլովակյան 

ինքնուրույն պետություն՝ սլավոն արքայի գլխավորությամբ։  

– Մեր ձեռքին փաստաթղթեր կան,– ասել էր նա դժբախտ գնչուին,– ձեզ մնում է 

միայն խոստովանել, թե ո՞ր պանդոկումն եք այդ բանն ասել, ո՞ր գնդից էին այն 

զինվորները, որ ձեզ լսում էին և ե՞րբ է դա տեղի ունեցել։  

Դժբախտ գնչուն հնարել էր և՛ թվականը, և՛ պանդոկի անունը, և՛ այն գունդը, որին 

պատկանելիս էին եղել նրա կարծեցյալ ունկնդիրները, իսկ հարցաքննությունից 

վերադառնալուց հետո պարզապես վերցրել և փախել էր կայազորի բանտից։  

– Դուք ոչինչ չե՞ք ցանկանամ խոստովանել,– հարցրեց Բերնիսը, տեսնելով որ 

Շվեյկը գերեզմանային լռություն է պահպանում։– Չե՞ք ուզում ասել, թե ինչպե՛ս եք 

ընկել այստեղ, ինչի՛ համար են ձեզ նստեցրել։ Ինձ, համենայն դեպս, կարող էիք ասել, 

քանի դեռ ես ինքս ձեզ չեմ հիշեցրել։ Մի անգամ ևս նախազգուշացնում եմ, 

խոստովանեցեք։ Հասկացեք, դա ձեզ համար լավ կլինի, քանի որ կդյուրացնի 

հետաքննությունը և պատիժը կմեղմացնի։ Այդ տեսակետից մեզ մոտ նույնն է, ինչ որ 

քաղաքացիական բանտերում։  

– Համարձակվում եմ զեկուցել,– հնչեց, վերջապես, Շվեյկի բարեհոգի ձայնը,– ես 

այստեղ, կայազորի բանտում, ընկեցիկ երեխայի պես մի բան եմ։  

– Դրանով ի՞նչ եք ուզում ասել։  



– Համարձակվում եմ զեկուցել, որ կարող եմ դա շատ հեշտ բացատրել։ Մեր 

փողոցում ապրում է մի ածխավաճառ, որն ուներ երկու տարեկան, միանգամայն 

անմեղ մի տղա։ Մի անգամ այդ տղան ոտքով Վինոգրադիից գնում-հասնում է Լիբեն, 

նստում մայթի վրա, որտեղ և մի ոստիկան գտնում է նրան։ Ոստիկանը տանում է 

նրան քաղաքամաս, իսկ այնտեղ նրան, այդ երկու տարեկան երեխային, 

կալանավորում են։ Տեսնո՞ւմ եք, տղան միանգամայն անմեղ է եղել, բայց, 

այնուամենայնիվ, նստեցրել են։ Եթե նրան հարցնեին, թե ինչի համար է նստած, ապա 

նա, եթե նույնիսկ կարողանար խոսել, չէր իմանա ի՛նչ պատասխան տա։ Ահա ես էլ 

գրեթե այդ վիճակի մեջ եմ։ Ես էլ մի գտած երեխա եմ։  

Քննիչի հայացքն արագ սահեց Շվեյկի կերպարանքի ու դեմքի վրայով և պարտված 

կանգ առավ։ Շվեյկն իր ողջ էությամբ այնպիսի անտարբերություն ու անմեղություն էր 

արտահայտում, որ Բերնիսը սկսեց զայրացած գնալ ու գալ գրասենյակում, և եթե 

ֆելդկուրանտին խոստացած չլիներ Շվեյկին ուղարկել նրա մոտ, ապա սատանան 

գիտե, թե գործն ինչով կվերջանար։  

Վերջապես քննիչը կանգ առավ իր սեղանի մոտ։  

– Լսեցեք,– ասաց նա Շվեյկին, որը դեմքի անտարբեր արտահայտությամբ դիտում 

էր շուրջը,– եթե մի անգամ էլ աչքիս երևաք, ապա դա երկար կհիշեք․․․  Դո՛ւրս 

տարեք դրան։  

Մինչ Շվեյկին տանում էին տասնվեցերորդ խուցը, Բերնիսը կանչել տվեց 

վերակացու Սլավիկին։  

– Այսու, ցնո՛ր կարգադրություն, Շվեյկը դրվում է պարոն ֆելդկուրատ Կացի 

տրամադրության տակ,– կարճ ու կտրուկ հրամայեց նա։– Անցաթուղթը պատրաստել։ 

Երկու ուղեկցորդի հսկողությամբ նրան տանել պարոն ֆելդկուրատի մոտ։  

– Չէի՞ք հրամայի, պարոն պորուչիկ, ձեռնակապերով տանել։  

Քննիչը բռունցքը խփեց սեղանին․  



– Է՛շ։ Ես հո պարզ ասացի, անցաթուղթը պատրաստել։  

Եվ այն ամենը, որ օրվա ընթացքում կուտակվել էր քննիչի սրտում․ կապիտան 

Լինհարտը, Շվեյկը – այդ ամենը հեղեղի պես թափվեց վերակացուի գլխին և 

ավարտվեց այս խոսքերով․  

– Վերջապես հասկացաք, որ դուք թագադրյալ էշ եք։  

Այդպես կպատշաճեր մեծարել թագավորներին ու կայսրերին։ Բայց նույնիսկ 

հասարակ վերակացուն, ամենևին չթագադրված մի անձնավորություն, 

այնուամենայնիվ գոհ չմնաց այդ վերաբերմունքից և, դուրս գալով զինվորական 

քննիչի մոտից, մի քացի հասցրեց միջանցքի հատակը լվացող կալանավորին։ Իսկ ինչ 

վերաբերում է Շվեյկին, ապա վերակացուն որոշեց նրան գոնե մի գիշեր էլ թողնել 

կայազորի բանտում, որպեսզի նրան հնարավորություն տված լիներ ճաշակելու 

վերջինիս բոլոր սքանչելիքները։  

Կայազորի բանտում անցկացրած գիշերը յուրաքանչյուրի համար, ով երբևէ եղել է 

այնտեղ, ընդմիշտ կմնա իբբև հաճելի մի հուշ։  

Տասնվեցերորդ խուցի կողքին կար մի մենախուց, սահմռկիչ մի որջ, որտեղից այդ 

գիշեր ևս լսվում էր կալանավոր զինվորի ոռնոցը ․  ինչ-որ զանցանքի համար 

ֆելդֆեբել Ռժեպան, վերակացու Սլավիկի հրամանով, ջարդում էր նրա կողերը։  

Երբ ոռնոցը լռեց, տասնվեցերորդում լսվում էր միայն կալանավորների եղունգների 

տակ ընկած ոջիլների ճըթճըթոցը։  

Դռան վերևում, որմնափորի մեջ, պահպանական լարացանցով շրջափակված 

նավթի լամպն իր աղոտ լույսն էր նետում պատերի վրա և մխում։ Նավթի հոտը 

խառնվում էր մարդկանց չլվացված մարմիններից բարձրացող գոլորշիացումներին և 

պարաշայի գարշահոտությանը, իսկ այդ պարաշան ամեն մի նոր գործածությունից 

հետո բացում էր իր անդունդները և ժանտահոտության մի նոր ալիք նետում 

տասնվեցերորդ խուցը։  



Վատ սնունդը դժվարացնում էր մարսողության պրոցեսը, և կալանավորների մեծ 

մասը տառապում էր գազերի կուտակումից․ գազերը բաց էին թողնվում գիշերային 

լռության մեջ, դիմավորվում պատասխան-ազդանշաններով և ուղեկցվում 

սրախոսություններով։  

Միջանցքներից լսվում էին ժամապահների համաչափ ոտնաձայները, ժամանակ 

առ ժամանակ բացվում էր դռան «աչքը» և «հրեշտակապետը» ներս էր նայում։  

Մեջտեղի մահճակի վրա պառկած ինչ-որ մեկը ցածր ձայնով պատմում էր․  

– Ինձ այստեղ տեղափոխեցին, երբ փորձ արի փախչել։ Իսկ առաջ նստած էի 

քսաներորդում։ Այնտեղ նստում են, այսպես ասած, ավելի թեթև գործերի համար։ Մի 

անգամ մեզ մոտ մի գյուղացի բերին։ Նրան երկու շաբաթ էին տվել այն բանի համար, 

որ իր տանը զինվորներին գիշերելու տեղ էր տվել։ Սկզբում կարծել էին, թե դա 

քաղաքական դավադրություն է եղել, իսկ հետո պարզվել էր, որ նա զինվորներին 

փողով էր գիշերելու տեղ տվել։ Այդ գյուղացին պետք է նստեր ամենամանր 

հանցագործների հետ, բայց նրանց խուցը լիքն էր, և ահա նա ընկել էր մեզ մոտ։ Ի՜նչ 

ասես չէր բերել հետը և ինչ ասես նրան չէին ուղարկում։ Չգիտեմ ինչպես, թույլ էին 

տվել, որ, բանտի մթերաբաժնից բացի, օգտվեր և իր ուտելեղենից։ Նույնիսկ ծխել էին 

թույլ տվել։ Հետը բերել էր երկու խոզի բուդ, մի, ա՛յ, էսպիսի ահագին բոքոն, ձու, 

կարագ, սիգարետ, թութուն․․․ Մի խոսքով, ինչ որ սիրտդ ուզի։ Բոլորը լցրել էր երկու 

տոպրակի մեջ։ Եվ գլուխը մտել էր, թե բոլորը մենակ պիտի լափի։ Սկսեցինք խոշով 

բաժին խնդրել, քանի որ խելքը չէր կտրում, որ մեզ էլ մաս հաներ, ինչպես անում էին 

մնացած բոլորը, երբ բան-ման էին ստանում։ Իսկ նա, այդ կծծի մարդը, չէ ու չէ, թե, 

գիտեք, ինքն այստեղ երկու շաբաթ նստելու է և չի կարող ստամոքսը փչացնել մեզ 

տրվող ճաշի կաղամբով ու փտած կարտոֆիլով։ Նա, ասում է, իր պետական ճաշն ու 

հացաբաժինը տալիս է մեզ, դրա դեմ ասելիք չունի, կարող ենք իրար մեջ հավասար 

բաժանել կամ հերթով ուտել․․․ Ախպորս ասեմ, նրբամիտ մարդ էր, պարաշայի վրա 

էլ նստել չէր ուզում, թողնում էր մյուս օրվան, որպեսզի զբոսանքի ժամանակ բակի 



արտաքնոցում աներ։ Այնքան երես առած էր, որ հետը արտաքնոցի թուղթ էլ էր բերել։ 

Ասացինք, թե թքել ենք իր մթերաբաժնի վրա, և սպասեցինք մի օր, եթկու օր, երեք օր․

․․  Տղեն վետչինան լափում էր, հացին կարագ քսում, ձվերը կճպում, մի խոսքով՝ 

ապրում աղի պես։ Սիգարետները ծխում էր, և ոչ ոքի թույլ չէր տալիս նույնիսկ մի 

բերան քաշել, թե իբր մեզ չի թույլատրվում ծխել և եթե «հրեշտակապետը» տեսնի, որ 

մեզ ծխելու բան է տալիս, իրեն կարցեր կնստացնեն։ Մի խոսքով, ասեմ ձեզ, երեք օր 

համբերեցինք։ Չորրորդ օրվա գիշերը հատուցման ժամը հասավ։ Տղեն առավոտը 

արթնացավ․ ․․  Հա՛, մոռացա ասել, որ ամեն օր առավոտը, ճաշին ու իրիկունը 

լափելուց առաջ աղոթում էր, երկար աղոթում։ Աղոթքն արեց, ուրեմն, ու կռացավ-

մտավ նարի տակ, որ տոպրակները հանի։ Մեկ էլ ի՛նչ տեսնի, տոպրակներն այնտեղ 

ընկած են, բայց չորացրած սալորի պես սմքած են ու խորշոմած։ Սկսեց բղավել, թե 

իրեն թալանել են, թողել են միայն արտաքնոցի թուղթը, բայց հետո ձայնը կտրեց, մի 

հինգ րոպեի չափ մտածեց ու որոշեց, թե մենք հանաք ենք արել, պարզապես վերցրել 

ենք ու մի տեղ թաքցրել։ Եվ ահա ասում է, այն էլ այնպես ուրախ-ուրախ․ «Ա՛խ, դուք, 

սրիկաներ, մեկ է, բոլորը ետ եք տալու։ Բայց լա՜վ խաղ եք խաղացել»։  

Մեզ մոտ մի լիբենցի կար։ Սա թե․ «Գիտե՞ք ինչ, վերմակը քաշեք ձեր գլխին ու 

մինչև տասը համրեք, իսկ հետո նայեցեք ձեր տոպրակներին»։ Մեր տղեն էլ հնազանդ 

երեխայի պես գլուխը ծածկեց ու սկսեց հաշվել․ «Մեկ, երկու, երեք․․․»։ Իսկ լիբենցին, 

թե․ «Այդպես արագ չի կարելի, դանդաղ հաշվեք))։ Իսկ նա վերմակի տակ սկսում է 

նորից հաշվել, այս անգամ դանդաղ, ընդմիջումներով․ «Մեկ․․․ երկու․․․ երեք․․․»։ 

Երբ հաշվեց մինչև տասը, մահճակի վրայից իջավ, նայեց տոպրակներին։ «Մեղա՜ քեզ 

տեր, բարի մարդիկ,– սկսեց գոռալ,– տոպրակները առաջվա պես դատարկ են»։ Մի 

տեսնեիք նրա ապուշ ռեխը։ Քիչ էր մնում ծիծաղից տրաքեինք։ Իսկ մեր այն լիբենցին 

ասում է․ «Հապա մի անգամ էլ փորձեք»։ Եվ, կհավատա՞ք, տղեն այնքան էր էշացել, որ 

մի անգամ էլ փորձեց, իսկ երբ տեսավ, որ տոպրակների մեջ արտաքնոցի թղթից բացի 

ոչինչ չկա, սկսեց դուռը ծեծել ու գոռալ․ «Ինձ թալանել են, թալանել, օգնեցե՜ք։ Դուռը 

բացե՜ք, ի սեր աստծո, բացեցեք»։ Վերակացուներն իսկույն վազեվազ եկան, կանչել 



տվին տեսուչին և ֆելդֆեբել Ռժեպային։ Մենք բոլորս մի մարդու պես պնդում ենք, թե 

նա ցնդել է, թե իբր մինչև ուշ գիշեր լափում էր և բոլորը մենակ կերել է։ Իսկ նա միայն 

լաց է լինում և մի գլուխ ասում․ «Բայց, ախր, գոնե փշրանքներ պետք է մնային»։ 

Սկսեցին որոնել փշրանքները և, իհարկե, չգտան։ Հիմար հո չէինք․ ինչ որ չէինք 

կարողացել ուտել, պարանի փոստով ուղարկել էինք երկրորդ հարկը։ Մեզ մոտ ոչինչ 

չկարողացան գտնել, թեև այն հիմարը անվերջ կրկնում էր ․  «Բայց, ախր, գոնե 

փշրանքներ պիտի մնացած լինեին մի տեղ»։ Ամբողջ օրը ոչինչ չկերավ, միայն նայում 

էր, թե հո մեկնումեկը մի բան չի՞ ուտում կամ ծխում։ Երկրորդ օրը նա ճաշին ձեռք էլ 

չտվեց, բայց իրիկունը փտած կարտոֆիլն ու կաղամբն էլ սրտովն էր։ Միայն թե էլ 

առաջվա պես չէր աղոթում, երբ վրա էր ընկնում վետչինայ ու ձվերին։ Հետո մեզնից 

մեկը, չգիտեմ ինչպես, մախորկա ձեռք բերեց, և ահա այդ ժամանակ նա առաջին 

անգամ սկսեց մեզ հետ խոսել, որպեսզի թույլ տայինք մի բերան քաշել։ Ո՜նց չէ, 

տվինք։  

– Իսկ ես վախենում էի, թե տված կլինեք,– ասաց Շվեյկը։– Դրանով ձեր այդ ամբողջ 

պատմությունը կփչացնեիք։ Այդպիսի վեհանձնություն միայն վեպերում է 

պատահում, իսկ կայազորի բանտում դա պարզապես հիմարություն կլիներ։  

– Իսկ գլխին ադյալ չգցեցի՞ք ու չքոթակեցի՞ք,– հարցրեց մեկը։  

– Չէ, մոռացանք։  

Տասնվեցերորդում մի կիսաձայն դիսկուսիա ծավալվեց, թե արդյոք դրանից հետո 

հարկավո՞ր էր նրան ծեծել թե ոչ։ Մեծամասնությունը արտահայտվեց ծեծելու օգտին։  

Խոսակցությունը կամաց-կամաց լռեց։ Կալանավորներն սկսեցին նիրհել, քորելով 

իրենց թևատակերը, կրծքերն ու փորերը, ուր սպիտաղեկենի մեջ ավելի շատ է ոջիլ 

լինում։ Նրանք քնել էին ոջլոտ վերմակները գլխներին քաշած, որպեսզի լամպի լույսը 

չխանգարեր։  

Ժամը վեցին Շվեյկին կանչեցին ու հրամայեցին գնալ գրասենյակ։  



– Գրասենյակի դռան ձախ կողմը թքաման կա։ Մեջը ծխախոտի մնացուկներ են 

լինում,– սովորեցնում էր Շվեյկին մի կալանավոր։– Իսկ երկրորդ հարկում մեկն էլ կա։ 

Սանդուղքը ավլում են իննին, այնպես որ հիմա այնտեղ բան-ման կճարվի։  

Սակայն Շվեյկը նրանց հույսերը չարդարացրեց։ Նա այլևս չվերադարձավ 

«տասնվեցերորդ» խուցը։ Այդ առթիվ տասնինը փոխանավորներ ամեն տեսակ 

դատողություններ ու ենթադրություններ էին անում։  

Մի պեպենոտ աշխարհազորային, որ շատ անզուսպ երևակայություն ուներ, ասաց, 

թե Շվեյկը կրակել է իր վաշտապետի վրա և այսօր նրան տարել են Մոտոլի 

հրապարակը՝ գնդակահարելու։  

 

  

Շվեյկը ֆելդկուրատի սպասյակ  

I  

Այնուհետև Շվեյկի ոդիսականը ծավալվում է հրացաններին սվիններ հագցրած այն 

երկու զինվորների պատվավոր ուղեկցությամբ, որոնք նրան պիտի տանեին 

ֆելդկուրատի մոտ։  

Այդ երկու զինվորները փոխադարձաբար լրացնում էին մեկմեկու. մեկը նիհար էր 

ու լողլող, մյուսն, ընդհակառակը, կոլոտ ու չաղ։ Լողլողը աջ ոտից էր կաղում, կոլոտը՝ 

ձախ։ Երկուսն էլ ծառայում էին թիկունքում, քանզի պատերազմից առաջ 

զինվորական ծառայությունից բոլորովին ազատված էին։  

Երկուսն էլ լուրջ տեսքով դոփում էին սալարկը և մերթ ընդ մերթ նայում Շվեյկին, 

որը քայլում էր նրանց արանքում և ժամանակ առ ժամանակ սրան-նրան պատիվ 

տալիս։ Նրա քաղաքացիական հագուստը կայազորի բանտի պահեստում անհետացել 

էր այն զինվորական գլխարկի հետ միասին, որով նա գնացել էր պատերազմ։ Բանտից 



ազատելիս նրան մի հին մունդիր էին տվել որն, հավանաբար, առաջ պատկանելիս էր 

եղել Շվեյկից մի գլուխ բարձր ու ցմփոր մի աժդահայի։  

Շվեյկի հագած շալվարի մեջ կտեղավորվեր ևս երեք Շվեյկ։ Ոտքերից գրեթե մինչև 

վիզն հասնող շալվարի անհամար փոթերն ակամա գրավում էին ավարա մարդկանց 

ուշադրությունը։ Վիթխարի, կեղտոտ ու ճարպակալած, արմունկները կարկատած 

գիմնաստյորական Շվեյկի վրա տարուբերվում էր բանջարանոցային խրտվիլակին 

հագցրած կապայի նման։ Շալվարը կախ էր ընկած կլոունի շալվարի պես։ 

Համազգեստային գլխարկը, որը նույնպես փոխս էին գցել կայազորի բանտում, իջել էր 

մինչև ականջները։  

Ավարաների ծաղրախոսություններին Շվեյկը պատասխանում էր մեղմ ժպիտով և 

իր բարի աչքերի քնքշալից ու ջերմ հայացքով։  

Եվ այդպես նրանք մոտենում էին Կառլինին, ուր ապրում էր ֆելդկուրատը։ 

Առաջինը Շվեյկի հետ խոսեց կոլոտ հաստլիկը։ Այդ պահին նրանք անցնում էին 

Մալա Սարանայի սյունաշարի տակով։  

— Ո՞րտեղացի ես,— հարցրեց նրան հաստլիկը։  

— Պրագացի։  

— Դու հո մեզնից չե՞ս փախչի։  

Խոսակցությանը խառնվեց լողլողը։ Կա մի զարմանալի օրենք. եթե կոլոտ 

հաստլիկները մեծավմասամբ բարեհոգի լավատեսներ են, ապա նիհար ու լողլող 

մարդիկ, ընդհակառակը, հոռետես են լինում։ Այդ օրենքի բերումով լողլողը կոլոտին 

ասաց.  

— Որ կարենա, կփախչի։  

— Իսկ ինչի՞ պիտի փախչի,— պատասխանեց կոլոտ հաստլիկը։— Առանց այն էլ 

ազատ է, կայազորի բանտում չի։ Հրես ծրար եմ տանում։  

— Իսկ այդ ծրարի մեջ ի՞նչ կա ֆելդկուրատի համար։  



— Չգիտեմ։  

— Տեսնո՞ւմ ես, չգիտես, բայց խոսում ես…  

Նրանք Կառլի կամուրջն անցան միանգամայն լուռ։ Բայց Կառլի փողոցում կոլոտ 

հաստլիկը նորից սկսեց խոսել Շվեյկի հետ.  

— Չգիտե՞ս ինչի համար ենք քեզ տանում ֆելդկուրատի մոտ։  

— Խոստովանության համար,— անփույթ պատասխանեց Շվեյկը։— Վաղն ինձ 

պիտի կախեն։ Միշտ այդպես են անում։ Դա անում են, ինչպես ասում են, հոգու 

հանգստության համար։  

— Իսկ քեզ ինչի՞ պիտի… էն իք անեն,— զգուշաբար հարցրեց լողլողը, մինչ 

հաստլիկը կարեկցաբար նայում էր Շվեյկին։  

Երկու ուղեկցորդներն էլ գյուղացի արհեստավորներ էին, ընտանիքավոր մարդիկ։  

— Չգիտեմ,— պատասխանեց Շվեյկը բարեհոգաբար ժպտալով։— Ես ոչինչ չգիտեմ։ 

Երևի ճակատիս այդպես է գրված։  

— Նշանակում է վատ աստղի տակ ես ծնվել,— գիտակ մարդու տոնով և 

կարեկցանքով ասաց կոլոտը։— Մեր Յասենի գյուղում, Յոզեֆովի մոտ, դեռ 

պրուսական պատերազմի ժամանակ, ճիշտ այդպես մեկին կախեցին։ Եկան մարդուն 

տանելու, ոչինչ չասացին ու Յոզեֆովում կախեցին։  

— Ես կարծում եմ,— հոռետեսորեն ասաց լողլողը,— որ հենց այնպես, առանց 

պատճառի, մարդ չեն կախում։ Մի պատճառ պիտի լինի։ Այդպիսի բաները հենց 

այնպես չեն անում։  

— Խաղաղ ժամանակ,— ասաց Շվեյկը,– գուցե այդպես է, իսկ պատերազմի 

ժամանակ մի մարդը հաշիվ չի։ Նա պետք է ընկնի կռվի դաշտում և կամ տանը 

կախաղան հանվի։ Երկուսն էլ մի բան է։  



— Լսիր, դու հո քաղաքական չե՞ս,— հարցրեց լողլողը, որի տոնից նկատելի էր, որ 

սկսել է Շվեյկին կարեկցել։  

— Քաղաքական եմ, այն էլ շատ թունդ,— ժպտաց Շվեյկը։  

— Վայ թե ազգային սոցիալիստ ես։  

Բայց այստեղ իր հերթին զգուշավոր դարձավ կոլոտը և միջամուխ եղավ 

խոսակցությանը.  

— Իսկ դա մեր ի՞նչ գործն է,— ասաց նա։— Եվ հետո, տե՛ս, չորս կողմը լիքը մարդ է 

ու բոլորը մեզ են նայում։ Եթե գոնե կարողանայինք մի նրբանցքում սվինները հանել, 

որ էն իքը… Էսպես աչքի չընկնեինք։ Դու հո չե՞ս ճղի։ Թե չէ, գիտես էլի, մեր հերը 

կանիծեն։ Ճիշտ չե՞մ ասում, Տոնիկ,— դիմեց նա լողլողին։  

Վերջինս կամաց պատասխանեց.  

— Սվիններն, իհարկե, կարող էինք հանել։ Ինչքան չլինի, մերոնցից է։— Նա 

դադարել էր հոռետես լինելուց և արդեն սրտանց կարեկցում էր Շվեյկին։  

Այնժամ նրանք մի հարմար բակամուտք գտան, այնտեղ հրացանների սվինները 

հանեցին, և հաստլիկը Շվեյկին թույլ ավեց, որ իր կողքից քայլի։  

— Վայ թե ծխել ես ուզում, հը՞,— հարցրեց նա։– Ո՞վ գիտի…  

Նա ուզում էր ասել. «Ո՞վ գիտի, կախելուց առաջ թույլ կտա՞ն ծխես»,— բայց խոսքը 

կիսատ թողեց, գլխի ընկնելով, որ դա անտակտ բան կլինի։  

Երեքն էլ սկսեցին ծխել, և Շվեյկի ուղեկցորդներն սկսեցին նրան պատմել 

Կրալովեգրադցի շրջանում ապրող իրենց ընտանիքների, կանանց, երեխաների 

մասին, մի կտոր հողի, միակ կովի մասին…  

— Սիրտս խմել է ուզում,— ասաց Շվեյկը։  

Լողլողն ու կոլոտը իրար նայեցին։  



— Մենք էլ դեմ չէինք լինի մի բաժակ խմելուն,— ասաց կոլոտը, զգալով լողլողի 

համաձայնությունը,— Բայց էնպիսի մի տեղ խմեինք, որ մեզ շատ նայող չլիներ։  

— Եկեք գնանք «Կուկլիկ»,— առաջարկեց Շվեյկը,— այնտեղ կարելի է հրացանները 

թողնել խոհանոցում։ Այդ պանդոկի տերը, Սերաբոնան, բազե է, նրանից վախենալու 

պատճառ չունենք։ Այնտեղ ջութակ ու հարմոն են նվագում, բոզեր և ուրիշ տեսակ 

կարգին մարդիկ են լինում, որոնց թույլ չեն տալիս «ռեպրեզենտյակ» մտնել։ Լողլողն 

ու հաստլիկը նորից իրար նայեցին, և լողողը որոշեց.  

— Ի՛նչ կա որ, մտնենք, մինչև Կառլին դեռ շատ ճանապարհ կա։  

Ճանապարհին Շվեյկը զանազան անեկդոտներ էր պատմում, և նրանք սքանչելի 

տրամադրությամբ մտան «Կուկլիկ» պանդոկը և վարվեցին այնպես, ինչպես 

խորհուրդ էր տվել Շվեյկը։ Հրացանները թաքցրին խոհանոցում և գնացին ընդհանուր 

դահլիճ, ուր ջութակն ու հարմոնը ամբողջ շենքը լցրել էին «Պանկրացում այն, բլրի 

վրա, կա մի չքնաղ ծառուղի» սիրված երգի հնչյուններով։  

Մի աղջիկ նստել էր ինչ-որ լղրճուկ, մազերը կոկիկ սանրած երիտասարդի 

ծնկներին ու խռպոտ ձայնով երգում էր.  

Ես մի աղջիկ էի ճարել, 

Բայց հետն ուրիշն է ման գալիս…  

Սեղաններից մեկի մոտ քնած էր մի ծեր սարդինագործ։ Ժամանակ առ ժամանակ 

նա արթնանում, բռունցքը խփում էր սեղանին, քրթմնջում՝ «Չի հաջողվի» և ապա 

նորից նիրհում։ Հայելու տակ դրված բիլյարդի մոտ նստած էին երեք օրիորդներ, 

որոնք ձայն էին տալիս մի երկաթուղային կոնդուկտորի.  

— Երիտասա՛րդ, մեզ վերմուտով հյուրասիրեք։  

Երաժիշտների մոտ նստած երկու հոգի վիճում էին ինչ-որ Մարժենայի մասին, որին 

երեկվա շուրջկալի ժամանակ պարեկը «չանթել էր»։ Մեկը պնդում էր, թե այդ բանն իր 



աչքով է տեսել, իսկ մյուսն հավատացնում էր, թե իբր երեկ Մարժենան գնացել է 

«Վալշում» հյուրանոցը մի զինվորի հետ պառկելու։  

Անմիջապես դռան մոտ, մի խումբ քաղաքացիների ընկերությամբ, նստած էր մի 

զինվոր, որը նրանց պատմում էր, թե Սերբիայում ինչպես է վիրավորվել։ Նրա ձեռքը 

կապած էր, իսկ գրպանները լիքն էին զրուցակիցներից ստացած սիգարետներով։ Նա 

շարունակ կրկնում էր, թե չի կարող խմել, իսկ ընկերակիցներից մեկը, մի ճաղատ 

ծերուկ, ամեն անգամ նրա խոսքը կտրում էր, թե.  

— Խմեցե՛ք, խմեցե՛ք, զինվորիկս։ Ո՛վ գիտի, երբևիցե նորից կհանդիպե՞նք։ 

Չպատվիրե՞մ արդյոք, ձեզ համար մի բան նվագեն։ «Որբուկը» սիրո՞ւմ եք։  

Դա ճաղատ ծերուկի սիրած երգն էր։ Եվ մի րոպե անց ջութակն ու հարմոնը 

նվնվացրին «Որբուկը»։ Այդ միջոցին ծերուկի աչքերին արցունքներ երևացին, և նա 

կերկերուն ձայնով դնդնաց.  

Ամեն անգամ ես լալիս 

Մորս անունն եմ տալիս, 

Մորս անունն եմ տալիս…  

Մի ուրիշ սեղանից ձայն տվին.  

— Բավակա՛ն է։ Գրո՛ղը տանի ձեզ։ Կորեք գնացեք ձեր այդ «Որբուկ»-ով։  

Եվ, որպես վերջին միջոց, թշնամի սեղանը զլեց.  

Ա՜խ, բաժանում, բաժանում, 

Մարդու հոգի ես հանում։  

— Ֆրանտա,— ձայն տվին նրանք վիրավոր զինվորին, երբ «Որբուկը» խլացնելով՝ 

երգել-պրծել էին «Բաժանումը»,— Ֆրանտա, թող դրանց, եկ մեզ մոտ նստիր։ Թքիր 

դրանց վրա և սիգարետները դեսն արա։ Հերիք դրանց զվարճացնես, հիմա՛ր։  

Շվեյկն ու նրա ուղեկցորդները հետաքրքրությամբ դիտում էին այդ ամենը։ Շվեյկը, 

որ դեռ պատերազմից առաջ հաճախ էր նստել այդ պանդոկում, սկսեց հուշեր 



պատմել, թե ինչպես երբեմն ոստիկանական կոմիսար Դրանշերը հանկարծ ներս էր 

մրտնում շուրջկալ անելու և թե ինչպես նրանից վախենում էին պոռնիկները, որոնք 

նրա վրա երգ էին հորինել։  

Նույնիսկ մի անգամ նրանք այդ երգը երգել են խմբովին.  

Պան Դրանշերին տեսնելիս 

Միշտ խուճապ էր բարձրանում, 

Միայն հարբած Մարժենկան 

Նրանից չէր վախենում։  

Այդ պահին իր շքախմբով, ահարկու և անողոք, ներս է մտել Դրանշերը։ Հաջորդ 

տեսարանը նման է եղել կաքավաորսի. ոստիկանները բոլորին քշել-հավաքել են, մի 

կուտակ արել։ Շվեյկն էլ է գտնվել այդ կուտակի մեջ, քանզի, իր չար բախտից, երբ 

կոմիսար Դրանշերը անձնագիր է պահանջել, նա ասել է. «Իսկ դրա համար 

ոստիկանական վարչությունից թույլտվություն ստացե՞լ եք»։ Ապա Շվեյկն հիշեց նաև 

մի բանաստեղծի, որը նստում էր, ա՛յ, այնտեղ, հայելու տակ, և աղմուկի ու ղլբլտոցի 

մեջ, հարմոնի հնչկունների ներքո, ոտանավորներ էր հորինում ու տեղնուտեղը 

կարդում պոռնիկների համար։  

Շվեյկի ուղեկցորդներն այդպիսի հուշեր չունեին։ Նրանց համար ամեն ինչ նոր էր։ 

Նրանց սկսել էր դուր գալ այդ տեղը։ Առաջինը հաստլիկն էր, որ սկսեց այդտեղ իրեն 

զգալ ինչպես ձուկը ջրում, քանզի հաստլիկները, բացի լավատես լինելուց, մեծ 

հակում ունեն դեպի էպիկուրությունը։ Լողլողը մի րոպեի չափ մաքառում էր ինքն իր 

հետ, սակայն, կորցնելով իր հոռետեսությունը, նա սկսեց կորցնել նաև 

զսպվածությունն ու դատողականության վերջին փշուրները։  

— Գնամ, մի քիչ պարեմ,— ասաց նա գարեջրի հինգերորդ գավաթը պարպելուց 

հետո, տեսնելով որ զույգերը «շլապակ» են պարում։  

Կոլոտը գլխովին անձնատուր եղավ հաճույքներին։  



Նրա կողքին նստել էր մի աղջիկ և անպատկառ խոսքեր էր ասում։ Կոլոտի աչքերը 

բավականությունից փայլում էին։  

Շվեյկը խմում էր։  

Պարը վերջացնելուց հետո լողլողն իր պարընկերուհու հետ վերադարձավ սեղանի 

մոտ։ Հետո ուղեկցորդները երգեցին, նորից պարեցին, անդադար խմում էին ու իրենց 

ընկերակցուհիների այս ու այն տեղին շպպացնում։ Եվ ծախու սիրո, նիկոտինի և 

ալկոհոլի այդ մթնոլորտում անտեսանելի թևածում էր «մեզնից հետո ջրհեղեղ» 

հինավուրց նշանաբանը։  

Ճաշից հետո մի ինչ-որ զինվոր եկավ նստեց նրանց սեղանի մոտ և առաջարկեց 

հինգ կրոնով նրանց համար ֆլեգմոն ու արյան վարակում սարքել։  

Ենթամաշկային ներարկման շպրիցը,— ասաց նա,— մոտն է, և նա կարող է նրանց 

ոտքի կամ ձեռքի մեջ նավթ ներարկել[32]։ Դրանից հետո մարդ կարող է պառկել երկու 

ամսից ոչ պակաս, իսկ եթե վերքին փսլինք քսի՝ ամբողջ կես տարի, կարող է 

պատահել նաև, որ զինվորական ծառայությունից բոլորովին ազատվի։  

Լողլողը, որ հավասարակշռությունն իսպառ կորցրել էր, այդ զինվորի հետ գնաց 

արտաքնոց՝ ոտքի մաշկի տակ նավթ ներարկելու։  

Երբ օրն իրիկնանալու վրա էր, Շվեյկը առաջարկ մտցրեց ճանապարհ ընկնել դեպի 

ֆելդկուրատի տունը։ Բայց կոլոտ հաստլիկը նրան համոզում էր էլի մնալ։ Լողլողն էլ 

իր հերթին այն կարծիքին էր, թե ֆելդկուրատը կարող է սպասել։ Սակայն «Կուկլիկը» 

Շվեյկին արդեն ձանձրացրել էր, և նա սկսեց սպառնալ, թե մենակ կգնա։  

Վերջապես ճանապարհ ընկան, սակայն դրա համար Շվեյկն ստիպված էր 

խոստանալ, թե մի տեղ էլ դադար կառնեն։  

Կանգ առան «Ֆլորենցիայի» հետևում գտնվող փոքրիկ սրճարանում, որտեղ 

հաստլիկը զվարճությունը շարունակելու համար ծախեց իր արծաթե ժամացույցը։  



Այդտեղից սկսած Շվեյկն արդեն ինքն էր թևանցուկ տանում իր ուղեկցորդներին։ 

Դա նրանից մեծ ջանքեր պահանջեց։ Ուղեկցորդների ոտքերը շարունակ ծալվում էին, 

և նրանց սիրտն անվերջ ուզում էր դարձյալ որևէ տեղ մտնել։ Մազ էր մնացել, որ 

կոլոտ հաստլիկը կորցներ ֆելդկուրատին հասցեագրված ծրարը, և Շվեյկը ստիպված 

էր ծրարն ինքը տանել։ Ամեն անգամ, երբ դիմացից որևէ սպա կամ ենթասպա էր 

գալիս, Շվեյկը պետք է նախազգուշացներ նրանց։ Ի վերջո գերմարդկային ջանքերով 

նրան հաջողվեց ուղեկցորդներին քարշ տալ մինչև Կառլի փողոցը, ուր բնակվում էր 

ֆելդկուրատը։ Նա իր ձեռքով սվինները հագցրեց ուղեկցորդների հրացաններին, և, 

նրանց կողատակերից բզելով, աշխատում էր այնպես անել, որ նրանք տանեն իրեն, 

այլ ոչ թե ինքը՝ նրանց։  

Երկրորդ հարկում, որտեղ դռան վրա փակցված էր «Օտտո Կաց — ֆելդկուրատ» 

այցետոմսը, նրանց առաջ դուռը բացեց մի զինվոր։ Հարևան սենյակից մարդկանց 

ձայներ, շշերի ու գավաթներին զնգզնգոցն էր լսվում։  

— Wir… melden… gehorsam… Herr… Feldkurat,— դժվարությամբ ասաց լողլողը, 

պատիվ տալով զինվորին,— ein… Paket… und ein Mann gebracht[33].  

— Մտեք,— ասաց զինվորը։— Էդ որտե՞ղ եք էդպես կոնծել… Պարոն ֆելդկուրատն 

էլ է…— Եվ զինվորը թքեց։  

Զինվորը ծրարը տարավ։ Եկածները նրան երկար սպասեցին նախասրահում, մինչև 

որ, վերջապես, դուռը բացվեց, և ֆելդկուրատը չէ թէ մտավ, այլ ռումբի պես ներս 

ընկավ՝ հագին մեն մի ժիլետ և սիգարը ձեռքին։  

— Ուրեմն դուք արդեն այստեղ եք,— ասաց նա, դիմելով Շվեյկին։— Հա՛, ձեզ բերել 

են… հը՛մ… Լուցկի չունե՞ք։  

— Բնավ ոչ, պարոն ֆելդկուրատ,— պատասխանեց Շվեյկը։  



— Իսկ… Իսկ ինչո՞ւ լուցկի չունեք։ Ամեն մի զինվոր պետք է լուցկի ունենա 

ծխախոտը վառելու համար։ Լուցկի չունեցող զինվորը հանդիսանում է… 

հանդիսանում է… Դե՞հ…  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, հանդիսանում է լուցկի չունեցող,— հուշեց Շվեյկը։  

— Միանգամայն ճիշտ է, հանդիսանում է լուցկի չունեցող և չի կարող ոչ ոքի 

ծխախոտը վառել։ Դա առաջին։ Իսկ հիմա դառնանք երկրորդին։ Ձեր ոտքերից հոտ 

գալի՞ս է։  

— Բնավ ոչ, հոտ չի գալիս։  

— Այդպես։ Դա երկրորդը։ Իսկ հիմա երրորդը։ Օղի՞ խմո՞ւմ եք։  

— Բնավ ոչ, օղի չեմ խմում, միայն ռոմ։  

— Շատ գեղեցիկ։ Հապա նայեցեք այս զինվորին։ Ես սրան մի օրով խնդրել եմ 

պորուչիկ Ֆելդգուբերից, նրա սպասյակն է։ Սա ոչինչ չի խմում, չտեսնված չը… չը… 

չխմող մարդ է, դրա համար էլ կմեկնի երթային վաշտի հետ։ Որ… որովհետև ինձ 

այդպիսի մարդ պետք չի։ Սա սպասյակ չի, այլ կով։ Կովն էլ է միայն ջուր խմում և 

ցուլի պես մզզում։  

— Դու չը… չը… չխմող ես,— դիմեց նա զինվորին։— Չը… չը… չե՞ս ամաչում, 

հիմմմար։ Շատ որ համը հանես, ռեխդ կջարդեմ։  

Այստեղ ֆելդկուրատը իր ուշադրությունը դարձրեց Շվեյկի ուղեկցորդների վրա, 

որոնք, չնայած որ ամեն կերպ աշխատում էին ուղիղ կանգնել, շարունակ օրորվում 

էին, իզուր ջանալով հենվել իրենց հրացաններին։  

— Դուք հար… հարբած եք,— ասաց ֆելդկուրատը։— Դուք խմել եք ձեր 

պաշտոնական պարտականությունները կատարելու ժամանակ։ Դրա համար ես ձեզ 

նըս… նստեցնել կտամ, Շվե՛յկ, հրացաններն առեք դրանց ձեռքից, իրենց տարեք 

խոհանոց և հսկեցեք, մինչև որ պարեկը գա տանելու։ Ես հի… մմա կզանգահարեմ 

զորանոց։  



Եվ այդպես, Նապոլեոնի այն խոսքը, թե՝ «Պատերազմի ժամանակ իրադրությունր 

ամեն ակնթարթ փոխվում է», այստեղ կատարելապես հաստատվեց, առավոտյան 

ուղեկցորդներն էին սվինների ներքո տանում Շվեյկին և վախենում, որ նա կարող է 

իրենց ձեռքից փախչել, սակայն այնպես պատահեց, որ ոչ թե նրանք Շվեյկին, այլ 

Շվեյկն ինքը նրանց բերեց-հասցրեց նշանակված վայրը և ի վերջո հենց նրան էլ 

վիճակվեց հսկել նրանց վրա։ Զինվորները միանգամից գլխի չընկան, թե բանն ինչպես 

է շուռ եկել, բայց երբ, խոհանոցում նստած, տեսան Շվեյկին, որը սվինավոր հրացանը 

ձեռքին կանգնած էր դռան մոտ, ամեն ինչ հասկացան։  

— Մի բան լիներ խմեի,— հառաչեց կոլոտ լավատեսը։  

Բայց լողլողին վերստին համակել էր հոռետեսությունը։ Նա ասաց, թե այդ ամենը 

ստոր դավաճանություն է, և սկսեց բարձրաձայն մեղադրել Շվեյկին, թե նրա մեղքով 

են այդ վիճակի մեջ ընկել։ Նա ամոթանք տվեց նրան, հիշեցնելով, թե ինչպես նա 

նրանց խոստացել էր, որ վաղն իրեն կկախեն, մինչդեռ հիմա պարզվում է, որ 

խոստովանությունը, ինչպես և կախաղանը, փչոց է եղել։  

Շվեյկն անխոս գնում-գալիս էր դռան մոտ։  

— Էշ էինք,– մղկտաց լողլողը։  

Լսելով այդ բոլոր մեղադրանքները։ Շվեյկը ասաց.  

— Հիմա գոնե տեսնում եք, որ զինվորական ծառայությունը եղ ու մեղր չի։ Ես 

պարզապես իմ պարտքն եմ կատարում։ Ես էլ ձեզ պես պատահմամբ ընկա այս 

փորձանքի մեջ, բայց, ինչպես ասում են, «բախտն ինձ ժպտաց»։  

– Մի բան լիներ խմեի,— հուսահատ կրկնեց լավատեսը։  

Լողլողը տեղից վեր կացավ և օրորվելով մոտեցավ դռանը։  

— Բաց թող, գնանք,— ասաց նա Շվեյկին։— Բավական է սարսաղություն անես, 

ախպերացու։  



— Հեռացի՛ր,— պատասխանեց Շվեյկը։— Ես պարտավոր եմ ձեզ հսկել։ Հիմա մենք 

ծանոթներ չենք։  

Դռան առաջ երևաց ֆելդկուրատը։  

— Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում կապվել այդ զորանոց կոչվածի հետ։ Ուստի և 

գնացեք տուն և մտա… մտահան չանեք, որ ծառայության ժամանակ 

հարբեցողությամբ զբաղվել չի կա… կարելի։ Դո՛ւրս կորեք։  

Ի պատիվ ֆելդկուրատի պետք է ասել, որ նա զորանոց չէր զանգահարել, քանզի 

հեռախոս չուներ, այլ պարզապես խոսել էր սեղանի էլեկտրական լամպի մեջ։  

II  

Արդեն երեք օր էր, որ Շվեյկը որպես սպասյակ ծառայում էր ֆելդկուրատ Օտտո 

Կացի մոտ և այդ ժամանակամիջոցում նրան տեսել էր միայն մի անգամ։ Երրորդ օրը 

պորուչիկ Հելմիխի սպասյակն եկավ ու Շվեյկին պսաց, որ գա իրենց տուն՝ 

ֆելդկուրատին տանելու։  

Ճանապարհին սպասյակը Շվեյկին պատմեց, թե ֆելդկուրատը պորուչիկ Հելմիխի 

հետ կռվել է և դաշնամուրը ջարդել։ Ֆելդկուրատը թունդ հարբած է և չի ուզում տուն 

գնալ, իսկ պորուչիկ Հելմիխը, որ նույնպես հարբած է, այնուամենայնիվ նրան հանել-

գցել է սանդուղքի վրա, և նա դռան մոտ հատակին նստած ննջում է։  

Տեղ հասնելուն պես Շվեյկը մի լավ թափահարեց ֆելդկուրատին։ Վերջինս մզզաց ու 

աչքերը բացեց։ Շվեյկը ձեռքը դրեց հովարին ու զեկուցեց.  

— Պատիվ ունեմ ներկայանալու, պարոն ֆելդկուրատ։  

— Իսկ ի՞նչ… գործ… ունեք այստեղ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, եկել եմ ձեզ տանելու։ Պարտավոր էի գալ։  

— Պարտավոր էիք գալ ինձ տանելո՞ւ։ Իսկ ո՞ւր ենք գնալու։  



— Տո՛ւն, պարոն ֆելդկուրատ։  

— Իսկ ինչո՞ւ գնամ տուն։ Մի՞թե ես տանը չեմ։  

— Բնավ ոչ, պարոն ֆելդկուրատ, դուք ուրիշի տան սանդուղքի վրա եք։  

— Իսկ ինչպե՞ս… ինչպե՞ս եմ… այստեղ եկել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, դուք, հյուր եք եկած եղել։  

— Ես հյուր… հյուր չեմ եկել։ Այդ դուք եք… սը-խալվում…  

Շվեյկը ֆելդկուրատին բարձրացրեց ու հենեց պատին, Ֆելդկարատը դես ու դեն էր 

թեքվում, փլչում Շվեյկի վրա և, հիմարավարի ժպտալով, շարունակ կրկնում.  

— Ես ձեր ձեռքից հիմա վայր կընկնեմ։  

Վերջիվերջո Շվեյկին հաջողվեց նրան հենել պատին, բայց այդ նոր դրության մեջ 

ֆելդկուրատը դարձյալ քնեց։  

Շվեյկն արթնացրեց նրան։  

— Ի՞նչ եք ուզում,— հարցրեց ֆելդկուրատը, ապարդյուն փորձ անելով պատի 

վրայով սահել ու նստել հատակին։— Դուք ո՞վ եք։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ,— պատասխանեց Շվեյկը, 

նորից նրան հենելով պատին,— ես ձեր սպասյակն եմ։  

— Ես ոչ մի սպասյակ չունեմ,— դժվարությամբ արտաբերեց ֆելդկուրատը, 

ջանալով ընկնել Շվեյկի վրա,— և ես ֆելդկուրատ չեմ։ Ես խոզ եմ…– ավելացրեց նա 

հարբածի անկեղծությամբ։— Բա՛ց թողեք ինձ, պարոն, ես ձեզ հետ ծանոթ չեմ։  

Կարճատև պայքարն ավարտվեց Շվեյկի վճռական հաղթանակով և, այդ 

հանգամանքից օգտվելով, Շվեյկը նրան սանդուղքի վրայից քարշ տվեց մինչև 

շքամուտք, որտեղ, սակայն, նա լուրջ դիմադրություն ցույց տվեց, չցանկանալով, որ 

իրեն դուրս հանեն փողոց։  



— Ես ձեզ հետ, պարոն, ծանոթ չեմ,— հավատացնում էր նա, դիմադրելով 

Շվեյկին։— Դուք Օտտո Կացին ճանաչո՞ւմ եք։ Դա ես եմ։  

— Ես արքեպիսկոպոսի մոտ եմ եղել,— գոռաց նա փոքր-ինչ հետո դռան հետևից։— 

Ինքը՝ Վատիկանը հետաքրքրություն է ցուցաբերում իմ անձի նկատմամբ, 

հասկանո՞ւմ եք։  

Շվեյկը մի կողմ թողեց իր «համարձակվում եմ զեկուցել»-ը և սկսեց ֆելդկուրատի 

հետ խոսել մտերմիկ տոնով.  

— Ձեռքներդ բաց թողեք,— ասաց նա,— թե չէ մի հատ կշպպացնեմ։ Գնանք տուն, և 

ուրիշ ոչինչ։ Չխոսե՛լ։  

Ֆելդկուրատը բաց թողեց դուռը և ընկավ Շվեյկի վրա։  

— Որ այդպես է, որևէ տեղ գնանք։ Միայն թե «Շուգի» չեմ գնա, այնտեղ պարտք եմ 

մնացել։  

Շվեյկը ֆելդկուրատին դուրս հրեց շքամուտքից և սկսեց մայթի վրայով քարշ տալ 

դեպի տուն։  

— Սա ի՞նչ մարդ է,— հետաքրքրվեց անցորդներից մեկը։  

— Եղբայրս է,— բացատրեց Շվեյկը։— Արձակուրդ է ստացել և եկել ինձ տեսնելու, 

ուրախությունից խմել է, քանի որ հույս չի ունեցել, որ ինձ կենդանի կգտնի։  

Լսելով վերջին ֆրազը, ֆելդկուրատն սկսեց ինչ-որ օպերետայից մի եղանակ 

բառաչել, անասելի աղավաղելով մեղեդին։ Ապա ցից կանգնեց ու դիմեց 

անցորդներին.  

— Ձեզնից ով մեռել է, թող երեք օրվա ընթացքում ներկայանա կորպուսի շտաբին, 

որպեսզի դիակը սուրբ ջրով օծվի…— և լռեց, ջանալով քիթն ի վայր ընկնել մայթի 

վրա։  



Ֆելդկուրատի թևատակերից բռնելով, Շվեյկը շարունակեց նրան քարշ տալ։ Գլուխն 

առաջ պարզած և ողնաշարը ջարդած կատվի պես ոտքերը քաշ-քաշ անելով, 

ֆելդկուրատը քթի տակ քրթմնջում էր.  

– Dominus vobiscum, et cum splritu tuo. Dominus vobiscum[34].  

Կառքերի կանգատեղում Շվեյկը ֆելդկուրատին նստեցրեց մայթի վրա, դեմ անելով 

պատին, իսկ ինքը գնաց կառապանների հետ բանակցելու։ Կառապաններից մեկն 

ասաց, թե այդ պանին լավ է ճանաչում, մի անգամ արդեն տարել է նրան և այլևս չի 

տանի։  

— Փսխեց ու ամբողջ կառքս կեղտոտեց,— բացատրեց կառապանը,— և վարձն էլ 

չտվեց։ Երկու ժամից ավելի ման ածեցի, մինչև որ գտա, թե որտեղ է ապրում։ Երեք 

անգամ գնացի տունը, բայց նա մի շաբաթ անցնելուց հետո այդ ամենի համար երեք 

կրոն տվեց։  

Վերջապես, երկար բանակցություններից հետո մի կառապան հանձն առավ տանել։ 

Շվեյկը վերադարձավ ֆելդկուրատի մոտ։ Նա քնած էր։ Ինչ-որ մեկը նրա գլխից հանել 

ու տարել էր սև կոտելոկը (նա սովորաբար քաղաքացիական հագուստով էր ման 

գալիս)։ Շվեյկն արթնացրեց նրան և կառապանի օգնությամբ խոթեց երկտեղանի 

ծածկակառքի մեջ։ Այնտեղ ֆելդկուրատը կատարյալ բթության հասավ։ Սկսեց 

Շվեյկին շփոթել Յոթանասունհինգերորդ հետևակ գնդի պետ Յուստի հետ և մի քանի 

անգամ կրկնեց.  

— Մի բարկանա, ախպերս, որ ես քեզ բոթում եմ։ Ես խոզ եմ։  

Մի պահ թվում էր, թե սալարկի վրա կառքի ցնցվելուց նրա խելքը տեղն է գալիս։ 

Ֆելդկուրատը տեղում ուղիղ նստեց և սկսեց երգել ինչ-որ անհայտ երգի մի հատված, 

որ, հավանաբար, իր սեփական հանպատրաստից ստեղծագործությունն էր.  

Հիշում եմ ոսկյա այն ժամանակը, 

Երբ ինձ ժպտում էր ծանոթ-անծանոթ. 



Օ՜, այն ժամանակ մենք ապրում էինք 

Այնտեղ, Մարկլինում, Դոմաժլիցի մոտ։  

Սակայն մի րոպե անց նա իսպառ կորցրեց դատելու կարողությունը և, դիմելով 

Շվեյկին, մի աչքը կկոցելով, հարցրեց.  

— Ինչպե՞ս եք, տիկին, արդյոք որևէ ամառանոց չե՞ք գնալու։  

Ֆելդկուրատի աչքին ամեն ինչ սկսեց զույգ երևալ։ Նա փոքր-ինչ կանգ առավ, ապա 

հետաքրքրվեց.  

— Բարեհաճել եք արդեն չափահաս որդի՞ ունենալ,— և մատնացույց արեց Շվեյկին։  

— Նստելո՞ւ ես թե ոչ,— գոռաց նրա վրա Շվեյկը, երբ ֆելդկուրատը ցանկացավ 

կանգնել նստատեղի վրա։— Ես քեզ խելքի կբերեմ։  

Ֆելդկուրատը պապանձվեց և սկսեց իր խոճկորային մանրիկ աչքերով դուրս նայել 

կառքից, բոլորովին չհասկանալով, թե իր հետ ինչ է կատարվում։  

Ապա, նորից աշխարհում ամեն ինչ մոռանալով, նա շրջվեց դեպի Շվեյկը և 

բաղձալից ձայնով ասաց.  

— Պա՛նի, տվեք ինձ առաջին կարգի,— և շալվարն իջեցնելու փորձ արեց։  

— Շուտ արա կոճկիր, խո՛զ,— գոռաց նրա վրա Շվեյկը։— Իմացած եղիր, որ առանց 

այն էլ բոլոր կառապանները քեզ ճանաչում են։ Մի անգամ արդեն կառքը փսխոտել 

ես, հիմա է՞լ ես ուզում նույնն անել։ Չկարծես, թե անցած անգամվա պես չես վճարի։  

Ֆելդկուրատը մելամաղձիկ տրամադրությամբ գլուխը հենեց ձեռքին և սկսեց երգել.  

Ինձ հիմա ոչ ոք չի սիրում…  

Սակայն հանկարծ երգն ընդհատեց ու ասաց.  

— Entschuldigen Sie, lieber Kamerad, Sie sind ein Trottel! Ich kann singen, was ich will![35] 

Այդ պահին նա, ըստ երևույթին, ցանկանում էր սուլել, սակայն սուլոցի փոխարեն 

նրա կոկորդից դուրս թռավ մի այնպիսի հուժկու «տը՜պռռ», որ կառքը կանգ առավ։  



Երբ քիչ հետո նրանք Շվեյկի կարգադրությամբ նորից շարունակեցին ճանապարհը, 

ֆելդկուրատն սկսեց փստփստացնել իր դատարկ մուշտուկը։  

— Չխ ծխվում,— ասաց նա, իզուր վառելով լուցկու ամբողջ տուփը։— Դուք փչում եք 

լուցկուս վրա։  

Բայց հանկարծ մտքի թելը կորցրեց ու սկսեց ծիծաղել։  

— Ա՜յ քեզ ծիծաղելի բան։ Տրամվայի մեջ մենք մենակ ենք։ Ճիշտ չե՞մ ասում, կոլեգա։  

Եվ սկսեց գրպանները պրպտել։  

— Տոմսս կորցրել եմ,— բղավեց նա,— կանգնեցրեք վագոնը, պետք է տոմսը գտնել։  

Ապա հնազանդորեն ձեռքը թափ տվեց ու գռռաց.  

— Քշի՛ր։  

Եվ հանկարծ սկսեց քրթմնջալ.  

— Շատ դեպքերում… Այո՛, ամեն ինչ կարգին է… Բոլոր դեպքերում… Դուք 

մոլորության մեջ եք… Երրորդ հարկո՞ւմ… Դա պատրվակ է… Խոսքն, իմ մասին չէ, 

այլ ձե՛ր, ողորմած տիրուհի… Տվեք հաշիվը… Մի գավաթ սև սուրճ…  

Նիրհելով, նա սկսեց վիճել ինչ-որ երևակայական թշնամու հետ, որը նրան զրկել էր 

ռեստորանում լուսամուտի մոտ նստելու իրավունքից։  

Հետո կառքը շփոթելով գնացքի հետ և, դուրս կախվելով, փողոցով մեկ չեխերեն և 

գերմաներեն բղավեց.  

— Կայարան Նիմբրուկ, նստափոխ։  

Շվեյկը թափով նրան դեպի իրեն քաշեց, և ֆելդկուրատը մոռացավ գնացքն և սկսեց 

զանազան կենդանիների ու թռչունների ձայներ հանել։ Ամենից երկար նա 

ընդօրինակեց աքաղաղին, և կառքից հաղթականորեն հնչում էր նրա «ծուղրուղուն»։  

Մի որոշ ժամանակ նա առհասարակ զարմանալի գործունյա դարձավ և տեղը 

տիտիկ չէր անում։ Փորձեց դուրս նետվել կառքից, Բոլոր անցորդներին խուլիգաններ 



անվանելով։ Այնուհետև կառքից դուրս նետեց թաշկինակը և գռռալով պահանջեց, որ 

կանգ առնեն, քանի որ իր բագաժը կորցրել է։ Ապա սկսեց պատմել.  

— Բուդեյովիցիում մի թմբկահար կար։ Եվ ահա նա ամուսնանում է ու մի տարի 

անց մեռնում։— Ֆելդկուրատն հանկարծ քահ-քած ծիծաղեց։— Հը՛, մի՞թե լավ 

անեկդոտ չի։  

Այդ ամբողջ ժամանակ Շվեյկը ֆելդկուրատի հետ վարվում էր անողորմ 

խստությամբ։ Ամեն անգամ, երբ ֆելդկուրատը փորձում էր որևէ օյինբազություն անել, 

ինչպես, օրինակ՝ կառքից դուրս թռչել կամ նստարանը ջարդել, Շվեյկը հարվածում էր 

նրա կողատակին, մի բան, որին նա անդրադառնում էր անօրինակ բթությամբ։ Նա 

միայն մի անգամ փորձեց ապստամբվել և կառքից դուրս նետվել, հայտարարելով, թե 

այլևս ճանապարհը չի շարունակի, քանի որ Բուդեյովիցի գնալու փոխարեն գնում են 

Պոդմոկլի։ Սակայն Շվեյկը րոպեապես լիկվիդացրեց խռովությունը և ֆելդկուրատին 

ստիպեց նստարանի վրա ընդունել նախկին դիրքը, հետևելով, որ նա չքնի։ Այդ 

միջոցին Շվեյկի ասած բոլոր խոսքերից ամենաքաղաքավարին այս էր.  

— Մի՛ մռփիր, սատկած անասուն։  

Հանկարծ ֆելդկուրատին մելամաղձություն համակեց, և նա սկսեց արտասվել, 

Շվեյկին հարցնելով, թե արդյոք նա մայր ունեցե՞լ է։  

— Ես, եղաբայրնե՛ր, մենակ եմ աշխարհիս երեսին,— բարձրաձայն ողբում էր նա,— 

պաշտպանեցեք, գուրգուրեցեք ինձ։  

— Ինձ մի՛ խայտառակիր,— խրատեց նրան Շվեյկը,— թե չէ տեսնողը կասի, որ 

լակել ես։  

– Ես ոչինչ չեմ խմել,— պատասխանեց ֆելդկուրատը։— Ես բոլորովին սթափ եմ։  

Ապա հանկարծ տեղից վեր կացավ, կանգնեց ու պատվով տվեց.  

— Ich melde gehorsam, Herr Oberst, ich bin besoffen[36]. Ես խոզ եմ,— մի տասն անգամ 

կրկնեց նա վհատալից անկեղծությամբ։  



Եվ դիմելով Շվեյկին՝ սկսեց աղաչել.  

— Դուրս նետեցեք ինձ ավտոմեքենայից։ Ինչո՞ւ եք ինձ տանում ձեզ հետ։  

Հետո նստեց ու սկսեց քրթմնջալ.  

— «Լուսնի ոսկյա ցոլքերի մեջ»… Դուք հոգու անմահությանը հավատո՞ւմ եք, 

պարոն կապիտան։ Արդյոք ձին կարո՞ղ է երկինք ընկնել։  

Ֆելդկուրատն սկսեց բարձրաձայն ծիծաղել, բայց մի րոպե անց տրտմեց և, 

անտարբերորեն նայելով Շվեյկին, ասաց.  

— Կներեք, պարոն, ես ձեզ մի տեղ տեսել եմ։ Դուք Վիեննայում չե՞ք եղել։ Ես ձեզ 

հիշում եմ սեմինարիայից։  

Մի րոպեի չափ նա զվարճացավ լատիներեն ոտանավորներ արտասանելով.  

— Aurea prima satast, aetas, quae vindice nullo.  

— Մնացածը միտս չի,— ասաց նա։— Ինձ դուրս նետեցեք։ Ինչո՞ւ չեք ուզում ինձ 

դուրս նետել։ Ինձ ոչինչ չի պատահի։  

— Ես ցանկանում եմ քիթսիվայր ընկնել,— հայտարարեց նա վճռականորեն։  

— Պարո՛ն, թանկագին բարեկամ,— շարունակեց նա աղաչական տոնով,— խփեցեք 

վզակոթիս։  

— Մի՞ անգամ թե մի քանի,— հարցրեց Շվեյկը։  

— Երկու անգամ։  

— Ա՛ռ քեզ։  

Ֆելդկուրատը, երանաբար ժպտալով, բարձրաձայն հաշվում էր վզակոթին իջնող 

հարվածները։  

— Դա մարսողության համար շատ օգտակար է։ Իսկ հիմա հասցրեք քիթ ու 

մռութիս… Խորապես շնորհակալ եմ,— գոչեց ֆելդկուրատը, երբ Շվեյկն անմիջապես 



կատարեց նրա ցանկությունը։— Միանգամայն գոհ եմ։ Հիմա, խնդրում եմ, պատռեցեք 

բաճկոնս։  

Նա արտահայտում էր ամենաբազմատեսակ ցանկություններ։ Ցանկանում էր, որ 

Շվեյկը քաշեր ու դուրս գցեր նրա ոտքը, մի քիչ խեղդեր նրան, եղունգներր կտրեր, 

հաներ կտրիչ ատամները։ Ապա նահատակվելու ջերմ ձգտում դրսևորեց, 

պահանջելով, որ իր գլուխը պոկեն և պարկի մեջ դրած գցեն Վլտավա գետը։  

— Իմ գլխի շուրջ աստղերը շատ կսազեին։ Թեկուզ մի տասը հատ,— 

խանդավառված ասաց նա։  

Հետո սկսեց խոսել ձիարշավներից, սակայն շուտով անցավ բալետին, բայց այստեղ 

էլ երկար կանգ չառավ։  

— Դուք չարդաշ պարո՞ւմ եք,— հարցրեց նա Շվեյկին։— «Արջի պարը» գիտե՞ք։ Ա՛յ, 

այսպես է…  

Նա ցանկացավ ոստոստել, բայց ընկավ Շվեյկի վրա, որը մի լավ դմբզահարեց նրան 

ու պառկեցրեց նստարանի վրա։  

— Ես մի բան եմ ցանկանում,— գոռում էր ֆելդկուրատը,— բայց ինքս չգիտեմ ի՛նչ։ 

Արդյոք չգիտե՞ք ես ինչ եմ ցանկանում։  

Եվ նա գլուխը կախեց, ասես լիովին հնազանդվելով իր բախտին։  

— Իմ ի՞նչ գործն է, թե ինչ եմ ցանկանում,— հանկարծ ասաց լրջորեն։— Եվ դա 

բոլորովին ձեր գործն էլ չի, պարո՛ն։ Ես ձեզ հետ ծանոթ չեմ։ Ինչպե՞ս եք 

համարձակվում ինձ այդպես ակնապիշ նայել։ Դուք սուսերամարտել գիտե՞ք։  

Նա անցավ հարձակման և Շվեյկին նստատեղից ցած գցելու փորձ արեց։ Հետո, երբ 

Շվեյկն առանց քաշվելու զգալ տվեց իր ֆիզիկական գերազանցությունը, հարցրեց.  

— Այսօր երկուշաբթի՞ է թե ուրբաթ։  



Հետաքրքրվեց նաև, թե հիմա ո՞ր ամիսն է, դեկտեմբե՞ր թե հունիս, և առհասարակ ի 

հայտ բերեց ամենաբազմատեսակ հարցեր տալու բացառիկ ձիրք։  

— Դուք ամուսնացա՞ծ եք։ Գորգոնզոլա սիրո՞ւմ եք։ Ձեր տանը փայտոջիլ կա՞։ 

Ինչպե՞ս եք։ Ձեր շունը ժանտախտով հիվանդ եղե՞լ է։  

Հետո սկսեց սիրտը բացել. պատմեց, թե հեծելակոշիկների, մտրակի ու թամբի փողը 

պարտք է մնացել, թե մի քանի տարի առաջ տրիպեր է ունեցել և այն բուժել է 

մարգանեցի լուծույթով։  

— Ուրիշ ոչ մի բանի մասին մտածել չեմ կարող, ասենք, ժամանակ էլ չեմ ունեցել,— 

ասաց նա բխկալով։— Միգուցե դա ձեզ չափազանց ծանր է թվում, բայց ասացեք, 

բը՛խկ։ Ի՞նչ անեմ, բը՛խկ։ Ներեցե՛ք ինձ…  

—Տերմոս կոչվում է այն անոթը,— շարունակեց նա, մոռանալով, թե մի րոպե առաջ 

ինչի մասին էր խոսում,— որը պահպանում է ուտելիքի կամ խմելիքի նախնական 

ջերմաստիճանը… Ի՞նչ կասեք, կոլեգա, ո՞ր թղթախաղն է ավելի ազնիվ, «ինը՞» թե 

«քսանմեկը»։ Աստված վկա, ես քեզ մի տեղ գտեսել եմ,— գոչեց նա, փորձելով Շվեյկին 

գրկել ու համբուրել իր լորձունքոտ շրթունքներով։— Ախր մենք միասին ենք դպրոց 

գնացել… Դու լավ տղա ես,— ասաց նա խանդաղատանոք, շոյելով իր սեփական 

ոտքը։— Բայց ինչքա՜ն մեծացել ես վերջին անգամ տեսնելուցս հետո։ Քեզ տեսնելիս 

բոլոր տառապանքներս մոռանում եմ։  

Այստեղ նա տոգորվեց պոետական տրամադրությամբ և սկսեց խոսել, թե ինչպես 

երջանիկ էակներն ու բոցակեզ սրտերը վերադառնում են դեպի լույսն արևի։ Ապա 

ծունկ չոքեց և սկսեց աղոթել։ «Խնդա՛, կույսդ աստվածածին», աղոթում էր նա ու 

կոկորդով մեկ հռհռում։  

Երբ նրանք կանգ առան, ոչ մի կերպ չէր հաջողվում ֆելդկուրատին կառքից դուրս 

քաշել։  



— Դեռ տեղ չե՛նք հասել,— բղավում էր նա։— Օգնեցե՛ք, ինձ առևանգում են։ Ես 

ուզում եմ ճանապարհս շարունակել։  

Ստիպված եղան նրան, բառիս իսկական իմաստով, կառքի միջից հանել կորզելով, 

ինչպես խաշած խխունջը պատյանի միջից։ Մի պահ թվում էր, թե նա կպատռվի ու 

երկու կես կլինի, քանզի ոտքերով կառչել էր նստարանից։  

Այդ միջոցին ֆելդկուրատը քահ-քահ ծիծաղում էր, միանգամայն գոհ, որ 

կարողացել է Շվեյկին ու կառապանին խաբել։  

— Դուք ինձ կպատռեք, պարոնա՛յք։  

Մի կերպ նրան սանդուղքով վեր բարձրացրին, մտցրին բնակարանը և պարկի պես 

գցեցին դիվանի վրա։ Ֆելդկուրատը հայտարարեց, թե մտադիր չէ վճարել մի 

ավտոմեքենայի համար, որն ինքը չի պատվիրել, և ստիպված եղան ավելի քան մի 

քառորդ ժամ նրան հասկացնել, թե կառքով է տուն եկել։ Բայց նա դրանից հետո էլ 

չհամաձայնվեց վճարել… առարկելով, թե ինքը միմիայն կառեթով է ման գալիս։  

— Դուք ուզում եք ինձ խաբել,— ասաց ֆելդկուրատը, բազմանշանակ աչքով 

անելով Շվեյկին ու կառապանին,— մենք ոտքով էինք գալիս։  

Եվ հանկարծ, առատաձեռնությամբ համակված, քսակը նետեց դեպի կառապանը.  

– Բոլորը վերցրու։ Ես ի վիճակի եմ վճարելու։ Ինձ համար մի ավելորդ կրեյցերը ոչ 

մի նշանակություն չունի։  

Ավելի ճիշտ կլիներ ասել, թե նրա համար նշանակություն չուներ երեսունվեց 

կրեյցեըը, քանի որ քսակի մեջ դրանից ավելի չկար էլ։ Կառապանը ֆելդկուրատին 

հանգամնալից խուզարկության ենթարկեց, միաժամանակ խոսք գցելով ինչ-որ 

ապտակների մասին։  

— Դե՛հ, խփիր,— խորհուրդ տվեց ֆելդկուրատը,— կարծում ես չե՞մ դիմանա։ Հինգ 

ապտակի կդիմանամ։  



Կառապանը ֆելդկուրատի բաճկոնի գրպանում մի հնգանոց գտավ և թողեց-գնաց, 

նզովելով իր բախտն ու ֆելդկուրատին, որի պատճառով այդքան ժամանակ էր 

վատնել ու վաստակից զրկվել։  

Ֆելդկուրատը դանդաղ նիրհում էր, շարունակելով զանազան պլաններ կազմել։ Նա 

ցանկանում էր հազար ու մի բան անել՝ դաշնամուր նվագել, գնալ պարի դասի և, 

վերջապես, իր համար ձուկ տապակել։  

Հետո նա խոստացավ Շվեյկին ամուսնացնել իր չունեցած քրոջ հետ։ Այնուհետև, 

ցանկություն հայտնեց, որ իրեն տանեն-պառկեցնեն մահճակալի վրա, և ապա քնեց, 

հայտարարելով, թե կցանկանա, որ իրեն համարեն մարդ, այսինքն խոզին համարժեք 

մի արարած։  

III  

Առավոտյան, երբ Շվեյկը մտավ ֆելդկուրատի սենյակը, վերջինս դիվանի վրա 

պառկած՝ լարված խորհում էր, թե ինչպես է պատահել, որ մեկը վրան բան է ածել, այն 

էլ այնպես, որ ինքը շալվարով կպել է կաշվե դիվանին։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ,— ասաց Շվեյկը,— որ դուք 

գիշերը…  

Շվեյկը մի քանի խոսքով ֆելդկուրատին բացատրեց, որ նա չարաչար սխալվում է, 

կարծելով, թե իր վրա բան են ածել։  

Արթնացած լինելով չափազանց ծանրացած գլխով, ֆելդկուրատը մռայլ 

տրամադրության մեջ էր։  

— Չեմ կարողանում հիշել,— ասաց նա,— թե ինչպես եմ մահճակալի վրայից ընկել 

դիվանի վրա։  

— Բայց դուք մահճակալի վրա չեք էլ եղել։ Տեղ հասնելուն պես մենք ձեզ 

պառկեցրինք դիվանի վրա։ Չկարողացանք քարշ տալ մինչև անկողինը։  



— Իսկ ի՞նչ եմ արել։ Հո որևէ վատ բան չե՞մ արել, հո հարբած չէի՞։  

— Շատ թունդ,— պատասխանեց Շվեյկը,— թունդ հարբած էիք, պարոն 

ֆելդկուրատ, անասելի հարբած։ Կարծում եմ, որ ձեզ ավելի լավ կզգաք, եթե ձեր 

հագուստը փոխեք ու լվացվեք։  

— Ինձ թվում է, թե ինձ ծեծել են,— գանգատվեց ֆելդկուրատը,— և հետո այս 

ծարավը… Երեկ հո կռիվ չե՞մ արել։  

— Բանը դրան չհասավ, պարոն ֆելդկուրատ։ Իսկ այդ ծարավը երեկվա ծարավի 

հետևանքն է։ Դրանից մարդ այնքան էլ հեշտ չի ազատվում։ Ես մի հյուսն ծանոթ 

ունեի, նա առաջին անգամ խմեց նոր տարվա՝ հազար իննհարյուր տասի նախօրեին, 

իսկ հունվարի մեկի առավոտվանից այնպես ծարավ էր և իրեն այնքան վատ էր զգում, 

որ ստիպված եղավ սելյոդկա գնել ու նորից խմել, և այն օրվանից արդեն չորս տարի 

շարունակ ամեն օր այդպես է անում։ Եվ ոչ ոք չի կարող նրան օգնել, որովհետև ամեն 

շաբաթ օր մի ամբողջ շաբաթվա սելյոդկա է առնում։ Դա մի տեսակ կարուսել է, 

ինչպես կասեր Իննսունմեկերորդ գնդում ծառայող մեր ծեր ֆելդֆեբելը։  

Ֆելդկուրատը խումարի պատճառով ճնշված տրամադրության մեջ էր, նրան 

թախիծ էր տիրել։ Այդ պահին նրա դատողությունները լսողը բնավ չէր տարակուսի, 

թե ներկա է դոկտոր Ալեքսանդր Բատեկի «Կենաց և մահու պատերազմ 

հայտարարենք ալկոհոլի դևին, որը սպանում է մեր լավագույն մարդկանց» թեմայով 

դասախոսությանը և կամ կարդում է նրա «Էթիկայի հարյուր կայծ» գիրքը։ Ճիշտ է, 

որոշ փոփոխություններով։  

— Ինձ համար հասկանալի է,— մանրամասնում էր նա,— երբ մարդ խմում է ազնիվ 

խմիչքներ, ասենք՝ արաղ, մարասկին կամ կոնյակ, բայց, ա՜խր, երեկ ես սնձօղի 

խմեցի։ Զարմանում եմ, թե ինչպես կարողացա խմել։ Գարշելի համ ունի։ Գոնե բալօղի 

լիներ։ Մարդիկ հնարում են ամեն տեսակ նողկալիություններ ու ջրի պես խմում։ Այդ 

սնձօղին ոչ համ ունի, ոչ գույն, միայն կոկորդ է խանձում։ Գոնե իսկական սնձօղու 

թուրմ լիներ, որից մի անգամ խմեցի Մորավիայում։ Բայց, ախր, երեկվանը փայտի 



սպիրտից կամ փայտյուղից էր սարքած… Տեսեք ինչպե՛ս եմ զկռտում։ Օղին թույն է,— 

վճռականորեն հայտարարեց նա։— Օղին պետք է լինի քաշած, իսկական, և օչ թե 

այնպիսի, որ հրեաները սառն եղանակով պատրաստում են ֆաբրիկայում։ Այդ 

տեսակետից օղին նույնն է, ինչ ռոմը, իսկ լավ ռոմը հազվագյուտ բան է… Թե որ 

ձեռքիս տակ իսկական ընկուզաթուրմ լիներ,— հառաչեց նա,— ստամոքսս կարգի 

կբերեր։ Այնպիսի ընկուզաթուրմ, որ Բրուսկում ունի կապիտան Շնարելը։  

Նա սկսեց պրպտել քսակը։  

— Ունեցած-չունեցածս երեսունվեց կրեյցեր է։ Ի՞նչ կասեք, եթե դիվանը 

ծախենք…— խորհում էր նա։– Ի՞նչ եք կարծում, Շվեյկ, առնող կլինի՞։ Տանտիրոջը 

կասեմ, թե ժամանակավորապես տվել եմ մեկին կամ՝ գողացել են։ Չէ՛, դիվանը 

կթողնեմ։ Ավելի լավ կլինի ձեզ ուղարկեմ կապիտան Շնարելի մոտ, թող ինձ հարյուր 

կրոն պարտք տա։ Նա երեկ չէ մյուս օրը թղթախաղում տարավ։ Եթե բախտներդ 

չբանի, գնացեք Վրշովիցիի զորանոցը, պորուչիկ Մալերի մոտ։ Եթե այնտեղ էլ բան 

դուրս չգա, գնացեք Գրադչանի, կապիտան Ֆիշերի մոտ։ Ասացեք, թե ձիու խարի 

համար ինձ փող է պետք, քանի որ այն փողերը խմել եմ։ Իսկ եթե այնտեղ էլ գործը 

գլուխ չգա, դաշնամուրը գրավ կդնենք։ Նրանցից յուրաքանչյուրին մի երկու խոսք 

կգրեմ ու կտամ ձեզ։ Աշխատեցեք համոզել։ Բոլորին ասացեք, թե փողը շատ է պետք, 

թե նստած եմ առանց գրոշի։ Առհասարակ ինչ կուզեք հնարեցեք, միայն թե դատարկ 

ձեռքով ետ չգաք, թե չէ ռազմաճակատ կուղարկեմ։ Կապիտան Շնաբելից էլ հարցրեք, 

թե այն ընկուզաթուրմը ո՞րտեղից է առնում, և երկու շիշ առեք։  

Շվեյկն այդ հանձնարարությունը կատարեց փայլուն կերպով։ Նրա 

պարզասրտությունն ու ազնիվ դեմքը կատարյալ վստահություն էին ներշնչում նրա 

բոլոր ասածների նկատմամբ։ Նա ավելի հարմար համարեց կապիտան Շնաբելին, 

կապիտան Ֆիշերին ու պորուչիկ Մալերին չասել, թե ֆելդկուրատը պետք է վճարի 

ձիու խարի համար, այլ իր խնդրանքը ամրապնդել այն պատճառաբանությամբ, թե 

իբր ֆելդկուրատը պետք է ալիմենտ վճարի։  



Եվ նա փող ստացավ ամենուրեք։  

Երբ նա պատվով վերադարձավ իր արշավանքից և ֆելդկուրատին,— որն արդեն 

լվացվել ու հագուստը փոխել էր,— ցույց տվեց երեքհարյուր կրոնը, վերջինս 

զարմացավ։  

— Բոլորը միանգամից վերցրի,— ասաց Շվեյկը,— որպեսզի վաղը կամ մյուս օրը 

նորից ստիպված չլինենք փողի մասին մտածել։ Ամեն ինչ հարթ ու սահուն գնաց, բայց 

կապիտան Շնաբելի առաջ ստիպված եղա ծունկ չոքել։ Համա թե սրիկա է։ Բայց երբ 

ասացի, թե պետք է ալիմենտ վճարեք…  

— Ալիմե՞նտ,— սարսափած հարցրեց ֆելդկուրատը։  

― Այո՛, ալիմենտ, պարոն ֆելդկուրատ, աղջիկներին տրվող հրաժարադրամ։ Չէ՞ որ 

ինձ ասացիք, որ մի բան հնարեմ, իսկ միտքս ուրիշ բան չեկավ։ Մեզ մոտ մի դերձակ 

ալիմենտ էր տալիս միանդամից հինգ աղջկա։ Ուղղակի գլուխը կորցրել էր, և 

վճարելու համար նա էլ էր փող պարտք անում։ Եվ, պատկերացրեք, բոլորը մտնում 

էին նրա վիճակի մեջ։ Ինձ հարցնում էին, թե ինչպիսի աղջիկ է, իսկ ես ասացի, թե 

շատ լավիկն է, դեռ տասնհինգ տարեկան չկա։ Հարցնում էին աղջկա հասցեն։  

— Լա՜վ եք գործը գլուխ բերել, խո՜սք չունեմ,— հառաչից ֆելդկուրատը և սկսեց 

սենյակում գնալ ու գալ։— Ի՜նչ խայտառակություն,— ասաց նա, բռնելով գլուխը։— Դա 

դեռ հերիք չէր, գլուխս էլ է պայթում։  

— Ես նրանց տվի մեր փողոցում ապրող մի խուլ պառավի հասցե,— բացատրեց 

Շվեյկը։— Ուզում էի գործը հիմնավորապես կատարել, քանի որ հրամանը հրաման է։ 

Չէի կարող դատարկ ձեռքով հեռանալ, և ստիպված եղա մի բան հնարել։ Եվ հետո, 

նախասենյակում սպասողներ կան, եկել են դաշնամուրը տանելու։ Ես նրանց բերել 

եմ, որ դաշնամուրը տանեն լոմբարդ, պարոն ֆելդկուրատ։ Լավ կլինի, որ տանեն։ 

Հա՛մ տեղ կբացվի, հա՛մ էլ մեր փողը կավելանա։ Համենայն դեպս մի որոշ ժամանակ 

ապահովված կլինենք։ Իսկ եթե տնատերը հարցնի, թե դաշնամուրն ի՞նչ ենք ուզում 

անել, կասեմ, թե լարերը կտրվել են և ուղարկում ենք գործարան նորոգելու։ 



Բարապանուհուն հենց այդպես էլ ասել եմ, որպեսզի դաշնամուրը հանելիս ու սայլին 

բարձելիս չզարմանա… Դիվանի համար էլ եմ մուշտարի ճարել։ Ծանոթս է, հին 

կահույք առնող-ծախող։ Կգա ճաշից հետո։ Հիմա կաշվե դիվանը լավ գին ունի։  

— Իսկ էլ ուրիշ օյին չե՞ք խաղացել, Շվեյկ,— վհատված հարցրեց ֆելդկուրատը, 

շարունակ երկու ձեռքով գլուխը բռնած։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ, որ այն ընկուզաթուրմից, որ 

գնում է կապիտան Շնարելը, բերել եմ ոչ թե երկու, այլ հինգ շիշ, որպեսզի մի որոշ 

պաշար ունենանք և միշտ խմելու բան լինի… Թող գան դաշնամուրը տանեն։ Թե չէ 

մեկ էլ տեսար լոմբարդը փակեցին…  

Ֆելդկուրատը անհուսաբար ձեռքը թափ տվեց, և արդեն մի քանի րոպե անց 

դաշնամուրը բարձում էին սայլին։  

Երբ Շվեյկը լոմբարդից վերադարձավ, ֆելդկուրատը նստած էր ընկուզաթուրմի 

բացված շշի առաջ և հայհոյում էր, թե ճաշին իրեն տվել են լավ չտապակած շնիցել։ 

Դարձյալ քեֆը տեղն էր։ Նա Շվեյկին հայտնեց, թե վաղվանից նոր կյանք է սկսելու, 

քանզի ալկոհոլ խմելը ստոր մատերիալիզմ է, մինչդեռ անհրաժեշտ է հոգևոր կյանքով 

ապրել։  

Նա փիլիսոփայեց մոտավորապես կես ժամ։ Երբ բացված էր երրորդ շիշը, եկավ հին 

կահույքի առևտրականը, և ֆելդկուրատը չնչին գնով դիվանը ծախեց նրան, 

միաժամանակ համոզելով, որ նա նստի զրուցի իր հետ, և խիստ դժգոհ մնաց, երբ 

վերջինս մերժեց, պատճառ բռնելով, թե գնում է մի գիշերասեղան գնելու։  

— Ափսոս, որ այդպիսի սեղան չունեմ,— ասաց ֆելդկուրատը վշտացած։— Մարդ 

չի կարող ամեն ինչի մասին նախապես հոգ տանել։  

Կահույքավաճառի գնալուց հետո ֆելդկուրատը մի մտերմական զրույց սկսեց 

Շվեյկի հետ, որի հետ էլ խմեց հաշորդ շիշը։ Զրույցի մի մասը նվիրված էր այն 



հարցին, թե ֆելդկուրատն ինչ վերաբերմունք ունի կանանց և թղթախաղի նկատմամբ։ 

Երկար նստեցին, և Շվեյկը մինչև երեկո մտերմաբար զրուցում էր ֆելդկուրատի հետ։  

Գիշերադեմին, սակայն, հարաբերությունները փոխվեցին։ Ֆելդկուրատը դարձյալ 

երեկվա վիճակի մեջ էր, Շվեյկին շփոթում էր ինչ-որ մեկի հետ և նրան ասում.  

– Միայն թե չգնաք։ Հիշո՞ւմ եք ինտենդանտության այն խարտյաշ յունկերին։  

Այդ իդիլիան տևեց այնքան, քանի դեռ Շվեյկը ֆելդկուրատին չէր ասել.  

— Բավական է, հիմա մտիր տեղդ ու մրափիր, հասկացա՞ր։  

— Մտնում եմ, սիրելիս, մտնում եմ… Ի՞նչպես կարող եմ չմտնել,— քրթմնջում էր 

ֆելդկուրատը։— Հիշո՞ւմ ես, թե ինչպես միասին սովորում էինք հինգերորդ 

դասարանում և քո փոխարեն ես էի գրում հունարենի աշխատանքները… Ա՛խր, դուք 

Զբրասլավում վիլլա ունեք։ Այնտեղ կարելի է գնալ շոգենավով, Վլտավա գետով։ 

Գիտե՞ք Վլտավան ինչ է…  

Շվեյկը նրան ստիպեց կոշիկներն ու շորերը հանել։ Ֆելդկուրատը հնազանդվեց, իր 

բողոքի խոսքն ուղղելով ինչ-որ անտեսանելի ունկնդիրների։  

— Տեսնում եք, պարոնայք,— գանգատվեց նա պահարանին ու ֆիկուսին,— թե 

ազգականներս ի՛նչպես են վարվում ինձ հետ։  

— Ես ոչ մի ազգական չեմ ճանաչում,— հանկարծ վճռականորեն հայտարարեց նա, 

մտնելով անկողին։— Թեկուզ երկիրն ու երկինքը իմ դեմ դուրս գան, դարձյալ 

կհրաժարվեմ նրանցից։  

Եվ սենյակում հնչեց ֆելդկուրատի խռմփոցը։  

IV  

Հենց այդ ժամանակ էր, որ իր պառավ աղախին պանի Մյուլլերին տեսնելու համար 

Շվեյկն այցելեց իր բնակարանը։ Նա տանը գտավ պանի Մյուլլերի հորեղբոր աղջկան, 

որը լալով նրան հայտնեց, թե պանի Մյուլլերին ձերբակալել են նույն այն երեկոյան, 



երբ ձեռնասայլակով Շվեյկին տարել է զորակոչի։ Պառավին դատել է ռազմական 

դատարանը, և, ի նկատի ունենալով, որ ոչ մի բան չի ապացուցել, նրան տարել են 

Շտայնհոֆի համակենտրոնացման ճամբար։ Նրանից արդեն նամակ է ստացվել։  

Շվեյկը վերցրեց այդ ընտանեկան նշխարն ու կարդաց.  

«Սիրելի՛ Աննուշկա.  

Մենք այստեղ շատ լավ ենք ու բոլորս ողջ և առողջ ենք։ Կողքիս մահճակալին 

պառկած է բծավոր… կա և սև… Մնացած ամեն ինչը լավ է։ Ուտելիքը հերիք է անում, 

և մենք սուպի համար հավաքում ենք կարտոֆիլի… Լսել եմ, որ պան Շվեյկն արդեն… 

ուրեմն մի կերպ իմացիր, թե որտեղ է պառկած, որպեսզի պատերազմից հետո 

գերեզմանը զարդարենք։ Մոռացա քեզ ասել, որ կտուրի տակ, մի մութ անկյունում, 

ֆոկստերյերի մի լակոտ է ընկած։ Արդեն քանի շաբաթ է, որ ոչինչ չի կերել, այսինքն 

այն օրվանից, երբ եկան ինձ… Կարծում եմ, արդեն ուշ է և շնիկն արդեն ավանդել է… 

հոգին»։  

Եվ թղթի ամբողջ լայնությամբ կար մի վարդագույն շտեմպել.  

«Նայված է գրաքննության կողմից։ Շտայնհոֆի կայսրա-թագավորական 

համակենտրոնացման ճամբար»։  

— Եվ իսկապես շնիկն արդեն սատկել էր,— հեծկլտաց պանի Մյուլլերի հորեղբոր 

աղջիկը։— Իսկ ձեր սենյակը չեք ճանաչի։ Հիմա այնտեղ դերձակուհիներ են ապրում։ 

Նրանք ձեր սենյակում կանացի սալոն են սարքել։ Պատերին ամեն տեղ մոդաներ են 

կպցրած, լուսամուտներին ծաղիկներ դրված։  

Պանի Մյուլլերի հորեղբոր աղջիկր ոչ մի կերպ չէր կարողանում հանգստանալ։  

Հեծկլտալուց ու ողբալուց հետո, նա վերջապես, վախ հայտնեց, թե երևի Շվեյկը 

զինվորական ծառայությունից փախել է և հիմա ուզում է նրան էլ փորձանքի մեջ գցել 

ու կործանել։ Եվ սկսեց Շվեյկի հետ այնպես խոսել, որ կարծես նա մի թրծված 

ավանտյուրիստ լիներ։  



— Զվարճալի՜ է,— ասաց Շվեյկը,— դա ինձ շատ է դուր գալիս։ Ահա թե ինչ կասեմ, 

պանի Կեյրժովա. դուք միանգամայն իրավացի եք, ես փախել եմ։ Բայց դրա համար 

ստիպված եմ եղել սպանել տասնհինգ վախմիստր ու ֆելդֆեբել։ Միայն թե այդ մասին 

ոչ ոքի բան չասեք։  

Եվ Շվեյկն հեռացավ իր օջախից, որ այնքան անհյուրընկալ գտնվեց, հեռանալուց 

առաջ անելով հետևյալ կարգադրությունները։  

— Պանի Կեյրժովա, իմ սպիտակեղենի պահարանում օձիքներ ու կրծքակալներ 

կան. դրանք պահեցեք ինձ համար, որպեսզի զինվորական ծառայությունից 

վերադառնալուց հետո մի քաղաքացիական շոր ունենամ հագնելու։ Հետո էլ ուշ 

դարձրեք, որ հագուստեղենի պահարանում շորերիս մեջ մըռ չընկնի։ Իսկ անկողնուս 

մեջ քնող օրիորդներին շատ բարով արեք։  

Շվեյկը մտավ նաև «Թասի մոտ» պանդոկը։ Տեսնելով Շվեյկին, Պալիվեցի կինն 

ասաց, թե նրան գարեջուր չի տա, քանի որ նա, հավանաբար, դասալիք է։  

— Ամուսինս,— սկսեց նա կրկնել հին պատմությունր,— այնքան զգույշ մարդ էր, և 

հիմա խեղճը նստած է առանց մի պատճառի, իսկ այսպիսիներն ահա ազատ ման են 

գալիս, զինվորական ծառայությունից փախչում։ Անցյալ շաբաթ ձեզ նորից էին 

փնտրում… Մենք ձեզնից ավելի զգուշավոր ենք,— ավարտեց նա իր խոսքը,— բայց և 

այնպես փորձանքի մեջ ընկանք։ Բոլորը ձեզ պես բախտավոր չեն։  

Այդ խոսակցությանը ներկա էր Սմիհովում ապրող մի տարեց փականագործ։ Սա 

մոտեցավ Շվեյկին ու ասաց.  

— Բարի եղեք, պարոն, ինձ սպասել փողոցում, ձեզ ասելիք ունեմ։  

Փողոցում նա զրույցի բռնվեց Շվեյկի հետ, քանի որ, ըստ պանդոկապետի կնոջ 

հանձնարարականի, նրան դասալիքի տեղ էր դրել։ Փականագործը Շվեյկին հայտնեց, 

թե մի որդի ունի, որը նույնպես փախել է զինվորական ծառայությունից և հիմա 

գտնվում է տատի տանը, Յասենիիում, Յոզեֆովի մոտերքում։ Ուշադրություն 



չդարձնելով Շվեյկի այն հավաստիացումներին, թե ինքը բոլորովին էլ դասալիք չէ, 

փականագործը նրա ձեռքը տասը կրոն խոթեց։  

— Սկզբի օրերին դա ձեզ պետք կգա,— ասաց նա, իր հետևից Շվեյկին քաշելով-

տանելով անկյունի գինետունը,— ես ձեզ միանգամայն կարեկցում եմ, և դուք ինձնից 

վախենալու պատճառ չունեք։  

Շվեյկը տուն վերադարձավ կես գիշերին։ Ֆելդկուրատը դեռևս տանը չէր։ Նա տուն 

եկավ միայն լուսադեմին, արթնացրեց Շվեյկին ու ասաց.  

— Վաղը գնում ենք դաշտային պատարագ կատարելու։ Պատրաստեցեք սև սուրճ՝ 

ռոմով… Բայց ոչ, ավելի լավ կլինի գրոգ պատրաստեք։  

  

Շվեյկն ու ֆելդկուրատը գնում են դաշտային 

պատարագ կատարելու  

I  

Մարդկանց այն աշխարհն ուղարկելու նախապատրաստությունները միշտ 

կատարվել են հանուն աստծո և կամ հանուն մի այլ բարձր էակի, որ ստեղծել է 

մարդկային երևակայությունը։  

Հին փյունիկացիները գերու վիզը կտրելուց առաջ հանդիսավոր ժամասացություն 

էին կատարում, ճիշտ և ճիշտ այնպես, ինչպես մի քանի հազարամյակ անց այդ բանն 

անում էին նոր սերունդները, երբ գնում էին պատերազմ՝ հակառակորդին հրով ու 

սրով ոչնչացնելու։  

Գվինեայի կղզիների և Պոլինեզիայի մարդակերները գերիներին ու բոլորովին 

անպետք մարդկանց, այն է՝ միսիոներներին, ճանապարհորդներին, զանազան 

ֆիրմաների առևտրական գործակալներին և պարզապես հետաքրքրասերներին 



հանդիսավորապես ուտելուց առաջ զոհեր են մատուցում իրենց աստվածներին, 

միաժամանակ կատարելով բազմատեսակ կրոնական ծեսեր։ Բայց քանի որ նրանց 

մեջ դեռ չի թափանցել եկեղեցական զգեստավորման կուլտուրան, ապա նրանք 

հանդիսավոր արարողությունների ժամանակ իրենց հետույքները զարդարում են 

անտառային թռչունների վառվռուն փետուրներից հյուսած պսակներով։  

Սուրբ ինկվիզիցիան իր տարաբախտ զոհին այրելուց առաջ հանդիսավոր 

ժամերգություն, մեծ պատարագ էր կատարում երգասացությամբ։  

Հանցագործի մահապատժին միշտ մասնակցում է քահանան, իր ներկայությամբ 

ճնշելով դատապարտյալին։  

Պրուսիայում պաստորը դժբախտ մեղադրյալին տանում, կանգնեցնում էր կացնի 

տակ, Ավստրիայում կաթոլիկ քահանան նրան մոտեցնում էր կախաղանին, 

Ֆրանսիայում՝ գիլյոտինին, Ամերիկայում՝ էլեկտրական աթոռին, Իսպանիայում՝ 

խեղդամահ անելու դժվարըմբռնելի հարմարանքով օժտված բազկաթոռին, իսկ 

Ռուսաստանում մահապատժի տարվող հեղափոխականներին ուղեկցում էր 

մորուքավոր տերտերը և այլն։ Ընդ որում հոգևորականները դատապարտյալի քիթն 

էին խոթում խաչելությունը, կարծես ցանկանալով ասել. «Ամենաշատը գլուխդ 

կկտրեն, կամ միայն կկախեն, խեղդամահ կանեն, կամ քո միջով բաց կթողնեն 

տասնհինգ հազար վոլտ, բայց դա միանգամայն դատարկ բան է նրա կրած 

տառապանքների համեմատությամբ»։  

Համաշխարհային պատերազմը, այդ մեծ սպանդը, նույնպես յոլա չգնաց առանց 

քահանաների օրհնության։ Բոլոր բանակների գնդային քահանաներն աղոթում ու 

պատարագ էին անում այն կողմի հաղթանակի համար, որի հաշվին ապրում էին։ 

Քահանան հայտնվում էր ավստրիական բանակում ապստամբած զինվորների 

մահապատժի ժամանակ, քահանային կարելի էր տեսնել և չեխ լեգիոներներին 

գնդակահարելիս։  



Ոչինչ չի փոխվել այն ժամանակից ի վեր, երբ ավազակ Վոյտեխը, որին «սուրբ» են 

անվանում, մերձբալթյան սլավոններին բնաջնջում էր մի ձեռքին սուր, մյուս ձեռքին՝ 

խաչ։  

Ամբողջ Եվրոպայում մարդիկ անասունի պես գնում էին դեպի սպանդանոց։ 

Մսագործ կայսրերի, թագավորների, պրեզիդենտների և այլ իշխանավորների ու 

զորավարների հետ միասին, նրանց այնտեղ էին քշում բոլոր դավանությունների 

հոգևորականները, օրհնելով և հարկադրելով հավատարիմ մնալ «ցամաքի վրա, 

օդում, ծովի վրա» և այլ սուտ երդումին։  

Դաշտային պատարագ անում էին երկու անգամ. երբ զորամասը գնում էր 

ռազմաճակատ և, հետո, առաջավոր գծում, արյունալի սպանդի նախօրեին, մեռնելուց 

առաջ։  

Հիշում եմ, մի անգամ դիրքերում դաշտային պատարագ կատարելու ժամանակ 

թշնամու սավառնակը ռումբ նետեց։ Ռումբը դիպավ ուղիղ դաշտային բեմին, և մեր 

ֆելդկուրատից միայն արյունոտ լաթեր մնացին։ Թերթերը գրեցին նրա մասին, նրան 

ներկայացնելով որպես նահատակ, իսկ այդ ժամանակ մեր սավառնակներն էլ ջանում 

էին նույն կերպ անմահացնել թշնամու քահանաներին։  

Մենք այդ առթիվ մի չար կատակ արինք։ Այն ժամանակավոր խաչի վրա, որի տակ 

թաղված էին ֆելդկուրատի մնացորդները, հաջորդ օրն առավոտյան հայտնվեց մի 

այսպիսի տապանագիր.  

Ինչ որ մեզ էր պատահելու, քե՛զ պատահեց. 

Երկինք էիր մեզ խոստանում, սակայն հանկարծ 

Այդ երկինքը ճաղատ գլխիդ վրա փլվեց, 

Եվ քեզանից, ո՜վ քահանա, բան չմնաց։  

II  



Շվեյկը պատրաստեց սքանչելի գրոգ, որը գերազանցում էր հին ծովայինների 

գրոգին։ Այդ գրոգը հաճույքով կճաշակեին նույնիսկ տասնութերորդ դարի 

ծովահենները։  

Ֆելդկուրատ Օտտո Կացը հիացած էր։  

— Որտե՞ղ եք սովորել այդպիսի սքանչելիք պատրաստել,— հարցրեց նա։  

— Դեռևս այն տարիներին, երբ ման էի գալիս աշխարհե աշխարհ,— 

պատասխանեց Շվեյկը,— Բրեմենում ինձ սովորեցրեց մի հարբեցող նավաստի, որն 

ասում էր, թե գրոգն այնքան թունդ պետք է լինի, որ խմողը ծովն ընկնելիս՝ լողալով 

Լա-Մանշն անցնի, այլապես, եթե գրոգը թույլ լինի, նա շան լակոտի պես կխեղդվի։  

— Այսպիսի գրոգ խմելուց հետո, Շվե՛յկ, հաճելի է դաշտային պատարագ 

կատարել,— խորհրդածում էր ֆելդկուրատը։— Միտք ունեմ պատարագից առաջ 

ողջերթի մի քանի խոսք ասել։ Դաշտային պատարագը հանաք բան չի։ Դա նման չի 

կայազորային բանտի պատարագին և կամ այն սրիկաների համար քարոզ 

կարդալուն։ Դրա համար մարդ պետք է գլուխ ունենա ուսերի վրա։ Ծալովի, այսպես 

ասած գրպանի, բեմ ունենք… Հիսո՜ւս Քրիստոս,— գոչեց նա, ձեռքերով բռնելով 

գլուխը,— ա՛խ, էշ ենք, էշ։ Գիտե՞ք, թե որտեղ եմ խոթել այդ ծալովի բեմը։ Մեր ծախած 

դիվանի մեջ։  

— Վա՛տ է, պարոն ֆելդկուրատ,— ասաց Շվեյկը։— Ճիշտ է, ես հին կահույքի այդ 

առևտրականի հետ ծանոթ եմ, բայց երեկ չէ մյուս օրը հանդիպեցի նրա կնկան, 

իմացա, որ նրան նստացրել են մի գողացված շիֆոներկայի համար, իսկ մեր դիվանը 

գտնվում է Վրշովիցում ապրող մի ուսուցչի մոտ։ Այո՛, գործը վատ է։ Ավելի լավ է 

գրոգը խմենք-վերջացնենք ու գնանք այդ բեմը գտնելու, որովհետև առանց բեմի, 

կարծեմ, պատարագ անել չի լինի։  

— Միայն շարժական բեմն է պակաս,— մտահոգ ասաց ֆելդկուրատը։— Մնացած 

ամեն ինչը վարժադաշտում արդեն պատրաստված է։ Հյուսներն արդեն 



տախտակամածը շինել են։ Մասնատուփը մեզ փոխ կտան Բրժևնևում։ Գավաթ պիտի 

որ ունենամ, բայց տեսնես ո՞ւր է…  

Նա մտածմունքի մեջ ընկավ։  

— Ենթադրենք, թե կորցրել եմ… Եթե այդպես է, փոխ կվերցնենք 

Յոթանասունհինգերորդ գնդի պորուչիկ Վիտինգերի մրցանակային գավաթը։ Մի 

քանի տարի առաջ նա «Սպորտֆավորիտ» ակումբի կողմից մասնակցել է վազքի 

մրցություններին ու շահել այդ գավաթը։ Գերազանց վազող է եղել։ Վիեննա-Մեդլինգ 

քառասուն կիլոմետրանոց տարածությունն անցել է մեկ ժամ ութ րոպեում։ Միշտ 

դրանով պարծենում է։ Ես երեկ, ի դեպ ամենայնի, այդ մասին նրա հետ 

պայմանավորվել եմ։ …Ես, անասունս, շարունակ ամեն ինչ թողնում եմ վերջին 

րոպեին։ Եվ ինչո՞ւ ես, հաստագլուխս, դիվանի մեջը չնայեցի։  

Եվ հարբեցող նավաստու դեղատոմսով պատրաստված գրոգի ազդեցության տակ 

ֆելդկուրատն սկսեց ինքն իրեն հայհոյել ամենաընտիր արտահայտություններով, 

հասկանալ տալով, թե հիրավի ինքն իրենից ինչ է ներկայացնում։  

— Դե՛հ, վերջապես գնանք այդ շարժական բեմը գտնելու,— կոչ արեց Շվեյկը։— 

Արդեն առավոտ է։ Մնում է միայն համազգեստը հագնել, և ճանապարհ ընկնելուց 

առաջ մի բաժակ էլ գրոգ խմել։  

Վերջապես, նրանք տնից դուրս եկան։ Հին կահույքի առևտրականի կնոջ մոտ 

գնալիս ֆելդկուրատը Շվեյկին պատմեց, թե երեկ «աստծո օրհնություն» խաղալու 

ժամանակ շատ փող է տարել և եթե էլի բախտը բանի՝ դաշնամուրը լոմբարդից հետ 

կվերցնի։ Եվ դա ասվեց այնպես, ինչպես հեթանոսները խոստանում էին զոհ 

մատուցել։  

Հին կահույքի առևտրականի քնաթաթախ կնոջից ֆելդկուրատն ու Շվեյկն իմացան 

Վրշովիցիում ապրող ուսուցչի՝ դիվանի նոր տիրոջ հասցեն։ Ֆելդկուրատն այդ 

միջոցին ցուցաբերեց արտասովոր նրբավարություն ․  տիկնոջ թուշը կսմթեց և 

բողախը խուտուտ ածեց։  



Մինչև Վրշովիցի ֆելդկուրատն ու Շվեյկը ոտքով գնացին, քանի որ ֆելդկուրատն 

ասաց, թե ծանր մտքերը ցրելու համար իրեն անհրաժեշտ է թարմ օդ շնչել։  

Վիշովիցիում ուսուցչի, այդ աստվածավախ ծերունու բնակարանում նրանց 

սպասում էր մի տհաճ անակնկալ։ Դիվանի մեջ գտնելով շարժական բեմը, ծերունին 

կարծել էր, թե դրա մեջ խառն է աստվածային նախախնամությունը, և բեմը նվիրել էր 

Վրշովիցիի լեհական եկեղեցուն, իրեն իրավունք վերապահելով բեմի հակառակ 

կողմի վրա անելու հետևյալ մակագրությունը.  

«Ի փառս աստծո նվիրաբերել է պաշտոնաթող ուսուցիչ Կոլորժիկը հ’ամի ծննդյան 

Հիսուսի Քրիստոսի 1914»։  

Ուսուցիչը, որ նրանց գալու ժամանակ մետակ սպիտակեղենով էր, շատ շփոթվեց։ 

Խոսակցությունից պարզվեց, որ նա իր գյուտը համարել է հրաշք և դրա մեջ աստծո 

մատը տեսել։ Դիվանը գնելիս մի ներքին ձայն նրան ասել է. «Տես հո դիվանի արկղի 

մեջ բան չկա՞»։ Իսկ երազում նրան իբր հայտնվել է մի հրեշտակ ու հրամայել. «Բա՛ց 

արա դիվանի արկղը»։ Ուսուցիչր կատարել է հրամանը։ Եվ երբ արկղի մեջ տեսել է 

մասնատուփի խորշ ունեցող ծալովի բեմը, ծունկ է չոքել դիվանի առաջ և երկար 

ժամանակ ջերմորեն աղոթել, փառք տալով աստծուն։ Ուսուցիչը այդ ամենի մեջ 

տեսել է ի վերուստ տրված մի ցուցում՝ սույն բեմով զարդարել Վրշովիցիի եկեղեցին։  

— Դա մեզ քիչ է հետաքրքրում,— ասաց ֆելդկուրատը։— Այդ իրը ձեզ չի 

պատկանել, և դուք պարտավոր էիք այն հանձնել ոստիկանությանը, այլ ոչ թե ինչ-որ 

նզովյալ խորանի։  

— Երանի թե այդ հրաշքը ձեզ անախորժություններ չպատճառի,— ավելացրեց 

Շվեյկը։— Դուք դիվան եք գնել, և ոչ թե բեմ։ Բեմը զինվորական գույք է։ Այդ աստծո 

մատը կարող է ձեզ վրա թանկ նստել։ Իզուր էիք ուշադրություն դարձնում 

հրեշտակների վրա։ Զգորժում ապրող մի մարդ էլ վար անելիս հողի մեջ 

հաղորդության գավաթ էր գտել, որն ինչ-որ մեկը գողացել և ժամանակավորապես 

թաղել էր այնտեղ մինչև որ գործը մոռացվեր։ Հողի միջից գավաթը հանողն էլ դրա մեջ 



աստծո մատն էր տեսել և, փոխանակ գավաթը վերաձուլելու, տարել էր քահանայի 

մոտ, թե, գիաե՛ք, ուզում է նվիրել եկեղեցուն։ Իսկ քահանան էլ մտածել է, թե երևի այդ 

սրբապիղծ մարդուն խղճի խայթն է ստիպել գալ իր մոտ, և կանչել է տվել 

գյուղապետին, սա էլ՝ ժանդարմներին, և գյուղացուն անմեղ տեղը դատապարտել են 

սրբապղծության համար, քանի որ դատարանում մի գլուխ ինչ-որ բան է դուրս տվել 

հրաշքի մասին։ Նա, իհարկե, ցանկացել է արդարանալ և պատմել է հրեշտակի 

մասին, մեջ է բերել աստվածածնին էլ, իսկ հետևանքն այն է եղել, որ տասը տարի են 

տվել։ Ամենից լավն այն կլինի, որ մեզ հետ միասին գնանք տեղիս քահանայի մոտ և 

մեզ օգնեք նրանից հետ ստանալ պետական գույքը։ Դաշտային բեմը կատու կամ 

գուլպա չի, որ մարդ ում ուզենա նվիրի։  

Ծերուկն հագնվելիս ամբողջ մարմնով դողում էր, ատամները կափկափում էին։  

— Ազնի՛վ խոսք, մտքովս ոչ մի վատ բան չի անցել։ Կարծում էի, թե այդ 

աստվածային պարգևով կօգնեմ Վրշովիցիի մեր աղքատիկ եկեղեցին զարդարելու 

գործին։  

— Դե՛, իհարկե, զինվորական գանձարանի հաշվին,— ընդհատեց նրան Շվեյկը 

խստորեն ու հանդգնաբար։— Մեծապես շնորհակալ եմ այդպիսի աստվածային 

պարգևի համար։ Հոտեբորժեցի մի Պիվոնկա մի անգամ նույնպես աստվածային 

պարգև էր համարել իր ձեռքն ընկած այն պարանը, որով կապված էր եղել ուրիշի 

կովը։  

Տարաբախտ ծերուկը այդ խոսքերից բոլորովին գլուխը կորցրեց և այլևս չէր 

պաշտպանվում, շտապելով հագնվել և որքան կարելի է շուտ վերջացնել այդ գործը։  

Վրշովիցիի ֆարարը դեռ քնած էր և, երբ նրան արթնացրին, սկսեց հայհոյել, քունը 

գլխին կարծելով, թե ծիսակատարության են կանչում։  

— Հանգիստ չեն տալիս իրենց այդ վերջին օծումով,— մրթմրթում էր նա, 

դժկամորեն հագնվելով։— Եվ խելքներին փչում է մեռնել հենց այն ժամանակ, երբ 

մարդ հենց նոր է քուն մտել։ Իսկ հետո էլ ե՛կ ու նրանց հետ վարձի մասին սակարկիր։  



Եվ այդպես, նախասենյակում իրար հանդիպեցին, մի կողմից աստծո 

ներկայացուցիչը Վրշովիցիի աշխարհական կաթոլիկների մոտ և, մյուս կողմից, 

զինվորական գերատեսչությանը կից աստծո երկրային ներկայացուցիչը։ Իսկապես 

ասած, դա աշխարհիկ մարդու և զինվորականի վեճ էր։ Եթե ծխական քահանան 

պնդում էր, թե երթային բեմը չպետք է գտնվեր դիվանի մեջ, ապա զինվորական 

քահանան ասում էր, թե համենայն դեպս չէր կարելի բեմը դիվանի միջից հանել ու 

տեղափոխել այն եկեղեցու խորանը, ուր միայն քաղաքացիներ են հաճախում։  

Շվեյկն այդ խոսակցության ընթացքում զանազան դիտողություններ էր անում, 

ինչպես, օրինակ, թե, իհարկե, հեշտ է աղքատիկ եկեղեցին զարդարել զինվորական 

գույքի հաշվին, ըստ որում «աղքատիկ» բառն արտասանեց մի տեսակ չակերտների 

մեջ առած։  

Ի վերջո, նրանք մտան եկեղեցու խորանը, և ֆարարը երթային բեմը հանձնեց 

ֆելդկուրատին, նրանից վերցնելով այսպիսի մի ստացական.  

«Ստացա երթային բեմը, որը պատահմամբ ընկել էր Վրշովիցիի տաճարը։ 

Ֆելդկուրատ Օտտո Կաց»։  

Չարաբաստիկ երթային բեմը պատրաստել էր Վիեննայի հրեական Մորից Մալեր 

ֆիրման, որն արտադրում էր ժամասացության և կրոնական պետքերի համար 

անհրաժեշտ ամեն տեսակ իրեր, ինչպես, օրինակ, տերողորմյաներ ու 

սրբապատկերներ։ Բեմը բաղկացած էր երեք փեղկերից և զօծված էր կեղծ ոսկեջրով, 

ինչպես եկեղեցու ամբողջ փառքը։ Առանց վառ երևակայություն ունենալու բոլորովին 

հնարավոր չէր որոշել, թե իսկապես ի՞նչ էր նկարված այդ երեք փեղկերի վրա։ Պարզ 

էր միայն, որ այդ բեմը նույնպիսի հաջողությամբ կարող էին օգտագործել նաև 

Զամբեզիայի հեթանոսները կամ բուրյաթների ու մոնղոլների շամանները։ Ճչացող 

գույներով նախշած այդ բեմը հեռվից նման էր երկաթուղայինների տեսողությունը 

ստուգելու գունավոր աղյուսակի։  



Պարզորոշ երևում էր միայն ինչ-որ մերկ մարդու կերպարանք՝ գլխի շուրջը 

լուսապսակ, մարմինը՝ կանաչավուն, ինչպես նեխած ու քայքայված սագի ազդրամաս։ 

Թեև այդ սրբին ոչ ոք ոչ մի վատ բան չէր անում, այլ, ընդհակառակը, նրա երկու 

կողքերին գտնվում էին երկու թևավոր էակներ, որոնք պետք է հրեշտակներ 

ներկայացնեին,— նկարը դիտողի վրա այնպիսի տպավորություն էր թողնում, թե 

կարծես տկլոր սուրբը իրեն շրջապատողներից սարսափած՝ գոռում է։ Բանն այն է, որ 

հրեշտակները նման էին հեքիաթային հրեշների, թևավոր վայրի կատվի և 

հայտնության հրեշի միջինը հանդիսացող ինչ-որ բանի։  

Բեմի մյուս կողմի փեղկի վրա կար մի պատկեր, որն հավակնում էր ներկայացնել 

երրորդությունը։ Նկարչին ընդհանուր առմամբ հաջողվել էր աղավնուն այնքան էլ 

չփչացնել։ Նա նկարել էր մի թռչուն, որը նույնքան նման էր աղավնու, որքան և 

սպիտակ հավի։  

Բայց դրա փոխարեն հայր-աստվածը նման էր վայրի արևմուտքի այն ավազակին, 

որ հասարակությանը հրամցնում են ամերիկյան հետաքրքրաշարժ արյունալի 

ֆիլմերը։  

Աստվածորդին, ընդհակառակը, ներկայացված էր որպես զվարթ երիտասարդ, 

բավական պատկառելի փորով, որը ծածկված էր լողատրուսիկի նման մի բանով։ 

Ընդհանուր առմամբ աստվածորդին նման էր սպորտսմենի, նա խաչն այնպես 

էլեգանտ կերպով էր բռնել, որ կարծես այն թենիսի ռակետա լիներ։ Հեռվից ամբողջ 

երրորդությունը ճապաղվում էր, և նայողին թվում էր, թե գնացք է մտնում ծածկված 

կայարանը։  

Թե իրենից ինչ էր ներկայացնում երրորդ սրբապատկերը, բնավ չէր կարելի 

հասկանալ։  

Պատարագի ժամանակ զինվորները շարունակ վիճում էին, ջանալով լուծել այդ 

ռեբուսը։ Նրանցից մեկը նույնիսկ սրբապատկերի վրա ճանաչել էր Պոսազավի 



շրջանում ապրող իր մի հայրենակցուհուն։ Այնուամենայնիվ այդ սրբապատկերի 

տակ գրված էր. «Սուրբ Մարիամ աստվածածին, ողորմյա մեզ»։  

Շվեյկը երթային բեմը բարեհաջող կերպով զետեղեց կառքի մեջ, իսկ ինքը տեղ 

գրավեց նստիքի վրա, կառապանի կողքին։ Ֆելդկուրատը հարմար նստեց ու ոտքերը 

դրեց սուրբ երրորդության վրա։  

Շվեյկը կառապանի հետ շաղակրատում էր պատերազմի մասին։ Կառապանը 

խռովարար դուրս եկավ, զանազան դիտողություններ արեց ավստրիական զենքի 

անպարտելիության վերաբերմամբ, ինչպես, օրինակ. «Ուրեմն, Սերբիայում ձեզ ոնց 

որ պետք է դնգստել են» և այլն։  

Պարենային ուղեկալն անցնելիս պահակի այն հարցին, թե նրանք ինչ են տանում, 

Շվեյկը պատասխանեց.  

— Սուրբ երրորդություն, կույս Մարիամ և ֆելդկուրատ։  

Այդ միջոցին վարժադաշտում երթային վաշտերն անհամբեր սպասում էին նրանց։ 

Ստիպված էին երկար սպասել։ Շվեյկն ու ֆելդկուրատը նախ գնացին պորուչիկ 

Վիտինդերից մրցանակային գավաթը խնդրելու, ապա գնացին Բրժևնովի վանքը՝ 

մասնատուփ և պատարագի համար անհրաժեշտ այլ առարկաներ, այդ թվում մի շիշ 

եկեղեցական գինի վերցնելու։  

Դե՛հ, իհարկե, դաշտային պատարագ կատարելն այնքան էլ հեշտ բան չէ։  

— Թրև ենք գալիս քաղաքով մեկ,— ասաց Շվեյկը կառապանին, և դա ճիշտ էր։  

Երբ հասան վարժադաշտ և մոտեցան լաստակին, որը փայտյա պատնեշիկ և մի 

սեղան ուներ, որի վրա պետք է դրվեր շարժական բեմը, պարզվեց, որ ֆելդկուրատը 

մոռացել է մինիստրանտ ճարել։  

Պատարագի ժամանակ ֆելդկուրատին միշտ սպասավորում էր մի հետևակ 

զինվոր, որն հիմա հակառակի պես գերադասել էր հեռախոսավար դառնալ և գնացել 

էր ռազմաճակատ։  



— Պարոն ֆելդկուրատ,— ասաց Շվեյկը։— Ես կարող եմ նրան փոխարինել։  

— Իսկ դուք կարողանո՞ւմ եք մինիստրանտություն անել։  

— Այդ գործով երբեք չեմ զբաղվել,— պատասխանեց Շվեյկը, բայց կարելի է փորձել։ 

Չէ՞ որ հիմա պատերազմ է, իսկ պատերազմի ժամանակ մարդիկ այնպիսի գործերի 

են ձեռք զարկում, որ առաջ երազում էլ չեն տեսել։ Է՜հ մի կերպ այն տխմար «et cum 

spiritu tuo»-ն[37] կհարմարացնեմ ձեր «dominus vobiscum»-ին[38]։ Վերջապես, կարծում եմ, 

այնքան էլ դժվար չի ձեր շուրջը գնալ ու գալ, ինչպես կատուն տաք շիլայի շուրջը։ Իսկ 

ձեր ձեռքերը լվանալն ու սափորից գինի լցնելը…  

— Լա՛վ,— ասաց ֆելդկուրատը։— Միայն թե իմ սկիհի մեջ ջուր չլցնեք։ Տեսեք ի՛նչ 

եմ ասում․ ավելի լավ կլինի հենց հիմա մյուս սափորի մեջ էլ գինի լցնեք։ Եվ ասենք, 

ես ինքս ձեզ կհուշեմ, թե երբ գնաք դեպի աջ, երբ՝ դեպի ձախ։ Եթե մի անգամ 

շվացնեմ՝ կնշանակի «դեպի աջ», երկու անգամ՝ «դեպի ձախ»։ Աղոթագիրքն այնքան էլ 

շուտ-շուտ մոտս չբերեք։ Առհասարակ այդ ամենը դատարկ բան է։ Չե՞ք վախենում։  

— Ես ոչինչից չեմ վախենում, պարոն ֆելդկուրատ,— նույնիսկ չեմ վախենում 

մինիստրանտ դառնալուց։  

Ֆելդկուրատը ճիշտ էր ասում, թե առհասարակ այդ ամենը դատարկ բան է։ Ամեն 

ինչ ընթացավ հարթ ու սահուն։  

Ֆելդկուրատի ճառը հույժ լակոնիկ էր.  

— Զինվորնե՛ր,— մենք այստեղ հավաքվել ենք նրա համար, որ ռազմի դաշտ 

գնալուց առաջ մեր սիրտը դարձնենք առ աստված. թող հաղթանակ պարգևի նա ձեզ և 

անվնաս պահի։ Ես ձեզ երկար չեմ զբաղեցնի, ցանկանում եմ ամենայն բարիք։  

— Ruht![39] — հրամայեց ծեր գնդապետը ձախ թևում։  

Դաշտային պատարագն այն պատճառով է կոչվում դաշտային, որ ենթարկվում է 

նույն օրենքներին, որոնց ենթարկվում է և ռազմական տակտիկան ռազմի դաշտում։ 



Երեսունամյա պատերազմի ժամանակ, զորքերի երկարատև զորաշարժերի 

պայմաններում, դաշտային պատարագներն էլ շատ երկար էին տևում։  

Ժամանակակից տակտիկայի պայմաններում, երբ զորքերի տեղաշարժերն 

արագացել են, դաշտային պատարագն էլ պետք է արագ կատարվի։  

Պատարագը տևեց ուղիղ տասը րոպե։ Մոտիկ կանգնածներին շատ անհասկանալի 

էր թվում, թե ինչու պատարագի ժամանակ ֆելդկուրատը շվշվացնում է։  

Շվեյկը ձեռաց որսում էր ազդանշանները, հայտնվում, գահի մերթ աջ, մերթ ձախ 

կողմում և արտասանում միայն «Et cum spiritu tuo»։ Դա նման էր այն պարին, որ 

հնդիկները կատարում են զոհասեղանի շուրջը։ Բայց ընդհանուր առմամբ այդ ամենը 

շատ լավ տպավորություն էր գործում և փարատում այն ձանձրույթը, որ պատճառում 

էր փոշոտ, մռայլ վարժադաշտն իր սալորենիների ծառուղիով ու հետևի պլանում 

երևացող արտաքնոցներով։ Արտաքնոցների հոտը փոխարինում էր գոթական 

տաճարների խնկի միստիկական բույրին։ Բոլորի տրամադրությունը շատ լավ էր։ 

Գնդապետին շրջապատող սպաներն իրար անեկդոտներ էին պատմում։ Այնպես որ 

ամեն ինչ կարգին էր։ Զինվորների մեջ մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ լսվում էր. «Տուր 

մի ղում քաշեմ»։ Եվ զոհաբերության ծխի պես դեպի երկինք էին բարձրանում 

թութունի ծխի կապտավուն ամպիկները։ Ծխել սկսեցին նույնիսկ բոլոր 

ենթասպաները, երբ տեսան, որ ինքը՝ գնդապետն էլ վառեց ծխախոտը։  

Վերջապես, հնչեց «Zum Gebet»[40] հրամանը, փոշի բարձրացավ, և զինվորական 

մունդիրների գորշ քառակուսին ծունկ չոքեց պորուչիկ Վիտինգերի սպորտային 

գավաթի առաջ, որը նա շահել էր Վիեննա-Մեդլինգ մրցավազքի ժամանակ։  

Գավաթը լիքն էր, և ֆելդկուրատի ամեն մի ձեռնածությանը հետևում էին 

զինվորների համակրական բացականչությունները։  

— Կում էր, հա՜,— հնչում էր շարքից շարք։  



Ծեսը կրկնվեց երկու անգամ։ Այնուհետև նորից հնչեց «աղոթքի՛» հրամանը, 

երգչախումբը որոտագին երգեց «Պահպանիր, տե՛ր, թագավորին»։ Ապա հետևեցին 

«շարքի՛» և «քայլո՛վ մարշ» հրամանները։  

— Այնոյինը հավաքեցեք,— ասաց ֆելդկուրատը Շվեյկին, գլխով ցույց տալով 

շարժական բեմը։— Որտեղից ինչ որ վերցրել ենք, պետք է տանենք ետ տանք։  

Նրանք մեկնեցին միևնույն կառքով և ազնվաբար վերադարձրին ամեն ինչ, բացի մի 

շիշ եկեղեցական գինուց։  

Երբ տուն վերադարձան և, կառքը դանդաղ քշած լինելու համար, դժբախտ 

կառապանին ուղարկեցին իր վարձը պարետային վարչությունից ստանալու, Շվեյկը 

դիմեց ֆելդկուրատին.  

— Համարձակվում եմ հարցնել, պարոն ֆելդկուրատ, մինիստրանտն էլ պետք է 

պատկանի նույն դավանանքին, ինչ քահանան, որին նա սպասարկում է։  

― Իհարկե,— պատասխանեց ֆելդկուրատը,― այլապես պատարագը անվավեր 

կլինի։  

— Պարոն ֆելդկուրատ, մեծ սխալ է տեղի ունեցել,— ասաց Շվեյկը։— Ախր, ես 

հավատացյալ չեմ։ Բախտս չի բանում, էլի։  

Ֆելդկուրատը նայեց Շվեյկին, մի պահ լռեց, ապա ձեռքով խփեց նրա ուսին ու 

ասաց.  

— Խմեցեք եկեղեցական գինին, որ իմ խմելուց հետո մնացել է շշի մեջ, և ձեզ 

վերստին համարեցեք եկեղեցու գիրկը վերադարձած։  

 

  

Աստվածաբանական բանավեճ  



Պատահում էր, որ Շվեյկը օրերով չէր տեսնում զինվորների հոգիների հովվին։ Իր 

հոգևոր պարտականությունները ֆելդկուրատը զուգակցել էր քեֆերի հետ և տուն էր 

գալիս բավական հազվադեպ, այն էլ ոտից գլուխ աղտոտված ու ցեխոտ, ինչպես 

կատուն տանիքների վրա զբոսնելուց հետո։  

Տուն գալուց հետո ֆելդկուրատը, եթե առհասարակ դեռ ի վիճակի էր խոսելու, 

քնելուց առաջ Շվեյկի հետ զրուցում էր բարձր նյութերից, հոգևոր էքստազի և 

մտածողության պատճառած խնդության մասին, իսկ երբեմն նույնիսկ փորձում էր 

Հայնեից մեջբերումներ անել։  

Շվեյկը ֆելդկուրատի հետ մի դաշտային պատարագ էլ կատարեց սակրավորների 

մոտ, ուր սխալմամբ հրավիրված էր նաև մի ուրիշ ֆելդկուրատ, որ դպրոցի նախկին 

կրոնուսույց էր, չափազանց աստվածավախ անձնավորություն։ Սա շատ զարմացած 

նայեց իր կոլեգա Կացին, երբ նա առաջարկեց մի կում կոնյակ անուշ անել այն 

տափաշշից, որ Շվեյկը հետը ման էր ածում կրոնական ծեսեր կատարելիս։  

— Լա՛վ կոնյակ է,— ասաց Օտտո Կացը։— Խմեցեք ու գնացեք տուն։ Ես ինքս ամեն 

ինչ կանեմ։ Ես այսօր պետք է մաքուր օդում լինեմ, թե չէ գլուխս, չգիտեմ ինչու, 

ցավում է։  

Աստվածավախ ֆելդկուրատը գլուխն օրորեց ու գնաց, իսկ Կացը, ինչպես միշտ, իր 

դերը փայլուն կերպով կատարեց։ Այս անգամ նա աստծո արյուն դարձրեց 

սոդաջրախառն գինին, և քարոզը սովորականից ավելի երկար տևեց, ըստ որում ամեն 

մի երեք բառից մեկն էր կամ «և այլն»-ը, կամ «անտարակույս»-ը։  

— Զինվորնե՛ր, այսօր դուք գնում եք ռազմաճակատ և այլն։ Ուրեմն, ուղղեցեք ձեր 

սիրտն առ աստված և այլն։ Անտարակույս։ Ձեզնից ոչ ոք չգիտի, թե ձեզ ինչ 

կպատահի։ Անտարակույս։ Եվ այլն։  

Բեմի մոտ շարունակում էին թնդալ «և այլն» ու «անտարակույս»-ը աստծո և 

ամենայն սրբոց անունների հետ մեջընդմեջ։  



Էքստազով և հռետորական ավյունով համակված, ֆելդկուրատը իշխան Եվգենի 

Սավոյսկուն դարձրեց մի սուրբ, որը սակրավորներին պետք է պահպանի 

պոնտոնային կամուրջներ կառուցելիս։  

Այնուամենայնիվ դաշտային պատարագն ընթացավ առանց որևէ անախորժության, 

հաճելի և ուրախ։ Սակրավորները մի կուշտ զվարճացան։  

Տուն վերադառնալիս Շվեյկին և ֆելդկուրատին չէին ուզում թույլ տալ, որ իրենց 

ծալովի բեմով տրամվայ մտնեն։ Բայց Շվեյկը կոնդուկտորին սպառնաց.  

— Տես, հա՜, այս սուրբ բեմը գլխովդ կտամ։  

Վերջապես տուն հասնելով, նրանք հանկարծ նկատեցին, որ ճանապարհին 

մասնատուփը կորցրել են։  

— Ոչի՛նչ,— ասաց Շվեյկը։— Առաջին քրիստոնեաներն առանց մասնատուփի էլ են 

պատարագ արել։ Եթե մասնատուփը կորցնելու մասին թերթում հայտարարություն 

տանք, գտնողը մեզնից հատուցում կպահանջի։ Եթե դա փող լիներ, հազիվ թե մեկն ու 

մեկը վերադարձներ… Սակայն այդպիսի մարդիկ էլ են լինում։ Մեր գնդում, 

Բուդեյովիցիում, մի զինվոր կար, տարօրինակ ու լավ, բայց և հիմար տղա էր։ Մի 

անգամ նա փողոցում վեցհարյուր կրոն փող գտավ ու հանձնեց ոստիկանությանը։ 

Նույնիսկ թերթերում գրեցին, թե, տեսե՛ք, ինչ ազնիվ մարդ է։ Համա՜ թե փորձանք 

բերեց իր գլխին։ Ոչ ոք չէր ուզում նրա հետ նույնիսկ խոսել։ Բոլորը միաբերան ասում 

էին․  «Տխմար մարդ ես, բա այդպիսի հիմարություն կանե՞ն։ Դրա համար մինչև 

կյանքիդ վերջը պիտի կարմրես, եթե միայն մեջդ մի կաթիլ ամոթ մնացել է»։ Առաջ մի 

սիրած աղջիկ ուներ, սա էլ սկսեց հետը չխոսել։ Իսկ երբ նա արձակուրդ առավ ու 

գնաց տուն, ապա այդ պատմության պատճառով ընկերները նրան պարերեկույթների 

ժամանակ պանդոկներից դուրս էին շպրտում։ Տղան սկսեց ոտի վրա չորանալ, 

դարդակոխ եղավ ու, վերջապես, իրեն գցեց գնացքի տակ… Բայց ահա մի ուրիշ դեպք 

էլ։ Մեր փողոցում ապրող մի դերձակ ոսկյա մատանի էր գտել։ Նրան զգուշացնում 

էին, թե ոստիկանությանը մի հանձնիր, իսկ նա իր էշն էր քշում։ Ոստիկանատանը 



նրան ընդունել էին շատ սիրալիր, թե, իրոք, գոհարակն մատանու կորստյան մասին 

իրենք արդեն հայտարարություն ստացել են։ Բայց հետո նայել էին մատանու քարին 

ու ասել. «Լսեցեք, սիրելիս, չէ՞ որ սա ապակի է, և ոչ թե գոհար։ Գոհարը քանիսո՞վ եք 

ծախել։ Ձեզ նման «ազնիվ գտնողներ» շատ ենք տեսել»։ Ի վերջո պարզվել էր, որ մի 

ուրիշ մարդ էլ կորցրած է եղել կեղծ գոհարի ակով մատանի։ Բայց դերձակն 

ստիպված էր երեք օր նստել, որովհետև գրգռված վիճակում վիրավորանք էր հասցրել 

ոստիկանությանը։ Օրինական հատուցում նա, այնուամենայնիվ, ստացավ, արժեքի 

տասը տոկոսը, այսինքն մեկ կրոն քսան հելլեր, քանի որ այն խլամը տասներկու կրոն 

արժեր։ Սակայն դերձակն այդ օրինական հատուցումը վերցրեց ու շպրտեց մատանու 

տիրոջ երեսին, սա էլ նրան դատի տվեց իր անձը վիրավորելու համար, և դերձակից 

տասը կրոն տուգանք վերցրին։ Դրանից հետո դերձակն ամեն տեղ ասում էր, թե 

կորած բան գտնելու մասին ազնվորեն հայտարարող յուրաքանչյուր մարդուց պետք է 

քսանհինգ կրոն տուգանք վերցնել, թե նրանց պետք է ծեծելով կիսամեռ անել և 

հրապարակով մտրակահարել, որպեսզի բոլորն իմանան, թե նման դեպքերում 

ինչպես պետք է վարվել… Իմ կարծիքով ոչ ոք մեր մասնատուփը հետ չի բերի, թեև 

հետևի կողմին կա գնդի կնիքը։ Ոչ ոք չի ուզում պետական իրերի հետ գործ ունենալ։ 

Շատ ավելի լավ է դրանք ջուրը գցել, որ գլխացավանք չլինի… Երեկ «Ոսկյա պսակի 

մոտ» պանդոկում զրուցում էի գավառից եկած մի մարդու հետ, որն արդեն հիսուն 

տարեկան է։ Եկել է Նովայա Պակա՝ շրջանային վարչությունից իմանալու, թե իր 

սայլն ինչու են բռնագրավել։ Հետ դառնալիս, երբ նրան արդեն դուրս էին շպրտել 

շրջանային վարչությունից, կանգ է առել զինվորական գումակին նայելու, որը հենց 

նոր եկած ու կանգնած է եղել հրապարակում։ Մի զինվոր տղա, որ բանակի համար 

պահածոներ է տանելիս եղել, նրան խնդրել է մի րոպե ձիերին նայել, ու էլ չի 

վերադարձել։ Երբ գումակը սկսել է շարժվել, ծանոթս ստիպված է եղել բոլորի հետ 

միասին գնալ մինչև Հունգարիա, իսկ Հունգարիայում նա ինքը մի ուրիշի խնդրել է 

կանգնել սայլի մոտ և միայն այդ կերպ գլուխն ազատել, թե չէ մինչև Սերբիա էլ քարշ 



կտային։ Եկել է ոնց որ խելագար և հիմա էլ չի ուզում պետական իրերի հետ գործ 

ունենալ։  

Երեկոյան նրանց այցի եկավ աստվածավախ ֆելդկուրատը, նույն այն 

անձնավորոլթյունր, որ առավոտյան նույնպես ցանկացել էր սակրավորների մոտ 

դաշտային պատարագ կատարել։ Սա մի ֆանատիկոս մարդ էր, որը ձգտում էր 

յուրաքանչյուրին մերձեցնել աստծուն։ Դեռևս կրոնի ուսուցիչ եղած ժամանակ նա 

երեխաների մեջ կրոնական զգացմունքները զարգացրել էր նրանց վզակոթներին 

հասցնելով, և թերթերը երբեմն նրա մասին հոդվածներ էին տպագրել այսպիսի 

վերնագրերի ներքո ․  «Դաժան կրոնուսույցը» կամ «Վզակոթին հասցնող 

կրոնուսույցը»։ Բայց կրոնուսույցը համոզված էր, որ երեխան կատեխիզիսն ավելի 

լավ կարող է յուրացնել ավստրիական սիստեմով։ Աստվածավախ ֆելդկուրատը մի 

ոտից կաղ էր։ Այդ բանը նրան հիշատակ էր մնացել մի մութ նրբանցքում 

աշակերտներից մեկի հոր հետ ունեցած մի հանդիպումից։ Կրոնուսույցը վերջինիս 

որդու վզակոթին հասցրել էր նրա համար, որ երեխան կասկած էր հայտնել սուրբ 

երրորդության գոյության մասին։ Տղան ստացել էր երեք դմբուզ՝ մեկը հայր աստծո, 

մյուսը աստվածորդու և երրորդը սուրբ հոգու համար։ Այսօր նախկին կրոնուսույցր 

եկել էր իր կոլեգա Կացին ճշմարիտ ճանապարհի վրա դնելու և նրա հոգում 

աստվածային կայծ հրահրելու։ Նա սկսեց այն բանից, որ ասաց․  

— Զարմանում եմ, որ ձեր տանը խաչելություն չի կախված։— Որտե՞ղ եք դուք 

աղոթում և ո՞ւր է ձեր աղոթագիրքը։ Ոչ մի սրբապատկեր չի զարդարում ձեր սենյակի 

պատերը։ Այդ ի՞նչ է ձեր անկողնու վերևում։  

Կացը ժպտաց.  

— Դա «Լողացող Սուսաննան» է, իսկ նրա տակի տկլոր կինը իմ հին սիրուհին է։ Աջ 

կողմինը ճապոնական ակվարել է, որը ներկայացնում է ճապոնական ծեր սամուրայի 

և գեյշայի սեռական գործողությունը։ Շատ օրիգինալ բան է, այնպես չէ՞։ Իսկ 

աղոթագիրքս խոհանոցում է։ Շվեյկ, բերեք այստեղ և բացեցեք երրորդ էջը։  



Շվեյկը գնաց խոհանոց, և այնտեղից երեք անգամ խցանահանման թխկոց լսվեց։  

Աստվածավախ ֆելդկուրատը ապշեց, երբ սեղանի վրա հայտնվեց երեք շիշ։  

— Սա եկեղեցական թույլ գինի է, կոլեգա,— ասաց Կացը։— Շատ լավ ռիսլինգ է, իր 

համով Մոզելի գինի է հիշեցնում։  

— Ես չեմ խմի,— համառորեն հայտարարեց աստվածավախ ֆելդկուրատը։— Ես 

եկել եմ ձեր հոգում աստվածային կայծ հրահրելու։  

— Բայց ձեր կոկորդը կչորանա, կոլեգա,— ասաց Կացը։— Դուք խմեցեք, իսկ ես 

կլսեմ։ Ես շատ հանդուրժող մարդ եմ, կարող եմ լսել նաև ուրիշների կարծիքները։  

Աստվածավախ ֆելդկուրատը մի քիչ խմեց ու աչքերը չռեց։  

― Սատանա՜ն տանի, լավ գինի է, կոլեգա։ Այնպես չէ՞,— հարցրեց Կացը։  

Ֆանատիկոսը կտրուկ ասաց.  

— Նկատում եմ, որ պղծախոսում եք։  

— Սովորությունս է,— ասաց Կացը։— Երբեմն նույնիսկ ինքս ինձ բռնում եմ 

աստվածանարգության մեջ։ Շվե՛յկ, լցրեք պարոն ֆելդկուրատի բաժակը։ Կարող եմ 

ձեզ հավատացնել, որ նաև աստված, սուրբ հոգի և Քրիստոսի մարմին եմ հայհոյում։ 

Փորձեցեք իմ չափ մնալ զինվորական ծառայության մեջ, և դուք էլ այդ օրին կհասնեք։ 

Դա բոլորովին դժվար չէ, և այդ բոլորը հոգևորականների սրտին շատ մոտ բաներ են՝ 

աստված, հոգի, հաղորդություն։ Գեղեցիկ է հնչում և բոլորը կապված է ձեր 

մասնագիտության հետ, այնպես չէ՞։ Խմեցե՛ք, կոլեգա։  

Նախկին կրոնուսույցը մեքենաբար խմեց։ Երևում էր, որ նա մի բան է ուզում ասել, 

բայց չի կարողանում։ Նա իր մտքերն էր ժողովում։  

— Հարգելի՛ կոլեգա,— շարունակեց Կացը,— ձեզ ավելի ազատ ու առույգ զգացեք, 

մի նստեք այնպես մռայլ դեմքով, որ կարծես հինգ րոպեից հետո ձեզ պիտի կախեն։ 

Լսել եմ, որ դուք մի ուրբաթ օր, կարծելով, թե օրը հինգշաբթի է, մի ռեստորանում 



խոզի մսի կոտլետ եք կերել և ապա վազել զուգարան և երկու մատերնիդ խոթել ձեր 

կոկորդը, որպեսզի հետ տաք, վախենալով, որ աստված ձեզ խիստ կպատժի։ Անձամբ 

ես չեմ վախենում պասին միս ուտելուց, ոչ մի դժոխքից էլ չեմ վախենում։ Պարդո՛ն։ 

Խմեցե՛ք։ Հիմա ձեզ, ավելի լա՞վ եք զգում… Կամ գուցե դուք ավելի առաջադիմական 

կարծիք ունեք դժոխքի մասին, գուցե ժամանակի ոգու և ռեֆորմիստների հե՞տ եք 

ընթանում։ Այլ կերպ ասած, ընդունում եք, որ դժոխքում դժբախտ մեղավորների 

համար ծծումբի հասարակ կաթսաների փոխարեն գործ են ածվում ավտոկլավներ, 

այսինքն բարձր ճնշման կաթսաներ, ինչպես նաև գտնում եք, որ մեղավորներին 

տապակում են մարգարինով, իսկ շամփուրները պտտվում են էլեկտրական 

շարժիչների միջոցով։ Գուցե այնտեղ նրանց, այդ դժբախտներին, միլիոնավոր 

տարիներ շարունակ ճզմում են խճուղային շոգետափաններով, ատամնաբույժները 

ատամների կրճտոցն առաջացնում են հատուկ մեքենաներով, մեղավորների 

աղաղակները գրանցում են գրամաֆոնի սկավառակների վրա, ապա այդ 

սկավառակներն ուղարկում վեր՝ դրախտ, արդարներին զվարճացնելու համար։ Գուցե 

ձեր կարծիքով դրախտում օդեկոլոնի ցնցուղներ են գործում և սիմֆոնիկ 

նվագախմբերը Բրամսի գործերը նվագում են այնքան երկար, որ մարդ ավելի շուտ 

կգերադասի դժոխք կամ քավարան ընկնել։ Գուցե հրեշտակներից յուրաքանչյուրի 

հետույքում մի պրոպելլեր կա, որպեսզի նրանք իրենց թևիկներին հոգնություն 

չպատճառեն։ Խմեցեք, կոլեգա։ Շվե՛յկ, պարոն ֆելդկուրատի բաժակը կոնյակ լցրեք. 

նա, կարծեմ, իրեն լավ չի զգում։  

Ուշքի գալով, աստվածավախ ֆելդկուրատը շշնջաց.  

― Կրոնը մտավոր հայեցողություն է… Ով չի հավատում սուրբ երրորդության 

գոյությանը…  

― Շվե՛յկ,— ընդհատեց նրան Կացը,— պարոն ֆելդկուրատի համար մի գավաթ էլ 

կոնյակ լցրեք, թող ուշքի գա։ Մի բան պատմեցեք նրան, Շվե՛յկ։  



— Վլաշիմում, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ,— սկսեց 

Շվեյկը,— մի վանահայր կար։ Երբ նրա առաջվա տնտեսուհին, երեխային ու փողերն 

առած, թողել ու փախել էր նրանից, նա մի նոր աղախին էր վարձել։ Այդ վանահայրը 

օր ծերության սկսել էր ուսումնասիրել սուրբ Ավգուստինոսին, որին եկեղեցու սուրբ 

հայրերի դասն են կարգում։ Կարդաց ու իմացավ, թե ով հավատում է հակոտնյաների 

գոյությանը՝ ենթակա է նզովքի։ Կանչեց նա իր աղախնուն ու ասաց. «Լսեցեք, մի 

անգամ դուք ինձ ասել եք, թե մեխանիկ-փականագործ որդի ունեք, և թե նա գնացել է 

Ավստրալիա։ Եթե դա այդպես է, ապա, ուրեմն, նա դարձել է հակոտնյա, իսկ սուրբ 

Ավգուստինոսը պատվիրում է նզովել ամեն մի մարդու, որ հավատում է 

հակոտնյաների գոյությանը»։ «Հայր սուրբ,— ասում է նրան այն կնիկը,— ախր իմ 

տղան ինձ նամակ ու փող է ուղարկում»։— «Դա սատանայական կախարդություն է,― 

ասում է նրան վանահայրը։ — Ըստ Ավգուստինոսի ուսմունքի ոչ մի Ավստրալիա 

գոյություն չունի։ Պարզապես ձեզ նեռն է գայթակղում»։ Կիրակի օրը նա եկեղեցում 

աղախնուն հրապարակավ նզովեց և գոռում էր, թե ոչ մի Ավստրալիա գոյություն 

չունի։ Դեհ, իհարկե, նրան հենց եկեղեցուց տարան գժանոց։ Եվ վատ չէր լինի, որ 

շատերին տանեին այնտեղ։ Ուռսուլինուհիների վանքում մի շիշ կույս Մարիամի կաթ 

կա, իսկ երբ Բենեշովի որբանոցը Լուրդի սուրբ ջուր բերին, որբերն այդ ջրից այնպիսի 

լուծ կպան, որ ասել չեմ կարող։  

Աստվածավախ ֆելդկուրատի աչքերն սկսեցին շաղվել։ Նա ուշքի եկավ միայն 

կոնյակի մի նոր գավաթ պարպելուց հետո, որը նրա գլուխը խփեց։ Աչքերը կկոցելով, 

նա Կացին հարցրեց.  

— Դուք չե՞ք հավատում կույս Մարիամի անմեղսական հղությանը, չե՞ք հավատում, 

որ սուրբ հովհաննես Մկրտչի մատը, որ պահվում է պիարիստների մոտ, իսկական է։ 

Եվ առհասարակ աստծուն չե՞ք հավատում։ Իսկ եթե չեք հավատում, էլ ինչի՞ համար 

եք ֆելդկուրատ։  



— Թանկագին կոլեգա,— պատասխանեց Կացը, ներողամտաբար թեթևակի խփելով 

նրա մեջքին,― քանի դեռ պետությունը գտնում է, որ մեռնելու գնացող զինվորներն 

աստծո օրհնության կարիք ունեն, ֆելդկուրատի պաշտոնը կարգին վարձատրվող և 

այնքան էլ չհոգնեցնող զբաղմունք է։ Դա ինձ ավելի է դուր գալիս, քան 

վարժադաշտում վազվզելն ու զորախաղերի գնալը։ Առաջ ես իմ պետերի 

հրամաններն էի կատարում, իսկ հիմա ինչ ուզում անում եմ։ Ես ներկայացուցիչն եմ 

նրա, որ գոյություն չունի, և աստծո դերը ինքս եմ կատարում։ Եթե ես չուզենամ 

մեկնումեկի մեղքերին թողություն տալ՝ չեմ տա, թեկուզ ծնկաչոք աղաչի։ Ասենք, 

այդպիսի մարդիկ շատ քիչ կգտնվեն։  

— Սիրում եմ տեր աստծուն,— ասաց աստվածավախ ֆելդկուրատը, սկսելով 

զկռտալ,— շա՜տ եմ սիրում… Մի քիչ գինի տվեք ինձ։ Ես տեր աստծուն հարգում եմ,— 

շարունակեց նա։— Շա՜տ, շատ եմ հարգում ու մեծարում։ Ոչ ոքի այնպես չեմ 

հարգում, ինչպես նրան։  

Նա բռունցքն այնպես խփեց սեղանին, որ շշերը վեր-վեր թռան։  

— Աստված վսեմ, երկնային էակ է, իր բոլոր արարմունքների մեջ կատարյալ, 

արևանման էակ, և ոչ ոք չի կարող ինձ հակառակը համոզել։ Սուրբ Հովսեփին էլ եմ 

հարգում, հարգում եմ բոլոր սրբերին, նույնիսկ սուրբ Սրապիոնին… Ի՜նչ գարշելի 

անուն ունի։  

— Այո՛, վատ չէր լինի, որ նա հոգ տաներ իր անունը փոխելու մասին,— վբա բերեց 

Շվեյկը։  

— Սիրում եմ սուրբ Լյուդմիլային և սուրբ Բերնարդին,― շարունակեց նախկին 

կրոնուսույցը։— Սուրբ Բերնարդը Սեն-Գոտարգում շատ ուղևորներ է փրկել։ Նրա 

վզից մի շիշ կոնյակ է կախված, և նա որոնում է ձյան տակ մնացածներին…  

Զրույցն այլ ընթացք էր ստանում։ Աստվածավախ ֆելդկուրատն սկսել էր դատարկ-

մատարկ դուրս տալ։  



— Մանուկներին հարգում եմ, նրանց տոնը դեկտեմբերի քսանութին է։ Դևին ատում 

եմ… Երբ հավը քնած է, անհնար է թարմ ձու ճարել։  

Նա ծիծաղեց ու սկսեց երգել․  

Ո՜վ սուրբ աստված, սուրբ անսասան…  

Բայց հանկարծ երգն ընդհատեց և, դիմելով Կացին, կտրուկ հարցրեց.  

— Դուք չե՞ք հավատում, որ օգոստոսի տասնհինգին վերափոխման տոնն է։  

Քեֆը միանգամայն թեժացել էր։ Հայտնվում էին նորանոր շշեր և մերթ ընդ հերթ 

լսվում էր Կացի այս խոսքը.  

— Ասա՛ աստծուն չես հավատում, թե չէ բաժակդ չեմ լցնի։  

Թվում էր, թե վերադառնում են առաջին քրիստոնյաներին հալածելու 

ժամանակները։ Նախկին կրոնուսույցը երգում էր Հռոմի արենայի նահատակների 

երգը և բարբառում.  

— Աստծուն հավատում եմ և չեմ ուրանա նրան։ Ինձ հարկավոր չէ քո գինին։ Ես 

ինքս կարող եմ գինի բերել տալ։  

Վերջապես նրան անկողին դրին։ Բայց քնելուց առաջ ձեռքը երդվողի պես վեր 

բարձրացնելով, նա հանդիսավոր, քերպով հայտարարեց.  

— Հավատում եմ հայր աստծուն, որդուն և սուրբ հոգուն։ Տվեք ինձ աղոթագիրքը։  

Շվեյկը նրա ձեռքը խոթեց Օտտո Կացի գիշերասեղանի վրայից վերցրած առաջին 

իսկ պատահած գիրքը, և աստվածավախ ֆելդկուրատը, վերջապես, քնեց Բոկկաչչոյի 

«Դեկամերոնը» ձեռքին։  

  

Շվեյկը գնում է վերջին օծում տալու  



Ֆելդկուրատ Օտտո Կացը մտախոհ նստած կարդում էր զորանոցից հենց նոր 

բերված գրությունը։ Դա զինվորական մինիստրության հետևյալ հրամանն էր․  

«Սույնով ռազմական մինիստրությունը պատերազմական գործողությունների 

ընթացքում չեղյալ է համարում զինվորներին վերջին օծում տալու վերաբերյալ մինչ 

այժմ գործող բոլոր հրամանները։ Ի կատարումն և ի գիտություն զինվորական 

հոգևորականության սահմանվում են սույն կանոնները.  

§ 1. Ռազմաճակատում վերջին օծումը վերացված է։  

§ 2. Ծանր հիվանդներին և վիրավորներին չի թույլատրվում վերջին օծում 

ստանալու համար տեղափոխվել թիկունք։ Զինվորական հոգևոր պաշտոնյաների 

վրա պարտավորություն է դրվում սույն կանոնը խախտողներին անհապաղ հանձնել 

համապատասխան զինվորական հիմնարկներին՝ հետագայում նրանց պատժելու 

համար։  

§ 3. Թիկունքային զինվորական հոսպիտալներում վերջին օծում կարելի է կատարել 

խմբական կարգով, ըստ զինվորական բժիշկների եզրակացության, թե որքանով նշյալ 

ծեսը չի խախտում հիշյալ հիմնարկների աշխատանքը։  

§ 4. Բացառիկ դեպքերում թիկունքային զինվորական հոսպիտալների 

վարչությունը առանձին անձանց կարող է թույլ տալ թիկունքում վերջին օծում 

ստանալ։  

§ 5. Զինվորական հոգևոր պաշտոնյաները պարտավոր են Զինվորական 

հոսպիտալների վարչության հրավերով վերջին օծում տալ նրանց, ում որ 

Վարչությունն առաջարկում է վերջին օծում ընդունել»։  

Ֆելդկուրատը մի անգամ էլ կարդաց զինվորական հոսպիտալի այն գրությունը, 

որով նրան առաջարկվում էր վաղը գնալ Կառլի հրապարակի hոսպիտալը՝ ծանր 

վիրավորներին վերջին օծում տալու։  



― Լսեցեք, Շվեյկ,— ձայն ավեց ֆելդկուրատը,— մի՞թե սա խոզություն չի։ Կարծես 

ամբողջ Պրագայում միայն մի ֆելդկուրատ կա, և դա ես եմ։ Ինչո՞ւ այնտեղ չեն 

ուղարկում այն աստվածավախ ֆելդկուրատին, որ վերջերս գիշերեց մեզ մոտ։ 

Ստիպված ենք գնալ Կառլի հրապարակ վերջին օծում տալու։ Ես նույնիսկ մոռացել 

եմ, թե դա ինչպես է արվում։  

— Ինչ կա որ, մի կատեխիզիս կառնեք, պարոն ֆելդկուրատ։ Մեջը այդ մասին 

գրված է,— ասաց Շվեյկը։— Կատեխիզիսը հոգևոր հովիվների համար նույնն է, ինչ 

ուղեցույցը օտարերկրացիների համար… Ա՛յ, օրինակ, Էմաուզի վանքում մի մարդ 

կար, որ աշխատում էր որպես այգեպանի օգնական։ Նա մտքում դրել էր մոնթ 

դառնալ, որպեսզի փարաջա ստանա և իր հագուստը չքրքրի։ Դրա համար ստիպված 

էր կատեխիզիս առնել, և սովորել, թե ինչպես պետք է խաչ հանել երեսին, թե ով 

մինակս զերծ մնաց առաջին մեղքից, թե ինչ է նշանակում մաքուր խիղճ ունենալ և 

այդպիսի ուրիշ մանր-մունր բաներ։ Իսկ հետո վերցրել ու թաքուն ծախել էր վանքի 

բանջարանոցից ստացված վարունգի բերքի կեսը և խայտառակ կերպով վռնդվել 

վանքից։ Երբ մենք իրար հանդիպում էինք, նա ինձ ասում էր. «Ախր ես այդ վարունգն 

առանց կատեխիզիսի էլ կարող էի ծախել»։  

ՇՎեյկը կատեխիզիս գնեց և բերեց-տվեց ֆելդկուրատին, վերջինս, գիրքը թերթելով, 

ասաց․  

— Ահա՛. վերջին օծում կարող է տալ միայն քահանան և միայն եպիսկոպոսի 

օրհնած ձիթայուղով։ Ուրեմն, Շվե՛յկ, դուք ինքներդ չեք կարող վերջին օծում տալ։ 

Հապա կարդացեք լսեմ, թե ինչպես է կատարվում վերջին օծումը։  

Շվեյկը կարդաց.  

— «…կատարվում է այսպես. քահանան օծում է հիվանդի զգայարանները, 

միաժամանակ արտասանելով այս աղոթքը. «Այս սուրբ օծման շնորհիվ և իր 

ամենաբարի ողորմածությամբ թող աստված թողություն տա մեղքերիդ, որ դու գործել 



ես քո լսողությամբ, տեսողությամբ, հոտառությամբ, ճաշակելիքով, խոսողությամբ, 

շոշափելիքով և քայլվածքով»։»  

— Կուզեի իմանալ,— ասաց ֆելդկուրատը,— թե մարդ ինչպես կարող է մեղք 

գործել շոշափելիքով։  

— Ամեն կերպ, պարոն ֆելդկուրատ։ Ջեռքը կխոթի, օրինակ, ուրիշի գրպանը կամ 

պարերեկույթներում… Ինքներդ գիտեք, թե այնտեղ ինչ օյիններ են խաղում։  

— Իսկ քայլվածքո՞վ, Շվեյկ։  

— Եթե, օրինակ, մարդ սկսում է ստից կաղալ, որպեսզի մարդիկ իրեն խղճան։  

— Իսկ հոտոտելիքո՞վ։  

— Եթե գարշահոտությունից քիթը մի կողմ է դարձնում։  

— Լա՛վ, իսկ ճաշակելիքո՞վ։  

— Եթե աղջիկների համար բերանի ջուրը գնում է։  

— Իսկ խոսվածքո՞վ։  

— Դա արդեն լսողության հետ միասին է լինում, պարոն ֆելդկուրատ, երբ մեկը 

դատարկ-մատարկ դուրս է տալիս, իսկ մյուսը նրան լսում է…  

Այդ փիլիսոփայական խորհրդածություններից հետո ֆելդկուրատը լռեց։ Ապա նա 

նորից դիմեց Շվեյկին.  

— Ուրեմն, մեզ եպիսկոպոսի օրհնած ձիթայուղ է հարկավոր։ Ահա ձեզ քսան կրոն, 

մի շիշ գնեցեք։ Ինտենդանտությունում, երևի այդպիսի ձիթայուղ չկա։  

Շվեյկը ճանապարհ ընկավ եպիսկոպոսի օրհնած ձիթայուղ գնելու։ Այդ ձիթայուղն 

ավելի դժվար էր գտնել, քան Բոժենա Նեմցովայի հեքիաթների անմահական քարը։  

Շվեյկն եղավ մի քանի դեղախանութներում, բայց հենց որ նա ասում էր, թե. «Բարի 

եղեք մի շիշ եպիսկոպոսի օրհնած ձիթայուղ տալ», ամենուրեք կամ ափաշկարա 



փռթկացնում էին կամ վախեցած թաքնվում վաճառասեղանների հետևում։ Այդ 

միջոցին Շվեյկը ջանում էր լուրջ երևալ։  

Վերջապես, նա որոշեց բախտը փորձել դեղատներում։ Առաջին դեղատանը 

լաբորանտին պատվիրեցին նրան դուրս վռնդել, երկրորդում ցանկացան հեռախոսով 

շտապ օգնության կառեթ կանչել, իսկ երրորդում դեղագործը նրան ասաց, թե 

Դլոուգայա փողոցի Պոլակ ֆիրման, որ յուղեր ու լաքեր է վաճառում, անպայման իր 

պահեստում նրա ուզաձ ձիթայուղը կունենա։  

Դլոուգայա փողոցի Պոլակ ֆիրման ճարպիկ առևտուր անող էր։ Ոչ մի գնորդ 

այնտեղից չէր հեռացել առանց բավարարված լինելու։ Եթե գնորդը կոպայական 

բալզամ էր խնդրում, նրա շիշը սկիպիդար էին լցնում, և այդ օյինն անց էր կենում։  

Երբ Շվեյկը տասը կրոնի եպիսկոպոսի օրհնած ձիթայուղ խնդրեց, ֆիրմայի տերը 

գործակատարին ասաց․  

— Պան Տաուհեն, նրա շիշը հարյուր գրամ № 3 կանեփի ձեթ լցրեք։  

Իսկ գործակատարը, շիշը թղթի մեջ փաթաթելով, Շվեյկին ասաց, ինչպես 

կպատշաճեր ասել գործակատարին.  

— Բարձրորակ ապրանք է։ Եթե պատահի, որ վրձինի, լաքի, օլիֆի կարիք ունենաք, 

բարեհաճեցեք դիմել մեզ։ Գոհ կմնաք։ Սա սոլիդ ֆիրմա է։  

Այդ միջոցին ֆելդկուրատը տանը կատեխիզիսով սերտում էր այն, ինչ 

սեմինարիայում միտը չէր պահել։  

Նրան շատ դուր եկան մի քանի չափազանց սրամիտ արտահայտություններ, որոնց 

վրա սրտանց ծիծաղեց.  

«Վերջին օծումը այլ կերպ կոչվում է վերջնօծում։ «Վերջին օծում» անվանումը 

ծագում է այն բանից, որ հիշյալը սովորաբար հանդիսանում է վերջինը այն բոլոր 

օծումներից, որ եկեղեցին կատարում է մարդու վրաս»։  



«Վերջին օծում կարող է ընդունել վտանգավոր կերպով հիվանդացած ամեն մի 

կաթոլիկ քրիստոնյա, որ հասել է գիտակցական տարիքի»։  

«Հիվանդը վերջին օծում ընդունում է, երբ ըստ հնարավորին դեռևս ուշքը վրան է»։  

Եկավ բամբերը և ֆելդկուրատին մի ծրար բերեց, որով նրան ծանուցում էին, թե 

վաղը հոսպիտալում վերջին օծմանը ներկա է լինելու «Շարքային զինվորների 

կրոնական դաստիարակության համար գործող ազնվականուհիների միությունը»։ 

Այդ միությունը կազմված էր հիստերիկ կանանցից, որոնք հոսպիտալներում 

զինվորներին բաժանում էին փոքրիկ սրբապատկերներ և «Ասք թագավոր կայսեր 

համար մեռնող կաթոլիկ զինվորի մասին» բրոշյուրը։ Բրոշյուրի վրա մի գունավոր 

նկար կար, որը ներկայացնում էր ռազմի դաշտ։ Ամենուրեք ընկած էին մարդկանց ու 

ձիերի դիակներ, շուռ եկած հանդերձակիր սայլեր, թնդանոթներ՝ դեպի վեր ցցված 

լաֆետներով։ Հորիզոնում այրվում էր մի գյուղ և շրապնել էր պայթում։ Առջևի 

պլանում պառկած էր ոտքը կտրված, մեռնող մի զինվոր. նրա վրա խոնարհվել էր 

հրեշտակը, որը նրան պսակ էր բերել, որի ժապավենի վրա գրված էր․ «Այժմ դու ինձ 

հետ կլինես դրախտում»։ Ընդ որում մեռնողն երանաբար ժպտում էր, կարծես նրան 

պաղպաղակ էին մատուցում։  

Կարդալով գրությունը, Օտտո Կացը թքեց ու մտածեց. «Համա՜ թե օր է լինելու 

վաղը»։  

Ֆելդկուրատն այդ «խաժամուժին», ինչպես նա անվանում էր հիշյալ Միությունը, 

ծանոթ էր դեռևս սուրբ Իգնատիոս եկեղեցուց, որտեղ մի ժամանակ զինվորների 

համար քարոզ էր կարդում։ Այն օրերին նա քարոզի հետ դեռևս մեծ հույսեր էր 

կապում, իսկ այդ Միությունը սովորաբար նստում էր գնդապետի հետևում։ Մի 

անգամ քարոզից հետո երկու սևազգեստ լոլոզ ու նիհար կանայք, ձեռքներին 

տերողորմյաներ, կպան նրա օձիքից և ամբողջ երկու ժամ շաղակրատեցին 

զինվորների կրոնական դաստիարակության մասին, մինչև որ վերջապես նրան 



համբերությունից հանեցին ու նա ասաց. «Կներեք, mesdames[41], կապիտանն ինձ 

սպասում է մի պարտիա «ինը» խաղալու»։  

— Ուրեմն, ձիթայուղ ունենք,― ասաց Շվեյկն՝ հանդիսավորապես, վերադառնալով 

Պոլակի խանութից,— կանեփի ձեթ № 3։ Մի ամբողջ գումարտակի հերիք կանի։ Սոլիդ 

ֆիրմա է։ Վաճառում է նաև օլիֆ, լաքեր ու վրձիններ։ Բայց մեզ մի զանգակ էլ է 

հարկավոր։  

— Իսկ զանգակն ինչի՞ համար է։  

— Ճանապարհին զանգահարելու համար։ Որպեսզի մարդիկ գլխարկները հանեն, 

երբ մենք կառքով անցնենք աստծո և կանեփի № 3 ձեթի հետ։ Կարգն այդպես է։ Շատ 

դեպքեր են պատահել, երբ ձերբակալել են այն անձանց, որ դրա վրա ոչ մի 

ուշադրություն չեն դարձրել և գլխարկները չեն հանել։ Մի անգամ Ժիժկովում 

ֆարարը ծեծեց մի կույր մարդու, որ նույնպես գլխարկը չէր հանել։ Այդ կույրին, բացի 

դրանից, դեռ բանտ էլ նստեցրին, որովհետև դատարանում ապացուցվեց, որ նա խուլ 

ու համր չէ, այլ միայն կույր, և, ուրեմն, զանգակի ձայնը լսել է և ուրիշներին 

գայթակղության մեջ գցել, թեև դեպքը տեղի էր ունեցել գիշեր ժամանակ։ Պահանջվում 

է այդ ամենը ճշտիվ կատարել, ինչպես և աստծո մարմնի տոնի օրը։ Ուրիշ ժամանակ 

մարդիկ մեզ վրա իսկի ուշադրություն չէին դարձնի, իսկ հիմա մեր առաջ գլուխ 

կխոնարհեն։ Եթե դուք, պարոն ֆելդկուրատ, ոչ մի առարկություն չունեք, ես զանգակը 

ձեռաց կճարեմ։  

Թույլտվություն ստանալուց կես ժամ անց Շվեյկը զանգակը բերեց։  

— Պոկեցի «Կրիժիժկով» իջևանատան դարպասի վրայից,— ասաց նա։— Այս 

զանգակն ինձ վրա նստեց հինգ րոպեի վախ, բացի դրանից, ստիպված եղա շատ 

սպասել, քանի որ շարունակ մարդիկ էին գնում-գալիս։  

― Ես գնում եմ սրճարան, Շվե՛յկ։ Եթե մարդ գալու լինի, թող սպասի։  



Ֆելդկուրատի գնալուց մոտավորապես կես ժամ հետո եկավ մի տարեց, ալեհեր ու 

խստահայաց մարդ, որ իրեն միանգամայն ուղիղ էր պահում։ Նրա ամբողջ տեսքը 

վճռականություն ու բարկություն էր արտահայտում, և նա բոլորի վրա այնպես էր 

նայում, որ կարծես ճակատագիրը նրան ուղարկել էր մեր խեղճ մոլորակը 

ոչնչացնելու և տիեզերքից նրա հետքը ջնջելու։ Խոսում էր կտրուկ, չոր-չոր ու խիստ․  

— Տա՞նն է։ Գնացել է սրճարա՞ն։ Խնդրեց սպասե՞լ։ Լա՛վ, կսպասեմ թեկուզ մինչև 

առավոտ։ Սրճարանի համար փող ունի, իսկ պարտքերը վճարելու համար չունի, հա՞։ 

Եվ դեռ քահանա՜ է։ Թյո՛ւ։  

Եվ նա թքեց խոհանոցի հատակին։  

— Պարոն, այստեղ մի՛ թքեք,— ասաց Շվեյկը, հետաքրքրությամբ զննելով նրան։  

— Եվ դարձյալ կթեքեմ, տեսեք, ահա՛,— համառորեն ասաց խստաբարո պարոնը, 

մի անգամ էլ թքելով հատակին։— Ինչպե՞ս չի ամաչում։ Եվ դեռ զինվորական 

քահանա՜ է։ Խայտառակությո՛ւն։  

— Եթե դուք դաստիարակված մարդ եք,— ասաց նրան Շվեյկը,— պետք է թողնեք 

ուրիշի բնակարանում թքելու ձեր սովորությունը։ Չլինի կարծում եք, թե քանի որ 

համաշխարհային պատերազմ է, ապա կարող եք ձեզ ամեն ինչ թույլ տալ։ Դուք պետք 

է ձեզ կարգին պահեք, այլ ոչ թե բոսյակի պես։ Պետք է մարդավարի վարվեք ու 

քաղաքավարի խոսեք և խուլիգանի պես բերաններդ շաղ չտաք, քաղաքացի՛ ապուշ։  

Խստաբարո պարոնը բազկաթոռի վրայից վեր ցատկեց և, ամբողջ մարմնով 

դողալով, բղավեց.  

— Ինչպե՞ս եք համարձակվում։ Ես չդաստիարակվա՞ծ մարդ եմ։ Իսկ ձեր կարծիքով, 

ես ի՞նչ եմ, հը՞։  

— Արտաքնո՛ց։ Ահա թե ինչ եք դուք,— ասաց Շվեյկը, ուղիղ նայելով նրա 

աչքերին։— Թքում է հատակին, կարծես գտնվում է տրամվայում, գնացքում կամ 

հասարակական մի այլ վայրում։ Ես միշտ զարմանում էի, թե ինչո՞ւ են այնտեղ 



ամենուրեք ազդագրեր փակցրել, թե. «Թքելն արգելվում է», բայց հիմա տեսնում եմ, որ 

դա ձեր պատճառով են արել։ Ինչպես երևում է, ձեզ ամեն տեղ լավ են ճանաչում։  

Արյունը խփեց խստաբարո պարոնի երեսին, և նա հայհոյանքների մի տարափ 

տեղաց Շվեյկի ու ֆելդկուրատի հասցեին։  

— Վերջացրի՞ք ձեր ճառը,— հանգիստ հասցրեց Շվեյկը, երբ այցելուն իր խոսքը 

եզրափակեց այսպես. «Երկուսդ էլ սրիկաներ եք, իրար լավ եք գտել»։― Կամ գուցե 

նախքան սանդուղքից ցած թռչելը ուզում եք որևէ բա՞ն ավելացնել։  

Քանի որ խստաբարո պարոնն այնքան էր սպառել իր պաշարը, որ այլևս ոչ մի 

տեղին հայհոյանք չէր հիշում ու լռել էր, ապա Շվեյկը որոշեց, որ միտք չունի սպասել 

նրա հետագա լրացումներին։ Բացեց դուռը, խստաբարո պարոնին կանգնեցրեց երեսը 

դեպի սանդուղքն արած և… այդ հարվածի համար չէր ամաչի սպորտի վարպետների 

միջազգային ֆուտբոլային թիմի լավագույն խաղացողն անգամ։  

Խստաբարո պարոնի հետևից լսվեց Շվեյկի ձայնը.  

— Սրանից հետո կարգին մարդկանց այցի գնալիս ձեզ մարդավարի պահեք։  

Խստաբարո պարոնը երկար ժամանակ գնում-գալիս էր լուսամուտի տակ, 

սպասելով ֆելդկուրատի գալուն։ Շվեյկը լուսամուտը բացեց և սկսեց հետևել նրան։  

Վերջապես ֆելդկուրատն եկավ։ Նա հյուրին տարավ իր սենյակը և նստացրեց իր 

դիմաց։  

Շվեյկն անխոս ներս բերեց թքամանը և դրեց հյուրի առաջ։  

— Ի՞նչ եք անում, Շվեյկ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ, այս պարոնի հետ ես արդեն 

մի փոքրիկ անախորժություն ունեցել եմ հատակին թքելու պատճառով։  

— Մեզ մենակ թողեք, Շվեյկ։ Մենք մի փոքր գործ ունենք։  

Շվեյկը ձգվեց զինվորավարի.  



— Ճիշտ այդպես, պարոն ֆելդկուրատ, ձեզ մենակ թողնել։  

Եվ գնաց խոհանոց։ Այդ միջոցին սենյակում տեղի ունեցավ մի շատ հետաքրքիր 

խոսակցություն։  

— Եթե չեմ սխալվում, դուք եկել եք մուրհակով փող ստանալու, այնպես չէ՞,― 

հարցրեց ֆելդկուրատն իր հյուրին։  

— Այո, հուսով եմ…  

Ֆելդկուրատը հառաչեց.  

— Մարդ հաճախ այնպիսի վիճակի մեջ է ընկնում, որ նրան մնում է միայն հուսալ։ 

Ո՜հ, որքան գեղեցիկ է հնչում «հուսալ» բառը «հավատ, հույս, սեր» եռատերևի մեջ, որ 

մարդուն վեհացնում ու բարձրացնում է կյանքի քաոսից…  

— Հուսով եմ, պարոն ֆելդկուրատ, որ այն գումարը…  



— Անշո՛ւշտ, հարգելիս,— ընդհատեց նրան ֆելդկուրատը։— Ես կարող եմ մի 

անգամ էլ կրկնել, որ «հուսալ» բառը մարդուս ուժ է հաղորդում նրա առօրեական 

պայքարի մեջ։ Դուք ևս մի՛ կորցնեք ձեր հույսը։ Որքա՜ն գեղեցիկ է ունենալ իդեալ, 

լինել անմեղ, մաքուր էակ, որը մուրհակով փող է պարտք տալիս, և որքա՜ն հրաշալի 

է, որ նա հույս ունի, թե փողը ժամանակին հետ կստանա։ Որքա՜ն լավ է հուսալ, 

շարունակ հուսալ, որ ես ձեզ կվճարեմ 1200 կրոն, երբ գրպանումս նույնիսկ հարյուր 

կրոն չունեմ։  

— Այդ դեպքում դուք…— կակազելով թոթովեց հյուրը։  

— Այո, դեպքն այդպես է բերել,— պատասխանեց ֆելդկուրատը։  

Հյուրի դեմքին նորից համառություն ու չարություն երևաց։  

— Պարո՛ն, դա խարդախություն է,— ասաց նա, ոտքի կանգնելով։  

― Հանգստացե՛ք, հարգելիս։  

— Դա խարդախությո՛ւն է,— բղավեց համառ հյուրը։— Դուք չարաշահեցիք իմ 

վստահությունը։  

— Պարո՛ն,— ասաց ֆելդկուրատը,— ձեզ համար, անշուշտ, օդափոխությունը 

օգտակար կլինի։ Այստեղ չափազանց տոթ է… Շվեյկ,— ձայն տվեց նա։— Այս 

պարոնին անհրաժեշտ է մաքուր օդ շնչել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ,— լսվեց խոհանոցից,— ես 

նրան արդեն մի անգամ դուրս եմ արել։  

— Կրկնե՛լ,— հրամայեց ֆեքդկուրատը, և հրամանը կատարվեց արագ, հապշտապ 

ու անխնա։  

Սանդուղքի վրայից վերադառնալով, Շվեյկն ասաց.  

— Լավ եղավ, որ մենք նրանից ազատվեցինք ավելի շուտ, քան նա կարող էր կռիվ 

գցել… Մալեշիցիում մի պանդոկապետ կար, մի շատ կարդացած մարդ։ Ամեն դեպքի 



համար աստվածաշնչից մի խոսք մեջ կբերեր։ Ամեն անգամ, երբ մեկնումեկին պիտի 

մտրակով ծեծեր, ասում էր. «Ով խարազանն ափսոսում է՝ ատում է իր որդուն, իսկ ով 

սիրում է նրան՝ պատժում է ժամանակին։ Ես քեզ ցույց կտամ, թե ինչ ասել է իմ 

պանդոկում կռիվ գցել»։  

— Ա՛յ, տեսնում եք, Շվեյկ, թե քահանային չհարգողների գլխին ինչ է գալիս։ Սուրբ 

Հովհան Ոսկեբերանն ասել է․ «Ով հարգում է հովվին յուր՝ հարգում է, Քրիստոսին 

հանձին յուր հովվի։ Ով անարգում է հովվին՝ անարգում է աստծուն, քանզի հովիվը 

ներկայացուցիչն է նրա…»։ Վաղվա համար մենք պետք է լավ պատրաստվենք։ 

Պատրաստեցեք վետչինայով ձվածեղ, փունջ-բորդո եփեցեք, իսկ հետո մենք մեզ 

կնվիրենք խորհրդածությունների, քանզի, ինչպես ասված է երեկոյան աղոթքի մեջ․ 

«ողորմությամբ աստծո խափանված են թշնամյաց բոլոր դավերն ընդդեմ տանն այս»։  

Աշխարհիս երեսին անդրդվելի մարդիկ կան։ Դրանց թվին էր պատկանում և այն 

այրը, որին երկու անգամ դուրս էին նետել ֆելդուրատի բնակարանից։ Ընթրիքը նոր 

էին պատրաստել, երբ մեկը դռան զանգը քաշեց։ Շվեյկը գնաց դուռը բացելու, շուտով 

հետ եկավ և զեկուցեց։  

— Դարձյալ նա այստեղ է։ Ես առայժմ նրան փակել եմ վաննայի սենյակում, 

որպեսզի կարողանանք հանգիստ ընթրել։  

— Լավ չեք արել, Շվե՛յկ,— ասաց ֆելդկուրատը։— Հյուրն աստծունն է։ Հնում 

խրախճանքների ժամանակ խեղկատակներին ստիպում էին քեֆ անողներին 

զվարճացնել։ Հապա նրան բերեք այստեղ, թող մեզ զվարճացնի։  

Մի րոպե անց Շվեյկը վերադարձավ անդրդվելի պարոնի հետ։ Պարոնը մռայլ տեսք 

ուներ։  

— Նստեցե՛ք,— սիրալիր, առաջարկեց նրան ֆելդկուրատը։— Մենք հենց հիմա 

վերջացնում ենք ընթրիքը։ Հենց նոր օմար ու սաղմոն կերանք, իսկ հիմա անցել ենք 

վետչինայով ձվածեղին։ Ինչո՞ւ քեֆ չանենք, երբ աշխարհիս երեսին այնպիսի մարդիկ 

կան, որ մեզ փող են պարտք տալիս։  



— Հուսով եմ, որ ես կատակների համար չեմ գտնվում այստեղ, ասաց մռայլ 

պարոնը։— Ես այսօր արդեն երկրորդ անգամ եմ այստեղ։ Հուսով եմ, որ հիմա ամեն 

ինչ կպարզվի։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդկուրատ,— ասաց Շվեյկը,― իսկը 

հիդրա է։ Լիբենցի Բոուշեկը ձեզ օրինակ։ Մի երեկոյի ընթացքում նրան տասնութ 

անգամ դուրս շպրտեցին «Էկսներ» գարեջրատնից, իսկ նա ամեն անգամ հետ էր 

գալիս, թե, գիտեք, «ծխամորճս մոռացել եմ»։ Ներս էր խցկվում լուսամուտներից, 

դռնից, խոհանոցից, պանդոկի ցանկապատի վրայով, ու մոտենում էր այն 

վաճառասեղանին, ուր գարեջուր են բաց թողնում, և երևի ցած կիջներ նաև ծխնելույզի 

միջով, եթե հրդեհաշեջները նրան տանիքի վրայից ցած չբերեին։ Այնքան անդրդվելի 

էր, որ կարող էր մինիստր կամ դեպուտատ դառնալ։ Մի լա՜վ քոթակեցին։  

Անդրդվելի պարոնը, չլսելու տալով, համառորեն կրկնում էր.  

— Ես ուզում եմ վերջնականապես պարզել մեր գործերը և խնդրում եմ ինձ լսել։  

— Թույլ եմ տալիս,— ասաց ֆելդկուրատը։— Խոսեցեք, հարգելի՛ս։ Խոսեցեք որքան 

կուզեք, իսկ մենք, առայժմ կշարունակենք մեր խնջույքը։ Հուսով եմ, որ դա ձեզ չի 

խանգարի խոսել։ Շվե՛յկ, մատուցեցեք ուտելիքը։  

— Ինչպես ձեզ հայտնի է,— ասաց անդրդվելի պարոնը,― ներկայումս մոլեգնում է 

պատերազմը։ Ես այդ գումարը ձեզ պարտք եմ տվել պատերազմից առաջ, և եթե 

պատերազմ չլիներ, այդպես համառորեն չէի պնդի վճարել։ Բայց ես տխուր փորձ 

ունեմ։  

Նա գրպանից հանեց ծոցատետրը և շարունակեց.  

— Ես այստեդ ամեն ինչ գրի եմ առել։ Պորուչիկ Յանատան ինձ պարտք էր 700 կրոն, 

բայց, չնայած դրան, համարձակվեց սպանվել Դրինայի ճակատամարտում։ 

Պոդպորուչիկ Պրաշեկը գերի ընկավ ռուսական ռազմաճակատում, թեև ինձ պարտք է 

2000 կրոն։ Կապիտան Վիխտերլեն, ինձ պարտք լինելով նույնպիսի մի գումար, իրեն 



թույլ տվեց սպանվել իր իսկ զինվորների ձեռքով Ռուսկայա Ռավայի մոտ։ Պորուչիկ 

Մախեկը Սերբիայում գերի ընկավ, այնինչ ինձ 1500 կրոն պարտք էր մնացել։ Եվ 

այդպիսիք իմ ծոցատետրում շատ կան։ Մեկը սպանվում է Կարպատներում, իմ 

չվճարված մուրհակը հետը, մյուսը, գերի է ընկնում, մյուսը, հակառակի պես, 

խեղդվում է Սերբիայում, իսկ չորրորդը Հունգարիայում մեռնում հոսպիտալում։ Հիմա 

դուք հասկանում եք, թե ինչից եմ վախենում։ Այս պատերազմն ինձ կկործանի, եթե ես 

եռանդուն ու անզիջում չլինեմ։ Դուք կարող եք առարկել, թե ձեզ ոչ մի վտանգ չի 

սպառնում։ Բայց, ահա, տեսեք։  

Նա ֆելդկուրատի քթին դեմ արեց իր ծոցատետրը։  

— Տեսեք, ֆելդկուրատ Մատիաշը մի շաբաթ առաջ մեռել է Բռնոյի վարակիչ 

հոսպիտալում։ Դե ե՛կ ու դիմացիր։ Չի վճարել ինձ 1800 կրոն և գնում է խոլերային 

բարաքում վերջին օծում տալու մի հիվանդի, որի հետ ոչ մի առնչություն չունի։  

— Դա նրա պարտքն է եղել, սիրելի՛ս,— ասաց ֆելդկուրատը։— Ես էլ վաղը գնում 

եմ վերջին օծում տալու։  

— Եվ նույնպես խոլերային բարաքում,— մեջ մտավ Շվեյկը։— Կարող եք մեզ հետ 

գալ, որպեսզի ձեր աչքով տեսնեք, թե ինչ ասել է անձնազոհություն։  

— Պարոն ֆելդկուրատ,— շարունակեց անդրդվելի պարոնը,— հավատացեք, որ իմ 

դրությունը հուսահատական է։ Մի՞թե պատերազմը նրա համար է, որ իմ բոլոր 

պարտապաններին այն աշխարհն ուղարկի։  

― Երբ ձեզ զինվորական ծառայության կանչեն և դուք ռազմաճակատ ընկնեք,— 

ասաց Շվեյկը,— պարոն ֆելդկուրատն ու ես պատարագ կանենք, որ աստծո 

ողորմությամբ առաջին իսկ արկը ձեզ կտոր-կտոր անի։  

— Պարո՛ն, ես ձեզ հետ լուրջ գործ ունեմ,— պնդեց հիդրան, դիմելով 

ֆելդկուրատին։— Ես պահանջում եմ, որ ձեր ծառան չխառնվի մեր գործերին և 

հնարավորություն տա այժմ իսկ վերջացնելու դրանք։  



— Կներեք, պարոն ֆելդկուրատ,— արձագանքեց Շվեյկը,— բարեհաճեցեք ինքներդ 

հրամայել, որ ձեր գործերին չխառնվեմ, այլապես սրանից հետո էլ ես պիտի 

պաշտպանեմ ձեր շահերը, ինչպես վայել է ամեն մի ազնիվ զինվորի։ Այս պարոնը 

միանգամայն իրավացի է, նա ուզում է այստեղից իր ոտքով գնալ, առանց կողմնակի 

օգնության։ Ասենք, ես էլ սկանդալների սիրահար չեմ, կարգին մարդ եմ։  

— Արդեն զահլաս գնաց,— ասաց ֆելդկուրատը, ասես հյուրի ներկայությունը 

չնկատելով։— Ես կարծում էի, թե այս մարդը մեզ կզվարճացնի, զանազան 

անեկդոտներ կպատմի, իսկ նա պահանջում է, որ ես ձեզ հրամայեմ չխառնվել այդ 

գործերին, թեև արդեն երկու անգամ հետը գործ եք ունեցել։ Այսպիսի մի երեկո, 

այնքա՜ն վսեմ կրոնական ակտի նախօրեին, երբ ես իմ բոլոր խոհերը պետք է ուղղեմ 

առ աստված, կպել է ինձ ինչ-որ թշվառ 1200 կրոնի տխմար պատմությամբ, ինձ 

շեղում է խիղճս փորձության ենթարկելուց և աստծուց, և ուզում է, որ մի անգամ էլ 

ասեմ, թե հիմա իրեն ոչինչ չեմ տա։ Այլևս չեմ ուզում դրա հետ խոսել, որպեսզի այս 

սրբազան երեկոն պղծած չլինեմ։ Ինքներդ ասացեք նրան, Շվե՛յկ. «Պարոն 

ֆելդկուրատը ձեզ ոչինչ չի տա»։  

Շվեյկը կատարեց հրամանը, բղավելով ուղղակի հյուրի ականջի մեջ։  

Անդրդվելի հյուրը, սակայն, նստած մնաց։  

— Շվե՛յկ, ասաց ֆելդկուրատը,— հարցրեք նրան, դեռ էլի՞ է ուզում այստեղ 

տնկված մնալ։  

— Տեղիցս չեմ շարժվի, մինչև որ ինձ չվճարեք,— համառորեն հայտարարեց 

հիդրան։  

Ֆելդկուրատը վեր կացավ, մոտեցավ լուսամուտին ու ասաց․  

— Այդ դեպքում դրան հանձնում եմ ձեզ, Շվեյկ։ Արեք ինչ կցանկանաք։  

— Գնանք, պարո՛ն,— ասաց Շվեյկը, բռնելով անկոչ հյուրի ուսերից։— Աստված 

երրորդություն է սիրում։  



Եվ իր վարժությունը կրկնեց արագ ու էլեգանտ կերպով, կրկնեց այն թաղման 

քայլերգի հնչյունների ներքո, որ ֆելդկուրատը մատներով տկտկացնում էր 

լուսամուտի ապակու վրա։  

Բարեպաշտական խոհերին նվիրված երեկոն, թևակոխեց մի քանի փուլեր։ 

Ֆելդկուրատն այնպես ջերմեռանդորեն էր ձգտում առ աստված, որ արդեն գիշերվա 

ժամը տասներկուսին նրա բնակարանից լսվում էր այս երգը.  

Ամեն անգամ մեր գնալիս 

Խեղճ աղջիկներն էին լալիս…  

Նրա հետ միասին երգում էր և քաջարի զինվոր Շվեյկը։  

Զինվորական հոսպիտալում օծվելու փափագ ունեին երկու հոգի՝ մի ծեր մայոր և 

մի պահեստի սպա, բանակի նախկին աստիճանավոր։ Կարպատներում նրանց 

երկուսի փորին էլ մեկական գնդակ էր դիպել, և նրանք պառկած էին կողք-կողքի։ 

Պահեստի սպան իր պարտքն էր համարում օծվել այն պատճառով, որ իր պետը, 

մայորը, փափագում էր օծվել․ նա գտնում էր, որ եթե թույլ չտա իրեն էլ օծել, ապա 

որպես ստորադրյալ խախտած կլինի աստիճանահարգությունը։ Բարեպաշտ մայորը 

դա անում էր այն ակնկալությամբ, թե աղոթքն իրեն կապաքինի։ Սակայն օծման 

նախորդ գիշերը նրանք մեռել էին, և երբ առավոտյան ֆելդկուրատը Շվեյկի հետ 

միասին եկավ հոսպիտալ, երկու մարտիկները սևացած դեմքերով, որպիսիք բնորոշ 

են շնչահեղձությունից մեռածների համար, պառկած էին սավանների տակ։  

— Այնպես հանդիսավոր կերպով էինք գալիս, պարոն ֆելդկուրատ, իսկ հիմա մեր 

ամբողջ գործը փչացրին,— վրդովվեց Շվեյկը, երբ գրասենյակում նրանց հայտնեցինհ 

թե այն երկու հոգին այլևս ոչ մի բանի կարիք չունեն։  

Եվ, հիրավի, նրանք ժամանել էին հանդիսավորապես։ Ճանապարհին Շվեյկը 

զանգահարում էր, իսկ ֆելդկուրատը ձեռքին բռնել էր անձեռոցիկի մեջ փաթաթած 

ձիթայուղի շիշը և, լուրջ տեսք առած, այդ շշով օրհնում էր իրենց գլխարկները հանող 



անցորդներին։ Ճիշտ է, նրանք շատ չէին, թեև Շվեյկն աշխատում էր իր զանգակով 

որքան կարելի է շատ աղմուկ հանել։  

Կառքի հետևից երեխաներ էին վազում ․  նրանցից մեկը կպել էր կառքի 

հետնամասից, իսկ մնացածները միաբերան գոռում էին.  

— Հետև՛դ նայիր, հետև՛դ։  

Շվեյկը զանգահարում էր, կառապանը մտրակով հարվածում կառքի հետևում 

նստած տղային։ Վոդիչկովա փողոցում վազեվազ կառքին հասավ մի բարապանուհի, 

որ սուրբ Մարիամի կոնգրեգացիայի անգամ էր և, թափով մեկ սլացող կառքի միջից 

ընդունելով ֆելդկուրատի օրհնությունը, երեսը խաչակնքեց, ապա թքեց․  

— Իրենց այդ աստծու հետ, թռչում են սատանաների պես։ Մարդ հեշտությամբ 

կարող է թոքախտ ընկնել,— և հևալով վերադարձավ իր առաջվա տեղը։  

Զանգակի զնգզնգոցն ամենից շատ անհանգստացնում էր կառապանի զամբիկին, 

որն, հավանաբար, այդ ձայնի հետ կապված ինչ-որ հիշողություններ ուներ։ Նա 

անընդհատ հետ-հետ էր նայում և երբեմն փողոցի մեջտեղում պարելու փորձեր 

անում։  

Դա էր Շվեյկի ասած հանդիսավորությունը։  

Ֆելդկուրատը գնաց գրասենյակ՝ օծման ֆինանսական կողմը կարգավորելու, և 

հոսպիտալի հաշվետարին մի հաշիվ ներկայացրեց, ըստ որի զինվորական 

գերատեսչությունը նրան, ֆելդկուրատին, օրհնած ձիթայուղի և ճանապարհածախսի 

համար պետք է վճարեր մոտավորապես 150 կրոն։ Այդ հարցի շուրջը հոսպիտալի 

պետի և ֆելդկուրատի միջև վեճ ծագեց։ Վերջինս բռունցքը սեղանին խփելով ասաց.  

— Չկարծեք, կապիտա՛ն, թե վերջին օծումը ձրի է արվում։ Երբ դրագունական 

զորամասի մի սպայի գործուղում են ձիաբուծարանից ձիեր բերելու, չէ՞ որ նրան 

գործուղման փող են տալիս։ Սրտանց ցավում եմ, որ այն երկու վիրավորները մեռել 

են օծումից առաջ, թե չէ այդ օծումը ձեզ վրա հիսուն կրոն թանկ պիտի նստեր։  



Շվեյկը ֆելդկուրատին սպասում էր ներքևում, պահականոցում, օրհնած ձեթի շիշը 

ձեռքին, որը զինվորների մեջ անկեղծ հետաքրքրություն էր առաջացրել։ Նրանցից 

մեկն այն կարծիքն հայտնեց, թե այդ յուղը միանգամայն պիտանի է հրացաններն ու 

սվինները մաքրելու համար։ Չեխոմորովյան բարձրավանդակից եկած մի ջահել 

զինվոր, որ դեռևս աստծուն հավաստում էր, խնդրում էր այդպիսի բաներ չասել և 

սուրբ խորհուրդների մասին չվիճել, քանի որ, ասում էր, մենք, որպես քրիստոնյաներ, 

մեր հույսը չպետք է կորցնենք։  

Մի ծեր պահեստի զինվոր նայեց այդ դեղնակտուց թռչնակին ու ասաց.  

— Լա՜վ հույս է, որ շրապնելը գլուխդ պիտի պոկի։ Մեզ պարզապես հիմարացրին։ 

Պատերազմից առաջ մեզ մոտ մի կղերական դեպուտատ եկավ և սկսեց խոսել 

աստծու երկրային արքայության մասին։ Թե իբր աստված, պատերազմ չի ուզում և 

ցանկանում է, որ բոլորն ապրեն եղբայրների պես։ Բայց հենց որ պատերազմ ծագեց, 

բոլոր եկեղեցիներում սկսեցին աղոթել մեր զենքի հաղթանակի համար, իսկ աստծու 

մասին սկսեցին այնպես խոսել, որ կարծես նա գլխավոր շտաբի պետ լինի, որ 

ղեկավարում է ռազմական գործողությունները։ Ես շատ թաղումներ եմ տեսել այս 

հոսպիտալում։ Կտրված ոտքերն ու ձեռքերն ուղղակի սայլերով են դուրս տանում։  

— Զինվորներին մերկ են թաղում,— ասաց մի ուըիշը,— իսկ մեռածի համազգեստը 

հագցնում են կենդանի մնացածին։ Եվ այդպես հերթով։  

— Մինչև որ պատերազմը շահենք,— վրա բերեց Շվեյկը։  

— Ո՜նց չէ, այդ գյադա սպասյակը կշահի,— անկյունից արձագանքեց ջոկապետը։— 

Այդպիսիներին պետք է ուղարկել ռազմաճակատ, սվիններով քշել խրամատները, 

քշել գրողի ծոցը, լարափակոցների վրա, լցնել ականատները, հանել ականանետների 

դեմ։ Թիկունքում ամեն մարդ կարող է գլուխ, պահել, բայց ահա ոչ ոք չի ուզում 

ռազմաճակատում մեռնել։  

— Իսկ ես միտք եմ անում, թե որքա՜ն փառահեղ բան է, երբ մարդու սվինով ծակում 

են,— ասաց Շվեյկը։— Դեռ լավ է, որ գնդակը դիպչում է փորիդ, իսկ ավելի լավ է, որ 



արկը մարդուն կտոր-կտոր է անում և նա տեսնում է, թե ինչպես իր ոտքերն ու 

փորոտիքը իրենից որոշ չափով հեռու են գտնվում։ Եվ դա նրա համար այնքան 

տարօրինակ է, որ զարմանքից մեռնում է ավելի շուտ, քան կկարողանան նրան այդ 

բանը բացատրել։  

Դեռատի զինվորն անկեղծորեն հառաչեց։ Նա ափսոսում էր իր ջահել-ջիվան 

կյանքը։ Ախր ինչո՞ւ է ինքը ծնվել այս հիմար դարում։ Նրա՞ համար, որ իրեն էլ 

մորթեն, ինչպես կովին սպանդանոցում։ Եվ ինչի՞ համար է այդ ամենը։  

Զինվորներից մեկը, մասնագիտությամբ ուսուցիչ, ասես կռահելով նրա մտքերը, 

ասաց.  

— Որոշ գիտնականներ պատերազմը բացատրում են նրանով, որ արևի վրա բծեր 

են հայտնվում։ Հենց որ մի այդպիսի բիծ է երևում, միշտ երկրի վրա որևէ սարսափելի 

բան է կատարվում։ Օրինակ, Կարթագենի առումը…  

— Ձեր գիտնականությունը ձեզ պահեք,— ընդհատեց նրան ջոկապետը։— Ավելի 

լավ է հատակը մաքրեք, այսօր ձեր հերթն է։ Մեզ ի՞նչ արևի այդ տխմար բծերը։ Քսան 

հատ բիծ էլ լինի վրան, էլի բան դուրս չի գա։  

— Արևի բծերն իսկապես մեծ նշանակություն ունեն,— մեջ մտավ Շվեյկը։— Մի 

անգամ արևի վրա մի բիծ երևաց, և հենց նույն օրը ինձ ծեծեցին Նուսլիի «Բանզետի 

մոտ» պանդոկում։ Այդ օրվանից ես մի տեղ գնալուց առաջ նայում եմ թերթը, թե հո 

նորից որևէ բիծ չի՞ երևացել։ Բայց հենց որ բիծ է երևում՝ «մնաս բարով, հրեշտակ իմ», 

ոչ մի տեղ չեմ գնում և սպասում եմ, որ բիծն անհետանա։ Երբ Մոնպելե հրաբուխը 

ոչնչացրեց ամբողջ Մարտինիկա կղզին, մի պրոֆեսոր «Ազգային 

քաղաքականություն» թերթում գրեց, թե ինքն արդեն վաղուց ընթերցողներին 

նախազգուշացրել էր, որ արևի վրա մի մեծ բիծ է երևալու։ Իսկ «Ազգային 

քաղաքականություն» թերթը ժամանակին չեն հասցրել այն կղզին, և ահա այնտեղ 

նրանց տունը քանդվեց։  



Այդ միջոցին ֆելդկրւրատը վերևում, գրասենյակում, հանդիպել էր «Շարքային 

զինվորների կրոնական դաստիարակության համար գործող ազնվականուհիների 

միության» անդամ մի տիկնոջ, մի պառավ, նողկալի վհուկի, որը վաղ առավոտվանից 

շրջում էր հոսպիտալում և աջ ու ձախ փոքրիկ սրբապատկերներ բաժանում։ 

Վիրավորներն ու հիվանդները այդ պատկերները նետում էին թքամանների մեջ։  

Նա բոլորին զայրացրել էր իր տխմար շաղակրատությամբ, թե իբր անհրաժեշտ է, 

որ մարդ իր մեղքերը զղջա և ուղղվի, որպեսզի մահից հետո ողորմած աստված նրան 

հավիտենական փրկություն պարգևի։  

Ֆելդկուրատի հետ խոսելիս նա սփրթնած էր.  

— Այս պատերազմը զինվորներին ազնվացնելու փոխարեն՝ գազան է դարձնում։  

Ներքևում զինվորները նրան լեզու էին ցույց տվել ու ասել, թե նա «ռեխ» է և 

«Բաղաամի էշ»։  

— Das ist wirklich schreckllich, Herr feldcurat, das Volk ist verdorben[42].  

Եվ նա սկսեց երկար ու բարակ խոսել, թե ինչպես է պատկերացնում զինվորի 

կրոնական դաստիարակությունը։ Զինվորը միայն այն ժամանակ է քաջաբար կռվում 

իր թագավոր կայսեր համար, երբ աստծուն հավատում է և համակված է կրոնական 

զգացմունքով։ Միայն այն ժամանակ չի վախենում մահից, երբ գիտե, որ իրեն դրախտ 

է սպասում։  

Այդ չաչանակը մի քանի այդպիսի բարետխմարությսւեներ էլ դուրս տվեց և երևում 

էր, որ մտադիր չէ ֆելդկուրատի օձիքը թաց թողնել։ Սակայն ֆելդկուրատը բավական 

անքաղաքավարի հրաժեշտ տվեց նրան.  

— Տուն գնանք։ Շվե՛յկ,— ձայն տվեց նա պահականոցի ուղղությամբ։  

Նրանք վերադառնում էին առանց որևէ հանդիսավորության։  



― Մյուս անգամ ով ուզում է թող գնա օծելու,— ասաց ֆելդկուրատը։— Մարդ 

ստիպված է սակարկել յուրաքանչյուր հոգու համար, որ ինքը ցանկանում է փրկել։ 

Միայն իրնեց հաշվապահությունը գիտեն։ Շո՛ւն շանորդիներ։  

Շվեյկի ձեռքին տեսնելով «օրհնած ձիթապտղի յուղի» շիշը, նա մռայլվեց.  

— Ավելի լավ կլինի, Շվեյկ, որ դրանով յուղեք իմ և ձեր սապոգները։  

— Կփորձեմ դրանով դռան կողպեքն էլ յուղել,— ավելացրեց Շվեյկը,— թե չէ 

սաստիկ ճռռում է, երբ գիշերը տուն եք գալիս։  

Այդպես, առանց սկսվելու, ավարտվեց վերջին օծումը։  

 

  

Շվեյկը պորուչիկ Լուկաշի սպասյակ  

I  

Շվեյկի երջանկությունը երկար չտևեց։ Անողորմ բախտը խզեց նրա և ֆելդկուրատի 

մտերմական հարաբերությունները։ Եթե ցայժմ ֆելդկուրատն համակրելի 

անձնավորություն էր թվում, ապա իր այժմյան արարքը նրան դիմակազերծ արեց։  

Ֆելդկուրատը Շվեյկին ծախեց պորուչիկ Լուկաշին, կամ, ավելի ճիշտ, նրան 

տանուլ տվեց թղթախաղի մեջ։ Այդպես մի ժամանակ Ռուսաստանում ծախում էին 

ճորտերին։  

Այդ ամենը տեղի ունեցավ միանգամայն պատահաբար։ Մի անգամ պորուչիկ 

Լուկաշի մոտ հավաքվել էր մի սրտամոտ ընկերախումբ։ «Քսանմեկ» էին խաղում։ 

Ֆելդկուրատն ունեցած-չունեցածը տանուլ տվեց ու ասաց․  



— Ինձ ինչքա՞ն պարտք կտաք իմ սպասյակի դիմաց։ Չափազանց ապուշ, բայց և 

շատ մազալու, անձնավորություն է, մի non pius ultra[43]։ Երաշխավորում եմ, որ ոչ մեկդ 

այդպիսի սպասյակ չի ունեցել։  

— Տալիս եմ հարյուր կրոն,— առաջարկեց պորուչիկ Լուկաշը։— Եթե մինչև վաղը չէ 

մյուս օրը փողը չվերադարձնես, ապա ինձ մոտ պիտի ուղարկես այդ հազվագյուտ 

օրինակը։ Իմ սպասյակը նողկալի մարդ է, շարունակ ախուվախ է անում, նամակներ 

գրում տուն և աչքին ընկածը թռցնում։ Ծեծում էի, բայց դա չի ազդում։ Ամեն անգամ 

տեսնելիս վզակոթին հասցնում եմ, բայց դա էլ չի օգնում։ Ջարդեցի առջևի երկու 

ատամը, բայց դա էլ նրան չուղղեց։  

— Համաձայն եմ,— թեթևամտորեն համաձայնվեց ֆելդկուրատը։— Վաղը չէ մյուս 

օրը կստանաս, կա՛մ հարյուր կրոնը, կա՛մ Շվեյկին։  

Նա տանուլ տվեց այդ հարյուր կրոնը ևս և, տխուր-տրտում, դիմեց դեպի տուն։ 

Օտտո Կացը շատ լավ գիտեր և բնավ չէր տարակուսում, որ մինչև վաղը չէ մյուս օրը 

ոչ մի տեղից փող չի ճարի և որ, իսկապես ասած, ինքը ստորաբար և միաժամանակ 

էժան է ծախել Շվեյկին։  

«Հարկավոր էր նրա դիմաց երկուհարյուր կրոն վերցնել»,— կշտամբում էր նա ինքն 

իրեն։ Իսկ երբ տրամվայ նստեց, որը մի րոպեից նրան հասցնելու էր տուն, խղճի խայթ 

ու սենտիմենտալության մի նոպա զգաց։  

«Լավ բան չարի»,— միտք էր անում նա, հնչեցնելով իր բնակարանի զանգը։— Հիմա 

ինչպե՞ս պիտի նայեմ նրա տխմար բարի աչքերին»։  

— Սիրելի՛ Շվեյկ,— ասաց նա, մտնելով սենյակ,— այսօր ինձ մի արտակարգ բան 

պատահեց։— Խաղի մեջ ամենևին բախտս չբերեց։ Հասկանո՞ւմ եք, ես բանկ եմ դնում, 

ձեռքիս տուզ կա, վերցնում եմ տասնոցը։ Բանկ դնողի ձեռքին միայն զինվոր կար, 

բայց, այնուամենայնիվ, հավաքեց մինչև քսանմեկ։ Հետո մի քանի անգամ տուզ կամ 

տասնոց գնացի, և ամեն անգամ բանկ դնողի ձեռքին էլ նույնքան կար։ Բոլորը տանուլ 

տվի…  



Նա սկսեց կմկմալ.  

—… և վերջապես տանուլ տվի ձեզ։ Ձեր դիմաց հարյուր կրոն պարտք վերցրի, և եթե 

մինչև վաղը չէ մյուս օրը փողը չվերադարձնեմ, դուք այսուհետև պետք պատկանեք ոչ 

թե ինձ, այլ պորուչիկ Լուկաշին։ Ես, ճիշտն ասած, շատ եմ ափսոսում…  

― Ես հարյուր կրոն կունենամ,— ասաց Շվեյկը։— Կարող եմ ձեզ պարտք տալ։  

— Տվե՛ք տեսնեմ,— աշխուժացավ ֆելդկուրատը։— Հենց հիմա տանեմ տամ 

Լակաշին։ Ես, իսկապես, չէի ցանկանա ձեզնից բաժանվել։  

Քիչ չզարմացավ Լուկաշը, երբ ֆելդկուրատին նորից տեսավ իր տանը։  

— Եկել եմ պարտքս վճարելու,— հայտարարեց ֆելդկուրատը հաղթականորեն։― 

Ինձ էլ թուղթ տվեք։  

— Ապա տեսնեմ․․․,— ասաց ֆելդկուրատը, երբ հասավ իր հերթը։— Ընդամենը մի 

աչք ավելի է,— ավելացրեց նա։— Դե՛հ, ուրեմն, խաղում եմ,— ասաց նա, երբ սկսվեց 

երկրորդ շրջանը։— Վերցնում եմ։ Կա՛ց։  

— Քսան,— հայտարարեց բանկ դնողը։  

— Իսկ իմը տասնինն է,— կամացուկ ասաց ֆելդկուրատը, բանկի մեջ դնելով 

վերջին քառասուն կրոնը այն հարյուրից, որ Շվեյկը նրան պարտք էր տվել նոր 

ստրկությունից ազատվելու համար։  

Տուն վերադառնալիս ֆելդկուրատն եկավ այն համոզման, թե ամեն ինչ վերջացած 

է, թե Շվեյկին ոչինչ չի կարող փրկել և ի վերուստ նախասահմանված է, որ նա ծառայի 

Լուկաշին։  

Եվ երբ Շվեյկր դուռը բացեց ֆելդկուրատի առաջ, նա ասաց.  

— Ամեն ինչ զուր է, Շվեյկ։ Բախտին դեմ գնալ չի լինի։ Ես տանուլ տվի ձեզ էլ, ձեր 

հարյուր կրոնն էլ… Ինչ ուժս պատում էր, արի, սակայն, բախտն ինձնից զորեղ է։ Նա 

ձեզ նետեց պորուչիկ Լուկաշի ճանկը… Հասավ մեր բաժանման ժամը։  



— Իսկ ինչպե՞ս պատահեց, ձեր բանկը տարա՞ն թե բանկ դնելիս տարվեցիք,— 

հանգիստ հարցրեց Շվեյկը։— Վատ է, երբ մարդուս թուղթը չի գալիս, բայց էլ ավելի 

վատ է, երբ նրա բախտը չափից ավելի է բանում… Զդերազում մի թիթեղագործ կար, 

ազգանունը Վեյվոդա, հաճախ «ինն» էր խաղում «Հարյուրամյա սրճարանի» հետևում 

գտնվող պանդոկում։ Մի անգամ սատանան նրան դրդեց առաջարկել. «Արդյոք այսօր 

էլ քսանմեկ չխաղա՞նք, հինգ կրեյցերի վրա»։ Դե՛հ, նստեցին խաղալու։ Բանկը նա էր 

դնում։ Բոլորը տարվեցին, բանկը հասավ մինչև տասի։ Ծերուկ Վեյվոդան ուզում էր, 

որ մյուսներն էլ մի-մի անգամ տանեն, և շարունակ կրկնում էր. «Դե՛հ, փոքրիկ թուղթ, 

վատ թուղթ, ի՛նձ եկ»։ Չեք կարող պատկերացնել, թե ինչպես բախտը չէր բերում։ 

Փոքրիկ վատ թուղթը չէր գալիս ու չէր գալիս։ Բանկը գնալով մեծացավ, հասավ 

արդեն հարյուրի։ Խաղացողներից ոչ մեկն այնքան փող չուներ, որ «վա-բանկ» գնար, 

իսկ Վեյվոդան քրտինքի մեջ կորել էր։ Մի գլուխ լսվում էր նրա ձայնը․  «Փոքրիկ 

թուղթ, վատ թուղթ, ի՛նձ եկ»։ Խաղացողները դնում էին հնգական կրեյցեր և շարունակ 

տարվում։ Մի ծխնելույզ մաքրող այնքան էր տաքացել, որ վազեց տուն փող բերելու, և, 

երբ բանկում հարյուր հիսունից ավելի էր, վա-բանկ գնաց։ Վեյվոդան ուզում էր 

բանկից ազատվել և, ինչպես հետո պատմում էր, որոշեց վերցնել մինչև տասներեք, 

միայն թե խաղը չտաներ, բայց դրա փոխարեն միանգամից երկու տուզ վերցրեց։ 

Ձևացրեց, թե ձեռքին ոչինչ չունի, և դիտմամբ ասաց. «Տասնվե՛ց»։ Իսկ ծխնելույզ 

մաքրողի ձեռքին կար ընդամենը տասնհինգ։ Բա դա անբախտություն չի՞։ Դժբախտ 

Վեյվոդան սփրթնեց, խեղճացավ, իսկ շուրջն արդեն սկսել էին հայհոյել ու փսփսալ, 

թե իբր նա հարամություն է անում և թե հարամ խաղալու համար նրան մի անգամ 

ծեծել են, թեև իրականում ծերուկն ամենաազնիվ խաղացողն էր։ Բանկի մեջ թափվում 

էին կրոն կրոնի հետևից։ Մեջն արդեն հինգհարյուր կրոն կար։ Այդ ժամանակ 

պանդոկապետը էլ չդիմացավ։ Հակառակի պես ձեռքին պատրաստի հինգհարյուր 

կրոն ուներ՝ գարեջրի գործարանին վճարելու համար։ Հանեց այդ գումարը, նստեց 

սեղանի մոտ, սկզբում երկու անգամ տարվեց հարյուրական կրոն, իսկ հետո աչքերը 

կկոցեց, աթոռը շուռ տվեց, որպեսզի բախտը բանի, և հայտարարեց, թե վա-բանկ է 



գնում։ «Խաղաթղթերը բաց ենք անում»,— ասաց նա։ Ծերուկ Վեյվոդան երևի ամեն ինչ 

կտար, որ տարվեր։ Բոլորը զարմացան, երբ յոթնոց եկավ, և նա այդ թուղթը պահեց իր 

մոտ։ Պանդոկապետը քմծիծաղ տվեց բեղի տակ,— քսանմեկ ուներ։ Ծերուկ 

Վեյվոդային եկավ երկրորդ յոթնոցը, և նա դա էլ մոտը պահեց։ «Հիմա տուզ կամ 

տասնոց կգա»,— չարախնդորեն վրա բերեց պանդոկապետը։— Գլխովս գրազ կգամ, 

պան Վեյվոդա, որ ձեր բանը կապուտ է»։ Բոլորը շունչները պահեցին։ Վեյվոդան 

թուղթ է քաշում, և գալիս է… երրորդ յոթնոցը։ Պանդոկապետը սփրթնեց, սպիտակեց 

կտավի պես (դա նրա վերջին փողն էր) և գնաց խոհանոց։ Մի րոպե հետո վազելով 

ներս է ընկնում նրա ձեռքի տակ սովորող մանչուկը և հարայ է տալիս, թե եկեք 

պանդոկապետին ազատեցեք. կախվել է, ասում է, լուսամուտի բռնակից։ Պարանի 

օղակը կլորեցինք, մարդուն հարություն տվինք ու նորից նստեցինք խաղալու։ Այլևս ոչ 

ոք փող չուներ, բոլոր փողերը Վեյվոդայի ճանկումն էին։ Իսկ Վեյվոդան մի գլուխ 

կրկնում է. «Փոքրի՜կս, վատի՛կս, եկ տեսնեմ», և նա ուրախ կլիներ բոլորը տանուլ 

տալ, սակայն պետք է թղթերը բաց աներ ու դներ սեղանին, չէր էլ կարող 

խարդախություն անել և դիտմամբ շատ վերցնել։ Բոլորը ապշել էին, թե ինչպես է նրա 

բախտը բանում։ Պայմանավորվեցին, որ եթե կանխիկ փող չկա՝ պարտագրերով 

խաղան։ Խաղը շարունակվեց մի քանի ժամ, և ծերուկ Վեյվոդայի առաջ փողը 

կուտակվում էր հազարը հազարի հետևից։ Ծխնելույզ մաքրողը նրան պարտք էր 

արդեն մեկ և կես միլիոնից ավելի, ածխագործը՝ մոտ կես միլիոն, «Հարյուրամյա 

սրճարանի» շվեյցարը՝ ութհարյուր հազար կրոն, իսկ մի բուժակ՝ երկու միլիոնից 

ավելի։ Հենց միայն այն ափսեի մեջ, ուր տարածի մի մասն առանձնացում էին 

պանդոկապետի համար, թղթի կտորների վրա երեքհարյուր հազարից ավելի գումար 

կար։ Ծերուկ Վեյվոդան սկսեց դիմել ամեն տեսակ հնարների, մի գլուխ վազում էր 

արտաքնոց և ամեն անգամ թույլ տալիս, որ իր փոխարեն մի ուրիշը խաղա, իսկ երբ 

ետ էր գալիս՝ նրան հայտնում էին, թե ինքն է տարել և թե դարձյալ իրեն քսանմեկ է 

եկել։ Բերել տվին խաղաթղթերի մի նոր կապուկ, բայց դա էլ չօգնեց։ Երբ Վեյվոդան 

կանգ էր առնում տասնհինգի վրա, խաղընկերը միայն տասնչորս էր ունենում։ Բոլորը 



չարացած նայում էին ծերուկ Վեյվոդային, իսկ ամենից շատ նրան հայհոյում էր մի 

սալարկող բանվոր, որը կանխիկ փողով ընդամենը ութ կրոն էր դրել։ Նա բացեիբաց 

ասաց, թե Վեյվոդայի նման մարդը աշխարհիս երեսին ապրելու իրավունք չունի և թե 

այնպիսի մարդու քամակին պիտի տալ, դուրս գցել և շան լակոտի պես խեղդել։ Չեք 

կարող պատկերացնել ծերուկ Վեյվոդայի հուսահատությունը։ Վերջապես նրա 

գլխում մի միտք ծագեց։ «Ուզում եմ արտաքնոց գնալ,— ասաց նա ծխնելույզ 

մաքրողին։— Խաղացեք իմ փոխարեն»։ Եվ այդպես գլխաբաց դուրս վազեց Միսլիկով 

փողոցը՝ ոստիկան կանչելու, այնտեղ գտավ պարեկին ու նրան հայտնէց, թե այսինչ 

պանդոկում մոլեխաղով են զբաղված։ Ոստիկանները նրան, պատվիրեցին 

վերադառնալ պանդոկ և ասացին, թե իրենք ներս կմտնեն իր հետևից։ Երբ Վեյվոդան 

վերադարձավ, նրան հայտնեցին, թե այդ միջոցին բուժակը , տարվել է ավելի քան 

երկու միլիոն, իսկ շվեյցարը՝ երեք միլիոնից ավելի։ Իսկ պանդոկապետի համար 

դրված ափսեի մեջ գցել էին հինգհարյուր հազարի պարտագիր։ Շատ չանցած ներս 

խուժեցին ոստիկանները։ Սալարկող բանվորը բղավեց. «Ով կարող է թող գլուխն 

ազատի», բայց արդեն ուշ էր։ Բանկը բռնագրավեցին և բոլորին տարան 

ոստիկանատուն։ Զդերժացի ածխագործը դիմադրություն ցույց տվեց, և նրան տարան 

ձեռնասայլակով։ Բանկում ավելի քան կես միլիարդի պարտագիր և հազար 

հինգհարյուր կրոն կանխիկ փող կար։ «Օրումս այսպիսի, բան չեմ տեսել,— ասաց 

ոստիկանական տեսուչը, տեսնելով այդ շշմեցուցիչ գումարները։— Սա Մոնտե-

Կառլոյից անցավ»։ Բոլորը, բացի ծերունի Վեյվոդայից, մինչև առավոտ մնացին 

ոստիկանատանը։ Վեյվոդային, որպես մատնիչի, բաց-թողին և խոստացան, որ նա, 

իբրև օրինական հատուցում, կստանա բռնագրավված բանկի մեկ երրորդը՝ հարյուր 

վաթսուն միլիոն կրոնից ավելի։ Ծերուկն այդ ամենի պատճառով գիշերը խելքը 

թռցրեց և առավոտյան թափառում էր Պրագայում և իր համար դյուժիններով անկեզ 

պահարաններ պատվիրում… Ա՜յ, դրան կասեն թղթախաղի մեջ բախտը բանել։  



Խոսքն ավարտելով, Շվեյկը գնաց գրոգ եփելու։ Գիշերամտին ֆելդկուրատը, որին 

Շվեյկը ոչ առանց դժվարության կարողացել էր անկողին դնել, սկսեց արտասվել ու 

մղկտալ։  

— Ծախեցի ես քեզ, բարեկա՛մս,— հեկեկում էր նա,— ստորաբար ծախեցի։ Նզովի՛ր 

ինձ, խփիր, տե՛ղն է։ Ես քեզ հոշոտման դատապարտեցի։ Չեմ համարձակվում 

աչքերիդ նայել։ Խփի՛ր ինձ, կձի՛ր, ոչնչացրո՛ւ։ Ես միայն դրան եմ արժանի։ Գիտե՞ս ես 

ով եմ։  

Եվ լացակումած դեմքը բարձի մեջ թաղելով, ցածր, քնքշալի ձայնով ծոր տվեց․  

— Ամենահետին սրիկան եմ ես…— և քնեց, ասես ջրի տակ սկելով։  

Մյուս օրը, չհամարձակվելով Շվեյկի երեսին նայել, ֆելդկուրատը տնից վաղ դուրս 

եկավ և վերադարձավ միայն գիշերամտին, մի հաստլիկ հետևակայինի հետ։  

― Շվե՛յկ,— ասաց նա,— առաջվա պես Շվեյկի երեսին չնայելով,― ցույց տվեք 

դրան, թե ինչը որտեղ է դրված, որպեսզի գործին իրազեկ լինի, և գրոգ եփել 

սովորեցրեք։ Առավոտյան կներկայանաք պորուչիկ Լակաշին։  

Շվեյկն իրեն փոխարինողի հետ գրոգ եփելով, գիշերն անցկացրեց հաճելիորեն։ 

Լուսադեմին հաստլիկ հետևակայինը հազիվ էր ոտքի վրա կանգնում և քթի տակ 

դնդնում էր ժողովրդական տարբեր երգերից գոյացած մի անասելի խառնուրդ․ «Ջուր 

է հոսում Խոդովի մոտ, կարմիր գինի լցրեց յարս մեզ համար, բարձրի՛կ սար, 

բարձրի՛կ սար, աղջիկները գնում էին էն ճամփով, սպիտակ սարում արտն է վարում 

մի տղա…»։  

— Ես քեզ համար չեմ անհանգստանում,― ասաց Շվեյկը։— Քո այդ 

ընդունակություններով դու ֆելդկուրատի մոտ երկար կդիմանաս։  

Եվ այդպես, աոաջին բանը, որ այդ առավոտ տեսավ պորուչիկ Լուկաշը, քաջարի 

զինվոր Շվեյկի ազնիվ ու շիտակ դեմքն էր։  



— Պատիվ ունեմ, զեկուցելու, պարոն օբեր-լեյտենանտ,― զեկուցեց Շվեյկը,— ես 

այն Շվեյկն եմ, որին պարոն ֆելդկուրատը տանուլ է ավել թղթախաղի մեջ։  

II  

Սպասյակների ինստիտուտը շատ հին ծագում ունի։ Ասում են, որ մինչև իսկ 

Ալեքսանդր Մակեդոնացին սպասյակ է ունեցել։ Համենայն դեպս, կասկած չի կարող 

լինել, որ ֆեոդալիզմի դարաշրջանում այդ դերում հանդես էին գալիս ասպետների 

զինակիրները։ Ի՞նչ դեր էր կատարում, ասենք, Սանչո Պանսան Դոն-Կիխոտի մոտ։ 

Զարմանալի է, որ մինչև հիմա ոչ ոք չի գրել սպասյակների պաամությունը։ Այլապես 

մենք այդ պատմության մեջ կկարդայինք, թե ինչպես Տոլեդոյի պաշարման ժամանակ 

Ալմավիրի հերցոգը սովածությունից առանց աղի կերել է իր սպասյակին։ Այդ մասին 

հերցոգն ինքն է գրում իր հիշողությունների մեջ և հայտնում, թե իր ծառայի միսը 

նուրբ էր, փափուկ ու հյութեղ և ուներ ոչ այս է հավի, ոչ այն է էշի մսի համ։  

Ռազմական արվեստին նվիրված մի շվաբերեն գրքում մենք, ի միջի այլոց, գտնում 

ենք սպասյակներին ուղղված մի հրահանգ։ Հնում սպասյակը պետք է լիներ 

բարեպաշտ, առաքինի, խիզախ, քաջ, ազնիվ, աշխատասեր, մի խոսքով՝ կատարյալ 

մարդու իդեալ։ Մեր դարաշրջանը շատ բան է փոխել այդ տիպի բնավորության մեջ։ 

Ժամանակակից սպասյակը սովորաբար ո՛չ բարեպաշտ է, ո՛չ առաքինի և ո՛չ էլ 

ճշմարտախոս։ Նա ստում, խաբում է իր տիրոջը և շատ հաճախ նրա կյանքը 

իսկական դժոխք դարձնում։ Դա մի շողոքորթ ստրուկ է, որն իր տիրոջ կյանքը 

թունավորելու նենգագույն հնարներ է գտնում։  

Սպասյակների նոր սերնդի մեջ այլևս չեն գտնվի Ալմավիրի հերցոգի սպասյակ 

առաքինի Ֆերնանդոյի նման անձնվեր արարածներ, որոնք տերերին թույլ տային 

իրենց առանց աղի ուտել։ Մյուս կողմից, մենք տեսնում ենք, որ պետերը իրենց 

հեղինակության համար մահու և կենաց կռիվ մղելով նոր ժամանակների 

սպասյակների դեմ, դիմում են ամենավճռական միջոցների։ Երբեմն բանը հասնում է 



տեռորի։ Այսպես, օրինակ, 1912 թվին Գրացում տեղի է ունեցել մի դատավարություն, 

ուր նշանակալի դեր է կատարել մի կապիտան, որը ծեծամահ էր արել իր 

սպասյակին։ Այդ կապիտանին այն ժամանակ արդարացրել են, քանի որ այդպիսի 

բան նա միայն երկու անգամ էր արել։ Այդ պարոնների կարծիքով սպասյակի կյանքը 

ոչ մի արժեք չունի։ Սպասյակը իր է, հաճախ միայն խրտվիլակ, որին կարելի է 

ապտակներ հասցնել, նա ստրուկ է, անսահման թվով պարտականություններ 

ունեցող ծառա։ Զարմանալի չէ, որ այդ վիճակը ստրուկին ստիպում է լինել 

հնարամիտ ու շողոքորթ։ Մեր մոլորակի վրա նրա կրած տառապանքները կարելի է 

համեմատել միայն հին ժամանակ ռեստորաններում ծառայող երեխաների 

տառապանքների հետ, որոնց մեջ օրինավորության զգացմունք զարգացնում էին 

վզակոթներին տալով ու քոթակելով։  

Լինում են, ի դեպ, և այնպիսի դեպքեր, երբ սպասյակը բարձրանում-հասնում է իր 

սպայի սիրեցյալի աստիճանին ու պատուհաս դառնում վաշտի և նույնիսկ 

գումարտակի համար։ Բոլոր ենթասպաներն աշխատում են նրան սիրաշահել։ 

Նրանից է կախված արձակուրդ ստանալը։ Նա կարող է միջնորդել, որ զեկույցի 

ժամանակ ամեն ինչ լավ վերջանա։  

Պատերազմի ժամանակ այդ սիրեցյալներն հաճախ պարգևատրվում էին 

քաջության և խիզախության համար տրվող արծաթե մեծ ու փոքր մեդալներով։  

Իննսունմեկերորդ գնդում ես ճանաչում էի մի քանի այդպիսի սիրեցյալների։ Մի 

սպասյակ արծաթե մեծ մեդալ ստացավ նրա համար, որ կարողանում էր հիանալի 

տապակել իր գողացած սագերը։ Մի ուրիշը արծաթե փոքր մեդալով պարգևատրվեց 

այն բանի համար, որ տնից սքանչելի մթերածանրոցներ էր ստանում, և նրա պետը 

ամենասաստիկ սովի օրերին այնպես էր լափում, որ քայլել չէր կարողանում։  

Զեկույց հղելով իր սպասյակին պարգևատրման ներկայացնելու մասին, այդ պետն 

այսպիսի լեզու էր բանացրել.  



«Ներկայացվում է պարգևատրման այն բանի համար, որ մարտերում ցուցաբերել է 

արտակարգ արիություն ու խիզախություն, վտանգի է ենթարկել կյանքը և 

հարձակվող հակառակորդի ուժեղ կրակի տակ ոչ մի քայլ չի հեռացել իր 

հրամանատարից»։  

Իսկ հիշյալ սպասյակն այդ ժամանակ թիկունքում մաքրազարդում էր հավաբները։  

Պատերազմը փոխեց սպայի և սպասյակի հարաբերությունները, և սպասյակը 

զինվորների մեջ ամենաատելի մարդը դարձավ։ Սպասյակը մի ամբողջ տուփ 

պահածո էր ունենում, մինչդեռ զորամասում մի տուփը տրվում էր հինգ հոգու։ Նրա 

տափաշիշը միշտ լի էր ռոմով կամ կոնյակով։ Այդ փուչ արարածն օրն ի բուն շոկոլադ 

էր ծամում, լափում սպայական քաղցր սուխարիները, ծխում իր պետի սիգարետները, 

ժամերով եփում ու տապակում, հագնում հատկապես իր չափսով կարված 

գիմնաստյորկա։  

Սպասյակը շատ մտերմական հարաբերություններ ուներ հանձնակատարի հետ, 

իր սեղանից նրան առատորեն բաժին էր հանում կերակրի մնացորդները և թույլ էր 

տալիս օգտվել իր արտոնություններից։ Այդ եռապետությանը սովորաբար միանում 

էր և ավագ գրագիրը։ Այդ եռյակը անմիջականորեն հրամանատարին մոտիկ 

ապրելով, տեղեկություն ուներ բոլոր օպերացիաների և ստրատեգիական պլանների 

մասին։  

Այն ջոկը, որի պետը մտերիմ էր վաշտի հրամանատարի սպասյակի հետ, ամենից 

շատ էր քաջագիտակ։ Եթե սպասյակն ասում էր. «ժամը երկուսն անց երեսունհինգ 

րոպեին պետք է ճղենք», ապա, իսկապես, ճիշտ ժամը երկուսն անց երեսունհինգ 

րոպեին ավստրիական զինվորներն սկսում էին նահանջել։  

Սպասյակը շատ մտերմական հարաբերություններ ուներ նաև դաշտային 

խոհանոցի հետ և բավականությամբ թրև էր գալիս կաթսայի մոտ, ըստ այսմ իր 

համար պատվիրում զանազան, կերակուրներ, կարծես նստած լիներ ռեստորանում՝ 

մենյուն ձեռքին։  



— Ես կրծքի միս եմ սիրում,— ասում էր նա խոհարարին,— իսկ դու երեկ ինձ պոչ 

տվիր։ Իմ բաժին սուպի մեջ մի կտոր լյարդ գցիր, դու հո գիտես, որ ես փայծաղ չեմ 

ուտում։  

Սպասյակի խուճապ բարձրացնելու մեծ վարպետ էր։ Խրամատները ռմբակոծելու 

ժամանակ նրա սիրտը մարում էր։ Այդպիսի դեպքերում նա իր և սպայի բագաժով 

գտնվում էր ամենաապահով բլինդաժում և գլուխը խոթում վերմակի տակ, որպեսզի 

հրետանային արկն իրեն չգտներ։ Այդ րոպեներին նա միայն այն էր ցանկանում, որ իր 

հրամանատարը վիրավորվի և ինքը նրա հետ միասին ընկնի որքան կարելի է խոր 

թիկունք։  

Իր «գաղտնիքներով» նա բորբոքում էր խուճապը։ «Կարծեմ հեռախոսը հավաքում 

են»,— գաղտնաբար հայտնում էր նա ջոկերին և իրեն երջանիկ զգում, եթե հետո 

կարողանում էր ասել. «Արդեն հավաքեցին»։  

Ոչ ոք այնպիսի բավականությամբ չէր նահանջում, ինչպես նա։ Այդ րոպեներին նա 

մոռանում էր, որ գլխին արկեր ու շրապնելներ են սուլում։ Հոգնածություն չզգալով, 

բագաժն առած դուրս էր պրծնում ու իրեն գցում շտաբ, որտեղ կանգնած էր լինում 

գումակը։ Մեծ համակրանք էր տածում նա ավստրիական գումակի նկատմամբ և մեծ 

հաճույքով գնում նրա հետ։ Ծայրահեղ դեպքում բավականանում էր և 

սանիտարական երկանիվ սայլակով։ Իսկ եթե ստիպված էր լինում ոտքով գնալ, 

բոլորովին կորած մարդու տպավորություն էր թողնում։ Այդպիսի դեպքերում նա իր 

սպայի բագաժը դեն էր գցում, թողնում խրամատներում և քարշ տալիս միայն իր 

սեփական գույքը։  

Եթե պատահում էր, որ սպան փախուստ տալով փրկվում էր գերի ընկնելուց, իսկ 

սպասյակը գերի էր ընկնում, ապա վերջինս երբեք չէր մոռանում իր հետ տանել նաև 

սպայի իրերը, որոնք այնուհետև դառնում էին նրա սեփականությունը և որոնք նա 

պահպանում էր աչքի լույսի պես։  



Ես ճանաչում էի մի գերի սպասյակի, որն ուրիշների հետ միասին Դուբնոյից հասել 

էր մինչև Դարնիցա՝ Կիևի մոտ։ Իր, ինչպես, և գերությունից խուսափած իր սպայի 

երթային պայուսակներից բացի, նա ուներ նաև հինգ զանազան ձեռնաճամպրուկներ, 

երկու վերմակ և բարձ, էլ չասած այն կապոցը, որ կրում էր գլխի վրա։ Նա ինձ 

գանգատվում էր, թե կազակները նրանից խլել են երկու ճամպրուկ։  

Ես չեմ կարող մոռանալ այդ մարդուն, որն իր բագաժն առած քարշ էր գալիս 

Ուկրաինայի մի ծայրից մյուսը։ Նա մի կենդանի առաքչական բեռնասայլ էր։ Ես մինչև 

հիմա էլ ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հասկանալ, թե նա ինչպես կարողացավ այդ 

ամենը կրել, իր վրա առած քարշ տալ մի քանի հարյուր կիլոմետր, հետո այդ բեռով 

հասնել մինչև իսկ Տաշքենդ, աչալուրջ պահպանել յուրաքանչյուր իր և 

ռազմագերիների ճամբարում… բծավոր տիֆից մեռնել իր իսկ ճամպրուկների վրա։  

Ներկայումս սպասյակները ցրված են մեր ողջ հանրապետության մեջ և պատմում 

են իրենց հերոսական սխրանքների մասին։ Թե իբր գրոհով նվաճել են Սոկալը, 

Դուբնոն, Նիշը, Պիավան։ Նրանցից յուրաքանչյուրը մի Նապոլեոն է։ «Եվ ահա ես մեր 

գնդապետին ասացի, թե թող զանգահարի շտաբ ու ասի, որ կարելի է սկսել»,— 

պատմում են նրանք։  

Սպասյակները մեծավ մասամբ ռեակցիոներներ էին, և զինվորներն ատում էին 

նրանց։ Սպասյակներից ոմանք մատնիչներ էին և մեծ բավականությամբ էին դիտում, 

թե ինչպես են ձերբակալում իրենց մատնած զինվորին։  

Նրանցից մի հատուկ դաս էր գոյացել։ Նրանց եսասիրությունը չափ ու սահման 

չուներ։  

III  

Պորուչիկ Լուկաշը ավստրիական խիստ խարխլված միապետության տիպիկ 

կադրային սպա էր։ Կադետական կորպուսը նրան քամելեոն էր դարձրել․ մարդկանց 

մեջ նա խոսում էր գերմաներեն, գրում գերմաներեն, բայց չեխերեն գրքեր կարդում, 



իսկ երբ դասավանդում էր հոժարականների դպրոցում, որը կազմված էր 

բացառապես չեխերից, նրանց գաղտնաբար ասում էր. «Եկեք չեխ մնաք, բայց այդ 

մասին ոչ ոք չպիտի իմանա։ Ես էլ եմ չեխ»։  

Նա չեխ ժողովրդին համարում էր մի տեսակ գաղտնի կազմակերպություն, որից 

հեռու մնալն ավելի լավ է։  

Բայց ընդհանրապես նա լավ մարդ էր ․  մեծավորներից չէր վախենում և 

զորաշարժերի ժամանակ ինչպես հարկն է հոգ էր տանում իր վաշտի մասին, 

հարմարորեն բնակավորում սարայներում և հաճախ իր համեստ ռոճիկով 

զինվորներին մի տակառ գարեջուր հրամցնում։  

Լակաշը սիրում էր, որ զինվորները երթի ժամանակ երգում էին։ Նրանք պետք է 

երգեին վարժության գնալիս և վարժությունից վերադառնալիս։ Քայլելով իր վաշտի 

կողքից, նա ձայնակցում էր նրանց.  

Իսկ երբ մթնեց աշխարհքը, 

Պարկից թափվեց վարսակը։ 

Տումտարիա բո՛ւմ։  

Նա վայելում էր զինվորների համակրանքը, քանի որ շատ արդարամիտ մարդ էր և 

մանրախնդրություն անելու սովորություն չուներ։  

Ենթասպաները նրանից դողում էին։ Ամենավայրագ ֆելդֆեբելին նա մի ամսվա մեջ 

գառ էր դարձնում։  

Գոռալ իմանում էր, սակայն երբեք չէր հայհոյում։ Խոսելիս հարմար բառեր ու 

արտահայտություններ էր ընտրում.  

— Գիտեք ինչ, հոգյա՛կս, ճիշտն ասած, ես չէի ցանկանա ձեզ պատմել, բայց ոչինչ 

չեմ կարող անել, որովհետև բանակի մարտունակությունը կարգապահությունից է 

կախված։ Առանց կարգապահոլթյան բանակը «քամուց տարուբեր եղեգն է մի»։ Եթե 

ձեր մունդիրը կարգին վիճակումն է, իսկ կոճակները վատ են կարված կամ պակաս 



են, դա նշանակում է, որ դուք մոռանում եք ձեր պարտականությունները բանակի 

նկատմամբ։ Գուցե ձեզ անհասկանալի է, թե ինչու են ձեզ նստեցնում այն բանի 

համար, որ երեկ ստուգատեսի ժամանակ ձեր գիմնաստյորկայի կոճակները պակաս 

էին, այնպիսի չնչին, այնպիսի դատարկ բանի համար, որի վրա ոչ ոք ուշադրություն 

չէր դարձնի, եթե դուք զինվորական ծառայության մեջ չլինեիք։ Սակայն զինվորական 

ծառայության մեջ ձեր արտաքինի նկատմամբ ցուցաբերված այդպիսի 

անփութությունը ենթակա է տույժի։ Իսկ ինչո՞ւ։ Բանն այն չէ, որ ձեր կոճակները 

պակաս են, այլ որ անհրաժեշտ է ձեզ կարգապահության սովորեցնել։ Այսօր չեք կարի 

կոճակը, վաղը կսկսեք լոդրություն անել։ Վաղն արդեն ձեզ դժվար կթվա քանդել ու 

մաքրել հրացանը, մյուս օրը մի որևէ պանդոկում կմոռանաք ձեր սվինը և, ի վերջո, 

կքնեք պահակետում, և այդ ամենը այն պատճառով, որ այն չարաբաստիկ կոճակից 

հետո սկսել եք լոդրի կյանք վարել։ Հապա, հոգյա՛կս։ Ես ձեզ պատժում եմ, որպեսզի 

զերծ պահեմ այն զանցանքների համար տրվելիք ավելի ծանր պատժից, որ դուք 

կարող եք կատարել ապագայում, դանդաղորեն, սակայն վերջնականապես մոռացած 

լինելով ձեր պարտականությունները։ Ես ձեզ նստեցնում եմ հինգ օրով և անկեղծորեն 

ցանկանում, որ, ապրելով միայն ցամաք հացով ու ջրով, խորհեք այն մասին, որ 

պատիժը վրիժառություն չէ, այլ դաստիարակության միջոց, որը հետապնդում է 

որոշակի նպատակի ուղղել պատժվող զինվորին։  

Լուկաշն արդեն վաղուց պետք է կապիտան դարձած լիներ, սակայն նրան չէր օգնել 

նույնիսկ ազգային հարցում ցուցաբերած զգուշավորությունը, որովհետև նա 

մեծավորների նկատմամբ չափից ավելի ուղղամիտ էր և ոչ ոքի չէր շողոքորթում։  

Նա ծնվել էր հարավային Չեխիայի մթին անտառների ու լճերի ծոցում գտնվող մի 

գյուղում և պահպանել այդ վայրում ապրող գյուղացիների բնավորության գծերը։  

Բայց եթե զինվորների վերաբերմամբ Լուկաշն արդարամիտ էր և նրանց չէր նեղում, 

ապա սպասյակների նկատմամբ բոլորովին այլ վերաբերմունք ուներ։ Նա իր 

սպասյակներին ատում էր, որովհետև միշտ էլ շատ անպիտան ու ստոր սպասյակներ 



էր ունեցել։ Նա այդ սպասյակներին զինվորներ չէր համարում, խփում էր նրանց քիթ 

ու մռութներին ու վզակոթներին, ջանում դաստիարակել խոսքով ու գործով։ Շատ 

տարիներ նա ապարդյուն պայքարում էր իր սպասյակների դեմ, շարունակ փոխում 

նրանց և միշտ հանգում այն եզրակացության, թե․ «Դարձյալ ինձ անասուն ռաստ 

եկավ»։ Իր սպասյակներին նա համարում էր ստոր կարգի արարածներ։  

Լուկաշը կենդանիներ շատ էր սիրում։ Նա ուներ Հարցի դեղձանիկ, անգորական 

կատու և պինչեր։ Սպասյակները, որոնց նա հաճախակի փոխում էր, այդ 

կենդանիների հետ վարվում էին ոչ ավելի լավ, քան պորուչիկը՝ իրենց հետ, երբ 

նրանք որևէ ստորություն էին արած լինում։  

Նրանք դեղձանիկին սովատանջ էին անում, իսկ սպասյակներից մեկը տվել-հանել 

էր անգորական կատվի մի աչքը, պինչերին մտրակով ծեծում էին հենց որ ձեռքներն 

էր ընկնում, և, վերջապես, Շվեյկի նախորդներից մեկը խեղճ շանը տարել էր 

Պանկրաց, անասուն մաշկողի մոտ, որպեսզի նրան այնտեղ ոչնչացնեին, չզլանալով 

դրա համար իր գրպանից ծախսել քսան կրոն։ Իսկ պորուչիկին նա զեկուցել էր, թե 

շունն իր ձեռքից փախել է զբոսանքի ժամանակ։ Հաջորդ օրն արդեն այդ սպասյակը 

վաշտի հետ երթաքայլում էր վարժադաշտում։  

Երբ Շվեյկը ներկայացավ Լուկաշին և հայտարարեց, թե այդ իսկ րոպեից անցնում է 

իր պարտականությունների կատարմանը, պորուչիկը նրան տարավ իր սենյակն ու 

ասաց.  

— Ձեզ հանձնարարել է ինձ պարոն ֆելդկուրատ Կացը։ Հուսով եմ, որ դուք նրա 

հանձնարարությունը չեք վարկաբեկի։ Ես արդեն մի դյուժին սպասյակ եմ ունեցել, և 

նրանցից ոչ մեկը երկար չի դիմացել։ Նախազգուշացնում եմ, որ ես խիստ մարդ եմ և 

անխնա պատժում եմ ամեն մի ստորության և կեղծիքի համար։ Ես պահանջում եմ, որ 

դուք միշտ ճիշտ խոսեք և առանց առարկության կատարեք իմ բոլոր հրամանները։ 

Եթե ասեմ. «Կրակն ընկեք», պետք է ընկնեք, եթե նույնիսկ չցանկանայիք այդպիսի 

բան անել։ Այդ ո՞ւր եք նայում։  



Շվեյկն հետաքրքրությամբ նայում էր այն պատի կողմը, որից կախված էր 

դեղձանիկի վանդակը։ Լսելով պորուչիկի հարցը, նա իր բարի աչքերը հառեց նրա 

վրա և պատասխանեց անուշիկ, բարեհամբույր տոնով.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, դա Հարցի դեղձանիկ է։  

Այդկերպ ընդհատելով պորուչիկի ճառը, Շվեյկը կանգնեց երեսադեմ և, աչքը 

չճպելով, հայացքը հառեց պորուչիկի դեմքին։  

Պորուչիկն ուզում էր մի խիստ բան ասել, սակայն տեսնելով նրա դեմքի անմեղ 

արտահայտությունը՝ ասաց միայն․  

— Պարոն ֆելդկուրատը ձեզ հանձնարարեց որպես հազվագյուտ ապուշի։ Կարծում 

եմ, չի սխալվել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, որ պարոն ֆելդկուրատն իսկապես չի սխալվել։ 

Երբ ես իսկական զինվորական ծառայության մեջ էի, ինձ այդ ծառայությունից 

ազատեցին ապուշության, հանրաճանաչ ապուշության համար։ Այդ բանի համար մեր 

գնդից ազատեցին երկու հոգու, ինձ և մեկ էլ մի ուրիշի՝ կապիտան ֆոն Կաունիցին։ 

Նա, պարոն պորուչիկ, փողոցով անցնելիս, կներեք արտահայտությանս, ձախ ձեռքի 

մատով քչփորում էր ձախ քթածակը, իսկ աջ ձեռքի մատով՝ աջը։ Վարժությունների 

ժամանակ նա ամեն անգամ մեզ շարք էր կանգնեցնում, ինչպես հանդիսավոր երթի 

համար, և ասում ․  «Զինվորնե՛ր… է՜է՜ ․ ․ ․  նկատի ունեցեք… է՜-է՜… որ այսօր 

չորեքշաբթի է… է՜-է՛․․․ որովհետև վաղը կլինի հինգշաբթի… է՜-է՜…»։  

Պորուչիկ Լուկաշը ասելու բան չգտնելով՝ ուսերը թոթվեց և սկսեց գնալ ու գալ 

Շվեյկի մոտով, դռնից դեպի լուսամուտը և լուսամուտից դեպի դուռը։ Այդ միջոցին 

Շվեյկը կատարում էր «աջ հավասարում» և «ձախ հավասարում», նայած թե 

պորուչիկը նրա որ կողում էր գտնվում,— և դա անում էր այնպիսի անմեղ տեսքով, որ 

պորուչիկը, աչքերը ցած խոնարհեց և, գորգին նայելով, ասաց մի բան, որ ոչ մի 

առնչություն չուներ տխմար կապիտանի վերաբերմամբ Շվեյկի արած 

դիտողությունների հետ։  



— Այո՛։ Իմ տանը ամեն ինչ կարգին ու մաքուր լինի և չհամարձակվեք ստել։ Ես 

անազնվություն չեմ սիրում։ Ատում եմ սուտ ասելը և դրա համար անխնա կպատժեմ։ 

Հասկացա՞ք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, հասկացա։ Սուտ ասելուց վատ բան չկա։ 

Հենց որ մարդ սկսում է փչել, նրան կորած համարեք։ Պելգբժիմովի մոտի գյուղում 

Մարեկ ազգանունով մի ուսուցիչ կար։ Այս ուսուցիչը քարշ էր գալիս անտառապահ 

Շպերայի աղջկա հետևից։ Անտառապահը պատվիրել էր նրան ասել, որ եթե նա իր 

աղջկա հետ անտառում տեսակցություն ունենա, ապա ինքը, անտառապահը, հենց 

որ, ուրեմն, նրանց բռնի, հրացանով նրա հետույքը չկտրտած խոզաստևի ու աղի մի 

լիցք կմխի։ Իսկ ուսուցիչը պատվիրել էր անտառապահին ասել, թե այդ ամենը սուտ-

մուտ բաներ են։ Սակայն ահա մի անգամ, երբ նա սպասում էր իր օրիորդին, 

անտառապահը բռնում է նրան և այն է ուզում է ասածն անել, բայց ուսուցիչն սկսում է 

արդարանալ, թե իբր ինքը ծաղիկներ էր հավաքում։ Մի ուրիշ անգամ ուսուցիչն 

անտառապահին ասում է, թե կոլեկցիայի համար բզեզներ է որսում։ Ու այդպես քանի 

գնում, այնքան ավելի փչում։ Վերջապես, վախից երդվում է, թե ուզում էր նապաստակ 

բռնելու թակարդներ դնել։ Այն ժամանակ մեր անտառապահը նրան չանթում ու 

տանում է ժանդարմների մոտ, իսկ այնտեղից գործը գնում է դատարան, և քիչ մնաց, 

որ ուսուցիչը բանտ ընկներ։ Իսկ եթե ճիշտ խոսեր, ընդամենը մի բաժին խոզաստև ու 

աղ կստանար։ Ես այն կարծիքին եմ, որ ավելի լավ է անկեղծորեն խոստովանել, իսկ 

եթե մի բան արել ես՝ գալ ու ասել, թե, համարձակվում եմ զեկուցել, արել եմ այսինչ ու 

այսինչ բանը։ Իսկ գալով ազնվությանը, պետք է ասել, որ դա հիանալի բան է, 

ազնվության շնորհիվ մարդ շատ առաջ կգնա։ Դա նույնն է, ինչ որ վազքի մրցության 

ժամանակ հենց որ մարդ սկսում է խարդախություն անել, րոպեապես մրցավազքից 

դուրս է ընկնում։ Ա՛յ, օրինակ, իմ հորեղբոր տղան։ Ազնիվ մարդ է, ամեն տեղ հարգում 

են, ինքն իրենից գոհ է և իրեն նոր ծնվածի պես է զգում, երբ անկողին մտնելիս 

կարողանում է ասել. «Այսօր էլ ազնիվ եղա»։  



Այդ երկարատև ճառի րնթացքում պորուչիկը նստած էր բազկաթոռին և, նայելով 

Շվեյկի սապոգներին, մտածում էր. «Աստվա՜ծ իմ, չէ՞ որ ես էլ հաճախ այդպիսի 

անհեթեթություններ եմ դուրս տալիս։ Տարբերությունը միայն այն ձևի մեջ է, որով ես 

դրանք հրամցնում եմ»։  

Այնուհանդերձ, չցանկանալով իր հեղինակությունը գցել, նա, երբ Շվեյկն ավարտեց 

իր խոսքր,— ասաց.  

— Իմ տանը դուք պետք է շրջեք մաքրած սապոգներով, ձեր մունդիրը պետք է 

պահեք կարգին վիճակում և պետք է բոլոր կոճակները կարված լինեն։ Դուք պետք է 

զինվորի, և ոչ թե ոչ զինվորական բոսյակի տպավորություն թողնեք։ Զարմանալի է, թե 

ինչպես ձեզնից ոչ ոք չի կարողանում իրեն զինվորավարի պահել։ Իմ սպասյակներից 

միայն մեկն էր բարետես, բայց նա էլ ի վերջո գողացավ իմ տոնական մունդիրը և 

ծախեց հրեական թաղամասում։  

Պորուչիկը լռեց։ Բայց հետո նորից սկսեց խոսել և Շվեյկին մի առ մի հիշեցնել նրա 

բոլոր պարտականությունները, ըստ որում առանձնապես ընդգծում էր, որ Շվեյկը 

պետք է հավատարիմ ծառա լինի և ոչ մի տեղ բերանից խոսք չթռցնի, թե տանը ինչ է 

կատարվում։  

— Ինձ մոտ դամաներ են լինում,— ընդգծեց նա։— Երբեմն դաման մնում է 

գիշերելու, եթե ես հետևյալ օրը ծառայության չպիտի գնամ։ Այդպիսի դեպքերում դուք 

սուրճը մեզ պիտի մատուցեք անկողնում, բայց միայն այն ժամանակ, երբ զանգը 

կտամ, հասկացա՞ք։  

— Ճիշտ այդպես, հասկացա, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Եթե ես անսպասելի մտնեմ 

սենյակ, ապա հնարավոր է, որ դա այս կամ այն դամային դուր չգա։ Ես ինքս էլ մի 

անգամ մի օրիորդ էի բերել մոտս, իսկ աղախինս սուրճը բերեց անկողնում 

մատուցելու, հակառակի պես, հենց այն ժամանակ, երբ մենք շախին զվարճանում 

էինք։ Աղախինս վախից սուրճը թափեց վրաս ու ամբողջ մեղքս խաշեց և դեռ ասաց. 

«Բարի լո՛ւյս»։ Իսկ ես հո գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, երբ դաման մնում է գիշերելու։  



— Շա՛տ լավ, Շվեյկ։ Դամաների հետ մենք պետք է շատ տակտով վարվենք,— 

ասաց պորուչիկը, որի տրամադրությունը սկսեց լավանալ, քանի որ խոսակցությունը 

վերաբերվում էր մի բանի, որ զբաղեցնում էր զորանոցից, վարժադաշտից ու 

թղթախաղից հետո ազատ մնացած նրա ամբողջ ժամանակը։  

Կանայք պորուչիկի բնակարանի շունչն ու հոգին էին։ Նրանք նրա համար 

ընտանեկան օջախ էին ստեղծում։ Նրանց թիվը մի քանի դյուժինի էր հասնում, և 

նրանցից շատերը այնտեղ գտնվելիս ջանում էին բնակարանը զարդարել ամեն 

տեսակ զիզիբիզիներով։  

Մի սրճարանատիրոջ կին պորուչիկի մոտ ապրել էր ուղիղ երկու շաբաթ, մինչև որ 

ամուսինը եկել էր նրան տանելու, և այդ ժամանակամիջոցում նա պորուչիկի համար 

ասեղնագործել էր մի շատ սիրուն սփռոցիկ, մոնոգրամներով զարդարել էր նրա 

ամբողջ սպիտակեղենը և, թերևս, հյուսեր-ավարտեր նաև պատի գորգը, եթե միայն 

ամուսինը այդ իդիլիային վերջ չտար։  

Մի ուրիշ դամա, որին երեք շաբաթ հետո ծնողները եկել էին տանելու, ցանկացել էր 

պորուչիկի ննջարանը կանացիք բուդուարի վերածել և ամենուր զանազան մանր-

մունր զարդարանքներ ու վազաներ էր շարել, իսկ անկողնու գլխավերևում կախել էր 

պահապան հրեշտակի պատկերը։  

Կնոջ ձեռքը, որի ներկայությունն զգացվում էր ննջարանի և ճաշասենյակի բոլոր 

անկյուններում, մուտք էր գործել և խոհանոց, որտեղ կարելի էր տեսնել 

ամենաբազմատեսակ խոհանոցային պիտույքներ — փառահեղ նվերը մի 

ֆաբրիկատիրոջ կնոջ, որն իր սիրուց բացի նրա տունը բերել էր բանջարեղեն ու 

կաղամբ կոտորելու մեքենա, բուլկի կտրելու սարք, լյարդի քերոց, կաթսաներ, 

թավաներ, տապակներ, քափքաշներ և աստված գիտե թե էլ ինչ։  

Սակայն մի շաբաթ հետո նա թողել-գնացել էր, քանզի չէր կարողացել հաշտվել այն 

մտքի հետ, որ Լուկաշը իրենից բացի քսանի չափ այլ սիրուհիներ ունի, մի 



հանգամանք, որ, անկասկած, անդրադարձել էր այդ մունդիրավոր ցեղական որձ շան 

կատարողանակության վրա։  

Պորուչիկ Լուկաշը լայն նամակագրություն ուներ, պահում էր մի ալբոմ իր 

սիրուհիների լուսանկարների համար, ստեղծել էր զանազան մասունքների մի 

հավաքածու, քանզի վերջին երկու տարում սկսել էր հակում ցուցաբերել դեպի 

ֆետիշիզմը։ Նա ուներ մի քանի այլատեսակ կանացի կախակապեր, չորս զույգ նրբին, 

ասեղնագործ վարտիք, երեք թափանցիկ, շատ բարակ կանացի շապիկ, բատիստե 

շորեր և, վերջապես, մի կորսետ և մի քանի զույգ գուլպա։  

— Այսօր ես հերթապահ եմ,— ասաց պորուչիկը Շվեյկին,— տուն կգամ միայն 

գիշերը։ Բնակարանը կարգի բերեք։ Իմ վերջին սպասյակը իր ծուլության համար 

այսօր երթային վաշտի հետ մեկնեց ռազմաճակատ։  

Դեղձանիկին և անգորական կատվին վերաբերվող կարգադրություններն անելուց 

հետո նա գնաց, չզլանալով դուրս գալուց առաջ մի անգամ ևս մի քանի խոսք ասել 

ազնվության և կարգ ու կանոնի մասին։  

Նրա գնալուց հետո Շվեյկն ամբողջ բնակարանը խստագույնս կարգի բերեց, 

այնպես որ, երբ գիշերը պորուչիկը տուն եկավ, նա ամենայն իրավամբ կարող էր 

զեկուցել․  

― Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ամեն ինչ կարգին է։ 

Միայն թե կատուն անվայել բան արեց՝ կերավ ձեր դեղձանիկին։  

— Ինչպե՞ս,― որոտաց պորուչիկը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ահա թե ինչպես։ Ես 

վաղուց գիտեի, որ կատուները դեղձանիկներին չեն սիրում և նեղություն են, տալիս։ 

Դրա համար էլ որոշեցի նրանց ծանոթացնել և, եթե այնպես պատահի, որ այդ 

անպիտանը որևէ օյին խաղա, այնպես դնգստել, որ մինչև մեռնելը չմոռանա, թե 

դեղձանիկների հետ ինչպես պետք է վարվել։ Ես կենդանիներին շատ եմ սիրում։ Մեր 



շենքում ապրող գլխարկագործն այդ ձևով վերջ ի վերջո կարողացավ իր կատվին 

վարժեցնել։ Սկզբում կատուն կերավ նրա երեք դեղձանիկներին, իսկ հիմա այլևս ոչ 

մեկին չի լափում, և դեղձանիկը կարող է նույնիսկ նստել նրա վրա։ Ես էլ ցանկացա 

փորձել, դեղձանիկին հանեցի վանդակից և թույլ տվի, որ կատուն նրան հոտոտի, իսկ 

այդ այլանդակը, մինչև ես ուշքի կգայի, կծեց դեղձանիկի գլուխը։ Աստված վկա, ես 

նրանից այդպիսի ստորություն չէի սպասում։ Եթե, պարոն պորուչիկ, մեջտեղը 

ճնճղուկ լիներ, բան չէի ասի, բայց, ախր, դա այնպիսի հիանալի դեղձանիկ էր, Հարցի 

դեղձանիկ։ Եվ այն էլ ինչպե՜ս ագահաբար էր խժռում, փետուրներն էլ հետը, և դեռ 

բավականությունից գռմռում։ Նրանք, այդ կատուները, ինչպես ասում են, ոչ մի 

երաժշտական կրթություն չեն ստացել և դեղձանիկի երգը տանել չեն կարողանում, 

որովհետև դրանից բան չեն հասկանում… Ես կատվին ինչպես պետքն է հայհոյեցի, 

բայց, աստված չանի, մատով իսկ չկպա, այլ սպասեցի ձեր գալուն, որ տեսնեմ, թե 

գործին ինչ վճիռ կտաք և թե այս քոսոտ այլանդակի հետ ինչպես պետք է վարվել։  

Այդ պատմությունն անելիս Շվեյկն այնպես բարեսրտորեն էր նայում պորուչիկի 

աչքերին, որ վերջինս նրան մոտեցած լինելով որոշակի խիստ մտադրությամբ, հետ 

քաշվեց, նստեց բազկաթոռին ու հարցրեց.  

— Լսեցեք, Շվեյկ, իսկապե՞ս դուք այդքան աստծու դմբլո եք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— հանդիսավորապես պատասխանեց 

Շվեյկը։— Դեռ փոքրուց բախտս չի բերում։ Ես միշտ ուզում եմ որևէ բան շտկել, 

որպեսզի ամեն ինչ չավ լինի, և դրանից երբեք ոչինչ դուրս չի գալիս, բացի ինձ և 

ուրիշներին անախորժություններ պատճաոելուց: Ես միայն ուզում էի նրանց 

ծանոթացնել, որ իրար ընտելանային։ Ես ի՞նչ մեղավոր եմ, որ նա դեղձանիկին լափեց 

և դրանով էլ ամեն մի ծանոթության վերջացավ։ Սրանից մի քանի տարի առաջ 

«Շտուպարտների մոտ» հյուրանոցում կատուն նույնիսկ թութակին լափեց այն բանի 

համար, որ նրան չարացնում էր ու կատվավարի մլավում… Համա թե դիմացկուն են 



այդ կատուները։ Եթե հրամայեք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ նրան սատկացնեմ, 

ստիպված պետք է լինեմ դռների արանքում ճզմել, թե չէ բան դուրս չի գա։  

Եվ Շվեյկն ամենաանմեղ մարդու տեսքով և իր անուշիկ, բարեմիտ ժպիտով սկսեց 

պորուչիկին պատմել, թե ինչպես են մահապատժի ենթարկում կատուներին։ Նրա այդ 

պատմությունը կենդանիներին հովանավորող ընկերությանը, հավանաբար, գժանոց 

կհասցներ։  

Շվեյկը դրսևորեց այնպիսի գիտելիքներ, որ պորուչիկ Լուկաշն իր զայրույթը 

մոռանալով՝ հարցրեց.  

— Դուք կարողանո՞ւմ եք կենդանիների հետ վարվել, սիրո՞ւմ եք նրանց։  

— Ամենից շատ սիրում եմ շներին,— ասաց Շվեյկը,— որովհետև դա շատ 

եկամտաբեր գործ է այնպիսի մարդու համար, որ կարողանում է նրանց առուծախով 

զբաղվել։ Բայց այդ գործում ես հաջողություն չունեցա, որովհետև միշտ էլ չափից 

ավելի ազնիվ էի, թեև, միևնույն է, գնորդները միշտ գալիս էին մոտս բողոքելու, թե 

ինչու առողջ ու ցեղական շան փոխարեն հալից ընկած շուն եմ տվել իրենց։ Կարծես 

թե բոլոր շները պետք է ցեղական ու առողջ լինեն։ Բայց չէ՛, ամեն մեկին պետք է 

ցեղականի վկայական տաս, և ահա ստիպված էի վկայականներ տպել և աղյուսի 

գործարանում ծնված բակապահ շանը դարձնել Արմին ֆոն Բարհայմի բավարական 

շնանոցից դուրս եկած ամենազտարյուն ազնվական։ Իսկ գնորդները շատ գոհ էին 

մնում, կարծելով, թե զտարյուն շուն են ձեռք բերել։ Վրշովեցյան շպիցը նրանց վրա 

հարելի էր սաղացնել որպես տաքսա, իսկ նրանք միայն զարմանում էին, թե ինչու 

Գերմանիայից բերված այդ հազվագյուտ շան բուրդը փռչոտ է, իսկ ոտքերը ծուռ չեն։ 

Բոլոր խոշոր շնանոցներում այդպես են անում։ Դուք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

զարմանքից կապշեիք, եթե տեսնեիք այն բոլոր խարդախությունները, որ այնտեղ 

անում են շներին ծննդագրեր տալիս։ Ճիշտն ասած, քիչ շներ կան, որ իրենց մասին 

կարող են ասել․ «Ես ազնվարյուն շուն եմ»։ Նրա կա՛մ մայրիկն է կապվել անճոռնի 

մեկի հետ, կա՛մ տատիկը, կա՛մ էլ, վերջապես, ունեցել է մի քանի հայրիկներ և 



յուրաքանչյուրից մի բան ժառանգել՝ մեկից ականջները, մյուսից պոչը, մի ուրիշից 

դնչի բուրդը, երրորդից դունչը, չորրորդից ծուռ ոտքերը, իսկ հինգերորդից բոյը։ Իսկ 

եթե ունեցել է տասներկու այդպիսի հայրիկներ, ապա, կարող եք պատկերացնել, 

պարոն օբեր-լեյտենանտ, թե այդպիսի շունը ինչ տեսք կունենա։ Մի անգամ ես մի 

այդպիսի որձ շուն էի առել, անունը Բալաբան, դա իր հայրիկների մեղքով այնքան 

անճոռնի էր դուրս եկել, որ բոլոր շները նրանից խորշում էին։ Ես նրան գնել էի 

խղճահարությունից․  ախր բոլորը նրան լքել էին, և նա իմ տանը, մի անկյունում 

նստած, շարունակ դարդ էր անում։ Նրան ծախեցի պինչերի տեղ։ Ամենից շատ 

չարչարվեցի այն ժամանակ, երբ նրան ներկում էի աղախառն պղպեղի գույնով։ Հետո 

նա իր տիրոջ հետ գնաց Մորավիա և այն օրվանից նրան չեմ տեսել։  

Շնագիտական այդ զեկուցումը սկսեց հետաքրքրել պորուչիկին, և Շվեյկը կարող էր 

անարգել շարունակել:  

— Շները չեն կարող կանանց պես իրենք իրենց ներկել, այդ մասին պետք է հոգա 

նա, ով ուզում է նրանց վաճառել։ Եթե, օրինակ, շունը ծեր է ու ալեհեր, իսկ դուք 

ուզում եք նրան ծախել մի տարեկան լակոտի տեղ և կամ այդ պապիկին ներկայացնել 

որպես ինն ամսեկան, ապա ավելի լավ կլինի լյապիս գնեք, ջրի մեջ բաց անեք ու 

ներկեք սև գույնով,— նորի տեսք կստանա։ Կազդուրելու համար կերակրեցեք ձիու 

դոզայի մկնդեղով, իսկ ատամները մաքրեցեք զմռնիտի թղթով, որով ժանգոտած 

դանակներ են մաքրում։ Իսկ ծախելու տանելուց առաջ նրա կոկորդը սալորօղի լցրեք, 

որպեսզի մի քիչ քեֆը տեղը գա։ Ձեռաց կաշխուժանա և քաղաքային վարչության 

կոնծած անդամի պես կսկսի ուրախ-ուրախ հաչել և բոլորին քսմսվել։ Իսկ գլխավորն 

ահա թե որն է. մարդկանց հետ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, հարկավոր է խոսել, և խոսել 

այնքան, մինչև որ գնորդը բոլորովին շշմի։ Եթե մեկն ուզում է բոլոնկա գնել, իսկ դուք 

տանը որսորդական շնից բացի ոչինչ չունեք, ապա պետք է կարողանաք գնորդին 

այնպես խոսելատանջ անել, որ բոլոնկայի փոխարեն հետը որսորդական շուն տանի։ 

Իսկ եթե այնպես է պատահել, որ ձեր ձեռքի տակ միայն ֆոքստերյեր ունենք, բայց 

գալիս են գերմանական կատաղի դոգ գնելու, որ տուն պահպանի, ապա դուք պետք է 



այնքան խոսեք, մինչև որ գնորդը բոլորովին խելառվի և, դոգի փոխարեն, գրպանը 

դրած տանի ձեր թզուկ ֆոքստերյերը… Երբ ես մի ժամանակ կենդանիների առևտուր 

էի անում, ինձ մոտ մի տիկին եկավ․ իր թութակը, ասում է, թռել է պարտեզ, իսկ 

այնտեղ, վիլլայի մոտ, երեխաներն այդ ժամանակ հնդիկ-հնդիկ են խաղալիս եղել։ 

Նրանք, ասում է, թութակը բռնել են, պոկել պոչի բոլոր փետուրները և դրանցով 

զարդարվել, ինչպես ոստիկանները։ Թութակը անպոչ մնալու ամոթից հիվանդացել 

էր, իսկ կենդանաբույժն իր փոշեդեղերով նրան սպանել։ Եվ այդպես, այդ տիկինն 

ասում է, թե ցանկանում է նոր թութակ գնել, միայն թե դաստիարակված, և ոչ թե բռի 

թութակ, որի բան ու գործը միայն հայհոյելն է։ Ի՞նչ կարող էի անել, երբ տանս ոչ մի 

թութակ չկար և ոչ մի հատ աչքի առաջ չունեի։ Ես միայն մի շատ կատաղի, բոլորովին 

կույր բուլդոգ ունեի։ Եվ ահա ստիպված եղա, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ցերեկվա 

ժամը երեքից մինչև երեկոյան ժամը յոթը այդ տիկնոջն այնքան համոզեի մինչև որ 

թութակի փոխարեն գնեց ասածս կույր բուլդոգը։ Դա որևէ դիվանագիտական 

բարդություն հարթելուց էլ դժվար բան էր։ Երբ տիկինը գնում էր, ես նրան ասացի. «Դե 

թող հիմա երեխաները փորձեն դրա պոչը պոկել»։ Եվ այլևս ինձ չվիճակվեց այդ 

տիկնոջ հետ խոսել, այդ բուլդոգի պատճառով նա ստիպված էր եղել Պրագայից 

հեռանալ, քանի որ շունը կծել էր նրանց տան բոլոր կենվորներին… Հավատացեք, 

պարոն օբեր-լեյտենանտ, լավ կենդանի ճարելը դժվար է, շա՜տ դժվար…  

— Ես ինքս շուն սիրող եմ,— ասաց պորուչիկը։— Ընկերներիցս ոմանք իրենց հետ 

շներ էին տարել ռազմաճակատ։ Հետո ընկերներս ինձ գրում էին, թե այդպիսի 

հավատարիմ ու անձնվեր ընկերոջ հետ ռազմաճակատային ծառայությունը աննկատ 

է անցնում։ Դուք, ինչպես տեսնում, եմ, շների բոլոր տեսակները լավ եք ճանաչում, և 

հուսով եմ, որ եթե շուն ունենամ՝ կկարողանաք խնամել։ Ո՞ր տեսակն է, ձեր 

կարծիքով, ամենից լավը, այսինքն, խոսքս ընկեր շան մասին է։ Ես մի ժամանակ մի 

պինչեր ունեի, բայց չգիտեմ…  

— Իմ կարծիքով, պարոն օբեր-լեյտենանտ, պինչերը շատ անուշիկ շուն է։ Ճիշտ է, 

պինչերը ամեն մարդու դուր չի գալիս, որովհետև փռչոտ է և դնչի մազերն այնքան 



կոշտ են, որ կարծես բանտից ազատված տաժանակրորդ լինի։ Պինչերներն անճոռնի 

են, նայելն հաճելի չէ, բայց դրա փոխարեն խելոք են։ Դմբլո սեն-բերնարը պինչերին չի 

հասնի։ Պինչերը ֆոքստերյերից խելոք է։ Ես ճանաչում էի մի…  

Պորուչիկ Լուկաշը նայեց ժամացույցին և ընդհատեց ՇՎեյկի խոսքը.  

— Արդեն ուշ է, պետք է քունս առնեմ։ Վաղը ես նորից հերթապահ եմ, իսկ դուք ձեր 

ամբողջ օրը կարող եք տրամադրել որևէ պինչեր գտնելու գործին։  

Նա գնաց քնելու, իսկ Շվեյկը խոհանոցում պառկեց դիվանի վրա և սկսեց կարդալ 

զորանոցից պորուչիկի բերած թերթը։  

— Տես, է՜,— ասաց ինքն իրեն Շվեյկը,— հետաքրքրությամբ հետևելով օրվա 

դեպքերին։— Սուլթանը Վիլհելմ կայսրին պարգևատրել է զինվորական մեդալով, իսկ 

ես մինչև հիմա նույնիսկ արծաթե փոքր մեդալ չունեմ։  

Շվեյկը մտածմունքի մեջ ընկավ և հանկարծ տեղից վեր թռավ.  

— Քիչ էր մնում մոռանայի։— Եվ գնաց պորուչիկի սենյակը։  

Պորուչիկը պինդ քնած էր։ Շվեյկն արթնացրեց նրան.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ ես կատվի մասին 

կարգադրություն չեմ ստացել։  

Պորուչիկը քունը գլխին շուռ եկավ մյուս կողքի վրա ու քրթմնջաց. «Երեք օրով 

կալանք» և նորից քնեց։  

Շվեյկը կամացուկ դուրս եկավ սենյակից, տարաբախտ կատվին հանեց դիվանի 

տակից ու ասաց նրան.  

— Երեք օրով կալա՛նք։  

Եվ անգորական կատուն նորից մտավ դիվանի տակ։  

IV  



Հենց նոր էր Շվեյկը պատրաստվում գնալ որևէ պինչեր գտնելու, երբ մի ջահել 

դամա զանգն հնչեցրեց ու ասաց, թե ուզում է պորուչիկ Լուկաշի հետ խոսել։ Դամայի 

կողքին երկու խոշոր ճամպրուկներ կային, և Շվեյկը միջոց ունեցավ նկատելու 

սանդուղքից ցած իջնող բեռնակրի գլխարկը։  

— Տանը չէ,— վճռաբար ասաց Շվեյկը,— բայց ջահել դաման արդեն գտնվում էր 

նախասենյակում և անառարկելի տոնով Շվեյկին հրամայեց.  

— Ճամպրուկները տարեք սենյակ։  

— Առանց պարոն պորուչիկի թույլտվության չի կարելի,— ասաց Շվեյկը։— Պարոն 

պորուչիկն ինձ հրամայել է առանց իր գիտության ոչինչ չանել։  

— Խելագարվե՞լ եք,— ծղրտաց ջահել դաման։— Ես պարոն պորուչիկի մոտ հյուր 

եմ եկել։  

— Այդ մասին ինձ ոչինչ հայտնի չէ,— պատասխանեց Շվեյկը։— Պարոն պորուչիկը 

գտնվում է պաշտոնավայրում և կվերադառնա միայն գիշերը, իսկ ես պինչեր գտնելու 

հրաման եմ ստացել։ Ոչ մի ճամպրուկի և ոչ մի դամայի մասին ոչինչ չգիտեմ։ Ես 

պետք է կողպեմ բնակարանի դուռը և ձեզ խոնարհաբար կխնդրեի հեռանալ։ Ինձ այդ 

մասին ոչ մի կարգադրություն չեն արել, և ես չեմ կարող մի օտար, ինձ անծանոթ 

անձնավորության մենակ թողնել բնակարանում։ Մեր փողոցում հրուշակագործ 

Բելչիցկու տանն էլ ահա այսպես մի կողմնակի մարդ էին թողել, իսկ նա 

մաքրազարդել էր զգեստապահարանն ու ծլկել… Իհարկե, ես դրանով չեմ ուզում ձեր 

մասին որևէ վատ բան ասել,— շարունակեց Շվեյկը, նկատելով, որ դաման 

հուսահատված լաց է լինում,— բայց բնավ չի կարելի, որ դուք մնաք այստեղ։ Ինքներդ 

դատեցեք, քանի որ բնակարանն ինձ է վստահված, ամեն մի մանրուքի համար ես եմ 

պատասխանատու։ Ուստի մի անգամ ևս խոնարհաբար խնդրում եմ իզուր տեղը ձեզ 

դժվարին կացության մեջ չդնել։ Առանց պարոն պորուչիկի հրամանի ինձ համար 

հարազատ եղբայրս անգամ գոյություն չունի։ Ճիշտ է, շատ ցավում եմ, որ ստիպված 



եմ ձեզ հետ այդպես խոսել, բայց զինվորական ծառայության մեջ նախ և առաջ պետք է 

կարգ ու կանոն լինի։  

Այդ միջոցին ջահել դաման փոքր-ինչ ուշքի եկավ, պայուսակից հանեց իր 

այցետոմսը, մատիտով մի քանի տող գրեց, դրեց մի սքանչելի ծրարիկի մեջ և 

վհատորեն ասաց.  

— Սա տարեք պարոն պորուչիկին, իսկ ես այստեղ կսպասեմ պատասխանի։ Ահա 

ձեզ հինգ կրոն ճանապարհի փող։  

— Բան դուրս չի գա,— պատասխանեց Շվեյկը, վրդովված անսպասելի հյուրի 

պնդերեսությունից։— Ձեր հինգ կրոնը ձեզ լինի, ահա դրված է այն աթոռի վրա, իսկ 

եթե կուզեք՝ միասին գնանք զորանոց, այնտեղ դուք ինձ կսպասեք, ես ձեր նամակը 

կտանեմ ու կհանձնեմ և պատասխանը կբերեմ։ Իսկ ձեզ բնավ չի կարելի այստեղ մնալ 

ու սպասել։  

Այդ ասելուց հետո նա ճամպրուկները քարշ տվեց նախասենյակ և, պալատական 

բանալեպահի պես բանալիները զնգզնգացնելով, դռան առաջ կանգնած, ասաց 

բազմանշանակալից.  

— Կողպում ենք․․․  

Ջահել դաման անօգնական մարդու տեսքով դուրս եկավ սանդղահարթակ։ Շվեյկը 

դուռը կողպեց ու առաջ ընկավ։ Դաման մանրիկ քայլերով շնիկի պես վազում էր 

Շվեյկի հետևից և նրան հասավ միայն այն ժամանակ, երբ սիգարետ գնելու համար նա 

մտավ մի կրպակ: Հիմա դաման քայլում էր նրա կողքից և ջանում խոսակցություն 

բանալ.  

— Իսկ դուք անպայման կհանձնե՞ք։  

— Որ ասել եմ, ուրեմն կհանձնեմ։  

— Իսկ պարոն պորուչիկին կգտնե՞ք։  

— Չգիտեմ:  



Նրանք անխոս քայլում էին կողք-կողքի, մինչև որ, վերջապես, Շվեյկի ուղեկցուհին 

նորից սկսեց խոսել.  

― Ուրեմն, կարծում եք, պարոն պորուչիկին չե՞ք գտնի։  

— Ոչ, չեմ կարծում։  

— Իսկ ի՞նչ եք կարծում, նա որտե՞ղ կարող է լինել։  

— Չգիտեմ։  

Դրանով խոսակցությունը երկար ժամանակ ընդհատվեց, մինչև որ ջահել դաման 

այն վերսկսեց հետևյալ հարցով.  

— Նամակն հո չե՞ք կորցրել։  

— Առայժմ ոչ։  

— Ուրեմն, անպայման կհանձնե՞ք պարոն պորուչիկին։  

— Այո։  

— Իսկ պորուչիկին կգտնե՞ք։  

— Արդեն ասացի, որ չգիտեմ,— պատասխանեց Շվեյկը։— Զարմանում եմ, թե 

ինչպե՞ս մարդիկ կարող են այդքան հետաքրքրասեր լինել և շարունակ միևնույն բանը 

հարցնել։ Դա նույնն է, որ ես փողոցում կանգնեցնեի ամեն մի պատահած մարդու և 

հարցնեի, թե այսօր ամսի քանի՞սն է։  

Դրանով էլ վերջացան Շվեյկի հետ լեզու գտնելու բոլոր փորձերը, և զորանոցի 

մնացած ճանապարհը նրանք անցան միանգամայն լուռ։ Միայն թե, երբ կանգ առան 

զորանոցի մոտ՝ Շվեյկը դամային առաջարկեց սպասել, իսկ ինքը դարպասի առաջ 

կանգնած զինվորների հետ սկսեց զրուցել պատերազմի մասին։ Այդ զրույցը պետք է 

որ արտակարգ բավականություն պատճառեր դամային, եթե դատելու լինեք ըստ 

այնմ, որ նա տառապյալի տեսքով գնում-գալիս էր մայթի վրա և ինքն իրեն ուտում, 

տեսնելով, թե ինչպես Շվեյկը շարունակում է շարադրել ռազմաճակատի գործերի 



վիճակը դեմքի այնպիսի տխմար արտահայտությամբ, որպիսին կարելի էր տեսնել 

թերևս միայն «Համաշխարհային պատերազմի խրոնիկա»-ի մեջ այն ժամանակ 

հրապարակված մի լուսանկարում, որի տակ գրված էր. «Ավստրիայի գահաժառանգը 

զրուցում է երկու օդաչուների հետ, որոնք ցած են գցել մի ռուսական սավառնակ»։  

Շվեյկը նստեց դարպասի մոտ գտնվող նստարանի վրա և սկսեց պատմել, թե 

Կարպատյան ռազմաճակատում մեր զորքերի հարձակումը տապալվել է, սակայն, 

մյուս կողմից, Պրեմիշլի պարետ գեներալ Կուսմանեկը ժամանել է Կիև, ինչպես և այն, 

թե Սերբիայում մեր ձեռքին մնացել է տասնմեկ հենակետ, և սերբերը երկար չեն 

կարող մերոնց հետապնդել։  

Այնուհետև Շվեյկն սկսեց քննադատել մի քանի նշանավոր ճակատամարտեր և 

հանկարծ Ամերիկա հայտնագործեց, ասելով, թե չորս կողմից շրջապատված 

զորամասը անպայման պետք է անձնատուր լինի։  

Կուշտ խոսելուց հետո նա հարկ համարեց մոտենալ հուսահատված դամային և 

ասել, որ այս րոպեիս կվերադառնա, թող նա ոչ մի տեղ չգնա, իսկ ինքը գնաց վեր՝ 

գրասենյակ, որտեղ փնտրեց ու գտավ պորուչիկ Լուկաշին, որն այդ ժամանակ ոմն 

պոդպորուչիկի բացատրում էր խրամատների մի սխեմա և նրան կշտամբում, թե 

գծագրել չգիտե և երկրաչափությունից ոչ մի գաղափար չունի։  

— Տեսնում եք, թե դա ինչպես պետք է անել։ Եթե տվյալ ուղիղ գծի վրա հարկավոր է 

ուղղահայաց իջեցնել, ապա մենք պետք է այնպիսի ուղիղ գիծ գծենք, որ առաջինի 

հետ անկյուն կկազմի։ Հասկանո՞ւմ եք։ Այդ դեպքում դուք խրամատները ճիշտ 

կանցկացննեք, նրանցով չեք մոտենա հակառակորդին, այլ վեցհարյուր մետր հեռու 

կգտնվեք։ Իսկ ըստ ձեր գծագրածի մենք մեր դիրքերով կմտնեինք հակառակորդի գծի 

խորքը և մեր խրամատներով հակառակորդի նկատմամբ գրաված կլինեինք 

ուղղահայաց դիրք։ Բայց չէ՞ որ ձեզ հարկավոր է բութ անկյուն։ Չէ՞ որ դա շատ պարզ 

բան է, այնպես չէ՞։  



Պահեստի պոդպորուչիկը, որ խաղաղ ժամանակ ծառայել էր որպես բանկի 

գանձապահ, բոլորովին վհատված կանգնել էր գծագրերի առաջ ու ոչինչ չէր 

հասկանում։ Նա թեթևացած շունչ քաշեց, երբ Շվեյկը մոտեցավ պորուչիկին ու 

զեկուցեց.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն պորուչիկ, ինչ-որ դամա խնդրում է այս 

նամակը հանձնել ձեզ և պատասխանի է սպասում։— Այդ ասելիս նա 

բազմանշանակալից ու ընտանեվարի աչքով արեց։  

Այն, ինչ կարդաց պորուչիկը, նրա վրա բարենպաստ տպավորություն չգործեց.—  

«Lieber Heinrich! Mein Mann verfolgt mich. Ich muss unbedingt bei Dir ein paar Tage 

gastieren. Dein Bursch ist efn grosses Mistvieh. Ich bin unglücklich.  

Deine Katy»[44].  

Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց, Շվեյկին տարավ հարևան դատարկ գրասենյակը, 

դուռը փակեց և սկսեց սեղանների միջև գնալ ու գալ։ Վերջապես նա կանգ առավ 

Շվեյկի առաջ։  

— Այդ դաման գրում է, թե դուք անասուն եք։ Ի՞նչ եք արել նրան։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, ես նրան ոչինչ չեմ արել, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ 

Ես ինձ պահում էի ինչպես հարկն է, սակայն նա ուզում էր իսկույն տեղավորվել 

բնակարանում։ Բայց քանի որ ձեզնից ոչ մի հրաման չէի ստացել, չթողի, որ մնա 

այնտեղ։ Դա դեռ բավական չէ, հետը երկու ճամպրուկ էլ է բերել, կարծես իր տունն է 

եկել։  

Պորուչիկը մի անգամ էլ բարձրաձայն հառաչեց։ Հառաչեց և Շվեյկը․  

— Ի՞նչ,— սպառնալից գոռաց պորուչիկը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ծա՛նր դեպք է։ Սրանից 

երկու տարի առաջ Վոյտեշսկա փողոցում ապրող մի պաստառագործի մոտ մի 

օրիորդ էր մուտք գործել, և պաստառագործը ոչ մի կերպ չէր կարողանում նրան դուրս 



անել։ Վերջ ի վերջո ստիպված եղավ լուսագազով թունավորել իրե՛ն էլ, նրա՛ն էլ, և 

բանն այդպես վերջացավ։ Մարդ կնկա հետ գործ չունենա՛։ Ես նրանց լա՜վ եմ 

ճանաչում։  

— Ծա՛նր դեպք է,— կրկնեց պորուչիկը Շվեյկից հետո, և դեռ երբեք այդպիսի 

ճշմարտություն չէր բարբառել։  

«Սիրելի Հայնրիխն» իրոք վատ վիճակի մեջ էր։ Իր ամուսնուց հետապնդվող կինը 

գալիս է նրա մոտ մի քանի օրով հյուրընկալվելու հենց այն ժամանակ, երբ 

Տրեշեբոնից պետք է գա պանի Միցեկովան, որպեսզի երեք օրվա մեջ նորից անի այն, 

ինչ կանոնավոր կերպով անում է երեք ամիսը մի անգամ, երբ գնումների համար 

գալիս է Պրագա։ Բացի դրանից, վաղը չէ մյուս օրը գալու է մի օրիորդ, որը մի ամբողջ 

շաբաթ մտածելուց հետո պորուչիկին հաստատ խոսք է տվել, թե նրան թույլ կտա 

իրեն տիրանալ, քանի որ, միևնույն է, մի ամսից հետո ամուսնանալու է մի ինժեների 

հետ։  

Պորուչիկը գլուխը կախ նստել էր սեղանի վրա և անխոս միտք էր անում, սակայն 

չգտավ ոչ մի այլ ելք, քան վեր կենալ ու նստել սեղանի առաջ և պաշտոնական բլանկի 

վրա գրել հետևյալը․  

«Սիրելի Կետի.  

Մինչև իրիկվա ժամը 9-ը ես կլինեմ պաշտոնատեղում։ Կգամ 10-ին։ Խնդրում եմ 

տունս քոնը համարես։ Ինչ վերաբերվում է իմ սպասյակ Շվեյկին, ապա ես նրան 

արդեն հրամայել եմ, որ բոլոր ցանկություններդ կատարված լինեն։ Քո Ինդրժիխ»։  

— Այս նամակը հանձնեցեք տիրուհուն,— ասաց պորուչիկը։— Ձեզ հրամայում եմ 

նրա հետ վարվել քաղաքավարի ու տակտով և կատարել իր բոլոր ցանկությունները, 

որոնք ձեզ համար պետք է օրենք լինեն։ Դուք նրա նկատմամբ պետք է գալանտ 

վերաբերմունք ունենաք և խղճի մտոք ծառայեք։ Ահա ձեզ հարյուր կրոն, որի համար 

հետո ինձ հաշիվ կտաք։ Անշուշտ նա ձեզ կուղարկի որևէ բան գնելու, պատվիրեցեք 

նրա համար ճաշ, ընթրիք և այլն։ Գնեցեք նաև երեք շիշ գինի և մի տուփ «Մեմֆիս»։ 



Այդպես։ Առայժմ ուրիշ ոչինչ։ Կարող եք գնալ։ Կրկին հիշեցնում եմ, որ պետք է 

կատարեք տիրուհու յուրաքանչյուր ցանկությունը, որ կնկատեք նրա աչքերում։  

Ջահել դաման արդեն իսպառ կորցրել էր Շվեյկին տեսնելու հույսը և շատ 

զարմացավ, երբ վերջինս դուրս եկավ զորանոցից և մի նամակ ձեռքին դիմեց դեպի 

նա։  

Շվեյկը զինվորական պատիվ տվեց, նամակը հանձնեց նրան ու զեկուցեց.  

— Համաձայն պարոն օբեր-լեյտենանաի հրամանի, ես պարտավոր եմ, տիրուհի՛, 

ձեզ հետ քաղաքավարի և տակտով վարվել, ծառայել խղճի մտոք և կատարել այն 

բոլոր ցանկությունները, որ կնկատեմ ձեր աչքերում։ Ինձ հրամայված է ձեզ համար 

գնել ինչ որ դուք ցանկանալու լինեք։ Դրա համար պարոն օբեր-լեյտենանտից 

ստացված է հարյուր կրոն, սակայն այդ փողով պետք է գնեմ նաև երեք շիշ գինի և մի 

տուփ «Մեմֆիս»։  

Նամակը կարդալուց հետո դամայի սիրտը նորից տեղն եկավ, որն արտահայտվեց 

նրանով, որ նա Շվեյկին պատվիրեց կառք վարձել։ Երբ Շվեյկը կատարեց այդ 

պատվերը, դաման նրան հրամայեց նստել կառապանի նստիքի վրա։  

Նրանք տուն գնացին։ Մտնելով բնակարան, դաման հիանալի կատարեց 

տանտիրուհու դերը։ Շվեյկը ստիպված եղավ ճամպարուկները տեղափոխել ննջարան 

և գորգերը բակում թափ տալ։ Հայելու հետևում գոյացած հազիվ նկատելի 

սարդոստայնն անգամ դամային մեծագույն վրդովմունք պատճառեց։  

Այդ ամենից երևում էր, որ նա մտադիր է այդ մարտական դիրքերը գրավել երկար 

ժամանակով։  

Շվեյկը քրտինքի մեջ կորել էր։ Երբ նա գորգերը թափ տվեց վերջացրեց, դամայի 

խելքին փլեց, թե հարկավոր է հանել ու թափ տալ վարագույրները։ Այնուհետև նա 

Շվեյկին հրամայեց լվանալ սենյակի և խոհանոցի լուսամուտները։ Դրանից հետո 

դաման սկսեց վերադասավորել կահույքը։ Այդ բանը նա անում էր մեծ 



ջղագրգռությամբ, և երբ Շվեյկն ամեն ինչ քարշ տվեց մի անկյունից մյուսը, ապա 

դամային դա նորից դուր չեկավ, և նա սկսեց վերստին կոմբինացիաներ կատարել ու 

նոր վերադասավորումներ մտմտալ։  

Դաման ամբողջ բնակարանը տակն ու վրա արեց, սակայն բնավորվելու նրա 

եռանդն սկսեց կամաց-կամաց սպառվել, և ավերմունքն հետզհետե դադարեց։  

Նա կոմոդից հանեց անկողնու մաքուր սպիտակեղեն և իր ձեռքով փոխեց բարձերի 

ու փետրաներքնակների երեսները։ Երևում էր, որ նա այդ բանն անում էր 

անկողնասիրաբար։ Անկողին ասածը ստիպում էր, որ նրա ռունգերը վավաշորեն 

թրթռային։  

Այնուհետև նա Շվեյկին ուղարկեց ճաշ ու գինի բերելու, իսկ ինքն այդ միջոցին 

հագավ մի թափանցիկ կոմբինացիա, որի մեջ չափազանց գայթակղիչ տեսք ուներ։  

Ճաշի ժամանակ նա մի շիշ գինի խմեց, ծխեց բազմաթիվ «մեմֆիսիկներ» և անկողին 

մտավ։ Իսկ Շվեյկը խոհանոցում անուշ էր անում իր զինվորաբաժին հացը՝ 

թաթախելով քաղցրահամ օղու բաժակի մեջ։  

— Շվե՛յկ,— լսվեց հանկարծ ննջարանից,— Շվե՛յկ։  

Շվեյկը բացեց դուռը և տեսավ ջահել դամային, որ գեղանի պոզայով պառկած էր 

բարձերի վրա։  

— Մտե՛ք։  

Շվեյկը մոտեցավ անկողնուն։ Դաման, մի ուրիշ տեսակ ժպտալով, հայացքով ոտից-

գլուխ լափեց նրա ամրակազմ կերպարանքն ու մսեղ ազդրերը։ Ապա, բարձրացնելով 

այն նուրբ շորը, որ ծածկում ու թաքցնում էր ամեն ինչ, խստորեն հրամայեց, 

«Հանեցեք ձեր կոշիկներն ու շալվարը։ Ցո՛ւյց տվեք…»։  

Երբ պորուչիկը զորանոցից վերադարձավ, քաջարի զինվոր Շվեյկը խղճի մտոք 

կարող էր զեկուցել.  



— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, կատարեցի տիրուհու 

բոլոր ցանկությունները և աշխատեցի խղճի մտոք, համաձայն ձեր հրամանի։  

— Շնորհակալ եմ, Շվեյկ,— ասաց պորուչիկը։— Շա՞տ ցանկություններ ունեցավ։  

— Մոտավորապես վեց,— զեկուցեց,— հիմա, անցած ճանապարհից հետո, մեռածի 

պես քնած է։ Ես կատարեցի այն բոլոր ցանկությունները, որ նկատեցի նրա աչքերում։  

V  

Այն ժամանակ, երբ Դունայեց և Ռաբ գետերի մերձափնյա անտառներին սեղմված 

մեր զորքերը կանգնած էին արկերի տարափի ներքո, իսկ Կարպատներում մեծ 

տրամաչափի թնդանոթները ծվեն-ծվեն էին անում և հողով ծածկում 

ավստրիացիների ամբողջ վաշտեր, այն ժամանակ, երբ ռազմական 

գործողությունների բոլոր բեմերում հորիզոնները լուսավորված էին այրվող գյուղերի 

ու քաղաքների բոցով,— ահա այդ ժամանակ պորուչիկ Լակաշն ու Շվեյկը մի ոչ 

այնքան հաճելի իդիլիա էին ապրում իր ամուսնուց փախած և հիմա տանտիրուհու 

դեր կատարող դամայի հետ։  

Մի անգամ, երբ դաման գնացել էր զբոսնելու, պորուչիկ Լուկաշը Շվեյկի հետ 

ռազմական խորհրդի նստեց, թե ինչ հնարով ազատվեն նրանից։  

— Ամենից լավն այն կլիներ, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— ասաց Շվեյկը,— որ 

ամուսինը նրա տեղն իմանար ու գար տանելու։ Չէ՞ որ դուք ասում էիք, որ ամուսինը 

նրան որոնում է ․  այդ մասին տիկինը գրել էր այն նամակում, որ ես բերի ձեզ 

հանձնելու։ Հարկավոր է ամուսնուն հեռագիր տալ, թե իր կինը ձեզ մոտ է և նա կարող 

է գալ ու տանել, և վերջ։ Անցյալ տարի Վշենորիի վիլլաներից մեկում ճիշտ այդպիսի 

մի դեպք պատահեց։ Բայց այն ժամանակ կինն ինքն էր հեռագիր տվել ամուսնուն, իսկ 

ամուսինը եկավ նրան տանելու և ջարդեց թե՛ կնոջ և թե՛ նրա սիրեկանի ռեխը։ Բայց 

սիրեկանը ոչ զինվորական մարդ էր, իսկ այս դամայի ամուսինը սիրտ չի անի սպայի 

հետ այդպես վարվել։ Եվ, վերջապես, դուք ոչ մի մեղք չունեք, ոչ ոքի չեք հրավիրել ձեզ 



մոտ, իսկ եթե դաման փախել է, այդ բանն արել է իր պատասխանատվությամբ։ 

Կտեսնեք, հեռագիրը գործին կօգնի։ Եթե նրա ամուսինը նույնիսկ մի երկու հատ էլ 

շրխկացնի․․․  

— Նա շատ ինտելիգենտ մարդ է,— ընդհատեց Շվեյկին պորուչիկ Լուկաշը,― ես 

նրան ճանաչում եմ։ Գայլուկի մեծածախ առևտուր է անում։ Նրա հետ, իհարկե, 

անհրաժեշտ է խոսել։ Հեռագիր կտամ։  

Լուկաշի հեռագիրը լակոնիկ էր, ինչպես բոլոր առևտրական հեռագրերը.  

«Ձեր տիկնոջ ներկայիս հասցեն է…»։ Ապա գալիս էր պորուչիկ Լուկաշի 

բնակարանի հասցեն։  

Եվ ահա մի գեղեցիկ օր պանի Կետին շատ անախորժաբար զարմացավ, երբ 

գայլուկի մեծածախ առևտրականը ներս ընկավ Լուկաշի բնակարանը։ Նա շատ 

կորեկտ մարդու և հոգատար ամուսնու տեսք ուներ, երբ պանի Կետին, այդ պահին 

իրեն չկորցնելով, նրանց ներկայացրեց իրար.  

— Ամուսինս… պարոն պորուչիկ Լուկաշ։  

Եվ ուրիշ ոչինչ չգտավ ասելու։  

— Նստեցեք, խնդրեմ, պա՛ն Վենդլեր,— սիրալիր առաջարկեց պորուչիկը հյուրին և 

ծխախոտատուփը հանելով՝ մեկնեց գայլուկավաճառին։— Չէի՞ք կամենա։  

Ինտելիգենտ գայլուկավաճառը քաղաքավարությամբ մի սիգարետ վերցրեց և, 

ծուխը բերանից բաց թողնելով, զգուշորեն հարցրեց.  

— Շուտո՞վ պիտի ռազմաճակատ գնաք, պարոն պորուչիկ։  

— Ես զեկույց եմ ներկայացրել, որ ինձ տեղափոխեն Բուդեյովիցի Իննսունմեկերորդ 

գունդը։ Հավանաբար, կգնամ հոժարականների դպրոցում գործերս վերջացնելուն 

պես։ Մեզ հարկավոր են մեծ թվով սպաներ, սակայն, դժբախտաբար, ներկայումս մի 

տխուր երևույթ է նկատվում. հոժարականների դպրոցն ընդունվելու իրավունք 



ունեցող երիտասարդները չեն ձգտում օգտվել այդ իրավունքից։ Գերադասում են մնալ 

հասարակ շարքային զինվորի վիճակում, փոխանակ ձգտելու յունկեր դառնալ։  

— Պատերազմը գայլուկի առևտրին մեծ վնաս հասցրեց։ Բայց կարծում եմ դա 

երկար չի տևի,— ասաց առևտրականը, նայելով մերթ իր կնոջը, մերթ պորուչիկին։  

— Մեր վիճակը շատ բարենպաստ է,— ասաց պորուչիկ Լուկաշը։— Հիմա այլևս ոչ 

ոք չի տարակուսում, որ հաղթելու է կենտրոնական պետությունների զենքը։ 

Ֆրանսիան, Անգլիան, Ռուսաստանը չափազանց թույլ են ավստրո-թուրքա-

գերմանական պատվարի հանդեպ։ Ճիշտ է, մի քանի ռազմաճակատներում մենք որոշ 

աննշան անհաջողություններ ունեցանք։ Սակայն, կասկած չի կարող լինել, որ երբ 

Կարպատյան լեռնաշղթայի և Միջին Դունայեցի միջև ճեղքենք ռուսական 

ռազմաճակատը, պատերազմը կվերջանա։ Ճիշտ այդպես էլ ֆրանսիացիներին մոտ 

ապագայում սպառնում է ամբողջ արևելյան Ֆրանսիայի կորուստը և, բացի դրանից, 

գերմանական զորքերի Փարիզ մտնելու վտանգը։ Դա միանգամայն պարզ է։ Եվ հետո 

պետք է հաշվի առնել և այն, որ Սերբիայում մեր զորաշարժերը չափազանց հաջող են։ 

Մեր զորքերի նահանջը, որ փաստորեն իրենից ներկայացնում է մի 

վերախմբավորում, շատերը բացատրում են միանգամայն այլ կերպ, քան պահանջում 

է պատերազմական ժամանակի անհրաժեշտ հասարակ սառնասրտությունը։ Շատ 

շուտով մենք կտեսնենք, որ մեր ռազմական գործողությունների հարավային 

ռազմաբեմում մեր ծրագրած մանյովրները ցանկալի արդյունք կտան։ Բարեհաճեցեք 

դիտել…  

Պորուչիկ Լակաշը քաղաքավարաբար բռնեց գայլուկավաճառի ուսից, մոտեցրեց 

նրան պատից կախված ռազմական գործողությունների քարտեզին և, առանձին 

կետեր նշելով, շարունակեց բացատրել.  

— Արևելյան Բեսկիդ ․  սա մեր ամենահուսալի հենակետն է։ Կարպատյան 

ճակատամասերում ևս, ինչպես տեսնում եք, մենք ուժեղ հենակետ ունենք։ Մի զորեղ 



հարված այդ գծի ուղղությամբ, և մենք կանգ չենք առնի մինչև Մոսկվա։ Պատերազմը 

կվերջանա ավելի շուտ, քան մենք ենթադրում ենք։  

— Իսկ Թուրքիան ի՞նչ է անում,— հարցրեց գայլուկի մեծածախ առևտրականը, 

մտածելով, թե ինչից սկսի, որ կարողանա մոտենալ այն գործի էությանը, որի համար 

եկել է։  

— Թուրքերը շատ լավ են դիմանում,— պատասխանեց պորուչիկը, նորից նրան 

մոտեցնելով սեղանին։— Թուրքական պառլամենտի նախագահ Հալիլ-բեյը և Ալի-բեյը 

եկել են Վիեննա։ Դարդանելի թուրքական բանակի հրամանատար է նշանակված 

մարշալ Լիման ֆոն Զանդերսը։ Գոլց փաշան Կոնստանդնուպոլսից եկել է Բեռլին։ 

Մեր կայսրը շքանշաններով պարգևատրել է Էնվեր փաշային, փոխ-ծովակալ Իսսեդ 

փաշային ու գեներալ Ջևադ փաշային։ Բավակա՜ն շատ պարգևներ այդքան կարճ 

ժամանակում։  

Մի որոշ ժամանակ բոլորն անխոս նստած էին իրար դիմաց, մինչև որ պորուչիկը 

հարկ համարեց ճնշող լռությունը խզել հետևյալ բառերով.  

— Ե՞րբ եք բարեհաճել գալ, պան Վենդլեր։  

— Այս առավոտ։  

— Շատ ուրախ եմ, որ դուք ինձ գտաք տանը։ Ճաշից հետո ես միշտ գնում եմ 

զորանոց և ամբողջ գիշերն այնտեղ մնում։ Ես գիշերն եմ աշխատում։ Իսկ քանի որ 

բնակարանը, իսկապես ասած, ամբողջ օրը դատարկ է մնում, հնարավորություն 

ունեի տիկնոջն առաջարկել իմ հյուրընկալությունը։ Քանի դեռ նա Պրագայում է, 

նրան ոչ ոք չի անհանգստացնի։ Ի սեր վաղեմի ծանոթության…  

Գայլուկավաճառը հազաց։  

— Կետին տարօրինակ կին է, պարոն պորուչիկ։ Ընդունեցեք իմ անկեղծ 

շնորհակալությունը այն ամենի առթիվ, որ արել եք նրա համար։ Հանկարծ խելքին 



փչել է գալ Պրագա՝ ջղերը բուժելու։ Ես մեկնել էի շրջագայության, վերադառնում եմ 

տուն, տեսնում՝ ոչ ոք չկա։ Կետին չկա…  

Անկեղծ ձևանալով, նա մատը թափ տվեց կնոջ վրա և ծուռ ժպտալով ասաց.  

— Դու երևի մտածել ես, թե քանի որ ես գործով մեկնել եմ, ապա ինքդ էլ կարող ես 

տնից գնալ։ Դու, իհարկե, չես էլ մտածել…  

Տեսնելով որ խոսակցությունն սկսում է ոչ ցանկալի ընթացք ստանալ, պորուչիկ 

Լուկաշը ինտելիգենտ գայլուկավաճառին նորից մոտեցրեց ռազմական 

գործողությունների քարտեզին և ցույց տալով ընդգծված տեղերը՝ ասաց.  

— Ես մոռացա ձեր ուշադրությունը հրավիրել մի շատ հետաքրքիր հանգամանքի 

վրա։ Հապա տեսեք այս մեծ, դեպի հարավ-արևմոլտք դարձած աղեղը, ուր մի խումբ 

լեռներ բնական պատվար են կազմում։ Դաշնակիցներն այստեղ են հարձակվում։ 

Կտրելով այս ճանապարհը, որն ամրությունը կապում է հակառակորդի 

պաշտպանության գլխավոր գծի հետ, մենք կտրում ենք նրա աջ թևի և Վիսլայի ափին 

գտնվող հյուսիսային բանակի հաղորդակցությունը։ Հիմա ձեզ համար հասկանալի՞ է։  

Գայլուկավաճառը պատասխանեց, թե հիմա իր համար ամեն ինչ միանգամայն 

հասկանալի է, բայց հետո, իրեն հատուկ տակտով գլխի ընկավ, որ դա կարող է 

ակնարկ համարվել, և իր առաջվա տեղը նստելով՝ ասաց.  

— Պատերազմի պատճառով մեր գայլուկը զրկվեց արտասահմանում վաճառվելու 

հնարավորությունից։ Ֆրանսիան, Անգլիան ու Բալկանները մեր գայլուկի համար 

այսօր կորած են։ Մենք առայժմ գայլուկ ուղարկում ենք Իտալիա, բայց վախենում եմ, 

որ Իտալիան էլ խառնվի այդ գործին։ Սակայն մեր հաղթանակից հետո ապրանքների 

գները մենք կթելադրենք։  

— Իտալիան խիստ չեզոքություն կպահպանի,— մխիթարեց նրան պորուչիկը։— 

Դա միանգամայն…  



— Բայց ինչո՞ւ Իտալիան չի ուզում ընդունել, որ ինքը եռյակ դաշինքով կապված է 

Ավստրո-Հունգարիայի և Գերմանիայի հետ,— հանկարծ գազազեց գայլուկավաճառը, 

որի գլուխն էր խփել միանգամից և՛ գայլուկը, և՛ կինը, և՛ պատերազմը։— Ես 

սպասում, էի, որ Իտալիան դուրս կգա Ֆրանսիայի ու Սերբիայի դեմ։ Այդ դեպքում 

պատերազմն արդեն վերջացած կլիներ։ Իմ պահեստներում գայլուկը փտում է։ Երկրի 

ներսում մատակարարման գործարքները վատ են, արտահանումը հավասար է զրոյի, 

իսկ Իտալիան չեզոքություն է պահպանում։ Եթե այդպես է, հապա էլ ինչո՞ւ 1912 թվին 

մեզ հետ նորոգեց եռակի դաշինքը։ Ի՞նչ է մտածում Իտալիայի արտաքին գործոց 

մինիստր մարկիզ դի Սան Ջուլյանոն։ Ի՞նչ է անում այդ պարոնը։ Քնա՞ծ է, ինչ է։ 

Արդյոք գիտե՞ք, թե ես որքան տարեկան շրջանառություն ունեի պատերազմից առաջ, 

և որքան հիմա…  

— Խնդրեմ չկարծեք, թե ես դեպքերին իրազեկ չեմ,— շարունակեց նա, մի զայրալից 

հայացք նետելով պորուչիկի վրա, որը հանգիստ կերպով բերանից ծխախոտի ծխի 

օղակներ էր բաց թողնում։— Ինչո՞ւ գերմանացիները հետ քաշվեցին դեպի իրենց 

սահմանները, երբ արդեն քիփ մոտեցել էին Փարիզին։ Ինչո՞ւ Մաասի և Մոզելի միջև 

նորից հրետանային աշխույժ մարտեր են մղվում։ Հայտնի՞ է ձեզ, արդյոք, որ Կոմբր-

ա-Վեվրում, Մարշի մոտ, այրվել է երեք գարեջրագործարան, ուր ես տարեկան 

հինգհարյուր պարկից ավելի գայլուկ էի ուղարկում։ Վոգեզում Հարտմանսվայլերի 

գարեջրագործարանը նույնպես այրվել է։ Նիդերսբախում, Միլհաուզի մոտ, գարեջրի 

մի վիթխարի գործարան հողին է հավասարվել։ Ահա ձեզ արդեն տարեկան 1200 

պարկ գայլուկի վնաս իմ ֆիրմայի համար։ Վեց անգամ գերմանացիները 

բելգիացիների դեմ կռվել են Կլոստերհեկի գարեջրագործարանի համար. ահա ձեզ ևս 

տարեկան հինգհարյուր հիսուն պարկ գայլուկի վնաս։  

Հուզմունքից նա չէր կարողանում կապակցված խոսել, ուստի վեր կացավ, 

մոտեցավ կնոջն ու ասաց.  

— Կետի, դու անմիջապես ինձ հետ տուն կգնաս։ Հագնվի՛ր։  



— Այդ բոլոր դեպքերն ինձ համբերությունից հանում են,— ասաց նա մի րոպե անց, 

ասես արդարանալով։— Իսկ առաջ ես միանգամայն հավասարակշռված մարդ էի։  

երբ կինը գնաց հագնվելու, նա պորուչիկին ցածր ձայնով ասաց․  

— Այս բանը նա առաջին անգամ չի անում։ Անցյալ աարի մեկնել էր մի դասատուի 

հետ, և ես նրան գտա միայն Զագրեբում։ Այն ժամանակ, առիթից օգտվելով, Զագրեբի 

քաղաքային գարեջրագործարանի հետ վեցհարյուր պարկ գայլուկ մատակարարելու 

պայմանագիր կնքեցի։ Ինչ ասել կուզե, հարավը մեզ համար ուղղակի ոսկու հանք էր։ 

Մեր գայլուկն հասնում էր մինչև Կոնստանդնապոլիս։ Ներկայումս մենք կիսով չափ 

ոչնչացած ենք։ Եթե կառավարությունը երկրի ներսում սահմանափակի գարեջրի 

արտադրությունը, դրանով մեզ հասցրած կլինի վերջին հարվածը։  

Եվ վառելով պորուչիկի առաջարկած սիգարետը, վհատալից ձայնով ասաց.  

— Հենց միայն Վարշավան մեզնից 2370 պարկ գայլուկ էր գնում։ Այնտեղ ամենամեծ 

գարեջրագործարանը Ավգուստինյանն է։ Նրանց ներկայացուցիչն ամեն տարի ինձ 

հյուր էր գալիս։ Էլ ինչպե՞ս չհուսահատվես։ Դեռ լավ է, որ երեխաներ չունեմ։  

Այդ տրամաբանական եզրահանգումը, որ նա արեց Վարշավայի Ավգուստինյան 

գարեջրագործարանի ներկայացուցչի ամենամյա այցելության առթիվ, պորուչիկի 

դեմքին մի մեղմիկ ժպիտ հարուցեց, որը չխուսափեց գայլուկավաճառի 

ուշադրությունից, ուստի և նա անհրաժեշտ համարեց շարունակել իր ճառը.  

— Շոպրոնի և Մեծ Կանիժի հունգարական գարեջրագործարաններն իրենց 

էքսպորտային գարեջրի համար, որն արտահանում էին ուղղակի Ալեքսանդրիա, 

ինձնից տարեկան մոտավորապես հազար պարկ գայլուկ էին գնում։ Հիմա, բլոկադայի 

պատճառով, չեն ուզում ոչ մի պատվեր տալ։ Ես գայլուկը նրանց առաջարկում եմ 

երեսուն տոկոսով էժան, իսկ նրանքք այնուամենայնիվ, ոչ մի պարկ չեն պատվիրում․

․ ․  Լճացո՜ւմ, անկո՜ւմ, աղքատությո՜ւն, և այդ ամենի հետ նաև ընտանեկան 

անախորժություններ։  



Գայլուկավաճառը լռեց։ Լռությունը խզեց պանի Կետին, որ պատրաստ էր մեկնելու։  

— Ճամպրուկներս ի՞նչ անենք։  

— Ես կգամ դրանք տանելու, Կետի,— ասաց գայլուկավաճառը, գոհ մնալով, որ 

գործը վերջացավ առանց որևէ անսպասելի արարմունքի ու անախորժ տեսարանի։— 

Եթե ուզում ես բան-ման գնել, ապա գնալու ժամանակն է։ Գնացքը մեկնում է երկուսն 

անց քսանին։  

Ամուսինները մտերմաբար հրաժեշտ տվին պորուչիկին։ Գայլուկավաճառը խիստ 

ուրախ էր, որ այդ ամենը վերջացավ, և նախասենյակում պորուչիկին հրաժեշտ 

տալիս ասաց.  

— Եթե, աստված չանի, պատերազմում ձեզ վիրավորեն, եկեք մեզ մոտ 

ապաքինվելու։ Ամենայն հոգատարությամբ կխնամենք։  

Վերադառնալով ննջարան, որտեղ պանի Կետին հագնվել էր ճանապարհի համար, 

պորուչիկը լվացարանի վրա գտավ չորսհարյուր կրոն և հետևյալ երկտողը.  

«Պարո՛ն պորուչիկ, դուք չկարողացաք ինձ պաշտպանել այդ կապիկից, իմ 

ամուսնուց, այդ որակյալ ապուշից։ Թույլ տվիք, որ նա ինձ վերցնի ու տանի ձեր 

բնակարանում ընկած որևէ իրի պես։ Բացի դրանից, դուք ձեզ թույլ տվիք նրան ասել, 

թե իբր ինձ առաջարկել եք ձեր հյուրընկալությունը։ Հուսամ, որ ձեզ ծախսի տակ գցել 

եմ ոչ ավելի, քան սույնին կցված չորսհարյուր կրոնը, որը խնդրում եմ կիսեք ձեր 

սպասյակի հետ»։  

Պորուչիկ Լուկաշը, երկտողը ձեռքին, մի րոպե կանգնած մնաց, ապա դանդաղ 

պատռեց թուղթը, ժպտալով նայեց լվացարանի վրա դրված փողին և, նկատելով, որ 

պանի Կետին հայելու առջև սանրվելիս հուզմունքից սեղանի վրա մոռացել է սանրը, 

վերջինս միացրեց իր ֆետիշ-մասունքների հավաքածուին։  

Ճաշից հետո վերադարձավ Շվեյկը, որ գնացել էր պորուչիկի համար պինչեր 

ճարելու։  



— Շվե՛յկ,― ասաց պորուչիկը,— ձեր բախտը բանել է։— Այն դաման, որ ապրում էր 

ինձ մոտ, գնաց։ Նրան տարավ իր ամուսինը։ Իսկ այն բոլոր ծառայությունների 

համար, որ դուք մատուցել եք նրան, նա լվացարանի վրա թողել է չորսհարյուր կրոն։ 

Դուք պետք է ինչպես հարկն է շնորհակալություն հայտնեք նրան, ինչպես և նրա 

ամուսնուն, որովհետև փաստորեն դա ամուսնու փողն է, որը կինը վերցրել է 

ճանապարհի համար։ Ես կթելադրեմ ձեր նամակը։  

Եվ նա թելադրեց.  

«Ողորմա՛ծ պարոն․ Բարեհաճեցեք իմ խորին շնորհակալությունը հաղորդել ձեր 

տիկնոջն այն չորսհարյուր կրոնի համար, որ նա ինձ նվիրել է իր Պրագայում եղած 

ժամանակ իրեն մատուցած ծառայություններիս համար։ Այն ամենը, ինչ ես արել եմ 

նրա համար, արել եմ հաճույքով և այդ իսկ պատճառով չեմ կարող ընդունել այդ 

փողը և ուղարկում եմ․․․»։ Դե՛հ, շարունակեցեք գրել, Շվեյկ։ Ի՞նչ եք մլմլում։ Որտե՞ղ 

կանգ առա։  

— «․․․և ուղարկում եմ․․․»— ողբերգական բեկբեկուն ձայնով շշնջաց Շվեյկը։  

— Այդպե՛ս, շատ լավ է․ «․․․և ուղարկում եմ խորին հարգանացս հավաստիքներով 

հանդերձ։ Հղում եմ հարգալից ողջույն և համբուրում ձեր տիկնոջ ձեռքը։ Յոզեֆ Շվեյկ, 

պորուչիկ Լուկաշի սպասյակ…»։ Պատրա՞ստ է։  

— Բնավ ոչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ամսաթիվը չկա։  

«20-ը դեկտեմբերի, 1914 թիվ»։ Այդպես։ Իսկ հիմա ծրարի վրա գրեցեք հասցեն, 

վերցրեք այդ չորսհարյուր կրոնը, տարեք փոստ և ուղարկեցեք նույն հասցեով։  

Եվ պորուչիկ Լուկաշն սկսեց ուրախ-ուրախ մի արիա սուլել «Մարդաթող այրին» 

օպերայից։  

— Հա՛, մի բան էլ, Շվեյկ,— ասաց պորուչիկը, երբ Շվեյկը գնում էր փոստ։— Ի՞նչ 

եղավ այն շունը, որին գտնելու էիք գնացել։  



— Մի հարմար շուն կա, պարոն պորուչիկ։ Զարմանալի գեղեցիկ շուն է։ Բայց ձեռք 

բերելը դժվար կլինի։ Այնուամենայնիվ, գուցե վաղը բերեմ։ Կծում է։  

VI  

Պորուչիկ Լուկաշը վերջին բառը լավ չլսեց, մինչդեռ այդ բառը շատ նշանակալից էր։  

«Շան որդին բռնում է ինչից որ պատահի»— ուզում էր կրկնել Շվեյկը, բայց ի վերջո 

մտածեց. «Իսկապես ասած, պորուչիկի ի՞նչ գործն է դա։ Նա ուզում է շուն ունենալ, և 

ուզածը կստանա»։  

Հեշտ է, իհարկե, ասել․ «Ինձ մի շուն բերեք»։ Չէ՞ որ ամեն մի շնատեր աչալուրջ 

հետևում է իր շանը, նույնիսկ ոչ զտարյուն շանը։ Նույնիսկ այն Քուչիկին, որն իր 

պառավ տիրուհու ոտքերը տաքացնելուց բացի ուրիշ ոչ մի բանի ընդունակ չէ, 

տիրուհին սիրում է ու պաշտպանում։  

Շունն ինքը, մանավանդ զտարյուն շունը, բնազդաբար զգում է, որ մի գեղեցիկ օր 

իրեն թռցնելու են իր տիրոջ ձեռքից։ Նա շարունակ ապրում է վախենալով, որ իրեն 

կգողանան, անպայման կգողանան զբոսանքի ժամանակ։ Օրինակ, շունը հեռու է 

վազում տիրոջից, սկզբում զվարճանում, թռվռում է, խաղ անում ուրիշ շների հետ, 

թռչում է նրանց վրա, նրանք էլ իր վրա, հաշվի չառնելով ոչ մի բարոյականություն, 

հոտոտում է թումբերը, ոտքը վեր բարձրացնում ամեն մի անկյունում։ Ի դեպ, այդ 

բանն անում է նաև մանրավաճառուհու մոտ դրված կարտոֆիլի զամբյուղի վրա,— մի 

խոսքով, ուզածին պես կյանք է վայելում։ Աշխարհը նրան, ինչպես այն պատանուն, որ 

հաջող է հանձնել հասունության քննությունը, թվում է հիրավի գեղեցիկ։  

Բայց հանկարծ դուք նկատում եք, որ նրա կայտառությունն իսպառ չքանում է. 

շունն սկսում է զգալ, որ ինքը կորած է։ Այդ ժամանակ նրան հուսահատություն է 

պատում։ Նա վախեցած հետ ու առաջ է վազում փողոցում, քթով հոտվտում, 

վնգստում և, բոլորովին հուսահատված, պոչը ոտքերի արանքը քաշած, ականջները 



դեպի ետ ծալած, սկսում է փողոցի մեջտեղում դեսուդեն նետվել, ինքն էլ չիմանալով, 

թե ուր։  

Եթե նա կարողանար խոսել, ապա անպայման կգոռար. «Հիսո՛ւս Քրիստոս, ինձ 

գողանալու են»։  

Արդյոք երբևէ եղե՞լ եք շների շուկայում, արդյոք այնտեղ տեսե՞լ եք վախեցած շներ։ 

Նրանք բոլորը գողացված են։ Մեծ քաղաքը ստեղծել է բացառապես շնագողությամբ 

ապրող գողերի մի հատուկ դաս։ Կան փոքր շների տեսակներ՝ ձեռնոցի մեծության 

թզուկ տերյերներ, որոնք դյուրավ կտեղավորվեն վերարկուի գրպանում կամ կանացի 

մուֆտայի մեջ, ուր և նրանց պահում են։ Նույնիսկ այդտեղից էլ գողերը կթռցնեն ձեր 

խեղճ շանը։ Գերմանական բծավոր կատաղի դոգին, որ գազազած պահպանում է 

քաղաքից դուրս գտնվող առանձնատունը, գողանում են կես գիշերին։ Ոստիկանական 

շանը թռցնում են խուզարկուի քթի տակից։ Եթե դուք շանը տանում եք պարանով 

կապած, ապա ձեր պարանը կտրում ու անհետանում են շան հետ միասին, իսկ դուք 

կանգնում ու հիմարացած նայում եք պարանի կտորին։ Փողոցում ձեր տեսած շների 

հիսուն տոկոսը մի քանի անգամ տերեր է փոխել։ Հաճախ դուք գնում եք ձեր 

սեփական շունը, որին ձեզնից գողացել են մի քանի տարի առաջ, երբ դեռ լակոտ է 

եղել։  

Սակայն գողացվելու վտանգը շանն սպառնում է ամենից շատ այն ժամանակ, երբ 

նրան դուրս են բերում իր ֆիզիոլոգիական փոքր ու մեծ կարիքները հոգալու։ 

Նրանցից շատերը կորչում են մանավանդ վերջին գործողությունը կատարելիս։ Ահա 

թե ինչու ամեն մի շուն այդ պահին զգուշաբար դիտում է իր շուրջը։  

Շնագողության մի քանի մեթոդներ կան։ Շունը գողանում են կամ ուղղակի, 

անմիջականորեն, գրպան հատելու պես, կամ այդ դժբախտ արարածին նենգաբար 

հրապուրում են ու տանում։ Շունը հավատարիմ կենդանի է… բայց միայն 

քրեստոմատիաներում և բնագիտության դասագրքերում։ Ամենահավատարիմ շանը 

տվեք թող հոտոտի ձիու մսի մի տապակած սոսիսկի․․․ և նա կորած է։ Մոռացած իր 



տիրոջը, որի կողքից քայլում է, նա հետ է դառնում ու վազում ձեր ետևից։ Ըստ որում 

բերանից թուքը թափվում է, և նա սոսիսկին վայելելու կանխազգացումով 

թափահարում է պոչը և ռունգերը լայնացնում, ինչպես զամբիկի մոտ տարվող 

հովատակ։  

Մալա Ստրանայում պալատի սանդուղքի մոտ ծվարել էր մի փոքրիկ 

գարեջրատուն։ Մի անգամ այդ գարեջրատան հետևի անկյունում, կիսախավարի մեջ, 

նստած էին երկու հոգի — մի զինվոր և մի քաղաքացի։ Գլուխ գլխի տված, նրանք 

խորհրդավոր կերպով փսփսում էին։ Նրանք նման էին վենետիկյան 

հանրապետության ժամանակվա դավադիրների։  

— Ամեն օր առավոտը ժամը ութին,— փսփսալով ասում էր քաղաքացին 

զինվորին,— աղախինը նրան տանում է Հավլիչկա հրապարակի անկյունի 

զբոսապուրակը։ Բայց շան որդին գազանավարի կծում է։ Թույլ չի տալիս շոյես։  

Եվ ավելի թեքվելով դեպի զինվորը՝ քաղաքացին նրա ականջին փսփսաց.  

— Նույնիսկ սարդելկա չի ուտում։  

— Իսկ տապակա՞ծ սարդելկա։  

— Տապակածն էլ չի ուտում։  

Երկուսն էլ թքեցին։  

— Իսկ ի՞նչ է լափում այդ շան որդին։  

— Սատանան գիտե թե ինչ։ Այնպիսի փափկասուն ու երես տված շներ կան, որ 

արքեպիսկոպոսը քեզ օրինակ։  

Զինվորն ու քաղաքացին գավաթները չխկացրին, և քաղաքացին նորից փսփսաց.  

— Մի անգամ մի շպից, որն ինձ չափազանց հարկավոր էր Կլիմովկայի մոտի 

շնանոցի համար, նույնպես ոչ մի կերպ իմ ձեռից սարդելկա չէր վերցնում։ Հետևից 

երեք օր քարշ եկա, վերջը չդիմացա և ուղղակի նրա տիրուհուն, որը նրա հետ 



զբոսնելու էր գնում, հարցրի, թե ախր այդ շպիցն ի՞նչ է ուտում։ Չտեսնված սիրուն 

շուն է, ասում եմ։ Տիրուհիս այդ խոսքից շոյվեց ու ասաց, թե նա ամենից շատ թակած 

կոտլետ է սիրում։ Ես նրա համար շնիցել առա։ Մտածում եմ, թե դա ավելի լավ կլինի։ 

Իսկ շպիցը, այդ անզգամը, շնիցելի վրա իսկի չնայեց էլ, որովհետև հորթի մսից էր, իսկ 

նա, դու մի ասի, խոզի մսից բացի ոչինչ չի ճանաչում։ Ստիպված եղա խոզի մսի 

թակած կոտլետ առնել։ Տալիս եմ հոտ քաշի, իսկ ինքս վազում եմ։ Շունն էլ իմ հետևից։ 

Տիրուհին սկսում է ճչալ. «Պունտիկ, Պունտիկ»։ Էլ ի՜նչ Պունտիկ, ի՜նչ բան։ Պունտիկս 

կոտլետի հետևից վազեցի անցավ փողոցի անկյունի այն կողմը, իսկ այնտեղ ես նրա 

վիզը մի շղթա դրի, մյուս օրը շունը Կլիմովկայի շնանոցում էր։ Կրծքի վրա մի քանի 

սպիտակ պուտեր կային, որոնք ես սև գույնով այնպես ներկեցի, որ ոչ ոք այլևս չէր 

ճանաչի… Բայց մյուս շները (իսկ այդպիսի շներ բավական շատ են եղել) ձիու մսի 

սարդելկան լավ լափում էին։ Ավելի լավ կլիներ, Շվե՛յկ, որ դու աղախնուն հարցնեիր, 

թե այդ շունն ամենից շատ ի՛նչ է սիրում։ Դու զինվոր ես, բոյ ու բուսաթդ տեղը, 

այնպես որ քեզ ավելի շուտ կասի։ Իսկ ես արդեն մի անգամ նրան հարցրել եմ, բայց 

այն ժամանակ նա ինձ վրա այնպես թարս նայեց, որ ջանս սռսռաց։ «Իսկ ձեր ի՞նչ 

գործն է»,— ասաց նա։ Տեսքին որ նայես՝ մի բան չի, իսկը մայմուն, բայց զինվորի հետ 

կխոսի։  

— Իսկ այդ շունն իսկապե՞ս զտարյուն պինչեր է։ Իմ օբեր-լեյտենանտը ուրիշ 

տեսակի շան մասին լսել չի ուզում։  

— Աննմա՜ն պինչեր։ Մատներդ կլիզես։ Ամենազտարյուն պինչեր։ Դա ճիշտ է 

նույնքան, որքան այն, որ դու Շվեյկն ես, իսկ ես Բլագնիկը։ Ինձ համար գլխավորն այն 

է, որ իմանամ, թե ինչ է ուտում։ Այն ժամանակ հենց դրանից էլ կտամ ուտի և նրան 

կբերեմ քեզ մոտ։  

Երկու բարեկամները նորից չխկացրին գավաթները։  

Երբ պատերազմից առաջ Շվեյկը զբաղվում էր շուն ծախելով, Բլագնիկն էր նրան 

շուն մատակարարում։ Նա իր գործը լավ գիտեր։ Ասում էին, թե նա սպանդագործի 



փեշի տակից գնում էր կատաղության մեջ կասկածվող շներ ու հետո սաղացնում։ Մի 

անգամ նա ինքն էլ կատաղել էր և Վիեննայի պաստորյան ինստիտուտում իրեն 

այնպես էր զգում, ինչպես իր տանը։ Այժմ նա իր պարտքն էր համարում 

անշահախնդրաբար օգնել նաև զինվոր-Շվեյկին։ Նա ճանաչում էր Պրագայում ու նրա 

շրջակայքում ապրող բոլոր շներին, իսկ գարեջրատանը նրա փսփսալով խոսելու 

պատճառն այն էր, որ նա չէր ուզում ինքն իրեն մատնած լինել պանդոկապետին, որի 

պանդոկից կես տարի առաջ, փեշի տակ թաքցրած, թռցրել էր տաքսայի մի լակոտ, 

որին մանկական պտուկաշշով կաթ էր տվել ծծելու։ Տխմար լակոտն, ըստ երևույթին, 

նրան իր մոր տեղն էր դրել և նույնիսկ մի անգամ չէր ծվացել նրա վերարկուի տակ։  

Բլագնիկը սկզբունքով միայն ցեղական շներ էր գողանում և կարող էր դատական 

լավ փորձագետ դառնալ։ Նա շուն էր մատակարարում ինչպես շնանոցներին, այնպես 

էլ մասնավոր անձանց, նայած թե ինչպես կպատահեր։ Եթե Բլագնիկն անցնում էր 

փողոցով, նրա վրա գռմռում էին այն բոլոր շները, որոնց նա երբևէ գողացել էր։ Իսկ 

երբ որևէ տեղ կանգնում էր ցուցափեղկի առաջ, հանկարծ վրիժառու մի շուն 

բարձրացնում էր ոտքն ու թրջում նրա շալվարը։  

 

  

Հետևյալ օրն առավոտվա ժամը ութին կարելի էր տեսնել, թե ինչպես քաջարի 

զինվոր Շվեյկը գնում-գալիս է Հավլիչկա հրապարակի անկյունում գտնվող պուրակի 

մոտ։ Նա սպասում էր պինչերին զբոսանքի բերող աղախնուն։ Վերջապես, Շվեյկի 

ուզածն եղավ։ Նրա մոտից վազելով անցավ փռչոտ, խելացի սև աչքերով մի շուն, որն 

ուրախ էր, ինչպես բոլոր շները իրենց բնական պահանջը կատարելուց հետո։ Նա 

վազվզում էր ձիու թրիքով նախաճաշող ճնճղուկների հետևից։  

Ապա Շվեյկի մոտով անցավ այն կինը, որին վստահված էր շան խնամքը։ Դա մի 

պառաված աղջիկ էր, որը պարկեշտորեն հյուսած ծամերը պսակաձև բոլորել էր գլխի 



շուրջը։ Նա շվշվացնում էր շան հետևից և թափահարում բարակ շղթան ու նրբենի 

մտրակը։  

Շվեյկը դիմեց նրան.  

— Կներեք, օրիո՛րդ, ինչպե՞ս պետք է գնալ Ժիժկով։  

Աղախինը կանգ առավ, նայեց նրա երեսին, որ տեսնի, թե հո մեջտեղը մի 

խարդախություն չկա՞, սակայն Շվեյկի բարեհամբույր դեմքը նրան ասում էր, որ այդ 

զինվորն իսկապես ուզում է Ժիժկով գնալ։ Նրա դեմքի արտահայտությունը 

մեղմացավ, և նա քաղաքավարի բացատրեց, թե ինչպես պետք է գնալ այնտեղ։  

— Ինձ նոր են տեղափոխել Պրագա,— ասաց Շվեյկը։— Տեղացի չեմ, գավառից եմ։ 

Դո՞ւք էլ պրագացի չեք։  

— Ես վոդնյանցի եմ։  

— Ուրեմն, մենք գրեթե հայրենակիցներ ենք։ Ախր ես պրոտիվինցի եմ։  

Հարավային Չեխիայի աշխարհագրության այդ իմացությունը, որ Շվեյկը ձեռք էր 

բերել հիշյալ շրջանում տեղի ունեցած զորավարժությունների ժամանակ, աղջկա 

սիրտը լցրեց հայրենի աշխարհի ջերմությամբ։  

— Որ այդպես է, դուք պիտի որ ճանաչեք Պրոտիվնիի հրապարակում միս ծախող 

Պեյխարին։  

— Ո՜նց չեմ ճանաչում, եղբայրս է։ Մեզ մոտ նրան բոլորը սիրում են։ Լավ, 

դարդիման մարդ է, լավ միս է տալիս և երբեք պակաս չի կշռի։  

— Չլինի՞ թե դուք Յարոշի տղան եք,— հարցրեց աղջիկը, համակրանք զգալով 

անծանոթ զինվորի նկատմամբ։  

— Հենց այդ է որ կա։  

— Իսկ ո՞ր Յարոշի, Պրոտիվնիի Կորչայո՞ւմ թե Ռաժիցում ապրող Յարոշի։  

— Ռաժիցում ապրողի։  



— Ո՞նց է նա հիմա։ Էլի սայլակով գարեջո՞ւր է ձախում։  

— Ծախում է, բա ո՞նց։  

— Բայց, ախր, վաթսունից անց պիտի լինի։  

— Գարնանը վաթսունութը թամամեց,― հանգիստ պատասխանեց Շվեյկը։— 

Վերջերս շուն ձեռք բերեց, և հիմա նրա գործն ավելի ուրախ է։ Շունը նստում է սայլի 

վրա։ Իսկն այնպիսի շուն է, ինչպես, ա՛յ, այն շունը, որ ընկել է ճնճղուկների 

քամակից… Ինչ սիրուն շուն է, պատկե՜ր է, պատկեր։  

— Դա մեր շունն է,— բացատրեց Շվեյկին նրա նոր ծանոթուհին։— Ես այստեղ 

ծառայում եմ պարոն գնդապետի մոտ։ Մեր գնդապետին ճանաչո՞ւմ եք։  

— Ճանաչում եմ։ Շատ կրթված պան է,― ասաց Շվեյկը։― Մեր Բուդեյովիցիում էլ 

մի գնդապետ կար…  

— Մերը շատ խիստ է։ Երբ վերջերս լուր էր տարածվել, թե Սերբիայում մեզ դնքսել 

են, տուն եկավ կատաղածի պես, խոհանոցում բոլոր ափսեները դես ու դեն շպրտեց և 

ուզում էր ինձ արձակել։  

— Ուրեմն, դա ձե՞ր շնիկն է,— ընդհատեց նրան Շվեյկը։— Ափսոս, որ իմ օբեր-

լեյտենանտը շուն տանել չի կարողանում։ Ես շներին շատ եմ սիրում։  

Նա մի պահ լռեց և հանկարծ միանգամից ասաց.  

— Շունն էլ ամեն ինչ չի ուտում։  

— Մեր Լյուքսն ուտելու մեջ շատ ջոկողություն դնող է։  

— Իսկ ամենից շատ ի՞նչ է սիրում։  

— Լյարդ, խաշած լյարդ։  

— Հորթի՞ թե խոզի։  

— Նրա համար մեկ է,— ժպտաց Շվեյկի «հայրենակցուհին», նրա հարցն 

համարելով սրախոսելու անհաջող մի փորձ։  



Նրանք դեռ մի քիչ էլ ման եկան։ Ապա նրանց միացավ պինչերը, որին աղախինը 

շղթայիկով կապեց։ Պինչերը Շվեյկի հետ վարվում էր շատ մտերմավարի, թռչում էր 

նրա վրա և ջանում թեկուզ դնչկալով պաառել շալվարը։ Բայց հանկարծ, ասես Շվեյկի 

մտադրությունր կռահելով, նա դադարեց թռչկոտելուց և սկսեց քարշ գալ տխուր, 

ընկճված տեսքով, խեթ-խեթ նայելով նրան, կարծես ցանկանալով ասել. «Ուրեմն, ինձ 

էլ նույնն է վիճակված»։  

Պառաված աղջիկը Շվեյկին պատմեց, թե ինքն ամեն օր իրիկվա ժամը յոթին 

այդտեղ զբոսնում է շան հետ և թե Պրագայում ոչ մի տղամարդու հավատ չի ընծայում։ 

Մի անգամ նա թերթում հայտարարություն է տվել, թե ուզում է ամուսնանալ։ Եկել է 

մի փականագործ, նրանից ութհարյուր կրոն պոկել ինչ-որ գյուտի համար ու 

անհետացել։ Գավառում մարդիկ շատ ավելի ազնիվ են։ Եվ եթե մարդ ամուսնանում է, 

ապա պետք է պսակվի միայն գյուղացու հետ և այն էլ պատերազմից հետո։ Իսկ 

պատերազմի ժամանակ պսակվելը նա հիմարություն է համարում,— ուրիշների պես 

այրի կմնաս, և ուրիշ ոչինչ։  

Շվեյկը նրա սիրտը լցրեց անսպառ հույսերով, ասաց, թե ժամը վեցին կգա, և գնաց 

իր բարեկամ Բլագնիկին հայտնելու, թե շունն ուտում է ամեն տեսակ լյարդ։  

— Ես նրան կհյուրասիրեմ տավարի լյարդով,— որոշեց Բլագնիկը։— Տավարի 

լյարդի շնորհիվ էր, որ իմ կարթն ընկավ գործարանատեր Վիրդայի սեն-բերնարը, մի 

շատ հավատարիմ շուն։ Էգուց ես քեզ համար այդ շունը կբերեմ միանգամայն սարքին 

վիճակում։  

Բլագնիկն իր խոսքը կատարեց։ Առավոտյան, երբ Շվեյկը սենյակները հավաքել-

պրծել էր, դռան հետևից հաչոց լսվեց, և Բլագնիկը քաշքշելով բնակարան մտցրեց 

նրան դիմադրող պինչերին, որի մազերը գզգզված էին ավելի, քան գզգզել էր 

բնությունը։ Շունը վայրենաբար աչքերը պտտում և մռայլված նայում էր ինչպես մի 

սոված վագր, որի վանդակի առաջ կանգնած է կենդանաբանական այգու մի պարարտ 



այցելու։ Նա ատամները կրճտացնում ու գռմռում էր, կարծես ասելով. 

«Կպատառոտե՛մ, կլափե՛մ»։  

Շանը կապեցին խոհանոցի սեղանի ոտից, և Բլագնիկը մի առ մի պատմեց նրա 

օտարացման ամբողջ ընթացքը.  

— Դիտմամբ անցա նրա մոտով, իսկ ձեռքիս պահել եմ թղթի միջ փաթաթած 

խաշած լյարդը։ Սկսեց հոտոտել և շուրջս թռչկոտել։ Ես լյարդը չեմ տալիս, 

շարունակում եմ առաջ գնալ։ Նա իմ ետևից։ Այն ժամանակ զբոսայգուց ճանապարհս 

ծռեցի դեպի Բրեդովսկայա փողոցը և այնտեղ նրան տվի առաջին պատառը։ Ուտում 

էր վազելով, որպեսզի ինձ աչքից չկորցներ։ Թեքվեցի դեպի Ինդրժիշսկա փողոցը և 

նետեցի երկրորդ պատառը։ Երբ կերել-կշտացել էր, բռնեցի շղթայից և Վացլավի 

հրապարակով նրան քարշ տվի Վինոգրադի, ուղիղ մինչև Վրշովիցի։ Ճանապարհին 

նա ուղղակի հրաշք բաներ էր անում։ Երբ անցնում էի տրամվայի գիծը, պառկեց 

ռելսերի վրա և չէր ուզում տեղից շարժվել։ Երևի ուզում էր տրամվայի տակ ընկնել… 

Ահա, ի դեպ, մի մաքուր բլանկ եմ բերել ատեստատի համար։ Ֆուքսի գրենական 

պիտույքների խանութից եմ առել։ Չէ՞ որ դու, Շվեյկ, շան ատեստատ կեղծելու 

վարպետ ես։  

— Դա պետք է գրված լինի քո ձեռքով։ Գրիր, որ շունը ծնված է Լյապցիգում, ֆոն 

Բյուլովի շնանոցում։ Հայրը՝ Արնհայմ ֆոն Կալսբերգ, մայրը՝ էմմա ֆոն 

Տրաուտենսդորֆ, որը սերում է Զիգֆրիդ ֆոն Բուզենտալից։ Հայրը Բեռլինի 1912 

թվականի ախոռասուն պինչերների ցուցահանդեսում ստացել է առաջին մրցանակ։ 

Մայրը պարգևատրված է ցեղական շների բուծման Նյուրենբերգի ընկերության ոսկե 

մեդալով։ Ինչ ես կարծում, քանի՞ տարեկան կլինի։  

— Որ ատամներին նայես՝ երկու։  

— Գրիր՝ մեկուկես։  

— Ականջները վատ են կտրել, Շվեյկ։ Հապա մի նայիր ականջները։  



— Դա կարելի է շտկել։ Տակից կկտրենք հետո, երբ նա մեզ ընտելացած լինի։ Թե չէ 

հիմա կարող է ավելի գազազել։  

Առևանգվածը կատաղաբար գռմռում էր, փնչում, դեսուդեն ընկնում և, վերջապես, 

լեզուն հանած, հոգնած պառկեց և սկսեց սպասել, թե էլ ինչ են անելու իր գլխին։ 

Կամաց-կամաց նա սկսեց հանգստանալ և միայն երբեմն աղիողորմ վնգստալ։  

Շվեյկը շանն առաջարկեց լյարդի մնացած մասը, որը նրան տվել էր Բլագնիկը։ 

Սակայն շունը նույնիսկ չմոտեցավ դրան։ Նա միայն նայեց լյարդին և նրանց երկուսի 

վրա մի այնպիսի հայացք նետեց, որ կարծես ուզում էր ասել. «Դրա պատճառով ես 

արդեն մի անգամ դաղվել եմ։ Ինքներդ լափեցեք»։  

Շունը պառկած էր խոնարհ տեսքով և ձևանում էր, թե նիրհում է, բայց հանկարծ 

մտքով ինչ-որ բան անցավ և, կանգնելով հետևի թաթերի վրա, առջևի թաթերով սկսեց 

խնդրել։ Շունն անձնատուր էր լինում։  

Բայց այդ հուզիչ տեսարանը Շվեյկի վրա ոչ մի ներգործություն չունեցավ։  

— Պառկի՛ր,— գոռաց նա շան վրա։  

Թշվառականը պառկեց, աղիողորմ վնգստալով։  

— Ատեստատի մեջ ի՞նչ անուն տանք դրան,— հարցրեց Բլագնիկը։ Առաջ անունը 

Լյուքս էր։ Հարկավոր է մի նման անուն գտնել, որ իսկույն հասկանա։  

—Եկ անունը դնենք Մաքս։ Տե՛ս, Բլագնիկ, ականջներն ինչպես շարժեց։ Վե՛ր կաց, 

Մաքսիկ։  

Դժբախտ պինչերը, որին զրկել էին և՛ հայրենի հարկից, և՛ իսկական անունից, 

տեղից վեր կացավ, սպասելով նոր հրամանների։  

— Կարծում եմ, կապը կարելի է արձակել,— որոշեց Շվեյկը։— Տեսնենք ինչ կանի։  

Երր կապն արձակեցին, շունն իսկույն մոտեցավ դռանը։ Նա երեք անգամ ընդհատ-

ընդհատ հաչեց դռան ճարմանդի վրա, ըստ երևույթին, ապավինելով այդ չար 



մարդկանց մեծահոգությանը։ Սակայն տեսնելով, որ մարդիկ չեն հասկանում 

այդտեղից դուրս գալու իր ցանկությունը, նա դռան մոտ մի լճակ գոյացրեց, համոզված 

լինելով, որ դրա համար իրեն դուրս կշպրտեն, ինչպես անում էին իր 

պատանեկության օրերին, երբ գնդապետը խստորեն, զինվորականավարի նրան 

սովորեցնում էր մաքրություն պահպանել։  

Այդ բանն անելու փոխարեն Շվեյկն ասաց․  

— Համա՜ թե խորամանկ շուն է։ Դա ուղղակի ճիզվիտական օյին էր։  

Շվեյկը կաշեփոկով հարվածեց Մաքսին և նրա դունչը խոթեց լճակի մեջ, այնպես որ 

շունը երկար ժամանակ չէր կարողանում իրեն լպստել ու մաքրել։ Շունը 

վիրավորանքից վնգստաց և սկսեց վազվզել խոհանոցում, հուսահատաբար 

հոտոտելով իր սեփական հետքը։ Հետո առանց մի այլևայլության մոտեցավ սեղանին, 

կերավ հատակին դրված լյարդի մնացորդը, պառկեց վառարանի մոտ ու քնեց իր 

բոլոր ձախորդություններից հետո։  

— Քեզ ինչքա՞ն եմ պարտք,— հարցրեց Շվեյկը Բլագնիկին հրաժեշտ տալիս։  

— Այդ մասին չխոսենք, Շվեյկ,— մեղմաբար ասաց Բլագնիկը։— Հին ընկերոջ 

համար ես պատրաստ եմ ամեն ինչ անել, մանավանդ, եթե նա զինվորական 

ծառայության մեջ է։ Մնաս բարով, հոգյակս, և երբեք նրան Հավլիչկովա 

հրապարակով չանցկացվես, որ փորձանք չպատահի։ Եթե էլի որևէ շան կարիք 

ունենաս, ապա հո գիտես, թե որտեղ եմ ապրում։  

Շվեյկը թողեց, որ Մաքսը մի լավ քունն առնի, իսկ ինքն այդ միջոցին մսավաճառից 

գնեց քառորդ կիլո լյարդ, եփեց և, շան քթի տակ մի կտոր տաք միս դնելով, սկսեց 

սպասել նրա արթնանալուն։ Մաքսը, դեռ քունը գլխին, սկսեց շրթունքները լիզել, 

ճմլկոտաց, հոտոտեց լյարդն ու կուլ տվեց։ Ապա մոտեցավ դռանը և կրկնեց 

ճարմանդի վրա հաչելու իր փորձը։  

— Մաքսիկ,— ձայն տվեց նրան Շվեյկը,― ե՛կ այստեղ։  



Մաքսն անվստահորեն մոտեցավ։ Շվեյկը նրան դրեց ծնկների, վրա ու սկսեց շոյել։ 

Այնժամ Մաքսն առաջին անգամ մտերմաբար թափահարեց իր կտրած պոչը և սկսեց 

բերանով զգուշաբար բռնել Շվեյկի ձեռքը։ Ապա նա քնքշաբար Շվեյկի ձեռքը պահեց 

երախի մեջ, խելացի հայացքով նայելով նրան, կարծես ասելով, «Ի՞նչ արած, ախպերս, 

տեսնում եմ, որ գործը տանուլ է տված»։  

Շարունակելով շոյել շանը, Շվեյկը գորովալից ձայնով սկսեց նրան մի հեքիաթ 

պատմել.  

«Լինում է, չի լինում մի շնիկ, անունը Լյուքս։ Ապրում էր նա գնդապետի տանը, և 

աղախինը նրան տանում էր ման ածելու։ Բայց ահա մի անգամ եկավ մի մարդ և այդ 

Լյուքսին գողացավ։ Լյուքսը զինվորական ծառայության անցավ մի օբեր-լեյտենանտի 

մոտ, և նրա անունը դրին Մաքս… Մաքսիկ, հապա թաթդ տուր, տեսնեմ։ Ուրեմն, շուն 

շանորդի, ես ու դու բարեկամներ կլինենք, եթե միայն լավ ու հնազանդ շուն լինես։ Թե 

չէ զինվորական ծառայությունը գլխիդ հարամ կլինի»։  

Մաքսը ցած թռավ Շվեյկի ծնկներից և սկսեց կատակով հարձակվել նրա վրա։ 

Երեկոյան, երբ պորուչիկը զորանոցից վերադարձավ, Շվեյկն ու Մաքսն արդեն 

մտերիմ բարեկամներ էին։  

Նայելով Մաքսին,Շվեյկը փիլիսոփայում էր․  

— Եթե անաչառ դատենք, ապա, իսկապես ասած, ամեն մի զինվոր նույնպես 

գողացված է իր տնից։  

Պորուչիկ Լուկաշը հաճելիաբար զարմացավ Լյուքսին տեսնելով, որը նույնպես 

ուրախացավ, որ նորից թրավոր մարդ է տեսնում։  

Պորուչիկի այն հարցին, թե Շվեյկը որտեղից է գտել շանը և նրա համար որքան է 

վճարել, Շվեյկը հանգիստ պատասխանեց, թե այդ շունը իրեն նվիրել է մի բարեկամ 

մարդ, որին հենց նոր բանակ են կանչել։  



— Շա՛տ գեղեցիկ, Շվեյկ,— ասաց պորուչիկը շան հետ խաղալով։— Ամսույս մեկին 

դուք այս շան համար ինձնից կստանաք հիսուն կրոն։  

— Չեմ կարող ընդունել, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

— Շվեյկ,— ասաց պորուչիկը խստաբար,— երբ դուք ինձ մոտ ծառայության էիք 

մտնում, ես ձեզ ասացի, որ պարտավոր եք հնազանդվել իմ ամեն մի խոսքին։ Եթե ես 

ձեզ ասում եմ, թե ինձնից պետք է հիսուն կրոն ստանաք, ապա դուք այդ փողը, պետք 

է վերցնեք և խմեք։ Ի՞նչ եք անելու, Շվեյկ, այդ հիսունդ կրոնը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, պետք է խմել համաձայն 

ձեր հրամանի։  

— Իսկ եթե մոռանամ տալ, ապա ձեզ հրամայում եմ, Շվեյկ, ինձ զեկուցել որ շան 

համար ձեզ պարտք եմ հիսուն կրոն։ Հասկացա՞ք։ Հո վրան լու չկա՞։ Ավելի լավ կլինի 

լողացնեք ու սանրեք։ Վաղը ես պաշտոնատեղում կլինեմ, իսկ մյուս օրը դրա հետ 

կգնամ զբոսնելու։  

Մինչ Շվեյկը լողացնում էր շանը, գնդապետը, վերջինիս նախկին տերը, իր տանը 

սաստիկ հայհոյում և անհայտ գողին սպառնում էր, թե նրան կհանձնի 

ռազմադաշտային դատարանին և կհրամայի գնդակահարել, կախել, քսան տարով 

բանտ նստեցնել և կտոր-կտոր անել։  

— Der Teufel soll den Kerl buserieren[45],— թնդում էր գնդապետի բնակարանում, 

այնպես, որ ապակիները դողում էին։  

— Mit solchen Meuchelmördern werde ich bald fertig[46].  

Շվեյկի ու պորուչիկի գլխին աղետ էր կախվում։  

 

  

Աղետը  



Գնդապետ Ֆրիդրիխ Կրաուսը, որն հորջորջվում էր նաև ֆոն Ցելլերգուտ՝ 

Զալցբուրգում գտնվող այն գյուղի անունով, որ նրա նախնիները դեռևս 

տասնութերորդ դարում ծախել ու խմելու էին տվել, զարմանալի ապուշ էր։ 

Ամենահասարակ բաների մասին պատմելիս նա միշտ հարցնում էր, թե արդյոք 

բոլորն իրեն լավ հասկացա՞ն, չնայած որ խոսքր վերաբերվում էր շատ տարրական 

հասկացությունների, ինչպես, օրինակ. «Ահա սա, պարոնա՛յք, լուսամուտ է։ Այո՛։ 

Գիտե՞ք լուսամուտն ինչ է»։ Կամ. «Այն ճանապարհը, որի կողքերին առուներ են 

ձգվում, կոչվում է խճուղի, Այո՛, պարոնայք։ Արդյոք գիտե՞ք առուն ինչ է։ Առուն զգալի 

քանակությամբ բանվորների ձեռքով փորված խորություն է։ Այո՛։ Առուն փորում են 

քլունգներով։ Արդյոք ձեզ հայտնի՞ է, թե քլունգն ինչ է»։  

Նա տառապում էր ամեն ինչ բացատրելու մոլուցքով և այդ բանն անում էր մի 

այնպիսի ոգևորությամբ, որով որևէ գյուտարար կխոսեր իր գյուտի մասին։  

«Գիրքը, պարոնայք, թղթի քառածալ, տարբեր ֆորմատով կտրած, տպագրած և ի մի 

հավաքած, կազմած, և կլեյստերով կպցրած թերթիկների մի մեծ քանակություն է։ 

Արդյոք գիտե՞ք, պարոնայք, թե կլեյստերն ի՞նչ է։ Կլեյստերը սոսինձ է»։  

Գնդապետն այնքան անհուսալի հիմար էր, որ նրան դեռևս հեռվից նկատելիս 

սպաներն իրենց ճանապարհը շեղում էին, որպեսզի նրանից չլսեին այնպիսի մի 

ճշմարտություն, թե փողոցը կազմված է սալարկից ու մայթից և թե մայթն իրենից 

ներկայացնում է սալարկից բարձր գտնվող, շենքերի ճակատների երկայնքով ձգվող 

մի պանել։ Իսկ տան ճակատը շենքի այն մասն է, որ երևում է սալարկի կամ մայթի 

վրայից, իսկ տան հետևի մասը մայթի վրայից հնարավոր չէ տեսնել, մի բան, որում 

մենք դյուրավ կհամոզվենք, եթե իջնենք ու կանգնենք սալարկի վրա։  

Մի անգամ նույնիսկ նա պատրաստ էր եղել ցուցադրել այդ հետաքրքիր փորձը, 

սակայն, բարեբախտաբար, կառքի տակ էր ընկել։ Այդ օրվանից նա ավելի էր 

հիմարացել։ Կանգնեցնում էր սպաներին և սկսում անվերջ բարբառել հմայիչների, 



արեգակի, ջերմաչափերի, յուղահունց բլիթների, լուսամուտների ու նամականիշների 

մասին։  

Հիրավի, զարմանալի էր, թե այդ ապուշն ինչպես էր կարողացել ծառայության մեջ 

համեմատաբար արագ առաջ գնալ և վայելել շատ ազդեցիկ անձանց, օրինակ, 

կորպուսի գեներալի, հովանավորությունը, որը բարեհաճ էր գնդապետի նկատմամբ, 

չնայած նրա կատարյալ ապաշնորհությանը։ Զորախաղերի ժամանակ գնդապետն իր 

գնդով ուղղակի հրաշքներ էր գործում. երբեք ոչ մի տեղ ժամանակին չէր հասնում և, 

զորասյուներ կազմած, գունդը տանում էր գնդացիրների դեմ։ Մի քանի տարի սրանից 

առաջ հարավային Չեխիայում կայսեր ներկայությամբ տեղի ունեցած զորախաղերի 

ժամանակ նա անհետացել էր իր գնդի հետ, նրա հետ միասին ընկել Մորավիա և դեռ 

մի քանի օր էլ թափառել այնտեղ, մինչդեռ զորախաղերն ավարտվել էին և 

զինվորներն արդեն գտնվում էին զորանոցներում։ Բայց դա էլ էր մարսել։  

Կորպուսի գեներալի և հին Ավստրիայի այլ, ոչ պակաս տխմար բարձրաստիճան 

զինվորականների հետ ունեցած իր մտերմական հարաբերությունների շնորհիվ նա 

ստանում էր զանազան պարգևներ ու շքանշաններ, որոնցով չափազանց պարծենում 

էր։ Նա իրեն համարում էր լավագույն զինվորը լուսնի տակ, լավագույն տեսաբան և 

ռազմական բոլոր գիտությունների գիտակ։  

Գնդի զորատեսների ժամանակ նա սիրում էր զինվորների հետ զրուցել և միշտ 

նրանց տալիս էր միևնույն հարցը․  

— Ինչո՞ւ է մանլիհերովկա կոչվում այն հրացանը, որ գործադրության մեջ է 

բանակում։  

Գնդում նրա մասին ծաղրանքով ասում էին. «Ըհը՛, էլի սկսեց իր 

մանիլհերախոսությունը»։  

Գնդապետը շատ ոխակալ մարդ էր և կործանում էր այն ստորադրյալներին, որոնք 

այս կամ այն պատճառով իր դուրը չէին գալիս։ Եթե, օրինակ, նրանցից որևէ մեկը 



ցանկանում էր ամուսնանալ, ապա նա նրան ուղարկում էր վերին ինստանցիա, 

չմոռանալով նրա զեկույցին իր կողմից կցել վատթարագույն հանձնարարական։  

Գնդապետի ձախ ականջի կեսը չկար, որը նրա ջահելության օրերին կտրել էր նրա 

ախոյանը մի մենամարտի ժամանակ, որի դրդապատճառն եղել էր պարզապես այն 

փաստի հավաստումը, թե Ֆրիդրիխ Կրաուս ֆոն Ցիլլերգուտը մեծ հիմար է։  

Եթե մենք քննության առնենք նրա մտավոր կարողությունները, ապա կհանգենք 

այն եզրակացության, որ դրանք բոլորովին բարձր չէին այն կարողություններից, 

որոնցով հաստամռութ Ֆրանց Իոսիֆ Հաբսբուրգը հռչակվեց հանրաճանաչ ապուշ․ 

նույն անզուսպ բառազեղումները, նույն անսպառ ծայրահեղ պարզամտությունը։  

― Մի անգամ, բանկետի ժամանակ, սպայական ժողովարանում, երբ խոսք բացվեց 

Շիլլերի մասին, գնդապետ Կրաուս ֆոն Ցիլլերգուտը առանց որևէ այլևայլության 

վերցրեց ու հայտարարեց.  

— Իսկ ես, պարոնա՛յք, երեկ մի շոգեգութան տեսա, որը գործի էր դրվում 

շոգեշարժի միջոցով։ Պատկերացրեք, պարոնա՛յք, շոգեշարժի միջոցով, այն էլ ոչ թե 

մեկ, այլ երկու։ Տեսնում եմ ծուխը, մոտենում, պարզվում է, որ շոգեշարժ է, իսկ մյուս 

կողմից՝ մի ուրիշը։ Դե՛հ, ասացեք, պարոնայք, մի՞թե ծիծաղելի չէ։ Երկու շոգեշարժ, 

կարծես թե մեկը բավական չէ։  

Եվ, փոքր ինչ լռելով, ավելացրեց.  

— Երբ բենզինը վերջացավ, ավտոմոբիլը ստիպված էր կանգնել։ Դա ևս երեկ ես 

աչքովս տեսա։ Եվ դրանից հետո դեռ շաղակրատում են իներցիայի մասին, 

պարոնա՛յք։ Չի՛ գնում, կանգնել է, տեղից չի շարժվում։ Բենզին չկա։ Հը, ծիծաղելի չէ՞։  

Իր բթամտությամբ հանդերձ գնդապետը չափազանց աստվածավախ էր, հաճախ 

խոստովանության ու հաղորդության էր գնում սուրբ Իգնատիոս եկեղեցին և 

պատերազմի հենց սկզբից ջերմեռանդ աղոթում էր ավստրիական ու գերմանական 

զենքի հաղթանակի համար։ Նա միախառնել էր քրիստոնեությունն ու գերմանական 



հեգեմոնիայի երազանքները։ Աստված պետք է օգներ խլելու պարտվածների ինչքն ու 

հողերը։  

Գնդապետը կատաղում էր, երբ թերթերում կարդում էր, թե նորից գերիներ են բերել։  

— Ի՞նչ կարիք կա, գերիներին այստեղ բերել,— ասում էր նա։— Բոլորին 

գնդակահարե՛լ, ո՛չ մի գթություն, պարել դիակների մեջ։ Իսկ Սերբիայում ամբողջ 

քաղաքացիական բնակչությունն այրել մինչև վերջին մարդը։ Երեխաներին սպանել 

սվիններով։  

Նա ոչնչով վատ չէր գերմանացի բանաստեղծ Ֆիրորդտից, որը պատերազմի 

ժամանակ հրատարակած իր բանաստեղծություններով Գերմանիային կոչ էր անում 

ատելություն տածել միլիոնավոր ֆրանսիացի սատանաների նկատմամբ և 

սառնասրտորեն սպանել նրանց.  

Մարդկանց ոսկրերն ու միսը ծխացող 

Թող որ կուտակվեն լեռներից բարձր, հասնե՜ն ամպերին…  

Հոժարականների դպրոցում իր պարապմունքները վերջացնելուց հետո պորուչիկ 

Լուկաշը դուրս եկավ Մաքսի հետ զբոսնելու։  

— Ինձ թույլ եմ տալիս ձեզ նախազգուշացնել, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— 

հոգատարությամբ ասաց Շվեյկը,— շան նկատմամբ զգույշ եղեք, վա՛յ թե ձեր ձեռքից 

պուկ գա ու փախչի։ Նա կարող է իր հին տունը կարոտել ու ծլկել, եթե կապն 

արձակեք։ Ձեզ խորհուրդ չէի տա նրան անցկացնել Հավլիչկա հրապարակով։ Այնտեղ 

թափառում է մի շատ կատաղի շուն, «Մարիամի սրբապատկեր» տան տակ գտնվող 

մսի խանութի շունը։ Սոսկալի կծան շուն է։ Իր ռայոնում օտար շուն տեսնելիս 

պատրաստ է պատառոտել, վախենում է, որ չլինի թե նա իր բաժնից մի բան լափի, 

ճիշտ և ճիշտ սուրբ Գաշտալ եկեղեցու մոտ նստող մուրացկանի պես։  



Մաքսն ուրախ թռչկոտում էր և ընկնում պորուչիկի ոտքերի տակ, շղթայիկը փաթ 

գցելով թրին, մի խոսքով, ամեն կերպ դրսևորում էր իր ուրախությունը առաջիկա 

զբոսանքի առթիվ։  

Նրանք փողոց դուրս եկան, և պորուչիկ Լուկաշը դիմեց դեպի Պրիշկոպ, որտեղ, 

Պանսկա փողոցի անկյունում, ժամադրվել էր մի դամայի հետ։ Պորուչիկը 

խորասուզվեց պաշտոնական գործերին վերաբերվող մտածումների մեջ։ Վաղն ինչի՞ 

մասին դասախոսություն կարդալ հոժարականների դպրոցում։ Ինչպե՞ս ենք մենք 

նշում որևէ լեռան բարձրությունը։ Ինչո՞ւ բարձրությունը միշտ հաշվում ենք ծովի 

մակերևույթից։ Ինչպե՞ս ենք ծովի մակերևույթի հիման վրա հաշվում լեռան 

բարձրությունը ստորոտից… Ինչի՞ համար է ռազմական մինիստրությունը այդպիսի 

բաներ մտցնում դպրոցական ծրագրի մեջ։ Դրանք պետք կգան միայն 

հրետանավորներին։ Չէ՞ որ, վերջապես, կան գլխավոր շտաբի քարտեզներ։ Երբ 

հակառակորդը գտնվի 312 բարձունքի վրա, այլևս ժամանակ չի լինի մտածելու, թե 

ինչու այդ բլուրի բարձրությունը ծովի մակերևույթից է հաշված և կամ ինչպես պետք է 

հաշվել այդ բարձրությունը։ Բավական է քարտեզին նայել, և ամեն ինչ պարզ կլինի։  

Պանսկա փողոցին մոտենալիս պորուչիկ Լուկաշի մտածումներն ընդհատեց մի 

խիստ «Halt»[47]։  

Այդ բղավոցի հետ միաժամանակ շունն սկսեց պորուչիկի ձեռքից պոկին տալ և 

ուրախ-ուրախ հաչալով նետվեց դեպի այդ խիստ «Halt»-ն արտաբերած մարդը։  

Պորուչիկի առաջ կանգնած էր գնդապետ Ֆրիդրիխ Կրաուս ֆոն Ցիլլերգուտը։ 

Լուկաշը պատիվ տվեց, կանգ առավ ու սկսեց արդարանալ, թե նրան չի տեսել։  

Գնդապետ Կրաուսը սպաների շրջանում հայտնի էր իրեն պատիվ չտալու համար 

մարդկանց կանգնեցնելու իր մոլությամբ։  

Պատիվ տալը նա համարում էր այն գլխավորը, որից կախված է հաղթանակը և որի 

վրա հիմնված է Ավստրիայի ռազմական ողջ հզորությունը։  



«Պատիվ տալիս զինվորը պետք է դրա մեջ ներդնի իր ողջ հոգին»,— ասում էր նա, և 

այդ բառերի մեջ ամփոփված էր մի ֆելդֆեբելական խորունկ միստիցիզմ։  

Նա խստիվ հետևում էր, որ պատիվը տրվեր համաձայն բոլոր կանոնների, բոլոր 

նրբություններով, միանգամայն ճշտիվ ու լրջորեն։ Նա դարանում էր իր մոտով 

անցնող յուրաքանչյուրին, շարքայինից սկսած մինչև փոխգնդապետը։ Այն 

շարքայիններին, որոնք անփույթ կերպով էին ձեռքները տանում դեպի հովարը, 

կարծես ասելով՝ «հարգանքներս», նա անձամբ ինքն էր տանում զորանոց՝ տույժի 

ենթարկելու։  

«Ես ձեզ չտեսա» պատճառաբանությունը նրա համար գոյություն չուներ։  

«Զինվորը,― ասում էր նա,— բազմության մեջ էլ պետք է որոնի իր պետին և մտածի 

միայն այն պարտականությունները կատարելու մասին, որ նրան պարտադրում է 

կանոնագիրքը։ Ռազմի դաշտում ընկնելիս, նա մեռնելուց առաջ էլ պետք է պատիվ 

տա։ Ով պատիվ տալ չգիտե, կամ ձևանում է, թե պետին չի տեսնում, կամ ով անփույթ 

կերպով է պատիվ տալիս, իմ աչքին մարդ չէ, այլ անասուն»։  

— Պարոն պորուչիկ,— ահեղաբար ասաց գնդապետ Կրաուսը,— կրտսերները 

պարտավոր են ավագներին պատիվ տալ։ Դա չեղյալ չի հայտարարված։ Իսկ, 

երկրորդ, այդ ո՞ր օրվանից է, որ պարոն սպաների համար մոդա է դարձել զբոսնելու 

դուրս, գալ գողացված շների հետ։ Այո՛, գողացված։ Այն շունը, որ պատկանում է 

ուրիշի, գողացված շուն է։  

— Այս շունը, պարոն գնդապետ․․․— ուզում էր առարկել պորուչիկ Լուկաշը։  

— ․ ․ ․պատկանում է ինձ, պարոն պորուչիկ,— կոպտաբար ընդհատեց նրան 

գնդապետը։— Սա իմ Լյուքսն է։  

Իսկ Լյուքսը կամ Մաքսը, հիշելով հին տիրոջը, իր սրտից բոլորովին դուրս նետեց 

նորին և, պորուչիկի ձեռքից դուրս պրծնելով, արտահայտեց այնպիսի ուրախություն, 



որ ընդունակ է արտահայտել վեցերորդ դասարանի գիմնազիստը, որն իր սիրո 

առարկայի սրտում փոխադարձ սեր է նկատել․․․  

— Գողացված շների հետ զբոսնելը, պարո՛ն պորուչիկ, բնավ համատեղելի չէ 

սպայական պատվի հետ։ Դուք չգիաեի՞ք։ Սպան իրավունք չունի շուն գնելու, եթե 

նախապես համոզված չէ, որ այդ գնումը վատ հետևանքներ չի ունենա,— որոտում էր 

գնդապետ Կրաուսը, շոյելով Լյուքս-Մաքսին, որն ստորաբար սկսել էր պորուչիկի 

վրա գռմռալ ու ատամները կրճտացնել, կարծես գնդապետը նրան քըս էր տալիս ու 

ասում. «Բռնի՛ր, բռնիր դրան»։  

— Պարոն պորուչիկ,— շարունակեց գնդապետը,― արդյոք դուք ձեզ համար 

ընդունելի՞ բան եք համարում գողացված ձիով շրջել։ Արդյոք «Բոհեմիա»-ում և 

«Տագելբլատ»-ում կարդացե՞լ եք իմ այն հայտարարությունը, թե պինչերս կորել է․․․ 

Կամ գուցե դուք չե՞ք կարդում այն հայտարարությունները, որ ձեր պետը տպել է 

տալիս թերթերում։  

Գնդապետը ձեռքերն իրար զարկեց։  

— Ա՜յ քեզ երիտասարդ սպաներ։ Էլ ո՞ւր մնաց կարգապահությունը։ Գնդապետը 

հայտարարություններ է տալիս թերթերում, իսկ պորուչիկը դրանք չի կարդում։  

«Լավ կլիներ մի երկու դըրբ հասցնեի ռեխիդ, քոպակի մեկը»,— մտածեց պորուչիկը, 

նայելով գնդապետի բակենբարդներին, որոնցով նա նման էր օրանգուտանգի։  

— Մի րոպե առաջանանք միասին,— ասաց գնդապետը, և նրանք քայլեցին, 

շարունակելով իրենց անուշիկ զրույցը։  

— Ռազմաճակատում, պարոն պորուչիկ, երկրորդ անգամ ձեզ այդպիսի բան չի 

պատահի։ Թիկունքում գողացված շների հետ զբոսնելն անպայման շատ տգեղ 

երևույթ է։ Այո՛։ Զբոսնել պետի շա՜ն հետ։ Այն ժամանակ, երբ ռազմի դաշտերում մենք 

ամեն օր հարյուրավոր սպաներ ենք կորցնում… Իսկ այդ միջոցին մարդիկ 

հայտարարությունները չեն կարդում։ Ուրեմն, ես կարող էի շանս կորստյան մասին 



հայտարարություններ տալ հարյուր տարի շարունակ։ Երկուհարյուր տարի։ 

Երեքհարյուր տարի։  

Գնդապետը բարձրաձայն խնչեց, որը միշտ նշան էր այն բանի, որ նա խիստ 

գրգռված է, և ասելով.  

— Կարող եք զբոսանքը շարունակել,— շուռ եկավ ու գնաց, մտրակը չարացած 

շպպացնելով սպայական շինելի փեշերին։  

Պորուչիկ Լուկաշն անցավ փողոցի մյուս կողմը և նորից լսեց մի «Halt»։ Գնդապետը 

կանգնեցրել էր մի տարաբախտ պահեստի զինվորի, որն այդ ժամանակ մտածելիս էր 

եղել տանը մնացած մոր մասին և գնդապետին չէր նկատել։  

Զինվորին խստագույնս շշպռելով, գնդապետը նրան անձամբ քարշ տվեց զորանոց՝ 

տույժ տալու։  

«Ինչպե՞ս վարվեմ Շվեյկի հետ,— մտածում էր պորուչիկը։— Քիթն ու մռութը 

կջարդեմ։ Բայց դա բավական չէ։ Մեջքի միսը զոլ-զոլ կտրելն ու հանելն էլ քիչ է այդ 

սրիկայի համար»։  

Այլևս չմտածելով դամայի հետ ունենալիք առաջիկա տեսակցության մասին, 

գազազած պորուչիկը դիմեց դեպի տուն։  

«Կսպանե՜մ նրան, այդ սրիկային»,— ասաց նա ինքն իրեն, նստելով տրամվայ։  

Այդ ժամանակ քաջարի զինվոր Շվեյկը գլխովին խորասուզված էր մի զրույցի մեջ, 

որ տեղի էր ունենում իր և զորանոցից եկած բանբերի միջև։ Բանբերը պորուչիկին 

թղթեր էր բերել ստորագրելու և սպասում էր նրա գալուն։  

Շվեյկը բանբերին հյուրասիրում էր սուրճով։ Նրանց խոսքն այն մասին էր, թե 

Ավստրիան ձեռքից գնալու է։  

Այդ մասին նրանք խոսում էին, ինչպես անտարակուսելի մի բանի մասին։  



Իմաստալից խոսքեր էին տեղում իրար հետևից։ Այդ իմաստալից խոսքերի ամեն մի 

բառը դատարանը կորակեր որպես պետական դավաճանության ապացույց, և նրանց 

երկուսին էլ կկախեին։  

— Երևի թագավոր կայսրն այդ ամենի պատճառով ցնդել է,— ասաց Շվեյկը։— Նա 

առհասարակ երբեք խելոք չի եղել, բայց այս պատերազմն անշուշտ բոլորովին նրա 

հոգին կհանի։  

— Դանդալոշի մեկն է,— ծանրակշիռ կերպով ասաց բանբերը։— Դդումը քեզ 

օրինակ։ Գուցե չի էլ իմանում, որ պատերազմ է։ Երևի ամաչել են նրան այդ մասին 

զեկուցել։ Իսկ իր ժողովուրդներին ուղղված մանիֆեստի տակ դրված նրա 

ստորագրությունը պարզապես ժուլիկություն է։ Տպել են առանց նրա գիտության։ Նա 

արդեն առհասարակ բան չի հասկանում։  

— Նա իք է անում…— էքսպերտի տոնով ասաց Շվեյկը։― Տակն է դուրս գնում, և 

ստիպված են նրան փոքր երեխայի պես կերակրել։ Մի քանի օր առաջ գարեջրատանը 

մի պարոն ասում էր, թե նա երկու ծծմայր ունի, և նրանք օրը երեք անգամ թագավոր 

կայսրին ծիծ են տալիս։  

— Է՛հ,— հառաչեց զորանոցից եկած զինվորը,— երանի շուտով մեզ ոնց որ պետքն 

է ջարդեին, որ Ավստրիան դինջանար։  

Զրույցը շարունակվում էր նույն ոգով։ Շվեյկն Ավստրիայի օգտին ասաց մի քանի 

ջերմ խոսք, այսինքն, որ այդպիսի ապուշ պետությունը աշխարհիս երեսին ապրելու 

իրավունք չունի, իսկ զինվորը, այդ ասույթից գործնական եզրակացություն անելով, 

ավելացրեց․  

— Հենց որ ընկնեմ ռազմաճակատ, ձեռաց կճղեմ։  

Այդպես նրանք շարունակում էին արտահայտել չեխերի հայացքները 

համաշխարհային պատերազմի նկատմամբ։ Զորանոցից եկած զինվորն ասաց, որ 



այսօր Պրագայում լուրեր են շրջում, թե իբր Նախորդի մոտ արդեն լսվում է 

թնդանոթների ձայնը և իբր ռուսաց ցարը շատ շուտով լինելու է Կրակովում։  

Այնուհետև խոսեցին այն մասին, թե չեխական հացը տանում են Գերմանիա և թե 

գերմանացի զինվորները սիգարետ ու շոկոլադ են ստանում։  

Ապա սկսեցին վերհիշել անցած ժամանակների պատերազմները, և Շվեյկը լրջորեն 

ապացուցում էր, որ երբ հնում հակառակորդի պաշարված քաղաքի մեջ գարշահոտ 

կճուճներ են նետել, ապա այդպիսի գարշահոտության մեջ կռվելն էլ մի հաճելի բան 

չի եղել։ Նա իբր կարդացել էր, որ մի քաղաք պաշարել են ամբողջ երեք տարի և 

թշնամու արածը միայն այն է եղել, որ ամեն օր այդ կերպ զվարճացել է 

պաշարվածների հետ։  

Հավանաբար Շվեյկը կպատմեր նաև մի ուրիշ ոչ պակաս հետաքրքիր և ուսանելի 

բան, եթե պորուչիկ Լուկաշի գալը չընդհատեր նրանց գրույցը։  

Մի սոսկալի ոչնչացնող հայացք նետելով Շվեյկի վրա, նա ստորագրեց թղթերը և, 

զինվորին արձակելով, Շվեյկին գլխով նշան արեց, որ իր հետևից մտնի սենյակ։  

Պորուչիկի աչքերը շանթեր էին արձակում։ Նստելով աթոռի վրա և նայելով 

Շվեյկին, նա խորհում էր, թե երբ սկսի քոթակը։  

«Նախ մի երկու դըրբ կհասցնեմ ռեխին,— մտածում էր պորուչիկը,— հետո կջնջխեմ 

քիթը և կպոկեմ ականջները, իսկ հետո կտեսնենք»։  

Պորոլչիկին շիփ-շիտակ ու սրտաբաց նայում էին Շվեյկի բարի, անմեղ աչքերը, և 

վերջինս սիրտ արավ այդ նախաամպրոպային լռությունը խզել հետևյալ խոսքերով.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ դուք զրկվել եք 

կատվից։ Նա լափեց սապոգի կրեմը և դրանից հետո, իրեն թույլ տվեց սատկել։ Ես 

նրան նետեցի նկուղը, սակայն ոչ թե մեր, այլ հարևանի։ Այդպիսի անգորական լավ 

կատու դուք այլևս չեք գտնի։  



«Ինչպես վարվեմ դրա հետ,— անցավ պորուչիկի մտքով։— Աստվա՛ծ իմ, ի՜նչ 

տխմար տեսք ունի»։  

Իսկ Շվեյկի բարի, անմեղ աչքերը շարունակում էին փայլել մի մեղմ ջերմությամբ, 

որը ցույց էր տալիս նրա հոգեկան կատարյալ հավասարակշռությունը. «Ամեն ինչ, 

իբր, կարգին է, և ոչինչ չի պատահել, իսկ եթե մի բան պատահել է, ապա այդպես էլ 

պետք է լիներ, քանի որ երբեմն հո մի բան պիտի պատահի»։  

Պորուչիկ Լուկաշը տեղից վեր թռավ, սակայն Շվեյկին չհարվածեց, ինչպես սկզբում 

մտադրվել էր, այլ բռունցքը թափահարեց ուղիղ նրա քթի տակ և գոռաց.  

— Շվե՛յկ, դուք շունը գողացել եք։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեբ-լեյտենանտ, որ վերջերս այդ մասին 

ինձ ոչինչ հայտնի չէ։ Ինձ թույլ եմ տալիս նկատել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ դուք 

ճաշից հետո բարեհաճեցիք Մաքսի հետ գնալ զբոսնելու, և ես ոչ մի կերպ չէի կարող 

նրան գողանալ։ Երբ դուք վերադարձաք առանց շան, ես իսկույն գլխի ընկա, որ բանը 

վատ է։ Դա, ինչպես ասում են, սիտուացիա է… Սպալեննայա փողոցում մի վարպետ է 

ապրում, ազգանունը Կունեշ, որը կաշվե պայուսակներ է պատրաստում։ Բավական 

էր, որ իր շան հետ զբոսնելու գնար, ձեռաց կկորցներ։ Ամենից հաճախ նա շանը 

թողնում էր գարեջրատանը կամ նրանից գողանում էին, նույնիսկ պատահում էր, որ 

շունը նրանից փոխ էին վերցնում ու չէին վերադարձնում։  

— Լռեցեք, անասուն, գրո՛ղը տանի ձեզ։ Դուք կա՛մ անուղղելի սրիկա եք, կա՛մ 

ուղտ, կա՛մ ապուշ։ Դուք մարմին առած անեկդոտ եք։ Ինձ հետ կատակ մի՛ արեք։ 

Որտեղի՞ց էիք բերեք շունը, որտե՞ղ էիք գտել նրան։ Արդյոք գիտե՞ք, որ շունը 

պատկանում է մեր գնդի հրամանատարին։ Հենց նոր նա փողոցում շունը խլեց 

ինձնից։ Դա նշանակում է աշխարհով մեկ խայտառակ լինել։ Ճիշտ ասացեք, գողացե՞լ 

եք թե ոչ։  

— Բնա՛վ ոչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես շունը չեմ գողացել։  



— Իսկ գիտեի՞ք, որ շունը գողացված է։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օրեր-լեյտեննատ։ Գիտեի, որ գողացված է։  

— Հիսո՜ւս Քրիստոս։ Շվե՛յկ, Himmelherrgott![48]։ Ես ձեզ կգնդակահարեմ, անասո՛ւն, 

է՛շ, կղկղա՛նք։ Մի՞թե դուք այդքան ապուշ եք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, այդքան ապուշ։  

— Ինչո՞ւ դուք ինձ գողացված շուն բերիք, ինչո՞ւ այդ խարդախին մտցրիք տունս։  

― Ձեզ բավականություն պատճառելու համար, պարոն օբեր-լեյտենանտ:  

Եվ Շվեյկի աչքերը բարեհոգաբար և սիրալիր նայեցին պորուչիկի դեմքին։ 

Պորուչիկը փլվեց բազկաթոռի վրա և հառաչեց։  

— Ո՞ր մեղքիս համար աստված ինձ պատժեց այսպիսի մի անասուն տալով ինձ։  

Անզոր հուսահատությամբ պորուչիկը նստել էր բազկաթոռին և զգում էր, որ ոչ 

միայն Շվեյկին խփելու, այլև իր համար սիգարետ փաթաթելու ուժ չունի։ Ինքն էլ 

չիմանալով ինչու, նա Շվեյկին ուղարկեց «Բոհեմիա» ու «Տագեբլատ» թերթերը գտնելու 

ու կարդալու գնդապետի հայտարարությունները շան կորստյան մասին։  

Շվեյկը վերադարձավ ձեռքին մի թերթ՝ հայտարարությունների էջը բացած։ Նա 

ոտից-գլուխ շողում էր և ուրախ-ուրախ զեկուցեց․  

— Ահա՛, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Պարոն գնդապետն այնպես փառավորապես է 

նկարագրում այդ գողացված պինչերը, որ կարդալիս մարդու քեֆ է գալիս, և դեռ 

հարյուր կրոն հատուցում է խոստանում բերողին։ Շատ օրինավոր հատուցում է։ 

Սովորաբար այդպիսի դեպքում հիսուն կրոն են տալիս։ Բոժետախ անունով մի 

կոշիրժեցի կար, որ հենց դրանով էր ապրում։ Նախ շունը գողանում էր, իսկ հետո 

թերթերի հայտարարություններից իմանում, թե ինչ շուն է կորել, և իսկույն գնում էր 

նշված հասցեով։ Մի անգամ մի շատ սիրուն սև պինչեր էր գողացել, և քանի որ 

շնատերը ոչ մի տեղ հայտարարություն չէր տալիս, փորձեց ինքը հայտարարություն 

տալ թերթում։ Հայտարարություն տալու վրա ուղիղ հինգ կրոն ծախսեց։ Վերջապես 



շան տերը գտնվեց ու ասաց, թե իսկապես դա իր կորած շունն է, բայց ինքը նրան 

գտնելն անհույս բան էր համարում, քանի որ արդեն մարդկանց ազնվությանը չի 

հավատում, սակայն հիմա իր աչքով տեսավ ու համոզվեց, որ աշխարհում դեռևս 

ազնիվ մարդիկ կան, և դա իրեն անկեղծ ուրախություն է պատճառում։ Ինքը 

ազնվության համար վարձատրելուն սկզբունքորեն դեմ է, սակայն նրան ի հիշատակ 

նվիրում է սենյակում և պարտեզում աճող ծաղիկների խնամքի մասին գրած իր 

գրքույկը։ Խեղճ Բոժետախը բռնեց սև պինչերի հետևի ոտքերից ու խփեց հիշյալ 

պարոնի գլխին և այդ օրվանից ուխտեց այլևս թերթերում հայտարարություններ 

չզետեղել։ Ավելի լավ է մարդ շունը ծախի շնանոցին, եթե ինքը շան տերը 

հայտարարություն չի տպում թերթերում։  

— Գնացեք քնելու, Շվեյկ,— հրամայեց պորուչիկը։— Դուք ընդունակ եք մինչև 

առավոտ դուրս տալու։  

Պորուչիկն ինքն էլ գնաց քնելու, և այդ գիշեր նա երազում տեսավ, որ Շվեյկը 

գահաժառանգի ձին գողացել և բերել էր նրա՝ Լուկաշի համար, իսկ գահաժառանգը 

զորատեսի ժամանակ ճանաչեց իր ձին, երբ նա, տարաբախտ պորուչիկ Լուկաշը, այդ 

ձիով սիգարշավում էր իր վաշտի առաջ։  

Լուսադեմին պորուչիկն իրեն զգում էր այնպես, որ կարծես արթնացել էր 

խրախճալից գիշերից հետո, կարծես երեկ գլուխը թակել էին։ Գիշերը նրան տանջել 

էին մղձավանջային երազները։ Այդ զարհուրելի երազներից ուժասպառ, նա 

լուսադեմին նորից քնեց, սակայն արթնացավ դռան թակոցի ձայնից, և այդ ժամանակ 

հայտնվեց Շվեյկի բարեհամբույր դեմքը։ Շվեյկն եկել էր հարցնելու, թե արդյոք 

պորուչիկը ո՞ր ժամին կհրամայեր իրեն արթնացնել։  

Պորուչիկը խուլ տնքաց.  

― Դո՛ւրս կորիր, անասուն։ Սա սոսկալի՜ է․․․  

Երբ պորուչիկը վեր կացավ, ապա Շվեյկը նախաճաշ մատուցելիս նրան 

զարմացրեց մի նոր հարցով․  



― Համարձակվում եմ հարցնել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, չէի՞ք հրամայի ձեզ 

համար ուրիշ շուն ճարել։  

— Գիտե՞ք ինչ, Շվեյկ, ես մեծ ցանկություն ունեմ ձեզ դաշտային դատարանին 

հանձնելու,— ասաց պորուչիկը հառաչելով,— բայց չէ՞ որ դատավորները ձեզ 

կարդարացնեն, քանի որ իրենց կյանքում ձեզնից ավելի մեծ տխմար չեն տեսել։ 

Հապա մի ձեզ նայեցեք հայելու մեջ։ Սիրտներդ չի՞ խառնում ձեր դեմքի ապուշ 

արտահայտությունից։ Դուք բնության ամենահիմար խաղն եք, որ երբևէ ես տեսել եմ։ 

Դե՛հ, անկեղծ ասացեք, Շվեյկ, դուք ինքներդ ձեզ դո՞ւր եք գալիս։  

— Բնավ ոչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, դուր չեմ գալիս։ Ես այս հայելու մեջ նման եմ 

եղևնու կոնի։ Հայելին հղկված չէ։ Ա՛յ, օրինակ, չինացի Ստանեկի խանութում մի 

ուռուցիկ հայելի էր դրված։ Նայողի սիրտը խառնում էր։ Բերանն, ա՛յ, այսպես, գլուխն 

ինչպես կեղտաջրի լագան, փորն ինչպես կանոնիկոսի՝ գարեջրով լցված փոր, մի 

խոսքով՝ իսկը սֆաթ։ Մի անգամ հայելու մոտով անցավ գեներալ-նահանգապետը, 

նայեց ինքն իրեն… և րոպեապես ստիպված եղան հայելին մեջտեղից հանել։  

Պորուչիկը շուռ եկավ, հառաչեց և ավելի լավ համարեց զբաղվել սուրճով ու 

արաժանով, քան Շվեյկով։  

Շվեյկն արդեն ջանք էր թափում խոհանոցում, և պորուչիկ Լուկաշը լսում էր նրա 

երգը․  

Ընթանում է Գրենևիլը, գնում դհպի Պրաշնե Բրանա։ 

Սուրն է նրա փայլատակում, և լալիս են աղջիկները․․․  

Եվ ապա.  

Մենք զինվոր ենք, քաշ ենք մենք, 

Ինչքան ասես փող ունենք, 

Սիրուններն են մեզ սիրում, 

Ամեն տեղ լավ ընդունում։  



«Քեզ համար, երևի, ամեն տեղ լավ է, անզգամ»— մտածեց պորուչիկն ու թքեց։  

Դռան առաջ երևաց Շվեյկի գլուխը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, հենց նոր զորանոցից 

մարդ եկավ ձեզ կանչելու, դուք պետք է ներկայանաք պարոն գնդապետին։ Բանբերն 

այստեղ է։  

Եվ մտերմավարի ավելացրեց.  

— Դա վայ թե այն շնիկի համար է։  

Երբ բամբերը նախասենյակում ցանկացավ զեկուցել, թե ինքն ինչ նպատակով է 

եկել, պորուչիկն ասաց․  

— Արդեն լսեցի։  

Եվ դուրս գնաց, մի ոչնչացնող հայացք նետելով Շվեյկի վրա։  

Դա զեկույց չէր, այլ շատ ավելի վատ բան։  

Երբ պորուչիկը մտավ գնդապետի կաբինետը, վերջինս մռայլված ընկողմանել էր 

բազկաթոռի մեջ։  

— Սրանից երկու տարի առաջ, պորուչիկ,— ասաց նա,— դուք խնդրել էիք ձեզ 

տեղափոխել Բուդեյովիցիի Իննսունմեկերորդ գունդը։ Գիտե՞ք, արդյոք, որտեղ է 

գտնվում Բուդեյովիցը։ Վլտավայի ափին։ Այո՛։ Վլտավա գետի ափին, և այդ գետի մեջ 

թափվում է Օհրժեն կամ նման մի բան։ Մեծ քաղաք է, ես կասեի՝ հյուրասեր քաղաք, և, 

եթե չեմ սխալվում, այնտեղ առափ կա։ Առափ նշանակում է ափին շինված քարե 

պարիսպ։ Այո՛։ Ի դեպ, դա գործին չի վերաբերվում։ Մենք այնտեղ 

զորավարժություններ ենք կատարել։  

Գնդապետը լռեց և, թանաքամանին նայելով, արագ անցավ այլ թեմայի։  



— Իմ շունը ձեզ մոտ փչացել է։ Ոչինչ չի ուզում ուտել։ Ա՛յ թե ինչ։ Ճանճ ընկավ 

թանաքամանի մեջ։ Զարմանալի՜ բան, ձմեռ ժամանակ ճանճերն ընկնում են 

թանաքամանի մեջ։ Անկարգությո՛ւն։  

«Դեհ, վերջապես, խոսիր, ծեր քոպակ»,— մտածեց պորուչիկը։  

Գնդապետը տեղից վեր կացավ և մի քանի անգամ գնաց ու եկավ կաբինետում։  

— Ես երկար մտածեցի, պարոն պորուչիկ, թե ինչպես վարվեմ ձեզ հետ, որպեսզի 

այլևս այդպիսի փաստեր չկրկնվեն, և այդ ժամանակ հիշեցի, որ դուք ցանկություն էիք 

հայտնել ձեզ տեղափոխելու Իննսունմեկերորդ գունդը։ Գլխավոր շտաբը վերջերս մեզ 

իրազեկ դարձրեց, որ Իննսունմեկերորդ գնդում սպայական կազմի մեծ պակաս է 

զգացվում, քանի որ սերբերը նրանց կոտորել են։ Ձեզ ազնիվ խոսք եմ տալիս, որ երեք 

օրվա ընթացքում դուք կլինեք Բուդեյովիցի Իննսունմեկերորդ գնդում, որտեղ 

երթային գումարտակներ են կազմավորվում։ Կարող եք շնորհակալություն չհայտնել։ 

Բանակը կարիք ունի սպաների, որոնք…  

Եվ, չիմանալով էլ ինչ ավելացնել, նայեց ժամացույցին ու ասաց.  

— Արդեն տասն անց է կես, գնդի զեկույցն ընդունելու ժամանակն է։  

Դրանով հաճելի զրույցն ավարտվեց, և պորուչիկի սիրտը թեթևացավ, երբ նա դուրս 

եկավ կաբինետից։ Պորուչիկը գնաց հոժարականների դպրոցը և այնտեղ 

հայտարարեց, թե մոտ օրերս մեկնելու է ռազմաճակատ և այդ առթիվ 

Նեկազանկայում հրաժեշտի երեկույթ է սարքում։  

Վերադառնալով տուն, նա Շվեյկին բազմանշանակ հարցրեց.  

— Արդյոք ձեզ հայտնի՞ է Շվեյկ, թե ինչ է երթային գումարտակը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, երթային գումարտակը 

«երթգում է», իսկ երթային վաշտը՝ «երթվաշտ»։ Մենք միշտ այդպես կրճատում ենք։  

― Ուրեմն, հայտարարում եմ ձեզ, Շվեյկ,— հանդիսավորապես ասաց պորուչիկը,— 

որ մենք միասին մեկնում ենք «երթգումի» հետ, եթե այդ կրճատումը ձեզ դուր է գալիս։ 



Բայց չկարծեք, թե ռազմաճակատում էլ կարող եք հիմարություններ թույլ տալ, 

ինչպես այստեղ։ Ուրա՞խ եք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, չափազանց ուրախ եմ,— 

պատասխանեց քաջարի զինվոր Շվեյկը։— Որքա՜ն գեղեցիկ բան պիտի լինի, երբ մենք 

երկուսով ռազմի դաշտում ընկնենք հանուն թագավոր կայսեր և հանուն իր ամբողջ 

օգոստափառ գերդաստանի։  

Վերջաբան առաջին մասի  

Ավարտելով «Քաջարի զինվոր Շվեյկի արկածներ»-ի առաջին մասը («Թիկունքում»), 

ընթերցողներին հայտնում եմ, որ շուտով լույս կտեսնեն հաջորդ երկու մասերը — 

«Ռազմաճակատում» և «Գերության մեջ»։ Այդ մասերում թե՛ զինվորները և թե՛ 

քաղաքացիները կխոսեն ու կգործեն այնպես, ինչպես խոսում ու գործում են 

իրականում։  

Կյանքը բարձրաշխարհիկ մանևրներ սովորելու դպրոց չէ։ Յուրաքանչյուր մարդ 

խոսում է այնպես, ինչպես կարող է։ Արարողապետ դոկտոր Գուտը խոսում է 

բոլորովին այլ կերպ, քան «Թասի մոտ» պանդոկ տեր Պալիվկցը։ Իսկ մեր վեպը 

սալոնային թեթևսոլիկների համար գրված ձեռնարկ չէ և ոչ էլ գիտական գիրք այն 

մասին, թե ինչպիսի արտահայտություններ են թույլատրելի ազնիվ հասարակության 

մեջ։ Այս գիրքը իրենից ներկայացնում է մի որոշակի դարաշրջանի պատմական 

պատկեր։  

Եթե անհրաժեշտ է գործածել որևէ թունդ խոսք, որ իսկապես ասված է եղել, ես 

առանց տատանվելու գործ եմ ածում։ Արտահայաությունները մեղմելը կամ 

բազմակետեր դնելը ես համարում եմ տխմարագույն կեղծավորություն։ Չէ՞ որ այդ 

խոսքերը գործ են ածում նաև պառլամենտում։  

Մի ժամանակ ճիշտ են ասել, թե առողջ դաստիարակություն ստացած մարդը 

կարող է ամեն ինչ կարդալ։ Այն, ինչ բնական է, կարող են դատապարտել միայն 



հոգեպես անպատկառ մարդիկ, հմտացած լկտիախոսները, որոնք, հետևելով նողկալի 

կեղծ բարոյախոսությանը, ոչ թե բովանդակությանն են նայում, այլ զայրույթով 

հարձակվում առանձին բառերի վրա։  

Մի քանի տարի առաջ ես մի քննադատություն եմ կարդացել մի նովելլի մասին։ 

Քննադատը համբերությունից դուրս էր եկել այն բանի համար, որ հեղինակը գրել էր. 

«նա խնչեց ու քիթը սրբեց»։ Իբրև թե դա հակասում է այն ամեն էսթետիկականին ու 

վսեմին, որ գրականությունը պետք է տա ժողովրդին։  

Դա մի փոքրիկ, բայց շատ ցայտուն ապացույց է, թե լուսնի տակ ինչպիսի 

ավանակներ են ծնվում։  

Այն մարդիկ, որոնք թունդ արտահայտություններից սրտնեղում են, պարզապես 

իրական կյանքից երկչող վախկոտներ են, և այդպիսի թույլ մարդիկ շատ մեծ վնաս են 

հասցնում կուլտուրային և հասարակական բարոյականությանը։ Նրանք 

կցանկանային ամբողջ չեխ ժողովուրդը վերածել սբ. Ալոիսի տիպի սենտիմենտալ 

մարդուկների, կեղծ կուլտուրայի օնանիստների։ Վանական Եվստախին իր գրքում 

պատմում է, որ երբ սուրբ Ալոիսը լսեց, թե ինչպես մի մարդ աղմուկով գազեր է բաց 

թողնում, սկսեց արտասվել, և միայն աղոթքը հանգստացրեց նրան։  

Նման անձնավորությունները մարդկանց ներկայությամբ խիստ վրդովվում են, 

սակայն հաճույքով գնում են կարդալու հասարակական արտաքնոցների պատերին 

արված անպարկեշտ մակագրությունները։  

Գրքումս գործածելով մի քանի թունդ արտահայտություններ, ես պարզապես ցույց 

եմ տվել, թե իրականում մարդիկ իրար հետ ինչպես են խոսում։  

Չի կարելի պանդոկապետ Պալիվեցից պահանջել, որ նա արտահայտվի այնպես 

նրբագեղ, ինչպես տիկին Լաուտովան, դոկտոր Գուտը, տիկին Օլգա Ֆաստրովան և 

մի շարք այլ անձինք, որոնք սիրով ամբողջ Չեխոսլովակիայի հանրապետությունց 

կվերածեին մի մեծ սալոնի, որտեղ բոլորը պարկետի վրա անցուդարձ են անում 

ֆրակներով ու սպիտակ ձեռնոցներով, խոսում նրբագեղ լեզվով և արմատավորում մի 



սալոնային նրբենի բարոյախոսություն, իսկ այդ բարոյախոսության շիրմայի հետևում 

սալոնային առյուծներն անձնատուր են լինում ամենանողկալի և հակաբնական 

անառակության։  

Այստեղ օգտվում եմ առիթից հայտնելու, որ պանդոկապետ Պալիվեցը ողջ է։ Նա 

պատերազմի ամբողջ ընթացքում նստած էր բանտում և հիմա նույնն է, ինչ Ֆրանց 

Յոսիֆ կայսեր պատկերի հետ պատահած դեպքի ժամանակ։  

Գրքիս մեջ կարդալով իր մասին, նա այցելության եկավ ինձ և ապա գնեց քսան 

օրինակ, կամ, թերևս, ավելի շատ, ու բաժանեց իր ծանոթներին և, այդպիսով, 

աջակցեց այդ գրքի տարածմանը։  

Նրան մեծ բավականություն էր պատճառել այն ամենը, ինչ գրել էի իր մասին՝ նրան 

ներկայացնելով, որպես երևելի գռեհկախոսի։  

«Ինձ այլևս ոչ ոք չի կարող փոխել,— ասաց նա ինձ։— Ամբողջ կյանքումս խոսել եմ 

գռեհկաբար և ասել այն, ինչ մտածել եմ, և սրանից հետո էլ այդպես պիտի խոսեմ։ 

Մտքովս էլ չի անցնում բերանս փակել ինչ-որ էշի պատճառով։ Հիմա ես հայտնի մարդ 

եմ»։  

Հիմա նա ինքն իրեն ավելի է հարգում։ Նրա փառքն հիմնված է մի քանի թունդ 

արտահայտությունների վրա։ Դա նրան լիովին գոհացնում է։ Եթե ես, ճիշտ և 

հարազատորեն վերարտադրելով նրա խոսելակերպը, դիցուք, ցանկանայի դրանով 

ասել, թե, տեսե՛ք, այդպես չի կարելի արտահայտվել (մի բան, որ իմ նպատակից 

դուրս էր), ապա անկասկած վիրավորած կլինեի այդ օրինավոր մարդուն։  

Օտտո Կացն էլ ողջ է։ Դա ֆելդկուրատի իրական դիմանկար է։ Հեղաշրջումից հետո 

նա թողեց իր զբաղմունքը, լքեց կաթոլիկ եկեղեցու գիրկը և հիմա դարձել է 

հյուսիսային Չեխիայում գտնվող բրոնզի և ներկերի մի ֆաբրիկայի 

հավատարմատար։ Նա ինձ մի երկար նամակ էր գրել, որով սպառնում էր, թե ինձ 

հետ հաշիվ կտեսնի։ Բանն այն է, որ մի գերմանական թերթ զետեղել էր վեպիս այն 

գլխի թարգմանությունը, ուր նա պատկերված է այնպես, ինչպես որ էր իրականում։ 



Ես այցի գնացի նրան, և ամեն ինչ շատ լավ վերջացավ։ Գիշերվա ժամը երկուսին նա 

այլևս չէր կարողանում ոտքի վրա կանգնած մնալ, բայց անդադրում քարոզում էր և ի 

վերջո հայտարարեց. «Է՛յ, դուք, գիպսե գլուխներ, ես ֆելդկուրատ Օտտո Կացն եմ»։  

Հանգուցյալ Բրետշնայդերի, հին Ավստրիայի այդ պետական խուզարկուի տիպի 

մարդկանց թիվը շատ մեծ է հանրապետությունում։ Նրանց չափազանց հետաքրքրում 

է, թե ով ի՛նչ է խոսում։  

Չգիտեմ, արդյոք ինձ կհաջողվի՞ այս գրքով հասնել այն բանին, որին ձգտել եմ։ Մի 

անգամ ես լսեցի, թե ինչպես մի մարդ մյուսին հայհոյելով՝ ասաց. «Դու տխմար ես 

Շվեյկի պես»,— և հենց միայն դա դրա հակառակն է ապացուցում։ Սակայն եթե 

«Շվեյկ» բառը մի նոր հայհոյանք է դառնալու հայհոյական բառերի շքեղ ծաղկեփնջի 

մեջ, ապա ինձ մնում է միայն գոհանալ չեխերենի այդ հարստացմամբ։  

Յարոսլավ Հաշեկ  

 

  



1.  ↑  Լեզուդ քեզ քաշիր ու ծառայիր (գերմ.)։  

2.  ↑  Պիտանի՛ է (գերմ.)։  

3.  ↑  Կալանավորների գրանցման մատյան(գերմ.)։  

4.  ↑  Հա՛յլ։ Կորչե՛ն սերբերը (գերմ.)։  

5.  ↑  Ամբողջ չեխ ժողովուրդը սիմուլյանտների մի հրոսակախումբ է (գերմ.)։  

6.  ↑  Հե՛տ դարձ (գերմ․)։  

7.  ↑  Սա իսկապես արտասովոր թզենու տերև է (գերմ.)։  

8.  ↑  Դուք սիմուլյանտ եք (գերմ.)։  

9.  ↑  Անմիջապես կալանավորել այս տիպին (գերմ․)։  

10.  ↑  Դուք նզովյալ շուն եք, դուք քոսոտ արարած եք, դուք ողորմելի անասուն 

եք (գերմ.)։  

11.  ↑  Ազա՛տ (գերմ.)։  

12.  ↑  Ցրվե՛լ (գերմ․)։  

13.  ↑  Քաջարի զինվոր (գերմ.)։  

14.  ↑  Յոհան, մոտեցեք (գերմ.)։  

15.  ↑  Աստվա՛ծ պատժիր Անգլիային (գերմ․)։  

16.  ↑  Միացյալ ուժերով (լատ․)։  

17.  ↑  Հանուն աստծո, կայսեր և հայրենիքի (գերմ․)։  

18.  ↑  Ավստրո-Հունգարիա, հզո՛ր պեստություն, 

Թող փողփողա քո դրոշն սրբազան. 

Թող միշտ ծածանվի նա վսեմորեն, 

Ավստրիան դարեդար կապրի անսասան։  

19.  ↑  Աստված պահի ձեզ (գերմ․)։  



20.  ↑  Ապուշ (գերմ.)։  

21.  ↑  Գրո՛ղը տանի (գերմ.)։  

22.  ↑  Այս սրիկան կարծում է, որ իրեն կհավատան, թե իսկապես ապուշ է… 

(գերմ.)։  

23.  ↑  Կրա՛կ (գերմ.)։  

24.  ↑  Պահել խստորեն, հսկել (գերմ.)։  

25.  ↑  Երթայք խաղաղությամբ (լատ․)։  

26.  ↑  Զգա՛ստ (գերմ.)։  

27.  ↑  Հա՛, հոգևոր աշխարհի մասին էր, շատ լավ (գերմ.)։  

28.  ↑  Շատ լավ է, այնպես չէ՞, պարոնայք (գերմ․)։  

29.  ↑  Հետ դա՛րձ։ Մա՛րշ (գերմ․)։  

30.  ↑  Ողջույն (լատ․)։  

31.  ↑  Կայազորի բանտում նստածների երեսուն տոկոսը այնտեղ մնաց 

պատերազմի ամբողջ ընթացքում և ոչ մի անգամ հարցաքննության 

չենթարկվեց։ (Ծան․ հեղ․)։  

32.  ↑  Դա հոսպիտալ ընկնելու միանգամայն փորձված միջոց է։ Սակայն այդ 

դեպքում ուռուցքի մեջ մնացած նավթի հոտը մատնում է։ Բենզինն ավելի 

լավ է, քանի որ հոտն ավելի արագ է ցնդում։ Հետագայում եթերի ու 

բենզինի խառնուրդ էին ներարկում իրենց, իսկ էլ ավելի ուշ՝ հասել էին և 

այլ կատարելագործությունների։ (Ծանոթ. հեղինակի)։  

33.  ↑  Պատիվ ունենք... զեկուցելու... պարոն ֆիլդկուրատ... բերված է ծրարը և 

մի մարդ (գերմ.)։  

34.  ↑  Աստծո օրհնությունը ձեզ վրա։ Աստծո օրհնությունը ձեզ վրա։ (լատ․)։  



35.  ↑  Ներեցե՛ք, թանկագին ընկեր, դուք տխմար մարդ եք։ Ես ինչ ուզենամ 

կերգեմ (գերմ.)։  

36.  ↑  Պատիվ ունեմ հայտնելու, պարոն գնդապետ, ես հարբած եմ (գերմ.)։  

37.  ↑  Եվ ընդ հոգվույդ (լատ.)։  

38.  ↑  Օրհնյալ է աստված (լատ.)։  

39.  ↑  Ազա՛տ (գերմ․)։  

40.  ↑  Աղոտքի՛ (գերմ.)։  

41.  ↑  Տիկնայք (ֆրանս.)։  

42.  ↑  Հիրավի, սոսկալի բան է, պարոն ֆելդկուրանտ։ Մարտիկ այնպես 

փչացած են (գերմ.)։  

43.  ↑  Անկրկնելի բան (լատ.)։  

44.  ↑  Սիրելի Հենրիխ։ Ամուսինս ինձ կրնկակոխ հետևում է։ Ինձ անհրաժեշտ 

է մի երկու օր հյուրընկալվել քեզ մոտ։ Քո սպասյակը անասուն է։ Ես 

դժբախտ եմ։ Քո Կետի (գերմ.)։  

45.  ↑  Գերմաներեն կոպիտ հայհոյանք (գերմ․)։  

46.  ↑  Ես այդ ավազակների հախից կգամ (գերմ.)։  

47.  ↑  Կաց (գերմ.)։  

48.  ↑  Երկնային տեր (գերմ.)։  



 

 Մասն երկրորդ: Ռազմաճակատում 

Բովանդակություն 

  1 Շվեյկի ձախորդությունները գնացքում   

  2 Շվեյկի Բուդեյովիցյան անաբազիսը   

  3 Շվեյկի արկածները Կիրալուհիդայում   

  4 Նոր տառապանքներ   

  5 Լիտավայի Բրակից դեպի Սոկալ   

Շվեյկի ձախորդությունները գնացքում  

Պրագա ― Չեխական Բուդեյովիցի ճեպընթաց գնացքի երկրորդ կարգի կուպեներից 

մեկում կային երեք ուղևորներ՝ պորուչիկ Լուկաշը, նրա դիմաց տարեց, բոլորովին 

ճաղատ մի պարոն և, վերջապես, Շվեյկը, որը համեստորեն կանգնած էր դռան մոտ և 

ակնածանքով լսում էր պորուչիկ Լուկաշի հայհոյանքների վերջին հեղեղը։ Պորուչիկ 

Լուկաշը, ուշադրություն չդարձնելով ճաղատ քաղաքացու ներկայության վրա, 

ամբողջ ճանապարհին գոռգոռում էր, թե Շվեյկը անասուն է և նման այլ բաներ։  

Խոսքը վերաբերվում էր մի չնչին բանի՝ այն ճամպրուկների թվին, որոնց վրա պետք 

է հսկեր Շվեյկը։  

— Մեր ճամպրուկը գողացա՜ն,— հայհոյում էր Շվեյկին պորուչիկը,— ինչպե՞ս է 

լեզուդ պտտվում, սրիկա, ինձ այդ մասին զեկուցել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ ցածր ձայնով 

պատասխանեց Շվեյկը,— որ իսկապես գողացան։ Միշտ էլ կայարանում շատ 



ժուլիկներ են վխտում, և, երևի, նրանցից որևէ մեկին մեր ճամպրուկն անկասկած դուր 

է եկել, և նա անկասկած օգտվել է այն պահից, երբ ես ճամպրուկներից հեռացա ձեզ 

զեկուցելու, թե մեր բագաժը կարգին վիճակում է։ Այդ սուբյեկտը կարող էր ձեր 

ճամպրուկը գողանալ հենց այդ՝ իր համար հարմար պահին։ Նրանք հենց այդպիսի 

պահեր են որսում։ Երկու տարի առաջ Հյուսիս-Արևմտյան կայարանում գողացան մի 

տիկնոջ մանկասայլակն ու վերմակով փաթաթած աղջկան, բայց գողերն այնքան 

ազնիվ գտնվեցին, որ աղջկան հանձնեցին մեր փողոցի ոստիկանատանը, 

հայտարարելով, թե իբր երեխան գցված էր մի դարպասի մոտ և իրենք հենց այնտեղ էլ 

գտել են։ Հետո թերթերը խեղճ տիկնոջը ոճրագործ մայր դուրս բերին։— Եվ Շվեյկը 

խորին համոզմամբ եզրափակեց.— Կայարաններում գողություն միշտ էլ արել են և 

կանեն, առանց դրան չի լինի։  

— Ես խորապես համոզված եմ, Շվեյկ,— ասաց պորուչիկը,— որ ձեր վերջը վատ 

կլինի։ Մինչև օրս չեմ կարողանում հասկանալ՝ ձեզ էշի՞ տեղ եք դնում թե հենց էշ էլ 

ծնվել եք։ Ի՞նչ կար այն ճամպրուկի մեջ։  

— Գրեթե ոչինչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— պատասխանեց Շվեյկը, աչքը 

չհեռացնելով պորուչիկի դիմաց նստած ճաղատ քաղաքացու գանգից։ Թվում էր, թե 

քաղաքացին ոչ մի հետաքրքրություն չէր ցուցաբերում տեղի ունեցածի նկատմամբ, և 

կարդում էր «Նոյե Ֆրայե Պրեսսե» թերթը։— Ճամպրուկի մեջ միայն ձեր սենյակի 

հայելին էր և նախասենյակի երկաթե կախարանը, այնպես որ, իսկապես ասած, մենք 

ոչ մի վնաս չենք ունեցել, որովհետև հայելին էլ, կախարանն էլ տանտիրոջն էին…— 

Նկատելով պորուչիկի սպառնալից ժեստը, Շվեյկը շարունակեց փաղաքշական 

տոնով.— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես նախապես ոչինչ 

չգիտեի, թե ճամպրուկը կարող են գողանալ, իսկ ինչ վերաբերվում է հայելուն ու 

կախարանին, ապա ես տանտիրոջն ասացի, որ ռազմաճակատից տուն 

վերադառնալուց հետո ամեն ինչ կվերադարձնենք։ Թշնամու հողերում ինչքան ասեք 

հայելի ու կախարան կա, այնպես որ, միևնույն է, ո՛չ մենք, ո՛չ էլ տանտերը վնասի 

տակ չենք մնա։ Հենց որ մի քաղաք գրավենք…  



— Ձա՛յնդ,— օտարոտի ձայնով ծղրտաց պորուչիկը։— Ես ձեզ դաշտային 

դատարանի ձեռքը կտամ։ Մտածեք ի՛նչ եք ասում, եթե միայն ձեր գլխում խելքի կտոր 

կա։ Մի ուրիշը հազար տարում չէր կարող այնքան հիմարություններ անել, որքան 

դուք այս մի քանի շաբաթվա ընթացքում։ Հուսամ, դուք դա նկատել եք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, նկատել եմ։ Իմ մեջ, ինչպես ասում են, 

խիստ զարգացած է դիտելու և նկատելու տաղանդը, որը, սակայն, արտահայտվում է 

հենց այն ժամանակ, երբ արդեն ուշ է և երբ արդեն բանը բանից անցել է։ Ես շատ 

ձախորդ մարդ եմ, ինչպես Նեկազանկայում ապրող Նեխլեբան, որ հաճախում էր 

«Քած շան անտառակ» պանդոկը։ Նա միշտ երազում էր առաքինի մարդ դառնալ և 

ամեն շաբաթ օր նորից նոր կյանք էր սկսում, իսկ հաջորդ օրը պատմում. «Իսկ 

առավոտյան, ընկերներ, նկատեցի, որ պառկած եմ նարի վրա»։ Եվ միշտ էլ, 

հակառակի պես, նրա գլխին փորձանք էր գալիս հենց այն ժամանակ, երբ որոշում էր, 

որ իր համար սուսուփուս տուն կգնա։ Վերջում, այնուամենայնիվ, պարզվում էր, որ 

նա որևէ տեղ քանդել է ցանկապատը, կամ լծարձակել է կառքի ձին, կամ փորձել է իր 

ծխամորճը մաքրել ոստիկանի սաղավարտի ցցունքից պոկած աքլորափետուրով։ Այդ 

ամենի պատճառով Նեխլերան հուսահատված էր, բայց նրան առանձնապես 

սրտնեղում էր, որ իր ամբողջ ցեղն է այդպես ձախորդ։ Մի անգամ նրա պապը գնացել 

էր աշխարհե աշխարհ թափառելու…  

— Հանգիստ թողեք ինձ, Շվեյկ, ձեր այդ պատմություններով։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբերլեյտենանտ, որ այն ամենը, ինչ ես 

հիմա ասում եմ, զուտ ճշմարտություն է։ Գնացել էր, ուրեմն, նրա պապը աշխարհե 

աշխարհ թափառելու…  

— Շվե՛յկ,— զայրացավ պորուչիկը,— մի անգամ ևս ձեզ հրամայում եմ վերջ տալ 

ձեր շաղակրատությանը։ Բուդեյովիցի հասնելուն պես ես ձեր դատաստանը 

կտեսնեմ։ Կալանքի տակ կառնեմ։ Դա գիտե՞ք։  



— Բնավ ոչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, չգիտեմ,— մեղմաբար ասաց Շվեյկը։— Դուք 

այդ մասին նույնիսկ ծպտուն չեք հանել։  

Պորուչիկն ակամա կրճտացրեց ատամները, հառաչեց, շինելի գրպանից հանեց 

«Բոհեմիա» թերթը և սկսեց կարդալ այն հաղորդագրությունները, որ վերաբերվում 

էին գերմանական «Ե» սուզանավի վիթխարի հաղթանակներին և Միջերկրական 

ծովում ծավալած գործողություններին։ Երբ նա հասավ, այն հաղորդագրությանը, որ 

վերաբերվում էր գերմանական նոր գյուտին, այսինքն սավառնակներից նետվող և 

երեք անգամ իրար հետևից պայթող ռումբերի միջոցով քաղաքները հօդս ցնդեցնելուն, 

նրա ընթերցումն ընդհատեց Շվեյկը, որ խոսում էր ճաղատ քաղաքացու հետ։  

— Կներեք, պարոն, արդյոք դուք «Սլավիա» բանկի գործակալ պարոն Պուրկրաբեկը 

չե՞ք։  

Պատասխան չստանալով, նա դիմեց պորուչիկին․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն, օբեր-լեյտենանտ, ես մի անգամ թերթերում 

կարդացել եմ, որ նորմալ մարդու գլխին միջին հաշվով վաթսունից մինչև յոթանասուն 

հազար մազ պիտի լինի և որ սևահերների մազերը սովորաբար ավելի նոսր են լինում, 

այդ բանն հաստատող շատ օրինակներ կան․․․ Իսկ մի բուժակ,— շարունակեց նա 

անողոքաբար,— «Շպիրեկ» սրճարանում ասում էր, թե մարդուս մազերը թափվում են 

ծննդյան առաջին վեց շաբաթվա ընթացքում, հոգեկան ուժեղ ցնցումից։  

Այդ պահին տեղի ունեցավ զարհուրելի մի բան։ Ճաղատ պարոնը տեղից վեր թռավ 

ու գոռաց Շվեյկի վրա.  

— Marsch heraus, Sie Schweinkerl![1],— և ոտքով այհպես հարվածեց նրան, որ 

երկուսով էլ դուրս նետվեցին միջանցք։ Հետո ճաղատ պարոնը ետ եկավ և 

պորուչիկին մատուցեց մի փոքրիկ անակնկալ ներկայանալով նրան։  

Շվեյկը փոքր-ինչ սխալվել էր. ճաղատ անձնավորությունը ոչ թե «Սլավիա» բանկի 

գործակալ պան Պուրկրաբեկն էր, այլ ոչ ավելի, ոչ պակաս գեներալ-մայոր 



Շվարցբուրգը։ Գեներալ-մայորը քաղաքացիական հագուստով տեսչական 

ուղևորություն էր կատարում կայազորից կայազոր և տվյալ պահին պատրաստվում 

էր հանկարծակի հայտնվել Բուդեյովիցիում։  

Նա ամենասարսափելի գեներալ-տեսուչն էր, որ երբևէ ծնվել է լուսնի տակ։ Որևէ 

տեղ անկարգություն հայտնաբերելիս նա կայազորի պետի հետ սկսում էր այսպիսի 

խոսակցություն.  

— Դուք ատրճանակ ունե՞ք։  

— Ունեմ։  

— Շա՛տ գեղեցիկ։ Եթե ես ձեր տեղը լինեի՝ կիմանայի, թե ինչ պետք է անել այդ 

ատրճանակով։ Սա կայազոր չէ, այլ խոզերի բոլուկ։  

Եվ, հիրավի, նրա տեսչական ուղևորությունից հետո մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ 

որևէ մեկը ինքնասպանություն էր գործում։ նման դեպքերում գեներալ ֆոն 

Շվարցբուրգը հավաստում էր․  

― Ճի՛շտ է վարվել, իսկական զինվոր է։  

Թվում էր, թե նրա սրտովը չէր, երբ իր ռևիզիայից հետո որևէ մեկը ողջ էր մնում։ 

Բացի դրանից, նա տառապում էր սպաներին ամենանողկալի վայրեր, տեղափոխելու 

մոլագարությամբ։ Բավական էր չնչին մի զանցանք, որպեսզի սպան հրաժեշտ տար 

իր կայազորին և ուղարկվեր Չերնոգորիայի սահմանը կամ գալիցիական որևէ 

կեղտոտ ծայրագավառում գտնվող իսպառ մոռացված մի կայազոր։  

— Պարոն պորուչիկ,— հարցրեց գեներալը,— դուք զինվորական ո՞ր 

ուսումնարանում եք սովորել։  

— Պրագայի։  

— Եվ այդպես, դուք սովորել եք զինվորական ուսումնարանում և չգիտեք, որ սպան 

պատասխանատու է իր ստորադրյալի համար։ Լա՛վ։ Երկրորդ, դուք շաղակրատում 

եք ձեր սպասյակի հետ, կարծես նա ձեր մտերիմ ընկերը լինի։ Թույլ եք տալիս, որ նա 



խոսի, երբ նրան չեն խոսեցնում։ Ավելի՛ լավ։ Երրորդ, դուք նրան թույլ եք տալիս 

վիրավորել մեր պետերին… Է՛լ ավելի լավ։ Այդ բոլորից ես անում եմ որոշ 

եզրակացություններ… Ձեր ազգանունն ի՞նչ է, պարոն պորուչիկ։  

— Լուկաշ։  

— Ո՞ր գնդից եք։  

— Ես ծառայում էի․․․  

― Ներողություն կանեք։ Խոսքս այն մասին չէ, թե որտեղ էիք ծառայել։ Ես ուզում եմ 

իմանալ, թե որտեղ եք ծառայում ներկայումս։  

― Իննսունմեկերորդ հետևակ գնդում, պարոն գեներալ-մայոր։ Ինձ տեղափոխել 

են…  

— Ձեզ տեղափոխե՞լ են։ Լավ էլ արել են։ Ձեզ համար բնավ վնասակար չի լինի 

Իննսունմեկերորդ գնդի հետ միասին մոտ ժամանակներս տեսնել ռազմական 

գործողությունների թատերաբեմը։  

― Այդ մասին արդեն որոշում կա, պարոն գեներալ-մայոր։  

Այստեղ գեներալ-մայորը մի դասախոսություն կարդաց, թե վեջերս սպաները, 

ինչպես ինքը նկատել է, սկսել են իրենց ստորադրյալների հետ ընկերական տոնով 

խոսել, թե ինքը դրա մեջ տեսնում է վտանգավոր մի թեքում, դեպի զանազան 

դեմոկրատական սկզբունքների զարգացումը։ Զինվորին պետք է ահ ու սարսափի մեջ 

պահել, նա պետք է դողա պետի առաջ, նրանից վախենա։ Սպաները պարտավոր են 

զինվորներին իրենցից տասը քայլ հեռու պահել և թույլ չտալ, որ նրանք սեփական 

դատողություններ ունենան և առհասարակ մտածեն։ Վերջին տարիների 

ողբերգական սխալն այն է, որ հենց դրա հակառակն է արվում։ Նախկինում 

ստորադրյալները սպաներից վախենում էին, ինչպես կրակից, իսկ հիմա ․ ․ ․― 

Գեներալ-մայորը անհուսաբար ձեռքը թափ տվեց,— հիմա սպաների մեծ մասը 

զինվորների գլխով պտույտ է գալիս, ահա թե ինչ կասեի ես։  



Գեներալ-մայորը նորից ձեռքն առավ թերթը և խորասուզվեց ընթերցանության մեջ։  

Պորուչիկ Լուկաշը, գույնը գցած, դուրս եկավ միջանցք, որ Շվեյկի հետ հաշիվ 

տեսնի։ Շվեյկը կանգնած էր լուսամատի մոտ՝ մի այնպիսի երջանիկ ու գոհ 

արտահայտությամբ, որպիսին ունենում է միայն կաթը կուշտ ծծած և մուշ-մուշ քնած 

մանկիկը։  

Պորուչիկը կանգ առավ և գլխի շարժումով նրան ցույց ավեց մի դատարկ կուպե։ 

Հետո Շվեյկի հետևից ինքն էլ ներս մտավ և դուռը փակեց։  

— Շվե՛յկ,— ասաց նա հանդիսավորապես,— վերջապես հասավ այն պահը, երբ 

դուք ինձնից կստանաք մի զույգ այնպիսի ապտակ, որ աշխարհը դեռ չի տեսել։ 

Ինչպե՞ս համարձակվեցիք կպչել այդ քաչալ պարոնին։ Գիտե՞ք ով է նա։ Դա գեներալ-

մայոր ֆոն Շվարցբուրգն է։  

Շվեյկը նահատակի տեսք ընդունեց։  

— Բնավ ոչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, կյանքումս, երբեք մտքովս չի անցել որևէ 

մեկին վիրավորել, ես ոչ մի գեներալ-մայորի մասին գաղափար անգամ չունեի։ Իսկ 

նա, իրոք, իսկը «Սլավիա» բանկի գործակալ պան Պուրկրաբեկն է։ Այդ Պուրկրաբեկը 

հաճախում էր մեր պանդոկը, և մի անգամ, երբ սեղանի մոտ նստած քնեց, մի 

սրտացավ մարդ նրա ճաղատ գլխի վրա թանաքի մատիտով գրեց, «Սույնով, 

համաձայն կից ներկայացվող № 111 տարիֆի, մեզ թույլ ենք տալիս ձեզ առաջարկել 

մեր ծառայությունները օժիտի համար միջոցներ կուտակելու և ձեր երեխաներին 

ապահովելու նպատակով ձեր կյանքը ապահովագրելու գործում»։ Դեհ, հասկանալի է, 

բոլորը գնացին, և ես ու նա մենակ մնացինք։ Իսկ, հայտնի բան է, որ իմ բախտը երբեք 

չի բերում։ Երբ նա արթնացավ ու նայեց հայելուն, կատաղեց ու կարծեց, թե դա ես եմ 

գրել, և նույնպես ուզում էր ինձ մի զույգ ապտակ հասցնել։  

«Նույնպես» բառը Շվեյկի բերանից հնչեց այնպես սրտառուչ և այնպիսի մեղմ 

կշտամբանքով, որ պորուչիկի ձեռքերը թուլացան։  



Շվեյկը շարունակեց․  

— Այդպիսի փոքր սխալի համար կարիք չկար, որ այդ պարոնը հուզվեր։ Իրոք, նա 

պետք է ունենա վաթսունից մինչև յոթանասուն հազար մազ։ Այդպես էր ասված «Ինչ 

պետք է ունենա նորմալ մարդը» հոդվածում։ Երբեք մտքովս չի անցել, որ աշխարհիս 

երեսին գոյություն ունի ինչ-որ ճաղատ գեներալ-մայոր։ Տեղի է ունեցել, ինչպես ասում 

են, ճակատագրական սխալ, որ ամեն մարդ կարող է կատարել, երբ հանկարծ մի բան 

ասի, իսկ մի ուրիշը նրա ամեն մի բառի պոչից կպչի։ Սրանից մի քանի տարի առաջ 

դերձակ Գիվլը իր կյանքից մի այսպիսի դեպք պատմեց։ Մի անգամ Շտիրիայից, ուր 

նա դերձակություն էր անում, Լեոբենի վրայով գնում է Պրագա, և հետը տանելիս է 

լինում ապխտած ազդրեր, որ գնելէր Մարիբորում։ Գնում է գնացքում նստած և միտք 

անում, թե ինքը ուղևորների մեզ միակ չեխն է։ Երբ Սուրբ Մորից կայարանն անցնում 

են, դերձակն սկսում է ապխտած ազդրերից իր համար պատառներ կտրատել։ Իսկ 

նրա դիմաց նստած է մի ուղևոր, որը այդ խոզապուխտին նայում է սիրահարի 

հայացքով, այնպես որ թուքը գնում է։ Դերձակ Գիվլը դա նկատում է և ինքն իրեն 

բարձրաձայն ասում. «Համա թե, քոսոտի մեկը, հաճույքով կլափեիր»։ Եվ ահա 

պարոնը նրան պատասխանում է չեխերեն, «Իհարկե, կլափեի, եթե տայիր»։ Եվ 

երկուսով ամբողջ խոզապուխտը լափում են դեռ մինչև Չեխական Բուդեյովիցի 

չհասած։ Իսկ այն պարոնի անունն էր Վոյտեխ Ռոուս։  

Պորոլչիկ Լուկաշը նայեց Շվեյկին և կուպեից դուրս եկավ։ Նա դեռ չէր էլ նստել իր 

տեղը, երբ դռան առաջ հայտնվեց Շվեյկի սրտաբաց ու շիտակ դեմքը․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, հինգ րոպեից կլինենք 

Թաբորում։ Գնացքը կանգնում է հինգ րոպե։ Չէի՞ք հրամայի ընթրիքի համար մի բան 

պատվիրել։ Մի ժամանակ այստեղ կարելի էր ճարել լավ․․․  

Պորուչիկը խայթվածի նման վեր թռավ նստած տեղից և միջանցքում Շվեյկին ասաց.  



— Նորից եմ նախազգուշացնում, որ որքան քիչ երևաք աչքիս, այնքան ավելի լավ։ 

Երջանիկ կլինեի, եթե ձեզ բոլորովին չտեսնեի, և, համոզված եղեք, որ ես այդ մասին 

կհոգամ։ Աչքիս չերևաք, չքվեցեք, անասո՛ւն, ապո՛ւշ։  

— Լսում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

Շվեյկը պատիվ տվեց, ըստ բոլոր կանոնների շրջվեց կրունկների վրա և գնաց 

վագոնի վերջին ծայրը։ Այնտեղ նա նստեց կոնդուկտորի տեղում և սկսեց խոսել ինչ-

որ երկաթուղայինի հետ։  

— Թույլ տվեք ձեզ դիմել մի հարցով։  

Երկաթուղայինը, խոսակցություն սկսելու ոչ մի ցանկություն չցուցաբերելով, 

անտարբեր կերպով գլխով արեց։  

— Ինձ հաճախ հյուր էր գալիս մի ծանոթ մարդ,— սկսեց Շվեյկը,— լավ տղա էր, 

ազգանունը Հոֆման։ Ահա այդ Հոֆմանը պնդում էր, թե այս արգելակները տագնապի 

դեպքում չեն գործում, կարճ ասած, եթե բռնակը քաշես՝ ոչինչ դուրս չի գա։ Ես, ճիշտն 

ասած, այդպիսի բաներով երբեք չեմ հետաքրքրվել, բայց քանի որ այսօր 

ուշադրություն դարձրի այս արգելակի վրա, ապա հետաքրքիր կլիներ իմանալ, թե 

բանն ինչումն է, մեկ էլ տեսար, մի օր պետք եկավ։  

Շվեյկը վեր կացավ և երկաթուղայինի հետ միասին մոտեցավ արգելակին, որի վրա 

գրված էր․ «Վտանգի դեպքում»։  

Երկաթուղայինն իր պարտքը համարեց Շվեյկին բացատրել վթարային ապարատի 

ամբողջ կառուցվածքը.  

— Նա ձեզ ճիշտ է ասել, թե բռնակը պետք է ձգել, բայց փչել է, թե դա չի գործում։ 

Գնացքն անպայման կկանգնի, որովհետև արգելակը բոլոր վագոնների միջով միացած 

է շոգեկառքին։ Վթարային արգելակը պետք է գործի։  

Այդ խոսակցության միջոցին երկուսն էլ ձեռքները դրել էին բռնակի վրա, և հիրավի 

հանելուկ է, թե ինչպես պատահեց, որ բռնակը հետ գնաց և գնացքը կանգ առավ։  



Նրանք երկուսով ոչ մի կերպ համաձայնության չէին գալիս, թե իսկապես ով տվեց 

տագնապի ազդանշանը։ Շվեյկը պնդում էր, թե ինքն այդպիսի բան չէր կարող անել, 

քանի որ փողոցային երեխա չէ։  

— Ինքս էլ եմ զարմանում,— բարեհոգաբար ասաց նա վրա հասած 

կոնդուկտորին,— թե, ախր, ինչու գնացքը հանկարծ կանգ առավ։ Գնում էր, գնում, և 

հանկարծ, ա՛ռ քեզ,— ստոպ։ Ինձ համար դա շատ ավելի տհաճ է, քան ձեզ համար։  

Մի պատկառելի պարոն սկսեց պաշտպանել երկաթուղայինին, պնդելով, որ իր 

ականջով լսել է, թե ինչպես զինվորն առաջինն է խոսք բացել վթարային 

արգելակների մասին։  

Սակայն Շվեյկը շարունակ կրկնում էր, թե ինքը միանգամայն ազնիվ է և ոչ մի 

շահագրգռություն չունի գնացքն ուշացնելու, քանի որ գնում է ռազմաճակատ։  

— Կայարանապետը ձեզ ամեն ինչ կբացատրի,— որոշեց կոնդուկտորը։— Դա ձեզ 

վրա քսան կրոն կնստի։  

Այդ միջոցին ուղևորները դուրս էին թափվում վագոններից, լսվեց օբեր-ուղեկցորդի 

սուլիչի ձայնը, և մի տիկին, ճամպրուկը ձեռքին, գծի վրայով խուճապահար վազ տվեց 

դեպի դաշտը։  

— Եվ արժե,— ասաց Շվեյկը, պահպանելով կատարյալ հանգստություն,― քսան 

կրոնը նույնիսկ էժան է։ Մի անգամ, երբ թագավոր կայսրը այցելեց Ժիժկով քաղաքը, 

ոմն Ֆրանտա Շնոր կանգնեցրեց նրա կառեթը, վազելով և ուղղակի փողոցի 

մեջտեղում ծունկի գալով թագավոր կայսրի առաջ։ Հետո այդ շրջանի ոստիկանական 

կոմիսարը լաց լինելով Շնորին կշտամբում ու ասում էր, թե նա պետք է ծունկի գար ոչ 

թե նրա շրջանում, այլ հարևան փողոցում, որը մտնում է կոմիսար Կառուսի շրջանի 

մեջ, այնտեղ պետք է արտահայտեր հավատարիմ հպատակի իր զգացմունքները։ 

Հետո Շնորին նստեցրին։  



Շվեյկը նայեց շուրջը հենց այն, պահին, երբ նրան լսողների խմբին մոտեցավ ավագ 

կոնդուկտորը։  

― Դե լավ, շարունակենք մեր ճանապարհը,― ասաց Շվեյկը,— գնացքի ուշանալուց 

օգուտ չկա։ Եթե դա պատահեր խաղաղ ժամանակ, ապա, խնդրեմ, աստված իր հետ, 

բայց քանի որ պատերազմ է, պետք է իմանալ, որ յուրաքանչյուր գնացքում կան 

զինվորական բարձրաստիճան անձինք՝ գեներալ-մայորներ, ավագ լեյտենանտներ, 

սպասյակներ։ Այդպիսի ամեն մի ուշացում վտանգավոր բան է։ Նապոլեոնը 

Վաթերլոյի ժամանակ հինգ րոպե ուշացավ և իր ամբողջ փառքով արտաքնոցի բաժին 

դարձավ։  

Այդ պահին լսողների խումբը ճեղքելով նրան մոտեցավ պորուչիկ Լուկաշը։ Մեռելի 

պես գունատ, նա կարողացավ ասել միայն․  

― Շվե՛յկ։  

Շվեյկը զինվորական պատիվ տվեց ու զեկուցեց.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավագ լեյտենանտ, մեղքը վրաս են գցել, թե 

գնացքը ես եմ կանգնեցրել։ Երկաթուղային գերատեսչությունը հիանալի՜ պլոմբներ է 

դրել վթարային արգելակների վրա։ Ավելի հավ է մարդ դրանց չմոտենա, թե չէ գլխին 

փորձանք կգա և կցանկանան քսան կրոն պոկել, ինչպես հիմա ինձնից։  

Ավագ կոնդուկտորը դուրս եկավ, սուլեց, և գնացքը շարժվեց։  

Ուղևորնևրը ցրվեցին ու գնացին իրենց կուպեները։ Լուկաշը այլևս ոչ մի խոսք 

չասաց և նույնպես գնաց իր տեղը։ Մնացին մենակ Շվեյկը, երկաթուղային ծառայողն 

ու կոնդուկտորը։  

Կոնդուկտորը հանեց իր ծոցատետրն ու սկսեց դեպքի առթիվ արձանագրություն 

կազմել։ Երկաթուղայինը թշնամաբար նայում էր Շվեյկին։ Շվեյկը հարցրեց.  

— Վաղո՞ւց եք ծառայում երկաթուղում։  



Քանի որ երկաթուղայինը չպատասխանեց, Շվեյկն սկսեց պատմել իր ծանոթներից 

մեկի՝ Պրագայի մոտ, Ուգրժենևեսում ապրող ոմն Ֆրանտիշեկ Մլչիկին պատահած 

դեպքը։ Այդ Մլչիկն էլ մի անգամ քաշել է արգելակի բռնակը և վախից լալացել։ 

Խոսելու ընդունակությունը վերականգնվել է միայն երկու շաբաթ հետո, երբ նա հյուր 

է գնացել Գոստիվար՝ բանջարաբույծ Վանեկի տունը, այնտեղ կռիվ է գցել և նրան 

այնքան են տվել, որ որսամտրակը թել-թել է եղել։  

― Դա տեղի է ունեցել,— ավելացրեց Շվեյկը,— հազար իննհարյուր տասներկու թվի 

մայիս ամսին։  

Երկաթուղային ծառայողը մտավ արտաքնոց և դուռն իր հետևից փակեց։  

Մնացին Շվեյկն ու կոնդուկտորը, որը ջանում էր նրանից քսան կրոն տուգանք 

շորթել, սպառնալով, թե հակառակ դեպքում նրան Թաբորում կհանձնի 

կայարանապետին։  

— Ի՛նչ կա որ, շատ լավ կլինի,— ասաց Շվեյկը,— ես դեմ չեմ կրթված մարդու հետ 

զրուցելուն։ Շատ ուրախ կլինեմ ծանոթանալ Թաբորի կայարանապետի հետ։  

Շվեյկը գիմնաստյորկայի գրպանից հանեք ծխամորճը, վառեց և, բերանից բաց 

թողնելով թութունի կծու ծուխը, շարունակեց.  

Սրանից մի քանի տարի առաջ Սվիտավա կայարանի պետն էր պան Վագները։ 

Համա՜ թե անխիղճ մարդ էր։ Ամեն մի դատարկ բանի համար ստորադրյալների հոգին 

հանում էր, սակայն ամենից շատ նեղում էր սլաքավար Յունգվիրտին, մինչև որ 

խեղճը հուսահատությունից վազեց ու իրեն գցեց գետը։ Բայց կյանքին վերջ տալուց 

առաջ Յունգվիրտը կայարանապետին մի նամակ էր գրել, թե գիշերները պիտի 

վախեցնի նրան։ Ե՛ս իմ հոգին, սուտ չեմ ասում։ Եվ ասածը արեց։ Եվ ահա գիշերը 

կայարանապետը նստած է հեռագրական ապարատի մոտ, մեկ էլ հանկարծ հնչում է 

զանգը, և նա ընդունում է հետևյալ հեռագիրը. «Ի՞նչ հալի ես, սրիկա, Յունգվիրտ»։ Դա 

շարունակվեց մի ամբողջ շաբաթ, և կայարանապետը ի պատասխան այդ ուրվականի 

հեռագրի, սկսեց բոլոր ուղղություններով ուղարկել հետևյալ պաշտոնական 



հեռագիրը. «Ներիր ինձ, Յունգվիրտ»։ Իսկ գիշերն ապարատը նրա համար 

թխկթխկացրեց այսպիսի մի պատասխան. «Կախվիր կամրջի մոտի սիմաֆորից։ 

Յունգվիրտ»։ Կայարանա պետը կատարեց նրա պահանջը։ Հետո դրա համար 

ձերբակալեցին հարևան կայարանի հեռագրիչին։ Տեսնո՞ւմ եք, երկնքի և երկրի միջև 

այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որոնց մասին մենք նույնիսկ գաղափար չունենք։  

Գնացքը, մոտեցավ Թաբոր կայարանին, և Շվեյկը կոնդուկտորի հետ գնացքից 

իջնելուց առաջ, ինչպես պահանջվում էր զեկուցեց պորուչիկ Լուկաշին.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ինձ տանում են 

կայարանապետի մոտ։  

Պորուչիկ Լուկաշը չպատասխանեց։ Նրան համակել էր մի կատարյալ 

անտարբերություն։  

«Թքել եմ ամեն ինչի վրա,— անցավ նրա մտքով,— և՛ Շվեյկի, և՛ դիմացս նստած 

ճաղատ գեներալ-մայորի վրա։ Ինձ մնում է հանգիստ նստել գնացքում, 

Բուդեյովիցիում իջնել գնացքից, գնալ զորանոց և առաջին իսկ երթային վաշտի հետ 

մեկնել ռազմաճակատ, ռազմաճակատում ճակատս դեմ անել թշնամու գնդակին և 

հեռանալ այս թշվառ աշխարհից, ուր Շվեյկի նման մի սրիկա է թրև գալիս»։  

Երբ գնացքը կանգ առավ, պորուչիկ Լուկաշը լուսամուտից դուրս նայեց և 

կառամատույցում տեսավ Շվեյկին, որը կայարանապետի հետ լուրջ խոսակցությամբ 

էր տարված։ Նա շրջապատված էր մի բազմությամբ, որի մեջ կարելի էր նկատել 

երկաթուղայինների համազգեստներ։  

Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց։ Բայց դա ափսոսանքի հառաչ չէր։ Երբ նա տեսավ, որ 

Շվեյկը մնաց կառամատույցում, սրտանց ուրախացավ։ Հիմա նույնիսկ ճաղատ 

գեներալ-մայորը նրան այնքան էլ գարշելի հրեշ չէր թվում։  

 

  



Գնացքն արդեն վաղուց էր փնչում Չեխական Բուդեյովիցիի ուղղությամբ, իսկ 

Թաբորի կայարանի կառամատույցում Շվեյկին շրջապատող բազմությունը չէր 

նվազում։  

Շվեյկն ապացուցում էր իր անմեղությունը և այնքան համոզեց բազմությանը, որ մի 

տիկին նույնիսկ ասաց․  

— Դարձյալ զինվորներից են կպել։  

Հասարակությունը համաձայնեց այդ կարծիքին, իսկ մի պարոն, դիմելով 

կայարանապետին, ասաց, թե Շվեյկի փոխարեն ինքը կվճարի քսան կրոն տուգանքը և 

թե համոզված է, որ այդ զինվորն անմեղ է։  

— Հապա նայեցեք նրան,— ցույց տվեց նա Շվեյկի դեմքի անմեղունակ 

արտահայտությունը, որ կարծես բոլորին ասում էր, «Բարի՛ մարդիկ, ես մեղավոր 

չեմ»։  

Այնուհետև հայտնվեց մի ժանդարմ, բազմության միջից դուրս, բերեց ինչ-որ 

քաղաքացու, ձերբակալեց ու տարավ, ասելով․ «Ես ձեզ ցույց կտամ, թե ինչ ասել է 

ժողովրդին գրգռել։ Ես ցույց կտամ, թե ինչպես «զինվորներից չի կարելի պահանջել, 

որ հաղթանակ տանեն Ավստրիայի համար, երբ նրանց հետ այդպես են վարվում»»։  

Տարաբախտ քաղաքացին այլ արդարացում չգտավ, բացի այն անկեղծ 

խոստովանությունից, թե ինքը Ստարա Բաշնյայում մսագործ է և բոլորովին «այն չէր 

ուզում ասել»։  

Այդ միջոցին այն բարի պարոնը, որ հավատում էր Շվեյկի անմեղությանը, 

կայարանի գրասենյակում նրա փոխարեն վճարեց տուգանքը, նրան տարավ երրոդ 

կարգի բուֆետը, հյուրասիրեց գարեջրով և, պարզելով որ Շվեյկի բոլոր 

վկայականները և զինվորկան երկաթուղային տոմսը գտնվում են պորուչիկ Լուկաշի 

մոտ, մեծահոգաբար նրան հինգ կրոն տվեց՝ տոմս գնելու և մնացած ձախքերի համար։  

Հրաժեշտ տալիս նա վստահաբար Շվեյկին ասաց.  



— Եթե ռուսներին գերի ընկնեք, զինվո՛ր, իմ կողմից բարև կանեք Զդոլբունովի 

գարեջրագործ Զեմանին։ Ահա ձեզ իմ ազգանունը։ Խելամիտ եղեք և 

ռազմաճակատում երկար չմնաք։  

— Հանգիստ եղեք,— պատասխանեց Շվեյկը,— ամեն մարդ կուզենա ուրիշ երկրներ 

տեսնել, և այն էլ ձրի։  

Շվեյկը մենակ մնաց սեղանի մոտ և սկսեց կամաց-կամաց խմել այն հնգանոցը, որ 

ստացել էր բարեգործից։  

Իսկ այդ ժամանակ կառամատույցում նրանք, որ ներկա չէին եղել Շվեյկի և 

կայարանապետի խոսակցությանը, այլ միայն հեռվից տեսել էին հավաքված 

բազմությունը, իրար պատմում էին, թե մի լրտես են բռնել, որը լուսանկարում էր 

կայարանը։ Սակայն այդ պատմությունը հերքեց մի տիկին, ասելով, թե ոչ մի լրտես չի 

եղել, այլ պարզապես, ինչպես ինքը լսել է, մի դրագուն կանացի զուգարանի մոտ 

սրախողխող է արել մի սպայի, որը փորձել էր զոռով զուգարան խցկվել դրագունի 

սիրուհու հետևից, որը եկել էր իր սիրածին ճանապարհ դնելու։  

Պատերազմական ժամանակի ջղագրգռության համար բնորոշ այդ ֆանտաստիկ 

վարկածներին վերջ դրին ժանդարմները, որոնք կայարանը մաքրեցին կողմնակի 

անձանցից։  

Իսկ Շվեյկը շարունակում էր խմել, խանդաղատանոք մտածելով իր պորուչիկի 

մասին. «Տեսնես մի բան կանի՞, երբ հասնի Չեխական Բուդեյովիցի և ամբողջ 

գնացքում իր սպասյակին չգտնի»։  

Մարդատար գնացքի ժամանումից առաջ երրորդ կարգի ռեստորանը լցվեց 

զինվորներով ու քաղաքացիներով։ Մեծամասնություն էին կազմում տարբեր գնդերի, 

զենքի տարբեր տեսակների և տարբեր ազգությունների պատկանող զինվորները։ 

Պատերազմի փոթորիկը նրանց բոլորին բերել հասցրել էր Թաբորի լազարեթները, և 

հիմա նրանք նորից ռազմաճակատ էին գնում։ Գնում էին ձեռք բերելու նոր վերքեր, 

նոր խեղումներ ու հիվանդություններ, գնում էին, որ Արևելյան Գալիցիայի տրտում 



տափարակներից մեկում իրենց համար վաստակեն մեկական փայտյա շիրիմախաչ, 

որի վրա դեռ շատ տարիներ հետո քամու ու անձրևի տակ կթփրտա ավստրիական 

զինվորի քրքրված գլխարկն իր ժանգոտած կոկարդով։ Երբեմն այդ գլխարկի վրա 

կթառի մի ծեր ագռավ և կմտաբերի անցած տարիների ճոխ խնջույքները, երբ այստեղ 

նրա համար բացված սեղանը միշտ ծածկված էր մարդկային համեղ դիակներով և 

ձիերի լեշերով, կմտաբերի, որ այն գլխարկի տակ, որի նմանակի վրա ինքը թառել է, 

ամենից համեղը մարդկային աչքերն էին…  

Տառապանոք խաչվելու թեկնածուներից մեկը, որին վիրահատությունից հետո 

լազարեթից դուրս էին գրել, տիղմի և արյան բծերով ծածկված կեղտոտ մունդիրով, 

նստեց Շվեյկի կողքին։ Նվաղած, խիստ նիհար ու տրտմադեմ մի զինվոր էր դա։ 

Սեղանի վրա դնելով իր փոքրիկ կապոցը, նա գրպանից հանեց քրքրված քսակն ու 

սկսեց փողը հաշվել։ Հետո նայեց Շվեյկին ու հարցրեց․  

— Magyarul?[2] 

— Չեխ եմ, ընկեր,— պատասխանեց Շվեյկը,— խմել չե՞ս ուզում։  

― Nem tudom, baratom[3]․  

— Հոգ չէ, ընկեր,— համեցեք արեց Շվեյկը, իր գարեջրով լի գավաթը հրելով 

տրտմադեմ զինվորի կողմը։  

Զինվորը հասկացավ, խմեց ու ասաց.  

— Köszönöm szivesen[4].  

Այնուհետև նա նորից սկսեց աչքի անցկացնել իր քսակի պարունակությունը և ի 

վերջո հառաչեց։ Շվեյկը հասկացավ, որ մաջարն հաճույքով գարեջուր կպատվիրեր, 

բայց փողը հերիք չի անում, ուստի ինքը նրա համար մի գավաթ գարեջուր 

պատվիրեց։ Մաջարը նորից շնորհակալություն հայտնեց և սկսեց ձեռքերի 

շարժումներով ինչ-որ բան պատմել, ցույց տալով գնդակից վիրավորված իր ձեռքը, և 

ավելացրեց միջազգային լեզվով.  



— Պիֆ-պա՛ֆ։  

Շվեյկը ցավակցաբար օրորեց գլուխը, իսկ ապաքինվածների անձնախմբին 

պատկանող այդ տկար զինվորը ձախ ձեռքը պահեց գետնից կես մետր բարձր և, երեք 

մատը վեր բարձրացնելով, Շվեյկին հայտնեց, թե երեք փոքր երեխա ունի։  

— Ninc ամ-ամ, ninc ամ-ամ[5],— շարունակեց նա, ցանկանալով ասել, թե նրանք 

տանը ուտելու բան չունեն։ Զինվորի աչքերից արցունքներ ցայտեցին, և նա աչքերը 

սրբեց շինելի կեղտոտ թևքով, որի վրա մի ծակ էր բացել այն գնդակը, որ նրան 

վիրավորել էր ի փառս հունգարացոց թագավորի։  

Բոլորովին զարմանալի չէ, որ այդ զվարճանքի ընթացքում հնգանոցը կամաց-

կամաց հալվում էր, և Շվեյկը դանդաղորեն, բայց աներկբա փակում էր իր 

ճանապարհը դեպի Չեխական Բուդեյովիցի։ Իր լազարեթից դուրս գրված մաջար 

զինվորի խմած ամեն գավաթից հետո Շվեյկի համար գնացքի տոմս գնելու 

հնարավորությունը ավելի ու ավելի անհավանական էր դառնում։ Բոլդեյովիցի 

գնացող մի գնացք էլ անցավ կայարանով, իսկ Շվեյկը, սեղանի մոտ նստած, դեռ լսում 

էր, թե ինչպես հունգարացին կրկնում էր.  

— Պիֆ-պա՛ֆ… Harom gvermek, ninc ham, eljen![6].  

Վերջին բառն ասելիս նա բաժակը խփեց Շվեյկի բաժակին․  

— Դեհ, խմիր, մաջարի ծնունդ, մի՛ քաշվիր,— ասաց նրան Շվեյկը։— Երևի դուք մեզ 

այդպես չեք հյուրասիրի։  

Հարևան սեղանից մի զինվոր ասաց, թե երբ իրենց 28-րդ գունդը ռազմաճակատ 

գնալիս հասել էր Սեգեդին, մաջարները ծաղրանքով ձեռքները վեր էին բարձրացնում, 

ցանկանալով հասկացնել, թե չեխերն անձնատուր են լինում։  

Դա զուտ ճշմարտություն էր, սակայն, ըստ երևույթին, զինվորը վիրավորված էր այդ 

բանից, որը հետո սովորական երևույթ դարձավ չեխ զինվորների մեջ և որն 



հետագայում անում էին հենց իրենք՝ հունգարացիները, երբ արդեն զզվել էին 

հունգարիայի թագավորի շահերի համար տեղի ունեցող կոտորածից։  

Հետո զինվորը վեր կացավ, նստեց Շվեյկի սեղանի մոտ և սկսեց պատմել, թե 

ինչպես իրենք Սեգեդինում հունգարացիներին մի լավ քոթակել ու դուրս են նետել մի 

քանի պանդոկներից։ Ըստ որում խոստովանեց, թե այդ հունգարացիները կռիվ անել 

կարողանում են և դանակով այնպես էին հարվածել իր մեջքին, որ անհրաժեշտ եղավ 

իրեն ուղարկել թիկունք՝ բուժվելու։  

Հիմա զինվորը վերադառնում էր իր զորամասը, և, հավանաբար, գումարտակի 

հրամանատարը նրան կբանտարկի այն բանի համար, որ նա դանակի հարվածից 

հետո չի կարողացել մաջարի հախից գալ և բարձր պահել իր գնդի պատիվը։  

— Ihre Dokumenten[7],— դիմեց Շվեյկին պարեկի պետը, մի ֆելդֆեբել, որին 

ուղեկցում էին չորս սվինավոր զինվորներ։  

— Ես տեսնել ցեզ, շարունակ նստել, խմել, չգնալ, միայն խմել, սինվո՛ր։  

— Մոտս փաստաթուղթ չկա, ջանիկ,— պատասխանեց Շվեյկը։— Իննսունմեկերորդ 

գնդի պորուչիկ Լուկաշը հետը տարավ, իսկ ես մնացի այստեղ կայարանում։  

― Was ist das Wort «ջանիկ»[8],— գերմաներեն հարցրեց ֆելդֆեբելը իր շքախմբի 

անդամներից մեկին, մի ծեր աշխարհազորայինի։ Վերջինս, որ, ըստ երևույթին, 

դիտմամբ իր ֆելդֆեբելին ամեն ինչ սխալ էր բացատրում, հանգիստ պատասխանեց.  

― «Ջանիկ»,― das Ist wie «Herr Feldwebel»[9].  

Ֆելդֆեբելը նորից սկսեց խոսել Շվեյկի հետ.  

— Պաստատուխտ պարտավոր ամեն սինվոր։ Աոանց պաստատուխտ նստեցնել auf 

Bahnhofs-Militarkommando der lausigen Bursch, wie einen tollen Hund[10].  

Շվեյկին տարան կայարանին կից պարեկատունը։ Պահականոցում նա զտավ մի 

անձնախումբ, որի զինվորները նման էին այն ծեր աշխարհազորայինին, որն իր 



բնատուր թշնամու՝ պետ-ֆելդֆեբելի համար այնպես վարպետորեն գերմաներենի 

թարգմանեց «ջանիկ» բառը։  

Պահակատունը զարդարված էր վիմատիպ նկարներով, որ զինվորական 

մինիստրությունը այն ժամանակ ուղարկում էր այն բոլոր հիմնարկություններին, 

որտեղ զինվորներ էին լինում, ինչպես նաև զորանոցներին ու զինվորական 

ուսումնարաններին։  

Առաջին բանը, որ քաջարի զինվոր Շվեյկի աչքովն ընկավ ներս մտնելիս, մի նկար 

էր, որն, ըստ նրա տակ դրված մակագրության, ցույց էր տալիս, թե ինչպես նորին 

մեծության Քսանմեկերորդ հրաձգային գնդի դասակապետ Ֆրանտիշեկ Համմելև և 

ջոկապետներ Պաուլ Հարտն ու Բախմայերը զինվորներին կոչ են անում դիմանալ։ 

Մյուս պատին կպցրած էր մի տախտականկար՝ հետևյալ մակագրությամբ. «5-րդ 

հոնվեդյան հուսարական գնդի ենթասպա Յան Դանկոն հեաախուզում է թշնամու 

մարտկոցների դասավորությունը»:  

Դրա տակ, աջ կողմում, կպցրած էր մի պլակատ՝ «Բացառիկ խիզախության 

օրինակներ» մակագրությամբ։  

Այդ պլակատների համար բացառիկ խիզախության հնարովի օրինակներ 

պարունակող տեքստեր էին հորինում պատերազմի կանչված գերմանացի 

ժուռնալիստները։ Այդպիսի պլակատներով պառաված, ցնդած Ավստրիան 

ցանկանում էր ոգեշնչել իր զինվորներին։ Բայց զինվորները ոչինչ չէին կարդում։ Երբ 

նրանց համար, բրոշյուրների ձևով, ռազմաճակատ էին ուղարկում խիզախության 

այդպիսի օրինակներ, նրանք դրանցից այծոտիկներ էին սարքում և կամ գտնում 

գործածության այնպիսի ձևեր, որոնք ավելի համապատասխան էին այդ 

«խիզախության օրինակների» ոգուն և գեղարվեստական արժեքին։  

Մինչ ֆելդֆեբելը կգնար որևէ սպա գտնելու, Շվեյկը պլակատի վրա կարդաց․  

Շարքային գումակավոր Իոսիֆ Բոնգը  



Սանիտարները ծանր վիրավորներին տանում էին դեպի սանիտարական սայլերը, 

որոնք պատրաստ կանգնած էին մի աննկատելի ձորակում։ Սայլերը լցվելուն պես 

վիրավորներին ուղարկում էին սանիտարական կայան։ Սանիտարական ջոկատի 

տեղը հայտնաբերելով, ռուսներն սկսեցին նրա վրա նռնակներ տեղալ։ Մի պայթուցիկ 

արկով սպանվեց կայսերական 3-րդ սանիտարական գումակային էսկադրոնի 

սայլապան Իոսիֆ Բոնգի ձին։ «Իմ խե՜ղճ Սիվկա, վերջդ եկավ»,— դառնորեն ողբում 

էր Իոսիֆ Բոնգը։ Այդ պահին նա ինքը վիրավորվեց նռնակի բեկորի հարվածից։ Բայց, 

չնայած դրան, Իոսիֆ Բոնգը լծից արձակեց զոհված ձին, և ծանր ու մեծ սայլը քարշ 

աալով հասցրեց մինչև թաքստոցը։ Ապա վերադարձավ սպանված ձիու լծասարքը 

տանելու։ Ռուսները շարունակում էին գնդակոծել։ «Կրակեցեք, կրակեցեք, նզովյալ 

ոճրագործներ, միևնույն է, ես լծասարքն այստեղ չեմ թողնի»,— ասաց նա և 

շարունակեց ձիու վրայից հանել լծասարքը։ Վերջապես, լծասարքն առած, քարշ 

գալով հետ դարձավ ու հասավ սայլերին։ Սանիտարները հարձակվեցին նրա վրա և 

սկսեցին հայհոյել իր երկարատև բացակայության համար։ «Ես չէի ուզում լծասարքը 

թողնել, չէ՞ որ համարյա նոր է։ Ափսոս է, ասում եմ, մեզ պետք կգա,— արդարանում 

էր խիզախ զինվորը, քայլերն ուղղելով դեպի վիրակապման կայանը։ Միայն այնտեղ 

նա հայտնեց, որ վիրավորվել է։ Շատ չանցած ռոտմիստրը նրա կուրծքը զարդարեց 

«Խիզախության համար» արծաթե մեդալով։  

Կարդալով պլակատը և տեսնելով, որ ֆելդֆեբելը դեռ չի վերադառնում, նա դիմեց 

պահականոցում գտնվող աշխարհազորայիններին․  

— Խիզախության հիանալի՜ օրինակ։ Եթե այդպես շարունակվի, մեր բանակում 

միայն նոր լծասարքեր կլինեն։ Մի անգամ ես Պրագայում «Պրագայի պաշտոնաթերթ» 

լրագրում սրանից ավելի լավ մի բան կարդացի այդ գումակային դեպքերի մասին։ 

Այնտեղ խոսքը վերաբերվում էր հոժարական դոկտոր Յոզեֆ Վոյանին, որը ծառայել է 

Գալիցիայում, Յոթերորդ եգերական գնդում։ Երբ բանը հասնում է սվինամարտի, նրա 

գլխին գնդակ է դիպչում։ Եվ ահա նրան տանում են վիրակապման կայան, իսկ նա 

գոռում է, թե թույլ չի տալ, որ մի քերծվածքի համար իրեն վիրակապեն, և իր ջոկատով 



նորից գրոհի է նետվում։ Այդ պահին արկը կտրում է նրա ոտնաթաթը։ Դարձյալ 

ցանկանում են նրան վերցնել ու տանել, բայց նա, ձեռնափայտին հենված, կաղեկաղ 

հասնում է կռվի գծին և սկսում ձեռնափայտով թշնամուց պաշտպանվել։ Իսկ այդ 

ժամանակ որտեղից որտեղ մի նոր նռնակ է թռչում-գալիս ու հակառակի պես պոկում 

նրա հենց այն ձեռքը, որով բռնել էր ձեռնափայտը։ Այդ ժամանակ նա, ձեռնափայտը 

մյուս ձեռքն է առնում և գոռում, թե դա նրանց վրա էժան չի նստի։ Աստված գիտե, թե 

այդ բոլորը ինչով կվերջանար, եթե շրապնելը նրան վերջնականապես չսպաներ։ 

Հնարավոր է, որ նա էլ Խիզախության համար արծաթե մեդալ ստանար, եթե 

շրապնելը նրա վերջը չտար։ Նրա գլուխը կտրվելուց հետո էլ մի որոշ ժամանակ 

գլորվել է ու գոռացել. «Շտապիր, զինվո՛ր, պարտքդ կատարել, թեկուզ մահն ուզի 

գլխիդ սավառնել»։  

— Ինչե՜ր ասես չեն գրում թերթերում,— ասաց պահակախմբի անդամներից 

մեկը։— Վայ թե այդ խմբագիրն ինքը ցնդեր, եթե տեսներ, թե այստեղ ինչ է 

կատարվում։  

Աշխարհազորայինը թքեց։  

— Չեսլավի մեր գնդում Վիեննայից եկած մի գերմանացի խմբագիր կար։ 

Պրապորշչիկ էր։ Չէր ուզում մեզ հետ չեխերեն խոսել, բայց երբ նրան ուղարկեցին այն 

երթային վաշտը, որտեղ բոլորը չեխեր էին, չեխերեն խոսել սովորեց։  

Բաց դռան առաջ երևաց ֆելդֆեբելի դեմքը, որը զայրույթ էր արտահայտում, և նա 

գոռաց.  

— Wenn man soll drei Minuten weg, da hört man nichts anderes, als «Ցեխերեն, 

ցեխեր»[11]։  

Եվ դիմելով, հավանաբար, դեպի բուֆետ, Շվեյկին մատնացույց անելով, 

աշխարհազորային ենթասպային ասաց, որ այդ ոջլոտ սրիկային տանի 

պոդպորուչիկի մոտ, հենց որ նա գա։  



— Երևի պարոն պոդպորուչիկը նորից զվարճանում է կայարանի հեռագրչուհու 

հետ,— ասաց ենթասպան ֆելդֆեբելի գնալուց հետո։— Արդեն երկու շաբաթ է, որ 

նրանից ձեռք չի քաշում և ամեն օր հեռագրատնից գալիս է սատանայի պես գազազած 

և ասում.  

— Das ist aber eine Hure, sie will nicht mit mir schlafen[12].  

— Ի՛նչ արած, ախպե՛րս, ստիպված պիտի լինես գնալ նրա մոտ,— կարեկցեց 

Շվեյկին ենթասպան։― Քիչ ահել ու ջահել զինվորներ չեն անցել նրա ձեռքի տակով։— 

Եվ Շվեյկին տարավ գրասենյակ, որտեղ ցաք ու ցրիվ թղթերով ծածկված սեղանի 

առաջ նստած էր մի մոլեգնադեմ երիտասարդ պոդպորուչիկ։  

Տեսնելով ենթասպայի ուղեկցությամբ ներս մտնող Շվեյկին, նա բազմանշանակ ծոր 

տվեց.  

— Ըհը՜․․․  

Ենթասպան զեկուցեց.  

— Պատիվ ունեմ զեկուցելու, պարոն լեյտենանտ, այս մարդուն կայարանում բռնել 

են փաստաթղթեր չունենալու համար։  

Պոդպորուչիկը գլխով արեց դեմքի այնպիսի արտահայտությամբ, որ կարծես դեռևս 

տարիներ առաջ նա նախատեսել էր, թե հենց այդ օրը և հենց այդ ժամին Շվեյկին 

կայարանում պիտի բռնեին փաստաթղթեր չունենալու համար։  

Ասենք, այդ րոպեին ով էլ որ նայելու լիներ Շվեյկին, պետք է հանգեր այն 

եզրակացության, թե հնարավոր բան չէ, որ այդպիսի արտաքին ունեցող մարդու մոտ 

որևէ փաստաթուղթ լինի։ Շվեյկն այնպիսի տեսք ուներ, որ կարծես ընկել էր երկնքից 

կամ այլ մոլորակից և հիմա միամիտ զարմանքով դիտում էր նոր, իրեն անծանոթ մի 

աշխարհ, որտեղ նրանից ինչ-որ հիմար, իր համար անհասկանալի փաստաթղթեր են 

պահանջում։  

Նայելով Շվեյկին, պոդպորուչիկը մի րոպե մտածեց, թե ինչ ասի։ Ի վերջո հարցրեց.  



— Կայարանում ի՞նչ էիք անում։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, սպասում էի Չեխական 

Բուդեյովիցիի գնացքին, որպեսզի ընկնեի իմ Իննսունմեկերորդ գունդը, պորուչիկ 

Լուկաշի մոտ, որի սպասյակն եմ, և որին ստիպված էի լքել, քանի որ ինձ տուգանքի 

գործով ուղարկեցին կայարանապետի մոտ, որովհետև կասկածում էին, թե ես 

վթարային արգելակով կանգնեցրել եմ ճեպընթաց գնացքը։  

— Գլուխս մի թըլսորեք,— գոռաց պոդպորուչիկը,— խոսեցեք կապակցված ու կարճ 

և հիմարություն մի դուրս տաք։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, հենց այն իսկ րոպեից սկսած, 

երբ ես ու պարոն պորուչիկ Լուկաշը նստեցինք ճեպընթաց գնացքը, որը մեզ պետք է 

ըստ հնարավորին արագ հասցներ մեր Իննսունմեկերորդ հետևակ գունդը, մեր 

բախտը բերեց. նախ կորավ մեր ճամպրուկը, իսկ հետո, խոսքս չմոռանամ, մի 

բոլորովին քաչալ պարոն գեներալ մայոր․․․  

— Himmelherrgott[13],— թառանչելով հայհոյեց պոդպորուչիկը։  

― Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, անհրաժեշտ է, որ սիրտս հին 

ներքնակի պես կամաց-կամաց դատարկվի, որպեսզի կարողանաք ամբողջ 

եղելությունը պատկերացնել, ինչպես ասում էր հանգուցյալ կոշկակար Պետրլիկը, երբ 

իր աշակերտին կաշեփոկով դաղդղելուց առաջ հրամայում էր, որ շալվարն իջեցնի։  

Պոդպորուչիկը զայրույթից սկսեց փնչալ, իսկ Շվեյկը շարունակեց․  

— Պարոն քաչալ գեներալ-մայորին ես ինչ-որ պատճառով դուր չեկա, դրա համար 

էլ պարոն պորուչիկ Լուկաշն ինձ վռնդեց միջանցք։ Իսկ հետո միջանցքում ինձ 

մեղադրեցին այն բանի մեջ, որի մասին ձեզ արդեն զեկուցեցի։ Մինչև գործը 

կպարզվեր, անտեր-անտիրական մնացի կառամատույցում։ Գնացքը գնաց, պարոն 

պորուչիկը, ճամպրուկներով ու երկուսիս բոլոր փաստաթղթերով, նույնպես գնաց, 

իսկ ես մնացի առանց փաստաթղթերի և թափառում էի անապաստանի պես։  



Շվեյկն այնպիսի քնքշալի հայացքով նայեց պոդպորուչիկին, որ վերջինս 

անվերապահորեն հավատաց, թե այն ամենը, որ լսում է ի ծնե տխմարի 

տպավորություն գործող այդ մարդուց, միանգամայն ճիշտ է։  

Այնժամ պորուչիկն սկսեց Շվեյկին թվել այն բոլոր գնացքները, որ ճեպընթացից 

հետո մեկնել էին Բուդեյովիցի և հարցրեց, թե նա ինչո՛ւ է այդ գնացքները բաց թողել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— պատասխանեց Շվեյկը 

բարեհոգաբար ժպտալով,— մինչ ես կսպասեի հաջորդ գնացքին, գլխիս մի օյին եկավ, 

նստեցի գարեջուր խմելու, և գնա՜ց ու գնա՜ց գավաթ գավաթի ետևից, գավաթ գավաթի 

ետևից…  

«Կյանքումս այսպիսի էշ չեմ տեսել,— մտածեց պորուչիկը։— Ամեն ինչ 

խոստովանում է։ Սրա նման քանի՜սն են ձեռքիս տակով անցել, բայց բոլորն էլ ամեն 

կերպ ստում էին, չէին խոստովանում, իսկ սա շատ հանգիստ հայտարարում է․ 

«Գնացքներից ուշացա, որովհետև գարեջուր էի խմում գավաթ գավաթի հետևից»։  

Իր բոլոր կարծիքները նա ամփոփեց մի ֆրազի մեջ, որով և դիմեց Շվեյկին.  

— Դուք, աղավնյակս, դեգեներատ եք։ Գիտե՞ք «դեգեներատ»-ն ինչ է։  

― Մեր քաղաքում, Բոիշտեի և Կատերժինսկա փողոցի անկյունում, 

համարձակվում եմ զեկուցել, նույնպես մի դեգեներատ էր ապրում։ Հայրը լեհ կոմս էր, 

իսկ մայրը՝ տատմեր։ Ցերեկը նա փողոցներն էր ավլում, իսկ գինետանը թույլ չէր 

տալիս իրեն անվանել այլ կերպ, քան միայն կոմս։  

Պոդպորուչիկը ավելի լավ համարեց վերջացնել այդ գործը և պարզ ու որոշ ասաց.  

― Ահա թե ինչ. դուք դմբո եք, դմբո մինչև ձեր ուղն ու ծուծը։ Անմիջապես գնացեք 

տոմսարկղ, ձեզ համար տոմս գնեցեք և մեկնեցեք Բուդեյովիցի։ Եթե մեկ էլ ձեզ 

այստեղ տեսնեմ, կվարվեմ ինչպես դասալիքի հետ են վարվում։ Abtreten![14] 

Բայց քանի որ Շվեյկը տեղից չէր շարժվում, շարունակելով ձեռքը հովարին դրած 

պահել, պոդպորուչիկը բղավեց.  



— Marsch hinaus[15], լսեցի՞ք, abtreten. Պալենեկ, այս ապուշին տարեք տոմսարկղ և 

նրա համար Բուդեյովիցիի տոմս գնեցեք։  

Մի րոպե անց ենթասպա Պալենեկը նորից մտավ գրասենյակ։ Բաց դռնից, 

Պալենեկի ուսի վրայից, նայում էր Շվեյկի բարեհամբույր դեմքը։  

— Էլ Ի՞նչ կա։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— խորհրրդավոր կերպով 

շշնջաց ենթասպա Պալենեկը նա ճանապարհի փող չունի, ես էլ չունեմ։ Իսկ ձրի 

տանել չեն ուզում, որովհետև զինվորական փաստաթուղթ չունի, թե գնում է իր 

գունդը։  

Պոդպորուչիկն իրեն շատ նեղություն չտվեց այդ դժվարին հարցի սողոմոնական 

լուծման համար։  

— Թող ոտքով գնա,— վճռեց նա,— թող ուշանալու համար գնդում նստեցնեն։ Դրա 

հետ գլուխ դնել պետք չէ։  

— Ի՞նչ արած, ախպերս,— ասաց Պալենեկը Շվեյկին, դուրս գալով գրասենյակից։— 

Ուզես-չուզես, ախպերս, պետք է ոտքով հասնես Բուդեյովիցի։ Մեր պահականոցում 

մի կտոր բոքոն կա։ Կտանք քեզ ճանապարհի համար։  

Կես ժամ հետո, երբ Շվեյկին սև սուրճ էին խմեցրել և ճանապարհի համար, մի 

կտոր բոքոնից բացի, մեկ ութերորդ ֆունտ թութուն տվել, նա մթին գիշերով դուրս 

եկավ Թաբորից, երգելով զինվորի մի հին երգ.  

Ճամփաներով կեռ ու մեռ 

Գնում էինք Յարոմեր։  

Սատանան գիտե, թե ինչպես պատահեց, որ քաջարի զինվոր Շվեյկը, փոխանակ 

դեպի հարավ, դեպի Բուդեյովիցի գնալու, սկսեց քայլել ուղիղ դեպի արևմուտք։  



Քայլում էր նա ձյունապատ խճուղիով, խիստ ցրտից շինելի մեջ փաթաթված, ասես 

Նապոլեոնի այն վերջին գրենադերը, որ վերադառնում էր Մոսկվայի արշավանքից։ 

Տարբերությունն այն էր միայն, որ Շվեյկն ուրախ երգում էր.  

Ես գնում եմ ման գալու 

Մեր այն կանաչ պուրակում․․․  

Եվ ձյունածածկ մթին անտառներում արձագանքը տարածվում էր հեռու-հեռու, 

այնպես որ գյուղերում շները սկսում էին հաչել։  

Երբ Շվեյկը երգելուց ձանձրացավ, նստեց ճամփեզրյա մի խճակույտի վրա, վառեց 

ծխամորճը և, հանգստանալուց հետո, շարունակեց ճանապարհը, ընդառաջ գնալով 

բուդեյովիցյան անաբազիսի իր նոր արկածներին։  

 

  

Շվեյկի Բուդեյովիցյան անաբազիսը  

Հին դարերի զորավար Քսենեֆոնը առանց քարտեզի անցավ ամբողջ Փոքր Ասիան և 

եղավ աստված գիտե ուրիշ ինչ տեղերում։ Հին գոթերը իրենց արշավանքները 

կատարում էին նույնպես առանց տեղագիտության։ Անդադրում առաջ ընթանալ, 

անցնել անծանոթ երկրների միջով, շարունակ շրջապատված լինել թշնամիներով, 

որոնք հարմար առիթի են սպասում, որ մարդու վիզ ոլորեն, ահա թե ինչ ասել է 

անաբազիս։ Ով ուսերի վրա գլուխ ուներ,— ինչպես Քսենեֆոնը կամ տարբեր ցեղերի 

պատկանող այն ավազակները, որ Եվրոպա խուժեցին աստված գիտե որտեղից, 

Կասպի՞ց թե Ազովի ծովի ափերից,— ով ուսերի վրա գլուխ ուներ, արշավանքների 

ժամանակ հրաշքներ էր գործում։  

Կեսարի հռոմեական լեգեոնները, նույնպես առանց որևէ քարտեզի հասնելով 

հեռավոր հյուսիս, Գաղիական ծովին, իրենց բախտը մի անգամ էլ փորձելու համար 

որոշեցին Հռոմ վերադառնալ ուրիշ ճանապարհով։ Եվ բարեհաջող տեղ հասան։ Երևի 



հենց այդ ժամանակից է գործածական դարձել այն խոսքը, թե բոլոր ճանապարհները 

տանում են Հռոմ։  

Ճիշտ այդպես էլ բոլոր ճանապարհները տանում են Չեխական Բուդեյովիցի, մի 

բան, որին քաջարի զինվոր Շվեյկը միանգամայն հավատում էր, երբ բուդեյովիցյան 

վայրերի փոխարեն իր առաջ տեսավ Միլևսկո շրջանի մի գյուղակ։  

Իր բռնած ուղղությունը չփոխելով, նա շարունակեց առաջ շարժվել, քանզի ոչ մի 

Միլևսկո չէր կարող խանգարել, որ քաջարի զինվորը հասներ Բուդեյովիցի։  

Եվ այդպիսով, մի որոշ ժամանակ անց Շվեյկը հայտնվեց Կվետովում, Միլևսկոեից 

արևմուտք։ Նա արդեն ամբողջովին սպառել էր արշավային երգերի իր պաշարը և 

Կվետովին մոտենալուց առաջ ստիպված էր դրանք կրկնել.  

Ամեն անգամ մեր գնալիս 

Աղջիկներն են վշտից լալիս․․․  

Կվետովից Վրաժ տանող ճանապարհին, որ շարունակ ձգվում է դեպի արևմուտք, 

Շվեյկին հանդիպեց եկեղեցուց վերադարձող պառավ, որը քրիստոնեաբար ողջունեց 

նրան.  

— Բարաջողում, զինվոր ջան։ Ո՞ւր։  

— Մեր գունդը, մայրիկ, Բուդեյովիցի, դեպի այդ պատերազմ ասածը։  

— Մեղա՜ քեզ, տեր, ախր սխալ ես գնում, զինվոր ջան,— վախեցավ պառավը։— 

Էդպես որ գնաս, կյանքումդ տեղ չես հասնի։ Էս ճանապարհը Վրաժի միջով Կլատով է 

տանում։  

— Եմ կարծում եմ, որ եթե մարդ խելք ունենա՝ Կլատովից էլ կհասնի 

Բուդեյովիցի,— հարգալից պատասխանեց Շվեյկը։— Ճիշտ է, քիչ ճանապարհ չէ, 

մանավանդ մի մարդու համար, որ ուզում է շուտ հասնել իր գունդը և վախենում է, որ 

հանկարծ, չնայած ժամանակին տեղ հասնելու իր բոլոր ջանքերին, գլխացավանքի 

մեջ ընկնի։  



— Մեզ մոտ էլ մի էդպիսի անդադրում մարդ կար,— հառաչեց տատիկը։— Տոնիչեկ 

Մաշեկ էին ասում։ Պետք է Պլզեն գնար, աշխարհազորի։ Եղբորս աղջկան ազգական է 

գալիս։ Հա՛… Վեր կացավ, ուրեմն, գնաց։ Իսկ մի շաբաթ հետո ժանդարմներն արդեն 

նրան ման էին գալիս։ Դու մի ասի, չի հասել իր գունդը։ Իսկ մի շաբաթ հետո էլ երևաց 

մեզ մոտ։ Հասարակ, քաղաքացու շոր էր հագին։ «Արձակուրդ եմ եկել», ասում է։ 

Գյուղապետը գնաց ժանդարմներին կանչելու, իսկ դրանք տղին էդ արձակուրդից 

քարշ տվին տարան… Արդեն ֆրոնտից նամակ է գրել, թե վիրավոր է, մի ոտը չկա։  

Պառավը կարեկցաբար նայեց Շվեյկին։  

— Այ էն մեշում մի քիչ նստիր, զինվոր ջան, գնամ կարտոֆիլի ապուր բերեմ, ուտես 

տաքանաս։ Մեր խրճիթը էստեղից երևում է, ուղիղ մեշի հետևն է, աջ կողմը։ Ավելի 

լավ կլինի մեր գեղի միջով չանցնես, մեզ մոտ ժանդարմները շան պես հոտվտում են։ 

Մեշից ուղիղ գնա Մալչին։ Չիժովո չմտնես, զինվոր ջան, էնտեղի ժանդարմները կաշի 

քերթող են, դասալիք են ման գալիս։ Անտառով ուղիղ գնա Սեդլեց ու Գորաժդյովիցի։ 

Էնտեղի ժանդարմը լավն է, ուզածդ մարդուն կթողնի գեղի միջով անցնի։ Թուղթ-

մուղթ ունե՞ս։  

— Չունեմ, մայրիկ։  

— Որ էդպես է, էնտեղ էլ մի գնա։ Ավելի լավ կլինի գնաս Ռադոմիշլ։ Միայն թե, տե՛ս 

հա, աշխատիր տեղ հասնես իրիկնադեմին, ժանդարմները պանդոկում կլինեն։ 

Էնտեղ Ֆլորիանի հետևի փողոցում մի տուն կա, ցածի մասը կապույտ ներկած։ 

Կհարցնես տան տիրոջը՝ Մելիխարկին։ Ախպերս է։ Ինձանից նրան շատ բարով 

կանես, նա էլ քեզ կասի, թե ոնց գնաս էդ Բուդեյովիցի ասածը։  

Շվեյկն անտառակում պառավի ճաշին սպասեց կես ժամից ավելի, իսկ երբ 

տաքացավ կարտոֆիլի ապուրով, որ պառավը բերել էր բարձի մեջ փաթաթած 

կճուճով, որպեսզի ճանապարհին չսառչեր, խեղճ կինը իր կապոցից հանեց մի կտոր 

բոքոն ու ճարպ, խոթեց Շվեյկի գրպանները, խաչակնքեց նրան ու ասաց, թե ինքը 

Բոլդեյովիցիում երկու թոռ ունի։ Ապա մի անգամ էլ նրան հանգամանորեն 



բացատրեց, թե նա ո՛ր գյուղերի միջով պիտի անցնի և ո՛ր գյուղերը շրջանցի։ Ի վերջո 

կոֆտայի գրպանից մի կրոն հանեց ու տվեց Շվեյկին, որպեսզի նա Մալչինում, իր 

համար ճանապարհի օղի առնի, քանի որ մինչև Ռադոմիշլ բավական ճանապարհ կա։  

Պառավի խորհրդի համաձայն, Շվեյկը, Չիժովա չմտնելով, դիմեց դեպի Ռադոմիշլ, 

դեպի արևելք, մտածելով, որ աշխարհի ամեն մի կողմից կարող է Բոլդեյովիցի 

հասնել։  

Մալչինից Շվեյկին ուղեկցում էր մի ծեր հարմոնահար, որին նա գտել էր 

պանդոկում, երբ Ռադոմիշլի երկար ճանապարհի համար օղի էր գնում։  

Հարմոնիստը Շվեյկին դասալիքի տեղ էր դրել և նրան խորհուրդ էր տալիս իր հետ 

գնալ Գորաժդյովիցի, քանի որ այնտեղ,— ասում էր նա,— ապրում է իր աղջիկը, որի 

ամուսինն էլ դասալիք է։ Երևում էր, որ հարմոնահարը Մալչինում չափից ավելի էր 

կոնծել։  

— Արդեն երկու ամիս է մարդուն թաքցնում է ախոռում, քեզ էլ կթաքցնի,— 

համոզում էր նա Շվեյկին։— Ձեզ համար կնստեք այնտեղ մինչև պատերազմի վերջը։ 

Երկուսով որ լինեք, չեք ձանձրանա։  

Բայց երբ Շվեյկը քաղաքավարի մերժեց այդ առաջարկը, հարմոնահարը սաստիկ 

զայրացավ, ճանապարհը թեքեց դեպի ձախ, դեպի դաշտերը, Շվեյկին սպառնալով, թե 

գնում է նրան մատնելու ժանդարմներին։  

Իրիկնադեմին Շվեյկը հասավ Ռադոմիշլ և Ֆլորիանի հետևի Դոլեյշի փողոցում 

գտավ տնատեր Մելիխարկին, որի վրա ոչ մի ներգործություն չունեցավ այն բարևը, 

որ նա բերել էր Վրաժում ապրող նրա քրոջից։ Մելիխարկը շարունակ պահանջում էր, 

որ Շվեյկը ներկայացնի իր փաստաթղթերը։ Դա մի ակնհայտորեն կանխակարծ մարդ 

էր։ Մի գլուխ խոսում էր ինչ-որ ավազակների, թափառաշրջիկների ու գողերի մասին, 

որ վխտում են ամբողջ Պիսեկի շրջանում։  



— Փախչում են զինվորական ծառայությունից։ Կռվել չեն ուզում, դրա համար էլ 

թափառում են ամբողջ շրջանում և ինչ տեսնում թռցնում են,— արտահայտիչ տոնով 

ասում էր նա, նայելով Շվեյկի աչքերին։— Իսկ նրանցից ամեն մեկն այնպես անմեղ է 

ձևանում, որ կարծես մինչև հինգն էլ հաշվել չգիտի… Դե, իհարկե, ճիշտ խոսքը դուր 

չի գա,— ավելացրեց նա, տեսնելով որ Շվեյկը նստած տեղից վեր է կենում։— Մարդու 

խիղճը որ մաքուր լինի, տեղում նստած կմնա ու իր փաստաթղթերը ցույց կտա։ Իսկ 

եթե խիղճը մաքուր չի…  

— Մնաք բարով, պապիկ…  

— Գնաք բարով։ Գնացեք հիմար մարդ գտեք․․․  

Երբ Շվեյկը մութն ընկնելիս դուրս եկավ, պապիկը դեռ շարունակում էր մրթմրթալ.  

— Իբր թե գնում է Բուդեյովիցի, իր գունդը։ Իբր թե Թաբորից է գալիս։ Իսկ, արի ու 

տես, խաբեբան նախ գնում է Գորաժդյովիցի և հետո միայն Պիսեկ։ Դա հո 

շուրջերկրյա ճանապարհորդություն է։  

Շվեյկը նորից քայլեց ամբողջ գիշերն անընդհատ, մինչև որ Պուտիմի մոտ դաշտում 

մի ծղոտի դեզ գտավ։ Նա ծղոտը բացեց-փռեց իր համար և հանկարծ կողքին մի ձայն 

լսեց.  

— Ո՞ր գնդից ես, ո՞ւր ես գնում։  

— Իննսունմեկերորդ։ Գնում եմ Բոլդեյովիցի։  

— Իսկ ի՞նչ ունես այնտեղ։  

— Օբեր-լեյտենանտս այնտեղ է։  

Ծիծաղ պոռթկաց։ Բայց ծիծաղում էր ոչ թե մեկ, այլ մեկեն երեք մարդ։  

Երբ ծիծաղը լռեց, Շվեյկը նրանց հարցրեց, թե որ գնդից են։ Պարզվեց, որ երկուսը 

Երեսունհինգերորդ գնդից էին, իսկ երրորդը հրետանավոր էր, նույնպես 

Բուդեյովիցից։ Երեսունհինգերորդ գնդի տղաները երթային գումարտակից փախել 



էին նախքան ռազմաճակատ ուղարկվելը, սրանից մոտ մեկ ամիս առաջ, իսկ 

հրետանավորը փախստական էր հենց զորակոչի սկզբից։ Նա Պուտիմի շրջանի 

գյուղացի էր և դեզը նրան էր պատկանում։ Նա միշտ այդտեղ էր գիշերում, իսկ երեկ 

անտառում պատահել էր այն երկուսին ու բերել իր մոտ։  

Երեքն էլ հուսով էին, թե պատերազմը երկու-երեք ամսից կվերջանա։ Հավատացած 

էին, թե ռուսներն արդեն Բուդապեշտն անցել են ու Մորավիան գրավել։ Պուտիմում 

բոլորն այդ մասին են խոսում։ Վաղը լուսաբացից առաջ հրետանավորի մայրն 

ուտելու բան կբերի, իսկ հետո Երեսունհինգերորդի տղաները ճանապարհ կընկնեն 

դեպի Ստրակոնիցի։ Նրանցից մեկն այնտեղ հորաքույր ունի, իսկ հորաքույրը 

Սուշիցայից դենը գտնվող լեռներում մի ծանոթ ունի, այդ ծանոթն էլ սղոցարան ունի, 

որտեղ կարելի է թաքնվել։  

— Հեյ, դո՛ւ, Իննսունմեկերորդցի, եթե ուզում ես, դու էլ արի մեզ հետ,— 

առաջարկեցին նրանք Շվեյկին։— Թքիր քո այդ օբեր-լեյտենանտի վրա։  

― Չէ՛, դա այնքան էլ հեշտ բան չի,— պատասխանեց Շվեյկը և ավելի խորը թաղվեց 

ծղոտի մեջ։  

Երբ նա առավոտյան արթնացավ, շուրջը ոչ ոք չկար։ Փախստական զինվորներից 

մեկը, հավանաբար հրետանավորը, Շվեյկի ոտքերի մոտ մի մեծ կտոր բոքոն էր դրել 

ճանապարհի համար։  

Շվեյկն սկսեց առաջանալ անտառների միջով։ Շտեկնի մոտ նա հանդիպեց մի ծեր 

շրջմոլիկի, որը վաղեմի ընկերոջ պես նրան ողջունեց մի կում օղի առաջարկելով։  

— Այս հագուստով ման մի գա։ Վայ թե քո այդ համազգեստը գլխիդ վարձանք 

բերի,— խրատում էր շրջմոլիկը Շվեյկին։— Հիմա ամեն տեղ ժանդարմներ են վխտում, 

և այդ տեսքով դուրս պրծնել չի լինի։ Հիմա ժանդարմները մեզ չեն որսում, հիմա 

ձեզպեսների հետևից են ընկել, միայն դասալիք են փնտրում։ Միայն ձեզ են 

փնտրում,— կրկնեց նա այնպիսի համոզմունքով, որ Շվեյկն ավելի լավ համարեց 



Իննսունմեկերորդ գնդի մասին ոչ մի խոսք չասել։ Թող շրջմոլիկը նրան ինչ ուզում է 

համարի։ Ինչո՞ւ խորտակել այդ լավ ծերուկի պատրանքը։  

— Հիմա ո՞ւր ես քեզ գցելու,— հարցրեց շրջմոլիկը մի րոպե հետո, երբ երկուսն էլ 

վառեցին իրենց ծխամորճերը և առանց շտապելու սկսեցին շրջանցել գյուղը։  

— Բուդեյովիցի։  

— Մեղա՜ քեզ,— վախեցավ մուրացկանը։— Ախր այնտեղ քեզ րոպեապես կճանկեն։ 

Չես հասցնի շունչ էլ քաշել։ Քեզ քաղաքացու շոր է հարկավոր, այն էլ պատառոտված։ 

Ստիպված պիտի լինես կաղալ… Բայց, դե՛հ, մի վախենա. կանցնենք Ստրակոնիցիի, 

Վոլինի ու Դուբի միջով, և սատանան էլ չի կարող խանգարել, որ մենք մի շոր ձեռք 

գցենք։ Ստրակոնիցիում դեռևս ազնիվ սարսաղներ կան, որոնք երբեմն գիշերը դռները 

չեն կողպում, իսկ ցերեկն այնտեղ առհասարակ ոչ ոք դուռ չի կողպում։ Մեկն ու մեկը 

կգնա հարևանի հետ զրից անելու, և ահա քեզ քաղաքացու հագուստ։ Իսկ քեզ շա՞տ 

բան է պետք։ Սապոգներ ունես… մենակ թե վրայից հագնելու մի բան լինի։ Շինելդ 

հի՞ն է։  

— Հին է։  

— Լավ, դա կարելի է թողնել։ Գյուղերում շինել են հագնում։ Հետո շալվար ու 

պինջակ էլ է հարկավոր։ Երբ քաղաքացու հագուստ ճարենք, շալվարդ ու 

գիմնաստյորկադ կարելի կլինի ծախել Վոդնյանում ապրող հրեա Հերմանին։ Նա 

պետական իրեր է առնում, իսկ հետո գյուղերում ծախում… Այսօր կգնանք 

Ստրակոնիցի։ Այստեղից մինչև Շվարցենբերգի շնանոցը չորս ժամվա ճանապարհ 

է,— զարգացնում էր նա իր պլանը։— Այնտեղ ես մի ծանոթ հովիվ ունեմ, ծերունի 

մարդ է։ Գիշերը կքնենք նրա մոտ, իսկ առավոտյան կշարժվենք դեպի Ստրակոնիցի 

ու այնտեղ մի տեղից մի հագուստ կթռցնենք։  

Շնանոցում Շվեյկը ծանոթացավ մի համակրելի ծերուկի հետ, որը դեռ հիշում էր իր 

պապի պատմածները ֆրանսիացիների արշավանքների մասին։ Հովիվը ծեր 



շրջմոլիկից մի քսան տարավ մեծ էր, դրա համար էլ նրան, ինչպես և Շվեյկին, 

անվանում էր «տղաս»։  

— Ուրեմն այդպես, տղաներ,— սկսեց պատմել պապը, երբ բոլորը նստեցին փեչի 

շուրջը, որի մեջ կլեպով կարտոֆիլ էր եփվում։— Այն ժամանակ պապս էլ, ոնց որ էս 

զինվորը, դասալիք էր։ Բայց Վոդնյանում նրան բռնել էին ու էնպես թակել, որ քամակը 

պատառ-պատառ էր եղել։ Դեռ նրա բախտը բանել էր։ Իսկ, ա՛յ, Յարեշի տղին, էն 

ծերունի Յարեշի պապին, որ Ռաժիցիի ձկնաբուծարանում պահակ է, Պիսեկում 

գնդակահարել են փախչելու համար, իսկ գնդակահարելուց առաջ քշել էին շարքերի 

միջով ու դագանակներով վեցհարյուր հարված հասցրել, այնպես որ մահը նրա 

համար իսկական փրկություն է եղել։ Իսկ դու ե՞րբ ես ճղել,— դիմեց նա Շվեյկին՝ 

արցունքն աչքերին։  

— Զորակոչից հետո, երբ մեզ տանում էին զորանոցները,— պատասխանեց Շվեյկը, 

հասկանալով, որ չի կարելի ծերունի հովվի առաջ մունդիրի պատիվը գետնով տալ։  

— Պատի վրայով փախա՞ր, թե ոնց,— հետաքրքրվեց հովիվը, հավանաբար հիշելով 

իր պապի պատմությունը, թե նա ինչպես է փախել զորանոցի պատի վրայով։  

— Ուրիշ կերպ չէր լինի, պապիկ։  

— Իսկ պահակներ շա՞տ կային, վայ թե կրակեցին էլ։  

— Կրակեցին, պապիկ։  

— Իսկ հիմա ո՞ւր ես գնում։  

— Խելքը թռցրել է, որոշել է Բուդեյովիցի գնալ, և վե՛րջ,— Շվեյկի փոխարեն 

պատասխանեց շրջմոլիկը։— Դեհ, ջահել է, անխելք, զոռով իրեն փորձանքի մեջ է 

գցում։ Պետք է դրան խելք սովորեցնեմ։ Մի տեղից շորումոր կթռցնենք, իսկ հետո 

ամեն ինչ լավ կլինի։ Մինչև գարուն մի կերպ գլուխ կպահենք, իսկ գարնանը վարձով 

կաշխատենք գյուղացիների մոտ։ Այս տարի մարդու կարիք շատ է լինելու։ Սով է։ 

Ասում են, բոլոր թափառաշրջիկներին, պիտի քշեն դաշտային աշխատանքի։ 



Կարծում եմ, ավելի լավ է մարդ իր հոժար կամքով գնա։ Ասում են, մարդու պակաս 

կլինի։ Բոլորին կկոտորեն։  

— Կարծում ես այս տարի չի՞ վերջանա,— հարցրեց հովիվը։— Դու, տղաս, ճիշտ ես 

ասում, երկարատև պատերազմներ եղել են։ Օրինակի համար, Նապոլեոնի 

պատերազմը, հետո, ինչպես մեզ պատմել են, շվեդական պատերազմները, յոթնամյա 

պատերազմները։ Մարդիկ իրենք են իրենց գլխին բերել այդ պատերազմները։ Եվ 

տե՛ղն է։ Աստված էլ չի կարողանում տեսնել, թե մարդիկ ոնց են գոռոզացել։ Արդեն 

ոչխարի մսին հավան չեն, էլ չեն ուզում ոչխարի միս ուտել։ Առաջ խումբ-խումբ գալիս 

էին մոտս, որ ես թաքուն մի գառ ծախեմ իրենց, իսկ էս վերջին տարիները նրանց 

սիրտը մենակ խոզի ու թռչունի միս է ուզում, էն էլ անպայման յուղով ու ճարպով 

տապակած։ Աստված էլ ահա բարկացավ նրանց էդ անսահման գոռոզության վրա։ 

Իսկ երբ նորից խաշած թելուկ ուտեն, ոնց որ Նապոլեոնի կռվի օրերին, էն ժամանակ 

խելքի կգան։ Իսկ մեր աղաները ճարպից կատաղել են։ Ծերունի իշխան 

Շվարցենբերգը շարաբանից բացի ուրիշ բանով ման չէր գալիս, իսկ նրա տղեն, էդ 

փսլնքոտը, չորս կողմն ապականել է իր ավտոմոբիլի զզվելի հոտով։ Դեռ սպասիր, 

աստված մռութդ էնպե՜ս լղոզի բենզինով։  

Կարտոֆիլի կճուճի մեջ շուրը քլթլթում էր։ Ծերունի հովիվը փոքր-ինչ լռելուց հետո, 

մարգարեաբար բարբառեց.  

— Մեր թագավոր կայսրը էս պատերազմը չի շահի։ Ժողովուրդը էլ ի՞նչ ռազմական 

ոգի կունենա, երբ թագավորը թագադրված չի, ինչպես ասում է Ստրակոնիցի գյուղի 

ուսուցիչը։ Հիմա թող ում աչքին ուզում է թոզ փչի։ Քանի որ դու, քավթառ սրիկա, 

խոստացել ես թագադրվել, ուրեմն խոսքդ կատարիր։  

― Մի գուցե հիմա մի կերպ այդ բանը կանի,— մեջ մտավ շրջմոլիկը։  

— Հիմա, տղաս, բոլորն էլ թքել են դրա վրա, — տաքացավ հովիվը,— դու 

գյուղացիներին լսիր, երբ հավաքվում են ներքևում, Սկոչիցիում։ Ամեն մեկը 

պատերազմում մարդ ունի։ Մի լսեիր, ինչպես են խոսում։ Պատերազմից հետո, ասում 



են, ազատություն կլինի, ո՛չ կայսերական արքունիքներ կլինեն, ոչ կայսրեր, և 

իշխաններից նրանց կալվածքները կխլեն։ Այդպիսի ճառերի համար ժանդարմները 

Կորժինկա անունով մեկին արդեն ծակն են խոթել. մարդկանց մի գրգռի, ասում են։ Էհ, 

ի՞նչ ասեմ։ Հիմա ժանդարմներն ինչ ուզում անում են։  

— Ասենք, առաջ էլ այդպես էր,— ասաց շրջմոլիկը։— Հիշում եմ Կլադնոյում 

Ռոտտեր անունով մի ժանդարմական ռոտմիստր կար։ Սիրտը ուզեց, ինչպե՞ս են 

դրանց ասում, գայլի ցեղի ոստիկանական շներ բազմացնել, որոնք կարող են ամեն 

ինչի հետքը գտնել, եթե լավ վարժեցնես։ Եվ Կլադնոյի ռոտմիստրի այդ շուն-սաներին 

թիվ ու համար չկար։ Նրանց համար նա մի հատուկ տնակ ուներ, որտեղ նրանք 

ապրում էին կոմսերի զավակների պես։ Մի օր ռոտմիստրի խելքին փչեց նրանց 

ուսուցանել պանդուխտներիս կաշվի վրա։ Եվ ահա հրաման արձակեց, որ 

ժանդարմները ամբողջ Կլադնոյի շրջանի պանդուխտներին քշեն ու բերեն իր մոտ։ 

Այդ բանն իմանալուն պես ես Լանից պուկ տվի, ինձ գցեցի անտառի խորքը, բայց 

ի՜նչ… դեռ ուզածս տեղը չհասած ինձ չանթեցին ու տարան պարոն ռոտմիստրի մոտ։ 

Սիրելիներս, չեք կարող պատկերացնել, թե ինչ քաշեցի այդ շների երեսից։ Նախ 

թողին, որ նրանք ինձ հոտոտեն, հետո ինձ հրամայեցին մի սանդղիկով վեր 

բարձրանալ և, երբ համարյա սանդղիկի գլուխն էի հասել, հետևիցս մի գազան շուն 

բաց թողին, իսկ այդ անզգամն ինձ այնտեղից գետին գլորեց, հետո բարձրացավ վրաս 

և ուղղակի քթիս տակ սկսեց գռմռալ ու ատամները կրճտացնել։ Այնուհետև այդ 

ճիվաղին մի կողմ քաշեցին, իսկ ինձ ասացին, որ գնամ ու թաքնվեմ ուր որ ուզենամ։ 

Գնացի Կաչակա կոչված հովտի կողմը, մտա անտառն ու թաքնվեցի մի խանդակում։ 

Կես ժամ էլ չանցած երկու գամփռներ վազեվազ եկան ու ինձ գետին գլորեցին, և մինչ 

նրանցից մեկը բռնել էր կոկորդս, մյուսը վազեց Կլադնո։ Մի ժամ հետո եկավ ինքը 

պան ռոտմիստրն իր ժանդարմների հետ, շանը մի կողմ կանչեց, իսկ ինձ մի հնգանոց 

բաշխեց և թույլ տվեց ամբողջ երկու օր Կլանդոյի շրջանում ողորմություն հավաքել։ 

Ինչպե՜ս չէ։ Այնպես ծլկեցի Բերոունկովի շրջան, որ ասես ոտքերիս տակ հողն 

այրվում էր, ու էլ ոտք չդրի Կլադնո։ Մեր բոլոր տղերքը այդ տեղերից խույս էին 



տալիս, որովհետև ռոտմիստրը բոլորի վրա էլ կատարում էր իր փորձերը… 

Չտեսնված շատ էր սիրում նա այդ շներին։ Ժանդարմական բաժանմունքներում 

պատմում էին, թե երբ ռոտմիստրը ռևիզիա կատարելիս հանկարծ որևէ տեղ մի 

գամփռ է տեսնում՝ էլ ստուգում չի կատարում և ուրախությունից ամբողջ օրը 

վախմիստրի հետ օղի է կոնծում։  

Եվ մինչ հովիվը կթափեր կարտոֆիլի ջուրը և ընդհանուր քրեղանի մեջ ոչխարի 

մածուն կլցներ, շրջմոլիկը շարունակում էր պատմել իր հիշողություննեը, թե 

ժանդարմներն ինչպես էին իշխանություն բանացնում։  

— Լիպնիցում ժանդարմական վախմիստրը ապրում էր ուղղակի բանտի մոտ, հենց 

ժանդարմական բաժանմունքում։ Իսկ ես, ծեր հիմարս, կարծում էի, թե 

ժանդարմական բաժանմունքը միշտ էլ աչքի ընկնող տեղում պիտի լինի, 

հրապարակում կամ այդպիսի մի տեղ, և ոչ թե խուլ նրբանցքում։ Մարդ հո 

ցուցանակներին չի նայում, անցնում է տնից տուն և այդպես առաջ գնում։ Վերջապես, 

այդ տներից մեկի երկրորդ հարկում բացում եմ մի դուռ ու ներկայանում. «Ի սեր 

Քրիստոսի ողորմություն արեք աղքատ պանդուխտիս ․ ․ ․ »։ Բայց ի՜նչ։ Ոտքերս 

թուլացան։ Նայեմ-տեսնեմ ժանդարմական բաժանմունք է։ Պատի երկայնքով շարված 

հրացաններ, սեղանի վրա խաչելություն, պահարանի մեջ մատյաններ, սեղանի 

վերևից թագավոր կայսրը աչքերը տնկել է վրաս։ Դեռ բերանս չբացած, վախմիստրը 

տեղից վեր թռավ, մոտեցավ ինձ և տուր թե կտաս մռութիս։ Ցած գլորվեցի սանդուղքի 

բոլոր աստիճաններով և այդպես էլ կանգ չառա մինչև Կեյժլից։ Ահա թե, ախպերս, 

ինչպիսի իրավունքներ ունեն ժանդարմները։  

Բոլորն սկսեցին ուտել և քիչ հետո տաքուկ խրճիթում պառկեցին նստարանների 

վրա ու քնեցին։  

Կես գիշերին Շվեյկը վեր կացավ, սուսուփուս հագնվեց և դուրս եկավ։ Արևելքում 

ծագում էր լուսինը, և նրա աղոտ լույսով Շվեյկը քայլերն ուղղեց դեպի արևելք, ինքն 

իրեն կրկնելով. «Անկարելի բան է, որ ես Բուդեյովիցի չհասնեմ»։  



Անտառից դուրս գալիս Շվեյկն իր աջ կողմում մի քաղաք տեսավ և այդ պատճառով 

ճանապարհը թեքեց դեպի հյուսիս, հետս նորից դեպի հարավ և դարձյալ մոտեցավ 

ինչ-որ քաղաքի։ Վոդյանին էր դա։ Շվեյկը մարգագետինների միջով ճարպկորեն 

շրջանցեց այդ քաղաքը, և արեգակի առաջին ճառագայթները նրան ողջունեցին 

Պրոտիվինի մոտ բարձրացող, լեռների ձյունապատ լանջերին։  

— Հառա՛ջ,— ինքն իրեն հրամայեց քաջարի զինվոր Շվեյկը։— Պարտքս կանչում է 

ինձ։ Ես պետք է հասնեմ Բուդեյովիցի։  

Բայց պատահմունքի դժբախտ բերումով, Շվեյկի քայլերը փոխանակ Պրոտիվինից 

դեպի հարավ՝ Բուդեյովիցի ուղղվելու, ուղղվեցին դեպի հյուսիս, դեպի Պիսեկ։  

Կեսօրին մոտ նրա առաջ մի գյուղակ երևաց։ Բլուրից իջնելով, Շվեյկը մտածում էր. 

«Այսպես գործը առաջ չի գնա։ Եկ հարցնեմ, թե ինչպես պետք է գնալ Բուդեյովիցի»։  

Մտնելով գյուղ, Շվեյկը շատ զարմացավ, երբ առաջին խրճիթի մոտ տնկված սյան 

վրա կարդաց. «Գյուղ Պուտիմ»։  

— Ա՜յ քեզ բան,— հառաչեց Շվեյկը,— նորից ընկա Պուտիմ, որտեղ քնել եմ դեզի 

մեջ։  

Դրանից հետո նա այլևս չզարմացավ, երբ լճակի հետևում գտնվող սպիտակ 

ներկած մի տնակից, որի վրա աչքի էր ընկնում «հավը» (որոշ տեղերում այդպես էին 

անվանում պետական արծիվը), իր ոստայնը ստուգող սարդի պես դուրս եկավ մի 

ժանդարմ։  

Ժանդարմը քիպ մոտեցավ Շվեյկին և հարցրեց միայն.  

― Ո՞ւր։  

— Բուդեյովիցի, իմ գունդը։  

Ժանդարմը հեգնաբար քմծիծաղ տվեց։  



― Բայց չէ՞ որ Բուդեյովիցիից եք գալիս։ Ձեր այդ Բուդեյովիցին ձեր հետևն է 

մնացել։— Եվ Շվեյկին քարշ տվեց ոստիկանական բաժանմունք։  

Պուտիմի ժանդարմական վախմիստրն ամբողջ շրջանում հայտնի էր արագ և 

միաժամանակ մեծ տակտով գործելու իր ընդունակությամբ։ Նա ձերբակալվածներին 

ու կալանավորներին երբեք չէր հայհոյում, սակայն ենթարկում էր այնպիսի ճարտար 

խաչաձև հարցաքննության, որ անմեղն էլ կխոստովաներ, թե մեղավոր է։  

Այդ գործի համար նա առանձնացրել էր երկու ժանդարմների, և խաչաձև 

հարցաքննությունը միշտ տեղի էր ունենում ժանդարմական ամբողջ անձնակազմի 

քրքիջի ներքո։  

— Քրեագիտության էությունը խորամանկ և միաժամանակ սիրալիր լինելու մեջ 

է,— ասում էր վախմիստրն իր ստորադրյալներին։— Սրա-նրա վրա բղավելը 

դատարկ բան է։ Մեղադրյալների և կասկածելիների հետ պետք է քաղաքավարի ու 

նրբավարի վարվել, բայց և միաժամանակ պետք է ջանալ նրանց հարցախեղդ անել։  

— Բարի գալուստ, զինվորիկս,— ասաց ժանդարմական վախմիստրը Շվեյկին։— 

Համեցեք նստեցեք, ճանապարհից հոգնած կլինեք։ Հապա ասացեք մեզ, ո՞ւր եք գնում։  

Շվեյկը կրկնեց, թե գնում է Չեխական Բուդեյովիցի, իր գունդը։  

― Դուք, ինչպես երևում է, ճանապարհը կորցրել եք,— ասաց վախմիստրը 

ժպտալով։— Բանն այն է, որ դուք գալիս եք հենց Չեխական Բուդեյովիցիից, և ես 

կարող եմ դա շատ հեշտ ապացուցել։ Ձեր գլխավերևում կախված է Չեխիայի 

քարտեզը։ Նայեցեք, մեզնից դեպի հարավ գտնվում է Պրոտիվինը, Պրոտիվինից ավելի 

հարավ՝ Գլուբոկոյեն, իսկ էլ ավելի հարավ՝ Չեխական Բուդեյովիցին։ Ասել կուզեք 

դուք ոչ թե գնում եք Բուդեյովիցի, այլ գալիս եք Բուդեյովիցիից։  

Վախմիստրը սիրալիր նայեց Շվեյկին, որը հանգիստ և արժանապատվորեն 

պատասխանեց.  

― Եվ այնուամենայնիվ, ես գնում եմ Բուդեյովիցի։  



Դա հնչեց ավելի ուժեղ, քան Գալիլեի՝ «Եվ այնուամենայնիվ պտտվում է» խոսքը, որ 

նա, հավանաբար, ասել է սաստիկ հուզված։  

— Գիտե՞ք ինչ, զինվորիկս,— ասաց վախմիստրը առաջվա պես սիրալիր,— 

պարտավոր եմ ձեզ նախազգուշացնել (ասենք, ի վերջո ինքներդ էլ կհանգեք այդ 

եզրակացության), որ ամեն մի ժխտում դժվարացնում է անկեղծ խոստովանությունը։  

— Գուք անկասկած իրավացի եք,— ասաց Շվեյկը։— Ամեն մի ժխտում 

դժվարացնում է անկեղծ խոստովանությունը, և ընդհակառակը։  

— Ա՛յ, արդեն ինքներդ, զինվորիկս, սկսում եք ինձ հետ համաձայնվել։ Անկեղծ 

ասացեք, որտեղի՞ց դուրս եկաք, երբ գնում էիք «ձեր» այդ Բուդեյովիցի ասածը։ Ասում 

եմ՝ «ձեր», որովհետև, ըստ երևույթին, գոյություն ունեն նաև ուրիշ բուդեյովիցիներ, 

որոնք գտնվում են Պուտիմից դեպի հյուսիս և մինչև հիմա ոչ մի քարտեզի վրա չեն 

նշված։  

— Ես դուրս եկա Թաբորից։  

— Իսկ Թաբորում ի՞նչ էիք անում։  

— Սպասում էի Բուդեյովիցիի գնացքին։  

— Իսկ ինչո՞ւ գնացքով չգնացիք Բուդեյովիցի։  

— Որովհետև տոմս չունեի։  

— Իսկ ինչո՞ւ ձեզ, որպես զինվորի, զինվորական անվճար տոմս չտվին։  

— Որովհետև մոտս ոչ մի փաստաթուղթ չկար։  

— Ըհը՛, ահա թե ինչ,— հաղթանակորեն ասաց վախմիստրը ժանդարմներից 

մեկին։— Տղան այնքան էլ հիմար չէ, ինչպես ձևանում է։ Աշխատում է հետքերը 

թաքցնել։  

Վախմիստրը հարցաքննությունն սկսեց նորից, չլսելու տալով փաստաթղթերին 

վերաբերվող բառերը․  



― Եվ այդպես, դուրս եկաք Թաբորից։ Իսկ ո՞ւր էիք գնում։  

— Չեխական Բուդեյովիցի։  

Վախմիստրի դեմքը փոքր-ինչ խիստ արտահայտություն ընդունեց, և նրա հայացքը 

սևեռվեց քարտեզի վրա։  

— Կարո՞ղ եք քարտեզի վրա մեզ ցույց տալ, թե որ ճանապարհով էիք գնում 

Բուդեյովիցի։  

— Ես բոլոր տեղերը չեմ հիշում։ Հիշում եմ միայն, որ Պուտիմում արդեն մի անգամ 

եղել եմ։  

Ժանդարմները արտահայտիչ հայացքներով իրար նայեցին։  

— Ուրեմն, դուք եղել եք Թաբորի կայարանում։ Ի՞նչ կա ձեր գրպաններում, բոլորը 

հանեցեք։  

Երբ Շվեյկին հիմնավորապես խուզարկեցին ու ոչինչ չգտան, բացի ծխամորճից ու 

լուցկու տուփից, վախմիստրն հարցրեց․  

— Ասացեք, ինչո՞ւ ձեզ մոտ բացարձակապես ոչինչ չկա։  

— Որովհետև ինձ ոչինչ հարկավոր չէ։  

— Տե՜ր իմ աստված,— հառաչեց վախմիստրը,— ձեզ հետ գործ ունենալը տանջանք 

է… Դուք ասացիք, որ արդեն մի անգամ Պուտիմում եղել եք։ Այդ ժամանակ ի՞նչ էիք 

անում այստեղ։  

— Պուտիմի մոտով գնում էի Բուդեյովիցի։  

— Տեսնո՞ւմ եք ինչպես եք շփոթում։ Ինքներդ ասում եք, թե գնում էիք Բուդեյովիցի, 

մինչդեռ մենք ձեզ ապացուցեցինք, որ դուք գալիս եք Բուդեյովիցիից։  

— Երևի պտույտ եմ գործել։  

Վախմիստրն ու բոլոր ժանդարմները բազմանշանակալից հայացքներ 

փոխանակեցին։  



— Այդ պտույտ գործելը մտածել է տալիս, որ դուք պարզապես հոտվտում եք մեր 

շրջանում։ Թաբորի կայարանում երկա՞ր մնացիք։  

— Մինչև Բուդեյովիցի կմեկներ վերջին գնացքը։  

— Իսկ ի՞նչ էիք անում այնտեղ։  

— Զինվորների հետ խոսում էի։  

Վախմիստրը նորից մի հույժ բազմանշանակալից հայացք նետեց իրեն 

շրջապատողների վրա։  

— Ինչի մասին էիք, օրինակ, նրանց հետ խոսում։ Ի՞նչ էիք նրանց հարցնում։  

— Հարցնում էի ո՛ր գնդից են և ուր են գնում։  

— Շատ լավ։ Իսկ չէի՞ք հարցնում, օրինակ, թե գունդը քանի՛ սվին ունի և թե ինչպե՛ս 

է ստորաբաժանված։  

— Դա չէի հարցնում։ Ինքս վաղուց անգիր գիտեմ։  

— Ուրեմն, դուք կատարելապես իրազեկ եք մեր զորքերի ներքին կառուցվածքին։  

— Իհարկե, պարոն վախմիստր։  

Այստեղ վախմիստրը գործի դրեց վերջին միջոցը, հաղթականորեն նայելով իր 

ժանդարմներին.  

— Ռուսերեն խոսել գիտե՞ք։  

— Չգիտեմ։  

Վախմիստրը գլխով նշան արեց եֆրեյտորին և, երբ երկուսով միասին մտան 

հարևան սենյակը, ուր նա, իր հաղթանակի գիտակցումից հուզված, ձեռքերը շփելով, 

համոզված ասաց.  

— Լսեցի՞ք։ Ռուսերեն խոսել չգիտե։ Երևում է, տղան կյանքում ամեն բան տեսել է։ 

Ամեն ինչ խոստովանեց, բայց ամենակարևորը ժխտում է։ Վաղն իսկ նրան 



կուղարկենք Պիսեկ, շրջանային վարչություն։ Քրեագիտության էությունը խորամանկ 

և միաժամանակ սիրալիր լինելու մեջ է։ Տեսա՞ք ինչպես հարցախեղդ արի։ Եվ ո՞ւմ 

մտքով կանցներ։ Որ նայում ես, հիմարի մեկն է թվում։ Այ, այդպիսի տիպերի 

նկատմամբ հարկավոր է նուրբ աշխատանք կատարել։ Իսկ ես գնամ 

արձանագրություն կազմեմ։  

Եվ ինքնահաճ քմծիծաղը շուրթերին, ժանդարմական վախմիստրը մինչև երեկո 

թխում էր արձանագրությունը, որի յուրաքանչյուր նախադասության մեջ փայլում էր 

«spionagevefdächtig»[16] բառը։  

Որքան վախմիստր Ֆլանդերկան շարունակում էր իր արձանագրությունը, այնքան 

իրադրությունը նրա համար պարզ էր դառնում։ Գրասենյակային տարօրինակ 

գերմաներենով գրված արձանագրությունը ավարտելով հետևյալ բառերով… «So 

melde Ich gehorsam, wird den feindlichen Offizier heutigen Tages nach 

Bezirksgendarmeriekommando Pisek, überliefert»[17], ― նա ժպտաց իր երկասիրությանը և 

կանչեց ժանդարմ եֆրեյտորին։  

— Այդ թշնամու սպային ուտելու բան տվե՞լ եք։  

— Համաձայն ձեր հրամանի, պարոն վախմիստր, սնունդով ապահովում ենք միայն 

նրանց, ովքեր բերման են ենթարկվել ու հարցաքննվել մինչև ցերեկվա ժամը 

տասներկուսը։  

— Բայց ներկա դեպքում մենք գործ ունենք հազվադեպ բացառության հետ,— 

ծանրակշիռ կերպով ասաց վախմիստրը։— Նա ավագ սպա է, հավանաբար 

շտաբային։ Ինքներդ հասկանում եք, որ ռուսները մի ինչ-որ եֆրեյտորի չէին ուղարկի 

այստեղ լրտեսելու։ Մեկնումեկին ուղարկեցեք «Կատվի մոտ» պանդոկը նրա հարմար 

ճաշ բերելու։ Իսկ եթե արդեն ճաշ չկա, թող մի բան եփեն։ Հետո թող ռոմով թեյ 

պատրաստեն և այդ բոլորը ուղարկեն այստեղ։ Եվ ոչ մի ծպտուն, թե ում համար է։ 

Առհասարակ ոչ ոքի ոչ մի խոսք, թե ումն ենք բռնել։ Դա ռազմական գաղտնիք է։ Իսկ 

նա հիմա ի՞նչ է անում։  



— Մի քիչ թութուն խնդրեց։ Նստել է հերթապահանոցում։ Բոլորովին հանգիստ է 

ձևանում, կարծես իր տանը լինի։ Ձեզ մոտ, ասում է, շատ տաք է։ Իսկ ձեր վառարանը 

ծուխ չի՞ անում։ Ձեր տեղը, ասում է, ինձ շատ է դուր գալիս։ Եթե վառարանը ծուխ 

անի, ծխնելույզ մաքրող կանչեցեք, որ ծխնելույզը մաքրի։ Բայց թող մաքրի 

իրիկնամտին և ոչ թե այն ժամանակ, երբ արեգակը ծխնելույզի վերևում լինի։  

— Ա՜յ թե պտուղ է,— կատարյալ հիացմունքով ասաց վախմիստրը։— Ցույց է 

տալիս, թե իբր դա իրեն բնավ չի վերաբերվում։ Բայց հո գիտե, որ պետք է 

գնդակահարվի։ Այդպիսի մարդուն պետք է հարգել, թեկուզ և թշնամի լինի։ Չէ՞ որ 

մարդը դեպի անխուսափելի մահ է գնում։ Չգիտեմ, մեզնից որևէ մեկը կարո՞ղ էր 

այդպես դիմանալ։ Ով էլ որ նրա տեղը լիներ, թերևս իրեն կորցներ, թուլամորթություն 

աներ։ Իսկ նա նստած է իր համար և ասում է. «Ձեզ մոտ տաք է, և վառարանը ծուխ չի 

անում»։ Ա՛յ դա, պարոն եֆրեյտոր, կա՜մք է։ Այդպիսի մարդը պետք է ունենա 

պողպատե ջղեր, էնտուզիազմ, անձնուրացություն և արիություն։ Երանի մեր 

Ավստրիայում բոլորն այդպիսի էնտուզիաստներ լինեին։ Բայց այդ մասին չխոսենք։ 

Մեզ մոտ էլ էնտուզիաստներ կան։ Դուք «Ազգային քաղաքականություն» թերթում 

կարդացե՞լ եք հրետանու պորուչիկ Բերգերի մասին, որը բարձրացել է մի բարձր, 

եղևնու վրա և այնտեղ դիտակետ սարքել։ Երբ մերոնք նահանջել են, նա այլևս չի 

կարողացել ցած իջնել, որովհետև գերի կընկներ, և ահա սկսել է սպասել, թե մերոնք 

ե՞րբ են նորից թշնամուն քշելու, և սպասել է ամբողջ երկու շաբաթ, մինչև որ իր 

ուզածը կատարվել է։ Ամբողջ երկու շաբաթ նստած է եղել ծառի վրա և քաղցից 

չմեռնելու համար կրծել է եղևնու ամբողջ կատարը, սնվել ճյուղերով ու 

ասեղնատերևներով։ Երբ մերոնք եկել են, նա այնքան թուլացած է եղել, որ չի 

կարողացել ծառի վրա մնալ, ցած է ընկել, ջախջախվել ու մեռել։ Հետմահու 

պարգևատրվել է «Խիզախության համար» ոսկե մեդալով։  

Եվ վախմիստրը լրջաբար ավելացրեց.  



— Ահա դա՛ է, պարոն եֆրեյտոր, անձնուրացությունը, դա՛ է հերոսությունը։ Էհ, 

խոսքով ընկանք։ Գնացեք նրա համար ճաշ պատվիրեցեք, իսկ առայժմ նրան 

ուղարկեցեք ինձ մոտ։  

Եֆրեյտորը բերեց Շվեյկին, և վախմիստրը նրան մտերմավարի գլխով ցույց տալով 

աթոռը՝ հարցաքննությունը վերսկսեց այն հարցով, թե արդյոք նա ծնողներ ունի՞։  

— Չունեմ։  

Վախմիստրը խորհեց, թե ավելի լավ է, որ չունի, քանի որ ոչ ոք ստիպված չի լինի 

ողբալ այդ դժբախտի կորուստը։ Այդ ժամանակ նա նայեց Շվեյկի բարեհամբույր 

դեմքին հանկարծ, բարի զգացմունքներով տոգորված, ձեռքով թեթևակի խփեց նրա 

ուսին, ավելի մոտ թեքվեց ու հայրական տոնով հարցրեց.  

— Հը՞, մեր Չեխիան ձեզ դո՞ւր է գալիս։  

— Չեխիայի ամեն տեղը ինձ դուր է դալիս, ամեն տեղ ինձ շատ լավ մարդիկ են 

հանդիպել։  

Վախմիստրը գլխով հավանության նշան արեց։  

— Մեզ մոտ մարդիկ շատ լավն են ու համակրելի։ Եթե երբեմն էլ մի կռիվ կամ 

գողություն է պատահում, դա հաշիվ չէ։ Արդեն տասնհինգ տարի է, որ ես այստեղ եմ, 

և, իմ հաշվով, այստեղ տարեկան տեղի է ունենում երեք քառորդ սպանություն։  

— Ինչպե՞ս թե, լրի՞վ չեն սպանում, չե՞ն վերջացնում,— հարցրեց Շվեյկը։  

— Ոչ, այդ չեմ ասում։ Տասնհինգ տարվա ընթացքում մենք հետաքննել ենք 

ընդամենը տասնմեկ սպանություն. հինգը կատարվել է կողոպուտի նպատակով, իսկ 

մնացած վեցը այնպիսի պատճառներով, որոնց մասին նույնիսկ չարժե խոսել։  

Վախմիստրը լռեց, ապա նորից անցավ հարցաքննության իր մեթոդին.  

— Իսկ ի՞նչ էիք մտադիր անել Բուդեյովիցիում։  

— Իննսունմեկերորդ գնդում անցնել պարտականություններիս կատարմանը։  



Վախմիստրը Շվեյկին նորից ուղարկեց պահականոց, իսկ ինքը, չմոռանալու 

համար, Պիսեկի շրջանային ժանդարմական վարչությանն ուղղած իր զեկուցագրի 

մեջ ավելացրեց. «Չեխերենին տիրապետում է կատարելապես։ Մտադիր է եղել 

Բոլդեյովիցիում թափանցել 91-րդ հետևակ գունդը»։  

Նա ուրախ-ուրախ ձեռքերը շփեց։ Վախմիստրը գոհ էր այդ հարուստ նյութից և 

առհասարակ այն արդյունքներից, որ տվել էր հարցաքննելու իր մեթոդը։ Նա հիշեց իր 

նախորդին՝ վախմիստր Բյուրգերին, որը ձերբակալվածի հետ չէր էլ խոսում, ոչ մի 

բան չէր հարցնում, այլ անհապաղ ուղարկում էր շրջանային դատարան հետևյալ 

համառոտ զեկույցով. «Համաձայն ժանդարմական ենթասպայի զեկույցի, այսինչը 

կալանավորված է շրջմոլիկության և մուրացկանության համար»։ Եվ դա 

հարցաքննությո՞ւն է։  

Եվ նայելով զեկուցագրի խզմզված էջերին, վախմիստրը ինքնագոհ ժպտաց, 

գրասեղանի արկղից հանեց Պրագայի ժանդարմական գլխավոր վարչության գաղտնի 

շրջաբերականը, որ ուղարկված էր «հույժ գաղտնի» սովորական մակագրությամբ, և 

կարդաց մի անգամ ևս.  

«Ժանդարմական բոլոր բաժանմունքներին խստագույնս կարգադրվում է հատուկ 

զգոնությամբ հետևել իրենց շրջաններից անցնող անձանց: Արևելյան Գալիցիայում 

մեր զորքերի վերախմբավորումը մի քանի ռուսական զորամասերի 

հնարավորություն է տվել Կարպատներն անցնելուց հետո դիրքեր գրավել 

ավստրիական հողերում, որի հետևանքով փոխվել է ռազմաճակատի գիծը, որն ավելի 

է խորացել պետական սահմանից դեպի արևմուտք։ Այդ նոր իրադրությունը 

ռուսական հետախույզներին հնարավորություն է տվել խորապես թափանցել երկրի 

թիկունքը, հատկապես Սիլեզիա և Մորավիա, որտեղից, ըստ գաղտնի տվյալների, մեծ 

թվով ռուսական հետախույզներ անցել են Չեխիա: Հաստատված է, որ նրանց մեջ կան 

շատ ռուսական չեխեր, ռուսական գլխավոր շտաբի ակադեմիայի սաներ, որոնք, 

կատարելապես տիրապետելով չեխերենին, հանդիսանում են հույժ վտանգավոր 



հետախույզներ, քանի որ կարող են դավաճանական պրոպագանդա մղել և կմղեն 

նաև չեխ բնակչության մեջ: Ի նկատի ունենալով այդ, ժանդարմական գլխավոր 

վարչությունը կարգադրում է ձերբակալել բոլոր կասկածելի անձանց և զգոնությունը 

բարձրացնել հատկապես այն վայրերում, որոնց մոտերքում կան կայազորեր, 

զինվորական կետեր և այնպիսի երկաթուղային կայարաններ, որոնցով գինվորական 

գնացքներ են անցնում: Ձերբակալվածներին անհապաղ խուզարկել և ուղարկել վերին 

ինստանցիա»:  

ժանդարմական վախմիստրը նորից ինքնագոհ ժպտաց և գաղտնի շրջաբերականը 

զետեղեց մի թղթապանակի մեջ, որի վրա գրված էր. «Գաղտնի կարգադրություններ»։  

Այդ բազմաթիվ կարգադրությունները կազմում էր Ներքին գործոց 

մինիստրությունը Պաշտպանության մինիստրության հետ միասին, որին ենթարկվում 

էր ժանդարմերիան։  

Պրագայի ժանդարմական գլխավոր վարչությունում չէին հասցնում դրանք 

բազմացնել և ուղարկել։  

Թղթապանակի մեջ կային.  

Հրաման տեղական բնակիչների տրամադրություններին հետևելու մասին։  

Հրահանգ, թե ինչպես տեղական բնակիչների հետ ունեցած խոսակցություններից 

պարզել, թե նրանց մտքերի վրա ի՛նչ ներգործություն են ունենում ռազմական 

գործողությունների բեմից ստացվող լուրերը։  

Անկետա ․  տեղի ազգաբնակչությունն ի՞նչ վերաբերմունք ունի ռազմական 

փոխառությունների և նվիրատվություններ հավաքելու նկատմամբ։  

Անկետա․ ի՞նչ տրամադրություններ կան տեղական ինքնավարության անդամների 

և ինտելիգենցիայի շրջանում։  



Կարգադրություն․ անհապաղ պարզել, թե քաղաքական ի՞նչ կուսակցությունների է 

հարում տեղական բնակչությունը, որքան է ուժեղ քաղաքական կուսակցություններից 

յուրաքանչյուրը։  

Հրաման ․  հետևել տեղի քաղաքական կուսակցությունների պարագլուխների 

գործունեությանը և պարզել, թե ինչ աստիճան լոյալ են այն քաղաքական 

կուսակցությունները, որոնց հարում է բնակչությունը։  

Անկետա ․  ի՞նչ թերթեր, ժուռնալներ ու բրոշյուրներ են ստացվում տվյալ 

ժանդարմական բաժանմունքին ենթակա շրջանում։  

Հրահանգ. ինչպե՛ս պարզել, թե ում հետ են կապեր պահպանում անլոյալության մեջ 

կասկածվող անձինք և ինչով է արտահայտվում նրանց անլոյալությունը։  

Հրահանգ, թե ինչպես վճարովի մատնիչներ ու լրտուներ հավաքագրել տեղական 

ազգաբնակչության միջից։  

Հրահանգ տեղական բնակչության միջից հավաքագրված և ժանդարմական 

բաժանմունքին ծառայող լրատուների համար։  

Յուրաքանչյուր օրն իր հետ բերում էր նոր հրահանգներ, հրամաններ, անկետաներ 

ու կարգադրություններ։  

Խեղդվելով Ավստրիայի Ներքին գործոց մինիստրության այդ գյուտերի ծովում, 

վախմիստր Ֆլանդերկան շատ «պարտքերի մնացորդներ» ուներ և անկետաներին 

տալիս էր միատեսակ պատասխաններ, թե իր շրջանում ամեն ինչ կարգին է և տեղիս 

բնակչության լոյալությունը համապատասխանում է II a աստիճան:  

Միապետության նկատմամբ բնակչության լոյալությունը գնահատելու համար 

Ավստրիայի Ներքին գործոց մինիստրությունը հնարել էր այսպիսի աստիճանակարգ.  

I a  I b  I c 

II a  II b  II c 



III a  III b  III c 

IV a  IV b  IV c 

Հռոմեական չորսը «a»-ի հետ նշանակում էր դավաճանություն ու կախաղան, «b»-ի 

հետ՝ համակենտրոնացման ճամբար, իսկ «c»-ի հետ` հետամտել և բանտարկել։  

Ժանդարմական վախմիստրի գրասեղանի արկղերում կային ամեն տեսակ 

տպագիր կարգադրություններ ու մատյաններ։ Իշխանությունները ցանկանում էին 

իմանալ, թե յուրաքանչյուր քաղաքացի ինչ է մտածում իր կառավարության մասին։  

Վախմիստր Ֆլանդերկան հաճախ էր վհատվում այդ «գրականությունից», որ գալիս 

էր յուրաքանչյուր փոստով։ Հենց որ տեսնում էր «անվճար պաշտոնական» շտեմպելը 

կրող ծանոթ մի ծրար, սիրտն սկսում էր թրթռալ։ Գիշերը երկար խոհրդածելուց հետո 

սա հանգում էր այն եզրակացության, որ մինչև պատերազմի վերջը չի ապրի, որ 

Երկրամասային ժանդարմական վարչությունը նրան կզրկի բանականության վերջին 

փշուրներից և նա բախտ չի ունենա ուրախանալու ավստրիական զենքի 

հաղթանակով, քանզի մինչ այդ նրա գլխից պակասած կլինեն շատ պտուտակներ։  

Իսկ ժանդարմական շրջանային վարչությունը օր օրի վրա նրան ռմբակոծում էր 

հարցապնդումներով, թե ինչո՞ւ մինչև հիմա պատասխան չի տրված №[math]\frac{72 \ 

345}{721\ a/f}[/math]d անկետային, ինչպես է կատարվում №[math]\frac{88 \ 992}{822 \ 

gfeh}[/math]z հրահանգը, ինչպիսի գործնական արդյունքներ է ունեցել 

№[math]\frac{123 \ 456}{1292\ b/r}[/math]v հրամանը, և այլն։  

Նրան ամենից շատ գլխացավանք էր պատճառում այն հրահանգը, թե ինչպես 

պետք է տեղական բնակչության միջից վարձու մատնիչներ ու լրտուներ 

հավաքագրել։ Վերջապես գալով այն եզրակացության, որ հնարավոր չէ որևէ մեկին 

հավաքագրել այն վայրից, ուր սկիզբ է առնում Բլատան, որովհետև այնտեղ բոլորը 

պնդաճակատներ են, նա որոշեց իր մոտ ծառայության վերցնել համայնքի հոտաղին, 

որին Տռճինկ Պեպկա մականունն էին կպցրել։ Այդ Պեպկան ապուշի մեկն էր, որ իր 

մականունը լսելուն պես սկսում էր տռճինկ տալ, բնությունից ու մարդկանցից 



ծաղրված, դժբախտ ու խեղանդամ մի արարած, որ տարեկան մի երկու զլոտինով ու 

հացափորի արածացնում էր գյուղի հոտը։  

Եվ ահա վախմիստրը հրամայում է Պեպկային կանչել իր մոտ և նրան ասում է.  

— Գիտե՞ս, Պեպկա, ով է «ծեր Պրոխազկան»։  

— Մե-մեե՜․․․  

— Մի՛ մկկա։ Միտդ պահիր, որ այդպես են անվանում թագավոր կայսրին։ Գիտե՞ս 

ով է թագավոր կայսրը։  

— Նա թագավոլ կայսլն է…  

— Ապրե՛ս, Պեպկա։ Ուրեմն, իմացիր, եթե տնից տուն ճաշի գնալիս լսես, որ 

մեկնումեկն ասում է, թե թագավոր կայսրը անասուն է կամ այդպիսի մի բան, եկ ու 

ինձ հայտնիր։ Դրա համար ինձնից քսան հելլեր կստանաս։ Իսկ եթե լսես, որ 

մեկնումեկն ասում է, թե մենք պատերազմը տանուլ կտանք, դարձյալ եկ ինձ մոտ, 

հասկանո՞ւմ ես։ Կհայտնես, թե ասողն ով էր, և նորից քսան հելլեր կստանաս։ Բայց 

եթե իմանամ, որ մի բան թաքցրել ես, վերջդ վատ կլինի։ Կձերբակալեմ ու կուղարկեմ 

Պիսեկ։ Իսկ հիմա տռճինկ տուր տեսնեմ։— Պեպկան տռճինկ է տալիս, իսկ 

վախմիստրը նրան քսան հելլեր է նվիրում և, ինքն իրենից գոհ, ժանդարմական 

վարչությանը զեկուցագիր գրում, թե լրտու է հավաքագրել։  

Հետևյալ օրը վախմիստրի մոտ գալիս է քահանան և որպես գաղտնիք հայտնում, թե 

առավոտյան գյուղից դուրս հանդիպել է գյուղի հոտաղ Տռճինկ Պեպկային և նա իրեն 

ասել է. «Տել հայլ, ելեկ պան վախմիստլը ասաց, թե թագավոլ կայսլը անասուն է և 

մենք պատերազմը տանուլ կտանք։ Մե-մեե․․․ հո՛պ»։  

Քահանայի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո վախմիստրը հրամայում է գյուղի 

հոտաղին ձերբակալել։ Հետագայում Գրադչանիի դատարանը հոտաղին պետական 

դավաճանության համար դատապարտել էր քսան տարվա բանտարկության։ 

Պեպկան մեղադրվում էր վտանգավոր և դավաճանական գործողությունների, 



մարդկանց մտքերը պղտորելու, նորին մեծությանը վիրավորանք հասցնելու և մի 

շարք այլ հանցանքների ու զանցանքների մեջ։  

Տռճինկ Պեպկան դատարանում իրեն պահել էր ինչպես արոտատեղում կամ 

հարևանների մոտ, բոլոր հարցերին պատասխանել էր այծի պես մկկալով, իսկ 

դատավճիռը կարդալիս բղավել էր «Մե-եե՜… հո՛պ» և տռճինկ էր տվել։ Դրա համար 

պատժվել էր կարգապահական կարգով, այն է՝ կոշտ անկողին, մենախուց և 

շաբաթական երեք օր միայն հաց և ջուր։  

Այդ օրվանից վախմիստրը լրտու չուներ և ստիպված էր բավարարվել նրանով, որ 

ինքն իր համար լրտու էր հնարել. վերադասին հնարովի անուն էր հայտնել և, 

այդպիսով, իր ամսական եկամուտն ավելացրել հիսուն կրոնով, որը խմում էր 

«Կատվի մոտ» պանդոկում։ Գարեջրի տասներորդ գավաթից հետո վախմիստրը 

սկսում էր խղճի խայթ զգալ, գարեջուրը նրան դառն էր թվում, և նա հարևաններից 

միշտ լսում էր միևնույն խոսքը. «Այսօր մեր վախմիստրը մի տեսակ տխուր է, կարծես 

քեֆը տեղը չի»։ Այնժամ նա գնում էր տուն, իսկ նրա հեռանալուց հետո միշտ 

մեկնումեկը ասում էր. «Երևի մերոնք Սերբիայում նորից տակներն են արել, որ 

վախմիստրն այսօր այդպես լուռ է»։  

Իսկ վախմիստրը տանը լրացնում էր անթիվ ու անհամար անկետաներից մեկը․  

«Բնակչության տրամադրությունը — Ia…»  

Ռևիզիայի և հետաքննության սպասելով, վախմիստրը հաճախ երկար ու անքուն 

գիշերներ էր լուսացնում։ Աչքին երևում էր կախաղանի պարանի օղակը, նրան թվում 

էր, թե ահա իրեն մոտեցնում են կախաղանին, և վերջին պահին պաշտպանության 

մինիստրն ինքը, կախաղանի մոտ կանգնած, ցածից բարձրաձայն հարցնում է նրան․  

«Wachmeister, wo ist die Antwort des Zirkulärs №[math]\frac{1789678}{23792}[/math] x, 

y, z.?»[18] 



Բայց դա առաջ էր։ Հիմա նրան թվում էր, թե ժանդարմական վարչության բոլոր 

անկյուններից լսում է որսորդական հին շնորհավորանքը. «Շնորհավոր որսդ»։ Եվ 

ժանդարմական վախմիստրը չէր տարակուսում, որ շրջանային ժանդարմական 

վարչության պետը ձեռքը կդնի նրա ուսին և կասի․  

«Ich gratuliere Ihnen, Herr Wachmeister…»[19] 

Ժանդարմական վախմիստրի երևակայությունը մեկը մյուսից հհրապուրիչ 

պատկերներ էր գծում։ Նրա չինովնիկական ուղեղի գալարներում հառնում ու 

վետվետում էին պարգևանշաններ, պաշտոնի բարձրացումներ և իր քրեագիտական 

ընդունելությունների վաղուց ակնկալած գնահատությունը, ընդունակություններ, 

որոնք նրան մեծ կարիերա էին խոստանում։  

Վախմիստրը կանչեց եֆրեյտորին ու հարցրեց.  

— Ճաշ գտա՞ք։  

— Նրա համար կաղամբով ու կնեդլիկով պատրաստած ապխտած խոզի միս բերին։ 

Սուպ չկար արդեն։ Մի բաժակ թեյ խմեց և էլի է ուզում։  

— Տալ,— մեծահոգաբար թույլ տվեց վախմիստրը։— երբ թեյից կշտանա, բերեք ինձ 

մոտ։  

Կես ժամ հետո եֆրեյտորը բերեց կուշտ կերած և, ինչպես միշտ, գոհունակ Շվեյկին։  

— Հը՞, ճաշը ձեզ դո՞ւր եկավ,— հարցրեց վախմիստրը։  

— Տանելի ճաշ է, պարոն վախմիստր։ Միայն թե վատ չէր չինի, որ մեջը ավելի շատ 

կաղամբ գցեին։ Բայց ի՛նչ արած, ես գիտեմ, որ ճաշը պատրաստելիս նրանք ինձ չեն 

նկատի ունեցել։ Խոզի միսը լավն է, հավանաբար տանու ապուխտ է, տանու խոզի 

մսից։ Ռոմով թեյն էլ լավն է։  

Վախմիստրր նայեց Շվեյկին ու սկսեց.  

— Ճի՞շտ է, որ Ռուսաստանում թեյ շատ են խմում։ Այնտե՞ղ էլ ռոմ կա։  



— Աշխարհումս ամեն տեղ էլ ռոմ կա, պարոն վախմիստր։  

«Սկսում է խոսքը դես ու դեն գցել,— մտածեց վախմիստրը։— Դու առաջուց պետք է 

մտածեիր, թե ինչ ես ասում»։ Եվ մտերմաբար թեքվեք ով դեպի Շվեյկը՝ հարցրեց.  

— Իսկ Ռուսաստանում սիրունիկ աղջիկներ կա՞ն։  

— Սիրունիկ աղջիկներ ամեն տեղ էլ կան, պարոն վախմիստր։  

«Ա՜յ թե ինչպիսին ես դու,— նորից մտածեց վախմիստրը։— Երևի որոշել է հետքերը 

խճճել»,— և միանգամից շպպացրեց քառասուներկու սանտիմետր տրամաչափի 

թնդանոթի պես.  

— Ի՞նչ էիք մտադիր անել Իննսունմեկերորդ գնդում։  

— Գնդի հետ գնալ ռազմաճակատ։  

Վախմիստրը գոհունակությամբ նայեց Շվեյկին ու մտածեց. «Ճիշտ է։ Դա 

Ռուսաստան ընկնելու ամենալավ միջոցն է»։  

— Շատ լավ է մտածված,— հիացմունքով ասաց նա, դիտելով, թե իր խոսքերը 

Շվեյկի վրա ինչ տպավորության են գործում, սակայն նրա աչքերի մեջ չնկատեց ոչինչ, 

բացի կատարյալ հանգստությունից։  

«Աչքն էլ չի ճպի,— հոգու խորքում սարսափեց վախմիստրը,— համա թե դիմանալ 

գիտեն դրանք։ Եթե դրա տեղը ես լինեի, այդ բառերը լսելիս ոտքերս կթուլանային»։  

— Առավոտյան ձեզ կուղարկենք Պիսեկ,— ասաց նա իբր թե հենց այնպես։— 

Պիսեկում երբևէ եղե՞լ եք։  

— Հազար իննհարյուր տասը թվին, կայսերական զորախաղերի ժամանակ։  

Վախմիստրի դեմքին մի գոհունակ ու հաղթական ժպհտ խաղաց։ Նա զգաց, որ 

խաչաձև քննության իր մեթոդի մեջ ինքն իրեն գերազանցեց։  

— Այնտեղ մնացիք մինչև զորախաղերն ավարտվե՞լը։  

— Իհարկե, պարոն վախմիստր։ Ես հետևակի մեջ էի։  



Շվեյկը շարունակում էր նայել վախմիստրին, որն ուրախությունից շուռումուռ էր 

գալիս աթոռի վրա և այլևս չէր կարող դիմանալ, մինչև որ այդ ամենը չմտցներ 

զեկուցագրի մեջ։ Նա կանչեց եֆրեյտորին և հրամայեց Շվեյկին տանել, իսկ ինքն իր 

զեկուցագրի մեջ ավելացրեց.  

«Ունեցել է այսպիսի պլան. 91-րդ գնդի շարքերը խցկվելուց հետո խնդրել, որ իրեն 

անմիջապես ուղարկեն ռազմաճակատ, այստեղից նա առաջին իսկ հնարավորության 

դեպքում կփախչեր Ռուսաստան, քանի որ տեսնում է, որ, շնորհիվ մեր օրգանների 

զգոնության, հնարավոր չէ այլ կերպ վերադառնալ այնտեղ։ Միանգամայն 

հավանական է, որ նա կարող էր հաջողությամբ իրագործել իր մտադրությունը, քանի 

որ, համաձայն նրա ցուցմունքների, որոնք ձեռք են բերված երկարատև խաչաձև 

հարցաքննությամբ, դեռևս 1910 թվին որպես շարքային մասնակցել է Պիսեկի 

շրջանում տեղի ունեցած կայսերական զորախաղերին, որից երևում է, որ այդ 

ասպարեզում մեծ փորձ ունի։ Թույլ եմ տալիս ինձ ընդգծել, որ իմ հավաքած 

մեղադրական նյութը հանդիսանում է խաչաձև հարցաքննության իմ սիստեմի 

արդյունքը»։  

Դռան առաջ երևաց եֆրեյտորը.  

— Պարոն վախմիստր, նա խնդրում է թույլ տալ, որ գնա արտաքնոց։  

— Bajonett auf![20],— հրամայեց վախմիստրը։— Բայց ոչ, նրան բերեք այստեղ։  

— Դուք ուզում եք արտաքնո՞ց գնալ,— սիրալիր հարցրեց Շվեյկին վախմիստրը։— 

Արդյոք դրա մեջ որևէ ուրիշ մեծ բան չի՞ թաքնված։  

— Միանգամայն ճիշտ է։ Ես ուզում եմ հոգալ իմ «մեծ կարիքը», պարոն 

վախմիստր,— պատասխանեց Շվեյկը։  

— Տեսեք, հա՜, հանկարծ ուրիշ բան դուրս չգա,— բազմանշանակալից ասաց 

վախմիստրը, աստրճանակի կոբուրը կոճկելով։  



— Իմ ատրճանակը լավն է,— ասաց նա Շվեյկին ճանապարհին,— յոթլիցքանի է, 

միանգամայն, ճիշտ է խփում, նշանակետին։  

Սակայն բակ դուրս գալուց առաջ վախմիստրը կանչեց եֆրեյտորին ու ասաց նրան.  

— Սվինը հագցրեք հրացանին, և երբ նա ներս մտնի՝ կանգնեցեք արտաքնոցի 

հետևում։ Չլինի թե հանկարծ աղբահորի տակով ական փորի։  

Արտաքնոցը մի սովորական փայտյա բուդկա էր, որ տրտում կանգնած էր բակի 

մեջ, աղբակույտի մոտ։ Մի հին վետերան էր դա, որի մեջ իրենց բնական պահանջները 

հոգացել էին շատ սերունդներ։ Հիմա այնտեղ նստել էր Շվեյկը և մի ձեռքով բռնել 

դռան թելը, մինչդեռ եֆրեյտորը հետևի փոքրիկ լուսամուտից նայում էր նրա 

հետույքին, հետևելով, որ չլինի թե հանկարծ նա ական փորի։  

Ժանդարմական վախմիստրի բազեի աչքերը մխվել էին դռանը. նա միտք էր անում, 

թե Շվեյկի ո՞ր ոտքին խփի, եթե նա փախչելու փորձ անի։  

Սակայն դուռը կամացուկ բացվեց, և արտաքնոցից դուրս եկավ բավարարված 

Շվեյկը, որը վախմիստրին հարցրեց․  

— Հո շատ երկար չմնացի՞ այնտեղ։ Հո ձեզ սպասել չտվի՞։  

— Օ՜, բնավ ոչ, բնավ ոչ,— պատասխանեց վախմիստրը և մտածեց. «Որքան 

քաղաքավարի ու նրբանկատ են դրանք բոլորը։ Լավ գիտե, թե իրեն ինչ է սպասում, 

բայց դարձյալ սիրալիր է։ Պետք է արդարացի լինել, մարդը քաղաքավարի է մինչև իր 

վերջին րոպեն։ Մի՞թե մեզնից մեկնումեկը կարող էր իրեն այդպես պահել, եթե նրա 

տեղը լիներ»։  

Վախմիստրը մնաց պահականոցում և նստեց Շվեյկի կողքին, ժանդարմ Ռամպայի 

թափուր անկողնու վրա։ Այդ Ռամպան վերակարգի մեջ էր և մինչև առավոտ պետք է 

շրջագայեր մոտակա գյուղերը։ Ներկա պահին նա նստած էր արդեն Պրոտիվինում, 

«Սև ձիու մոտ» պանդոկում, և կոշկակարների հետ «ինն» էր խաղում, խաղի 

ընդմիջումներին ապացուցելով, թե Ավստրիան կհաղթի։  



Վախմիստրը վառեց իր ծխամորճը, Շվեյկին էլ թութուն տվեց ծխամորճի համար, 

եֆրեյտորը փայտ նետեց վառարանի մեջ, և ժանդարմական բաժանմունքը դարձավ 

աշխարհիս ամենահաճելի անկյունը, տաքուկ մի բույն։ Վրա հասավ ձմեռային 

մթնշաղը․․․ Իջավ գիշերը, մտերմական սրտաբաց զրույցների պահը։  

Բոլորը լուռ էին։ Վախմիստրը երկար ժամանակ ինչ-որ բան էր խորհում և, 

վերջապես, դիմեց օգնականին․  

— Իմ կարծիքով, լրտեսներին կախելը ճիշտ բան չէ։ Այն մարդը, որ իրեն զոհում է 

հանուն պարտքի, հանուն իր, այսպես ասած, հայրենիքի, արժանի է գնդակից 

մեռնելու պատվին։ Դուք ի՞նչ կարծիքի եք, պարոն եֆրեյտոր։  

— Իհարկե, ավելի լավ է նրան գնդակահարել, և ոչ թե կախել,― համաձայնվեց 

եֆրեյտորը։— Եթե մեզ, օրինակ, ուղարկեն ու ասեն. «Գուք պետք է պարզեք, թե 

ռուսներն ինչքան գնդացիր ունեն իրենց գնդացրային զորամասում», ի՛նչ արած, 

զգեստներս կփոխենք ու կգնանք։ Եվ դրա համար ինձ պիտի կախե՞ն ավազակի պես»։  

Եֆրեյտորն այնքան ոգևորվեց, որ տեղից վեր կացավ ու հայտարարեց․  

— Ես պահանջում եմ, որ ինձ գնդակահարեն ու թաղեն զինվորական 

պատիվներով։  

— Բայց այստեղ մի խոչընդոտ կա,— ասաց Շվեյկը։— Եթե լրտեսը հիմար մարդ չէ, 

դե եկ ու մերկացրու նրան։ Երբեք չեն կարող մերկացնել։  

— Ոչ, կմերկացնեն,— տաքացավ վախմիստրը։— Չէ՞ որ նրանք էլ հիմար չեն և 

իրենք էլ իրենց հատուկ սիստեմն ունեն։ Դուք դրան անձամբ կհամոզվեք։  

— Կհամոզվե՛ք,— կրկնեց նա արդեն հանգիստ, տոնով և միաժամանակ սիրալիր 

ժպտալով։— Որքան էլ մարդ պատեպատ ընկնի, միևնույն է, մեզ մոտ դա նրան չի 

օգնի։ Ճիշտ չե՞մ ասում, պարոն եֆրեյտոր։  

Եֆրեյտորը գլխով հավանության նշան արեց և ասաց, թե որոշ մարդիկ կան, որոնք 

իրենց գործն արդեն վաղուց տանուլ են տվել, և ինչքան ուզում են թող հանգիստ 



ձևանան, դա նրանց չի օգնի։ Որքան մարդ ցույց է տալիս, թե հանգիստ է, այնքան 

ավելի է իրեն մատնում։  

— Դուք իմ դպրոցի հետևորդ եք, եֆրեյտոր,— բարբառեց վախմիստրը 

հպարտորեն։— Հանգստությունը օճառի պղպջակ է, իսկ շինծու հանգստությունը 

հանդիսանում է corpus delicti[21]։  

Եվ ընդհատելով իր տեսության շարադրումը, նա դիմեց եֆրեյտորին։  

— Ի՞նչ անենք ընթրիքի համար։  

— Իսկ այսօր պանդոկ չե՞ք գնալու, պարոն վախմիստր։  

Այստեղ վախմիստրի առաջ իր հասակով մեկ ծառացավ մի բարդ պրոբլեմ, որ 

անհապաղ լուծում էր պահանջում։ Իսկ եթե կալանավորը օգտվելով նրա գիշերային 

բացակայությունից՝ փախչի՞։ Եֆրեյտորը, ճիշտ է, հուսալի և զգույշ մարդ է, բայց 

արդեն մի անգամ նրա ձեռքից երկու շրջմոլիկ է փախել։ Իրականում բանն այսպես էր 

եղել, եֆրեյտորը չէր ցանկացել նրանց հետ սառնամանիքին քարշ գալ մինչև Պիսեկ և 

Ռաժիցի մոտ նրանց բաց էր թողել մի դաշտում, ձևի համար մի անգամ օդի մեջ 

կրակելով։  

― Մեր տատիկին ուղարկենք ընթրիք բերի։ Իսկ գարեջուրը կկրի փայտյա 

ջրամանով,― լուծեց, վերջապես, վախմիստրն այդ բարդ պրոբլեմը։— Թող տատիկը 

մի լավ վազվզի, ոսկորները մի քիչ ժաժումաժ գան։  

Եվ պառավ Պեյզլիրկան, որ նրանց սպասարկում էր, այդ երեկո իսկապես մի լավ 

վազվզեց։ Ընթրիքից հետո էլ հաղորդակցությունը չընդհատվեց ժանդարմական 

բաժանմունք — «Կատվի մոտ» պանդոկ գծի վրա։ Պառավի մեծ ու ծանր սապոգների 

անհամար հետքերը վկայում էին, որ վախմիստրը որոշել է իրեն լիովին հատուցել այն 

բանի համար, որ բացակայում է «Կատվի մոտ» պանդոկից։  

— Ասում եք ով կա նրանց մո՞տ։ Մի կասկածելի մարդ,— պատասխանեց պառավը 

պանդոկապետի հարցին։— Ես հիմա այնտեղից եմ գալիս. երկուսով նստած են իրար 



գրկած, իսկ վախմիստրը շոյում է նրա գլուխն ու ասում. «Անգի՜նըս, սլավոնական իմ 

հոգյակ, իմ սիրելի լրտեսիկ․․․»։  

Իսկ երբ կես գիշերից բավական անցել էր, ժանդարմական բաժանմունքն իրենից 

ներկայացնում էր այսպիսի մի տեսարան․  եֆրեյտորը լրիվ համազգեստը հագին, 

անկողնու լայնքով պառկած-քնած էր բարձրաձայն խռմփացնելով, նրա դիմաց, շշի 

հատակին մնացած կոնտուշովկան առաջը դրած, նստել էր վախմիստրը և գրկել 

Շվեյկի պարանոցը։ Արցունքները հոսում էին նրա արևառ դեմքն ի վար, 

կոնտուշովկայից մորուքի մազերը իրար էին կպել։ Նա քրթմնջում էր․  

― Դե՛հ, խոստովանիր, որ Ռուսաստանում այսպիսի լավ կոնտուշովկա չի գտնվի։ 

Ասա, որ կարողանամ հանգիստ քնել։ Խոստովանիր տղամարդու պես։  

— Չի գտնվի։  

Վախմիստրը ընկավ Շվեյկի վրա։  

— Ուրախացրիր ինձ, խոստովանեցիր։ Ահա այդպես էլ պետք է խոստովանել 

հարցաքննության ժամանակ։ Քանի որ մեղավոր ես, ի՞նչ կարիք կա ժխտելու։  

Նա ոտքի կանգնեց և, տարուբերվելով, դատարկ շիշը ձեռքին, դիմեց դեպի իր 

սենյակը, քրթմնջալով.  

— Եթե ես միանգամից ճիշտ ճա-ճա-նապարհ չընտրեի, կարող էր բո-բոլորովին 

ուրիշ բան ստացվել։  

Նախքան մունդիրով անկողնու վրա փռվելը, նա գրասեղանի արկղից հաննց իր 

զեկուցագիրը և ջանաց այն լրացնել հետևյալ տվյալով.  

«Ich muss noch dazu beizufügen, das die russische Kontuszówka[22] § 56-ի հիման վրա…»։  

Նա թանաք կաթեցրեց թղթի վրա, լեզվով լիզեց կաթիլը և, միանգամից, հիմարաբար 

ժպտալով, գլորվեց-ընկավ անկողնու վրա ու քնեց մեռածի պես։  



Առավոտյան դեմ ժանդարմական եֆրեյտորը, որ քնած էր դիմացի պատի տակ 

դրված մահճակի վրա, սկսեց այնպես խռմփալ ու սվսվալ, որ Շվեյկն արթնացավ։ Նա 

վեր կացավ, մի լավ ցնցեց եֆրեյտորին ու նորից պառկեց։ Աքաղաղները կանչեցին-

պրծան, ծագեց արևը, և պառավ Պեյզլիրկան, որ գիշերվա վազվզոցից հետո արդեն 

քունն առել էր, եկավ վառարանը վառելու։ Դռները բաց էին, ամեն ինչ սուզված էր 

խորունկ քնի մեջ։ Պահականոցի նավթի լամպը, դեռ մխում էր։ Պառավը տագնապ 

բարձրացրեց և եֆրեյտորին ու Շվեյկին քաշեց-հանեց մահճակալների վրայից։ Նա 

եֆրեյտորին ասաց.  

— Գոնե ամաչեիք, որ անասունի պես պառկում եք առանց հանվելու,— իսկ Շվեյկին 

դիտել տվեց, որ շալվարի կոճակները կոճկի, երբ առաջը կին է կանգնած։  

Վերջապես, նա քնաթաթախ եֆրեյտորին ստիպեց գնալ ու արթնացնել 

վախմիստրին և նրան ասել, թե այդքան շնթռկելը բանի նման չէ։  

— Համա՜ թե մարդկանց մեջ եք ընկել,— քրթմնջում էր պառավը, դիմելով Շվեյկին, 

մինչ եֆրեյտորը կարթնացներ վախմիստրին։— Մեկը մյուսից թունդ է լակում։ Նրանք 

իրենք իրենց էլ կծախեն ու կխմեն։ Արդեն երեք տարի վարձս չեն տվել, բայց հենց որ 

ձայն եմ հանում, վախմիստրը, թե՝ «Լռեցեք, տատիկ, թե չէ կհրամայեմ ձեզ նստեցնել։ 

Մեզ ստուգապես հայտնի է, որ ձեր տղան որսագող է և գողանում է կալվածատիրոջ 

ցախը»։ Եվ ահա չորս տարի ձեռներին տանջվում եմ։— Պառավը մի խորունկ հառաչ 

արձակեց ու շարունակեց մրթմռթալ։— Վախմիստրից է՛լ ավելի զգույշ եղեք։ Նրա պես 

աղվես ու գարշելի մարդ քիչ կգտնվի։ Միայն այն է մտածում, թե ում չանթի ու 

նստեցնի։  

Վախմիստրին հազիվ արթնացրին։ Եֆրեյտորը շատ ջանք թափեց, մինչև որ 

կարողացավ նրան համոզել, թե արդեն առավոտ է։  

Վերջապես, նա աչքերը բացեց, բռունցքով տրորեց և դժվարությամբ, կամաց-կամաց 

սկսեց վերհիշել անցած երեկոն։ Հանկարծ նրա մտքով մի զարհուրելի բան անցավ, և 

նա վախեցած, պղտոր աչքերով նայելով եֆրեյտորին, հարցրեց.  



— Փախե՞լ է։  

— Քավ լիցի, ազնիվ տղա է։  

Եֆրեյտորն սկսեց սենյակում գնալ ու գալ, հետո լուսամուտից դուրս նայեց, ապա 

հետ դարձավ, սեղանի վրա ընկած թերթից մի կտոր թուղթ պատռեց, կոլոլեց ու գնդիկ 

շինեց։ Պարզ երևում էր, որ ինչ-որ բան է ուզում ասել։  

Վախմիստրը անվստահ նայում էր նրան և, վերջապես, ցանկանալով ստույգն 

պարզել, թե նա ինչ է մտածում իր մասին, ասաց.  

— Դե լավ, ես ձեզ կօգնեմ, պարոն եֆրեյտոր. երևի երեկ ես նորից համը հանել եմ։  

Եֆրեյտորը հանդիմանորեն նայեց իր պետին.  

— Եթե գիտենաք, պարոն վախմիստր, թե ինչե՜ր էիք խոսում երեկ։ Էլ բան չմնաց, որ 

չասեիք։  

Եվ գլուխը մոտեցնելով վախմիստրի ականջին՝ փսփսաց.  

— Թե մենք՝ չեխերս և ռուսները, սլավոնական միևնույն արյունից ենք, թե Նիկոլայ 

Նիկոլաևիչը եկող շաբաթ կլինի Պրշերովում, թե Ավստրիան չի դիմանա, և նրան 

խորհուրդ էիք տալիս, որ հետագա հարցաքննության ժամանակ ամեն ինչ ժխտի, 

դատարկ-մատարկ դուրս տա և այդ կերպ այնքան քաշքշի, մինչև որ կազակները գան 

ու իրեն փրկեն։ Հետո ասում էիք, թե շատ շուտով ամեն ինչ տակնուվրա կլինի, 

կվերսկսվեն հուսյան պատերազմները, գյուղացիները շղթաներով կշարժվեն 

Վիեննայի վրա, թե թագավոր կայսրը զառամել է ու շուտով ոտքերը կմեկնի, իսկ 

Վիլհելմ կայսրը գազան է։ Հետո խոստացաք նրան փող ուղարկել բանտը, որպեսզի 

նա այնտեղ լավ սնվի, և ուրիշ շատ այդպիսի բաներ ասացիք։  

Եֆրեյտորը հեռացավ վախմիստրից.  

— Ես այդ ամենը շատ լավ հիշում եմ,— ավելացրեց նա,— որովհետև սկզբում 

այնքան էլ կոնծած չէի, իսկ արդեն հետո, ճիշտ է, լավ հարբեցի ու էլ ոչինչ չեմ հիշում։  



Վախմիստրը նայեց եֆրեյտորին։  

— Իսկ ես հիշում եմ,— ասաց նա,— թե ինչպես դուք ասում էիք, որ ռուսների 

համեմատությամբ մենք փսլնքոտներ ենք, և նույնիսկ պառավի ներկայությամբ 

գոռացիք. «Կեցցե Ռուսաստանը»։  

Եֆրեյտորն սկսեց ջղայնացած գնալ ու գալ սենյակում․  

— Եվ դա այնպես էիք բղավում,― կարծես ձեզ մորթում էին,— ասաց 

վախմիստրը։— Իսկ հետո թավալվեցիք մահճակի լայնքով մեկ ու խռմփացրիք։  

Եֆրեյտորը կանգ առավ լուսամուտի մոտ և, մատներով ապակին տկտկացնելով, 

ասաց.  

— Բայց դուք էլ, պարոն վախմիստր, պառավի ներկայությամբ ձեր լեզուն ձեզ չէիք 

քաշել։ Դուք նրան, հիշում եմ, ասացիք․ «Տատի՛կ, լավ իմացեք, ամեն մի կայսր կամ 

թագավոր իր գրպանի մասին է մտածում, դրա համար էլ հիմա պատերազմ է։ 

Նույնպիսի թագավոր է և այդ հալից ընկածը, «ծերուկ Պրոխոզկան», որին անհնար է 

արտաքնոցից դուրս բերել, քանի դեռ ամբողջ Շենբրունը չի ապականել»։  

— Դա ե՞ս եմ ասել։  

— Այո, պարոն վախմիստր, հենց ինքներդ, երբ փսխելու համար ուզում էիք բակ 

դուրս գալ, և դեռ բղավեցիք, «Տատիկ, ձեր մատը խոթեցեք կոկորդս»։  

— Բայց դուք էլ հիանալի արտահայտվեցիք,— ընդհատեց նրան վախմիստրը։— 

Որտեղի՞ց է ձեր գլուխը մտել այն հիմարությունը, թե Նիկոլայ Նիկոլաևիչը պետք է 

Չեխիայի թագավոր դառնա։  

— Դա, ճիշտն ասած, չեմ հիշում,— անվճռականորեն պատասխանեց եֆրեյտորը։  

— Այն էր մնացել, որ հիշեիք։ Լուլ հարբած էիք, հորթի պես աչքներդ չռել էիք, իսկ 

երբ «դուրս գնալ» էիք ուզում, դռնից դուրս գալու փոխարեն բարձրացաք փեչի վրա։  

Երկուսն էլ լռեցին, մինչև որ, վերջապես, վախմիստրը խզեց լռությունը.  



— Ես միշտ ձեզ ասել եմ, որ ալկոհոլը մահ է։ Չեք կարողանում խմել, բայց խմում եք։ 

Իսկ եթե նա մեր ձեռքից փախչե՞ր։ Ինչո՞վ կարդարանայինք։ Ա՛խ, աստված իմ, գլուխս 

ինչպե՜ս է տրաքում։ Ես ձեզ ասում եմ, պարոն եֆրեյտոր,— շարունակեց 

վախմիստրը,— քանի որ չի փախել, միանգամայն պարզ է դառնում, թե որքան 

հեռատես ու վտանգավոր պտուղ է։ Երբ նրան այնտեղ հարցաքննեն, կասի, թե մեր 

դուռն ամբողջ գիշերը փակ չի եղել, թե մենք հարբած ենք եղել և, եթե ինքն իրեն 

մեղավոր համարեր՝ կարող էր հազար անգամ փախչել։ Դեռ լավ է, որ մեր բախտից 

այդպիսի մարդուն չեն հավատա, և եթե մենք երդմամբ ասենք, թե դա սուտ է և 

անպատկառ հերյուրանք, ապա նրան աստված էլ չի կարող օգնել, և դեռ մի նոր 

պարագրաֆ էլ կկպցնեն, և վե՛րջ։ Թեև նրա վիճակի մեջ նոր պարագրաֆը ոչ մի դեր չի 

խաղա․․․ Գոնե գլուխս այսպես չցավեր։  

Լռություն տիրեց։ Մի րոպե հետո վախմիստրը հրամայեց պառավին կանչել։  

— Լսեցեք, տատիկ,— ասաց վախմիստրը Պեյզլիրկային, խիստ-խիստ նայելով նրա 

դեմքին,— որևէ տեղից մի պատվանդանավոր խաչելություն գտեք և բերեք այստեղ։— 

Ապա տեսնելով պառավի տարակուսալից հայացքը՝ գոռաց.— Շո՛ւտ։ Մի րոպեից 

այստեղ լինի։  

Այնուհետև վախմիստրը գրասեղանի արկղից հանեց երկու մոմ, որոնց վրա 

զմուռսի հետքեր էին մնացել պաշտոնական գրությունները կնքելուց հետո, և երբ 

պառավը քարշ գալով բերեց խաչելությունը, նա խաչը դրեց սեղանի եզրին, երկու 

մոմերի մեջտեղը, մոմերը վառեց ու հանդիսավորապես ասաց.  

— Նստեցեք, տատի՛կ։  

Պեյզլիրկա տատիկը, զարմանքից քարացած, ընկավ դիվանի վրա և սկսեց 

վախեցած նայել վախմիստրին, մոմերին ու խաչելությանը։ Պառավը սարսափահար 

էր եղել, և երևում էր, թե ինչպես դողում էին նրա ոտքերն ու ծնկներին դրած ձեռքերը։  

Վախմիստրը մի-երկու անգամ գնաց-եկավ նրա մոտով, հետո կանգ առավ ու 

հանդիսավորապես բարբառեց.  



— Երեկ երեկո դուք վկա էիք մի մեծ իրադարձության, տատիկ։ Հնարավոր է, որ ձեր 

տխմար գլուխը դա չի հասկանում։ Այն, զինվորը, տատիկ, հետախույզ է, լրտես։  

— Հիսո՜ւն Քրիստոս,— բացականչեց Պեյզլիրկան,— Մարիա՜մ աստվածածին, 

Սկոչիցայի սուրբ Մարիամ։  

— Կամա՛ց։ Ուրեմն, այսպես։ Նրանից որոշ բաներ իմանաու համար մենք 

ստիպված էինք ամեն տեսակ, գուցե և տարօրինակ, բաներ խոսել, որ դուք երեկ 

լսեցիք։ Լսեցիք, չէ՞, ինչ տարօրինակ բաներ էինք խոսում։  

— Լսեցի,— կերկերուն ձայնով թոթովեց պառավը։  

— Այդ բաները, տատի՛, մենք ասում էինք միայն նրա համար, որ նա մեզ վստահեր 

ու խոստովաներ։ Եվ դա մեզ հաջողվեց. ինչ գաղտնիք որ ուներ՝ իմացանք։ 

Չանթեցինք աղավնյակին։  

Վախմիստրն իր խոսքն ընդհատեց մոմերի պատրույգներն ուղղելու համար, ապա 

շարունակեց հանդիսավոր տոնով, խիստ հայացքով նայելով պառավ Պեյզլիրկային.  

— Դուք, տատի՛, այդ ժամանակ ներկա էիք և, այդպիսով, գաղտնիքին տեղյակ եք։ 

Դա պետական գաղտնիք է, չհամարձակվեք մեկն ու մեկի մոտ այդ մասին, ծպտուն 

հանել։ Նույնիսկ մահվան մահիճում այդ մասին չպետք է խոսեք, թե չէ հնարավոր չի 

լինի ձեզ գերեզմանատանը թաղել։  

— Հիսո՜ւս Քրիստոս, սուրբ Հովսեփ,— ողբաց Պեյզլիրկան,— ո՞ր սատանան ինձ 

բերեց այստեղ։  

— Չզռա՛լ։ Վեր կացեք, մոտեցեք սուրբ խաչելությանը, երկու մատներդ ծալեցեք և 

ձեռքերնիդ բարձրացրեք։ Հիմա ինձ երդում պետք է տաք։ Կրկնեցեք ինչ որ կասեմ…  

Պեյզլիրկա տատիկը մոտեցավ սեղանին, ողբալով․  

— Սուրբ աստվածածի՜ն, Սկոչիցայի Մարիամ, ախր ինչո՞ւ ես ոտք դրի այս տունը։  



Խաչի վրայից նրան նայում էր Քրիստոսի տանջված դեմքը, մոմերը մխում էին, և 

այդ ամենը պառավին մի սարսափելի և անդրերկրային բան էր թվում։ Նա բոլորովին 

իրեն կորցրել էր, ծնկներն իրար էին զարկվում, ձեռքերը դողում էին։ Պառավը 

բարձրացրեց մատները ծալած ձեռքը, և ժանդարմական վախմիստրը 

հանդիսավորապես, արտահայտիչ եղանակով արտասանեց երդման խոսքերը.  

— Երդվում եմ ամենակարող աստծուն և ձեզ, պարոն վախմիստր, որ մինչև մեռնելս 

ոչ ոքի չեմ ասի, ինչ որ տեսել ու լսել եմ այստեղ, չեմ ասի, եթե նույնիսկ ինձ 

հարցնելու լինեն։ Աստված ինձ օգնական։  

— Հիմա համբուրեցեք խաչը,— հրամայեց վախմիստրը, երբ Պեյզլիրկան 

բարձրաձայն հեծկլտալով կրկնեց երդումը և երկյուղածորեն խաչակնքեց երեսը։— 

Այդպես, իսկ հիմա խաչելությունը տարեք տվեք ումնից որ բերել եք և այնտեղ 

ասացեք, թե խաչելությունն ինձ հարկավոր էր հարցաքննության համար։  

Շվարած Պեյզլիրկան, խաչելությունը ձեռքին, ոտքի մատների վրա դուրս եկավ 

սենյակից, և լուսամատից երևում էր, թե ինչպես նա րոպեն մեկ հետ էր դառնում ու 

նայում ժանդարմական բաժանմունքին, ասես ցանկանալով համոզվել, որ եղածը 

երազ չէր և իսկապես քիչ առաջ նա ապրել էր իր կյանքի ամենասոսկալի պահերից 

մեկը։  

Այդ միջոցին վախմիստրն արտագրում էր իր զեկուցագիրը, որ նա գիշերը լրացրել 

էր թանաքակաթիլներով, դրանցով այնպես լղոզելով տեքստը, որ կարծես մարմելադ 

լիներ։  

Նա կրկին վերամշակեց ամբողջ զեկուցագիրը և հիշեց, որ մոռացել է Շվեյկին, 

հարցաքննել ևս մի բանի մասին։ Վախմիստրը հրամայեց Շվեյկին բերել և նրան 

հարցրեց.  

— Լուսանկարել դիտե՞ք։  

— Գիտեմ։  



— Իսկ ինչո՞ւ լուսանկարչական ապարատ չունեք։  

— Որովհետև լուսանկարչական ապարատ չունեմ,— անկեղծորեն խոստովանեց 

Շվեյկը։  

— Իսկ եթե ապարատ ունենայիք, կլուսանկարեի՞ք,— հարցրեց վախմիստրը։  

— Եթե մորաքույրս տղամարդ լիներ, նրան քեռի կասեի,— պարզասրտորեն ասաց 

Շվեյկը, իր հանգիստ հայացքով պատասխանելով վախմիստրի փորձող հայացքին։  

Այդ պահին վախմիստրի գլուխը նորից այնպես ցավեց, որ նա չկարողացավ տալ 

այլ հարց, քան միայն այս.  

— Արդյոք կայարաններ լուսանկարելը դժվա՞ր է։  

— Ավելի հեշտ, քան մի այլ բան,— պատասխանեց Շվեյկը։― Նախ՝ կայարանը չի 

շարժվում, այլ կանգնած է միևնույն տեղում, իսկ, երկրորդ, կարիք չկա նրան ասելու. 

«Աշխատեցեք ժպտալ»։  

Այժմ վախմիստրը կարող էր իր զեկուցագրին ավելացնել․ «Zu dem Berich։, №2172, 

melde ich»[23]։ Այդ լրացումի մեջ վախմիստրը ազատություն տվեց իր ոգևորությանը.  

«Խաչաձև հարցաքննության ժամանակ ձերբակալվածը, ի միջի այլոց, ցուցմունք 

տվեց, թե լուսանկարել գիտե և ավելի շատ սիրում է կայարաններ լուսանկարել։ Թեև 

խուզարկելիս նրա մոտ լուսանկարչական ապարատ չգտնվեց, բայց կասկած կա, որ 

նա որևէ տեղ թաքցրել է հիշյալը և այն չի կրում միայն նրա համար, որ կասկած 

չհարուցի։ Դա հաստատվում է նաև նրա սեփական խոստովանությամբ, թե 

կլուսանկարեր, եթե մոտը ապարատ ունենար…»։  

Վախմիստրը խումարից ավելի ու ավելի էր խճճվում լուսանկարչական 

ապարատին վերաբերվող իր հաղորդման մեջ։ Նա գրեց.  

«Ձերբակալվածի ցուցմունքներից միանգամայն պարզորեն բխում է, որ միայն 

ապարատ չունենալու հանգամանքն է նրան խանգարել լուսանկարելու 

երկաթուղային կառույցները և առհասարակ ստրատեգիական նշանակություն 



ունեցող վայրերը։ Կասկածի ենթակա չէ, որ նա իր մտադրությանը ի կատար կածեր, 

եթե իր թաքցրած վերոհիշյալ լուսանկարչական ապարատը մոտը լիներ։ Միայն 

շնորհիվ այն հանգամանքի, որ ապարատը մոտը չի եղել, նրա մոտ ոչ մի լուսանկար 

չհայտնաբերվեց»։  

Վախմիստրն իր ստեղծագործությունից շատ գոհ էր և պարծենալով կարդաց 

եֆրեյտորի համար․  

— Հաջող է դուրս եկել,— ասաց նա։— Տեսնում եք, ինչպես պետք է կազմել 

զեկուցագրերը։ Այստեղ ամեն ինչ պետք է լինի։ Հետաքննությունը, սիրելիս, այնքան էլ 

հեշտ բան չէ, և որ գլխավարն է, հարկավոր է զեկուցագրի մեջ ամեն ինչ վարպետորեն 

շարադրել, որպեսզի վերին ինստանցիայում բերանները բաց մնա։ Հապա նրան բերեք 

այստեղ։ Ժամանակն է այս գործը վերջացնելու։  

— Եվ այսպես, պարոն եֆրեյտորը ձեզ կտանի Պիսեկի ժանդարմական շրջանային 

վարչություն,— ասաց նա Շվեյկին լուրջ դեմքով։— Համաձայն հրահանգի, 

անհրաժեշտ է ձեզ ուղարկել ձեռնակապերով, բայց նկատի առնելով, որ իմ կարծիքով 

դուք կարգին մարդ եք, ձեր ձեռքերը չենք շղթայի։ Համոզված եմ, որ ճանապարհին 

փախչելու փորձ չեք անի։— Եվ վախմիստրը, ըստ երևույթին զգացված այն 

բարեհոգությունից, որ դրոշմված էր Շվեյկի դեմքին, ավելացրեց.  

— Ինձ բարի հիշեցեք։ Տարե՛ք դրան, պարոն եֆրեյտոր, ահա ձեզ իմ զեկուցագիրը։  

— Մնաք բարով,— քնքշաբար ասաց Շվեյկը։— Շնորհակալություն, պարոն 

վախմիստր, ձեր բոլոր լավությունների համար։ Առիթ լինելիս ձեզ նամակ կգրեմ, իսկ 

թե որ ձեր կողմերն ընկնեմ՝ անպայման կայցելեմ։  

Շվեյկն ու եֆրեյտորը դուրս եկան խճուղի, և ով որ տեսներ նրանց, թե ինչպես են 

մտերմաբար զրուցում, պիտի կարծեր, թե վաղեմի ծանոթներ են, որ հանկարծ 

ճանապարհին հանդիպել և միասին գնում են որևէ տեղ, ասենք, եկեղեցի։  



— Երբեք մտքովս չէր անցնի,— ասում էր Շվեյկը,— թե Բուդեյովիցի ճանապարհը 

կարող է այսքան դժվար լինել։ Դա ինձ հիշեցնում է այն դեպքը, որ պատահել է 

Կոբիլիսցի մսագործ Խաուրոյին։ Մի անգամ նա Մորանում հասնամ է Պալացկու 

արձանին և սկսում շուրջը պտտվել մինչև առավոտ, կարծելով, թե պատի երկայնքով 

է քայլում, իսկ պատը վերջ չունի։ Մարդը հուսահատվում, առավոտյան դեմ 

բոլորովին հալից ընկնում է և սկսում «օգնությո՛ւն» բղավել։ Իսկ երբ ոստիկանները 

վազելով գալիս են, նրանց հարցնում է, թե ինչպես պետք է գնա Կորիլիս՝ իր տունը, 

որովհետև, ասում է, արդեն հինգ ժամ է քայլում եմ ինչ-որ պատի երկայնքով, որը 

վերջ չունի։ Ոստիկանները նրան ձերբակալում են, իսկ նա ոստիկանական 

բաժանմունքում ամեն ինչ ջարդուփշուր է անում։  

Եֆրեյտորը ոչինչ չասաց և մտածեց․ «Ախր ինչի՞ համար ես ինձ պատմում այդ 

ամենը։ Նորից սկսել է գլուխս եղել իր այդ Բոլդեյովիցիով»։  

Նրանք անցնում էին լճակի մոտով, և Շվեյկն սկսեց հետաքրքրվել, թե նրանց 

շրջանում շա՞տ ձկնորսներ կան, որ ձուկը որսում են առանց թույլտվության։  

— Այստեղ բոլորը որսագողեր են,— պատասխանեց եֆրեյտորը։— նրանք նախկին 

վախմիստրին ուզում էին խեղդել։ Լճակի պահակը նրանց հետույքները դաղում է 

խոզաստևով լցրած փամփուշտներով, բայց բան դուրս չի գալիս, քանի որ 

շալվարների մեջ թիթեղ են դնում։  

Եվ եֆրեյտորը հարևանցիորեն անդրադարձավ առաջադիմության թեմային, այն 

հարցին, թե մարդիկ մինչև ո՛ւր են հասել և թե ինչպես են իրար խաբում, ապա 

զարգացրեց մի նոր տեսություն, թե պատերազմը մի մեծ բարիք է ամբողջ 

մարդկության համար, որովհետև կարգին մարդկանց հետ սպանվում են նաև շատ 

սրիկաներ ու խաբեբաներ։  

— Առանց այն էլ աշխարհում չափից շատ մարդ կա,— ասաց նա 

խորիմաստորեն։— Բոլորի համար նեղվածք է, մարդիկ չտեսնված շատ են բազմացել։  

Նրանք մոտենում էին իջևանատանը։  



— Այսօր շատ ցուրտ է,— ասաց եֆրեյտորը։— Կարծում եմ, վատ չէր լինի մի-մի 

գավաթ խմեինք։ Այնտեղ ոչ ոքի չասեք, թե ձեզ Պիսեկ եմ տանում։ Դա պետական 

գաղտնիք է։  

Եֆրեյտորի աչքերի առաջ հառնեց կենտրոնից ստացված հրահանգը կասկածելի 

անձանց և յուրաքանչյուր ժանդարմական բաժանմունքի պարտավորությունների 

մասին, ըստ որի անհրաժեշտ է «կասկածելի անձանց մեկուսացնել տեղական 

բնակչությունից և խստորեն հետևել, որ այդպիսիներին հաջորդ ինստանցիա 

ուղարկելը շրջանի ազգաբնակչության մեջ ավելորդ խոսակցությունների ու 

ասեկոսեների տեղիք չտա»։  

— Չլինի թե ձեր բերանից խոսք թռցնեք, թե ինչ պտուղ եք,— ասաց եֆրեյտորը։— Ոչ 

ոքի գործը չէ, թե դուք ինչ եք արել։ Խուճապի առիթ չտաք։ Պատերազմի ժամանակ 

խուճապը շատ վատ բան է։ Բավական է մեկը բերանից մի բան թռցնի, իսկույն 

կտարածվի ամբողջ շրջանում։ Հասկացա՞ք։  

— Ես խուճապ չեմ առաջացնի,— ասաց Շվեյկը և հիրավի իրեն պահեց ըստ իր այդ 

հայտարարության։  

Երբ իջևանատերը փորձեց նրա հետ խոսել, Շվեյկը հազիվ լսելի ձայնով ասաց.  

— Այ, եղբայրս ասում է, թե մի ժամից կհասնենք Պիսեկ։  

— Ուրեմն, ձեր եղբայրն արձակուրդի մե՞ջ է,— հարցրեց հետաքրքրասեր 

պանդոկապետը եֆրեյտորին։  

Վերջինս բոլորովին չշփոթվելով՝ պատասխանեց.  

— Այսօր նրա արձակուրդը վերջանում է։  

Երբ պանդոկապետը մի կողմ քաշվեց, եֆրեյտորը Շվեյկին աչքով արեց ու ասաց.  

— Գլուխը լավ եղեցինք։ Գլխավորը խուճապ չառաջացնելն է։ Պատերազմական 

ժամանակ է։  



Իջևանատուն մտնելուց առաջ եֆրեյտորն ասել էր, թե մի գավաթ խմելը վատ չէր 

լինի, սակայն այն ժամանակ նա չափից ավելի լավատես էր եղել, քանզի չէր 

նախատեսել, թե այդ գավաթների թիվը որքանի պիտի հասներ։ Տասներկուերորդ 

գավաթը պարպելուց հետո նա բարձրաձայն և վճռականորեն հայտարարեց, թե 

շրջանային ժանդարմական բաժանմունքի պետը մինչև ժամը երեքը ճաշում է և միտք 

չունի դրանից առաջ տեղ հասնել, մանավանդ որ դրսում բուք է։ Եթե Պիսեկ հասնեն 

երեկոյան ժամը չորսին, ապա մինչև վեցն ինչքան ասես ժամանակ կմնա։ Եղանակից 

երևում է, որ ստիպված են լինելու մթնով գնալ։ Հիմա շուտ կամ ուշ գնալու միջև ոչ մի 

տարբերություն չկա, Պիսեկը տեղից չի փախչի։  

— Մենք պետք է ուրախ լինենք, որ նստած ենք տաք տեղում,— եզրափակեց նա։— 

Այս եղանակին ավելի վատ է գտնվել այնտեղ, խրամատներում, քան մեզ պես նստել 

այստեղ, վառարանի մոտ։  

Կաֆելապատ մեծ վառարանը ջերմություն էր բուրում, և եֆբեյտորը հավաստեց, թե 

անհրաժեշտ է զանազան քաղցր ու թունդ թրմօղիներով արտաքին ջերմությունը 

լրացնել ներքին ջերմությամբ, ինչպես ասում են Գալիցիայում։ Իջևանատերն ուներ 

ութ տեսակ թրմօղի, և նա նրանց հետ միասին սկսեց փարատել իջևանատան 

ձանձրույթը, իր տնակի շուրջը մոլեգնող բուքի աղմուկի տակ հերթականորեն ու 

անշտապ անուշ անելով թրմօղիների բոլոր տեսակները։  

Եֆրեյտորը բարձրաձայն գոռում էր իջևանատիրոջը, որ իրենից հետ չմնա, և մի 

գլուխ խմում էր, շարունակելով նրան մեղադրել, թե քիչ է խմում։ Բայց դա բացարձակ 

զրպարտություն էր, քանի որ իջևանատերն արդեն հազիվ էր կարողանում ոտքի վրա 

մնալ, շարունակ պահանջում էր, որ «ինն» խաղան, և նույնիսկ ասաց, թե անցյալ 

գիշեր արևելքից թնդանոթաձգության ձայն է լսել։ Եֆրեյտորն ի պատասխան 

զկռտաց.  



— Ա-այդ մե՜կը թող։ Առանց խուճապի։ Այդ մասին մենք հրահանգ ունենք,— և 

սկսեց բացատրել, որ հրահանգ նշանակում է վերջին կարգադրությունների 

հավաքածու։  

Այդ միջոցին նա բերնից խոսք թռցրեց մի քանի գաղտնի շրջաբերականների մասին։ 

Իջևանատերն այլևս ոչինչ չէր հասկանում։ Միակ բանը, որ նա կարողացավ 

կմկմալով ասել, այն էր, թե շրջաբերականներով հնարավոր չէ պատերազմ շահել։  

Արդեն օրը մթնել էր, երբ եֆրեյտորը որոշեց Շվեյկի հետ ճանապարհ ընկնել դեպի 

Պիսեկ։ Քուրքի մեջ երկու քայլի վրա ոչինչ չէր նշմարվում։ Եֆրեյտորն անդադրում 

կրկնում էր․  

— Հո՛ւպ տուր ուղիղ մինչև Պիսեկ։  

Այդ բանը երրորդ անգամ ասելիս նրա ձայնը լսվեց ոչ թե խճուղուց, այլ ներքևում 

գտնվող ինչ-որ տեղից, ուր նա գլորվել էր ձյան վրայով։ Հրացանին հենվելով նա մի 

կերպ դուրս եկավ ճանապարհի վրա։ Շվեյկը լսեց նրա խուլ ծիծաղը ․  «Կարծես 

սահադաշտ լինի»։ Մի րոպե անց նրա ձայնը նորից լսվեց․  նա դարձյալ գլորվեց 

դարալանջն ի վար, այնպես գոռալով, որ խլացրեց քամու սուլոցը.  

— Ընկնում եմ, խուճա՛պ։  

Եֆրեյտորն այդ պահին նման էր աշխատասեր մրջյունի, որը որևէ տեղից ցած 

գլորվելով՝ նորից համառորեն դեպի վեր է մագլցում։ Հինգ անգամ կրկնելով այդ 

վարժությունը և, վերջապես, հասնելով Շվեյկին, նա վհատված ասաց․  

— Ես հիմա կարող էի ձեզ հեշտությամբ կորցնել։  

— Բարեհաճեցեք չանհանգստանալ, պարոն եֆրեյտոր,— ասաց Շվեյկը։— Ամենից 

լավն այն կլինի, որ մենք մեկ-մեկու կապվենք, այն ժամանակ իրար չենք կորցնի։ 

Ձեռնաշղթան ձեզ մո՞տ է։  



— Ամեն մի ժանդարմ պարտավոր է մոտը ձեռնաշղթա ունենալ,— ծանրակշիռ 

կերպով ասաց եֆրեյտորր,— սայթաքելով Շվեյկի կողքին։— Դա մեր հացն է 

հանապազօրյա։  

— Դե որ այդպես է, եկեք իրար լծվենք,— առաջարկեց Շվեյկը,— փորձը փորձանք 

չէ։  

Եֆրեյտորը մի ճարպիկ շարժումով ձեռնաշղթայի մի օղակն ամրացրեց Շվեյկի, իսկ 

մյուսը՝ իր ձեռքին։ հիմա նրանք, երկուսով իրար էին միացել, ինչպես Սիամի 

երկվորյակները։ Երկուսն էլ սայթաքում էին, և եֆրեյտորն իր հետևից Շվեյկին քաշ էր 

տալիս քարակույտերի միջով, իսկ ընկնելիս նրան ձգում-տանում էր իր հետևից։ Այդ 

միջոցին ձեռնաշղթայի օղակները խրվում էին նրանց ձեռքերի մեջ։ Վերջապես 

եֆրեյտորն ասաց, թե այդպես շարունակել չի կարելի և հարկավոր է անջատվել։ Իրեն 

ու Շվեյկին ձեռնաշղթայից ազատելու երկար ու ապարդյուն ջանքերից հետո 

եֆրեյտորը հառաչելով ասաց.  

— Մենք իրար կապված ենք հավիտյանս հավիտենից։  

— Ամե՛ն,— ավելացրեց Շվեյկը, և շարունակեցին դժվարին ճանապարհը։  

Եֆրեյտորին համակել էր անլուր մի հուսահատություն։ Երկար տառապանքներից 

հետո նրանք ուշ երեկոյին քաշեքաշ հասան Պիսեկ։ Ժանդարմական վարչության 

սանդուղքի վրա եֆրեյտորը Շվեյկին վհատված ասաց.  

— Մեր բանը բուրդ է, մենք իրարից չենք պոկվի։  

Եվ հիրավի, նրանց բանը բուրդ էր։ Հերթապահ վախմիստրը մարդ ուղարկեց 

վարչության պետ ռոտմիստր Քյոնիգին կանչելու։ Ռոտմիստրի առաջին իսկ խոսքն 

այս եղավ.  

— Շնչեցեք դեմքիս։ Հիմա ամեն ինչ հասկանալի է։  

Իր փորձառու հոտառության օգնությամբ նա արագ ու անսխալ սահմանեց հետևյալ 

դիագնոզը.  



— Ռոմ, կոնտուշովկա, չյորտ, սնձօղի, ընկույզօղի, բալօղի և վանիլօղի։ Պարոն 

վախմիստր,— դիմեց նա իր ստորադրյալին,— ահա ձեզ օրինակ, թե ժանդարմն 

ինչպիսի տեսք, չպիտի ունենա։ Նման օյիններ խաղալը այնպիսի մի 

հանցագործություն է, որ կքննի ռազմական դատարանը։ Մարդ էլ ձեռնաշղթայով 

ինքն իրեն կապի՜ կալանավորին և գա թունդ հարբած, այստեղ մտնի այսպիսի 

անասունի կերպարանքով։ Արձակեցեք դրանց ձեռնաշղթաները։  

Եֆրեյտորն իր ազատ մնացած ձեռքով պատիվ տվեց։  

— Էլ ի՞նչ կա, հարցրեց նրան ռոտմիստրը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ռոտմիստր, զեկուցագիր եմ բերել։  

— Հենց ձեր մասին զեկուցագիր կուղարկվի դատարան,— կարճ ու կտրուկ ասաց 

ռոտմիստրր։— Պարոն վախմիստր, երկուսին էլ նստեցնել։ Վաղն առավոտյան նրանց 

կբերեք մոտս հարցաքննության, իսկ Պուտիմից եկած այդ զեկուցագիրը նայեցեք և 

ուղարկեցեք ինձ՝ իմ բնակարանը։  

Պիսեկի ռոտմիստրը տիպիկ չինովնիկ էր՝ ստորադրյալների նկատմամբ խիստ և 

մինչև ուղն ու ծուծը բյուրոկրատ։  

Նրան ենթակա ժանդարմական բաժանմունքներում մարդիկ երբեք չէին կարող 

թեթևացած սրտով ասել. «Է՜հ, փառք աստծու, սև ամպն անցավ»։ Սև ամպը 

վերադառնում էր ռոտմիստր Քյոնիգի ձեռքով ստորագրված ամեն մի նոր գրության 

հետ։ Առավոտից մինչև երեկո ռոտմիստրը նկատողություններ, հիշեցումներ ու 

նախազգուշացումներ էր գրում և առաքում ամբողջ շրջանին։  

Պիսեկի բոլոր ժանդարմական բաժանմունքների գլխին սև ամպեր կախվեցին 

պատերազմի հենց սկզբից։  

Մարդկանց տրամադրությունն անտանելի էր։ Բյուրոկրատական որոտները 

ճայթում էին ժանդարմների գլխին, և շարունակ մերթ այս, մերթ այն վախմիստրի, 



եֆրեյտորի, շարքային ժանդարմների կամ գրասենյակային ծառայողների վրա 

շանթեր էին տեղում։  

— Եթե մենք ուզում ենք հաղթել,— ասում էր ռոտմիստր Քյոնիգը ժանդարմական 

բաժանմունքները կատարած իր տեսչական ուղևորությունների ժամանակ,— 

հարկավոր է հասնել տրամաբանական վախճանի. «ա»-ն պետք է լինի «ա», «բ»-ն՝ «բ»։  



Նա իր շուրջն ամենուրեք դավադրություններ ու դավաճանություններ էր 

կասկածում։ Հաստատ համոզված էր, որ իր շրջանի ամեն մի ժանդարմ 

պատերազմական ժամանակին հատուկ մեղքեր ունի և որ նրանցից յուրաքանչյուրն 

այդ լուրջ ժամանակ քիչ զանցանքներ չի գործել։  

Իսկ վերից, Պաշտպանության մինիստրությունից, իրեն՝ ռոտմիստրին ռմբակոծում 

էին հրամաններով և դիտել տալիս, թե, ըստ զինվորական մինիստրության 

տեղեկությունների, Պիսեկի շրջանից զորակոչված զինվորներն անցնում են թշնամու 

կողմը, և Քյոնիգին խթանում էին, որ ավելի աչալուրջ հետևի շրջանի բնակչության 

լոյալությանը։ Այդ ամենը ծանր էր նրա համար։ Նա լավ գիտեր, որ երբ զորակոչված 

զինվորների կանայք իրենց ամուսիններին ճանապարհում են ռազմաճակատ, 

վերջիններս նրանց խոստանում են, թե թույլ չեն տա, որ իրենց սպանեն հանուն 

թագավոր կայսեր։  

Սևադեղին հորիզոնները ծածկվում էին հեղափոխության ամպերով։ Սերբիայում ու 

Կարպատներում զինվորներն ամբողջ գումարտակներով անցնում էին թշնամու 

կողմը։ Անձնատուր էին եղել Քսանութերորդ և Տասնմեկերորդ գնդերը։ Վերջինս 

կազմված էր պիսեկցիներից։ Այդ նախահեղափոխական ահեղ մթնոլորտում 

Վոդյանիից գալիս էին զինվորագրվածներ՝ կրծքներին արհեստական սև մեխակներ։ 

Պիսեկի կայարանով գալիս-անցնում էին Պրագայից եկող զինվորները, որոնք հետ 

էին շպրտում այն սիգարետներն ու շոկոլադները, որ հորթատար վագոններում 

նրանց մատուցել էին Պիսեկի բարձրաշխարհիկ տիկինները։ Մի ուրիշ անգամ, երբ 

Պիսեկի կայարանով անցել էր մի երթային գումարտակ, մի քանի պիսեկցի հրեաներ, 

իբր թե զինվորներին ողջունելով, գոռացել էին. «Heil! Nieder mit den Serben!»[24]։ Նրանց 

քիթ ու մռութն այնպես էին արնաշաղախ արել, որ դրանից հետո նրանք մի ամբողջ 

շաբաթ փողոցում չերևացին։  

Եվ մինչդեռ տեղի էին ունենում այդ դեպքերը, որոնք պարզ ցույց էին տալիս, որ 

եկեղեցիներում ավստրիական «Պահպանիր, տեր, թագավորին» հիմնի ամենօրյա 



երգեհոնային կատարումը պարզապես մի հնամաշ ոսկեզօծանք է և համընդհանուր 

երեսպաշտություն,— ժանդարմական վարչություններից ստացվում էին alà Պուտիմ 

գրված արդեն հայտնի պատասխաններ, թե ամեն ինչ միանգամայն կարգին է, 

պատերազմի դեմ ոչ մի ագիտացիա չի մղվում, բնակչության տրամադրությունն է Ia, 

իսկ խանդավառությունը՝ Ia, Ib։  

— Դուք ժանդարմներ չեք, այլ գորոդավոյներ,— հայոհոյում, էր ռոտմիստրը իր 

ուղևորությունների ժամանակ։— Փոխանակ ձեր զգոնությունը հազար տոկոսով 

բարձրացնելու, դուք հետզհետե դառնում եք անասուններ։— Այդ կենդանաբանական 

հայտնագործությունից հետո, նա ավելացնում էր.― Տանը պառկում եք փեչերի վրա 

ու մտածում. «Mit ganzen Krieg kann man uns Arsch lecken!»[25] 

Դրան հետևում էր դժբախտ ժանդարմների պարտականուկթյունների թվարկումը և 

մի դասախոսություն ժամանակակից քաղաքական դրության, ինչպես և այն մասին, 

թե անհրաժեշտ է լավ աշխատել, որպեսզի ամեն ինչ կարգին լինի։ Այնուհետև, 

իդեալական ժանդարմի համարձակ ու պայծառ նկարագիրը տալուց հետո,— մի 

իդեալ, որի նպատակն է Ավստրիայի հզորացումը,— գալիս էին սպառնալիքները, 

կարգապահական տույժերը, տեղափոխություններն ու հանդիմանությունները։  

Ռոտմիստրը հաստատ համոզված էր, որ կանգնած է պետական շահերի 

պաշտպանության դիրքերում, որ ինքն ինչ-որ բան է փրկում և որ, իրեն ենթակա 

բաժանմունքների բոլոր ժանդարմները ծույլեր, եսասերներ, խարդախներ ու 

խաբեբաներ են, որոնք ոչնչով չեն հետաքրքրվում, բացի օղուց, գարեջրից և գինուց, և, 

հարբեցողությամբ զբաղվելու բավականաչափ միջոցներ չունենալով, կաշառք են 

վերցնում, կամաց-կամաց, բայց հիմնովին սասանելով Ավստրիան։  

Միակ մարդը, որին նա վստահում էր, իր ժանդարմական շրջանային վարչության 

վախմիստրն էր, սակայն սա էլ պանդոկում շարունակ այսօրինակ բաներ էր ասում. 

«Այսօր էլ մի օյին խաղացի մեր ծեր ապուշի գլխին»։  



Ռոտմիստրն ուսումնասիրում էր Շվեյկի մասին Պուտիմի ժանդարմական 

վախմիստրի ուղարկած զեկուցագիրը, իսկ նրա ասաջ կանգնած էր իր վախմիստր 

Մատեյկան և մտքում, գրողի ծոցն էր ուղարկում ռոտմիստրին ու նրա բոլոր 

զեկուցագրերը, քանի որ ներքևում, գարեջրատանը, իրեն սպասում էր «շնապսի» մի 

պարտիա։  

— Օրերս ես ձեզ ասացի, Մատեյկա,— ասաց ռոտմիստրը,— որ մեծագույն ապուշը, 

որին տեսել եմ կյանքումս, Պրոտիվինի վախմիստրն է։ Բայց, դատելով այս 

զեկուցագրից, Պուտիմի վախմիստրն արդեն վաղուց նրան գերազանցել է։ Այն 

զինվորը, որին բերեց այդ շուն շանորդի հարբեցող եֆրեյտորը,— հիշո՞ւմ եք, նրանք 

շների պես կցված էին,— բնավ էլ լրտես չէ։ Դա ամենայն կասկածից դուրս է։ Նա ոչ այլ 

ինչ է, եթե ոչ սովորական դասալիք։ Վախմիստրն իր զեկուցագրի մեջ ամեն տեսակ 

ցնդաբանություններ է դուրս տալիս։ Երեխան էլ կհասկանա, որ սրիկան Պապի 

պրելատի պես հարբած է եղել։ Անմիջապես այստեղ բերեք այդ զինվորին,— 

հրամայեց նա, աչքի անցկացնելով Պուտիմից ուղարկված զեկուցագիրը։— Կյանքումս 

այսպիսի իդիոտական բառակույտ չեմ տեսել։ Դեռ ավելին, նա այդ կասկածելի 

տիպին ուղարկում է այստեղ այնպիսի մի էշի ուղեկցորդությամբ, ինչպիսին է իր 

եֆրեյտորը։ Այդ մարդիկ ինձ լավ չեն ճանաչում։ Մինչև որ իմ առաջ վախից 

շալվարները մի երեք անգամ չլցնեն, չեն համոզվի, որ ինձ հետ հանաք անել չի 

կարելի։  

Եվ ռոտմիստրն սկսեց բարբառել, թե ժանդարմները հրամանների վրա 

ուշադրություն չեն դարձնում և զեկուցագրերը կազմելու ձևից երևում է, որ ամեն մի 

վախմիստր ամեն բան կատակի է տալիս ու աշխատում միայն գործը խճճել։  

Երբ վերևից վախմիստրների ուշադրությունը հրավիրում են այն բանի վրա, թե 

իրենց շրջանում բացառված չէ հետախույզների հայտնվելը, ժանդարմական 

վախմիստրներն սկսում են բազմաթիվ այդպիսի հետախույզներ հնարել, իսկ եթե 



պատերազմը երկարի, ապա բոլոր ժանդարմական բաժանմունքները գժանոցների 

կվերածվեն։  

Թող գրասենյակը հեռագրի Պուտիմ, որ վաղը վախմիստրը գա Պիսեկ։ Նա, 

ռոտմիստրը, նրա գլխից կհանի այդ «մեծ նշանակություն ունեցող դեպքը», որի մասին 

գրում է իր զեկուցագրի մեջ.  

— Ո՞ր գնդից եք փախել,— դիմավորեց Շվեյկին ռոտմիստրը։  

— Ոչ մի գնդից։  

Ռոտմիստրը նայեց Շվեյկին ու նրա դեմքին տեսավ մի կատարյալ անհոգություն։  

— Որտեղի՞ց եք ձեռք բերել համազգեստը,— հարցրեց ռոտմիստրը։  

— Յուրաքանչյուր զինվորի, երբ նա մտնում է զինվորական ծառայության մեջ, 

համազգեստ են տալիս,— քնքշաբար ժպտալով պատասխանեց Շվեյկը։— Ես 

ծառայում եմ Իննսունմեկերորդ գնդում և ոչ միայն չեմ փախել իմ գնդից, այլ 

ընդհակառակը:  

Այդ «ընդհակառակը» նա արտաբերեց այնպիսի մի շեշտով, որ ռոտմիստրը, դեմքին 

հեգնական կարեկցանքի արտահայտություն տալով, հարցրեց.  

— Ինչպե՞ս թե «ընդհակառակը»։  

― Շատ պարզ,— բացատրեց Շվեյկը։— Ես գնում եմ իմ գունդը, որոնում եմ այդ 

գունդը և գիմում դեպի այդ գունդը, այլ ոչ թե փախչում նրանից։ Ես միայն այն մասին 

եմ մտածում, թե ինչպես ավելի շուտ ընկնեմ իմ գունդը։ Ես չափազանց ջղայնացած 

եմ, որ, ինչպես նկատում եմ, հեռանում եմ Չեխական Բուդեյովիցիից։ Երևակայեցեք, 

ամբողջ գունդն ինձ է սպասում։ Պուտիմի վախմիստրը քարտեզի վրա ցույց տվեց, որ 

Բուդեյովիցին գտնվում է հարավում, իսկ հարավի փոխարեն ինձ ուղարկեց հյուսիս։  

Ռոտմիստրը միայն ձեռքը թափահարեց, կարծես ցանկանալով ասել․ «Նա ավելի 

թունդ օյիններ է սարքում, քան մարդկանց հյուսիս ուղարկելը»։  



— Ուրեմն, չե՞ք կարողանում գտնել ձեր գունդը,— ասաց նա,— փնտրում էի՞ք ձեր 

գունդը։  

Շվեյկը նրան բացատրեց ամբողջ իրադրությունը։ Տվեց Թաբորի և այն բոլոր 

վայրերի անունները, որոնց միջով դիմել էր դեպի Բուդեյովիցի, այն է՝ Միլևսկո—

Կվետով—Վրաժ—Մալչին—Զիմովա—Սեդլեց―Գորաժդյովիցի—Ռադոմիշլ—

Պուտիմ―Շտեկնո—Ստրակոնիցի—Վոլին—Դուբ—Վոդնյանի—Պրոտիվին և դարձյալ 

Պուտիմ։  

Նա մեծ ոգևորությամբ նկարագրեց իր պայքարը ճակատագրի դեմ, ռոտմիստրին 

պատմեց, թե ինչպես ամեն կերպ ջանում էր հաղթահարել Բուդեյովիցիի 

Իննսունմեկերորդ գնդի ճանապարհին ընկած բոլոր արգելքներն ու անջրպետները և 

թե ինչպես իր բոլոր ջանքերն ապարդյուն էին լինում։  

Շվեյկը ոգևորված խոսում էր, իսկ ռոտմիստրը թղթի վրա մատիտով մեքենայաբար 

գծում էր այն կախարդական շրջանը, որի միջից քաջարի զինվոր Շվեյկը չէր 

կարողացել դուրս պրծնել իր գունդը փնտրելիս։  

— Ի՛նչ խոսք, հերկուլեսյան աշխատանք է,— ասաց, վերջապես, ռոտմիստրը, 

բավականությամբ լսելով Շվեյկի այն խոստովանությունը, թե ինքը վշտացած է, որ 

այդքան ուշանում և չի կարողանում ժամանակին հասնել իր գոլնդը։— Անկասկած 

զարմանալի տեսարան է եղել, երբ դուք պտտվել եք Պուտիմի շուրջը։  

— Ամեն ինչ արդեն պարզ կլիներ,— ասաց Շվեյկը,— եթե չլիներ այդ թշվառ 

Պուտիմի պարոն վախմիստրը։ Ոչ անունս հարցրեց, ոչ գնդի համարը, և ամեն ինչ մի 

տեսակ թարս էր պատկերացնում։ Պարզապես նա ինձ պետք է ուղարկեր 

Բուդեյովիցի, իսկ այնտեղ զորանոցում նրան կասեին՝ արդյոք ես իր գունդը փնտրող 

Շվե՞յկն եմ թե մի կասկածելի անձնավորություն։ Այսօր ես կարող էի արդեն երկու օր 

իմ գնդում լինել և կատարել զինվորական պարտականություններս։  

— Իսկ ինչու Պուտիմում չասացիք, թե թյուրիմացություն է տեղի ունեցել։  



— Տեսա, որ նրա հետ խոսելն ավելորդ է։ Երբեմն, գիտե՞ք, մարդ այնպես է 

քարանում, որ ամեն բանի նկատմամբ դառնում է խուլ ու անտարբեր, իսկը քոթուկ, 

ինչպես պատահում էր Վինոգրադիի պանդոկապետ Ռամպային, երբ նրանից պարտք 

էին խնդրում։  

Փոքր-ինչ խորհելուց հետո ռոտմիստրը հանգեց այն եզրակացության, թե իր գնդին 

հասնել փափագող և այդ փափագը կատարելու համար մի ամբողջ շուրջերկրյա 

ճանապարհորդություն ծրագրած մարդը ցայտուն դեգեներատ է, և, պահպանելով 

գրասենյակային ոճի գեղեցկությունները, մեքենագրուհուն թելադրեց ներքոհիշյալը.  

Չեխական Բուդեյովիցիի նորին մեծության 91-րգ գնդի շտաբին  

«Սույնին կից որպես առդիր հղվում է ձեզ Շվեյկ Յոզեֆը, որը, իր պնդմամբ, 

հանդիսանում է վերոհիշյալ գնդի շարքային և, համաձայն իր ցուցմունքների, Պիսեկի 

շրջանի Պուտիմում ժանդարմների կողմից ձերբակալվել է դասալքության 

կասկածանքով։ Վերոհիշյալ Շվեյկ Յոզեֆը պնդում է, թե գնում էր վերոգրյալ գունդը։ 

Հղյալը ունի միջինից ցածր հասակ, դիմագծերը սովորական են, քիթը սովորական, 

աչքերը կապույտ, առանձին նշաններ չունի։ Սույնին կից հղվում է ձեզ վերոհիշյալի 

պարենավորման հաշիվը, որը բարեհաճեցեք փոխանցել Պաշտպանության 

մինիստրության հաշվին, խոնարհաբար խնդրելով հավաստել հղյալի ընդունումը։ C. l 

առդիրով ուղարկվում է նաև ձերբակալության մոմենտին ձերբակալվածի վրա եղած 

պետական իրերի ցուցակը, որոնց ընդունումն ևս անհրաժեշտ է հավաստել։»  

Գնացքում, Պիսեկից մինչև Բուդեյովիցի, Շվեյկի համար ժամանակն արագ ու 

աննկատ անցավ։ Շվեյկին ուղեկցում էր մի ջահել նորընծա ժանդարմ, որը աչքը չէր 

հեռացնում նրանից և սաստիկ վախենում էր, որ չլինի թե փախչի։ Ամբողջ 

ճանապարհին ժանդարմին մտատանջում էր մի ահարկու պրոբլեմ․ «Ի՞նչ պիտի անի, 

եթե հանկարծ իր մեծ կամ փոքր պահանջը հոգալու համար արտաքնոց գնալու 

անհրաժեշտություն զգա»։  



Հարցր լուծվեց այսպես։ Ժանդարմը որոշեց անհրաժեշտության դեպքում Շվեյկին 

տանել իր հետ։  

Կայարանից Բուդեյովիցիի Մարինյան զորանոցները գնալիս ժանդարմը ամբողջ 

ճանապարհին աչքը չէր հեռացնում Շվեյկից և ամեն անգամ որևէ անկյունի կամ 

խաչմերուկի մոտենալիս, իբր թե հենց այնպես, խոսք էր գցում, թե ուղեկցորդին քանի 

մարտական փամփուշտ է տրվում։ Ի պատասխան նրա ասածի, Շվեյկն 

արտահայտում էր իր հաստատ համոզումը, թե ոչ մի ժանդարմ իրեն թույլ չի տա 

փողոցի մեջ կրակել, քանի որ դյուրավ կարող է դժբախտություն պատահել։  

Ժանդարմը վիճում էր նրա հետ, և երկուսն էլ չնկատեցին, թե ինչպես հասան 

զորանոց։  

Արդեն երկրորդ օրն էր, ինչ պորուչիկ Լուկաշը հերթապահում էր զորանոցում։ Նա, 

ոչինչ չնախազգալով, գրասենյակում սեղանի առաջ նստած էր, երբ նրա մոտ բերին 

Շվեյկին ու հանձնեցին գրությունները։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, նորից ես այստեղ եմ,— 

հանդիսավորապես ասաց Շվեյկը պատիվ տալով։  

Այդ տեսարանին վկա է եղել պրոպորշչիկ Կոտյակոն, որն հետո պատմում էր, թե 

երբ պորուչիկ Լուկաշը լսեց Շվեյկի ձայնը՝ վեր թռավ, ձեռքերով բռնեց գլուխն ու 

ընկավ Կոտյակոյի թևերի վրա։ Երբ նրան ուշքի բերին, Շվեյկը, որ ամբողջ ժամանակ 

կանգնած էր ձիգ, ձեռքը հովարին կցած, մի անգամ էլ կրկնեց.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, նորից ես այստեղ եմ։  

Պորուչիկ Լուկաշը, բոլորովին սփրթնած, դողդողացող ձեռքով վերցրեց 

ուղեկցական թղթերը, ստորագրեց, բոլորին հրամայեց դուրս գալ և, ժանդարմին 

ասելով, թե ամեն ինչ կարգին է, Շվեյկի հետ փակվեց գրասենյակում։  

Այդպես ավարտվեց Շվեյկի Բուդեյովիցյան անաբազիսը։ Կասկած չի կարող լինել, 

որ եթե նրան զրկած չլինեին տեղաշարժման ազատությունից, նա ինքը կհասներ 



Բուդեյովիցի։ Եթե պետական հիմնարկները իրենց էին վերագրում Շվեյկին իր 

ծառայության վայրն հասցնելու պատիվը, ապա դա պարզապես սխալ էր։ Շվեյկի 

եռանդն ու կռվելու անհագ ցանկությունն ունեցող մարդու համար իշխանությունների 

միջամտությունը տվյալ դեպքում միայն խոչընդոտ էր։  

Շվեյկն ու պորուչիկ Լուկաշը իրար էին նայում։  

Պորուչիկի աչքերն արտահայտում էին կատաղություն, սպառնալիք և 

հուսահատություն։ Շվեյկը պորուչիկին նայում էր քնքշալի ու սիրավառ աչքերով, 

ինչպես իր կորցրած ու վերստին գտած սիրուհուն։  

Գրասենյակը լուռ էր եկեղեցու պես։ Լսելի էր միայն, թե ինչպես ինչ-որ մեկը գնում-

գալիս է միջանցքում։ Մի բարեխիղճ հոժարական, որ զորանոցում մնացել էր 

հարբուխի պատճառով,— մի բան, որ պարզ երևում էր նրա ձայնից,— 

խոնթխոնթալով անգիր էր անում. «Ինչպես պետք է ընդունել օգոստոսափառ 

գերդաստանի անդամներին վերջիններիս կողմից բերդերն այցելելու ժամանակ»։ 

Պարզ լսվում էին հետևյալ բառերը.  

«Sobald die höchste Herrschafft in die Nähe der Festunganlängt, ist des geschütz auf allen 

Bastionen und Werken abzufeuern, dar Plätzmajor empfängt die selbe mit dem Degen in der 

Hand zu Pferde, und reitet Sodann vor»[26]։  

— Լռեցեք, լսո՞ւմ եք,— գոռաց պորուչիկը դեպի միջանցքը։— Կորե՛ք գրողի ծոցը։ 

Եթե զառանցում եք, գնացեք անկողին մտեք։  

Լսելի էր, թե ինչպես ջանասեր հոժարականը հեռանում է և թե ինչպես միջանցքի 

ծայրից արձագանքի պես հնչում է նրա խոնթխոնթացող ձայնը.  

«In dem Augenblicke, als der Kommendant salutiert, ist das Abfeuern des Geschützes zu 

wiederholen, welches bei dem Absteigen der höhsten Herrschaft zum drittenmale zu 

gesshehen hat»[27]։  



Իսկ պորուչիկն ու Շվեյկը շարունակում էին անխոս իրար նայել, մինչև որ, 

վերջապես, առաջինը կծու հեգնանքի տոնով չասաց․  

— Բարով եկաք Չեխական Բուդեյովիցի, Շվե՛յկ։ Ում որ վիճակված է կախվել, երբեք 

չի սկի։ Ձեզ ձերբակալելու օրդերն արդեն գրված է, և վաղը դուք կգնաք գունդը 

զեկույցի։ Ձեր պատճառով ես ջղերս չպիտի քայքայեմ։ Ձեր երեսից արդեն բավական 

տանջվել եմ։ Համբերելու տեղ չմնաց։ Ուղղակի չեմ հասկանում, թե ինչպես եմ 

կարողացել այսքան երկար ապրել ձեզ նման ապուշի հետ։  

Պորուչիկն սկսեց գրասենյակում գնալ ու գալ։  

— Ո՛չ, դա պարզապես անտանելի է։ Զարմանում եմ, թե ինչպես մինչև հիմա ձեզ 

չեմ գնդակահարել։ Ինձ ի՞նչ պիտի անեին դրա համար։ Ոչինչ չէին անի։ Ինձ 

կարդարացնեին, հասկանո՞ւմ եք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն պորուչիկ, լիովին հասկանում եմ։  

— Թողեք ձեր այդ ապուշային օյինները, թե չէ իսկապես արժանին կստանաք։ Հիմա 

ձեր հախից կգան։ Ձեր հիմարություններով դուք այնքան հեռուն գնացիք, որ ի վերջո 

բանը աղետի հասցրիք։  

Պորուչիկ Լուկաշը ձեռքերը շփեց.  

— Հիմա չեք պրծնի։  

Ապա նորից մոտեցավ սեղանին, մի թղթի կտորի վրա մի քանի տող գրեց, կանչեց 

հերթապահին և հրամայեց Շվեյկին տանել պրոֆոսի մոտ և գրությունը հանձնել 

նրան։  

Հերթապահը Շվեյկին տարավ բակի միջով, և պորուչիկն անսքող ուրախությամբ 

նայում էր, թե ինչպես է բացվում այն դուռը, որին փակցված էր սևադեղին մի 

տախտակ՝ «Regimentsarrest»[28] մակագրությամբ, թե ինչպես Շվեյկը անհետանում է 

դռան հետևում և ինչպես մի րոպե հետո պրոֆոսն այնտեղից դուրս է գալիս մենակ։  

— Փա՜ռք աստծո,— մտածեց պորուչիկը բարձրաձայն։— Վերջապես նա այնտեղ է։  



Մարինյան զորանոցների մթին մի որջում, ուր խոթեցին Շրվեյկին, նրան սրտագին 

ողջույնով դիմավորեց մի հաստլիկ հոժարական, որ պառկած էր ծղոտե ներքնակի 

վրա։ Նա արդեն երկու օր նստած էր և մենակությունից խիստ ձանձրացել էր։ Շվեյկի 

այն հարցին, թե նա ինչի համար է նստած, հոժարականը պատասխանեք, թե 

պարզապես մի դատարկ բանի համար։ Գիշեր ժամանակ հրապարակում, 

կամարաշարի տակ, հարբած վիճակում պատահմամբ խփել է հրետանու մի 

պոդպորուչիկի շլինքին։ Իսկապես ասած, ոչ թե շլինքին խփել է, այլ միայն գլխից 

գլխարկը ցած գցել։ Դա այսպես է պատահել, հրետանու պորուչիկը գիշերը կանգնած 

է եղել կամարաշարի տակ և, ամենայն հավանականությամբ, բոզի բուսուն պահել, 

հոժարականը կարծել է, թե նա իր ծանոթ, հոժարական Ֆրանտիշեկ Մատերնան է, 

քանի որ պոդպորուչիկը կանգնած է եղել մեջքը դեպի նրան արած։  

— Իսկ և իսկ նրա պես լղրճուկ մի բան էր,— պատմում էր նա Շվեյկին։— Դե՛հ, ես էլ 

սուսուփուս գողեգող մոտեցա հետևից, գլխարկը գլխից ցած գցեցի ու ասում եմ. 

«Բարև, Ֆրանտա»։ Իսկ այդ ապուշը վերցնի ու սկսի սուլել։ Պարեկն ինձ բռնեց ու 

տարավ։ Հնարավոր է,— ենթադրեց հոժարականը,— որ այդ ժամանակ սխալմամբ մի 

երկու անգամ վզակոթին հասցրել եմ, բայց, իմ կարծիքով, դա նշանակություն չունի, 

որովհետև սխալմունքը միանգամայն բացահայտ է։ Նա ինքն ընդունում է, որ ես ասել 

եմ. «Բարև, Ֆրանտա», մինչդեռ իր անունը Անտոն է։ Գործը պարզ է։ Ինձ կարող է 

վնասել միայն այն, որ հոսպիտալից փախել եմ, և եթե հիվանդանոցային մատյանի 

գործը բացվի… Երբ ինձ բանակ էին կանչում, ես այստեղ, Բուդեյովիցիում, առաջուց 

մի սենյակ էի վարձել ու աշխատում էի ռևմատիզմ ձեռք բերել։ Երեք անգամ իրար 

հետևից կոնծում, իսկ հետո քաղաքից դուրս էի գալիս, անձրևի տակ առվի մեջ 

պառկում ու սապոգներս հանում։ Բայց բան դուրս չէր գալիս։ Հետո ձմռանը մի 

ամբողջ շաբաթ գիշերով գնում էի Մալշայում լողանալու, բայց բոլորովին ուրիշ բան 

ձեռք բերի. ես եղբա՛յր, այնպես կոփվեցի, որ դրանից հետո բակում ամբողջ գիշերը 

պառկում էի ձյան վրա և, երբ առավոտյան տնեցիներն ինձ արթնացնում էին՝ ոտքերս 

այնքան տաք էին լինում, որ կարծես վալենկաներով էի պառկել։ Գոնե անգինա 



ընկնեի։ Չէ՛, ոչ մի բան դուրս չէր գալիս։ Դատարկ գրիպն ի՞նչ է, դա էլ չկարողացա 

ձեռք բերել։ Ամեն աստծու օր գնում էի «Պորտ-Արտուր», այնտեղ իմ կոլեգաներից 

ոմանք արդեն սերմնագեղձերի բորբոքում էին ձեռք բերել, նրանց արդեն 

վիրահատում էին, իսկ ես առաջվա պես խմում էի։ Պարզապես բախտս չէր բանում, 

եղբայր։ Վերջապես մի անգամ «Վարդի մոտ» պանդոկում ծանոթացա Գլուբոկոյում 

ապրող մի հաշմանդամի հետ, որն ինձ աոաջարկեց գնալ իր բնակարանը, նա 

երաշխավորում էր, որ հաջորդ օրն իսկ ոտքերս կուռչեն, իսկը դույլեր կդառնան։ Նա 

տանը շպրից ու ենթամաշկային ներարկման ասեղ ուներ։ Եվ, իսկապես, Գլուբոկոյից 

ես հազիվ տուն հասա։ Չխաբեց, ոսկի՜ մարդ էր։ Վերջապես մկանային ռևմատիզմ 

ձեռք բերի։ Ձեռաց հոսպիտալ ուղարկեցին, և գնա քե՜ֆ արա։ Հետո բախտն ինձ մի 

անգամ էլ ժպտաց։ Բուդեյովիցիի հոսպիտալ էին տեղափոխել իմ մի ազգականին՝ 

Ժիժկովում ապրող բժիշկ Մասակին։ Միայն նրան եմ պարտական, որ հոսպիտալում 

այդքան երկար մնացի։ Ես, թերևս, այնտեղ մնայի մինչև ծառայությունից ազատվելս, 

բայց այն չարաբաստիկ «Krankenbuch[29]»-ով ինքս իմ գործը փչացրի։ Այդ ժամանակ մի 

հիանալի բան էի մտածել, մի գրասենյակային մեծ մատյան էի ճարել, կազմին պիտակ 

կպցրել ու վրան գրել. «Krankenbuch des 91 Reg.»[30], ինչպես հարկն է գծել էի 

սյունակներն ու մնացած բաները։ Այդ մատյանի մեջ գրանցում էի հնարովի անուններ, 

բուժվողի հիվանդությունը, ջերմաստիճանը։ Ամեն օր բժշկի շրջայցից հետո, 

անամոթաբար մատյանը թևիս տակ դրած, դուրս էի գալիս քաղաք։ Հոսպիտալի 

դարպասի մոտ միշտ էլ աշխարհազորայիններ էին հերթապահում, այնպես որ այդ 

տեսակետից էլ ապահով էի. ցույց եմ տալիս մատյանը, իսկ նրանք ինձ պատիվ են 

տալիս։ Սովորաբար գնում էի հարկային վարչությունում ծառայող մի չինովնիկի մոտ, 

նրա տանը շորս փոխում, քաղաքացիական հագուստ հագնում ու դնում 

գարեջրատուն։ Այնտեղ, մեր ընկերական շրջանում, մենք ամեն տեսակ 

դավաճանական բաներ էինք խոսում։ Շատ չանցած ես այնքան լկտիացա, որ այլևս 

քաղաքացիական շոր չէի հագնում և քաղաքում ու պանդոկներում ման էի դալիս 

զինվորական լրիվ համազգեստով։ Հոսպիտալ վերադառնում ու մահճակալիս վրա 



պառկում էի միայն լուսադեմին, իսկ եթե պատահում էր, որ գիշերը պարեկը 

կանգնեցնում էր ինձ, ցույց էի տալիս Իննսունմեկերորդ գնդի «Krankenbuch»-ը, և 

այլևս ինձ ոչ մի հարց չէին տալիս։ Հոսպիտալի դարպասի մոտ էլ առանց մի խոսք 

ասելու ցույց էի տալիս մատյանը և միշտ բարեհաջող հասնում մահճակալիս… 

Այնպես էի անպատկառացել, եղբայր, որ կարծում էի, թե ինձ ոչ ոք ոչինչ անել չի 

կարող, մինչև որ այն գիշեր հրապարակի կամարաշարի տակ տեղի ունեցավ 

ճակատագրական սխալս։ Այդ սխալն ինձ պարզ կերպով ցույց տվեց, որ, ընկերս, ոչ 

բոլոր ծառերն են բոյ քաշում ու երկինք հասնում։ Գոռոզությանը հետևում է անկումը։ 

Ի՞նչ է փառքը։ Ծո՛ւխ։ Նույնիսկ Իկարը իր թևերն այրեց։ Մարդ ասածն ուզում է հսկա 

լինել, բայց իրականում զիբիլ է։ Հապա, եղբայր։ Ինձ խրատ լինի, որ սրանից հետո 

պատահականության վրա հույս չդնեմ, այլ օրը երկու անգամ, առավոտյան ու 

երեկոյան ինքս իմ ձեռքով ռեխս ջնջխեմ ու ասեմ, զգուշությունը ավելորդ բան չէ, իսկ 

անչափավորությունը վնասում է մարդու։ Վակխանալիաներից ու օրգիաներից հետո 

միշտ վրա է հասնում բարոյական խումարը։ Դա, եղբա՛յր, բնության օրենքն է։ Մի 

մտածիր, է՜, թե ինչպես ամբողջ գործս փչացրի։ Ախր կարող էի արդեն 

Felddienstunfähig[31] լինել։ Մարդ այդպիսի հովանավորությո՜ւն ունենա։ Հիմա 

հանգիստ ընկած կլինեի որևէ շտաբի զորամասերի համալրման գրասենյակում… 

Բայց իմ սեփական անզգուշությունն ինձ կործանեց։  

Իր խոստովանությունն հոժարականը ավարտեց այս հանդիսավոր խոսքերով.  

— Կարթագենն անգամ ընկավ, Նինվեից միայն ավերակներ մնացին, սիրելի 

բարեկամ, բայց, այնուամենայնիվ, մարդ պետք է գլուխը բարձր պահի։ Թող չկարծեն, 

որ եթե ինձ ռազմաճակատ ուղարկեն՝ գեթ մի անգամ կկրակեմ։ Regimentsraport![32] 

Հեռացնե՜լ դպրոցից։ Կեցցե՜ նորին կայսերական ու թագավորական մեծության 

կրետինիզմը։ Ինչպե՜ս չէ, նրանց համար տնքամ դպրոցում ու քննություններ 

հանձնեմ։ Կադետ, յունկեր, պոդպորուչիկ, պորուչիկ… Թքել եմ դրանց բոլորի վրա. 

Offiziersschule! Behandlung jener Schüler derselben, welche einen Jahrgangrepetieren 

müssen![33] Ամբողջ բանակը կաթվածահար է եղել։ Հրացանը, որ ուսին են կրում, ա՞ջ թե 



ձախ, կապրալը քանի՞ աստղ ունի։ Evidenzhaltung Militärreservemänner! 

Himmelherrgott[34]. Ծխելու բան չկա, ընկեր։ Կուզե՞ք ձեզ սովորեցնեմ առաստաղին 

թքել։ Նայեցեք, թե ինչպես պետք է անել։ Առաջուց մի բան մտածեցեք, և ձեր 

ցանկությունը կկատարվի։ Գարեջուր սիրո՞ւմ եք։ Կարող եմ ձեզ հիանալի ջուր 

հանձնարարել, ա՛յ, այնտեղ, կժի մեջ։ Եթե ուզում եք ախորժակով ուտել, խորհուրդ եմ 

տալիս գնալ «Քաղքենիական զրույց» ռեստորանը։ Բացի դրանից, ձանձրույթը 

փարատելու համար խորհուրդ եմ տալիս ոտանավորներ գրել։ Ես այստեղ արդեն վի 

ամբողջ էպոպեա եմ հորինել․  

Պրոֆոսն ո՞ւր է։ Քնած է նա, 

Մինչև որ մեզ վրա կտան. 

Այնժամ քնից նա կարթնանա, 

Եվ երբ արկերը որոտան՝ 

Նա թշնամու կրակի տակ 

Կկառուցի այնժամ հորից 

Մահճակալից ու աթոռից 

Բարիկադներն իր անխորտակ։ 

Եվ ի պատիվ արքունիքի 

Կբղավի ավյունով լի. 

«Մենք թշնամու հախից կգանք, 

Կեցցե՜ կայսրը մեր պաշտելի»։ 

— Տեսնո՞ւմ եք, ընկեր,— շարունակեց թանձրամարմին հոժարականը,— իսկ դուք 

ասում եք, թե ժողովուրդն այլևս առաջվա պես չի հարգում մեր պաշտելի միապետին։ 

Տեսնո՞ւմ եք, մի կալանավոր, որ նույնիսկ ծխելու բան չունի և որը պետք է գնդային 

զեկույցի ներկայանա, գահին նվիրված լինելու սքանչելի օրինակ է տալիս ձեզ և 

ձոներ հորինում ի պատիվ միացյալ ու անբաժանելի հայրենիքի, որի գլխին տալիս են։ 

Նրան զրկել են ազատությունից, բայց նրա բերանից հորդում են կայսրի նկատմամբ 

անսահման նվիրվածություն արտահայտող խոսքեր։ «Morituri te salutant, Caesar!»։ 



Մեռնելու գնացողները ողջունում են քեզ, Կեսա՜ր։ Իսկ պրոֆոսը անպիտան մարդ է։ 

Ինչ ասել կուզե, լավ ծառա ունենք։ Երեկ չէ մյուս օրը նրան հինգ կրոն տվի, որ գնա 

սիգարետ բերի, իսկ նա, այդ շուն շանորդին, այս առավոտ ինձ ասում է, թե այստեղ 

ծխել չի կարելի, թե, իբր, դրա պատճառով ինքը գլխացավանքի մեջ կընկնի։ Իսկ այն 

հինգ կրոնը, ասում է, կվերադարձնի ռոճիկը ստանալիս։ Այո՛, ընկեր, հիմա ոչ ոքի և 

ոչ մի բանի չպետք է հավատալ։ Բարոյականության լավագույն սկզբունքները 

խեղաթյուրվել են։ Կալանավորին թալանե՞լ։ Եվ այդ տիպն ամբողջ օրն իր քեֆին 

երգում է.  

«Wo man singt da leg’ dich sicher nieder, 

böse Leute haben keine Lieder!»[35] 

Ա՜յ քեզ սրիկա, խուլիգան, խարդախ, դավաճան։  

Դրանից հետո հոժարականը Շվեյկին հարցրեց, թե նա ինչ մեղք է գործել։  

— Քո գո՜ւնդն էիր փնտրում,— ասաց հոժարականը։— Լավ զբոսապտույտ է։ 

Թաբոր—Միլևսկո—Կվետով—Վրաժ—Մալչին—Չիժովա—Սեդլեց—Գորաժդյովիցի—

Վոլին—Դուբ—Վոդնյանի—Պրոտիվին—Պուտիմ—Պիսեկ—Բուդեյովիցի… 

Տատասկո՜տ ճանապարհ։ Եվ վաղը պետք է զեկույցի ներկայանաք գնդապետին։ Ո՜հ, 

սիրելի եղբայր, մենք կհանդիպենք պատժավայրում։ Վաղը մեր գնդապետ Շրեդերը 

նորից մեծ բավականություն կվայելի։ Չեք կարող պատկերացնել, թե գնդում տեղի 

ունեցող դեպքերն ինչպես են ներգործում նրա վրա։ Տիրոջը կորցրած շան պես, 

սատկած զամբիկի պես լեզուն դուրս գցած, սկսում է բակով մեկ վազվզել։ Իսկ նրա 

ճառե՜րը, նախազգուշացումները, որոնց ժամանակ փսլնքոտ ուղտի պես աջ ու ձախ 

թքոտում է։ Խոսում է անվերջ, և մարդու թվում է, թե նրա բղավոցից Մարինյան 

զորանոցների պատերը փուլ կգան։ Ես հո նրան լավ եմ ճանաչում, մոտը զեկույցի եմ 

գնացել։ Նորակոչին ներկայացել էի երկարաճիտ սապոգներով ու ցիլինդրով և, 

որովհետև դերձակը չէր հասցրել կարել զինվորական համազգեստ, վարժադաշտ 

մտա այդ կերպարանքով։ Կանգնեցի ձախ թևում և սկսեցի քայլել բոլորի հետ միասին։ 



Գնդապետ Շրեդերը ձին քշելով մոտեցավ ինձ, քիչ էր մնում գետին գլորեր։ «Was 

machen Sie hier, Sie zivilist?!»[36] ― այնպես գոռաց ինձ վրա, որ երևի ձայնը 

Շումավայում լսեցին։ Ես ամենայն քաղաքավարությամբ նրան պատասխանեցի, թե 

հոժարական եմ և եկել եմ պարապմունքի։ Մի նրան տեսնեիք այդ ժամանակ։ Ամբողջ 

կես ժամ ճառելուց հետո միայն նկատեց, որ իրեն պատիվ եմ տալիս գլխիս ցիլինդր 

դրած։ Եվ ծղրտաց, որ վաղը ներկայանամ իրեն՝ գնդային զեկույցի, և կատաղածի պես 

սլացավ աստված գիտե ուր, իսկ հետո վարգով նորից դեպի ետ սուրաց, նորից սկսեց 

բղավել, դիվոտել ու կուրծք ծեծել։ Հրամայեց ինձ վարժադաշտից անհապաղ հեռացնել 

ու հաուպտվախտ նստեցնել։ Գնդային զեկույցի ժամանակ ինձ տասնչորս օրվա 

արձակուրդից զրկեց, հրամայեց ցայխհաուզից բերած ինչ-որ աներևակայելի լաթեր 

հագցնել ու սպառնաց, թե ուսաթելերս կպոկի։ «Հոժարականները մի տեսակ վսեմ 

էակներ են, փառքի, զինվորական պատվի սաղմեր, հերոսներ,— գոռում էր այդ 

տուտուց գնդապետը։— Հոժարական Վոլտատը, որ քննությունը տալուց հետո 

կապրալի աստիճան ստացավ, իր հոժար կամքով ռազմաճակատ գնաց և տասնհինգ 

մարդու գերի վերցրեց։ Նրանց բերելու պահին մի նռնակ նրան կտոր-կտոր արեց։ Եվ 

ի՞նչ։ Հինգ րոպե հետո ստացվեց Վոլտատին կրտսեր սպայի աստիճանի շնորհելու 

հրամանը։ Երանի ձեզ էլ սպասեր այդպիսի փայլուն ապագա, աստիճանի 

բարձրացում ու պարգևներ։ Ձեր անունը կգրվեր մեր գնդի ոսկետառ գրքի մեջ»։— 

Հոժարականը զայրացած թքեց։— Ահա թե, եղբայր, ինչպիսի էշեր են ծնվում լուսնի 

տակ։ Թքել եմ նրանց ուսաթելերի և բոլոր արտոնությունների վրա, որոնց 

պատճառով, օրինակ, ինձ պետք է ասեն. «Դուք, հոժարական, էշ եք»։ Ուշադրություն 

դարձրեք, թե որքան գեղեցիկ է հնչում, երբ ասում են․  «Դուք էշ եք», փոխանակ 

կոպտաբար ասելու․  «Դու էշ ես», իսկ մահիցս հետո կուրծքս կզարդարեն signum 

laudis-ով կամ արծաթե մեծ մեդալով։ Նրանք, նորին կայսերական ու թագավորական 

մեծության այդ աստղակիր կամ անաստղակիր դիամատակարարները։ Ամեն եզ 

ավելի երջանիկ է, քան ես և դուք։ Նրան սպանդանոցում սպանում են միանգամից և 

դաշտային վարժության կամ հրաձգարան քաշ չեն տալիս։— Թանձրամարմին 



հոժարականը թավալվեց մի ուրիշ ներքնակի վրա ու շարունակեց.— Իհարկե, մի օր 

այդ բոլորը կտրաքի։ Դա հավիտյան շարունակվել չի կարող։ Փորձեցեք խոճկորին 

փառքով ուռցնել — անպայման կտրաքի։ Եթե երբևէ ռազմաճակատ գնամ, ապա մեր 

ապրանքավագոնի վրա պիտի գրեմ.  

Մեր թշնամու հողի համար երեք տոննա պարարտանյութ, 

Քառասուն մարդ կամ ձիեր՝ ութ։  

Դուռը բացվեց, և երևաց պրոֆոսը, որ նրանց երկուսի համար բերել էր մեկ քառորդ 

հացաբաժին և թարմ ջուր։  

Նույնիսկ նեղություն չքաշելով բարձրանալ ծղոտե ներքնակի վրայից, 

հոժարականը պրոֆոսին ողջունեց հետևյալ խոսքերով.  

— Ինչպիսի վսեմ արարք, ինչպիսի մեծահոգություն քո կողմից, որ այցելել ես 

կաթնավորներին, ո՜վ Իննսունմեկերորդ գնդի սուրբ Ագնեսա։ Բարի գալուստ, 

հրեշտակդ առաքինության, որիդ սիրտը լի է կարեկցանքով։ Դու ծանրաբեռնված ես 

զամբյուղներով, որ լի են խորտիկներով ու խմիչքներով, որոնք մեզ պետք է սփոփեն 

մեր դժբախտության մեջ։ Երբեք չենք մոռանա քո մեծահոգությոլնը, ո՜վ մեր խավար 

զնդանը թափանցած արևի ճառագայթ։  

— Երբ գնդապետին զեկույցի ներկայանաք, կատակ անելու ձեր հավեսը 

կփախչի,— մրթմրթաց պրոֆոսը։  

— Տես մազերդ ինչպես ցցեցիր, գերմանամուկ,— նարի վրայից պատասխանեց 

հոժարականը։— Ավելի լավ կլինի ասես, թե ինչ կանեիր, եթե ստիպված լինեիր քսան 

հոժարական բանտարկել։ Այդպիսի հիմար հայացքով մի նայիր ինձ, ո՜վ Մարիանյան 

զորանոցների բանալեպան։ Դու քսանին կբանտարկեի՜ր, իսկ հետո տասին բաց 

կթողնեիր, սկյուռի մեկը։ Եթե ես զինվորական մինիստր լինեի, քեզ ցույց կտայի, թե 

ինչ ասել է զինվորական ծառայություն։ Հայտնի՞ է քեզ, արդյոք, որ անկման անկյունը 

հավասար է անդրադարձման անկյանը։ Ես քեզնից մի բան եմ խնդրում. տուր ինձ 



հենման կետ, և ես կբարձրացնեմ ամբողջ երկրագունդը, քեզ էլ հետը, ո՜վ դու 

ֆանֆարոն։  

Պրոֆոսն աչքերը չռեց, բարկությունից սկսեց դողդողալ և դուրս եկավ դուռը 

հետևից շրխկացնելով։  

— Պրոֆոսներ փախցնելու փոխադարձ օգնության միություն,― ասաց 

հոժարականը, հացը հավասար կես անելով։— Ըստ կարգապահական 

կանոնադրության տասնվեցերորդ պարագրաֆի, մինչև վճռի արձակումը 

ձերբակալվածները պետք է զինվորի օրապահիկ ստանան, բայց, ինչպես երևում է, 

այստեղ իշխում է պրերների օրենքը, ըստ որի իրավունքը նրանն է, ով կկարողանա 

առաջինը լափել ձերբակալվածների օրապահիկները։  

Երկուսն էլ նստել էին նարերի վրա և կրծում էին զինվորաբաժին հացը։  

— Պրոֆոսի օրինակով ավելի լավ կարելի է տեսնել, թե զինվորական 

ծառայությունն ինչպես է դաժանացնում մարդկանց,— վերսկսեց իր 

դատողություններն հոժարականը։— Անշուշտ մեր պրոֆոսը զինվորական 

ծառայության մտնելուց առաջ իդեալներ ունեցող երիտասարդ է եղել։ Եղել է 

շիկահեր, գեղատեսիլ, բոլորի նկատմամբ սիրալիր ու զգայուն, դժբախտների 

պաշտպան, որոնց կողմն է նա պահել, երբ իր հայրենի երկրում աթոռի տոնի օրը 

աղջկա պատճառով որևէ տուրուդմփոց է ծագել։ Բոլորն, անշուշտ, նրան հարգել են, 

բայց հիմ՜ա․․․  աստվա՜ծ իմ։ Ինչպիսի հաճույքով կհասցնեի նրա ռեխին, գլուխը 

կխփեի նարին և իրեն մինչև վիզը կխրեի արտաքնոցի հորը։ Եվ դա, եղբա՛յր, նույնպես 

ապացույց է բարքերի գռեհկացման, որ առաջացնում է զինվորական գործը։  

Նա սկսեց երգել․  

Չէր վախենում սատանայից, 

Բայց պատահեց մի զինվոր․․․ 



— Սիրելի բարեկամ,— շարունակեց նա,— այս ամենը դիտելով մեր սիրելի 

միապետության մասշտաբով, մենք անխուսափելիորեն հանգում ենք այն 

եզրակացության, որ նրա վիճակը նույնն է, ինչ Պուշկինի հորեղբոր վիճակը։ Պուշկինը 

գրել է, թե իր հորեղբայրն այնպիսի մեռելոտի մարդ է, որ նրան այլևս ոչինչ չի մնում 

անել, քան միայն՝  

Հառաչել անվերջ և խորհել, թե քեզ 

Գրողն ե՞րբ պիտի տանի վերջապես։ 

Նորից լսվեց կողպեքի մեջ պտտվող բանալու չխկոցը, և պրոֆոսը վառեց միջանցքի 

նավթի լամպը։  

— Արևի ճառագա՜յթ խավարի թագավորության մեջ,— գոչեց հոժարականը։— 

Լուսավորությունը մուտք է գործում բանակի շարքերը։ Բարի գիշեր, պարոն պրոֆոս։ 

Բարևեցեք այնտեղ բոլոր ենթասպաներին, ցանկանում եմ ձեզ հաճելի երազներ։ Թող, 

օրինակ, երազում տեսնեք, որ վերադարձրել եք իմ հինգ կրոնը, որ ձեզ տվել էի 

սիգարետ գնելու համար և որով խմել եք իմ կենացը։ Անուշ քնեցեք, ո՜վ հրեշ։  

Դրան հետևեց պրոֆոսի մրթմրթոցը վաղվա գնդային զեկույցի մասին։  

— Դարձյալ մենք մենակ ենք,— ասաց հոժարականը։— Քնից առաջ ես մի քանի 

րոպե կնվիրեմ մի դասախոսության, թե ինչպես օր օրի հարստանում են 

ենթասպաների ու սպաների կենդանաբանական գիտելիքները։ Պատերազմին նոր 

կենդանի նյութ և մտածող թնդանոթի միս հայթայթելու համար անհրաժեշտ է 

հիմնավորապես ծանոթանալ բնագիտությանը կամ Կոչիի հրատարակությամբ լույս 

տեսած «Տնտեսական բարեկեցության արդյունքները» գրքին, որի յուրաքանչյուր էջում 

հանդիպում են այսպիսի բառեր, անասուն, խոճկորներ, խոզեր։ Վերջերս, սակայն, 

կարող ենք նկատել, թե ինչպես մեր առավել առաջադիմական զինվորական 

շրջաններում նորակոչիկներին դիմելու համար գործածական են դառնում նոր 

անուններ։ Տասնմեկերորդ գնդում կապրալ Ալտհոֆը գործածում է «Էնդգանդինյան 

այծ» արտահայտությունը, Կարպատյան լեռներից եկած գերմանացի ուսուցիչ 



եֆրեյտոր Մյուլլերը նորակոչիկներին անվանում է «հոտած չեխեր», ֆելդֆեբել 

Զոնդերնումմերը՝ «իշագորտեր» ու «Յորկշիրի կռտած խոզեր», և յուրաքանչյուր 

նորակոչիկի խոստանում է նրանից խրտվիլակ պատրաստել, ըստ որում դրսևորում է 

մասնագիտական այնպիսի գիտելիքներ, որ կարծես խրտվիլակագործների տոհմից է 

սերում։ Զինվորական իշխանությունը ջանում է զինվորներին հայրենասիրություն 

ներշնչել յուրատեսակ միջոցներով, ինչպես, օրինակ՝ վայրենաբարո ոռնոցով, 

զորակոչիկների շուրջը պարելով, մարտաշունչ մռնչյունով, որ նման է աֆիիկական 

վայրենիների մռնչյունին, որով վերջիններս պատրաստվում են քերթել անմեղ 

այծեղջյուրի կաշին և կամ տապակել ճաշի համար մթերված որևէ միսիոների ազդրը։ 

Դա, իհարկե, գերմանացիներին չի վերաբերվում։ Երբ ֆելդֆեբել Զոնդերնումմերը 

խոսում է «խոզերի ավազակախմբի» մասին, ապա շտապում է ավելացնել «die 

tschechische»[37], որպեզի գերմանացիները չնեղանան և դա իրենց չվերագրեն։ Այդ 

միջոցին երկրորդ վաշտի բոլոր ենթասպաները աչքերնին չռում են այն խեղճ շան 

պես, որն ագահությունից կուլ է ավել Պրովանսի յուղի մեջ թաթախված սպունգն ու 

խեղդվել։ Մի անգամ ես լսեցի եֆրեյտոր Մյուլլերի ու կապրալ Ալտհոֆի 

խոսակցությունը աշխարհազորայինների ուսուցման պլանի մասին։ Այդ զրույցի 

ժամանակ ամենից շատ գործածվում էր «ein Paar Ohrfeigen»[38] արտահայտությունը։ 

Սկզբում ես կարծեցի, թե նրանք իրար հետ կռվում են և գերմանական զինվորական 

միասնությունը քայքայվում է։ Բայց չարաչար սխալվում էի։ Խոսքը վերաբերվում էր 

միայն զինվորներին։ «Եթե, օրինակ, այդ չեխական խոզը,— հեղինակավոր տոնով 

խրատում էր եֆրեյտոր Մյուլլերին կապրալ Ալտհոֆը,— երեսուն «Nieder!»[39]-ից հետո 

էլ չի սովորի մոմի պես ցից կանգնել, ապա նրա ռեխին մի երկու անգամ հասցնելը 

բավական չէ։ Հարկավոր է բռունցքով խփել փորին, մյուս ձեռքով գլխարկը քաշել-

իջեցնել մինչև ականջները, հրամայել. «Kehrt euch!»[40], իսկ երբ հետ դառնա` ոտքով 

խփել հետույքին։ Այն ժամանակ կտեսնես, թե նա ինչպես ձիգ կկանգնի և ինչպես 

պրապորշչիկ Դաուերլինգը կսկսի ծիծաղել»։ Ի դեպ, ընկեր, հիմա պատմեմ ձեզ 

պրապորշչիկ Դաուերլինգի մասին։ Նրա մասին առաջին վաշտի նորակոչիկներն 



այնպիսի զարմանալի բաներ են պատմում, որպիսիք կարող է պատմել միայն 

Մեքսիկայի որևէ սահմանամերձ ֆերմայում բոլորից լքված մի տատիկ, երբ խոսք 

բացվի այս կամ այն մեքսիկացի հռչակավոր ավազակի մասին։ Նա կյանքի փայլուն 

ճանապարհ է անցել։ Նրա ծնվելուց քիչ հետո տատմերը նրան իր ձեռքից ցած է գցել, և 

փոքրիկ Դաուերլինգի գլուխը ջարդվել է։ Այնպես որ գլխի վրա մինչև հիմա էլ հետքը 

նկատվում է, ինչպես հյուսիսային բևեռի վրա ընկած գիսաստղ։ Բոլորն այն կարծիքին 

էին, որ ուղեղի ցնցումից հետո հազիվ թե նրանից մի բան դուրս գա։ Միայն նրա 

գնդապետ հայրն էր, որ հույսը չէր կորցնում և, ընդհակառակը, պնդում էր, թե 

այդպիսի մի չնչին բան նրան վնասել չի կարող, քանի որ, ինքնին հասկանալի է, 

մեծանալուց հետո երիտասարդ Դաուերլինգը իրեն կնվիրի զինվորական 

ծառայության։ Ռեալական ուսումնարանի չորս դասարանների դեմ մղած կատաղի 

պայքարից հետո,— իսկ այդ դասարանները նա էքստեռն ավարտեց, ըստ որում նրա 

առաջին տնային ուսուցիչը ժամանակից շուտ սպիտակեց ու խելագաովեց, իսկ մյուսը 

հուսահատությունից փորձեց իրեն ցած գցել Վիեննայի սուրբ Ստեֆան եկեղեցու 

աշտարակից,— Դաուերլինգը մտավ Հայնբուրգի յունկերական ուսումնարանը։ 

Յունկերական ուսումնարաններում բնավ ուշադրություն չէին դարձնում այնտեղ 

մտնող երիտասարդների կրթության աստիճանի վրա, քանի որ ավստրիական 

կադրային սպայի համար կրթությունը անհրաժեշտ չէր համարվում։ Զինվորական 

կրթության իդեալ էր «զինվոր-զինվոր» խաղալու ընդունակությունը։ Կրթությունը 

ազնվացնում է մարդուս հոգին, իսկ զինվորական ծառայության մեջ դա անհրաժեշտ 

չէ։ Որքան սպայությունը գռեհիկ լինի, այնքան ավելի լավ։ Յունկերական 

ուսումնարանի աշակերտ Դաուերլինգը հաջողակ չէր նույնիսկ այն առարկաների 

մեջ, որ յունկերական ուսումնարանի ամեն մի աշակերտ այսպես թե այնպես 

յուրացնում էր։ Յունկերական ուսումնարանում ևս իրենց զգալ էին տալիս այն բանի 

հետևանքները, որ Դաուերլինգը մանուկ հասակում գլուխը ջարդել էր։ Այդ 

դժբախտության մասին պարզեիպարզ խոսում էին քննությունների ժամանակ նրա 

տված պատասխանները, որոնք իրենց անմրցելի տխմարության համար համարվում 



էին կլասիկական։ Դասատուները նրան անվանում էին ոչ այլ կերպ, քան «unser braver 

Trottel»[41]։ Նրա տխմարությունն այնքան ակներև էր, որ բոլոր հիմքերը կային 

հուսալու, որ մի քանի տասնամյակներ հետո նա կընկնի Թերեզյան զինվորական 

ակադեմիա կամ Զինվորական մինիստրություն։ Երբ սկսվեց պատերազմը, 

Հայնբուրգի բոլոր երիտասարդ յունկերներին պրապորշչիկի աստիճան տվին։ 

Նորընծա պրապորշչիկների ցուցակի մեջ ընկավ և Կոնրադ Դաուերլինգը։ Այդպես 

հայտնվեց նա 91-րդ գնդում։  

Հոժարականը շունչ քաշեց ու շարունակեց.  

— Զիվորական մինիստրության հրատարակությամբ լույս է աեսել մի գիրք, անունը 

«Drill oder Erziehung»[42], որից Դաուերլինգը իմացել է, թե զինվորների վրա պետք է 

ներգործել տեռորով, ըստ որում հաջողության աստիճանը կախված է տեռորի 

աստիճանից։ Դաուերլինգն այդ սկզբունքն ընդունեց և դարձրեց գործունեության հիմք 

և հասավ մեծ հաջողությունների։ Նրա գորգոռոցները չլսելու համար զինվորներն 

ամբողջ զորամասերով զեկույցներ էին ներկայացնում, թե հիվանդ են, մի բան, որը, 

սակայն, հաջողություն չէր ունենում։ Հիվանդության զեկույց ներկայացնողը 

ենթարկվում էր երեք օրվա «verschärft»[43]-ի։ Ի դեպ, ձեզ հայտնի՞ է, թե ինչ ասել է խիստ 

կալանք։ Ամբողջ օրը ձեզ վազվզեցնում են վարժադաշտում, իսկ գիշերը կարցեր 

նստեցնում։ Այդպիսով, Դաուերլինգի վաշտում այլևս հիվանդ մարդ չկար։ Նրա 

վաշտի բոլոր հիվանդները նստած էին լինում կարցերում։ Զինավարժությունների 

ժամանակ Դաուերլինգը պահպանում է զորանոցային անկաշկանդ տոնը, սկսում է 

«խոզ» բառից և վերջացնում կենդանաբանական հանելուկային «խոզաշուն» 

տերմինով։ Սակայն նա ազատամիտ է և զինվորներին ընտրության ազատություն է 

ընձեռնում։ Օրինակ, ասում է. «Ընտրիր, փի՛ղ, ռեխիդ հասցնե՞նք թե երեք օրվա խիստ 

կալանք նշանակենք»։ Եթե զինվորն ընտրում է երեք օրվա խիստ կալանքը, ապա 

Դաուերլինգը ի հավելումն դրա երկու անգամ խփում է նրա ռեխին և որպես 

բացատրություն ավելացնում, «Վախենում ես կնճիթդ վնասվի՞, վախկոտի մեկը, իսկ 

ի՞նչ կանես, երբ որոտա ծանր հրետանին»։ Մի անգամ նորակոչիկներից մեկի մի աչքը 



հանելուց հետո նա արտահայտվեց այսպես. «Pah, was für Geschichten mit einem Kerl, 

muss so wie so krepieren»[44]։ Նույնն էր ասում և ֆելդմարշալ Կոնրադ ֆոն 

Գետցենդորֆը. «Die Soldaten müssen so wie so krepieren»[45]։ Դաուերլինգի ամենասիրած 

և ամենաարդյունավետ միջոցը նրա դասախոսություններն են, որոնց նա լսելու է 

կանչում բոլոր չեխ զինվորներին։ Նա նրանց համար խոսում է Ավստրիայի 

ռազմական խնդիրների մասին, գերազանցապես կանգ առնելով զինվորական 

ուսուցման ընդհանուր սկզբունքների վրա, իսկ այդ սկզբունքներն են՝ շտանգլիից 

մինչև գնդակահարելը կամ կախելը։ Ձմռան սկզբներին, հոսպիտալ ընկնելուցս առաջ, 

մեզ զինավարժության էին տանում տասնմեկերորդ վաշտի մոտ գտնվող 

վարժադաշտը։ «Ազատ» հրամանը տալուց հետո Դաուերլինգը չեխ նորակոչիկներին 

դիմում էր այսպիսի ճառով.  

— Ես գիտեմ,— ասում էր նա,— որ դուք բոլորդ սրիկաներ եք և հարկավոր է ձեզ 

խելքի բերել։ Ձեր չեխերեն լեզվով դուք մինչև կախաղան էլ չեք հասնի։ Մեր գերագույն 

գլխավոր հրամանատարն էլ գերմանացի է։ Լսո՞ւմ եք, գրո՛ղը տանի, nieder![46]։  

Բոլորը պառկում էին, իսկ Դաուերլինգը նրանց առաջ գնում-գալիս էր և 

շարունակում իր ճառասացությունը. «Ասել են՝ «պառկիր», ուրեմն պառկիր։ Պառկիր, 

թեկուզ և սատկես այդ ցեխի մեջ։ «Պառկել» հրամանը գոյություն ուներ դեռևս հին 

հույների օրոք։ Այն ժամանակ զորակոչվում էին տասնյոթից մինչև յոթանասուն 

տարեկան բոլոր անձինք և նրանք զինվորական ծառայության ամբողջ երեսուն 

տարին անց էին կացնում դաշտում։ Խոզերի պես չէին թավալվում զորանոցներում։ 

Այն ժամանակ հրամանի լեզուն էլ միասնական էր ամբողջ զորքի համար։ Թող 

մեկնումեկը փորձեր էտրուսկերեն խոսել։ Հռոմեական պարոն սպաները նրանց մերը 

կլացացնեին։ Ես ևս պահանջում եմ, որ դուք բոլորդ ինձ պատասխանեք գերմաներեն, 

այլ ոչ թե ձեր տխմար լեզվով։ Տեսնո՞ւմ եք որքան հաճելի է ցեխի մեջ պառկել։ Հիմա 

պատկերացրեք, որ ձեզնից մեկնումեկը այլևս չցանկանա պառկել և վեր կենա։ Ի՞նչ 

կանեի ես այդ ժամանակ։ Կոլորեի շուն շանորդու ծնոտը, քանի որ նրա արածը 

համարվում է աստիճանահարգության խախտում, խռովություն, չենթարկվելու, 



զինվորի պարտականությունները չկատարելու փորձ, կանոնադրության ու 

կարգապահության անտեսում, առհասարակ ծառայական հրամանների զանցառում, 

որից հետևում է, որ այդ սրիկային սպասում է կախաղան և «Verwirkung des Anspruchs 

auf die Achtung der Stangagenossen»[47]։  

Հոժարականը լռեց և, ըստ երևույթին, պաուզայի ընթացքում զորանոցային կյանքին 

վերաբերող մի նոր թեմա գտնելով, շարունակեց.  

— Այս դեպքը, որ պիտի պատմեմ, պատահել է կապիտան Ադամչիկի օրոք։ 

Ադամչիկը չափազանց անտարբեր մարդ էր։ Նստում էր գրասենյակում խաղաղ 

խելագարի պես ու նայում դատարկ տարածությանը, կարծես ասելով. «Կերե՛ք ինձ, 

ճանճեր ու մոծակներ»։ Աստված գիտե, թե ինչ էր մտածում գումարտակային զեկույցի 

ժամանակ։ Մի անգամ տասնմեկերորդ վաշտի մի զինվոր գումարտակային զեկույցի 

ներկայացավ, նրան գանգատվելով, թե երեկ պրապորշչրկ Դաուերլինգը իրեն 

չեխական խոզ է անվանել։  

Այդ զինվորը պատերազմից առաջ եղել էր կազմարար, իր ազգային 

արժանապատվությունը պահպանած բանվոր։ «Հը՛մ, այդպիսի բաներ…— կամաց 

ասաց կապիտան Ադամչիկը (նա միշտ էլ շատ կամաց էր խոսում)։— Այդ բանը նա 

ասել է երեկ երեկո փողոցո՞ւմ։ Հարկավոր է իմանալ, թե արդյոք դուք զորանոցից 

դուրս գալու թույլտվություն ունեցե՞լ եք։ Abtreten![48]»։  

Մի որոշ ժամանակ անցնելուց հետո, կապիտան Ադամչիկը բողոքատուին կանչում 

է իր մոտ։ «Պարզված է,— ասում է նա ցածր ձայնով,— որ այդ օրը ձեզ թույլատրված է 

եղել մինչև իրիկվա ժամը տասը զորանոցից բացակայել։ Հետևապես, դուք պատիժ չեք 

կրի… Abtreten!»։ Այդ օրվանից, սիրելի ընկեր, կապիտան Ադամչիկը արդարամիտ 

մարդու համբավ էր վայելում։ Բայց ահա նրան ռազմաճակատ ուղարկեցին, իսկ նրա 

տեղը նշանակեցին մայոր Վենցելին։ Ազգային հալածանքի գործում սա մի իսկական 

հրրեշ էր, որը, և, ի վերջո, կարողացավ գերազանցել նույնիսկ պրապորշչիկ 

Դաուրելինգին։  



Մայորը ամուսնացած էր չեխուհու հետ և չափազանց վախենում էր ազգային հարցի 

հետ կապված ամեն տեսակ վեճերից։ Մի քանի տարի առաջ, երբ նա Կուտնայա-

Գորայում դեռևս կապիտան էր, ռեստորանում, հարբած վիճակում, մատուցողին 

չեխական խոզ էր անվանել։ (Անհրաժեշտ է ասել, որ մայորը հասարակության մեջ ու 

իր տանը բացառապես չեխերեն էր խոսում, և նրա որդիները սովորում էին չեխական 

գիմնազիաներում)։ «Խոսքը բերնիցդ թռցրիր, էլ տերը չես»,— և ահա այդ դեպքը 

թերթերի բերանն է ընկնում, իսկ Վիեննայի պառլամենտում մի դեպուտատ 

հարցապնդում է անում ռեստորանում մայոր Վենցելի թույլ տված արարքի մասին։ 

Վենցելն անախորժ դրության մեջ է ընկնում, որովհետև հենց այդ ժամանակ 

պառլամենտը պետք է հաստատեր զինապարտության օրինագիծը և, խնդրեմ, հենց 

այդ միջոցին մեջտեղ է գալիս հարբած կապիտան Վենցելի այդ պատմությունը։  

Հետո կապիտանն իմանում է, որ այդ բոլորը ոմն հոժարական դերակալ-

պրապորշչիկ Զիտկոյի սարքած գործն է։ Այդ Զիտկոն էր հոդված ուղարկել թերթին։ 

Նա ու կապիտան Վենցելը իրար հետ հաշիվներ ունեին դեռևս այն օրվանից, երբ մի 

անգամ Զիտկոն հասարակության միջ, հենց իր՝ կապիտան Վենցելի ներկայությամբ 

սկսել էր դատողություններ անել, թե. «Բավական է մարդ տեսնի աստծու ստեղծած 

աշխարհը, հորիզոնում երևացող ամպերն ու հեռվում բարձրացող լեռները, լսի 

անտառային ջրվեժի մռունչն ու հավքերի դայլայլը, որպեսզի ակամա մտածի, թե 

հոյակապ բնության համեմատությամբ ի՞նչ է ներկայացնում իրենից կապիտան 

Վենցելը,— նույնպիսի մի զրո, ինչպես և ամեն մի դերակալ պրապորշչիկ»։  

Այդ ժամանակ բոլոր սպաները թունդ հարբած են եղել, կապիտան Վենցելն էլ է 

խմած եղել և ցանկացել է թշվառ փիլիսոփա Զիտկոյին շան քոթակ տալ։ Դրանից 

հետո նրանց թշնամությունը սաստկացել է, և կապիտան Վենցելը Զիտկոյից վրեժ էր 

լուծում որտեղ որ ձեռքից գալիս էր, մանավանդ որ պրապորշչիկի այն խոսքը, թե՝ 

«հոյակապ բնության համեմատությամբ ի՞նչ է ներկայացնում իրենից կապիտան 

Վենցելը», ասելիք էր դարձել և ամբողջ Կուտնայա-Գորայում բերնից բերան էր 

անցնում։ «ես այդ սրիկային կստիպեմ ինքնասպանություն գործել»,— ասել էր 



կապիտան Վենցելը։ Սակայն Զիտկոն պաշտոնաթող էր եղել և շարունակում էր 

փիլիսոփայությամբ զբաղվել։ Այդ օրվանից մայոր Վենցելը իր հերսը թափում է բոլոր 

կրտսեր սպաների վրա։ Նրա մոլեգնությունից զերծ չէ նույնիսկ պոդպորուչիկը, էլ չեմ 

խոսում յունկերների ու պրապորշչիկների մասին։ «Նրան կճզմեմ փայտոջիլի պես»,— 

սիրում է ասել մայոր Վենցելը, և վա՜յ այն պրապորշչիկին, որ մի դատարկ բանի 

համար որևէ զինվորի ուղարկում է գումարտակային զեկույցի։ Նրա քննությանը 

ենթակա են միայն մեծ ու ծանր զանցանքները, օրինակ, այն, որ պահակը քնում է 

վառոդի պահեստի պահակետում կամ կատարում ավելի խիստ հանցանք, ասենք, 

գիշերը փորձում է փախչել Մարինյան զորանոցների պարսպի վրայով և քնում է 

պարսպի վրա կամ ընկնում աշխարհազորայինների հրետանային պարեկի ձեռքը, մի 

խոսքով արատավորում իր գնդի պատիվը։ Ես մի անգամ լսել եմ, թե նա ինչպես 

միջանցքում բղավում էր ․  «Աստվա՜ծ իմ, արդեն երրորդ անգամ 

աշխարհազորայինների պարեկը նրան բռնում է։ Անմիջապես կարցեր նստեցնել այդ 

շուն շանորդուն։ Այդպիսիներին պետք է գնդից դուրս շպրտել, թող գնա գումակում 

գոմաղբ տեղափոխի։ Նույնիսկ չի ցանկացել կռիվ անել նրանց հետ։ Մի՞թե դա զինվոր 

է։ Նա պետք է փողոց ավլի, և ոչ թե զինվորություն անի։ Երկու օր ուտելու բան չտալ։ 

Ներքնակ չտալ։ Մենախուց կոխել և վերմակ չտալ այդ փալասին»։  

Հիմա պատկերացրեք, ընկեր, որ մայոր Վենցելին մեր գունդը տեղափոխելուն պես 

այդ ապուշ պրապորշչիկ Դաուերլինգը նրա մոտ գումարտակային զեկույցի է քշում 

մի զինվորի, թե իբր նա դիտմամբ իրեն՝ պրապորշչիկ Դաուերլինգին, պատիվ չի 

տվել, երբ ինքը կիրակի օրը ճաշից հետո մի օրիորդի հետ հրապարակով կառքով 

անցնելիս է եղել։ Ա՜յ թե աղմուկ է բարձրացել, ինչպես հետո պատմում էին 

ենթասպաները։ Ավագ գրագիրը թղթերն առած դուրս է փախել միջանցք, իսկ մայորն 

սկսել է գոռալ Դաուերլինգի վրա. «Այլևս այդպիսի բան չտեսնեմ։ Գիտե՞ք, թե 

գումարտակային զեկույցն ինչ է, պարոն պրապորշչիկ։ Գումարտակային զեկույցը 

schweifest[49] չէ։ Այդ զինվորն ինչպե՞ս կարող էր ձեզ նկատել այն ժամանակ, երբ դուք 

անցել եք հրապարակով։ Մոռացե՞լ եք, թե ինչ են սովորեցրել ձեզ։ Պատիվ տրվում է 



դեմ առ դեմ հանդիպող սպաներին, իսկ դա չի նշանակում, թե զինվորը պետք է 

ագռավի պես շարունակ գլուխը այս ու այն կողմ պտտեցնի ու տեսնի հրապարակով 

անցնող պրապորշչիկին։ Խնդրում եմ լռել։ Գումարտակային զեկույցը լուրջ բան է։ 

Եթե նա ձեզ ասել է, թե չէր կարող ձեզ տեսնել, քանի որ այդ պահին պատիվ է տվել 

երեսը դեպի ինձ արած, հասկանո՞ւմ եք, դեպի մայոր Վենցելն արած, և չէր կարող 

միաժամանակ հետ դառնալ ու նայել այն կառքին, որի մեջ նստած եք եղել, ապա 

պետք էր հավատալ նրան։ Խնդրում եմ այսուհետև ինձ այդպիսի դատարկ բաներով 

չզրաղեցնել»։ Այդ օրվանից Դաուերլինգը փոխվել է։  

Հոժարականը հորանջեց։  

— Վաղվա գնդային զեկույցին ներկայանալուց առաջ հարկավոր է մի լավ քնել։ Ես 

ցանկացա ձեզ, թեկուզ և մասամբ, իրազեկ դարձնել, թե մեր գնդում ինչն ինչոց է։ 

Գնդապետ Շրեդերը մայոր Վենցելին չի սիրում և առհասարակ շատ տարօրինակ 

մարդ է։ Կապիտան Սագները, հոժարականների վարժախմբի պետը, Շրեդերին 

իսկական զինվոր է համարում, չնայած որ գնդապետ Շրեդերը ոչ մի բանից այնքան չի 

վախենում, որքան ռազմաճակատ ընկնելուց։ Սագները շատ բան տեսած մարդ է, 

ինչպես և Շրեդերը, նա պահեստի սպաներին ատում է և նրանց անվանում հոտած 

քաղաքացիներ։ Հոժարականներին նա համարում է վայրի կենդանիներ, նրանց, 

ասում է նա, պետք է դարձնել ռազմական մեքենաներ, ուսադիրներին աստղեր 

կպցնել և ուղարկել ռազմաճակատ, որպեսզի նրանց այնտեղ կոտորեն կադրային 

ազնիվ սպաների փոխարեն, որոնց պետք է պահել որպես սերմացու։ Առհասարակ 

բանակում ամեն ինչից փթռակի հոտ է գալիս,— ասաց հոժարականը, վերմակը 

քաշելով վրան։— Մասսաները դեռ չեն հասունացել և աչքները չռած թույլ են աալիս, 

որ իրենց ռազմաճակատ քշեն և այնտեղ լապշայի պես կտրատեն։ Երբ մեկին գնդակ է 

դիպչում, միայն մի «մայրիկ ջան» է մրմնջում, և վերջ։ Ներկայումս հերոսներ չան, կան 

միայն մորթելու ենթակա անասուններ և գլխավոր շտաբներում նստած մսագործներ։ 

Սպասեցե՛ք, նրանք դեռ բանը ապստամբության կհասցնեն։ Ա՜յ, թե տուրուդմբոց 

կլինի։ Եվ ուրեմն, կեցցե՜ բանակը։ Բարի գիշեր։  



Հոժարականը լռեց, հետո սկսեց վերմակի տակ շուռումուռ գալ և, ի վերջո, 

հարցրեց.  

— Քնա՞ծ եք, ընկեր։  

— Քունս չի տանում,— պատասխանեց Շվեյկն իր մահճակի վրայից,— միտք եմ 

անում․․․  

— Իսկ ինչի՞ մասին, ընկեր։  

— Այն «Խիզախության համար» արծաթե մեծ մեդալի մասին, որ ստացել էր 

Վինոգրադիի Վավրովսկա փողոցում ապրող մի խառատ, ազգանունը Մլիչկո։ 

Պատերազմի հենց սկզբին ամբողջ գնդում նա առաջինն էր եղել, որի ոտքն արկը 

կտրել էր։ Մլիչկոն ձրի արհեստական ոտք էր ստացել և սկսել էր ամեն տեղ իր 

մեդալով պարծենալ։ Պարծենում էր, թե ինքը գնդի ամենաառաջին հաշմանդամն է։ 

Մի անգամ նա եկավ Վինոգրադիի «Ապոլոն» պանդոկը և այնտեղ կռվի բռնվեց 

սպանդանոցի մսագործի հետ։ Ծեծկռտոցի ժամանակ նրա արհեստական ոտքը 

պոկեցին ու նրանով շրմփացրին գլխին, իսկ պոկողը չգիտեր, որ ոտքն արհեստական 

է, և վախից ուշաթափվեց։ Թաղամասային ոստիկանատանը խառատի ոտքը նորից 

տեղը գցեցին, բայց այդ օրվանից նա գազազեց իր «Խիզախության համար» արծաթե 

մեծ մեդալի վրա ու տարավ, որ լոմբարդում գրավ դնի։ Այնտեղ նրան չամփեցին իր 

մեդալի հետ, և սկսվեցին անախորժությունները։ Պատերազմի հաշմանդամների 

համար ինչ-որ պատվո դատարան կա, և ահա այդ դատարանը որոշեց հետ վերցնել 

հիշյալ արծաթե մեդալը և, բացի դրանից, հետ վերցնել նաև արհեստական ոտքը։  

— Ինչպե՞ս թե։  

— Շատ պարզ։ Մի գեղեցիկ օր նրա մոտ գալիս է մի հանձնաժողով և ասում, թե նա 

անարժան է արհեստական ոտք կրելու, հանում է ոտքն ու տանում…  

— Պակաս զվարճալի չէ,— շարունակեց Շվեյկը,— երբ պատերազմում ընկածի 

հարազատները մի գեղեցիկ օր մեդալ են ըստանում և հետն էլ մի գրություն, թե ահա, 



գիտե՞ք, ձեզ շնորհվում է սույն մեդալը, որը կախեցեք աչքի ընկնող տեղում։ 

Վիշեգրադիի Բեժետեխով փողոցում ապրող մի հայր, կարծելով, թե զինվորական 

գերատեսչությունը նրան ձեռք է առել, գազազել ու մեդալը կախել էր արտաքնոցում։ 

Իսկ այդ ընդհանուր արտաքնոցից, որ գտնվում էր նախասենյակում, օգտվում էր նաև 

մի ոստիկան, և սա նրան մատնեց որպես պետական դավաճանի։ Խեղճ մարդու բանը 

վատ վերջացավ։  

— Այստեղից հետևում է,— ասաց հոժարականը,— որ փառքը մի հոտած ձու էլ 

չարժե։ Վերջերս Վիեննայում հրատարակել են «Հոժարականի հուշատետր»-ը, որի 

մեջ մի այսպիսի հուզիչ ոտանավոր է զետեղված․  

Կռվի մեջ ընկավ կամավորն արի… 

Հանուն հայրենյաց ու թագավորի 

Իր ջահել կյանքը նա զոհաբերեց 

Եվ ընկերներին օրինակ տվեց։ 

Լաֆետին դրած տանում են նրան, 

Տանում են շուքով, թարմ պսակներով, 

Շողում է կրծքին մի շքանշան, 

Որ կապիտանն է կպցրել իր ձեռքով։ 

— Քանի որ ինձ թվում է, որ մեզ մոտ մարտական ոգին ընկնում է,— կարճատև 

պաուզայից հետո ասաց հոժարականը,— ապա առաջարկում եմ, սիրելի բարեկամ, 

այս մութ գիշերին մեր խաղաղ բանտում երգել թնդանոթաձիգ Յաբուրկայի մասին 

հորինված երգը։ Դա ռազմական ոգին բարձրացնում է։ Սակայն պետք է գոռալ ինչպես 

հարկն է, այնպես, որ մեզ լսի ամբողջ Մարինյան զորանոցը։ Ուստի և առաջարկում եմ 

մոտենալ դռանը։  

Եվ մի րոպե հետո կալանատնից լսվեց այնպիսի մի ոռնոց, որ միջանցքի 

ապակիներն սկսեցին ցնցվել.  



Նա թնդանոթն էր լցնում, 

Օ՛յ լադո, հե՛յ լյուլի։ 

Եվ իր երգն էր նա երգում, 

Օ՛յ լադո, հե՛յ լյուլի։ 

Հանկարծ մի արկ հարվածեց, 

Օ՛յ լադո, հե՛յ լյուլի։ 

Քաջի գլուխը կըտրեց, 

Օ՛յ լադո, հե՛յ լյուլի։ 

Իսկ նա կորից էր լցնում, 

Օ՛յ լադո, հե՛յ լյուլի։ 

Եվ իր երգն էր դեռ երգում, 

Օ՛յ լադո, հե՛յ լյուլի։ 

Բակում ոտնաձայներ հնչեցին։  

— Պրոֆոսն է,— ասաց հոժարականը։— Իսկ հետինը պոդպորուչիկ Պելիկանն է, 

որն այսօր հերթապահ է։ Նրա հետ ծանոթ եմ «Չեշսկայա բեսեդա»-ից։ Պահեստի սպա 

է, իսկ առաջ մի ապահովագրական ընկերությունում վիճակագիր էր։ Նրանից 

սիգարետներ կստանանք։ Դե, հապա՛, մեկ էլ զլենք։  

Եվ Շվեյկն ու հոժարականը նորից որոտացին․  

Նա թնդանոթն էր լցնում․․․  

Դուռը բացվեց, և պրոֆոսը, ըստ երևույթին հերթապահ սպայի ներկայությունից 

սիրտ առած, կոպտաբար գոռաց․  

— Սա գազանանոց չէ։  

— Պարդոն,— պատասխանեց հոժարականը, — սա Ռուդոլֆինումի ֆիլիալն է։ 

Համերգ է կալանավորների օգտին։ Հենց նոր ավարտվեց ծրագրի առաջին համարը 

«Պատերազմի սիմֆոնիան»։  



— Վե՛րջ տվեք,— ասաց պոդպորուչիկ Պելիկանը կեղծ խստությամբ։― Կարծեմ 

գիտեք, որ ժամը իննին պետք է պառկեք, և ոչ թե դեբոշ սարքեք։ Ձեր համերգային 

համարը լսվում է նույնիսկ հրապարակում։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն պոդպորուչիկ,— ասաց հոժարականը,― 

մենք չենք պատրաստվել ինչպես հարկն է, և այդ պատճառով, թերևս, որոշ 

աններդաշնակություն է առաշանում։  

— Այս բանը նա անում է ամեն երեկո,— ջանաց պոդպորուչիկին իր թշնամու դեմ 

գրգռել պրոֆոսը,— և առհասարակ իրեն շատ անկուլտուրական է պահում։  

— Պարոն պոդպորուչիկ,— ասաց հոժարականը,— թույլ տվեք ձեզ հետ խոսել 

առանձին։ Թող պրոֆոսը դռան հետևում սպասի։  

Երբ պրոֆոսը դուրս եկավ, հոժարականն ասաց․  

— Դեհ, սիգարետ հանիր, Ֆրանտա․․․  «Սպո՞րտ» է։ Մի՞թե դու էլ, լեյտենանտ 

տեղովդ, ավելի լավը չունես։ Ոչինչ, դրա համար էլ եմ շնորհակալ։ Հը՛մ։ Լուցկի էլ։  

— «Սպո՜րտ»,— արհամարհանքով ասաց նա պոդպորուչիկի գնալուց հետո։— 

Կարիքի մեջ լինելիս էլ մարդ չպետք է ցածրանա։ Ծխեցեք, ընկեր, և բարի գիշեր։ 

Վաղը մես սպասում է ահեղ դատաստան։  

Քնելուց առաջ հոժարականը չմոռացավ երգել․  

Մեր բարեկամն են ժայռերը բարձրիկ, սար ու ձորերը, 

Էլ հետ չեն գալու անցած օրերը, 

Ա՜խ, իմ թանկագին… 

Գնդապետ Շրեդերին Շվեյկի առաջ ներկայացնելով իբրև հրեշ, հոժարականն, 

իհարկե, սխալվում էր, քանի որ գնդապետն արդարության զգացումից իսպառ զուրկ 

չէր, մի բան, որ առավել պարզ արտահայտվում էր այն ժամանակ, երբ նա գոհ էր 

մնում ռեստորաններից մեկում սպաների ընկերակցությամբ անցկացրած երեկոյից։ 

Բայց եթե գոհ չէր մնում…  



Այն ժամանակ, երբ հոժարականը հախուռն կերպով ոչնչացնող քննադատության 

էր ենթարկում գնդի գործերը, գնդապետ Շրեդերը ռեստորանում նստած էր սպաների 

մեջ և լսում էր, թե ինչպես պորուչիկ Կրեչմանը, որ Սերբիայից վերադարձել էր մի 

ոտքը վիրավոր (նրան կով էր պոզահարել), պատմում էր սերբերի դիրքերի վրա 

կատարված գրոհի մասին, որը նա դիտել էր շտաբից, ուր գործուղված էր եղել։  

— Եվ ահա, դուրս թռան խրամատներից… Երկու կիլոմետրանոց ամբողջ գծով 

անցնում են լարափակոցների վրայով ու նետվում թշնամու վրա։ Գոտիներին 

ձեռնանռնակներ ու հակագազեր ամրացրած, հրացանները հորիզոնադիր բռնած, 

պատրաստ լինելով և՛ կրակելու, և՛ սվինամարտի։ Սուլում են գնդակները։ Ահա մի 

զինվոր ընկնում է հենց այն պահին, երբ դուրս է սողում խրամատից, մի ուրիշն 

ընկնում է հողապատնեշի վրա, երրորդը՝ մի քանի քայլ անելուց հետո, սակայն 

մարդկային մարմինների հեղեղը շարունակում է առաջ նետվել որոտալից «ուռռա»-

ով, ծխի ու փոշու ամպի մեջ։ Թշնամին կրակում է բոլոր կողմերից, խրամատներից, 

արկերի բացած ձագարներից, և մեզ վրա է ուղղում գնդացիրները։ Եվ նորից ու նորից 

ընկնում են զինվորները։ Մեր դասակն աշխատում է գրավել թշնամու գնդացիրները։ 

Ոմանք ընկնում են, բայց մյուսներն արդեն առջևում են։ Ուռռա՜։ Ընկնում է մի սպա… 

Հրաձգությունը լռում է, պատրաստվում է ինչ-որ սոսկալի բան… Նորից ընկնում է մի 

ամբողջ դասակ։ Տկտկում են թշնամու գնդացիրները։ «Տըկ-տըկ-տըկտըկտըկ-տըկ»։ 

Ընկնում է… Կներեք, չեմ կարող շարունակել, ես հարբած եմ…  

Վիրավոր սպան լռեց և, բութ հայացքով իր առջևը նայելով, շարունակեց նստած 

մնալ բազկաթոի վրա։ Գնդապետ Շրեդերը բարեհաճ ժպիտով սկսեց լսել, թե ինչպես 

կապիտան Սպիրոն, բռունցքը սեղանին խփելով, ասես մեկի հետ վիճելով, ինչ-որ 

տխմարություն է դուրս տալիս.  

— Դատեցեք ինքներդ, մեր դրոշների տակ են աշխարհազորական ուլանները, 

ավստրիական աշխարհազորականները, բոսնիական եգերները, ավստրիական 

հետևակը, հունգարական հետևակը, հունգարական հետիոտն հոնվեդները, 



հունգարական հուսարները, աշխարհազորական հուսարները, հեծյալ եգերները, 

դրագունները, ուլանները, հրետանին, գումակը, սակրավորներ, սանիտարները, 

նավատորմը։ Իսկ Բելգիան ի՞նչ ունի։ Առաջին և երկրորդ զորակոչի ենթարկվածները 

կազմում են բանակի օպերատիվ մասը, երրորդ զորակոչի կազմը ծառայում է 

թիկունքում…— Կապիտան Սպիրոն ձեռքը խփեց սեղանին։— Խաղաղ ժամանակ 

աշխարհազորը ծառայում է երկրի ներսում։  

Երիտասարդներից մեկը բարձր ձայնով,— որպեսզի գնդապետը լսեր ու 

հավաստիանար նրա մարտական ոգու անսասանությանը,— կողքի նստածին ասում 

էր.  

— Ես տուբերկուլյոզավորներին կուղարկեի ռազմաճակատ, դա նրանց համար 

օգտակար է, և, բացի դրանից, ավելի լավ կլինի հիվանդները սպանվեն, քան 

առողջները։  

Գնդապետը ժպտաց։ Բայց հանկարծ նա մռայլվեց և, դիմելով մայոր Վենցելին, 

ասաց.  

— Զարմանում եմ, թե ինչու պորուչիկ Լուկաշը խուսափում է մեր ընկերությունից։ 

Իր գալու օրվանից նա ոչ մի անգամ մեր շրջանում չի եղել։  

— Ոտանավորներ է գրում,— ծաղրանքով պատասխանեց կապիտան Սագները։— 

Դեռ տեղ չհասած սիրահարվել է ինժեներ Շրեյտերի կնոջ վրա, երբ տեսել է 

թատրոնում։  

Գնդապետը դեմքը կնճռոտեց.  

— Ասում են, նա կուպլետներ լավ է երգում։  

— Դեռևս կադետական կորպուսում իր կուպլետներով բոլորիս զվարճացնում էր,— 

պատասխանեց կապիտան Սագները։— Իսկ նրա անեկդոտներն ուղղակի մարդու քեֆ 

են բերում։ Չգիտեմ ինչու նա այստեղ չի գալիս։  

Գնդապետը գլուխը տխուր շարժեց.  



— Ներկայումս սպաների մեջ այլևս չկա ընկերության այն զգացումը, որ կար մեր 

ժամանակ։ Անցյալում ամեն մի սպա աշխատում էր իր կողմից մի բան անել բոլորին 

ուրախացնելու համար։ Պորուչիկ Դանկելը (այդպիսի մեկը կար), օրինակ, հանկարծ 

ոտից-գլուխ կմերկանար ակումբում, կպառկեր հատակին, սելյոդկայի պոչը կխոթեր 

հետույքն ու հավերժահարս կձևանար։ Մի ուրիշը, պոդպորուչիկ Շլեյսները, 

կարողանում էր ականջները շարժել, հովատակի պես խրխնջալ, կատվի պես մլավել 

ու կրետի պես դզալ, հիշում եմ նաև կապիտան Սկոդային։ Ամեն անգամ, երբ մեր 

սիրտն ուզում էր, նա իր հետ երեք աղջիկ էր բերում։ Քույրեր էին։ Կարծես նրա ձեռքի 

տակ վարժված շներ լինեին։ Դնում էր նրանց սեղանի վրա, սկսում էր չափ տալ, և 

նրանք չափի տակ սկսում էին մերկանալ։ Ձեռքին դիրիժյորական փայտիկ ուներ, և, 

հարկ է արժանին հատուցել, շատ լավ դիրիժյոր էր։ Ինչե՜ր ասեք այդ աղջիկների հետ 

չէր անում բազմոցի վրա։ Մի անգամ պատվիրեց սենյակի մեջտեղը տաք ջրով լցրած 

մի վաննա դնել, և մենք հերթով պետք է լողանայինք այն երեք աղջիկների հետ, իսկ 

նա մեզ լուսանկարում էր։  

Այդ հուշն իսկ բավական էր, որպեսզի գնդապետ Շրեդերն երանաբար ժպտար։  

— Ինչի վրա ասեք գրազ չէինք գալիս այս վաննայի մեջ ․ ․ ․— շարունակեց 

գնդապետը, շրթունքները նողկալիորեն ճպպացնելով և բազկաթոռի մեջ անհանգիստ 

շուռումուռ գալով։— Իսկ հիմա՞։ Մի՞թե սա զվարճություն է։ Մինչև անգամ 

կուպլետիստը չի գալիս։ Հիմա կրտսեր սպաները նույնիսկ խմել չգիտեն։ Դեռ ժամը 

տասներկուսը չկա, բայց, ինչպես տեսնում եք, սեղանի շուրջն արդեն հինգ հարբած 

կա։ Առաջ մենք երկու օր ու գիշեր նստում էինք և ինչքան խմում, այնքան ավելի էինք 

սթափանում, չնայած որ անընդհատ փորներս գարեջուր, գինի, լիկյոր էինք լցնում… 

Հիմա այլևս իսկական մարտական ոգի չկա։ Սատանան գիտե, թե ինչու է այդպես։ Ո՛չ 

մի սրամիտ խոսք, շարունակ ինչ-որ վերջ չունեցող պատմություններ։ Հապա լսեցեք, 

թե սեղանի այն ծայրին ինչ են խոսում Ամերիկայի մասին։  

Սեղանի մյուս ծայրին ինչ-որ մեկը լուրջ տոնով ասում էր․  



— Ամերիկան չի կարող պատերազմին խառնվել։ Ամերիկացիներն ու 

անգլիացիները իրար թշնամի են։ Ամերիկան պատրաստ չէ պատերազմելու։  

Գնդապետ Շրեդերն հառաչեց։  

— Ահա և պահեստի սպաների դատարկախոսությունը։ Ո՞ր սատանան է դրանց 

այստեղ բերել։ Երևի դեռ երեկ այդ պարոնը որևէ բանկում թուղթ էր խզբզում կամ 

ծառայում խանութում, ապրանք փաթաթում թղթի մեջ և արմատիք, դարչին ու 

գուտալին ծախում կամ որևէ դպրոցում երեխաներին սովորեցնում, թե սովն է գայլին 

ստիպում անտառից դուրս գալ, իսկ հիմա նա ոտք է գցում կադրային սպաների հետ, 

ամեն բանում խելքին զոռ տալիս և ամեն տեղ քիթը խոթում։ Իսկ եթե մեզ մոտ 

կադրային սպաներ են գալիս, ինչպես, օրինակ, պորուչիկ Լուկաշը, ապա դրանք չեն 

բարեհաճում երևալ մեր ընկերական շրջանում։  

Գնդապետը տուն գնաց շատ վատ տրամադրությամբ։ Հաջորդ օրն առավոտյան 

նրա տրամադրությունն ավելի վատացավ, որովհետև թերթերում, որոնք նա կարդում 

էր անկողնում պառկած, ռազմաբեմից ստացված ամփոփագրի մեջ մի քանի անգամ 

հանդիպեց հետևյալ նախադասությանը. «Մեր զորքերը հետ քաշվեցին նախապես 

պատրաստված դիրքեր»։ Ավստրիական բանակի համար վրա էր հասնում մի 

պանծալի ժամանակաշրջան, որը երկու կաթիլ ջրի պես նման էր Շաբացի օրերին։  

Իր կարդացածի ազդեցության ներքո, գնդապետը առավոտվա ժամը տասին անցավ 

այն ֆունկցիայի կատարմանը, որ հոժարականը, ըստ երևույթին իրավացիորեն, 

անվանել էր ահեղ դատաստան։  

Շվեյկն ու հոժարականը կանգնած էին բակում և սպասում էին գնդապետին։ 

Հավաքվել էին բոլորը՝ ֆելդֆեբելը, հերթապահ սպան, գնդի համհարզը և գնդի 

գրասենյակի գրագիրը՝ ձեռքին այն մեղսագործների գործերը, որոնց սպասում էր 

Նեմեզիդայի սուրը, այսինքն գնդային զեկույցի ներկայանալը։  

Ընդունելով զեկույցը, գնդապետը մեռելային լռության մեջ մի քանի անգամ գնաց ու 

եկավ Շվեյկի ու հոժարականի մոտով, որոնք «աջ հավասարում» ու «ձախ 



հավասարում» էին կատարում, նայած թե գնդապետը որ թևում էր գտնվում։ Նա 

այնքան երկար գնաց ու եկավ, իսկ նրանք էլ հավասարումն այնպես ջանադրաբար 

էին կատարում, որ քիչ էր մնում վիզները կոտրեին։ Վերջապես գնդապետը կանգ 

առավ հոժարականի առաջ։  

Վերջինս զեկուցեց.  

— Հոժարական…  

— Գիտե՜մ,— չոր-չոր ասաց գնդապետը,— հոժարական վիժվածք․․․  Ի՞նչ էիք 

անում պատերազմից առաջ։ Կլասիկ փիլիսոփայության ուսանո՞ղ։ Ասել կուզե, իրեն 

հարբեցողության տված ինտելիգենտ։ Պարոն կապիտան,— ասաց նա Սագներին,— 

այստեղ բերեք հոժարականների ամբողջ վարժակազմը… Հը՛մ,— շարունակեց 

գնդապետը նորից խոսքն ուղղելով հոժարականին,— և ահա կլասիկ 

փիլիսոփայության այսպիսի ուսանողների պատճառով մենք ստիպված ենք 

կեղտոտվել։ Kehrt euch![50]։ Այդպես էլ գիտեի։ Շինելի փոթերը կարգի չեն բերված։ 

Կարծես հենց այս րոպեիս փողոցային կնոջ մոտից է գալիս կամ բոզանոցում թավալ է 

տվել։ Սպասեցեք, աղավնյակս, ես ձեզ ցույց կտամ։  

Հոժարականների վարժակազմը մտավ բակ։ «Կարե՛»,— հրամայեց գնդապետը, և 

զորամասը նրան ու մեղսագործներին շրջապատեց մի թանձր քառակուսիով։— 

Նայեցեք այս մարդուն,— սկսեց գնդապետն իր ճառը, մտրակով ցույց տալով 

հոժարականին,— Նա հարբել, արատավորել է մեր պատիվը, պատիվը 

հոժարականների, որոնք պատրաստվում են դառնալ ռազմի դաշտում իրենց 

զինվորներին դեպի մարտ, դեպի փառք առաջնորդող սպաներ, հրամանատարներ։ 

Իսկ իր զինվորներին դեպի ո՞ւր կառաջնորդեր այս հարբեցողը։ Գինետնից գինետուն։ 

Նա զինվորներին տրվող ամբողջ ռոմը միայն ինքը կլակեր… Ի՞նչ կարող եք ասել ձեզ 

արդարացնելու համար,— դիմեց նա հոժարականին։— Ոչի՞նչ։ Նայեցեք նրան ու 

հիացեք։ Ոչ մի խոսք չի կարող ասել իրեն արդարացնելու համար։ Այնինչ կլասիկ 

փիլիսոփայություն է ուսումնասիրել։ Իսկապես կլասիկ դեպք։— Գնդապետը 



դիտմամբ վերջին խոսքերն արտասանեց դանդաղ և ապա թքեց։— Կլասիկ 

փիլիսոփայի՜ս տեսեք, որը գիշերները հարբած վիճակում սպաների գլխից 

գլխարկներ է թռցնում։ Տի՛պ է։ Դեռ լավ է, որ հրետանու սպա է եղել։  

Այդ վերջին բառերով արտահայտվում էր Իննսունմեկերորդ գնդի թշնամանքը 

Բոլդեյովիցիի հրետանու նկատմամբ։ Վայն եկել ու տարել էր այն հրետանավորին, որ 

գիշերն ընկնում էր հետևակայինների պարեկի ձեռքը, և ընդհակառակը։ Թշնամանքը 

խորն էր ու անհաշտելի, իսկական վենդետա, արյան վրեժ, որ ժառանգաբար անցնում 

էր զորակոչվածների մի հերթից մյուսին։ Այդ թշնամանքը թե մեկ և թե մյուս կողմից 

դրսևորվում էր ավանդական ձևերով. կամ հետևակայիններն էին հրետանավորներին 

հրում-գցում Վլտավա գետը, կամ ընդհակառակը։ Իրար դնգստում էին «Պորտ-

Արտուր»-ում, «Վարդի մոտ» պանդոկում և հարավային Չեխիայի մայրաքաղաքի 

մյուս բազմաթիվ զվարճավայրերում։  

— Այնուամենայնիվ,― շարունակեց գնդապետը,— այդօրինակ արարքը արժանի է 

խիստ պատժի։ Այդ տիպը պետք է վտարվի հոժարականների դպրոցից, պետք է 

բարոյապես ոչնչացվի։ Այդպիսի ինտելիգենտներ բանակին պետք չեն։ 

Regimentskanzlei![51]։  

Գնդի գրագիրը մոտեցավ դեմքի խիստ արտահայտությամբ, գործերն ու մատիտը 

պատրաստ պահած։  

Տիրեց լռություն, ինչպես դատարանի դահլիճում, երբ այնտեղ դատում են որևէ 

մարդասպանի և նախագահը հայտարարում է. «Հրապարակվում է դատավճիռը․․․»։  

Ճիշտ այդպիսի տոնով գնդապետը հայտարարեց.  

— Հոժարական Մարեկը դատապարտվում է քսանմեկ օրվա խիստ կալանքի և 

պատիժը կրելուց հետո ուղարկվում է խոհանոց՝ կարտոֆիլ մաքրելու։  

Եվ շուռ գալով դեպի հոժարականների զորախումբը, գնդապետը հրամայեց ․ 

«Շարասյուն կազմե՛լ»։ Լսելի էր, թե ինչպես զորախումբը արագ-արագ քառաշարքեր 



էր կազմում ու հեռանում։ Գնդապետը կապիտան Սագներին դիտողություն արեց, թե 

զորախումբը այնքան էլ համաչափ չի քայլում, և ասաց, որ նա ճաշից հետո նրանց 

հետ զբաղվի քայլավարժությամբ։  

― Քայլերը պետք է թնդան, պարոն կապիտան։ Հա՛, քիչ էր մոռանայի,— 

ավելացրեց գնդապետը։— Նրանց հայտարարեցեք, որ հոժարականների ամբողջ 

զորախումբը հինգ օրով զրկվում է արձակուրդից, որպեսզի չմոռանա իր նախկին 

զինակցին, այդ սրիկա Մարեկին։  

Իսկ սրիկա Մարեկը Շվեյկի կողքին կանգնած էր չափազանց գոհ տեսքով։ Նա իր 

համար դրանից լավ բան չէր էլ կարող երազել։ Անհամեմատ ավելի հաճելի է 

խոհանոցում կարտոֆիլ մաքրել, խմորագնդիկներ սարքել ու միս կտրատել, քան 

հակառակորդի փոթորկալի կրակի տակ, շալվարը լիքը լցրած, բղավել ․ 

«Einzelabfallen! Bajonett auf!»[52]։  

Հեռանալով կապիտան Սագներից, գնդապետ Շրեդերը կանգ առավ Շվեյկի առաջ և 

սկսեց սևեռուն հայացքով նրան նայել։ Այդ պահին Շվեյկի արտաքինի համար առավել 

բնութագրական էին նրա ժպտացող կլոր դեմքն ու խոշոր ականջները, որ դուրս էին 

ցցվել ցած քաշած գլխարկի տակից։ Շվեյկի տեսքից երևում էր, որ նա միանգամայն 

անվրդով է և իրեն բնավ մեղավոր չի համարում։ Նրա աչքերն հարցնում էին․ «Արդյոք 

որևէ վատ բա՞ն եմ արել» և՝ «Ես ի՞նչ մեղք եմ գործել»։  

Գնդապետն իր դիտողություններն ամփոփեց գնդի գրագրին ուղղած այս հարցով.  

— Ապո՞ւշ է,— և տեսավ, թե ինչպես բացվեց Շվեյկի լայն, բարեհոգաբար ժպտացող 

բերանը։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն գնդապետ, ապուշ եմ,— գրագրի փոխարեն 

պատասխանեց Շվեյկը։  

Գնդապետը համհարզին գլխով արեց և նրա հետ մի կողմ քաշվեց։ Ապա կանչեց 

գնդի գրագրին, և նրանք աչքի անցրին Շվեյկի գործը։  



— Հը՛մ,— ասաց գնդապետը,— սա, ասել կուզե, պորուչիկ Լուկաշի սպասյակն է, 

որը, պորուչիկի զեկույցի համաձայն, կորել է Թաբորում։ Ըստ իս պարոնայք սպաներն 

իրենք պետք է դաստիարակեն իրենց սպասյակներին։ Իսկ քանի որ պարոն պորուչիկ 

Լուկաշը իր համար սպասյակ է ընտրել մի այսպիսի ապուշի, ապա թող հենց ինքն էլ 

տանջվի դրա ձեռին։ Նա բավական ազատ ժամանակ ունի, քանի որ ոչ մի տեղ չի 

գնում։ Կարծեմ դուք էլ նրան ոչ մի անգամ մեր ընկերական շրջանում չեք տեսել։ Ա՛յ, 

տեսնում եք։ Նշանակում է, նա իր սպասյակին խելքի բերելու ժամանակ կունենա։  

Գնդապետ Շրեդերը մոտեցավ Շվեյկին և, նրա բարեհամբույր դեմքը զննելով, 

ասաց.  

— Երեք օրով խիստ կալանք, հիմար անասուն։ Պատիժը կրելուց հետո ներկայանալ 

պորուչիկ Լուկաշին։  

Այդպիսով Շվեյկը գնդի հաուպտվախտում նորից հանդիպեց հոժարականին, իսկ 

պորուչիկ Լուկաշն երևի մեծ բավականություն վայելեց, երբ գնդապետը նրան կանչեց 

իր մոտ և ասաց.  

— Պարոն պորուչիկ, մոտ մի շաբաթ առաջ, ժամանելով գունդը, դուք ինձ զեկույց 

ներկայացրիք ձեզ սպասյակ տրամադրելու մասին, քանի որ ձեր նախկին սպասյակը 

կորել էր Թաբոր կայարանում։ Սակայն ի նկատի ունենալով, որ ձեր սպասյակը 

վերադարձել է…  

— Պարոն գնդապետ…― աղերսանոք ասաց պորուչիկը։  

— …ես որոշեցի նրան երեք օրով բանտ նստեցնել, որից հետո կուղարկեմ ձեզ մոտ։  

Ցնցված Լուկաշը օրորվելով դուրս եկավ գնդապետի կաբինետից։  

Շվեյկը մեծ բավականությամբ այդ երեք օրն անցկացրեց հոժարական Մարեկի 

ընկերակցությամբ։ Ամեն երեկո նրանք հայրենասիրական ելույթներ էին 

կազմակերպում։ Երեկոյան հաուպտվախտից լսվում էին «Պահպանիր, տեր, 

թագավորին» և «Prinz Eugen der edle Ritter»[53] երգերը։  



Ապա դրանց հաջորդում էր զինվորական երգերի մի ամբողջ շարք, իսկ երբ գալիս 

էր պրոֆոսը, նրանք նրան դիմավորում էին հետևյալ կանտատայով.  

Պրոֆոս, մահից մի՛ վախենա, 

Քանզի երբեք չես մահանա. 

Սատանաները կըշտապեն, 

Որ գան ու քեզ ողջ-ողջ տանեն։ 

Նարերի վերևում հոժարականը նկարել էր պրոֆոսին և տակը գրել մի հինավուրց 

երգից քաղված այս տողերը.  

Գնում էի երշիկ առնեմ, 

Բայց մի հիմար ելավ իմ դեմ. 

Այդ հիմարը պրոֆոսն էր մեր, 

Որ քիչ մնաց քիթս կծեր։ 

Եվ մինչ երկուսով գազազեցնում էին պրոֆոսին, ինչպես Սևիլիայում կարմիր 

թիկնոցով գազազեցնում են անդալուզյան ցուլին, պորուչիկ Լուկաշը ճնշող մի 

զգացումով սպասում էր, թե Շվեյկը երբ պիտի հայտնվի նրա մոտ և ասի, թե անցնում 

է իր պարտականությունների կատարմանը։  

 

  

Շվեյկի արկածները Կիրալուհիդայում  

Իննսունմեկերորդ գունդը տեղափոխեցին Լիտավայի Մոստ քաղաքը՝ 

Կիրալուհիդա։  

Շվեյկն արդեն երեք օր բանտ էր նստել։ Ազատվելու ժամկետից երեք ժամ առաջ 

նրան հոժարականի հետ միասին տարան գլխավոր հաուպտվախտ, իսկ այնտեղից 

պահակախմբի հսկողությամբ ուղարկեցին կայարան։  



— Վաղուց պարզ էր, որ մեզ տեղափոխելու են Հունգարիա,— ճանապարհին ասաց 

հոժարականը Շվեյկին։ Այնտեղ երթային գումարտակներ կկազմավորվեն, իսկ այդ 

միջոցին մեր զինվորները կվարժվեն հրաձգության մեջ ու կգզվռտվեն մաջարների 

հետ, հետո ուրախ կդիմենք դեպի Կարպատներ։ Իսկ Բուդեյովիցիում մաջարական 

կայազոր կտեղավորեն, և կսկսվի խառնակություն ցեղաց։ Կա մի տեսություն, թե 

ուրիշ ազգի աղջիկներ բռնաբարելը այլասերումից խուսափելու ամենալավ միջոցն է։ 

Երեսնամյա պատերազմի ժամանակ այդ բանն անում էին շվեդներն ու 

իսպանացիները, Նապոլեոնի ժամանակ՝ ֆրանսիացիները, իսկ հիմա Բուդեյովիցիի 

շրջանում կանեն մաջարները։ Բայց, իհարկե, դա գռեհիկ բռնաբարության բնույթ չի 

կրի։ Ամեն ինչ կկատարվի ինքնաբերարար։ Տեղի կունենա պարզ փոխանակություն, 

չեխ զինվորը կպառկի հունգարացի աղջկա հետ, իսկ չեխ աղքատ բատրակուհին իր 

հարկի տակ կառնի հունգարացի հոնվեդին։ Մի քանի հարյուրամյակներ հետո 

մարդաբանները շատ կզարմանան, երբ տեսնեն, որ Մալշայի ափերին բնակվողների 

դեմքերին ցցուն այտոսկրեր են հայտնվել։  

— Խաչաձև զուգավորումը,— հարեց Շվեյկը,— առհասարակ հետաքրքիր բան է։ 

Պրագայում մի նեգր մատուցող կա, անունը Քրիստիան։ Նրա հայրը Հաբեշստանի 

թագավոր է եղել։ Այդ թագավորին ցույց էին տալիս Պրագայում, Շավանիցայի 

կրկեսում։ Այդ թագավորի վրա սիրահարվել էր մի ուսուցչուհի, որը «Լադա»-ում 

ոտանավորներ էր գրում հովվուհիների և անտառում կարկաչող առվակների մասին։ 

Ուսուցչուհին նրա հետ գնում է հյուրանոց և «անձնատուր լինում անառակության», 

ինչպես գրված է սուրբ գրքում։ Բայց որքա՜ն է զարմանում ուսուցչուհին, երբ 

հետագայում բոլորովին սպիտակ երեխա է ծնում։ Սակայն ծնունդից երկու շաբաթ էլ 

չանցած տղան սկսում է գորշանալ։ Գորշանում է, գորշանում, իսկ մի ամիս հետո՝ 

սկսում սևանալ։ Կես տարի հետո երեխան արդեն սև էր իր հոր՝ հաբեշների 

թագավորի պես։ Մայրը նրան տանում է մաշկային հիվանդությունների կլինիկա, որ 

իմանա, թե արդյոք երեխային գունաթափ անելու որևէ հնար չկա՞, բայց նրան ասում 

են, թե տղան իսկական սևամորթի մաշկ ունի և ոչինչ անել չի կարելի։ Ուսուցչուհին 



այդ ամենից հետո ցնդում է և սկսում բոլոր ժուռնալների «Խորհուրդներ ընթերցողին» 

բաժիններին հարցեր ուղարկել, թե ի՞նչ ճար կա սևամորթության դեմ։ Նրան տանում 

են Կատերժինկա, իսկ երեխային որբանոց տալիս։ Ա՜յ թե մազալու բան է եղել նրան 

այնտեղ դաստիարակելը։ Հետո նա մատուցող էր դարձել և պարում էր գիշերային 

սրճարաններում։ Հիմա նրանից մեծ հաջողությամբ չեխ մուլատներ են ծնվում, բայց 

արդեն ոչ այնպես սև, ինչպես նա ինքը։ Սակայն, ինչպես «Թասի մոտ» պանդոկում 

մեզ բացատրում էր մի բուժակ, գույնի հարցն այնքան էլ հասարակ բան չէ։ Այդպիսի 

մուլատից դարձյալ մուլատներ են ծնվում, որոնց շատ դժվար է տարբերել 

սպիտակներից, բայց մի քանի սերունդից հետո կարող է հանկարծ նեգր հայտնվել։ 

Պատկերացրեք այսպիսի խայտառակ բան. ամուսնանում եք մի որևէ օրիորդի հետ, 

բացարձակապես սպիտակ է շան քածը, և մի գեղեցիկ օր, ա՛ռ հա, նեգր է ծնում ձեզ 

համար։ Իսկ եթե նա դրանից ինն ամիս առաջ ձեր բացակայությամբ մի անգամ եղել է 

վարիետեում և դիտել նեգրի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ֆրանսիական 

ըմբշամարտ, ապա պարզ է, որ դուք իրավունք ունեք մտածմունքի մեջ ընկնելու։  

— Նեգր Քրիստիանի այդ դեպքը, որ դուք ասում եք, անհրաժեշտ է քննել 

ռազմական տեսակետից,— ասաց հոժարականը։— Ենթադրենք, թե այդ նեգրին 

զինվորական ծառայության են կանչել, իսկ նա պրագացի է և, հետևապես, ընկնում է 

Քսանութերորդ գունդը։ Ինչպես լսել եք, Քսանութերորդ գունդը անցել է ռուսների 

կողմը։ Պատկերացրեք, թե ինչպե՜ս կզարմանային ռուսները, երբ Քրիստիանին գերի 

վերցնեին։ Ռուսական թերթերում, հավանաբար, կգրեին, թե Ավստրիան 

պատերազմելու է քշում իր գաղութային զորքերին (որպիսիք նա չունի) և թե 

Ավստրիան արդեն օգտագործում է սևամորթ ռեզերվներ։  

— Հիշում եմ, ասում էին, թե Ավստրիան գաղութներ ունի,— ասաց Շվեյկը,— 

հյուսիսում ինչ-որ մի տեղ։ Կայսր Ֆրանց Յոսիֆի Երկիր են ասում։  



— Վե՛րջ տվեք այդ խոսակցությանը, տղերք,— մեջ մտավ պահակախմբի 

զինվորներից մեկը։— Հիմա կայսր Ֆրանց Յոսիֆի երկրի-մերկրի մասին խոսելը 

վտանգավոր է։ Ավելի լավ կլինի անուններ չտաք։  

— Իսկ դուք քարտեզը նայեցեք,— ընդհատեց նրան հոժարականը։— Իսկապես 

գոյություն ունի մեր ամենաողորմած միապետ կայսր Ֆրանց Յոսիֆի Երկիր։ Ըստ 

վիճակագրության տվյալների, այնտեղ միայն սառույց կա, որն և այնտեղից 

արտահանվում է Պրագայի սառցարաններին պատկանող սառցահատներով։ Մեր 

սառցարդյունաբերությունը արտասահմանում էլ բարձր գնահատականի ու 

հարգանքի է արժանացել, քանի որ շատ շահութաբեր, թեպետ և վտանգավոր 

ձեռնարկում է։ Ֆրանց Յոսիֆի Երկրից սառույց արտահանելու գործում 

ամենավտանգավոր բանը սառույցը բևեռային շրջանից դուրս բերելն է։ 

Պատկերացնում եք, չէ՞։  

Պահակախմբի զինվորն ինչ-որ անորոշ բան փնթփնթաց։ Պահակախմբի պետ 

կապրալը մոտ եկավ ու սկսեց լսել հոժարականի բացատրությունները։ Վերջինս 

խորիմաստ ձևով շարունակեց.  

— Ավստրիայի այդ միակ գաղութը կարող է ամբողջ Եվրոպային սառույց 

մատակարարել և տնտեսական խոշոր գործոն է։ Իհարկե, գաղութացման գործը 

դանդաղ է առաջ գնում, քանի որ գաղութաբնակների մի մասն առհասարակ չի ուզում 

այնտեղ գնալ, մի մասն էլ ցրտամահ է լինում։ Այնուամենայնիվ հույս կա, որ 

կլիմայական պայմանները բարելավելու շնորհիվ, որով շատ շահագրգռված են 

առևտրի և արտաքին գործոց մինիստրությունները, լայնատարած սառցադաշտերը 

կօգտագործվեն ինչպես հարկն է։ Մի քանի հոթելներ սարքելով կարելի է 

տուրիստների բազմություններ քաշել ու տանել այնտեղ։ Անհրաժեշտ է, իհարկե, 

նրանց հարմարության համար սառցաբեկորների միջև տուրիստական արահետներ և 

ուղիներ բացել և սառցատների վրա ճանապարհացույց նշաններ նկարել։ Միակ 



խոչընդոտը էսկիմոսներն են, որոնք արգելակում են մեր տեղական օրգանների 

աշխատանքը  

Կապրալն հետաքրքրությամբ լսում էր։ Նա գերաժամկետ ծառայության զինվոր էր, 

որ մինչև բանակ կանչվելը բատրակ էր եղել, սահմանափակ ու խստաբարո մի մարդ, 

որ ջանում էր մի կերպ իրազեկ լինել այն ամենին, ինչ իր խելքի բանը չէր։ Նրա միակ 

նպատակը ֆելդֆեբելի աստիճանի հասնելն էր։  

— …սրիկաները չեն ուզում գերմաներեն լեզուն սովորել,— շարունակեց 

հոժարականը,— թեև լուսավորության մինիստրությունը, պարոն կապրալ, ոչ մի 

ծախքի ու մարդկային զոհերի աոաջ կանգ չառնելով, նրանց համար դպրոցներ է 

կառուցել, որի ժամանակ սառել են հինգ շինարար ճարտարապետներ և…  

— Քարտաշները փրկվել են,— ընդհատեց նրան Շվեյկը։— Նրանք տաքացել են 

ծխամորճի կրակով։  

— Ո՛չ բոլորը,— առարկեց հոժարականը,— երկուսին դժբախտություն է պատահել։ 

Նրանք մոռացել են, որ ծուխը պետք է ներս քաշել, որի պատճառով ծխամորճերը 

հանգել են, և մարդիկ ստիպված նրանց թաղել են սառույցի մեջ։ Բայց վերջ ի վերջո 

դպրոցը շինել-վերջացրել են։ Շինել են սառցե աղյուսներից ու երկաթբետոնից։ 

Այդպես շատ ամուր է լինում։ Այն ժամանակ էսկիմոսները իրենց դպրոցի շուրջր 

խարույկներ են վառել սառույցների մեջ ճզմված առևտրական նավերի բեկորներից և 

իրենց ուզածն արել։ Այն սառցակտորը, որի վրա կանգնած է եղել դպրոցը, հալվել է, և 

դպրոցն ամբողջովին թաղվել է ծովի մեջ իր դիրեկտորի և կառավարության 

ներկայացուցչի հետ, որը հաջորդ օրը պետք է ներկա լիներ դպրոցի հանդիսավոր 

օծմանը։ Այդ սոսկալի պահին միայն այն են լսել, թե ինչպես կառավարության ներկա 

յացուցիչը, արդեն մինչև կոկորդը ջրի մեջ, գոռացել է. «Gott, Strafe England!»[54]։ Հիմա, 

երևի, զորքեր կուղարկեն այնտեղ, որպեսզի էսկիմոսների մոտ կարգ ու կանոն 

ստեղծեն։ Ի՜նչ խոսք, նրանց հետ կռվելը դժվար է։ Մեր զորքին ամենից շատ կվնասեն 

նրանց վարժեցրած սպիտակ արջերը։  



— Հենց ա՛յդ էր պակաս,— խելամտորեն հարեց կապրալը։— Առանց այն էլ 

ռազմական գյուտերին թիվ ու համար չկա։ Վերցնենք, օրինակ, գազով թունավորելու 

դիմակները։ Քաշում ես գլխիդ, և րոպեապես թունավորված ես, ինչպես մեզ 

սովորեցնում էին ենթասպայական դպրոցում։  

— Դա ձեզ վախեցնելու համար են ասել,— պատասխանեց Շվեյկը։— Զինվորը 

ոչինչից չպիտի վախենա։ Եթե, օրինակ, կռվի ժամանակ ընկել ես արտաքնոցի հորը, 

ապա լիզելով մաքրիր ինքդ քեզ և նորից նետվիր դեպի մարտ։ Իսկ թունավոր գազերը 

մեզպեսների համար սովորական բան են եղել դեռևս զորանոցներում, զինվորաբաժին 

հացն ու կորկոտախառն սիսեռն ուտելուց հետո։ Բայց ահա, ասում են, ռուսները ինչ-

որ բան են հնարել հատկապես ենթասպաներին ոչնչացնելու համար։  

— Հա՛, մի տեսակ էլեկտրական լար,— ավելացրեց հոժարականր,— որը 

ենթասպայի օձիքի ցելուլոիդի աստղերին միացնելիս պայթյուն է առաջանում։ Օր չի 

լինի, որ հետը մի նոր սարսափելի բան չբերի։  

Կապրալը, որ զինվորական ծառայությունից առաջ եղել էր․․․ էշ, այնուամենայնիվ 

հասկացավ, որ իրեն ձեռք են առնում։ Նա հեռացավ ձերբակալվածներից և առաջ 

շարժվեց պահակախմբի գլուխն անցած։  

Նրանք արդեն մոտենում էին կայարանին, որտեղ բուդեյովցիների բազմություններ 

էին հավաքվել իրենց գնդին հրաժեշտ տալու համար։  

Չնայած որ հրաժեշտը պաշտոնական ցույցի բնույթ չէր կրում, կայարանի առջևի 

հրապարակը լեփ-լեցուն էր զորքի գալուն սպասող մարդկանցով։  

Շվեյկի ուշադրությունն ամբողջովին կենտրոնացավ երթի երկու կողքերին 

կանգնած թամաշաչիների վրա։ Եվ ինչպես միշտ, այս անգամ էլ օրինակելի 

զինվորները քայլում էին հետևից, իսկ պահակախմբի հսկողության տակ 

գտնվողները՝ առջևից։ Օրինակելի զինվորներին կխցկեն հորթատար վագոնները, իսկ 

Շվեյկին ու հոժարականին կնստեցնեն կալանավորական հատուկ վագոն, որը 



զինվորական գնացքներին կցում են շտաբի վագոններից անմիջապես հետո։ 

Կալանավորական վագոնում միշտ էլ ինչքան ասեք ազատ տեղ է լինում։  

Շվեյկը չդիմացավ և գլխարկը թափահարելով ու բազմությանը դիմելով՝ գոռաց.  

— Նազդա՛ր։  

Դա շատ ուժեղ ներգործություն ունեցավ, և ամբոխը միաբերան կրկնեց այդ 

ողջույնը։  

— Նազդար,— թնդաց հրապարակով մեկ և փոթորկաց կայարանի առաջ։  

Հեռվում, առջևի շարքերում, մարդիկ ձայն-ձայնի տվին.  

— Գալիս են։  

Պահակախմբի պետը բոլորովին գլուխը կորցրեց և Շվեյկի վրա գոռաց, որ ձայնը 

կտրի։ Սակայն ողջույնի աղմուկն աճում էր սարից գլորվող ձնագնդի պես։ 

Ժանդարմները հրելով ետ էին մղում բազմությունը և պահակախմբի համար 

ճանապարհ բացում։ Իսկ բազմությունը շարունակում էր «նազդար» բղավել և 

գլխարկները թափահարել։  

Դա իսկական ցույց էր։ Կայարանի դիմաց գտնվող հյուրանոցի լուսամուտներից 

ինչ-որ տիկիններ թափահարում էին թաշկինակներն ու բղավում․  

― Heil!  

Բազմության մեջ «նազդար»-ին խառնվեցին «heil» բացականչությունները։ Մի ինչ-

որ էնտուզիաստի, որն այդ հանգամանքից օգտվելով բացականչեց. «Nieder mit»[55] ոտք 

գցեցին և ոտնահարեցին դիտմամբ սարքված հրմշտոցի մեջ։  

— Գալի՜ս են,— էլեկտրական հոսանքի պես անցնում էր բազմության միջով և գնում 

ավելի ու ավելի հեռուն։  



Երթը մոտենում էր։ Շվեյկը պահակախմբի սվինների արանքից ձեռքը 

թափահարելով՝ սիրալիր ողջունում էր բազմությանը։ Հոժարականը լուրջ դեմքով 

պատիվ էր տալիս։  

Նրանք մտան կայարան և մոտեցան արդեն պատրաստ կանգնած զինվորական 

գնացքին։ Հրաձգային գնդի նվագախումբը քիչ էր մնում նրանց դիմավորեր 

«Պահպանիր, տեր, թագավորին» հիմնը թնդացնելով, քանի որ կապելմեյստրն 

անսպասելի ցույցից իրեն կորցրել էր։ Բարեբախտաբար, հենց այդ ժամանակ իր սև 

կոտելոկով վրա հասավ Յոթերորդ հեծյալ դիվիզիայի օբերֆելդկուրատ պատեր 

Լացինան և սկսեց կարգ հաստատել։  

Նրա այդտեղ ընկնելու պատմությունը շատ պարզ էր։  

Պատեր Լացինան, բոլոր սպայական ճաշարանների այդ պատուհասը, անկուշտ 

որկրամոլն ու հարբեցողը, դրանից մի օր առաջ եկել էր Բուդեյովիցի և պատահմունքի 

բերումով մասնակից դարձել մեկնող գնդի սպաների փոքրիկ բանկետին։ Տասը 

մարդու չափ խմելուց և ուտելուց հետո, նա ավելի կամ պակաս հարբած վիճակում 

մտել էր սպայական խոհանոցը՝ խոհարարներից ճաշերի մնացորդներ մուրալու։ 

Այնտեղ կլլել էր մի քանի աման սոուս ու կնեդլիկ և կատվի պես լափլիզել բոլոր 

ոսկորները։ Մառանում վրա պրծնելով ռոմին, լակել էր փսխելու աստիճան, ապա 

վերստին գնացել հրաժեշտի երեկույթին, ու նորից թունդ խմել։  

Այդ գործում նա հարուստ փորձ ուներ, և Յոթերորդ հեծյալ դիվիզիայի սպաները 

միշտ ստիպված էին լինում նրա փոխարեն վճարել։  

Հաջորդ օրն առավոտյան նրա խելքին փչել էր կարգ հաստատել գնդի առաջին 

էշելոններն ուղարկելու ժամանակ։ Այդ նպատակով նա հետ ու առաջ էր նետվում 

զորաշարերի երկայնքով և կայարանում այնպիսի բուռն եռանդ ցուցաբերում, որ 

էշելոնների ուղարկումը ղեկավարող սպաները նրանից փախել ու թաքնվել էին 

կայարանապետի գրասենյակում։  



Նա կայարանի առաջ հայտնվեց ճիշտ ժամանակին, հենց այն պահին, երբ 

կապելմեյստերը արդեն ձեռքը շարժում էր, որ նշան տար սկսելու «Պահպանիր, տեր, 

թագավորին» հիմնը։  

― Halt[56],— գոռաց օբեր-ֆելդկուրատը, նրա ձեռքից խլելով դիրիժյորական 

փայտիկը։— Դեռ շուտ է։ Ես նշան կանեմ։ Իսկ հիմա ruht![57] Ես հիմա կգամ։  

Դրանից հետո նա գնաց կայարան, սկսեց վազել պահակախմբի հետևից և «halt» 

գոռալով կանգնեցրեց խումբը։  

— Այդ ո՞ւր,― խստորեն հարցրեց նա կապրալին, որն արդեն բոլորովին գլուխը 

կորցրել էր և չգիտեր ինչ աներ։  

Նրա փոխարեն բարեհոգաբար պատասխանեց Շվեյկը․  

— Մեզ տանում են Բրուկ, պարոն օբեր-ֆելդկուրատ։ Եթե ուզում եք, կարող եք մեզ 

հետ մեկնել։  

— Եվ կմեկնեմ,— հայտարարեց պատեր Լացինան և, շրջվելով դեպի 

ուղեկցորդները, գոռաց.— Ո՞վ է ասում, որ ես չեմ կարող մեկնել, Vorwärts! Marsch![58]։  

Հայտնվելով կալանավորական վագոնում, օբեր-ֆելդկուրատը պառկեց նստարանի 

վրա, իսկ բարեսիրտ Շվեյկը հանեց իր շինելն ու դրեց պատեր Լացինայի գլխի տակ։  

Հոժարականը դիմելով վախեցած կապրալին՝ կիսաձայն ասաց․  

— Օբեր-ֆելդկուրատների նկատմամբ պետք է հոգատար լինել։  

Հարմար տեղավորվելով նստարանի վրա, պատեր Լացինան սկսեց բացատրել.  

— Սունկի ռագույի մեջ ինչքան շատ սունկ գցեն, պարոնայք այնքան համեղ կլինի։ 

Բայց, նախքան այդ, անպայման անհրաժեշտ է սունկը սոխի հետ տապակել և միայն 

դրանից հետո մեջը դափնետերև ու սոխ գցել։  

— Բայց դուք արդեն բարեհաճեցեք սոխն ավելի շուտ գցել,— մեջ մտավ 

հոժարականը։  



Այդ խոսքի վրա կապրալը հոժարականին նայեց մի վհատալից հայացքով, քանի որ 

նրա համար պատեր Լացինան, որքան էլ որ հարբած, այնուամենայնիվ պետ էր։  

Կապրալի վիճակն իսկապես հուսահատական էր։  

— Պարոն օբեր-ֆելդկուրատն անկասկած իրավացի է,— քահանային պաշտպանեց 

Շվեյկը։— Սոխն ինչքան շատ լինի, այնքան լավ։ Պակոմերժիցիում ապրող մի 

գարեջրագործ գարեջրի մեջ միշտ սոխ էր գցում, որովհետև, ասում են, սոխը ծարավ է 

առաջացնում։ Առհասարակ սոխը շատ օգտակար բան է։ Չիբանի վրա էլ խաշած սոխ 

են դնում։  

Պատեր Լացինան շարունակում էր քրթմնջալ, ինչպես քնի մեջ.  

— Ամեն ինչ կախված է արմատիքից, այն բանից, թե ինչպիսի և ինչքան արմատիք 

կգցվի մեջը։ Բայց հարկավոր է չափից շատ չպղպեղել, չը․․․— նա խոսում էր ավելի 

ու ավելի կամաց,— չմեխակել, չլիմոնել, չարմատիքել, չմուսկա…  

Նա խոսքը չավարտեց և քնեց, խռմփացնելով և մեջընդմեջ շվացնելով։  

Կապրալը քարացածի պես հայացքը սևեռեց նրա վրա։ Ուղեկցորդները կամացուկ 

ծիծաղում էին։  

— Շուտ չի արթնանա,— ասաց Շվեյկը։— Լա՛վ է կոնծել։ Կապրալը, վախեցած, 

ձեռքը թափ տվեց նրա վրա, որ լռի։  

― Ի՞նչ է որ,— շարունակեց Շվեյկը,— թունդ հարբած է, և ուրիշ ոչինչ։ Եվ դեռ 

կապիտանի աստիճա՜ն ունի։ Այդ ֆելդկուրատների համար, ինչ աստիճան էլ որ 

նրանք ունենա, կարծես աստծու կողմից այդպես է սահմանված, ամեն առիթով խմում 

են խելքները կորցնելու չափ։ Ես ծառայում էի ֆելդկուրատ Կացի մոտ, որը կարող էր 

իր սեփական քիթն էլ խմել։ Նա հո միայն այսպիսի բաներ չէր անում։ Ես և նա 

խմեցինք մասնատուփը, և երևի տեր աստծուն էլ կխմեինք, եթե մեզ դրա դիմաց մի 

քոռ գրոշ տային։  



Շվեյկը մոտեցավ պատեր Լացինային, նրան շրջեց դեպի պատը և գիտակ մարդու 

տեսքով ասաց․  

— Մրափելու է մինչև Բրուկ․․․— և տարաբախտ կապրալի հուսահատական 

հայացքի ներքո վերադարձավ ու նստեց իր տեղը։  

— Հարկավոր է գնալ հայտնել,— քրթմնջաց կապրալը։  

— Ստիպված պիտի լինեք այդ բանը չանել,— ասաց հոժարականը։— Դուք 

պահակախմբի պետ եք և մեզ թողնելու և գնալու իրավունք չունեք։ Բացի դրանից, 

ըստ կանոնագրքի, դուք իրավունք չունեք ուղեկցորդներից որևէ մեկին ուղարկելու 

զեկույցի, քանի որ նրան փոխարինող չունեք։ Ինչպես տեսնում եք, շատ ծանր 

կացություն է։ Չեք էլ կարող օդի մեջ կրակել, որ մեկնումեկը վազի ու գա, քանի որ 

այստեղ ոչ մի բան չի պատահել։ Իսկ, մյուս կողմից, հրաման կա, որ 

կալանավորական վագոնում կալանավորներից ու պահակախմբից բացի ոչ ոք չպետք 

է լինի։ Կողմնակի անձանց մուտքն այստեղ արգելված է։ Իսկ եթե դուք ցանկանայիք 

ձեր զանցանքի հետքերը վերացնել և գնացքը շարժվելու ժամանակ օբեր-

ֆելդկուրատին աննկատելիորեն վագոնից դուրս գցել, ապա դրանից էլ բան դուրս չէր 

գա, քանի որ այստեղ վկաներ կան, որոնք տեսել են, որ դուք նրան թույլ եք տվել մտնել 

մի վագոն, որտեղ նա իրավունք չունի գտնվելու։ Այո՛, պարոն կապրալ, դրանից ոչ այլ 

ինչի, եթե ոչ աստիճանազրկման հոտ է գալիս։  

Կապրալն անվճռականորեն սկսեց առարկել, թե իբր դաշտային ավագ քահանային 

ինքը չի ներս թողել, այլ նա ինքն է միացել իրենց, և թե ֆելդկուրատն ինչքան չլինի 

պետ է։  

— Այստեղ միայն մի պետ կա, և դա դուք եք,— անհողդողդ ասաց հոժարականը, 

իսկ Շվեյկն ավելացրեց.  

— Եթե նույնիսկ ինքը՝ թագավոր կայսրը ցանկանար մեզ միանալ, դուք իրավունք 

չունեիք թույլ տալու։ Դա նույնն է, թե տեսչություն անող սպան մոտենա 

պահակակետում կանգնած նորակոչիկին և նրան խնդրի գնալ սիգարետ գնելու, իսկ 



վերջինս դեռ հարցնի էլ, թե արդյոք ի՞նչ տեսակի սիգարետ բերի։ Այդպիսի բաների 

համար ծակն են կոխում։  

Կապրալը վախվխելով առարկեց, թե իբր առաջինը Շվեյկն էր օբեր-ֆելդկուրատին 

ասել, թե նա կարող է իրենց հետ գնալ։  

— Ես կարող եմ նման բան անել, պարոն կապրալ,— պատասխանեց Շվեյկը,— 

որովհետև ես ապուշ եմ, բայց ձեզնից բնավ չէր կարելի այդպիսի բան սպասել։  

— Վաղո՞ւց եք գերաժամկետ ծառայության մեջ,— իբր թե հենց այնպես հարցրեց 

կապրալին հոժարականը։  

— Երրորդ տարին է։ Հիմա ինձ պետք է դասակապետի աստիճան շնորհեն։  

— Դրա վրա կարող եք խաչ քաշել,— ցինիկաբար ասաց հոժարականը։— Ես արդեն 

ասացի, որ դրանից աստիճանազրկման հոտ է գալիս։  

— Վերջ ի վերջո միևնույնն է,— մեջ մտավ Շվեյկը,— թե քեզ որպես ինչ սպանեն, 

որպես դասակապե՞տ թե շարքային։ Ճիշտ է, ասում են, որ աստիճանազրկվածներին 

ամենաառաջին շարքերն են խցկում։  

Օբեր-ֆելդկուրատն սկսեց շարժվել։  

— Մրափում է,— հայտարարեց Շվեյկը, հավաստիանալով, որ նրան ոչինչ չի 

պատահել։— Երևի երազում ուտելու բան է տեսել։ Միայն թե վախենում եմ, որ չլինի 

թե այստեղ նրան մի բան պատահի։ Իմ ֆելդկուրատ Կացն էլ, հենց որ լակած էր 

լինում, սրա պես քնի մեջ ոչինչ չէր զգում։ Մի անգամ, պատկերացրեք…  

Եվ Շվեյկն սկսեց պատմել մի դեպք, որ տեղի էր ունեցել ֆելդկուրատ Օտտո Կացի 

մոտ իր ծառայած ժամանակ, ըստ որում պատմում էր այնպիսի հետաքրքիր 

մանրամասներով, որ ոչ ոք չնկատեց, թե գնացքն ինչպես շարժվեց։  

Շվեյկի պատմությունն ընդհատեց մի ոռնոց, որ լսվում էր հետևի վագոններից։ 

Տասներկուերորդ վաշտը, որ կազմված էր բացառապես կրումլովցի և կաշպերցի 

գերմանացիներից, ղռվռալով երգում էր.  



Wann ich kumm, wann ich kumm, 

Wann ich wieda, wieda kumm[59]. 

Մի ուրիշ վագոնում ինչ-որ մեկը հուսահատ մղկտում էր, իր մղկտոցն ուղղելով 

հեռացող Բուդեյովիցիին․  

Und du, mein Schatz, 

Bleibs hier. 

Holario, holo![60] 

Դա այնպիսի զարհուրելի ոռնոց էր, որ նրա ընկերները չդիմացան և նրան հետ 

քաշեցին հորթատար վագոնի բաց դռնակից։  

— Զարմանալի է, որ դեռ մինչև հիմա ստուգման չեն եկել այստեղ,— ասաց 

կապրալին հոժարականը։— համաձայն հրահանգի, դուք դեռևս կայարանում գնացքի 

պարետին պետք է զեկուցեիք մեր մասին, և ոչ թե ամեն տեսակ հարբած օբեր-

ֆելդկուրատների նազը քաշեիք։  

Թշվառ կապրալը համառորեն լռում էր ու նայում փախչող հեռագրասյուներին։  

— Երբ մտածում եմ, որ մեզանից ոչ մեկի մասին չեն զեկուցել,— շարունակեց 

նենգամիտ հոժարականը,— և որ առաջին իսկ կայարանում գնացքի պարետն 

անպայման ներս կխցկվի մեր վագոնը, արյունս եռ է գալիս։ Կարծես թե մենք ինչ որ…  

— Գնչուներ կամ շրջմոլիկներ ենք,— շարունակեց Շվեյկը։— Դուրս է գալիս, որ 

մենք աստծու տված լույսից վախենում ենք, և ոչ մի տեղ չենք երևում, որպեսզի 

չձերբակալեն։  

— Բացի դրանից,― ասաց հոժարականը,― ըստ 1879 թվականի նոյեմբերի 21-ի 

կարգադրության, զինվորական կալանավորներին երկաթուղով տեղափոխելիս պետք 

է պահպանել հետևյալ կանոնները. առաջին, կալանավորական վագոնը պետք է 

ունենա ձողավանդակներ,— դա միանգամայն հասկանալի է, և տվյալ դեպքում 

առաջին կանոնը պահպանված է, մենք գտնվում ենք միանգամայն ամուր 



վանդակաձողերի հետևում։ Դա, ուրեմն, կարգին է։ Երկրորդ, ի լրումն 1879 թվականի 

նոյեմբերի 21-ի կայսրական-թագավորական կարգադրության, կալանավորական 

վագոնը պետք է ունենա արտաքնոց։ Եթե այդպիսին չկա, ապա անհրաժեշտ է 

վագոնն ապահովել կափարիչավոր ամանով, որպեսզի կալանավորներն ու նրանց 

ուղեկցող պահակախումբը կարողանան հոգալ իրենց բնական մեծ ու փոքր 

պահանջները։ Տվյալ դեպքում արտաքնոց ունեցող կալանավորական վագոնի մասին 

խոսք լինել չի կարող ․  մենք գտնվում ենք պարզապես մեկուսացված, ամբողջ 

աշխարհից կտրված մի կուպեում։ Եվ, այդ բոլորից բացի, այստեղ չկա ասածս ամանը։  

— Կարող եք լուսամատից անել,— միանգամայն վհատված ասաց կապրալը։  

— Դուք մոռանում եք,— ասաց Շվեյկը,— որ կալանավորներին արգելված է 

լուսամուտին մոտենալ։  

— Երրորդ,— շարունակեց հոժարականը,— վագոնը պետք է ունենա խմելու ջրի 

աման։ Այդ մասին էլ հոգ չեք տարել Apropos![61] Ո՞ր կայարանումն են ճաշ տալու։ Չե՞ք 

իմանում։ Էհ, այդպես էլ գիտեի։ Այդ էլ չեք հարցրել։  

— Այ, տեսնում եք, պարոն կապրալ,— հարեց Շվեյկը,— կալանավոր տեղափոխելը 

հանաք բան չէ։ Մեր մասին պետք է հոգալ։ Պետք է ամեն ինչ մեզ պատրաստի 

հրամցնել։ Դրա համար հրահանգներ ու պարագրաֆներ կան, որոնք պետք է 

կատարվեն, այլապես ոչ մի կարգուկանոն չէր լինի։ «Ձերբակալված մարդն ու 

բարուրած երեխան մի բան են,— ինչպես ինձ ասում էր մի ծանոթ շրջմոլիկ,— նրան 

պետք է խնամել, որ չմրսի, չհուզվի, իր վիճակից գոհ լինի, և որ խեղճին ոչ ոք 

նեղություն չտա ․ ․ ․ »։ Ի դեպ,— ասաց Շվեյկը, բարյացակամորեն նայելով 

կապրալին,— երբ ժամը տասնմեկը լինի, բարի եղեք ինձ իմաց անել։  

Կապրալը հարցականորեն նայեց Շվեյկին։  

— Դուք երևի ուզում եք հարցնել, պարոն կապրալ, թե ինչո՞ւ ժամը տասնմեկին ինձ 

պիտի նախազգուշացնեք։ Բանն այն է, պարոն կապրալ, որ ժամը տասնմեկից սկսած 

ես պետք է գտնվեմ հորթատար վագոնում,— հանդիսավորապես հայտարարեց 



Շվեյկը։—Գնդային զեկույցի ժամանակ ինձ դատապարտեցին երեք օրվա կալանքի։ 

ժամը տասնմեկին ես անցա պատիժս կրելու և այսօր ժամը տասնմեկին պետք է 

ազատվեմ։ ժամը տասնմեկից հետո ես այստեղ անելիք չունեմ։ Ոչ մի զինվոր չի 

կարող կալանքի տակ մնալ ավելի, քան նրա համար սահմանված է, որովհետև 

զինվորական ծառայության մեջ նախ և առաջ կարգուկանոն ու կարգապահություն 

պետք է լինի, պարոն կապրալ։  

Այդ հարվածից հետո թշվառ կապրալը երկար ժամանակ չէր կարողանում ուշքի 

գալ։ Վերջապես նա առարկեց, թե ոչ մի պաշտոնական գրություն չի ստացել։  

— Սիրելի պարոն կապրալ,— ասաց հոժարականը,— գրավոր 

կարգադրություններն իրենց ոտքով չեն գալիս պահակախմբի պետի մոտ։ Եթե լեռը չի 

գնում Մուհամեդի մոտ, ապա պահակախմբի պետը պարտավոր է ինքը գնալ 

կարգադրությունները բերելու։ Ներկա պահին դուք անելանելի դրության մեջ եք։ Մի 

կողմից, բացարձակապես ոչ մի իրավունք չունեք ժամկետից ավելի երկար պահելու 

որևէ մեկին, որ պետք է ազատ արձակվի։ Մյուս կողմից, գործող հրամանների 

համաձայն ոչ ոք իրավունք չունի կալանավորական վագոնից հեռանալու։ Ճիշտն 

ասած, ես չգիտեմ, թե դուք ինչպես պիտի դուրս գաք այդ նողկալի դրությունից։ Քանի 

գնա, դրությունն ավելի կվատանա։ Հիմա տասն անց է կես։  

Հոժարականը ժամացույցը դրեց գրպանը։  

— Շատ հետաքրքիր է, թե ի՞նչ պիտի անեք կես ժամից հետո, պարոն կապրալ։  

— Կես ժամից հետո ես պետք է գտնվեմ հորթատար վագոնում,— երազանքով 

ասաց Շվեյկը։  

Ջախջախված ու իրեն կորցրած կապրալը դիմեց նրան.  

— Եթե դա ձեզ համար մեծ դեր չի խաղում… Ինձ թվում է, այստեղ շատ ավելի 

հարմար է, քան հորթերի վագոնում։ Ինձ թվում է…  

Նրան ընդհատեց օբեր-ֆելդկուրատը, որ քնի մեջ բղավեց․  



— Ավելի՛ շատ սոուս։  

— Քնի՛ր, քնի՛ր,— քնքշաբար ասաց Շվեյկը, նրա գլխի տակ դնելով նստարանի 

վրայից կախված շինելի փեշը։— Ցանկանում եմ երազումդ լավ-լավ բաներ լափես։  

Հոժարականն սկսեց երգել.  

Քնի՛ր, մանկիկ, քնի՛ր, 

Աչիկներըդ փակիր. 

Աստված քեզ հետ նանիկ կանի, 

Հրեշտակը քեզ մեղմ կօրորի, 

Քնի՛ր, մանկիկ, քնի՛ր… 

Թշվառ կապրալն արդեն ոչ մի բանի չէր անդրադառնում։ Նա բութ հայացքով 

նայում էր լուսամուտից և կատարյալ ազատություն էր տվել կալանավորական 

կուպեում ծայր առած կազմալուծմանը։ Պահակախմբի զինվորները միջնորմի մոտ 

«միջուկ» էին խաղում, և տարվողների հետույքներին իջնում էին մյուսների բարեխիղճ 

ու ծանրակշիռ հարվածները։ Երբ կապրալը շրջվեց, հանդգնորեն ուղիղ նրան էր 

նայում զինվորի մի հետույք։ Կապրալն հառաչեց ու նորից շրջվեց դեպի լուսամուտը։  

Հոժարականը մի րոպե մտածմունքի մեջ ընկավ և ապա դիմեց վհատված 

կապրալին․  

— Երբևէ կարդացե՞լ եք «Կենդանիների աշխարհ» ժուռնալը։  

— Մեր գյուղում այդ ժուռնալին բաժանորդագրվել էր պան պանդոկապետը,— 

պատասխանեց կապրալը, ակնհայտորեն գոհ, որ խոսակցությունն այլ ընթացք է 

ստանում։— Նա սանյան այծերի թունդ սիրահար էր, բայց նրա բոլոր այծերը 

սատկում էին, դրա համար էլ այդ ժուռնալից խորհուրդ էր հարցնում։  

— Սիրելի բարեկամ,— ասաց հոժարականը,— այն պատմությունը, որ ես հիմա 

կանեմ ձեզ համար, ամենայն ակներևությամբ ձեզ ցույց կտա, որ մարդ ասածը 

սխալական է։ Պարոնա՛յք, ես համոզված եմ, որ դուք կդադարեք «միջուկ» խաղալուց, 



քանզի այն, ինչ հիմա պիտի պատմեմ, ձեզ շատ հետաքրքրական պիտի թվա, թեկուզ 

հենց այն պատճառով, որ դուք մասնագիտական շատ տերմիններ չեք հասկանա։ Ես 

ձեզ մի պատմություն կանեմ «Կենդանիների աշխարհ»-ի մասին, որը ձեզ կօգնի 

մոռանալ ներկայիս պատերազմի անհաջողությունները։  

Թե ինչպես իր ժամանակին ես դարձա «Կենդանիների աշխարհ»-ի, այդ հույժ 

հետաքրքիր ժուռնալի խմբագիր, երկար ժամանակ անլուծելի հանելուկ էր նույնիսկ 

ինձ համար։ Հետո եկա այն եզրակացության, որ ես այդպիսի բան կարող էի անել 

միայն միանգամայն անմեղսագիտակ վիճակում։ Ինձ այդպես հեռու տարան այն 

բարեկամական զգացմունքները, որ ես տածում էի իմ մի վաղեմի ընկերոջ՝ Հայեկի 

նկատմամբ։ Հայեկը բարեխղճորեն խմբագրում էր այդ ժուռնալը, քանի դեռ չէր 

սիրահարվել նրա հրատարակիչ Ֆուքսի աղջկան։ Ֆուքսը Հայեկին անմիջապես 

վռնդեց պաշտոնից և նրան պատվիրեց ժուռնալի համար մի կարգին խմբագիր գտնել։  

Ինչպես տեսնում եք, այն ժամանակ աշխատանքի ընդունելու և աշխատանքից 

ազատելու բավական տարօրինակ պայմաններ կային։  

Երբ իմ ընկեր Հայեկը ինձ ներկայացրեց հրատարակչին, վերջինս ինձ ընդունեց 

շատ սիրալիր և հարցրեց, թե արդյոք կենդանիների մասին որևէ հասկացողություն 

ունե՞մ։ Իմ տված պատասխանից նա շատ գոհ մնաց։ Ասածիս իմաստն այն էր, թե ես 

միշտ հարգել եմ կենդանիներին և նրանց համարել միայն անցման մի աստիճան 

դեպի մարդ արարածը, թե, եթե հարցին մոտենանք կենդանիներին հովանավորելու 

տեսակետից, ես մի առանձին սիրով ուշադրության եմ առել նրանց կարիքներն ու 

ձգտումները։ Յուրաքանչյուր կենդանի միայն մի բան է ցանկանում, այն, որ ուտելուց 

առաջ որքան կարելի է նրան անցավ մեռցնեն։ Օրինակ, ծածան ձուկը իր ծնվելու օրից 

պահպանում է այն արմատացած կարծիքը, թե խոհարարուհին շատ վատ բան է 

անում, որ ողջ-ողջ պատռում է նրա փորը։ Մյուս կողմից, վերցնենք աքաղաղների 

գլուխները կտրելու սովորությունը։ Կենդանիներին հովանավորող ընկերությունն 

ամեն կերպ պայքարում է, որ թռչուններին անփորձ ձեռքով չմորթեն։ Տապակած 



սաղմոնների ջղաձիգ պոզաները շատ լավ ցույց են տալիս, որ, մեռնելով, նրանք 

բողոքում են այն բանի դեմ, որ իրենց ողջ-ողջ տապակում են մարգարինով։ Ինչ 

վերաբերում է հնդկահավերին…  

Այստեղ հրատարակիչն իմ խոսքն ընդհատեց ու հարցրեց, թե արդյոք ես ծանո՞թ եմ 

թռչնաբուծությանը, շնաբուծությանը, ճագարաբուծությանը, մեղվաբուծությանը, 

առհասարակ՝ կենդանիների կյանքին իր ողջ բազմազանությամբ, կարո՞ղ եմ արդյոք 

ընդօրինակելու համար ուրիշ ժուռնալներից նկարներ կտրատել, արտասահմանյան 

ժուռնալներից թարգմանել կենդանիներին վերաբերող մասնագիտական հոդվածներ, 

կարողանո՞ւմ եմ օգտվել Բրեմից և արդյոք կարո՞ղ եմ կենդանիների կյանքից 

խմբագրականներ գրել՝ հարմարեցնելով կաթոլիկական տոմարին, եղանակի 

փոփոխություններին, ձիարշավներին, ոստիկանական շների վարժեցմանը, ազգային 

ու եկեղեցական տոներին, կարճ ասած՝ արդյոք ժուռնալիստական մտահորիզոն և 

ընդունակություն ունե՞մ արդի մոմենտը կարճ, բայց բովանդակալից առաջնորդող 

հոդվածով ներկայացնելու համար։  

Ես ասացի, թե վաղուց խորհել ու մշակել եմ «Կենդանիների աշխարհ»-ի նման մի 

ժուռնալ վարելու պլանը և թե լիովին կարող եմ հանձն առնել նախատեսված բոլոր 

բաժիններն ու սյունակները, քանի որ օժտված եմ հիշյալ բնագավառների համար 

անհրաժեշտ բոլոր տվյալներով ու գիտելիքներով։ Իմ ձգտումը կլինի ժուռնալը 

հասցնել աննախընթաց բարձրության, այն վերակառուցելով թե՛ ըստ ձևի և թե՛ ըստ 

բովանդակության։ Ապա ասացի, թե մտադիր եմ ստեղծել նոր բաժիններ, օրինակ՝ 

«Գազանների հումորի անկյուն», «Կենդանիները կենդանիների մասին» 

(հարմարացնելով, իհարկե, քաղաքական մոմենտին), և ընթերցողներին հրամցնել 

սյուրպրիզ սյուրպրիզի հետևից, որպեսզի զանազան կենդանիների նկարագրությունը 

կարդալիս չկարողանան ուշքի գալ։ «Գազանային խրոնիկա» բաժինը կհաջորդի 

ընտանի կենդանիների պրոբլեմը լուծելու նոր ծրագրին և «Շարժում անասունների 

մեջ» բաժնին։  



Հրատարակիչը նորից ընդհատեց խոսքս և ասաց, թե դա միանգամայն բավական է, 

և եթե ինձ հաջողվի թեկուզ դրա կեսը անել նա ինձ կնվիրի մի զույգ թզուկ 

վիանդուրահավ, որոնք ընտանի թռչունների Բեռլինի վերջին ցուցահանդեսում շահել 

են առաջին մրցանակ, և որոնց տերը գերազանց զուգավորման համար արժանացել է 

ոսկե մեդալի։  

Կարող եմ ասել, որ ջանում էի ուժերիս ու կարողություններիս ներածին չափ և 

կատարում էի իմ «կառավարական» ծրագիրը, այդ գործին ի սպաս դնելով բոլոր 

ընդունակություններս։ Դեռ ավելին, ես նույնիսկ տեսա, որ իմ հոդվածներով ինքս ինձ 

գերազանցում եմ։  

Ցանկանալով ընթերցողին որևէ նոր ու անսպասելի բան հրամցնել, ես ինքս 

կենդանիներ էի հնարում։ Ելնում էի այն սկզբունքից, թե, օրինակ, փիղը, վագրը, 

առյուծը, կապիկը, խլուրդը, ձին, խոզը և, այլն, և այլն, վաղուց ի վեր շատ լավ հայտնի 

են «Կենդանիների աշխարհ»-ի յուրաքանչյուր ընթերցողի և թե անհրաժեշտ է 

ընթերցողի հետաքրքրությունը շարժել որևէ նոր բանով, որևէ հայտնագործությամբ։ 

Փորձի համար հրապարակ հանեցի «ծծմբական կետը»։ Կետի այդ նոր տեսակը իր 

մեծությամբ ձողաձկան չափ էր և ուներ մրջնաթթվով լցված մի փուչիկ ու 

առանձնահատուկ կառուցվածքի կոյանցք, Որտեղից պայթյունով բաց էր թողնում մի 

տեսակ թթվուտ, որը շշմեցնող ազդեցություն էր ունենում այն մանր ձկնիկների վրա, 

որոնց նա խժռում էր։ Հետագայում մի անգլիացի գիտնական (չեմ հիշում, թե նրա 

համար այն ժամանակ ինչ ազգանուն էի հնարել) այդ թթվուտն անվանել է 

«կետաթթու»։ Կետի ճարպը բոլորին հայտնի էր, բայց կետի թթվուտը 

հետաքրքրություն առաջացրեց, և մի քանի ընթերցողներ խմբագրությանը հարցում 

արին, թե ո՞ր ֆիրման է մշակում այդ թթվուտը։  

Համարձակվում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ «Կենդանիների աշխարհ»-ի 

ընթերցողներն առհասարակ շատ հետաքրքրասեր են։  



Ծծմբական կետից հետո հայտնագործեցի մի շարք այլ զարմանահրաշ գազաններ։ 

հիշատակեմ թեկուզ «խարդախաբլագունը», որ կենգուրուի ընտանիքին պատկանող 

կաթնասուն է. «ուտելացուլը», որ մեր կովի նախատիպն է, և «կոլյուսկային 

ինֆուզորիան», որին ես մտցրել էի կրծողների ընտանիքի մեջ։ Ամեն օր դրանց 

ավելացնում էի նորանոր կենդանիներ։ Ինքս էլ զարմացած էի այդ բնագավառում 

ունեցած հաջողություններիս վրա։ Առաջ երբևէ մտքովս չէր անցել, որ ֆաունան 

լրացնելու այդպիսի անհրաժեշտություն կարող է ծագել։ Երբեք չէի ենթադրել, թե 

Բրեմը իր «Կենդանիների կյանքը» աշխատության մեջ կարող էր այդքան կենդանիներ 

բաց թողնել։ Արդյոք Բրեմը, և նրա հետևորդները ծանո՞թ էին Իսլանդիա կղզում 

ապրող իմ մեծաչղջիկին, այսպես կոչված «անդրծովյան մեծաչղջիկին», կամ 

Կիլիմանջարո լեռան գագաթին ապրող իմ ընտանի կատվին, որ կոչվում է 

«դյուրագրգիռ եղջերուի նախապապ»։ Մի՞թե բնագետներից մեկն ու մեկը մինչ այդ 

որևէ գաղափար ունեցել էր «ինժեներ Կունի լվի» մասին, որին ես գտա սաթի մեջ և 

որը բոլորովին կույր էր, քանի որ ապրել էր նախապատմական խլուրդի վրա, որը 

նույնպես կույր է եղել, որովհետև նրա տատը, ինչպես ես գրել էի իմ հոդվածում, 

զուգավորվել էր «քարանձավային մացարատի» հետ, որ ապրել է Պոստոնյան 

քարանձավում, որն այն դարաշրջանում տարածվելիս է եղել մինչև այժմյան Բալթիկ 

օվկիանոսը։  

Այդ, ըստ էության աննշան, առիթով, «Ժամանակ» և «Չեխ» թերթերի միջև մեծ 

բանավեճ ծագեց։ «Չեխ»-ը «Դեսից դենից» խորագրի տակ զետեղած իր ֆելիետոնում 

մեջբերումներ անելով հայանագործածս լվի մասին իմ գրած հոդվածից, եզրակացրել 

էր, թե «Աստված ինչ որ անում, լավ է անում»։ «Ժամանակ»-ը, բնականաբար, 

միանգամայն ռեալիստորեն կետ առ կետ ջախջախել էր իմ լուն, արժանին 

հատուցելով և բարեկրոն «Չեխ»-ին։ Ըստ երևույթին այդ օրվանից մի ամբողջ շարք 

արարածներ հայտնազործած գյուտարար-բնագետիս աստղը թեքվեց դեպի 

մայրամուտ։ «Կենդանիների աշխարհ»-ի բաժանորդներն սկսեցին դժգոհություն 

արտահայտել։ Այդ դժգոհությանը առիթ էին տվել մեղվաբուծության ու 



թռչնաբուծության մասին գրածս փոքրիկ հոդվածները։ Այդ հոդվածներում զարգացրել 

էի մի քանի նոր, սեփական տեսություններ, որոնք ուղղակի խուճապ առաջացրին, 

քանի որ ընթերցողներին իմ տված մի քանի շատ հասարակ խորհուրդներից հետո 

հայտնի մեղվաբույծ Պազոուրեկը կաթվածահար եղավ, իսկ Շումանում և Կրկոնոշեի 

նախալեռնային շրջանում բոլոր մեղուները կոտորվեցին։ Ընտանի թռչունները 

ժանտախտ ընկան, մի խոսքով, ամենուրեք բոլորը սատկեցին։ Բաժանորդներն 

սպառնալից նամակներ էին ուղարկում։ Հրաժարվում էին բաժանորդագրությունից։ 

Այն ժամանակ ես վրա պրծա թռչուններին։ Մինչև հիմա էլ շատ լավ հիշում եմ իմ 

ընդհարումը «Գյուղական տեսության» խմբագրի, կղերական դեպուտատ Յոզեֆ Մ․ 

Կադլչակի հետ։ Սկսվեց այն բանից, որ ես անգլիական «Country Life»[62] ժուռնալից 

կտրել էի ընկուզենու վրա թառած ինչ-որ թռչունի նկար։ Ես այդ թռչունն անվանել էի 

«ընկուզենահավ», ճիշտ այնպես, ինչպես առանց տատանվելու արջածառի վրա 

նստած թռչունը կանվանեի «արջածառահավ»։ Շիլաշփոթ ստեղծվեց։ Կադլչակը մի 

բաց նամակով հարձակվեց ինձ վրա, պնդելով, թե այդ թռչունը կոչվում է «սոյկա», և ոչ 

թե «ընկուզենահավ» և թե իբր «ընկուզենահավ»-ը գերմաներեն Eichelhöher[63] բառի 

ստրկական թարգմանությունն է։  

Ես նրան պատասխանեցի մի նամակով, որի մեջ շարադրեցի իմ ամբողջ 

տեսությունը «ընկուզենահավի» մասին, շարադրանքս զարդարելով բազմաթիվ 

հայհոյանքներով և Բրեմից մեջ բերելով մի քանի ցիտատներ, որ ինքս էի հորինել։ 

Դեպուտատ Կադլչակը «Գյուղական տեսության» մեջ ինձ պատասխանեց մի 

առաջնորդող հոդվածով։  

Իմ պետ պան Ֆուքսը սովորականի պես նստած էր սրճարանում և կարդում էր 

տեղական թերթերը, քանի որ վերջին օրերը սկսել էր հետևել «Կենդանիների 

աշխարհ»-ում իմ տպագրած հետաքրքրաշարժ հոդվածների մասին գրվող 

հոդվածներին ու գրախոսություններին։ Երբ ես մտա սրճարան, նա գլխի շարժումով 

ցույց տվեց սեղանի վրա ընկած «Գյուղական տեսություն»-ը և ինչ-որ բան շշնջաց, 

թախծոտ աչքերով նայելով ինձ։ Վերջերս նրա աչքերը շարունակ թախծոտ էին։  



Ես ամբողջ հասարակության առաջ բարձրաձայն կարդացի հետևյալը։  

«Մեծարգո խմբագրություն․  

Ես նկատել էի տվել, որ ձեր ժուռնալը գործածության մեջ է մտցնում 

կենդանաբանական մի անսովոր ու չհիմնավորված տերմինորգիա, արհամարհելով 

չեխերեն լեզվի մաքրությունը և հնարելով ամեն տեսակ կենդանիներ։ Ես արդեն նշել 

եմ, որ հանրածանոթ և անհիշելի ժամանակներից ի վեր գործածվող «սոյկա» անվան 

փոխարեն ձեր խմբագիրը գործածում է «ընկուզենահավ» անունը, որը հանդիսանում 

է գերմաներեն «Eichelhöher—սոյկա» տերմինի բառացի թարգմանությունը։»  

— Սոյկա՜,— իմ հետևից հուսահատ կրկնեց հրատարակիչս։  

Ես հանգիստ շարունակեցի կարդալ.  

«Ի պատասխան այդ բանի ես ձեր «Կենդանիների աշխարհ» ժուռնալի խմբագրից 

ստացա չափազանց գռեհիկ ու հանդուգն տոնով գրված և անձնական բնույթ կրող մի 

նամակ։ Այդ նամակի մեջ նա ինձ անվանել է տգետ անասուն, մի վիրավորանք, որ, 

ինչպես հայտնի է, պատժելի է։ Կարգին մարդիկ այդպես չեն պատասխանում 

գիտական բնույթի դիտողություններին։ Դեռ հարց է, թե մեր երկուսից որն է ավելի 

մեծ անասուն։ Թերևս ես իմ առարկությունները չպետք է անեի բաց նամակով, այլ 

պետք է փակ նամակ գրեի։ Սակայն աշխատանքով ծանրաբեռնված լինելու 

պատճառով ես կարևորություն չեմ տվել այդ աննշան հանգամանքին։ Իսկ հիմա, 

«Կենդանիների աշխարհի»-ի ձեր խմբագրի գյադայական հարձակումներից հետո, իմ 

պարտքն եմ համարում նրան գամել հասարակական անարգանքի սյունին։ Ձեր 

խմբագիրը չարաչար սխալվում է ինձ համարելով թերուս և տգետ անասուն, ոչ մի 

հասկացողություն չունենալով, թե ինչպես է կոչվում այս կամ այն թռչունը։ Ես 

թռչնագիտությամբ զբաղվում եմ երկար տարիներ ի վեր և իմ գիտելիքներր քաղում եմ 

ոչ թե մեռյալ գրքերից, այլ ուղղակի բնությունից, իմ վանդակների մեջ ունենալով 

ավելի շատ թռչուններ, քան իր կյանքում տեսել է ձեր խմբագիրը, որը Պրագայի 

գինետների ու պանդոկների սահմաններից դուրս չի գալիս։  



Բայց այդ բոլորը երկրորդական բաներ են, թեև ձեր «Կենդանիների աշխարհ»-ի 

խմբագրի համար ավելորդ չէր լինի հավաստիանալ, թե իրենից ինչ է ներկայացնում 

այն մարդը, որին նա անվանում է անասուն, հավաստիանալ ավելի վաղ, քան այդ 

հարձակումները լույս կտեսնեին և կերևային Մորավիայի, Մերձմիստեկյան 

Ֆրիդլանդի ընթերցողների աչքին, վայրեր, ուր մինչև այդ հոդվածի հրապարակվելը 

ձեր ժուռնալն ևս բաժանորդներ ուներ։ Վերջ ի վերջո խնդիրը մի խելագարի դեմ 

անձնական բնույթի բանավեճ մղելու մեջ չէ, այլ այն բանի, որ վերականգնվի 

ճշմարտությունը։ Ուստի և մի անգամ ևս կրկնում եմ, որ անթույլատրելի է անվան 

բառացի թարգմանությունից ելնելով հորինել նոր անուններ, երբ մենք ունենք բոլորին 

հայտնի հայրենական «սոյկա» անունը։»  

— Այո, սոյկա,— էլ ավելի հուսահատական ձայնով ասաց իմ պետը։  

Ես շարունակում եմ հանգիստ կարդալ, թույլ չտալով ինձ ընդհատել.  

«Երբ մի ոչ մասնագետ ու խուլիգան ձեռնամուխ է լինում այնպիսի գործի, որից 

գաղափար չունի, ապա դա նրա կողմից լկտիություն է։ Ե՞րբ է որևէ մեկը սոյկային 

«ընկուզենահավ» անվանել։ «Մեր թռչունները» աշխատության 148-րդ էջում կարելի է 

գտնել լատինական «Ganulus glandarius B. A.» անվանումը։ Դա հենց սոյկան է։  

Ձեր ժուռնալի խմբագիրն անպայման պետք է ընդունի, որ ես թռչուններին գիտեմ 

ավելի լավ, քան կարող է գիտենալ մի մարդ, որ մասնագետ չէ։ Ընկուզենահավը, ըստ 

պրոֆեսոր Բայերի տերմինոլոգիայի, ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ mucifraga carycatectes A., և 

այդ լատինական «A»-ն բնավ էլ «ապուշ» բառի սկզբնատառը չէ, ինչպես գրել էր ինձ 

ձեր խմբագիրը։ Չեխ թռչնաբանները ծանոթ են միայն սովորական սոյկային, և նրանց 

հայտնի չէ ձեր «ընկուզենահավ»-ը, որը հնարել է մի պարոն, որին և սազական է «A» 

սկզբնատառը, համաձայն իր իսկ տեսության։  

Անձի դեմ ուղղված լկտի հարձակումները բնավ չեն փոխում հարցի էությունը։ 

Սոյկան կմնա սոյկա, եթե նույնիսկ ձեր խմբագիրն իր շալվարի մեջ իք անի։ Վերջինս 

մի ավելորդ անգամ ցույց է տալիս, որ նամակի հեղինակը գրում է թեթևամտաբար, ոչ 



ըստ էության, թեկուզ և այդ բանն անելիս նա, վրդովմունք պատճառող գռեհկությամբ, 

վկայակոչում է Բրեմին։ Այսպես, օրինակ, այդ բռի մարդը գրում է, թե սոյկան, ըստ 

Բրեմի 452-րդ էջի, պատկանում է կոկորդիլոսակերպների դասին, մինչդեռ այդ էջում 

խոսվում է ժուլանի կամ սովորական կարմիր շամփրուկի (Lanius minor) մասին։  

Դեռ ավելին, այդ, մեղմ ասած, տգետը նորից վկայակոչում է Բրեմին, 

հայտարարելով, թե սոյկան պատկանում է տասնհինգերորդ դասին, մինչդեռ Բրեմը 

ագռավակերպներին մտցնում է տասնյոթերորդ դասի մեջ, որին պատկանում են և 

ագռավները, կազմելով արջնագռավների ընտանիքը, ըստ որում նամակի հեղինակն 

այնքան լկտի է, որ ինձ ևս անվանում է արջնագռավ (Colaeus), որը պատկանում է 

չաչանակ կաչաղակների, կապույտ ագռավների ընտանիքին, բռի ապուշների 

ենթադասին, թեև Բրեմի նույն այդ էջում խոսվում է անտառային սոյկաների և 

խայտաբղետ կաչաղակների մասին»։  

— Անտառային սոյկանե՜ր,— հառաչեց հրատարակիչս, երկու ձեռքով բռնելով 

գլուխը։— Հապա թերթը տվեք ինձ, շարունակությունը ես կարդամ։  

Ես վախեցա, լսելով, թե ինչպես հրատարակիչս թերթը կարդալիս սկսեց 

խռխռացնել։  

— Սնկակեր կամ տաճկական սև կեռնեխը,— խռխռացնում էր նա,— միևնույն է, 

չեխերեն թարգմանությամբ կմնա սև կեռնեխ, իսկ գորշ կեռնեխը՝ գորշ կեռնեխ։  

— Գորշ կեռնեխը պետք է անվանել արոսահավ կամ սնձենահավ, պարոն պետ,— 

պնդեցի ես,— որովհետև նա սնվում է սնձենու պտուղներով։  

Պան Ֆուքսը թերթը դեն շպրտեց ու մտավ բիլիարդի տակ, խռխռաձայն 

արտասանելով հոդվածի վերջին՝ «Turdus»[64] սնկակեր բառերը։  

— Գրո՜ղը տանի սոյկային,— բղավեց նա բիլիարդի տակից։— Ընկուզենահա՜վ։ 

Կկծեմ։  



Նրան բիլիարդի տակից հազիվ դուրս քաշեցին։ Երեք օր հետո, ընտանեկան նեղ 

շրջանում, նա մեռավ ուղեղի բորբոքումից։  

Մեռնելուց առաջ, մտքի պայծառացման պահին, նրա վերջին խոսքն այս էր եղել․  

— Ինձ համար կարևորը անձնական շահերը չեն, այլ ընղհանուր բարօրությունը։ 

Այդ տեսակետից էլ ընդունեցեք իմ վերջին եզրակացությունը ինչպես ըստ էության, 

այնպես էլ ըստ․․․— և զկռտացել էր։  

Հոժարականը մի պահ լռեց, ապա չարանենգորեն ասաց կապրալին.  

— Դրանով ես ուզում եմ ասել, որ ամեն մարդ կարող է անելանելի դրության մեջ 

ընկնել և որ մարդս սխալական է։  

Այդ ամենից կապրալը միայն այն հասկացավ, որ իրեն նկատել են տալիս իր 

սեփական սխալները։ Նա նորից շրջվեց դեպի լուսամուտը և սկսեց մռայլված նայել, 

թե ճանապարհն ինչպես է հետ-հետ փախչում։ Պահակախմբի զինվորները 

հիմարական հայացքներով իրար էին նայում։ Այդ պատմության նկատմամբ բոլորից 

ավելի հետաքրքրություն ցուցաբերեց Շվեյկը։  

— Չկա մի գաղտնիք, որ հայտնի չդառնա,— սկսեց նա։— Ամեն ինչ վաղ թե ուշ ջրի 

երես դուրս կգա, նույնիսկ այն, որ այդ հիմար սոյկան ընկուզենահավ չէ։ Բայց շատ 

հետաքրքիր է, որ կան մարդիկ, որոնք այդպիսի պատմության մեջ են ընկնում։ Որևէ 

կենդանի հնարելը հեշտ գործ չէ, բայց շատ ավելի դժվար է, որ մարդ կարողանա իր 

հնարած կենդանին ներկայացնել հասարակությանը։ Սրանից մի քանի տարի առաջ 

Պրագայում մի ոմն Մեստեկ ծովահարս էր հայտնագործել և նրան, շիրմայի հետևից, 

ցույց էր տալիս Վինոգրադիի Հավլիչկա փողոցում։ Շիրմայի վրա մի ծակ կար, և ամեն 

մարդ այդ ծակից կարող էր տեսնել կիսախավարի մեջ գտնվող մի շատ սովորական 

բազմոց, որի վրա պառկած էր Ժիժկովում ապրող մի աղջիկ։ Նրա ոտքերին կանաչ 

շղարշ էր փաթաթած, որը պետք է ներկայացներ ծովահարսի պոչ, մազերը ներկված 

էին կանաչ գույնով, ձեռքերին լողաթևերի նմանվող կարտոնե և, դարձյալ կանաչ, 

թաթմաններ կային, իսկ մեջքի երկարությամբ պարանով ղեկանման մի բան էր 



կապած։ Տասնվեց տարեկանից փոքր երեխաների մուտքն արգելված էր, իսկ 

տասնվեց տարեկանից բարձրերը՝ մուտքի համար վճարում էին, և բոլորին շատ դուր 

էր գալիս, որ ծովահարսը մեծ հետույք ուներ, որի վրա գրված էր «Ց’նոր տեսություն»։ 

Սակայն ծծերը հաջող չէին, կախված էին մինչև պորտը, ինչպես պառավ բոզի ծծեր։ 

Երեկոյան ժամը յոթին Մեստեկը փակում էր պանորաման ու ասում. «Ծովահա՛րս, 

կարող եք տուն գնալ»։ Աղջիկը շորերը փոխում էր, և գիշերվա ժամը տասին նրան 

արդեն կարելի էր տեսնել Թաբորսկա փողոցում, որտեղ ման էր գալիս և, իբր թե հենց 

այնպես, ամեն պատահած տղամարդու ասում. «Սիրունիկս, եկ գնանք քեֆ քաշենք»։ 

Քանի որ նա դեղին տոմս չուներ, պան Դրաշները շուրջկալի ժամանակ նրան էլ 

ձերբակալեց մյուս «մկնիկների» հետ, և Մեստեկը ստիպված եղավ իր խանութը 

փակել։  

Այդ պահին օբեր-ֆելդկուրատը ցած գլորվեց նստարանի վրայից և շարունակեց 

քնել հատակին պառկած։ Կապրալը նրա վրա մի շվար հայացք նետեց և ընդհանուր 

լռության մեջ սկսեց ֆելդկուրատին քաշքշել, ցանկանալով նորից պառկեցնել 

նստարանի վրա։ Ոչ ոք տեղից չշարժվեց նրան օգնելու։ Երևում էր, որ կապրալը 

իսպառ կորցրել է իր հեղինակությունը, և երբ նա անհույս, ձայնով ասաց․  

— Գոնե մեկդ օգներ…— պահակները միայն նայեցին նրան, բայց ոչ ոք տեղից 

չշարժվեց։  

— Պետք է թողնեիք մրափեր հատակին,— ասաց Շվեյկը։— Ես իմ ֆելդկուրատի 

հետ այլ կերպ չէի վարվում։ Մի անգամ ես նրան թողի, որ քնի արտաքնոցում, իսկ մի 

ուրիշ անգամ նա քնեց պահարանի վրա։ Պատահում էր, որ քնում էր ուրիշի 

բնակարանում, տաշտի մեջ։ Եվ ուր ասես չէր շնթռկում։  

Հանկարծ կապրալի վճռականությունը բռնեց։ Ցանկանալով ցույց տալ, թե այդտեղ 

ինքն իսկապես պետ է հանդիսանում, նա կոպտաբար գոռաց Շվեյկի վրա.  

— Փակեցեք ձեր ռեխը և ափեղցփեղ դուրս մի տաք։ Ամեն մի սպասյակ ուր ուզում 

քիթը խոթում է և զահլա տանում։ Ճիճո՛ւ։  



― Ճի՛շտը է։ Իսկ դուք, պարոն կապրալ, աստված եք,— պատասխանեց Շվեյկը այն 

փիլիսոփայի անվրդովությամբ, որը աշխարհում խաղաղություն հաստատելու 

ցանկությամբ կատաղի բանավեճի մեջ է մտնում։— Դուք սգացող աստվածամայր եք։  

— Տե՜ր աստված,— ասաց հոժարականը, աղոթողի պես ձեռքերը կրծքին 

խաչելով,— մեր սրտերը լցրու սիրով բոլոր ենթասպաների նկատմամբ, որպեսզի 

մենք նրանց զզվանքով չնայենք։ Օրհնյա մեր ժողովը այս կալանավորական 

անիվավոր գուբի մեջ։  

Կապրալը կարմրատակեց ու տեղից վեր թռավ։  

—— Ես արգելում եմ որևէ դիտողություն անել, հե՛յ, հոժարական։  

— Դուք մեղք չունեք,— հանգստացնում էր նրան հոժարականը։— Բնությունը 

կենդանիների բոլոր տեսակներն ու ցեղերը ստեղծելու հետ միասին նրանց զրկել է 

ամենայն ինտելեկտից։ Երևի դուք լսել եք մարդկային հիմարության մասին։ Մի՞թե 

ավելի լավ չէր լինի, եթե դուք ծնված լինեիք իբրև մի այլ կաթնասուն կենդանի և 

չկրեիք մարդու և կապրալի տխմար անունը։ Դուք մեծապես սխալվում եք, եթե ձեզ 

համարում եք կատարյալ և շատ զարգացած արարած։ Բավական է պոկել ձեր 

աստղերը, և դուք կդառնաք զրո, ճիշտ այնպիսի զրո, ինչպիսին են բոլոր նրանք, 

որոնց սպանում են բոլոր ռազմաճակատներում և բոլոր խրամատներում, սպանում 

աստված գիտե թե ինչի համար։ Եթե ձեզ վրա մի աստղ էլ ավելացնեն և ձեզնից մի նոր 

տեսակի կենդանի պատրաստեն, անունը ավագ ենթասպա, ապա դարձյալ ձեր ամեն 

ինչը կարգին չի լինի։ Ձեր մտահորիզոնը ավելի կնեղանա, և երբ դուք, վերջապես, 

ռազմի դաշտում վայր դնեք ձեր կուլտուրապես չզարգացած գլուխը, ապա ամբողջ 

Եվրոպայում ձեզ համար ոչ ոք լաց չի լինի։  

— Ես ձեզ կնստեցնեմ,— հուսահատաբար բղավեց կապրալը։  

Հոժարականը ժպտաց.  



— Երևի դուք կցանկանայիք ինձ նստեցնել ձեզ վիրավորելո՞ւ համար։ Այդ դեպքում 

պետք է սուտ ասեիք, որովհետև ձեր մտավոր բագաժով դուք բնավ չէիք կարող 

հասկանալ իմ խոսքերի մեջ եղած վիրավորանքը, մանավանդ որ դուք,— ինչի վրա 

ուզում եք գրազ գամ,— մեր խոսակցությունից ոչինչ չեք հիշում։ Եթե ես ձեզ անվանեմ 

էմբրիոն, ապա դուք այդ բառը կմոռանաք ոչ միայն առաջիկա կայարանին չհասած, 

այլև ավելի վաղ, քան մեր մոտով կսլանա ամենամոտիկ հեռագրասյունը։ Դուք ուղեղի 

մի մեռած գալար եք։ Որքան էլ ես ցանկանամ, չեմ կարող նույնիսկ պատկերացնել, որ 

դուք երբևէ կարող եք կապակցված պատմել այն, ինչ ես ասացի։ Բացի դրանից, 

հարցրեք ներկա գտնվողներից ում ուզում եք, թե արդյոք որևէ բանով վիրավորե՞լ եմ 

ձեր մտահորիզոնը և արդյոք իմ ասածների մեջ վիրավորանքի որևէ նշույլ կա՞ր։  

— Անկասկած չկար, — հաստատեց Շվեյկը։— Ոչ ոք ձեզ որևէ այնպիսի խոսք չի 

ասել, որին դուք կարողանայիք վատ իմաստ վերագրել։ Միշտ վատ բան է դուրս 

գալիս, երբ մեկն ու մեկը իրեն վիրավորված է համարում։ Մի անգամ նստած էի 

«Թունել» գիշերային սրճարանում։ Մեզ հետ նստած էր մի նավաստի, որն ասում էր, 

թե հաճախ մարդ չի կարողանում օրանգուտանգին տարբերել որևէ մորուքավոր 

քաղաքացուց, որովհետև օրանգուտանգի ամբողջ ռեխը փռչերով է պատած, ինչպես… 

«ինչպես, օրինակ, ասում է, մեր կողքի սեղանին նստած, ա՛յ, այն պարոնինը»։ Մենք 

բոլորս շրջվեցինք ու նայեցինք, իսկ մորուքավոր պարոնը վեր կացավ, մոտեցավ 

նավաստուն և տո՛ւր թե կտաս ռեխին։ Նավաստին վերցրեց գարեջրի շիշն ու նրա 

գլուխը ջարդեց։ Մորուքավոր պարոնը մնաց ուշաթափ ընկած, իսկ մենք նավաստուն 

հրաժեշտ տվինք, որովհետև նա իսկույն թողեց ու գնաց, երբ տեսավ, որ պարոնին 

սպանել է։ Հետո մենք այդ պարոնին հարություն տվինք, և անկասկած մեր արածը 

հիմարություն էր, որովհետև հարություն առնելուց հետո նա իսկույն ոստիկան 

կանչեց։ Չնայած որ մենք բոլորովին մեղք չունեինք, ոստիկանը բոլորիս քաղաքամաս 

տարավ։ Այնտեղ պարոնն ասաց, թե մենք իրեն օրանգուտանգ ենք համարել և 

շարունակ իր մասին խոսել։ Եվ, պատկերացրեք, պնդում էր իր ասածը։ Մենք 

ասացինք, թե ոչ մի այդպիսի բան չենք արել և թե նա օրանգուտանգ չէ։ Իսկ նա մի 



գլուխ՝ օրանգուտանգ հա օրանգուտանգ, ես, ասում էր նա, իմ ականջով եմ լսել։ Ես 

կոմիսարին խնդրեցի, որ նա այդ պարոնին բան հասկացնի։ Կոմիսարն սկսեց հաշտ 

ու հանգիստ հասկացնել, բայց պարոնը նրան թույլ չտվեց խոսել և ասաց, թե 

կոմիսարը մեզ հետ խոսքը մեկ է արել։ Այն ժամանակ կոմիսարը հրամայեց նրան 

ծակը կոխել, որպեսզի այնտեղ սթափվի, իսկ մենք ուզում էինք վերադառնալ «Թունել» 

սրճարանը, բայց չկարողացանք, որովհետև մեզ էլ նստեցրին… Ահա տեսնում եք, 

պան կապրալ, թե ինչ կարող է դուրս գալ մի փոքրիկ, չնչին թյուրիմացությունից, որի 

մասին նույնիսկ խոսել չարժե։ Կամ, օրինակ, Գերմանական Բրոդում մի քաղաքացի 

վիրավորվել էր, որ նրան վագրային օձ էին անվանել։ Քի՞չ բառեր կան, որոնց համար 

ոչ ոքի չի կարելի պատժել։ Եթե, օրինակ, ասեինք, թե դուք մշկամուկ եք, դուք դրա 

համար պիտի նեղանայի՞ք։  

Կապրալը մռնչաց։ Դա սովորական մռունչ համարել չէր կարելի։ Դա մի այնպիսի 

մռունչ էր, որի մեջ զայրույթը, կատաղությունն ու հուսահատությունը ի մի էին 

խառնված։ Այդ համերգային համարին ձայնակցեց մի զիլ սուլոց, որ արձակեց 

մրափած օբեր-ֆելդկուրատն իր քթով։  

Այդ մռնչյունից հետո կապրալին համակեց մի կատարյալ ընկճվածություն։ Նա 

նստեց նստարանի վրա և իր ջրակալած անարտահայտիչ աչքերն ուղղեց դեպի 

հեռուները, դեպի անտառներն ու լեռները։  

— Պարոն կապրալ,— ասաց հոժարականը,— տվյալ պահին թախծոտ աչքերով 

նայելով բարձր լեռներին ու բուրումնալից անտառներին, դուք նման եք Դանտեին։ 

Նույն ազնիվ դիմագծերը, որ ուներ պոետը, զգայուն սրտի և հոգու տեր այդ մարդը, որ 

սիրահար էր ամենայն վսեմի։ Խնդրում եմ, այդպես նստած մնացեք, դա ձեզ շատ է 

սազում։ Որքա՜ն զգացված, առանց որևէ անբնականության ու սեթևեթանքի, դուք ձեր 

աչքերը չռել եք ձեր առջև տարածված դաշտանկարի վրա։ Անշուշտ դուք խորհում եք, 

թե որքա՜ն գեղեցիկ է լինելու այստեղ գարնանը, երբ այս ամայի վայրերում կփռվի 

երփներանգ գորգը դաշտային ծաղիկների…  



— Որոնց ոռոգում է առվակը,— ձայնակցեց Շվեյկը։— Իսկ մի կոճղի վրա նստած 

կլինի պան կապրալը, կթքոտի մատիտի ծայրն ու ոտանավորներ կգրի «Փոքրիկ 

ընթերցող» ժուռնալի համար։  

Սակայն դա կապրալին դուրս չբերեց կատարյալ անզգայության վիճակից։ 

Հոժարականն սկսեց կապրալին հավատացնել, թե քանդակագործների 

ցուցահանդեսում տեսել է նրա կապրալական գլխի քանդակը։  

— Ներեցեք, պան կապրալ, արդյոք դուք քանդակագործ Շտրուզեի համար մոդելի 

դեր չե՞ք կատարել։  

Կապրալը նայեց հոժարականին և տխուր ասաց.  

— Չեմ կատարել։  

Պահակախմբի զինվորները Շվեյկի հետ թուղթ էին խաղում։ Կապրալը 

հուսահատությունից սկսեց խաղացողների ուսերի վրայից նայել խաղաթղթերին և 

նույնիսկ իրեն թույլ տվեց դիտողություն անել, թե Շվեյկն իզուր տուզ գնաց, թե եթե 

հաղթաթուղթը չգնար՝ յոթանոցը ձեռին կմնար։  

— Մի ժամանակ,— ասաց Շվեյկը,— պանդոկների պատերի վրա շատ լավ 

մակագրություններ կային, հատկապես խորհրդատուների վերաբերյալ։ Հիշում եմ մի 

այսպիսի մակագրություն. «Խորհրդատու, քեզ պահիր դու խորհուրդդ, որ չջարդեն 

մռութդ»։  

Զինվորական գնացքը մոտենում էր այն կայարանին, որտեղ տեսչությունը պետք է 

շրջայցեր վագոնները։ Գնացքը կանգ առավ։  

— Այդպես էլ գիտեի,— ասաց անողոք հոժարականը, մի բազմանշանակալից 

հայացք նետելով կապրալի վրա,— տեսչությունն արդեն այստեղ է․․․  

Վագոն մտավ տեսչությունը։  



Շտաբը զինվորական գնացքի պետ էր նշանակել մի պահեստի սպայի՝ 

մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր Մռազին։ Այդպիսի տխմար գործերի 

գլուխ միշտ էլ պահեստի սպաներ էին դնում։  

Մռազն իր պաշտոնի ձեռից բոլորովին գլուխը կորցրել էր։ Նրա հաշիվների մեջ 

շարունակ մի վագոն պակաս էր դուրս գալիս, թեև նա պատերազմից առաջ 

ռեալական ուսումնարանի մաթեմատիկայի դասատու էր եղել։ Բացի դրանից, վերջին 

կայարանում ըստ վագոնների կատարած մարդահաշիվը չէր բռնում Բուդեյովիցիում 

գնացք նստելուց հետո կատարված հաշվի գումարին։ Երբ նա աչքի էր անցկացրել 

գույքի ցուցակը, պարզվել էր, որ չգիտես որտեղից երկու ավելորդ դաշտային 

խոհանոցներ են հայտնվել։ Նրա մարմնով սարսուռ էր անցել, երբ տեսել էր, որ ձիերն 

անհասկանալի կերպով բազմացել են։ Սպայական կազմի նրա ցուցակի մեջ 

պակասում էր երկու կրտսեր սպա։ Առջևի վագոնում, որտեղ տեղավորված էր գնդի 

գրասենյակը, ոչ մի կերպ չէին կարողանում գտնել գրամեքենան։ Այդ քաոսից նրա 

գլուխն սկսել էր ցավել, նա արդեն երեք ասպիրին էր խմել և հիմա գնացքը տեսչական 

ստուգման էր ենթարկում դեմքի հիվանդագին արտահայտությամբ։  

Իրեն ուղեկցող սպայի հետ մտնելով կալանավորական կուպեն և, ստուգելով 

թղթերը, նա ընդունեց թշվառ կապրալի զեկույցը, թե նա ուղեկցում է երկու 

կալանավորի և թե իր պահակախմբում այսքան ու այսքան մարդ կա։ Այնուհետև 

գնացքի պետը զեկույցի թվերը բաղդատեց փաստաթղթերի տվյալների հետ և աչք 

ածեց վագոնը։  

— Իսկ սա ո՞վ է, էլ ո՞ւմն եք տանում,― խստորեն ասաց նա, մատնացույց անելով 

օբեր-ֆելդկուրատին, որ քնած էր փորի վրա պառկած, հանդգնաբար քամակը ուղիղ 

դեպի տեսուչները դարձրած։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— կակազելով թոթովեց 

կապրալը,— նը-նը նա…  

— Էլ ի՞նչ «նը-նը-նա»,— դժգոհ ասաց Մռազը։— Ավելի պարզ արտահայտվեցեք։  



— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— կապրալի փոխարեն 

պատասխանեց Շվեյկը,— փորի վրա քնած այդ մարդը ինչ-որ հարբած պարոն օբեր-

ֆելդկուրատ է։ Նա կպավ մեզ ու խցկվեց վագոնը, իսկ մենք նրան չէինք կարող դուրս 

նետել, քանի որ ինչքան չլինի պետ է և դա աստիճանահարգության խախտում կլիներ։ 

Երևի նա շտաբի վագոնը շփոթել է կալանավորականի հետ։  

Մռազը հառաչեց ու նայեց իր թղթերին։ Այդ թղթերի մեջ ակնարկ անգամ չկար որևէ 

օբեր-ֆելդկուրատի մասին, որ գնացքով պետք է Բրուկ գնար։ Նրա մի աչքը սկսեց 

թրթռալ։ Նախորդ կայարանում հանկարծ ավելացել էին ձիերը, իսկ հիմա, խնդրեմ 

կալանավորական կուպեում չգիտես որտեղից մի օբեր-ֆելդկուրատ է լույս ընկել։  

Գնացքի պետը չկարողացավ խորհել ավելի լավ բան, քան կապրալին հրամայել, որ 

նա փորի վրա քնած օբեր-ֆելդկուրատին շրջի մեջքի վրա, քանի որ ներկա դիրքում 

անհնար էր նրա անձը հավաստել։  

Կապրալը երկար ջանքերից հետո օբեր-ֆելդկուրատին շրջեց մեջքի վրա, ըստ 

որում վերջինս արթնացավ և իր առաջ սպա տեսնելով՝ ասաց.  

— Eh, servus, Fredy, was gibt’s neues? Abendessen schon fertig?[65] 

Այդ ասելուց հետո նա նորից փակեց աչքերն ու շրջվեց դեպի պատը։  

Մռազն ի դեմս նրա իսկույն ճանաչեց երեկվա սպայական հավաքույթի 

շատակերին, բոլոր սպայական բանկետներին մասնակցող հռչակավոր որկրամոլին, 

և կամացուկ հառաչեց․  

— Դուք դրա համար կներկայանաք զեկույցի,— ասաց նա կապրալին ու դիմեց 

դեպի դուռը։  

Շվեյկը կանգնեցրեց նրան․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ես իրավունք չունեմ այստեղ 

մնալու։ Ես կալանքի տակ պետք է մնայի մինչև ժամը տասնմեկը, որովհետև այսօր իմ 

ժամկետը լրացել է։ Ես կալանավորված եմ երեք օրով և հիմա արդեն մնացածների 



հետ պետք է գտնվեմ հորթատար վագոնում։ Նկատի ունենալով, որ ժամը տասնմեկն 

արդեն վաղուց անցել է, խոնարհաբար խնդրում եմ, պարոն լեյտենանտ, ինձ գնացքից 

իջեցնել կամ տեղափոխել հորթատար վագոն, որտեղ պարտավոր եմ լինել, կամ 

ուղարկել պարոն օբեր-լեյտենանտ Լուկաշի մոտ։  

— Ձեր ազգանո՞ւնը,— հարցրեց Մռազը,— նայելով իր թղթերին։  

— Շվեյկ Յոզեֆ, պարոն լեյտենանտ։  

— Հը՛մ… ուրեմն, դուք եք այն բավական հայտնի Շվեյկը,— ասաց Մռազը։— 

Իսկապես դուք կալանքից պետք է ազատվեիք ժամը տասնմեկին, բայց պորուչիկ 

Լուկաշն ինձ խնդրել է, հանուն անվտանգության, մինչև մեր Բրուկ հասնելը ձեզ բաց 

չթողնել, որպեսզի ճանապարհին որևէ օյին չսարքեք։  

Նրանց գնալուց հետո կապրալը չդիմացավ ու չհապաղեց Շվեյկին դիմել հետևյալ 

խայթիչ դիտողությամբ.  

— Հը, ո՞նց էր, Շվեյկ, բարձր ինստանցիային դիմելը ձեզ օգուտ տվե՞ց։ Կղկղանք էլ 

չարժի դա։ Ես որ ուզենամ, երկուսիդ էլ փեչը կկոխեմ ու կվառեմ։  

— Պան կապրալ,— ասաց հոժարականը,— բերանից աջ ու ձախ կղկղանք շաղ 

տալը քիչ թե շատ համոզիչ փաստարկում է, սակայն ինտելիգենտ մարդը նույնիսկ 

գրգռված վիճակում և կամ վիճելիս նման արտահայտությունների չպետք է դիմի։ Իսկ 

ինչ վերաբերվում է ձեր այն ծիծաղելի սպառնալիքներին, թե մեզ երկուսիս կարող եք 

փեչը կոխել ու վառել, ապա ինչո՞ւ, գրո՛ղը տանի, մինչև հիմա այդ բանը չեք արել, երբ 

հնարավորություն ունեիք անելու։ Հավանաբար, այդ խնդրում դեր է խաղացել ձեր 

հոգեկան հասունությունը և բացառիկ նրբավարությունը։  

— Ձեռք քաշեք ինձնից,— վեր թռավ կապրալը,— ես երկուսիդ էլ կարող եմ ծակը 

խոթել։  

— Իսկ ինչի՞ համար, աղավնյակս,— չքմեղաբար հարցրեց հոժարականը։  

— Ի՛մ գործն է, թե ինչի համար,— աքլորացավ կապրալը։  



— Ձե՞ր գործն է,— հարցրեց հոժարականը ժպտալով։— Բայց դա նաև մեր գործն է, 

ինչպես թուղթ խաղալիս ասում են. «Ձեր փողերը հաշվեք մերը»։ Ես կասեի, որ ձեզ 

վրա ավելի շուտ ազդել է այն հիշեցումը, թե ստիպված պիտի լինեք զեկույցի 

ներկայանալ, իսկ դուք մեզ վրա եք գոռգոռում, բացարձակապես չարաշահելով ձեր 

պաշտոնական դիրքը։  

— Անտաշ մարդիկ եք, ահա թե ինչ,― բղավեց կապրալը, սիրտ առնելով ու դեմքին 

ահազդու արտահայտություն տալով։  

— Գիտե՞ք ինչ կասեմ ես ձեզ, պարոն կապրալ,— ասաց Շվեյկը։— Ես հին զինվոր 

եմ, ծառայել եմ նաև պատերազմից առաջ, և չգիտեմ ոչ մի դեպք, որ հայհոյանքը 

մարդու հասցրած լինի լավ բանի։ Սրանից մի քանի տարի առաջ, հիշում եմ, մեր 

վաշտում մի դասակապետ կար, ազգանունը Շրայտեր։ Գերաժամկետիկ էր։ Նրան 

վաղուց կապրալի աստիճան տված ու տուն ուղարկած կլինեին։ Բայց երևի, ինչպես 

ասում են, փոքր ժամանակ դայակը նրան ձեռքից ցած էր գցել։ Շարունակ մեզ 

հետամտում, կպչում էր տզի պես, թե այս ինչ բանը այսպես չի արված, այնինչ բանը 

հրահանգին չի համապատասխանում, մի խոսքով՝ կպչում էր որքան կարող էր և 

միշտ հայհոյում, թե. «Դուք զինվորներ չեք, այլ գիշերապահներ»։ Մի գեղեցիկ օր այդ 

բանը ինձ համբերությունից հանեց և ես վաշտապետի մոտ զեկույցի գնացի։ «Ի՞նչ 

կա»— հարցնում է ինձ կապիտանը։ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն 

կապիտան,— ասում եմ ես,— գանգատ ունեմ մեր ֆելդֆեբել Շրայտերի վրա։ Մենք 

ինչքան չլինի նորին մեծության զինվորներ ենք, և ոչ թե գիշերապահներ։ Մենք հոգով 

ու սրտով ծառայում ենք նորին մեծությանը, և ոչ թե պարապ-սարապ օր մթնացնում»։ 

«Խելքդ գլուխդ հավաքիր, միջա՛տ,— պատասխանեց ինձ կապիտանը։— Դո՛ւրս 

կորիր։ Եվ այլևս աչքիս չերևաս»։ Իսկ ես, թե. «Խոնարհաբար խնդրում եմ ինձ 

ուղարկել գումարտակային զեկույցի»։ Երբ գումարտակային զեկույցի ժամանակ օբեր-

լեյտենանտին բացատրեցի, թե մենք գիշերապահներ չենք, այլ նորին մեծության 

զինվորներ, նա ինձ երեք օրով նստցնել տվեց, բայց ես խնդրեցի ինձ ուղարկել 

գնդային զեկույցի։ Գնդային զեկույցի ժամանակ գնդապետը իմ բոլոր 



բացատրություններից հետո վրաս բղավեց, թե ես ապուշ եմ, և ինձ գրողի ծոցն 

ուղարկեց։ Իսկ ես նորից, թե․ «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գնդապետ, որ 

խնդրում եմ ինձ ուղարկել բրիդագային զեկույցի»։ Դրանից նա վախեցավ և իսկույն 

հրամայեց մեր ֆելդֆեբել Շրայտերին կանչել գրասենյակ, և Շրայտերը ստիպված 

եղավ «գիշերապահներ» խոսքի համար բոլոր սպաների ներկայությամբ ինձնից 

ներողություն խնդրել։ Հետո նա բակում հասավ իմ հետևից ու ասաց, թե այսօրվանից 

էլ չի հայհոյի, բայց ինձ մինչև կայազորի բանտը կհասցնի։ Այդ օրվանից ես միշտ 

զգույշ էի, բայց և այնպես չպրծա։ Մի անգամ ցայխհաուզի մոտ պահակ էի կանգնած։ 

Ինչպես ընդունված է, այնտեղ յուրաքանչյուր պահակ պատի վրա որևէ հիշատակ էր 

թողնում, օրինակ, կանացի անդամներ նկարում կամ մի ոտանավոր գրում։ Իսկ ես 

ոչինչ չկարողացա հորինել և ձանձրույթից վերջին մակագրության տակ գրեցի ․ 

«Ֆելդֆեբել Շրայտերը սրիկա է»։ Ֆելդֆեբելը, այդ սրիկան, ինձ անմիջապես մատնեց, 

քանի որ կրկնակոխ հետևում ու ոստիկանական շան պես հետամտում էր։ 

Պատահմունքի տխուր բերումով իմ այդ մակագրության վերևում կար մի ուրիշը, թե․ 

«Մենք պատերազմ չենք գնա, ․․․թքել ենք դրա վրա»։ Իսկ դա հազար իննհարյուր 

տասներկու թվին էր, երբ դեսպան Պրոխոզկայի պատճառով մեզ ուզում էին ուղարկել 

Սերբիայի դեմ։ Ինձ անմիջապես ուղարկեցին Թերեզինի ռազմական դատարանը։ 

Ռազմական դատարանի պարոնները մի տասնհինգ անգամ լուսանկարեցին 

ցայխհաուզի պատը՝ վրայի բոլոր մակագրություններով, այդ թվում և իմ 

ստորագրությամբ հանդերձ։ Ձեռագիրս ուսումնասիրելու համար ինձ մի տասն 

անգամ ստիպեցին գրել ․  «Մենք պատերազմ չենք գնա, թքել ենք դրա վրա», մի 

տասնհինգ անգամ ստիպված եղա նրանց ներկայությամբ գրել․ «Ֆելդֆեբել Շրայտերը 

սրիկա է»։ Վերջապես եկավ մի փորձագետ ձեռագրաբան և ինձ հրամայեց գրել, 

«Հազար ութհարյուր իննսունյոթ թվի հունիսի քսանիննին Կրալով Դվուրը ճաշակեց 

Լաբայի տարերային վարարման սարսափները»։ «Դա դեռ քիչ է,— ասաց դատական 

քննիչը։— Մեզ համար կարևորն ուրիշ բան է։ Նրան այնպիսի բան թելադրեցեք, որ 

մեջը շատ «ք» և «ա» լինի։ Փորձագետն ինձ թելադրեց. «Քարավան, քարտեզ, աքցան, 



քրոմ, քավարան, կարագ»։ Դատական փորձագետը, ըստ երևույթին, ավելորդ բաներ 

շատ էր ասել և շարունակ նայում էր հետևում կանգնած զինվորին։ Վերջապես նա 

ասաց, թե անհրաժեշտ է, որ ես երեք անգամ գրեմ. «Արևն արդեն սկսում է կիզել, շոգ 

օրեր են սկսվում»։ Դա, ասում է, ուղարկելու է Վիեննա։ Այն ուհետև ամբողջ գործն 

ուղարկեցին Վիեննա, և, վերջապես պարզվեց, որ մակագրություններն իմ ձեռքով չեն 

արված, իսկ ստորագրությունն իսկապես իմն է, թեև դա ես առաջ էլ խոստովանել էի։ 

Ինձ դատապարտեցին վեց շաբաթվա կալանքի, այն բանի համար, որ ստորագրել եմ 

պահակետում կանգնած ժամանակ, իսկ դա, ասացին, նշանակում է, որ ես 

ստորագրելուս պահին չէի կարող պահպանել ինձ վստահված պոստը։  

— Տեսնո՞ւմ եք, այնուամենայնիվ ձեզ պատժել են,— ոչ առանց բավականության 

ասաց կապրալը,— ուրեմն դուրս է գալիս, որ դուք իսկական քրեական հանցագործ 

եք։ Եթե ես ռազմական դատարանի տեղը չինեի, ձեզ ոչ թե վեց շաբաթ, այլ վեց տարի 

կտայի։  

— Այդքան ահեղ մի լինեք,— խոսք վերցրեց հոժարականը։— Ավելի լավ կլինի 

մտածեք, թե ձեր վերջն ինչ է լինելու։ Քիչ առաջ տեսչությունը ձեզ ասաց, թե պետք է 

զեկույցի ներկայանաք։ Վատ չէր լինի, որ պատրաստվեիք այդ լուրջ պահի համար և 

կշռադատեիք ձեր կապրալական գոյության ողջ ունայնությունը։ Իսկապես ասած, 

ի՞նչ եք դուք տիեզերքի համեմատությամբ, եթե նկատի ունենաք, որ ամենամոտիկ 

անշարժ աստղը այս զինվորական գնացքից երկուհարյուր յոթանասունհինգ հազար 

անգամ ավելի հեռու է, քան արևը, և նրա պարալաքսն հավասար է մեկ աղեղնային 

վայրկյանի։ Եթե ձեզ տիեզերքի մեջ պատկերացնելու լինենք որպես մի անշարժ 

աստղ, դուք անշուշտ այնքան չնչին կլինեք, որ ամենահզոր աստղադիտակով անգամ 

հնարավոր չի լինի ձեզ նշմարել։ Տիեզերքում գոյություն չունի ոչ մի հասկացություն, 

որ կարողանա արտահայտել ձեր չնչինությունը։ Դուք երկնակամարում կես տարվա 

ընթացքում կգծեիք այնքան աննշան մի աղեղ, իսկ մի տարում՝ այնքան փոքր էլիպս, 

որ իրենց աննշանության պատճառով անհնար կլիներ արտահայտել որևէ թվով։ Ձեր 

պարալաքսը հավասար կլիներ անչափելի փոքր մեծության։  



— Այդ դեպքում,— հարեց Շվեյկը,— պարոն կապրալը կարող է պարծենալ, որ ոչ ոք 

չի կարող նրան չափել։ Զեկույցի ժամանակ, ինչ էլ որ լինի, պարոն կապրալը պետք է 

հանգիստ մնա և չտաքանա, քանի որ ամեն մի հուզում առողջությանը վնասում է, իսկ 

պատերազմի ժամանակ ամեն մարդ պարտավոր է իրեն պահպանել։ Պատերազմի 

հետ կապված ձախորդությունները պահանջում են, որ յուրաքանչյուր առանձին 

անձնավորություն փոքր-ինչ ավելին լինի, քան սատկած անասունը։ Եթե ձեզ 

նստեցնեն, պարոն կապրալ,— շարունակեց Շվեյկը սիրալիր ժպիտով,— եթե 

պատահի, որ ձեր նկատմամբ այդպիսի անարդար բան անեն, դուք հոգով չպետք է 

ընկճվեք, և թող նրանք մնան իրենց կարծիքին, իսկ դուք՝ ձեր։ Ես մի ծանոթ 

ածխավաճառ ունեի, անունը Ֆրանտիշեկ Շկվոր։ Պատերազմի առաջին օրերին ես ու 

նա Պրագայի ոստիկանական վարչությունում նստած էինք պետական 

դավաճանության մեղադրանքով։ Հետո նրան կախեցին մի ինչ-որ պրագմատիկ 

սանկցիայի համար։ Երբ հարցաքննության ժամանակ նրան հարցրել էին, թե 

արձանագրության դեմ առարկություն չունի՞, նա ասել էր.  

Թող լինի, ինչպես եղել է, չէ՞ որ որևէ կերպ եղել է, 

Երբևէ չի եղել, որ մի կերպ չլինի։  

Դրա համար նրան երեք օր մենախուց նստեցրին, և հաց ու ջուր չտվին։ Բայց նա 

իրենն էր պնդում, թե՝ «Թող լինի, ինչպես եղել է, չէ՞ որ որևէ կերպ եղել է, երբևէ չի 

եղել, որ մի կերպ չլինի»։ Նրան ուղարկեցին ռազմական դատարան, և հնարավոր է, որ 

այդ նույն խոսքերը կրկնելով էլ նա դիմել է դեպի կախաղան։  

— Հիմա, ասում են, շատ են կախում ու գնդակահարում,— ասաց ուղեկցորդներից 

մեկը։— Վերջերս վարժադաշտում մեզ մի հրաման կարդացին, թե Մոտոլում Կուդրնա 

անունով մի պահեստայինի կախել են նրա համար, որ Բենեշովում կնոջը հրաժեշտ 

տալիս տաքացել է, երբ կապիտանը թրատել է նրա փոքրիկ տղային, որ նստած է եղել 

մոր գրկում։ Առհասարակ բոլոր քաղաքականներին բռնում են։ Մորավիայից եկած մի 



խմբագրի գնդակահարել են։ Վաշտապետը մեզ ասաց, որ մյուսներին էլ նույնն է 

սպասում։  

— Ամեն ինչ իր սահմանն ունի,— երկիմաստաբար ասաց հոժարականը։  

— Ճիշտ եք ասում,— հարեց կապրալը։— Այդ խմբագիրներին տեղն է։ Միայն 

մարդկանց գրգռել գիտեն։ Օրինակի համար, նախանցյալ տարի, երբ ես դեռ եֆրեյտոր 

էի, իմ հրամանատարության տակ մի խմբագիր կար։ Նա ինձ անվանում էր ոչ այլ ինչ, 

եթե ոչ ամբողջ բանակը կեղտոտող ոջլոտ ոչխար։ Իսկ երբ ես նրան սովորեցնում էի 

ազատ վարժություններ անել մինչև հալից ընկնելը, նա միշտ ասում էր․ «Խնդրում եմ, 

ի դեմս իմ հարգել մարդուն»։ Այն ժամանակ ես նրան ցույց տվի, թե ինչ ասել է «մարդ»։ 

Մի անգամ, երբ զորանոցի ամբողջ բակում ջրփոսեր էին գոյացել, նրան տարա 

մոտեցրի ահա մի այդպիսի ջրփոսի և հրամայեցի. «Nieder»։ Տղան ստիպված եղավ 

թրմփալ ջրի մեջ, և ցայտերը դես ու դեն թռան, ինչպես լողարանում։ Իսկ ճաշից հետո 

նրա վրա ամեն ինչ նորից պիտի փայլեր, իսկ մունդիրը բոլորովին մաքուր լիներ։ 

Դե՛հ, մի գլուխ մաքրում էր, տնքտնքում, բայց մաքրում, հետն էլ զանազան 

դիտողություններ անում։ Հետևյալ օրր նա նորից խոզի պես թավալվում էր ջրի մեջ, 

իսկ ես գլխին կանգնել, ու ասում եմ, «Հը՞, պարոն խմբագիր, հիմա ո՞վ է ավելի բարձր, 

ե՞ս թե ձեր «մարդը»»։ Իսկակա՜ն ինտելիգենտ էր։  

Կապրալը հաղթականորեն նայեց հոժարականին ու շարունակեց․  

— Նրա վրայից հոժարականի ուսաթելերը պոկեցին հենց իր կրթվածության 

համար, այն բանի համար, որ թերթերում հոդվածներ էր գրում զինվորներին 

ծաղրուծանակի ենթարկելու մասին։ Բայց ինչպե՞ս հոգին չհանես, երբ այդքան ուսյալ 

մարդ է, բայց չի կարողանում հրացանի փակաղակը քանդել, թեկուզ տասն անգամ 

ցույց տված լինես։ Իսկ երբ նրան ասում ես «ձախ հավասարում», նա կարծես 

դիտմամբ գլուխը դեպի աջ է դարձնում ու ագռավի պես քեզ նայում։ Հրացանի 

վարարկները չգիտե, չի հասկանում, թե առաջ ինչը պետք է բռնել, փո՞կը թե 

փամփշտակալը։ Նոր դարպաս տեսած ոչխարի պես աչքերը չռում է վրադ, երբ ցույց 



ես տալիս, որ ձեռքը փոկի վրայով պետք է դեպի ցած սահի։ Նույնիսկ չգիտեր, թե 

հրացանը ո՛ր ուսին պետք է դնել, կապիկի պես էր պատիվ տալիս։ Իսկ 

քայլավարժության ժամանակ ի՜նչ դարձումներ էր անում, աստվա՜ծ իմ։ «Հետ դարձ» 

հրամանի ժամանակ իր համար մեկ էր, թե ո՛ր քայլից հետո կաներ շլը՛փ, շըլ՛փ, շըլ՛փ։ 

Հրամանը տալուց հետո էլ մի վեց քայլ առաջ էր վազում՝ թը՛փ, թը՛փ, թը՛փ․․․ և միայն 

հետո շուռ էր գալիս շամփրած աքլորի պես, իսկ քայլում էր պոդագրիկի պես և կամ 

ոտքերը պար ածում աթոռի տոնի օրը պարող պառաված աղջկա պես։  

Կապրալը թքեց։  

— Ես դիտմամբ նրան մի շատ ժանգոտած հրացան էի տվել, որ մաքրել սովորեր։ 

Տրորում էր հրացանը, ինչպես որձ շունը քածին, բայց եթե նույնիսկ երկու կիլոյից 

ավելի խծուծ գներ, միևնույն է, չէր կարող մաքրել։ Ինչքան շատ էր մաքրում, այնքան 

ավելի վատ, հրացանը ավելի էր ժանգոտում, իսկ հետո զեկույցի ժամանակ այդ 

հրացանը ձեռքից ձեռք էր անցնում, և բոլորը զարմանում էին, թե ինչպես կարելի է 

հրացանն այնպիսի վիճակի հասցնել, որ ամբողջովին ժանգն ուտի։ Մեր կապիտանը 

միշտ նրան ասում էր, թե նրանից զինվոր դուրս չի գա, ավելի լավ կլինի գնա կախվի, 

որ իզուր տեղը զինվորի հաց չուտի։ Իսկ նա շարունակ ակնոցների տակից աչքերն էր 

ճպճպացնում։ Եթե մի օր վերակարգում չէր լինում կամ կարցեր չէր նստում, նրա 

համար տոն ու ուրախություն էր։ Սովորաբար այդպիսի օրերին էր թերթերի համար 

հոդվածներ գրում, թե զինվորներին ինչպես են տանջում, մինչև որ նրա սնդուկը 

խուզարկեցին։ Ա՜յ թե գրքեր կային մեջը։ Բոլորն էլ զինաթափման ու ժողովուրդներին 

հաշտեցնելու մասին։ Դրա համար նրան կայազորի բանտ ուղարկեցին, և այդ 

օրվանից նրանից ազատվեցինք, մինչև որ նորից հայտնվեց մեզ մոտ, բայց այս անգամ 

գրասենյակում, որտեղ նստում ու մթերաբաժիններ էր դուրս գրում։ Նրան 

տեղափոխել էին այդտեղ, որ զինվորների հետ շփում չունենար։ Այդպիսի տխուր 

վախճան ունեցավ այդ ինտելիգենտը։ Սակայն կարող էր մե՜ծ մարդ դառնալ, եթե իր 

հիմարության պատճառով հոժարականի իրավունքից չզրկվեր։ Կարող էր լեյտենանտ 

դառնալ։  



Կապրալը հառաչեց։  

— Բայց ի՞նչի էր պետք, երբ չէր կարողանում նույնիսկ շինելի փոթերն ուղղել։ 

Ձեռից միայն այն էր գալիս, որ Պրագայից իր համար կոճակներ մաքրելու ամեն 

տեսակ հեղուկներ ու քսուկներ էր բերել տալիս։ Բայց և այնպես նրա կոճակները 

Իսայու մազերի պես շիկակարմիր էին։։ Սակայն ափեղցփեղ խոսել կարողանում էր, 

իսկ երբ սկսեց գրասենյակում ծառայել փիլիսոփայություններ էր անում։ Առաջ էլ 

ուներ այդ սովորությունը։ Շարունակ մի բառ էր կրկնում — «մարդ», ինչպես արդեն 

ասացի։ Մի անգամ, երբ նա սկսեց դատողություններ անել ջրափոսի առաջ, որի մեջ 

պիտի թրմփար «nieder» հրամանից հետո, ես նրան ասացի․ «Երբ դու սկսում ես դուրս 

տալ մարդու և ցեխի մասին, միտս է գալիս, որ մարդը շինված է ցեխից, և ցեխի մեջ էլ 

պիտի լինի։»։  

Խոսքն ավարտելով, կապրալն ինքն իրենից շատ գոհ մնաց և սկսեց սպասել, թե այդ 

մասին հոժարականն ի՛նչ կասի։ Սակայն պատասխանեց Շվեյկը․  

— Հենց այդպիսի բաների, այդպիսի խծբծանքների համար սրանից մի քանի տարի 

առաջ Երեսուներեքերորդ գնդում Կոնիչեկ անունով մեկը խոցոտելով սպանել է 

կապրալին, հետո էլ ինքն իրեն։ «Կուրյեր»-ի մեջ էր գրված։ Կապրալի մարմնի վրա 

երեսունի չափ վերք է եղել, մի դյուժինից ավելին՝ մահացու։ Սպանելուց հետո 

զինվորը նստել է կապրալի վրա և իրեն էլ խոցոտել։ Մի քանի տարի առաջ մի ուրիշ 

դեպք էլ պատահել է Դալմացիայում։ Այնտեղ կապրալին մորթել են, և մինչև հիմա 

հայտնի չէ, թե ով է մորթել։ Դա մնացել է անհայտության խավարում թաղված, և միայն 

այն է պարզվել, որ մորթված կապրալի անունը եղել է Ֆիալա և որ նա Գրաբովնայի 

բնակիչ է եղել։ Հետո ինձ հայտնի է նաև Յոթանասունհինգերորդ գնդի կապրալ 

Ռեյմանեկին պատահած դեպքը…  

Այդ բավական ախորժելի պատմությունն ընդհատվեց մի ուժգին զկռտոցով, որ 

լսվեց այն նստարանի կողմից, որի վրա քնած էր օբեր-ֆելդկուրատ Լացինան։  



Պատերն արթնանում էր իր ամբողջ հմայչությամբ ու բարեկրոնությամբ հանդերձ։ 

Նրա զարթոնքին ուղեկցում էին նույն այն երևույթները, որ ուղեկից էին երիտասարդ 

հսկա Գարգանտյուայի վաղորդյան զարթոնքին, որ նկարագրել է ուրախ ծերունի 

Ռաբլեն։  

Օբեր-ֆելդկուրատը քամիներ էր բաց թողնում, լիաբերան զկռտում ու հորանջում։ 

Վերջապես նա նստեց ու զարմացած հարցրեց.  

— Այս ի՞նչ է, որտե՞ղ եմ ես գտնվում։  

Կապրալը քծնողաբար պատասխանեց արթնացող պետին․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-ֆելդկուրատ, դուք բարեհաճում եք 

գտնվել կալանավորական վագոնում։  

Պատերի դեմքը զարմանք արտահայտեց։ Մի րոպե նա լուռ նստել ու լարված 

մտածում էր, բայց իզուր։ Անցյալ գիշերվա դեպքերի և վանդակապատ 

լուսամուտներով վագոնում արթնանալու հանգամանքի միջև փռված էր 

մոռացության ծովը։ Վերջապես նա հարցրեց տակավին քծնական պոզայով իր առաջ 

կանգնած կապրալին.  

— Ո՞ւմ հրամանով են ինձ, ինչպես մի ինչ-որ…  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, առանց որևէ հրամանի, պայան օբեր-ֆելդկուրատ։  

— Իսկ ո՞ւր ենք գնում։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, Բրուկ։  

— Իսկ ինչո՞ւ ենք գնում այնտեղ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, մեր ամբողջ Իննսունմեկերորդ գունդը 

տեղափոխվում է այնտեղ։  

Պատերը նորից սկսեց լարված մտածել, թե ի՛նչ է պատահել իրեն, ի՛նչպես է ինքն 

ընկել այդ վագոնը և ի՛նչու է Բրուկ գնում, այն էլ Իննսունմեկերորդ գնդի հետ և 



պահակախմբի հսկողությամբ։ Վերջապես նա այնքան ուշքի եկավ, որ սկսեց 

հասկանալ, որ իր դիմաց հոժարական է նստած, և դիմեց նրան.  

— Դուք ինտելիգենտ մարդ եք. գուցե կարողանաք առանց ոչինչ թաքցնելու ինձ 

բացատրել, թե ինչպես եմ ընկել ձեզ մոտ։  

― Սիրով,— մտերմաբար ասաց հոժարականը։— Պարզապես առավոտյան գնացք 

նստելիս դուք ձութի պես կպաք մեզ, քանի որ խմած էիք։  

Կապրալը խիստ-խիստ նայեց հոժարականին։  

― Դուք խցկվեցիք մեր վագոնը,— շարունակեց հոժարականը,― դա կատարված 

փաստ է։ Պառկեցիք նստարանի վրա, իսկ Շվեյկն իր շինելը դրեց ձեր գլխի տակ։ 

Նախորդ կայարանում գնացքի ստուգման ժամանակ ձեզ մտցրին գնացքում գտնվող 

սպայական կազմի ցուցակի մեջ։ Ձեզ, այսպես ասած, պաշտոնապես 

հայտնաբերեցին, և դրա համար մեր կապրալը պետք է զեկույցի ներկայանա։  

— Այդպե՜ս, այդպե՜ս,― հառաչեց պատերը։— Ուրեմն, ես առաջիկա կայարանում 

պետք է տեղափոխվեմ շտաբի վագոնը։ Իսկ ինչ է, ճաշն արդեն մատուցե՞լ են։  

— Ճաշ տրվելու է միայն Վիեննայում, պարոն օբեր-ֆելդկուրատ,— մեջ մտավ 

կապրալը։  

— Ուրեմն այդ դո՞ւք եք շինելը դրել գլխիս տակ,— դիմեց պատերը Շվեյկին։—— 

Շատ շնորհակալ եմ։  

— Ինձ շնորհակալություն հայտնելու կարիք չկա,— պատասխանեց Շվեյկը։— Ես 

վարվել եմ այնպես, ինչպես պետք է վարվի ամեն մի զինվոր, երբ տեսնում է, որ պետի 

գլխի տակ բան չկա և որ նա… էն իք է։ Ամեն մի զինվոր պետք է հարգի իր պետին, 

նույնիսկ եթե պետը մի քիչ էն իք է։ Ես ֆելդկուրատներին ծառայելու մեծ փորձ ունեմ, 

քանի որ ֆելդկուրատ Օտտո Կացի մոտ սպասյակ եմ եղել։ Ուրախ ու սրտաբաց 

մարդիկ են ֆելդկուրատները։  



Օբեր-ֆելդկուրատը, խումարից դեմոկրատիզմով համակված, մի սիգարետ հանեց 

ու մեկնեց Շվեյկին․  

— Ծխի՛ր։ Ասում են, դու իմ պատճառով պետք է զեկույցին ներկայանաս,— դիմեց 

նա կապրալին։― Ոչինչ, եղբայր, մի վախենար։ Ես քեզ կազատեմ։ Քեզ բան չի 

պատահի։ Իսկ քեզ,— ասաց նա Շվեյկին,― ես հետս կտանեմ, դու ինձ մոտ կապրես 

ինչպես Քրիստոսի թևի տակ։  

Օբեր-ֆելդկուրատին համակեց մեծահոգության մի նոր նոպա, և նա սկսեց բոլորին 

ամեն տեսակ լավ-լավ բաներ խոստանալ։ Խոստացավ հոժարականի համար շոկոլադ 

գնել, ուղեկցորդների համար՝ ռոմ, կապրալին խոստացավ տեղափոխել 7-րդ հեծյալ 

դիվիզիայի շտաբի լուսանկարչական բաժինը, և բոլորին հավատացնում էր, թե նրանց 

ազատել կտա և երբեք ոչ մեկին չի մոռանա։ Եվ այդ ժամանակ էլ սկսեց իր 

ծխախոտատուփի սիգարետներով հյուրասիրել ոչ միայն Շվեյկին, այլև մյուսներին, 

հայտարարելով, թե բոլոր կալանավորներին թույլ է տալիս ձխել, և խոստացավ 

հոգալ, որ նրանց բոլորի պատժաժամկետը կրճատվի և որ նրանք նորից զինվորական 

նորմալ կյանքի անցնեն։  

— Ես չեմ ուզում, որ դուք ինձ վատությամբ հիշեք,— ասաց նա։— Ես 

ծանոթություններ շատ ունեմ, և չեմ թողնի, որ դուք կորչեք։ Առհասարակ դուք ինձ 

վրա կարգին, աստվածահաճո մարդկանց տպավորություն եք գործում։ Եթե նույնիսկ 

մեղանչել եք, ապա ձեր մեղքերի համար պատժվում եք և, ինչպես տեսնում եմ, 

պատրաստակամորեն ու անտրտունջ կրում եք աստծո ուղարկած փորձությունները։  

— Ինչի՞ համար եք դուք պատժի ենթարկվել,— դիմեց նա Շվեյկին։  

— Աստված պատժեց,— բարեպաշտորեն պատասխանեց Շվեյկը,— իր պատժի 

համար զենք դարձնելով մեր գնդային զեկույցը, պարոն օբեր-ֆելդկուրատ, որին 

ներկայացա այն բանի համար, որ ինձնից անկախ պատճառով ուշ էի հասել գունդ։  

— Աստված անսահմանորեն ողորմած է ու արդար,— հանդիսավորապես ասաց 

օբեր-ֆելդկուրատը։— Նա գիտե, թե ո՛ւմ է պատժում, քանզի հենց դրանով մեզ ցույց է 



տալիս իր կանխատեսությունն ու ամենակարողությունը։ Իսկ դուք ինչի՞ համար եք 

նստած, հոժարական։  

— Ամենաողորմած աստված հաճեցավ ի վերուստ ինձ ոևմատիզմ առաքել, և այդ 

պատճառով ես ամբարտավանացել էի,— պատասխանեց հոժարականը։— Պատիժս 

կրելուց հետո ինձ ուղարկելու էն գնդի խոհանոցը։  

— Աստծո արածը բարի է,— պաթոսով բարբաջեց պատերը, խոհանոցի անուն 

լսելով։— Կարգին մարդը խոհանոցումն էլ կարող է առաջ գնալ։ Ինտելիգենտ 

մարդկանց պետք է գործի դնել հենց խոհանոցում՝ բազմատեսակ կոմբինացիաներ 

ստեղծելու համար, քանզի բանը եփելը չէ, այլ այն, որ մարդ ամեն ինչ, օրինակ, 

համեմունքներն ու նման բաները սիրով կոմբինացնի։ Վերցնենք, օրինակ, 

եփահյութերը։ Ինպելիգենտ մարդը սոխից եփահյութեր պատրաստելիս ամենից 

առաջ կվերցնի ամեն տեսակ համեմունքներ, յուղով կկարմրացնի, ապա մեջը 

արմատիք, պղպեղ, անգլիական պղպեղ, մի քիչ մուսկատ ու զենջեֆիլ կգցի։ Իսկ 

սովորական, հասարակ խոհարարը սոխը կեփի ջրով, հետո մեջը տավարի ճարպով 

տապակած ալյուր կլցնի, և վերջ։ Ես կցանկանայի ձեզ սպայական խոհանոցում 

տեսնել։ Անկուլտուրական մարդուն կարելի է հանդուրժել կենցաղում կամ որևէ 

սովորական զբաղմունքի մեջ, բայց խոհարարական արվեստի մեջ դա իրեն 

անմիջապես զգալ կտա։ Երեկ երեկո Բուդեյովիցիում, սպայական ժողովարանում 

մեզ, ի միջի այլոց, մադերայով պատրաստած երիկամներ մատուցեցին։ Ով 

կարողացել էր այդպիսի խորտիկ պատրաստել (թող աստված թողություն տա նրա 

բոլոր մեղքերին), կուլտուրական մարդ է բառիս բուն իմաստով։ Ի դեպ, այնտեղի 

սպայական խոհանոցում ծառայում է Սկուտչայից եկած մի ուսուցիչ։ Իսկ մադերայով 

պատրաստած երիկամ ես մի անգամ կերել եմ Վաթսունչորսերորդ պահեստային 

գնդի սպայական ճաշարանում։ Մեջն ինչքան ասեք չաման էին լցրել, մի խոսքով, 

այնպես էին եփել, ինչպես մի հասարակ պանդոկում։ Իսկ ո՞վ էր եփել։ Հարց է ծագում, 

ի՞նչ էր եղել նրանց խոհարարը պատերազմից առաջ։ Կալվածքի տավարա՛ծ։  



Ֆելդկուրատը մի պահ լռեց, ապա անցավ Հին և Նոր կտակարաններում 

խոհարարական արվեստին վերաբերող հիշատակությունների քննությանը, նշելով, 

որ այն ժամանակներում մեծ ուշադրություն են դարձրել ժամասացությունից և 

եկեղեցական տոներից հետո համեղ խորտիկներ պատրաստելու գործի վրա։ Հետո 

նա առաջարկեց մի բան երգել, և Շվեյկը սիրով, բայց, ինչպես միշտ, ոչ տեղին, զլեց.  

Գալիս է Մարիան 

Գոդոնինայից. 

Նրա հետևից, 

Գինին թևի տակ 

Գնում է արագ, 

Վազում անհամբեր 

Մի դմբո տերտեր։  

Բայց օբեր-ֆելդկուրատը բոլորովին չբարկացավ։  

— Եթե մեր ձեռքի տակ մի քիչ ռոմ լիներ, գինու կարիք չէր զգացվի,— ասաց նա 

բարյացակամորեն ժպտալով,— իսկ ինչ վերաբերվում է Մարիային, ապա մենք 

առանց նրա էլ յոլա կգնանք։ Դրանք մարդուս միայն մեղքի տակ կգցեն։  

Կապրալը ձեռքը տարավ շինելի գրպանը և, զգուշաբար, ռոմի մի տափաշիշ հանեց։  

— Համարձակվում եմ առաջարկել, պարոն օբեր-ֆելդկուրատ,— կապրալի ձայնից 

երևում էր, թե այդ զոհողությունը որքան ծանր է նրա համար,— վիրավորական 

չհամարեք…  

― Չեմ համարի, աղավնյա՛կս,— պատասխանեց օբեր-ֆելդկուրատը, և նրա ձայնի 

մեջ ուրախ նոտաներ հնչեցին։— Խմում եմ և մաղթում, որ հաջողությամբ տեղ 

հասնենք։  

— Հիսո՜ւս Քրիստոս,— հառաչեց կապրալը, տեսնելով, թե ինչպես մի պատկառելի 

կումից հետո տափաշշի պարունակության կեսն անէացավ։  



— Ախ, ձեր ի՛նչն եմ ասել,— մատով սպառնաց նրան օբեր-ֆելդկուրատը, ժպտալով 

և բազմանշանակալից աչքով անելով հոժարականին։— Եվ դեռ ամեն առիթով աստծո 

անունն եք տալիս։ Նա դրա համար ձեզ կպատժի։— Պատերը նորից մի կում արեց և, 

տափաշիշը Շվեյկին տալով, հրամայեց. «Վերջացնե՛լ»։  

— Հրամանը-հրաման է,— բարեհոգաբար ասաց Շվեյկը կապրալին, 

վերադարձնելով դատարկ տափաշիշը։ Կապրալի աչքերում երևաց այն 

հատկանշական փայլը, որ կարելի է տեսնել միայն հոգեկան հիվանդների աչքերում։  

— Իսկ հիմա մինչև Վիեննա հասնելը մի քիչ ննջեմ,— ասաց օբեր-ֆելդկուրատը։— 

Հենց որ Վիեննա հասնեք, ինձ արթնացրեք։ Իսկ դուք,— դիմեց նա Շվեյկին,— գնացեք 

սպայական ճաշարանի խոհանոցը, վերցրեք սպասքը և ինձ համար ճաշ բերեք։ 

Այնտեղ ասացեք, որ պարոն օբեր-ֆելդկուրատ Լացինայի համար է։ Աշխատեցեք 

կրկնակի բաժին ստանալ։ Եթե կնեդլիկ լինի, կոշտ կողը չվերցնեք, ձեռնտու չէ։ Հետո 

ինձ համար մի շիշ գինի բերեք և չմոռանաք կաթսայիկը վերցնել. թող մեջը ռոմ լցնեն։  

Պատեր Լացիան սկսեց գրպանները պրպտել։  

— Լսեցեք,— ասաց նա կապրալին,— մոտս մանր փող չկա, ինձ պարտքով մի ոսկի 

տվեք… Այդպես, ահա՛ վերցրեք։ Ձեր ազգանունն ի՞նչ է։  

— Շվեյկ։  

— Ահա ձեզ, Շվեյկ, թեյի փող։ Կապրա՛լ, ինձ մի ոսկի էլ պարտք տվեք։ Ահա, Շվեյկ, 

այս երկրորդ ոսկին կստանաք, եթե ամեն ինչ անեք ինչպես պետքն է։ Բացի դրանից, 

ինձ համար այնտեղ սիգարետներ ու սիգարներ ճարեցեք։ Եթե շոկոլադ տալու լինեն, 

կրկնակի բաժին պոկեցեք, իսկ եթե պահածոներ, ապա ուշ դարձրեք, որ ձեզ 

ապխտած լեզու կամ սագի լյարդ տան։ Եթե շվեցարական պանիր տալու լինեն, ապա, 

տեսեք, հա՛, կողքի մասից չվերցնեք, իսկ եթե հունգարական երշիկ տան՝ ծայրի 

մասից չվերցնեք, ավելի լավ կլինի՝ մեջտեղից, հյութալի մի կտոր։  

Օբեր-ֆելդկուրատը մեկնվեց նստարանի վրա և մի րոպե չանցած քնեց։  



— Հուսամ, միանգամայն գոհ եք մեր ընկեցիկ երեխայից,— ասաց հոժարականը 

ենթասպային, պատերի խռմփոցի ներքո։ Աննմա՜ն մանչուկ է։  

— Ծծից կտրած, ինչպես ասում են,— վրա բերեց Շվեյկը,— արդեն շշից է ծծում, 

պարոն կապրալ․․․  

Կապրալը մի րոպեի չափ պայքարեց ինքն իր հետ և, միանգամից 

ստորաքարշությունը մի կողմ թողնելով, չոր-չոր ասաց.  

— Փափուկ-փափուկ խոսելով գործ է դզում…  

— Իբրև թե մանր փող չունի,— ասաց Շվեյկը։— Դա ինձ հիշեցնում է Դեյվիցում 

ապրող Մլիչկո ազգանունով մի քարտաշի։ Այդ Մլիչկոն երբեք մանր փող չէր 

ունենում, մինչև որ խրվեց մի պատմության մեջ ու խարդախության համար բանտ 

ընկավ։ Մանր փող չէր ունենում, բայց մեծերը խմում էր։  

— Յոթանասունհինգերորդ գնդում,— խոսակցությանը խառնվեց պահակախմբի 

զինվորներից մեկը,— մի կապիտան պատերազմից առաջ խմեց գնդի ամբողջ 

գանձարանը, որի համար էլ նրան զինվորական ծառայությունից վռնդեցին։ Հիմա նա 

նորից կապիտան է։ Մի ֆելդֆեբել գողացավ լամբակների համար տրված պետական 

մահուդը, քսան կտորից ավելի, իսկ հիմա ենթապրապորշչիկ է։ Իսկ ահա վերջերս 

Սերբիայում մի հասարակ զինվորի գնդակահարել են նրա համար, որ մի նստելում 

միանգամից կերել է այն մի տուփ պահածոն, որ նրան տվել էին երեք օրվա համար։  

— Դա գործին չի վերաբերվում,— ասաց կապրալը։— Բայց ինչ ճիշտ է՝ ճիշտ է. 

աղքատ զինվորից երկու ոսկի պարտք վերցնել թեյի փող տալու համար,— դա 

արդե՜ն…  

— Ահա ձեր ոսկին,— ասաց Շվեյկը։— Ես չեմ ուզում ձեր հաշվին հարստանալ։ Իսկ 

երբ օբեր-ֆելդկուրատից ստանամ երկրորդ ոսկին, դարձյալ կվերադարձնեմ ձեզ, որ 

լաց չլինեք։ Դուք ձեզ միայն շոյված պիտի համարեք, որ պետը ծախսի համար ձեզնից 

պարտք է վերցնում։ Թունդ էգոիստ եք, հա՜։ Բանը վերաբերվում է ընդամենը երկու 



ոսկու։ Կուզեի տեսնել, թե ինչ կերգեիք, եթե ստիպված լինեիք ձեր կյանքը զոհել ձեր 

պետի համար, օրինակ, եթե նա վիրավոր ընկած լիներ թշնամու կրակագծի վրա և 

դուք ստիպված լինեիք նրան գրկած դուրս բերել կրակի տակից, իսկ այդ ժամանակ 

ձեզ գնդակոծեին շրապնելով և ինչով ասեք…  

— Դուք հո անպայման ձեր շալվարը կլցնեիք,— պաշտպանվեց կապրալը,— թշվառ 

այլանդակ։  

— Կռվի ժամանակ շատերն են իրենց շալվարը լցնում,— ասաց պահակախմբի 

զինվորներից մեկը։— Վերջերս Բոլդեյովիցիում մի վիրավոր մեզ պատմում էր, որ նա 

ինքը հարձակման ժամանակ երեք անգամ իրար վրա շալվարը լցրել է։ Առաջին 

անգամ, երբ թաքստոցից դուրս են եկել լարափակոցների առջև ընկած հրապարակը, 

երկրորդ անգամ, երբ սկսել են լարերը կտրատել, իսկ երրորդ անգամ, երբ ռուսները 

սվինամարտի են դուրս եկել և «ուռռա» գռռացել։ Այդ ժամանակ նրանք հետ են փախել 

դեպի թաքստոցները, և ամբողջ վաշտում մեկը չի եղել, որ շալվարը լցրած չլինի։ Իսկ 

մի սպանված մնացել է հողապատնեշի վրա ոտքերը ցած կախված։ Հարձակման 

ժամանակ, ասում է, շրապնելը թռցրել էր նրա գանգի կեսը, ասես դանակով կտրել։ 

Այդ զինվորը վերջին պահին այնպես է տակը լցրել, որ կղկղանքն արյան հետ միասին 

շալվարի փողկերից, կոշիկների վրայով ուղղակի ծորել է հենց իր կես գանգի ուղեղի 

վրա։ Այդ ժամանակ, եղբա՛յր, ոչ ոք չի իմանում իրեն ինչ կպատահի։  

— Իսկ երբեմն,— ասաց Շվեյկը,— կռվի ժամանակ հանկարծ մարդու սիրտ այնպես 

է խառնում, որ ասել չի լինի։ Պրագայի Պոդգորելց թաղի «Պանորամա» պանդոկում 

ապաքինվողների խմբին պատկանող մեկը, որ վիրավորվել էր Պերեմիշլի մոտ, 

պատմում էր, թե ինչպես նրանք մի ամրոցի մոտ սվինամարտի են գնացել։ Հանկարծ, 

որտեղից որտեղ, նրա վրա նետվել է մի ռուս զինվոր, սարի պես մի տղա, սվինը 

առաջաթեք բռնած, իսկ քթից ահագին խլինք կախված։ Ռուսի խլնքոտ քթին նայելուն 

պես խեղճի սիրտն այնպես է խառնել, որ ստիպված է եղել փախչել դաշտային 



լազարեթ։ Այնտեղ նրան խոլերայով հիվանդ են համարել և ուղարկել Բուդապեշտի 

խոլերային բարաքը, որտեղ նա իսկապես վարակվել է խոլերայով։  

— Նա ի՞նչ էր, շարքայի՞ն թե կապրալ,— հետաքրքրվեց հոժարականը։  

— Կապրալ,— հանգիստ պատասխանեց Շվեյկը։  

— Նույնը կարող էր պատահել նաև ամեն մի հոժարականի,— տխմարաբար վրա 

բերեց կապրալը և այդ ժամանակ հաղթական տեսքով նայեց հոժարականին, կարծես 

ասելով. «Հը, կերա՞ր, էլ բան ունե՞ս ասելու»։  

Բայց հոժարականը չպատասխանեց ու պառկեց նստարանի վրա։  

Գնացքը մոտենում էր Վիեննային։ Ով քնած չէր, լուսամուտից նայում էր Վիեննայի 

մերձակայքի լարափակոցներին ու ամրություններին։ Այդ տեսարանը բոլորի վրա 

ճնշող տպավորություն գործեց, նույնիսկ Կաշպերյան լեռների հովիվների 

վագոններից լսվող անվերջանալի «Wann ich kumm, wann ich kumm, wann ich wieda, 

wieda kumm!»[66] — ղռվռոցը միանգամից լռեց Վիեննան շրջապատող փշալարերի 

գործած ծանր տպավորության տակ։  

— Ամեն ինչ կարգին է,— ասաց Շվեյկը, նայելով խրամատներին։— Ամեն ինչ 

միանգամայն կարգին է։ Միայն մի բան լավ չէ. վիեննացիները քաղաքից դուրս 

գնալիս կարող են իրենց շալվարները պատռել։ Այստեղ պետք է շատ զգույշ լինել։  

— Առհասարակ Վիեննան շատ երևելի քաղաք է,— շարունակեց Շվեյկը։— Հենց 

միայն Շենբրունի գազանանոցում ինչքան ասես վայրի գազաններ կան։ Երբ մի քանի 

տարի առաջ ես Վիեննայում էի, ամենից շատ սիրում էի գնալ կապիկներին նայելու, 

բայց երբ այնտեղ կայսերական պալատից որևէ անձ է գալիս, ոչ ոքի չեն թողնում, որ 

կորդոնից այն կողմն անցնի։ Ինձ հետ մի դերձակ կար, որ ապրում էր քաղաքի 

տասներորդ շրջանում, նրան ձերբակալեցին այն բանի համար, ոթ ցանկացել էր ինչ 

գնով էլ լինի այդ կապիկներին տեսնել։  

— Իսկ պալատում եղե՞լ եք,— հարցրեց կապրալը։  



— Այնտեղ հիանալի է,— պատասխանեց Շվեյկը։— Ես այնտեղ չեմ եղել, բայց 

այնտեղ եղած մեկը ինձ պատմել է։ Այնտեղ ամենագեղեցիկ բանը պալատական 

պահակախումբն է։ Ամեն մի պահակ, ասում են, երկու մետր բոյ պիտի ունենա, իսկ 

պաշտոնաթող լինելուց հետո տրաֆիկա է ստանում։ Իսկ իշխանուհիներն այնտեղ 

շնից շատ են։  

Գնացքն անցավ ինչ-որ կայարանի մոտով, և այնտեղից, հետզհետե խլանալով, 

լսվում էին ավստրիական հիմնի հնչյունները։ Հավանաբար նվագախումբն սխալմամբ 

ուղարկել էին այնտեղ էշելոնին դիմավորելու, քանի որ գնացքը բավական ժամանակ 

անցնելուց հետո կանգ առավ մի ուրիշ կայարանում, որտեղ էշելոնին ճաշ ու 

հանդիսավոր դիմավորում էր սպասում։  

Սակայն հանդիսավոր դիմավորումներն արդեն այն բնույթը չէին կրում, ինչ 

պատերազմի սկզբին, երբ ռազմաճակատ մեկնող զինվորները ճաշում էին ամեն մի 

կայարանում և երբ ամենուրեք նրանց դիմավորում էին իդիոտական սպիտակ շորեր 

հագած, էլ ավելի իդիոտական դեմքերով և նույնպիսի իդիոտական ծաղկեփնջերով 

հայտնվող աղջիկների ամբողջ ճտախմբեր։ Սակայն ամենից տխմարը, իհարկե, այն 

տիկինների ողջույնի ճառերն էին, որոնց ամուսինները ուռա-հայրենասերներ ու 

հանրապատականներ էին ձևանում։  

Հանդիսավոր պատվիրակությունը կազմված էր Կարմիր Խաչի ավստրիական 

ընկերության անդամ երեք տիկիններից, Վիեննայի տիկնանց և օրիորդաց ինչ-որ 

զինվորական խմբակի անդամ երկու տիկիններից, Վիեննայի քաղաքապետարանի մի 

պաշտոնական ներկայացուցչից և մի զինվորականից։ Նրանց դեմքերը հոգնածություն 

էին արտահայտում։ Զինվորական էշելոնները գալիս-անցնում էին զօր ու գիշեր, 

վիրավորներ տանող սանիտարական գնացքները ժամանում էին ամեն ժամ, 

կայարաններում շարունակ մի գծից մյուսն էին փոխադրվում գերիներ տանող 

գնացքները, և այդ ամենի ժամանակ պետք է ներկա լինեին զանազան 

ընկերությունների ու կորպորացիաների ներկայացուցիչներ։ Ամեն օր տեղի էր 



ունենում նույնը, և սկզբնական խանդավառությանը փոխարինել էր հորանջը։ 

Դիմավորելու եկածներին փոխարինելու էին գալիս ուրիշները, և Վիեննայի 

յուրաքանչյուր կայարանում ամեն մի դիմավորող նույնքան հոգնած մարդու տեսք 

ուներ, որքան և Բուդեյովիցիի գնդին դիմավորողները։  

Հորթատար վագոններից զինվորները դուրս էին նայում. նրանց դեմքերին 

կատարյալ անհուսություն էր դրոշմված, ինչպես դեպի կախաղան գնացողների 

դեմքերին։  

Վագոններին տիկիններ էին մոտենում և զինվորներին բաժանում շաքարահացեր՝ 

այսպիսի շաքարատառ մակագրություններով․  

«Sieg und Rache»; «Gott, strafe England»; «Der Oesterreicher hat ein Vaterland. Er liebt’s 

und hat auch Ursach fütr’s Vaterland zu kämpfen»[67]։  

Երևում էր, թե ինչպես Կաշպերյան լեռնցիներն այդ շաքարահացերը խժռում են 

դեմքի նույն վհատալից արտահայտությամբ։  

Այնուհետև վաշտերին հրաման տրվեց գնալ ճաշ բերել կայարանի հետևում 

կանգնած դաշտային խոհանոցներից։ Այնտեղ էր և սպայական խոհանոցը, ուր և 

դիմեց Շվեյկը օբեր-ֆելդկուրատի հրամանը կատարելու։ Հոժարականը մնացել էր 

գնացքում և սպասում էր, որ գան ու իրեն կերակրեն։ Պահակախմբի զինվորներից 

երկուսը գնացել էին ճաշ բերելու ամբողջ կալանավորական վագոնի համար։  

Շվեյկը ճշտորեն կատարեց հրամանը և, ուղեգծերի վրայով անցնելիս տեսավ 

պորուչիկ Լուկաշին, որը հետ ու առաջ էր քայլում երկաթուղու պաստառի վրա, 

հուսալով, որ սպայական խոհանոցից իրեն էլ բաժին կհասնի։ Պորուչիկ Լուկաշը 

չափազանց տհաճ վիճակի մեջ էր, քանի որ նա և պորուչիկ Կիրշները 

ժամանակավորապես մի ընդհանուր սպասյակ ունեին։ Այդ տղան հոգ էր տանում 

միայն իր տիրոջ միասին և կատարյալ սաբոտաժ անում, երբ բանը վերաբերում էր 

պորուչիկ Լուկաշին։  



— Ո՞ւմ համար եք տանում, Շփեյկ,— հարցրեց խեղճ պորուչիկը, երբ Շվեյկը գետին 

դրեց շինելի մեջ փաթաթած իրերի մի ամբողջ կույտ՝ սպայական խոհանոցից կռվով 

առած ռազմաավարը։  

Շվեյկի լեզուն մի պահ կապ ընկավ, բայց նա արագ տիրապետեց իրեն և իր պարզ 

ու շիտակ դեմքով հանգիստ պատասխանեց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, ձեզ համար, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Միայն թե 

չեմ կարողանում իմանալ, թե որտեղ է ձեր կուպեն, և, բացի դրանից, չգիտեմ, թե 

գնացքի պարետը չի՞ առարկի, որ ես գնամ ձեզ հետ։ Շա՜տ խոզ մարդ է։  

Պորուչիկ Լուկաշը հարցականորեն նայեց Շվեյկին, որը շարունակեց մտերմավարի 

ու բարեհոգաբար.  

— Իսկական խոզ է, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Երբ նա շրջագայում էր գնացքը, ես 

նրան անմիջապես զեկուցեցի, թե արդեն ժամը տասնմեկն է, իմ նստելու ժամանակն 

արդեն անցել է, և ես պետք է գտնվեմ հորթերի վագոնում և կամ ձեզ մոտ։ Իսկ նա 

չափազանց կոպիտ կերպով խոսքս կտրեց, թե, մեջ մի ընկիր և մնա տեղդ նստած։ 

Ասաց, թե այդպիսով գոնե ձեզ նորից չեմ խայտառակի։ Պարո՛ն օբեր-լեյտենանտ։— 

Շվեյկը տառապյալի կերպարանքով ծռմռեց բերանը։— Կարծես երբևէ ես ձեզ 

խայտառակել եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց։  

— Երբևէ չի պատահել, որ ես ձեզ խայտառակեմ,— շարունակեց Շվեյկը։— Եթե մի 

բան էլ պատահել է, ապա պարզապես եղել է պատահականություն, «աստվածային 

նախախնամություն», ինչպես ասաց Պելգրժիմովում ապրող ծերունի Վանիչեկը, երբ 

նրան երեսունվեցերորդ անգամ բանտ նստեցրին։ Ես երբեք ոչ մի բան դիտմամբ չեմ 

արել։ Ես միշտ ջանացել եմ, որ ամեն բան ավելի հաջող ու ավելի լավ անեմ։ Մի՞թե ես 

մեղավոր եմ, որ դրանից մենք երկուսս օգուտի փոխարեն միայն ցավ ու տառապանք 

ենք տեսել։  



― Միայն թե լաց մի լինեք, Շվեյկ,— մեղմորեն ասաց պորուչիկ Լուկաշը, երբ նրանք 

երկուսով մոտեցան շտաբի վագոնին։— Ես այնպես կանեմ, որ դուք նորից ինձ մոտ 

լինեք։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես լաց չեմ լինում։ Միայն 

թե շատ ցավում եմ, որ մենք երկուսս այս պատերազմում և ամբողջ աշխարհում 

ամենադժբախտ մարդիկ ենք և երկուսս էլ դրանում մեղք չունենք։ Երբ միտք եմ 

անում, թե որքան դաժան է բախտը, որ ես, ի ծնե այդպես ջանասեր լինելով…  

— Հանգստացեք, Շվեյկ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ եթե 

ենթակարգությունը չլիներ, ես կասեի, թե ոչ մի կերպ չեմ կարող հանգստանալ, բայց, 

համաձայն ձեր հրամանի, արդեն բոլորովին հանգստացա։  

— Դե՛հ, մտեք, ուրեմն, վագոն։  

— Ճիշտ այդպես, արդեն մտնում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

 

  

Մոստի զինվորական ճամբարում գիշերային լռություն էր։ Զինվորները 

բարաքներում ցրտից սրթսրթում էին, մինչդեռ սպայական տաքացրած բարաքների 

լուսամուտներն անտանելի շոգից կրնկի վրա բաց էին։  

Առանձին օբյեկտների մոտ լսվում էին քայլելով իրենց քունը վանող պահակների 

ոտնաձայները։  

Ներքևում, գետափին, իր պայծառ լույսերով շողշողում էր նորին մեծության մսի 

պահածոների գործարանը։ Այնտեղ աշխատում էին զօր ու գիշեր։ Պահածոներ 

պատրաստելու համար վերամշակում էին ամեն տեսակ թափոններ։ Քամին մինչև 

ճամբար էր հասցնում փթող ջլերի, սմբակների ու ոսկորների գարշահոտությունը, 

որոնցից սուպի պահածոներ էին պատրաստում։  



Այն լքված տաղավարից, որտեղ խաղաղ ժամանակ մի լուսանկարիչ լուսանկարում 

էր այդտեղ՝ զինվորական հրաձգարանում իրենց ջահելությունն անցկացնող 

զինվորներին, երևում էր Լիտավայի հովիտը, և մի էլեկտրական կարմիր լապտեր 

առկայծում էր «Եգիպտացորենի կողրի մոտ» պոռնկատան մուտքի առաջ։ 1918 թվին, 

Շոպրոնիի մեծ զորախաղերի ժամանակ, էրցհերցոգ Ստեփանն իր այցելությամբ 

պատվել էր այդ պոռնկատունը, որտեղ ամեն օր հավաքվում էր սպայությունը։  

Դա ամենապերճաշուք հասարակաց տունն էր, ուր շարքայիններն ու 

հոժարականները մուտք չունեին. նրանք այցելում էին «Վարդագույն տուն»-ը, որի 

կանաչ լապտերներն ևս տեսանելի էին լուսանկարչի լքված տաղավարից։  

Ըստ աստիճանների կատարված այդ սահմանազատումը պահպանվեց և 

ռազմաճակատում, երբ միապետությունն իր զորքերին այլևս չէր կարող օգնել ոչ այլ 

ինչով, քան միայն շտաբներին կից գործող դաշտային պոռնկատներով, որոնք կոչվում 

էին պուֆեր։ Այդպիսով, գոյություն ունեին կայսրա-թագավորական սպայական 

պուֆեր, կայսրա-թագավորական ենթասպայական պուֆեր և շարքայինների 

կայսրա-թագավորական պուֆեր։  

Լիտավայի Մոստ քաղաքը շողում էր իր լույսերով։ Լիտավայի մյուս ափին իրենց 

լույսերով շողում էին Կիրալուհիդան, Ցիսլայտանիան և Տրանսլայտանիան։ Այդ երկու 

քաղաքներում էլ, հունգարական և ավստրիական, նվագում էին գնչուական 

կապելաներ, մարդիկ երգում էին, պարում ու խմում։ Սրճարաններն ու 

ռեստորանները պայծառորեն լուսավորված էին։ Տեղական բուրժուաներն ու 

չինովնիկները իրենց հետ սրճարաններ ու ռեստորաններ էին տանում իրենց կանանց 

ու հասած աղջիկներին, և ամբողջ Լիտավայի Մոստը, Bruck an der Leite[68], ինչպես և 

Կիրալուհիդան իրենցից ներկայացնում էին ոչ այլ ինչ, եթե ոչ մի վիթխարի 

համատարած պոռնկանոց։  

Սպայական բարաքներից մեկում Շվեյկը սպասում էր իր պորուչիկ Լուկաշին, որն 

երեկոյան գնացել էր քաղաքային թատրոն և դեռ չէր վերադարձել։ Շվեյկը նստած էր 



պորուչիկի արդեն բացած անկողնու վրա, իսկ նրա դիմաց, սեղանի վրա, նստել էր 

մայոր Վենցելի սպասյակը։  

Մայոր Վենցելը ռազմաճակատից վերադարձել էր գունդ, երբ Սերբիայում, Դրինայի 

ափին, փայլուն կերպով ապացուցել էր իր ապաշնորհությունը։ Լուրեր էին պտտվում, 

թե նա հրամայել է պոնտոնային կամուրջը քանդել ու ոչնչացնել այն պահին, երբ իր 

գումարտակի կեսը դեռ չէր անցել մյուս ափը։ Ներկայումս նա նշանակված էր 

Կիրալուհիդայի զինվորական հրաձգարանի պետ և, բացի դրանից, ինչ-որ 

պարտականություններ էր կատարում զինվորական ճամբարի տնտեսական մասում։ 

Սպաների շրջանում խոսում էին, թե հիմա մայոր Վենցելն իր գործերը կարգի կբերի։ 

Լուկաշի և Վենցելի սենյակները գտնվում էին միևնույն միջանցքում։  

Մայոր Վենցելի սպասյակ Միկուլաշեկը, անբարետես, ծաղկատար երեսով մի տղա, 

ճոճում էր ոտքերն ու հայհոյում.  

— Այս ի՞նչ բան է, քավթառ սատանան չի գալիս ու չի գալիս․․․ Հետաքրքիր է 

իմանալ, թե այդ քավթառն ամբողջ գիշերը ո՞րտեղ է քարշ գալիս։ Համենայն դեպս հո 

կարող էր սենյակի բանալին մոտս թողնել։ Կպառկեի անկողնու վրա ու այնպիսի քեֆ 

կսարքե՜ի։ Մենք այնտեղ ինչքան ասես գինի ունենք։  

― Ասում են, նա գողանում է,— ասաց Շվեյկը, համարձակորեն ծխելով իր 

պորուչիկի սիգարետները, քանի որ վերջինս նրան արգելել էր ծխամորճ ծխել։— Դու, 

իհարկե, կիմանաս, թե ձեր գինին որտեղից է գալիս։  

— Ուր հրամայում է գնալ՝ գնում եմ,— բարալիկ ձայնով ասաց Միկուլաշեկը։— 

Լազարեթի համար գինու պահանջագիր է գրում, իսկ ես ստանում ու բերում եմ տուն։  

― Իսկ եթե քեզ հրամայեր թալանել գնդի դրամարկղը, այդ է՞լ կանեիր,— հարցրեց 

Շվեյկը։— Այստեղ բերանդ շաղ ես տալիս, իսկ նրա առաջ տերևի պես դողում ես։  

Միկուլաշեկը սկսեց թարթել իր մանրիկ աչքերը․  

— Այդ մասին դեռ կմտածեինք։  



— Այստեղ մտածելու, բան չկա, լակոտի մեկը,— գոռաց նրա վրա Շվեյկը, բայց 

իսկույն էլ ձայնը կտրեց։  

Դուռը բացվեց, և ներս մտավ պորուչիկ Լուկաշը։ Պորուչիկը հիանալի 

տրամադրության մեջ էր, որը դժվար չէր նկատել այն բանից, որ նա գլխարկը դրել էր 

հետևի մասը դեպի առաջ արած։  

Միկուլաշեկն այնպես վախեցավ, որ մոռացավ սեղանից ցած թռչել, և պատիվ տվեց 

նստած վիճակում, միաժամանակ մոռանալով, որ գլխին գլխարկ չկա։  

— Պատիվ ունեմ զեկուցելու, ամեն ինչ միանգամայն կարգին է,— զեկուցեց Շվեյկը, 

ձիգ ու զգաստ կանգնելով ըստ բոլոր կանոնների, թեև սիգարետը բերանին։  

Պորուչիկ Լուկաշը Շվեյկի վրա ոչ մի ուշադրություն չդարձրեց և դիմեց ուղիղ դեպի 

Միկուլաշեկը, որն աչքերը չռած հետևում էր նրա ամեն մի շարժումին և առաջվա պես 

պատիվ էր տալիս սեղանին նստած։  

— Պորուչիկ Լուկաշ,— ներկայացավ պորուչիկը, ոչ այնքան հաստատուն քայլերով 

մոտենալով Միկուլաշեկին։— Իսկ ձեր ազգանո՞ւնը։  

Միկուլաշեկը լուռ էր։ Լուկաշը մի աթոռ քաշեց-մոտեցրեց իրեն, նստեց 

Միկուլաշեկի դեմ-դիմաց և, վարից վեր նայելով նրան, ասաց.  

— Շվեյկ, հապա ճամպրուկից հանեցեք և տվեք ատրճանակս։  

Մինչ Շվեյկը կպրպտեր ճամպրուկը, Միկուլաշեկը լուռ էր և միայն սարսափած 

նայում էր պորուչիկին։ Եթե նա ի վիճակի լիներ գիտակցելու, որ նստած է սեղանի 

վրա, ապա էլ ավելի կսարսափեր, քանի որ նրա ոտները դիպչում էին դիմացը նստած 

պորուչիկի ծնկներին։  

— Ձե՛զ եմ հարցնում, ձեր անունն ի՞նչ է,— բղավեց պորուչիկը, վարից վեր նայելով 

Միկուլաշեկին։  

Սակայն Միկուլաշեկը շարունակում էր լռել։ Ինչպես նա հետագայում պատմում էր, 

Լուկաշի ներս մտնելու պահին նա մի տեսակ քար էր կտրել։ Նա ուզում էր սեղանի 



վրայից ցած թռչել, բայց չէր կարողանում, ուզում էր պատասխանել և չէր 

կարողանում, ուզում էր ձեռքը ցած իջեցնել, բայց ի վիճակի չէր այդ բանն անելու։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օրեբ-լեյտենանտ,— լսվեց Շվեյկի ձայնը,— 

ատրճանակը լցրած չէ։  

— Ուրեմն, լցրեք։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, փամփուշտ չկա, և դժվար 

կլինի նրան սեղանի վրայից ցած բերել։ Ձեր թույլտվությամբ, պարոն օբեր-

լեյտենանտ, սա պարոն մայոր Վենցելի սպասյակն է։ Երբ սպաներից որևէ մեկին 

տեսնում է, լեզուն կապ է ընկնում։ Առհասարակ ամաչում է խոսել։ Ծեծվելուց աչքը 

վախեցած երեխա է։ Մի խոսքով, լակո՛տ։ Պարոն մայոր Վենցելը քաղաք գնալիս միշտ 

նրան թողնում է միջանցքում։ Դրա համար էլ խեղճը սպասյակների մոտ քարշ է 

գալիս։ Գոնե վախենալու պատճառ ունենար, թե չէ առանձին բան ոչինչ չի արել։  

Շվեյկը թքեց։ Նրա խոսելու տոնի մեջ խիստ արհամարհանք էր զգացվում 

Միկուլաշեկի վախկոտության և այն բանի նկատմամբ, որ նա չի կարողանում իրեն 

զինվորավարի պահել։  

— Ձեր թույլտվությամբ,— շարունակեց Շվեյկը,— ես նրանից հոտ կքաշեմ։  

Շվեյկը սեղանի վրայից ցած քաշեց Միկուլաշեկին, որը առաջվա պես 

տխմարավարի աչքերը չռել էր պորուչիկի վրա, նրան դրեց հատակին ու շալվարից 

հոտ քաշեց։  

— Դեռ չի արել,— զեկուցեց Շվեյկը,— բայց արդեն սկսում է։ Կհրամայե՞ք դուրս 

գցել։  

— Դուրս գցեք դրան, Շվեյկ։  

Շվեյկը դողդողացող Միկուլաշեկին դուրս բերեց միջանցք, դուռը իր հետևից փակեց 

ու ասաց նրան.  



— Տեսնո՞ւմ ես, դդո՛ւմ, քեզ մահից փրկեցի։ Երբ պարոն մայոր Վենցելը տուն գա, 

լավությանս համար ինձ մի շիշ գինի բեր։ Հանաքը մի կողմ։ Ես կյանքդ փրկեցի։ Երբ 

իմ պորուչիկը կոնծում է, նրանից լավ բան մի սպասի։ Այդպիսի դեպքերում ինձնից 

բացի ոչ ոք չի կարող նրան զսպել։  

— Ես…— ուզում էր սկսել Միկուլաշեկը։  

— Թսանի մեկն ես դու,— արհամարհանքով ընդհատեց նրան Շվեյկը։— Նստիր 

դռան շեմին ու սպասիր քո մայոր Վենցելի գալուն։  

— Վերջապես վերադարձաք,— դիմավորեց Շվեյկին պորուչիկ Լուկաշը։— Ձեզ հետ 

խոսելիք ունեմ։ Միայն թե այդպես տխմարավարի մի ձգվեք ու կանգնեք։ Հապա 

նստեցեք, Շվեյկ, և թողեք ձեր «լսում եմ»-ը։ Լռեցեք և ուշադիր լսեցեք։ Գիտե՞ք որտեղ է 

գտնվում Կիրալուհիդայի Շապրոնյան փողոցը։ Թողեք ձեր այդ «համարձակվում եմ 

զեկուցել, որ չգիտեմ, պարոն պորուչիկ» խոսքը։ Եթե չգիտեք, ուրեմն և ասացեք՝ 

«չգիտեմ», և վերջ։ Հապա գրեցեք մի թղթի կտորի վրա։ Շապրոնյան փողոց, №16։ Այդ 

տան ներքևի հարկում երկաթեղեն են վաճառում։ Գիտե՞ք ինչ է երկաթեղենի 

վաճառք… Գրո՛ղը տանի, մի ասեք «համարձակվում եմ զեկուցել», ասացեք՝ «գիտեմ» 

կամ «չգիտեմ»։ Ուրեմն, գիտե՞ք, թե ինչ է երկաթեղենի վաճառք։ Գիտեք։ Շա՛տ չավ։ 

Այդ խանութը պատկանում է մի մաջարի, ազգանունը Կակոն, որն այդ տանն էլ 

ապրում է, լսե՞լ եք։ Չեք լսել, գրո՛ղը տանի։ Բայց ահա ես ձեզ ասում եմ, որ նա 

ապրում է այդ տանը։ Հասկացա՞ք։ Հասկացաք, շա՛տ լավ։ Իսկ եթե չհասկանայիք, ես 

ձեզ հաուպտվախտ կնստացնեի։ Գրեցի՞ք, որ այդ սուբյեկտի ազգանունն, է Կակոն։ Եվ 

այսպես, վաղն առավոտյան, ժամը մոտավորապես տասին, կգնաք քաղաք, կգտնեք 

այդ տունը, կբարձրանաք երկրորդ հարկ, և ահա այս նամակը կհանձնեք տիկին 

Կակոնին։  

Պորուչիկ Լուկաշը բացեց թղթապանակը և, հորանջելով, Շվեյկին մեկնեց մի 

սպիտակ, կնքված ծրար, որի վրա ոչ մի հասցե չէր նշանակված։  



— Չափազանց կարևոր գործ է, Շվեյկ,— խրատում էր նրան պորուչիկը։— 

Զգուշությունը լավ բան է, այդ պատճառով էլ, ինչպես տեսնում եք, ծրարի վրա 

հասցեն չի նշված։ Ձեզ լիովին վստահում և հավատացած եմ, որ նամակը տեղ 

կհասցնեք ինչպես հարկն է։ Ձեզ համար գրեցեք և այն, որ այդ տիկնոջ անունն է 

Էտելկա։ Գրեցեք, տիկին Էտելկա Կակոն։ Նկատի ունեցեք, որ այդ նամակը պետք է 

հանձնեք գաղտնի, ինչ էլ որ լինի։ Եվ պետք է սպասեք պատասխանին։ Նամակում 

գրված է, որ դուք սպասելու եք պատասխանին։ Ի՞նչ էիք ուզում ասել։  

― Իսկ եթե ինձ պատասխան չտան, պարոն օբեր-լեյտենանտ, այդ դեպքում ի՞նչ 

անեմ։  

— Ասացեք, որ ինչ ուզում է լինի՝ պետք է պատասխան ստանաք,— ասաց 

պորուչիկը, նորից լիաբերան հորանջելով։— Է՛հ, գնամ քնեմ, այսօր խիստ հոգնել եմ։ 

Ինչքա՜ն խմեցինք։ Կարծում եմ, ամեն մարդ էլ այդպիսի երեկո և գիշեր անցկացնելուց 

հետո կհոգնի։  

Պորուչիկ Լուկաշը սկզբում բոլորովին մտադրություն, չէր ունեցել որևէ տեղ երկար 

մնալու։ Իրիկնադեմին ճամբարից գնաքել էր քաղաք, ցանկանալով գնալ միայն 

Կիրալուհիդայի հունգարական թատրոնը, որտեղ ինչ-որ հունգարական օպերետ էին 

ներկայացնում։ Այնտեղ գյխավոր դերերը կատարում էին չաղլիկ հրեուհիներ, որոնք 

ունեին այն վիթխարի բարեմասնությունը, որ պարելիս ոտքերնին գլխներից վեր էին 

թռցնում և չունեին ո՛չ տրիկո, ո՛չ վարտիք, իսկ պարոն սպաներին ավելի 

հրապուրելու համար մազմուզը թրաշում էին թաթարուհիների պես։ Գալյորկան, 

իհարկե, այդ բավականությունից զուրկ էր, բայց այդ տեսարանը առավել մեծ 

բավականություն էր պատճառում պարտերում նստած հրետանու սպաներին, որոնք 

այդ գեղեցիկ թամաշայից ոչ մի մանրամասնություն բաց չթողնելու համար իրենց հետ 

հրետանային պրիզմավոր հեռադիտակներ էին բերում թատրոն։  



Պորուչիկ Լուկաշին, սակայն, այդ հետաքրքրական խոզությունը չէր գրավում, 

քանի որ թատրոնում նրա վարձու հեռադիտակը ախրոմատիկ չէր, և նա ազդրերի 

փոխարեն միայն ինչ-որ մանիշակագույն վետվետացող բծեր էր տեսնում։  

Առաջին գործողությունից հետո, ընդմիջման ժամանակ, նրա ուշադրությունը 

գրավեց մի տիկին, որ քայլում էր միջին տարիքի մի պարոնի հետ և նրան քարշ 

տալիս դեպի հանդերձարան, եռանդագին պնդելով, թե հարկավոր է անմիջապես 

տուն գնալ, քանի որ այլևս այդպիսի բաներ տեսնելու ցանկություն չունի։ Նա, 

բավական բարձրաձայն, խոսում էր գերմաներեն, իսկ նրա ուղեկիցը պատասխանում 

էր հունգարերեն։  

— Այո, հրեշտակս, գնանք, դու իրավացի ես։ Դա իրոք որ անախորժ տեսարան է։  

— Es ist ekelhaft![69],— վրդովվում էր տիկինը, մինչ կավալերը բռնած պահում էր նրա 

մանտոն։  

Տիկնոջ խոշոր, սև աչքերի մեջ, որոնք այնպես ներդաշնակում էին նրա հոլանի 

մարմնին, վրդովմունք էր հուրհրատում հիշյալ անամոթության նկատմամբ։ Այդ 

միջոցին նա նայեց պորուչիկ Լուկաշին և մի անգամ էլ վճռականորեն ասաց.  

— Ekelhaft, wirklich ekelhaft![70] 

Այդ պահը սկիզբ դրեց մի կարճատև ռոմանի։ Պորուչիկ Լուկաշը 

հանդերձապահուհուց իմացավ, որ նրանք մարդ ու կին են և որ նրա ամուսին Կակոնը 

Շապրոնյան փողոցի №16 տան տակ երկաթեղենի խանութ ունի։  

― Իսկ նա պանի Էտելկայի հետ ապրում է երկրորդ հարկում,— հայտնեց 

հանդերձապահուհին հին կավատուհու լավատեղյակությամբ։— Տիկինը Շոպրոն 

քաղաքից եկած գերմանուհի է, իսկ ամուսինը՝ մաջար։ Այստեղ բոլորն իրար են 

խառնվել։  

Պորուչիկ Լուկաշը հանդերձարանից վերցրեց շինելը և գնաց քաղաք։ Այնտեղ նա 

«Էրցհերցոգ Ալբրեխտ» ռեստորանում հանդիպեց Իննսունմեկերորդ գնդի սպաներին։ 



Նա խոսում էր քիչ, բայց շատ խմում և լուռ խորհում, թե արդյոք ի՞նչ գրի այդ 

խստաբարո, բարոյապես բարձր ու գեղեցիկ տիկնոջը, որը նրան շատ ավելի էր 

հրապուրում, քան բոլոր բեմական կապիկները, ինչպես օպերետային 

դերասանուհիներին անվանում էին սպաները։  

Հույժ բարձր տրամադրությամբ պորուչիկը գնաց «Սուրբ Ստեֆանի խաչի մոտ» 

փոքրիկ սրճարանը, զբաղեցրեց մի առանձին կաբինետ, այնտեղից դուրս քշելով ոմն 

ռումինուհու,― որն ասում էր, թե ոտից-գլուխ կմերկանա և նրան թույլ կտա անել ինչ 

սիրտը կամենա,— պատվիրեց բերել թանաք, գրիչ, նամակի թուղթ ու մի շիշ կոնյակ 

և, գրելիքը հանգամանորեն խորհելուց հետո, գրեց հետևյալ նամակը, որը նրա 

կարծիքով, ամենահաջողն էր այն բոլոր նամակներից, որ նա երբևէ գրել էր.  

«Ողորմա՛ծ տիրուհի։ Երեկ քաղաքային թատրոնում ես ներկա էի այն 

ներկայացմանը, որը Ձեզ այնպիսի վրդովմունք էր պատճառել։ Ամբողջ առաջին 

գործողության ընթացքում ես հետևում էի Ձեզ և Ձեր ամուսնուն։ Ինչպես ես 

նկատեցի…»։  

«Ի՞նչ իրավունքով այդ սուբյեկտն այդքան հրապուրիչ կին ունի,— ինքն իրեն ասաց 

պորուչիկ Լուկաշը։— Չէ՞ որ նա նման է թրաշված շնակապիկի…»։  

Եվ նա գրեց.  

«Ձեր ամուսինը ոչ առանց բավականության և կատարյալ բարեհաճությամբ դիտում 

էր այն բոլոր գարշելիությունները, որոնցով, ողորմա՛ծ տիրուհի, լի էր պիեսը, որը Ձեզ 

վրդովմունք ու զայրույթ պատճառեց, քանի որ դա ոչ թե արվեստ էր, այլ մի նողկալի 

ոտնձգություն մարդկային ամենանվիրական զգացմունքների նկատմամբ․․․»։  

«Սքանչելի կուրծք ունի,— մտածեց պորուչիկ Լուկաշը։— Է՛հ, ինչ ուզում է թող 

լինի»։  

«Ներեցեք ինձ, ողորմա՛ծ տիրուհի, որ, Ձեզ հետ ծանոթ չլինելով, սիրտս բացում եմ 

Ձեր առաջ։ Ես կյանքումս շատ կանայք եմ տեսել, սակայն նրանցից ոչ մեկն այնպիսի 



տպավորություն չի գործել ինձ վրա, ինչպես Դուք, քանզի Ձեր և իմ աշխարհայացքն ու 

դատողությունները միանգամայն համընկնում են։ Ես խորապես համոզված եմ, որ 

Ձեր ամուսինը մի կատարյալ եսասեր է, որն իր հետ Ձեզ քարշ է տալիս․․․»։  

— «Այդպես լավ չէ,— ինքն իրեն ասաց պորուչիկ Լուկաշը, ջնջեց «Իր հետ քարշ է 

տալիս»-ը և փոխարենը գրեց.  

«…որն իր անձնական շահերից ելնելով՝ Ձեզ տանում է այնպիսի թատերական 

ներկայացումների, որոնք տուրք են տալիս միայն իր ճաշակին։ Ես սիրում եմ 

շիտակություն և անկեղծություն, բնավ չեմ խառնվում Ձեր անձնական կյանքին և 

կցանկանայի Ձեզ հետ մտերմաբար խոսել մաքուր արվեստի մասին․․․»։  

«Այստեղի հյուրանոցներում դա անհարմար է։ Ստիպված պիտի լինեմ նրան տանել 

Վիեննա,— մտածեց պորուչիկը։— Գործուղում կվերցնեմ»։  

«Ուստի և համարձակվում եմ, տիրուհի՛, Ձեզ խնդրել, որ նշեք, թե ո՛րտեղ և ե՛րբ 

կկարողանայինք հանդիպել, որպեսզի հնարավորություն ունենայինք ավելի մոտիկից 

ծանոթանալու։ Դուք դա չեք մերժի մի մարդու, որին ամենամոտիկ ապագայում 

սպասում են ռազմական դժվարին արշավանքներ և որը Ձեր մեծահոգի 

համաձայնության դեպքում մարտի թունդ պահին կպահպանի սքանչելի հուշն այն 

հոգու, որը նրան հասկանում էր նույնքան խորապես, որքան և նա նրան։ Ձեր վճիռն 

ինձ համար հրաման կլինի, Ձեր պատասխանը՝ վճռորոշ պահ իմ կյանքում»։  

Նա ստորագրեց, խմեց-վերջացրեց կոնյակը, պատվիրեց մի նոր շիշ, դանդաղ 

կարդաց նամակը, պարպելով գավաթ-գավաթի հետևից, և նույնիսկ անկեղծորեն 

արտասվեց, երբ հասավ վերջին տողերին։  

Արդեն առավոտվա ժամը ինն էր, երբ Շվեյկը պորուչիկ Լուկաշին արթնացրեց։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— դուք քնով անցաք և 

ուշացաք գործից, իսկ իմ էլ գնալու ժամանակն է, որ ձեր նամակը տանեմ 

Կիրալուհիդա։ Ես ձեզ արդեն արթնացրել եմ ժամը յոթին, հետո յոթ և կեսին, ապա 



ութին, երբ Բոլորը գնացին գործի, իսկ դուք շարունակ մյուս կողքի վրա էիք շուռ 

գալիս։ Պարոն օբեր-լեյտենանտ, է՛յ, պարոն օբեր-լեյտենանտ․․․  

Ինչ-որ բան փնթփնթալով, պորուչիկ Լուկաշն ուզում էր նորից շրջվել մյուս կողքի 

վրա, բայց դա նրան չհաջողվեց, Շվեյկն անգթաբար ցնցեց նրան և գոռաց ուղիղ 

ականջի մեջ․  

— Պարոն օբեր-լեյտենանտ, ուրեմն գնում եմ այս նամակը տանեմ Կիրալուհիդա։  

Պորուչիկը հորանջեց։  

— Նամա՞կը։ Ախ, հա՛։ Բայց դա գաղտնիք է։ Գաղտնիք երկուսիս մեջ։ Գնացեք…  

Պորուչիկը փաթաթվեց վերմակի մեջ, որ նրա վրայից քաշել էր Շվեյկը, և նորից 

քնեց։ Իսկ Շվեյկը դիմեց դեպի Կիրալուհիդա։  

Շապրոնյան փողոցը և №16 տունը գտնելն այնքան դժվար չէր լինի, եթե 

ճանապարհին Շվեյկին չհանդիպեր ծերունի սակրավոր Վոդիչկան, որ գործուղված էր 

գետափի զորանոցներում տեղավորված գնդացրորդների մոտ։ Մի քանի տարի առաջ 

Վոդիչկան ապրում էր Պրագայում, Բորշչա թաղում, և այդ հանդիպման առիթով 

մնում էր անել ոչ այլ ինչ, եթե ոչ միասին մտնել Բրուկի «Սև գառան մոտ» պանդոկը, 

որտեղ Ռուժենկա անունով մի ձանոթ չեխ մատուցողուհի կար, որին պարտք էին 

ճամբարում երբևէ ապրած բոլոր չեխ հոժարականները։  

Սակրավոր Վոդիչկան, այդ հին խաբեբան, վերջերս նրան կավալերություն էր 

անում և պահում այն բոլոր երթային վաշտերի պարտահաշիվները, որոնք պետք է 

ճամբարից գնային։ Նա ժամանակին այցելում էր բոլոր չեխ հոժարականներին և 

նրանց հիշեցնում, որ առանց իրենց պարտքերը վճարելու չանհետանան 

մերձռազմաճակատային թոհուբոհի մեջ։  

— Իսկն ասած, դու ո՞ւր ես գնում,— հարցրեց Վոդիչկան ընտիր գինու առաջին 

բաժակը պարպելուց հետո։  



— Դա գաղտնիք է,― պատասխանեց Շվեյկը,— բայց քեզ, որպես հին բարեկամի, 

կարող եմ ասել…  

Շվեյկը ամենայն մանրամասնությամբ նրան ամեն ինչ բացատրեց, և Վոդիչկան 

ասաց, թե ինքը, որպես հին սակրավոր, չի կարող Շվեյկին մենակ թողնել և ինքն էլ 

նրա հետ կգնա նամակը հանձնելու։  

Նրանք խորասուզվեցին անցյալին վերաբերվող հոգեպարար զրույցի մեջ և, երբ 

արդեն ցերեկվա ժամը մեկին դուրս եկան «Սև գառան մոտ»-ից, ամեն ինչ նրանց շատ 

հեշտ ու հասարակ էր թվում։ Շապրոնյան փողոցի №16 տան ճանապարհին 

Վոդիչկան շարունակ խորին ատելությամբ խոսում էր հունգարացիների մասին և 

անդադրում պատմում, թե որտեղ և երբ է կռվել նրանց հետ կամ երբ և որտեղ ինչն է 

նրան խանգարել նրանց հետ կռվելուն։  

― Մի անգամ բռնել էինք մի այդպիսի այլանդակ մաջարի կոկորդից։ 

Պաուսդորֆում էր, ուր մենք, սակրավորներս, գնացել էինք խմելու։ Ուզում էի գոտիով 

հասցնել գանգին։ Մութ էր, քանի որ գործը սկսելիս լամպի վրա մի շիշ շպրտեցինք։ 

Իսկ նա հանկարծ գոռում է. «Տոնդա, ախր էդ ես եմ, Պուրկրաբեկը, Տասնվեցերորդ 

պահեստի գնդից»։ Քիչ էր մնում սխալմունք պատահեր։ Բայց դրա վախարեն մենք այդ 

մաջար խեղկատակների հախից եկանք Նեզիդերյան լճի մոտ, ուր գնացել էինք 

սրանից մի երեք շաբաթ առաջ։ Լճի մոտ գտնվող գյուղակում բնակավորված է չգիտեմ 

ո՛ր հունվեդական գնդի գնդացրային զորախումբը, իսկ մենք պատահմունքի բերումով 

մտանք այն պանդոկը, որտեղ նրանք դիվոտածի պես պարում էին իրենց չարդաշը և 

կոկորդները պատռելով ոռնում իրենց «Uram, uram, Tiró uram»-ը կամ «Lanŏk, lanŏk, 

lanŏk a faluba»[71]-ը։ Նստեցինք նրանց դեմ-դիմաց։ Մեր զինվորական գոտիները դրինք 

սեղանի վրա, մեր առաջ, և մեր մեջ ասում ենք. «Սպասեցեք, շա՛ն որդիներ, մենք ձեզ 

«լանոկ» ցույց կտանք»։ Իսկ մերոնցից մեկը, Մեյստրշիկը, որն այնպիսի բռունցք ունի, 

որ Սպիտակ սարը քեզ օրինակ, հենց այդ ժամանակ ասաց, թե դուրս կգա պարելու և 

այդ շրջմոլիկներից որևէ մեկի քթի տակից կխլի նրա աղջկան։ Իսկ աղջիկները 



ուզածիդ պես մեծաքամակ, մեծասրունք, մեծազդր ու մեծաչյա։ Այդ սրիկա 

մաջարների ամուր գրկելուց ու հուպ տալուց երևում էր, որ նրանց ծծերը գնդակների 

պես պինդ են ու լիքը։ Մեր Մեյստրշիկն, ուրեմն, թռավ-մտավ պարաշրջանի մեջ և, 

ա՛ռ քեզ, մի հոնվեդից խլեց ամենասիրուն աղջկան։ Հոնվեդն սկսեց ինչ-որ բան 

փնթփնթալ, իսկ Մեյսերշիկն այնպես հասցրեց նրա ռեխին, որ նա գետին գլորվեց։ 

Մենք առանց երկար մտածելու վերցրինք մեր գոտիները, փաթաթեցինք ձեռքներիս, 

որպեսզի սվինները չկորցնենք, նետվեցինք ամենախիտ տեղը, իսկ ես տղերքին ձայն 

տվի. «Մեղավոր թե անմեղ, բոլորին անխտիր տվեք ինչքան ուժ ունեք»։ Եվ գործն, 

ախպե՛րս, առաջ գնաց ուզածիդ պես։ Մաջարներն սկսեցին լուսամուտներից դուրս 

նետվել։ Մենք բռնում էինք նրանց ոտներից ու նորից ներս քաշում դահլիճ։ Բոլորն էլ 

մի լավ կերան։ Տանուտերն ու ժանդարմն ուզում էին խառնվել այդ գործին, բայց 

նրանց ճաշն էլ լավ եփեցինք։ Պանդոկապետին էլ թունդ դնքստեցինք, որովհետև 

սկսել էր գերմաներեն հայհոյել, թե իբր ամբողջ երեկույթը փչացրինք։ Դրանից հետո 

գնացինք, որ գյուղում բռնենք մեր ձեռքից փախածներին ու թաքնվածներին էլ։ Նրանց 

ենթասպաներից մեկին գտանք գյուղի ծայրին գտնվող կալվածքի ձեղնահարկերից 

մեկում, խոտի դեզի մեջ թաքնված։ Նրա տեղը մեզ ասել էր իր աղջիկը, որովհետև նա 

պանդոկում ուրիշ աղջկա հետ էր պարել։ Այդ աղջիկը մինչև ականջները սիրահարվել 

էր մեր Մեյստրշիկի վրա և նրա հետ գնաց Կիրալուհիդայի կողմը, որտեղ 

ճանապարհին խոտանոցներ կան։ Այնտեղ աղջիկը Մեյստրշիկին քարշ էր տվել մի 

խոտանոց, իսկ հետո հինգ կրոն պահանջել, իսկ Մեյստրշիկն էլ հասցրել էր նրա 

ռեխին։ Մեյստրշիկը մեզ հասավ ճամբարի մոտ և ասաց, որ առաջ կարծում էր, թե 

մաջարուհիները կրքոտ են, իսկ այդ խոզը պառկել էր գերանի պես և միայն անդադար 

ինչ-որ բան էր բլբլացնում։  

— Կարճ ասած, մաջարները խուժան մարդիկ են,— ավարտեց հին սակրավոր 

Վոդիչկան իր պատմությունը, որի առթիվ Շվեյկն ասաց․  

— Ամեն մաջար մեղավոր չէ, որ ինքը մաջար է։  



— Ինչպե՞ս թե մեղավոր չէ,— տաքացավ Վոդիչկան։— Նրանցից ամեն մեկն էլ 

մեղավոր է դրա համար։ Բա՜ն ասաց։ Թող մի դու ընկնեիր այն փորձանքի մեջ, որի 

մեջ ես ընկա դասընթացներին գնալուս առաջին օրը։ Այդ օրը ճաշից հետո մեզ 

նախիրի պես քշեցին-մտցրին դպրոց և մի ինչ-որ դանդալոշ սկսեց գրատախտակի 

վրա գծել ու մեզ բացատրել, թե բլինդաժն ինչ է, ինչպես են շինում նրա հիմքը և 

ինչպես կատարում չափումները։ «Իսկ վաղն առավոտյան, ասում է, եթե մեկն ու մեկն 

այդ բոլորը գծագրած չլինի իմ բացատրածի պես, կհրամայեմ կապել ու նստեցնել»։— 

«Գրո՜ղը տանի, մտածում եմ, իսկապես ասած, ինչի՞ համար ես ռազմաճակատում 

մտա այդ դասընթացները. ռազմաճակատից ճղելո՞ւ թե նրա համար, որ երեկոները 

դպրոցականի պես տետրի մեջ մատիտով գծագրեմ։ Կատաղությունս այնպես եկավ, 

ախպե՛րս, որ ասել չի լինի։ Չէի կարողանում նայել այն ապուշին, որ մեզ բացատրում 

էր։ Որ թողնեին, կատաղությունից ամեն ինչ ջարդուխուրդ կանեի։ Նույնիսկ իրիկվա 

սուրճին չսպասեցի, շտապեցի գնալ Կիրալուհիդա և բարկությունից միայն այն էի 

մտածում, թե քաղաքում մի խաղաղ գինետուն գտնեմ, այնտեղ մի լավ հարբեմ, 

ծեծկռտվեմ, դեբոշ սարքեմ, մեկնումեկի քիթումռութին հասցնեմ և թեթևացած սրտով 

տուն գնամ։ Բայց մարդս որոշում է, աստված տնօրինում։ Գետափին, այգիների մեջ, 

մի այդպիսի, իսկապես հարմար գինետուն գտա։ Այնտեղ այնպես խաղաղ էր, որ 

եկեղեցին քեզ օրինակ, ասես ամեն ինչ ստեղծված էր սկանդալի համար։ Միայն երկու 

հոգի կային նստած, իրար հետ խոսում էին մաջարերեն։ Դա ինձ ավելի կատաղեցրեց, 

և ես հարբեցի ավելի շուտ և ավելի թունդ, քան ուզում էի, և հարբածությունից 

նույնիսկ չնկատեցի, որ դրա կողքին մի ուրիշ գինետուն էլ կա, որտեղ, մինչև որ ես 

կլիցքավորվեի, մի ութ հուսար էր հավաքվել։ Հենց դրանք էլ հարձակվեցին վրաս, երբ 

այն առաջին երկուսի ռեխներին հասցրի։ Սրիկա հուսարները, ախպե՛րս, ինձ այնպես 

ջարդեցին և այնպես քշեցին բոլոր այգիների միջով, որ մինչև առավոտ չկարողացա 

տուն ընկնել, իսկ երբ վերջապես տեղ հասա, ինձ անմիջապես լազարեթ ուղարկեցին։ 

Այնտեղ խաբեցի, թե աղյուսի հորի մեջ եմ ընկել, և մի ամբողջ շաբաթ ինձ փաթաթում 



էին թաց սավանի մեջ, մինչև որ մեջքս լավացավ։ Չէի ցանկանա, ախպե՛րս, որ 

այդպիսի սրիկաների ձեռքն ընկնես։ Բա դրանք մարդ ե՞ն, իսկական անասուններ են։  

— Ինչ խրթես, այն կբրդես,— ասաց Շվեյկը։— Զարմանալի չէ, որ նրանք գազազել 

են, քանի որ ստիպված են եղել ամբողջ գինին թողնել սեղանի վրա և մութը մթին, 

այգիների մեջ հետևիցդ վազ տալ։ Նրանք քո հախից պիտի գային հենց տեղում, 

գինեստանը, իսկ հետո դուրս շպրտեին։ Իրենց համար էլ, քեզ համար էլ ավելի լավ 

կլիներ, եթե քո հաշիվը մաքրեին հենց սեղանի մոտ։ Լիբենում ես մի գինեպան ծանոթ 

ունեի, անունը Պարոուբեկ։ Մի անգամ նրա գինետանը մի թափառական սլովակ 

թիթեղագործ գիհօղի խմելուց հարբում ու սկսում է աղմկել, թե շատ թույլ օղի է, թե 

իբր գինեպանը ջուր է խառնել։ «Եթե ես,— ասում է,— հարյուր տարի մաֆթուլով հին 

աման-չաման նորոգեի և իմ ամբողջ վաստակով գիհօղի առնեի ու միանգամից խմեի, 

դրանից հետո էլ կարող էի լարի վրայով քայլել և քեզ էլ, Պարոուբեկ, ձեոքերիս վրա 

տանել»։ Եվ ավելացնում է, թե Պարոուբեկը չտեսնված սրիկա ու խարդախ է։ Այդ 

ժամանակ Պարոուբեկը այդ թիթեղագործի գլխովն է տալիս նրա բոլոր 

մկնաթակարդներն ու մաֆթուլները, հետո աղավնյակիս փողոց շպրտում, իսկ 

փողոցում մի լավ դնքստում երկաթափեղկերն իջեցնելու ձողով։ Դնքստելով 

վազեցնում է մինչև Ինվալիդների հրապարակը, և այնքան է տաքացած լինում, որ 

Կառլինի Ինվալիդների հրապարակից քշում է մինչև Ժիժկով, այնտեղից էլ հրեական 

Փեչից մինչև Մալեշիցի, որտեղ, վերջապես, ձողը կոտրում է գլխին և նոր միայն 

վերադառնում Լիբեն։ Լա՛վ։ Բայց, տաքացած լինելով, նա մոռացել էր, որ բոլոր 

այցելուները մնացել են գինետանը և որ, ամենայն հավանականությամբ, այդ 

սրիկաներն այնտեղ կսկսեն տեր ու տնօրինություն անել։ Եվ երբ վերադարձավ իր 

գինետունը, համոզվեց, որ, այդպես էլ եղել է։ Գինետան երկաթափեղկը կիսով չափ 

իջեցրած էր, և դրա մոտ կանգնած էին երկու ոստիկաններ, որոնք գինետանը կարգ 

վերականգնելիս նույնպես թունդ կոնծել էին։ Գինետանը եղած-չեղածի կեսը խմել 

էին, փողոցում ընկած էր ռոմի դատարկ տակառիկը, իսկ դախլի տակ Պարոուրեկը 

գտավ երկու անասելի հարբած անձնավորություններ, որոնց ոստիկանները չէին 



նկատել։ Երբ Պարոուբեկը նրանց դուրս քաշեց, նրանք ուզում էին նրան երկու 

կրեյցեր վճարել, թե իբր դրանից ավելի չեն խմել… Ահա, թե մարդ ինչպես է 

պատժվում, երբ տաքանում է։ Ճիշտ այնպես, ախպե՛րս, ինչպես պատերազմում․ 

սկզբում մենք հակառակորդին ջարդում ենք, հետո հետևից անվերջ վազ տալիս, իսկ 

հետո ինքներս չենք կարողանում գլուխներս ազատել․․․  

— Ես այդ սրիկաների դեմքերը լավ եմ հիշում,— ասաց Վոդիչկան։— Թե որ մի նեղ 

ճանապարհի վրա ձեռքս ընկնեն, ուզածիդ պես հախներից կգամ։ Երբ սակրավորը 

մտքում մի բան է դնում, գազանը քեզ օրինակ։ Մեզ, ախպե՛րս, այդ 

աշխարհազորային-մաշխարհազորային ասածների թայը չհամարես։ 

Ռազմաճակատում, Պերեմիշլի մոտ, մենք Էտցբահեր ազգանունով կապիտան 

ունեինք, այնպիսի մի սրիկա, որ աշխարհում նմանը չի գտնվի։ Եվ նա, ախպե՛րս, մեզ 

այնպիսի ծաղրուծանակի էր ենթարկում, որ մեր վաշտից մեկը, ազգանունը 

Բիտերլիխ,― թեև գերմանացի, բայց շատ լավ տղա,— նրա ձեռից ինքն իրեն խփեց։ 

Դե, մենք էլ որոշեցինք, որ հենց որ ռուսներն սկսեն կրակել՝ մեր կապիտան 

Էտցբահերին կապուտ անենք։ Եվ իսկապես, հենց որ ռուսներն սկսեցին կրակել, նրա 

վրա մի հինգ հատ գնդակ տժժացրինք։ Բայց ճիվաղը կատվի պես դիմացկուն էր, 

ստիպված եղանք երկու անգամ էլ կրակել ու գործը վերջացնել, որ հանկարծ մի բան 

դուրս չգա։ Այդ ժամանակ նա միայն ինչ-որ բան մրթմրթաց, և այն էլ այնպես 

մազալու, որ մարդ ծիծաղից կմեռներ։— Վոդիչկան ծիծաղեց։— Ռազմաճակատում 

ամեն օր այդպիսի բաներ լինում են։ Ընկերներիցս մեկը, որ հիմա նույնպես մեզ մոտ 

սակրավոր է, պատմում էր, թե երբ Բելգրադի մոտ ծառայում էր հետևակում, նրանց 

վաշտը գրոհի ժամանակ խփեց իրենց օբեր-լեյտենանտին, նույնպիսի շուն շանորդու, 

որն արշավանքի ժամանակ իր ձեռքով երկու զինվորի խփել էր միայն նրա համար, որ 

հալից ընկել ու չէին կարողանում առաջ շարժվել։ Տեսնելով, որ իր ճաշն եփված է, 

օբեր-լեյտենանտս սկսել է նահանջի ազդանշան սուլել։ Այդ ժամանակ ասում է, քիչ էր 

մնում ծիծաղից մեռնեինք։  



Այդպիսի հետաքրքիր և ուսանելի զրույցով տարված, Շվեյկն ու Վոդիչկան, 

վերջապես, հասան Շոպրոնյան փողոցը և №16-ում գտան պան Կակոնի երկաթեղենի 

խանութը։  

— Լավ կլինի դու այստեղ, սպասես,— ասաց Շվեյկը Վոդիչկային տան շքամուտքի 

մոտ,— ես վազեմ երկրորդ հարկը, նամակը հանձնեմ, պատասխանը ստանամ ու 

ձեռաց ցած իջնեմ։  

— Թողնեմ մենա՞կ գնաս,— զարմացավ Վոդիչկան։— Քանի անգամ եմ ասել, 

ախպե՛րս, որ դու մաջարներին լավ չես ճանաչում։ Նրանցից պետք է զգույշ լինել։ Ես 

նրան այնպես դնքստեմ որ․․․  

— Լսիր, Վոդիչկա,— լրջորեն ասաց Շվեյկը,― բանը մաջարը չէ, այլ նրա կինը։ Չէ՞ 

որ, երբ չեխ մատուցողուհու հետ սեղան էինք նստել ես քեզ բացատրեցի, որ իմ օբեր-

լեյտենանտից նամակ եմ տանում և որ դա խիստ գաղտնի բան է։ Օբեր-լեյտենանտս 

ինձ երդվել է տվել, որ ոչ մի շունչ արարած այդ մասին չպիտի իմանա։ Չէ՞ որ քո 

մատուցողուհին էլ համաձայնեց, որ դա շատ գաղտնի գործ է, ոչ ոք չպետք է իմանա, 

որ օբեր-լեյտենանտը նամակագրություն ունի մի ամուսնացած կնոջ հետ։ Չէ՞ որ ինքդ 

էլ նրա ասածին հավանություն տվիր։ Ես ձեզ ամեն ինչ բացատրեցի, ասացի, որ 

ճշտությամբ պետք է կատարեմ օբեր-լեյտենանտիս հրամանը, իսկ հիմա հանկարծ 

որոշեցիր, որ անպայման ինձ հետ պիտի վերև բարձրանաս։  

— Ինձ լավ չես ճանաչում, Շվեյկ,― նույնպես հույժ լրջորեն պատասխանեց ծերունի 

սակրավոր Վոդիչկան։— Քանի որ քեզ ասել եմ, որ հետդ պիտի գամ, ուրեմն մի 

մոռանա, որ խոսքս խոսք է։ Երկուսով միշտ էլ ավելի ապահով է։  

— Բայց արի ու տես, որ ոչ․ հիմա դու կհամոզվես, որ այդպես չէ։ Վիշեգրադի 

նեկլապով փողոցը գիտե՞ս։ Փականագործ Վոբորնիկն այնտեղ արհեստանոց ուներ։ 

Աննմա՜ն մարդ էր։ Եվ մի գեղեցիկ օր, կոնծաբանությունից հետո տուն գալով, նա իր 

հետ մի քեֆչի մարդու բերում է իրենց մոտ գիշերելու։ Դրանից հետո նա երկար 

ժամանակ պառկած էր, իսկ կինն ամեն օր կապում էր նրա գլխի վերքն ու ասում. «Այ, 



տեսնո՞ւմ ես, Տոնիչեկ, եթե դու մենակ գայիր տուն, ես հետդ միայն մի քիչ կռիվ կանեի 

և տասնորդական կշեռքը գլխովդ չէի տա»։ Իսկ նա հետո, երբ արդեն կարողանում էր 

խոսել, նրան պատասխանեց. «Ճիշտ ես ասում, կնիկ, մյուս անգամ, երբ տեղ գնամ, էլ 

ոչ ոքի հետս տուն չեմ բերի»։  

— Այդ էր պակաս, որ մաջարը փորձեր մեր գլխովը մի բան տալ,— զայրացավ 

Վոդիչկան։— Կոկորդից կբռնեմ, երկրորդ հարկից էնպես կգլորեմ, որ շրապնելի պես 

վժժա։ Մաջար սրիկայի հետ պետք է վճռաբար գործել։ Նրանց չպետք է երես տալ։  

— Վոդիչկա, ախր դու շատ խմեցիր։ Ես քեզնից երկու քառորդ ավելի խմեցի։ 

Հասկացիր, որ մենք սկանդալ չպիտի սարքենք։ Ես դրա համար պատասխանատու 

եմ։ Չէ՞ որ գործը կնոջ է վերաբերվում։  

— Նրա մռութին էլ կհասցնեմ, դա ինձ համար մեկ է։ Չէ, ախպե՛րս, դու ծերուկ 

Վոդիչկային չես ճանաչում։ Մի պնգամ Զաբեգլիցիում, «Վարդագույն կղզի» 

ռեստորանում, այդպիսի մի մռութ չուզեց հետս պարել, թե ինչ է ռեխս ուռած է։ Ռեխս, 

ճիշտ է, այդ ժամանակ ուռած էր, որովհետև հենց նոր էի եկել Հոստիվարի մի 

պարատեղից, բայց մարդ ոնց դիմանա, երբ այդպիսի մի բոզ այդպիսի վիրավորանք է 

հասցնում։ «Բարեհաճեցեք, մեծարգո օրիորդ,— ասում եմ,— դուք էլ վաստակել 

նույնը, որպեսզի չնեղանաք»։ Մի հատ որ հասցրի, օրիորդս շուռ տվեց սեղանը, որի 

մոտ նստած էր իր հայրիկի, մայրիկի ու երկու եղբայրների հետ։ Մի տեսնեիր 

բաժակներն ինչպես դես ու դեն թռան, բայց ինձ համար, ախպերս, այդ ամբողջ 

«Վարդագույն կղզին» հեչ բան էր։ Այնտեղ վրշովցի ծանոթ տղերք կային, նրանք էլ 

օգնեցին։ Դնքստեցինք մի հինգ ընտանիք իրենց երեխաներով հանդերձ։ Աղմուկն, 

երևի, նույնիսկ Միխլեում կլսեին։ հետո թերթերում գրեցին, թե՝ «այսինչ քաղաքի 

այսինչ բարեգործական ընկերության կողմից այսինչ քաղաքամերձ այգում 

կազմակերպված զբոսանքի ժամանակ…»։ Դրա համար էլ ուզում եմ, որ ինչպես ինձ 

օգնեցին, այնպես էլ ինքս միշտ պիտի օգնեմ ընկերոջս, թե որ բանը դրան հասնի։ Ինչ 

ուզում է լինի, քեզնից մի քայլ չեմ հեռանա։ Չէ, ախպերս, դու, մաջարներին չես 



ճանաչում․․․ Չէի սպասում, ախպերս, որ կուզենաս ինձ ցանել, երբ այսքան տարիներ 

հետո հազիվ ենք հանդիպել, այն էլ այսպիսի հանգամանքներում…  

— Լավ, որ այդպես է, միասին գնանք,— որոշեց Շվեյկը։— Բայց պետք է զգույշ 

գործել, որ հանկարծ գլխներիս փորձանք չգա։  

— Դու հանգիստ եղիր, ընկերս,— կամաց ասաց Վոդիչկան, երբ մոտեցան 

սանդուղքին։— Ռեխին այնպես հասցնեմ, որ…— և ավել կամաց ավելացրեց.— Ա՛յ, 

կտեսնես, այդ գարշելի մաջարի հաշիվը մաքրելը շատ աշխատանք չի պահանջի։  

Եվ եթե շքամուտքում չեխերեն իմացող մեկը լիներ, ապա սանդուղքի վերևից 

անգամ կլսեր Վոդիչկայի արտասանած դևիզը, թե՝ «Դու մաջարներին լավ չես 

ճանաչում»,— մի դևիզ, որ ծնունդ էր առել Լիտավայի ափին, բլուրներով 

շրջապատված Կիրալուհիդայի այգիներում գտնվող մի խաղաղ գինետան մեջ։ 

Զինվորներն ամեն անգամ պիտի նզովեն Կիրալուհիդան, երբ հիշեն 

համաշխարհային պատերազմից առաջ և այդ պատերազմի ժամանակ տեղի ունեցած 

այն բոլոր «վարժությունները», որոնցով նրանց տեսականորեն պատրաստում էին 

գործնական ջարդերի ու կոտորածների համար։  

Շվեյկն ու Վոդիչկան կանգնած էին պարոն Կականի բնակարանի դռան առաջ։ 

Զանգի կոճակը սեղմելուց առաջ Շվեյկն աաաց.  

— Երբևէ լսե՞լ ես, Վոդիչկա, թե զգուշությունը մայրն է իմաստության։  

— Դա ինձ չի վերաբերում,— պատասխանեց Վոդիչկան։— Դեռ բերանը չբացած, ես 

նրա…  

— Ասենք, ես էլ ոչ ոքի հետ երկար-բարակ խոսելու տրամադրություն չունեմ, 

Վոդիչկա։  

Շվեյկը զանգահարեց, և Վոդիչկան բարձրաձայն ասաց.  

— Այն, ցվայ,— ու սանդուղքից ցած կթռչի։  

Բացվեց դուռը, որի շեմին կանգնած աղախինը հարցրեց.  



— Ի՞նչ եք ուզում։  

— Nem tudom[72],— արհամարհանքով ասաց Վոդիչկան։— Չեխերեն խոսել սովորիր, 

աղջի։  

— Verstehen Sie deutsch?[73],— հարցրեց Շվեյկը։  

— A pishen[74].  

— Also, sagen Sie die Frau, ich will die Frau sprechen, sagen Sie, dass ein Brief ist yon 

einem Herr, draussen in Kong[75]։  

— Զարմանում եմ քեզ վրա,— ասաց Վոդիչկան, Շվեյկի հետևից մտնելով 

նախասրահ։— Ինչպե՞ս ես քեզ թույլ տալիս ամեն մի կղկղանքի հետ խոսել։  

Դուռն իրենց հետևից փակելով, նրանք կանգնած էին նախասրահում, և Շվեյկն 

ասաց.  

— Կահավորանքը վատ չի։ Կախարանի մոտ նույնիսկ երկու զոնտիկ կա, իսկ, ա՛յ, 

Հիսուս Քրիստոսի այն նկարն էլ վատ չի։  

Այն սենյակից, որտեղից գդալների ու ափսեների զնգզնգոց էր լսվում, աղախինը 

նորից դուրս եկավ և Շվեյկին ասաց.  

— Frau ist gesagt, dass Sie hat kein Zeit, wenn was ist dass mir geben sagen[76].  

— Also,— հանդիսավորապես ասաց Շվեյկը,— der Frau ein Brief, aber halten 

Küschen[77].  

Եվ հանեց պորուչիկ Լուկաշի նամակը։  

— Ich — ասաց նա, մատնացույց անելով ինքն իրեն,— Antwort warten hier in die 

Vorzimmer[78].  

― Իսկ ինչի՞ չես նստում,— ասաց Վոդիչկան, որ արդեն նստել էր պատի տակ 

դրված մի աթոռի վրա։— Այ, աթոռ։ Կանգնել է ոնց որ մուրացկան։ Մի ստորանա այդ 



մաջարի առաջ։ Այ, կտեսնես, ղալմաղալ է լինելու, բայց այնպես շրմփացնեմ նրան, 

որ…  

— Լսիր,— հարցրեց փոքր-ինչ լռելուց հետո։— Այդ որտե՞ղ ես այդպես լավ 

գերմաներեն սովորել։  

― Ինքնուս եմ,— պատասխանեց Շվեյկը։  

Նորից լռություն տիրեց։ Հանկարծ այն սենյակից, ուր աղախինը տարել էր նամակը, 

մի զարհուրելի ճիչ և աղմուկ լսվեց։ Ինչ-որ ծանր բան թափով գետին ընկավ, ապա 

կարելի էր պարզ լսել ջարդուփշուր լինող ափսեների ու բաժակների շրխթրխկոց, 

որին միախառնվեց մի ոռնոց.  

«Baszom az anyàt baszom az istenet, baszom a Kristus Marjat, baszom az atyadot, baszom a 

vilàgot»[79].  

Դուռը կրնկի վրա բացվեց, և նամակը թափահարելով նախասրահ նետվեց 

անձեռոցիկը վզին կապած, միջին տարիքի մի տղամարդ։  

Ծեր սակրավորն ավելի մոտ էր նստած, և գազազած պարոնը նախ հարձակվեց նրա 

վրա.  

— Was soll das heissen, wo Ist der verfluchter Kerl, welcher dieses Brief gebracht hat? [80].  

— Կամա՜ց,— ասաց Վոդիչկան, նստարանից վեր կենալով։— Շատ մի փրփրի, թե չէ 

դուրս կթողես։ Եթե ուզում ես իմանալ, թե նամակն ով է բերել, դիմիր ընկերոջս։ Եվ 

հետը մարդավարի խոսիր, թե չէ ձեռաց փողոց կնետվես։  

Հիմա արդեն Շվեյկի հերթն էի համոզվելու, թե որքան պերճախոս է վզին 

անձեռոցիկ կրող գազազած պարոնը, որը, կատաղությունից բառերն իրար խառնելով, 

սկսեց բղավել, թե իրենք հենց նոր էին ճաշի նստել։  

— Մենք լսում էինք, որ դուք ճաշում եք,— կոտրատված գերմաներենով նրա հետ 

համաձայնեց Շվեյկը, ապա չեխերեն ավելացրեց.— Մենք նույնպես մտածեցինք, թե 

իզուր ենք ձեզ ճաշից կտրում։  



— Մի՛ ստորանա,— ասաց Վոդիչկան։  

Գազազած պարոնը, որ այնպես էր ձեռքերը թափահարում, որ անձեռոցիկը վզին 

պահվում էր արդեն իր մի ճոթով միայն, շարունակեց, թե սկզբում ինքը կարծել է, որ 

նամակի մեջ խոսքը վերաբերվում էր իր կնոջը պատկանող այդ տան մեջ 

զորամասերին տեղ տրամադրելուն։  

— Այստեղ բավական զորք կտեղավորվեր,— ասաց Շվեյկը,— բայց նամակի մեջ 

խոսքը դրա մասին չէ, ինչպես, հավանաբար, դուք կարողացել եք համոզվել։  

Պարոնը ձեռքերով բռնեց գլուխը և կշտամբանքների մի ողջ տարափ տեղաց։ Նա 

ասաց, թե ինքն էլ պահեստի սպա է եղել և հիմա էլ սիրով կծառայեր, եթե 

երիկամները հիվանդ չլինեին։ Իր ժամանակ սպայությունն այն աստիճան 

սանձարձակ չէր, որ խախտեր մի ուրիշի ընտանեկան հանգիստը։ Նա այդ նամակը 

կուղարկի գնդի շտաբին, զինվորական մինիստրություն, կհրապարակի թերթերում…  

— Պարոն,— արժանապատվորեն ասաց Շվեյկը,— այդ նամակը ես եմ գրել։ Ich 

geschrieben, kein Oberleutnant![81]. Ստորագրությունը կեղծված է։ Unterschrift, Name 

falsch[82]։ Ձեր տիկինը ինձ շատ է դուր գալիս։ Ich liebe Ihre Frau[83]։ Ես մինչև ականջներս 

սիրահարված եմ ձեր կնոջ վրա, որը, ինչպես կասեր Վերխլիցկին, Kapitales Frau[84].  

Գազազած պարոնն ուզում էր հարձակվել Շվեյկի վրա, որ կանգնած էր հանգիստ ու 

գոհ տեսքով, բայց ծերունի սակրավոր Վոդիչկան, որ հետևում էր Կակոնի ամեն մի 

շարժումին, ոտք գցեց նրան, ձեռքից խլեց ու գրպանը խոթեց նամակը, որ նա 

շարունակում էր թափահարել, նրան մոտեցրեց դռանը, մի ճեռքով բացեց այն, և… 

ինչ-որ բան դղրդալով գլորվեց սանդուղքն ի վար։  

Այդ ամենը կատարվեց այնպես արագ, ինչպես հեքիաթի մեջ գրողը գալիս է մարդու 

հոգին առնելու։ Գազազած պարոնից միայն անձեռոցիկը մնաց։ Շվեյկը վերցրեց այդ 

անձեռոցիկը և քաղաքավարաբար ծեծեց այն սենյակի դուռը, որտեղից հինգ րոպե 

առաջ դուրս էր եկել պարոն Կակոնը և որտեղից հիմա կանացի լացի ձայն էր լսվում։  



— Անձեռոցիկը բերի,— նրբավարի ասաց Շվեյկը բազմոցի վրա հեծկլտացող 

տիկնոջը։— Չլինի թե կոխկռտեն… հարգանացս հավաստիքը։  

Կրունկները չրխկալեն իրար խփելով և ձեռքը հովարին դնելով, նա դուրս եկավ։ 

Սանդուղքների վրա կռվռտոցի որևէ նկատելի հետք չէր երևում։ Ըստ երևույթին, 

ինչպես ենթադրել էր Վոդիչկան, ամեն ինչ հարթ ու սահուն էր կատարվել։ Միայն 

նախամուտքի մոտ Շվեյկը մի պատռտված օսլայած օձիք գտավ։ Հավանաբար, այն 

ժամանակ, երբ պարոն Կակոնը հուսահատաբար կառչել էր դարպասից, որպեսզի 

իրեն դուրս չքաշեն փողոց, այստեղ տեղի էր ունեցել այդ ողբերգության վերջին 

գործողությունը։  

Սակայն, դրա փոխարեն, փողոցում իրարանցում էր։ Պարոն Կակոնին քարշ էին 

տվել դիմացի դարպասը և վրան ջուր էին շաղ տալիս, իսկ փողոցի մեջտեղում 

ծերունի սակրավոր Վոդիչկան առյուծի պես կռվում էր մի քանի հոնվեդների և 

հոնվեդական հուսարների հետ, որոնք հանդես էին եկել իրենց հայրենակցին 

պաշտպանելու։ Նա վարպետորեն երկաթե շղթայի պես ֆռռացնում էր փոկին 

անցրած իր սակրը։ Վոդիչկան մենակ չէր։ Նրա հետ ուս-ուսի կովում էին զանազան 

գնդերի պատկանող մի քանի չեխ զինվորներ, որ այդ ժամանակ անցնելիս էին եղել 

նրանց մոտով։  

Շվեյկը, ինչպես հետագայում նա պնդում էր, ինքն էլ չիմացավ, թե ինչպես 

հայտնվեց կռվի ամենախիտ տեղում և թե ինչպես ձեռքն ընկավ մի ինչ-որ շվարած 

ավարայի ձեռնափայտը (Շվեյկը սակր չուներ)։  

Կռիվը բավական երկար տևեց, սակայն ամեն մի լավ բան վերջ է ունենում։ Վրա 

հասավ ոստիկանների պարեկը և բոլորին ձերբակալեց։  

Շվեյկը քայլում էր Վոդիչկայի հետ կողք-կողքի, տանելով ձեռնափայտը, որը 

պարեկի պետն համարել էր corpus dilecti[85]։  

Շվեյկը քայլում էր գոհ մարդու տեսքով, ձեռնափայտը հրացանի պես ուսին դրած։  



Ծերունի սակրավոր Վոդիչկան ամբողջ ճանապարհին համառորեն լռում էր և 

միայն հաուպտվախտ մտնելիս մտախոհ ասաց Շվեյկին.  

— Ասում էի, չէ՞, որ դու մաջարներին լավ չես ճանաչում։  

 

  

Նոր տառապանքներ  

Գնդապետ Շրեդերը ոչ առանց բավականության դիտում էր պորուչիկ Լուկաշի 

սփրթնած դեմքն ու աչքատակերի խոշոր կապույտները։ Պորուչիկ Լուկաշը 

շփոթմունքից գնդապետին չէր նայում և աչքի տակով, ասես ինչ-որ բան 

ուսումնասիրելով, դիտում էր ճամբարի զորամասերի տեղաբաշխման պլանը, որը 

գնդապետի գրասենյակի միակ զարդն էր։  

Գնդապետի առաջ գտնվող սեղանի վրա ընկած էին մի քանի թերթեր՝ կապույտ 

մատիտով ընդգծված հոդվածներով։ Գնդապետը նորից աչքի անցրեց այդ 

հոդվածները և ապա, սևեռուն հայացքով նայելով պորուչիկ Լուկաշին, ասաց.  

― Եվ այսպես, ձեզ արդեն հայտնի՞ է, որ ձեր սպասյակ Շվեյկը ձերբակալված է և 

նրա գործը, հավանաբար, կհանձնվի դիվիզիական դատարանին։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն գնդապետ։  

— Բայց դրանով, իհարկե, հարցը չի սպառվում,— բազմանշանակալից ասաց 

գնդապետը, բավականությամբ նայելով պորուչիկ Լուկաշի էլ ավելի սփրթնող 

դեմքին։— Տեղիս հասարակայնութսունը վրդովված է ձեր սպասյակի միջադեպով, և 

այդ ամբողջ պատմությունը կապվում է ձեր անվան հետ, պարոն պորուչիկ։ Այդ գործի 

առթիվ մենք դիվիզիայի շտաբից նյութ ենք ստացել։ Ահա այն թերթերը, որ գրում են 

այդ միջադեպի մասին։ Բարձրաձայն կարդացեք ինձ համար։  



Գնդապետը Լուկաշին հանձնեց ընդգծված հոդվածներ պարունակող թերթերը, և 

պորուչիկն սկսեց կարդալ այնպես, որ կարծես մանկական ընթերցագրքից կարդում 

էր հետևյալ նախադասությունը. «Մեղրը շատ ավելի սննդարար է և ավելի հեշտ է 

մարսվում, քան շաքարը»։  

— «Որտե՞ղ է մեր ապագայի երաշխիքը»։  

― Դա «Պեստեր կոյդ»-ի մե՞ջ է,― հարցրեց գնդապետը։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն գնդապետ,— պատասխանեց պորուչիկ Լուկաշը և 

շարունակեց կարդալ.  

«Պատերազմի վարումը պահանջում է Ավստրո-Հունգարական միապետության 

բնակչության բոլոր խավերի համատեղ ջանքեր։ Եթե մենք ցանկանում ենք ապահովել 

մեր պետության անվտանգությունը, ապա բոլոր ազգերը պետք է զորավիգ լինեն 

իրար։ Մեր ապագայի երաշխիքը գտնվում է մի ժողովրդի կողմից մյուսին հարգելու 

մեջ։ Մեր քաջարի մարտիկների վիթխարի զոհերը ռազմաճակատներում, որտեղ 

նրանք անդադրում առաջ են շարժվում, հնարավոր չէին լինի, եթե թիկունքը, մեր 

փառապանծ բանակների այդ տնտեսական ու քաղաքական զարկերակը, միաձույլ 

չլիներ, եթե մեր բանակների թիկունքում գլուխ բարձրացնեին այնպիսի տարրեր, 

որոնք խարխլում են մեր պետության միասնությունը, իրենց չարանենգ 

ագիտացիայով սասանում պետականորեն միասնականի հեղինակությունը և 

պառակտում մտցնում մեր միապետության ժողովուրդների համերաշխության մեջ։ 

Այս պատմական րոպեներին մենք չենք կարող լռությամբ նայել մի բուռ մարդկանց, 

որոնք տեղական նացիոնալիզմի նկատառումներից ելնելով՝ փորձում են խանգարել 

մեր միապետության բոլոր ժողովուրդների համերաշխ աշխատանքը, որ նրանք 

կատարում են արդարացիորեն պատժելու համար այն սրիկաներին, որոնք առանց 

որևէ պատճառի հարձակվեցին մեր հայրենիքի վրա, որպեսզի նրանից խլեն բոլոր 

կուլտուրական արժեքներն ու քաղաքակրթության նվաճումները։ Մենք չենք կարող 

լռությամբ անցնել վատառողջ հոգեբանության տեր այն անձանց նողկալի 



արարքների կողքով, որոնց միակ նպատակն է խորտակել մեր ժողովուրդների 

միահամուռությունը։ Մենք արդեն բազմիցս մեր ընթերցողների ուշադրությունը 

հրավիրել ենք այն հանգամանքի վրա, որ զինվորական իշխանությունները ստիպված 

են ամենախիստ միջոցների դիմելու չեխական գնդերում գտնվող առանձին անձանց 

նկատմամբ, որոնք, արհամարհելով իրենց գնդերի փառապանծ տրադիցիաները, մեր 

հունգարական քաղաքներում իրենց անկարգություններով ատելություն են 

հարուցում ամբողջ չեխ ժողովրդի դեմ, որը ամբողջովին վերցրած ոչ մի մեղք չունի և 

որը միշտ հաստատ կանգնած է եղել ի պաշտպանություն մեր կայսրության շահերի, 

մի բան, որին որպես ապացույց կարող են ծառայել չեխերի միջից հանդես եկած մի 

շարք նշանավոր զորավարներ։ Հիշենք միայն փառապանծ ֆելդմարշալ Ռադեցկուն և 

Ավստրո-Հունգարական պետության մյուս պաշտպաններին։ Այդ պայծառ 

անձնավորություններին հակադրվում են չեխ ժողովրդի տականքներից ելած մի 

խումբ սրիկաններ, որոնք ազտվեցին համաշխարհային պատերազմից, որպեսզի 

որպես կամավորներ մտնեն բանակ, նպատակ ունենալով գժտություն առաջացնել 

միապետության ժողովուրդների միջև, դրանով հագուրդ տալով իրենց ստոր 

բնազդներին։ Մենք արդեն ընթերցողների ուշադրությունը հրավիրել ենք այն 

դեբոշիրության վրա, որ ցուցաբերել է Դեբրեցինի N գունդը, որի անկարգությունները 

դատապարտվել են Բուդապեշտի պառլամենտում, մի գունդ, որի դրոշակը 

հետագայում ռազմաճակատում … (ջնջված է ցենզուրայի կողմից)։ Ո՞ւմ խղճի վրա է 

ծանրացած այդ խայտառակությունը… (ջնջված է ցենզուրայի կողմից)։ Ո՞վ է չեխ 

զինվորներին դրդել… (ջնջված է ցենզուրայի կողմից)։ Թե մինչև ո՞ւր է հասել եկվոր 

տարրի հանդգնությունը մեր հայրենի հունգարական հողում, շատ լավ ցույց է տալիս 

Կիրալուհիդա քաղաքում, Լիտավայի ափին գտնվող հունգարական «կղզյակում» 

տեղի ունեցած միջադեպը։ Ի՞նչ ազգության էին պատկանում Լիտավայի Մոստ 

քաղաքի մոտ գտնվող զինվորական ճամբարի այն զինվորները, որոնք հարձակվել են 

տեղիս առևտրական Դյուլյու Կակոնի վրա և ծեծել նրան։ Իշխանությունների 

պարտքն է հետաքննել այդ ոճրագործությունը և դիվիզիայի 



հրամանատարությունում, որն անկասկած արդեն զբաղվում է այդ գործով, պարզել, 

թե հունգարական թագավորության հպատակների դեմ ուղղված այդ անլուր 

հալածանքի մեջ ի՞նչ դեր է կատարում պորուչիկ Լուկաշը, որի անունը քաղաքում 

կապվում է վերջին օրերի իրադարձությունների հետ, ինչպես մեզ հաղորդեց, մեր 

տեղական թղթակիցը, որն արդեն հարուստ նյութ է հավաքել ներկա 

պատասխանատու մոմենտին պարզապես աղաղակող այդ գործի առթիվ։ «Պեստեր 

Լլոյդ»-ի ընթերցողներն անկասկած հետաքրքրությամբ կհետևեն հետաքննության 

ընթացքին, և մենք չենք հապաղի նրանց մոտիկից ծանոթացնել բացառիկ 

նշանակություն ունեցող այդ իրագարձություններին։ Միաժամանակ մենք սպասում 

ենք Կիրալուհիդայում հունգարական բնակչության դեմ կատարված այդ 

հանցագործություններին վերաբերող պաշտոնական հաղորդագրությունների։ Մենք 

չենք տարակուսում, որ Բուդապեշտի պառլամենտն ինքը կզբաղվի այդ գործով, 

որպեսզի, վերջապես, բոլորի համար պարզ դառնա, որ հունգարական 

թագավորության միջով ռազմաճակատ գնացող չեխ զինվորները չեն համարձակվի 

սուրբ Ստեֆանի երկիրն համարել իրենց կողմից վարձակալված մի երկիր։ Եթե այդ 

ազգությանը պատկանող որոշ անձնավորություններ, որոնք Կիրալուհիդայում 

այնպես վա՜ռ կերպով ցուցահանեցին Ավստրո-Հունգարական միապետության բոլոր 

ժողովուրդների «համերաշխությունը», դեռ հիմա էլ հաշվի չեն առնում սիտուացիան, 

ապա մենք նրանց խորհուրդ կտայինք հանդարտվել, քանզի պատերազմական 

ժամանակի պայմաններում գնդակը, կախաղանի օղակը, դատարանն ու սվինը 

նրանց կստիպեն հնազանդվել մեր ընդհանուր հայրենիքի բարձր շահերին»։  

— Ո՞վ է ստորագրել այդ հոդվածի տակ, պարոն պորուչիկ։  

— Խմբագիր և դեպուտատ Բելա Բարաբաշը, պարոն գնդապետ։  

— Հի՜ն սրիկա է։ Բայց նախքան «Պեստեր Լլոյդում» լույս տեսնելը, այդ հոդվածը 

տպագրվել է «Պեշտի Խիրլապ»-ում։ Հիմա կարդացեք ինձ համար «Շոպրոնի Նապլո» 

թերթում տպագրված հունգարերեն հոդվածի պաշտոնական թարգմանությունը։  



Պորուչիկ Լուկաշը սկսեց կարդալ հոդվածը, որն հեղինակը մեծ ջանասիրությամբ 

զարդարել էր այսպիսի արտահայտություններով. «Պետական իմաստության 

թելադրանք», «պետական կարգուկանոն» և «մարդկային այլասերություն», «ցեխին 

հավասարեցված մարդկային արժանապատվություն ու զգացմունք», «մարդակերների 

խրախճանք», «հասարակության լավագույն ներկայացուցիչների ջարդ», 

«մամլյուկների ոհմակ», «անդրկուլիսյան մեքենայություններ»։ Այնուհետև ամեն ինչ 

ներկայացված էր այն ոգով, որ իբր մաջարներն իրենց հայրենի երկրում հալածված են 

ավելի, քան մնացած բոլոր ազգությունները։ Կարծես բանն այնպես է եղել, որ եկել են 

չեխ զինվորները, գետին գլորել խմբագրին, իրենց կոշիկներով հարվածներ տեղացել 

նրա փորին, իսկ նա, այդ դժբախտը, ցավից գռռացել է, և ինչ-որ մեկը սղագրել է այդ 

ամենը։  

«Մի շարք լրջագույն փաստերի մասին,— նվնվում էր Շոպրոն քաղաքի «Շոպրոնի 

Նապլո» թերթը,— մեզ մոտ խոհեմաբար լռում են և ոչինչ չեն գրում։ Յուրաքանչյուր ոք 

գիտե, թե ինչ է չեխ զինվորը հունգարիայում և ինչպիսին է նա ռազմաճակատում։ Մեզ 

բոլորիս հայտնի է, թե ինչեր են անում չեխերը, ինչպիսի տրամադրություններ կան 

չեխերի շրջանում և դրա մեջ ում մատն է խառը։ Ճիշտ է, իշխանությունների 

զգոնությունը զբաղված է առաջնահերթ կարևորություն ունեցող այլ գործերով, բայց և 

այնպես այն պետք է ինչպես հարկն է զուգակցված լինի ընդհանուր հսկողությանը, 

որպեսզի այլևս չկրկնվի այն, ինչին մենք օրերս ականատես եղանք Կիրալուհիդայում։ 

Երեկվա մեր հոդվածից ցենզուրան տասնհինգ տեղ ջնջել էր։ Մեզ մնում է ոչ այլ ինչ, 

եթե ոչ հայտարարել, որ տեխնիկական պատճառներով մենք այսօր ևս 

հնարավորություն չունենք լայնորեն լուսաբանելու Կիրալուհիդայի 

իրադարձությունները։ Մեր կողմից ուղարկված թղթակիցը տեղում համոզվել է, որ 

իշխանությունները եռանդով սկսել են զբաղվել այդ գործով և հետաքննությունը 

վարում են արագ տեմպով։ Մեզ զարմացնում է միայն այն, որ այդ խոշտանգման որոշ 

մասնակիցներ մինչև հիմա ձերբակալված չեն։ Դա առանձնապես վերաբերվում է այն 

պարոնի, որը, մեր լսելով, անպատիժ ապրում է ճամբարում և մինչև հիմա կրում իր 



«թութակային գնդի» լամբակները։ Նրա ազգանունը երեք օր առաջ հիշատակվել է 

«Պեստեր Լլոյդ» և «Պեշտի Նապլո» թերթերում։ Դա տխրահռչակ չեխ շովինիստ 

Լուկաշն է, որի սանձարձակ արարքների մասին Կիրալուհիդայի շրջանի դեպուտատ 

Գետա Շավանը հարցապնդում կանի»։  

— Այդպիսի սիրալիր տոնով, պարոն պորուչիկ,— ասաց գնդապետ Շրեդերը,— ձեր 

մասին գրում են Կիրալուհիդայում հրապարակվող շաբաթաթերթը և Պրեսբուրգի 

թերթերը։ Բայց, կարծում եմ, դա ձեզ արդեն չի հետաքրքրի, քանի որ բոլորն էլ նույն 

երգն են երգում։ Քաղաքական տեսակետից դա հեշտ, է բացատրել, քանի որ 

ավստրիացիներս, գերմանացի թե չեխ, այսպես թե այնպես հունգարացիներին 

հակառակ ենք… Դուք ինձ հասկանում եք, պարոն պորուչիկ։ Դրա մեջ նկատելի է մի 

որոշակի տենդենց։ Ձեզ ամենից ավելի կարող է հետաքրքրել «Կոմարնոի 

իրիկնաթերթ»-ի հոդվածը, որի մեջ պնդում են, թե դուք փորձել եք տիկին Կակոնին 

բռնաբարել ուղղակի ճաշասենյակում, ճաշի ժամանակ, նրա ամուսնու աչքի առաջ, 

որին, թրով սպառնալով, հարկադրել եք երեսսրբիչով փակել կնոջ բերանը, որ չճչա։ 

Դա ձեզ վերաբերվող ամենավերջին լուրն է, պարոն պորուչիկ։  

Գնդապետը քմծիծաղ տվեց և շարունակեց.  

— Իշխանություններն իրենց պարտքը չեն կատարել։ Տեղիս թերթերի նախնական 

ցենզուրան ևս հունգարացիների ձեռքին է։ Նրանք մեզ հետ ինչպես ուզում վարվում 

են։ Մեր սպան անպաշտպան է հունգարացի ոչ զինվորական անպատկառ 

ժուռնալիստի վիրավորանքների հանդեպ։ Եվ միայն մեր վճռական դեմարշից, բայց 

գուցե և մեր դիվիզիական դատարանի հեռագրից հետո Բուդապեշտի պետական 

դատախազությունը համապատասխան քայլերի է դիմել հիշյալ բոլոր 

խմբագրություններում աշխատող որոշ անձանց ձերբակալելու համար։ Ամենից շատ 

կհատուցի «Կոմարնոի իրիկնաթերթ»-ի խմբագիրը, որը մինչև մահ ու գերեզման չի 

մոռանա իր «Իրիկնաթերթը»։ Դիվիզիական դատարանը հանձնարարել է ինձ, որպես 

ձեր պետի, հարցաքննել ձեզ և միաժամանակ ինձ է ուղարկել հետաքննության 



նյութերը։ Ամեն ինչ լավ կվերջանար, եթե չլիներ ձեր այդ չարաբաստիկ Շվեյկը։ Նրա 

հետ գտնվում է ինչ-որ սակրավոր Վոդիչկա։ Երբ ծեծկռտոցից հետո նրան բերել են 

հաուպտվախտ, մոտը գտել են այն նամակը, որ դուք ուղարկել էիք տիկին Կակոնին։ 

Եվ ձեր այդ Շվեյկը հարցաքննության ժամանակ պնդել է, թե այդ նամակը ձերը չէ, թե 

դա ինքն է գրել, իսկ երբ ձեռագրերը համեմատելու համար նրան հրամայել են 

նամակն արտագրել, նա ձեր նամակը ծամել և կուլ է տվել։ Այդ ժամանակ գնդի 

գրասենյակից դիվիզիական դատարանին ուղարկվել են ձեր զեկուցագրերը՝ Շվեյկի 

ձեռագրի հետ համեմատելու համար, և ահա ձեզ արդյունքները։  

Գնդապետը թերթեց թղթերը և պորուչիկ Լուկաշին, ցույց տվեց հետևյալ տեղը.  

«Մեղադրյալ Շվեյկը հրաժարվեց գրել իրեն թելադրված նախադասությունները, 

ասելով, թե գիշերը գրելը մոռացել է»։  

— Ես, պարոն պորուչիկ, պարզապես ոչ մի կարևորության չեմ տալիս այն բանին, 

թե դիվիզիական դատարանում ինչ է ասել ձեր Շվեյկը կամ այդ սակրավորը։ Ե՛վ 

Շվեյկը, և՛ սակրավորը պնդում են, թե այդ ամենը տեղի է ունեցել մի անմեղ, բայց 

չհասկացված կատակի պատճառով, թե նրանք իրենք են հարձակման ենթարկվել 

քաղաքացիների կողմից և կռվել են պարզապես մունդիրի պատիվը պաշտպանած 

լինելու համար։ Հետաքննության ժամանակ պարզվել է, որ ձեր Շվեյկն առհասարակ 

լավ պտուղ է։ Այսպես, օրինակ, այն հարցին, թե ինչու չի խոստովանում, նա, 

համաձայն արձանագրության, պատասխանել է. «Ես հիմա նույն այն վիճակի մեջ եմ, 

որի մեջ մի անգամ ընկել էր նկարիչ Պանուշկայի ծառան կույս Մարիամի 

սրբապատկերների պատճառով։ Երբ նրան հարցաքննել էին այդ սրբապատկերների 

գործով, որ նա ցանկացել էր յուրացնել, ապա ոչինչ չէր գտել ասելու, քան միայն. 

«Ուզում եք փո՞րս պատռեմ, ի՞նչ է»։ Իհարկե, ես որպես գնդի հրամանատար, հոգացել 

եմ, որ դիվիզիական դատարանի անունից բոլոր թերթերին հերքում ուղարկվի տեղիս 

թերթերում տպված ստոր հոդվածների աոթիվ։ Այսօր այդ հերքումը կուղարկվի, և 

կարծում եմ, որ ես իմ կողմից ամեն ինչ արել եմ այդ քաղաքացի սրիկաների, այդ 



հունգարացի ստոր լրագրողների բարձրացրած աղմուկը լռեցնելու համար։ Կարծեմ, 

լավ եմ խմբագրել.  

«Սույնով N դիվիզիայի դիվիզիական դատարանը և N գնդի շտաբը հայտնում են, որ 

տեղիս թերթում տպագրված այն հոդվածը, թե իբր N գնդի զինվորներն 

անկարգություններ են արել, բոլորովին չի համապատասխանում իրականությանը և 

հերյուրանք է առաջին տողից սկսած մինչև վերջինը, և որ հիշյալ թերթերի դեմ 

սկսված հետաքննությունը մեղավորներին խիստ պատժի կենթարկի»։  

— Դիվիզիական դատարանը մեր գնդի շտաբին հասցեագրած իր գրության մեջ,— 

շարունակեց գնդապետը,― հանգում է այն եզրակացության, թե ըստ էության խոսքը 

վերաբերում է այն սիստեմատիկ հալածանքին, որ մղվում է Ցիսլայտանիայից 

Տրանսլայտանիա ժամանող զորամասերի դեմ։ Ըստ որում համեմատեցեք, թե որքան 

զորք է ուղարկված ռազմաճակատ մեր կազմից և որքան նրանց կողմից։ Ես ձեզ 

անկեղծորեն կասեմ, որ չեխ զինվորն շատ ավելի իմ սրտին մոտ է, քան այդ 

հունգարական խաժամուժը։ Բավական է հիշել միայն, թե ինչպես Բելգիայի մոտ 

հունգարացիները կրակ բացեցին մեր երկրորդ երթային գումարտակի վրա, որը, 

չիմանալով, որ իրենց վրա կրակում են հունգարացիները, սկսեց կրակի տակ առնել 

աջ թևում գտնվող դեյչմեյստերներին, իսկ դեյչմեյստերներն էլ նույնպես շփոթվեցին 

ու կրակ բացեցին իրենց կողքին գտնվող բոսնիական գնդի վրա։ Ա՜յ թե վիճակ էր, 

կասեմ ես ձեզ։ Հենց այդ ժամանակ ես ճաշի էի նստած բրիգադի շտաբում։ Նախորդ 

օրը մենք ստիպված էինք բավականանալ միայն վետչինայով և պահածոյի սուպով, 

իսկ այդ օրը մեզ համար պատրաստել էին հավի լավ բուլյոն, բրնձով համեմած ֆիլե և 

ռոմով հունցած բաբկաներ։ Հենց նախորդ օրը երեկոյան մենք ավանում մի սերբ 

պանդոկապետ էինք կախել, և մեր խոհարարները նրա նկուղում հին, երեսուն 

տարվա գինի էին գտել։ Կարող եք պատկերացնել, թե մենք բոլորս ինչպես էինք 

սպասում այդ ճաշին։ Բուլյոնն արդեն կերել-պրծել էինք և հենց նոր անցել հավին, երբ 

հանկարծ հրաձգություն, հետո թնդանոթաձգություն, և մեր հրետանին, գաղափար 

չունենալով, որ մեր զորամասերն են իրար վրա կրակում, սկսեց կրակ տեղալ մեր գծի 



վրա, և մի արկ ընկավ ուղիղ բրիգադի շտաբի մոտ։ Սերբերն, հավանաբար, կարծել 

էին, թե մեզ մոտ ապստամբություն է ծագել, և ահա բոլոր կողմերից սկսեցին մեզ հուպ 

տալ, իսկ հետո գետն անցնել։ Բրիգադային գեներալին հեռախոսի մոտ են կանչում, և 

դիվիզիայի պետը զարհուրելի աղմուկ է բարձրացնում, թե այդ ինչ խայտառակություն 

է տեղի ունենում բրիգադի մարտական տեղամասում։ Չէ՞ որ ինքը հենց նոր բանակի 

շտաբից հրաման է ստացել, որ սերբերի ձախ թևի դիրքերի վրա հարձակումը պետք է 

սկսել գիշերվա ժամը երկուսն անց երեսունհինգ րոպեին, իսկ մենք ռեզերվ ենք և 

պարտավոր ենք անհապաղ կրակը դադարեցնել։ Բայց այդպիսի սիտուացիայի մեջ 

հեշտ է ասել, «Feuer einstellen!»[86]։ Բրիգադի հեռախոսակայանը հայտնում է, թե չի 

կարողանում կապվել ոչ մի տեղի հետ, բացի Յոթանասունհինգերորդ գնդի շտաբից, 

որը հաղորդում է, թե մոտակա դիվիզիայի շտաբից հրաման է ստացել «auchalten!»[87], 

թե չի կարողանում կապվել մեր դիվիզիայի հետ, թե սերբերը գրավել են 212, 226 և 327 

բարձունքները, պահանջվում է կապը վերականգնելու համար ուղարկել մի 

գումարտակ և անհրաժեշտ է կանոնավորել հեռախոսային կապը մեր դիվիզիայի 

հետ։ Փորձում ենք կապվել դիվիզիայի հետ, բայց կապ չկա, քանի որ սերբերը հենց 

նոր երկու թևերից անցել են մեր թիկունքը և մեր կենտրոնը սեղմել մի եռանկյունու 

մեջ, ուր գտնվում են և՛ հետևակը, և՛ հրետանին, գումակն ու ամբողջ 

ավտոշարասյունը, պարենային խանութն ու դաշտային լազարեթը։ Երկու օր ես 

թամբից ցած չիջա, իսկ դիվիզիայի հրամանատարը գերի ընկավ, ինչպես և մեր 

բրիգադի հրամանատարը։ Իսկ այդ ամենի պատճառը մաջարներն, էին, որ կրակ էին 

բացել մեր երկրորդ երթային գումարտակի վրա։ Ինքնին հասկանալի է, որ իրենց 

մեղքն ամբողջովին մեր գնդի վրա բարդեցին։  

Գնդապետը թքեց։  

— Դուք հիմա ինքներդ համոզվեցիք, պարոն պորուչիկ, թե նրանք ինչպես 

վարպետորեն օգտագործեցին ձեր Կիրալուհիդայի արկածները։  

Պորոլչիկը շփոթված հազաց։  



— Պարոն պորուչիկ,— մտերմավարի դիմեց նրան գնդապետը,― ասացեք ձեռքը 

խղճի վրա դրած, քանի՞ անգամ եք պառկել տիկին Կակոնի հետ։  

Գնդապետ Շրեդերն այսօր շատ լավ տրամադրության մեջ էր։  

— Իզուր մի համոզեք, թե նրա հետ միայն գրագրություն եք ունեցել։ Ես ձեր 

տարիքում, երեք շաբաթ գտնվելով Էգերի տեղագրական դասընթացներում, այդ երեք 

շաբաթվա ընթացքում հունգարուհիների հետ պառկելուց բացի ուրիշ բան չէի անում։ 

Ամեն օր մի ուրիշի հետ․ դեռատիների, չամուսնացածների, պատկառելի տարիքի 

տիկինների հետ, նայած թե ով կպատահեր։ Այնպես բարեխղճորեն էի աշխատում, որ 

երբ գունդ վերադարձա՝ ոտքերս հազիվ էի քարշ տալիս։ Ամենից շատ ինձ հալից գցեց 

մի փաստաբանի կին։ Նա ինձ ցույց էր տալիս, թե ինչի են ընդունակ 

հունգարուհիները, ըստ որում կծում էր քիթս և ամբողջ գիշերը թույլ չէր տալիս, որ մի 

րոպե աչքս փակեմ… «Գրագրությո՜ւն էի սկսել»— մտերմավարի պորուչիկի ուսին 

խփեց գնդապետը։― Այդ բաները մենք լավ ենք հասկանում։ Ինձ ոչինչ մի ասեք, ես իմ 

կարծիքն ունեմ այդ պատմության մասին։ Խելքահան եք արել նրան, ամուսինն 

իմացել է, իսկ այդ ժամանակ ձեր տխմար Շվեյկը… Գիտեք ի՞նչ, պարոն պորուչիկ, 

այդ Շվեյկն, այնուամենայնիվ, հավատարիմ տղա է։ Լա՜վ խաղ է խաղացել ձեր 

նամակի գլխին։ Այդպիսի մարդը, ճիշտն ասած, ափսոս է։ Ա՛յ, դա 

դաստիարակվածություն է։ Տղայի այդ հատկությունը ինձ դուր է գալիս։ Այդ 

պատճառով էլ հետաքննությունն անպայման պետք է դադարեցվի։ Ձեզ, պարոն 

պորուչիկ, մամուլն անվանարկել է։ Բոլորովին միտք չունի, որ դուք մնաք այստեղ։ 

Այս շաբաթ մի երթային վաշտ պիտի ուղարկվի ռուսական ռազմաճակատ։ Գուք 

տասնմեկերորդ վաշտի ամենաավագ սպան եք։ Այդ վաշտը կմեկնի ձեր 

հրամանատարությամբ։ Բրիգադում արդեն ամեն ինչ կարգադրված է։ Ավագ գրագրին 

ասացեք, որ Շվեյկի փոխարեն ձեզ համար մի ուրիշ սպասյակ գտնի։  

Պորուչիկ Լուկաշը երախտագիտաբար նայեց գնդապետին, որը շարունակեց.  



— Շվեյկին ես ուղարկում եմ ձեր տրամադրության տակ որպես վաշտի 

հանձնակատար։  

Գնդապետը ոտքի կանգնեց, և ձեռքը մեկնելով սփրթնած պորուչիկին, ասաց.  

— Այդպիսով, ամբողջ գործը լիկվիդացվում է։ Ցանկանում եմ ձեզ հաջողություն։ 

Ցանկանում եմ, որ Արևելյան ռազմաճակատում աչքի ընկնեք։ Եթե երբևէ նորից 

հանդիպելու լինենք, անցեք մեզ մոտ, մի խուսափեք մեզնից, ինչպես Բուդեյովիցիում․

․․  

Տուն վերադառնալիս պորուչիկ Լուկաշը շարունակ կրկնում էր ինքն իրեն. «Վաշտի 

հրամանատա՜ր, վաշտի հանձնակատա՜ր»։  

Եվ նրա առաջ պատկերանում էր Շվեյկի կերպարանքը։  

Երբ պորուչիկ Լուկաշն ավագ գրագիր Վանեկին հրամայեց Շվեյկի փոխարեն իր 

համար նոր սպասյակ գտնել, նա ասաց․  

— Ես կարծում էի, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ դուք նրանից գոհ եք,— և լսելով, որ 

գնդապետը Շվեյկին տասնմեկերորդ վաշտի հանձնակատար է նշանակել, 

բացականչեց.— Տե՛ր ողորմեա։  

Դիվիզիական դատարանին կից կալանավորական բարաքի լուսամուտները 

պատած էին երկաթե ձողացանցերով։ Այնտեղ, համաձայն կարգադրագրի, վեր էին 

կենում առավոտվա ժամը յոթին և սկսում կարգի բերել ներքնակները, որոնք թափված 

էին ուղղակի կեղտոտ հատակի վրա, քանի որ նարեր չկային։ Երկար միջանցքի 

անջրպետված մի անկյունում, համաձայն կարգադրագրի, դարսում էին ծղոտե 

ներքնակները և վերմակները փռում նրանց վրա։ Ովքեր վերջացրած էին լինում 

հարդարումը, նստում էին պատի երկայնքով դրված նստարանների վրա և զբաղվում 

կամ ոջիլ քթվելով (ռազմաճակատից եկածները), կամ ժամանակը կարճում իրենց 

կյանքից զանազան արկածներ պատմելով։ Շվեյկը ծերունի սակրավոր Վոդիչկայի և 



տարբեր գնդերի ու զենքի տարբեր տեսակների պատկանող մի քանի զինվորների 

հետ նստած էր դռան մոտի նստարանի վրա։  

— Տղե՛րք,— ասաց Վոդիչկան,— հապա մի նայեցեք լուսամուտի մոտ նստած այն 

հունգարացի ղոչուն, տեսեք, թե շանորդին ինչպես է աղոթում, որ իր գործը աջողի։ 

Ձեռքներդ քոր չի՞ գալիս, որ ռեխին հասցնեք։  

— Ինչի՞ համար, նա լավ տղա է,— ասաց Շվեյկը։— նա այստեղ ընկել է այն 

պատճառով, որ չի ցանկացել զորակոչին ներկայանալ։ Նա պատերազմին դեմ է։ 

Աղանդավոր է, և մարդուն նստեցրել են նրա համար, որ չի ուզում ոչ ոքի սպանել և 

հետևում է աստծու պատվիրանին։ Իհարկե նրան աստծու պատվիրան ցույց կտան։ 

Պատերազմից առաջ Մորավիայում Նեմրավա ազգանունով մի մարդ կար։ Եվ ահա, 

երբ նրան զինվոր տարան, հրաժարվեց նույնիսկ հրացանը ուսին դնել, թե, գիտեք, 

հրացան կրելն իր համոզմունքներին դեմ է։ Նրան մեռցնելու աստիճան տանջեցին 

բանտում, իսկ հետո նորից տարան երդում տալու։ Իսկ նա՝ չէ ու չէ, ասում է, չեմ 

երդվի, դա իմ համոզմունքներին դեմ է։ Եվ իր ասածի վրա էլ մնաց։  

— Ա՛յ քեզ հիմար,― ասաց ծերունի սակրավոր Վոդիչկան,— պետք է երդվեր, իսկ 

հետո թքեր այդ ամենի, ինչպես և երդումի վրա։  

— Ես արդեն երեք անգամ երդվել եմ,— մեջ մտավ մի հետևակային,— և արդեն 

երրորդ անգամ նստած եմ դասալքելու համար։ Եթե բժշկական թուղթ չունենայի, որ 

տասնհինգ տարի առաջ խելագարության նոպայի ժամանակ հորաքրոջս սպանել եմ, 

երևի ինձ ռազմաճակատում արդեն երեք անգամ գնդակահարած կլինեին։ Իսկ հիմա 

հանգուցյալ հորաքույրս ինձ միշտ փորձանքից ազատում է, և վերջ ի վերջո երևի այս 

պատերազմից դուրս գամ ողջ և առողջ։  

― Իսկ դու ինչի՞ համար, ընկեր, հորաքրոջդ սպանեցիր։  

— Ինչի՞ համար են մարդ սպանում,— պատասխանեց զինվորը,— պարզ բան է, 

ամեն մարդ էլ գիտե, փողի համար։ Այդ պառավն երեք խնայողական գրքույկ ուներ, և 

տոկոսները նրան ուղարկել էին հենց այն ժամանակ, երբ ես, քրջոտ ու գջլտված, իրեն 



հյուր էի եկել։ Աշխարհումս նրանից բացի էլ մարդ չունեի։ Եվ ահա եկա իր մոտ 

խնդրելու, որ ինձ տուն ընդունի, իսկ այդ գարշելի արարածը, թե. «Գնա, աշխատիր, 

դու, ասում է, ջահել, ուժով ու առողջ տղա ես»։ Դե՛հ, նա իրենն է ասում, ես իմը, 

կրակախառնիչով մի քանի անգամ թրխկացրի գլխին և երեսն այնպես չնջխեցի, որ 

ինքս էլ չէի կարողանում որոշել՝ հորաքո՞ւյրս է թե հորաքույրս չի։ Հատակին նստել եմ 

նրա կողքին ու մի գլուխ կրկնում եմ․ «Հորաքո՞ւյրս է թե հորաքույրս չի»։ Մյուս օրը 

ինձ հարևանները հենց այդ դրության մեջ էլ գտան։ Հետո ընկա Սլուպիի գժանոցը, 

իսկ երբ պատերազմից առաջ Բոհնիցիում մեզ կանչեցին հանձնաժողովի, ինձ 

ապաքինված համարեցին, և ստիպված եղա զինվորական ծառայություն կատարել 

բաց թողած տարիների համար։  

Նրանց մոտով անցավ նիհար ու լողլող, տանջված դեմքով մի զինվոր, ավելը 

ձեռքին։  

― Սա վարժապետ է, մեր երթային վաշտից,― ներկայացրեց նրան Շվեյկի կողքին 

նստած եգերը։— Գնում է ավլելու։ Չտեսնված կարգին մարդ է։ Այստեղ է ընկել իր 

հորինած մի ոտանավորի համար։  

— Է՛յ, վարժապետ, հապա եկ այստեղ,— ձայն տվեց նա ավելավոր զինվորին։  

Վերջինս լուրջ տեսքով մոտեցավ նստարանին։  

— Հապա պատմիր մեզ ոջիլների մասին։  

Ավելավոր զինվորը հազաց ու սկսեց.  

Ամբողջ ճակատը ոջլով է պատած. 

Քորվում է զորքը քնած թե արթուն, 

Գեներալն անգամ, մունդիրը հանած, 

Առյուծի նման ոջիլ է ջարդում։ 

 

Ոջիլներն ունեն ձրի օթևան, 



Անհոգ ապրում են, կծում ամենքին, 

Եվ մահճի վրա որձն ավստրիական 

Բռնաբարում է պրուսական էգին։  

Տանջված վարժապետ զինվորը նստեց նստարանին ու հառաչեց․  

— Ահա և բոլորը։ Դրա համար արդեն չորս անգամ պարոն աուդիտորին 

հարցաքննության եմ ներկայացել։  

— Ճիշտն ասած, ձեր գործը մի հոտած ձու էլ չարժե,— ծանրակշիռ կերպով ասաց 

Շվեյկը։— Բանը կախված է նրանից, թե նրանք դատարանում ում կհամարեն 

ավստրիական որձ ոջիլ։ Լավ է, որ դուք մահճակի մասին խոսել եք։ Դրանով նրանց 

այնպես էք մոլորեցրել, որ բոլորովին գլուխ չեն հանի։ Միայն թե նրանց անպայման 

բացատրեցեք, որ վշիվակը որձ ոջիլն է և որ ոջլուհու վրա կարող է պառկել միայն որձ 

ոջիլը։ Այլապես դուրս չեք պրծնի։ Դուք այդ ոտանավորն, իհարկե, նրա համար չեք 

գրել, որ որևէ մեկին վիրավորեք,— դա պարզ է։ Պարոն աուդիտորին ասացեք, թե ձեր 

հաճույքի համար եք գրել, և ինչպես որ որձ խոզը չեխերեն կոչվում է կանեց, այնպես 

էլ որձ ոջիլը՝ վշիվակ։  

Ուսուցիչը խորապես հառաչեց.  

— Բայց ես ի՞նչ կարող եմ անել, եթե աուդիտորը չեխերեն լավ չգիտե։ Ես գրեթե 

այդպես էլ բացատրեցի նրան, իսկ նա հարձակվեց վրաս .«Ոչիլի որց չեխերեն կոչվի 

ֆոժակ, այլ ոչ թե ֆժիվակ»,— ասաց պարոն աուդիտորը.  

— Femmininum, Sie gebildeter Kerl, ist «Ֆոժ», Also masculinum ist «Ֆոժակ» Wir 

kennen unsere Pappenheimer[88].  

— Կարճ ասած,— ասաց Շվեյկը,— ձեր բանը բուրդ է, բայց չպիտի հուսահատվել, 

վերջը լավ կլինի, ինչպես Պլզենում ասել է գնչու Յանեչեկը, երբ 1879 թվին, թալանելու 

նպատակով երկու մարդ սպանած լինելու համար, նրան դատապարտել էին 

կախաղանի։ Եվ նա ճիշտ էր գուշակել։ Վերջին րոպեին Յանեչեկին հանել էին 



կախաղանի տակից․ նրան չէր կարելի կախել, որովհետև թագավոր կայսեր ծննդյան 

օրը համընկել էր հենց նրա կախելու օրվան։ Այդ պատճառով էլ նրան կախել էին 

ծննդյան օրվա հաջորդ օրը։ Բայց տղայի բախտը դեռ ավելի էր բանել. կախելուց երեք 

օր հետո նրան ներում էին շնորհել, և ստիպված էին եղել դատավարությունը նորից 

սկսել, քանի որ բոլոր տվյալներից երևում էր, որ սպանողն ուրիշ մարդ է եղել։ 

Ստիպված էին եղել նրան հանել կալանավորական գերեզմանոցից և թաղել Պլզենի 

կաթոլիկական գերեզմանատանը։ Իսկ հետո պարզվել էր, որ մարդը 

ավետարանական դավանության է պատկանում, և նրան տեղափոխել էին 

ավետարանականների գերեզմանոցը, իսկ հետո…  

— Հետո կհասցնեմ ռեխիդ,— մեջ մտավ ծերունի սակրավոր Վոդիչկան։— Ինչեր 

ասես չի հնարի այս գյադան։ Խեղճ մարդուն դիվիզիական դատարան է սպասում, իսկ 

այս սրիկան երեկ մեզ հարցաքննության տանելիս զահլաս տարավ ինչ-որ երիքոնյան 

վարդի մասին դուրս տալով։  

— Դա ես չեմ հնարել։ Դա ասել է նկարիչ Պանուշկայի ծառա Մատեյը, երբ մի 

պառավ կնիկ նրան հարցրել է, թե երիքոնյան վարդն ինչ տեսակ բան է։ Նա պառավին 

ասել է․ «Վերցրեք կովի չոր թրիքը, դրեք ափսեի մեջ, վրան ջուր լցրեք, և նա կսկսի 

կանաչին տալ։ Երիքոնյան վարդը հենց դա է որ կա»։ Այդ անմտությունը ես չեմ 

հնարել,— պաշտպանվում էր Շվեյկը,— բայց չէ՞ որ որևէ բանի մասին պիտի 

խոսեինք, քանի որ միասին գնում էինք հարցաքննության։ Ես, Վոդիչկա, միայն ուզում 

էի քեզ զբաղեցնել…  

— Կզբաղեցնես, ո՞նց չէ,— արհամարհանքով թքեց Վոդիչկան։— Մարդ չգիտե 

ինչպես դուրս պրծնի այս պատմությունից, որ այդ մաջար սրիկաների հախից գա, իսկ 

սա քեզ ինչ-որ կովի թրիքով է մխիթարում։ Իսկ ես այդ մաջար փսլնքոտների հախից 

ինչպե՞ս գամ, երբ կալանավորված նստած եմ այստեղ։ Եվ դեռ ստիպված եմ 

երկերեսանիություն անել ու ասել, թե իբր մաջարներին բոլորովին չեմ ատում։ Մի 

խոսքով, իսկը շան կյանք։ Թե ձեռս մի մաջար կընկնի՜։ Կսատկացնեմ շան լակոտի 



պես։ Ես նրան «istem ald meg a magyart»[89] ցույց կտամ, այնպես հաշիվը մաքրեմ, որ 

ինձ երբեք մտահան չանի։  

— Մենք անհանգստանալու պատճառ չունենք,— ասաց Շվեյկը,— վերջը լավ կինի։ 

Գլխավորն այն է, որ մարդ դատարանում երբեք ճշմարտությունը չասի։ Ով թույլ է 

տալիս, որ իրեն խաբեն և խոստովանում է, կորած է։ Խոստովանությունից երբեք լավ 

բան չի ստացվում։ Երբ ես աշխատում էի Մորավսկա Օստրավայում, այնտեղ մի 

այսպիսի դեպք պատահեց։ Մի հանքափոր երես առ երես, առանց վկաների, ծեծեց մի 

ինժեների։ Հանքափորին պաշտպանող փաստաբանը շարունակ նրան ասում էր, որ 

եթե ուզում է ոչինչ չանեն՝ թող իր մեղքը ժխտի, իսկ դատարանի նախագահը 

հայրաբար հորդորում էր, թե խոստովանությունը հանդիսանում է նրբացուցիչ դեպք 

հանցանաց։ Իսկ հանքափորը իր էշն է քշում, չի խոստովանում, և վերջ։ Եվ ահա նրան 

ազատեցին, որովհետև ապացուցեց իր այլուրեքությունը, թե իբր դեպքի օրը Բոնոյում 

է եղել․․․  

— Հիսո՜ւս Քրիստոս,— գոռաց կատաղած Վոդիչկան,— էլ չեմ դիմանա։ Չեմ 

հասկանում ինչի համար ես այդ բոլորը պատմում։ Երեկ հարցաքննության ժամանակ 

մեզ հետ ճիշտ այդպիսի մի մարդ կար։ Աուդիտորը նրան հարցնում է, թե 

զինվորական ծառայությունից առաջ ինչ գործ է արել, իսկ նա, թե. «Քրիսի մոտ փչում 

էի», և այդպես ամբողջ կես ժամ, մինչև որ պարզվեց, որ Քրիս ազգանունով մի դարբնի 

մոտ փուքս է փչում։ Իսկ երբ հարցրին. «Ուրեմն, նրա աշկե՞րտն եք», պատասխանեց․ 

«Ճիշտ այդպես, նրա անունն է Ֆրանտա Հուբշի»։  

Միջանցքում ոտնաձայներ հնչեցին, և լսվեց ժամապահի գոչը․ «Zuwachs»[90]։  

— Մեր թիվն ավելանում է,— ուրախ բացականչեց Շվեյկը,— երևի ծխուկ կունենա 

պահած։  

Դուռը բացվեց, և հրելով ներս գցեցին նույն այն հոժարականին, որ Բուդեյովիցիում 

Շվեյկի հետ բանտ էր նստել, իսկ հետո ուղարկվել վաշտերից մեկի խոհանոցը։  



— Փա՜ռք քեզ, Հիսուս Քրիստոս,— ասաց նա ներս մտնելով, և Շվեյկը բոլորի 

փոխարեն նրան պատասխանեց.  

— Հավիտյանս հավիտենից։ Ամե՛ն։  

Հոժարականը գոհ տեսքով նայեց Շվեյկին, հետը բերած վերմակը գրեց գետնին և 

նստեց չեխական գաղութի մոտ։ Ապա, արձակելով ոտքերի փաթաթանները, հանեց 

դրանց մեջ վարպետորեն թաքցրած սիգարետները և սկսեց բաժանել նրանց։ Հետո 

կոշիկի միջից հանեց լուցկու տուփի ֆոսֆորապատ կողը և մի քանի լուցկի, որոնց 

գլխիկները խնամքով մեջտեղից հավասար կես էին արած, չրթացրեց, զգուշաբար 

վառեց իր սիգարետը, տվեց մյուսներն էլ վառեն և անտարբեր հայտարարեց.  

— Ինձ մեղադրում են ապստամբություն բարձրացնելու մեջ։  

— Դատա՛րկ բան է,— հանգստացրեց նրա ն Շվեյկը,— հե՛չ բան է։  

— Իհարկե,— ասաց հոժարականը,— եթե մտադիր ենք պատերազմը շահել 

զանազան դատարանների միջոցով։ Եթե ուզում են ինձ անպայման դատի տալ, թող 

տան։ Վերջին հաշվով, մի ավելորդ դատավարություն ընդհանուր իրադրության մեջ 

ոչինչ չի փոխի։  

— Իսկ դու ինչպե՞ս ես ապստամբություն բարձրացրել,— հարցրեց սակրավոր 

Վոդիչկան, համակրանքով նայելով հոժարականին։  

— Հրաժարվեցի մաքրել հաուպտվախտի արտաքնոցները,— պատասխանեց 

հոժարականը։— Ինձ տարան ուղիղ գնդապետի մոտ։ Իսկ նա հայտնի խոզ է։ Սկսեց 

վրաս գոռալ, թե ես բանտարկված եմ գնդային զեկույցի հիման վրա, այդ պատճառով 

էլ սովորական կալանավոր եմ, որ նա առհասարակ զարմանում է, թե երկիրն ինչպես 

է ինձ պահում իր վրա և այդպիսի խայտառակությունից հետո դեռ շարունակում 

պտտվել, թե բանակի շարքերում հայտնվել է հոժարականի ուսաթելեր կրող մեկը, 

որն իրավունք ունի սպայի կոչում ստանալու, բայց իր արարքներով միայն կարող է 

պետերին նողկանք պատճառել։ Ես նրան պատասխանեցի, թե երկրի պտտվելը չի 



կարող խախտվել այն պատճառով, որ նրա վրա ինձ նման մի հոժարական է 

հայտնվել, և թե բնության օրենքներն ավելի զորավոր են, քան հոժարականի 

ուսաթելերը։ Կցանկանայի իմանալ, ասում եմ, թե ո՞վ կարող է ստիպել ինձ մաքրել 

այն արտաքնոցները, որոնք ես ինքս չեմ ապականել, թեև իրավունք ունեի այդ բանն 

անելու այն խոզային սնունդի պատճառով, որ մենք ստանում ենք գնդի խոհանոցից, 

որտեղ միայն փտած կաղամբ ու ոչխարի հոտած միս են տալիս։ Ես գնդապետին 

ասացի, որ ինձ փոքր-ինչ տարօրինակ է թվում նրա այն հարցը, թե ինչպես է երկիրը 

ինձ պահում իր վրա, իմ պատճառով, իհարկե, երկրաշարժ չի լինի։ Իմ ճառի 

ընթացքում նա միայն ատամներն էր կրճտացնում, ինչպես անում է մատակ ձին, երբ 

լեզվի տակ սառցակալած ճակնդեղ է ընկնում։ Իսկ հետո վրաս գոռաց. «Պիտի 

մաքրե՞ք արտաքնոցները թե ոչ»։ «Բնավ ոչ, չեմ մաքրի»։— «Գրո՛ղը տանի, դուք 

կմաքրեք ոչ թե մեկ, այլ հարյուր արտաքնոց»։— «Բնավ ոչ, չեմ մաքրի ո՛չ հարյուր, ո՛չ 

էլ մեկ արտաքնոց»։ Եվ այդպես անվերջ. «Կմաքրե՞ք արտաքնոցները»։— «Չեմ մաքրի 

արտաքնոցները»։ Մենք այդ արտաքնոցներն այնպես ենք փոխանցում իրար, որ 

կարծես Պավլա Մոուդրպայի մանկական գրքից քաղած զվարճասելուկ լիներ։ 

Գնդապետը խելագարի պես վազվզում էր գրասենյակում, ի վերջո նստեց ու ասաց․ 

«Լավ մտածեցեք, ապա թե ոչ՝ ապստամբություն բարձրացնելու համար ես ձեզ 

կհանձնեմ դիվիզիական դատարանին։ Չկարծեք, թե դուք առաջին հոժարականը 

կլինեք, որ գնդակահարվել է այս պատերազմի ժամանակ։ Սերբիայում մենք 

կախեցինք տասերորդ վաշտի երկու հոժարականների, իսկ ինններորդ վաշտից 

մեկին գառան պես գնդակահարեցինք։ Իսկ ինչի՞ համար։ Համառության համար։ Այն 

երկուսը, որոնց կախեցինք, հրաժարվել էին սվինահարել մի շաբացցի պարտիզանի 

կնոջն ու փոքրիկ տղային, իսկ իններորդ վաշտի հոժարականին գնդակահարեցինք 

նրա համար, որ հրաժարվեց հարձակման գնալ, պատճառաբանելով, թե իբր ոտքերն 

ուռել են և թե տափակաթաթություն ունի։ Հը՛, արտաքնոցները մաքրելո՞ւ եք թե ոչ»։ 

«Բնավ ոչ, չեմ մաքրի»։ Գնդապետը նայեց ինձ ու հարցրեց. «Լսեցեք, դուք հո 



սլավյանոֆի՞լ չեք»։ «Բնավ ոչ»։ Դրանից հետո ինձ տարան և հայտարարեցին, թե ես 

մեղադրվում եմ խռովության մեջ։  

— Ամենից լավն այն է,— ասաց Շվեյկը,— որ մարդ ապուշ ձևանա։ Երբ ես նստած 

էի կայազորի բանտում, այնտեղ մեզ հետ մի շատ խելոք ու կրթված մարդ կար, 

առևտրական դպրոցի դասատու։ Նա դասալքել էր ռազմի դաշտից, այնպես որ ուզում 

էին նույնիսկ աղմկալից դատավարություն սարքել և, մյուսներին վախեցնելու համար, 

դատապարտել ու կախել։ Բայց նա շատ հասարակ ձևով այդ պատմությունից դուրս 

պրծավ։ Սկսեց ձևանալ, թե տառապում է ժառանգական ծանր հիվանդությամբ, և 

բժշկական քննության ժամանակ շտաբի բժշկին ասաց, թե ինքը բնավ չի դասալքել, 

այլ պարզապես դեռ պատանի հասակից սիրում է ճամփորդել, և շարունակ որևէ 

հեռավոր տեղ գնալու պահանջ է զգում։ Մի անգամ, ասում է, արթնացել է 

Համբուրգում, իսկ մի ուրիշ անգամ՝ Լոնդոնում, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչպես է 

ընկել այնտեղ։ Հայրն եղել է ալկոհոլիկ և նրա ծնվելուց քիչ առաջ ինքնասպանություն 

է գործել, մայրն եղել է պոռնիկ, շարունակ հարբած, և մեռել է սպիտակ ջերմախտից։ 

Փոքր քույրը խեղդվել է, մեծն իրեն գցել գնացքի տակ, եղբայրը ցած է նետվել 

Վիշեգրադիի երկաթուղային կամուրջից։ Պապը սպանել է կնոջը, ինքն իր վրա նավթ 

լցրել ու վառվել։ Մյուս տատը քարշ է եկել գնչուների հետ և բանտում լուցկիներով 

ինքն իրեն թունավորել է։ Մորաքրոջ տղան մի քանի անգամ դատվել է հրկիզման 

համար և Կարտոուզիում ապակու կտորով կտրել է իր քներակը։ Հորեղբոր աղջիկը 

Վիեննայում ցած է նետվել վեցերորդ հարկից։ Նրա դաստիարակությանը ոչ ոք չի 

հետևել և նա մինչև տասը տարեկան դառնալը խոսել չի կարողացել, որովհետև մի 

անգամ, երբ նրան, տակավին վեց ամսական, սեղանի վրա բարուրել են և սենյակից 

ինչ-որ տեղ գնացել, կատուն սեղանի վրայից նրան ցած է գցել, և նա ընկնելիս գլուխը 

խփել է հատակին։ Հիմա պարբերաբար սաստիկ գլխացավ է ունենում, և այդ 

պահերին չի գիտակցում, թե ինչ է անում, և հենց այդպիսի դրության մեջ էլ 

ռազմաճակատից գնացել է Պրագա և ուշքի եկել միայն այն բանից հետո, երբ 

զինվորական ոստիկանությունը նրան ձերբակալել է «Ֆլեկների մոտ» գարեջրատանը։ 



Պետք էր տեսնել, թե ինչպես շտապով նրան ազատեցին զինվորական 

ծառայությունից։ Եվ նրա հետ միևնույն խցում նստած հինգ զինվորները ի դեպ 

ամենայնի մի կտոր թղթի վրա գրեցին.  

Հայրը ալկոհոլիկ։ Մայրը պոռնիկ։ 

I քույրը (խեղդվել է)։ 

II քույրը (գնացք)։ 

Եղբայրը (կամրջից)։ 

Պապը (կնոջը, նավթ, հրկիզում)։ 

Տատը (գնչուներ, լուցկիներ) և այլն։  

Բայց երբ նրանցից մեկը սկսեց այդ ամենը պատմել շտաբի բժշկին, ապա, դեռ 

մորաքրոջ տղային չհասած, շտաբի բժիշկը նրան ընդհատեց, քանի որ դա արդեն 

երրորդ դեպքն էր, և ասաց․ «Իսկ քո հորեղբոր աղջիկը Վիեննայում ցած է նետվել 

վեցերորդ հարկից, քո դաստիարակությանը, լոդրի մեկը, ոչ ոք չի հետևել․ բայց քեզ 

կալանավորական վաշտերում կվերադաստիարակենք։ Նրան տարան բանտ, 

ձեռներն ու ոտները իրար կապեցին, և միանգամից չքացան և՛ վատ 

դաստիարակությունը, և՛ ալկոհոլիկ հայրը, և պոռնիկ մայրը, և նա գերադասեց 

կամովին ռազմաճակատ գնալ։  

— Ներկայումս,— ասաց հոժարականը,— զինվորական ծառայության մեջ ծանր 

ժառանգականությանն այլևս ոչ ոք չի հավատում, այլապես ստիպված պիտի լինեին 

բոլոր գլխավոր շտաբները գժանոց ուղարկել։  

Երկաթապատ դռան մեջ ճռնչաց բանալին, և ներս մտավ պրոֆոսը։  

— Հետևակային Շվեյկ և սակրավոր Վոդիչկա, ներկայանալ պարոն աուդիտորին։  

Երկուսն էլ վեր կացան, և Վոդիչկան դիմեց Շվեյկին․  

— Ա՛յ քեզ սրիկաներ, ամեն աստծու օր հարցաքննություն, բայց ոչ մի արդյունք։ 

Երևի ավելի լավ կլիներ, գրո՛ղը տանի, մեզ դատապարտեին և անվերջ հոգիներս 



չհանեին։ Ամբողջ օրն անգործ ընկած ենք այստեղ, իսկ այդ մաջար գյադա-գյուդաները 

չորս կողմը զվռնում են…  

Հարցաքննության գնալով դիվիզիական դատարանի գրասենյակը, որ տեղավորված 

էր մյուս կողմում, նույնպես բարաքի մեջ, սակրավոր Վոդիչկան Շվեյկի հետ 

քննարկում էր այն հարցը, թե վերջապես, ե՞րբ պիտի կանգնեն իսկական դատարանի 

առաջ։  

— Միայն հարցաքննություն ու հարցաքննություն,— բարկությունից իրեն ուտում 

էր Վոդիչկան,— գոնե այդ բոլորից մի օգուտ լիներ։ Մի բոլ թուղթ կմրոտեն, մարդ 

բանտի մեջ կփտի ու իսկական դատարանի երես չի տեսնի։ Ճիշտն ասա, նրանց 

տված ճաշը ուտել կլինի՞։ Իսկ նրանց այն կաղամբն ու ցրտատար կարտոֆի՞լը։ 

Գրո՛ղը տանի, կյանքումս այսպիսի ապուշ համաշխարհային պատերազմ չեմ տեսել։ 

Ես այդ ամենը բոլորովին ուրիշ կերպ էի պատկերացնում։  

― Իսկ ես գոհ եմ,— ասաց Շվեյկը։— Դեռևս մի քանի տարի առաջ, երբ իսկական 

զինվորական ծառայության մեջ էի, մեր ֆելդֆեբել Սոլպերան մեզ ասում էր. 

«Զինվորական ծառայության մեջ յուրաքանչյուր ոք պետք է իմանա իր 

պարտականությունները»։ Եվ պատահում էր, որ այդ ասելիս այնպես էր հասցնում 

ռեխիդ, որ երբեք չէիք մոռանա։ Կամ երբ հանգուցյալ օբեր-լեյտենանտ Կվայզերը 

գալիս էր հրացանները ստուգելու, ամեն անգամ մեր գլխին դասախոսություն էր 

կարդում, թե զինվորն իրավունք չունի իր զգացմունքներին ազատություն տալու, 

զինվորները, ասում էր նա, անասուններ են, պետությունը նրանց կերակրում, սուրճ է 

խմեցնում, ծխախոտ է տալիս, և դրա համար նրանք պետք է եզան պես օրն ի բուն 

տքնեն։  

Սակրավոր Վոդիչկան փոքր-ինչ միտք արեց և ապա ասաց.  

— Երբ գաս աուդիտորի մոտ, Շվեյկ, լավ կլինի չփչես, այլ կրկնես անցած 

հարցաքննության ժամանակ ասածդ, որպեսզի ես անհարմար դրության մեջ չընկնեմ։ 



Գլխավորն այն է, որ դու ինքդ տեսել ես, թե մաջարներն ինչպես հարձակվեցին ինձ 

վրա։ Չէ՞ որ, ինչ էլ որ լինի, մենք այդ ամենը միասին ենք արել։  



― Մի՛ վախենա, Վոդիչկա,— հանգստացնում էր նրան Շվեյկը։― Գլխավորը 

հանգիստ մնալն ու չհուզվելն է։ Ինչ-որ դիվիզիական դատարանի առաջ կանգնելն 

ի՞նչ մի մեծ բան է։ Դու պիտի տեսնեիր, թե ռազմական դատարանն առաջներում 

ինչպես էր գործում։ Մեզ հետ իսկական ծառայություն էր կատարում մի ուսուցիչ, 

ազգանունը Հերալ։ Եվ ահա մի անգամ, երբ մեր ամբողջ դասակին, որպես պատիժ, 

զրկել էին քաղաք դուրս գալու իրավունքից, այդ Հերալը մահճակի վրա պառկած 

պատմում էր, թե Պրագայի թանգարանում Մարիա Թերեզայի ժամանակվա 

ռազմական դատարանի գրանցումների մի գիրք կա։ Ամեն մի գունդ ունեցել է իր 

դահիճը, որն իր գնդի զինվորներին կախել է հատահաշվով, մարդագլուխ մի 

թերեզյան թալլեր վճարով։ Եվ այդ գրանցումներից պարզվում է, որ որոշ օրեր դահիճը 

մինչև հինգ թալլեր փող է վաստակել։ Դե, հասկանալի է,— ավելարեց Շվեյկը 

լրջորեն,― այն ժամանակ գնդերը ավելի մեծ են եղել և շարունակ համալրվել են 

գյուղերի հաշվին։  

― Երբ ես Սերբիայում էի,— ասաց Վոդիչկան,— մեր բրիգադում յուրաքանչյուրին, 

ով հանձն էր առնում պարտիզաններ կախել, վճարում էին սիգարետով։ Եթե 

տղամարդ կախեր, կստանար «Սպորտ» տեսակի տասը հատ սիգարետ, իսկ եթե կին 

կամ երեխա՝ հինգ հատ։ Հետո ինտենդանտությունը խնայողություն մտցրեց, և 

սկսեցին բոլորին միանգամից գնդակահարել։ Ինձ հետ մի գնչու էր ծառայում։ Մենք 

երկար ժամանակ չգիտեինք, որ նա այդ գործով է զբաղվում։ Միայն զարմանում էինք, 

որ միշտ գիշերը նրան կանչում են գրասենյակ։ Այն ժամանակ մենք կանգնած էինք 

Դրինայի ափին։ Եվ ահա մի գիշեր, երբ նա բացակա էր, զինվորներից մեկի խելքին 

փչեց նրա իրերը տնտղել, և, պատկերացրու, այդ անապատկառի տոպրակում երեք 

տուփ «Սպորտ» կար, յուրաքանչյուրի մեջ հարյուր սիգարետ։ Առավոտյան դեմ նա 

վերադարձավ մեր սարայը, և մենք նրա հաշիվը կարճ կտրեցինք, գետին գցեցինք, իսկ 

Բալուոնը գոտիով խեղդեց։ Սրիկան կատվի պես կենսունակ էր։— Ծերունի 

սակրավոր Վոդիչկան թքեց։— Ոչ մի կերպ չէինք կարողանում խեղդել։ Արդեն հալից 

ընկել էր, աչքերը դուրս էին պրծել, բայց դեռ կենդանի էր կիսամորթ աքլորի պես։ Այն 



ժամանակ մենք սկսեցինք նրան պատառոտել, ինչպես կատվին են անում։ Երկու հոգի 

բռնեցին գլխից, երկու հոգի՝ ոտքերից, և վիզը ոլորեցինք։ Հետո նրան հագցրինք հենց 

իր իրերի պարկը՝ սիգարետներն էլ մեջը, և, գցեցինք Դրինայի ամենախոր տեղը։ Ո՞վ 

կծխեր այդ սիգարետները։ Իսկ առավոտյան սկսեցինք նրան որոնել…  

— Դուք պետք է զեկուցեիք, թե նա գասալքել է,— հեղինակավոր կերպով 

ավելացրեց Շվեյկը,— թե իբր վաղուց էր, պատրատվում այդ բանն անել, ամեն օր 

ասում էր, թե պիտի ճղի։  

— Չէ՜ մի, շատ հավես ունեինք այդ մասին մտածելու,— պատասխանեց 

Վոդիչկան։— Մենք մեր գործն արել էինք, իսկ մնացածը մեզ չէր հետաքրքրում։ 

Այնտեղ դա սովորական բան էր. ամեն օր մեկնումեկն անհետանում էր, իսկ նրան 

Դրինայից այլևս չէին հանում։ Ուռած պարտիզանն ու մեր այլանդակված 

պահեստայինը սիրով լողում էին կողք-կողքի։ Առաջին անգամ տեսնողի ջանը դող էր 

ընկնում, ինչպես դողերոցքի ժամանակ։  

— Հարկավոր էր նրանց խինին տալ,— ասաց Շվեյկը։  

Այդ խոսքի վրա նրանք մտան այն բարաքը, որտեղ տեղավորված էր դիվիզիական 

դատարանը, և ուղեկցորդները նրանց տարան №8 գրասենյակը, որտեղ թղթերով 

ծածկված մի երկար սեղանի հետևում նստած էր աուդիտոր Ռուլլերը։  

Նրա առաջ ընկած էր օրենքների ժողովածուի հատորը, որի վրա հանգչում էր թեյի, 

կիսատ բաժակը։ Սեղանի վրա վեր էր խոյանում կեղծ փղոսկրից շինած 

խաչելությունը իր փոշոտված Քրիստոսով, որը հուսահատ նայում էր իր խաչի 

պատվանդանին, որ ծածկված էր մոխրով ու ծխուկներով։ Այդ պահին աուդիտոր 

Ռուլլերը մի ձեռքով թափ էր տալիս սիգարետի մոխիրը և սիգարետով թխթխկացնում 

խաչելության պատվանդանը՝ ի նոր վիշտ խաչյալ աստծո, իսկ մյուսով պոկում 

Օրենքների ժողովածուին կպած բաժակը։ Բաժակը պոկելով, նա շարունակեց թերթել 

սպայական ժողովարանից վերցրած գիրքը։ Դա Ֆր. Ս․ Կրաուզեի գիրքն էր, հետևյալ 

բազմախոստում վերնագրով․  



«Forschungen zur Entwicklungsgeschichte der geschlechtlichen moral»[91]։  

Աուդիտորը հափշտակված դիտում էր կնոջ և տղամարդու սեռական օրգանների 

նաիվ նկարների ռեպրոդուկցիաներն ու համապատասխան ոտանավորները, որոնք 

գիտնական Ֆր. Ս. Կրաուզեն հայտնագործել էր Բեռլինի Արևմտյան կայարանի 

արտաքնոցներում,— և չնկատեց ներս մտնողներին։  

Նա ռեպրոդուկցիաներից կտրվեց միայն այն բանից հետո, երբ Վոդիչկան հազաց։  

— Was geht los?[92]— հարցրեց նա, շարունակելով թերթել գիրքը, նոր պրիմիտիվ 

նկարներ և ուրվանկարներ որոնելով։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն աուդիտոր,— պատասխանեց Շվեյկը,— 

կոլլեգա Վոդիչկան մրսել է և հազում է։  

Աուդիտորը միայն հիմա նայեց Շվեյկին ու Վոդիչկային։ Նա ջանաց դեմքին լուրջ 

արտահայտություն հաղորդել։  

— Վերջապես տե՜ղ հասաք,— ասաց աուդիտորը, պրպտելով սեղանին հանգչող 

գործերի կույտը։— Ես հրամայել էի ձեզ ժամը տասին կանչել, իսկ հիմա արդեն 

համարյա տասնմեկն է։ Այդ ի՞նչպես ես կանգնած, է՛շ,— դիմեց նա Վոդիչկային, որը 

հանդգնել էր կանգնել «ազատ»։— Երբ կասեմ «ազատ», այն ժամանակ կարող ես զռփի 

ոտքերովդ ինչ ուզենաս անես։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն աուդիտոր,— մեջ մտավ Շվեյկը, նա 

ռևմատիզմ ունի։  

— Լեզուդ քեզ քաշիր,— ասաց աուդիտոր Ռուլլերը։— Պատասխանիր այն 

ժամանակ, երբ քեզ կխոսեցնեն։ Դու արդեն երեք անգամ ինձ մոտ հարցաքննության 

ես եղել և միշտ էլ դուրս ես տալիս ավելի, քան պետք է։ Վերջապես այդ գործը պիտի 

գտնե՞մ թե ոչ։ Ա՛յ թե տանջվեցի սրիկաներիդ երեսից։ Ձեզ վրա էժան չի նստի, որ 

իզուր տեղը դատարանի համար գործ եք ստեղծում։  



— Դե, ուրեմն, լսեցեք, արնախում տզրուկներ,— ավելացրեց նա, թդթերի կույտի 

տակից դուրս քաշելով մի մեծ գործ, որ վերնագրված էր. Schwejk und Woditschka[93]։ 

Չկարծեք, թե մի ինչ-որ տխմար տուրուդմբոցի համար նորից վեր կընկնեք դիվիզիայի 

բանտում և միառժամանակ ռազմաճակատից կպրծնեք։ Դմբոներիդ պատճառով ես 

ստիպված եղա զանգահարել, բանակի շտաբին կից դատարանին։  

Աուդիտորը հառաչեց։  

— Ի՞նչ ես ռեխդ այդպես լրջացնում, Շվեյկ,— շարունակեց նա։— 

Ռազմաճակատում հոնվեդների հետ կռվելու հավես չես ունենա։ Ձեր գործը 

կարճվում է, և ամեն մեկդ կվերադառնա իր երթային զորամասը, որտեղ կպատժվի 

կարգապահական կարգով, իսկ հետո իր երթային վաշտի հետ կգնա ռազմաճակատ։ 

Թե նորից ձեռքս ընկնե՜ք, սրիկաներ։ Այնպիսի դաս կտամ, որ մզզաք։ Ահա ձեր 

ազատման օրդերը, և ձեզ կարգին պահեք։ Տարեք դրանց №2 սենյակը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն աուդիտոր,— ասաց Շվեյկը,― մենք ձեր 

խոսքերը կդրոշմենք մեր սրտում, անչափ շնորհակալ ենք ձեր բարության համար։ 

Եթե դա զինվորական ծառայության մեջ չլիներ, ես ինձ թույլ կտայի ասել, որ դուք 

ոսկի մարդ եք։ Միաժամանակ մենք երկուսով պետք է նորից ու նորից ներողություն 

խնդրենք այն բանի համար, որ դուք մեր պատճառով ստիպված եք եղել այդքան 

նեղություն քաշել։ Ճիշտն ասած, մենք դրան արժանի չենք։  

— Վերջապես պիտի դուրս կորչե՞ք թե ոչ,— գոռաց աուդիտորը Շվեյկի վրա։— Թե 

որ գնդապետ Շրեդերը ձեզ համար չմիջնորդեր, չգիտեմ այս գործն ինչով կվերջանար։  

Վոդիչկան միայն միջանցքում զգաց, որ ինքն առաջվա Վոդիչկան է, երբ նրանք 

ուղեկցորդի հետ դիմեցին դեպի №2 գրասենյակը։  

Նրանց ուղեկցող զինվորը վախենում էր, որ ճաշից կուշանա։  

— Դեհ, տղերք, մի քիչ արագ քայլեցեք, այնպես եք շարժվում, որ կարծես ոջիլ 

լինեք,— ասաց նա։  



Ի պատասխան այդ խոսքի Վոդիչկան ուղեկցորդին ասաց, թե թող նա բերանը շատ 

էլ շաղ չտա. դեռ թող շնորհակալ լինի, որ չեխ է, թե չէ եթե մաջար լիներ՝ Վոդիչկան 

նրան կտոր-կտոր կաներ։  

Քանի որ զինվորական գրագիրները գրասենյակից գնացել էին ճաշի, ուղեկցորդն 

ստիպված եղավ Շվեյկին ու Վոդիչկային առայժմ հետ տանել դիվիզիական 

դատարանին կից կալանաշենքը, նզովելով զինվորական գրագիրների ատելի ցեղը։  

― Ընկերներս նորից սուպիս ամբողջ ճարպը կքաշեն,— ողբում էր նա 

ողբերգականորեն,— իսկ մսից միայն ջլերը կթողնեն։ Հենց երեկ երկուսին ուղեկցում 

էի ճամբար, իսկ ինչ-որ մեկը լափել էր օրապահիկիս կեսը, որ ստացել էին ինձ 

համար։  

— Դուք այստեղ, դիվիզիական դատարանում, լափելուց բացի ոչնչի մասին չեք 

մտածում,— ասաց արդեն բոլորովին սրտապնդված Վոդիչկան։  

Երբ Շվեյկն ու Վոդիչկան հոժարականին պատմեցին, թե իրենց գործն ինչով է 

վերջացել, նա բացականչեց.  

— Ուրեմն, ասել կուզե, երթային վաշտ պիտի գնաք, բարեկամնե՛ր։ «Հաջողակ 

քամի»,— ինչպես գրում են չեխ տուրիստների ժուռնալում։ Էքսկուրսիայի 

նախապատրաստությունն արդեն ավարտվում է։ Մեր հեռատես փառապանծ 

գլխապետությունն ամեն ինչի մասին հոգացել է։ Իսկ դուք, որ ցուցակագրվել եք 

որպես դեպի Գալիցիա կատարվելիք էքսկուրսիայի մասնակիցներ, ճանապարհ 

ընկեք ուրախ տրամադրությամբ և թեթև սրտով։ Ձեր սրտում խորին սեր տածեցեք 

այն երկրի նկատմամբ, որտեղ ձեզ կծանոթացնեն խրամատների հետ։ Գեղեցի՜կ և 

չափազանց հետաքրքիր վայրեր։ Հեռավոր օտար աշխարհում դուք ձեզ կզգաք ինչպես 

ձեր տանը, ձեր հայրենի երկրում, գրեթե ինչպես հայրական օջախի մոտ։ Վսեմ 

զգացմունքներով մեկնեցեք այն վայրերը, որոնց մասին դեռևս ծեր Հումբոլտն ասել է․ 

«Ամբողջ աշխարհում ես չեմ տեսել ավելի փառահեղ բան, քան այդ տխմար 

Գալիցիան»։ Այն հարուստ և արժեքավոր փորձը, որ առաջին արշավանքի օրերին 



Գալիցիայից նահանջելիս ձեռք է բերել մեր հաղթական բանակը, անկասկած 

ուղեցույց աստղի դեր կկատարի երկրորդ արշավանքի ծրագիրը կազմելիս։ Միայն 

հառա՛ջ, ուղիղ դեպի Ռուսաստա՛ն, և ուրախությունից բոլոր փամփուշտները 

կրակեցեք օդի մեջ։  

Ճաշից հետո, Շվեյկի և Վոդիչկայի գնալուց առաջ, գրասենյակում նրանց մոտեցավ 

ոջիլների մասին ոտանավոր հորինած տարաբախտ ուսուցիչը, և, նրանց մի կողմ 

քաշելով, խորհրդավոր կերպով ասաց.  

— Չմոռանաք, որ երբ ռուսական կողմում լինեք՝ անմիջապես․․․ ռուսներին ասեք. 

«Բարև ձեզ, ռուս եղբայրներ, մենք չեխ եղբայրներ, մենք ոչ ավստրիացի»։  

Բարաքից դուրս գալիս ցանկանալով դեմոնստրատիվ կերպով արտահայտել իր 

ատելությունը մաջարների նկատմամբ և ցույց տալ, որ բանտարկությունը չի 

կարողացել սասանել իր համոզմունքները։ Վոդիչկան կոխեց այն մաջարի ոտքը, որ 

սկզբունքով մերժում էր զինվորական ծառայությունը, և գոռաց նրա վրա.  

— Կոշիկներդ հագիր, սրիկա՛։  

— Ափսոս, որ նա ոչինչ չպատասխանեց,— գժգոհությամբ ասաց սակրավոր 

Վոդիչկան Շվեյկին։— Իզուր չպատասխանեց։ Թե չէ ես նրա մաջարական ռեխը 

կպատռեի մի ականջից մինչև մյուսը։ Իսկ նա, այդ դդումը, լռում է և թույլ տալիս, որ 

ոտը, կոխեն։ Գրո՛ղը տանի, Շվեյկ, հերսս գալիս է, որ ինձ չդատապարտեցին։ Այնպես 

է դուրս գալիս, որ մեզ վրա մի տեսակ ծիծաղում են, թե մաջարների հետ մեր կռվելը 

գրոշի արժեք չունի։ Այնինչ առյուծի պես էինք կռվում։ Մեղավորը դու ես, որ մեզ 

չդատապարտեցին, այնպիսի վկայական տվին, թե մենք կարգին կռիվ անել էլ 

չգիտենք։ Նրանք մեզ ո՞ւմ տեղն են դրել։ Ինչ կուզես ասա, դա միանգամայն կարգին 

ընդհարում էր։  

— Սիրելի՛ս,— ասաց Շվեյկը բարեհոգաբար,— ես ոչ մի կերպ չեմ հասկանում, թե 

դու ինչու ուրախ չես, որ դիվիզիական դատարանը պաշտոնապես մեզ միանգամայն 

կարգին մարդիկ համարեց, որոնց դեմ նա ոչինչ չունի։ «Ճիշտ է, ես հարցաքննության 



ժամանակ ամեն կերպ դուրս էի պրծնում, բայց չէ՞ որ հենց այդպես էլ պետք է»,— 

շարունակ ասում էր փաստաբան Բասսը իր կլիենտներին։ Երբ աուդիտորն ինձ 

հարցրեց, թե մենք ինչո՞ւ էինք խուժել պարոն Կակոնի բնակարանը, ես նրան 

պատասխանեցի. «Ես կարծում էի, թե մենք պարոն Կակոնի հետ ավելի մոտիկից 

կծանոթանանք, եթե նրան հյուր գնանք»։ Դրանից հետո աուդիտորն ինձ այլևս ոչ մի 

բան չհարցրեց, դա նրան միանգամայն բավական էր։ Մեկընդմիշտ հիշիր,— 

շարունակեց Շվեյկն իր դատողությունները,— ռազմական դատարանի առաջ չի 

կարելի խոստովանել։ Կայազորի բանտում նստածս ժամանակ մի զինվոր 

խոստովանեց, իսկ այդ բանն իմանալուց հետո մյուս կալանավորները նրան մի լավ 

ջարդեցին ու ստիպեցին, որ իր խոստովանությունից հրաժարվի։  

— Եթե ես մի անպատիվ բան արած լինեի, ոչ մի դեպքում չէի խոստովանի,— ասաց 

սակրավոր Վոդիչկան։— Իսկ եթե այդ տիպ աուդիտորն ինձ ուղղակի հարցնում է. 

«Կռվե՞լ եք»,— ապա ես նրան պատասխանում եմ. «Ճիշտ այդպես, պարոն 

աուդիտոր»։ «Այդ ժամանակ որևէ մեկին վիրավորե՞լ եք»։— «Իհարկե, պարոն 

աուդիտոր»։ Թող իմանա ո՜ւմ հետ է խոսում։ Ի՜նչ խայտառակություն, որ մեզ 

ազատեցին։ Ուրեմն, դուրս է գալիս, նա չհավատաց, որ ես գոտիս բզիկ-բզիկ արի այդ 

մաջար գյադաների վրա, որ նրանց լապշա դարձրի, նրանց վրա ուռուցքներ ու 

կապտուկներ թողի։ Դու այդ ժամանակ հո այնտեղ էիր և հիշում ես, որ երեք մաջար 

գյադաներ միանգամից ընկան վրաս, իսկ մի րոպե չանցած նրանք գետին էին ընկած և 

ես նրանց ոտքերովս կոխկռտում էի։ Եվ այդ բոլորից հետո մի ինչ-որ փսլնքոտ 

աուդիտոր հետաքննությունը կարճում է։ Դա նույնն է, որ նա ինձ ասեր. «Ամեն մի 

փսլնքոտ փորձում է կռիվ անել»։ Հենց որ պատերազմը վերջանա և քաղաքացի 

դառնամ, ես այդ փալասին կգտնեմ ու ցույց կտամ, թե ինչպես եմ կռիվ անում։ Հետո 

կգամ այստեղ, Կիրալուհիդա, և այնպիսի տուրուդմփոց կսարքեմ, որ աշխարհը չի 

տեսել. մարդիկ կթաքնվեն նկուղներում, հենց որ լսեն, որ եկել եմ Կիրալուհիդայի 

ավարաների, այդ բոսյակների, այդ սրիկաների հետ հաշիվ տեսնելու։  



 

  

Գրասենյակում գործը ձեռաց վերջացրին։ Ֆելդֆեբելը, դեռևս ճաշից յուղոտված 

շրթունքներով, թղթերը հանձնելով Շվեյկին ու Վոդիչկային և այդ միջոցին չտեսնված 

լուրջ տեսք ընդունելով, չհապաղեց նրանց առաջ մի ճառ ասել, որով դիմում էր նրանց 

ռազմական ոգուն։ Նա, որ սիլեզիացի լեհ էր, իր ճառը համեմեց իրենց բարբառի 

գոհարներով, ինչպես, օրինակ. «Marekvium», «glupi rolmopsie», «krajcová sedmina», 

«sviňa porýpaňa», և «dum vám băne na mjesjnückovy vasi gzichty»[94]։  

Յուրաքանչյուրին ուղարկեցին իր զորամասը։ Հրաժեշտ տալով Վոդիչկային, Շվեյկն 

ասաց․  

— Հենց որ պատերազմը վերջանա, ինձ տեսության եկ։ Իրիկվա ժամը վեցից հետո 

ինձ միշտ կգտնես Բոիշչեի «Թասի մոտ» պանդոկում։  

— Իհարկե, կգամ,— պատասխանեց Վոդիչկան։— Այնտեղ սկանդալ-մսկանդալ 

կլինի՞։  

— Այնտեղ ամեն օր մի որևէ բան լինում է,— խոստացավ Շվեյկը։— Իսկ եթե շատ 

խաղաղ լինի, ինքներս մի բան կսարքենք։  

Բարեկամները բաժանվեցին, և, երբ արդեն իրարից բավական հեռացել էին, 

ձերունի սակրավոր Վոդիչկան Շվեյկի հետևից գոռաց.  

— Ուրեմն հոգ տար, որ գալուս ժամանակ որևէ զվարճալի բան լինի։  

Ի պատասխան Շվեյկը գոռաց․  

— Պատերազմից հետո անպայման արի։  

Նրանք ավելի հեռացան իրարից, և հանկարծ բարաքների մյուս շարքի անկյունից 

լսվեց Վոդիչկայի ձալնը.  

— Շվեյկ, Շվեյկ, «Թասի մոտ» պանդոկում ի՞նչ գարեջուր է լինում։  



Եվ արձագանքի պես հնչեց Շվեյկի պատասխանը.  

— Վելիկոկոպովի։  

— Իսկ ես կարծում էի Սմիխովի,— հեռվից գոռաց սակրավոր Վոդիչկան։  

— Այնտեղ աղջիկներ էլ կան,— աղաղակեց Շվեյկը։  

— Դե, ուրեմն, պատերազմից հետո իրիկվա ժամը վեցին,— բղավեց Վոդիչկան։  

— Ավելի լավ կլինի վեց և կեսին գաս, միգուցե ուշանամ,— պատասխանեց Շվեյկը։  

Եվ մի անգամ ևս հեռվից լսվեց Վոդիչկայի ձայնը.  

— Իսկ վեցին չե՞ս կարող գալ։  

— Լավ, վեցին կգամ,— լսեց Վոդիչկան հեռացող ընկերոջ ձայնը։  

Այդպես բաժանվեցին քաջարի զինվոր Շվեյկն ու ծերունի սակրավոր Վոդիչկան։  

Wenn die Leute auseinander gehen, 

Da sagen sie auf Wiedersehen[95].  

 

  

Լիտավայի Բրակից դեպի Սոկալ  

Պորուչիկ Լուկաշը կատաղած գնում-գալիս էր տասնմեկերորդ երթային վաշտի 

գրասենյակում։ Դա վաշտի, սարայում միջանցքից միայն տախտակներով անջատված 

մի մութ անկյուն էր, որտեղ կար մի սեղան, երկու աթոռ, նավթի մի շիշ և մի մահճակ։ 

Լուկաշի առաջ կանգնած էր ավագ գրագիր Վանեկը, որն այդ շենքում կազմում էր 

զինվորների ռոճկացուցակները, վարում զինվորների խոհանոցի հաշվետվությունը, 

մի խոսքով՝ ամբողջ վաշտի ֆինանսների մինիստրն էր, որ իր ամբողջ օրն այդտեղ էր 

անցկացնում և այդտեղ էլ քնում։ Դռան մոտ կանգնած էր Կրկոնոշի մորուքով մի 

հաստլիկ հետևակ զինվոր։ Դա Բալոունն էր, պորուչիկի նոր սպասյակը, որը 



զինվորական ծառայությունից առաջ Չեխական Կրումլովի մոտերքում ջրաղացպան 

էր եղել։  

— Խոսք չունեմ, լա՜վ սպասյակ եք գտել ինձ համար,— դիմեց պորուչիկ Լուկաշը 

ավագ գրագրին,— խորապես շնորհակալ եմ այդ սյուրպրիզի համար։ Առաջին օրը ես 

նրան ուղարկում եմ սպայական խոհանոցից ճաշ բերելու, իսկ նա ճանապարհին 

կեսը լափում է։  

— Կներեք, ես ճաշը թափեցի,— ասաց հաստլիկ հսկան։  

— Ենթադրենք, թե այդպես է։ Թափել կարելի է սուպը կամ սոուսը, բայց ոչ 

ֆրանկֆուրտյան տապակած միսը։ Չէ՞ որ դու այնպիսի մի կտոր էիր բերել, որ մարդու 

եղունգի տակ կմնար։ Իսկ ի՞նչ էիր արել խնձորի ռուլետը։  

— Ես…  

— Սուտ մի ասա։ Լափել էիր։  

Պորուչիկն այդ վերջին խոսքն արտաբերեց այնպես խիստ և այնպիսի եռանդագին 

ժեստով, որ Բալոունը ակամա երկու քայլ հետ-հետ գնաց։  

— Ես խոհանոցում տեղեկացա, թե այսօր ճաշի համար ինչ էին պատրաստել։ Եղել 

է լյարդի կոլոլիկներով սուպ։ Կոլոլիկներն ի՞նչ ես արել։ Ճանապարհին հանել ես, 

ճի՞շտ է։ Իհարկե, ճիշտ է։ Հետո եղել է տավարի խաշած միս, հետո վարունգ։ Իսկ դա 

ի՞նչ ես արել։ Նույնպես լափել ես։ Եղել է երկու կտոր ֆրանկֆուրտյան տապակած 

միս, իսկ դու ինձ միայն կես կտոր էիր բերել։ Ճիշտ է։ Եղել է երկու կտոր խնձորի 

ռուլետ։ Ի՞նչ ես արել։ Լափել ես, Գոնջուկի մեկը, կեղտոտ խոզ։ Ասա, ի՞նչ ես արել 

խնձորի ռուլետը։ Ցեխի մե՞ջ ես գցել։ Ա՛խ դու, սրիկա։ Ցույց տուր, թե որտեղ է ցեխի 

մեջ ընկած։ Հա՜, մի շուն վազել գտել է այդ կտորն ու տարել, կարծես նրան դիտմամբ 

հրավիրած են եղել։ Աստվա՛ծ իմ։ Ռեխդ այնպես կջարդեմ, որ տակառի պես կուռչի։ 

Այս կեղտոտ խոզը դեռ համարձակվում է սուտ ասել։ Գիտե՞ս ով է քեզ տեսել։ Ավագ 

գրագիր Վանեկը։ Նա ինքն եկավ ինձ մոտ ու ասաց. «Համարձակվում եմ զեկուցել, 



պարոն պորուչիկ, ձեր Բալոունը, այդ շուն շանորդին, ձեր ճաշը լափում է։ Նայում եմ 

լուսամուտից, իսկ նա այնպես է հուպ տալիս, որ կարծես մի շաբաթ բան չի կերել»։ 

Լսեցեք, ավագ գրագիր, մի՞թե դուք չէիք կարող ինձ համար ավելի կարգին անասուն 

գտնել, քան այս ղոչուն է։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, մեր ամբողջ երթային 

վաշտում Բալուոնն ինձ ամենակարգին զինվորն էր թվում։ Սա այնքան դմբո է, որ չի 

կաբողանում միտը պահել հրացանի ոչ մի բռնելաձև, և եթե ձեռքը հրացան տան՝ վայ 

թե գլխներիս փորձանք բերի։ Վերջին վարժական հրաձգության ժամանակ, փուչ 

փամփուշտներով կրակելիս, քիչ էր մնում կողքինի աչքին խփեր։ Կարծում էի, որ 

կկարողանա գոնե այս ծառայությունը կատարել։  

― Եվ ամեն օր լափել իր սպայի ճաշը,— ասաց Լուկաշը։— Կարծես իր բաժինն 

իրեն բավական չէ։ Հը՞, կարծեմ արդեն կուշտ ես։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես միշտ սոված եմ։ Եթե 

որևէ մեկի հացից մի կտոր մնամ է, իսկույն փոխանակում եմ սիգարետի հետ, և էլի 

ինձ հերիք չի անում, քանի որ այդպես եմ ծնվել։ Մտածում եմ, թե, ըհ՛ը, հիմա կուշտ 

եմ, բայց՝ չէ։ Մի րոպե անց փորս սկսում է ղռղռալ, կարծես բան չեմ կերել, և մեկ էլ 

տեսար այդ գարշելին, այսինքն փորս, նորից իրեն զգալ է տալիս։ Երբեմն մտածում եմ, 

թե իսկապես հերիք է, էլ տեղ չկա, բայց ի՜նչ։ Հենց որ տեսնում եմ մեկը բան է ուտում 

կամ մի հոտ եմ առնում, ստամոքսս կարծես ցախավելով մաքրված լինի, նորից 

սկսում է իր իրավունքները ներկայացնել։ Այդ ժամանակ պատրաստ եմ նույնիսկ 

մեխեր կուլ տալ։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես արդեն 

խնդրել եմ, թե արդյոք չի՞ կարելի ինձ կրկնակի բաժին տալ։ Այդ խնդրով ես 

Բուդեյովիցիում եղել եմ գնդի բժշկի մոտ, իսկ նա կրկնակի բաժնի փոխարեն ինձ 

երկու օր նստեցրեց լազարեթում և ամբողջ օրվա համար միայն մի թաս լողլող բուլյոն 

նշանակեց։ «Ես, ասում է, քեզ ցույց կտամ, սրիկա, թե ինչպես կարելի է սոված լինել։ 

Եթե մեկ էլ գաս, այստեղից դուրս կգաս չոփ դարձած»։ Ես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 



ոչ միայն չեմ կարողանում համեղ բաժիններին անտարբեր նայել, այլև հասարակ 

բաներն էլ այնպես են ստամոքսս գրգռում, որ թուքս թափվում է։ Համարձակվում եմ 

խոնարհաբար ձեզ խնդրել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ կարգադրեք ինձ կրկնակի 

բաժին տալ։ Եթե միս չի լինի, գոնե գարնիր տան,— կարտոֆիլ, կնեդլիկ, մի քիչ սոուս։ 

Դա հո միշտ ավելանում է։  

― Բավական է հոգիս հանես քո լկտի օյիններով,— պատասխանեց պորուչիկ 

Լուկաշը։— Ասացեք, ավագ գրագիր, երբևէ տեսե՞լ եք ավելի լկտի զինվոր, քան այս 

դմբոն, ճաշը լափել է, և դեռ ուզում է, որ իրեն կրկնակի բաժին տան։ Այդ ճաշը դու չես 

մոռանա։ Ավագ գրագիր,― դիմեց նա Վանեկին,— տար սրան կապրալ Վեյդենհոֆերի 

մոտ, թող գուլյաշ բաժանելու ժամանակ այս սրիկային երկու ժամով ամուր կապի 

բակում, խոհանոցի մոտ։ Թող բարձր կապի, այնպես որ նա կանգնած լինի ոտքերի 

մատների վրա և վերևից տեսնի, թե կաթսայի մեջ գուլյաշն ինչպես է եփ գալիս։ Եվ 

այնպես արեք, որ այս անզգամը գուլյաշը բաժանելիս կապված լինի, որպեսզի բերանի 

թուքը գնա, ինչպես երշիկի խանութի մոտ պտիտ-պտիտ անող սոված շան բերանի 

թուքը։ Խոհարարին ասացեք, որ սրա բաժինը ուրիշի տա։  

— Լսում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Գնա՛նք, Բալոուն։  

Երբ նրանք արդեն դուրս էին գալիս, պորուչիկը նրանց կանգնեցրեց դռան առաջ և, 

ուղիղ նայելով Բալոունի սարսափահար դեմքին, հաղթականորեն ասաց.  

— Հ՛ը, նպատակիդ հասա՞ր։ Բարի ախորժակ։ Իսկ եթե մեկ էլ այդպիսի օյին խաղաս 

գլխիս, ես առանց մի այլևայլության քեզ ռազմադաշտային դատարանի առաջ 

կկանգնեցնեմ։  

Երբ Վանեկը վերադարձավ ու հայտարարեց, թե Բալոունն արդեն կապված է, 

պորուչիկ Լուկաշն ասաց.  

— Դուք ինձ ճանաչում եք, Վանեկ, ես չեմ սիրում այդպիսի բաներ անել, բայց այլ 

կերպ վարվել չեմ կարող։ Նախ, դուք գիտեք, որ երբ շան ոսկորը խլում են՝ գռմռում է։ 

Ես չեմ ուզում, որ մոտս սրիկա ապրի։ Երկրորդ, այն հանգամանքը, որ Բալոունը 



կապված է, բարոյական և հոգեբանական մեծ նշանակություն ունի ամբողջ 

զորամասի համար։ Վերջերս տղերքը հենց որ երթային գումարտակ են ընկնում և 

իմանում, որ վաղը կամ մյուս օրը նրանց ուղարկելու են խրամատները, ինչ 

խելքներին փչում՝ անում են։— Պորուչիկը տանջված մարդու տեսքով ցածրաձայն 

շարունակեց.— նախանցյալ օրը գիշերային զորաշարժերի ժամանակ մենք պետք է 

գործեինք շաքարի գործարանի հետևում գտնվող հոժարականների զորամասի դեմ։ 

Առաջին դասակը, ավանգարդը, խճուղու վրա քիչ թե շատ լռություն էր պահպանում, 

որովհետև ես ինքս էի նրան վարում, իսկ երկրորդը, որ դեպի ձախ պիտի գնար և 

շաքարի գործարանի մոտ դետքեր նշանակեր, իրեն այնպես էր պահում, որ կարծես 

արտաքաղաքային զբոսանքից էր վերադառնում։ Երգում էին իրենց համար և 

ոտքերով այնպես դոփում, որ երևի ձայնը ճամբար էր հասնում։ Բացի դրանից, աջ 

թևում, անտառի մոտ տեղանքը շրջադիտելու էր գնում երրորդ դասակը։ Մեզնից 

հեռու էին ընդամենը տասը րոպեի ճանապարհի չափ, բայց այնուամենայնիվ, պարզ 

երևում էր, թե ինչպես այդ սրիկաները ծխում են,— ամենուրեք կրակի կետեր։ Իսկ 

չորրորդ դասակը, որ պետք է արերգարդ լիներ, սատանան գիտե, թե ինչպես 

հանկարծ հայտնվեց մեր ավանգարդի վերջում, այնպես որ նրան թշնամու տեղ դրին, 

և ես ստիպված եղա նահանջել իմ վրա հարձակվող սեփական արերգարդի առաջ։ 

Ահա թե ինչ վիճակի մեջ եմ ժառանգել տասնմեկերորդ երթային վաշտը։ Ես ի՞նչ 

կարող եմ դուրս բերել այդ անձնակազմից։ Նրանք իրենց ինչպե՞ս կպահեն իսկական 

մարտի ժամանակ։  

Այդ ասելիս Լուկաշը աղոթողի պես ձեռքերը ծալեց և նահատակի դեմք ընդունեց, 

իսկ նրա քիթը երկարեց։  

— Դրա վրա, պարոն պորուչիկ, ուշադրություն մի դարձնեք,— ջանում էր նրան 

հանգստացնել ավագ գրագիր Վանեկը,— ուշադրություն մի՛ դարձնեք։ Ես եղել եմ 

արդեն երեք երթային վաշտերում, ու դրանցից յուրաքանչյուրին ամբողջ 

գումարտակի հետ ջարդել են, իսկ մեզ ուղարկել են վերակազմավորվելու։ Այդ բոլոր 

երթային վաշտերն իրար նման էին, և նրանցից ոչ մեկը, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ձեր 



վաշտից մազաչափ լավ չէր։ Ամենից վատը իններորդն էր, որն իր հետ դեպի 

գերություն տարավ բոլոր ենթասպաներին և վաշտի հրամանատարին։ Ինձ միայն այն 

փրկեց, որ գնացել էի գնդի գումակից ռոմ ու գինի բերելու և նրանք այդ բանն արել էին 

իմ բացակայությամբ։ Իսկ արդյոք գիտե՞ք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ վերջին 

գիշերային զորաշարժերի ժամանակ, որոնց մասին բարեհաճեցիք պատմել, 

հոժարականների վարժական անձնակազմը, որը պետք է շրջանցեր մեր վաշտը, 

ճանապարհը կորցրել և հասել է Նեյզիգլերյան լճին։ Իրենց համար երթաքայլում են 

մինչև առավոտ, իսկ հետախույզներն ուղղակի խրվում են ճահիճը։ Իսկ այդ վաշտն 

առաջնորդում էր ինքը պարոն կապիտան Սագները։ Նրանք թերևս մինչև Շոպրոն էլ 

կհասնեին, եթե չլուսանար,— խիստ կոնֆիդենցիալ տոնով շարունակեց ավագ 

գրագիրը, որը մի առանձին բավականությամբ էր խոսում այդպիսի դեպքերի մասին, 

որոնցից, ոչ մեկը նրա ուշադրությունից չէր վրիպում։— Արդյոք գիտե՞ք, պարոն օբեր-

լեյտենանտ,— ասաց նա, մտերմավարի աչքով անելով Լուկաշին,— որ պարոն 

կապիտան Սագները պետք է նշանակվի մեր երթային գումարտակի հրամանատար։ 

Շտաբի ֆելդֆեբել Հեգների ասելով, սկզբում կարծում էին, թե հրամանատար 

կնշանակվեք դուք, որպես մեր սպաներից, ամենաավագը, իսկ հետո իբր դիվիզիայից 

բրիգադին հրաման է եկել կապիտան Սագների նշանակման մասին…  

Պորուչիկ Լուկաշը շրթունքը կծեց և վառեց սիգարետը։  

Այդ ամենը նա արդեն գիտեր և համոզված էր, որ իր հետ անարդար են վարվում։ 

Աստիճան ստանալու գործում կապիտան Սագներն արդեն երկու անգամ նրանից 

առաջ էր ընկել։ Սակայն Լուկաշը ասաց միայն.  

— Բանը կապիտան Սագները չէ…  

— Դա այնքան էլ իմ սրտովը չէ,— մտերմաբար ասաց ավագ գրագիրը։— Ֆելդֆեբել 

Հեգներն ինձ պատմում էր, որ պատերազմի սկզբում պարոն կապիտան Սագների 

խելքին փչել է Չերնոգորիայի ինչ-որ տեղում աչքի ընկնել, և նա իր գումարտակի 

վաշտերն իրար հետևից, գնդացիրների կրակի տակ, քշել է դեպի սերբերի դիրքերը, 



թեև դա բոլորովին անհուսալի գործ էր և այնտեղ հետևակը առհասարակ ոչինչ չէր 

կարող անել, քանի որ սերբերին այն ժայռերի միջից կարող էր դուրս մղել միայն 

հրետանին։ Ամբողջ գումարտակից միայն ութսուն մարդ է մնացել, կապիտան 

Սագներն ինքը վիրավորվել է թևից, իսկ հետո հիվանդանոցում էլ վարակվել է 

դիզենտերիայով և միայն դրանից հետո Բուդեյովիցիում հայտնվել մեր գնդում։ Իսկ 

երեկ իբր թե սպայական ժողովարանում ասել է, թե երազում է ռազմաճակատ ընկնել, 

թե պատրաստ է այնտեղ կորցնելու ամբողջ երթային գումարտակը, միայն թե 

կարողանա իրեն ցույց տալ և signum laudis[96] ստանալ։ Սերբիական ճակատի իր 

գործունեության համար նա ոչինչ չստացավ, իսկ հիմա կա՛մ ամբողջ երթային 

գումարտակի հետ գլուխը վայր կդնի, կա՛մ փոխգնդապետի աստիճան կստանա, թեև 

երթային գումարտակի բանը վատ կլինի։ Ես կարծում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ 

այդ ռիսկը մեզ էլ է վերաբերվում։ Նորերս ֆելդֆեբել Հեգներն ասում էր, թե դուք 

կապիտան Սագների հետ բոլորովին հաշտ չեք և թե նա առաջին հերթին կռվի 

կուղարկի մեր տասնմեկերորդ վաշտը, գցելով ամենավտանգավոր տեղերը։  

Ավագ գրագիրը հառաչեց։  

— Ինձ թվում է, որ այնպիսի մի պատերազմում, ինչպիսին սա է, երբ այդքան 

զորքեր կան և ռազմաճակատի գիծն այդքան ձգված է, ավելի շուտ հաջողության 

կարելի է հասնել լավ մանևրումով, քան հուսահատական գրոհներով։ Ես դա նկատել 

եմ Դուկլայի մոտ, երբ գտնվում էի տասերորդ երթային վաշտում։ Այն ժամանակ ամեն 

ինչ հաջող անցավ, հրաման տրվեց «nicht schiessen!»[97], և մենք չէինք կրակում, այլ 

սպասում էինք, որ ռուսները մոտենան մեզ։ Մենք կարող էինք առանց մի կրակոցի 

նրանց գերի վերցնել, միայն թե այն ժամանակ մեր ձախ թևում կանգնած էին ապուշ 

աշխարհազորայինները, որոնք ռուսներից այնպես վախեցան, որ սկսեցին ձյան 

վրայով սարն ի վար սողալ, ինչպես սահարանում։ Մի հրաման ստացանք, որի մեջ 

ասված էր, թե ռուսները ձախ թևը ճեղքել են և թե պետք է նահանջենք դեպի բրիգադի 

շտաբը։ Այդ պահին ես գտնվում էի բրիգադի շտաբում, ուր ստորագրելու էի տարել 

վաշտի պարենագիրքը, քանի որ մեր գնդի գումակը գտնել չէի կարողացել։ Այդ 



ժամանակ, վազելով, սկսեցին մեկ-մեկ բրիգադի շտաբ հասնել տասնմեկերորդ 

վաշտի տղաները։ Մինչև երեկո նրանց թիվը հարյուր քսանի հասավ, իսկ 

մնացածները, ինչպես ասում էին, նահանջի ժամանակ մոլորվել էին և ձյան վրայով, 

ինչպես սահաբլուրից, սահել ուղիղ դեպի ռուսները։ Համա՜ թե վախեցանք այնտեղ, 

պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Ռուսները Կարպատներում դիրքեր ունեին և՛ ներքևում, և՛ 

վերևում։ Իսկ հետո, պարոն օբեր-լեյտենանտ, կապիտան Սագները…  

— Հանգիստ թողեք ինձ ձեր կապիտան Սագներով,— ասաց պորուչիկ Լուկաշը։— 

Ես ինքս այդ բոլորը շատ լավ գիտեմ։ Եվ, խնդրեմ, չկարծեք, որ երբ կռիվը սկսվի՝ դուք 

նորից պատահմամբ որևէ տեղ գումակում կգտնվեք և ռոմ ու գինի կստանաք։ Ինձ 

նախազգուշացրել են, որ դուք օղի եք խմում։ Ձեր կարմիր քիթը տեսնողն իսկույն 

կիմանա, թե ում հետ գործ ունի։  

— Դրա պատճառը Կարպատներն են, պարոն օրեր-լեյտենանտ։ Այնտեղ ակամա 

ստիպված էինք խմել։ Ճաշը սառած էին բերում, սառը խրամատներում ձյուն էր, կրակ 

վառել չէր կարելի, և մեզ միայն ռոմն էր պահում։ Եվ եթե ես չլինեի, մեզ էլ նույնը 

կպատահեր, ինչ մյուս երթային վաշտերին, որտեղ ռոմ չկար և մարդիկ սառչում էին։ 

Սակայն ռոմից մեր բոլորի քթերը կարմրում էին և դա ուներ իր անախորժ կողմը, 

քանի որ գումարտակից հրաման եկավ հետախուզության ուղարկել այն 

զինվորներին, որոնց քթերը կարմիր են։  

— Հիմա ձմեռն արդեն անցել է,— բազմանշանակ ասաց պորուչիկը։  

— Ռոմը, ինչպես և գինին, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ռազմաճակատում 

անփոխարինելի են տարվա բոլոր եղանակներին։ Կես կաթսայիկ գինու և քառորդ 

լիտր ռոմի համար զինվորն ինքը կգնա կռվելու ում դեմ ուզենաք։ Այդ ո՞ր անասունն է 

նորից դուռը ծեծում, մի՞թե չի կարող կարդալ, որ վրան գրված է. «Nicht klopfen!»[98] 

— Herein![99] 

Պորուչիկ Լուկաշը բազկաթոռի վրա շրջվեց ու տեսավ, թե ինչպես դուռը դանդաղ և 

սուսուփուս բացվում է։ Եվ այդպես էլ սուսուփուս տասնմեկերրոդ վաշտի գրասենյակ 



մտավ քաջարի զինվոր Շվեյկը, պատիվ տալով դեռևս դռան շեմին։ Հավանաբար, նա 

ձեռքը հովարին էր տարել դեռևս այն ժամանակ, երբ դուռը ծեծել էր, դիտելով «Nicht 

klopfen!» մակագիրը։  

Շվեյկը ձեռքը պահել էր հովարին կցած, և դա շատ էր սազում նրա միանգամայն 

գոհ ու անհոգ դեմքին։ Նա այնպիսի տեսք ուներ, որպիսին կունենար հունական 

գողության աստվածը ավստրիական հետևակայինի համեստ համազգեստի մեջ։  

Պորուչիկ Լուկաշը մի պահ ակամա աչքերը կկոցեց քաջարի զինվոր Շվեյկի 

փաղաքշական հայացքի ներքո։ Հավանաբար այդպիսի հայացքով է նայել կորած ու 

վերստին գտնված անառակ որդին իր հորը, երբ վերջինս ի պատիվ նրա շամփուրի 

վրա ոչխար է խորովելիս եղել։  

― Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես նորից այստեղ եմ,— 

ասաց Շվեյկն այնպիսի անկեղծ անբռնազբոսությամբ, որ պորուչիկ Լուկաշը ձեռաց 

ուշքի եկավ։  

Այն պահից ի վեր, երբ գնդապետ Շրեդերը հայտնել էր, թե Շվեյկին նորից կապելու է 

նրա վզին, պորուչիկ Լակաշն ամեն օր մտովին հետաձգում էր հանդիպման պահը։  

Ամեն առավոտ պորուչիկը մտածում էր. «Այսօր չի երևա։ Երևի նորից մի օյին է 

խաղացել, և նրան դեռ էլի կպահեն այնտեղ»։  

Բայց Շվեյկն այդ բոլոր հաշիվներն ի դերև դարձրեց իր պարզ ու անուշիկ 

հայտնությամբ։  

Սկզբում նա մի հայացք նետեց ավագ գրագիր Վանեկի վրա, և, դուրեկան ժպիտով 

դիմելով նրան, հանձնեց շինելի գրպանից հանած թղթերը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ավագ գրագիր, գնդի գրասենյակում ինձ 

տված այս թղթերը ես պետք է ձեզ հանձնեմ։ Դա իմ ռոճիկի և ինձ օրապահիկ տալու 

մասին է։  



Շվեյկը տասնմեկերորդ վաշտի գրասենյակում իրեն այնպես ազատ ու համարձակ 

էր պահում, որ կարծես Վանեկի հետ շատ մտերմական հարաբերությունների մեջ էր։ 

Ի պատասխան դրա, ավագ գրագիրը միայն ասաց. «Դրեք սեղանի վրա»։  

— Բարի եղեք, ավագ գրագիր, ինձ Շվեյկի հետ մենակ թողնել,— ասաց պորուչիկ 

Լուկաշը հառաչելով։  

Վանեկը հեռացավ և դռան հետևում կանգնած սկսեց ակաջ դնել, թե նրանք ինչ են 

խոսելու։  

Սկզբում նա ոչինչ չլսեց։ Շվեյկն ու պորուչիկ Լուկաշը լուռ էին և երկար իրար էին 

նայում։ Լուկաշը Շվեյկին այնպես էր նայում, որ կարծես ուզում էր նրան 

հիպնոսացնել, ինչպես այն աքաղաղը, որ կանգնած է հավի առաջ և պատրաստվում է 

թռչել նրա վրա։  

Շվեյկն, ինչպես միշտ, իր ջերմ, քնքշալի հայացքով նայում էր պորուչիկին, կարծես 

ցանկանալով նրան ասել. «Նորից մենք միասին ենք, հոգյա՛կս։ հիմա այլևս ոչ մի բան 

չի կարող մեզ իրարից բաժանել, աղավնյա՛կս»։ Եվ քանի որ պորուչիկը երկար 

ժամանակ չէր խզում լռությունը, Շվեյկի աչքերը թախծալից քնքշանքով նրան ասում 

էին․ «Դե՛, մի բան ասա, հոգիս, գոնե մի բառ ասա»։  

Պորուչիկ Լուկաշն այդ տանջալից լռությունը խզեց հետևյալ խոսքերով, ջանալով 

դրանց մեջ դնել հեգնանքի մի զգալի բաժին.  

— Բարի գալուստ, Շվեյկ։ Շնորհակալ եմ ձեր այցելության համար։ Վերջապես դուք 

այստեղ եք, փափագելի՛ հյուր։  

Բայց նա չկարողացավ իրեն զսպել, և վերջին օրերին կուտակված ամբողջ 

բարկությունը դուրս թափվեց բռունցքի մի սոսկալի հարվածով, որ իջավ սեղանին։ 

Թանաքամանը տեղից վեր ցատկեց ու թանաքոտեց ռոճկացուցակը։ Միաժամանակ 

թանաքամանի հետ միասին տեղից վեր ցատկեց պորուչիկ Լուկաշը և, ընդհուպ 

մոտենալով Շվեյկին, ծղրտաց.  



— Անասո՛ւն։  

Նա սկսեց նեղլիկ գրասենյակում դես ու դեն նետվել և ամեն անգամ Շվեյկին 

մոտենալիս թքել։  

― Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— ասաց Շվեյկը, մինչ 

պորուչիկ Լուկաշը շարունակում էր վազվզել գրասենյակում և գազազած դեպի 

անկյունն էր նետում այն ճմրթված թղթերը, որոնք վերցնելու համար ամեն անգամ 

մոտենում էր գրասեղանին,— ես նամակը հանձնեցի ամենայն ճշտակատարությամբ։ 

Բարեբախտաբար, ես տանը չգտա իրեն՝ պանի Կակոնին, և կարող եմ ասել, որ նա 

հույժ գեղեցիկ կին է, թեև նրան տեսա միայն լաց լինելիս…  

Պորուչիկ Լուկաշը նստեց զինվորական գրագրի մահճակի վրա և խռպոտ ձայնով 

գոռաց.  

— Երբ պիտի դրան վերջ լինի։  

Ձևացնելով, թե նրա ասածը լավ չի լսել, Շվեյկը պատասխանեց.  

— Հետո այնտեղ ինձ մի փոքրիկ անախորժություն պատահեց,― բայց ես ամեն ինչ 

իմ վրա առա։ Ճիշտ է, ինձ չէին հավատում, թե ես այդ պանիի հետ նամակագրություն 

ունեմ, բայց, այնուամենայնվ, հետքը կորցնելու համար, հարցաքննության ժամանակ 

նամակը կուլ տվի։ Հետո կատարյալ պատահականության բերումով,— դա այլ կերպ 

չի կարելի բացատրել, խառնվեցի մի փոքրիկ տուրուդմփոցի, բայց բարեհաջող դուրս 

պրծա։ Իմ անմեղությունն ընդունեցին, հետաքննությունը դադարեցրին։ Գնդի 

գրասենյակում ես միայն մի քանի րոպե սպասեցի, մինչև որ եկավ գնդապետը, որը 

ինձ մի թեթև հայհոյեց ու ասաց, պարոն օբեր-լեյտենանտ, թե անհապաղ պետք է 

ներկայանամ ձեզ և զեկուցեմ, որ ստանձնում եմ հանձնակատարի 

պարտականությունը։ Բացի դրանից, պարոն գնդապետն ինձ հրամայեց ձեզ հայտնել, 

որ դուք անհապաղ իր մոտ գնաք երթային վաշտի գործերով։ Այդ պահից ավելի քան 

կես ժամ անցել է։ Բայց չէ՞ որ պարոն գնդապետը չգիտեր, որ ինձ քարշ կտան նաև 

գնդի գրասենյակ և որ ես այնտեղ կնստեմ տասնհինգ րոպե, գուցե և ավելի։ Իսկ ես 



այնտեղ նստել էի այն պատճառով, որ ինձ չէին վճարել այդ ամբողջ ժամանակվա 

ռոճիկս, որը պետք է տային ոչ թե վաշտում, այլ գնդում, քաճի որ համարվում էի 

գնդային կալանավոր։ Այնտեղ ամեն ինչ այնպես էին իրար խառնել ու խառնշտորել, 

որ պարզապես մարդ կարող է խելագարվել։  

Լսելով, որ դեռևս կես ժամ առաջ պարտավոր էր գնդապետի մոտ լինել, պորուչիկն 

սկսեց արագ հանգնվել։  

— Նորից ինձ լավությո՜ւն արիք, Շվեյկ,— ասաց նա այնպիսի վհատալից ձայնով, 

որ Շվեյկը փորձեց բարեկամական խոսքով նրան հանգստացնել և հետևից ձայն տվեց.  

— Ոչինչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, գնդապետը կսպասի, մեկ է՝ նա անելու բան 

չունի։  

Պորուչիկ Լուկաշը ռումբի պես առաջ էր սլանում։  

Պորուչիկի գնալուց մի րոպե հետո գրասենյակ մտավ ավագ գրագիր Վանեկը։  

Շվեյկը նստած էր աթոռի վրա և թիթեղե փոքրիկ փեչի մեջ քարածուխ էր լցնում։ 

Փեչը ծխում և գարշ հոտ էր արձակում, իսկ Շվեյկը շարունակում էր իր զբաղմունքը, 

ուշադրություն չդարձնելով Վանեկի վրա, որը կանգ առավ և մի քանի րոպե դիտեց 

նրան, բայց, ի վերջո, չկարողացավ իրեն զսպել, ոտքով չրխկացնելով փակեց փեչի 

դռնակը և Շվեյկին ասաց, որ այդտեղից դուրս կորչի․  

— Պարոն ավագ գրագիր,— արժանապատվորեն ասաց Շվեյկը,— թույլ տվեք ձեզ 

հայտնել, որ, որքան էլ ցանկանամ, չեմ կարող կատարել այստեղից և առհասարակ 

ճամբարից դուրս կորչելու ձեր հրամանը, քանի որ ես ենթարկվում եմ բարձրագույն 

ինստանցիայի հրամանին։ Չէ՞ որ ես այստեղ հանձնակատար եմ,— հպարտորեն 

ավելացրեց Շվեյկը։— Պարոն գնդապետ Շրեդերը ինձ գործուղել է տասնմեկերորդ 

վաշտ, պարոն օբեր-լեյտենանտի տրամադրության տակ, որի մոտ ես առաջ սպասյակ 

էի, բայց իմ բնատուր ինտելիգենտության շնորհիվ արժանացա աստիճանի 

բարձրացման և հանձնակատար դարձա։ Ես ու պարոն օբեր-լեյտենանտը արդեն հին 



ծանոթներ ենք։ Իսկ դուք խաղաղ ժամանակ ի՞նչ գործ էիք անում, պարոն ավագ 

գրագիր։  

Գնդի գրագիր Վանեկն այնպես թևաթափ եղավ քաջարի զինվոր Շվեյկի տնավարի, 

անպատշաճորեն մտերմական տոնից, որ, մոռանալով իր աստիճանը, որով սիրում էր 

իր վաշտի զինվորների առաջ փայլել, պատասխանեց այնպես, որ կարծես Շվեյկի 

ստորադրյալը լիներ։  

— Ես Կրալուպիում դեղագործական խանութ ունեմ։ Ազգանունս է Վանեկ։  

— Ես էլ էի դեղագործություն սովորում,— պատասխանեց Շվեյկը,— Պրագայի 

Պետրշինա թաղում ապրող պան Կոկոշկայի մոտ։ Նա չափազանց տարօրինակ մարդ 

էր, և երբ ես մի անգամ սխալմամբ վառեցի բենզինի տակառը և նրա տունը այրվեց, 

նա ինձ վռնդեց և այլևս ոչ մի տեղ ինձ աշխատանքի չէին ընդունում, այնպես որ այդ 

տխմար բենզինի տակառի պատճառով ինձ չհաջողվեց ուսումս ավարտել։ Իսկ դուք 

երբևէ կովերի բուժիչ խոտեր պատրաստե՞լ եք։  

Վանեկը բացասաբար շարժեց գլուխը։  

— Մենք կովերի բուժիչ խոտերը պատրաստում էինք օծված սրբապատկերներ 

պատրաստելու հետ միասին։ Մեր դեղատնատեր Կոկոշկան բացառիկ բարեպաշտ 

մարդ էր և մի տեղ կարդացել էր, թե սուրբ Ուխտագնացը անասուններին բուժել է 

փորափքությունից։ Եվ ահա, նրա պատվերով Սմիխովում տպեցին սուրբ 

Ուխտագնացի պատկերները, որոնք նա տարավ Էմաուսի վանքը, որտեղ երկու 

հարյուր ոսկով օծեցին, որից հետո մենք այդ պատկերները, կովերի համար 

պատրաստած մեր բուժիչ խոտերի հետ, դնում էինք ծրարների մեջ։ Այդ բուժիչ 

խոտերը տաք ջրի մեջ լավ բացում, լցնում էին տաշտի մեջ ու կովին խմել տալիս։ Ընդ 

որում անասունի գլխին կարդում էին սուրբ Ուխտագնացին ուղղված մի փոքրիկ 

աղոթք, որ հորինել էր մեր գործակատար Տաուհենը, իսկ դա այսպես էր եղել։ Երբ 

սուրբ Ուխտագնացի այդ պատկերները պատրաստ էին, անհրաժեշտ էր դրանց մյուս 

երեսին որևէ աղոթք տպագրել։ Եվ ահա երեկոյան մեր ծերուկ Կոկոշկան կանչեց 



Տաուհենին և նրան պատվիրեց մինչև առավոտ մեր սրբապատկերների ու բուժիչ 

խոտերի համար մի աղոթք հորինել, այն հաշվով, որ մյուս օրը ժամը տասին, երբ նա 

գա խանութ, աղոթքը պատրաստ լինի տպարան ուղարկելու, քանի որ կովերն արդեն 

վաղուց այդ աղոթքին են սպասում։ Երկուսից մեկը,— ասաց Կոկոշկան,— եթե լավ 

աղոթք հորինի, ապա ինքը նրան մի գուլդեն կպարգևի, իսկ եթե ոչ՝ երկու շաբաթից 

հետո նա վերջնահաշիվ կստանա։ Պան Տաուհենը ամբողջ գիշերը քրտինք թափեց, 

առավոտյան քունը գլխին եկավ խանութը բացելու, բայց դեռ ոչինչ չէր գրել։ Դեռ 

ավելին․ նույնիսկ մոռացել էր այդ բուժիչ խոտերի սրբի անունը։ Նրան փորձանքից 

ազատեց մեր խանութի ծառա, Ֆերդինանդը։ Սրա ձեռքից ամեն ինչ գալիս էր։ Երբ 

մենք ձեղնահարկում թեյի համար երիցուկ էինք չորացնում, նա, մեկ էլ տեսար, 

բոբկանում էր ու մտնում այդ երիցուկի մեջ։ Նա մեզ ասում էր, թե դրանից հետո 

ոտքերն այլևս չեն քրտնում։ Նա կարողանում էր ձեղնահարկում աղավնիներ որսալ, 

կարողանում էր բացել փողի գզրոցը և մեզ փող վաստակելու ուրիշ միջոցներ էլ էր 

սովորեցնում։ Եվ ես, լակոտ տեղովս, տանն այնպիսի դեղատուն ունեի,— դա 

խանութից թռցրել ու տարել էի տուն,— ինչպիսին չուներ նույնիսկ «Գթասիրտ 

մարդկանց մոտ» հիվանդանոցը։ Եվ ահա Տաուհենին փրկեց հենց այդ Ֆերդինանդը։ 

«Թողեք, ասում է, մի տեսնեմ»։ Պան Տաուհենը անմիջապես ինձ ուղարկեց նրա 

համար գարեջուր բերելու։ Դեռ գարեջուր չէի բերել, որ Ֆերդինանդը գործի կեսն 

արդեն արել էր, և մեզ համար կարդաց.  

Ահա երկնքից մի ձայն է հնչում, 

Եվ մարդիկ հանգիստ սրտով են շնչում։ 

Կոկոշկայի մոտ ձմեռ ու ամառ 

Բի հրաշք խոտ կա տավարի համար։ 

Ապաքինում է նա բոլորովին 

(Պտղունցը արժե մի գուլդեն միայն) 

Ե՛վ հիվանդ հորթին, և՛ հիվանդ կովին՝ 

Առանց բժշկի միջամտության։ 



Իսկ հետո, երբ Ֆերդինանդը ուզածին պես գլուխը քաշեց ստամոքսի կաթիլներին 

խառնած սպիրտը, գործն արագ ընթացավ, և նա մի ակնթարթում հիանալի 

ավարտեց.  

Խոտն այդ գտել է սուրբ Ուխտավորը, 

Ուստի թող նրան փառք տան բոլորը. 

Ո՜վ դու կովերի փրկիչ հրաշագործ, 

Մեր խեղճ նախիրը պահպանիր անփորձ։ 

Իսկ հետո, երբ պան Կոկոշկան եկավ, պան Տաուհենը նրա հետ մտավ գրասենյակ, 

իսկ այնտեղից դուրս գալիս մեզ ցույց տվեց երկու, և ոչ թե մեկ գուլդեն, որ նրան 

խոստացել էր Կոկոշկան։ Նա ուզում էր ստացածը պան Ֆերդինանդի հետ հավասար 

կես անել, բայց այդ երկու գուլդենը տեսնելուն պես ծառա Ֆերդինանդը համակվեց 

շահամոլությամբ ու ասաց․ «Կամ բոլորը, կամ ոչինչ»։ Պան Տաուհենն էլ նրան ոչինչ 

չտվեց և այդ երկու գուլդենն իրեն պահեց։ Հետո ինձ տարավ խանութ, վզակոթիս 

հասցրեց ու ասաց, որ ես այդպիսի հարյուր հարված էլ կստանամ, եթե երբևէ 

համարձակվեմ ասել, թե ոտանավորը նա չի գրել։ Եթե Ֆերդինանդը գնա մեր տիրոջը 

գանգատվելու, ապա ես պարտավոր եմ ասել, թե ծառա Ֆերդինանդը ստախոս է։ 

Ստիպված եղա թարխունի քացախի շշի առաջ երդվել, թե այդպես կվարվեմ։ Իսկ մեր 

ծառան սկսեց իր բարկությունը կովերին բուժող խոտերի գլխին թափել։ Մենք այդ 

խոտերը ձեղնահարկում պահում էինք խոշոր արկղերի մեջ, իսկ նա, չգիտես որտեղից 

մկան կղկղանք էր ճարում, ծեծում ու խառնում այդ բուժիչ խոտին։ Հետո փողոցից 

ձիու թրիք էր հավաքում, տանը չորացնում, հավանգի մեջ ծեծում և դա էլ լցնում 

կովերին բուժող խոտի և սուրբ Ուխտագնացի պատկերների վրա, բայց դրանով էլ չէր 

բավարարվում։ Միզում, դուրս էր գնում այդ արկղերի մեջ, իսկ հետո այդ ամենը իրար 

խառնում։ Ստացվում էր խաշի պես մի բան…  

Հնչեց հեռախոսի զանգը։ Ավագ գրագիրը վազեց հեռախոսի մոտ, ապա զզվանքով 

հեռախոսափողը ցած գցեց։  



— Պետք է գնամ գնդի գրասենյակ։ Այդպես հանկա՜րծ… Դա ինձ մի տեսակ դուր չի 

գալիս։  

Շվեյկը նորից մնաց մենակ։  

Մի րոպե հետո զանգը նորից հնչեց։  

Շվեյկն սկսեց հեռախոսային խոսակցությունը.  

— Վանե՞կը… Նա գնաց գնդի գրասենյակ։ Ով է հեռախոսի մո՞տ։ Տասնմեկերորդ 

երթային վաշտի, հանձնակատարը։ Իսկ այդտեղ ո՞վ է հեռախոսի մոտ։ 

Տասներկուերորդ վաշտի հանձնակատա՞րը։ Հարգանացս հավաստիքը, կոլեգա։ Իմ 

ազգանո՞ւնը։ Շվեյկ։ Իսկ քո՞նը։ Բրաո՞ւն։ Կառլինի Նաբերեմնա փողոցում մի գդակ 

կարող Բրաուն կա, նա քեզ հո ազգական չի։ Չէ՞։ Այդպիսի մարդու չե՞ս ճանաչում… 

Ես էլ չեմ ճանաչում։ Մի անգամ տրամվայով անցնում էի, նրա խանութի ցուցանակն 

աչքովս ընկավ․․․ Ինչ նորություն կա՞․․․ Ես ոչինչ չգիտեմ։ Երբ ենք գնո՞ւմ։ Գնալու 

մասին դեռ ոչ ոքի հետ չեմ խոսել։ Իսկ ո՞ւր պիտի գնանք…  

— Ա՜յ քեզ դդում։ Վաշտի հետ ռազմաճակատ։  

― Այդ մասին դեռ բան չեմ լսել։  

— Խոսք չունեմ, լա՜վ հանձնակատար ես։ Իսկ քո լեյտենանտն ի՞նչ է անում։  

— Ոչ թե լեյտենանտը, այլ օբեր-լեյտենանտը։  

— Դա միևնույն է։ Քո օբեր-լեյտենանտը գնա՞ց գնդապետի մոտ խորհրդակցության։  

— Նա նրան կանչել էր այնտեղ։  

— Ա՛յ, տեսնում ես։ Մերն էլ գնաց այնտեղ, տասներեքերորդ վաշտի 

հրամանատարն էլ։ Ես հենց նոր հեռախոսով խոսում էի նրանց հանձնակատարի 

հետ։ Այդ շտապողականությունը ինձ մի տեսակ դուր չի գալիս։  

— Իսկ չգիտե՞ս, նվագախումբը իրերը չի՞ կապկպում։  

— Ոչինչ չգիտեմ։  



— Քեզ հիմարի տեղ մի դիր։ Ասում են, որ ձեր ավագ գրագիրը վագոնների 

բեռնագրերն արդեն ստացել է։ Ճիշտ է, չէ՞։ Դուք քանի զինվոր ունեք։  

— Չգիտեմ։  

— Ախ դու, դատարկագլուխ, ես հո քեզ չեմ ուտի։ (Լսվեց, թե ինչպես հեռախոսով 

խոսողը դիմեց իր մոտ գտնվող ինչ-որ մեկի, «Ֆրանտա, վերցրու երկրորդ փողը, տես 

թե տասնմեկերորդ վաշտն ինչպիսի հիմար հանձնակատար ունի»)։ Ալլո, քնա՞ծ ես, 

քեզ ի՞նչ պատահեց։ Դե, պատասխանիր, երբ կոլեգադ բան է հարցնում։ Ուրեմն, դեռ 

ոչինչ չգիտե՞ս։ Մի՛ թաքցրու։ Մի՞թե ավագ գրագիրը չի ասել, որ ձեզ պահածո են 

տալու։ Դու նրա հետ այդպիսի բաների մասին չես խոսո՞ւմ։ Ա՛յ քեզ դդում։ Դա քեզ չի 

վերաբերվո՞ւմ։ (Ծիծաղ լսվեց)։ Հը՞, չլինի տանիքից գլխիդ աղյուս ընկավ։ Դե լավ, հենց 

որ մի բան իմանաս՝ զանգահարիր տասներկուերորդ երթային գունդ, ազի՛զ տխմար։ 

Որտեղացի՞ ես։  

— Պրագացի։  

— Այդ դեպքում մի քիչ խելոք պիտի լինեիր։ Հա՛, մի բան էլ հարցնեմ։ Ձեր ավագ 

գրագիրը գրասենյակից ե՞րբ գնաց։  

— Հենց նոր կանչեցին։  

― Ահա թե ինչ։ Իսկ չէի՞ր կարող ավելի շուտ ասել։ Մերն էլ հենց նոր գնաց։ Այնտեղ 

ինչ-որ վատ բան է կատարվում։ Գումակի հետ դեռ չե՞ս խոսել։  

— Ոչ։  

— Հիսո՜ւս Քրիստոս։ Եվ դեռ ասում ես՝ պրագացի ես։ Ոչ մի բանի մասին չես 

հոգում։ Ամբողջ օրը որտե՞ղ ես քարշ գալիս։  

— Ընդամենը մի ժամ առաջ եմ եկել դիվիզիոնի դատարանից։  

― Դա արդեն ուրիշ բան է, ընկեր։ Հենց այսօր կանցնեմ ձեզ մոտ՝ երեսդ տեսնելու։ 

Երկու անգամ ավարտանշան տուր։  



Նոր էր Շվեյկն ուզում ծխամորճը վառել, երբ նորից հեռախոսի զանգը հնչեց։ 

«Գրողի ծոցը գնաք դուք ձեր հեռախոսով,— մտածեց Շվեյկը,— գլո՜ւխ ունեմ ձեզ հետ 

շաղակրատելու»։  

Բայց զանգն անողոք կերպով շարունակում էր հնչել, այնպես որ, վերջապես, Շվեյկի 

համբերությունը հատավ, նա վերցրեց հեռախոսափողը և բղավեց.  

— Ալլո՛։ Ո՞վ է խոսում։ Լսում է տասնմեկերորդ երթային վաշտի հանձնակատար 

Շվեյկը։  

Շվեյկը ճանաչեց պորուչիկ Լուկաշի ձայնը.  

— Ի՞նչ եք անում այդտեղ։ Ո՞ւր է Վանեկը։ Անմիջապես հեռախոսի մոտ կանչել 

Վանեկին։  

― Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, զանգը նոր հնչեց։  

— Լսեցեք, Շվեյկ, ես ձեր հիմարությունները լսելու ժամանակ չունեմ։ Զինվորական 

ծառայության մեջ հեռախոսային խոսակցությունը հեռախոսային զևզեկություն չէ, 

որով զբաղվում են մեկնումեկին ճաշի հրավիրելիս։ Հեռախոսային խոսակցությունը 

պետք է լինի պարզ ու հակիրճ։ Հեռախոսով խոսելիս «համարձակվում եմ զեկուցել»-ը 

«օբեր-լեյտենանտ»-ը չեն գործածվում… Եվ այդպես, ես ձեզ հարցնում եմ, Շվեյկ, 

Վանեկն այդտե՞ղ է։ Թող անմիջապես մոտենա հեռախոսին։  

— Համարձկվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, նա առկա չէ։ Նրան հենց 

նոր, երևի քառորդ ժամ էլ չի լինի, մեր գրասենյակից կանչեցին գնդի գրասենյակ։  

— Թող մի տուն գամ, ձեր ճաշը կեփեմ։ Չե՞ք կարող կարճ արտահայտվել։ Ուշադիր 

լսեցեք, թե հիմա ինչ եմ ասելու։ Որ հետո չարդարանաք, թե հեռախոսը խրխռում էր․․

․ Անհապաղ, հեռախոսափողը կախելուն պես…  

Պաուզա։  

Նորից զանգ։  



Շվեյկը վերցնում է հեռախոսափողը, և նրա գլխին հայհոյանքներ են տեղում.  

— Անասո՛ւն, խուլիգա՛ն, սրիկա՛։ Ի՞նչ եք անում, ինչո՞ւ խոսակցությունն 

ընդհատեցիք։  

— Դուք բարեհաճեցիք ասել, որ հեռախոսափողը կախեմ։  

— Մի ժամից ես տուն կգամ։ Այն ժամանակ ձեր հալը կտեսնեք։ Անմիջապես վեր 

կացեք և գնացեք բարաք, այնտեղ գտեք դասակապետներից մեկին, թեկուզ Ֆուքսին, և 

ասացեք, որ անմիջապես վերցնի տասը զինվոր և նրանց հետ գնա պահեստ՝ պահածո 

ստանալու։ Կրկնեցեք, թե նա ինչ պիտի անի։  

— Տասը զինվոր վերցրած գնա պահեստ պահածո ստանալու։  

— Վերջապես մի քիչ խելոքացաք։ Իսկ առայժմ կզանգահարեմ գնդի գրասենյակ, 

Վանեկին, որ նա էլ գնա պահեստ՝ պահածոներն ընդունելու։ Իսկ եթե մինչ այդ 

բարաք վերադառնա, թող ամեն ինչ թողնի և վազի պահեստ։ Իսկ հիմա 

հեռախոսափողը կախեցեք։  

Շվեյկը բավական երկար և ապարդյուն փնտրում էր Ֆուքսին և մյուս 

ենթասպաներին։ Նրանք բոլորը տնկվել էին խոհանոցի մոտ, կրծմրծում էին 

ոսկորների վրա մնացած մսերը և զվարճանում սյանը կապված Բալոունին նայելով, 

որը, ճիշտ է, ոտքի ամբողջ թաթով հենված էր գետնին, քանի որ նրան գթացել էին։ 

Հետաքրքիր մի տեսարան էր դա։ Խոհարարներից մեկը Բալոունի համար մի կողոսկր 

բերեց և խոթեց նրա բերանը։ Մորուքավոր հսկա Բալոունը ձեռքերով գորձելու 

հնարավորություն չունենալով, զգուշաբար ոսկորը շուռումուռ էր տալիս բերանում, 

գործելով ատամներով ու լնդերով։ Նա միսը կրծմրծում էր անտառաոգու տեսքով։  

— Ձեզնից ո՞վ է դասակապետ Ֆուքսը,— հարցրեց Շվեյկը, վերջապես 

ենթասպաներին գտնելով։  

Դասակապետ Ֆուքսն անհրաժեշտ չհամարեց պատասխանել, տեսնելով, որ իրեն 

հարցնողն ինչոր շարքային հետևակ զինվոր է։  



— Ձեզ բան եմ ասում,— գոռաց Շվեյկը,— դեռ երկա՞ր պիտի հարցնեմ։ Որտե՞ղ է 

դասակապետ Ֆուքսը։  

Դասակապետ Ֆուքսն առաջ եկավ և, ուռած-փքված, սկսեց Շվեյկին շշպռել, թե 

ինքը ոչ թե դասակապետ է, այլ պարոն դասակապետ, և չի կարելի բղավել, թե «ո՞ւր է 

դասակապետը», այլ հարկավոր է ասել. «համարձակվում եմ զեկուցել, արդյոք 

այստե՞ղ է պարոն դասակապետը»։ Եթե իր դասակում մեկնումեկը մոռանում է ասել 

«Ich melde gehorsam»[100], ապա ինքը նրա ռեխը ջարդում է։  

— Մի քիչ կամա՜ց,— խոհեմաբար ասաց Շվեյկը։— Անմիջապես վեր կացեք, 

գնացեք բարաք, այնտեղից տասը զինվոր վերցրեք և նրանց հետ վազքով մա՛րշ դեպի 

պահեստ՝ պահածո ստանալու։  

Դասակապետն այնպես շշմեց, որ հազիվ կարողացավ ասել.  

— Ի՞նչ…  

— Ոչ մի «ինչ»,— պատասխանեց Շվեյկը։— Ես տասնմեկերորդ երթային վաշտի 

հանձնակատարն եմ և հենց նոր հեռախոսով խոսում էի պարոն օբեր-լեյտենանտ 

Լուկաշի հետ, որն ասաց. «Տասը շարքային զինվորի հետ վազքով մարշ դեպի 

պահեստ»։ Եթե չգնաք, պարոն դասակապետ Ֆուքս, ես կվերադառնամ հեռախոսի 

մոտ։ Պարոն օբեր-լեյտենանտը պահանջում է, որ ինչ էլ լինի՝ գնաք։ Ոչ մի 

առարկություն չի կարող լինել։ «Հեռախոսային խոսակցությունը,— ասում է պորուչիկ 

Լակաշը,— պետք է լինի պարզ և հակիրճ»։ Եթե դասակապետ Ֆուքսին ասված է գնալ, 

ապա դասակապետ Ֆուքսը պետք է գնա։ Այդ հրամանը ձեզ համար ինչ-որ 

զևզեկություն չէ, որով զրաղվում են որևէ մեկին ճաշի հրավիրելիս։ Զինվորական 

ծառայության մեջ, մանավանդ պատերազմի ժամանակ, ամեն մի հապաղում 

հանցագործության է։ «Եթե այդ դասակապետ Ֆուքսը ձեր ասելուն պես չգնա, 

հեռախոսով ինձ հայտնեցեք, և ես նրա հախից կգամ։ Ես դասակապետ Ֆուքսի թոզը 

քամուն կտամ»։ Երևում է, սիրելի՛ս, դուք պարոն օրեր-լեյտենանտին լավ չեք 

ճանաչում։  



Շվեյկը հաղթականորեն նայեց ենթասպաներին, որոնք նրա ելույթից զարմացել և 

իրենց ոչնչացած էին զգում։  

Դասակապետ Ֆուքսը ինչ-որ անհասկանալի բան մրթմրթաց և արագ քայլերով 

հեռացավ։ Շվեյկը նրա հետևից գոռաց.  

— Ուրեմն, կարո՞ղ եմ պարոն օրեր-լեյտենանտին զանգահարել, որ ամեն ինչ 

կարգին է։  

— Տասը զինվորների հետ անհապաղ կլինեմ պահեստում,— պատասխանեց 

դասակապետ Ֆուքսը, արդեն մոտենալով բարաքին։  

Իսկ Շվեյկը, ոչ մի խոսք չասելով, թողեց հեռացավ, թողնելով ենթասպաներին, 

որոնք շշմած էին դասակապետ Ֆուքսից ոչ պակաս։  

— Սկսվո՜ւմ է,— ասաց կարճլիկ կապրալ Բլաժեկը,— ունեցած-չունեցածներս 

պետք է կապկպենք։  

Շվեյկը վերադարձավ տասնմեկերորդ երթային վաշտի գրասենյակը։ Նոր էր նա 

ծխամորճը վառել, երբ հեռախոսի զանգը հնչեց։ Շվեյկի հետ նորից խոսում էր 

պորուչիկ Լուկաշը։  

— Որտե՞ղ եք թրև գալիս, Շվեյկ։ Արդեն երրորդ անգամն է, որ զանգահարում եմ, և 

ոչ ոք չի պատասխանում։  

— Փնտրում էի, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

— Հը՞, արդեն գնացի՞ն։  

— Իհարկե, գնացին, բայց չգիտեմ այնտեղից եկե՞լ են։ Մեկ էլ վազ չտա՞մ։  

— Դասակապետ Ֆուքսին գտա՞ք։  

— Գտա, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Սկզբում նա ինձ ասաց «ի՞նչ», բայց երբ նրան 

բացատրեցի, որ հեռախոսային խոսակցությունը պետք է լինի հակիրճ և պարզ․․․  

— Հիմար-հիմար մի խոսեք, Շվեյկ․․․ Վանեկը դեռ չի՞ վերադարձել։  



— Չի վերադարձել, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

— Այդպես մի բղավեք հեռախոսափողի մեջ։ Չգիտե՞ք, թե հիմա որտեղ կարող է 

լինել այդ նզովյալ Վանեկը։  

— Չգիտեմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, թե որտեղ կարող է լինել այդ նզովյալ 

Վանեկը։  

— Նա գնդի գրասենյակում է եղել, բայց ինչ-որ տեղ է գնացել… Գնացեք այնտեղ 

նրա մոտ, Շվեյկ, և ասացեք, որ անմիջակես գնա պահեստ։ Եվ հետո, անմիջապես 

գտեք կապրալ Բլաժեկին և ասացեք, որ Բալոունին անհապաղ արձակի, և Բալոունին 

ուղարկեցեք ինձ մոտ։ Խոսափողը կախեցեք։  

Շվեյկը ձեռ ու ոտ ընկավ, գտավ կապրալ Բլաժեկին և նրան հայտնեց պորուչիկի 

հրամանը Բալոունին արձակելու մասին։ Կապրալ Բլաժեկը մրթմրթաց.  

— Հենց որ նեղն են ընկնում, սկսում են վախենալ։  

Շվեյկը գնաց տեսնելու, թե ինչպես են արձակելու Բալոունին, իսկ հետո ուղեկցեց 

նրան, քանի որ երկուսն էլ քայլում էին կանտինայի ճանապարհով, որտեղ Շվեյկը 

պետք է գտներ ավագ գրագիր Վանեկին։  

Բալոունը Շվեյկին նայում էր ինչպես իր ազատարարի վրա և նրան խոստացավ, թե 

նրա հետ կկիսի այն բոլոր ծանրոցները՝ որ երբևէ տնից կստանա։  

— Շուտով մեր տանը խոզ են մորթելու,— մելամաղձոտ ասաց Բալոունը։— Դու 

խոզի ո՞ր երշիկն ես սիրում, արյունով պատրաստա՞ծ թե առանց արյունի։ Ասա, մի՛ 

քաշվիր, ես հենց այս գիշեր նամակ եմ գրելու տուն։ Իմ այդ խոզը համարյա հարյուր 

հիսուն կիլո կլինի։ Գլուխը ոնց որ բուլդոգի գլուխ, իսկ այդ տեսակ խոզերը ամենից 

լավն են։ Այդպիսի խոզից մարդ վնաս չի տեսնի։ Խոզի այդ ցեղատեսակը, 

ախպերացու, մարդու ամոթով չի թողնի։ Վրան ութ մատ ճարպ կա։ Տանը լյարդաթոքի 

երշիկն ես ինքս էի պատրաստում։ Օր էր լինում, այնքան ֆարշ էի խպշտում, որ քիչ էր 

մնում տրաքեի։ Անցյալ տարվա խոզը հարյուր վաթսուն կիլո էր։ Ա՛յ թե խոզ եմ 



ասել,— հիացմունքով ասաց նա հրաժեշտ տալիս, ամուր սեղմելով Շվեյկի ձեռքը։— 

Իսկ ես նրան կերակրում էի միայն կարտոֆիլով և ինքս էլ զարմանում, թե ինչքան 

արագ է չաղանում։ Մի կտոր աղաջրի մեջ պահած ու տապակած վետչինա, հետը 

կաղամբ ու կարտոֆիլի կնեդլիկներ, վրան խորխոզի ցանած… Մարդ մատները 

կլպստի։ Դրանից հետո մարդ գարեջուրն էլ հաճույքով է խմում… Կյանք հո չի, իսկը 

դրախտ։ Մարդուս էլ ի՞նչ է պետք։ Եվ պատերազմն այդ բոլորից մեզ զրկեց։  

Մեծամորուք Բալոունը մի խոր հոգոց քաշեց և գնաց դեպի գնդի գրասենյակը, իսկ 

Շվեյկը լորենիների հին ծառուղիով քայլերն ուղղեց դեպի կանտինա։  

Ավագ գրագիր Վանեկը երանալից տեսքով նստած էր կանտինայում և իր ծանոթ 

շտաբի գրագրին բացատրում էր, թե պատերազմից առաջ էմալի և ցեմենտի ներկերի 

վաճառքից ինչքան կարելի էր շահել։ Շտաբի գրագիրը թունդ հարբած էր։ Ցերեկը 

Պարդուբիցիից եկել էր մի հարուստ կալվածատեր, որի տղան գտնվում էր 

ճամբարում, նրան մեծ կաշառք էր տվել և առավոտից մինչև կեսօր քաղաքում 

հյուրասիրել։  

Հիմա շտաբի գրագիրը բոլորովին վհատված էր, որ ախորժակը կորել է, չէր 

կարողանում հասկանալ, թե խոսքն ինչի մասին է, իսկ էմալի ներկերին վերաբերող 

տրակտատին բնավ չէր անդրադառնում։  

Նա զբաղված էր իր սեփական խոհերով և քթի տակ քրթմնջում էր, թե 

երկաթուղաճյուղը պետք է ձգվեր Տրեշեբոնից դեպի Պիլիգրիմով, իսկ հետո հետ 

դառնար։  

Երբ Շվեյկը ներս մտավ, Վանեկը ջանում էր շտաբի գրագրին մի անգամ ևս թվերով 

բացատրել, թե մի կիլոգրամ շինարարական ներկից ինչքան էին վաստակում, մի բան, 

որին շտաբի գրագիրն անառիթ պատասխանեց.  

— Վերադարձի ճանապարհին նա մեռավ, թողնելով միայն նամակներ։  



Տեսնելով Շվեյկին, նա, ըստ երևույթին, նրան ինչ-որ չսիրած մարդու տեղ դրեց և 

սկսեց որովայնախոս անվանել։  

Շվեյկը մոտեցավ Վանեկին, որը նույնպես խմած էր, բայց, համենայն դեպս, 

բարեհամբույր էր և սիրալիր։  

— Պարոն ավագ գրագիր,— զեկուցեց նրան Շվեյկը,— անմիջապես գնացեք 

պահեստ և պահածո ստացեք։ Այնտեղ դասակապետ Ֆուքսը տասը զինվորներով ձեզ 

է սպասում։ Ինչքան ոտքներումդ ուժ կա, վազքով մա՛րշ։ Պարոն օբեբ-լեյտենանտն 

արդեն երկու անգամ հեռախոսել է։  

Վանեկը սկսեց ծիծաղել.  

— Մանկիկս, ես ապո՞ւշ եմ, ինչ է։ Չէ՞ որ դրա համար ստիպված պիտի լինեի ինքս 

ինձ հայհոյել, հրեշտակս։ Դեռ ժամանակ շատ կա։ Հո հետևներիցս չեն ընկել, անգի՛նս։ 

Նախ և առաջ պարոն Լուկաշն այնքան երթային վաշտեր ճանապարհի, որքան ես, և 

նոր միայն խոսի։ Երևի այն ժամանակ իր «վազքով մարշ»-ով ոչ-ոքի իզուր չի 

անհանգստացնի։ Գնդի գրասենյակում ես արդեն հրաման ստացա, որ վաղը մեկնում 

ենք, որ հարկավոր է եղած-չեղածը հավաքել և անհապաղ գնալ ճանապարհի համար 

պարեն ստանալու։ Իսկ ի՞նչ ես կարծում, ես ի՞նչ արի։ Շատ հանգիստ մտա այստեղ 

քառորդ լիտր գինի խմելու։ Ես հանգիստ նստած եմ այստեղ, և թող ամեն ինչ իր 

ճանապարհով գնա։ Պահածոն կմնա պահածո, պարենը՝ պարեն։ Ես պահեստի տեղն 

ավելի լավ գիտեմ, քան պարոն օբեր-լեյտենանտը, և հասկանում եմ, թե ինչ են խոսում 

գնդապետի մոտ՝ ավագ սպաների խորհրդակցություններում։ Չէ՞ որ պարոն 

գնդապետին միայն թվում է, թե պահեստում պահածո կա։ Մեր գնդի պահեստը երբեք 

պահածոյի պաշար չի ունեցել, և մենք դեպքից-դեպք պահածո ճարել ենք բրիգադում 

կամ փոխարինաբար վերցրել մոտակա գնդերից։ Հենց միայն Բենեշովյան գնդին երեք 

հարյուր տուփ պարտք ենք։ Հա՜, հա՜։ Թող նրանք իրենց խորհրդակցություններում 

խոսեն ինչ խելքներին կփչի։ Ո՞ւր ես շտապում։ Չէ՞ որ, միևնույն է, երբ մերոնք գնան 

պահեստ, կապտենարմուսը նրանց պիտի ասի, թե խելքները թռցրել են։ Ոչ մի 



երթային վաշտ ճանապարհի համար պահածո չի ստացել։ Ճիշտ չե՞մ ասում, քարթո՛ւ 

կարտոֆիլ,— դիմեց նա շտաբի գրագրին։  

Շտաբի գրագիրը հավանաբար նիրհում էր կամ սպիտակ ջերմախտի նոպայով էր 

բռնվել, այնպես որ պատասխանեց.  

— Նա քայլում էր բաց հովանոցը գլխին բռնած։  

— Ավելի լավ կլինի,— շարունակեց ավագ գրագիը Վանեկը,— այդ ամենը բանի 

տեղ չդնել։ Եթե այսօր գնդի գրասենյակում ասել են, թե վաղը մեկնում ենք, ապա 

երեխան էլ չի հավատա։ Մի՞թե կարող ենք մեկնել առանց վագոնների։ Իմ 

ներկայությամբ զանգահարեցին կայարան։ Այնտեղ ոչ մի ազատ վագոն չկա։ 

Կրկնվում է ճիշտ նույնը, ինչ պատահեց վերջին երթային վաշտին։ Այն ժամանակ 

մենք երկու օր կայարանում նստել ու սպասում էինք, որ մեկնումեկը մեզ խղճա և մեզ 

համար գնացք ուղարկի։ Իսկ հետո չգիտեինք, թե ուր ենք գնում։ Նույնիսկ ինքր 

գնդապետը չգիտեր։ Արդեն ամբողջ Հունգարիան անցել էինք, և դեռ ոչ ոք չգիտեր՝ 

Սերբիա՞ ենք գնալու թե Ռուսաստան։ Ամեն մի կայարանից ուղիղ հեռախոսագծով 

խոսում էինք դիվիզիայի շտաբի հետ։ Իսկ մենք պարզապես կարկատանի նման մի 

բան էինք։ Մեզ, վերջապես, կարեցին-կպցրին Դուկլայի մոտ գտնվող ինչ-որ տեղի։ 

Այնտեղ մեզ մի թունդ ջարդեցին, և մենք նորից գնացինք վերակազմավորվելու։ 

Հարկավոր է չշտապե՛լ։ Իր ժամանակին ամեն ինչ կպարզվի, իսկ առայժմ շտապելու 

կարիք չկա։ Jawohl, nochmal![101] Այստեղի գինին հիանալի է,— շարունակեց Վանեկը, 

չլսելով, թե ինչպես շտաբի գրագիրն ինքն իրեն քրթմնջում է.  

— Glauben Sie mir, ich habe bisher wenig von meinem Leben gehabt! Ich wundere mich 

über diese Frage․[102] 

— Ինչո՞ւ իզուր անհանգստանամ երթային գումարտակի մեկնելու հարցով։ 

Առաջին երթային վաշտում, որի հետ ես գնում էի, ամեն ինչ պատրաստ էր ընդամենը 

երկու ժամ առաջ, և ամեն բան տեղը տեղին էր։ Մեր այն ժամանակվա երթային 

գումարտակի մյուս վաշտերը ճանապարհվելու համար ամբողջ երկու օր 



պատրաստվում էին, իսկ մեր վաշտի հրամանատար լեյտենանտ Պրշենոսիլը (մի 

այդպիսի ֆրանտ կար) մեզ ուղղակի ասաց, «Տղանե՛ր, մի շտապեք»։ Գնացքը 

մեկնելուց միայն մի ժամ առաջ սկսեցինք իրերը կապկպել։ Եվ ամեն ինչ լավ եղավ։ 

Ավելի լավ կլինի նստեք…  

— Չեմ կարող,— հերոսական անձնուրացությամբ պատասխանեց քաջարի զինվոր 

Շվեյկը։— Պետք է գնամ գրասենյակ։ Մեկնումեկը կարող է զանգահարել։  

— Դե լավ, գնացեք, անգի՛նս։ Միայն թե մեկընդմիշտ հիշեցեք, որ դա ձեր կողմից 

տգեղ բան է և որ իսկական հանձնակատարը երբեք չպետք է լինի այնտեղ, որտեղ նա 

հարկավոր է։ Երբեք ձեր պարտականություններն այդպես եռանդով մի կատարեք։ 

Հավատացեք, հոգյակս, չկա ավելի վատ բան, քան փութկոտ հանձնակատարը, որ 

վազվզում և ձեռ ու ոտ է ընկնում բոլորի փոխարեն։  

Բայց Շվեյկն արդեն դռնից դուրս էր եկել և շտապում էր դեպի իր երթային գնդի 

գրասենյակը։  

Վանեկը մենակ մնաց, քանզի բնավ չէր կարելի ասել, թե շտաբի գրագիրը նրան 

ընկերություն էր անում։ Վերջինս բոլորովին ներանձնացել էր և, գինու շիշը շոյելով, 

մերթ չեխերեն, մերթ գերմաներեն քրթմնջում էր այնպիսի զարմանալի բաներ, որ 

իրար հետ որևէ առնչություն չունեին․  

— Ես շատ անգամ եմ անցել այս գյուղով, բայց ոչ մի գաղափար չունեի, որ նա 

աշխարհիս երեսին գոյություն ունի։ In einem halben Jahre habe ich meine Statsprüfung 

hinter mir und meinen Doktor gemacht։[103] Ես ծեր հաշմանդամ դարձա։ Շնորհակալ եմ, 

Լյուսի։ Erscheinen sie in schön ausgestatteten Bänden[104] գուցե ձեր մեջ մեկը կգտնվի, որը 

այդ բանը հիշում է։  

Ավագ գրագիրը ձանձրույթից սկսեց ինչ-որ քայլերգ տկտկացնել, բայց ստիպված 

եղավ երկար ձանձրանալ. դուռը բացվեց և ներս մտավ սպայական խոհանոցի 

խոհարար Յուրայդան և փլվեց աթոռի վրա։  



— Այսօր մեզ հրամայել էին ճանապարհի համար կոնյակ ստանալ,— թոթվեց նա։— 

Բայց մեր շշի մեջ դեռ ռոմ կար, և ստիպված էինք դատարկել, մի խոսքով՝ ստիպված 

եղանք մի լավ կոնծել։ Խոհանոցի բոլոր տղաները հարբեցին։ Ես ճաշի մի քանի բաժին 

սխալ հաշվեցի։ Գնդապետն ուշ եկավ, և նրան բաժին չհասավ։ Այդ պատճառով հիմա 

նրա համար օմլետ են պատրաստում։ Ա՜յ թե կոմեդիա էր։  

— Հետաքրքրաշարժ արկածախնդրություն,— ասաց Վանեկը, որը խմելիս սիրում 

էր գեղեցիկ բառեր գործածել։  

Խոհարար Յուրայդան սկսեց փիլիսոփայել, մի բան, որ նրա նախկին զբաղմունքին 

սազական էր։ Պատերազմից առաջ նա հրատարակում էր օկուլտային ժուռնալ և մի 

մատենաշար «Կյանքի և մահվան գաղտնիքներ» խորագրով։ Զինվորական 

ծառայության մեջ նա խցկվել էր դաշտային սպայական խոհանոց, և երբեմն, երբ 

տարվում էր հին հնդկական Պրահնա Պրամիտայի («Հայտնություն իմաստությանց») 

ընթերցանությամբ, նրա պատրաստած տապական խանձվում էր։ Գնդապետ Շրեդերը 

նրան գնահատում էր իբրև գնդում գտնվող անթիկա մի բան։ Հիրավի, ո՞ր սպայական 

խոհանոցը կարող էր պարծենալ այնպիսի խոհարար-օկուլտիստով, որը, 

թափանցելով կյանքի ու մահվան խորհուրդների մեջ, բոլորին զարմացնում էր 

սմետանով պատրաստած այնպիսի ֆիլեով կամ ռագույով, որ Կոմարովի մոտ 

մահացու վիրավոված պոդպորուչիկ Դուֆեկը շարունակ նրա անունն էր տալիս։  

— Այո՛,— անպատեհ ասաց Յուրայդան, որը հազիվ էր կարողանում աթոռին 

նստած մնալ և որից տասը քայլի վրա ռոմի հոտ էր փչում,— երբ այսօր պարոն 

գնդապետին բաժին չհասավ և երբ նա տեսավ, որ միայն շոգեխաշ կարտոֆիլ է 

մնացել, ընկավ գակիի վիճակի մեջ։ Գիտե՞ք գակին ինչ է։ Դա քաղցած ոգիների 

վիճակն է։ Եվ ահա այդ ժամանակ ես նրան ասացի. «Արդյոք բավական ուժ ունե՞ք, 

պարոն գնդապետ, անդրդվելի մնալու բախտի ճակատագրական նախասահմանման 

առաջ, այսինքն դիմանալու այն բանին, որ ձեզ հորթի երիկամ չհասավ։ Կարմայով 



սահմանված է, որ դուք, պարոն գնդապետ, այսօր ընթրիքին աստվածային օմլետ և 

հորթի ծեծած, շոգեխաշ լյարդ ստանաք»։  

— Սիրելի՛ բարեկամ,— կարճ պաուզայից հետո կիսաձայն դիմեց նա ավագ 

գրագրին, այդ միջոցին ակամա ձեռքը շարժելով և շուռ տալով սեղանի վրա իր առաջ 

դրված բոլոր բաժակները։— Գոյություն ունի բոլոր երևույթների, ձևերի ու իրերի 

անէություն,— մռայլ ասաց այդ գործողությունից հետո խոհարար-օկուլտիստը։― Ձևն 

անէություն է, իսկ անէությունը՝ ձև։ Անէությունն անբաժանելի է ձևից, ձևը՝ 

անէությունից։ Այն, ինչ անէություն է, հանդիսանում է և ձև, այն, ինչ ձև է, 

հանդիսանում է անէություն։— Խոհարար-օկուլտիստը գլուխը հենեց ձեռքին, 

խորասուզվեց լռության մեջ և սկսեց հայել գինուց թրջված սեղանը։  

Շտաբի գրագիրը շարունակում էր ինչ-որ բան մրթմրթալ, որը ոչ սկիզբ ուներ, ոչ 

վերջ.  

— Հացն անհետացավ դաշտերից — in dieser Stimmung erhilt er Einladung und ging zu 

ihr[105], հոգեգալստի տոնը գարնանն է լինում։  

Ավագ գրագիր Վանեկը շարունակում էր տկտկացնել սեղանը, խմում էր և 

ժամանակ առ ժամանակ հիշում, որ պարենի պահեստի մոտ տասը զինվորներ, 

դասակապետի գլխավորությամբ, իրեն են սպասում։ Այդ բանը հիշելիս նա ժպտում 

էր և ձեռքը թափ տալիս։  

Ուշ ժամին վերադառնալով տասնմեկերորդ երթային վաշտի գրասենյակը, նա 

Շվեյկին գտավ հեռախոսի մոտ նստած.  

— Ձևը անէություն է, իսկ անէությունը՝ ձև,— ասաց նա դժվարությամբ, առանց 

շորերը հանելու ընկավ մահճակի վրա և ձեռաց քնեց։  

Շվեյկը շարունակեց հեռախոսի մոտ նստած մնալ, քանի որ դրանից երկու ժամ 

առաջ պորուչիկ Լուկաշը նրան հեռախոսով հայտնելով, թե ինքը դեռևս պարոն 



գնդապետի մոտ հրավիրված խորհրդակցությունում է, մոռացել էր ասել, թե նա 

կարող է հեռախոսից հեռանալ։  

Այնուհետև Շվեյկի հետ խոսեց դասակապետ Ֆուքսը, որը տասը շարքայինների 

հետ իզուր սպասելով ավագ գրագրին, միայն հիմա էր նկատել, որ պահեստը փակ է։  

Վերջապես, Ֆուքսը ինչ-որ տեղ գնաց, և տասը շարքայինները մեկը մյուսի հետևից 

վերադարձան իրենց բարաքը։ Շվեյկը ժամանակ առ ժամանակ իր ձանձրույթը 

փարատում էր նրանով, որ վերցնում էր հեռախոսափողը և ականջ դնում։ Հեռախոսը 

նորագույն սիստեմի էր, որ միայն վերջերս էր բանակում գործածության մեջ դրվել, և 

ուներ այն առավելությունը, որ նրանով կարելի էր ամբողջ գծի վրա միանգամայն 

պարզ լսել ուրիշների խոսակցությունները։  

Գումակը հայհոյական խոսքեր էր փոխանակում հրետանավորների զորանոցի 

հետ, սակրավորները սպառնում էին դաշտային փոստին, հրաձգարանը հայհոյում էր 

գնդացրային զորամասին։  

Իսկ Շվեյկը, տեղից վեր չկենալով, նստած էր ու նստած հեռախոսի մոտ…  

Գնդապետի մոտ խորհրդակցոլթյունր շարունակվում էր։  

Գնդապետ Շրեդերը մի նորագույն տեսություն էր զարգացնում դաշտային 

ծառայության մասին և առանձնապես ընդգծում նռնականետների նշանակությունը։  

Նա անկապ-անկապ խոսում էր, թե երկու ամիս առաջ ռազմաճակատն ինչպես էր 

դասավորված, հարավում ու արևելքում, թե ինչպիսի կարևորություն ունի առանձին 

զորամասերի սերտ կապը, խոսում էր հեղձուցիչ գազերի, հակառակորդի 

սավառնակները գնդակոծելու, ռազմաճակատում զինվորների մատակարարման 

մասին և հետո անցավ բանակում գոյություն ունեցող ներքին 

փոխհարաբերություններին։ Ապա երկար-բարակ խոսեց այն վերաբերմունքի մասին, 

որ պետք է ունենան սպաները շարքայինների, իսկ շարքայինները ենթասպաների 

նկատմամբ, թշնամու կողմն անցնող փախստականների մասին, քաղաքական 



իրադարձությունների, ինչպես և այն մասին, որ չեխ զինվորների հիսուն տոկոսը 

քաղաքականապես անբարեհույս է։  

― Jawohl, meine Herren, der Kramarsch, Scheiner und Klofatsch[106]…  

Այդ միջոցին սպաների մեծ մասը մտածում էր, թե վերջապես, ե՞րբ պիտի այդ ծեր 

շաղակրատն ավարտի իր դատարկախոսությունը, սակայն գնդապետ Շրեդերը 

շարունակում էր ամեն տեսակ հիմարություններ դուրս տալ նոր երթային 

գումարտակների նոր խնդիրների, կռվում ընկած սպաների, օդապարիկների, 

լարափակոցների, երդումի մասին․․․  

Այդ ժամանակ պորուչիկ Լուկաշը հիշեց, որ երբ ամբողջ երթային գումարտակը 

երդում էր տալիս, քաջարի զինվոր Շվեյկին երդվելու չէին բերել, քանի որ այն օրերին 

նա նստած էր դիվիզիոնի դատարանում։  

Եվ, այդ հիշելով, նա հանկարծ ծիծաղեց։  

Դա հիստերիկ ծիծաղի պես մի բան էր, որով նա վարակեց իր կողքին նստած 

սպաներից մի քանիսին։ Նրա ծիծաղը գրավեց գնդապետի ուշադրությունը, իսկ 

գնդապետը հենց այդ պահին խոսում էր ինչ-որ փորձի մասին, որ ձեռք էր բերվել 

գերմանական բանակների Արդենյան նահանջի ժամանակ։ Այդ ամենը իրար 

խառնելով, գնդապետը վերջացրեց.  

— Պարոնայք, դրանում ծիծաղելու բան չկա։  

Հետո բոլորը գնացին սպայական ժողովարան, քանի որ գնդապետ Շրեդերին 

բրիգադի շտաբը հեռախոսի մոտ կանչեց։  

Շվեյկը հեռախոսի մոտ նիրհում էր, երբ հանկարծ նրան արթնացրեց զանգը։  

— Ալլո՛,— լսվեց հեռախոսափողի մեջ,— հեռախոսի մոտ է regmientskanlei-ը։  

― Ալլո՛,— պատասխանեց Շվեյկը,— սա տասնմեկերորդ երթային վաշտի 

գրասենյակն է։  



― Մի ուշացրու,― լսվեց նույն ձայնը,― վերցրու մատիտը և գրիր։ Հեռախոսագիր 

ընդունիր։  

— Տասնմեկերորդ երթային վաշտին…  

Այնուհետև իրար հետևեցին ինչ-որ տարօրինակ ֆրազներ, քանի որ միաժամանակ 

խոսում էին տասներկուերորդ և տասներեքերորդ երթային վաշտերը, և 

հեռախոսագիրը բոլորովին անէացավ հնչյունների այդ քաոսի մեջ։ Շվեյկը ոչ մի բառ 

հասկանալ չէր կարողանում։ Վերջապես ամեն ինչ խաղաղվեց, և Շվեյկը կարողացավ 

լսել.  

— Ալլո, ալլո, կրկնիր և մի ուշացրու։  

— Ի՞նչը կրկնեմ։  

— Ինչը կրկնե՞ս, դդո՛ւմ։ Հեռախոսագիրը։  

— Ի՞նչ հեռախոսագիր։  

— Գրո՛ղը տանի քեզ։ Խո՞զ ես, ինչ է։ Այն հեռախոսագիրը, որ քեզ թելադրեցի, դմբո՛։  

— Ես ոչինչ չլսեցի, մի ուրիշն էլ էր խոսում։  

— Էշի մեկը էշ։ Կարծում ես հետդ խա՞ղ եմ անում։ Հեռախոսագիրն ընդունելո՞ւ ես 

թե ոչ։ Մատիտ ու թուղթ ունե՞ս։ Ի՞նչ… Չունե՞ս… Անասո՛ւն։ Ուրեմն սպասեմ մինչև 

գտնե՞ս։ Ա՛յ թե զինվորներ են… Հը՛, ի՞նչ արիր։ Գուցե դեռ չե՞ս պատրաստվել։ 

Վերջապես տեղից շարժվեցիր։ Ուրեմն լսիր՝ 11. Marschkumpanie[107]. Կրկնիր։  

― 11. Marschkumpanie.  

― Kumpaniekommandant․․․[108] — Գրեցի՞ր։ Կրկնիր։  

— Kumpaniekommandant…  

— Zur Besprechung morgen…[109] — Գրեցի՞ր։ Կրկնիր։  

— Zur Besprechung morgen…  



— Um neun Uhr․ Unterschrift.[110] Հասկանո՞ւմ ես Unterschrift-ն ինչ է, կապի՛կ։ Դա 

նշանակում է ստորագրություն։ Ասածս կրկնիր։  

— Um neun Uhr․ Unterschrift. Հասկանո՞ւմ ես Unterschift-ը ինչ է, կապիկ։— Դա 

նշանակում է ստորագրություն,― կրկնեց Շվեյկը։  

— Հիմա՛ր։ Ստորագրություն՝ Oberst Schröder[111], անասո՛ւն։ Գրեցի՞ր։ Կրկնի՛ր։  

— Oberst Schröder, անասո՛ւն։  

— Վերջապես, դդո՛ւմ։ հեռախոսագիրն ո՞վ ընդունեց։  

— Ես։  

― Himmelherrgott![112]. Ո՞վ է այդ «ես»-ը։  

— Շվեյկը։ Էլ ի՞նչ կա։  

— Փա՛ռք աստծո, էլ ոչինչ։ Քեզ ավելի կսազեր «Էշեկ» ազգանունը։ Ի՞նչ նորություն 

կա ձեզ մոտ։  

— Ոչ մի նորություն։ Ամեն ինչ առաջվանն է։  

— Երևի, դա քեզ դուր է գալիս։ Այսօր ձեզ մոտ, ասում են, ինչ-որ մեկին կապել են, 

հա՞։  

— Ընդամենը պարոն օբեր-լեյտենանտի սպասյակին։ Նրա ճաշը լափել էր։ Չգիտե՞ս 

երբ ենք ճանապարհվում։  

— Համա՜ թե հարց տվիր, եղբայր․․․ Դա նույնիսկ ծերուկը չգիտե։ Բարի գիշեր։ Ձեզ 

մոտ լու շա՞տ կա։  

Շվեյկը հեռախոսափողը կախեց ու սկսեց արթնացնել ավագ գրագիր Վանեկին, որը 

գազազած հայհոյում էր, իսկ երբ Շվեյկը սկսեց նրան թափահարել Վանեկը մի 

հարված հասցրեց նրա քթին, ապա շրջվեց փորի վրա և սկսեց քացի-քացի անել։  

Շվեյկին այնուամենայնիվ հաջողվեց նրան արթնացնել, և նա, աչքերը տրորելով, 

դեմքը շրջեց դեպի նրա կողմը և վախեցած հարցրեց.  



— Ի՞նչ է պատահել։  

— Առանձին ոչինչ,— պատասխանեց Շվեյկը,— կուզեի ձեզ հետ խորհուրդ անել։ 

Հենց նոր հեռախոսագիր ստացանք, թե վաղը ժամը իննին պորուչիկ Լուկաշը պետք է 

գնա գեներալի մոտ խորհրդակցության։ Հիմա չգիտեմ ի՞նչ անեմ։ Հենց հիմա գնամ 

նրան հայտնեմ, թե՞ թողնեմ վաղվան։ Երկար մտածեցի, թե արժե՞ ձեզ արթնացնել, 

քանի որ այնպես լավ խռմփում էիք… Բայց հետո միտք արի, որ ինչքան չլինի մի 

խելքը լավ է, երկուսն ավելի լավ…  

— Ի սեր աստծո, խնդրում եմ, մի խանգարեք ինձ քնել,— սկսեց բղավել Վանեկը՝ 

լիաբերան հորանջելով, գնացեք առավոտյան և ինձ մի արթնացրեք։  

Նա շրջվեց կողքի վրա և իսկույն նորից քնեց։  

Շվեյկը նորից նստեց հեռախոսի մոտ և, գլուխը սեղանին դնելով, սկսեց ննջել, բայց 

հեռախոսի զանգն արթնացրեց նրան։  

— Ալլո, տասնմեկերորդ երթային վա՞շտն է։  

— Այո, տասնմեկերորդ երթային վաշտը։ Ո՞վ է հարցնում։  

— Տասներեքերորդ երթային վաշտը։ Ալլո։ Ժամը քանի՞սն է։ Ոչ մի կերպ չեմ 

կարողանում հեռախոսակայանի հետ կապվել։ Չգիտեմ ինչու այսքան ժամանակ չեն 

գալիս ինձ փոխարինելու։  

— Մեր ժամացույցը կանգնած է։  

— Ուրեմն՝ մերի պես։ Չգիտե՞ս երբ ենք ճանապարհվում։ Գնդի գրասենյակի հետ 

չե՞ս խոսել։  

— Նրանք էլ մեզ պես բան չգիտեին… Մի՛ կոպտեք, օրիորդ։ Արդեն պահածո 

ստացա՞ք։ Մերոնք գնացին այնտեղ և բան չբերին։ Պահեստը փակ է եղել։  

— Մերոնք էլ դատարկաձեռն եկան։ Միայն իզուր տեղը խուճապ են բարձրացնում։ 

Ի՞նչ ես կարծում, ո՞ւր ենք գնալու։  



— Ռուսաստան։  

— Իսկ իմ կարծիքով, ավելի շուտ՝ Սերբիա։ Դա կերևա Բուդապեշտ հասնելուց 

հետո։ Եթե մեզ դեպի աջ տանեն, ուրեմն՝ գնում ենք Սերբիա, իսկ եթե դեպի ձախ՝ 

Ռուսաստան։ Դուք արդեն իրեղենի տոպրակներ ունե՞ք։ Ասում են, ռոճիկը 

բարձրացնելու են։ «Երեքնուկ» խաղո՞ւմ ես։ Թե որ խաղում ես, վաղն այստեղ արի։ 

Մենք ամեն իրիկուն շփշփացնում ենք։ Հեռախոսի մոտ քանի՞ հոգի եք նստած։ Մի՞ 

հոգի։ Դե որ այդպես է, թքիր ամեն ինչի վրա ու գնա մրափիր։ Տարօրինակ կարգեր են 

ձեզ մոտ։ Երևի դու այստեղ քեզ այնպես ես զգում, ինչպես հավը եռման ջրի մեջ։ Է՛հ, 

վերջապես եկան ինձ փոխարինելու։ Դե՛, անուշ քուն։  

Շվեյկն հիրավի անուշ քնեց հեռախոսի մոտ դրված սեղանի վրա, մոռանալով 

հեռախոսափողը կախել, այնպես որ ոչ ոք չէր կարող նրա քունը խանգարել։ Իսկ գնդի 

գրասենյակում հեռախոսավարն ամբողջ գիշերը հայհոյում էր, որ ոչ մի կերպ չի 

կարողանում կապվել տասնմեկերորդ երթային վաշտի հետ և հաղորդել մի նոր 

հեռախոսագիր, թե վաղը մինչև ցերեկվա ժամը տասներկուսը գնդի գրասենյակին 

պետք է ներկայացնել այն զինվորների ցուցակը, որոնց հակատիֆային պատվաստում 

չի արված։  

Պորուչիկ Լուկաշը զինվորական բժիշկ Շանցլերի հետ դեռ նստած էր սպայական 

ժողովարանում։ Շանցլերը, աթոռին հեծած, բիլիարդի կիյով համաչափ տկտկացնում 

էր հատակը և հետն էլ արտաբերում հետևյալ ֆրազները.  

— Սարակինոսյան Սալահ-Էդդին սուլթանն առաջինն էր, որ ճանաչեց 

սանիտարական անձնակազմի չեզոքությունը։  

Կողմերից յուրաքանչյուրը մյուս կողմին պետք է վճարի դեղորայքի և բուժման 

ծախքերը։  

Անհրաժեշտ է թույլատրել, որ բժիշկներին և բուժակներին գեներալական 

վկայականներով ուղարկեն վիրավոր թշնամիներին օգնություն ցույց տալու։  



Անհրաժեշտ է նաև գերի ընկած վիրավորներին պահակների հսկողությամբ հետ 

ուղարկել կամ փոխանակել, հետո նրանք կարող են ծառայությունը շարունակել 

գործող բանակում։  

Չի թույլատրվում երկու կողմերի հիվանդներին ո՛չ գերի վերցնել, ո՛չ սպանել. 

անհրաժեշտ է նրանց ուղարկել անվտանգ տեղերում գտնվող հոսպիտալներ։  

Թույլատրվում է նրանց մոտ պահակախումբ թողնել, որը, ինչպես և հիվանդները, 

պետք է վերադառնան գեներալական վկայականներով։ Այդ ամենը տարածվում է նաև 

ռազմաճակատային հոգևորականների, բժիշկների, վիրաբույժների, դեղագործների, 

բուժակների, սանիտարների և հիվանդներին սպասարկող այլ անձանց վրա։ Նրանք 

բոլորը չեն կարող գերի վերցվել, այլ նույն կարգով պետք է հետ ուղարկվեն։  

Բժիշկ Շանցլերն այդ միջոցին արդեն երկու կիյ, էր կոտրել և դեռ չէր ավարտել իր 

տարօրինակ դասախոսությունը պատերազմի ժամանակ վիրավորներին 

պահպանելու մասին, շարունակ իր ճառի մեջ խոթելով ինչ-որ անհասկանալի 

գեներալական վկայականներ։  

Պորուչիկ Լուկաշը խմեց-վերջացրեց իր սև սուրճը և գնաց տուն, որտեղ տեսավ, որ 

մորուքավոր հսկա Բալոունը զբաղված է նրա սպիրտայրոցի վրա, երշիկ 

տապակելով։  

— Ես հանդգնեցի,— կմկմալով ասաց Բալոունը,— ես ինձ թույլ տվի, 

համարձակվում եմ զեկուցել…  

Լուկաշը հետաքրքրությամբ նայեց նրան։ Այդ պահին Բալոունը նրան թվաց մի մեծ 

երեխա, մի միամիտ արարած, և պորուչիկ Լուկաշը զղջաց, որ հրամայել էր նրան 

կապել իր վիթխարի ախորժակի համար։  

— Տապակի՛ր, տապակի՛ր, Բալոուն,— ասաց նա, թուրն արձակելով,— ես 

կհրամայեմ վաղվանից քեզ համար մի բաժին ավելի հաց դուրս գրել։  



Պորուչիկը նստեց սեղանի առաջ։ Հանկարծ նա իր հորաքրոջը սենտիմենտալ 

նամակ գրելու ցանկություն զգաց։ Եվ գրեց.  

«Սիրելի՛ հորաքրւյր․  

Հենց նոր հրաման ստացա, որ պատրաստվեմ իմ երթային վաշտով ռազմաճակատ 

մեկնելու։ Գուցե սա լինի վերջին նամակը, որ քեզ գրում եմ։ Ամենուրեք կատաղի 

մարտեր են և մեր կորուստները մեծ են։ Եվ ինձ համար դժվար է այս նամակն 

ավարտել «ցտեսություն» բառով։ Ավելի ճիշտ կլինի գրել «մնաս բարով»»։  

«Կվերջացնեմ վաղն առավոտյան»,— մտածեց պորուչիկ Լուկաշը և գնաց քնելու։  

Բալոունը տեսնելով, որ պորուչիկ Լուկաշը պինդ քնած է, նորից սկսեց 

բնակարանում դես ու դեն ընկնել ու պրպտել, ինչպես տարականները գիշեր 

ժամանակ. բացեց պորուչիկի ճամպրուկը և մի կտոր շոկոլադ կծեց։ Հանկարծ 

վախեցավ, երբ պորուչիկը քնի մեջ շարժվեց, կծած շոկոլադն հապշտապ դրեց 

ճամպրուկի մեջ և սսկվեց։  

Հետո զգուշաբար նայեց, թե պորուչիկն ինչ է գրել։  

Կարդաց և զգացվեց, մանավանդ «մնաս բարով» բառերը կարդալիս։  

Նա պառկեց դռան մոտ փռած իր ծղոտե ներքնակի վրա և հիշեց հայրենի տունն ու 

այն օրերը, երբ խոզեր էին մորթում։  

Բալոունը ոչ մի կերպ չէր կարողանում իրենից վանել այն պայծառ պատկերը, թե 

ինչպես ինքը ծակում է տլաչենկան, որպեսզի միջից օդը դուրս գա և խաշելիս չտրաքի։  

Հիշելով, թե ինչպես մի անգամ հարևանների տանը մի ամբողջ երշիկ տրաքեց ու 

եփելուց քրքրվեց, նա քնեց անհանգիստ քնով։ Երազում տեսավ, որ անփորձ 

երշիկագործ է կանչել, որը լյարդաթոքի երշիկներն այնպես վատ է լցնում, որ 

անմիջապես տրաքում են։ Հետո տեսավ, որ մսագործը մոռացել է արյունի երշիկ 

պատրաստել, թե բուժենինան կորել է և լյարդաթոքի երշիկի համար աղիքները հերիք 

չեն անում։ Ապա տեսավ դաշտային դատարանը, թե իբր իրեն բռնել են երթային 



խոհանոցից մի կտոր միս գողանալիս։ Վերջապես, տեսավ, թե իբր ինքը Լեյտի Բրուկի 

զինվորական ճամբարի ծառուղիներում կախված է մի լորենուց։  

Շվեյկն արթնացավ իր քնից ելնող արեգակի հետ, որը ծագեց խտացրած սուրճի 

անուշ բուրմունքի մեջ, որ փչում էր բոլոր վաշտային խոհանոցներից։ Շվեյկը 

մեքենաբար, այնպես, որ կարծես հեռախոսով խոսելը նոր էր ավարտել, 

հեռախոսափողը կախեց և դրա սենյակում սկսեց իր առավոտվա բուժազբոսանքը։ 

Այդ միջոցին նա երգում էր, սկսելով այն երգի կեսից, թե ինչպես զինվորը աղջկա շոր է 

հագնում և գնում ջրաղաց՝ իր սիրածի մոտ, իսկ ջրաղացպանը նրան պառկեցնում է 

քնելու իր աղջկա կողքին, բայց նախքան այդ գոռում.  

Վեր կաց, պառա՛վ, բեր ապուրը, 

Թող կուշտ ուտի ազիզ հյուրը։ 

Ջրաղացպանի կինը կերակրում է անպատկառ տղային, իսկ հետո սկսվում է 

ընտանեկան ողբերգությունը.  

Ծեգին զարթնեց ջաղացպանը, 

Տեսավ՝ գրած իր դռանը. 

Ձեր աղջիկն այս իրիկունը 

Կորցրել է իր կուսությունը։ 

Շվեյկն երգի վերջն այնպես բարձր երգեց, որ ամբողջ գրասենյակը լցվեց 

կենդանությամբ։ Ավագ գրագիր Վանեկն արթնացավ ու հարցրեց.  

— ժամը քանի՞սն է։  

— Այգաշեփորը հենց նոր փչեցին։  

— Որ այդպես է, վեր կկենամ սուրճից հետո,— որոշեց Վանեկը, որ շտապելու 

սովորություն չուներ,— առանց այն էլ նորից պիտի մեզնից ձեռք չքաշեն ու 

վազվզեցնեն, ինչպես երեկ այն պահածոների համար։  

Վանեկը հորանջեց ու հարցրեց․  



— Երեկ տուն գնալուցս հետո հո ավելորդ բաներ դուրս չտվի՞։  

— Որոշ անպատեհ բաներ դուրս տվիք,— ասաց Շվեյկը։— Շարունակ ձեզուձեզ ինչ 

որ ձևերի մասին էիք դատում, թե իբր ձևը ձև չէ, իսկ այն, ինչ ձև չէ՝ ձև է, և այդ ձևը 

դարձյալ ձև չէ։ Բայց դա ձեզ շուտ հոգնեցրեց, և դուք իսկույն սկսեցիք խռխռալ, 

ինչպես սղոցն աշխատելիս։  

Շվեյկը լռեց, զբոսնելով հասավ դռանը, նորից դարձավ դեպի ավագ գրագրի 

մահճակը, կանգ առավ և սկսեց.  

— Ինչ վերաբերվում է անձամբ ինձ, պարո՛ն ավագ գրագիր, ապա երբ լսեցի, թե այդ 

ձևերի մասին ինչ եք ասում, հիշեցի լապտերավառ Զատկային։ Այդ Զատկան 

ծառայում էր Լետնայի գազակայանում և նրա պարտականությունը լապտերները 

վառելն ու հանգցնելն էր։ Նա շատ լուսավորված մարդ էր, զանազան գիշերային 

գինետներ էր հաճախում, քանի որ լապտերները վառելուց մինչև հանգցնելը 

ժամանակ շատ կար, իսկ հետո, լուսադեմին, գազակայանում ճիշտ այնպիսի բաներ 

էր ասում, ինչպես, օրինակ, դուք երեկ, միայն թե նա այսպես էր խոսում. «Սրանք 

զառեր են, որովհետև դրանց վրա ես տեսնում եմ եզրեր ու երեսակներ»։ Ես դա 

ականջովս լսեցի, երբ մի անգամ, փողոցում մաքրություն պահպանած չլինելու 

համար, մի հարբած ոստիկան ինձ ոստիկանական վարչություն տանելու փոխարեն 

սխալմամբ տարավ գազակայան։ Հետո,— ասաց Շվեյկը ցածը ձայնով,— այդ 

Զատկայի վերջը վատ եղավ։ Նա սուրբ Մարիամի կոնգրեգացիայի մեջ մտավ, 

երկնային այծերի հետ գնում էր Կառլի հրապարակի սուրբ Իգնատնատիոս 

եկեղեցում պատեր Եմելկայի քարոզները լսելու և, երբ մի անգամ սուրբ Իգնատիոս 

եկեղեցին միսիոներներ եկան, մոռացավ իր շրջանի բոլոր գազալապտերները 

հանգցնել, այնպես, որ երեք օր ու երեք գիշեր փողոցներում գազն անընդհատ 

վառվում էր։ Վատ բան է,— շարունակեց Շվեյկը,— երբ մարդ հանկարծ սկսում է 

փիլիսոփայել, դրանից միշտ էլ սպիտակ ջերմախտի հոտ է գալիս։ Մի քանի տարի 

սրանից առաջ մայոր Բլյուգերին Յոթանասունհինգերորդ գնդից տեղափոխել էին մեզ 



մոտ։ Նա միշտ, ամիսը մի անգամ, հավաքում էր մեզ, քառանկյունաձև շարք 

կանգնեցնում և սկսում մեզ հետ փիլիսոփայել, թե սպայի կոչումն ի՛նչ է։ Սալորօղուց 

բացի ոչինչ չէր խմում։  

— Յուրաքանչյուր սպա, զինվորնե՛ր,— բացատրում էր նա մեզ զորանոցի բակում,— 

ինքնին հանդիսանում է կատարելագույն էակ, որն օժտված է հարյուր անգամ ավելի 

շատ խելքով, քան դուք բոլորդ միասին վերցրած։ Դուք չեք կարող պատկերացնել 

ավելի կատարյալ բան, քան սպան, եթե նույնիսկ ձեր ամբողջ կյանքում այդ մասին 

մտածեք։ Յուրաքանչյուր սպա մի անհրաժեշտ էակ է, մինչդեռ դուք՝ շարքայիներդ, 

պատահական տարրեր եք, և ձեր գոյությունը հանդուրժելի է, բայց ոչ անհրաժեշտ: 

Եթե բանը հասներ պատերազմի և դուք զոհվեիք հանուն թագավոր կայսեր, դա, 

իհարկե, շատ լավ կլիներ։ Դրանից շատ բան չէր փոխվի, բայց եթե առաջինը ձեր 

սպան զոհվեր, այն ժամանակ կզգայիք, թե որքան կախված եք նրանից և որքան մեծ է 

այդ կորուստը։ Սպան պետք է ապրի, իսկ դուք ձեր գոյությամբ պարտական եք միայն 

պարոն սպաներին։ Դուք նրանցից եք ծագում, դուք առանց սպաների յոլա չեք գնա, 

դուք առանց պետի նույնիսկ շնչել չեք կարող։ Սպան ձեզ համար, զինվորնե՛ր, 

բարոյականության օրենք է, միևնույն է՝ դուք այդ հասկանում եք թե ոչ։ Իսկ քանի որ 

ամեն մի օրենք պետք է օրենսդիր ունենա, ապա ձեզ համար օրենսդիր է միայն սպան, 

որին դուք ձեզ պարտական եք զգում և պետք է զգաք ամեն ինչի համար, և դուք 

առանց որևէ բացառության պետք է կատարեք նրա ամեն մի հրամանը, անկախ այն 

բանից, թե դա ձեզ դուր է գալիս թե ոչ»։ Իսկ մի անգամ իր ճառն ավարտելուց հետո 

մայոր Բլյուգերն սկսեց շրջագայել կարեն և մեկին մյուսի հետևից հարցնել.  

— Ի՞նչ ես գգում դու, երբ չափից ավելի ես խմում։  

Նրանք էլ մի կերպ, անկապ ու կցկտուր, պատասխանում էին, թե իբր երբեք բանը 

դրան չի հասել, և կամ ամեն անգամ, երբ մարդ չափից ավելի է խմում՝ սիրտը սկսում 

է խառնել, իսկ մեկն էլ ասաց, թե իսկույն զգացել է, որ արձակուրդից զրկվելու է։ 

Մայոր Բլյուգերն անմիջապես հրամայեց նրանց բոլորին մի կողմ տանել, որպեսզի 



ճաշից հետո բակում ազատ մարմնամարզությամբ զբաղվեն ի պատիժ այն բանի, որ 

չեն կարողանում իրենց զգացածն արտահայտել։ Սպասելով իմ հերթին, ես հիշեցի, թե 

նա վերջին անգամ ինչի մասին էր երկար-բարակ խոսում, և երբ մայորը մոտեցավ 

ինձ, բոլորովին հանգիստ պատասխանեցի. «Համարձակվում եմ զեկուցել, պարո՛ն 

մայոր, երբ ես չափից ավելի եմ խմում, ամեն անգամ ներսս մի տեսակ 

անհանգստություն, վախ և խղճի խայթ եմ զգում։ Իսկ երբ ժամանակին եմ 

վերադառնում զորանոց, ինձ մի երանելի հանգստություն և ներքին բավականություն 

է համակում»։ Շուրջս բոլորը սկսեցին հռհռալ, իսկ մայոր Բլյուգերը ծղրտաց. «Քեզ, 

դդո՛ւմ, միայն փայտոջիլներ են համակում, երբ մահճակի վրա մրափած ես լինում։ 

Շանորդուն տեսեք, դեռ սրախոսում էլ է», և ինձ այնպիսի շպանգլներ տվեց, որ ասել 

չեմ կարող։  

— Զինվորական ծառայության մեջ այլ կերպ չի կարելի,— ասաց ավագ գրագիրը, 

ծուլորեն մեկնվելով իր մահճակի վրա,— հնուց այդպես է ընդունված․ ինչպես էլ որ 

պատասխանես, ինչ էլ որ անես, միշտ գլխիդ ամպեր են կախված և վրադ շանթ ու 

կայծակ է տեղում։ Առանց դրան կարգապահություն չի լինի։  

— Ճիշտ եք ասում,— ասաց Շվեյկը։— Երբեք չեմ մոռանա, թե զորակոչիկ Պեխին 

ինչպես նստեցրին։ Մեր վաշտի հրամանատարն էր լեյտենանտ Մոցը։ Մի անգամ նա 

զորակոչիկներին հավաքեց և սկսեց հարցնել, թե ով որտեղից է։ «Ամենից առաջ, 

դեղնակտուցնե՛ր,— դիմեց նա նրանց,— դուք պետք է սովորեք պատասխանել պարզ 

ու կարճ, մտրակը շրխկացնելու պես։ Դե, ուրեմն, սկսենք. դուք որտեղացի՞ եք, Պեխ»։ 

Պեխը ինտելիգենտ տղա էր և այսպես պատասխանեց. «Գյուղն Նիժնի Բոուսով, Unter 

Bauzen, 267 տուն, 1936 չեխ բնակիչ, Իչինի շրջան, վոլոստ Սոբոտկա, նախկին Կոստիի 

հայրենաժառանգ կալվածք, սուրբ Եկատերինայի ծխական եկեղեցի, որ կառուցվել է 

տասնչորսերորդ դարում և վերակառուցվել կոմս Վացլավ Վրատիսլավ Նետոլիցկու 

արյամբ և ձեռամբ, դպրոց, փոստ, հեռագրատուն, չեխական ապրանքատար 

գնացքների կայարան, շաքարի գործարան, ջրաղաց, սղոցարան, Վալխա անունով մի 

խուտոր, տարեկան վեց տոնավաճառ…»։  



Լեյտենանտ Մոցը նետվեց նրա վրա և սկսեց դնչին հարվածներ տեղալ, ասելով․ 

«Ահա քեզ առաջին տոնավաճառը, ահա երկրորդը, երրորդը, չորրորդը, հինգերորդը, 

վեցերորդը ․ ․ ․ »։ Իսկ Պեխը, թեպետ և զորակոչիկ էր, պահանջեց թույլ տալ, որ 

գումարտակին բողոքի զեկույց ներկայացնի։ Այն ժամանակ գրասենյակում մի խումբ 

շատ ուրախ մարդիկ կային։ Եվ ահա նրանք այնտեղ գրեցին, թե նա ուղարկվում է 

գումարտակ՝ զեկույց տալու Նիժնի Բոուսովի ամենամյա, տոնավաճառների մասին։ 

Այն ժամանակ գումարտակի հրամանատարն էր մայոր Ռոգելը։ «Բանն ի՞նչ է 

հարցրեց նա Պեխին, իսկ նա միանգամից, թե․ «Համարձակվում եմ զեկուցել պարոն 

մայոր, Նիժնի Բոուսովում տարեկան վեց տոնավաճառ է լինում»։ Մայորն սկսեց 

բղավել նրա վրա, ոտքերը գետնին խփեց և անմիջապես հրամայեց նրան տանել 

զինվորական հոսպիտալ խելագարների բաժանմունքը։ Այդ օրից ի վեր Պեխս 

դարձավ ամենահետին զինվորը, ոչ թե զինվոր, այլ իսկական պատիժ։  

— Զինվորին դաստիարակելը հեշտ գործ չէ,— հորանջելով ասաց ավագ գրագիր 

Վանեկը։— Այն զինվորը, որ զինվորական ծառայության մեջ ոչ մի անգամ չի 

պատժվել, զինվոր չէ։ Գուցե խաղաղ ժամանակ հնարավոր էր, որ առանց որևէ 

պատժի ծառայությունն ավարտած զինվորը հետո, քաղաքացիական ծառայության 

մեջ, ամեն տեսակ արտոնություններ ունենար։ Հիմա բոլորովին հակառակն է, 

ամենավատ զինվորները, որոնք խաղաղ ժամանակ բանտից դուրս չէին գալիս, 

պատերազմի մեջ ամենալավ զինվորներն եղան։ Հիշում եմ ութերորդ երթային վաշտի 

շարքային Սիլվանուսին։ Օր չէր լինի, որ մի պատիժ չստանար։ Այն էլ ի՜նչպիսի 

պատիժներ։ Չէր ամաչում ընկերոջից գողանալ վերջին կրեյցերը։ Իսկ երբ կռվի մեջ 

մտավ, առաջինը նա կտրատեց լարափակոցները, երեք հոգու գերի վերցրեց և 

նրանցից մեկին հենց դաշտի մեջ գնդակահարեց, թե ինչ է իրեն վստահություն չի 

ներշնչում։ Արծաթե մեծ մեդալ ստացավ, օձիքի վրա երկու աստղ կտրեցին, և եթե 

հետո Դուկելի լեռնանցքում նրան չկախեինք հիմա վաղուց դասակապետ կլիներ։ Իսկ 

կռվից հետո անհնար էր նրան չկախել։ Մի անգամ հանձն առավ տեղադիտության 



գնալ, իսկ մյուս գնդի պարեկը նրան բռնեց դիակները պրպտելու վրա։ Մոտը ութ հատ 

ժամացույց և բազմաթիվ մատանիներ գտան։ Կախեցին բրիգադի շտաբի մոտ։  

— Դա ցույց է տալիս,— խորիմաստ կերպով ասաց Շվեյկը,— որ ամեն մի զինվոր 

ինքը պիտի իր համար դիրք ստեղծի։  

Հեռախոսի զանգը հնչեց։ Ավագ գրագիրը մոտեցավ հեռախոսին։ Ձայնից կարելի էր 

ճանաչել, որ խոսողը պորուչիկ Լուկաշն է, որը հարցնում էր, թե պահածոներն ինչ 

եղան, ապա լսելի էր, թե նա ինչպես էր շշպռում։  

— Ճիշտ եմ ասում, պահածո չկա, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— հեռախոսի մեջ 

գոռում էր Վանեկը։— Ախր որտեղի՞ց պիտի լիներ, դա միայն ինտենդանտության 

ֆանտազիան է։ Բոլորովին կարիք չկար այնտեղ մարդ ուղարկելու։ Ես ուզում էի ձեզ 

հեռախոսել։ Ես կանտինայո՞ւմ։ Ո՞վ ասաց։ Սպայական խոհանոցի օկուլտիստ 

խոհարա՞րը։ Իսկապես, ես ինձ թույլ տվի մտնել այնտեղ։ Իսկ գիտե՞ք, պարոն օբեր-

լեյտենանտ, թե այդ օկուլտիստն ինչ անուն տվեց պահածոյի համար ստեղծված 

իրարանցմանը։ «Անծինի սարսա՛փ»։ Բնավ ոչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես 

միանգամայն սթափ եմ։ Ինչ է անում Շվեյկը՞։ Նա այստեղ է։ Կհրամայե՞ք կանչել… 

Շվեյկ, հեռախոսի մոտ,— ձայն տվեց ավագ գրագիրը և փսփսալով ավելացրեց․— Եթե 

հարցնի, թե ինչ վիճակում եմ վերադարձել, ասացեք՝ միանգամայն կարգին։  

Շվեյկը հեռախոսի մոտ է․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, հեռախոսի մոտ է Շվեյկը։  

— Լսեցեք, Շվեյկ, պահածոյի գործն ի՞նչ եղավ։ Ամեն ինչ կարգի՞ն է։  

— Պահածո չկա, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Այդ մասին ձայն-ձուն չկա։  

— Ես կցանկանայի, Շվեյկ, որ դուք, քանի դեռ մենք ճամբարում ենք, ամեն առավոտ 

գայիք ինձ զեկուցելու։ Իսկ երբ մեկնենք, դուք միշտ ինձ մոտ կլինեք։ Գիշերն ի՞նչ էիք 

անում։  

— Ամբողջ գիշերը հեռախոսի մոտ նստած էի։  



— Որևէ նորություն կա՞։  

— Կա, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

— Շվեյկ, դուք նորից ձեզ հիմարի տեղ եք դնում։ Որևէ կարևոր, շտապ բան 

հաղորդե՞լ են։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, միայն թե ժամը իննին։  

— Իսկ ի՞նչու այդ մասին ինձ անմիջապես չզեկուցեցիք։  

— Չէի ուզում ձեզ անհանգստացնել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, նույնիսկ 

չհամարձակվեցի այդ մասին մտածել։  

— Վերջապես ասացեք, գրո՛ղը տանի ձեզ, ժամը իննին ի՞նչ…  

— Հեռախոսագիր, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

— Ես ձեզ չեմ հասկանում։  

— Ես դա գրի եմ առել, պարոն օբեր-լեյտենանտ. «Հեռախոսագիր ընդունեցեք։ Ո՞վ է 

հեռախոսի մոտ… Ընդունեցի՞ր։ Կարդա…», և ինչ-որ մի այդպիսի բան էլ…  

— Գրո՛ղը տանի ձեզ, Շվեյկ։ Ձեզ հետ գործ ունենալը տանջանք է։ Հաղորդեցեք ինձ 

բովանդակությունը, ապա թե ոչ այնպես կապտակեմ, որ… Դե՛հ։  

— Նորից ինչ-որ խորհրդակցություն, պարոն օբեր-լեյտենանա, այսօր ժամը իննին 

պարոն գնդապետի մոտ։ Գիշերն ուզում էի ձեզ արթնացնել, բայց հետո միտքս 

փոխեցի։  

— Հենց այդ էր պակաս, որ ամեն մի դատարկ բանի համար գիշերն ինձ 

արթնացնեք։ Դրա համար առավոտյան էլ ժամանակ կգտնվի։ Wieder eine Besprechung, 

der Teufel soll das alles bliserieren![113] հեռախոսափողը ցած դրեք, հեռախոսի մոտ 

կանչեցեք Վանեկին։  

— Ավագ գրագիր Վանեկը հեռախոսի մոտ է։ Rechnungsfeldwebl Vanek, Herr 

Oberleutnant[114].  



— Վանե՛կ, անմիջապես ինձ համար ուրիշ սպասյակ գտեք։ Այդ սրիկա Բալոունը 

այս գիշեր իմ ամբողջ շոկոլադը լափել է։ Կապե՞լ։ Ոչ, կուղարկենք սանիտարություն 

անելու։ Զռփի տղամարդ է, թիկունքը մի սաժեն, թող գնա ու կռվի դաշտից 

վիրավորներ դուրս բերի։ Ես նրան անմիջապես կուղարկեմ ձեզ մոտ։ Գնդի 

գրասենյակում անհապաղ կարգավորեցեք այդ ամենը և իսկույն վերադարձեք վաշտ։ 

Ի՞նչ եք կարծում, շո՞ւտ կմեկնենք։  

— Շտապելու կարիք չկա, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Երբ մենք իններորդ երթային 

վաշտի հետ մեկնում էինք, ամբողջ չորս օր քթներիցս բռնած ման ածեցին։ 

Ութերորդին էլ նույնը պատահեց։ Միայն տասներորդի գործը լավ գնաց։ Մարտական 

լրիվ պատրաստության մեջ էինք, առավոտյան ժամը տասներկուսին հրամանը 

ստացանք, իսկ երեկոյան արդեն ճանապարհվել էինք։ Սակայն, դրա փոխարեն, մեզ 

Հունգարիայի մի ծայրից մյուսն էին քշում և չգիտեինք թե մեզնով ո՛ր ճակատի որ 

ծակը խցկեն։  

Տասնմեկերորդ վաշտի հրամանատար դառնալու օրից ի վեր պորուչիկ Լուկաշը 

գտնվում էր մի այնպիսի վիճակի մեջ, որը սինկրետիզմ է կոչվում այն 

փիլիսոփայական սիստեմի անունով, որ ջանում է հասկացությունների 

հակասություններն հաշտեցնել հակադիր հայացքների խառնակման աստիճանին 

հասնող կոմպրոմիսով։  

Եվ այդ իսկ պատճառով նա պատասխանեց.  

— Այո՛, գուցե և այդպես է։ Ձեր կարծիքով, այսօր չե՞նք շարժվի։ Ժամի իննին 

գնդապետի մոտ խորհրդակցություն կա։ Հա՛, ի դեպ, գիտե՞ք, որ հերթապահ եք։ Ես 

դա հենց այնպես ասացի։ Ինձ համար կազմեցեք… Սպասեցեք, ինչ պիտի կազմեք ինձ 

համա՞ր․․․  Հա՛, ենթասպաների ցուցակը, նշելով, թե յուրաքանչյուրը երբվանից է 

ծառայում… Հետո վաշտի համար պարեն ստացեք։ Ազգությո՞ւնը։ Այո՛, այո՛, 

ազգությունն էլ… Իսկ որ գլխավորն է, ինձ համար մի նոր սպասյակ ուղարկեցեք։ 

Այսօր պրապորշչիկ Պլեշները զորամասում ինչ պետք է անի՞։ Պետք է պատրաստվել 



մեկնելու։ Հաշիվնե՞րը։ Ստորագրելու կգամ ճաշից հետո։ Ոչ ոքի քաղաք բաց չթողնեք։ 

Կանտինա՞, ճամբա՞ր։ Ճաշից հետո միայն մեկ ժամով․․․ Կանչեցեք Շվեյկին․․ Շվե՛յկ, 

դուք առայժմ կմնաք հեռախոսի մոտ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարո՛ն օբեր-լեյտենանտ, որ դեռ սուրճ չեմ խմել։  

— Որ այդպես է, գնացեք ձեր սուրճը բերեք և մնացեք գրասենյակում, հեռախոսի 

մոտ, քանի դեռ չեմ կանչել։ Գիտե՞ք հանձնակատարն ինչ է։  

— Դա նա է, որ շարունակ վազվզուքի մեջ է, պարո՛ն օբեր-լեյտենանտ։  

— Ուրեմն, երբ ձեզ զանգահարեմ՝ տեղում լինեք։ Վանեկին նորից հիշեցրեք, որ ինձ 

համար սպասյակ գտնի։ Շվե՛յկ։ Ալլո, որտե՞ղ եք։  

— Այստեղ եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Հենց նոր սուրճս բերին։  

— Շվե՛յկ, Ա՛լլո։  

— Լսում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Սուրճը բոլորովին սառն է։  

— Շվեյկ, դուք լավ գիտեք, թե սպասյակ ասածն ինչ է, հետը խոսեցեք, իսկ հետո ինձ 

կասեք, թե նա իրենից ինչ է ներկայացնում։ Հեռախոսափողը կախեցեք։  

Վանեկը կում-կում խմելով սև սուրճը, որի մեջ ռոմ էր լցրել այն շշից, որի վրա 

ապահովության համար գրված էր՝ «Թանաք», նայեց Շվեյկին ու ասաց.  

― Մեր օբեր-լեյտենանտը հեռախոսի մեջ այնպես է գոռում, որ ամեն մի բառը 

հասկացա։ Ինչպես երևում է, Շվեյկ, դուք օբեր-լեյտենանտի հետ մոտ եք։  

— Ես նրա աջ ձեռքն եմ։ Իսկ ձեռքը ձեռք է լվանում։ Մենք երկուսով ինչ փորձանքի 

մեջ ասես չենք ընկել։ Քանի անգամ ցանկացել են մեզ բաժանել, բայց մենք նորից 

իրար գտել ենք։ Նա ամեն բանում ինձ է ապավինում։ Քանի՜ անգամ ինքս էլ 

զարմացել եմ դրա վրա։ Ա՛յ, հենց նոր լսեցիք, որ ասաց, թե պետք է ձեզ հիշեցնեմ, որ 

իր համար նոր սպասյակ գտնեք, և որ ես այդ մարդու հետ պետք է խոսեմ և նրա 



մասին իմ կարծիքը հայտնեմ։ Պարոն օբեր-լեյտենանտին ամեն սպասյակ չի 

գոհացնի։  

* * *  

Գնդապետ Շրեդերը խորհրդակցության էր հրավիրել երթային գումարտակի բոլոր 

սպաներին։ Նա անհամբեր սպասում էր այդ խորհրդակցությանը, որպեսզի 

հնարավորություն ունենար խոսելու։ Բացի դրանից, հարկավոր էր որևէ որոշում 

ընդունել հոժարական Մարեկի վերաբերմամբ, որը հրաժարվել էր արտաքնոցները 

մաքրել և որին իբրև խռովարարի գնդապետ Շրեդերը ուղարկել էր դիվիզիայի 

դատարան։  

Դիվիզիայի դատարանի կալանավորական բաժնից Մարեկին միայն երեկ գիշեր 

էին տեղափոխել հաուպտվախտ, որտեղ և գտնվում էր կալանքի տակ։ Միաժամանակ 

գնդի գրասենյակին հանձնվել էր դիվիզիայի դատարանի հղած վերին աստիճանի 

խրթին գրությունը, որի մեջ նշվում էր, թե տվյալ դեպքում գործը խռովարարության չի 

վերաբերվում, քանի որ հոժարականները պարտավոր չեն ոտացճանապարհներ 

մաքրել, բայց, այնուամենայնիվ, դա դիտվում է որպես կարգապահության խախտում, 

որպիսի զանցանքը նա կարող է քավել ճակատում օրինակելիորեն ծառայելով։ 

Նկատի ունենալով այդ ամենը, մեղադրյալ հոժարական Մարեկը նորից ուղարկվում է 

իր գունդը, իսկ կարգապահության խախտման հետաքննությունը դադարեցվում է 

մինչև պատերազմի վերջը և կարող է վերսկսվել այն դեպքում, երբ հոժարական 

Մարեկը նոր զանցանք գործի։  

Մի ուրիշ գործ էլ կար։ Դիվիզիայի դատարանի կալանավորական բաժնից 

հոժարական Մարեկի հետ միասին հաուպտվախտ էին տեղավախել նաև ինքնակոչ 

դասակապետ Տևելեսին, որը վերջերս էր հայտնվել գնդում, ուր նրան ուղարկել էին 

Զագրեբի հոսպիտալից։ Նա ուներ մեծ արծաթե մեդալ, հոժարականի ուսաթելեր և 

երեք աստղ։ Այդ Տևելեսը պատմում էր Սերբիայում վեցերորդ երթային վաշտի 

կատարած հերոսական սխրագործությունների, ինչպես և այն մասին, թե ամբողջ 



վաշտից միայն ինքն է կենդանի մնացել։ Հետաքննությամբ հաստատվել էր, որ 

իսկապես պատերազմի սկզբում վեցերորդ երթային վաշտի հետ ոազմաճակատ էր 

գնացել ինչ-որ Տևելես, որը, սակայն, հոժարականի իրավունքներ չէր ունեցել։ 

Տեղեկանք էին պահանջել այն բրիգադից, որի կազմի մեջ էր գտնվել վեցերորդ 

երթային վաշտը 1914 թվի դեկտեմբերի 2-ին Բելգրադից փախչելու ժամանակ, և 

հաստատվել էր, որ պարգևատրման ներկայացվածների և արծաթե մեդալով 

պարգևատրվածների մեջ ոչ մի Տևելես չկա։ Չէր հաջողվել, սակայն, պարզել, թե 

արդյոք բելգրադյան արշավանքի ժամանակ Տևելեսը դասակապետի աստիճան 

ստացե՞լ էր, որովհետև ամբողջ վեցերորդ երթային վաշտը Բելգրադի սբ. Սավուղի 

եկեղեցու մոտ տեղի ունեցած մարտից հետո իր բոլոր սպաների հետ անհետ կորել էր։ 

Տևելեսը դիվիզիայի դատարանում արդարանում էր, թե իսկապես իրեն արծաթե մեծ 

մեդալ էին խոստացել և թե դրա համար էլ ինքը մի բոսնիացուց գնել էր այդ մեդալը։ 

Ինչ վերաբերվում է հոժարականի ուսաթելերին, ապա նա դրանք իր համազգեստի 

վրա կարել է հարբած վիճակում և շարունակել է կրել միայն այն պատճառով, որ 

շարունակ հարբած է եղել, քանի որ օրգանիզմը դեզենտերիայից թուլացած է։  

Բացելով ժողովը, նախքան այդ երկու հարցերի քննարկմանն անցնելը, գնդապետ 

Շրեդերը նշեց, թե մեկնումից առաջ,— մի բան, որ արդեն շատ չի ուշանա,— 

անհրաժեշտ է ավելի հաճախ հավաքվել։ Բրիգադի շտաբից իրեն հաղորդել են, թե 

դիվիզիայից հրամանների են սպասում։ Զինվորները պետք է կազմ ու պատրաստ 

լինեն, և վաշտերի հրամանատարները պետք է աչալուրջ հետևեն, որ բոլորն իրենց 

տեղերում գտնվեն։ Այնուհետև նա մի անգամ էլ կրկնեց այն ամենը, ինչ ասել էր երեկ։ 

Նորից ռազմական իրադարձությունների տեսություն կատարեց և հիշեցրեց, թե ոչ մի 

բան չպետք է թուլացնի բանակի մարտական ոգին ու անվեհերությունը։  

Նրա առաջ՝ սեղանի վրա փռված էր ռազմական գործողությունների թատերաբեմի 

քարտեզը՝ քորոցների վրա ամրացված դրոշակիկներով, բայց դրոշակիկները ցած էին 

գցված և ճակատներն առաջ էին շարժվել։ Հանված դրոշակիկներն ընկած էին սեղանի 

տակ։  



Գիշերը ռազմական գործողությունների ամբողջ թատերաբեմն անճանաչելի 

դարձնելու չափ տակնուվրա էր արել այն կատուն, որին գրագիրները պահում էին 

գրասենյակում։ Կատուն կղկղել էր ավստրո-հունգարական ճակատի վրա, և 

ցանկանալով կոլոնձը թաղել, ցած էր գցել դրոշակիկները և կղկղանքով լղոզել բոլոր 

դիրքերը, ոռոգել ճակատներն ու նախակամրջային ամրությունները և ապականել 

բանակային կորպուսները։  

Գնդապետ Շրեդերը շատ կարճատես էր։  

Երթային գումարտակի սպաները հետաքրքրությամբ հետևում էին, թե ինչպես 

գնդապետ Շրեդերի մատը մոտենում է այդ կոլոնձներին։  

— Բուգի ճանապարհը, պարոնա՛յք, անցնում է Սոկալի մոտով,— բարբառեց 

գնդապետը մարգարեի տեսքով և հիշողությամբ ցուցամատը շարժեց դեպի 

Կարպատները, ընդ որում խրվեց այն կոլոնձներից մեկի մեջ, որոնց միջոցով կատուն 

ջանացել էր ռազմական գործողությունների թատերաբեմն ավելի ռելյեֆ դարձնել։  

— Was ist das, meine Herren?[115],— զարմացած դիմեց նա, երբ մատին ինչ-որ բան 

լղոզվեց:  

— Wahrscheinlich Katzendreck, Herr Oberst[116],— բոլորի փոխարեն շատ 

քաղաքավարի պատասխանեց կապիտան Սագները։  

Գնդապետ Շրեդերը նետվեց հարևան գրասենյակը, որտեղից լսվեցին որոտալից 

նզովքներ և ահռելի սպառնալիքներ, թե նա ամբողջ գրասենյակին կստիպի կատվի 

թողած հետքերը լիզել։  

Հարցաքննությունը կարճ տևեց։ Պարզվեց, որ երկու շաբաթ առաջ կատվին 

գրասենյակ է բերել կրտսեր գրագիր Ցվիբելֆիշը։ Գործը պարզելուց հետո Ցվիբելֆիշը 

հավաքեց իր ունեցած-չունեցածը, իսկ ավագ գրագիրը նրան տարավ հաուպտվախտ 

և նստեցրեց մինչև գնդապետի հետագա կարգադրությունները։  

Խորհրդակցությունը փաստորեն դրանով էլ ավարտվեց։  



Վերադառնալով սպաների մոտ, զայրույթից կարմրատակած, գնդապետ Շրեդերը 

մոռացավ, որ անհրաժեշտ է խոսել նաև հոժարական Մարեկի և ինքնակոչ 

դասակապետ Տևելեսի գործի մասին։  

— Խնդրում եմ, պարոնայք սպաներ, պատրաստ լինել և սպասել իմ հետագա 

կարգադրություններին ու հրահանգներին,— ասաց նա կարճ ու կտրուկ։  

Եվ այդպես էլ հոժարականն ու Տևելեսը կալանքի տակ մնացին հաուպտվախտում, 

և, երբ հետո նրանց միացավ Ցվիբելֆիշը, ի վիճակի եղան «ինն» խաղալու, իսկ խաղից 

հետո սկսեցին իրենց պահակներին նեղել, պահանջելով, որ նրանք որսան իրենց 

ներքնակների բոլոր լվերը։  

Հետո նրանց մոտ խոթեցին տասներեքերորդ երթային վաշտի եֆրեյտոր 

Պերոուտկային։ Երբ երեկ ճամբարում լուր էր տարածվել, թե մեկնում են դիրքերը, 

Պերոուտկան անհետացել էր, և առավոտյան Բրուկում պարեկը նրան գտել էր 

«Սպիտակ վարդում»։ Նա արդարանում էր, թե մեկնելուց առաջ ցանկացել է տեսնել 

կոմս Հարրախի՝ Բրուկի մոտ գտնվող նշանավոր ապակեգործարանը, իսկ 

վերադառնալիս ճանապարհը կորցրել է և միայն առավոտյան, բոլորովին հալից 

ընկած, մի կերպ հասել է «Սպիտակ վարդին» (իսկ իրականում պառկել էր «Սպիտակ 

վարդի» Ռոզոչկայի հետ)։  

* * *  

Դրությունն առաջվա պես պարզ չէր։ Մեկնելո՞ւ են թե ոչ։ Շվեյկը տասնմեկերորդ 

երթային վաշտի գրասենյակում հեռախոսով խիստ բազմապիսի, լավատեսական և 

հոռետեսական, կարծիքներ էր լսում։ Տասներկուերորդ երթային վաշտը հեռախոսում 

էր, թե իբր ինչ-որ մեկը գրասենյակից լսել է, որ նախ շարժուն թիրախների վրա 

հրաձգային վարժություններ պիտի կատարեն և միայն դրանից հետո մեկնեն։ Այդ 

լավատեսական հայացքը չէր բաժանում տասներեքերորդ երթային վաշտը, որը 

հեռախոսում էր, թե հենց նոր քաղաքից վերադարձել է կապրալ Գավլիկը, որը մի 



երկաթուղային ծառայողից լսել է, թե վագոններն արդեն կայարանում պատրաստ 

կանգնած են։  

Վանեկը Շվեյկի ձեռքից զայրացած խլեց հեռախոսափողը և գոռաց, թե 

երկաթուղայինները ոչինչ չգիտեն և թե ինքը հենց նոր է եկել գնդի գրասենյակից։  

Շվեյկը հաճույքով մնում էր իր դիրքում, հեռախոսի մոտ նստած, և «ի՞նչ նորություն» 

հարցին պատասխանում, թե առայժմ ոչ մի հաստատ բան չկա։  

Այդպես նա պատասխանեց նաև պորուչիկ Լուկաշի հարցին.  

— Ի՞նչ նորություն կա ձեզ մոտ։  

— Առայժմ ոչ մի հաստատ բան, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— ստերիոտիպորեն 

պատասխանեց նա։  

— Ավանա՛կ։ Հեռախոսափողը կախեցեք։  

Այնուհետև ստացվեցին մի քանի հեռախոսագրեր, որոնք Շվեյկն ընդունեց ամեն 

տեսակ վեճերից հետո։  

Նա ընդունեց այն հեռախոսագիրը, որ գիշերը նրան թելադրել չէին կարողացել, 

որովհետև նա լսափողը չէր կախել և քնել էր։ Այդ հեռախոսագիրը վերաբերվում էր 

այն զինվորների ցուցակին, որոնց հակատիֆային պատվաստում արել կամ չէին 

արել։  

Հետո Շվեյկն ընդունեց պահածոներին վերաբերվող մի ուշացած հեռախոսագիր։ 

Այդ հարցն արդեն երեկ պարզված էր։  

Այնուհետև ստացվեց բոլոր գումարտակներին, վաշտերին ու 

ստորաբաժանումներին ուղղված հետևյալ հեռախոսագիրը.  

«Բրիգադի №75692 հեռախոսագրի պատճենը։ Բրիգադին տրված №172 հրամանը։  

Դաշտային խոհանոցների տնտեսության հաշվետվությունները կազմելու 

ժամանակ անհրաժեշտ մթերքների անունները գրելիս պահպանել հետևյալ կարգը. 1 



— միս, 2 — պահածո, 3 — բանջարեղեն թարմ, 4 — բանջարեղեն չորացրած, 5 — 

բրինձ, 6 — մակարոն, 7 — ձավար, 8 — կարտոֆիլ, փոխանակ առաջվա կարգով 

գրելու՝ 4 — չորացրած բանջարեղեն, 5 — թարմ բանջարեղեն»։  

Երբ Շվեյկն այդ ամենը կարդաց ավագ գրագրին, Վանեկը հանդիսավորապես 

ասաց, թե նման հեռախոսագրերը արտաքնոց են նետում։  

— Դա հնարել է բանակի շտաբում նստած որևէ ապուշ, իսկ հետո հաղորդում են 

բոլոր դիվիզիաներին, բրիգադներին, գնդերին։  

Ապա Շվեյկն ընդունեց մի հրամանագիր ևս, որը այնքան արագ էին թելադրում, որ 

նա հազիվ կարողացավ բլոկնոտի մեջ խզմզել ծածկագրի պես մի բան. «In der Folge 

genauer eriaubt gewesen oder das Selbst einern hingegen immerhin eingeholet werden»[117]։  

— Այդ բոլորն ավելորդ բաներ են,— ասաց Վանեկը, երբ Շվեյկը շատ զարմացավ իր 

գրածի վրա և երեք անգամ բարձրաձայն կարդաց։— Դատարկ բան է, և ուրիշ ոչինչ, 

թեև, ո՛վ գիտե, գուցե ծածկագրված հեռախոսագիր է։ Մեր վաշտում ծածկագրման 

բաժանմունք չկա։ Դա էլ կարելի է դեն նետել։  

— Ես էլ նույնն եմ կարծում ասաց Շվեյկը,— եթե ես պարոն օբեր-լեյտենանտին 

ասեի, թե In der Folge genauer eriaubt gewesen oder das Selbst einern hingegen immerhin 

eingeholet werden, անպայման կնեղանար։  

— Այնպիսի շուտ նեղացող մարդիկ են լինում, որ ասել չեմ կարող,— շարունակեց 

Շվեյկը, նորից խորասուզվելով հիշողությունների մեջ։— Մի անգամ Վիսոչանից 

տրամվայով գնում էի Պրագա, իսկ Լիբնեում մեր վագոնը մտավ ոմն Նովոտնի։ Հենց 

որ նրան ճանաչեցի, գնացի մոտը՝ վագոնահարթակ, և խոսք բաց արի, թե, ախր, մենք 

հայրենակիցներ ենք, երկուսս էլ դրաժովցի, իսկ նա սկսեց վրաս գոռալ, որ իրեն 

հանգիստ թողնեմ, որ իբր ինձ չի ճանաչում։ Նրան հիշեցնելու համար սկսեցի, 

բացատրել, թե ինչպես երեխա ժամանակ մորս հետ, որի անունն էր Անտոնիա, գնում 

էի նրա մոտ, թե հորս անունն էլ Պրոկոպ էր և կալվածքում ստրաժնիկություն էր 

անում։ Բայց նա դրանից հետո էլ չցանկացավ խոստովանել, թե մենք ծանոթներ ենք։ 



Այդ ժամանակ նրան էլ ավելի մանրամասն տեղեկություններ հայտնեցի, պատմեցի, 

թե Դրաժովում երկու Նովոտնիներ կային՝ Տոնդա և Յոսիֆ, և նա հենց այն Յոսիֆն է, 

որի մասին ինձ Դրաժովից գրել են, թե կնոջը գնդակահարել է, որովհետև կինը նրան 

հանդիմանել է հարբեցողության համար։ Բայց այդ պահին նա ձեռքը թափով վրա 

բերեց, ես հարվածից խուսափեցի, և նա առջևի հարթակում ջարդեց վագոնավարի 

դիմացի ապակին։ Մեզ իջեցրին ու տարան։ Իսկ կոմիսարիատում պարզվեց, որ այդ 

մարդը նրա համար է այդքան նեղացկոտ, որ անունը բնավ էլ Իոսիֆ Նովոտնի չէ, այլ 

Էդուարդ Դուբրավա, և որ նա Ամերիկայի Մոնտգոմերի քաղաքից է և եկել է 

ազգականներին տեսնելու։  

Հեռախոսն ընդհատեց Շվեյկի պատմությունը, և գնդացրային զսրամասից մի 

խռպոտ ձայն նորից հարցրեց, թե արդյոք մեկնելո՞ւ են։ Թե իբր այդ կապակցությամբ 

առավոտվանից գնդապետի մոտ խորհրդակցություն է տեղի ունենում։  

Դռան առաջ երևաց քաթանի պես սփրթնած կադետ Բիգլերը, որ համարվում էր 

վաշտի ամենամեծ ապուշը, որովհետև հոժարականների վարժախմբում ջանում էր իր 

գիտելիքներով աչքի ընկնել։ Նա Վանեկին գլխով նշան արեց, որ իր հետևից դուրս գա 

միջանցք, որտեղ նրանք բավական երկար խոսեցին։ Այնտեղից վերադառնալով, 

Վանեկն արհամարհաբար քմծիծաղ էր տալիս։  

― Ա՛յ քեզ էշ,— ասաց նա Շվեյկին,— ինչ խոսք, լա՜վ տիպ ունենք մեր երթային 

վաշտում։ Խորհրդակցությունում նա էլ է եղել, և ցրվելիս պարոն օբեր-լեյտենանտը 

կարգադրել է, որ դասակապետերն ամենայն խստությամբ հրացանները ստուգեն։ Եվ 

Բիգլերն եկել էր ինձ հարցնելու, թե արդյոք չկարգադրի՞ Ժլեբեկին կապել, քանի որ 

հրացանը նավթով է մաքրել։— Վանեկն սկսեց տաքանալ։— Այդպիսի տխմար բան է 

հարցնում ինձ, թեև գիտե, որ ռազմաճակատ են գնում։ Պարոն օրեր-լեյտենանտն երեկ 

լավ արեց, որ հրամայեց իր սպասյակին արձակել։ Ես այդ լակոտին ասացի, որ իզուր 

տեղը զինվորներին չգազազեցնի։  



— Սպասյակ ասացիք, միտս ընկավ,— ասաց Շվեյկը,— պարոն օբեր-լեյտենանտի 

համար սպասյակ չգտա՞ք։  

— Խելք ունեցեք,— պատասխանեց Վանեկը,— շտապելու կարիք չկա։ Ի միջի այլոց, 

ես կարծում եմ, որ պարոն օբեր-լեյտենանտը Բալոունին կընտելանա։ Հիմա Բալոունը 

երբեմն որևէ բան լափում է, բայց հետո, երբ ընկնենք ռազմաճակատ, իր այդ 

սովորությունը կթողնի։ Այնտեղ թե՛ նա, թե՛ օբեր-լեյտենանտը ուտելու բան չեն 

ունենա։ Երբ ես նրան ասեմ, թե Բալոունը մնացել է, ոչինչ չի կարող անել։ Դա իմ 

գործն է, պարոն օբեր-լեյտենանտին չի վերաբերվում։ Իսկ որ գլխավորն է, չպետք է 

շտապել։  

Վանեկը նորից պառկեց իր մահճակի վրա և ասաց.  

— Շվեյկ, ինձ մի անեկդոտ պատմեցեք զինվորական կյանքից։  

— Կարելի է,— պատասխանեց Շվեյկը,— միայն թե վախենում եմ, որ նորից մեկն ու 

մեկը զանգահարի։  

— Ուրեմն, հեռախոսն անջատեցեք, լարը ետ պտուտակեցեք կամ հեռախոսափողը 

վերցրեք։  

— Լավ,— ասաց Շվեյկը հեռախոսափողը վերցնելով։— Ես ձեզ կպատմեմ մեր 

վիճակին սազական մի դեպք։ Միայն թե այն ժամանակ իսկական պատերազմի 

փոխարեն զորաշարժեր էին և ճիշտ այնպիսի իրարանցում էր, ինչպես այսօր. այն 

ժամանակ էլ չգիտեինք, թե զորանոցներից երբ ենք դուրս գալու։ Ինձ հետ Շից 

անունով մի պորժիչեցի էր ծառայում։ Լավ տղա էր, միայն թե բարեպաշտ էր ու 

վախկոտ։ Կարծում էր, թե զորաշարժը մի սարսափելի բան է, որի ժամանակ մարդիկ 

ծարավից վայր են գլորվում, իսկ սանիտարները նրանց հավաքում են կաթուկ 

պտուղների պես։ Այդ պատճառով էլ նա առաջուց խմեց, իսկ երբ զորանոցներից 

զորաշարժերի դուրս եկանք և հասանք Մնիշեկ, ասաց. «Տղե՛րք, ես դրան չեմ դիմանա, 

ինձ միայն աստված կփրկի»։ Հետո մենք հասանք Գորժովիցի և այնտեղ երկու օր 

դադար առանք, քանի որ ինչ որ սխալ էր տեղի ունեցել և մենք այնքան արագ էինք 



առաջ շարժվում, որ քիչ էր մնում մեր թևերից մեզ հետ շարժվող գնդերի հետ միասին 

գրավեինք թշնամու ամբողջ շտաբը։ Եվ պիտի խայտառակվեինք, որովհետև ըստ 

առաջադրանքի մեր կորպուսը պետք է ճղեր, իսկ հակառակորդը՝ հաղթեր, քանի որ 

նրանց մոտ մի քոսոտ էրցհերցոգ կար։ Շիցը մի այսպիսի բան արեց։ Երբ մենք 

ճամբար դրինք, նա վեր կացավ ու գնաց Գորժովցիի այն կողմում գտնվող մի գյուղ՝ իր 

համար բան-ման առնելու, և ճաշի ժամանակ վերադարձավ ճամբար։ Օրը շոգ էր, նա 

էլ թունդ խմած, և ահա ճանապարհի եզրին տեսնում է մի սյուն, սյան վրա մի արկղ, 

իսկ արկղի մեջ, ապակու տակ, սուրբ Յան Նեպոմուցկու արձանիկը։ Աղոթում է նա 

սուրբ Յանին և ասում. «Երևի շոգից նեղվում ես, վատ չէր լինի մի բան խմեիր»։ 

Արևկող տեղ ես կանգնած։ Վայ թե շարունակ քրտնում ես»։ Թափ է տալիս երթային 

տափաշիշը, խմում ու ասում. «Մի կում էլ քեզ համար եմ թողել, նեպոմուկցի Յան»։ 

Հետո սթափվում է, բոլորը լակում և նեպոմուկցի սուրբ Յանին ոչինչ չի մնում։ «Մեղա՛ 

քեզ, տեր,— բացականչում է նա,— նեպոմուկցի սուրբ Յան, դու ինձ պետք է ներես, 

դրա համար ես քեզ վարձահատույց կլինեմ»։ Եվ բարի Շիցը, նեպոմուկցի սուրբ 

Յանին խղճալով, ապակին կոտրում է, սրբի արձանիկը հանում, կոխում 

գիմնաստյորկայի տակ և բերում ճամբար։ Դրանից հետո սուրբ Յան Նեպոմուցկին 

նրա հետ ծղոտի վրա էր քնում։ Երթերի ժամանակ Շիցը նրան հետը ման էր ածում 

պայուսակի մեջ դրած, և թուղթ խաղալիս միշտ բախտը բանում էր։ Որտեղ էլ որ 

դադար առնեինք, նա միշտ պիտի տաներ, քանի դեռ չէինք հասել Պրախենսկո։ 

Տեղավորվեցինք Դրագենիցիում, և նա սկսեց մի գլուխ տանուլ տալ։ Երբ առավոտյան 

արշավի դուրս եկանք, սուրբ Յան Նեպոմուցկին, օղակը վզին, կախված էր 

ճանապարհի եզրին կանգնած տանձենու ճյուղից։ Ահա և ձեզ անեկդոտ, իսկ հիմա 

հեռախոսափողը կախեմ։  

Եվ հեռախոսը նորից սկսեց ներընկալել ճամբարի ջղային կյանքի 

ջղաձգությունները։ Հանգստի հարմոնիան այստեղ խախտված էր։  

Նույն այդ պահին պորուչիկ Լուկաշն իր սենյակում ուսումնասիրում էր գնդի 

շտաբից հենց նոր նրան հանձնված ծածկագիրն ու դրա վերծանման ուղեցույցը և 



միաժամանակ մի ծածկագիր հրաման, թե երթային գումարտակն ի՛նչ ուղղությամբ 

պետք է շարժվի գեպի Գալիցիայի սահմանը (առաջին էտապ).  

7217 — 1238 — 475 — 2121 — 35 = Մոշոն,  

8922 — 375 — 72 — 82 = Ռաբ,  

4432 — 1238 — 7217 — 375 — 8922 — 35 = Կոմարնո,  

7282 — 9299 — 310 — 7881 — 298 — 475 = Բուդապեշտ։  

Վերծանելով այդ թվերը, պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց.  

— Der Teufel soll das buserieren[118]։  

 

  



1.  ↑  Դո՛ւրս կորիր, խոզ (լատ.)։  

2.  ↑  Մաջա՞ր ես (հունգ.)։  

3.  ↑  Չեմ հասկանում ընկեր (հունգ․)։  

4.  ↑  Սրտանց շնորհակալ եմ (հունգ.)։  

5.  ↑  Ուտելու բան չկա (հունգ.)։  

6.  ↑  Երեք երեխա, ուտելու բան չունեն (հունգ.)։  

7.  ↑  Ձեր փաստաթղթերը (գերմ.)։  

8.  ↑  Ի՞նչ է նշանակում «ջանիկ» բառը (գերմ․)։  

9.  ↑  «Ջանիկ» — նշանակում է «պարոն ֆելդֆեբել» (գերմ.)։  

10.  ↑  ...այդ ոջլոտին կայարանի զինվորական պարեկատուն տանել 

կատաղած շան պես (գերմ.)։  

11.  ↑  Բավական է մարդ մի րոպե հեռանա, որպեսզի լսի միայն «Չեխերեն, 

չեխեր» (գերմ.)։  

12.  ↑  Բոզին տեսեք, չի ուզում հետս պառկել (գերմ․)։  

13.  ↑  Մեղա քեզ, տեր (գերմ․)։  

14.  ↑  Հեռացե՛ք (գերմ․)։  

15.  ↑  Դո՛րս այստեղից (գերմ.)։  

16.  ↑  Կասկածվում է լրտեսության մեջ (գերմ.)։  

17.  ↑  Հայտնում եմ խոնարհաբար, որ թշնամու սպան այսօր իսկ կուղարկվի 

Պիսեկ քաղաքը, ժանդարմական շրջանային վարչություն (գերմ.)։  

18.  ↑  Վախմիստր, իսկ ո՞ւր է №... շրջբերականի պատասխանը (գերմ․)։  

19.  ↑  Շնորհավում եմ ձեզ, պարոն վախմիստր (գերմ.)։  



20.  ↑  Սվինը հագցնել (գերմ.)։  

21.  ↑  Հանցակազմ (լատ.)։  

22.  ↑  Պետք է ավելացնեմ, որ ռուսական կոնտուշովկան... (գերմ.)։  

23.  ↑  Ի լրումն իմ №2172 հաղորդման, հաղորդում եմ... (գերմ․)։  

24.  ↑  Հա՛յլ։ Կորչեն սերբերը (գերմ.)։  

25.  ↑  Ձեր ամբողջ պատերազմով հանդերձ լիզեցեք հետույքս (գերմ.)։  

26.  ↑  «Հենց որ բարձր անձիք երևում են բերդի տեսադաշտում, բոլոր 

բաստիոններից ու ամրոցներից բոլոր թնդանոթներով սալյուտ է տրվում։ 

Բերդի պարետը ձիով, սուրը մերկացրած, ընդառաջ է գնում նրանց 

ընդունելու» (գերմ.)։  

27.  ↑  «Այն պահին, երբ պարետը սրով պատիվ է տալիս բարձրագույն 

անձանց, տրվում է երկրորդ սալյուտը, որը երրորդ անգամ կրկնվում է այն 

ժամանակ, երբ բարձրագույն անձիք մտնում են բերդի տերիտորիան» (գերմ

․):  

28.  ↑  Գնդային հաուպտվախտ (գերմ․)։  

29.  ↑  Հիվանդանոցային մատյան (գերմ․)։  

30.  ↑  91-րդ գնդի հիվանդանոցային մատյան (գերմ.)։  

31.  ↑  Շարային ծառայության համար ոչ պիտանի (գերմ.)։  

32.  ↑  Գնդային զեկույց (գերմ.)։  

33.  ↑  Զինվորական ուսումնարան, պարապմունքներ երկտարեցի սաների 

համար (գերմ․)։  

34.  ↑  Պահեստի պաշտոնյաների կազմի հաշվառում։ Գրո՛ղը տանի (գերմ․)։  

35.  ↑  Որտեղ երգեն՝ քնիր անհոգ, երգեր չունեն լոկ չար մարդիկ (գերմ.)։  



36.  ↑  Ի՞նչ եք անում դուք այստեղ, հե՛յ, փալաս (գերմ.)։  

37.  ↑  Չեխական (գերմ.)։  

38.  ↑  Մի երկու սիլլա (գերմ.)  

39.  ↑  Պառկե՛լ (գերմ.)։  

40.  ↑  Հետ դա՛րձ (գերմ.)։  

41.  ↑  Մեր ապուշիկը (գերմ․)։  

42.  ↑  Խստավարժություն կամ դաստիարակություն ( գերմ.)։  

43.  ↑  Խիստ կալանք (գերմ․)։  

44.  ↑  Պահ, ինչ մի մեծ բան է, միևնույն է, պիտի սատկի (գերմ․)։  

45.  ↑  Զինվորները, միևնույն է, պետք է սատկեն (գերմ.)։  

46.  ↑  Պառկել (գերմ.)։  

47.  ↑  «Քաղաքացիապես հավասարների կողմից հարգվելու իրավունքի 

զրկում» (գերմ.)։  

48.  ↑  Հե՛տ դարձ, մարշ (գերմ.)։  

49.  ↑  Տոնակատարություն խոզ մորթելու առթիվ (գերմ.)։  

50.  ↑  Հետ դարձ (գերմ.)։  

51.  ↑  Գնդի գրագիր (գերմ.)։  

52.  ↑  Իրար հետևի՛ց։ Դեպի սվինամա՛րտ (գերմ.)։  

53.  ↑  Իշխան Եվգենի, ասպետն արի (գերմ.)։  

54.  ↑  Տեր, պատժիր Անգլիային (գերմ.)։  

55.  ↑  Կորչեն (գերմ.)։  

56.  ↑  Կաց (գերմ․)։  



57.  ↑  Ազատ (գերմ․)։  

58.  ↑  Հառա՛ջ, մա՛րշ (գերմ.)։  

59.  ↑  Երբ ես նորից վրադառնամ (գերմ.)։  

60.  ↑  Իսկ դու, անգինս մնում ես այստեղ։ Հոլարիո, հոլո (գերմ.)։  

61.  ↑  Ի դեպ (ֆրանս.)։  

62.  ↑  Գյուղական կյանք (անգլ․)։  

63.  ↑  Կաղին (գերմ.):  

64.  ↑  Կեռնեխ (լատ.)։  

65.  ↑  Ա՜, բարև, Ֆրեդի, ի՞նչ նորություն։ Ընթրիքն արդեն պատրա՞ստ է (գերմ.)։  

66.  ↑  Երբ վերադառնամ, երբ նորից, նորից ես վերադառնամ (գերմ․ բարբառ):  

67.  ↑  «Հաղթանակ և վրեժ», «Աստված, պատժիր Անգլիային», «Ավստո-

Հունգարիայի որդին հայրենիք ունի։ Նա սիրում է իր հայրենիքը և գիտե, թե 

ինչու է մատնչում հայրենիքի համար» (գերմ․)։  

68.  ↑  Լիտավայի Բրուկ (գերմ․)։  

69.  ↑  Դա զզվելի է (գերմ.)։  

70.  ↑  Զզվելի է, իսկապես զզվելի (գերմ.)։  

71.  ↑  «Պարոն, պարոն, պարոն դատավոր», կամ՝ «Աղջիկներ, աղջիկներ, 

գյուղական աղջիկներ» (հունգ.)։  

72.  ↑  Չեմ հասկանում (հունգ․)։  

73.  ↑  Գերմաներն հասկանում եք (գերմ․)։  

74.  ↑  Մի քիչ (գերմ. սխալով)։  

75.  ↑  Տիկնոջն ասացեք, որ ուզում եմ իր հետ խոսել։ Ասացեք, որ միջանցքում 

նրա համար նամակ կա մի պարոնից (գերմ. սխալներով)։  



76.  ↑  Տիկինն ասաց, որ ժամանակ չունի, եթե որևէ բան պետք է՝ հանձնեցեք 

ինձ (գերմ. սխալներով)։  

77.  ↑  Նամակ տիկնոջ համար, բայց մարդու բան չասեք (գերմ. սխալներով)։  

78.  ↑  Պատասխանին կսպասեմ այստեղ, նախասենյակում (գերմ.)։  

79.  ↑  Հունգարական փողոցային հայհոյանք։  

80.  ↑  Սա ի՞նչ է նշանակում։ Ո՞ւր է այն նզովյալ սրիկան, որ բերել է նամակը 

(գերմ․)։  

81.  ↑  Ես եմ գրել, և ոչ թե օբեր-լեյտենանտը ( գերմ.)։  

82.  ↑  Ստորագրությունը, ազգանունը, կեղծ են (գերմ․)։  

83.  ↑  Ես ձեր կնոջը սիրում եմ (գերմ․)։  

84.  ↑  Կապիտալ կին է (գերմ.)։  

85.  ↑  Հանցագործության իրեղեն ապացույց (լատ.)։  

86.  ↑  Կրակը դադարեցնել (լատ.)։  

87.  ↑  Դիմանալ մինչև վերջ (գերմ.)։  

88.  ↑  Եվ դեռ ուսյալ մարդ եք. իգական սեռը կլինի «ֆոժ»։ Իսկ արական սեռը 

կլինի «ֆոժակ»։ Մենք ձեզ լա՛վ ենք ճանաչում (գերմ․)։  

89.  ↑  Օրհնյա, տե՛ր, մաջարներին (հունգ.) (հունգարական ազգային հիմնի 

առաջին տողը)։  

90.  ↑  Նորեկ (գերմ.)։  

91.  ↑  «Ուսումնասիրություն սեռական բարոյախոսության էվոլյուցիայի 

պատմության» (գերմ.)։  

92.  ↑  Բանն ինչո՞ւմ է (գերմ.)։  

93.  ↑  Շվեյկ և Վոդիչկա (գերմ․)։  



94.  ↑  Գազարակերներ, հիմար ռոլմոպսեր, խաղաթղթի յոթնոց, կեղտոտ խոզ, 

սիլլաներ կհասցնեմ ձեր լուսնանման ռեխներին (լեհ․)։  

95.  ↑  Բարեկամները անջատման պահին 

Հուսով ասում են. «Ց’նոր տեսություն» (գերմ.)։  

96.  ↑  Պատվանշան (լատ.)։  

97.  ↑  Չկրակե՛լ (գերմ.)։  

98.  ↑  Չծեծե՛լ (գերմ․)։  

99.  ↑  Մտե՛ք (գերմ.)։  

100.  ↑  Համարձակվում եմ զեկուցել (գերմ.)։  

101.  ↑  Այդպես է, ևս մի անգամ (գերմ.)։  

102.  ↑  Հավատացեք, մինչև հիմա կյանքումս լավ բան քիչ եմ տեսել։ Այդ 

հարցն ինձ զարմացնում է (գերմ.)։  

103.  ↑  Կես տարուց հետո ես պետական քննությունները կհանձնեմ և 

դոկտորի կոչում կստանամ (գերմ․)։  

104.  ↑  Եթե դրանք լույս տեսնեն լավ կազմերով (գերմ.):  

105.  ↑  Այդպիսի տրամադրությամբ նա հրավեր ստացավ և գնաց նրա մոտ 

(գերմ.)։  

106.  ↑  Այո, պարոնայք, ինչ կուզեք ասեք, Կրամարժը, Շայները և Կլոֆաչը․․․ 

(գերմ.)։  

107.  ↑  Տասնմեկերորդ երթային վաշտին (գերմ․):  

108.  ↑  Վաշտի հրամանատարին (գերմ․)։  

109.  ↑  Վաղն առավոտյան ներկայանալ խորհրդակցության (գերմ․)։  

110.  ↑  Ժամը իննին։ Ստորագրություն (գերմ.)։  



111.  ↑  Գնդապետ Շրեդեր (գերմ.)։  

112.  ↑  Գրո՛ղը տանի քեզ (գերմ.)։  

113.  ↑  Նորից խորհրդակցություն, գրողը տանի դրանց բոլորին (գերմ․)։  

114.  ↑  Ավագ գրագիր ֆելդֆեբել Վանեկը, պարոն օբեր-լեյտենանտ. (գերմ․)։  

115.  ↑  Այս ի՞նչ է, պարոնայք (գերմ.)։  

116.  ↑  Ամենայն հավանականությամբ, կատվի կղկղանք, պարոն գնդապետ 

(գերմ.)։  

117.  ↑  Հետևանքով ավելի ճիշտ թույլատրվում է կամ թե չէ ինքնուրույն 

կերպով ընդհակառակը ենթակա է հատուցման (գերմաներեն բառերի 

անիմաստ դասավորություն)։  

118.  ↑  Գերմանական կոպիտ հայհոյանք։  



 Մասն երրորդ: Փառահեղ քոթակ 

Բովանդակություն 

  1 Հունգարիայի միջով   

  2 Բուդապեշտում   

  3 Խատվանից դեպի Գալիցիայի սահմանը   

  4 Քայլով մարշ   

Հունգարիայի միջով  

Վերջապես հասավ այն պահը, երբ բոլորին խցկեցին վագոնները՝ յուրաքանչյուրի 

մեջ 42 մարդ կամ 8 ձի հաշվով։ Ձիերն, իհարկե, մեկնում էին ավելի մեծ 

հարմարություններով, քանի որ կարողանում էին կանգնած քնել։ Սակայն դա 

պարզապես ոչ մի նշանակություն չուներ, զինվորական գնացքը մարդկանց այդ նոր 

պարտիան տանում էր Գալիցիայում մորթվելու։  

Եվ այնուամենայնիվ, երբ գնացքը շարժվեց, այդ արարածները վոքր-ինչ 

թեթևություն զգացին։ Հիմա գոնե որոշ բան պարզ էր, իսկ մինչ այդ միայն տանջալից 

անորոշություն էր, խուճապ և անվերջանալի մտատանջություն, թե իրենց երբ են 

ուղարկելու՝ այսօ՞ր, վա՞ղը թե մյուս օրը։ Շատերն իրենց զգում էին մահվան 

դատապարտվածների պես, որոնք սարսափով սպասում են դահճի գալուն։ Բայց ահա 

դահիճը գալիս է, մարդիկ հանգստանում են, թե վերջապես ամեն ինչ կվերջանա։  

Հավանաբար այդ էր պատճառը, որ մի զինվոր խելագարի պես բղավում էր. «Գնո՜ւմ 

ենք, գնո՜ւմ ենք»։  

Ավագ գրագիր Վանեկն անշուշտ իրավացի էր, երբ Շվեյկին ասում էր, թե շտապելու 

կարիք չկա։  



Արդեն մի քանի օր էր անցել, որ զինվորներր տեղավորվել էին վագոններում, և 

նրանք շարունակ մսի պահածոյի մասին էին խոսում։ Փորձառու Վանեկն ասում էր, 

թե դա ֆանտազիա է։ Ի՜նչ պահածո, ինչ բա՜ն։ Ա՛յ, դաշտային պատարագը խելքի մոտ 

բան է։ Չէ՞ որ նախորդ երթային վաշտին էլ նույնն էր պատահել։ Պահածո լինելիս 

դաշտային պատարագի կարիքը վերանում է։ Հակառակ դեպքում դաշտային 

պատարագը գալիս է փոխարինելու պահածոյին։  

Եվ հիրավի, պահածոյի փոխարեն հայտնվեց օբեր-ֆելդկուրատ Իբլը, որը մի 

գնդակով երեք նապաստակ խփեց։ Նա դաշտային պատարագ կատարեց միանգամից 

երեք երթային գումարտակների համար, երկուսին օրհնեց Սերբիա, իսկ մեկին՝ 

Ռուսաստան գնալու համար։  

Ընդ որում նա մի շատ խանդավառ ճառ արտասանեց, որի նյութը, ինչպես դժվար 

չէր նկատել, քաղել էր զինվորական օրացույցներից։ Ճառն այնքան էր հուզել բոլորին, 

որ Մոշոն գնալիս Շվեյկը, որ Վանեկի հետ նստած էր հանպատրաստից գրասենյակի 

վերածած մի վագոնում, այդ ճառը հիշելով, ավագ գրագրին ասաց.  

— Ինչ կուզես ասա, իսկապես փառահեղ բան է լինելու։ Ի՜նչպես էր նա 

նկարագրում։ Օրը կսկսի թեքվել դեպի իրիկնամուտ, արեգակն իր ոսկյա 

ճառագայթներով կթաքնվի լեռների հետևում, իսկ ռազմի դաշտում կլսվեն 

մեռնողների վերջին հառաչանքները, ընկած ձիերի խրխինջը, վիրավոր հերոսների 

տնքոցը, բնակիչների լացն ու կականը, երբ նրանց գլխին կբոցավառվեն իրենց տների 

տանիքները։ Ինձ դուր է գալիս, երբ մարդիկ սկսում են դառնալ «քառակուսի 

աստիճանի ապուշներ»։  

Վանեկն ի նշան համաձայնության գլխով արավ. «Այո, դա չափազանց հուզիչ էր»։  

— Դա գեղեցիկ էր և ուսանելի,— խրատաբար ասաց Շվեյկը։  

— Ես այդ ամենը շատ լավ հիշում եմ և երբ պատերազմից վերադառնամ՝ կպատմեմ 

«Թասի մոտ» պանդոկում։ Երբ պարոն ֆելդկուրատն անկեղծորեն մեզ ասաց այդ 

բաները, հանկարձ ոտքերն այնպես չռեց, որ վախեցա՝ չլինի թե սայթաքի ու թրմփա 



դաշտային բեմի վրա։ Չէ՞ որ կարող էր գլուխը խփել մասնատուփին ու ջարդել։ Նա մի 

հիանալի օրինակ բերեց մեր բանակի պատմությունից, երբ դեռ այնտեղ ծառայելիս է 

եղել Ռադեցկին։ Այն ժամանակ ռազմի դաշտի վրա վերջալույսի շողերին 

միախառնվել էր հրկիզվող ամբարների բոցը։ Կարծես այդ ամենը իր աչքով էր տեսել։  

Նույն այդ օրը օբեր-ֆելդկուրատ Իբլը ընկել էր Վիեննա և մի ուրիշ երթային 

գումարտակի պատմել նույն այն ուսանելի պատմությունը, որ մտաբերեց Շվեյկը և 

որը նրան այնքան շատ էր դուր եկել, որ նա անվանեց «քառակուսի աստիճանի 

ապուշություն»։  

— Սիրելի՛ զինվորներ,— բարբառել էր ֆելդկուրատ Իբլը,— պատկերացրեք, որ 

հիմա քառասունութ թիվն է և հենց նոր հաղթականորեն ավարտվել է Կուստոցայի 

ճակատամարտը։ Տասժամյա համառ մարտից հետո Իտալիայի Ալբերտ թագավորը 

ստիպված էր արյամբ ողողված ռազմի դաշտը զիջել ֆելդմարշալ Ռադեցկուն, մեր 

«զինվորների հորը», որն իր կյանքի ութսունչորսերորդ տարում այդքան փայլուն 

հաղթանակ տարավ։ Եվ ահա, սիրելի՛ իմ զինվորներ, նվաճված Կուստոցայի առջև 

գտնվող բլուրի վրա պատկառելի զորավարը կանգնեցնում է իր ձին։ Նրան 

շրջապատել են իր հավատարիմ գեներալները։ Պահի լրջությունը համակում է 

բոլորին, քանզի, զինվորնե՛ր, ֆելդմարշալից քիչ հեռու ընկած է մահվան դեմ 

մաքառող մի ռազմիկ։ Փառքի դաշտում ծանր վիրավորված, ջախջախված 

անդամներով, դրոշակակիր Հերտը զգում է, որ ֆելդմարշալ Ռադեցկու հայացքն իր 

վրա է ուղղված։ Մահացու վիրավորված քաջարի դրոշակակիրը սառչող ձեռքով 

խանդավառ սեղմում է իր ոսկյա մեդալը։ Ազնիվ ֆելդմարշալին տեսնելուն պես նորից 

բաբախեց նրա սիրտը, իսկ խոշտանգված մարմինը կենդանություն առավ։ 

Գերմարդկային ճիգով մեռնողը փորձեց սողեսող մոտենալ իր ֆելդմարշալին։  

— Անհանգստություն մի պատճառիր քեզ, իմ քաջարի՛ ռազմիկ,— ֆելդմարշալը, 

ցած իջավ ձիուց և ձեռքը մեկնեց նրան։  



— Ավա՜ղ, պարոն ֆելդմարշալ,— հառաչեց մեռնող ռազմիկը։— Երկու ձեռքս էլ 

կոտրված է։ Ես ձեզ միայն մի բան եմ խնդրում։ Ճիշտն ասացեք ինձ, հաղթանակը 

մե՞նք ենք տարել։  

— Մենք, սիրելի՛ իմ եղբայր,— փաղաքշալից պատասխանեց ֆելդմարշալը։— 

Որքա՜ն ցավալի է, որ վիրավորվելուդ հանգամանքը մռայլել է քո ուրախությունը։  

— Այո, մեծարգո՛ առաջնորդ, իմ բանը պրծած է,— մարող ձայնով մրմնջաց 

մեռնողը, հաճելիորեն ժպտալով։  

— Խմել ուզո՞ւմ ես,— հարցրեց Ռադեցկին։  

— Օրը շոգ էր, պարոն ֆելդմարշալ։ Երեսուն աստիճանից ավելի։  

Այնժամ Ռադեցկին իր համհարզներից մեկի ձեռքից առավ դաշտային տափաշիշը և 

տվեց մեռնողին, որը մի մեծ կում անելով՝ հագեցրեց իր ծարավը։  

— Թող աստված սրա համար ձեզ հարյուրապատիկը տա,— գոչեց նա, ջանալով 

համբուրել իր զորավարի ձեռքը։  

— Վաղո՞ւց ես ծառայում բանակում,— հարցրեց զորավարը։  

— Քառասուն տարուց ավելի, պարոն ֆելդմարշալ։ Ասպերնի մոտ ոսկյա մեդալ եմ 

ստացել։ Եղել եմ նաև Լայպցիգի կռվում, Թնդանոթաձույլ Խաչ ստացել։ Հինգ անգամ 

մահացու վիրավորվել եմ, իսկ հիմա վերջս եկել է։ Բայց ինչպիսի բախտավորություն, 

ինչպիսի երանություն, որ ապրեցի ու տեսա այս օրը։ Մահն ի՞նչ է ինձ համար, երբ 

մենք հաղթել ենք, և կայսրին վերադարձրել իր հողերը։  

Այդ պահին, սիրելի զինվորներ, ճամբարի կողմից լսելի եղան մեր «Պահպանիր, 

տեր, թագավորին» հիմնի վսեմ հնչյունները։ Հզոր ու հանդիսավորապես թնդում էին 

նրանք ճակատամարտի դաշտի վրա։ Եվ կյանքին հրաժեշտ տվող ռազմիկը մի 

անգամ էլ ջանաց վեր կենալ։ «Կեցցե՜ Ավստրիան,— խանդավառ գոչեց նա։— Կեցցե՛ 

Ավստրիան։ Թող հավերժ հնչի մեր ազնիվ հիմնը։ Կեցցե մեր զորապետը։ Կեցցե 



բանակը»։ Մեռնողը մի անգամ էլ տեղից բարձրացավ, թեքվեց դեպի ֆելդմարշալի 

աջը, համբուրեց այն ու ընկավ. նրա ազնիվ կրծքից դուրս թռավ վերջին թույլ հառաչը։  

Զորավարը գլխաբաց կանգնած էր իր լավագույն զինվորներից մեկի դիակի առաջ։ 

«Այս սքանչելի վախճանին կարելի է միայն նախանձել,— ասաց ֆելդմարշալը 

հուզված և դեմքը ծածկեց ձեռքերով։  

— Եվ ես, սիրելի՛ զինվորներ, բոլորիդ ցանկանում եմ այդպիսի գեղեցիկ մահով 

մեռնել։  

Հիշելով օբեր-ֆելդկուրատ Իբլի այդ ճառը, Շվեյկը լիովին իրավունք ուներ նրան 

«քառակուսի աստիճանի ապուշ» անվանելու։  

Այնուհետև Շվեյկն իր կարծիքն հայտնեց այն հրամանների մասին, որ գնացք 

նստելուց առաջ կարդացել էին զինվորների հարմար։ Նախ նրանց ծանոթացրել էին 

բանակին տրված հրամանին, որ ստորագրել էր Ֆրանց Իոսիֆը, այնուհետև 

կարդացել էին Արևելյան բանակի գլխավոր հրամանատար էրցհերցոգ Ֆերդինանդի 

հրամանը։ Երկու հրամաններն էլ վերաբերվում էին 1915 թվականի ապրիլի 3-ի 

դեպքին, որ տեղի էր ունեցել Դուկլայի լեռնանցքում, որտեղ Քսանութերորդ գնդի 

երկու գումարտակներ իրենց սպաներով, գնդի նվագախմբի հնչյունների ներքո, անցել 

էին ռուսների կողմը։  

Այդ երկու հրամանները, որ կարդացվել էին հուզակերկեր ձայնով, չեխերենի 

թարգմանած, բարբառում էին.  

«ՀՐԱՄԱՆ ԲԱՆԱԿԻՆ, 17-Ն ԱՊՐԻԼԻ 1916 Թ.  

Դառնությամբ համակված, հրամայում եմ իմ զորքերի ցուցակից ջնջել կայսրական 

թագավորական հետևակ գնդի անունը՝ իր վախկոտության և դավաճանության 

համար։ Հրամայում եմ իրեն պատվազրկած գնդից խլել դրոշակը և հանձնել 

ռազմական թանգարանին։ Այդ գունդը, որ դեռևս հայրենիքում բարոյապես 

քայքայված էր և ռազմական գործողությունների թատերաբեմ էր գնացել իր 



դավաճանական մտադրություններն իրականացնելու համար, այսուհետև դադարում 

է գոյություն ունենալուց։  

Ֆրանց Իոսիֆ I»:  

«ՀՐԱՄԱՆ ԷՐՑՀԵՐՑՈԳ ԻՈՍԻՖ ՖԵՐԴԻՆԱՆԴԻ  

Չեխական զորամասերը չարդարացրին մեր վստահությունը. մանավանդ վերջին 

մարտերում։ Ավելի հաճախ նրանք մեր վստահությունը չարդարացրին դիրքերը 

պաշտպանելիս։ Նրանք երկար ժամանակ գտնվում էին խրամատներում, մի 

հանգամանք, որ շարունակ օգտագործում էր հակառակորդը, կապ հաստատելով այդ 

զորամասերի ստոր տարրերի հետ։  

Այդ դավաճանների աջակցությամբ հակառակորդի գրոհները սովորաբար ուղղվում 

էին ռազմաճակատի այն մասերի վրա, որտեղ գտնվում էին շատ դավաճաններ։  

Հաճախ հակառակորդին հաջողվել է մեզ հանկարծակիի բերել, այսպես ասած՝ 

առանց դժվարության թափանցել մեր առաջավոր դիրքերը և գերի վերցնել նրանց 

պաշտպաններից շատերին։  

Նախատինք, հարյուրապատիկ նախատինք արգահատելի դավաճաններին ու 

սրիկաներին, որոնք հանդգնել են դավաճանել կայսրին ու կայսրությանը և իրենց 

չարագործություններով արատավորել ոչ միայն մեր մեծ ու քաջարի բանակի 

փառապանծ դրոշակները, այլև այն ազգը, որի զավակն են համարում իրենց։  

Վաղ թե ուշ նրանք կարժանանան գնդակի կամ դահճի պարանին։  

Իր պատիվը պահպանած ամեն մի չեխ զինվորի պարտքն է հրամանատարին 

հայտնել այդպիսի սրիկայի, խռովարարի ու դավաճանի մասին։ Ով այդ բանը չանի՝ 

ինքն է դավաճան ու սրիկա։ Սույն հրամանը կարդալ չեխական գնդերի բոլոր 

զինվորներին։ Կայսրական թագավորական Քսանութերորդ գունդը մեր միապետի 

հրամանով արդեն ջնջված է բանակի շարքերից, և այդ գնդից գերի վերցված բոլոր 

փախստակները արյամբ կհատուցեն իրենց ծանր հանցագործությունների համար։  



Էրցհերցոգ Իոսիֆ Ֆերդինանդ»:  

— Այո, մեզ համար մի քիչ ուշացած կարդացին,— ասաց Շըվեյկը Վանեկին։— 

Զարմանում եմ, որ միայն հիմա կարդացին, մինչդեռ թագավոր կայսրը հրամանր 

տվել է ապրիլի տասնյոթին։ Ըստ երևույթին, ինչ-որ նկատառումներով չեն ցանկացել 

մեզ անհապաղ կարդալ։ Եթե ես թագավոր կայսրի տեղը լինեի, թույլ չէի տա, որ իմ 

հրամանները ուշացնեին։ Եթե հրամանը արձակում եմ ապրիլի տասնյոթին, ապա 

թեկուզ տրաքես, բոլոր գնդերում կարդա ապրիլի տասնյոթին։  

Վանեկի դիմաց, վագոնի մյուս ծայրում, նստած էր սպայական ճաշարանի 

օկուլտիստ-խոհարարը և ինչ-որ բան էր գրում։ Նրա հետևում նստած էին պորուչիկ 

Լուկաշի սպասյակը՝ մեծամորուք հսկա Բալոունը, և հեռախոսավար Խոդոունսկին, 

որ կցված էր 11-րդ երթային վաշտին։ Բալոունը ծամում էր իր մի կտոր 

զինվորաբաժին հացը և հեռախոսավար Խոդոունսկուն վախվորած բացատրում, թե 

ինքը մեղավոր չէ, որ գնացք նստելիս, այդպիսի հրհրոցի մեջ, չի կարողացել ընկնել 

շտաբի վագոնը, իր պորուչիկի մոտ։  

Խոդոունսկին Բալոունին վախեցնում էր, թե հիմա այլևս կատակ չեն անի, թե դրա 

համար նրան կգնդակահարեն։  

— Ե՞րբ պիտի վերջ լինի այս տանջանքներին,— ողբում էր Բալոունր։— Մի անգամ 

արդեն, երբ մենք Վոտիցիի մոտ զորավարժություններ էինք անում, քիչ էր մնացել 

գլխիս այդ փորձանքը գար։ Սովից ու ծարավից մեռնում էինք այնտեղ, և երբ 

գումարտակի համհարզը եկավ մեզ մոտ, ես գոռացի, «հաց ու ջուր տվեք»։ Եվ ահա 

համհարզս ձիու գլուխը շուռ տվեց դեպի ինձ և ասում է, որ եթե պատերազմ լիներ՝ 

կհրամայեր ինձ շարքի առաջ գնդակահարել։ Բայց հիմա, ասում է, խաղաղ ժամանակ 

է, դրա համար էլ հրամայում է ինձ միայն կայազորի բանտ նստեցնել։ Այն ժամանակ 

բախտս լավ բերեց. երբ նա զեկույցով գնում էր շտաբ, ճանապարհին ձին խրտնեց ու 

փախավ, համհարզս վայր ընկավ և, փառք աստծո, վիզը կոտրեց։  



Բալոունն այնպես թառանչեց, որ հացի պատառը մնաց կոկորդում, նա սկսեց 

հազալ և, երբ շունչը տեղն եկավ, ագահաբար նայեց պորուչիկ Լակաշի 

ուղեպայուսակներին, որ վստահված էին իրեն։  

— Պարոն սպաները,— ասաց նա մելամաղձիկ տոնով,— լյարդի պահածո և 

հունգարական երշիկ ստացան։ Ա՛յ, այսպիսի մի կտոր։  

Այդ ասելիս նա այնպես բաղձանքով էր նայում պորուչիկի պայուսակներին, ինչպես 

բոլորից լքված ու գայլի պես սոված շունը երշիկանոցի դռանը պպզած շնչում է 

խաշվող ազդրերի շոգին։  

— Վատ չէր լինի,— վրա բերեց Խոդոունսկին,— եթե մեզ մի տեղ ճաշով 

դիմավորեին։ Երբ պատերազմի սկզբին գնում էինք Սերբիա, ամենուրեք մեզ այնպես 

լավ էին հյուրասիրում, որ քիչ էր մնում ամեն մի կայարանում ուտելուց պայթեինք։ 

Սագի բդերից պոկում էինք մսի միայն ամենալավ պատառները, հետո դրանցից 

տամայի քարեր էինք շինում և «գայլ ու ոչխար» խաղում շոկոլադի սալիկների վրա։ 

Խորվաթիայում, Օսիեկում, վետերանների միությունից եկած երկու հոգի մի մեծ 

կաթսա խաշած նապաստակներ բերին մեր վագոնը։ Այս անգամ արդեն չդիմացանք 

ու բոլորն իրենց գլխին լցրինք։ Ճանապարհին մենք փսխելուց բացի ոչինչ չէինք 

անում։ Կապրալ Մատեյկան այնպես էր կերկոխ եղել, որ ստիպված եղանք փորի 

լայնքով մի տախտակ դնել և վրան թռչկոտալ, ինչպես անում են կաղամբը ճխրտելիս։ 

Միայն այդ ժամանակ խեղճը թեթևացավ։ Կերածը թափեց և՛ բերանից, և՛ քամակից։ 

Իսկ Հունգարիայի հողով անցնելիս ամեն մի կայարանում տապակած հավեր էին 

նետում մեր վագոնները։ Միայն ուղեղներն էինք ուտում։ Կապոշվարում մաջարները 

ամբողջական տապակած խոզեր էին նետում մեր վագոնները, և այդ ժամանակ խոզի 

գլխով այնպես թրխկացրին մերոնցից մեկի գանգին, որ հետո նա գոտին ձեռքն առած՝ 

բարերարի հետևից վազ էր տալիս բոլոր պահեստի ուղեգծերի միջով։ Իսկ 

Բոսնիայում, ընդհակառակը, ջուր էլ չէինք ճարում։ Բայց մինչև Բոսնիա ամեն տեսակ 

օղիներն անպակաս էին, իսկ գինին ծով էր, թեև սպիրտային խմիչքներն արգելված 



էին։ Հիշում եմ, կայարաններից մեկում ինչոր տիկիններ ու օրիորդներ մեզ գարեջրով 

հյուրասիրում էին, իսկ մենք վերցրինք ու միզեցինք նրանց փայտյա ամանի մեջ։ 

Համա՜ թե հուշտ եղան ու վագոնից փախան։  

Ամբողջ ճանապարհին խելառածի պես էինք, իսկ ես չէի կարողանում նույնիսկ 

խաչի տուզը նշմարել։ Մեկ էլ հանկարծ հրաման տվին, թե դուրս թափվել։ Նույնիսկ 

չհասցրինք պարտիան վերջացնել, վագոններից դուրս թափվեցինք։ Մի կապրալ, չեմ 

հիշում ազգանունն ինչ էր, իր զինվորներին ձայն տվեց, որ «Und die Serben müssen 

sehen, dass wir Oesterreicher Sieger, Sieger sind»[1] երգեն։ Բայց մեկը հետևից ոտքով 

այնպես հարվածեց նրան, որ նա ռելսերի այն կողմը թռավ։ Հետո նորից հրաման 

տվին. «Հրացանները շարել բուրգաձև»։ Գնացքը րոպեապես շուռ եկավ ու դատարկ 

հետ դարձավ։ Եվ, իհարկե, ինչպես միշտ խուճապի ժամանակ պատահում է, տարան 

և մեր երկու օրվա պարենը։ Եվ հենց այդ պահին մեզնից քիչ հեռու, ինչպես, ա՛յ, 

այստեղից մինչև այն ծառերը, սկսեցին շրապնելներ պայթել։ Կայարանի մյուս ծայրից 

հայտնվեց գումարտակի հրամանատարը և բոլոր սպաներին խորհրդակցության 

կանչեց, իսկ հետո եկավ օբեր-լեյտենանտ Մացեկը, որ ազգությամբ հարյուր 

տոկոսանոց չեխ էր, բայց միայն գերմաներեն էր խոսում. եկավ, դեմքը կավիճի պես 

սպիտակ, և ասում է, թե ճանապարհը շարունակել հնարավոր չէ, երկաթգիծը 

պայթեցված է, սերբերը գիշերով գետն անցել և հիմա գտնվում են ձախ թևում, բայց 

մեզնից դեռ հեռու են։ Մենք, ասում է, օժանդակ ուժեր կստանանք և նրանց 

հողմացրիվ կանենք։ Եթե որևէ անսպասելի բան պատահի, ոչ ոք գերի չպիտի 

հանձնվի։ Սերբերն, ասում է, գերիների ականջներն ու քիթը կտրում են, աչքերը 

հանում։ Ուշադրություն չպիտի դարձնել, որ մեզնից քիչ հեռու շրապնել է պայթում, 

դա, ասում է, մեր հրետանին է փորձնական հրաձգություն կատարում։ Հանկարծ 

լեռան հետևից լսվեց տա-տա-տա-տա-տա։ Իբր դա էլ մեր գնդացիրներն են 

փորձնական կրակ բացել։ Հետո ձախ կողմից՝ թնդանոթների որոտ։ Մենք այդպիսի 

բան առաջին անգամ էինք լսում, և պառկեցինք։ Գլխներիս վրայով մի քանի նռնակներ 

թռան, որոնք հրդեհեցին կայարանը, աջ կողմից սկսեցին գնդակներ վժժալ, իսկ 



հեռվից լսվում էին համազարկերն ու փակաղակների շրխկշրխկոցը։ Օբեր-

լեյտենանտը հրամայեց վերցնել և լցնել մեր բուրգաձև շարած հրացանները։ 

Հերթապահը մոտեցավ նրան ու զեկուցեց, թե ոչ մի կերպ հնարավոր չէ հրամանը 

կատարել, քանի որ բոլորովին զինամթերք չունենք։ Չէ՞ որ օբեր-լեյտենանտը շատ լավ 

գիտե, որ մենք ռազմամթերք պիտի ստանանք հաջորդ հանգրվանում, ուղղակի 

դիրքերի մոտ։ Զինամթերքի գնացքը, ասաց, շարժվում էր մեր առջևից, և, 

հավանաբար, արդեն ընկել է սերբերի ձեռքը։ Օբեր-լեյտենանտ Մացեկը մի րոպե 

քարացավ, հետո դարձավ ու հրամայեց, «Bajonett auf!»[2] ինքն էլ չիմանալով ինչու, 

երևի, մի բան արած լինելու համար։ Այդպես մենք բավական երկար կանգնած էինք 

մարտական պատրաստականությամբ։ Այնուհետև նորից սկսեցինք շպալների 

վրայով սողալ, որովհետև երկնքում մի սավառնակ նկատեցինք, որը չգիտեմ ումն էր, 

և ենթասպաները բղավեցին, «Alles decken, decken!»[3]։ Շուտով պարզվեց, որ 

սավառնակը մերն է եղել և մեր հրետանին սխալմամբ խփել-ցած է գցել։ Մենք նորից 

ոտքի կանգնեցինք, և ոչ մի հրաման չեն տալիս, կանգնած ենք «ազատ»։ Հանկարծ 

տեսնում ենք, դեպի մեր կողմը մի հեծելազորային է սլանում, որը դեռ հեռվից ձայն 

տվեց. «Wo ist Batalionskommando?»[4]։ Գումարտակի հրամանատարը ձիով նրան 

ընդառաջ գնաց։ Հեծելազորայինը հրամանատարին մի թուղթ հանձնեց ու առաջ 

սլացավ։ Գումարտակի հրամանատարը ճանապարհին կարդաց ստացած թուղթը և 

հանկարծ, ասես խելքը թռցրած, մերկացրեց սուրն ու արշավեց դեպի մեզ։ «Alles 

zurück! Alles zurück!»[5],— բղավեց նա սպաների վրա։― «Direktion Mulde, einzeln 

abfallen!»[6]։ Եվ հենց այդ ժամանակ սկսվե՜ց։ Բոլոր կողմերից, կարծես հենց դրան էին 

սպասում, սկսեցին մեզ վրա կրակ թափել։ Երկաթուղաթմբի ձախ կողմում մի 

եգիպտացորենի արտ կար։ Ա՛յ թե որտեղ էր իսկական դժոխքը։ Մենք չորեքթաթ 

սողացինք դեպի հովիտը, ուղեպարկերը գցեցինք այն անիծյալ ռելսերի վրա։ Օբեր-

լեյտենանտի գլխին մի գնդակ թրխկաց, և նա չկարողացավ նույնիսկ բերանը բացել։ 

Մինչև որ կթաքնվեինք հովտում, մեզնից շատերը սպանվեցին ու վիրավորվեցին։ 

Նրանց այդպես թողինք ու առանց ետ նայելու սկսեցինք փախչել մինչև մութն ընկնելը։ 



Դեռ մեր գալուց առաջ մեր զինվորներն ամբողջ շրջանը ավերել էին։ Միակ բանը, որ 

մենք տեսանք, թալանված գումակն էր։ Վերջապես հասանք մի կայարան, որտեղ մեզ 

սպասում էր մի նոր հրաման՝ գնացք նստել և վերադառնալ շտաբ, մի հրաման, որ 

մենք չկարողացանք կատարել, քանի որ դրանից մի օր առաջ ամբողջ շտաբը գերի էր 

ընկել։ Այդ բանը մենք գիտեինք դեռևս առավոտյան։ Եվ մնացինք անտեր-

անտիրական որբերի պես, ոչ ոք չէր ուզում մեզ նույնիսկ ճանաչել։ Մեր դասակը 

միացրին Յոթանասուներեքերորդ գնդին, որպեսզի հեշտ լիներ նահանջել, և 

նահանջեցինք մեծագույն ուրախությամբ։ Սակայն Յոթանասուներեքերորդ գնդին 

հասնելու համար ստիպված եղանք մի ամբողջ օր քայլել։  

Այլևս ոչ ոք նրան չէր լսում։ Շվեյկն ու Վանեկը «վաթսունվեց» էին խաղում։ 

Սպայական խոհանոցի խոհարար-օկուլտիստը շարունակում էր իր հանգամանալից 

նամակը, ուղղված կնոջը, որը նրա բացակայության ժամանակ սկսել էր 

աստվածիմացական նոր ժուռնալ հրատարակել։ Բալոունը նիրհում էր նստարանի 

վրա, և հեռախոսավար Խոդոունսկուն մնում էր ոչ այլ ինչ, քան միայն կրկնել. «Այո, ես 

դա չեմ մոռանա․․․»։  

Նա վեր կացավ ու գնաց ուրիշների խաղաթղթերին նայելու։  

— Գոնե ծխամորճս վառեիր,— բարեկամաբար ասաց նրան Շվեյկը,— քանի որ վեր 

ես կացել ուրիշների թղթերին նայելու։ «Վաթսունվեցը» լուրջ բան է, ավելի լուրջ, քան 

ամբողջ պատերազմը և Սերբիայի սահմանագլխին սարքած ձեր նզովյալ 

ավանտյուրան։ Այս ի՜նչ հիմար բան արի։ Արժե, որ ռեխիս հասցնեմ։ Թագավորը 

չպահեցի, և ահա հակառակի պես զինվոր եկավ։ Հիմար եմ էլի, հիմար։  

Այդ միջոցին օկուլտիստ-խոհարարն ավարտեց ու սկսեց վերստին կարդալ իր 

նամակը, միանգամայն գոհ մնալով, որ ամեն ինչ այնքան վարպետորեն է շարադրել, 

ճարպկորեն շեղելով զինվորական գրաքննության ուշադրությունը․  

«Թանկագի՛ն իմ կնիկ.  



Երբ ստանաս այս տողերս, ես արդեն մի քանի օր կլինեմ գնացքում, որովհետև 

գնում ենք ռազմաճակատ։ Դա ինձ այնքան էլ ուրախություն չի պատճառում, քանի որ 

գնացքում ստիպված եմ ոչինչ չանել և չեմ կարող օգտակար լինել, որովհետև մեր 

սպայական խոհանոցում սպաների համար ճաշ չեն պատրաստում, իսկ սնունդ 

ստանում ենք կայարաններում։ Ինչպիսի՜ բավականությամբ ես հիմա, երբ անցնում 

ենք Հունգարիայի միջով, սեգեդինյան գուլյաշ կպատրաստեի մեր պարոն սպաների 

համար։ Սակայն բոլոր հույսերս ի դերև եղան։ Գուցե Գալիցիա հասնելուց հետո 

հնարավորություն ունենամ պատրաստելու իսկական գալիցիական «շոուլյա», 

այսինքն գարեձավարի կամ բրնձի հետ խաշած սագ։ Հավատա, թանկագին Գելենկա, 

ես ամբողջ հոգով ձգտում եմ ուժերիս և հնարավորություններիս ներածին չափ 

հաճելի դարձնել պարոն սպաների հոգսերով ու լարված աշխատանքով լի կյանքը։ 

Ինձ գնդից ուղարկեցին երթային գումարտակ, մի բան, որ ես վաղուց փափագում էի, 

ամբողջ հոգով ձգտելով՝ նույնիսկ իմ շատ համեստ միջոցներով սպայական 

դաշտային խոհանոցը հասցնել անհրաժեշտ բարձրության։ Հիշիր, թանկագի՛ն 

Գելենկա, թե ինչպես ինձ բանակ տանելու օրը դու սրտանց ցանկացար, որ լավ 

պետերի մոտ ընկնեմ։ Քո ցանկությունը կատարվեց։ Ես ոչ միայն գանգատվելու բան 

չունեմ, այլ ընդհակառակը։ Բոլոր պարոն սպաները մեր լավագույն բարեկամներն են, 

իսկ ինձ համար նրանք հարազատ հայրեր են։ Առաջին իսկ հնարավորության 

դեպքում քեզ կհայտնեմ մեր դաշտային փոստի համարը»։  

Այդ նամակը գրելու պատճառն այն հանգամանքն էր, որ խոհարար-օկուլտիստը 

վերջնականապես համբերությունից հանել էր գնդապետ Շրեդերին, որը մինչ այդ 

նրան հովանավորում էր։ Երթային գումարտակի սպաների հրաժեշտի ընթրիքի 

ժամանակ, չար պատահմունքի բերումով, գնդապետին դարձյալ բաժին չէր հասել 

հորթի երիկամի ռուլետից, և «հարազատ հայրը» «որդյակին» երթային գումարտակի 

հետ ուղարկել էր ռազմաճակատ, գնդի սպայական խոհանոցը վստահելով Կլարովի 

կույրերի դպրոցի մի թշվառ ուսուցչի։  



Խոարար-օկուլտիստը մի անգամ էլ աչքի անցրեց գրածը։ Նամակը նրան թվաց 

միանգամայն դիվանագիտական իր այն նպատակի համար, որ թեկուզ 

միառժամանակ կարողանար հեռու մնալ կռվի դաշտից, քանի որ, ինչքան չլինի, 

խոհարարի պաշտոնը նույնիսկ ռազմաճակատում յուրատեսակ դասալքություն է։ 

Ճիշտ է, զինվորական ծառայության կանչվելուց առաջ նա, հանդերձյալ աշխարհի 

մասին, խոսող օկուլտային գիտական ժուռնալի խմբագիրն ու հրատարակիչը, մի մեծ 

հոդված էր գրել, թե ոչ ոք մահից չպետք է վախենա, և մի հոդված էլ՝ հոգեփոխության 

մասին։  

Նա մոտեցավ Շվեյկին ու Վանեկին ու սկսեց աչքի տակով դիտել նրանց 

խաղաթղթերը։ Այդ պահին երկու խաղացողներն էլ իսպառ մոռացել էին 

աստիճանակարգության ասածը։ Նրանք հիմա արդեն խաղում էին ոչ թե երկու, այլ 

երեք հոգով՝ Խոդոունսկու հետ միասին։  

Հանձնակատար Շվեյկը թունդ հայհոյում էր ավագ գրագիր Վանեկին․  

— Մարդ ուղղակի զարմանում է, թե ինչպես եք կարողանում այդքան ապուշավարի 

խաղալ։ Հո տեսնում եք, որ նա ռենոնսներով է խաղում, որ ես ագուռ չունեմ, և, չնայած 

դրան, անխելք տավարի պես ութանոցի փոխարեն խաչի զինվոր եք գալիս, և այդ 

անասունը տանում է։  

— Որքա՜ն աղմուկ մի անգամ տարվելու համար,— լսվեց ավագ գրագրի 

քաղաքավարի պատասխանը։— Ինքներդ եք ապուշի պես խաղում։ Ես հո ձեզ համար 

խաչի ութնոց չպիտի ստեղծեմ, երբ ձեռքիս չկա ոչ մի խաչ, կան միայն մեծ ագռավներ 

ու փոսիկներ։  

— Այդ դեպքում, խելքի պուտուկ, պետք է առանց կոզիրի խաղայիք,— ժպտալով 

խորհուրդ տվեց Շվեյկը։— Մի անգամ ճիշտ այդպիսի բան պատահեց Վալշովի 

պանդոկներից մեկում։ Այնտեղ էլ հիմարի մեկը ձեռքին կոզիրներ ուներ, բայց չէր 

խաղացնում և շարունակ մանր թղթեր էր դնում ու փաս անում։ Բայց ի՜նչ թղթեր 

ուներ։ Ամեն տեսակի ամենախոշորները։ Եվ ճիշտ այնպես, ինչպես հիմա ես ոչ մի 



շահ չէի ունենա, եթե դուք առանց կոզիրների խաղայիք, այնպես էլ այն երեկո ո՛չ ես, 

ո՛չ էլ մյուսները ոչ մի օգուտ չունեինք։ Միայն թե զահլաներս պիտի գնար և պիտի 

վճարեինք ու վճարեինք։ Վերջապես չդիմացա և ասում եմ․ «Պարոն Հերոլդ, բարի 

եղեք հիմար չձևանալ, խաղացեք առանց կոզիրների»։ Իսկ նա էլ վերցնի ու հարձակվի 

ինձ վրա։ Ես, ասում է, իրավունք ունեմ խաղալու ինչպես ուզում եմ, իսկ դուք 

պարտավոր եք ձեր լեզուն ձեզ քաշել։ Ես, ասում է, համալսարանական կրթություն 

ունեմ։ Բայց դա նրա վրա թանկ նստեց։ Պանդոկապետը ծանոթ մարդ էր, սպասուհին 

ավելի քան սիրալիր էր մեր նկատմամբ, իսկ պարեկին գործը բացատրեցինք, և ամեն 

ինչ լավ վերջացավ։ Ամենից առաջ, ասացինք, նա խուլիգանություն է արել, որ 

խախտել է գիշերվա լռությունը և պարեկ կանչել միայն այն բանի համար, որ ինքը 

պանդոկի մոտ սայթաքել է, քիթը խփել սառույցին ու արյունլվիկ արել։ Բացի դրանից, 

մենք մատով անգամ չենք դիպել այդ պարոնին, երբ նա խաղի մեջ խարդախություն էր 

անում։ Իսկ երբ մենք նրան մերկացրինք, նա այնքան արագ ճղեց, որ թափով մեկ 

դրմփաց։ Պանդոկապետն ու սպասուհին հասաատեցին, որ իսկապես նրա հետ շատ 

ջենտլմենավարի ենք վարվել, թեև նա դրան արժանի չէր․ իրիկվա ժամը յոթից մինչև 

կես գիշեր նստել է միայն մի գավաթ գարեջուր ու մի բաժակ սոդայի ջուր է պատվիրել 

և դեռ ուռել-փքվել է միայն նրա համար, որ համալսարանի պրոֆեսոր է, թեև խաղից 

այնքան էր հասկանում, որքան խոզը նարնջից… Հա, իսկ հիմա ո՞վ պիտի բաժանի։  

— Հիմա եկեք ավելառուքով խաղանք,— առաջարկեց օկուլտիստ-խոհարարը,— 

աչքը տաս հելլեր, և մարդս երկու անգամ գնանք։  

— Ավելի լավ կլինի,— առաջարկեց ավագ գրագիր Վանեկը,— դուք մեզ պատմեք 

հոգեփոխության մասին, ինչպես պատմում էիք կանտինայում աշխատող օրիորդին, 

երբ ընկել ու ձեր քիթը ջարդել էիք։  

― Հոգեփոխության մասին ես արդեն լսել եմ,— հարեց Շվեյկը։— Սրանից մի քանի 

տարի առաջ ես մի օր որոշեցի ուրիշներից հետ չմնալու համար զբաղվել, ներեցեք 

արտահայտությանս համար, ինքնակրթությամբ, և գնացի Պրագայի 



Արդյունաբերական ընկերության ընթերցարանը։ Բայց քանի որ արտաքինս վայելուչ 

չէր և շալվարիս քամակը ծակ էր, ինքնակրթությամբ զբաղվել չկարողացա, ինձ 

չթողին, որ ընթերցարան մտնեմ և դուրս արին, կասկածելով, թե եկել եմ 

մուշտակները գողանալու։ Այն ժամանակ հագա տոնական հագուստս ու գնացի 

Թանգարանի գրադարանը, որտեղ, ընկերոջս հետ, հոգեփոխության վերաբերող մի 

գիրք ստացա։ Այդ գրքի մեջ ես կարդացի, որ մի հնդակական կայսր մեռնելուց հետո 

վերածվել է խոզի, իսկ այդ խոզը մորթելուց հետո՝ կապիկի, կապիկից վերածվել է 

փորսուղի, իսկ փորսուղից՝ մինիստրի։ Զինվորական ծառայությանս ընթացքում 

համոզվեցի, որ դրա մեջ որոշ ճշմարտություն կա։ Չէ՞ որ ամեն մեկը, ով իր 

ուսադիրների վրա թեկուզ մի աստղ ունի, զինվորներին անվանում է ծովախոզ կամ 

մի այլ զազանի անուն կպցնում։ Հետևապես, կարելի է ենթադրել, որ սրանից հազար 

տարի առաջ այդ հասարակ զինվորները նշանավոր զորավարներ են եղել։ Իսկ 

պատերազմի ժամանակ այդ հոգեփոխությունը շատ տխմար բան է։ Սատանան գիտե, 

թե մարդ ինչպիսի կերպարանափոխությունների է ենթարկվում, մինչև որ դառնում է, 

ասենք, հեռախոսավար, խոհարար կամ հետևակային։ Եվ հանկարծ նա նռնակով 

սպանվում է, իսկ նրա հոգին մտնում հրետանու որևէ ձիու մեջ։ Բայց ահա բարձունք 

գրավելիս մարտկոցին նորից մի արկ է դիպչում և կտոր-կտոր անում այն ձիուն, որի 

մեջ ամփոփվել է հանգուցյալի հոգին։ Հիմա էլ այգ հոգին մի ակնթարթում 

տեղափոխվում է գումակի կովի մեջք որի մսից ամբողջ զորամասի համար գուլյաշ են 

պատրաստում, իսկ կովի միջից էլ տեղափոխվում է, ասենք, հեռախոսավարի մեջ, 

իսկ հեռախոսավարի միջից․․․  

— Զարմանում եմ,— ընդհատեց Շվեյկին ակնհայտորեն վիրավորված 

հեռախոսավար Խոդոունսկին,— թե ինչո՞ւ հենց ես պետք է դառնամ ապուշային 

սրախոսությունների թիրախ։  

— Արդյոք ձեր ազգականը չէ՞ այն Խոդոունսկին, որ մասնավոր խուզարկուական 

բյուրո ուներ, որի «Աչք» ֆիրմական մակնիշը նման էր սուրբ երրորդության 

խորհրդանշանին,— անմեղորեն հարցրեց Շվեյկը։— Ես մասնավոր խուզարկուներին 



շատ եմ սիրում։ Սրանից մի քանի տարի առաջ ես բանակում ծառայում էի Շտենդլեր 

ազգանունով մի մասնավոր հետախույզի հետ։ Նրա գլուխը նման էր եղևնու կոնի, և 

մեր ֆելդֆեբելը սիրում էր կրկնել, թե իր քսան տարվա ծառայության ընթացքում 

զինվորական կոնաձև գլուխներ շատ է տեսել, բայց այդպիսի եղևնակոն 

պատկերացնել չէր կարող։ «Լսեցեք, Շտենդլեր,— ասում էր նա,— եթե այս տարի 

զորախաղեր չլինեին, ձեր կոնաձև գլուխը պետք չէր գա նույնիսկ զինվորական 

ծառայության համար։ Իսկ հիմա գոնե ձեր կոնին նշան բռնելով՝ հրետանին կարող է 

փորձնական կրակ բանալ, երբ հասնեք այնպիսի մի տեղ, ուր չկարողանանք ավելի 

լավ օրիենտիր գտնել»։ Խեղճը շատ տանջվեց նրա ձեռին։ Երբեմն զորաշարժի 

ժամանակ ֆելդֆեբելս նրան մի հինգհարյուր քայլ առաջ էր ուղարկում, ապա 

հրաման տալիս. «Ուղղությունը դեպի կոնագլուխը»։ Շտենդլերիս բախտը խուզարկու 

եղած ժամանակ էլ չէր բանել։ Երբեմն նա բուֆետում նստած պատմում էր, թե ինչքան 

է տառապել այդ ծառայության մեջ։ Հանձնարարություն է ստացել, օրինակ, 

հետամուտ լինել այսինչ կլիենտի կնոջը։ Այդ կլիենտը գլուխը կորցրած վազ է տվել 

նրանց գրասենյակը և հանձնարարել իմանալ, թե արդյոք իր կինը ուրիշի հետ 

շնություն չի՞ արել, իսկ եթե արել է, ապա ո՛ւմ հետ, որտե՛ղ և ինչպե՛ս է շնություն 

արել։ Կամ, ընդհակառակը, որևէ խանդոտ կին ցանկացել է իմանալ, թե իր մարդը 

ո՛ւմ հետևից է քաշ գալիս, որպեսզի առիթ ունենա ավելի հաճախ տանը սկանդալներ 

սարքելու։ Շտենդլերը կրթված մարդ էր, ամուսնական հավատարմությունը 

խախտելու մասին խոսում էր ամենաքաղաքավարի արտահայտություններով, և 

երբեմն քիչ էր մնում լաց լիներ, երբ մեզ պատմում էր, թե ինչպես իրենից պահանջում 

էին, որ կնոջը կամ տղամարդուն բռներ in flagranti[7]։ Մի ուրիշը, ասենք, 

կուրախանար, երբ մի այդպիսի զույգի բռներ հանցանքի վայրում, աչքերը կչռեր, որ 

լավ տեսներ, իսկ Շտենդլերը, ինչպես նա ասում էր, նման դեպքերում ինքն էր իրեն 

կորցնում։ Նա միշտ էլեգանտ կերպով էր խոսում, և ասում էր, թե այլևս ուժ չունի 

տեսնելու այդ բոլոր անպարկեշտ նողկալիությունները։ Երբեմն, երբ նա մեզ 

պատմում էր, թե ինչ պոզայի մեջ է բռնել այս կամ այն զույգին, մենք մեր թուքը կուլ 



էինք տաչիս այն շան պես, որի մոտով խաշած վետչինա են տանում։ Երբ մեզ 

անարձակուրդ պահում էին զորանոցում, նա մեզ համար շատ գեղեցիկ նկարագրում 

էր այդ ամենը։ «Այս դիրքով,— ասում էր,— ես տեսա այսինչ պանիին այնինչ պանի 

հետ,— և հայտնում էր նրանց հասցեները, ըստ որում այդ ասելիս շատ տխուր էր 

լինում։— Իսկ ինչքա՜ն ապտակներ եմ կերել թե մեկ և թե մյուս կողմից։ Բայց ամենից 

շատ ինձ այն էր սրտնեղում, որ կաշառք էի վերցնում։ Մի կաշառք մինչև մեռնելս չեմ 

մոռանա։ Տղամարդը մերկ էր, կինն էլ մերկ։ Հյուրանոցում։ Եվ դռան կեռը չէին գցել։ 

Ա՛խ, հիմարներ։ Դիվանի վրա չէին տեղավորվել, քանի որ երկուսն էլ չաղ էին։ Գորգի 

վրա էին խայտում կատվի ձագուկների պես։ Իսկ գորգն ի՜նչ գորգ,— քրքրված, 

փոշոտ, ամբողջովին ծխուկներով պատած։ Երբ ես ներս մտա, երկուսն էլ վեր թռան, 

տղամարդը կանգնեց իմ առաջ և ձեռքը պահեց թզենու տերևի պես։ Իսկ կինը մեջքը 

շրջեց դեպի ինձ. մաշկի վրա պարզ տպվել էին գորգի նախշերը, իսկ կռնակին մի 

ծխուկ էր կպել։ «Կներեք,— ասում եմ,— պարոն Զեմեկ, ես Խոդոունսկու բյուրոյի 

մասնավոր խուզարկու Շտենդլերն եմ, և իմ պաշտոնական պարտքն է, համաձայն ձեր 

տիկնոջ հայտի, ձեզ բռնել հանցանքի վայրում։ Այս տիկինը, որի հետ դուք 

անթույլատրելի կապի մեջ եք, պանի Գրոտն է»։ Կյանքումս նրա նման հանգիստ 

քաղաքացի չէի տեսել։ «Թույլ տվեք,— ասաց նա, կարծես ոչինչ չէր պատահել,— ես 

հիմա կհագնվեմ։ Այս ամենի մեջ միայն իմ կինն է մեղավոր, որն իր անհիմն խանդով 

ինձ հարկադրում է անթույլատրելի կապի մեջ մտնել և, անհիմն կասկածից դրդված, 

ինձ որպես ամուսնու վիրավորում է իր կշտամբանքներով և իր զզվելի 

անվստահությամբ։ Սակայն եթե այլևս ոչ մի կասկած չի մնում և արդեն անհնար է 

խայտառակությունը թաքցնել… Ո՞ւր է իմ վարտիքը,— հարցրեց նա հանգիստ։— 

Անկողնու վրա։— Հագնելով վարտիքը, նա շարունակեց.— Եթե այլևս անհնար է 

խայտառակությունը թաքցնել, մնում է միայն մի բան՝ ապահարզան տալ։ Սակայն 

դրանով խայտառակության խարանը չի ջնջվի։ Ապահարզանն առհասարակ լուրջ 

բան է,— դատում էր նա հագնվելով։— Ամենից լավն այն կլինի, որ կինս 

համբերությամբ զինվի և հրապարակային սկանդալի առիթ չտա։ Սակայն ինչ կուզեք 



արեք։ Ես ձեզ թողնում եմ այստեղ այս տիկնոջ հետ մենակ»։ Տիկին Գրոտն այդ 

միջոցին պառկել էր անկողնու մեջ։ Պան Զեմեկը ձեռքս սեղմեց ու դուրս եկավ»։ Ես 

այլևս լավ չեմ հիշում, թե էլ ինչ պատմեց մեզ պան Շտենդլերը, միայն թե նրա ասածից 

հիշում եմ, որ շատ ինտելիգենտաբար զրուցել է անկողնում պառկած այն տիկնոջ 

հետ, շատ կուլտուրականորեն դատողություններ արել, թե, օրինակ, ամուսնությունը 

բոլորովին էլ նրա համար չէ ստեղծված, որ յուրաքանչյուրին երջանկության հասցնի, 

և թե ամուսիններից յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր կիրքը զսպել և մարմինն 

ազնվացնել։ «Այդ միջոցին,― պատմում էր Շտենդլերը,— ես սկսեցի հանվել, և, երբ 

բոլորովին մերկացել էի, խելքս կորցրել ու մոլեգնել, ինչպես եղջերուն զուգավորվելիս, 

սենյակ մտավ իմ լավ ծանոթ Շտախը, որը նույնպես մասնավոր խուզարկու էր մեր 

մրցակից Շտերնի բյուրոյում, որին դիմել էր պան Գրոտը, խնդրելով բռնել իր կնոջը, 

որն իբր նույնպես կապված էր ինչ-որ մեկի հետ։ Այդ Շտախը միայն այս ասաց. «Ըհը՛, 

պան Շտենդլերը պանի Գրոտի հետ հանցանքի վայրում։ Շնորհավորո՛ւմ եմ»— ասաց, 

դուռը հանգիստ ծածկեց ու գնաց։ «Հիմա արդեն միևնույն է,— ասաց պանի Գրոտը։— 

Կարիք չկա, որ շտապեք հագնվել։ Կողքիս բավական ազատ տեղ կա»։— «Հիմա 

խոսքը, ողորմած տիկին, իսկապես որ իմ տեղին, այսինքն պաշտոնին է 

վերաբերվում»,— պատասխանեցի ես, ինքս էլ չիմանալով ինչ եմ ասում։ Հիշում եմ 

միայն, որ դատողություններ էի անում, թե երբ ամուսինների միջև գժտություն է 

ծագում, ապա դրանից, ի միջի այլոց, տուժում է նաև երեխաների 

դաստիարակությունը»։ Այնուհետև Շտենդլերը մեզ պատմում էր, թե ինչպես արագ 

հագնվել է ու ճղել և թե ինչպես որոշել է այդ ամենի մասին անհապաղ հայտնել իր 

պետ Խոդոունսկուն։ Ճանապարհին մտել է մի բան ուտելու, իսկ երբ հասել է 

գրասենյակ, նրա վրա արդեն խաչ է քաշված եղել։ Բանն այն է, որ նրանից առաջ տեղ 

է հասել Շտախը, որին իր պետը հրամայած է եղել Խոդոունսկուն հարված հասցնել, 

ցույց տալ, թե իրենից ինչ է ներկայացնում նրա մասնավոր խուզարկուական բյուրոյի 

աշխատակիցը։ Խոդոունսկին էլ չի խորհում ավելի լավ բան, քան անհապաղ կանչել 

տալ պան Շտենդլերի կնոջը, որպեսզի ինքը պատժի ամուսնուն, ինչպես հարկավոր է 



պատժել մի մարդու, որին պաշտոնական գործի են ուղարկում և այդ ժամանակ 

մրցակից հիմնարկի աշխատակիցը նրան բռնում է հանցանքի վայրում։ «Հենց այդ 

օրվանից,— ասում էր պարոն Շտենդլերը, երբ այդ մասին խոսք էր լինում,— գլուխս 

սկսեց ավելի նմանվել եղևնու կոնի»։  

— Ուրեմն «հինգ-տասը» խաղա՞նք։ Լա՛վ, խաղանք։  

Գնացքը կանգ առավ Մոշոն կայարանում։ Արդեն երեկո էր. վագոններից ոչ ոքի 

դուրս չէին թողնում։  

Երբ գնացքը շարժվեց, վագոններից մեկում մի երգ հնչեց։ Երգիչն այնպես բարձր էր 

երգում, որ կարծես ուզում էր խլացնել անիվների թխթխկոցը։ Կաշպերյան լեռներից 

եկած մի զինվոր, կրոնական էքստազով համակված, վայրենի ոռնոցով գովերգում էր 

խաղաղ գիշերը, որ իջել էր հունգարական հովիտների վրա.  

Gute Nacht! Gute Nacht! 

Allen Müden sei’s gebracht. 

Neigt der Tag stille zur Ende, 

Ruhen alle fleiss’gen Hände 

Bis der Morgen ist erwacht. 

Gute Nacht! Gute Nacht![8] 

— Halt Maul, du Elender![9],— ընդհատեց մեկը սենտիմենտալ երգչին, որն իսկույն 

լռեց։ Նրան լուսամուտի մոտից հետ քաշեցին։  

Բայց դադրած մարդիկ մինչև առավոտ չհանգստացան։ Ինչպես ամբողջ գնացքում 

մոմերի լույսի տակ, այնպես էլ այստեղ պատից կախված նավթի լույսով 

շարունակում էին «չապարի» խաղալ։ Ամեն անգամ, երբ որևէ մեկը կոզիրները դնելիս 

տարվում էր, Շվեյկը հայտարարում էր, թե դա ամենաարդար խաղն է, քանի որ մարդ 

կարող է ուզածին չափ թուղթ փոխել։  



— Երբ ավելառուքով ես խաղում,— պնդում էր Շվեյկր,— կարող ես միայն տուզ 

կամ յոթնոց վերցնել, բայց հետո քեզ մնում է միայն փաս տալ։ Մնացած թղթերը չի 

կարելի վերցնել։ Իսկ եթե վերցնում ես՝ ռիսկի ես դիմում։  

— Եկեք «զդարովիցե» խաղանք,— առաջարկեց Վանեկը ընդհանուրի 

հավանության աղմուկի ներքո։  

— Փոսիկի յոթնոց,— ազդարարեց Շվեյկը թուղթը կտրելով։— Մարդս տասը հելլեր, 

տրվում է չորսական թուղթ։ Դե՛հ, դրեք, աշխատենք տանել։  

Բոլոր ներկաների դեմքերն այնպիսի բավականություն էին արտահայտում, որ 

կարծես ոչ մի պատերազմ չկար, չկար և այդ գնացքը, որ զինվորներին տանում էր 

առաջավոր դիրքերը, դեպի արյունալի ճակատամարտեր ու կոտորածներ, այլ որ 

նստած են նրանք Պրագայի սրճարաններից մեկում, խաղասեղանների շուրջը։  

— Երբ սկսեցի խաղալ ձեռքիս ոչինչ չունենալով, և փոխեցի բոլոր չորս թղթերը, չէի 

կարծում թե տուզ կգա,— ասաց Շվեյկը մի պարտիայից հետո։— Ո՞ւր եք խցկում ձեր 

թագավորը։ Տուզովս խփում եմ թագավորին։  

Մինչդեռ այստեղ թագավորին խփում էին տուզով, հեռու ռազմաճակատում 

թագավորներն իրար խփում ու ջարդում էին իրենց հպատակներով։  

* * *  

Շտաբի վագոնում, որտեղ տեղավորված էին երթային գումարտակի սպաները, 

ուղևորության հենց սկզբից տարօրինակ լռություն էր տիրում։ Սպաները մեծ մասը 

ուշադիր կարդում էր մի լաթակազմ գրքույկ, որի վերնադիրն էր. «Die Sünden der 

Väter». Novelle von Ludwig Ganghofer[10]։ Բոլորը կենտրոնացած ուսումնասիրում էին 

161-րդ էջը։ Գումարտակի հրամանատար կապիտան Սագները կանգնած էր 

լուսամուտի մոտ, ձեռքին նույն այդ զրքույկը, նույն 161-րդ էջը բացած։ Նա դիտում էր 

իր առջև փռված դաշտանկարը և մտածում, թե ինչպես սպաներին հասկանալի 



կերպով բացատրի, թե այդ գրքույկն ինչ պետք է անել։ Գործը խիստ գաղտնի բնույթ 

ուներ։  

Այդ միջոցին սպաներն հանգել էին այն եզրակացության, թե գնդապետ Շրեդերը 

բոլորովին ցնդել է։ Նա արդեն վաղուց փոքր-ինչ խախտված էր, բայց 

այնուամենայնիվ, դժվար էր սպասել, թե այդպես միանգամից կարող էր խելքը թռցնել։ 

Գնացքը մեկնելուց առաջ նա բոլոր սպաներին հրամայել էր հավաքվել վերջին 

խորհրդակցության, ուր հայտնել էր, թե նրանցից յուրաքանչյուրը ստանալու է 

Լյուդվիգ Գանգհոֆերի «Die Sünden der Väter» գրքից մեկ օրինակ։ Նա հրամայել էր այդ 

գրքերը բերել գումարտակի գրասենյակ։  

— Պարոնա՛յք։— ասել էր նա չափազանց խորհրդավոր կերպով,— երբեք չմոռանաք 

161-րդ էջը։  

Ուշադիր կարդալով այդ էջը, սպաները ոչինչ չէին կարողանում հասկանալ։ 161-րդ 

էջում ինչ-որ Մարթա մոտենում էր գրասեղանին, արկղից հանում ինչ-որ դերի տեքստ 

և բարձր ձայնով այն միտքն արտահայտում, թե հասարակությունը պետք է 

կարեկցանքով վերաբերվի պիեսի հերոսի տառապանքներին։ Այնուհետև նույն այդ 

էջում հանդես էր գալիս ոմն Ալբերտ, որն անդադրում սրախոսում էր։ Բայց քանի որ 

սրախոսությունները վերաբերվում էին նախընթաց դեպքերին, ապա այնքան 

անհեթեթ էին թվում, որ պորուչիկ Լուկաշը կատաղությունից կրծոտում էր իր 

մուշտուկը։  

— Ծերուկը բոլորովին գժվել է,— եզրակացրին բոլորը։— Վերջացա՜վ։ Հիմա նրան 

կփոխադրեն զինվորական մինիստրություն։  

Ամեն ինչ ըստ ամենայնի խորհելուց հետո կապիտան Սագները լուսամատից 

հեռացավ։ Նա մեծ տաղանդ չուներ, ուստի և շատ ժամանակ կորցրեց, մինչև որ 

կարողացավ մտքում կազմել 161-րդ էջի նշանակությանը նվիրված իր 

դասախոսության լրիվ ծրագիրը։  



Նախքան իր ճառն սկսելը, նա սպաներին դիմեց «Meine Herren!»[11] բառերով, ինչպես 

անում էր ծերուկ գնդապետը, թեև գնացքը մեկնելուց առաջ նրանք բոլորը նրա համար 

«Kamaraden»[12] էին։  

— Also, meine Herren![13],― Սագները սկսեց իր դասախոսությունը, թե ինքը երեկ 

երեկո գնդապետից մի հրահանգ է ստացել Լյուդվիգ Գանգհոֆերի «Հայրերի մեղքերը» 

գրքի 161-րդ էջի մասին։  

— Also, meine Herren!— շարունակեց նա հանդիսավորապես։— Մեր առջև է մի 

բոլորովին գաղտնի ինֆորմացիա, որ վերաբերում է դաշտային զեկուցագրերի 

ծածկագրման նոր սիստեմին։  

Կադետ Բիգլերը հանեց ծոցատետրն ու մատիտը և այնպիսի մի ձայնով, որ 

չտեսնված ջանասիրություն ու հետաքրքրություն էր արտահայտում, ասաց. «Ես 

պատրաստ եմ, պարոն կապիտան»։  

Բոլորը նայեցին այդ տխմարին, որի ջանասիրությունը հոժարականների դպրոցում 

իդեոտիզմի էր հասնում։ Նա իր հոժար կամքով գնացել էր պատերազմ և առաջին իսկ 

հարմար առիթին, երբ հոժարականների դպրոցի պետը ծանոթանալիս էր եղել իր 

աշակերտների ընտանեկան վիճակին, հայտարարել էր, թե իր նախնիները անցյալում 

ստորագրում էին «Բյուգլեր Ֆոն Լեյտհոլդ» և թե նրանց գերբի վրա նկարված է եղել 

արագիլի թև ու ձկան պոչ։  

Այդ օրվանից կադետի անունը գրել էին «արագիլի թև ու ձկան պոչ»։ Բյուգլերին 

հենց սկզբից չէին սիրում և անգթորեն ձեռք էին առնում, մանավանդ որ այդ գերբը 

բոլորովին չէր սազում նրա հոր ֆիրմային, որը ճագարի մորթիկների առևտրով էր 

զբաղվում։ Նշանակություն չուներ այն հանգամանքը, որ այդ ռոմանտիկ 

էնտուզիաստը ազնվորեն ու ջանասիրաբար ձգտում էր լիովին յուրացնել 

ռազմագիտությունը, աչքի էր ընկնում իր ջանասիրությամբ և գիտեր ավելին, քան 

նրան սովորեցնում էին։ Քանի գնում, այնքան ավելի էր նա իր գլուխը բթացնում 

ռազմական արվեստին ու պատերազմների պատմությանը նվիրված 



աշխատություններ ուսումնասիրելով։ Նա շարունակ խոսք էր բաց անում այդ 

թեմաների մասին, մինչև որ նրան չէին ընդհատում և իր տեղը նստեցնում։ 

Սպայական շրջանում նա իրեն բարձրաստիճան սպաներին հավասար մարդ էր 

համարում։  

— Sie, Kadett![14]— ասաց կապիտան Սագները։— Քանի դեռ թույլ չեմ տվել խոսել, 

բարեհաճեցեք լռել։ Մեջ մի ընկեք։ Խոսք չունեմ, խելացի զինվոր եք։ Ես ձեզ հույժ 

գաղտնի ինֆորմացիաներ եմ հաղորդում, իսկ դուք դրանք գրի եք առնում ձեր 

ծոցատետրում։ Այդ ծոցատետրը կորչելու դեպքում դուք ռազմադաշտային 

դատարանի առաջ կկանգնեք։  

Ի թիվս ամենայնի, կադետ Բիգլերը արդարանալու մի վատ սովրություն ուներ․ 

ջանում էր համոզել, թե ամեն ինչ լավ դիտավորությամբ է անում։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն կապիտան,— պատասխանեց նա,— 

նույնիսկ ծոցատետրը կորչելու դեպքում ոչ ոք չի կարող վերծանել, թե մեջը ինչ է 

գրված, քանի որ ես սղագրում եմ և ոչ ոք իմ հապավումները չի կարող կարդալ։ Ես 

օգտվում եմ սղագրության անգլիական սիստեմից։  

Բոլորը արհամարհանքով նայեցին նրան։ Կապիտան Սագները ձեռքը թափ տվեց 

ու շարունակեց իր դասախոսությունը։  

— Ես արդեն խոսեցի դաշտային զեկուցագրերի ծածկագրման նոր եղանակի 

մասին։ Ձեզ համար, հավանաբար, անհասկանալի էր, թե գնդապետն ինչո՛ւ է 

հանձնարարել կարդալ Լյուդվիգ Գանգհոֆերի «Հայրերի մեղքերը» վեպի հատկապես 

161-րդ էջը։ Այդ էջը, պարոնա՛յք, ծածկագրման այն նոր սիստեմի բանալին է, որ 

գործադրության մեջ է մտել այն բանակային կորպուսի շտաբի նոր հրամանով, որին 

մենք ենթակա ենք։ Ինչպես ձեզ հայտնի է, դաշտային պայմաններում կարևոր 

հաղորդագրությունները ծածկագրելու շատ ձևեր կան։ Ամենանոր մեթոդը, որից մենք 

օգտվում ենք, լրացուցիչ թվանշանային մեթոդն է։ Այդպիսով վերացվում են անցյալ 

շաբաթ գնդի շտաբի կողմից ձեզ տրված ծածկագիրն ու նրա բանալին։  



— Դա էրցհերցոգ Ալբրեխտի սիստեմն է, որ փոխ է առնված Գրոնֆելդից — 8922-

R,— քթի տակ ինքն իրեն թոնթորաց ամենագետ կադետ Բիգլերը։  

— Նոր սիստեմը չափազանց պարզ է,— հնչում էր վագոնում կապիտանի ձայնը։— 

Ես գնդապետից անձամբ ստացել եմ վեպի երկրորդ հատորը և բանալին։ Եթե, 

օրինակ, մեզ պետք է հրաման տան «Auf der Kote 228, Maschinengewehrfeuer 

linksrichten»[15], ապա, պարոնա՛յք, մենք կստանանք հետևյալ ճեպագիրը, Sache — mit 

— uns — das — wir — aufsehen ― in ― die — versprachen — die — Martha — dich — 

das — ängstlich — dann — wir — Martha — wir — den — wir — Dank — wohl — 

Regiekollegium — Ende — wir — versprachen — wir — gebessert — versprachen — 

wirklich — denke — Idee — ganz — herrscht — Stimme —letzten[16]։  

Դա չափազանց պարզ է, առանց ավելորդ կոմբինացիաների։ Շտաբից հեռախոսով 

հաղորդվում է գումարտակին, գումարտակից հեռախոսով՝ վաշտին։ Ստանալով այդ 

ծածկագիր հրամանը, հրամանատարը վերծանում է այս կերպ, վերցնում ենք 

«Հայրերի մեղքեր»-ը, բացում 161-րդ էջը և նախորդ 160-րդ էջի վերից սկսում որոնել 

«Sache»[17] բառը։ Ահավասիկ, պարոնայք։ «Sache»-ն առաջին անգամ հանդիպում է 160-

րդ էջում և բառերի շարքում գրավում է 52-րդ տեղը, հետևապես հաջորդ 161-րդ էջի 

վերից սկսենք փնտրել 52-րդ տառը։ Նշեցեք, որ դա «A»-ն է։ Ճեպագրի հաջորդ բառն է 

«mit»[18]։ 160-րդ էջում դա 7-րդ բառն է, որ համապատասխանում է 161-րդ էջի 7-րդ՝ «u» 

տառին։ Այնուհետև գալիս է «uns»[19], այսինքն,— խնդրում եմ ուշադիր հետևել ինձ հետ 

միասին,— 88-րդ բառը, որ համապատասխանում է հաջորդ 161-րդ էջի 88-րդ տառին։ 

Դա «f» տառն է։ Մենք վերծանեցինք «auf»[20] բառը։ Եվ շարունակում ենք այդպես, մինչև 

որ վերծանում ենք «288-րդ բարձունքից գնդացրային կրակն ուղղել դեպի ձախ» 

հրամանը։ Շատ սրամիտ է ու պարզ, պարոնա՛յք, և ոչ մի հնարավորություն չկա 

վերծանելու առանց բանալիի, այսինքն առանց Լյուդվիգ Գանգհոֆերի «Հայրերի 

մեղքերը» գրքի 161-րդ էջի։  



Բոլորն անխոս նայեցին չարաբաստիկ էջերին և մտածմունքի մեջ ընկան։ Մի րոպե 

լռություն տիրեց, և հանկարծ կադետ Բիգլերը մտահոգ աղաղակեց․  

— Herr Hauptmann, ich melde gehorsam… Jesus Maria! Es stimmt nicht![21] 

Եվ իսկապես, ամեն ինչ շատ հանելուկային էր։ Որքան էլ բոլորը ճգնում ու ջանում 

էին, ոչ ոք, բացի կապիտան Սագներից, 160-րդ էջում չէր գտնում հիշյալ բառերը, իսկ 

հաջորդ 161-րդ էջում, որով սկսվում էր բանալին, այդ բանալուն համապատասխանող 

տառերը։  

— Meine Herren,— կոտր ընկած թոնթորաց կապիտան Սագները, համոզվելով, որ 

կադետ Բիգլերը իրավացի է։— Բանն ինչո՞ւմն է։ Գանգհոֆերի «Հայրերի մեղքերը» 

գրքի իմ օրինակում այդ ամենը կա, իսկ ձերինում չկա՞։  

— Ձեր թույլտվությամբ, կապիտան,— ասաց նորից կադետ Բիգլերը,— ինձ թույլ եմ 

տալիս ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, որ Լյուդվիգ Գանգհոֆերի վեպը 

բաղկացած է երկու հատորից։ Բարեհաճեցեք համոզվել․ առաջին էջի վրա դրված է՝ 

«Վեպ երկու հատորով»։ Մեր ձեռքին է առաջին հատորը, իսկ ձեր ձեոքին՝ 

երկրորդը,— զարգացնում էր իր միտքը ամենագետ կադետ Բիգլերը։— Ուստի 

միանգամայն պարզ է, որ մեր 160-րդ և 161-րդ էջերը չեն համապատասխանում ձեր 

էջերին։ Մեր ձեռքին բոլորովին այլ տեքստ է։ Ճեպագրի առաջին բառը ձեր օրինակում 

պետք է լինի «auf», իսկ մեր օրինակի մեջ դուրս է գալիս «heu»։  

Հիմա բոլորը տհսան, որ Բիգլերն այնքան էլ տխմար չէ։  

— Ես երկրորդ հատորը ստացել եմ բրիգադի շտաբից,— ասաց կապիտան 

Սագները։— Ըստ երևույթին, սխալմունք է տեղի ունեցել։ Գնդապետը ձեզ համար 

պատվիրել էր առաջին հատորը։ Պարզ է,— շարունակեց նա այնպիսի տոնով, որ 

կարծես իր համար ամեն ինչ պարզ ու որոշ էր ծածկագրման չափազանց հարմար 

եղանակին նվիրված դասախոսությունը սկսելուց դեռ շատ առաջ,— բրիգադի 

շտաբում շփոթել են։ Գնդին չեն հայտնել, որ խոսքը վերաբերվում է երկրորդ 

հատորին, և ահա արդյունքը։  



Կադետ Բիգլերը բոլորի վրա մի հաղթական հայացք նետեց։ Պոդպորուչիկ Դուբը 

պորուչիկ Լուկաշի ականջին փսփսաց, թե այդ «արագիլի թևը» կապիտան Սագներին 

լավ կերցրեց։  

— Տարօրինակ բան, պարոնա՛յք,— նորից սկսեց կապիտան Սագները, 

ցանկանալով խոսք բացել և խզել ճնշող լռությունը։— Բրիգադի շտաբում 

սահմանափակ մարդիկ են նստած։  

— Ես ինձ թույլ եմ տալիս ընդգծել,— ընդհատեց նրան անխոնջ կադետ Բիգլերը, 

որը նորից էր ցանկանում իր խելքով պարծենալ,— գաղտնի, հույժ գաղտնի բնույթ 

կրող այդպիսի բաները դիվիզիայից չպետք է ուղարկվեին բրիգադի գրասենյակի 

միջոցով։ Բանակային կորպուսի գաղտնի, խիստ գաղտնի բնույթ կրող գործերը պետք 

է հաղորդվեն միայն դիվիզիայի զորամասերի և բրիգադների հրամանատարներին՝ 

հույժ գաղտնի շրջաբերականով։ Ինձ հայտնի են այն ծածկագրերի սիստեմները, 

որոնցից օգտվել են Սարդինիայի և Սավոյայի համար մղված պատերազմի, 

Սևաստոպոլի անգլո-ֆրանսիական պաշարման, Չինաստանի բոքսերական 

ապստամբության և վերջին ռուս-ճապոնական պատերազմի ժամանակ։ Այդ 

սիստեմները հաղորդվում էին․․․  

— Թքած դրա վրա, կադետ Բիգլեր,— ընդհատեց նրան կապիտան Սագները 

արհամարհանքի և դժգոհության արտահայտությամբ։— Կասկած չի կարող լինել, 

սակայն, որ այն սիստեմը, որին խոսքը վերաբերվում էր և որը ես ձեզ բացատրեցի, ոչ 

միայն լավագույն, այլև, կարելի է ասել, ամենաանվերծանելի սիստեմներից մեկն է։ 

Հիմա մեր թշնամու շտաբների բոլոր հակահետախուզական բաժինները լեզուներն 

իրենց կքաշեն, նրանք ավելի շուտ կտրաքեն, քան կվերծանեն մեր ծածկագիրը։ Դա մի 

բոլորովին նոր բան է։ Այդպիսի ծածկագիր երբևէ գոյություն չի ունեցել։  

Ամենագետ կադետ Բիգլերը բազմանշանակ հազաց։  

— Ես ինձ թույլ եմ տալիս, պարոն կապիտան,— ասաց նա,— ձեր ուշադրությունը 

հրավիրել Կերիկհոֆի՝ ռազմական ծածկագրությանը նվիրված գրքի վրա։ Ամեն մարդ 



կարող է այդ դիրքը պատվիրել և ստանալ ռազմա-գիտական բառարանի 

հրատարակչությունից։ Այդ գրքում, պարոն կապիտան, հանգամանորեն 

նկարագրված է այն մեթոդը, որ հենց նոր մեզ բացատրեցիք։ Այդ մեթոդը գտել է 

գնդապետ Կիրխները, որը Նապոլեոն Առաջինի օրոք ծառայել է սաքսոնական 

բանակում։ Դա, պարոն կապիտան, կոչվում է Կիրխների մեթոդ, բառերով 

ծածկագրելու մեթոդ։ Ծածկագիր հրամանի յուրաքանչյուր բառը վերծանվում է 

բանալին հակառակ էջի վրա։ Այդ մեթոդը կատարելագործել է պորուչիկ Ֆլայսները 

իր «Handbuch der militärischen Krypthographie»[22] գրքում, որն ամեն ոք կարող է գնել 

Վիներ-Նեյշտադտի ռազմական ակադեմիայի հրատարակչությունից։ Խնդրեմ, 

պարոն կապիտան։  

Կադետ Բիգլերր ձեռքը տարավ դեպի իր ճամպրուկը և հանեց այն գիրքը, որի 

մասին հենց նոր խոսում էր։  

— Խնդրե՛մ։ Բարեհաճեցեք համոզվել։ Ֆլայսները բերում է միևնույն օրինակը։ Այն 

նույն օրինակը, որ հենց նոր մենք բոլորս լսեցինք։  

Ճեպագիր. «Auf der Kote 228, Maschinengewehrfeuer linksrichten»։  

Բանալի. Ludwig Ganghofer «Die Sünden der Väter, Zweiter Band. Բարեհաճեցեք 

տեսնել շարունակությունը։ Ծածկագիր․ «Sache — mit ― uns ― das ― wir — aufsehen 

— in — die ― versprachen — die — Martha»։ Նույնն է, ճիշտ և ճիշտ նույնը, որ քիչ 

առաջ մենք լսեցինք։  

Անկարելի էր առարկել։ Փսլնքոտ «արագիլի թևը» միանգամայն իրավացի էր։ 

Բանակի շտաբում գեներալներից մեկը աշխատել էր իր գործը հեշտացնել․ գտել էր 

Ֆլայսների ռազմական ծածկագրերին վերաբերող գիրքը, և վե՛րջ։  

Մինչ պարզվում էր այդ ամենը, պորուչիկ Լուկաշը ջանում էր հաղթահարել այն 

անբացատրելի հոգեկան հուզումը, որ համակել էր իրեն։ Նա շրթունքները կրծում, 

ուզում էր ինչ-որ առարկություն անել և, ի վերջո, ասաց բոլորովին ոչ այն, ինչ սկզբում 

մտադիր էր ասել։  



— Կարիք չկա այդ ամենը ողբերգականորեն ընկալելու,— ասաց նա մի տեսակ 

տարօրինակորեն շփոթված։— Երբ մենք գտնվում էինք Լեյտի Բրուկի ճամբարում, 

ճեպագրի ծածկագրման մի քանի սիստեմներ փոխվեցին։ Մինչև մենք ռազմաճակատ 

հասնենք, հանդես կգան նոր սիստեմներ, սակայն, ես կարծում եմ, որ մենք այնտեղ 

այդպիսի գաղտնագրեր վերծանելու ժամանակ չենք ունենա։ Մինչև որ մեզնից մեկը 

կարողանա վերծանել անհրաժեշտ օրինակը, այլևս գոյություն չեն ունենա ո՛չ 

գումարտակը, ոչ վաշտը, ոչ էլ բրիգադը։ Այնպես որ, դա գործնական նշանակություն 

չունի։  

Կապիտան Սագներն ակամա համաձայնեց։  

— Համենայն դեպս,— հաստատեց նա,— ինչ վերաբերում է սերբական 

ռազմաճակատի իմ փորձին, ապա այնտեղ ոչ ոք գործնականորեն վերծանելու 

ժամանակ չէր ունենում։ Դա, իհարկե, չի նշանակում, թե ծածկագրերը նշանակություն 

չունեն խրամատներում երկար մնալու դեպքում, երբ մենք այնտեղ ամուր նստում ու 

սպասում ենք։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ծածկագրերը փոխվում են, ապա դա էլ 

ճիշտ է։  

Կապիտան Սագներն իրար հետևից զիջում էր իր դիրքերը։  

— Եթե ներկայումս շտաբից դիրքերին հրամաններ հաղորդելիս ավելի ու ավելի քիչ 

են ծածկագրեր օգտագործում, ապա դրա գլխավոր պատճառն այն է, որ մեր 

դաշտային հեռախոսները բավականաչափ կատարյալ չեն և, մանավանդ 

թնդանոթաձգության ժամանակ, որոշ վանկեր պարզ չեն հաղորդում։ Մարդ 

բացարձակապես ոչինչ չի լսում, և դա ավելի մեծ շփոթ է առաջացնում։  

— Շփոթությունը ամենավատթար բանն է, որ կարող է լինել ռազմաճակատում, 

պարոնա՛յք,— մարգարեաբար բարբառեց նա և նորից լռեց։— Մի րոպեից,— կրկին 

խոսեց նա՝ պատուհանից դուրս նայելով,— մենք կլինենք Ռաբում։ Meine Herren! 

Զինվորներն այստեղ հարյուրհիսունական գրամ հունգարական երշիկ կստանան։ 

Կեսժամյա հանգիստ կտանք։— Նա նայեց մարշրուտը։— Ժամը չորսն անց 



տասներկու րոպեին մեկնել։ Երեքն անց հիսուներկու րոպեին բոլորը մտնեն 

վագոնները։ Վագոններից դուրս գալ վաշտ առ վաշտ, նախ տասնմեկերորդը, ապա 

մյուսները ․ ․ ․ Zugsweise, Direktion Verpflegsmagazin № 6[23]։ Երշիկը բաժանելուն 

վերահսկում է կադետ Բիգլերը։  

Բոլորը նայեցին կադետ Բիգլերին, ասես ցանկանալով նրան նախազգուշացնել, 

«Ստիպված ես լինելու, կաթնակե՛ր, մեծ ղալմաղալի մեջ ընկնել»։  

Բայց ջանասեր կադետը ճամպրուկից մի թերթ թուղթ, մատիտ ու քանոն հանեց, 

թուղթը տողեց, սյունակավորեց ըստ երթային վաշտերի և սկսեց սպաներից հարցնել 

նրանց վաշտերի թվական կազմը։ Սակայն հրամանատարներից ոչ մեկը դա ստույգ 

չգիտեր. նրանք կարող էին միայն մոտավորապես հայտնել պահանջվող թվական 

տվյալները, օգտվելով իրենց ծոցատետրերում արած ինչ-որ հանելուկային 

նշումներից։  

Կապիտան Սագները սրտնեղությունից սկսեց կարդալ չարաբաստիկ «Հայրերի 

մեղքերը» գիրքը։ Երբ գնացքը կանգ առավ Ռաբ կայարանում, նա փակեց գիրքն ու 

ասաց.  

— Այդ Լյուդվիգ Գանգհոֆերը լավ է գրում։  

Պորուչիկ Լուկաշը առաջինը դուրս թռավ շտաբի վագոնից և քայլերն ուղղեց դեպի 

Շվեյկը։  

Շվեյկն ու նրա ընկերները արդեն վաղուց խաղը վերջացրել էին, իսկ պորուչիկ 

Լուկաշի սպասյակ Բալոունը այնպիսի քաղց էր զգում, որ սկսել էր զինվորական 

գլխապետության դեմ ապստամբել և հայհոյախոսում էր, թե իրեն շատ լավ հայտնի է, 

թե պարոն սպաներն ինչպես են զխկռտվում։ Հիմա ավելի վատ է, ասում էր նա, քան 

ճորտատիրության ժամանակ։ Հնում զինվորական ծառայության մեջ այդպիսի բան չի 

եղել։ Դեռևս վաթսունվեց թվի պատերազմի ժամանակ, ինչպես նրան պատմել է իր 

զավակների խնամքի տակ ապրող պապը, սպաները զինվորների հետ կիսել են թե՛ 



հավը և թե՛ մի կտոր հացը։ Բալոունի ողբ ու կոծին վերջ չկար, և Շվեյկն անհրաժեշտ 

համարեց գովաբանել զինվորական կարգերն ու ներկայիս պատերազմը։  

— Շատ ջահել է երևում պապդ,— բարեհոգաբար ժպտալով սկսեց նա, երբ հասան 

Ռաբ։— Պապդ միայն վաթսունվեց թվականի պատերազմն է հիշում, բայց ահա իմ 

ծանոթ Ռանովսկու պապը Իտալիայում ծառայել է դեռևս ճորտատիրության 

ժամանակ։ Ծառայել է տասներկու տարի և տուն վերադարձել կապրալի աստիճան 

ստացած։ Նրա համար աշխատանք չի գտնվել։ Եվ ահա այդ պապին վարձել է հենց իր 

հայրը։ Մի անգամ նրանք գնում են կոռի, կոճղեր արմատահան անելու։ Մի կոճղ, 

ինչպես մեզ պատմում էր իր հայրիկի մոտ աշխատող այդ պապը, այնքան զռփի է 

լինում, որ տեղից շարժել չեն կարողանում ։ Պապն ասում է. «Եկեք այս զիբիլը 

թողնենք այստեղ։ Ինչի՞ համար տանջվենք»։ Իսկ անտառապահն այդ լսելով՝ սկսում է 

գոռգոռալ, և ձեռնափայտր թափ տալ նրա վրա․ «Արմատահան անել կոճղը, և ուրիշ 

ոչինչ»։ Կապրալս միայն այս է ասում. «Դու կաթնակերի մեկն ես, իսկ ես՝ զորացրված 

հին զինվոր», իսկ մի շաբաթ հետո նորից ծանուցագիր է ստանում, և նորից պետք է 

գնար Իտալիայում զինվորական ծառայություն կատարելու։ Մնացել էր նա այնտեղ 

էլի տասը տարի, և նամակ էր գրել տուն, թե վերադառնալուն պես անտառապահի 

գլուխը կացինով ջարդելու է։ Բարեբախտաբար, մինչև նրա գալը անտառապահն իր 

բնական մահով մեռել էր։  

Այդ պահին վագոնի դռան առաջ երևաց պորուչիկ Լուկաշը։  

— Շվեյկ, հապա այստեղ եկեք,— ասաց նա։— Թողեք ձեր տխմար 

ճամարտակությունները, և ավելի լավ կլինի ինձ մի բան բացատրեք։  

— Լսում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, գալի՛ս եմ։  

Պորուչիկ Լուկաշը Շվեյկին տարավ իր հետ։ Այն հայացքը, որով պորուչիկը նայեց 

նրան, ոչ մի լավ բան չէր խոստանում։  

Բանն այն էր, որ, կապիտան Սագների խայտառակ կերպով ձախողված 

դասախոսության ժամանակ համադրելով փաստերը, պորուչիկ Լուկաշը գտել էր 



հանելուկի միակ հնարավոր լուծումը։ Դրա համար, ճիշտ է, նա ստիպված չէր եղել 

դիմելու շատ բարդ մտահանգումների, քանի որ մեկնելուց մի օր առաջ Շվեյկը նրան 

զեկուցել էր ․  «Պարոն օբեր-լեյտենանտ, գումարտակում ինչ-որ գրքույկներ կան 

պարոն սպաների համար։ Ես այդ գրքույկները բերել եմ գնդի գրասենյակից»։  

Երբ Լուկաշն ու Շվեյկը անցան երկրորդ ուղեգիծը և կանգ առան մի հանգած 

շոգեկառքի մոտ, որ արդեն մի շաբաթ սպասում էր ռազմամթերքի գնացքին, Լուկաշն 

առանց այլևայլության հարցրեց.  

— Շվեյկ, ի՞նչ եղան այն գրքույկները։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, դա շատ երկար 

պատմություն է, իսկ դուք միշտ բարեհաճում եք բարկանալ, երբ ես մանրամասն եմ 

պատմում։ Հիշո՞ւմ եք, դուք պատռեցիք այն պաշտոնական գրությունը, որ 

վերաբերվում էր փոխառությանը, և ուզում էիք վզակոթիս հասցնել, իսկ ես այդ 

առիթով ձեզ պատմեցի, թե մի գրքույկի մեջ կարդացել եմ, որ առաջ պատերազմի 

ժամանակ մարդիկ վճարել են ըստ լուսամուտների թվի․ յուրաքանչյուր լուսամուտի 

համար քսան հելլեր և այդքան էլ յուրաքանչյուր սագի համար․․․  

— Այդպես որ գնա, Շվեյկ, մենք երբեք չենք վերջացնի,— ընդհատեց նրան 

պորուչիկը, որը նախապես որոշել էր հարցաքննությունն այնպես վարել, որ այդ 

անզգամ Շվեյկն ամենակարևորը չկռահեր։  

— Գանգհոֆերին ճանաչո՞ւմ եք։  

— Դա ո՞վ է,— քաղաքավարի հարցրեց Շվեյկը։  

— Գերմանացի գրող, հիմա՛ր,— զայրացավ պորուչիկ Լուկաշը։  

— Աստվա՛ծ վկա, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— ասաց Շվեյկը, և նրա դեմքն անկեղծ 

տառապանք արտահայտեց,— ես անձամբ ոչ մի գերմանացի գրողի հետ ծանոթ չեմ։ 

Ծանոթ էի միայն մի չեխ գրողի՝ գոմաժլեցի Հայեկ Լադիսլավին։ Նա «Կենդանիների 

աշխարհ» ժուռնալի խմբագիրն էր, և ես մի անգամ զտարյուն շպիցի փոխարեն նրա 



վրա մի բակապահ շուն սաղացրի։ Այցելում էր պանդոկներից մեկը և այնտեղ միշտ 

կարդում իր պատմվածքները, որոնք այնքան տխուր էին, որ մենք ծիծաղից թուլանում 

էինք, իսկ նա լալիս էր և վճարում բոլորիս փոխարեն։ Իսկ մենք նրա համար պետք է 

երգեինք․  

Աշտարակը Դոբրոժիլցի 

Զարդեր ունի սքանչելի. 

Ո՞վ այն զուգեց նկարելով, 

Հետն էլ կանանց համբուրելով։ 

Մեռել է նա ու գնացել, 

Արդեն վաղուց հող է դարձել։ 

— Թատրոնում չեք գտնվում։ Ձայնը գլուխն է գցել, կարծես օպերայի երգիչ լինի,― 

վախեցած ֆշշաց պորուչիկ Լուկաշը, երբ Շվեյկն երգեց-պրծավ վերջին՝ «արդեն 

վաղուց հող է դարձել» ֆրազը։— Ես ձեզ այդ չեմ հարցնում։ Ես միայն ուզում էի 

իմանալ, թե արդյոք դուք գիտե՞ք, որ այն գրքույկները, որոնց մասին խոսում էինք, 

գրել է Լյուդվիգ Գանգհոֆերը։ Դե, ասացեք, ի՞նչ եղան այդ գրքույկները,— 

չարախնդորեն վրա տվեց պորուչիկ Լուկաշը։  

— Այն գրքույկները, որ ես բերեցի գնդի գրասենյակի՞ց,— մտազբազ հարցրեց 

Շվեյկը։— Այդ գրքույկները, պարոն օբեր-լեյտենանտ, իսկապես այն մարդն էր գրել, 

որի մասին դուք հարցրիք, թե հետը ծանոթ չե՞մ։ Ես ուղղակի գնդի գրասենյակից 

հեռախոսագիր ստացա։ Գիտե՞ք ինչ, նրանք ցանկանում էին այդ գրքույկներն 

ուղարկել գումարտակի գրասենյակ, իսկ գրասենյակում մարդ չկար, չէ՞ որ բոլորն 

անպայման պետք է բուֆետ գնային, որովհետև ռազմաճակատ մեկնելիս ոչ ոք չի 

կարող ասել, թե երբևէ նորից բախտ կունենա բուֆետում նստելու։ Եվ այդպես, նրանք 

այնտեղ էին. այնտեղ նստած խմում էին։ Հեռախոսով մյուս երթային վաշտում էլ մարդ 

չէին գտել։ Քանի որ դուք ինձ, որպես հանձնակատարի, հրամայել էիք հեռախոսի մոտ 

հերթապահել մինչև հեռախոսավար Խոդոունսկուն մեզ մոտ ուղարկելը, նստել ու 



սպասում էի, թե գնալուս հերթը երբ է հասնելու։ Գնդի գրասենյակից հայհոյում էին, 

թե ոչ մի տեղից իրենց զանգին չեն պատասխանում, այնինչ հեռախոսագիր է 

ստացվել, որով հրամայվում է գնդի գրասենյակից ինչ-որ գրքույկներ վերցնել ամբողջ 

երթային գումարտակի պարոն սպաների համար։ Քանի որ ես հասկանում եմ, պարոն 

օբեր-լեյտենանտ, որ զինվորական ծառայության մեջ պետք է արագ գործել, 

հեռախոսով նրանց պատասխանեցի, թե ես ինքս կվերցնեմ այդ գրքույկները և 

կտանեմ գումարտակի գրասենյակը։ Ինձ մի այնպիսի ծանր պայուսակ տվին, որ 

հազիվ տեղ հասցրի։ Այստեղ ես աչքի անցրի այդ գրքույկները և իմ խելքով որոշեցի, 

թե ինչ պետք է անել։ Բանն այն է, որ գնդի գրասենյակում գրագիրն ինձ ասաց, թե 

համաձայն գնդին տրված հեռախոսագրի գումարտակում արդեն գիտեն, թե այդ 

գրքույկներից որը, այսինքն ո՛ր հատորը պիտի ընտրեն, քանի որ գրքույկները երկու 

հատորից էին, առաջին հատորն աոանձին, երկրորդն՝ առանձին։ Կյանքումս երբեք 

այդպես չէի ծիծաղել, որովհետև ես շատ գրքեր եմ կարդացել, բայց ոչ մի անգամ 

երկրորդ հատորից չեմ սկսել։ Իսկ նա նորից ինձ ասում է. «Սա ձեզ առաջին, սա էլ 

երկրորդ հատորը։ Պարոն սպաներն իրենք արդեն գիտեն, թե ո՛ր հատորը պիտի 

կարդան»։ Մտածեցի, թե երևի դրանք բոլորը հարբած են, քանի որ գիրքը միշտ պետք 

է սկզբից կարդալ։ Օրինակ, հայրերի մեղքերի մասին գրված այն վեպը, որ ես բերել էի, 

(ես, կարելի է ասել, գերմաներեն կարդալ գիտեմ), պետք է սկսել առաջին հատորից. 

մենք հո հրեաներ չենք, որ հետևից դեպի առաջ կարդանք։ Հետո, երբ դուք սպայական 

ժողովարանից վերադարձաք, ես հեռախոսով այդ մասին ձեզ հարցրի։ Ես ձեզ 

զեկուցեցի այդ գրքույկների մասին, հարցրի, թե հո պատերազմի ժամանակ ամեն ինչ 

չի՞ թարսվել, թե հո կարգադրվա՞ծ չէ գրքերը թարս կարդալ՝ նախ երկրորդ, ապա 

միայն առաջին հատորը։ Դուք պատասխանեցիք, թե ես հարբած անասուն եմ, քանի 

որ չգիտեմ, որ «Հայր մեր»-ի մեջ նախ ասվում է «Հայր մեր» և հետո միայն «ամեն»․․․ 

Ղուք ձեզ վա՞տ եք զգում, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— կարեկցանքով հարցրեց Շվեյկը, 

տեսնելով թե ինչպես սփրթնած պորուչիկ Լուկաշը ձեռքով կառչել է հանգած 

շոգեկառքի ոտնակից։  



Լուկաշի գունատ դեմքն այլևս զայրույթ չէր արտահայտում։ Նրա վրա դրոշմված էր 

մի անմխիթար հուսահատություն։  

— Շարունակեցեք, շարունակեցեք, Շվեյկ․․․ Արդեն անցավ․․․ հիմա ամեն ինչ 

միևնույն է․․․  

— Ես էլ,— հնչեց Շվեյկի մեղմ ձայնը լքված գծուղու վրա,— ինչպես արդեն ասացի, 

նույն կարծիքին էի։ Մի անգամ ես Բակոնյան անտառում ապրող Ռոժ Շավանեի 

մասին գրված մի արյունալի վեպ էի գնել, որի առաջին մասը նույնպես չկար։ Եվ 

ստիպված էի գուշակություններ անել, թե սկզբում ինչ է եղել։ Չէ՞ որ ավազակի 

պատմությունն անգամ առանց առաջին մասի կարդալ չի լինի։ Ինձ համար 

միանգամայն պարզ էր, որ, իսկապես ասած, բոլորովին միտք չունի, որ պարոն 

սպաները նախ առաջին մասը կարդան, իսկ հետո երկրորդը, և որ իմ կողմից 

հիմարություն կլինի գումարտակին չհաղորդել այն, ինչ ինձ ասել են գնդի 

գրասենյակում, այսինքն, որ իբր սպաները գիտեն, թե ո՛ր հատորը պիտի կարդալ։ 

Առհասարակ այդ գրքույկների պատմությունը, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ինձ շատ 

տարօրինակ ու հանելուկային էր թվում։ Ես գիտեի, որ պարոն սպաներն 

առհասարակ քիչ են կարդում, իսկ պատերազմի որոտների մեջ․․․  

— Թողեք ձեր հիմարությունները, Շվեյկ,— տնքալով ասաց պորուշիկ Լակաշը։  

― Չէ՞ որ ես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, հենց այն ժամանակ հարցրի, թե երկու 

հատորը միանգամի՞ց եք ուզում։ Ւսկ դուք ճիշտ և ճիշտ հիմիկվա պես 

պատասխանեցիք, որ հիմարություններս թողնեմ, որ իբր կարիք չկա ինչ-որ գրքերի 

հետևից ընկնելու, և ես մտածեցիք թե քանի որ դուք այդ կարծիքին եք, ապա մնացած 

պարոն սպաներն էլ պետք է նույն կարծիքին լինեն։ Այդ մասին ես խորհրդակցեցի ձեր 

Վանեկի հետ։ Չէ՞ որ նա արդեն ռազմաճակատում եղել է և այդպիսի բաների փորձ 

ունի։ Նա ասաց, թե սկզբում պարոն սպաները կարծում էին, թե պատերազմը 

դատարկ բան է և ամբողջ գրադարաններ էին տանում ռազմաճակատ, կարծես 

ամառանոց էին գնում։ Նրանք էրցհերցոգից, որպես նվեր, ստանում էին զանազան 



բանաստեղծների երկերի լիակատար ժողովածուներ, այնպես որ սպասյակները 

գրքերի ծանրության տակ ճկռում էին և իրենց ծնվելու օրն անիծում։ Վանեկը 

պատմում էր, թե այդ գրքերը թութուն փաթաթելու համար բոլորովին սլիտանի չէին, 

որովհետև շատ ընտիր, հաստ թղթի վրա էին տպված, իսկ արտաքնոցում մարդ 

այդպիսի ոտանավորներով կարող էր ամբողջովին քրքրել իր,— կներեք, պարոն օբեր-

լեյտենանտ,— հետույքը։ Կարդալու ժամանակ չէր լինում, քանի որ շարունակ 

ստիպված էին ճղել։ Կամաց-կամաց բոլոր գրքերը դուրս էին շպրտում, իսկ հետո 

արդեն կանոն դարձավ, որ թնդանոթային առաջին իսկ համազարկը լսելուն պես 

սպասյակը միանգամից դուրս շպրտեր ընթերցանության համար բերված բոլոր 

գրքերը։ Ես այդ ամենը արդեն գիտեի, բայց ցանկանում էի, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

մի անգամ էլ լսել ձեր կարծիքը, և, երբ հեռախոսով ձեզ հարցրի, թե այդ գրքույկներն 

ի՞նչ անեմ, դուք ասացիք, որ երբ իմ տխմար գլուխը մի բան է մտնում՝ էլ ձեռք չեմ 

քաշում, մինչև որ ռեխիս չհասցնեն։ Եվ այսպես, ուրեմն, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես 

գումարտակի գրասենյակ տարա այդ վեպի միայն առաջին հատորները, իսկ երկրորդ 

հատորը Ժամանակավորապես թողի մեր գնդի գրասենյակում։ Ես դա արի լավ 

դիտավորությամբ, նրա համար, որ երբ պարոն սպաները առաջին հատորը 

վերջացնեն՝ տամ, երկրորդ հատորը ինչպես անում են գրադարանում։ Բայց հանկարծ 

ճանապարհվելու հրաման եկավ և ամբողջ գումարտակին հեռախոսագիր արվեց՝ 

բոլոր ավելորդ բաները հանձնել գնդի պահեստին։ Ես պարոն Վանեկին մի անգամ էլ 

հարցրի, թե արդյոք վեպի երկրորդ հատորն ավելորդ չի՞ համարում։ Նա ինձ 

պատասխանեց, թե Սերբիայի, Գալիցիայի և Հունգարիայի տխուր փորձից հետո 

այլևս ոչ մի գիրք չեն տանում ռազմաճակատ։ Միակ օգտակար բանը քաղաքներում 

դրված այն արկղերն են, որոնց մեջ զինվորները դարսում են իրենց կարդացած 

թերթերը, քանի որ թերթերի թուղթը հարմար է թութունը կամ այն խոտը փաթաթելու 

համար, որ ծխում են խրամատներում։ Այդ վեպի առաջին հատորը գումարտակում 

արդեն բաժանել էին, իսկ երկրորդը մենք տարանք պահեստ։— Շվեյկը մի պահ լռեց, 



ապա ավելացրեց ․ — Այնտեղ, այդ պահեստում, ինչ ասեք որ չկա, նույնիսկ 

Բուդեյովիցիի եկեղեցու երգչախմբի խմբավարի ցիլինդրը, որով նա եկել էր զորակոչի։  

— Ես ձեզ միայն մի բան կասեմ, Շվեյկ,— խորապես հառաչելով ասաց պորուչիկ 

Լուկաշը։— Դուք ձեզ բնավ հաշիվ չեք տալիս ձեր զանցանքների չափի մասին։ Արդեն 

ինքս էլ զզվել եմ, շարունակ կրկնելով, թե դուք ապուշ եք։ Ձեր հիմարությունը 

բնորոշող բառ չկա։ Եվ եթե ձեզ ապուշ եմ անվանում, ապա դա շատ մեղմ բառ է։ Դուք 

այնպիսի սոսկալի բան եք արել, որի համեմատությամբ բոլորովին անմեղ բաներ են 

այն բոլոր հանցանքները, որ կատարել եք ձեզ ճանաչելուս օրվանից ի վեր։ Եթե միայն 

իմանա՜ք ինչ եք արել, Շվեյկ․․․ Բայց երբեք չեք իմանա։ Եթե երբևէ այդ գրքույկները 

նրանց միտն ընկնի, չհամարձակվեք դուրս տալ, թե երկրորդ հատորի մասին 

հեռախոսով ձեզ ինչ եմ ասել․․․ Եթե խոսք լինի, թե առաջին և երկրորդ հատորների 

բանն ինչպես է եղել, այնպես ցույց տվեք, թե ո՛չ տեսել եք, ո՛չ լսել։ Թե իբր ոչինչ 

չգիտեք և ոչինչ չեք հիշում։ Հապա վարձեցեք ինձ որևէ պատմության մեջ գցել։ 

Իմացած եղեք, որ․․․  

Պորուչիկ Լուկաշն այնպես էր խոսում, որ կարծես տենդի մեջ լիներ։ Երբ նա լռեց, 

Շվեյկն այդ պահն օգտագործեց մի այսպիսի հարցի համար․  

― Խնդրում եմ մեծահոգաբար ինձ ներել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, բայց ինչո՞ւ ես 

երբեք չպետք է իմանամ, թե ինչ սոսկալի բան եմ արել։ Ես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

համարձակվում եմ միայն նրա համար, որ հետագայում կարողանամ նման բաներից 

խուսափել։ Չէ՞ որ մենք, ինչպես ասում են, սովորում ենք մեր սխալների վրա։ Ա՛յ, 

օրինակ, Դանկովկայում ապրող ձուլիչ Ադամեցը, որ սխալմամբ աղաթթու խմեց․․․  

Շվեյկը խոսքը չավարտեց, քանզի պորուչիկ Լուկաշն ընդհատեց նրա 

պատմությունը.  

— Ապո՛ւշ։ Ես ձեզ ոչինչ էլ չեմ բացատրի։ Նորից մտեք վագոն և Բալոունին 

ասացեք, որ երբ հասնենք Բուդապեշտ՝ թող շտաբի վագոն բերի մի բուլկի և լյարդի 

պաշտետը, որը, անագաթերթի մեջ փաթաթած, դրված է ճամպրուկիս ներքևի 



մասում։ Իսկ Վանեկին ասացեք, որ նա ջորի է։ Երեք անգամ ես նրան հրամայել եմ, որ 

ինձ վաշտի թվական կազմի ստույգ տվյալներ ներկայացնի։ Այսօր այդ տվյալներն ինձ 

պետք էին, և պարզվեց, որ իմ ձեռքին անցած շաբաթվա հին տվյալներն են։  

— Zum Befehl, Herr Oberleutnant[24],― կաղկանձեց Շվեյկը և անշտապ դիմեց դեպի 

իր վագոնը։  

Պորուչիկ Լուկաշը, երկաթուղու պաստառի վրա հետ ու առաջ քայլելով, ինքն իրեն 

նախատում էր. «Պետք էր մի ապտակ հասցնեի, իսկ ես կանգնել nւ հետը զրույց եմ 

անում, ինչպես բարեկամի հետ»։  

Շվեյկը ծանր ու մեծ մտավ իր վագոնը։ Նա իր անձի նկատմամբ հարգանքով էր 

համակվել։ Չէ՞ որ ամեն օր մարդու չի հաջողվի այնքան սոսկալի բան անել, որ 

նույնիսկ ինքը իրավունք չունենա իր արածն իմանալու։  

— Պարոն ֆելդֆեբել,— զեկուցեց Շվեյկը, նստելով իր տեղը,— պարոն օբեր-

լեյտենանտ Լուկաշը, ինչպես ինձ թվում է, այսօր շատ լավ տրամադրության մեջ է։ 

Նա հրամայեց ձեզ հայտնել, որ դուք ջորի եք, քանի որ արդեն երեք անգամ ձեզնից 

ստույգ տվյալներ է պահանջել վաշտի թվական կազմի մասին։  

— Աստվա՜ծ իմ,— հուզվեց Վանեկը։— Հիմա ես այդ դասակապետերին ցույց կտամ։ 

Ես ի՞նչ մեղք ունեմ, որ ամեն մի ավարա դասակապետ իր խելքին փչածն է անում և 

դասակի կազմի մասին ինձ տվյալներ չի ուղարկում։ Ի՞նչ է, մատի՞ցս ծծեմ այդ 

տվյալները։ Ահա թե ի՛նչ կարգեր կան մեր վաշտում։ Դա հնարավոր է միայն մեր 

տասնմեկերորդ երթային վաշտում։ Ես դա նախազգում էի, այդպես էլ գիտեի։ Ոչ մի 

րոպե չեմ կասկածել, որ մեզ մոտ կարգ ու կանոն չկա։ Այսօր խոհանոցում չորս բաժին 

պակասում է, վաղն, ընդհակառակը, երեք բաժին ավելանում։ Թող այդ ավազակները 

գոնե հայտնեին, թե հոսպիտալում ով կա պառկած։ Դեռ անցած ամիս իմ 

ցուցակներում ինչ-որ Նիկոդեմ կար նշված, և միայն ռոճիկը վճարելիս իմացա, որ այդ 

Նիկոդեմը սրընթաց թոքախտից մեռել է Բուդեյովիցիի տուբերկուլյոզային 

հիվանդանոցում, իսկ մենք այդ ամբողջ ժամանակ նրա համար պարեն ենք ստացել։ 



Մենք նրա համար մունդիր ենք դուրս գրել, իսկ թե դա ի՞նչ է եղել աստված գիտե։ Եվ 

դրանից հետո պարոն օբեր-լեյտենանտը ինձ ջորի է անվանում։ Նա ինքը ի վիճակի չէ 

հետևելու իր վաշտի կարգ ու կանոնին։  

Գնդի ավագ գրագիր Վանեկը հուզված գնում-գալիս էր վագոնում։  

— Եթե ես հրամանատար լինեի, ինձ մոտ ամեն ինչ իր կարգով կգնար։ Ես 

տեղեկություններ կունենայի ամեն մի զինվորի մասին։ Ենթասպաներն օրական 

երկու անգամ ինձ տվյալներ կտային թվական կազմի մասին։ Բայց մարդ ի՞նչ կարող է 

անել, երբ մեր ենթասպաները բոլորովին բանի պետք չեն։ Եվ բոլորից վատ դասակի 

հրամանատար Զիկան է։ Թողնես մի գլուխ կատակներ անի ու անեկդոտներ պատմի։ 

Մարդ նրան հայտնում է, որ Կոլարժիկը նրա դասակից տեղափոխված է գումակ, իսկ 

նա մյուս օրը զեկուցում է, թե դասակի թվական կազմը մնացել է անփոփոխ, կարծես 

թե Կոլարժիկը հիմա էլ թրևում է վաշտում և նրա դասակում։ Եվ այդպես ամեն օր։ Եվ 

դրանից հետո ես ջորի եմ։ Ոչ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, այդ ձևով դուք բարեկամներ 

չեք շահի։ Գնդի ավագ գրագիրը, որ ֆելդֆեբելի աստիճան ունի, ձեզ համար ինչ-որ 

եֆրեյտոր չէ, որով ամեն մարդ կարող է սրբել իր․․․  

Բալոունը, որ բերանը բաց լսում էր, Վանեկի փոխարեն ասաց այդ գողտրիկ բառը, 

ցանկանալով, ըստ երևույթին, խառնվել խոսակցությանը։  

— Զա՛յնդ, պապանձվիր,— բարկացավ սաստիկ վրդովված ավագ գրագիրը։  

— Լսիր, Բալոուն,— հանկարծ հիշեց Շվեյկը,— պարոն օբեր-լեյտենանտը քեզ 

հրամայել է, որ Բուդապեշտ հասնելուն պես նրա համար տանես մի բուլկի և 

անագաթղթով փաթաթած այն պաշտետը, որ գտնվում է պարոն օբեր-լեյտենանտի 

ճամպրուկի ամենացածի մասում։  

Հսկա Բալոունը միանգամից կուչ եկավ, անհուսորեն կախ գցելով իր կապկային 

երկար թևերը, և երկար ժամանակ մնաց այդ վիճակում։  



— Պաշտետը չկա՜,— հազիվ լսելի թոնթորաց նա հուսահատաբար, հայացքը 

հառած վագոնի կեղտոտ հատակին։  

— Պաշտետը չկա՜,— կրկնեց նա ընդհատ-ընդհատ։— Ես կարծում էի ․ ․ ․  Ես 

ճանապարհվելուց առաջ բացեցի պաշտետը․․․ հոտ քաշեցի․․․ թե հո չի՞ հոտել․․․  

— Համը տեսա՜,— գոռաց նա այնպիսի անկեղծ զղջումով, որ բոլորի համար ամեն 

ինչ պարզ դարձավ։  

― Դուք, Բալոուն, պետք է շարունակ ինքներդ ձեզ հետևեք, որպեսզի չկորցնեք 

հավատը ձեր անձի և բախտի նկատմամբ։ Դուք իրավունք չունեք ձեզ վերագրելու 

այն, ինչ հանդիսանում է ուրիշների արժանիքը։ Ամեն անգամ, երբ ձեր առջև ծառանա 

այնպիսի պրոբլեմ, որպիսին դուք լափել եք, ինքներդ ձեզ հարցրեք. «Ի՞նչ 

հարաբերության մեջ է գտնվում լյարդի պաշտետն իմ նկատմամբ»։  

Շվեյկն անհրաժեշտ համարեց այդ տեսական դրույթը պարզաբանել 

համապատասխան օրինակով․  

— Բալոուն, դու ասում էիր, թե ձեր տանը խոզ են մորթելու և ապխտելու և թե, հենց 

որ մեր դաշտային փոստի համարն իմանաս, քեզ մի բուդ պիտի ուղարկեն։ Դե, հիմա 

պատկերացրու, դաշտային փոստը բուդն ուղարկել է մեր վաշտը, և ես ու գնդի պարոն 

ավագ-գրագիրը մեզ համար մեկական պատառ կտրել ենք։ Վետչինան մեզ այնքան է 

դուր եկել, որ կտրել ենք ևս մեկական պատառ, մինչև որ բդին պատահել է նույնը, ինչ 

իմ ծանոթ փոստատարին, որի ազգանունը Կոզյոլ էր։ Այդ Կոզյոլը ոսկրափուտ ուներ։ 

Սկզբում ոտքը կտրեցին մինչև կոճը, հետո մինչև ծունկը, հետո էլ մինչև ազդրը, և եթե 

մարդը ժամանակին չմեռներ նրան անվերջ կկտրեին ու կսրեին գրաֆիտը փշրված 

մատիտի պես։ ՈՒրեմն, մենք լափեցինք քո բուդը, ինչպես դու լափել ես պարոն օբեր-

լեյտենանտի լյարդի պաշտետը։  

Աժդահա Բալոունը բոլորի վրա մի տխուր հայացք նետեց։  



— Միայն իմ ջանքերի շնորհիվ էր,— հիշեցրեց Բալոունին ավագ-գրագիրը,— որ 

դուք մնացիք որպես պարոն օբեր-լեյտենանտի սպասյակ։ Ձեզ ուզում էին սանիտար 

նշանակել, և դուք պետք է ստիպված լինեիք մարտի դաշտից վիրավորներ դուրս 

բերել։ Դուկլայի մոտ մերոնք երեք անգամ սանիտարներին ուղարկեցին 

պրապորշչիկին բերելու, որը լարափակոցների առաջ փորից վիրավորվել էր, և նրանք 

բոլորը մնացին այնտեղ, բոլորի գլխին էլ գնդակ էր դիպել։ Սանիտարների միայն 

չորրորդ զույգին հաջողվեց կրակի գծից դուրս բերել, բայց դեռ վիրակապման կայան 

չհասած պրապորշչիկս հոգին ավանդեց։  

Բալոունն այլևս չդիմացավ ու հեծկլտաց։  

― Ամո՛թ քեզ,— արհամարհանքով ասաց Շվեյկը,― և դեռ զինվո՜ր է։  

― Հա՜-ա՜, բայց որ պատերազմի համար պետքական չեմ,— սկսեց նվնվալ 

Բալոունը։— Ես շատակեր եմ, անկշտում, ճիշտ է։ Բայց, ախր, դրա պատճառն այն է, 

որ ինձ իմ սովորական կյանքից կտրել են։ Մեր ամբողջ ցեղն այդպես է։ Հանգուցյալ 

հայրս Պրոտիվին պանդոկում գրազ է եկել, թե մի նստելում հիսուն սարդելկա և երկու 

բոքոն կուտի, և գրազը տարել է։ Իսկ ես մի անգամ գրազ եկա, թե չորս սագ և չորս 

աման կաղամբով կնեդլիկ կուտեմ, և կերա։ Պատահում էր, որ ճաշից հետո սիրտս 

ուզում էր մի բան ուտել։ Մտնում էի մառանը, ինձ համար մի կտոր միս կտրում, երկու 

աման գարեջուր բերել տալիս և երկու կիլոգրամ ապխտած միս ճխտում։ Մեր տանը 

մի բատրակ կար, անունը Վոմելա, ծեր մարդ էր, ինձ միշտ խրատում էր, որ դրանով 

չպարծենամ ու չափից ավելի լափել չսովորեմ։ Հիշում էր, թե ինչպես իր պապը իրեն 

պատմել է մի շատակերի մասին։ Մի պատերազմի ժամանակ ութ տարի շարունակ 

հացի բերք չի եղել։ Այն ժամանակ ծղոտից ու կտավատի քուսպից մի տեսակ բան են 

թխել, իսկ երբ ուժները պատել է կաթի մեջ մի քիչ շոռ են բրդել,— քանի որ հաց չի 

եղել,— ապա դա իրենց համար, մեծ տոն ու ուրախության է եղել։ Շատակեր 

գյուղացին մի շաբաթ չանցած մեռել է, որովհետև, ստամոքսը սովի սովոր չի եղել։  

Բալոունը իր վշտալի հայացքն ուղղեց դեպի երկինք։  



— Բայց ես հավատում եմ, որ որքան էլ աստված մարդկանց պատժում է նրանց 

մեղքերի համար, այնուամենայնիվ, նրանց բոլորովին չի զրկում իր 

ողորմածությունից։  

— Աստված ինքն է շատակերներ ստեղծել, ինքն էլ նրանց մասին կհոգա,— վրա 

թերեց Շվեյկը։— Արդեն մի անգամ քեզ կապել են, իսկ հիմա միանգամայն արժանի 

ես, որ ուղարկեն առաջավոր դիրքերը։ Երբ ես պարոն օբեր-լեյտենանտի մոտ 

սպասյակ էի, նա ամեն բան ինձ վստահում էր։ Նրա մտքով չէր անցնի, թե ես նրա 

տանը կարող եմ որևէ բան լափել։ Երբ մթերաբաժնից դուրս բան էին տալիս, նա միշտ 

ասում էր․ «Դա թող մնա ձեզ, Շվեյկ», և կամ․ «Ի՞նչ եմ անել ու, ինձ շատ բան պետք չէ։ 

Մի մասը թողեք ինձ, իսկ մնացածը ինչ կուզեք արեք»։ Իսկ երբ մենք ապրում էինք 

Պրագայում, նա ինձ ուղարկում էր ռեստորանից ճաշ բերելու։ Այնտեղի 

ճաշաբաժինները շատ փոքր էին, և որպեսզի նրա մտքով որևէ վատ բան չանցներ, ես 

իմ վերջին կոպեկներով նրա համար մի բաժին ավելի էի առնում, միայն թե մարդը 

կուշտ ուտեր։ Բայց մի օր գլխի ընկավ։ Ես ռեստորանից բերում էի մենյուն և նա 

ընտրում էր իր ուզած ճաշը։ Մի անգամ ֆարշած աղավնի ընտրեց։ Երբ ինձ կես 

աղավնի տվին, միտք արի, որ պարոն օբեր-լեյտենանտը կարող է կարծել, թե մյուս 

կեսր կերել եմ։ Մի կես աղավնի էլ առա և այնպիսի արքայական բաժին բերի, որ 

պարոն օբեր-լեյտենանտ Շեբան, որն այդ օրը փորը լցնելու համար լեյտենանտիս 

հյուր էր եկել հենց ճաշի ժամին, նույնպես կշտացավ։ Իսկ երբ կշտացավ, ասաց․ 

«Միայն թե ինձ մի հավատացրա, թե դա մի բաժին էր։ Աշխարհում ոչ մի տեղ մարդ 

մենյուով մի ամբողջ ֆարշած աղավնի չի ստանա։ Եթե այսօր կարողանամ փող 

գտնել, ճաշը բերել կտամ քո այդ ռեստորանից։ Խոստովանիր, որ դա կրկնակի բաժին 

էր»։ Պարոն օբեր-լեյտենանտն ինձ խնդրեց հաստատել, որ նա ինձ մի բաժնի փող է 

տվել, քանի որ չէր կարող իմանալ, որ այդ օրը հյուր է ունենալու։ Ես հաստատեցի։ 

«Այ, տեսնո՞ւմ ես,— ասաց պարոն օբեր-լեյտենանտը։— Բայց դա դեռ ոչինչ։ Օրերս 

Շվեյկը ճաշին ինձ սագի երկու բուդ բերեց։ Պատկերացրու — լապշա, անձրուկի 



սոուսով տավարի միս, սագի երկու բուդ, խմորագնդիկներ ու այնքան կաղամբ, որ քիչ 

էր մնում առաստաղին հասներ, և վերջապես, բլիններ»։  

— Փա՜հ-փա՜հ-փա՜հ, գրողը տանի,— շրթունքները լիզեց Բալոունը։  

Շվեյկը շարունակեց,  

— Դա գայթակղության քար հանդիսացավ։ Պարոն օբեր-լեյտենանտ Շեբան հաջորդ 

օրը իր լողլող սպասյակին ուղարկում է մեր ռեստորանը։ Սպասյակը նրան մի 

պստլիկ կոլոնձ հավով փլավ է բերում, այնքան, ինչքան վեց շաբաթական երեխան 

կկեղտոտի բարուրի մեջ, երկու փոքր գդալ։ Այդ ժամանակ օբեր-լեյտենանտ Շեբան 

հարձակվում է նրա վրա, թե՝ կեսը կերել ես, իսկ նա մի գլուխ պնդում է, թե ինքը մեղք 

չունի։ Պարոն օբեր-լեյտենանտը մի լավ հասցնում է նրա ռեխին և ինձ օրինակ բերում, 

թե, տես, նա ինչպիսի բաժիններ է բերում պարոն օբեր-լեյտենանտ Լուկաշի համար։ 

Մյուս օրը այդ իզուր ծեծված զինվորը նորից է գնում ճաշ բերելու, ռեստորանում իմ 

մասին հարցուփորձ է անում, հետո գալիս ամեն ինչ պատմում իր պարոնին, սա էլ իր 

հերթին՝ իմ օբեր-լեյտենանտին։ Մի իրիկուն նստած եմ թերթը ձեռքիս ու կարդում եմ 

կռվի դաշտից թշնամու շտաբների տված հաղորդագրությունները։ Հանկարծ ներս է 

մտնում իմ օբեր-լեյտենանտը, երեսին գույն չկա, և միանգամից պահանջում է, որ 

ասեմ, թե ռեստորանից իմ հաշվին քանի՞ կրկնակի բաժին եմ առել։ Ասում է, թե ինքը 

ամեն ինչ գիտե և ժխտելն ինձ չի օգնի, թե վաղուց գիտեր, որ ես ապուշ եմ, բայց որ 

խելագար էլ եմ՝ իբր մտքովը չի անցել, թե ես իրեն այնպես եմ խայտառակել, որ հիմա 

իր միակ ցանկությունն է՝ գնդակահարել նախ ինձ, հետո իրեն։ «Պարոն օբեր-

լեյտենանտ,— բացատրում եմ ես,— երբ դուք ինձ սպասյակ էիք վերցնում, առաջին 

իսկ օրն ասացիք, թե բոլոր սպասյակները չարագործներ և սրիկաներ են, իսկ քանի որ 

այդ ռեստորանում իսկապես շատ փոքր բաժիններ էին տալիս, դուք հիրավի կարող 

էիք կարծել, թե ես էլ բոլորի պես սրիկա եմ և լափել եմ ձեր․․․»։  

— Ողորմա՜ծ աստված,— շշնջաց Բալոունը, կռացավ պորուչիկ լուկաշի 

ճամպրուկի վրա և վերջինիս հետ անհետացավ վագոնի խորքում։  



― Հետո պորուչիկ Լուկաշը,— շարունակեց Շվեյկը,— սկսեց պրպտել իր բոլոր 

գրպանները, իսկ երբ ոչինչ չգտավ, ժիլետի գրպանից հանեց արծաթե ժամացույցը և 

տվեց ինձ։ Այնպե՜ս զգացված էր։ «Շվեյկ, ասում է, երբ ռոճիկս ստանամ՝ հաշիվ 

կազմեցեք, թե ձեզ որքան եմ պարտք։ Իսկ այս ժամացույցը ինձնից ձեզ նվեր։ Եվ մյուս 

անգամ ապուշ չլինեք»։ Մի անգամ մենք շատ նեղն էինք ընկել և ես ժամացույցը 

տարա լոմբարդ․․․  

― Այդ ի՞նչ եք անում այդտեղ, Բալոուն,— հանկարծ ձայն տվեց ավագ գրագիր 

Վանեկը։  

Անսպասելիությունից խեղճ Բալոունի խեղդահազը բռնեց։ Նա արդեն հասցրել էր 

բացել պորուչիկ Լուկաշի ճամպրուկը և բերանն էր խոթում նրա վերջին բուլկին։  

* * *  

Կայարանի մոտով, առանց կանգ առնելու, անցավ մի ուրիշ գինվորական գնացք, որ 

լեփ-լեցուն էր սերբիական ռազմաճակատ ուղարկվող դոյչմայստերներով։ Նրանք դեռ 

մինչև հիմա ուշքի չէին եկել Վիեննայում տեղի ունեցած խանդավառ 

ճանապարհումից և անդադրում բղավում էին․  

Խիզախ իշխան Եվդենին 

Խոստում տվեց արքային 

Բելգրադն առնել, տալ նրան, 

Արագ շինել մի կամուրջ, 

Որ զորքերը մարտաշունչ 

Դեպի կռիվ ընթանան․․․ 

Բեղերը կտրիչավարի ոլորած մի կապրալ, արմունկներով հենված բաց դռան առաջ 

նստած զինվորներին, որոնք թափահարում էին իրենք ոտքերը, դուրս էր կախվել 

վագոնից, չափ էր տալիս ու գոռում․  



Կամուրջն արագ շինեցին, 

Եվ գումակն ու այրուձին 

Պղտոր Դանուբն անց կացան, 

Զեմլինի մոտ ամրացան, 

Որ քամուն տան սերբերին․․․ 

Նա հանկարծ հավասարակշռությունը կորցրեց, դուրս ընկավ վագոնից, թափով 

մեկ փորը խփեց սլաքի լծակին և մնաց նրա վրա, ինչպես քորոցի ծայրին ցցված։ Իսկ 

գնացքը շարունակում էր առաջ ընթանալև հետևի վագոններում սկսեցին մի ուրիշ 

երգ․  

Կոմս Ռադեցկին մեծանուն 

Երդվեց քշել թշնամուն 

Լոմբարդիայից այն ավեր, 

Վերոնայում անհամբեր 

Նա սպասեց մինչև գան 

Իր ուժերը օգնական․․․ 

Տխմար սլաքի ծայրին տնկված ռազմատենչ կապրալը մեռել էր։ Նրա մոտ արդեն 

պահակություն էր անում կայարանի պարետատան կազմի մեջ մտնող մի դեռահաս 

զինվորիկ, որն արտակարգ լրջությամբ էր կատարում իր պարտականությունը։ Նա 

կանգնել էր ձիգ, այնպիսի հաղթական տեսքով, որ կարծես ինքն էր կապրալին տնկել 

սլաքի վրա։  

Դեռահաս զինվորը հունգարացի էր, և, երբ Իննսունմեկերորդ գնդի գումարտակի 

էշելոնից որևէ մեկը գալիս էր կապրալին նայելու, նա կայարանով մեկ բղավում էր․  

― Nem szabad! Nem szabad! Komision militär nem szabad![25] 

— Մեռավ պրծավ,— հառաչեց քաջարի զինվոր Շվեյկը, որ նույնպես 

հետաքրքրվողների մեջ էր։— Դա էլ իր առավելությունն ունի։ Թեև մարդու փորը 

երկաթ է մտել, այնուամենայնիվ բոլորը գիտեն, թե նա որտեղ է թաղված։ Ստիպված 



չեն լինի նրա գերեզմանը որոնել ռազմի բոլոր դաշտերում։ Շատ խնամքով է 

տնկվել,— գործիմաց մարդու պես ավելացրեց Շվեյկը, բոլոր կողմերից նայելով 

կապրալին։— Աղիքները մնացել են շալվարի մեջ․․․  

— Nem szabad, nem szabad!,– բղավում էր հունգարացի դեռահաս զինվորը,— 

komision militär bahnhof, nem szabad!։  

Հանկարծ Շվեյկի հետևից մի խիստ գոռոց լսվեց․  

— Դուք այստեղ ի՞նչ եք անում։  

Նրա առաջ կանգնած էր կադետ Բիգլերը։ Շվեյկը պատիվ տվեց։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, նայում ենք հանգուցյալին, պարոն կադետ։  

— Իսկ այդ ի՞նչ ագիտացիա եք մղում դուք այստեղ։ Ձեր ի՞նչ գործն է այս ամենը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն կադետ,— արժանապատվորեն և հանգիստ 

պատասխանեց Շվեյկը,— ես ոչ մի տեղ ոչ մի ագիտացիա չեմ մղել։  

Կադետի հետևում հնչեց զինվորների ծիծաղը, և առաջ եկավ ավագ գրագիր 

Վանեկը։  

— Պարոն կադետ,― բացատրեց նա,— պարոն օբեր-լեյտենանտը հանձնակատար 

Շվեյկին ուղարկել է այստեղ, որպեսզի տեսնի ու նրան ասի, թե ինչ է պատահել։ Հենց 

նոր ես շտաբի վագոնումն էի։ Այնտեղ գումարտակի հրամանատարի 

կարգադրությամբ Մատուշիչը ձեզ է որոնում։ Դուք պետք է անհապաղ ներկայանաք 

պարոն կապիտան Սագներին։  

Երբ մի րոպե հետո հնչեց գնացք նստելու ազդանշանը, բոլորը դիմեցին դեպի իրենց 

վագոնները։  

Վանեկը, Շվեյկի կողքից քայլելով, ասաց․  



― Երբ շատ մարդ է հավաքվում, աշխատեցեք քիչ ճամարտակել։ Կարող եք 

փորձանքի մեջ ընկնել։ Քանի որ այդ կապրալը դոյչմայստեր է, ապա կարող են 

կարծել, թե դուք նրա մահվան համար ուրախացել եք։ Չէ՞ որ Բիգլերը մոլի չեխակեր է։  

— Բայց ես ոչինչ չէի ասում,— առարկեց Շվեյկը ամեն մի կասկած բացառող 

տոնով,— բացի այն բանից, որ կապրալը խնամքով է տնկվել և աղիքները մնացել են 

շալվարի մեջ, նա կարող էր․․․  

— Ավելի լավ կլինի այս խոսակցությանը վերջ տանք, Շվեյկ։— Եվ ավագ գրագիր 

Վանեկը թքեց։  

– Ախր չէ՞ որ մեկ է,— չէր սսկվում Շվեյկը,— թե աղիքներդ որտեղ դուրս կթափվեն 

հանուն կայսեր, այստե՞ղ թե այնտեղ։ Նա իր պարտքը կատարեց․․․ Նա կարող էր․․․  

― Նայեցեք, Շվեյկ,— ընդհատեց նրան Վանեկը,— գումարտակի հանձնակատար 

Մատուշիչը նորից դեպի շտաբի վագոնն է սլանում։ Զարմանում եմ, թե ինչպես բոյով 

մեկ չփռվեց ռելսերի վրա։  

Դրանից քիչ առաջ կապիտան Սագների և ջանասեր կադետ Բիգլերի միջև տեղի 

ունեցավ մի այսպիսի խիստ խոսակցության․  

— Ես զարմացած եմ, կադետ Բիգլեր,— սկսեց կապիտան Սագները։— Ինչու դուք 

ինձ անհապաղ չեք զեկուցել, որ զինվորներին չեն տվել հարյուրհիսանական գրամ 

հունգարական երշիկը։ Հիմա ես ստիպված եմ ինքս գնալ և պարզել, թե ինչու են 

զինվորները պահեստից դատարկ ձեռքով հետ գալիս։ Պարոն սպաներն էլ ի՛նչ ասես 

արժեն, կարծես նրանց համար հրամանը հրաման չէ։ Չէ՞ որ ես պարզ և որոշ ասացի․ 

«Դեպի պահեստը երթային զորասյունով, վաշտ առ վաշտ»։ Դա կնշանակե, որ եթե 

դուք պահեստում ոչինչ չեք ստացել, ապա պետք է վերադառնաք դարձյալ երթային 

զորասյունով, վաշտ առ վաշտ։ Ես ձեզ, կադետ Բիգլեր, հրամայեցի կարգ պահպանել, 

իսկ դուք ամեն ինչ ինքնահոսի թողիք։ Ուրախացել էիք, որ այլևս հարկ չկա երշիկի 

բաժինները հաշվել, և հանգիստ թողել-գնացել էիք նայելու,— ես դա լուսամուտից 

տեսնում էի,— դոյչմայստերների շամփրված կապրալին։ Իսկ երբ ես հրամայեցի ձեզ 



կանչել, ազատություն տվիք ձեր կադետային երևակայությանը և ամեն տեսակ 

հիմարություններ դուրս տվիք, թե, իբր, գնացել էի համոզվելու, արդյոք շամփրված 

կապրալի մոտ որևէ ագիտացիա չի՞ մղվում․․․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, տասնմեկերորդ գնդի հանձնակատար Շվեյկը․․․  

— Գլուխս մի տանեք ձեր այդ Շվեյկով,— բղավեց կապիտան Սագները։— Չկարծեք, 

կադետ Բիգլեր, որ ձեզ այստեղ կհաջողվի պորուչիկ Լուկաշի դեմ ինտրիգներ սարքել։ 

Շվեյկին մենք էինք ուղարկել այնտեղ․․․  Այնպես եք նայում ինձ, որ կարծես ձեր 

նկատմամբ մանրախնդրության եմ անում։ Այո․․․ ես մանրախնդրություն եմ անում, 

կադետ Բիգլեր․․․ Եթե դուք չեք հարգում ձեր պետին, ջանում եք նրան արատավորել, 

ապա ես ձեզ այնպես գործի կդնեմ, որ դուք, կադետ Բիգլեր, Ռաբ կայարանը երկար 

հիշեք։ Միայն թողնեն պարծենաք ձեր տեսական գիտելիքներով․․․ Սպասեցեք, հենց 

որ ռազմաճակատ հասնենք․․․ Այն ժամանակ ես ձեզ սպայական հետախուզության 

կուղարկեմ լարափակոցների այն կողմը․․․ Իսկ այդ ինչպե՞ս եք զեկուցում։ Ասենք, ես 

չլսեցի էլ ձեր զեկույցը, երբ ներս մտաք․․․ Նույնիսկ տեսականորեն, կադետ Բիգլեր․․

․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն կապիտան, որ հարյուր հիսուն գրամ 

հունգարական երշիկի փոխարեն զինվորները ստացան երկուական բացիկ։ 

Ահավասիկ, պարոն կապիտան[26]․․․  

Բիգլերը գումարտակի հրամանատարին հանձնեց երկու բացիկ, որ հրատարակել 

էր Վիեննայի զինվորական արխիվը, որի պետն էր հետևազորի գեներալ Վոյնովիչը։ 

Բացիկի մի երեսին նկարված էր ռուս զինվոր՝ մի մորուքավոր մուժիկ, որին գրկել էր 

մի կմախք։ Ծաղրանկարի տակ գրված էր․  «Der Tag, an dem das perfide Rußland 

krepieren wird, wird ein Tag der Erlösung für ganze unsere Monarchie sein.»[27]։ Մյուս 

բացիկը պատրաստված էր գերմանական կայսրությունում։ Դա գերմանացիների 

նվերն էր ավստրո-հունգարական մարտիկներին։ Բացիկի վերևում տպված էր ․ 

«Viribus unitis»[28], տակը զետեղված էր մի նկար՝ սըր Գրեյը՝ կախաղանի վրա, որի տակ 



ուրախ-ուրախ պատիվ էին տալիս ավստրիացի և գերմանացի զինվորները։ Նկարի 

տակ տպագրված էր մի ոտանավոր Գրեյնցի «Երկաթե բռունցք» գրքից (ուրախ 

քառյակներ մեր թշնամիների մասին)։ Գերմանական թերթերը նշում էին, թե Գրեյնցի 

ոտանավորները ձաղկող են, լի անխարդախ հումորով և չգերազանցված 

սրամտությամբ։ Ահա կախաղանի տակ զետեղված ոտանավորի թարգմանությունը․  

ԳՐԵՅԸ  

Բարձունքի վրա կախաղան հանված, 

Ճոճվում է Էդվարդ Գրեյն անաստված ․ 

Պետք էր ավելի շուտ կախել նրան, 

Բայց մի հանգամանք խանգարեց դրան ․ — 

Ոչ մի սեգ կաղնի չուզեց իր ճյուղին 

Օրորել նրան՝ Հիսուս Քրիստոսին դավաճանողին, 

Եվ անասունն այդ ճոճվում է, ավա՜ղ, 

Ֆրանսիացիների հանրապետական կաղամախից կախ։  

Կապիտան Սագները դեռ մինչև վերջ չէր կարդացել «անխարդախ հումորով ու 

չգերազանցված սրամտությամբ» լի այդ տողերը, երբ վազեվազ շտաբի վագոն մտավ 

գումարտակի հանձնակատար Մատուշիչը։  

Նրան կապիտան Սագներն ուղարկել էր կայարանի պարետանոցին կից 

հեռագրատունը՝ իմանալու, թե արդյոք որևէ հրաման չկա՞, և նա բերել էր բրիգադից 

արված մի հեռագիր։ Վերծանման բանալիին դիմելու հարկ չեղավ։ Հեռագիրը 

ծածկագրված չէր և բարբառում էր․ Rasch abkochen, dann Vormarsch nach Sokal[29]։  

Կապիտան Սագները մտահոգ օրորեց գլուխը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել,— ասաց Մատուշիչը,— կայարանի պարետը 

հրամայեց ձեզ խնդրել, որ անձամբ գնաք իր մոտ բանակցելու։ Ստացված է ևս մի 

հեռագիր։  



Փոքր-ինչ հետո կայարանի պարետի և կապիտան Սագների միջև տեղի ունեցավ մի 

հույժ գաղտնի խոսակցություն։  

Առաջին հեռագրի բովանդակությունը, թե՝ «Շտապ ճաշ եփել, ապա շարժվել դեպի 

Սոկալ», տարակուսանք էր հարուցում։ Չէ՞ որ տվյալ պահին գումարտակը գտնվում 

էր Ռաբ կայարանում։ Եվ այնուհանդերձ հեռագիրը պետք է հանձնվեր ըստ 

պատկանելույն։ Հասցեատերն էր Իննսունմեկերորդ դնդի երթային գումարտակը, 

պատճենը պետք էր հանձնել Յոթանասունհինգերորդ գնդի երթային գումարտակին, 

որը գտնվում էր ետևում։ Ստորագրությունը ճիշտ էր․  «Բրիգադի հրամանատար 

Ռիտտե Ֆոն Հերբերգ»։  

— Հույժ գաղտնի, պարոն կապիտան,— նախազգուշացրեց կայարանի պարետը։— 

Ձեր դիվիզիայից մի գաղտնի հեռագիր է ստացվել։ Բրիգադներից մեկի 

հրամանատարը խելագարվել է։ Նրան ուղարկել են Վիեննա, երբ նա բրիգադից բոլոր 

ուղղությունեերով մի քանի դյուժին այդպիսի հեռագրեր է ուղարկել։ Բուդապեշտում 

դուք ճիշտ այդպիսի մի հեռագիր էլ կստանաք։ Նրա բոլոր հեռագրերը, հասկանալի է, 

պետք է չեղյալ համարվեն։ Բայց առայժմ մենք ոչ մի կարգադրություն չենք ստացել։ 

Ձեռքիս տակ է, ինչպես ես արդեն ասացի, միայն դիվիզիայից տրված հրամանը, թե 

չծածկագրված հեռագրերը ուշադրության չառնել։ Բայց ես պարտավոր եմ հանձնել 

դրանք, քանի որ այդ մասին մեր ինստանցիաներից ոչ մի ցուցում չեմ ստացել։ Մեր 

ինստանցիաների միջոցով ես հարցում արի բանակային կորպուսի 

հրամանատարությանը։ Հետաքննություն է սկսված։  

— Ես հին սակրավորական ծառայության կադրային սպա եմ,— ավելացրեց նա։— 

Մասնակցել եմ Գալիցիայի մեր ստրատեգիական երկաթուղու շինարարությանը։  

— Պարոն կապիտան,— ասաց նա մի րոպե անց,— մեզ, ծերունիներիս, որ 

ծառայությունը սկսել ենք որպես հասարակ զինվոր, միայն ռազմաճակատ են քշում։ 

Թեև ներկայումս ռազմական մինիստրությունում շնից շատ հաղորդակցության 

ճանապարհների քաղաքացիական ինժեներներ կան, որոնք հոժարականի քննություն 



են հանձնել։ Սակայն, միևնույն է, քառորդ ժամից դուք շարունակելու եք ձեր 

ճանապարհը․․․ Հիշում եմ, թե ինչպես մի անգամ Պրագայի կադետական դպրոցում 

ես, ձեր ավագ ընկերը, ձեզ օգնում էի ճոճաձողի վրա վարժություններ կատարելիս։ 

Այն ժամանակ մեզ երկուսիս արձակուրդից զրկեցին։ Չէ՞ որ դուք էլ ձեր դասարանում 

կռվում էիք գերմանացիների հետ[30] ․ ․ ․  Ձեզ հետ էր սովորում Լուկաշը, և դուք, 

կարծեմ, մտերիմ բարեկամներ էիք։ Այդ ամենը, հիշեցի երբ հեռագրով ստացա 

երթային գումարտակի այն սպաների ցուցակը, որոնք երթային գումարտակի հետ 

անցնում են իմ կայարանով։ Այն ժամանակվանից շատ ջուր է հոսել։ Այն Ժամանակ 

ես կադետ Լուկաշին շատ էի համակրում։  

Այդ խոսակցությունը կապիտան Սագների վրա ճնշող տպավորություն գործեց։ Նա 

ճանաչեց իր խոսակցին։ Կադետական դպրոցի աշակերտ եղած ժամանակ պարետը 

ղեկավարում էր ավստրիական օպոզիցիան։ Հետագայում աստիճանների հետևից 

ընկնելով, նրանք թողել էին իրենց օպոզիցիոն տրամադրությունները։ Կապիտան 

Սագներին առանձնապես վիրավորեց պորուչիկ Լուկաշին հիշատակելը, որին ինչ-որ 

անհայտ պատճառներով ամենուրեք անտեսում էին։  

— Պորուչիկ Լուկաշը հիանալի սպա է,— ընդգծված կերպով ասաց կապիտան 

Սագները։— Մեր գնացքն ե՞րբ է մեկնում։  

Կայարանի պարետը նայեց ժամացույցին։  

— Վեց րոպեից։  

— Ես գնացի,— շտապեց Սագները։  

— Ես կարծում էի, թե հրաժեշտի առթիվ դուք ինձ որևէ բան կասեք, Սագներ․․․  

— Also nazdar[31],— պատասխանեց Սագները և դուրս եկավ կայարանի 

պարետանոցից։  

* * *  



Վերադառնալով գնացքի շտաբի վագոնը, կապիտան Սագները բոլոր սպաներին 

գտավ իրենց տեղերում։ Նրանք, խմբերի բաժանված, «չապարի» (frische viere) էին 

խաղում։ Չէր խաղում միայն կադետ Բիգլերը։ Նա թերթում էր իր սկսած ձեռագրերը, 

որ վերաբերում էին ռազմական գործողությունների թատերաբեմում տեղի ունեցող 

իրադարձություններին։ Կադետ Բիգլերը երազում էր աչքի ընկնել ոչ միայն ռազմի 

դաշտում, այլև գրական ասպարեզում՝ որպես պատերազմական 

իրադարձությունների տարեգիր։ Զարմանալի թևերի և «ձկան պոչի» տերը 

պատրաստվում էր նշանավոր ռազմական գրող դառնալ։ Նրա գրական փորձերն 

սկսվում էին բազմախոստում վերնագրերով, և դրանցում, ինչպես հայելու մեջ, 

արտացոլվում էր այն դարաշրջանի միլիտարիզմը։ Բայց թեմաները դեռևս մշակված 

չէին, թղթի պատառիկների վրա նշված էին միայն ապագա երկերի անունները․ «Մեծ 

պատերազմի մարտիկների կերպարները», «Ո՞վ սկսեց պատերազմը», «Ավստրո-

Հունգարիայի քաղաքականությունը և համաշխարհային պատերազմի ծնունդը», 

«Ակնարկներ պատերազմական գործողությունների թատերաբեմից», «Ավստրո-

հունգարիան և համաշխարհային պատերազմը», «Պատերազմի դասերը», 

«Հանրամատչելի ատենաբանություն պատերազմի ծագման մասին», «Խոհեր ռազմա-

քաղաքական հարցերի շուրջ», «Ավստրո-Հունգարիայի փառքի օրը», «Սլավոնական 

իմպերիալիզմը և համաշխարհային պատերազմը», «Ռազմական փաստաթղթեր», 

«Նյութեր համաշխարհային պատերազմի պատմության համար», «Համաշխարհային 

պատերազմի գրագիր», «Համաշխարհային պատերազմի ամենօրյա տեսություն», 

«Առաջին համաշխարհային պատերազմը», «Մեր դինաստիան համաշխարհային 

պատերազմի մեջ», «Ավստրո-Հունգարական միապետության ժողովուրդները զենքի 

կոչված», «Պայքար համաշխարհային տիրապետության համար», «Իմ փորձը 

համաշխարհային պատերազմում», «Իմ ռազմական արշավի քրոնիկան», «Ինչպես են 

պատերազմում Ավստրո-Հունգարիայի թշնամիները», «Ո՞վ է հաղթելու», «Մեր 

սպաներն ու մեր զինվորները», «Իմ զինվորների հիշարժան գործերը», «Մեծ 

պատերազմի էպոխայից», «Գիրք ավստրո-հունգարական հերոսների», «Երկաթե 



բրիգադը», «Ժողովածու ռազմաճակատից գրածս նամակների», «Մեր երթային 

գումարտակի հերոսները», «Ձեռնարկ ռազմաճակատի զինվորների համար», 

«Մարտերի օրեր և հաղթանակի օրեր», «Թե ինչ տեսա ու զգացի պատերազմի 

դաշտում», «Դիրքերում», «Սպան պատմում է․․․», «Հառա՛ջ Ավստրո-Հունգարիայի 

զավակների հետ», «Թշնամու սավառնակներն ու մեր հետևազորը», «Մարտից հետո», 

«Մեր հրետանավորները որպես հայրենիքի հավատարիմ զավակներ», «Եթե նույնիսկ 

բոլոր սատանաները դուրս գային մեր դեմ․․․», «Պաշտպանողական պատերազմ և 

հարձակողական պատերազմ», «Արյուն և երկաթ», «Հաղթանակ կամ մահ», «Մեր 

հերոսները գերության մեջ»։  

Կապիտան Սագները մոտեցավ կադետ Բիգլերին, նայեց նրա բոլոր ձեռագրերն ու 

հարցրեց, թե ինչի համար է նա գրել այդ ամենը և թե դրանք ի՛նչ կնշանակեն։  

Կադետ Բիգլերը ոգևորված պատասխանեց, թե նշագրումներից յուրաքանչյուրը 

ցույց է տալիս այն գրքի վերնագիրը, որ նա պիտի գրի։ Որքան վերնագիր՝ այնքան 

գիրք։  

― Ես կցանկանայի, պարոն կապիտան, որ ռազմի դաշտում ընկնելուց հետո 

ինձնից մի հիշատակ մնար։ Իմ իդեալն է գերմանացի պրոֆեսոր Ուգո Կրաֆտը։ Նա 

ծնվել է 1870 թվին, ներկայիս համաշխարհային պատերազմին կամավոր կերպով 

մտել է զորքի շարքերը և 1914 թվի օգոստոսի երկուսին ընկել Անլոյում։ Իր մահից 

առաջ նա հրատարակել է «Ինքնադաստիարակություն ի սեր կայսեր մեռնելու 

համար»[32] գիրքը։  

Կապիտան Սագները Բիգլերին տարավ լուսամատի մոտ։  

— Ցույց տվեք, կադետ Բիգլեր, թե էլ ինչ ունեք։ Ինձ չափազանց հետաքրքրում է 

այդօրինակ գործունեությունը,— հեգնանքը չթաքցնելով, խնդրեց կապիտան 

Սագները։– Այդ ի՞նչ տետր խոթեցիք ձեր ծոցը։  

— Դա ոչինչ, դատարկ բան է, պարոն կապիտան,— շփոթվեց Բիգլերը երեխայի 

պես կարմրելով։— Բարեհաճեցեք հավաստիանալ։  



Տետրը վերնագրված էր․  

Սխեմաներ ավստրո-հունգարական բանակի նշանավոր ու փառապանծ 

ճակատամարտերի։  

Ըստ պատմական ասումնասիրոթյունների կազմել է կայսերական թագավորական 

սպա ԱԴՈԼՖ ԲԻԳԼԵՐԸ։  

Ծանոթագրություններն ու մեկնաբանություները կայսերական թագավորական 

սպա ԱԴՈԼՖ ԲԻԳԼԵՐԻ։  

Սխեմաները չափազանց պրիմիտիվ էին։  

Տետրը սկսվում էր նյորդլինգենի 1634 թ ․  սեպտեմբերի 6-ի ճակատամարտի 

սխեմայով։ Այնուհետև գալիս էին՝ Զենտայի 1697 թ․ սեպտեմբերի 11-ի, Կալդերոյի 

1805 թ ․  հոկտեմբերի 31-ի, Ասպերնի 1809 թ ․  մայիսի 22-ի ճակատամարտերը, 

Լայպցիգի մոտ 1813 թվին տեղի ունեցած ժողովուրդների ճակատամարտը, ապա 

Սանտա-Լուչիայի 1848 թ․ մայիսյան ճակատամարտը և Տրուտնովի 1866 թ․ հունիսի 

27-ի մարտերը։ Այդ տետրում վերջինը Սարաևոյի 1878 թ ․  օգոստոսի 19-ի 

ճակատամարտի սխեման էր։ Ճակատամարտերի սխեմաներն ու պլանները իրարից 

ոչնչով չէին տարբերվում։ Կադետ Բիգլերը պատերազմող կողմերից մեկի դիրքերը 

նշել էր դատարկ, իսկ մյուսինը՝ ստվերագծած վանդակներով։ Թե՛ մեկ և թե՛մյուս 

կողմում կար ձախ թև, կենտրոն և աջ թև։ Հետևում նշված էին ռեզերվները, այստեղ ու 

այնտեղ՝ սլաքներ։ Նյորդլինգենի, ինչպես և Սարաևոյի, ճակատամարտի սխեման 

հիշեցնում էր ֆուտբոլի դաշտ, որտեղ դեռ խաղը սկսվելուց առաջ խաղացողները 

դասավորված են։ Իսկ սլաքները ցույց էին տալիս, թե այս կամ այն կողմը դեպի ուր 

պիտի խփի գնդակը։  

Կապիտան Սագները մեկեն զգաց այդ նմանությանը և հարցրեց․  

— Կադետ Բիգլեր, դուք ֆուտբոլ խաղո՞ւմ եք։  



Բիգլերը էլ ավելի կարմրեց և սկսեց ջղայնաբար աչքերը ճպճպացնել, այնպես որ 

թվում էր, թե պատրաստվում է լաց լինել։ Կապիտան Սագները քմծիծաղ տալով 

թերթեց տետրը և կանգ առավ ավստրո-պրուսական պատերազմի ժամանակ 

Տրուտնովի մոտ տեղի ունեցած ճակատամարտի սխեմայի տակ գրված 

ծանոթագրության վրա։  

Կադետ Բիգլերը գրել էր․ «Տրուտնովի մոտ չէր կարելի ճակատամարտ տալ, քանի 

որ լեռնային տեղանքը գեներալ Մացուխելիին հնարավորություն չէր տալիս 

ծավալելու դիվիզիան, որին սպառնում էին մեր դիվիզիայի ձախ թևը շրջապատող 

բարձունքներում տեղավորված պրուսական ուժեղ զորասյունները»։  

― Ձեր կարծիքով, Տրուտնովի մոտ,— քմծիծաղ տվեց կապիտան Սագները, տետրը 

վերադարձնելով կադետ Բիգլերին,— կարելի էր ճակատամարտ տալ միայն այն 

դեպքում, երբ Տրուտովը լիներ հարթ վայրում։ Ա՜խ դուք, բուդեյովիցյան Բենեդեկ։ 

Կադետ Բիգլեր, շատ հաճելի է, որ կայսրական բանակի շարքերում գտնվելու կարճ 

ժամանակամիջոցում դուք ջանացել եք խորամուխ լինել ռազմագիտության մեջ։ 

Դժբախտաբար, ձեզ մոտ այնպես է դուրս եկել, որ կարծես երեխաները զինվոր-

զինվոր են խաղում և իրենք իրենց գեներալի աստիճան տալիս։ Այնպես արագ եք 

բարձրացրել ձեր աստիճանը, որ ուղղակի մարդու քեֆ է գալիս։ Կայսրական 

թագավորական սպա Ադոլֆ Բիգլեր։ Այդպես որ գնա, մենք դեռ Բուդապեշտ չհասած, 

դուք արդեն ֆելդմարշալ կդառնաք։ Դեռ երեկ չէ մյուս օրը դուք ձեր հոր մոտ կովի 

կաշի էիք կշռում, ո՜վ կայսրական թագավորական լեյտենանտ Ադոլֆ Բիգլեր։ Լսեցեք, 

չէ՞ որ դուք դեռ սպա էլ չեք։ Դուք կադետ եք, եֆրեյտորի և ենթասպայի միջև ընկած մի 

բան։ Դուք նույնքան իրավունք ունեք ձեզ սպա անվանելու, որքան այն եֆրեյտորը, որ 

պանդոկում հրամայում է իրեն «պարոն շտաբի գրագիր» անվանել։  

— Լսիր, Լուկաշ,— դիմեց նա պորուչիկին,— կադետ Բիգլերը քո վաշտում է։ Այդ 

տղային խելքի բեր։ Ստորագրում է՝ «սպա»։ Դեռ թող կռվում արժանանա այդ 

կոչումին։ Երբ սկսվի հրետանային փոթորկալի կրակը և մենք գրոհի գնանք, թող 



կադետ Բիգլերն իր դասակի հետ կտրատի լարափակոցները, der gute Junge! 

Apropos[33], քեզ բարևում է Ցիկանը, նա Ռաբում կայարանի պարետ է։  

Կադետ Բիգլերն հասկացավ, որ խոսակցությունն ավարտված է, պատիվ տվեց և, 

խեցգետնի պես կարմրած, սկսեց վագոնում վազ տալ, մինչև որ հասավ միջանցքի 

ծայրը։  

Նա լուսնոտի պես բացեց զուգարանի դուռը և, նկատելով՝ «Զուգարանից 

թույլատրվում է օգտվել միայն գնացքը շարժվելիս, գերմանա-հունգարական 

մակագրությունը, ֆսֆսաց, սկսեց հեծկլտալ ու դառնորեն լալ։ Այնուհետև իջեցրեց 

շալվարը և, արցունքները սրբելով, սկսեց իրեն զոռ տալ։ Ապա օգտագործեց այն 

տետրը, որի վերնագիրն էր․ «Սխեմաներ ավստրո-հունգարական բանակի նշանավոր 

ու փառապանծ ճակատամարտերի, որ կազմել է կայսրական թագավորական սպա 

Ադոլֆ Բիգլերը»։ Պղծված տետրն անհետացավ ծակի մեջ և, ընկնելով գծի վրա, սկսեց 

դես ու դեն նետվել ընթացող գնացքի տակի ռելսերի արանքում։  

Կադետը ջրով լվաց իր կարմրած աչքերը և դուրս եկավ միջանցք, վճռելով լինել 

ուժեղ, շատ ուժեղ։ Դեռևս առավոտվանից նրա գլուխն ու փորը ցավում էին։  

Նա անցավ հետևի կուպեի մոտով, որտեղ գումարտակի հանձնակատար 

Մատուշիչը գումարտակի հրամանատար Բատցերի սպասյակի հետ վիեննական 

«շնոպս» (վաթսունվեց) էր խաղում։  

Ներս նայելով կուպեի բաց դռնից, կադետ Բիգլերը հազաց։ Երկուսն էլ երեսները 

շրջեցին ու շարունակեցին իրենց խաղը։  

— Մի՞թե չգիտեք, թե ինչ է պետք անել,— հարցրեց կադետ Բիգլերը։  

― Ես չեմ կարող, «mi’ is’ d’ Trump’ ausganga»[34],― պատասխանեց կապիտան 

Սագների սպասյակը Կաշպերյան լեռների զարհուրելի գերմանական բարբառով։— 

Պետք էր, գնայի ագուռի թղթերը, պարոն կադետ, ագուռի խոշոր թղթերը,― 



շարունակեց նա,― և հետո միանգամից ագռավի թագավորը․․․ Ա՛յ թե ինչ պետք է 

անեի․․․  

Այլևս ոչ մի խոսք չասելով, կադետ Բիգլերը քաշվեց իր անկյունը։ Երբ 

ենթապրապորշչիկ Պլեշները մոտեցավ նրան, որ հյուրասիրի թղթախաղով տարած 

կոնյակով, շատ զարմացավ՝ տեսնելով, թե կադետ Բիգլերն ինչպիսի ջանադրությամբ 

է կարդում պրոֆեսոր Ուդո Կրաֆտի «Ինքնադաստիարակություն հանուն կայսեր 

մեռնելու համար» գիրքը։  

Դեռ Բուդապեշտ չհասած կադետ Բիգլերը սոսկալի հարբած էր։ Դուրս կախվելով 

լուսամուտից, նա անդադար գոռում էր դեպի անդորր տարածաթյունը․  

― Frisch drauf! Im Gottes Namen frisch drauf![35] 

Կապիտան Սագների հրամանով գումարտակի հանձնակատար Մատուշիչը 

Բիգլերին ներս քաշեց կուպե և սպասյակ Բարցերի հետ նրան պառկեցրեց նստարանի 

վրա։  

Կադետ Բիգլերը երազ տեսավ։  

ԿԱԴԵՏ ԲԻԳԼԵՐԻ ԵՐԱԶԸ ԲՈՒԴԱՊԵՇՏ ՀԱՍՆԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ  

Նա մայոր է, կրծքին՝ signum laudis և երկաթե խաչ։ Տեսչական ստուգման է գնում 

իրեն վստահված բրիգադի ճակատամասը։ Չի կարողանում հասկանալ, թե ինչպես է 

պատահել, որ ինքը, որին ենթարկվում է մի ամբողջ բրիգադ, մինչև հիմա դեռ մայորի 

աստիճան ունի։ Նա ենթադրում է, որ իրեն տրված է գեներալ-մայորի աստիճան, բայց 

«գեներալ»-ը անհետացել է դաշտային փոստի թղթերի մեջ։  

Իր մտքի մեջ նա ծիծաղում է կապիտան Սագների վրա, որն այն ժամանակ 

գնացքում նրան սպառնաց ուղարկել լարափակոցներ կտրատելու։ Ի դեպ, կապիտան 

Սագները պորուչիկ Լուկաշի հետ միասին իր՝ Բիգլերի առաջարկությամբ արդեն 

վաղուց տեղափոխված է ուրիշ գունդ, ուրիշ դիվիզիա, ուրիշ բանակային կորպուս։  



Ինչ-որ մեկը նրան նույնիսկ պատմել է, որ նրանք երկուսն էլ, թշնամուց փախչելով, 

խայտառակ կերպով մեռել են մի ճահիճում։ Երբ Նա ավտոմոբիլով գնում էր դիրքերը՝ 

իրեն վստահված բրիգադի ճակատամասը տեսչական ստուգման ենթարկելու, նրա 

համար ամեն ինչ պարզ էր։ Նա անձամբ ուղարկված է բանակի գլխավոր շտաբի 

կողմից։  

Զինվորներն անցնում են նրա մոտով և երգում մի երգ ․  որը նա կարդացել է 

ավստրիական զինվորական երգերի «Es gilt»[36] ժողովածուում․  

Halt’ euch brav, ihr tapf ’ren Brüder, 

werft den Feind nur herzhaft nieder, 

Laßt des Kaisers Fahne weh’n…[37] 

Դաշտանկարը հիշեցնում է «Wiener illustrierte Zeitung»[38]-ի 

պատկերազարդումները։  

Ամբարի աջ կողմում տեղավորված է հրետանին։ Սա գնդակոծում է թշնամու 

խրամատները, որոնք ընկած են այն խճուղու մոտ, որով նա գնում է ավտոմոբիլով։ 

Ձախ կողմում կանգնած է մի տուն, որի ներսից կրակում են, մինչ թշնամին ջանում է 

խզակոթերով տեղահան անել դուռը։ Խճուղու մոտ այրվում է թշնամու մի սավառնակ։ 

Հեռվում երևում են հեծելազորն ու բոցավառվող գյուղեր։ Ավելի հեռվում, մի փոքրիկ 

բարձունքի վրա դասավորված են երթային գումարտակի խրամատները, որտեղից 

գնդացրային կրակ են բացել։ Խճուղու երկայնքով ձգված են թշնամու խրամատները։ 

Վարորդը խճուղիով մեքենան վարում է դեպի թշնամու կողմը։ Գեներալը գոռում է 

վարորդի խոսափողակի մեջ․  

— Չե՞ս տեսնում ուր ենք գնում։ Այնտեղ թշնամին է։  

Սակայն վարորդը հանգիստ պատասխանում է․  

― Պարոն գեներալ, սա միակ կարգին ճանապարհն է։ Եվ լավ վիճակի մեջ է։ 

Հարևան ճանապարհներին դողերը չեն դիմանա։  



Որքան ավելի են մոտենում թշնամու դիրքերին, այնքան կրակը սաստկանում է։ 

Արկերը պայթում են սալորենիների ծառուղու երկու կողմերին փորված 

խրամառուների վրա։  

Սակայն վարորդը հանգիստ հաղորդում է խոսափողակով․  

— Սա հիանալի խճուղի է, պարոն գեներալ։ Մարդ իսկի չի իմանում ինչպես է 

քշում։ Եթե թեքվենք դեպի դաշտը, մեր դողը կպայթի։  

— Տեսեք, պարոն գեներալ,— նորից գոռում է վարորդը։— Այս խճուղին այնքան լավ 

է շինված, որ նույնիսկ երեսունուկես սանտիմետրանոց հրասանդները մեզ բան չեն 

կարող անել։ Խճուղին կալի պես հարթ է։ Իսկ այն քարքարոտ սայլուղիների վրա մեր 

դողերը կպայթեն։ Չենք էլ կարող հետ դառնալ, պարոն գեներալ։  

— Դըզ-դըզ-դըզ-դզո՜ւմ,— լսում է Բիգլերը, և ավտոմոբիլը մի վիթխարի թռիչք է 

կատարում։  

— Ասում էի, չէ՞, պարոն գեներալ,— բղավում է վարորդը խոսավաղակի մեջ,— որ 

խճուղին չափազանց լավ է շինված։ Ա՛յ, հենց նոր ուղղակի մեր կողքին երեսունուկես 

սանտիմետրանոց պայթեց, բայց ահա, ոչ մի փոս, կարծես կալ լինի։ Բայց բավական է, 

որ դեպի դաշտը քշենք՝ դողերը կպայթեն։ Հիմա մեզ վրա կրակում են չորս կիլոմետր 

հեռավորությունից։  

— Ո՞ւր ենք գնում։  

— Դա հետո կիմանանք,— պատասխանում է վարորդը քանի դեռ խճուղին այսպես 

է, ես երաշխավոր եմ ամեն ինչի համար։  

Հանկարծ թռի՛չք, զարհուրելի մի թռիչք, և մեքենան կանգ է առնում։  

— Պարոն գեներալ,— գոռում է վարորդը,— դուք գլխավոր շտաբի քարտեզն ունե՞ք։  

Գեներալ Բիգլերը վառում է էլեկտրական լապտերիկը և տեսնում, որ ծնկների վրա 

դրված է գլխավոր շտաբի քարտեզը։ Բայց միաժամանակ դա 1864 թ․ հոլանդական 



ծովափերի քարտեզն է, այն ժամանակվա քարտեզը, երբ Պրուսիան ու Ավստրիան 

Դանիայի դեմ պատերազմում էին Շլեզվիգի համար։  

— Այստեղ ճամփաբաժան է,— ասում է վարորդը,— երկու ճանապարհներն էլ 

տանում են դեպի թշնամու դիրքերը։ Սակայն ինձ համար կարևորը միայն լավ 

խճուղին է, որպեսզի դողերը չտուժեն, պարոն գեներալ․․․ Ես շտաբի ավտոմոբիլի 

համար պատասխանատու եմ․․․  

Հանկարծ հարվա՛ծ, մի խլացուցիչ հարվա՛ծ, և աստղերը մեծանում են անիվների 

պես։ Հարդագողի ճանապարհը թանձր է կաթի սերի պես։  

Նա, Բիգլերը, վարորդի նստարանին նստած, համբառնում է տիեզերք։ Մնացածը 

կարծես մկրատով կտրատած չինի։ Ավտոմոբիլից մնացել է միայն նրա մարտական 

գրոհող առաջամասը։  

― Ձեր բախտը բերեց,— ասում է վարորդը,– որ ուսիս վրայից քարտեզը ցույց տվիք։ 

Դուք թռաք-ընկաք ինձ մոտ, իսկ մնացածը պայթեց։ Դա 

քառասուներկուսանտիմետրանոց արկ էր։ Գիտեի, որ այդպես է լինելու։ Քանի որ 

ճամփաբաժան է, խճուղին բանի պետք չէ։ Երեսունութսանտիմետրանոց արկից հետո 

կարող էր միայն քառասուներկուսանտիմետրանոց լինել։ Չէ՞ որ առայժմ ուրիշ 

չափերի արկեր չեն արտադրում, պարոն գեներալ։  

— Դեպի ո՞ւր եք քշում։  

— Թռչում ենք երկինք, պարոն գեներալ, մեզ անհրաժեշտ է խուսափել 

գիսաստղերից։ Նրանք քառասուներկուսանտիմետրանոցից էլ սոսկալի են։  

— Հիմա մեր տակը Մարսն է,— հայտնում է վարորդը երկար պաուզայից հետո։  

Բիգլերը նորից իրեն միանգամայն հանգիստ զգաց։  

— Դուք ծանո՞թ եք Լայպցիգի մոտ ժողովարդների մղած պատերազմի 

պատմությանը,— հարցնում է նա,— ֆելդմարշալ իշխան Շվացենբերգը 1813 թվին 

շարժվեց դեպի Լիբերտկովից, հոկտեմբերի տասնվեցին տեղի ունեցավ Լինդենաուի 



համար մղված մարտը, գեներալ Մերվելդտի ճակատամարտը։ Ավստրիական 

զորքերը գրավեցին Վախավը, իսկ երբ հոկտեմբերի տասնիննին Լայպցիգն ընկավ․․․  

— Պարոն գեներալ,— հանկարծ ընդհատեց նրան վարորդը,― մենք երկնքի դռան 

առաջ ենք, իջե՛ք, պարոն գեներալ։ Մենք երկնքի դռնով անցնել չենք կարող, այստեղ 

հրմշտուք է։ Ուր նայամ ես՝ զորք է ու զորք։  

— Մեկն ու մեկին տակը գցիր,— գոռում է նա վարորդի վրա,— և իսկույն մի կողմ 

կքաշվեն։  

Եվ ավտոմոբիլից դուրս կախվելով՝ գեներալ Բիգլերը բղավում է․  

— Achtung, sie Schweinbande![39] Ա՜յ քեզ անասուններ, գեներալ են տեսնում և չեն 

մտածում «աջ հավասարում» անել։  

Վարորդը հանգստացնում է նրան.  

— Դա նրանց համար հեշտ չէ, պարոն գեներալ, շատերի գլուխները կտրված են։  

Գեներալ Բիգլերը միայն հիմա է նկատում, որ այդ բազմությունը կազմված է 

հաշմանդամներից, որոնք կռվում կորցրել են մարմնի զանազան մասեր՝ գլուխ, ձեռք, 

ոտք։ Սակայն նրանք իրենց պակաս մասերը, ուղեպայուսակի մեջ դրած, իրենց հետ 

ման են ածում։ Պատառոտված շինել հագած մի բարեպաշտ հրետանավոր, որ 

հրմշտելով առաջ էր մղվում երկնքի դռան առաջ, պարկի մեջ կրում էր իր փորը և 

ստորին վերջավորությունները։ Մի բարեպաշտ աշխարհազորայինի պարկի միջից 

գեներալ Բիգլերին նայում էր հետույքի այն կեսը, որ աշխարհազորայինը կորցրել էր 

Լվովի մոտ։  

— Դա կարգի համար է,— դարձյալ բացատրեց վարորդը, ավտոմոբիլը քշելով խիտ 

բազմության միջով,— որովհետև պետք է ներկայանան երկնային գերագույն 

հանձնաժողովին։  

Երկնքի դռնից ներս մտնել թույլ էին տալիս միայն նշանաբառով, որը գեներալ 

Բիգլերն իսկույն հիշեց․ «հանուն աստծո և կայսեր»։  



Ավտոմոբիլը մտնում է դրախտ։  

— Պարոն գեներալ,— դիմեց Բիգլերին մի թևավոր սպա-հրեշտակ, երբ նրանք 

անցնում էին զինակոչիկ-հրեշտակների զորանոցի մոտով,— դուք պետք է գնաք 

գլխավոր հրամանատարի ռազմակայան։  

Նրանք անցան վարժադաշտը, որ լեփ-լեցուն էր զինակոչիկ հրեշտակներով, որոնց 

սովորեցնում էին «ալելույա» գոռալ։  

Անցան զինվորների մի խմբի մոտով, որտեղ շիկագլուխ կապրալ-հրեշտակը 

խստավարժեցնում էր զինվորական լրիվ համազգեստ կրող մի դմբլո զինակոչիկ-

հրեշտակի, բռունցքով հարվածում նրա փորին ու բղավում․ «Բերանդ լայն բաց արա, 

Բեթղեհեմի խոզ, մի՞թե այդպես են «ալելույա» գոռում։ Կարծես բերանումդ կնեդլիկ 

կա։ Հետաքրքիր է, թե ո՞ր էշն է քեզ թողել դրախտ։ Մեկ էլ կրկնիր․․․ ― «Հլէ-հլի-

լույա»։— «Այդ ի՞նչ է, սրիկա, մեր դրախտումն էլ պիտի քթիդ մեջ խոսե՞ս։ Մե՛կ էլ 

կրկնիր, Լիբանանի մայրի»։  

Նրանք շարունակում էին առաջանալ, բայց դեռ երկար ժամանակ լսվում էր 

ահաբեկված ռնգախոս հրեշտակ-զինակոչիկի ոռնոցը․ «Հլե-հլի-լույա» և․ հրեշտակ-

կապրալի գոռոցը․ «Ալ-լե-լու-յա, ալ-լե-լու-յա, հորդանանի խոզ»։  

Ապա նրանք մի մեծ, Չեխական Բուդեյովիցիի Մարինյան զորանոցի նման մեծ, 

շենքի վրա տեսան մի փառահեղ լուսապսակ, իսկ շենքի վերևում երկու սավառնակ, 

մեկը նրա աջ, մյուսը ձախ կողմում, դրանց միջև ձգված էր մի ահագին պաստառ, որի 

վրա հսկայական տառերով գրված էր․ K. u k. Gottes Hauptquartier[40]։  

Դաշտային ժանդարմերիայի համազգեստ հագած երկու հրեշտակներ 

ավտոմեքենայից դուրս են բերում գեներալ Բիգլերին, բռնում վզակոթից և տանում 

վեր, երկրորդ հարկ։  

― Տեր աստծո առաջ ձեզ կարգին կպահեք,– ասում են նրանք և նրան ներս հրում։  



Սենյակի մեջտեղում, որի պատերից կախված են Ֆրանց Իոսիֆի և Վիլհելմի, 

թագաժառանգ Կառլ Ֆրանց Իոսիֆի, գեներալ Վիկտոր Դանեկելի, էրցհերցոգ 

Ֆրիդրիխի և գլխավոր շտաբի պետ Կոնրադ ֆոն Հեցենդորֆի պորտրեները, կանգնած 

է տեր աստվածը։  

— Կադետ Բիգլեր,— խստորեն հարցնում է աստված,— դուք ինձ ճանաչո՞ւմ եք։ Ես 

տասնմեկերորդ երթային վաշտի նախկին կապիտան Սագներն եմ։  

Բիգլերը քար է կտրում։  

— Կադետ Բիգլեր,— բարբառում է նորից տեր աստվածը,— ի՞նչ իրավունքով եք 

դուք ձեզ վրա առել գեներալ-մայորի տիտղոսը։ Ի՞նչ իրավունքով էիք դուք, կադետ 

Բիգլեր, շտաբի ավտոմոբիլով շրջում թշնամու դիրքերի միջև ընկած խճուղով։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել․․․  

— Լռեցե՛ք, կադետ Բիգլեր, երբ խոսում է աստվածը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել,— նորից կակազելով սկսում է Բիգլերը։  

— Ուրեմն չե՞ք բարեհաճում լռել,— գոռում է նրա վրա աստվածը, բացում դուռը և 

ձայն տալիս։— Թող երկու հրեշտակներ գան այստեղ։  

Սենյակն են մտնում երկու հրեշտակներ՝ ձախ ուսներից հրացանները կախ։ 

Բիգլերը հանձին նրանց ճանաչում է Մատուշիչին ու Բատցերին։  

Տեր աստծո շուրթերը բարբառում են․  

— Դրան գցել արտաքնոցը։  

Կադետ Բիգլերը գլորվում-ընկնում է ինչ-որ տեղ, ուր սոսկալի գարշահոտություն է 

փչում։  

* * *  

Քնած կադետի դիմաց նստած էին Մատուշիչն ու կապիտան Սագների սպասյակ 

Բատցերը և ամբողջ ժամանակ «վաթսունվեց» էին խաղում։  



― Stink awer d’Kerl wie a’Stockfisch[41],– ասաց Բատցերը, որ հետաքրքրությամբ 

հետևում էր, թե ինչպես քնած կադետ Բիգլերը կասկածելիորեն շուռումուռ է գալիս, 

muß’ d’ Hosen voll ha’n[42]․  

— Դա ամեն մարդու կարող է պատահել,— փիլիսոփայորեն նկատեց 

Մատուշիչը։— Ուշադրության մի դարձրու։ Հո դո՞ւ չես շորերը փոխելու։ Ավելի լավ 

կլինի թղթերը բաժանես։  

Արդեն երևամ էր Բուդապեշտի լույսերի հրացոլքը։ Դանուբի վրա լուսարձակը 

շոշափում էր երկինքը։  

Կադետ Բիգլերն, ըստ երևույթին, երազում արդեն ուրիշ բան էր տեսնում։ Նա 

քրթմնջում էր․― «Sagen Sie meiner tapferen Armee, daß sie sich in meinem Herzen ein 

unvergängliches Denkmal der Liebe und Dankbarkeit errichtet hat»[43]։ Քանի որ այդ ասելիս 

նա շուռումուռ էր գալիս, գարշահոտությունը նորից դիպավ Բատցերի քթին, 

Բատցերը թքեց ու թոնթորաց․ «Stink wie a’ Haizlputza, wie a’ bescheißena Haizlputza»[44]։ 

Իսկ կադետ Բիգլերն ավելի ու ավելի անհանգիստ էր շուռումուռ գալիս։ Նրա նոր 

երազը արտակարգ ֆանտաստիկ էր ․  նա պաշտպանում է Լինցը Ավստրիայի 

ժառանգական տիրապետության համար մղվող պատերազմում։ Տեսնում է նա 

քաղաքի շուրջը սարքված ռեդուտներն ու ամրությունները։ Նրա գլխավոր շտաբը վեր 

է ածվել մի մեծ հոսպիտալի։ Ամենուրեք պառկած են իրենց փորերը ամուր բռնած 

վիրավորներ։ Քաղաքի ցցապատնեշների վրայով անցնում են Նապոլեոն I-ի 

ֆրանսիացի դրագունները։  

Իսկ նա, քաղաքի պարետը, կանգնած է նրանց բոլորից վեր, նույնպես բռնել է փորը 

և ձայն է տալիս ֆրանսիացի բանագնացին․  

— Հայտնեցեք ձեր կայսրին, որ ես չեմ հանձնվի։  

Հետո կարծես փորի ցավերը մեղմանում են, և նա իր գումարտակի հետ 

ցցապատնեշի վրայով փախչում է քաղաքից, ընդառաջ գնալով փառքին ու 

հաղթանակին, և տեսնում է, թե ինչպես պորուչիկ Լուկաշը կուրծքը դեմ է անում 



ֆրանսիացի դրագունի թրին, որպեսզի կասեցնի նրա՝ Բիգլերի, ազատագրված Լինցի 

պաշտպանի վրա ուղղված հարվածը։  

Պորուչիկ Լուկաշը մեռնում է նրա ոտքերի տակ, գոչելով․  

― Ein Mann wie Sie, Herr Oberst, ist nötiger als ein nichtsnutziger Oberleutnant![45] 

Լինցի զգացված պաշտպանը դեմքը շրջում է մեռնողից, բայց այդ ժամանակ 

կարտեչը դիպչում է նրա հետույքի թշին։ Բիգլերը մեքենայաբար շոշափում է 

շալվարը և ձեռքի վրա ինչ-որ լպրծուն բան զգում։ Սա բղավում է․  

— Սանիտարներ, սանիտարներ,— և ձիուց վայր է ընկնում։  

Բատցերն ու Մատուշիչը բարձրացրին նստարանի վրայից ցած գլորված Բիգլերին։ 

Ապա Մատուշիչը գնաց կապիտան Սագների մոտ ու զեկուցեց, թե կադետ Բիգլերի 

հետ ինչ-որ վատ բան է կատարվում։  

― Դա կոնյակից չի լինի,— ասաց նա։— Ավելի շուտ՝ խոլերա է։ Կադետ Բիգլերը 

բոլոր կայարաններում ջուր էր խմում։ Մոշոնում ես տեսա, թե նա ինչպես․․․  

— Խոլերան միանգամից չի բռնի, Մատուշիչ։ Ասացեք բժշկին,— նա կողքի 

կուպեում է,— թող նրան նայի։  

Գումարտակին կցված էր «պատերազմական ժամանակի բժիշկ», հավերժական 

ուսանող-բժիշկ ու կորպորանտ Վելֆերը։ Նա սիրում էր խմել ու կռիվներ սարքել, 

բայց բժշկությունը գիտեր իր հինգ մատի պես։ Բժշկական ֆակուլտետների 

դասախոսություններ էր լսել Ավստրո-Հունգարիայի զանազան համալսարանական 

քաղաքներում, պրակտիկա էր անցել ամենատարբեր տեսակի հիվանդանոցներում, 

բայց դոկտորի կոչում չուներ այն հասարակ պատճառով, որ իր հանգուցյալ հորեղբոր 

կտակի համաձայն ուսանող Ֆրիդրիխ Վելֆերին ամենամյա թոշակ էին վճարում 

մինչև բժշկագիտության դոկտորի աստիճան ստանալը։ Այդ թոշակը գրեթե չորս 

անգամ ավելի էր հիվանդանոցում աշխատող ասիստենտի ռոճիկից։ Եվ բժշկական 



գիտությունների թենածու Ֆրիդրիխ Վելֆերը բարեխղճորեն ձգտում էր ըստ 

հնարավորին երկարաձգել բժշկական գիտությունների դոկտորի կոչում ստանալը։  

Քիչ էր մնում ժառանգները խելագարվեին, նրան ապուշ էին հռչակում, փորձեր էին 

անում ամուսնացնել որևէ հարուստ հարսնացուի հետ, միայն թե կարողանային 

նրանից ազատվել։ Մոտավորապես տասներկու կորպորանտային ընկերությունների 

անդամ, բժշկագիտության թեկնածու Ֆրիդրիխ Վելֆերը ժառանգներին տրաքացնելու 

համար Վիեննայում, Լայպցիգում, Բեռլինում հրատարակել էր բավական կարգին 

ոտանավորների մի քանի ժողովածուներ, տպագրվում էր․ «Simplicissimus»-ի մեջ և 

հանգիստ շարունակում սովորել, կարծես ոչինչ չէր պատահել։  

Բայց ահա պայթեց պատերազմը և նենգաբար նրան հարվածեց թիկունքից։ 

«Lachende Lieder»[46], «Krug und Wissenschaft»[47], «Märchen und Parabeln»[48] գրքերի 

հեղինակ բանաստեղծին առանց մի այլևայլության բանակ տարան, իսկ 

ժառանգներից մեկը ամեն ջանք գորձադրեց, որ անհոգ Ֆրիդրիխ Վելֆերը ստանա 

«պատերազմական ժամանակի բժշկի» աստիճան։ Վելֆերը դոկտորական քննություն 

բռնեց։ Նրան առաջարկել էին մի շարք գրավոր հարցեր, որոնց պատասխանները 

պարտավոր էր ուղարկել։ Բոլոր հարցերին նա տվեց միևնույն ստերիոտիպ 

պատասխանը․ «Lecken Sie mir Arsch!»[49]։ Երեք օր հետո գնդապետը հանդիսավոր 

կերպով հայտարարեց, թե Ֆրիդրիխ Վելֆերը ստացել է բժշկագիտության դոկտորի 

դիպլոմ, թե նա վաղուց էր արժանի դոկտորի կոչման և, որպես շտաբի ավագ բժիշկ, 

աշխատանքի է նշանակված պահեստայինների հոսպիտալում, թե հիմա 

ծառայության մեջ արագ առաջ գնալն իրենից է կախված, թե հայտնի է, իհարկե, որ 

Ֆրիդրիխ Վելֆերը զանազան քաղաքներում մենամարտել է սպաների հետ, բայց 

հիմա պատերազմական ժամնակներ են և այդ ամենը մոռացության է տրված։  

Բանաստեղծությունների «Թաս և գիտություն» ժողովածուի հեղինակը պռոշը կծեց 

ու գնաց ծառայելու։ Երբ պարզվեց, որ նա զինվորների նկատմամբ չափազանց 

ներողամիտ է և նրանց ըստ հնարավորին երկար է պահում հիվանդանոցում,— 



մինչդեռ այն ժամանակվա լոզունգն էր՝ «հիվանդանոցում վեր ընկնելն ու սատկելը, 

կամ խրամատում վեր ընկնելն ու սատկելը մի բան է»,— դոկտոր Վելֆերին 

տասներեքերորդ երթային գումարտակի հետ ուղարկեցին ռազմաճակատ։  

Կադրային սպաները նրան համարում էին ոչ լիարժեք պահեստի սպա, պահեստի 

սպաներն ևս, չցանկանալով ավելի խորացնել իրենց և կադրայինների միջև ընկած 

անդունդը, նրան բանի տեղ չէին դնում և հետը ընկերություն չէին անում։  

Կապիտան Սագներն, իհարկե, իրեն շատ ավելի բարձր էր համարում 

բժշկագիտության նախկին թեկնածուից, որն իր երկարամյա ուսումնառության 

ընթացքում շատ սպաներ էր կտրատել։ Երբ Վելֆերը, այդ «պատերազմական 

ժամանակի բժիշկը», անցավ Սագների մոտով, վերջինս նույնիսկ չնայեց նրան և 

շարունակեց պորուչիկ Լուկաշի հետ խոսել դատարկ-մատարկ բաների մասին, թե, 

օրինակ, Բուդապեշտի մոտերքում դդում են աճեցնում։ Այդ առթիվ պորուչիկ Լուկաշը 

հիշեց, թե ինչպես կադետական դպրոցի երրորդ դասարանում սովորելիս նա իր 

«քաղաքացիական» ընկերների հետ եղել է Սլովակիայում։ Մի անգամ նրանք գնացել 

են մի սլովակ ավետարանական պաստորի մոտ։ Պաստորը նրանց հյուրասիրել է 

դդումի գարնիրով համեմած տապակած խոզի մսով։ Հետո նրանց բաժակները գինի է 

լցրել ու ասել․ «Դդումն ու խոզունք գինի են ուզում»— մի բան, որից Լուկաշը խիստ 

նեղացել է։  

― Մենք Բուդապեշտը գրեթե չենք տեսնի,— ափսոսանքով ասաց կապիտան 

Սագները։ Ըստ մարշրուտի մենք միայն երկու ժամ ենք կանգնելու այստեղ։  

― Կարծում եմ, գնացքը կվերակազմեն,— պատասխանեց պորուչիկ Լուկաշը։– Մեզ 

կքշեն Transport-Militärbahnhof[50] տեսակավորման կայարանը։  

Նրանց մոտեցավ «պատերազմական ժամանակի դոկտոր» Վերլֆերը։  

— Դատա՛րկ բան է,— ասաց նա ժպտալով։ — Այն պարոններին, որոնք երազում են 

ժամանակին սպա դառնալ և սպայական ժողովարանում պարծենում են իրենց 

ռազմա-պատմագիտական գիտելիքներով, պետք էր նախազգուշացնել, որ 



քաղցրավենիքի ծանրոցը միանգամից ուտելը վտանգավոր է։ Բրուկից մեկնելուց 

հետո կադետ Բիգլերը կլլել է, ինչպես նա ինքը խոստովանում է, կրեմի երեսուն 

փողրակ, իսկ կայարաններում միայն եռացրած ջուր է խմել։ Դա ինձ, պարոն 

կապիտան, հիշեցնում է Շիլլերի «Wer sagt von․․․»[51] ոտանավորը։  

— Լսեցեք, դոկտոր,— ընդհատեց նրան կապիտան Սագները,— խոսքր Շիլլերի 

մասին չէ։ Ասացեք, ի՞նչ է պատահել կադետ Բիգլերին։  

«Պատերազմական ժամանակի դոկտորը» քմծիծաղ տվեց․  



— Սպայության թեկնածուն, ձեր այդ կադետը, պարզապես տակը կեղտոտել է։ Դա 

խոլերա չէ և ոչ էլ դիզենտերիա, այլ շատ պարզ և սովորական մի երևույթ։ Առանձին 

բան չկա, մարդը պարզապես տակը կեղտոտել է։ Ձեր պարոն սպայության թեկնածուն 

չափից ավելի կոնյակ է խմել, և տակը կեղտոտել է։ Սակայն, ըստ երևույթին, նա 

կարող էր տակը կեղտոտել և առանց կոնյակի, հենց միայն այն կրեմի փողրակների 

պատճառով, որ նրան ուղարկել են տնից։ Նա պարզապես երեխա է։ Որքան ինձ 

հայտնի է, նա սպայական ժողովարանում միշտ խմել է միայն քառորդ լիտր գինի։ Նա 

ժուժկալ է․․․  

Դոկտոր Վելֆերը թքեց։  

― Նա միշտ Լինցի պիրոժնիներ էր գնում․․․  

— Ուրեմն, լուրջ բան չկա՞,— վերստին հարցրեց կապիտան Սագները։— Բայց․․․ 

եթե դա հայտնի դառնա․․․  

Պորուչիկ Լուկաշը տեղից վեր կացավ և դիմեց Սագներին․  

— Խորապես շնորհակալ եմ այդպիսի դասակի պետի համար։  

— Ես նրան օգնեցի ոտքի կանգնել,— ասաց Վելֆերը, շարունակելով ժպտալ։— 

Մնացածի մասին բարեհաճեցեք ինքներդ հոգալ, պարոն գումարտակի 

հրամանատար։ Ես կադետ Բիգլերին կհանձնեմ տեղիս հոսպիտալին և տեղեկանք 

կտամ, թե հիվանդ է դիզենտերիայով, ծանր տեսակի դիզենտերիայով․․․ անհրաժեշտ 

է մեկուսացնել։ Կադետ Բիգլերը կընկնի վարակիչ բարաք․․․  

— Դա, անշուշտ, դրությունից դուրս գալու ամենալավ ելքն է,— շարունակեց 

Վելֆերը նույն անպարկեշտ ժպիտով։— Այլ բան է տակը կեղտոտած կադետը, մի այլ 

բան՝ դիզենտերիայով հիվանդացած կադետը։  

Կապիտան Սագները խիստ պաշտոնապես դիմեց իր բարեկամ Լուկաշին․  

— Պարոն պորուչիկ, ձեր վաշտի կադետ Բիգլերը հիվանդացել է դիզենտերիայով և 

բուժվելու համար կմնա Բուդապեշտում։  



Կապիտան Սագներին թվաց, թե Վելֆերը ծիծաղից խեղդվում է, բայց երբ նայեց 

«պատերազմական ժամանակի դոկտորին», ապա նրա դեմքը բացարձակապես ոչինչ 

չէր արտահայտում։  

— Ուրեմն, ամեն ինչ կարգին է, պարոն կապիտան,— հանգիստ ասաց Վելֆերը,— 

սպայական աստիճանի թեկնածուն․․․— նա ձեռքը թափահարեց։— Դիզենտերիայով 

հիվանդանալիս ամեն մարդ կարող է շալվարը լցնել։  

Այդպիսով, խիզախ կադետ Բիգլերն ուղարկվեց Ույ-Բուդայի զինվորական 

մեկուսարանը։  

Նրա ապականված շալվարն անհետացավ համաշխարհային պատերազմի 

ջրապտույտի մեջ։ Մեծ հաղթանակներ տանելու մասին կադետ Բիգլերի փայփայած 

երազանքները ամփոփվեցին մեկուսիչ բարաքների պալատներից մեկի մեջ։  

Երբ կադետ Բիգլերն իմացավ, որ դիզենտերիայով հիվանդ է, բերկրանք զգաց։  

Ի՞նչ տարբերություն վիրավորվելու և պարտքդ կատարելու ժամանակ հանուն 

թագավոր կայսեր հիվանդանալու մեջ։  

Հոսպիտալում նրան մի փոքրիկ անախորժություն պատահեց, քանի որ 

դիզենտերիայի բարաքում բոլոր տեղերը զբաղված էին, կադետին տեղափոխեցին 

խոլերային բարաքը։  

Երբ Բիգլերին լողացրին ու ջերմաչափը խոթեցին թևի տակ, շտաբի բժիշկը 

մտահոգված գլուխն օրորեց ․  «37°!։ Խոլերայի ամենավատ ախտանիշը 

ջերմաստիճանի խիստ անկումն է։ Հիվանդը դառնում է անտարբեր․․․»։  

Եվ հիրավի կադետ Բիգլերը հուզմունքի ոչ մի նշան չէր ցուցաբերում։ Նա 

չափազանց հանգիստ էր, ինքն իրեն կրկնելով, թե, միևնույն է, տանջվում է հանուն 

թագավոր կայսեր։  

Շտաբի բժիշկը հրամայեց ջերմաչափը խոթել նրա հետանցքը։  



— Խոլերայի վերջին փուլն է,— վճռեց շտաբի բժիշկը։— Բանը բանից անցել է։ 

Ծայրահեղ թուլություն, հիվանդը դադարում է վերաբերմունք ցույց տալ շրջապատի 

նկատմամբ, գիտակցությունը մթագնում է։ Մեռնողը ժպտում է հոգևարքի 

ջղաձգումների մեջ։  

Հիրավի կադետ Բիգլերը ժպտում էր նահատակի ժպիտով և բնավ չշարժվեց, երբ 

ջերմաչափը խոթեցին հետանցքը։ Նա իրեն հերոս էր երևակայում։  

— Դանդաղ մահացումի սիմպտոմներ,― որոշեց շտաբի բժիշկը,— պասիվություն․

․․  

Սխալված չլինելու համար նա հունգարացի սանիտար ենթասպային հարցրեց, թե 

արդյոք վաննայի մեջ կադետը սրտախառնություն կամ լուծ չի՞ ունեցել։  

Ստանալով բացասական պատասխան, բժիշկը նայեց Բիգլեըին։ Եթե խոլերայի 

դեպքում լուծն ու սրտախառնությունը դադարում է, ապա դա նախորդ սիմպտոմների 

հետ միասին ներկայացնում է կյանքի վերջին ժամերի տիպիկ պատկերը։  

Կադետ Բիգլերը, որին տաք վաննայից հանել և բոլորովին մերկ պառկեցրել էին 

մահճակի վրա, սաստիկ մրսում էր, ատամները կափկափում էին, իսկ մարմինն 

ամբողջովին փշաքաղվել էր։  

— Ա՛յ, տեսնում եք,— ասաց շտաբի բժիշկը հունգարերեն։— Սաստիկ դող և սառչող 

վերջավորություններ։ Վե՛րջն է։  

Կռանալով կադետ Բիգլերի վրա, նա գերմաներեն հարցրեց․  

— Also, wie geht’s?[52] 

— S-s-se-hr-hr gu-gu-tt[53],— ատամները չխկչխկացրեց կադետ Բիգլերը։  

— Գիտակցությունը մերթ մթագնած է, մերթ պայծառանում է,— ասաց շտաբի 

թժիշկը դարձյալ հունգարերեն։— Մարմինը նիհար է։ Շրթունքները և եղունգները 

պետք է սևանային։ Սա ինձ հանդիպած երրորդ դեպքն է, երբ խոլերայից մեռնող 

հիվանդի եղունգներն ու շրթունքները չեն չորանում։  



Նա նորից կռացավ կադետ Բիգլերի վրա և հունգարերեն շարունակեց․  

— Սրտի զարկերը չեն լսվում։  

— Վեր-մը-մը-ակ տը-տը-վեք,— ատամները չխչխկացնելով խնդրեց նորից կադետ 

Բիգլերը։  

— Դրանք նրա վերջին խոսքերն են,— հունգարերեն դիմելով ենթասպա 

սանիտարին, կանխագուշակեց շտաբի բժիշկը։— Վաղը մենք նրան կթաղենք մայոր 

Կոխի հետ։ Հիմա գիտակցությունը կորցնում է։ Նրա փաստաթղթերը գրասենյակո՞ւմ 

են։  

— Այնտեղ կլինեն,— հանգիստ պատասխանեց ենթասպա սանիտարը։  

— Վեր-մը-մը-ակ տը-տը-վեք,— աղաչալից կրկնեց կադետ Բիգլերը հեռացողների 

հետևից։  

Հիվանդասենյակում, որտեղ տասնվեց մահճակ կար, պառկած էր ընդամենը հինգ 

հիվանդ, որոնցից մեկը՝ մեռած։ Վերջինս մեռել էր երկու ժամ առաջ և ծածկված էր 

սավանով։ Հանգուցյալը կրում էր խոլերայի բացիլները հայտնաբերած գիտնականի 

ազգանունը։ Դա կապիտան Կոխն էր, որի հետ կադետ Բիգլերին թաղել էր ուզում 

շտաբի բժիշկը։  

Կադետ Բիգլերը փոքր ինչ բարձրացավ մահճակի վրա և առաջին անգամ տեսավ, 

թե հանուն թագավոր կայսեր ինչպես են մեռնում խոլերայից։ Կենդանի մնացած 

չորսից երկուսը մեռնում էին ․  նրանք շնչահեղձ էին լինում, սևացել էին և 

դժվարությամբ ինչ-որ բառեր էին արտաբերում։ Անկարելի էր որոշել, թե ի՛նչ են 

ասում և ի՛նչ լեզվով են խոսում։ Դա, ավելի շուտ, նման էր խռխռոցի։  

Մյուս երկուսի մոտ բուռն ռեակցիա էր սկսվել, որ նշան էր ապաքինման։ Երկուսն 

էլ նման էին տիֆի տենդով բռնված հիվանդների․ ինչ-որ անհասկանալի բաներ էին 

բղավում և վերմակների տակից դուրս գցում իրենց վտիտ ոտքերը։ Այդ հիվանդների 



վրա կռացել էր շտիրիական բարբառով խոսող (ինչպես կռահեց կադետ Բիգլերը) մի 

մորուքավոր սանիտար և նրանց հանգստացնում էր։  

— Ես էլ եմ խոլերա ունեցել, սիրելի իմ պարոններ, բայց ես էդպես քացի-քացի չէի 

անում։ Ա՛յ, հիմա դուք լավ եք։ Արձակուրդ կվերցնեք ու․․․  

— Ոտքերդ թափ մի տա,— գոռաց նա հիվանդներից մեկի վրա, որը ոտքով 

վերմակը այնպես վեր նետեց, որ թռավ ու ընկավ իր գլխին։— Մեզ մոտ էդպիսի բան 

չի կարելի անել։ Շնորհակալ եղիր, որ տենդ ունես։ Համենայն դեպս հիմա քեզ 

այստեղից մուզիկով չեն տանի։ Երկուսդ էլ պրծաք։  

Նա աչք ածեց շուրջը։  

— Հրեն էն երկուսը մեռան։ Մենք էդպես էլ գիտեինք,— ասաց նա բարեհոգաբար։— 

Շնորհակալ եղեք, որ պրծաք։ Գնամ սավաններ բերեմ։  

Քիչ հետո նա վերադարձավ և մեռածներին սավաններով ծածկեց։ Նրանց 

շրթունքները բոլորովին սևացել էին։ Սանիտարը խաչեց նրանց չռված ու հոգևարքի 

շղաձգումների մեջ ծռմռվածդ սևացած եղունգներով ձեռքերը, աշխատեց ներս խոթել 

բերաններից դուրս պրծած լեզուները, ապա չոքեց ու սկսեց․  

― Heilige Maria, Mutter Gottes![54] 

Աղոթելով, շտիրիացի սանիտարը նայում էր իր ապաքինվող պացիենտներին, 

որոնց զառանցանքը նշան էր վերակենդանության։  

— Heilige Maria, Mutter Gottes!,— բարեպաշտորեն կրկնեց սանիտարը, երբ 

հանկարծ մի մերկ մարդ խփեց նրա ուսին։  

Կադետ Բիգլերն էր։  

— Լսեցեք,— ասաց նա,— ես լողացա․․․ Այսինքն ինձ լողացրին․․․ Ինձ վերմակ է 

հարկավոր․․․ Ես մրսում եմ․․․  



— Բացառիկ դեպք,— կես ժամ հետո հայտնեց շտաբի բժիշկը վերմակի տակ 

հանգստացող կադետ Բիգլերին։— Դուք, պարոն կադետ, ապաքինման ճանապարհի 

վրա եք։ Վաղը մենք ձեզ կուղարկենք Տարնով, պահեստի հոսպիտալ։ Դուք խոլերային 

բացիլակիր եք։ Մեր գիտությունը այնքան է առաջ գնացել, որ մենք կարող ենք դա 

անսխալ որոշել։ Դուք Իննսունմեկերորդ գնդի՞ց եք։  

— Տասներեքերորդ երթային գումարտակից, տասնմեկերորդ վաշտից,— կադետ 

Բիգլերի փոխարեն պատասխանեց ենթասպա սանիտարը։  

― Գրեցե՛ք,— հրամայեց շտաբի բժիշկը։— «Կադետ Բիգլերը, տասներեքերորդ 

երթային գումարտակի Իննսուներեքերորդ հետևակ գնդի տասնմեկերորդ երթային 

վաշտից, բուժհսկողության համար ուղարկվում է Տարնովի խոլերային բարաքը։ 

Խոլերային բացիլակիր կադետ․․․  

Եվ այդպես, էնտուզիազմով լի ռազմիկր, կադետ Բիգլերը, դարձավ խոլերային 

բացիլակիր․․․  

 

  

Բուդապեշտում  

Բուդապեշտի զինվորական կայարանում Մատուշիչը կապիտան Սագներին մի 

հեռագիր բերեց, որ տվել էր սանատորիա ուղարկված դժբախտ բրիգադային 

հրամանատարը։ Հեռագիրը ծածկագրված չէր և ուներ նույն բովանդակությանը, ինչ 

նախորդը․ «Արագ ճաշ եփել, ապա շարժվել դեպի Սոկալ»։ Դրան ավելացված էր․ 

«Գումակը մտցնել արևելյան խմբի մեջ։ Հետախուզական ծառայությունը վերացվում է։ 

Տասներեքերորդ երթային գումարտակին՝ Բուգի վրա կամուրջ կառուցել։ 

Մանրամասնությունները թերթերում»։  

Կապիտան Սագները անմիջապես գնաց կայարանի պարետի մոտ։ Նրան սիրալիր 

դիմավորեց մի կարճլիկ չաղ սպա։  



— Համա՜ թե օյին է սարքել ձեր բրիգադի հրամանտարը,— ծիծաղից խեղդվելով 

ասաց կարճլիկ սպան։— Բայց, այնուամենայնիվ, մենք պարտավոր էինք այդ 

անհեթեթությունը հանձնել ձեզ, քանի որ նրա հեռագրերը հասցեատերերին 

չհանձնելու մասին դիվիզիայից դեռ կարգադրություն չի ստացվել։ Երեկ այստեղով 

անցնում էր Յոթանասունհինգերորդ գնդի տասնչորսերորդ երթային գումարտակը, և 

գումարտակի հրամանատարը հեռագիր ստացավ, թե ամբողջ անձնակազմին վճարել 

վեցական կրոն՝ որպես հատուկ պարգև Պերեմիշլի համար։ Միաժամանակ 

կարգադրված էր, թե ամեն մի զինվոր այդ վեց կրոնից երկուսը պետք է մուծի 

ռազմական փոխառության համար… Ըստ հավաստի տեղեկությունների, ձեր 

բրիգադի գեներալը կաթվածահար է եղել։  

— Պարոն մայոր,— դիմեց կապիտան Սագները զինվորական կայարանի 

պարետին,— համաձայն գնդին տրված հրամանների, մենք ըստ մարշրուտի գնում 

ենք Գյոդյոլլյո։ Անձնակազմն այստեղ պետք է ստանա մարդագլուխ հարյուրհիսուն 

գրամ շվեյցարական պանիր։ Վերջին կայարանում զինվորներին պետք է տային 

հարյուրհիսանական գրամ հունգարական երշիկ, բայց նրանք ոչինչ չստացան։  

— Այստեղ էլ հազիվ թե որևէ բան ստանաք,— առաջվա պես ժպտալով 

պատասխանեց մայորը։— Ինձ հայտնի չէ Չեխիայից եկած գնդերի համար տրված 

այդպիսի հրաման։ Ասենք, դա իմ գործը չէ, դիմեցեք մատակարարման վարչությանը։  

— Մենք ե՞րբ ենք ճանապարհվելու, պարոն մայոր։  

— Ձեր առջևում կանգնած է ծանր հրետանիով բեռնված գնացքը, որ գնում է 

Գալիցիա։ Այդ գնացքը կճանապարհենք, պարոն կապիտան, մեկ ժամից։ Երրորդ գծի 

վրա կանգնած է մի սանիտարական գնացք։ Նա կշարժվի հրետանու մեկնելուց 

քսանհինգ րոպե հետո։ Տասներկուերորդ գծի վրա կանգնած է ռազմամթերքի մի 

գնացք։ Սա կշարժվի սանիտարականից տասը րոպե հետո, և նրանից քսան րոպե 

հետո կճանապարհենք ձեր գնացքը։  



— Եթե, իհարկե, որևէ փոփոխություն չլինի,— ավելացրեց նա նույն ժպիտով, որով 

կատարելապես զզվեցրեց կապիտան Սագներին։  

— Ներեցեք, պարոն մայոր,— հետաքրքրվեց Սագները, որոշած լինելով ամեն ինչ 

մինչև վերջ պարզել,— կարո՞ղ եք մեզ մի տեղեկանք տալ, որ ձեզ ոչինչ հայտնի չէ 

Չեխիայից եկած գնդերին տրվելիք հարյուրհիսունական գրամ շվեցարական պանրի 

մասին։  

— Դա գաղտնի հրաման է,— շարունակելով հաճելիորեն ժպտալ, պատասխանեց 

Բուդապեշտի զինվորական կայարանի պարետը։  

«Խոսք չունեմ, հիմար դրության մեջ ընկա,— մտածեց կապիտան Սագները 

պարետանոցից դուրս գալիս։— Ախր ինչո՞ւ պորուչիկ Լուկաշին հրամայեցի 

հրամանատարներին հավաքել և նրանց ու զինվորների հետ գնալ պարենի 

պահեստը»։  

Տասնմեկերորդ վաշտի հրամանատար պորուչիկ Լուկաշը, համաձայն կապիտան 

Սագների կարգադրության, ուզում էր հրաման տալ, որ շարժվեն դեպի պահեստ՝ 

մարդագլուխ հարյուրհիսուն գրամ շվեյցարական պանիր ստանալու, բայց այդ իսկ 

պահին նրա առաջ տնկվեց Շվեյկը, հետն էլ դժբախտ Բալոունը։  

Բալոունն ամբողջ մարմնով դողում էր։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ,― ասաց Շվեյկն իրեն 

հատուկ ժրությամբ,— գործը շատ լուրջ է։ Համարձակվում եմ խնդրել, պարոն 

օբեր֊լեյտենանտ, այդ գործին լուծում տալ աչքից հեռու մի տեղ։ Այդպես 

արտահայտվեց իմ ընկերներից մեկը, զգորժցի Շպատինան, երբ հարսանիքի 

խաչեղբայր էր և հանկարծ եկեղեցում բնական կարիք զգաց․․․  

— Բանն ինչո՞ւմն է, Շվեյկ,— չհամբերեց պորուչիկ Լուկաշը, որ Շվեյկին կարոտել 

էր ճիշտ այնպես, ինչպես Շվեյկը պորուչիկ Լուկաշին։— Մի կողմ քաշվենք։  



Բալոունը դանդաղ քարշ եկավ նրանց հետևից։ Այդ հսկան բոլորովին իրեն կորցրել 

էր և վհատված թափահարում էր թևերը։  

— Դեհ, բանն ինչո՞ւմն է, Շվեյկ,— հարցրեց պորուչիկ Լուկաշը, երբ նրանք մի կողմ 

քաշվեցին։  

― Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ,— վրա տվեց Շվեյկը,— 

ավելի լավ է մարդ ինքը խոստովանի, քան թե սպասի, որ գործը բացվի։ Դուք 

միանգամայն պարզ ու որոշ հրամայեցիք, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, որ Բուդապեշտ 

հասնելուն պես Բալոունը ձեզ համար լյարդի պաշտետ և մի բուլկի բերի։  

― Այդ հրամանը ստացե՞լ էիր թե ոչ,— դիմեց Շվեյկը Բալոունին։  

Բալոունը ավելի վհատված թափահարեց թևերը, ասես հարձակվող 

հակառակորդից պաշտպանվելով։  

— Այդ հրամանը,— ասաց Շվեյկը,— պարոն օբեր֊լեյտենանտ, դժբախտաբար չէր 

կարող կատարվել։ Ձեր լյարդի պաշտետը ես եմ կերել․․․  

— Ես եմ կերել,— կրկնեց Շվեյկը, բոթելով խելակորույս Բալոունի կողը։— 

Մտածեցի, թե լյարդի պաշտետը կարող է փչանալ։ Ես թերթերում շատ անգամ 

կարդացել եմ, թե ինչպես լյարդի պաշտետից ամբողջ ընտանիքներ են թունավորվել։ 

Մի անգամ այդպիսի դեպք պատահել է Զդերազում, մի անգամ Բերոունում, մի 

անագամ Թաբորում, մի անգամ Պրիշիբրամում։ Բոլոր թունավարվածները մեռել են։ 

Լյարդի պաշտետը շատ նողկալի բան է․․․  

Բալոունը դողալով մի կողմ քաշվեց, մատը խոթեց բերանը և փսխեց։  

— Ի՞նչ պատահեց ձեզ, Բալոուն։  

— Բլյու-բյլու-յու, պա-ա-ա-րոն օբ֊բե-բեր–լեյ֊տե֊նանտ,— բղավում էր դժբախտ 

Բալոունը փսխելու նոպաների ընդմիջումներին։— Ես եմ լա-լա֊լափ֊ել…— Տառապյալ 

Բալոունի բերանից դուրս էին թափվում նաև պաշտետի անագաթղթյա փաթթոցի 

կտորները։  



— Ինչպես տեսնում եք, պարոն օբեր֊լեյտենանտ,— բոլորովին չշփոթվելով ասաց 

Շվեյկը,— յուրաքանչյուր լափված պաշտետ դուրս է պալիս, ինչպես մախաթը պարկի 

միջից։ Ես ուզում էի մեղքն ինձ վրա վերցնել, բայց այդ անասունն ինքն իրեն մատնեց։ 

Բալոունը շատ օրինավոր մարդ է, բայց ինչ էլ վստահես իրեն՝ կլափի։ Ես մի այդպիսի 

անձնավորության էլ էի ճանաչում, որ բանկի թղթատար էր։ Նրան կարելի էր 

հազարներ վստահել։ Մի անգամ մի ուրիշ բանկից փող էր ստացել, և հազար կրոն 

ավելի էին տվել։ Ավելի ստացածն անմիջապես վերադարձրեց։ Բայց անկարելի էր 

նրան ուղարկել տասնհինգ կրեյցերի ապխտած շլնքամիս բերելու ․  անպայման 

ճանասրորհին կեսը կլափեր, լափելու գործում այնքան անզուսպ էր, որ երբ 

ուղարկում էին լյարդի երշիկներ բերելու, ճանապարհին գրչահատով երշիկները 

փորփրում էր, իսկ ծակերը անգլիական պլաստիրով ծեփում։ Հինգ փոքրիկ երշիկ 

ծեփելու պլաստիրը նրա վրա ավելի թանկ էր նստում, քան մեկ երշիկը։  

Պորուչիկ Լուկաշը հառաչեց ու հեռացավ։  

— Արդյոք որևէ կարգադրություն չունե՞ք,— պարոն օբեր-լեյտենանտ,— նրա 

հետևից ձայն տվեց Շվեյկը, մինչդեռ դժբախտ Բալոունը անընդհատ մատը բերանն էր 

խոթում։  

Պորուչիկ Լուկաշը ձեռքր թափ տվեց ու դիմեց դեպի պարենի պահեստը։ Նրա 

գլխով մի պարադոքսալ միտք անցավ․ եթե զինվորները լափում են իրենց սպաների 

պաշտետները,— մտածեց նա,— ապա Ավստրիան չի կարող պատերազմը շահել։  

Այդ միջոցին Շվեյկը Բալոունին անցկացրեց երկաթգծի մյուս կոդմը։ Ճանապարհին 

նա նրան մխիթարում էր, թե միասին քաղաքը կդիտեն և այնտեղից պորուչիկի 

համար դեբրեցինյան սոսիսկիներ կբերեն։ Հունգարական թագավորության 

մայրաքաղաքի մասին Շվեյկի պատկերացումները, բնականաբար, 

սահմանափակվում էին ապխտեղենի այդ հատուկ տեսակի մասին ունեցած 

պատկերացումով։  



— Հանկարծ մեր գնացքը չգնա՞,— սկսեց մզզալ Բալոունը, որի անկշտությանը 

զուգակցում էր մի բացառիկ ժլատություն։  

— Երբ մարդ ռազմաճակատ է գնում,— համոզված ասաց Շվեյկը,— երբեք գնացքից 

չի ուշանա, որովհետև ռազմաճակատ մեկնող ամեն մի գնացք շատ լավ գիտե, որ եթե 

շտապի՝ էշելոնի միայն կեսը կհասցնի վերջին կայարանը։ Բայց ես քո փորացավը 

գիտեմ, Բալոուն։ Դու գրպանիդ համար ես դողում։  

Սակայն նրանք չկարողացան ոչ մի տեղ գնալ, քանի որ հնչեց «մտնել վագոնները» 

հրամանը։ Վաշտերի զինվորները ձեռնունայն վերադառնում էին իրենց վագոնները։ 

Հարյուրհիսունական գրամ շվեցարական պանրի փոխարեն, որ պետք է տային 

այստեղ, նրրանք ստացել էին մեկական տուփ լուցկի և մեկական բացիկ, որ, 

հրատարակել էր Ավստրիայի Զինվորական գերեզմանների պահպանության 

կոմիտեն (Վիեննա, XIX/4, փող. Կանիզիուս)։ Հարյուրհիսուն գրամ շվեցարական 

պանրի փոխարեն նրանց տվել էին Արևմտյան Գալիցիայի Սեդլիցյան զինվորական 

գերեզմանատունը և դժբախտ աշխարհազորայինների հուշարձանը։ Այդ մոնումենտը 

ստեղծել էր ռազմաճակատից ճողոպրած քանդակագործ, հոժարական ավագ գրագիր 

Շոլցը։  

Շտաբի վագոնի մոտ արտակարգ աշխուժություն էր։ Երթային գումարտակի 

սպաները խռնվել էին կապիտան Սագների շուրջը, որը հուզված ինչ-որ բան էր 

պատմում։ Նա հենց նոր էր վերադարձել կայարանի պարետանոցից և ձեռքին բռնած 

ուներ բրիգադի շտաբից ստացված մի խիստ գաղտնի և շատ երկար հեռագիր, որը 

հրահանգներ ու ցուցմունքներ էր տալիս, թե ինչպես պետք էր վարվել այն նոր 

իրաադրութ յան մեջ, որ Ավստրիայի համար ստեղծվել էր 1915 թվի մայիսի 23-ին։  

Շտաբը հեռագրել էր, թե Իտալիան Ավստրո֊Հունգարիային պատերազմ է 

հայտարարել։  

Դեռևս Լեյտի Բրուկում սպայական ժողովարանի ճոխ ճաշերի ու ընթրիքների 

ժամանակ մարդիկ, բերանները լի, խոսում էին Իտալիայի տարօրինակ դիրքի մասին, 



սակայն ոչ ոք չէր սպասում, թե կիրականանա այն մարգարեական խոսքը, որ մի 

անգամ ընթրիքի ժամանակ ասաց ապուշ Բիգլերը, մակարոնի ափսեն մի կողմ 

հրելով. «Ես մակարոն կուշտ կուտեմ,— ասել էր նա,– Վերոնայի դարպասների մոտ»։  

Ուսումնասիրելով բրիգադից ստացված հրահանգը, կապիտան Սագները 

հրամայեց տագնապի ազդանշան հնչեցնել։  

Երբ երթային գումարտակի բոլոր զինվորները հավաքվեցին, նրանց կանգնեցրին 

քառանկյունաձև, և կապիտան Սագներն արտակարգ հանդիսավորությամբ 

զինվորներին կարդաց իրեն հեռագրված հրամանը.  

«Իտալիայի թագավորը, ագահությունից մղված, կատարեց չլսված դավաճանական 

ակտ, մոռանալով իր եղբայրական պարտականությունները, որոնցով նա կապված էր 

որպես մեր պետության դաշնակից։ Պատերազմի հենց սկզբից, որում նա, որպես մեր 

պետության դաշնակից, պետք է կանգներ մեր քաջարի զորքերի հետ կողքեկողքի, 

Իտալիայի ուխտադրուժ թագավորը կատարում էր դիմակավորված դավաճանի դեր, 

զբաղվելով երկերեսանիությամբ, գաղտնի բանակցություններ վարելով մեր 

թշնամիների հետ։ Այդ դավաճանությունը բոլորվեց մայիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը մեր 

միապետությանը պատերազմ հայտարարելու ակտով։ Մեր գերագույն գլխավոր 

հրամանատարը համոզված է, որ մեր քաջարի ու փառապանծ բանակը նենգամիտ 

թշնամու խայտառակ դավաճանությանը կպատասխանի այնպիսի հարվածով, որ 

դավաճանը հասկանա, որ խայտառակ կերպով ու նենգաբար պատերազմ սկսելով՝ 

նա կործանել է ինքն իրեն։ Մենք հաստատ հավատում ենք, որ աստծո օգնությամբ 

շուտով կգա այն օրը, երբ Իտալիայի տափարակները նորից կտեսնեն 

Սանտա֊Լուչիայի, Վիչենցայի, Նովարայի, Կուստոցայի հաղթանակչին։ Մենք ուզում 

ենք, մենք պարտավոր ենք հաղթել, և անկասկած կհաղթենք»։  

Դրան հետևեց սովորական «dreimal hoch»[55]-ը և վհատված զորքը գնացք նստեց։ 

Հարյուրհիսուն գրամ շվեցարական պանրի փոխարեն զինվորներին բաժին ընկավ 

պատերազմն Իտալիայի հետ։  



Այն վագոնում, որտեղ նստած էին Շվեյկը, ավագ գրագիր Վանեկը, հեռախոսավար 

Խոդունսկին, Բալոունը և խսհարար Յուրայդան, հետաքրքիր զրույց Բացվեց 

Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելու մասին։  

— Ճիշտ այդպիսի մի դեպք պատահեց Պրագայի Թաբորսկա փողոցում,— սկսեց 

Շվեյկը,— որտեղ ապրում էր վաճառական Գորժեյշին։ Նրանից քիչ հեռու, փողոցի 

հակառակ կողմում, վաճառական Պոշմոուրնու խանութն էր։ Նրանց երկուսի 

արանքում մանրավաճառի խանութ ուներ Գավլասան։ Եվ ահա մի անգամ 

վաճառական Գորժեյշիի խելքին փչում է խանաթպան Գավլասայի հետ միանալ 

ընդդեմ վաճառական Պոշմոուրնու և սկսում է Գավլասայի հետ բանակցություններ 

վարել, թե ինչպես իրենց խանութները միացնեն «Գորժեյշի և Գավլասա» ընդհանուր 

ցուցանակի ներքո։ Սակայն խանութպան Գավլասան գնում է վաճառական 

Պոշմոուրնու մոտ ու պատմում, թե Գորժեյշին իր խանութի համար իրեն հազար 

երկու հարյուր կրոն է տալիս և առաջարկում իր հետ ընկերանալ, բայց եթե 

Պոշմոուրնին իրեն հազար ութհարյուր կրոն տա, ապա ինքը կգերադասի նրա հետ 

դաշն կնքել ընդդեմ Գորժեյշիի։ Համաձայնության են գալիս։ Սակայն Գավլասան, 

Գորժեյշիին դավաճանելով, շարունակ մլուլ էր տալիս նրա շուրջը և ձևացնում, թե 

նրա ամենամոտիկ բարեկամն է, իսկ երբ խոսք էր բացվում գործերը միասին վարելու 

մասին՝ պատասխանում էր. «Հա՛, հա՛, շուտով, շուտով։ Միայն թե սպասում եմ, որ 

կենվորները ամառանոցից վերադառնան։»։ Իսկ երբ կենվորները վերադարձան, 

իսկապես արդեն ամեն ինչ պատրաստ էր համատեղ գործելու համար, ինչպես նա 

խոստացել էր Գորժեյշիին։ Եվ ահա մի առավոտ Գորժեյշին գնամ է իր խանութը 

բացելու և իր մրցակցի խանութի ճակատին տեսնամ է մի մեծ ցուցանակ, որի վրա 

ահագին տառերով գրված էր ֆիրմայի անունը՝ «Պոշմոուրնի և Գավլասա»։  

— Մեզ մոտ էլ մի այդպիսի բան պատահեց,— մեջ ընկավ տխմարամիտ 

Բալոունը։— Ես ուզում էի հարևան գյուղում մի հորթ առնել, արդեն գինը բարիշել էի, 

բայց Վոտիցկի մսագործը ուղղակի քթիս տակից հորթը ձեռիցս խլեց։  



— Քանի որ դարձյալ նոր պատերազմ է,— շարունակեց Շվեյկը,— քանի որ հիմա 

մենք մի թշնամի ավելի ունենք, քանի որ նոր ճակատ է բացվել, ստիպված կլինենք 

ռազմամթերքը խնայողաբար բանեցնել։ Ինչքան ընտանիքում երեխաները շատ են, 

այնքան շատ ճիպոտ է հարկավոր,— ասում էր Մոտոլում ապրող Խովանեց պապը, 

որը փոքր վարձով քոթակում էր հարևանների երեխաներին։  

— Միայն թե վախենում եմ,— ամբողջ մարմնով դողալով իր մտահոգությունն 

արտահայտեց Բալոունը,— որ այդ Իտալիա ասածի պատճառով մեր մթերաբաժինը 

կրճատեն։  

Ավագ գրագիր Վանեկը փոքր֊ինչ մտածեց և լրջորեն պատասխանեց․  

― Ամեն ինչ կարող է պատահել, քանի որ հիմա մեր հաղթանակն, անկասկած, մի 

քիչ կուշանա։  

— Մեզ մի նոր Ռադեցկի էր պետք,— ասաց Շվեյկը։— Ա՜յ թե ով էր ծանոթ այդ 

տեղերին։ Նա լավ գիտեր, թե որն է իտալացիների թույլ տեղը, թե ինչի վրա և որ 

կողմից պետք է գրոհել։ Չէ՞ որ մի տեղ մտնելը հեշտ գործ չէ։ Մտնել ամեն մարդ 

կարող է, բայց արի ու դուրս եկ,— իսկական ռազմական արվեստը հենց դրա մեջ է։ 

Երբ մարդ որևէ տեղ է մտնում, պետք է իմանա, թե շուրջն ինչ է կատարվում, որպեսզի 

չընկնի այն անհարմար դրության մեջ, որ կոչվում է կատաստրոֆա։ Մի անգամ մեր 

տանը, դեռևս իմ հին բնակարանում, տանիքի տակ մի գող բռնեցին։ Բայց այդ սրիկան 

այնտեղ մտնելիս նկատել էր, որ սանդղավանդակի վերևում մի մեծ լապտեր են 

նորոգում։ Եվ ահա դուրս պրծավ բռնողների ձեռքից, սպանեց դռնապանի կնոջը և 

տախտակամածի վրայով մտավ այդ լապտերի մեջ, իսկ այնտեղից այլևս դուրս չեկավ։ 

Մեր հայր Ռադեցկին էլ Իտալիայի ամեն մի ծակուծուկը գիտեր, նրան ոչ ոք չէր 

կարող բռնել։ Մի գրքի մեջ նկարագրված է, թե նա ինչպես է ճղել Սանտա-Լուչիայից, 

թե ինչպես են ճղել նաև իտալացիները։ Ռադեցկին միայն մյուս օրն է իմացել, որ 

փաստորեն ինքն է հաղթել, քանի որ նույնիսկ դաշտային հեռադիտակով 



իտալացիները չէին երևում։ Այն ժամանակ նա հետ է դարձել և իր թողած 

Սանտա֊Լուչիան գրավել։ Դրանից հետո նրան ֆելդմարշալի կոչում են շնորհել։  

— Խո՛սք չունեմ, հիանալի երկիր է,— մեջ մտավ խոհարար Յուրայդան։— Ես մի 

անգամ եղել եմ Վենետիկում և գիտեմ, որ իտալացին ամեն պատահած մարդու խոզ է 

անվանում։ Երբ նա բարկանում է, բոլորը նրա համար «porco maladetto»[56] են։ Նրա 

համար հռոմի պապն էլ, մադոննան էլ խոզ են։  

Ավագ գրագիր Վանեկն, ընդհակառակը, մեծ համակրանքով արտահայտվեց 

Իտալիայի մսաին։ Նա պատերազմից առաջ Կրալուպիի իր դեղագործական 

խանութում փտած լիմոնից սիրոպ էր պատրաստում, իսկ ամենաէժան և 

ամենափտած լիմոնը միշտ գնում էր Իտալիայում։ Հիմա պրծավ, այլևս հնարավոր չէ 

Իտալիայից լիմոն բերել Կրալուպի։ Իտալիայի հետ կռվելն, անկասկած, շատ 

անակնկալներ կստեղծի, քանի որ Ավստրիան կջանա Իտալիայից վրեժ լուծել։  

— Հեշտ է ասել՝ վրեժ լուծել,— ժպտալով առարկեց Շվեյկը։― Երբեմն մարդ 

կարծում է, թե վրեժ է լուծում, բայց վերջիվերջո տուժում է այն մարդը, որին նա իր 

վրեժը լուծելու գործիք է դարձնում։ Երբ մի քանի տարի առաջ ես ապրում էի 

Վինոգրադիում, մեր տան առաջին հարկում մի բարապան էր կենում, իսկ նրա 

բնակարանում սենյակ էր վարձել ինչ֊որ բանկի մի մանր աստիճանավոր։ Այդ 

աստիճանավորը միշտ հաճախում էր Կրամերիևա փողոցի գարեջրատունը, որտեղ 

մի անգամ ընդհարվեց մի պարոնի հետ։ Պարոնը Վինոգրադիում մեզի անալիզի 

լաբորատորիա ուներ և միայն մեզի մասին էր խոսում ու մտածում, հետը շարունակ 

մեզի շշիկներ էր ման ածում և ամեն մեկի ձեռքը խոթում, որ միզեր և մեզն անալիզի 

տար։ Իբր այդ անալիզից էր կախված մարդու և նրա ընտանիքի բախտը։ Հետո դա 

էժան է, ընդամենը վեց կրոն, ասում էր նա։ Գարեջրատան բոլոր հաճախորդները, 

ինչպես և գարեջրատան տերն ու նրա կինը, իրենց մեզն անալիզի տվին։ Միայն 

ասածս աստիճանավորն էր համառում, չնայած որ ամեն անգամ միզարան գնալիս 

այն պարոնը նրա հետևից ներս էր մտնում և շատ մտահոգված ասում. «Չգիտեմ ինչ 



ասեմ, պան Սկորկովսկի, միայն թե ձեր մեզը ինձ դուր չի դալիս։ Քանի դեռ ուշ չէ, 

միզեցեք շշիկի մեջ»։ Վերջիվերջո համոզեց։ Դա աստիճանավորի վրա վեց կրոն 

նստեց։ Եվ պարոնն իր անալիզով նրան, ինչպես և մյուսներին, հոգեհան արեց։ 

Բացառություն չկազմեց և գարեջրատան տերը, որի առևտրին շատ վնասեց, քանի որ 

յուրաքանչյուր անալիզի կցում էր այն եզրակացությունը, թե դա իր պրակտիկայում 

հանդիպող շատ լուրջ դեպք է, թե ջրից բացի ոչինչ չի կարելի խմել, չի կարելի ծխել, չի 

կարելի ամուսնանալ և պետք է միայն բանջարեղեն ուտել։ Եվ ահա աստիճանավորը, 

ինչպես և մյուսները, սաստիկ զայրացավ նրա վրա և իր վրեժը լուծելու գործիք 

դարձրեց բարապանին, գիտենալով, որ նա դաժան մարդ է։ Եվ ահա մի անգամ նա 

մեզի անալիզ կատարող պարոնին ասաց, թե վերջերս բարապանը իրեն վատառողջ է 

զգում և խնդրում է, որ պարոնը առավոտվա ժամը ութին գա իր մոտ՝ մեզը քննության 

տանելու։ Պարոնը գնաց։ Բարապանը դեռ քնած էր։ Պարոնն արթնացրեց նրան և 

սիրալիր ասաց․ «Հարգանքներիս հավաստիքը, պան Մալեկ, բարի լուր։ Ահա ձեզ 

շշիկ, բարեհաճեցեք միզել։ Ես ձեզնից պետք է վեց կրոն ստանամ»։ Այդ ժամանակ 

տեղի ունեցավ մի չտեսնված խայտառակություն։ Բարապանը մետակ վարտիքով 

տեղաշորից դուրս թռավ և, առ հա՛, բռնեց այդ պարոնի կոկորդից, բարձրացրեց ու 

շպրտեց դեպի պահարանը։ Պարոնս լռվեց֊մնաց պահարանի մեջ։ Բարապանը նրան 

դուրս քաշեց այնտեղից, վերցրեց մտրակը և մետակ վարտիքով ընկավ հետևից ու 

քշեց Չելեկովսկա վողոցն ի վար, իսկ պարոնս կաղկանձում էր պոչը տրորած շան 

պես։ Հավլիչկով փողոցում պան Մալեկը թռավ֊մտավ տրամվայ։ Ոստիկանը 

բարապանին բռնեց, բայց նա ոստիկանի հետ էլ կռիվ սարքեց։ Իսկ քանի որ 

բարապանը մետակ վարտիքով էր և ունեցած֊չունեցածը դուրս էր պրծել, ապա, 

հասարակական բարոյականությունը վիրավորած լինելու համար, նրան գցեցին 

ձեռնասայլակի մեջ և տարան ոստիկանատուն, իսկ նա սայլակի միջից ցուլի պես 

մռնչում էր․  «Սրիկանե՛ր, ես ձեզ մեզս հետազոտել ցույց կտամ»։ Հասարակական 

վայրում բռնություն գործադրելու և ոստիկանությանը վիրավորելու համար նա վեց 

ամիս նստեց, իսկ դատավճռի հրապարակումից հետո իրեն թույլ տվեց թագավորող 



տան հասցեին վիրավորական խոսք ասել։ Միգուցե խեղճը մինչև հիմա էլ նստած է։ 

Դրա համար էլ ասում եմ. «Երբ որևէ մեկից վրեժ ես լուծում, ապա տուժողը անմեղ 

մեկն է լինում»։  

Այդ միջոցին Բալոունը լարված և երկար ժամանակ ինչ֊որ բան էր խորհում և, ի 

վերջո, սրտի դողով Վանեկին հարցրեց.  

— Կներեք, պարոն ավագ֊գրագիր, ձեր կարծիքով Իտալիայի հետ պատերազմելու 

պատճառով մեր մթերաբաժինը կկրճատե՞ն։  

— Դա աստծո լույսի պես պարզ է,— պատասխանեց Վանեկը։  

— Հիսո՜ւս Քրիստոս,— բացականչեց Բալոունը, գլուխը հենեց ձեռքերին ու 

սսկվեց֊մնաց իր անկյունում։  

Այդպես վերջացան Իտալիային վերաբերող վիճաբանություններն այդ վագոնում։  

* * *  

Շտաբի վագոնում այն նոր իրադրությանը վերաբերող խոսակցաթյունը, որ 

ստեղծվել էր Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելու հետևանքով, սպառնում էր լինել 

հույժ ձանձրալի, քանի որ բացակայում էր անվանի ռազմական տեսաբան կադետ 

Բիգլերը, սակայն նրան մասամբ փոխարինում էր երրորդ վաշտի պոդպորուչիկ 

Դուբը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը պատերազմից առաջ չեխերենի դասատու էր և դեռ այն 

ժամանակ ամեն տեղ, ուր առիթ էր ներկայանում, ջանում էր ի հայտ բերել իր 

լոյալությունը։ Նա իր աշակերտներին գրավոր աշխատանքներ էր տալիս 

Հաբսբուրգյան դինաստիայի պատմության թեմաներով։ Ցածր դասարաններում 

աշակերտներին սարսափ էին պատճառում Մաքսիմիլիան կայսրը, որ բարձրացել էր 

ժայռի կատարը և չէր կարողանում ցած իջնել, Իոսիֆ II-ը, որ հողագործ էր, և 

Ֆերդինանդ Բարին։ Բարձր դասարաններում թեմաներն ավելի բարդ էին։ Օրինակ, 

յոթերորդ դասարանին առաջարկվում էր շարադրություն գրել հետևյալ թեմայով. 



«Կայսր Ֆրանց Իոսիֆը որպես գիտությունների և արվեստների հովանավոր»։ Այդ 

շարադրության պատճառով մի յոթերորդդասարանցի դպրոցից հեռացվել էր, 

զրկվելով Ավստրո֊Հունգարական միապետության միջնակարգ ուսումնական 

հաստատությունները մտնելու իրավունքից, քանի որ գրել էր, թե այդ միապետի 

ամենանշանավոր գործը Պրագայի Ֆրանց Իոսիֆի կամարջի կառուցումն է։  

Դուբը աչալուրջ հետևում էր, որ իր բոլոր աշակերտները կայսեր ծննդյան օրը և 

կայսրական մյուս հանդիսավոր օրերին Ավստրիայի հիմնը ոգևորված երգեն։ 

Հասարակության մեջ նրան չէին սիրում, քանի որ հաստատ հայտնի էր, որ նա իր 

կոլեգաներին մատնում է։ Այն քաղաքում, որտեղ Դուբը դասավանդում էր, նա անդամ 

էր մեծագույն ապուշների և էշերի մի եռյակի։ Այդ եռյակի մեջ մտնում էին, բացի 

նրանից, նահանգական վարչության պետն ու գիմնազիայի դիրեկտորը։ Այդ նեղ 

շրջանում նա սովորեց քաղաքականության մասին դատել միայն այն սահմաններում, 

որ թույլատրելի են Ավստրո-Հունգարական միապետության մեջ։ Հիմա նա իր մտքերն 

արտահայտում էր գիմնազիայի քարացած դասատուի տոնով.  

— Ընդհանրապես Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելն ինձ բնավ չզարմացրեց։ Ես 

դա սպասում էի դեռևս երեք ամիս առաջ։ Տրիպոլիի համար Թուրքիայի դեմ մղած իր 

հաղթական պատերազմից հետո Իտալիան խիստ գոռոզացել է։ Բացի դրանից, նա 

մեծ հույս է դնում իր նավատորմի և մեր ծովափնյա շրջանների ու հարավային Տիրոլի 

բնակչության տրամադրության վրա։ Դեռևս պատերազմից առաջ ես մեր 

նահանգական վարչության պետի հետ զրուցում էի, թե մեր կառավարությունը 

թերագնահատում է հարավի իրեդենտիստական շարժումը։ Նա լիովին ինձ 

համամիտ էր, քանզի ամեն մի հեռատես մարդ, որի համար թանկ է մեր կայսրության 

ամբողջականությունը, պետք է կանխատեսեր, թե մինչև ուր կարող է հասցնել այն 

չափից ավելի ներողամտությունը, որ ցուցաբերվում է նման տարրերի նկատմամբ։ Ես 

լավ հիշում եմ, թե ինչպես երկու տարի առաջ նահանգական վարչության պարոն 

պետի հետ զրուցելիս ասացի, որ Իտալիան,— դա Բալկանյան պատերազմի, իսկ 



ավելի ճիշտ՝ մեր հյուպատոս Պրոխազկայի աֆերայի ժամանակ էր,— հարմար 

առիթի է սպասում, որ հարձակվի մեզ վրա։  

― Եվ ահա մենք տեսանք այդ օրը,— գոռաց նա այնպես, որ կարծես բոլորն իր հետ 

վիճում էին, թեև նրա ճառին ներկա գտնվող կադրային սպաները լուռ էին և միայն 

այն էին փափագում, որ այդ «քաղաքացիական» դատարկաբանը գրողի ծոցը գնար։— 

Ճիշտ է,— շարունակեց նա, փոքր-ինչ հանդարտվելով,— մենք շատ դեպքերում, 

նույնիսկ դպրոցների համար գրված աշխատությունների մեջ, մոռանում էինք 

Իտալիայի հետ ունեցած մեր նախկին հարաբերությունները, մոռանում էինք մեր 

փառապանծ բանակի հաղթանակները, օրինակ, 1848 թվի, ինչպես և 1866 թվի 

հաղթանակների մեծ օրերը… Դրանց մասին հիշատակվում է բրիգադին արված 

այսօրվա հրամանի մեջ։ Սակայն, ինչ վերաբերվում է ինձ, ես միշտ ազնվաբար 

կատարել եմ իմ պարտքը և դեռևս ուսումնական տարին ավարտվելուց առաջ, 

այսպես ասած՝ պատերազմի հենց սկզբին, իմ աշակերտներին շարադրություն տվի 

գրելու հետևյալ թեմայով. «Unsere helden in Italien von Vicenza bis zur Custozza, 

oder…»[57]։  

Եվ տխմար պոդպորուչիկ Դուբը հանդիսավորապես ավելացրեց․ «…Blut und Leben 

für Habsburg! Für ein Österreich, ganz, einig, groß!»[58]։  

Նա լռեց, ըստ երևույթին սպասելով, թե շտաբի վագոնում գտնվողները կխոսեն 

նորերս ստեղծված իրադրության մասին և ինքը մի անգամ ևս կապացուցի, որ դեռևս 

հինգ տարի առաջ նախատեսել էր, թե Իտալիան ինչպես է վարվելու իր դաշնակցի 

հետ։ Բայց նա չարաչար սխալվեց, քանզի կապիտան Սագները, որին հանձնակատար 

Մատուշիչը կայարանից բերել էր «Pester Lloyd» ֊ի երեկոյան հրատարակությունը, 

թերթն աչքի անցկացնելով՝ բացականչեց. «Լսեցեք, այն Վայները, որի գաստրոլներին 

մենք Բրուկում ներկա էինք, երեկ այստեղ հանդես է եկել Փոքր թատրոնի բեմում»։  

Դրանով ավարտվեցին Իտալիային վերաբերվող վիճաբանությունները շտաբի 

վագոնում։  



* * *  

Գումարտակի հանձնակատար Մատուշիչը և Սագների սպասյակ Բատցերը, որոնք 

նույնպես նստած էին շտաբի վագոնում, Իտալիայի հետ սկսված պատերազմը 

քննարկում էին զուտ գործնական տեսակետից, դեռևս վաղուց, պատերազմից առաջ, 

զինվորական ծառայության մեջ գտնվելով, նրանք մասնակցել էին հարավային Տիրոլի 

զորաշարժերին։  

— Մեզ համար դժվար կլինի լեռները բարձրանալ,— հառաչեց Բատցերը,— 

կապիտան Սագները մի սայլ ամեն տեսակ ճամպրուկներ ունի։ Ես, իհարկե, լեռնցի 

եմ, բայց դա բոլորովին այլ բան է։ Առաջ, պատահում էր, մարդ հրացանը թաքցնում էր 

բաճկոնի տակ և գնում իշխան Շվարցենբերգի կալվածքում նապաստակ խփելու…  

— Եթե իսկապես մեզ ուղարկեն հարավ, Իտալիա․․․ Ես էլ ցանկություն չունեմ 

հրամաններն առած քարշ գալու լեռներում ու սառցադաշտերում։ Իսկ ինչ 

վերաբերվում է ուտելիքին, ապա այնտեղ, հարավում, միայն պոլենտա կա և մեկ էլ 

բուսական յուղ,— տխուր ասաց Մատուշիչը։  

— Իսկ ինչո՞ւ մեզ չխոթեն այդ լեռները,— սկսեց հուզվել Բատցերը։— Մեր գունդը 

եղել է և՛ Սերբիայում, և՛ Կարպատներում։ Ես պարոն կապիտանի ճամպրուկներն 

արդեն բավական քարշ եմ տվել լեռներում։ Երկու անգամ կորցրել եմ դրանք։ Մի 

անգամ Սերբիայում, մի անգամ Կարպատներում։ Այսպիսի կռվի ժամանակ ամեն ինչ 

կարող է պատահել։ Գուցե նույն բանը ինձ սպասում է և երրորդ անգամ, Իտալիայի 

սահմանագծի վրա։ Իսկ ինչ վերաբերվում է այնտեղի ուտելիքին․․․— նա թքեց, ավելի 

մոտեցավ Մատուշիչին և խորհրդավոր կերպով ասաց.— Գիտե՞ս, մեր Կաշպերյան 

լեռներում հում կարտոֆիլից ահա այսպիսի մանրիկ կնեդլիկներ են պատրաստում։ 

Խաշում են, ձվի մեջ շուռումուռ տալիս, վրան մի բոլ սուխարի ցանում, իսկ հետո, իսկ 

հետո տապակում խոզի ճարպով։  

Վերջին բառը նա արտասանեց հիացմունքից նվաղած ձայնով։  



— Բայց ամենից լավը թթու դրած կաղամբի կնեդլիկն է,— ավելացրեց նա 

մելամաղձոտ տոնով,— իսկ մակարոնը արտաքնոց գցելու բան է։  

Դրանով այստեղ էլ վերջացավ Իտալիային վերաբերվող խոսակցությունը։  

* * *  

Մնացած վագոններում միաբերան պնդում էին, թե գնացքը ետ կդարձնեն և 

կուղարկեն Իտալիա, քանի որ արդեն երկու ժամից ավելի կանգնած է կայարանում։ 

Դա որոշ չափով հաստատվում էր և այն տարօրինակ բաներով, որ կատարվում էին 

էշելոնի նկատմամբ։ Նորից զինվորներին վագոններից դուրս արին, եկավ 

սանիտարական տեսչությունն իր ախտահանիչ ջոկատով և ամեն ինչի վրա լիզոլին 

սրսկեց, մի բան, որ ընդունվեց մեծ տհաճությամբ, մանավանդ այն վագոններում, 

որտեղ գտնվում էին մթերաբաժնային հացի պաշարները։  

Բայց հրամանը հրաման է. սանիտարական հանձնաժողովը հրաման էր տվել 

ախտահանում կատարել № 728 էշելոնի բոլոր վագոններում, ուստի շատ հանգիստ 

կերպով լիզոլին ցանեցին և՛ հացի կույտերի, և՛ բրնձի պարկերի վրա։ Հենց միայն 

դրանից երևում էր, որ ինչ֊որ արտասովոր բան է կատարվում։  

Այնուհետև նորից բոլորին քշեցին վագոնները, իսկ կես ժամ անց նորից դուրս 

արին, որովհետև մի զառամյալ գեներալ էր եկել էշելոնը տեսչական ստուգման 

ենթարկելու։ Շվեյկը իսկույնևեթ ծերուկին սազական անուն կպցրեց։ Տողանի հետևում 

կան գնած, նա ավագ գրագրին շշնջալով ասաց.  

― Համա՜ թե լեշ է։  

Ծերունի գեներալը կապիտան Սագների ուղեկցությամբ անցավ շարասյան 

երկայնքով և, ցանկանալով զորամասին ոգեշնչել, կանգ առավ մի ջահել զինվորի 

առաջ և նրան հարցրեց, թե որտեղացի է, քանի տարեկան է և արդյոք ժամացույց 

ունի՞։ Թեև զինվորը ժամացույց ուներ, այնուամենայնիվ, հուսալով ծերուկից մի հատ 

էլ ստանալ, պատասխանեց, թե չունի։ Նրա պատասխանի վրա զառամյալ գեներալ-



լեշը հիմարավարի ժպտաց, ինչպես մի ժամանակ քաղաքագլխին դիմելիս ժպտում էր 

Ֆրանց Իոսիֆ կայսրը, և ասաց, «Դա լավ է, լավ է», որից հետո պատիվ արեց այդ 

զինվորի կողքին կանգնած կապրալին, հարցնելով, թե արդյոք նրա կինն առո՞ղջ է։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել,— բղավեց կապրալը,— ես ազապ եմ։  

Այդ խոսքի վրա էլ բարեհաճորեն ժպտալով, գեներալը փնթփնթաց.  

— Դա լա՛վ է, լա՛վ է։  

Այնուհետև, վերստին մանկացած գեներալը կապիտան Սագներից պահանջեց ցույց 

տալ, թե զինվորներն ինչպես են կատարում «թվել առաջին֊երկրորդ» հրամանարկը։ 

Եվ մի րոպե հետո հնչեց. «Առաջին–երկրորդ, առաջին–երկրորդ, առաջին-երկրորդ»։  

Գեներալ֊լեշը դա շատ էր սիրում։ Նա տանը երկու սպասյակ ուներ, որոնց իր առաջ 

շարք էր կանգնեցնում, և նրանք բղավում էին.  

— Առաջին-երկրորդ, առաջին-երկրորդ։  

Ավստրիան այդպիսի գեներալներ շատ ուներ։  

Երբ ստուգատեսը բարեհաջող ավարտվեց, գեներալը չզլացավ գովել կապիտան 

Սագներին, իսկ զինվորներին թույլ տվեց կայարանի տերիտորիայում զբոսնել, քանի 

որ հաղորդում էր եկել, թե էշելոնը շարժվելու է միայն երեք ժամից։ Զինվորները ման 

էին գալիս կառամատույցում և հոտվտում, թե արդյոք հնարավոր չէ՞ մի բան ճարել։ 

Կայարանում միշտ էլ շատ մարդ է լինում, և զինվորներից մերթ մեկին, մերթ մյուսին 

հաջողվում էր մի սիգարետ մուրալ։  

Դա պերճախոս կերպով ցույց էր տալիս, թե որքան նվազել էր այն առաջին 

խանդավառությունը, որ կայարաններում արտահայտվում էր էշելոններին 

հանդիսավորապես դիմավորելիս։ Հիմա զինվորները ստիպված էին մուրալ։  

Կապիտան Սագների մոտ եկավ հերոսներին ողջունելու միության 

պատգամավորությունը, որ կազմված էր անհավատալիորեն հալից ընկած երկու 

տիկիններից, որոնք հանձնեցին էշելոնի համար նախատեսված նվերը, այն է՝ քսան 



տուփ բերան զովացնելու անուշահոտ հաբեր, Բուդապեշտի կոնֆետի ֆաբրիկաներից 

մեկի ռեկլամը։ Այդ հաբերը դարսված էին թիթեղյա շատ գեղեցիկ տուփիկների մեջ։ 

Յուրաքանչյուր տուփիկի կափարիչի վրա նկարված էր մի հունգարացի հոնվեդ, որը 

սեղմում էր ավստրիացի աշխարհազորայինի ձեռքը, իսկ դրա վերևում երևում էր 

սուրբ Ստեֆանի շողացող թագը։ Տուփիկի եզրակի վրա շատ խնամքով հունգարերեն 

և գերմաներեն գրված էր. «Für Kaiser, Gott und Vaterland»[59]։  

Կոնֆետի ֆաբրիկան այնքան լոյալ էր եղել, որ նախապատվությունը տվել էր 

կայսրին, նրան դնելով աստծուց առաջ։  

Յուրաքանչյուր տուփիկի մեջ կար ութսուն հաբ, այնպես որ յուրաքանչյուր երեք 

մարդու հասնում էր մոտավորապես հինգ հաբ։ Բացի դրանից, այդ հալից ընկած 

տարեց տիկինները բերել էին մի հակ թռուցիկներ, որոնց վրա տպագրված էր երկու 

աղոթք, որ հորինել էր Բուդապեշտի արքեպիսկոպոս Գեզա Սատմար-Բուդաֆալցին։ 

Աղոթքները գրված էին գերմաներեն ու հունգարերեն և պարունակում էին բոլոր 

թշնամիների հասցեին ուղղված սոսկալիագույն նզովքներ։ Աղոթքներն համակված 

էին այնպիսի կրքով, որ նրանց պակասում էր միայն հունգարական «Baszom a 

Kristusmarjat!» թունդ հայհոյանքը։  

Հունգարական արքեպիսկոպոսի կարծիքով սիրառատն աստված պետք է 

կտոր֊կտոր անի ռուսներին, անգլիացիներին, սերբերին, ֆրանսիացիներին ու 

ճապոնացիներին, նրանցից կարմիր բիբարով համեմած լապշա և գուլյաշ 

պատրաստի։ Սիրառատն աստված պետք է լողա հակառակորդի արյան մեջ և 

կոտորի բոլոր թշնամիներին, ինչպես դաժան Հերովդեսը կոտորեց մանուկներին։  

Բուդապեշտի սրբազան արքեպիսկոպոսն իր աղոթքների մեջ գործ էր ածել 

այնպիսի անուշիկ արտահայտություններ, ինչպես, օրինակ. «Թող աստված օրհնի 

ձեր սվինները, որպեսզի խորը մխրճվեն թշնամյաց փորերը։ Թող ամենաարդարն 

աստված հրետանային կրակն ուղղի թշնամյաց շտաբների գլխին։ Ողորմա՛ծ 

աստված, այնպես արա, որ բոլոր թշնամիները խեղդվեն իրենց վերքերի արյան մեջ, 



այն վերքերի, որ նրանց կպատճառեն մեր զինվորները»։ Հարկ է մի անգամ էլ նշել, որ 

այդ աղոթքներին պակասում էր միայն «Baszom a Kristusmarjat!»-ը։  

Հանձնելով այդ ամենը, տիկինները կապիտան Սագներին ջերմ ցանկություն 

հայտնեցին ներկա լինելու նվերների բաժանմանը։ Նրանցից մեկը նույնիսկ հանդգնեց 

թույլտվություն խնդրել ճառով դիմելու զինվորներին, որոնց նա անվանում էր ոչ այլ 

կերպ, քան «unsere braven Feldgrauen»[60]։ Երկուսն էլ խիստ վիրավորված ծռմռեցին 

իրենց դեմքերը, երբ կապիտան Սագները նրանց խնդրանքը մերժեց։ Այդ միջոցին 

նվերներն ուղարկվել էին այն վագոնը, որտեղ տեղավորված էր պահեստը։ 

Հարգարժան տիկիններն անցան զինվորների շարքի առջևով, ըստ որում նրանցից 

մեկը առիթը բաց լթողեց շոյելու մի մորուքավոր զինվորի՝ բուդեյովիցցի Շիմեկի 

թուշը։ Շիմեկը, տեղյակ չլինելով տիկինների բարձր առաքելությանը, նրանց գնալուց 

հետո այդ արարքը յուրովի գնահատեց և ընկերներին ասաց.  

— Համա՜ թե աներես են այդ բոզերը։ Գոնե մի կարգին ռեխ ունենա, կարծես 

իսկական ձկնկուլ լինի։ Չորացած ոտներից բացի մեջտեղը բան չկա, մարդ երազում 

տեսնի՝ լեղին կճաքի, և մի այպիսի քավթառ ղարղա զինվորների հետ սեր է խաղում․․

․  

Կայարանում իրարանցում էր։ Իտալիայի պատերազմի մեջ մտնելն այստեղ 

խուճապ էր առաջացրել։ Հրետանու երկու էշելոն կանգնեցրին և ուղարկեցին 

Շտիրիա։ Արդեն երրորդ օրն էր, որ բոսնիացիների էշելոնը անհայտ պատճառներով 

չէր ճանապարհվում։ Այդ էշելոնը բոլորովին մոռացել և աչքաթող էին արել։ 

Բոսնիացիներն երկու օր ճաշ չէին ստացել և գնում էին Նոր Պեշտ՝ մուրալու։ Այստեղ 

ուրիշ ոչինչ չէր կարելի լսել, բացի բախտի քմահաճույքին թողնված, հուզմունքից 

ձեռքները թափահարող բոսնիացիների զայրագին հայհոյանքներից։ Շատ չանցած 

Իննսունմեկերորդ գնդի երթային գումարտակը նորից քշեցին դեպի գնացքը, և 

զինվորներր մտան իրենց վագոնները։ Սակայն մի րոպե հետո գումարտակի 

հանձնակատար Մատուշիչը, կայարանի պարետանոցից վերադառնալով, լուր բերեց, 



թե գնացքը կճանապարհեն միայն երեք ժամից։ Նկատի առնելով այդ, հենց նոր 

հավաքած զինվորներին նորից վագոններից բաց թողին։  

Գնացքը շարժվելու վրա էր, երբ խիստ վրդովված պոդպորուչիկ Դուբը մտավ 

շտաբի վագոնը և կապիտան Սագներին դիմեց Շվեյկին ձերբակալելու խնդրանքով։ 

Պոդպորուչիկ Դուբը դեռևս գիմնազիայի դասատու եղած ժամանակ մատնիչի 

համբավ ուներ։ Նա սիրում էր զինվորի հետ զրուցել, իմանալ նրա համոզմունքները, 

առիթից օգտվելով նրան խրատել և բացատրել, թե նրանք ինչո՛ւ և հանուն ինչի են 

կռվում։  

Շրջագայության ժամանակ նա կայարանի շենքի ետևում նկատել էր լապտերի մոտ 

կանգնած Շվեյկին, որը հետաքրքրությամբ դիտում էր ինչ֊որ բարեգործական 

ռազմական վիճակախաղի մի պլակատ։ Պլակատի վրա նկարված էր ավստրիացի 

զինվոր, որը մի շվարած մորուքավոր կազակի սվինով գամել էր պատին։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ափով խփեց Շվեյկի ուսին և հարցրեց, թե արդյոք պլակատը 

հավանո՞ւմ է։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,― պատասխանեց Շվեյկը,— 

դա հիմարություն է։ Ես հիմար պլակատներ շատ եմ տեսել, բայց այսպիսի 

հիմարություն տեսած չկամ։  

— Իսկ այստեղ հատկապես ի՞նչն է, որ ձեզ դուր չի գալիս։  

— Ինձ դուր չի գալիս, պարոն լեյտենանտ, որ զինվորն այդպես է վարվում իրեն 

վստահված զենքի հետ։ Չէ՞ որ քարե պատին խփելով՝ նա կարող է սվինը կոտրել։ Իսկ 

հետո, դա առհասարակ անմտություն է, դրա համար նրան կարող են պատժել, քանի 

որ ռուսը ձեռքերը բարձրացրել և հանձնվում է։ Նա գերի է առնված, իսկ գերիների 

հետ պետք է լավ վարվել, ինչքան չլինի մարդ են։  

Պոդպորուչիկ Դուբը շարունակեց շոշափել Շվեյկի համոզմունքները և մի հարց էլ 

տվեց.  



— Դուք այդ ռուսին խղճում եք, ճի՞շտ է։  

— Ես, պարոն լեյտենանտ, նրանց երկուսին էլ խղճում եմ. և՛ ռուսին, որովհետև 

ծակել են, և մեր զինվորին, որովհետև դրա համար նրան կձերբակալեն։ Նա, պարոն 

լեյտենանտ, անպայման սվինը կկոտրի, չէ՞ որ պատը քարից է, իսկ մետաղն էլ հեշտ է 

կոտրվում։ Դեռևս պատերազմից աոաջ, պարոն լեյտենանտ, երբ ես իսկական 

ծառայության մեջ էի, մեր վաշտում մի լեյտենանտ կար։ Նույնիսկ մեր ավագ 

ֆելդֆեբելը այնպես հայհոյել չի կարող, ինչպես հայհոյում էր այն պարոն 

լեյտենանտը։ Վարժադաշտում նա մեզ ասում էր, «Երբ հնչում է «hab acht» հրամանը, 

պետք է աչքերդ այնպես չռես, ինչպես կատուն դարմանի վրա կղկղելիս»։ Իսկ 

ընդհանրապես շատ լավ մարդ էր։ Մի անգամ ծննդի տոնին խելքը թռցրեց, մի սայլ 

կոկոսի ընկույզ առավ, և այդ օրվանից ես գիտեմ, թե սվինները որքան հեշտ են 

կոտրվում։ Վաշտի կեսն այդ ընկույզների վրա սվինները կոտրեց, և մեր 

փոխգնդապետը հրամայեց բոլորին նստեցնել։ Երեք ամիս իրավունք չունեինք 

զորանոցից դուրս գալու․․․ Իսկ պարոն լեյտենանտը տնային կալանքի մեջ էր։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ատելությամբ նայեց քաջարի զինվոր Շվեյկի անհոգ դեմքին և 

հարցրեց.  

— Դուք ինձ ճանաչո՞ւմ եք։  

― Ճանաչում եմ, պարոն լեյտենանտ։  

Պոդպորուչիկ Դուբը աչքերը չռեց ու ոտքերը գետնին խփեց.  

— Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ ինձ դեռ չեք ճանաչում։  

Շվեյկը, անդրդվելիորեն հանգիստ, ասես զեկուցելով, մի անգամ էլ կրկնեց․  

— Ես ձեզ ճանաչում եմ, պարոն լեյտենանտ։ Դուք, համարձակվում եմ զեկուցել, 

մեր երթային գումարտակից եք։  

— Դուք ինձ չեք ճանաչում,— նորից գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը։— Գուցե դուք ինձ 

ճանաչել եք լավ կողմից, բայց հիմա կճանաչեք նաև վատ կողմից։ Ես այնքան բարի 



չեմ, որքան ձեզ թվում է։ Ես ում ուզենամ՝ կլացացնեմ։ Դեհ, ուրեմն, ինձ ճանաչո՞ւմ եք 

թե ոչ։  

― Ճանաչում եմ, պարոն լեյտենանտ։  

— Վերջին անգամն եմ ասում ձեզ, որ դուք ինձ չեք ճանաչում, ստահա՛կ։ Եղբայրներ 

ունե՞ք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ, մեկը ունեմ։  

Նայելով Շվեյկի հանգիստ, պարզ դեմքին, պոդպորուչիկ Դուբը գազազեց և, 

բոլորովին իրեն կորցնելով, բղավեց.  

— Ուրեմն, ձեր եղբայրն էլ ճիշտ այնպիսի անասուն է, ինչպես դուք։ Ինչացո՞ւ էր։  

— Գիմնազիայի դասատու էր, պարոն լեյտենանտ։ Զինվորական ծառայությունն 

ավարտեց և սպայության քննություն հանձնեց։  

Պոդպորուչիկ Դուբը այնպես նայեց Շվեյկին, որ կարծես ուզում էր նրան հայացքով 

շամփրել։ Շվեյկն արժանապատվորեն դիմացավ տխմար պոդպորուչիկի կատաղի 

հայացքին, և շուտով խոսակցությունն ավարտվեց «Abtreten» բառով։  

Նրանցից ամեն մեկը գնաց իր ճանապարհով և ամեն մեկն իրենն էր մտածում։ 

Պոդպորուչիկը մտածում էր, թե ինչպես ամեն ինչ կպատմի կապիտանին և նա 

կհրամայի Շվեյկին ձերբակալել, իսկ Շվեյկը մտածում էր, թե իր կյանքում հիմար 

սպաներ շատ է տեսել, բայց Դուբի նման հիմար սպա ամբողջ գնդում չի գտնվի։  

Պոդպորուչիկ Դուբը, որ հենց այդ օրը հաստատ որոշել էր զինվորների 

դաստիարակությամբ զբաղվել, կայարանի շենքի ետևում նոր զոհեր գտավ։ Դրանք 

նույն Իննսունմեկերորդ գնդի, բայց ուրիշ վաշտի երկու զինվորներ էին, որոնք 

խավարի մեջ կոտրատված գերմաներենով բանակցում էին երկու պոռնիկների հետ։ 

Կայարանում և նրա մոտ թափառող այդ պոռնիկներին թիվ ու համար չկար։  

Շվեյկը նույնիսկ հեռվից շատ պարզ լսում էր պոդպորուչիկ Դուբի ականջ ծակող 

ձայնը.  



— Դուք ինձ ճանաչո՞ւմ եք։  

— Իսկ ես ձեզ ասում եմ, որ դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում։  

— Բայց դուք ինձ դեռ կճանաչեք։  

— Գուցե դուք ինձ ճանաչում եք լավ կողմից…  

— Բայց ես ասում եմ, որ կճանաչեք նաև վատ կողմից։  

— Ես ձեզ կլացացնեմ, ավանակնե՛ր։ Եղբայրներ ունե՞ք։ Երևի նրանք էլ ձեզ նման 

անասուններ են։ Ինչացո՞ւ էին… Գումակո՞մ… Դե, լա՛վ… Մի՛ մոռանաք, որ 

զինվորներ եք… Դուք չե՞խ եք… Դուք գիտե՞ք, որ Պալացկին ասել է. «Եթե Ավստրիան 

չլիներ, մենք պարտավոր էինք այն ստեղծել…»։  

Բայց պոդպորուչիկ Դուբի շրջագայությունն ընդհանրապես դրական արդյունքներ 

չտվեց։ Նա կանգնեցրեց զինվորների ևս երեք խմբեր, սակայն լացացնելու նրա 

մանկավարժական փորձերն անհաջողության էին մատնվում, քանի որ նա գործ ուներ 

ռազմաճակատ ուղարկվող նյութի հետ։ Զինվորների աչքերից պոդպորուչիկ Դուբը 

տեսնում էր, որ նրանք բոլորն իր մասին շատ աննպաստ կարծիք ունեն։ Նրա 

ինքնասիրությունը վիրավորված էր, և այդ էր պատճառը, որ գնացքը շարժվելուց 

առաջ նա կապիտան Սագներին խնդրեց Շվեյկին ձերբակալելու կարգադրություն 

անել։ Հիմնավորելով քաջարի զինվոր Շվեյկին մեկուսացնելու անհրաժեշտությունը, 

նա կապիտանի ուշադրությունը հրավիրեց նրա կասկածելի հանդգնության վրա և իր 

վերջին հարցին Շվեյկի տված պատասխանը որակեց որպես խայթող ակնարկ։ Եթե 

այդպես շարունակվի, սպայական կազմը կկորցնի ամեն հեղինակություն, և անշուշտ 

պարոն սպաներից ոչ մեկն այդ մասին չի տարակուսում։ Նա ինքը դեռևս 

պատերազմից առաջ նահանգական վարչության պետին ասում էր, թե պետը պետք է 

ջանա իր հեղինակությունը պահպանել։ Նահանգական վարչության պարոն պետը 

նույն կարծիքին էր։ Այդպես պետք է վարվել մանավանդ հիմա, պատերազմի 

ժամանակ։ Որքան մենք ավելի ենք մոտենում մեր թշնամուն, այնքան անհրաժեշտ է 



զինվորներին վախ ներշնչել։ Նկատի ունենալով այդ ամենը, նա խնդրում է Շվեյկին 

ենթարկել կարգապահական տույժի։  

Կապիտան Սագները, ինչպես ամեն մի կադրային սպա, ատում էր ոչ զինվորական 

խաժամուժից դուրս եկած պահեստի սպաներին։ Նա պոդպորուչիկ Դուբի 

ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ նման դիմումներ կարող են արվել 

միայն զեկուցագրի ձևով, և ոչ թե շուկայավարի, ոչ թե այնպես, որ կարծես այստեղ 

կարտոֆիլի գին են սակարկում։ Ինչ վերաբերում է Շվեյկին, ապա առաջին 

ինստանցիան, որին նա ենթակա է, հանդիսանում է պարոն Լուկաշը։ Նման գործերը 

լուծվում են միայն ըստ ինստանցիայի․ վաշտից գործը, ինչպես երևի պոդպորուչիկին 

հայտնի է, ուղարկվում է գումարտակ։ Եթե Շվեյկն իսկապես զանցանք է գործել, ապա 

նա պետք է զեկուցագրով ուղարկվի վաշտի հրամանատարի մոտ, իսկ բողոքարկման 

գեպքում՝ գումարտակի հրամանատարի մոտ։ Սակայն եթե պարոն պորուչիկ 

Լուկաշը չի առարկում և համաձայն է զինվորին պատժելու համար պարոն 

պոդպորուչիկ Դուբի պատմածը պաշտոնական հայտարարություն համարել, ապա 

նա ինքը, գումարտակի հրամանատարը, բոլորովին դեմ չէ, որ Շվեյկը կանչվի և 

հարցաքննության ենթարկվի։  

Պորուչիկ Լուկաշը չառարկեց, բայց ասաց, որ Շվեյկի հետ ունեցած 

խոսակցություններից իրեն ստույգ հայտնի է, որ Շվեյկի եղբայրն իրոք որ 

գիմնազիայի դասատու և պահեստի սպա է եղել։  

Պոդպորուչիկ Դուբը կարկամեց և ասաց, թե ինքը նրան պատժելու վրա պնդում էր 

միմիայն բառիս լայն առումով, թե միգուցե հիշյալ Շվեյկը չի կարողանում մի միտքը 

կարգին արտահայտել, որի պատճառով էլ նրա պատասխանը հանդգնության, 

խայթելու և պետերին չհարգելու տպավորություն է թողնում։  

— Ի դեպ, հիշյալ Շվեյկի արտաքինից կարելի է եզրակացնել, որ նա տկարամիտ է։  

Այսպիսով, Շվեյկի գլխին պայթելիք ամպրոպն անցավ, և նա մնաց ողջ ու անվնաս։  



Այն վագոնում, որտեղ գտնվում էին գումարտակի գրասենյակն ու պահեստը, 

երթային գումարտակի ավագ գրագիր Բաուտանցելը գումարտակի երկու 

գրագիրներին ողորմածաբար մի֊մի բուռ անուշաբույր հաբեր տվեց այն տուփիկների 

միջից, որ պետք է բաժանեին գումարտակի զինվորներին։ Դա ընդունված բան էր. 

զինվորների համար տրված ամեն ինչի գլխին գումարտակի գրասենյակում 

կատարվում էին նույն ձեռնածությունները, ինչ այդ թշվառ հաբերի գլխին։  

Պատերազմի ժամանակ դա սովորական երևույթ էր դարձել և եթե նույնիսկ 

ռևիզիաները գողությունները չէին հաստատում, ապա, այնուամենայնիվ, ամեն 

տեսակ գրասենյակների ավագ գրագիրներից յուրաքանչյուրի վրա կասկած կար, թե 

նախահաշիվն ուռցնում է և ծայրը ծայրին հասցնելու համար մեքենայություններ 

անում։  

Այդ էր պատճառը, որ մինչ գրագիրները բերանները կլցնեին զինվորների հաբերը 

(քանի որ ուրիշ բան չէր կարելի գողանալ, հարկավոր էր օգտվել թեկուզ այդ զիբիլից)։ 

Բաուտանցելը մի ճառ արտասնեց այն ծանր զրկանքների մասին, որ իրենք կրում են 

ճանապարհին։  

— Ես երթային գումարտակի հետ արդեն երկու արշավ եմ կատարել։ Բայց 

այնպիսի պակասություն, որ զգում ենք հիմա, երբեք չեմ տեսել։  

— Է՛հ, տղերք։ Ամռանը, մինչև Պրեշով հասնելը, ինչ ասեք որ չունեինք։ Ես թաքցրել 

էի տասը հազար «մեմֆիս», երկու գլուխ շվեյցարական պանիր, երեքհարյուր տուփ 

պահածո։ Երբ գնում էինք Բարդեյով, խրամատները, իսկ ռուսները Մուշինայի մոտ 

կտրել էին մեր և Պրեշովի կապը… Ա՜յ թե առևտուր արի։ Աչքներին թոզ փչելու 

համար պաշարիս մեկ֊տասներորդը տվի երթային գումարտակին, թե իբր տնտեսել 

եմ, իսկ մնացածը ծախեցի գումակում։ Մեզ մոտ Սոյկա անունով մի մայոր կար, խոզի 

մեկն էր։ Հերոսությամբ աչքի չէր ընկնում և ավելի շատ քարշ էր գալիս մեզ մոտ, քանի 

որ վերևում գնդակներ էին սուլում և արկեր պայթում։ Մեկ էլ տեսար կգար մեզ մոտ, 

թե իբր իրեն անհրաժեշտ է հավաստիանալ, թե արդյոք գումարտակի զինվորների 



ճաշը լա՞վ են պատրաստում։ Սովորաբար նա ցած էր իջնում այն ժամանակ, երբ լուր 

էր գալիս, թե ռուսները որևէ բանի են պատրաստվում։ Դողում էր, խոհանոցում ռոմ էր 

խմում, իսկ հետո սկսում դաշտային խոհանոցները վերաքննության ենթարկել։ 

Խոհանոցները գտնվում էին գումակի մոտ, որովհետև հնարավոր չէր տեղավորել 

լեռան վրա, խրամատների մոտ, և ճաշը գիշերով վերև էին տանում։ Այնպիսի 

դրություն էր, որ սպայական ճաշի մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել։ Թիկունքի 

հետ կապող միակ ազատ ճանապարհը գրավել էին գերմանացիները։ Նրանք 

կանգնեցնում էին այն ամենը, որ մեզ ուղարկում էին թիկունքից, ամեն ինչ իրենք էին 

լափում, այնպես որ մեր ձեռքը բան չէր ընկնում։ Գումակում գտնվողներս մնացել 

էինք առանց սպայական ճաշի։ Այդ ժամանակ ես մեր գրասենյակի համար ոչինչ 

չկարողացա տնտեսել, բացի մի խոճկորից, որը տվել էինք ապխտելու։ Իսկ որպեսզի 

ասածս մայոր Սոյկան չիմանար, խոճկորը թաքցրել էինք հրետանավորների մոտ, 

որոնք մեզնից մի ժամաչափ հեռու էին։ Այնտեղ ես մի ծանոթ ենթասպա ունեի։ Հա՛։ 

Իսկ այն մայորը մեկ էլ տեսար կգար մեզ մոտ և խոհանոցում ճաշի համը կտեսներ։ 

Ճիշտ է, հազվադեպ էինք միս եփում, միայն այն ժամանակ, երբ հաջողվում էր 

շրջակայքում որևէ տեղից խոզեր կամ նիհար կովեր ճարել։ Այն էլ ասեմ, որ 

պրուսացիները մեր մշտական մրցակիցներն էին, քանի որ բռնագրավված անասունի 

համար նրանք մեզնից երկու անգամ ավելի էին վճարում։ Քանի դեռ կանգնած էինք 

Բարդեյովի մոտ, անասուններ գնելու գործում տնտեսեցի հազար երկուհարյուր 

կրոնից քիչ ավելի, և դա էլ այն պատճառով, որ հաճախ փողի փոխարեն գումարտակի 

կնիքով կնքված բոններ էինք տալիս։ Մանավանդ վերջերում, երբ իմացանք, որ 

ռուսները մեզնից դեպի արևելք գտնվում են Ռադվանիում, իսկ դեպի արևմուտք՝ 

Պոդոլինում։ Չկա ավելի վատ բան, քան այնտեղի ժողովրդի հետ գործ ունենալը, ո՛չ 

կարդալ գիտեն, ո՛չ գրել, իսկ ստորագրության փոխարեն երեք խաչ են դնում։ Մեր 

ինտենդանտությունը դա շատ լավ գիտեր, այնպես որ, երբ մարդ էինք ուղարկում 

այնտեղից փող բերելու, չէի կարողանում այդ կեղծ ստացագրերը ներկայացնել որպես 

արդարացուցիչ փաստաթղթեր, թե իբր փողը վճարել եմ։ Դա կարելի է անել միայն 



այնտեղ, ուր մարդիկ ավելի կրթված են և կարողանում են ստորագրել։ Իսկ հետո, 

ինչպես ասացի, պրուսացիները վճարում էին մեզնից ավելի և կանխիկ։ Ուր որ գնում 

էինք, մեզ վրա այնպես էին նայում, որ կարծես ավազակներ լինեինք։ Բացի դրանից, 

ինտենդանտությունը հրաման էր արձակել, թե խաչերով ստորագրված 

ստացականները պետք է հանձնվեն դաշտային վերաքննիչներին։ Իսկ սրանք այն 

ժամանակ շնից շատ էին։ Մեկ էլ տեսար գալիս է ղոչիի մեկը, մեզ մոտ լափում, իսկ 

մյուս օրը գնում մեզ մատնում։ Եվ ահա Սոյկա ասածս շրջում էր այդ բոլոր 

խոհանոցները, և մի անգամ, ազնիվ խոսք, կաթսայից հանեց ամբողջ չորրորդ վաշտի 

համար բաց թողնված միսը։ Սկսեց խոզի գլխից, ասաց, թե լավ չի եփած, և հրամայեց 

իր համար մի քիչ ավելի եփել։ Ճիշտն ասած, այն ժամանակ միս շատ չէին եփում։ 

Ամբողջ վաշտին հասնում էր հին հաշվով տասներկու իսկական բաժին միս։ Բայց նա 

այդ բոլորը կերավ, հետո ճաշի համը տեսավ ու աղմուկ բարձրացրեց, թե իսկը ջուր է 

և թե ընդունված բան չէ, որ մսով ճաշն առանց մսի լինի… Հրամայեց ճաշին յուղ 

ավելացնել և մեջը գցել իմ սեփական մակարոնը, որ տնտեսել էի վերջին շրջանում։ 

Բայց դա ինձ դեռ այնքան չզայրացրեց, որքան այն, որ ճաշի մեջ գցելու համար նա 

կորստյան մատնեց այն երկու կիլո կարագը, որ տնտեսել էի դեռևս սպայկան 

խոհանոցի օրերին։ Այդ կարագը պահում էի մահճակալիս տակի դարակի վրա։ 

Հանկարծ դարձավ ու վրաս բղավեց. «Սա ո՞ւմն է»։ Պատասխանում եմ, թե դիվիզիայի 

վերջին հրամանով սահմանված բաշխաքանակի համաձայն՝ սնունդը ուժեղացնելու 

համար յուրաքանչյուր զինվորի հասնում է տասնհինգ գրամ յուղ կամ քսանմեկ գրամ 

ճարպ, բայց, քանի որ ճարպերը չեն բավականացնում, մենք յուղի պաշարները 

պահում ենք, մինչև որ այնքան հավաքվի, որ հնարավոր լինի անձնակազմի սնունդը 

լրիվ չափով ուժեղացնել։ Մայոր Սոյկան գազազեց և սկսեց գոռգոռալ, թե երևի 

սպասում եմ, որ ռուսները գան և մեզնից վերջին երկու կիլո յուղը խլեն։ «Անմիջապես 

այդ յուղը գցել ճաշի մեջ, քանի որ ճաշն առանց մսի է»։ Եվ այդպես, ամբողջ 

հոգապահուստս կորցրի։ Կհավատա՞ք, երբ էլ որ նա հայտնվեր, գլխիս մի փորձանք 

պիտի զար։ Աստիճանաբար այնքան հմտացավ, որ իսկույն իմանում էր, թե 



պահուստներս որտեղ են գտնվում։ Մի անգամ մի տավարի լյարդ էի տնտեսել, որն 

ուզում էինք խաշել։ Հանկարծ նա մտավ մահճակիս տակ ու լյարդը հանեց։ Սկսեց 

վրաս գոռգոռալ, իսկ ես նրան ասում եմ, թե լյարդը հարկավոր է թաղել, քանի որ 

ցերեկը այդպիսի եզրակացության է հանգել հրետանիում ծառայող մի դարբին, որ 

անասնաբուժական դասընթացներ է ավարտել։ Մայորը գումակից մի շարքային 

զինվոր վերցրեց և այդ շարքայինի հետ սարի վրա, ժայռի տակ, սկսեց կաթսայիկի մեջ 

այդ լյարդը եփել։ Դե՛հ, այստեղ էլ նրա կապուտն եկավ։ Ռուսները կրակը նկատել էին 

և տասնյոթ սանտիմետրանոցն ուղղել մայորի ու նրա կաթսայիկի վրա։ Հետո մենք 

գնացինք տեսնելու, թե նրանցից ինչ է մնացել, բայց արդեն անկարելի էր որոշել, թե 

ո՛րն է տավարի և ո՛րը պարոն մայորի լյարդը։  

* * *  

Լուր եկավ, թե էշելոնը մեկնելու է չորս ժամից ոչ շուտ։ Խատվանի ճանապարհը 

զբաղված էր վիրավորներ փոխադրող գնացքներով։ Լուրեր էին պտտվում, թե Էգերի 

մոտ մի սանիտարական գնացք ընդհարվել է հրետանու գնացքի հետ, թե նրանց 

օգնելու համար Բուդապեշտից գնացքներ են ուղարկվել։  

Շուտով ամբողջ գումարտակի երևակայությունն սկսեց գործել։ Խոսում էին 

երկուհարյուր սպանվածների ու վիրավորների մասին, այն մասին, թե այդ աղետը 

սարքված բան է. չէ՞ որ հարկավոր է կոծկել վիրավորների մատակարարման գործում 

կատարված մեքենայությունների հետքերը։ Դա առիթ տվեց սուր քննադատության 

ենթարկելու գումարտակի մատակարարումը և պահեստներում ու գրասենյակներում 

կատարվող գողությունները։  

Մեծամասնությունն այն կարծիքին էր, թե գումարտակի ավագ գրագիր 

Բաուտանցելը ամեն ինչ սպաների հետ կիսում է։  

Շտաբի վագոնում կապիտան Սագներն ասաց, թե ըստ մարշրուտի նրանք արդեն 

Գալիցիայի սահմանագլխին պետք է լինեին։ Էգերում պարտավոր են նրանց ամբողջ 

զորամասին երեք օրվա հաց ու պահածո տալ, բայց մինչև Էգեր դեռ տասը ժամվա 



ճանապարհ կա, և բացի դրանից, Լվովի այն կողմում կատարվող հարձակման 

հետևանքով այնտեղ վիրավորների այնքան գնացքներ են կուտակվել, որ, եթե 

հավատալու լինենք հեռագրական հաղորդումներին, անհնար է մի բոքոն կամ մի 

տուփ պահածո գտնել։ Կապիտան Սագները հրաման է ստացել հացի և պահածոների 

փոխարեն յուրաքանչյուր զինվորի վճարել վեց կրոն յոթանասուն հելլեր։ Այդ փողը 

կտան ինն օրվա ռոճիկը վճարելիս, եթե մինչ այդ կապիտան Սագները բրիգադից 

գումարը ստացած լինի։ Հիմա դրամարկղում ընդամենը տասներկու հազար կրոն կա։  

— Գունդը խոզություն է անում,— չդիմացավ կապիտան Լուկաշը,— որ մեզ 

ճանապարհում է առանց մի գրոշի։  

Պրապորշչիկ Վոլֆը և պորուչիկ Կոլարժը սկսեցին փսփսալ, թե գնդապետ Շրեդերը 

վերջին երեք շաբաթվա ընթացքում տասնվեց հազար կրոն փող է մուծել Վիեննայի 

բանկում բացած իր անձնական հաշվին։  

Այնուհետև պորուչիկ Կոլարժը բացատրեց, թե ինչպես են կապիտալ կուտակում։ 

Թռցնում են գնդից, օրինակ, վեց հազար կրոն, և դնում իրենց գրպանը, իսկ բոլոր 

խոհանոցներին միանգամայն տրամաբանորեն հրաման տալիս, թե ամեն մի զինվորի 

սիսեռի բաժինը կրճատել օրական երեք գրամով։ Դա ամսական անում է մարդագլուխ 

իննսուն գրամ։ Ամեն մի վաշտի խոհանոցում տասնվեց կիլոյից ոչ պակաս սիսեռ է 

կուտակվում։ Իսկ հաշվետվության մեջ էլ խոհարարը ցույց կտա, թե ամբողջ սիսեռը 

բանեցված է։  

Պորուչիկ Կոլարժը Վոլֆին ընդհանուր գծերով պատմեց ուրիշ հավաստի դեպքեր, 

որ իր աչքով էր տեսել։ Այդպիսի փաստերով լի է ամբողջ զինվորական 

ադմինիստրացիայի գործունեությունը, սկսած որևէ վաշտի ողորմելի ավագ գրագրից 

և վերջացրած գեներալի ուսադիրներ կրող գերմանամկնով, որն իր համար 

հետպատերազմյան ձմռան պաշար է տեսնում։  

Պատերազմը քաջություն էր պահանջում նաև գողության մեջ։  



Ինտենդանտները սիրառատ հայացքներով իրար էին նայում, կարծես ցանկանալով 

ասել. «Մենք մի մարմին և մի հոգի ենք։ Գողանում ենք, ընկերնե՛ր, մեքենայություններ 

անում, եղբայրնե՛ր, բայց ի՞նչ արած, հոսանքին դեմ գնալ չի լինի։ Եթե դու չվերցնես, 

ուրիշը կվերցնի, և դեռ քո մասին էլ կասի, թե դու նրա համար չես գողանում, որ 

արդեն բավական թալանել ես»։  

Վագոն մտավ կարմրաոսկեգույն լամպասներով մի պարոն։ Նա մեկն էր տեսչական 

այցեր կատարող այն գեներալներից, որ գնում-գալիս են երկաթուղու բոլոր գծերով։  

— Նստեցեք, պարոնա՛յք,— սիրալիր հրավիրեց նա, ուրախանալով, որ մի էշելոն է 

հայտնաբերել, նույնիսկ չենթադրելով, թե դա կարող է գտնվել այդտեղ։  

Կապիտան Սագները ցանկացավ զեկուցել, բայց գեներալը ձեռքը թափ տվեց։  

― Ձեր էշելոնում անկարգություն է, ձեր էշելոնում դեռ չեն քնել։ Էշելոններում, երբ 

դրանք կանգնած են կայարանում, պետք է քնել, ինչպես զորանոցում, ժամը իննին,— 

կաղկանձեց նա։ — Մոտ ժամը իննին զինվորներին պետք է տանել կայարանի 

հետևում գտնվող ոտացճանապարհները, ապա գնալ քնելու։ Այլապես գիշերը 

անձնակազմը կապականի երկաթուղու պաստառը։ Հասկանո՞ւմ եք, պարոն 

կապիտան։ Հապա կրկնեցեք։ Կամ՝ ոչ, մի կրկնեք, այլ վարվեցեք այնպես, ինչպես ես 

ցանկանում եմ։ Ազդանշան հնչեցնել, զինվորներին քշել ոտացճանապարհները, 

երեկոյահավաք հնչեցնել և քնել։ Ստուգե՛լ և ով քնած չէ՝ պատժել։ Հը՛մ։ Ամեն ինչ 

ասացի՞։ Ընթրիքը տալ ժամը վեցին։  

Այնուհետև նա սկսեց խոսել անցած֊գնացած բաների մասին, այն մասին, որ երբեք 

տեղի չէր ունեցել կամ տեղի էր ունեցել յոթը սարից, յոթը ծովից դենը գտնվող ինչ֊որ 

թագավորության մեջ։ Նա կանգնած էր ինչպես չորրորդ չափումի թագավորությունից 

հայտնված ուրվական։  

— Ընթրիքը տալ ժամը վեցին,— շարունակեց նա, նայելով ժամացույցին, որը ցույց 

էր տալիս գիշերվա ժամը տասնմեկն անց տասը րոպե։ Um halb neune Alarm, 



Latrinenscheissen, dann schlafen gehen![61] ժամը վեցի ընթրիքին՝ կարտոֆիլով գուլյաշ, 

հարյուրհիսուն գրամ շվեցարական պանրի փոխարեն։  

Ապա դրան հետևեց մարտական պատրաստականությունը ստուգելու հրամանը։ 

Կապիտան Սագները նորից հրամայեց տագնապ հնչեցնել, իսկ գեներալ-տեսուչը, 

հետևելով, թե գումարտակն ինչպես է շարք կանգնում, սպաների հետ գնում֊գալիս էր 

և անդադրում կրկնում նույնը, կարծես բոլորն ապուշներ էին և չէին կարող նրան 

միանգամից հասկանալ։ Ընդ որում շարունակ նայում էր ժամացույցին. «Also, sehen 

Sie. Um halb neune scheissen, und nach einer halben Stunde schlafen. Das genügt 

vollkommen»[62]։  

— Այս անցման ժամանակաշրջանում զինվորներն առանց այն էլ սակավ են դուրս 

գնում։ Գլխավորը, ընդգծում եմ, քունն է։ Քունը մարդու կազդուրում է գալիք երթերի 

համար։ Քանի դեռ զինվորները գնացքի մեջ են, պետք է հանգստանան։ Եթե վագոնում 

բավականաչափ տեղ չկա, զինվորները քնում են հերթով։ Զինվորների մեկ երրորդը 

հարմար տեղավորվում է վագոնում և քնում ժամը իննից մինչև կես գիշեր, իսկ 

մնացածները կանգնում ու նայում են նրանց։ Այնուհետև, երբ առաջիններն իրենց 

քունն առնում են՝ տեղը զիջում են երկրորդ մեկերրորդին, որը քնում է կես գիշերից 

մինչև առավոտվա իննը։ Երրորդ խումբը քնում է ժամը երեքից մինչև վեցը, 

այնուհետև՝ արթնացում, և զորամասը գնում է լվացվելու։ Գնացքն ընթանալիս 

վագոնից չցա-ա-ատ-կել։ Պարեկներ նշանակել, որպեսզի զինվորները գնացքն 

ընթանալիս ցած չցա֊ա-ատ-կե՛ն։ Եթե զինվորի ոտքը կոտրում է թշնամին,— գեներալը 

ձեռքով խփեց իր ոտքին,— դա արժանի է գովեստի, բայց եթե գնացքն ամբողջ թափով 

ընթանալիս զինվորը ցատկելով հաշմանդամացնում է իրեն, ապա դա ենթակա է 

պատժի։ Եվ այսպես, ուրեմն, սա ձեր գումարտակն է,— դիմեց նա կապիտան 

Սագներին, դիտելով զինվորների քնատ կերպարանքները։ Շատերը չէին կարողանամ 

իրենց զսպել և, հանկարծակի քնահարամ եղած, հորանջում էին գիշերվա թարմ 

օդում։  



— Սա, պարոն կապիտան, բացբերանների գումարտակ է։ Զինվորները ժամը իննին 

պետք է քնեն։  

Գեներալը կանգ առավ տասնմեկերորդ վաշտի առաջ, որի ձախ թևում կանգնել ու 

բերանբաց հորանջում էր Շվեյկը։ Քաղաքավարության համար նա բերանը ձեռքով 

ծածկել էր, բայց ձեռքի տակից այնպիսի բառաչ էր լսվում, որ պորուչիկ Լուկաշը 

վախից դողում էր, թե մի գուցե գեներալը Շվեյկի վրա ուշադրություն դարձնի։ Նրան 

թվաց, թե Շվեյկը դիտմամբ է հորանջում։  

Կարծես Լուկաշի միտքը հասկանալով, գեներալը շրջվեց դեպի Շվեյկը և մոտեցավ 

նրան.  

— Böhm oder Deutscher?[63] 

— Böhm, melde gehorsam. Herr Generalmajor.[64] 

— Շատ լավ,— չեխերեն ասաց գեներալը, որը չեխերենը փոքր-ինչ իմացող լեհ էր։— 

Բառաչում ես խոտ տեսած կովի պես։ Լռի՛ր, բերանդ փակիր։ Մի մզզա։ Արդեն 

ոտացճանապարհում եղե՞լ ես։  

— Բնավ ոչ, չեմ եղել, պարոն գեներալ֊մայոր։  

— Ինչո՞ւ չես գնացել մյուս զինվորների հետ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գեներալ-մայոր, Պիսեկի զորաշարժերի 

ժամանակ, երբ մի անգամ, հանգստի ժամին, ամբողջ գունդը լցվեց հաճարի արտը, 

պարոն գնդապետ Վախտելն ասաց, թե զինվորը պարտավոր է մտածել ոչ միայն 

արտաքնոցի, այլև կովի մասին։ Ի դեպ, համարձակվում եմ զեկուցել, ի՞նչ պետք է 

անենք մենք արտաքնոցում։ Մենք մեր մեջ արտամղելու բան չունենք։ Ըստ 

մարշրուտի մենք արդեն մի քանի կայարաններում պետք է ընթրիք ստանայինք, բայց 

ոչինչ չստացանք։ Դատարկ փորով ոտացճանապարհ չես գնա։  

Շվեյկը հասարակ խոսքերով գեներալին բացատրեց ընդհանուր իրադրությունը և 

այնպես արտահայտիչ էր նայում նրան, որ գեներալն անհրաժեշտություն զգաց բոլոր 



միջոցներով նրանց օգնել։ Հիրավի, եթե հրաման է տրվում շարքով ոտացճանապարհ 

գնալ, ապա այդ հրամանը պետք է մի տեսակ ներքնապես, ֆիզիոլոգիապես 

հիմնավորված լինի։  

— Նրանց ետ ուղարեկցեք վագոնները՝ քնելու,— հրամայեց գեներալը կապիտան 

Սագներին։— Ինչպե՞ս է պատահել, որ ընթրիք չեն ստացել։ Այս կայարանով անցնող 

բոլոր էշելոնները պետք է ընթրիք ստանան, սա սնուցման կայան է։ Այլ կերպ չի էլ 

կարող լինել։ Մենք ճշտորեն սահմանված պլան ունենք։  

Գեներալն այդ ամենն ասաց առարկություն չընդունող տոնով։ Դրանից հետևում էր, 

թե քանի որ արդեն գիշերվա մոտ ժամը տասներկուսն է, իսկ ընթրիքը պետք է տրվեր, 

ինչպես նա արդեն նշել էր, ժամը վեցին, ապա ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, քան 

գնացքն ամբողջ գիշերը և ամբողջ հաջորդ օրը պահել մինչև այդ օրվա երեկոյան 

ժամը վեցը, որպեսզի կարտոֆիլով գուլյաշ ստանային։  

— Չկա ավելի վատ բան,— արտակարգ լրջությամբ ասաց գեներալը,— քան 

պատերազմի ժամանակ զորքերին տեղաշարժելիս նրանց մատակարարումը 

մոռացության տալը։ Իմ պարտքն է պարզել իրերի իսկական վիճակը և իմանալ, թե 

իսկապես ի՛նչ է կատարվում կայարանի պարետանոցում։ Քանզի, պարոնա՛յք, 

երբեմն մեղավոր են լինում հենց իրենք՝ էշելոնների պետերը։ Հարավ-Բոսնիական 

երկաթուղու Սուբոտիցա կայարանը ռևիզիայի ենթարկելիս ես պարզեցի, որ վեց 

էշելոն ընթրիք չէին ստացել միայն այն պատճառով, որ էշելոնների պետերը մոռացել 

էին պահանջել։ Վեց անգամ կայարանում կարտոֆիլով գուլյաշ էին եփել, սակայն ոչ 

ոք ճաշ չէր պահանջել։ Այդ գուլյաշը թափել, կիտել էին իրար վրա։ Գուլյաշի կույտեր 

էին գոյացել, իսկ գուլյաշի լեռների մոտով անցնող զինվորները կայարանում 

մուրացկանություն էին անում, մի կտոր հաց խնդրելով։ Տվյալ դեպքում, ինչպես 

տեսնում եք, մեղավորը զինվորական ադմինիստրացիան չի եղել։— Գեներալը 

ձեռքերը տարածեց։— Էշելոնների պետերն իրենց պարտականությունները չէին 

կատարել։ Գնանք գրասենյակ։  



Սպաները հետևեցին նրան, միտք անելով, թե ինչու բոլոր գեներալներն այսպես 

միաժամանակ են խելագարվել։  

Պարետանոցում պարզվեց, որ իսկապես գուլյաշի մասին ոչինչ հայտնի չէ։ Ճիշտ է, 

այդ կայարանով անցնող բոլոր էշելոնների համար պետք է գուլյաշ եփեին։ Բայց հետո 

հրաման է եկել, թե գուլյաշի փոխարեն ամեն մի զորամասի յուրաքանչյուր զինվորի 

համար փոխանցել յոթանասուներկու հելլեր, այնպես որ կայարանով անցնող ամեն 

մի զորամաս իր հաշվին ունի մարդագլուխ յոթանասուներկու հելլեր, որը նա իր 

ինտենդանտությունից կստանա ռոճիկները վճարելիս։ Ինչ վերաբերվում է հացին, 

ապա Վադիան կայարանում զինվորներին մարդագլուխ կես բոքոն կտան։  

Սնուցիչ կայարանի պարետը չվախեցավ և գեներալի երեսին ասաց, թե ամեն ժամ 

հրամանները փոխվում են։ Էշելոնների հարմար ճաշ են պատրաստում, բայց 

հանկարծ սանիտարական գնացք է գալիս, ներկայացնում բարձրագույն 

ինստանցիայի հրամանը, և վերջ ․  էշելոնը կանգնում է դատարկ կաթսաների 

պրոբլեմի առաջ։  

Գեներալն ի նշան հավանության գլխով արեց, ապա ասաց, թե դրությունը 

զգալիորեն բարելավվել է, պատերազմի սկզբին շատ ավելի վատ էր։ Ոչ մի բան 

միանգամից չի տրվում, անհրաժեշտ է փորձ, պրակտիկա։ Տեսությունը, իսկապես 

ասած, արգելակում է պրակտիկան։ Որքան պատերազմը երկար տևի, այնքան ավելի 

կարգ ու կանոն կլինի։  

— Ես կարող եմ ձեզ մի կոնկրետ օրինակ բերել,— ասաց գեներալը, գոհ լինելով, որ 

այդպիսի մեծ գյուտ է արել,— սրանից երկու օր առաջ Խատվան կայարանով անցնող 

էշելոնները հաց չստացան, իսկ դուք վաղը կստանաք։ Իսկ հիմա գնանք կայարանի 

ռեստորանը։  

Ռեստորանում գեներալը նորից խոսք բացեց արտաքնոցների, ինչպես և այն 

մասին, թե որքան զզվելի է, որ երկաթուղու բոլոր գծերի վրա կակտուսներ են 



տնկված։ Այդ ասելիս նա բիֆշտեքս էր ուտում, և բոլորին թվում էր, թե նա այդ 

կակտուսներից մեկն է որոճում։  

Գեներալը ոտացճանապարհներին այնքան ուշադրություն էր նվիրում, որ կարծես 

Ավստրո֊Հունգարական միապետության հաղթանակը դրանցից էր կախված։  

Այն նոր իրադրության առթիվ, որ ստեղծվել էր Իտալիայի պատերազմ 

հայտարարելու հետևանքով, գեներալն ասաց, թե Իտալիայի դեմ մղվելիք 

պատերազմում մեր գերազանցությունը հենց ոտացճանապարհների մեջ է։  

Ավստրիայի հաղթանակն ակնհայտորեն բխում էր ոտացճանապարհից։  

Գեներալի համար դա պարզ էր։ Հաղթանակի ճանապարհը պետք էր անցնել 

հետևյալ ռեցեպտով․ երեկոյան ժամը վեցին զինվորները ստանում էն կարտոֆիլով 

գուլյաշ, ութ և կեսին զորքը ոտացճանապարհում դատարկվում է, իսկ իննին բոլորը 

գնում են քնելու։ Այդպիսի բանակի առաջ հակառակորդը սարսափահար փախուստ է 

տալիս։  

Գեներալ-մայորը մտածմունքի մեջ ընկավ, մի «օպերաս» վառեց և երկար, երկար 

նայեց առաստաղին։ Նա տանջալիորեն միտք էր անում, թե էլ ի՛նչ ասի, քանի որ ընկել 

է այդտեղ, ի՛նչ խրատ կարդա էշելոնի սպաների գլխին։  

— Ձեր գումարտակի կորիզը միանգամայն առողջ է,— հանկարծ սկսեց գեներալը, 

երբ բոլորը կարծում էին, թե նա կշարունակի առաստաղին նայել և լռել։— Ձեր 

զորամասի անձնակազմը միանգամայն կանոնավոր վիճակում է։ Այն զինվորը, որի 

հետ ես խոսեցի, իր ուղղամտությամբ և զինվորական կեցվածքով հույս է ներշնչում, 

որ ամբողջ գումարտակն ևս կկռվի մինչև արյան վերջին կաթիլը։  

Գեներալը լռեց և, բազկաթոռի թիկնակին հենվելով, նորիք հայացքը հառեց 

առաստաղին, ապա քիչ հետո, առանց դիրքը փոխելու, շարունակեց իր ճառը։ 

Պոդպորուչիկ Դուբը, այդ ստրկահոգի մարդուկը, հետևելով նրան, նույնպես հայացքը 

հառեց առաստաղին։  



— Սակայն ձեր գումարտակը կարիք ունի, որ նրա սխրագործությունները 

մոռացության չմատնվեն։ Ձեր բրիգադի գումարտակներն արդեն ունեն իրենց 

պատմությունը, որը պետք է հարստացնի ձեր գումարտակը։ Ձեզ պակասում է մի 

մարդ, որ ճշտիվ նշեր բոլոր դեպքերը և կազմեր գումարտակի պատմությունը։ Բոլոր 

թելերը պետք է ձգվեն դեպի այդ մարդը, նա պետք է իմանա, թե ի՛նչ է արել 

գումարտակի յուրաքանչյուր վաշտը։ Նա պետք է լինի կրթված, այլ ոչ թե դմբո, ոչ թե 

ավանակ։ Պարոն կապիտան, դուք պետք է գումարտակի համար մի պատմագիր 

առանձնացնեք։  

Ապա նա նայեց պատի ժամացույցին, որի սլաքները նիրհող խմբին հիշեցնում էին, 

թե արդեն ցրվելու ժամանակն է։  

Գծի վրա կանգնած էր տեսչի անձնական գնացքը, և գեներալը պարոն սպաներին 

խնդրեց իրեն ուղեկցել դեպի իր ննջավագոնը։  

Կայարանի պարետը խորը հառաչեց։ Գեներալը մոռացել էր վճարել բիֆշտեքսի և 

մի շիշ գինու արժեքը։ Նորից ստիպված է գեներալի փոխարեն ինքը վճարել։ Նրա մոտ 

ամեն օր մի քանի այդպիսի այցելություններ են լինում, որոնց պատճառով արդեն 

ստիպված է եղել երկու վագոն խոտ վատնել։ Նա հրամայել է այդ վագոնները քշել 

փակուղի և խոտը ծախել է խոտի մատակարար «Լևայնշտայն» ֆիրմային, ծախել է 

այնպես, ինչպես արմատի վրա ծախում են հաճարը։ Պետական գանձարանը նույն 

ֆիրմայից այդ երկու վագոն խոտը նորից գնել է, բայց պարետը ի դեպ ամենայնի 

վագոնները թողել է փակուղում։ Միգուցե նորից ստիպված լինի խոտը վերավաճառել 

«Լևանշտայն» ֆիրմային։  

Բայց, դրա փոխարեն, Բուդապեշտի կենտրոնական կայարանով անցնող բոլոր 

զինվորական տեսուչներն ամեն տեղ պատմում էին, թե կայարանի պարետը լավ է 

ուտեցնում և խմեցնում։  

* * *  



Հաջորդ օրը առավոտյան էշելոնը դեռ կանգնած էր կայարանում։ Հնչեց 

ցայգանվագը։ Զինվորները ծորակների մոտ լվացվում էին կաթսայիկների ջրով։ 

Գեներալն իր գնացքով դեռ չէր մեկնել և գնացել էր ոտացճանապարհները ռևիզիայի 

ենթարկելու։ Այդ օրը զինվորներն այդտեղ գնում էին համաձայն կապիտան Սագների 

հետևյալ հրամանի, որ նա արձակել էր գեներալին բավականություն պատճառելու 

համար. «Schwarmweise unter Kommando der Schwarmkomandanten»[65]։  

Ցանկանալով պոդպորուչիկ Դուբին էլ բավականություն պատճառել, կապիտան 

Սագները նրան օրապահ էր նշանակել։  

Եվ այդպես, պոդպորուչիկ Դուբը վերահսկում էր ոտացճանապարհները։ 

Երկարավուն երկշարք փոսի ձև ունեցող ոտացճանապարհը տեղավորել էր երկու 

ջոկ։ Զինվորները հավեսով պպզել էին խանդակների վրա, ինչպես ծիծեռնակները 

Աֆրիկա չվելուց առաջ թառում են հեռագրասյուների լարերին։  

Յուրաքանչյուրի ցած իջեցրած շալվարի տակից երևում էին մերկ ծնկները, 

յուրաքանչյուրի վզից կախված էր գոտին, ասես յուրաքանչյուրը պատրաստ էր 

կախվելու և միայն հրամանի էր սպասում։  

Ամեն ինչում առկա էր զինվորական երկաթյա կարգապահություն և 

կազմակերպվածություն։  

Ձախ թևում նստած էր Շվեյկը, որ նույնպես խցկվել էր այդտեղ և հետաքրքրությամբ 

կարդում էր Ռուժենա Եսենսկայայի չգիտես ո՛ր վեպից պոկված էջի մի պատառիկ․  

․ ․ ․ եղի պանսիոնում, դժբախտաբար տիկինները 

ում անորոշ, իրականում գուցե և ավելի վ 

մեծավ մասամբ, ինքն իր մեջ ամփոփված 

իր սենյակը կամ դուրս գա — 

ազգային տոնին։ Իսկ եթե խոսք էին բացում ա 

գնում էր մարդը և կարոտել էր զ 

լավացել էր կամ չէր ուզում 



լինել, ինչպես որ իրենք էին ցանկա- 

երիտասարդ Կրիշիչկան այլևս անելու բան չուներ․․․  

Շվեյկն աչքերը բարձրացրեց, ակամա նայեց դեպի ոտացճանապարհի ելքը և 

զարմանքից քար կտրեց։ Այնտեղ իր զորահանդեսային լրիվ հագուստով կանգնած էր 

երեկվա գեներալ֊մայորն իր համհարզի հետ, իսկ նրա կողքին՝ պոդպորուչիկ Դուբը, 

որը ջանադրաբար նրանց ինչ-որ բան էր զեկուցում։  

Շվեյկն աչք ածեց շուրջը։ Բոլորը շարունակում էին հանգիստ նստել փոսի վրա, և 

միայն ենթասպաներն էին մի տեսակ կարկամել ու չէին շարժվում։  

Շվեյկն զգաց պահի ողջ լրջությունը։  

Նա վեր թռավ հենց այդպես շալվարն իջեցրած, գոտին վզից կախ և, վերջին պահին 

թղթի կտորն օգտագործելով, բղավեց․  «Einstellen! Auf! Habtacht! Rechtsschaut!»[66] և 

ձեռքը դրեց հովարին։  

Երկու ջոկատներ, շալվարներն իջեցրած և գոտիները վզներից կախ, կանգնեցին 

փոսի վրա։ Գեներալ֊մայորը սիրալիր ժպտաց ու ասաց․  

— Ruht, weiter machen![67] 

Ջոկապետ Մալեկն առաջինը օրինակ տվեց իր ջոկին, ընդունելով առաջվա դիրքը։ 

Կանգնած մնաց միայն Շվեյկը, ձեռքը հովարին դրած, քանի որ նրան մի կողմից 

սպառնալից մոտենում էր պոդպորուչիկ Դուբը, իսկ մյուս կողմից՝ ժպտացող 

գեներալը։  

— Ես ձեզ գիշերը տեսել եմ,— դիմեց գեներալ֊մայորը Շվեյկին, որը նրա առաջ 

կանգնած էր այդ աներևակայելի դիրքով։  

Գազազած պոդպորուչիկ Դուբը նետվեց դեպի գեներալ֊մայորը․  

— Ich melde gehorsam, Herr Generalmalor, der Mann ist blödsinnig und als Idiot 

bekannt, säghafter Dummkopf.[68] 



— Was sagen Sie, Herr Leutnant?[69],— անսպասելի գոռաց գեներալ֊մայորը 

պոդպորուչիկ Դուբի վրա, ապացուցելով միանգամայն հակառակը։— Հասարակ 

զինվորը գիտե, թե ինչ է հարկավոր անել, երբ պետ է մոտենում, իսկ ահա 

հրամանատար ենթասպան պետին չի նկատում և վերաբերմունք ցույց չի տալիս։ 

Ճիշտ այնպես, ինչպես կռվի դաշտում։ Վտանգի պահին հասարակ զինվորը 

հրամանատարությունն իր վրա է վերցնում։ Չէ՞ որ նա ինքը՝ պարոն պոդպորուչիկ 

Դուբն էր պարտավոր տալ «Einstellen! — Auf! — Habtacht, Rechtsschaut!» հրամանը, որ 

տվեց այս զինվորը։  

— Դու արդեն քամակդ սրբե՞լ ես,— հարցրեց գեներալ֊մայորը Շվեյկին։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն գեներալ֊մայոր, ամեն ինչ կարգին է։  

— Wlencej srac nie bedziesz?[70] 

— Ճիշտ այդպես, գեներալ֊մայոր, պրծել եմ։  

— Որ այդպես է, շալվարդ վեր քաշիր և նորից ձիգ կանգնիր։  

Քանի որ գեներալ֊մայորը «ձիգ կանգնիր»-ն արտասնեց փոքր-ինչ բարձր ձայնով, 

ապա նրան մոտիկ նստածներն սկսեցին վեր կենալ ու փոսի վրա ձիգ կանգնել։  

Սակայն գեներալ֊մայորը բարեկամաբար նրանց ձեռքով արեց և հայրական 

գորովալից ձայնով ասաց.  

— Aber nein, ruht, ruht, nur weiter machen![71] 

Շվեյկն իր լրիվ շքահագուստով արդեն կանգնած էր գեներալ-մայորի առաջ, որը 

գերմաներեն մի հակիրճ ճառ արտասանեց․  

— Հարգանք պետերի նկատմամբ, կանոնագրքի իմացում և վճռականություն 

զինվորական ծառայության մեջ,— ահա բոլորը։ Իսկ եթե այդ հատկություններին 

ավելացնելու լինենք և քաջությունը, ապա ոչ մի թշնամի մեր առաջ չի դիմանա։― 

Մատով խթելով Շվեյկի փորը, գեներալը պոդպորուչիկ Դուբին ցուցում տվեց․— 

Հիշեցեք այս զինվորին։ Ռազմաճակատ հասնելուն պես աստիճանը բարձրացնել և 



առաջին իսկ հարմար առիթով բրոնզե մեդալի ներկայացնել իր 

պարտականություններն օրինակելիորեն կատարելու և իր գիտելիքների համար․․․ 

Wissen Sie doch, was ich schon meine… Abtreteu![72] 

Գեներալ֊մայորը հեռացավ, իսկ պոդպորուչիկ Դուբը բարձր ձայնով, այնպես, որ 

գեներալ-մայորը լսեր, հրամայեց.— Erster Schwarm auf! Doppelreihen… Zweiter 

Schwarm…[73] 

Շվեյկն այդ միջոցին քայլերն ուղղեց դեպի իր վագոնը և, պոդպորուչիկ Դուբի 

մոտով անցնելիս նրան պատիվ տվեց, ինչպես պահանջվում է, բայց, չնայած դրան, 

պոդպորուչիկը բղավեց.— Herstellt![74] Շվեյկը նորից ձեռքը դրեց հովարին և նորից 

լռեց.  

— Ինձ ճանաչո՞ւմ ես։ Դու ինձ չես ճանաչում։ Դու ինձ ճանաչում ես լավ կողմից, 

բայց կճանաչես նաև վատ կողմից։ Ես քեզ կլացացնեմ։  

Վերջապես Շվեյկը հասավ իր վագոնին։ Ճանապարհին նա հիշեց, որ Կառլինի 

զորանոցում էլ մի լեյտենանտ կար, ազգանունը Խուդավի, որը գազազելիս այլ կերպ 

էր արտահայտվում. «Տղանե՛ր,— ասում էր նա,— ինձ հանդիպելիս մի մոռանաք, որ 

ես ձեզ համար խոզ եմ, խոզ էլ կմնամ, քանի դեռ դուք իմ վաշտումն եք»։  

Երբ Շվեյկն անցնում էր շտաբի վագոնի մոտով, պորուչիկ Լուկաշը նրան ձայն 

տվեց ու հրամայեց Բալոունին ասել, որ շտապի սուրճը պատրաստել, իսկ կաթի 

պահածոյի տուփը նորից կարգին փակի, թե չէ կաթը կփչանա։ Իսկ հենց այդ 

ժամանակ Բալոունը վագոնում, ավագ գրագիր Վանեկի մոտ, փոքրիկ սպիրտայրոցի 

վրա պորուչիկ Լուկաշի համար սուրճ էր պատրաստում։ Շվեյկը գալով պորուչիկ 

Լուկաշի հանձնարարությունը կատարելու, իմացավ, որ իր բացակայության միջոցին 

ամբողջ վագոնը սկսել է սուրճ խմել։  

Պորուչիկ Լուկաշի սուրճի և կաթի պահածոների տուփերն արդեն կիսով չափ 

դատարկ էին։ Բալոունը սուրճը խմում էր ուղղակի կաթսայիկից և թեյի գդալով 

փորփորում էր կաթի տուփը, որպեսզի սուրճն համեղացներ։  



Խոհարար֊օկուլտիստ Յուրայդան և ավագ գրագիր Վանեկը երդվեցին սուրճի և 

կաթի պահածոներ ստացվելուն պես պորուչիկ Լուկաշից վերցրածը վերադարձնել։  

Շվեյկին էլ սուրճ առաջարկեցին, բայց նա հրաժարվեց և Բալոունին ասաց.  

— Բանակի շտաբից հրաման է ստացվել քսանչորս ժամվա ընթացքում անհապաղ 

կախել այն սպասյակին, որն իր սպայի կաթի և սուրճի պահածոները կգողանա։ Դա 

հաղորդում եմ օբեր-լեյտենանտի կարգադրությամբ, որը քեզ հրամայեց սուրճը 

վերցնել և անմիջապես ներկայանալ իրեն։  

Վախեցած Բալոունը հեռախոսավար Խոդոունսկու ձեռքից խլեց սուրճը, որ հենց 

նոր էր լցրել նրա համար, նորից տաքացրեց, պահածոյած կաթ ավելացրեց և սուրճը 

ձեռքին սլացավ դեպի շտաբի վագոնը։  

Աչքերը չռելով, Բալոունը սուրճը մատուցեց պորուչիկ Լուկաշին, և այդ ժամանակ 

նրա մտքով անցավ, որ պորուչիկն իր աչքերից կռահում է, թե պահածոներն ինչպես է 

տնօրինել։  

— Ես ուշացա,— սկսեց նա կակազելով,— որովհետև չկարողացա միանգամից 

բացել։  

— Գուցե պահածոյած կաթը թափել ես, հը՞,— տանջում էր նրան պորուչիկ 

Լուկաշը, սուրճի համն առնելով,— բայց գուցե սուպի պես գդալով խպշտե՞լ ես։ 

Գիտե՞ս քեզ ինչ է սպասում։  

Բալոունը հառաչեց ու ողբաց.  

— Պարոն լեյտենանտ, համարձակվում եմ զեկուցել, երեք երեխայի տե՜ր եմ։  

― Տե՛ս, Բալոուն, մեկ էլ եմ նախազգուշացնում, անկշտությունդ քեզ կկործանի։ 

Շվեյկը քեզ բան չասա՞ց։  

― Ինձ կարող են կախել քսանչորս ժամվա ընթացքում,— պատասխանեց 

Բալոունը, ամբողջ մարմնով դողալով։  



— Այդպես մի՛ դողա, հիմարի մեկը,― ժպտալով ասաց պորուչիկ Լուկաշը,— և 

խելքդ գլուխդ հավաքիր։ Այդքան անկուշտ մի եղիր և Շվեյկին ասա, որ կայարանից 

կամ որևէ մոտ տեղից մի համեղ բան ճարի։ Այս տասանոցը տուր նրան։ Քեզ չեմ 

ուղարկի։ Դու կվերադառնաս միայն այն ժամանակ, երբ լափելուց տրաքես։ 

Սարդիններս դեռ չե՞ս լափել։ Ասում եմ, չե՞ս լափել։ Բեր և ինձ ցույց տուր։  

Բալոունը Շվեյկին հայտնեց, թե օբեր֊լեյտենանտը մի տասանոց է ուղարկել, 

որպեսզի նա, Շվեյկը, կայարանում մի համեղ բան ճարի։ Ապա հառաչելով պորուչիկի 

ճամպրուկից հանեց սարդինների տուփը և ծանր սրտով տարավ ստուգման։  

Խեղճ մարդն իրեն օրորել էր այն հույսով, թե պորուչիկ Լուկաշն այդ սարդինները 

մոռացել է, իսկ հիմա ամեն ինչ կորած է։ Պորուչիկը սարդինները կթողնի իր 

վագոնում, և Բալոունը նրանցից կզրկվի։ Նա իրեն կողոպտված էր զգում։  

— Ահա, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ձեր սարդիններր,— 

ասաց նա դառնորեն, տուփը հանձնելով տիրոջը։— Կհրամայե՞ք բացել։  

— Լա՛վ, Բալոուն, պետք չէ բացել, հետ տար։ Ես միայն ուզում էի տեսել, թե հո 

տուփին ձեռք չես տվել։ Երբ սուրճը բերիր, ինձ թվաց, թե շրթունքներդ պսպղում են, 

ինչպես պրովանսյան յուղից։ Շվեյկն արդեն գնա՞ց։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, արդեն գնաց,— պատասխանեց 

Բալոունը փայլելով։— Շվեյկն ասաց, թե պարոն օբեր֊լեյտենանտը գոհ կմնա և թե 

պարոն օբեր֊լեյտենանտին բոլորը կնախանձեն։ Նա կայարանից չգիտեմ ուր գնաց և 

ասաց, թե Ռակոշպալոտոի այն կողմում մի տեղ գիտե։ Իսկ եթե գնացքից ուշանա, 

կմիանա ավտոշարասյունին և ավտոմոբիլով կհասնի մեզ։ Թե իր համար 

անհանգստանալու կարիք չկա, թե ինքն իր պարտականությունները լավ գիտե։ Թե մի 

առանձին բան չի պատահի, եթե նույնիսկ ստիպված լինի իր հաշվին կառք վարձել և 

էշելոնի հետևից հասնել մինչև Գալիցիա։ Թե հետո բոլոր ծախսերը կարելի է ռոճիկից 

պահել։ Թող, ասում է, պարոն օբեր֊լեյտենանտը իր համար բոլորովին 

չանհանգստանա։  



— Դեհ, չքվի՛ր,— տրտմորեն առաջարկեց պորուչիկ Լուկաշը։  

Պարետանոցից հայտնեցին, թե գնացքը դեպի Գյոդյոլլյո-Ասոդ կշարժվի միայն 

կեսօրվա ժամը երկուսին և թե կայարանում սպաներին երկուական լիտր կարմիր 

գինի և մի֊մի շիշ կոնյակ են տալիս։ Ասում էին, թե իբր Կարմիր Խաչին հասցեագրված 

ինչ-որ ծանրոց են գտել։ Ինչ էլ որ եղած լիներ, այդ ծանրոցը երկնային պարգև թվաց, և 

շտաբի վագոնում բոլորի տրամադրությունը բարձրացավ։ Կոնյակը «երեքաստղանոց» 

էր, իսկ գինին՝ «Հումպոլդսկիրխեն» մարկայի։  

Միայն պորուչիկ Լուկաշն էր անտրամադիր։ Արդեն մի ժամ անցել էր, իսկ Շվեյկը 

դեռ չէր վերադարձել։ Հետո անցավ ևս կես ժամ։ Եվ հանկարծ կայարանի 

պարետանոցից դուրս եկավ մի տարօրինակ թափոր, որ շարժվում էր դեպի շտաբի 

վագոնը։ Առջևից քայլում էր Շվեյկը, քայլում էր ինքնամոռաց և հանդիսավոր կերպով, 

այն առաշին քրիստոնյա նահատակների պես, որոնց դեպի կրկեսի հրապարակն էին 

տանում։  

Նրա աջ և ձախ կողքերից, սվինները հրացաններին հագցրած, քայլում էին երկու 

հունգարացի հոնվեդներ, ձախ թևից առաջանում էր կայարանի պարետատան 

դասակի հրամանատարը, իսկ նրա հետևից՝ ծալքավոր կարմիր յուբկայով մի կին և 

կարճաճիտ սապոգներով, կլոր գլխարկով, աչքի տակը կապտած մի տղամարդ՝ 

ձեռքին վախից կչկչացող մի հավ։  

Նրանք բոլորը ցանկացան մտնել շտաբի վագոնը, բայց դասակի հրամանատարը 

հավի տիրոջ և նրա կնոջ վրա հունգարերեն բղավեց, որ մնան ներքևում։  

Պորուչիկ Լուկաշին տեսնելով, Շվեյկն սկսեց նրան բազմանշանակ աչքով անել։  

Դասակի հրամանատարը ցանկանում էր խոսել տասնմեկերորդ երթային վաշտի 

հրամանատարի հետ։ Պորուչիկ Լուկաշը նրա ձեռքից առավ կայարանի 

պարետանոցից հղված շտամպավոր թուղթը և, սփրթնելով, կարդաց. 

«Իննիսունմեկերորդ հետևակ գնդի երթային գումարտակի տասնմեկերորդ երթային 

վաշտի հրամանատարին ի հետագա կատարումն։ Ընդսմին ուղարկվում է հետևակ 



զինվոր Յոզեֆ Շվեյկը, ըստ իր ցուցմունքի երթային գումարտակի հիշյալ երթային 

վաշտի հանձնակատար, որը մեղադրվում է կայարանի պարետության շրջանում 

գտնվող Իշատարչայի բնակիչներ Իշտվան ամուսիններին կողոպտելու մեջ։ Հիմք․ 

Հետևակ զինվոր Յոզեֆ Շվեյկը գողացել է Իշտվան ամուսիններին պատկանող հավը, 

երբ վերոհիշյալ Իշատարչայում վազվզելիս է եղել Իշտվան ամուսինների տան 

հետևում, (բնագրում փայլուն կերպով ստեղծված էր գերմաներեն մի նոր բառ՝ «Istvan-

gatten»[75]), և բռնվել է հիշյալ հավի տիրոջ կողմից, որը ցանկացել է հավը նրա ձեռքից 

խլել։ Վերոանվանյալ Շվեյկը դիմադրություն է ցույց տվել, հարվածելով հավի տեր 

Իշտվանի աջ աչքին, ուստի և բռնվել է հանցանքի վայրը կանչված պարեկի կողմից և 

ուղարկվել իր վաշտը։ Հավը վերադարձվում է տիրոջը։ Հերթապահ սպա 

(ստորագրություն)»։  

Երբ պորուչիկ Լուկաշը գրում էր Շվեյկին ընդունելու ստացագիրը, ծնկները դողում 

էին։ Շվեյկը նրան մոտիկ էր կանգնած և նկատեց, որ պորուչիկ Լուկաշը մոռացավ 

ամսաթիվը նշել․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, այսօր ամսի քսանչորսն է։ 

Երեկ մայիսի քսաներեքն էր, երեկ Իտալիան մեզ պատերազմ հայտարարեց։ Քիչ 

առաջ ես քաղաքի ծայրամասում էի, այնտեղ միայն այդ մասին են խոսում։  

Հոնվեդներն ու դասակի հրամանատարը գնացին, ներքևում մնացին միայն Իշտվան 

ամուսինները, որոնք շարունակ փորձում էին մտնել վագոն։  

— Եթե, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, մի հնգանոց ունեք, մենք կարող ենք այդ հավը 

գնել։ Այս անաստվածը հավի համար տասնհինգ կրոն է ուզում, ներառյալ աչքատակի 

կապտուկի համար հասանելիք տասը կրոնը,— հանգիստ ասում էր Շվեյկը,— բայց ես 

կարծում եմ, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, որ աչքատակի այդ դատարկ կապտուկի 

համար տասը կրոնը շատ-շատ է։ «Պառաված տիկին» պանդոկում ընդամենը քսան 

կրոնով աղյուսով ջարդեցին խառատ Մատվեյի վարի ծնոտը, ատամներից էլ վեցը 



թափեցին, իսկ այն ժամանակ փողն ավելի գին ուներ, քան հիմա։ Անգամ Վոլշլեգերը 

չորս կրոնով է մարդ կախում։  

— Այստեղ եկ,— գլխով արեց Շվեյկը աչքատակը կապտած և հավը բռնած 

տղամարդուն,— իսկ դու, պառավ, մնա այդտեղ։  

Տղամարդը մտավ վագոն։  

— Նա մի քիչ գերմաներեն գիտե,— հայտնեց Շվեյկը,— բոլոր հայհոյանքներր 

հասկանում է և շատ լավ կարող է ձեզ գերմաներեն հայհոյել։  

— Also, zehn Gulden, դիմեց նա տղմարդուն։— Fünf Gulden Henne, fünf Auge. Ot 

forint,— հասկանո՞ւմ ես, ծուղրուղու. öt forint kukuk igen[76]։ Սա շտաբի վագոն է, 

հասկանո՞ւմ ես, ժուլիկ։ Հավը տուր տեսնենք։  

Շվարած տղամարդու ձեռքը մի տասանոց խոթելով, նա վերցրեց հավը, վիզը ոլորեց 

և գյուղացուն վայրկենաբար վագոնից դուրս հրեց։ Հետո բարեկամաբար սեղմեց նրա 

ձեռքը և ասաց. Jo napot, baratom, adieu[77], կորիր կնկանդ մոտ, թե չէ ցած կգլորեմ։  

— Ա՛յ, տեսնում եք, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, ամեն ինչ կարելի է կարգավորել,— 

հանգստացնում էր Շվեյկը պորուչիկ Լուկաշին։― Ամենից լավն այն է, որ գործը 

վերջանա առանց սկանդալի, առանց հատուկ ձևականությունների։ Հիմա ես ու 

Բալոունը ձեզ համար այնպիսի հավի սուպ եփենք, որ հոտը մինչև Տրանսիլվանիա 

հասնի։  

Պորուչիկ Լուկաշը չկարողացավ դիմանալ, Շվեյկի ձեռքից խլեց չարաբաստիկ 

հավը, նետեց հատակին ու բղավեց․  

— Գիտե՞ք, Շվեյկ, թե ինչի է արժանի այն զինվորը, որ պատերազմի ժամանակ 

խաղաղ բնակչությանը թալանում է։  

― Պատվավոր մահվան՝ վառոդի և արճիճի միջոցով,— հանդիսավորապես 

պատասխանեց Շվեյկը։  



— Բայց դուք, Շվեյկ, արժանի եք կախաղանի, որովհետև առաջինն եք սկսել 

թալանել։ Դուք սրիկա եք։ Ես պարզապես չգիտեմ ի՛նչ անուն տամ ձեզ։ Դուք մոռացել 

եք երդումը։ Գլուխս պտույտ է գալիս։  

Շվեյկը հարցականորեն նայեց պորուչիկ Լուկաշին և արագ պատասխանեց.  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, ես չեմ մոռացել երդումը, որ զինվորականներս 

պարտավոր ենք կատարել։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, ես 

հանդիսավոր կերպով երդվել եմ պայծառափայլ իշխան և թագավոր Ֆրանց Իոսիֆ 

Առաջինին, որ նրան կծառայեմ հավատարմորեն ու ճշմարտապես, ինչպես նաև 

կենթարկվեմ, կհարգեմ ու կպահպանեմ նորին մեծության գեներալներին և իմ 

պետերին, ճշտիվ կկատարեմ նրանց կարգադրություններն ու հրամանները, 

կծառայեմ ընդդեմ ամեն մի թշնամու, ով էլ որ նա լինի, որտեղ էլ որ այդ բանը 

պահանջի նորին կայսրական թագավորական մեծությունը,— ջրի վրա, ջրի տակ, 

երկրի վրա, օդում, օրվա և գիշերվա բոլոր ժամերին, ճակատամարտի, հարձակման, 

կռվի ժամանակ և այլ հնարավոր հանգամանքներում, ամենուրեք․․․  

Շվեյկը վերցրեց հատակին ընկած հավը և, ձիգ կանգնելով, ուղիղ նայեց պորուչիկի 

աչքերին և շարունակեց.  

— ․․․միշտ և ամեն ժամանակ կկռվեմ քաջաբար ու արիաբար, երբեք չեմ լքի իմ 

զորքը, իմ գնդերը, դրոշակներն ու թնդանոթները, երբեք ոչ մի համաձայնության չեմ 

գա թշնամու հետ, միշտ ինձ կպահեմ այնպես, ինչպես պահանջում են զինվորական 

օրենքները և ինչպես իրեն պետք է պահի քաջարի զինվորը։ Ազնվաբար կապրեմ, 

ազնվաբար էլ կմեռնեմ, և այդ բանում թող օգնյա ինձ աստված։ Ամե՛ն։ Իսկ այս հավը, 

համարձակվում եմ զեկուցել, ես չեմ գողացել, չեմ թռցրել և, երդումս հիշելով, ինձ 

պահել եմ միանգամայն օրինավոր կերպով։  

— Դե՞ն ես գցելու այդ հավը թե ոչ, անասո՛ւն,— ծղրտաց պորուչիկ Լուկաշը, 

արձանագրությամբ հարվածելով Շվեյկի ձեռքին, որով նա բռնել էր հանգուցյալին։— 

Նայիր այս արձանագրությունը։ Տեսնում ես, սևով սպիտակի վրա գրված է․ «Սույնով 



ուղարկվում է հետևակ զինվոր Շվեյկ Իոզեֆը, համաձայն իր ցուցմունքների հիշյալ 

երթային վաշտի հանձնակատար, որը մեղադրվում է կողոպուտի մեջ»։ Իսկ հիմա դու, 

կողոպտի՛չ, նողկալի՛ արարած, ինձ պիտի ասես, թե․․․ Ո՛չ, ես մի օր քեզ կսպանեմ։ 

Հասկանո՞ւմ ես։ Դե պատասխանիր, ապո՛ւշ, ավազա՛կ, ինչպե՞ս խելքիդ փչեց 

այդպիսի բան անել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել,— քաղաքավարի պատասխանեց Շվեյկը,— այստեղ 

մի թյուրիմացություն կա։ Երբ ինձ հաղորդեցին ձեր կարգադրությունը որևէ համեղ 

բան ճարելու կամ գնելու մասին, միտք արի, թե այդպիսի ի՞նչ ճարեմ։ Կայարանի 

շենքի հետևում երշիկից ու էշի չորացրած մսից բացի ոչինչ չկար։ Համարձակվում եմ 

զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, ես ամեն ինչ ծանր ու թեթև արի։ 

Ռազմաճակատում պետք է որևէ շատ սննդարար բան ունենալ, այդ դեպքում 

ռազմական ձախորդություններին ավելի հեշտ է դիմանալ։ Ես ուզում էի ձեզ 

հորիզոնական ուրախություն պատճառել։ Եվ որոշեցի, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ձեզ 

համար հավի սուպ պատրաստել։  

— Հավի սո՜ւպ,— կրկնեց նրա հետևից պորուչիկը գլուխը բռնելով։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, հավի սուպ։ Ես գնել էի սոխ և հիսուն 

գրամ վերմիշել։ Ահա բոլորն այստեղ է, այս գրպանումս՝ սոխը, մյուսում՝ վերմիշելը։ 

Աղ ու բիբար մեր գրասենյակում կա։ Մնում էր միայն հավ գնել։ Գնացի, ուրեմն, 

կայարանի հետևի կողմը՝ Իշատարչա։ Դա, ճիշտն ասած, գյուղ է, բոլորովին քաղաքի 

նման չէ, չնայած որ առաջին փողոցում տախտակի վրա գրված է. «Քաղաք 

Իշատարչա»։ Անցա մի փողոց, որի տների առաջ պարտեզներ կային, անցա երկրորդ, 

երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդ, ութերորդ, իններորդ, տասներորդ, 

տասնմեկերորդ փողոցը, մինչև որ հասա տասներեքերորդ փողոցի ծայրը, որտեղ 

վերջին տնակից հետո մարգագետիններ են սկսվում։ Այդտեղ հավեր էին թափառում։ 

Մոտեցա ու ընտրեցի ամենամեծն ու ամենածանրը։ Բարեհաճեցեք նայել, պարոն 

օբեր-լեյտենանտ, ամբողջովին ճարպ է, շոշափելու կարիք էլ չկա, առաջին իսկ 



հայացքից երևում է, որ ինչպես հարկն է կուտ են տվել։ Բոլորի աչքի առաջ բռնում եմ 

հավը։ Նրանք հունգարերեն ինչ֊որ բան են գոռում, իսկ ես բռնել եմ հավի ոտքերից և 

չեխերեն ու հունգարերեն հարցնում եմ, թե դա ո՞ւմ հավն է, թե որ ուզում եմ գնել։ 

Հանկարծ, հենց այդ րոպեին, ծայրի տնակից հուրս վազեցին մի տղամարդ ու մի կին։ 

Գյուղացին սկսեց ինձ հայհոյել, սկզբում հունգարարեն, իսկ հետո գերմաներեն, թե ես 

օրը ցերեկով հավը գողացել եմ։ Ես նրան ասացի, որ վրաս չգոռա, որ ինձ ուղարկել են 

հավ գնելու, մի խոսքով՝ բացատրեցի, բանն ինչ է։ Իսկ հավը, որի ոտքերից բռնել էի, 

հանկարծ սկսեց թևերը թափահարել, իսկ քանի որ ես նրան պինդ չէի բռնել ձեռքս 

թափով դեպի վեր ձգեց և ցանկացավ թառել իր տիրոջ քթի վրա։ Իսկ նա սկսեց 

բղավել, թե իբր հավով խփել եմ իր ռեխին։ Իսկ այն կինը մի գլուխ բլբլացնում էր ու 

կանչում, «Ջո՛ւ֊ջո՛ւ-ջո՛ւ»։  

Այդ ժամանակ ինչ֊որ ապուշներ, որ այդ բոլորից ոչինչ չէին հասկանում, կանչեցին 

հոնվեդների պարեկին, և ես ինքս առաջարկեցի գնալ կայարան՝ պարետային 

վարչություն, որպեսզի այնտեղ իմ անմեղությունը յուղի պես ջրի երես դուրս գա։ Բայց 

այնտեղ հերթապահող պարոն լեյտենանտի հետ լեզու գտնել չկարողացա, նույնիսկ 

այն բանից հետո, երբ նրան խնդրեցի ձեզնից իմանալ, թե արդյոք ճիշտ չէ՞, որ դուք 

ինձ ուղարկել եք որևէ համեղ բան գնելու։ Նա մինչև անգամ ինձ հայհոյեց, հրամայեց 

լեզուս ինձ քաշել, քանի որ, ասաց, առանց բացատրությունների էլ աչքերիցս երևում է, 

որ ինձ սպասում է ծառի մի պինդ ճյուղ և մի լավ պարան։ Երևի շա՛տ վատ 

տրամադրության մեջ էր, քանի որ այնտեղ հասավ, որ տաքացած վրա տվեց, թե 

այդպիսի հաստ ռեխ կարող է ունենալ միայն այն զինվորը, որ զբաղվում է թալանով 

ու գողությամբ։ Թե իբր կայարանի վրա շատ գանգատներ են ստացվում։ Թե հենց 

երեկ չէ մյուս օրը մոտերքում մի հնդկահավ է կորել։ Իսկ երբ նրան հիշեցրի, որ երեկ 

չէ մյուս օրը մենք գտնվում էինք Ռաբում, նա պատասխանեց, թե այդպիսի 

առարկություններն իր համար նշանակություն չունեն։ Եվ ինձ ուղարկեցին ձեզ մոտ։ 

Հա՛, այնտեղ մի եֆրեյտոր էլ, որին չէի նկատել, վրաս բղավեց, թե մի՞թե չգիտեմ ով է 

իմ առաջ կանգնած։ Պատասխանում եմ, թե նա եֆրեյտոր է, եթե նրան տեղափոխեին 



եգերների զորամասը, ապա կդառնար պարեկի պետ, իսկ հրետանու մեջ՝ օբեր-

հրետաձիգ։  

— Շվեյկ,— մի պահ հետո ասաց պորուչիկ Լուկաշը,— դուք այնքան ամեն տեսակ 

արկածներ ու ձախորդություններ եք ունեցել, այնքան, ինչպես դուք եք ասում, 

սխալներ ու սխալիկներ, որ այդ բոլոր անախորժություններից ձեզ կարող է փրկել 

միայն կախաղանը, կարեի մեջ զինվորական պատիվներով կախվելը։ Հասկանո՞ւմ եք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, այսպես կոչված փակ գումարտակի 

կարեն կազմվում է չորս և, բացառության կարգով, նաև երեք կամ հինգ վաշտից։ 

Արդյոք չէի՞ք հրամայի, պարոն օբեր-լեյտենանտ, հավի սուպի մեջ շատ վերմիշել 

գցել, որ ավելի թանձր լինի։  

― Շվեյկ, հրամայում եմ անմիջապես չքվել ձեր հավի հետ, ապա թե ոչ գլխներովդ 

կտամ, ողորմելի՛ ապուշ։  

— Ինչպես կհրամայեք, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, միայն թե համարձակվում եմ 

զեկուցել, քեղակարոս չճարեցի, ոչ մի տեղ գազար էլ չկա։ Ես էլ մեջը կգցեմ կարտ․․․  

Շվեյկը չհասցրեց «ոֆիլ»-ն էլ ասել, երբ հավի հետ միասին դուրս թռավ շտաբի 

վագոնից։ Պորուչիկ Լուկաշը մի շնչով մի գավաթ կոնյակ պարպեց։  

Շտաբի վագոնի լուսամուտների տակից անցնելիս Շվեյկը ձեռքը դրեց հովարին և 

գնաց իր վագոնը։  

* * *  

Հոգեկան պայքարի մեջ բարեհաջող կերպով հաղթանակ տանելով, Բալոունն 

արդեն պատրաստվում էր բացել պորուչիկի սարդինները, երբ հանկարծ հայտնվեց 

Շվեյկը՝ ձեռին հավը, մի բան, որ, բնականաբար, վագոնում գտնվողների մեջ 

աշխուժություն առաջացրեց։ Բոլորը նայում էին նրան, կարծես հարցնելով. 

«Որտեղի՞ց ես գողացել»։  



— Գնել եմ պարոն օբեր-լեյտենանտի համար,— հայտնեց Շվեյկը, գրպաններից 

հանելով սոխն ու վերմիշելը։— Ուզում էի նրա համար սուպ պատրաստել, բայց նա 

հրաժարվեց և հավն ինձ նվիրեց։  

— Սատկա՞ծ է,— անվստահորեն հարցրեց ավագ գրագիր Վանեկը։  

— Իմ ձեռքով եմ վիզը կտրել,— պատասխանեց Շվեյկը, գրպանից հանելով 

դանակը։  

Բալոունը երախտագիտությամբ ու հարգանքով նայեց Շվեյկին և անխոս սկսեց 

պատրաստել պորուչիկի սպիրտայրոցը։ Հետո վերցրեց կաթսայիկներն ու վազեց ջուր 

բերելու։  

Հեռախոսավար Խոդոունսկին մոտեցավ Շվեյկին, որ սկսել էր հավը փետրել և 

առաջարկեց իր օգնությունը, նրա ականջին փսփսալով այս ինտիմ հարցը ․ 

«Այստեղից հեռո՞ւ է։ Սողալո՞վ պիտի մտնել բակը, թե՞ հենց փողոցում են ման գալիս»։  

— Ես հավը գնել եմ։  

— Լա՛վ, ձայնդ կտրիր, և դեռ իրեն ընկեր է համարում։ Մենք հո տեսանք, թե քեզ 

ինչպես էին բերում։  

Այնուամենայնիվ, հեռախոսավարը ջերմ մասնակցություն ունեցավ հավը 

փետրելուն։ Մեծ ու հանդիսավոր նախապատրաստության գործում իրեն լավ 

դրսևորեց նաև խոհարար֊օկուլտիստ Յուրայդան, որը սուպի համար կարտոֆիլ ու 

սոխ կտրատեց։  

Վագոնից դուրս նետված փետուրները գրավեցին շրջայց կատարող պոդպորուչիկ 

Դուբի ուշադրությունը։ Նա ձայն տվեց, որ հավ փետրողը վագոնից դուրս գա, և 

անմիջապես դռան մեջ երևաց Շվեյկի գոհունակ դեմքը։  

— Սա ի՞նչ է,— գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը, գետնից բարձրացնելով հավի կտրած 

գլուխը։  



— Համարձակվում եմ զեկուցել,— պատասխանեց Շվեյկը,— դա իտալական սև 

ցեղի հավի գլուխ է․  դրանք հիանալի ածան հավեր են, տարեկան երկուհարյուր 

վաթսուն ձու են ածում։ Բարեհաճեցեք տեսնել ի՛նչ լավ ձվարան ունի։— Շվեյկը գրեթե 

պոդպորուչիկ Դուբի քիթը խոթեց հավի աղիքներն ու փորոտիքի մնացած մասերը։  

Դուբը թքեց ու հեռացավ։ Մի րոպե հետո նա վերադարձավ.  

— Ո՞ւմ համար է պատրաստվում այդ հավը։  

— Մեզ համար, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ։ Տեսեք ինչքան 

ճարպ կա վրան։  

Պոդպորուչիկ Դուբը հեռացավ՝ մրթմրթալով․  

— Մենք կհանդիպենք Ֆիլիպի[78] մոտ։  

— Նա քեզ ի՞նչ ասաց,— հարցրեց Շվեյկին Յուրայդան։  

— Մենք տեսակցություն նշանակեցինք ինչ֊որ Ֆիլիպի մոտ։ Այդ ազնվական 

պարոնները մեծ մասամբ արվամոլներ են։  

Խոհարար֊օկուլտիստն ասաց, թե միայն էսթետներն են հոմոսեկսուալիստ, և դա 

բխում է էսթետիզմի էությունից։  

Ապա ավագ գրագիր Վանեկը պատմեց, թե ինչպես Իսպանիայի վանքերում 

մանկավարժները երեխաներին բռնաբարում են։  

Իսկ երբ կաթսայի ջուրը եռաց, Շվեյկն սկսեց պատմել, թե մի դաստիարակի 

վստահել էին Վիեննայի անապաստան երեխահերի գաղութը և այդ դաստիարակը 

նրանց բոլորին բռնաբարել էր։  

― Կիրք է, Ի՞նչ կարող ես անել։ Բայց ավելի վատ է, երբ կնկա կիրքն է բռնում։ 

Սրանից մի քանի տարի առաջ Պրագայում երկու մարդաթող բոզ տիկիններ կային, 

մեկի ազգանունը Մոուրկովա, մյուսինը՝ Շոուսկովա։ Մի անգամ, երբ Ռոզտոկիի 

ծառուղիներում բալենին արդեն ծաղկել էր, նրանք երեկոյան բռնում են մի հարյուր 



տարեկան իմպոտենտ երգեհոնահարի, քարշ տալիս Ռոզտոկիի պուրակը և 

բռնաբարում։ Ի՛նչ օյիններ ասես, որ գլխին չեն խաղում։ Ժիժկովում Ակսամիտ 

անունով մի պրոֆեսոր է ապրում, նա այնտեղ պեղումներ էր կատարում, զանազան 

ծռմռված մեռելների գերեզմաններ որոնում և նրանցից մի քանիսի կմախքները տարել 

էր իր հետ։ Իսկ այդ բոզերը երգեհոնահարին քաշել-մտցրել էին այդ պեղված 

գերեզմաններից մեկի մեջ, այնտեղ էլ նրան խոշտանգել ու բռնաբարել։ Մյուս օրը 

պրոֆեսոր Ասկամիտը գալիս է ու տեսնում, որ գերեզմանի մեջ մի բան է ընկած։ 

Մարդը ուրախանում է, բայց դա այն մարդաթող խանումների խոշտանգած 

երգեհոնահարն է լինում։ Հինգ օր անց այդ երգեհոնահարը մեռավ։ Իսկ այդ լրբերի 

լկտիությունն այն աստիճանի էր հասել, որ եկել էին նրա թաղմանը։ Դա արդեն 

այլասերություն է։ Աղը գցեցի՞ր,— դիմեց Շվեյկը Բալոունին, որն օգտվելով այն 

հետաքրքրությունից, որով բոլորը լսում էին Շվեյկի պատմությունը, ցանկանում էր իր 

ուսապարկի մեջ ինչ-որ թան թաքցնել։— Այդ ի՞նչ ես անում այդտեղ։ Ա՜խ, Բալոուն, 

Բալոուն,— հանկարծ իր բարեկամին լրջորեն կշտամբեց Շվեյկը։— Ի՞նչ ես ուզում 

անել այդ հավի բուդը։ Հապա տեսեք, հավի բուդը մեզնից գողացել է, որ հետո առանց 

մեզ իր համար ճաշ եփի։ Հասկանո՞ւմ ես, Բալոուն, ինչ ես արել։ Գիտե՞ս թե բանակում 

ինչպես են պատժում այն զինվորին, որը ռազմաճակատում ընկերոջից բան է 

գողանում։ Կապում են թնդանոթի բերանին, և նա կարտեչի պես թռչում է։ Հիմա ախ 

ու վախ անելդ արդեն ուշ է։ Հենց որ ռազմաճակատում հրետանու հանդիպենք, 

կներկայանաս առաջին իսկ պատահած ենթասպային։ Իսկ առայժմ, որպես պատիժ, 

ստիպված պետք է լինես վարժություններ կատարել։ Վագոնից դո՛ւրս եկ։  

Դժբախտ Բալոունը դուրս եկավ, իսկ Շվեյկը նստեց դռան առաջ, ոտքերը ցած 

կախեց և սկսեց հրամանարկել․  

— Զգա՛ստ։ Ազա՛տ։ Զգաստ։ Աջ դարձ։ Հիմա զբաղվենք տեղում վարժություններ 

անելով։ Աջ դարձ։ Համա՜ թե, եղբա՛յր, կով եք դուք։ Ձեր կոտոշները պետք է գտնվեն 

այնտեղ, որտեղ առաջ ձեր աջ ուսն էր։ Թողնե՛լ։ Կիսադարձ դեպի աջ։ Ա՛յ, տեսնում ես, 

ջորի, արդեն կարողանում ես։ Կիսադարձ դեպի ձախ։ Հիմա՛ր, չգիտե՞ս շարքն ինչ է։ 



Ուղի՛ղ։ Հետ դարձ։ Չոքել մի ծնկան վրա։ Մե՛կ էլ պառկիր։ Նստի՛ր։ Կանգնի՛ր։ Նստի՛ր։ 

Մե՛կ էլ կանգնիր։ Ազա՛տ։ Տեսնո՞ւմ ես, Բալոուն, դա որքան օգտակար է։ Համենայն 

դեպս կերածդ լավ կմարսես։  

Նրանց շուրջը զինվորներ էին հավաքվել և ուրախ ծիծաղում էին։  

— Բարի եղեք մի կողմ քաշվել,— ձայն տվեց Շվեյկը,— մենք քայլավարժություն ենք 

կատարելու։ Տե՛ս հա, Բալոուն, ականջդ չորս արա, որ ստիպված չլինեմ քսան անգամ 

կրկնել։ Չեմ սիրում զինվորներին իզուր վազեցնել։ Ուրեմն, այսպես։ Ուղղությունը 

դեպի կայարան։ Ուշադրություն դարձրու, թե դեպի ուր են քեզ ցույց տալիս։ Քայլով 

մա՛րշ։ Ջոկ, կա՛նգ առ։ Կանգնի՛ր, գրողը տանի քեզ, քանի դեռ կարցեր չեմ նստեցրել։ 

Ջոկ, կա՛նգ առ։ Վերջապես, հիմա՛ր, ես քեզ կանգնեցրի։ Կա՛րճ քայլով։ Չգիտե՞ս կարճ 

քայլն ինչ է։ Ես քեզ, ախպերացու, այնպիսի կարճ քայլ ցույց տամ, որ անունդ 

մոռանաս։ Լրի՛վ քայլով։ Ոտքը փոխե՛լ։ Տեղո՛ւմ։ Գոմեշի մեկը գոմեշ։ Երբ 

հրամանարկում եմ «տեղում», պետք է տեղում դոփես։  

Նրանց շուրջն հավաքվել էր առնվազն երկու վաշտ։ Բալոունը քրտնել և ոտքի վրա 

կանգնել չէր կարողանում։ Իսկ Շվեյկը շարունակում էր հրամանարկել.  

― Համաքա՛յլ։ Ջոկ, հետ դարձ, մա՛րշ։ Ջոկ, կա՛նգ առ։ Վազելով մա՛րշ։ Ջոկ, մա՛րշ։ 

Քայլով մարշ։ Կա՛նգ առ։ Ազա՛տ։ Զգաստ։ Ուղղությունը դեպի կայարան։ Վազքով 

մա՛րշ։ Կանգ առ։ Հետ դա՛րձ։ Ուղղությունը դեպի վագոնը։ Վազքով մա՛րշ։ Կարճ 

քայլով։ Ջոկ, կանգ առ։ Ազատ։ Հիմա հանգստացիր, իսկ հետո նորից կսկսենք։ Մարդ 

որ ուզենա, կարող է ամեն ինչի հասնել։  

— Ի՞նչ է կատարվում այստեղ,— հանկարծ գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը, որ վազելով 

մոտեցել էր զինվորների բազմությանը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն պոդպորուչիկ, մենք մի թեթև 

քայլավարժություն էինք պարապում, որպեսզի շարքային վարժությունները 

չմոռանանք և թանկագին ժամանակն իզուր չվատնենք։  



— Վագոնից ցած իջեք,— հրամայեց պոդպորոուչիկ Դուբը։— Բավական է։ Ինձ հետ 

գնանք գումարտակի հրամանատարի մոտ։  

Այնպես պատահեց, որ այն պահին, երբ Շվեյկը մտավ շտաբի վագոնը, պորուչիկ 

Լուկաշը մյուս դռնից իջավ կառամատույց։  

Պոդպորուչիկ Դուբը կապիտան Սագներին զեկուցեց քաջարի զինվոր Շվեյկի 

տարօրինակ, ինչպես նա արտահայտվեց, ժամանցի մասին։ Կապիտան Սագները 

շատ լավ տրամադրության մեջ էր, քանի որ «Հումպոլդսկիրհենը» հիրավի չափազանց 

լավն էր եղել։  

— Ուրեմն, դուք չեք ուզում թանկագին ժամանակն իզուր վատնել,— ժպտաց նա 

բազմանշանակ։— Մատուշի՛չ, հապա այստեղ եկ։  

Գումարտակի հանձնակատար Մատուշիչին նա հրամայեց կանչել 

տասներկուերորդ վաշտի ֆելդֆեբել, իր դաժանությամբ հայտնի Նասակլոյին և 

անհապաղ Շվեյկի համար մի հրացան բերել։  

— Ահա այս զինվորը,— ասաց կապիտան Սագները ֆելդֆեբել Նասակլոյին,— չի 

ուզում թանկագին ժամանակն իզուր վատնել, նրան տարեք վագոնի հետևը և հետը 

հրացանի վարարկներ պարապեցեք։ Բայց ոչ հանգիստ տալ, ոչ դադար։ Սովորեցրեք 

կատարել առանձնապես երկու վարարկ, ըստ որում առանց դադարի Setzt ab, an, setzt 

ab![79] 

— Ա՛յ կտեսնեք, Շվեյկ, չեք ձանձրանա,— խոստացավ նա հրաժեշտ տալիս։  

Եվ արդեն մեկ րոպե հետո վագոնի հետևից հնչում էր կցկրտուր հրամանարկը, որ 

հանդիսավորապես տարածվում էր ուղեգծերի վրա։ Ֆելդֆեբել Նասակլոն, որին 

«քսանմեկ» խաղից կտրել էին հենց այն պահին, երբ ինքն էր բանկ դրել, աշխարհով 

մեկ բղավում էր. «Ոտքի՛դ։ Ուսի՛դ։ Ոտքի՛դ։ Ուսի՛դ»։  

Մի ակնթարթ հրամանարկը լռեց, և լսվեց Շվեյկի գոհ ու խոհուն ձայնը.  



― Այդ ամենը ես արդեն մի քանի տարի առաջ սովորել եմ իսկական զինվորական 

ծառայության մեջ։ «Ոտքիդ» հրամանարկից հետո հրացանը աջ ոտքի մոտ գտնվում է 

այնպիսի դիրքով, որ խզակոթի ծայրը կոշիկի քթի հետ ուղիղ գիծ կազմի։ Աջ ձեռքն 

ազատ ծալված է և այնպես է հրացանը բռնում, որ բութ մատը հենվում է փողին, իսկ 

մնացած մատները սեղմում են ագուստը։ Իսկ «ուսիդ» հրամանարկի ժամանակ 

հրացանը ազատ, փողը դեպի վեր, փոկով ազատ կախվում է ուսից, իսկ փողի բերանը 

փոքրինչ թեքված է դեպի հետ։  

— Բավական է դուրս տաս,— հնչեց նորից ֆելդֆեբել Նասակլոյի ձայնը։— Զգաստ։ 

Աջ հավասարում։ Գրո՛ղը տանի, այդ ինչպե՞ս եք անում…  

— Հրացանը «ուսիս» է, և «աջ հավասարում» հրամանարկի ժամանակ աջ ձեռքս 

փոկի վրայով սահում է ցած և բռնում ագուստի պարանոցը, իսկ գլուխս շրջում եմ 

դեպի աջ։ Իսկ «զգաստ» հրամանարկի ժամանակ աջ ձեռքով նորից բռնում եմ փոկը, 

իսկ գլուծս նայում է ուղիղ դեպի ձեզ։  

Նորից հնչեց ֆելդֆեբելի ձայնը.  

― Հորիզոնադի՛ր։ Ոտքի՛դ։ Հորիզոնադի՛ր։ Ուսի՛դ։ Սվինները հագցնե՛լ։ Սվինները 

հանե՛լ։ Սվինը պատյանի մեջ։ Դեպի աղո՛թք։ Հետ դառնալ աղոթքից։ Չոքել աղոթքի։ 

Հրացանը լցնել։ Կրա՛կ։ Կրակել դեպի կես աջ։ Ուղղությունը շտաբի վագոնը։ 

Հեռավորությունը երկուհարյուր քայլ։ Պատրաստ։ Նշան բռնել։ Կրա՛կ։ Ոտքի՛դ։ Նշան 

բռնել։ Ոտքի՛դ։ Կրա՛կ։ Նշան բռնել։ Կրա՛կ Ոտքի՛դ։ Նորմալ նշանոց։ Ազա՛տ։  

Ֆելդֆեբելը սկսեց ծխախոտ փաթաթել։ Շվեյկն այդ միջոցին զննում էր հրացանի 

համարը և հանկարծ բացականչեց․  

— 4268! Պեչկինում մի շոգեկառք այս համարն ուներ։ Այդ շոգեկառքը կանգնած էր 

տասնվեցերորդ գծի վրա։ Ուզում էին նորոգելու տանել Լիսայի դեպոն, բայց դա 

այնքան էլ հեշտ չէր, պարոն ֆելդֆեբել, որովհետև ավագ մեքենավարը, որին 

հանձնարարել էին շոգեկառքը քշել այնտեղ, թվերը շատ վատ էր հիշում։ Այն 

Ժամանակ ուղեմասի պետը նրան կանչեց իր գրասենյակը և ասաց. «Տասնվեցերորդ 



գծի վրա կանգնած է համար 4268 շոգեկառքը։ Ես գիտեմ, որ դուք թվերը վատ եք 

հիշում, իսկ եթե այդ համարը թղթի վրա գրեմ ու տամ ձեզ, ապա, մեկ է, այդ թուղթն էլ 

պիտի կորցնեք։ Եթե դուք թվերն այդքան վատ եք հիշում, ապա ուշադիր լսեցեք ինչ որ 

կասեմ։ Ես հիմա ձեզ կապացուցեմ, որ շատ հեշտ կարելի է մտքում պահել ամեն մի 

թիվ։ Ուրեմն, լսեցեք։ Այն շոգեկառքի համարը, որ պետք է տանել Լաբի Լիսայի 

դեպոն, 4268 է։ Առաջին թվանշանն է, 4, երկրորդը՝ 2։ Հիմա արդեն դուք հիշում եք 42֊ը, 

այսինքն երկու անգամ երկու կանի 4. դա առաջին թվանշանն է, որը երկուսի 

բաժանած՝ հավասար է երկուսի, և իրար կողքի ստացվում է 4 և 2։ Հիմա չվախենաք։ 

Ինչքա՞ն կանի երկու անգամ չորսը։ Ութ, ճի՞շտ է։ Ուրեմն, հիշեցեք, որ 4268 համարի 

ութնոցն ըստ հերթականության կլինի վերջին թվանաշանը։ Այն բանից հետո, երբ 

դուք ձեր միտը պահեցիք, որ առաջին թվանշանն է 4, երկրորդը՝ 2, չորորդը՝ 8, 

հարկավոր է մի կերպ հիշել այն վեցնոցը, որ գտնվում է 8-ից առաջ, իսկ դա շատ հեշտ 

է անել։ Առաջին թվանշանն է 4, երկրորդը՝ 2, իսկ չորսին գումարած երկու հավասար է 

վեցի։ Հիմա դուք արդեն հաստատ գիտեք, որ վերջից հաշված երկրորդ թվանշանը 

կլինի 6։ Եվ դրանից հետո թվանշանների այդ հերթականությունը այլևս երբեք չեք 

մոռանա։ Ձեր հիշողության մեջ ամրապնդվեց 4268 համարը։ Բայց դուք այդ բանին 

կարող եք հասնել ավելի հեշտ ձևով»։  

Ֆելդֆեբելը դադարեց ծխեր աչքերը չռեց Շվեյկի վրա և միայն թոնթորաց.  

— Kappe ab![80] 

Շվեյկը միանգամայն լրջորեն շարունակեց.  

— Եվ նա սկսեց բացատրել շոգեկառքի 4268 համարն ավելի հեշտ մտաբերելու 

հնարը։ «Ութից հանած երկու կլինի վեց։ Հիմա դուք արդեն գիտեք 68֊ը, իսկ վեցից 

հանած երկու կլինի չորս, հիմա էլ դիտեք 4֊ը և 68֊ը, և եթե այստեղ դնեք այդ 2֊ը, ապա 

այդ բոլորը կանի 4 — 2 — 6 ― 8։ Այնքան էլ դժվար չէ այդ բանն անել նաև այլ կերպ, 

բազմապատկման և բաժանման միջոցով։ Մենք կհանգենք միևնույն արդյունքին։ 

Մտներդ պահեցեք,— ասաց ուղեմասի պետը,— որ երկու անգամ քառասուներկուսը 



հավասար է ութսունչորսի։ Տարին ունի տասներկու ամիս։ Հիմա ութսունչորսից 

հանեցեք տասներկու՝ կմնա յոթանասուներկու, հանեցեք այդ թվից դարձյալ 

տասներկու ամիս՝ կմնա վաթսուն։ Եվ այդպես, մենք ունենք մի որոշակի վեցնոց։ Իսկ 

զրոն ջնջում ենք։ Հիմա մենք արդեն ունենք 42 — 68 — 4։ Ջնջում ենք զրոն, ջնջում ենք 

նաև հետևի չորսը, և, ահա, հեշտությամբ նորից ստանում 4268, այսինքն այն 

շոգեկառքի համարը, որ պետք է ուղարկել Լիսայի դեպոն։ Բաժանման միջոցով էլ, 

ինչպես արդեն ասացի, դա շատ հեշտ է։ Հաշվում ենք կոիֆիցենտը ըստ մաքսային 

տարիֆի․․․ »։ Դուք ձեզ վա՞տ եք զգում, պարոն ֆելդֆեբել։ Եթե կուզեք, կսկսեմ 

կատարել, օրինակ, «General de charge! Fertig! Hoch an! Feuer!»[81] Գրո՛ղը տանի, պարոն 

կապիտանը մեզ չպետք է ուղարկեր արևի տակ պարապելու։ Վազեմ պատգարակ 

բերեմ։  

Եկավ բժիշկը և հավաստեց, թե առկա է կա՛մ արևահարություն, կա՛մ ուղեղի 

թաղանթի սուր բորբոքում։  

Երբ ֆելդֆեբելը ուշքի եկավ, նրա կողքին կանգնած էր Շվեյկը և ասում էր.  

— Հա՛, խոսքս կիսատ մնաց… Դուք կարծում եք, պարոն ֆելդֆեբել, մեքենավարը 

միտը պահե՞ց։ Թվերն իրար խառնեց և բոլորը բազմապատկեց երեքով, քանի որ միտն 

էր ընկել սուրբ երրորդությունը։ Շոգեկառքն, իհարկե, նա չգտավ։ Եվ այդպես էլ այդ 

շոգեկառքը մինչև հիմա կանգնած է տասնվեցերորդ գծի վրա։  

Ֆելդֆեբելը նորից աչքերը փակեց։  

Վերադառնալով իր վագոնը, Շվեյկն իրեն ուղղված այն հարցին, թե այդքան 

ժամանակ որտեղ էր, պատասխանեց. «Ով ուրիշին սովորեցնում է «վազքով մարշ», նա 

ինքը հարյուր անգամ կատարում է «ուսի՛դ» հրամանարկը։  

Վագոնի մի անկյունում վախից դողում էր Բալոունը, որն այն ժամանակ, երբ հավի 

մի մասն արդեն եփվել էր, լափել էր Շվեյկի բաժնի կեսը։  



Մեկնումից քիչ առաջ էշելոնին հասավ մի զինվորական խառն գնացք, որ կազմված 

էր տարբեր զորամասերից։ Դրանք ուշացած կամ հոսպիտալներից դուրս եկած և 

իրենց զորամասերը փնտրող զինվորներ էին, ինչպես նաև գործուղումներից 

վերադարձող կամ կալանքից ազատված ամեն տեսակ կասկածելի 

անձնավորություններ։  

Այդ գնացքից ցած իջավ Մարեկը, որ դատվել էր որպես խռովարար, քանի որ մի 

ժամանակ չէր ցանկացել ոտացճանապարհները մաքրել։ Սակայն դիվիզիական 

դատարանը նրան ազատել էր։ Նրա գործի հետաքննությունը կարճվել էր, այդ իսկ 

պատճառով հոժարական Մարեկը հայտնվեց շտաբի վագոնում՝ գումարտակի 

հրամանատարին ներկայանալու։ Հոժարականը մինչև հիմա ոչ մի զորամասի կցված 

չէր, որովհետև նրան շարունակ բանտից բանտ էին տեղափոխել։  

Երբ կապիտան Սագները հոժարականին տեսավ և նրանից ընդունեց «Politisch 

verdächtig! Vorsicht»![82] գաղտնի նշումը կրող թղթերը, մեծ բավականություն չզգաց։ 

Բարեբախտաբար, նա հիշեց «ոտացճանապարհների գեներալին», որն այնքան 

զվարճալի կերպով հանձնարարել էր գումարտակի անձնակազմը համալրել մի 

պատմաբանով։  

— Դուք շատ անփույթ մարդ եք, հոժարակա՛ն,— ասաց կապիտանը։— 

հոժարականների զորամասում դուք իսկական պատուհաս եք եղել։ Փոխանակ 

ջանալու աչքի ընկնել և ձեր կրթությանը համապատասխան աստիճան ստանալ, դուք 

բանտից բանտ եք ճանապարհորդել։ Դուք խայտառակում եք ձեր գունդը, 

հոժարակա՛ն։ Բայց դուք կարող եք ձեր զանցանքները քավել, եթե հետագայում ձեր 

պարտականությունները բարեխղճորեն կատարեք և օրինակելի զինվոր դառնաք։ 

Ամբողջովին նվիրվեցեք գումարտակին։ Մենք ձեզ կփորձենք։ Դուք ինտելիգենտ 

երիտասարդ եք, անշուշտ գրելու ձիրք և լավ ոճ կունենաք։ Ահա թե ինչ կասեմ հիմա 

ես ձեզ։ Ամեն մի գումարտակ ռազմաճակատում կարիք ունի մի այնպիսի մարդու, 

որը ժամանակագրական կարգով գրի առնի այն ռազմական դեպքերը, որ 



անմիջականորեն վերաբերվում են գումարտակին և պատերազմական 

գործողությունների մեջ նրա ունեցած մասնակցությանը։ Անհրաժեշտ է նկարագրել 

բոլոր հաղթական արշավները, այն բոլոր նշանավոր դեպքերը, որոնց գումարտակը 

մասնակցել է և որոնց ժամանակ առաջատար կամ նկատելի դեր է կատարել, 

անհրաժեշտ նյութեր նախապատրաստել բանակի պատմության համար։ Դուք ինձ 

հասկանո՞ւմ եք։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն կապիտան։ Դուք նկատի ունեք, որքան ես հասկանում եմ, 

բոլոր զորամասերի կյանքից առնված մարտական էպիզոդները։ Գումարտակն ունի 

իր պատմությունը։ Գունդն իր գումարտակների պատմության հիման վրա կազմում է 

գնդի պատմությունը։ Գնդերի պատմության հիման վրա կազմվում է դիվիզիայի 

պատմությունը և այլն… Ես այդ գործին կնվիրեմ, պարոն կապիտան, իմ ողջ 

ունակությունը։  

Հոժարական Մարեկը ձեռքը դրեց սրտին․  

— Ես անկեղծ սիրով կնշեմ մեր գումարտակի բոլոր փառապանծ գործերի 

թվականները, մանավանդ հիմա, երբ հարձակման ամենաթեժ ժամանակն է և երբ օրը 

օրին պետք է համառ մարտեր սպասել, որոնց ընթացքում մեր գումարտակը իր հերոս 

որդիների դիակներով կծածկի ռազմի դաշտը։ Գիտակցելով գործի ամբողջ 

լրջությունը, ես կգրեմ գալիք դեպքերի ընթացքը, որպեսզի մեր գումարտակի 

պատմության էջերը լցված լինեն հաղթանակներով։  

— Դուք, հոժարական, կցվում եք գումարտակի շտաբին։ Զեզ վրա 

պարտավորություն եմ դնում հիշատակել պարգևատրման ներկայացվածներին, նշել, 

իհարկե, համաձայն մեր ցուցումների, այն արշավները, որոնց մեջ դրսևորվել են 

գումարտակի բացառիկ մարտունակությունը և երկաթյա կարգապահությունը։ Դա 

այնքան էլ հեշտ չէ, հոժարակա՛ն, բայց հուսով եմ, որ դուք բավականաչափ 

դիտողականություն ունեք և, ինձնից որոշ դիրեկտիվներ ստանալով, մեր 

գումարտակին առանձնակի տեղ կհատկացնեք մյուս զորամասերի մեջ։ Ես գնդին 



հեռագիր եմ ուղարկում ձեզ գումարտակի պատմաբան նշանակելու մասին։ 

Ներկայացեք երկրորդ վաշտի ավագ գրագիր Վանեկին և ասացեք, որ ձեզ տեղավորի 

իր վագոնում։ Այնտեղ բավական շատ տեղ կա։ Վանեկին հայտնեցեք, որ ես նրան 

սպասում եմ։ Եվ այսպես, դուք ծառայության կընդունվեք գումարտակի շտաբում։ Դա 

հրամանով կձևակերպվի։  

* * *  

Խոհարար֊օկուլտիստը քնած էր, իսկ Բալոունն անդադար դողում էր, քանզի արդեն 

բացել էր պորուչիկի սարդինների տուփը։ Ավագ գրագիր Վանեկը գնացել էր 

կապիտան Սագների մոտ, իսկ հեռախոսավար Խոդոունսկին կայարանում մի շիշ 

գիհօղի էր ճարել ու խմել և հիմա զգացված երգում էր.  

Մինչ հաճույք էի վայելում կյանքում, 

Դյութիչ էր թվում աշխարհն իմ աչքին. 

Դու սրտիս հավատ էիր ներարկում, 

Եվ հոգիս լի էր սիրով խնդագին։ 

Բայց երբ թշվառս իմացա հանկարծ, 

Որ կյանքը նենգ է, նենգ ու չարակամ, 

Ե՛վ սեր, և՛ հավատ չքացան անդարձ, 

Եվ հեկեկացի առաջին անգամ։  

Հետո նա վեր կացավ, մոտեցավ ավագ գրագիր Վանեկի սեղանին և մի թդթի կտորի 

վրա խոշոր տառերով գրեց. «Սույնով խոնարհաբար խնդրում եմ ինձ նշանակել 

գումարտակի փողահար: Հեռախոսավար Խոդոունսկի»։  

Կապիտան Սագների և ավագ գրագիր Վանեկի խոսակցությունր կարճ տևեց։ 

Կապիտանը նրան միայն նախազգուշացրեց, որ գումարտակի պատմագիր 

հոժարարական Մարեկը ժամանակավորապես Շվեյկի հետ գտնվելու է նույն 

վագոնում։  



— Ես կարող եմ ձեզ միայն մի բան ասել։ Մարեկը, ես կասեի, կասկածելի, 

քաղաքականապես անբարեհույս մարդ է։ Աստվա՛ծ իմ։ Ներկայումս դրանում 

զարմանալու բան չկա։ Ո՞ւմ մասին այդ բանը չեն ասում։ Բայց դա միմիայն 

ենթադրություն է։ Կարծեմ ինձ հասկանում եք, ճի՞շտ է։ Ես ձեզ միայն 

նախազգուշացնում եմ, որ եթե նա սկսի որևէ այնպիսի խոսակցություն… Հասկանո՞ւմ 

եք, ձեռաց խոսքը կտրեցեք, որպեսզի որևէ գլխացավանքի մեջ չընկնեմ։ Ուղղակի 

ասացեք, որ այլևս դուրս չտա, և վերջ։ Դա չի նշանակում, իհարկե, թե պետք է իսկույն 

վազել ինձ մոտ։ Հետը խոսեցեք բարեկամաբար։ Այդպես խոսելն ավելի լավ է, քան 

տխմար ամբաստանությունները։ Մի խոսքով, ես ոչինչ չեմ ուզում լսել, որովհետև… 

Հասկանո՞ւմ եք։ Այդպիսի բաները ստվեր են գցում ամբողջ գումարտակի վրա:  

Վերադառնալուվ իր վագոնը, Վանեկը հոժարական Մարեկին մի կողմ տարավ և 

ասաց.  

— Լսեցեք, դուք կասկածի տա՞կ եք։ Ասենք, դա կարևոր չէ: Միայն թե 

հեռախոսավար Խոդոունսկու ներկայությամբ ավելորդ բաներ չխոսեք։  

Հազիվ էր նա խոսքը վերջացրել, երբ Խոդոունսկին մոտեցավ ավագ գրագրին և նրա 

գիրկն ընկավ ու սկսեց հեծեծալ։ Հարբածի այդ հեծեծանքները պետք է նշանակեին 

հետևյալ երգը․  

Մեն ու միայնակ, բոլորից լքված, 

Սիրտս մի անհույս տխրությամբ լցված, 

Ես արցունք էի թափում դառնագին 

Իմ սիրած կույսի քնքշալի կրծքին։ 

Եվ մի երկնային սիրով անվախճան 

Աչքերն իր ժպտում, հույս էին տալիս, 

Շշնջում էին շուրթերն իր մարջան. 

— Քե՛զ հետ եմ ես միշտ, քե՛զ հետ, սիրելիս։  



— Քեզ հետ եմ ես միշտ,— բոռում էր Խոդոունսկին,— ինչ որ հեռախոսով լսեմ, 

իսկույն ձեզ կպատմեմ։ Թքել եմ երդումի վրա։  

Բալոունը անկյունում սարսափահար երեսր խաչակնքում ու բարձրաձայն 

աղոթում էր․  

— Սո՛ւրբ աստվածածին, մի մերժիր պաղատանքն իմ, այլ ողորմածաբար ականջ 

դիր ինձ։ Սփոփիր ինձ, ո՛վ գթառատ կույս։ Օգնի՛ր ինձ, տարաբախտիս։ Դիմում եմ 

քեզ հավատով վառ, հույսով հաստատ և սիրով ջերմագին։ Դիմում եմ քեզ վշտի 

հովտից իմ, երկնային թագուհի․ պաշտպան կանգնիր ինձ, որպեսզի ողորմությամբ 

աստծո մինչև կյանքիս վերջը մնամ հովանուդ ներքո։  

Եվ օրհնյալ Մարիամ կույսը իրոք որ միջնորդեց նրա համար, քանի որ 

հոժարականը իր շատ բան տեսած երթային տոպրակից մի քանի տուփ սարդին 

հանեց և տվեց յուրաքանչյուրին մի տուփ։  

Բալոունը խիզախաբար բացեց պորուչիկ Լուկաշի ճամպրուկը և երկնքից ընկած 

սարդինը դրեց մեջը։  

Բայց երբ բոլորը տուփերը բացեցին և սկսեցին բավականությամբ ուտել, Բալոունը 

գայթակղության ենթարկվեց, բացեց ճամպրուկը, այնուհետև՝ տուփը, և սարդիններն 

ագահաբար կուլ տվեց։  

Եվ այդ ժամանակ օրհնյալ ու քաղցրիկ կույս Մարիամը նրանից երես դարձրեց։ 

Հազիվ էր Բալոունը տուփի միջի յուղը խմել-պրծել, երբ գումարտակի 

հանձնակատար Մատուշիչը վազելով մոտեցավ վագոնին և բղավեց․  

— Բալոուն, շուտ օբեր֊լեյտենանտիդ սարդին տար։  

— Ապտակներ են շրխկալու,— ասաց գրագիր Վանեկը։  

— Ավելի լավ կլինի դատարկ ձեռքով չգնաս,— խորհուրդ տվեց Շվեյկը,— գոնե այս 

հինգ դատարկ տուփերը հետդ տար։  



— Ի՞նչ մեղք եք գործել, ինչո՞ւ է աստված ձեզ այդպես պատժում,― կարեկցաբար 

հարցրեց հոժարականը։— Անցյալում դուք, անշուշտ, մեծ մեղք եք գործել։ Հո 

սրբապղծություն չե՞ք արել։ Չլինի թե ձեր ծխական քահանայից գողացել եք 

վառարանի ծխնելույզի մեջ ծխահարվող խոզի բուդը։ Գուցե մտել եք նրա նկուղն ու 

խմել եկեղեցապատկան գինին։ Կամ գուցե երեխա ժամանակ մտել եք նրա պարտեզը 

տանձ գողանալու։  

Բալոունը վհատված թափահարեց թևերը։ Նրա դեմքը կատարյալ 

հուսահատություն էր արտահայտում։ Այդ հալածված մարդու սրտակեղեք տեսքը 

կարծես ասում էր․ «Ե՞րբ պիտի տառապանքներս վերջ ունենան»։  

— Հասկանում եմ,— ասաց հոժարականը, կարծես լսելով դժբախտ Բալոունի 

ողբը,— դուք կտրել եք ձեր կապն աստծո հետ։ Չեք կարողանում աստծուն պաղատել, 

որ ձեզ այս աշխարհից ավելի շուտ տանի։  

Շվեյկն ավելացրեց.  

— Բալոունը մինչև հիմա սիրտ չի անում զինվորի իր կյանքը, զինվորի իր 

համոզմունքները, խոսքերը, արարքները և զինվորի իր մահը վերահանձնարարել 

«ամենաբարձրյալ աստծո մայրական սրտի ողորմությանը», ինչպես ասում էր իմ 

ֆելդկուրատ Կացը, երբ թունդ հարբում էր և փողոցում որևէ զինվորի բռնացնում։  

Բալոունն սկսեց նվնվալ, թե այլևս տեր աստծուն չի վստահում։ Արդեն քանի՜ 

անգամ աստծուն աղոթել է, որ իրեն դիմանալու կարողություն տա և մի կերպ 

ստամոքսը ձգի-փոքրացնի։  

— Դա հո պատերազմի ժամանակվանից չի սկսվել։ Շատակերությունը իմ 

վաղուցվա հիվանդությունն է,— գանգատվում էր նա։— Այդ հիվանդության 

պատճառով կնիկս երեխաներիս հետ ուխտի էր գնում Կլոկոտի։  

— Իմանում եմ,— գլխով արեց Շվեյկը,— դա Թաբորի մոտ է։ Այնտեղ մի հարուստ 

կույս Մարիամ կա, վրան կեղծ բրիլյանտներ․․․ Մի անգամ նրան կողոպտել էր ուզում 



եկեղեցու պահակը, որը չգիտեմ Սլովակիայի որ տեղից էր եկել։ Շատ աստվածավախ 

մարդ էր։ Եկել էր Կլոկոտի և միտք արել, թե այդ գործն ավելի լավ կգնա, եթե ինքը 

նախապես սրբվի իր բոլոր հին մեղքերից, և խոստովանության ժամանակ այն էլ էր 

խոստովանել, թե ուզում է հաջորդ օրը կույս Մարիամին կողոպտել։ Բայց դեռ աչքը 

չէր թարթել, դեռ չէր հասցրել երեքհարյուր անգամ կրկնել «Հայր մեր»-ը,— պան 

քահանան այդպիսի ապաշխարանք էր դրել նրա վրա, որպեսզի չկարողանար 

փախչել,— երբ եկեղեցու պահակները նրան բռնել-տարել էին ժանդարմական 

բաժանմունք։  

Խոհարար-օկուլտիստն սկսեց հեռախոսավար Խոդոունսկու հետ վիճել, թե արդյոք 

դա խոստովանության գաղտնիքի աղաղակող խախտո՞ւմ է և թե առհասարակ արժե՞ր 

այդ մասին աղմուկ բարձրացնել, քանի որ բրիլյանտները կեղծ են եղել։ Ի վերջո նա 

Խոդոունսկուն ապացուցեց, որ դա եղել է պատիժ, այսինքն ճակատագիրն այդպես է 

կանխորոշել այն անհիշելի անցյալում, երբ սլովակացի դժբախտ պահակը որևէ այլ 

մոլորակի վրա դեռևս գլխոտանի է եղել։ Ճիշտ այդպես էլ, արդեն վաղուց, երբ 

Կլոկոտիի քահանան դեռևս եքիդնա կամ որևէ այլ պարկավոր, ներկայումս արդեն 

ոչնչացած կաթնասուն կենդանի է եղել, բախտը կանխորոշել է, որ նա պետք է 

խախտի խոստովանության գաղտնիքը, թեև իրավաբանական տեսակետից, ըստ 

կանոնական իրավունքի, մեղքերին թողություն տրվում է նույնիսկ այն դեպքում, երբ 

մեղսավորը փորձել է յուրացնել վանքապատկան գույքը։  

Այդ ամենին Շվեյկն ավելացրեց հետևյալ իմաստուն դիտողությունը.  



— Դե, իհարկե։ Ոչ ոք չգիտե, թե ինքը միլիոնավոր տարիներ հետո ի՞նչ է անելու, 

դրա համար էլ ոչ մի բանից չպիտի հրաժարվեր։ Երբ մենք Կառլինում ծառայում էինք 

պահեստայինների լրացուցիչ զորամասում, օբեր֊լեյտենանտ Կվանսնիչկան 

պարապմունքի ժամանակ միշտ ասում էր.  

— Դուք չկարծեք, ծո՛ւյլ կովեր, մաջարակա՛ն կրտած խոզեր, թե ձեր զինվորական 

ծառայությունն այս աշխարհում կվերջանա։ Մենք կհանդիպենք մեր մահից հետո էլ, և 

ես ձեր գլխին այնպիսի քավարան կսարքեմ, որ գժվեք, խոզի ծնունդներ։  

Այդ միջոցին բոլորովին հուսահատված Բալոունը, կարծելով, թե միայն իր մասին 

են խոսում, շարունակեց իր հրապարակային խոստովանությունը. «Նույնիսկ 

Կլոկոտին չօգնեց, որ շատակերությունիցս ազատվեմ։ Կնիկս երեխաների հետ 

վերադառնում էր ուխտից, սկսում հավերը հաշվել, և մեկը կամ երկուսը պակաս էր 

լինում։ Չէի կարողանում ինձ զսպել։ Ես հո լավ գիտեմ, որ հավը տնտեսության 

համար հարկավոր բան է, բայց հենց որ դուրս էի գալիս բակ, նայում նրանց, փորիս 

մեջ անդունդ էր բացվում։ Մի ժամ հետո ես ինձ լավ էի զգում, բայց հավը չկար։ Մի 

անգամ մերոնք Կլոկոտիում աղոթում էին, որ ես, նրանց ապին, տանը նորից որևէ 

բան չլափեմ ու տնտեսությանը վնաս չտամ։ Ես ման էի գալիս բակում, և հանկարծ 

աչքիս մի հնդկահավ ընկավ։ Այս անգամ քիչ էր մնում գործը կյանքիս գնով 

վերջանար։ Բդի ոսկորը բկումս մնաց, և եթե ես ջաղացում մի աշակերտ չունենայի, 

բոլորովին պստլիկ մի տղա,— ոսկորը նա քաշեց֊հանեց,— այսօր ձեզ հետ այստեղ 

նստած չէի լինի և այս համաշխարհային պատերազմն էլ չէի տեսնի։ Այդ իմ պստլիկ 

աշակերտն այնպե՜ս ժիր էր, այնպե՜ս թմբլիկ, տռուզ, հաստլիկ ու չաղլիկ․․․»։  

Շվեյկը մոտեցավ Բալոունին․  

— Լեզուդ ցույց տուր։  

Բալոունը լեզուն հանեց, որից հետո Շվեյկը դիմեց ներկաներին.  

— Այդպես էլ գիտեի։ Նա իր աշակերտին լափել է։ Խոստովանիր, լափե՞լ ես։ Երբ 

ձերոնք նորից գնացած են եղել Կլոկոտի, ճի՞շտ է։  



Վհատված Բալոունը աղոթողի պես թևերը խաչեց ու գոչեց․  

— Թողեք ինձ, եղբայրնե՛ր։ Մարդ էլ իր ընկերներից այդպիսի բաներ լսի՞։  

— Մենք դրա համար ձեզ չենք մեղադրում,— ասաց հոժարականը։— 

Ընդհակառակը, դա ցույց է տալիս, որ ձեզնից լավ զինվոր դուրս կգա։ Երբ Նապոլեոնի 

պատերազմների ժամանակ ֆրանսիացիները պաշարել էին Մադրիդը, քաղաքի 

իսպանացի պարետը, սովից բերդը հանձնաձ չլինելու համար, առանց աղի կերել է իր 

համհարզին։ Դա իրոք որ զոհողություն է, քանի որ աղած համհարզն, անշուշտ, ավելի 

համեղ կլիներ։ Պարո՛ն ավագ գրագիր, մեր գումարտակի համհարզի ազգանունն ի՞նչ 

է։ Ցիգլե՞ր։ Ոչ, նա շատ նիհար է։ Այդպիսի համհարզով մարդ չի կարող նույնիսկ մի 

երթային վաշտ կերակրել։  

— Տեսե՛ք,— ասաց ավագ գրագիր Վանեկը,— Բալոունի ձեռքին տերողորմյա կա։  

Եվ իսկապես, Բալոունը իր մեծ վշտից փրկվել էր ուզում Կլոկոտիից բերված և 

Վիեննայի «Մորից-Լևենշտայն» ֆիրմայի արտադրած տերողորմյայի հատիկների 

օգնությամբ։  

— Սա էլ է Կլոկոտիից,— տխուր զեկուցեց Բալոունը,— մինչև սա կբերեին, մեր 

սագի ճտերից երկուսը ևս եղան։ Համա՜ թե միս էր, համե՜ղ, ու կակո՜ւղ։  

Շուտով ամբողջ էշելոնին հրաման եկավ քառորդ ժամից մեկնել։ Բայց ոչ ոք 

հրամանին չհավատաց, և այնպես եղավ, որ, չնայած բոլոր նախազգուշություններին, 

ոմանք գնացքից ուշացան։ Երբ գնացքը շարժվեց, պակասում էր տասնութ մարդ, այդ 

թվում և տասներկուերորդ երթային վաշտի դասակի հրամանատր Նասակլոն։ 

Գնացքն արդեն վաղուց էր թաքնվել Իշատարլայի այն կողմում, իսկ դասակի 

հրամանատարը կայարանի հետևում գտնվող ակացիաների պուրակում դեռ 

սակարկում էր մի պոռնիկի հետ, որը նրանից հինգ կրոն էր պահանջում, մինչդեռ նա 

արդեն կատարված ծառայության համար նրան առաջարկում էր մեկ կրոն կամ մի 

քանի ապտակ։  



Ի վերջո Նասակլոն պոռնիկի հետ հաշիվը փակեց այնպիսի զորեղ ապտակներով, 

որ նրա վայնասունի վրա մարդիկ կայարանից վազ տվին այնտեղ։  

 

  

Խատվանից դեպի Գալիցիայի սահմանը  

Լաբորեցի ամբողջ ճանապարհին գումարտակում,— որը դեռ ոտքով պետք է 

հասներ հաղթանակների դաշտը և այնտեղ փառք նվաճեր,— չէին դադարում այն 

տարօրինակ խոսակցությունները, որոնցից այս կամ այն չափով պետական 

դավաճանության հոտ էր փչում: Այդպես էր և այն վագոնում, որտեղ գտնվում էին 

հոժարականն ու Շվեյկը․ նույնը, թեպետ և փոքր մասշտաբներով, տեղի էր ունենամ 

ամենուրեք։ Նույնիսկ շտաբի վագոնում դժգոհություն էր տիրում, քանի որ 

Ֆյուզեշաբոնում գնդից մի հրաման էր ստացվել, որի համաձայն սպաների գինու 

օրաբաժինը մեկութերորդական լիտրով պակասեցվում էր։ Իհարկե, չէին մոռացել և 

շարքայիններին, որոնց սագոյի օրաբաժինը կրճատվում էր տասը գրամով։ Դա 

առավել ևս հանելուկային էր, քանի որ զինվորական ծառայության մեջ ոչ ոք սագոյի 

երես չէր տեսել։  

Այնուամենայնիվ հրամանը պետք է հայտնվեր ի գիտություն ավագ գրագիր 

Բաումտանցելի։ Իսկ նա սաստիկ վիրավորվեց և իրենց կողոպտված զգաց, քանի որ, 

ինչպես ինքն էր ասում, հիմա սագոն դեֆիցիտային ապրանք է, և նա կարող էր ամեն 

մի կիլոյի համար ստանալ ութ կրոնից ոչ պակաս։  

Ֆյուզեշաբոնում պարզվեց, որ վաշտերից մեկի դաշտային խոհանոցը կորել է, 

մինչդեռ հենց այդ կայարանում պետք է եփեին, վերջապես, այն կարտոֆիլով 

գուլյաշը, որի վրա «ոտացճանապարհների գեներալն» այնպիսի հույսեր էր դրել։  



Կատարված հետաքննության շնորհիվ պարզեցին, որ չարաբաստիկ դաշտային 

խոհանոցն առհասարակ Բրուկից դուրս չի եկել և, հավանաբար, մինչև հիմա լքված ու 

մոռացված, կանգնած է այնտեղ, երևի № 186 բարաքի հետևում։  

Ինչպես հետագայում պարզվեց, այդ դաշտային խոհանոցի անձնակազմը նախորդ 

օրը քաղաքում սարքած տուրուդմփոցի համար հաուպտվախտ էր նստել և 

կարողացել այնտեղ մնալ այն ամբողջ ժամանակաընթացքում, երբ նրա երթային 

վաշտն անցնում էր Հունգարիայով։  

Առանց խոհանոցի մնացած երթային վաշտը կցեցին մի այլ դաշտային խոհանոցի։ 

Ճիշտ է, այստեղ գործն առանց աղմուկի չվերջացավ, որովհետև կարտոֆիլ մաքրելու 

համար երկու վաշտերից առնձնացված զինվորների միջև սկսեցին 

տարաձայնություններ ծագել, թե՛ սրանք և թե՛ նրանք ասում էին, որ իրենք ապուշներ 

չեն և ուրիշների համար չեն աշխատի։ Մինչ նրանք վիճում էին, վերջապես պարզվեց, 

որ առհասարակ գուլյաշի և կարտոֆիլի հետ կապված այդ ամբողջ պատմությունը մի 

ճարպիկ մանևր էր, որի նպատակն էր զինվորներին վարժեցնել այն բանին, որ երբ 

առաջավոր գծում գուլյաշ եփեին և այդ ժամանակ ստացվեր «նահանջե՛լ հրամանը, 

գուլյաշը կաթսաներից թափեին և նրանց բերանը բան չընկներ։  

Թեև այդ նախապատրաստությունը հետագայում ողբերգական հետևանքներ 

չունեցավ, տվյալ պահին շատ օգտակար էր։ Հիմա, երբ բանը հասավ գուլյաշը 

բաժանելուն, հնչեց «մտնել վագոննե՛րը» հրամանը, և էշելոնը քշեցին առաջ, դեպի 

Միշկոլց։ Բայց Միշկոլցում էլ գուլյաշը չբաժանեցին, քանի որ մյուս գծի վրա կանգնած 

էր ռուս գերիների գնացքը, որի պաաճառով զինվորներին թույլ չէին տալիս 

վագոններից դուրս գալ։ Դրա փոխարեն նրանց կատարյալ ազատություն տվին 

երազելու, թե գուլյաշը կբաժանեն Գալիցիա հասնելուց հետո, երբ, իհարկե, գուլյաշը 

կհամարեն փչացած, ուտելու ոչ պիտանի, և կթափեն։ Գուլյաշն ուղարկեցին Տիսալյոկ, 

Զամբոր և, երբ զինվորները բոլորովին հույսները կտրել էին, թե ճաշ կստանան, 



գնացքը կանգ առավ Շատորալյաուխեում, որտեղ կաթսաների տակ նորից կրակ 

վառեցին, գուլյաշը տաքացրին և, վերջապես, բաժանեցին։  

Կայարանը ծանրաբեռնված էր։ Նախ պետք է ճանապարհեին ռազմամթերքի երկու 

գնացք, ապա հրետանու երկու էշելոն և պոնտոնային ջոկատների մի գնացք։ Այստեղ 

կուտակվել էին, կարելի է ասել, բանակի ամեն տեսակ զորամասերի գնացքներ։  

Կայարանի շենքի հետևում հոնվեդ-հուսարները բռնել էին երկու լեհական 

հրեաների, ձեռքներից խլել օղու շշերով լի զամբյուղը, և, կատարները տաքացրած, 

վճարելու փոխարեն նրանց դեմքներին հարվածներ էին հասցնում։ Նրանք այդ բանն 

անում էին, ըստ երևույթին, պետերի թույլտվությամբ, քանի որ կողքներին կանգնած 

էր իրենց ռոտմիստրը, որն այդ տեսարանին նայելով՝ գոհ ժպտում էր։ Այդ նույն 

պահին պահեստի հետևում ուրիշ հոնվեդ-հուսարներ մտնում էին ծեծված հրեաների 

սևաչյա դուստրերի շրջազգեստների տակ։  

Կայարանում կանգնած էր նաև մի գնացք, որով ինքնաթիռներ էին տանում 

ռազմաճակատ։ Դրա կողքին, երկրորդ գծի վրա, հակառակ ուղղությամբ կանգնած էր 

մի ուրիշ գնացք, որը նույնպես բեռնված էր ինքնաթիռներով ու հրանոթներով, որոնք, 

սակայն, արդեն շարքից դուրս էին եկած։ Այստեղ կիտված էին խփված ինքնաթիռներ 

ու ջարդուխուրդ եղած հաուբիցներ։ Ամենայն նորն ու ամուրը գնում էր այնտեղ 

ռազմաճակատ, իսկ երբեմնի փառքի մնացորդներն ուղարկվում էին թիկունք՝ 

նորոգելու և վերակառուցելու։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ջարդված հրանոթների և ինքնաթիռների շուրջն հավաքված 

զինվորներին համոզում էր, թե դա ռազմավար է։ Բայց հանկարծ նա նկատեց, որ 

իրենից քիչ հեռու, մի ուրիշ խմբի կենտրոնում, կանգնած է Շվեյկը և նույնպես ինչ-որ 

բան է բացատրում։ Մոտ գնալով, նա լսեց Շվեյկի խոհուն ձայնը․  

― Ինչ ասել կուզե, դա ռազմավար է։ Դեհ, իհարկե, առաջին հայացքից դա 

կասկածելի է, մանավանդ երբ լաֆետի վրա մարդ կարդում է «k ․  u ․  k ․ 

Artilleriedivision»[83]։ Ըստ երևույթին բանն այսպես է եղել․ թնդանոթն ընկել է ռուսների 



ձեռքը, և մենք ստիպված ենք եղել հետ խլել, իսկ այդպիսի ռազմավարը շատ ավելի 

արժեքավոր է, որովհետև․․․  Որովհետև,— խանդավառված գոչեց նա, նկատելով 

պոդպորուչիկ Դուբին,— թշնամու ձեռքին ոչինչ չպետք է թողնել։ Ձեզ օրինակ 

Պերեմիշլը կամ այն զինվորի վարմունքը, որի ձեռից կռվի ժամանակ թշնամին խլել է 

երթային տափաշիշը։ Դա տեղի է ունեցել դեռևս Նապոլեոնի պատերազմների 

ժամանակ։ Այդ զինվորը գիշերը գնացել-մտել է թշնամու ճամբարը և իր տափաշիշը 

հետ բերել։ Եվ դեռ մի բան էլ շահել է, քանի որ այդ գիշեր թշնամու բանակում օղի էին 

տալիս։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ֆշշացրեց միայն․  

— Ռա՛դ եղեք։ Մեկ էլ ձեզ այստեղ չտեսնեմ։  

— Լսում եմ, պարո՛ն լեյտենանտ։— Եվ Շվեյկը դիմեց դեպի մյուս վագոնները, իր 

խոսքին ավելացնելով այնպիսի բառեր, որ եթե պոդպորուչիկ Դուբը լսեր՝ 

համբերությունից դուրս կգար, թեև նրա ասածը Աստվածաշնչից քաղված 

միանգամայն անմեղ մի ասույթ էր․  

— Մի կարճ ժամանակ դուք ինձ չեք տեսնի։  

Պոդպորուչիկ Դուբն այնքան հիմար էր, որ Շվեյկի գնալուց հետո նորից զինվորների 

ուշադրությունը հրավիրեց ավստրիական խփված ինքնաթիռի վրա, որի մետաղե 

անիվի վրա պարզորոշ նշված էր․ «Wiener Neustadt»[84]։― Այս ռուսական ինքնաթիռը 

մենք խփել ենք Լվովի մոտ,— պնդում էր նա։  

Այդ բառերը լսեց նրանց կողքից անցնող պորուչիկ Լուկաշը, որը մոտեցավ 

բազմությանը և ի լուր ամենքի ավելացրեց․  

— Ըստ որում երկու ռուս օդաչուներն էլ այրվել են։  

Ապա, այլևս ոչ մի խոսք չասելով, շարունակեց իր ճանապարհը, մտքումը 

պոդպորուչիկ Դուբին էշ անվանելով։  



Մի վագոն անցնելուց հետո Լուկաշը նկատեց Շվեյկին և ջանաց նրանից խուսափել, 

քանի որ Շվեյկի դեմքից երևում էր, որ նրա հոգում շատ բան է կուտակվել, և նա 

այրվում-փոթորկվում է այդ ամենը իր պետին պատմելու ցանկությամբ։ Շվեյկն 

ուղղակի մոտեցավ նրան․  

― Ich melde gehorsam, Kompanienordonanz[85] Շվեյկը սպասում է հետագա 

կարգադրությունների։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես ձեզ 

որոնում էի շտաբի վագոնում։  

― Լսեցեք, Շվեյկ,— խիստ ու չարացած հարձակվեց ստորադրյալի վրա պորուչիկ 

Լուկաշը,— գիտե՞ք դուք ով եք։ Արդեն մոռացա՞ք, թե ձեզ ինչ անվանեցի։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, դա մոռանալու բան չէ։ 

Ես մի ինչ-որ հոժարական Ժելեզնի չեմ․․․ Ասածս պատերազմից դեռ շատ առաջ էր, 

մենք գտնվում էինք Կառլինի զորանոցում։ Մի գնդապետ ունեինք, անունը, չեմ 

հիշում, Ֆլիդլեր ֆոն Բումերա՞նգ էր թե ուրիշ «րանգ»։  

Այդ «րանգ»-ի վրա պորուչիկ Լուկաշն ակամա քմծիծաղ տվեց, իսկ Շվեյկը 

շարունակեց պատմել․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, մեր գնդապետը բոյով 

երկու անգամ ձեզնից ցածր էր, իշխան Լոբկովիցի պես բակենբարդներ ուներ, մի 

խոսքով կապիկի նման մի բան էր։ Բարկանալիս իր բոյից բարձր էր թռչկոտում։ 

Անունը դրել էինք «ռետինե պապիկ»։ Դա պատահեց մայիսի մեկերից մեկի 

նախօրեին։ Մենք մարտական լրիվ պատրաստության մեջ էինք։ Այդ օրը երեկոյան նա 

բակում մեզ դիմեց մի մեծ ճառով և ասաց, թե վաղը մենք բոլորս մնալու ենք 

զորանոցներում և ոչ մի տեղ չպետք է գնանք, որպեսզի պահանջի դեպքում 

բարձրագույն հրամանով կոտորենք ամբողջ սոցիալիստական ավազակախումբը։ Այդ 

պատճառով էլ նա, ով կուշանա և զորանոց կվերադառնա ոչ թե այսօր, այլ միայն մյուս 

օրը, դավաճան է, քանի որ հարբած մարդը ոչ ոքի գնգակահարել չի կարող և, թերևս, 

նույնիսկ սկսի օդի մեջ կրակել։ Եվ ահա հոժարական Ժելեզնին եկավ զորանոց և 



ասում է ․  «Ռետինե պապիկն իրոք որ լավ բան է մտածել։ Չէ՞ որ նրա ասածը 

միանգամայն ճիշտ է։ Եթե վաղը ոչ ոքի չեն թողնելու զորանոց մտնել, ապա ավելի լավ 

է առհասարակ չգալ»— և, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

ձեռաց իր ասածն արեց։  

Իսկ գնդապետ Ֆլիդլերը, աստված հոգին լուսավորի, շատ սատանա մարդ էր։ 

Հաջորդ ամբողջ օրր շրջում էր Պրագայում և հոտվտում, թե հո մեր գնդից որևէ մեկը 

չի համարձակվել զորանոցից դուրս գալ, և ահա, հակառակի պես, Պրաշնա Բրանայի 

մոտ պատահում է Ժելեզնուն։ Իսկույն հարձակվում է նրա վրա․ «Ես քես ցույց կտամ, 

ես քես խելկի պերեմ, ես քո մայր լացացնեմ»։ Ամեն լափ թափում է գլխին և հետը 

քարշ տալիս զորանոց, ճանապարհին հազար ու մի գարշելի բաներ ասում, անվերջ 

սպառնում և շարունակ նրա ազգանունը հարցնում։ «Շելեսնի՛, դու ցեռքս ընկար, ես 

ուրախ եմ, որ քես պռնեցի, ես քես «der ersten Mai»[86] ցույց տամ։ Շելեսնի՛, Շելեսնի՛, դու 

հիմա բռանս մեջ ես, ես քես ծակը կոխել տալ, ամուր կոխել տալ»։ Քանի որ ժելեզնին 

այլևս կորցնելու բան չուներ, Պորժիչ փողոցում, Ռոզվարժիլի մոտով անցնելիս իրեն 

նետում է մի դարպաս և միջանցիկ բակով անհետանում, «ռետինե պապիկին» զրկելով 

նրան կալանքի տակ առնելու բավականությունից։ Գնդապետն այնպես է գազազում, 

որ զայրույթից նորից մոռանում է հանցագործի ազգանունը։ Գալիս է նա զորանոց և 

սկսում ցատկոտել մինչև առաստաղը (առաստաղը ցածր էր)։ Գումարտակի 

օրապահը շատ է զարմանում, թե ինչու «պապիկն» հանկարծ սկսել է կոտրատված 

չեխերենով խոսել, իսկ նա մի գլուխ գոռգոռում է․  «Մետնուն կալանավորել։ Ոչ, 

Մետնուն չկալանավորել։ Սվինցովին կալանավորել։ Օլոֆյաննուն կալանավորել»։ Եվ 

ահա այդ ժամանակվանից էլ սկսվեցին «պապիկի» տառապանքները։ Ամեն օր 

հարցնում էր, թե արդյոք չե՞ն բռնել Մետնուն, Սվինցովին, Օլովյաննուն։ Հրամայեց 

ամբողջ գունդը շարք կանգնեցնել, բայց ժելեզնուն, որի պատմությունը բոլորը 

գիտեին, արդեն տեղափոխել էին հոսպիտալ, քանի որ մասնագիտությամբ 

ատամնատեխնիկ էր։ Թվում էր, թե դրանով ամեն ինչ վերջացավ։ Բայց ահա մեր գնդի 



զինվորներից մեկը բախտ ունեցավ «Բացեկների մոտ» պանդոկում սվինահարել մի 

դրագունի, որը քարշ էր գալիս նրա սիրած աղջկա հետևից։  

Մեզ կանգնեցրին քառանկյունաձև։ Բոլորը պետք է դուրս գային, նույնիսկ 

հիվանդները։ Եթե զինվորը ծանր հիվանդ էր, դուրս էին բերում երկու թևից բռնած։ 

Ճար չկար, Ժելեզնիս էլ ստիպված եղավ դուրս գալ։ Բակում կարդացին գնդին տրված 

հրամանը, որի բովանդակությունը մոտավորապես այն էր, թե դրագուններն էլ մարդ 

են և թե արգելվում է նրանց սպանել, քանի որ մեր զինակիցներն են։ Մի հոժարական 

թարգմանում էր հրամանը, իսկ գնդապետը գազազած վագրի պես չորս կողմն էր 

նայում։ Նա անցավ շարքի առջևով, հետո պտտվեց քառանկյունու շուրջը և հանկարծ 

Ժելեզնուն ճանաչեց։ Սրա բոյը մի սաժեն կլիներ, այնպես որ, պարոն օբեր-

լեյտենանտ, շատ մազալու էր, երբ գնդապետը նրան բռնեց ու մեջտեղ քաշեց։ 

Հրամանը կարդացող հոժարականն իսկույն ձայնը կտրեց, իսկ գնդապետս 

ցատկոտում էր Ժելեզնու առաջ, ինչպես շունը մադիանի դիմաց, և գոռգոռում․ «Դու 

ինձնից չես պախչի, դու իմ ձեռից չես պրցնի, դու նորից ասես Շելեսնի, իսկ ես միշտ 

ասեմ Մետնի, Օլոֆյաննի, Սվինցովնի։ Բայց դու Շելեսնի՛, այո, Շելեսնի՛։ Ես քես ցույց 

կտամ Սվինցովնի, Օլոֆյաննի, Մետնի, դու Mistvien[87], du Schwein[88], դու Շելեսնի»։ 

Հետո հրամայեց նրան մի ամիս հաուպտվախտ նստեցնել։ Երկու շաբաթ անցնելուց 

հետո հանկարծ գնդապետի ատամներն սկսեցին ցավել, և նա հիշեց, որ Ժելեզնին 

ատամնաաեխնիկ է։ Հրամայեց նրան բերել հոսպիտալ և պատվիրեց իր մի ատամը 

հանել։ Ժելեզնին կես ժամի չափ քաշեց–քաշքշեց այդ ատամը, այնպես որ «պապիկի» 

գլխին երեք անգամ ջուր լցրին և ուշքի բերին․ այդ ժամանակ խեղճացավ և Ժելեզնու 

մնացած երկու շաբաթը ներեց։ Ահա թե ինչ է պատահում, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

երբ պետն իր ստորադրյալի ազգանունը մոռանում է։ Իսկ ստորադրյալը երբեք չի 

համարձակվի իր պետի ազգանունը մոռանալ, ինչպես մեզ ասում էր այդ պարոն 

գնդապետը։ Եվ մենք երկար տարիներ կհիշենք, որ մի ժամանակ Ֆլիդլեր 

ազգանունով գնդապետ ենք ունեցել։ Ձեզ հո շատ չձանձրացրի՞ իմ պատմությամբ, 

պարոն օբեր-լեյտենանտ։  



— Գիտե՞ք ինչ, Շվեյկ,— պատասխանեց պորուչիկ Լուկաշը,— որքան հաճախ եմ 

ձեզ լսում, այնքան ավելի եմ համոզվում, որ դուք պետերին չեք հարգում։ Զինվորը 

երկար տարիներից հետո էլ պարտավոր է իր պետերի միայն լավն ասել։  

Երևում էր, որ այդ խոսակցությունը սկսում էր պորուչիկ Լուկաշին զվարճություն 

պատճառել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— ասես արդարանալով 

նրան ընդհատեց Շվեյկը,— չէ որ նա, պարոն գնդապետ Ֆլիդլերը, վաղուց է մեռել, 

բայց, եթե դուք ցանկանում եք, ես նրա միայն լավը կասեմ։ Նա, պարոն օբեր-

լեյտենանտ, զինվորների համար մարմին առած հրեշտակ էր։ Այնքա՜ն բարի էր, իսկը 

սուրբ Մարտինի պես, որն աղքատներին ու սովյալներին սագեր էր բաժանում։ Նա իր 

սպայական ճաշը կիսում էր առաջին իսկ պատահած զինվորի հետ, իսկ երբ մի 

անգամ պովիդլոյով կնեդլիկ ուտելուց բոլորս տրաքում էինք, հրամայեց ճաշի համար 

խաշած կարտոֆիլով խոզի միս պատրաստել։ Բայց նա իր բարությունը ըստ 

ամենայնի դրսևորում էր զորաշարժերի ժամանակ։ Երբ մենք հասանք Նիժնիե 

Կրալովիցի, հրամայեց իր հաշվին խմել այդ քաղաքի գարեջրագործարանում եղած 

ամբողջ գարեջուրը։ Իր անվանակոչության կամ ծննդյան օրերին գնդապետը թույլ էր 

տալիս ամբողջ գնդի համար սմետանով նապաստակներ և սուխարիով կնեդլիկներ 

պատրաստել։ Նա իր զինվորների նկատմամբ այնքան բարի էր, որ մի անգամ, պարոն 

օբեր-լեյտենանտ․․․  

Պորուչիկ Լուկաշը փաղաքշաբար ձգեց Շվեյկի ականջը և բարեկամաբար ասաց․  

― Դե լա՛վ, գնա, անպիտա՛ն, հանգիստ թող նրան։  

― Zum Befehl, Herr Oberleutnant![89],― ասաց Շվեյկը և դիմեց դեպի իր վագոնը։  

Այդ ժամանակ էշելոնի վագոններից մեկի մոտ, որի մեջ պահված էր հեռախոսի 

ապարատներն ու լարերը, տեղի ունեցավ հետևյալ տեսարանը։  



Վագոնի մոտ կապիտան Սագների հրամանով ժամապահ էր կանգնած, քանի որ 

ամեն ինչ պետք է ճակատավարի լիներ։ Նկատի ունենալով հեռախոսային 

ապարատների և լարերի արժեքավորությունը, վագոնների երկու կողմից 

ժամապահներ էին կանգնեցրել և նրանց հայտնել պայմանաբառն ու պատասխան 

բառը։  

Այդ օրվա պայմանաբառն էր «Kappe»[90], իսկ պատասխան բառը՝ «Խատվան»։ 

Հեռախոսային ապարատներով բեռնված վագոնի մոտ կանգնած ժամապահը կոլոմցի 

լեհ էր, որը պատահմունքի տարօրինակ բերումով ընկել էր Իննսունմեկերորդ գունդը։  

Պարզ է, որ նա «Kappe»-ի մասին ոչ մի գաղափար չուներ։  

Բայց քանի որ, այնուամենայնիվ, հուշագիտական որոշ ընդունակություններ ուներ, 

կարողացել էր միտը պահել, որ այդ բառր սկսվում է «կ»-ով։ Երբ գումարտակի 

օրապահ պոդպորուչիկ Դուբը նրան հարցրեց պայմանաբառը, նա հանգիստ 

պատասխանեց․ «Kaffee»[91]։ Դա միանգամայն բնական էր, քանի որ կոլոմնացի լեհը 

դեռ չէր կարողացել մոռանալ Բրուկի ճամբարում ամեն առավոտ և իրիկուն խմած 

սուրճը։  

Լեհը մի քանի անգամ բարձրաձայն կրկնեց իր «Kaffee»-ն, իսկ պոդպորուչիկ Դուբը 

առաջանում էր ուղիղ դեպի նա։ Այնժամ ժամապահը հիշելով իր երդումը և այն, որ 

ինքը պահակ է կանգնած, սպառնալից բղավեց․ «Halt!»։ Իսկ երբ պոդպորուչիկ Դուբը 

երկու քայլ էլ արեց դեպի նա և նորից պահանջեց պայմանաբառն ասել, ժամապահը 

հրացանն ուղղեց նրա վրա և, գերմաներեն լավ չիմանալով, լեհագերմանական մի 

խառնալեզվով գոռաց․ «Beze szajsn, beze szajsn»[92]։  

Պոդպորուչիկ Դուբը հասկացավ և սկսեց հետ-հետ գնալ, գոռալով ․ 

«Wachkommandant, Wachkommandant»[93]։  

Հայտնվեց ջոկապետ Ելենեկը, որը լեհին ժամապահ էր նշանակել, և նրանից 

հարցրեց պայմանաբառը, ապա նույնն արեց պոդպորուչիկ Դուբը։ Վհատված 



կոլոմնացի լեհը, բոլոր հարցերին պատասխանում էր․  «Kaffee! Kaffee» և այնքան 

բարձրաձայն, որ ամբողջ կայարանում լսվում էր։  

Վագոններից զինվորներն արդեն դուրս էին ցատկում իրենց կաթսայիկներով, 

իրարանցում սկսվեց, որը վերջացավ նրանով, որ զինաթափ արված ազնիվ զինվորին 

տարան կալանավորական վագոն։  

Պոդպորուչիկ Դուբը որոշակիորեն կասկածում էր Շվեյկի վրա։ Առաջինը Շվեյկն էր 

կաթսայիկը ձեռին դուրս եկել վագոնից։ Դուբը դա տեսավ։ Նա իր գլխով 

կերաշխավորեր, որ ինքը լսել է, թե ինչպես Շվեյկը գոռում էր ․  «Դո՛ւրս գալ 

կաթսայիկներով, դո՛ւրս գալ կաթսայիկներով»։  

Կես գիշերից անց գնացքը շարժվեց դեպի Լադովիցե—Տրեբիշով, որտեղ վաղ 

առավոտյան նրան դիմավորեց վետերաների խմբակը, որն այդ երթային գումարտակը 

շփոթել էր հունգարական հոնվեդների Տասնչորսերորդ երթային գնդի մի 

գումարտակի հետ, որ այդ կայարանով անցել էր գիշերը։ Բոլոր վետերանները, 

անտարակույս, հարբած էին և իրենց «Isten áldmeg a király»[94] ոռնոցով արթնացրին 

ամբողջ էշելոնը։ Առավել գիտակից զինվորներից մի քանիսը գլուխները վագոններից 

դուրս հանեցին և նրանց պատասխանեցին․ «Համբուրեցեք քամակներս։ Eljen!»[95]։ Այդ 

Ժամանակ վետերաններն այնպես բղավեցին «Éljen! Éljen a tizennegyedik regiment!»[96], 

որ կայարանի լուսամուտների ապակիները դողացին։  

Հինգ րոպե հետո գնացքը շարժվեց դեպի Հումեննե։ Այստեղ ամենուրեք պարզ 

երևում էին այն մարտերի հետքերը, որ մղվել էին ռուսների հարձակման ժամանակ, 

երբ նրանք ձգտում էին թափանցել Տիսսայի հովիտը։ Երկարորեն ձգվում էին շտապ 

փորված խրամատները, այստեղ ու այնտեղ երևում էին գյուղացիական այրված 

բնակազմեր, իսկ դրանց կողքին, հապշտապ սարքված շենքեր, որոնք ցույց էին 

տալիս, որ բնակիչները վերադարձել են։  

Կեսօրին գնացքը մոտեցավ Հումեննե կայարանին։ Այստեղ կռվի հետքերն ակներև 

էին։  



Սկսեցին ճաշի պատրաստություն տեսնել։ Այդ ժամանակ զինվորներն իրենց աչքով 

տեսան ու համոզվեցին, թե ռուսների գնալուց հետո իշխանություններն ինչպես 

դաժանորեն են վարվում տեղի բնակչության հետ, որին ռուսները լեզվով ու կրոնով 

հոգեհարազատ էին։  

Կառամատույցում, հունգարացի ժանդարմներով շրջապատված, կանգնած էին մի 

խումբ ձերբակալված ռուսիններ։ Նրանց մեջ կային մի քանի ուղղափառ քահանաներ, 

ուսուցիչներ և զանազան շրջաններից բերված գյուղացիներ։ Նրանց ձեռքերը 

պարանով կապել էին մեջքներին, իսկ իրենց՝ զույգ-զույգ իրար կապել։ Շատերի 

քթերը ջնջխված էին, իսկ գլխներին ուռուցքներ կային, որ նրանց պարգևել էին 

ժանդարմները ձերբակալելու ժամանակ։  

Նրանցից փոքր-ինչ հեռու զվարճանում էր մի հունգարացի ժանդարմ։ Նա 

ուղղափառ քահանայի ձախ ոտքին պարան էր կապել, մյուս ծայրը բռնել ձեռքին, և, 

հրացանի խզակոթով սպառնալով, դժբախտ մարդուն ստիպում էր չարդաշ պարել։ 

Ժամանակ առ ժամանակ նա պարանը ձիգ էր տալիս, և քահանան վայր էր ընկնում։ 

Քանի որ ձեռքերը կապված էին մեջքին, քահանան չէր կարողանում վեր կենալ ու 

մեջքի վրա շուռ գալու հուսահատական փորձեր էր անում, ջանալով այդ կերպ ոտքի 

կանգնել։ Ժանդարմը քահ-քահ ծիծաղում էր արտասվելու աստիճան։ Երբ 

քահանային հաջողվում էր վեր կենալ, ժանդարմը ձիգ էր տալիս պարանը, և խեղճ 

մարդը նորից գետին էր թավալվում։  

Դրան վերջ դրեց մի ժանդարմական սպա, որը հրամայեց մինչև գնացքի մեկնելը 

ձերբակալվածներին տանել կայարանի հետևի դատարկ մարագը, որպեսզի ոչ ոք 

չտեսնի, թե նրանց ինչպես են խոշտանգում։  

Այդ միջադեպը շտաբի վագոնում առիթ տվեց մի թունդ խոսակցության, և, հարկ է 

արժանին հատուցել, սպաների մեծ մասն այդ դաժանությունը դատապարտեց։  

— Եթե նրանք իսկապես դավաճաններ են,— գտնում էր պրապորշչիկ Կրաուսը,— 

ապա նրանց պետք է կախել, և ոչ թե խոշտանգել։  



Պոդպորուչիկ Դուբն, ընդհակառակը, լիովին հավանություն էր տալիս 

հունգարացիների այդ վերաբերմունքին։ Նա այդ վերաբերմունքը կապում էր 

Սարաևոյի մահափորձի հետ և ամեն ինչ բացատրում նրանով, թե Հումեննե 

կայարանի հունգարացի ժանդարմները էրցհերցոգ Ֆրանց Ֆերդինանդի և նրա 

տիկնոջ մահվան վրեժն են լուծում։ Իր պնդումը որևէ բանով հիմնավորած լինելու 

համար նա հայտարարեց, թե դեռևս պատերազմից առաջ Շիմաչեկի «Չտրուլիստնիկ» 

ժուռնալի հուլիսի համարում մի հոդված է կարդացել էրցհերցոգի վրա կատարված 

մահավարձի մասին։ Հոդվածում գրված էր, թե Սարաևոյի անօրինակ 

ոճրագործությամբ հարված է հասցված ուղղակի մարդկանց սրտին։ Այդ հարվածը 

դաժան ու ցավագին է մանավանդ այն պատճառով, որ ոճիրը կյանքից զրկել է ոչ 

միայն գործադիր իշխանության ներկայացուցչին, այլև նրա հավատարիմ և շատ 

սիրելի ամուսնուն։ Այդ երկու կյանքերի ոչնչացմամբ խորտակվեց մի երջանիկ, 

օրինակելի ընտանիք, իսկ բոլորի կողմից սիրված նրանց զավակները որբ մնացին։  

Պորուչիկ Լուկաշը ինքն իրեն քրթմնջաց, թե, հավանաբար, այստեղ, Հումեննեում, 

ժանդարմներն էլ ստացել են Շիմաչեկի «Չտրուլիստնիկ»-ը իր այդ հուզիչ հոդվածով։ 

Հանկարծ նրան ամեն ինչ այնքան գարշելի ու քստմնելի թվաց, որ նա խմելու և 

համաշխարհային վշտից ազատվելու պահանջ զգաց։ Պորուչիկը վագոնից դուրս 

եկավ և գնաց Շվեյկին որոնելու։  

— Լսեցեք, Շվեյկ,— դիմեց նա նրան,— չգիտե՞ք որտեղից կարելի է մի շիշ կոնյակ 

գտնել։ Ես ինձ լավ չեմ զգում։  

— Դա, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

կլիմայափոխությունից է։ Հնարավոր է, որ պատերազմի դաշտում դուք ձեզ ավելի 

վատ զգաք։ Մարդ ինչքան հեռանում է իր սկզբնական ռազմական բազայից, այնքան 

ավելի վատ է զգում։ Յոզեֆ Կալենդան էլ, որ Ստրաշնիցիիում այգեպան էր, մի անգամ 

այդպես հեռացել էր իր հայրենի տնից։ Ստրաշնիցիից նա գնում է Վինոգրադի և 

ճանապարհին կանգ առնում «Կանգառի մոտ» գինետանը։ Սկզբում ամեն ինչ լավ է 



լինում, բայց երբ հասնում է Կորուննի փողոցի ջրհան կայանին, սկսում է այդ փողոցի 

մի ծայրից մինչև մյուսը, մինչև սուրբ Լյուդմիլա եկեղեցին, պանդոկից պանդոկ մտնել, 

և ահա այդ ժամանակ ուժերը նրան լքում են։ Սակայն նա չի վախենում, քանի որ այդ 

երեկո Ստրաշնիցիի «Ռեմիզի մոտ» գինետանը մի տրամվայի վագոնավարի հետ 

գրազ էր եկել, թե երեք շաբաթում կարող է ոտքով շուրջերկրյա 

ճանապարհորդություն կատարել։ Եվ ավելի ու ավելի էր հեռանում իր հայրենի տնից, 

մինչև որ երթադադար է տալիս Կառլի հրապարակի «Սև գարեջրագործ» պանդոկում։ 

Այնտեղից գնում է Մալա Ստրանայի «Սուրբ Տոմաշ»-ի մոտի գարեջրատունը, իսկ 

հետո, դադար առնելով «Մոնտանգների մոտ» գիետանը, բարձրանում է վեր, կանգ 

առնում «Բրաբանտների թագավորի մոտ» պանդոկում և գնամ «Սքանչելի տեսարան» 

պանդոկը, իսկ այնտեղից՝ Ստրագովի վանքի մոտի գարեջրատունը։ Բայց այստեղ 

կլիմայի փոփոխությունը իրեն զգալ է տալիս։ Հասնում է նա Լորետանի հրապարակը, 

և այդ ժամանակ նրան այնպիսի հայրենաբաղձություն է համակում, որ թրմփալով 

գետին է գլորվում, սկսում մայթի վրա թավալ տալ և բղավել․ «Բարի մարդիկ, էլ առաջ 

չեմ գնա։ Թքել եմ (կներեք կոպիտ արտահայտությանս համար, պարոն օբեր-

լեյտենանտ) այդ շուրջերկրյա ճանապարհորդության վրա»։ Բայց, այնուամենայնիվ, 

եթե ցանկանում եք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես ձեզ համար կոնյակ կգտնեմ, միայն 

թե վախենում եմ հանկարծ գնացքը շարժվի։  

Պորուչիկ Լուկաշը նրան հավաստիացրեց, թհ իրենք երկու ժամից շուտ չեն շարժվի 

և թե կոնյակը շշերով ծածուկ վաճառում են հենց այդտեղ, կայարանի հետևում։ 

Կապիտան Սագները Մատուշիչին արդեն ուղարկել է այնտեղ, և նա տասնհինգ 

կրոնով նրա համար միանգամայն լավ կոնյակ է բերել։ Պորուչիկ Լուկաշը Շվեյկին 

տասնհինգ կրոն տվեց և հրամայեց անհապաղ գործել, միայն թե ոքի չասել, թե 

կոնյակը նրա համար է և թե նա է ուղարկել գնելու, քանի որ, ճիշտն ասած, դա 

արգելված բան է։  



― Անհոգ եղեք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես շատ եմ սիրում 

բոլոր արգելված բաները և, մեկ էլ տեսար, ինքս էլ չիմանալով, որևէ արգելված բան եմ 

անում․․․ Մի անգամ Կառլինի զորանոցում մեզ արգելել էին․․․  

― Kehrt euch ― marschieren ― marsch![97] ― հրամանարկեց պորուչիկ Լուկաշը։  

Շվեյկը դիմեց դեպի կայարանի շենքի հետևը, ճանապարհին մտքում կրկնելով իր 

էքսպեդիցիայի բոլոր առաջադրանքները ․  կոնյակը պետք է լինի լավը, ուստի 

անհրաժեշտ է նախապես համը տեսնել։ Կոնյակն արգելված բան է, ուստի պետք է 

զգույշ լինել։  

Դեռ նոր էր նա կառամատույցից թեքվել, երբ նորից դեմ առավ պոդպորուչիկ 

Դուբին։  

— Ի՞նչ ես այստեղ քարշ գալիս,― նետվեց նա Շվեյկի վրա։— Դու ինձ ճանաչո՞ւմ ես։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել,— պատասխանեց Շվեյկը, պատիվ տալով,— ես չէի 

ցանկանա ձեզ ճանաչել վատ կողմից։  

Պոդպորուչիկ Դուբն այդ պատասխանից գազազեց, բայց Շվեյկը կանգնած էր 

հանգիստ, ձեռքը հովարին դրած, և շարունակում էր․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ես ուզում եմ ձեզ ճանաչել 

միայն լավ կողմից, որպեսզի դուք ինձ չլացացնեք, ինչպես վերջերս բարեհաճեցիք 

արտահայտվել։  

Այդ հանդգնությունից պոդպորուչիկ Դուբի գլուխը պտույտ եկավ, և նա զայրույթից 

հազիվ կարողացավ գոռալ․  

— Չքվի՛ր այստեղից, սրիկա։ Մենք դեռ քեզ հետ կխոսենք։  

Շվեյկը հեռացավ կառամատույցից, իսկ պոդպորուչիկ Դուբը, ուշքի գալով, հետևեց 

նրան։ Կայարանի շենքի հետևում, ուղղակի ճանապարհի եզրին, գլխիվայր դրված էին 

մի քանի խոշոր զամբյուղներ, դրանց վրա՝ զանազան քաղցրավենիների տափակ 

մաղախներ, որոնք այնպիսի անմեղ տեսք ունեին, որ կարծես այդ բարիքները 



պատրաստված էին արտաքաղաքային զբոսանքի գնացող դպրոցականների համար։ 

Այնտեղ կային տյանուշկաներ, վաֆլիի գլանիկներ, թթու պաստեղի մի կիտուկ, 

այստեղ-այնտեղ երևում էին սև հացի և ակներևաբար նժույգային ծագում ունեցող 

երշիկի պատառիկներ։ Խոշոր զամբյուղների տակ պահված էին զանազան ոգելից 

խմիչքներ՝ կոնյակի, օղու, ռոմի, գիհօղու և ամեն տեսակ լիկյորների ու թրմօղիների 

շշեր։  

Հենց այդտեղ էլ, ճամփեզրյա առվի մյուս կողմում, կար մի փոքրիկ կրպակ, որտեղ և 

կատարվում էր արգելված ապրանքի առևտուրը։  

Զինվորները նախ սակարկում էին զամբյուղների մոտ․ պեյսավոր[98] մի հրեա անմեղ 

տեսք ունեցող զամբյուղի տակից հանում էր օղին և կապայի տակ թաքցրած, տանում 

փայտյա կրպակը, որտեղ զինվորը շիշն աննկատ խոթում էր շալվարի մեջ կամ ծոցը 

դնում։  

Ահա դեպի այդտեղ դիմեց Շվեյկը, մինչդեռ պոդպորուչիկ Դուբը, մոլի խուզարկուի 

պես, կայարանից հետևում էր նրան։  

Շվեյկն ամեն ինչ գնեց առաջին իսկ զամբյուղի մոտ։ Նախ կոնֆետ գնեց, վճարեց ու 

խոթեց գրպանը, և այդ միջոցին պեյսավոր վաճառողը փսփսալով նրան ասաց․  

― Schnaps hab’ ich auch, gnädiger Herr Soldat։[99] 

Բանակցություններն արագ ավարտվեցին։ Շվեյկը մտավ կրպակ, սակայն վճարեց 

միայն այն բանից հետո, երբ պեյսավոր պարոնը շիշը բացեց և նա համը տեսավ։ Նա 

կոնյակից գոհ մնաց և, շիշը ծոցը դնելով, քայլերն ուղղեց դեպի կայարան։  

― Որտե՞ղ էիր, սրիկա,— նրա ճանապարհը կտրեց պոդպորուչիկ Դուբը։  

— Համարձակվում եմ ղեկուցել, պարոն լեյտենանտ, գնացել էի կոնֆետ առնելու։— 

Շվեյկը ձեռքը խոթեց գրպանը և մի բուռ կեղտոտ, փոշոտված կոնֆետներ հանեց,— 

եթե պարոն լեյտենանտը չի զզվի․․․ ես փորձել եմ, լավն են։ Պովիդլոյի դուրեկան համ 

ունեն, պարոն լեյտենանտ։  



Մունդիրի տակից արտագծվում էին շշի կլորավուն ձևերը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ձեռքով թփթփացրեց Շվեյկի կուրծքը․  

― Այդ ի՞նչ ես տանում, սրիկա։ Հանի՛ր։  

Շվեյկը հանեց դեղնավուն պարունակություն ունեցող շիշը, որի էտիկետկային սևով 

սպիտակի վրա գրված էր, «Cognac»[100]։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— ասաց Շվեյկը բոլորովին 

չշփոթվելով,— այս կոնյակի շշի մեջ մի քիչ խմելու ջուր եմ լցրել։ Երեկվա այն 

գուլյաշից հետո սիրտս ծարավից այրվում է։ Միայն թե ջրհորի ջուրը, ինչպես 

տեսնում եք, պարոն լեյտենանտ, մի տեսակ դեղնավուն է։ Ըստ երևույթին, երկաթ է 

պարունակում։ Այդպիսի շուրը առողջության համար շատ օգտակար է։  

— Քանի որ այդքան ծարավ ես, Շվեյկ,— դիվորեն քմծիծաղելով ասաց 

պոդպորուչիկ Դուբը, ցանկանալով ըստ հնարավորին երկարաձգել այդ տեսարանը, 

որ պետք է ավարտվեր Շվեյկի կատարյալ պարտությամբ,— ուրեմն մի կուշտ խմիր։ 

Խմիր այդ բոլորը միանգամից։  

Պոդպորուչիկ Դուբն արդեն պատկերացնում էր, թե ինչպես Շվեյկը մի քանի կում 

կանի և այլևս ի վիճակի չի լինի խմելու, իսկ նա՝ պոդպորուչիկ Դուբը, կատարյալ 

հաղթանակ տարած, կասի ․  «Մի քիչ էլ ինձ տուր, ես էլ եմ ծարավ»։ Ապա 

պատկերացնում էր, թե ինչ արտահայտություն կունենա խարդախ Շվեյկի դեմքն այդ 

ահեղ ժամին, թե հետո ինքը զեկուցագիր կներկայացնի և այլն։  

Շվեյկը բացեց շիշը, դրեց բերանին, և խմիչքը կամ կումի հետևից անհետացավ նրա 

կոկորդի մեջ։  

Պոդպորուչիկ Դուբը քար կտրեց։ Շվեյկը նրա աչքի առաջ, առանց աչքը ճպելու, 

խմեց բոլորը, դատարկ շիշը խճուղու վրայով շպրտեց լճակի մեջ, թքեց և, կարծես մի 

բաժակ հանքային ջուր էր խմել, ասաց․  



— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, այս ջուրն իրոք որ 

երկաթահամ է։ Վլտավայի Կամիկայում մի պանդոկապետ ամռանը իր այցելուների 

համար շատ հասարակ ձևով երկաթաջուր էր պատրաստում։ Ջրհորի մեջ հին 

պայտեր էր գցում։  

— Ես քեզ հին պայտեր ցույց կտամ։ Ցույց տուր, թե ո՞ր ջրհորից ես վերցրել այդ 

ջուրը։  

— Այստեղից շատ հեռու չէ, պարոն լեյտենանտ, ա՛յ, այն փայտյա կրպակի 

հետևումն է։  

— Առաջ ընկիր, սրիկա՛, ես ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես ես քայլում։  

«Շատ զարմանալի է,— մտածեց պոդպորուչիկ Դուբը,— մարդ այս սրիկայից ոչինչ 

չի իմանա»։  

Շվեյկը քայլում էր հույսն աստծո վրա դրած։ Մի ներքին ձայն նրան ասում էր, թե 

առջևում պետք է ջրհոր լինի, և այդ պատճառով բոլորովին չզարմացավ, երբ 

իսկապես այնտեղ ջրհոր գտնվեց։ Դեռ ավելին, խողովակն էլ սարքին էր։ Նրանք 

մոտեցան ջրհորին։ Շվեյկն սկսեց ճախարակն աշխատեցնել, և ջրհան խողովակից 

դեղնավուն ջուր հոսեց։  

— Ահա այդ երկաթաջուրը, պարոն լեյտնենանտ ,― հաղթականորեն ասաց նա։  

Նրանց մոտեցավ մի ահաբեկված պեյսավոր տղամարդ, և Շվեյկը նրան 

գերմաներեն խնդրեց մի բաժակ բերել, որպես թե պարոն լեյտենանտը ցանկանամ է 

խմել։  

Պոդպորուչիկ Դուբը այնքան էր շշմել, որ մի լիքը բաժակ ջուր խմեց, որից հետո 

բերանում ձիու մեզի և թրիքի համ մնաց։ Իր գլխին եկածից միանգամայն հիմարացած, 

նա մի բաժակ ջրի համար պեյսավոր հրեային հինգ կրոն տվեց և, դառնալով Շվեյկին 

ասաց․  

— Ի՞նչ ես նայում, տո՛ւն կորիր։  



Հինգ րոպե հետո Շվեյկն հայտնվեց շտաբի վագոնում, որտեղ գտնվում էր պորուչիկ 

Լուկաշը, ձեռքի խորհրդավոր շարժումով նրան վագոնից դուրս կանչեց և ասաց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես մի հինգ, ամենաշատ 

տասը րոպեից հետո բոլորովին հարբած կլինեմ և իմ վագոնում կընկնեմ ու կքնեմ։ 

Համարձակվում եմ խնդրել, պարոն օբեր-լեյտնենանտ, որ դուք առնվազն երեք ժամ 

ինձ չկանչեք և ոչ մի հանձնարարություն չտաք, քանի դեռ քունս չեմ առել։ Ամեն ինչ 

կարգին է, միայն թե պարոն լեյտենանտ Դուբը ինձ բռնեց։ Ես նրան ասացի, թե դա 

ջուր է, և ստիպված եղա իր ներկայությամբ մի շիշ կոնյակն ամբողջովին խմել, 

որպեսզի ապացուցեի, որ իսկապես ջուր է։ Ամեն ինչ կարգին է։ Համաձայն ձեր 

ցանկության, ես ոչինչ չմատնեցի և զգույշ եղա։ Բայց հիմա, համարձակվում եմ 

զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, արդեն զգում եմ, որ ոտքերս ծալվում են։ Սակայն, 

համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես խմելու սովոր եմ, քանի որ 

պարոն ֆելդկուրատ Կացի հետ միասին․․․  

― Չքվիր, անզգամ,— գոռաց պորուչիկ Լուկաշն առանց զայրանալու, բայց այդ 

ժամանակ պոդպորուչիկ Դուբը նրան թվաց առնվազն հիսուն տոկոսով ավելի 

անհամակրելի, քան մինչ այդ։  

Շվեյկը զգուշաբար մտավ իր վագոնը և, պառկելով իր շինելի և իրերի տոպրակի 

վրա, դիմելով ավագ գրագրին ու մնացած բոլորին՝ ասաց․  

— Եղել է, չի եղել մի մարդ։ Մի անգամ նա թունդ հարբել է և խնդրել, որ իրեն 

չարթնացնեն․․․  

Այդ ասելուց հետո նա շրջվեց կողքի վրա և սկսեց խռմփալ։  

Շուտով ամբողջ վագոնը լցվեց նրա արտաշնչած ոգելից շոգիներով, այնպես որ 

խոհարար-օկուլտիստ Յուրայդան ռունգներով օդը ներծծելով՝ ասաց․  

— Գրողը տանի, կոնյակի հոտ է գալիս։  



Ծալովի սեղանի առաջ նստած էր հոժարական Մարեկը, որն այդքան 

ձախորդություններից հետո, վերջապես, հասել էր գումարտակի ռազմական 

պատմագրի պաշտոնին։  

Նա այժմ առաջուց հեղինակում էր գումարտակի սխրանքները, և երևում էր, որ 

ապագայի մեջ թափանցելը նրան մեծ բավականություն է պատճառում։  

Ավագ գրագիր Վանեկը վաղուց հետաքրքրությամբ հետևում էր, թե ինչպես 

հոժարականը ջանադրաբար գրում է և հետն էլ լիակոկորդ քրքջում։ Նա վեր կացավ 

ու կռացավ դեպի հոժարականը, որը սկսեց նրան բացատրել․  

— Գումարտակի պատմությունն առաջուց գրելը շատ զվարճալի բան է։ Այստեղ 

գլխավորն այն է, որ ամեն ինչ զարգանա սիստեմատիկաբար։ Ամեն ինչի մեջ պետք է 

սիստեմ լինի։  

— Սիստեմատիկ սիստեմ,— հարեց ավագ գրագիր Վանեկը, սկեպտիկորեն 

ժպտալով։  

— Այո ,— անփութորեն ասաց հոժարականը,— սիստեմատիկացված սիստեմատիկ 

սիստեմ գումարտակի պատմությունը գրելիս։ Մենք չենք կարող հենց սկզբից մեծ 

հաղթանակ տանել։ Ամեն ինչ պետք է զարգանա աստիճանաբար, ըստ որոշակի 

պլանի։ Մեր գումարտակը չի կարող համաշխարհային պատերազմը շահել 

միանգամից։ Nihil nisi bene[101]։ Ինձ նման կշռադատող պատմագրի համար գլխավորը 

ամենից առաջ մեր հաղթանակների պլանը կազմելն է։ Ահա, օրինակ, այստեղ 

նկարագրում եմ, թե ինչպես քիչ է մնում, որ մեր գումարտակը (դա տեղի կունենա 

մոտավորապես մի երկու ամիս հետո) անցնի ռուսական սահմանը, որը 

պաշտպանում են թշնամու ուժեղ ջոկատներ, օրինակ, Դոնի գնդերը։ Այդ ժամանակ 

թշնամու մի քանի դիվիզիաներ շրջանցում են մեր դիրքերը։ Առաջին հայացքից թվում 

է, թե մեր գումարտակը կորած է, թե մեզ լապշա կդարձնեն, և ահա կապիտան 

Սագները գումարտակին հրաման է տալիս․ «Աստված չի կամենում, որ մենք կորչենք, 

ուրեմն փախչենք»։ Մեր գումարտակը ճղում է, բայց թշնամու դիվիզիան, որ մեզ 



շրջանցել է, տեսնում է, որ մենք, իսկապես ասած, սլանում ենք իր վրա։ Նա 

խելակորույս պուկ է տալիս, փախչում մեզնից և առանց մի կրակոցի ընկնում մեր 

բանակի ռեզերվային զորամասերի ձեռքը։ Ահա, ճիշտն ասած, այդտեղից էլ սկսվում է 

մեր գումարտակի իսկական պատմությունը։ Աննշան դեպքը, մարգարեաբար ասած, 

պան Վանեկ, ունենում է հեռուն գնացող հետևանքներ։ Մեր գումարտակը գիմում է 

դեպի հաղթանակից հաղթանակ։ Հետաքրքիր է, թե մերոնք ինչպես են հարձակվելու 

քնած թշնամու վրա ․  դա նկարագրելու համար անհրաժեշտ է, որ պատմագիրը 

տիրապետի «Պատկերազարդ ռազմական թղթակից»-ի ոճին, մի ժուռնալ, որ ռուս-

ճապոնական պատերազմի ժամանակ լույս էր տեսնում Վիլեմեկի 

հրատարակությամբ։  

Մեր գումարտակը հարձակվում է թշնամու քնած ճամբարի վրա։ Մեր զինվորներից 

յուրաքանչյուրն իր համար ընտրում է մի թշնամի զինվոր և ամբողջ թափով սվինը 

մխրճում նրա կուրծքը։ Շատ լավ սրված սվինը խրվում է ինչպես կարագի մեջ, միայն 

երբեմն կողոսկրը ճռռում է։ Քնած թշնամիները ջղաձգվում են, մի պահ չռում իրենց 

զարմացած, բայց արդեն ոչինչ չտեսնող աչքերը, խռխռում և ձգվում-մնում։ Քնած 

թշնամիների շրթունքներին արյունոտ փրփուր է հայտնվում։ Դրանով գործը 

վերջանում է, և հաղթանակը մեր գումարտակի կողմն է։ Բայց ահա ավելի լավ բան։ 

Դա տեղի կունենա մոտավորապես երեք ամիս հետո։ Մեր գումարտակը գերի 

կվերցնի ռուսաց ցարին, բայց այդ մասին, պան Վանեկ, մենք կպատմենք փոքր-ինչ 

հետո, իսկ առայժմ պետք է նախապատրաստենք մեր անօրինակ հերոսությունը 

վկայող փոքրիկ էպիզոդներ, որոնց համար ստիպված պետք է լինեմ բոլորովին նոր 

ռազմական տերմիններ հորինել։ Ես արդեն հորինել եմ մի էպիզոդ, որը պետք է ցույց 

տա, թե ինչպես նռնակների բեկորներով ծակծակված մեր զինվորները ընդունակ են 

անձնազոհություն կատարելու։ Թշնամու ֆուգասի պայթյունից մեր ջոկապետներից 

մեկի, օրինակ, տասներկուերորդ կամ տասներեքերորդ վաշտի մի 

ջոկաաապետներից մեկի գլուխը կտրվում է։  



— Apropos[102],— ասաց հոժարականը, ձեռքը ճակատին խփելով,— քիչ էր մնում 

մոռանայի, պարոն օբեր-լեյտենանտ, կամ, քաղաքացիական ձևով ասած, պան 

Վանեկ, դուք պետք է ինձ հանձնեք բոլոր ենթասպաների ցուցակը։ Տվեք ինձ 

տասներկուերորդ վաշտի ջոկատապետներից որևէ մեկի անունը։ Հոուսկա՞։ Շատ 

լավ, ուրեմն այդ ֆուգասի պայթյունից կտրվում է Հոուսկայի գլուխը։ Գլուխը մի կողմ է 

նետվում, բայց մարմինն անում է ևս մի քանի քայլ, նշան է բռնում, կրակում և խփում 

թշնամու մի սավառնակ։ Ինքնին հասկանալի է, որ այդ հաղթանակները 

հանդիսավորապես կտոնվեն Շենբրունում, ընտանեկան շրջանում։ Ավստրիան 

գումարտակներ շատ ունի, սակայն դրանցից միայն մեկը, այսինքն հենց մերը, 

այնպես աչքի կընկնի, որ թագավորական տունը միայն նրա պատվին մի փոքրիկ 

ընտանեկան տոնահանդես կսարքի։ Բանը ներկայացվում է այնպես, ինչպես դուք 

տեսնում եք իմ նշումների մեջ․ էրցհերցոգի ամուսին Մարիա Վալերիի ընտանիքն 

այդ նպատակով իր ռեզիդենցիան Վալեզեից տեղափոխում է Շենբրուն։ 

Տոնահանգեսը խիստ մտերմական բնույթ ունի և տեղի է ունենում միապետի 

ննջարանի կողքին գտնվող դահլիճում, որը լուսավորված է սպիտակ մոմերով, քանի 

որ, ինչպես հայտնի է, արքունիքում էլեկտրական լամպեր չեն սիրում, որովհետև 

հանկարծ կարող է կարճ միացում առաջանալ, որից ծերուկ միապետը վախենում է։ 

Երեկոյան ժամը վեցին սկսվում է տոնահանդեսը ի պատիվ և ի փառս մեր 

գումարտակի։ Այդ ժամանակ նորին մեծության թոռներին բերում են դահլիճ, որը, 

ճիշտն ասած, հանգուցյալ թագուհու հարկաբաժնի մեջ է մնում։ Հիմա հարցն այն է, թե 

բացի կայսրական ընտանիքից էլ ով ներկա կլինի տոնահանդեսին։ Այդտեղ պետք է 

ներկա լինի և կլինի կայսեր գեներալ-համհարզ կոմս Պաարը։ Նկատի ունենալով այն 

հանգամանքը, որ այդպիսի ընտանեկան և մտերմական ընդունելությունների 

ժամանակ երբեմն մեկն ու մեկն իրեն վատ է զգում,— ես բնավ չեմ ուղում ասել, թե 

կոմս Պաարը կսկսի փսխել,— ցանկալի է լեյբ–բժշկի՝ նորին մեծության արքունական 

խորհրդական Կերցելի ներկայությունը։ Հանուն կարգապահության, որպեսզի 

ընդունելությանը ներկա գտնվող պալատական օրիորդների նկատմամբ 



պալատական լակեյներն անպարկեշտություններ թույլ չտան, ժամանում են ավագ 

արքունապետ բարոն Լեդերերը, սենեկապետ կոմս Բելեգարդեն, արքունի տիկին 

կոմսուհի Բոմբելը, որը արքունի կանանց մեջ նույն դերն է կատարում, ինչ «մադամը» 

Շուգիի հասարակաց տանը։ Այդ բարձրաշխարհիկ հասարակությունը հավաքվելուց 

հետո գնում, զեկուցում են կայսրին։ Նա ներս է մտնում թոռների ուղեկցությամբ, 

սեղանի մոտ գրավում իր տեղը և կենաց ճառ արտասանում ի պատիվ մեր երթային 

գումարտակի։ Նրանից հետո խոսք է վերցնում էրցհերցոգուհի Մարիա Վալերին, որը 

գովեստով է խոսում առանձնապես ձեր մասին, պարոն ավագ գրագիր։ Ճիշտ է, 

ինչպես երևում է իմ նշումներից, մեր գումարտակը ծանր ու զգալի կորուստներ է 

կրում, քանզի առանց զոհերի գումարտակը՝ գումարտակ չէ։ Ես առաջուց նշել եմ մոտ 

քառասուներկու հաղթանակ, սակայն գումարտակի պատմությունը չպետք է կազմվի 

միայն հաղթանակներին վերաբերող չոր փաստերից։ Դուք, օրինակ, պարոն Վանեկ, 

կընկնեք մի գետակի մոտ, իսկ ահա Բալոունը, որ այնպես վախեցած մեզ է նայում, 

կզոհվի յուրօրինակ մահով, ոչ գնդակից, ոչ արկից և ոչ էլ նռնակից։ Նրան կխեղդի այն 

օղապարանը, որ թշնամու սավառնակից նրա վրա կնետեն հենց այն պահին, երբ նա 

կսկսի իր օբեր-լեյտենանտի համար ճաշ պատրաստել։  

Բալոունը, ձեռքերը տրտում թափահարելով, մի կողմ քաշվեց և վհատված ասաց.  

— Ի՞նչ կարող եմ անել, երբ այդպես անբախտ եմ ծնվել։ Դեռ այն ժամանակ, երբ 

իսկական ծառայության մեջ էի, պատահում էր, որ օրը երեք անգամ գնում էի ճաշ 

ստանալու, քանի դեռ չէին նստեցրել։ Մի օր այնպես պատահեց, որ ճաշին իրար 

հետևից երեք անգամ դոշի միս ստացա, իսկ հետո դրա համար երեք ամիս նստեցի․․․ 

Տե՛ր, եղիցի կամք քո։  

― Մի՛ վախենաք, Բալոուն,— մխիթարեց նրան հոժարականը,— գումարտակի 

պատմության մեջ չի նշվի, թե դուք զոհվել եք սպայական խոհանոցից խրամատները 

գնալիս, երբ լափում էիք սպայական ճաշը։ Դուք կհիշատակվեք մեր գումարտակի 



բոլոր այն զինվորների հետ, որոնք կընկնեն ի փառս մեր հայրենիքի, այնպիսիների 

հետ, ինչպիսին է, օրինակ, ավագ գրագիր Վանեկը։  

— Իսկ ինձ համար ինչպիսի՞ մահ եք պատրաստում, Մարեկ։  

― Մի շտապեք, պարոն ֆելդֆեբել, դա այնքան էլ հեշտ չի արվում։  

Հոժարականը փոքր-ինչ մտածեց․  

— Դուք կրալուպցի եք, ճի՞շտ է։ Դե ուրեմն, գրեցեք տուն, Կրալուպի, որ դուք 

անհետ կորչելու եք, միայն թե աշխատեցեք որքան կարելի է զգույշ գրել։ Բայց գուցե 

գերադասում եք ծանր վիրավոր լինել, մնալ լարափակոցների տակ պառկած։ Դուք 

այդպես գեղեցիկ, կոտրված ոտքով, պառկած եք ամբողջ օրը։ Գիշերը թշնամին 

լուսարձակներով լուսավորում է մեր դիրքերը և ձեզ հայտնաբերում։ Ենթադրելով, թե 

դուք հետախուզական ծառայություն եք կատարում, նա սկսում է ձեզ վրա նռնակներ 

ու արկեր տեղալ։ Դուք բանակին մեծ ծառայություն եք մատուցում, քանի որ թշնամու 

զորքը ձեզ վրա այնքան ռազմամթերք կգործադրի, որքան գործադրում է մի ամբողջ 

գումարտակի վրա։ Այդ բոլոր պայթյուններից հետո ձեր մարմնի մասերն ազատ 

ճախրում են մթնոլորտում, իրենց պտույտներով ճեղքում օդը։ Նրանք երգում են 

հաղթանակի մեծ երգը։ Կարճ ասած, յուրաքանչյուրը կստանա իրենը, և մեր 

գումարտակից յուրաքանչյուրը աչքի կընկնի, այնպես որ մեր պատմության 

փառավոր էջերը կլցվեն հաղթանակներով։ Թեև ես շատ էլ չէի ցանկանա դրանք լցնել, 

բայց ոչինչ չեմ կարող անել, ամեն ինչ պետք է արվի ջանասիրաբար, որպեսզի մեզնից 

հիշատակ մնա։ Այդ ամենը պետք է ավարտված լինի նախքան այն, երբ, ասենք, 

սեպտեմբեր ամսին, մեր գումարտակից պարզապես ոչինչ չի մնա, բացի 

պատմության փառապանծ էջերից, որոնք ճանապարհ կգտնեն դեպի Ավստրիայի 

բոլոր հպատակների սրտերը և նրանց կպատմեն, թե բոլոր նրանք, ովքեր այլևս չեն 

տեսնելու իրենց հայրենի տունը, մարտնչել են հավասարապես արիաբար ու 

խիզախաբար։ Այդ դամբանականի վերջին մասն ես արդեն կազմել եմ, պա՛ն Վանեկ։ 

Հավե՜րժ հիշատակ ընկածներին։ Միապետության նկատմամբ նրանց տածած սերը 



ամենից սուրբ սերն է, քանզի մղել է դեպի մահ։ Թող նրանց անունները հիշվեն 

հարգանքով, ինչպես, օրինակ, Վանեկի անունը։ Իսկ նրանք, ովքեր ամենից ավելի են 

վշտացած իրենց կերակրողների մահով, թող հպարտությամբ սրբեն իրենց 

արցունքները, քանզի ընկածները մեր գումարտակի հերոսներն են։  

Հեռախոսավար Խոդոունսկին և խոհարար Յուրայդան մեծ հետաքրքրությամբ էին 

լսում հոժարականի հաղորդումը նրա կողմից պատրաստվող՝ գումարտակի 

պատմության մասին։  

— Մոտ եկեք, պարոնա՛յք,— խնդրեց հոժարականը, թերթելով իր ձեռագիրը։— Էջ 

տասներեքերորդ, «հեռախոսավար Խոդոունսկին ընկավ սեպտեմբերի երեքին, 

գումարտակի խոհարար Յուրայդայի հետ միասին»։ Հիմա լսեցեք 

ծանոթագրություններս. «Անօրինակ հերոսություն։ Առաջինը, երեք օր շարունակ 

մնալով հեռախոսի մոտ, իր կյանքի գնով բլինդաժում պաշտպանում է 

հեռախոսալարը։ Երկրորդը, տեսնելով թշնամու կողմից մեր թիկունքն անցնելու 

վտանգը, եռացող սուպի կաթսան ձեռքին նետվում է թշնամու վրա, խուճապ 

առաջացնում թշնամու շարքերում։ Երկուսն էլ մեռնում են գեղեցիկ մահով։ Առաջինը 

պայթում է ֆուգասից, երկրորդը մեռնում է այն հեղձուցիչ գազերից, որ խոթում են 

նրա քթի տակ, երբ նա այլևս պաշտպանվելու ոչ մի միջոց չունի։ Երկուսն էլ մեռնում 

են՝ բացականչելով. «Es lebe unser Batalionskommandant!»[103]։ Գերագույն 

հրամանատարությանը մնում է ոչ այլ ինչ, քան ամեն օր հրամանով մեզ 

շնորհակալություն հայտնել, որպեսզի մեր բանակի մյուս զորամասերն էլ իրազեկ 

լինեն մեր գումարտակի սխրագործություններին և նրանից օրինակ վերցնեն։ Ես 

կարող եմ ձեզ համար մի քաղվածք կարդալ բանակին տրված հրամանից, որը 

կարդացվել է բանակի բոլոր զորամասերում։ Դա շատ նման է էրցհերցոգ Կառլի այն 

հրամանին, որ նա արձակել է 1805 թվին, երբ իր բանակով կանգնած է եղել Պադուայի 

մոտ, որտեղ նրան մի լավ ջարդել են։ Դե ուրեմն, լսեցեք, թե ինչ պիտի կարդան մեր 

գումարտակի, այդ խիզախ, ամբողջ բանակի համար օրինակելի զորամասի մասին․ 

«Հուսով եմ, որ ամբողջ բանակը օրինակ կվերցնի վերոհիշյալ գումարտակից և 



նրանից փոխ կառնի սեփական ուժերի և արիության նկատմամբ ունեցած այն 

հավատը, այն անդրդվելիությունը վտանգի ժամին, այն անօրինակ հերոսությունը, 

այն սերն ու հավատը պետերի նկատմամբ, մի խոսքով, այն բոլոր 

առաքինությունները, որոնցով աչքի է ընկնում այդ գումարտակը և որոնք նրան մղում 

են դեպի զարմանքի արժանի սխրանքներ հանուն մեր միապետության բարօրության 

և հաղթանակի։ Թող բոլորը հետևեն նրա օրինակին»։  

Վագոնի այն անկյունից, որտեղ պառկած էր Շվեյկը, լսվեց մի հորանջ և քնի մեջ 

ասվող այս խոսքերը ․  «Դուք իրավացի եք, պանի Մյուլլեր, երբեմն մարդիկ 

զարմանալի կերպով իրար նման են լինում։ Կրալուպիում Յարոշ անունով մի մարդ 

կար, որը ջրհորների վրա պոմպեր էր շինում։ Այդ Յարոշը շատ նման էր 

Պարդուբիցիում ապրող ժամագործ Լեյգանցին, սա էլ իր հերթին զարմանալի նման էր 

իչինցի Պիսկորին, իսկ այդ չորսը միասին նման էին մի անհայտ ինքնասպանի, որին 

կախված և բոլորովին քայքայված վիճակում գտան Ինդրժիխով Հրադեցի մոտ, մի 

լճակի մեջ, ուղղակի երկաթուղու հողաթմբի տակ, որտեղ, հավանաբար, նա իրեն 

գնացքի տակ էր գցել…»։— Եվս մի նոր անուշիկ հորանջ, և բոլորը լսեցին 

շարունակությունը․ «Մնացած բոլորին դատապարտեցին մեծ տուգանքի, իսկ վաղը, 

պանի Մյուլլեր, լապշա եփեցեք․․․»― Շվեյկը շրջվեց մյուս կողքի վրա և նորից սկսեց 

խռմփալ։ Այդ ժամանակ խոհարար-օկուլտիստ Յուրայդայի և հոժարականի միջև 

վիճաբանություն սկսվեց ապագան գուշակելու մասին։  

Օկուլտիստ Յուրայդան գտնում էր, որ թեև առաջին հայացքից անմիտ բան է թվում, 

երբ մարդ կատակի համար գրում է այն դեպքերի մասին, որ պետք է տեղի ունենան 

ապագայում, բայց, անկասկած, այդօրինակ կատակն անգամ շատ հաճախ 

մարգարեական փաստեր է պարունակում, եթե մարդուս հոգեկան տեսողությունը 

խորհրդավոր ուժերի ազդեցությամբ թափանցում է անհայտ ապագայի վարագույրը։ 

Յուրայդայի ճառի մնացած մասը մի համատարած վարագույր էր։ Ամեն մի 

նախադասությունից հետո նա հիշատակում էր ապագայի վարագույրը, մինչև որ, 

վերջապես, հասավ ռեգեներացիային, այսինքն մարդկային մարմնի 



վերականգնմանը, մեջ բերեց սեփական մարմնի մասերը վերականգնելու այն 

հատկությունը, որ ունի ինֆուզորիան, և վերջացրեց նրանով, թե ամեն մարդ կարող է 

պոկել մողեսի պոչը, որը, սակայն, նորից կաճի։  

Հեռախոսավար Խոդոունսկին այդ առթիվ ավելացրեց, որ եթե մարդիկ մողեսների 

այդ հատկությունն ունենային, ապա նրանց քեֆին քեֆ չէր հասնի, երբ, օրինակ, 

պատերազմում կտրվեր սրա-նրա գլուխը կամ մարմնի այլ մասը։ Զինվորական 

գերատեսչությունը սրտանց կողջուներ այդ բանը, քանի որ այդ դեպքում բանակում ոչ 

մի հաշմանդամ չէր լինի։ Մի այդպիսի ավստրիական զինվոր, որի գլուխը, ոտքերն ու 

ձեռքերը անընդհատ պիտի աճեին, անպայման ավելի մեծ արժեք կունենար, քան մի 

ամբողջ բրիգադ։  

Հոժարականն ասաց, թե ներկայումս, թշնամու ռազմական տեխնիկայի 

նվաճումների շնորհիվ, հաջողությամբ կարելի է մարդուն մեջտեղից կես անել, 

նույնիսկ երեք մասի բաժանել։ Կա մի օրենք, ըստ որի որոշ ինֆուզորիաների մարմնի 

առանձին մասերը վերականգնվում են, ինֆուզորիայի ամեն մի մասը վերածնվում և 

դառնում է ինքնուրույն օրգանիզմ։ Համանման պարագայում ամեն մի 

ճակատամարտից հետո կռվին մասնակցած ավստրիական զորքը կեռապատկվեր, 

կտասնապատկվեր, յուրաքանչյուր ոտքից կառաջանար մի նոր և թարմ հետևակ 

զինվոր։  

— Եթե Շվեյկը ձեզ լսեր,— ասաց ավագ, գրագիր Վանեկը,— ապա մեզ համար 

առնվազն մի օրինակ կպատմեր։  

Իր ազգանունը լսելուն պես Շվեյկը քրթմնջաց.  

— Hier!— Եվ այդպես ապացուցելով իր կարգապահությունը, նորից սկսեց խռմփալ։  

Վագոնի կիսաբաց դռնից ներս խցկվեց պոդպորուչիկ Դուբի գլուխը.  

— Շյվեյկն այստե՞ղ է,— հարցրեց նա։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ։ Քնած է,— պատասխանեց հոժարականը։  



— Եթե ես Շվեյկին եմ հարցնում, ապա դուք, հոժարակա՛ն, պարտավոր եք 

անմիջապես վեր թռչել և նրան կանչել։  

— Չի կարելի, պարոն լեյտենանտ, նա քնած է։  

― Ուրեմն, արթնացրեք։ Զարմանում եմ, հոժարակա՛ն, թե ինչպես իսկույն 

չկռահեցիք այդ բանն անել։ Դուք պարտավոր եք ձեր պետերի նկատմամբ ավելի 

սիրալիր լինել։ Դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում։ Բայց երբ ճանաչեք…  

Հոժարականն սկսեց Շվեյկին արթնացնել․  

— Շվե՛յկ, հրդեհ է, վե՛ր կաց։  

— Երբ Օդկոլեկի ջրաղացում հրդեհ ընկավ,— քրթմնջաց Շվեյկը, շրջվելով մյուս 

կողքի վրա,— նույնիսկ Վիսոչանիից հրշեջներ եկան։  

— Բարեհաճեցեք տեսնել,— հանգիստ զեկուցեց հոժարականը պոդպորուչիկ 

Դուբին,— արթնացնում եմ, բայց՝ ոչ մի արդյունք։  

Պոդպորուչիկ Դուբը գազազեց.  

— Ձեր ազգանունն ի՞նչ է, հոժարական։  

— Մարեկ։  

— Ըհը՛, դա այն հոժարական Մարե՞կն է, որ շարունակ կալանքի տակ է եղել։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ։ Ես, ինչպես ասում են, բանտում միամյա 

դասընթաց եմ անցել և ռեաբիլիտացիայի ենթարկվել, այսինքն, երբ դիվիզիական 

դատարանը ինձ արդարացրեց և ընդունեց իմ անմեղությունը, նշանակվեցի, 

գումարտակի պատմագիր, պահպանելով հոժարականի կոչումը։  

― Երկար չեք մնա այդ պաշտոնում,— բղավեց պոդպորուչիկ Դուբը։  

Նա կարմրատակեց։ Պոդպորուչիկի դեմքի գույնն այնքան արագ էր փոփոխվում, որ 

թվում էր, թե ինչ-որ մեկը նրա այտերին հարվածներ է հասցնում։  



— Խնդրում եմ, պարոն լեյտենանտ, ինձ ուղարկել զեկույցի ըստ ինստանցիայի,— 

լուրջ դեմքով ասաց հոժարականը։  

— Դուք ինձ հետ կատակ մի անեք,— չէր հանգստանում պոդպորուչիկ Դուբը։— Ես 

ձեզ զեկույց ցույց կտամ։ Մենք դեռ կհանդիպենք, բայց այդ հանդիպումը ձեզ վրա 

էժան չի նստի։ Դուք ինձ կճանաչեք, եթե մինչև հիմա դեռ չեք ճանաչել։  

Գազազած պոդպորուչիկ Դուբը հեռացավ, հուզմունքից մոռանալով Շվեյկին, թեև 

մի րոպե առաջ մտադիր էր նրան կանչել ու հրամայել․ «Շնչիր երեսի՛ս»։ Դա Շվեյկին 

ալկոհոլի ապօրինի գործածության մեջ բռնելու վերջին միջոցն էր։  

Բայց հիմա արդեն ուշ էր, որովհետև, երբ կես ժամ հետո պոդպորուչիկ Դուբն ուշքի 

եկավ ու նորից դիմեց դեպի վագոն, զինվորներին ռոմով սուրճ էին տվել։  

Շվեյկն արդեն վեր էր կացել և պոդպորուչիկ Դուբի կանչի վրա վագոնից դուրս 

թռավ մատղաշ քարայծի արագությամբ։  

— Շնչիր երեսի՛ս,— գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը։  

Շվեյկը նրա երեսին արտաշնչեց թոքերի մեջ եղած օդի ամբողջ պաշարը։ Ասես մի 

տաք քամի դաշտում օղեգործարանի հոտ տարածեց։  

— Այդ ի՞նչ հոտ է փչում քեզնից, ղո՛չի։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, բերանիցս ռոմի հոտ է փչում։  

― Բռնվեցիր, աղավնյակս,— չարախնդաց պոդպորուչիկ Դուբը,— վերջապես քեզ 

բռնեցի։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ,— միանգամայն հանգիստ համաձայնվեց 

Շվեյկը,— հենց նոր մենք սուրճի համար ռոմ ստացանք, և ես խմեցի նախ ռոմը։ Բայց 

եթե, պարոն լեյտենանտ, նոր կարգադրություն է դուրս եկել և հարկավոր է խմել նախ 

սուրճը, իսկ հետո ռոմը, ապա խնդրում եմ ինձ ներել։ Այսուհետև այդպիսի բան չեմ 

անի։  



— Իսկ ինչո՞ւ էիր այնպես խռմփում, երբ կես ժամ առաջ ես այստեղ էի։ Նույնիսկ 

չկարողացան քեզ արթնացնել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, ամբողջ գիշերը քունս չէր 

տանում, որովհետև մտաբերում էի այն օրերը, երբ մենք Վեսպրեմի մոտ զորավարժեր 

էինք անցկացնում։ Առաջին և Երկրորդ բանակային կորպուսները, որոնք թշնամու 

դերն էին կատարում, Շտիրիայի և արևմտյան Հունգարիայի վրայով անցել և 

շրջապատել էին մեր Չորրորդ կորպուսը, որ տեղավորված էր Վիեննայում ու նրա 

շրջակայքում, որտեղ մերոնք ամենուրեք բերդեր էին կառուցել։ Նրանք մեզ 

շրջանցեցին ու մոտեցան այն կամուրջին, որ սակրավորները ձգել էին Դանուբի ձախ 

ափից։ Մենք հարձակման էինք պատրաստվում, իսկ մեզ օգնական զորքեր պիտի 

մոտենային հյուսիսից, ապա հարավից՝ Օսեկից։ Այդ ժամանակ մի հրաման 

կարդացին, թե մեզ օգնության է գալիս Երրորդ բանակային կորպուսը, որպեսզի 

Երկրորդ բանակային կորպուսի դեմ հարձակման անցնելիս մեզ չջարդեն Բալատոն 

լճի ու Պրեսբուրգի միջև։ Սակայն իզուր, մենք արդեն պետք է հաղթեինք, բայց ավարտ 

հնչեցրին, և մարտը շահեցին սպիտակ թևակապեր կրողները։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ոչ մի խոսք չասաց և, գլուխը շարժելով, շփոթված հեռացավ, 

բայց անմիջապես հետ դարձավ շտաբի վագոնից և գոռալով Շվեյկին ասաց.  

— Լավ հիշեցեք այս ամենը. կգա ժամանակ, երբ ես ձեզ կլացացնեմ։  

Ավելին ասել նա չկարողացավ և դիմեց դեպի շտաբի վագոնը, որտեղ կապիտան 

Սագները հենց այդ պահին հարցաքննում էր տասներկուերորդ վաշտի մի դժբախտ 

զինվորի, որին բերել էր ֆելդֆեբել Ստրանդը։ Զինվորն այժմվանից միջոցներ էր ձեռք 

առել խրամատներում իրեն անվնաս պահելու համար և այդ նպատակով կայարանի 

ինչ-որ տեղից խոզանոցի մի թիթեղապատ դռնակ էր թռցրել։  

Հիմա նա կանգնած էր վախից աչքերը չռած և արդարանում էր նրանով, թե ուզում 

էր դռնակն իր հետ տանել որպես շրապնելներից պաշտպանվելու միջոց, թե 

ցանկանում էր ապահովել իր անվտանգությունը։  



Օգտվելով առիթից, պոդպորուչիկ Դուբը մի երկար քարոզ սկսեց, թե զինվորն 

ինչպես պետք է իրեն պահի, թե որոնք են նրա պարտականությունները հայրենիքի և 

միապետի նկատմամբ, որը մեր գերագույն գլխավոր հրամանատարն է և 

զինվորական բարձրագույն տիրակալը։ Եթե գումարտակում այդպիսի տարրեր են 

առաջացել, ապա պետք է նրանց դուրս քշել, պատժել և բանտ նստեցնել։ Այդ 

շաղակրատանքն այնքան անհամ էր, որ կապիտանը կամացուկ խփեց զանցառուի 

ուսին և ասաց.  

— Եթե իսկապես ոչ մի վատ մտադրություն չեք ունեցել, ապա այսուհետև այդպիսի 

բան չանեք։ Դա պարզապես հիմարություն է։ Դռնակը տարեք դրեք այնտեղ, որտեղից 

բերել եք, և կորեք գրողի ծոցը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը պռոշը կծեց և մտածեց, որ գումարտակի կարգապահությունը 

փրկելը միայն իրենից է կախված։ Այդ պատճառով նա մի անգամ էլ շրջագայեց 

կայարանի ամբողջ տերիտորիան և պահեստի մոտ, որի պատին մեծ-մեծ տառերով 

գերմաներեն ու հունգարերեն գրված էր «Ծխելն արգելվում է», նկատեց մի զինվորի, 

որն այնտեղ նստած թերթ էր կարգում։ Զինվորը թերթով այնպես էր ծածկվել, որ 

ուսադիրները չէին երևում։ Դուբը նրա վրա գոռաց. «Habtacht!»։ Զինվորը 

հունգարական այն գնդից էր, որը Հումենեում կանգնած էր որպես ռեզերվ։ 

Պոդպորուչիկ Դուբը ձեռքով ցնցեց նրան, հունգարացի զինվորը տեղից վեր կացավ և 

նույնիսկ անհրաժեշտ չհամարեց պատիվ տալ։ Նա թերթը խոթեց գրպանը և դիմեց 

դեպի խճուղին։ Պոդպորուչիկ Դուբը, ասես կախարդված, հետևեց նրան։ Հունգարացի 

զինվորը քայլերն արագացրեց, հետո շուռ եկավ և ծաղրաբար ձեռքերը վեր 

բարձրացրեց անձնատուր լինողի պես, որպեսզի պոդպորուչիկ Դուբը ոչ մի րոպե 

չտարակուսեր, որ նա ձեռաց կռահել է նրա՝ չեխական գնդից լինելու հանգամանքը։ 

Այնուհետև հունգարացին սկսեց վազել և անհետացավ խճուղու մյուս կողմի մոտակա 

տների արանքում։  



Ցանկանալով ցույց տալ, թե այդ տեսարանի հետ ինքը ոչ մի առնչություն չունի, 

պոդպորուչիկ Դուբը ուռած-փքված մտավ ճանապարհի մոտ գտնվող կրպակներից 

մեկը, շփոթված մատնացույց արեց սև թելի մի մեծ կոճ, կոճը խոթեց գրպանը, վճարեց 

ու վերադարձավ շտաբի վագոնը։ Ապա գումարտակի հանձնակատարին հրամայեց 

կանչել իր սպասյակ Կուներտին։ Կոճը հանձնելով սպասյակին, նա ասաց. 

«Ստիպված եմ ամեն ինչի մասին ինքս հոգալ։ Ես լավ գիտեմ, որ մոռացել եք թել 

վերցնել»։  

— Բնավ ոչ, պարոն լեյտենանտ, մենք մի դյուժին կոճի թել ունենք։  

— Հապա ցույց տվեք։ Անմիջապես։ Անհապաղ կոճերը բերել այստեղ։ Կարծում եք 

ձեզ հավատո՞ւմ եմ։  

Երբ Կուներտը վերադարձավ, բերելով մի տուփ լիքը սև ու սպիտակ թելի կոճեր, 

պոդպորուչիկ Դուբն ասաց.  

— Մի լավ նայիր, եղբա՛յր, քո բերած թելերին և իմ այս մեծ կոճին։ Տեսնում ես, քո 

թելերը ինչքան բարակ են, ինչքան հեշտ են կտրվում։ Իսկ հիմա իմ բերածին նայիր, 

տես ինչքան պետք է չարչարվես, որ կարողանաս կտրել։ Ռազմաճակատում խլամ 

պետք չէ, ռազմաճակատում ամեն ինչ պիտի հիմնավոր լինի։ Բոլոր կոճերը վերցրու 

տար և սպասիր իմ կարգադրություններին։ Եվ միտդ պահիր, մյուս անգամ առանց 

ասելու ոչինչ չանես, իսկ երբ ուզում ես որևէ բան գնել, եկ մոտս և ինձ ասա։ Ես քեզ 

չէի ցանկանա, որ ինձ ճանաչես։ Դու ինձ դեռ չես ճանաչում վատ կողմից։  

Երբ Կուներտը գնաց, պոդպորուչիկ Դուբը դիմեց պորուչիկ Լուկաշին.  

— Իմ սպասյակը շատ խելոք տղա է։ Ճիշտ է, երբեմն սխալներ է անում, բայց 

ընդհանրապես շատ հասկացող է։ Նրա գլխավոր արժանիքը անբասիր ազնվությունն 

է։ Մի անգամ Բրուկում ես գյուղից, իմ աներձագից, մի ծանրոց ստացա, մեջը մի քանի 

տապակած սագեր։ Եվ կհավատա՞ք, նա մատն անգամ չդիպցրեց այգ սագերին, իսկ 

քանի որ ես չկարողացա արագ ուտել-վերջացնել, նա գերադասեց, որ սագերը մնան 



ու հոտեն։ Ահա թե ինչ ասել է կարգապահություն։ Սպան պարտավոր է զինվորներին 

դաստիարակել։  

Պորուչիկ Լուկաշը ցանկանալով ցույց տալ, որ չի լսում այդ ապուշի 

դատարկաբանությունը, դեմքը շրջեց դեպի լուսամուտը և ասաց.  

— Այո, այսօր չորեքշաբթի է։  

Այնժամ պոդպորուչիկ Դուբը, խոսելու պահանջ զգալով, շրջվեց դեպի կապիտան 

Սագները և ընկերական ինտիմ տոնով սկսեց.  

— Լսեցեք, կապիտան Սագներ, ի՞նչ կարծիք ունեք դուք…  

— Կներեք, մի րոպե,— ներողություն խնդրեց կապիտան Սագները և վագոնից 

դուրս եկավ։  

* * *  

Այդ միջոցին Շվեյկը Կուներտի հետ զրուցում էր նրա պետի մասին։  

— Ո՞ւր էիր կորել մինչև հիմա, ինչո՞ւ չէիր երևում,— հարցրեց Շվեյկը։  

— Դու հո գիտես,— պատասխանեց Կուներտը,— իմ տխմարի ձեռին մարդ անգործ 

չի մնա։ Ամեն րոպե կանչում է և այնպիսի բաներ հարցնում, որ ինձ բոլորովին չեն 

վերաբերվում։ Մի անգամ, օրինակ, հարցրեց, թե քեզ հետ ընկերություն անո՞ւմ եմ։ 

Պատասխանեցի, թե մենք շատ քիչ ենք տեսնվում։  

— Շատ հաճելի բան է անում, որ իմ մասին հարցնում է։ Ես, ախր, քո պարոն 

լեյտենանտին շատ եմ սիրում։ Նա այնքան լավն է, բարեհոգի, զինվորների համար 

իսկական հարազատ հայր,— լրջավարի ասաց Շվեյկը։  

— Կարծո՞ւմ ես,— առարկեց Կուներտը։— Մեծ խոզ է, բայց դդումը քեզ օրինակ։ 

Զզվեցրել է ինձ, ամեն բանից կպչում ու զահլա է տանում։  

— Տես, է՜,— զարմացավ Շվեյկը,— իսկ ես միշտ նրան կարգին մարդ եմ համարել։ 

Դու քո լեյտենանտի մասին ինչ-որ ուրիշ տեսակ ես խոսում։ Ասենք, բոլոր 



սպասյակներդ էլ այդպես եք։ Վերցնենք հենց, օրինակ, մայոր Վենցելի սպասյակին, իր 

պարոնին նա անվանում է ոչ այլ ինչ, եթե ոչ «նզովյալ դմբո», իսկ գնդապետ Շրեդերի 

սպասյակն իր պարոնի մասին խոսելիս նրան մեծարում է «հոտած հրեշ» և 

«գարշահոտ փորսուղ» անուններով։ Եվ այդ բոլորն այն պատճառով, որ սպասյակն իր 

պարոնից է սովորում։ Եթե պարոնը նրան չհայհոյի, սպասյակն էլ չի սովորի հայհոյել։ 

Բուդեյովիցիում, երբ ես իսկական ծառայության մեջ էի, մենք մի լեյտենանտ ունեինք, 

անունը Պրոխոզկա։ Նա թունդ չէր հայհոյում, միայն երբեմն իր սպասյակին ասում էր

․ «Հե’յ, սքանչելի կով»։ Սպասյակ Հիբմանը նրա բերանից ուրիշ հայհոյանք չէր լսել։ 

Այդ Հիբմանը, երբ նրան զինվորական ծառայությունից արձակեցին, այդպես էր 

գիմում և՛ հորը, և՛ մորը, և՛ քրոջը — «հե՛յ, սքանչելի կով»։ Այդպես էր դիմում և իր 

հարսնացուին։ Վերջինս նրանից հրաժարվեց և նրան դատի տվեց իր անձը 

վիրավորելու համար, որովհետև Հիբմանը ինչ-որ պարերեկույթի ժամանակ աղջկան, 

նրա հորը, մորն ու քույրերին հրապարակով այդպես էր դիմել։ Աղջիկը նրան չներեց 

նաև դատարանում, ասելով, որ եթե նա իրեն «կով» անվաներ երես առ երես, միգուցե 

ինքը հաշտության դիմեր, բայց, ախր, նրա արածը խայտառակություն է Եվրոպայով 

մեկ։ Խոսքը մեր մեջ, Կուներտ, ես քո լեյտենանտի մասին երբեք այդպիսի բան չէի 

մտածի։ Առաջին անգամ հետը խոսելիս նա ինձ վրա շատ համակրելի մարդու 

տպավորություն թողեց, կարծես ծխարանից հենց նոր հանած երշիկ լիներ։ Իսկ երբ 

երկրորդ անգամ խոսեցի՝ աչքիս շատ կարդացած ու այնպես վեհաշունչ մարդ երևաց․

․․ Իսկ դու որտեղացի՞ ես։ Բուդեյովիցիի հենց միջի՞ց։ Սիրում եմ, երբ մարդ որևէ 

տեղի հենց միջից է լինում։ Իսկ Բուդեյովիցիում որտե՞ղ ես ապրում։ Տաղավարաշարի 

ներքևի մասո՞ւմ։ Դա լավ է։ Այնտեղ գոնե ամառը հով է։ Պսակվա՞ծ ես։ Կին ու երեք 

երեխա ունե՞ս։ Ուրեմն, բախտավոր ես, ընկեր։ Գոնե վրադ լաց լինող ունես, ինչպես 

քարոզի ժամանակ միշտ ասում էր իմ ֆելդկուրատ Կացը։ Իսկ դա իսկապես ճիշտ է, 

քանի որ Բրուկում ես լսեցի, որ մի գնդապետ մի պահեստի զինվորի հետ խոսելիս 

նույնն էր ասում։ Նրանք երկուսն էլ այնտեղից գնում էին Սերբիա։ Գնդապետն ասում 

էր, թե այն զինվորը, որ տանը ընտանիք է թողնում և ռազմի դաշտում զոհվում, խզում 



է իր ընտանեկան բոլոր կապերը։ Նա այսպես էր ասում․ «Երբ նա դիագ, դիագ, նաև 

ընդանիկի համար, ընդանեկան գապ այլևս չգա։ Նա ավելին է, քան «ein Heid»[104], 

որովհետև իր գյանք, «hat geopfert»[105] մեձ ընդանիկի համար, «za Vaterland»[106] — 

Հինգերո՞րդ հարկում ես ապրում։  

— Առաջին հարկում։  

— Այո, այո, ճիշտ է, նոր հիշեցի, որ այնտեղ, Բուդեյովիցիի հրապարակում, 

հինգհարկանի տուն չկա։ Արդեն գնո՞ւմ ես։ Հասկացա։ Քո սպան կանգնած է շտաբի 

վագոնի մոտ և այս կողմ է նայում։ Եթե քեզ հարցնի, թե իր մասին բան-ման ասե՞լ եմ, 

ասա, որ ասել եմ և չմոռանաս հայտնել, թե իր մասին որքան լավ էի արտահայտվում։ 

Չէ՞ որ մարդ հազարից մի անգամ կհանդիպի այնպիսի սպայի, որ զինվորի հետ 

այնպես բարեկամաբար, այնպես հայրաբար վարվի, ինչպես նա։ Չմոռանաս ասել, որ 

ես նրան շատ կարդացած մարդ եմ համարում, այն էլ ասա, որ նա շատ ինտելիգենտ 

անձնավորություն է։ Ասա նաև, որ ես քեզ սովորեցնում էի պարկեշտ լինել, պետիդ 

աչքերին նայելիս կռահել նրա ամենաչնչին ցանկություններն անգամ և բոլորը 

կատարել։ Տես, հա՜, չմոռանաս։  

Շվեյկը մտավ իր վագոնը, իսկ Կուներտը, կոճերն առած, քաշվեց իր որջը։  

Քառորդ ժամ հետո շարունակեցին առաջ շարժվել Բրեստով, Վելիկի Ռադվան և ն 

Նովայա Չաբինա հրդեհված գյուղերի միջով։ Երևում էր, որ այդտեղ համառ մարտեր 

էին տեղի ունեցել։ Կարպատների լանջերը ծածկված էին խրամատներով, որոնք 

երկաթգծի նորաշպալ ուղեթմբի երկայնքով ձգվում էին հովտից հովիտ։ Ճանապարհի 

երկու կողմերին հանդիպում էին արկերից գոյացած վիթխարի ձագարներ։ Լաբորեց 

գետի մեջ թափվող գետակների վրա (ճանապարհն անցնում էր Լաբորեցի 

ակունքների երկայնքով) այստեղ-այնտեղ երևում էին նոր կամուրջներ և հների 

այրված սյուները։  

Մեձիլաբորեցի ամբողջ հովիտը փորված-փորփրված էր, կարծես այդտեղ վիթխարի 

խլուրդների բանակներ էին աշխատել։ Գետակի մյուս կողմում ձգվող խճուղին 



քանդված ու տակնուվրա էր արված, զորքերի հոսուն լավան նրա երկայնքով մեկ 

տրորել էր դաշտերը։  

Տեղատարափ անձրևներից հետո ձագարների եզրերին սկսել էին ավստրիական 

մունդիրների ծվեններ երևալ։  

Նոր Չաբինայի հետևում, այրված ծեր սոճու ճյուղերի մեջ բանդ եղած, կախված էր 

ավստրիական հետևակ զինվորի մի կոշիկ, սրունքի մի մասը մեջը։  

Հավանաբար, այդտեղ մոլեգնել էր հրետանային կրակը, անտառները կանգնած էին 

առանց տերևների ու կոների, ծառերը՝ առանց կատարների, խրճիթներն ավերված 

էին։  

Գնացքը դանդաղորեն շարժվում էր նոր, հապշտապ շինված ուղեթմբի վրայով, 

այնպես որ ամբողջ գումարտակը հնարավորություն ուներ հանգամանորեն 

ծանոթանալու պատերազմի հրաշալիքներին և,— նայելով զինվորական 

գերեզմանոցների խաչերին, որ սպիտակին էին տալիս տափարակներում և 

ամայացած բլուրների լանջերին,— դանդաղորեն, բայց հաջողությամբ 

նախապատրաստվելու ռազմի փառքին, որը պսակվում է սպիտակ խաչի ծայրին 

տարուբերվող ավստրիական ցեխոտված գլխարկով։  

Կաշպերյան լեռներից եկած գերմանացիները, որ նստած էին հետևի վագոններում 

և դեռևս Միլովիցիի կայարանը մտնելիս ղռվռալռվ երգում էին իրենց «Wann ich kum, 

wann ich wieda kum»[107]-ը, պապանձվել էին, քանի որ հասկացել էին, որ այն 

մարդկանցից շատերը, որոնց գլխարկներն այժմ տարուբերվում են խաչերի վրա, 

նույնպես երգել են, թե որքան սքանչելի է լինելու, երբ վերադառնան և ընդմիշտ մնան 

տանը, սիրածի հետ միասին․․․  

Մեձիլաբորեցում գնացքն անցավ ավերված, այրված կայարանի մոտով, որի 

ծխոտած պատերի միջից դուրս էին ցցվել ածխացած գերանները,— անցավ ու կանգ 

առավ։  



Փայտյա նոր, երկար բարաքը, որ հապշտապ շինել էին հրդեհված կայարանի 

փոխարեն, պատած էր բոլոր լեզուներով գրված պլակատներով․  «Բաժնեգրվեցեք 

ավստրիական ռազմական փոխառությանը»։  

Այդպիսի մի այլ բարաքում տեղավորված էր Կարմիր Խաչի կայանը։ Այդտեղից 

դուրս եկան մի չաղլիկ զինվորական բժիշկ և երկու գթության քույրեր։ Քույրերն 

անզուսպ հռհռում էին չաղլիկ բժշկի վրա, որը նրանց ուրախացնելու համար 

զանազան կենդանիների ձայներ էր հանում և ապաշնորհ կերպով խռնչում։  

Երկաթուղու պաստառից ցած, հեղեղատի հունի մեջ, ընկած էր մի ջախջախված 

դաշտային խոհանոց։  

Ցույց տալով այդ խոհանոցը, Շվեյկը Բալոունին ասաց․  

— Լա՛վ տես, Բալոուն, թե մոտ ապագայում մեզ ինչ է սպասում։ Ճաշը բաժանելու 

վրա են եղել, թռել-եկել է նռնակը և ահա թե ինչպես մաքրել խոհանոցի հաշիվը։  

— Ուղղակի մարդու սարսափ է գալիս,— հառաչեց Բալոունը։― Մտքովս չէր 

անցնի, որ մի օր այսպիսի փորձանքի մեջ կընկնեմ։ Իսկ մեղավորը իմ գոռոզությունն 

է։ Ախր, ես, շուն շանորդիս, անցած ձմեռ Բուդեյովիցիում կաշվե ձեռնոցներ էի առել։ 

Արդեն անհարմար էի զգում իմ գեղցու թաթերին գործած հին ձեռնոցներ ունենալ, 

ինչպես հանգուցյալ հայրս։ Չէ՛, սիրտս քաղաքի կաշվե ձեռնոցներ էր ուզում… Հայրս 

ախորժակով սիսեռ էր ուտում, իսկ ես սիսեռը տանել չէի կարողանում։ Թռչունի միս 

էի պահանջում։ Խոզի հասարակ մսից էլ էի երես դարձնում։ Կնիկս պարտավոր էր, 

մեղա՜ քեզ աստված, խոզի միսը գարեջրով եփել։  

Բալոունը, բոլորովին վհատված, սկսեց խոստովանել հոգին ավանդողի պես․  

— Մալշայի գինետանը հայհոյում էի սրբերին, Նիժնի Զագայում ծեծեցի 

կապելանին։ Աստծուն դեռ հավատում էի, այդ մեկը չեմ ուրանա, բայց Հովսեփի 

սրբության վրա կասկածում էի։ Տանը բոլոր սրբերին հանդուրժում էի, միայն սուրբ 

Հովսեփի պատկերն էի հանել, և ահա հիմա աստված ինձ պատժում է այդ բոլոր 



մեղքերիս ու անբարոյականությանս համար։ Ինչքա՜ն անբարոյական գործեր եմ արել 

ջրաղացում։ Ինչքա՜ն հաճախ եմ հորս հայհոյել ու նրան պատկանող փողերը տակով 

արել, իսկ կնկաս՝ տանջել։  

Շվեյկը մտածեց ու ասաց.  

— Դուք ջրաղացպան եք, ճի՞շտ է։ Դուք պետք է իմանայիք, որ աստծո ջրաղացները 

դանդաղ, բայց լավ են աղում, բայց ճիշտ է, որ համաշխարհային պատերազմը հենց 

ձեր պատճառով է ծագել։  

Խոսակցությանը խառնվեց հոժարականը.  

— Ձեր աստվածահայհոյությամբ և բոլոր սրբերին չճանաչելով դուք, անշուշտ, ձեզ 

մեծապես վնասել եք։ Չէ՞ որ դուք պետք է գիտենայինք, որ մեր ավստրիական բանակն 

արդեն վաղուց զուտ կաթոլիկական բանակ է, և նրան փայլուն օրինակ է տալիս մեր 

գերագույն գլխավոր հրամանատարը։ Եվ առհասարակ ինչպե՞ս եք հանդգնել կռվի 

գնալ ձեր հոգում ատելության թույն կրելով թեկուզ և մի քանի սրբերի նկատմամբ, երբ 

ռազմական մինիստրությունը կայազորային վարչություններում պարոն սպաների 

համար ճիզվիտների քարոզներ է սահմանել և երբ Զատկին մենք ականատես էինք 

զինվորական հանդիսավոր թափորի։ Դուք ինձ հասկանո՞ւմ եք, Բալոուն։ Ընդունո՞ւմ 

եք արդյոք, որ դուք այդպիսով դուրս եք գալիս մեր փառապանծ բանակի ոգու դեմ։ 

Վերցնենք, օրինակ, սուրբ Հովսեփին, որի պատկերը դուք, ձեր ասելով, թույլ չեք տվել 

կախել ձեր սենյակում։ Չէ՞ որ, Բալոուն, հենց նա է այն բոլոր մարդկանց 

հովանավորը, որ ցանկանում են զինվորական ծառայությունից գլուխներն ազատել։ 

Նա հյուսն է եղել, իսկ դուք հո գիտեք այն առածը, թե՝ «տեսնենք հյուսնը որտեղ է մի 

ծակ թողել»։ Ինչքա՜ն մարդիկ այդ նշանաբանով արդեն գերի են հանձնվել, այլ ելք 

չգտնելով։ Չորս կողմից շրջապատված լինելով, նրանք իրենց փրկել են ոչ թե 

եսասիրական նկատառումներով, այլ որպես բանակի անդամներ, որպեսզի հետո, 

գերությունից վերադարձած, հնարավորություն ունենան թագավոր կայսրին ասելու. 



«Մենք այստեղ ենք և սպասում ենք հետագա հրամանների»։ Հիմա հասկանո՞ւմ եք, թե 

բանն ինչ է, Բալոուն։  

— Չէ՛, չեմ հասկանում,— հառաչեց Բալոունը,— բութ գլուխ ունեմ։ Տասն անգամ 

պիտի ասեն, որ գլուխս մտնի։  

— Մի քիչ չե՞ս պակսեցնի,— հարցրեց Շվեյկը։— Որ այդպես է, ես քեզ մի անգամ էլ 

բացատրեմ։ Դու, ուրեմն, լսեցիր, որ պետք է վարվես ըստ այն ոգու, որը բանակում 

տիրապետող է, որ ստիպված պետք է լինես հավատալ սուրբ Հովսեփին, իսկ երբ 

թշնամին քեզ շրջապատի՝ պետք է նայես ու տեսնես, թե հյուսնը որտեղ է մի ծակ 

թողել, որպեսզի ի սեր կայսրի կարողանաս քեզ պահպանել նոր պատերազմների 

համար։ Հիմա, երևի, հասկացար։ Եվ լավ կանես, եթե մեզ ավելի մանրամասն 

խոստովանես, թե ինչ անբարոյական բաներ ես արել քո այդ ջրաղացում։ Միայն թե 

մեզ այնպիսի բաներ չպատմես, որ նման լինեն այն անեկդոտին, թե մի բատրակուհի 

քահանայի մոտ խոստովանելու է գնացել և, իր զանազան մեղքերը թվելուց հետո, 

հանկարծ ամաչել է և ասել, թե ամեն գիշեր մի շատ անբարոյական բան է արել… Դե 

իհարկե, այդ լսելուն պես տերտերիս բերանի ջուրը վազել է․․․  Եվ նա սկսել է 

աղջկան համոզել, թե. «Մի ամաչիր, սիրելի դուստր իմ, չէ՞ որ ես աստծո սպասավորն 

եմ, մանրամասն պատմիր այն մեղքերը, որ գործել ես ընդդեմ բարոյականության»։ 

Իսկ աղջիկը լաց է եղել, թե իբր ամոթ է, թե իր արածը սոսկալի անբարոյականություն 

է։ Տերտերս նորից սկսել է նրան համոզել, թե, ախր, ինքը նրա խոստովանահայրն է։ 

Վերջապես աղջիկը, ամբողջ մարմնով դողալով, պատմել է, թե ամեն գիշեր շորերը 

հանել ու մտել է անկողին։ Եվ դարձյալ տերտերս նրա բերանից խոսք չի քաշել։ 

Աղջիկն սկսել է ավելի բարձր ձայնով գոռալ։ Իսկ տերտերը նորից, թե․ «Մի՛ ամաչիր, 

մարդս ի ծնե անոթ է մեղաց, բայց անսահման է ողորմությունն աստծո»։ Վերջապես 

աղջիկը սիրտ է արել և լալով ասել․ «Երբ ես շորերս հանած անկողին էի մտնում, 

քչփորում էի ոտներիս մատների արանքի կեղտը և դեռ հոտ էլ քաշում»։ Ահա նրա 

ամբողջ անբարոյականությունը։ Բայց հուսով եմ, որ դու, Բալոուն, ջրաղացում 



այդպիսի բաներ չես արել և մեզ ավելի լուրջ բան կպատմես, իսկական 

անբարոյականության մասին։  

Բալոունը, իր ասելով, անբարոյականություն էր արել գեղջկուհիների նկատմամբ։ 

Անբարոյականությունն այն էր եղել, որ նա նրանց ալյուրին վատ տեսակի ալյուր էր 

խառնել։ Դա էր ահա պարզասիրտ Բալոունի ասած անբարոյականությունը։  

Ամենից շատ հիասթափվեց հեռախոսավար Խոդոունսկին, որը դեռ փորձում էր 

ջրաղացպանից խոսք քաշել, թե նա ջրաղացում այդ գեղջկուհիների հետ իսկապե՞ս 

ոչինչ չի արել ալյուրի պարկերի վրա։ Բալոունը, ձեռքը թափ տալով, պատասխանեց․ 

«Այդքան խելք չունեի»։  

* * *  

Զինվորներին հայտարարեցին, թե ճաշը տրվելու է Պալոտոն անցնելուց հետո, 

Լուպկայի լեռնանցքում, և այդ պատճառով գումարտակի ավագ գրագիրը, բոլոր 

վաշտերի խոհարարները և պոդպորուչիկ Ցայտհամլը, որը վարում էր գումարտակի 

տնտեսությունը, ճանապարհ ընկան դեպի Մեդձիլաբորեց գյուղը։ Իբրև պարեկ նրանց 

տվել էին չորս զինվոր։  

Կես ժամ էլ չէր անցել, երբ նրանք վերադարձան հետևի ոտքերը կապած երեք 

խոճկորների և այն ռուսինի ողբացող ընտանիքի հետ, որից բռնագրավել էին 

խոճկորները։ Նրանց հետ էր և Կարմիր Խաչի բարաքի չաղլիկ բժիշկը, որը տաք-տաք 

ինչ-որ բան էր բացատրում ուսերը թոթվող պոդպորուչիկ Ցայտհամլին։  

Վեճն իր գագաթնակետին հասավ շտաբի վագոնի մոտ, երբ զինվորական բժիշկը 

սկսեց կապիտան Սագներին ապացուցել, թե այդ խոճկորները հատկացված են 

Կարմիր Խաչի հոսպիտալին։ Իսկ գյուղացին ոչինչ չէր ուզում լսել և պահանջում էր, 

որ խոճկորներն իրեն վերադարձնեն, քանի որ դրանք իր վերջին ունեցվածքն են և որ 

ոչ մի դեպքում իր խոճկորները չի տա այն գնով, որ իրեն վճարել են։  



Այդ ասելիս նա կապիտան Սագների ձեռքն էր խոթում խոճկորների համար 

ստացած փողը, իսկ նրա կինը կապիտանի մյուս ձեռքը բռնել ու համբուրում էր հնուց 

ի վեր այդ երկրին հատուկ ստորաքարշությամբ։  

Կապիտան Սագները վախեցած էր այդ ամբողջ պատմությունից, և նրան 

դժվարությամբ հաջողվեց պառավին դեն հրել։ Բայց դա քիչ օգուտ տվեց։ Պառավին 

փոխարինեցին երիտասարդ ուժեր, որոնք իրենց հերթին սկսեցին ծծել նրա ձեռքը։  

Պոդպորուչիկ Ցայտհամլը կոմերսանտի տոնով ասաց.  

— Այս գյուղացուն դեռ տասներկու խոճկոր մնացել է, և նրան, համաձայն 

դիվիզիայի տնտեսական մասի № 12420 հրամանի, միանգամայն ճիշտ են վճարել։ 

Համաձայն այդ հրամանի 16-րդ պարագրաֆի, խոզեր պետք է գնել պատերազմից 

չտուժած վայրում, կենդանի քաշի յուրաքանչյուր կիլոգրամի համար վճարելով ոչ 

ավելի, քան 2 կրոն 16 հելլեր։ Պատերազմից տուժած վայրերում կենդանի քաշի 

յուրաքանչյուր կիլոգրամի արժեքի վրա պետք է 36 հելլեր հավելում անել, որով մեկ 

կիլոգրամի արժեքը կդառնա 2 կրոն 52 հելլեր։ Ծանոթություն. Այն դեպքում, երբ 

հաստատվի, որ պատերազմից տուժած վայրերում տնտեսությունը անվնաս է մնացել, 

պահպանելով խոզերի լրիվ գլխաքանակը, խոզերը կարող են ուղարկվել անցնող 

զորամասի մատակարարման համար, իսկ բռնագրավված խոզի մսի համար պետք է 

վճարել ինչպես պատերազմից չտուժած վայրերում, կենդանի քաշի յուրաքանչյուր 

կիլոգրամի արժեքի վրա անելով 12 հելլեր հատուկ հավելում։ Իսկ եթե վիճակը պարզ 

չէ, տեղում անհապաղ կազմել հանձնաժողով՝ մասնակցությամբ շահագրգռված 

անձի, անցնող զորամասի հրամանատարի և այն սպայի կամ ավագ գրագրի (եթե 

խոսքը վերաբերվում է փոքր զորամասի), որին հանձնարարված է տնտեսական 

մասը։  

Այդ ամենը պոդպորուչիկ Ցայտհամլը կարդաց դիվիվիայի հրամանի պատճենից, 

որը շարունակ հետը ման էր ածում և գրեթե անգիր գիտեր։ Նա գիտեր նաև այնպիսի 

մանրամասնություններ, թե մերձճակատային գոտում մեկ կիլոգրամ գազարի գինը 



բարձրանում է մինչև տասնհինգ ամբողջ երեք տասնորդական հելլեր, 

«Offiziersmenagekücheabteilung»[108]-ի համար մերձճակատային գոտում մեկ կիլոգրամ 

ընդակաղամբի գինը բարձրանում է մինչև 1 կրոն 75 հելլեր։  

Նրանք, ովքեր Վիեննայում կազմել էին այդ հրամանը, հավանաբար 

մերձճակատային գոտին պատկերացրել էին որպես գազարով ու ընդակաղամբով 

անչափ հարուստ մի վայր։  

Պոդպորուչիկ Ցայտհամլը հուզված գյուղացու համար այդ հրամանը կարդաց, 

իհարկե, գերմաներեն և նույն լեզվով նրան հարցրեց, թե արդյոք հասկացա՞վ, և երբ 

նա բացասաբար գլուխը թոթվեց, նրա վրա գոռաց.  

— Ուրեմն, հանձնաժողո՞վ ես ուզում։  

Գյուղացին «հանձնաժողով» բառը հասկացավ և գլխով համաձայնության նշան 

արեց։ Մինչդեռ նրա խոճկորներն արդեն տարել էին դաշտային խոհանոցները 

գլխատելու։ Գյուղացուն շրջապատեցին բռնագրավման համար առանձնացված 

սվինավոր զինվորները, և հանձնաժողովը դիմեց դեպի նրանց գյուղը, որպեսզի 

տեղում պարզի՝ արդյոք նա մեկ կիլոգրամի համար 2 կրոն 52 հելլե՞ր պիտի ստանա, 

թե՞ միայն 2 կրոն 28 հելլեր։  

Նրանք դեռ ոտք չէին դրել գյուղի ճամփան, երբ դաշտային խոհանոցներից լսվեց 

խոճկորների հոգևարքային եռակի ճղղոցը։ Գյուղացին հասկացավ, որ ամեն ինչ 

վերջացած է, և հուսահատ գոռաց.  

— Գոնե ամեն մի խոզի համար երկու գուլդեն տվեք։  

Չորս զինվորները ավելի սեղմ շրջապատեցին նրան, իսկ նրա ընտանիքը կտրեց 

կապիտան Սագների և պոդպորուչիկ Ցայտհամլի ճանապարհը, նրանց առաջ ծունկ 

չոքելով փոշոտ ճամփի վրա։ Մայրն ու նրա երկու աղջիկները գրկեցին նրանց 

երկուսի ծնկները, նրանց բարերարներ անվանելով, մինչև որ գյուղացին ռուսինների 



ուկրաինական բարբառով գոռաց, որ վեր կենան։ Թե, իբր, թող խոճկորները 

զինվորների բկին մնան…  

Դրանով էլ հանձնաժողովը դադարեցրեց իր գործունեությունը։ Բայց գյուղացին 

հանկարծ ըմբոստացավ և սկսեց բռունցքներով սպառնալ։ Այնժամ զինվորներից մեկը 

հրացանի խզակոթով այնպես հարվածեց նրան, որ աչքերը մթնեցին, և ամբողջ 

ընտանիքը, երեսները խաչակնքելով, թողեց ու փախավ գերդաստանի հոր 

գլխավորությամբ։  

Դրանից տասը րոպե հետո գումարտակի գրագիրը և հանձնակատար Մատուշիչը 

իրենց վագոնում արդեն խոզի ուղեղ էին անուշ անում։ Կուշտուկուռ խժռելով, ավագ 

գրագիրը ժամանակ առ ժամանակ թունալից դիմում էր կրտսեր գրագիրներին.  

— Երևի դուք էլ կցանկանայիք ուղեղ լափել, ճի՞շտ է։ Չէ տղաներ, սա միայն 

ենթասպաների համար է։ Խոհարարներին հասնում է լյարդն ու երիկամները, 

ֆելդֆեբելներին ուղեղն ու գլուխը, իսկ կրտսեր գրագիրներին՝ միայն երկու 

զինվորաբաժին միս…  

Կապիտան Սագներն արդեն հրաման էր տվել սպայական ճաշի մասին. «Քեմոնով 

խոզի տապակա։ Դրա համար ընտրել, ամենալավ, բայց ոչ այնքան ճարպոտ մսերը»։ 

Ահա թե ինչու այն ժամանակ, երբ Լուպկայի լեռնանցքում զինվորներին ճաշ էին 

բաժանում, նրանցից յուրաքանչյուրն իր կաթսայիկի մեջ հայտնաբերեց մսի երկու 

փոքրիկ կտոր, իսկ ով վատ աստղի տակ էր ծնվել միայն մի կտոր կաշի։  

Խոհանոցում թագավորում էր բանակային սովորական խնամիությունը։ 

Բարիքներից օգտվում էին բոլոր նրանք, ովքեր մոտ էին կանգնած իշխող կլիկին։ 

Սպասյակները ման էին գալիս ճարպից պսպղացող մռութներով։ Բոլոր 

հանձնակատարների փորերը կարծես թմբուկներ լինեին։ Տեղի էին ունենում 

աղաղակող ստահակություններ։  

Հոժարական Մարեկը, արդարասիրությունից դրդված, խոհանոցի մոտ սկանդալ 

բարձրացրեց։ Երբ խոհարարը նրա սուպով լցված կաթսայիկի մեջ խաշած սուկիի մի 



պատկառելի կտոր գցեց, ասելով ․  «Սա մեր պատմագրին», Մարեկն ասաց, թե 

պատերազմի ժամանակ բոլոր զինվորները հավասար են, և դա համընդհանուր 

հավանություն հարուցեց և խոհարարներին հայհոյելու առիթ տվեց։  

Հոժարականը մսի կտորը նորից գցեց իր տեղը, դրանով ցույց տալով, թե ամեն 

տեսակ արտոնություններից հրաժարվում է։ Սակայն խոհանոցում նրան չհասկացան 

և ենթադրեցին, թե գումարտակի պատմագիրը մսի առաջարկված կտորից դժգոհ է, 

ուստի խոհարարը նրա ականջին փսփսաց, թե թող ճաշը բաժանելուց հետո գա, թե 

այն ժամանակ նա նրա համար կկտրի բդի մի մասը։  

Գրագիրների մռութներն էլ էին պսպղում, սանիտարների դեմքերը 

բարեկեցությունից շողում էին, իսկ այդ երանության կողքին դեռ երևում էին վերջին 

մարտերի դեռևս չմաքրված հետքերը։ Ամենուրեք թափված էին 

փամփշտապահունակներ, պահածոյի դատարկ տուփեր, ռուսական, ավստրիական 

ու գերմանական մունդիրների ծվեններ, ջարդված սայլերի մասեր, արյունոտ 

վիրակապերի երկար զոլեր և բամբակ։ Կացարանի նախկին շենքի մոտ, որից միայն 

ավերակների մի կույտ էր մնացել, ծեր սոճու բնի մեջ խրված էր մի չպայթած նռնակ։ 

Ամենուրեք արկերի բեկորներ էին թափված։ Ըստ երևույթին մոտերքում զինվորների 

գերեզմաններ կային, որտեղից անտանելի դիակնահոտ էր փչում։  

Քանի որ եկող ու անցող զորքերն այստեղ ճամբար էին դրել, ապա ամենուրեք 

երևում էին մարդկային կղկղանքի միջազգային ծագում ունեցող կույտեր՝ 

Ավստրիայի, Գերմանիայի և Ռուսաստանի բոլոր ժողովուրդների 

ներկայացուցիչների կղկղանքները։ Տարբեր ազգերի և դավանանքների պատկանող 

զինվորների կղկղանքները հանգչում էին կողք-կողքի և կամ հաշտ ու խաղաղ, առանց 

որևէ վեճի և գժտության, շերտ-շերտ կիտված էին իրար վրա։  

Կիսավեր ջրմուղ աշտարակը, երկաթուղային պահակի փայտյա տնակը և 

առհասարակ այն ամենը, ինչ պատեր ուներ, գնդակներից մաղի պես ծակծկված էին։ 

Ամբողջացնելով պատերազմի հրաշալիքների պատկերը, քիչ հեռվում, բլրի հետևից, 



ծխի սյուներ էին բարձրանում, կարծես այնտեղ մի ամբողջ գյուղ էր այրվում կամ 

ռազմական մեծ օպերացիաներ էին կատարվում։  

Այնտեղ այրում էին խոլերայի և դիզենտերիայի բարաքները ի ուրախություն այն 

պարոնների, որոնք մասնակցել էին հոսպիտալի կառուցմանը և, առիթից օգտվելով, 

աջ ու ձախ գողացել ու գրպանները լցրել, ներկայացնելով խոլերայի և դիզենտերիայի 

գոյություն չունեցող բարաքների շինարարության հաշիվներ։  

Այժմ մի խումբ բարաքներ հատուցում էին մնացած բոլորի փոխարեն, և վառվող 

ծղոտե ներքնակների ժանտահոտության հետ միասին երկինք էին համբառնում այն 

բոլոր հափշտակությունները, որ կատարվել էին էրցհերցոգուհու 

հովանավորությամբ։  

Կայարանի հետևում գտնվող պահեստի վրա գերմանացիները շտապել էին զոհված 

բրանդենբուրգցիների համար հուշարձան կանգնեցնել, որը զարդարել էին «Den 

Helden von Lupkapass»[109] մակագրությամբ և մի մեծ, բրոնզաձույլ գերմանական 

արծվով, ըստ որում ցոկոլի վրա արված մակագրության մեջ նշված էր, թե այդ 

խորհրդանիշը ձուլված է այն ռուսական թնդանոթներից, որ գերմանական վաշտերը 

խլել են Կարպատներն ազատագրելիս։  

Այդ տարօրինակ և իր համար դեռևս անսովոր մթնոլորտում գումարտակը ճաշից 

հետո վագոնների մեջ հանգստանում էր, իսկ կապիտան Սագներն ու նրա համհարզը 

դեռ չէին կարողացել ծածկագիր հեռագրերով բրիգադի բազայի հետ համաձայնեցնել 

գումարտակի հետագա մարշրուտը։  

Հաղորդումներն այնքան անորոշ էին, որ նրանցից միայն այն կարելի էր 

եզրակացնել, թե նրանք պետք է գնային ոչ թե Լուպկայի լեռնանցքը, այլ Շյատորի մոտ 

գտնվող Նովոյե Մեստոյից շարժվեին բոլորովին այլ ուղղությամբ, քանի որ 

հեռագրերի մեջ խոսվում էր Չոպ — Ունգվար — Կիշ-Բերյոզա — Ուժոկ քաղաքների 

մասին։  



Տասը րոպե հետո պարզվեց, որ բրիգադի շտաբում նստած սպան կատարյալ ապուշ 

է. ծածկագիր հեռագիր է ուղարկում, հարցում անելով, թե արդյոք բրիգադի հետ 

խոսողը Յոթանասունհինգերորդ գնդի ութերորդ երթային գումարտա՞կն է 

(զինվորական ծածկագիրը՝ G3)։ Բրիգադի ապուշը զարմացած է, պատասխան 

ստանալով, թե խոսում է Իննսունմեկերորդ գնդի յոթերորդ երթական գումարտակը, և 

հարցնում է, թե ո՛վ է նրանց հրամայել զինվորական երկաթուղով գնալ Մուկաչևո, երբ 

նրանց մարշրուտն է՝ Լուպկայի լեռնանցքով դեպի Գալիցիայի Սանոկ քաղաքը։  

Ապուշը սաստիկ զարմացած է, որ իրեն հեռագրում են Լուպկայի լեռնանցքից, և 

հղում է հետևյալ ծածկահեռագիրը. «Մարշրուտը մնում է անփոփոխ՝ Լուպկայի 

լեռնանցք—Սանոկ, որտեղ սպասել հետագա կարգադրությունների»։  

Կապիտան Սագների վերադառնալուց հետո շտաբի վագոնում սկսում են խոսել 

բացահայտ անխելահասության մասին, ընդ որում ակնարկներ անում, որ եթե 

գերմանացիները չլինեին՝ արևելյան օպերատիվ խումբը բոլորովին գլուխը կկորցներ։  

Պոդպորոլչիկ Դուբը փորձում է հանդես գալ ի պաշտպանություն ավստրիական 

շտաբի անխելահասության և սկսում է դուրս տալ, թե նորերս տեղի ունեցած 

մարտերի պատճառով այս երկիրն ամայացել է և թե երկաթուղին չէր կարող ինչպես 

հարկն է կարգի բերվել։  

Բոլոր սպաները նրան նայում են կարեկցանքով, կարծես ցանկանալով ասել. «Այս 

պարոնը մեղք չունի, նա պարզապես ապուշ է ծնվել»։ Առարկությունների 

չհանդիպելով, պոդպորուչիկ Դուբը սկսում է երկար-բարակ խոսել այն փառավոր 

տպավորության մասին, որ նրա վրա գործում է այդ ավերված վայրը և որը ցույց է 

տալիս, թե ինչպես է կարողանում հարվածել մեր բանակի երկաթյա բռունցքը։ 

Դարձյալ ոչ ոք չի պատասխանում նրան։ Եվ նա կրկնում է. «Այո՛, անտարակույս, 

ռուսներն այստեղից նահանջել են սոսկալի խուճապի մատնված»։  

Կապիտան Սագները մտքում որոշում է, որ երբ իրենք խրամատներում լինեն և 

դրությունը առանձնապես վտանգավոր դառնա, առաջին իսկ հարմար առիթին 



պոդպորուչիկ Դուբին, որպես սպա-հետախույզի, կուղարկի լարափակոցների այն 

կողմը՝ թշնամու դիրքերը տեղադիտելու։ Կապիտան Սագները պորուչիկ Լուկաշին, 

որը, ինչպես և նա, գլուխը դուրս է հանել վագոնի լուսամուտից, շշնջալով ասում է․  

— Ո՞ր սատանան մեր գլխին կապեց այդ քաղաքացիներին։ Որքան կրթված, 

այնքան ավելի հիմար են։  

Թվում է, որ պոդպորուչիկ Դուբը երբեք չի լռի։ Նա նորից սպաներին պատմում է 

այն ամենը, ինչ թերթերում կարդացել է Կարպատյան մարտերի և Սանի ափին 

ավստրո-գերմանական հարձակման ժամանակ Կարպատյան լեռնանցքների համար 

մղված պայքարի մասին։  

Նա պատմում է այնպես, որ իբր ինքը ոչ միայն մասնակցել, այլև անձամբ 

ղեկավարել է բոլոր գործողությունները։  

Առանձնապես նողկանք էին պատճառում նրա այսօրինակ խոսքերը. «Հետո մենք 

շարժվեցինք դեպի Բուկովսկո, որպեսզի մեզ համար ապահովենք Բուկովսկո — 

Դինուվ գիծը, կապ պահպանելով այն խմբի հետ, որ գտնվում էր Բոլշայա 

Պոլյանկայում, որտեղ մենք ջախջախեցինք թշնամու Սամարյան դիվիզիան»։  

Պորուչիկ Լուկաշը չկարողացավ իրեն զսպել և, պոդպորուչիկ Դուբին ընդհատելով, 

վրա բերեց. «Որի մասին դու, ըստ երևույթին, դեռևս պատերազմից առաջ խոսում էիր 

քո նահանգական վարչության պետի հետ»։  

Պոդպորուչիկ Դուբը թշնամաբար նայեց պորուչիկ Լուկաշին և վագոնից դուրս 

եկավ։  

Զինվորական գնացքը կանգնած էր ուղեթմբի վրա, իսկ ներքևում, դարալանջից մի 

քանի մետր հեռու թափված էին զանազան առարկաներ, որ դեն էին նետել նահանջող 

ռուս զինվորները, որոնք, ըստ երևույթին, անցել էին այդ խանդակով։ Այդտեղ 

թափված էին ժանգոտած թեյամաններ, պուտուկներ, փամփշտակալներ։ Հենց 

այդտեղ էլ, ամեն տեսակ առարկաների կողքին, ընկած էին փշալարերի կծիկներ և 



դարձյալ արյունոտ վիրակապեր ու բամբակ։ Խանդակի վերևում կանգնած էին մի 

խումբ զինվորներ, և պոդպորուչիկ Դուբը նկատեց, որ Շվեյկն էլ նրանց մեջ է և ինչ-որ 

բան է բացատրում։  

Նա գնաց այնտեղ։  

— Ի՞նչ է պատահել,— խստորեն գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը, կանգնելով ուղիղ 

Շվեյկի դիմաց։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— բոլորի փոխարեն 

պատասխանեց Շվեյկը,— նայում ենք։  

— Ի՞նչի եք նայում։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, նայում ենք ներքև, խանդակին։  

— Իսկ ո՞վ է ձեզ թույլ տվել նայել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, այդպես է կամեցել Բրուկի մեր 

գնդապետ պարոն Շլագրը։ Երբ մենք ռազմաճակատ էինք գնում, նա իր հրաժեշտ 

ճառի մեջ մեզ պատվիրեց մարտերի վայրերով անցնելիս առանձնապես 

ուշադրություն դարձնել, թե ինչպես են ծավալվել ճակատամարտերը, որպեսզի 

դրանից մեզ համար օգուտ քաղենք։ Եվ ահա այստեղ, պարոն լեյտենանտ, այս 

խանդակի մեջ, մենք տեսնում ենք, թե զինվորը փախչելիս ի՛նչը պետք է դեն գցի։ Մենք 

այստեղ հասկացանք, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, թե որքան 

հիմար բան է, որ զինվորն իր հետ ամեն տեսակ ավելորդ իրեր է քարշ տալիս։ 

Դրանով նա իրեն իզուր ծանրաբեռնում է։ Դրանից նա իզուր հոգնում է։ Երբ զինվորն 

այդպիսի ծանրություն է քարշ տալիս, նրա համար կռվելը դժվար կլինի։  

Պոդպորուչիկ Դուբի սրտում հույս ծագեց, թե վերջապես կկարողանա Շվեյկին 

ռազմադաշտային դատարանի ձեռքը հանձնել նրա հակամիլիտարիստական 

դավաճանական պրոպագանդայի համար, ուստի շտապ հարցրեց․  



— Դուք, ուրեմն, կարծում եք, որ զինվորը պետք է փամփուշտները կամ սվինը դե՞ն 

գցի, որպեսզի նրանք ընկած մնան որևէ խանդակի մեջ, ինչպես, ահա, այստեղ։  

— Բնավ ոչ, ո՛չ մի դեպքում, պարոն լեյտենանտ,— անուշիկ ժպտալով 

պատասխանեց Շվեյկը,— բարեհաճեցեք նայել ներքև, ահա այդ դեն նետված երկաթե 

միզամանին։  

Եվ իսկ ապես, ուղեթմբի տակ, խեցատների մեջ, գրգռիչ տեսքով ընկած էր ժանգը 

կերած, վրայի էմալը թափված մի միզաման։ Այդ բոլոր առարկաները, որ տնային 

գործածության համար պիտանի չէին, կայարանապետը հավաքել ու կիտել էր 

այդտեղ իբրև դիսկուսիաների նյութ գալիք դարերի հնաբանների համար, որոնք 

հայտնագործելով այդ բանակատեղը՝ զարմանքից բոլորովին կապշեն, իսկ նրանց 

երեխաները դպրոցներում կուսումնասիրեն էմալապատ միզամանների դարը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը նայեց այդ առարկային, և նրան ուրիշ ոչինչ չէր մնում անել, 

քան միայն հավաստել, թե իսկապես դա մեկն է այն հաշմանդամներից, որոնք իրենց 

երիտասարդությունն անցրել են մահճակալի տակ։  

Դա բոլորի վրա մեծ տպավորություն գործեց։ Իսկ քանի որ պոդպորուչիկ Դուբը լուռ 

էր, ապա խոսեց Շվեյկը․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, որ մի անգամ Պոդեբրադի 

կուրորտում ահա այդպիսի մի միզամանի հետ շատ մազալու բան է պատահել… Այդ 

մասին մեր քաղաքում պատմում էին Վինոգրադիի պանդոկներից մեկում։ Այն 

ժամանակ Պոդեբրադիիում սկսել էին հրատարակել «Անկախություն» կոչվող մի 

ժուռնալիկ, որի գլուխն էր անցել Պոդեբրադիի դեղատան տերը, իսկ խմբագիր էր 

նշանակվել դոմաժլիցցի Վլադիսլավ Հայեկը։  

Դեղատան տերը շատ տարօրինակ մարդ էր, հին միզամաններ ու ամեն տեսակ 

անպետք բաներ էր հավաքում, այնպես որ մի ամբողջ թանգարան էր ստեղծել։ Իսկ իմ 

ասած Հայեկը մի անգամ իր տուն է հրավիրում իր մի բարեկամին, որը նույնպես 

գրում էր թերթերում։ Այստեղ նրանք մի լավ կոնծում են, քանի որ մի ամբողջ շաբաթ 



չէին տեսնվել։ Եվ բարեկամը նրան խոստանում է այդ հյուրասիրության համար մի 

«ֆիլիտոն» գրել ասածս «Անկախություն» անկախ ժուռնալի մեջ, որից ինքը կախում 

ուներ։ Եվ ահա նրա բարեկամը մի «ֆիլիտոն» է գրում ոմն կոլեկցիոների մասին, որր 

Լաբայի ափին ավազի, մեջ մի թիթեղե միզաման էր գտել և, այն համարելով սուրբ 

Վացլավի սաղավարտը, այնպիսի աղմուկ էր բարձրացրել, որ Հրադեցի եպիսկոպոս 

Բրինիխը թափորով ու խաչվառներով եկել էր սաղավարտը տեսնելու։ Պոդեբրադիի 

դեղատան տերը կարծեց, թե դրանով իրեն են ակնարկում, և Հայեկին դատի տվեց։  

Պոդպորուչիկը մեծ բավականությամբ Շվեյկին ցած կհրեր, բայց ինքն իրեն զսպեց և 

բոլորի վրա բղավեց.  

— Ձե՛զ ասում եմ, այստեղ իզուր չկանգնել ու չնայել։ Դուք բոլորդ ինձ դեռ չեք 

ճանաչում, բայց կճանաչեք։ Դուք կմնաք այստեղ, Շվեյկ,— հրամայեց նա 

սպառնագին, երբ Շվեյկը մյուսների հետ միասին քայլերն ուղղեց դեպի վագոնը։  

Նրանք մնացին երես առ երես։ Պոդպորուչիկ Դուբը մտածում էր, թե էլ ինչ 

ահաբեկիչ բան ասի, բայց Շվեյկը նրան կանխեց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, լավ կլինի այս եղանակը 

երկար տևի։ Ցերեկը այնքան էլ շոգ չէ, իսկ գիշերները շատ հաճելի են։ Ռազմական 

գործողությունների ամենահարմար ժամանակն է։  

Պոդպորուչիկ Դուբը դուրս քաշեց ատրճանակն ու հարցրեց․  

— Գիտե՞ս սա ինչ է։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն լեյտենանտ, գիտեմ։ Մեր օբեր-լեյտենանտ Լուկաշի 

ատրճանակն էլ ճիշտ և ճիշտ այդպիսին է։  

— Ուրեմն, միտդ պահիր, սրիկա՛,— խստորեն և արժանապատվորեն ասաց 

պոդպորուչիկ Դուբը, ատրճանակը տեղը դնելով։— Իմացած եղիր, որ վերջդ վատ 

կլինի, եթե սրանից հետո էլ շարունակես քո պրոպագանդան։  



Պոդպորուչիկ Դուբը հեռանալով՝ գոհունակորեն ինքն իրեն կրկնում էր. «Լավ 

ասացի նրան, պրո-պա-գան-դան, այո՛, պրո-պա-գան-դա՜ն․․․»։  

Նախքան վագոն մտնելը, Շվեյկը մի քիչ հետ ու առաջ քայլեց, ինքն իրեն 

քրթմնջալով.  

— Ո՞ր դասի մեջ մտցնեմ նրան,— և նրա գիտակցության մեջ քանի գնում, այնքան 

որոշակի էր դառնում «կիսատռան» անունը։  

Զինվորական բառապաշարի մեջ «տռան» բառը վաղուց ի վեր մեծ սեր էր վայելում։ 

Այդ պատվավոր անունը տրվում էր գլխավորապես գնդապետներին կամ տարեց 

կապիտաններին ու մայորներին։ «Տռան»-ը «քնձռոտ ծերուկ» մականվան հաջորդ 

աստիճանն էր… Առանց այդ մակդիրի «ծերուկ»-ը փաղաքշական անուն էր 

համարվում այն ծեր գնդապետի կամ մայորի համար, որը թունդ գոռգոռում, բայց իր 

զինվորներին սիրում և պաշտպանում էր մյուս գնդերից, մանավանդ օտար 

պարեկներից, որոնք նրա զորամասի զինվորներին գինետներից դուրս էին հանում, 

երբ նրանք այնտեղ նստում էին սահմանված ժամանակից ավելի։ «Ծերուկը» 

զինվորների մասին հոգում էր, հետևում, որ ճաշը լավ լինի։ Սակայն նա անպայման 

որևէ թուլություն էր ունենում, և երբ թուլությունը բռնում էր՝ էլ պրծավ։ Դրա համար էլ 

նրան «ծերուկ» էին անվանում։  

Բայց եթե «ծերուկը» իզուր տեղը բծախնդրություն էր անում զինվորների և 

ենթասպաների նկատմամբ, գիշերային վարժություններ ու նմանօրինակ բաներ 

սարքում, ապա նա սոսկական «ծերուկից» դառնում էր «անպիտան ծերուկ» կամ 

«նողկալի ծերուկ»։  

Անպիտանության, բծախնդրության ու հիմարության բարձրագույն աստիճանը 

արտահայտվում էր «տռան» բառով։ Այդ բառն իր մեջ ամփոփում էր ամեն ինչ։ Բայց 

քաղաքացիական տռանի և զինվորական տռանի միջև մեծ տարբերություն կար։  

Առաջինը, քաղաքացիականը, նույնպես պետ է հանդիսանում, և սովորաբար 

հիմնարկներում նրան այդպես անվանում են ցրիչներն ու աստիճանավորները։ Նա 



ֆիլիստեր-բյուրոկրատ է, որը հանդիմանում է, օրինակ, այն բանի համար, որ 

սևագրությունը ծծանով լավ չեն չորացրել և այլն։ Նա բացառիկ ապուշ է և անասուն, 

ավանակ, որը խելոք է ձևանում, ցույց տալիս, թե իբր ամեն ինչ հասկանում է, ամեն 

ինչ կարողանում է բացատրել, և, բացի դրանից, բոլորից նեղանում է։  

Ով զինվորական ծառայության մեջ եղել է, նա, իհարկե, հասկանում է այդ տիպի և 

զինվորական մունդիր կրող տռանի միջև եղած տարբերությունը։ Այստեղ այդ բառը 

նշանակում էր այնպիսի ծերուկ, որը եղել է իսկական անպիտան ծերուկ, որը 

շարունակ զոռով փորձանքի մեջ է ընկել և, այնուամենայնիվ, ընկրկել ամեն մի 

խոչընդոտի առաջ։ Նա զինվորներին չի սիրել, ապարդյուն պայքարել է նրանց դեմ, 

զինվորների մեջ ձեռք չի բերել այն հեղինակությանը, որ վայելում է սոսկական 

«ծերուկը» և մասամբ «նողկալի ծերուկը»։  

Մի քանի կայազորներում, ինչպես, օրինակ, Տրենտոյի կայազորում, «տռանի» 

փոխարեն ասում էին «մեր հին արտաքնոցը»։ Այդ բոլոր դեպքերում խոսքը 

վերաբերվում էր տարեց մարդու, և եթե Շվեյկն իր մտքում պոդպորուչիկ Դուբին 

անվանեց «կիսատռան», ապա վարվեց միանգամայն տրամաբանորեն, քանզի 

պոդպորուչիկ Դուբը և՛ տարիքով, և՛ աստիճանով, և՛ առհասարակ իր ամեն ինչով 

«տռանից» դեռևս հիսուն տոկոսով պակաս էր։  

Այդ մտքերով տարված վերադառնալով իր վագոնը, Շվեյկը հանդիպեց սպասյակ 

Կուներտին։ Կուներտի թուշն ուռած էր, և նա անհասկանալի քրթմնջում էր, թե քիչ 

առաջ ընդհարում է ունեցել պոդպորուչիկ Դուբի հետ, որն առանց որևէ պատճառի 

նրան ապտակներ է հասցրել, ասելով, թե իբր որոշակի ապացույցներ ունի, որ 

Կուներտը Շվեյկի հետ կապ է պահպանում։  

― Որ այդպես է,— ասաց Շվեյկը,— գնանք զեկույցի։ Ավստրիական զինվորը 

պարտավոր է ապտակներ հանդուրժել միայն որոշ դեպքերում։ Քո պարոնը բոլոր 

սահմաններն անցել է, ինչպես ասում էր ծերուկ Եվգենի Սավոյացին՝ «այստեղից 

մինչև այստեղ»։ Հիմա դու պարտավոր ես գնալ զեկույցի, իսկ եթե չգնաս՝ ես ինքս քեզ 



մի ապտակ կտամ։ Այն ժամանակ կիմանաս, թե զինվորական կարգապահությունն 

ինչ է։ Կառլինի զորանոցներում մի լեյտենանտ կար, ազգանունը Հաուսներ։ Նա էլ մի 

սպասյակ ուներ, որի ռեխին խփում էր ու քամակին քացիներ հասցնում։ Մի անգամ 

լեյտենանտն այնպես ջնջխեց այդ սպասյակի ռեխը, որ նա բոլորովին բժժեց ու գնաց 

զեկույցի, իսկ զեկույցի ժամանակ ամեն ինչ իրար խառնեց և ասաց, թե իրեն քացիներ 

են տվել։ Իհարկե, մեծապատիվ սպասյակին սուտ զեկույցի համար երեք շաբաթ 

նստեցրին։  

— Սակայն դրանով բանը չի փոխվում,— շարունակեց Շվեյկը,― Չէ՞ որ դա հենց 

այն է, որի մասին հաճախ սիրում էր խոսել բժշկական ֆակուլտետի ուսանող 

Հոուբչիկան։ Նա ասում էր, որ միևնույնն է, թե պատալոգիական ինստիտուտում ում 

կհերձես, կախվա՞ծ թե թունավորված մարդու։ Ես էլ եմ գալիս քեզ հետ։ Պատերազմի 

ժամանակ երկու ապտակը շատ բան է նշանակում։  

Կուներտը բոլորովին բժժեց և Շվեյկի հետևից քարշ եկավ դեպի շտաբի վագոնը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը լուսամուտից գլուխը դուրս հանելով՝ գոռաց.  

— Ի՞նչ եք անում այստեղ, սրիկանե՛ր։  

― Քեզ արժանավայել կերպով պահիր,— խորհուրդ տվեց Շվեյկը Կուներտին, նրան 

ներս հրելով վագոնը։  

Վագոնի միջանցք դուրս եկավ պորուչիկ Լուկաշը, իսկ նրա հետևից՝ կապիտան 

Սագները։  

Պորուչիկ Լուկաշը, որ Շվեյկի պատճառով այնքան անախորժություններ էր ապրել, 

շատ զարմացավ, քանի որ Շվեյկի դեմքը զրկվել էր իր սովորական բարեհոգությունից, 

այլևս չուներ բոլորին ծանոթ անուշիկ արտահայտությունը։ Դեռ ընդհակառակը, նրա 

դեմքը ցույց էր տալիս, որ տեղի են ունեցել նոր անախորժ իրադարձություններ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ,— ասաց Շվեյկը,— 

զեկույցի հարց կա։  



— Միայն թե, խնդրում եմ, հիմար մի՛ ձևանա, Շվեյկ։ Դա ինձ արդեն զզվեցրել է։  

— Թույլ տվեք ասել, ես ձեր երթային գնդի հանձնակատարն եմ, իսկ դուք, թույլ 

տվեք ասել, բարեհաճում եք լինել տասնմեկերորդ վաշտի հրամանատարը։ Ես 

գիտեմ, որ դա շատ տարօրինակ է թվում, բայց այն էլ գիտեմ, որ պարոն լեյտենանտ 

Դուբը ձեզ է ենթարկվում։  

— Դուք, Շվեյկ, բոլորովին ցնդել եք,— ընդհատեց նրան պորուչիկ Լուկաշը։— Դուք 

հարբած եք և ավելի լավ կանեք, եթե այստեղից հեռանաք։ Հասկանո՞ւմ ես, տխմար 

անասուն։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ,— ասաց Շվեյկը, առաջ 

հրելով Կուներտին,— սա ճիշտ և ճիշտ նման է այն բանին, թե ինչպես մի անգամ 

Պրագայում փորձում էին պաշտպանական վանդակը, որպեսզի ոչ ոք տրամվայի տակ 

չընկներ։ Այդ փորձի համար իրեն զոհաբերեց հենց ինքը գյուտարարը, իսկ հետո 

քաղաքը ստիպված եղավ նրա այրուն հատուցում վճարել։  

Կապիտան Սագները, չիմանալով ինչ ասել, գլուխը շարժում էր ի նշան 

համաձայնության, մինչդեռ պորուչիկ Լուկաշի դեմքը հուսահատություն էր 

արտահայտում։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, ամեն ինչի մասին պետք է 

զեկուցել,— անողոքաբար շարունակեց Շվեյկը։— Դեռևս Բրուկում դուք ինձ ասում 

էիք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, թե քանի որ ես դարձել եմ վաշտի հանձնակատար, 

ապա զանազան հրամաններ կատարելուց բացի, ուրիշ պարտականություններ էլ 

ունեմ։ Ես պետք է իրազեկ լինեմ այն ամենին, ինչ կատարվում է վաշտում։ Այդ 

կարգագրության հիման վրա ինձ թույլ եմ տալիս ձեզ զեկուցել, պարոն 

օբեր֊լեյտենանտ, որ պարոն լեյտենանտ Դուբը առանց որևէ պատճառի ապտակել է 

իր սպասյակին։ Այդ մասին, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր֊լեյտենանտ, ես 

բոլորովին չէի խոսի, բայց քանի որ պարոն լեյտենանտ Դուբը ձեր ստորադրյալն է, 

ապա մտածեցի, որ պարտավոր եմ այդ մասին ձեզ զեկուցել։  



— Տարօրինակ բան,— մտածկոտ ասաց կապիտան Սագները։  

— Ինչո՞ւ եք դուք, Շվեյկ, Կուներտին շարունակ մեր կողմը հրում։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գումարտակի հրամանատար, ամեն ինչի 

մասին հարկավոր է զեկուցել։ Նա հիմար է․ պարոն լեյտենանտ Դուբը նրա մռութը 

ջնջխել է, իսկ նա ամաչում էր մենակ գնալ զեկույցի։ Բարեհաճեցեք, պարոն 

կապիտան, տեսնել, թե ինչպես նրա ծնկները գողում են․ քիչ է մնում վախից մեռնի, 

որ պետք է զեկույց տա։ Ես որ չլինեի, նա երբեք սիրտ չէր անի գալ զեկուցելու, ինչպես 

այն բիտոուխովցի Կուգելը, որը իսկական ծառայության մեջ այնքան գնաց զեկուցելու, 

մինչև որ նրան տեղափոխեցին նավատորմ, որտեղ ծառայեց մինչև կորնետի 

աստիճան ստանալը և հետո Խաղաղ օվկիանոսի ինչ֊որ կղզում դասալիք 

հայտարարվեց։ Հետո նա այնտեղ ամուսնացավ և զրույց ունեցավ ճանապարհորդ 

Գավլասայի հետ, որը ոչ մի կերպ չէր կարողանում նրան տեղաբնակներից տարբերել։ 

Առհասարակ շատ ցավալի է, որ մարդ ստիպված է լինում մի քանի դատարկ 

ապտակների համար զեկույցի գնալ։ Նա առհասարակ չէր ուզում այստեղ գալ, ասում 

էր, թե չի գա։ Նա այնքան այդպիսի ապտակներ է կերել, որ չի էլ իմանում, թե հիմա 

խոսքը որ ապտակի մասին է։ Նա ինքը երբեք չէր գա այստեղ և առհասարակ չէր 

ուզում գալ զեկուցելու։ Նա սրանից հետո էլ թույլ կտա իրեն ծեծել։ Համարձակվում եմ 

զեկուցել, պարոն կապիտան, նայեցեք նրան, տեսեք, թե ինչպես վախից բժժել է։ Մյուս 

կողմից էլ, նա պարտավոր է անմիջապես բողոքել, քանի որ մի քանի ապտակ է 

ստացել։ Բայց նա չէր համարձակվում, որովհետև գիտեր, որ ավելի լավ է, ինչպես 

գրել է մի բանաստեղծ, լինել «համեստ մանուշակ»։ Նա, ախր, պարոն լեյտենանտ, 

Դուբի սպասյակն է։  

Կուներտին առաջ հրելով, Շվեյկը նրան ասաց․  

― Մի սրթսրթա ուռենու տերևի պես։  



Կապիտան Սագները Կուներտին հարցրեց, թե բանն ինչպես է եղել։ Կուներտը, 

ամբողջ մարմնով դողալով, խնդրեց այդ մասին հարցնել իրեն՝ պարոն լեյտենանտին, 

և ասաց, որ առհասարակ պարոն լեյտենանտ Դուբը նրա մռութին չի խփել։  

Հուդա Կուներտը, շարունակելով դողդողալ, նույնիսկ այն էլ ասաց, թե այդ ամենը 

Շվեյկն է հնարել։  

Այդ ցավալի միջադեպին վերջ դրեց ինքը՝ պոդպորուչիկ Դուբը, որ հանկարծ 

հայտնվեց և Կուներտի վրա գոռաց․  

— Ուզում ես նո՞ր ապտակ ստանալ։  

Ամեն ինչ պարզ դարձավ, և կապիտան Սագները պոդպորուչիկ Դուբին ուղղակի 

հայտարարեց․  

— Այսօրվանից Կուներտը ուղարկվում է գումարտակի խոհանոց, իսկ ինչ 

վերաբերում է նոր սպասյակ նշանակելուն, ապա այդ հարցով դիմիր ավագ գրագիր 

Վանեկին։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ձեռքը հովարին դրեց և հեռանալիս Շվեյկին ասաց․  

— Գրազ կգամ, որ կախաղանից չեք խուսափի։  

Դուբի գնալուց հետո Շվեյկը զգացված ու մտերմաբար դիմեց պորուչիկ Լուկաշին․  

— Մնիխով Գրադիշչեում էլ մի այդպիսի պարոն կար։ Մի անգամ նա էլ նույն բանն 

ասաց մի այլ պարոնի, որը պատասխանեց․ «Ուրեմն, կախաղանի տակ կտեսնվենք»։  

— Համա՜ թե ապուշ եք, Շվեյկ,— սրտանց ասաց պորուչիկ Լուկաշը։— Միայն թե 

չհամարձակվեք, ինչպես սովորաբար անում եք, պատասխանել ․  «ճիշտ այդպես, 

ապուշ եմ»։  

— Frappante![110]— բացականչեց կապիտան Սագները, գլուխը դուրս հանելով 

լուսամուտից։ Նա ուրախությամբ գլուխը ներս կքաշեր, բայց արդեն ուշ էր։ 



Դժբախտությունն արդեն տեղի էր ունեցել ․  լուսամատի տակ կանգնած էր 

պոդպորուչիկ Դուբը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը իր ափսոսանքը հայտնեց, որ կապիտան Սագները գնացել և 

չէր լսել նրա եզրակացություններն արևելյան ճակատի հարձակման մասին։  

— Եթե մենք ուզում ենք ինչպես հարկն է հասկանալ այդ վիթխարի հարձակումը,— 

գոռում էր պոդպորուչիկ Դուբը լուսամուտն ի վեր,― մեզ հաշիվ պետք է տանք, թե 

հարձակումն ինչպես ծավալվեց ապրիլի վերջերին։ Մենք պետք է ճեղքեինք 

ռուսական ճակատը և այդ ճեղքման համար ամենաձեռնտու համարեցինք 

Կարպատների և Վիսլայի միջև ընկած ճակատը։  

— Այդ մասին ես քեզ հետ չեմ վիճում,— չոր պատասխանեց Սագները և 

լուսամուտից հեռացավ։  

Կես ժամ հետո, երբ գնացքը նորից շարժվեց Սանոկի ուղղությամբ, կապիտան 

Սագները մեկնվեց նստարանի վրա և քնած ձևացավ, որպեսզի պոդպորուչիկ Դուբը 

նորից գլուխ չտաներ հարձակմանը վերաբերող իր անմտություններով։  

Այն վագոնում, որտեղ գտնվում էր Շվեյկը, պակասում էր Բալոունը։ Նա խնդրել էր 

իրեն թույլ տալ հացով քերել ու մաքրել այն կաթսան, որի մեջ գուլյաշ էին եփել։ 

Գնացքը մեկնելու պահին Բալոունը գտնվում էր դաշտային խոհանոցների բաց 

վագոնում և, երբ գնացքը ցնցվեց, նա շատ անախորժ դրության մեջ ընկավ, գլխիվայր 

թրմփալով կաթսայի մեջ։ Կաթսայից դուրս էին ցցված միայն ոտքերը։ Շուտով նա 

ընտելացավ այդ նոր վիճակին, և կաթսայի միջից վերստին ճպճպոց հնչեց, ճիշտ 

այնպիսի ճպճպոց, որ ոզնին արձակում է ուտիճներ որսալիս։ Հետո լսվեց Բալոունի 

աղերսալից ձայնը․  

— Ի սեր աստծո, եղբայրնե՛ր, բարի եղեք, ինձ համար մի կտոր էլ հաց գցել այստեղ։ 

Այստեղ սոուս շատ կա։  



Այդ երանությունը շարունակվեց մինչև հաջորդ կայարանը, որին տասնմեկերորդ 

վաշտը հասավ փայլելու աստիճան մաքրված կաթսայով։  

― Աստված ձեր կյանքն երկար անի ընկերներ,— սրտանց շնորհակալություն 

հայտնեց Բալոունը։— Այն օրվանից, ինչ զինվորական ծառայության մեջ եմ, առաջին 

անգամ է բախտս բանում։  

Եվ նա իրավացի էր։ Լուպկայի լեռնանցքում Բալոունը երկու բաժին գուլյաշ 

ստացավ։ Բացի դրանից, պորուչիկ Լուկաշը, որի համար Բալոունը սպայական 

խոհանոցից ճաշը բերեց առանց ձեռք տալու, ուրախությունից կեսից ավելին թողեց 

նրան։ Բալոունը միանգամայն երջանիկ էր։ Նա ճոճում էր ոտքերը, որ ցած էր կախել 

վագոնից։ Հանկարծ զինվորական ծառայությունը նրան մի տեսակ ջերմ ու հարազատ 

թվաց։  

Խոհարարը սկսեց նրան ձեռք առնել։ Նա ասաց, թե Սանոկում նրանց համար 

ընթրիք և մի ճաշ էլ են պատրաստելու այն ընթրիքների ու ճաշերի փոխարեն, որ 

զինվորները ճանապարհին չեն ստացել։ Բալոունը հավանություն տալով գլուխը 

շարժեց և շշնջաց․ «Ա՛յ, կտեսնեք, ընկերներ, աստված մեզ չի լքի»։  

Բոլորն սկսեցին սրտանց ծիծաղել, իսկ խոհարարը, դաշտային խոհանոցի վրա 

նստած, սկսեց երգել․  

Դարդ մի՛ անի, դարդ մի՛ անի, 

Աստված միշտ էլ մի ճար կանի․ 

Թե որ գցի փորձանքի մեջ՝ 

Ինքն էլ միջից դուրս կհանի։ 

Թե որ գցի մթին անտառ՝ 

Ցույց կտա քեզ մի ճանապարհ։ 

Դարդ մի՛ անի, դարդ մի՛ անի, 

Աստված միշտ էլ մի ճար կանի։ 



Շավնե կայարանի այն կողմում, հովտի մեջ, նորից սկսեցին զինվորական 

գերեզմանոցներ հանդիպել։ Շավնեի մոտ գնացքից նկատվում էր մի քարե խաչ վրան 

գլխատված Քրիստոս, որի գլուխը թռցրել էին երկաթգիծը գնդակոծելիս։  

Գնացքը արագացնում էր իր ընթացքը, ձորահովտով սլանալով դեպի Սանոկ։ 

Ավելի ու ավելի հաճախ էին ավերված գյուղեր հանդիպում։ Նրանք երկաթգծի երկու 

կողմերով ձգվում էին մինչև հորիզոն։  

Կուլաշնայի մոտ, ներքևում, գետի մեջ ընկած էր Կարմիր Խաչի մի ջախջախված 

գնացք։  

Բալոունն աչքերը չռեց․  նրան զարմացրին հատկապես շոգեքարշի ցրիվ եկած 

մասերը։ Ծխնելույզը խրվել էր ուղեթմբի մեջ և այնտեղից դուրս ցցվել 

քսանութսանտիմետրանոց հրանոթի պես։  

Այդ տեսարանը գրավեց ամբողջ վագոնի ուշադրությունը։ Ամենից շատ զայրացավ 

խոհարար Յուրայդան․  

— Մի՞թե կարելի է Կարմիր Խաչի վագոնների վրա կրակել։  

— Չի կարելի։ Բայց թույլատրվում է,— պատասխանեց Շվեյկը։— Լա՜վ են նշան 

բռնել։ Հետո ամեն մեկը կարող է արդարանալ, թե դա գիշերն է եղել, կարմիր խաչը չեն 

նկատել։ Առհասարակ աշխարհիս երեսին շատ բան չի կարելի անել, բայց արվում է։ 

Բանն էլ հենց այն է, որ մարդ աշխատի անել այն, ինչ չի կարելի անել։ Պիսեկի մոտ 

կայացած կայսրական զորաշարժերի օրերին հրաման եկավ, թե երթի ժամանակ 

արգելվում է զինվորների ձեռն ու ոտը կապել։ Բայց մեր կապիտանը մտածեց դա 

ուրիշ կերպ անել։ Նա հրամանի վրա միայն ծիծաղեց․ չէ՞ որ պարզ է, որ կապված 

զինվորը չի կարող քայլել։ Այնպես որ նա ըստ էության այդ հրամանը չխախտեց, այլ 

պարզապես կապված զինվորներին գցեց գամակի սայլերի մեջ և շարունակեց երթը։ 

Կամ ահա մի ուրիշ դեպք, որ տեղի է ունեցել մեր փողոցում հինգ թե վեց տարի առաջ։ 

Մի տան երկրորդ հարկում ապրամ էր պան Կառլիկը, իսկ մի հարկ վերև՝ մի շատ 

օրինավոր մարդ, կոնսերվատորիայի ուսանող Միկեշը։ Այդ Միկեշը թունդ կնամոլ էր 



և սկսել էր, ի միջի այլոց, պան Կառլիկի աղջկա հետևից քարշ գալ, քանի որ պան 

Կառլիկը տրանսպորտային գրասենյակի և հրուշակարանի տեր էր, իսկ 

Մորավիայում էլ մի տեղ ուրիշի անունով կազմատուն ուներ։ Երբ պան Կառլիկն 

իմացավ, որ կոնսերվատորիայի ուսանողն իր աղջկա հետևից քարշ է գալիս, գնաց 

նրա բնակարանն ու ասաց. «Ես ձեզ արգելում եմ աղջկանս հետ ամուսնանալ, 

շրջմոլիկի մեկը։ Ես իմ աղջկան ձեզ չեմ տա»։— «Լավ,— պատասխանեց պան 

Միկեշը,— ի՛նչ արած, եթե չի կարելի, ուրեմն չի կարելի։ Հո բոլորովին չպիտի 

կորչեմ»։ Երկու ամիս անց պան Կառլիկը նորից եկավ ուսանողի մոտ, այս անգամ 

կնկան էլ բերելով, և երկուսով միաբերան ասացին․  «Սրիկա՛, դուք մեր աղջկան 

պատվազրկել եք»։ «Միանգամայն ճիշտ է,— հաստատեց նա,— ես, ողորմած տիկին, 

աղջկան փչացրել եմ»։ Պան Կառլիկը սկսեց նրա վրա բղավել,— թեև բոլորովին 

իզուր,— չէ՞ որ ինքն ասել է, թե շրջմոլիկի մեկին աղջիկ չի տա։ Իսկ ուսանողը շատ 

խելացի պատասխանեց, թե ինքն էլ չի ուզում այդպիսի աղջկա հետ ամուսնանալ, իսկ 

այն ժամանակ խոսք չի եղել, թե նա աղջկան ինչ կարող է անել։ Այդ մասին նրանք ոչ 

մի խոսակցություն չեն ունեցել, իսկ նա իր խոսքի տերը կլինի, այնպես որ թող 

բոլորովին չանհանգստանան․  նա չի ուզում աղջկա հետ ամուսնանալ, վճռական 

բնավորություն ունի, թեթևսոլիկի մեկը չէ, այնպես որ իր ասածն ասած է։ Իսկ եթե 

սկսեն իրեն հետապնդել, ի՛նչ արած, իր խիղճը մաքուր է։ Հանգուցյալ մայրը մեռնելիս 

նրանից երդում է առել, որ նա կյանքում երբեք սուտ չի ասի։ Նա նրան խոստացել է 

այդպես վարվել, նա դրա համար երդում է տվել, իսկ այդպիսի երդումը անխախտելի 

է։ Նրանց ընտանիքում առհասարակ ոչ ոք սուտ չի ասել, դպրոցում էլ նա վարքից 

միշտ գերազանց գնահատական է ստացել։ Ահա տեսնում եք, չթույլատրված որոշ 

բաներ կարելի է անել, ճանապարհները կարող են տարբեր լինել, բայց բոլորս դիմում 

ենք դեպի մի նպատակ։  

— Թանկագի՛ն ընկերներ,— գոչեց հոժարականը, որը եռանդով ինչ-որ նշումներ էր 

անում,― չկա չարիք առանց բարիքի։ Կարմիր խաչի այդ պայթեցված, կիսաայրված և 

ուղեթմբից ցած գլորված գնացքն ապագայում մեր գումարտակի փառապանծ 



պատմությունը կհարստացնի մի նոր հերոսական սխրագործությամբ։ 

Պատկերացրեք, որ ահա այսպես, ինչպես ես արդեն նշել եմ, մոտավորապես 

սեպտեմբերի 16֊ին մեր գումարտակի ամեն մի վաշտից մի քանի հասարակ 

զինվորներ կապրալի հրամանատարությամբ հանձն կառնեն պայթեցնել թշնամու 

զրահագնացքը, որը մեզ գնդակոծում և խանգարում է գետն անցնել։ Գյուղացու շորեր 

հագած, նրանք արիաբար կկատարեն իրենց առաջադրանքը։  

— Այս ի՞նչ բան է,— զարմացավ հոժարականը, նայելով իր տետրին,― ինչպե՞ս է 

այստեղ ընկել մեր պան Վանեկը։  

— Լսեցե՛ք, պարոն ավագ գրագիր,— դիմեց նա Վանեկին, թե ինչպիսի հոյակապ 

գլուխ է նվիրված ձեզ գումարտակի պատմության մեջ։ Դուք, կարծեմ, մի տեղ արդեն 

հիշատակվել եք, բայց սա անշուշտ ավելի լավ է ու ավելի վառ։  

Եվ հոժարականը պաթետիկ տոնով կարդաց․  

— «Ավագ գրագիր Վանեկի հերոսական մահը։ Թշնամու զրահագնացքը 

պայթեցնելու խիզախ սխրագործությունը կատարելու ցանկություն հայտնեց, ի թիվս 

այլոց, նաև ավագ գրագիր Վանեկը։ Դրա համար նա, ինչպես և մյուսները, 

զգեստափոխվեց, գյուղացու շորեր հագավ։ Տեղի ունեցած պայթյունից նա ուշագնաց 

եղավ, իսկ երբ ուշքի եկավ, տեսավ, որ շրջապատված է թշնամիներով, որոնք նրան 

անմիջապես տարան իրենց դիվիզիայի շտաբը, որտեղ նա, մահվան աչքերին նայելով, 

հրաժարվեց որևէ ցուցմունք տալ մեր զորքի դասավորության և ուժերի մասին։ Քանի 

որ Վանեկին գտել էին զգեստափոխված, ապա նրան, իբրև լրտեսի, դատապարտեցին 

կախաղանի, որպեսզի պատիժը, նկատի ունենալով նրա բարձր աստիճանը, 

փոխարինվեց գնդակահարությամբ։  

Դատավճիռն անհապաղ ի կատար ածվեց գերեզմանատան պատի մոտ։ Քաջարի 

ավագ գրագիր Վանեկը խնդրեց, որ իր աչքերը չկապեն։ Այն հարցին, թե ի՛նչ է իր 

վերջին ցանկությունը, նա պատասխանեց․ «Բանագնացի միջոցով իմ գումարտակին 

հաղորդեցեք իմ վերջին ողջույնը։ Հաղորդեցեք, որ մեռնում եմ հաստատ հավատալով, 



որ մեր գումարտակը կշարունակի իր հաղթական ճանապարհը։ Հետո հաղորդեցեք 

կապիտան Սագներին, որ համաձայն բրիգադին տրված վերջին հրամանի՝ պահածոյի 

բաժինն ավելանում է մինչև երկու և կես տուփ»։  

Այդպես մեռավ մեր ավագ գրագիր Վանեկը, իր վերջին ֆրազով խուճապահար 

անելով թշնամուն, որը կարծում էր, թե խանգարելով մեր գետանցը, մեզ կկտրի 

մատակարարման բազայից և դրանով սով և միաժամանակ բարոյալքություն 

կհարուցի մեր շարքերում։ Թե Վանեկը որքան հանգիստ էր նայում մահվան աչքերին, 

վկայում է այն փաստը, որ մահապատժից առաջ նա թշնամու շտաբի սպաների հետ 

թուղթ խաղաց։ «Իմ տարած փողը հանձնեցեք ռուսական Կարմիր Խաչին»,— ասաց 

նա, ուղիղ նայելով իր վրա պարզված հրացանների փողերին։ Այդ մեծահոգությունն ու 

ազնվությունը արտասվելու աստիճան հուզեցին մահապատժին ներկա գտնվող 

զինվորական բարձրաստիճան անձանց»։  

— Կներեք, պարոն Վանեկ,— շարունակեց հոժարականը,— որ ես ինձ թույլ եմ տվել 

ձեր տարած փողը տնօրինել։ Սկզբում ես ուզում էի փողը հանձնել ավստրիական 

Կարմիր Խաչին, բայց վերջին հաշվով, մարդասիրության տեսակետից, դա միևնույն է, 

միայն թե փողը հանձնվի որևէ բարեգործական հիմնարկության։  

— Մեր հանգուցյալը,— ասաց Շվեյկը,— կարող էր իր այդ տարած փողը հանձնել 

Պրագա քաղաքի «Սուպային հիմնարկությանը», բայց, դա, թերևս, ավելի լավ է, թե չէ 

քաղաքագլուխն այդ փողով իր նախաճաշի համար լյարդաթոքի երշիկ կառներ։  

— Մեկ է, գողանում են ամեն տեղ,— ասաց հեռախոսավար Խոդոունսկին։  

— Ամենից շատ գողանում են Կարմիր Խաչում,— չարացած ասաց խոհարար 

Յուրայդան։— Բրուկում ես մի ծանոթ խոհարար ունեի, որը լազարեթում ճաշ էր 

եփում գթության քույրերի համար։ Եվ նա ինձ պատմում էր, որ լազարեթի վարիչն ու 

ավագ քույրերը արկղերով մալագա ու շոկոլադ էին ուղարկում իրենց տները։ Ամեն 

բանում մեղավորը բախտն է, այսինքն նախասահմանությունը։ Ամեն մի մարդ իր 

անվերջանալի կյանքի ընթացքում անհամար վերափոխությունների է ենթարկվում և 



իր գործունեության մի որոշ շրջանում պետք է այս աշխարհում գող դառնա։ Անձամբ 

ես այդպիսի մի շրջան անցել եմ․․․  

Օկուլտիստ խոհարարը իր պարկի միջից մի շիշ կոնյակ հանեց։  

— Դուք այստեղ տեսնում եք,— ասաց նա, բացելով շիշը,— ասածիս անժխտելի 

ապացույցը։ Ես այս շիշը ճանապարհվելուց առաջ վերցրել եմ սպայական 

խոհանոցից։ Լավագույն մարկայի կոնյակ է և մեզ տրված էր լինցյան տորթի 

շաքարաշերտ պատրաստելու համար։ Բայց բախտի նախասահմանությամբ այդ 

կոնյակին վիճակված էր, որ ես նրան գողանամ, ինչպես որ ինձ էլ վիճակված էր, որ 

գող դառնամ։  

— Վատ չէր լինի,— մեջ մտավ Շվեյկը,— եթե մեզ էլ վիճակված լիներ, ձեզ 

հանցակից դառնալ։ Համենայն դեպս, ես այդպի նախազգացում ունեմ։  

Եվ բախտի կանխորոշումը կատարվեց։ Չնայած ավագ գրագիր Վանեկի 

բողոքներին, շիշը սկսեց շրջան գործել։ Վանեկը պնդում էր, թե կոնյակը պետք է խմել 

կաթսայիկով, հավասարապես բաժանելով։ Այդ մի շշին հինգ մարդ է ընկնում, իսկ 

քանի որ դա կենտ թիվ է, ապա շատ հեշտ կարող է պատահել, որ մեկը մի կում ավելի 

խմի, քան մյուսները։ Շվեյկը պաշտպանեց նրան, ասելով․  

— Միանգամայն ճիշտ է, և եթե պան Վանեկն ուզում է, որ զույգ թիվ լինի, թող ինքը 

խմբից դուրս գա, որպեսզի ոչ մի թյուրիմացության ու վեճի տեղիք չտա։  

Այնժամ Վանեկն իր նախագծից հրաժարվեց և մի այլ, մեծահոգի նախագիծ մտցրեց, 

խմել այնպիսի կարգով, որ հյուրասիրող Յուրայդան հնարավորություն ունենա երկու 

անգամ խմելու։ Դա բուռն բողոք հարուցեց, քանի որ Վանեկն արդեն մի անգամ, շիշը 

բացելիս կոնյակի համը տեսել էր։  

Ի վերջո ընդունվեց հոժարականի նախագիծը՝ խմել այբբենական կարգով։ 

Հոժարականը իր առաջարկն հիմնավորեց նրանով, որ այս կամ այն ազգանունն 

ունենալն էլ բախտի նախասահմանություն է։  



Վերջին կումը խմեց և շիշը դատարկեց Խոդոունսկին, որ այբբենական կարգով 

առաջինն էր[111], մի ահարկու հայացք նետելով Վանեկի վրա, որը հաշվել էր, որ իրեն 

մի կում ավելի կհասնի, քանի որ այբբենական կարգով վերջինն էր։ Բայց դա 

մաթեմատիկական կոպիտ սխալ էր, քանի որ դուրս եկավ ընդամենը քսանմեկ կում։  

Հետո սկսեցին երեքական խաղաքարտով թուղթ խաղալ։ Պարզվեց, որ ամեն անգամ 

կոզիր թուղթ վերցնելիս հոժարականը աստվածաշնչից որոշ կտորներ է մեջ բերում։ 

Այսպես, օրինակ, կոզիրի զինվորը վերցնելով, նա բացականչեց․  

― Տե՛ր աստված, թող այս զինվորին և այս տարի, մինչև ես սրան թաղեմ և շուրջը 

աղբ ածեմ․ գուցե պտուղ տա։  

Երբ նրան կշտամբեցին, որ հանդգնել է նույնիսկ կոզիրի ութնոցը վերցնել, նա 

բարձրագոչ բարբառեց․  

— Կամ ինչ կին, ունենալով տասը դրախմ, եթե կորցնի մի դրախմը, չի վառի մոմը և 

չի ավլի տաճարը և խնմաքով չի որոնի, մինչև գտնի։ Իսկ գտնելուց հետո կկանչի 

ընկերուհիներին ու կասի․  «Ուրախացիր ինձ հետ, որովհետև առա ես ութնոցը և 

լրացուցիչ վերցրի կոզիրի թագավորն ու տուզը»։  

— Թղթերն այս կողմ արեք, բոլորդ փաս եղաք։  

Եվ հիրավի, հոժարական Մարեկի բախտը լավ էր բանում։  

Այն ժամանակ, երբ մյուսները կոզիրներով իրար խփում էին, նա շարունակ նրանց 

կոզիրները ծածկում էր մեծ կոզիրով, այնպես որ նրա խաղընկերներն իրար հետևից 

տանուլ էին տալիս, իսկ նա վերցնում էր առք առքի հետևից, պարտվածներին դիմելով

․  

— Եվ եղիցի լաց և կրճտել ատամանց և տրտմություն մեծ, տեսցիք զազրություն 

ամայության, և սով, և հիվանդություն պես-պես և սարսափեսցեք։  

Վերջապես խաղը նրանց ձանձրացրեց, և նրանք դադարեցին խաղալուց, երբ 

հեռախոսավար Խոգոունսկին կանխավ տանուլ տվեց իր կես տարվա ռոճիկը։ Նա 



դրանից սաստիկ վշտացած էր, իսկ հոժարականն անդադար պահանջում էր, որ նա 

պարտավորագիր ստորագրի, թե ռոճիկը վճարելիս ավագ գրագիր Վանեկը 

Խոդոունսկու ռոճիկը պետք է նրան տա։  

— Մի՛ վախենա, Խոդոունսկի,— սիրտ էր տալիս դժբախտին Շվեյկը։— Դեռ բախտդ 

կբանի։ Եթե առաջին իսկ կռվում քեզ սպանեն Մարեկը քո պարտավորագրով միայն 

իր քիթը կսրբի։ Ստորագրի՛ր։  

Այդ դիտողությունը Խոդոունսկուն խորապես խոցեց, և նա վստահ ասաց․  

— Ես չեմ սպանվի։ Ես հեռախոսավար եմ, և հեռախոսավարները միշտ գտնվում են 

բլինդաժում, իսկ լարերը ձգում կամ վնասվածքները որոնում են մարտից հետո։  

Հոժարականն առարկեց, թե, ընդհակառակը, հեռախոսավարները ենթակա են մեծ 

վտանգի և թե թշնամու հրետանին գլխավորապես հեռախոսավարների վրա է 

կատաղած։ Ոչ մի հեռախոսավար իր բլինդաժում վտանգից զերծ չէ։ Թեկուզ տասը 

մետր էլ թաղվի հողի տակ, մեկ է, թշնամու հրետանին նրան կգտնի։ 

Հեռախոսավարները հալչում են, ինչպես ամառվա կարկուտն անձրևի տակ։ Դրա 

լավագույն ապացույցն այն է, որ Բրուկում, երբ նա այնտեղից հեռանում էր, 

հեռախոսավարների դասընթացների քսանութերորդ ընդունելություն էր 

հայտարարվել։  

Խոդոունսկին սկսեց ինքն իրեն սաստիկ խղճալ։ Քիչ էր մնում լաց լիներ։ Դա 

Շվեյկին ստիպեց մխիթարանքի ջերմ խոսք ասել․  

— Մի վախեցիր բալաս, քեզ խաբում են։  

Խոդոունսկին սիրալիր պատասխանեց․  

— Սո՛ւս կաց, մորաքույր։  

— Հապա գումարտակի պատմության նոթերի մեջ նայենք «Խ» տառը։ Խոդոունսկի․

․․ Հը՛մ․․․ Խոդոունսկի․․․ Ահա այստեղ է․ «Հեռախոսավար Խոդոունսկին ֆուգասը 



պայթելիս մնացել է հողի տակ։ Նա իր գերեզմանից հեռախոսում է շտաբ․ «Մեռնում 

եմ։ Շնորհավորում եմ մեր գումարտակի հաղթանակը»։  

— Դա քեզ բավակա՞ն է,— հարցրեց Շվեյկը։— Թե՞ ուզում ես որևէ բան ավելացնել։ 

Հիշո՞ւմ ես Տիտանիկի հեռախոսավարին, որն այն ժամանակ, երբ նավն արդեն 

սուզվում էր, դեռ հեռախոսում էր ներքև՝ ջրով լցված խոհանոցը, թե վերջապես ե՞րբ 

են ճաշ տալու։  

― Ավելացնելն ինձ համար դժվար չէ,— հավատացրեց հոժարականը,— եթե ուզում 

եք, Խոդոունսկու հոգևարքի խոսքը կարելի է ավարտել այնպես, որ նա վերջում 

հեռախոսով բղավի․ «Ողջույնս հաղորդեցեք մեր երկաթե բրիգադին»։  

 

  

Քայլով մարշ  

Պարզվեց, որ այն վագոնում, որտեղ տեղավորված էր տասնմեկերորդ երթային 

վաշտի խոհանոցը և որտեղ տրաքվելու չափ ուտելուց հետո Բալոունը զկռտում էր, 

իսկապես ճիշտ էին ասում, թե Սանոկում գումարտակը ընթրիք և հացաբաժին 

կստանա սոված մնացած բոլոր օրերի համար։ Պարզվեց նույնպես, որ հենց Սանոկում 

է գտնվում «Երկաթե բրիգադի» շտաբը, որին, համաձայն իր չափագրական 

վկայականի, պատկանում էր Իննսունմեկերորդ գնդի գումարտակը։ Քանի որ 

այստեղից մինչև Լվով և դեպի ավելի հյուսիս, մինչև Վելիկիե Մոստի, երկաթուղային 

հաղորդակցությունը չէր ընդհատված, ապա մնում էր անհասկանալի, թե ինչու 

արևելյան հատվածի շտաբը կազմել էր այնպիսի դիսպոզիցիա, ըստ որի «Երկաթե 

բրիգադը» երթային գումարտակները կենտրոնացնում էր ճակատի գծից հարյուր 

հիսուն կիլոմետր հեռու ճակատի գիծն այն ժամանակ ձգվում էր Բրոդ քաղաքից 

մինչև Բուգ գետը և նրա երկայնքով դեպի հյուսիս, մինչև Սոկալ։  



Այդ ծայր աստիճան հետաքրքիր ստրատեգիական հարցը լուծվեց շատ պարզ 

կերպով, երբ Սանոկում կապիտան Սագները գնաց բրիգադի շտաբը՝ զեկուցելու 

երթային գումարտակի ժամանման մասին։  

Հերթապահում էր թրիգադի համհարզ կապիտան Տայլրեն։  

— Ես շատ եմ զարմանում, ասաց կապիտան Տայլրեն,— որ դուք ստույգ 

տեղեկություններ չեք ստացել։ Մարշրուտը միանգամայն որոշակի է։ Դուք ձեր 

տեղաշարժման գրաֆիկը, իհարկե, պետք է նախապես հաղորդեիք։ Հակառակ 

գլխավոր շտաբի դիսպոզիցիայի, ձեր գումարտակը երկու օր շուտ է ժամանել։  

Կապիտան Սագները փոքր-ինչ կարմրեց, բայց մտքով չանցավ կրկնել այն բոլոր 

ծածկագրված հեռագրերը, որ ճանապարհին ստացել էր։  

— Դուք ինձ զարմանք եք պատճառում,— ասաց կապիտան Տայլրեն։  

— Որքան ինձ հայտնի է,— կարողացավ ասել կապիտան Սագները,— մենք, բոլոր 

սպաներս, իրար հետ «դու»-ով ենք խոսում։  

— Համաձայն եմ,— ասաց կապիտան Տայլրեն,— ասա տեսնեմ, դու կադրայի՞ն 

սպա ես, թե քաղաքացիներից։ Կադրայի՞ն։ Դա բոլորովին ուրիշ բան է։ Դե հո 

ճակատիդ չի գրված։ Քանի-քանի ապուշ պահեստի լեյտենանտներ են եկել ու անցել 

այստեղով։ Երբ մենք Լիմանովից ու Կրասնիկից նահանջում էինք, այդ բոլոը 

«նույնպես լեյտենանտները» կազակների մի պարեկ տեսնելիս գլուխները կորցնում 

էին։ Մենք շտաբում այդ պարազիտներին երես չենք տալիս։ Մեկ էլ տեսար մի ապուշ, 

«ինտելիգենտկայի» քննությունը բռնելով, վերջ ի վերջո դառնում է կադրային։ Կամ, 

դեռևս քաղաքացի լինելով, հանձնում է սպայական քննությունը և շարունակում 

քաղաքացիական ծառայությունը, առաջվա պես մնալով հիմար, իսկ պատերազմ 

լինելիս նրանից ոչ թե լեյտենանտ դուրս կգա, այլ ցռան։  

Կապիտան Տայլրեն թքեց և մտերմավարի խփեց կապիտան Սագների ուսին.  



— Մի երկու օր մնացեք այստեղ։ Ես ձեզ ամեն ինչ ցույց կտամ։ Կպարենք։ Սիրունիկ 

աղջիկներ կան, «Engelhuren»[112]։ Հիմա այստեղ է գեներալներից մեկի աղջիկը, որն 

առաջ անձնատուր է եղել լեսբիական սիրո։ Մենք բոլորս կանացի շորեր կհագնենք, և 

դու կտեսնես, թե նա ի՛նչ օյիններ է խաղում։ Որ նայելու լինես, մի լղար, նողկալի բան 

է, երբեք մտքովդ չի անցնի, որ այդպիսի բաներ կանի։ Բայց իր գործը լավ գիտե, 

բարեկա՛մ։ Համա՜ թե լիրբ է, եղբայր։ Ասենք, ինքդ կտեսնես…  

— Պարդոն,— շփոթված ներողություն խնդրեց նա,— գնամ փսխելու, այսօր արդեն 

երրորդ անգամն է։  

Ցանկանալով կապիտան Սագներին մի ավելորդ անգամ ապացուցել, թե իրենք 

որքան ուրախ են ապրում, նա վերադառնալուց հետո հայտնեց, թե իր փսխելու 

պատճառը երեկվա երեկույթն է, որին մասնակցում էին նաև սակրավոր սպաները։  

Սագները բախտ ունեցավ շատ շուտով ծանոթանալու սակրավոր 

ստորաբաժանման հրամանատարի հետ, որը նույնպես կապիտան էր։ Ներս ընկավ 

մի լողլող մարդ՝ սպայական համազգեստով ու երեք ոսկե աստղանիշներով, և, ասես 

մշուշի մեջ, անծանոթ կապիտանի ներկայությունը չնկատելով, ընտանեվարի դիմեց 

Տայլրեին․ «Ի՞նչ ես անում, գոճի։ Երեկ լա՜վ էիր մշակում մեր կոմսուհուն»։  

Նա նստեց բագկաթոռին և, ստեկով ծնկներին հարվածելով, սկսեց քրքջալ։  

— Ծիծաղից թուլանում եմ, երբ հիշում եմ, թե ինչպես փսխեցիր նրա ծնկներին․․․  

— Այո,— բավականությունից բերանը ճպպացնելով ասաց Տայլրեն,— երեկ շատ 

ուրախ ժամանակ անցկացրինք։  

Նա միայն հիմա կապիտան Սագներին ծանոթացրեց նոր սպայի հետ։ Նրանք դուրս 

եկան բրիգադի շտաբի գրասենյակից և դիմեցին դեպի մի նախկին գարեջրատուն, որը 

շտապ կարգով վերածվել էր սրճարանի։  

Գրասենյակի միջով անցնելիս կապիտան Տայլրեն սակրավոր ստորաբաժանման 

հրամանատարի ձեռքից ստեկն առավ և դրանով հարվածեց մի երկարավուն սեղանի։ 



Այդ հրամանարկով իսկույն սեղանի շուրջը երեսադեմ շարվեցին տասներկու 

զինվորական գրագիրներ։ Դրանք բանակի թիկունքում հանգիստ, անվտանգ 

աշխատանք կատարելու հակում ունեցող մարդիկ էին, էքստրահամազգեստներով և 

մեծ ու տռուզ փորերով։  

Ցանկանալով Սագների և երկրորդ կապիտանի առաջ իրեն ցույց տալ, կապիտան 

Տայլրեն դիմեց «ռազմաճակատից խուսափելու» այդ տասներկու չաղ առաքյալներին․  

— Չկարծեք, թե ես ձեզ այստեղ պահում եմ չաղացնելու համար, խոզե՛ր։ Քիչ լափել 

ու լակել և ավելի շատ վազել։ Հիմա ես ձեզ մի ուրիշ համար էլ ցույց կտամ,— ասաց 

Տայլրեն իր ընկերակիցներին։ Նա նորից ստեկով հարվածեց սեղանին և տասներկու 

գրագիրներին հարցրեց․  

— Ե՞րբ եք տրաքվելու, գոճիներ։  

Տասներկուսն էլ միաբերան պատասխանեցին.  

— Երբ դուք հրամայեք, պարոն կապիտան։  

Ծիծաղելով իր իսկ հիմարության և ապուշության վրա, կապիտան Տայլրեն 

գրասենյակից դուրս եկավ։  

Երբ նրանք երեքով սրճարանում տեղ գրավեցին, Տայլրեն պատվիրեց մի շիշ սնձօղի 

բերել և ազատ օրիորդներին կանչել։ Պարզվեց, որ սրճարանը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ 

հասարակաց տուն։ Ազատ օրիորդները չկային, և դա կապիտան Տայլերին շատ 

զայրացրեց։ Սա միջանցքում «մադամին» կոպտաբար հայհոյեց և գոռաց.  

— Ո՞վ է օրիորդ Էլլայի մոտ։  

Երբ նրան պատասխանեցին, թե օրիորդը զբաղված է մի պոդպորուչիկի հետ, 

կապիտանը սկսեց ավելի անպարկեշտ հայհոյել։  

Օրիորդ Էլլան զբաղված էր պոդպորուչիկ Դուբի հետ։  



Երթային գումարտակը գիմնազիայի շենքում տեղավորվելուց պոդպորուչիկ Դուբը 

իր զինվորներին հավաքել և մի երկար ճառով նախազգուշացրել էր, թե ռուսները 

նահանջելիս ամեն տեղ հասարակաց տներ են բացել, որտեղ վեներական 

հիվանդությամբ վարակված անձնակազմեր են թողել, որպեսզի այդ կերպ 

ավստրիական բանակին մեծ վնաս հասցնեն։ Նա զինվորներին զգուշացրել էր 

այդպիսի հաստատություններ չայցելել և նրանց խոստացել էր անձամբ շրջել այդ 

տներն ու հավաստիանալ, թե արդյոք իր հրամանը խախտող չի՞ եղել։ Նկատի 

ունենալով այն հանգամանքը, ասել էր նա որ նրանք գտնվում են ռազմաճակատային 

գոտում, այդպիսի տան մեջ բռնվողը դաշտային դատի կտրվի։  

Պոդպորուչիկ Դուբն անձամբ գնացել էր հավաստիանալու, թե արդյոք իր հրամանը 

խախտող չի՞ եղել, և թերևս այդ պատճառով իր ռևիզիայի համար ելակետ էր դարձել 

այսպես կոչված «քաղաքային սրճարանի» երկրորդ հարկում Էլլային հատկացված 

սենյակի բազմոցը և հաճելիորեն զվարճանում էր դրա վրա։  

Այդ միջոցին կապիտան Սագները վերադարձավ իր գումարտակը, Տայլրեի 

ընկերախումբը ցրվեց, կապիտան Տայլրեին կանչեցին շտաբ, քանի որ բրիգադի 

հրամանատարն արդեն մի ժամից ավելի իր համհարզին էր փնտրում։  

Դիվիզիայից նոր հրամաններ էին եկել, և անհրաժեշտ էր վերջանականապես ճշտել 

ժամանած Իննսունեմեկերորդ գնդի մարշրուտը, քանի որ ըստ նոր դիսպոզիցիայի՝ 

առաջվա մարշրուտով պետք է մեկներ Հարյուրերկուերորդ գնդի գումարտակը։  

Ամեն ինչ անասելի խառնակված էր։ Ռուսները հարավ-արևելյան Գալիցիայից 

հապճեպ նահանջում էին, այնպես որ այստեղ ավստրիական մի քանի զորամասեր 

իրար էին, խառնվել։ Ավստրիական զորքերի դասավորության մեջ տեղ-տեղ 

գերմանական զորամասեր էին խրվել։ Այդ քաոսն ավելի սաստկացնում էին 

ռազմաճակատ եկող նոր երթային գումարտակներն ու մյուս զորամասերը։ Նույնը 

տեղի էր ունենամ և ճակատամերձ գոտում։ Օրինակ, այստեղ, Սանոկում, որտեղ 

հանկարծակի հայտնվեց գերմանական հանովերյան դիվիզիայի ռեզերվը՝ մի 



գնդապետի հրամանատարությամբ, որն այնքան զզվելի հայացք ուներ, որ բրիգադի 

հրամանատարը բոլորովին իրեն կորցրեց։ Հաննովերյան դիվիզիայի ռեզերվի 

գնդապետը ներկայացրեց իր շտաբի դիսպոզիցիան, ըստ որի նրա զինվորներին 

պետք է տեղավորեին գիմնազիայում, որտեղ քիչ առաջ տեղավորվել էր 

Իննսունմեկերորդ գնդի գումարտակը։ Նա պահանջում էր իր շտաբը տեղավորելու 

համար դատարկել Կրակովյան բանկի շենքը, որտեղ տեղավորված էր բրիգադի 

շտաբը։  

Բրիգադի հրամանատարը կապվեց դիվիզիայի հետ, ճշտիվ բացատրեց 

իրավիճակը, իսկ հետո դիվիզիայի հետ խոսեց չար աչք ունեցող հաննովերցին, և այդ 

խոսակցությունների հետևանքն այն եղավ, որ բրիգադն ստացավ հետևյալ հրամանը. 

«Բրիգադին․ երեկոյան ժամը վեցին թողնել քաղաքը և գնալ Տիրավա — Վոլոսկա — 

Լիսկովիցե — Ստարայա Սոլ — Սամբոր ուղղությամբ, որտեղ սպասել հետագա 

կարգադրությունների։ Բրիգադի հետ միասին դուրս պետք է գա նաև 

Իննսունմեկերորդ գնդի երթային գումարտակը, որ պաշտպանակի դեր է կատարում։ 

Դուրս գալու կարգը բրիգադի կողմից մշակված է հետևյալ սխեմայով․ առաջապահը 

շարժվում է դեպի Տիրավա հինգ և կեսին, հարավային և հյուսիսային թևերի 

պաշտպանակների հեռավորությունը՝ երեք և կես կիլոմետր։ Պաշտպանակի դեր 

կատարող վերջապահը շարժվում է վեցից քառորդ անց»։  

Գիմնազիայում իրարանցում սկսվեց։ Գումարտակի սպաների 

խորհրդակցությունից բացակա էր միայն պոդպորուչիկ Դուբը, որին գտնելու գործը 

հանձնարավեց Շվեյկին։  

— Հուսով եմ,— ասաց Շվեյկին պորուչիկ Լուկաշը,— դուք նրան կգտնեք առանց 

որևէ դժվարության. չէ՞ որ ձեր միջև շարունակ ինչ-որ տարաձայնություններ կան։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, խնդրում եմ գնդի 

անունից գրավոր հրաման տալ, հենց այն պատճառով, որ մեր միջև շարունակ ինչ-որ 

տարաձայնություններ կան։  



Մինչ պորուչիկ Լուկաշը բլոկնոտի թերթիկի վրա պոդպորուչիկ Դուբին 

հրամանագրում էր՝ անմիջապես գալ գիմնազիա խորհրդակցության, Շվեյկը նրան 

հավաստիացնում էր.  

— Ճիշտ այդպես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, դուք հիմա, ինչպես միշտ, կարող եք 

հանգիստ լինել։ Ես նրան կգտնեմ։ Քանի որ զինվորներին արգելված է բոզանոցներ 

այցելել, ապա նա անկասկած դրանցից մեկում է։ Չէ՞ որ նա պետք է հավաստիանա, 

որ իր դասակից ոչ ոք չի ուզում դաշտային դատարանի առաջ կանգնել, որով նա 

սովորաբար սպառնում է։ Նա ինքը զինվորներին հայտարարեց, որ անձամբ կշրջի 

բոլոր բոզանոցները և նրանք նրան կճանաչեն վատ կողմից։ Ասենք, ես գիտեմ, թե նա 

որտեղ է։ Ահա, այստե՛ղ, հենց մեր դիմաց, այս սրճարանում։ Նրա բոլոր զինվորները 

հետևում էին, թե նա առաջ ո՛ւր է գնալու։  

Այն միացյալ զվարճական հաստատությունը և քաղաքային սրճարանը, որ 

հիշատակեց Շվեյկը, բաժանված էր երկու մասի։ Ով սրճարանի միջով անցնել չէր 

ուզում, ներս էր մտնում հետևի մուտքից, որտեղ արևկող էր անում մի պառավ դամա, 

որը գերմաներեն, լեհերեն և հունգարերեն արտասանում էր մոտավորապես այս 

ողջույնը, «Մտեք, մտեք, զինվորիկ, մեր օրիորդները լավն են»։  

Երբ զինվորիկը ներս էր մտնում, պառավը նրան առաջնորդում էր ընդունարանի 

նման մի տեղ և կանչում օրիորդներից մեկին, որն անմիջապես վազեվազ գալիս էր 

մետակ շապկով։ Օրիորդը նախ և առաջ փողն էր պահանջում։ Մինչ զինվորիկն 

հանում էր սվինը, հենց այդտեղ էլ փողը վերցնում էր «մադամը»։  

Սպայությունը ներս էր մտնում սրճարանի միջով։ Այդ ճանապարհն իր մեջ ավելի 

շատ վտանգներ էր պարփակում, քանի որ ոլորապտույտ ձգվում էր դեպի այն 

սենյակները, որտեղ կենում էին սպայության համար նախատեսված օրիորդները։ 

Այստեղ գեղեցկուհիներին ժանյակավոր շապիկներ էին հագցնում, այստեղ գինի և 

լիկյոր էին խմում։ Բայց այս կացարաններում «մադամը» թույլ չէր տալիս որևէ բան 

անել, ամեն ինչ տեղի էր ունենում վերևում, փոքրիկ սենյակներում։  



Փայտոջիլներով լեցուն մի այդպիսի դրախտում, բազմոցի վրա մետակ ոտաշորով 

պառկած էր պոդպորուչիկ Դուբը։ Օրիորդ Էլլան, ինչպես նման դեպքերում 

ընդունված է, նրան պատմում էր իր կյանքի մտածածին ողբերգությունը, հայրը 

գործարանատեր է եղել, ինքը՝ Բուդապեշտի գիմնազիայի ուսուցչուհի, և ահա այդ 

ճանապարհը բռնել է մի դժբախտ սիրո պատճառով։  

Պոդպորուչիկ Դուբի կողքին, ձեռքը պարզելու չափ մոտ, սեղանիկի վրա դրված էին 

մի շիշ սնձօղի և ըմպանակներ։ Քանի որ շիշը միայն կիսով չափ էր դատարկված, իսկ 

Էլլայի և պոդպորուչիկ Դուբի լեզուն արդեն փաթ էր ընկել, ապա պարզ էր, որ Դուբը 

խմել չի իմանում։ Նրա խոսքերից երևում էր, որ նա ամեն ինչ շփոթում է և Էլլային իր 

սպասյակ Կուներտի տեղն է դնում։ Նա նրան հենց սպասյակի անունով էլ դիմում էր, 

ըստ իր սովորության կարծեցյալ Կուներտին սպառնալով. «Կունե՛րտ, անզգամ 

Կուներտ, դու ինձ կճանաչես նաև վատ կողմից»։  

Շվեյկը պետք է ենթարկվեր նույն այն արարողությանը, որին ենթակա էին հետևի 

մուտքից մտնող մյուս զինվորները։ Սակայն նա քաղաքավարի կերպով դուրս պրծավ 

կիսամերկ օրիորդի ձեռքից, որի ճչոցի վրա վազեց-եկավ լեհազգի «մադամը»։ Նա 

լկտիաբար փորձեց Շվեյկին խաբել, թե հյուրերի մեջ ոչ մի պոդպորուչիկ չկա։  

— Շատ էլ մի՛ գոռաք վրաս, ողորմած տիկին,— քաղաքավարի խնդրեց Շվեյկը, այդ 

բառերին հարակցելով մի անուշիկ ժպիտ,– մի՛ գոռաք, թե չէ ձեր մռութը կջարդեմ։ Մի 

անգամ մեր Պլանտերժսկա վաղոցում մի «մադամի» այնպես քոթակեցին, որ երկար 

ժամանակ խելքը գլուխը չէր գալիս։ Այնտեղ որդին փնտրում էր իր հորը՝ պնևմատիկ 

դողեր վաճառող Վոնդրաչեկին։ Այն «մադամի» ագգանունը Կրժովանովա էր, բայց երբ 

շտապ օգնության կայարանում նրան ուշքի բերին և ազգանունը հարցրին, ասաց, թե 

դա «Խ» տառով սկսվող մի բան է։ Իսկ, թույլ տվեք իմանալ, ձեր ազգանունն ի՞նչ է։  

Այնուհետև Շվեյկը «մադամին» մի կողմ հրեց և, վեհակերպ տեսքով, սկսեց փայտյա 

աստիճաններով բարձրանալ երկրորդ հարկը, իսկ հարգարժան մատրոնան անասելի 

ճիչ ու աղմուկ բարձրացրեց։  



Ներքևում հայտնվեց հասարակաց տան տերն ինքը՝ մի աղքատացած լեհ շլյախտիչ, 

որը սանդուղքն ի վեր վազեց Շվեյկի հետևից և բռնեց նրա թևքից, գերմաներեն 

գոռալով, թե զինվորներին արգելված է վերև բարձրանալ, թե այդ տեղը պարոն 

սպաների համար է, և թե զինվորների տեղը ներքևի հարկն է։  

Շվեյկը նրա ուշադրությունը հրավիրեց այն բանի վրա, որ ինքը եկել է մի ամբողջ 

բանակի շահերից ելնելով, որ փնտրում է մի պարոն պոդպորուչիկի, առանց որի 

բանակը չի կարող ռազմի դաշտ մեկնել։ Երբ հաստատության տիրոջ 

միջամտություններն ագրեսիվ բնույթ ստացան, Շվեյկը նրան սանդուղքից ցած գլորեց 

և սկսեց երկրորդ հարկը զննել։ Բոլոր սենյակները դատարկ էին, և միայն միջանցքի 

ծայրում գտնվող սենյակի դուռն էր փակ։ Երբ Շվեյկը դուռը ծեծեց, բռնեց բռնակն ու 

բացեց, լսվեց Էլլայի ճղճղան ձայնը. «Besetzt!»[113], իսկ պոդպորուչիկ Դուբը, որն ըստ 

երևույթին կարծում էր, թե գտնվում է ճամբարի իր սենյակում, իր բասով թույլատրեց. 

«Herein!»[114]։  

Շվեյկը ներս մտավ, մոտեցավ բազմոցին և, բլոկնոտից պոկած թերթիկը 

պոդպորուչիկ Դուբին հանձնելով, խեթ-խեթ նայելով անկողնու մի անկյունում ընկած 

համազգեստին, զեկուցեց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, որ դուք համաձայն այն 

հրամանի, որը ձեզ հանձնում եմ այստեղ, պարտավոր եք անհապաղ հագնվել և 

ժամանել գիմնազիայում գտնվող մեր զորանոցը, որտեղ զինվորական մեծ խորհրդի 

նիստ է։  

Պոդպորուչիկ Դուբն իր պղտոր ու թալկացած մանրիկ աչքերը չռեց նրա վրա, բայց, 

այնուամենայնիվ, հասկացավ, թե ինքն այնքան էլ հարբած չէ, որ չկարողանա Շվեյկին 

ճանաչել։ Եվ անմիջապես նրա մտքով անցավ, թե Շվեյկին ուղարկել են իրեն զեկույց 

տալու, ուստի ասաց.  

— Հիմա ես քո հախից կգամ, Շվեյկ։ Հիմա հալդ կտեսնես։  

— Կունե՛րտ ,— դիմեց նա Էլլային,— բաժակս էլի լցրու։  



Նա խմեց և, գրավոր հրամանը պատռելով, սկսեց քրքջալ.  

— Սա ներողություն խնդրելու դիմո՞ւմ է։ Մեզ մոտ ընդունված չէ ներողություն 

խնդրել։ Մենք զինվորական ծառայության մեջ ենք, և ոչ թե դպրոցում։ Ուրեմն, քեզ 

բռնել են բոզանոցում, հա՞։ Մոտեցիր ինձ, Շվեյկ, ավելի մոտ եկ, դնչիդ մի լավ 

հասցնեմ։ Ո՞ր թվին Ֆիլիպ Մակեդոնացին հաղթեց հռոմեացիներին, չե՞ս իմանում, 

քուռակ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— անողոքաբար իրենն էր 

պնդում Շվեյկը,— դա բրիգադին տրված խստագույն հրաման է, պարոն սպաներին 

հրամայվում է հագնվել և ներկայանալ գումարտակային խորհրդակցության։ Զէ՞ որ 

մենք կռվի ենք դուրս գալիս, հիմա արդեն պետք է որոշեն այն հարցը, թե ո՛ր վաշտը 

պետք է առաջապահ լինի, որը թևային պաշտպանակ և որը՝ վերջապահ։ Դա պետք է 

որոշվի հիմա, և կարծում եմ, պարոն լեյտենանտ, որ այդ առթիվ դուք էլ պետք է 

արտահայտվեք։  

Այդ դիվանագիտական ճառի ազդեցության տակ պոդպորուչիկ Դուբը մասամբ 

ուշքի եկավ, և նրա համար որոշ չափով պարզ դարձավ, որ ինքը զորանոցում չէ, 

սակայն լիովին հավաստիանալու համար, այնուամենայնիվ, հարցրեց.  

— Ես որտե՞ղ եմ։  

— Դուք բարեհաճում եք լինել բոզանոցում, պարոն լեյտենանտ։ Անիմանալի է 

կամքն աստծո։  

Պոդպորուչիկ Դուբը մի ծանր թառանչ արձակեց, ցած իջավ բազմոցից և սկսեց 

համազգեստը հագնել։ Շվեյկը օգնում էր նրան։ Երբ, վերջապես, Դուբը հագնվեց-

պրծավ, երկուսն էլ դուրս եկան։ Սակայն Շվեյկը իսկույն հետ դարձավ և,— 

ուշադրություն չդարձնելով Էլլայի վրա, որը, թյուր մեկնաբանություն տալով նրա 

վերադարձին, իր դժբախտ սիրո պատճառով նորից պառկեց մահճի վրա,— արագ 

խմեց մնացած սնձօղին և սլացավ պոդպորուչիկի հետևից։  



Փողոցում գինովությունը նորից խփեց պոդպորուչիկ Դուբի գլուխը, քանի որ շատ 

տոթ էր։ Նա անկապ-անկապ ամեն տեսակ հիմարություններ էր դուրս տալիս։ 

Շվեյկին պատմեց, թե տանը Հելհոլանդից ստացած մի նամականիշ ունի և թե 

հասունության վկայականը ստանալուն պես իրենք գնացել են բիլյարդ խաղալու և 

դասարանական դաստիարակին չեն բարևել։ Ամեն խոսքից հետո նա ավելացնում էր.  

— Հուսով եմ, ինձ ճիշտ կհասկանաք։  

— Միանգամայն ճիշտ,— հաստատեց Շվեյկը,— դուք խոսում եք Բուդեյովիցիի 

թիթեղագործ Պոկորնու պես։ Երբ նրան հարցնում էին, թե այս տարի Մալշայում 

լողացե՞լ եք, պատասխանում էր․ «Չեմ լողացել, սակայն այս տարի սալորի լավ բերք է 

լինելու»։ Իսկ երբ հարցնում էին, թե այս տարի արդեն սունկ կերե՞լ եք, 

պատասխանում էր․  «Չեմ կերել, բայց Մարոկկոյի նոր սուլթանը, ասում են, շատ 

արժանավոր մարդ է»։  

Պոդպորուչիկ Դուբը կանգ առավ և արտահայտեց իր համոզմունքներից մեկն ևս․ 

«Մարոկկոյի սուլթանը կորած մարդ է»։ Ապա սրբեց ճակատի քրտինքը և, պղտորված 

աչքերով նայելով Շվեյկին, քրթմնջաց.  

— Նույնիսկ ձմռանը այսպես չէի քրտնում։ Համաձա՞յն եք։ Ինձ հասկանո՞ւմ եք։  

— Լիովին, պարոն լեյտենանտ։ Մեր «Թասի մոտ» պանդոկը մի ծեր պարոն էր 

գալիս, Երկրամասային վարչության ինչ-որ պաշտոնաթող խորհրդական, որը նույն 

բանն էր ասում։ Նա միշտ ասում էր, թե զարմացած է ձմռան ու ամռան 

ջերմաստիճանների վիթխարի տարբերության վրա, թե զարմանում է, որ մարդիկ 

մինչև հիմա դա չեն նկատել։  

Գիմնազիայի մուտքի մոտ Շվեյկը բաժանվեց պոդպորուչիկ Դուբից, որը օրորվելով 

սանդուղքով բարձրացավ ուսուցչանոց, որտեղ տեղի էր ունենում զինվորական 

խորհրդակցությունը, և անմիջապես կապիտան Սագներին զեկուցեց, թե բոլորովին 

հարբած է։  



Զեկուցման ընթացքում նա նստած էր գլուխը կախ, իսկ վիճաբանությունների 

ժամանակ երբեմն տեղից վեր էր կենում ու գոռում.  

— Ձեր կարծիքը ճիշտ է, պարոնայք, բայց ես բոլորովին հարբած եմ։  

Դիսպոզիցիայի պլանը կազմվեց։ Պորուչիկ Լուկաշի վաշտը նշանակվեց 

առաջապահ։ Պոդպորուչիկ Դուբը հանկարծ ցնցվեց, ոտքի կանգնեց ու ասաց.  

— Ես երբեք չեմ մոռանա, պարոնայք, մեր դասարանական դաստիարակին։ Թող 

երկար ապրի նա, երկա՜ր, երկա՜ր, երկա՜ր։  

Պորուչիկ Լուկաշը մտածեց, թե ավելի լավ կլինի սպասյակ Կուներտին հրամայել, 

որ պոդպորուչիկ Դուբին տանի և պառկեցնի ֆիզիկայի կաբինետում, որի դռանը 

պահակ էր կանգնած, որպեսզի ոչ ոք չկարողանար գողանալ հանքատեսակների 

արդեն կիսով չափ գողացված հավաքածուն։ Այդ բանի վրա բրիգադը շարունակ 

հրավիրում էր անցվոր զորամասերի ուշադրությունը։  

Այդպիսի նախազգուշությունների սկսել էին դիմել այն օրվանից, երբ 

գիմնազիայում տեղավորված հոնվեդական գումարտակներից մեկը փորձել էր 

կաբինետը թալանել։ Հոնվեդներին առանձնապես դուր էր եկել հանքատեսակների 

հավաքածուն խայտաբղետ բյուրեղներն ու հրաքարերը, որ կոխել էին իրենց 

ուսապարկերը։  

Զինվորական գերեզմանատան սպիտակ խաչերից մեկի վրա մի այսպիսի 

մակագրություն կա. «Լասլո Գարգան»։ Այնտեղ հավիտենական քնով ննջում է մի 

հոնվեդ, որը գիմնազիայի հավաքածուն թալանելիս մինչև վերջ խմել էր սրվակներից 

մեկի սպիրտը, որի մեջ զանազան թունավոր սողաններ էին պահել։  

Համաշխարհային պատերազմը մարդկանց բնաջնջում էր նույնիսկ օձի թրմօղիով։  

Երբ բոլորը ցրվեցին, պորուչիկ Լուկաշը հրամայեց կանչել սպասյակ Կուներտին, 

որը պոդպորուչիկ Դուբին տարավ-պառկեցրեց մի թախտի վրա։  



Պոդպորուչիկ Դուբը հանկարծ սկսեց երեխայանալ. բռնեց Կուներտի ձեռքը, երկար 

զննեց նրա ափը, ըստ որում հավատացնելով, թե ափին նայելով կարող է գուշակել 

նրա ապագա կնոջ ազգանունը։  

— Ձեր ազգանունն ի՞նչ է։ Հապա մունդիրիս ծոցագրպանից հանեցեք ծոցատետրս 

ու մատիտս։ Զեր ազգանունն է, ուրեմն, Կուներտ։ Եկեք քառորդ ժամից հետո, և ես 

այստեղ ձեզ մի թուղթ կթողնեմ, որի վրա գրված կլինի ձեր ապագա կնոջ ազգանունը։  

Այդ ասելուց հետո նա սկսեց խռմփալ, բայց հանկարծ արթնացավ և ծոցատետրում 

ինչ-որ բան խզբզեց, ապա գրած թերթիկները պոկեց և նետեց հատակին։ Մատները 

բազմանշանակալից կերպով դնելով շրթունքներին, նա փաթ ընկած լեզվով շշնջաց․  

— Առայժմ դեռ ոչ, բայց քառորդ ժամից հետո․․․ Ավելի լավ կլինի, մարդ թուղթը 

որոնի աչքերը կապած։  

Կուներտն այնքան հիմար էր, որ իսկապես քառորդ ժամ անց եկավ և, թուղթը 

բացելով, կարդաց պոդպորուչիկ Դուբի խզբզանքը. «Ձեր ապագա կնոջ ազգանունն է 

պանի Կուներտ»։  

Երբ Կուներտն այդ թուղթը ցույց տվեց Շվեյկին, վերջինս նրան խորհուրդ տվեց դա 

լավ պահել։ Պետերից մնացած այդօրինակ փաստաթղթերը պետք է գնահատել. 

խաղաղ ժամանակ զինվորական ծառայության մեջ դեռևս այնպիսի դեպք չի եղել, որ 

սպան իր սպասյակի հետ գրագրություն ունենա և նրան նույնիսկ պան անվանի։  

* * *  

Երբ ըստ դիսպոզիցիայի ավարտվեցին առաջխաղացման 

նախապատրաստությունները, բրիգադի գեներալը, որին հաննովերյան գնդապետն 

այնպես հիանալի կերպով շենքից վտարել էր, հավաքեց ամբողջ գումարտակը, 

հրամայեց քառանկյունաձև շարվել և ճառ ասաց։ Գեներալը շատ էր սիրում ճառել։ 

Նա սկսեց դատարկաբանել, անկապ-անկապ դուրս տալ, ապա իր պերճախոսության 

պաշարը սպառելով՝ հիշեց դաշտային փոստը։  



— Զինվորնե՛ր,— որոտաց նա, դիմելով քառանկյունաձև շարված զինվորներին,— 

մենք մոտենում ենք թշնամու ճակատին, որից մեզ բաժանում է ընդամենը մի քանի 

օրվա ճանապարհ։ Զինվորնե՛ր, դուք մինչև հիմա երթի ժամանակ հնարավորություն 

չեք ունեցել ձեր մերձավորներին, որոնց թողել եք տանը, հայտնելու ձեր հասցեները, 

որպեսզի ձեր հեռավորներն իմանային, թե որտեղ է պետք ձեզ նամակ ուղարկել, և 

որպեսզի ձեր թանկագին թողյալների նամակները ձեզ ուրախություն պատճառեին․․

․  

Նա կապը կորցրեց, շփոթվեց և սկսեց անվերջ կրկնել, «Սիրելիները, հեռավորները․

․ ․  թանկագին մերձավորները ․ ․ ․  սիրելիները, թողյալները» և այլն, մինչև որ, 

վերջապես, այդ կախարդական շրջանից դուրս պրծավ այս հուժկու 

բացականչությամբ ․  «Հենց դրա համար էլ ռազմաճակատում գոյություն ունի 

դաշտային փոստ»։  

Նրա ճառի մնացած մասի իմաստը մոտավորապես այն էր, թե բոլոր գորշ շինելներ 

հագած մարդիկ մեծագույն ուրախությամբ պետք է սպանդ գնան միայն այն 

պատճառով, որ ռազմաճակատում գոյության ունի դաշտային փոստ։ Եվ եթե նռնակից 

որևէ մեկի երկու ոտքն էլ կտրվի, ապա նրա համար մեռնելը հաճելի կլինի, եթե միայն 

հիշի, որ իր դաշտային փոստի համարն է 72, և գուցե այնտեղ գտնվում է հեռավոր 

սիրեցյալներից ստացված մի նամակ և մի ծանրոց, որը պարունակում է մի կտոր 

ապխտած միս, ճարպ և տանու սուխարի։  

Այդ ճառից հետո, երբ բրիգադի նվագախումբը հնչեցրեց հիմնը և երբ կայսրին 

փառք գոչեցին, առանձին խմբերն այդ մարդկային նախրի, որը կոչված էր Բուգի մյուս 

ափին որևէ տեղ մորթվելու, ըստ տրված հրամանների, իրար հետևից արշավի դուրս 

եկան։  

Տասնվեցերորդ վաշտը հինգ և կեսին դուրս եկավ Տիրավա-Վոլոսկ ուղղությամբ։ 

Շվեյկը քարշ էր գալիս վաշտի շտաբի և սանիտարական մասի հետևից, իսկ պորուչիկ 

Լակաշը ձիով շրջագայում էր ամբողջ զորասյունը, շուտ-շուտ վերադառնալով նրա 



վերջնածայրը, որպեսզի տեսներ, թե ինչպես սանիտարները բրեզենտով ծածկված 

սայլի վրա պոդպորուչիկ Դուբին տանում են դեպի անորոշ ապագայում կատարելիք 

իր նոր սխրագործությունները, և որպեսզի ժամանակը կարճեր Շվեյկի հետ 

զրուցելով, որը համբերությամբ կրում էր իր տոպրակն ու հրացանը, ֆելդֆեբել 

Վանեկին պատմելով, թե մի քանի տարի առաջ որքան հաճելի էր քայլել Վելկե 

Մեզիրժիչի զորավարժությունների ժամանակ։  

— Ճիշտ այսպիսի մի տեղ էր, միայն թե քայլում էինք ոչ լրրիվ կարգ ու սարքով, 

որովհետև այն ժամանակ մենք չգիտեինք էլ, թե պահեստի պահածոն ինչ բան է։ Իսկ 

եթե որևէ տեղ պահածոներ էինք ստանում, ապա առաջին իսկ օթևանում լափում 

էինք և տոպրակի մեջ դրանց տեղը աղյուսներ դնում։ Գյուղերից մեկում տեսչական 

ստուգում կատարեցին և այդ բոլոր աղյուսները տոպրակներից հանեցին ու դեն 

գցեցին։ Դրանք այնքան շատ էին, որ ինչ-որ մեկն այնտեղ իր համար մի փոքրիկ տուն 

շինեց։  

Քիչ հետո Շվեյկը եռանդագին քայլում էր պորուչիկ Լուկաշի ձիու կողքով և 

պատմում դաշտային փոստի մասին.  

— Հիանալի ճառ էր։ Իհարկե, պատերազմի ժամանակ ամեն մարդու շատ հաճելի է 

տանից սիրագորով նամակ ստանալ։ Բայց ես, երբ մի քանի տարի առաջ ծառայում էի 

Բուդեյովիցիում, իմ ամբողջ զինվորական ծառայության ընթացքում ընդամենը մի 

նամակ ստացա, որը մինչև հիմա պահում եմ;  

Շվեյկը կաշվե կեղտոտ պայուսակից հանեց ճարպոտած մի նամակ և սկսեց 

կարդալ, ջանալով համաքայլ ընթանալ պորուչիկ Լուկաշի ձիու հետ, որը քայլում էր 

չափավոր վարգով.  

«Դու ստոր գյադա ես, ավազակ ու սրիկա։ Պարոն կապրալ Կրշիժը արձակուրդ էր 

եկել Պրագա, ես նրա հետ պարում էի «Կոցանների մոտ» պանդոկում, և նա ինձ 

պատմեց, թե իբր դու Բուդեյովիցիի «Կանաչ գորտի մոտ» պանդոկում պարում ես մի 

ապուշ բոզի հետ և թե ինձ բոլորովին մոռացել ես։ Իմացիր, ես այս նամակը գրում եմ 



արտաքնոցում, ծակի մոտի տախտակի վրա, մեր մեջ ամեն ինչ վերջացած է։ Քո 

նախկին Բոժենա։  

Չմոռանամ ասել, այդ կապրալը քո հոգին կհանի, նա այդ գործում վարպետ է, և ես 

նրան խնդրել եմ, որ այդ բանն անի։ Եվ հետո, չմոռանամ ասել, որ երբ արձակուրդ 

գաս, ինձ այլևս ողջերի մեջ չես գտնի»։  

― Իհարկե,— շարունակեց Շվեյկը, մանրիկ վարգով տնգտնգալով պորուչիկի ձիու 

կողքին,— երբ ես արձակուրդ գնացի, նա «ողջերի մեջ» էր, այն էլ ինչպիսի՜ ողջերի։ Ես 

նրան գտա դարձյալ «Կոցանների մոտ» պանդոկում։ Հետը ուրիշ գնդի երկու 

զինվորներ կային և դրանցից մեկն այնքան ժիր էր, որ մի գլուխ ձեռքը կոխում էր նրա 

լիֆչիկի տակ, կարծես ուզում էր այնտեղից, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն 

օբեր-լեյտենանտ, կուսության ծաղկափոշին հանել, ինչպես կասեր Վենցեսլավա 

Լուժիցկայան։ Մի այդպիսի բան է ասել մի տասնվեց տարեկան ջահել օրիորդ պարի 

դասի ժամանակ մի գիմնազիստի, որը նրա ուսը կճմթել է. աղջիկը լաց լինելով նրան 

ասել է․ «Պարոն, դուք մաքրեցիք իմ կուսության ծաղկափոշին»։ Դե, իհարկե, բոլորը 

սկսել են ծիծաղել, իսկ աղջկա մայրը, որ նրան հետևում էր, տխմար օրիորդին հանել 

է «Բեսեդայի» միջանցքն ու ոտքի տակ գցել։ Ես, պարոն օբեր-լեյտենանտ, եկել եմ այն 

եզրակացության, որ գյուղացի աղջիկներն ինչքան չլինի ավելի անկեղծ են, քան 

քաղաքի հալից ընկած օրիորդները, որ պարի դասերի են գնում։ Երբ մի քանի տարի 

առաջ մենք ճամբար էինք դրել Մնիշեկում, ես պարելու համար գնում էի «Ստարի 

Կնին» և այնտեղ սիրաբանում էի Կառլա Վեկլովայի հետ։ Միայն թե ես նրան այնքան 

էլ դուր չէի գալիս։ Մի կիրակի օր երեկոյան նրա հետ գնացի լճակի ափը, և այնտեղ 

մենք նստեցինք ամբարտակի վրա։ Իսկ երբ արևը սկսեց մայր մտնել, ես նրան 

հարցրի, թե արդյոք ինձ սիրո՞ւմ է։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-

լեյտենանտ, օդն այնքա՜ն տաք էր, բոլոր թռչուններն երգում էին, իսկ նա սկսեց 

հռհռալ և ասաց. «Սիրում եմ քամակ մտնող ծղոտի պես։ Ինչ հիմա՜րն ես դու»։ Եվ 

իսկապես, այնքան հիմար էի, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

որ երբ դրանից առաջ նրա հետ զբոսնում էի բարձր արտերում, որտեղ մեզ ոչ ոք չէր 



տեսնում, մենք մի անգամ էլ չնստեցինք, իսկ ես միայն այն էի անում, որ նրան ցույց էի 

տալիս աստծու տված այդ բարիքները և հիմարի պես գյուղացի աղջկան բացատրում, 

թե դրանցից ո՛րն է հաճարը, ո՛րը ցորենը կամ վարսակը։  

Եվ, կարծես ի հաստատումն այն խոսքի, որ Շվեյկն ասաց վարսակի մասին, 

զորասյան առջևից լսվեց նրա վաշտի զինվորների ձայնը։ Նրանք խմբովին երգում էին 

մի երգ, որով մի ժամանակ չեխական գնդերը գնում էին Սոլֆերինո Ավստրիայի 

համար արյուն թափելու․ 

Իսկ երբ մթնեց աշխարհքը, 

Պարկից թափվեց վարսակը. 

Ժուպայիդաս, ժուպայդա 

Ամեն աղջիկ մեզ կտա։ 

Մյուսները ձայնակցեցին.  

Կտա, կտա, ո՞նց չի տա, 

Ինչի՞ պիտի նա չտա։ 

Զինվոր տղին, տղին քաջ 

Կտա, կտա երկու պաչ։ 

Ժուպայիդաս, ժուպայդա, 

Ամեն աղջիկ մեզ կտա։ 

Հետո գերմանացիներն սկսեցին նույն երգը երգել գերմաներեն։  

Դա զինվորի մի հին երգ էր, որ, հավանաբար, զինվորները բոլոր լեզուներով երգել 

են դեռևս Նապոլեոնի պատերազմների ժամանակ։ Հիմա այդ երգն անկաշկանդ 

գեղգեղում էր գալիցիական տափարակում, փոշոտ խճուղու վրա, որը ձգվում էր գեպի 

Տիրավա-Վոլոսկա, որտեղ խճուղու երկու կողմերին, մինչև հեռու-հեռավոր 

հարավում երևացող կանաչ բլուրները, ցանքը կոխկրտվել ու ոչնչացել էր ձիերի 

սմբակների, հազար-հազարավոր զինվորների ծանր կոշիկների ներբանների տակ։  



— Մենք էլ մի անգամ, Պիսեկի զորավարժությունների ժամանակ, դաշտը ճիշտ 

այսպես մշակեցինք,— ասաց Շվեյկը, աչք ածելով շուրջը։— Այնտեղ մեզ հետ մի 

էրցհերցոգ կար։ Այնքան արդարամիտ աղա էր, որ երբ ստրատեգիական 

նկատառումներով իր շտաբի հետ արտերի միջով էր անցնում, ապա համհարզը 

տեղնուտեղը գնահատամ էր իրենց պատճառած վնասը։ Պիխա անունով մի գյուղացի, 

որին այդ այցելությանը բոլորովին ուրախություն չպատճառեց, հրաժարվեց վերցնել 

այն տասնութ կրոնը, որ գանձարանը նրան տալիս էր կոխկրտված հինգ չափ դաշտի 

համար, ցանկացավ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, դատ բացել և դրա համար տասնութ 

ամիս սստացավ։  

— Ես կարծում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ նա պետք է իրեն երջանիկ 

համարեր, որ թագավորական տան մի անդամ նրան այցելել էր նրա հողում։ Եթե նրա 

տեղը մի ավելի գիտակից գյուղացի լիներ, իր բոլոր աղջիկներին սպիտակ շորեր 

կհագցներ, ինչպես եկեղեցական թափորի ժամանակ, ձեռքներին ծաղիկներ կտար, 

շարքով կկանգնեցներ արտի մեջ, կհրամայեր բարձրաստիճան պանին ողջունել, 

ինչպես անում են հնդկաստանում, որտեղ իշխանավորի հպատակներն իրենց նետում 

են փղի ոտքերի տակ, որպեսզի իրենց տրորի։  

— Այդ ի՞նչ եք այդտեղ դուրս տալիս, Շվեյկ,— ձայն տվեց հանձնակատարին 

պորուչիկ Լուկաշը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ես նկատի ունեի այն 

փղին, որն իր մեջքի վրա կրում էր մի իշխանավորի, որի մասին կարդացել եմ։  

— Եթե միայն ամեն ինչ ճիշտ բացատրեիք․․․— ասաց պորուչիկ Լուկաշը և առաջ 

սլացավ։ Այնտեղ զորասյունը խախտվել էր։ Գնացքում վայելած հանգստից հետո այդ 

անսովոր, լրիվ հանդերձանքով երթը բոլորին հոգնեցրել էր ․  մարդկանց ուսերը 

ցավում էին, և յուրաքանչյուրը ջանում էր որևէ կերպ թեթևացնել երթի ծանրությունը։ 

Հրացանները մի ուսից մյուսն էին գցում, շատերն արդեն հրացանները կրում էին ոչ 

թե կաշեփոկերով ուսած, այլ փոցխի կամ եղանի պես ուսներին դրած։ Ոմանք 



կարծում էին, թե ավելի հեշտ կլինի, եթե քայլեն առվի միջով կամ չվարած հողաշերտի 

վրայով, որտեղ գետինը նրանց ավելի փափուկ էր թվում, քան փոշոտ խճուղու վրա։  

Քայլում էին գլխահակ, բոլորը տառապում էին ծարավից, քանի որ կեսօրվա պես 

տոթ էր ու շոգ, չնայած որ արևն արդեն մայր էր մտել, և ոչ մեկի ջրամանում մի կաթիլ 

ջուր չկար։ Դա երթի առաջին օրն էր, և անսովոր իրավիճակը, որ կարծես 

նախերգանքն էր էլ ավելի մեծ տառապանքների, քանի գնում, այնքան ավելի էր 

հոգնեցնում ու թուլացնում։ Զինվորները դադարել էին նույնիսկ երգելուց և շարունակ 

հաշվում էին, թե դեռ ինչքան ճանապարհ կա մինչև Տիրավա-Վոլոսկա, որտեղ, 

ինչպես նրանք ենթադրում էին, պետք է գիշերեին։ Ոմանք նստում էին առվի եզրին և, 

այդ չթույլատրված հանգիստը որևէ բանով քողարկելու համար, սկսում քանդել 

կոշիկների կապերը։ Առաջին հայացքից կարելի էր կարծել, թե զինվորի 

փաթաթանները վատ են փաթաթված և նա աշխատում է այնպես վերափաթաթել, որ 

երթի ժամանակ ոտքերը չհարեն։ Մյուսները կարճացնում կամ երկարացնում էին 

հրացանների կաշեփոկները կամ բացում տոպրակը և միջի իրերը վերադասավորում, 

իրենք իրենց համոզելով, թե դա անում են բեռը հավասար մասերի բաժանելու 

համար, որպեսզի տոպրակի փոկերը ձիգ չտան մերթ մեկ, մերթ մյուս ուսը։ Իսկ երբ 

պորուչիկ Լուկաշը դանդաղընթաց մոտենում էր, նրանք ոտքի էին կանգնում և 

զեկուցում, թե իրենց որևէ տեղը ցավում է կամ նման մի բան, եթե մինչ այդ կադետը 

կամ դասակապետը, հեռվից նկատելով պորուչիկ Լուկաշի զամբիկը, նրանց առաջ 

չէր քշում։  

Շրջագայելով վաշտը, պորուչիկ Լուկաշը զինվորներին մեղմորեն առաջարկում էր 

վեր կենալ, ասելով, թե մինչև Տիրավա-Վոլոսկա ընդամենը մի երեք կիլոմետր է 

մնացել և այնտեղ նրանք դադար կառնեն։  

Այդ միջոցին սանիտարական երկանիվ սայլակի մշտական ցնցումներից 

պոդպորուչիկ Դուբը ուշքի էր եկել, ճիշտ է՝ ոչ վերջնականապես, բայց գոնե այնքան, 

որ արդեն կարող էր վեր կենալ։ Նա գլուխը դուրս հանեց սայլակից և սկսեց ձայն տալ 



վաշտի շտաբի մարդկանց, որոնք անբեռ ու առույգ քայլում էին նրա կողքից, քանի որ 

բոլորր, Բալոունից սկսած մինչև Խոդոունսկին, իրենց տոպրակները դրել էին 

սայլակի վրա։ Միայն Շվեյկն էր, որ կտրիճաբար քայլում էր տոպրակը մեջքին, 

հրացանը դրագունավարի կրծքին դրած։ Նա փստացնում էր իր ծխամորճը և երգում.  

Ճամփաներով կեռումեռ 

Գնում էինք Յարոմեր։ 

Վախտին հասանք ընթրիքին․․․ 

Պոդպորուչիկ Դուբից ավելի քան հինգհարյուր քայլ հեռավորության վրա, 

ճանապարհի երկայնքով փոշու քուլաներ էին բարձրանում, որոնց միջից աղոտ 

հայտնվում էին զինվորների կերպարանքները։ Պոդպորուչիկ Դուբը, որի 

խանդավառությունը նորից բռնել էր, գլուխը դուրս հանեց սայլակից և սկսեց 

ճանապարհի փոշու մեջ բղավել․  

― Զինվորնե՛ր, դժվարին է ձեր պատվավոր խնդիրը, ձեզ սպասում են ծանր երթեր, 

զրկանքներ, ամեն տեսակ տառապանքներ։ Բայց ես խորապես հավատում եմ ձեր 

դիմացկունությանն ու կամքի ուժին։  

— Ուր էր խեղդեր քեզ այդ փոշին․․․— հանգավորեց Շվեյկը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը շարունակեց.  

— Ձեզ համար, զինվորներ, չկան այնպիսի արգելքներ, որ դուք չկարողանաք 

հաղթահարել։ Նորից եմ ասում, զինվորնե՛ր, որ ես ձեզ տանում եմ դեպի դժվարին 

հաղթանակ։ Դա պինդ ընկույզ է, բայց դուք ջարդել կկարողանաք։ Պատմությունը ձեր 

անունները իր ոսկյա գրքի էջերի մեջ կառնի․․․  

— Հիմա ուր որ է սիրտդ կխառնի,— դարձյալ հանգավորեց Շվեյկը։  

Եվ կարծես Շվեյկի ասածին անսալով, պոդպորուչիկ Դուբը, որ գլուխը ցած էր 

կախել, հանկարծ սկսեց փսխել ճանապարհի փոշու մեջ, իսկ այնուհետև, մի անգամ 

էլ գոռալով «հառա՜ջ, զինվորներ», գլորվեց ու ընկավ հեռագրիչ Խոդոունսկու 



տոպրակի վրա և քնեց մինչև Տիրավա-Վոլոսկա, որտեղ նրան վերջապես ոտքի 

կանգնեցրին և, պորուչիկ Լուկաշի հրամանով, սայլակից իջեցրին։ Պորուչիկ Լուկաշր 

նրա հետ մի շատ երկարատև և շատ անախորժ խոսակցություն ունեցավ, մինչև որ 

պոդպորուչիկ Դուբն այնքան ուշքի եկավ, որ վերջապես կարողացավ ասել ․ 

«Տրամաբանորեն դատելով, ես հիմարության եմ արել, որը կքավեմ թշնամուն 

հանդիպելիս»։  

Ասենք, նա այնքան էլ ուշքի չէր եկել, քանի որ դեպի իր դասակը դիմելիս պորուչիկ 

Լուկաշին սպառնաց.  

— Դուք ինձ դեռ չեք ճանաչում, բայց կճանաչեք․․․  

— Թե ինչ եք արել, կարող եք իմանալ Շվեյկից,— անվրդով պատասխանեց 

պորուչիկ Լուկաշը։  

Այդ պատճառով իր դասակը գնալուց առաջ պոդպորուչիկ Դուբը գնաց Շվեյկի մոտ, 

որին նա գտավ Բալոունի և գրագիր Վանեկի ընկերախմբում։  

Հենց այդ ժամանակ Բալոունը պատմում էր, թե ինքը իր ջրաղացում միշտ էլ ջրհորի 

մեջ մի շիշ գարեջուր էր պահում։ Գարեջուրն այնքան սառն էր լինում, որ ատամները 

մզմզում էին։ Իրիկնապահին ջրաղացում այդ գարեջուրը խմում էին արաժան ու լոռ 

ուտելիս, բայց ինքն իր շատակերության պատճառով, որի համար հիմա աստված 

իրեն այսպես պատժել է, լոռից հետո մի մեծ կտոր միս էլ էր ուտում։ Հիմա, ասում էր 

նա, աստծու արդարադատությունը, որպես պատիժ, նրան դատապարտել է Տիրավա-

Վոլոսկայում ջրհորի հոտած ջուր խմելու, որի մեջ, խոլերայից պաշտպանելու համար 

զինվորները, դասակ առ դասակ ջուր քաշելիս, պետք է լիմոնաթթու լցնեն, որը հենց 

նոր բաժանել են նրանց։  

Բալոունը այն կարծիքը հայտնեց, թե, հավանաբար, այդ լիմոնաթթու ասածը տալիս 

են մարդկանց սովամահ անելու համար։ Ճիշտ է, նա Սանոկում փորը մի քիչ 

պնդացրել է, քանի որ օրեր-չեյտենանտը նորից նրան զիջել էր հորթամսի բաժնի 

կեսը, որ Բալոունը բերել էր բրիգադից։ Բայց դա դիմանալու բան չէ, չէ՞ որ նա 



կարծում էր, որ օթևանում մի բան կեփեն։ Բալոունը դրան համոզվել էր, երբ 

խոհարարները սկսել էին կաթսաները ջուր լցնել։ Նա անմիջապես գնացել էր 

դաշտային խոհանոցներն ու հարցրել, թե ինչ կա, ինչ չկա, սակայն նրան 

պատասխանել էին, թե առայժմ հրամայել են ջուր լցնել, բայց կարող է պատահել, որ 

մի րոպե հետո հրամայեն ջուրը թափել։  

Այդ պահին նրանց մոտեցավ պոդպորուչիկ Դուբը և, չիմանալով ինչ ասել, 

հարցրեց.  

— Զրուցո՞ւմ եք։  

— Զրուցում ենք, պարոն լեյտենանտ,— բոլորի փոխարեն պատասխանեց Շվեյկը,— 

թունդ զրուցում ենք։ Հաճելի զրույցից լավ բան չկա։ Հիմա հենց զրուցում ենք 

լիմոնաթթվի մաս ին։ Առանց զրույցի զինվորը յոլա գնալ չի կարող, զրույց անելով նա 

իր տառապանքները հեշտ է մոռանում։  

Պոդպորուչիկ Դուբը Շվեյկին հրավիրեց իր հետ մի քիչ քայլել, ասելով, թե հետը 

խոսելիք ունի։  

Երբ նրանք մի կողմ քաշվեցին, նա տարակուսալից ձայնով ասաց․  

― Հո իմ մասին չէիք խոսում։  

― Բնավ ոչ։ Ձեր մասին, պարոն լեյտենանտ, ոչ մի խոսք չեղավ, խոսքը միայն այդ 

լիմոնաթթվի և ապխտած մսի մասին էր։  

― Օբեր-լեյտենանտ Լուկաշն ինձ ասաց, թե իբր մի վատ բան եմ արել և դուք այդ 

բանին լավ իրազեկ եք, Շվեյկ։  

Շվեյկը շատ լուրջ և բազմանշանակ ասաց.  

― Դուք ոչ մի վատ բան չեք արել, պարոն լեյտենանտ։ Դուք միայն այցի էիք գնացել 

մի հասարակաց տուն։ Բայց դա, հավանաբար, թյուրիմացություն էր եղել։ Այծի 

հրապարակում ապրող թիթեղագործ Պիմպրային էլ միշտ փնտրում էին, երբ գնում էր 

քաղաք՝ թիթեղ գնելու, և նրան էլ միշտ գտնում էին այնպիսի հաստատության մեջ, 



որպիսինում ես գտա ձեզ,— մե՛րթ «Շուգիների մոտ», մե՛րթ «Դվորժակների մոտ» 

հասարակաց տներում։ Ներքևում գտնվում էր սրճարանը, իսկ վերևում, ինչպես մեր 

դեպքում, աղջիկներն էին։ Դուք, երևի, չէիք էլ հասկանում, թե, իսկապես ասած, 

որտեղ եք գտնվում, պարոն լեյտենանտ, որովհետև շատ շոգ էր, և եթե մարդ սովոր չէ 

խմելու, ապա այդպիսի շոգին նույնիսկ սովորական ռոմից հարբում է, իսկ դուք, 

աարոն լեյտենանտ, սնձօղի էիք խմում։ Ինձ հրամայել էին ձեզ հանձնել մեր մեկնելուց 

առաջ տեղի ունեցող խորհրդակցության հրավիրատոմսը, և ես ձեզ գտա վերևում, այն 

աղջկա մոտ։ Շոգից և օղուց դուք ինձ նույնիսկ չճանաչեցիք և այնտեղ բազմոցի վրա 

տկլոր պառկած էիք։ Դուք այնտեղ ոչինչ չէիք անում և նույնիսկ չէիք ասում, «Դուք ինձ 

դեռ չեք ճանաչում․․․»։ Այդպիսի շոգին ամեն մարդու էլ այդպիսի բան կարող է 

պատահել։ Մարդ կա, որ անկախ իր կամքից այդպիսի անհարմար դրության մեջ է 

ընկնում։ Ափսոս, որ չեք ճանաչում վրշովցի տասնապետ ծերուկ Վեյվոդային։ Նա, 

համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, որոշել էր երբեք չխմել այնպիսի 

խմիչքներ, որոնցից կարող էր հարբել։ Մի անգամ նա մի թաս օղի է քաշում գլուխը և 

տնից դուրս գալիս անալկոհոլ խմիչքներ ճարելու։ Նախ կանգ է առնում «Կանգառ» 

պանդոկում, քառորդ լիտր վերմուտ պատվիրում և սկսում պանդոկապետին 

զգուշաբար հարցուփորձ անել, թե ժուժկալներն ի՛նչ են խմում։ Նա միանգամայն 

իրավամբ կարծում էր, թե ժուժկալների համար նույնիսկ մաքուր ջուրը թունդ խմիչք 

է։ Պանդոկապետը նրան բացատրում է, թե ժուժկալներր խմում են սոդաջուր, 

լիմոնադ, կաթ և հետո անալկոհոլ գինիներ, սառը սխտորի սուպ և այլ անալկոհոլ 

խմիչքներ։ Այդ բոլոր խմիչքներից ծերուկ Վեյվոդային միայն անալկոհոլ գինիներն են 

դուր գալիս։ Նա հարցնում է, թե անալկահոլ օղի էլ լինո՞ւմ է, ապա խմում է ևս մի 

քառորդ լիտր և սկսում պանդոկապետի հետ խոսել, թե իսկապես հաճախակի խմել-

հարբելը մեղք բան է։ Պանդոկապետը նրան պատասխանում է, թե ինքը կարող է 

ամեն ինչ տանել, բացի այնպիսի հարբած մարդուց, որը ուրիշ տեղ լակում, իսկ հետո 

գալիս է իր մոտ մի շիշ սոդաջրով սթափվելու և դեռ սկանդալ է սարքում։ «Լակիր ինձ 

մոտ,— ասում է պանդոկապետը,— այն ժամանակ դու իմ մարդն ես, ապա թե ոչ չեմ էլ 



ուզում քեզ ճանաչել»։ Ծերուկ Վեյվոդան շարունակում է ճանապարհը, մինչև որ, 

պարոն լեյտենանտ, Կառլի հրապարակում մտնում է մի գինետուն, ուր առաջ էլ գնում 

էր, և հարցնում է, թե անալկոհոլ գինիներ չունե՞ն։ «Մենք անալկոհոլ գինիներ չունենք, 

պարոն Վեյվոդա,— ասում են նրան,– բայց վերմուտ և շերրի ունենք»։ Ծերուկ 

Վեյվոդան մի տեսակ իրեն անհարմար է զգում և որոշում է քառորդ լիտր վերմուտ և 

քառորդ լիտր շերրի խմել։ Այնտեղ նստած ժամանակ, պարոն լեյտենանտ, նա 

ծանոթանում է ճիշտ իր նման մի ժուժկալի հետ։ Խոսում են դեսից-դենից, ևս մի 

քառորդ շիշ շերրի խմում, զրույց անում, և այն պանը ասում է, թե մի տեղ գիտե, 

որտեղ անալկոհոլ գինիներ են մատուցում։ «Դա Բալզանով փողոցում է, սանդուղքով 

ցած ես իջնում, այնտեղ գրամաֆոն են նվագում»։ Այդպիսի հաճելի տեղեկության 

համար պան Վեյվոդան մի ամբողջ շիշ վերմուտ է պատվիրում և հետո երկուսով 

գնում են Բալզանով վաղոցը, որտեղ պետք է սանդուղքով ցած իջնել և որտեղ 

գրամաֆոն են նվագում։  

Իսկապես այնտեղ միայն մրգագինիներ էին մատուցում, որ ոչ միայն անսպիրտ էին, 

այլև՝ առհասարակ անալկոհոլ։ Նախ կեսական լիտր հաղարջի գինի են պատվիրում, 

ապա կես լիտր ուրիշ մրգագինի, իսկ երբ կեսական լիտր էլ անալկոհոլ հաղարջի 

գինի են խմում, ոտքները սկսում են թուլանալ այն բոլոր վերմուտներից ու 

շերրիներից, որ մինչ այդ խմել էին։ Այդ ժամանակ սկսում են գոռգոռալ և 

պաշտոնական հավաստագիր պահանջել, թե իսկապես ճիշտ է, որ իրենց խմածը 

անալկոհոլ գինիներ են։ Իրենք ժուժկալներ են, ասում էին նրանք, և եթե իրենց 

անմիջապես այդպիսի հավաստագիր չներկայացնեն, ամեն ինչ ջարդուփշուր կանեն, 

գրամաֆոնն էլ հետը․․․ Այնպես որ ոստիկանները ստիպված են լինում երկուսին էլ 

սանդուղքն ի վեր քարշ տալ Բալզանով փողոցը։ Նրանց խոթում են ձեռնասայլակի 

մեջ և նստեցնում մենախցերում։ Երկուսին էլ, որպես ժուժկալների, դատապարտում 

են հարբեցողության համար։  

― Ինչո՞ւ եք այդ ամենն ինձ պատմում,— վատ բան ենթադրելով, գոռաց 

պոդպորուչիկ Դուբը, որին այդ պատմությունը վերջնականապես սթափեցրել էր։  



— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, դա ձեզ չի վերաբերվում, բայց 

քանի որ խոսք բացվեց․․․  

Այդ պահին պոդպորուչիկ Դուբին թվաց, թե Շվեյկն իրեն վիրավորել է, և, քանի որ 

գրեթե ուշքի էր եկել, բղավեց․  

— Դու ինձ կճանաչես։ Ինչպե՞ս ես կանգնած։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, վատ եմ կանգնած։ Մոռացել էի, համարձակվում եմ 

զեկուցել, կրունկներս միասին դնել, կոշկաքթերը՝ անջատակի։ Հիմա այդպես 

կանեմ։— Շվեյկն ըստ բոլոր կանոնների ձգվեց ու կանգնեց երեսադեմ։  

Պոդպորուչիկ Դուբն սկսեց մտածել, թե էլ ի՞նչ ասի նրան, և ի վերջո ասաց միայն․  

— Տես, հա՛, սա վերջին անգամ լինի,— և, ասես ի լրումն դրա, կրկնեց իր հին 

հավելասույթը, փոքր ինչ փոփոխելով․  

— Դու ինձ դեռ չես ճանաչում։ Բայց ես քեզ հո ճանաչում եմ։  

Հեռանալով Շվեյկից, պոդպորուչիկ՝ Դուբը խումար ընկած մտածում էր․ «Թերևս 

նրա վրա ավելի կազդեր, եթե ասեի․ «Ես քեզ, եղբայր, արդեն վաղուց ճանաչում եմ 

վատ կողմից»։  

Այնուհետև պոդպորուչիկ Դուբը կանչեց իր սպասյակ Կուներտին և հրամայեց մի 

կուժ ջուր ճարել։  

Ի պատիվ Կուներտի պետք է ասել, որ նա քիչ ժամանակ չվատնեց Տիրավա-

Վոլոսկայում մի կուժ ջուր ճարելու համար։  

Վերջապես նրան հաջողվեց կուժը թռցնել քահանայից, իսկ ջուրը քաշել 

տախտակներով ամուր փակած ջրհորից։ Այդ անելու համար նա, իհարկե, ստիպված 

եղավ մի քանի տախտակ պոկել։ Ջրհորը տախտակներով փակելու պատճառն այն էր, 

որ կասկածում էին, թե միջի ջուրը տիֆով վարակված է։  



Սակայն պոդպորուչիկ Դուբն ամբողջ կուժը խմեց առանց որևէ հետևանքի, 

հաստատելով այն առածը, թե լավ խոզն ամեն ինչ կմարսի։  

Բոլորը չարաչար սխալվում էին, կարծելով, թե Տիրավա-Վոլոսկայում գիշերելու են։  

Պորուչիկ Լուկաշը կանչեց հեռախոսավար Խոդոունսկուն, ավագ գրագիր 

Վանեկին, վաշտի հանձնակատար Շվեյկին ու Բալոունին։ Հրամանը պարզ էր. բոլորր 

զենքները թողնում են սանիտարական մասում և գյուղամիջյան ճանապարհով 

անհապաղ դիմում դեպի Մալի Պոլանեց, իսկ հետո գետի երկայնքով, հարավ-

արևելյան ուղղությամբ, դեպի Լիսկովեց։ Շվեյկը, Վանեկը և Խոդոունսկին 

նշանակված են զորաբնակարանապետներ։ Նրանք գիշերելու տեղեր պետք է գտնեն 

վաշտի համար, որը նրանց հետևից տեղ կհասնի մեկ կամ, ամենաշատը, մեկ և կես 

ժամ հետո։ Բալոունը պետք է կարգադրի, որ այն բնակարանում, որտեղ գիշերելու է 

նա, այսինքն պորուչիկ Լուկաշը, սագ տապակեն, իսկ մնացած երեքը պետք է հսկեն 

Բալոունի վրա, որ սագի կեսը չլափի։ Բացի դրանից, Վանեկն ու Շվեյկը վաշտի 

համար պետք է մի խոզ գնեն, որի քաշը համապատասխանի ամբողջ վաշտի համար 

սահմանված մսի նորմային։ Գիշերը պետք է գուլյաշ եփեն։ Զինվորների գիշերելու 

տեղերը պետք է միանգամայն կարգին լինեն։ Խուսափել ոջլոտած խրճիթներից, 

որպեսզի զինվորները հանգստանան ինչպես հարկն է, քանի որ դեռևս առավոտվա 

վեց և կեսին վաշտը Լիսկովեցից, Կրոսցենկոյի վրայով, առաջ է շարժվելու Դեպի 

Ստարայա Սոլ։  

Գումարտակն այլևս փողի պակասություն չէր զգում։ Բրիգադի 

ինտենդանտությունը առաջիկա սպանդի համար Սանոկում նրան կանխավճար էր 

տվել։ Վաշտի դրամարկղում հարյուր հազար կրոնից ավելի փող կար, և ավագ 

գրագիր Վանեկը հրաման էր ստացել տեղ հասնելուն պես, այսինքն խրամատներում, 

հաշվել և վաշտին մեռնելուց առաջ փոխհատուցում վճարել նրա չստացած ճաշերի և 

հացաբաժինների համար։  



Մինչ հիշյալ չորս հոգին պատրաստվում կին ճանապարհ ընկնելու, վաշտում 

հայտնվեց տեղիս քահանան և զինվորներին թռուցիկներ բաժանեց՝ յուրաքանչյուրին 

իր ազգի լեզվով։ Այդ թռուցիկների վրա տպագրված էր «Լուրդի երգը»։ Քահանան մի 

ամբողջ հակ «Լուրդի երգ» ուներ, որ նրա մոտ թողել էր մի բարձրաստիճան 

զինվորական հոգևորական, որն ինչ-որ օրիորդների հետ ավտոմոբիլով ճամփորդում 

էր ամայացած Գալիցիայում։  

Ահավասիկ այգ երգը.  

Ուր լեռան լանջն է ղեպ հովիտ իջնում, 

Զանգն է ղողանջում, աղոթքի կանչում. 

Ավե Մարի՛ա, ավե Մարի՛ա։ 

Կույս Բերնարդային երկնային հոգին 

Տանում է կանաչ մի մարգագետին։ 

Ավե։ 

Տեսնում է կույսը կատարին ժայռի 

Լույսով ողողված դասը սրբերի։ 

Ավե։ 

Զուգված են չքնաղ կապույտ շորերով 

Եվ լուսաճաճանչ նոր գոտիներով։ 

Ավե։ 

Եվ Աստվածամոր ձեռքերը բարի 

Պատած են հույլով վարդարանների։ 

Ավե։ 

Ա՛խ, Բերնարդայի դեմքն է այլայլվում 

Երկնային ցոլքն է իր վրա փայլում… 

Ավե։ 



Ծունկ է չոքում նա և աղոթք անում. 

Լսում է Մարիամն ու պատասխանում. 

Ավե։ 

«Ես էլ կարեցա անմեղ հղանալ, 

Ուստի ուզում եմ ձեզ պաշտպան դառնալ։ 

Ավե։ 

Թող թափորներով բոլոր կողմերից 

Ժողովուրդը գա և պատիվ տա ինձ։ 

Ավե։ 

Թող վկա տաճարն այս մարմար, 

Որ հրաշք պիտի գործեմ ձեզ համար։ 

Ավե։ 

Իսկ դու էլ, աղբյուր, կարկաչիր, հորդիր, 

Եվ կանչիր նրանց, սերս հաղորդիր»։ 

Ավե։ 

Ո՜հ, փառավորվիր դու,– հովիտ հովտաց, 

Ուր դրախտային շուշանն այս ժպտաց. 

Ավե։ 

Եվ սուրբ քարայրդ թող օրհնյալ լինի, 

Ո՜վ մեր երկնային Մայր ու Տիրուհի։ 

Ավե։ 

Բացվել է ահա ուրախ առավոտ, 

Եվ թափորները գալիս են քեզ մոտ։ 

Ավե։ 



Կամիր պաշտպանել դու արդարներին, 

Մեզ էլ մի՛ մերժիր շնորհդ վերին։ 

Ավե։ 

Աստղ դառնալով մեր ճանապարհին, 

Տար մեզ, հասցրու բարձրյալի գահին։ 

Ավե։ 

Մի՛ մերժիր մեզ էլ, ո՜վ Աստվածամայր, 

Մեզ էլ գուրգուրիր, սիրիր մայրաբար։ 

Ավե։ 

Տիրավա-Վոլոսկայում արտաքնոցներ շատ կային, և ամենուրեք պետքարաններում 

թափված էին «Լուրդի երգի» թերթիկները։  

Կաշպերյան լեռների զավակ կապրալ Նախտիգալը մի ահաբեկված հրեայի մոտ մի 

շիշ օղի էր գտել, մի քանի ընկեր-տղաներ հավաքել և «Իշխան Եվգենիի» եղանակով 

երգում էին «Լուրդի երգի» գերմաներեն տեքստը, առանց «Ավե» կրկներգի։  

Այն առաջապահ ջոկատը, որը պարտավոր էր Տասնմեկերորդ վաշտի համար 

օթևան գտնել, իրիկնամթին ընկավ գետակի ափին գտնվող մի անտառակ, որի միջով 

պետք է հասներ Լիսկովեց։ Ճանապարհն անասելի դժվարացավ։  

Բալոունն առաջին անգամ էր ընկել այնպիսի դրության մեջ, երբ մարդ չի իմանում, 

թե ուր է գնում։ Նրան ամեն ինչ,— և՛ խավարը, և՛ այն, որ նրանց առաջուց ուղարկել 

էին բնակարաններ գտնելու,— խիստ խորհրդավոր էր թվում։ Հանկարծ նրան 

համակեց մի թունդ կասկած, թե երևի դրա մեջ ինչ-որ դիտավորություն կա։  

— Ընկերներ,— կամաց տնքաց նա, սայթաքելով գետի երկայնքով ձգվող 

ճանապարհին,— մեզ զոհ են բերել։  

— Ինչպե՞ս թե,— նույնպես կամաց, բայց խստաբար գոռաց նրա վրա Շվեյկը։  



— Ընկերնե՛ր, եկեք չգոռանք,— աղերսալից ձայնով խնդրեց Բալոունը։— Արդեն 

մարմինս սարսռում է։ Ես զգում եմ, որ հիմա մեզ կլսեն և կսկսեն կրակել։ Ես գիտեմ, 

նրանք մեզ առաջուց ուղարկել են, որ հետախուզենք, թե հո մոտերքում թշնամի չկա, 

իսկ երբ կրակոցներ լսեն՝ իսկույն կիմանան, որ այլևս առաջ գնալ չի կարելի։ Մենք, 

ընկերնե՛ր, հետախուզական պարեկ ենք, ինչպես ինձ սովորեցրել է կապրալ Տերնան։  

— Որ այդպես է, առաջ ընկիր,― ասաց Շվեյկը։— Մենք կքայլենք քո հետևից, իսկ 

դու մարմնովդ մեզ կպաշտպանես, քանի որ այդքան աժդահա ես։ Իսկ երբ քեզ վրա 

կրակեն, մեզ իմաց տուր, որ ճիշտ ժամանակին պառկենք։ Էլ ի՞նչ զինվոր ես, որ 

գնդակից վախենում ես։ Դրա համար ամեն մի զինվոր պետք է միայն ուրախանա, 

ամեն մի զինվոր պետք է իմանա, որ ինչքան թշնամու զինվորը շատ կրակի նրա վրա, 

այնքան հակառակորդի մոտ քիչ զինամթերք կմնա։ Ամեն մի գնդակ, որ քեզ վրա 

արձակում է թշնամու զինվորը, նվազեցնում է նրա մարտունակությունը։ Ասենք, նա 

էլ ուրախ է, որ կարող է քեզ վրա կրակել։ Գոնե ստիպված չի լինի փամփուշտներն իր 

վրա քարշ տալ, և բացի դրանից, փախչելն էլ հեշտ կլինի։  

Բալոունը մի ծանր հոգոց քաշեց․  

— Իսկ եթե տանը տնտեսություն ունեմ։  

― Թքիր տնտեսության վրա,— խորհուրդ տվեց Շվեյկը։– Ավելի լավ կլինի կյանքդ 

զոհաբերես թագավոր կայսրին։ Մի՞թե զինվորական ծառայության մեջ քեզ այդ չեն 

սովորեցրել։  

— Միայն մի թեթև հիշատակել են,— չհասկացավ հիմար Բալոունը,— ինձ 

վարժադաշտում միայն վազվզեցնում էին, իսկ հետո ոչ մի այդպիսի բան չլսեցի, քանի 

որ սպասյակ դարձա։ Գոնե թագավոր կայսրը մեզ ավելի լավ կերակրեր․․․  

— Ա՛խ դու, նզովյալ անկշտում խոզ։ Զինվորին կռվից աոաջ առհասարակ չպետք է 

կերակրել, ինչպես շատ տարիներ առաջ դպրոցում մեզ բացատրում էր կապիտան 

Ունտերգրիցը։ Նա մեզ միշտ ասում էր ․  «Նզովյալ խուլիգաննե՛ր, եթե երբևէ 

պատերազմ լինի և դուք ստիպված լինեք կռվի գնալ, մտքներովդ չանցնի մարտից 



առաջ կուշտ լափել։ Եթե կուշտ լափածի փորին գնդակ դիպչի, նրա բանը բուրդ է, 

քանի որ վիրավորվելիս բոլոր սուպերը և հացը աղիքներից դուրս կթափվեն և նա 

րոպեապես արյան վարակում կստանա։ Բայց երբ ստամոքսումդ ոչինչ չկա, փորիդ 

այդ վերքն ու կրետի կծածը մի բան են, գնա ու քե՜ֆ արա»։  

— Ես շուտ եմ մարսում,— ընկերներին հանգստացրեց Բալոունը,— երբեք իմ 

ստամոքսում բան չի մնում։ Ես, եղբա՛յր, կարող եմ թեկուզ մի աման խոզի մսի ու 

կաղամբի կնեդլիկ ուտել, իսկ կես ժամ հետո միջիցս երեք գդալից ավելի բան դուրս չի 

գա։ Մնացածը մեջս ամբողջովին անհետանում է։ Մի ուրիշն, ասենք, սունկ է ուտում, 

իսկ դա նրա միջից այնպես է դուրս գալիս, որ բավական է լվանաս ու վրան թթու 

սոուս լցնես, որպեսզի պատրաստ լինի նորից մատուցելու համար, իսկ ինձ մոտ՝ 

ընդհակառակը։ Ես այդ սունկ ասածն այնքան եմ ուտում, որ եթե իմ տեղը մի ուրիշը 

լինի՝ կտրաքի, բայց հետո միայն մի քիչ դեղին շիլա եմ արտադրում, ասես երեխա է 

դուրս գնում, մնացածը մեջս է մնում։  

— Իմ մեջ, ընկե՛ր,— վստահելով հայտնեց նա Շվեյկին,– ձկան փշերն ու սալորի 

կորիզները հալվում են։ Մի անգամ փորձի համար համրեցի։ Կերա յոթանասուն 

սալորի կնեդլիկ, կորիզներն էլ հետը, իսկ երբ ժամանակը եկավ՝ գնացի կալի հետևը, 

հետո մի տաշեղով քչփորեցի, կորիզները մի կողմ արի ու համրեցի։ Յոթանասուն 

կորիզի կեսից ավելին մեջս հալվել էր։  

Բալոունը մի խորունկ հառաչ արձակեց.  

— Պառավս սալորի կնեդլիկները կարտոֆիլի խմորից էր պատրաստում, որի մեջ 

մի քիչ լոռ էր գցում, որ ավելի սննդարար լիներ։ Նա խաշխաշի խմորագնդիկն ավելի 

էր սիրում, քան պանիրովը, իսկ ես՝ ընդհակառակը։ Դրա համար ես նրան մի անգամ 

մի լավ քոթակեցի․․․ Չէի կարողանում ընտանեկան բախտավորությունս գնահատել։  

Բալոունը լռեց, շրթունքները չպպացրեց, լիզեց և ասաց տխուր ու խանդաղատալից.  

— Գիտե՞ս, ընկեր, հիմա, երբ ոչ մի կնեդլիկ չունեմ, ինձ թվում է, թե կնիկս 

այնուամենայնիվ իրավացի էր ․  խաշխաշովն ավելի լավ է։ Այն ժամանակ ինձ 



շարունակ թվում էր, թե խաշխաշը ատմներիս մեջ վռվում է, իսկ հիմա սիրտս 

խաշխաշ է ուզում։ Երանի վռվեր։ Կնիկս իմ երեսից շատ է տանջվել։ Քանի՜ անգամ 

խեղճը լաց է եղել, երբ, օրինակ, պահանջել եմ, որ լյարդաթոքի երշիկի մեջ ավելի շատ 

սուսամբար գցի։ Դրա համար միշտ ծեծ էր ուտում։ Մի անգամ խեղճ կնկաս այնպես 

ջարդեցի, որ երկու օր պառկեց, և միայն այն պատճառով, որ չէր ուզում ընթրիքիս 

համար հնդուհավ մորթել, ասում էր, աքլորն էլ բավական է։  

— Է՛հ, ընկերս,— սկսեց նվնվալ Բալոունը,— երանի թե հիմա լյարդաթոքի երշիկ 

լիներ, թեկուզ առանց սուսամբարի ու աքլորի… Սամիթի սոուս սիրոո՞ւմ ես։ Մի 

ժամանակ դրա պատճառով կռիվ էի սարքում, իսկ հիմա սուրճի պես կխմեի։  

Բալոունը կամաց-կամաց մոռանում էր կարծեցյալ վտանգը և գիշերային լռության 

մեջ, իջնելով դեպի Լիսկովեց, շարունակում էր Շվեյկին հուզված պատմել, թե առաջ 

ի՛նչը չի գնահատել և թե հիմա ի՛նչը կուտեր այնպիսի բավականությամբ, որ 

ականջատակերը ճրթճրթային։  

Նրանց հետևից քայլում էին հեռախոսավոր Խոդոունսկին և ավագ գրագիր Վանեկը։  

Խոդոունսկին Վանեկին բացատրում էր, թե իր կարծիքով համաշխարհային 

պատերազմը հիմարություն է։ Այդ պատերազմում ամենից վատն այն է, որ երբ որևէ 

տեղ հեռախոսի լարը կտրվում է՝ գիշերով պետք է գնաս կարգի բերելու։ Իսկ դրանից 

էլ վատն այն է, որ եթե առաջվա պատերազմներում լուսարձակների մասին 

գաղափար չունեին, ապա հիմա, ընդհակառակը, երբ այդ նզովյալ լարերը կարգի ես 

բերում, թշնամին լուսարձակով ձեռաց քեզ գտնում և իր ամբողջ հրետանու կրակը 

վրադ է թափում։  

Ներքևում, այն գյուղում, որտեղ նրանք վաշտի համար օթևան պետք է գտնեին, 

սաստիկ մութ էր։ Շները զիլ հաչում էին, մի բան, որ արշավախմբին ստիպեց կանգ 

առնել և խորհել, թե ինչպես դիմադրել այդ արարածներին։  

— Գուցե հետ դառնանք, հը՞,— շշնջաց Բալոունը։  



— Ա՛խ, Բալոուն, Բալոուն, եթե մենք այդպես բան անենք, քեզ վախկոտության 

համար կգնդակահարեն,— հիշեցրեց վախլուկին Շվեյկը։  

Շները կարծես կատաղել էին։ Հաչոց էր լսվում բոլոր կողմերից և, ի վերջո, լսվեց 

հյուսիսից, Ռոպա գետի կողմից։ Հաչում էին Կրոսցենկոյի և շրջակա բոլոր գյուղերի 

շները, որովհետև Շվեյկը գիշերային լռության մեջ բղավում էր․  

— Քո՜ւշ, քո՜ւշ, քո՜ւշ,— հիշելով, թե ինչպես էր շների վրա բղավում դեռևս շան 

առևտրով զբաղվելիս։ Շները չէին կարողանում հանգստանալ, և ավագ գրագիր 

Վանեկը խնդրեց․  

― Մի՜ գոռաք նրանց վրա, Շվեյկ, թե չէ ամբողջ Գալիցիան կսկսի հաչել։  

— Այդպիսի մի բան պատահեց Թաբորի շրջանի զորաշարժերի ժամանակ,— սկսեց 

պատմել Շվեյկը։— Մի գիշեր մենք մի գյուղ մտանք, իսկ շները սոսկալի հաչոց 

բարձրացրին։ Խտաբնակ վայր էր, այնպես որ շնահաչը գյուղից գյուղ էր անցնում, 

գնում ավելի ու ավելի հեռու։ Այն գյուղի շները, որտեղ մենք ճամբար էինք դրել, 

արդեն ձայնները կտրելու վրա էին, բայց մի հեռու տեղից, ասենք, Պելգրժիմովից, 

հաչոցի ձայն լսելով, նորից սկսեցին զիլ հաչել, և մի քանի րոպե հետո արդեն հաչում 

էին Թաբորի, Պելգրժիմովի, Բուդեյովիցիի, Գումպոլեցի, Տրժեբոնի և Յինգլավի 

շրջանները։ Մեր կապիտանը, որ մի շատ ջղային ծերուկ էր, շան հաչոց տանել չէր 

կարողանում։ Նա ամբողջ գիշերը չքնեց, շարունակ անցուդարձ էր անում և 

պահնորդներին հարցնում. «Ո՞վ է հաչում, ինչո՞ւ են հաչում»։ Զինվորները զեկուցում 

էին, թե շներն են հաչում։ Դա նրան այնպես էր զայրացրել, որ այդ օրը 

պահակախմբում գտնված բոլոր զինվորները զորաշարժերից վերադառնալուց հետո 

արձակուրդից զրկվեցին։  

Այդ դեպքից հետո նա միշտ «շնային անձնախումբ» էր կազմում և առաջուց 

ուղարկում։ Անձնախումբը պարտավոր էր նախազգուշացնել այն գյուղի 

բնակչությանը, որտեղ մենք պետք է գիշերեինք, թե գիշերը ոչ մի շուն չպիտի 

համարձակվի հաչել, այլապես կգնդակահարվի։ Մի անգամ ես էլ մի այդպիսի 



անձնախմբի մեջ էի, և երբ հասանք Միլևսկոյե շրջանի գյուղերից մեկը, շփոթվեցի և 

գյուղապետին ասացի, թե այն շան տերը, որ գիշերը կհաչի, ստրատեգիական 

նկատառումներով կոչնչացվի։ Գյուղապետը վախեցավ, հրամայեց իսկույն ձին լծել և 

գնաց գլխավոր շտաբը՝ ամբողջ գյուղի անունից խնդրելու, որ իրենց խղճան։ 

Գյուղապետին չէին թողել մտնել շտաբ, մազ էր մնացել, որ պահակները նրան 

գնդակահարեին։ Նա տուն վերադարձավ, և, նրա խորհրդով, մեր գյուղ մտնելուց 

առաջ բոլոր շների դնչերը շորերով կապել էին, այնպես որ նրանցից երեքը 

կատաղեցին։  

Բոլորը հավատացին Շվեյկին, թե գիշեր ժամանակ շները սիգարետի կրակից 

վախենում են, և մտան գյուղ։ Հակառակի պես նրանցից ոչ մեկը սիգարետ չէր ծխում, և 

Շվեյկի խորհուրդը դրական հետևանքներ չունեցավ։ Պարզվեց, սակայն, որ շները 

հաչում են ուրախությունից, քանի որ սիրով հիշում էին եկած ու գնացած 

զորամասերին, որոնք միշտ որևէ ուտելի բան էին թողել։  

Նրանք դեռ հեռվից զգացել էին, որ մոտենում են այնպիսի արարածներ, որոնք 

իրենց հետևից ոսկորներ ու սատկած ձիեր են թողնում։  

Հանկարծ, որտեղից որտեղ, Շվեյկի մոտ հայտնվեցին չորս բակապահ շներ, որոնք 

ուրախ-ուրախ, պոչները ցցած, նետվում էին նրա վրա։  

Շվեյկը շոյեց շներին, ձեռքով թփթփացրեց նրանց կողերը և սկսեց մթան մեջ 

հետները խոսել, ինչպես երեխաների հետ․  

— Ահա և մենք։ Եկել ենք ձեզ մոտ բայ-բայ անելու, ուտելու, համ-համ անելու։ Մենք 

ձեզ ոսկորներ, հացի կճեպներ կտանք և առավոտյան նորից ճանապարհ կընկնենք, 

կգնանք թշնամու դեմ։  

Գյուղի խրճիթներում լույսեր վառվեցին։ Երբ զորաբնակարանապետները թակեցին 

առաջին խրճիթի դուռը, որ իմանան, թե գյուղապետը որտեղ է ապրում, ներսից 

նրանց պատասխանեց մի կանացի ծղրտան ու անախորժ ձայն, որը ոչ այն է լեհերեն, 

ոչ այն է ուկրաիներեն սկսեց ճղճղալ, թե ամուսինը գտնվում է պատերազմում, թե 



երեխաները ծաղիկ են հանել, թե մոսկալներն ամեն ինչ տարել են և թե ամուսինը 

կռվի գնալիս նրան հրամայել է գիշեր ժամանակ ոչ ոքի առաջ դուռը բաց չանել։ Եվ 

միայն այն ժամանակ, երբ նրանք ավելի թափով գրոհեցին դռան վրա, 

հավատացնելով, թե բնակարանապետներ են, ինչ-որ անտեսանելի ձեռք դուռը բաց 

արեց։ Մտնելով խրճիթ, նրանք իմացան, որ հենց այդտեղ է ապրում գյուղապետը, որն 

իզուր ջանում էր Շվեյկին համոզել, թե կանացի ճղճղան ձայնով պատասխանողն 

ինքը չէր եղել։ Նա սկսեց արդարանալ, թե իբր ինքը միշտ քնում է խոտանոցում, իսկ 

կինը չի էլ իմանում, թե ինչ է դուրս տալիս, երբ հանկարծ քնից արթնացնում են։ Ինչ 

վերաբերվում է ամբողջ վաշտի համար քնելու տեղ տալուն, ապա դա խելքի մոտ բան 

չէ։ Գյուղը փոքր է, ոչ մի զինվոր չի տեղավորվի։ Պարզապես քնելու տեղ չկա։ 

Հնարավոր չէ նաև որևէ բան գնել, մոսկալներն ամեն ինչ առել-տարել են։ Եթե 

բարեծնունդ պաներն իր խորհուրդը չմերժեն, նա նրանց կտանի Կրոսցենկո, այնտեղի 

տնտեսությունները մեծ են։ Այստեղից ընդամենը երեք քառորդ ժամվա է ճանապարհ 

է, այնտեղ տեղ շատ կա, ամեն մի զինվոր կարող է իր վրա ոչխարի մորթի գցել։ 

Այնտեղ այնքան կով կա, որ ամեն մի զինվոր կարող է մի աման կաթ ստանալ։ Ջուրն 

էլ լավն է։ Պան սպաները կարող են քնել կալվածատանը։ Իսկ Լիսկովցեում ի՞նչ կա 

որ։ Միայն աղքատություն, քոս ու ոջիլ։ Նա ինքը մի ժամանակ հինգ կով ուներ, բայց 

մոսկալները բոլորն առան-տարան, և հիմա, երբ հիվանդ երեխաների համար կաթ է 

պետք, ստիպված է գնալ Կրոսցենկո։  

Կարծես ի հաստատումն այդ խոսքերի հավաստիության, կողքի գոմում կովերը 

բառաչեցին և լսվեց մի կանացի ճղճղան ձայն, որ նրանց վրա գոռաց. «Գրողը տանի 

ձեզ»։  

Գյուղապետին դա շփոթություն չպատճառեց, և, կոշիկները հագնելով, նա 

շարունակեց․  

— Այստեղ միակ կովը հարևան Բոյցեկի կովն է, որը, ինչպես բարեհաճեցիք լսել, 

բարեծնունդ պաներ, հենց նոր բառաչեց։ Բայց այդ կովը հիվանդ է, կարոտ է քաշում։ 



Մոսկալները նրա հորթը տարել են։ Այդ օրվանից կաթ չի տալիս, բայց տերը 

ափսոսում է մորթել, նա հավատում է, որ Չեստոխովի աստվածածինը նորից ամեն 

բան կարգի կգցի։  

Այդ ասելով, նա հագավ իր կունտուշը…  

— Գնանք Կրոսցենկո, բարեծնունդ պաներ, տեղ հասնելը քառորդ ժամ էլ չի քաշի, 

բայց չէ, ի՞նչ եմ դուրս տալիս մեղավորս, կես ժամվա ճանապարհ էլ չկա։ Ես 

ճանապարհը գիտեմ, պետք է անցնել գետը, հետո գնալ կեչու անտառակով, կաղնու 

մոտով… Մեծ գյուղ է և պանդոկներում շատ թունդ օղի կա։ Գնանք, բարեծնունդ 

պաներ, ինչի՞ ուշացնենք։ Ձեր փառապանծ գնդի պան զինվորներին անհրաժեշտ է 

քնել ինչպես հարկն է, ամենայն հարմարությամբ։ Թագավորա-կայսրական պան 

զինվորին, որ կռվում է մոսկալների դեմ, հարկավոր է, իհարկե, մաքուր օթևան, 

հարմար օթևան։ Իսկ մեզ մոտ ի՞նչ կա որ։ Միայն ոջիլ ու քոս, ծաղիկ ու խոլերա։ Երեկ 

մեր այս անիծված գյուղում երեք ջահելներ խոլերայից սևացան… Ողորմած աստված 

Լիսկովեցը նզովել է։  

Այդ միջոցին Շվեյկը տիրաբար ձեռքը թափ տվեց։  

— Բարեծնունդ պաներ,— սկսեց նա, ձայնը նմանեցնելով գյուղապետ ի ձայնին,— 

մի անգամ ես մի գրքում կարդացել եմ, որ շվեդական պատերազմների ժամանակ, երբ 

հրաման էր տրվում գնդերը բնակեցնել այսինչ կամ այնինչ գյուղում, իսկ գյուղապետը 

պատրվակներ էր մեջ բերում և հրաժարվում այդ գործում օգնել, նրան կախում էին 

ամենամոտիկ ծառից։ Բացի դրանից, մի լեհ կապրալ այսօր Սանոկում ինձ ասաց, որ 

երբ բնակարանապետներ են գալիս գյուղապետը պարտավոր է կանչել բոլոր 

տասնապետներին, որոնք բնակարանապետների հետ խրճիթից խրճիթ են անցնում և 

ուղղակի ասում․ «Այստեղ կտեղավորվի չորս հոգի, այնտեղ հինգ, քահանայի տանը 

կտեղավորվեն պարոն սպաները», և կես ժամում ամեն ինչ պետք է պատրաստ լինի։  

— Բարեծնունդ պան,— լուրջ դեմքով դիմեց Շվեյկը գյաղապետին,— որտե՞ղ է քո 

ամենամոտիկ ծառը։  



Գյուղապետը «ծառ» բառը չհասկացավ, ուստի Շվեյկը նրան բացատրեց, թե դա 

կեչին է, կաղնին, տանձենին, խնձորենին, մի խոսքով, այն ամենը, ինչ ամուր ճյուղեր 

ունի։ Գյուղապետը դարձյալ չհասկացավ, իսկ երբ մի քանի պտղատու ծառերի 

անուններ լսեց, վախեցավ, քանի որ բալը հասել էր, և ասաց, թե այդպիսի ոչ մի ծառ 

չգիտե, իր տան առաջ միայն մի կաղնի կա։  

— Լա՛վ,– ասաց Շվեյկը, ձեռքով ցույց տալով կախելու միջազգային նշանը,― մենք 

քեզ կկախենք այստեղ, քո տան առաջ, քանի որ դու պետք է հասկանաս, որ հիմա 

պատերազմ է և որ մենք հրաման ենք ստացել քնելու այստեղ, և ոչ թե ինչ-որ 

Կրոսցենկոյում։ Դու, եղբա՛յր, կամ մեզ չես ստիպի մեր ստրատեգիական պլանները 

փոխել, կամ կճոճվես ծառից կախված, ինչպես ասված է շվեդական պատերազմների 

մասին գրված այն գրքույկի մեջ… Մի այդպիսի դեպք պատահեց, պարոնայք, Վելկովո 

Մեզիրժիցիի զորաշարժերի ժամանակ…  

Բայց այդ պահին ավագ գրագիր Վանեկը նրա խոսքը կտրեց․  

— Դա մեզ հետո կպատմեք, Շվեյկ,— և անմիջապես դիմեց գյուղապետին.— Եվ 

այսպես, հիմա տագնապ և բնակարաննե՛ր։  

Գյուղապետն սկսեց դողալ և կակազելով քրթմնջալ, թե նա ուզում էր իր 

բարերարներին ավելի լավ տեղավորել, բայց եթե այլ կերպ չի կարելի, ապա գյուղում 

այնուամենայնիվ մի բան կճարվի, և պաները գոհ կլինեն, հիմա նա լապտեր կբերի։  

Երբ նա դուրս եկավ նախասենյակից, որ լուսավորված էր հաշմանդամի պես 

կծկված մի սրբի պատկերի առաջ վառվող կանթեղիկով, Խոդոունսկին բացականչեց․  

— Մեր Բալոունն ո՞ւր կորավ։  

Բայց նրանք դեռ չէին հասցրել շուրջը նայել, երբ փեչի հետևոմ կամացուկ բացվեց 

դեպի բակը տանող մի դուռ և Բալոունը վռվեց նրա մեջ։ Նա աչք ածեց շուրջը, 

համոզվեց, որ տանտերը այնտեղ չէ, և սկսեց ֆսֆսալ թունդ հարբուխ ունեցողի պես.  



— Ե-ես մտ-տա մառ-ռանը, ձեռքս խոթ-թեցի մի բա-անի մեջ, բե-բե-րանս լիքը լց-

ցրի, իսկ հիմ-մա կըպ-պել է քի–քիմքիս։ Ոչ քա-աղցր է, ոչ ա-աղի։ Խըմ-մո՜ր է։  

Ավագ գրագիը Վանեկը լապտերն ուղղեց նրա վրա, և բոլորն հավաստիացան, որ 

իրենց կյանքում դեռ երբեք այդքան լղոզված ավստրիական զինվոր չեն տեսել։ Նրանք 

վախեցան, նկատելով, որ Բալոունի բլուզն այնպես է ուռել, կարծես նա հղիության 

վերջին ամսում լինի։  

— Ի՞նչ է պատահել քեզ, Բալոուն,-— կարեկցանքով հարցրեց Շվեյկը, մատով 

խթելով սպասյակի ուռած փորը։  

— Դրա-անք վար-վար-ունգներ են,— խռխռաց Բալոունը, խեղդվելով խմորից, որը 

ոչ վեր էր գնում, ոչ ցած իջնում։— Զգույշ, դը-դըրանք աղ դը-դրած վարունգներ են, 

մառ-ռանում եր-րեքը կեռա, մնացածը բեբերել եմ ձեզ համար։  

Բալոունը սկսեց ծոցից մեկ-մեկ հանել վարունգները և բաժանել նրանց։  

Դռան շեմին տնկվեց գյուղապետը՝ լապտերը ձեռին։ Տեսնելով այդ տեսարանը, նա 

երեսը խաչակնքեց ու մղկտաց․  

— Մոսկալները տարան, մերո՜նք էլ են տանում։  

Բոլորը միասին, շների ոհմակի ուղեկցությամբ, շարժվեցին դեպի գյուղամեջ։ Շները 

Բալոունից համառորեն ձեռք չէին քաշում և ջանում էին մտնել նրա շալվարի 

գրպանը, որտեղ մի կտոր ճարպ կար, որը նա նույնպես թռցրել էր մառանից, բայց 

ագահությունից դավաճանաբար ընկերներից թաքցրել էր։  

— Շներն ինչո՞ւ են քեզ այդպես քսմսվում,— հետաքրքրվեց Շվեյկը։  

Երկար խորհելուց հետո Բալոունը պատասխանեց.  

— Զգում են, որ բարի մարդ եմ։  

Բալոունը ոչնչով չմատնեց իրեն, թեև շներից մեկը շարունակ ատամներով 

խածնում էր նրա այն ձեռքը, որով նա գրպանի մեջ բռնել էր ճարպը։  



Բնակարաններ որոնելու ընթացքում պարզվեց, որ Լիսկովեցը մեծ ավան է, որն 

իսկապես պատերազմից խիստ քայքայվել էր։ Ճիշտ է, հրդեհներից չէր տուժել, քանի 

որ պատերազմող երկու կողմերն էլ ինչ-որ հրաշքով նրան ռազմական 

գործողությունների ոլորտից դուրս էին թողել, սակայն, դրա փոխարեն, հենց այդտեղ 

տեղավորվել էր իսպառ ոչնչացված Խիրով, Գրաբով և Գոլուբլի գյուղերի 

բնակչությունը։  

Խրճիթներ կային, որոնցից յուրաքանչյուրի մեջ ապաստանել էր ութ ընտանիք։ 

Նրանք զարհուրելի կարիքի մեջ էին այն կորուստների հետևանքով, որ նրանց 

պատճառել էր թալանչիական պատերազմը, որի փուլերից մեկը մոլեգնած հեղեղի 

պես անցել էր նրանց վրայով։  

Ստիպված եղան վաշտը տեղավորել գյուղի մյուս ծայրին գտնվող մի ավերված 

փոքրիկ օղեգործարանում։ Գործարանի խմորման բաժնում տեղավորվեց ընդամենը 

վաշտի կեսը։ Մնացածներին, տասը-տասը հոգի, տեղավորեցին մի քանի 

կալվածքներում, որտեղ հարուստ շլյախտիչները տարաբախտ չքավորությանը, 

աղքատացած ու հողից զրկված փախստականներին թույլ չէին տվել մտնել։  

Վաշտի շտաբն իր բոլոր սպաներով, սպասյակներով, հեռախոսավարներով, 

սանիտարներով, խոհարարներով, ավագ գրագիր Վանեկի և Շվեյկի հետ, 

տեղավորվեց գյուղի քահանայի մոտ, որը նույնպես ներս չէր առել շրջակա գյուղերից 

եկած ոչ մի աղքատացած ընտանիք և այդ պատճառով իր տանը ազատ տեղ շատ 

ուներ։  

Քահանան մի բարձրահասակ, վտիտ ծերուկ էր, հագին խունացած ու ճարպոտած 

փարաջա։ Ժլատությունից նա գրեթե ոչինչ չէր ուտում։ Հայրը նրա մեջ ատելության էր 

սնուցել ռուսների նկատմամբ, սակայն այդ ատելությունը միանգամից չքացել էր 

ռուսների նահանջից հետո, երբ գյուղ էին մտել ավստրիական բանակի զինվորները։ 

Սրանք լափել էին նրա բոլոր սագերն ու հավերը, որոնց ռուսները ձեռք չէին տվել, 

չնայած որ նրա տանը մի քանի անդրբայկալյան փռչոտ կազակներ էին ապրել։  



Իսկ երբ հունգարացիներն էին մտել Լիցկովեց և նրա փեթակներից հանել ամբողջ 

մեղրը, նա սկսել էր ավստրիական բանակն էլ ավելի ատել։ Հիմա նա ատելությամբ էր 

նայում իր անկոչ հյուրերին. նա հաճույք էր զգում, որ կարող է նրանց շուրջը թրև գալ 

և թոթովելով չարախնդորեն կրկնել․ «Ես ոչինչ չունեմ։ Ես աղքատ եմ, դուք իմ տանը, 

պարոնայք, հացի կտոր չեք գտնի»։  

Բոլորից շատ վշտացած էր Բալոունը, որն այդ աղքատությունը տեսնելով՝ քիչ էր 

մնում լաց լիներ։  

Նրա մտահայացքի առաջ շարունակ պատկերանում էր ինչ-որ խոճկոր, որի 

բարալիկ մաշկը խրթխրթում և ախորժալի հոտ էր արձակում։  

Բալոունը քթով օդն էր հոտոտում և շրջում քահանայի խոհանոցում, որտեղ 

ժամանակ առ ժամանակ մտնում էր մի լոլոզ տղա, որը միաժամանակ բատրակի և 

խոհարարուհու գործ էր կատարում։ Նրան խստագույնս հրամայել էին հետևել, որ 

խոհանոցից բան-ման չթռցնեն։  

Բալոունը խոհանոցում էլ բան չգտավ, բացի աղամանի մեջ դրած, թղթի մեջ 

փաթաթած չամանից, որն իսկույն լցրեց բերանը։ Չամանի հոտը նրա մեջ խոճկորի 

հետ կապված համային պատրանքներ հարուցեց։  

Քահանայի տան հետևում, փոքրիկ օղեգործարանի բակում, դաշտային 

խոհանոցների կաթսաների տակ կրակ էր վառվում։ Ջուրը եռ էր գալիս, բայց այդ ջրի 

մեջ ոչինչ չէր եփվում։  

Ավագ գրագիրն ու խոհարարը ոտի տակ տվին ամբողջ գյուղը, իզուր հուսալով մի 

խոզ գտնել։ Ամենուրեք նրանց պատասխանում էին, թե մոսկալները կա՛մ կերել են, 

կա՛մ տարել։  

Նրանք արթնացրին նաև իր պանդոկում քնած հրեային, որն սկսեց պեյսերը 

փիտտել և ափսոսալ, որ պան զինվորներին օգտակար լինել չի կարող, իսկ վերջում 

կպավ նրանց օձիքից, խնդրելով գնել իր հարյուրամյա կովը՝ մի նիհար լեշ, որի վրա 



կաշվից ու ոսկորից բացի ոչինչ չկար։ Այդ կովի համար նա անասելի գումար էր 

պահանջում, փիտրում մորուքն ու երդվում, թե այդպիսի կով չի գտնվի ամբողջ 

Գալիցիայում, ամբողջ Ավստրիայում և Գերմանիայում, ամբողջ Եվրոպայում և 

ամբողջ աշխարհում։ Նա ոռնում էր, լալիս ու երդվում, թե դա ամենաչաղ կովն է, որ 

կամոքն Եհովայի երբևէ հայտնվել է աշխարհիս երեսին։ Երդվում էր իր բոլոր 

նախահայրերով, թե նույնիսկ Վոլոչինսկից մարդիկ գալիս են այդ կովը տեսնելու, թե 

ամբողջ մարզում խոսում են, որ դա ոչ թե կով է, այլ հրաշք, թե դա նույնիսկ իսկական 

կով էլ չէ, այլ չաղագույն գոմեշ։ Ի վերջո նա ընկավ նրանց առաջ և մերթ մեկի, մերթ 

մյուսի ծնկները գրկելով՝ գոչեց․ «Ավելի լավ կլինի դժբախտ հրեայիս սպանեք, քան 

առանց այդ կովի գնաք»։  

Նրա ոռնոցները գրագրի ու խոհարարի զահլան այնպես տարան, որ նրանք, ի 

վերջո, այդ կովը, որից կխորշեր ամեն մի սպանդագործ, քարշ տվին դաշտային 

խոհանոց։ Իսկ հրեան դրանից դեռ շատ հետո էլ, երբ փողն արդեն գրպանումն էր, 

լալիս էր, թե իրեն կործանեցին, սպանեցին, թե ինքն իր ձեռքով իր տունը քանդեց, 

այդքան էժան ծախելով այդքան փառավոր մի կով։ Նա աղաչում էր իրեն կախել, քանի 

որ, ասում էր, օր ծերության այնպիսի հիմարություն է արել, որ իր նախահայրերը 

իրենց գերեզմաններում շուռ կգան։  

Փոշու մեջ մի քիչ էլ թավալ տալուց հետո, նա հանկարծ թոթափեց իր ամբողջ 

վիշտը և գնաց տուն ու կնոջն ասաց։ «Elsa, lebn[115], զինվորները հիմար են, իսկ քո 

Նաթանը՝ իմաստուն»։  

Բալոունը լուրջ տեսքով կանգնեց պորուչիկ Լուկաշի առաջ և կակազելով նրան 

հանձնեց իր ջարդված ատամը, որ փաթաթել էր «Լուրդի երգի» մեջ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ ես ձեռքիցս եկածն 

արեցի։ Այս ատամս ջարդեցի սպայական ճաշի վրա, երբ խոհարարի հետ փորձում 

էի, թե այդ մսից հնարավո՞ր է բիֆշտեքս պատրաստել։  



Այդ խոսքի վրա լուսամատի մոտ դրված բազկաթոռի միջից վեր բարձրացավ մի 

մռայլ կերպարանք։  

Պոդպորուչիկ Դուբն էր դա, որին սանիտարական սայլակը տեղ էր հասցրել 

բոլորովին հալից ընկած։  

— Խնդրում եմ լռություն պահպանել,— ասաց նա վհատալից ձայնով,— ես ինձ 

վատ եմ զգում։  

Նա նորից փլվեց հին բազկաթոռի վրա, որի յուրաքանչյուր ճեղքի մեջ փայտոջիլի 

հազարավոր ձվիկներ կային։  

— Ես հոգնած եմ,— ասաց նա ողբերգական ձայնով,— թույլ եմ և հիվանդ, խնդրում 

եմ իմ ներկայությամբ ջարդված ատամների մասին չխոսել։ Իմ հասցեն է Սմիխով, 

փող․ Կրալովսկա, համար տասնութ։ Եթե ես մինչև վաղը չապրեմ, խնդրում եմ այդ 

մասին զգուշաբար հայտնել իմ ընտանիքին և խնդրում եմ չմոռանալ գերեզմանիս 

վրա գրել, որ ես պատերազմից առաջ եղել եմ թագավորական կայսրական 

գիմնազիայի դասատու։  

Նա սկսեց կամաց խռմփալ և այլևս չլսեց, թե ինչպես Շվեյկը արտասանեց 

հոգեհանգստյան երգի հետևյալ տողերը․  

Մարիամի մեղքը դու ներեցիր, 

Ավազակին էլ դու ներեցիր, 

Թշվառիս հույս պարգևեցիր։ 

Կովը շատ գլխացավանք պատճառեց։ Եղան պահեր, երբ թվում էր, թե առհասարակ 

հնարավոր չէ նրան մաշկել։ Երբ սկսեցին մորթին պոկել, վերջինս պատռվեց և տակից 

երևացին մկանները, որ ոլորված էին նավի չորացած ճոպանների պես։  

Այդ միջոցին ինչ-որ տեղից մի պարկ կարտոֆիլ բերին և, հաջողության հույս 

չունենալով, սկսեցին եփել հիշյալ ջիլերն ու ոսկորները, իսկ քիչ հեռու, փոքր 



խոհանոցի մոտ խոհարարը, այդ կմախքի կտորներից բոլորովին հուսահատված, 

սպայական ճաշ էր պատրաստում։  

Դժբախտ կովը, եթե կարելի է այդպես անվանել բնության այդ հազվագյուտ 

երևույթը, երկար մնաց բոլորի հիշողության մեջ, և կարելի է ամենայն վստահությամբ 

ասել, որ եթե Սոկալի կռվից առաջ հրամանատարները զինվորներին հիշեցնեին 

Լիսկովեցի կովը, ապա ամբողջ տասնմեկերորդ վաշտը հուժկու աղաղակով և 

կատաղաբար սվինամարտի կնետվեր։  

Կովն այնքան անխիղճ դուրս եկավ, որ նրանից նույնիսկ սուպ չկարողացան 

պատրաստել ․  որքան միսն ավելի էր եփվում, այնքան ավելի ամուր էր կպչում 

ոսկորներին, դրանց հետ կազմելով մի ամբողջություն, որը ոսկրացած էր իր ամբողջ 

կյանքը գրասենյակային թղթերի մեջ անցկացրած և միայն «գործերով» սնվող 

բյուրոկրատի պես։  

Շվեյկը, որ որպես սուրհանդակ շտաբի և խոհանոցի միջև մշտական կապ էր 

պպհպանում՝ իմանալու համար, միսը երբ է եփվելու, վերջապես պորուչիկ Լուկաշին 

զեկուցեց․  

— Պարոն օբեր-լեյտենանտ, կովից արդեն ճենապակի ստացվեց։ Այդ կովի միսն 

այնքան պինդ է, որ նրանով կարելի է ապակի կտրել։ Խոհարար Պավլիչեկը Բալոունի 

հետ միասին այդ միսը փորձելիս ջարդեց իր կտրիչ ատամը, իսկ Բալոունը՝ 

սեղանատամը։  

Դրանից հետո ավագ գրագիր Վանեկը պարզեց, որ տխրահռչակ կովը սպայական 

խոհանոցում պետք է եփվի ևս երկու ժամ, որ բիֆշտեքսի մասին խոսք լինել չի կարող 

և որ բիֆշտեքսի փոխարեն գուլյաշ են պատրաստելու։  

Որոշեցին զինվորներին թույլ տալ հանգստանալ մինչև «դեպի ընթրիք» 

ազդանշանը, քանի որ, միևնույն է, ընթրիքը պատրաստ կլիներ միայն առավոտյան 

դեմ։  



Ավագ գրագիր Վանեկը ինչ-որ տեղից մի խտիտ խոտ բերեց, քահանայի տան 

ճաշասենյակում փռեց իր համար և, ջղայնորեն բեղերը ոլորելով, կամացուկ ասաց 

հին բազմոցի վրա հանգստացող պորուչիկ Լուկաշին․  

— Հավատացեք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ամբողջ պատերազմի ընթացքում ես 

այդպիսի կով չեմ կերել…  

Խոհանոցում եկեղեցական կիսայրած մոմի առաջ նստած էր հեռախոսավար 

Խոդոունսկին և կանխավ նամակ էր գրում տուն։ Նա չէր ցանկանում իրեն այդ 

նեղությունը տալ հետագայում, երբ գումարտակը վերջապես կունենար իր դաշտային 

փոստի որոշակի համարը։ Նա գրում էր.  

«Սիրելի՛ և թանկագին կին, անգնահատելի Բոժենկա․  

Հիմա գիշեր է, և ես շարունակ քո մասին եմ մտածում, անգինս, և տեսնում եմ, թե 

ինչպես նայում ես կողքիդ դատարկ մահճակալին և ինձ հիշում։ Դու պետք է ինձ 

ներես, եթե այդ ժամանակ մտքովդ զանազան բաներ են անցնում։ Դու լավ գիտես, որ 

պատերազմի հենց սկզբից ես գտնվում եմ ռազմաճակատում և արդեն որոշ բաներ 

լսել եմ այն ընկերներից, որոնք վիրավորվել, արձակուրդ էին ստացել և գնացել տուն։ 

Ես գիտեմ, որ նրանք կգերադասեին պառկել խոնավ հողում, քան վկա լինել, թե 

ինչպես ինչ-որ սրիկա քարշ է գալիս իրենց կնոջ հետևից։ Ինձ համար ծանր է գրել այդ 

մասին, թանկագի՛ն Բոժենկա։ Ես չէի էլ գրի, բայց դու լավ գիտես,— չէ՞ որ դու ինքդ ես 

ինձ խոստովանել,— որ ես առաջինը չեմ, որի հետ դու կապ ես ունեցել, և որ ինձնից 

առաջ դու արդեն պատկանելիս ես եղել Միկուլաշսկա փողոցում ապրող պան 

Կրաուզեին։ Հիմա, երբ գիշերը հանկարծ հիշում եմ դա և մտածում, թե այդ 

այլանդակը իմ բացակայության ժամանակ կարող է քո նկատմամբ 

հավակնություններ ունենալ, ինձ թվում է, թանկագին Բոժենիկս, որ ես նրան տեղն ու 

տեղը կխեղդեի։ Ես երկար ժամանակ լռում էի, բայց երբ մտքովս անցնում է, թե մի 

գուցե նա նորից հետապնդում է քեզ, սիրտս կծկվում է։ Ես քո ուշադրությունը 

հրավիրում եմ միայն այն բանի վրա, որ իմ կողքին չեմ հանդուրժի մի կեղտոտ խոզի, 



որը բոլորի հետ շնություն է անում և իմ անունը խայտառակում։ Ներիր ինձ, 

թանկագին Բոժենա, իմ խիստ խոսքերի համար, բայց զգույշ եղիր, որ հանկարծ քո 

մասին վատ բան չլսեմ։ Այլապես ստիպված կլինեմ երկուսիդ էլ փորը թափել, 

որովհետև ես պատրաստ եմ ամեն ինչի, նույնիսկ եթե դրա համար ստիպված լինեմ 

մեռնել։ Հազար ու հազար անգամ համբուրում եմ քեզ, բարևում պապային ու 

մամային։  

Քո Տոնոուշ  

Հ․ Գ․— Չմոռանաս, որ դու կրում ես իմ ազգանունը»։  

Նա սկսեց կանխավ գրել երկրորդ նամակը։  

«Իմ ամենասիրելի Բոժենկա,  

Երբ ստանալու լինես այս տողերը, իմացած եղիր, որ հենց նոր վերջացավ մի մեծ 

մարտ, ուր ռազմական բախտը մե՛զ ժպտաց։ Ի միջի այլոց, մենք խփեցինք թշնամու 

տասը սավառնակ և մի գեներալի, որի քթին մի մեծ գորտնուկ կար։ Ամենասոսկալի 

կռվի պահին, երբ մեր գլխին շրապնելներ էին պայթում, ես քո մասին էի մտածում, 

թանկագի՛ն Բոժենկա։ Ի՞նչ ես անում, ինչպե՞ս ես ապրում, ի՞նչ նորություն կա տանը։ 

Ես միշտ հիշում եմ, թե ինչպես ես և դու նստած էինք «Տոմաշի մոտ» գարեջրատանը, և 

թե ինչպես ինձ տուն տարար, և թե ինչպես այդ պատճառով մյուս օրը ձեռքդ ցավում 

էր։ Այսօր մենք նորից հարձակվում ենք, այնպես որ նամակս շարունակելու ժամանակ 

չունեմ։ Հուսով եմ, որ ինձ հավատարիմ ես մնացել, քանի որ գիտես, որ ես 

անհավատարմություն հանդուրժող չեմ։  

Ժամանակն է արշավի դուրս գալու։ Հազար անգամ համբուրում եմ քեզ, թանկագին 

Բոժենկա, և հուսա, որ ամեն ինչի վերջը լավ կլինի։  

Քեզ անկեղծ սիրող Տոնոուշ»։  

Հեռախոսավար Խոդոունսկին սկսեց նիրհել և, սեղանի առաջ նստած, քնեց։  



Քահանան, որ բոլորովին չէր պառկում քնելու և շարունակ տան մեջ շրջում էր, 

բացեց խոհանոցի դուռը և խնայողության համար փլեց ու հանգցրեց Խոդոունսկու 

կողքին մարմրող եկեղեցական կիսաայրած մոմը։  

Ճաշասենյակում ոչ ոք քնած չէր, բացի պոդպորուչիկ Դուբից։ Ավագ գրագիր 

Վանեկը, որը Սանոկում, բրիգադի գրասենյակում, զորքերին պարեն 

մատակարարելու նոր կարգադրագիր էր ստացել, ջանասիրաբար ուսումնասիրում 

էր այն և նկատում է որ ինչքան բանակը մոտ է ռազմաճակատին, այնքան 

մթերաբաժինները պակասում են։ Նա ակամա ծիծաղեց մի պարագրաֆի վրա, որի 

համաձայն զինվորների համար ճաշ պատրաստելիս արգելվում է զաֆրան ու 

զենջեֆիլ գործածել։ Հրամանն ուներ մի այսպիսի ծանոթություն, դաշտային 

խոհանոցները պետք է հավաքեն ոսկորները և ուղարկեն թիկունք, դիվիզիական 

պահեստները։ Պարզ չէր, թե խոսքը ինչ ոսկորների մասին էր՝ մարդկա՞նց թե 

մորթվող այլ անասունների։  

— Լսեցեք, Շվեյկ,— ասաց պորուչիկ Լուկաշը ձանձրույթից հորանջելով,— մինչև 

մեզ ուտելու բան տան, դուք կկարողանաք մի բան պատմել։  

— Է՛հ, — պատասախանեց Ծվեյկը,— մինչև մեզ ուտելու բան տան, ես 

կկարողանամ պատմել չեխ ժողովրդի ամբողջ պատմությունը, իսկ առայժմ 

կպատմեմ մի շատ կարճ պատմության Սեդլչանի շրջանի մի փոստապետի կնոջ 

մասին, որը ամուսնու մահից հետո նշանակվել էր նրա տեղը։ Ես իսկույն այդ կնոջն 

հիշեցի, երբ լսում էի փոստին վերաբերող խոսակցությունները, թեև այդ 

պատմությունը դաշտային փոստի հետ ոչ մի ընդհանուր բան չունի։  

― Շվեյկ,– նախազգուշացնելով՝ բազմոցի վրայից ձայն տվեց պորուչիկ Լուկաշը,— 

դուք դարձյալ հիմարություններ եք դուրս տալիս։  

— Ճիշտ այդպես, համարձակվում եմ զեկուցեի պարոն օբեր-լեյտենանտ, դա իրոք 

որ շատ հիմար պատմություն է։ Ինքս էլ չեմ հասկանում, թե ինչպես խելքիս փչեց 

այդպիսի հիմար բան պատմել։ Գուցե դա բնատուր հիմարություն է կամ գուցե 



մանկական հուշ։ Մեր հողագնդի վրա, պարոն օբեր-լեյտենանտ, զանազան 

բնավորություններ կան, և խոհարար Յուրայդան, այնուամենայնիվ, իրավացի էր։ 

Բրուկում խմելով ու հարբելով, նա ընկել էր արխի մեջ, իսկ այնտեղից դուրս գալ չէր 

կարողանում և բղավում էր ․  «Մարդը նախորոշված և կոչված է ճանաչելու 

ճշմարտությունը, իր ոգով ղեկավար դեր կատարելու հավիտենական տիեզերքի 

հարմոնիայի մեջ, շարունակ զարգանալու և կատարելագործվելու, շարունակ 

հասնելու և մտնելու բանականության և սիրո աշխարհի ավելի բարձր ոլորտները»։ 

Երբ մենք ուզում էինք նրան արխից դուրս քաշել, նա մեզ կծոտում ու ճանկռտում էր։ 

Կարծում էր, թե իր տանն է պառկած, և միայն այն ժամանակ, երբ նրան նորից 

գցեցինք արխը, սկսեց աղաչել, որ դուրս քաշենք։  

— Իսկ ի՞նչ էր պատահել փոստապետուհուն,— ձանձրացած բացականչեց 

պորուչիկ Լուկաշը։  

― Նա շատ պատվական, բայց այնուամենայնիվ անզգամ կին էր, պարոն օբեր-

լեյտենանտ։ Փոստում իր բոլոր պարտականությունները լավ էր կատարում, բայց մի 

պակասություն ուներ, կարծում էր, թե բոլորն իր հետևից քարշ են գալիս, ու 

սիրահետում, և այդ պատճառով աշխատանքից հետո բոլորի վրա բողոքներ էր գրում, 

որոնց մեջ ամենայն մանրամասնությամբ նկարագրում էր, թե ինչն ինչպես է եղել։  

Մի առավոտ նա գնում է անտառ սունկ հավաքելու։ Եվ ահա, դպրոցի մոտից 

անցնելիս նկատում է, որ ուսուցիչն արդեն քնից վեր է կացել։ Ուսուցիչը նրան 

բարևում է ու հարցնում, թե այդքան վաղ ո՞ւր է գնում։ Նա պատասխանում է, թե գնում 

է սունկ հավաքելու, իսկ ուսուցիչն ասում է, թե քիչ հետո ինքն էլ է սունկի գնալու։ 

Փոստապետուհիս մտածում է, թե ուսուցիչը նրա, այդ պառավ կնկա նկատմամբ ինչ-

որ կեղտոտ մտադրություններ ունի, և տեսնելով, որ նա թփուտից դուրս է գալիս, 

վախենում է, փախչում և անմիջապես տեղիս դպրոցական խորհրդին մի բողոք գրում, 

թե ուսուցիչս ուզում էր նրան բռնաբարել։ Ուսուցչի գործով կարգապահական կարգով 

քննություն է նշանակվում, և, որպեսզի հասարակական սկանդալ չառաջանա է 



քննություն կատարելու է գալիս ինքը դպրոցական տեսուչը, որը ժանդարմական 

վախմիստրին խնդրում է եզրակացություն տալ, թե ուսուցիչն ընդունակ է այդպիսի 

բան անելու։ Ժանդարմական վախմիստրը նայում է գործերը և հայտնում, թե դա 

բացառված է․ ուսուցիչն արդեն մի անգամ մեղադրվել է քահանայի եղբոր աղջկան 

հետամտելու մեջ, որի հետ պառկելիս է եղել հենց ինքը քահանան, սակայն 

գիտության քուրմը շրջանային բժշկից ժամանակին մի վկայական է ստացել, թե 

դեռևս վեց տարեկան հասակից, երբ կտուրից ընկել է սայլի քեղու վրա, սեռապես 

անկար է։ Այն ժամանակ անզգամ փոստապետուհին բողոք է դրում ժանդարմական 

վախմիստրի, շրջանային բժշկի և դպրոցների տեսուչի վրա, թե իբր ուսուցիչը նրանց 

բոլորին կաշառել է։ Նրանք բոլորը միասին փոստապետուհուն դատի են տալիս, նա 

դատապարտվում է, բայց հետո բողոքարկում վճիռը, թե իբր անմեղսագիտակ է։ 

Դատական բժիշկները նրան էլ են քննում և եզրակացության մեջ գրում, թե նա իրոք 

որ տկարամիտ է, բայց, չնայած դրան, կարող է վարել ուզածդ պետական պաշտոնը։  

Պորուչիկ Լուկաշը բացականչեց․  

— Հիսո՛ւս Քրիստոս,— և ավելացրեց.— Ես քեզ մի խոսք կասեի, բայց չեմ ուզում 

ընթրիքս հարամ անել։  

Շվեյկը պատասխանեց․  

― Չէ՞ որ ես ձեզ նախազգուշացրի, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ շատ հիմար բան եմ 

պատմելու։  

Պորուչիկ Լուկաշը բավականացավ միայն ձեռքը թափ տալով․  

— Ես ձեր հիմարությունները լսելուց արդեն կշտացել եմ։  

— Հո բոլորը չեն կարող խելոք լինել, պարոն օբեր-լեյտենանտ,— համոզված ասաց 

Շվեյկը,— բացառության կարգով պետք է հիմարներ էլ լինեն, որովհետև եթե բոլորը 

խելոք լինեին, ապա աշխարհում այնքան խելոք կլիներ, որ յուրաքանչյուր երկու 

մարդուց մեկը կատարյալ ապուշ կդառնար։ Եթե, օրինակ, համարձակվում եմ 



զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ամեն մարդ բնության օրենքներն իմանար և 

կարողանար երկնքի հեռավորությունները հաշվել, ապա դրանով միայն բոլորի 

զահլան կտաներ, ինչպես ոմն պան Չապեկ, որն այցելում էր «Թասի մոտ» պանդոկը։ 

Գիշերը նա շարունակ գարեջրատնից դուրս էր գալիս փողոց, նայում աստղալից 

երկնքին, իսկ պանդոկ վերադառնալուց հետո մեկից մյուսին մոտենում և հայտնում. 

«Այսօր Յուպիտերը հիանալի է փայլում։ Դու, անտաշի մեկը, նույնիսկ չգիտես, թե 

գլխիդ վերևում ինչ կա։ Դա այնպիսի հեռավորության է, սրիկա՛, որ եթե թնդանոթը 

քեզնով լցնեն ու կրակեն, ապա նրան հասնելու համար դու միլիոնավոր ու 

միլիոնավոր տարիներ պետք է թռչես արկի արագությամբ»։ Ըստ որում նա իրեն 

այնպես բռի էր պահում, որ սովորաբար պանդոկից ինքն էր դուրս թռչում սովորական 

էլեկտրական տրամվայի արագությամբ, մոտավորապես ժամում տասը կիլոմետր, 

պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Կամ, օրինակ, պարոն օբեր–լեյտենանտ, վերցնենք 

մրջյուններին․․․  

Պորուչիկ Լուկաշը նստեց թախտի վրա, աղոթողի պես ձեռքերը խաչելով կրծքին․  

— Ես ինքս էլ զարմանում եմ, թե ինչո՞ւ եմ մինչև հիմա ձեզ հետ խոսում, Շվեյկ։ Չէ՞ 

որ, Շվեյկ, ես այնքան վաղուց եմ ձեզ ճանաչում․․․  

Շվեյկն ի նշան հավանության գլխով արեց։  

— Սովորույթի բան է, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Բանն էլ հենց այն է, որ մենք բոլորս 

արդեն վաղուց ենք իրար ճանաչում և միասին շատ բան ենք տեսել։ Մենք արդեն շատ 

ենք տառապել և միշտ էլ ոչ մեր մեղքով։ Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-

լեյտենանտ, դա ճակատի գիր է։ Թագավոր կայսրն ինչ էլ որ անի՝ վերջը լավ է լինում, 

նա մեզ միացրեց, և ես ոչ մի այլ բան չեմ ցանկանում, քան միայն որևէ բանով ձեզ 

օգտակար լինել։ Սոված չե՞ք, պարոն օբեր-լեյտենանտ։  

Պորուչիկ Լուկաշը, որ այդ միջոցին նորից մեկնվել էր հին թախտի վրա, ասաց, թե 

Շվեյկի այդ վերջին հարցը տաղտկալի խոսակցության հիանալի հանգուցալուծում է։ 

Թող Շվեյկը գնա իմանալու, թե ընթրիքն ինչ եղավ։ Անշուշտ ավելի լավ կլինի, եթե 



Շվեյկը նրան մենակ թողնի, քանի որ այն հիմարությունները, որ նա ստիպված եղավ 

լսել, նրան ավելի հոգնեցրին, քան Սանոկից մինչև այստեղ կատարված ռազմերթը։ 

Նա կցանկանար մի քիչ քնել, բայց չի կարողանում։  

— Պատճառը փայտոջիլներն են, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ Մի հին հավատալիք կա, 

թե քահանաները փայտոջիլ են ծնում։ Ոչ մի տեղ այնքան փայտոջիլ չես գտնի, որքան 

քահանաների տներում։ Գորնիե Ստոդուլկիում քահանա Զամաստիլը մի ամբողջ 

գիրք է գրել փայտոջիլների մասին, որոնք նրա վրա քաշվում էին նույնիսկ քարոզի 

ժամանակ։  

— Ի՞նչ ասացի ձեզ, Շվեյկ, գնալո՞ւ եք խոհանոց թե ոչ։  

Շվեյկը, գնաց, և նրա հետևից ստվերի պես, ոտքի մատների վրա քայլելով, իր 

անկյունից դուրս եկավ Բալոունը․․․  

* * *  

Երբ առավոտյան գումարտակը Լիսկովեցից դիմեց դեպի Ստարայա-Սոլ-Սամբոր, 

տարաբախտ կովին, որ դեռ չէր եփվել, հենց այդպես, դաշտային խոհանոցի մեջ, 

տարան իրենց հետ։ Որոշված էր կովը եփել ճանապարհին և ուտել դադար առնելիս, 

երբ ճանապարհի կեսն անցած լինեն։  

Ճանապարհ ընկնելուց առաջ զինվորներին սև սուրճ տվին։  

Պոդպորուչիկ Դուբին նորից տեղավորեցին սանիտարական երկանիվ սայլակի մեջ, 

քանի որ երեկվա դեպքից հետո նրա վիճակն ավելի էր վատացել։ Նրա երեսից 

ամենից շատ տանջվում էր սպասյակը, որը ստիպված էր սայլակի կողքից վազել։ 

Պոդպորուչիկ Դուբը Կուներտին մի գլուխ հայհոյում էր, թե երեկ իր մասին բոլորովին 

հոգ չի տարել, և խոստանում էր, թե նշանակված վայրն հասնելուց հետո նրա հախից 

կգա։ Նա շարունակ ջուր էր պահանջում, խմում և իսկույն փսխում։  

— Այդ ո՞ւմ և ինչի՞ վրա եք ծիծաղում,— գոռում էր նա սայլակի միջից։— Ես ձեզ 

ցույց կտամ, ինձ հետ կատակ մի՛ անեք։ Դուք ինձ կճանաչեք։  



Պորուչիկ Լուկաշը գնում էր ձիով, իսկ նրա կողքից, առույգ-առույգ քայլում էր 

Շվեյկը։ Թվում էր, թե Շվեյկն անհամբեր շտապում էր կռվի բռնվել թշնամու հետ։ Ըստ 

իր սովորության, նա ճամարտակում էր։  

— Դուք նկատե՞լ եք, պարոն օբեբ-լեյտենանտ, որ մեր զինվորներից մի քանիսը 

ճանճի պես բաներ են։ Մեջքներին երեսուն կիլո էլ չկա, բայց դրան էլ չեն դիմանում։ 

Հարկավոր էր, որ դուք նրանց համար դասախոսություններ կարդայիք, ինչպես մեզ 

համար կարդում էր հանգուցյալ պարոն օբեր-լեյտենանտ Բուխանեկը։ Նա 

ինքնասպան եղավ այն գրավականի պատճառով, որ ամուսնանալու խոստումով 

ստացել էր իր ապագա աներոջից և մսխել փողոցային կանանց վրա։ Դրանից հետո 

նա մի ուրիշ ապագա աներոջից ստացել էր երկրորդ գրավականը։ Այս փողի հետ նա 

արդեն ավելի խնայողաբար էր վարվում, կամաց-կամաց տանուլ էր տալիս 

թղթախաղի մեջ, իսկ պոռնիկներից ձեռք էր քաշել։ Բայց փողը երկար չհերիքեց, 

այնպես որ նա ստիպված էր գրավական ստանալու համար դիմել մի երրորդ ապագա 

աներոջ։ Այդ փողով նա իր համար ձի գնեց, մի արաբական հովատակ, ոչ զտարյուն․․

․  

Պորուչիկ Լուկաշը ձիուց ցած թռավ։  

— Շվեյկ,— գոռաց նա սպառնագին,— եթե չորրորդ գրավականի մասին թեկուզ մի 

բառ ասեք, ես ձեզ կգլորեմ առուն։  

Նա նորից թռավ ձիու վրա, իսկ Շվեյկը լրջորեն շարունակեց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, որ չորրորդ գրավականի 

մասին խոսք անգամ լինել չի կարող, քանի որ երրորդ գրավականից հետո նա ինքն 

իրեն խփեց։  

— Վերջապե՜ս,— թեթևացած շունչ քաշեց պորուչիկ Լուկաշը։  

— Հա, խոսքս չմոռանամ,— հանկարծ հիշեց Շվեյկը,— այնպիսի 

դասախոսություններ, որ մեզ համար կարդում էր պարոն օբեր-լեյտենանտ 



Բուխանեկը, երբ զինվորները ռազմերթի ժամանակ հոգնածությունից արդեն վայր էին 

ընկնում. ահա այդպիսի դասախոսություններ, իմ կարծիքով, հարկավոր էր կարդալ, 

ինչպես նա էր անում, բոլոր զինվորների համար։ Նա դադար էր հայտարարում, մեզ 

բոլորիս հավաքում, ինչպես թուխսը ճտերին, և սկսում այսպես․ «Դուք, սրիկանե՛ր, 

չեք կարողանում գնահատել այն, որ երթաքայլում եք երկրագնդի վրա, չեք 

կարողանում, որովհետև այնպիսի անկուլտուրական մի ավազակախումբ եք, որ 

նայելիս մարդու սիրտ է խառնում։ Լավ կլիներ ձեզ ստիպեին քայլել արեգակի վրա, 

որտեղ մարդը, որ մեր խղճուկ մոլորակի վրա վաթսուն կիլո քաշ ունի, հազար 

յոթհարյուր կիլոյից ավելի է կշռում։ Դուք հո կսատկեիք։ Հետաքրքիր է, թե ինչպե՞ս 

պետք է երթաքայլեիք, եթե ձեր պայուսակը կշռեր երկուհարյուր ութսուն կիլոգրամ, 

համարյա երեք ցենտներ, իսկ հրացանը՝ մոտ մեկ և կես ցենտներ։ Կսկսեիք ախ ու 

վախ անել, լեզուներդ կկախեիք հալածահար շների պես»։ Մեր մեջ մի թշվառ ուսուցիչ 

կար, որը նույնպես համարձակվեց խոսք վերցնել, «Կներեք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, 

վաթսուն կիլոգրամ քաշ ունեցող մարդը Լուսնի վրա կշռում է ընդամենը տասներեք 

կիլոգրամ։ Լուսնի վրա մենք ավելի հեշտ կերթաքայլեինք, քանի որ այնտեղ 

պայուսակը կկշռեր ընդամենը չորս կիլոգրամ։ Լուսնի վրա մենք ոչ թե կքայլեինք, այլ 

օդի մեջ կճախրեինք»։— «Դա սոսկալի է,— ասաց հանգուցյալ պարոն օբեր-

լեյտենանտ Բուխանեկը։— Սրիկա՛, սիրտդ ապտակ է ուզում։ Ուրախ եղիր, որ ես քեզ 

սովորական երկրային ապտակ կտամ։ Եթե լուսնային ապտակ տայի, ապա 

թեթևությանդ պատճառով կթռչեիր ու կընկնեիր Ալպյան լեռների վրա և քեզնից միայն 

մի թաց տեղ կմնար… Եթե ես քեզ արեգակնային ծանր ապտակ տայի, ապա մունդիրդ 

շիլա կդառնար, իսկ գլուխդ կթռչեր Աֆրիկա»։ Տվեց նա նրան, ուրեմն, սովորական 

երկրային ապտակ։ Այդ դուրսպրծուկ ուսուցիչն սկսեց զռալ, իսկ մենք 

շարունակեցինք մեր ճանապարհը։ Ռազմերթի ամբողջ ճանապարհին նա զռում էր և 

ինչ-որ մարդկային արժանապատվության մասին խոսում, պարոն օբեր-լեյտենանտ։ 

Թե իբր իրեն անբան անասունի տեղ են դրել։ Հետո պարոն օբեր-լեյտենանտ 

Բուխանեկը նրան զեկույցի ուղարկեց, և խեղճին տասնչորս օր նստեցրին։ Դրանից 



հետո այդ զինվորը վեց շաբաթ էլ պետք է ծառայեր, բայց մինչև վերջ չծառայեց, 

ճողվածք ուներ, իսկ զորանոցում ստիպում էին տուրնիկի վրա պտտվել, մարդը 

չդիմացավ և հոսպիտալում մեռավ որպես սիմուլյանտ։  

— Իսկապես զարմանալի է, Շվեյկ,– ասաց պորուչիկ Լուկաշը,— դուք սովորություն 

ունեք, ինչպես շատ անգամ ձեզ ասել եմ, մի առանձին ձևով սպայությանը 

նսեմացնելու։  

— Ես այդպիսի սովորություն չունեմ,— անկեղծորեն խոստովանեց Շվեյկը։— Ես 

միայն այն էի ուզում պատմել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, թե ինչպես առաջ 

զինվորական ծառայության մեջ մարդիկ իրենք էին իրենց փորձանքի մեջ գցում։ Այդ 

մարդը կարծում էր, թե ինքը պարոն օբեր-լեյտենանտից ավելի կրթված է, և ուզում էր 

Լուսնով զինվորների առաջ նրան նսեմացնել։ Իսկ երբ երկրային ապտակ ստացավ, 

բոլորը թեթևացած շունչ քաշեցին, ոչ ոքի համար դա անհաճելի չեղավ, դեռ 

ընդհակառակը, բոլորին դուր եկավ, որ օբեր-լեյտենանտը իր այդ երկրային 

ապտակով այդպես սրամտեց։ Դա կոչվում է դրությունը փրկել։ Հարկավոր է 

անմիջապես, տեղնուտեղը, մի բան գտնել, և ամեն ինչ պատրաստ է։ Պրագայում, 

Կարմելիտի վանքի դիմաց, պարոն օբեր-լեյտենանտ, մի քանի տարի սրանից առաջ 

պան Ենոմը խանութ ուներ, որտեղ ճագարներ և այլ թռչուններ էր վաճառում։ Այդ 

պան Ենոմը սկսել էր սիրահետել կազմարար Բիլեկի աղջկան։ Պան Բիլեկին դա դուր 

չէր պալիս, և նա պանդոկում հրապարակորեն հայտարարեց, որ եթե պան Ենոմը գա 

իր աղջկա ձեռքը խնդրելու՝ նրան աստիճաններից այնպես կգլորի, որ եկած 

ճանապարհը մոռանա։ Պան Ենոմը, այնուամենայնիվ, մի լավ խմեց, ու գնաց Բիլեկի 

մոտ, որը նախասենյակում նրան դիմավորեց գրքեր եզրահատելու մեծ դանակը 

ձեռքին, որ նման էր այն դանակին, որով գորտեր են հերձում։ Նա պան Ենոմի վրա 

գոռաց, թե իր տանն ի՞նչ գործ ունի։ Այդ ժամանակ շատ սիրելի պան Ենոմը այնպես 

խլացուցիչ զռթացրեց, որ պատի ժամացույցի ճոճանակը կանգ առավ։ Պան Բիլեկը 

քահ-քահ ծիծաղեց, սեղմեց պան Ենոմի ձեռքն ու ասաց. «Համեցեք, ներս մտեք, պան 

Ենոմ, խնդրեմ նստեցեք. հուսամ, որ ձեր շալվարի մեջ չեք կեղտոտել։ Ախր ես այնքան 



էլ չար մարդ չեմ։ Ճիշտ է, ուզում էի ձեզ դուրս շպրտել, բայց հիմա տեսնում եմ, որ 

դուք շատ հաճելի և մազալու մարդ եք։ Ես կազմարար եմ, վեպեր ու պատմվածքներ 

շատ եմ կարդացել, բայց ոչ մի գրքում չեմ տեսել, որ փեսացուն այդպես ներկայանա»։ 

Նա ծիծաղեց հալից ընկնելու չափ, հետո ասաց, թե իրեն թվում է, որ իրենք ծնված 

օրից իրար ծանոթ են, կարծես հարազատ եղբայրներ լինեն։ Ապա հյուրին սիգար 

առաջարկեց, մարդ ուղարկեց գարեջուր ու սարդելկա բերելու, կնոջը կանչեց ու 

ներկայացրեց պան Ենոմին, ամենայն մանրամասնությամբ պատմեց նրա 

այցելության մասին։ Կինը թքեց ու թողեց հեռացավ։ Հետո պան Բիլեկը կանչեց 

աղջկան ու ասաց. «Այս պարոնը այսպիսի և այսպիսի հանգամանքներում եկել էր քո 

ձեռքը խնդրելու»։ Այդ լսելուն պես աղջիկը լաց եղավ և ասաց, թե այդպիսի մարդու 

երեսը տեսնել չի ուզում։ Այնպես որ նրանց մնում էր ոչ այլ ինչ, եթե ոչ խմել-

վերջացնել գարեջուրը, սարդելկաներն ուտել և իրարից բաժանվել։ Դրանից հետո այն 

պանդոկում, ուր հաճախում էր պան Բիլեկը, պան Ենոմը խայտառակ եղավ, և ամեն 

տեղ, ամբողջ թաղամասում, նրան անվանում էին ոչ այլ կերպ, քան «տռան Ենոմ»։ Եվ 

բոլորն իրար պատմում էին, թե նա ինչպես էր ցանկացել դրությունը փրկել։ 

Մարդկային կյանքն առհասարակ այնպես բարդ է, որ առանձին մարդու կյանքը ոչ մի 

արժեք չունի։ Դեռևս պատերազմից առաջ Բոիշչեում մեր «Թասի մոտ» պանդոկն էին 

այցելում մի ոստիկան՝ ավագ վախմիստր պան Հուբիչկան, և մի ռեպորտյոր, որը 

ջարդված ոտքեր, խեղդամահ եղած մարդիկ ու ինքնասպաններ էր որոնում և 

թերթերի մեջ գցում։ Դա այնքան ուրախ մարդ էր, որ ավելի հաճախ ոստիկանատան 

օրապահի սենյակում էր լինում, քան իր խմբագրությունում։ Մի անգամ նա ավագ 

վախմիստր Հուբիչկային հարբեցնում և խոհանոցում նրա զգեստը փոխում իր զգեստի 

հետ, այնպես որ ավագ վախմիստրը դառնում է քաղաքացի, իսկ պան ռեպորտյորը՝ 

ոստիկանության ավագ վախմիստր։ Հետո նա ծածկում է ատրճանակի համարը և 

գնում Պրագա՝ հսկողական շրջագայություն կատարելու։ Ռեսլովի փողոցի 

անկյունում, նախկին Սվատովացլավյան բանտի հետևում, ուշ գիշերին հանդիպում է 

մի ցիլինդրավոր տարեց պարոնի, որը թևանցուկ քայլելիս է լինում մորթե մանտո 



հագած մի տարեց կնոջ հետ։ Երկուսն էլ, առանց մի բառ փոխանակելու, տուն են 

շտապելիս լինում։ Նա վազելով հասնում է նրանց և այն պարոնի ականջի տակ 

գոռում. «Այդպես մի՛ բղավեք, ապա թե ոչ ձեզ քարշ կտամ ոստիկանատուն»։ 

Պատկերացրեք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, նրանց վախը։ Իզուր է պարոնը նրան 

բացատրում, թե ըստ երևույթին դա թյուրիմացության է։ Թե իրենք վերադառնում են 

պարոն փոխարքայի տանը կայացած բանկետից։ Թե կառքն իրենց հասցրել է մինչև 

Ազգային թատրոնը, իսկ հիմա ուզում են մի քիչ մաքուր օդ շնչել։ Թե այստեղ մոտիկ 

են ապրում, Մորանի փողոցում։ Թե նա ինքը փոխարքայի գրասենյակի ավագ 

խորհրդական է, իսկ սա էլ իր կինն է։— «Դուք ինձ հիմարի տեղ մի դնեք,— 

շարունակում է նրանց վրա գոռալ զգեստափոխված ռեպորտյորը։— Դուք ավելի 

պետք է ամաչեք, եթե, ինչպես ասում եք, փոխարքայի խորհրդական եք և, չնայած 

դրան, ձեզ լակոտի պես եք պահում։ Ես արդեն վաղուց ձեզ հետևում եմ և տեսա, թե 

ինչպես ձեռնափայտով ծեծում էիք ճանապարհին հանդիպած բոլոր խանութների 

երկաթե փեղկերը, իսկ այդ ժամանակ ձեր, ինչպես դուք ասում եք, կինը ձեզ օգնում 

էր»։ «Բայց չէ՞ որ, ինչպես տեսնում եք, ես ձեռքիս ոչ մի ձեռնափայտ չունեմ։ Երևի 

մեզնից առաջ անցած մի ուրիշն է արել»։ — «Իսկ ինչպե՞ս կարող էր ձեր ձեռքին 

ձեռնափայտը լինել,— պատասխանում է զգեստափոխված ռեպորտյորը,— երբ դուք, 

ա՛յ, այն անկյունում, ինչպես ես աչքովս տեսա, ձեռնափայտը ջարդուփշուր արիք այն 

պառավի գլխին, որը տապակած կարտոֆիլ ու շագանակ է տանում պանդոկները»։ 

Տիկինը ի վիճակի չի լինում նույնիսկ լաց լինելու, իսկ պարոն խորհրդականն այնպես 

է գազազում, որ սկսում է նրան կոպտության մեջ մեղադրել, որից հետո 

ձերբակալվում է և հանձնվում Սալմովի փողոցում գտնվող ոստիկանական 

կոմիսարիատի ամենամոտիկ պարեկին։ Զգեստափոխված ռեպորտյորը պատվիրում 

է այդ զույգին տանել կոմիսարիատ, պարեկին ասելով, թե իբր ինքը գնում է Սուրբ 

Ինջրիխ և Վինոդրագի էր եկել պաշտոնական գործով։ Թե նրանք երկուսն էլ խախտել 

են գիշերային լռությունն ու հանգիստը և մասնակցել գիշերային տուրուդմփոցի և, 

բացի դրանից, ոստիկանությանը վիրավորանք հասցրել։ Թե ինքը շտապում է, Սուրբ 



Ինջրիխի կոմիսարիատում գործ ունի, իսկ մի ժամից կվերադառնա Սալմով փողոցի 

կոմիսարիատը։  

Այդպիսով, պարեկը երկուսին էլ քարշ է տալիս-տանում։ Նրանք նստում են մինչև 

առավոտ, սպասելով սարսափելի վախմիստրին, որն այդ միջոցին շրջանց 

ճանապարհով հասնում է Բոիշչեի «Թասի մոտ» պանդոկը, արթնացնում ավագ 

վախմիստր Հուբիչկային, անուշի կապելով նրան ամեն ինչ պատմում և գլխի գցում, 

որ եթե նա լեզուն իրեն չքաշի՝ կարող է մեծ գործ բացվել։  

Պորուչիկ Լուկաշն, ըստ երևույթին, այդ խոսակցությունից հոգնել էր։ Ցանկանալով 

հասնել առաջապահին, նա ձին վարգով քշելուց առաջ Շվեյկին ասաց.  

— Եթե մտադիր եք մինչև երեկո խոսել, ապա այդ զբաղմունքը ժամը ժամի վրա 

ավելի ու ավելի տխմար կդառնա։  

— Պարո՛ն օբեր-լեյտենանտ,— հեռացող պորուչիկի հետևից ձայն տվեց Շվեյկը,— 

չե՞ք ուզում իմանալ, թե դա ինչով վերջացավ։  

Պորուչիկ Լուկաշը քառարշավ առաջ սլացավ։  

Պոդպորուչիկ Դուբն այնքան էր ապաքինվել, որ կարողացավ սանիտարական 

սայլակից ցած իջնել, վաշտի ամբողջ շտաբն հավաքեց իր շուրջը և, կարծես 

կիսարթուն, սկսեց խրատել։ Նա հավաքվածներին դիմեց մի չափազանց երկար 

ճառով, որը նրանց ավելի ծանր էր թվում, քան հանդերձանքն ու հրացանը։  

Դա զանազան խրատների մի փունջ էր։ Նա սկսեց այսպես․  

— Պարոն սպաների նկատմամբ զինվորների տածած սերը հնարավոր է դարձնում 

կատարել անհավատալի զոհաբերություններ, բայց բոլորովին էլ պարտադիր չէ, որ 

այդ սերը լինի բնատուր։ Նույնիսկ ընդհակառակը, եթե զինվորը բնատուր սեր չունի, 

ապա հարկավոր է հարկադրել, որ ունենա։ Քաղաքացիական կյանքում 

հարկադրական սերը, ասենք, դպրոցականի սերը ուսուցչական անձնակազմի 

նկատմամբ, տևում է այնքան ժամանակ, քանի դեռ գոյություն ունի այդ սերն 



հարուցող արտաքին ազդակը։ Զինվորական ծառայության մեջ մենք տեսնում ենք 

ճիշտ հակառակը, քանի որ սպան իրավունք չունի թույլ տալու ոչ իրեն, ոչ էլ 

զինվորին, որ որևէ չափով նվազի այդ սերը, որը զինվորին կապում է իր պետի հետ։ 

Դա սովորական սեր չէ, դա, իսկապես ասած, հարգանք է, վախ և կարգապահություն։  

Շվեյկն այդ ամբողջ ժամանակ քայլում էր սանիտարական սայլակի ձախ կողքից, և 

քանի դեռ պոդպորուչիկ Դուբը խոսում էր՝ գլուխը դարձրել էր դեպի նրա կողմը, 

կատարելով «աջ հավասարում»։  

Պոդպորուչիկ Դուբը սկզբում այդ բանը չնկատեց և շարունակեց իր ճառը․  

— Այդ կարգապահությունը և հնազանդվելու պարտականությունը, սպայի 

նկատմամբ զինվորի տածած պարտադիր սերը կարելի է արտահայտել շատ կարճ։ 

Քանի որ զինվորի և սպայի հարաբերությունները բարդ չեն․ մեկը հնազանդվում է, 

մյուսը՝ հնազանդեցնում։ Մենք արդեն վաղուց գրքերից գիտենք ռազմական արվեստը, 

գիտենք, որ զինվորական լակոնիզմը, զինվորական պարզությունը այն 

առաքինություններն են, որ պետք է յուրացնի իր պետին կամա թե ակամա սիրող 

զինվորը։ Պետը նրա աչքին պետք է լինի անսասան և զորեղ կամքի մեծագույն, 

ավարտուն, բյուրեղացած տիպար։  

Եվ միայն հիմա պոդպորուչիկ Դուբը նկատեց, որ Շվեյկն աննդհատ նրան է նայում 

և «աջ հավասարում» կատարում։ Դա նրա համար շատ տհաճ էր, քանի որ հանկարծ 

զգաց, որ իր ճառի մեջ խճճվել է և չի կարողանում դուրս գալ պետի նկատմամբ 

զինվորի տածած սիրո արխից, և այդ պատճառով Շվեյկի վրա գոռաց․  

— Ի՞նչ ես աչքերդ վրաս չռել նոր դարբաս տեսած ոչխարի պես։  

— Ես դա անում եմ համաձայն ձեր հրամանի, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն 

օբեր-լեյտենանտ։ Մի անգամ դուք ինքներդ բարեհաճեցիք իմ ուշադրությունը 

հրավիրել այն բանի վրա, որ երբ դուք խոսում եք՝ ես պարտավոր եմ աչքս չկտրել ձեր 

բերանից։ Քանի որ ամեն մի զինվոր պարտավոր է պետի հրամանները սրբորեն 

կատարել և իր ամբողջ կյանքում հիշել, ապա ստիպված էի այդպես վարվել։  



— Ուրի՛շ կողմ նայիր,— գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը,— և չհամարձակվես ինձ 

նայել, հիմար։ Գիտես, որ ես այդ բանը չեմ սիրում և տխմար ռեխդ տանել չեմ 

կարողանում։ Ես դեռ քո մերը կլացացնեմ։  

Շվեյկը «ձախ հավասարում» կատարեց և, կարծես քարանալով, շարունակեց քայլել 

պոդպորուչիկ Դուբի կողքից։  

Պոդպորուչիկ Դուբը չդիմացավ.  

— Այդ ո՞ւր ես նայում, երբ քեզ հետ խոսում եմ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, ձեր հրամանի համաձայն 

ես «ձախ հավասարում» կատարեցի։  

— Ա՜խ,— հառաչեց պոդպորուչիկ Դուբը,— իսկական պատիժ ես իմ գլխին։ Ուղիղ 

առջևդ նայիր և մտածիր. «Ես այնպիսի հիմար մարդ եմ, որ կորցնելու բան չունեմ»։ 

Հասկացա՞ր։  

Շվեյկն իր առջևը նայելով՝ ասաց.  

― Թույլ տվեք հարցնել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, արդյոք պարտավո՞ր եմ այդ 

հարցին պատասխանել։  

— Ինչպե՞ս ես համարձակվում,— բղավեց պոդպորուչիկ Դուբը։— Ինչպե՞ս ես ինձ 

հետ խոսում։ Ի՞նչ նկատի ունեիր այդ ասելիս։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, նկատի ունեի 

կայարաններից մեկում ձեր տված այն հրամանը, թե ես առհասարակ չպետք է 

պատասխանեմ, եթե նույնիսկ ձեր խոսքը վերջացրած լինեք։  

— Ուրեմն ինձնից վախենո՜ւմ ես,— ուրախացավ պոդպորուչիկ Դուբը։— Բայց ինձ 

դեռ լավ չճանաչեցիր։ Իմացած եղիր, որ քեզ նմանները չեն առաջս դողացել։ Ես ավելի 

թունդ ղոչիներ եմ խեղճացրել։ Լռիր և ետևից քայլիր, որ քեզ չտեսնեմ։  



Շվեյկը ետ մնաց և միացավ սանիտարներին։ Այստեղ նա հարմարորեն 

տեղավորվեց երկանիվ սայլակի մեջ և այդպես էլ հասավ դադարքի վայրը, որտեղ 

վերջապես բոլորը սուպ ստացան և արժանացան չարաբաստիկ կովի մսին։  

— Այդ կովին առնվազն երկու շաբաթ պետք է թթու դնեին, իսկ եթե ոչ կովին, ապա 

գոնե նրան գնողներին,— ասաց Շվեյկը։  

Բրիգադից սրարշավ մի հանձնակատար եկավ, բերելով տասնմեկերորդ վաշտին 

ուղղված մի նոր հրաման, թե մարշրուտը փոխված է. պետք է գնալ Ֆելդշտայն, 

Վորալիչեն ու Սամբորը շրջանցել, քանի որ Սամբորում վաշտը տեղավորել 

հնարավոր չէ, որովհետև այնտեղ արդեն երկու պոզնանյան գնդեր կան։  

Պորուչիկ Լուկաշը կարգադրեց, որ ավագ գրագիր Վանեկը և Շվեյկը Ֆելդշտայնում 

վաշտի համար օթևաններ գտնեն։  

— Միայն թե, Շվեյկ, ճանապարհին նորից մի օյին չխաղաք,― նախազգուշացրեց 

պորուչիկ Լուկաշը։― Գլխավորն այն է, որ տեղի բնակիչների հետ ավելի լավ վարվեք։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն օբեր-լեյտենանտ, կաշխատեմ։ Այսօր, երբ 

լուսաբացին մի քիչ քունս տարել էր, մի զզվելի երազ տեսա։ Տեսա մի տաշտ, որի միջի 

ջուրն ամբողջ գիշերը կաթկթում ու լցվում էր այն տան միջանցքը, որտեղ ես ապրում 

էի, այնքան կաթկթեց, մինչև որ վերջացավ։ Տնատիրոջ առաստաղը ջուր էր դարձել, և 

նա նույն օրն առավոտյան ինձ բնակարանից դուրս արեց։ Իրականում ճիշտ այդպիսի 

մի դեպք, պարոն օբեր-լեյտենանտ, մի անգամ պատահեց Կառլինում, Վիադուկի 

հետևում․․․  

— Հանգիստ թողեք մեզ, Շվեյկ, ձեր հիմար պատմություններով, և ավելի լավ կլինի 

Վանեկի հետ նայեք քարտեզը և տեսնեք, թե ուր եք գնալու։ Ահա տեսնո՞ւմ եք այս 

գյուղը։ Այստեղից կթեքվեք աջ, դեպի գետակը, և գետի երկայնքով կգնաք ու կհասնեք 

մոտակա գյուղը։ Գետի մեջ թափվող առաջին գետակի երկայնքով (դա կլինի ձեր աջ 

թևում) գյուղամիջյան ճանապարհով կբարձրանաք ուղիղ դեպի հյուսիս։ Այստեղ 



անհնար է մոլորվել։ Դուք Ֆելդշտայնից բացի ուրիշ տեղ չեք ընկնի։ Միտներդ 

պահեցի՞ք։  

Շվեյկն ու ավագ գրագիր Վանեկը ճանապարհ ընկան ըստ այդ մարշրուտի։  

Կեսօրն անց էր։ Տոթ։ Հողը ծանր էր շնչում։ Զինվորների լավ չծածկված 

գերեզմաններից դիակի հոտ էր փչում։  

Նրանք հասան այն վայրը, որտեղ մարտեր էին մղվել Պերեմիշլի վրա 

հարձակվելիս։ Այդտեղ գնդացիրներն ամբողջ գումարտակներ էին հնձել։  

Գետափնյա անտառակները վկայախոսում էին հրետանային փոթորկալի կրակի 

մասին։ Ամենուրեք, լայնատարած տափարակներում ու սարալանջերին, ծառերի 

փոխարեն հողի միջից դուրս էին ցցված ինչ-որ կոճղակտորներ, և այդ ամբողջ 

անապատը կտրատված էր խրամատներով։  

— Այստեղ բոլորովին այլ պեյզաժ է, քան Պրագայի մոտ,— ասաց Շվեյկը 

պարզապես լռությունը խզած լինելու համար։  

― Մեզ մոտ հունձն արդեն սկսել են,— հիշեց ավագ գրագիր Վանեկը։— Կրալուպիի 

շրջանում հունձը բոլորից շուտ են սկսում։  

— Պատերազմից հետո այստեղ լավ բերք կլինի,— փոքր-ինչ լռելուց հետո ասաց 

Շվեյկը։— Ոսկրալյուր գնելու կարիք չի զգացվի։ Գյուղացիների համար շատ ձեռնտու 

է, որ նրանց դաշտերում փտի մի ամբողջ գունդ։ Կարճ ասած, դա նրանց համար հաց 

է։ Ինձ միայն այն է անհանգստացնում, որ չլինի թե այդ գյուղացիները խաբվեն և 

զինվորների այս ոսկորները մուֆթա ծախեն շաքարի գործարանին՝ ոսկրածուխ 

պատրաստելու համար։ Կառլինի զորանոցներում Գոլուբ ազգանունով մի օբեր-

լեյտենանտ կար։ Այնքան ուսյալ մարդ էր, որ վաշտում նրան հիմար էին համարում, 

որովհետև իր ուսյալության պատճառով զինվորներին հայհոյել չսովորեց և ամեն ինչի 

մասին դատում էր գիտական տեսակետից։ Մի անգամ զինվորները նրան զեկուցեցին, 

թե տրված հացը ուտել չի լինի։ Այդ հանդգնությունը մի ուրիշ սպայի կզայրացներ, 



իսկ նա՝ չէ, իրեն հանգիստ պահեց, ոչ ոքի նույնիսկ խոզ կամ, ասենք, կեղտոտ խոզ 

չանվանեց, ոչ ոքի ռեխին չհասցրեց։ Միայն հավաքեց բոլոր զինվորներին և իր 

դուրեկան ձայնով ասաց․ «Զինվորնե՛ր, դուք ամենից առաջ պետք է գիտակցեք, որ 

զորանոցը գաստրոնոմիական խանութ չէ, որտեղ կարող եք ձեզ համար թթու դրած 

օձաձուկ, սարդիններ ու բուտերբրոդներ ընտրել։ Յուրաքանչյուր զինվոր այնքան 

խելք պիտի ունենա, որ անտրտունջ ուտի ինչ տալիս են, և այնքան կարգապահ պիտի 

լինի, որ երկար-բարակ չմտածի այն ամենի որակի մասին, որ նրան տալիս են 

ուտելու։ Պատկերացրեք, որ պատերազմ է։ Այն հողի համար, որի մեջ մեզ թաղում են 

կռվից հետո, բոլորովին նշանակություն չունի, թե դուք կռվից առաջ ինչպիսի հաց եք 

կերել։ Նա, մայր հողը, ձեզ կքայքայի և կխժռի ձեր կոշիկներով հանդերձ։ Տիեզերքում 

ոչինչ չի կորչում։ Զեզնից, զինվորնե՛ր, հաց կաճի, որով նոր զինվորներ կկերակրեն։ 

Իսկ նրանք էլ, թերևս, ձեզ պես միշտ դժգոհ կլինեն, կգանգատվեն և մի այնպիսի 

պետի ձեռք կընկնեն, որը, քանի որ իրավունք ունի, նրանց կձերբակալի և այնպիսի 

ծակ կխոթի, որ փոշման մնան։ Այսպիսով, ես ձեզ, զինվորնե՛ր, ամեն ինչ լավ 

բացատրեցի և այլևս չեմ կրկնի։ Սրանից հետո ով որ գանգատվի, այնպես կփոշմանի, 

որ նույնիսկ երկրորդ անգամ աշխարհ գալիս ասածս չի մոռանա»։— «Գոնե մի անգամ 

մեզ հայհոյեր»,— ասում էին զինվորները, որովհետև պարոն օբեր-լեյտենանտի 

դասախոսությունների նրբանկատությունները նրանց զահլան տարել էր։ Մի անգամ 

ամբողջ վաշտի կողմից ինձ ներկայացուցիչ ընտրեցին։ Ես նրան պիտի ասեի, թե 

բոլորը նրան սիրում են, բայց զինվորական ծառայությունը ծառայություն չէ, եթե 

մարդու չեն հայհոյում։ Գնացի նրա բնակարանը և խնդրեցի, որ նա չքաշվի ․ 

զինվորական ծառայությունը, ասացի, դաժան բան է, զինվորները սովորել են, որ 

ամեն օր նրանց հիշեցնեն, թե նրանք խոզեր ու շներ են, այլապես նրանք կկորցնեն 

պետերի նատմամբ ունեցած հարգանքը։ Սկզբում նա չեմուչում արեց, ինչ-որ բան 

ասաց իր ինտելիգենտության մասին, ասաց, թե հիմա այլևս չի կարելի ծառայել 

մահակի ահից դրդված։ Վերջապես ես նրան համոզեցի։ Նա ինձ մի ապտակ հասցրեց 

և, իր հեղինակությունը բարձրացնելու համար, դռնից դուրս շպրտեց։ Երբ ես 



բանակցություններիս արդյունքները հաղորդեցի, բոլորը շատ ուրախացան, բայց նա 

հենց հաջորդ օրը նրանց ուրախությունը հարամ արեց. մոտեցավ ինձ և բոլորի 

ներկայությամբ ասաց․  «Շվեյկ, երեկ ես ձեզ հետ անմիտ վարվեցի. ահա ձեզ մի 

գուլդեն, տարեք և խմեցեք իմ կենացը։ Զինվորների հետ պետք է վարվել իմանալ»։  

Շվեյկը շուրջը նայեց։  

— Ինձ թվում է, մենք ճիշտ չենք գնում։ Ախր պարոն օբեր-լեյտենանտը մեզ այնպես 

լավ բացատրեց։ Մենք պետք է բարձրանանք, իջնենք, հետո գնանք դեպի աջ և դեպի 

ձախ, հետո նորից դեպի աջ, հետո՝ դեպի ձախ, իսկ մենք շարունակ ուղիղ ենք գնում։ 

Կամ գուցե մենք այդ բոլորն արել ենք, բայց խոսակցությամբ տարված չենք նկատել․․

․  Ես իմ առաջ պարզորոշ տեսնում եմ Ֆելդշտայն տանող երկու ճանապարհ։ Ես 

կառաջարկեի հիմա գնալ ահա այս ճանապարհով, դեպի ձախ։  

Ինչպես սովորաբար լինում է, երբ երկու հոգի հասնում են խաչմերուկի, ավագ 

գրագիր Վանեկը սկսեց պնդել, թե պետք է գնալ դեպի աջ։  

― Իմ ճանապարհը,— ասաց Շվեյկը,— ավելի հարմար է, քան ձերը։ Ես կքայլեմ 

գետակի երկայնքով, որտեղ անմոռուկներ են աճում, իսկ դուք պետք է քայլեք 

խանձված հողի վրայով։ Ես համամիտ եմ պարոն օբեր-լեյտենանտի ասածին, 

այսինքն որ մենք չենք կարող մոլորվել, իսկ քանի որ չենք կարող մոլորվել, էլ ինչի՞ 

համար ինչ-որ սար բարձրանամ։ Հանգիստ կքայլեմ մարգագետինների միջով, 

գլխարկիս մի ծաղիկ կխրեմ և օբեր-լեյտենանտի համար ծաղկեփունջ կքաղեմ։ 

Ասենք, հետո կերևա, թե մեզնից ով է իրավացի։ Հուսով եմ, որ կբաժանվենք որպես 

լավ ընկերներ։ Սա այնպիսի տեղ է, որ բոլոր ճանապարհները պետք է տանեն 

Ֆելդշտայն։  

— Խելքներղ մի թռցնեք, Շվեյկ,— սկսեց քաջարի զինվորին համոզել ավագ գրագիր 

Վանեկը,— ըստ քարտեզի մենք պետք է գնանք, ինչպես ասացի, դեպի աջ։  

— Քարտեզն էլ կարող է սխալվել,— պատասխանեց Շվեյկը, իջնելով հովիտը։— 

Վինոգրադիում ապրող երշիկագործ Կրժենեկը մի գիշեր, Պրագա քաղաքի 



հատակագծին նայելով, Մալա Ստրանայի «Մոնտանգ» պանդոկից վերադառնում է 

տուն՝ Վինոգրադի, իսկ լուսադեմին հասնում է Ռոզդելով, որ Կլադնայի մոտ է։ Նրան 

փետացած վիճակում գտնում են հաճարի արտի մեջ, որտեղ վեր էր ընկել 

հոգնածությանից։ Քանի որ չեք ուզում ինձ լսել, պարոն ավագ գրագիր, և ձեր ասածն 

եք պնդում, ապա եկեք հենց հիմա իրարից բաժանվենք և հանդիպենք արդեն տեղում, 

Ֆելդշտայնում։ Միայն թե ժամը նայեցեք, որ իմանանք, թե որս է շուտ հասել։ Եթե ձեզ 

որևէ վտանգ սպառնա, օդի մեջ կրակեցեք, որ իմանամ որտեղ եք գտնվում։  

Իրիկնադեմին Շվեյկը հասավ մի լճակի ափ, ուր հանդիպեց գերությունից փախած 

մի ռուսի, որն այնտեղ լողանում էր։ Ռուսը Շվեյկին նկատելուն պես ջրից դուրս եկավ 

և տկլոր պուկ տվեց ու փախավ։  

Շվեյկը ցանկացավ իմանալ, թե իրեն սազ կգա՞ այն ռուսական համազգեստը, որ 

հենց այդտեղ ընկած էր ուռենու տակ։ Նա արագ հանվեց և հագավ այն տարաբախտ 

տկլոր ռուսի համազգեստը, որ փախել էր անտառից դենը գտնվող գյուղում 

տեղակայած ռազմագերիների էշելոնից։  

Շվեյկը ցանկացավ մի լավ դիտել ջրի մեջ անդրադարձած իր պատկերը, և այնքան 

երկար գնաց ու եկավ լճակի ամբարտակի վրա, մինչև որ նրան գտավ դաշտային 

ժանդարմերիայի պարեկը, որը որոնում էր փախստական ռուսին։ Ժանդարմները 

հունգարացիներ էին և, չնայած Շվեյկի բոլոր բողոքներին, նրան քարշ տվին Խիրովի 

հանգրվանային վարչություն, որտեղ նրան մտցրին ռուս գերիների այն գումակի մեջ, 

որի վրա դրված էր Պերեմիշլ տանող երկաթուղագիծը կարգի բերելու աշխատանքը։  

Այդ ամենը կատարվեց այնքան արագ, որ Շվեյկը միայն հաջորդ օրը կարողացավ 

հասկանալ իր վիճակը և մի դասասենյակում, որտեղ տեղավորված էր գերիների մի 

մասը, սպիտակ պատի վրա խանձողով գրեց․  

«Այստեղ գիշերել է 91-րդ գնդի 11-րդ երթային վաշտի հանձնակատար պրագացի 

Յոզեֆ Շվեյկը, որը զորաբնակարանապետի պարտականություններ կատարելու 

ժամանակ սխալմամբ գերի ընկավ ավստրիացիների ձեռքը»։  



 

  

 



1.  ↑  Մենք սերբերին ցույց կտանք, որ կհաղթեն ավստրիացիք (գերմ․)։  

2.  ↑  Սվինները հագցնել (գերմ.)։  

3.  ↑  Բոլորը թաքնվեն (գերմ.):  

4.  ↑  Որտե՞ղ է գումարտակի հրամանատարը (գերմ.)։  

5.  ↑  Բոլորդ դեպի ետ, բոլորդ դեպի ետ (գերմ․)։  

6.  ↑  Ուղղությունը դեպի ձորակը, շարժվել մեկ-մեկ (գերմ․)։  

7.  ↑  Հանցանքի վայրում (լատ․)։  

8.  ↑  Քնի՛ր, քնի՛ր մինչ առավոտ, 

Փակիր աչքդ քնի կարոտ։ 

Օրն էլ արդեն հանգավ հանդարտ, 

Հանգչիր և դու, ո՛վ դադրած մարդ։ 

Հանգստացիր քնի կարոտ, 

Քնիր, քնիր մինչ առավոտ (գերմ․)։  

9.  ↑  Ձայնդ կտրիր, ապուշ (գերմ․)։  

10.  ↑  «Հայրերի մեղքերը»։ Վեպ Լյուդվիգ Գանգհոֆերի(գերմ․)։  

11.  ↑  Պարոնայք (գերմ.)  

12.  ↑  Ընկերներ (գերմ․)։  

13.  ↑  Եվ այսպես, պարոնայք (գերմ․)։  

14.  ↑  Լսեցեք, կադետ (գերմ․)։  

15.  ↑  228 բարձունքից գնդացրային կրակը դեպի ձախ ուղղել (գերմ․)։  

16.  ↑  Իր — հետ — այս — մենք — նայել — այդ — խոստացավ — այդ — 

Մարթա — քեզ — այդ — վախկոտորեն — այնժամ — մենք — Մարթա — 

մենք — այդ — շնորհակալություն — երանելի — կոլեգիա — վերջ — մենք 



— խոստացավ — բարելավեցին — խոստացան — իսկապես — կարծում եմ 

— իդեա — միանգամայն — իշխող — ձայն — վերջին (գերմ․)։  

17.  ↑  Իր (գերմ․)։  

18.  ↑  Հետ (գերմ․)։  

19.  ↑  Մեզ (գերմ․)։  

20.  ↑  Վրա (գերմ․)։  

21.  ↑  Պարոն կապիտան, համարձակվում եմ զեկուցել։ Հիսու՜ս Քրիստոս, 

դուրս չի գալիս (գերմ․)։  

22.  ↑  Ձեռնարկ ռազմական գաղտնագրության (գերմ․)։  

23.  ↑  Երթային շարասյունով, ուղղությունը № 6 պահեստը (գերմ.)։  

24.  ↑  Լսում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ (գերմ.)։  

25.  ↑  Չի թույլատրվում, չի թույլատրվում։ Զինվորական հանձնաժողով չի 

թույլատրվում (հունգ. և գերմ., սխալներով)։  

26.  ↑  Սպաների միջև բոլոր խոսակցությունները, բնականաբար, տեղի են 

ունենում գերմաներեն (ծանոթ. հեղինակի)։  

27.  ↑  Այն որը, երբ ուխտադրուժ Ռուսաստանը սատկի, կդառնա մեր 

միապետության ազատագրման որը (գերմ․)։  

28.  ↑  Միացյալ ուժերով (լատ.)։  

29.  ↑  Շտապ ճաշ եփել, ապա շարժվել դեպի Սոկալ (գերմ․)։  

30.  ↑  Երկու սպաներն էլ խոսում են գեմաներեն։ Այս նախադասությունը 

հնչում էր այսպես. Sie haben sich damals auch mit den deutschen Mitschulern 

gerauft (ծանոթ․ հեղինակի)։  

31.  ↑  Ուրեմն, ցտեսություն։  



32.  ↑  Udo Kraft: Selbsterziehung zum Tod für Kaiser. C. F. Amelang’s Verlag, 

Leipzig.  

33.  ↑  Անուշիկ մանչուկ (գերմ․)։ Ի դեպ (ֆրանս․)։  

34.  ↑  Իմ բոլոր կոզիրները վերջացան (գերմ․)։  

35.  ↑  Անվախ հառաջ։ Տեր ընդ ձեզ, անվախ հառաջ (գերմ․)։  

36.  ↑  «Խոսքն այն մասին է» (գերմ․)։  

37.  ↑  Ամուր կացեք քաջորդիներ, 

Զարկեք անարգ մեր թշնամուն, 

Բարձր պահեք դրոշը մեր (գերմ․)։  

38.  ↑  «Վիեննայի պատկերազարդ թերթ»  

39.  ↑  Զգույշ, խոզեր (գերմ․)։  

40.  ↑  Աստծո կայսրական թագավորական շտաբ-կայան (գերմ․)։  

41.  ↑  Գերմանական շումավյան բարբառով․ «Այնպիսի հոտ է փչում գյադայից, 

որ կարծես չորացրած ձուկ լինի»։  

42.  ↑  Ինչպես երևում է, շալվարը լցրել է (գերմ․)։  

43.  ↑  Հաղորդեցեք իմ քաջարի բանակին, որ նա իմ սրտում իր համար սիրո և 

երախտագիտության հավերժական հուշարձան է կանգնել (գերմ․)։  

44.  ↑  Վրայից արտաքնոց մաքրողի հոտ է գալիս, կեղտոտած արտաքնոց 

մաքրողի (գերմ․)։  

45.  ↑  Ձեզ նման մարդը, պարոն գնդապետ, ավելի է անհրաժեշտ, քան չնչին 

օբեր-լեյտենանտը (գերմ․)։  

46.  ↑  Ծիծաղող երգեր (գերմ․)։  

47.  ↑  Թաս և գիտություն (գերմ․)։  



48.  ↑  Հեքիաթներ և առակներ (գերմ)։  

49.  ↑  Լիզեցեք հետույքս (գերմ․)։  

50.  ↑  Զինվորական էշելոնների կայարան (գերմ․)։  

51.  ↑  «Ով ասում է, թե․․․ (գերմ․)։  

52.  ↑  Ինչպե՞ս եք ձեզ զգում (գերմ․)։  

53.  ↑  Շ-ա-ա-տ լա-ա-ավ (գերմ․)։  

54.  ↑  Սուրբ Մարիամ աստվածածին (գերմ․)։  

55.  ↑  Եռակի ուռռա (գերմ․)։  

56.  ↑  Նզովյալ խոզ (իտալ.)։  

57.  ↑  Մեր հերոսները Իտալիայում՝ Վիչենցայից մինչև Կուստոցա, կամ... 

(գերմ.):  

58.  ↑  Արյուն և կյանք հանուն Հաբսբուրգների, հանուն միացյալ, անբաժանելի, 

մեծ Ավստրիայի (գերմ.)։  

59.  ↑  Հանուն կայսեր, աստծո և հայրենիքի (գերմ․)։  

60.  ↑  Մեր քաջարի գորշ շինելներ (գերմ․)։  

61.  ↑  Ութ և կեսին տագնապ, կղկղել և քնել (գերմ․)։  

62.  ↑  Եվ այսպես, բարեհաճեցեք իմանալ. ժամը ութ և կեսին կղկղել, իսկ կես 

ժամ հետո քնել։ Ավելին չի պահանջվում (գերմ․)։  

63.  ↑  Չե՞խ ես թե գերմանացի (գերմ․)։  

64.  ↑  Չեխ, համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գեներալ-մայոր (գերմ.)։  

65.  ↑  Ջոկ առ ջոկ, ջոկապետերի հրամանատարությամբ (գերմ․)։  

66.  ↑  Վե՛ր կենալ։ Զգա՛ստ։ Աջ հավասարո՛ւմ (գերմ․)։  



67.  ↑  Ազա՛տ, շարունակեցեք (գերմ․)։  

68.  ↑  Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն գեներալ-մայոր, այս զինվորը 

տկարամիտ է, հայտնի է որպես ապուշ, բացառիկ տխմար (գերմ․)։  

69.  ↑  Այդ ի՞նչ եք ասում, պարոն լեյտենանտ (գերմ․)։  

70.  ↑  Էլ դուրս չե՞ս գնալու (գեներալն այդ նախադասությունն ասաց լեհերեն)։  

71.  ↑  Պետք չէ, ազա՛տ, ազա՛տ, շարունակեցեք (գերմ․)։  

72.  ↑  Հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել... Կարող եք գնալ (գերմ)։  

73.  ↑  Առաջին ջոկ, կանգնել։ Կազմել քառյակ։ Երկրորդ ջոկ... (գերմ․)։  

74.  ↑  Թողնե՛լ (գերմ․)։  

75.  ↑  Իշտվան ամուսիններ (գերմ․)։  

76.  ↑  Եվ այսպես, տասը կրոն... Հինգ կրոն հավի, հինգ կրոն աչքի համար։ 

Հինգ ֆորինտ՝ ծուղրուղու, հինգ ֆորինտ՝ թամաշա, այո՞ (գերմ. և հունգ.)։  

77.  ↑  Բարի օր, ընկե՛ր, գնաս բարով (հունգ. և ֆրանս.)։  

78.  ↑  Ֆիլիպ — քաղաք Թրակիայում, որտեղ Անտոնիոսի ու Օկտավիանոսի 

զորքերը հաղթեցին Բրուտոսին և Կասիոսին։ «Մենք կհանդիպենք Ֆիլիպի 

մոտ» թևավոր խոսքը նշանակում է, թե կգա հատուցման ժամը։  

79.  ↑  Նշա՛ն բռնել։ Պատրա՛ստ։ Նշա՛ն բռնել (գերմ․)։  

80.  ↑  Գլխարկը հանել (գերմ.)։  

81.  ↑  «Համազարկաին կրակ։ Պատրա՛ստ։ Նշա՛ն բռնել։ Կրա՛կ» (գերմ․)։  

82.  ↑  Քաղաքական անբարեհույս։ Զգուշանա՛լ (գերմ․)։  

83.  ↑  Կայսերական թագավորական հրետանային դիվիզիոն (գերմ․)։  

84.  ↑  «Վիներ-Նեյշտադտ» (քաղաք Ավստրիայում)։  

85.  ↑  Համարձակվում եմ զեկուցել, վաշտի հանձնակատար (գերմ.):  



86.  ↑  Մայիսի մեկ (գերմ.)։  

87.  ↑  Կեղտոտ անասուն (գերմ․)։  

88.  ↑  Դու խոզ ես (գերմ․)։  

89.  ↑  Լսում եմ, պարոն օբեր-լեյտենանտ (գերմ․)։  

90.  ↑  Գլխարկ (գերմ․)։  

91.  ↑  Սուրճ (գերմ․)։  

92.  ↑  Կկրակե՛մ, կկրակե՛մ։  

93.  ↑  Պահակախմբի պետն է։ Պահակախմբի պետն է (գերմ․)։  

94.  ↑  Պահպանիր, տեր, թագավորին (հունգ․)։  

95.  ↑  Փա՛ռք (հունգ․)։  

96.  ↑  Փա՛ռք, փա՛ռք Տասնչորսերորդ գնդին (հունգ․)։  

97.  ↑  Հետ դա՛րձ, քայլով մա՛րշ (գերմ․)։  

98.  ↑  Պեյսեր — քունքագանգուրներ (նահապետական հրեաների)։  

99.  ↑  Օղի էլ ունեմ, հարգարժան պարոն զինվոր (գերմ․)։  

100.  ↑  Կոնյակ։  

101.  ↑  Ոչինչ, բացի լավից (լատ․)։  

102.  ↑  Ի դեպ (ֆրանս․)։  

103.  ↑  Կեցցե մեր գումարտակի հրամանատարը (գերմ․)։  

104.  ↑  Հերոսը (գերմ.)։  

105.  ↑  Զոհել է (գերմ.)։  

106.  ↑  Հայրենիքի համար (գերմ.)։  

107.  ↑  Երբ ես վերադառնամ, երբ կրկին վերադառնամ (գերմ․)։  



108.  ↑  Սպայական խոհանոցի բաժանմունք (գերմ.)։  

109.  ↑  «Լուպկայի լեռնանցքի հերոսներին» (գերմ․)։  

110.  ↑  Զարմանալի՛ է (ֆրանս․)։  

111.  ↑  Չեխական այբուբենում Խ֊ն առաջին տառերից է, Վ֊ն՝ վերջին։  

112.  ↑  Հրեշտակային բոզեր (գերմ․)։  

113.  ↑  Զբաղվա՛ծ է (գերմ.)։  

114.  ↑  Մտե՛ք (գերմ.):  

115.  ↑  Էլզա, կյանք իմ (եբրայերեն)։  

 

  



Մասն չորրորդ: Փառահեղ քոթակի 

շարունակությունը 

 

  

Շվեյկը ռուս գերիների էշելոնում  

Այն ժամանակ, երբ Շվեյկը,— որին ռուսական շինելի և գլխարկի պատճառով 

Ֆելդշտայնի մոտ գտնվող գյուղից փախած ռուս գերու տեղ էին դրել,— պատի վրա 

անձողով շարադրում էր իր հոգու հուսահատական ճիչերը, ոչ ոք դրա վրա 

ուշադրություն չդարձրեց։ Իսկ երբ Խիրովի հանգրվանային կայանում, գերիներին 

եգիպտացորենի քարթու հաց բաժանելու ժամանակ, նա փորձեց իր մոտով անցնող 

հունգարացի զինվորին հանգամանորեն բացատրել եղելությունը, էշելոնի 

պահակներից մեկը հրացանի խզակոթով խփեց նրա ուսին, չզլանալով ավելացնել․ 

«Baszom az élet[1], Շա՛րք մտիր, ռուսական խոզ»։  

Այդօրինակ վերաբերմունքը ռուս գերիների նկատմամբ, որոնց լեզուն 

հունգարացիները չէին հասկանում, սովորական բան էր։ Շվեյկը նորից շարք մտավ և 

դիմեց իր կողքին կանգնած գերուն․  

— Այդ մարդն իր պարտքն է կատարում, բայց իրեն մեծ վտանգի է ենթարկում։ Իսկ 

եթե հանկարծ նրա հրացանը լցված լինի և ոտքը քաշա՞ծ։ Չէ՞ որ այդ դեպքում շատ 

հեշտ կարող է այնպես պատահել, որ մի ուրիշին խզակոթով դնքստելիս՝ հրացանի 

ոտքը բացվի, ամբողջ լիցը լցվի բուկը և նա մեռնի իր պարտականությունները 

կատարելու ժամանակ։ Շումավայի քարահանքներից մեկում բանվորները գողանում 

էին դինամիտի լիցերը, որպեսզի ձմեռը ծառերի կոճղերն հեշտ արմատահան անեն։ 

Քարահանքի պահակը հրաման ստացավ՝ քարահանքից դուրս գալիս բոլորին 



անխտիր խուզարկել, և եռանդով գործի անցավ։ Չամփելով առաջին իսկ պատահած 

բանվորին, նա այնպես թափով թփթփացրեց նրա գրպանները, որ դինամիտի լիցերը 

պայթեցին և նրանք երկուսն էլ հօդս թռան։ Երբ պահակն ու քարահանքի բանվորը 

հօդս թռան, թվում էր, թե նրանք այդ վերջին պահին գրկախառնվել են։  

Ռուսին գերին, որի համար Շվեյկն անում էր այդ պատմությունը, շվարած նայում էր 

նրան, և պարզ երևում էր, որ նրա ասածից ոչ մի բառ չէր հասկացել։  

— Չհասկանալ, ես Ղրիմի թաթար․ ալլահ աքբեր։  

Թաթարը ծալապատիկ նստեց գետնին և, ձեռքերը կրծքին ծալելով, սկսեց աղոթել, 

«Ալլահ աքպեր — Ալլահ աքպեր — բեզմիլլա արահման-արահիմ — մալինկին 

մուստաֆիր»։  

— Ուրեմն դու, ասել կուզե, թաթա՞ր ես,— կարեկցանքով ձիգ տվեց Շվեյկր։— 

Բախտդ բանել է։ Քանի որ թաթար ես, դու ինձ պետք է հասկանաս, ես էլ քեզ։ Բա՛։ 

Շտերնբերգցի Յարոսլավին ճանաչո՞ւմ ես։ Անո՞ւնն էլ չես լսել, թաթարի ծնունդ։ Նա 

Գոստինի մոտ ձեզ լավ ջարդեց։ Դուք, թաթարներդ, այն ժամանակ լեղապատառ 

փախաք Մորավիայից։ Երևի ձեր դպրոցներում այդ բանը չեն սովորեցնում, իսկ մեզ 

մոտ սովորեցնում են։ Գոստինի աստվածածնին ճանաչո՞ւմ ես։ Պարզ է, որ չես 

ճանաչում։ Այն կռվում նա էլ է եղել։ Ասենք, միևնույն է, հիմա գերության մեջ թոլոր 

թաթարներիդ կմկրտեն։  

Շվեյկը դիմեց մի այլ գերու․  

— Դո՞ւ էլ ես թաթար։  

Գերին «թաթար» բառը հասկացավ և գլուխը բացասաբար շարժեց․  

— Ոչ թաթար, չերքեզ, իմ ծնող չերքեզ, սեքիմ բա չկա։  

Շվեյկի բախտը մեծապես բանել էր։ Նա գտնվում էր արևելյան այլևայլ 

ժողովուրդների ներկայացուցիչների ընկերակցության մեջ։ Էշելոնում կային 

թաթարներ, վրացիներ, օսեր, մորդվիններ ու կալմիկներ։  



Դժբախտաբար, Շվեյկը չէր կարող նրանցից ոչ մեկի հետ լեզու գտնել, և նրան էլ 

նրանց հետ քարշ տվին Դոբրոմիլ, որտեղ սկսվելու էր Պերեմիշլի վկայով 

Նիժանկովիչի տանող երկաթուղագծի նորոգումը։  

Դոբոմիլի հանգրվանային վարչությունում նրանց ցուցակագրեցին, մի բան, որ շատ 

դժվարին գործ էր, քանի որ Դոբրոմիլ քշված երեքհարյուր գերիներից ոչ մեկը չէր 

հասկանում այն ռուսերենը, որով բացատրվում էր սեղանի առաջ նստած գրագիրը։ 

Այդ ֆելդֆեբել-գրագիրը իր ժամանակին հայտնել էր, թե ռուսերեն գիտե, և հիմա 

Արևելյան Գալիցիայում հանդես էր գալիս որպես թարգմանիչ։ Մի երեք շաբաթ առաջ 

նա գերմաներեն-ռուսերեն բառարան և մի զրուցագիրք էր պատվիրել, բայց այդ 

գրքերը մինչև հիմա չէին ստացվել։ Այնպես որ ռուսերենի փոխարեն նա բացատրվում 

էր կոտրատված սլովակերենով, որ կիսատ-պռատ սովորել էր դեռևս այն ժամանակ, 

երբ, որպես վիեննական ֆիրմաներից մեկի ներկայացուցիչ, Սլովակիայում սբ ․ 

Ստեփանոսի պատկերներ, ցողամաններ ու տերողորմյաներ էր վաճառել։  

Նա այդ տարօրինակ անձնավորություններին խոսք հասկացնել չէր կարողանում և 

գլուխը կորցրել էր։ Գրագիր-թարգմանիչը դուրս եկավ գրասենյակից և գերիների վրա 

գոռաց․ Wer kann deutsch sprechen?[2] 

Բազմության միջից դուրս եկավ Շվեյկը և ուրախ ուրախ նետվեց դեպի ֆելդֆեբելը, 

որը նրան հրամայեց իր հետևից անհապաղ մտնել գրասենյակ։  

Ֆելդֆեբելը նստեց սեղանի վրա կիտված ցուցակների ու բլանկների հետևում, 

որոնց մեջ նշվում էին գերու ազգանունը, ծագումը, հպատակությունը, և այդ 

ժամանակ տեղի ունեցավ մի զվարճալի գերմաներեն խոսակցություն․  

— Հրեա ես, չէ՞,— հարցրեց նա Շվեյկին։  

Շվեյկը բացասաբար գլուխը թոթվեց։  

— Մի՛ ժխտիր։ Գերմաներեն իմացող գերիներիցդ յուրաքանչյուրը հրեա է եղել,— 

համոզված շարունակեց գրագիր-թարգմանիչը։― Եվ վե՛րջ։ Ազգանունդ ի՞նչ է։ Շվե՞յխ։ 



Տեսնո՞ւմ ես, էլ ինչի ես ժխտում, քանի որ այդպիսի հրեական ազգանուն ունես։ Դու 

մեզ մոտ վախենալու պատճառ չունես, կարող ես խոստովանել, որ հրեա ես։ Մեր 

Ավստրիայում հրեական ջարդեր չեն սարքում։ Որտեղացի՞ ես։ Հա՛, Պրագա, գիտեմ-

գիտեմ, դա Վարշավայի մոտ է։ Մի շաբաթ առաջ մոտս երկու հրեաներ կային՝ 

Վարշավայի մոտի Պրագայից։ Իսկ գնդիդ համարը ո՞րն է։ Իննսունմեկերո՞րդ։  

Ավագ գրագիրը վերցրեց զինվորական տեղեկագիրքը և սկսեց թերթել ․ 

«Իննսունմեկերորդ գունդ, Երևանյան, Կովկաս, կադրերը գտնվում են Թիֆլիսում»։  

— Զարմանում ես, չէ՞, որ մենք այստեղ այդ բոլորը գիտենք։  

Շվեյկին այդ ամենն իսկապես զարմացրեց, իսկ գրագիրը, իր կիսածխած սիգարետը 

տալով նրան, լուրջ-լուրջ շարունակեց․  

— Այս ծխախոտը ձեր մախորկայից լավն է։ Այստեղ, ջհուդի՛կ, ես ամենաբարձր 

իշխանությունն եմ։ Բավական է մի խոսք ասեմ, որ բոլորը դողան ու ծակը մտնեն։ 

Մեր բանակում կարգապահությունն այնպես չէ, ինչպես ձեզ մոտ։ Ձեր ցարը շան որդի 

է, իսկ մերը գլուխ է, գլո՜ւխ։ Ես հիմա քեզ մի բան ցույց կտամ, որպեսզի տեսնես, թե 

մեզ մոտ ինչպիսի կարգապահություն կա։  

Նա բացեց հարևան սենյակի դուռը և ձայն տվեց․ «Հանս Լե՛ֆլեր»։  

— Hier!— Լսվեց պատասխանը, և ներս մտավ խպիպավոր, կրետինի լացակումած 

դեմքով մի շտիրիացի։ Հանգրվանային վարչությունում նա ամեն ինչ անող 

սպասավորի դեր էր կատարում։  

— Հանս Լեֆլեր,— հրամայեց գրագիրր,— վերցրու ծխամորճս, ատամներովդ բռնիր 

բան տանող շան պես և չորեքթաթ վազիր սեղանի շուրջը, մինչև որ ասեմ․ «Halt!»։ 

Միաժամանակ հաչա, բայց այնպես, որ ծխամորճը բերանիցդ չընկնի, թե չէ 

կհրամայեմ կապել։  

Խպիպավոր շտիրիացին սկսեց չորեքթաթ տալ ու հաչել։  

Ավագ գրագիրը հաղթականորեն նայեց Շվեյկին․  



— Ասում էի, չէ՞։ Տեսնո՞ւմ ես, ջհուդիկ, մեզ մոտ ինչպիսի կարգապահություն կա։  

Եվ գրագիրը գոհունակությամբ նայեց ալպյան հովիվի հոլիկից եկած այդ անբան 

զինվոր անասունին։  

— Halt!— վերջապես ասաց նա,— իսկ հիմա կանգնիր թաթերիդ վրա և ծխամորճս 

ինձ տուր։ Լա՛վ, իսկ հիմա տիրոլացու պես երգիր։  

Սենյակում լսվեց մի ոռնոց, «Հոլարիո՜, հոլարիո՜․․․»։  

Երբ ներկայացումը վերջացավ, գրագիրը սեղանի արկղից հանեց «Սպորտ» տեսակի 

չորս սիգարետ և մեծահոգաբար նվիրեց Հանսին, և այդ ժամանակ Շվեյկն սկսեց 

կոտրատված գերմաներենով պատմել, թե գնդերից մեկում մի սպա ճիշտ այդպիսի մի 

հնազանդ սպասյակ ուներ։ Ինչ որ տերը ցանկանար՝ անում էր։ Երբ մի անգամ նրան 

հարցրին, թե արդյոք կարո՞ղ է իր սպայի հրամանով նրա կղկղանքից մի գդալ ուտել, 

նա պատասխանեց․ «Եթե պարոն լեյտենանտը հրամայի՝ կուտեմ, միայն թե մեջը մազ 

չլնի, թե չէ շատ զզվող եմ, վայ թե սիրտս խառնի»։  

Գրագիրը սկսեց ծիծաղել․ «Դուք, հրեաներդ, շատ սրամիտ անեկդոտներ ունեք, 

բայց ես կարող եմ գրազ գալ, որ ձեր բանակում այնպիսի կարգապահություն չկա, 

ինչպես մեզ մոտ։ Դե՛հ, անցնենք գլխավորին։ Քեզ նշանակում եմ էշելոնի ավագ։ 

Մինչև իրիկուն ինձ համար կգրես մնացածների ազգանունները։ Գերիների համար 

սնունդ կստանաս, նրանց կբաժանես խմբերի՝ յուրաքանչյուրում տասը մարդ։ Ամեն 

մեկի համար գլխովդ պատասխանատու ես։ Եթե մեկն ու մեկը փախչի, ջհուդիկ, քեզ 

կգնդակահարենք։  

— Կուզեի ձեզ հետ խոսել, պարոն գրագիր,— ասաց Շվեյկը։  

— Միայն թե ոչ մի գործարք,— կտրուկ պատասխանեց գրագիրը։— Ես այդպիսի 

բան չեմ սիրում։ Չափից շատ ես մեր Ավստրիայում կլիմայափոխվել։ Արդեն ուզում ես 

ինձ հետ մասնավոր կարգով խոսել․․․ Մարդ ինչքան գերիներիդ հետ լավ վարվի, 



այնքան վատ․․․ Իսկ հիմա ռադ եղիր․ ահա քեզ թուղթ ու մատիտ և գնա ցուցակը 

կազմիր․․․ Հը՛, է՞լ ինչ կա։  

― Ich melde gehorsam, Herr Feldwebl![3] 

— Դո՛ւրս կորիր։ Տեսնում ես ինչքան գործ ունեմ։— Գրագիրը չափազանց հոգնած 

մարդու դեմք ընդունեց։  

Շվեյկը պատիվ տվեց և դիմեց դեպի գերիները, ճանապարհին մտածելով, թե 

կայսեր համար կրած իր տառապանքներն արդյունք են տալիս։  

Շատ ավելի դժվար էր ցուցակ կազմելու գործը։ Գերիները երկար ժամանակ չէին 

կարողանում հասկանալ, որ պարտավոր են ասել իրենց ազգանունները։ Շվեյկն իր 

կյանքում շատ բան էր տեսել, բայց, այնուամենայնիվ, այդ թաթարական, վրացական 

ու մորդվինական անունները նրա գլուխը չէին մտնում։ «Ոչ ոք ինձ չի հավատա,— 

մտածում էր Շվեյկը,— թե աշխարհում կարող են այնպիսի ազգանուններ լինել, 

ինչպես այդ թաթարներինը՝ Աբդրահմանով, Բեյմուրատ Ալլահալի, Ջերեդջե Չերեդջե, 

Դավլաթբալեյ Նուրդագալեև և այլն։ Մեր ազդանունները, այնուամենայնիվ, ավելի 

լավ են։ Օրինակ, Ժիդոհոշտիի տերտերի ազգանունն է Վոբեյդա»[4]։  

Նա նորից անցավ շարքերի միջով, և գերիներն իրար հետևից բղավում էին իրենց 

անուն-ազգանունները՝ Ջիդրալեյ Հանեմալեյ, Բամբամուլեյ Միրզագալի և այլն։  

— Այդ ինչպե՞ս է, որ լեզուդ չես կծում,— բարեհոգաբար ժպտալով ասաց Շվեյկը։— 

Մեր անուն-ազգանունները շատ ավելի լավ են՝ Բոգուսլավ Շտեպանեկ, Յարոսլավ 

Մատուշեկ կամ Ռուժենա Սվոբոդովա։  

Երբ ահավոր տառապանքներից հետո Շվեյկը, վերջապես, գրեց-պրծավ այդ բոլոր 

Բաբուլյա Հալեյներն ու Խուջի Մուջիները, որոշեց թարգմանիչ-գրագրին մի անգամ էլ 

բացատրել, որ ինքը թյուրիմացության զոհ է, որ դեռևս, ճանապարհին, երբ իրեն 

գերիների հետ քշում էին, մի քանի անգամ ապարդյուն ջանացել է արդարության 

հասնել։  



Գրագիր-թարգմանիչը դեռևս առավոտվանից սթափ չէր, իսկ հիմա առողջ դատելու 

ընդունակությունն իսպառ կորցրել էր։ Նրա առաջ փռված էր ինչ-որ գերմանական 

թերթի հայտարարությունների մի էջ, և նա Ռադեցկու քայլերգի եղանակով երգում էր․ 

«Գրամաֆոնս փոխում եմ մանկասայլակի հետ», «Գնում եմ սպիտակ ու կանաչ 

ապակու ջարդոտվածք», «Ամեն մարդ կարող է սովորել հաշիվներ ու բալանսներ 

կազմելու գործը, եթե ավարտի մեր հեռակա հաշվապահական դասընթացները» և 

այլն։  

Մի քանի հայտարարությունների համար քայլերգի եղանակն հարմար չէր գալիս։ 

Սակայն գրագիրն ամեն ջանք գործադրում էր այդ արգելքը հաղթահարելու համար, 

ուստի և, չափ տալով, բռունցքով թխթխկացնում էր սեղանը և ոտքերը գետնին խփում։ 

Կոնտուշօղիից կպած-պնդացած նրա բեղերը տնկվել էին դեպի դեմքի այս ու այն 

կողմը, կարծես ինչ-որ մեկը նրա յուրաքանչյուր այտի մեջ մի չորացած սոսնձավրձին 

էր խրել։ Ճիշտ է, նրա ուռած աչքերը Շվեյկին նկատեցին, սակայն նրանց տերը ոչ մի 

կերպ չանդրադարձավ այդ հայտնագործությանը։ Գրագիրը միայն այն արեց, որ 

դադարեց բռունցքով ու ոտքելով թխթխկացնելուց, բայց փոխարենը սկսեց 

տկտկացնել սեղանը, այս անգամ «Ich weiß nicht, was soll es bedeuten»[5] երգի 

եղանակով երգելով մի նոր հայտարարություն․ «Տատմայր Կարոլինա Դրեգերը իր 

ծառայություններն է առաջարկում հարգարժան տիկնանց բոլոր պարագաներում»։  

Նա երգում էր հետզհետե ավելի ու ավելի կամաց, հետո՝ հազիվ լսելի, ի վերջո 

բոլորովին պապանձվեց՝ անշարժացած հաչացքը հառած հայտարարությունների 

մեծածավալ էջին, և դրանով Շվեյկին հնարավորություն ընձեռնեց պատմելու իր 

ձախորդությունները, թեև այդ անելու համար գերմաներենի իր համեստ գիտելիքները 

նրան հազիվ էին բավականացնում։  

Շվեյկն սկսեց այն բանից, թե նա, այնուամենայնիվ, իրավացի էր եղել՝ ընտրելով 

գետակի երկայնքով Ֆելդշտայն տանող ճանապարհը, և մեղավոր չէ, որ մի անհայտ 

ռուս զինվոր կարողացել է գերությունից փախչել և լողանալ այն լճակում, որի մոտով 



պետք է անցներ նա, Շվեյկը, որը, որպես զորաբնակարանապետ, պարտավոր էր 

գտնել Ֆելդշտայնի ամենակարճ ճանապարհը։ Ռուսը նրան տեսնելուն պես փախավ, 

իր համազգեստը թողնելով թփերի մեջ։ Նա, Շվեյկը, շատ անգամ էր լսել, որ նույնիսկ 

առաջավոր դիրքերում, օրինակ հետախուզության նպատակներով, հաճախ 

օգտագործում են զոհված հակառակորդի համազգեստը, այդ պատճառով էլ լքված 

համազգեստը չափսափորձ արեց, որպեսզի տեսներ, թե համանման 

հանգամանքներում իրեն ինչպես կզգա ուրիշի համազգեստի մեջ։  

Իր այդ սխալը բացատրելուց հետո Շվեյկը տեսավ, որ բոլորովին իզուր է խոսել, 

գրագիրը քնել էր ավելի վաղ, քան ճանապարհը Շվեյկին կհասցներ լճակը։ Շվեյկը 

մոտեցավ նրան և ձեռքը կամացուկ դիպցրեց ուսին, իսկ դա միանգամայն բավական 

էր, որպեսզի գրագիր-ֆելդֆեբելը աթոռի վրայից գլորվեր գետին և շարունակեր 

հանգիստ քնել։  

— Կներեք, պարոն գրագիր,— ասաց Շվեյկը, պատիվ տվեց և դուրս եկավ։  

Վաղ առավոտյան ռազմա-ինժեներական վարչությունը դիսպոզիցիան փոխեց, և 

որոշվեց գերիների այն խմբին, որի մեջ գտնվում էր Շվեյկը, ուղարկել ուղղակի 

Պերեմիշլ՝ Պերեմիշլ — Լյուբաչուվ երկաթուղագիծը վերականգնելու։  

Ամեն ինչ մնաց առաջվա պես։ Շվեյկը ռուս գերիների մեջ շարունակում էր իր 

ոդիսականը։ Հունգարացի ուղեկցորդ պահակներն ավելի ու ավելի արագ տեմպով 

բոլորին առաջ էին քշում։  

Գյուղերից մեկում դադար առնելիս գերիները պատահեցին մի գումակային 

զորաբաժնի։ Մի սպա, սայլերի մոտ կանգնած, նայում էր գերիներին, Շվեյկը դուրս 

պրծավ շարքից, ձիգ եկավ սպայի առաջ և գոռաց․ «Herr Leutnant, ich melde gehorsam!»։  

Սակայն ավելին ասել չկարողացավ, քանի որ հենց այդ ժամանակ երկու 

հունգարացի զինվորներ նետվեցին նրա վրա և, մեջքին հարվածներ տեղալով, ետ 

շպրտեցին դեպի գերիների խումբը։  



Սպան նրա հետևից շպրտեց սիգարետի ծխուկը, որը վերցրեց մի ուրիշ գերի և 

սկսեց ծխել։ Դրանից հետո սպան իր կողքին կանգնած կապրալին սկսեց բացատրել, 

թե Ռուսաստանում գաղութաբնակ գերմանացիներ կան և թե նրանք ևս պարտավոր 

են կռվել։  

Այնուհետև մինչև Պերեմիշլ հասնելը Շվեյկը ոչ մի հարմար առիթ չունեցավ 

բողոքելու և պատմելու, որ ինքը, իսկապես ասած, Իննսունմեկերորդ գնդի 

տասնմեկերորդ վաշտի հանձնակատարն է։ Այդպիսի առիթ ներկայացավ միայն 

Պերեմիշլում, երբ երեկոյան նրանց քշեցին բերդի ներքին գոտու ավերված ամրոցը, 

որտեղ գտնվում էին բերդի հրետանու ձիերի ախոռները։  

Այնտեղ գետնին փռած ծղոտի մեջ այնքան ոջիլներ կային, որ հեշտությամբ 

բարձրացնում էին նրա կարճլիկ ցողունները։ Թվում էր, թե դրանք ոջիլներ չեն, այլ 

մրջյուններ, որոնք շինանյութ են կրում իրենց մրջնանոցի կառուցման համար։  

Այնտեղ գերիներին միայն ցիկորիից պատրաստած մի քիչ սև խառնաջուր և մի-մի 

կտոր եգիպտացորենի քարթու հաց տվին։  

Այնուհետև նրանց ընդունեց մայոր Վոլֆը, որն այն ժամանակ Պերեմիշլի բերդում և 

նրա շրջակայքում վերականգնողական աշխատանքով զբաղված բոլոր գերիների 

տերն ու տիրականն էր։ Վոլֆը հույժ ծանրաբարո մարդ էր։ Նա ուներ թարգմանիչների 

մի ամբողջ շտաբ, որոնք գերիների միջից շինարար մասնագետներ էին ընտրում ըստ 

նրանց ընդունակությունների և կրթության։  

Մայոր Վոլֆը հաստատ համոզված էր, թե ռուս գերիները դիտմամբ իրենց հիմարի 

տեղ են դնում, քանզի լինում էին դեպքեր, երբ նրա այն հարցին, թե՝ «Կարողանո՞ւմ ես 

երկաթուղագիծ կառուցել», բոլոր գերիները տալիս էին հետևյալ նույնանման 

պատասխանը․ «Ոչինչ չգիտեմ, ոչ մի այդպիսի բան չեմ լսել, ապրել եմ ազնվաբար»։  

Երբ գերիները շարք կանգնեցին մայոր Վոլֆի և նրա ամբողջ շտաբի առաջ, մայորը 

գերմաներեն հարցրեց, թե նրանցից ով գիտե գերմաներեն լեզուն։  



Շվեյկը համարձակ առաջ եկավ, ձիգ կանգնեց մայորի առաջ, պատիվ տվեց և 

զեկուցեց, թե գերմաներեն խոսել գիտե։  

Մայոր Վոլֆը, ակնհայտորեն գոհ, իսկույն Շվեյկին հարցրեց, թե հո ինժեներ չէ։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր,— պատասխանեց Շվեյկը,— ես 

ինժեներ չեմ, բայց Իննսունմեկերորդ գնդի տասնմեկերորդ երթային վաշտի 

հանձնակատարն եմ։ Գերի եմ ընկել մերոնց ձեռքը։ Դա, պարոն մայոր, այսպես եղավ

․․․  

— Ի՞նչ,— ծղրտաց Վոլֆը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր, դեպքն այսպես պատահեց․․․  

— Դուք չե՞խ եք,— չէր հանդարտվում մայոր Վոլֆը,— Դուք ձեր հագուստը փոխել, 

ռուսական համազգե՞ստ եք հագել։  

— Ճիշտ այդպես, պարոն մայոր, հենց այդպես է եղել։ Սրտանց ուրախ եմ, որ 

պարոն մայորն իսկույն մտավ իմ դրության մեջ։ Գուցե մերոնք արդեն որևէ տեղ 

կռվում են, իսկ ես այստեղ ամբողջ պատերազմի ընթացքում պետք է իզուր ժամանակ 

վատնեմ։ Թույլ տվեք, պարոն մայոր, մի անգամ էլ կարգով բացատրել, թե բանն 

ինչպես եղավ։  

— Բավական է,— կտրուկ վրա բերեց մայոր Վոլֆը, կանչեց երկու զինվորների և 

հրամայեց՝ անմիջապես նրան հաուպտվախտ տանել։ Իսկ ինքը մի սպայի հետ 

դանդաղ քայլում էր Շվեյկի հետևից և խոսելիս կատաղաբար ձեռքերը թափահարում։ 

Յուրաքանչյուր ֆրազի մեջ նա հիշատակում էր «չեխ շներին»։ Երկրորդ սպան զգում 

էր, որ մայորն իրեն անասելի երջանիկ է համարում, որ իր խորաթափանցության 

շնորհիվ հաջողվել է այդ սրիկաներից մեկին բռնել։ Արդեն շատ ամիսներ շարունակ 

զորամասերի հրամանատարներին գաղտնի շրջաբերականներ էին ուղարկվում 

չեխական գնդերից թշնամու կողմն անցած մի քանի անձանց արտասահմանյան 

դավաճանական գործունեության մասին։ Հաստատված էր, որ այդ 



փախստականները, իրենց երդումը մոռացած, մտնում են ռուսաց բանակի շարքերը և 

ծառայում թշնամուն, նրան շատ արժեքավոր, հատկապես լրտեսական, 

ծառայություններ մատուցելով։  

Այն հարցում, թե որտեղ է գտնվում փախստականների մարտական 

կազմակերպությունից որևէ մեկը, Ավստրիայի ներքին գործոց մինիստրությունը 

գործում էր խարխափելով։ Նա դեռ ոչ մի որոշակի բան չգիտեր արտասահմանում 

գործող հեղափոխական կազմակերպությունների մասին, և միայն օգոստոս ամսին, 

գտնվելով Սոկալ-Միլյատին-Բուբնովո գծում, գումարտակների հրամանատարները 

գաղտնի շրջաբերականներ էին ստացել, թե նախկին ավստրիացի պրոֆեսոր 

Մասարիկը փախել է արտասահման և այնտեղ Ավստրիայի դեմ պրոպագանդ է 

մղում։ Դիվիզիայի շտաբում ինչ-որ ապուշ շրջաբերականը լրացրել էր հետևյալ 

հրամանով․ «Բռնելու դեպքում անհապաղ բերել շտաբ»։  

Մայոր Վոլֆն այն ժամանակ դեռ գաղափար չուներ, թե Ավստրիայի դեմ ինչ են 

նյութում փախստականները, որոնք հետագայում Կիևում և այլ վայրերում իրար 

հանդիպելիս այն հարցին, թե՝ «Այստեղ ի՞նչ ես անում», ուրախ-ուրախ 

պատասխանում էին․ «Դավաճանում եմ թագավոր կայսրին»։  

Այդ շրջաբերականներից Վոլֆը տեղեկություն ուներ միայն փախստակ-լրտեսների 

մասին, որոնցից մեկը, այսինքն նա, ում հաուպտվախտ են տանում, այնպես հեշտ 

ընկավ իր ծուղակը։ Մայոր Վոլֆը փոքր ինչ փառամոլ էր և դյուրավ պատկերացնսւմ 

էր, թե ինչպես բարձր հրամանատարությունից շնորհակալության և պարգև կստանա 

իր զգոնության, զգուշության և ընդունակությունների համար։  

Նախքան հաուպտվախտ հասնելը նա ինքն իրեն հավատացրեց, թե «ո՞վ գիտե 

գերմաներեն լեզուն» հարցն ինքը դիտմամբ տվեց, քանզի գերիներին նայելուն պես 

այդ տիպն իրեն կասկածելի էր թվացել։  

Մայորին ուղեկցող սպան գլխով արեց և այն միտքը հայտնեց, թե կալանավորման 

մասին անհրաժեշտ է հաղորդել կայազորի հրամանատարությանը՝ գործի հետագա 



քննության և դատապարտյալին բարձր ինստանցիայի ռազմական դատարանին 

հանձնելու համար։ Իսկ վարվել այնպես, ինչպես առաջարկում է մայորը, այսինքն՝ 

հանցագործին հարցաքննել հաուպտվախտում և անհապաղ կախել հաուպտվախտի 

հետևում, բնավ չի կարելի։ Նրան, իհարկե, կկախեն, սակայն օրինական ձևով, 

ռազմադատական օրենսգրքի համաձայն։ Կախելուց առաջ կատարվելիք 

հանգամանալից հարցաքննությունը թույլ կտա բացահայտել նրա կապերն իր նման 

այլ հանցագործների հետ։ Ո՞վ գիտե, թե այդ ժամանակ դեռ ինչեր կպարզվեն։  

Հանկարծ մայոր Վոլֆի համառությունը բռնեց, նրան համակեց իր հոգու 

գաղտնարաններում մինչ այդ թաքնված գազանային դաժանությունը։ Նա ասաց, թե 

ինքը հարցաքննությունից հետո փախստակ լրտեսին անհապաղ կկախի իր 

պատասխանատվությամբ ու ռիսկով։ Նա կարող է այդպիսի բան անել, քանի որ 

բորձր ոլորտներում ծանոթություններ ունի և առհասարակ իր համար ամեն ինչ 

միևնույն է։ Այստեղ ռազմաճակատի պես է։ Եթե լրտեսին բռնեին և մերկացնեին 

ուղղակի ռազմի դաշտի մոտ, անմիջապես կհարցաքննեին ու կկախեին, և նրա 

նկատմամբ ավելորդ նրբանկատություն չէին ցուցաբերի։ Ի դեպ, պարոն կապիտանին 

հայտնի է, որ մերձռազմաճակատային գոտում յուրաքանչյուր հրամանատար, սկսած 

կապիտանի աստիճան ունեցողից, իրավունք ունի կախելու բոլոր կասկածելի 

մարդկանց։  

Սակայն զինվորական աստիճանավորների լիազորություններրի հարցում մայոր 

Վոլֆը փոքր ինչ սխալվում էր։  

Արևելյան Գալիցիայում որքան մոտենում էին ռազմաճակատին, այնքան այդ 

լիազորություններն անցնում էին ստորին աստիճանավորներին, և եղել էին դեպքեր, 

երբ, օրինակ, պահակախմբի պետ կապրալը հրամայել էր կախել տասներկու 

տարեկան մի տղայի, որը նրան կասկածելի էր թվացել միայն այն պատճառով, որ 

բնակիչներից լքված ու թալանված գյուղի մի ավերակ խրճիթում իր համար կարտոֆիլ 

էր խաշել։  



Կապիտանի և մայորի միջև վեճը սրվում էր։  

— Դուք ոչ մի իրավունք չունեք այդպիսի բան անելու,— գրգռված գոռում էր 

կապիտանը։— Նրան կկախեն ռազմական դատարանի վճռի հիման վրա։  

— Նա կկախվի առանց դատավճռի,— ֆշշում էր մայոր Վոլֆը։  

Շվեյկը, որին տանում էին առջևից և որը սկզբից մինչև վերջ լսեց այդ հետաքրքիր 

խոսակցությունը, իրեն ուղեկցող պահակներին ասաց․  

— Երկուսն էլ մի բան է։ Մի անգամ Լիբնեի պանդոկներից մեկում մենք չէինք 

կարողանում որոշել, թե այնտեղից երբ դուրս շպրտենք գլխարկակար Վաշակին, որը 

պարերեկույթների ժամանակ միշտ խուլիգանություն էր անում ․  արդյոք հենց 

միանգամի՞ց, դռանը երևալուն պես, թե՞ այն բանից հետո, երբ գարեջուր պատվիրի, 

վճարի ու խմի․  կամ գուցե, մտածում էինք, առաջին պարադարձն անելուց հետո 

բռնենք ու կոշիկները հանենք։ Պանդոկապետն առաջարկում էր դուրս նետել ոչ թե 

երեկույթի սկզբին, այլ երբ նա լավ կերած ու խմած կլինի, թող լրիվ վճարի և իսկույն 

դուրս թռչի, ասում էր նա։ Իսկ գիտե՞ք այդ սրիկան ինչ օյին խաղաց մեր գլխին։ 

Չեկավ։ Հը՛, ի՞նչ կասեք դրան։  

Երկու զինվորներն էլ, որ Տիրոլի կողմերից էին, միաբերան պատասխանեցին․ «Nix 

böhmisch»[6]։  

— Verstehen sie deutsch?[7],— հանգիստ հարցրեց Շվեյկը։  

— Jawohl![8],— պատասխանեցին նրանք երկուսով։  

— Դա լավ է։— ասաց Շվեյկը,— համենայն դեպս ձերոնց մեջ չեք կորչի։  

Այդպես մտերմաբար զրուցելով հասան հաուպտվախտ, որտեղ մայոր Վոլֆր 

շարունակեց վիճաբանությունները, թե Շվեյկին ինչ է սպասում, իսկ Շվեյկը նրանց 

հետևում համեստաբար նստել էր նստարանին։  



Մայոր Վոլֆն ի վերջո համաձայնեց կապիտանի կարծիքին, թե այդ մարդուն պետք 

է կախել միայն այն երկարատև պրոցեդուրայից հետո, որն այնպես գեղեցիկ կերպով 

կոչվում է «օրինական ճանապարհ»։  

Եթե նրանք Շվեյկին հարցնելու լինեին, թե այդ մասին նա ինքն ինչ է մտածում, 

ապա կասեր ․  «Ես շատ եմ ափսոսում, պարոն մայոր, որ թեև դուք պարոն 

կապիտանից աստիճանով բարձր եք, բայց, այնուամենայնիվ, իրավացի է պարոն 

կապիտանը։ Ամեն մի շտապողականություն վնասակար է։ Մի անգամ Պրագայի 

շրջանային դատարաններից մեկում դատավորը խելագարվեց։ Երկար ժամանակ այդ 

բանը ոչ ոք չէր նկատում, բայց անձնական վիրավորանքի գործով վարվող մի 

դատաքննության ժամանակ դա ի հայտ եկավ։ Ոմն Զնամենաչեկ փողոցում 

հանդիպելով կապելլան Հորտիկին, որը կրոնի դասի ժամանակ նրա տղային մի 

ապտակ էր տվել, ասել էր․ «Ա՛խ դու, էշ, ա՛խ դու, սև հրեշ, կրոնավոր ապուշ, սև խոզ, 

տերտերի այծ։ Քրիստոսի ուսմունքը պղծող, երկերեսանի և փարաջավոր 

շառլատան»։ Խելագարված դատավորը շատ աստվածավախ մարդ էր։ Նրա երեք 

քույրերը տերտերների մոտ խոհարարություն էին անում, իսկ նա նրանց 

զավակներին կնքում էր։ Նա այնքան հուզվեց, որ հանկարծ խելքը կորցրեց ու 

մեղադրյալի վրա գոռաց ․  «Հանուն նորին մեծություն կայսեր և թագավորի ձեզ 

դատապարտում եմ մահապատժի՝ կախաղանի միջոցով։ Դատավճիռը բեկման 

ենթակա չէ։ Պան Հորաչեկ,— դիմեց նա դատական վերակացուին,— տարեք այս 

պարոնին և կախեցեք այնտեղ, դե գիտեք էլի, այնտեղ, ուր գորգեր են թափ տալիս, իսկ 

հետո անցեք այստեղ, ստացեք ձեր ընծայափողը»։ Ինքնին հասկանալի է, պան 

Զնամենաչեկն ու վերակացուն զարմանքից քար կտրեցին, բայց դատավորը ոտքը 

խփեց գետնին ու գոռաց․ «Պիտի ենթարկվե՞ք թե ոչ»։  

Այդ ժամանակ վերակացուն այնպես վախեցավ, որ պան Զնամենաչեկին քարշ 

տվեց ներքև, և եթե չլիներ փաստաբանը, որը մեջ ընկավ ու շտապ օգնություն կանչեց, 

չգիտեմ Զնամենաչեկիս վերջն ինչ կլիներ։ Դատավորին արդեն մտցրել էին շտապ 



օգնության կառեթի մեջ, բայց նա դեռ գոռում էր․ «Եթե պարան չգտնենք, կախեցեք 

սավանով, որի արժեքը հետո հաշվի կառնենք կիսամյակային հաշվետվության մեջ»։  

Շվեյկին պահակախմբի հսկողությամբ տարան կայազորի պարեկատուն։ Դա տեղի 

ունեցավ այն բանից հետո, երբ նա ստորագրեց մայոր Վոլֆի կազմած 

արձանագրությունը, թե նա, ավստրիական բանակի զինվորը, գիտակցաբար և առանց 

որևէ մեկի ճնշման ռուսական համազգեստ է հագել և ռուսների նահանջից հետո 

դաշտային ժանդարմերիայի կողմից բռնվել ռազմաճակատային գծի այս կողմում։  

Այդ բոլորն իրոք ճշմարիտ էր, և Շվեյկը, որպես ազնիվ մարդ, չէր կարող առարկել։ 

Արձանագրությունը կազմելիս նա բազմիցս փորձեց ավելացնել մի ծանոթություն, 

որը, թերևս, դրությունը կպարզեր, բայց ամեն անգամ լսվում էր մայորի հրամայական 

գոռոցը․ «Լռե՛լ։ Ես ձեզ այդ մասին չեմ հարցնում։ Գործը միանգամայն պարզ է»։  

Եվ Շվեյկին այլևս ոչինչ չէր մնում, քան միայն պատիվ տալ և համաձայնել․ «Ճիշտ 

այդպես, լռում եմ, գործը միանգամայն պարզ է»։  

Այնուհետև, երբ Շվեյկին հասցրին կայազորի պարետատուն, նրան մտցրին մի ծակ, 

որն առաջ եղել էր բրնձի պահեստ և միաժամանակ մկների հանրակացարան։ 

Ամենուրեք բրինձ էր թափված, և մկները, Շվեյկից բնավ չվախենալով, ուրախ-ուրախ 

վազվզում էին շուրջը և հատիկներն անուշ անում։ Շվեյկը ստիպված եղավ իր համար 

ծղոտե ներքնակ ճարել, բայց երբ նրա աչքերը խավարին ընտելացան՝ տեսավ, որ իր 

ներքնակի մեջ վերաբնակություն է հաստատում մկների մի ամբողջ ընտանիք։ Ոչ մի 

կասկած չկար, որ նրանք մտադիր էին իրենց նոր բույնը հյուսել ավստրիական 

քրքրված ներքնակի փառապանծ ավերակների վրա։ Շվեյկը սկսեց դուռը թակել։ Մոտ 

եկավ մի լեհ կապրալ, և Շվեյկը նրան խնդրեց իրեն տեղափոխել մի այլ շենք, քանի որ 

քնի մեջ կարող է ներքնակի միջի մկներին ճխլել և դրանով գանձարանին վնաս 

պատճառել, որովհետև այն ամենը, ինչ պահվում է զինվորական պահեստներում, 

պետական ունեցվածք է։  



Լեհը մասամբ հասկացավ, փակ դռան առաջ բռունցքով սպառնաց Շվեյկին, 

չմոռանալով «հոտած դուպե»[9] հայհոյանքը, և թողեց գնաց, զայրացած ինչ-որ բան 

քրթմնջարվ խոլերայի մասին, կարծես թե Շվեյկը նրան անասելի վիրավորել էր։  

Շվեյկը գիշերն անցակցրեց հանգիստ, քանի որ մկները նրան մեծ պահանջներ 

չներկայացրին։ Ըստ երևույթին, նրանք գիշերային աշխատանքի ծրագիր ունեին, որը 

կենսագործում էին զինվորական շինելների և գդակների հարևան պահեստում, 

որտեղ գործում էին հանգիստ և միանգամայն անվտանգ, քանի որ 

ինտենդանտությունն ուշքի եկավ միայն մեկ տարի հետո և սկսեց զինվորական 

պահեստներում պետական կատուներ պահել՝ առանց կենսաթոշակ ստանալու 

իրավունքի։ Ինտենդանտություններում այդ հատուները նշվում էին «K ․  u ․ 

Militärmagazinkatze»[10] խորագրի տակ։ Այդ կատվային պաշտոնը, իսկապես ասած, 

վաթսունվեց թվի պատերազմից հետո վերացված մի հին ինստիտուտի 

վերականգնումն էր միայն։  

Հնում, դեռևս Մարիա Թերեզայի օրոք, պատերազմի ժամանակ զինվորական 

պահեստներում նույնպես կատուներ էին, պահում, երբ ինտենդանտության 

պարոնները ջանում էին հագուստեղենի գլխին խաղացած իրենց բոլոր օյինները 

բարդել դժբախտ մկների վրա։  

Սակայն կայսրական-թագավորական կատուները շատ հաճախ իրենց պարտքը 

չէին կատարում, և բանը այնտեղ հասավ, որ մի անգամ, Լեոպոլդ կայսեր 

թագավորության օրոք, Պոհորելցի զինվորական պահեստում նշանակված վեց 

կատուներ ռազմական դատարանի վճռով կախաղան հանվեցին։ Պատկերացնում եմ, 

թե ինչպես են իրենց քթի տակ ծիծաղել բոլոր նրանք, ովքեր այդ պահեստի հետ 

առնչություն են ունեցել․․․  

* * *  

Առավոտվա սուրճի հետ միասին Շվեյկի որջը խոթեցին ռուսական շինելով և 

ռուսական գդակով մի մարդու։  



Այդ մարդը խոսում էր չեխերեն՝ լեհական առոգանությամբ։ Դա մեկն էր այն 

սրիկաներից, որոնք ծառայում էին բանակային կորպուսի 

հակահետախուզությունում, որի շտաբը գտնվում էր Պերեմիշլում։ Զինվորական 

գաղտնի ոստիկանության գործակալը նույնիսկ իրեն նեղություն չտվեց փոքր-ինչ 

խորամանկորեն կորզելու Շվեյկի գաղտնիքները։ Նա սկսեց ուղղակի․  

— Ես փորձանքի մեջ ընկա անզգուշությանս պատճառով։ Ծառայում էի 

Քսանութերորդ գնդում և միանգամից ծառայության անցա ռուսների մոտ և ահա 

այդպես հիմարաբար փորձանքի մեջ ընկա։ Ռուսների մոտ ես հանձն առա 

հետախուզության գնալ․․․ Ծառայում էի Վեցերորդ կիևյան դիվիզիայում։ Իսկ դու, 

ընկեր, ո՞ր ռուսական գնդումն էիր ծառայում։ Ինձ թվում է, որ մենք մի տեղ հանդիպել 

ենք։ Կիևում ես չեխ ծանոթներ ունեի, որոնք մեզ հետ ռազմաճակատ էին գնացել և 

ռուսական բանակի կողմն անցել։ Հիմա ազգանունները մոռացել եմ, չեմ հիշում 

որտեղացի էին, իսկ դու երևի հիշում ես, թե այնտեղ ում հետ էիր ծառայում։ Կուզեի 

իմանալ, թե մեր Քսանութերորդ դիվիզիայից ով է մնացել։  

Պատասխանելու փոխարեն Շվեյկը ձեռքը դրեց անծանոթի ճակատին, հետո 

շոշափեց զարկերակը և, ի վերջո, նրան մոտեցնելով փոքրիկ լուսամատին, խնդրեց, 

որ լեզուն հանի։ Այդ ամբողջ պրոցեդուրային սրիկան չդիմադրեց, կարծելով, թե 

Շվեյկը նրա հետ բացատրվում է դավադրական գաղտնի նշաններով։ Այնուհետև 

Շվեյկը սկսեց դուռը ծեծել, և երբ վերակացուն եկավ հարցնելու, թե ինչու է այդպես 

աղմկում, նա չեխերեն և գերմաներեն պահանջեց, որ անհապաղ բժիշկ կանչեն, քանի 

որ այն մարդը, որին այդտեղ տեղավորել են, զառանցում է։  

Բայց դա պատշաճ տպավորություն չգործեց, ոչ ոք չեկավ հիվանդին նայելու։ Նա 

մնաց խցիկում հանգիստ նստած և շարունակ ինչ-որ բաներ էր դուրս տալիս Կիևի, 

ինչպես և Շվեյկի մասին, որին, իր ասելով, անկասկած տեսել էր ռուս զինվորների 

հետ շարքով անցնելիս։  



— Դուք հավանաբար ճահճաջուր եք խմել,— ասաց Շվեյկր,— ինչպես մեր ջահել 

Տինեցկին, որն ընդհանրապես հիմար մարդ չէր։ Մի անգամ նա գնաց 

ճանապարհորդելու և հասավ մինչև Իտալիա։ Դրանից հետո նա մի գլուխ այդ 

Իտալիայի մասին էր խոսում, թե իբր այնտեղ ճահճաջրերից բացի ոչ մի տեսարժան 

բան չկա և թե ինքն էլ հենց այդ ճահճաջրերից է տենդացավ կպել։ Նրա տենդը բռնում 

էր տարեկան չորս անգամ՝ ամենայն սրբոց տոնին, սուրբ Հովսեփի, Պողոս-Պետրոսի 

և Վերափոխման տոներին։ Տենդը բռնելիս նա էլ ձեզ նման սկսում էր օտար ու 

անծանոթ մարդկանց ճանաչել։ Օրինակ, տրամվայի մեջ կբռներ որևէ անծանոթ 

մարդու և կասեր, թե նրան տեսել է Վիեննայի կայարանում։ Փողոցում ում էլ որ 

հանդիպեր, պիտի ասեր, թե նրան տեսել է Միլանի կայարանում կամ հետը խմել 

Շտիրիայի Գրացի քաղաքապետարանի մոտ գտնվող գինետանը։ Պանդոկում նստած 

ժամանակ սկսում էր այցելուներին ճանաչել և ասում էր, թե նրանց հետ միասին 

Վենետիկ է գնացել։ Այդ հիվանդության դեմ ոչ մի ճար չկա, բացի մեկից, որ հնարել է 

Կատերժինկայի նոր սանիտարը։ Սանիտարին պատվիրել էին խնամել մի խելագարի, 

որն ամբողջ օրը միայն այն էր անում, որ նստում էր մի անկյունում ու համրում․ «Մեկ, 

երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց», և նորից՝ «մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց»։ Պրոֆեսոր 

մարդ էր։ Սանիտարը քիչ էր մնում բարկությունից տրաքեր, երբ տեսնում էր, որ 

խելագարը չի կարողանում վեցից դենն անցնել։ Սկզբում սանիտարը նրան խաթրով 

խնդրում էր համրել «յոթ, ութ, ինն, տասը»։ Բայց ի՜նչ։ Պրոֆեսորի հոգը չէր։ Իր համար 

նստում էր անկյունում և համրում․ «Մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց»։ Վերջապես 

սանիտարը չդիմացավ, նետվեց դեպի իր խնամարկյալը և, երբ նա ասաց՝ «վեց», 

բռունցքով հարվածեց վզակոթին․ «Ահա ձեզ, ասաց, յոթ, սա էլ ձեզ ութ, ինն, տասը»։ 

Եվ ամեն մի թվի վրա՝ մի հարված։ Հիվանդը գլուխը բռնեց ու հարցրեց, թե որտեղ է 

գտնվում։ Երբ սանիտարը բացատրեց, թե նա որտեղ է գտնվում, պրոֆեսորն իսկույն 

մտաբերեց, որ գժանոց է ընկել ինչ-որ գիսաստղի պատճառով։ Նա հաշվել էր, որ այդ 

գիսաստղը երևալու է մի տարի հետո, հունիսի տասնութին, առավոտվա ժամը վեցին, 

իսկ նրան ապացուցում էին, թե այդ գիսաստղը դեռևս մի քանի միլիոն տարի առաջ 



այրվել է։ Ես այդ սանիտարի հետ ծանոթ էի։ Երբ պրոֆեսորը բոլորովին ապաքինվեց 

ու դուրս գրվեց, սանիտարին իր տանը ծառա վերցրեց։ Սրա միակ 

պարտականությունն այն էր, որ օրը չորս անգամ պրոֆեսորի վզակոթին տար, մի 

բան, որ անում էր բարեխղճորեն և կանոնավոր կերպով։  

— Ես Կիևի ձեր բոլոր ծանոթներին ճանաչում էի,— անվհատ շարունակեց 

հակահետախուզության գործակալը։— Ձեզ հե՞տ չէր այն չաղ զինվորը և այն մեկը, որ 

այնպես լղար էր։ Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում հիշել նրանց ազգանունները և թե որ 

գնդից էին։  

— Թող դա ձեզ անհանգստություն չպատճառի,— մխիթարեց նրան Շվեյկը,— այդ 

բանը կարող է ամեն մարդու էլ պատահել։ Մարդ հո չի կարող բոլոր չաղերի ու 

լղարների ազգանունները հիշել։ Լղարների ազգանուններն, իհարկե, ավելի դժվար է 

հիշել, որովհետև աշխարհում նրանք ավելի շատ են։ Նրանք, ինչպես ասում են, 

մեծամասնություն են կազմում։  

— Ընկեր,— նվնվաց կայսրական-թագավորական սրիկան,— դու ինձ չես 

հավատում։ Բայց չէ՞ որ երկուսիս էլ նույն բախտն է վիճակված։  

— Հենց դրա համար էլ մենք զինվոր ենք,— անվրդով պատասխանեց Շվեյկը,— մեր 

մայրերը մեզ հենց նրա համար են աշխարհ բերել, որ պատերազմում, մունդիր 

հագնելուց հետո, ծվեն-ծվեն լինենք։ Եվ մենք այդ բանն անում ենք ուրախությամբ, 

քանի որ գիտենք, որ մեր ոսկորներն իզուր չեն փտելու։ Մենք կընկնենք հանուն 

թագավոր կայսր և նրա օգոստոսափառ ընտանիքի, որի սիրույն նվաճեցինք 

Հերցոգովինան։ Մեր ոսկորներից շաքարի գործարանների համար ոսկրածուխ 

կպատրաստեն։ Դեռևս մի քանի տարի առաջ պարոն լեյտենանտ Ցիմմերը մեզ այդ 

բանը բացատրեց․ «Հե՛յ, խոզերի բանդա,— ասաց նա,— անկիրթ վարազներ, անպետք 

արարածներ, ծույլ կապիկներ, դուք ձեր ոտքերը չեք խնայում, կարծես թե դրանք ոչ մի 

արժեք չեն ներկայացնում։ Երբ դուք ռազմի դաշտում զոհվեք, ձեր ամեն մի ոտքից կես 

կիլո ոսկրածուխ կպատրաստեն, իսկ մեկ ամբողջական զինվորից,— ձեռքերի ու 



ոտքերի բոլոր ոսկորները հաշված,— երկու կիլոյից ավելի։ Ձեզնով, ապուշներ, 

շաքարի գործարաններում շաքար կզտեն։ Դուք գաղափար անգամ չունեք, թե հետո 

որքան օգտակար կլինեք սերունդներին։ Ձեր զավակները սուրճ կխմեն այն շաքարով, 

որ զտված կլինի ձեր ոսկորներով, անասուննե՛ր»։ Ես մտքի մեջ ընկա, իսկ նա ինձ 

ասաց․  «Այդ ի՞նչ ես մտածում»։— «Համարձակվում եմ զեկուցել,— ասացի,— ես 

կարծում եմ, որ պարոն սպաների ոսկրածուխը զգալիորեն ավելի թանկ կլինի, քան 

հասարակ զինվորներինը»։ Դրա համար ինձ երեք օր մենախուց նստեցրին։  

Շվեյկի ընկերակիցը դուռը ծեծեց և սկսեց ինչ-որ բան պայմանավորվել ժամապահի 

հետ, որն և նրա ասածը զեկուցեց գրասենյակին։  

Շատ չանցած շտաբի գրագիրը եկավ ընկերակցին տանելու, և Շվեյկը նորից մենակ 

մնաց։  

Խցից դուրս գալիս այն փուչ արարածը, Շվեյկին մատնացույց անելով, շտաբի 

գրագրին ի լուր ամենքի ասաց․  

— Սա Կիևի հին ընկերս է։  

Ամբողջ քսանչորս ժամ Շվեյկը մենակ մնաց, եթե չհաշվենք այն մի քանի րոպեները, 

երբ նրան ուտելիք էին բերում։  

Գիշերը նա համոզվեց, որ ռուսական շինելը ավստրիականից ավելի տաք է և ավելի 

մեծ ու բնավ էլ անախորժ չէ, որ գիշեր ժամանակ մուկը քնածի ականջն հոտոտում է։ 

Շվեյկը դա ընկալում էր իբրև մի մեղմ շշուկ, որը լուսադեմին ընդհատեցին 

ուղեկցորդները, որոնք եկել էին կալանավորներին տանելու։  

Շվեյկը մինչև հիմա էլ չի կարողանում ճշտիվ որոշել, թե իսկապես այն ինչ 

դատարան էր, ուր նրան տարան այդ տխուր առավոտը։ Բայց որ դա զինվորական 

դատարան էր, ոչ մի կասկած չէր կարող լինել։ Այնտեղ նիստին մասնակցում էին մի 

գեներալ, մի գնդապետ, մի մայոր, մի պորուչիկ, մի պոդպորուչիկ, մի գրագիր և ինչ-որ 



հետևակ զինվոր, որն, իսկապես ասած, ծխողներին լուցկի մատուցելուց բացի ոչինչ 

չէր անում։  

Շվեյկին շատ չհարցաքննեցին։  

Նրա նկատմամբ մյուսներից փոքր ինչ ավելի հետաքրքրություն ցուցաբերեց 

մայորը, որը խոսում էր չեխերեն։  

— Դուք դավաճանել եք թագավոր կայսրին,— մռլտաց նա։  

— Հհիսո՜ւս Քրիստոս, այդ ե՞րբ,— գոչեց Շվեյկը։― Ես դավաճանեմ թագավոր 

կայսրի՞ն, մեր ամենապայծառափայլ միապեստի՞ն, որի համար այնքան տանջվել եմ։  

— Վերջ տվեք այդ հիմարություններին,— ասաց մայորը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր, թագավոր կայսրին դավաճանելը 

հիմարություն չէ։ Մենք զինվոր մարդիկ ենք և թագավոր-կայսրին հավատարմության 

երդում ենք ավել, իսկ այդ երդումը, ինչպես թատրոնում երգում էին, ես կատարել եմ 

որպես հավատարիմ ամուսին։  

— Ահա՛,— ասաց մայորը,— ահա ձեր հանցանքի ապացույցները և ահա որտե՛ղ է 

ճշմարտությունը։― Նա մատով ցույց տվեց թղթերի ծավալուն մի կապոց։  

Հիմնական փաստերը դատարանին տվել էր այն անձնավորությունը, որին 

նստեցրել էին Շվեյկի հետ։  

— Հիմա՞ էլ չեք ուզում խոստովանել,— հարցրեց մայորը։— Բայց չէ՞ որ դուք 

ինքներդ պնդում էիք, որ գտնվելով ավստրիական բանակում՝ ձեր հոժար կամքով 

ռուսական համազգեստ եք հագել։ Վերջին անգամ եմ հարցնում․  որևէ մեկը ձեզ 

ստիպե՞լ է այդ բանն անել։  

— Ես դա արել եմ առանց որևէ ստիպման։  

— Ձեր հոժար կամքո՞վ։  

— Իմ հոժար կամքով։  



— Առանց ճնշմա՞ն։  

— Առանց ճնշման։  

— Իսկ գիտե՞ք, որ կորած եք։  

— Գիտեմ։ Իննսունմեկերորդ գնդում անպայման ինձ արդեն սպասում են։ Բայց 

թույլ տվեք, պարոն մայոր, մի փոքրիկ ծանոթություն տալ, թե մարդիկ ինչպես են 

իրենց հոժար կամքով ուրիշի զգեստ հագնում։ 1908 թվի հուլիս ամսին Զբրասլավում 

Բերոունկայի հին գետաբազուկի մեջ լողանում էր Պրագայի Պրիչնա փողոցի բնակիչ 

կազմարար Բnժետեխը։ Նա իր շորերը կախել էր ուռենու ճյուղերից և շատ 

ուրախացավ, երբ փոքր ինչ հետո ջուրը մտավ մի պարոն ևս։ Նրանք դեսից-դենից 

զրուցեցին, խաղ արին, իրար վրա ջուր ցանեցին, սկեցին ու դուրս եկան մինչև երեկո։ 

Հետո անծանոթ պարոնը առաջինը դուրս եկավ ջրից, թե իբր իր ընթրելու ժամանակն 

է։ Պան Բոժետեխը մի քիչ էլ մնաց ջրի մեջ նստած, իսկ երբ գնաց ուռիների մոտ 

հագնվելու, այնտեղ իր շորերի փոխարեն գտավ բոսյակի քուրջեր և հետևյալ 

գրությունը․ «Ես շատ մտածեցի՝ վերցնե՞լ թե չվերցնել, չէ՞ որ մենք միասին ջրի մեջ 

այնքան լավ ժամանակ անցկացրինք։ Վերջապես մի երիցուկ քաղեցի, սկսեցի 

թերթիկները պոկել, և վերջին թերթիկը պոկելիս դուրս եկավ «վերցնե՛լ»։ Ուստի 

քուրջերս փոխեցի ձեր հագուստի հետ։ Մի վախենաք հագնել, քանի որ մի շաբաթ 

առաջ Դոբրժիլիի շրջանային բանտում ոջիլներից մաքրված են։ Մյուս անգամ ավելի 

ուշադիր նայեցեք, թե ում հետ եք լողանում։ Ջրի մեջ ամեն մարդ նման է դեպուտատի, 

եթե նույնիսկ մարդասպան լինի։ Դուք նույնիսկ չգիտեք, թե ում հետ էիք լողանում։ 

Այս լողանալը թող ձեզ խրատ լինի։ Իրիկնադեմին ջուրը շատ դուրեկան է, մի անգամ 

էլ մտեք մեջը, որպեսզի ուշքի գաք»։  

Պան Բոժետեխին մնում էր անել ոչ այլ ինչ, եթե ոչ սպասել մութն ընկնելուն։ Հետո 

փաթաթվեց բոսյակի քուրջերով և դիմեց դեպի Պրագա։ Նա աշխատում էր խճուղին 

շրջանցել, քայլում էր մարգագետիններով, զարտուղի արահետներով և հանդիպեց 

Խուխլիի ժանդարմական պարեկին, որը շրջմոլիկին ձերբակալեց և մյուս օրը 



առավոտյան տարավ Զբրասլավի շրջանային դատարանը, քանի որ ամեն մարդ 

կարող էր իրեն անվանել կազմարար Յոզեֆ Բոժետեխ, Պրագայի Պրիչնա փողոցի № 

16 տան բնակիչ։  

Քարտուղարը, որ չեխերենն այնքան էլ փայլուն կերպով չգիտեր, ենթադրեց, թե 

մեղադրյալը իր մեղսակցի հասցեն է հայտնում, և վերստին հարցրեց․  

— Ist das genau Prag, № 16, Josef Bozetech?[11] 

— Թե հիմա էլ է այնտեղ ապրում, չգիտեմ,— պատասխանեք Շվեյկը,— բայց այն 

ժամանակ, 1908 թվին, ապրում էր։ Նա գրքերը շատ գեղեցիկ էր կազմում, բայց երկար 

էր պահում, որովհետև նախ կարդում էր, իսկ հետո կազմում բովանդակությանը 

համստպատասխան։ Եթե գրքին սև երիզ էր կպցնում, ապա այդ գիրքը չարժեր 

կարդալ։ Յուրաքանչյուրն իսկույն հասկանում էր, որ վեպը վատ է վերջանում։ Գուցե 

ցանկանում եք ավելի մանրամասն տեղեկություններ իմանալ։ Հա՛, չմոռանամ ասել, 

որ նա ամեն օր նստում էր «Ֆլեկների մոտ» ռեստորանում և պատմում այն գրքերի 

բովանդակությունը, որ մինչ այդ նրան տվել էին կազմելու։  

Մայորը մոտեցավ քարտուղարին և նրա ականջին ինչ-որ բան փսփսաց։ 

Քարտուղարը արձանագրությունից ջնջեց նորագյուտ կարծեցյալ դավադրի, 

ռազմական վտանգավոր հանցագործ Յոզեֆ Բոժետեխի հասցեն։  

Այդ տարօրինակ դատական նիստը տեղի էր ունենում գեներալ Ֆինկ ֆոն 

Ֆինկելշտայնի նախագահությամբ, որն այդ դատարանը դարձրել էր դաշտային 

դատարանի տիպի մի բան։  

Կան մարդիկ, որ լուցկու տուփեր հավաքելու մոլուցք ունեն, իսկ այդ գեներալը 

տառապում էր դաշտային դատարաններ կազմակերպելու մոլուցքով, թեև նրա 

արածը մեծավ մասամբ հակասում էր զինվորական կանոնադրությանը։  

Այդ գեներալը հայտարարում էր, թե իրեն պետք չէ ոչ մի աուդիտոր, թե նա ինքը 

կգումարի դատական նիստը, ըստ որում երեք ժամից հետո մեղադրյալը պետք է 



կախված լինի։ Քանի դեռ գեներալը գտնվում էր ռազմաճակատում, նրա մոտ 

դաշտային դատարանների պակաս չէր զգացվում։  

Ինչպես մի ուրիշը ամեն օր պետք է մի պարտիա շախմատ, բիլիարդ կամ թուղթ 

խաղա, այդպես էլ այդ հռչակավոր գեներալը ամեն օր պետք է դաշտային 

դատարանների շտապ նիստեր նշանակեր, որոնց նա նախագահում էր ու մեծագույն 

լրջությամբ և ուրախությամբ մեղադրյալին մատ հայտարարում։  

Մարդ գերզգայուն լինելու դեպքում թերևս գրեր, թե այդ գեներալի խղճի վրա 

տասնյակ մարդկանց կյանք էր ծանրացած, մանավանդ արևելքում լինելուց հետո, 

որտեղ նա, իր ասելով, գալիցիական ուկրաինացիների մեջ պայքարել էր 

վելիկոռուսական ագիտացիայի դեմ։ Սակայն մենք չենք կարող ասել, թե 

առհասարակ նրա խղճի վրա կարող էր որևէ բան ծանրանալ, քանի որ խիղճ չուներ։  

Հրամայելով իր դաշտային դատարանի վճռի հիման վրա կախել որևէ ուսուցչի, 

ուսուցչուհու, ուղղափառ քահանայի կամ մի ամբողջ ընտանիք, նա այնպես էր 

վերադառնում իր բնակարանը, ինչպես պանդոկից վերադառնում է խաղամոլը, 

գոհունակությամբ հիշելով, թե ինչպես էր խփում սրա կամ նրա թուղթը և տանում։  

Կախելը նա համարում էր միանգամայն սովորական և բնական բան, յուրատեսակ 

հանապազօրյա հաց, և դատավճիռ արձակելիս շատ հաճախ թագավոր կայսրին 

մոռանում էր և փոխանակ ասելու, «Հանուն նորին կայսրական մեծության դուք 

դատապարտվում եք մահապատժի կախաղանի միջոցով», պարզապես 

հայտարարում էր․ «Ես ձեզ դատապարտում եմ․․․»։  

Երբեմն նա կարողանում էր կախելու մեջ կոմիկական կողմ գտնել, որի մասին մի 

անգամ գրել էր Վիեննայում ապրող իր կնոջը, « ․ ․ ․ Դու, օրինակ, չես կարող 

պատկերացնել, ջանիկս, թե վերջերս ես ինչպես էի ծիծաղում։ Մի քանի օր առաջ մի 

ուսուցչի մահվան էի դատապարտել լրտեսության համար։ Այստեղ ես մի վարձված 

գրագիր ունեմ, որը կախելու մեծ պրակտիկա ունի։ Նրա համար դա յուրատեսակ 

սպորտ է։ Ես իմ վրանումն էի, երբ ասածս գրագիրը դատավճիռն ի կատար ածելու 



համար եկավ ինձ մոտ և հարցրեց․ «Որտե՞ղ կհրամայեիք ուսուցչին կախել»։ Ասում 

եմ․  «Կախել ամենամոտիկ ծառից»։ Եվ դու դրության կոմիզմը տես։ Չորս կողմը 

տափաստան է, խոտից բացի ոչինչ չի երևում, մեկ մղոն տարածության վրա ոչ մի ծառ 

չկա։ Բայց հրամանը հրաման է, ուստի գրագիրս վերցրեց ուսուցչին ու մի քանի 

պահակների հետ գնաց ծառ գտնելու։ Վերադարձան միայն երեկոյան, ուսուցիչն էլ 

հետները։ Գրագիրը եկավ մոտս և նորից հարցրեց․  «Ինչի՞ց կախեմ այդ ղոչիին»։ 

Հայհոյեցի նրան և հիշեցրի, որ արդեն հրամայել եմ կախել ամենամոտիկ ծառից։ Նա 

ասաց, թե առավոտյան կփորձի այդ բանն անել, իսկ առավոտյան եկավ բոլորովին 

սփրթնած, թե, գիտե՞ք, գիշերը ուսուցիչն անհետացել է։ Դա ծիծաղս այնպես շարժեց, 

որ ես ներեցի բոլոր նրանց, ովքեր ուսուցչի վրա հսկում էին։ Եվ դեռ կատակով 

ասացի, թե երևի ուսուցիչն ինքն է գնացել ծառ գտնելու։ Ինչպես տեսնում ես, ջանիկս, 

մենք այստեղ չենք ձանձրանում։ Պստլիկ Վիլլիին ասա, որ պապան համբուրում է 

նրան և շուտով նրա համար մի կենդանի ռուս կուղարկի։ Վիլլին նրան կհեծնի ու 

ձիուկի պես կքշի։ Հետո մի այսպիսի ծիծաղելի դեպք էլ եմ հիշում, ջանիկս։ Մի անգամ 

մի հրեայի կախել էինք լրտեսության համար։ Այդ սրիկային մենք պատահել էինք 

ճանապարհին, թեև նա այնտեղ անելու բան չուներ, արդարանում էր, թե սիգարետ էի 

ծխում։ Եվ ահա, նրան արդեն կախել էինք, բայց նա կախված մնաց ընդամենը մի 

քանի վայրկյան։ Հանկարծ պարանը կտրվեց, և նա ցած ընկավ, սակայն իսկույն ուշքի 

եկավ և ճչալով դիմեց ինձ․ «Պարոն գեներալ, ես գնում եմ տուն։ Դուք ինձ արդեն 

կախել եք, իսկ ըստ օրենքի միևնույն բանի համար երկու անգամ կախել չեք կարող»։ 

Ես սկսեցի քահ-քահ ծիծաղել, և հրեային բաց թողինք։ Մեզ մոտ, ջանիկս, կյանքն 

ուրախ է․․․»։  

Երբ գեներալ Ֆինկին նշանակեցին Պերեմիշլի բերդի պարետ, նա այլևս այնքան էլ 

հաճախ չէր հնարավորություն ունենում այդպիսի կրկեսային ներկայացումներ 

սարքելու, ուստի և մեծ ուրախությամբ կպավ Շվեյկի գործին։  



Հիմա Շվեյկը կանգնած էր այդ վագրի առաջ, որն երկար սեղանի հետևը, առաջին 

շարքում նստած, սիգարետ սիգարետի հետևից էր ծխում և հրամայում թարգմանել 

Շվեյկի պատասխանները, իսկ թարգմանելուց հետո խրախուսաբար գլուխը շարժում։  

Մայորն առաջարկեց հեռագրով բրիգադին հարցում անել, թե ներկայումս որտե՞ղ է 

գտնվում Իննսունմեկերորդ գնդի տասնմեկերորդ երթային վաշտը, որին պատկանում 

է մեղադրյալն ըստ նրա ցուցմունքների։  

Գեներալը դեմ արտահայտվեց և ասաց, թե դրանով դատավճիռ արձակելու գործը 

կձգձգվի, մի բան, որ հակասում է տվյալ միջոցառման ոգուն։ Արդեն առկա է 

մեղադրյալի լրիվ խոստովանությունը, թե նա ռուսական համազգեստ է հագել, 

այնուհետև կա վկայի մի կարևոր ցուցմունք, ըստ որի մեղադրյալը խոստովանվել է, 

թե գտնվել է Կիևում։ Նա, գեներալը, առաջարկում է անհապաղ առանձնանալ 

խորհրդակցության, վճիռ կայացնել և անհապաղ ի կատար ածել։  

Մայորն, այնուամենայնիվ, պնդում էր, թե անհրաժեշտ է պարզել մեղադրյալի 

անձնավորությունը, քանի որ դա քաղաքական բացառիկ նշանակություն ունեցող 

գործ է։ Պարզելով այդ զինվորի անձնավորությունը, կարելի կլինի բացահայտել նաև 

մեղադրյալի կապը իր նախկին ընկերների հետ այն զորամասում, որին նա 

պատկանել է։  

Մայորը ռոմանտիկ երազող էր։ Նա ասում էր, թե պետք է ինչ-որ թելեր գտնել, թե մի 

մարդու դատապարտելը բավական չէ։ Դատավճիռը, ասում էր նա, հանդիսանում է 

լոկ հետևանք որոշակի հետաքննության, որն իր մեջ պարունակում է թելեր, իսկ այդ 

թելերը ․ ․ ․  Նա վերջնականապես խճճվեց իր թելերի մեջ, բայց բոլորը նրան 

հասկացան և խրախուսաբար գլուխները շարժեցին, մինչև անգամ գեներալն ինքը, 

որին այդ թելերը շատ դուր եկան, քանզի պատկերացրեց, թե ինչպես մայորի թելերից 

կախվում են նոր դաշտային դատարաններ։ Այդ պատճառով նա այլևս չէր առարկում 

այն բանի դեմ, որ հարկավոր է բրիգադին հարցում անել և ստույգն պարզել, թե 

իսկապե՞ս Շվեյկը պատկանում է Իննսունմեկերորդ գնդին և արդյոք ե՞րբ, 



տասնմեկերորդ երթային վաշտի ո՞ր օպերացիայի ժամանակ է անցել ռուսների 

կողմը։  

Շվեյկը վիճաբանությունների ընթացքում գտնվում էր միջանցքում, երկու 

սվինավոր զինվորների հսկողության տակ։ Հետո նրան նորից տարան դատարանի 

դահլիճը, կանգնեցրին դատավորների դեմ-դիմաց և մի անգամ էլ հարցրին, թե ո՞ր 

գնդից է։ Այնուհետև Շվեյկին տեղափոխեցին կայազորի բանտը։  

Ձախողված դաշտային դատավարությունից տուն վերադառնալով, գեներալ Ֆինկը 

պառկեց դիվանի վրա և սկսեց խորհել, թե ինչպես արագացնի այդ պրոցեդուրան։  

Նա հաստատ համոզված էր, որ պատասխանը շուտ կստանան, բայց, 

այնուամենայնիվ, դա այն արագությունը չէր, որով աչքի էին ընկնում նրա դատերը, 

քանի որ դատավճիռ արձակելուն դեռ հետևելու էր դատապարտյալին հոգևոր 

մխիթարություն տալու արարողությունը, որի պատճառով դատավճիռն ի կատար 

ածելը երկու ավելորդ ժամ պիտի ուշանար։  

— Ասենք, միևնույն է,— որոշեց գեներալ Ֆինկը։— Մենք կարող ենք նրան հոգևոր 

մխիթարություն տալ դեռևս վճիռ կայացնելուց առաջ, նախքան բրիգադից 

տեղեկություն ստանալը։ Մի բան որ կախվելու է։  

Գեներալ Ֆինկը հրամայեց իր մոտ կանչել ֆելդկուրատ Մարտինեցին։ Սա մի 

դժբախտ կրոնուսույց էր, կապելլան, Մորավիայի ինչ-որ տեղից եկած։ Առաջ նա 

ծառայել էր մի այնպիսի անբարո ֆարարի ձեռքի տակ, որ գերադասել էր բանակ 

գնալ։ Այս նոր ֆելդկուրատը իսկական կրոնասեր մարդ էր, սրտի դառնությամբ էր 

հիշում իր ֆարարին, որը դանդաղորեն, բայց հաստատապես գնում էր դեպի 

կործանում։ Նա հիշում էր, թե ինչպես իր ֆարարը սալորօղին խմում էր մինչև 

գիտակցությունդ կորցնելը և մի գիշեր զոռով ուզում էր նրա անկողինը խոթել մի 

թափառական գնչուհու, որին գտել էր գյուղից դուրս, երբ օրորվելով վերադառնալիս 

էր եղել օղեգործարանից։  



Ֆելդկուրատ Մարտինեցը հույս ուներ, որ ռազմի դաշտում վիրավորներին ու 

մեկնողներին մխիթարելով՝ կկարողանա քավել մեղքերն իր կնամոլ ֆարարի, որն ուշ 

գիշերին տուն վերադառնալով՝ բազմիցս նրան արթնացրել ու ասել էր․  

― Ենիչեկ, Ենիչեկ, մի թմբլիկ աղջիկ լիներ՝ էլ բան չէի ուզի։  

Նրա հույսերը չէին արդարանում։ Նրան շարունակ մի կայազորից մի այլ կայազոր 

էին քշում, որտեղ նա, ընդամենը երկու շաբաթը մի անգամ, կայազորի եկեղեցում 

պատարագից առաջ պետք է կայազորի զինվորներին քարոզ տար և պայքարեր 

սպայական ժողովարանից ծայր առնող գայթակղությունների դեմ, իսկ այդ 

ժողովարանում այնպիսի բաներ էին խոսում, որոնց համեմատությամբ նրա ֆարարի 

«չաղլիկ աղջիկներ»-ը պահապան-հրեշտակին ուղղված անմեղ աղոթք էր թվում։  

Սովորաբար նրան գեներալ Ֆինկի մոտ կանչում էին ռազմաճակատում տեղի 

ունեցող մեծ օպերացիաների ժամանակ, երբ հարկավոր էր հանդիսավորապես տոնել 

ավստրիական բանակի հերթական հաղթանակը։ Գեներալ Ֆինկը դաշտային 

հանդիսավոր պատարագներ էր կազմակերպում նույն այն բավականությամբ, որով և 

դաշտային դատավարություններ սարքում։  

Այդ սատանա Ֆինկն այնքան թունդ էր նվիրված Ավսարիային, որ գերմանական 

կամ թուրքական զենքի հաղթանակի համար չէր աղոթում։ Երբ գերմանացիները 

ֆրանսիացիների կամ անգլիացիների վրա հաղթանակ էին տանում, եկեղեցու բեմը 

լռում էր։  

Ռուսական ավանպոստի հետ ավստրիական հետախուզական պարեկի 

ամենաաննշան, թեկուզ և հաջող ընդհարումը շտաբն ուռեցնում էր օճառի վիթխարի 

պղպջակի պես, այն դարձնելով ռուսական մի ամբողջ կորպուսի պարտություն, և դա 

գեներալ Ֆինկին հանդիսավոր ժամերգություններ սարքելու առիթ էր ընծայում։ Եվ 

տարաբախտ ֆելդկուրատ Մարտինեցն այնպիսի տպավորության էր ստացել, թե 

գեներալ-բերդակալ Ֆինկը միաժամանակ Պերեմիշլի կաթոլիկ եկեղեցու գլուխն է։  



Գեներալ Ֆինկն անձամբ ինքն էր տնօրինում ժամերգության ծիսակարգը, որպեսզի 

ամեն անգամ այդ ժամերգությունը կատարվեր «տիրոջ մարմնո և արյան» տոնի 

նմանությամբ։  

Բացի դրանից, գեներալ Ֆինկը սովորություն ուներ սուրբ մասունքները 

օրհնաբանելուց հետո ձիով քառատրոփ մոտենալ զոհասեղանին և երիցս գոչել ․ 

«Ուռա՜, ուռռա՜, ուռռա՜»։  

Ֆելդկուրատ Մարտինեցը, լինելով բարեպաշտ ու առաքինի, մեկն այն քչերից, 

որոնք դեռևս աստծուն հավատում էին, չէր սիրում գեներալ Ֆինկի մոտ գնալ։  

Բերդի գեներալ Ֆինկը ֆելդկուրատին անհրաժեշտ հրահանգներ էր տալիս, ապա 

հրամայում նրա բաժակը որևէ թունդ խմիչք լցնել, հետո սկսում էր Մարտինեցին 

պատմել այն նորագույն անեկդոտները, որ քաղում էր «Lustige Blätter» ժուռնալի՝ 

հատկապես բանակի համար հրատարակած տխմարագույն ժողովածուներից։  

Այդ գրքույկները, որոնցից գեներալը մի ամբողջ գրադարան էր կազմել, ունեին 

այսպիսի տխմար վերնագրեր․ «Հումոր աչքի և ականջի համար՝ զինվորի պայուսակի 

մեջ», «Հինդենբուրգի անեկդոտները», «Հինդենբուրգը հումորի հայելու մեջ», «Հումորի 

երկրորդ պայուսակ, որ լցրել է Ֆելիքս Շլեմպերը», «Մեր գուլյաշային թնդանոթից», 

«Խրամատներից հանված հյութեղ նռնակաբեկորներ» կամ, օրինակ, այսպիսի 

անհեթեթ անուններ ․  «Երկգլխանի արծվի տակ», «Թագավորական կայսրական 

դաշտային խոհանոցում պատրաստված վիեննական շնիցելը տաքացրեց Արթուր 

Լոկեշը»։  

Երբեմն գեներալը երգում էր «Wir müssen siegen»[12] ժողովածուից քաղած զինվորի 

ուրախ երգեր, ընդ որում անվերջ որևէ թունդ բան էր լցնում բաժակները, 

ֆելդկուրատին ստիպելով խմել և իր հետ միասին բղբղալ։ Այնուհետև սկսում էր 

անպարկեշտ բաներ խոսել, որի ընթացքում ֆելդկուրատ Մարտինեցը կարոտով 

հիշում էր իր ֆարարին, որն իր լկտիախոսությամբ գեներալ Ֆինկին բնավ չէր զիջում։  



Ֆելդկուրատ Մարտինեցը սարսափով նկատում էր, որ ինչքան հաճախ է հյուր 

գնում գեներալ Ֆինկին, այնքան ավելի է բարոյապես ընկնում։  

Այդ դժբախտ մարդուն սկսել էին դուր գալ այն լիկյորները, որ խմում էր գեներալի 

տանը։ Նա հետզհետե սկսել էր գեներալի ասածներից հաճույք ստանալ։ Նրա 

երևակայությանը ներկայանում էին անբարո տեսարաններ, և ոստայնապատ շշերում 

հանգչող գիհօղու, սնձօղու և հին գինու սիրույն, որոնցով նրան հյուրասիրում էր 

գեներալ Ֆինկը, ֆելդկուրատն աստծուն մոռանում էր։ Հիմա նրա աղոթագրքի 

տողերի արանքում պարում էին գեներալի անեկդոտների «աղջիկները»։ Նվազում էր 

այն նողկանքը, որ նա զգում էր գեներալին այցելելիս։  

Գեներալը սիրեց ֆելդկուրատ Մարտինեցին, որը սկզբում նրա մոտ եկել էր սուրբ 

Իգնատիոս Լոուոլի պես մաքուր, իսկ հետո համակերպվել գեներալի շրջապատին։  

Մի անգամ գեներալը իր մոտ էր կանչել դաշտային հոսպիտալի երկու գթության 

քույրերի։ Սրանք, իսկապես ասած, հոսպիտալում չէին ծառայում, այլ միայն 

կցագրված էին նրան, որպեսզի ռոճիկ ստանային, և միաժամանակ, ինչպես հաճախ 

պատահում էր այն ծանր ժամանակներում, փող վաստակեին պոռնկությամբ։ 

Գեներալը հրամայել էր կանչել ֆելդկուրատ Մարտինեցին, որն այնպես խճճվեց 

սատանայի լարած որոգայթի մեջ, որ կեսժամյա սիրախաղից հետո փոխեց երկու 

դամաներին էլ, ըստ որում այնպես կրակ կտրեց, որ դիվանի վրայի բարձը թքի մեջ 

կորցրեց։ Դրանից հետո նա երկար ժամանակ ինքն իրեն կշտամբում էր իր այդ 

անբարոյական վարմունքի համար։ Նա իր մեղքը չկարողացվ քավել նույնիսկ 

նրանով, որ այդ գիշեր տուն վերադառնալիս զբոսայգում սխալմամբ ծունկ չոքեց 

ճարտարապետ և քաղաքագլուխ՝ մեկենաս պան Գրաբովսկու արձանի առաջ, այն 

Գրաբովսկու, որը ութսունական թվականներին Պերեմիշլին մեծ ծառայություններ էր 

մատուցել։  

Այդ ժամանակ զինվորական պարեկի ոտնաձայները միացել էին նրա այս 

ջերմեռանդ խոսքերին․  



«— Խիստ մի դատիր ծառային քո, քանզի դատաստանիդ առաջ չի լինի ոչ մի 

անմեղ, եթե ներում չտաս մեղքերին նոցա։ Եվ թող խիստ լինի վճիռը քո։ Օգնություն 

եմ հայցում ես քեզնից, տեր, և քեզ հանձնում հոգին իմ»։  

Այդ օրից ի վեր, երբ նրան կանչում էին գեներալ Ֆինկի մոտ, նա հաճախ փորձում 

էր երկրային բոլոր հաճույքներից հրաժարվել, պատճառաբանելով, թե ստամոքսն 

հիվանդ է։ Նա հավատում էր, որ փրկության համար ասած այդ սուտը իր հոգին 

կազատի դժոխքի տանջանքներից, բայց միաժամանակ գտնում էր, թե իրեն խմել 

պարտավորեցնում է զինվորական կարգապահությունը ․  եթե գեներալը նրան 

առաջարկում է, թե՝ «Խմիր, ընկեր», ապա պետք է խմել, թեկուզ հենց պետին հարգած 

լինելու համար։  

Ասենք, միշտ չէր, որ նրան հաջողվում էր գայթակղությունից խուսափել, 

մանավանդ հանդիսավոր դաշտային ժամերգությունհերից հետո, երբ գեներալը 

կայազորի դրամարկղի հաշվին առավել հանդիսավոր խնջույքներ էր սարքում, որոնց 

ծախքերը հետո ֆինանսական բաժնում միասնաբար կոծկում էին, որպեսզի իրենք էլ 

մի բան չանթեին։ Այդպիսի հանդիսույթներից հետո ֆելդկուրատին թվում էր, թե ինքը 

աստծո առաջ բարոյապես թաղված է, և դա նրան սարսուռ էր պատճառում։  

Նա քայլում էր ասես անզգայորեն և, այդ քաոսի մեջ չկորցնելով հավատն առ 

աստված, միանգամայն լրջորեն սկսել էր մտածել, թե արդյոք անհրաժե՞շտ չէ, որ 

ամեն օր սիստեմատիկորեն ինքն իրեն ձաղկի։  

Այդպիսի տրամադրության մեջ էլ նա գնաց գեներալի մոտ։  

Գեներալը, ուրախ և շողշողուն, դուրս եկավ նրան ընդառաջ և ասաց․  

— Լսե՞լ եք իմ դաշտային դատի մասին։ Կախելու ենք ձեր հայրենակիցներից մեկին։  

Լսելով «հայրենակից» բառը, ֆելդկուրատը մի տառապալի հայացք նետեց 

գեներալի վրա։ Նա արդեն մի քանի անգամ հերքել էր այն վիրավորական 

ենթադրությունը, թե իբր ինքը չեխ է, և բազմիցս բացատրել, որ իրենց մորավիական 



ծխի մեջ մտնում է երկու գյուղ մեկը չեխական, մչուսը՝ գերմանական, և որ ինքը 

հաճախ ստիպված է լինում մի շաբաթ քարոզ կարդալ չեխերի, մի շաբաթ 

գերմանացիների համար, բայց քանի որ չեխական գյուղում ոչ մի չեխական դպրոց 

չկա, այլ կա միայն գերմանական, ապա երկու գյուղերում էլ ինքը կրոնը պետք է 

դասավանդի գերմաներեն և, հետևապես, բնավ չեխ չէ։ Մի անգամ այդ համոզիչ 

փաստարկը ճաշասեղանի մոտ նստած մայորին առիթ տվեց ասելու, թե այդ 

մորավիացի ֆելդկուրատը պարզապես մանրավաճառի կրպակ է։  

— Պարդոն,— ներողություն խնդրեց գեներալը,— մոռացել էի, նա ձեր 

հայրենակիցը չէ։ Չեխ փախստակ է, դավաճան, ծառայել է ռուսներին և պետք է 

կախվի։ Սակայն առայժմ սոսկ ձևականության համար պարզում ենք նրա 

անձնավորությունը։ Բայց դա կարևոր չէ, նա կկախվի անհապաղ, հենց որ հեռագրով 

պատասխան գա։  

Ֆելդկուրատին դիվանի վրա նստեցնելով իր կողքին, գեներալը աշխուժորեն 

շարունակեց․  

— Եթե ինձ մոտ դաշտային դատարան է, ապա ամեն ինչ պետք է կատարվի արագ, 

ինչպես դաշտային դատարանում։ Արագություն — ահա իմ սկզբունքը։ Պատերազմի 

սկզբում ես գտնվում, էի Լվովից դենը և այնպիսի արագության էի հասել, որ մի 

սրիկայի կախեցինք վճիռն արձակելուց երեք րոպե հետո։ Ի դեպ, նա հրեա էր, իսկ մի 

ռուսինի կախեցինք խորհրդակցությունից հինգ րոպե հետո։  

Գեներալը բարեսրտորեն ծիծաղեց․  

— Պատահմունքի բերումով երկուսն էլ հոգևոր մխիթարության կարիք չունեին։ 

Հրեան ռաբբի էր, իսկ ոուսինը՝ քահանա։ Հիմա բանն ուրիշ է․ կաթոլիկ ենք կախելու։ 

Եվ ես մի հիանալի միտք եմ հղացել։ Հետո հապաղած չլինելու համար դուք նրան 

հոգևոր մխիթարություն կտաք նախապես, որպեսզի, ինչպես հենց նոր ձեզ 

բացատրեցի, չհապաղենք։  



Գեներալը զանգը հնչեցրեց ու սպասյակին հրամայեց․ «Բեր երեկվա մարտկոցից 

երկուսը»։  

Մի րոպե հետո ֆելդկուրատի համար մի լիքը բաժակ գինի լցնելով, նա քաղցրաբար 

ասաց․  

— Խմեցեք հոգևոր մխիթարության գնալուց առաջ։  

Այդ ահեղ ժամին այն վանդակապատ լուսամուտից, որի հետևում մահճակի վրա 

նստած էր Շվեյկը, լսվեց նրա երգը․  

Մենք զինվոր ենք, քաջ ենք մենք, 

Ինչքան ասես փող ունենք, 

Սիրուներն են մեզ սիրում, 

Ամեն տեղ լավ ընդունում։ 

Ցա-րա-րա․․․ Ein-zwei!  

Հոգևոր մխիթարություն  

Ֆելդկուրատ Մարտինեցը ոչ թե մտավ, այլ բառիս իսկական իմաստով ներս 

ճախրեց Շվեյկի մոտ, ինչպես պարուհին բեմ մտնելիս։ Այդ սրտաշարժ րոպեին 

երկնային բարյաց փափագը և մի շիշ հին «Հումպոլդսկիրհենը» նրան դարձրել էին 

փետուրի պես թեթև։ Նրան թվում էր, թե այդ սրբազան պահին մոտենում է աստծուն, 

մինչդեռ մոտենում էր Շվեյկին։  

Նրա հետևից դուռը կողպեցին և նրանց մենակ թողին։ Ֆելդկուրատը 

խանդավառությամբ դիմեց մահճակի վրա նստած Շվեյկին.  

― Սիրեցյալ որդիդ իմ, ես ֆելդկուրատ Մարտինեցն եմ։  

Ամբողջ ճանապարհին նրան թվացել էր, թե դիմելու այդ ձևը տվյալ պահի համար 

ամենից հարմարն է և հայրականորեն սրտառուչ։  



Շվեյկը վեր կացավ իր մահճակի վրայից, ֆելդկուրատի ձեռքն ամուր սեղմեց ու 

ասաց․  

— Շատ ուրախ եմ, ես էլ Իննսունմեկերորդ գնդի տասնմեկերորդ վաշտի 

հանձնակատար Շվեյկն եմ։ Մեր զորամասը վերջերս տեղափոխեցին Լեյտի Բրուկ։ 

Նստեցեք, պարոն ֆելդկուրատ, և պատմեցեք, թե ձեզ ինչի համար են նստեցրել։ Դուք, 

ինչքան չլինի, սպայի աստիճան ունեք, և պետք է նստեիք կայազորի բանտում, և ոչ թե 

այստեղ, ուր մահճակները ոջլոտ են։ Ճիշտն ասած, երբեմն մարդ ինքն էլ չի իմանում, 

թե որտեղ պետք է նստի։ Պատահում է, որ գրասենյակում շփոթում են կամ 

պատահմամբ է այդպես լինում։ Մի անգամ, պարոն ֆելդկուրատ, կալանքի տակ էի 

Բուդեյովիցիում, գնդի բանտում, և ինձ մոտ մի դերակալ-կադետ բերին։ Այդ դերակալ-

կադետ ասածը ֆելդկուրատի պես բան է. ո՛չ սպա է, ո՛չ զինվոր, զինվորների վրա 

սպայի պես բղավում է, բայց երբ նրան մի բան է պատահում՝ նստեցնում են հասարակ 

զինվորների հետ։ Դրանք, ճիշտ ասած, պարոն ֆելդկուրատ, ընկեցիկների վիճակում 

էին. սնվելու համար նրանց ենթասպաների խոհանոցին չէին կցում, զինվորների 

խոհանոցից էլ կերակրվելու իրավունք չունեին, քանի որ աստիճանով բարձր էին, 

սպայական սնունդ էլ չէին ստանում։ Այդ ժամանակ նրանք հինգ հոգի էին։ Սկզբում 

զինվորների կանտինայում[13] միայն շոռ-մոռ էին ուտում, քանի որ նրանց համար 

այնտեղ սննդաբաժին չէր ստացվում։ Հետո այդ գործին խառնվեց ավագ-լեյտենանտ 

Վուրմը և նրանց արգելեց զինվորների կանտինան գնալ, թե իբր դա անհամատեղելի է 

դերակալ-կադետի պատվի հետ։ Է՛, ի՞նչ պիտի անեին, քանի որ չէին թողնում նաև 

սպայական կանտինան մտնել։ Այդպես կախված էին երկնքի և երկրի արանքում և մի 

քանի օրվա մեջ այնքան էին հոգեմաշ եղել, որ նրանցից մեկը իրեն գցեց Մալշա գետը, 

իսկ մի ուրիշը գնդից փախավ և երկու ամիս անց մի նամակ ուղարկեց զորանոց, որով 

հայտնում էր, թե Մարոկկոյում զինվորական մինիստր է դարձել։ Մնացել էին չորսը։ 

Մալշայի մեջ նետված դերակալ-կադետին փրկել էին։ Իրեն ջուրը գցելիս նա 

հուզմունքից մոռացել էր, որ լողալ գիտե և որ լողի քննությունը գերազանց է հանձնել։ 

Նրան պառկեցրին հիվանդանոցում, բայց այնտեղ էլ չգիտեին, թե ինչպես վարվեն. 



սպայակա՞ն վերմակ գցեն վրան թե հասարակ։ Ի վերջո այսպիսի ելք գտան։ Ոչ մի 

վերմակ չտվին և փաթաթեցին թաց սավանի մեջ, այնպես որ կես ժամ հետո նա 

խնդրեց, որ թույլ տան նորից գնալ զորանոց։ Ա՛յ հենց դրան, դեռ բոլորովին թաց-թաց, 

նստացրին ինձ հետ։ Նստեց մի չորս օր և երանության մեջ էր, քանի որ սնունդ էր 

ստանում, ճիշտ է՝ կալանավորի, բայց և այնպես սնունդ։ Նա, ինչպես ասում են, իր 

ոտքերի տակ ամուր հող էր զգում։ Հինգերորդ օրն եկան նրան տանելու, իսկ 

տանելուց կես ժամ անց նա վերադարձավ գլխարկը վերցնելու և ուրախությունից լաց 

էր լինում։ Եվ ինձ ասաց. «Վերջապես մեր մասին, որոշում եկավ։ Այսօրվանից 

դերակալ-կադետներիս հաուպտվախտ կնստեցնեն սպաների հետ։ Սնունդի համար 

արժեքից ավելի կվճարենք սպայական խոհանոցին, իսկ մեզ կկերակրեն այն բանից 

հետո, երբ սպաները կուշտ ուտեն-պրծնեն։ Կքնենք ստորին աստիճանավորների 

հետ, սուրճ կստանանք սպայական խոհանոցից, իսկ թութուն՝ զինվորների հետ»։  

Ֆելդկուրատ Մարտինեցը միայն հիմա ուշքի եկավ և Շվեյկի խոսքն ընդհատեց մի 

ֆրազով, որի բովանդակությունը ոչ մի առնչություն չուներ մինչ այդ տեղի ունեցած 

խոսակցության հետ.  

— Այո՛, այո՛, սիրեցյալ որդիդ իմ, երկնքի և երկրի միջև կան բաներ, որոնց մասին 

պետք է խորհել բոցավառ սրտով և կատարյալ հավատով առ ողորմածն աստված։ Քեզ 

եմ գալիս, սիրեցյալ որդիդ իմ, հոգևոր մխիթարությամբ։  

Նա լռեց, քանի որ իր մխիթարությունը մի տեսակ գլուխ չէր գալիս։ Ճանապարհին 

նա խորհել ու կազմել էր պլանն իր ճառի, որը հանցագործին պետք է մտածել տար իր 

կյանքի մասին և այն համոզմունքը ներշնչեր, թե նրա բոլոր մեղքերին երկնքում 

թողություն կտրվի, եթե զղջա և դրանց համար անկեղծորեն վշտանա։  

Մինչ նա մտածում էր, թե ինչպես անցնի հիմնական թեմային, Շվեյկը նրան 

կանխեց, հարցնելով, թե արդյոք սիգարետ չունի՞։  

Ֆելդկուրատ Մարտինեցը մինչև հիմա ծխել չէր սովորել։ Դա այն վերջին բանն էր, 

որ նա պահպանել էր իր նախկին ապրելակերպից։ Մի անգամ, երբ գեներալ Ֆինկի 



մոտ հյուր եղած ժամանակ գլուխը սկսել էր դժժալ, փորձել էր մի սիգար ծխել, բայց 

իսկույն փսխել էր և այդ ժամանակ նրան թվացել էր, թե պահապան-հրեշտակն էր 

նախազգուշաբար իր կոկորդը խուտուտ ավել։  

— Չեմ ծխում, սիրեցյալ որդիդ իմ,— արտակարգ արժանապատվությամբ 

պատասխանեց նա Շվեյկին։  

— Զարմանում եմ,— ասաց Շվեյկը,— ես ծանոթ եմ շատ ֆելդկուրատների, իսկ 

նրանք ծուխն այնպես էին փչում, որ Զլիհովի օղեգործարանը ձեզ օրինակ։ 

Առհասարակ չեմ պատկերացնում, թե ֆելդկուրատն ինչպես կարող է չծխել ու չխմել։ 

Մեկին գիտեի, որ չէր ծխում, բայց փոխարենը թութուն էր ծամում և քարոզ կարդալիս 

ամբողջ ամբիոնը թուք դարձնում։ Դուք որտեղացի՞ եք, պարոն ֆելդկուրատ։  

— Յիչինցի,― կոտրված ձայնով պատասխանեց կայսրական թագավորական տեր 

հայր Մարտինեցը։  

— Որ այդպես է, պարոն ֆելդկուրատ, երևի Ռուժենա Գաուդրսովային կճանաչեք։ 

Նախանցյալ տարի նա ծառայում էր Պրագայի գինետներից մեկում, որ գտնվում է 

Պլանտերսկա փողոցի վրա, և միանգամից տասնութ մարդու դատի տվեց ու ալիմենտ 

պահանջեց, որովհետև ջուխտակ էր ծնել։ Երկվորյակներից մեկի մի աչքը կապույտ 

էր, մյուսը՝ շագանակագույն, իսկ երկրորդի մի աչքը գորշ, մյուսը սև։ Այդ պատճառով 

նա ենթադրում էր, թե գործին խառն են այդպիսի աչքեր ունեցող չորս պարոններ։ Այդ 

պարոններն այցելում էին ասածս գինետունը և նրա հետ գործ-մործ էին ունեցել։ 

Բացի դրանից, երկվորյակներից մեկի մի ոտքը ծուռ էր քաղաքապետարանի 

խորհրդականներից մեկի ոտքի պես,— այդ խորհրդականն էլ էր այցերում 

գինետունը,— իսկ երկրորդի ոտքը վեց մատ ուներ, ինչպես գինետան մշտական 

հաճախորդ դեպուտատի ոտքը։ Հիմա պատկերացրեք, պարոն ֆելդկուրատ, որ նրա 

հետ հյուրանոցներ ու մասնավոր բնակարաններ էին գնացել տասնութ այդպիսի 

այցելուներ և երկվորյակների վրա յուրաքանչյուրից որևէ նշան էր մնացել։ 

Դատարանը վճռեց, որ այդպիսի խառնակության պայմաններում դժվար է որոշել, թե 



հայրն ով է։ Այն ժամանակ Ռուժենան ամբողջ մեղքը բարդեց գինետան տիրոջ վրա, 

որի մոտ ծառայում էր, և նրա դեմ հայց ներկայացրեց։ Սակայն գինետան տերն 

ապացուցեց, որ ինքն արդեն քսան տարուց ավելի, ներքին վերջավորությունների 

բորբոքման պատճառով արված վիրահատությունից հետո, սեռապես անկար է։ Ի 

վերջո Ռուժենային, պարոն ֆելդկուրատ, քշեցին ձեզ մոտ՝ Նովի Յիչին։ Եվ այստեղից 

խրատ. շատի հետևից վազողի ձեռքը բան չի ընկնի։ Նա պետք է մեկի օձիքից բռներ և 

դատարանի առաջ չպնդեր, թե երկվորյակներից մեկը դեպուտատից է, մյուսը 

քաղաքապետարանի խորհրդականից։ Պետք է ասեր, թե դրանցից մեկից է, և վերջ։ 

Երեխայի ծնվելու ժամանակը հեշտ է հաշվել, ամսի այսինչ օրը այս մարդու հետ եղել 

եմ հյուրանոցում, իսկ այսինչ ամսի այսինչ օրը երեխա ծնել։ Իհարկե, եթե ծնունդը 

նորմալ է եղել, պարոն ֆելդկուրատ։ Այդպիսի հյուրանոցներում մի հնգանոցով միշտ 

էլ կարելի է վկա գտնել, օրինակ, մի դռնապան կամ աղախին, որոնք ձեզ կերդվեն, թե 

այն գիշերը այն մարդն իսկապես նրա հետ եղել է և դեռ աստիճաններից իջնելիս 

Ռոժենան նրան ասել է. «Բա որ բան-ման լինի՞», իսկ նա պատասխանել է. «Մի 

վախենա, իմ կանիմուրա, երեխայի մասին ես հոգ կտանեմ»։  

Ֆելդկուրատը մտածմունքի մեջ ընկավ։ Հիմա հոգևոր մխիթարությունը նրան 

այնքան էլ հեշտ գործ չէր թվում, թեև նախապես պլանավորել էր, թե ինչպես և ինչի 

մասին պետք է խոսեր սիրեցյալ որդու հետ. նա պետք է խոսեր այն անսահման 

ողորմածության մասին, որ կցուցաբերվի ահեղ դատաստանի օրը, երբ բոլոր 

զինվորական հանցագործները գերեզմաններից դուրս կգան պարանները վզներին։ 

Եթե նրանք զղջացած լինեն, ապա բոլորը ներում կստանան, ինչպես նոր 

Կտակարանի «խոհեմ ավազակը»։  

Նա պատրաստել էր, թերևս, ամենասրտառուչ հոգևոր մխիթարություններից մեկը, 

որը պետք է կազմված լիներ երեք մասից։ Նախ պիտի զրուցեր այն մասին, թե 

կախաղանի միջոցով մեռնելը թեթև կթվա, եթե մարդ աստծո հետ լիովին հաշտ լինի։ 

Ռազմական օրենքը պատժում է թագավոր կայսրին դավաճանելու համար, որը բոլոր 

զինվորների հայրն է, այնպես որ զինվորի ամենաաննշան զանցանքը պետք է դիտվի 



որպես հայրասպանություն, որպես հոր դեմ ուղղված վիրավորանք։ Այնուհետև նա 

ցանկանում էր զարգացնել իր այն տեսությունը, թե թագավոր կայսրը աստծո օծյալն է, 

որ ինքն աստված նրան նշանակել է աշխարհիկ գործերր վարելու համար, ինչպես 

հռոմի պապը նշանակված է հոգևոր գործերի համար։ Կայսրին դավաճանելը 

նշանակում է դավաճանել հենց աստծուն։ Այդպիսով, զինվորական հանցագործին, 

բացի կախաղանից, սպասում են հավիտենական տանջանքներ և հավիտենական 

նզովք։ Սակայն եթե աշխարհիկ արդարադատությունը, զինվորական 

կարգապահության բերումով, չի կարող վճիռը չեղյալ հայտարարել, ապա ինչ 

վերաբերվում է մյուս պատժին, այսինքն հավիտենական տանջանքներին, այդտեղ 

դեռ ամեն ինչ կորած չէ։ Այս դեպքում մարդ կարող է պատժից խուսափել մի փայլուն 

քայլով՝ ապաշխարհությամբ։  

Ֆելդկուրատը պատկերացնում էր այն հուզիչ տեսարանը, որից հետո այնտեղ, 

երկնքում, կջնջեն բոլոր այն նշումները, որ արվել են՝ Պերեմիշլում գեներալ Ֆինկի 

բնակարանում նրա գործած մեղքերի և արարքների համար։  

Նա պատկերացնում էր, թե ինչպես վերջում դատապարտյալի վրա կգոռա. «Զղջա՛, 

որդյակդ իմ, ինձ հետ միասին ծունր դիր։ Կրկնիր ինձ հետ, որդյակդ իմ»։ Իսկ հետո 

այդ գարշահոտ ու ոջլոտ խցիկում կհնչի սույն աղոթքը. «Տե՛ր, միայն քեզ է վայել 

ողորմալ ու ներել մեղսավորին։ Աղերսանոք թախանձում եմ քեզ զինվոր այսինչի 

(տալիս է անունը) հոգու համար, որին դու հրամայել ես լքել այս աշխարհը համաձայն 

Պերեմիշլի ռազմադաշտային դատարանի վճռի։ Ներում պարգևիր այս զինվորին, որը 

քո ոտքն է ընկել, ազատիր նրան դժոխքի տանջանքներից և թույլ տուր ճաշակել 

հավիտենական խնդությունը քո»։  

— Թույլ տվեք ասել, պարոն ֆելդկուրատ, դուք արդեն հինգ րոպե լուռ եք, կարծես 

ձեր բերանը ջուր եք առել, խոսելու սիրտ չունեք։ Իսկույն երևում է, որ առաջին անգամ 

եք կալանքի տակ առնվել։  

— Ես եկել եմ,— լրջորեն ասաց ֆելդկուրատը,— հոգևոր մխիթարության համար։  



— Զարմանում եմ, պարոն ֆելդկուրատ, թե ինչու եք մի գլուխ այդ հոգևոր 

մխիթարությունից խոսում։ Ես, պարոն ֆելդկուրատ, ի վիճակի չեմ ձեզ որևէ 

մխիթարություն տալու։ Դուք ոչ առաջին, ոչ էլ վերջին ֆելդկուրատն եք, որ բանտ է 

ընկնում։ Բացի դրանից, պարոն ֆելդկուրատ, ես, ճիշտն ասած, խոսելու այնպիսի 

ձիրք չունեմ, որ կարողանամ ծանր պահին մարդ մխիթարել։ Մի անգամ փորձեցի, 

բայց այնքան էլ սահուն դուրս չեկավ։ Հապա մոտ նստեցեք, ձեզ մի բան պատմեմ։ Երբ 

ես ապրում էի Օպատովսկա փողոցում, Ֆաուստին անունով մի բարեկամ ունեի, 

հյուրանոցի բարապան էր, շատ պատվական անձնավորություն։ Ազնիվ, ջանասեր 

մարդ էր։ Բոլոր փողոցային աղջիկներին իր հինգ մատի պես գիտեր։ Ցերեկվա ու 

գիշերվա որ ժամին էլ ուզեիք, պարոն ֆելդկուրատ, կարող էիք գնալ նրա մոտ՝ 

հյուրանոց, և բավական էր ասեինք. «Պան Ֆաուստին, ինձ աղջիկ է պետք»։ Նա 

հանգամանորեն ձեզ հարցուփորձ կաներ, թե ինչպիսի կին եք ուզում՝ շիկահե՞ր թե 

սևահեր, կարճահասա՞կ թե բարձրահասակ, լղա՞ր թե չաղ, գերմանուհի՞, լեհուհի՞ թե 

հրեուհի, մարդաթո՞ղ, չամուսնացա՞ծ թե ամուսնացած, կրթվա՞ծ թե անկիրթ։  

Շվեյկը մտերմավարի հպվեց ֆելդկուրատին և, նրա իրանը գրկելով շարունակեց․  

— Ենթադրենք, պարոն ֆելդկուրատ, թե ասել եք, որ կցանկանայիք կինը լիներ 

շիկահեր, երկար ոտքերով, այրի, անկիրթ։ Տասը րոպե հետո այդ կինը կլիներ ձեր 

անկողնում, ծննդականն էլ ձեռքին։  

Ֆելդկուրատն անհարմարությունից քրտնել էր, իսկ Շվեյկը, մայրական 

գորովանքով նրան իր կրծքին սեղմելով, շարունակում էր.  

— Դուք չեք կարող պատկերացնել, պարոն ֆելդկուրատ, թե այդ Ֆաուստինը որքան 

խոր հասկացողություն ուներ բարոյականության և ազնվության մասին։ Այն 

կանանցից, որոնց մարդու էր տալիս և տանում համարները, նա ոչ մի կրեյցեր 

ընծայափող չէր վերցնում։ Իսկ երբ պատահում էր, որ այդ ընկած կանանցից մեկն ու 

մեկը մոռանում և ուզում էր նրա ձեռքը մանր դրամ խոթել, այն ժամանակ պետք էր 

տեսնել, թե նա ինչպես էր բարկանում և գոռում, «Խոզի մեկը խոզ, եթե դու վաճառում 



ես մարմինդ և մահացու մեղք գործում, ապա մի կարծիր, թե քո տասը հելլերը ինձ մի 

օգուտ կտա։ Ես քեզ համար կավատ չեմ, անամո՛թ բոզ։ Ես դա անում եմ միայն քեզ 

խղճալով, որպեսզի այդքան ընկնելուց հետո քո խայտառակությունը հրապարակ 

չհանես, որպեսզի գիշերը պարեկը քեզ չբռնի և որպեսզի հետո ստիպված չլինես 

ոստիկանատանը երեք օր նստել։ Այստեղ գոնե տաք տեղում ես և ոչ ոք չի տեսնում, 

թե դու մինչև ուր ես հասել»։ Նրանցից բան վերցնել չէր ցանկանում և չվերցրած փողը 

ետ էր բերում պատվիրատուների հաշվին։ Նա իր սակագինն ուներ, կապույտ աչքերն 

արժեին տասը կրեյցեր, սևերը՝ տասնհինգ։ Մի թղթի կտորի վրա ամեն ինչ գրում-

հաշվում էր ամենայն մանրամասնությամբ և այցելուին ներկայացնում որպես հաշիվ։ 

Միջնորդության համար դրանք շատ մատչելի գներ էին։ Անկիրթ կնոջ համար նա գնի 

վրա տասը կրեյցեր հավելում էր անում, ելնելով իր այն սկզբունքից, թե հասարակ 

կնիկն ավելի շատ հաճույք կպատճառի, քան որևէ կրթված կին։ Մի երեկո պան 

Ֆաուստինը եկավ ինձ մոտ, Օպատովսկա փողոցը, եկավ չափազանց հուզված, 

գլուխը կորցրած, կարծես հենց նոր հանել էին տրամվայի պահպանական ցանցի 

տակից և այդ ժամանակ ժամացույցն էլ գողացել։ Սկզբում ոչինչ չասաց, միայն 

գրպանից մի շիշ ռոմ հանեց, խմեց, հետո շիշը տվեց ինձ, թե․  «Խմի՛ր»։ Այդպես 

երկուսս էլ լուռ էինք, իսկ երբ ամբողջ շիշը խմեցինք-պրծանք, հանկարծ ասաց. 

«Բարեկամս, եկ ինձ մի լավություն արա։ Բաց արա փողոցի կողմի լուսամուտը, թող 

ես նստեմ լուսամատի գոգին, իսկ դու բռնիր ոտքերիցս ու չորրորդ հարկից ցած 

նետիր։ Այլևս կյանքից սպասելիք չունեմ։ Միակ մխիթարությունս այն է, որ մի 

հավատարիմ բարեկամ գտնվեց, որն ինձ այս աշխարհից ճանապարհ կդնի։ Այլևս այս 

աշխարհում ապրել չեմ կարող։ Ինձ, ազնիվ մարդուս, դատի են տվել հրեական 

թաղամասի ամենահետին միջնորդի պես։ Մեր հյուրանոցը առաջնակարգ է։ Բոլոր 

երեք աղախիններն ու կինս դեղին տոմսեր ունեն և բժշկին ոչ մի կրեյցեր պարտք չեն 

այցելության համար։ Եթե ինձ մի քիչ սիրում ես, ցած հրիր չորրորդ հարկից, պարգևիր 

ինձ վերջին մխիթարությունը, մխիթարիր ինձ»։ Ես նրան պատվիրեցի բարձրանալ 

լուսամուտը և հրեցի-գցեցի փողոց։ Մի վախենաք, պարոն ֆելդկուրատ։  



Շվեյկը կանգնեց նարի վրա և ֆելդկուրատին էլ քաշեց-բարձրացրեց այնտեղ։  

— Տեսեք, պարոն ֆելդկուրատ, ես նրան բռնեցի, ա՛յ, այսպես․․․ և, թրը՛մփ, ցած 

գցեցի։  

Շվեյկը բարձրացրեց ֆելդկուրատին և նետեց հատակին։ Մինչ ահաբեկված 

ֆելդկուրատը ոտքի կկանգներ, Շվեյկն ավարտեց իր պատմությունը. «Տեսա՞ք, պարոն 

ֆելդկուրատ, ձեզ բան չպատահեց։ Պան Ֆաուստինին էլ ճիշտ այդպես բան չեղավ։ 

Միայն թե այն լուսամուտը այս մահճակից երեք անգամ ավելի բարձր էր։ Ախր, պան 

Ֆաուստինը թունդ հարբած էր և մոռացել էր, որ Օպատովսկա փողոցում ես ապրում 

էի առաջին հարկում, և ոչ թե չորրորդ։ Չորրորդ հարկում ես ապրում էի դրանից մի 

տարի առաջ Կրշեմենցկա փողոցում, որտեղ նույնպես նա ինձ հյուր էր գալիս»։  

Ֆելդկուրատը հատակի վրայից սարսափահար նայում էր Շվեյկին, որը նրա 

գլխավերևում կանգնած՝ թափահարում էր ձեռքերը։  

Ֆելդկուրատը համոզվեց, որ գործ ունի խելագարի հետ, և կակազելով ասաց․ «Այո՛, 

այո՛, սիրեցյալ որդյակ իմ, նույնիսկ ավելի պակաս, քան երեք անգամ»։ Ապա 

զգուշաբար հասավ դռանը և սկսեց թխթխկացնել ինչքան ձեռքերում ուժ կար։ Նա 

այնպես զարհուրելի էր բղավում, որ դուռն իսկույն բացեցին։  

Շվեյկը լուսամուտի վանդակացանցի միջով տեսավ, թե ինչպես ֆելդկուրատը, 

ձեռքերը եռանդագին շարժելով, բակով արագ անցնում էր պահակների 

ուղեկցությամբ։  

— Ըստ երևույթին նրան գժանոց կտանեն,— եզրակացրեց Շվեյկը, ցած թռավ նարի 

վրայից և, զինվորավարի ետ ու առաջ քայլելով, սկսեց երգել.  

Քո տված այն մատանին 

Ես չեմ դնում իմ մատին։ 

Ինչի՞ս է պետք, որ դնեմ: 



Մատանիքով քո տված 

Հրացանն իմ կլցնեմ։  

Այդ դեպքից շատ չանցած գեներալ Ֆինկին զեկուցեցին, թէ ֆելդկուրատն եկել է։  

Գեներալի մոտ արդեն մեծ հասարակություն էր հավաքվել, ուր գլխավոր դերերը 

կատարում էին երկու սիրունիկ դամաներ, գինին ու լիկյորները։  

Ռազմադաշտային դատարանի նիստին մասնակցած սպաները ներկա էին ամբողջ 

կազմով։ Բացակայում էր միայն այն հետևակ զինվորը, որն առավոտյան բոլոր 

ծխողներին վառած լուցկիներ էր մատուցում։  

Ֆելդկուրատը հեքիաթի ուրվականի պես աննկատ միացավ այդ ընկերակցությանը։ 

Նա գունատ էր, հուզված, բայց արժանապատվությամբ լի, հանիրավի ապտակ 

ստացած մարդու պես։  

Գեներալ Ֆինկը, որը վերջերս ֆելդկուրատի հետ շատ ընտանեվարի էր վարվում, 

նրան քաշեց ու բազմոցի վրա նստեցրեց իր կողքին և հարբածի ձայնով հարցրեց. 

«Ի՞նչ է պատահել քեզ, իմ հոգևոր մխիթարություն»։  

Այդ միջոցին ուրախ դամաներից մեկը ֆելդկուրատի վրա «Մեմֆիս» տեսակի մի 

սիգարետ նետեց։  

— Խմեցեք, հոգևոր մխիթարությո՛ւն,— առաջարկեց գեներալ Ֆինկը, ֆելդկուրատի 

համար գինի լցնելով մի մեծ ու կանաչ գավաթի մեջ։ Բայց քանի որ ֆելդկուրատը 

միանգամից չխմեց, գեներալն սկսեց նրան իր ձեռքով խմեցնել, և եթե ֆելդկուրատը 

կուլ չտար ինչպես հարկն է, ապա նա նրան ոտից գլուխ կթրջեր։  

Եվ միայն դրանից հետո սկսեցին հարցնել,թե հոգևոր մխիթարության ժամանակ 

դատապարտյալն իրեն ինչպես էր պահում։ Ֆելդկուրատը ոտքի կանգնեց և 

ողբերգական ձայնով ասաց․  

— Խելագարվե՛ց։  



— Ուրեմն, հիանալի մխիթարություն է եղել,— ուրախ քրքջաց գեներալը, և բոլորն ի 

պատասխան հռհռացին, իսկ դամաները նորից սկսեցին ֆելդկուրատի վրա 

սիգարետներ նետել։  

Սեղանի ծայրին նիրհում էր մայորը, որը չափից ավելի էր խմել։ Նոր մարդ 

տեսնելուն պես նա աշխուժացավ, շտապով երկու գավաթ լիկյոր լցրեց, աթոռների 

արանքով իր համար ճանապարհ բացեց և բժժած հոգևոր հովվին ստիպեց իր հետո 

բրուդերշաֆտ խմել, ապա նորից փլվեց բազկաթոռի վրա և շարունակեց նիրհել։  

Այդ գավաթը ֆելդկուրատին խճճեց սատանայի ցանցի մեջ։ Սատանան գրկաբաց 

մոտենում էր նրան սեղանին դրված ամեն մի շշի միջից, այն ուրախ դամաների 

հայացքների ու ժպիտների միջից, որոնք իրենց ոտքերն այնպես էին դրել սեղանին, որ 

ժանյակների միջից նրան նայում էր Բեհեղզեբուղը։  

Մինչև վերջին պահը ֆելդկուրատը համոզված էր, որ բանը վերաբերվում է իր իսկ 

հոգու փրկությանը, որ նա ինքն է նահատակ։  

Այդ համոզմունքը նա արտահայտեց այն խոսքերով, որոնցով դիմեց գեներալի 

երկու սպասյակներին, որոնք նրան տարան ու պառկեցրին հարևան սենյակի 

բազմոցի վրա.  

— Տխրալի, բայց և միաժամանակ վսեմ տեսարան կբացվի ձեր առաջ, երբ դուք 

անկանխակալ կերպով և մաքուր մտոք հիշեք այնքան փառաբանված 

նահատակներին, որոնք իրենց զոհեցին հանուն հավատի և սուրբ մարտիրոսների 

դասը կարգվեցին։ Ինձ նայելով, դուք տեսնում եք, թե ինչպես մարդ բարձր է կանգնում 

բոլոր տառապանքներից, եթե նրա սրտում ապրում են ճշմարտությունն ու 

առաքինությունը, որոնք նրան ուժ են տալիս փառավոր հաղթանակ տանելու 

ամենասոսկալի տառապանքի դեմ։  

Այդ ժամանակ աստծո ծառայի դեմքը շուռ տվին դեպի պատը, և նա իսկույն քնեց։  

Նրա քունն անհանգիստ էր։  



Երազում տեսավ, թե ցերեկը ֆելդկուրատի պարտականություն է կատարում, իսկ 

երեկոյան հյուրանոցում աշխատում այն բարապան Ֆաուստինի փոխարեն, որին 

Շվեյկը չորրորդ հարկից ցած էր նետել։  

Ամեն կողմից նրա վրա բողոքներ էին ուղարկում գեներալին, թե նա 

պատվիրատուի մոտ շիկահերի փոխարեն սևահեր կին է բերել, իսկ մարդաթող 

կրթված տիկնոջ փոխարեն՝ անկիրթ այրի։  

Առավոտյան նա արթնացավ մկան պես քրտնած։ Ստամոքսը խանգարվել էր, իսկ 

ուղեղն այն միտքն էր ծակում, թե Մորավիայի իր ֆարարն իր համեմատությամբ 

կատարյալ հրեշտակ է։  

Շվեյկը նորից իր երթային վաշտում  

Դատարանի երեկվա առավոտյան նիստում Շվեյկի գործով աուդիտորի 

պարտականություն կատարող մայորը նույն այն մայորն էր, որն երեկոյան գեներալի 

տանը ֆելդկուրատի հետ բրուդերշաֆտ էր խմում և նիրհում։  

Ոչ ոք չգիտեր, թե երբ և ինչպես մայորը հեռացավ գեներալի մոտից։ Բոլորն 

այնպիսի վճակի մեջ էին, որ նրա բացակայությունը ոք չնկատեց, իսկ ինքը գեներալը 

նույնիսկ չէր կարողանում որոշել, թե իր հետ հյուրերից որն է խոսում։ Արդեն երկու 

ժամից ավելի մայորը հյուրերի մեջ չէր, իսկ գեներալը բեղերը ոլորելով և 

հիմարավարի ժպտալով՝ գոռում էր․  

― Լա՛վ ասացիք, պարոն մայոր։  

Առավոտյան մայորին ոչ մի տեղ գտնել չկարողացան։ Նրա շինելը, ինչպես և թուրը, 

միջանցքում կախարանից կախված էր, չկար միայն սպայական գլխարկը։ 

Ենթադրեցին, թե երևի արտաքնոցներից մեկում քնած կլինի։ Խուզարկեցին բոլոր 

արտաքնոցները, բայց մայորին չհայտնաբերեցին։ Նրա փոխարեն երրորդ հարկում 

գտան մի քնած պորուչիկ, որը նույնպես գեներալի հյուրերից էր։ Նա քնած էր 

ծնկաչոք, ունիտազի վրա կռացած, քանզի քունը տարել էր փսխելու ժամանակ։  



Մայորը կարծես ջրի տակն էր անցել։ Բայց եթե մեկն ու մեկը ներս նայեր այն խուցի 

վանդակապատ լուսամուտից, որտեղ կալանված էր Շվեյկը, ապա կտեսներ, որ մի 

մահճակի վրա ռուսական շինելի տակ քնած են երկու հոգի։ Շինելի տակից երևում 

էին երկու զույգ սապոգներ, խթանավոր սապոգները մայորինն էին, անխթանները՝ 

Շվեյկինը։  

Նրանք պառկած էին կատվի ձագերի պես իրար կպած։ Շվեյկի թաթը հանգչում էր 

մայորի գլխի տակ, իսկ մայորը գրկել էր Շվեյկի իրանը, հպվելով նրան, ինչպես 

լակոտը քած շանը։  

Դրա մեջ ոչ մի հանելուկային բան չկար, իսկ ինչ վերաբերվում է մայորին, ապա 

նրա արածը պարզապես հանդիսանում էր ծառայողական պարտքի գիտակցման 

արգասիք։  

Հավանաբար պատահել է, որ դուք մեկն ու մեկի հետ նստել եք մինչև լուսաբաց, և 

հանկարծ ձեր բաժակակիցը բռնել է գլուխը, տեղից վեր թռել և գոռացել․ «Հիսո՜ւս 

Քրիստոս, ես ժամը ութին պետք է պաշտոնավայրում լինեի»։ Դա այսպես կոչված 

ծառայողական պարտքի գիտակցման նոպա է, որ մարդու բռնում է խղճի խայթի 

ներգործության հետևանքով։ Այդ ազնիվ նոպայով բռնված մարդուն ոչինչ չի կարող 

հետ կանգնեցնել սրբազան համոզմունքից, թե նա պարտավոր է անհապաղ լրացնել 

այն բացը, որ թույլ է տվել իր ծառայության մեջ։ Հենց դրանք են այն անգլխարկ 

ուրվականները, որոնց բարապանները հիմնարկությունների միջանցքներում բռնում 

և իրենց խցիկներում պառկեցնում են թախտի վրա, որ մի լավ քնեն։  

Ճիշտ այդպիսի նոպա էր բռնել մայորին այդ գիշեր։ Երբ նա արթնացել էր 

բազկաթոռի մեջ, հանկարծ մտքովն անցել էր, թե պետք է անմիջապես Շվեյկին 

հարցաքննի։ Ծառայողական պարտքի գիտակցման այդ նոպան վրա էր հասել 

այնպես հանկարծակի, իսկ մայորն էլ նրան ենթարկել էր այնպիսի արագությամբ ու 

վճռականությամբ, որ նրա անհետանալն ու բացակայությունը ոչ ոք չնկատեց։ Բայց 



դրա փոխարեն շատ ավելի զգալի եղավ նրա ներկայությունը զինվորական բանտի 

պահակատանը, ուր նա ներս ընկավ ռումբի նման։  

Հերթապահ ֆելդֆեբելը քնած էր սեղանի հետևում նստած, իսկ նրա շուրջը 

բազմապիսի պոզաներով ննջում էին ժամապահները։  

Մայորը, գլխարկը թեք դրած, սկսեց այնպես հայհոյել, որ հորանջողներն այդպես էլ 

մնացին բերանները բաց, բոլորի դեմքերն այլայլվեցին։ Վհատված և մի տեսակ 

ծամածռվելով, մայորին նայում էր ոչ թե զինվորների ջոկատ, այլ սեպերը բացած 

կապիկների մի ոհմակ։  

Մայորը բռունցքը խփեց սեղանին և ֆելդֆեբելի վրա բղավեց.  

— Հե՛յ, բռի գեղացի, հազար անգամ ձեզ ասել եմ, որ ձեր զինվորները հոտած 

խոզերի բանդա են։— Դիմելով քարացած զինվորներին, նա գոռաց.— Զինվորնե՛ր, ձեր 

աչքերից ապուշություն է թափվում նույնիսկ այն ժամանակ, երբ քնած եք, իսկ երբ 

արթնանում եք, անասուննե՛ր, դեմքներդ այնպես եք ծամածռում, որ կարծես ամեն 

մեկդ մի վագոն դինամիտ եք խժռել։  

Դրան հետևեց մի երկար ու հանգամանալից քարոզ ժամապահների 

պարտականությունների մասին, և ի վերջո մայորը պահանջեց անհապաղ բացել այն 

խուցը, որտեղ գտնվում է Շվեյկը, քանի որ ցանկանում է հանցագործին նոր 

հարցաքննության ենթարկել։  

Ահա այդպես մայորը գիշերն ընկավ Շվեյկի մոտ։  

Նա Շվեյկի խուցը մտավ այն ժամանակ, երբ, ինչպես ասում են, այլևս գլխին խելք 

չկար։  

Նրա վերջին պոռթկումն այն եղավ, որ հրամայեց բանտի բանալիներն իրեն 

հանձնել։  



Ֆելդֆեբելը մայորի այդ պահանջից իրեն կորցրեց, բայց, հիշելով իր 

պարտականությունները, հրաժարվեց բանալիները հանձնել, մի բան, որ 

անսպասելիորեն մայորի վրա շատ լավ տպավորություն գործեց։  

— Հե՛յ, հոտած խոզերի բանդա,— գոռաց նա բակում,— եթե բանալիներն հանձնեիք, 

ես ձեզ ցույց կտայի։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել,— պատասխանեց ֆելդֆեբելը, — ստիպված եմ ձեզ 

վրա դուռը փակել և ձեր անվտանգության համար կալանավորի մոտ պահակ 

նշանակել։ Եթե կցանկանաք դուրս գալ, պարոն մայոր, բարի եղեք դուռը ծեծել։  

— Հե՛յ, ապուշ,— ասաց մայորը,— կապի՛կ, ուղտի՛ մեկը, կարծում ես ինչ-որ 

կալանավորից վախենո՞ւմ եմ, որ ուզում ես նրան հարցաքննելիս պահակ 

կանգնեցնել։ Գրո՛ղը տանի ձեզ, դուռը կողպեցեք վրաս և ռադ եղեք։  

Դռան վերևի փոքրիկ լուսամուտում ցանցապատ լապտերի մեջ ամփոփված և 

պատրույգն իջեցրած նավթի լամպն այնքան աղոտ լույս էր արձակում, որ մայորը 

դժվարությամբ գտավ քնից արթնացած Շվեյկին, որը, իր նարի մոտ ձիգ կանգնած, 

համբերությամբ սպասում էր, թե այդ այցելությունն ինչով է վերջանալու։  

Շվեյկը որոշեց, թե ամենաճիշտն այն կլինի, որ ներկայանա պարոն մայորին, ուստի 

եռանդագին զեկուցեց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր, առկա է մեկ կալանավոր, ուրիշ 

դեպքեր չեն պատահել։  

Մայորն հանկարծ մոռացավ, թե ինչի համար է եկել այդտեղ, և ասաց.  

— Ազա՛տ։ Ո՞ւր է քո այդ կալանավորը։  

— Կալանավորը, համարձակվում եմ զեկուցել, ես ինքս եմ,— հպարտ 

պատասխանեց Շվեյկը։  

Սակայն մայորն այդ պատասխանի վրա ուշադրություն չդարձրեց, քանի որ 

գեներալի գինին ու լիկյորները նրա ուղեղի մեջ հարուցեցին վերջին ալկոհոլային 



ռեակցիան, և նա հորանջեց այնպես զարհուրելի, որ եթե նույնն աներ մի ոչ 

զինվորական, անպայման ծնոտը դուրս կընկներ։ Մայորի այդ հորանջը նրա մտքերն 

ուղղեց դեպի ուղեղի այն գալարները, որտեղ պահվում է երգելու ձիրքը։ Նա 

անկաշկանդ ընկավ Շվեյկի նարին փռված ներքնակի վրա և այնպիսի ձայնով, որով 

իր վախճանից առաջ ճղղում է կիսամորթ խոզի ճուտը, զլեց.  

Oh Tannenbaum, oհ Tannenbaum! 

Wie schön sind deine Blätterr![14] 

Նա այդ ֆրազն իրար հետևից կրկնեց մի քանի անգամ, մեղեդին հարստացնելով 

անհոդաբաշխ կաղկանձյուններով։ Ապա արջի քոթոթի պես ընկավ մեջքի վրա, կուչ 

եկավ ու տեղնուտեղը խռմփաց։  

— Պարո՛ն մայոր,— փորձեց նրան արթնացնել Շվեյկը,― համարձակվում եմ 

զեկուցել, ձեզ վրա ոջիլ կքաշվի։  

Բայց դա անօգուտ եղավ։ Մայորը մեռելի պես քնած էր։  

Շվեյկը խանդաղատանքով նայեց նրան և ասաց․  «Որ այդպես է քնիր, նանի՜կ, 

նանի՜կ, հարբեցողի մեկը»,— և նրան ծածկեց շինելով։ Առավոտյան նրանց գտան 

իրար ամուր հպված։  



Ժամը իննի մոտ, անհետացած մայորին որոնելու ամենաթունդ պահին, Շվեյկը 

նարից ցած իջավ և անհրաժեշտ համարեց պարոն պետին արթնացնել․ վրայից քաշեց 

ռուսական շինելը և սկսեց եռանդով ցնցել, մինչև որ, վերջապես, մայորը բարձրացավ 

ու նստեց նարի վրա։ Նա բութ հայացքով նայեց Շվեյկին, կարծես նրա մեջ որոնելով 

այն հարցի լուծումը, թե իրեն ինչ է պատահել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն մայոր,— ասաց Շվեյկը,— արդեն մի քանի 

անգամ պահակատնից եկել են այստեղ տեսնելու, թե արդյոք դեռ կենդանի՞ եք։ Այդ 

պատճառով հիմա ես ինձ թույլ տվի ձեզ արթնացնել, քանի որ չգիտեմ, թե դուք որ 

ժամին եք վեր կենում։ Ուգրժինևեսի գարեջրագործարանում մի տակառագործ էր 

աշխատում։ Նա սովորաբար քնում էր մինչև առավոտվա ժամը վեցը, բայց եթե 

նույնիսկ մի քառորդ ժամ ավելի քներ, այսինքն մինչև վեցն անց տասնհինգ րոպե, 

դրանից հետո կմրափեր մինչև կեսօր. այդպես արեց այնքան ժամանակ, մինչև որ 

գործարանից վռնդեցին։ Հետո նա բարկությունից վիրավորական խոսքեր ասաց 

եկեղեցու և կայսրական գերդաստանի անդամներից մեկի հասցեին։  

— Դու հիմա՞լ ես։ Այո՛,— գոռաց մայորը ոչ առանց փոքր ինչ վհատվելու, քանի որ 

երեկվա դեպքից հետո նրա գլուխը նման էր ջարդված պուտուկի, և նրա համար դեռ 

հասկանալի չէր, թե ինչու է այդտեղ նստած, թե ինչու է պահակատնից մարդ եկել և թե 

ինչու իր առջև կանգնած այդ տղան այնպիսի անմտություններ է դուրս տալիս, որ 

մարդ ոչ սկիզբը կհասկանա, ոչ վերջը։ Նրան ամեն ինչ թվում էր շատ տարօրինակ։ 

Աղոտ կերպով հիշում էր, որ գիշերն արդեն մի անգամ այդտեղ եղել է։ Բայց ինչո՞ւ։  

— Ես գիշերն արդեն մի անգամ այստեղ եղե՞լ եմ,— հարցրեց նա ոչ այնքան 

համոզված։  

— Համաձայն հրամանի, պարոն մայոր,— պատասխանեց Շվեյկը,— որքան ես 

հասկացա պարոն մայորի խոսքերից, համարձակվում եմ զեկուցել, դուք, պարոն 

մայոր, եկել էիք ինձ հարցաքննելու։  



Այդտեղ մայորի միտքը պայծառացավ, նա նայեց իրեն, ապա աչք ածեց շուրջը, 

ասես մի բան փնտրելով։  

— Բարեհաճեցեք ոչ մի բանի համար չանհանգստանալ, պարոն մայոր,— 

հանգստացրեց նրան Շվեյկը։— Դուք արթնացաք ճիշտ այն տեսքով, որով եկաք։ Դուք 

այստեղ եկաք առանց շինելի, առանց թրի, բայց գլխարկով։ Գլխարկն ահա այնտեղ է։ 

Ստիպված էի ձեր ձեռքից վերցնել, քանի որ ուզում էիք դնել ձեր գլխի տակ։ 

Շքերթային սպայական գլխարկը ցիլինդրի պես բան է։ Ցիլինդրի վրա քնել 

կարողանում էր միայն Լոդինեցում ապրող պան Կարդերազը։ Պատահում էր, 

գինետանը պառկում էր նստարանի վրա, ցիլինդրը դնում գլխի տակ (ախր նա 

թաղումների ժամանակ երգում էր և թաղման էր գնում ցիլինդրով) ինքն իրեն 

ներշնչում, թե ցիլինդրը չպետք է տրորի։ Ամբողջ գիշերը իր քաշի աննշան մի մասով 

ճախրում էր ցիլինդրի վրա, այնպես որ դա ցիլինդրին ոչ մի վնաս չէր պատճառում, 

դեռ ընդհակառակը՝ օգուտ էր տալիս։ Քնի մեջ կողքից-կողք շուռ գալով, Կարդերազը 

իր մազերով ցիլինդրն այնպես էր փայլեցնում, որ միշտ նոր հարդուկածի նման էր 

լինում։  

Մայորը, որ հիմա արդեն հասկանում էր, թե բանն ինչ է, առաջվա պես բութ 

հայացքով նայելով Շվեյկին՝ ասաց․  

— Դու հիմարանա ՞լ։ Այո՞։ Ես լինել այստեղ, ես գնալ այստեղից...— Նա վեր կացավ, 

մոտեցավ դռանը և սկսեց ամբողջ թափով ծեծել։  

Մինչ կգային դուռը բացելու, նա կարողացավ Շվեյկին ասել․  

— Եթե հեռագիր չգալ, թե դու՝ դու ինքդ, ապա լինես կախված։  

— Սրտանց շնորհակալ եմ,— պատասխանեց Շվեյկը,— ես գիտեմ, պարոն մայոր, 

որ դուք իմ մասին շատ եք մտածում, բայց եթե, պարո՛ն մայոր, ներքնակից ձեզ վրա 

միայն մի հատ է քաշվել, և եթե փոքր է ու մեջքը կարմրավուն, ապա համոզված եղեք, 

որ որձ է։ Եթե ձեզ վրա չեք գտնի մի ուրիշը, որ այդպես երկարավուն ու գորշ լինի և 



փորի վրա կարմրավուն զոլեր ունենա, ապա դա լավ է, թե չէ զույգ կկազմեին, իսկ այդ 

անզգամները շատ արագ են բազմանում, ավելի արագ, քան ճագարները։  

— Lassen Sie das![15]― ասաց մայորը նվաղուն ձայնով, երբ դուռը բացեցին նրա առաջ։  

Պահակատանը մայորն այլևս ոչ մի տեսարան չսարքեց։ Նա շատ զուսպ պատվիրեց 

կառք կանչել և, Պերեմիշլի զզվելի սալարկի վրա կառքի մեջ դխդխկալով, շարունակ 

մտածում էր, թե հանցագործն առաջնակարգ ապուշ է, բայց, այնուամենայնիվ, անմեղ 

անասուն է երևում, իսկ իրեն, մայորին, մնում է անել երկուսից մեկը, կամ տուն 

վերադառնալուն պես ինքնասպանություն գործել, կամ մարդ ուղարկել գեներալի 

մոտից շինելն ու թուրը բերելու և գնալ քաղաքային բաղնիք լողանալու, լողանալուց 

հետո մտնել Ֆոլգրուբերի մոտի գինետունը, այնտեղ մի լավ կազդուրվել և 

հեռախոսով քաղաքային թատրոնի տոմս պատվիրել։  

Իր բնակարանին չհասած, նա որոշեց անել վերջինը։  

Բնակարանում նրան սպասում էր մի փոքրիկ անակնկալ։ Նա վրա էր հասել ճիշտ 

ժամանակին...  

Բնակարանի միջանցքում կանգնած էր գեներալ Ֆինկը, որը բռնել էր սպասյակի 

օձիքից և, նրան ուժով մեկ թափահարելով, բղավում էր․ «Ո՞ւր է մայորդ, անասուն, 

պատասխանիր, գազա՛ն»։  

Բայց գազանը չէր պատասխանում։ Նրա դեմքը կապտել էր, քանզի գեներալը 

կոկորդը շատ ամուր էր սեղմել։  

Ժամանակին վրա հասած մայորը նկատեց, որ դժբախտ սպասյակը թևի տակ 

ամուր պահում է նրա շինելն ու թուրը, որ ակներևաբար բերել էր գեներալի տան 

միջանցքից։  

Այդ տեսարանը մայորին զվարճալի թվաց, ուստի նա կանգ առավ կիսաբաց դռան 

առաջ և սկսեց անխոս դիտել տառապանքներն իր հավատարիմ ծառայի, որն իր 

գողություններով նրան արդեն վաղուց զզվեցրել էր։  



Գեներալը մի պահ բաց թողեց կապտած սպասյակին, բայց միայն նրա համար, որ 

գրպանից մի հեռագիր հանի, որով սկսեց հարվածել սպասյակի դեմքին ու 

շրթունքներին, միաժամանակ գռռալով․ «Ի՞նչ ես արել քո մայորին, անասո՛ւն, ո՞ւր է 

քո մայոր-աուդիտորը, անասո՛ւն։ Ես կարո՞ղ եմ նրան պաշտոնական հեռագիր 

հանձնել»։  

— Ես այստեղ եմ,— ձայն ավեց մայոր Դերվոտան, որին «մայոր-աուդիտոր» և 

«հեռագիր» բառերը նորից հիշեցրին նրա ուղղակի պարտականությունները։  

— Վա՛հ,— բացականչեց գեներալ Ֆինկը,— դու վերադարձա՞ր։  

Նրա ձայնի տոնի մեջ այնքան թույն կար, որ մայորը ոչինչ չպատասխանեց և 

անվճռականորեն շարունակեց կանգնած մնալ դռան առաջ։  

Գեներալը նրան հրամայեց իր հետևից մտնել սենյակ, և երբ նրանք նստեցին, նա 

սպասյակի դեմքի վրա քրքրված հեռագիրը նետեց սեղանին և ողբերգական ձայնով 

ասաց.  

— Կարդա՛, սա քո արածն է։  

Մինչ մայորը կկարդար հեռագիրը, գեներալը հետ ու առաջ էր վազվզում 

սենյակում, աթոռներն ու աթոռակները շուռ տալով և գոռալով.  

— Եվ այնուամենայնիվ ես նրան կախել կտամ։  

Հեռագրի բովանդակությունն այս էր․  

«Տասնմեկերորդ երթային վաշտի հանձնակատար Յոզեֆ Շվեյկը, գործուղված 

լինելով որպես զորաբնակարանապետ, սույն ամսի 16-ին անհետ կորել է Խիրով—

Ֆելդշտայն անցումի ժամանակ։ Անհապաղ հետևակ զինվոր Շվեյկին ուղարկել 

Վոյայլիչ՝ բրիգադի շտաբ»։  

Մայորը բացեց սեղանի արկղը, հանեց քարտեզը և սկսեց միտք անել. քանի որ 

Ֆելդշտայնը գտնվում է Պերեմիշլից քառասուն կիլոմետր դեպի հարավ-արևելք, ապա 

անլուծելի հանելուկ է, թե ինչպե՛ս է Շվեյկը ռուսական համազգեստ ձեռք բերել մի 



վայրում, որը հարյուրհիսուն կիլոմետր ռազմաճակատից հեռու է, քանի որ 

խրամատները ձգվում են Սոկալ — Տուրզե — Կոզլով գծով։  

Երբ մայորը գեներալին այդ բանն ասաց և քարտեզի վրա ցույց տվեց այն վայրը, 

որտեղ ըստ հեռագրի Շվեյկը կորել էր մի քանի օր առաջ, գեներալը եզան պես 

բառաչեց, զգալով, որ դաշտային դատարանի վրա դրած իր բոլոր հույսերն ի դերև 

եղան։ Նա մոտեցավ հեռախոսին, զանգահարեց պահակատուն և հրամայեց 

անհապաղ կալանավոր Շվեյկին բերել իր մոտ՝ մայորի բնակարանը։ Սպասելով այդ 

հրամանի կատարմանը, գեներալը անասելի նզովքներով իր ափսոսանքն էր 

հայտնում, որ չի կարգադրել Շվեյկին կախել անհապաղ, իր անձնական ռիսկով, 

առանց որևէ հարցաքննության։  

Մայորն առարկում և մի գլուխ ինչ-որ բան էր պնդում օրենքի և արդարության 

մասին, որոնք քայլում են ձեռք-ձեռքի տված, ճոռոմ պարբերություններով 

ճառախոսում էր արդար դատի, դատական ճակատագրական սխալների և 

առհասարակ այն ամենի մասին, ինչ գլուխն էր գալիս, որովհետև խումարից գլուխը 

սաստիկ ցավում էր, և նա խոսակցությամբ մտքերը ցրելու կարիք էր զգում։  

Երբ, վերջապես, Շվեյկին բերին, մայորը նրան հրամայեց բացատրել թե 

Ֆելդշտայնի մոտ ի՛նչ է պատահել և առհասարակ ինչպես է լույս ընկել այդ ռուսական 

համազզեստը։  

Շվեյկն հանգամանորեն ամեն ինչ բացատրեց, իր դրույթները հիմնավորելով 

մարդկային ձախորդությունների պատմությունից բերած օրինակներով։ Երբ մայորը 

հարցրեց, թե հապա ինչո՞ւ նա այդ մասին հարցաքննության ժամանակ չի հայտնել, 

Շվեյկը պատասխանեց, թե, ճիշտն ասած, այդ ժամանակ ոչ ոք նրան այդ մասին չի 

հարցրել, թե բոլոր հարցերը հանգում էին միայն մի բանի. «Ընդունո՞ւմ եք, որ թշնամու 

համազգեստը հագել եք ձեր հոժար կամքով և առանց որևէ ճնշման»։— Քանի որ դա 

ճիշտ էր, ապա նա ուրիշ ոչինչ չէր կարող ասել, բացի հետևյալից․ «Անպայման, այո, 



իսկապես, ճիշտ այդպես, անկասկած»։ Իսկ մյուս կողմից նա դատարանում ժխտել է 

իրեն ներկայացված այն մեղադրանքը, թե իբր թագավոր կայսրին դավաճանել է։  

— Այս մարդը պարզապես ապուշ է,— ասաց գեներալը մայորին։— Շորերը հանել 

լճակի ամբարտակի վրա և հագնել ռուսական համազգեստ, որ աստված գիտե ով է 

թողել այնտեղ, թույլ տալ, որ իրեն մտցնեն ռուս գերիների խմբի մեջ,— այդպիսի բանի 

ընդունակ է միայն ապուշը։  

― Համարձակվում եմ զեկուցել,— պատասխանեց Շվեյկը,— ես ինքս էլ հաճախ 

նկատում եմ, որ տկարամիտ եմ, մանավանդ իրիկնադեմին...  

— Ձա՛յնդ, ավանակ,— գոռաց նրա վրա մայորը և գեներալին հարցրեց, թե հիմա 

Շվեյկին ինչ պետք է անել։  

― Թող նրան բրիգադում կախեն,— վճռեց գեներալը։  

Մի ժամ անց Շվեյկին պահակախմբի հսկողությամբ տարան կայարան, որպեսզի 

հասցնեն Վոյալիչ՝ բրիգադի շտաբը։  

Բանտում Շվեյկը իրենից հետո մի փոքրիկ հիշատակ թողեց ․  պատի վրա մի 

տաշեղի կտորով երեք սյունակների մեշ խզբզեց այն բոլոր սուպերի, սոուսների և 

ակրատների ցուցակը, որ կերել էր նախքան պատերազմը։ Դա յուրահատուկ բողոք էր 

այն բանի դեմ, որ քսանչորս ժամվա ընթացքում բերանը բան չէր դրել։  

Շվեյկի հետ միասին բրիգադ ուղարկվեց հետևյալ գրությունը. «№ 469 հեռագրի 

հիման վրա հետևակ զինվոր Յոզեֆ Շվեյկը, որ փախել է տասնմեկերորդ երթային 

վաշտից, հետագա հետաքննության համար հանձնվում է բրիգադի շտաբին»։  

Պահակախումբը, որ բաղկացած էր չորս հոգուց, իրենից ներկայացնում էր տարբեր 

ազգությունների մի խառնուրդ։ Նրա մեջ կար լեհ, հունգարացի, գերմանացի և մի չեխ, 

որին, եֆրեյտորի աստիճան ունենալու համար, պահակախմբի պետ էին նշանակել և 

որն իր հայրենակից կալանավորի առաջ լոպպազանում էր, ցուցադրելով նրա 

նկատմամբ ունեցած իր անսահմանափակ իշխանությունը։ Երբ Շվեյկը կայարանում 



միզելու թույլտվություն խնդրեց, եֆրեյտորը շատ կոպիտ պատասխանեց, թե նա 

կարող է միզել բրիգադ հասնելուց հետո։  

— Լա՛վ,— համաձայնեց Շվեյկը,— միայն թե այդ հրամանը ինձ տվեք գրավոր, 

որպեսզի, երբ միզափամփուշտս պայթի՝ բոլորն իմանան, թե մեղավորն ով է եղել։ 

Դրա համար օրենք կա, պարոն եֆրեյտոր։  

Եֆրեյտորը, որ բռի գեղացի էր, այդ միզափամփուշտից վախեցավ, և ամբողջ 

պահակախումբը Շվեյկին կայարանի միջով հանդիսավորապես տարավ արտաքնոց։  

Առհասարակ եֆրեյտորը ճանապարհորդության ընթացքում մոլեգնած մարդու 

տպավորություն էր գործում և իրեն այնպես գոռոզ էր պահում, որ կարծես հենց 

հաջորդ օրը առնվազն կորպուսի հրամանատարի կոչում պիտի ստանար։  

Երբ նրանք նստեցին Պերեմիշլ — Խիրով ուղղությամբ մեկնող գնացքը, Շվեյկը 

նրան ասաց.  

— Պարոն եֆրեյտոր, երբ նայում եմ ձեզ, միտս է գալիս եֆրեյտոր Բոզբը, որ 

ծառայում էր Տրենտոյում։ Երբ Բոզբին եֆրեյտոր դարձրին, առաջին իսկ օրվանից նրա 

ծավալն սկսեց մեծանալ։ Թշերն սկսեցին ուռել, իսկ փորն այնպես փքվեց, որ հետևյալ 

օրը նույնիսկ պետական շալվարը վրան չէր կոճկվում։ Բայց ամենից վատն այն էր, որ 

ականջներն սկսեցին երկարել։ Նրան ուղարկեցին լազարեթ, և գնդի բժիշկն ասաց, թե 

բոլոր եֆրեյտորներին այդպիսի բան է պատահում։ Սկզբում նրանք ուռչում են, բայց 

ոմանց մոտ դա արագ է անցնում, իսկ տվյալ հիվանդի վիճակը շատ ծանր է և նա 

կարող է պայթել, քանի որ հիվանդությունը եֆրեյտորական աստղանիշից անցել է 

պորտին։ Նրան փրկելու համար ստիպված եղան աստղանիշը կտրել, և անմիջապես 

փուքն անցավ։  

Այդ պահից ի վեր Շվեյկն իզուր էր ջանում եֆրեյտորի հետ զրույցի բռնվել և նրան 

բարեկամաբար բացատրել, թե զինվորներն ինչու են ասում, որ եֆրեյտոր կոչվածը 

վաշտի պատիժն է։  



Եֆրեյտորը ոչինչ չէր պատասխանում, միայն մռայլադեմ սպառնում էր, որ դեռ 

հետո կերևա, թե նրանց երկուսից որը կծիծաղի, երբ հասնեն բրիգադ։ Կարճ ատած, 

հայրենակիցը չէր արդարացնում Շվեյկի հույսերը։ Իսկ երբ Շվեյկը եֆրեյտորին 

հարցրեց, թե նա որտեղացի է, վերջինս պատասխանեց․ «Քո գործը չի»։  

Շվեյկն ամեն կերպ փորձում էր եֆրեյտորին խոսեցնել։ Պատմեց, թե առաջին 

անգամ չէ, որ իրեն տանում են պակահախմբի հսկողությամբ, թե նա միշտ էլ իրեն 

ուղեկցողների հետ լավ ժամանակ է անցկացրել։  

Բայց եֆրեյտորը շարունակում էր լռել, իսկ Շվեյկն էլ չէր սսկվում․  

— Ինձ թվում է, պարոն եֆրեյտոր, որ ձեզ մեծ դժբախտություն է պատահել, քանի 

որ խոսելու ընդունակությունը կորցրել եք։ Ես դարդոտ եֆրեյտորներ շատ եմ տեսել, 

բայց ձեզ պես վշտից իրեն կորցրած եֆրեյտորի, ներեցեք և մի բարկանաք, պարոն 

եֆրեյտոր, դեռ չեմ հանդիպել։ Վստահեցեք ինձ, ասացեք ինչն է ձեզ այդպես տանջում։ 

Գուցե կկարողանամ ձեզ մի խորհուրդ տալ, քանի որ այն զինվորը, որին տանում են 

պահակախմբի հսկողությամբ, միշտ էլ ավելի շատ փորձ է ունենում, քան նրա վրա 

հսկողը։ Կամ մի բան պատմեցեք, պարոն եֆրեյտոր, որպեսզի ժամանակն արագ 

անցնի։ Պատմեցեք, օրինակ, թե ձեր ծնննդավայրի շրջակայքում ինչ կա, արդյոք 

լճակներ կամ բերդի ավերանկեր կան։ Կարող եք մեզ այն էլ հայտնել, թե այդ 

ավերակների հետ ինչ ավանդություն է կապված։  

― Հերիք է,— գոռաց հանկարծ եֆրեյտորը։  

— Բախտավոր մարդ եք,— ուրախացավ Շվեյկը,— իսկ ուրիշներին միշտ որևէ բան 

հերիք չի անում։  

— Բրիգադում քեզ խելքի կբերեն, իսկ ես չեմ ուզում քեզ հետ գլուխ դնել,— դա եղավ 

եֆրեյտորի վերջին խոսքը, որից հետո նա խորասուզվեց կատարյալ լռության մեջ։  

Պահակներն առհասարակ քիչ էին զվարճանում։ Հունգարացին գերմանացու հետ 

զրուցում էր մի հատուկ եղանակով, քանի որ գիտեր միայն գերմաներեն «jawohl»[16] և 



«was?»[17] բառերը։ Երբ գերմանացին նրան մի բան էր պատմում, հունգարացին գլխով 

էր անում և շարունակ կրկնում «jawohl», իսկ երբ գերմանացին լռում էր, ասում էր․ 

«was?» և գերմանացին նորից էր սկսում։ Պահակ չեխն իրեն պահում էր 

արիստոկրատավարի, ոչ ոքի վրա ուշադրություն չէր դարձնում և զվարճանում էր 

նրանով, որ խնչում էր հատակին, շատ հմտորեն օգտագործելով աջ ձեռքի բութ 

մատը, ապա, մտազբաղ, հրացանի կոթով խլինքը դեսուդեն էր քսմսում, հետո 

կեղտոտված կոթը մաքրում շալվարին քսելով, միաժամանակ անդադար քրթմնջալով, 

«Սո՜ւրբ կույս»։  

— Քեզ մի տեսակ չի հաջողվում,— ասաց նրան Շվեյկը։— Բոիշչեում, նկուղային 

բնակարանում, մի ավլող էր ապրում, անունը Միխաչեկ։ Նա մեկ-մեկ խնչում էր 

լուսամուտի ապակու վրա և այնպես վարպետորեն քսմսում, որ ստացվում էր այն 

պատկերը, թե ինչպես Լիբուշան Պրագային փառք է գուշակում։ Ամեն մի պատկերի 

համար նա կնոջից այնպիսի պետական թոշակ էր ստանում, որ շարունակ ման էր 

գալիս քիթ ու մռութն ուռած։ Սակայն այդ զբաղմունքից նա ձեռք չքաշեց և 

շարունակում էր կատարելագործվել։ Ճիշտ է, դա նրա միակ զվարճությունն էր։  

Լեհը ոչինչ չպատասխանեց, և ի վերջո ամբողջ պահակախումբը խորասուզվեց 

կատարյալ լռության մեջ, կարծես թաղման էին գնում և բարեպաշտորեն խորհում 

ննջեցյալի մասին։  

Այդպես մոտենում էին Վոյալիչին, որտեղ գտնվում էր բրիգադի շտաբը։  

* * *  

Այդ միջոցին բրիգադի շտաբում տեղի էին ունեցել էական փոփոխություններ։  

Շտաբի պետ էր նշանակվել գնդապետ Հերբիխը։ Նա ռազմական մեծ 

ընդունակություններ ուներ, որոնք արտահայտվում էին պոդագրայի նոպան բռնելիս։ 

Սակայն մինիստրությունում նա շատ ազդեցիկ մարդիկ ուներ, որոնց շնորհիվ 

թոշակի չէր գնում, այլ քարշ էր գալիս զանազան խոշոր զինվորական միավորումների 

շտաբներում, ստանում բարձր ռոճիկներ՝ պատերազմական ժամանակի 



ամենաբազմատեսակ հավելումներով, և պաշտոնում մնում էր այնքան ժամանակ, 

մինչև որ պոդագրայի հերթական նոպայի պահին որևէ հիմարություն էր անում։ 

Դրանից հետո նրան փոխադրում էին մի այլ տեղ, սովորաբար պաշտոնի 

բարձրացումով։ Ճաշի ժամանակ նա սպաների հետ խոսում էր բացառապես իր ոտքի 

այտուցավորված բութ մատի մասին, որն երբեմն այնպես էր ուռչում, որ գնդապետը 

ստիպված էր լինում հատուկ չափսի սապոգ հագնել։  

Ուտելու ժամանակ նրա ամենահաճելի զվարճությունն էր՝ բոլորին պատմել, թե 

այդ մատը անդադար քրտնում է, թե շարունակ հարկ է լինում բամբակով փաթաթել և 

թե մատի քրտինքից թթված մսասուպի հոտ է գալիս։  

Հասկանալի է, թե ինչու ամբողջ սպայական կազմը անկեղծ ուրախությամբ էր 

Հերբիխին հրաժեշտ տալիս, երբ նրան որևէ այլ աեղ էին փոխադրում։ Բայց 

ընդհանուր առմամբ նա սիրալիր պարոն էր։ Կրտսեր սպաների հետ վարվում էր 

մտերմաբար և նրանց պատմում, թե մի ժամանակ ինչքա՛ն էր խմում և ինչպիսի 

համեղ բաներ ուտում, քանի դեռ այդ ցավն իրեն չէր բռնել։  

Երբ Շվեյկին հասցրին բրիգադ և հերթապահ սպայի հրամանով նրան 

համապատասխան գրություններով հանդերձ բերին գնդապետ Հերբիխի մոտ, 

վերջինիս սենյակում նստած էր պոդպորուչիկ Դուբը։  

Սանոկ-Սամբոր ռազմերթից մի քանի օր անց պոդպորուչիկ Դուբին մի նոր 

փորձանք էր պատահել։  

Ֆելդշտայնը անցնելուց հետո տասնմեկերորդ երթային վաշտը պատահել էր ձիերի 

մի գումակի, որին քշում էին դեպի Սուդովա-Վիշնյայիում գտնվող դրագունական 

գունդը։ Պոդպորուչիկ Դուբը ինքն էլ չէր իմանում, թե ինչպես հանկարծ խելքին փչեց 

պորուչիկ Լուկաշին ցույց տալ իր ձիավարական վարպետությունը և թե ինչպես 

ցատկեց ձիու վրա և նրա հետ միասին անհետացավ մի գետահովտում, որտեղ հետո 

պոդպորուչիկ Դուբին գտան մի փոքրիկ ճահճի մեջ այնպես պինդ խրված, որ 

ամենահմուտ այգեպանն էլ չէր կարող նրան այդպես տնկել։ Երբ օղապարանով նրան 



այնտեղից դուրս քաշեցին, պոդպորուչիկ Դուբը ոչ մի բանից չէր գանգատվում, միայն 

մահամերձի պես տնքում էր։ Այդ վիճակում նրան տարել էին բրիգադի շտաբ, որի 

մոտով անցնում էին, և պառկեցրել մի փոքրիկ լազարեթում։ Մի քանի օր հետո ուշքը 

տեղն էր եկել, և բժիշկը ասել էր, թե մի երկու-երեք անգամ մեջքին ու փորին յոդ 

կքսեն, որից հետո նա համարձակ կարող է գնալ ու հասնել իր վաշտին։  

Հիմա պոդպորուչիկ Դուբը նստած էր գնդապետ Հերբիխի մոտ և նրա հետ զրուցում 

էր զանազան հիվանդությունների մասին։  

Տեսնելով Շվեյկին, Դուբը, որին հայտնի էր հանձնակատարի հանելուկային 

անհետացումը, բարձրաձայն գոռաց.  

— Ուրեմն, դու նորից այստե՞ղ ես։ Շատ սրիկաներ են անհետանում սատանան 

գիտե թե ուր, բայց վերադառնում են որպես ավելի թունդ սրիկաներ, և դու նրանցից 

մեկն ես։  

Պատկերն ավելի լրացնելու համար հարկ է ասել, որ ձիուն պատահած արկածի 

հետևանքով պոդպորուչիկ Դուբն ուղեղի թեթև ցնցում էր ստացել։ Ուստի չպետք է 

զարմանանք, որ, հարձակվելով Շվեյկի վրա, նա աստծուն պայքարի կոչեց ընդդեմ 

Շվեյկի և չափածո գոռաց.  

— Տե՛ր իմ երկնային, քեզ եմ դիմում ես։ Թնդանոթներն են թնդում ծխացող, սուլում 

գնդակներ թեժ ու սուրացող։ Անհաղթ զորավար, տե՛ր իմ երկնային, օգնիր հաղթելու 

այս սրիկային։ Ո՞ւր էիր կորել, անզգա՛մ, այսքան ժամանակ։ Այդ ո՞ւմ համազգեստն 

ես հագել։  

Հարկ է ավելացնել նաև, որ պոդագրայով տառապող գնդապետի գրասենյակում 

հույժ դեմոկրատական կարգեր կային, թեկուզ և միայն պոդագրայի նոպաների միջև 

ընկած պահերին։ Այստեղ լինում էին բոլոր բարձրաստիճան զինվորականները, 

որպեսզի լսեին գնդապետի դատողությունները թթված մսասուպի հոտ արձակող 

ուռած մատի մասին։  



Երբ գնդապետ Հերբիխը նոպա չէր ունենում, նրա գրասենյակը լեփ-լեցուն էր լինում 

ամենատարբեր աստիճաններ ունեցող զինվորականներով, քանզի այդ հազվադեպ 

րոպեներին նա շատ ուրախ և զրուցասեր մարդ էր դառնում, սիրում էր շուրջն 

ունկնդիրներ հավաքել և նրանց անպարկեշտ անեկդոտներ պատմել, մի բան, որ նրա 

վրա շատ լավ ներգործություն էր ունենում, իսկ մնացածներին բավականություն 

ընձեռում բռնազբոսիկ կերպով ծիծաղելու դեռևս գեներալ Լաուդոնի ժամանակվա 

հին անեկդոտների վրա։  

Այդ օրերին Հերբիխի մոտ ծառայելը շատ հեշտ էր։ Յուրաքանչյուրն անում էր, ինչ 

խելքին կփչեր, և կարելի է վստահորեն ասել, որ ամեն տեղ, ուր շտաբը գլխավորում 

էր գնդապետ Հերբիխը, մարդիկ ամբողջ ուժով գողանում և ամեն տեսակ 

հիմարություններ էին անում։  

Այդպես և այսօր։ Շվեյկի հետ միասին գնդապետի գրասենյակը խուժեցին զանազան 

զինվորական աստիճանավորներ։ Մինչ գնդապետը կկարդար շտաբին 

հասցեագրված և Պերեմիշլի մայորի ձեռքով կազմված հղագիրը, նրանք լուռ սպասում 

էին, թե հետո ինչ է լինելու։  

Պոդպորուչիկ Դուբը, սակայն, շարունակում էր Շվեյկի հետ սկսած 

խոսակցությունը իր համար սովորական հաճելի ձևով․  

— Դու ինձ դեռ չես ճանաչում, բայց երբ ճանաչես, վախից կսատկես։  

Գնդապետը շշմել էր մայորի հղած գրությունից, քանզի վերջինս այդ թուղթը 

թելադրելիս, տակավին գտնվել էր ալկոհոլային թեթև թունավորման ազդեցության 

տակ։  

Չնայած դրան, գնդապետ Հերբիխը լավ տրամադրության մեջ էր, քանի որ 

երեկվանից ցավերը դադարել էին, և նրա բութ մատն իրեն գառան պես հանգիստ էր 

պահում։  



— Ուրեմն, իսկապես ասած, ի՞նչ եք արել դուք,— հարցրեց նա Շվեյկին այնպես 

սիրալիր, որ նախանձից պոդպորուչիկ Դուբի սիրտը կծկվեց, և նա շտապեց 

պատասխանել Շվեյկի փոխարեն.  

— Այս զինվորը, պարոն գնդապետ,— ներկայացրեց նա Շվեյկին,— հիմար է 

ձևանում, որպեսզի ապուշությամբ իր հանցագործությունները քողարկի։ Ճիշտ է, ես 

ծանոթ չեմ նրա հետ ուղարկված թղթի բովանդակությանը, բայց, այնուհանդերձ, 

կռահում եմ, որ այս սրիկան դարձյալ ինչ-որ բան է արել, այն էլ մեծ մասշտաբի։ Եթե 

ինձ թույլ կտաք, պարոն գնդապետ, ծանոթանալ այդ թղթի բովանդակությանը, ապա 

ես անպայման կարող կլինեմ ձեզ որոշ ցուցումներ տալ, թե սրա հետ ինչպես պետք է 

վարվել։  

Դիմելով Շվեյկին, նա չեխերեն ասաց․  

— Դու խմում ես իմ արյունը։ Զգո՞ւմ ես։  

— Խմում եմ,— արժանապատվորեն պատասխանեց Շվեյկը։  

— Ահա տեսնում եք ինչ տիպ է, պարոն գնդապետ,— շարունակեց պոդպորուչիկ 

Դուբը արդեն գերմաներեն։— Դուք ոչինչ չեք կարող նրան հարցնել, առհասարակ 

հետը խոսել չի լինի։ Բայց վերջիվերջո խոփը դեմ կառնի քարին։ Անհրաժեշտ է նրան 

մի լավ պատժել։ Թույլ տվեք, պարոն գնդապետ...  

Պոդպորուչիկ Դուբը խորասուզվեց Պերեմիշլի մայորի թղթի ընթերցման մեջ և, 

մինչև վերջ կարդալուց հետո, հաղթականորեն գոչեց.  

— Հիմա Շվեյկ, բանդ պրծած է։ Որտե՞ղ ես թողել պետական համազգեստդ։  

— Թողել եմ լճակի ամբարտակի վրա, երբ վրաս փորձում էի այս լաթերը, որ 

իմանայի, թե դրանց մեջ ռուս զինվորն իրեն ինչպես է զգում,— պատասխանեց 

Շվեյկը։— Դա պարզապես թյուրիմացություն է։  



Շվեյկը պոդպորուչիկ Դուբին հանգամանորեն պատմեց, թե ինչ է պատահել այդ 

թյուրիմացության պատճառով։ Երբ նա վերջացրեց իր պատմությունը, պոդպորուչիկ 

Դուբը նրա վրա գոռաց.  

— Ա՛յ, հիմա արդեն դու ինձ կճանաչես։ Հասկանո՞ւմ ես, թե ինչ կնշանակե 

պետական գույքը կորցնել։ Գիտե՞ս, սրիկա, թե ինչ կնշանակե պատերազմի 

ժամանակ համազգեստը կորցնել։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ,— պատասխանեց Շվեյկը,— 

գիտեմ։ Երբ զինվորը զրկվում է համազգեստից, պետք է նորը ստանա։  

— Տե՛ր աստված,— գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը,— ավանա՛կ, անասո՛ւն, եթե մեկ էլ 

փորձես ինձ հետ այդպիսի կատակ անել, ապա պատերազմից հետո էլ դեռ մի 

հարյուր տարի կծառայես բանակում։  

Գնդապետ Հերբիխը, որ մինչ այդ հանգիստ ու գործարար տեսքով նստած էր 

սեղանի հետևում, հանկարծ դեմքը սաստիկ ծամածռեց, քանզի նրա մատը, որ մինչ 

այդ իրեն հանգիստ էր պահել, հանկարծ հեզ ու հլու գառան փոխարեն դարձավ 

մռնչացող վագր, վեցհարյուր վոլտանոց էլեկտրական հոսանք, այնպիսի մի մատ, որի 

ամեն մի ոսկրիկը մուրճով դանդաղորեն փշրում և խիճ են դարձնում։ Գնդապետ 

Հերբիխը ձեռքը թափ տվեց և ոռնաց շամփուրի վրա խորովվող մարդու ահավոր 

ձայնով.  

— Դո՛ւրս կորեք։ Մի ատրճանակ տվեք ինձ։  

Դա ծանոթ բան էր, ուստի բոլորը դուրս թռան Շվեյկի հետ միասին, որին 

պահակները հրեցին դեպի միջանցք։ Մնաց միայն պոդպորուչիկ Դուբը, որը 

ցանկացավ այդ՝ իր կարծիքով հարմար պահն օգտագործել Շվեյկին վնասելու համար 

և լաց լինելու պատրաստ գնդապետին ասաց․  

― Պարոն գնդապետ, թույլ տվեք ինձ ձեր ուշադրությունը հրավիրել այն բանի վրա, 

որ այդ զինվորը․․․  



Գնդապեհտը մլավեց և թանաքամանը շպրտեց պոդպորուչիկի վրա, որից հետո 

պոդպորուչիկը սարսափահար պատիվ տվեց և թոթովելով ․  «Իհարկե, պարոն 

գնդապետ», անհետացավ դռան հետևում։  

Դրանից հետո գնդապետի գրասենյակից դեռ երկար ժամանակ մռնչոց ու ոռնոց էր 

լսվում։ Ի վերջո ճիչերը դադարեցին։ Գնդապետի մատն անսպասելիորեն նորից 

գառնուկ դարձավ, պոդագրայի նոպան անցավ։ Գնդապետը զանգահարեց և վերստին 

հրամայեց Շվեյկին իր մոտ բերել։  

— Իսկապես քեզ ի՞նչ է պատահել,— առաջվա պես սիրալիր հարցրեց գնդապետը 

Շվեյկին։ Ամեն անախորժություն արդեն անցել էր։ Նա նորից իրեն շատ լավ էր զգում 

և այնպիսի երանության մեջ էր, որ կարծես գրգվում էր ծովափնյա պլյաժում պառկած։  

Մտերմաբար ժպտալով գնդապետին, Շվեյկը սկզբից մինչև վերջ պատմեց իր 

ոդիսականը, զեկուցեց, որ ինքը Իննսունմեկերորդ գնդի տասնմեկեորդ վաշտի 

հանձնակատարն է և չգիտե, թե առանց իրեն այնտեղ ինչպես են յոլա գնալու։  

Գնդապետը նույնպես ժպտաց, ապա արձակեց հետևյալ հրամանը․ «Շվեյկի համար 

դուրս գրել զինվորական լիտեր Լվովի վրայով մինչև Զոլտանեց կայարանը, ուր վաղը 

ժամանելու է նրա երթային գունդը, և պահեստից նրան տալ պետական մունդիր և վեց 

կրոն ութսուներկու հելլեր՝ ճանապարհապարենի փոխարեն»։  

Երբ Շվեյկը ավստրիական նոր մունդիրը հագած հեռանում էր բրիգադի շտաբից, 

դեմ առավ պոդպորուչիկ Դուբին։ Սա շատ զարմացավ, երբ Շվեյկը ըստ բոլոր 

կանոնների զեկուցեց նրան, ցույց տվեց իր փաստաթղթերը և հոգատար կերպով 

հարցրեց, թե ինչ հաղորդի պորուչիկ Լուկաշին։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ոչինչ չգտավ ասելու, բացի «Abtreten!»-ից և, նայելով հեռացող 

Շվեյկի հետևից, ինքն իրեն քրթմնջաց․ «Դու ինձ դեռ կճանաչես, աստվա՛ծ վկա, դեռ 

կճանաչես»։  

* * *  



Զոլտանեց կայարանում հավաքվել էր կապիտան Սագների ամբողջ գումարտակը, 

բացի վերջապահից` տասնչորսերորդ վաշտից, որը Լվովը թևանցելիս ինչ-որ տեղ 

կորել էր։  

Մտնելով այդ գյուղաքաղաքը, Շվեյկն իրեն գտավ բոլորովին նոր իրադրության մեջ։ 

Ընդհանուր աշխուժությունից երևում էր, որ հեռու չէր ռազմաճակատը, որտեղ 

կոտորած էր տեղի ունենում։ Ամենուրեք կանգնած էին թնդանոթներ ու գումակներ, 

բոլոր տներից դուրս էին գալիս զանազան գնդերի զինվորներ, որոնց մեջ 

առանձնապես աչքի էին ընկնում գերմանացիները, որոնք, արիստոկրատների պես, 

ավստրիացի զինվորներին սիգարետներ էին բաժանում իրենց հարուստ պաշարից։ 

Հրապարակում տեղ բռնած գերմանական խոհանոցների մոտ նույնիսկ գարեջրի 

տակառներ էին դրված։ Գերմանացի զինվորներին ճաշի և ընթրիքի ժամանակ 

գարեջուր էին տալիս, իսկ նրանց շուրջը, քաղցած կատուների պես, ցիկորիի կեղտոտ 

եփուկից ուռած փորերով, թափառում էին լքյալ ավստրիացի զինվորները։  

Երկար կապաներով պեյսավոր հրեաները, խումբ-խումբ հավաքված, ձեռքները 

թափահարելով ցույց էին տալիս արևելքում երևացող ծխի ամպերը։ Ամենուրեք 

գոռում էին, թե Բուգ գետի ափին վառվում են Ուտիշկուվը, Բուսկը և Դերևյանին։  

Պարզ լսվում էր թնդանոթների որոտը։ Նորից սկսեցին գոռգոռալ, թև ռուսները 

Գրաբովի կողմից ռմբակոծում են Կամյոնկա Ստրումիլովան և թե մարտեր են մղվում 

Բուգի երկայնքով մեկ, թե զինվորները կանգնեցնում են փախստականներին, որոնք 

արդեն պատրաստվել էին վերադառնալ Բուգի այն ափը՝ իրենց տները։  

Ամենուրեք իրարանցում էր, և ոչ ոք ստույգ չգիտեր, թե ինչ են անում ռուսները, 

արդյոք նորից հարձակմա՞ն են անցել թե շարունակում են իրենց անվերջանալի 

նահանջը ամբողջ ռազմաճակատով։  

Դաշտային ժանդարմերիայի պարեկները րոպեն մեկ գյուղաքաղաքի գլխավոր 

պարետանոց էին բերում որևէ ահաբեկված հրեայի։ Սուտ ու սխալ լուրեր տարածելու 



համար այդ դժբախտ հրեաներին այնտեղ ծեծելով արյունլվիկ էին անում և ապա բաց 

թողնում ճիպոտահարությունից կապտած հետույքներով։  

Եվ այդպես Շվեյկն ընկավ այդ իրարանցման մեջ և փորձեց գտնել իր երթային 

վաշտը։ Դեռևս կայարանում մազ մնաց, որ նա ընդհարվեր հանգրվանային 

վարչության հետ։ Երբ նա մոտեցավ այն սեղանին, ուր տեղեկություններ էին տալիս 

իրենց զորամասերը փնտրող զինվորներին, ինչ-որ կապրալ սկսեց Շվեյկի վրա գոռալ, 

թե արդյոք չէ՞ր ցանկանա, որ նրա փոխարեն ինքը գտներ նրա երթային վաշտը։ 

Շվեյկն ասաց, թե ուզում է միայն այն իմանալ, թե այս գյուղաքաղաքում որտեղ է 

տեղավորված այսինչ երթային գումարտակի Իննսունմեկերորդ գնդի տասնմեկերորդ 

վաշտը։  

— Ինձ համար շատ կարևոր է իմանալ,— ընդգծեց Շվեյկը,— թե որտեղ է 

տասնմեկերորդ երթային վաշտը, քանի որ ես այդ վաշտի հանձնակատարն եմ։  

Դժբախտաբար, հարևան սեղանի մոտ նստած էր ինչ-որ շտաբի գրագիր, որը վագրի 

պես տեղից վեր ցատկեց և նույնպես սկսեց Շվեյկի վրա գոռալ․  

― Նզովյա՛լ խոզ, հանձնակատար ես և չե՞ս իմանում, թե որտեղ է քո երթային 

վաշտը։  

Շվեյկը դեռ բերանը չէր բացել, երբ շտաբի գրագիրն անհետացավ գրասենյակում և 

այնտեղից բերեց մի չաղ պորուչիկի, որն այնպիսի պատկառելի տեսք ուներ, որ 

կարծես մսի խոշոր ֆիրմայի տեր լիներ։  

Հանգրվանային վարչությունները միաժամանակ ծուղակի դեր էին խաղում այն 

թափառական, վայրենացած զինվորների համար, որոնք, հավանաբար, դեմ չէին լինի 

ամբողջ պատերազմի ընթացքում փնտրել իրենց զորամասերը և թրև գալ 

հանգրվաններում, և որոնք հանգրվանային վարչություններում մի առանձին 

բավականությամբ էին հերթի կանգնում այն սեղանների մոտ, որոնց վերևում 

կախված էր «Miliagegeld»[18] ազդատախտակը։  



Երբ չաղ պորուչիկը ներս մտավ, ավագ գրագիրը գոչեց․  

— Habt Acht[19],— և պորուչիկը Շվեյկին հարցրեց․  

— Փաստաթղթերդ ո՞ւր են։  

Շվեյկը ներկայացրեց փաստաթղթերը, և պորուչիկը հավաստիանալով Շվեյկի՝ 

շտաբից-վաշտ մարշրուտի ճշտությանը, թղթերը վերադարձրեց և սեղանի մոտ 

նստած կապրալին բարյացակամորեն ասաց․ «Իրազեկ դարձրեք նրան»,— և նորից 

մտավ իր գրասենյակը։  

Երբ դուռը նրա հետևից շրխկալով փակվեց, շտաբային գրագիր-ֆելդֆեբելը բռնեց 

Շվեյկի ուսից և, նրան մոտեցնելով դռանը, իրազեկ դարձրեց հետևյալ կերպ․  

— Կորիր այստեղից, հոտածի՛ մեկը։  

Այդպիսով Շվեյկը նորից ընկավ այդ իրարանցման մեջ։ Հուսալով գումարտակից 

որևէ ծանոթի հանդիպել, նա երկար թափառեց փողոցներում, մինչև որ, վերջապես, 

ամեն ինչ բախտախաղի դրեց։ Կանգնեցնելով մի գնդապետի, նա կոտրատված 

գերմաներենով նրան հարցրեց, թե արդյոք պարոն գնդապետը չգիտե՞ որտեղ է 

տեղավորված նրա՝ Շվեյկի գումարտակն ու երթային վաշտը։  

— Դու կարող ես ինձ հետ չեխերեն խոսել,— ասաց գնդապետը,— ես էլ չեխ եմ։ Քո 

գումարտակը տեղավորված է շատ մոտիկ, Կլիմոնտովո գյուղում, որ երկաթգծի այն 

կողմում է, բայց ավելի լավ կլինի այնտեղ չգնաս, որովհետև Կլիմոնտովո մտնելիս 

ձեր վաշտերից մեկի զինվորները հրապարակում բավարացիների հետ կռիվ են 

սարքել։  

Շվեյկը դիմեց դեպի Կլիմոնտովո։  

Գնդապետը հետ կանչեց Շվեյկին, ձեռքը տարավ գրպանը և նրան հինգ կրոն տվեց 

սիգարետ գնելու համար, ապա մի անգամ էլ քնքշաբար հրաժեշտ տալով, թողեց 

հեռացավ, ինքն իրեն միտք անելով․ «Ի՜նչ համակրելի զինվոր է»։  



Շվեյկը շարունակեց իր ճանապարհը դեպի գյուղ։ Մտածելով գնդապետի մասին, 

նա հիշեց համանման մի դեպք, տասներկու տարի առաջ Տրենտոյում Հեբերման 

անունով մի գնդապետ կար, որը զինվորների հետ նույնպես քնքշաբար էր վարվում։ 

Բայց ի վերջո պարզվեց, որ նա արվամոլ է և Ադիջեի մոտի կուրորտում ցանկացել է 

բռնաբարել մի կադետի, նրան սպառնալով կարգապահական տույժ տալ։  

Այդպիսի մռայլ մտքերով Շվեյկն հասավ մոտակա գյուղը։ Նա առանց դժվարության 

գտավ գումարտակի շտաբը։ Չնայած որ գյուղը մեծ էր, այնտեղ միայն մի կարգին 

շինություն կար՝ գյուղական մեծ դպրոցը, որր Գալիցիայի երկրամասային 

վարչությունը այդ զուտ ուկրաինական երկրամասում կառուցել էր գյուղի 

լեհականացումն արագացնելու համար։  

Պատերազմի ժամանակ այդ դպրոցը մի քանի փուլեր էր անցել։ Այդտեղ 

տեղավորված էին եղել ռուսական և ավստրիական շտաբները, իսկ Լվովի բախտը 

որոշող մեծ մարտերի ժամանակ մարզադահլիճը դարձրել էին վիրահատարան, 

որտեղ ոտքեր ու ձեռքեր էին կտրում և գանգեր շաղափում։  

Դպրոցի հետևում, դպրոցական պարտեզում, մեծ տրամաչափի արկի պայթյունից 

մի մեծ փոս էր գոյացել։ Պարտեզի անկյունում մի հաստաբուն տանձենի կար, որի 

ճյուղից կախ ընկած տարուբերվում էր այն պարանի կտորը, որով վերջերս կախել էին 

տեղիս հունակաթոլիկ քահանային։ Նրան կախել էին տեղիս դպրոցի լեհ դիրեկտորի 

մատնությամբ և այն մեղադրանքով, թե ստարոռուսների կուսակցության անդամ է 

եղել և ռուսական օկուպացիայի ժամանակ եկեղեցում պատարագ է մատուցել 

հանուն ռուսաց ուղղափառ ցարի զենքի հաղթանակի։ Դա ճիշտ չէր, քանի որ 

մեղադրյալն այդ ժամանակ առհասարակ այդտեղ չէր եղել։ Այդ ժամանակ նա 

գտնվում էր մի փոքրիկ կուրորտում, որին պատերազմը չէր դիպել,— Բոխնա-

Զամուրովանում, որտեղ բուժվում էր լեղապարկի քարերի պատճառով։  

Հունակաթոլիկ քահանայի կախվելու մեջ դեր էին կատարել մի քանի գործոններ՝ 

ազգությունը, կրոնական երկպառակությունը և մի հավ։ Բանն այն է, որ դժբախտ 



քահանան պատերազմն սկսվելուց քիչ առաջ իր բանջարանոցում սպանել էր 

դիրեկտորի հավերից մեկին, քանզի այդ հավերը կտցահարում էին նրա ցանած սեխի 

սերմերը։  

Հանգուցյալ հունակաթոլիկ քահանայի տունը անտեր էր մնացել, և, կարելի է ասել, 

ամեն մեկը մի բան էր վերցրել իբրև քահանայից մնացած հիշատակ։  

Մի լեհ գյուղացի տուն էր տարել նույնիսկ հին դաշնամուրը, որի կափարիչը 

օգտագործել էր խոզանոցը նորոգելու համար։ Կահույքի մի մասը, ինչպես ընդունված 

է, զինվորները ջարդել ու վառել էին փայտի փոխարեն, և միայն երջանիկ 

պատահականությամբ խոհանոցում անվնաս էր մնացել խոշոր վառարանը իր 

նշանավոր պլիտայով, քանզի հունակաթոլիկ քահանան ոչնչով չէր տարբերվում իր 

հռոմեակաթոլիկ կոլեգաներից․ սիրում էր ուտել, ինչպես և սիրում էր, որ պլիտայի 

վրա ու ջեռոցի մեջ շատ պուտուկներ ու թավաներ լինեն։  

Ավանդություն էր դարձել այդ խոհանոցում պատրաստել բոլոր եկող-գնացող 

զորամասերի սպաների ճաշը։ Վերին մեծ սենյակում սպայական ժողովարանի պես 

մի բան էին սարքել, որի սեղաններն ու աթոռները հավաքել էին գյուղի բնակիչներից։  

Հենց այսօր գումարտակի սպաները հանդիսավոր ընթրիք էին կազմակերպել։ 

Բաժնեդրանքով մի խոզ էին առել, և խոհարար Յուրայդան այդ առիթով սպաների 

համար փառահեղ խնջույք էր պատրաստում։ Յուրայդան շրջապատված էր 

սպասյակների թվին պատկանող զանազան պնակալեզներով, որոնց մեջ աչքի էր 

ընկնում ավագ գրագիր Վանեկը, որը նրան խորհուրդ էր տալիս խոզի գլուխն այնպես 

հատել, որ դնչի կտորը մնա իր համար։  

Ամենից շատ Բալոունն էր չռել աչքերը։ Հավանաբար ճիշտ այդպիսի ագահությամբ 

և ցանկասիրությամբ են մարդակերները նայում այն միսիոներին, որին խորովում են 

շամփուրի վրա և որից ծորում է ճարպն ու շուրջը տարածում խորխոզիի հաճելի 

բույրը։ Բալոունը իրեն զգում էր կաթնավաճառի սայլին լծված շան պես, որի մոտով 

երշիկագործի աշակերտը գլխին դրած տանում է թարմ սոսիսկիների զամբյուղը։ 



Սոսիսկիները կախվել են շղթայի պես, խփվում են տանողի մեջքին։ Դժվար չէ ցատկել 

ու բռնել, եթե չլիներ լծասարքի զզվելի փոկն ու այդ նողկալի դնչակալը։  

Իսկ լյարդաթոքի ֆարշը, լյարդաթոքի երշիկի այդ վիթխարի սաղմը, իր գոյացման 

առաջին փուլում դրված էր տախտակի վրա և պղպեղի, ճարպի, լյարդի անուշ հոտ էր 

արձակում։  

Թևերը քշտած Յուրայդան այնքան պատկառելի էր, որ նրան նայելով կարելի էր 

նկարել, թե աստված ինչպես է քաոսից արարում երկիրը։  

Բալոունը չդիմացավ և սկսեց հեծեծալ, իսկ հեծեծանքն աստիճանաբար վերածվեց 

վայնասունի։  

— Ի՞նչ ես եզան պես բառաչում,— հարցրեց նրան խոհարար Յուրայդան։  

— Միտս ընկավ հայրենի տունս,— հեկեկալով պատասխանեց Բալոունը,— երբ 

տանը երշիկ էին պատրաստում, ոտս մի րոպե դուրս չէի դնում։ Նույնիսկ ամենալավ 

հարևանիս երբեք բաժին չէի հանում, ուզում էի բոլորը մենակ ինքս լափեմ․․․  և 

լափում էի։ Մի անգամ չափից շատ լյարդաթոքի երշիկ, արնաերշիկ ու բուժենինա 

լափեցի, և բոլորը կարծում էին, թե պիտի տրաքեմ ու սկսեցին ինձ մտրակելով 

բակում վազեցնել յոնջայից ուռած կովի պես։  

— Պան Յուրայդա, թույլ տվեք այդ ֆարշի համը տեսնել, որից հետո թող ինձ 

կապեն։ Թե չէ այս տանջանքներին չեմ դիմանա։  

Բալոունը վեր կացավ նստարանից և, հարբածի նման օրորվելով, մոտեցավ 

սեղանին ու թաթը պարզեց ֆարշի կույտին։  

Համառ պայքար սկսվեց։ Ներկա գտնվողներին դժվարությամբ հաջողվեց թույլ չտալ 

Բալոունին, որ հարձակվի ֆարշի վրա։ Բայց երբ նրան խոհանոցից դուրս էին նետում, 

նա կատաղաբար հափշտակեց լյարդաթոքի երշիկի համար կճուճի մեջ ջուր դրած 

աղիքները, և այդ բանում նրան խանգարել չկարողացան։  



Խոհարար Յուրայդան այնպես կատաղեց, որ փախչող Բալոունի հետևից մի կապ 

փայտյա ձողիկներ շպրտեց ու բղավեց․  

— Ա՛ռ, լափիր, շուն շանորդի։  

Այդ միջոցին գումարտակի սպաներն արդեն հավաքվել էին վերևում և 

հանդիսավորապես սպասելով այն բանին, ինչ ծնունդ էր առնում ներքևում՝ 

խոհանոցում, ուրիշ ալկոհոլ չունենալով, հասարակ հացօղի էին խմում, որին սոխի 

խաշույով դեղին գույն էր տրված։ Հրեա խանութպանն ասել էր, թե դա ամենալավ 

տեսակի, իսկական ֆրանսիական կոնյակ է, որն ինքը ժառանգել է հորից, սա էլ իր 

հերթին՝ նրա պապից։  

— Հե՛յ, լսիր,— կոպտաբար նրան ընդհատել էր կապիտան Սագները,— եթե մեկ էլ 

կրկնես, թե քո պապն այս կոնյակը գնել է ֆրանսիացիներից, երբ նրանք փախչում էին 

Մոսկվայից, կհրամայեմ քեզ բռնել ու այնքան պահել, մինչև որ քո գերդաստանի 

ամենակրտսերը դառնա ամենաավագ։  

Մինչ նրանք ամեն մի կումից հետո նզովում էին ձեռներեց հրեային, Շվեյկը նստած 

էր գումարտակի գրասենյակում, որտեղ հոժարական Մարեկից բացի ոչ ոք չկար։ 

Մարեկը օգտվում էր Զոլտանցում գումարտակի ուշանալու հանգամանքից, որպեսզի 

առաջուց նկարագրեր մի քանի հաղթական ճակատամարտեր, որոնք ամենայն 

հավանականությամբ ապագայում պիտի տեղի ունենային։  

Մարեկն առայժմ ուրվագրումներ էր անում։ Մինչև Շվեյկի գալը նա կարողացել էր 

գրել միայն այսքանը․ «Եթե մեր հոգու աչքի առջև կանգնեն այն բոլոր հերոսները, որ 

մասնակցել են N գյուղի մոտ տեղի ունեցած մարտերին, ուր մեր գումարտակի հետ 

կողք-կողքի մարտնչում էին N գնդի գումարտակներից մեկը և N գնդի մի այլ 

գումարտակ, ապա կտեսնենք, որ մեր N գումարտակը ցուցաբերեց ստրատեգիական 

փայլուն կարողություններ և անկասկած նպաստեց N դիվիզիայի հաղթանակին, այն 

դիվիզիայի, որի խնդիրն էր վերջնականապես ամրացնել մեր դիրքերը N շրջանում»։  

— Այ, տեսնում ես,— ասաց Շվեյկը հոժարականին,— նորից այստեղ եմ։  



— Թույլ տուր քեզ հոտոտել,— ասաց զգացված հոժարական Մարեկը։— Հը՛մ, իրոք 

որ քեզնից բանտի հոտ է գալիս։  

— Ինչպես միշտ, պատճառը մի փոքրիկ թյուրիմացություն էր,— ասաց Շվեյկը։— 

Իսկ դու ի՞նչ ես անում։  

— Ինչպես տեսնում ես,— պատասխանեց Մարեկը,— թդթի վրա պատկերում եմ 

Ավստրիայի հերոս պաշտպաններին, բայց դա ինձ ոչ մի կերպ չի հաջողվում։ Առկա է 

միայն «N»-ը։ Ընդգծում եմ, այդ տառը ներկայումս հասել է արտակարգ 

կատարելության և ավելի մեծ կատարելության կհասնի ապագայում։ Կապիտան 

Սագները, բացի իմ արդեն հայտնի ընդունակություններից, իմ մեջ հայտնաբերել է 

մաթեմատիկական բացառիկ տաղանդ։ Ես հիմա պետք է ստուգեմ գումարտակի 

հաշիվները և առայժմ հանգել եմ այն եզրակացության, որ գումարտակը միանգամայն 

պասիվ է և միայն առիթի է սպասում որևէ կերպ համաձայնության գալու իր ռուս 

վարկատուների հետ, քանի որ և պարտությունից, և հաղթանակից հետո ամբողջ 

թափով գողանում են։ Ի դեպ, դա կարևոր չէ։ Եթե նույնիսկ մեզ գլխովին ջախջախեն,— 

ահավասիկ մեր հաղթանակի փաստաթուղթը, քանի որ ինձ, որպես մեր գումարտակի 

պատմաբանի, պատվավոր առաջադրանք է տրված գրելու․  «Գամարտակը նորից 

գրոհի նետվեց թշնամու վրա, որն արդեն կարծում էր, թե հաղթանակն իր կողմն է։ 

Մեր զինվորների հարձակումը և սվինագրոհը մի րոպեի գործ եղան։ Թշնամին 

գլխապատառ փախչում է, թափվում իր իսկ խրամատների մեջ, մենք նրան 

սվիններով անխնա խոցոտում ենք, այնպես որ նա անկանոն կերպով լքում է 

խրամատները, մեր ձեռքում թողնելով վիրավորված ու չվիրավորված գերիներ։ Դա 

ամենափառապանծ պահերից մեկն է։ Ով մարտից հետո ողջ կմնա, դաշտային 

փոստով մի այսպսի նամակ կուղարկի տուն․ «Քամակին տվին, թանկագի՛ն կնիկ։ Ես 

ողջ և առողջ եմ։ Մեր չարաճճիկին ծծից կտրե՞լ ես։ Միայն թե նրան մի սովորեցրու 

ուրիշներին պապա ասել, դա ինձ համար հաճելի չի լինի»։ Հետո գրաքննությունը 

նամակից կջնջի «քամակին տվին»-ը, քանի որ հայտնի չէ, թե ում քամակին են տվել, 

դա կարելի է տարբեր կերպ հասկանալ, որովհետև պարզ չի արտահայտված։  



— Գլխավորը պարզ արտահայտվելն է,— ասաց Շվեյկը։— Երբ 1912 թվին Պրագայի 

սուրբ Իգնատիոս եկեղեցում միսիոներներն էին սպասարկում, նրանց մեջ մի քարոզիչ 

կար, որն ամբիոնից ասաց, թե հավանաբար ինքը երկնքում ոչ ոքի չի հանդիպի։ Այդ 

իրիկնային ժամերգությանը ներկա էր թիթեղագործ Կուլիշեկը։ Ժամերգությունից 

հետո նա եկավ գինետուն և այն միտքը հայտնեց, թե երևի միսիոները շատ վատ 

բաներ է արել, եթե եկեղեցում ի լուր ամենքի հայտարարում է, թե երկնքում ոչ ոքի չի 

հանդիպի։ Եվ ինչո՞ւ են թողնում, որ այդպիսի մարդիկ ամբիոն բարձրանան։ Պետք է 

միշտ պարզ ու հասկանալի խոսել, և ոչ թե երկիմաստ բաներ ասել։ Բրեյշկների մոտ 

շատ տարիներ առաջ մի կառավարիչ կար։ Սա մի վատ սովորություն ուներ, 

աշխատանքից վերադառնալով կատարը տաք, միշտ մտնում էր մի սրճարան, այնտեղ 

անծանոթ այցելուների հետ բաժակ-բաժակի տալիս և մի գլուխ կրկնում․ «Մենք ձեզ 

վրա, դուք մեզ վրա․․․»։ Մի անգամ Հիհլավում ապրող մի հարգարժան պան այդ 

խոսքի համար այնպես հասցրեց նրա ատամներին, որ երբ առավոտյան ատամներն 

ավլում էին, սրճարանատերը կանչեց իր աղջկան, որ հինգերորդ դասարանի 

աշակերտուհի էր, և հարցրեց, թե տարեց մարդը քանի ատամ է ունենում։ Աղջիկն այդ 

բանը չգիտեր, որի պատճառով հայրը տվեց-հանեց նրա երկու ատամը, իսկ հաջորդ 

օրը կառավարչից մի նամակ ստացավ, որով նա ներողություն էր խնդրում իր 

պատճառած անախորժությունների համար և բացատրում, թե իբր ինքը չի ցանկացել 

որևէ անպարկեշտ բան ասել, թե հասարակությունը իրեն չի հասկացել, որովհետև 

«մենք ձեզ վրա, դուք մեզ վրա»-ն պարզապես նշանակում է․ «Մենք ձեզ վրա, դուք մեզ 

վրա չպետք է բարկանանք»։ Ով երկիմաստ բաներ է ասում, պարտավոր է ասելիքը 

կշռադատել։ Անկեղծ մարդը, որ ինչ մտածում, այն էլ ասում է, հազվադեպ է ծեծ 

ուտում։ Իսկ եթե մի քանի անգամ ուտի էլ, առհասարակ կգերադասի մարդկանց մոտ 

լեզուն իրեն քաշել։ Ճիշտ է, այդպիսի մարդու մասին մտածում են, թե նենգ է ու 

չգիտեմ էլ ինչ է, և նրան էլ շատ անգամ կդնքստեն ինչպես հարկն է, բայց այդ ամենը 

կախված է նրա խոհեմությունից ու ինքնազսպումից։ Այստեղ արդեն նա պետք է 

հաշվի առնի, որ ինքը մենակ է, իսկ իր դեմ շատերը կան, որ իրենց վիրավորված են 



զգում, և եթե սկսի նրանց հետ կռվել, ապա երկու-երեք անգամ ավելի ծեծ կուտի։ 

Այդպիսի մարդը պետք է համեստ ու համբերող լինի։ Նուսլիում մի պան է ապրում, 

անունը Հաուբեր։ Մի կիրակի օր նա վերադառնում էր քաղաքից դուրս՝ 

Բարդունկովոյի ջրաղացի մոտ կատարած զբոսանքից, և Կուդրատիցիի խճուղու վրա 

սխալմամբ նրա մեջքը դանակ խրեցին։ Եվ այդպես էլ դանակը մեջքին տուն եկավ։ 

Կինը նրա պիջակը հանելիս խնամքով դանակը դուրս քաշեց, իսկ ցերեկը դրանով 

գյուլյաշի համար միս էր կտրտում, քանի որ հիանալի դանակ էր, զոլինգենյան 

մետաղից շինած և շատ լավ սրած, իսկ նրանց տան բոլոր դանակներն այնքան բութ 

էին, որ բանի պետք չէին գալիս։ Հետո կինը ցանկացավ տնտեսության մեջ այդպիսի 

դանակների մի ամբողջ կոմպլեկտ ունենալ, և ամեն կիրակի ամուսնուն ուղարկում էր 

Կունդրատիցիում զբոսնելու։ Բայց ամուսինն այնքան համեստ էր, որ գնում էր միայն 

Բանգետների մոտ։ Նա լավ գիտեր, որ եթե գտնվում է նրանց խոհանոցում, ապա 

ավելի շուտ Բանգետը նրան դուրս կշպրտի, քան մի ուրիշը ձեռք կտա։  

— Բոլորովին չես փոխվել,— ասաց Շվեյկին հոժարականը։  

— Չեմ փոխվել,— հենց այնպես պատասխանեց Շվեյկը։— Փոխվելու ժամանակ 

չունեի։ Նրանք ուզում էին ինձ նույնիսկ գնդակահարել, բայց ամենից վատը դա չէ․ 

գլխավորն այն է, որ ամսույս տասներկուսից ոչ մի տեղ ռոճիկ չեմ ստացել։  

— Հիմա մեզ մոտ դու ռոճիկ չես ստանա, որովհետև գնում ենք Սոկալի վրա և ռոճիկ 

վճարելու են միայն կռվից հետո, քանի որ հարկավոր է խնայողություն անել։ Եթե 

ընդունենք, որ այնտեղ երկու շաբաթվա ընթացքում որևէ բան կպատահի, ապա 

յուրաքանչյուր ընկած զինվորի հաշվին, հավելումներն էլ հետը, կտնտեսենք չորս 

կրոն յոթանասուներկու հելլեր։  

— Էլ ի՞նչ նորություն կա ձեզ մոտ։  

— Նախ, կորել է մեր վերջապահը, հետո մի խոզ են մորթել և այդ առիթով սպաները 

քահանայի տանը խնջույք են սարքել, իսկ զինվորները ցրվել են գյուղում և տեղիս 

կանացի բնակչության հետ շնություն են անում։ Ճաշից առաջ ձեր վաշտից մի 



զինվորի կապեցին, որովհետև մի յոթանասուն տարեկան կնկա հետևից բարձրացել, 

մտել էր ձեղնահարկը։ Նա մեղավոր չէ, քանի որ այսօրվա հրամանի մեջ չի ասված, թե 

մինչև որ տարիքն է թույլատրվում այդպիսի բան անել։  

— Ինձ էլ է թվում,— իր կարծիքն արտահայտեց Շվեյկը,— որ մեղավոր չէ, 

որովհետև, երբ պառավը սանդուղքով վեր է բարձրանում՝ մարդ երեսը չի տեսնում։ 

Ճիշտ այդպիսի մի դեպք պատահեց Թաբորի զորավարժությունների ժամանակ։ Մեր 

դասակներից մեկը տեղավորված էր մի գինետնում, որի միջանցքում մի կին հատակն 

էր լվանում։ Զինվոր Խրամոստան թաքուն մոտենում է նրան ու մի հատ շրմփացնում, 

ինչպես քեզ ասեմ, յուբկային թե չգիտեմ ինչին, քանի որ կինը յուբկան շատ էր վեր 

քաշել։ Շպպացնում է մի անգամ, կնոջ հոգը չի։ Շպպացնում է երկրորդ, երրորդ 

անգամ, դարձյալ հոգը չի, կարծես դա իրեն չի վերաբերվում։ Այն ժամանակ զինվորը 

համարձակ գործի է անցնում։ Կինը հանգիստ շարունակում է հատակը լվանալ, իսկ 

հետո շուռ է գալիս ու նրան ասում․ «Ահա թե ինչպես ձեզ բռնեցի, զինվոր ջան»։ Այդ 

տատիկը, ոը յոթանասունն անց էր, հետո սկսեց այդ մասին գյուղով մեկ պատմել։ 

Հիմա թույլ տվեք ձեզ մի հարց տալ, բացակայությանս ժամանակ կալանքի տակ եղե՞լ 

եք։  

— Ուղղակի բախտս չբանեց,— արդարացավ Մարեկը,— իսկ ինչ վերաբերվում է 

քեզ, ապա պետք է ասեմ, որ գումարտակին հրաման է տրված քեզ կալանավորել։  

— Դա կարևոր չէ,— հանգիստ ասաց Շվեյկը,— նրանք միանգամայն ճիշտ են 

վարվել։ Գումարտակը պետք է այդ բանն աներ, գումարտակը պետք է ինձ 

կալանավորելու հրաման տար, դա նրանց պարտականությունն էր․ չէ՞ որ այսքան 

ժամանակ իմ մասին, ոչ մի տեղեկություն չէին ստացել։ Գումարտակն անմիտ բան չի 

արել։ Ուրեմն, ասում ես, խոզ մորթելու առիթով բոլոր սպաները քահանայի տանը 

քեֆ են անում։ Որ այդպես է, պետք է գնամ այնտեղ և զեկուցեմ, որ նորից այստեղ եմ։ 

Առանց այն էլ պարոն օբեր-լեյտենանտ Լուկաշն իմ պատճառով շատ գլխացավանք է 

ունեցել։  



Շվեյկը զինվորի հաստատուն քայլվածքով դիմեց դեպի քահանայի տունը, երգելով․  

Հապա նայիր, նայիր տես, 

Ինձ նայիր դու, սիրելի՛ս, 

Տե՛ս ինչպես եմ քայլում ես, 

Տղայի պես ման գալիս․․․  

Շվեյկը մտավ քահանայի տունը և բարձրացավ վեր, որտեղից լսվում էին սպաների 

ձայները։  

Խոսում էին այն ամենի մասին, ինչ խելքներին փչում էր, և հենց այդ պահին 

քննադատում էին բրիգադին և այնտեղի շտաբում տիրող անկարգությունները, իսկ 

բրիգադի համհարզը կրքերն ավելի բորբոքելու համար ասաց․  

― Մենք, այնուամենայնիվ, այդ Շվեյկի մասին հեռագրել ենք։  

— Hier!,— կիսաբաց դռան հետևից գոչեց Շվեյկը և, մտնելով սենյակ, կրկնեց․― 

Hier! Meide gehorsam, Infanterist Svejk, Kumpanienordonanz 11 Marschkumpanie![20] 

Տեսնելով կապիտան Սագների և պորուչիկ Լուկաշի զարմանքը, որոնց դեմքերն 

անսահման հուսահատություն էին արտահայտում, նա, առանց որևէ հարցի 

սպասելու, պարզաբանեց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, ինձ ուզում էին գնդակահարել այն բանի համար, որ 

թագավոր կայսրին դավաճանել եմ։  

— Աստվա՜ծ իմ, այդ ի՞նչ եք ասում, Շվեյկ,— դառնացած բացականչեց սփրթնած 

պորուչիկ Լուկաշը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, բանն այսպես եղավ, պարոն օբեր-լեյտենանտ․․․  

Եվ Շվեյկն սկսեց հանգամանորեն նկարագրել, թե բանն ինչպես էր եղել։  

Բոլորը նայում էին նրան և իրենց աչքներին չէին հավատում, իսկ նա ամենայն 

մանրամասնությամբ պատմեց ամեն ինչ, նույնիսկ չմոռանալով հիշատակել, թե 



լճակի ամբարտակի վրա, որտեղ նրան այդ փորձանքը պատահել էր, անմոռուկներ 

էին աճել։ Իսկ երբ սկսեց թվել այն թաթարների ազգանունները, որոնց հետ 

ծանոթացել էր իր թափառումների ժամանակ, և երբ Հալիմուլաբալիբեյի պես ինչ-որ 

ազգանուն ասաց, իսկ հետո ավելացրեց իրենից հնարած մի ամբողջ շարք 

ազգանուններ, ինչպես, օրինակ, Վալիվոլավալիվեյ, Մալիմուլամալիմեյ, պորուչիկ 

Լուկաշը չդիմացավ և սպառնաց․  

— Ես ձեզ դուրս կշպրտեմ, անասո՛ւն։ Շարունակեցեք կարճ, բայց կապակցված։  

Եվ Շվեյկը շարունակեց իրեն հատուկ հետևողականությամբ։ Հասնելով դաշտային 

դատարանին, նա մանրամասն նկարագրեց գեներալին ու մայորին, հիշատակեց, որ 

գեներալի աջ աչքը շիլ էր, իսկ մայորի աչքերը կապույտ էին և խիստ։  

― Մի տեսակ անհանգիստ,— ավելացրեց նա հանգավորելով։  

Այդ ժամանակ տասներկուերորդ վաշտի հրամանատար Ցիմերմանը Շվեյկի վրա 

շպրտեց այն կավե գավաթը, որով խմում էր հրեայի թունդ օղին։  

Շվեյկն հանգիստ շարունակեց պատմել հոգևոր մխիթարության, ինչպես և այն 

մայորի մասին, որը մինչև լույս քնել էր նրա գրկում։ Այնուհետև հանդես եկավ այն 

բրիգադի փայլուն պաշտպանությամբ, որտեղ նրան ուղարկել էին, երբ գումարտակը 

պահանջել էր Շվեյկին վերադարձնել իբրև անհետ կորածի։ Ի վերջո կապիտան 

Սագներին ներկայացնելով իր փաստաթղթերը, որոնցից երևում էր, որ բարձրագույն 

ինստանցիան նրա վրայից ամեն մի կասկած վերացրել է, նա հիշեց․  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ Դուբը գտնվում է բրիգադում, 

ուղեղի ցնցում ունի, խնդրեց ձեզ բոլորիդ շատ բարով անել։ Խնդրում եմ տալ իմ 

ռոճիկը և թութունի փողը։  

Կապիտան Սագները և պորուչիկ Լուկաշը հարցական հայացքներով իրար 

նայեցին, բայց այդ պահին դուռը բացվեց և փայտյա չանով ներս բերին խոզի 

փորոտիքի գոլորշապատ սուպը։  



Դա սկիզբն էր այն հաճույքների, որոնց բոլորն սպասում էին։  

— Թշվառակա՛ն,— քրթմնջաց կապիտան Սագները, որի տրամադրությունը 

մոտալուտ երանության կանխավայելումից լավացել էր,— ձեզ փրկեց միայն մորթված 

խոզի պատվին սարքված խնջույքը։  

— Շվե՛յկ,— ավելացրեց պորուչիկ Լուկաշը,— եթե մեկ էլ ձեզ այդպիսի բան 

պատահի, բաններդ վատ կլինի։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, իմ բանը պետք է վատ լինի,— հաստատեց Շվեյկը, 

պատիվ տալով։— Երբ մարդ գտնվում է զինվորական ծառայության մեջ, պետք է 

իմանա և հասկանա․․․  

— Չքվեցե՛ք,— գոռաց կապիտան Սագները։  

Շվեյկը չքվեց և իջավ խոհանոց։  

Վշտահար Բալոունը վերադարձել էր նույն այդ տեղը և խնջույքում պորուչիկ 

Լուկաշին սպասարկելու թույլտվության էր խնդրում։  

Շվեյկը ներս մտավ խոհարար Յուրայդայի և Բալոունի վեճի ամենաթունդ պահին։  

Յուրայդան գործ էր ածում ոչ այնքան հասկանալի արտահայտություններ․  

— Դու անկշտում էակ ես,— ասում էր նա Բալոունին,— դու կարող ես լափել մինչև 

յոթերորդ քրտինք։ Պատկերացնում եմ, թե ինչ օրհասային տանջանքներ կապրեիր, 

եթե թույլ տայի, որ լյարդաթոքի երշիկը վերև տանեիր։  

Խոհանոցն հիմա բոլորովին այլ տեսք ուներ։ Գումարտակների և վաշտերի ավագ 

գրագիրներն անուշ էին անում ըստ խոհարար Յուրայդայի մշակած պլանի։ 

Գումարտակային գրագիրները, վաշտային հեռախոսավարները և մի քանի 

ենթասպաներ լվացարանի ժանգոտած կոնքի միջից ագահորեն խփշտում էին խոզի 

փորոտիքի սուպը, որին եռացրած ջուր էին խառնել, որպեսզի բոլորին 

բավականացներ։  



— Բարև՛,— ողջունեց Շվեյկին ավագ գրագիր Վանեկը մի տոտիկ կրծելով։— Հենց 

նոր հոժարական Մարեկն այստեղ էր և հայտնեց, որ դուք նորից վաշտումն եք և ձեզ 

վրա նոր մունդիր կա։ Լա՜վ փորձանքի մեջ ընկա ձեր երեսից։ Մարեկն ինձ 

վախեցնում է, որ ձեր համազգեստի պատճառով մենք երբեք չենք կարողանա 

բրիգադի հետ հաշիվները փակել։ Ձեր մունդիրը գտել են լճակի ամբարտակի վրա, և 

մենք գումարտակի գրասենյակի միջոցով այդ մասին հայտնել ենք բրիգադին։ Ինձ 

մոտ դուք համարվում եք լողանալու ժամանակ խեղդված։ Պարզապես պետք է 

չվերադառնայիք և կրկնակի մունդիրով մեզ անախորժություններ չպատճառեիք։ Դուք 

գաղափար իսկ չունեք, թե բրիգադի գլխին ինչ խաղ եք խաղացել։ Ձեր համազգեստի 

ամեն մի մասը մուտք է արված։ Վաշտի առկա համազգեստների իմ ցուցակներում 

այդ համազգեստը նշված է որպես ավելցուկ, այսինքն վաշտում մի ձեռք համազգեստ 

ավելի է։ Այդ մասին ես արդեն գումարտակին հայտնել եմ։ Հիմա մեզ բրիգադից 

հայտագիր կուղարկեն, թե դուք նոր համազգեստ եք ստացել, այնինչ գումարտակն 

առկա համազգեստների ցուցակում նշել է, թե մի ձեռք ավելի համազգեստ կա։ Ես 

գիտեմ, թե դա ինչով կվերջանա, դրա պատճառով կարող են ռևիզիա նշանակել։ Իսկ 

երբ գործը այդպիսի չնչին բանի է վերաբերվում, անպայման կգան հենց 

ինտենդանտությունից։ Թեև երբ երկու հազար զույգ սապոգ է կորչում, ոչ ոք չի 

հետաքրքրվում։  

— Բայց մեզ մոտ ձեր համազգեստը կորել է,— ողբերգականորեն հայտնեց Վանեկը, 

ծծելով ձեռքն ընկած ոսկորի ծուծը, ապա մնացածը քչփորելով լուցկիով, որը նրա 

համար նաև ատամնափորիչի դեր էր կատարում։— Այդ դատարկ բանի համար 

անպայման մեզ մոտ տեսչություն կգա։ Երբ ես ծառայում էի Կարպատներում, այնտեղ 

տեսչություն եկավ այն բանի համար, որ վատ էինք կատարում սառած զինվորների 

ոտքերից սապոգները խնամքով հանելու կարգադրությունը։ Քաշում էինք, քաշում, և 

երկուսի ոտքերին սապոգները պատռվեցին։ Ճիշտ է, մեկի սապոգները քրքրվել էին 

դեռևս իր կենդանության օրոք։ Եվ փորձանքն եկավ անսպասելի։ 



Ինտենդանտությունից մի գնդապետ ժամանեց, և եթե գալուն պես ռուսական գնդակը 

չդիպչեր գլխին և նա չգլորվեր ձորը, չգիտեմ այդ ամենը ինչով կվերջանար։  

— Նրա սապոգնե՞րն էլ հանեցին,— հետաքրքրվեց Շվեյկը։  

— Հանեցին,— մտախոհ պատասխանեց Վանեկը,— Բայց հայտնի չէ, թե ով հանեց, 

այնպես որ գնդապետի սապոգները հաշվետվության մեջ ցույց տալ չկարողացանք։  

Խոհարար Յուրայդան նորից վերադարձավ վերևից, և նրա հայացքը հանդիպեց 

դարդոտած Բալոունին, որը տխուր և ընկճված նստած էր վառարանի մոտ դրված 

նստարանի վրա և անասելի վշտով դիտում էր իր ներս ընկած փորը։  

— Դու պետք է գեզիխաստների աղանդի մեջ լինեիր,— կարեկցանքով ասաց ուսյալ 

խոհարար Յուրայդան,— այդ գեզիխաստները օրերով նայում էին իրենց պորտին, 

մինչև որ նրանց սկսում էր թվալ, թե պորտի շուրջը լուսապսակ է հայտնվել։ Դրանից 

հետո գտնում էին, թե հասել են կատարելության երրորդ աստիճանին։  

Յուրայդան բացեց ջեռոցը և այնտեղից մի արնաերշիկ հանեց։  

— Լափիր, Բալոուն,— ասաց նա քնքշաբար,— լափիր, մինչև որ տրաքես, 

զխկրտվիր, անկշտում։  

Բալոունի աչքերին արցունքներ երևացին։  

— Տանը, երբ խոզ էինք մորթում,— սկսեց պատմել Բալոունը, խժռելով փոքրիկ 

արնաերշիկը,— նախ ուտում էի մի կտոր բուժենինա, ամբողջ դունչը, սիրտը, 

ականջը, մի կտոր լյարդ, երիկամները, փայծախը, մի կտոր զիստ, լեզուն, իսկ հետո․․

․— Եվ հանգիստ ձայնով, ասես հեքիաթ էր պատմում, ավելացրեց․— Իսկ հետո 

գալիս էին լյարդաթոքի երշիկները, վեց հատ, տասը հատ, տռուզ արնաերշիկները, 

կորկոտի, փռնչորի երշիկները, այնպես որ մարդ չէր իմանում որից սկսի, կորկոտի՞ 

թե փռնչորի երշիկներից։ Ամեն ինչ հալվում էր լեզվիդ վրա, անո՜ւշ բուրում, և ուտում 

ես, ուտում․․․  



— Ես կարծում եմ,— շարունակեց Բալոունը,— գնդակն ինձ կխնայի, բայց ահա 

սովը հոգիս հանում է, և կյանքումս այլևս չեմ տեսնի այնպիսի արյունի ֆարշ, որ մեր 

տանն էր լինում։ Ճիշտ է դոնդողը այնքան էլ չէի սիրում, միայն դողդողում է ու փորը 

չի կշտացնում։ Բայց, կնիկս, ընդհակառակը, դոնդողի համար հոգի էր տալիս։ Իսկ ես 

այս դոնդողն ու մի կտոր ականջն էլ էի ափսոսում, ցանկանում էի բոլորն ինքս ուտեմ 

և ուտեմ սրտիս ուզածին պես։ Չէի գնահատում ես դա, այդ բոլոր սքանչելիքները, այդ 

ամբողջ բարեկեցությունը։ Մի անգամ աներոջս համար, որ իր զավակների խնամքի 

տակ էր ապրում, մի խոզ մորթեցի։ Մորթեցի և ամբողջը մենակ կերա, ափսոսեցի 

խեղճ ծերունուն գոնե մի քիչ բաժին ուղարկել։ Հետո նա գուշակեց, թե ես սովից 

կսատկեմ, քանի որ ուտելու բան չեմ ունենա։  

― Ինչպես տեսնում եմ, ճիշտ է ասել նա,— ասաց Շվեյկը,— որի բերանից այդ օրն 

ինքնաբերաբար հանգեր էին թափվում։  

Խոհարար Յուրայդան, որը հենց քիչ առաջ Բալոունին մեղքացել էր, միանգամայն 

անկարեկից դարձավ նրա նկատմամբ, քանի որ Բալոունը արագ ու գաղտագողի 

մոտեցավ պլիտային, գրպանից մի մեծ կտոր հաց հանեց և փորձեց թաթախել սոուսի 

մեջ, որի կենտրոնում խոշոր թավայի վրա հանգչում էր տապակած խոզի մի մեծ 

կույտ։ Յուրայդան այնպես ուժգին հարվածեց Բալոունի ձեռքին, որ հացի կտորն 

ընկավ սոուսի մեջ, ինչպես լողորդը կամրջակի վրայից ցատկում է գետը։  

Եվ թույլ չտալով, որ Բալոունը թավայի միջից դուրս քաշի այդ համեղ պատառը, 

Յուրայդան նրան խտտեց ու դռնից դուրս նետեց։  

Շշմած Բալոունը լուսամուտից տեսավ, թե ինչպես Յուրայդան պատառաքաղով 

հանեց նրա հացի կտորը, որը սոուսով այնպես էր հագեցել, որ բոլորովին 

դարչնագույն էր դարձել, ապա տապակած մսի ամենավերին շերտից կտրեց մի 

պատառ, դրեց հացի վրա, տվեց Շվեյկին և ասաց․  

— Կերեք, իմ համեստ բարեկամ։  



— Մեղա՜ քեզ, տեր,— մղկտաց Բալոունը լուսամուտի հետևում։— Կորա՛վ իմ 

հացը։— Եվ երկար ձեռքերը թափահարելով, քայլերն ուղղեց դեպի գյուղ, որ գոնե 

այնտեղ մի բան ձեռք գցի։  

Ծամելով Յուրայդայի մեծահոգի պարգևը, Շվեյկը խոսում էր լիքը բերանով․  

— Ես, ճիշտն ասած, ուրախ եմ, որ նորից մերոնց մեջ եմ։ Շատ կվշտանայի, եթե 

այսուհետև չկարողանայի մեր վաշտին օգտակար լինել։— Սրբելով կզակին քսված 

սոուսն ու ճարպը, նա այսպես ավարտեց իր խոսքը։— Չգիտեմ, չգիտեմ ինչ պիտի 

անեիք դուք այստեղ, եթե ինձ մի տեղ բռնեին, իսկ պատերազմը դեռ մի քանի տարի 

շարունակվեր։  

Ավագ գրագիր Վանեկը հետաքրքրությամբ հարցրեց․  

— Ի՞նչ եք կարծում, Շվեյկ, պատերազմը երկա՞ր կտևի։  

— Տասնհինգ տարի,— պատասխանեց Շվեյկը։— Պարզ բան է։ Քանի որ արդեն 

երեսունամյա պատերազմ եղել է և մենք էլ հիմա կիսով չափ ավելի խելոք ենք, ապա 

երեսունը բաժանած երկուսի՝ կլինի տասնհինգ։  

— Մեր կապիտանի սպասյակը,— մեջ մտավ Յուրայդան,— ասում էր, թե իբր իր 

ականջով լսել է, որ հենց որ Գալիցիայի սահմանը գրավենք՝ էլ առաջ չենք գնա, 

դրանից հետո ռուսները հաշտության բանակցություններ կսկսեն։  

— Այդ դեպքում բնավ չարժեր պատերազմել,— ասաց Շվեյկը համոզված։— 

Պատերազմը պետք է պատերազմի պես լինի։ Ես վճռականորեն հրաժարվում եմ 

հաշտության մասին խոսել ավելի վաղ, քան մենք կլինենք Մոսկվայում ու 

Պետրոգրադում։ Քանի որ համաշխարհային պատերազմ է, ապա մի՞թե մենք միայն 

սահմանների մոտերքում պիտի թքենք։ Վերցնենք, օրինակ, շվեդներին երեսունամյա 

պատերազմի ժամանակ։ Որտեղից եկան, հա՜, բայց հասան մինչև գերմանական Բրոդ 

ու Լիպնիկ, որտեղ այնպիսի կոտորած սարքեցին, որ մինչև հիմա էլ այնտեղի 

գինետներում կեսգիշերից հետո շվեդերեն են խոսում և իրար չեն հասկանում։ Կամ, 



օրինակ, պրուսացիները։ Նրանք էլ, կարծեմ, հարևան գյուղից չէին եկել, բայց նրանց 

գնալուց հետո Լիպնիկում շնից շատ պրուսացի կա։ Նույնիսկ մինչև Եդոուխով, մինչև 

Ամերիկա հասան, իսկ հետո ետ եկան։  

— Ի մեջի այլոց,— ասաց Յուրայդան որին այսօրվա խնջքույքը բոլորովին հունից 

հանել էր ու խելքը շաղել,— բոլոր մարդիկ առաջացել են ծածաններից։ Վերցնենք, 

բարեկամներ, Դարվինի էվոլյուցիոն տեսությունը․․․  

Նրա հետագա դատողություններն ընդհատվեցին հոժարական Մարեկի 

ներխուժմամբ։  

— Գլուխներդ ազատեցե՛ք,— բղավեց Մարեկը,— հենց նոր պոդպորուչիկ Դուբն 

ավտոմոբիլով եկավ գումարտակի շտաբ և իր հետ բերել է այն հոտած կադետ 

Բիգլերին։  

— Դուբին ճանաչել չի լինի,— հաղորդեց այնուհետև Մարեկը։— Բիգլերի հետ 

ավտոմոբիլից դուրս գալուն պես խուժեց գրասենյակ։ Երևի հիշում եք, որ այստեղից 

գնալիս, ես ասացի, թե մի քիչ պիտի քնեմ։ Մեկնվեցի, ուրեմն, գրասենյակում 

նստարանի վրա և հենց նոր էր աչքս կպել, երբ նա նետվեց ինձ վրա։ Կադետ Բիգլերը 

բղավեց․  «Habacht!»[21]։ Պոդպորուչիկ Դուբն ինձ վեր կացրեց և հարձակվեց վրաս․ 

«Ըհը՛։ Զարմանում եք, հա՞, որ ձեզ բռնել եմ գրասենյակում ձեր 

պարտականությունները չկատարելու ժամանակ։ Քնել թույլատրվում է միայն 

ավարտի ազդանշանից հետո»։ Իսկ Բիգլերը ճշգրտեց․ «Զորանոցային կանոնագրքի 

տասնվեցերորդ բաժնի իններորդ պարագրաֆ»։ Այդ Ժամանակ Դուբը բռունցքը խփեց 

սեղանին ու ծղրտաց ․  «Երևում է, գումարտակում ուզում էին ինձնից ազատվել։ 

Չկարծեք, թե դա ուղեղի ցնցում էր, իմ գանգը կդիմանա»։ Կադետ Բիգլերն այդ 

ժամանակ թերթում էր սեղանի վրայի թղթերը և իր համար բարձրաձայն մի քաղվածք 

կարդաց․ «Հրաման դիվիզիային № 280» գրությունից։ Պոդպորուչիկ Դուբը, կարծելով, 

թե կադետը ծաղրում է նրա վերջին ֆրազը, որ վերաբերվում էր ամուր գանգին, սկսեց 

նրան շշպռել ավագ սպայի նկատմամբ ցուցաբերած անվայելուչ և հանդուգն 



վերաբերմսւնքի համար, և հիմա Բիգլերին բերում է այստեղ, կապիտանի մոտ, նրա 

դեմ բողոքելու։  

Մի քանի րոպե անց Դուբն ու Բիգլերը մտան խոհանոց, որի միջով պետք էր անցնել 

վեր բարձրանալու համար, որտեղ գտնվում էր սպայական կազմը և որտեղ 

տապակած խոզի միսը կուշտ ուտելուց հետո ցմփոր պրապորշչիկ Մալին արիաներ 

էր երգում «Տրավիատա» օպերայից և միաժամանակ զկռտում։  

Երբ պոդպորուչիկ Դուբը ներս մտավ, Շվեյկը գոռաց․  

— Habacht! Բոլորդ ոտքի՛։  

Պոդպորուչիկ Դուբը կիպ մոտեցավ Շվեյկին և բղավեց ուղղակի նրա երեսին․  

— Հիմա ուրախացիր, հիմա վերջդ եկավ։ Ես կհրամայեմ քեզնից խրտվիլակ սարքել 

ի հիշատակ Իննսունմեկերորդ գնդի։  

— Zum Befehl[22], պարոն լեյտենանտ,— պատիվ տվեց Շվեյկը,— մի անգամ ես 

կարդացել եմ, համարձակվում եմ զեկուցել, որ ժամանակով մի մեծ կռիվ է եղել, որի 

ժամանակ շվեդական թագավորը զոհվել է իր հավատարիմ ձիու հետ։ Երկու 

զոհվածներին էլ ուղարկել են Շվեդիա և դիակներից խրտվիլակներ պատրաստել, և 

հիմա այդ խրտվիլակները դրված են Ստոկհոլմի թանգարանում։  

— Որտեղի՞ց ես ձեռք բերել քո այդ գիտելիքները, անտաշի մեկը,— ծղրտաց 

պոդպորուչիկ Դուբը։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն լեյտենանտ, իմ այն եղբորից, որ 

գիմնազիայի դասատու էր։  

Պոդպորուչիկ Դուբը կտրուկ շուռ եկավ, թքեց և, կադետ Բիգլերին առաջ հրելով, 

դիմեց դեպի վերևի դահլիճը։ Սակայն դռնից դուրս գալիս նա, այնուամենայնիվ, 

առիթը բաց չթողեց շրջվելու դեպի Շվեյկը և, կրկեսում վիրավորված գլադիատորի 

բախտը որոշող հռոմեական Կեսարի անողոք խստությամբ, աջ ձեռքի բութ մատով մի 

շարժում արեց և գոչեց․  



— Բութ մատը դեպի վա՛ր։  

— Համարձակվում եմ զեկուցել,— նրա հետևեց գոռաց Շվեյկը,— բոլոր մատներս են 

դեպի վար։  

* * *  

Կադետ Բիգլերը ճանճի պես նվաղուն էր։ Այդ ժամանակաընթացքում նա արդեն 

կարողացել էր լինել մի քանի խոլերային կետերում, և այն բոլոր ձեռնածություններից 

հետո, որ կատարել էին նրա վրա, նրան համարելով խոլերայի բացիլակիր, 

բնականաբար սովորել էր միանգամայն ակամա կեղտոտել շալվարի մեջ, մինչև որ, 

վերջապես, այդ կետերից մեկում ընկավ մասնագետի ձեռք։ Վերջինս կադետ Բիգլերի 

կղկղանքի մեջ խոլերայի բացիլներ չգտավ, փորոտիքը պնդացրեց տանինով, ինչպես 

կոշկակարը պատռված կոշիկները՝ մոմաթելով, և ուղարկեց մոտակա 

հանգրվանային վարչությունը, նրան համարելով «Frontdiensttauglich»[23]։  

Բժիշկը սրտացավ մարդ էր։  

Երբ կադետ Բիգլերը նրա ուշադրությունր հրավիրեց այն բանի վրա, որ ինքն իրեն 

շատ թույլ է զգում, բժիշկը ժպտալով պատասխանեց․ «Դուք դեռ ուժ կունենաք կրելու 

«Քաջության համար» ոսկե մեդալը։ Չէ՞ որ դուք ձեր հոժար կամքով եք գնացել 

պատերազմ»։  

Եվ այդպես, կադետ Բիգլերը գնաց ոսկե մեդալ ձեռք բերելու։  

Նրա պնդացված փորոտիքն այլևս շալվարի մեշ հեղուկ չէր արտադրում, բայց 

հաճախակի արտահայտվող բնական ցանկությունը դեռ տանջում էր նրան, այնպես 

որ կադետ Բիգլերի ամբողջ ճանապարհը, վերջին հանգրվանային կետից սկսած 

մինչև բրիդադի շտաբը,— որտեղ նա հանդիպեց պոդպորուչիկ Դուբին,— հիրավի մի 

հաղթական երթ էր ամեն տեսակ արտաքնոցների միջով։ Նա մի քանի անգամ ուշացել 

էր գնացքից, քանզի այնքան երկար էր նստել կայարանային արտաքնոցում, որ 



գնացքը մեկնել էր։ Մի քանի անգամ չէր կարողացել գնացքից գնացք տեղափոխվել, 

որովհետև չէր հասցրել վագոնի արտաքնոցից դուրս գալ։  

Եվ, այնուամենայնիվ, չնայած դրան, չնայած իր ճանապարհին կանգնած բոլոր 

արտաքնոցներին, կադետ Բիգլերը մոտենում էր բրիգադին։  

Պոդպորուչիկ Դուբը բրիգադում դեռ մի որոշ ժամանակ պետք է մնար բժշկի 

հսկողության տակ։ Սակայն այն օրը, երբ Շվեյկը պետք է գնար գումարտակ, շտաբի 

բժիշկը միտքը փոխեց, տեղեկանալով, որ ճաշից հետո մի սանիտարական 

ավտոմեքենա մեկնելու է Իննսունմեկերորդ գնդի դասավորության վայրը։  

Բժիշկը շատ ուրախ կլիներ ազատվել պոդպորուչիկ Դուբից, որն իր զանազան 

պնդումները լավագույնս հիմնավորելու համար մեջ էր բերում այս միակ փաստարկը

․ «Դեռևս պատերազմից առաջ ես այդ մասին խոսում էի նահանգական վարչության 

պարոն պետի հետ»։  

«Mit deinem Bezirkshauptmann kannst du mir am Arsch lecken»[24],— մտածեց շտաբի 

բժիշկը և բախտից շնորհակալ եղավ, որ սանիտարական ավտոմեքենաները 

Զոլտանեցի միջով են գնում Կամյոնկա-Ստրումիլով։  

Շվեյկը կադետ Բիգլերին բրիգադում չտեսավ, քանզի վերջինս արդեն երկու ժամից 

ավելի նստած էր սպայական արտաքնոցում։ Կարելի է համարձակ ասել, որ կադետ 

Բիգլերը նման տեղերում երբեք ժամանակն իզուր չէր վատնում, քանի որ մտքում 

կրկնում էր ավստրոհունգարական քաջարի բանակի բոլոր փառապանծ 

ճակատամարտերը, սկսած Նյորդլինգենի 1634 թ․ սեպտեմբերի 6-ի ճակատամարտից 

և վերջացրած Սարաևոյի 1888 թ, օգոստոսի 19-ի ճակատամարտով։ Արտաքնոցում 

բազմիցս ձգելով շղթայիկը և լսելով, թե ինչպես ջուրն աղմկելով հորդում է ունիտազի 

մեջ, նա աչքերը կկոցած պատկերացնում էր ճակատամարտի հռնդյունը, 

հեծելազորային գրոհն ու թնդանոթների որոտը։  



Պոդպորուչիկ Դուբի և կադետ Բիգլերի հանդիպումը այնքան էլ հաճելի չէր և 

անկասկած դարձավ նրանց հետագա փոխադարձ թշնամության պատճառը, ինչպես 

ծառայության մեջ, այնպես էլ նրանից դուրս։  

Չորրորդ անգամ ջանալով մտնել արտաքնոց, պոդպորուչիկ Դուբը զայրացած 

գոռաց․  

— Ո՞վ է այդտեղ։  

— Իննսունմեկերորդ գնդի № գումարտակի տասնմեկերորդ երթային վաշտի 

կադետ Բիգլերը,— հնչեց հպարտ պատասխանը։  

— Այստեղ է,— ներկայացավ մրցակիցը դռան հետևից,— նույն այդ վաշտի 

պոդպորուչիկ Դուբը։  

— Այս րոպեիս, պարոն պոդպորուչիկ։  

— Սպասում եմ։  

Պոդպորուչիկ Դուբը անհամբեր նայում էր ժամացույցին։ Ոչ-ոք չի կարող 

պատկերացնել, թե մարդ որքան եռանդ ու տոկունություն պետք է ունենա, որ այդ 

վիճակում դռան մոտ դիմանա տասնհինգ, հետո հինգ, այնուհետև դարձյալ հինգ 

րոպե և ձեռքով ու ոտքերով դուռը ծեծելուց հետո ստանա միևնույն պատասխանը․ 

«Այս րոպեիս, պարոն պոդպորուչիկ»։  

Պոդպորուչիկ Դուբի տենդը բռնեց, մանավանդ երբ թղթի հուսադրող խշշոցից հետո 

անցավ ևս յոթ րոպե, իսկ դուռն այդպես էլ չէր բացվում։  

Կադետ Բիգլերը դեռ գոնե այնքան տակտ ուներ, որ ամեն անգամ չէր ջուրը բաց 

թողնում։  

Թեթև տենդով բռնված, պոդպորուչիկ Դուբն սկսեց մտածել, թե արդյոք չբողոքի 

բրիգադի հրամանատարին, որը գուցե կհրամայի դուռը ջարդել և կադետ Բիգլերին 

դուրս հանել։ Նրա մտքով այն էլ անցավ, թե մի գուցե կադետի արարքը հանդիսանում 

է ենթակարգության խախտում։  



Հինգ րոպե անց պոդպորուչիկ Դուբն զգաց, որ այդտեղ, դռան հետևում, այլևս 

անելիք չունի, որ իր բնական ցանկությունն արդեն վաղուց անցել է։ Սակայն նա 

արտաքնոցի դռնից չէր հեռանում հանուն սկզբունքի, շարունակելով ոտքով թակել 

դուռը, որի հետևից հնչում էր միևնույն պաաասխանը․ «In einer Minute fertig, Herr 

Leutnant!»[25]։  

Վերջապես պոդպորուչիկը լսեց, թե ինչպես Բիգլերը ջուրը բաց թողեց, և մեկ րոպե 

անց նրանք կանգնած էին երես առ երես։  

— Կադետ Բիգլեր,— որոտաց պոդպորուչիկ Դուբը,— չկարծեք, թե ես եկել եմ 

այստեղ նույն նպատակով, ինչ որ դուք։ Ես եկել եմ այն պատճառով, որ դուք բրիգադի 

շտաբ ժամանելուց հետո ինձ չեք ներկայացել և զեկուցել։ Կարգը չգիտե՞ք, ինչ է։ 

Արդյոք ձեզ հայտնի՞ է, թե ում եք գերապատվություն տվել։  

Կադետ Բիգլերն աշխատում էր հիշել, թե հո որևէ այնպիսի բան չի արել, որը 

հակասած լինի կարգապահությանը և կրտսեր ու ավագ սպաների 

փոխհարաբերություններին վերաբերող հրահանգներին։  

Նրա գիտելիքների մեջ այդ բնագավառում մեծ բաց կար։  

Դպրոցում նրանց դասախոսություններ չէին կարդացել, թե նման դեպքերում 

կրտսեր սպան ինչպես պետք է վարվի ավագ սպայի նկատմամբ, թե արդյոք նա 

պարտավո՞ր է դեռ չնստած դուրս նետվել արտաքնոցից, մի ձեռքով բռնելով շալվարը, 

իսկ մյուսով պատիվ տալով։  

— Դե՛հ, պատասխանեցեք, կադետ Բիգլեր,— գրգռիչ տոնով բղավեց պոդպորուչիկ 

Դուբը։  

Եվ այդ ժամանակ կադետ Բիգլերի մտքում ծագեց ամենապարզ պատասխանը․  

— Պարոն պոդպորուչիկ, գալով բրիգադի շտաբը, ես տեղեկություն չունեի, որ դուք 

գտնվում եք այստեղ, և գրասենյակում գործերս վերջացնելուց հետո անմիջապես 

դիմեցի արտաքնոց, ուր և գտնվում էի ընդհուպ մինչև ձեր գալը։— Եվ 



հանդիսավորապես ավելացրեց։— Կադետ Բիգլերը ներկայանում է պարոն 

պոդպորուչիկ Դուբին։  

— Տեսնո՞ւմ եք, դա դատարկ բան չէ,— դառնացած ասաց պոդպորուչիկ Դուբը,— իմ 

կարծիքով, կադետ Բիգլեր, դուք պարտավոր էիք բրիգադի շտաբը գալուն պես 

գրասենյակից տեղեկանալ, թե արդյոք ձեր գումարտակի կամ դասակի սպաներից 

որևէ մեկը պատահմամբ այդտե՞ղ չէ։ Ձեր վարքագծի մասին մենք որոշում 

կընդունենք գումարտակում։ Ես ավտոմեքենայով մեկնում եմ այնտեղ, դուք ևս կգաք 

ինձ հետ։ Ոչ մի «բայց»։  

Կադետ Բիգլերն ուզում էր առարկել, թե բրիգադում իր համար գնացքի տոմս են 

ձևակերպել, թե տրանսպորտի այդ տեսակն իր համար շատ ավելի հարմար է, նկատի 

ունենալով իր հաստ աղիքի թուլությունը, և թե երեխան էլ գիտե, որ ավտոմոբիլները 

նման դեպքերի համար հարմարեցված չեն։ Մինչև որ մարդ հարյուր ութսուն 

կիլոմետրն անցնի՝ շալվարը կլցնի։  

Սատանան գիտե, թե ինչպես պատահեց, որ սկզբում, երբ նրանք շարժվեցին, 

ավտոմոբիլի ցնցումները կադետ Բիգլերի ստամոքսի վրա որևէ ներգործություն 

չունեցան։  

Պոդպորուչիկ Դուբը բոլորովին հուսահատվել էր, որ իրեն չի հաջողվում իրագործել 

իր վրիժառության պլանը։  

Բանն այն է, որ նրանց մեկնելու ժամանակ պոդպորուչիկ Դուբն իր մտքում ասել էր

․ «Սպասիր, կադետ Բիգլեր, հիմա դու հույս ունեցիր, որ երբ փորդ զոռի՝ կհրամայեմ 

ավտոմեքենան կանգնեցնել»։  

Հետևելով այդ պլանին, Դուբը,— որքանով որ ներում էր այն արագությունը, որով 

նրանք կարճում էին կիլոմետրը կիլոմետրի հետևից,— մի հաճելի զրույց սկսեց, թե 

որոշակի մարշրուտ ունեցող զինվորական ավտոմեքենաներն իզուր տեղը չպետք է 

բենզին վատնեն և կանգառումներ անեն։  



Կադետ Բիգլերը միանգամայն իրավացի առարկեց, թե կանգ առնելիս առհասարակ 

բենզին չի ծախսվում, քանի որ վարորդը մոտորն անջատում է։  

— Քանի որ,— անզիջում պնդեց պոդպորուչիկ Դուբը,— ավտոմեքենան պետք է 

տեղ հասնի նշանակված ժամին, ապա ոչ մի կանգառում չի թույլատրվում։  

Կադետ Բիգլերն այլևս ձայն չհանեց։  

Այդպես նրանք օդը ճեղքեցին ավելի քան մեկ քառորդ ժամ։ Հանկարծ պոդպորուչիկ 

Դուբն զգաց, որ փորը փքվում է և որ ցանկալի է ավտոմեքենան կանգնեցնել, դուրս 

գալ, մտնել մի փոսի մեջ ու թեթևանալ։  

Նա հերոսաբար դիմացավ մինչև 126-րդ կիլոմետրը, բայց այլևս չկարողացավ 

դիմանալ, թափով ձիգ տվեց վարորդի շինելը և նրա ականջին գռռաց․ «Կա՛ց»։  

— Կադետ Բիգլեր,— ողորմածաբար ասաց պոդպորուչիկ Դուբը, արագ դուրս 

թռչելով ավտոմեքենայից և իջնելով փոսը,— այժմ դուք էլ հնարավորություն ունեք․․․  

— Շնորհակալ եմ,— պատասխանեց կադետ Բիգլերր,— ես չեմ ուզում մեքենան 

իզուր ուշացնել։  

Կադետ Բիգլերը, որր նույնպես ծայրահեղ կարիք էր զգում, որոշեց, որ ավելի շուտ 

իր շալվարը կլցնի, քան թե ձեռքից բաց կթողնի պոդպորուչիկ Դուբին խայտառակելու 

այդ հիանալի առիթը։  

Մինչև Զոլտանեց հասնելը պոդպորուչիկ Դուբը երկու անգամ էլ կանգնեցրեց 

մեքենան և վերջին կանգառին նոթոտ մռլտաց․  

— Ճաշին ինձ լեհական բիկոշ տվին։ Գումարտակից հեռագրով բողոք կուղարկեմ 

բրիգադին։ Հոտած թթու կաղամբ և գործածության համար ոչ պիտանի խոզի միս․․․ 

Խոհարարների հանդգնությունն ամեն սահման անցել է։ Ով ինձ չի ճանաչում, դեռ 

կճանաչի։  

— Ֆելդմարշալ Նոստից-Ռինեկը, պահեստի հեծելազորի այդ պարծանքը,— 

պատասխանեց Բիգլերը,— հրատարակել է «Was schadet dem Magen im Kriege»[26] 



անունով մի աշխատություն, որի մեջ առհասարակ խորհուրդ չի տալիս 

պատերազմական դժվարությունների ու զրկանքների ժամանակ խոզի միս ուտել։ 

Երթի ժամանակ ամեն մի անչափավորություն վնասակար է։  

Պոդպորուչիկ Դուբը ձայն չհանեց, միայն թե ինքն իրեն ասաց․ «Ես քեզ ցույց կտամ 

քո այդ գիտնականությունը, լակոտի՛ մեկը», իսկ հետո, փոքր ինչ մտածելով, Բիգլերին 

մի այսպիսի հիմարագույն հարց տվեց․  

— Ուրեմն, կադետ Բիգլեր, դուք կարծում եք, որ այն սպան, որի նկատմամբ դուք 

ձեզ պետք է պահեք իբրև ստորադրյալ, չափից ավելի՞ է ուտում։ Արդյոք չէի՞ք ուզում 

ասել, կադետ Բիգլեր, որ ես չափից շատ եմ լափել։ Շնորհակալ եմ ձեր կոպտության 

համար։ Համոզված եղեք, որ ես ձեզ հետ հաշիվ կտեսնեմ ․  դուք ինձ դեռ չեք 

ճանաչում, բայց երբ պոդպորուչիկ Դուբին ճանաչեք չեք մոռանա։  

Վերջին բառն ասելիս քիչ մնաց նա լեզուն կծեր, քանզի այդ ժամանակ թռչում էին 

մի խանդակի վրայով։  

Կադետ Բիգլերը դարձյալ լռեց, մի բան, որ նորից վիրավորեց պոդպորուչիկ Դուբին, 

և նա կոպտաբար հարցրեց․  

— Լսեցեք, կադետ Բիգլեր, կարծեմ ձեզ սովորեցրել են ձեր պետի հարցերին 

պատասխանել։  

— Իհարկե,— ասաց կադետ Բիգլերը,— կանոնագրքում այդպիսի կետ կա։ Բայց 

ամենից առաջ, հարկավոր է պարզել մեր փոխհարաբերությունները։ Որքան ինձ 

հայտնի է, ես դեռ ոչ մի տեղ չեմ նշանակված, այնպես որ անմիջականորեն ձեզ 

ենթարկվելուս հարցը, պարոն պոդպորուչիկ, բոլորովին վերանում է։ Սակայն 

ամենակարևորն այն է, որ սպայական շրջաններում ստորադրյալը պարտավոր է 

պետերի հարցերին պատասխանել միայն պաշտոնական գործերի առնչությամբ։ 

Քանի որ մենք երկուսով նստած ենք ավտոմեքենայի մեջ, ապա չենք հանդիսանում 

այս կամ այն ռազմական գործողությանը մասնակցող մարտական միավոր և մեր 

միջև որևէ պաշտոնական փոխհարաբերություն չկա։ Մենք երկուսս էլ մեկնում ենք 



մեր ստորաբաժանումները, և ձեր այն հարցի պատասխանը, թե արդյոք չէի՞ ուզում 

ասել, որ դուք, պարոն պոդպորուչիկ, չափից ավելի եք լափել, ոչ մի դեպքում չէր 

կարող պաշտոնական արտահայտություն համարվել։  

— Դուք վերջացրի՞ք,— բղավեց նրա վրա պոդպորուչիկ Դուբը,― դուք․․․  

— Այո, — ասաց սառցաշունչ ձայնով կադետ Բիգլերը,— մի՛ մոռանաք, պարոն 

պոդպորուչիկ, որ մեզ կդատի սպայական պատվի դատարանը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը զայրույթից ու կատաղությունից ինքն իրեն կորցրեց։ Հուզվելիս 

նա սովորաբար ավելի մեծ անմտություններ ու հիմարություններ էր դուրս տալիս, 

քան հանգիստ ժամանակ։  

Այդ պատճառով էլ մռլտաց․  

— Ձեր հարցը կվճռի ռազմական դատարանը։  

Կադետ Բիգլերն այդ առիթն օգտագործեց Դուբին վերջնականապես ջախջախելու 

համար, ուստի շատ մտերմական տոնով ասաց․  

― Հանաք մի՛ արա, ընկեր։  

Պոդպորուչիկ Դուբը վարորդին ձայն տվեց, որ մեքենան կանգնեցնի։  

— Մեզանիg մեկը պետք է ոտքով գնա,— ասաց նա կակազելով։  

— Ես մեքենայով եմ գնում,— հանգիստ պատասխանեց կադետ Բիգլերը,— Իսկ դու, 

ընկեր, ինչ կուզես արա։  

— Քշի՛ր,— կարծես տենդի մեջ վարորդի վրա գոռաց պոդպորուչիկ Դուբը և 

փաթաթվեց լռության, կատարյալ արժանապատվության տոգայով, ինչպես Հուլիոս 

Կեսարը, երբ դավադիրները մոտենում էին նրան դաշունահարելու։  

Այդպես հասան Զոլտանեց, որտեղ գտան իրենց գումարտակի հետքը։  

Պոդպորուչիկ Դուբը և կադետ Բիգլերը սանդուղքի վրա վիճում էին, թե արդյոք ոչ 

մի տեղ չհաշվառված կադետն իրավունք ունի՞ բաժին պահանջելու լյարդաթոքի 



երշիկի այն քանակությունից, որ սահմանված է զանազան վաշտերի սպաների 

համար, ներքևում, խոհանոցում, արդեն կուշտ կերել էին, պառկել լայն 

նստարանների վրա և, դեսից-դենից զրուցելով, ամբողջ ուժով փստացնում էին 

ծխամորճները։  

Խոհարար Յուրայդան ասում էր․  

— Եվ այսպես, այսօր ես մի հիանալի գյուտ եմ արել։ Կարծում եմ, դա 

խոհարարական արվեստի մեջ մեծ հեղաշրջում կառաջացնի։ Դու հո գիտես, Վանեկ, 

որ այս նզովյալ գյուղում ես ոչ մի տեղ չկարողացա երշիկի համար սուսամբար գտնել։  

— «Herba majaranae»[27],— վրա բերեց ավագ գրագիր Վանեկը, հիշելով, որ ինքը 

դեղատնային ապրանքներ վաճառող է։  

Յուրայդան շարունակեց․  

— Դեռ չի ուսումնասիրված, թե մարդկային խելքն ինչպե՞ս է կարողանում 

անհրաժեշտության դեպքում ամենաբազմատեսակ հնարներ գտնել, թե ինչպես են 

նրա առաջ բացվում նոր հորիզոններ, թե ինչպես է նա կարողանում հնարել ամեն 

տեսակ անհավատալի բաներ, որոնց մասին մարդկությունը մինչ օրս չի երազել․․․ 

Տնետուն ընկած սուսամբար էի փնտրում, վազվզում, բացատրում, թե սուսամբարն 

ինչ պետք է անեմ, թե ի՛նչ տեսք ունի այդ սուսամբարը։  

— Դու պետք է նկարագրեիր նրա հոտը,— իր նստարանի վրայից արձագանքեց 

Շվեյկը,— դու պետք է ասեիր, որ սուսամբարից թանաքի սրվակի հոտ է գալիս, երբ 

մարդ այն հոտոտում է ծաղկած ակացիաների ծառուղում։ Պրագայի մոտ, 

Բոգդալիցիի բլուրի վրա մի անգամ․․․  

— Լավ, Շվեյկ,— աղաչական ձայնով ընդհատեց հոժարական Մարեկը,— թող որ 

Յուրայդան վերջացնի։  

Յուրայդան շարունակեց պատմել․  



— Տներից մեկում պատահեցի Բոսնիայի և Հերցոգովինայի օկուպացիայի 

ժամանակվա մի պաշտոնաթող ծեր զինվորի, որը որպես ուլան ծառայել է 

Պարդուբիցիում և մինչև հիմա չեխերենը չի մոռացել։ Նա սկսեց ինձ հետ վիճել, թե 

լյարդաթոքի երշիկի մեջ ոչ թե սուսամբար են գցում, այլ երիցուկ։ Ես ճիշտն ասած, 

չգիտեի ինչ ասեմ, որովհետև ամեն մի խելքը գլխին ու օբյեկտիվ մարդ պարտավոր է 

սուսամբարը համարել այն բոլոր համեմունքների թագավորը, որ գործ են ածվում 

լյարդաթոքի երշիկի համար։  

Հարկավոր էր գտնել մի այնպիսի փոխարինիչ, որ երշիկին բնորոշ հաճելի 

համուհոտ տար։ Եվ ահա տներից մեկում ես մի հարսանեկան մրտենու պսակ գտա, 

որ կախված էր ինչ-որ սրբի պատկերի տակ։ Այնտեղ նորապսակներ էին ապրում, և 

պսակի ոստերը դեռ բավական թարմ էին։ Եվ ես լյարդաթոքի երշիկի մեջ մրտենի 

գցեցի։ Ճիշտ է, ստիպված եղա եռման ջրով երեք անգամ խաշել, որպեսզի ոստերը 

փափկեին և կորցնեին չափազանց կծու համը։ Հասկանալի է, որ երբ լյարդաթոքի 

համար բռնագրավում էի այդ հարսանեկան մրտեպսակը, բավական շատ արցունք 

թափվեց ․ ․ ․  Նորապսակները ինձ հրաժեշտ տալիս հավատացնում էին, թե այդ 

սրբապղծության համար, քանի որ պսակը օրհնված է եղել, ինձ կսպանի առաջին իսկ 

գնդակը։ Դուք կերաք փորոտիքից պատրաստած իմ սուպը, բայց ձեզնից ոչ ոք 

չնկատեց, որ մրտենու հոտ ուներ, և ոչ թե սուսամբարի։  

— Յինջրիխով Հրադեցում,— հարեց Շվեյկը,— տարիներ առաջ մի երշիկագործ 

կար, ասունը Յոզեֆ Լիպեկ։ Նրա դարակի վրա երկու տուփ կար, մեկի մեջ՝ ամեն 

տեսակ համեմունքների մի խառնուրդ, որը նա գցում էր արյունի և լյարդաթոքի 

երշիկների մեջ, իսկ մյուսի մեջ միջատասպան փոշի, քանի որ երշիկագործը բազմիցս 

հավաստիացել էր, որ գնորդները երշիկն ուտելիս հաճախ ստիպված են եղել 

փայտոջիլ կամ տարական ծամել։ Նա միշտ ասում էր, թե փայտոջիլն իր համով շատ 

նման է դառնահամ նուշին, որը գցում են բաբայի մեջ, իսկ տարականները 

երշիկեղենի մեջ գարշելի հոտ են արձակում, ինչպես հին, բորբոսնած 



Աստվածաշունչը։ Այդ պատճառով, նա ուշի ուշով հետևում էր իր արհեստանոցի 

մաքրությանը և ամեն տեղ միջատասպան փոշի շաղ տալիս։  

Եվ ահա մի անգամ նա արյունի երշիկ էր պատրաստում, իսկ այդ ժամանակ 

հարբուխ ուներ։ Նա դարակից վերցրեց միջատասպան փոշու տուփը և փոշին լցրեց 

արյունի երշիկի համար պատրաստած ֆարշի մեջ։ Այդ օրվանից Յինջրիխով 

Հրադեցում միայն Լիպակի խանութից էին արյունի երշիկ գնում։ Նրա խանութն 

ընկնելու համար մարդիկ ուղղակի գլուխ էին ջարդում։ Նա հիմար մարդ չէր և գլխի էր 

ընկել, որ դրա պատճառը միջատասպան փոշին է։ Այդ օրվանից նա սկսեց վերադիր 

վճարով արկղներով միջատասպան փոշի պատվիրել, իսկ այն ֆիրմային, որից փոշին 

գնում էր, նախազգուշացրել էր, որ արկղերի վրա գրեն․ «Հնդկական համեմունքներ»։ 

Դա նրա գաղտնիքն էր, որ իր հետ էլ գերեզման տարավ ․ ․ ․  Բայց ամենից 

հետաքրքիրն այն էր, որ այն բոլոր ընտանիքներում, որոնք նրանից երշիկ էին գնում, 

բոլոր տարականներն ու փայտոջիլները վերացան։ Այդ օրվանից Յինջրիխով Հրադեցը 

պատկանում է Չեխիայի ամենամաքուր քաղաքների թվին։  

— Վերջացրի՞ր,— հարցրեց հոժարական Մարեկը, որը թերևս, նույնպես անհամբեր 

սպասում էր խոսակցությանը մասնակցելու։  

— Այդ մեկը վերջացրի,— պատասխանեց Շվեյկը,— բայց այդպիսի մի դեպք էլ տեղի 

է ունեցել Բեսկիդիում։ Այդ մասին կպատմեմ կռվի գնալիս։  

Հոժարական Մարեկն սկսեց․  

— Խոհարարական արվեստն ամենից լավ ճանաչվում է պատերազմի ժամանակ, 

մանավանդ ռազմաճակատում։ Ես ինձ թույլ եմ տալիս անել մի փոքրիկ 

համեմատություն։ Խաղաղ ժամանակ մենք բոլորս կարդացել ու լսել ենք այսպես 

կոչված սառցային սուպերի մասին, որոնց մեջ սառույց են գցում։ Դրանք հյուսիսային 

Գերմանիայում, Դանիայում, Շվեդիայում սիրված ճաշեր են։ Բայց ահա վրա հասավ 

պատերազմը, և այս ձմեռ Կարպատներում զինվորներն այնքան սառած սուպ ունեին, 

որ բերանները չէին դնում, չնայած որ ընտիր ճաշ է։  



— Սառած գուլյաշ կարելի է ուտել,— առարկեց ավադ գրագիր Վանեկը,— բայց ոչ 

երկար ժամանակ, ամենաշատը մի շաբաթ։ Նրա պատճառով մեր իններորդ վաշտը 

դիրքերը թողեց։  

— Դեռևս խաղաղ ժամանակ,— արտակարգ լրջությամբ ասաց Շվեյկը,― ամբողջ 

զինվորական ծառայությունը պտտվում էր խոհանոցի և ամեն տեսակ կերակուրների 

շուրջը։ Մեզ մոտ, Բուդեյովիցիում, մի օբերլեյտենանտ կար, անունը Զակրեյս։ Նա 

շարունակ պտտվում էր սպայական խոհանոցի շուրջը և, եթե զինվորներից մեկը որևէ 

զանցանք էր կատարում, հրամայում էր․ «Զգաստ»։ Եվ վրա էր պրծնում․ «Սրիկա, ես 

քո ռեխից իսկական ծեծած կոտլետ կպատրաստեմ, քեզ ճզմելով կարտոֆիլի պյուրե 

կդարձնեմ և հետո այդ բոլորը կտամ քեզ, որ ինքդ լափես։ Սագի աղիքներն ու բրինձը 

քամակիցդ կթափվեն և դու կնմանվես թավայի մեջ խոզաճարպով տապակվող 

նապաստակի։ Ա՛յ, տեսնում ես, պետք է խելքդ գլուխդ հավաքես, եթե չես ուզում, որ 

մարդկանց թվա, թե դու կաղամբով ֆարշած տապակա ես»։  

Դրա շարունակությունը և նրանց հետաքրքիր զրույցը, թե պատերազմից առաջ 

մենյուն ինչպես են օգտագործել զինվորներին դաստիարակելու նպատակներով, 

ընդհատվեցին մի ահռելի գոռոցով, որ լսվեց վերևից, որտեղ հանդիսավոր 

ճաշկերույթն ավարտվելու վրա էր։  

Ձայների խառնակ ղռվռոցի մեջ ջոկվում էր կադետ Բիգլերի ականջ ծակող ձայնը․  

— Զինվորը դեռևս խաղաղ ժամանակ պետք է իմանա, թե պատերազմն ինչ է 

պահանջում, իսկ պատերազմի ժամանակ չմոռանա վարժադաշտում սովորածը։  

Ապա սկսեց ֆսֆսալ պոդպորուչիկ Դուբը․  

— Խնդրում եմ հավաստել, որ արդեն երրորդ անգամն են ինձ վիրավորում։  

Վերևում մեծ գործեր էին կատարվում։  

Պոդպորուչիկ Դուբին, որը կադետ Բիգլերի նկատմամբ մեզ արդեն հայտնի նենգ 

դիտավորություններ ուներ և փափագում էր հրամանատարի առաջ սիրտը բանալ, 



սպաները դիմավորեցին սոսկալի հարայ-հրոցով։ Հրեայի օղին բոլորի վրա հիանալի 

ներգործություն էր ունեցել։  

Ամեն մեկը ջանում էր մյուսից բարձր գոռալ, ակնարկելով պոդպորուչիկ Դուբի 

ձիավարական արվեստը․ «Առանց ձիապանի յոլա չի գնա»։ «Վախեցած մուստա՜նգը»։ 

«Ինչքա՞ն ժամանակ ես դու, բարեկամ, կովբոյների մեջ ապրել արևմուտքում»։ 

«Կրկեսի ձիախաղա՜ցը»։  

Կապիտան Սագները շտապով պոդպորուչիկ Դուբի ձեռքը խոթեց նզովյալ օղու 

գավաթը, և վիրավորված պոդպորուչիկը սեղան նստեց։ Նա ջարդված հին աթոռը 

քաշեց-մոտեցրեց պորուչիկ Լուկաշին, որը նրան ողջունեց հետևյալ կարեկցական 

բառերով․ «Մենք արդեն բոլորը կերանք, ընկե՛ր»։  

Կադետ Բիգլերն ըստ կանոնագրքի կապիտան Սագներին և մյուս սպաներին 

զեկուցեց իր ժամանման մասին, ամեն անգամ կրկնելով․ «Կադետ Բիգլերը ժամանել 

է գումարտակի շտաբ»։ Թեև բոլորը դա տեսնում էին և գիտեին, այնուամենայնիվ նրա 

վհատ կերպարանքը մի տեսակ աննկատ էր մնում։  

Բիգլերը վերցրեց լեցուն բաժակը, համեստաբար նստեց լուսամատի մոտ և 

հարմար պահի էր սպասում դասագրքերից քաղած իր գիտելիքները քամուն տալու։  

Պոդպորուչիկ Դուբը, որի գլուխն էր խփել զարհուրելի օղին, մատով սեղանը 

տկտկացնելով, հանկարծ առանց որևէ առիթի դիմեց կապիտան Սագներին․  

— Ես և նահանգական վարչության պետը շարունակ ասում էինք ․ 

«Հայրենասիրություն, հավատարմություն պարտքի նկատմամբ, 

ինքնակատարելագործություն,— ահա իսկական զենքը պատերազմի ժամանակ»։ Ես 

դա ձեզ հիշեցնում եմ հատկապես հիմա, երբ շուտով մեր զորքերը կանցնեն 

սահմանները։  

- - - - -  



Մինչև այստեղ Յարոսլավ Հաշեկը, հիվանդության մահճին գամված, թելադրել է իր 

«Քաջարի զինվոր Շվեյկի արկածները համաշխարհային պատերազմի ժամանակ» 

վեպը։ Անողոք մահը, որ վրա հասավ 1923 թվի հունվարի 3-ին, ստիպեց նրան 

քառասուն տարեկան հասակում առընդմիշտ լռել և անավարտ թողնել առաջին 

համաշխարհային պատերազմի մասին գրված ամենանշանավոր և ամենից շատ 

կարդացվող վեպերից մեկը։  

 



1.  ↑  Հունգարական կոպիտ հայհոյանք (հունգ․)։  

2.  ↑  Ո՞վ է գերմաներեն խոսում (գերմ․)։  

3.  ↑  Համարձակվում եմ զեկուցել, պարոն ֆելդֆեբել (գերմ․)։  

4.  ↑  Վոբեյդա — խուլիգան։  

5.  ↑  «Ես չեմ իմանում դա ինչ է նշանակում» (գերմ․)։  

6.  ↑  Չեխերեն ոչ մի բառ (գերմ․)։  

7.  ↑  Գերմաներեն հասկանո՞ւմ եք (գերմ․)։  

8.  ↑  Այո՛ (գերմ․)։  

9.  ↑  Դուպե — հետույք (լեհ․)։  

10.  ↑  Զինվորական պահեստների կայսերական-թագավորական կատուներ 

(գերմ․)։  

11.  ↑  Դա ստո՞ւյգ է, Պրագա № 16, Յոզեֆ Բոժետեխ (գերմ․)։  

12.  ↑  Մենք պետք է հաղթենք (գերմ․)։  

13.  ↑  Կանտինա — զորամասային թեյարան։  

14.  ↑  Օ՛, եղևնի, օ՛, եղևնի, ինչ սիրուն են ասեղները քո կանաչ (գերմ․)։  

15.  ↑  Վե՛րջ տվեք (գերմ․)։  

16.  ↑  Այո (գերմ․)։  

17.  ↑  Ի՞նչ (գերմ․)։  

18.  ↑  Սննդադրամ (գերմ․)։  

19.  ↑  Զգա՛ստ (գերմ․)։  

20.  ↑  Ներկա։ Համարձակվում եմ զեկուցել, հետևակ զինվոր Շվեյկ, 

տասնմեկերորդ երթային վաշտի հանձնակատար (գերմ․)։  



21.  ↑  Զգա՛ստ (գերմ․)։  

22.  ↑  Լսում եմ (գերմ․)։  

23.  ↑  Շարային ծառայության պիտանի (գերմ․)։  

24.  ↑  Քո այդ նահանգական վարչության պետի հետ կարող ես քամակս լիզել 

(գերմ․)։  

25.  ↑  Այս րոպեիս, պարոն պոդպորուչիկ (գերմ․)։  

26.  ↑  «Ի՞նչն է վնասում ստամոքսին պատերազմի ժամանակ» (գերմ․)։  

27.  ↑  Սուսամբարի լատինական անունը։  

 

  


