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ТАМО РУСС
РОССИЯДАН КЕЛГЕН АДАМ





лғашкы кауым халыктарының өмірімен таныскысы кел- 
гендердің барлығы да Миклухо-Маклайдың күнделігін 
кызығып окыйды. «Астролябия» буғазының (Жана Гви- 

неяның солтүстік-шығыс жағасында) папуастары өзге халыктар- 
мен карым-катынас ж^самаған және ол кезде өздерінің алғашкы 
қауымдык курылысын сол калпында толык сактаған ел болатын, 
саяхатшы олардың арасында бірнеше жыл өмір еүріп, зерттеулер 
жүргізді. Миклухо-Маклай аралды мекендеушілердің әдег-ғурпы 
туралы: папуастардың өлген адамдарды жерлеуі және кыз узату 
салттары туралы, папуастардың аң аулауы, балаларды үйретуі, 
жерді калай өңдейтіндігі, кайыктарды калай жасайтындығы, ағаш- 
тардың кабыктарынан калай мата жасайтындыктары туралы то- 
лык және егжей-тегжейіне дейін зерттеп, айтып берді. Өзінің күн- 
деліктерін ол маман зерттеүші ретінде дәлме-дәл жазып отырады: 
егер тастың үстінде жағылған от туралы сөз арасында баяндай- 
тын болса, онда бул оттың алып жаткан аумағының неше метр екен- 
дігін; егер жергілікті адамдардың бір тамағының атын атайтын бол- 
са, оның неден әзірленіп және калай пісірілетінін, тас ыдыска бірін- 
ші кезекте не салынғанын, будан кейін не салынғанын толык баян- 
дап береді. Саяхатшының ураны — «Бәрін де өз көзіңмен коруің 
керек» деген уран болатын. Тек кана көру емес, сонымен бірге мүм- 
кіншілігіне карай, оны тексеру де, — кейде өзінің тікелей катысуы 
аркылы да байкап көру — ол үшін булжымайтын заң болды. 
Оңтүстік жағадагы папуастардың денесіндегі әшекейлерді зерттей 
отырып, ол өзінін иығына тап сондай ушекей салуды өтінген: сөй- 
тіп. біреудің терісіне салынған әшекейді көрумен іана қанагаттан- 
бай, бул машакатты өзі де басынан өткізуге тиісті болған.. 
Миклухо-Маклай Жаңа Гвинеяда және Тынык мухиттың баска 
да аралдарында, Малакка жарты аралында, Австрияда он бес 
жыл бойына саяхат жасаған кездерінде көпті көріп, көптеген азап 
та шекті; ол көргендерінің бәрін таудың шыңы немесе буғаз-
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жын тереядігі, кустын тумсығы. кайыктын сыртыялгғы ою. алаа- 
лы жерлеу ғурпы неяесе баланын шашы туралы болсыя — бәріа 
де жазып. суретін салып. тыянакты түрле. шын калпында толык
турде кағаз бетіне түсіріп отырды. Біреудін және өзінія болжау- 
лары меи түсініктеріне ете-мегге сын көзімен карады. Ол өзінін 
болжауына негізсіз жалпылзма пікір тугюге, шешпей жатып 
аллын ала кортындылар жасамауға өзін-өзі тежеп отырған көріне- 
лі. Сондыктан да онын сапар үстінде, жол-жөнекей жүріп келе 
жатып оттыи жарығымен неиесе сығырайып лашык ішіне әрен 
дегенде жарык беріп турған шамнын сәулесімен жазған яағыз 
шыидыкты бейнелейтін жазулары ғылым ушік соншалыкты баға- 
лы болды. Онын бұл енбектерінен географ Жаца Гвинеяның ауа 
райы туралы, онын өсіидік дүниесі т>'ралы; лингвист пануас т?й- 
малары кандай диалектіде сөйлейтіндіктері туралы, этнограф 
папуастардын киімдерінін кандай болатындығы, музыка аснаптары- 
нын, билерінің кандай екендіктері туралы толык мәлімет ала ала- 
ды, сөйтіп, Маркстің және Энгельстің «алғашкы коммунизм» саты- 
сы деп атаған, адамдар коғамының өркендеу сатысын түтіну үшін 
тыянақты материал жыйнай біледі. Миклухо-Маклайдың күнделі- 
гі бізге алғашкы тайпалардың ешбір бурмаланбаған және асыра 
сілтенбеген накпа-нак, шын мағнасындағы толык мәліметін бере- 
ді. Жоғары мәдениетті халыктармен ешкашан да кары.м-катынас 
жасамаған алғашкы тайпалар, казір дүние жүзінде жоқтын касы 
деуге болады, бул — бір кезде барлык хАыктар басынан кешіп- 
ген адамзат коғамының ерте кездегі өркендеу еатысын бакылаудың 
тікелей мүмкіншілігі де жойылып барады деген сөз, сондыктан 
да саяхатшынын бул сыйпаттамасы біз үшін өте бағалы болып 
табылады.

Муның үстіне. Миклухо-Маклайдын күнделігі аз зерттелген 
тайпалардыц ғана өмір тарихы емес; сонымен бірге, бұл күнде- 
лік автордыц да өмірбаянын анғартатын кунды материал.

Сырт карағанда автор туралы аз айтылған сыяқты болғанмен 
эрбір жолдан, орбір беттен, әрбір жолдың арасынан, мүмкін тіпті 
оның өз еркінен тыс, папуастардын бейнесімен қатар, сол сыяқты 
тау, кокос курмалары, теніз көріністерімен катар басқа бір бейне: 
тацқаларлық ерекше адамның, оның өзінің — ғалым, ағартушы, 
гуманист Маклайдың бейнесі көрініп турады.

2

Орыстың улы саяхатшысы Николай Никвлаевич Миклухо-Мак- 
лай 1846 жылы 17 июльде Боровичи қаласының маңындағы Рож- 
дественск селосында туды. Әкесі инженер болған. Баласына он бір 
жас толғанда ол қайтыс болады. Осы күннен бастап, онын семья- 
сы муқтаждықтың кушағына түседі; анасы бес баламен қалады. 
Дәл сол жылы Николайды Петербург мектебіне, будан бір жыл- 
дан кейін гимназияға береді. Алайда оны гимназиядан шығарып 
тастайды, мүныц себебін біз білмейміз, бірак шығару докумен-
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тінде «үлгірмеушілігі» үшін шығарылып отыр дегенді себеп етпек- 
ші болған көрінеді. Ол он жеті жасында Петербург университеті- 
нін физика-математика факультетіне өз еркімен тындаушы болып 
түседі, бірақ мунда да ол аз уакыт оқыйды. 1864 жылы оны Рос- 
сияның басқа университеттеріне түсуге тыйым салып, «ережені 
бузғапы үшін» шығарып тастайды. Будан кейін Николай қайткен 
күнде де оқуға тырысып шетелге кетеді. Онын ерекше қызыққан 
мәселесі — салыстырмалы анатомия мәслесі болды. Дарвиннің 
теориясын пәрменді түрде насихаттаушы атақты зоолог Эрнст 
Геккель талантты жаска бір көргеннен назар аударып, өзіне ас- 
систенттікке алады, 1866 жылы Николай Николаевич Геккельмен 
бірге туңғыш рет саяхатка шығады: ол Канар аралдарына 
барады. Миклухо-Маклай Ланцерот аралында жэндіктердің анато- 
миясымен және шеміршекті балықтардың мыйын тексерумеи 
шуғылданды. 1867 жылы ол анатомия жөніндегі жумысын алдағы 
уақытта да баянды ете беру үшін Сицилияға, ал 1868 жылы Кы- 
зыл теңіз жағаларына барады. Бул сапар өте кауыпты болады: 
арабтар европалықтарға өте-мөте өшпенділікпен қарайтын-ды, 
сондықтан да Миклухо-Маклай араб дәрігерінің киімін кнюге — 
сәлде орап, шашын алып, мусылман әдет-ғурпын орындауға мэж- 
бүр болады.

Міне, Миклухо-Маклайдың Жаңа-Гвинея эпопеясы басталғанға 
дейінгі жумысы туралы бізге белгілі болмашы мәліметтер осы. 
Осы кезге дейін сақталып келген ресми документтер мен оның 
замандастарының кездейсоқ анықтамаларымда ғалымның жеке 
басыныц сыйпаты көрсетіледі, жас кезіндегі узын буйра шашты 
және қалай болса солай байлай салған галстукпен түскен суретіне 
карап та оның бет әлпетін айқын белгілеудің өзі өте қыйын — 
суретгегі нәзік, сәл кыялшыл пішіндегі жігітті көргенде — табан- 
ды саяхатшы деуден гөрі, оны ақын немесе суретші шығар деп 
ойлауға болады. Бул нэзік жігіттің күніне он сағат бопы батпакка 
батып жүріп, аштан-аш, тау ермелеп жүргеніне сенуге болмайтын 
сыяқты... Алайда, оның жас кезінде бастан кешірген уақыйғалары 
оның жігерлі екенін аңғартады, бұған Маклайдың оқу орындары- 
нан екі рет шығарьілып тасталғанына карамастан, окуын үзбестен 
алға бастыра беруі, өзін муқтаждық каншама кыса турсада, түс- 
кен жолынан таймастан, күнелту үшін суреттер сала отырып, 
үздіксіз окуы; Қызыл теңіз жағаларына саяхат жасауының өзі 
оның ержүректі болғандығын көрсетеді. Алайда замандастары- 
ның үзік-үзік есге қалған жазбаларынан және онын кездейсоқ сак- 
талған жас кезіндегі сурегінен оның бет әлпетін анықтау әлі де 
болса қыйындыққа түседі, бірақ та Жаңа Гвинея күнделігіне түсі- 
рілген қарапайым ғана, шындықты ешбір боямасыз жазуларынан 
оның ержүрек адам болғандығы аңғарылады.

1869 жылы Миклухо-Маклайдың жасы 23-ке толды. Сол кездің 
өзінде-ақ ол төменгі организмдер туралы бағалы бірнеше ғылми 
еңбектердің авторы болды. Николай Николаевич Россияға кайтып. 
Географиңлык коғам кенесінен өзінің Тынык мухит аралдаірына 
саяхат жасау пікірін жүзеге асыруды куаттауды өтінеді. Узак
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талқылаулардан және таластардан кейін бул қоғам Миклухо-Мак- |  
лайдың Тынық мухитқа орыс соғыс кемелерінің бірі «Витязь» * 
корветімен баруына руқсат берді. Жас ғалымның өтіншін ерекше 
жігермен куаттаған орыс саяхатшысы Семёнов-Тянь-Шанский бол- I 
ды; ол Миклухо-Маклайдың дарындылығына сенген ғалымның бірі ? 
болатын. I

Географиялық коғам өзінің мәжілісінде Николай Николаевич 
усынған зор көлемдегі жумыс программасын талқылады. Ол сол | 
кездегі географтардың, зоологтердің, биологтердің зор назар аудар- 
ган сурактарына жауап беру үшін әрекеттеніп, Тынык мухит арал- 1 
дарындағы айуанаттарды да, ауа райын да, жер кыртысы касиет- ? 
терін де, таулардың биіктігін де зерттеуге уйғарды. Ол кезде өзі | 
адам туралы ғылым — антропология мәселерімен өте-мөте кат- ! 
ты шұғылданғандықтан өзінің программасында Тынық мұхит 
аралдарын мекендейтін алгашқы тайпаларды зерттеуге едәуір 
орын берді. 1

«Витязь» көрветі 1870 жылы 8 ноябрьде Кронштадт портынан 
іныгып, жол-жөнекей Копенгагенге, Мадейра аралына, Пасхи, 
Таити аралдарына Самоа аралдарына, Жана Ирландия аралына 
соға отырып, үш жүз кырық алты күн дегенде, 1871 жылы 19 сен- 
тябрьде Жана Гвинеяның солтүстік-шығыс жағалауындағы «Астро- 
лябия» буғазына якорь тастады.

Міне, дәл осы күннен — 1871 жылы 19 сентябрьден бастап 
Миклухо-Маклайдың күнделігінің алғашкы беті жазыла бастайды.

Миклухо-Маклай өз мақалаларының бірін ағылшынның атақ- 
ты натуралисі Джон Леббоктің: «Саяхатшы өзі аралаған тайпа- 
ларды кіналаса да немесе мактаса да, бул сөздері баяндап отыр- 
ган адамдарға арналғаннан гөрі өзіне өзі берген сыйпаттама болып 
шығады» деген сөзінен бастайды.

Бул даналық сөздің, әсіресе, Миклухо-Маклайға катысы зор-. 
Ол сөздер оның күнделігінің әрбір жолына кіріспе сөз бола алар 
еді. Бул күнделік, мысалға Африканы зерттеуші атакты Стэнли- 
дің жазбасын алатын болсак, оған мүлде уқсамайды, Стэнлидің 
көзкарасынша, жергілікті адамдар мүлде жалкау, катал, акылсыз, 
коркақ, сараң-суғанак, ашуынды келтірмесе де, үнемі мазақ етуге 
турарлык болып көрінеді! Стэнлидіц «Мен Ливингстонды калай 
таптым» деген кітабында «Этнографиялык макалалар» деген бө- 
лім бар. Саяхатшы онда арасымен өзінің керуені өтіп бара жаткан 
африкалык тайпаларды баяндайды. Оның жергілікті адамдарға 
берген сыйпаттамасы мынадай:

«Ваквере тайпаларының адамдарын өте-мөте қаражүрек деп 
атайды, буған менің ешкандай күмәнім жоқ».

«Мгого тайпасының адамдары мейлінше кайырымеыз және сәл 
нәрсеге кызықса-ақ болды, айуандық әрекет жасаудан ешбір 
тайынбайды».

«Ваниамвезидің адамдары — нағыз қоян жүректер».
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Стэнли өзінің артыкшылығын минут сайын көрсетіп отыруға 
тырысады. Ол өзінде жүк көтерушінің міндетін аткарған жергілік- 
ті адамдар туралы «жалаңаш аркаларына тиген катты таяк олар- 
ды жанушырып еңбек етуге мәжбүр етеді» — деп жазады.

Миклухо-Маклайдың күнделіктерінде адам таңғаларлык нәрсе, 
біріншіден, оның жергілікті адамдар туралы пікір қорытуының өте 
сыпайы сөзбен дәлелденуі және олармен қарым-қатынзс жасау- 
дағы тиісті әдепті катаң сақтауы болып табылады. Ол папуастар- 
дын кайырымды, жылы жүзді, ақылды екенін әлденеше рет атап 
көрсетеді, жергілікті адамдардың ептілігіне, бойшаңдығына, әре- 
кеттерінің шапшаңдығына сүйсінеді, олардың адалдығына, түсінім- 
паздыгына, сезімталдығына риза болады. Егер . папуастардың 
әдет-ғурыптарынан нашар әсер ететін әрекеітерді көріп танданса. 
ол өзіне жат ғурыпты европа тоғышарларынын мен-менсінген мо- 
раль турғысынан ажуалап кіналамайды; ал, ғалымға келсек, оны тү- 
сінуге және оны тарихи турғыдан баяндауға тырысады; тіпті оған 
жиреніш сезім тудырған — адам етін жеушіліктің себебін де айтып 
береді. Өміріне кауып төне турса да, өз зерттеуге келген Жана 
Гвинеяның папуастары ол үшін тәжрибе жасайтын үй қояндары және 
кулдар емес, барлык жерде кездестірген адамдары сыякты, олар 
шын мәніндегі адамдар, тек өзгелерге карағанда, зор көніл бөлетін 
адамдар деп білді. Ол жергілікті адамдармен карым-катынас жа- 
сағанда баска адамдармен карым-катынас жасағандай, өзінен әді- 
летті және эдепті болуды талап етеді, «Менің көршілерім» деп атай- 
ды олардыкөбіне ол. Ол деревнядағы өзінің «көршілеріне» келгенде 
олардың онын келгеніне онша куанышты емес екенін аңғарады. 
Адамдардын бэрі де кабактарын түкситіп карсы алады. Жергілікті 
адамдар тура найзаға умтылады, ол бул әрекетті әбден негізді деп 
есептейді. Өйткені. өлке олардікі, деревня олардікі, орман олардікі 
емес пе, ААиклухо-Маклайды олар өздері шакырып әкелген жоқ кой

«Мен өзім біртүрлі колайсыз жағдайда калдым, — деп жазады. 
Маклай күнделігінде: — неге мен келіп бул адамдарды кысылдыра- 
мын?».

Стэнли де, тағы баска саяхатшылар да дәл мундай қолайсыэ 
жағдайды сезбеді деп берік сеніммен айтуға болады.

«Астролябия» буғазының папуастары тас дәуірінің адамдары, 
ал Миклу.хо-Маклай кәзіргі мәдениетті заманның озат ғалымдары- 
ның бірі болагын. Бірак ғалым папуастарды ағашты колапайсыз 
тас балтамен шабады, тамақты касықпен емес, улудың кабымен 
жейді, сока мен плугті білмейді және топыракты кур колмен усак- 
тайды деп менсінбеуден аулак болды. Кайта, енбек сүйгіштігін. 
дыйканшылык аспаптардыц өте-мөте аздығына және карапайым- 
дылығына карамастан, жерді жаксылап өңдей алатындығын, жай 
сүйектең күрделі, көркем оюлар ойып, сүйекпен етті темір пышак- 
тан кем кеспейтінін зор сүйіспендікпен атап өтеді. Ғалым папуас- 
тардын үлгісімен өз маңдайына кара бояу жағудан жиренбеиді. 
Бул әрекегімен ол өлген әйелдің күйеуіне өзінің оның қайғысына 
ортақ екендігін білдіргісі келеді; ол папуастардың сеніміне әбден 
ие болғанға дейін және олардың әйелдерін, кыздары мен карын-
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дастарын таныстырғысы келгенге дейін. өзінін келе жаткандығын I 
ыскырып белгі беру аркьілы білдіріп отыраіы. егер ғгрыпта^ы | 
солай болса, әйелдер жасырынсын деп ойлайды. Онын әдептілігін 
Чеховтын адеті деп атағын келеді — өйткені, онын әдіптітігі сон- 
оіалыкты кіршіксіз таза болатын. Жер жүзіндегі ен әдепті адам — 
Антон Павловкч Чехов та, егер «адам етін жеушілердін арасында 
жалғыз калса», өзін дәл осылай устар еді... Ал аурудан. безгек- | 
тек және аяғындағы жаралардан әбден кыйыншылык көрген 
Мкклухо-Мак.іайды, жергілікті адамдардын біреуі ауырып калса. 
комек корсету ушін калын орман аркылы деревняға шуғыл бару- . 
ға мәжбүр еткен, жьілы жүздітік, мейрімдітік әдептітіктен баска 
тағы бір касиетін — Миклухо-Маклайдың күнделігі, екінші сөзбен 
зйтканда. онык батырлығын, яғни корку дегенді мүлде бітмейтінді- 
гін айкындай туседі. Бул батырлык онын жылы хүзділігі және 
мейірімділігіне карағанда адамды танкалдырады. Ол генін бола- 
шак коршшерін кісі етін жейтіндер, олар суркыя жауыз, сум, 
кайрьмсыз жоне ак аламдарды мейлінше жек көреді дегендерді 
кулағына да Ітмейді. Корабльдін камкоршы капитаны карулы 
куэет ал деп кенес береді. Бірак корвет көзден ғайып болған кез- 
де Миклухо-Маклай жалгыз өзі папуас деревнясына барады. Ол 
оз жағдайынын расында да кауыпты екенін. бул аралда каза табуы 
мумкін екенін де жаксы біледі. Сондыктан да «Витязь» кетер ал- 
дында тенізшілерге егер өзі «аман қалмайтынын» сезе қалған кун- 
де жыйнзган букіл материалын көметін ағашынын түбін көрсетеді 
Буған карамастан жергілікті адамдардын деревнясына барғанда 
койын даптері мен карандашынан баска бірде-бір мылтык, бірде- 
бір алтыатар алмайлы. Жергілікті аламдар ойла жоктағы конакты 
туксиіп карсы алады. Бірнеше садак оғы онын басынан зу етіп өте 
шығады. Ол садак оғына немен жауап берлі? Ол кезде папуас тілін 
білмейтін-ді. Бул адамдарға өзінін игілікті ниетін калай білдіруі 
керек? Саяхатшы жерге төсеніш төсеп, жана ғана өзін өлтірмекші 
болған карулы адамдардың ортасында уйыктамакшы болады.
♦ Мен сендерден корыкпаймын; мен сендерге карусыз келдім, сен- 
дер мені жэбірлемейді деп білемін» — міне, онын карапайым әде- 
тіне сай айткан сөзі осы болды. Бул әрекет тапкырлык пен ерліктін 
тендесі жок үлгісі еді. Мундағы ен танданарлык нәрсе — Миклу- 
хо-Маклайдын тек жана ғана өзіне найза кезенген адамдардын 
арасында уйыктауға бел байлағаны емес, мунын үстіне тез арада 
уйиктап кетуі де. Ол кунделігікде «Мен екі сагаттан аса уакыт 
уйыктаплын» деп жазады. Екі сағат уйыктау үшін, шаршау бы- 

лай турсын. мүлде корку дегенді білмеу керек еді, бірак онын 
взіне тән кііпіпейілділігі сонша, бул жайында ол жумған аузын 
ашпайды.

Палуастар гажайып адамнын ерлігіне тантамаша калады. 
Олар бул жука өнді, арык, арып-ашкан және нэзік дауысты адам- 
нын муншалыкты батыр болуының себебін айкындай алмағандык- 
тан, акыр аягында, оны өмірбакый өлмейтін адам деген пікірге 
келеді — сондыктан да ол өздерінің нзйзалары мен садактарынан 
корыкпайды деп түсінеді.
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— Маклай. айтшы, сен өле аласын ба? — деп сурайды олар бір 
күні.

Маклан бір минут ойланып калады. Будан кейін ол ілулі тур- 
ған ауыр және өткір найзаны алады да, біреуге уеынып, мені өлтір 
дейді, сол көріністі ол өзінің кунделігінде бүге-шігееіне дейін кал- 
дырмай былай деп жазады: «ауыр және өткір найза дәл көздеп 
атса, адамды еестірмей катырар еді» — бул найзаны папуаска бе- 
ріп, өзі бірнеше кадам кейін шегініп барып, оның карсысында бет- 
пе-бет турады.

«Мен дөнгелек, жиегі бетімді бүркеп турған калпағымды 
шешіп алдым; жергілікті адамдар менің жүзімнен Маклайдың 
калжындап турмағанын, өзі кандай тағдырға ушыраса да, кірпік 
какпай карсы алатынын білсін дедім» — деп жазады ол.

Ол жергілікті адамға найзаны беріп былай дейді:
.— Ал көр, Маклай өлер ме екен, жоқ па екен.

Алайда, Миклухо-Маклайдың ерлік көрсетуі тізе бүгудің ныша- 
ны екен деп түсінуге болмайды. Қажет деген жағдайда ол алты- 
атарды да пайдалана білген. Саяхатшы кару-жарактың күшін пай- 
далануды сүймеген, алайда ол өзі узак уакыт шетте жүрген кезде 
Папауа-Ковиай жағасы папуастарының қырғынға . ушырау уа- 
қыйғасына кіналы болған басты адамды өзіне тізе бүктіруге мәж- 
бүр ету үшін, бул карудың күшін пайдаланудан да бастартпады.

«Мен Сасидің кеңірдегінен алып, алтыатарымды аузына кезен- 
дім» дейді.

Оған бул әрекетті жасау үшін зор рухани күш керек еді: өйт 
кені саяхатшы тутқынға алған, Мавара аралының бастығы Саси 
зор денелі, Маклайдан үш есе күшті, бул жағалауда атышулы 
қарақшы және кісі өлтіруші деп атанған адам болатын.

4

Өзінің узак сапар шегу жолдарында кездескен барлық уақый- 
ғалар жөнінде Миклухо-Маклай бір калыпты, байсалды түрмен 
баяндайды, буған қарағанда окушы журтшылық Жаңа Гвинеяда- 
ғы оның өмірінде, шынында да ешбір көзге түсерліктей елеулі уа- 
қыйҒа болмады деп ойлайды. Орманды саяхаттап жүріп, үлкен 

саңырауқулақтарды көреді; будан кейін достары айтқан өзін өл- 
тіріп, нәрселерін тонауға ниеттенген адамдардың деревнясына 
барып, олармен бірге түнейді; онан соң қайтадан орманды кезіп, 
кус атады; буршақ пісіріп ас кылады; денесінің кызуы артып, 
адам жүре алмайтын жолмен биік тауға өрмелей бастайды, одан 
кулап түсіп, басы ылдыйға карап екі сағат бойына есіп жыя ал- 
май жатады, буған қарамастан қайтадан турып, таудың биік шы- 
ңына өрмелей бастайды, бул жерде кажетті өлшеу жумыстарымен 
шуғылданады, тағы да буршақ пісіріп жейді; мунан кейін папуас- 
тарға өзінің өлетін-өлмейтінін найзаның күшімен сынаңдар деп 
усыныс жасайды... Міне, осының бәрін өте байыпты түрде, еш- 
кандай мақтанышсыз, тіпті қарапайым түрде ғана баяндауы оның
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<эте сабырлы адаы болғандығын көрсетіп, жаркын образын жа- 
сайды.

Сал мактану былай турсын, Маклай көтерінкі. даурыкпа сөэ- 
ден де мүлде аулак болған, онын к\гнделігінен. гіпті. «ғалымнын 
борышы» деген сөздін взін кездестірмегеніміз сыякты. «ерлік» неме- 
се «батырлык> деген сөздерді мүлдем кездестірмейміз.

Ллайдз әркім-ак бул адамнын өмірі туралы еріксіз ойланады, 
сырттай каоаған адамнын әзіне ғалымның борышы туралы ол 
жумған аузын ашпаса да, бул борыштын оған тән касиет екеніа 
ашыктан-ашык анғарады, ал мәдениетті европалыктың, өркенлеу 
ләуірінін ен төменгі сатысында турған адамдар алдындағы міндетт 
гуралы еш жерде айтпаса да, бірак бул міндеттерді өзі булжытпай 
орындап шыккан адам.

Егер бул осылай болмаса, ғылым онын бүкіл ой-пікірін бнлеп 
злмаса, неше жылдар бойына батпактар мен тауларды кезіп. 
елшеу жумыстарымен шуғылдзнып, бакылау жасап, материал 
жыйнап, жазып-сызып, салыстырулар жасай алар ма еді? Ол 
ауырған кездерінде де дем алмастан, күннен-күнге, сансыз көп 
жумалар бойына өзінін өмірін жыйырма жыл кыскартып, бул 
жумыстармен шуғылдана берер ме еді? Ол букіл өмірі бойына аз 
уйыктап, нашар тамактанды: әркао ан да езінін алдына койғаа 
иіндеттерін орындап үлгірмейтін сыякгы болып көрінді. Онын 
дүние тануға деген игілікті ыяталылығы адам өте алмайтын калын 
ормандарды шарлатып, аралап шығуға жетектеді. Ол өзінія күн- 
делігінде «Көзімнін жүз болмағанына өкінемін» деп жазады. 
Онын күнделігінен біз кездестірген шағым тек осы ғана. Сл б\-р- 
шактарға катты кынжылатын еді: буршак тез піспейтін, бул оныв 
көп уакытын алатын... «Астролябия» шығанағына тунғыш рет кел- 
генде жағалауда ол сн бес ай. яғни бір жылдан аса уакыт турды. 
бул он бес айдыя ішінде ол өзінің төсегін жөндеп салуды да ес- 
кермеді, онын басы аяғынан төмен жататын. Ол: «аласарак корзи- 
наннын астына екі дөнбек койсам болмас па еді!» деп тандана жаз- 
ғая болатын. Бірак онын дөнбек коюына уакыты жетпеді. Бірде- 
бір европалык әлі көрмеген, Маклай аркылы озат ғылымның уысы- 
на түскен, айналадағы дүннені жете білу және есепке алу кажет 
болды. Бул жана дүниедегінің бәріне көз жіберіп, баяндап, каэ- 
калпында көрсету керек болды. Тіпті, ол безгегі катты устаған 
кездерде де ауа райын эерттеуді токтаткан жок: аяғын ба- 
сып тура алмаса да, ол өзінің аспаптарына енбектеп барып же- 
тетін еді. Ботаника үшін — доға тәрізді ауа тамырлы зәулім ағаш- 
тардын бірде-бір жапырағы, зоология үшін — түнерген мухитта- 
ғы жалтыраған бірде-бір медуза, этнография үшін — папуастар- 
дың лебінен шыккан бірде-бір ән аяксыз калмауға, кайта өзі- 
нін сыйпаттамасын алуға тиісті еді. Папуастардын бастарын өл- 
шеп, жер кыртысынын және сулардын температурасын, таулардын 
биіктігін өлшеп, кустардын каңкасын сактап, өсімдіктердін түрле- 
рін аныктап, жергілікті адамдардын ж.иһаздарын, шаштарын, әше- 
кейлерін, кару-жарактарын жыйнау керек болды; папуастардын 
еліктерді жерлеуін, папуастар тойды қалай өткізетіндігін, «кеуді»
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калай әзірлейтінін көру кажет болды, өліктіқ бас сүйегінде иек 
сүйегінің жок болу себебін білу керек болды, — сондықтан да 
жайлы төсек туралы ойлап жатуға уакыт болмады.

Миклухо-Маклай күш жумсап шешуге тиістімін деп санағаи 
ғылми мәселелердін мәні неде еді?

Өзінің устазы Геккель сыякты. Мнклухо-Маклай да зоологияда 
Дарвиннің ізін куушы болды; ол төменгі сатыдағы айуанаттар- 
ды зерттеумен шуғылданып, олардың түр-түрлерінің дамуы орта- 
ның өзгеруіне байланысты екендігін көрсетуге тырысты. Ғалымның 
Канар аралдарына, Сицилияға және Кызыл теңіз жағалауына 
сапар шегуі осы максаттан туған еді; осы максат негізінде ол зоо- 
логтер айуанаттарды музейде е.чес, кайта айуанаттарды қоршап 
турған жаратылыс ортасында зерттеу үшін теңіздік зоология 
станцияларын уйымдастыру керектігін үгіттеді; осы максатта нә- 
тижеге жету үшін Жаңа Гвинеяның маржан тастарындағы молюс- 
калар мен медузаларды жыйнады. Маклай тек төменгі сатыдағы 
айуанаттармен ғана шуғылданып койған жок: оның Жаңа Гви- 
неяда жүргізбекші болған зоологиялық жумыстарының програм- 
масына жалпы міндеттер ретінде «табиғаттың түрлі сырткы фак- 
торларынан айуанат организмінің өзгеруін және оған бағыныш- 
тылығын бакылап, будан кейін бул орнизмдердің өркендеу ана- 
томиясы мен тарнхын бакылау» міндеті енгізілді. Ал антрополо- 
гия жөнінде Миклухо-хМаклай сол кезде ғылымның адам туралы 
көтерген негізгі мәселесі — барлық адамзат тайпалары шығуының 
бірлестігі туралы мәселеге зор көңіл аударды.

«Ол кездерде,— деп жазады профессор А. Б. Пиотровский,— 
барлык адамзат нәсілі бір бутактан тарады дейтін ««.моногенис- 
тер» мен ада.мзат нәсілі бірнеше, бір-біріне тәуелсіз бутактан 
тарады дейтін «полигенистер» арасында катты күрес болып жат- 
кан еді. Ак адам мен кара адам. — деді полигенистер. — жапалак 
пен кыран бүркіттің арасында кандай айырма болса, булар да соы- 
дай бір-біріне мүлде уксамайтын ерекше екі тукымның өкілі.

Осының негізінде полигенистер, адамзат нәсілі біріне-бірі тең 
емес деген корытынды жасады: кейбір адамдар — ак ада.мдар — 
жаратылыстың жазуымен үстемдік жасауға тиісті бслған-мыс; 
екінші біреулері — «қаралар» — дамуға кабілетсіз және бағыныш- 
ты болуға тиісті-міс».

Адам тукымы шығуының біртектестігі теориясын куаттаушы 
сол кездегі ғалымдардың бірі орыс академигі Бэр болды. Ол, бүл 
теорияға карсы адамдардың барлық дәлелдері тексерілмеген 
материалдарға негізделгенін көрсетіп, мәселені шын мәнінде ғылми 
жол.мән шешу үшін түрлі нәсіл адамдарын — мәдениетті европа- 
лыктардан бастап тропикалык елдердің мәдениеті төмен сатыда- 
ғы адамдарын барлык жағынан зерттеу кажет деген болатын.

Бэр өзінің макалаларының бірінде: «Ғылым үшін Жана Гвинея- 
ны мекендеген адамдарды зерттеген жақсы болар еді, тіпті зерт- 
теу кажет деп айтуға болады» деп жазды.

Миклухо-Маклай үшін Бэр зор беделді адам болды, онын 
жоғарыда айтылған тілегі саяхатшыға үлкен әсер етті. «Ғылымда-

15



£'•«4 гжрГа ЦДУЛГ
Од ®

р ичяак 
и ??  хякғгя &£

М а ц я й д д  жехе бгсынын максатына айнала- 
: жн-тғы эергтеу жумыстарын жүргізу үшін Жанг
-  г.*ты- еітткені бул аралды алғашкы кауымды 
е^гія, бул тайлаларды зерттеу антропологияныа 
згі кэсе.телер:не жауап бере алатын еді. Жанэ 
жасау тек уззк сапар саяхаты ғана е?!ес, соны-
з уякыткя — тас дәуіріне сапар шегу саяхаты

Мгкда> асығудыи кажетті екендігін түсінді; өйткені европа- 
льзс огггршыдар Жгна Гьикеяға келе калса, папуастардың өмір 
< ■ з одет-гірпы езгерер еді және бул тайпалардын өзі де
аигк калмас еді. Міне. сондықтан да өзінін денсаулығына көніл 
гузяруына уакыты жетпеді. »

ОчілИ жылдык жанкыярлык енбегі боска кеткен жоқ. Онын 
* ■>’ '•'г?гн кгтеркалдары негізінде тарихшылар «Астролябия» кой- 
-гу.;, :г;ы папуастардын еркендеудің кандай сатасында бол- 
*>.г‘мл таіык айкындай алады. Миклухо-Маклай папуас тілін біл- 
у:-Р.-.н еді, чунын езі папуас коғамыныц әлеуметтік курылысынын

;,е жсте тусінуге катты кедергі болды. Оның үстіне бул сала- 
дагы рылымнык езі әлі де болеа тым әлсіз еді; адамзат акыл-ойы- 
и /н  тамаша с-кі шығармасы: американ ғалымы Морганнын
«Ерт елеіі когам» деген кітабы мен Энгельстін «Семьяның, жеке 
м‘ ишіК7Ін жоие мемлекеттін шығуы туралы» деген кітабы жаса- 
гаи Уінографиядағы төнкеріс әлі алда еді. Алғашқы коғамнын 
күрылмсмн тусінудін кілті ғылымның қолына әлі түспеген болатын.

Алайда Миклухо-Маклай жыйнаған материалдар гылми-тео- 
ротиктердін к'-йініректе жасаган кортындыларын толығынан куат- 
тайды. ііул материалдын нотижесінде ғалымдар папуастардын 
оидірісі және оны пайдалануы коллективтік сыйпатта болғанын, 
оларда 'ауда болмаганын, еңбекті бөлудің олар үшін бірден- 
бір б< иілі тортібі бул, жыныска және жасына қарай бөлу тәр- 
тібі екснін, олар/га қогамынын негізі ру болғанын, олардың коға- і 
мы алгашкы коммупистік коғам болғанын білуге мүмкіншілік 
іу/іы. Ол «Астролябия» шығанағы папуастарынын материалдык 
мо/існиегін туңрыш рет толық сыйпагтап берді. Оның еңбегінін 
«•іі қуц/іы жері: Маклай Жаңа Гвинея папуастарының физикалык 
гигіііі бсйнслсп, папуастарга ерекшелік қасиет, яғни «төменгі» 
»ю( ілдік қасист тои дсп сол кезде ғылымға тарап кеткен теріс 
нікірді жокка шыгарды. Ол кезде папуастардың шашы ерекше 
болып, «будаланып» өседі деген пікір бар еді. Миклухо-Маклай 
лчініқ узақ сңбсктерінен кейін: «Бул бекер: иіаштары европалык- 
гардікі сыяқты өседі» деи дәлелді қорытынды жасады. Ғалымдар 
ііануясгардын терісі де ерекше: катты болады деп кортынды жа- 
гагам ды. Миклухо Маклай өзінің күнделігінде: «Бул бекер: тері- 
лсрі жумсяқ жонс сиропалықтардыц терісінен ешқандай айырма- 
сы жоқ» дсп жазады.

Ксйбір жске жазбалары ғана емес, сонымен бірге, оның бүкіл 
күндслігі қара өнді тайпаларға жабылған жаланы жокка 
шырярды.
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Окушы журтшылык Миклухо-Маклайлың күнделігінен: папуас- 
тар тіпті де «канішер», «зулым» емес, олар да кәдуілгі адамдар
сыякты деген қортынды жасайды.

Миклухо-Маклайдың енбектері имперналистік мемлекеттер- 
дің жырткыштығын бүркемелейтін «полнгенистердің» зыянды тео- 
риясын сынап өлтіре соккы беретін, фашизмнің мүддесі үшін қу- 
рылған нәсілдік теорняларының ,шын сырын маскаралап әшкере- 
лейтін улы енбек болып отыр, ол күні бүгінге дейін өзінің маңы- 
зынан айырылған жок.

Мнклухо-Маклай ғылми мэселенің коғамдық манызын естен 
шығарған жок. Ол мәдениетті европалықтардын бул мәселенін 
ғылми жолмен шешілуін күтпестен-ақ оны барлық жерде де зең- 
біректің көмегімен шешетін арам ниеттерін жаксы білді. Тас.ма- 
нияның бүкіл халкын — тасманиялықтарды — небәрі отыз жыл- 
дың ішінде кырып-жойған ағылшын отаршылары емес пе еді?

Миклухо-Маклайдың көп нэрсе жайындакы саясн көзкараста- 
ры сәбилік көзқарас болып келеді; сонда да оның кырағылығы 
таңқалдыратын. Сол кездің өзінде-ақ ол кейбір адамдардың «ка- 
ра» халыктарды кул етіп, кырып-жойып, ақ нәсілділер арасында 
да «толық кунды» және «толык кунды емес» нәсілдер бар деген 
сылтаумен, кейбір ак нәсілді халыктардың, дэл өзіндей ак нәсіл- 
дерді бағындыратынын, кейбір нәсілдер өзінің жаратылысында үс- 
темдік етуге, кейбіреулері кул болуға тиіс деген жалған теорняны 
насихаттайтын адамдар табылатынын ол кездің өзінде түсінді.

«...кара нәсілдерді кырып-жоюшылыққа кешірім жасаушы- 
лар, — деп жазды ол 1877 жылы ноябрьде, — одан әрі асып түсіп, 
алдағы уакытта ак нәсіл арасында «бірден-бір таңдамалы нәсіл» 
деген арманға сай келмейтін адамдарды аластау қажеттігін ой- 
ластыра бастайды».

Ол хатының соңында өзі қауыптенген тақырыпқа қанта ора- 
лады. Ол алғашкы халыктардың жойылуы «табиғи нәрсе» дегеннің 
күлін көкке ушырып жокка шығарды.

«Қара нәсілді кырып-жою, — деп жазды ол, — барып турған то- 
пастықпен күш жумсау болып табылады. Сондыктан әрбір адал 
адам бул кушті қатты кіпалауға немесе бул күшті қасақана қол- 
данушыларға карсы наразылык білдіруге тиіс».

Ол тек кіналап қәна койған жоқ, сонымен бірге, үн көтеріп 
карсы шыкты. Сөйтіп, оиың ғалымдық борышы шын мэнінде мэ- 
дениетті адамның қоғамдық борышымен уштасты. Бул екі міндет— 
қоғамдық жэне ғылми міндет—өзінің мақсатына жету жолына ке- 
дергі болып қайшылықтарға соқтырған жоқ. Олар бір-бірімен 
жымдасып жатты. Ол зерттеу жумысымен катар ағарту, коргау жу- 
мысын да жүргізіп отырды. Ол өзінің терісінің ақ болуына жэне мыл- 
тықты ата білетіндігіне арқа сүйеп, өзін «жоғары» нәсілдін аламы 
деп есептеген жоқ; ол өзін алдыңғы қатарлы мәдениеттің 
адамы деп есептеп, ак отаршылар канап отырған Маклай Жағасы 
папуастарынын және барлык «кара» халықтардың қорғаушысы 
болды.

Ең алдымен, өзі орталарына келіп мекендеген тайпалардың
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ағартушысы болды. Ол жергілікті адаидарга пайдалы өсімдіктер
діңтукымын беріп, оларға металл куралдарды пайдалануды үіірет- 
ті, кажымай-талмай, өзінін жеке басының әрекетімен, оларғг 
әділетті болу және адам атын курметтеудін үлгісін көрсетті. Ол 
деревняға келгенде бір лашыктын жанынан. буған дейін өзі көр- 
меген жануарды — «кускусты» көреді. Ғалым оны алып кетіп. 
зерттегісі келеді. Ол кускусқа айырбаска пышак усынады. Жергі- 
лікті адамдар саскалактап калып оған: «Егер Горенду балалары- 
на мунын етін бермесе, олар жылайды>' дейді.

«Егер мен жануарды алып, оны уйге әкелсем, — деп жаздь 
Маклай өзінін күнделігінде, — Горендудын бірде-бір адамыш^ 
буған карсылық білдірмейтінін мен жақсы білемін. бірақ меь 
аділетсіздік жасап, біреудін меншігін күшпен иеленгім келмеді».

Егер сен аділетсіз болсаң. сенің мәдениетіннін даурығып мак- 
таған артықшьілығы неде болар еді?

Әділеттілік сезімі ғалымды одан әрі әрекет жасадта д-мтыл- 
дырды. Ол ©з жолында империалистік мемлекеттердін біреуі жі- 
берген ак нәсілді саудагерлердін айуандығын немесе соғыс ко- 
мандаларынын жергілікті адамдарды зорлап-зомбылауын кездес- 
тірген сайын тиісті өкімет орындарына айыптарын бетіне басьга, 
ашынып үн көтерді. Тынық му>:ит адамдарыньін адамшылык 
праволарын «арсыздык пен зорлык-зомбылыктан», «арсыздык 
г.ен тонаушылыктан» қорғаудың Халықаралык ассоциациясын 
куруды «әділеттік» және «адамгершілік» атынан, талап етті. 
«Онын Еритания Улылығыньщ Бас комссарына», Арт>’р Гордон 
мырзаға, жолдаған хатында ол жергілікті адамдардын өз жерін- 
дегі ормандары мен өзендеріндегі праволарын корғау ушін шуғыл 
шаралар колдануды; спирт ішімдіктерін және қару-жарак әкелі 
нуіне тыйым салынуын талап етті; Голландия және Англияныв 
жоғары чиновниктеріне жолдаған көптеген үндеу хаттарында ол 
«жумысшы кушін еркін турде жалдау» деген бүркемемен Ты- 
нык мухит аралдарында іске асырылып келе жаткан кулдар 
саудасын тыюды, адамдарды урлау, тонау және алдап-арбау 
әрекеттерін токтагуды талап етті. Ал Маклай жағасына Германия- 
ның басып кіру каупы туғаны туралы хабар белгілі болған кезде, 
ол Бисмаркке, содан кейін III Апександрға наразылык білдіріп 
телеграмма жіберді. Ол Тынык мухит аралдарында орыс отарын. 
отар болғанда — өзгеше отар, жергілікті адамларды зорлап- 
зомбылау ушін емес, кайта оларды корғау үшін курылған енбек- 
шілер хпарын — куруды усынды. Ал Миклухо-Маклайдын бул 
ундеулері мен жобалары тіпті ацкаулык бола койсын — сонын 
взінде де ол колынан келгенінік бәрін істеп бакты, — әрине не 
патшадан, не отаршыл мемлекеттердің чиновниктерінен ешкандай 
квмек күтуге болмайтын еді.

...«Асторлябия» қойнауыныц жергілікті адамдары «тамо русс» 
Маклайдың кустар мен ескі бас сүйектерді неліктен жыйнайтынды- 
ғына түсінген жок; «аинексия» жоне «оккупация» деген сөздер 
оларға түсініксіз еді, ал Маклайдың адамгершілік әрекеті оларға 
өте-мете тусінікті болды. Олар кайырымдылығына қайырым-
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дылык жаеап, камкорлығына камкорлык жасап, бул адямнын 
тамаша касиетін толық бағалады, — міне, осы мысалдын өзі
нәсілшілердін жалған гылымына ғылми катты соккы береді,—А̂ ик- 
лухо-Маклай табыстарының ішінде өзінің пікір душпандарына ен 
катты соккы берген енбектерінін бірі осы деп айтуға болады 
Расында да ішкі дуние мыр.чалығына тап сондай мырзалыкпен 
жауап кайырған халыкты адамгершілік жөнінде «жасык. топас> 
деп атауға бола ма? Саяхатшынын аяғы ауырып калған кезде 
жергілікті адамдар зембіл жасап, оның жургенде аяғы ауырма- 
сын деп, кезекпе-кезек көтеріп журеді, ол баска жакка кеткеғ 
кезде, олар неше жылдар бойынша оның заттарын көздін кара 
шығындай сактайды, өйткені бул Маклайдың заттары болатын 
олар Маклайдың шыншылдығы туралы: «Маклай бір сөзді» дегез 
нәтел шығарды; паггуаскарт Маклайға найза лактырмакшы 6о 
лып тл^рғанын еезгенде, олар саяхатшының алдына кесекөлденен 
турып өз денелерімен корғап калады... Муның өзі-ак адамнын 
иатериа.лдык қуаттылығы, оның каруы, шамы мен сірінкесі ал- 
дында тізе бүптпілік емес еді. Маклайдың кызметшісі Ульсоғ 
да мылтык ата алатын және сіреңкені жаға алатын, муныя үсті 
не, ауыз сырнайын да тарта алатын еді ғой; бірак Ульсон түкке 
гатымайтын, қоркақ адам еді, сондықтан да папуастар оны тіпл 
адам деп ееептемейді. Маклайды сүюшілік карудын күші аркьтль 
тізе бүктіргендіктен шыккан нәрсе емес, кайта адамнын жекс ба 
сының күші мен тамаша касиетіне бас июшіліктен шыккак 
болатын.

й

Миклухо-Маклай шетелде оқуға мәжбүр болды. Ол Россия 
да бала және жігіт кезінде ғана болды. Жыйырма жыл бойынг- 
ол отанына келіп-қайтып кана жүрді. Ол тек өлер алдында ға»и 
Петербургке көшіп келіп турды. Саяхатшы көп жылдар бойын; 
туған елімен хат аркылы ғана байланыс жасады, м\нын өзі де 
окта-текте ғана еді: Мнклухо-Маклайдык кемемен және жаяу.
пілмен және жергілікті адамдардың кайыгымен саяхат жасаған 
жерлерінде үздіксіз почта катынасы болмайтын.

Бірақ ол Россиядан какшама алыс жерде жүрсе де, барлык 
жерде, туған елінен өзі кетерде алып иіықкан самал жел онымен 
бірге есетін.

Ол алпысыншы жылдардың бас кезінде Петербург универсн 
тетінде окыды. Бул кезең, революцнялық өрлеудің, шаруалар 
козғалысының, разночнндік интеллигенгтердіц жасырын үйірме 
лерінің кезеңі, жарауылыс ғылымының куаттылығына берік сен- 
ген кезен, Некрасов пен Шевченко поззиясынын, Добролюбов пев 
Чернышевскийдің «Современннкте», Герценнің «Колоколда» қызу 
насихат жүргізген кезеңі болатын.

Миклухо-Маклайдың гнмназиядан шығарылып тасталуыня 
онын бастыктарды қурметтемеуі («әйтеуір, сабақтан үлгірмегеш 
үшін емес) уннверситетте студенттер жыйындарына катыеуы се
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беп болды деп айтуға негіз бар және оның шығарылуына поли- 
цияның катысы болған: ол Петропавл қамалында үш күн отырған 
көрінеді.

Алайда іетің жайы тек мунда емес. Бул фактылардың бәрі 
де Миклухо-Маклайды алпысыншы жылдарда революционер ка- 
тарында болды деп есептеуге дәлел бола алмайды. Ол кезде сту- 
дент жыйындарына кім катыспады, бастықтарды қадірлемеуде 
кім кіналы болмады?!

Миклухо-Маклайдың алпысыншы жылдардағы озат идеямен 
байланысы оншалықты болмаса да, оған деген ниеті терең тамыр- 
лы және берік еді. Бул байланыс, көзге айкын көрінбегенмен, ға- 
лым өзінің бүкіл өмірін жумсаған қоғамдық және ғылми істің не- 
гізіне каланған еді.

«Пікір түйіндеудің ішінде, — дейді алпысыншы жылдардағы 
революцияшыл демократняның көсемі Чернышевский, — орга- 
низмдерінің ерекшелігінен шыққан, ерекше тайпалық касиеттер 
халықтар дағдырында шешуші роль атқарады деген нанымдар, 
әжептәуір маңызға не болып келе жатыр; оларша бір халық өзі- 
нің жаратылысында өзінің нәсіліне тән іске бейім қабілетті келе- 
ді, ал баска нәсілдер буған өзінің нәсілі сыякты кабілетсіз келеді».

Будан әрі:
«...практикалық жумыстарда адамдардың нәсіліне назар аудар- 

маңдар, олармен кәдімгі адамдар сыякты карым-катынас жасаң- 
дар; кәдімгі адамзат табиғатын канағаттандыру үшін не істеу 
керек болатын болса, соны істеңдер, сонда ғана адамның табиға- 
тынан не күтуге тиісті болсаң сол корытындыға жетесіңдер. Адам- 
дардың нәсілі белгілібір халыктың кәзіргі кезде түрлі жағдайда 
қалуына өзінің кейбір ыкпалын жасауы мүмкін... бірақ... әрбір 
халықтың кәзіргі жағдайының мундай халде болуы көпшілік 
уақытта тайпалардын. табиғи сапаларына ешбір де байланысты 
емес, жалпы адам табиғатында кейбір айрықша ерекшеліктер 
бар болатын болса, кәзіргі кезде оларға мүлдем аз, сөзбен айтып 
түсіндіре алмайтындай азғана гана орын қалған болар».

Бул үзінді «Жала жаппаңдар!» деген сөзбен аяқталады.
Миклухо-Маклайдың Чернышевскийге көзқарасы кандай бол- 

ды? Чернышевский Миклухо-Маклай туралы ешнәрсе білді ме? 
Бул моселе толық зерттелген жоқ, бірақ қалай десек те, Маклай- 
дың күнделігінде Чернышевскийдің жоғарыда келтірілген пікіріне 
кайшы келетін бірауыз сөз жоқ.

Папуастарды қорғау үшін Тынық мухитта орыс отарын қуру 
туралы Маклай усынған жобаны окыған кезде, Чернышевский 
еріксізден ойға түседі.

Миклухо-Маклай «Отар қауымнан куралады және оны стар- 
шнна, көшіп барғандардың кеңесі жоне жалпы жыйналыс баскара- 
ды» деп жазды. «Жерді өңдеуден түскен бүкіл таза табыс жыл 
сайын бул кәсіпке қатысқан барлык адамдар арасында олардың 
жағдайына және енбегіне сай бөлінетін болады».

Чернышевскийдің «Не істеу керек?» деген ро\Ганының атакты



каһарманы Вера Павловнаның арман еткені осы сыякты еңбек 
кауымы емес пе еді? Маклайдың, папуастарды емдеп, үйреткенін 
оның күнделігінен окығанда, дәл сол кезде орыс жастарының уни- 
верситеттер мен конакүйлерді тастап, халыкты емдеу және оқыту 
үшін орыс деревняларына умтылғаны еріксізден есіңізге түс- 
пей ме?

Маклайдың сол кездегі замандастары оның еңбегінен алпы- 
сыншы жылдардағы. революцияль;қ жаңғырыкты әбден жаксы 
естіп отырды. Новгород губерниясы шаруасының Маклайдың отар 
уйымдастыру туралы үндеуіне жауап бере отырып, оған жазған 
хатында әлділердің кедейлер үшін курған «жер үстіндегі дозак 
туралы» айтуы бекер емес еді; III Александр патша Маклайдын 
жобасына: «руксат берілмейді» деп «сыза салуы», ал черносотендіх 
«Новая времяның» оның ғылми еңбектерін масқаралауы тегін 
емес еді... Оның досы да және душпаны да ғалымның жаңа ғана 
корытқан тәжрибесінің өте маңыздылығын жэне бул тәжрибенін 
толғағы жеткен революциялык маңызын өте жақсы түсінді. Кіші- 
пейіл Миклухо-Маклайдың өзі де муны жаксы түсінді. Міне, 
муның өзі, оның бір кезде өзіне тіке атылған найзаға калай шыдап 
берсе, өшпенді шабуылға және жалаға да төтеп беруіне күш берді.

Миклухо-Маклай узақ өмір сүрген жоқ, сол өмірінің өзі ауыр 
еңбекпен, жоқшылықпен өтті; ол муқтаждықтан катты кыйыншы- 
лық көрді, өйткені патша төрешілері оның зерттеу жумысының өте 
маңыздылығын түсінбеді, сондыктан да зерттеу жумыстарын өзі- 
не кажетті нәрселерден бастартып, көбіне өз қаражатымен жүр- 
гізді; ол аурудан, ауыр еңбектен, бәрінен бурын — тоғышарлык- 
тан және адам санасындағы мансапкорлыктан көп азап шекті. Ол 
«Көпшілік шындықты білгісі келмейді» деп катты өкінішпен жаз- 
ды. Муның бэріне карамастан, оны бакытты адам деп есептеуге бо- 
лады. Оның күнделігінде «бакыт» деген сөз сан рет кездеседі. Ол 
кенеттен нажағай жалт егіп сэуле бергендегі орманның тамаша 
көрінісін; бүгін орманда өз' кездестірген адамның қайырымды, 
жылы жүзді өңін көріп те өзінің сүйген ғылми ойын дәлелдейтін 
жаңалықтарына кездескенде — өз ісінің әділеттілігіне көзі жеткен- 
діктен өзін бакытты санайды.

«...Әсірелеусіз айтылған әңгімеден, — деп жазды Миклухо- 
Маклайдың лекцияларына қатыскандардың бірі,—ерлік бағалылы- 
ғына сенушілік бул істің, ерте ме. кеш пе, әйтеуір бір кезде орын- 
ды бағаланатыны сөзсіз екендігі аңғарылып турды».
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анертеңгі сағат он шамасында Жана Гвинеянын 
бұлт жамылған биік жағасы көрінді.

«Витязь» корветі Жана Британияның' солтүс- 
тік-шығыс шетімен катарлас жүзіп келе жатты.

Бул көрінген жаға Жана Гвинеяның солтүстік-шығысындағы 
король Вильям мүйісі болып шыкты.

Бір-бірімен жалғаскан биік таулар жағамен катарлаеып жа- 
тыр. Бул таулар карталарда Финистер деп аталған; олардың биік- 
тігі 10 000 футтан асады.

Рук пен Жана Гвннея аралдарының аралығында, өсімдікті 
бірнеше аласа аралдар көрініп тур. Агынның ығына карай келе 
жатқандыктан біз алға карай тез жүзіп келеміз.

Сағат екіге карай ауғанда «Витязь» корветінің жағаға жақын- 
дағаны сонша, елдің ерекшелік сыпатын толық аңғаруға болатын 
еді.

Тау шындарын калың булттар басып жатыр, муның өзі тау 
шоқтығын мунарландырып көрсетпей тур; ақша булт қабатында, 
биік_тау беткейінде, қалың орман қарайып көрінеді, ол өзінін 
қаракошқыл түсімен жағалаудағы ашық жасыл түсті өңірден 
ерекше өзге болып көрінеді. Жағалаудағы орман өңірі баспалдақ- 
тап, бірте-бірте өрлей береді екен. Қалың көк шалғынды көптеген 
шатқалдар мен сайлар орман өңірін жағадағы өсімдіктер өңірі- 
мен тутаетырып, тау беткенлерін жоғарыдан төмен қарай как 
айырып тур.

Жаға өнірі кей жерлерде кеңейіп, таулар аралдың ішіне суғы- 
на түседі де, өткелі тар шатқалдар тенізге жакындаған сайын 
жап-жасыл өсімдік буына бөленіп кең алаңға айналған.

Жағада екі жерде түтін көрінді, бул мунда адамдардың барлы- 
ғын аңғартқандай. 1

1 Ж а к а  Б р и т а н и я  — Осы атпен аталатын архипелагтағы ек үлкек 
арал. (1884 жылы Жака Гвинеянын солтүстік-шығыс жағалауы мен оғаи 
таяу аралдарды Германия жаулап алғаннан кейін немістер бул архипелагты 
«Бисмарк архипелағы» деп атады).
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Кун енкейіп, сағат алты Оолған кезде жағаға таяу жерде ор- 
мзнды кішкентай арал корінді. Аралдағы ашык-жасыл кокос 
курмаларыныи аралыгынан лашыктардын тебесі көрінеді, жағада 
адамдардыи жургенін де байкауга болатын еді.

Якорь тастайтын колайльі жер табылмағандыктан, біз «Вв- 
тмзь» корветін буын басып, теніз устіне токтаттьік.

Тун ашык еді, аспанда самсаган көп жулдьіз. Тек кана бурьга- 
і ысыиша булт коршауындағы, таулар тап теніздін ернеуіне дейів 
тоніп, жағаиын етеғін баскан акшыл туман пердесімен уштасып. 
төмен шоккен сыякты, Тау басындағы калын булт арасынан әлсін- 
алі нажағай жарк етіп керініп калады, бірак даусы естілмейді.

20 сентябрь.

Түиі бойы теніз ағыны бізлі солту'стікке карай 20 миль жеоге 
жылжытып апарыпты. Мен булттан арылган тау шыңдарын күн 
шыклай турыл байкау үшін тансәріде палубаға шыктым. Расын- 
;іа да, таулар анык керініп турды, жеке биік шындар аз екен. 
биіктігі барлык жерде біркелкі таулар шубатылып зәулім кабырға 
сынкты болып көрінді. Күн иіыккан кезде таулардыи төбесі мен 
етегі булттан ада еді; кабат-кабат акша булт таулардың орта 
шенінде ғана калкып жүр.

Піз алга жылжығаи сайын, жағаның түрі өзгере берді. Баяғы 
баепалдактяр кәзір жок, көсіліп жаткан биік жоталарға төбелер- 
дің кеС'Кестеген сыйыксыз мтпарлары келіп тіркеседі, булардын 
ярасынан кішкене өзендер агатын сыякты. Өсімдіктер өте калын.

Биік жоталардың іііынларыіі бірте-бірте булт коршай бастады: 
гом-топ калыи булттар бірін-бірі куа көпііп, алғашкы түрлерін 
мчгертіп, шымдардын басына конып жатты. Аласа төбелердің бет- 
кейіпдегі кейбір жерлерден кою қара түтін будактап жоғары көте- 
ріледі.

Сагат он екіге таяғап шамада біз «Астролябия»1 үлкен шыға- 
нарының орталырына келіп жетгік.

Корветіін командирі, скінші рангты капитан — Павел Никола- 
еиич Панімовтың жағаның кай жеріне токтауды калайтындығым 
жөніиде маган берген сурағына сол жақтағы ен биік жағаны көр- 
сеттім, өйткені оц жақтагы аласа жаға колайсыз болып шығуы 
мүмкін деп ойладым.

Біз жергілікті халың лашықтарыныц кай жерде екенін анықтау 
үпіін шыгапақ жағасына узақ көз жібердік, бірақ төбелерде ире- 
лендеп жогары көтерілген түтіннен баска ешнорсені байкай алма- 
ДЫК. Алайда, корвет жағаға бурынғылан да гөпі жакындап кел- 
генде, ага офнцер і Іопосильский жүгіріп жүрген жабайы адамдар- 
ды көргенін айтып айгайлап жіберді. Расында да, қумды жағанын

* <Л с т р о л я 6 и и* ш ы г н а ғ ы — Жаңа Гвннеяның солтүстік-шығыс 
жаралауында француэ теңіэ саяхатшысы Дюмон Дюрвильдің 1827 жылы аш- 
ңан қойнауы. ол оул шыранакты өзі жузіп жүпген кеменін атымен атаған бо- 
латын. Дюмон Дюрвндь жагага түспестен, кеме үстінде турып жағанын сырт- 
кы кврінісін гана сыйпагг.ш жазран-ды.
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жкьріх.:е бтрю> жутірігт бгр«се токтап турған бірнелзе кара аіа% 
л а р  а и ы к  к о р іи д і.

Сол иаила кіплсеие ғаиа ку"йіс кврінеді. оньт аржағында кіав-
гіріу клйгау ^ар сыяктзнды. Біз солай карай беталдык. онлағг=і 
иызлай ак койиаудыи тап устіиея шыктык.

Койиауга келіп кіргеи «Витяаь» корветі жыйырма жеті сажендз 
терекаікке, жаталан жетпіс сажен жерде якорь тастады. Шунғыв 
жарггасты (су г.біиен кетерітіп жоғары шыккан маржан тастарь 
жагзиын тап кғ-меріие ескеи заулім ағаштардын жапырагы жайкз 
лып койиау суыиын бетіне иіле теніп тур; сансыз кеп шырмауыкта: 
иен түрлі арзм есімтіктер бір-бірімен шырматылып. ағаш арасыв- 
дағм шыиылдык тарізденеді тек кішкене кумды мүйісі ғана
ашык.

Кеп узамай осы муйісте бір топ жабзйы адамдар пзйда болдк 
/Ксргілікті халык мейліише коркак сыяктанып керінді. Узак кенес- 
кениеи кейін, оларлын біреуі колына кокос жанғағын устап, алғз 
шыкты. Ол жанғакты жагага кғ>йлы да, кокос сендерге арналған’ 
дітеиді ыммен ишаралап түсіндіруге тырысты, содан кейін ол ка- 
лын орманға кірді де, көрінбей кетті.

Мен корвет команлирінен жағаға бару үшін төрт адам беру- 
ді сурадым; ал менін кауып-катерге душар болмауым үшін кару- 
лм командасы бар катер де жібермекші екенін білмеген сон, мат- 

кростарсыз тек шлюпка ғана Серуді өтіндім, өзімнін екі кызметшім— 
ШЛШ)Н мен І>ойіа' шлюпкага отыруга буйырдым, сөйтіп, өзімнін 
Нолаімак коршілеріммен танысу үиіін жолға шыктым. Мен өзіммен 
Гбірге моншак, шаршылай және жінішкелеп жыртылған қызы.’! 

мата және баска сыйлыктар ала жүрдім.
ҒіЬ кішкене мүйісті орап өтіп, жергілікті халық туцгыш рет 

коіімізге шалынгап жерге, қумды жағаға карай бег алдық. Жый 
ырма мимут өткенмен кейін біз жағаға жақыцдаған кезде менін 
коііме кумт.ін үсіінде жатқан жергілікті халықтыц бірнеше қайы- 
ғы гүсті. Ііірақ бул арадан жағага шыға алмадым: толқын
кягіы екен. !>ул кезде буталардыц тасасынан найзамен қаруланған 
жергілікті бір адам шыга келді де, найзасын басыпан асыра көте- 
ріп, мпг.тн кет дсгенді ыммен түсіндіруге тырысты. Мен шлюпка- 
д» гүрегец турып, біриеше кызыл шүберекті көрсеткенімде ортүр- 
лі кнру жяркяг.трмен каруланган оншакты жабайы адам орман 
Ішіпсіі жүгіріи шыра келді. Жабайы адамдардыц шлюпкаға жа- 
кындпугн бнгылы жетпей турғанып байқадым, жиекте турғандар- 
пі сыйлі.ікты суга жүтіп апарып беруліи еш орайы жоқтыгын ан- 
пірын, колымдагыны су бетінс тастадым, өйгкені ол толкіын ағыны- 
мен жлгаға шыруго тиіс еді.

Мупы көрген жабайылар менін бул арадан тез кетуімді талап 
еткендсй, қолдарын үсті-үстіне сермей берді.

і У л і> і 'о  н мон Г> о Л Миклухо-Мпкляй «Внтязь» корветімен Ж зна Гви- 
ненг.і ксле ЖПТКПН сапарындп Самоп аралдарынык біріне токтағанда өзіне 
цыімегші стіи нліан адамдар. У л ь с о н н ы к  улты швец, сауда кемесінің бу- 
ріиигы матросы; І> о й Нну аралындағы полинезнялық жас жітіт.



Біздің бул жерде болуымыз атардын суга түсіп. заттарды алуы- 
на кедергі жасаитындығын ангарганнан кейін, мен өз адамдары* 
»іа бул арадан тез кетуге буйырдым. Біз жағадан кетісімен а к  
жабайы адамдар жарыса жүгіріп келіп. судағы қызыл шүберектер* 
лі тез жыйнап алды. Алайда, кызыл шүберектер жабайыларға оте 
унағанмен (олар шүберектерді тандана карап, өзара көп әнгіме- 
лесті) олардың бірде-біреуішн менің шлюпкама келуге батылы 
бармады.

Менін танысу үшін жасаған алғашкы әрекеттерімнің сәтсіз 
болғанына көзім әбден жеткеннен кейін, корнстке кайта оралдым, 
жолдастарымнын жаганың екінші бір жерінен де жабайыларды 
көргендерін естідім. Мен жолдастарымның оларды көрген жагына 
каран тез жүріп кеттім, бірақ мунда жабайылар жок болып шық- 
ты; жап-жасыл өсімдіктермен көмкеріліп тенізге келіп суғынатын 
кішкене коннауда судан шығарып тастаган қайыктардың тумсығы 
көрінді.

Акыр аяғында жағаныц бір жерінде. агаштар арасынан ақ 
кумды көзім шалды. ДАен тез сол араға бардым, бул ото ыңгайлы 
және таманіа орын болып шықты; буған келгеннен кейін, қалыц 
орманға баратын тар сокпақты көрдім.

Меніц шлюпкадан секіріп түсіп, ормапға баратын соқпақ жол 
меп асыға бет алғандыгым соиша, жиектегі агаштын біріне шлюп 
каны байлаумен шугылданып жаткаи адамдарыма тіпті ешкандай 
буйрык та бермеппін,

Мен отыз қадамдай жер жүргеннен кейін агаштар арасынан 
көрініп турган бірнеше шатырды көрдім. будан әрі сокпақ мені 
анналасы лашыктармен коршалгап алаңга бастап окелді. Лашық- 
тардыц шатырыныц төбелері жерге тиіп тургандай, тым аласа океп.

Деревняныц сырт көрімісі өте жыйнакы, орі көз тартады. Алац- 
ныц ортасы обден тегістелген, ал оиыц айналасына алуан түрлі 
жапракты огаштар және көленкесі мен самалы мол қурмалар өсі- 
рілген. Қуқыл тартқан үйдіц төбелері курмалардыц жапрағымсн 
көмкеріліп төніректі коршап турған қою, жасыл әлемиіц араоы- 
нан әдемі көрінелі, кытайдыц алқызыл райхан гүлі, кротон'

' К р о т о н — тропика елдерінде көп өсетіи бута. Кротоннілі гүлі наіилр 
болады, бірак оиык кызыл және сары тармакты өрнсгі бар жапырагы одемі 
болады.
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ДСІІТНІЛ дкяіго^здтяу УПНШЮШіЬ С2Л алш ш лш ш пнш а —  "ИИ̂ ЛКГПІТ
спшнс^гя жлнпит ж аш ітав тышіы тщішш 'Тш юркк жшгтшлнза. 

^ ГабаВак  д е т е  щ з д ы ш ю іш  щ т ш ш ь ;  ^ х ш в г а :  ж
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мен колеүстың' сарғылт жасыл және сары кызыл жапрак- 
тары жалпы орман көрінісіне ерекше рен беріп тур. Орманда кілеі 
банан, панданус-, астык ағаштар3, арек4 және кокос курмаларь 
өскен. Зәулім ағаштар алақды желден корғап тур. Ешбір жерде- 
тірі жан көзге түспесе де онда турушылардын деревнядан жанг 
ғана кашып кеткендігін көрсететін белгілер көрінеді: аланда шалг • 
жанып, быксып жатқан от кейде лау ете калады; бір жерде шыры- 
ны жартылап ішілген кокс жанғағы, екінші бір жерде аеығыстг 
тастап кеткен ескек жатыр... Кейбір лашыктардын есігі ағаштын 
кабьіғымен муқыят жабылып, бамбуктін жаркыншак сабағымек 
айкыштала бекітілген; иелері мейлінше саскандыктан ба, әйтеуір 
екі лашыктын есігі капылыста ашык калыпты. Есіктердің биік- 
тігі екі футтай; олар есіктен гөрі терезе тәрізді; лашыктын өь 
бойында булардан баска ашык жер жок. ’

Мен осындай бір есікке келіп, лашыктын ішіне уңілдім.
Лашыктын іші каранги екен, бамбуктен істелген сәкі, еденд? 

сынып жаткан қыш ыдыстардын астына койылған тіреу тастаг 
тағы баска муліктер кезге туседі. Тастар арасында быксып жан- 
ған оттын жалыны, кабырғада теніз жәндіктерінін кабығы мен кус 
кауырсындарынын тізбегі ілулі тур, ал курым баскан төбеге адам 
нын бас суйегін іліп койыпты.

Батып бара жаткан куннің сәулесі курма жапырағын өзінів 
нурына белеуде; орманнан жат бір кустардың даусы естіледі. 

кТып-тыныш, сонымен катар, таныс емес жат жер болса да. жаным 
р>акат тапкандзй болды, бул менін өні.м емес, түсім сыяктанды.
Ш Мен екінші бір лашыкка таяу келе бергенімде, сыбдыр естілді. 
г Жалт бурылғанымда, бірнеше кадам жерде жер астынан шыға 

келгендей бір адам тур екен. Ол адам маған бірнеше секунд ка- 
рап турды да, бУта арасына карай каша жөнелді. Мен калтамда 
калған кызыл иіуберекті булгап, сокпакпен соңына түсіп артынак 
куалай жонелдім. Лртына бурьілды да, меніц жалғыз және ешкан- 
дай карусыз екенімді, жакын кел деп ишарамен шақырып турға- 
нымды квргенде ол да токтай калды.

Мен акырыидагі басып жабайы адамга жакындадым да, ешбір 
ун катпастан кызыл шүберекті бердім. Ол шүберекті өте рыйзэ 
болған піиіінде кабылдап, басына байлады.

Бул напуас оріа бойлы, кара-күрец реңді, негрдің шашындай 
кара сур буйра шашты, жалпақ танкы танау, түксиген қабақты, 
сығыр квзді, тікірейген мурты меи сақалы үлкен аузын түгел дер- 
лік жауып турғаи адам еді. Опыц өнбойындагы барлық киімі 
сегіз сантимегрдей шүберек қана. Опы ең әуелі белбеу сыяқты

1 К о л е у с — алкызыл врнекті жапырагы бар ағаш.
3 11 а и д а н у с — жогары өрлеген бірнеше жүздеген тамыры бар биік 

ағәш. 'Гамырлары бірнеше метр жогары көтеріліп, иіліп жерге тиеді, мунын 
ьзі агашқа бірнеше жерден тіреу койгандай түр береді.

з Л с т ы к а р а ш ы — салмпқты шар сыяқты дөнгелек жеміс беретін 
ағапі- І»ул жемістіи ыстық таска пісірілген дәмі нанга уксас келеді.

•* А р е к к у р м а с ы — түйір-түйір улпалы гүлі бар бнік өсетін қурма 
Жергілікті халык арек курмасып өте-мөте бағалайды, өйткені оның жаңға' 
ғынан сағыз жасалады (31-беттегі ескертуді қараныз).
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оранып, екінші ушын екі аяғының арасынан өткізіп, артынан белі 
не кыстырған, ку шөптің өрмесін карына білезік тәрізді етіп 
байлап алған. Бул өрменің немесе білезіктің бірехіне бетельдің' 
жасыл жапырағын, екіншісіне, сол колындагысына — теп-тегіс 
сүйектен жонып жасалған пышак тәрізді бір нәрсе кыстырған.

Жабаны адамның дене қурылысы мүсінді, булшык еті эбден 
шыныккан.

Менің алғаш рет жолығып, таныс болған адамымның келбеті 
әжептәуір сүйкімді болып көрінді. Ол менің дегенімді істейді де- 
ген бір он түсті де, колынан жетектеп, кейбір көрсеткен карсылы- 
ғына карамастан, оны деревняға кайтадан алып келдім.

Менің кайда жок бопып кеткенімді білмей дағдырысып, шарк 
урып іздеп жүрген кызметшілерімді —Ульсон мен Бонды—алаңнан 
таптым, Ульсон менің папуасыма сый етіп бір шылымдық темекі 
усынды, бірақ ол мунымен не істерін білмеді, дегенмен берген сый- 
лыкты кабыл алып. оны оң жак колындағы білезігіне бетель жап- 
рағының жанына кыстыра салды.

Біз алаңда турғакымызда бізге келуге бата алмаған және ми- 
нут сайын кашуға әзір турған жабайы адамдар агаштар мен бута 
арасынан біртіндеп көріне бастады. Олар біздің кыймылымыздан 
көз айырмастан едәуір кашық жерде үнсіз қарап турды. Олар 
орындарында тапжылмай турып алғаннан кейін, мен олардын әр- 
кайсысына барып колдарынан жетектеп, турасын айтсам, өзіміз 
турған жерге сүйреп әкелуге мэжбүр болдым.

Ақыр аяғында, бәрін бір жерге жыйнаймын деп шаршап 
олардың ортасындағы таска отырдым да, моншақ, шеге, балық 
аулайтын қармақ жоне қызыл шүберектің жыртындылары сыяқты 
түрлі заттарды үлестіріп беріп, көңілдерін аулай бастадым. Шеге 
мен қармақтың не үшін қолданылатынын олар білмейтін болса 
керек, бірак мен берген заттарды алудан бірде біреуі бастартпады.

Менің маңыма 8 папуае жыйналды; олардың бойы әртүрлі 
жэне келбеттерінде де кейбір өзгешеліктер бар еді. Терілерінің 
түсінде айырмашылық болмашы ғана; менің алгашқы танысымнан 
ерекше айырмасы бар бір адам турды, оның бойы ортадан жоға- 
ры, арық, имек мурынды және қушық маңдайлы келген; сакал- 
мурты қырылған, басындағы қызыл-күлгін шашы бастыра киген 
үлкен бөрік сыякты, желкесінен Жана Іірландия* адамдарының 
түііктәрізді буйра бурымдарынап еш аумаған шыйыршық бурымы 
салбырагі тур. Бул бурымдар қулақтың артынан ныққа дейін тү- 
седі. Шашқа бамбуктен жасалған екі тарақ қыстырылған, артын- 
дағысының біреуі, желпеуіш сыяқты, казуар, какаду қустарының 
қара және ак бірнеше кауырсынымен әшекейленген. Қулағына тас- 1

1 Б е т е л ь  — үлкен жапыракты бута, онын жапырагыныц дәмі ашкыл- 
тым келеді. Жергілікті халыктар жемістіц кішкене кесегін бетельдің жагіыра- 
ғына орайды да, известьпен ылайлап, сағыз етіп шайиайды, Тропикалық 
елдердегі көптеген халыктардың арасында нерв сиетемасын коздыру үшін 
бетельді шайнау адеті кеңінен таралған.

л  Ж а ң а И р л а н д и я  — Жаңа Британия архнпелагінің үлкен аралда- 
рының бірі (Бнсмарк архипелагі).
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бака суйегінея улкея сыгга гағкп. ал мупынкнкч птем'гптегіне
жлан карынлалітын жүзкдығынлай бамб\ч таяч.;;асын еткізіп 
алыттты. -Мойяыяа нт жоне баска айуанларлын т стет нен, улудын 
сыртынлағы кабыршығыная. тагы басқа сүйектерлен жасалғая 
моншак пен әшекейлі кішкене дорба іліп алған. Ал сол жак иыгы 
на ішіне турлі заттар таттырылып беліке дейін түеірілген тағы 
бір дорба асып алған.

Бул жергілікті адам, жанымызда турған адам сыякты, клрына 
өрме білезікті катты байлап. оған түрлі затта;»: кейбіреуіне е>йек, 
екінші біреулерііге жапырақ кемеее гүл қыстарып алган.

Көбі нығына тас балта асынған, кейбіреулері кіеі бойына 
жетерліктей садақ пен узындығы бір мегрден асатыи еалак огын 
устап тур.

Шаштары кап-кара немесе сазбен боялған кыаыл түоті. Кей- 
біреулерінің шашы бөрік сыякты. екінші біреулерінік шашы кыс- 
ка, ал енді біреулерінін шашы желкесіне түееді. б оак бәрінін 
шашы да негрлердің шаиіы сыяқты буйра еді. Сакалдары да 
буйра. Терілерінің түсінде айырма аз. Жастарының түрі картта* 
рына карағанда бозаңдау.

Күн батып кеткендіктен алғашкы бакылауымнын сониіалыкты 
қызыкты батуына карамастан, корветке ертерек қайтулы уйғар- 
дым. Жыйналған топ кокос, банан және аяктарын мыкгап байл*» 
ған жабайы екі торай сыйлық алып, мені жагага дейіи шыгаріш 
салды; торайлар тынбастан иіыңгыруда. Бәрі ле шлюпкага сальпр 
ды. Жергілікті халыкпен байланысымды бурынгыдан ла г«рі жаіу 
сы арттыру үшін және сонымен катар өзімнін жана тлныстлрым» 
ды корвет офицерлеріне көрсету үшін өзімлі қоршап турган паі|у<* 
астарға өз кайықтарымен мені корветке жеткізіп тастаулы у с ы ( л  
дым. Узак талкыға салғаннан кейім. бес алам екі клйыкка оті 
ды, өзгелері жағада калды және олар қайыкка мінген ержүрс 
терді өрескел және катерлі арекет жасаудан барынша ау 
болындар деп кенес берген сыяктанды.

Мен қайыктын біреуін шлюпкаға тіркеп алдым, будан 
«Витязьға» каран беталлык.

Алайда, неғурлым ержүрек дегенлерінін өзі орта жолга 
ғаннан кейін, одан әрі баргысы келмейтіндіктерін аңғарттьг 
корветке карай барғькы келмейтінліктерін мяған ыммеи білаірлі 
және шлюпкага тіркеген арканлы кайтып бергілері ле келлі, бул 
кезде өзбегімен келе жаткан кайык жагаға гез ораллы. Клйыкта 
отырған папуастарлын бірі тіпті шлюпкаға тіркеген лркамды тас 
балтамен кесіп жіберуге ле тырысты.

Оларды палубаға иіығару бірталай күшке түсті. Ульсон мічі 
Бой оларды трапка зорлағанлай етіп шыгарды. Олар өздерін өл- 
тіреді деп білсе керек, корыккандары сомлай лір-лір гт с д і, мсіі 
сүйемеллемесем олар аяктарын басып тура алар смсс Пул ксзлс 
інір кара^ігысы түсіп, ютка фонлрь әкелінлі, бVля11 ксГііи жаблГіы- 
ларлын көніллерінін кобалжуы біртебірте блсенси басіалы, кор- 

офицерлері оларға гүрлі
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ды. Ллаі’ лл. осылаГі жылы шыраймен карсы алғанымызға қара- 
мастан, олар клнтуға беталғанда куаныш сезімдері бойларын йи- 
леп, траппен асыға-үсіге өздерінің кайыктарына түсіп, деревнясы- 
иа каран тез жүзіп ала жөнелді.

Корветке келген соң менің жолдастарым: мен жокта жергілік- 
ті халыктар өздерімен бірге екі нт алып келіп, ол иттерді со: 
жерде өлтіріп, сыйлық есебінде жағаға тастап кеткендерін айтты.

21 сентябрь

Мен таңертеңгі тамақтан кейін кеше өзім болған дерев- 
няға кайтадан жүріп кеттім. Менің алғашкы таныскан адамым 
— папуас Туй жоне тағы баска бірнеше адам менің алдымнгн шы- 
ғып карсы алды.

Бул күні улы князь Константин Николаевнчтің туған күні кур- 
метіңе корветте намаз оісылатын және алдын ала белгіленген тәр*
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тіп бойынша зенбіректен оқ атылып, салют берілуге тиісті еді, 
егер жергілікті халық зеңбірек гүрсілінен шошына қалса, олардың 
қоркынышын аз да болса басу үшін мен деревняда қалуға 
уйғардым.

Салютке дейін әлі бірсыпыра уақыт бар, сондыктан да мен 
өзімнің болашак лашығым үшін орын іздеуге кеттім. Д\енің дерев- 
няға, тіпті оған жакын жерге де турактағым келмеді. Муның себе- 
бі, біріншіден, мен болашақ көршілерімнің мінез-кулкын да, әдет- 
ғурпын да білмеймін; екіншіден, тілдерін білмегендіктен бул жө- 
нінде олардан руқсат сурауға мүмкіншілігім де болмады, ал 
деревняда олармен бірге болуды орынсыз деп таптым; үшіншіден, 
мен ың-жың айғай-шуды, дауысты сүймеймін жоне деревняға жа- 
кын турсам, ересек адамдардың айғайы, балалардың жылауы 
және иттердің үрген даусы тыныштық бермей, мазамды кетірер 
деп корықтым.

Мен жалғызаяк жолмен жүріп келіп, он минут өткеннен кейін 
кішкене мүйіске тірелдім. Муның маңында кішкене өзен және 
топ-топ болып өскен зәулім ағаш бар екен. Бул жер маған өте 
колайлы болып көрінді, өнткені, ол әрі окшау, әрі өзенге жакын, 
сонымен қатар көршілес деревнялармен байланыс жасайтан жол- 
дың тап үстінде. Сөйтіп, келешекте орын теуіп отыратын жерді 
белгіледім де, деревняға кері кайтуға асықтым, бірак салют бері- 
ліп жаткан кезде келдім. Зеңбірек гүрсілінен шошынумен кабат, 
жергілікті халык есі кете танданған тәрізді. Қайталап ок атыл- 
ған сайын олар кашуға әрекеттенеді, отыра кетеді немесе жерге 
жата кал^цы, кулактарын басыгі, безгегі устаған адамдай қалыш- 
калыш етеді.

Мен өте ыңғайсыз күйде калдым: оларды тыныштандырып,
салмақіы болуга қанша тырыссам да күлкімді баса алмадым; 
бірақ менін күлқім жсргілікті халыктың үрейленуін тыюдың нағыз 
тиімді шарасы болды, эдетте адам күлкіге еліктегіш келеді, көп 
узамай-ак папуастарлың ішінен маған еріп, бір-біріне карап 
жымындап күле бастағанын байкадым.

Уакыііғаның сәтті аякталғанына көңілденіп, корветке кайттым. 
Капитан Назимов лаінық салатын орынды біржолата таңдап алу 
үшін менімен бірге жағаға барғысы келетінін білдірді. Бізбен бірге 
аға офицер мен доктор ере жүрді. Мен лашық жасайтын жерді әл- 
деқашан-ақ тандап койсам да, будан да гөрі жаксы жер табу үшін 
тағы да шолу жасауымның ешбір артықшылығы жок сыкылданды. 
Біз тандаған үш орынның біреуі ерекше унады. Өзеншенің кең ар- 
насы ашык теңізге барып куяды. Бірак жергілікті халыктың бул 
жерге жиі келуді одетке айналдырғанын, мунда өздерінің кайықта- 
рын қалдырып кететінін, осы маңда плантацияларының барын аң- 
ғартатын көптеген белгілерді байкағаннан кейін, командирге өзім 
таңдаған алғашкы орынды мекен ету өзіме қолайлы болатындығын 
айттым.

Сағат үштің кезінде корветтен жіберілген адамдар лашыкка
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атын кайталап айтып шыкты да, ағаштарды балтамен шапкан тэ-
різденеді; муның бәріне мен, мейлі дегендей, кол сілтей салдым да, 
оған сыйлыкка шеге бердім.

Мен корветке кайтып келгеннен кейін ыммен айтылғандардан 
өзімнің нені түсінгендігімді кают-компанияда баяндадым. Офицер- 
лердің бірі, «Витязьдің» артиллерия бөлімін баскаратын лейтенант 
Чириков бірнеше минаны өз үйімнің төңірегіне орнатып қоюды 
усынды.

Шынында, жергілікті халык, Туйдын маған түсіндіргісі келіп 
баяндап бақкан әрекеттерін іске асыру максатымен келе калған, 
ең кыйын-кыстау кезенде, қорғанудың мундай шарасын, шыным- 
ды айтсам, теріс көрмедім.

26 сентябрь

Кешке кешкі сағат 11-де жагып таңғы сағат 2-де турдым. Таң- 
ертеңгі уакытымның бәрін Европаға хат жазуға және түрлі нәрсе- 
лерді тәртіптеп жыйнауға арнадым. Буйымдарымды іріктеу керек 
те еді. Олардың бір бөлігін Гвинеяда калдырып, екінші бір бөліпн
корветпен Жапонияға кайтарамын.

Жаңа Гвинеяға кыска мерзімді саяхат емес, узак уакыт, көп 
жылдар мекендеу максатымен сапар шеккендігімнен, Европа таға- 
мынан үміт етудің ешбір орайы жок екендігін сезгесін мен одан 
әлдекашан-ак ажырасу*а бел банлағанмын. Мен папуастардың 
плантаииясы аз еместігін және олардың шошкасы да бар екенін 
білетінмін; Тіпті, ан аулап та күнелтуге болатын

Көп айлар бойы, кемеде, тенізде болған кезімде консервадан 
әбден жеріп кеткен едім, сондыктан да соңғы портта өзімді азык-тү- 
лікпен камтасыз етуге берекелі зер де аудармадым. Л е̂н кейбір 
азык-түлікті алғанмын-ды, бірак оның өзі де менлінше аз еді. Оган 
таңданған Павел Николаевич Нази.мов өзінің азык-түлігінен бөліп 
беруге даяр екендігін шын-ниетімен білдірді. Ауырып-сыркап кал- 
сам, кажет болар деп. ол берген азык-түлікті шын ыкласыммен 
алдым. Сонымен бірге ол, корветтің ең кішкентай, яғни төрі кісідік- 
шлюпкасын тастап кетті. Кажет болган жағдайда оны бір адзмның 
взі-ак баскара алады. Мен үшін өзімнің карамагымда шлюпканың 
болуы ең колайлы нәрсе болып есептелді, өйткені оның көмегімен 
мен жағадағы деревнялармен таныса аламын, ал егер жергілікті ха-
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лықтың сеніміне ие болып, көңілдерін аулэй білсем. иілюпка екінші 
бір жерге, бурынғыдан да гері меймандостау орынга көшіп баруы- 
ма мүмкіншілік береді. I

Корветтегі буйымдарымды іріктеуді аяктап, мен таңертеңгі та- 
мактан кейін көшіп-конуға кірістім. Менің кішігірім үйім лезде 
буйымға толды; жаңбырдан, күннен, суык колдардан сактау үшін 
жәшіктердің едэуірін үйдің астынДагы камбаға коюға тура келді.

Біз осымен айналысып жүргенде лейтенант Чириков бастаған 
топ миналарды орналастырумен и;уғылданды, миналарды жабайы 
адамдар орман жактан шабуыл жасай калған күнде қорғану үшін 
үйдің төңірегін жартылай коршап орналастырды. Ал 30 матрос 
үйдің төңірегін тазартумен шуғылданды, осының нәтижесінде бір 
жағы теңізбен, үш жағы калың орманмен қоршалған узыны мен 
көлденеңі 70 метрлік алаң жасалды. Павел Николаевич Назимовта 
бірсыпыра уақыт лашықтыи маңында болып, маған өзінің кеңесін 
айтып, көмектесіп кетті.

Мен мынаны да (наукаска ушырау, жергілікті калықтың ша- 
буыл жасау каупі және баскалар) еске алдым, кажет бола калған 
жағдайда өзімнің күнделіктерім мен еетеліктерімді көметін жерді 
командирлер мен офииерлерге көрсеттім1. Бул жер лашыктың ірге 
сіндегі үлкен ағаштың түбі болатын; колжазбаларымды оп-оңай 
тауып алу үшін ағаштың бір жак бетінен 1 фут жерінің кабығы 
сыпырып алынып, ағаштын етегіне карай бағдарлайтын көр- 
сеткіш жасалды. I

Сағат үш шамасында Константин портында (менің лашығым 
турған жердегі кішкене бухтаға койылған ат) қызу қынмылдап 
жаттык. Кішкене бу баркасымен ең акырғы отындар корветке жет- 
кізіліп, шлюпкалар мен вельветтер ерсілі-карсылы жүріп, алты кі- 
сілік шлюпкалар біресе корветке барып, біресе жағаға келіп менін 
буйымдарымды тасумен болды. Менің лашығымның жанында да 
жумыс кыза түсті: лапіык салуды аяқтау, миналар үшін шуңқырлар 
казу, буталарды кесу, аланнан өзеннің теңізге куяр сағасындағы 
қумды жиекке баратын жалғызаяк жолды тәртіпке келтіру және 
тағы басқа жумыстар жүріп жатты.

Амал канша, мен бул жумыстардың барлығын өз көзімнен өт- 
кізе алмадым, көптеген буйымдарым әлі орналастырылып болмаған- 
дыктан, кайта-кайта корветке катынауыма тура келді. Соңғы күн- 
дері шаруашылыкпен айналысуым әсіресе екінші түні бойы 
ұйықтамауым тыйтығыма тиіп жаман шаршатты. Осының салдары- 
нан аяғымды басып тура алмадым, не айтсам да, не істесем бәрі тү- 
сімдегідей болып жатты. Түнгі сагат бір шамасында корветтегі 
буйымдарымды реттеп салуды аяктадым; соның өзінде.де ақырғы 
нәрселерді жағаға жеткізу және бірнеше хаттар жазу жумысы 
калған еді.

1 Миклухо-Маклай Жана Гвинеяға аттанғанда өзімен бірге бірнеше 
металл цилиндрлер алып кеткен, буған салынған кағаздар көп жылдар бойы 
жер астында шірімей жата береді.
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27 сентябрь

Таңғы сағат 2-де мен ең акырғы нэрселерімді жағаға әкелдім. 
Бүкіл күні бойына лашықтың шатырын жауып шаршаған Бой туяк 
серппестен уйыктап жатты. Лашыктағы нәрселердің көнтігі сонша, 
жататын орынды зорға дегенде таптым. Діңкем курып шаршасамда 
уйыктай алмадым; кумырыскалар мен масалар маза бермеді. Уйык- 
тамасам да, көзімді жумғанның өзі маған әжептеуір жеңілдік бер- 
ген сыякты болды. Танергеңгі сағат төрт шамасында мен корветке 
кайта бардым. Өйткені, кажетті хаттарды жазу үшін мекенімнен 
ешкандай да колайлы орын таба алмадым.

«Витязь» корветінің командирлері мен офицерлеріне өзіме көр- 
сеткен рыясыз көмектері үшін алғыс айтып, барлығымен коштасып, 
шлюпкама отырдым да, біржолата жағаға жүріп кеттім. Корветтін 
якоры судан көтерілген кезде, мен Ульсонға нак мүйістегі деревня 
үстінде желбіреп турған жалауды түсіруге буйырдым, бірак жалау- 
дын көпке дейін түспегенін көріп, оның себебін аныктау үшін өзім 
бардым. Сөз жүзінде ержүрек кызметшімніц колы дірілдеп, көзі 
жасқа толып, акырын ғана жылап турғанын көргенде, буған не бол- 
ған деп әрі таңдандым, әрі ренжідім. Мен оныц дірілдегеп колынан 
жалау-линьді алып, мунда калғысы келмесе, әлі де кеш емес екенін, 
корветтің әлі кетпегенін, ешбір аялдамастан менің шлюпкаммен 
корветке кайтуына болатынын айттым.

Бул кезде корвет Константин портынан жаңа ғана шығып бара 
жатыр екен, оған мен өзім салют бердім.

Менің алғаш рет көңіліме алған ойым мынау болды; түтіні бу- 
дактаған алып ғажайыптын жағадан кетуін пайдаланып, жергілік- 
ті халык өздерініц калған уакытында меніц лашығымды, қалай 
болса салай үюлі жаткан заттарымды тас-талкан ете алатындығын 
есіме алдым және бүгіннен бастап мен жалғыз өзім ғана калмак- 
пын, будан кейінгінің бәрі менің күш-жігеріме және еңбегіме бай- 
ланысты болады.

Шынында да корвет көкжиектен асып, көзден таса болысымен- 
ак көршілес мүйістен бір топ папуастар көрінді. Олар бір жерге 
дөңгеленіп турып куанғаннан секіріп, жүгіріп жүр, олар билеп 
жүрген сыякты еді, өйткені. барлығыныц да кыймылдары бірдей. 
Кенет барлығы да токтап, мен жакка карады: олардың біреуі ме- 
нін лашығымнын жанында желбіреп турған орыстыц улттык жалау- 
ын байкап калса керек: Олар жүгіре басып, бір жерге топталды да, 
өзара әцгімелесті, будан кейін мен жакка карап бірнәрсе деп ай- 
кайлады да, көрінбей кетті.

Лашык пен күркедегі шашылып жаткан нәрселерді тезірек ірік- 
теп алуым керек, бірак дінкем курып шаршағандыктан жүрегімнің 
алып ушуынан және екі түн бойына уйкы көрмегендіктен менің 
халім нашар еді: басым айналып, аяғымды тең басын тура алма- 
дым, колым да иілмейді.

Көп кешікпей менің бул арада калған, калмағанымды білу 
үшін Туй келді: маған бурынғыша ашық-жаркын райымен кара-
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иайды, үйді сезікті түрде бір шолып шыкты, ол үйге кіруге ыдғай- 
лана бергенде мен ыммен, «табу» деген сөзбен оны токтаттым.

Менің ишарамныд немесе сөзімнің кандай әсер еткенін білмей- 
иін, ол өзінің бурынғы турған орнына кайта барды.

Туй корвет кайта ма деп ыммен сурады, мен буған кайтады деп 
жауап бердім. Нәрселерімді іріктеп алуыма бөгег жасап турған 
конактан кутылу үшін оған бірнеше кызыл шүберек беріп, маған 
кокос жаңғағын әкеліп беруін (мен бул кезде жыйырмаға жуык сөз 
білетінмін) өтіндім.

Шынында да ол бул арадан тез кетті, бірақ бір сағат өтпей-ак 
қасына екі бала жоне бір папуасты ертіп кайга оралды. Олардың 
бәрі де томсарып, тіл катпайды; ііпті кішкентай жеті жастағы ба- 
ланың өзі бізге карап, терең ойдың қушағында тур. Туй менің әрбір 
кыймылымды жете бақылап, уйыктауға әрекегтенген немесе көзін 
іліндіріп отырғандай болып көрінді. Қонактардың алдында еиібір 
кысылмастан мен өзімнің жана үніме орналасумен шугылдана бер- 
дім. Туй барлык миналарды қайтадан аралап шығып тас пен жіп 
ілінген рычагтарға зор күдікпен карап кояды. Бул заттар оның на- 
зарын өте-мөте аударса керек, бірақ миналарғз жақындауға сның 
батылы бармады. Ақыр аяғында ол бізбен коштасып. адам таңда- 
нарлықтай басын кейін карай сілтеп, бірнэрсе деді, оның не дегенііі 
мен ести де алмадым, жоне жазып алуға да үлгірмедім (папуас- 
тармен танысудың алғашқы күнінен бастап, әрбір колайлы жағдай- 
да жергілікті халықтың сөздерін жазып алу үшіи үнемі койын дәп- 
терімді төс калтама салып жүретінмін). Туй кетті. Сагат төрт ша- 
масында ащы, узақ ыскырған дауыс кулағыма шалынды, муның 
артынша колдарында садақтары, найзасы, гагы баска кару-жарак- 
тары бар папуастар буталардың арасынан шыга келді.

Мен олардың алдынан шығып, жакын келіңдер деп белгі беріп 
шақырдым олар екі топқа бөлінді: олардың бір тобы кару-жарак- 
тарын ағаштардың жанына койып, колдарына устаған кокостарын 
және кант тамырын алып маған жакындады; қалған алты адам 
каруларының жанында калды.

Булар корвет кетісімен, бүгін таңертең жағада би билегендей 
секіріп, жүгіріп жүрген, мүйістің ар жағындағы деревняның адам- 
дары болып шыкты.

Бул деревняға мен (оны Гумбу деп атайды) «Витязьдың» Кон- 
стантин портына алғаш рет келген күні шлюпкамен баруға тырыс- 
кан болатынмын.

Менің уйықтап дем алғым келеді дегенді білдіріп, оларға түрлі 
усақ-түйек заттар беріп коя бердім.

28 сентябрь

Кеше жарық түн тамаша болды. Түн мезгілін үш вахтаға бөліп,. 
ең ауыр түнгі вахтасын (сағат 9 дан 12 ге дейін) өз міндетіме ал- 
дым. Сағат 12-де мені Ульсон келіп ауыстырды. Соншалыкты кал- 
жыраудың салдарынан узақ уакытка дейін уйыктай алмадым„
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сондықтан қаншама қоңыр жай болса да, түн маған бурынғысынан 
әлдекайда узап кеткен сыяқты көрінді.

Алғашқы күндер сыякты бүгінгі күн де заттарды іріктеп алу, 
оларды орналастырумен өтті. Заттын көп, ал орынның шағын болуы 
бізді бірталай әлекке салды. Тіпті болмағаннан кейін мен кейбі- 
реулерін бірнеше катар етіп жыйып, өзгелерін жоғарыға іліп кой- 
дым, ендігі калғандарын үіідің шатырының ішіне тастадым, Ульсон 
екеуіміз бул заттарды шатырдың астына карай икемдеп, жауын- 
шашыннан сактаудың айласын ойлап таптык.

Менің бөлмемнің бір жағын (узындығы 7 және енділігі 7 фут) 
стол, екінші жағын маған койка болған екі корзина алды. Мағаи 
ерекше кажетті үш футтай үйдін кіре берісіне ыңғайлы етіп жумсак 
жыйнамалы орындык орналастырылды.

Папуастар теңізден үлкен торлар немесе сопак формалы корзи- 
налар алып шығатын, олар буларды балык аулау үшін пайдалана- 
тын.

Мен бүгін дем алдым, ешкайда бармай, түн баласына туяқ серп- 
пестен уйықтауға уйғардым.

29 сентябръ

Таң атқанға дейін туяқ серппестен, өлген адамдай уйыктадыы. 
Күн райы өте жаксы болып тур. Узақты күнге бірде-бір папуастын 
өзі емес, көлеңкесі де көзіме түспеді. Менің адамдарым өткен 
түнде төрт вахтаға бөлініп күзетте турғанын біліп, мен оларға мен 
сыяқты дем алуын усындым, яғни түнде уйыктаңдар дедім, бірак 
олар папуастардан корқамыз деп, бул усынысымды кабылдамды.

Масалардың, кумырыскалардың тағы басқа сумпайы макулык- 
тардың шағуынан қолдарымыз бен маңдайларымызда томпайған 
ісіктер пайда болды. Ульсон мен Бойға қарағанда олардың зәбіріне 
төзімдірек болғаныма таң каламын, ол екеуі уйкы бермейтін курт- 
кумырысқалардан түні бойы көрген зәбірін айтып, таңертеңгі уа- 
кытта соларды әңгімелеумен өткізетін.

30 сентябрь

Күндіз тек бірнеше ғана жергілікті адамдарды көрдім; корвет- 
тін келуіне байланысты абыржып калған халык бурынғы қалпына 
келе бастаған сыякты, бірак та жергілікті адамдардан өте сак бо- 
луым керек деп уйғардым. Бул нәсілдер туралы шежір.елерде үнем' 
олардың бір сөзде турмайтындыгы және зулымдық айла-әрекеттері 
әңгімеленетін; өзім олар туралы тиісті корытындыға келмей турып, 
•сак болуды дурыс деп табамын.

Кешкетаман батып бара жаткан күннің нурына бөленген тауға 
карау мені әруакыт рахаттандыратын.

Корвет кеткеннен кейін. мунда өзімежайлы тыныштык орнады: 
адамдардың сөйлескен, жанжалдасқан, керіскен дауыстары естіл- 
мейді деуге болады; тек кана теңіз, жел жоне кейде әлдеқандай бір
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кус жалпы тыныштыкты бузады. Төнірегімді коршаған бул жағ- 
дай маған өте жақсы әсер етті: мен ракаттанып демалудамын. Му- 
ның үстіне, ауа райының біркалыпты болуы, тамаша өсімдік дү- 
ниесі.төңірек көрінісінің әсемділігі өткенді умытуға, келешекті ой- 
ламауға, тек казіргі көрінеске сүйіне беруге мәжбүр етеді. Өзім- 
ді коршаған әлемді ғана ойлау, оны түсінуге іырысу — бүгіннен 
бастап менің максатым.

Маған будан өзгенің керегі не? Бір жағынан, маржаи тасты те- 
ніз, екінші жағынан, тропика өеімдігі өскен орман, — муның бәрі 
өмірге толы болса да біріне-бірі еш уксамайды; алыста ғажайып кө- 
ріністі таулар, тау басында ертегіцегі сыякты, саналуан түрлі булт- 
тар көшуде. Мен осының бәріне ой жіберіп, кулаған ағаштың жуан 
бөренесінің үстінде жаттым, акыры максатыма жеткеніме, яғни ду- 
рысын айтканда, көздеген максатымды орындауға кажетті узак 
сонарлы жолдың алғашкы сокпағына түскеніме рнза болудамын.

Туй келді, мен одан папуас тілінен сабак алдым. Өзімнің тіл 
корыма тағы да бірнеше сөз косып, бул сөздерді мүмкіндігінше ду- 
рыс жазып алдым, муғаліміме көңілім әбден рнза болып, оған сигар- 
дан босаған жәшікті сыйлыкка бердім, ал Ульсон өзінің ескі кал- 
пағын тартуға тартты. Туй буған өте куанды, біз айнып калып, 
буйымдарды кайта алып коядь? деп корыкты ма екен немесе өзінің 
тайпаларына алған сыйлыктарын тез көрсетуге асыкты ма екен. 
әйтеуір тез кетіп калды.

Бір сағаттан кейін жыйырма бестей адам тізіліп бізге келді; 
олардың алдындагы екі адам бамбук таяғына байлаған торайды 
иыктарына салып алып келе жатыр. Олардың сонындағылар баста- 
рына ыдыс койған, ал калғандары кокос жаңғактарын алып келеді. 
Бул топтың ішінде Туй және тағы баска көптеген таныстарым да 
бар екен.



Жергілікті адамдар өздерінің барлык сыйлыктарын менің алды- 
іиа әкеліп жерге қойды. Будан кейін олар өздерінің сыйлыктарын 
қолдан колға өткізіп маған жеткізді. Кейбіреулері менің жаныма 
келіп отырды; өзгелері Туймен бірге кейінірек барып турды. Туй 
оларға менің бунымдарымның кандай кезде қалай колданылатыны 
жөнінде білгенін түсіндіріп тур; аналар бір буйымнан екінші бу- 
йымға барып, олардың әркайсысына тандана карады. Олар аз сөй- 
леді ешбір шу көтерген жок. Әдеп сақгағаны ма немесе корыкканы 
ма, білмеймін, әйтеуір баспалдакка, яғни менің үйімнің есігініа 
маңына жуымады.

Олардын бәрі де менің атымды біліп алыпты, менімен сөйлес- 
кенде олар атымды атайды.

Бой өзінің темірден жасалған кішкене аспап—ауыз сырнаиын 
тартқанда есту үиіін, оның манына бір топ адам жыйналды. Муны 
Самоа аралдарында көп колданады. Бой ауыз сыриайын өте шебер 
тартатын. Музыка эуені оларға ерекше эсер етті: папуастар Бойды 
коршап алып, балалар тартатын сырнайдың әуенін шын көңілдері- 
мен тыңдады. Мен оларға осы сыяқты бірнеше сырнайды сыйлык 
етіп бергенде олардың қуанышы койындарына сыймады, жаңа ас- 
пап қолдарына тиісімен-ак оны тартып үйренуге тырысты.

Папуастар бір сағаттай менімен отырғаннан кейін кайтып кетті; 
олар қоштасканда сол колдарын усынды.

Мен олардың басым көпшілігі элефантиазис' аурымен ауыра- 
тынын сездім.

Кешкі сағат он кезінде катты нөсер болып, нажагай жаркылда- 
ды; жаңбыр шелектеп куйса да, үйдіц төбесі су болмағанына біз 
таң-тамаша калдык.

0 К 'Г Я Г, Р ь
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Тансәріде оянып деревнялардың біріне баруға уйғардым, өйт- 
кені жергілікті халыкпен жете таныскым келді.

Жолға шығар алдында алтыатарымды алсам ба екен, алмасам 
ба екен деген онға калдым. Әрине, деревняда мені калай карсы 
алатындығын білмеймін гой, бірақ мундай кару өзімді корғауыма 
оншама пайда келтірмейді деген корытындыға келдім. Ең кыйын- 
кыстау кезең бола калып алтыатардан оқ атканда, тура тиіп алты 
кісіні сулатып салдым дейін-ак, менің бул жеңісім алғашқы кезде 
оларды үрейлендіріп, мені сактап калуы мүмкін, одан эрі не бол- 
мак?... Кек алу ниеті жэне жергілікті адамдардың көптігі мені тірі 
жүргізіп коя ма? Бара-бара олар алтыатарға еттері үйреніп алып, 
менің көзімді жоймай ма? *

* Э л е ф а н т и а з н с  — «піл ауруы>. Бул аурумен ауырған адамньм 
дене мүшесі өте-мөте үлкейіп, өзінік бурыиғы калпын жояды. Миклухо-Мак- 
лайдың бакылауы бонынша, элефантиазис ауруы папуастар араеында, әсіре- 
се, еркектердің арасында көп тараған ауру; бул ауру көбіне анкта болады.
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Мунан кейін, екінші бір ой деревняға карусыз бару керек деген 
тужырымды күшейте түсті.

Менінше адам бурын кездеспеген канлай да бір уакыйғаға тап 
бола калса, мундай кезде не істеу керектігін білмей сасып калатын 
сыякты көрінді. Мысалы, бүгін, жергілікті адамдар деревняла мені 
дурыс карсы алмаған жағдайда мен белімде револьверім бар тур- 
ғанда кандай әрекет жасайтынымды өзім де білмеймін; папуастар- 
дың кастык әрекеттерін көріп турғанымда ешбір мән бермей, кан- 
нен-каперсіз тыныш тура алар ма едім? Беталды атыла салған бір 
оклан жергілікті адамдардың сеніміне ие болу мүмкіншілігінен бір- 
жолата айырылатыныма, яғни болашакта істелетін жүмыстарым- 
нын табысты болуы үмітінің мүлде жойылатынына көзім жегті.

Өз жағдайымды терең ойластырган сайын, менің күшім шыдам- 
дылык пен сабырлылыкта екені айкындала түсті. Мен рер.ольверді 
үйге тастап кеттім. Бірак койын дәптершем мен карындашты ала 
жүруді естен шығармадым.

Мен өзімнің лашығыма жакын Горенду деревнясына бармакшы 
болдым, бірак орман ішіиде абайсызда баска сүрлеуге түсіп кетіп- 
пін. Кателескенімді сезсем де. сүрлеу жол әйтеуір бір селоға апарар 
деген оймен, сол жолмен жүре бердім.

Өзім әлі білмейтін жергілікті халык туралы олармен осы жолғы 
кездесуім туралы іерең ойға батканым соншалыкты, акыр аяғында 
бір деревняның жанынан келіп шыкканымды көргенімде таңданып 
турып калдым, бірак кандан деревня екенін білмеймін.

Бірнеше еркектер мен әйелдердің даусы естілді. Мен кай жерге 
келгенімді және дәл кәзір не болатьшын ойлап, кілт токтай калдым.

Мен осындай ой үстінде турғанымда өзімнен бірнеше кадам 
жерден он төрт-он бес жасар бір бала шыға келді. Біз екеуіміз 
бір-бірімізге бір секундтей таңдана қарап турып калдык... Мен 
олардың тілінде сөйлей білмеймін, ал оған жакындау — опы бурын- 
ғыдан да жаман коркыткандык болар еді. Мен орнымда тура бер- 
дім, ал бала деревняға каряй жүгіріп алып жөнелді. Айғайлаған 
дауыстар, әйелдердің шыңғырған дауыстары шыкты да, будан 
кейін жым-жырт бола калды.

Мен алаңға бардым. Садакпен каруланған бір топ адам акырын 
ғана өзара кызу сөйлесіп, алаңның ортасында турды. Каруланған 
баска адамдар олардан әрірек тур; бірде-бір әйел, бірде-бір бала 
көрінбейді, олардың бәрі жасырынып калса керек.

Кейбір жергілікті адамдар мені көргенде маған садак атуға 
азірленген сыяқты, жауынгерлік түр көрсетті. Аланның әр тарапы- 
нан шыккан буйрык жэне кыска сөздер олардың каруын жерге кою- 
ға мәжбур етті. Шаршаған, еәтсіз кездесулен абыржып калған мен 
таныс адам көзге түсер ме екен деп айнала карап, тез алға баса 
бердім, бірак таныс адам көрінбеді.

Мен барланың'жанына келіп токтағанымда. маған бірнеше жер- 
гілікті адам таянып қасыма келді. Кенет маған өте таяу жерде екі 
жақ оғы зу етіп өте шыкты. Бул октар әдейі атылды ма немесе

і Б а р л а — стол немесе биік отырғыш сыякты сәкі.
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Жергілікті адамдар өздерінің барлық сыйлыктярын менің алды- 
ма әкеліп жерге койды. Будан кейін олар өздерінің еыйлыктарын 
колдан колға өткізіп маған жеткізді. Кейбіреулері менің жаныма 
келіп отырды; өзгелері Туймен бірге кейінірек барып турды. Туй 
оларға менің буйымдарымның кандай кезде калай колданылатыны 
жөнінде білгенін түсіндіріп тур; аналар бір буйымнан екінші бу- 
йымға барып, олардың әркайсысына тандана карады. Олар аз сөй- 
леді ешбір шу көтерген жок. Әдеп сақгағаны ма немесе корыкканы 
ма, білмеймін, әйтеуір баспалдакка, яғни менің үйімнің есігінін 
маңына жуымады.

Олардын бәрі де менің атымды біліп алыпты, менімен сөйлес- 
кенде олар атымды агайды.

Бой өзінің темірден жасалған кішкене аспап—ауыз сырнайын 
тартканда есту үшін, оның манына бір топ адам жыйналды. Муны 
Самоа аралдарында көп қолданады. Бой ауыз сырнайын өте шебер 
тартатын. Музыка әуені оларға ерекше әсер етті: папуастар Бойды 
қоршап алып, балалар тартатын сырнайдың әуенін шын көңілдері- 
мен тыңдады. Мен оларға осы сыякты бірнеше сырнайды сыйлык 
етіп бергенде олардың куанышы койындарына сыймады, жана ас- 
пап қолдарына тиісімен-ақ оны тартып үйренуге тырысты.

Папуастар бір сағаттай менімен отырғаннан кейін кайтып кетті: 
олар қоштасканда сол колдарын усынды.

Мен олардың басым көпшілігі элефантиазис’ аурымен ауыра- 
тынын сездім.

Кешкі сағат он кезінде катты нөсер болып, нажагай жаркылда- 
ды; жаңбыр шелектеп куйса да, үйдің төбесі су болмағанына біэ 
таң-тамаша калдык.
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Таңсәріде оянып деревнялардың біріне баруға уйғардым, өйт- 
кені жергілікті халыкпен жете таныскым келді.

Жолға шығар алдында алтыатарымды алсам ба екен, алмасам 
ба екен деген ойға калдым. Әрине, деревняда мені калай қарсы 
алатындығын білмеймін гой, бірак мундай кару өзімді кооғауыма 
оншама пайда келтірмейді деген корытындыға келдім. Ең кыйын- 
кыстау кезең бола калып алтыатардан оқ атканда, тура тиіп алты 
кісіні сулатып салдым дейін-ак, менің бул жеңісім алғашқы кезде 
оларды үрейлендіріп, мені сактап калуы мүмкін, одан эрі не бол- 
мақ?... Кек алу ниеті жэне жергілікгі адамдардың көптігі мені тірі 
жүргізіп коя ма? Бара-бара олар алтыатарға еттері үйреніп алып, 
менің көзімді жоймай ма?

і Э л е ф а н т и а з и с  — «піл ауруы». Бул аурумен ауырған адамнын 
дене мүшесі өте-мөте үлкейіп, өзініқ бурьінғы калпын жояды Миклухо-ЛАак- 
лайдың бакылауы бойынша, элефантиазис ауруы папуастар арасында, әсіре- 
се, еркектердіа араеында көн тараған ауру; бул ауру көбіне анкта болады.
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Мунан кейін, екінші бір ой деревняға каруеыз бару керек деген 
тужырымды күшейте түсті.

Менінше адам бурын кездеспеген канлай да бір уакыйғаға тап 
бола калса, мундай кезде не істеу керектігін білмей сасып калатын 
сыякты көрінді. Мысалы, бүгін, жергілікті адамдар деревняда мені 
дурыс карсы алмаған жағдайда мен белімде револьверім бар тур- 
ғанда кандай әрекет жасайтынымды өзім де білмеймін; папуастар- 
дын кастык әрекеттерін көріп турғанымда ешбір мән бермей, кан- 
нен-каперсіз тыныш тура алар ма едім? Беталды атыла салған бір 
окіан жергілікті адамдардын сеніміне ие болу мүмкіншілігінен бір- 
жолата айырылатыныма, ягни болашакта істелетін жұмыстарым- 
нын табысты болуы үмітінін мүлде жойылатынына көзім жегті.

Өз жағдайымды терең ойластырган сайын, менің күшім шыдам- 
дылык пен сабырлылыкта екені айкындала түсті. Мем револьверді 
үйге тастап кеттім. Бірак конын дәптершем мен карындашты ала 
жүруді естен шығармадым.

Мен өзімнің лашығыма жакын Горенду деревнясына бармакшы 
болдым, бірак орман ішінде абайсызда баска сүрлеуге түсіп кетіп- 
пін. Кателескенімді сезсем де. сүрлеу жол әйтеуір бір селоға апарар 
деген оймен, сол жолмен жүре бердім.

Өзім әлі білмейтін жергілікті халык туралы олармен осы жолғы 
кездесуім туралы іерең ойға батканым соншалыкты, акыр аяғында 
бір деревняның жанынан келіп шыкканымды көргенімде таңданып 
турып калдым, бірак кандай деревня екенін білмеймін.

Бірнеше еркектер мен ойелдердіц даусы естілді. ААен кай жерге 
келгенімді және дәл кәзір не болатынын ойлап, кілт токтай калдым.

Мен осындай ой үстінде турғанымда өзімнен бірнеше кадам 
жерден он төрт-он бес жасар бір бала шыға келді. Біз екеуіміз 
бір-бірімізге бір секундтей таңдана карап турып калдык... Мен 
олардың тілінде сөйлей білмеймін, ал оған жакындау — оны бурын- 
ғыдан да жаман коркыткандык болар елі. Мен орнымдз тура бер- 
дім, ал бала деревняға каряй жүгіріп алып жөнелді. Айғайлаған 
дауыстар, әйелдердің шыңғырған дауыстары шыкты да, будан 
кейін жым-жырт бола калды.

Мен аланға бардым. Садакпен каруланған бір топ адам акырын 
ғана өзара кызу сөйлесіп, алаңның ортасында турды. Каруланған 
баска адамдар олардан әрірек тур; бірде-бір әйел, бірде-бір бала 
көрінбейді, олардың бәрі жасырынып калса керек.

Кейбір жергілікті адамдар меиі көргенде маған садак атуға 
әзірленген сыякты, жауынгерлік түр көрсетті. Аланның әр тарапы- 
нан шыккан буйрык жэне кыска сөздер олардын кзруын жерге кою- 
ға мэжбур етті. Шариіаған, сәтсіз кездесуден абыржып калған мен 
таныс адам көзге түсер ме екен деп айнала карап, тез алға баса 
бердім, бірак таныс адам көрінбеді.

Мен барланың'жапына келіп токтағанымда, маған бірнеше жер- 
гілікті адам таянып касыма келді. Кенет маған өте таяу жерде екі 
жак оғы зу етіп өте шыкты. Бул октар әдейі атылды ма немесе

> Б а р л а — стол немесе биік отырғыш сьіякты сэкі.
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абайсызда атылды ма, мен оны білмеймін. 
Менің жанымда турған жергілікті адам- 
дар оқ атқандарға болса керек, зекіріп 
катты сөйледі, будан кейін қайтадан ма- 
ған бурылып, жақ кусқа атылды деп ме- 
ні сендіірмекші болып, ағаштың басын 
көрсетті.

Бірақ ағашта кус жоқ еді. Сондықтан 
мен муны жергілікті адамдар касымнан 
өте шыққан оқтан қорқар ма екен, одан 
кейін нендей әркет жасар екен деп, адейі 
істеген ғой деп ойладым.

Алғашкы ок зу етіп өте шыкканда, 
көптеген көз мен жакка тесіле калды, 
олар менің жүзімде кандай өзгеріе болар 
екен деп байкау жасаған сыяқты, бірак 
менің жүзімнен шаршағандык, мүмкін, 
тіпті сәл тандану бейнесінен баска еш- 
нәрсе байқай алмаған сыякты.

Мен өзімді қоршап турған адамдарға 
тегіс бір карап шықтым—олардың бәрі- 
нің кабақтары түюлі, бірнәрседен үрей- 
ленген сыякты, жүздерінде жаратпаған- 
дық белгісі бар, олар біздің тыныш өмі- 
рімізді бузу үшін келдің бе? деп турған- 
дай... Мен өзім де колайсыз жағдайда 
калдым. Расында да, булардың мазасын 
алу үшін келгенім не деп ойладым.

Екі-үш шалдан баскалардың бәрі ка- 
руларын тастамады. Жергілікті адамдар- 
дың саны барған сайын улғая берді; 
екінші бір деревня кашык болмаса керек, 
менің келуіммен байланысты дабыл олар- 
ға да барып жетіпті. Шағын бір топ адам 
мені қоршап алды; олардың арасынан 
екі-үш адам маған өшпенділікпен карал, 
зекіріп катты сөйледі. Өздерінің сөзін кү-
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шейте түсу үшін қолдарындағы садақтарын сермей сөйледі. Олар- 
дыңбіреуініцшектен асып кеткені сонша. бірнэрсе деп турып най- 
засын кезене бергенде, менің көзіме не мурныма тиіп кете жаздады, 
әрине, мен оның не деп іурғанына түсінбедім. Найзаның тимей кал- 
ғанына менің сактығым себеп болған жок, тіпті мен орнымнан 
козғалып та үлгергенім жок. Жергілікті адамның менің бетіме 
бірнеше сантиметр калғанда найзаның ушын тез кері тартып 
алудағы шеберлігі ғана сақтап калды, ол соншалыкты шебер тез 
қыймыл жасады. Мен екі кадам кері шегініп турдым, бул кезде 
мундай әдепсіздікті унатпаған бірнеше дауысты естідім (маған со- 
лай болып көрінді).

Дәл осы кезде револьверді үйге тастап кеткеніме өзіме-өзім іш- 
тей риза болдым. Егер тастап кетпесем, менің душпаным әлгі әре- 
кетін тағы да қайталаса, менің бул сыкылды кылыққа шыдап тура 
алмайтындығыма өзінің де күмәнім болды.

Мен адам күлерлік жағдайда қалдым: олармен сөнлесе алмаған- 
соң кетіп калу керек еді, бірак катты уйқым келді. Ал үйге қайту- 
ға алыс. Осында уйқтап алсам не болмақ? Бәрібір, мен жергілікті, 
адамдармен тілдесе де алмаймын және олар менің сөзіме түсінбей- 
ді де.

Көп ойлап турмастан, көлеңкелеу жерді таңдап, қамыстан 
токылған жаңа төсенішті (соны көріп, менің есіме уйкы түсті ғой 
деймін) әкелдім де, жаным сая тауып жата кеттім. Күн нурына 
шағылысып талған көзімді жумып жату жанға жайлы болды. Бірак 
аяк киімімнің бауын шешіп, белбеуімді тастау және басыма бірнәрсе 
салу үшін қайтадан көзімді сығырайтып ашуға тура келді.

Бул кезде өзімнен оқшаулау жерде дөңгелектеніп турған жер- 
гілікті адамдарды көрдім, олар менің әрекетіме таң калса жэне бу- 
дан әрі не болар екен деп болжап турса керек.

Мені жаралай жаздаған әлгі жабайы адам енді таяу келіп, ме- 
нің аяқ киімімді1, карап тур екен.

Мен жаңа гана болып өткен уақыйғалардың бэрін қайтадан еске 
түсіріп, муның бәрі зор дау-жанжалмен аяқталуы да мүмкін шығар 
деп ойладым, сонымен бірге, мүмкін бул тек бастамасы ғана шы- 
ғар, муның соңы элі алда шығар 
деген де ой келді маған. Егер өлу- 
ге тура келген болса, менің түреге- 
ліп, отырып, төсеніш үстінде жатып 
немесе уйықтап жатып өлгенімде 
қандай айырмашылық бар?

Будан кейін мен егерде осылар- 
дың қолынан өлуге тура келсе, екі, 
үш тіпті алты жабайы адамды ала 
өлгеннің өзінде де, оған менің жаным

1 Миклухо-Макландыц өмірбаянын жазушы казіргі ағылшын жазушыла- 
рьінык бірі — Ф. Грнноп өзінің «жалғыз өзі саяхат жасаған адам» деген 
кітабында жергілікті халықтардык Маклайдык аяк киімін шешкенін көрген- 
де, бул аяқ киім онык денесінің бір бөлегі деп білген деген пікірді айтады, 
сондықтан да, олар Маклайдын шешінгенін көргенде таң калған көрінеді.
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рыйза болмас еді деп ойладым. Мұны ойлағанда револьвер алып 
келмегеніме тағы да өзіме іштей риза болдым.

Көзім ілініп кеткен кезде кустардың даусы менің назарымды 
аударды: өте тез ушатын лори' кусының ащы даусынан бірнеше реі 
оянып, көзімді ашып алдым, ал коко1 2 3 кусының муңды даусы көңі- 
ліңді елжіретіп, уйкынды келтіреді; шілдеуікгің шырылдаған даусы 
да уйкының шыркын бузбайды, кайта маужырата түседі.

Мен тез уйыктап кеткен сыяктандым, өйткені, бүгін өте ерте 
турдым, оның үстіне күнде екі сагат бойы жүріп, бурын әдеттенбе- 
гендіктен өте-мөте шаршағанымды сездім; әсіресе, күндізгі жарык-
тан көзім талды.

Мен оянғанда, өте тынығып калғанымды сездім. Күнге караған- 
да кем дегенде сағат үшке кеткен болса керек. Демек, екі сағаттан 
артык уйықтаппын. Көзімді ашканымда мен төсеніштен екі-үш қа- 
дам жерде бірнеше жергілікті адамның отырғанын көрдім; олар 
акырын ғана сөйлесіп, бетель шайнап отыр екен.- Олардың кару- 
жарағы жок, бурынгыдай олар маған түксиіп карамайды. Мен 
олармен сөйлесе алмайтындығыма налыдым, костюмымды жөндеп 
киіп, үйге кайтуға ыңғайландым. Менін киінгеніме папуастар таң- 
тамаша калды. Будан кейін, мен орнымнан турып, жан-жағыма ка- 
рап басымды изеп коштастым да, кантатын жолға түстім, енді бул 
жол таңертеңгіден гөрі жакын болып көрінді.

Түні бойы жаңбыр шелектеп кунып турды. Таңертең күн бултты 
болып, усак жауын себелеп турды.

Мундағы кумырыскалар адамның берекесін кашырып-ак бол- 
ды, олар басыңа өрмелеп, сакалыңиың арасына кігіп кетеді және 
катты шағады. Бойды өте катты шаккан, ол шаккан жерін касый- 
касый, аяғы ісіп, бір колын жара басып кетгі. Нашатыр спиртімен 
онын жараларын жуып, карбол киелотасын жағып, үлкенірек жара- 
ларын таңып тастадым.

Кешкетаман садакпен каруланған Түй келді. Ол тез әкеліп 
беремін деп балта сурап әкстті (оған бірнәрсені кесу үшін, керек 
болса керек). Оның уәдесіне сенгенімнен не шығар екен деп байкау 
үшін мен Туйдын өтінішін тез орындадым... Біз элі күнге дейін бір- 
біріміздің тілімізді білмегеиімізге карамастан өзара тез түеінісе- 
тін болдык.

Таңертең су тартылғап кезде тіземнен су кешіп жүріп, жан- 
жакты кезіп шыктым, бірак назар аударарлыктай ешнэрсе таба 
алмадым.

Папуастар веранда жасау үшін узындығы жыйырма фут бамбук 
сырыктарын әкеліп берді.

Туй да маған бамбук әкеліп берді, бірақ балта туралы жумған 
аузын ашпады.

Мен жергілікті адамдарға кітаптар мен суреттердің ерекше бір 
үрей туғызатынын аңғардым; мен оларға бір журналдан сурет

1 Л о р и — тотыкуе тобыиан шыккан кустың бір түрі. .
2 К о к о — үлкендігі узак сыякты, түрі көкшіл кара үй маңында жүретін

кус; уясын шыбыктардан күрке сыякты етіп жерге салады.
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(портрет) көрсеткенімде, көпшілігі орнынан турып кетуге ыңғай- 
ланды.

Олар суретті тез үйге апарып тастауды өтінді, мен олардың өті- 
нішін орындағаннан кейін ғанг шошынуларын койды.

Мен Туйдык адалдығына бекер күманданыппын: ол сағат алтыға 
жетпей-ак кайта оралып. балтаны океліп берді. Меніц досымныц 
бул адалдығына риза болып, оған сый.пыкка айна бердім, ол мақ- 
тану үшін деревняга дереу жүгГріп ала жөнелді. Бул сыйлық баска 
да жергілікті адамдардыц маған келуіне себеп болса керек, олар 
кокостар мен кант тамырын әкеліп берді, оның есесіне мен қутыша, 
узындау шегелерді бердім. Аздан кейін, сыйлык алып тағы да бірне- 
ше адам келді, олардыц әркайсысына екі-екіден узын шеге бердім.

Бул айырбасқа қарап, муны сауда-саттык жасау деп танымау 
керектігін айта кету қажет, бул тек сыйлық берісу ғана: кімде не 
нәрсе мол болса, соны сыйлық егіп тартады, бірақ оныц есесін 
қайтаруды талап етпейді. Мен жергілікті адамдарды бірнеше рет 
сынап бактым: олар әкелген кокостың, кант тамырыныц, тағы 
баскаларының орнына ешнәрсе бермедім. Олар ешнэрсе талап ет- 
пей, өздерінің сыйлыктарын қайтарып алмастан, кайтып кетеді.

Мунын үстіне, менің лашығым жэне оныц иесі, яғни мен жергі- 
лікті халыққа ерекше бір әсер ететін сыяқтымын: олар меніц ал- 
дымда узақ отырмайды, жан-жаққа алаңдап қарап, өмірі көрмеген 
бірнэрсе келіп калмаса игі-еді деп шошынып отыратын сыяқты. 
Олардыц ішінде біреи-саран адам ғана көзіме тіке қарайды, бірак 
мен оларға қарағанда теріс айналып кетеді немесе жерге қарайды. 
Бірсыпырасы менің лашығыма және заттарыма іштей қызғаныш се- 
зіммен қарайды (мундай адамдардың жүзін толық бейнелей алма- 
сам да, неліктен екенін білмеймін, меніпше олардыц жүзінде нағыз 
қызғаныш сезімі бар сыяқты). Екі-үш рет маған бір адамдар келіп 
кетті, олар маған ыза кернеген, жау адамдарша қарады. Олардың 
кабағы түюлі, жоғарғы ерні көтеріцкі еді; мағап минут сайын, егер 
еріндері одан сәл жоғары көтерілсе болды, ырсыйған тістері көріне- 
тін сыякты болады да туралы.

Меніц мүйісімніц төңірегінде бул жерде «Витязьдын» болғанын 
аңғартатындай толып жатқан іздер бар: орман арқылы өту қыйын, 
барлық жердегі кесіліп жатқан ағаштар, бір-бірімен шиеленісіп ту- 
тасып кеткен шырмауықтарға ілінген бутакгар жолды бітеп гаста- 
ған. Ескі сүрлеу жолдардыц көп жерлерінде ағанггар үйіліп қал- 
ған. Әрине, муныц бәрі папуастарды таңдандыратыдығы сөзсіз, 
өйткені матростардың бірнеше күн ішінде ғана кескен соншама көп 
ағашын олар өздерінің тас балтасымен бір жыл бойына кесіп үлгір- 
меген болар еді.

Бүкіл түн бойына Горендуда туратын менің көршілерімніц музы- 
касыныц: сырнайы мен барабанының даусы естіліп турды. Сырнай 
кокос жаңғағының кішкентай ғана кабығынан жасалған, оның үс- 
тіңгі жағында және бүйірінде тесігі бар; сонымен бірге, олардың, 
бамбуктен жасалған сырнайы да бар. Ал бапабан ағаштың үлкен, 
әбден аршылған түбірінен істелген, оның узындығы екі-үш метрге 
жетеді және жерге қойғанда оның енділігі метрдің төрттен үш бөлі-

4 — Миклухо-Маклай, Саяхат. 49



гіилей кір жуатын узынша легенге уксайды, барабан узынша екі та- 
якмеп сүйеп коііылады; кір жуатын легенге уксаған бул барабанды 
екі жакб\йірінен үлкен ағашпен сокканда, оның даусы бірнеше ] 
милі, жерге есііледі. I

Л\оиііі көршілерімде бүгін мереке болса керек: маған келген
адямларлын беттері кызыл бояумен боялкан, аркаларына эшекей- 
леп өрмек салынкан; барлығынын шашына дерлік кауырсынды та- 
рактар түйрелген.

Туй өзінін ул балаларынын біреуінен шошка етін, астык ағаіиы- 
нын жемістерін, банандар мен таро1 беріп жіберіпті; муның бэрі

1 Т а р о — тамыр түйиектерінде крахмалы көп өсімдік. Ол «Астролябия» 
Шыганагында туратын жергілікті халыктың март айынан август айына деніи- 
гі негіагі тамагы болып есепте."еді. Бүл есімдіктін жапрактары да тамақ 
еіебінде пайдалаиылады Пісірілгеи таронын тамыр түйпектерін жергілікті 
халыктардың тілінде «бау» деп аталады.
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әбден пісіріліп, астык ағашының үлкен жапырақтарына укыпты. 
оралған.

2 октябрь

Бүгін де Горендудағы менің көршілерім Били-Били аралынла 
туратын бірнеше коиактарлы ерте келлі Улудың кабыриіагымен, 
иттің және шошканың тістерімеи эшекейленген, бояу жаккан бет- 
аузы мен аркалары, шаштарын кспсыта тарап, сэнді түрге келтір- 
генінің өзі конақтарға мереке кезіндегідей сыйпат берген. Били-Би- 
ли адамдарының бет әлпеті, Горенду адамдарының түрінен айырма- 
шылығы болмаса да, түрлі эніекейлеріне карап, конактарды Горен- 
ду тағы баска таяу жердегі деревнялардың адамдарынан айыру 
қыйын емес еді.

Бонгудағы менің көршілерім өздерінің таныстарына мепің көп- 
теген заттарымды көрсеткенде, конактар өздеріне таныс емес бу- 
йымдарды көрген, сайын таңдана карап, ауыздарын ашып, саусакта- 
рын тістеп турды.1

Кешкі іңір караңғысы түсе бастаган кезде менің жалғызаяк 
жолмен аздап әрлі-берлі жүріп. серуендеп кайткым келді. А\ен 
деревнялардан түнде кайтуға болатындыгын аныктағым келді. Ке- 
нсттен караңғылық тез түсіп кеткенсін үйге кайтуға асыклым, 
жалғызаяк жолдың бағытын хүні бурын жаксы көріп алсам ла, 
үйге қайтканда біресе томарга, біресе бөренеге сүрініп, үйге келген- 
ше шекем жарылып, тізем жлраланып кайтты. Сонымен, орман 
арасында түнде жүруге болмайды екен.

Бутылкада сыя аз калғанын көзім шалды, жүктен сыяның табы- 
ла коятындығына күмәнім бар.

3 октябрь

Таңертең су тартылған кезде, мен олжа табу үшін (судың ас- 
тындағы тастар) рифке бардым; тіземнен су кешіп жүріп, күтпеген 
жерден өте назар аударарлык бір топ әк тастэрға кез келдім. Жлр- 
ты сағат өткеннен кейін менің бір күніме жетерліктей материал 
жыйналды.

Рифтен кайтканнан кейін, микроскппты пайдалануды ертеііге 
дейін бурынғы калпында калдырып, Обсервания1 мүйісіпің шыгы- 
сындағы деревняда туратын көршілермен танысуға баруды уйғлр- 
дым. Онда баратын жолды білмесем де сапарға шыктым, менің 
ойымша өзімді деревняға апаратын жол осы шығар деп орман ар- 
кылы өтетін кездейсоқ жалғызаяк жолга түсіп жүре бердім І:к 
әуелі, зәулім ағаштары блр калын орман ішімен жүрдім. Жүріп 
келе жаткан жолымда тропика өсімдіктерінің саналуан тамаша іү- 1 2

1 Жергілікті халыктардык бір не екі сауеактарын тістеуі, олардыи так 
калғандығын керсетеді.

2 12-октябрьдегі.„ беттегі күнделіктік жазуына каракыздар.
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ріне, төңрегімдегі бүкіл жана бейне- 
лерге көз жіберіп, рақаттанып келе 
жаттым.

Орманнан теңізге келіп шыктым. 
Теңіз жиегімен жүреберіп бірдерев- 
няға жету кыйын емес еді. Жолда 
ешкімге ушыраспағандыктан, менің 
жакындап келгенімді Гамбуда ту- 
рушы адамдар білмей де калды. Те- 
ніз жағалауынан бурылып, әбден 
дацғыл жол болып калған сүрлеуге 
түстім, бірнеше кадам жүргеннен ке- 
йін-ак мен еркектер мен әйелдердің 
даусын естідім.

Көп узамай жап-жасыл өсімдік- 
тердің арасынан лашыктардың тә- 
бесі көрінді. Бул лашықтардың бі- 
реуінен өте беріп, деревняның ал-
ғашкы алаңына келіп шықтым: 6үл

•

жерде адам өте-мөте көп екен жоне 
кызу еңбек жүріп жатыр екен. Екі 
ер адам лашықтың төбесін жөндеу- 
мен шуғылданып жатты; олардын 
бүкіл назары жумысқа ауып кеткен 
сыяқты, бірнеше жас қыздар мен 
балалар жерде отырып кокос кур- 
масының жапрағынан төсеніштер 
токып, лашықтып төбесін жөндеп 
жаткан адамдарға беріп жатты; ч 
әйелдер әртүрлі жастағы балаларын 
безек қағып жубатып жүр; торайльі 
екі үлкен шошка алдына койған 
жемді жеп аяктап келеді екен.

Күн сәске түске көтеріліп калсз 
да, алан көлеңкелі екен, сондыктап 
күннін күйдіріп турғандығы ешбір, 
сеаілмейді. Журт бәріне ортак бір 
әнгімеге кызу кірісіп, басканың бз- 
рін умыткан сыяқты.

Бул көрініс әдеттегіден өзгеше 
болғандыктан да менің назарымды 
көбірек аударды. Кенет шыңғырғая 
дауыс естіліп әңгіме үзіле калды да. 
адам айткысыз абыржушылык пай 
да болды. Әйелдер мен кыздар 
шулап, шыңғырып жумыстарын тас- 
тады да, тура емшектегі балалар- 
ға жабысты. Кенеттен уйкыдае 
шошынып оянған балалар шыңғьі



рып жылай бастады; ал аналарының үрейленгеніне таң калған ере- 
сек балалар шыңғырып жатыр; артына бурылуға беті шыдамай 
қорықкан әйелдер балаларын жетектеп орманға карай жүгіре жө- 
нелді; олардың артынан кыздар мен ересек балалар да зытып ба- 
рады; тіпті, улыған иттер мен ашу шакырып корсылдаған шошка- 
лар да олардың артынан шубырып кетіп барады.

Әйелдердің у-шу болған даусын есгіген бүкіл деревняның еркек- 
тері мені коршап алды, олардың көпшілігі кез келген карумен ка- 
руланған. Мен алаңның ортасында жайбаракат турмын, менің ке- 
луім неліктен муншалықты абыржушылық туғызғанына таңдануда- 
мын. Менің жергілікті адамдарды тыныштандырғым-ак келді, бі- 
рак тіл білмегендіктен, тек ыммен ғана түсіндіру өте кыйынға соқ- 
ты. Олар мені қоршап алып кабактарын түйіп бірі мен бірі сөйле- 
сіп тур, әрине не айгып турғандарына түсінбедім.

Таңертенгі саяхаттан шаршаған мен биік сәкілердің біреуіне 
шығып, жайланып отырып алдым да, жергілікті адамдардың келіп 
отырыңдар деп, ыммен шакырдым. Олардың кейбіреулері, мен олар- 
ға зыян жасамайтынымды түсінсе керек, өзара бурынғыдан гөрі 
сабырлы түрде сөйлесігі, тіпті, устаған қаруларын тастады, ал 
өзгелері маған күдіктене карап, найзаларын колынан екі елі кал- 
дырмады.

Жергілікті адамдардың бәрі назар аударарлык еді, бірак менің 
тап осы арадан келіп шығуым оларға унамағандығын іштей сезіп 
турмын. Олардың көпшілігі маған үрейлене карап, менің кетуімді 
асығып күткен сыякты.

Мен альбомымды алып, төңірегімдегі алаңдарда турған лашық- 
тардың, өзім отырған сөре сыяқты биік сәкілердің бірнеше суретте- 
рін салдым да, будан кейін жергілікті адамдардың әркайсысьшың 
басынан аяғына дейін жіті карап, олар туралы кейбір сыйпаттама- 
лар жазып алуға кірістім. Менің бул әрекетімнің оларды абыржыт- 
каны маған мәлім болды; әсіресе оларды бастан аяк карап шық- 
каным унамады. Көпшілігі менің көз тігіп карауымнан кутылу 
үшін, бірнорсе деп күбірлей түсіп, орындарынан турып кетіп калды.

Менің тамағым кеуіп, каталап барамын. Кокос жаңғактарын 
көргенде, аузымнан сілекейім ағып кегті. Бірақ менің шөлімді 
кандыру үшін жерде жаткан жас кокостың, тым болмаса, біреуін 
усынуды ешкайсыеы ойына да алмады. Жергілікті адамдардыңеш 
біреуі маған жакындамады. менімен оңгімелесулері былай турсын, 
қабақтарын түкситіп, өшпенлілікпен карауда.

Будан орі турғанмен, жергілікті адамдармен танысу үшін еш-* 
нәрсе бітіре алмайтындыгымды сезіп, орнымнан гурдым ца, алаң- 
ды как жарып жүре бердім, адамдар ләм демей бурынғы үндеме- 
ген қалпында қалып койды. Жалғызаяқ сүрлеу мені тенізге алып 
шыкты.

Үйге кайтып келе жатканда, көрген-білгендерімді ойластырып, 
мен мынадай кортынды жасадым; жергілікті халыктың сеніміне ие 
болу оңайға соқпайды жоне муны орындау жолында олармен ара- 
ласып кету үшін, зор төзімділік және одістер керек болады. Күн 
батып бара жатканда үйге келдім, менің узақ уакыт жоғалып

53



кеткеніме абыржығян кызметшілерім мені куанып карсы алды 
олар мен жок кезде Горенду деревнясында туратын екі адам ке- 
ліп. маған, Ульсон мен Боіі үшеуімізге ораулы үш бөлек зат әкеп 
тастаганын айтты. * I

Мен оларды ашкыздым, бул түйіншектердің ішінде пісірілген 
банандар, астык ағаілы жэне шошка етіне уксаған бір кесек ет 
бар екен. ЛАаған ет унамады, бірак Ульсон мен Бой оны сүйсініп 
жеді. Олар жеп болғаннан кейін мен б\гл адамның еті шығар деп 
коркыттым. Екеүі де сасып кался да, бУл шошқаның еті деп бол- 
мады; бірак менің буған зор күмәнім болды.

4 октябрь

Кешке таман кішкентзй бір шыбын-шіркей менің көзіме келіп 
түсті, мен оны алып тастасам да, көзім түні бойы сыздап ауырып 
шыкты, көзім ісіп кеткендіктен микроскоппен жумыс істеуден мүл- 
де үміт үзуге тура келді. Сондыктан таңертең алғаш рет су кайт- 
кан кезде рнфты аралауға кеттім, барлык зейінімді салып зерттеу 
жумысымен шуғылдаиғаным сонша, кайтадан судың бурынғы кал- 
пына келе бастағаиын сезбеппін де. Рифтан жағаға кайткан кез- 
де маған бірнеше рет белуардан су кешіп өтуге тура келді.

Веранданың төбесін жабуды аяктап, өзіміздің мекенімізді жый- 
наумен әурелендік. А\енін үйім небәрі бір ғана шаршы сажень еді, 
ал заттар өіе көп болатын.

5 октябрь

Лашык алдындағы алаңды шөп-шалам мен курап түскен жа- 
пырактардан тазарттым. ЛАенің үйім күннен-күнге жаксара түс- 
кендіктен де күн өткен сайын оған менің көңілім тола бастады.

Кешке таман біреудін сарнап жаткан даусын естідім. Үйге кір- 
сем, басын тумшалап көрпемен бүркеніп алған Бой менің сурак- 
тарыма әрең дегенде жауап кайырды. Оның ыстыктығы көтеріліп 
жатыр екен.

6 октябрь

Сағат төртке кеткен кезде Обсервация мүйісінен әуелі желкенді 
кайык, будан кейін жоғарғы жағы күймелі, ерекше жасалған бір 
үлкен кайық көрінді. Оныц күймесініц ішінде адамдар отыр, тек 
бір ғана адам рульде турып, желкенді блскарып келеді. Руль жүр- 
гізуші менің мүйісіме жакын келді де,- біз жакка бурылып турып, 
бірнәрсе деп айкайлады да колын былғады. Мундай үлкен ка- 
йыкты мен іргелес жерден әлі көрген емеспін.

Кайык Горенду жакка бағыт аллы, ал бес минут өткеннен кейін 
бурынгыдан да үлкен тағы бір кайык көрінді: оның үстінде ла- 
шык не үлкен шоландай алты-жеті жергілікті адамдар сыятындай 
баспана істелген, онын төбееін жаппамен жауып тастап, күйдіріп 
турған күнніц көзінен сактанып отыр. Әр кайыкта екі мачта бар. 
Бул мачталардың біреуі алға карай, екіншісі — артка карай еңкей- 
тіліп орнатылған.
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Менін көршілерімнін өздерінің конақтарына буған дейін көрме- 
ген ак адамды көрсетпек болғанын бірден сездім. Сондыктан да 
оларды карсы алуға әзірлендім. Шынында да онбес минуттан кейін 
екі жактан—Горенду және Гумбу деревняларынан келе жаткан 
жергілікті адамдар көрінді. Били-Били аралынан келген конактар- 
мен бірге, ак адамның лашығындағы түрлі ғажайып буйымдарды 
көрсетіп, олардың не үшін колданылатынын түсіндіру үшін, менің 
көршілерім де келді. ,

Били-Били аралынан келген адамдар барлык нәрселерді: кух- 
нядағы кастрюльдер мен шәйнекті, алаңдағы менің жыйнамалы 
орындығымды, соның жанындағы кішкене столға шейін таңданып 
карап назар аударды. Менің аяк киімім мен жол-жол ала шулыгым 
оларды мейлінше таң калдырды. Олар ауыздарын аиіып, «а-а-а», 
«е-е-е» деп, узак созып айтып, таңдайларын какты, тіпті ғажаптан- 
ғандары саусактарын ауыздарына салды. Оларға шегелерге дейін 
унады. Мен оларға шегеден баска. моншак пен кызыл шүберек- 
терді де үлестіріп бердім. Бізге ешбір сыйлык алып келмеген конак- 
тарға менін тарту тартканым Ульсонға унамады, заттарды бекерге 
рәсуа кылып жатырсың деп кынжылды.

Били-.Билиден келген адамдардың шаштарының кей жерлері кы- 
зыл бояумен боялған; маютайлары мен мурындары, ал кейбіреуле- 
рінің, тіпті аркалары да осы бояумен боялған. Көбінің мойнында 
папуас шошкаларының екі азу тісінен істелген моншактар көкіре- 
гіне дейін салбырап түсіп турды, жүрек тусында салбырап турған 
моншак бір жағына жантайта салынған «3» цифрын бейнелейді. 
Бул әшекейді Горендуда туратын адамдар «буль-ра» деп атайды, 
муны олар өте бағалайтын сыякты. Мен «буль-ра»ның апырбасы- 
на пышак алыңдар дедім, бірак пышакты алуға сошпалыкты кы- 
зыкса да, мундай айырбаска көнбеді. Олар мен берген сыйлыкка 
шын ниетімен риза болып, көтерінкі көңілмен кайтты.

Бірак меи жарты сагат өткепнен кейін олардың камта келгені- 
не таң-тамаша калдым, бул жолы олар кокостар мен банандар ала 
келген; олар өздерінің кайыктарына барып, сыйлыкгарын әкеліпті. 
Булардың сыйлыкты тапсыруында бірсыпыра өзіндік тәртіптер бар: 
мысалы; әркайсысы сыйлыкты өз алдына жеке-жеке әкеліп тапсы-
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рады және олар бул сыйлыкты арнаған адамының колына тікелей 
береді. Бүгін де тап солай болды; олардың әркайсысы өздерінің 
сыйлықтарын ен әуелі маған, содан кейін менікінен аздау сыйлық- 
ты, Ульсонға, акыр аяғында будан да аздау сыйлыкты Бойға 
тартты. _ I

Били-Билидіқ адамдары лашыктың жанында узак уакыт бол- 
ды, каскарайғанда кайтуға жыйналды, мені және менің шлюпкам- 
ды, одан кейін алыста көрініп турғаи өздерінің аралдарыь көрсе- 
тіп, егер мен олардың аралына барсам мені өлтірмейтінін және же- 
мейтінін, онда кокостар мен банандардың көп екенін ыммен түсін- 
дірді. Олар коштаскан кезде, менің колымды кысты. Өзгелерге ка- 
рағанда усак-түйек заттарды көп берген екі адамым мепі сол кол- 
дарымен кушактап, менің бір жак көкірегімді өз көкректеріне кы- 
сып, «0, Маклай! 0  Маклай!» деп, менің атымды кайта-кайта 
айтты. Бірнеше кадам әрі кеткеннен кейін, олар тағы токтап, кы- 
рын турып, колын иіп, жумырығын біресе түйіп, біресе жазды: бул 
олардың ең акырғы рет кош айтысуы екен, будан кейін олар көз- 
ден таса болды.

10 октябрь

Мен бүгін алғаш рет безгекпен ауырып, жатып калдым. Қанша- 
ма күшімді түрегеп жүруге жыйып баксам да, күні бойы төсек тар- 
тып жатуға тура келді. Халім өте нашар.

12 октябрь

Бүгін Ульсон безгекпен ауырып жатып калды. Мен төсектен 
турғанда аяктарым дірілдеп; тізем бүгіле берді. Бой да денім сау 
емес дейді. Меніқ лашығым кэзір нағыз ауруханаға айналды.

Бүгін менің мүйісімнен көрініп туратын деревнялардың атын 
Туйдан сурап білдім. Мен толып жатқан атты естіп таң қалдым: 
болмашы әрбір мүйіс пен өзеншенің жергілікті адзмдар конған 
ерекше аты бар; мысалы, меніқ лашығым турған кішкентай мүйіс- 
те маған дейін ешкім турмаған және оны Гарагаси деп атаған, ал 
Обсервация мүйісіне — Габнна, тағы баска сол сыякты есімдермен 
атайтын көрінеді. «Витязьдын» Константин гюртына келген күннің 
кешінде мен барған деревня Горенду деп аталады. Бул деревня 
жөнінде бірнеше рет айтылды. Мунан кейін Бонгу, онач әрі Мале, 
оның арғы жағында Богатим деген деревнялар бар. Тііпі одан әрі 
де кішкене мүйістіқ жанында, Бнли-Били аралына таяу жерде, Го- 
рима деревнясы бар; алғашкы күні мен барып токтаған Гарагаси 
деревнясының шығысында Гумбу деревнясы, одан әрі Марагум, 
одан да әріректе Рай деревнясы бар.

Буларды Туйдан сурап отырып, онық бір жағыннн, аңғарғыш- 
тығына, екінші жағынан кейбір топастығына, шабан ойлайтынды- 
ғына таидандым. Әрине, мен деревнялардың атын если отырып, 
оларды жазып алуыммен бірге, тап кағаздық сол бетіне деревня- 
лардың біркелкі орналасу жағдайын белгілеп, барлык бухталардың
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орнын көрсеттім. Туй муны түсініп отырды, сондыктан мен естіген 
деревняларымның аттарын кайта-кайта дауыстап айтып отырдым,. 
ал Туй олардың ішіндегі екі деревняның атын кайтадан дурыстап 
айтуымен катар, тіпті картаның жобасына өзінің түзетулерін енгі- 
зіп отырды. Дегенмен, деревнялардың атын жазып алу және 
оларды кағазға түсіру оны ешбір кызыктыра коймады: тіпті, ол 
буған назар аударып еш мән бермеген адам сыякты. Маған оның 
таңданбағандығы кызык болып көрінді.

Туйды кайтарып жібергеннен кейін, кешегі безгектен соң аягым- 
ды зорға басып жүрсем де ыңкылдап-күрсілдеп жаткан екі ауруды 
күтуге кірістім. Түскі тамакты өзім әзірлеуге тура келді. Кеш бат- 
канша екі наукас ынкылдауын коймады.

13 октябрь

Менің безгегім қайта устады. Боріміз де аурумыз. Жағдай өте- 
нашар, ал жылдың жаңбырлы кезеңдерінде жағдай будан да на- 
шар болатын шығар.

14 октябрь

Адамдарыма бір-бірден хина және таңертеңгі тамакка кісі ба- 
сы екі порциядан күріш пісіріп бердім де, өзім орман жаққа кет- 
тім, мундағы максатым көбінесе ыңкылдаған дауысты естімеу еді. 
Қус көп. Жергілікті адамдар маған әбден үйреніп алған кезде, аң 
аулауға шығатын боламын, өйткені консерва жеуден шығып кет- 
тім. Қайтып келгенімде, Ульсон бурынғысынша өзінің койкасында 
ынкылдап отыр екен. Ал Бой түрегеп, түскі тамақка буршак пісі- 
ріп жатты.

Гумбуда туратын үш адаммен бірге Туй келді. Өзіммен бірге 
ала келген темекі (американың плиткалы темекісі) жергілікті 
адамдарға унай бастады. Олар бул темекіні өздерінің темекісімен 
араластырып тартады. Папиросты қолдан-қолға беріп, әркайсысы 
бір екі рет сорады да, оның түтінін ақырындап жутып, жанында 
отырған адамға береді.

Менің қонақтарымның ішінде біреуінің өнері маған өте унады. 
Ол шырмауық сыякты бір өсімдіктің сабагынан жука, жіңіпіке 
таспа жасады. Ең әуелі ағаштың бір жағының кабығын жіңішке 
таспа етіп сыпырып алды, содан кейін улудың кабыршығымен кес- 
ті. Улудың кабыршыктарын бірнәрсеге еіеп немесе жонып, пышак 
орнына колданатындай етіп, оның ушын өткірлеп шығарып алды. 
Таспалар — білезіктер соғып өріп жасау үшін пайдаланылады, бул 
білезіктерді жергілікті адамдар шынтағынан жоғары—карына, 
балтырына, тізесінен төмен тағып жүреді.

Бул жергілікті адам өзінің жабайы қаруымен соншалықты тез 
және шебер жумыс істейді, бул жумыс үшін будан өзге ешбір ка- 
руды колдануға болмайтын сыяқты болып көрінеді.
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15 октябрь

Кеше кешке мен Туймен сөйлескен кезімде «Аетролябия» шы- 
ғанағы төиірегіндегі тауларда, өзге жерге карағанда, адамдар- 
дың жні туратыны байкалды. Ол көптеген деревняларды атады, 
олардың әркайсысының атымен бірге «маііа», яғни тау деген 
сөзді косып атап отырды.

Бой үш күннен бері төсек тартып жатыр; оның өңі бозарып, 
■кукыл тартып барады.

16 октябрь

Кешегі күннің кешінде катты нөсер болды. Жаңбыр шелектеп 
«уйды, лашығымның тебесінеи өтіп кетті.

Столымның бетіне су каптап хетті. Қағаздарым мен кітапта- 
рымда жыйнап койып, түні бойы, сызды жерге жатуға тура 
келді.

Бүгін узақты күн бойына менің лашығыма әр деревнялардан 
кырыктан аса адам келді, муның өзі менің мазамды кетірді; мен 
олардың тілінде еөйлей білсем, әңгіме баскаша болар еді ғой; 

<5ірақ олардың тілін үйрену оңайлыққа түсетін көрінбейді.

17 октябрь

Жаңа ғана безгектен турған кезде Бой баска бір ауруға та- 
■ғы душар болды, оның шап бездері мейлінше ісіп кетіп, бурын- 
ғыдан да акырын жүретін болды. Ульсонның да халі нашар. 

Олім аузында жаткан адам сыякты зорға дегснде сөйлейлі, күні 
бойына төсек тартып жатады, түнде күрсініп, уһлейді, ал кешке 
таман, күн батқан кезде, орнынан ептеп турып, менен жасырып 
сыртіа жалаңбас жүреді, оның жасыратын себебі — әсіресе, м<аға- 
дан салкын жел соққанда, қалпаксыз далаға шығуға тыйым 
салған болатынмын.

Соңғы жеті бойына мен үш кісіге тамак әзірледім.
Бул екеуі менің кол-аяғымды матап отыр; оларға бола мен 

бірнеше күн бойы үйден шыға алмай, ешкайда бара алмадым. 
Жергілікті адамдар ол екеуін тышаамайды, ал мен болсам, бір 
карағанның өзінде көршілерімді өзіме мойынсыпдыра аламын. 
Олардың менің көз айырмай карағанымды сүймейтіні мунлай 
жаксы болмас, егер кабағымды түйіп, көз алмай карасам бол- 
ды каша жөнеледі.

18 октябрь

Огород салып, атызлар жасауға кірістік. Жумыс оңай болма- 
ды, өйткені жердің үстіңгі кабаты өте жука болатын, сәл каза 
бастасаң-ақ маржан тастарға тап боласың. Муның үстіне, көпте- 
ген ағаш тамырларының бір-бірімен шырматылып қалғандығы
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сондай күрекпен ғана емес, балтамен де тынымсыз жумыс істеуге 
тура келді. Біз буршак, Таитидан әкелінген аскабактың тукымын 
және жүгері ектік. Калай болып өнетінін әлі білмеймін, еккең 
тукымдарымыз нашар сыяктанды, өйткені олар узак уакыт жа- 
тып ескірген болатын-ды.

Мен бірнеше сағат бойы орманда болыгі, саналуан өсімдік 
дүниесінің муншама кереметтілігіне суктана карадым, аяк бас- 
кан сайын ботаниканы мунша аз білетіндігіме жаман налыдым.

20 октябрь

Бүгін Били-Били манындағы Ямбомба аралынан он үш адам 
келді. Олар аралда туратын халыктан мен жөнінде көп аңыз 
естіген болса керек. ААен берген сыйлыктардың ішінде олар шс- 
гені бәрінен жоғары бағалады.

Туйдын он бес жас шамасындағы баласының жакпен балык 
атканын узак уакыт карап турдым, бірак мунысынан түк шыкпа- 
ды: оның оғы бірде-бір балыкка тимеді. Жактың оғы бір секунд- 
ка гана су астына батып кетіп, одан кейін су бетіне калкып шы- 
ғып, шаншылған күйінде калады. Будан кейін аншы шығып 
болған барлык окты кайта жыйнап алады. Жақ оғының жебесі 
әдеттегі октың жебесінен баскаша екен: оның төрт, бес кейде 
одан да көп жебесі бар. Оның жебесі катты ағаштан жасалып, 
узынша келген жіңішке таякка кадалған.

Мен өзімнің үнімді үлкейгуге уйғардым — бнік баспалдактың 
орнына веранды салмакшы болдым. Ойға алғанды істемей ты- 
ным жок. Боймен бірге орманға бардым. Біз курылыс үшін түрлі 
ағаштар кестік, түскі тамакка дейін, яғни сағат төрт шамасында 
ені 4 фут, узындығы 7 фут веранда әзір болды.

Бірінің үстіне бірі койылған биік жәшіктерден стол жасадым. 
Бул менің күндізгі жумыс орным болады. Өйткені мунда жарық 
мол және орнымнан козғалмастан оіырып жергілікті адамдар- 
мен сөйлесе беруіме болады. Мунымен катар, теңіз жиегіндегі та- 
маша көрініс тап қарсыдан көрініп турады.

22 октябрь.

Бүгін мен осы уакытка дейін күнді көбіне калай өткізіп келге- 
німді баяндап берейін.

Мен өзімнің қызметшілерімнен бурын, елең-алаңда, сағат бес- 
терде турамын; өткен түнде, кандай да болса, бір жана уакыйға 
болмады ма екен деп, үйді айнала қарап шығамын, будан кейін 
өзеишеге жуынуға барамын және көбінесе сабын алуды умытып 
кетем. Төменге түскенде сабынды умытып кеткенім есіме түседі, 
әсіресе, өзенше түбіндегі усақ кум арасынан тамаша, жасанды 
сабын тауып алғаннан кейін, сабын үшін кайта оралуға ерінетін 
болдым. Бул усақ қуммен азғана алып, қолынды ысып жуын-
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ғанда, аздап кызара турса да, тап-таза болып шығады, будак 
кейін көзінді катты жумып. осы куммен бетінді де ысып жуасың. 
Муның жағдайсыз бір жері — сакалыннын. арасына көп кум ту- 
рып калады.

Үйге 5 сағат 45 минут кезінде кайтамын. Бул кезде әбден тан 
атады. Бой от жағып, шай кайнатады. Мен верандаға шығып, 
шайдың әкелінуін күтемін. Шайға коса сухари немесе өіе дәмді 
пісірілген банан әкеліп береді.

Сағат 7 кезінде ауанын, өзенше мен теніз суының температу- 
расын, судың канша көтерілгенін, барометрдің канша жоғарыла- 
ғанын, желдін бағыты мен күшін, эвапорометрдегі' судың канша- 
сы буға айналғанын жазып, жерге бір метр терендікке көміп тас- 
талған термометрді казып алып, ондағы көрсеткішті жазып ала 
мын.

Ауа райын бакылауды аяктап, теңіз жәндіктерін аулау үшін 
рифтарға немесе курт-кумырыска устау үшін орманға барамын.

Қолыма түскен олжамды микроскопка салып караймын немесе 
жыйнап әкелген курт-кумырысканы спиртке саламын, немесе са- 
ғат он бірге дейін баска бір жумыстармен шуғылданамын. Сағат 
он бірде танертенгі тамакты ішемін. Менің таңертеңгі тамағым 
кэрри1 2 коскан буктырылған күріш болады.

Танертенгі тамактан кейін верандаға іліп койылған аспа тор 
төсекке жатып, онда сағат бірге дейін әлпеншек тебемін, көбіне 
)йыктап та кетемін.

Сағат бірде, танертенгі сағат жетідегі сыякты, ауа райын ба- 
қылаймын. Будан кейін тағы да бір істермен шуғылданамын; кой- 
ын ләптеріме жазылған бакылау жумыстарын тәртіпке келтіремін, 
кейле кітап окыймын.

ГІапуастардың келуі менің жумыстарыма жиі кедергі жасайды, 
мен оларды кареы алуға асығамын, өзімнің папуас сөздігіме бір- 
неше жаңа сөздер косудың сәтті кезеңін боска жібермеуге тыры- 
самын.

Сағат бестен кейін, түскі тамақка дейін, орман ішін серуендеп 
кайтуға аттанамын, тамакты сағат алты кезінде маған Бой экеліп бе- 
реді, бул тамак «чарки»3 косылған бір тарелка піскен Чилий бур- 
шағы мен бір-екі шыныяк шайдан куралады. Менің күн сайынғы 
тамағым танертең бір тарелка күріш, кешке бір тарелка буршак, 
күніне бірнеше шынаяк шай болып есептеледі. Мен өзім алып 
келгеп бірнеше ет жэне балык консерЕпларын кызметшілеріме 
бердім. Бул консерваларлы көргенле менің жүрегім айныйды.

Мен түскі тамактан кейінгі уақытымды мылтық тазалау, өз 
бөлмемді жыйнау сыякты түрлі үй жүмыстарына арнаймын, ал 
будан кейін макта-матадан тігілген костюмімді тастап, фланель

1 Э в а  п о о о м е т р  немесе буланлырғыш — су коймалары, жер кыртысы 
және өсімдіктердің бетіндегі судыц канша бөлігінің буға айналатынын элшей* 
тін аспап. Буландырғыш аспаптын қарапайым түрі қабыргасында көрсеткіштері
бар нипиндр ыдыстан жасалады.

2 К э р р и, — консервада сакталатын тамакка ашы дәм беретін зат.
3 Ч а р к и деп чилилыктар кептірілген сыйыр етін айтады.
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костюмімді киіп каскарайып інір каранғысы түскеніне шейін, жа- 
ғадағы бөренеге отырып, теніз толкынын бакылаймын, көз ушын- 
дағы көкжиекке, бултка тағы баскаларға көз жіберемін. Кейде 
аспа төсекке жатып орман кустары мен шегіртке шілдеуіктің шыр- 
кап салған сүйкімді дауыстарын тыңдаймын.

Сағат 8-де бөлмеме кайтып, сығырайтып жарық беретін ша- 
мымды жағып, өткен күнде болған уакыйғаларды күнделігіме жа- 
замын.

Сағат 8 — 9 да күн райын бакылау жүмыстарымен шуғылда- 
нып, акыр аяғында, бүгінгі күннің ең акырғы жумысы — кокос 
жаңғағын шағып, оның сөлін ішемін.

Үйге кайтқаннан кейін, октаулы турған мылтығымды карап 
шығамын да, екі корзинадан істелген катты төсегіме жатамын. 
Оның бетіне жумсак бөстек пен иростыня төселудін орнына жаи 
ғана одеяло жаба тасталған. Әдетте басым жастыкка тигенде-ак 
көзім тез ілініп кетейі.

Жергілікті адамдардын келуі және Ульсон мен Бойдын ауы- 
рып жатып калуы, сырт карағанда бір сарынды, бір калыпты бол- 
ғанмен, бірак расымды айтсам, мен үшін өте кызыкты өмірдін 
ағымына едәуір кедергі жасайды.

23 октябрь

Жергілікті екі адамды ертіп Туй келіп кетті. Олардын бәрі са- 
дак, окты жакпен қаруланған, әркайсысының иығында бір-бір бал- 
тасы бар. Мен конактардан садакты калай ататынын көрсетулерін
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өтіндім, олар бул тілегімді екі етпей орындады. Садактың оғы 
алпыс бес кадамдай жерге барып түсті, бірак болмашы желдін өзі 
онын ушу бағыгына едәуір әсер ететінін байкауға болатын еді. 20 | 
немесе 30 кадам жер болса бір сэрі, ал алпыс шакты кадам жер- 
де турған адамды елеулі түрде жаралаудың өзі екі-талай, сондык- 
тан, Туйдын 20 — 30 кадам жерден атылған ок ада.мның колын 
іесіп өтеді дегені дурыс болуы да мүмкін.

Будан кейін Туй көптеген әскери өнерді көрсетті: ок пен садак- 
ты иығына асып, ал нанзаны он жак колына устап, ол әрбір кый- 
мыл жасаған сайын катты айғай салып, біресе он, біресе сол жак- 
ка шүйіле он кадам жерге жүгіріп барады. Душпанды жаралауға 
әрекеттенген сыякты, ол біресе садактын сінірін тартып, аткан бо- 
лады, біресе найзамен шабуылға шығады, кенде ағаштып артына 
жасырынып, өзіне карсы атылған октан сактанған адам сыякта- 
нып енкейеді немеее екінші жакка карай шоршый тез секіріп тү- 
ееді. Жергілікті адамнын екіншісі Туйдың бул өнеріне кызығып 
кетіп, оған косылып, жаудың кейпін бейнеледі; олар көрсеткен әс- 
кери өнер өте кызык және өзіне тән өзгешеліктері бар еді. -

24 октябрь

Бүгін танертен мен күтпеген жерден алуан түрлі еанырауку- 
лактардын пайда болғанына тандандым, бурын мен булардь; бай- 
камаған едім. Олар барлык жерге: ағаштын түбіне, жерге, таска, 
тіпті менін верандамнын баскыштарынын екі жағындағы таяныш 
ағаштарына дейін каптап шығып кетіпті. Кеше кешке булар жоқ 
болатын. Олар түнде өсіп шыкса керек. Муның неліктен екенін 
білмеймін. Осыган байланысты, көзге ілінбейтін усак санырауку- 
лактардын кауырт иіыкканы сыякты, организмдерде кенеттен пай- 
да болатын және олардын шығу себебі неден екенін дәлелдеп айта 
алмайтын жукпалы ауруларда мүмкін тап осылай етек алып 
жайылуы есіме түсті.

Бірнеиіе сағаттын ішінде өсіп шыккан, өзінін мөлшері және түрі 
жагынан мені тандандырған, ерекше көзге түсетін бір санырауку- 
лактың суретін аудырмай салып алдым.

25 октябрь

Кешке таман аспа төсекте жату маған әсерсіз болып өтпеді. 
Түнде тонганымды сездім, терлеп жатып оянып кеттім, тула бойым 
дел-сал болып калыпты. Ертеніне еріпшектігімнің устағаны сон- 
дай, узакты күнге ешіене істемедім деуге болады. Кітап окуга да 
еріндім, өйткені аспа іесекте жатып колыма кітап алу маған кыз- 
меттін бір кыйын ісі сыякгы болып көрінді. Түскі тамактан кейін 
сурет салдым, бірак көи узамай каранғы түсіп кеткендіктен оны 
аяктай алмадым, тағы да жанбыр жауып тур; заттарымды бір жер- 
ден екінші жерге, амалсыздан, көшіруге тура келеді. Бой әлі тө- 
сек тартып жатыр. Ульсон ілбіп зорға жүр.

Менін бәріне де сабырым жетеді: ешнэрсенің маған катысы
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жоктай, жайбаракат, төңірекке караймын да отырамын. Рас, кей- 
де бул сыякты жанбаракаттыкка салынуымды коюға тура келеді, 
мысалы, казіргі минуттағыдай жағдайлар, яғни үйдін төбесінен 
сорғалап аккан жанбырдын суы алдымда турған столдын бетінде- 
гі барлык кагаздарымды, суреттерім мен кітаптарымды бүлдіріп 
кететін жағдай екі колымды кусырып карап отырудан, тезірек 
жыйнастырып алуға мәжбүр етеді.

26 октябрь.

Ульсон екеуіміз күні бойы орманда жумыс істедік, будан кейін 
үйдін төбесін жөндеуге әрекеттеніп, лашыктын манында әүреленіп 
жүрдік. Әлі де ісіктен азап иіегіп жүрген Бой ынкылдзп-күрсіл- 
дейді, дәлірск айтканда, бузауша мөнірейді. Бул коннерттің ма- 
замды алағаны сонша, мен үйде отыра алмадым. Тіаукаска азғана 
морфий беріп, аланға шыктым. Түн тамаша еді, наукастын маған 
келіп жетксн сарнауы, тілмен айтып жеткізгісіз, сүйкімді табиғат- 
кубылысына туп-тура қарама-карсы еді.

27 октябрь

Бүкіл түн баласына Бойдын сарнауы бір басылмады, жиі-жиі 
оянып жаттым, соның салдары ғой деймін, мен әбден тан атканда 
Ульсон верандаға танертенгі тамакты әкелгенде ғана ояндым. Ол 
Туйдың әлдекашан келіп, ао үйде отырганын хабарлалы.

Шайымды ішіп болғаннан кейін асүйге (күркеге) барсам, шы- 
нында да мен мүлдем танымайтын бір папуас отыр екен, мен 
оған канша кадала карасам да, кашан және кай жерде көргенімді 
тіпті есіме түсіре алмадым. Мен бул бөгде адам Туйға еріп келген 
шығар, ал Туй кетіп калған ғой леп ойладым. Ульсон келіп расын- 
да да Туйды танымай отырсыз ба деп сурағанда, мен соншама 
таң калдым. Мен кайтадан жергілікті адамға карадым. Ол жы- 
мыйып күліп,. шынының сынығымен өзінін жоғарғы ернінін үстін 
көрсетті. Сонда ғана муртынын бәрін, сакалынын жартысын кырып 
тастағанын анғардым. Будан менің ескі таныстымнын бет әлпетінін 
өзгергені сонша, мен оған алғашкы көз тастағанда танымзй кал- 
дым. Ернінің үсті мен иегінін асгын жып-жылмағай етіп кырған: 
ол соншалыкты шебер кырынған, еиібір жара түсірмеген. Туйдын 
шьшымен кырыну колайлы екенін (Полинезия аралдарында бул 
әдіс кен тараған), Туйдын өзі ойлап тапканға уксайды, бірак та 
сакал кырудын мундай әдісі сынған бутылкалардын бағасын кым- 
баттатады. Ульсон сыйлыкка берген бірнеше шынынын сыныкта- 
рын Туйдың зор куанышпен алғанын көргенімде менін буған әбден 
көзім жетті. Шыны сынығынын шакпактас сыныктарына немесе 
папуастардың түрлі нарсе кескенле колданатын аспаптары — улу- 
дың кабыктарьінын өткір сыныктарына уксас болуы Туйдын бул 
жаңалыкты ашуына себеп болғанға уксайды, мунын үстіне, бул
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сыякты жаңалыйтар жергілікті адамдарлың келешек пайдалануы I 
үшін жана заттарды тәжрибе жүзінде сыннан өткізіп танысуды 1 
тілейтінін аңғаруы олардыңбул сыякты жаналықты байқағыш ке- I 
летінін көрсетеді. |

Өзімнін берандама кіргенімде, өте колайсыз жағдайдың үстінен I 
шықтым. Бес сағат бойына сңбекгеніп жөндеген үйімнің төбесінен I 
тағы да тамшы сорғалап тур. Кокос жапырактарын жиі етіп жап- I 
қан сон жанбыр өтпейтін-ак шығар деп дэмеленіп едім. Тамшы I 
ағу себебін ойластыра келіп, кінэ материалдың да, жапырактын да I 
жабылуында емес екенін, нагыз кінә лашык төбесінің көлбетіліп I 
салынбағанында екенін аңғардым. Тынық мухит аралдарындағы I 
лашыктардың төбесінің биік болуының өзі буған айкын дәлел: ла- I 
шык төбелерінін биік жэне көлбетіле салынуы үйдің төбесінен су I 
өтпейтін етеді. К

Халімнің нашарлай бастағанын сезіп, хина ішіп едім, муным I 
жаксы болды, өйткені бір сағатка жуык калтырап, тоңғандай бол- I 
дым, бірак хина ішкендіктен безгегім устамады. Ульсоннын де 1 
хал* нашар: жүріп-туруы және сөйлеген сөзі ауру адамдікінен I 
айнымайды. Бой төсектен турмай койды. Лашығымыз кайтадан | 
ауруханаға айналды. Үйде тек кешке және түнде ғана боламын. | 
Күні бойы үйдін жанындағы алаңда не верандада отырамын. Сағат I 
алты жарым кезінде шам жағуға мәжбүр боламын. I

Кешке де, түнде де үздіксіз күн күркіреп, нажағай жаркылдай- I 
ды да турады. Бүгін тағы да нажағай жаркылдап, столға, кітап- | 
тарыма тамшы ақты... Суланбаған жер қалмады. I

28 окгябрь

Туй тағы да келді, мен оны бір карағанда тағы да танымай 
қалдым — онын бет әлпеті мүлдем өзгеріп кетіпті. Маған онын 
түрі баскаларға қарағанда сүйкімді сыяқты көрінетін еді, қазір 
оның түрі маған сиыксыз болып керінді. Аузының үлкендігі бет- 
тің ажарын бузып-ак тур. Тегі де ауыздың жыйнакы келмеуі 
здамнын бет-әлпетінін сыйкын бузатын-ак көрінеді, бірак бул пі- 
кірдін дурыстығын дәлелдеу үшін тап осы кәзіргідей айғак бей- 
нені будан бурын кездесгірген емес едім. Шынында да, мүрт пен 
сакал адамның нашар келбетін жасыратын жаксы перде.

Сағат екіге жуыктаған кезде көз ушында та^ы да желкенді 
қайыктар көрінді. Мен конақтар келеді екен деп ойладым, бірак 
ешкім келмеді.

Бой адам жаны түршігерліктей ащы дауыспен сарнайды; оған 
азғана морфи бердім, мунан кейін ол тез тынышталды. Сағат ее- 
гізде жаңбыр жауды. Сағат тоғызда эзімнің күн райын бакылау 
жумыстарымды аяктап, уйыктау үшін төсекке жата берген кезім- 
де кенет тағы да сарнаған дауыс естілді. Бу не? Ульсонның без- 
гегі кайтадан устады.

Өзгелермен бірге бір үйде турғаныма жамандай өкінемін. Бул 
ең акырғы рет болуға тиіс.
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29 окгябрь

Ульсонның ынкылдаған даусына кэрамастан, мен уйыктап кет- 
тім. Бірак уйқыға кеткеніме жарты сағат болмай-ак, біресе жа- 
кыннан, біресе алыстан естілген таңғажайып бір дауыстан тағы 
да оянып кеттім.

Уйкылы-ояу түрімде мен бул дауыстың не екенін айыра алма- 
дым. Верандаға шыктым. Жанбыр токтаған, түн онша караңғы 
емес екен. Мен киініп өзенге бардым, Горендуға баратын сокпак 
жолмен жүре түсіп, папуастарлыи әнін жакын жерден тындайын 
деген бір кыял пайда болды, өйткені бул дауыс олардың әні-әуені- 
нен баска ешбір дауыс болуы мүмкін емес.

Мен өзімнің кетіп бара жатканымды Ульсонға білдірдім. Менің 
бул кыялым оган онша унай коймады. Ол егер папуастар ойда 
жокта келе калса өзін және Бойды сөзсіз өлтіріп кететінін айтты, 
өйткені екеуі де аурудңң салдарынан ешбір карсылык көрсете 
алмайтындыктарын айтып мені сендірді. Мен олардың көнілін ау- 
лау үшін төсегінін жанына косауыз мылтыкты қойдым да, алғаш- 
кы мылтык даусы естілісімен-ақ Гарагасиға тез кайтып келетінім- 
ді айттым.

Жанбыр токтағанмен, каранғылық серпілмеген еді. Бірак ай 
туған екен, айды булт жауып турса да менін жалғызаяк жолмен 
акырын ілгері жүруіме сәуле берді. Мен Горендуға жакындаған 
сайын ән айкын естіле бастады.

Қаракөленкеде саяхат жасаудан шаршадым да түбі.рге отырып, 
әнді тындадым. Менің аллымнан естілген ән немесе улыған сыяк- 
ты дауыс тым турпайы еді, оның кайырмасы бірнеше рет канта- 
лап айтылды. Бул тургайы оннің үздік-создык толкыны біресе кө- 
теріліп, біресе баяулап, біресе кенет үзіліп калады да, жарты ми- 
нуттан кейін кайта басталады. Октын-оқтын барум1 соккан да- 
уыс естіледі.

Кейде 6үл ән жайлап, акырын созылып басталады да, бірте- 
бірте уласып, бірте-бірте күшейе түседі; ән барған сайын тездеті- 
ліп кайталанады; акыр аяғында, ән жантүршігерлік айғайға айна- 
лады да, кенет үзіліп тына калады.

Мен түбірдін үстінде отырғанда, екі рет кулап түсе жаздадым. 
Мен коркынышты түс көрген сыяктандым. Есімді жыйып алып 
катты уйкым келіп турғанын аңғарғаннан кейін, мен будан әрі 
бапу жоніндегі ойымды өзгертіп, кейін кайттым. Өз лашығыма ка- 
лай кайтып оралғанымды білмеймін, келе-сала шешінбестен ку- 
лай кеттім. Уйкылы-ояу жатып, папуас концертінің үзіліп келген 
даусын бірнеше рет естідім.

30 октябрь

Бүгін танертец бірінші рет күннің бул мезгілінде жаңбыр жауды. 
Жылдын жанбырлы кезі жетіп калған жоқ па екен?

1 Б а р у м —дабыл барабаны; ішін қуыстаған жуан бөренені таякпен урады.

5—Миклухо-Маклай, Саяхат. 6 5



Жанбыр токтағаннан кейін, мен жалау сабының жанындағы 
түбірде отырғанда, балык аулаудың тамаша әдісіне тап болдым.

Су кайткан кез еді. Уак балықтар жан-жакка секіріп, кейде 
судан ыршып шығады, оларды тегі жайын балық куып әкелсе ке- 
рек, бул жерде мундай балыктар көп. Жағадағы ағаштардың та- 
сасынан Туй шығып, балыктардың жан дәрмен кьитып жатканына 
көз алмай карап турды. Жайын соңдарынан калмай қойған 
соң, уақ балыктар шоршып жиекке шығып жатты. Туй бірнеше 
адымдай ырғып балыктардың жанына жетіп келді. Бул жерде су 
тізеден төмен еді, сондыктан да судың түбі жаксы көрініп турды. 
Туйдың туткыйыл әрекет жасауынан, оның колына бір балық ілін- 
ді. Туй оларды аяғымен устап жүр. Ол ең әуелі балықты өкшесі- 
мен басып турып, будан кейін аяғының басбармағы мен екінші 
бармағының арасына кысып жоғары көтерді. Тізе бүгіп, ол колын 
созды да, олжасын аяғынан алып, капшығына салды. Будан кейін 
Туй тез енкейіп жерден тас алды да оны бар екпінімен суға лақ- 
тырып жіберді. Муның артынша ол тас түскен жерге барып, бір 
аяғымен турып, тас тиген екінші бір балыкты іліп алды.

Муның бәрі тек шеберлікпен ғана емес, тіпті соншалықты бір 
әсем кыймылдармен орындалды. Ал Туй болса жас кісі емес; ме- 
ніните ол 45 немеее одан да үлкендеу болу керек.

Мені өз мүйісімде көргеннен кейін ол, Гарагасиға келді. Мен 
жерге бір тарак кағаз та-.тадым да, оған аяғыңмен көтеріп ал 
дедім. Мен жерде жаткан кағазды алу үшін үлиен бакайы мен 
екінші бакайдың аірасын каншальгқты катты кыса алатынын біл- 
гім келді. Ол кағазды бакаймен көз ілеспес жылдамдыкпен кы- 
сып алып, аяғын артына кайыра көтеріп колына алды да маған 
табыс етті. Ол үлкенірек тасты да бір секундке жегкізбестен осы 
әдіспен көтеріп алды.

Күн сайын кьбелектердің жаңа түрлерін көремін, бірак олар- 
дың кейбіреулері ғана колға түседі, өйткені мен ептейсізбін және 
екі жағымды бірдей теңіз коршаса, калған екі жағымды — орман 
коршайды, ал үйдің төңірегіндегі ашыкалаң көбелек кууға мүлдем 
жеткіліксіз. Бүгін үлкен және әдемі көбелектер ерекше көп бол- 
ды, бірақ олардың біреуін ғана устадым.

Мүлде саумын деп айта алмаймын; басым салдыргп түсіп ба- 
рады, жотам ауырады, аяктарым да дірілдейді. Түнде Бойдың халі 
бірсыпыра тәүір болды, өйткені мен оның іріңдеп турған үлкен 
жарасын күшпен жардым, онысыз болмайтын да еді. Мен Ульсонға 
оны басып отыр деп буйырдым, кірпік қакканша-ак жарасын жа- 
рып болдым.

Түнде, сағат 11-ге жуык кезде оянғанымда тағы да ынкылда- 
ған дауыс естідім: Ульсонның безгегі уетаған екен. Ол теңселіп, 
ерсілі-карсылы жүр, көзі бозарып, жағы солып кеткен.

Бойдың халі мені кауыптендіре бастады: калшылдауы басы-
лайын десе керек, алайда денесінін ыстыктығы мөлшерліден әл- 
декайда жоғары: оның айтуынша бірнеше жылдан бері мазасын 
алып жүрген жөтел іріңдеп тесілумен тынған ісіктің салдарынан 
сонғы жетілердің ішінде едәуір күшейгенге уксайды. Міне, ол тө-
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сек тартып жаткалы екі жумадай 
болып калды, содан бері нәр татпай- 
дыдеуге болады: ол, наукас адам та- 
мақты өте аз ішуге тиіс деген соқыр 
сеніммен де тамакты жөнді ішпейді.

31 октябрь

Бонгуда туратын жергілікті ха- 
лыктар жакын мандағы тауларда 
туратын өздерінің таныстарымен 
бірге келіп конак болып кетті. Олар 
жағада туратын папуастарға ка- 
рағанда шашты салдыр-салақ түйе- 
ді, олардың түрлері де боздау деу- 
ге болады.

Н О Я Б Р Ь

1 ноябрь
ф

Богатпм деревнясынан келе жаткан желкенді екі кайык алыс- 
тан көрінді. Олар бізге беталып келе жаткан сыякты.

Мен кателеспедім: жынырмаға жуык екі топ жергілікті халык 
маған келді. Мен олардан тез қутылғым келгендіктен көбінесе 
үндемей отырдым, сонымен катар орыидығымды коршай отырған 
конактарымды бақылаумен болдым.

Мен папуастардың үнемі бір калыпта отырғанын буған дейін 
көрген емеспін; олар біркалыпта отырмастан сан қубылатын: оЛар 
не жүресінен отырады, не жүгініп отырады, не тап осы калпында. 
өкшесін екі жакка жіберіп, жамбасымен отырады. Кейде олар ие- 
гін колына сүйеп жерге жатады да, ерсіл-карсыл аударылып жа- 
тып әңгімелеседі, немесе тамактарын жей береді.

Ульсон өзінің ауыз сырнайын әкеліп тарта бастады; алғаш ды- 
быс шыкканда папуастардың барлығы бірдей дүркірей ушып тура 
келіп, кейін шегіністі. Біраздан соң олардың кейбіреулері жаскан- 
шактанған пішінмен Ульсонның маңына жакындай түсті. Расын 
айтканда, менің кулағымның мазасын алған сырнайдың дау- 
сы конактарға өте-мөте унады (Ульсон бір матрос әнін тартты); 
олар таңданып, сәл ысқырып, жан жакла теңселіп, музыканы 
унаткандығын білдірді.

Мен конактардан кутылу үшін олардың әрқайсысына жінішке 
етіліп жыртылған қызыл шүберек бердім, муны олар басына бай- 
лап алды. Тегі, мундағы жастар нешетүрлі әшекейге мейлінше ку- 
мар болса керек. Папуастарды әжептәуір калыпка келтіру үшін 
аз уакыт кетпейтін сыяқты.

Папуастарда іргелес көршілерімен амандасу немесе коштасу 
деген дәстүрі жок сыякты; олар тек ерекше бір жағдайда ғана 
амандасып, қоштасады. Өзгелерге карағанда Гарагаснге жиі келе-
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тін Туй тіл катпастан, ешқандай амандасу, қоштасу белгісін жа- 
самастан келіп, кетіп жүреді.

2 ноябрь

Жакын мандағы төбелерді көру үшін түнде қайыкпен жалғыз 
өзім саяхатка шығуға уйғардым.

Елек-аланда турып, суык шай іштім де (танертенгі тамакты | 
күткім келмеді), кайыкпен Габпна мүйісіне, содзн кейін Мале де- і 
ревнясыиа карай жағаны бойлап жүзіп отырдым.

Жағанын жиегіндегі орманнын аржағында биіктігі ЗПО футтық 
төбелер біріне-бірі уштасып жатіы, олардың беткейі барлык жер- 
де бірынғай орманды емес, кенбір жерлерде к:сі бойындаи шөіпер 
өскен. Шоктығы төбелерден жоғары шығып турған таулардын 
кейбір жерлерінде ирелеңдеп жогары көтерілген түтін көрінеді. 
Онда деревнялар болса керек.

Сол күні танертең мен теңіз бетінен жәндіктер устадым. Көп 
узамай-ақ менің банкім б рнеше усак сифонофор1 медузалары мен 
көптеген шаян тәрсзді жәндіктермен толтырылды. Дегенмен, бүгін- 
гі саяхатым бҮл жердегі теңіз жәндіктерінің саналуан және көп 
екенін көрсетті.

Мен әбден шаршап, ашығып, түс- 
кі тамакка Гарагасиге кайтып орал- 
дым. Будан кейін мен бірнеше сагат 
бойы микроохоппен жумыс істеп, 
өзімнің бүгінгі олжаларыма ерекше 
назар аударып бакылаумен болдым.

Мен күндізгі еңбектерімнен кейін 
верандадагы аспа теоекте кешке ка- 
рай ешбір іспен шуғылданбай жай- 
баракат жаттым. Күн баткан жок, бі- 
рак (небәрі 6сағат45 минут) сонын 
өзінде өте каранғы еді. Нажағайдың 
хабаршысы — кара булт барған са- 
йын төніп келеді. Мен кенет аспанды 
жарк еткізген нажағайға жай ғана 
тамашалай караумен болдым, бул 
кезде, ойламаған жерден менің аспа 
төсегімнін шайкалғанын байкадым, 

будан кейін екінші рет сілкінді. Бул жолы аспа төсек кана емес, 
өзімде шайкала бастадым, мунымен бірге үйдіңтөбесі де, кабыргасы 
да, үйімнің тіреуіші де шайкалды... Ас_үйден жүгіріп келген Ульсон 
тағы да жер сілкіне ме, ол будан да күшті бола ма, баяу бола ма 
деп менен сурап, кадалып касымда турып алды. і

і С и ф о н о ф о р  — су астында жүзіп жүретін теніз жәндіктері. Бул 
узынша келген өне бойында қосымша тарамдары бар төменгі сатыдағы жа- 
(іуарлар тобына жатады. Олардыц мөлдір, нәзік бояулы денесі сырттай кара- 
ғанда >(<ас шоқ гүлге уқсайды.
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Мен будан екі сағат өткеннен кейін лашығыма кіріп анероид' 
көрсеткіштерін санауға кіріскенім сол еді, жердің кайтадан сілкіне 
бастағанын Оайқадым. Бул жолы бурынғыдан қаттырақ және 
узағырақ болды.

Бул уақыйғаны метеорологиялық журналға жаздым да, Уль- 
сонға егер түнде тағы да осындай бір жағдай сезілсе, мені оягар- 
сың деп, уйкыға жаттым. Бір кезде, Мессинада 1869 жылы өзімнін 
басымнан кешкен уақыйғам есіме түсіп, жер сілкіну кезіндс уйык- 
тап қалармын деп қорықтым. Онда түні бойы туяқ серппестен 
уйықтаппын, тек екінші күні таңертең ғана жергілікті адамдар- 
дың кірпігі ілінбегендігін білдім.

Расында да, түнде астымдағы төсегім мен еденнің кайтадан 
сілкінгенінен оянып кеттім. Мені айқайлап оятқан Ульсонның дау- 
сын естісімен-ак, барлығы кайта тына қалды.

Түн бойы аспанды қаптаған нажағайлы қара булт ыдырап, күн 
шыққанда аспанда теңгедей де булт қалмадьі деуге болатын еді.

3 ноябрь

Мен бірнеше сырық керек болғандыктан орманға бардым; үйге 
қайтып келген бетімде Ульсон менің алдымнан шығып жердің сіл- 
кінуі әлі де болса басылмағанын хабарлады.

— Онысы қалай? — деп сурадым мен.
Ульсон менің ешнәрсе сезбегеніме танданды. Ол жердің әлле- 

неше рет болар-болмас сілкінгенін айтып, бой бермей турып алды.
— Ол жердің сілкінгені емес, сенің тізеңнің калтырағаны ғой, 

— дедім мен Ульсонға, — муның өзі бір жарым сағагтан кейін сіз- 
дің безгегіңіздің қайтадан устайтындығын білдіреді

Менің бул жауабыма Ульсон тіпті де риза болған жоқ, ол жер 
сілкінгендігі жөніндегі өзінің байқауы кате еместігін дәлелдеуге 
тырысты. Оның мунысы рас болып шыкты: будан кейінгі бір сағат 
бойына жердің екі немесе үш рет болар-болмас ғана анық сілкін- 
генін мен өзім де сездім.

Дегенмен, менің де айтқаным келді, Ульсонның безгегі устап. 
жатып қалды.

Бір ай бойы 410 цифрынан жогары көтерілмеген барометр сон- 
ғы екі күп ішінде өте-мөте жоғары көтеріліп, 464 ке жетті.

Түскі тамақтан кейін Туй келді. Ол сақалы мен касының тағы 
да бір бөлегін қырған. Мен оның денесіндегі түктерін узак уакыт, 
кадағалап карадым. Оның денесінде түк аз; қолындағы түгі болар- 
болмас, көкірегі мен аркасында да оншалыкты ауыз толтырып ай- 
тарлықтай емес, ешбір жерінде топтасып өскен түктің ізі де білін- 
бейді.

н е р о и д — барометр кысымын өлшейтін аспап. Анероидтың сырткы 
көрінісі сағатка уксайды. Ол металл кутышадан жасалып, ішіндегі ауасы 
тартып алынған, бірнешеге бөлінген дөнгелектің ортасында көрсеткіші бар. 
Сырткы ауа қысымы улғайғанда кутышаның түбі ішіне кіріп, ауа кысымы 
азайғанда ол сыртына тебеді; рычаг механизмі бул өзгерістерді көрсеткішпен 
уштастырып, оны айналдырып отырады.
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4 ноябрь

Міне, менің папуастармен танысканыма жуырда 6 апта тола- і 
ды, ал олар осы уақытка дейін менен ешкандай кару көрген жок. 
Әрине, үйдс каруым бар, бірак орманға барғаннын өзінде де мен 
злтыатарды сирек алып шығамын; ал жергілікті адамдардың де- 
ревняларына барганда, оны мүлде алып жүрмеймін.

Мепің карусыз жүруім жергілікті адамдарды таңдандыратын 
сыякты. Олар менің үйімде садак, найза немесе садак оғының бар- 1 
жоғын білу үшін бірнеше рет әрекет жасап бақты. Олар тіпті өз- 
дерінен қару алуды усынды, буған мен тек күліп кана, олардын 
касыма әкеліп қойған найзалары мен садактарының маған ешбір 
кажеттілігі жок дегендей менсінбеген түрде жауап кайырып, өз- 
деріне карай сырып тастадым.

Олар жыйырмаға жуық адам еді және борі де карулы бола- 
гын. Менің мундай әрекетім оларды қатты кынжылткан болуы | 
керек. Олар өз каруларына, үйлеріне, маған карап турды да, өза- ! 
ра узак уақыт сөйлесті. !

Әзірге кару устаудың кажеті жок болғандыктан, мен оларға і 
;ыр бермедім. |

5 ноябрь I

Масалар мен қүмырыскалар маған тыныштык бермеді. Менін I 
гынышым кетіп, мазасыз уйыктадым. Таңертенгі сағат екі шама- 1 
сында үй тағы да теңселіп, сілкіне бастады. Жер сілкіну небәрі 
жарты минутка ғана созылды, бірак будан екі күн бурын болған 
сілкінуден күштірек еді. Сенің аяғыңның астындағы жер сілкініп 
турғанда, «Одан орі не болар екен?» деген сурак өзінен-өзі туып, 
элдене күткендей боласың. Муның аяғы немен тынатындығын кү- 
гіп, көпке дейін уйык.тай алмадым. Барометр барған сайын жоға- 
ры көтеріле берді;түнде, жерсілкіну кезінде, ол 515 ке жетті. Му- 
чың себебі не екенін айта алмаймын. Таңертең жаңбыр жауды, 
бірак көп кешікпей күн ашылып кетті.

6 ноябрь

Түнде қатты нөсер болды. Үш-төрт сағат бойы кулакты 
гундырып, көзді булдыраткан нажағайдың шатыры мен үздік- 
сіз дерлік жалт-жулт еткен жасылды өз көзімен көрмегендер онын 
адамға кандай әсер ететіндігін білмейді де. Жаңбыр тамшылап 
жаумай, шелектеп куйды.

Түні бойы жаибыр шелектеп куйса да, таиертең күн жадырап, 
аспан ашылды. Күні бойы күн райы тамаша болды, мен узак уа- 
кыт іздеп сандалмай-ак жаңбырдан кейін жадырап, күң көзіне 
қурғакка шыккан көптеген жәндіктерді устадым. Сонымен бірге, 
узын куйрыкты кесірткені де устадым.
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7  ноябрь

Бүгін Ульсонның безгегі қайта устады. ол қусып, сандырақта- 
ды. Мен үйге келген жергілікті адамның ішінен біреуінің суретін 
салып та үлгірдім. Екі ңызметкеріңнің екеуі де ауырса, жумыс іс- 
теу қыйык екен, — тамакты өзім әзірлеуге, әрі дәрігер, әрі ауру 
күтуші болуға, шакырылмаған, оның үстіне әрнәрсеге әуес, ал кейде 
мазасыз конақтарды кабылдауға тура келді, муның ішінде ен кы- 
йыны — жіпсіз байланып, үйде отыруға тиістімін деген ой болды.

Мундай күндерде, тіпті өзімнің халім өте нашар болған жағ- 
дайда да, тік турып қызмет етуіме тура келді.

Тағы да нажағай қатты жаркылдады. Лашықта көл-көсір су 
болмаған, дым тартпаған жер қалмады.

Кешке таман ж-»не узакты тунге ыңқылдап, бебеу қаккан ау- 
руларға дәрі беру үшін түнде бірнеше рет турдым.

Л\ен сағат 12 нің кезінде болар-болмас жер сілкінгенін сездім; 
жер шайқалмастан, дірілдеген сыяқты. Тауларды, бүкіл орманды, 
үй мен жер қыртысын бір алып күш дірілдетіп турған сыяқты.

Үздіксіз күн күркіреп, нажағай катты жаркылдап тур, әлі ба- 
сылар түрі жоқ. Сел боп аққан жауын мен дүлейлене соқкан жел 
бурынғыдан да күшейіп, бул көріністі толықтыра түсті.

Таңертең ауа райы дымқыл және таза болды — небәрі 22’Ц. 
Мен жылы киініп верандада шай ішіп отырғанда — карсы алды- 
ма келіп турған Туйды көрдім. Ол да таңертеңгіліктегі салкыпды 
сезіп, мундай ауа райына қолайлы киімі болмағандыктан, өте жа- 
байы, бірак алып жүруге өте колайлы пешті, яғный маздап жан- 
ған жуан ағашты қолына устай келіпті.

8 ноябрь

9 ноябрь
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тонса сол жеріне—кейдеекіая- 
ғының арасынан жугіртіп отыр- 
ғанын көріп отыру мейлінше 
қызыкты еді.

Көп узамай Бонгудың тағы 
да біриеше адамы келді. Олар 
дың ішінде түрінде жабайы 
лықпен жасканшактықтың ізі 
бар аласа бойлы бір адам бол* 
ды. Оның маған таяу келуге 

і батылы жетпегендіктен, мен 
; оған өзім бардым. Ол тура 
кашкысы келіп еді, оны баска- 
лар устап калды Маған кара- 

'ды да, ол узак күлді, будан 
о р  Л/ кейін турған орнында секіре 

УгіоЛІЩуМІ УПа/Я* 'іастады. Ақ адамды алғаш рет 
і ПГ көргендіктен ол осындай жағ-

дайға түссе керек.
Бонгудан келгендер, бул адамның тау арасындағы, Марагум 

деп аталатын өте алыстағы деревнядан келгенін, түсіндіруге ты- 
рысты. Ол мені жоне менің үйімді көру үшін келген хөрінелі.

Келгендердін барлығы да танертен ауа райынын салкын бо- 
луымен байланысты өз «жылыткыштарын» ала келген; кейбіреу- 
лері жуан агаіп отын орнына укыпты байланған шыбыктар окелген. 
Олар менін орындығымның алдына отырысып, шыбык ағаштапды 
үйіп койып, маздап жанған от жалынына жылына бастады. Мен 
жергілікті адамдардың бір жерден екінші жерге көшкенде өздері- 
нін шылымын тутату үшін шок ала жүретінін әлденеше рет бан- 
кадым.

Біраздан кейін Гумбудан жергілікті халыктын тағы да бір то- 
бы келді. Олар да Марагум-Маниан келген конактарын ала ке- 
ліпті. Олар тауда турагындыктан да менін назарымды өзлеріне 
аударды. Олардың түрі де теніз жнегінде туратын жергілікті ха- 
лыктар сыякты болганымен, бірак каралығы менің көрш:лерімнен 
гөрі бозғьілдау көрінді. Олардың каралығы Самоада туратын көп- 
теген адамдардың терісінің түрінеи кара емес сыякты, бул менік 
көзіме бірден шалынды. Әсіресе, келгендердің ішіпдегі біреуіпін 
беті денесіне караганда бозғылдау еді.

Марагум-Мананың адамдары аласа бойлы, бірак дене куры- 
лысы жаксы; олардың балтыр еттері шыныккан, аяктары мыкты 
еді. Мен оларга бірнеше сыйлык бердім, олар менін үйіме, орын- 
дыгыма және үстімдегі киіміме таңдана карап, сыйлыкка риза 
болғандарын білдіріп кайтып кетті.

Жакбырлы күндер маған, тіпті унамайды. Менін баспанам өте 
тар, ол әрі уйыктайтын, әрі заттарымды коятын койманың мінде- 
тін аткарады. Жакбырсыз күні мен узакты күнге далада бола- 
мын: өйткені үйдің маңайындағы аланның кай түкпіріп алсаң да, 
шынын айтканда, менің үйім болатын. Мундағы бірнеше бөренелер
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мен ағаш түбірлері менің конактарды отырғызатын кабылдау ор- 
ным болатын; теңіз алыстан көрініп туратын, көленкеде менің де- 
малагын орындығым мен жыйнамалы столым туратын кабинетім 
бар; сонымен катар менің асханаға арнаған арнаулы орным да 
бар. Қыскасы, жанбырсыз күндері өз үйіме өзімнің көңілім толып 
канағаттанатын едім.

10 ноябрь

Мен мундағы жергілікті халыкты түрлі әшскейлі заттарға ка- 
рағанда, өздеріне тиімді буйымдарды кадірлей білетін байыпты 
адамдар деп санаймын. Олар моншактарды, айналар мен шүбе- 
ректерді бар ынтасымен алғанмен, былғарыны, балтаны, шегелер- 
ді одан элдекайда жоғары бағаланды, өйгкені әшекейлі буйым- 
дардың барлығында балталар мен шегелерді сурағандай жалы- 
нып, бар беделін салып сурамайды.

Менің көршілерімнің күдікшілдігіне кейде адамның күлкісі ке- 
леді. Бір күні олар менің пышағыма таңданып карады. Мен олар- 
ға узындығы бір жарым футтык үлкен екі пышағымды көрсеттім 
де, калжыңдай күліп, өздерімен бірге ере келген кішкентай папуас 
баланы Гарагасиге, яғни менің касыма тастап кетсендер, тап осы 
екі пышақты өздеріне беретіндігімді түсіндірдім.

Папуастар бір-біріне үрейлене карап, өзара шуғыл сөйлесті де, 
будан кейін балаға бірнәрсе деді. Бала алды-артына карамастан 
орманға карай қаша жөнелді. Жергілікті адамдардың барлығы да 
қаруланған оннан аса адам болатын, соның езінде де олар мені 
баланы тартып алады деп өте кауыптенсе керек. Бул адамдардын 
бәрі де Гарагаеиге, маған жыйырма рет, тіпті, одан да көп келіп 
жүргендер болатын.

Екінші бір мысал. Маған карусыз үш-терт адам келді. Мен 
олардың кауып-катер төне калса, өздеріне көмек беру үшін бута тү- 
бінде карулы бір-екі адам тастап кеткенін алдын ала іштей сезіп 
туратынмын. Әдетте, жергілікті адамдар өздерінің каруымен келге- 
нін жасыруға тырысатын.

Әйелдер жайында айтарлыктай ештеңе жок. Мен осы уакытка 
дейін жакын жерден бірде-бір әйелді көргенім жок, менен жырт- 
кыш айуаннан кашкандай-ак қашып бара жаткандарын тек 
алыстан ғана байқап қалатынмын.

11 ноябрь

Бүгін тағы да менің ауыратын кезегім келді. Безгегім танер- 
тен устап өтіп кетсе де, күні бойына ешбір жумыспен шуғылдана 
алмадым.

Хинаның көмегімен Ульсонды жүретін халге жеткіздім. Бой 
бурынғысынша наукас. Мен оган хина беремін, оны тамак жеуге 
үгіттеймін, бірак ол ылғый дерлік тек бананмен және кант тамы- 
рымен ғана тамактанады. Ыссы немесе суыкшайдан баска ешнэр- 
се ініпе деп мен оған күнде каксап айтсам да, Ульсонның айтуына 
қарағанда, ол менен жасырып суды өте көп ішеді екен.
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Ульсон өзінің өткен өмірі туралы үнемі әңгіме етіп, күн сайын 
кешке таман мазамды алады. Кейбір адамдар кажетсіз сөйлей бе- 
руді сүйеді, олар мылжын әңгемесіз өмір сүре алмайды. Ал мен- 
нің мундай адамдармен бірге болуды жаным сүймейді-ак.

Бүгін таңертең Туйдың суретін әжептеуір айнытпай салдым.

9

12 ноябрь

Бул жерде күндізгіге караганда түн баласьша карай у-шу кө 
бейіп кетеді. Түс кайта, сағат үш-төртке дейін, инеліктер мен бол- 
машы кустардың даусын еске алмағанда, кулакка урған танадай, 
тып-тыныш; ал күн батысымен түрлі ән-әуеніне баскан концерт 
басталады: көл бакалар, шілдеуіктер, түнгі кустар шулайды; бу- 
ған осы уакытка дейін мен көрмеген айуанаттардың азан-казан 
дауысы косылады. Күнде кешкетаман дерлік бул концертке күндіз 
сирек естілетін күннің күркіреүі уштасады. Түнде жиекке соккан 
толкын үні де айкын естіліп турады; осының бәріне сары масанык 
мазаңды кетіретін ызыны да, ал буған ілесе папуастардың эні — 
улыған дауыстары да қосылады. Осындай музыкалардың бәріне 
назар аудармастан, туяк серіппей ракаттанып уйқтайМын.

Кешегі безгектен кейін бүгін узақты күнге бүкіл денем дел-сал 
болып жүрді.

13 ноябрь

Мундағы жергілікті адамдар «жазу» және «сурет салу» деген- 
ді, бір-ак сөзбен түсіндіреді, әрине, буған себеп, олардың әлі күн- 
ге дейін жазба ойлап шығару дорежесіне жетпегендігі. Мен бір- 
нәрсе жаза бастасам, олар: «Маклай негренгва» дейді. Егер мен 
олардың ішінде біреуінің суретін салсам, тағы да «негренгва» дей- 
ді. Оларға жазуы бар қағаз көрсетсем «негренгва» дейді. Известь 
салатын бамбук ыдысының сыртын оймыштап, өрнек салудағы кіш- 
кене шегенің пайдалылығын бір-біріне түсіндіргенде де, олар бая- 
ғы «негренгва» деген сөзді кайталап антады.

Бонгуда туратын адамдар өздерінің тауда туратын конақтары- 
мен гағы да келді. Мен олардыц отты неден шығаратынын білуге 
қанша тырыссам да, олардың тілін әлі де жете білмегендіктен, 
бул әрекетімнен түк шығара алмадым.

Жергілікті адамдар өздерімен бірге маған бетель1 ді шайна деп 
мазамды әбден-ак алды. Бірақ мен бір кезде оны шайнаймын деп 
сөндіірілмеген известьпен тілімді күйдіріп алғаным есіме түсіп, 
буған көнбедім, өйткені ол уақытта бетельге известі тым көп қо- 
сып койып едім.

■Жергілікті адамдардын салты бойынша, бетель беріп курметтеудің ерекше 
макызы бар; егер досына бетель берсе, бул оған өзініқ достык ниетін білдіруі 
болып табылады.
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15 ноябрь

Жағаға су келген кезде (сагат төрттер кезінде) Ульсон екеуі- 
міз өте қыйын жумысты колға алдық: төрт адам сыятын кайыкты 
кептіріп, оны бояу үшін жағаға сүйреп шығару кажет болды. Ка- 
йык екі адамға өте ауыр екен, бірак онык соншалықты салмакты- 
лығына қарамастан, біз бул жумысты ойдағыдай орындадық. ІЗір 
сағаттан аса әуреленгеннен кейін, екеуіміз өлдік-талдық дегенде, 
кайыкты жиекке, су өте көп келді дегеннің өзінде де ешуакытта су 
көтерілмейтін жеріне, сүйреп шығардык.

Екеуіміз де әбден шаршадык.

16 ноябрь

Такертенгі шайдан кейін кайтадан жумыска кірістік, өйткені 
кайыкты тазартып, бояу үшін тиісті жерге орналастыру керек еді. 
Бул үшін барлық күшімізбен жумыс істеу керек болды. Алайда, 
бул ауыр жумыс небәрі бір сағаттай ғана уакытымызды алды.

Егер өзімізге көмек беретін адамдарды таяу маңнан тауып ала 
қоятын жерде болса, біз екеуіміз өзіміздің кешегі және бүгінгі 
жумысымызға күшіміз жетпейді деп есептеп, өзгеден жәрдем су- 
раған болар едік. Мунда сенер адамың жок болғандыктан барлы- 
ғын да өзің істеп, өз күшіңді сынап бағасың. Біздің мундай мәде- 
ниеттілік дәрежемізде бул сыяқты жағдайда барлык кабілетіміз бен 
бар күшімізді сыртка жумсау тек ерекше бір кезде ғана болады, 
бірак муның өзі сирек кездеседі; бул уакыт өткен сайын сирек кез- 
десе беретін болады. Біздің модениеттілік дәрежеміз біздің кейбір 
қабілетімізді барған сайын дамытып, оның бір жакты өркендеуіне, 
бір жактылыкка ғана итермелей береді. Мен тек булшык еттерін 
шынықтыруға мәжбүр болған жабайы адамды көтермелеп, дәріпте- 
гім келмейді, дамудың бірінші сатысындағы дәуірге кайтып оралу- 
ды насихаттамаймын, алайда мунымен бірге, акыл-ойдың басым бо- 
луынан ешбір кашпаетан, әрбір адамның физикалык дамуы акыл-ой 
дамуымен катар болуы керек екендігіне өз тәжрибемде әбден көзім 
жетті.

17 ноябрь

Ешқандай жаңалык болған жок. Барлығы да бурынғыша. Таң- 
ертең мен — зоолог-табиғат зерттеушімін, будан кейін, егер кыз- 
меткерлерім ауру болса, асбаггшы, дәрігер, дэрі-дәрмек эзірлеуші, 
бояушы, киім тігуші, тіпті, кір жуушы да боламын. Бір еөзбен 
айтканда, барлык іске іскермін, маған жумыс жетерлік.

Мен жергілікті адамдардың тілін бар ынтаммен көңіл койып 
үйренеем де, әлі де. олардын не айткыеы келетінін түсінуден гөрі 
жобамен сеземін, ал сөйлесуім булан да нашар.

Көршілес деревнялардағы папуастар барған сайын мені жат 
сынуды койып келе жаткан сыяқты... Іс сәтті болып келеді; менің 
төзімді болып, оларды мазаламау жөніндегі саясатым бірден-бір
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дурыс болып шықты. Мен оларға бармаймын, кайта оләр маған 
кёледі; мен олардан ешнәрсе жөншде сурамаймын, кайта олар ме- 
нен сурайды, тіпті, мені олар курметтеп күте бастады. Олар күн 
өткен сайын маған әбден еттері үйреніп алды: олар келіп.кетіп жү- 
реді, узақ уакыт отырады, бурынғыдай, бірденелерді сурап алып, 
қолға түскенін ала сала, тура жөнілуге тырыспайды.

Менің кынжылатын бір жерім — олардың тілін әлі де тіпті аз 
білемін. Тіл білу осы уакытка цейін жойылмай келе жаткан сен- 
беушілікті болдырмаудың ең оңай жолы екендігіне, сонымен қатар 
жергілікті адамдардың меніңше өте кызыкты әдет-ғурпымен та- 
нысудың бірден-бір қуралы екендігіне менін көзім жетті.

Жергілікті адамдардың тілін үйрену маған деревняларға бару- 
дан гөрі үйде колайлырак, өйткені мен деревняға бара калсам 
олар абыржып, мазасы кете бастайды,. Оларды бір о|)ында тыныш 
отыруға көндіре алмайсын. Гарагзсиде болмашы әдепсіздіктің өзі 
жойылып келеді; олар менің сурактарыма байыптылыкпен жаузп 
береді, өздерін әбден көзтіге қарауға. өлшеуге және суреттерін са- 
лып алуға мүмкіншілік береді. Муның үстіне, Гарагасиде кол ас- 
тымда — адамның дене курылысын өлшейтін аспаптар мен сурет 
салатын аппараттардың бәрі әзір. Сонымен бірге, олардың узак 
уақыт төзіп отырғаны үшін берілетін сыйлыктардың немесе па- 
пуастардың әркашанда арнаулы, калтада колтықтарына кысып 
ала жүретін болмашы загтарын ошекейлерге алмастырып алатын 
буйымдарының көп болуы да меи үшін артық емес.

Мен тау аралығында туратын тайпаларға барғзнда олардың 
бас сүйегін өлшеуді, түрлі дене курылыстарын зерттеуді, сонымен 
бірге, шаш жөніндегі өзімнің коллекиияма үлгі-нуска жыйнауды 
да естен шығармаймын.

Түрлі улт өкілдерінің шаиіын зерттеу адам туралы гылымда 
зор роль аткаратыны мэлім. Сондыкгаи да, мен өз коллекциямды 
түрлі улгі-нускамен толыктырудын колайлы кезеңдерін боска жі- 
бермеймін. Мунда, алғашқы кезде, үлгі-нуска жыйнау ісімде кей- 
бір кыйыншылыктар болды. Туйдың шзшына кайніы такай бер- 
генімді көргенде оның үрейленіп, огырған орнынан ыршып түскені- 
не шег'м катып күлдім. Ол каша жөнелуге әзір турды, менің ко- 
лымда кайшы турған кезде ол менің маныма таяу келетін емес. 
Бул жерде шаш жыйнауды аяқсыз қалдыра алмадым. Бірак менін 
барлык жаңа таныстарымнын ішінде маған өте-мөте уйпеншікті 
болған Туйдың үрейленушілігін кайтып жоюға болады? Егер ол 
буған көнбесе, баскалардан не жЗксылык күтуге болалы? Мен 
онын өз шашын менің шашыма ауыстырар ма еді деген ойға кел- 
дім де, оған айырбас ретінде өзімнің бір түп шашымды кесіл бер- 
дім. Бул нәтижелі болып шыкты. Мен тандап оным бірнеше тал 
шашын алдым да, оған өз-шашымды бердім. Мен Туйдын шашын 
кағазға орап, оның жынысын мөлшерлі жасын және шашыи каіі 
жерден кесіп алғанымды жазып жаткаиымда, ол да меніи шашым- 
ды сол маңнан жулып алған жапыракка мукыят орап жатты.

Сөйтіп, мен шашымды алмастыру жолымен, жергілікті адам-
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дардьтн шашынан курастырған коллекииямды едәуір толықтыр- 
дым. Бір күні Ульсон сол жак шекемнін барлык шашынын кыркы- 
лып тасталғанын ескертті. Мунын еебебі, кайшыны он колда уста- 
ғандығымнан сол жак шекемдегі шашымды кесу маған колайлы 
еді. Будан кейін мен екінші жак шекемдегі шашымды кесе баста- 
дым.

Бір күні орманда серуендеп жүріп, алыстап кеткенім сонша, 
мүлде адасып кете жаздадым; менін бакытыма өлдім-талдым де- 
генле бір сокпақ кездесті-ау, ол мені тура тенізге алып барды. Те- 
кізге жеткеннен кейін багытымлы тез жөндеп алдым. Мен ААалө 
дерсвнясынын жанында адасыппыи, бул деревняға сокпастан, үйго 
кайту үшін жолдағы Бонгуға беттедім. Бірақ Бонгуға жете алма- 
дым.

Мен Горендуға келіп жеткенде іңір караңгысы түскен еді. Мен 
осында конып калуға уйғардым, жергілікті адамдар буған мейлін- 
ше таңданды. Деревнядағы алаңға келгеннен кейін, мен тура Туй- 
дың буамбрамрасына' беттедім. Мундағы менің максатым: менің 
кслуім деревняның барлык адамдарын үрейлендіретіндігін жаксы 
білгендікген, оларды мүмкіншілігінше абыржытпау жағын карастыр- 
дым. Айтканымдай-ак, әйелдер у-шу болып, балалардын жылаган 
да\’сы есглд:. Маған таяу келпен Туйға оның үйінде конғым келе- 
тіндігін түсіндірдім. Ол маған узак сөйлеп, алаудың жарығымен 
мені Гарагасиге апарып тастағысы келді білем, әйелдер мен бала- 
лар туралы да бірнәрсе деп жатты. Мен оның бірде-бір сөзіне тү- 
еінбедім десем де болады, одан тез кутылу үшін жастыктың 
орнына үлкен бамбук салынған узын сәкіге — барлуға жаттым 
да, көзімді жумьіп: «Няварь, няварь» (уйыктаймын, уйыктаймын) 
деп кайталап айттым. Тым кеш те емес еді, бірак узак уакыт 
серуендеймін деп жүріп шаршап калсам керек, басым бамбук 
жастыкка тигенде көзім ілініп, будан кейін катты уйкының куша- 
ғына ендім.

Оянып кеттім, шамасы тонсам керек, өйткені мен ешнэрсе жа- 
мылган жок едім, бул лашыктың алды-артында іргесі болмағандык- 
тан, түнде салкын жел соғып турды.

Танертенгі сағат он бірден бастап нор татпағандыктан, мемің 
ас ішкім келді. ДАен кара-көлеңкелі буамбрамрада жалғыз едім. 
Орнымнан турдым да, алаңға карай, оттың төңрегінде бірнешеі 
жергілікті адамдар отырған жерге беталдым. Олардың арасын- 
да Туй да бар еді. Мен оған аузымды көрсетіп «уяр» (тамақ 
жегім келеді) деген сөзді бірнеше рет кайгалмп айттым. Муны тез 
түсінген ол ішінде суыған таросы және, пісірілген баняндары бар 
кішкентай табир (сопакшалау тайыз табакша) әкеліп берді. Тузы- 
Үіың аздығына карамастан, мен бірнеше түйір тароны ракаттанып

• Б у а м б р а м р а  — алды-артында кабырғасы жок, ашык, үлкен лашық. 
Жергілікті адамдардың салты бойынша бумбрамрага тек еркектер ғана 
отыра алады. Бул жастардың жг-атын орны; мунда басқа деревиялардан 
келген қонақтар да қонады.
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жеп алдым; банандардын да дәмін іаттым, бірак ол маған дәмсіз 
болып көрінді.

Мен жарты сағаттык уйкыдан және тамактанғаннан кейін ты- 
нығып калыппын, содан кейіч жергілікті екі жас адамға мені алау- 
мен Гарагасиге дейін шығарып салуды сурадым. Түн караңғысын- 
да жарыксыз үйге жету тіпті мүмкін емес еді. Жергілікті адамдар 
менін б\'л тілегімді кабыл алды, тіпті менін мунда конбауға ниетім 
кеткендігіне куанғанға да уксайды. Олар пальма жапырактары- 
нан істелген және бір-біріне ерекше түрмен тутастырып байлгнған 
бірнеше шаланы лезде тауып алды, олардын әркайсысы колына 
найза алғаннан кейін, біз жолға шыктык.

Лаулап жанған жапырактардыц самаладай жарығы түскенде 
орман күндізгіден әлдекайда әдемі және бейне-бір ертегідегі аныз 
сыякты болып көрінді. Мен жолдастарымның шапшан және- епті 
кыймылдарына сүйсіне карап келемін. Олар шаланы жоғары кө- 
тере устап, кейжерлерде жолымызға бөгет болған шырмауыктар- 
дн найзамен жан-жакка іліп тастап, жолды аршып келеді. Жергі- 
лікті адамнын біреуі менің сонымда келе жатты оған бурылып ка- 
рағзнымда, маған еріксіз, соңымнан келе жаткан ол меьі лезде 
найзамен түйреп тастар еді-ау деген ой келді. Әдеттегіше мен ка- 
русыз жүремін және муны жергілікті адамдар жаксы білетін.

Дегенмен де мен ешбір пәлеге жолыкпастан Гарагасиге аман- 
есен келіп жеттім, менің тірі келуімнен үміт үзіп, катты абыржы- 
ған Ульсон мені куанышпен карсы алды.

22 ноябрь

Жакын арада мен лашыктың дәл жанында бір көгершінді атып 
алдым. Буған дейін мундай көгершінді көрген емеспін, оның етін 
сылып, жүнін жулып тастап канкасын кептіру үшін ағаіптын ушар 
басына іліп койдым. Екі сағат өтпей-ак үйден үш кадам жерде- 
гі ағашта Ітулі турған көгершіннін канкасы тапа-тал түсте ғайып 
болды. Верандада бірнәрсемен шуғылданып отырғанымда, мен бу- 
та арасына кіріп бара жаткан бір итті көрген едім, бірак бір са- 
ғат бойына әуре болған көгершіннің сүйегін ол алып бара жатыр 
деп каперіме алған да жок едім.

Бүгін танертен екінші бір көгершінді аттым, бірак ол тенізге 
бзрып түхті. Суға түскім келмегендіктен және шай әзірлеумен шу- 
ғылданып жүрген Ульсоннын мазасын алмайын деген ниетпен 
юлкыннын өзі көгершінді курғак жағаға шығарып тастауын кү- 
тіп отырдым. Верандада шай ішіп отырғанымда өлген кусты тол- 
кьшнын жиекке бірте-бірте жакындатып әкеле жатканын бакылап 
отырдым. Дегенмен де бул узакка бармады: әуелі бір, одан кейің 
екінші бір балыктын канаты көрінді де, кус суға батып, жок бол- 
ды, онын орнында судың тек кішкентай ғана үйірімі калды. Қус 
суға батып кеткен жердің төнрегінде ғана балыктардың кана- 
ты жарк етіп көрініп калды. Ол жерде жайындар олжаға таласып 
жатса керек.

Кеше кешке Туй маған өзінің сенетіндігін білдіріп, бүгін түнде



менщ касыма конып шығуға рук- 
сат етуді өтінді. Мен оған риза- 
лығымды білдірдім. Ол кетіп ба- 
ра жатып, кешірек келетінін айт- 
ты. Ол енді келмейді ғой деп тө- 
секке жата бергенімде, оның мені 
шакырып турған дауысын есіі- 
дім. Мен сыртка шыктым. Ол 
шынында да Туй екен. Айдын жа- 
рык сәулесінде ол ерекше сыматты 
болып көрінді: оның кара, сым- 
батты шымыр денесі жасыл өсім- 
дік арасында әсем болып көрінді.
Ол колындағы найзасына сүненіп, 
екінші колында жанып турған
ағашын төмен карата устап тур; оның сәулесі Туйдың біржак бүйі- 
ріне кызғылт рең беруде; оның иығындағы турпайы тападан1 істел- 
ген жамылғысы сүйретіліп жерге түсіп тур.

Ол кай жерге жататынын сурады. Мен веранданы көрсеттім 
де, оған төсеніш пен жамылғы бердім, буған ол өте риза болды. 
Түй жатты. Бул сағат 10-ның шамасы еді.

Сағат он бір жарымда термометрді карағым келіп орнымнан 
турдым. Ай әлі жарык болатын; мен веранда жакка карадым, бі- 
рак онда Туй үшті-күйлі жок болып шыкты; оның орнында шы- 
йыршыктап оралған төсеніш пен жамылғыш ғана жатыр еді. Оған 
менің төсеніші және жамылғысы бар верандамнан да өзінің ла- 
шығындағы жаңа сәкісі ыңғайлырақ көрінсе керек.

23 ноябрь
Үй жанындағы зәулім ағаштардың басында оіырып алып шыкы- 

лыктап мазаны алатын қустардың біреуін атып алдым. Жергілікті 
адамдар оны «коко» деп агайды. Оған бул ат бекер берілмеген, 
бул сол кустың «кокониукэй» деп дауыстауынан шыккан. Ол ай- 
қайлағанда «коко» деген дауыс өте айкын1 2 естіліп турады.

Бүгін мен ойда жокта, тіпті өте колайсыз бір жағдайдың үсті- 
не тап болдым: әуреленіп жыйнаған көбелектерімді кумырыскалар 
жеп қойыпты; қутышада тек қанатгардың бөлшектері ғана қалып- 
ты.

Ульсонның безгегі кайта устады; мен ағаш жарып, буршак пі- 
сіріп, шай кайнаттым.

Кейбір кешкі уакыттарымды жергілікті адамдарға арнап кон- 
серваның каңылтырынан сырға жасаумен өткіземін. Мен жергілік- 
ті адамдар тағып жүретін тасбака сүйегінен істелген сырғалардың 
үлгісін пайдаланамын. Әуелгі біреуін калжын ретінде жасап, Туй-

1 Т а п а — жас астық ағашынын кабығынан жасалған мата сыякты нәр- 
се. Бул ағаштың кабығының сыртындағы кабыршағын алып тастап оны 
жылтыр тастың үстіне салады да, кабык жумсарып, иі канғанға дейін ағаш- 
пен токпактап ура береді.

2 Бул кустың тамашасы сол — балапандар кезінде шыбыктар мен бутак 
тардан әсем уя жасап, гүлге бөлеп тастайды.
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ға бердім; будан кейін маған көптеген жергілікті адамдар келіп, I 
өздеріне де осындай сырға жасап беруді өтінді. Канылтыр сырға- I 
лар кәдімгі сәнге айналды, оны сураушылар да көбейді. I

24 ноябрь. I

Ак какада кусын атып алып едім, ол теңізге барып түсті. Мен I 
тап осыкын алдында ғана турып, өзенге жуынуга баруды ойлаған 1 
едім; сондыктан табанында шешіндім де, кусгы алу және шомы- I 
лып шығу үшін суға түстім. Қусты толкын жағадан әрі айдап апа- I 
рып тастаған еді, судың терендігіне карамастан мен куска карай I 
беталдым; куска бір сажындай жер калғанда, бір үлкен жайын I 
оны іліп ала жөнелді. Шомылып жүргенінде мундай көршіннің I 
таяу болуы онша жаксы нэрсе емес. I

Ульсон төсек тартып жатыр, оның безгегі кайта устады, бул жо- 1 
лы бурынғыдзн элдекайда катты болды. Көзі, ерні меи тілі күп бо- I 
лып ісіп кетті. Сондыктан үй ішіндегі жумыстың бәрін өзім істеу- 
ге тура келді.

25 нонбрь

Хинаны көп ішкеніне карамастан, Ульсон кайтадан наукаста- 
кып жатып калды; безгегі катты устап, сандырактайды жэне тек 
беті ғана емес, колы да ісіп кетті. Тағы да менің ағаш шауып, та- 
ыақ пісіруіме, ойда жоқта елігіп суға шомылуға тура умгылатын

Ульсонды тыныштандырыи, устап 
отыруыма, тағы баскаларды ісгеуі- 
ме тура келеді. Әсіресе, камыр илеу- 
ак бар берекетімді кашырады. Егер 
күн сайын жалғыз өзіме тамак әзір- 
леуге тура келсе, онда мен осы ман- 
дағы деревняларға барып, жергілік- 
ті адамдарға таро және ямс1 кай- 
наттырар едім.

Күндер өтіп игатыр, ал менін жер- 
гілікті тілді үйренуім соншалыкты 
кыйындыкпен алга басуда. Ен кеп 
колданылатын сөздер мен үиіін әлі 
жумбак және оларды аныктаудын 
жолын таба алмай келемін. Мен па- 
пуасша «ие», «жок», «жаман», «ті- 
леймін», «суык», «әке», «ана» деген 
сөздердін өзін де білмеймін. Муның 
өзі адам күлерлік, бірак өз дегеніме

'Ямс — немесе жергілікті адамдардың тілінде «аян* — түйіншек тамыры 
бар шырмауык өсімдік; муны жергілікті адамдар өз плантаиияларында көп 
егеді; тропнкада ямс тамыры біздін. картоп сыякты кеқінен тараған қорек- 
тік зат.
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жете алмай және бул сөздерді аныктай алмай жүргенім акыйкат 
болып отыр. Сурастырып, түсіндіруге тырыссаң, олар муны түсін- 
бейді немесе түсінгісі келменді. Саусакпен нускап көрсетуге бол- 
майтын жа^дайлардың бәрі маған әлі белгісіз, тек ойда жокта ғана 
кейбір сөздерді сөз арасында ғана біле аласың. Мысалы, Гарагаси- 
ге дем алуға келген Туйдың өзінше бірдеме деп сөйлеп отырған 
сөзінің арасынан күтпеген жеірде жулдыздың аты — «нири» деген 
сөзді естіп калдым. Папуастардың кейде күнді «синг» демей «синг- 
нири» деп атауының өзі ерекше назар аударуды тілейді; олар айды 
— «каарам-нири» яғни жулдыз-күн, жулдыз-ай деп атайды.

27 ноябрь

Танертең Ульсон маған енді төсектен турмайтын шығармын де- 
ген күдігін айтты; оның кабағының күп болып ісіп кеткені сон- 
ша, ол көзін орең дегенде ашады; ол тілін зорға козғайды, оның 
айтуынша, тілі бурынғыдан екі есе үлкейген сыякты. Онын өлім 
туралы айткан сөзіне карсы болдым, сенің үрейленуін уят және 
ертең-ак жазылып кетесің дедім. Будан кейін суға ерітілген бір 
грамдай кышкылтым хинаны ішкіздім, муны ол кою шаймен ара- 
ластырып ішті.

Мен төрт сағаттай уакыт өткеннен к^йін тағы да әлгіндей хина 
ішкіздім. Ол ашы дәріні катты наразылыкпен күңкілдеп отырып 
ішсе де, бүгін безгегі устамады. Ол кешке таман төсегінен турды, 
кулағы ептеп естімейді, бірак тамакка сарайы ашылды.

Муның есесіне түнде менің безгегім устап, тісім-тісіме тимей, 
қатты калшылдадым және жылына алмадым. Тер шыкканнан ке- 
йін, екі сағаттай уакыт уйыктадым. Танертең турғанда, аяғымды 
әзер алып жүрдім, сонда да езіліп төсекте жата бермейін деп, тіпті 
орманға бардым. Өйткені тамак пісіретін курғак отын ка.пмапты.

Орманның калың жерінен өтіп келе жатканымда мені ара та- 
лады. Отынымды, тіпті балтамды да тастай каша жөнелдім. Араның 
шаккан жері катты ауырды. Үйге келе сала, ара шаккан жерлері- 
ме, колыма, көкірегіме және бетіме нашатырь спиртін жактым, 
сыздауы бірден сая бола калды.

Бүгін ай дөңгеленіп толды. Горендуда туратын екі жас жігіт 
Асол мен Вуанвум жаңа ғана осында келді (кешкі сағат тоғызға 
жуык). Олар бүкіл денесін кызыл және ак бояумен боялған, жа- 
сыл жапырактармен және гүлдермен әшекейленіп алыпты, олар 
мунда Гумбуға конуға бара жаткан жолында соккан екен.

Менің байкауымша, жергілікті адамдар ай дөңгеленіп толған- 
да ерекше жыйылыстар өткізеді: олар бір-біріне конакка барады, 
яғни бір деревняның адамдары екінші бір деревняның адамдары- 
мен катынасып, әдеттегіден.тыс сыланып-таранады жоне олардың 
күңірене шубалаңкы шыккан муңды дауыстары Гарагасиге есті- 
ліп турды.

Өткен түнде де тап осылай болды. Ульсои мені оягып, дауысты 
естідің бе, барлык карауларың октаулы ма деп сурады. Мен
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оған жауап беріп үлгірместен-ак. Горенду жактан бір аіды дауыс 
естілді, бул адамның даусы екеніне шүбә келтіруге болмайды. Бі- 
рак бул дауыс адам таң каларлыктай еді; сірә бул көп адамнын 
косылып айкайлағанынан шыккан дауыс болса керек.

Ульсон сонғы бес минут ішінде дәл осындай бірнеше дыбыс 
естігенін айтты. Алғашкы дауыстың ащы болғаны сондай, ол үрейле- 
ніп катты корыккан көрінеді.сондыктан олардың бізге жасап ке.іе 
жаткан шабуылы деп мені ояткан себебі де сол екен.

Мен орнымнан турып, аланға шыктым. Көптеген деревнялардан 
барум соккан бір сарынды да\ыс естіліп тур. Дөнгелене толған ай 
ағаш төбесінен енді гана көтерілгенде біз естіген дауыстар айдын 
тууы курметіне байланысты шыккан екендігі есіме түсті; мен бу- 
дан бурын да жергілікті адамдардың айкайлап өздерінше ән сала- 
тындарын байкаған болатынмын. Өзім осындай пікірге тірелген- 
нен кейін, Ульсонға шабуыл жасалады екен деп ойлама, жат та 
уйыкта деп акылымды айттым. Менің басым жастыкка тиюі муи
т

екен, катты уйыктап кетіппін.
30 ноябрь

Біз күнді сирек көреміз, булт арасынан ол сәл көріне түсіп жок
болады.

Менін бул арадағы жалғыздык өмірімдёгі ең колайлы бірнэр- 
се: үйімнің жанында тамактан баска нэрсенің бәрін тастап кетсен 
де, ол жоғалмайды, ешкім оған тимейді. Ал тамакты калдырмауы- 
мыздың себебі оларды иттерден сактау өте кыйын.

Жергілікті адамдар осы уакытка дейін ешнәрсеме тиген жок. 
Мәдениетті өлкелерде бул жок: онда тіпті кілт те, полиция да дэр- 
менсіз болатын жағдай жиі кездеседі.

Д Е К А Б 1» Ь
3 декабрь

Кокос әкелу үшін Горенду деревнясына бардым. Әдеттегіше әйел- 
* дердің жасырынып калуына мүмкіншілік беру үшін өзімнің тая- 

нып келгендігім жайында катты ыскырып дауыс бердім. Бул де- 
ревня маған, ылғый, барған сайын бір әсер калдырады: мысалы, 
мундағы үйлердің бәрі таза, төнірегі жап-жасыл ағаш, жып-жый- 
накы. Адамдар да аз; олар айкайлап у-шу болмайды, алғашкы кез- 
дегі мені карсы алғандағыдай абыржып-саспайды, салтанатсыз-ак 
карсы алады. Ағаш басында не ағаш арасында ушын жүрген куе- 
тар ғана жанға жайлы тыныштыкты бузады.

Биік барла1 үстінде маңғазданып малдасын курып отырған екі

• Б а р л а  — стол немесе биік отырғыш сыяқты сәкі. Бул еркектердін 
демалатын және тамактанатын орны; мунда олардық тамактануына ит те, 
шошка да кедергі жасап, мазасын алмайды. Үй иесі мен конактар барлаға 
отырып, ішіне тамак салынған ағаш ыдыстарды алдына кояды. Папуастар 
тамак жеп болғаннан кейін ыдыс-аяктарын жыйнап, барлада созылып жа- 
тып дем алады.
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немесе үш жергілікті адам өзара анда-санда бір-екі ауыз сөз ка* 
тысады да, үндеместен кокос жаңғағын жейді немесе піскен «де- 
гарголь» (тәтті картоп) аршыйды; кейбіреулері өз лашыктарында, 
кейбіреулрі лашык жанында жумыс істеп жүреді; көбі ешнәрсе 
істеместен, күн көзіне жылынып отырады да, шаштарын салалап, 
жулып тастап отырады.

Горендуға келгеннен кейін мен де барлаға отырып, жаңа ғана 
пісірілген дегаргольді аршый б.астадым. ■

Көгі узамай мен огырған барланың төңрегіне сегіз шамалы 
адам жыйналып, олар кезекпе-кезек өз тілектерін айта бастады: 
біреуінің үлкен шеге, екінші біреулерінің үзік кызыл шүберек ал- 
гысы келеді; үшінші біреуі аяғы ауырып, оған жапсыратын плас- 
тыр немесе киетін кебісше сурайды.

Мен олардың өтінішін үн қаптастаи тыңдадым. Олар сөйлеп 
болғаннан кейін, мен бірнеше жас кокос алғым келетінін айттым. 
Аяғына тузак кие салған екі бала кокос пальмасына шығып, ко- 
косты жерге лақтыра бастады. Мен қанша кокос алатындығымды 
саусағыммен көрсетіп, оларды «Маклайдың талына», яғни Маклай- 
дың үйіне апарып тастауды сурадым, менің бул айтқаным да орын- 
далды.

Олар менің берген сыйлықтарыма риза болып, жарты сағаттан 
кейін кайтып кетті. Келгендердің ішінен екеуінің суретін біркелкі 
тәуір түсіріп алдым. Кешке таман кайтадан жаңбыр жауып, на- 
жағай жаркылдап, күн күркіреді уйыткып сокқан жел шамды әл- 
денеше рет өшірді.

Кейбір кездерде лажсыздан уйықтауға тура келеді: жел үнемі 
шамды сөндіре бергендіктеи күнделік дәптеріме көрген-білгендерім- 
ді және кейбір макалаларды дурыстап жазуға мүмкіншілік бермей- 
ді. Менің үйімде саңлаулар мен ашық жерлердің көптігі сонша ер- 
сілі-карсылы соккан желден сақтанып қалуға ешбір мүмкіндік жок.

Бүгін күн батар алдында, кешкі сағат 8—9 да басталған жаңбыр 
үздіксіз жауып тур, ол таңертеңгі үш-төртке дейін жауатын шығар.

Жанбыр октябрьде онша емес еді, бірақ ноябрь айында жауын- 
жиілете бастады. Декабрьде күн сайын жаңбыр жауатын шы-
гар. Үйдің шатырына жаңбыр тырсылдап жауып тур; төбенің бір- 
сыпыра жерінен, тіпті столға да, кереуетке де тамшы ағады; одея- 
лымның үстінен су өтпейтін плащ жамылғандығымның аркасында 
түнгі жаңбырды онша елең қылмадым. Мен қызметкерлерсіз жал- 
гыз өзім турсам әп-әжептеуір жақсы тіршілік ететініме кәміл көзім 
жетті. Өйткені, осы уакытка дейін олардың мені күткенінен гөрі, 
менің оларды күткен кезім көп болды. Бой жөнінде сөз етудің де 
кажеті жок: ол екі ай бойына төсек тартып жатыр, ал Ульсон ме> 
нен үш есе жиі ауырады; муның үстіне Ульеон болар-болмас ауыр- 
ганын сезсе-ак болғаны күні бойы жатып алуға әзір. Мысалы, бү- 
гін ол күні бойына сулап жатты, сондыктан да кептке таман жаң- 
быр жауып турған соң Ульсонға далаға шығуға руксат бермей, 
үшеуімізге шай кайнатуға тура келді.

Гарагасиде бүгінгі сыяқты, жауын-шашынды күндерде шай қай-
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нату онша оиайға түсе коймайды. Жанбыр куйып турғанда ла- 
шыкка барып, мүмкіндігіне карай, курғак буга жыйнап алып, оны 
бутау керек болды, тамшы ағыгі өшіп калған отты кайта тутанды- 
руға жоне оны лаулап жану үшін узак уакыт үрлеуге іура келді. 
Б)дан кейін, шайнектегі су аз болған соң, амалдың жоктығынан, ка 
ранғы түнде жаибыр куйып турғанына карамастан, өзенге барыпсу 
әкелуіме тура келді. Көзге түртсе көргісіздей караңғылыкта жолды 
жатка білсем де, сокпактан шығып кетіп, екі рет кулап түсе жазда. 
дым; кайтадан таныс жолға түсу үшін әрбір адымыңды байкап ба 
сып, нажағайдың жарк ете калғанын андып туру кажет болдьі 
(мундан жаңбырлы және желді түндерде фонарь алып жүрудің еш 
бір пандаеы жок).

Өнебойымнан су өтіп, үнге кангканым да менің кішкентай ға- 
на үйім маған өте-мөте жайлы болып көрінді. Мен суланған киі- 
мімді ауыстырдым, тап бүгінгі күні ерекше тәтті болып көрінген 
шайды ракаттана урттай отырып, осы жолдарды жазып отырмын

Міне, біз екі айға жуық уакыттан бері канттан мүлде кол үз- 
дік және біздің курт жеген акыргы сухарилерімізді лактырып тас- 
тағанымызға бес апта болғанын айта кетуім керек. Қуртка қарсьі 
узак уакыт күрестік, сухарнді ең әуелі күнге, содан кейін отка кой- 
ып кептіруге тырыстык, бірак курттар бізді жеңіп шыкты және өз 
дері тірі калды.

Л\ен сухаридінорныпа отка кактап пісірілген банандарды неяе- 
се банан жок кезінде бір жапырак піскен таро жеймін. Шынында, 
мен тамактын мундай өзгешелігін елең кылмаймын, ал Ульсон, тіп 
ті Бой да кант таусылып калған кезде буртыңдап мазамды алды. 
Баска тамактарымыз бурынғысынша: кэрри араластырылып бөк- 
тірілген күріш жэне туз салынған буршак жейміз. Жә, тамак жө 
яіндегі әнгіме осымен бітсінші. Тамакгың біркелкі болғаны маған 
өте унайды; мунын үстіне, кейбір ғылми бакылаулардың және 
мундагы тамаша табиғаттың жан сүйсіндіретін кызыктары бул 
сыякты барлык кемшіліктер мен усак-түйектерді елеусіз етеді. 
Әлбетте, табиғаттың барлык жерде тамаша екені даусыз, тек онын 
мәнін түсініп, руктана біл.

А\ыналай бір мысал келтірейін. Будан жарты сағат бурын, маған 
су алу үшін өзенге бару кажет болған кезде, менің көніл күйім 
соншалыкты нашар еді. өйткені түтіні көзінді удай ашыткан отты 
он минут бойына үрлеп, берекем жаман кетіп еді. Акыр аяғында 
от жанды, бірақ шайнектегі су жеткіліксіз болып шыкты. Амал не, 
өзеннен су әкелуге кеттім. Көзге түртсе көргісіз караңғы, жаңбыр 
сабалап жауып тур, аяк тайып сүріие бересің; екі кабат фланель 
көйлегіңнен өткен жаңбыр ту сыртыннан төмен карай ағып, денең 
тітіркеніп тона бастайсын; тағы да сүрінесің, бутадан устай берге- 
нін де. колына тікенек кадалады. Кенет нажағай жарк етіп, көз 
жеткісіз көкжиекке де. ак көбік аткан толкынға да, жақбыр там- 
шысына да, бүкіл орманға да, әрбір жапыракка да, тіпті жана ға- 
на өзіннін колына кадалған тікенге де өзінің көкшіл жарығын тү- 
сіреді; бул тек бір секунлке ғана созылады, кайтадан әлемді қараң- 
ғылык басып, төңірегіннің бәр көл-көсір су және меилінше жайсыз



екенін сезесің; бірак төңіректегі тамаша көрініс менің көңіл күйіме 
жаксы әсер етуіне осы бір секундтің өзі-ак жеткілікті, егер дө 
нен жаныңды ракаттандыратын әдемі жерде болсам жәнеменіңжа- 
нымда мазамды алатын адамдар болмаса, менің көңілсізденетін ке- 
зім өте сирек.

Сағат тоғыз болып калыпты. Шамның пілтесі кызыл шоктана 
бастады. Шай ішіп болдым, барлык жерден тамшының тынбай 
ағуынан менің бөлмем дымкылдана бастады, — тез көрпеге ора- 
нып, будан былайғы кызыкты уйкы кушағынан көруге тура келеді.

5 декабрь

Жаңбырдан кейін көптеген курт-кумырыска устадым және өте 
әдемі, таңғажайып саңыраукулакка тап болдым.

Бойдың халі нашар, әлсісіздіктен аяғын әзер басады. Бейшара 
бүгін баскыштан түсіп келе жатып кулап калды. Ульсон көрпемен 
басын бүркеніп, сарнап жатыр. Баскыштан кулап кеткен Бойды 
көріп, мен оны әзер дегенде кайтадан бөлмеге алып кірдім. Ол бір 
түрлі есінен айрылып, мені танымады.

Бүгін сағат төрттен бастап тағы да жаңбыр жауды. Барлык жер 
көл-көсір су.

6 декабрь

Бой қатты азап шегуде. ААен оның узак өмір сүретініне шүболе- 
яемін, сүресі кетіп калыпты. Ал екінші мүгедектің де еңсесі түсіп 
кеткен.

Туй келді. Ол менің верандамда отырып, сөз арасында, байсал- 
ды түрмен; Бой көп кешікпей өледі, Виль ле (жергілікті адамдар 
Ульсонды осылай деп атайды) ауру, тек Маклай ғана жалгыз ка- 
лады деді. Осы сөздерді айтып отырғанда ол саусағын жоғары нус- 
кап, будан кейін жан-жағын көрсетіп, былай деді:

— Бонгу мен Гумбудан адамдар келіп (ол адамдардың көп ке- 
летіндігін түсіндіруге тырысып, колы мен аяғының барлық саусақ- 
тарын көрсетті) Маклайды өлтіреді.

Бул кезде ол тіпті менің мойныма, көкрегіме, ішіме найзаны 
калан піаншатынын көрсетіп, қайгылы түрде «О, А\аклай! О, А\ақ- 
лай!» деді.

' Мен бул сөздін бәріне мыскыл күлкімен жауап бердім (ал өзім 
ләл осындай жағдайдың болу мүмкіндігіне еш күманданбанмын) 
Бой да, Виль де, Маклай да өлмейді дедім. Туй бір түрлі сенбеу- 
шілік көзбен карап, өте аянышты үнмен: «О, Маклайі О, Маклай!» 
деді.

Меніңше, бул әңгіменің кызыктығы, біріншіден, шынында да 
осындай уақыйға болуы мүмкіндігінде, ал екіншіден, менің көрші- 
лерім бул жайында жакын арада ғана әңгіме еткен болуы керек, 
әйтпесе Туй менін өлтірілуім жайындағы ескі мәселені кәзір кайта- 
лап айтпаған болар еді.

Әрқашан сак болып жүру әбден ішімді пыстырды; бірак бул 
уйықтауға кедергі жясамайды.
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Горенду мен Маледе туратын жергілікті сегіз адам келді. Мен 
көңілді отыр едім, сондыктан Маледен келген әрбір конакка өзде- 
рі ешнэрсе әкелмесе де, бір-бірден сыйлық бердім.

Туй мен Лали кенет менен:
— Корвет қайтып орала ма?—деп сурады.
Әрине, меи буған тура жауап қайтара алмадым. Ал «келеді, 

бірақ қашан келетінін білмеймін» деп айтуға тілім жетпеді. Соны- 
мен бірге, папуас тілінде көп санды айтып түсіндіре алмаймын.. 
Менің көршілерімнің калай санайтындығын бакылаудың сәті келді 
көп ойладым да, мен бірнеше узынша кағаз алып, оларды кесе- 
көлденең кесе бастадым. Канша екенін өзім де білмеймін, кесілген 
бір уыс қағазды Маледе туратын жергілікті бір адамға беріп, әр- 
бір қағаз екі күн екенін білдіреді дедім. Жыйндлған топтың борі 
дереу оны қоршап алды. Мен қағаз берген папуас саусағымен са- 
най бастады, бірак будан түк шығара алмады білем; өйткені па- 
пуастар ол санай білмейді деген корытындыға келсе керек, кағаз- 
дың кесінділерін екінші біреуге берді.

Қағаз кесінділерін алған адам маңғазданып отырып алып, 
көмекке тағы бір адамды шакырды, ол екеуі санауға кірісті. Ал- 
ғашкысы кағаз кесінділерін тізесіне жыйнап койып, әрбір кесінді- 
ні алған сайын: «наре-наре» (біреу) деп қайталай берді; екінші 
папуас та «наре» деген сөзді қайталап, бір саусағын бүкті. Жер- 
гілікті адам онга дейін санап, екі қолының барлық саусақтарын 
бүкті де, екі жумырығын тізесіне қойып, «екі қол» деді, ал үшінші 
папуас бір саусағын бүкті. Екінші рет онға дейін санағанда ол да 
дәл осылай етті, ал үшінші папуас екінші саусағын бүкті: үшінші 
рет онға дейін санағанда да әлгі әдістерін айнытпай қайта қолдан- 
ды; төртінші рет санағанда қалған қағаздар онға жетпеген сон 
оларды алып қойды. Олардың бэрі де есеп дурыс шықты деп ой- 
лап, буған риза болған сыяқты. Алайда, мен оларды кайтадам 
дағдарысқа түсірдім; кағаздың бір кыйығын алып екі саусағымды 
көрсетіп, «бум-бум» (күн, күн) деген сөзді косып айттым. Олар 
қайтадан өзара әңгімелесе бастады, қағаз қыйықтарын астық аға- 
шының жапырағына орап, белінен бір шалып оны муқыят байлап 
алды, тегі, деревняға барганнан кейін қайта санамак болғанғ# ук- 
сайды.

Муның барлығы маған өте қызықты болып көрінді.
Папуастардың сенбеушілігі жэне олардың менің алдымда әлде 

неден қорқатындығы, әрине, маған өте-мөте ыңғайсыз-ақ. Олар осы 
уақытқа дейін маған сенбегендіктен, мен олардан ешнәрсе біле ал- 
май жүрмін. Вой, сірә, көгі күн өмір сүрмейтін шығар. Ульсон тыи 
қорқақ, сондықтан да жергілікті адамдар оның көзінше-ақ үйдіто- 
нап, өртеп кетуі мүмкін. Жергілікті адамдардың тілін едәуір үйрен- 
геннен кейін үйде отыруды қоямын. Кейбір аспаптар мен жазба 
қағаздарды көміп тастаймын; булар жалғыз Ульсон күзететін үй- 
дегі заттардан гөрі, жерде өте мукыят қауып-катерсіз сақталады 
деп ойлаймын.
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8 декпбрь
Кеше кешке менің мүйісімнің жанынан жарык устаған екі ка- 

йық өтті. Түн әрі тыныш және өте-мөте караңғы еді. Маған фальш- 
фейерді1 жағайын деген ой түсгі Бул ойым өте сәтті болып ?пык- 
ты және менің папуастарыма катты әсер етсе керек: барлык оттар 
суға лақтырылды, жарты минуттан кейін фалынфейер өшкен кез- 
де, қайықтар тайып турған екен.

Били-Били де туратын Лалай келді. Бул адамның бет әлпеті 
ерекше, мурны имек және балтыр еті өте бос. Алайда, муның өзі 
нәсіл айырмашылығының әсері деп қарау дурыс болмас еді. Бул 
адамның інісінің мурны имек емес, өзге жергілікті адамдардың 
мурнына өте уксас келген; Лалайдың балтырының жіңішке болуы- 
на таңдануға да болмайды, өйткені ол кішкентай аралда турады 
және деревняларға барғанда үнемі қайыкпен қатынамды. Ал ма- 
ған келіп жүретін таулықтардың, менің байкауымша, балтыр етте- 
рі өте шымыр келеді.

Будан кейін Бонгудан жеті-сегіз жасар екі ер бала ерткен бір 
топ адам келді. Бул балалардың африкандық түрі айқын көрінді: 
мурындары жалпақ, ауыздары үлкен, алға шығыңкы, еріндері сәл 
көтеріңкі және дүрдиген қалың, шаштары буйра және өздері қап- 
кара. Олардың іші бірнәрсемен үрлеп толтырып қойғандай қам- 
пыйып тур. Үлкендерге қарағанда негр тәрізді мундай келбеттер 
балалардың арасында жиі кездеседі.

Бойдың халі өте нашар. Ульсон бул арадан кетсек жаксы бо- 
лар еді дегенді бастап жүр, ал мен оған Иовая Гвинеяға менімен 
еріп кел деп сурап па едім және «Витязь» кететін күні корветке 
қайт деп усыныс жасамап па едім деген жауап кайтарамын. Ол күн 
сайын түнде жергілікті адамдар келіп, бізді өлтіріп кетеді деп ка- 
уыптенеді және тыишы деп есептеп, Туйды жек көреді.

Жуырда, түнде, сағат он екі кезіиде, мен катты уйыктап жатыр 
едім шыккан көп дауыстан жоне алаңның теңізге кулай берісінде- 
гі жерден самаладай каптап келе жаткан жарыктан оянып кеттім. 
Бірнеше кайык бізге жакындап келе жаткан, яғный таяу келіп 
калған болса керек.

Ульсон:
— Келе жатыр, келе жатыр! — деп айкай салды.
Мен верандаға шықканда жалындап жанып турған, жарык ша- 

ла усгаган алты адам маған кездесті. Олар садақ жэне найзамен 
каруланған, менің атымды үздіксіз атап шақырды. Менің оларға 
неге қажет болып қалғанымды білмегендіктен, дағдарып, орным- 
иан қозғалмадым. Ал қолына мылтық устаған Ульсон арт жағым- 
пан келіп, менің қолыма косауыз мылтыкты устатуға тырысып: 
«Оларды будан әрі жакындата көрменіз» деді. Мен косауыз мылтық- 
ты қур дәрілеп бір-ақ рет атсам-ак, бір топ жергілікті адамның тура

• Ф а л ь ш ф е й е р  — бенгаль оты, бул карангыда кемелердін соқтығысып 
қалғанын тағы басқаларды білдіру үшін белгі ретінде колданылады.
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кашатынын білемін, өйткені 
олар әлі күнге дейіи мылтык 
атылғанын еетіген емес, сон- 
дыктан да сабырлылыкпен бай- 
кап турдым. Муның үстіне, 
жыйналған тоты ң  ішінен та- 
ныс адамдардың да даусын 
естідім.

Шынында да, «генаэ (бері 
кел) деген сөзді айтып. оларды 
карсы алғанымда, олардын 
барлығы алаңга шыкгы. Олар- 
дың ор капсысы сол колымен 
каруларын және шалаларынус- 
дап: «Ники, Ннки!» деп айсай- 
лап, он колдарындағы бірнеше 
балыктарын маған усынды. 
Мен сәл кысылып, Ульсонға 

 ̂ балыктарды жыйыстырып алу-
ды тапсырдым, оның көптен бе- 

З Ы ь е д и  балык жегісі келіп жур еді. 
'  сг Мен жабайы адамдардын

каруланган. колдарына жарык 
устаған тобырын көргенде, өзімнің суретші еместігіме кынжылдым. 
Бул көоініс өте тамаша еді. Олар кайықтарына карай беттеп кетіп 
бара жатып, менімен коштасып узак уакыт: «Э мем, э мем!» деп 
айқайлады да, будан кенін кішкене мүйістің тасасына кіріп жок 
болды.

Балык өте дәмді екен.

13 декабрь

Соншалыкты шаршағаныма карамастан, күні бойы болған уакый- 
ғаны бүгін жазып койғым келді: болған уакыйғаны іле-шала жаз- 
саң, ол шындыкка бейім болып шығады, ал егер уйыктап алсан 
онда оның дәл бурынғыдай әсері күшті болмайды:

Кәзір кешкі 11 сағат 50 мннут; мен жасыл орындыкка оңтай- 
ланып отырып, лыпылдап жанып турған шамның жарығында бү- 
гінгі күннің уакыйғасын жазып отырмын.

Таңертең уйкыдан турғаннан кейін, мен мынадай катерлі жағ- 
дайдан сак болып, бәріне әзір отыруым керек деп таптым, онын 
ішінде ең кажеттісі — өзімнің кағаздарым: жазылғанын ғана емес. 
яғни күнделігім, ауа райын бакылау журналы, ескертулерім және

'Мен осы уакытка дейін жергілікті адамдардын көзінше м ы л т ы к  немесе 
алтыатар аткан емеспін. Орман ішінде кус атканда шығатын дауысты олар 
өлім каруы деп ойламайды. (М и к л у х о -М а к л а й д ы қ  ескерт уі).
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суреттеріммен бірге ак кағазды да жерге көміп тастауым керек, 
сактыкта корлык жок, егер жергілікті адамдар лашыкты талкандаса 
немесе өртеп жіберсе, ал өзім аман калсам ак кағаздарды бул мац- 
нан табз алмайтындығым акикат. Шынында да Туй бүгін күдікгі 
болып көрінді. Оның жүріс-турысы тыншыға уксайды. Ол төніректі 
нукыят барлап, біздің лашығымызды айналып өтті, Ульсоннын 
бөлмесінезор назар аудара карап: «О, Бой, о, Бой!» деп бірнеше рет 
кайталады. Будан кейін маған келіп ол Бойды Гумбуға жібер деп 
турып алды. Тіпті мазамды ала бергеннен кейін, бөлмеме кірі.г> 
шыкпай койдым, сөйтіп, оны бул арадан тез кетуге мәжбүр еттім

Түс кайта безгегімнің устай бастағанын сездім, узак есінеп, ту- 
ла бойым калтырап, денем түршікті. Безгегім катты устаған кезде 
ғана жатканым тәуір болар деп таң атканнан бері тізе бүкпестеп 
жүрмін.

Горендудан үш адам келді. Олардын біреуі Ульсоннын балме- 
сіне карап, Бойдың ынкылдаған даусы шыкпағанын естіп, ол тір 
ме деп сурады, буған мен тірі деп жауап бердім. Жергілікті адам- 
дар Бойды өздерімен бірге алып кеткісі келетіндігін тағы да біл- 
дірді. Оларға Бойдың неге кажет болғанын түсінбеймін; одан жау 
ретінде коркудың енді мәні де жок; оны өздеріне одактас еткіс* 
келетін шығар? Бірак будан енді түк шыкпайды.

Тамактанып болғаннан кейін, мен Ульсонға толкын айдап аке- 
ліп тастаған үлкен ағашты көрсеттім. Ағаш біздің кайығымызға 
кауыпты еді, сондыктан кайыкты жаншып тастамау үшін кайтсенде 
бетін бурып жібер деп жумсадым. Жазу жумысымен шуғылдана- 
йын деген оймен өзім үтіге кірдім, бірак Бойдын сарнаған даусын 
естігеннен кейін онын бөлмесіне баруға тура келді. Бакытсыз 6и- 
шара катты аурудан еденде дөңгелеп жатыр екен. Дереу онын жа- 
нына келіп, балаша көтеріп алып төсегіне жаткыздым. ол сонғь. 
аптанын ішінде өте->готе жүдеп, адам түрінен айрылды. Менің мой 
яымнан кушактаған суык, тершіген кусүйек колын, мүлде суык де- 
мін, үнірейген көзін және куп-ку ерні мен мурныя көргенде онын 
демі токтауына көп уакыт калмағанына көзім жетті. Күн ілгерле- 
ген сайын ішінін катты ауыруы бурынғы наукасының үстіке ко 
сымша ауыру болар деген ойымды раска шығарды.

Мен өз жумысыма кайта оралдым.
Еденге екінші рет бір нәрсе кулап түсті, сарнаған дауыс п:ык 

ты. Мен Бойды кайтадан төсегіне жаткыздым; ол суык колымею 
менін колымды устап, маған бірнәрсе айткысы келді, бірак дорме- 
ні келмеді. Тамыры болар-болмас кана соғады, кейде токтап та 
калады, аяк-колы да суый бастады.

Оны кайтадан төсегіне жаткызып, кайык жаиыпда әуреленіп 
ясүрген Ульсокға бардым. Бой бір жзрым немесе екі сағаттан кейіи 
жанын тапсыратын шығар дедім. Онын өлімі жайында екі жума- 
дая бері әлденеше рет айтып, солай болзды деп күтіп журсек ге. 
бул хабарым Ульсонға ерекіпе әсер етті. Біз екеуіміз белмеге келіг. 
кірдік. Бой саусактарын сытырлатып, еденде двнбекшіп жатыр 
екен. Онын азаптанғаны сонпіа, адамнын жач;,і ашыйды. Мен ап



текадан шыныға салынған хлороформды алып, оның бірнеше там- 
шысын өліп бара жаткан Бойдың мурнына мактамен иіскеттім.

Бес минуттен кейін ол сәл тыныштанып, тіпті бірнәрсе деп кү- 
бірледі; онын халі сәл женілдеген сыякты. Мен мактаны алдым. 
Ульсон есінен айрылған адамша, енді кайте.міз деп сурайды. Мен 
оған Бойдың сүйегін бүгін түнде тенізге тастаймыз, ал сен казір 
тас жыйнап кайыкка сал дедім. Өліктің суға тез батып кетуі үшін 
тастың неғурлым көп болғаны жаксы болатынын кыска ғана айт- 
тым.

Ульсонға бул тапсырма унай койған жок, сондыңтан оған бір- 
неше дәлелдемелер айтып түхіндіруіме тура келді: біздің шіри 
бастаған өліктін денесін сактауға мүмкіндігіміз жок, өйткені бул 
жердегі ауа райы жағдайында адам өлісімен-ақ шірн бастайды. 
күндіз жергілікті адамдардын көзінше өлікті жерлеуге еш болмай- 
ды және тасты жерден терең шункыр каза да алмайсың, ал тайыз 
кабірді жергілікті адамдардың иттері тауып алып, ашыптастайды 
дегенді айттым. Акырғы екі дәлелім Ульсонның кулаган еңсесін 
көтергендей болды. Айтканымның бәрі толық орындалуы үшін, ек 
негізгісі, тастың жеткілікті болуын өз көзіммен көру үшін кайык- 
ка өзімнін барғаным орынды деп таптыы.

Будан кейін үйге кайтып, Бойдың кандай жағдайда жатканын 
көру үшін бөлмеге кірдім. Бөлме мүлде караңғы еді және сарнаған 
дауыс та естілмеді. Мен колыммен сыйпалап жүріп өлгелі жат- 
кан адамның білегін устадым. Тамыры соғуын тоқтатыпты. Мен 
еңкейіп, бір колыммен оның жүрегін басып, екінші колымды аузы- 
на устағанымда, оның жүрегінің де сокпайтынын, демі де біткенін 
байкады.м. Біз өзен жанында тас жыйнап жүрген кезімізде, өзінін 
ауырып жаткан кезіндегі сыякты, үн катпастан жан тапсырыпты

Мен балауыз шам жағып, өлікке карадым. Бой әдетте өзі уйык- 
тайтын калпында: аяғын жыйып, екі колын көкірегіне койған күй 
інде жатыр. Бой тірі кезде Ульсон оны үнемі урсып, жамандайтын 
еді, енді ол өте кайғырып, кудай жайында, оның кудайдың буй- 
рығын екі етпей орындайтынын әнгіме ете бастады. Ешнәрседен 
имену кажет болмаса да біз, екеуіміз де өлікті оятып жіберетіндей- 
ак сыбырлап кана сөйлестік.

Мен Ульсонга өзімнін әлдекашанғы ойымды айттым: әйтеуір 
өлген адам ғой, Бойдың бас сүйегін жарып, мыйын зерттеу үшін 
сактасак кайтеді дегенімде, Ульсон мүлде есінен танып, булай ете 
корме деп менен жалбарынып сурай бастады. Кырсыкканда кымы- 
ран ірилі дегендей, мый толык сыятын үлкен шыны ыдыс бізде бол- 
май шыкты.

Бойдың сүйегін алып кету мақсатымен, ойламаған жерде жер- 
гілікті адамдар келіп калуы, тіпті жай да келмеуі мүмкін деген 
оймен полинезиялыктың мыйын сактау ниетінен амалсыз бас
тарттым.

Бойдың сүйегін суық көрге беретін уақыт жетіп еді, бірақ б\м 
жумысты өте сактыкпен көршілеріміз ешнорсені сезбейтіндей 
етіп орындау керек.
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Маркумды үлкен екі капқа калай салғанымызды, тас сала- 
тын орын калдырып, каптардың аузын банлағанымызды, қараң- 
ғыда оны жиекке, каныкка апарғанымызды, сол көзге түртсе 
көргісіз караңғылықтың салдарынан төменге түсіп келе жаткан- 
да Ульсонның сүрініп жығылғанын, өліктің Ульсонның үстіне 
түскенін, өліктен кенін менің жығылып түскенімді, өлікті бір та- 
лай уақыт таба алмағанымызды, өйткені бізден гөрі өліктің ко- 
лайлы жерге — нак кумның үстіне сырғанап түскенін толық ай- 
тып жатпасам да болады. Өлікті тауып алғаннан кейін біз оны, 
акыр аяғында, қайыққа түсіріп, каптың ішіне екі путтай тас 
салдык. Муның бәрін караңғыда орындау өте колайсыз болды. 
Біздің сорымызға карай су тартылып қалған екен. Біз әрең де- 
генде ауыр кайықты тастардың үстімен сүйреп суға түсірдік-ау.

Біз ескекті қолымызға ала бергенде алдымыздан, ширек миль 
жерден Габина мүйісінен әуелі біреу, одан кейін екеу, үшеу... тіп- 
ті ондаған от жылтырап көрінді. Бул бізге карай жүзіп келе 
жатқан он бір кайык еді. Жергілікті адамдар сөзсіз бізге келе 
жатыр, егер олар қайықты көрсе бізге таяу жүзіп келетіні де 
даусыз. Олардың самаладай жаркыраған шалалары узын қапқа 
жарығын түсіреді де, жергілікті адамдар буған ерекше назар 
аударатындығы сөзсіз. Қыскасынан айтқанда, жергілікті адам- 
дардың Бойдың қайтыс болғанын білмеуі керек деген менің 
ойымның тап кәзір әшкереленетін мезгілі келген сыяқты.

— Бойды орманға жасырып коюға болмас па екен? — деді 
Ульсон. Бірак дәл кәзір тас толтырылып, өлік салынған капты 
ағаштардың арасымен алып жүру өте ауыр еді және жергілікті 
адамдар біз турған жерге ілезде келіп жететін еді.

— Қайықты тезірек есейік, мүмкін, көзге шалынбастан өтіп 
кетерміз, — дедім мен.

Ескекті екі-үш рет катты сілтеп қалдық, бірақ қайык орны- 
нан козғалмады. Қайық рифке тірелген немесе кайрандап 
калған болу керек. Папуастар уакыт өткен сайын жақындап 
келеді.

Біз барлық күшімізді салып ескекпен жер тіреп қайықты итер- 
мелеп бактық, бірак будан ешнәрсе өнбеді. Біздің муншалыкты 
кіріптаршылык халге жеткенімізге катты ызаландым; тіпті жа- 
йындардың өте көптігіне карамастан, мен кайықты кайраңнан алып 
шығу үшін суға секіріп түсуге де әзір едім.

Ақыр аяғында, маған қайығымыздың сыртқы бүйірін қарау 
керек деген таманіа бір ой келді; расында да менің қолым орны- 
мыздан қозғалтпай турған кедергіге барып тиді. Жағаға байлап 
қоятын кайықтың тумсығындағы жіптің ушы асығыста, қараңғы 
да барлығы жыйналмай тастардың арасында қалып, жиектегі 
буталарға ілініп қалыпты. Бізді жібермей турған да осы екен. Ме- 
нің қуанғаным сондай пышағымды ала салып, арқанды кестім де, 
к#йықты босаттым.

Біз қайтадан ескекті алып, катты есе бастадық. Жергілікті 
адамдар кешегі сыяқты, балық аулауға шығыпты; олардың оты
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барған сайын жакындай түсті. Тіпті олардың даусында естуге 
болатын еді. I

Мен кайыктың бағытын олардың алдынан кесе-көлденең уста- I 
дым, біз жергілікті адамдардың назарын аудармау үшін ескекті > 
шолпылдатпауға тырыстык. [

— Егер олар Бойды көре калса, олар оны біз өлтірген денді | 
де, екеумізді өлтіруі мүмкін, — деді Ульсон. I

Мен Ульсонның бул пікірін дурыс деп таптым да, дәл қазіргі | 
нинутта жергілікті адамдарға кездескім келмеді. Каныктарда . 
отырған жергілікті адамдардың саны, әркайсысында үш-үштен [ 
деп есептегеннін өзінде де отыз үш еді. Олар садакпен, найза- I 
'мен бакайшағына дейін каруланған, сондыктан өз күштерінін 1
басым екендігін біліп, дәл кәзіргі жағдайды жаксы пайдалануы I 
мүмкін. Алайда, біз де куралакан е.мес едік: екі алтыатармеч I 
бул барлык тобырдың быт-шытын шығарып, куып жіберуге 
болатын еді.

Біз жүзіп келеміз, кайығымызда жарыктың болмауы және 
жергілікті адамдардың колындағы шалаларының жарығы тек I 
таяу маңға ғана түсуі олардың бізді байкамауына себеп болса 
керек. Жергілікті адамдардың барлык назары балык аулауда еді. 
Түн тымык және өте каранғы болатын. Кайыктардағылардык 
жарығынан тынык теніз бетіне узыннан-узак сәуле түсіп тур. 
Ескектерді көтерген сайын судын сансыз көп тамшылары жарык- 
ка шағылысады.

Теніз тынык толкынсыз кезде оның бетінде саналуан, тама- 
ша өмірді байкайсың. Мен еотең, су бетіндегі жануарлардык. 
арасында жаналығы бар-жоғын білу үшін су алатын шелегімді 
ала шыкпағаныма аса катты кынжылдым, осыны ойлап келе жа- 
тып, кайыкта өлік бар екенін жэне оны жерлеу кажет екендігін 
мүлде умытып кетіппін.

Төніректегі көріністі тамашалап келе жатып, адамның бір 
сезімнен екінші бір сезімге тез берілетіндігіне ой жібердім.

Кайыктардын узап бара жатканын және бізді ешкімнің бай- 
камағанына куанған Ульсон менің ойымды бөліп жіберді. Біз 
жайбаракат жүзіп келіп, акыр аяғында Габина мүйісінен бір 
мильдей жер өттік те, өлік салынған капты теңізге тастадык. 
Кап суға лезде батып кетті, мен ондаған жайын осы түннің өзін- 
де-ак онан түк калдырмайтынын білемін.

Бул жолы кайығымызды жайлап есіп үйге кайттык. Түннік 
каранғы болуынан және су тартылып калғандығынзн тағы да 
кайыкпен узак әуре-сарсан болуға тура келді. Ульсон ас әзірлей- 
тін лашыктан от тауып алып, шай әзірлеуге кетті. Кәзір шай әзір 
де шығар, осы акырғы сөзімді жазып бітіріп ракаттанып шай 
ішпекпін.

14 декабр^
Орнымнан турғаннан кейін Ульсонға лашыктағы оның бөлме- 

сін Бойдың бар кезіндегі күйінде калдыруға, егер жергілікті
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адамдар келе калса, оның өлімі жөнінде ешнәрсе айтпауға буй- 
ырдым. Көп кешікпей Туй мен танымайтын екі адамды ертіп кел- 
ді; олардың біреуі баспалдактың төменгі сатысына шыға беріп 
■еді, мен оған сенің орның баспалдак емес, үй алдындағы алан 
деп көрсеттім, ол тез секіріп түсіп, алаңға барып отырды.

Туй тағы Бой туралы әңгіме бастады, егер мен Бойды Гумбуға 
жіберсем, өзімен бірге келген адамның оны сөзсіз жазатынын 
-бар ынта-жігермен түсіндіре бастады. Мен оның сөзін тойтарып 
тастадым.

Олардың пікірін Бойдан аудару үшін. және олардың әсер 
алу сезімінің кандай екенін байкау үшін бір тәжрибе жасауға 
■ниетім кетті.

Мен шынаяктың табағын алып, әбден сүрттім де оған азғана 
спирт куйдым, оны верандаға койып, конактарымды шакырдым.

Будан кейін бір стакан су алып, өзім бір урттадым да, жа- 
байы адамның біреуіне дәмін көруге бердім, стакандағының су 
екеніне оның көзі әбден жетті.

Отырғандар менің әрбір кыймылыма көз алмай карап отыр.
Мен табактағы спиртке бірнеше тамшы су куйдым да, спиртке 

от койдым. Жергілікті адамдар аузын ашып, демдерін ішіне тар- 
тып, таңдана касын какты да, екі кадам кейін шегінді. Будан 
кейін мен табактағы лаулаған спнртті баспалдакка, жерге шаш- 
тым. Жергілікті адамдар мені өздеріне де от шашады деп ойла- 
ған болар-ау, әйтеуір, ыршып кейін шегінді, олар осыдан кейін бу- 
дан да коркынышты тағы бірдемелерді көрерміз дегендей менің ка 
сымнан тайып турды.

Алайда, он мннут уакыт өткеннен кейін олар кайтып оралды 
және бул жолы бір топ адамды ертіп келді. Булар Бонгу мен Би- 
ли-Билидің және Кар-Кар аралының адамдары еді. Бул топтағы 
адамдар түрлі жаста болғандыктан ерекше назар аударарлыктай 
еді; олардың бәрі мерекедегіше киінген және кай жерлік екеніне 
карай әртүрлі заттан істелген саналуан әшекей тағынған. Мыса- 
лы, балык аулаумен аз шуғылданатын менің көршілерім негізінен 
гүлмен, жапракпен және өсімдік тукымдарымен безенген; ал 
теніздегі аралда туратын және теңіз жәндіктерін аулайтын Били- 
Били және Кар-Карда туратын адамдар улу мен балыктың сүйе- 
гін, тасбаканың, кабығын тағы басқаларды тағып алыпты.

Кар-Карда туратын адамдардың тағы бір ерекшелігі мынадай 
еді; олардың денесіне, әсіресе бастарына баттастырып турып ка- 
ра балшык жағылған, бір карағандз олардың терісі, шынында 
да кара екен деп ойлайсың, бірақ тек басын ғана бояғандарды 
көргенде денесінің каралығы колдан жасалғанына және Кар-Кар 
аралында турушылардың денесі жағада турушылардан болмашы 
ғана каралау екеніне көзің әбден жетеді.

Бонгуда туратындар өздерінің кара түсті конактарынан өз- 
геше болу үшін бүгін кызыл кына жаккан; шаштарына да, карла-
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рынлағы білезіктеріне де, ' 
балтырларына ла кытай- I 
лык раушан гүлін қыс- I 
тырған. |

Келгендердің еаны кы- |  
рыктан аз емес еді, олар- |  
дың ішінде үш-төртеуі- I 
нің түрі әдемі. Олардык [ 
әркайсысының шаштүюі- |  
нің езгерлерден ерекше 
бір айырмашылығы бар. 
Олардың шаштары түрлі 
бояумен—карамен немесе і 
кызыл бояумен боялып, 
түрлі тотылардың, каз- ! 
уардың, көгершіннің және 
ак әтештердің саналуан I
канаттарымен безелген. 
желкелеріне тарак кыс- I 
тырылған. Кар-Кардан I 
келген конактардың көп- I 
шілігінің кулағында Жана I 
Гебрид және Саломон I 
аралдарындағы адамдар I 
тағатын дөңгелек сырға- I
сымак үлкен бірдемелері I
бар. I

Қонактар менің жанымда екі сағаттан аса уакыт болды. Булар і 
Туйдан жанатын су туралы естіп, бәрі де оны өз көзімен көргісі I 
келген көрінеді. Туй конактардың бәріне, менен «судың калай 1
жанатындығын» көрсет деп жалбарынды. I

Оиың тілегін орындағаным оларға ерекше әсер етті: келген- I
дердің көпшілігі менен «теңізді жаға көрме» деп өтініп, дүрлігіп | 
каша жөнелді, көптеген адамдар таңданғандарынан естері кетіп, 
орындарынан тура алмай калды, егер орындарынан турам десе | 
де, естерінің кеткендігі сондай, аяктарын тең басып тура ал- 
мас еді. Олар таң-тамаша калып, айнала карап, жерге кағып 
койғандай козғалмай тур. ,

Олар кетерінде мені Қар-Карға, енді біреулері Сегуге, Риоға і 
және Билн-Билнге өздеріне қонакқа шақырды, сөйтіп, біз доста- 
сып айрылдық. I

Кар-Қар мен Били-Билиден келген бірнеше жергілікті адам I 
ғана менің касымда калды; олар іріңдеп шыбын үймелеген жара- 
ларын таңу үшіи «гаре» (тері) сурады; олардың соңынан бір 
елі калмай ушкан шыбындар кағуды тоқтагса-ак болды жара- 
ларына жабысып, олардың мазасын алады, жанын қыйнайды. 
Мен оларға жеткілікті дәрежеде көмек бере алмадым, сонда да 
жараларына карбол суын жағып, байладым да, уакытша болса
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да шыбыннан сактап, тартатын азабын жеңілдеттім. Олардын 
ішінде біреуінің жарасынан жүздеген қурт алдым, әрине, бул 
жабайы адам маған алғыс айтуға тиісті де еді.

Мен әкееі алып келген бес жасар бір баланың аяғындағы 
жарасын әбден укыптап жуып, байлап бердім. Әкесінің көңілі 
босап, маған өзінің алғысын білдіргісі келіп, мойнындағы улу- 
дың кабыршығынан істелген маржан-моншактарын алып, менің 
мойныма таккысы келді.

15 декабрь

Били-Билиден тағы да аурулар келді. Олардьің біреуі безгек- 
пен ауырған көрінеді. Әрине, мен безгегі устамаған кезде хина 
бергім келді де, оған келіп, «оним» (яғни дэрі) беремін деп ым- 
мен түсіндірдім; бірақ ол мен берген дәріден өлемін деп, басын 
қатты шайқай бастады. Жергілікті адамдар жараға жағатын дә- 
рі-дэрмектерді өте жоғары бағаласа да, қандай да болса бір 
дэріні ішүден мейлінше шошынады.

Маркум Бойдың артында өзі пайдаланып жүрген хош иісті 
бір шөп салынған, кокос майы куйылған бутылка калған еді. Би- 
ли-Билиде турушы бір адам аркам мен иығым (ревматизм 
болса керек) катты ауырады деді. Мен оған ішінде майы бар 
бутылканы беріп, калай жағатынын түсіндірдім. Ол іле-шала 
майды денесіне жаға бастады. Ең әүелі ол денесіне майды ракат- 
танып жакты да, кенет бірнәрсе есіне түскендей тоқтай калды. 
өзім білмейтін «онимді» жаксам өліп кетермін деп ойлады ғой 
деймін, берекесі кашып абыржый бастады. Ол өзінің жанында 
отырған адамга бассалып, жанағы дэріні оның арқасына жаға 
бастады, будан кейін, нағыз жынды адамдай атып тура келіп. 
жанындағыларға жүгіріп барды да, олардың әрқайсысына май 
жага бастады. Ол егер өзіне бірнэрее бола калса, баскалар да 
сондай халге душар болсын деген тужырым жасаса керек. Оның 
қылыгына таң-тамаша болған жолдастары не ашуланарын, не кү- 
лерін білмей дағдарысып турып қалды.

Били-Билиліктердің сөйлеген сөздерінің бул жердегілердін 
диалектісінен (Бонгу, Горенду мен Гумбулыктардын) өзгешелігі 
барлығына бүгін менің көзім әбден жетті, тіпті Бонгу дналектісі- 
не мүлде уксамайтын бірнеше сөзді жазып алдым.

Олар Самаода турушылардан гөрі бозғылттау, әнеугі келген 
шал өзінің балаларын ертіп тағы да келді.

18 декабрь

Жергілікті адамдар көзге түспейді. Мен жакын манда, көрші 
жок жерге орналасканым жаксы болды-ау деп, ішімнен жиі ойлап 
коямын.

Бүгін менің төсек орныиа пайдаланып жүрген корзинкала- 
рымның біреуіне салынған киімдеріме көзім түсті. Бул кнімдерім- 
нің көп жерлеріне кара дак түскен, дағы бар жерлерді саусакпен
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түртіп тесуге болатын ед:. Әрине, бул менін кінам: үш ай бойы 
на киімдерімді сілкіп, далаға кою тіпті есіме келмепті ғой. Мен 
Ульсонға барлығын күн көзіне ілуге буйырдым. Киімдердің көб; 
пайдаға аспай калыпты. [

Бүгіп жергілікті адамдар менен Бой кайда деп сурады. Мен '
оларға: I

Бой арен (Бой жок) — деп жауап кайыртым. I
— Сонда оның кайда кеткені? — деген жана сурак берілді. ! 
Өтірік те айткым келмей, сонымен бірге, жерді де, тенізді де 

яускап көрсеткім келмей, мен әншейін ғана колымды сілтен салдык 
да. бурылып кеттім. |

Олар мені көкжиекті, алыстағы Россияны көрсетті деп білсе ке- і 
рек. Олар узак уакыт талкылап, акыр аяғында, Бой Россияға ушып 
кетті деген кортындыға келсе керек. Бірак олардың не ойлағанда- 
рын және «ушып кетті» деген сөзді не деп түсінетінін сурауға мүм- ( 
кіншілігім жок, өйткені жергілікті адамдардың тілін жеткілікті
білмеймін.

Бүгін өте кызыкты нәрселер алдьтм: жергілікті адамдардың та- 
мак жегенде пайдаланатын, сүйек куралдарын — пышак және екі 
касык орнына пайдаланатын аспаптарын айырбастап алдым. | 
Жергілікті адамдар «донганэ деп атайтын пышак шошканын : 
сүйегінен, узынша жука-етіліп жасалған, ал «шелюпа»1 сыякты ас- 
пап кенгурудің сүйегінен істелген. Муның ушы өткірленіп, жалпак- 
тау келіп, жука етіліп жасалған.

20 декабрі

Біздің лашығымыз кадімгі турғын үйге уксайды жэне онын 
ішіндегі жабдыктардың орналасуы ауа райының жауын-шашынсыз 
кезінде өте сүйкімді. Бірак жаңбыр жауғанда берекеміз кашады, 
төбенің әр жерінен тамшы 'ағады.

Бонгуда туратын жергілікті адамдар келді. Олар мен Бойлы 
әдейі Россияға жіберген екен жэне оның ушып кетуіне мүмкіншілік 
жасаған екен деп шынымен нанып калғанға уксайды. Жергілікті 
адамдар мені және шінара Ульсонды кереметтен жаратылғандар 
деп есептейді-ау деген ой менің көңілімнен екі елі кетпейді.

25 декабрь

Үш күн безгегім устады. Аяғымды тең басып жүре алмаған кез- 
де ғана күніне тек бірнеше сағат төсек тартып жатамын. Таткан 
нәрім тек кана хина; күн сайын бір грамын ішемін. Бүгін халім 
бурынғы күндерден тэуір. безгегім устаған жок, бірак дінкем ку- 
рып, әлсіреп калыппын. Аяғыма корғасын куйып койғандай көтеріп 
жүре алмаймын, басым жи-і анналады.

Ульсонның әбден іші пысып, елін сағынуда. Оған жалғыздык
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вте ауыр, мейліниіе жанын жеп барады. Онын әңгіме-дүкен курьіп 
отыруды жаны сүйетін. Ол өзімен-өзі сөйлесуге дейін барды, бірак 
бул оған жеткіліксіз көрінді.

Жалғыздыктың адамдарға түрліше әсер ететіндігіне канран 
каламын. Л\ен жалғыз болған кезімде ғана әбден тынығып, көнілім 
көншиді және безгегім устаған күндерде ғана болмаса, бул бай 
габнғатты жерде өте көңілді жүремін Тек жауап таба алмайтын 
мәселелерге келіп тірелгенде ғана катты кынжыламын, өйткені 
менің білімім жетпейді. Бишара Ульсоннын әбден берекесі кашуға 
айналды: үнемі дел-сал болып, уһлейді де жүреді; ол мунда кісілер 
жок және бул жерден ешнәрсе алуға да болмайды деп күңкілдейді. 
Ол адамға назар аударғыш көңілді күйінен айрылып, ашуланшак, 
күңкілшіл болып алды, жумыска немкурайды карайды: түнде он бір 
сағаттай уйктап, түскі тамактан кейін бір немесе біржарым сағат та- 
ғы уйктайды да, сонда («Баз Бевеп 5еһг піізегаһеі!» — деген пікір- 
ден танбайды.

Ал, бул жердегі бір кемшілік — малдан өнетін азыктың жеткі- 
ліксіздігінен екенін анғара бастадым. Міне, біздің тек өсімдіктермен 
көректеніп келе жатканымызға үш ай болды, мен күшімнің әлсіре- 
генін сезе бастадым. Бір жағынан, муның өзі безгектен болса екіниіі 
жағынан муның басты себебі, малдан өнетін азыктың жеткіліксіз- 
дігінен. Үнемі консервыны жей бергенсоң оның ешбір каеиеті кал- 
майды екен, тіпті мен оны жейін деп те ойламаймын. Жергілікті 
адамдармен карым-катынасымыз жаксарысымен-ак тамактың тү- 
рін ептеп болсада өзгерту үшін аң аулаумен шуғылданамын. Бул 
жердегі ең мол азык—шошка еті, бірак мен оны тіпті де жактырмай- 
мын. Кеше Туй Ульсон екеуімізге едәуір шошка етін берді. Әрине, 
мен өз үлесімді Ульсонға бердім, ол орнынан козғалмай отырып-ак 
табанд^ екі үлесті де жеп койды. Ол сүйегін мүжуі былай турсын, 
тіпті бүкіл куйкасына дейін (корі шошканың еті) жеп койды. Мен 
онын етті ракаттанып жеп отырғанын кызыға қараумен болдым, 
етті куштарлана жегенін көргенде адам жырткыш ац сыякты кы- 
зылшыл болады дегенніп кате емес екендігіне көзім жетті.

Жағаға келіп токтайтын жердің мейлінше нашарлығынан, ка- 
йыкпен жүзу өте кыйынға түседі.

Балта шабуға, бүкіл денеммен кыймылдап жумыс істеуге үй- 
ренгендіктен усак-түйек көріністердің суретін салу кезінде колым- 
ның икемі келмейтін болды, әсіресе, саусактарымды кыймылдату 
кыйынға соғады. Жаратылыс ғылымдарымен шуғылданатын мырза 
ретінде ғана емес, менің казіргі тіршілігімде, отын уатушы, асбас- 
шы, ағаш шебері де, ал кейде әрі кір жуушы, әрі матрос болу жиі 
кездесетін болғандыктан менің колым сонғы кезде өзінің нкемділі- 
гінен айырылып барады. Қолдарымның терісі түрпідей болуы былай 
турсын, тіпті, колымның өзі дөрекіленіп, әсіресе оң колым тарбыйып 
кетті. Әрине, колымның сүйегі емес, еттері толып кагайғандыктан, 
саусактарым барбыйып, колым көсеуге айналғандай

.V 0;і!5 І.евеп яеһг т  зегавеі*—Бүйткен өмір курысын-ак деген пікірді не 
місшілен айіканы.
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Менін колым Оурын да тым нәзік емес еді, ал казір ол суіелде- 
яіп, кара жумыстан және отка күйгеннен Оыт-шыт болып жарылы 
кетті: күн сайын ескі жарыгы жазылса, жаналан тагы да жарьи 
пайда болады. Мунын устіне менін әдеттегі істеріме төзетін ізы* 
тырнактарым осы кезде мортылдак сынгыш больш алды. Жаш 
арада мен ез тырнағымды турлі аспаптары жок және маган караш- | 
да жумысты кебіне колымен істейтін көрші папуастардын тыркагы [ 
мен салыстырып кердім. Олардын тырнағы менікінен әлдекао ‘ 
жаксы екенін, менін тырнагымнан үш есе калын екенін байкады [ 
(салыстыру үшін мен олардын және өзімнін тырнағымды кесіп ал- [ 
дым). Әсіресе, олардын бас Оармагынын тырнагы өте калын екеда • 
тырнактарынын орта шені шет жактарына караганда едәуір калкі. ( 
Ьуган Оайланысты тырнактын шет-шеті орт-асына карағанда тез сы- 
нады жане жергілікті адамдардын арасынан жырткыштардыа тіі- 
гьіна уксайтын тырнактарды кездестіруге болады. |

27 декабрь і

Жергілікті адамдар менен сурап алған акнамен өздерінін жүз- I 
дерін көріп, артык деп есептеген шаштарын жулып турғанда, ш
олардын Оіржак буйірінде салбырап журетін капшыктарынын 6і- 
реуінен ішіндегі Оуйымдарын көрдім. Ерлер капшыкты солжн , 
иыгына асынып жүреді.

Капшыктыи ішінде көптеген кызыкты нәрселер бар екендігіз 
кердім. Үлкен екі донганнан’ баска, онын ішінде рычаг немесе і 
гшшак ретінде пайдаланатын Оіржак ушы өткірленіп жасалғач і 
суйектер де бар еді; кішкене бамбук кутышасынын ішінен еткір 
төрт сүйек шыкты, булар іскек, ине немесе біз орнына колданыла- 
тын аспаптар болса керек; будан кейін жергілікті адамдаріш 
кокосты кыру үшін пайдаланатын асгьшы кабаты ирек-ирек улу- 
дын сүйегі табылды. ,

Мунымен бірге, капшыктың ішінен касык орнына пайдаланыла- I 
тын жас кокос жанғағынын узынша келген кауызшасы шыкты; 
акыр аяғЫнда, бір кезде мен берген үлкен шеге көзіме түтсті, м |  
таска кайралып, әбден өткірленген және ағаштын кабығына мукы- |  
ят оралған; шегені бул түрінде біздің орнына пайдалануга болады. I 
Бул аспаптардын барлыгыда арнаулы максатка пайдалану үшія 
өте колайлы болып істелген.

Жергілікті адамдар сан-алуан әшекейлерді, мысалы, білезічгери 
(саго) немесе шаіиты біріктіретін өсімдік талшыктарынан узыниіа 
шашбауды (дю) өге шебер өреді. Бірак олардың камыстан төсеніш I 
тоқымайтындығына таң каласың, буған кажетті матерналдар (пан- ; 
дамус жагіырағы) өте көп. Төсеніштің кажетсіздігінен бенемесеоны :

'Д  о н ғ а н — қанжар сыякты қазуар немесе адам сүйегінен істелгея 
өткір ушты аспап; кейде шошканын немесе иттің жалпак сүйегінен кашау 
тәрізді өткір жүзді болып жасалады. Жергілікті адамдар донғанмен шнкі 
ж<ше пісірілген жемістерді шебер кеседі.



токып отыруға шыдамдары жетпейтіндіктен бе, әйтеуір неге токыл 
иайтындығын біле алмай-ак койдым.

Кокос жапырактарынан токыған корзиналары полинезия корзи- 
наларына өте-мөте уксайды. Жергілікті адамдар бул корзиналарды 
өте укыпты устайды; расында да, тастар мен сүйектерден жасалғав 
турпайы аспаптардын ғана көмегімен істелетін буйымдардың кай- 
кайсысы болса да, оларға онша онайға түспейді. Мысалы, шеңбері 
он төрт сантиметр ағашты кесу керек болса, оны екі папуас, егер 
олар ағашты укыптап кесіп алғысы келсе, өздерінің тас балталары- 
мен ең кемінде жарты сағат шабуына тура келеді. Олар барлын 
әшекейлерді балта сыякты кайралған тастармен немесе улудын 
қабыршағының жаркыншактарына немеее таска кайралған сүйек- 
термен істеуіне тура келеді, осындай жабайы аспаптармен олардын 
әжептәуір лашыктармен кайыктарды жасайтынына таңданасың
кайықтарына кейде әп-әдемі өрнектер де салынады.

Оюлардың түрліше және әдемі болатындығын көргеннен кейік 
мен жергілікті адамдардың буйымдарынан кездесетін оюлардыв 
барлык түрін қағазға түсіріп алуға ниетім кетті.

28 декабрь

Мен кайыктың үстінде турған Туйдің үлкен ба.уасын — БонемдІ 
ганып, Горендудан өтіп бара жатқан кайыкты токтаттым. Ол бул 
күні танертең ерекше сәнденіп алыпты. Үлкен баскиім сыяқты етіп 
тараған шашына көптеген кауырсындар мен алкызыл кытай рауша- 
нын шанышқан.

Қайыктыц үстінде колына үлкен садақ пен найза устаған, Бо 
нем түрегеліп тур. Ол әр минут сайын садағын тартып калуға әзір- 
леніп, балыкты андып және кішкентай кайықтың шайкау ыңғайы- 
на карай әдемі кыймылдап тур, ол шынында да ерекше сулу еді 
Қарындағы жоне балтырындағы білезіктерге, сонымен бірге, бел- 
беуінің жан-жағына кыстырған жасыл, кызыл узынша жапырақтар 
(бүгін белбеуі мүлде кайта боялған, сондыктан да ол кып-кызыл 
еді) Бонемға мерекедегідей ерекпіе түр беріп тур.

Сәті түскені осы болар деп, жас папуастың әдемі түйілген ша- 
шын суретке салып алу үшін шакырғанымды айтканымда жер- 
гілікті адамдар зор ризашылық білдірді. Бонемнің шашына өрме 
гүл немесе алкызыл қытай рауша- 
нынан өріп істелген гүл тізбектері 
қадалған еді; әрқайсысына кауыр- 
сын кыстырылған кішкентай үш та- 
рак алдынғы жағына кыстырылып, 
гүл тізбегіне карай икемделген жә- 
не укыпты таралға/і шашты бірікті- 
ріп устап тур; төртінші үлкен тарак 
арт жагына иіліп турған этештің 
узын ак кауырсынын устап тур, бул 
таракка да екі алқызыл кытай гүлі 
кадалған, онын жанындағы жергі-
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Т1
Iлікті екі адамды менщ на 

замды алмауы үшін темек' 
бердім де, ас үйге барып | 
тартуға руксат бердім 
суретті салып болғаннанке 
йін, олардың айна сурағаь I 
тілегін орындадым. Айнань 
алғаннан кейін олардын әр I 
кайсысы кезекпенен шаш ’ 
тарын кайтадан түйді I

Бонем шашындағы барлык * 
тарактар мен гүлдерді алып || 
кей жерлері жабағысыякть 
уйысып калған шашын ул- 
кен таракпен дудыратып та |  
рай бастады. Будан кейі- | 
оның шаш бөрігі бурынғы I 
сынан үш есе үлкейді. I 
ол желкесіндегі бурымыь I 
(гатесси) созып, узарт I
ты. Сонан сон гүлдер меь . 
тарақтарды өзінің кара «па I 
ригіне» кайтадан кыстырып. 1 
айнаға карады да, өзіне-өз; I 
риза болып жымыйып күл 
ді, будан кейін айнаны I
көршісіне берді, ол да I
өзінше шашын кайта та I 
рап түйе бастады. (Менін I
б\л то I

лык айтуымның себебі: папуастардың шашы қандайлық епті
кыймылдардан кейін ғана барып, каукыйған бөрік тәрізді бо- 
лып шығатынын түсіндіру максатынан туды, өйткені Жаңа Гвинея- I 
ның түрлі жерлеріне кыска уакыт ішінде көз кырын тастап өте I 
шығатын саяхатшылар осы шаштарды көріп, антропологиялык оку I 
кітаптарында неше түрлі пікірлер айтып шатастырып келе жатыр). I 
Жергшікті адамдардың басындағы уп-усақ буйра шаштарынан, жу- I 
лып, дудыратканнан кейін, бес минуттың ішінде, саяхатшылардын I 
гыйпаттағандай, папуас нәсілінін кейбір «түр-түрлеріне» тән I 
«умсак шаш бөрігі пайда болады. I

Өзлерінін жүздері мен түйген иіаштарын айнадан көріп, әбден | 
сыланып-сыйпанған конактарым маған «э мем» деп айкайлады да, I 
кайыктарына кайтып кетті (Мен осы уакытка дейін бул сөздің не і 
екенін білмей-ак койдым). '

Ульсонның бүгін безгегі угталы. Мен сәл басымды көтере бер- 
генде ол тағы да ауруға шалдықты.

100



29 декабрі

Жергілікті адамдардын маған көптен бері жас кокос әкеліо 
Лермегенін естеріне салу үніін Горендуға бардым.

— Тамо рустардыц (орыс адамдары, «Витязьдын» матростары 
көптеген кокос ағаштарын кесіп тастағанынан, жанғактың азайып 
к.алғандығынан әкеліп бере алмай жүрміз,— деп папуастар жаш 
гармағай шуласып жауап кайтарды.

Олар асыра айтып турған болар және шынында да ағаш кесілгеь 
болса, тек болмашы ғана шығар деген ойымен, мен кесілген ағаш- 
тардың кай жерде екенін көреетуді сурадым. Жергілікті адзмдар 
ушып турып, тап деревняның жанында жатқан кесілген кокос қур 
иасы ағаштарына жүгіріп барды. Олар ағаштарды көрсетіп:

— Кокосты жеуге болады, бірақ ағаштарды кесу жақсы емес,— 
іеді.

Олардың айтканы дурыс еді, сондықтан да мен үндемеуге тиіс 
гімін.

іь ;2  а ;ы . і,  я н і і а р ь

1 январі

Түнде катты нажагай жарқылдады. Нөсер жауын түнде және 
күндіз бірнеше рет куйып өтті. Дауыл да катты болды. Алаңдь 
тазарткан кезде түбі шабылган және көп жерде үйдің төбесіне өр 
мелеп өскен шырмауық ағаштар қулап түсті; шырмауык ағашынын 
қатты қулап түскен біреуі лашықтың төбесін ойып жіберді жәш 
■үды өлшеп жүрген термометрімді сындырып тастады.

2 январь

Түнде түбімен қопарыла гүрс етіп кулаған ағаш жылғаға кесе 
көлденен түсіпті. Көп күшжумсап жылғаны бутақтар мен жапырак 
тардан тазарттык.

3 я н в а р •

Туй плантаииядан қайтып келе жатып, маған бүгін кішкентай 
торай әкеліп берді; ит оны кажалап тастаған, бірақ жеп үлгірмеген 
көрінеді. Айуан етін анда-санда ғана көретін болғандықтан және 
Ульсонның бір жапырақ етке зар болып үнемі мазамды алуы себеп 
гі Туйдың бул сыйлығын каПыл алдым.

Кішкентай, арық айуан менін назарымды аударды; бул гт 
шошқаның жаңа түрі болатын. Оның денесінде кара-сур және жіп 
жирен дақтары бірімен-бірі кезек алмасып отырған: төсі, қарнь 
мен аяқтары ак болатын.

Мен торайдың басының терісін сыдырып алдым да, суретін 
салдым, содан кейін оны Ульсонға бердім, ол үйтіп, пісіруге кірісті.

Ет асумен және одан кейін етті жеумен шуғылданған Ульсонды



көргенде адамның кызьышыл аң сыяқты екенін анық көруге баіа- 
гын еді. Я, бір кесек еттің қаншалықты кунды екенін айтсаншы!

Будан екі-үш күн бурын, папуастардын шашынан курастырғав 
өзімнін коллекцияларымды қарап отырғанымда, бірнеше қызықфак- і 
тьшарды аныктадым. Бас шаштарының өзгеше болып өсуі папуас I 
гукымдас адамдардың ішінде ерекшелік болып есептеледі. Папуас- | 
тардың денесінде жүн топ-топ немесе бөлек-бөлек шокболыпөседі- | 
міс деген пікір маған әлдекашаннан-ак шындыкка ешбір жанасымы |
«оқ сыяқты болып көрінетін-ді. Бірак, менің көршілерімнін аса • 
үлкен «паригі» шаштың калай өсетінін өз көзіммен көруіме мүмкін- I 
дік бермей-ақ жүр. Мен үлкендердің мандайындағы, желкесі мен | 
мойнының жоғарғы жағындағы шаштардың орналасуын үнемі , 
бақылап жүріп, шаштың топ-топ болып шоғырланып өспентінін бай- | 
кадым, бірак шашын кыска етіп кырыққан жергілікті адамның ба 
:ын әлі күнгедейін көре алмадым. _ |

Түскі тамактан кейін, өзімнін аспа төсегіме жатып, тез уйыктап 
кеттім. Менің төсегімді самал жел тербетіп турды. Унқтап жатып I 
мен өзімді шакырған бір дауысты естіп оянып кеттім, шакырған |  
адамның кім екенін көргенсін орнымнан тез ушып тура келдім. Бул I 
Бонгудан келген Колле мен шашын өте кыска етіп кескен тоғы? 
■касар ер бала Сырой еді. I

Мен баланын басына зор назар аударып карап шыктым да, өзі- 1 
ие ең манызды болып көрінген жерінің суретін салдым. Мен Сы- I 
ройдың шашының калай орңаласканын узакуакыт және үңіле қа- I 
рағандығым сонша, менің папуастарымның зәресі жаман ушты, олар I 
кетуге тиіс екендіктерін маған хабарлауға асықты. I

Папуастардын шашы бөлек-бөлек немёсе шоғырланып өспейті I 
тіне кәдімгі өзіміздің шашымыз сыякты екеніне әбден көзім жепі I 
<өп адамға менің 6үл зерттеуімнің оншама манызы жоқ болып | 
көрінуі де мүмкін, бірак бул менің уйкымды ашып, едәуір рухым 
іы көтеріп тастады. _ I

Горендудан келген бірнеше адамдар кайтадан зерттеу жумысы 
иен шуғылдануыма себепші болды. Лялу менен айна сурап алып. 
ернінің үстіне төне өскен муртының талдарын, сонымен бірге бүкіл 
касын жулуға кірісті; ол әсіресе ак шаштарын уқыптылыкпен
жулды. I

Өзімнін коллекпиямды толыктыруды ойлап, мен іскек әкеліп 
жулысуға көмектесейін дедім, ол өзінін ризалығын білдірді. Мен 
эрбір тал шашының түбін көру үшін бір-бірлеп жула бастадым. 
Папуастарлың шаштары европалыктардікіне карағанда едәуір жі- 
ңішке екенін және шаштарынын түбі кысқа болатындығын бай 
садым. I

4 ян.вар>

Сонғы екі жума бойы. ясіресе танертенгі сағат оннан тус кайтз 
:ағат беске дейін едәуір салкын жел соғып турды. Бул жерде мун- і 
іай жел октябрь мен ноябрьде сирек болады, сондықтан кәзір күн : 
»дәуір салқын.



Ульсон мені балык аулап келуге әзер дегенде көняірді, біряк 
менін алдын-ала ойлағанымдай-ак бірде балык іліпбей-ак койды. 
Горенду мен Бонгудын адамдары ла балык аулаумен шхтылданды. 
Мен олаолын балыкты калэй аулзйтынын көру үшін кайыгымлы 
жакыннан көрінген үш отка карай бурдым. Едэуір жакын келгенде 
мен адарға дыбые бердім; кайык үетіндегілер абыржып сасып кзл- 
ды. Көзді ашып-жумғанша оттарын өшіріп, кою каранғылыкта жи- 
екке карай танып берді.

Жергйдікті адамдардын кашып кетуі жэне жарыкты кенет өші- 
руінің еебебі—каныктарда эйелдер де болған көрінеді, мен жакын- 
дап келгенде олар әнеддерді жнекке шығарып та үлгеріпті. Мен 
муны әйелдердің абыржып шыккан дауеынан білдім.

Дегенмен де, кайыктар кайта оралды. Екі мннут өткеннен кейін 
біздің кайығымызды ондаган кайык коршап алды. балык аулап 
жүрген жергілікті адамдар маған бір немесе екі балыкган беріп 
жатыр. Будан кейін олар әрірек жүзіп барып, кайтадан балык 
аулауға кіріеті.

Әрбір каныктын үстінле узынша етіп буылған швп жатыр. 
Каныктың тумеыгында турған жергілікті адам, бул буда шөпгер- 
ді бірінен кейін бірін жагып, судың бетіне жарык беріп турды Ка- 
йыктын үстінде узындығы еегіз, тогыз футтык үшкір таяғы бвр 
екінші бір адам да түрегеліп турып колындағы узын таягын еуга 
сүнгіткен саііын таяктьш ушына ілініп шыккан екі немесе үш балык- 
ты аяғының ушымен кайықтың ішіне сыдырып тастап турды. Ол ко- 
лындағы іетік таякты суға жиі сермеп лактырады. Буд.чі кейін ол 
іетік таяктың төрттен бір бөлегі ғана еуга батады, огац кайықпен 
жүзіп келіп жакындайды да суырып алады. (Таяк суға батканнан 
кейін балык іліп алеа, судан өзі көтеріліп шыгатын, кәдімгі тік 
күйінле дерлік жүзіп жүретін етіп жасалған, ал балыктяр оныи тіс- 
терінің арасына кыстырылып калады). Ал үшінші папуас каЛықтын 
бас жағында отырып. оны жүргізіп отмрады.

7 янаарь

Күні бойына жанбыр кунып турлы жоне күп салкын боллы. Қай- 
тадан безгегім устай бастады, бүгінніц өзінде екі рет устады. Әрбір 
бес минут өткен сайын тула-бойымның калтырауы жиілей түсуде 
Өте жылы киінгеніме карамастан (бумазейден істелген екі көйлек, 
екі шалбар киіп, ал тіземе, аркама көрпе оранғанмын) тонып отыр- 
мын, барған сайын тона түсемін жэне көзім буллырап басым кат- 
ты айналады. Тек сол колыммен маңдайымды катты кысыпотырыгі 
ғана жазу жаза аламын.

Кеше узакты күн бойына және бүгін түстен былай карай сағат 
алтыға дейін ешнәрсе істеуге муршам келмеді; басым каггы ауы- 
рып, тек төсек тартып жатып, безгегімнің кайталауын төзімділік- 
пен күтумен болдым. Сағат алты шамасында денем әжептәуір 
сергіген сыякты, бірак көп узамай-ак жарты сағат өткеннеи кейін 
безгегімнін кайта устай бастағанын сезе басталым. Отыз терт са- 
ғаттын ішінде үш рет безгегім устағанда. 4 грамм хинин жуттым
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(әркайсысы 0.5 мөлшерде) шынында, Жана Гвинеяны баскалардан 
корғап турған жергілікті халыктар да, тропикалык ыстык та жә- 
не калың ормандар да емес, жергілікті халыкты иіетелдік баскын- 
шылардан корғап турған — өнінді куп-қу етіп, бүкіл денеңді діріл- 
дететін, сонында дененді оттай жандыратын безгек болып есептеле- 
ді. Ол жана келген адамдарды күннің алғашкы сәулесімен және 
шанкай түстегі әуе айналып жерге түсетін ыстығымен ауыртады; 
ол, тағы күн батар алдындағы акырғы көленкеден сактанбаған- 
да қауіпті; безгектін устауына самалды сүттей жарык айлы кеш- 
тер де, суык желді түндер де ешкандай кедергі жасай алмайды. 
Тіпті, өте-мөте сактанып жүрген адамнын өзіне де бул безгектен 
кашып кутылу оған онай түсе коймайды. Адам бастапкы кезде без- 
гек болғанын сезбейді, бірак узамай оның аяғы корғасын куйып 
койғандай ауырлап, басы айналып. ой ойлаудан калады, аяк-колы 
муздап калтырайды, көзі жарыкка карай алмайды, еріксіз жумыла 
береді. Әлде нендей қоркынышты көріністер көз алдына елестеп. 
жайлап кана, көңілсіз өтіп жатады. Дененің муздап калтырауы бір- 
те-бірте азайып, ыстыктык барған сайын арта береді, ал елестер 
кыяли көріністермен уштасады.

Басым өте ауырып отыр. будан эрі жазайын десем де колыя 
икемге келмей дірілдейді. Қазір небәрі сағат тоғыз, бірак анау-мы- 
наумен айналысуды койып. төсек тартып жату колайлы деп тауып 
отырмын.

Безгегім устады. 8 январь

Безгегім устады 9 январь

Безгегім устады 10 январь

11 январь

Бес күн бойына безгек әбден мазамды алып-ақ болды. Кеше жә 
не бүгін небэрі бір-бір-ак реттен безгегім устайтын болды, ал бүгін 
танертен безгегім женіл устады. Бүгінгі халім әлде кайда жаксы, 
тек тізем калтырайды. Безгек устағандағы халімді толык айтып 
жатпас едім, бірак бул жакка саяхатка шығам деушілер үшін муны 
білудін пайдасы зор. Бул күндердің ішінде басым шаншып катты 
ауырғанын және тамакка, дәлірек айтканда колымдағы бар тамак- 
ка мүлде көнілім шаппағанын айтсам да жеткілікті болар. Мен нәр 
татпадым (Шаймен нан орнына суык таро жедім), сондықтан аш- 
тыктан мейлінше әлсіреп калдым, буған карамастан, Ульсонды ша- 
кырғым келмей, төсектен еденге акырындап өзім түстім. Егер мен 
бойымды жазып, аяғымды баса калсам, сөзсіз кулап кетер едім. 
Күн сайын үш рет ауа райын бакьілау корытындысын жазу үшін екі 
колыммен жер таянып, верандаға еңбектеп барамын.

Бул өткен күндер ішінде мен мүлде есімді білмесем кеоек, сон- 
дыктан да хинаны мезгілінде ішпеппін. Д\іне осының өзі безгектін 
узакка созылып кетүіне себепші болганға уксайды.

Ләрі ііикенле іиашпай-төкпей касыкты аузыма апару үшін бір ко-
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лымлы екінші колыммен сүйеуіме тура келді, өйткені колдарым 
катты калтырайтын еді. Кеше басымныц катты айналғаны сондай, 
орындыкта отыра алмадым, ал безгегім устаған кезде көзім мен 
маңдайым едәуір ісетін сыякты. Бүгін ептеп жүре бастадым, маң- 
лайыммен көзімнің төңрегіндегі ісік аздап кайтуға беталған көрі- 
неді.

Өткен күндердің ішінде маган элденеше рет жергілікті адамдар 
келіп кетті. Менің наукас екенімді олар білмеуі үшін әрен деген- 
іе есікке барамын, бірак олардың келуін сирету үшін кабағымды 
шытып, оларға азғана темекі беремін.

Менің ауырып жаткан кезімде, біздің ештеңеге муршамыздың 
келмегеніне Ульсон буртыңдап әбден тынышымды алып болды. Ол 
егер сенің ауруың узақка созылып кетсе, халіміз нендей болмак 
леген сурактарды койып, мазамды алып, берекемді кашырды. Мен 
ауырып жатканда Ульсон маған титтей болсада пайда келтірмеді. 
У.енің өзім де жанымда біреудің болуын, бағып-күтуін сүймеймін. 
сондыктан ауырған кезімде жалғыз болғанымды артык көремін, 
бірак Ульсон бул жөнінле менен де асып түседі. Сонғы бес күннін 
шлнде ол менен неге көнілімнін шабатындығын бір рет келіп те су- 
раған ел:ес. Сондыктан ла шай каннагып бер деп өзімнің буйрык 
беруіме тура келді1.

Сағат он екі шамасында Бонгудан бірнеше адам келіп, мені 
ездеріне шакырды. Келгендердің біреуі карны ашып, тамак ішкісі 
келгендігін айтты. Мен оган маған сыйлыкка тарткан өзінің коко- 
сын бердім.

Ол жаңғактың жасыл кабыгын әуелі балтамен, одан кейін дон- 
ганмен шауып алып, менен табир (агаш ыдыс) сурады. Д\енде та- 
бир жок еді, сондыктан оған шунгыл тарелка әкеліп бердім. Кокос- 
гы сол колына устап отырып, таспен урғанда жаңғак как ортасы- 
чан жапылды. Ол жаиғакты тарелканың үстіне устап тең етіп екіге 
бөлгенде, жанғактын суы тарелкаға акты. Оның жанына жолдасы 
келіп отырды, екеуі де дорбасыиан ярураларын (улудын кабыршы- 
ғы) алып, жас жанғактын ішіндегі снлін кырып, шубатылған суйык 
шірінді кокос суына косты Аз уакыттың ішінде тарелкэ ак боткаға 
лык толды; жаңғактың әбден кырып тазаланған кабығын ыдыс етті 
де, жанағы ярураларын касык етті. Бул тамак өте таза әзірленілді 
және аспаптар да колайлы, карипайым еді. Сондыктан да, мен бу- 
рын өзім көріп жүрген баска барлык тамактарға карағанда кокос 
жанғағын тазалаудың, одан тамак әзірлеудін бул әдісін ерекше * *

ЬМаклайдың 7, 8. 9, 10 январьдл жазған күнделіктері және 11 январьда
*азған күнделігінің бір бөлегі орыс тілінде алғаш рет жарияланып отыр. 
Бул беттерді Мяклайдын өмірбаянымен шуғылданушы ағылшын Ф. Грннов 
Австралияның Корольдік тарихн коғамының кітапханасынан тауып алып 
«жалғыз өзі саяхаттаған адам» деген кітабында жариялады (Сидней, 1944). 
Бул беттерді Маклайдың өзі белгісіз бір себеппен күнделігінің негізгі тексті- 
сінен шығарып тастаған көрінеді. Миклухо-Маклай вз жазбаләрының 1 то- 
мын баспаға әзірлегенде өзіне тән кішіпенілділікпен ауырып жаткан кезін- 
аегі өзінін ауыр азап шеккенін толык жазғысы кел.мегендіктен бул беттерді 
ялып тастаған бапуы керек
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еларльш шакыруын Еабкл алдым. Ө зіче әліл 
ш журген көптегеа жәсзелелерлі аныктат тнгі 

\ йрегужгі каламымнын әжеятәутр болсала г ж г  оагыь
олаглын деревааларыа ә:дыгл мужЕікшілік Оерер деген оимен, 

дее нарад шығлта 5^'зрлым.
іЛеа Ьонпта кайығы,умев бар\-ды колайлы көрдім. Бовгуіыі 

«іанышіагы а.агь беткеклеу келіен :савык балатыз н:әне Егтты таі- 
*'ДШ бола «ллган кунде кайығымды жнекте ьалдырып кету кауітг 
е*ес еді С\ көтерілгенде толкын е д у ы к т ы  лезте-ак жкеғт.е гаығг 
рьш тастаған болар еді Бірак судын устіве ніліп төніп гірғг.* 
улкев агаш табыла кетті, муны жергілікті адамдар «субарн» дейл. 
кайыкты біз осы ағашка банлзд койдык. .Атаіика таяу келгензе 
мек икорьдын орнына колдашллып журген улкен тасты с\та тастаі 
н.ібердіу; будан кеиін кайыкты ту-мсык жағынан ағашка банлаии 
Сөктіп, оған енді ешкандан ка\іп жгж екеніне көзім жеткенаа 
ке&ін ғака деревняға карай жанбаракат беталдым.

Ьелуарынан с\ кеідіп турғэн бшнеше жергілікті адам мені жаеі 
ке алып шыгу ушін күтіп алды. Мен деревняға карай беталғаны- 
да Оалалардын бірегі менін таяу келіл калғанымды хабарлау уша 
деревня жакка жугіріп ала жөнелді. Менін сонымда жыйырма бес- 
ке жуык жергілікті адам келе жатты. К\мды жағадан дерезняп 
әбден сүрлеуі жеткен жалғызачк *:ол ташып келеді.ол теніз жгк 
тан көзге туспеп едь Алғашкы лашыкка бес калак.дай калғанп 
дейін уукда адам мекенденгініч білдірегіндей еідбір белгі жок, т» 
кілт б рылганда ғанэ нак жол бойығ.да тчрған бірінші лашыктьа 
төбесін гана көрдім. Будан өткенкен кейін мен жан-жағын ондаға:- 
лашык коршаған аланға келіп шыктым.

Күнделіктін бас жагынла папуастардын лашыктарынын канлаі 
болатынын жалпылама сыпаттап өткен е.тім. Лашыктар жаіпп 
сыякты, куркеленіп жасалған, олардын кабырғасы аласа және есік- 
тері кішкене болады. Терезелері болмағандыктан. іші каранғы



Олардың бірден-бір көп пайдаланатын мебелі — сэкі ғана. Бірак 
деревняда жеке семьялар туратын меншікті лашыктардан баска, 
коғамдык максатка арналған баска да курылыстар кездеседі. Бу- 
лар өзге лашыктарға карағанда едэуір үлкен және бнік, сарай сы- 
якты үйлер болады1. Әдетте олардың алды-артында кабырға бол- 
майды, ал кейде екі жак кабырғасы да жок болады, биік баганаға 
орнатылған, жерге тиер-тимес биік шатыры ғана болады. Бул жап- 
паның астында отыру жәпе уйыктау үшін бір жағына сэкі орналас- 
тырылған. Мунда кауымдык мерекелерге1 2 арналган ыдыстар да 
сақталады.

Бонгуда әрбір алаңда бір-бірден дерлік бул сыякты 5—6 кау- 
ымдык лашык бар. Буларға тек ерлер кіре алатын, клуб сыякты 
үй екенін кейіннен білдім.

Ең әуелі мені булардың біреуіне, ал одан кейін кезекпе-кезек 
бәріне апарды. Олардың барлығында да мені топ-топ папуастар кү- 
тіп карсы алды, оның бәріне де ерлер үшін бірнеше шылымдык 
темекі мен шеге, әйелдер үшін узынша кызыл мата тастап кетіп 
отырдым. Папуастар әйелдердің бәрін, тіпті бүгін де бір жерге жа- 
сырып койған болуы керек: әйтеуір олардың бірде-бірі меніңкөзіме 
түспеді.

Бонгу деревнясы Горендудан гөрі маныздырак: ол Горендудан 
ен кемінде үш еее үлкен. Гореидудағы сыякты, мунда да лашықтар 
кокос курмалары мен банандарлың көлеңкесіне салынған жэне олар 
бір-бірімен кыска сокпакпен уштасып, алаңдарды коршап орналас- 
қан.

Акыр аяғында, барлык деревняны аралап шығып, өзімнің бүкіл 
сыйлыктарымды үлестіріп бергеннен кейін үлкен барланың3 сәкіле- 
ріне барып отырдым, менің төңрегіме кырьікка жуық жергілікгі 
адам жыйналды. Барланың шатыры жерге бір футтай ғана тимей 
тур және ортасына мықты үш тіреу койылған; жан-жактарына да 
бағяналар кағылған, бул бағаналарға барланың шатыры бекітілген. 
Шатырдың бүйірі сырт жағына сәл шығып турады және ол әбден 
күрделі жасалған, оның ішкі жағы жиі, мукыяттап токылған тор 
сыякты. Мундай шатыр кандай нэрсеге болса да төзімді және онда- 
ған жылдар бойыыа сакталады деп айтуға әбден болады. Сәкілер- 
дің үстіңгі жағына эртүрлі кару-жарак асып койылған; кыш жэне 
ағаш ыдыстар аспа тактайдың үстінде тур; ескі кокос жаңғақтарын 
сәкінің астына үйіп тас.тапты. Муның бэрі де жыйнақы және сәнді 
сыяқты болып көрінеді. Сәл демалып, төңіректің бәрін карап шы- 
ғып, өзімнің түсінбегендерімді тілім жеткенінше сурастырып ал- 
ғаннан кейін, назар аударарлықтай бірер нәрсе табармын деген 
оймен маңайды аралауға кеттім.

1 Оларды буамбрамра деп атайды.
2 Буамбрамраларда музыка аспаптары —' «ай» да сакталады; Қабырғаны 

бойлай шошқаның жақ сүйегі мен балықтардын, бас сүйектері асылып 
койылған, бул шошқалар мен балықтар желінген мерекелі тойдық ескерткіші 
^олып саналады.

3 Автор бул жерде бул сөзді «лашык» деген сөздіи мағнасында пайда 
ланып отыр.
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Кол алысып, кайығыма кайтканымда кун еңкейіп калған-ды 
олар мені «э мем» деп шуылдасып шығарып салды.

Біз үйге келіп, барлык сыйлыктарды кайыктан тусірген кезіміз* 
де Ульсон бул сапарымызға, тіпті де көнілі толмағанын айтты. Ол 

—  Сыйлыкты аз береді: кокостар ескі, балык ағаштай катып 
сеніп калған, банандар шикі, оның устіне әлі кунге дейін бірде-бір 
әйел көрген жокпыз, —  деп буртындап, тускі тамакка буршақ пісір> 
ушін асүйге карай кетіп бара жатты.

15 янвсрь

Түнде нажағай жаркылдап, оңтустік 
батыс жактан уйткытып, өте катты жел 
сокты. Желдің күшті болғандығы сондай 
бүкіл орман жанғыра сусылдап, ауыт- 
ауыт кулаған ағаштардың гурс ете тус- 
кен дауыстары естілді, біздік лашығьі- 
мыздыи тебесін жел уйткытып тенізге

т

апарып түсіреді-ау деген де ой келді. 
Мундай тундерде рахаттанып уйыктай- 
сың: масалар жоктың касы және сал- 
кын да болады.

Сағат бірлер шамасында бірнәрсенін 
кулап тускен катты гурсілінен оянып 
кеттім, будян кейін біздің лашығымыз- 
дык төбесіне бірнәрсе куйылды. Мен 
есікке карадым, кою қаранғылыктан еш- 
нәрселе ажыратуға болмайтын еді; мен 
кайта жаттым да, тез уйктап кеттім. 
Алайда толкынның жарға соккан қатты 
дауысынан ерте оянып кеггім.

Сағат бес. Таң жана ата бастаған 
кезде баскыштын карсы алдындагы 
алацда, адам бойьшан биік кап-кара бір 
нәреенін жагканын көрдім: тунде жел- 
ден үлкен ағаш сьшып, нақ лашыктын 
аллына ку.пап тускен екен. Бул жакта 
ағаш кулағанда. ол өзімен бірге копте 
ген шырмауыктярды, тағы баска арям 
шөптсрді ала кулайды, кейде өзіне таяу 
ағапітарты немесе тым бо.пмағанда қу- 
лап түскен ағаштың шырмауыктары 
іліккен ку бутактарды ала түседі. Өзен- 
ге бару үшін яғ.чштарлы балтамен шап- 
қылап. жол салуға тура ке.чді.

Бул кун бос, бірак кажетті жумыс- 
гармен втті. Ульсоннын безгегі Устап, 
орнынан тура алмай калды. Сондықтан 
суға өзімнін баруыма, от жағыгі, шай



қайнатуыма, будан кейін үйдін төнірегінде келергісіз жүру үшін 
алаңдағы сынған бутактарды аздап тазартуға тура келді.

Ауа райын бакылап жазып алғаннан кейін және Ульсонға дәрі 
бергеннен сон менін екі сағаттай бос уакытым бар еді, сондықтав 
да кейбір анатомиялык жумыска отыруға мүмкіншілік таптым. Бі- 
рак сағат он шамасында танертенгілік жоне түскі тамакты эзірлеу- 
ге отыннын жок екені есіме түскенде, бул істі тастауыма тура келді.

Жеткілікті етіп агаш шауып алғаннан кейін, мен күрішті жуу 
үшін өзенге бардым, от жағып күрішті, оның күліне тәтті картопть 
пісірдім.

Танертенгі тамактан кейін демалу үшін жантайдым, бірак менін 
сиестамды1 бірнеше жергілікті адам келіп бузып жіберді, олар са- | 
ғат үшке дейін ештене істетпей, мазамды алды. Олардын біреуі 
маған орта белінеп суға батьіп турған кайығымды көрсетті; оныц 
ішіне жанбыр суы толып калыпты. Оны келесі күнге дейін бул кал- 
пында калдыруға болмайды, өйткені түнде тағы да жаңбыр жзуа 
калса кайык суға батып кететін еді. Мен селкостау жүріп, жарты- 
лай шешініп кайыкка бардым, кемінде жыйырма үш шелектей су 
төктім, әдеттенбегендіктен бе эйтеуір жаман шаршадым.

Су көйлегімді шешіп, сагатыма карадым. Сағат беске жакындап 
калыпты. Тағы да асүйге барып, түскі тамакты әзірлеу керек; 
әрине буршак пісіруге ниетім кеткен жок, өйткені оны пісіруге төрт 
сағатка жуык уакыт кетеді. Сондыктан тағы да күріш пісіріп кэрри 
әзірледім, картоп көміп, шай кайнаттым. Бул тамакты пісіру сағат 
алтыға дейін созылды, мунын өзі мені әбден жабыркатты. Тамакта- 
нып алсам да, тыныш тауып отыра алмадым: жанбыр сіркіреп жауа 
бастағандыктан кептіріп койған киімдерімді жыйнап алдым шамды 
әзірлеп тағы баска жумыстармен шуғылдандым.

Тіпті, шай ішкен кездін өзінде жумыс болмай калмайды; кант- 
тың таусылғанына бірнеше ай болды, ал онсыз маған шайдын еш- 
бір кадірі жоқ. Сонғы кезде шайды кант камысымен ішуді ойлап 
таптым. Пышак аламын да кант қамысынын кабығын сыпырып 
тастаймын, оны усактап кесемін де, шай ішіп отырғанда тэтті 
шырынын бірте-бірте сорамын.

Сағат сегіз кезінде күнделік жазуға кірістім. Сағат тоғызда ауа- 
ның температурасын, тенізге барып, өзен мен теңіз суының темпе- 
ратурасын жазамын, судың каншама жоғарыға көтерілгенін карап 
желдін бағытын байкаймын, муның бәрін журналға жазамын да, 
ракаттанып уйыктауга кірісемін.

Мен толып жаткан басқа күндерлін де мысалы есебінде бүгінгі 
күнді әдейі толык баяндай жазып отырмын, өйткені мундағы өз 
өмірімнің егжей-тегжейіне дейін умытып калсам Жаңа Гвинеяда 
ғылми жумысты мейлінше аз істегеніме өкінбеуім үшін кажет болар 
деп жазып отырмын.

17 январъ
Телумдардың суреттері мен бір барлапың кабырғасындағь 

әшекейлердің көшірмесін түсіруді аяқтау үшін Бонгуға баруғз
• С и е с т а демалу (испанша).
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^йғардым. Маған келе жатқан Туйға кездесіп, оған менімен еріп 
жүруді усындым. Ол ризалығын білдірді. Горенду аркылы өтіп бара 
жатканымызда бізге Бонем мен Дигу косылды.

Орманнан теңізге шығып алып, біз кумды ойпат жағамен жүр- 
дік. Су көтерілген кез еді, толқын кемерінен асып, калыц жасыл 
орманға келіп соктығып жатыр. Мен аяккнімімді суламау үшін, 
толкынныц кейін ееріпкен кезін ацдып гурып, бір жерден екінші 
жерге жүгіріп өтуге мәжбүр болдым.

Жергілікті адамдар жүгіруге тура келгеніне куанысты ма, неме- 
се мені жүгіре алар ма екен деп сынағысы келді ме әйтеуір, менің 
артымнан екі-елі калмай жүгірді. АДенің күш сынаскым келді де, 
олармен катар турып, бәріміз де жүгіріп ала жөнелдік. Жергілікті 
адамдар меніц не ойлағанымды тез аңғарып, жүгіре жарыскан кез- 
де менен сәл ғана артта калып отырды, бірак меніц аяктарым 
олардыц аяғынан әлдірек болып, озып шыкканыма өзімде тацкал- 
дым. Олар бес адам, олардыц бәрінің де дені сау, жас жігіттер еді 
және белбеулерінен баска үстерінде түк киімі жок; ал менің әдетте- 
гі киімімнен баска, аяғымда галошты шәркем бар.

Бонгуға келгеннен кейін, кабырғадағы суреттерді салып алу 
үшін тура барлаға бардым. Сурет салып болғаннан кейін мен жер- 
гілікті адамдарға бірнеше шылымдық темекі үлестіріп бердім, те- 
мекінің дәмін таткан сайын олар кумарта бастады, будан соң де- 
ревняны араладым. Менің келгенім бүкіл деревняға белгілі болса 
да, бул жолы әйелдер орманға кашып кетпей (бул алғашкы кезде 
болады ғой деймін), мен жакындап келген кезде лашыктарына 
тығылып қалады. Мен олардың бет әлпетін көре алмадым, ал дене 
қурылыстары еркектерге уксайды. Киімдерінің айырмашылығы — 
еркектер алдынан және артынан белеу байласа, ал әйелдер алжап- 
кыш сыякты бірнорсені байлайтын көрінеді.
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Мен кайтуға айналғанымда. маған бірнеше банан және екі ке 
сек ет берді. Ет көмірге какталып пісірілсе керек, олар екі тармак 
ағаштың арасына мукыят кыстырылған бір кесек ет — шошка еті, 
ал екіншісі — Ульсонға бер деген ет — иттің еті екен.

Үйге кайтканнан кейін тамак жегім келгенін сездім де, меь 
шошка етін Ульсоиға беріп, иттің етін өзім жеуге кірістім, жаргы 
сын Ульсонға калдырдым; иттің еті тым кара-кошкыл, түкті бірак 
жеуге жарамды болып шыкты. Ульсонға ит етін бергенімде алғаш 
кыда шошып кетсе де, кейіннен оны да жеп тынды. Куктың полини ! 
зия итінің еті шошка етінен жаксы дегеніне карағанда Жаңа Гвинек і 
итінің еті одан тәтті емес болса керек.

25 январі.

Д\ен алты күндей безгекпен ауырдым; безгек кайталап устай 
берді. Күніне бір неше рет жаңбыр жауады.

Д\ен кант тамырын әкелу үшін Горендуға кеттім. Жергілікт 
адамдар қант тамырын әкелу үшін плантацияға барып кайтканша 
мен бірнеше лашыктардың суреттерін салдым және жергілікті адам 
дардың суды калай сактайтынымен алғаш рет таныстым; ДЛалайғ 
архипелагының көп жерлеріндегі сыякты мунда да суды үлкенбам- 
букта сактайды екен.

Тек бүгін, осы жерде болғаныма бес айға аяк басканда ғанз 
папуастардың «таңертен», «кеш» деген сөздерді не дейтінін білдім. 
«түн» деген сөзді не дейтінін әлі білмеймін. ДАенің папуастарша 
«жақсы» немесе «жаксырак» дегенді калай айту керек екенін тек 
бүгін ғана білгенім күлерлік және өкінішті іс. Мен бул сөзді біле- 
мін деп ойлап, осы уакытка дейін екі рет кателестім және соны кай 
талап талай айтып та жүрдім. Әрине, папуастар мен ол сөэді айт- 
канда «жаксы» дегенді айткым келетінін түсінбеген шығар. Егер 
нәрсенің атынан баска бір сөзді үйренгің келсе, оларды айтканына 
түсіндіру өте кыйын. Д\ысалы, «жаксы» деген сөзді білгің келсе, оны 
не дейді деп калай түеіндіруге болар еді?

Сенің алдыңда турған жерг>лікті адам кандай да болса бірсөзді 
білгің келетінін түсінсді. Жергілікті адамға унайтынын білетін бір 
нәрсені бір колыңа, будан кейін екінші колына өзінше ол үшін еш- 
кандай кунсыз деп есептейтін бір нэрсені аласың; мунан соң оған ал- 
ғашкы буйымды көрсетіп, «жақсы» дейсін, муның үстіне бет әлпе 
тінмен риза болғандыкты бейнелейсін. Жергілікті адам орыс сөзін 
естігенде өзінше айту кажет екенін біледі де, келсін-келмесін бір 
сөзді кайталап айтады. Будан кейін екінші нәрсені көрсетіп, бет- 
аузыңды тыржыйтасың да, унагпаған пішінмен оны лактырып тас- 
тайсын. «Жаман» деген сөздің орнына жергілікті адам да бір сөэ 
айтады. Осы тәртіппен жергілікті адамдармен талай рет ымдасып 
байкайеын — айтылған сайын түрліше болып шығады.

Ақыр аяғында, әлде неше рет әрекет жасап, күдіктенгеннен кейін 
мен бір жергілікті адамға тап боллым. о.п менің сөзіме түсінгеніне 
көзім жетті, «жаксы» деген — папуастарша — «казь», деген сөз 
болып шыкты. Мен муны жазып алдым, умытпастан, оны екі ай
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бойына колдандым, мен бір нәрсені «казь» деп атасам, муны есті- 
генде жергілікті адамдар риза болғандыктарын білдіріп «казь», 
«казь» деп кайталап айтаіын болды.

Дегенменде мен «жаксы» деп айткым келетінін барлығы бірдей 
түсінбейтінін сездім. Буны үшінші айға кеткенде аңғардым. Осы 
кезде мен бул сөздің дурыстыгын тексеретін колайлы бір жағдайга 
тап болдым. Бонгуда меніңше өте уғыміал деп есептейтін бір кісіні 
кездестірдім, ол маған көптеген кызыкты сөздерді айткан болатын. 
Біздің алдымызда, лашыктың жанында, кыштан жасалған әжеп- 
т^уір ыдыс турды, буған жакын жерде екінші біреуінін сыныктары 
жатты. Д\ен кыш ыдысты жоне сыпыктарды алып, жоғарыда айтыл- 
ған тәртіппен сөздерді кайталап айгтым. Жаңағы жергілікті алам 
менің сәзіме түсінсе керек, ол аз ойланып турды да, екі сөзді айт- 
ты. Мен түрлі норселерді: бүтін жоне жыртылған шоркені, гамакка 
жарамды жемісті, ал екінніісіне тамакка жарамсыз жемісті көрсе- 
тіп сөздің дүрыстығын тексердім және ол сөзді айтып, — «Ваб?» деп 
сурадым. Ол үнемі «ваб» деп кайталап айтты. Акыр аягында, бул 
сөзді біліп алған шығармын деп ойладым. Тағы да бір айіа жуық 
уакыт «ваб» дсген сөзді колдапумен болдым, бүл сөздің де жа- 
рамсыз болып бара жатканын байкадым және тіпгі «казь» деген 
сөз жергілікті адамдарша темекіиің аты екенім, ал «ваб» деген сөз 
үлкен кыш ыдысты білдіретінін аныктадым... Муның үстіне, жергі- 
лікті адамдардың арасыида сізлің айткан сөзіңізді кайталап айта- 
тын әдет бар. Мысалы, сіз жаксы нәрсені көрсетіп «казь» дейсіз, 
жергілікті адам да сізге еліктеп «казь» дейді. Ал сіз ол өзіңіз айт- 
канды түсінді деп ойлайсыз, ал папуастар да сізді өз тілінізде сөй- 
леп тур деп ойлайды да, сіз қандай да болса бір нәрсені «казь» дсп 
атасаиыз, соны есте сактауға тырысып. кайталап айтады.

«Жаксы» деген сөзді — «а\'е» дейтіпін енді түпкілікті білген
сыяктымын — мен муны екінші бір одіспен білдім. буған тура он
күн уакытым кетті. Алғашкы әдіс іске аспай калганын көргеннен
кейін, мен папуастардың өзара әңгімелесіп отырғапын тышдантын
болдым жоне «жаксы» деген сөзді білу үінін «жаман» деген сөздің
мәнін білуге тырыстым, өйткені адам «жаксы» деген сөзден гөрі
«жаман» деген сөзді көп колданатынын білемін. Бул одіспен мен■»

дегеніме жеттім, бірак әлі де болса бул табысыма жете сенбеген- 
діктен, айла істедім, муның маған көмегі де тиді: мен жергілікті 
адамдарға тузды, ашы, кышкылтым норселердің домін тат\ға бер- 
дім. булардын доміи таткан адзм өз жолдастарына кандай сөз ай- 
татынын тыңдайтып болдым. Бул одігпеи мен «жаман», «нашар» 
деген сөздерді «борле» дейтінін біліп алдым. Барлығына бірдей тү- 
сіиікті болып шыккан «борле» деген сөздін көмегімен мен Туйдан 
буған карама-карсы айтылагып создіи «ауе» екенін білдім.

«Киринга» деген сөздін тари.хы будан да кызык. Жергілікті 
адамдар менімен сөйлескенде бул сөзді жиі айтатын, мен оны 
«әйел» деген сөз ғой деп ойлайгынмын. Тек жаңадан ғана, яғни, 
төрт ай өткенле ғана бул папуастардың сөзі емес екеиін білдім, ал 
Туй мен жергілікті адамлар муны орыс сөзі деп есептеген екен, 
кейіннен муның орыс сөзі еместігіне көздері жетті. Бул түсінбеушілік
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жзғдайдын кайдан пайда болып, неден шыкканын анык білмейяія.
Сондыктан да, папуас тілінін сөздігін жыйнау маған кыйын бо- 

лып жүр және бул свздік коры онша молая коймас деп те ойлай- 
мын.

Кант тамырын шайнап, сорудан тісін ауыратын болды, ал оны- 
сыз шайдын дамі жок. Окта-текте кандай да болса бір тәтті кәрсе 
жегім келеді, мунын неліктен екенін өзімде білмеймін.

ФЕВРАЛЬ
7 февраль

Келісім бойынша, Бонгуға бірге бару үшін сағат алтыларда ма- 
ған Туй келді. Туй бугін ғана батылы жетіп, бір тарелка күріш 
жеді, будан кейін біз жатға шықтык.

Горендудан Бонгуға бару үшін жағамен жүру кажет. мен жоға- 
рыда ескерткенімдей, су көтерілген кезде адамның аяғы су баіады.

Бонгудан тағы да бір үлкен телум талтым, дереу онын суретін 
салып та алдым. Саздан өте шебер соғылған кішкентай телумды 
үлкен телум колына устап тур. Мен оны үш бөлек темекіге айыр- 
бастап алдым.

Мен жергшікті адамдарга адамнын бас сүйегін та\ъш берііиер
деп дамыл бермей, тынышын ала бер- 
дім, бірак олар өздерінің айырбаска ал- 
ған түрлі кокыр-сокырларын көрсетіп, бә- 
рін де орыстар алып кетті деп нандырды 
мені. Акыр аяғында, жергілікті адамдар- 
дың біреуі маған адамның бас сүйегі 
осы жерде жатуы мүмкін деген бір бута- 
ны көрсетті. Бірак, не ол, не баска бір- 
де бір жергілікті адам оны алып бергісі 
кел.чеді. Бүдан кейін бутаға өзім барып, 
шошка мен ит сүъектерінің арасында 
жерде жаткан бас сүйекті тауып алдым. 
Жергілікті адамдар бірнеше кадаи кері 
шегініп, үрпиісіп тура калды. Олар бул 
жаксы ырым емес, бас сүйекті лактырып 
таста деді. Бул жағдайдың өзі және бол- 
машы бір усак-түйек үшін жергілікті 
адамдар 63 жерлестерінін бас сүйегін бе- 
ре салатындығы және олар үшін адам- 
нын бас сүйегінін онша кадірлі емес 
екендігін анғартты. Буған карағанда 
өзім алған бул бас сү'йек кандай да бол- 
са жау адамдікі шығар, сондықтан, ол 
қадірлі емес шығар деп ойлап едім, бі- 
рак бул жөнінде жергілікті адамдарға 
сурак қойғанымда, бүгл бас сүйек «тамо- 
Бонгу»1 екенін естіп танкалдым.

!Т а  мо Б о н г у  — Бонгу деревнясының адамы деген сөз.
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Мен будан кейін азык-түлік сатып алуға кірістім. Көптеген ба 
лык алдым, оның үстіне жаңа ғана пісіп келе жаткан банан б\так- 
тарын айырбастап алдым да, иығыма артып алдым. Акыр аяғын- 
да, екі телумды қалтама тығып, адамның бас сүйегін колыма ус- 
таған күйімде үйге беталдым. Жүгімнің ауырлығынан және тез 
жүргендіктен, мен жаман терледім, бірақ жоғары көтерілген су 
шылкылдап турған аяғыма өте бастағанда, мен катты тоңа бастаға- 
нымды, денем калтырап, басым айналғанын сездім.

Горендуға жеткен соң Дигуге банандар мен бірнеше кокос- 
тарды лишығыма жеткізіп салуды өтіндім.

Үйге келіп, су болған киімдерімді шешіп тастасымен-ак төсек- 
ке кулай кеттім, өйткені безгегім катты устады. Өн-бойым калты- 
рап, тісім-тісіме тимей сакылдағаны сонша, Ульсонмен бір ауыз 
сөз сөйлесуге муршам келмеді, ол мені өлейін деп жатыр екен деп 
корыкканынан өкіріп жылап, төсегіне кулай кетті, мен өліп кетсем 
өзі кандай халде болатынына кайғырған болар-ау. Безгектің мун- 
шалыкты катты устап. алты сағатка жуык уакыт ызғары кайтпай 
койғанын, дененің ыстығының ылғи арта беруін мен буған дейін 
көрген емеспін. Осы кезде мен бір кызык сезімге таңкалдым. Де- 
нем тоңуын койып, қыза бастаған кезде бір өте кызык сезім пай- 
да болды. Менің бүкіл денем узарып, барған сайын басым үлкейіп, 
лашыктың төбесіне жеткен сыякты, колым арбыйып саусақтарым 
жуп-жуан, үлкейіп бара жаткан сыякты болып көрінді. Мен бірте- 
бірте улғайып келе жаткан денемнің соншалыкты салмакты болып 
бара жатканын да сездім. Жэне бір қызығы өзім ояу жатырмьін: 
бул сандырак емес, анык түйсігім еді, бул жағдай бірсағаттай уа- 
кытқа созылып, мені жаман кыйнады. Безгегімнің өте катты устауы 
және мундай ғажайып сезімнің әсерін көпке дейін умытпаспын.

Сонымен аяғымды сулап, таңертеңгілікте саяхат кезінде катты 
тоңуым маған онайға түскен жок'.

8 февраль

Мен түнде 0,8 грамм хина және таңертеңгі тамак алдында да 
тап осындай хнна іштім, кулағым катты шуылдап, күні бойы түк 
егтімей калса да, безгегім қайта устамады.

Бүғін ауа райы өте жаксы: күн аздап булыңғыр, жылы
(29°Ц), тып-тынык. Осындай тыныштыкты кустардың дауыстары 
мен шілдеуіктің үздіксіз сарынды эні ғана бузады. Оқта-текте ға- 
на күн көзі жылт ете түседі. Түнгі жауыннан нәр алған көк шөп- 
тер мен ағаштар дәл осындай кезде кулпыра түсіп, меиің лашы- 
ғымның кабырғаларына көрік беруде. Көз ушындағы таулар бурын- 
ғыдан да көгілдірлене түсіп, күмістей теңіз сағымданып жасыл ор- 
ман жиегінде жалт-жулт етеді. Будан кейін кайтадан аспан бірте- 
бірте күңгірт тартып тыныштала қалады. Табиғат көріпісіне көңілің 
тояды. Қыскасын айтканда, төңірек жанға жайлы, тамаша еді...

Азан-казан болып келіп жататын адамдар да бүгін мазамды 
алған жок: ешкім келген жоқ. Мен өте тыныштыкта отырған адам
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**ін яблен бакыттымын деп есеггтр^тт тгығар деп омладым ( ә о я а е ,  

кыкындыкпен кол жеткен кезте ғпна). іЧнллнондаған адамдар і а  

осылай деп ойлайгын шығарг бірак өзге миллион адамдар бакытты 
булай деп ойламзйды.

взімнін жалғыз болуыма сонптлыкты ризамын! Адамдармеа 
кездесу мағзн кыГіын болмаса да, оларлыя мен үшін кажеті жок 
"ыякты; тіпті Ульсон\ген сео .< болуымнын езі (егер серік деп зтау- 
ға жарайтын болса) менш мазамды кетіреді. Сондыктан да. оны- 
мен катзр отырмп ас ішпейтін боллым Екеуміздін әркайсымыз вз 
болмемізле отырып тамакханямыз. Егер наукастыгым болмаса, осьі 
жерден омірі кетпес едім, яғии Европаға ешуакытта кайтпас едіы 
леп ойлаймын.

Буталар арасыида серуенлеп жүрген кезімде, бір зғашка наза- 
рмм ауды, онын барлык жапырагын дерлік курт-кумырьіскалар 
жеген жоие оған түрлі самыраук\лактар каптап өскен керінеді, ко- 
ңыр салкын клмматты елдгрде бір агаштын мундзй алуан түрді 
жапыракты болэтыиын кездестірген емеспін. Онын жапырактарын

Л)ен күн сайын жапырактың есіп-өнуін бакылаймын, шіар өте
ніие шүболеиесін.

Ліунлагы есімдік дүнмесінін біркалыпты климатты өнірпін өсім- 
Яік лүниесінен айырмаіиилығы арам шепгердің және шырмауык- 
тардын сан-алуан коп болуынла. Булар ағаштардың түштері мен бу- 
тактарына шырматылл еселі; егер бул арам шөптердін бәрін жойса, 
вғаштар өзінін әсем гүріи жойып, жуп-жупыны, кішкеатай болып 
калар елі. Бірак буляр орман ағаштарында болады. Мысалы, теніз 
жағалауы манындагы, оз алдына еркін дербес өскен ағашгардык 
гүрі өсімдік дүниесінің тамашалығын бейнелейтіндер болып табы- 
лар еді.

Мен күн сайын жапырактыц өсіп-өнуін бакылаймын. олар өте 
кызык өседі. Кызғалдак гукымдас бір өсімдіктің жапырағы таиер- 
теи жане жанбырлам кейін жадырап жокары көтеріледі, ал ыстык 
күндері солып, агаштын сабағы бойымен төмен салбырап жерге 
тиіп турады.

Тғшіректегініи барлығын көріп, бакылау үшін көз жетпеитініне 
/Коче мунын бәрін түсіну үшін адам мыйынын күші жетпейтініне 
өкінемін...

9 февраль

Танертеи ғле ялыска узап кеттім. Сүрлеу жолмен жүре беріп 
орманнаи шыкгым; бу.м жол бір дуалға әкеліп тіреді, муның аржа- 
ғынан м р і і  Горендуда туратын бірнеше таныстардын төбесін көр- 
лім *Хпярлын аоаоынла оііелдер де бар. Әйелдср артык киімдерін 
шешіп тастип, жумыс ісгеп жатыр: алды-я.ртынан жалбыраған ал- 
жяпкыштарыньш орныня. ерксктердікі сыякты, белбеу гаккан, бірақ 
бі' іг>,■ с.чорі еркектерчіц белбе\іінен жінішкелеу; белбеуді аягынык 
арасынпн вткізіп бойлаган. Л\ені көрісімен-ак, олар дереу қант та-



мыры сабағының артына барып жасырынды да, мен плантацняға 
келген кезімде біреуі де көзге түспед'

Плантация мунда жакыила ғана колға алынған кәсіп, онын ай- 
наласындағы дуал адамның бойындай, жан.адан ғана, өте мыкты- 
істелген. Бул дузл өте жні етіліп, жерге шаншылған таяктардан 
жасалған. яғни, кант тамырының сабактарынзн істелген- олар екі 
катар етіліп, бір-бірінен жыйырма сантиметр кашыктыкта орна- 
тылған. Олардың ара-арасы ағаш сабактарының, бутактарының 
кесінділерімен, жаркыншак ағаштармен толтырылған; муның борін 
бір-біріне карама-карсы койылған және эбден мукыят тоқылған 
кант тамыры сабактары бекітіп тур. Қант сабэгы өзініи гамырла- 
рын жер астына терең жайып жіберуі, ан санын өсіп, жыл сайын 
мейлінше беки түсуі дуалды мыкгы етіп устап турады.

Плантацияның есігі немесе какпасы орнына дуалда тесік бар. 
Оның табалдырығынан өту ушін аяғынды екі фугтай жоғары көіе- 
ріп кіруің керек. Бул шара жабайы шошқалардан сактану үшін іс- 
телген, олардың плантацняға кіріп кегуі мүмкін.

Жан-жағынан коршалган алаңды, бірнеше айкыш-уйкыш сүр- 
леулер жеке учаскелерге бөліп турады, бул учаетоктерде едәуір бнік 
жартылай дөнгелек клумба бар. Л\уның топырағы обден усактал- 
ған. Әрбір клумбага түрлі өсімдіктер: тәтті картоп, кант тамыры, 
темекі және мен білмейтін баска да көптеген өсімдіктер егілген.

Жердің мундай тамаша өңделуі маган олардың кандай курал- 
дар пайдаланганын білу керек деген ой келтіріп, бірак кодімгі 
узын казыктар мен жінішке, кыека күректерден. баска менің көзі- 
ме ешнәрсе түспеді. Дуалдың жанында жергілікті адамдардың шы- 
лымын тутатып жүретін кішкентай от орны быксып жанып 
жатты.

Мен буған дейін папуастардың отты кандай одіспен табатынды- 
ғын канша тырыссам да біле алмай жүр едім Мен эркашлн да 
олардың отты өзімен бірге алып жүретіндігім, барған жерінде от- 
тың өшіп калмауы үшін шыбыкт^р тутатып отыратынын ко- 
ретінмін.

Кешке таман мен Туйдан көпгеген сөзді біліп алдым, бірак «сөн- 
леу» деген сөзді не дейтініп біле алмадым

Туй географняға назяр аудара бастаган сыяқты: оған мен кар- 
тадан дүние жүзі мен түрлі елдерді көрсеткенімде, ол магап ілесе 
олардың атын кайталап аГпып отырлы. Ол Россияны Боигу немесе 
Били-Билиден аз-ақ үлкен деп ойлайтын сыяқты.

12 феоралъ

Бүгінгі күн мен үшін өте куанышты күп Папуастардың өте 
жаксы, тутас сакталған алты бас сүГіе і̂н гаптым. Ол былан бол- 
ды: Гомбуда көптеген бас сүйектер бар дегенді ойламаған жерде 
естіп, сонда бардым, бара-сала телумдардың суреттерін салуға кі- 
рістім, бірак лашыктардын іші карацғы болғандыктан өте ыңғай- 
сыз болды. Дегенмен басқа лашықтардан да телумдар табылды, 
булар алаңға шығарыллы, мунда мен олардың суретін салып ал-
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дым. Будан кейін, шеге, темекі және біржапырак кызыл маталар I 
оралған түйіншектегі сыйлыктарды шешіп алып, мен оларға «тамо I  
гате» нін' керек екенін айттым. I

Бас сүйек қалған жок, барлығын да орыстар алып кетті дегея I 
дауыстар естілді. Мен өз талабымды кайталап, бір шылымдық те- I 
мекіні, үлкен шегені және узынша кызыл шытты тағы да көрсеттім. I 
Бул менін әрбір бас сүйек үшін төленетін кунды аңғартатын бел I 
гім еді. • I

Көп узамай бір бас сүйек, будан сәл кейін баска екеуі, одан ке- I 
йін тағы үшеуі әкелінді. Мен жергілікті адамдарға өзім уәде еткен I 
сыйлыктардың үстіне бір кыйык кызыл мата орнына, әркайсысына I 
екі кыйык кызыл мата берлім. Бул бас сүйектерді таякка тізіп, I 
байлап, құмырыскалардың өте көптігін елеместен олжамды иығы- I 
ма салып жөніме тартып бердім. I

Ліен бул бас сунектердің бірде-біреуінде иек сүйегініц жоқтығы- I 
на жаман кынжылдым; жергілікті адамдар оны өздері сақтайды, I 
одан өмірі айрылғысы келмейді. Бул иек сүйектер олар үшін өлген 
адамның ескерткіші болып есептеледі.

14 февраль

Бүгін Туй маған куырылған тароны алғаш рет әкеліп берді.Мен 
бесінші бас сүйектің суретін салуға енді ғана отыра берген кезіи- 
де, алыстағы таудағы деревнядап конактар келді. Олардың бет эл- 
петі де, өңі де, әшекейлері де менің көршілерімнен айнымайды. ] 

Мен оларға айна беріп, өздерінің жүздерін көрсеткенімде абыр- 
жып, мылкау адамдарша таң калысты. Кейбіреулері теріс айналып, 
кейін тағы да сақтықпен аннаға карады, акыр аяғында, теңіздің ар 
жағынан келген бул заттың оларға унағандығы сонша, айнаны бі- 
рінің колынан бірі тартып ала бастады.

Мен бірнеше темір усак буйымдар 
беріп, қонақтардың біреуінен известь 
сактауға арналган тамаша өрнекті бір 
сауыт алдым.

Конактар кеткеннен кейін Ульсон 
асүйден пышақтын жоғалғанын аныкта 
ды, ол Горендудан келгендердің біреуі 
алып кетті деп күдіктенетіиін айтты 
Бул — жеріілікті адамдардын алғашкы 
жасаған урлығы, сондыктан да, мен му 
ны аяксыз қалдыра алмаймын, бул сы 
якты бейбастактыктың кайталанбауы. 
үшін шара қолдануға тиістімін.

Алайда, бүгін урыны әшкерелеу үшін деревняға бара алмадым. 
Көптеген жерін курт жеп, су кіре бастаған кайығыммен шуғылда- 
нуға тура келді. Мен кайықты тазартып оның түбіне жуқалап ағаш 
майын жақпақшы болдым; бул үшін кайықты төңкеріп немесе бір 1

1 «Т а м о г а т е» адамның бас сүйегі.
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жағына карай кыйсайтып кою керек болды, бул екі кісіге өте ау- 
ыр жумыс болды. Дегенменде екеуіміз әзер дегенде бул жумысты 
орындап шықтык-ау

16 февраль

Мен кайыкпен әлек болып жатканымда Горендуда турушы адам- 
дардын біреуі аптығып жетіп келді, ол өзін Туй жібергенін, оның 
устіне ағаш кулап түскенін айтты. Туй ағаіи кесіп жатканда, кулап 
бара жаткан ағаш басына тиіп, ауыр жараланған, ол кәзір өлім 
халінде жатыр деді.

Жараны таңуға кажетті нәрселердің бәрін алып, мен дереу де- 
репняға жөнелдім; жаралы Тун жөке үстінде кырынан жатыр екен, 
ол менің келгеніме өте куанған сыякты. Туй менің жараны таңу 
үшін түрлі нәрселер окелгенімді көргеннен кейін басын танған шөп 
пен жапырақтарды дереу шешіп алып тастады. Ол шекесінен сәл 
жоғары жараланған екен, терісін узыншалап әжептеуір сыдырып 
кетіпті.

Мен жараның айналасындағы шашты кесуге кажетті кыйсык 
кайшыны алып келуді умытып кетіппін; жанымдағы үлкен кайшы- 
мен жараны кесемін деп онан жаман ауырта түстім. Қан унысқан 
усак буйра шаш сіресіп қатып калыпты.

Колымнан келгенін істеп болғаннан кейін, мен Туйға және жа- 
раны байлағанымды көруге келгсн Бау картка кешегі болған үр- 
лыкты айтып, оны Горенцуда туратындардың бГрінен көремін де- 
дім. Гкеуі де жарыса сөйлеп, бул жаман нәрсе, урлаған адам пы- 
шакты кайтарып береді деді.

Гарагасиге таңертеңгілік тамағымды ішуге келгенде, кайшымды, 
жара тігетін жібек жіпті тағы баскаларын алып, кайтадан Гсреиду- 
ға бардым. Менің және жарасын жуып жаткан Туй екеуміздің ай- 
наламызға көптеген адам жыйналды. Булардың ішінде сезікті уры 
да бар еді. Жараны таңып болғаннан кейін, мен тура жаңағы кісі- 
ге карап:

— Маған пышағымды әкеліп бер, — дедім.
Ол түк сезбегендей жайбаракат пішінмен суырып алып, маған 

берді. Мен оның маған пышакты кайырып беруі бүкіл Горенду 
адамдарының талап етуінен болғанын кейіннен білдім.

Меь Туйга орныңнан турма, күн көзінде жүрме жане жараңды 
байлаған шүберекті шешпе деп түсіндірдім. Қара өнділігіне кара- 
мастан, жүзі куаң тартканы беп-белгілі боп тур.

Мен кетуге айналғанда Туй мен үшін әзірленіп конылган бір 
буда үлкен аусь' пен кант тамырын нускап көрсетті: бул менін ем- 
деген еңбегімнің акысы болса керек. Туй өзінің туйіншегінің орны- 
на берген темекімді алғысы келмеді, ал мен оған акы алу үшін 
көмек көрсеткен сыякты болып көрінгім келмеді.

і А у с ь — жергілікті адамдардың плантациясында январь және февраль 
айларында пісетін кант тамыры өсімдігі. Жергілікті адамдар бул тамырдың 
гулін бөрттірген немесе отка көмілген күйінде, овощь ретінде жейді, ал тәтті 
сабағын шикідей шайнайды.
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Мзган кешке тамян келген, Горенлула турушы көптеген адам- 
лар, менін уйімнін айналасындагы кулайын деп турған ағаштарды 
Кврсетті, мунык үстіне, меніц лашыгымнын төбесін.ің нашар екеніі- 
гін, олан су агятынын айтты. Олар өтдепіне, Горендуға көшіп бару- 
ымлы егінлі, Горендудын барлык адамлары маған тез үн салып бе- 
ретінлігіне уаде берді.

Лашыгымның төбесінің жамэндыгы рас: санлауының үлкендігі 
СонлаЙ, екі жерінен күн мен ай көрінеді.

17 фввраль

Горенлуда болдым: Туйдың жарасын танбакшы едім; бірак бү- 
кіл деревиядан үиі-төрт иттен баска ешкімді таба алмадым Адам- 
дардың барлығы »іе жумыска, не орманға кеткенге уксайды. 
Өзін тәуір деп есептеген Туй да кегіп калса керек.

18 февраль

Таңертең Горендуга келгенімде, бутіан үш күн бурынғысына ка- 
рагаида Туйдың халіиің нашяр екеиіи байкадым: жарасын ірін кеу- 
леген, кабагында, тіпті көзінін астында ла едэуір ісік памда болған. 
Мен наукастың ушкалактык жасап, кеше саяхагка кеткені үшін ур- 
:ып, егер күн көзінде журсең өлесің дедім де, жарасын байлап бер- 
дім, будан кейін кешке тагы да келемін дедім.

Мсн енді гана түскі тамагымды ішуге огыра бергенімде, Туйдын 
<іші баласы Лялап жүпріп келді, ол әкесініц Горендуга тамактану- 
’а шякыргамын, мсн үшін балык. гмро, аусь, кокосіар мем қмнт та- 
іырлары әзір екеніп айтты.

Бірак меи үйде тамактанып алдым да, будан кейін Лялаймен 
юже Лялумен бірге деревняға жүріп кеттім. Өзеннен өтіп бара 
<атканымызда мен Лялудын айғай салған дауысын естідім. Арты- 
іа жалт бурылып, ие болды деп сурағанымда, мен Лялудың өте 
борлс» (жаман) жылан басып алғанын білдім, бул жылан шаккян 
дам өледі.

Мон кері кайтгым, Лялу жолда кесе көлденең жайбаракат жат- 
ін жыланды көрсетті. Менің жыланға жакындағанымды көргенде, 
асымдағылардың екеуі де:

— Борле, борле, ака, Д\аклай моен! (жаман, жаман жарамай- 
ы, Маклай өледі!) — деді.

Бул жыланды колга түсіру үшін басын кесіп алуыма тура кел- 
. Будан к с і і і і і  жыланның ксмрыгыііан көтеріп алып, Ульсонды ша- 
■ірдым да. олжамды үйге беріп жібердім, ал өзім тез басып, де- 
внига кеттім (бул кезде күн батып бара жагыр еді).
Одеттегіше, ыскырып, өзі.мнің таяу келгенімді Горенду адамда- 

іна білдірдім. Д\ен ойеллерлін жасырынуына мүмкіншілік беру 
іін ысқырдым. Өйткені менің көріиілерім оларды мзган көрсеткі- 
келмейді. Д\снің бул әдетімнін жергілікті адамдарға унайтынын 
денеиіе рег сездім. Олар мен не істесем ле ашық істейтініме, 
ардыц өздері көрсетпегісі келген нәрсені көруге умтылманты-
і



ныма көзі жетіп келеді. Мен ыскырғанда әйелдертің блрі, үлксні- 
нен кішісіне дейін, әркашан буталардың немесе лашыюардың ар- 
тына жагырынып калады Бүгін де дэл солай болды.

Күннің акырғы сәулесін пайдаланып, мен Туйдың жарасын таң- 
дым ла. наукастын жанына отырдым, оііың айналасына көптеген 
көршілер, солармен бірге, Бонгу мен Гомбудың адамдары та жый- 
налып калды.

Туй, мен «кин-кан-кан-» дегенде (ол менін ыскырғанымды білді- 
ру үніін ойлап тапкан сөзі және оны мурнынан айтады) барлык 
«нангели» (әйелдер) кашып кетті, бірак бул онша орынды емес, өйт- 
кені Маклай «тамо билен» (жаксы адам) деді. Іле-шала мен өзімнің 
арт жағымнан әйелдін даусын естідім, бурылып карасам, бір карт 
әйелді көрдім, ол жылы шыраймен күліп тур екен. Бул Тундын әйе- 
лі екен. Ол карт, ете кескінсіз әйел. емшегі салбыраган, тактайдай 
теп-тегіс денесі кыртыс-кыртыс, бір сары ала лас матадан юбка киген, 
ол белінен тізесіне дейін түсіп тур. Дудыраіан, майланған шашы 
маңдайына түседі. Онын соншалыкты жылы жүзбен күліп турғанын 
көрген сон, мен жанына барып, колын алдым, оған жэне төніректе 
отырғандардын бәріне менін муным өте унады. Лашыктар мен бу- 
талардын тасасынан іүрлі жастағы ойелдер мен кыз балалар шыға 
келді. Әрбір еркек маган өздерінің ойслдерін көрсетті. ал әйелдер 
маған колдарын созып амандасты. Өге кыска киім киген жас кыз- 
дар ғана сыкы.пыктап күліп, бірін-бірі итермелеп. бірініц артына 
бірі тығылды. Әйелдердің оркайсысы маған кант камысы мен бір 
байлам аусь әкеліп берді. Барлыгы ойелдерімен таныстырғандарына 
риза болған сыякты, тіпті, мсн келген кезде өзлерінін эйелдеріи жа- 
сырудан кутылғандарына да куанышты болса керек.

Еркектер төсек тартып жаткан Туйдын жанында отыр, олар үие- 
мі маған карап, темекі гаргып, онгімелесіп отырды (кәзір мен был- 
дырактап аз сөйлегенмен де, олардын коп сөзін түсінемін). Эйелдер 
бізден сол әрірек, таро тазалап отырған Туйдың эйелінін жанына 
отырды.Жас әйелдердің көбі, мысальі, Туйдың үлкен баласы — Бо- 
немнін әйелінің түрі онша көріксіз ле емес еді.

Кыздар түкті норселерден істе.нген узын юбканың орнына кос 
алжапкыш байлаған, оның біреуі арт жактарын, екіншісі денесінің, 
алдынғы жағын жауып турады. Сандарының екі жағы беліне дейін 
ашык турады. Олардың алдынғы жағындағы алжапкышы артында- 
гысынан кыскалау. Ал, он екі жастан кіші кыздар шашак, сыякты 
алжапкыш байлаған.оныи арткы жағы алдыңғысынан узынырак 
кәне куйыршыкка уқсайды.

Әйелдер берген сыйлык өте көп болды, оларды жергілікті екі 
!дамның Гарагасиге апарыг. тастауына тура келді. Қас қарайып 
5ара жаткандықтан, мен Гарагасиге жетуге асыктым. Үйге келіп 
кетпей-ак, жолда катты жауын жаудьі

19 феераль

Туйдын дәті шыдап бір жерде отыра алмағандыгынан жоне күв 
іөзінде өте көп жүруінен онын жарасының улғайып бара жатканын 
ездім.



Ол мені таромен сыйламакшы болды, бірак оның лашығындағы 
от сөніп калыпты. Лялайды отка жіберді, бірак ол он минуттай уа- 
кыт өткеннен кейін кайтып келіп, әкесіне еш жерде от жок екендігін 
хабарлады. Деревняда біздін үшеуімізден баска ешкім болмаған- 
дыктан, лашыктардын есігі бамбукпен жабылып тасталған, сондық- 
тан, Туй баласына бардык лашыктарды аралаи шык деп буйырды, 
мүмкін, бір жерден от табылып калар деді.

Жүгіріп келген бірнеше кыздар Лялаймен бірге лашыктарды 
аралап шыкты, бірақ ешбір жерден от табылмады. Туйдың таро 
кайнаткысы, сонымен бірге, темекі тарткысы келгендіктеп өте кын- 
жылды. Ол даладан кайткан адамдар көп узамай от әкелер деп 
өзін-езі жубатты. Сонымен, менің көршілерімнің осы уакыткадейін 
от табатын куралының жок екендігіне көзім жетті.

Жана ғана келген әйелдер бчздін жанымызға отырды да, мені 
және менін киімімді танкалған пішінмен карай бастады. Олардын 
муншалыкты танкалуы орынсыз емес еді, өйткені олар мені осы 
күнге дейін жақын жерден ешуакытта көрген емес. Мен де оларға 
көз тіге карадым. Қейбір кішкентай кыздардың шашы мүлде кырып 
тасталған, кейбіреулерінің шашына күл немесе нзвесть жағылған: 
күл битті жою үшін, известь — шаштың түрін өзгертіп, бозғыл ету 
үшін кажет. Кемпірлер узын шаш кояды: олардың шашы кара то- 
пыракпен калың етіп майланған «гатессилері» басынан айналдыра 
түйіледі (желке бурымдары). Плантациядан кайткан әйелдер мен 
жас кыздар аркаларына үлкен капшыктар көтеріп келді, олардын 
жібі маңдайларынан жоғары байланған. Егер каптары толы және 
ауыр болса, салмактың тең болуы үшін олар еңкейе жүреді.

Еркектер сыякты, әйелдердің де мурны тесілген. Қулактарында 
үлкен сырға тағатын кәдімгі тесіктен баска, оның үстіне кулактары- 
нын жоғары жағында да тағы бір тесік бар. Жоғарғы тесіктен бау 
«ткізілген, оның екі ушын басын айналдыра байлайды, кулак 
ушындағы иығына дейін түсіп турған жіпке иттердің азу тістер: 
тізбектеп тағылған.

Бір лашыктың табалдырығынан аттанғанымда, үйдің төбесінде 
•өзін орта белінен кысып алган тузактан кутылуға жанталасып бул 
кынған үлкен конызды көрдім. Туйдың жеті жасар баласы Лялай 
өзі жеу үшін әкеліп, іліп койган коңызы екенін айтты; каласан 
алуыңа болады деді. Бул коныздың мен көрмеген жаңа түрі болған- 
дықтан және бүтін калпында сакталгаидыктан, баланың усыны- 
сын кабыл алдым.

Мен конызды шешіп алып жатқанымда, Туй кішкентай өрмек- 
шіні көрсетіп, Горенду, Бонгу және Гунмбу адамдары бул «кобум- 
ды да» жейтінін (яғни өрмекшілерді) айдты. Сонымен, папуастар- 
дын жейтін ет тағамдарының ішінде коңыздар да, өрмекшілер де, 
көбелек қурттарының және баскаларынын бар екенін айта кету 
қажет.

20 феораль

Танертең Туйдың лашығына жакындап келгенімде, менен әжеп- 
тәуір кашықта турған көптеген еркектер мен әйелдерді көрдім.
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Бул мезгілде барлык әйелдердің плантацияларда жумыс істейтіндігі 
мәлім болғандыктан, дәл кәзір әйелдердің топталып турғанына таң- 
калдым.

Туйдын жанына таяу келгенімде, мен істің мәніне түсіне кеттім: 
онын бүкіл маңдайын, бетін, мойнынын жоғарғы жағын ісік кеулеп 
кеткенін көрдім: ол ісік кеулеген көзін әрең ашады. Туй зорға сөй- 
лейді. Жергілікті адамдар ол енді өлетін шыгар деп абыржып жүр.

Ауруды карап, жарасын ірін кеулеп кеткенін білдім, жараны 
булау үшін мен барлык кажетті нәрсені алып келмек болып I ара- 
гасиге барып келуге уйғардым.

Ланцетті алдым да, кайтадан Горендуға келдім, мунда мені бар- 
лығы да куанышпен қарсы алды. Жараға зығыр туқымын булап 
гаңдым да, оны элсін-әлі ауыстырып отырдым: м\ның аркасында 
пышақпен кеспей-ақ, маңдайдағы жарадан көп узамай-ақ едәуір 
ірің ақты. Мен жараны бірнеше сағат бойына укыптылыкпен бу-
лап, таңып отырдым Кептеген адам бізді едэуір кашықтыкта қор- 
шап отырды: барлығы да алуан түрде отырып, кейбіреуі, жантайып, 
кейбіреулері шалкасынан жатты. Қанша тырыссам да, олардың 
отырған немесе сулап жаткан түрін айтып жеткізе алмаймын, бәрі- 
бір оны айтып түсіндіргенмен, көз алдына елестету кыйын-ак бо-
лар.

Мен бүгін әйелдерге узыншақ кызыл мата мен моншак үлестіріп 
бердім, моншакты шай қасыкпен өлшеп эркайсысына екі касыктан 
үлестірдім. Еркектерге қарғанда, әйелдерге сыйлыктарды үлестіріп 
беру әлдекайда тыныш болды. Әйелдердіц әркайсыеы өз сыйлыкта- 
рын алып кете барды, олар косымша сыйлық сураған жок, тек кү- 
ліп, жымың кағып, сыйлыкка өздерінің риза екендіктерін білдіреді. 
Әйелдерге барлық сыйлықтардан гөрі темекі унаңқыраған сыяқты.

Туй ауру болғандыктан, оныц әйелі мен баласының әйелі өздері- 
ніц үй іштерімен маған кешкі тамак эзірледі1. Ас әзірленуін, оның 
бөліп берулерін жэне тамақты көп жейтіндіктерін бакылап отырып, 
мен жергілікті адамдардыц соншама тамаксау екеніне таңдандым. 
Алайда, муны қомағайлык деуге болмайды, мундағы адамдардың 
тамақты көп жейтіндігі бул елдерде мал еті меп майының жегкілік- 
сіздігі болып табылады. Жергілікгі адамдар әсіресе, балалар та- 
мақты өте көп жегендіктен, олардың қарны қампыйып жүріп, туруы 
өте қыйынға айналады.

21 февраль

Өзім катты сыркаттана турсамда, Туйдың денсаулығының на- 
шарлыгынан қауіптеніп, Горендуға баруыма тура келді. Кеше жа- 
расын булауымның аркасында ісік аздагі кайіа бастаған, саусақ- 
тарыммен сыкканымда, жарадан көп ірің шықты.

Бүгін мен Горендуға келгенімде әйелдер жоқекен. Олар Туйдың 
тәуір екенін көргеннен кейін, бүкіл күні бойына жумыс істейтін 
эдеттері бойынша, плантацияға кетіпті.

1 Папуастар өз үйлеріне конақ келгенде, тамакты әйелдер емес, еркек- 
гері әзірлейді.
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Біздің мәдениетті елдерге карағанда, жергілікт' адамдар үшін 
әйелдер өте кажет. Жумысты көбінесе олардың әйелдері істейді. 
Міне. сондыктан, күйеуге шыкгіайтын әйелдер мүлдем кездеспей- 
ді. Мундағы әрбір кыз келешекге күйеусіз болмайтынын білгендік- 
тен, салдыр-салак жүре береді.

Үйге кайтканнан кейін, бүкіл күн бойына орнымнан турмастан 
жатуға мәжбүр болдым.

22 февраль

Бүгін мен бір кызык нәрсені байкадым. Бір жергілікті адамнын 
лашығы жанынан өгіп бара жатып, оныц немен шуғылданып жат- 
канына назар аудардым. Оныц алдында үлкен кокос жаңғағынан 
істелген аяктар тур. Дэл түбініц ортасынан тесік шығарылғаи, аяк- 
тын түбіне жука шөп кабатгап салынған.

Түбі ашык екінші аякты бфінші аяктыц үстіне койып, оған 
үшінші аяктан коюлау жасыл бір нэрсені қуйды. Ол сүзгідеп өтіп, 
астынгы аякка куйылды. Меніц бул не деген сурағы.ма, ол маған 
бір тамырды усына беріп: «Кеу!» деді, муны ішкеннен кейін уйык- 
тайтынын айтты.

Мен бул «кеудіц»і жапырактарын көрмесем де, оны полинезия- 
лык «кава» сыякты нэрсе деп ойлаймын. Менің білуімше, Жана 
Гвинеяның жергілікті адамдарына осы кезге дейін каваны пайдала- 
ну белгісіз болатын.

24 февраль

Горендуда Туйды таба алмағаннан кейін плантацияда шығар
деген оймен, сонда бардым, айтканымдай осында екен. Ол, күннін 
шыжып турганына карамастан, жумыс істеп жатқан үйіші адам- 
дарыныц жанында отыр екен.

Оны деревняға кайтарып жіберіп, жерді өцдеу әдістерін көру 
үшін аз уакытка плантацияда калдым.

Мен папуастар плантациясының өте жаксы өнделгенін жэне дө- 
нес клумбалардағы топырактың укыптылыкпен усакталғанын бу- 
дан бурын айткан болатынмын. Муның бәрі карапайым әдіспен 
істелетіндігін, бірак оған өте көп еңбек сіціретіндігін көрдім. Жерді 
өндеу үшін, керекті турпайы куралдарды жергілікті адамдар «удя» 
деп атайтын, узындығы екі метрден узынырак кәдімгі үшкір сырык- 
пен бір метрдей жіцішке күрек колданылады.

Жер былай өнделеді: екі-үш немесе будан да көп еркектер катар 
турып, сырықты бэрі бір кезде жерге шаншады, олар сырықты жер- і

і К е у — перечный тукымдас бір өсімдіктін жапырактарынан, сабағы мен 
тамырынан әзірленген, мас ететін ішімдік. Миклухо-Маклай кейіннен па- 
пуастардың кеуді төмеңдегі әдісген әзірлейтінін анықтаған: олар тамырды
таспен уатып, будан кейін шайнайды (кейде кеу ішуге әлі руксат етілмеге» 
жастарға да шайнаттырады); шайнап болғаннан кейін онық суын сүзгіштен 
вткізеді де. оған су косыи ішеді. Ересек жергілікті адамдардық бәрініқ де 
кеу куйып коюға арналған, әдемі әшекейлі сауыттары болады. Бул сауыт 
ешуакытта жуылмайды, сондыктан онық іші жасылланып, өңезденіп кетеді.
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ге неғурлым терең сініруге тырысалы; будан кейін тағы да бәрі бір 
кезде узынша кесек топыракты жанағы сырыкпен копарып шығара- 
ды да, будан эрі жүре отырып, әлгіндеіі етіп жерді копара береді. 
Бірнеше адам сырыктын көмегімен бул кесек топырактарды усата- 
ды; олардын ізінше әйелдер жүріп отырады, колдарында жінішке 
күрек — «Уде — саб» бар, онымен кесек топыракты усактап, клум- 
ба жасайды, тіпті, онын топырағын колдарымен унтактайды.

26 февраль

Гумбудан тағы дэ бір адамнын бас сүйегін тауып алдым, бул 
жолы оның иек сүйегі бар болып шыкты.

Колику — Манада турушы бірнеше адамдарды көрдім. Олар 
мені өздеріне конакка шакырды; олардың арасында баскалардан 
әжептәуір сымбатты сулу жас әйел бар еді.

27 февраль
Тансәріде турдым. Бүкіл күні бойына жететін пісірілген буршак 

пен тароны алдым да, Горендуга жолға шыктым, будан келісім бо- 
йынша мені апаруға уәде берген Бонем мен Дннгуді тауып алуға 
тиісті едім.

Сауығып калған Туйдың жарасын таңдым да, Бонем кайда деп 
сурадым. «Теньгум-Манаға кетті» деп жауап кайырды.

— Дигу ше?
— Бонеммен бірге кетті.
— Тамо борле, — дедім мен .
Колику-Манаға баратын жолды білмейтіндігіме мен катты өкін- 

лім. Онда баратын бағытымды мсн тек компастан ғана білетін едім, 
бірак мундағы жалғызаяк жолдар шым-шытырык, егер онтүстікке 
барамын деп шыксан, солтүстікке карай кетіп каласып, тек ирелен- 
деген жолмен жүре-жүре, акыр аяғыпда, өзіне қажетті жолға түсе- 
сіц. Кейде мынадай да олекке тап болады: кенет жалғызаяк жол 
бітеді де, карсы алдында жіңішке, бірак. терен сай кездесіп оның 
жылғасынан су ағып жатады. екінші жағында — адам өткісіз калың 
ағаш камалы турады. Жолға түсу үшін калай жүру керек? Бул әб- 
ден сүрлеуі жеткен жэне онымен сансыз көп адам жүрген жол бол- 
ғанмен. ол осы жерден үзіліп калады. Бул калай дейсіз ғой? Сай- 
дын кемеріндегі ағаніка жармасып, төменлегі жылғаға түсесін, он- 
да екінші бір ағашты қармалап жүріп, өрмелеп онын бутағына та- 
ғы шығасың, бул б\'так жасыл шөптерден көріибейді де\те болалы, 
тағы бір ағашка шыгып, мунан кейін өзің білетін бурылыстан өтіп, 
кесілген ағапітын түбіріне секіріп түсесін, сайдын екінші жағынан 
жолдың жалғасканын көріп, ілгері жүре бересіз. Қайтадан жоліа 
іүсу үшін, жылғанын ағысына карсы немесе ағысымен белуарың- 
нан су кешіп, осы калпында жүз псмесе екі жүз кадам жүресін. 
Жолда кездесетін мундай шым-шытырык әлектердін барлығын көр- 
гесін опасыздык жасагі кеткен Диғу мен Бонемге бурынғыдан да 
жаман қатты ренжуге тура келді.

Дегенмен, муны білдірмеуге тырысып, жолды өзім табамын де- 
дім де, калтамнан компасты суырып алдым. Жергілікті адамдар

/ ?  5



<екі іічшю* «арі ішвтінші,, Фоян оямйш « ішін- •ш го  «иштадниг ~тзғ» 
сгрелі.ині» к*і)чт: иуірпмі. ,1№ві анкдиіи жар «пу хинн номпшшгв кврщ. 
мішня 4е? Ф")ыгг тгустіиг .го. ;іег.> <5яд)шам;. ауиаш ггапужзщ
маіігіінше тсан иаяшютиі Ббниупв <5аоу.йаі,. <шшв «ігаш нпззаг 
тсвушш эдіуотв уйнпояшм;.

К«ишйі ншптяі нвтк Яюпгегіиіак: явш готшкшш іггиглиы с щЛМ

тсшіыс ііумйіг-ъ' «тішиг.. іГлпннх'ха -пудушшяарі лкн: аштрпншііПБП 
.апңрліі® ,д«г. вдонянп щтсымн.ш «і. аоам: нійвяіігг. Бгоон,. бйл: ж  
®ашп нгошші -даіраептлаі п^рі. іҒішжу-ІІАтшга Гапмп іит лен: ,рпаі- 
ткуте ніыіігтс,. %щя> утяш ішйшишшшвні яшііщ. сшад Г зриіпуса глҒ 
тсыг. нійтттіі. ягег іізшрі жуо® Фңцгііяі.

ТГданіі: ш  ш  ліібшсы’ агтігоші. Шмл;. (іадшышні :нэне Талтсі 
кнг' птп аг. ЛЬаі.з* янак ®ш Ғдшжэ^ЧІтава: ешіімшг «Тіргг Фарганв 
ЮВЛ і.

ИЧіагші х$  •надаг <«ші «ві. ягеіі ч й н іл ш ін ііг  ж .нішшневяк нпллеч 
«адаг .тірі «геп* '5ея і.:л*. ^ав нпігоішя жлй-жгізііршдшт «шди Тетггл1. 
/Йдлт якатштою мык аеагакда Лжш тпаі гуту жплнш <шобііг гтсіі- ь
•тшгуасгло-диш даиТгеігікііг’ <шашяі. злао «каі ап-гта журіпМгапніі

Еп«)р жінляыб <йаппа*і, ;жзяшаг <пнг ретг аошпңг ©гііяі.
&иіщ штіНЩбв зоілашкиг иуш-издоі 'шнгігг жжшшгаі іпмшіад. Гя- 

лгекдг ішіію иеягепг іьпшк футттсаі «йгапг неп іе ' кіішветпян асхсз 
•киііііГ' Тіто1 ®*ген Тяяюш® извутте иу7:г юшшіі Елер як® эгодғыз Тсд- 
(Сшп н.н'ж;ш.га .иИ і.іінйгсііг». булі ч.:іши дкғ ®ж дзшеш и: л«г бл 
<шіг іыашгчав іТіст.нх» гег. Т:г жлоні ганшяиге. соклии згсл т:л” ГТае- 
лыг, («ішугапииге, •н»л.ш іішкге хлфжв ет?таві Аз іяннзні лвгттгіл.-сТ* 
тыаад глфніі ж^0У' і«фж

Лак® ат шіппіші ж ш вш  ‘Тіияаш. юощышкші ждр ляіі. жшан: Егяя» 
Ф\'лгіщы. Мвг гоаи тсагу яыгяніішге. ткьташ бюыпгпші ,і»осктсг іг. ж 
анаштсын тсгГпршг ггт агомлгагег.. жашквші іжг> згегігі: агонакавві 117» 
(йастсішы )Аег апга (баппагоожлкні .кікііяин' >йТ'Лі (шпвдтшііж зшя- 
ишгтсоошн ггелыг дадішнгааваг Тул Таіиглипхгаині '•щяшнге "'•тст: ввшз 
г.иіііыи Гіщғ аи нісіе.. Әринь. % :ие лтзші тг^ііріаге жжТялпші с'~ьгт 
аягыіслшя тсаяньш; ізлетйі» тсутиі далгегіі; «гед> іТяст :яз?:лет нгіошг тк- 
.селі, ОаспШНиЦ! Шпілн.асы т п х м  Тгелиф сзв..

Ткліенгг тсусш. ялвлгтег Тгеі яяшуігпта жу шгеннет нстіш. ійп х іі-
"•«.ДІН НПЙШНГІІ ГЛМ.ІГч. ГлыГТСКЕ ТСІҒЫ! іж НЖЖКЛГГОЖН Хіаваг •ВГ"ІІІ-
Ьул Гспгекііу аліглідаршшіш щ  упы Тгелыш ш ш і.  ‘Фкіігсте яыгіт к- 
.сылгангя лаііш біа геліфдаи заоі тсл-ргьш. илаш ийнгііиьЕ йгрге
®чилінс\-Маиағ.іі йаріітсышзыіЕТСіггшш лігттаі.

4 Іалпыаа пс. жал үнек леплгіс іоряЕШШя іігіілвк. Тштғ-ак гь&э 
таугіі «рлег аяоіеді. Ё е ао»гргы го-аштсагн ж гог-ьтга кьлгггостеиок- Ла- 
ко магав Уолніух-УіаианыЕ бф іш т днгдвдгадд зар«ттсі. Кжпгг і̂гпв? 
жгля каш теоелер негізгі га.ірх?ігг іеі» ,е гпнылшш жгтсьгт. Твннле? 
үстіндеп иарауьпъш көріішеЕ ссюше. жгдлшд Тшігсетге ггеігаы л 
біртсе-Сгрт* жогары врлей ТгередІ. Т  злі тіж жгаве бузши олггерг-ж? 
жакОыр жгуып •етскенліі.тЕш сьтрғагаш ег.кн Ғув іпыжыл тлр. 5:тп. 
«кі жакт.агьі каріяк текгоняге гузгу.

7*»0еыів Оетк.ейінЕ салынгав улк-ен пл ннтаяЕгашгЕ і • тгаъ н:&нь"-м 
«• іп иеяеміз. Жергілжігі адатвдарлыя тсшкырлығьгка двбеизз гугв

I V



тіндіктеріне. жерді тынғы- 
лыкты өндеитіндіктеріне ға- 
жаптануға болады.

Дуал бойына кант камысы 
отырғызылған, менің се- 
ріктерім біраз көңілдерін 
көтергілері келді. Віз тоқ- 
тадык. Маған еріп келе 
жаткан жергілікті адамдар 
бірнәрсе деп айғайлады; әй- 
ел даусы жауап кайтарып, 
бізге жакындап келе жатты.
Бул кезде менің серіктерім 
менің алдыма шығып, сүр- 
леу жердің биіктеу жеріне 
турды да, мені тасалады.

Қант қамысының аржагынан бізге жақындап келе жатқан жас- 
әйелді көрдім. Ол дуалға таяу келгенде, жергілікті адамдар теэ 
сырылып шетке шыкты, әйелдің карсы алдында мен-ак калдым. 
Ешуақытта ак адамды көрмеген пспуас әйелдің жүзінде сумдык 
үрейленгендік пайда болды. Оның сәл ашык турған аузынан узак, 
катты дем шықты, көзі шарасынан шығып, будан кейін кірпігін жиі- 
жиі какты, калтыраған колымен кант камысынан устай алды, тіпті, 
ол аяғын басып турудан калды. Өздерінің калжыңының ойелге күш- 
ті зсер еткеніне көңілдері толған серіктерім оған менің кім екенімді 
түсіндіре бастады. Әйелге бір жапырак кызыл шүберек лактырып 
тастап, жүріп кеттім.

Сүрлеу жол барған сайын жоғары өрлеуде. Акыр аяғында, ко- 
кос курмасы, будан соң жергілікті адамдардың лашығының төбесі 
көрінді. Екі минуттан кейін айналасын алты-жеті лашық коршағэн 
алаңға келіп шыктым. Мені скі еркек пен бір бала карсы алды, бу- 
лардың жанына өте ажарсыз карт ойел келді. Менің серіктерім Ко- 
лику-Мана адамдары, мен жөнінде жаксы пікірде қалсын деп ты- 
рысып бакты. Менің түсінуімше, олар менің касиеттерімді айтып, 
мактаумен болғандай: Туйдың жазылып кеткеиін, менің «талімдегі 
сан-алуан ғажайып норселер, тағы баскалар жөнінде айтты.

Демалып еркектерге темекі, әйелдерге шүберектер үлестіріп бер 
геннен кейін, мен төніректі және лашықтарды қарай бастадым.

Біз отырған алаң жотаның биіктеу төбесінің басында, оныңайна- 
ласын калың шөп, ондаған курма коршаған. Тек ашык екі-үш жер- 
ден ғана төңректі көре аласың.

Лашықтарының сырт көрінісінің жиектегі дерсвнялардыңлашык- 
тарынан онша айырмасы жок: бірак лашыктары кішілеу, — мунын 
себсбі, — төбеде орынның аз болуынан, муның үстіне, бул жерге ку- 
рылыс материалдарын әкелу оңай еместігінен болуға тиіс.

Менің жаныма жыйналған жергілікті адамдардың жаға адам- 
дарынан айырмасы жок; олардың сыртқы айырмасы — түрлі әше- 
кейлерді аз тағатындыктарында еді.
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Мундағы жергілікті адамдардың бәрі де мені өте сыпайы кар- 
сы алды, мен кайтуға айналған кезде. үй иесі — әйелдер әр ла- 
шыктан бірнеше„«аян» алып шығып. оларлы маған тартуға тартты. |

Кетерде мен жергілікті адамдарды Гарагасиге ксліндер деп ша- 
кырдым.

28 февралъ

Тагы да бірнеше бас сүйек алармын дегеи оймен Гамбуға жол . 
тартым. Мен асықпастан жүріп келемін, өйткені кешегі саяхаттан 
едәуір шаршап калыппын.

Деревняға баратын сүрлеуге жеткеннен кейін, демалу үшін және 
тенізді тамашалап карау үінін сәл отырдым. Жиекгегі жүгіріп бара 
жаткан бір жергілікті адам менің ойымды бөліп жіберді. Ол сол 
колыпдағы садағы мен жағын төбесіне көтеріп устаған, иыгына тас 
балта асынған, ол өте тез жүгіріп барады және оң қолымен анда- 
санда әлдекандай бір белгі береді. Менің алдымнан шыкқан дерев- 
ня адамдары жүгіріп бара жаткан кісіні көргенде бірнэрсе жайын- 
да дабырласып сөйлей бастады, ал алғашқы жүгіріп бара жаткан 
адамның сонынан екінші, будан соң үшіпші, төргінші адам келіп 
шыкканда, олар бурынғыдан да гөрі кызу сөйлесе бастады. Төртеуі 
де тез, біркалыпты жүгіріп бапады, бір маңызды хабар алып бара 
жаткан сыякты. Олар соншалыкты жеңіл, еркіи қыймылдайды, тіп- 
ті, буған сүйсінбеу мүмкін емес еді.

Мен өз орнымда огыра берлім. Алғашкы адам токтамастан, біз- I 
дің жанымыздан өтіп, тіке деревняға тартып барады. Кідірмесе де, 
ол түсінікті ыммен өзі алып бара жагкан жаналык хабарды бізге 
айтып та үлгірді. Бізбен катарласа берген де ол ок колымен көкі- 
регін сокты, басыи шалкайтып, тіліи шығарды да (папуастардын 
эдетте өлімді, кісі өлтіргенді немесе осы сыяңты окыйғаны бей- 
нелеуі):

— Марагум — Горенду!—деп айғайлады.
Екіншісі онын сонынап жүгіріп өтті.
Мені коршап турған жергілікті адамдар да деревняға жүгіріп 

ала жөнелді; мен де сонда баруға беталдым.
Біз алгашкы лашыкка жетпей-ак шапшан кағылған барумныц 

дабылын естідік, бул дабыл жайиіылыктағыдаи өзгеше еді1.
Лашыктардан эртүрлі көптеген қарулар шығарылды.
Істін жайына түсінбесем де, жалпы абыржушылықты көріп, Гум- 

буға жүгіріп бара жаткан жергілікті адамдардың біреуін мен күш- 
пен токтаттым деуіме болады жоне одан Марагум адамлары Горен- 
дуға шабуыл жасап, бірнеше адамды, оның ішінде Бонемді өлтірді, 
будан кейін Бонгуға кетті, бірак Гумбуға да, «Маклайдың галіне» 
де келетін шығар деген жаналық естідім.

Марагум-Мана — үлкен деревня. менің көршілерімнің онымен

^Папуас деревнясы барумды түрліше соғумен жаудың шабуыл жасап 
келе жатқанын, біреудік өлгені немесе тойдың басталуы сыяктыларды 
хабарлайды.
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карым-қатынастары кептен-ақ нашар еді. Горендуда лашықтардың 
жанында бірнеше аптадан бері найзалармен садақтар әзірленін 
койылғаны менің есіме түсті, өйткені мундағылар тау адамдары 
иіабүыл жасайды деп күтінуде еді.

Гумбудағылардың бәрі мейлінше абыржыған, бул маған да әсе- 
рін тигізбей қойған жоқ. Еркектер кагты және қызу сөйлесуде, кей- 
біреулері қаруларын әзірлеуде; ойелдер, балалар айғайлап, жылап, 
иттер улуда.

Мен жедел басып үйге қайттым, менің тыныш өміріме кедергі 
жасайтын бул дабылмен ақмақ адамдарға іштей урысып келемін. 
Окыйға жайында Ульсонға айгкан бір-екі ауыз сөз оны катты 
үрейлендірді. Егер Марагум-Мана-тамолары көп адам болып келе 
калса, кайыкты әзірлеп кояйық деді, мүның үстіне, егер лашықты 
қорғай алмайтындай халге душар болсак, Били-Билиге өтіп кетуі- 
мізге болады ғой дегенді айтты.

Оны тыныштандыру үшін буған көндім, бірак қайыққа норселер- 
ді тиеуге әлі ерте, өйткені, алғаш мылтық даусын есіткенде-ақ жер- 
гілікті адамдар сасып қалады, олар мылтық пытырасына жакын да 
жуый алмас дедім.

Алайда, мен мылтықтарымды оқтадым да, төсегімде тыныш жа- 
тып жергілікті адамдардың келуін күтуге уйғардым. Қаіты абыр- 
жып жүрген Ульсонның қонақтар келгенше уйықтамайтынын жақ- 
сы білгендіктен, көп узамай-ақ мен уйықтап кеттім. Мен катты, 
жаксы уйықтап кетіппін. ААені ормандағы у-шу айғай оятып жібер- 
ді. Бул кезде Ульсониың калтыраған даусьці естідім:

—- Әне олар! Мырзам енді тек буііыра берсін, ол не айтса, со- 
ның бәрін орындаймын, әйтпесе, мен не істеу керек екенін білмей 
каламын, — деді ол өзінің шолжың швед-неміс тілімен.

Мен оған есікті жошіктермен бекітуге, өзінің үйде калып, мыл- 
тықтар мен револьверді оқтауына буйрық бердім, керегінде мен 
буларды оған беріп отырамын, қолыңның дірілдемеуіне тырыс дедім.

Біз барлық жерді қорғануға әзірлеп жүргенімізде орман жақтан 
шыққан айғай-уйғай дауыс жақындап келіп қалды. Мен верандаға 
шыгып, екі револьвер мен мылтық-револьверімді алдыма койдым. 
Усақ пытырамен оқталған қосауыз мылтықты қолыма устадым. 
Ағаш араларынан, жылғаның арғы жағынан адамдардың бастары 
көріне бастады.

Бул не ғажап? Жақындап келе жатқандар қолдарына садақ пен 
найза орнына кокостар мен банандар устап келе жатыр. Булардың 
Марагум адамдары болуы мүмкін емес.

Шынында да, булар Бонгудың адамдары болып шықты, олар 
Марагум-тамолардан хауіпгенбеуіңе болады дегенді айтқалы келіп- 
ті және абыржушылықтың неден болған себебін баяндап берді. Бү- 
гін таңертен Бонгу әйелдері алыстағы егіс даласына барғанда, тө- 
беде жүрген карулы, таныс емес бірнеше адамдарды байқайды. Бул 
адамдар оларды коршап алуға әрекеттенген және кейбір әйелдерге 
қару-жаракты адамдар өздеріне тура бет қойған сыяқты болып кө- 
рінеді. Олар айғай салып тура қашады; алда кетіп бара жатқанда- 
ры өздерінің соңында жүгіріп келе жатқандардың даусын естиді де,
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бізді куып келеді екен деп ойлайды, бурынғыдан да катты байбалам 
салып, еркектер жумыс істеп жаткан плантацияға барады. Еркектер 
көп узамай-ак бул абыожушылыктың бекер екенін біліп, үндерін 
өшіру үшін әйелдерін сабай бастайды. Бірак жағдай бурынғыдан 
да нашар болады. Катындар мен кыздар байбалам салып, аспанды 
басына көтереді. Алыстан өтіп бара жаткан Гумбудың адамдарыму- 
ны естиді де, Марагум-Мананың адамдары Горенду халкын сабап, 
өлтіріп жатыр деген күмәнсіз корытындыға келеді. Сондыктан да, 
олар тура Гумбуға шабады да, Горендуға шабуыл жасалғаны, Бо- 
нем өлтірілгені тағы баскалар туралы мен естіген хабарды осында 
әкеп жеткізеді. Алайда, жергілікті адамдар Бонгу әйелдері көргев 
адамдар расында да Марагум-Мана адамдары болуы мүмкін деген- 
ді айтады, сондыктан да, олар шабуыл жасалды деп әлі де қор- 
қатындықтарын білдірді.

Менің де жауға карсы туруға жаксы әзірленгенім көршілеріие 
катты унады, олар таулыктардың шабуыл хаупі туған кезде, өздері- 
нің әйелдерін менің камкорлығыма жіберулеріне менен руксат су- 
рады. Мен дәл кәзіргі кез мылтыкпен таныстыратын колайлы кез 
деп ойладым. Буған дейін мен мылтыкты көрсеткен емеспін, өйткені 
жергілікті адамдардың күдіктенушілігін арттырып және сенбеуші- 
лігін күшейте түспейін деп келген едім; ал кәзір мен өзімді де жэ- 
не менің камкорлығымдағыларды да мыкты корғай алатындығым- 
ды көрсетіп калуым керек — деп таптым.

Ульсонға мылтықты алдырып, тарс еткізіп аттым. Жергілікті 
адамдар мылтык даусынан тунып калған кулактарын баса, каша 
жөнелмекші болды, бірақ кенет тоқтай қалып, мылтығыңды үйге 
апарып тез тыға гөр, Марагум-тамолар келгенде ғана ат—деп 
өтінді.

Мылтықты жергілікті адамдар бүгін «табу» деп атады, мунын 
себебі, өзім осында алғаш келген күннен бастап, бүкіл тыйым са- 
лынған нәрселерімді, жергілікті адамдардың устап, көруін жактыр- 
маған нәрселерімнің бәріне полинезиялық сөзді колданып, «табу» 
деп атағандығымнан болуға тиіс, сөйтіп, бул сөз осында да колданы- 
латын болды.

М 4 Р Г

1 март

Маған Гумбудың адамдары Горенду мен Бонгудың адамдары- 
мен бірге Марагумға ніабуыл жасауға барайық деп өтінгелі келді, 
олар сен не буйырсаң да, екі етпей орындаймыз деді. «Маклайдын 
келе жатканын естігенде, Марагум деревнясының адамдары тауға 
кашып кетеді» деді — олар.

Сонымен қатар, Колику-Мананың халқы, ал олармен бірге Туй 
мен Лялу да келді. Барлығы да Марагум туралы айтып, өздерінін 
касында Маклай барда, Марагум-тамолардың халі мүшкіл болады 
деп жарыса сөйледі.

Жергілікті адамдар арасына менін кудіреттілігім туралы тара-



ған лакапты мактан етуім былай турсын, тіпті ол мен ушін өте ко- 
лайсыз. Бөгде адамдардын арасындағы іске араласуға тура келсе. 
бір шатак кой; онын устіне, мундай нәрселердін орынсыз у-шуы 
мен абыржушылығы менің тыныш өмірімді бузады.

Кешке таман жанбыр жауғандыктан Били-Билнге баруды тлгы 
да кейінге калдыруыма тура келді.

Күркедегі от жанында өзімнің кешкі тамағыма арнап көмірге аусь 
пен банан пісіріп, туңгі тыныштыкка сүйсініп отырғанымда Горен- 
дуда катты және жиі-жиі баруым кағылғанын есітіп, ан-таң бол- 
дым. Маған да, Ульсонға да: «Марагум адамдары Бонгу мен Го- 
ренду халыктарына шабуыл жасагі жатыр» деген ой сап ете түсті. 
Бірак ол жактан көп узамай әлдекандан бір аспаптардың шуба- 
лынкы, үздік-создық даусы естілді. Уйқы көрмен отырудан жүмыс- 
қа келер пайда болмас дедім де, жайбаракат уйыктауға жаттым, 
деревня жактан естіліп турған бул адам таңғаларлык дауыстарға 
будан әрі кулак коймадым.

2 март
Түнде ункылы-ояу жатып, барумнын, тагы баска музыка аспап- 

тарының даусын және жергілікті адамдардын өздерінше ән салғап 
дауыстарын әлденеше рет естідім. Таңертенгі сағат бес ксзінде мспі 
біреу шакырып турғанын уйқыда жатып естідім. Мен верандага 
шығып каракөлеңкеде Горендудан келген Бангумды көрдім. Ол Го- 
ренду, Бонгу мен Гумбуда туратын барлык жергілікгі адамдар 
атынан мені өздерінің түнгі мерекесіне шақыра келген екен Меи. 
әрине, буған ризалығымды білдірдім, асығыс кніндім де, жүріп кет- 
тік, қараңғыда ағаш тамырлары мен шырмауықтарға жиі сүрініп 
келеміз.

Горендудың бірінші алаңында мені Туй карсы алды, түнде уп- 
кы көрмегендіктен онын өңі тым солғын екен. Ол әлі де мазасын 
мейлінше кетіріп жүрген жарасын таңып беруді сурады. Мен жара- 
сын байлап болғанымда, агаштардың арасымен тецізге апаратын 
сүрлеу жолды көрсегті де:

— Кеу іш және аян мен буам1 же, — деді.
Сүрлеу жолмен жүріп отырып, мен ғасырлар бойы турған ағаш- 

тар қоршаган алацга келіп шыктым, аланда елу шакты жергілікті 
адамдар отыр.

Бул көрініс тек осы жергілікті халыктар үнйн ерекше сыйпатгы 
болғанмен де ол соншалықты тамаша әсерлі еді. Жоғарыда айтка- 
нымдай, танертецгі сағат бес шамасы еді. Жарык енді-енді гана 
түсіп келеді, бірак орман іші қою караңгылықтың кушагыида тур. 
Алацның үш жағын орман қоршап тур. ал алдыңғы жағы теціэ 
жағалауына келіп тіреледі; бірак теңіз жағыныц өзі онша ашык 
емес еді. Екі зәулім ағаштыц көлеңкесі көгілдір теціз бетіне ернек 
тене түсіп тур. Усак-түйір шөптер мен агаштыц төменгі бутақтарын

> Б у а м — сага курмасынын дәнінен жасаған тагам. Сага курмасы Жа- 
на Гвинеяда аз өсетіндіктен буам тек тойларда ғана сый асы ретінде 
беріледі.
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шауып, кесіп тастаған, сондыктан, аралыктағы ашык жерлер ор- 
ман ішіндегі аса зор жасыл беседканыц үлкен үш терезесі сыякты 
болып көрінеді.

Алдынғы жакка, оттарға таяу жерге, үлкен табирларды коршап 
жөке үстіне және жалац жерге жергілікті адамдар орналаекан, 
олар саналуан түрде отыр. Кейбіреулері түрегеліп турған күйінде 
үлкен аяктағы кеуді бастарын шалкайта, акырғы тамшысына дейін 
жутуда; бастары айнала бастаған, бірак әлі шала мас кейбіреуле- 
рі шарасынан шығып, күңгірт тартқан көздерін бір нүктеден аудар- 
мастан қарап, жантайып жаткан күйінде жасыл ішімдікті жута тү- 
суде; үшінші біреулері басқаша калыпта: етпетінен, аяқ-колдарын 
жан-жакка созып жіберіп шалқасынан түсіп уйыктап калған, нем%се 
отырған күйінде бастарын салбыратып жіберіп уйықтауда. Біраз- 
дарын уйкысыз түн мен кеу жеңіп кетіпті; кейбіреулері аянмен 
буам салынған табирды коршап алып, көңілді түрде мылжыңдасып 
отыр. Тамак пісіріліп жаткан үлкен қумыралардын. жанында збі- 
герленіп жүргендер де бар. Папуас музыкасын өте-мөте сүйетін бір- 
неше адам узындығы екі метрден асатын өздерінің бамбук керней- 
лерін басынан жоғары көтеріп, немесе ағашқа сүйеп қойып шуба- 
лаңқы, сарнаған тәрізді дауыс шығарады; басқалары төбесінен жэ- 
не жанынан тесілген узынша жаңғақты үрлегенде, ыскырған дау- 
ыс шығады. Айнала коршаған ағаштардың түбіріне найза сүйеп 
койылған; буталарға ілінген жак пен садак көрініп тур.

Бул көрініс жергілікті адамдардың бүкіл жабайы өмірін толык 
бейнелеген аса саналуан сурет сыякты болды, бул саяхатшының 
узак жылдарғы енбегі мен кыйыншы.чыктярына сый етіп тартқан 
сахналардың бірі еді. Бул көрініс суретшілер үшін өте қызык,
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болған болар еді, өйткені жергілікті адамдардың отырып-туруы, 
олардын бет әлпеті әркыйлы, соншалықты жасыл ағаштардың ту- 
таскан жоғарғы бутактарына алғашкы алтын нурын төккен к\'н 
сәулесі мен лапылдап жанған оттың кызыл арайы соншалыкты 
әсем уштасып тур.

Бамбук кернейлерінің күшейе сарнаған даусы таңертеңгі тамак- 
тың әзір екендігін хабар етті, мен кулак жарған бул дауыстардың 
соншалыкты, мейлінше әуенсіз екендігін сездім.

Көп узаман үш деревняның — Бонгу, Горенду мен Гумбудың 
адамдары жыйналды Олар өте үлкен табнрмен әкелінген аска бас- 
салды. Табнрдың біреуінен жас кокостын жарып алған жарты ка- 
бығына, мен үшін кою сарғыш-ак бірнәрсе салып берді, муны өте- 
дәмді десті. Ол аршылған кокос жаңғағын салған буам (саго) бо- 
латын. Расында да папуастардың бул тамағы дэмді еді. Будан кейін 
маған жаксы пісірілген аян тартты, буған орлан дейтін бір сунык 
нәрсе косып жеу керек болды, бірак ашы суйык нәрсенің исі өте 
сасык болғандыктан, мен оны жемеймін дедім1. Дастаркан орнына 
банан жапырактары. ыдыстар, яғнн тарелкалар мен тостағандар 
орнына кокос жаңғактарының кабықтары, шанышкыға, — жоныл- 
ған банан таяқшалары мен сүііір еүйектер қолданылды; ал көпші- 
лігі өздерінің тарақтарын шанышкы етті, тарақ пен шанышкы (па- 
пуастар тілінде синоним, яғнн, бір мағнадағы сөздер); касық үшін 
ярурлар (улу кабығы) пайдаланылды. Мунда тамак жегенде сана- 
луан қуралдардың колданылатынын көру кызық еді.

Жаркырап таң атты, айналамдағыларға карасам, барлык жер- 
ден, көрші деревняларда туратын таныс адамдарды кездестірді.м. 
Мен үйге кайтуға айналғанымда, маған пісірілген аян оралған үл- 
кен түйіншек әкеліп берді және түскі тамаққа кел деп шакырған 
дауыстар естілді.

Кетіп бара жатканымда, мерекені жалғастыра беру үшін азык- 
түлік алып келе жатқан шубырған топ адамдарға шетке ығысып, 
жол беруіме тура келді. Туй мен Бонем жапырақпен мукы.яг орал- 
ған буамның үлкен түйіншегін таякка асып әкеліп берді; олардың 
артында бірнеше жергілікті адам кокостар, ал баскалары екі адам- 
пың иығына асылған таякка асып койған үлкен корзинкамен аян 
алып келе жатты, булардың соңынан осындай екі-үш топ келеді. 
Одан әріректе алты жергілікті адам үш шошканы таякка мыктап 
байлап, таяқтардың уштарын иықтарына салып көтерген.

Шубатылған бул топ салтанатгы түрде келеді; тағамдар алаң- 
дағы күнілгері әзірленген орындарға тэртіппен апарылып қойылу- 
да. Баска деревнялардан келген конактар әкелінген тағамдарды 
қарап, санап, өз пікірлерін әйтып отыр. Өткен түнде басталған қо- 
накасының корытындысы — түскі тамақты жеп, тойды доғару бо- 
лып табылады.

‘«Жанғактың дәні сыяқты орлан жемістерінің жумсақ жерінен, — дейді 
Миклухо-Маклаіі өзінің ғылми мақаласында, — шіру және ашу нәтнжесінен 
сасык иісті, ащы суйык иәрсе алынады, бул папуастарда сыпаны тамак 
болып есептеледі».
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Пзлузстзрдыи мүнлай тойдары-іа әйелдер г  -оелгё катысдайды:
Олзр тзмзкты аллыиа белек о~ырьш жейаі және жейгія азык- 
тзрлы арпіып еркектерге кызмет етелі: балалар сыякты эларға 
лз алзира келуге руксат ет л /-й- Горенлуда оа солан болды 
Еркектер ормаилз х.ман курып жаткаяда. эбелдер мен бала- 
лар леревняда калып, аяи аршыйды.

Меи тугк; т^мзкка ка/та оралғанымда. алаңдағы керініс кша 
тускен ж-»не тзиертеиг лен езгеше сыпатта еді. Алаяныи бір жағын- 
да жеке үстіне табзк-табак шоика еттері тартылған: жергілікті 
аламлар етт менеч аГіырбзстап алған болат пышактармен, неиесе 
взлері- -■ бамбук. :уйек дочгэнларымен кесуте, будан кейін катда- 
рымеи етті еппеиен беліп-беліп тастайды.

Аланныи ек-нші жағыкла екі катар етіліп бөренелер койылғая;
- лзрлыч устінле диаметрі бір жарым футтык үлкен кумыраларт>р: 
бул кучыралардык сакын мен сяыз тоғызға жеткіздім; оныа аржа- 
ғында бореиелер устіиде б.лардан ла улкен ^ее кумыра т\р, олар- 
лын ішінле буам кайнатьілып жатыр. Аланның ортасында буам- 
лардын жапырактарьімеч кірін тазартып, кокостарды кырып жатыр. 
Той иелері болғзнлыктаи. Горенлудын адамдары үлкен бамбуктар- 
мен сү тасып, отындзрды кумыралар жанына әкеліп коюда. Л\ендәл 
етті беліп жаткан ке ле келлім: сүйектен колмен жулып алынған 
немесе пышакпен кес лгеи еттер оркіміе сыбаға етіліп бөлшектеп 
койылған

Түй әрбір конактын атын атап жоне пэлен деревнянын «тамосы» 
(адачьг) деген со-лі кскып айғайлап шакырып тур. Аты аталған 
адам барып. сыбагасын алады да. өзінің кумырасына карай кетеді 
(орбір конак үшін тамак арнаулы кумырада пісіріледі).

Мен бір топтын жанына барып отыра бергенімде, Туйдын: «Л\ак- 
лай. тамо русс» дегеи іаусы піыкты. Л\ен оның жанына барып, 
жасыд жапыраккз сальінған бірнеше түнір ет алдым. Колғабыс егіп 
жүретін Бонгулык бір танысым маған арналған кумыранын кайдз 
турғанын корсетті. мен барлык конактар сыякты, өз сыбағамды өзім 
пісіргім келмей. ойланып турып калдым. менін танысым мунымды 
түсіне кетті, ол мен үшін пісіріп беретіндігін айтты да, дереу іске 
кірісті. Ол жуыкта турган ағаштан үлкен екі жапырак үзіп әкеліп. 
оларлы кумыранын түбіне зйкыштап салды; будан кейін үлкен кор- 
эинкадан бірнеше гуйір аршылған аян алып жапырак үстіне. ал 
онын үстіне шошка еттерін салды. Онын орнына жергілікті баска 
бір-екі адам г.арып турды, атар кезекпе-кезек барлык кумыраларды 
аянға мейлінше т :~ыра түсті; біреуі толы корзннканы колына ус- 
тап к\мыраларлык бір жағында, екіншісі—екінші жағында турды. 
Счйтіп, бар > ч коішктардык кумыралары әбден әзірленіп болған- 
нан кейін. гой нелері — Горенду адамдары конактарға кызмет етіп, 
генізсуы мек гущы су таттырылған үлкен бамбуктарды колдарына 
устап жүріп, әрбір кумыраларға су куГаы, апар мөлшермен судын 
үіптен бір бвлег н гекіз суынан. үштен екі бвлегін тущы судан 
куйды.
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Әрбір кумыраның аузы әуелі астық ағашының жапырағымен, 
будан кейін «гамбамен1 бүркелді. Муны істеген де Бонгу жас- 
тарының бірі, мунан кейін ол кумыралардың астына от жаға баста- 
ды. Муның бәрі арнаулы ережеде көрсетіліп койғандай-ақ, ерекше 
тәртіппен тәптештеліп істелді; тамақтар пісірілуге кажетті от жа- 
ғылғанда да осы тәртіп қолданылды. От орнының узындығы он се- 
гіз метр, енділігі бір метр еді. Қумыралар турған бөренелердің ас- 
тына ағаштардың жақсы каланғаны сонша, ол от қойылысымен-ак 
лаулап, бірден маздап жана бастады.

Бір топ жергілікті адамдарға таяу жерде музыка аспаптары 
жатты: олардың .бәрін де папуастар жалпылама «ай» деп атайды.

Аспаптың ең бастысы—узындығы ек> метрден узынырақ бамбук- 
тан жасалған; бамбук жақсылап аршылган, оның қуысындағы бу- 
нақ-бунақтары алып тасталған; бул узын кернейлердің бір басын 
папуастар езулерін катты керіп. аузына салады. Бамбукты үріп, не- 
месе дәлдеп айтқанда, ішіне айғайлап, узақ сарынды ащы үн шы- 
ғарады, ол аздап иттің улығанына уқсастау келеді; бул кернейлер- 
дің даусы жарты миль жерден естіледі2.

«Орлан-ай» деп аталатын екінші бір аспап, орлан қабықтары ті- 
зілген баудан істелген, тізбекті бау сапка бекітілген. Жергілікті 
адамдар аспапты сабынан устап сілкігенде, біреу ағаш бунактарын 
салдырлатып жаткандай болып естіледі. Будан кейінгі аспап «Мун- 
ки-ай» деп аталады, ол үстінде және бүйірінде гесігі бар куыс кокос 
жанғағының кабығынан жасалады, бүйірдегі тесікіер саусақпен ал- 
ма-кезек ашылып-жабылып отырады. Жергілікті адамдар жоғарғы

гГамба — кокос жанғағының кабығы.
2 Кейіннен саяхатшы бул аспаптық папуастарша «ай кобрай* («кобрай» 

тоты деген сөз) деп аталатынын білген.
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сағат он екі шамасында якорьды көтердім де, осыдан он бес миль- 
дей жердегі кішкене Били-Били аралына кеттім.

Мен онда желдің көмегімен барамын және солтүстік-батыс желін 
пайдалана отырып, бүгін кешке кайтып ораламын ғой деп есеп- 
тедім. Шынында да, желдің азда болса септігі тиді; бүкіл түн мез- 
гілі біздің қарамағымызда болғандыктан, асыгатындай ешнәрсе 
жоқ еді. Таң ата аздап жел көгерілген соң бурынғыдан тезірек есе 
бастадык.

Қайыкты есуімізге тура келді, түн бойына кірпік қакпағанымыз 
бізді әбден калжыратып тастапты. Ақыр аяғында біз су бетіне шык- 
қан, маржан тастарынан қуралған, толкын соғып жаткан бул кіш- 
кене аралдың оңтүстік-шығыс жағалауына жакындадык. Алдымыз- 
дан жүгіріп шыккан көптеген жергілікті адамдар мені танып, жа- 
ғалауды бойлай қуана жүгірісіп, маған аралды айналып өту керек 
деп көрсетті. Көп узамай деревня да көрінді.

Қумды жағаға үлкен кайықтар шығарылып тасталған, олар 
биікте турғандығы сондай, нак деревняда турған сыякты болып кө- 
рінеді. Қайықтардың ара-арасынан лашыктардың төбесі жоғары 
көтеріліп тур; лашықтардың артында — қаз-катар кокос курмалары, 
олардың ашык жасыл түсі қошкылжасыл орман реңінен бөлекте- 
ніп айкын көрінеді.

Біз кумды жағаға таяп келгенімізде, менің кайығымды ондаған 
қол бірден қармап, лезде тегіс жағалауға алып шыкты.

Ульсонды нәрселермен қайықтын жанына қалдырып, барлық дер- 
лік еркектердің карсы алуымен деревняға кеттім.

Әйелдер көзіме түспегенін көріп және олармен таныскым келіп, 
ең бастысы, оларды жасырыну азабынан кутқарғым келіп, жакын- 
дап келгенімде, менің беруге уйғарған сыйлыктарымды өздері шы- 
ғып алсын деп болмадым.

Гарагасиде талай рет болған және Бонгу диалектіеімен еөнлей- 
тін Каин (деревнядағы беделді адам) менен Гомбу, Горенду, Бонгу 
жоне басқа деревня әйелдерінің жасырынуды койғанын есітіп, Би- 
ли-Били адамдарын менің усынысымды қабылдауға көндірді. Ер- 
кектердің шақырған даусына лашықтардан мүлде жалаңаш дерлік 
өте көріксіз бірнеше кемпірлер шықты. Маған әйелдердің көпшілігі 
плантацияда, материкте1', бірақ олар көп кешікпей қайтады десті.

Еркектерге темекі, ал әйелдерге шүберектер мен моншактар 
үлестіріп бердім де, телумдарды көргім келетінін айттым. Мені бір 
лашыкқа алып барды, бірақ оның іші тастай караңғы болғандык- 
тан, жергілікті адамдарды телумды сыртқа алып шығуға көндіруге 
тура келді. Бул әйел сымбатын беинелеген туңғыш телум еді. Оның 
суретін түсіріп алып, деревняның кақ ортасында турған буамбрам- 
раға карай беттедім. Төрт бурышындағы бағаналар телумдар сыяк- 
ты болып кесілген. Альбомыма булардың да суреттерін салып алып, 
бүкіл деревняны аралап шыктым. Сонымен бірге, аралдың екінші і

і Кіп-кішкене аралда турғанда, Маклай Жаңа Гвинеяны материк дейді 
бул танданарлык нәрсе емес, өйткені Жаңа Гвинея көлемі жағынан дүние жү- 
зіндегі адам өмір сүретін еқ үлкен арал болып есептеледі (790 000 шаршы 
метр)

137



жақтағы жиегіне шықтым. Ол жақтан қарағандағы көрініс өте та- 
маша, бірақ амал қанша, таулардық шоқтықтарын буйра-буйра 
булттар коршап тур.

Деревняға қайта оралғанымызда, мені жаңа ғана плантациядан 
қайтқан әйелдер мен қыздар коршап алды. Бәрі де кемпірлердін 
менен алған сыйлыктарын көріп, айғайласып моншақтар мен шүбе- 
ректер сурады.

Материктегілерге карағанда мундағы әйелдердің улу қабығы 
мен ит тістерінен такқан әшекейлері әлдеқайда көп, оиың орнына, 
олардың киімдері кысқа және жуқа болады екен. Он үш жастан кі- 
шірек кыздар алдыңғы жағына өте кысқа етіп шашақ таққан, арт- 
қы жағындағысы аздап узынырақ болады. Шашақты белбеудің екі 
жағы, улу қабықтарымен, қара және қызыл ірі дәндермен әшекей- 
ленген. Қулақтары бірнеше жерден тесілген.

Били-Били аралының әйелдері саналуан жумыспен шуғылдана- 
ды, қумыралар кую солардың міндетіне жатады, бул кумыраларды 
олардың әкелері мен күйеулері жиектегі деревняларға апарып, айыр- 
бас жасайды.

Жүрер алдында мен шөлдегендіктен, кокос жаңғағын сурадыи. 
«Нуи» деп, оның бірнешеуін әкеп берді.

Били-Били дналектісінен онбес-жыйырма сөз жазып алдым, 
арасында бір мағнада қолданылатын ортақ сөздер кездесе турса'да, 
менің көршілерімнің тілінен айырмашылығы бар болып шықты. 
Алайда, Били-Билидің көп адамдары Бонгу диалектісін біледі.

Мүмкін, Били-Билиде туру үшін көшіп келермін деп әзілдедім. 
Аралдың адамдары бул сөзімді іліп әкетіп, қуанған түрмен (шын- 
дықтан гөрі, бояма түрмен) Маклай Били-Билнде турады, Бнли- 
Билидің адамдары Бонгудың адамдарынан жақсы деп және баска- 
ларды канталап шулаумен болды. Мен қайтуға айналғанда, жаңбыр 
қуйып кетті, сондықтан мен Били-Билиде қонып қалуға уйғардым 
жэне адамдар, меніңше муны қуанышпен қарсы алған сыяқты.

Күн батар алдында мен қайтадан аралды айналып, серуендеп 
қайттым. Мен Били-Билиде үйдегідей еркін жүрдім, аралдағы көп- 
теген сүрлеу жолдармен және түрлі мүйістерімен танысып алдым. 
Бүкіл аралды қалың орман қоршап тур, оның ішінде бірнеше әсен 
кәрі ағаштар мен сәнді курма топтары ерекше көзге түседі. Дерев- 
ня жақтағы түйетайлы кумды жаға бул жерде тік болып келеді және 
ол су бетіне көтеріліп шыққан маржан тастарынын известінен ку- 
ралған; кейбір жерлерде терең үңгірлер бар, булардан саркырап су 
ағып жатыр.

Биік таулардың көрінісі, айнала көлбеп жатқан теңіз, әдемі 
ағаштар, тіпті толқынның бір сарынды, әлдилеп тербеткені тәрізді 
шуылы маған өте-мөте унады, жергілікті адамдарға әзілдеп айтсам 
да, осында көшіп келу деген ой маған шынында орынды сыяқты бо- 
лып көрінді. Мен, тіпті, лашықты орналастыруыма болатын екі 
орын тауып та қойдым, бірак муның қайсысын таңдап аларымды 
білмедім.

Алайда, буған бір жағдай кедергі жасайды: арал кішкентай, 
адамдар көп, — сірә, таршылық етер. Серуендеуге кеткенде, жер-

№



гіііггі гдікііггь:?. біріе-6 іре\1ніа каіиа кет п бара жаткінычлы 
біігісі кедіг.. меяін агткхнлн жүтір-.п ераегенлері мчған унады; 
каііа жэае не %".н кетіп барасыа тег. ешкіа сутдмалы. Бариьгғг» 
да өз істерімея ш\ты.ті5нлла еді. >\*тернктегі меяін керпгиер:» 
эллекаііа әчеспіл. немесе кулікті ле\те ле болады. М ш агы  ллам- 
дар. керкгішпе. әнгіме.тескіп: немесе бірьәрсені бід\те хумсг Тур- 
ған мекенлерініЕ кішкеятгй арад бш\-ъа жерпдісті нлзмларлын іЬа- 
руашьиығына жгее шаруашыдыктын скг..:тына едэуір әсер еткея 
сыяк.:н. Егіншідік үшін араддэ жер жеткілікті бодмағлчлыктан. 
олар ея керекті азккты материктегі керші дерешгздарддь адалы. 
ал ө з д е р і катенері: кумыра енлірумен. ағаш ыдыстарын істелліея, 
каныктар жасаумен тағы баехзлар.мен шуғьідлавады.

Деренняға каіпып келе жатканымла. >іеяі бір хашыктын жанын- 
да токтатты: үй несі маған сыіілык етіп тарткысы келіп. бнша- 
ра бір нтті арткы анғынзн устап злып. басын бар перменімен ағаш- 
ка сокты. Итгін басынын мылжа-мыджасын шығарып. оны менін 
аяғымкын асгыка тасталы. Мунын бәрін ол соншзлыкты тез орын- 
дағандыктан. мен оны токтатуға үдгіре алмай кзллым. Сыйдык 
тарткан аламнын кэаиін каллырмзу үшін кабьіл алдым. бірэк итті 
үн иесініа езі әзірлеуін, пісіріп немесе отка кактап беруін счралым. 
Нттіа піскея еті сзлынған үлкен табнрді менін алдыма жедіп кой- 
ғанда. үдкен сыбағаны Каннға. аздап Ульсонға жене кішкене беле- 
гін өзіме калдырдым да. калғанын мені камалап турған жергідікті 
адамдарға бөліп бердім.

Ымырт жабылар алдында аралдын барлык еркектерімен әйел- 
дері менін жаныма жыйналды. Балалар да кеп болатык. ата-анала- 
ры одардын көбіне Макдай деп ат койғысы келді, бірак буған 
мен көнбедім.

5 нарт

Жел соғуын күте отырып, Бнли-Бнли дналектісінін сездерін 
жыйнастырумен ш\тылдан.дым. Жергілікті адамдардын бет алпет- 
терінен менін тезірек танып тур\*ымды калайтындыктарын сездім.— 
бул ойларын отар сьіпайгершілік етумен жзксы бүркемеледі. Олар- 
дың бул сезімін мен орынды деп есептедім. өнткені өзімнін де осын- 
дан халді сезетін кездерім жиі баіатын. Бул адамдар өздерімен өз- 
лері ғана баіып үйренген; әркімнін. әсіресе мен сыякты. шет алке- 
лік жырткыштың келуі а іар  үтпін алғашкыда кызык баіып көрін- 
генмен, бірак артынан адамды шаршатады, және одан кутылып дем 
алғысы келеді — ең жаксысы осы.

Сондыктан, сәл жел турысымен-ак, мен белгі бердім, отыз шак- 
ты адам тез кыймылдап. менін кайығымды суға түсірді. Мен жалау 
көтердім, оны жергілікті адамдар өте інаткандыктан: «Ай!» деп 
айғайлады. Адамдардың коштаскан айғайымен және тез арада ма- 
ған барып кайтамыз деген уәделерімен, акырындап жылжып жүріп 
кеттім. Бул жердегі әңгіменің мәні мынадай: Қар-Карадағы аяғында 
жарасы бар баланың әкесіне мен жараға жағатын май берген бола- 
тынмын, бала жазылып кетіпті; Билн-Бнлидін көптеген аурулары 
көмек көрсет деп менін мазамды алды, бірак өзіммен ешкандан дәрі



алып шыкпағандыктан, оларды Гарагасиге келішіер деп шакырдын.
Күндізгі сағат екі шамасында біз Гарагаси мүйісіне келіп кал- 

дық, мен өз лашығымды бірінші рет узак уакытка иесіз калдырып 
кеткендіктен, лашығыма карай асыға, не болды екен деген оймен 
көтерілдім. Бірақ бәрі де орынша екен, мен есікті байлаған жіпті 
шешіп үлгірмей-ак, жыйырма шакты элде тіпті одан да көп адам- 
дар бірінен соң бірі келе бастады, булар менің кайда болғанымды 
жүздерінде зор таңданғандыкпен сурастырды, менің: «Били-Билиде 
болдым» деген жауабымды естігеинен кейін Рсссияға қайтып кеткен 
болар деп ойлаған едік дегенді айтты.

Түскі тамактан кейін Били-Билиден алып келген сыйлыктарды 
түсірдік; елу шамалы кокос, жақсы банандары бар төрт бутак және 
жыйырма қадақ саго бар екен, —темекі мен шегенің қуны өтелді.

6 март.

Таңертең верандаға шыққанымда столымның үстінде жанлап 
кана, әсем ирелеңдеп жатқан жыланды көрдім. Аңдып турып, мой- 
нын тап басының түбінен шап етіп устадым да спирт толтырған 
банкаға сала койдым, жылан спиртті эбден жутып, ыдыстың түбіне 
ессіз қулағанға дейін шыныда устадым.

Туй келді, мен онымен Били-Били, Кар-Кара, Марагум-Мана 
т .  б. туралы узақ сөйлесгім. Ол маган жақын маңдағы тоғыз дерев- 
няның диалекті бойынша аталатын бірнеше заттың агын айтып 
берді.

Били-Билиден әкелінген кокостардың арасында кәзірдің өзінде- 
ак урык шашып калғандары бар екен. Мен олардың бірнешеуіи 
таңдап алып, үй алдына отырғыздым. Осыған байланысты, мен 
Туйдан Горендудағы кокос қурмалары жөнінде сурадым: қурмалар 
букіл деревняның қарамағында ма, элде жеке адамдардың менші- 
гінде ме? дедім. Туй маған — Горендудағы кейбір кокос курмала- 
ры жеке адамдікі, ал кейбіреулері бүкіл деревняның қарамағында 
деп жауап берді. Үлкен лашықтар жөнінде де осындай: буамбрам- 
ралардың ішінде жеке адамдікі де бар, бүкіл деревня1 пайдала- 
натыны да бар.

Өте караңғы жэне тымық кеш еді. Судың үстіне карай еңкейе 
өсіп, асылып турған ағаштың түбіріне шығып алып, жиекте узақ- 
отырдым. Теңіз беті тып-тыныш, сондықтан, мыңдап қыбырлап жүр- 
ген жалтыраған жәндіктердің қыймылын бақылап отырып, олар- 
дың өз беттерінше және түрлі шапшаңдықпен қыймылдап жүр- 
генін көруге болатын еді. Түнде кеме үстінде келе жатып тенізге 
карағанда тіпті баскаша; кеме жылжып келе жатады, сондықтан, 
теніздегі түрлі жәндіктердің саналуан жарық шашуының себебі де 
кеменің қозғалуынан болуы мүмкін. і

і Кәзіргі ғылымда папуастардың біріккен коғамдық уйымынык негізі — 
рулық екені мәлім; әрбір деревняның адамдары бір рудың мүшелерінен қу- 
ралады. Кокос қурмаларыньің да, қоғамдық лашықтардың да меншікті иесі 
осы — ру. Дегенмен плантациялар мен ағаштар жақын туыстардың жеке 
топтары арасында бөлініп, олар жалпы шаруашылық жүргізетін болған.



7  март

Тағы да шаруаіиылык жумыстарымен электендім. Ак буршактар 
бузыла бастады. Оларды күнге кепгіруге тура келді, оның астына 
төселген кенептің үстінде жүзлеген жуан курттар нреленлеп жүр. 
Ульсон бузылған буриіактарды теріп алып тастауға мәжбүр болды, 
бул екі сағатка созылды.

Кешке аян алу үшін Горендуға блрып едім, Туйдың тағы да жа- 
тып қалғанын көрдім: менің тыйым салғаныма карамастан, ол күнде 
көп жүріпті, соның салдарынан кулағының түбін ірің кеулеп кетіпті, 
бул катты ауырып, мазасын алып жатыр екен. Үйге кайта барып 
ланцетті әкелуге, жараны жаруға тура келді, жарадан көп ірің ақ- 
ты. Тезден-ақ Туй өзінің едәуір гыныштанып калғанын айггы.

Каранғы түскен соң кайтуға тура келді, бірақ күндіздің өзінде 
шырмауык пен түбірлерге қэйта-кайта сүріне беретін соқпак жол- 
мен әйтеуір кыйындыксыз жүріп, үйге жеттім.

Бірте-бірте папуас болып келемін; мысалы бүгін серуепдеп жүр- 
ген кезімде карным ашты, — үлкен крабты устап алдым да шикідей 
жеп қойдым, яғни оның жеуге болатынының бәрін жедім.

14 март
Таңертең басым катты ауырып турдым; болмашы дыбыстың өзі 

мазамды алатын. Кенет менің лашығымды сүйеп салған үлкен ағаш- 
тыңбасынан кара какадудың катты, ащы, жексурын айғаны естілді, 
бул тек Жаңа Гвинеяда болатын кус.
Ушып кетер деп бірнеше минут күт- 
тім, акыры шыдамай мылтыгымды 
алып, лашықтан шықтым.

Кус менің дәл төбемде кемінде жүз 
фут биіктікте отыр. Мылтык усак 
бытырамен окталған еді; муншалық- 
ты биікте жэне айнала кою жапырак- 
тың арасында тиігізетініме күдіктен- 
дім, сонда да, тым болмаса қусты үр- 
кітіп ушырып, мазасыз айғайынан ку- 
тылармын деген оймен атып жібер-
дім. Дурыстап көздегемін де жоқ, 
бірак кус бір рет ащы дауыспен 
шаңқ етті де, шыркөбелек айналып 
барып, ағаштың дәл түбіне жалп ете 
тусті. Күтпеген жерден колға түскеі 
сирек кездесетін олжа, менің басым- 
ның ауруын да біраз уакыт умыттыр- 
ды, мен какадуды союға кірістім.
Жайғанда екі канатының арасы бір 
метрден артык екен.

Сағат он екі кезінде бас ауруы мені,
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соншалықты женді, тіпті жумысты тастап жатуға тура келді, қоз- 
ғаламастан, тамақ ішпестен келесі күнгі таңертенге дейін жаттым.

Қустың мыйын алдым да, өзімнің алғашкы қара какадуымды 
миологиялық1 зерттеу үшін алып қойдым.

15 март.
Кеше Горендуға соғып, Бонгуда болған тойдың жергілікті адам- 

дарға қандай әсер еткенін көрдім. Жергілікті адамдар өлердей же- 
ген, олардың кампыйып, торсыйып туратын қарындары мейлінше 
шермиіп кеткендігінен әрең жүреді. Осыған қарамастан әркімнін 
аркасында, қолында кесек-кесек тағамдары жүр, олар муны 
бүгін жеп бітірмек. Қарындары шамадан тыс шермиіп кеткендіктен 
сөйлей де алмайды, бул жолы жастар жасап жатқан кешкі тамақ- 
ты күтіп, еркектер от басында керіліп жатыр. Мен бул көріністі көп- 
ке дейін умытпаспын.

16 март.
Колику-Манадан келген адамдар маған сыйлыкка торай әкеліп 

берді, бул үшін белгілі баға — ағаш жақтаулы кішкене айна алды. 
Олар оншакты адам келгендікген әркайсысына бір нәрсе беру ке- 
рек; мен оларға кішірек пачкеден темекі бердім, бул темекі өте көп 
тарай бастады, олар кездескен сайын маған «темекі, темекі» деп 
мазалайды.

Марагум-Мана тамолары шабуыл жасайды-мыс деген лакап 
әлі тарап жүр. Бул лақаптың дабылы эбден мазамды алып-ак бол- 
ды, олар келетін болса келсе екен деп жүрмін.

17 март.
Жергілікті адамдар маған әбден үйренісіп алды жэне менін 

оларға қыянат жасамайтыныма да сенеді, сондықтан мен ату ку- 
ралын пайдалануға қысылмайтын болдым. Мен жаңа азық экелу 
үшін, қазір күнде ертемен орманға барамын. Мен бул сапарда тоты 
қустың, какадудың, тағы басқалардың да етін талғамаймын. Жа- 
кында сур карғаның етін жеп көрдім, сүйектерін сақтап қойдым.

Жергілікті адамдар мылтык даусынан әлі де қатты шошыйды; 
олар деревняға жақын жерде мылтық атпауымды сурап, әлденеше 
рет өтінді, дегенмен де мен оларға атып алған қустардың қауырсын- 
дарын сыйлағанымда өте риза болады: олар бул қауырсындармен 
өздерінің тарақтарын әшекейлейді.

30 март
Сур қарға мен кызыл тоты кустың сүйектерін әзірледім. Жумы- 

сым біткен соң, кесіп алынған еттерден өзіме котлет жасадым. Уль- 
сон кір жуып жаткандықтан, котлетіі өзім пісірдім. Котлет өте 
дэмді болды. і

і М и о л о г и я  — булшық еттер туралы ғылым: анатомиянык булшык ет- 
тер системасын зерттеу бөлімі.
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Әуе райы дәл кешегісіндей жаксы. көлеңкеде 31°С мундай кун 
бул жерде жиі бола берменді. Караңғылык түскеннен кенін менін 
лашығымның алдынан балык аулау үшін Горендудан жергілікті 
адамдар келді; ол үшін ең әуелі руксат сурады. Жастарды балык 
аулауға жіберді де Туй мен Бугай менің касымда темекі тартып 
отыра туруға калып койды. Олардың сурауы бойынша ^льсон швед 
энін айтып берді, бул оларға катты унады.

От жарығымен балык аулау көрінісі өте әсем болады. От жа- 
рыктарына, балык аулау жумысына узак уакыт сүйсіне карап отыр- 
дым. Балык аулаушынын екі аяк. екі колы бірдей кызмет аткарады. 
Сол колына жалын устап жүр, от сөне бастаса-ак ауада сілтеп жан- 
дырады, оң қолымен юрді устайды, лактырады, оң аяғымен турады. 
ал сол аяғымен юрдегі балыкты мезгіл-мезгіл алып тастап турады.

Балық аулау біткен сои маған бірнеше кішкене балыктарды 
сыйлыкка тартты.

А II I» Е Л I»

2 апрель

Сағат үштің кезінде халім нашарлай бастағанын сездім — безге- 
гім басталды, — басым катты ауырғандықтан, кешбойына козғал- 
май жатуға тура келді.

Түнде аса бір тамаша нажағай ойнады. Үздіксіз жарқыл агаш- 
тарға, теңізге, бултка аппак жарык түсірді де турды. Нажағай өте 
зор көлемді камтыды; алыстағы күркіреудің сарыны мен дәл төбе- 
ден шарт еткен дауыс катар естіліп турды. Жиі жаркыл айналаны 
жап-жарық етіп, көз тундырып, ең алыс көк жиек күндізгідей ай- 
кын көрініп турды. Безгегім катты устады: бүкіл денем муздап кет- 
ті. Оның үстіне үйдің есігінен және тесігінен уілдеп соккан салкын 
жел мен жауын мазамды жаман кетірді.

Шатырда, дәл менің бас жағымда кішкене тесік бар еді, мен аз- 
дап тыныштана бергенімде, осы тесіктен бетіме сызыктап су ағады 
немесе ірі тамшылар ағады. Желдің әрбір екпіні шатырдың төбесінде 
асулы турған жуан, курғақ шырмауықтарды жулып әкетуі мүмкін, 
ол кезде төбеде жаткан ауыр жәшік, тап менің үстіме келіп түсетіні 
сөзсіз.

Осы жағдайлардың бәріне карамастан, бірнеше сағат уйыктап 
алмак болып жанталастым, кішкене морфи ішіп, тезден >йыктап 
кеттім.

7 апрель
Габенеу өзенінің аржағындағы, тау деревнясы Теньгум-Мана,— 

жалпы алғанда Мана-Боро-Боро деп аталатын, тау қыркасының үс- 
тшдегі ең биіктегі деревня болғандықтан, — менің назарымды 
ерекше аударды. Таудағы деревнялардың көптеген адамдарын Га 
рагасиде талай рет көрсем де, олардың қалай туратынын көргім 
келді.

Ульсонды Гарагасиге қалдырып, Гейдельберг пен Иенеде студент
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кезімде Германия мен Швейцарияның жерін талай аралағанда қо- 
лымнан түспеген кішкене дорбашамды аркалап алдым.

Өзіммен бірге жеңіл жамылғыш алып, Бонгуға беттедім. Жолда 
жүгімнің тым ауыр екені байқалды; Горендуда кейбір заттарды 
іріктеп алдым да, шыйыршыктап орап, Дигуға бердім, ол муны зор 
куанышпен алып жүретіндігін білдірді. Су әлі кайтпаған еді; жа- 
лаңаяқтанып алып жиекпен жүрдік; су кейде тізеге дейін келіп ка- 
лады.

Мен Бонгуге кіргенде күн уясына батып кеткен-ді. Д^ревня 
адамдары балык аулауға шыккалы жатыр екен, менің келуіммен 
байланысты көпшілігі кешкі тамак әзірлеуге калып койды. Бонгу- 
да Били-Билиден де конактар бар екен, біз бірге тамактандык.

Караңғылык коюлана түсті, бірак папуастардың тамак әзірлуге 
кажетті оттан баска, от жағатын ойы жок, ол от та жанып жаткан 
жок, өшуге таяу. Адамдар караңғыда тамак ішіп отыр, кыдырып 
жүр. Бул маған былайынша тамаша сыякты көрінгенмен, онша 
колайлы бола койған жок. Мүмкін, жарыктың жеткіліксіздігі кур- 
ғак отынның жоктығынан, жас ағашты тас балтамен шабудың да 
қыйындығынан болар. Жарыкты аздап күшейту керек болған кезде 
папуастар отқа кокостың бір уыс қурғак жапырағын тастайды, бул 
маңайдағы заттарға бір-екі минут кана жарык түсіреді.

Жергілікті адамдардың, әсіресе тамақ ішіп отырғанда көп сөй- 
лемейтін жаксы әдеті бар — тамақты үнсіз отырып ішеді.

Қараңғыда отыру менің ішімді пыстырды, мен балық аулауды 
көру үшін теңізге кеттім. Жергілікті адамдардың біреуі бір байлам 
кокос жапырағын жакты да, муның жарығымен бізді жағаға жет- 
кізіп салды. Кайықтарда ондаған оттар жаркырайды. булардың 
сәулесі су бетінде жылжып, кей жерлерде көбіктенген толкынға жа- 
рык түсіреді.

Бүкіл солтүстік көкжиекті кап-кара булт баскан. Кар-Кардың 
үстінде дамылсыз күн жаркылдап, анда-санда алыстан күннің күр- 
кіреуі естіледі. Тасқын жиекке шығарып тастаған үлкен ағаш- 
тың үстінде отырған папуастардын. жанына келіп мен де отырдым. 
Кайықтар бірінен соң бірі жиекке келіп балықшылар олжаларын 
бөлуге кірісті. Сегіз, он жастағы ер балалар колдэрына от устап, 
қайықтардың үстіиде тур, ал үлкендер усталған балықтарды бір 
жерге үйіп жатыр.

Күшті жарықтың сәулесінде үлкен адамдарға қарағанда бала- 
лардың бет бейнесі бірінен-бірінің ешбір айырмасы жок, уксас сы- 
яқты болып көрінеді; үлкендердің әркайсысы өзінше өсіріп, түрле- 
ген мурты, сакалы, казандай шаштары бар, олардың әркайсысына 
ерекше сипат түр береді. Ал балалардың, иектерінде сақалдың 
жоктығы бәрінің дерлік шашының алынғандығы оларды бір түстес, 
біріне-бірі уқсас етіп көрсетеді.

Менің көзіме түскен үш түрлі өзгешелікті анық ацғардым; арты- 
на карай шалкая біткен тайқы маңдайлы; алға карай шығып тур- 
ған (жоғарғы ерін мурыннан гөрі де көтеріліңкіреп, алға шығып 
турады) иек және үшіншіден, мойынның жіңішкелігі, әсіресе^ мой- 
ынның жоғарғы жағы, иектің асты мейлінше жіңішке.
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Әрбір балыкшы маған бірнешеден балык. берді, деревняға кел- 
геннен кейін олардын біреуі маған балыктарды ыстық коламтаға 
пісіріп берді. Мен өзім түнеуге тиісті буамбрамраға бет алғанымда 
бес-алты жергілікті адам маған ере жүрді, олар менің уйыктауға 
қалай жататынымды көргісі келгенге уксайды.

Лашықтың иесі Лако, лапылдап жанған оттың қасында, аула- 
ған балықтарын пісіріп отыр екен. Лашыктың іші едәуір кең, ла- 
пылдаған оттың жап-жарық сәулесінде аңырып бос турған үй адам- 
ға өзгеше бір әсер етеді екен. Дәл ортада от, оң жак кабырғаны 
жағалай узын нарл&р, сол жақ кабырғаны бойлай созылған жалпак 
сәкі, оның үстінде бірнеше кокос жатыр. Нарлардың тусында екі- 
үш найза, жак пен садак ілүлі тур. Шатырдың төбесінен төрт ушты 
жіп салбыратылып, бамбуктен жасалған кішкене корзинка төрт бу- 
рышынан байланып ілініп койылған, бул асулы корзинканың ішінде 
жасыл жапыракқа ораулы піскен тамак бар. Лашыктың ішіндегі 
барлык мүлік, міне осылар ғана.

Папуастардың басқа көпшілігі сыякты, Лаконың да жылжыма 
лы меншігі — бірнеше кокос жаңғағы, азып-аулак піскен аян мен 
балык, екі-үш найза, жақ пен садак, бірнеше табир, үш че тәрт 
маль ғана1. Ол әлі үйленбеген болса да кәзірдің өзінде-ак лашығы 
бар, ал үйленбеген жергілікті адамдардың көбінде әдетте лашык 
болмайды.

Мен өзіме төсек әзірледім, узын нардың үстіне жамылғышымды 
жайдым, басымның астына дорбашамды және каушік жастықты 
үрлеп (буған жергілікті адамдардың есі кете таңкалды) салдым. 
аяқ киімімді шештім де, бір шеті астыма төселген жамылғыштын 
екінші шетін үстіме жамылып жаттым. Бес-алты жергілікті адамдар 
менің әрбір кыймылымды тамашалап қарап, үнсіз тур. Мен көзімді 
жумған соң олар от басына барып отырды, менің уйықтауыма бө- 
гет жасамау үшін сыбырлап сөнлесе бастады. Мен тез-ак уйыктап 
кеттім.

8 апрель

Нардың козғалғандығынан түнде оянып кеттім. Лашыктың екін- 
ші шетінде жаткан Лако өшіп бара жаткан отты козғастыру үшін 
секіріп турды; лашыктың көптеген тесіктерінен гулеп соқкан жел 
оның жалаңаш денесіне жайлы тимеген сыякты Лако отты жанды- 
рып, отын қалаумен қанағаттанбады: ол өзі жаткан нардың астына 
да от тутатып койды, жаркыншак бамбуктардың арасынан көтеріл- 
ген жылы түтін оның жалаңаш денесінің бір жағын болса да жылы- 
туға тиісті. Мен де өзімнің көрпемнің артык еместігін ойладым: түы 
шынында да салкын болды. Лаконың отты козғастыру үшін турып 
жүргенін уйкылы-ояу жатып бірнеше рет байқадым. Жакын маңда- 
ғы лашыктардағы баланың жылаған дауысы да анда-санда мені 
оята берді. і

і М а л ь — ерлердің бел байлағьішы, болмаеа әйелдердін алжапқышы; 
алжапкыш белбеудей емес, тізеге дейін салбырап түсіп түратын шашактардан 
жасалған. Мальді ашык-кызыл түске бояйды.
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Әтештің шакырғаны және Лаконын көршісімен сөйлескен даусы 
менің уйкымды біржолата ашып жіберді, мен турып, киіндім. Үй 
иесінен де, көршілерден де жуынуға жетерлік су таппай мен өзенге 
кеттім. Әлі өте каранғы еді, маған өзеннін тенізге куятын сағасын 
жанған шала устап жүріп іздеуге тура келді.

Кар-Карды калың кара булт басып тур, булт арасынан нажағай 
жиі жаркылдайды; шығыс көк жиск енді ғана бозаң тартып келеді.

Өзен жиегінде жуынып, апарған бамбукті суға толтырып алып, 
деревняға кайттым да, шай әзірлеуге кірістім. Менің бул ісім Ла- 
коны да, танертенгі амандыкка келген папуастарды да мейлінше 
таңдандырды; менің ыстык су ішіп отырғанымды көріп, бул Маклай 
үшін «инги» (азык, тамак) болады екен-ау деп, мәз болып күле 
бастады.

Шайді ішіп болып лашыктан шыкканымда менің турғаныма бір 
сағаттай уакыт өтсе де, әлі караңғы екеніне таң калдым. Жанымда 
сағатым жок еді, мен кайтадан жатып, күн шығуын күтуге уйғар- 
дым. Бул жолы әбден жарык түскен кезде ғана уйқыдан оянып, 
жолға шығуға жыйналдым. Қолайсыз жағдайлар да болып калды. 
Бонгу адамдарының Теньгум-Мэнаға қонғысы келмеді, ал менің 
онда түнегім келді. Мен Бонгу адамдарын деревняға барысымен, 
бүгін-ак кайтарып, өзім ертең Теньгум-Мананың адамдарымен кай- 
туға уйғардым. Мәееле шешілді, менімен бірге екі кісінің орнына 
жеті кісі еріп жүрді.

Жиектегі тау кыркасы (төртжүз футтай) аркылы өтіп, Габенеу 
өзеніне карай түстік. Жар өте тік екен; сокпақ жол ешқандай бу- 
рылыссыз тік түседі. Мен жолдастарымның бірінен алған найзанын 
көмегімен аман-есен түстім. Біздің керуен өзен жағалауына тоқта- 
ды; оның ылай суы түбіндегі толкын айдаған тастарға соғып, сар- 
кырап, ағып жатыр. Мен ішкі көйлек, аяк киім және калпактан 
басканың бәрін шештім; шешілген мүліктерді жолдастарыма бөліп 
көтерттім; кендір арканның бір шетін жергілікті адамның біріне ус- 
татып, екінші шетін біреуіне бердім де өзеннің арғы бетіне өт дедім. 
Ағын оны едәуір қыйғаш алып кетті, ол өзеннің арғы бетіне жетпей 
турып-ак, менің узындығы 25 сажендық арканымның қыскалык 
еткені байкалды. Сонан соң мен алғашкы жергілікті адамға аркан- 
ның арғы шеті жағалауға жеткенге дейін суға түсіп, жақындауға 
буйырдым. Сөйтіп, өзеннің бул тармағындағы ағынның аса күшті 
жеріне аркан керілді.

Мен бір колыммен арқаннан устзп өзенге түстім. Термометр 
22°Ц көрсетіп турса да, маған су өте суық болып көрінді; тереңдігі 
менің кеудемнен, кей жерде иығымнан келді. Тастар аяғыма соғып 
жатыр, бірак ағын адамды кулатып кете алмайтын, усак тастарды 
ғана ағыза алады. Аркан кермей-ақ ағын ыңғайымен кыйғаш жыл- 
жып өзеннен өтіп кетуге болатынына көзім жетті, калған үш тар- 
мактан өткенде осылай еттім. Мүнда кездескен кыйындык; өзен тү- 
бінің ойлы-кырлы, шакпақ тастылығы, судың өзен түбін көруге 
мүмкіндік бермейтіні, лайлығы болды.

Арғы бетке шығып, киінуге ыңғайланғанымда маған тағы бір 
тармактан өтуге тура келетінін айтты. Мен өзімнің онша колайлы
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болмаса да, жеңіл киіміммен қалдым, менің жалацаш денемді, ая- 
ғымды күн өртеп барады. Біз оң жакжиекке шығып алудың орнына, 
өзенді жағалап жоғары кеттік, бул аралардың суы көп жерде бел- 
ден онша жоғары аспайды.

Өртеп турған ыстық күн астында біз осы күйде екі еағаттай 
жүрдік: мен безгек устау мүмкіндігінен алдын ала корғану үшін хи- 
на іштім.

Өзеннің екі жағы да биік жар, ағаштар өскен, кей жерінде тіп- 
тік куламалы болып келеді, қара-сур сланец қабаттарын байка}ға 
болатын еді.

Саго қурмасының үлкен түбірі жатыр, муны тегі, соңғы «таскын 
су» ағызып келген болар. Лако маған, осыған отырып, киінуге бо- 
лады, өйткені енді судан жүрмейміз деді. Мен киініп болғанша 
жергілікті адамдар темекі тартты, бетель шайнады, менің аяккиі- 
мімді,шулығымды, шляпамды карады және ара-тура күлкілі пішін- 
иен оларды сынағандай болды.

Біз отырған түбірдің үстінде балтамен шабылып жасалған — 
өзен бойындағы ақырғы серуенде көргендеріме уксас — бірнеше 
бейне-суреттерді байкадым.

Өзеннің оң жағалауына жакындап келгенімізде маған, тіпті күт- 
пеген жерден жоғары өрлеген жалғыз аяқ жолды көрсетіі, бул 
жолмен тамырларға, бутактарга жабысып, өрмелеп кана жоғарғы 
алаңға шығуға болады, одан орі жол кеиіп, жатағандана береді. 
Біздің жоғарғы өрлеген жолымызды суреттеп жатпаймын; тек айта- 
тыным: жол өте жаман, тіп-тік болды, токтамай жоғарылай беруге 
күшім жетпей, мен бірнеше рет демалуға мәжбүр болдым.

Жағдайдың қыйындай түскен себебі — мен алда жүріп отыр- 
дым, касымдағылардың бэрі менің соңымнан келе жатты, сондыктан 
да мен өзім жалғыз келе жатқандағыдай жиі тоқтай бермедім. 
Жергілікті адамдардын әлте батылы бармады немесе алда жүргісі 
келмеді, әйтеуір бірде біреуі менің алдыма түспеді.

Акыры, қант тамырлары мен банандардың зор плантациясынан 
өтіп, биіктікке шықтык. Мен кәзір деревня көрінеді деп ойлаған 
едім, бірак кателесіппін, әлі де жүруге тура келді.

Менің жолдастарымның айғаіілағанына жауап, дауыс естілді, 
біраздан соң деревняның адамдары да көрінді, бірақ кейбіреулері 
мені көре салып, кейін карай тура кашты

Оларды кайтару үшін менің жолдастарыма бірсыпыра айғай- 
лап, үгіттеуге тура келді. Олар үрейлі түрмен кайта жақындады, бі- 
рақ олардың біреуіне мен қолымды соза беріп едім, ол тағы да бу- 
та арасына карай зыта жөнелді. Бул зор денелі адамдардың маған 
колдарын бергенде калтырағанын, маған тура карауға баіылдары 
жетпей, баска жакка карап турып кейін шегінгенін көргенде күлкің 
келеді.

Бул кездесуден кейін біз деревняға беталдык; мен алдындамын, 
иенің сомымнан шамасы жыйырма бес адам еріп келеді. Менік 
деревняға келуім де үрейлі коркыныш туғызды; еркектер кашып, 
әйелдер лашыктарға жасырынды, есіктерін жауып алды, балалар
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шулап, иттер куйрықтарын қысып алған бойы шетке шығып алып 
шәуілдей бастады .

Мен бул абыржушылыктыц біріне де назар аудармай келіп 
отырдым, біраздан кейін, кашып кеткендердің бәрі лашықгардын 
бурышынан сығалап карап, бірінен соц бірі көріне бастады.

Менің Бонгу диалектісімен таныстығымның мунда пайдасы бол- 
май калды, мен өзімнің деревняда түнегім келетінін, мен тунеп шы- 
ғуға болатын бір лашықты көрсетуін, аудармашының көмегімен ға- 
на түсіндірдім; сонымен қатар, пышакка айырбастап бір кускус' 
және бір казуар2 алғым келетінін айттым.

Аз айтыстан кейін, мені кең лашыкка ертіп барды, мен нәрсе- 
лерімді онда калдырып, соңымдағы біртоп жергілікті адаммен де- 
ревняны аралауға кеттім. *

Деревня дәл жотаның үстінде. Ортасында едәуір кең көше со- 
зылып жатыр; көшенің екі жағында лашыктар, олардын артындағы 
қулама тік жартастарға калың шөп өскен. Лашыктардың аралы- 
ғьшда, арт жағында көптеген кокос қурамалары өсіп тур; беткейден 
төмен карай арек курмалары отырғызылған, баска көрші деревня- 
даі ылардың күндесе күндеуіне гурғандай-ак курмалар өте көп өсе- 
ді екен.

Жағадағы деревняларға карағанда мундағы лашыктардың көп- 
шілігі едәуір кіші. Олардың барлығы бір түрде салынған; ааы  со 
пакшалау келген және бәрі де тек шатырдан ғана қуралған: бүйір 
кабырғалары көрінбейді десе де болады. Кішкене есіктін алдын- 
да ,тап сондай шатырлы жартылай дөңгелек алаң, шатыр екі баға- 
наға орнатылған. Күн көзічен шатырмен корғалған бул алаңда 
әйелдер отырады, тамактанады, жумыс істейді.

Мен телумдардың суретін салғанымша бізге, яғни қонақтарүшін 
инги (тағам) әзірленді. Екі ер бала жүгіріп келіп тағамның әзірлі- 
гін хабарлады. Олардың соңынан төрт жергілікті адам келеді. Әр- 
кайсысының колында бір бір табир: біріншісінде аршылған, кокос 
суына малынған кокос жаңғағы, калған үшеуінде — пісірліген бау. 
Төрт табак та менің алдыма койылды.

Бір кішкене «мунки-ля» және піскен таро алдым да, калғаны- 
ның бәрін өзімнің жолдастарыма бердім, олар комағайлаиа жей 
бастады.

Аз әріректе Теньгум-ЛДананың адамдары отыр, олардың Бонгу 
адамдарымен кызу сөйлесіп отырғаны, бәрінің түр-әлпетін жаксы- 
лап карап алуға мүмкіндік туғызды. Олардың арасындағы бірнеше- 
уінің түр-әлпеті жабаны адамдар туралы түсінікке толык сай еді.

• К у с к у с — жергілікті адамдарша «маб» — Австралияда, оган жакыи 
аралдарда көп тараған ағашка өрмелейтін аң. Қускустың жүні қалын. 
куйрығьі узын, оралғыш. Ол ағаш басында, орман арасында турады, ағашқа 
шығуға шебер, күндіз уйықтап, түнде усақ жәндіктер аулайды, жапырак 
жане баска шөптер жейді.

2 К а з у а р  — жеркусы, узын, тақыр мойыны ашық бояулы болады, ба- 
сында шлем тәрізді муйізі бар; қанатьі әлсіз, бірақ аяқтары мықгы, узыв. 
Казуар қалың орманда өмір сүреді. Олар тез жүгіреді, жоғары қарғыйды, 
кажет болған жағдайда жақсы жузеді.
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Ек талантты деген сурет- 
шініа. ушкыр кыялы да бу- 
лардын бет әлпетін, тап 
осыдан әсерлірек етіп шы- 
ғаруы екі талай едіі
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шыктың жартылай жаппасының астындағы нарға жатып, уйыкта-
дым. Менің демалысым бір сағаттан артыкка созылды, ме̂ н уй- 
кыда жатып, Бонгулыктардың Теньгум-Мананын адамдарымеғ
коштасканын естідім.

Танертенгі жүрістен кейін — тынығып алып, деревняның айнала- 
сына серуендеуге шықтым, әрине, сонымда бір топ жергілікті адам- 
дар еріп жүрді. Сокпак жолмен бес мннут жүргеннен кейін, кыркағз 
келіп жеттік, одан дауыстар естіледі. Оның үстіне шыкканда кокос 
қурмаларының коршауындағы шатырларды көрдім. Бул екінші 
алаң еді; будан әрі Теньгум-Манадағы ен жоғары жер — үшінші 
алан бар.

Ол арадан төңірек өте кең көлемде көрінуге тиісті еді, бірак 
есімдіктер едәуір тасалап тур. Солтүстік-шығыста көз ушында көк- 
пекбек болып жаткан теніз көрінеді; шығысында айналдыра жасыл 
алкаппен көмкерілген Энглам-Мана тауы өзінің биік шоқтыгын кө- 
теріп тур; батыста тізбектелген төбешіктердің аржағынан, Кол өзе- 
нінің тасты арнасы көрінеді; оңтүстік-батыста тау жоталары созы 
лып жатыр.

Таулар жөнінде сурастыра келе, мынаны анықтадым: тек Эн- 
глам-Манада ғана адамдар турады, бул жерден көрініп турған 
баска таулардын ешқайсысында да адам баласы тіршілік етпейді, 
онда ешкім бармайды да, тіпті оған баратын жол да жок.

Қайтып келе жатып, мен лашыктарға назар аудардым. Көп үй- 
лердін кіреберісінде сүйек, кауырсын, иттін, кускустың сынған бас 
сүнектері, кейбіреулерінде, тіпті адамның бас сүйектері ілулі тур, 
бірақ бас сүйектердің жак сүйектері жоқ. Бір жерде, аланда екі 
ағаштың арасына керіп тастаған жіпте, бос корзиналар ілулі тур, 
бул баска деревнялардан келген сыйлыктардын белгісі.

Энглам-Мана арек курмалары мен кеу ағашына өте бзй. Мен 
столды қоііып, бүктемелі орындыкка отырып, кағаз және луцид- 
камерасын1 салған портфельді шығарып алғанымда, мені камалап 
турған жергілікті адамдар еңәуелі кейін серпілді, сонан соң каша 
женелісті. Л\ен олардың диалектісін білмегендіктен, сөйлесуге әре- 
кет жасағаным жоқ, үндемей отырып, лашыктардың бірінің суретін 
сала бастадым. Шошынарлықтай ештеңені көрмеген және естімеген 
соң жергілікті адамдар кайтадан жакындады, аздан кейін мүлдем 
тыныштанды, сондыктан екі сурет түсіріп алуыма мүмкіндік болды: 
оның біреуі — бет бейнесі біздің түсінігіміздегі, жабайы адам сыяк- 
ты деген адамым. Бірақ жабайылык тек бет бейненің жалпы көрі- 
нісінде ғана емес, онын бет қубылысында, кубылыстардың тез өз- 
геріп отыруында, бет булшық еттерінің қыймылында болғандыктан, 
оның, бет бейнесін сызғанымда оригиналдың өте нашар көшірмесі 
болып шыкты. Екінші жергілікті адам, әлдекайда жылы өнді еді — 
оның бул сыяқты алға итиіп турған иегі жоқ еді.

1 Л у ц и д-к а м е р а с ы  — заттын адамның және малдың суретін са- 
лып алуды жеңілдететін курал. Луцид-камерасының кішкене айнасы суре- 
тін салып отырған заттың, болмаса адамның бейнесін кағазға түсіреді. Адам- 
ның болмаса заттың айна аркылы кағазға түскен бейнесін қарындашпен 
сызып кана шығады.



Маған берген түскі және 
кешкі тағамдары тағы да пісі- 
рілген бау, банан, аршылған 
кокос жаңғ-ағы болды. Жергі- 
лікті адамдардың аздап Бонгу 
диалектін білетін біреуі чиче- 
рон (тілмаш) болуды міндеті- 
не алды, үнемі менің қасым- 
да болды.

Әкелінген бау өте ыстык 
болғандыктан, менің жей ал- 
май отырғандығымды байқап, 
ол тазалығы шамалылау колы- 
мен, әрбір тароны бір-бірлеп 
алып, үрлей бастады, ол муны 
өзінің міндсті деп тапса ке- 
рек; табирді оның қамқорлы- 
ғынан тезірек алдым да, мен 
үшін әзірлеген бауларын жеу- 
ге өзіне бердім. Бірақ бул ме- 
нің барлык кыймылымды оның 
көз жазбай кадағалап отыру- 
ына бөгет бола алған жоқ.
Аузыма карай апара берген бір бауда қылшык бар екенін көре 
салып, ол менің колыма колын көлденеңдете беріп, кылшыкты су- 
ырып алды, оны маған шаттана көрсетті де, лактырып тастады.

Мундағы папуастар жағадағылапмен салыстырғанда тазалық 
жөнінде мактана алмайды. Муның себебі, ішінара судың жеткілік- 
сіздігінен, өйткені олар суды таулы, орманды жердегі колайсыз, 
жалғызаяқ сокпакпен өзеннен тасып әкеледі.

Мен су сурадым, олар узак кеңесіп алганнан кейін, бамбуктан 
кошкылданған лас су куйып бсрді, мен оның тіпті дәмін татуға да 
жеркендім.

Сағат алтының кезінде аспанды булт каптап, батып бара жат- 
қан күннің көзін жауып тастады; ауа дымқылданып, суыта түсті 
және көп узамай мүлдем караңғы түсті. Кешегі, Бонгудағы сыяқты 
біз караңғыда калдык; шоктанып жаткан көмірдің сәулесінен екі 
адым жерде ғана отырған жергілікті адамдар озер-эзер көрінеді. 
Мен от жағуларын^сурадым. Менің қараңғыда отырғым келмегенін 
гүсінген болуы керск, курманың бір кушак ку жапырағын алып 
келіп, от жакты. Лаулаған жалын менің карсы алдымда, темекі тар- 
тып, бетель шайнап отырған біртоп еркектерге жарык түсірді. 
Олардың арасында, от маңында, будан бурын да менің назарымды 
аударған жергілікті адам отырды; ол баскаларынан гөрі көбірек ай- 
ғайлап, буйыра сөйлейді. өзгелері оны тындайды; Бонгудің адам- 
дарымен де, көбінесе, ол сөйлейді, тағамның басы-касында кам жеп 
сол жүреді. Сырткы әшекейлерінің баскалардан онша ерекшелп- 
гі болмаса да, оның буйырып, айғайлағанына карап, Теньгум- 
Мананың ең басты адамы шығар деп ойладым, расында да, мен
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кателеспеппін. Бул сыякты бастыксымактар (ал менің аныктауым- 
ша, мунлайлардың ерекше лауазымдары жок) барлык деревнялар- 
дан кёздеседі; көбіне олардың карамағында үлкен буамбрамралар 
болады, бул буамбрамралзрдың жанында, әдетте, олардың бунрык- 
тарын орындайтын белгілі бір мөлшерде жергілікті адамдар топта- 
лып отырады1.

Жағадағы адамдардың әнімен салыстыру үшін мен мундағы 
жергілікті адамдардың әнін тындағым келді, бірак олардың бірде- 
бірінің Теньгум-Мананың «мунын»* айтуға батылы бармады, сон- 
дыктан мен ең пайдалысы жатып уйыктау болар деп онладым.

9 апрель
Мен жаткан лашыктын алдында топталған адам, көпке дейін та- 

рамады; жергілікті адамдар бірнәрсе жөнінде узак әңгімелесті. Әсі- 
ресе, мен бастык шығар деп ойлаған Минем көп сөйледі. Енді ғана 
көзім іліне бергенде, шошканың шыңғырған даусынан оянып кеттім. 
Лаулап жанған бамбуктардың жарығы жергілікті адамдарға сәуле 
түсіріп турды, олар маған сыйлыкка арналған едәуір үлкен шошка- 
ны узын таякка байлап жатыр еді.

Түнде жакындағы бір лашыктан шыккан катты жөтелген дауыс 
мені кайта-кайта оята берді; баска сокілерде жаткан жергілікті екі 
адам лашыктың ортасындағы отты жиі козғастырып, шоғын өзде- 
рінің сәкісінің астына әкеліп коюмен болды.

Күн шашырап шыға бергенде-ак мен турдым да, кускустың бас 
сүйектерін, тағы баска да назар аударарлык нәрселерді жыйнау 
үшін бүкіл беревняны тағы бір айналып шыктым. Бірак адамнын 
жак сүйегі жок екі бас сүйегін және жергілікті адамдар «Кария> 
деп атайтын бір ғана телум таптым. Мен бас сүйекті узак келісу- 
лерден кейін, Минемнің айғайынан және өз тарапымнан шегелерге 
коса бірнеше шөлмек жіберемін деп уәде бергеннен кейін ғана 
алдым.

Тағы да таро мен кокостан пісірілген таңертеңгі тамакты же- 
геннен кейін, мен өзімнің заттарымды, көтеріп алып жүру үшін жер- 
гілікті үш адамға бердім де, лашыктың жаппасынан шыктым. 
Алаңда бүкіл деревняның адамдары, жартылай дөңгелене отыр.

1 Зерттеушінің бул ескертуі ғылым үшін ерекше макызды. Буржуазия 
ғалымдары тас ғасыры адамдарынын сол кездін өзінде-ак феодалдык немесе 

буржуазиялық коғамдык курылыс сыякты курылысьі болды деуге әрекеттен- 
ді; алғашкы кауымдағьі тайпаларды зерттей отырып, олар барлык жерлерде 
де «князьдер», «корольдер» т. б. батған дейді. Ал Миклухо-Маклай былай 
деп жазды:

«Маклай жағасында, Жана Гвинеяда, шынын айтқанда, ру бастығы да, 
сайламалы бастыктар да жок; барлык ересек адамдардың дауыс правосы 
бірдей; бірақ олардың арасында акылдылығымен немесе ептілігімен ерекше 
көзге түсетін ыкпалды адамдар болады, баска адамдар олардың айтканын 
тыңдап, кенес алып отырды».

Бул бакылау Маркс пен Энгельстің алғашкы кауымдык коғамға берген 
сыпаттамасын толык. дәлелдейді.
• 2М у н  -  әрбір деревняның өзіне тән әні, бул әнді жергілікті адамдар 

дәстүрлі мерекелер кезінде айтады. Маклай кейде мерекені де, мерекелік 
биді де «мун» деп атайды.
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рьш жзне Геньгум-Мана тауын корге.іі кеддіч. б:р чао оен бір Д<ог 
алғьім келелі. будар үшін бір-бір :каксы пышак. беруге оз;рчіа (<зсч> 
іегея С9злі косканымла жьіііналғанлар риза бол.ь.і ка.ілы . Глра» 
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• — на 'іеоемін •бзгі :е '•••:. лык біллірді): шошканы жеіен 
чезімле Теньгуг.і-Мананыа адамлары жаксы аламдар деймін; егер 
'‘еньг ч-Мананьін аламларынын бірі Ліаклайлын таліне челсе, ол 
гемекі. маль. шегелер мен шөлмектер алалы. егер Теньгу .ч-.Чанапыл 
аламлары жаксы батса. Маклам ла жаксы болалы (бәрі рнза- 
лык білдіріп. «.Чаклан жаксы. Геньгум-.Чана томалары да жаксы> 
:еп аиғпйлалы) ледім мен. Клл алысып. <Э мем» деген анға.ідаг» 
-:енін мен деревнядан тезірек кетуге асыктым. вйткені күн едоуір 
квтеріліп калған еді.

Акырғы лашыктын жанынан втіп бара жатканы.чла ушгары т\й 
лген бауларды колымен булғанлатып турған кызды кврдім. Чен 
тактай калып. онын не істеп турғанына карадым. Ол масагтанған 
аішінмен жіппен жасап турған ойынын каііга көрсегп. б\ і ш  Ь'а- 
ропалағы балаларлын ойнайтын ойыны сыякгы бс.іьіп шыкгы.

Плантапияның манындағы бір жерде. жоддын бойында кулағаа 
*уан ағаш жатыр. диаметрі кемінле бір метр. Ағаштын деревняға 
караған жағына бірнеше иероглнфтік бейне суреттер с*лынған„ бул 
суреттер өзен сағасынла мен көрген саго ағашына салынған сурег- 
терге уксайды. бірак булар одан злдекайда ескі.

Ағаштардағы бейне суреттер де Бонгудағы жоне Били-Ьилидіа 
кайыктарындағы суреттер сыякты назар аударуға турарлык сурег-



тер, өйткені, олар жазудың алғашкы бастамаеы, идеограф жазуы1 
деп аталатын жазуды онлап иіығаруға тырыскан алғашкы кадан 
сыякты нәрсе болып табылады. Көмірмен немесе бояумен сурет 
салған, немесе балтамен шауып бейне сурет жасаған адам белгілі- 
бір ойды білдіргісі келіп, кандай да болса бір фактыны бейнелегісі 
келген. Бул бейнелердін карапайым ғана өрнек емес, абстракты мәні 
болған; мысалы, Бнли-Билнде мереке салтанатын бейнелеу кайык- 
ты жасап бітірудін курметіне арналып істелетін. Ағаштардагы бел- 
гілер өте дөрекі істелген, олар небәрі бірнеше сызыкшадан курал- 
ған; булардын мағнасы оны ойып жасаған адамға ғана және өзінін 
иерогдифтерінің монісін түсіндіретін адамдарға ғана мәлім болса 
керек.

Мен өзенге келдім ле, кешегіден шешіндім, сонан сон өзен ар- 
насын бойлап төмен жүрдік. Күн шыжып түр, бізге тастын үстімен 
жүруге тура келді, бул тастар менін аяғымды жаралап. канатып 
та кетті. Біздін өткелден өту сапарымызды екі жағдай көнілденді- 
ріп жіберді. Менін түрлі жәндіктер жыйнап жүретінімді білетін 
жергілікті адам күнге кыздырынып жаткан кесірткені көрді де, еп- 
теп жакындай бастады, содан кейін, айғанлап тура умтылды, бірак 
кесіртке кашып кетті; оншакты адам оны куып берді: кесіотке тас- 
тастын аралығымен зытып жүр, жергілікті адамдар үстеріндегі ка- 
руга, жүкке және кездескен кыйыншылыктарға карамастан, таң ка- 
ларлык ептілік, ыкшамдылыкпен куьіп жүр.

Акыры, кесіртке камыстың астындағы тастардың арасына ба- 
рып тығылды, бірак жергілікті адамдар оны бул арада да жан 
сактатпады. Көзді ашып-жумғанша камыс жулынып, тастар лак- 
тырылып, жер колмен тез казылып та калды. Жергілікті адамнын 
бірі оны мойнынан у с т а п  алды да, маган усынды. Менде оны орап 
алуға колорамалдан баска ешнәрсе табылмады; байлап үлгіргенше, 
кесіртке бір жергілікті адамнын колын шағып. канатып та үлгірді, 
бірак кашып кете алмады.

Өзеннін тармактарынан өткен кезде жергілікті адамдар тастар- 
дын арасында ойнак салып жүрген усак балыктарды көоді; менін 
жолдастарым тастарды тез іліп алып, көзді ашып-жумғанша он- 
даған тас суга лактырылды, көбі-ак көзлеген жерден тиеді. Өлтіріл- 
ген балыктар жыйналып алынып, жапыракка оралды да, кешкі та- 
макка сакталды.

10 апрель
Түнде аяғым ауырды, такертен турсам аяғым күп болып ісіп 

кетіпті, үиі жаоа ірінге толған. Бул кешегі өзеннен өтудің салдары 
еді. Аяккиім киюге болмайтындыктан және козғалсам аяғым ау- 
ырғандыктан үйде отыруға тура келді. Кеше әкелген шошканы дәл 
кәзір сойғым келмегендіктен, оны Бонгу адамдарьша өздерінше бай- 
лай салыңдар деп тапсырдым.

' И д е о г р а ф  ж а з у  ы—жазба өркендеуінін алғашкы сатыларынын бірі. 
Алғашкы кауымнык адамдары белгілермен — көбіне суреттермен — тілдің же- 
ке дыбыстармн емес, толык мағна беретін уғымды білдірген.
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Екі күн үйде отырғандыктан аяғым жазылып та калды; шошка 
етінен Горенду адамдарына бергім келген сыйлыкты өзім апаратын 
халге жеттім. Теньгум-Манадан әкелінген шошканы. акыры Ульсон 
бүгін сойды. Муның еті екі адамға тым көп, сондыктан, оны туздап 
әуре болғым келмегендіктен жоне жергілікті салт бойынша, оның 
жарты етін Горенду мен Бонгудағы таныстарыма сыйлыкка тартка- 
ным жөн болады ғой деп ойладым.

Бонгуға апарылған бір бөлек ет оларға ерекше әсер етті, мен 
етті ондағы үш адамға ғана апарғанмын, солай бола турса да, етті 
тазартып, аян мен бау жасау үшін барлык үш аланның әйелдерін 
шакырып алдым.

Коныр салкын буамбрамрада дем алып жатып, бір ескі телумге 
көзім түсті, оның денесі адамға, ал басы крокодильге уксайды. Со- 
нан соң, папуастардың өзім алғаш рет көріп отырған «кале» деген 
тағамын калай әзірлейтініне назар аудардым. «Калені» жасағанда 
кокос жаңғағын аршып, аздап кана кырады да оны үгілген бау 
немесе аянға араластырады, бул кәдімгідей дәмді камыр болады.

Мунда балаларды шаруашылықка көмектестіруге ерте бастан-ак 
үйретеді. Біржарьім, екі жастағы баланың үлкен паленаны от 
басына сүйреп апарып тастай салып, кайтадан жүгіріп барып, ше- 
шесінің емшегін емгені адам күлерлік-ак нәрсе. Кеудін калай жа- 
салатынын менің жаксылап көруіме бүгін тағы бір реті келіп кал- 
лы. Бул сусынды әйелдердің де ішетінін аңғардым.

14 аг.рель
Бонгудан бірнеше адам дәрі алуға келді; біреуі аяғы ауырып 

келіпті, екінші біреуі, мен оған алдакашан тапсырған кернейді жа- 
сап әкеліпті, өзгелері кокос жаңғактарын сыйға тарткалы келіпті.

Жергілікті адам маған узын бамбукті беріп турып, әйелдер мен 
балаларға «айды» көрсетпе, бул олар үшін жаман болуы мүмкін 
деді. Жергілікті адамдар өзінің барлык музыка қуралдарын әйел- 
дер мен балалардан тығып устап, музыканы үнемі деревнядан 
сырткары жерде ойнайды. Әйелдерді музыка мен әнге неге жуыт- 
пайтыны әлі күнге дейін белгісіз1.

16 апрель
Таңертең Горендуға келгенімде, баска деревнядан келген екі әй- 

елді кездестірдім, булар Туй мен Бугайдың әпелдеріне конакқа
і Бул тыйым салудык немен байланысты екені қәзіргі ғылымға белгілі. 

Оның мәнісі мынадай: папуастардың салты бойынша, он екі мен он төрт
жас арасындағы барлык ер балалар «иницияция» деп аталатын кейбір әдет- 
ғурыптарды орындауы керек, тек осыны орындағаннан кейін ғана ол коғам- 
вың тең праволы мушесі болады: қару асынуға, аң аулауға қатьісуға, үйле-
нуге т. б. праволы: Маклай төменде суреттеген «Ай» осы ғурыптағы мерекенің 
бірі, бірак Маклай оны білмеген. «Иницияция» ғурпымен байланысты, істердің 
бәрі әйелдер мен балалардан өте купыя жүргізіледі, ал музыка ойнау осы 
ғурыптың бір саласы болғандыктан, әйелдер мен балаларды өлесіндер деп 
қорқытып, музыка қуралдарын көруге тыйым салынған.



келіпті. Сыйлык (бау мен аян) салған екі капшык аркаларында 
салбырап жүр, капшыктың бауын маңдайларына айнала байлаптьі. 
Қапшыктардың өте ауырлығынан, әйелдер жүргенде де, турғандг 
да енкейіп кетіпті. Горенду әйелдері оларды өте жаксы карсы ал- 
ды, колдарын кысып, аркаларынан какгы. Әйелдер өзара амандас- 
канда біріне-бірі колын немесе екі-үш саусағын усынады.

Бул ойелдердің иыктарында және кеуделерінде денелерінің орта 
шеніне дейін бірнеше күйік танбалар бар, бул жерлер өздерінін 
баска денссінен гөрі бозғылдығымеи ерекше көзге шалынып ту 
рады. Ал. мундай таңбалар әйелдердің бәрінде бірдей кездесе бер- 
нейді.

20 апрем-
Горендуға барғаннан кейін мен кешкі тағамды күтіп, барланын 

үстінде отырдым. Мен карап отырған соң жерде жатқан садакты 
аллым да, оның ушы сынғанын көріп, уштау үшін пышағымды шьі 
ғардым, өйгкені муны істеу жергілікті адамдарға онша оңайға түс- 
пейді жэне көп уакыт кетеді: олар оны шакпак таспен жонады. 
Менің жанымда турған Вангум садак мабты аткан кезде сынған еді 
деп түсіндірді. Менің маб өлтірілді ме деген сурағыма ол жок. 
маб көрші лашыкта деп жауап кайырды. Мен лашыкка бардым. 
яғни аттап кірдім (өйткені табалдырығы биік, есігі өте кішкснг 
еді), кара көлеңкеде үйдің төбесіне асыгі койылған агараңдаған нор- 
сені көрдім— бул маб екен.

Лашык екі катарлы екен, айуанның басын төмен каратып, қуй 
рығынан мыктап байлап қойыпты.

Мабты таяу жерден көру үшін 
мен оны лашықтан алып шы- 
ғыңдар дедім. Вангум мабтын 
қуйрығын байлаған шырмауыкты 
улудың қабығымен кееті; осы 
кезде маб алдыңғы аяқтарымен 
бамбукка жабыса түсті де, сіресіп 
турып алды, тіпті, Вангүм онын 
қуйрығынан косколдап тартса 
да, айыра алмады; Маб өзінің өт- 
кір, мыкты тырнактарын ағашка 
кадап алыпты,

Вангу.м жуан таякпен мабтыи 
алдыңғы аяктарын бар күшімен 
урды: таяк баткан соң, айуан 
карсыласуын амалсыз токтатгы. 
акырында оны жерге сүйреп тү- 
сірді. Вангум мабтың тістеп ал- 
мауы үшін оны куйрығынан ус- 
тап, лашықтан тыска лактырып 
жіберді. Мен оның артынан іле- 
се шықтым. Жараланған айуан 
ашумен аузын арандай ашып, мен

ібб



кыймылдаған сайын, төменгі сойди- 
ған үшкір тістерін ырснтып, кыз- 
ғылт-сур тілін жалактатты, бірак 
кашуға әрекеттенбеді. Мабтыңузын- 
дығы елу сантиметр, түрі аксур еді, 
жүні жумсақ калын, бірак жүні 
узын емес. Семіз денесін имигеч 
С'зын тырнақты, қысқа аяқтары көтеріп тура алманды.

Бар күшін жыйнап маб кашуға ыңғайланса да жер тегіс бол- 
-андыктан каша алмады. Ол колапайсыз бірнеше әрекет жасаған- 
нан кейін токтады да, жата кетті: ол алдыңгы аяктарына таяк 
катты тигендіктен немесе садак оғынан жаралы болғандыктан бар
күшін жия алмағанға уксайды.

Мабты өзім алғым келіп, бул кімдікі деп сурадым да, ізінше ай- 
ырбаска пышак усындым. Мабтың нағыз кожасы жоқ болып іпык- 
ты. өйткені оның колға түсуі былай болыпты: танертең жергілікті 
екі адам, деревняның дәл жанындағы ағаштан аңның түсіп келе 
жатканын бір мезгілде байкайды. Олар мабты устауға тура умтыл- 
ғанда, шошынған аң кашып кутылудың баска жолы болмагандык- 
тан, дара турған курмаға тезшығьіп алады, содан кейін оны устау- 
ға деревня адамдарының тең жартысы катысады; олардың біреуі 
садак атып, мабты мойнынан жеңіл жаралайды, екінші біреуі 
ағашка шығып, мабты төменге лактырады. Жерде турғандар устап 
алады. Оны бірлесіп жеуге уйғарып, калың жүнін үйту үшін әлде- 
кашан от әзірленіп койылыпты.

Менің усынысым жергілікті адамдарды өте дағдартты. Әркайсы- 
сының да пышақ алғысы келеді, бірақ ешкайсысы да: «Маб мені- 
кі* деуге батылы бармады. Егер мабтың етін жеуге бермесек, Го- 
рендудың балалары жылайды деп жауап берді. Егср мен бул ан- 
уанды алып үйге кетсем, Горенду адамдарының бірде-бірі буған 
карсылык етуге батылы жетпейтінін жақсы білемін. Бірак менін 
біреудің меншігін күшпен алып, әділетсіздік жасагым келмеді.

Сондыктан менің уйғаруымды күтіп турған жергілікті адамдар- 
ға мабты Горенду адамдары өзлері-ак жесін, бірак оііың басын мен 
алармын дедім. Істің булай аяқталуына куанғандары сонша, бірне- 
ше адам маған дереу көмектесе бастады. Баска пышақ болмаған- 
дықтан, өтпейтін пышақпен бишара айуанның басын егеп, әзер кесіп 
алдым, жанын кыйнаған операция кезінде ол, кыңк етіп дыбыс шы- 
ғармады.

Қолымның канын жуып жатқанымда, мабтың алдыкғы, арткы 
аяқгарын кесіп алуым керек екені есіме түсті, бірак мабты отка 
қақтап та үлгіріпті, сондыктан мен жартылай үйтіліп қалған сый- 
рақтарды алғаныма да риза болдым. АІен тарамыстай мыкты, жа- 
лаңаш куйрығынын бір бөлегін де оттан куткарып алып калдым, ол 
узын саусакка уксайды және оржерінде мүйіз сүйелдері бар.

21 аггрель
Мабтың тумсығын, аяктзры мен куйрығынын суретін салып ал- 

лым және бас сүйегін әбден тазарттым, оның бас сүйегі Теньгум-

157



1

Манада алған мабтың бас сүйегінен әжептәуір айырмашылығь»
болды, Теньгум-Манадан алған мабтың түсі өзгеше — сары дактары 
бар кара болатын. Мыйын алып, суретін салдым жоне оны бірнеше 
бөлшекке бөлдім.

Мен бул жумыстармен шуғылданып жатканымда, болмашы сыб- 
дыр естілді. Узындығы кемінде біржарым метр үлкен кесертке ве- 
ранданың астында мабтың борша еттерін жеп жатыр екен, мен ол 
еттерді бас сүйекті тазарткан кезде лактырып тастаған болатынмын.

Мен окталған мылтығымды алып үлгіргенімше, кесертке үйдін 
алдындағы аланнан тез жүгіріп өтіп, орманға кашып кетті. Мен 
бірнеше қадам алға барғанымда, нақ төбемнен шыққан кенет бір 
дауысты естіп, токтай калдым.

Жасыл ағаштың басында турған кара какадудың әдемі айдарын 
көрдім. Ол мені көре салып, орманға ушып кетті.

Дәл осы кезде кенгар жанғағының жерге түскен тысырын есті- 
дім. Ағашты айналып өткенімде екінші бір какадуды көрдім, ол бу- 
рынғы какадудан да жоғарыда отырып, жаңғактың катты кабығын 
шукып отыр екен. Мен оны атып жібердім, үлкен кус бір канатын 
қағып, (екінші қанатына ок тиген еді), жерге түсті. Бірнеше быты- 
ра бас сүйегіне тиіп, көзін канталатып жіберіпті. Какаду сау ка- 
натын кағып, тумсығымен жер шукып жатты. Диаметрі үш санти- 
метр бамбук таякты тумсығымен кысып алып, оның пәрше-пәрше- 
сін шығарды.

Қус акырында шалкасынан түсіп, аузын арандай ашып, жиі-жиі 
дем ала бастады. Әбден дем алып алғаннан кейін, ол аузы ашык 
болса да, етті үлкен тілімен аузын бүркеп алуы мүмкін еді. Жаксы 
какпак сыякты тілі таңдайына жабысып, бүкіл аузын бекітіп турды. 
Баска кустарғада тумсығы ашық турғанда, тілімен аузын жаба бі- 
луінің ушқан кезде ерекше манызы болуы керек.

Какаду көп узамай өлгендіктен, мен оның сүйегін етінен тазар- 
тып алуға кірістім. Қанатының узындығын өлшеп, оның әдемі ан- 
дарын өте ептілікпен кесіп алдым және жергілікті адамдар өздері- 
нің тарактарын әшекейлейтін үлкен куйрык-канаттарын жулып ал- 
дым. Расында да, бул канаттар өте әдемі көкшіл түсті сурғылг ка- 
ра еді.

Безгегімнің устағанына карамастан, қустың каңкасын мукыят- 
тап тазарттым, етінің салмағы екі кадакка жуық еді; ал, бүкіл де- 
несі төрт жарым кадактан болып шыкты. Какадудың еті өзіміэ 
үшін бір-бір аяк (кокостың кабығынан істелген) жаксы сорпа 
болды.

Біздің ыдыс-аяктарымыз бапған сайын карапайым ыдыска ай- 
налды, бул ыдыстар фарфор немесе фаянска карағанда онша сын- 
ғыш емес. Мен кокос жаңғактарының кабығынан ондаған шыны- 
аяк жасап алдь̂ ім, олар сынып калған тарелкалар мен ыдыстардын 
орнына колданылды.

26 апрель
Кеше Бонгуға Били-Билиден конактар келді. Бүгін та.ңертеңнен 

бастап, менін таныс біртоп адамдарым лашыктың алдын'а жайла-
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сып отырып алды; келгендердің ішінде Рай деревнясынан да төрт 
адам бар еді. Бул деревня шығанактың оңтүстік-шығысында өзен- 
нін арғы жағында болатын. мен арғы жиектің адамдарын алғаш 
рет көріп отырмын, олардың сырт пішіні мен зшекейі осы маңда 
турушылардан ешбір айырмасы жоқ.

Каин кішкентай балтасын кайрап беруді өтінді. Мен бір кезде 
оған сынып калған жәшіктің кесек темірлерін берген болатынмын. 
Ол кәдімгі тас балталардың сабы сыяқты етіи, балтаның сабын 
тып-тыйнактай етіп жасап алыпты, ал балтаның басына гас ор- 
нына мен берген кесек темірді орнатыпты, оны жергілікті адамдар- 
дың тас балтаны саптағаны сыякты саптапты. Ол балтаны таска 
егемекте болып әрекеттеніп бағыпты, бірак ол колынан келмеген 
соң өзінің жаңа балтасын Гарагасиіе алып келіпті.

Бул және осы сыякты басқа да мысалдар жергілікті адамдар- 
дың европалық карулар колдарына түсе калса ерекше куанышпен 
колданатындығын дәлелдейді.

Қонактарым узак отырды, акырында, Бнли-Билидің адамдары 
кайтар алдында менен «табуды» көрсетуді сурады. Олар менің «та- 
буым.чың» биік ағаш бастарындагы кустарды да, адамдарды да 
өлтіруге болатындығын Бонгудан және Горенудан естіп алса ке- 
рек. Рай-Мананың адамдары мылтыкты көргенце, зорелері ушып 
ата көрме деп жалбарынды. Өзгелері оларды уялтып тастады, сон 
дыктан олардың бәрі де мылтыкты атып көроет деп өіінді, мен бу- 
ған көндім.

Мылтығымды алып шыққанымда, менің папуастарым біріне-бі- 
рі тығылып тур екен. Көбі үрейленіп жанындағы адамдарды кол- 
дарымен қаусыра қушактап алыпты.

Мылтыкты атып жібергенімде, олар орған шөп сыякты, бірден 
жалп етіп, жата калысты, олардың аяктарының дірілдегені сонша 
жүгініп те отыра алмады.

Мен мылтығымды жерге койып, бүктүсіп жаткандарды карап 
тур едім, кейбіреулері бастарын көтеріп, кулактарын баскан колын 
түсіріп, батылы жетіп мен жакка карай бастады (олар мылтыктың 
даусы шыққан кезде-ак қулақтарын басып алған болатын). Олар- 
дың жүздеріндегі үрейді байкау өте кызыкты еді; ауыздары ашы- 
лып, тілдері күрмеліп, көздері әдеттегідей емес, шарасыиан шы- 
ғып кеткен. Олардың көбі калтыраған колдарымен қоркынышты 
қаруды алып кет деп ыммен білдірді.

Мен лашыктан кайта шыққанымда, жергілікті адамдардың жа- 
па тармағай дабырлап сөйлесіп турғандарын естідім. Олардың 
орқайсысы өздерінің алған әеерлерін айтып, сірэ, тез кетуге ың- 
ғайланып турган сыяқты. Мен өзімнің каруымның тек жаман адам- 
дар үшін ғана кауіпті болуы мүмкіндігін айтып, оларды тыныш- 
тандырдым, ал жақсы адамдар үшін, яғни сендер сыякты адамдар 
ушін менің темекім, шегелерім тағы баска нәрселерім бар дедім.

Егер мен өзім куә болмасам, мыналардай мықты.депі сау, алып 
адамдардың мылтыктың даусынан соншалыкты коркатындығына 
сенбеген болар едім. Сонымен катар жергілікті адамдардың корку 
сезімі узакка бармайтындығын да байкадым.
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Олар кеткеннен кейін, мен мылтығымды алып, орманға бардым, 
<5ул жерде жергілікті үш адамға кездестім. Онын. біреуі папуас 
. ыбызғысын тартып отыр екен, бул сыбызғы бамбуктың сабағынан 
жасалады, оның екі ушындағы тесігі бітеліп тасталған, бірак екі 
бүйірінде төменгі және жоғарғы жағында — екі тесігі бар; ал кал- 
ғаи екеуі жуан, шіріген ағаштың түбірін тас балтамен шауып жат- 
ты; шіріген ағаштың жаңкалары оп-оңай жан-жакка ушып жатыр. 
Түбір арасынан жуан, ак курттар шыкты; жүздеген қурттар ағаш- 
тың түбірін жеп тастаған-ак екен.

Папуастар бірсыпыра уакыт, ағаш түбірін шауып болғаннан ке- 
йін, балгаларын жерге койып, жуан куртгарды шайнап жей баста- 
ды, кейде курттарды кос колдап ауыздарына салады. Папуастар 
обдсн тойып алғаннан кейін сыбызғысын тартып, балталарын кай- 
тадан қолына алды. Олар өте көңілді еді, кейде курттарын жей- 
ді, кейде қайтадан музыка тартады.

Мен жергілікті адамдардың жылдың түрлі мерзіміне карай му- 
зыка аспаптарының да алуан түрін колданатынын және буған ка- 
рай тамактың да түр-түрін пайдаланатынын аңғардым. Мысалы, 
«тюмвпнді»1 бау жейтін кезде тартады, аянға көшкен кезде бул 
гамақтарды пайдаланбайды; шошқа етін жеген кезде, үлкен бам- 
бук кернейлерін тартып, барум тағы баскаларын даңғырлатып со- 
ғатынын байқадым.

Понгуға таяу келгенімде, жиекке шығарып тасталған үлкен 
кайыкты көрдім; бул кайык Били-Билиде жасалған кайыктардан 
аумайды. Ол Гада-Гада адамдарынікі болып шыкты.

Кслгендер менің өздерімен біргеотыра туруымды өтінпі, олар ме- 
ні алғаш рет көргендеріне карамастан, атымды әбден жаттап 
алыпты.

Олардың жоне Митебог адамдарының арасынан ожептеуір өңді 
мдамдарды кездестірдім. Кейбір жас папуастардың өні соншалык- 
ты бнязы, момын еді, мундай өңді адамдар каралығына карамас- 
тан. мәдениетті деп аталатын нәсілдердің арасынан табылмас та 
оді. Менің көршілерімнің түрі буларға карағанда әлдекайда суык, 
олардың катынас жасауы да булардай емес, булар көбіне арал- 
мен тау деревнясында туратын халыктардын арасындағы өткінші 
жік болып есептеледі.

Іеревняда мен үшін ас әзірленіп жаткан кезде, үлкен бамбук 
тарлғының қалай жасалатындығына назар аудардым, таракты жа- 
сайтын адамның соншалыкты шыдамдылығын және шеберлігіне 
таіпанбаска болмайды.

Гада-Гада және Мнтебог аралдарынан келген конактар кайту- 
ға анналғанда. оларға Бонгу деревнясының адамдары берген сый- 
дыктарының арасында корзиналарға салынған көптеген таролар- 
дың ішінде. бағалы заттар ретінде бір бос шөлмек пен үш шеге 
бдр екенін банкадым. Сонымен, европалық заттардың әкеп түсіріл- 
гон жерінен әлдеканда алыска тарап кететіндігін осыдан-ак көру- 
ге болады. муның өзі зерттеушілердің дурыс емес болжаулар жа- 
сауына әкеліп соқтыртады. і
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2 май.

Жергілікті адамдарға мен берген асқабақ туқымы будан екі 
немесе үш ай бурын егілген болатын, одан алғашқы өнім алынды. 
Туй мен Лялу таңертец Гарагасиден келіп, кешке «асқабақ жеу- 
ге* шақырды. Мен олардың аскабак деген сөзді жаттап алғанына 
гандандым, бул сөздің жалпылама қолданылып кеткенін байқадым.

Туй мені асқабақты қалай жеу керектігін көрсетіп беруім үшін 
шақырған көрінеді: өйткені, асқабақты олардың алғаш рет көруі 
еді. АІен асқабақты тіліп, суы бар кіренкеге салдым, ол лезде піс- 
ті. Жергілікті адамдар оны қалай жейтіндігімді көру үшін мені 
коршап алды, асқабақты унатпасам да, оған тәбетім шауып жеп 
отырғанымды көрсеткім келді, өйткені жергілікті адамдар да имен- 
бей дэмін татып көреін деп ойладым. Бірақ оларға бул жаңа та- 
ғам ерекше бірнәрсе сыяқты болып көрінді; олар аршылган кокос 
жаңғағымен қосып жеуге уйғарды, тіпті осы күйдің өзінде-ақ бар- 
лық асқабакты тез жеп үлгірдік.

4 май.

Бонгуде кешке басталған барум дабылы бүкіл түн бойына үз- 
дік-үздік естіліп турды. Түс кезінде жергілікті адамдар келіп, өзде- 
рі мен бірге шошқа етін жеуге және әндерін тыңдауға шақырды. 
Жергілікті адамдармен қарым-қатынасымды бузбау үшін оларга 
еріп кеттім.

Деревняда тек әйелдер мен балалардан басқа бірде-бір еркек 
жоқ болып шыкты; бірақ алаңда, орман ішіііде, мені жанжактан 
шыққан у-шу музыка даусы қарсы алды, будан кейін адамдардың 
барлығы да өздерінің жанына келіп отыруға шақырды. Мен төңі- 
ректе болып жатқан уақыйгаларды көріп отыру үшін шеткерірек 
жердегі бір орынға барып отырдым.

Оншақты адам асәзірлеумен шуғылдануда. Өзгелері кеуді шай- 
нап, суын сүзуде. Оның күшті әсер еткенін көптеген адамдардың 
бет-әлпетінен байқауға болатын еді; үшінші біреулері ешнәрсе іс- 
теместен, жай ғана әңгімелесіп отырды, мен олардың сөзінің ара- 
сынан «Анут» және «Анут тамо» деген атауларды жиі естіп отыр- 
дым. .Мепің көршілерім олар жайында Маклайда пышақ, балта 
мен қызыл мата көп және олар Ульсонмен екеуі ғана, көмектесетін- 
дердің жоқтығын біліп, біздің лашығымызға шабуыл жасамақшы 
ниеттері бар деп лақап тарататын. Расында да, ол осылай болып 
шығуы мүмкін де жэне бул Бонгу немесе Гумбудағы менің таныс- 
тарымның ризалығымен жасалатыныка, мундағылар ол адамдармен 
бірге олжаны бөлісіп алудан бас тартпайтындығына көзім жетеді, 
сондықтан да, олардың бул сөзін жай әзілге айналдырып, маған 
келер-кетер ешнәрсе жок, тек Гарагасиге келгендерге ғана жаман 
болуы мүмкін дедім, будан кейін сөзді басқа жаққа аударып, Энг- 
лам-Мпнага мепімен бірге баратындар жоқ па деп сурадым. Олар 11
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Бонгу мен Энглам-Мананың қарым-катынасы жақсы еместігін, егер 
өздері онда бара қалса, оларды өлтіретіндігін, ал Энглам-Манаға 
Гумбу адамдарының баруына болатындыі ын айтты.

Тамақ әзірленіп болып, үлеске бөлінгеннен кейін жергілікті 
ядамдардың біреуі деревняға жүгіріп ала жөнелді. Біздер көпуза- 
май-ақ барум соққан дауысты естідік. Сол кезде біреулер бар пәр- 
иенімен айғайлап. өзгелері керней тарта бастады. Дауыс кулак 
жаңғырықтыратын еді, ал бул жергілікті адамдарға ерекше жакеы 
эсер еткен сыяқты.

Кейбіреулеріне кеудің әсер еткені сезіліп-ақ тур. Тілдері күр- 
меліп, аяқтарын зорға басады, буындарына не болмай, қолдары 
калтырайды.

Тойдың қурметіне байланысты, жергілікті адамдар бастары мен 
беттерін әбден әшекейлеп алыпты; біреуінің басы кара, екінші бі- 
реуінің басы кызыл бояумен, үшінші біреулерінің бастары кара 
араластырылған кызыл бояумен, өзгелерінің басы кызылсур бояумен 
боялған; тек шалдар ғана беттерін де, бастарын да боямаған. 
Тегі шалдар шаштары мен беттерін бояу үшін жалғыз қара бояу 
ды ғана қолданатынға уқсайды, мойындарына әшекей такпайды 
деуге болғандай.

6 май■

Кешке Го|])ендуда болдым. Инго менің қойын дэптеіріме түрлі 
кайуандар мен адамдардың суреттерін салып берді. Оныңкарындаш 
сыяқты өмірі өзі көрмеген жаңа аспапты қолданып сызықты түзу 
сызуына және колының батылдығына тандандым.

Тек бүгін ғана, яғни сегізінші айдың аяғында ғана Бонгу диа- 
лектінде «әке», «ана», «бала» деген сөздердің барлығын алғаш рет 
анықтап біліп алдым.

Мен жана ғана келген жергілікті төрт адамды кайықты жиекке 
бурынғыдан гөрі жоғары шығарып кою үшін пайдаландым; бул 
үшін етекке жуан бөрене әкеліп, оны қайықгың астыпа қою керек 
болды, мен және Ульсон екеуіміз бул бөренені эрең дегенде жы- 
йырма қадамдай жерге алып бардық та, будан кейін жиекке жет- 
кіздік, мен бул бөренені енді топырақтың үстімен домалатып алып 
баруға болады дедім; жергілікті адамдар біздің күшімізге таңда- 
нып, енді өз күштерін көрсетпекші болды. Олардың төртеуі де бө- 
рененің жанына келіп, оны зорға көтеріп алып. айғайлап-ырсыл- 
дап, бөренені қайыққа карай жүгіре көтеріп ала жөнелді. Олар бір 
нәрсені көтеру үшін көгі күш жумсау керек болған жағдайда үне- 
м; осылай істейді; ауыр жумысты колға алғанда айғайлап, зорөр- 
леумен бір-біріне дем береді, расында да, үнсіз акырын эрекет 
жасағанда, қолдан келмейтін жумысты осы әдіспен тындырып-ак 
тастайды.

Мунда Энглам-Манадан он бес немесе жыйырма адам, Ямбом- 
бадан, Тутидан, Били-Били тағы баска деревнялардан көптеген 
адамдар келді.

162



14 у*г, 2

Аяғьім кагты а\*ырады. Энглам-Манаға барған келае аягымды 
азлгп жаралап алған едім. оған назар аудлрмағлндықтдн бірнеше 
үлкен жараға айналып кетті, сонльіктан мен жүре адмаймын.

Горендудан маған тамаша тамак: пісіріяген таро. астык агл 
шынын отка пісірілген дәні. кокос жанғағы косылган саго әкодіп 
эерді.

22 мии

Аяғы.мдағы жара әлі жазылған жок; мен оны емдеуге ле мур 
шам келген жок, өнткені ашықпау үшін күн сайын ан аулауға шы 
ғуға мәжбүр болдым.

Бугін Горендуда туратын жергілікті адамдар жацбырды токіа- 
леп шын пенілдерімен-ақ өтінді. Бул менін катымнан келмейді 
деп жауап кантарғанымда, олардың бәрі жарыса, ол сенін каіын 
нан келеді, бірак орындағың келмейді деді.

Туй Богатиден кәзір ғана кайтқанын, ондағы бір адамның өлуі 
мен байланысты іргелес деревнялардың көптегсн адамдары жый 
налғанын антты. Туй кеше күні бонына біз естіген барум даусыныг. 
үзілмегендігі де, осы деді. Ол. еркек адам өлгенде барум соғы.іа 
іынын, егер ойел өлсе барум соғылмайтынын айтты.

Буа маған мабтың екінші бір түрін әкеліп берді, мен оны пы- 
шакка ауыстырып алдым. Сүйегін тлзартып отырып, борша еттерін 
Ульсонға бердім, ол сорпа жасауға кірісті. Ульсонга берген себе 
бім, мабтың пісірілген және отка квміп азірленілгон еті кошмісті 
болып, жүрек айнытады, ол маган унамайды.

25 май.

Күн шықкан кезде Горендудан барум даусы естілді, бірак онын 
даусы әдеттегідей қатты және созылып шыккан жок.

Туй барумныц согылған себебі Гумбуда турушы бір адам өлген- 
діктен екенін жоне Горенду мен Бонгу адамдары Гумбуга бара 
жатқанын айтты. Мен сонда бару үшін асығып-үсігіп тезірек коі|>е 
ішуге кірістім.

Жолда найза, садақ, жебе асыпған бір топ жсргілікті адамды 
кездестірдім. Олар меніц де Гумбуға бара жлтқанымды естігі, ма 
ған бар немесе барма деп айтуға батылдары жетпегені сезіліп-ак 
калды. Олар өзара кеңесіп алғанман ксйін маған оиібір тіл қатпау 
ға уйғарды.

Тецізгс шықаннаи кейін, біз бір топ айелдсрді куып жеттік: 
плардын көбі емшектегі балаларып жасына қарап капшыкка салып 
немесе иықтарыпа көтеріп алған. Деревняга кірс берістс біздіц топ 
токтап қалды: олар маған әйелдердің ілгері жүругс тиісті екеиін
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айтты; біздер оларды алға жібердік, іле-шала олардың осындағы 
иттердің улығаны сыяқты байбаламдап жылаған даусын естідік.

Мен бірінші лашыкка келгенімде, жанымдағы бір адам сак бол 
деді, өйткені маған найза немесе садак тиіп кетуі мүмкін деді. Іс- 
тің жайына түсінбеген мен одан әрі жүре бердім. Төңірегі лашық- 
тармен коршаулы алаңнан айғайлаған дауыстар естіледі, кейде да- 
бырлаған дауысгар да шығалы. Менің жаныма еріп келе жатқан 
жергілікті адамдар сол колдарына жебе мен садағын, ал найзасын 
оң колымен кесе көлденең устап, жүгіріп алаңға барды да, будан 
бурын топтасып турған адамдардың катарына сап түзеп тура кал- 
ды.

Мен не болып жатканын анық көріп туратын жоне садақтан та- 
саланатын жерде турдым.

Өлген адамның туысканы болуға тиісті, Гумбуда туратын адам- 
ның біреуі шабуыл жасайтын және корғанатын адамдардың екі 
аралығына, қарама-карсы турған жаңағы екі тОптың ортасына ке- 
ліп турды. Ол колын жан-жакка сермеп, шабуыл жасаушыларға 
езінің найзасымен тап беріп, катты-катты айғайлап сөз сөйледі. 
Екінші жактан оған карсы адам шығып садақ пен найзасынан гө- 
рі, былдырлап сөзбен орекет жасады. Ал кейбіреулері ешкімге ти- 
гізбейтіндей етіп садактарын атумен болды. Жыйналған адамдар- 
дың айғайы, жүгіріп әбігерленуі будан да күшті болды.

Жергілікті адамдар бірлесіп емес, кезектесіп қарсыласты; ша- 
буыл жасаушыға бір адам қарсы шыкты. Бул әскери ойынды ка- 
рап турып мен папуастардың дене курылысының соншалыкты сым- 
батты екеніне және қыймылдарының әсем екеніне таң-тамаша кал- 
дым...

Жауынгерлер маған таңдана карауда, өйткені мен шақырыл- 
маған қонақ емеспін бе, акыр аяғында, олар обден жүгіріп айғай- 
лап болғаннан кейін бірнеше катар болып алаңға отырысты; олар- 
дың артына әйелдер мен балалар келіп отырды. Барлығы да теме- 
кі тартып, бурынғыдан гөрі акырынырақ сөйлесе бастады.

Бірнеше адам «папуас табытын» жасауға кірісті: курма жапы-
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рағының бөдектерін әкеліп, одардан үлкен екі бөлек ыдые ждеау 
\тиін шьгрмауыкпен қураетырды. Бул екі бө,иек жапырактарды бі- 
рінің үстіне бірін кесе көлденең салып, ортасын біріктірді, содан 
кенін атардың екі ушын, ортасын үлкен кауашак еыякты етіп, ал 
куеырылған жактарын кабырға сыякты етіп кайта тікті. Қабырға- 
лары сетінеп кетпеу үшін кауашак бірнеше жерінен шырмауыкпен
ТІГІ.ДДІ.

Жергілікті адамдар асыкпастан, темекі тартып, күбірлеп кана 
сөнлесіп отырды. Өлген адамның лашыгындагы жылаган дауые 
бірде к\шейіп, бірде баяулайды. Лашыктан әрірек жерде үлкен 
ыдыста бау піеіріліп жатыр; бау ыссы күйінде жапыракка түеіріп 
алынып. текшелеп оралып, лашык есігінін алдымдағы еойылған ит 
ілулі турған бутақтық жанына аеылып койылды. Маған бул та 
мактарды өлген адамды жерлеуге қатыекандар жейді деді.

Бірнеше адам өлген адамнын лашыгына кіріп, атар тізесін ие- 
гіне тигізе жүгіндіріп отырғызылған өлікті ілезде алып шыкты; 
өлген адамның беті төмен каратып койылған; колдары көрінбейді: 
екі колы кеудесінен төмен карай екі тізееінің аралығына байланып 
тасталған. Онын бүкіл денесі қалаған жагдайда тік усталуы үшін 
өзінін белбеуімен байланған.

Жергілікті үш адам өлген адамды алып келс жатты: екеуі өлік- 
тің екі жағында келеді, ал үшіншісі оның кеудесі мен аяк-колда- 
рын устап шықты. Бірі өлген адамнын анасы, екіншісі әйелі — еке- 
уі де өлген адамның денесін байлаған бслбеудің ушын устап ке 
леді. Олардың екеуі де қара бояумен боялып, калай бодса-еолай 
салдыр-салак кніне салған. Олардың үстінде ешкандай әиіекей тіп 
ті, тым батмаса, қысқа белдемшелері де жок, муның орнына бүгін 
алдыңғы және арткы жағын болар-болмас қымтап турған иіашақтк 
белбеу ғана таккан. Олар киінуіне уакыттары да болмағанын, діт 
кейлеріне карағысы келмегенін білдіру үшін әдейі осылай кнініп 
шықса керек. Олардың екеуі де жыламсыраган дауыспен кпйгылы 
жоктау айтып келеді.



Өлікті есіктен алып шықканда аланда турғандардың барлығы 
да ун катпастан, арулаудың аяғына дейін тып-тыныш турды. Өлік- 
тің денесін алаңның ортасында турған қутыға салды; басын тель- 
рунмен (әйелдердің баланы салып көтеріп жүретін капшығы) жа- 
уып, будан кейін өлікті салған кугының жан-жағын кымтап, бас 
жағынан байлады, сонда қуты үшқырлы пирамида болып шықты: 
мунан соң қутыны шырмауықпен муқыяттап байлап, уш жағынан 
жуан таяққа ілдь

Бул жумыстар істеліп жатқанда бірнеше жергілікті адамдар 
сап түзеп турған катардан шығып, өлік салынған қутының жаны- 
на бірнеше Хурғак кокос жаңғақтары менжаңа, жуырда ғана боял- 
ған белбеуді әкеліп қойды. Будан кейін жергілікті екі адам өлік 
салынған қутыны байлаған таяқты екі ушынан көтеріп, ыйықтары- 
на салды да, кайтадан лашыққа алып кірді; үшінші біреуі кокос 
белбеуді алып, олардың артынан кірді.

Оеыменарулау аяқталды. Жыйналған халық өздерінің кару-жа- 
рактарын алып, үйлеріне тарқай бастады. Мен өлген адамның де- 
несін қайда қояр екен деп лашыққа кірдім, менің ойым лашык 
гың ішіне көміп тастар ма екен немесе сол.қалпында қояр ма екен 
деген еді.

Менің соңғы ойым дурыс болып шықты. Таяқ үйдің төбесіне 
асып қойылып, пнрамида сыяқты қуты қаңыраған үйдің ортасын- 
да булғаңдап тур.

Үйге кайтып келе жатып мен жергілікті адамдарды қуып жет- 
тім; қырықшақты адам өлген адам туралы әңгіме айту үшін, теме- 
кі тартып, қанат және сақал-мурттарын кыру үшін сынған шыны- 
ның кесектерін сурап алу үпіін менімен бірге Гарагасиге еріп келді.

29 май.
Басымның ауырғанына жоне айналғанына қарамастан, мен сая- 

хатты кейінге қалдырмауға, кешке Гамбуға, одан орі келееі күні 
ганертең Энглам-Манаға баруға уйғардым. Атдын ала хинз ішіп. 
Гумбуға аттандым, жаныма осы деревняның үш баласы еріп жүр- 
ді, оларға саяхатқа керекті нәрселерімді алып жүруді тапсырдым.

Қараңғы түсіп бара жатқандықтан, мен теңіз жиегімен аяңдап 
отырып деревняға жеттім, деревняға кірер алдында мені Гумбудың 
жастары қарсы алды. Олар; «Маклай гена!» (Маклай келе жатыр), 
«Э мем!» деп айғайлап алдымнан шығып, мепің балалар көтеріп 
келе жатқан нәрселерімді альіп алаңға дейін бастап келді, бул 
жерде мен кешкі тамақ жеп отырған бір топ адамдардың үстінен 
шыктым. Тамолар (ересек ер адамдар) барланың үстінде, малас- 
:алар (жастар)— лашықтың жанындағы жерде отыр екен. ААен 
бүгінгі бул кешкі тамақ өлген адамның курметіне немесе оны еске 
түсіруге арналғанын артынан білдім; осыған тек қана ересек еркек- 
тер шошқа етін жеп, ал жастар баумен қоректеніп отыр еді. «Та- 
мо боро» (үлкен адамға) жоне конақ ретінде менің алдыма шош- 
каның бір кесек еті бар таро салынған үлкен табир тартты.

Сәл оріректе, камыс төсеніште, Кум жатыр. Ол бүйірім және



ішім катты ауырады деп. көмек беруді сурады. Мен оған Ріонеіпе 
тамшь; апыиым бердім, ал екінші күні Кум монін бул дәрімті млк- 
таумен болды.

Кешкі тамактан кейін менін айналама бүкіл деревнянын жяс- 
тары жыііналды. Біз тас карянғыда птыодык. От жок я -1 Д' кені 
туатын кез еді. Менен Россия туралы, ондағы үйлср туралы. 
шошкалар. деревнялар тағы баскалар туралы сурастырлы Бх дан 
кейін біз ай туралы знгімеге коніл аудардык. олар айды Россия 
пфалы түсінікпен шатастыратын сыякты. айда әйел барлыгын, ме- 
нің онда канша әйелім бар екенін білгілері келді; жулдыздар ту- 
ралы смрастырып. олардың кайсысында болғянымды тағы баскала- 
рын біл\те тырысты. Олар менің орбір созімді зор ыкыласпен тык- 
далы.

Салкын түсіп. ?уа ылгалдана бастяған кезде уйыкым келіп 
отырғанымды білдірдім. Бірнеше адам мені кен буямбрамрага апя- 
рыи жаткызды. бул ертен менімен бірге ж\,’ретін Алүммын буам 
брамрасы екен.

Буамбрамраның \*зына бойына тен жартысына дерлік енді сокі- 
лер жасалып. екішні бөлегіне үлкен екі бярум конылгян. Сондык- 
тан аралыктан өтіп журуге аз жер кялдырылған. Алаңдя отыргян- 
да мен тонып калыппын, өзіммен бірге кажетті тняй куралдарын 
алып шьшкандыктан шөлім канғанша шай інте алятындыгыма іш- 
тей риза болдьш.

Лашыктын ортасында лаулап жанып жятқян откас\'ды тез қяй- 
натьтп аллым. От лаулап жанып турса ла буамбрамранын іші ка 
ра көленке еді, сондыктан өзімнін май шамымды жактым. Б\ дан 
кейін таза тактай тауып алып, оның үстіне кол орамал жайдым да 
шая куралдарыныя бәрін орын-орынына орналастырып коГиым 
кішкентай шәйнекті, кант еалған темір қалбырды, тятті пряник 
еалған темір калбырды, стакан мен касықты койдым Менін кеткі 
тамакка әзірлігімді көргенде, жергілікті адамдар таи тамяшя каі
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ды, тіпті, олар сөйлеуден қалып, үн қатпастан, менің әрбір әрек-;- 
тіме зер салып қараумен болды.

Мен өзіме тесіле қарап отырған ондаған көзден уялуды әлдеқа- 
шан қойғанмын, ешбір қымсынбастан тезірек шайымды ішіп, дем 
алуға асықтым.

Мен барлаға одеял төседім, оның қызыл түсін және жумсақ- 
гығын көргенде, журт «а 11» урып, ауыздарын ашып таңғалысты, 
аяқкиімімді шешіп, сәкіге шығып жаттым. Бес немесе алты адам 
лашықтың ішінде қалды, өзара сыбырласып әңгімелесіп отырды, 
ал мен тек бір-ақ рет ым қақсам-ақ болды, олардың барлығы осы 
арадан тайып туратын еді.

Көп узамай деревня тынышталды да мен уйықтап кеттім.
Мені лашықтың ішіндегі бір сыбдыр оятып жіберді. Қараңғы 

болғандықтан ешнәрсені ажырата алмадым. Аударылып жаттым 
да, қайтадан уйықтап кеттім. Уйықтап жатып сәкінің қыймылда- 
ғанын, оның үстіне біреудің келіп жатқанын сездім. Мен келген 
адамның батылдығына тандандым да, менің жаныма біреу келіп 
жатты ма екен деп білгім келіп, қолымды создым. Расында да мен 
қателеспеппін; қолыммен жергілікті адамды устап алғанымда, оныц 
қолы мені шап беріп устап алды, көп узамай-ақ жанымда әйелдік 
жатқандығына көзім жетті. Бул істі бастап отырған көп адам ек°- 
ніне және оған әкелер мен ағалардың қатысы бар екеніне көзім 
әбден жеткендіктен, тоспаған қонақтан қутылуым керек деп ойла- 
дым, ол әлі де болса менің қолымды босатпай устап жатыр. Мен 
барладан ушып тура келдім де: «Нигле, Маклай нангели авар арен» 
(Жөніңе кет, Маклайға әйелдің қажеті жоқ») дедім.

Мен түнгі қонақ әйелдің лашықтан шығып кетуін күтіп отыр- 
дым да, ол кетісімен кайтадан барладағы орныма жаттым. Уйқьг 
лы-ояу жатып сырттағы біреулердің сыбдырын, күбірлесіп сөйлеген 
сөздерін естідім; бул іске мен танымайтын әйел ғана емес, соны- 
мен катар оның туыстары да, басқалар да қатысқан болса керек. 
Көзге түртсе көргісіз караңғы болғандықтан әйелдің бет әлпетін 
байқай алмай қалдым.

Келесі куні түндеп уакыйға туралы еурастырудың керегі жок 
деп есептедім, өйткені мундай усақ-түйек орекеттер айдан келген1 
адамға онша қызықты да, танданарлық та емес. Алайда мен жер- 
гілікті адамдардың көпшілігіне түнгі уакыйғаның белгілі екенін 
және оның нәтижесі қандай болғанын да білетіндіктерін байқадым. 
Жергілікті адамдар муны не деп түсінерін білмей әрі-сәріде қал- 
ган сыяқты.

Сағат бесте турсам да, күн едэуір көтерілгенге дейін, жетіден 
бурын жолға шығып кете алмадық. Мен буйымдарымды жергілікті 
екі адамға бөліп көтерттім, олардың әрқайсысы он жеті қадаққа

!Миклухо-Маклай— папуастар өзін «каарам — тамо» — «айдан келген 
адам» деп атайды деген жорамалда болған. Совет ғалымы Н. А. Бутинов 
жуырда ғана муның қате екенін айтып, шынында папуастардың Маклайды 
«каарам — тамо» емес, «гаро — тамо» — «кабыршақты адам», «басынан 
аяғына дейін кнінген адам» деп атағандығыи айтады, олардың «айдан келген 
адам» деп айт\гы мүмкін емес, өйткені олардың түсінігінше а й — өздерінің 
кішкентан лашығына да сыйып кетерліктей тірі жәндік кана.
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жетер-жетпес жүк болеа да бірінің аузына бірі түкіріп қонғандан 
буйымдар өте ауыр деп мазамды алды.

Біз өзеннің жанында дем алғанымыз жөн болар деп онладык. 
Мен жолда тамақтану үшін кешегі кешкі тамақтың қалдығын алып 
шыққанмын, тамақтың жартысын жолдастарыма бердім, бірақолар 
жеуден бастартты, өйткені тароға шошқа еті салып пісірілген, оны 
тек та.молар ғана жейді; малассалар ет салынған тамақты ауызда- 
рына алмайды, етті тағамға еріндері тисе-ақ болғаны дереу ауыра- 
гындықтарын айтты. Бул әдеттің расында да осындай болуы керек 
деп сенгендіктен, олар бул сөзді кәдімгі шын көңілдерімен айтып 
отыр, осыны естігеннен кейін «табу»1 деген түсінік Полннезнядагы 
сыяқты, мунда да берік орын тепкеніне әлденеше рет көзімді жет- 
кіздім.

Будан әрі жолдың ең қыйын жері басталды: жол үнемі тауға 
өрлеп, көбіне биік унан2 өскен ашық беткеймен жүріп отырды, бул 
өсімдік менің бетім мен мойнымды тілгілеп отырды. Жергілікті 
адамдар өздерінің көңі калың денелерін шөптің жыртуынан сақтау 
ушін алдарына қалқан ретінде жапырақ устап жүрді.

Соқпақ жол көрінбейді, теп-тегіс болып жатқан бул жолды 
тек аяғыңмен ғана сезесің . Адам өтіп кстісімен-ақ унан соқпақ 
жолды қайтадан бүркеп тастайды.

Өзімнің көргендерімнің бәрін жазып, суретін салып отырғаным- 
да, менің қосшыларым плантациядан кімді болса да шақырып алу 
ушін бар пәрмендерімен айғай салды. Ақыр аяғында олардың ша- 
кырған даусына ойелдердің жауап қайырған даусы естілді. Жолдас- 
тарым жыйналған әйелдерге көрсетпеу үшін мені айналдыра кор- 
шап турды. Әйелдер жақындап келгенде, жолдастарым менің ал- 
дымнан сытылып шыға берді, өмір бойына ақ адамды көрмеген әй- 
елдеір менің алдымда тыірп етпей тоқтап тура қалысты. Олардын 
үн қатуға, айғай салуға дәрмендері жетпеді; ақыр аяғында, естерін 
жыйнағаннан кейін, олар байбалам салып, төмен қарай жүгіріп 
ала жөнелді, менің жолдастарым шектері қатқанша күлді.

Әйелдердің ішіндегі ең жасының бірі артқа бурылып қараймын 
деп, сүрініп жығылды. Жолдастарым оның артынан бірнәрсе деп 
еді, оның зәресі қалмай бакырып, орнынан тура сала өзге әйелдер- 
дің соңынан жүгіріп ала жөнелді.

Біз кішкене орманға жеттік. Мунда Обор жергілікті адамдар 
мен сөйлесіп алды да, бір бутақты сындырып, оған карап турып

1 «Табу ғурпы — деп жазды Маклай өзінің бір макаласында — белгілі бір- 
буйымдарға тыным салу болып табылады. Мысалы көптеген нәрселерді әйел- 
дердін балалар мен жастардын пайдалануына тыйым салынады. Атакты ме- 
рекелерге тек ересек еркектер ғана катыса алады; тіпті, мереке болған жерде 
әзірленілген тағамнан жастар, әйелдер мен балалар дәм татуға да еркі бол- 
майды. Оларға музыка аспаптарын колдану былай турсын, оны көруге де 
тыйым салынады; аспаптардың даусы шыкканда олар кашып кетуге тиісті; 
кеуді де ересек еркектер ғана ішеді; еркектер жыйналатын арнаулы ла- 
шыктар, орман ішінде баскосатын орындарға әйелдер мен балалардын ба- 
руына болмайды. Еркектер үшін де турлі нәрселерге: әшекейлерге, тағамдарға. 
тағы баскаларға тыйым салу ғурпы бар*.

2 У н а н  — узындығы адамның бойынан биігірек болып келетін катты, ка- 
лын шөп.
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бірнәрсе деп күбірдеді де, біздін әркайсымыздың арт 
жағымыздан жүріп, жаңағы бутақка түкіріп, арка- 
мызға бір-екі рет соқты; будан кейін бутакты пәр- 
шелеп сындырып, оларды ормандағы буталар мен 
курғақ жапырактардың арасына жасырып тастады.

Мен будан бурын айтканымдай, мунда жергілік- 
ті адамдар от жандыруды білмейтіндіктен, әсіресе 
алыстағы саяхатқа барарда үйлерінен тутанған ши- 
ла алып шығады. Бүгін де солай болды; менін жол- 
дастарымның екеуі күні бурын от алып шықты, бі- 
рақ керегінде менің от жандыратындығымды біліп, 
куанғандарынан иықтарындағы артык жүктерін лак- 
тырып тастады. Мен өзіме еріп жүретін жергілікті 
адамдарға будан бурын да сіренке тартып, олардын 
кішкентай от жгғуына, темекілерін және оны орай- 
тын жасыл жапырактарды кептіріп алуларына мүм- 
кіншілік беретінмін, олар буған өте риза болатын.
Осы жолы да үші.чші рет сіренке жағып көрсетіп, 

темекілерін тарткыздым.
Менін жолдастарымның айғайын Энглам-Мананыңтурғын адам- 

дары естіді, олар мені көре сала, аяқтарын тез басып, именбестен 
маған жакшіндап келді. Әдеттегіше сәлемдесіп алған соң бетель
шайнап, темекі тартқаннан кейін біз одан әрі жүріп кеттік.

Тасты ақ және түбірлі соқпақ баскыштап жоғарылай берді; кей 
жерлерде соқпақсоншама тік жарланып кетеді, тіпті жергілікті адам- 
дардың өздері, тастардын арасына казык кағып, аяқ басып жүру 
үшін таяныш жасады. Ал, тіпті өткел бермейтін жерлерге бамбуктен 
жіңішке көпірше жасауға тура келді. Тікжартасты кармалап жоға-

ры қарай өрмелегенде кұлап кет- 
пеу үшін аякты ерекше ептілік- 
пен сактана басамыз. Егер кол- 
дан жасалған кейбір тіреніштер- 
ді алып тастаса, деревняға жуыр 
манда жетуге мүмкіндік тумас 
еді.

Өлдім-талдым дегенде дерев 
няға жеткенімізге куанысып қал- 
дық. Он сағат жол жүргендік- 
тен әбден шаршап аяктарымды кө- 
тере алмайтын болып калыппын. 
Деревняға келгеннен кейін мен 
шөлімді кандыру үшін жас ко- 
қос жаңғағын сұрадым. Амал кан 
ша, мунда ішіндегі суын ішуге 
келмейтін ескі жаңғақтар ғана қа- 
лыпты. Муның орнына мені бете- 
льмен сыйлап, кеу тағы баскалар- 
ды әзірлеуге кірісетіндіктерін біл- 
дірді-
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Сәл дем алғаннан кейін, жаныма жыйналған адамдарды ергіп, 
деревняны немесе оның кварталдарын аралауға шықтым, мундай 
кварталдар не бары үшеу ғана екен. Мундағы лашықтарда Теньгум 
мен Колику-Манадағы лашықтардан еш айнымайды. Өздері тар 
және деревнясы да таулық дерезнядан аумайды. Жағадағы дерев- 
нялардан әлдеқайда лас. Телумдарға назар аударатынымды біліп 
алғандықтан, мені көптеген лашыққа шақырды және жағадағы де- 
ревняларға қарағанда мунда телумдардың едәуір көп екендігіне 
тацдандым. Кейбіреулерінің суретін салып та алдым. Мен барып 
токтаған жердің бәрінде арек қурмасының жаңғағын әкеліп бер- 
ді, Теньгум мен Энглам-Мана бул қурмаға өте бай. Заттарымды 
тастап кеткен лашыкка кайтып келгенде мен үшін кешкі тамак 
әзірленіп жатқанын көрдім.

Күн батып бара жатты. Мен отқа таяу жерден орын тандап ал- 
дым да, кешкі тамақты жеуге кірістім. Көп узамай-ақ Энглам-Ма- 
наның ер адамдары менің және жолдастарымның жанына жыйнал- 
ды. Серіктерім Энглам-Мананың адамдарына мен туралы әңгіме 
айта бастады; олар менің олдеқашан есімнен шығып кеткен, тіпті. 
усақ-түйек нәрселерді сөз қылды, жергілікті адамдардың бул әңгі 
месі өткендегіні есіме қайтадан түсірді. Әрине, уакыйғалар аңьп 
ретінде, біреуден екінші біреуге жеткізілгендіктен әбден бурмалан- 
ған екен. Жергілікті адамдардың өзім жайында айтқандарын есті- 
генде, (олар ай туралы, суды жандыруым, мылтық атуым, сөйтіп 
кусты өлтіретіндігім жайында сөз қозғады) мені қудіреттіліктен де 
тегін қалмаған адам деп есептейтіндіктеріне көзім жетті.

31 ма>1

Түнде рахаттанып уйықтай алмағандықтан, таң ала көбелеңдеп 
келе жатқанда орнымнан турдым, қажетті бақылаулар жүргізу 
ушін жергілікті адамдарды шошындырып алмау жағын қарастыр- 
дым.

Орнымнан турғанда мен ыңқылдап-күрсілдеп аяғымды сыйпай 
бердім, жергілікті адамдар саған не болды деп сурағанда, аяғым 
ауырады деп жауап қайтардым. Менің кешегі серіктерім де бебеу- 
леп «самба борле» (аяғым ауырады) деп қайталап айта бастады. 
Мен бірнәрсені ойлағандай, сәл отырдым; будан кейін орнымнан 
турып: «ААаклайда жақсы су бар: аяққа жақса болды, сауығып 
кетеді» дедім.

Жергілікті адамдар көруге асығып, сокіден ушьіп түрегелісті.
Мен гипсотермометрімді' алып, өзім әкелген шыны ыдыска су

і Г р п с о т е р м о м е т  р—жердін биіктігін теңіз беті денгейінен өлшейтін 
аспап. Бул аспап спирт шамынан, дистилнзацияланған суы бар шөлмектен жэ 
не термометрден куралады. Қайнап турған су буының серпуі ауаның сыртқы 
кысым күшіне теңдігі арқасында бул аспап керекке жаратылады. Судың тем 
пературасын аныктаған соң, арнаулы таблица бойынша осы температураға ка- 
рай, будың серпу күшін^ табады. Сөйтіп, ауанық кысымын және буған сәйкес 
жердің бніктігін аныктайды.
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куйдым да кішкене лампаны жақтым, белгілі бніктікке термометр- 
ді іліп қойып кажетті бакылауды жасадым да, температураны жа- 
зып алдым. Будан кейін мен тағы да су керек дедім, бақылауды 
кайтадан жүргізіп, температураны жазып алдым, қалған суды ста- 
қанға қуйдым да барлық аппараттарымды капшыққа салдым. 
Адамдардың өте көп жыйналғанын көріп. шулығымды шештім де 
аяғыма су қуйып, оны уқыпты түрде уқалай бастадым, будан соа 
көп узамай аяғымның ауыруы басылдыдедім деорныма қайта жат- 
тым. Сауығып кетудін қүдіретін көру үшін бәрі айнала отырып, 
осы жайында күбірлесіп сөйлесе бастады.

Он минуттей уақыт өткеннен кейін мен аяғымды қыймылдатып 
басуға әрекеттендім, ең әуелі сылтып жүріп, нәрселерімді жый- 
настырдым. Содан кейін бүтіндей сауығып, лашықтан шықтым, бул 
кереметті көрген жергілікті адамдар таң-тамаша қалысып, ол ту- 
ралы деревняға аңыз етіп айту үшін тарап кетті. Муның өзі, менің 
суымнан тез сауығып кетуден үміттенген түрлі науқастардың көп 
узамай маған ағылып келуіне себепші болды. Мен оларға бос шы- 
ныны көрсетіп, су жоқ, бірақ Гарагасиге келсеңдер сендерге дэрі 
тауып бере аламын дедім.

Шай әзірлеу, өздері бурын-соңды көрмеген түрлі жаңа заттар, 
жыйналған топтың назарын ерекше өзіне аударды. Түнде өзім жат- 
кан, басқалардан гөрі әжептеуір ерекшелігі бар лашықтың суре- 
тін жайбарақат отырып салып алуыма мүмкіншілігім болды. Ла- 
шык өзге лашықтардың ту сыртында, кішкене төбешіктің жалаңаш 
жар тасының үстінде тур, архитектурасы жағынан баскалардан он- 
ша өзгешелігі жоқ. Шатыры жан-жағынан жерге түсіп тур. Тіпті. 
үлкендігі жағынан бул лашық көп лашыктан кішкене еді. Онын 
ерекшелігі, терезеге уксас таптар және аласа есігінің екі жағына 
телумдар койылғандығы ғана еді. Телумдардың кейбіреулерінің 
биіктігі адамның бойымен бірдей.

Есіктің мандайшасына казуарлардың, тасбақалардың, иттердің, 
шошқалардың сүйектері, қустардың қауырсындары, кесерткелер- 
дің терісі, түрлі айуандардың тістері т. б. ілініп қойылған. Міне 
осылардың борі, сонымен қатар телумдар, үстіне шөп өсіп кеткен 
ескі, сур шатырлы лашыққа ерекше түр береді.

Төрт телумның ішінде біреуі назарыңды ерекше аударады; ол 
өте үлкен еді; басқаларынан бет-әлпетінде онша өзгешелігі болма- 
са да, көкірегінің алдыңғы жағы иероглиф сыяқты қыйсық-қыйсык 
бір сызулармен шыймайланып тасталған, жасалған ағашы ескіріп 
кеткендіктен бүл сызықтардың ізі мүлде көрінбейді деуге бо- 
лады.

Лашықтың ішіндегі сәкілердің үстінде бамбук төсеніш төселген; 
онда тек «ай» кезінде ғана қолданылатын түрлі музыка аспаптары 
сакталған. Маған қупыя сыбырлап қана арнаулы мереке кезінде 
киілетін, көз бен ауыздың тусында тесігі бар ағаш масканы көр- 
сетті; мунда оны «аин» деп атайды, мен оны бірінші рет көріп отыр- 
мын.

Лашықтың төріне үлкен үш барум қонылған; үлкен кіренкелер



мен дәу табирлер1 үш телуммен қатар, кабырғаға таяу тур; ла- 
шыктың төбесінде түтіннен қарайып кеткен тасбакалардың, кус- 
тардың, балыктардың сүйектері, күстардың. шошканың жак сү- 
йектері, тағы басқалары жіпке тізіп іліп қойылған; муның бәрі 
осы лашықта болған талай қонақасының куәсі еді.

Лашықтың эскизін салып, шайымды ішіп болғанша, жаңбы} 
жауып кетті, ол бара-бара мейлінше күшейе түскендіктен бүгін 
уйге қайтуға мүмкіндік болмай қалды. Шатыр астына кайтып 
оралуға мәжбүр болдым. Уақыт жеткілікті еді, сондықтан мен 
луцид-камерасының көмегімен бет әлпеті ерекше бір жергілікті 
адамның суретін салып алдым.

Мундағы турған халықтардың бойлары саналуан екен, түстері 
жағалықтардан гөрі бозаңдау болғанымен, жаға адамдарынан 
гөрі бул жерде реңсіз адамдар жиі кездеседі. Әйелдер туралы 
айтып жатудың қажеті де шамалы: бір бала тапса болғаны олар- 
дың бәрі де ажарсыз болып кетеді. Ал он төрт-он бес жасар қыз- 
дардың арасынан әжептеуір өңділерін кездестіруге болады.

Самбуль-Мана деп аталатын көршілес деревняның адамдары 
менің осында келгенімді естіп, менімен танысу үшін әдейі кел- 
гендіктерін білдім.

Расында да, жаңбыр токтағаннан кейін, алаңға Самбуль-Ма- 
наның адамдары біртіндеп келе бастады. Мен олардыц алдынан 
шығып, колдарын алып, өзімнің жанымнан әркайеыеына орын 
көрсеттім. Егер мен олардың біреуіне қарасэм-ак болды көзімді 
екіпші біреуге немесе баска нәрсеге аударғанға дейін, ол дереу 
бурылып немесе баска жакка қарап отырады. Мен көзімді баска- 
ға аударған кезде ғана ол менің бас аяғымды түгел карап шығу- 
мен болады.

Энгалам-Мананың сөздерінен Самбуль және Теньгум-Мана 
сөздерінің арасында аздап айырмашылығы бары сезіледі. Мен 
үш диалектінің де кейбір сөздерін жазып алдым.

Сәл отырғаннан кейін орманға саяхат жасадым. Сокпақ 
кешегіден бүгін нашар екен. Қустардың жағада кездеспейтін 
бірнеше жана түрлерін байкадым. Жаңбырдан соң саналуан 
қустардың сайраған даусы естілді; булардың бәрі дерлік мен 
білмейтін кустар. Таулы жердің орнитологиялық фаунасыі 2 жаға- 
дағы кустардан едәуір өзгешелігі барлығына менің көзім жетті.

Қарным ашкан соң деревйяға қайттым. Маған жолыққан 
бірінші жергілікті адам тауық жейсің бе деп сурады. Мен жей- 
мін дедім. Будан соң олар екі тауык әкеліп, менің көз алдымда 
олардың басын ағашқа соғып, мылжа-мылжасын шығарды; онан 
кейін жүнін жулмастан, үйітті; мунан соң бірнеше бау таро әке- 
ліп, тазарта бастады. Муның бэрі жеке-жеке адамдардікі еді;

і Табнр папуастардык үй шаруашылығында ек басты байлык болып есеп- 
теледі; ол айырбас кезінде жоғары бағаланады, жэне бір урпақтан екінші ур- 
пакка мура болып калады. Іші мен сырты кара бояумен боялады, ал ернеуі- 
не оймыш салынады. Бір табнр жасау үшін бірнеше жыл керек.

і О р н и т о л о г и я  — кустарды зерттейтін ғылым; орнитологнялык фауна 
— жергілікті жерде мекендейтін кустар.
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бул мені бүкіл деревня болып сыйлап жатыр деген еөз. Таро 
тазартып отырған жергілікті адамның бірі менен пышак сурап 
алды, ат тароны өз пышағымен аршығаннан гөрі әлдеқайда баяу 
жане ептейсіз аршып, акыр аягында қолын кееіп алды жане та- 
роның қабығын қалын етіп аршыды, будан кейін жергілікті екі 
адам бамбуктан пышақ жаеауға кірісті.

Ескі бамбуктың жаркыншагын әкеліп, онын екі ушын тае 
балтамен шапты да, узынша етіп жуқалап кесті. Буларды отка 
устап кыздырғанда. қатайғаны соншалық, олармен жумсақ гаро- 
ны ғана емее, ямсті де, мунымен қатар, етті де кесуге, тіпті шаш 
алуға ла жарайтын еді. Оның өткірлігін тап сол жерде-ақ көрдім: 
бір папуас абайсызда аягымен шалшыққа түсіп кеткенде, екінші: 
біреуінің шашына балшық шашырады, алғашқы адам бамбук 
пышақты ала сала. балшык тиген бір буда шашты кеее бастады. 
Отырған адам бетін тыржыйтып, ауырсынғанмен, муншама шаш- 
іы бамбук пышағынан басқа пышақпен алуға болмас еді.

Бул жерде мен дәл осындай бамбук пышағымен кішкентай 
кыздың шашын алып жатқанын көрдім. Қыздың басына еш дак 
түсірместен. шашын шеберлікпен шапшаң алып тастады.

Жергілікті адамдар мен кайда барсам, сонда барып, қыр со- 
нымнан калмастан топ-топ болып еріп жүрді, мен олардың бі- 
реуіне қарасам, не жымыйып күледі, не жалт беріп қаша жөне- 
леді.

Мундай нөкермен жүріп, олармен сөйлесе алмау жэне олар- 
лың үнемі жанымда болуы, мазамды кетіріп-ак болдыңдар деи, 
сыпайы түрде түсіндіре алмаудан адам әбден жалығады екен.

Жанбырдың жаууымен банланысты деревня адамдарының бәрі 
уйықтауға ерте жаткандықтан, енді менің от жанында жалғьм 
өзім отырып, осы көріністерді жазуыма мүмкіншілік туып отыр.
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Таң ала көбелеңдеп келе жатқан кезде орнымнан турып, тө- 
ңіректегі тауларды анқын көріп отыратындай ыңғайлы орын табу 
ушін деревняны жэне оның маңындағы жерлерді аралауға ат- 
тандым. Шоқтығына дейін көк-орай шалғынды, бірімен-бірі бой 
жарыстырған катар-қатар биік таулар менің көзімді өздеріне 
еріксіз тартып тур. Егер онда деревнялар болса, бір таудан соң 
екінші тауға асып, бірте-бірте жоғарылай отырып, кідірместен 
сонда кеткен болар ем. Бірақ амал нешік, биік тауларда ел жок. 
Мен бастапкы кезде буған сенбеп едім, артынан шынында да со- 
лай екендігіне бүгін көзім жетті: таудың ешбір жерінде, Энглам 
Манадан жоғарыда, ел мекені білінбейді.

Танертеңгі тамақтан кейін, мен өзіммен бірге келген адамдар- 
лы ксрі кайтаруға асықтырдым. Олар он екіге жуықтай адам 
еді. Біреулері менің заттарымды, өзгелері жергілікті адамдардың 
берген сыйлығын—шошканы көтерісіп жүрді, үшінші біреулері
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аяхаттап кайту ушін менімен бірге жүруді калады. Олардыи 
ішінде алпыс жаска келген бір шал бар еді, сол үнемі бірдеме 
деп күбірлеп, мойнын, аркасы мен аяғын жасыл бутактармен әб- 
ден укыптап айналдырып шыкты. Неге булай етесің деген менін 
сурағыма. ол барар жолымыз узак, ол үшін аяк әлді болуы ке- 
рек, әлгінің бәрін аяқ әлді болу үшін жасадым деп жауап берді.
Ол бутақты менін серіктерімнің біріне беріп, бірнеше сөз айтып 
еді, будан соң ол да шалдың істегенін істеді.

Пісірілген таро салынган кіренке әкелінді. Гумбудан келген 
жолдастарым мен Энглам-Манадан жөн-жөнекей ерген жаңа 
жолдастарыма арнап кіреңкенің ішіндегісін табирлерге салды. 
олардың біреуі жанған шаланы алып, оны әрбір табактың үстін- 
де устап турып, кыскаша сөйледі, сөзіндеол біздердің үйге аман- 
есен жетуі.мізге және бакытсыздыққа ушырамауымызға тілектес- 
тігін білдірді.

Жанбырдың салдарынан жол тайганак саз болып кетті, бірак 
жогары көтерілуден төмен түсу оңайырак болды. Энглам-Мана- 
дан бізбен бірге қайтқан Гу.мбу әйелдерінің қарамыздан үзіліп 
калмауы үшін жні кідіріс жасап отырдық. Емщектегі балалары- 
нан баска олардың әркайсысының , арқаларында көтеріп келе 
жаткан үлкен капшықтары — Энглам-Мана адамдары берген сый- 
лыктары бар еді; ал күйеулері өздерінің қару-жарақтарын ғана 
алып келе жатты.

Мен сегіз сағаттай жол жүріп, сағат бес шамасында Гара- 
гасиге кайтып келдім.

Горендуда туратын Буғай карт Марагум-Мананың адамдарын 
ертіп Гарагасиге келді, булармен Горенду және көршілес дерев- 
нялар бітім жасаскан көрінеді. Өзімен бірге келген төрт адамға 
Бугай осы араның турғындары «табу» деп атайтын менің кауіп- 
ті каруымнын алып күшін, Горенду адамдары оның әрекетін байкап 
көргенін әсірелеп айтып берді.

Біз әнгімелесіп отырғанда, үлкен қара какаду ақырын ғана 
ушып келіп, дәл менің лашығымның төбесіндегі кенгар жанға- 
ғын шукып жей бастады. Мылтыктың күрс етіп шыккан дауысы- ^ 
мен катар кустың топ етіп жерге түсуін көргенде менің жергілік- 
ті адамдарым зәресі ушып каша жөнелді. Мерейі үстем, бірак 
езінін де зәресі ушкан Бугай Маклай жаксы адам және сендерге 
ешкандай жамандык істемейді деп, қонақтарды кері шакырып 
әкелді.

Какаду маған үлкен сыякты болып көрінді; канаттарының екі 
аралығын өлшеп көргенімде 1027 миллиметр болып шықгы. Кай- 
тып келген жергілікті адамдар «табуды» үйге жасырып қой деп 
өтінді де, кустың жанына келіп, адам күлерліктей түрде аһы- 
лап, тандайларын қакты. Мен оларға какадудың қуйрык қауыр- 
сынын және бірнеше шегені сыйга бердім, кауырсынға олар мей- 
лінше риза болды: Бугай жергілікті адамдардың темір аспаптар- 
дан қандай зор пайда таба бастағандықтары туралы айтқанға 
дейін олар шегемен не істеуді білмей оларды біріне бірін соғысты-



рып, даусын тыңдаумен болды. Бул түсініктерден кейін Марагум- 
Мана тамолары шегелерді ескі мальға орап алды.

Мен олардын сөздеріне бар зейінімді салып тыңдасамда еш- 
теңе түсіне алмадым. Олардың диалектісі Самбуль мен Энглам- 
Мана тілінен өзгеше еді.

Меи Горенду адамдарын шошка етін жеуге шакыруды ойла- 
дым, өйткені, Энглам-Манада маған сыйлыкка шошка тарткан 
болатын. Олар келгенге дейін, Ульсон сорпа әзірлеуге кірісті, су- 
ға барарында бірнеше кесек етті асүйде калдырып кетіпті. Мен 
аузында үлкен кесек еті бар кесерткенің асүй лашығынан шығын 
бара жатканын байкап калдым. Болмашы ғана сыбдыр оны олжаны 
тастай салып, кашып кетуге мәжбүр етті.

Конактар келіп, сағат беске дейін отырды. Тіпті, олар кеу ала 
келіпті; б:р сөзбен айтканда, Гарагасидегі менің үйі.мде өз үйле- 
ріндегідей-ак кожалык етті. Біздер кәдімгідей достасып кеттік.

13 ию нь

Будан бірнеше жума бурын устап алған кускусым колымда 
тамаша өсіп келеді. Борін де: күріш, аян, кокос, бау жанғағын, 
тәтті картопты да, бананды да өте сүйсініп жейді. Ол әдетте күні 
бойы бүктүсіп уйыктап жатады, дегенмен, тамак берсе жейді ал 
түн бойына өзін бекітіп койған жәшіктін ағашын аямай кеміріп да- 
мыл таппайды.

14 иіонь

Өздерініц балык аулайтын корзиналары — үш үлкен ненирле- 
рінің кай жерде екенін көрсетуді өтініп, жергілікті адамдар кел- 
ді, якорь ештене дәнекерлік жасамай корзиналар тенізге ағып 
кетіпті. Корзиналарыннын кайда екепін білмеймін дегенді естіген- 
де, олар мейлінше жабыркап калды.

Горендуға сокканымда, будан бір-екі күн бурын дүниеге кел- 
ген кыз балаға ат коюды өтінген әйелдер мені коршап алды. Мен 
бірнеше европалык есімдерді атадым, оларға бәрінен де Мария 
деген ат унады. Барлығы да бул атты қайгалап айтты, маған 
есімге ие болған нәрестені көрсетті.

Онын өнінін өте акшылдығына мен танкалдым: шашында
буйраның белгісі білінбейді.

18 июнь
Жергілікті адамдармен кездескенімде немесе деревня аркылы 

өтіп бара жатканымда мен үнемі: «Кайда бэрасың?», «Бүгін не- 
мене атып алдын?» деген және баска да сурактарға жауап беру- 
ге млжбүр болимын. Кері кайтып келе жатканымда «Қайда бол- 
дың?», «Не жедін?», «Кімде болдың?», «Әкеле жатқаның не?» 
деген тағы баска сурактарға жауап беруіме тура келеді. Алайда, 
бул оуескөйлік тек кара нәсілдерге тән деуге болмайды; бул одет

П71 2  —  М и к л у х о - М а к л а ^ ,  С а я х а т



білімді европальщтар арасына да кем тараған жоқ, айырмашы- 
лығы сол — сурактар баскаша онмен, баскаша түрде койылады.

Ульсон денсаулығым төмендеп барады деп үнемі шағым айта- 
ды. Оның жумысы тек кана буршақ, бау пісіру, піскен асты жеу.

Мундай кесірлі адамдар берекеңді кашырады. Бүгін ол сыр- 
қаттанып калды. Безгегім катты устағалы тур деп сендірді. Та- 
макты өзім әзірлеуге тура келді, бірақ мен отты карап, үргілеп 
отырғанша шала-шарпы піскен бау мен шикілей буршак жеген- 
ніқ өзі артық деп таптым.

20 июнь

Жергілікті адамдар кенгар жанғағын жыйнауға кірісе баста- 
ды. Ағаш басына бірнеше адам шығады да, толып жаткан жаң- 
ғағы бар бутактарды жерге лақтырады, будан бурын ағаштын 
түбін майда буталардан тазартып алады. Әйелдер мен балалар 
лақтырып тастаған жаңғақтарды жыйнайды.

Бул кездерде кара какаду тек кана кенгармен азықтанады, 
папуастардың какадуды үркіту үшін күн сайын ағаштың астына 
келіп, айғайлаған дауыстарын естігеніме, міне, үш-төрт айдай 
болды. Бул қулақ жарған ащы айғайлар соңғы кездерде тыныш 
орманнан жиі естіледі.

Оянғанда басым ауьцрып турды, буған карамастан, аңға 
шыктым, жолда безгегім устағандықтан маған орманға жатып 
калуға тура келді, басым катты ауырып, айналғандыктан аяғымды 
басып жүре алмадым.

Мен орманда бірнеше сағат жаттым, сәл тәуір бола бастасы- 
мен, зорға дегенде үйге қайттым. Жатуға тура келді, басым кат- 
ты ауырып, түн ортасына дейін кыйналдым.

26 июнь

Соңғы күндерде тіпті аңға шығуымның қажеті болмай каллы: 
үйдің дәл іргесінде өсіп турған үлкен кенгер ағашының піскен 
жаңғағы самсап тур, буған таңертең алуан түрлі көгершіндер 
ушып келеді, таңертеңгі немесе түскі тамаққа азық деген осы 
емес пе?

«Витязьдің» офицерлерінің бірі шайтанға уқсаған жабайы 
адам деп атаған—жергілікті адамның ағасы Коды-Боро маған бул 
күндер ішінде бірнеше рег келіп кетті. Коды-Боро Богатиге көш 
деп шақырғалы келіпті, онда не каласаң, соның бәрі бар деп 
сендіріп, Били-Билидің адамдары сыяқты, маған лашық салып 
береміз деді. Муның үстіне ол Богати адамдары екі-үш әйел бе- 
реді, Бонгудегіден әйелдер онда көп деп тағысын-тағыларды айт- 
ты. Өзінің усыныстары оншама әсерлі ықпал етпегенін көрген сон 
маған күдіктене бір қарап койды.
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30 июнь

Мен ағаш басындағы көгершін мен какадуды атып алғаннан 
кейін Дигуге ағашка шығып, жанғак алуына руқсат еттім.

Жергілікті адамдардың кокос қурмасына шыкканы сыякты, Ди- 
гу биік және түп-түзу жуан ағаш.қа күрмеп байлаған жіпті аяғына 
?иіп шыкты.

Дигу агаштың ушар басына шығып, жаңғактарды лактырып 
тастай бастады. Мен, Ульсон және Буаның еегіз жасар кызы 
ушеуіміз жанғактарды жыйнай баетадык. Кішкентай кыздын 
жыйнағаны Ульсон екеуіміздің жыйғанымыздан көп болып шык- 
ты, өзі соншалыкты жіті кыймылдайтын мейлінше епті екен, ол 
жалаңаштығына карамастан барлық жерден, тіпті, тікенді шыр- 
мауыктар мен ағаштардың арасынан да тере береді. ДенемДі 
жыртып кетеді-ау деп аландамайды.

Жергілікті адамдардың бір ерекше касиеті бар: олар баска бі- 
реуді үйретуді мейлінше еүйеді. Егер сіз бірнәрсені өздері сыяқты 
етіп істемесеңіз-ак болғаны, жергілікті адамдар сол жердің өзінде 
сізді токтатып, калай істеу кажет екенін көрсетеді. Бул касиетті ба- 
лалардан да айкын байкауға болады; алты немеее жеті жасар 
кішкене балалар кейбір жумыетарды оздерінін калай жасайтын- 
дыктарын маған сан рет көрсетті. Муның себебі, ата-аналары 
балаларын практикалык өмірге ерте бастан-ак үйрететіндігінде. 
Балалар. тіпті кішкентай болса да, бәрін көріп байкаган, үлкен 
дердің барлық өнерлері мен әрекеттерін, тіпті, жастарына мүлде 
сай келментін жумыстарды да үйреніп алганын корееіз.

Балалар аз оннайды. Ер балалар найза тәрізді агаш лакты- 
рады. садак атады. олар сәл ғана жетістікке ие болысымсн, бул 
өнерлерін іле-шала іс жүзінде колдануға тырысады. Садак огы- 
мен балык атып алмакшы болып, бірнеше сағат бойы тсніз жаға- 
лауында отыратын өтс кішкентай ер балаларды талай көрдім. 
Кыз балалардыц әдеіі де көбіне осындай, өйткені олар шаруа- 
шылыкпен ерте шуғылданып, аналарынын көмекшісі болады.

Күн райы тамаша. Тенізде күніне бірнсше рет шомыламын. 
Кешке таман лашыкка кіргін келмсйді. Алайда, темпсратура 31 
градустан аспайды.

II 10 Д I.
/  июль

Квптеген кустардың ішінде кара какадудан ксйінгі үлкендіг* 
мен имиген үлкен тумсығы жағынан гана емес, канатынын уш- 
канда алыстан естілетін сыбдыры жағынанда көзге түеетін кус 
—• «наренг»' кос-костан жүріп өте жоғары ушады, ен бнік ағаш-

і Наренг—тумсыгынын күиіті және нмек болуы ссПеіпі «носорог—к>;с» 
леп аталған. «Носорог — кустар» ағаш басында мекснеііді, бірак жерден ко- 
ректенеді — тасбақа, өсімдіктердін тамьірын жейді; канаттарының даусы алыс- 
тан моторлы машинанык жумыска косылғандагы дауысына усайды. Наренг- 
тің айғайы кұлак жарғандәй ащы болады, — есектің бакыргаиына, кейде паро 
воздыи гудогіне укеайды.
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тардың басына қонады және сәл 
дыбыс естісе-ак, ушып кетеді. Канша 
аңдысамда, мен әлі күнге дейін бір- 
де-біреуін атып ала алмай жүрмін.

Бүгін кемінде үш сағат бойына 
бул кустың біреуімен әуре болдым. 
Оны усақ бытырамен атып едім, бо- 
лар-болмас кана жараласам керек 
оны аидып орманда өте узак жүр- 
дім. Тагы аттым, байкап караға- 
нымда, тағы да дәл тисе керек, өйт- 
хені, наренг ушып кетпестен, таяу- 
дағы, биігірек ағаштың басына ба- 
рып конды. Конған орнын байка- 
дым да, танертеңгі тамағымды ішу- 
ге кегтім, біраздан соң кустын кон- 
ған жеріне кайта оралдым.

Орманды аралап келе жатыл, ағаштардын ит мурны өтпейтін 
ең жиі жеріне кіріп кетіппін, әй берекем әбден кашты-ау. Онда- 
ған жіңішке шырмауыктар, киіміңе жабысып, бетіңді тырнап, 
шляпанды кағып түсіретін курманың ирелендеген оралмалы ті- 
кенді бутактары мені он минуттай кідіртіп тастады. Кус әлі де 
ағаштың ен биік ушар басында конып отырғандыктан, бул жағдай 
бурыиғыдан да өкінішті болды.

Акырында, калың орманнан шығып кус отырған ағашка жакын-
дап келдім, әрине, бул кезде наренгтің көзі мені шалып калды. Ол 
бурынғы орнында отыр, бірак өзін куғынға ушыратканға наразы- 
лык білдіргендей ащы дауыспен айғайлап, бір канатын соға баста- 
ды: екінші канаты орекетсіз салбырап тур. Будан кейін ол бакырып 
биікке өрлеуге орекеттенді. Калың жапырактар оны тасалап тур- 
ғанмен де кейде оның лаусын естіп турдым.

Екінші бір наренг келіп, өзінін серігі конып отырған ағаштың 
мяңында аіігай салып, алыстан шыркөбелек айналып ушып жүр- 
Д і .

Тілімденген аяғым, күннін күйдіруі, әсіресе кумырыскалардың 
шакканы жаныма жаман батты, агаштың астында одан эрі турсам, 
өз жанымды өзім кыйнауды әдені сурап алғандан болар ем. Ағаш 
биік еді, кустың істейтін әрекетін бакылау үшін үнемі жоғары караи 
туру керек болды.

Жарты сағаттан кенін мойным әбден талды; күннін және сәу- 
леден жалтыраған жапырактарлын салдарынан көзім көрүден кал- 
ды деуге болады; сонда да мен табжылмастан отырыи, карау.чен 
болдым.

Иаренг көрінбей койлы, бірак бізден жүз кадамдай жерде ағаш- 
тан ағашка өтіп, айгайлап жүрген серігінің даусына анда-санда 
үн катып коялы. Басымның ауырып, айналуы, акырында. мені үйге 
кайтуға можбүр етті. Бір сағаттай уйыктап турып, кайта кайттым.
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Жаралы наренг әлі бурынғы орнында отыр екен, бірак серігі 
мен жакындап келгенде ушып кетті.

4 июль

Күн раііы тамаша жаксы болып тур. Д\ен папуастарлын шашын 
микроскоппен зерттеумен шуғылдандым. Мен бір адамның әр жері- 
нен кесіп алынған шаштарыныц арасында жуандығы мен кеее-көл- 
денен контурасы жағынан зор айырмашылығы бар екенін айкын- 
дадым. Ак нәсілдердін түрлі денесінде өсетін шаштардың жуанды- 
ғы ғана емес, олардың түсі де түрліше болады.

Будан екі күн бурын биік ағаш басында конып отырған бір жа- 
ралы кусты, ал екіншісі—оның жанында ушып жүрген кусты кал- 
дырып кеткен жердің жанынан өтіп бара жатып, бул екеуінін де 
будан кырык сегіз сағат бурын отырған калыптарында екендікте- 
рін көріп әбден таңдандым.

10 июль
Туй Горенду, Гумбу, Бонгу адамдарының көмегімен Горендуда 

жана лашық салып жатыр, бул үшін оларлы күнде кешке таман 
тамак беріп сыйлайды. Қурылысқа'байланысты бірнеше рет барум 
даусы естілді.

11 июль$

Сағат төртке жуыктаған кезде едәуір катты желдетіп жаңбыр 
жауды, будан соң күн ашылып, жел басылды. Мен бір нәрселердің 
суретін салып, верандада отыр едім, кенет, карсы алдымдағы үл- 
кен ағаш кыймылдағандай болып көрінеді. Мен муны калғып отыр- 
ғанда көрген түсім екен деп ойладым.

Кәзіргі жазуымды аяктағаннан да тез, тіпті, ойлап үлгіргенім- 
ше, зәулім ағаш әуелі акырын, одан соң бара-бара тез кыйсайып 
барып гүрс етіп кулап түсті, ол лашыктан екі кадам жерде, оның 
алдына немесе верандаға карай тіке кулады.

Бул әлі жап-жасыл ағаш болатын, жерден екі метрдей биік- 
тіктегі сынып түокен жерін түрлі коңыздардың курттары омырып 
кеулеген екен. Ағаштың узындығы жыйырма алты фут болып шык- 
ты, егер ол лашыктың үстіне кулап түссе, оның шатырының, көпте- 
ген заттардың талканын шығарған, мүмкін екеуімізді жаралаған 
ла болар еді.

Мен жергілікті адамдардың Гарагаснде сені ағаш басып өлті- 
руі мүмкін деп ескерткендеріне бүгін расында да әбден сендім. 
Бір таңданарлык нәрсе, бул уакыйға болған кезде жел жок деуге
де болатындай еді.

12 июль

Сонғы кезде жергілікті адамдар маған: «Ертең унан жағады; 
онда жабайы шошкалар мен баска да айуандар көп болады. Мак- 
лай өзінін «табуымен» шошка атуға барады, ал біздер өздеріміздің



садак, найза, ок жайларымызбен келеміз» деп жиі айтатын. Алай- 
да, «ертеңдері» үнемі кейінге калдырылып келеді, ал бүгін дерев- 
няда тағы да ертең унан сөзсіз жағылады деп мені нандырды және 
кейбіреулері мені шакыруға түс кезінде келеміз де деді. Көрерміз.

13 июль

Сағат әлі онбір де болған жок, мен өзіме таныс емес аң аулау- 
ға барамын деп дайындалған да жоқ едім, кенет жакындап келіп 
калған дауыстарды естідім, іле-шала Бонгудың жауынгерлерше 
толык каруланған адамдары жетіп .келді, олар жібі қатты тартыл- 
ған садақтар мен ушы жаиадан шығарылған сан алуан ок асы- 
нып алыпты. Олардың әр кайсысында екі-екіден найзасы бар еді, 
олардың ушына канға боялған сыяқты етіп, кызыл бояу жағып ко- 
йыпты; жергілікті адамдардың бастарына желкілдеген кауырсында- 
ры мен катар кытай раушанының алкызыл гүлі сән беріп тур. «Са- 
гюдің» астына алуан түрлі сарғыш-кызыл жапыракты бутақтары 
кыстырылған. Әрбір кыймыл-әрекет жасаған сайын, бул әшекейдін 
бәрі желкілдеп, бір түрлі өзіне тән сән береді.

Жергілікті адамдар унан әлдекашан жанып жатыр, тез жөне- 
лу керек деді. Мен ан ататын кару-жарактарымды асынып, танер- 
теңгі тамакка бірер азык алдым да, алакула нөкерлеріммен бір- 
ге жүріп кеттім.

Орман маңына таяпа бергенде, саркырама судың біресе кат 
ты, біресе баяу шыккан гүріліне уксас бір дауыс естідім. Орманнан 
шықканнан кейін жүз қадам әріде, жер бетінде шубатылып жан- 
ған отты көрдім, от бізден алыстай түсіп, өзінің соңында унаннын 
күйген сабактары мен төбе-төбе жеңіл күл қалдырып барады. 
Ирелендеп, шубатылған түтін Горендудың, Бонгудың және каіра- 
ма-карсы жаткан Гумбу, Габенеу өзенінің маңынан жоғары кө- 
теріліп жатыр

Өрт жаңа ғана басталғандыктан, біздер орманнын алдында, 
көлеңкеге орналасып отырдык. Мен танертенгі тамағымды жеуге, 
жергілікті адамдар темекі тартып, бетель шайнауға кірісті. Кырык 
бес минут өткеннен кейін түтінді біздің карсы алдымызға карай 
серпілткен солтүстік-батыстан соккан желдің салдарынан, от ор- 
ман алаңынан жарты милдей жерден кейін кайтты. Біздер өртенген 
аланмен жүрдік. Алаң мен ойлағандай тегіс болмай шыкты: менін 
көзім жеткен жерлеір уя-төбешіктерге толы екен, олардың биіктігі 
бес футка жуык та, негізінің диаметрі он немесе онекі футтай еді. 
Бул уя-төбешіктердін үлкенді-кішілі әртүрлі болатын және олар 
топырак пен усак тастардан жасалған. Булар Маіеоның' топырак 
курылыстарынан келіп шыккан болуы мүмкін. Орманда да осын- 
дай уя-төбешіктер бар, бірақ сирек кездеседі. 1

1 М а 1 е о — «үлкен аякты тауыктың» латынша аты — бул жер бетінде жү- 
ретін, күшті аяғымен жер казатын кус. Кус жумыртка салмастан бурын топы- 
рағы бос жерден шукыр казады; шукырдын түбіне жумьіртка салғаннан кейін 
жылы болу үшін шуңкырды сыртка шығарылған топыракпен немесе орманнын 
шөи-шөмшегі мен бүркеп тастайды. Міне, муны «топырак курыльісы» деп 
атайды.
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Біздер от өңіріне он кадамдан таяу келіп. бакылап туру ушін 
эркансымыз өзімізге уя-төбешіктер таңдап алдық. Сөйтіп, от өні- 
рімен катар, жалыннын бағытымен жүре отырып, олжаға тура бас 
салатын аншылар катары пайда болды.

Өрт кейде күшейіп, кейде баяуланды; окта-текте ак-сур түтін 
каптап, аспанға шапшып, жаландаған жалын тілі желмен сүйрен- 
дей түседі; кенде жалын ө ш ііі  калады деуге болады. бул кезде тү- 
тін пердесі ашылып, алыстағы таулар таяу маңдағы орман көріне- 
ді. Кенет, түтін ойда жокта кайтадан жоғары көтеріліп, кейде өр- 
шіп, кейде басылады, ал жалын каранған жер бетінде жыланша 
ирелендеп өзінін сүйреңдеген тілін көрсетеді.

Жергілікті адамдар жауыкгерлік калыпта тур; әркайсысы са- 
дакты оғымен сол колына устап, ал сәл нген оң колымен найза- 
нын ушын төмен каратып, иығына асып, жалынның бағытын жіті 
барлап тур; әркайсысы-ақ душпанды бірінші болып көргісі келеді.

Он-онбір жасар бірнеше ер балалар да кішкентай ғана садак- 
пен каруланып, әкелерінін артында сәл әріректе турды, олардын 
мунысы папуастар өмірі урпактан урпакка қалай өтетіндігінін ай- 
кын дәлелдейтін ғылымның мәліметі еді.

Қураған унан сатырлап жанып, кулап түседі; кейде жел турып, 
кою түтінді біздің жакка уныткытады; шөптің женіл күлдері мур- 
нымыз бен ауызымызға кіріп, түшкіргіп, шашалтады. Кейде от 
кайда кетерін білмегендей, жан-жакка жайылады да, қайта серпе- 
ді. онысыз да шыжып турған күнді бурынғыдан да кайната түееді.

Қатты шаршағаным сондай, егер көрші күзетші оттың узағанын 
көріп, алға жүру керектігін айтпаса, түрегеп турып уйыктап кет- 
кен болар едім.

Арып-ашкан екі сағаттан кейін біз карсыдағы жакка жеттік. Біз- 
дің шебіміз алдағы шеппен келіп косылды.

Жергілікті адамдар карайған аланға көздерін тіге караса да, 
ешнэрседе ілінбеді, ең акырғы буталар жарык етіп жанып болган 
кезде, болмашы жел күлді ушыра бастағанда, менің жанымдағы 
аңшының көңілсіз түрде «буль арен» (шошка жок) деген сөзін 
естідім.

Біз өзіміздің уя-төбенч'ктерімізден кеттік. Қарсымыздагы шегі- 
ті курған Гумбудыц бірнеше адамы да ешнәрсе көрмегендіктерін 
айтты.

Мен олардың біреуін токтаттым, ол үлкен тышканға укеас біо 
жәндікті найзаға шаншып, иығына асып алыпты. Бул жэндікті бу- 
рын соңды көрмегендіктен ынталанып карай бастадым. Қылшығы 
бір түрлі кызык, жалпақ инеге уксайды. Азғы мен тумсығы сыяқ- 
ты, кылшығы шінаіра отка шарпылған, салактап тілі күйіп калып- 
ты. Жәндік, сірә, түтіннен туншығып өлсе керек. Шет жактағы 
жергілікті адамдардын: «Буль, буль!» деген дауыстары шыккан 
кезде мен онын өткір тістерін карап турсамда жалт бурылдым.

Менен жүз кадамдай жерде, жерге келіп шаншыла түскен көп- 
теген найзаның арасымен жан-жакка бултаңдап қашыгі келе жат- 
қан үлкен шошқаны көрдім. Найзамен түйрелген тышканнан на-
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зарымды баскаға аударып, жергілікті адам устап турған косауыз 
мылтығымды колынан жулып алдым.

Шошка жыйырма қадамдай жакындаған кезде басып салдым. 
Ок онын жүрегінен төмен — көкірегін жанай өтті. Шошка кыйран 
ете калды, бірак екпінімен шетке карай булт етіп, менін жаным- 
нан өте бергенде меп тағы да агып, арткы апіынын жілігін үзіп 
жібердім. Шошка бірнеше секундке капа ауырсынып токтай кал- 
ды, алайда менін жакындап калғанымды көргенде жан-дәрменге 
салып кайтадан бірнеше кадам жүгіріп барып токтады.

Алтыатарымды колыма алып, жакын келдім. Шошка жоғарғы 
ернін көтеріп, азу тісін ырсыйтып, гүрілдеп ыр-ыр етті.

Мылтығымды ата отырып жакындай гүстім де, шошкадан бір 
кадамдай жерге тоқтадым. Ол бір жак бүйірін астына алып сулап 
жатыр, бірақ кейде қайтадан көтеріле түеіп, азу тісін ырсыйтып 
қояды.

Жүгіріп келгеч жергілікті адамдар менін атуыма мурша беоме- 
ді: біреуі бүйірінен найзамен түйреді; екіншісінін найзасы тимей 
өтіп кетті, ал үшіншісінін найзасы шошканың мойнына барып шан- 
шылды. Ол бірнеше рет умтылып өзіне шаншылған иайза мен са- 
дакты денесінен түсіріп тастауға күші жетті, бірақ олардың жебе- 
сі кадалған жерінде калып койды.

Аңшылар жакын барма деп айғайласа да, оны біржолата тын- 
дьцру үшін карсы алдынан жакын келдім. Аңдып турып узын пы- 
шағамды сабына дейін бүйірінен шаншып алдым. Шапшыған 
жылы кан колымды жуып кетті, шошка біржолата басын көтер- 
местей болып сылк етті. Бізді копшаган жерғілікті адамдяр шоіи- 
каны менікі деп бірауыздан жариялап, менің «табүымды» және 
өзімді мактаумен болды.

Алыстан шыккан айғайлар тагы да жана олжа болатынын 
анғартты. Мен мылтығымды тағы октадым. Алғашкы сәтсіздікке 
ашынған аңшылар біріиен кейін бірі кетіп, алыстап барады. Мен 
жайлы бір уя-төмпешікті тауып алып, үстіне. отырдым да, өзге- 
лерді күттім. Алыстан: «Буль, б>ль!» деген дауыстар естіледі. 
Олар мені шакырады.

Жергілікті адамдар кайтып келіп, онда тағы да екі шошка бол- 
ғанын, бірак олардың кашып кеткенін, өйткені, менің және менін 
«табуымның» болмағанын айтты.

Бонгудың бір топ адамдары бір шошка өлтіргенлерін, бірак 
шошканын Саулды жаныштап, катты шайнап тастағанын. оны 
Бонгуга апарғанга дейін бүйірін, колының басы мен көздерін кан 
жауып кеткендігін айткалы келіпті. Менін касымдағы серіктерім, 
кезі келіп калғанда біздін жорыктарымыз туралы, «табу» және 
Маклайдын үлкен «булі» туралы айтып жатыр.

Бәріміз өлтірген шошкаға бардық, муны кайда апарамыз деген 
суракка, мен—басы мен аяғын өзім аламын, баскасын Бонгу адам- 
дарына беремін, мылтығымды үйде калдырып, Саулдын жарасын 
таңу үшін Бонгуға барамын, ал әзірше бэрінді де менін темекімді 
тартуға шакырамын дедім. Олардың барлығы да буған риза бол- 
ды, біздер шогырланған бір топ адам бо.пып үйге кайттык.
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Жергілікті ада.мдар кырыкка жуык еді. Олар темекі тартып, 
Гарагасидегі аланға жайғасып отырғанда, мен тышканға уксас. 
жергілікті адамдардын «габенеу» деп атантын айуаннан баска. та- 
ғы да бір тышканды және күмістей жылтыраған үлкен мабты көр- 
дім. Коллекция үшін мабты, тағы баска түрлі жәндіктерді алдым
да, Бонгудағы ауруға асығыс жүріп кеттім.

Мені жылап отырған әйелдермен Саулдык баласы карсы алды. 
Көптеген усак жарадан баска, мойнында, колында екі үлкен жа- 
расы бар екен, бірак булардын озі де жай ғана сызат болып шык- 
ты. Күл мен топырак аралас катып калған кан жаралы адамды 
аянышты етіп көрсетеді; ол сау колын сермеп, коршалап отырған- 
дарға өлмеші болып жараланған шошкаға найзаны калай түйре- 
генін. шошканын абайсызда найзаны сындырып, өзін жығып са- 
лып, жаралағанын, будан сон, кашуға әрекеттенгенін, бірак онын. 
өліп калғанын аңгіме етіп шертіп отыр.

Саулдың жолдастары бір шошкаға өзінің дс күші жетеді ғой 
деп (шошка катты жараланган) ойлап, екінші бір шошканың со- 
нына түсіп кетеді де, Саулдың бакытсыздыкка ушырағанын бай- 
камай калады.

Мен су сурадым да, оны жылытып, жараларды жудым, будан 
соң карбол майын жағып, байлап тастадым. Отырғандар менін әр- 
бір кыймылымнан көз айырмай карап отыр, бірінен соң бірі мені 
жаксы адам деп кояды.

Мен Горендуға келгенде, күн енкейіп калған еді, мунда шош- 
қаның жүнін үйітіп, өз сыбағамды алуым үшін мсні күтіп отыр 
екен/

Мен басы мен арткы аяғын кесіп алдым да, кал дегендеріне, 
яғни, өздерімен түн бойы бірге болып танды аікаруға усыныс жа- 
сағандарына карамастан, бүгінгі күнгі олжамды иығыма асып 
алып, үйге кайтып кеттім. Дегенмен, жүгім ауыр болып шыкты 
екі рет дем алуыма тура келді. Сағат сегіз шамасында өзімнің 
жыйналмалы жумсак креслома отырып алып, тамактана баста- 
дым, күні бойы дамыл таппай жүріп, мардымды ешнәрсе гатпаған- 
дыктан әбден ашыккан екенмін.

Горендудан шыккан барум даусы «ай» басіалғанын хабарла- 
ды, бул бүгін түні бойына және ертең күні бойына созылуға тиіс 
Айлы түн тынык еді, сондыктан сырнайлар мен тағы басқа аспап-
тардын даусы анык естіледі.

Екі сағат дем алғаннан кейін, уйыктай алмадым да, папуас- 
тардын «айымен» толык таныскым келіп, түнде бул мереке кезінде 
олардын не істейтіндіктерін көргім келіп, кайіадан Горендуга бар- 
макшы боллым. Мен өзіммеп бірге Ульсонды алып жүрдім, ол де- 
ревняда болатын «айды» көруге талай рет кумартып жүретін-ді.

Айдың жарыгына сенуге болмайтындыктан (көбіне кара булт 
басып турады) фонарь алып, жолға шыктык. Акырын ғана жүру- 
ге тура келді, өйткені мундағы сокпак жолға үйренбеген Ульсоч 
сүрініп, әлденеше рет жығыла берді.

Деревняға жетіпте қалғаннан соң, мен фонарьдың жарығын



етегіммен көлегейлеп алдымда, акьпрындап басып алаңға карай 
жакындадым.

Алаңда от лаулап жанып жатты, оттың үстіндегі үлкен ыдыста 
шошка еті қакталып тур. Бул ыдыстың жанында отырған, жаткан 
және түрегеліп турған жергілікті адамдар музыка тартуда. Әдет- 
тегіше, олардың әркайеысы өз аспаптарының дауысын бірінен-бірі 
асырып түсіруге тырысады. Кейбіреулері уйыктап жатыр. Ыдыс 
тың кемерінен асып, отка төгілген май анда-санда лап етіп, төиі- 
ректегі бүкіл көрініске жарық беріп кояды.

Кенет, менің ыскырған дауысымнан азан-қазан музыка даусы 
бірнеше секунд тына калды, будан кейін: «О, Маклай, гена! Анди 
гена!»* 1 деген тағы баска дауыстар естілді. Мен өзіме камыс төсе- 
ніш үстінен ыңғайлы орын тауып алдым, бірак тыпыш тауып узак 
отыра алмадым. Өйткені сәл тым-тырыс болған музыка даусы кай- 
гадан бурынғы калпынша қатты шыкты.

16 июль
Жакын маңдағы деревнялардың жергілікті адамдары тағы да 

шөптерді өртеп, аң аулаумен шуғылдана бастады, бүгін аң аулау- 
дан бастарттым.

Налайдың иортретін салғым келіп еді, бірақ ол және онын жа- 
нында турған жергілікті адамдар да сен булай етсең, о.п көп уза- 
май өледі деді. Муның өзі қызық нәрсе, өйткені, Европаның өзін- 
де де осы сыякты сену салты бар.

17 июль
Лашықтағы заттарды жыйнап, тазаладым. Мезгіл-мезгіл жы- 

Яыстырып тур.масам, жеті квадрат футтык бөлмеге кіру де кыйын 
болар еді.

Бонгудағы ауруға бардым. Біздің жанымызға бір топ адам 
жыйналды, бірақ олардың әрқайсысы өз ісімен шуғылданула еді: 
біреуі өзінің жаңа «удя-сабын»2 жасауды аяқтап, улудың кабығы- 
мен кырып жонуда, енді біреуі дол осындай қабыкпен өзінін юра- 
сының ушын өткірлеп отыр, үшіншісі менен алған пышағымен 
соңғы аң аулаған кезде сынған наіізасының ушын жөндеп отыр. 
Екі әйел иттерді аялап еркелетіп, бүрғесін қарап отыр, ал иттер 
болса, ойелдердің тізесінде тыныш кана жатыр.

Мен кетуге ыңғайланғанда, Горендуда турушы Бугай менімен 
бірге кайту үшін орнынан турды. Бугай теңіз жиегіне әлдекашан 
толкын шығарып тастаған, быксып туііні шығып турган жуан тү- 
бірлі ағаштың жанына барды. Ол күлді уыстап асап-асап жей бас- 
тады, мен танданып турып калдым.

Муның кандай ағаш екінін білмегендіктен мен де күлінің дә- 
мін татып карадым, күлдің тіл куырарлықтай ащы дәмі бар екен. 
Узақ уакыт толкын үстінде калқып, теңіз жәндіктері көмірін-му- 
жыған бул ағаш өзінің бойынша тузды әбден мол сіңіріп алған,
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онын гүлін кәдімгі туздын орны- 
яа кмдаялта бсілатындай. Б>тай 
б\д к>дді хергідіггі адамдар бау- 
ға, аянға тағы баска тағамдарға 
салып жейд: деді. Бул жаналык- 
ткн мен >дп:н эор манызы бар: 
түзым таусылып келеді, мен еттен 
басканың бәрін тузсыз жейтін- 
мін-ді

Бугайдын білезігіне кысты- 
рылған донганға назарым ауды.
Ол мен осы уакытка дейін корме- 
ген бір айуанаттын сүйегінен жа- 
салған. оны жергілікті адамдар 
«тнбать*1 деп атзйды және ол 
орманда сонымен бірге. далалык
жерлерде де кездеседі. Жергиікті адамдардын айтуынша, тибапь- 
дын куйрығы узын және өзі бнікке секіретін көрінеді.

31 инхль
Бірнеше жергілікті адам өздерінің кайықтарымен Гарагасмге 

келді. Әдеттегіше, кейбіреулері меніи верандама шығатын баскыш- 
тын жанына келіп отырды. Аң аулау туралы әнгімелесіп, кауыр- 
сын тағы баскаларды сурады. Қенет олардын біреуі бір нарсе ша 
ғып алғандан, баскыштан бірлк аттап. ыршып жерге түсті де:

— Маклай, гена, гена! (Маклай, кел. бері кел!») — деп айғай 
салды.

Қалғандары да онын соңынан ерді.
Мен жергілікті аламдардан не болып калды деп сурадым, бу- 

ған жауап алып үлгіргенімше-ақ. дәл төбемнем. иіатырдын үетінен 
катты гүрсіл естілді де. бурк еткен шаңнан көзімді аша алмай 
калдым. Ірілі-уактылы топ-топ курғак бутактар веранданың ілі ал- 
дына жерге сау ете түсті. Бутактардың кейбіреулері ожептауір жу- 
ан еді, олар жетпіс-сексен фут биіктіктен кулап гүссе, адамды кат- 
гы жаралауы да мүмкін.

Бірінші болып атып турған Буа мак төбееі үстінеи тысыр ет- 
кен дыбысты естіп, оның недеп екенін сезе қойган болып іііыкты. 
Жергілікті адамдар ағаштар мен бутақтардың кулап түеуінен нте 
қоркады: қулаған ағаш адамды өлтіруі пемесе катты жаралауы 
мүмкін. Жергілікті адамдар әлдекашаннан бері Гарагасндегі монің 
лашығымнын орналаскан жері хауіпсіз де смос деп ссксртіп кел- 
генді және олар маған Горендуға немесе Боңгуға көчі немесе бас- 
ка жерден жана лашык сал деп үнемі мазамды алп бсретін. Олар 
дурыс айтады, бірақ курылыс жумыстарымсн жоне кошіп конүмсн 
байланысты әбігершілік маған өте ауыр-ак, көрінсді де турады. 
сондықтан «тәуекелге» салып, осында турып келемін.

Саулдын жарасын таңу үшіи күн сайын Бопгуга баргаиымлл. 
темекі тартып, бетель шайнап, әнгімелесіп отыргап бір топ жергі- і

і 15 августагы күнделікті қарақыз.
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лікті адамдарға кездесем, олармен әнгімелесіп, бірер жаңа нәрсе 
білуге тырысамын. Мен түрлі улттар мен жерлердің аты жайында 
сөз бастадым, осы жагадағы халықтардың жалпы аты бар ма, 
жок па, соны білгім келді; жергілікті адамдар менің білпм келге- 
нін түсінсе де, ондай ат жоқ болып шыкіы. Олар адамдардың есі- 
мін атап, «тамо» деген сөзге деревнялардың атын қоса айтты. 
Жергілікті адамдар солтүстік-шығыстағы тауларды мекеңдейтін 
деревнялардың адамдары «тамо деревнялар» — мурнын тесіп, оған 
кауырсын кыстырып алады деді. Будан кейін әңгіме менің лашы- 
гыма, бутактардың сынып түсуіне тағы баскаларға ауды. Маган 
тагы да жаиа лашык салып ал деген усыныс жасады.

Конакасы әдеттегі калыппен берілді: ең әуелі кеу ішілді, ішкілік- 
тің ащылығынан түкірініп, беттерін тыржыйтып, аршылған кокос 
жеуге, онан сон табақ толы пісірілген бауды, аян мен каинданы1 
жеуге кірісті; десерт ретінде бетель шайнап, мунан кейін те.мекі 
тартты. Жергілікті адамдардың конакасысынын әдеттегі тәртібі 
осындай.

Мен алғашкыға да, акырғы кешкі тамакка да катыспадым, 
сондыктан өзгелерден ертерек үйге каіітып кеттім. Шубатылыгт 
келе жаткан әйелдерге жол беру үшін бір лашықтың жанына ке- 
ліп турдым. Олардың арасында баска деревнялардан келген ко- 
нак әйелдер де көп екен. Мен токтап турғанда, жаныма бір топ 
еркектер жыйналды. Әйелдер орманнан шығып, бізді көрісімен-ак, 
жүрістерін өзгерте койды, бізбен катарласканда, төмен немесе 
баска жакка карап жүрістерін бурынгыдан да жаман ирелендете 
түсті. Юбкалары да екі жакка булғаң-булғаң етеді.

Өте кеш калғандығымнан және караңғы түсіп кеткендіктен, 
Горендуда конуға мәжбүр болдым. Сокі менің койкама карағанда 
жумсағырақ екен, жаңа төсеніштерді жамылдым, жастык орнына 
салған жуан бамбуктың каттылығынан бірнеше рет оянсам да. 
онша жаман уйыктаған жокпын. Шалкаңнан жатканда бамбук 
кәдімгідей колайлы-ак жастык, бірак кырыңнан жатканда ол өте 
тынышсыз болады; сондыктан кырыңнан жатпай, шалкаңнан жа- 
туға тырысып бак.

А II Г У с т

1 август

Менің он ай бойына жазған метеорологиялык журналымды ка- 
рап шыкканда температураның тамаша бір калыптылығына таң- 
калуға.болады. КөлеиНеде Цельсия бойынша 32° өте сирек болады, 
көбінесе 29° немес 30°; түнде күндізгіден 7 — 8, тек кейде ғана 10° 
салкындау болады. Онын үстіне жылдың тым жауынды кездері 
болмайды; жауын әрбір айға дәл дерлік бөлінген.

Күн райының жаксылығына карамастан, бір жаман жері — 
безгек көп.

1 Каинда — жеміс тамьірлы өсімдік, ямстың екінші бір түрі (88-беттегі ес- 
кертуді караңыз).



7 август

Күн сайын дерлік безгегім устайды. Әлім әбден азайганға де- 
йін аяк үстінде жүремін. Хнна да азайып калды.

Кеше күн бойы орман ішінен ағаш шапкан балтанын даусы 
естиіп жатты. Онда не болып жатканын білу үшін бардым. Ор- 
маннык көп жері буталар мен шырмауыктардан тазартылыпты. 
үлкен ағаштардын бутактары шабылып. ең жуан ку бутактары 
ғана калыпты; бірнеше үлкен ағаштар кулатылыпты, — осының 
бәрі екі-ак күнде істелген. Тас балта сыякты жабайы куралмен 
істелген жумыстарға мен таң калдым.

Мазасы кеткен. әлде илеуінен айрылған сары. кара. күрең. ак. 
үлкенді-кішкене кумырыскалар каптап. мені кейін кайтуға мәжбүр 
етті.

9 август
Били-Билиден келген конактарын ертіп, Бонгудың адамдары 

келді. Келгендердің біреуі Ульсонның ауыз сырнайын тыңдауға 
руксат сурады.

Ульсон сырнаиын алып келуге кеткенде, олар өздерімен бірге 
келген бес жасар балаға «анды» көрсетпеу үшін; онын басын өз- 
дерінін мальдарымен асығыс орай бастады. Ульсон сырнайын тар- 
тып болғаннан кейін, баланы босатты.

13 август

Үйде отырып жергілікті адамдар туралы антропологнялык ма- 
калалар жаздым, буларды академик Бэрге жібермекпін.

Манайдағы деревнялардың адамдары, тек кана «тамо боролар» 
(ересек. ерекше сыйлы еркектері) келді. олар өте кызык тілек кой- 
ды: бул кісілер менің олармен бірге мәңгі калуымды тілейді, бір, 
екі, үш канша тілесең сонша әйел ал, тек Россияга немесе баска 
бір жерге кетуінді кой деді.

Отар муны соніиалыкты шын көнілдерімен. сол бір сөзді бірі- 
нен соң бірі кайталап айтады, узак кеңескеннен кейін, олардың ма- 
ган осы усыныспен әдейі келгені көрініп тур. Мен оларға егер мен 
кетсем (б рак кетет:нд:г:ме өзімнің ешкандай көзім жетпейд.) 
кайта ораламын, ал әйелдерінің маған керегі жок. өйткені айелдер 
өте көп сөйлейді және мазамды алып тулайды деп жауап бердім.

Менің жауабым оларды канағаттандырған жок, бірак олар ме- 
нің өкілдік мүшелеріне бөліп берген темекіме риза болғандай.

Оттың келесі күнгі таңертенге дейін өшпеуі үшін Ульсонмен 
екеуіміз күнде кешке жакын отка үлкен бөрене салып коя баста- 
ганымызға міне, алты ай болып калды, өйткені шырпыиы үнемдеу 
керек. Егер от өше калғандай күн болса, Горендуға жүгірмейтін 
болайык дейміз. Кейде біз кәдімгі ағаштардың орнына теніз түбін- 
де узак уакыт жаткан кеспелтек ағаштарлы жағамыз, сонан соң 
аппак күлді жыйнап алып, туз орнына пайдаланамыз. Теңіз суын
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қайнатып, буын шығару үшін өте көп отын керек, ал суды күнге 
қойып буын ушырып тузын алуға керекті жайпақ үлкен ыдыс- 
бізде жоқ. .

Алайда, мен туздың жоқтығына оңай және тез көндігіп кеттім 
және оның жеткіліксіздігінен болагын ешқандай зыянды да сез- 
беймін.

15 август

Таңертең аңга шығып, плантацияның жанындағы соқпақ жол- 
мен келе жатканымда, қурғақ жапырақтар арасынан сыбдыр ес- 
тіп тура қалдым. Сыбдырды тындап турып, жыйырма кадамдай 
жерде, ағаш арасындағы ку түбірдің жанынан кішкене айуанат- 
ты көрдім. Бул сарғыш-жирен түсті кішкене кенгуру екен, жер- 
гілікті адамдар муны «тиболь» деп атайды.

Мен атып, кенгуруды жараладым, енді оны устап алу кыйын 
болған жок. Өзімнің олжама куанып, үйге кайттым, тіпті танер- 
тенгі немесе түскі тамакка ештене атып алмағанымды да умытып 
кетіппін, бірақ оны ойлауға да муршам болмады.

Менің мунда келгеніме, міне бір жыл болып калды, ал бул 
менің қолға түсірген алғашкы тиболім ғана.

20 август

Мен Горендуга аян алуға келіп, жергілікті адамдармен сөйле- 
сіп отыр едім, кенет шыңғырған, жоқтау айткан дауыс естілді, 
бул, Ботоны жерлегенде Гумбуда естіген дауыстан аумайды. Да- 
уыс әйел даусы, кешікпей жылаған әйелдін өзі де көрінді: жасык 
сүртіп келе ме, әйтеуір көзін екі қолымен басып алыпты, ол акы- 
рын жүріп, созынкы әуенмен катты жылап келеді; одан сәл кейі- 
нірек әйелдер, балалар келеді, олар бастарын төмен түсіріп үнде- 
мейді.

— Кололь неге айғайлайды, негежылайды? — деп сурадым мен
Сөйтсек, түнде бау-бакшаны қоршаған істік ағаштардын ара- 

сынан өтемін деп үлкен шошкасы өліп калған екен.
Кололь өлікті жоктағандай болып зарлағап күйімен өз лашы- 

ғына кетті.
Әйелдердін шошканы жаксы көрулерінін себебі мынадан болуы 

да мүмкін: бул елдерде кейбір әйелдер торайларды өз емшек сүті- 
мен асырайды. Әлгі әйелдін зарыда осыған байлаиысты екен. Мен 
шошка көп кой деп күлгенімде, әйел кеудесін көрсетіп, оны өзім 
емізіп едім деген жауап берді.

Мундай жағдайлар бул деревняларда жиі кездеседі. Әрбір сәт- 
сіздікке, шығынға ушырағанда, адам өлгенде зарлау, беу-беулеп 
жылау — әйелдердің міндеті. Еркектер үнсіз, кабактарын түйіп жү- 
реді де, әйелдер зар кағады. .

Жергілікті екі адам өлген шошканы алып келді. Бул Асельдін 
шошкасы екен, ол муны Бонгудын адамдарына сыйлыкка тартуға 
уйғарды. Шошканы сонда алып кетті.



Бір деревнядан екіншісіне кезектесіп сыблык 
тарту мунда жалпы тәртіп.

Шошканы жөнелтерде Горендуда барум кағыл- 
ды. Жарты сағаттан өткеннен кенін Бонгудан ба- 
рум даусы естілді, бул шошканы алғандығынык 
және «айдың» басталуынын белгісі еді.

22 август

Кеше кешке мен Били-Билнге баруға жыннал- 
дым, екі есікті арканмен емес, өрмекшінің уясындай 
етіп ак жіппен байладым.

Түнде жел баяу болды; бірак теңіз әжептәуір 
толкындап жатты; таң атар алдында жауынның 
жаууына байланысты біраз толкындап саябырлап 
теніз беті мүлде тына калды.

Қайыкпен бір сағат жүргеннен кейін толкыннан, 
күннің ыстығынан әбден қажыған кезде біз Билн- 
Билиге жакын қалдык.

Топырлаған жергілікті адамдар, өзен жиегін ан- 
нала жүгіріп, өлеңдетіп жүр, арасына менің атым- 
ды жиі косып айтады. Бірнеше кайык бізге карсы 
шықты, Били-Билидің адамдары мен білетін Бонгу 
тілімен сөйлесуге тырысып, менің келгеніме куанышты екендік- 
терін бәр: жабырлап айтып шын дос-жарлас екендігін білдіруде.

Калың өсімдікті әсем арал, гүл мен жапырак тағынып безеиген 
жергілікті адамдар тобы, кайығымнын манындағы кайыктар, ән- 
дер, айғайлаған дауыстар, жергілікті адамдардың күлкісі мен әзі- 
лі, — бәрі алғашкы теңіз саяхатшыларын Тынык мухит аралдары- 
нын адамдарының карсы алғандағы суреттеулерін есіме түсірді.

Жағадан орын таңдадым да кайығымды солай карай бурдым. 
Қайык жағаға жакындап кумға тумсығы тнген кезде, ондаған 
қол оны іліп алып, жағадан жиекке сүйреп алып шыкты. Сағат 
тогызға кеткен еді, кокос жаңғағының суын ішкеннен сон катты 
уйкым келді, өйткені, түнде уйыктауға муршам келмеген болатын. 
Бул тілекті орындау кыйын емес еді, мен алғашкы келгендегім 
сыякты, жергілікті адамдардың көрсеткен кайыктарының біріне 
жата кеттім.

Дем алып болған соң мен сурет салуға кірістім. Көзіме ша- 
лынғандарды суретке сала бердім: үйлердің, каныктардың, жеке 
адамдардың суретін салдым, бамбук ағаштарына тырналып са- 
лынған әртүрлі папуас өрнектерінің үлгісін түсіріп алдым. Дерев- 
няларды аралап жүріп, мен көптеген үйлердің касына токтадым.

Бул үйлердің бірінің касында бірнеше жергілікті адамдар үл- 
кен ескек жасап жатты, бул жерде мен улудың кабығынан және 
тастан жасалған каруларды, темірдің оңай ығыстырып, кеңінен 
колданыла бастағанын ангардым. Жергілікті халыктың шебер 
колындағы өткір етіп кайралған кішкене сынык шеге — тік сызык-



ты өрнектер жасайтын тамаша куралға айиалған. Бул жумыстар 
көптеген уакытты керек етеді, б:рак таспен улу кабығымен істел- 
ген жумыстардан әлдекайда жеңіл де, жаксы да.

Көп үйлердін жанында ак, кара бояумен жанадан боялған 
калкандар ілулі тур. Мундай калкандар менің көршілерімде кез- 
деспейді, бірак баска аралдардын адамдарында жні кездеседі. Қал- 
кандар ағаштың бір тутас бөлшегінен дөнгелек етіп жасалған; 
алдыңғы жағының айналасына концентрикалык екі дөңгелек сы- 
зык сызылған; ортасында суреттер бар, олар саналуан түрде 
жасалған.

Жергілікті халыктар маған өздерінің өнерін көрсетпек болып 
найзаны алды, сол колдарына калкан устады, калканнын орта 
жерін иык тусына келтіріп устап, сонан кейін түрлі жауынгерлік 
кыймылдар жасай бастады, бул кезде калкан оларды белгілі мөл- 
шерде ок пен найзадан корғарлык болып, басы мен кеудесін жа- 
уып турды.

24 август

Жел элі де катты соғып тур; жергілікті халык менің токтай 
туруымды сурады. Маған бэрі бір, өйткені, менің жумысым бар- 
лык жерде де әр кашан да зейіл сала карау, білу, суретке түсіру, 
жазу; керектің бәрі де жеткілікті.

Ертеден-ак барлык бозбалалар төрт кайыкка тиеліп, ерекше 
тойға, яғни, дурысын айтканда Богатидагы (жел де солай карай) 
сауыкка аттанды. Жас жігіттердік маған өте жаксы таныс өңдері 
соншалыкты шытырман суреттермен безелген, мен оларды ажыра- 
тып тану үшін үніле карауға мәжбүр болдым, бояулы бірнеше ою- 
лар олардың әдеттегі бет-әлпетін мүлде өзгертіп жіберіпті. Биле- 
генде пайдаланылагын нешетүрлі «Сарилар» мен кішкене бара- 
бандарды ала жүруді де умытпады.

Әбден әзірленіп, өздерінің кайыктарына бет алған жергілікті 
адамдар, менін көнілімді көтеру үшін, тайкы кумды дымкыл жа- 
ғада билей бастады, бул олардың кешке, Богатиде билсйтін би 
лері. Би кезінде олар өздерінің ак улу кабығымен әшеюейленген тіл 
сыякты сариларын ауыздарына тістеді. Сол колдарында бір-бірден 
кішкене барабандары бар, оны данғырлатып соғып жүр. Бнді ыр- 
ғағына келтіріп бнлеп сонымен катар ән салған кезде (ауыздары- 
на сари тістеп жүргендіктен әлде бір ғажап үн ғана шығады) ба- 
рабандарын да соғып кояды, бул кезде барабанды біресе жерге 
денін төмен түсіріп, біресе бастарынан асыра жоғары көтерді. Би- 
лері тамаша екен.

25 август

Түнде оянып, ауа райының жаксы екенін байкадым, сонан сок 
киініп, фонарь жактым да Каин мен Гадты оятуға кеттім, мен бу- 
лармен бірге Тиар аралына баруға тиісті едім. Олар желкен мен
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ескек тауыгт аллы: мен кішкене кайықпен айырбаеқа және сыйга
тартатын керекті т> рлі заттарлы саллым да. жолдастарыыды жвнелт- 
тім. Лаулап жанған шалаларын булғап. атар мачта. желкен және 
езлерінін сыйлык.к.а тартатындарын. сонымен катар, өздер:нд.егі 
артыч заттарын айырбастау уш.н алып бара жатыр.

Булт астынан шыға келген ай. курмалардын арасынан деревня- 
ға. тымык жаткан тсиізге. кайык макында жумыс істеп жү-рген 
алзмдарға әлдекандзй бір еьерлы түрмен жарык сәулесін түсіріа 
тур.

Мен өзімнік заттарыммен мачтлның бір жзғына. платформакык 
яғни скобу.м-барленік» үстіне орнгластым; екінші жағында сынған 
улкен кумыраның ішінде от жакып тур. Тумсығы мен кормасына. 
глейі арнап жасллған орынға жергілікті екі адамнын найзалары. 
жактары мен садактары кыстырылулы тур. Олардык біреуі гглатфор- 
манын алдыкғы жағына отырлы да. екіншісі есу үшік және жел- 
кен мен тутканы баскару үшні кормаға отырды.

Таңғы сағат үш кезінде блрі әз:р баіды. кайыкты—Били-Битв 
тііінде «кобум» — тенізге сүйреп түсірдік. Каин мен Гад кайыкка 
карғып мінді де, есуге кірісті. өйткені жнекте жел саябыр еді.

Мен үшін ек каіайліжы бөлінгек упкыны кантадан жалғзу 
батар деп онладым. Өйткені. бул жағаны күндіз де квруіме баіа- 
ды. ал түн өте каракғы. агаштардык бүкіл орман арасынан сора- 
йып шығып. карауытып турғапыкан баска ешнәрсені бәрі бір көріп 
батмайды Платфіірманың үстіндегі бамбук твсеніш мен үш н өте 
катайлы төсек баіды, мен бір сағагтан артығырак рахаттанып 
уиыктап калдьім.

Мені Гад оятып жіберді. уйьіктап жатып көсілгенімде бір ая- 
ғымды оттык дәл үстіне апарып сала жаздағаньімды. аяк ки:м:м- 
ді күйдіріп алуым ыүыкін екендігін ескертпекші болған екен. Жер- 
гілікті адамдар менен темекі сурап алып. шылым шекті. сонан сон 
менен Россия турали. Россняда туратын, саі сыякты айда. жул- 
дыздарда туратын адамдар турллы сурай бастады. .Мен аіардың 
Шолпан жуллызын — «Бой». Орион белдігіндегі шок жулдыздар- 
ды — «Даманг». үркерді — «Баресси» деп атантынын біліп алдым.

Біз Ямбомбу аралынан өткен кезде маған бул жердік жагасы
шығанак сыякты көрінеді. Бірак жарык түскен кезде менін шыға-
нак деп ойлағаным буғаз екенін акғара бастадым. кешікпен-ак
бсғазга келіп жеттік.*

Көкжиектен көтерілгек күн архнпелагка. бухтанык тынып жат- 
кан бетіне. алыстагы тауларға өзікің сәулесін тү-сіре бастады. Біз 
үкі кішксне апалдяи өттік; біреуінле кокос курмялары өскен жоне 
Гада-Гяда аламдарынык плантакиясы орналаскан; калған бес-ал- 
ты аралла адам турмайды.

Будан әрі жүзе отырып. адам турмайтын ү*ш аралдын ор^асын- 
дағысын басып өткен кезде, біздің саяхатымыздын нысанасы — 
Тиару аралын көрдік. Топтанған кокс к\рмалар және жнеккешы- 
ғарып тастаган кайыктар бул жердің пристань екенін анғартты.

Л\енін жолдастарым әсемделіп, жака белбеу такты. шаштарын
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копарыстырып, қокырайтты, содан кейін тездетіп есе бастады. 
Жыйналып турған тиаралыктар Били-Билиден кележатқан қайық- 
ты көріп жағаға шықты, көптеген адам менің атымды атап, айғай- 
лап тур.

Қайық кумды жағаға жакындасымен жыйналған жергілікті 
адамдар лезде-ак жоғары, кумға сүйреп алып шықты. Мен плат- 
формадан түсіп, турғын адамдарға заттарды бөліп бердім де, де- 
ревняға қарай бегалдым, мунда менің өзіммен ала келген кішкене 
столым мен бүктемелі орындығым қойылған үлкен лашықты көр- 
сетті.

Мені қоршаған жергілікті адамдардың арасынан будан екі ай- 
дай бурын Гарагасиға келіп кеткен үшеуін таныдым. Олардың ат- 
тары менің жазу дәптеріме жазылған. Қалтамнан дәптерімді ал- 
дым да, олардың аты жазылған бетін тауып, дауыстап аттарын 
оқыдым. Таң-тамаша қалған, оның үстіне, куанған олар, аттары-
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ның аталуына қарай бір-бірлеп маған жақындады, менің нусқа- 
уым бойынша алдыма келіп отырды; будан кейін олар куні бойы 
менің касымнан кеткен жоқ, қолынан келгенінше маған қызмет 
етуге тырысты. Каин мен Годта менің макымнан кете қойған жоқ. 
Тиараның барлық адамы топырлап, маған және менің әкелген 
заттарыма қарап, үндеместен жартылай қоршап отыр; маған олар- 
дың бет әлпетін толык қарап алуға мүмкіндік болды.

Басқа жерлердегі сыяқты, мунда да жабысқан жалпақ мурын 
мен қоңқыйған узын мурынның аралығында ондаған басқа, түрлі 
мурындарды да көруго болады. Әрине, бүкіл деревнядан бірінебірі 
уқсамайтын адамды іріктеп алып, әр қайсысының бейнесін сурет- 
теуге болатын еді.

Бірақ анығында бул өзгешелік тек барлыгына тон емес екеи- 
дігін, қайта олардың бір түрден екіншіге ауысатын аралықтары 
жеке бейне екендігі жөнінде бірталай бетәлпеттерге қарап, анықтүсі 
нік алуға болады. Аралдарда аралас, болмаса үлкен жердегі адам- 
дарга уқсамайтын өзгеше бір нәсіл турады деуге менің, тіпті, ет- 
кандай ауыз толтырып айтатын дәлелді моліметім жоқ.

Мен майдалап кесілген жарты қадақтай жапырақ темекіні 
үлестіріп бердім; бул тек ересек адамдарға ғана жетті, олардан 
артылған темекіні бетолпеті әжептэуір өңді жастарга таратып бер- 
дім. Олар темекі тартып отырган кезде мен лашықтардың суретім 
салдым, Били-Билидегі сыяқты мундағы лашыктар да биіктігі 
метрден аз-ақ багананы тірек қылып төбесін шатыр етіп, барлық па- 
пуас лашыктары сыякты жаба салган. Мен мундағы барлық дерев- 
няны аралап шыктым; бул деревня кішкене емес, бірақ менің көр-
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шілерімнің деревняларындай тазалык, жыйнактылык жағы ша- 
малы.

Буірынгы орныма кайтып келгенде, жергілікті адамдардың түскі
тамақты әзірлеп жатканының үстінен шыктым.

Үлестірген темекі үшчі Гиардың адамдары маған әркайсысы 
бір-бірден садак оғын әкеліпті, мен оны алудан бастартпадым, 
•өйткені олар өте әдемі жасалған екен.

Біздің «кобум» тиеліп болып, кейін кайтуға да әзір екен. Бүкіл 
деревня халкы біздін аттанғанымызды көру үшін жағаға жыйнал- 
ды. Қайығымыз неше түрлі сыйлыктарға — тиарлыктардың менік 
жолдастарыма берген сыйлыктарына лык толды.

Буғаздан теңізге шыкканымызда, кайыгымызды жел катты тен- 
селте бастады: әжептәуір толкын екен.

26 август

Таңертең, мен жолга шығуға әзірленіп жатканымда, Богати- 
дан қайьікпен жастар кайтып келді. Борінің де өңінде шаршаған- 
дықтың ізі бар. Қоштасар алдында жергілікті адамдарға бір нәр- 
се сыйлағым келді, бірак колымла бір жагірак та темекім калмап- 
ты. Мен оларга беретін сыйлыкты оп-оңай ойлап таптым: салкын 
су қуйып алып келген шөлмекті жыйырмабес тыйындык күмістін 
көлеміндей етіп уаттым: бір шөлмектен мундай жүздеген сынык 
жасалды. Шыны жергілікті адамдардың кырынуына. ағашты тегіс- 
теуіне, өрнек салуына жарайды. Бүкіл деревня — тіпті балалар 
мен әйелдерге дейін — колдарын созып, кайық манына жыйналды.

Үйім бурынғы каз-калпында екен, біракта түрлі белгілерге ка- 
рағанда, менің жок кезімде Гарагасиге талай жергілікті адамдар 
келгенге уксайды. Бірак арканмен, жіппен шырмап тасталған есік- 
ті көріп, олар өздерічні кумарынан шыға алмагап-ак болар. Олар 
тегі, егер есіктегі арканга колдарын тигізсе-ак болды, тус-тустан 
ок жауып кетеді, жіпке тпсе-ак бакытсыздыкка \шыраймыз деп 
■ойлаулары мүмкін.



30 август

Богатиға аггаядым, бірак оған алты сағат жүріп әрен жеттім 
Бастапкы кезде жел бір калыпты болсада аргынан уйткып соға бас- 
гады. Будан онбір ай бурын «Витязьдіц» (.нрицерімен бірге бат- 
ган жағаға таянып келгенде жыйкалып турған жергілікті адам 
дарды көрдім, кайык жағаға жакындағанда олар отыра калды 
иен кайыкты жиекке сүйреп шығаруға буйырғанға шейін атар жү- 
ресінен отырған күйінен козғалмады. әрнне, буйрык тез орындал 
ды.

Мен деревняны айналып шыктым. Бул деревня «Лстратябня» 
бухтасы жиегіндегі деревнялардың ішінлегі ен үлкені сыякты бо- 
лып көрінді; үлкен алаңда Бнлн-Бнлн адамдары катыскан бидін 
іздері жатыр. Бнік барло өсімдіктермен әсемделген, муны аті жый 
вап үлгірмепті; жергілікгі халыктар тойға арнап пісірген тамак 
гарынын калдыктарын бүгін де, ягнн тойдын үшінші күні кызды- 
рып жеп жатыр екен. Мағанда үлкен бір кесек «ай буль» («айға» 
арнап сонылған шошка) берді.

Коды-Боро тағы да менін Богатнга келіп орналасуым тура* 
лы сөз козғады, өзінін сөздерін іс жүзінде дәлелдемек болып мені 
бүкіл деревня аркылы бір лашыкка алып келді, одан тапык денелі. 
эп-әдемі бір жас кызды шакырып алды. Онын кызға не айтканын 
иен түсінгенім жок. Кыз маған карап жымыя бір күліп, кейін ка- 
рай зытып берді.

Коды-Боро, мен егер Богатнға келіп орналассам осы кызлы 
вйелдікке алуыма болатынын түсіндірді де, мені әрі бастап жүріп 
кетті.

Деревнядан шығып бес минуттай жүргеннен кейін біз плантз- 
аияны коршаған биік коршаута келдік, биік табалдырыктан аттап 
еттік те жумыс істеп жаткан бір топ әнелге карай беттедік. Коды 
тағы біреуін шакырып алды: бул онтөрт-онбес шамасындағы әжеп- 
геуір өңді кыз. Кыздың неге шакырылғанын мен бул жолы біле 
койдым да басымды шайкадым. Коды маған лайыкты калыңдык та- 
будан үмітін үзбей баска бірнешеуін тілімен1 көрсетіп басын изеді. 
Өзіме калындык іздеуден әбден жалыктым, Кодынын аіітканын одан
врі тындамай деревняға кайтып кеттім.

Желдін жоктығынан Гарагасиге кайту мәселесін ойлауға да 
турмайтын еді. Мен конып калдым.

31 август

Жалауды бүркеніп жатып, түнді жаман өткізгенім жок. Бірак 
Коды күндіз сәтсіздікке ушыраған әрекетін караңгылыкты бүрке- 
ніп, кайталауға тырысты. Мен уйкыға жатканда, лашыкта жалғыэ 
болсам да, барламның манында бірнеше рет әйел дауыстарын есіт- 
тім. Мен оларға назар аудармай уйыктауға уйғардым.

і Жергілікті халыктар нәрсені колымен, бас нзеп кана көрсетіп қоймады, 
тілінін үшін шығарып нәрсенін турған жағына каран оңға я солға кыйсайтыо 
та көрсетеді ( М и к л у х о - М а к л а й д ы ң  еск ер т у і):
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Таңертең күн шығып келе жатқанда, шығанақтың оңтүстік- 
шығыс жағындағы таудың панаромасын суретке түсіріп алдым. 
Мен пышаққа айырбастап «орлан-ай» (жаңғақ кабығынан жасалған 
шылдырмақ) алдым. Лашыктын артынан жасырын айналып өтіп, 
Коды мені шағын буамбрамраға алып келді де, маған «орлан-ай- 
ды» көрсетті. Мен оның айырбасына пышақ беруге келіскенімде 
«айды» жапыраққа жақсылап орады, сонан соң бізді ешкім байқа- 
майтындай аса сақтықпен, мені кейін қарай, қайыққа бастап жүр- 
ді, укыпты оралған «орлан-айды» өзі алып келіп, қайыққа салды, 
үстін кокоспен жауып тастады.

Қайықты итеріп тенізге түсіргенде, барлық жергілікті адамдар 
тағы отыра қалды, Ульсон желкенді көтергенше, мен рульде оты- 
рып, коштасу дәстүрі «Э аба» мен «э ме.мді» айтқанымша сол күй- 
лерінде отырды.

Арттан қыялай соққан желдің арқасында мен үйге тез жеттім, 
онда бәрі де өз орнында екен.

С Е Н Т Я Б Р Ь

1 сентябрь

Безгегім қатты устады.

2 сентябрь
Лашығымның ол жер, бул жерін сыналап жүргенде тіземді бал- 

тамен шауып алдым, жара едәуір үлкен. Бірнеше күн үнде отыру- 
га мәжбүр болдым.

9 сентябрь
Тіземнің сыздауына безгек қосылды. Мен үш-төрт күнді маза- 

сыздықпен өткіздім, бул күндері безгекке бас ауруы да қосыл- 
ды. Бул азагітың үстіне узакты күн бойына Ульсонның ыңқылын ес- 
туге және оның екеуміз де аштан немесе безгектен бул жолы өле- 
тін шығармыз деген дамылсыз қақсағанын тыңдап жатуға ту- 
ра келді.

Күн райы бултты, ара-тура жаңбыр шелектеп қуйып, менің сто- 
лыма, төсегіме тамшы ағып турды.

13 сентябрь
Верандамда бірнеше ай өмір сүріп, кеше түнде өліп қалғаь 

мабтын мыйын ашып алып, суретін салдым. Мен жазылдым, күн 
райы жақсарғандықтан тағы аңға шығыгі жүрмін.

15 сентябрь
Азык-түліктен қалған боб пен күрішті, менін аңға шығуға халім 

келмей қалатын, ал Ульсон ауырып, азық алуға деревняға бара 
алмайтын күндер үшін сақтауға уйғардым. Боб пен күріштің ор-
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нына біз ет пен тәтті картоп және бананды корек еттік. Кейде, 
атып алынған қус еті болмай қалған кездерде, аш отыруға тура 
келетіндігі соншалықты, тіпті түсімде әлде неше рет тәтті тағам- 
дар жеп жүремін.

17 сентябрь

Ульсон барлық денемді ревматизм алып барады деп, тағы да 
куні бойы жатып алады.

20 сентябрь

Бүгін менің жаңа Гвинея жағасына келіп түскеніме дәл бір 
жыл. Бір жыл ішінде осы тамаша аралды көп жылдар бойы зерт- 
теуге керекті мәліметтерді дайындап алдым, жергілікті адамдар- 
дың толық сеніміне ие болдым, егер қажет бола калса, олардың 
көмек беретініне де сене аламын.

Мен осы жерде бірнеше жыл қалуға әзірмін және куанышпен 
каламын. Бірақ үш жағдай мені ойлануға мәжбүр етеді: бірінші- 
ден —хина таусылып келеді, екіншіден — ақырғы аяқ киімімді киіп 
жүрмін жоне үшіншіден — жүзден аспайтын ғана пистоным калды.

24 сентябрь

Богатидың бір топ адамын ерткен Коды-Бора келіп, маған то- 
рай әкеліп берді, ол үшін турақты кун—ағаш жақтаулы кішкене 
айна алды, айиа оның колынан, келгендердің колына кезекпен өтіп 
жатты. Біреуі айнаны алдына узақ устап өңін неше түрлі ку- 
былтты: тілін шыгарды, уртын томпайтты, көзін жумды, айнаны 
біресе алыс, біресе жақын, біресе жоғары көтеріп әрбір сыйыкты 
көрген сайын: «а!», «э!» «о!» деді, өзгелері айнаны колында сәл 
уақыт устап, оған карады да, әлденеден шошып кеткендей, теріс 
айналды, айнаны екіншісіне тез бере салады.

27 сентябрь

Лашықтың астына қаланған екі бөрене шіріп, қурт-қумырыска 
жегенін байкадым. Еденнің мииут сайын түсіп кету хаупінің барлы- 
ғы оны жөнлеу жөнінде тез шаоа қолдануға мәжбүр етті. Ульсон 
төсегінде ыңқылдап, өлуге ынғайланып жатқандықтан жаңа тіреу- 
лерді өзім шабуыма тура келді, тіреулерді шаптым, бірақ олардъі 
орманнан лашық қасына көтеріп әкелуге күшім жетпеді.

Сағат екіде куйындаткан нөсер жауыи жауды. Аспанның ашық 
жері жоқ. Лашыққа қайтуға тура келді, үйдің қулап түсу хаупі 
бола турса да, мен түскі тамақ әзірлеудің орнына жатып дем алу- 
ға уйғардым, өйткені, күннің ашылатын түрі жоқ еді. «Уйқы тамақ 
болады» деген француз макалы бар, бірақ муның бір күндік қана 
дурыстығы бар, өйткені, егер екінші күні де тамақтанбасаң көз 
іліндіру қыйын-ақ болар: қатты ашыққанда уйқың келмейді.

1Э9



Мен енді ғана уйыктап бара жатыр едім, шатырда пайда бол- 
ған жана тесіктен сау еткен салкын су мені орнымман туруға мәж- 
бүр етті, төсегімді су алып кетпеу үшін шара колдаму кажег бол- 
ды. Мен таяктың жоне жіптіц көмегімен гутаперчадам істелген 
простыняны төсек үстіне керіп байладым. енді тамшы менін жасты- 
ғыма акпай төсеніш аркылы жылжып барып еденге агатын болды.

Мен бул жагдийларды саяхат жасау ылғый тамаша осерлерге 
толы рахат кой деп түсінетіндер, бірак онын колайсыа жактарын 
естен шығарып жіберетін адамлар үшін әдейі айтып отырмын. Мун- 
дай мырзалар катты шаршау, бас ауруы, айнала су, түн бойы аш 
жату және еден сынып, жаракаттанып калу хаупі бар жағдайларға 
онша кумар бола коймас деп ойлаймын. Будан да жаман жағдай- 
ларда жиі кездесіп отырады.

0 К Т Я Г» Р 1»
10 октябрь

Менде кейде тілмен айтып жеткізуге болмайтын өте кыйын жағ- 
дай болады. Жиі безгектен бе әлде тамактыц көбі өсімдік кана бол- 
ғандыктан ба әйтеуір булшык етгерім босап кетті, әсіресе аягым 
әлсіреді, тіпті кішкене биікке көтерілудін өзі маған кыйындыкка 
түсетін болып алды, жазык жерде келе жагканның өзінде аяғым- 
ды әзер алып жүремін. Жумыс ісгеуге ннетім болғанмен, кэзірсон- 
шалыкгы шаршаймын. Муидай жағданды бурын еш уакытта бан- 
камаған едім.

Гарагасидегі тыныштык пен жалгыздык өмір соншалыкты та- 
маша. Бірак Ульсонға біздін оиаша, бір калыпты өміріміз кәдім- 
гідей нашар-ак әсер етіп жүр. Ол көкілсіз жүретін болып алды. 
Аяғын баскан сайын ашуланады. Онын күрсінуі, зарлауы, каксауы 
мені обден жалыктырып жіберді, бір күні оғап: айналада агаш 
көп, теніз екі адым жерде; егер шынында да әбден жабығып, мун- 
дағы өмірді адам төзбестік деп есептесец асылып нсмесе теңізге 
суға кетіп өлуіце болады дедім. Себебін білетіндіктен де мен оған 
бөгет болмаймын.

Жакында маған разы адамллр архипелагіндегі аралдардын бі- 
рі — Билнядан адамдар келді. Үш-төрт папуастыц түрі мейлінше 
сүйкімді және әп-әдемі; олар өзім көріп жүрген ец әдемі деген по- 
линезиялыктардын бірінен де кем түспейді.

Мундағы жергілікті адамдардың арасында әйел үшін өзара 
талас-тартыс, жекпе-жекке шығатыц төбелестер болып туратынын 
білдім.

Каиннан Били-Билидегі таныстары туралы сурастыра отырып, 
мен өте елгезек және зирек адам -  Коре туралы сурадым. Каин 
Коре мынадай жағдайда аяғынан жаралы болды деп жауап берді. 
Ол эйелінін басканын лашығында отырғанын көріпті. Коре оны үйі- 
не алып кайтайын десе оған лашык иесі карсылык көрсетгіек бол- 
гән, сонан сон Коре садағын суырып алып, бірнеше рет аткан да 
душпанды жаралайды, бірак ол садакпен каруланып үлгіреді, оныи



оғы Коренің санына кадалады. Қызғаныштан болған екінші жекпе- 
жек будан екі ан бурын Богатида болыпты. Қарсы жактың екеуі 
де жаралангаи, біреуі аз-ақ өлмей калған. Найза онын ыйығына 
кадалып. ауыз омырткасын сынлырып кете жаздаған.

Өткен жылы осы мезгілдегі сыякты тағы да күннің шатырлауы 
күнде естілетін болды.

21 октябрік

Кеиіе кешке және түн бойы Богатида барум даусы естіліп жатты. 
Оны сирек және бір сарынмен соғып кояды. Мен Саулдан Бога- 
тида кісі өлгенін, оның бүгін ертемен жерленгенін білдім. Богати- 
дан біреу келді ме және кісінін өліміне байланысты нендей хабар- 
лар антып келді деп сурадым. Саул ешкім келмегенін, ол кісі өлге- 
нін барумнын соғылу түрінен білетінін, бірак кім өлгені оған бел- 
гісіз екенін айтты. Барумның соғылу сарынын тындап отырып, ол 
өліктің жерленгенін де біліпті.

25 октябрь

Түнді Бонгуда өткізіп, мен таңсәріде Малеге баруға жыйнал- 
дым. Күн әлі шыккан жок еді, тек бірен-саран адамдар ғана тү- 
рып, отка жылынып отыр. Олардың біреуі — Калеу менін де Ма 
леге баратьпі шаруам бар еді деді, мен оган бірге жүруге усыныс 
жасадым, бірге кеттік.

Біз деревняга ерте келдік, мені үлкен буамбрамраға алып кел- 
ді де. осында бүгін конуымды өтініп сурады.

Жергілікті адамнын бірі маған «тамо русстын» («Витязь» кор- 
ветінің офицерлері немесе матростары) үстінен арыз айтып кел- 
ді. Ол өзінің үйі жабулы, байлаулы турғанда «тамо—русс» оныи 
лзшығынын есігін ашып ішке кіргенін және онын «окамын» ялга- 
нын, енді окамы 1 жок екенін, өйткені оларды тек «Рай—Мана та- 
мосы* жасантыиын түсіндірді. Ол менен онын окамын кайтарыгг 
беруімді, болмаған күнде, кунын төлеуімді сурады. Енді біреу» 
«тамо русс» онын «нинирін» көтеріп тастап (балык аулайтын кор- 
зннка). ішіндегі балығын алганын. мүмкін тіпті ниннрді де алмп 
кетсе керек немесе оны бір калтарыска конып кеткен болар, ойте- 
уір содан бері ниннрді еш жерден таба алмай койдым деп сендіре- 
ді. Үиііншісі, «тамо русс» онын лашығынан өте жаксы найзасын
әкеткенін айтты.

Булардын бәрін ойдан шығарып отырмағандарына сендім де, 
жергілікті адамдардын талабын орындау әділеттілік болар деп тү- 
сіндім. «тамо русс» алған нәрселерінін орнына төлеу бсфуге уоде 
еттім. Жергілікті адамдардың окамды катты бағалайтынын білген- 
діктен барабан үшін балта беруге уәде бердім. нинир үшін пышак 
усындым. ал найза үшін үш үлкен шеге де жеткілікті сыякты бол-

1 О к а м — ағаштын тубірінея іші күысталып жзсалгзн бэрабан; онын 
жоғаргы жағына кесерткенін терісін керіп шегелейді, гоменгі жагы ашык бо- 
лады (Жааа Гвинеяда узындығы метрдей кесерткелер болады).



.ды. Булардың бәрін калаған уақыттарында Гарагасиден шііп 
алуларыңа болады дедім.

Олар муны күтпеген болулары керек, өздері ерекше қуанып кет- 
ті білем: «Маклай — жаіқсы, жақсы адам!» деген дауыстар тус-ту-
сынан естіліп жатты.

«Витязь» корветі келген кезде болган уакыйғаларды жергілікті 
адамдардың он төрт ай өткесін де умытпағандарына мен ерекше 
таңдандым.

Піскен аян салынған екі үлкен табпр маған және Калеуге әке 
лініп, алдымызға койылды, бул айналамызды қоршап отырған топ 
адамдардың бізлі оңаша қалдырып, тез тарауына берілген белгі 
сыяқты болды. Біз тамақтанып болған кезде бэрі кайтып келді, 
кейбіреулеірі маған кеу кайнатып берейіқ деседағы, мен олардын 
бул усынысынан бас тарттым.

Жыйылғандардың әлі де болса сөйлесе бергілері келіп отыр- 
ғанына қарамастан, мен демалуды қажет деп таптым да, уйкым ке- 
ліп отырғанын айтып барланың үстіне сулап жата кеттім, өйткені, 
журт алдында ештеңеден де именбеуге әдеттеніп кеткенмін. Жар- 
гілікті адамдар менің көзімді жумғанымды көріп, әңгімелерін сы- 
бырлап сөйлесе берді. Көншілігі тарап кетті.

Бір сағаттан аса дем алғаннан соң орманға серуендеуге шықтым, 
жергілікті адамдар менің соңымда үнсіз еріп жүр. Ағаш арасынан 
бурын менің көзіме шалынбаған кустарды көрдім. Деревняға кай- 
тып келген соң бірнеше телум жэне адамның бас сүйектерін аліым 
келетінін айттым. Маған ағаштан жасалған, сынған бірнеше ағаш 
бейнелер алып келді. Булардың бэрі де түкке жарамады, буған ие- 
лері қатт.ы қынжылды. Адамның агашқа ілінген екі басын алып 
келді. Мен жақ сүйегі кайда деп сурадым. Әдеттегіше «марем арен»1 
жоқ болып шыкты. Басты алмайтынымды айтқанымда, жергілікті 
адамдар: «Борле, дигор» (жаман, қалдык) деп, оны бута арасына 
лақтырып тастады. Бул жергілікті адамдардың өлген туыстарынык 
сүйекгерін кәдір туіпайтындығының тек жаксүйегін ғана алып ка- 
латындығыныи тағыда бір жаңа дэлелдемесі еді.

Маған қарсы отырған бірнеше жас папуастар ерекше жумыстар- 
мен шуғылданып огырды: екі кабатталғам мықты, жіиішке баумен 
сақалын, жақ жүнін, муртын жэне касын жулып тазалап отыр. 
Олар бауды беттеріне такап устайды да, кылшықты бауға орап 
алып, тез жулып алады. Бул кезде етінің ауырғанына қарамастан, 
жергілікті халықтар қынжылмастан екі немесе үш сағат бойы жу- 
лумен болды.

Кейбіреулері жанып жатқан үлкен түбірдің.тузды күлін кома- 
ғгйлана жеп отыр, ара-тура саусақтарын жалап қояды.

Үш жасар ер баланың кылығы аламнын күлкісі келерліктей кы- 
зық еді: ол шешесінің табирынан бірнеше бөлек ямса жеді, одан 
кейін бурыла салып, шешесінің тізесіне жантайды да, салбыраған 
үлкен емшекті устап альгп, (шешесі екінші біреуін екінші бір балаға

1 «М а р е м  а р е н »  — «жақ сүйек жоқ».



емізіп отыр) еме бастады. Шешесі жайбаракат тамағын жеп отыр, 
ал оның улы еміп болды да тағы да ямс жеуге кірісті.

28 октябрь

Жалғыздық Уольсонның мазасын алып-ақ жү:р. Мен оған каірап 
отырып, кейде алжаоканнан сау ма екен деп ойлаймын: ол өзімен өзі 
сөнлеп, кенет әлде нені тындап тура калады, содан кейін тағы сөй- 
лей жөнеледі... Менің оған бірер жумыспен шуғылдан деп айтуым- 
ның кажеттігі жок: ол біз өлеміз, не біреу өлтіреді, канткен күнде 
де курыймыз деп жорамалдаушы еді. Онын бірден бір көніл ауда- 
ратыны да, кейде өзінің шуғылданатын жумысы да тек тамак ішу, 
кейде ол катты ауырған кісі болып, күні бойы аунакшып жатын 
алады. Ол коян жүрек, жалкау, маған жексурын болып көрінеді, 
мен онымен ешкашанда сөйлеспеймін десем де болады, тіпті оны 
жумсаудың да қажеті шамалы деп білемін; оның менімен бірге ту- 
ратындығына да шыдамым таусылып барады, ол жалкаулыкпен не- 
месе ауырып ту,ра алмай, болмаса турғысы келмей жатып қалғанда 
ішкізіп, жегізгенімнің өзіде жеткілікті.

Алыстан адам даусы естілетіндей болған соң талай рет узак 
кулак тігіп тыңдауға тура келді: тыңдасам дауыс аздап жакында- 
ғандай болады, бул не екен деп назарымды әбден салып тыңдасам 
дыбысы адам үніне уксас шыбыннын ы.зыны екен. Тек мен емес 
Ульсон да талай кателесті, бул дыбыс, тіпті жергілікті ада.мдардың 
өзін де шатастырады.

30 октябрь
Жауын, тағы да жауын. Столға, төсекке, кітаптарга тамшы сау- 

лап тур... Менің кәзіргі халім адам баласына бергісіздей: азык біт- 
ті, хнна бітуге таяу, оқ жүз шамалы ғана калды, демек күнде ак- 
ға шығаруға болмайды, шыққан сайын екі ғана оқ аламын, бірақ 
үнемі екі кус әкеле бермеймін. Көптегсн препараттарды тастауға 
тура келді, жананы сактауға да болмайды, өйткені, спирт жоқ; 
акырғы бір пар аяқ киімім тозып келеді. Безгек мазаны алып жү- 
детуде. Оның үстіне, лашық та әжетке жараудан калып барады.

н о я і; г ь
2 ноябрь

Бүгін түнде бүйірдегі веранда салдыр-күлдір етіп опырылып 
қалды. Мен барлык лашык кулап барады екен деп ойладым. Жа- 
уын узакты күнге бір басылмастан куйып тур, демек веранданы 
жөндеу жөнінде ойлау да мүмкін емес. Қус көрінбейді.

3 ноябрь
Таңертең Туй келді, жаңбыр куйып турғандыктан мен оны жап- 

па астында қабылдауға мэжбүр болдым. Мея оны өзім отырған
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бөлменің дәл есік алдындағы верандаға отырғыздым. Ол менев 
жауынды токтатуды өтінуге келіпті, Горенду мен Бонгудын адам- 
дары жауынды сыйкырлап токтату үшін колдарынан келгеннін бә- 
рін жасапты, бірак барлык әрекеттері нәтижесіз аякталған сон 
Маклай әрекет жасаса жауын сөзсіз токтар деп елшілікке муны 
жіберіпті. Туй узак жалынды, мен оның сөздерінен папуас өмірі- 
нін көптеген усак, бірак өте кызыкты нәрселерін егжей-тегжейі- 
не дейін анықтап біліп алдым.

Мен Бонгу диалектінде тәп-тәуір сөйлесем де, бул адамдардыа 
ойлау дәрежесі мен турмыс жағдайларын теренірек зерттеу үшін 
алі де көптеген жылдар керек. Онбес ай бойы мен олардын калай 
үйленетініне катысып көрген емеспін, баска да көптеген салттарыв 
көргем жок.

4 ноябрь

Танертен ештене жеместен ямсе іздеп шыктым, Гарагасиде жер- 
лік ештене жок еді. Л\ен деревняға келісімен-ак барлык адамдар 
шынымен-ак жанбырды токтат деп маған тағы да жабысты. өйт- 
кені жауын плантацияға өзінің үлкен зыянын тигізіп-ак тур. Бәрі 
де маған азык-түлік беріп, орнына жауынды токтату үшін дәрі бе- 
руді өтінді. Олардын жауынды тоқтату үшін кандан тасаттык жа- 
сайтындыктарын білгім келіп, оны менін көзімше істеулерін сура- 
дым. Бугай өздерінің муны калай жасайтындыктарын көрсетіп 
берді, бірак кәзір олардын «онимі»} көмек бермей турғанын айтты.

Жергілікті адамдар бул менін колымнан келеді, бірак өздерінін 
тілегін орындағысы келмей тур деп тусінуде.

Д Б І І А Б Р  Ь

18 декабрь

Мен жергілікті адамдардын Бонгудағы «айға» барайык деген 
усынысын кабыл алдым. Тағам әзірлеу, кеу шайнау, кулак жарған 
музыка даусы кезектесіп өтіп жатты. мен кешігіп калғандыктан 
Саулдың буамбрамрасына кондым.

19 декабрь
Тан жарығынын, сәулесі буамбрамранын ішіне де түсе баста- 

ды, мен турғаным жок. Айды мерекелеу кезіндегі музыка мен ай- 
ғайлар түнде мені бірнеше рет оятты.

— Биа, биа! (от, от!) — деген дауыс естілді, дауыс буамбрам- 
радан аз әрірек жерден шығады. Бірнеше жергілікті адамдар жа- 
манлай сяскалактап келді де Кар-Караның маңында от не болмасз 
оттык түтіні көрінеді деді.

— Несі бар? Кар-Каранын адамдары унан жағып жатыр,— 
дедім мен әлі де турмай, көсіле түсіп.

2 О н и м  — сыйкырлау дуғалау — қуралы.
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— Жок, түтін Кар-Карадан көрініп турған жок, тенізден шы-
ғып туп. Ол не. ААаклай айтшы?

— Мен карайын, сонан сон айтайын деп жауап бердім.
Осы мннутта бірнеше кісі айғай салып жүгіріп келді:
— Маклай! О Маклай! Корвет русс гена: бнарам боро! (Мак- 

лай, о Маклай! Орыс корветі келеді: үлкен түтін! деген сөз).
Оларлын айткандарыма сенбей, мен киіндім де өз кезіммен 

көру \шін тенізге бет алдым. Тутінді көрген сон барлык күдік жо- 
йылды; бул үлкен пароходтын муржасынан .шыгып келеді, — 
тегі соғыс кемесі болар. Оның өзі әлі кер нбепді, бірак жакындап 
келе жатканын айкын байкауға болады. Калай болғанда Гарага- 
снге тез жету керек, лаінык жанында жалау кетеріп, киініп, к.сме- 
ні карсы алуга шығу керек. Кеме кай улттікі болса да, команлпрі 
менін хатымлы ала кетуден, маган аздап азык калдырулан жоне 
ауру Ульсонды Европа кемелері катысып туратын жакын мандағы 
бір портка апарып тастаудан бас тартпайды. Мен муның бәрін Бон- 
гудан Гарагасиге апара жаткан кайыктыц үстінде отырып ойлас- 
тырлым.

Ульсон өзінін төеегінде әдеттегісінше ыикылдап-күрсілдеп жа- 
тыр екен, бірак менің соғыс кемесі жакындап келеді, маған жалау 
керек дегенімлі естіген кезінде. бул әбден-ак шатаскан екен деп 
ойладым, ол күлген сыякты ма, жылаған сыякты ма, адам түсін- 
беетік бірденелерлі күбірледі, ол есінсн айрылып кулап калар ма 
екен деп корыктым.

ДАен «Витязь» корветінің матростары жасап кеткен жалауды 
таякка байллп. орыс жалауын көтердім. Жалау жоғары көтеріліп, 
самал жел желп:лдет:сі.мен-ак Ямбомба аралының касында келе 
жаткан кемс, бірден бағьпын өзгертіп, Гарагасиге бурылды. ДАен 
лашыгыма оралып кяйта киінбек боллым, артынан мунын ешбір 
кажетсіз екеидігін аигарлым: менің кимек болған киімім кай жа- 
гынан алғанда ла үстімдегідей-ак елі.

Д\ен төмендегі кумлы жнекке келлім. Жакындап келе жаткан 
кемеге карсы менімен бірге, карсы алу үшін үш жергілікті адамды
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көндіру зор күшке түсті. Мен орыс жалауын таныдым. Сагам мен 
Дигу кеменін кыймылын қадағалап, өте жай есіп келеді, жағаға 
кайтуды менен дамылсыз өтінеді. Мостик үстінде маған биноколь- 
мен карап турған офицерлерді көрдім.

Акыры, жан жүріп келе жаткан кеме соншалықты жак.ьшдады. 
мен офицерлер арасындағы бірнеше таныс адамдарды жай таныР' 
кеттім. Мені олар да таныды.

Меніц жаныма батып келе жатканы жанымдағы жолдастарым 
ның мейлінше дегбірсіздігі. Муншалыкты көп адамдарды көру 
олардың зэрелерін ушырып жіберді. Командирдің буйрығы бойынша 
матростар катар турып, үш рет «уралағанда» менің папуастарым 
ның будан арғыны көруге дәті шыдамай кайыктан секіріп суға сүн 
гіп кетті де алыстан бірақ шығып, жағаға қарай жүзе жөнелді. 
Ескектерді алып немесе суға тастап кетіпті. Мен кайыктың ішінде 
ескексіз жалғыз калып койдым. Қолыммен есіп, әзер депенде ке- 
меге жақындап, лақтырылған қанатты устадым.

Мен акыры палубаға көтерілдім. Ондағы жалпы әбігерлік және 
адамның көптігі маған ерекше әсер етті. Мені «Изумруд» кемесінін 
капитаны Михаил ІІиколаевич Кумаии мен офицерлері карсы ал 
ды. Бәрі де қурмет көрсетті, бірак айнала шулаған сөзден басым 
даң болып кетті. Маған кемені генерал-адмирал жібергенін айтты 
және Ракович1 мырзаны «Витязьдан», «Изумрудка» әдейі ауысты- 
рыпты, өйткені Европада мені өліпті немесе өлтіріпті деген аңыз 
тараған көрінеді, сондыктан Ракович менің кағаздарымның кайда

‘ Ғакович — лейтенант, «Витязь» бен «Изумрудтың» жузу сапары женіиде 
тамаша еске түсірулер қалдырған офицер.

Ол Маклаймен кездескен кезді былай суреттейді:
«Маклай тірі ме, жоқ па? Көпшілік Маклайды тірілер тізімінен әлдеқа- 

шан шығарып тастаған-ды, Өйткені, аз уақыт бурын Австралия газеттерінде 
«Астролябияға» бір сауда кемесі тоқтапты, ол тек Ульсонды ғана тірі тауып-
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көмілгенлі көрсету үшін жібеірілген. Кейбіір офицерлер өздеріне 
карсы келе жатқан Европа киімді адамды көргенде, Ульсон 
деп ойлаға.ідарын айтты: олар мені тірі кездестірмейміз деп ойла- 
ған корінеді.

Командирден кәзір үйіме барып келіп, содан кейін әңгімегекай- 
тадан кірісуге руқсат сурадым.

Кеменің келуін тіпті күтпегендіктен, енді не істеу керектігі жө 
нінде мен өзім де толық жоспарлап үлгірмеген едім. Менімшег 
ен колайлысы: кеме адамдарының көмегімен үйімді жөндеп алу, 
кемеден азык корын алып қалып ешбір септігі маған тимейтін Уль- 
сонды жакындағы порттардың біріне жөнелтіп жалғыз өзім осында 
калып зерттеу жумысын жүргізе беруді қажетті деп есептедім. Ге- 
ография коғамына өзімнің күнделігім мен метеорологиялық жур- 
налымды және папуастардың антропологиясы жөнінде жаза баста- 
ған мақаламды аяқтап, академик Бэрге жіберуіме мүмкіндік туды

Түскі тамакка мен «Изумрудка» қайта оралдым. Михаил Ни- 
колаевич денсаулығымның онша жаксы еместігін, бүгіннен бастап 
кемеге көшіп келуімді қалайтындығын айтты, ол менің нәрселе- 
рімді Гарагасиден кемеге әкелуді жас офицерлердің біріне тапсыр- 
ды. Бул усыныс маған аздап түсініксіздеу көрінді.

— Михаил Николаевич, мені сіздермен бірге кетеді дегенді сіз- 
ге кім айтты? Бул тіпті де шешуі жетпеген мәселе, сіздер маған 
азын-аулак азык-түлік беріп, Ульсонды және менің хаттарымды 
жакындағы порттардың біріне дейін ала кетерсіздер деп ойлаймын. 
онанда менің осы арада калғанымның өзі-ақ жаксы, өйткені мун- 
дағы жергілікті халықтардың аіітропологиясы мен этнологиясы1 
жөнінде менің мунда істейтін әлі де көп жумыстарым бар. Сізден 
менің «Изумрудпен» кететіндігім, не болмаса осында калатындығым 
жөнінде жауапты ертең айтуыма мүмкіндік беруіңізді сураймын.

ты деген хабар басылган болатын дегенмен де біз боріміз де кобалжып, ерск 
ше бір іс күттік. Константин портына үш-төрт мнль жерде біз барлык труба- 
мен бннокльмсн жиекке назар с.ала қарадық. Ақыры, офицерлердін бірі үл- 
кен ағаштардың араеында "желбіреп турған орыс жалауын көрді, оныц қуан- 
ғаннан сасқалақтап аузына сөз түспей көргенін командирге жеткізуге мурша- 
сы кемзді.

... Кеме жүрісін сәл баяулатканда, біз үнді көрдік; жагадан бізге қарай келе 
жаткаи екі қайыкты да көрдік: Бірте-бірте жақындан келе, бір европалықты бай- 
кадық, европалыкка кездесу қуанышы үстіне өлді деп жүрген Маклайдыч көз 
алдымызда көлденеңдеп келе жатқанын көрдік.

Кездескенде салтанаттыц шегі болмады. Қарулары мен бас киімдерімен 
зсемделген ескекшілер қайыкта өз орындарында отыр, солардың ортасындағы 
бкіктеу орыида жүдеу, сақал-шашы өскен, киерлік ештеңесі калмаған ескі кос 
тюм, салом шляпасы бар Маклай отыр. Кеме тоқтады да, артық буын буркы- 
ратып, шығарып жіберді, команднр сап түзеп, мостикте турған офицерлермен 
цосыла уралап Жаңа Гвинеяның батыл зерттеушісін қүттықтады.

Мзклай кемеге көтерілген кезде кол қысудың, қуттықтаудың, түрлі су- 
рақтардың шегі болмады. Он бес ай бойғы окшау өмірде Маклай безгектен. 
түрлі жокшылыктан, қыйын жумыстардан мейлінше жүдеп, өзгеріп кетіпг. 
Фланель көйлекті, гамашты, беліне қанжар кыстырып, айырбас жасау және 
тамак алу үшін түрлі кокос толтьірылған қапшықты арқалаған Маклай нағыз 
Робинзон Крузо сыяқты еді*.

1 Э т н о л о г и я  — этнографияның ескі аты.
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Михаил Николаевич буған келісім берді, бірак. менін сөздерім 
көп адамдарды таң калдырғанын байкап калдым. Қөпшілігі түр- 
лі кемтарлык пен ауыр турмыстан акылынан адаскан екен дем 
(мен муны өздерінен естідім) ойлапты.

Командирден мен Голландия үкіметі ғылми максатпен Жана 
Гвинея аралының манына арнаулы әскери кеме жебірічілі жатка- 

нын естідім. Бул жағдай менін назарымды өзіне ерекіие аудартты, 
демек. мен ден саулығымды көтеріп, тенізде біраз саяхат жасап, 
артынан Маклай Жағасына жаиа күш, жана кормен кайтып ке- 
луіме мүмкіндік бар екендігін анғардым.

Мен Гарагасиге ерте кайттым, әбігерлі күннен әбден шарша- 
ғандыктан катыи уйыктап калыпгіын, кету керек пе, жок па? — де- 
ген манызды моселенін шешуін ертеңге калдырдым.

20 декабрь
«Изумрудтың» командирі мүмкіндігі болғанша бул жерге аз 

аялдагысы келеді. Өйткені «Витязь» корветі бул арада бііраз тур- 
ғанда бірнеше адам ауырған-ды. Бірак екі немесе үш күннің ішін- 
де мен І еография коғамына толык жеткілікті есеп жазып жібере 
алатын емеспін, күнделікті өзімнін жазған күйімде жібере салу да 
маған колайсыз сыяқгы көрінді. Бул әңгіменің бір жагы.

Мен үшін өте манызды тағы бір жағдай бар, ол — егер мен ка- 
жетті шараларды пайдалансам, Голландия кемесімен мунда кайта 
оралуға мүмкіндік болатындығы жөніндегі хабар болып отыр. 
Мунда мен міндетті түрде кайта оралуым керек. Мен жергілікті 
халыктардың тілін білемін, жергілікті халыктардың сеніміне де ие 
болдым, сондыктан анторопология және этнология жөнінде будан 
былай бакылау жүрпзу маған әлдекайда жеиілденеді.

Келесі күні танертен, мені бірінші мүмкіншілік болғанда-ақ 
каіігып келу үшін Маклай Жағасын уакытша тастап кету коры-
тыңдысына келтірген ойлар осылар еді.

Аіси өз қорытындымды капнтанға айтканда, ол менен жыйы- 
нып-түйінуім үшін канша уакыт керек екендігін сурады. Мен «Изум- 
руд» якорь тастағаннан үш күн кеііін кантадап якорін көтеріп, ка- 
лағян жағына жүре бере алады деп жауап бердім. Қалған екі 
күнді мен нәрселерімді жыйыстыруға, жергілікті адамдармен кош-
тасуға арнадым.

Михаил Николаевич өзінің каюталарының бірін (кемедегі кіш- 
кене бөлмелер) босатып берді, мен Гарагасидегі көп нәрселерімді 
кемеге жеткізіп те алдым.

Кешке маған колдарына алау устап, Бонгудан, Горендудан, 
Гумбулан адамдар келді: олардын ішінде Маленін, Колику-Мана- 
нын адамдары да бар. Д\ен жаксырак білетін және Гарагасиге ке- 
ліп туратын Туй, Бугай, Саул, Лако, Сагам тагы баскалары меніц 
кететіндігімс срекше кынжылған, акыры мынадай корытындыға 
келген көрінеді: менің кетпей олармен бірге калып, осы жағага ор- 
наласүымпы сурай ксліпті, әр дерсвня мағаи бір лашыктан салып 
беретіндіктерін, әрбір лашық үстіне бір-бірден кыз қосып беретін-
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дігін егер біреу жеткіліксіз болса, екіден әйел тандап алуыма бо- 
латындығын айтып сендірді.

Мен өзімнін біраз уакыттан сок қайта оралатынымды, қайта- 
дан олармен бірге туратынымды айтып, әлгі усыныстарын қабыл- 
дамадым.

Гумбудың адамдары өздеріне барып қонақ болуымды жалы- 
нып сурады, олардын айтуынша, онда жергілікті адамдардан бас- 
ка Теньгумның, Энгламның және Самбуль-Мананың адамдары 
да жыйналып отырған көрінеді. олардың бәрі де мені ақырғы рет 
көріп коштасып калатын сыяқты. Олардык тілегін аяқсыз калдыр- 
гым келмей, колына алау устап топтанған жергілікті адамдарға 
еріп бірге кеттім, мүмкін бул акырғы рет те шығар.

Гумбуда Гарагасидағы әңгіме тағы да қайталанды.
Барлығы да менің кетпеуімді сурады. Маған бүгін де аз уй- 

ыктауға тура келді, таңертең орнымнан туруға ыңғайланғанымда 
аяғымның едәуір ауырғанын сездім, соңғы екі күнде мен көп жүр- 
дім. аяғымның жараланып, күп болып іскеніне де карағаным жок; 
жаралар жүруге үлкен бөгет жасады. Солай бола турса да, Гара- 
гасиге тез кайту үшін мен жнекпен кеттім. Ляғымның қатты ау- 
ырғаны сонша, жергілікті адамдар бірнеше ағаштан зе.мбіл жасап, 
мені Габина мүйісіне дейін көтеріп, ол жерден кемеге дейін жеткі- 
зіп салды, кемедегілер менің жараларымды тазалап, байлап берді.

Командирдің буйрығы бойынша, кызыл ағаштан жасалған ка- 
лың тактайдың бетіне жез тактасы шегеленіп, Гарагасидегі мен 
турған лашыктың жанындағы ағаштардың біріне орналастырылуға 
тиісті болды. Жез тактада мынадай жазу бар:

Уіііаг. 8ері. 1871 
МІКЬОІІСНО-МАСГАҮ 

Ігоитгоисі. Оес, 1872

Мен аяғымның ауырғанына карамастан, муны шегелеуге қолай- 
лы жерді көрсету үшін бардым. Гарагасидегі ең бнік және көрнек- 
ті зәулім кенгар ағашын көрсеттім.

Заттаоымды жыйнастыруды аяктап, күннің қалған мезгілін үй- 
де өткіздім, өйткені ертең менің бул арада ақырғы күн болуым.

21 декабрь
Кешке таман, уйықтап бара жатып, он төрт айдан артық уакыт 

өзіме жайлы төсек жасап алуға уакыт таппағанымды еске алдым: 
менің жаткан корзинам, аяғымды қойып жататын корзннаның қак- 
пағынан екі дюймдай биік, ал аласа корзннаның астына бір-екі 
жаңқа койсам болды екеуі теңелетін көрінеді, маған да жайлы бо- 
лады. Әрине, ақырғы күн қонып жатып мен оны түзеу үшін әуре 
болғаным жоқ.

Кеше мен жергілікті адамдарды кемеге келіп, оны карауга 
үгіттедім, Гарагасиге едәуір адам жыйналды, бірақ кемеге мені- 
мен бірге өте аз адам баоды, ал оның үстіне көтерілуге батылы
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жегкендер одан да аз болды. Кемедегі көптеген адам және тусі- 
ніксіз түрлі жабдыктар, жергілікті адамдарга ерекше әсер етті, 
олар менің жан-жағымнан жармасып устай алды, сөйтіп өздері 
жан сауғаламакдіы болыпты. Сонан соң мен матростың біреуінен
маған аркан беруді сурадым; арканды белі.ме айналдыра байлап, 
екі шетін өзімнің папуастарыма устатып койдым. Енді мен еркін 
алда жүре аламын, ал папуастар менен устап жүрміз деп ойлайды. 
Суракка жауап беру үшін және жергілікті адамдарға эрбір зат 
тың аткаратын кызметін түсіндіру үшін кайта-кайта токтап осы 
күйімізбен барлык палубаны аралап шықтык.

Зеңбіректен папуастардың зәресі ушып кетті, олар теріс айна- 
лып баска жабдыктарға карады. Кемедегі екі өгізде, өздеріне олар- 
дың назарларын аударып, таңкалдырды. Буларды соғымдыкка 
алып шыккан көрінеді: жергілікті адамдар буларға қумарлана карап 
біреуін өздеріне сыйлауды өтінді. Менен оның атын біліп алғаннан 
кейін умытпауға тырысып: «бик», «бик», «бик» (өгіз) депкайталау- 
мен болды.

Біз кают-ко.мпанияға, төменге түстік. Жергілікті адамдар жол- 
жөнекей машиналарға үніле қарады. Әрине, олар мунын не екенін 
түсіне алған жок. Сонан соң кают-компаниядағы үлкен айнадан 
бірнеше адамның бір-ак көрінгені оларға ерекше унады. Мен олар- 
ға: «ай боро русс»1 деп атап, фортепиананы таныстырдым, олар бу- 
ған да тандана карады, папуастардың біреуі, тіпті өзі тартып квр- 
мек ниеттен де аулак болмады.

Мен оларды жоғарыға тез алып шықтым.
Палубаға көтерілген соң жергілікті адамдардын біреуі өгіздер- 

ді тагы көргісі келетіндігін білдірді. Ол «бик» дегенді умытып ка- 
лыпты, «үлкен шошқаны» көрсет деп менен сурай бастады. Мен 
оның не деп турғанына түсінбей, кемеде ешкандай шошка жок де- 
ген жауап бердім; сонан кейін ол, жануарды толыгырақ атап беру 
үшін «орыстың басында тістері бар үлкен шошқасын» кайтадан 
көргісі келетінін айтты. Жолдастардың бірі: «бик» деп есіне түсі- 
ріп еді, бәрі бірдеи «бик», «бик» деп шулан жөнелді. Қонактардын 
палубаға тез үйренгенін көргеннен кейін, мен тузактан босап, 
оларды жай-жайына жібердім.

Бүгін Гарагасиден менің ақыірғы заттарым әкелінді, Ульсон да 
кемеге келді, ол ауру есебінде емделу бөлмесіне алынды.

Аттанар алдында Туй менен енді қашан кайта оралатындығым- 
ды айтуымды өтінді. Тіпті, кәзір он бес ай өткен соң кетіп бара 
жатқанда «көп» деген сөзді айта алмадым, өйткені бул сөзді әлі 
күнге дейін білмеймін; «навалобе» деп жауап бердім, бул шамалап 
айтқанда, «бір кездерде» деген сөз.

22 декабрь
Таң атқаннан бері кемені кайықтар қоршап алды, кемедегілер 

маған үздіксіз келіп, «қаралардың» мені көргісі келетшін немесе 
мені шакырып турғандығын хабарлаумен болды. Мен шыкканда

1 «Орыстық үлкен музыка аспабы» деген сөз.
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жергілікті адамдар айқайлай бастады; бірак көтерілген якорьдын 
шуылы мен винттің бірнеше айналуы барлык кайыкты жан-жак- 
ка тез бытыратып жіберді «з мем», «э аба» деген айкайлар онша 
айкын естілмейді.

Кеме алға жылжып, Габина мүйісін айнала берген кездеГорен- 
ду мен Бонгудан бір мезгілде соғылған барумнын дауысы естіл- 
ді; кеме мүйісті айналып өткен кезде әлгі дауыска Гумбудағы ба- 
румның дауысы қосылды.

Бірталай узап кетсек те барумның дауысын еміс-еміс естіп ке- 
леміз. Кеме Били-Билидің жанынан өткен кезде, тік жағаны айна- 
ла отырған, тенселіп жүрген жергілікті адамдарды мен бинокль 
аркылы анық көрдім.

Разы адамдар архипелагы және улы князь Алексей порты- 
нан өткен соң, біз Круазиль мүйісінен айналып, Жана Гвинея мен 
Кар-Кар аралының аралығындағы буғазға кірдік, мен өзімнін 
картама муны «Изумруд» буғазы деп жаздым.
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өпке созылған кауыпты және қыйын жумыс- 
тардан кейін үйге қайта оралып, демалуды, 
денсаулығын түзеп алуды сураған шешесінің 
жазған хаттарына Миклухо-Маклай былай 

деп жауап кайтарады.
«Кейбіреулердің біз жайындағы пікірін дурысқа шықсын деген- 

дей-ақ, бастаған ісімді тастап кетуіме неліктен қуштарсыз. Олар: 
«орыс адамдары істі жақсы бастайды, бірақ оны нәтижелі аяқтап 
шығуға шыдамы жетпейді» дейді. Денім сау жәнесаяхат пен зерт- 
теулер менен нені талап етсе, соның бәрін орындауға әзірмін.

Алғашкы қауым адамдары тайпаларының арасында болып, 
олардың турмысын зерттеу сыбағасында бақытты екендігімді айт- 
пағанның өзінде, ғылым салаларына түрліше үлес қосаларлықтай 
дәрежеге жеттім. Жаңа Гвинеяда маған дейін ешкім болмаған, 
сондықтан папуастар өздерін жер шарында жалғыз ғана халық- 
быз деп түсініп келген».

Саяхатшы «Астролябия» буғазындағы папуастар өмірін зерттеу- 
мен ғана қанағаттанып қойған жоқ. Гарагасиге келген соң-ақоған 
келешекте нені зерттеу керектігінің программасы айқын болды. 
Ол папуас тайпаларын әр жақты зерттеуді ойлады. Бул үшін мей- 
лінше үлкен — Жаңа Гвинея аралының барлық аймактарында, Ты- 
нық Мухиттың аралдары мен Малакка жарты аралында болуға 
тура келді. Миклухо-Маклай бул программаны жүзеге асыру үшін 
«Астролябия»буғазын тастап кетті.

Маклай Жағасының турғындарымен салыстыру үшін,—деп жа- 
зады ол соңынан, — еңалдымен Жаңа Гвинеяның баска аймағын- 
дағы папуастармен танысу керектігі кезек күттірмейтін мәселе; 
екіншіден — Жаңа Гвинея папуастарын Меланезия аралдарында 
туратындармен салыстыру; үшіншіден — Филиппин аралдарындағы 
негритостар мен папуастардың арасындағы қатнасты анықтау; 
Малакка жарты аралында буйра шашты нәсілділердің бар-
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-жоғын аныіқтау, егерде буйра шашты тайпалар кездесетін болса, 
онда оларды Меланезиялыктардың калғандарымен салыстыру ка- 
жег.

Миклухо-Маклай белгіленген программаны орындауды «Изум- 
рудте» жүзіп жүрген кезінің өзінде-ак ойластырған болатын. Кеме 
Гонгконгке беттеп, жол-жөнекей Молукка және Филиппин аралда- 
рына токтады. Манильде, Лусон аралында кемеге бес күн туруына 
тура келді, Миклухо-Маклай бул күндерді пайдаланып, алғашкы 
кауым адамдарының турағы — «кішкене негрлер» — аралындағы 
негритостаода болады. Негритостарды нәсілдік жағынан папуастар 
деп атауға бола ма? — міне, академик Бэрдің Миклухо-Маклайдың 
алдына койған мәселесі де осы болатын, жас ғалым осыған дурыс 
жауап беруге тырысуда.

Саяхатшы өзінің жол бастаушыларымен бірге жергілікті ха- 
лықтың балық аулайтын кайығымен Маниль буғазын жүзіп өтіп, 
тауға карай беттейді, кешікпей-ақ «деревняларды көтеріп» жүрген 
көшпелілерге тап болады. Олар курма жапырағынан жасалған 
лашыктарда турады екен. Бул кішкене жеңіл үйлерде отыруға, 
жатуға болғанмен, түрегеліп туруға, керілуге болмайды екен. Нег- 
ритостар саяхатшының келуіне куанып, төрт сағат ішінде, өздері- 
нің көптен бергі достас адамындай болып, суык пен желден ға- 
на сактануға болатындай етіп, жапырактан лашык жасап береді.

«Алғашқы көргеннің өзінде-ак, — деп жазады Миклухо-Маклай 
академик Бэрге, — негритостардың папуастармен бір тайпалас 
екендігін бірден аңғаруға болатын еді, булар Тынык мухит арал- 
дары мен Жаңа Гвинеяда он бес ай бойына көрген папуастарыма 
уқсайды».

Саяхатшы негритостар арасынан өлген адамның басын іздеп та- 
уып алып, ең ерекше деген беттердің суретін салып, үлгергенінше 
олардың әдет-ғурыптарын аныктап жазып алады

Аударушы аркылы мен негрнтостар салтындағы ерекше бір 
қызық жайларды білдім,— деп жазады Маклай.— олар тамак 
ішер алдында бірнеше рет айкайлап, жакын жердегі адамдарға 
астың дайын екенін білдіріп, оны бөлісіп жеуге шакырады екен. 
Өздерінің айтуларына қарағанда, бул салтты бузғандаір өлім 
жазасымен айыпталады екен, мундайлардың мысалдары да бол- 
ғандығын айтады.

Манильден «Изумруд» Гонгконгке бет алады. Мунда келгеннен 
кейін Миклухо-Маклай кемені тастап, жолаушылар пароходымен 
Сингапурге, одан Явадағы Батавияға барады. Оның бул жерде 
Жаңа Гвинеяда жыйнаған материалдарын белгілі бір жөнге кел- 
тіру үшін көбірек аялдағысы келіп еді, бірақ бул жердің денсау- 
лыкка колайсыз, дымқыл климаты оны Батавиядан таудағы Бей- 
тензорге каласына кетуге мәжбүр етті.

Ол тауда демалып, денсаулығын жаксартты, папуастар тура- 
лы бірнеше ғылми макалалар жазды және Жаңа Гвинеяға кайта- 
дан саяхат жасауға әзірленді, бірақ бул сапарда солтүстік-шығыс 
жағадан емес, оңтүстік-батыстағы Напуа-Ковиай жағасына, 
әсіресе голландыктар иеленіп отырған жағына бармак болды. Жа-
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ңа Гвкнеянын бул бөлігіне саула кемелері өте сирек келетін және 
еіхткандай зерттеусіз жататын. Сондыастан да саяхатшы оған 
баруға ерекше кумартты.

♦Малайялыктар арасында Папуа-Ковиайда турушылар туралы 
кереметтей сумдык әнлметер тараған көрінеді, — деп жазады ол, — 
оларды адам жегіштер, жағаға келген кемелерге шабуыл жасап 
тоиайды, өлтіреді, онын адамдарын жеп кояды деген сыяктыларды 
айтады.

Малайялыктардын Папуа-Ковиай жағасында тчратындардынка- 
ракшылығы, адам жегіштігі жайындағы түрлі коркынышты әнп- 
мелері мені нак сол жерлерде болуға кумарттырды. өйткені тап 
ол жерден нағыз папуас халыктарын кездестіремін деп ойла- 

дым».
Мундай корытындыға Махлай әркашанда жанын салатын! 

1874 жылы, 23 февральда он алты адамды жолдастыкка алып, 
кішкене кайыгымен атакты «каракшылар мен адам жегіштердін* 
жағасьін зерттеуге аттанды.

«Менің бул сапардағы басты максатым, — деп жазады ол, — 
Жана Гвинеянын солтүстік-шығыс жағасымен онын онтүстік-ба- 
тыс жағасында туратын халыктардын антропологиялык өзгешелік- 
тері туралы айкын бір корытындыға келу еді».

...Миклухо-Маклай өзінін максатына бул жалы да жетті, ол жол- 
жөнекей европалыктардын ешкайсысына белгісіз, зерттелмеген ел- 
дегі келді тапты, бірак жолында көптеген кыйындыктарға кездеседі.

«Мен езімнін турактауым үшін ен бір сулу жер — Айваны тан- 
д<<п алдым,— дейді ол өзінін География коғамына жазған баянда- 
масында, — менін адамдарым маған екі шығанак ортасынан ла- 
шык жасап берді, ал мен кешікпей антропологиялык зерттеуге кіріс- 
тім...».



Папуастар өздерінің арасында ақ адамның келіп қоныс тебуі- 
не такқала туреа да, саяхатшыны достык көңілмен, тіпті зор кур- 
метпен қарсы алады. Папуа-Қовиай жағасының халқы, көршілес 
аралдар мен таулардағы жабайылардың үнемі шабуыл жасауы- 
нан сескенудің салдарынан көшпелілерге айналып кетіпті. Енді 
олардың арасына қуатты, әділ ақ адам келіп орнағанда, олар онып 
уйін қоршай орналасып, жаңадан лашықтар сала бастайды және 
епстік үшін жер өңдеуге кіріседі.

«Кешікпей-ак менің лашығым Наматота, Айдума, Мавара арал- 
дарының халықтарының қайықтары келіп, топырлап жүретін орта- 
лыкка айналды» — деп жазады Миклухо-Маклай.

Миклухо-Маклай өзінің бурынғы әдетінше бул елдердің де 
алыс түпкірлеріне бірнеше саяхатқа шығады.

«Айвадағы лашығым жанына серіктерімнен оншақты адамды 
калдырдым да, — дейді ол, — мен баскалармен Жаңа Гвинеяның 
кашық түкпірлерін аралауға белбайладыім, жергілікті хальпстың 
тауда ғажап үлкен көл бар деп айтқандарын жол-жөнекей тексер- 
мек болды.м. Койра аралының карсысындағы Жаңа Гвинея мате- 
ригіне келіп түстікте, 1200 метрдей биік таулы жотадан өте бер- 
генде, ені қысыңқы, бірақ узынша келген көлді көрдік, оны ай- 
наласындагы турғындар «Камака-Валлар» деп атайды екен. Жер- 
гілікті халықтың айтуына қарағанда, бул көлдің деңгейі бірнеше 
жыл ішінде өте елеулі түрде өзгеріп, төмен түскені мені ерекше 
кызықтырды».

Жаңа табылған көл суының төмен түсу ссбебін анықтаған сон, 
саяхатшы жақын жатқан аралдарға барады. Нақ осы жерде оған 
суық хабар жетеді.

«Айдума аралына жеткенде, — деп есіне алады Маклай, — аса 
біір қолайсыз хабар алдым...

Мен мекендеген Айва папуастары, менің олармен көршілес тур- 
ганыма арқа сүйеп, өздерін кауыпсызбыз деп санап, әруақытта 
әзір туруды және кенет шабуыл туралы ойлауды да қойыпты. 
Селода бастықтар мен еркектер жоқ кезде, таң ертеңгі жауын- 
шашынды, буалдыр кезде, мунда қалғандардың бәрі өзінің барақ- 
тары мен лашықтарында уйықтап жатқан мезгілде көптеген жау 
папуастар кенеттен шабуыл жасайды. Олар өте жақсы қарула- 
нып, өздерін қорқынышты көрсету үшін беттерін қара бояумен 
майлаған көрінеді. Кішкентай елді мекенді ойда жокта қауырт 
басып алып, уйықтап жатқандарға умтылыпты, ойелдерді де ая- 
мапты. Олардың алғашқы шабуыл жасаған лашығының бірі — 
Айдума аралының кәрі радьясінің1 үйі болыпты. Радьяның өзі 
жоқ, үйінде оның әйелі мен бес-алтыға келген әп-әдемі қыз баласы 
уйықтап жатыр екен. Садақтың екі бірдей оғымен жаралы болған 
сорлы ана, қауыпсыз болуға үміттеніп, қызы мен екеуі менің ла- 
шығыма паналагіты. Басқа жеңіл жараланғандар да ананын бас

1 Р а д ь я — тайпа басылары мен бастықтарының атауы. Бул малаялық 
атауды папуастар үйреніп алған. Радья әжептәуір үстемдік жүргізе алатын- 
дарға айтылады.
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сауғалағанын көріп, менін лашы- 
ғыма тығылыпты. Сөйтіп, менің ла- 
шығым жаралылар жататын орынға 
айналыпты. Жеңімпаздар Айдума- 
ның оншакты адамын өлтіріп, жара- 
лағандарымен тынбай, Айдума 
радьясының әйелі өлімші болып 
жараланғанын біліп, кызын бөлек- 
бөлек етіп кескілеп кетГпті. Кеуде- 
сінің жартысымен кесіп алынған бас- 
ты, колын салактатып найзаға 
шаншып алып. салтанатпен тауға 
беттепті.

Аргынан бул өлімнің бәрі ерте- 
ден іселе жаткан душпандыктан жә- 
не көптен келе жаткан ызалы кек- 
тен туғандығын білдім. Адам өлті- 
руден кейін, күндізгі сағат үшке 
дейін менің заттарымды талаумен 
болыпты. Тау халыктары кері кайт- 
канда, олжа ретінде баланың басын, 
екі жас кыз бен баланы, талауға 
түскен менің лашығымдағы затта- 
рымды көтергендерінше әкетіпті».

Жакын жердегі екі арал — Мавара мен Наматотының тур- 
ғындары таулықтардың шабуылын пайдаланып, лашығымды мүлде 
тазалап кетіпті.

Миклухо-Маклай өзінің жаңа орнына Айдума аралын таңдап 
алады да зерттеулерін жүргізе береді, бірак Айвадағы уакыйғаны 
есінен шығармайды.

«...Әлі есімде, — деп жазды ол 
күнделік дәптеріне, — бақытсыз қыз- 
дың уйып қалған каны менің сто- 
лымның үстінде жатыр, менің бөл- 
мемде өлтірілген ананың аккан қа- 
нының ізі сай-сай болып түсіпті».

Маклай талаушылар мен кісі 
өлтірушілерді бағындырып алуды 
ойлайды... Ол кырғынды уйымдас- 
тырушылардың бірі Мавара аралы 
ның капитаны1 осы жиектегі қай- 
ықта отырғандығын біліп, өзінің 
бір қызметкерін және өзіне сенімді 
бір папуасты ертіп жиекке барады.

«Бір топтан екінші топка өтіп, 
ақыірында қайыкка да жеттім.

— Маваранын капитаны осында 
ма — деп дауысымды суыта сурадым.

1 К а п и т а н  — бастык, радьянық көмекшісі.
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Жауап болған жоқ, бірақ барлығы да тыныштанып, көпшілігі 
сырт айналып әлде нені күткендей.

— Мавараның капитаны, бері шык! — деп кайталадым дауы- 
сымды көтеріп. Көпшілікте үн жок.

Мен қайыққа келдім де:
— Шық деймін!— деп дауыстадым.
Мен кайықтың төбесіне қойылған қақпақты жулып алдым. 

Шындығында, мунда капитан отыр екен.
— Саламат, туан! (Сәлем, мырза!» — деді ол бір түрлі әлсіз 

унмен. Бул адам менен екі, тіпті үш есе күшті сынқты, бірақ қал- 
тылдап, бүкіл денесі дірілдеп тур.

Мен капитанның алқымынан мықтап устадым да, револьверді 
өңменіне такадым, сүйттім де Мойберитке (жергілікті адамға) ко- 
-тын байлауды буйырдым. Будан соң папуастарға бурылып, былай 
дедім:

— Айвадағы лашығымды жым-жылмағай етіп тонап, оның 
ішіндегі бала мен әйелді өлтіруге дейін барған бул адамды мен 
казір алып кетемін».

Бірак Миклухо-Маклай өзінің көргендігі, сезгіштігі аркасында 
булардың арасындағы кырылыстың кездейсок емес екендігін, кездес- 
кен адамды бөліп алып жазалаумен тынбайтындығын, Папуа-Кови- 
ай жағасындағы жергілікті халыктардың арасында ертеден келе жат- 
кан өзара жауласудың болып отыратын шын себебін түсінді. Буларда 
бір кезде Маклай Жағасының папуастары сыяқты отырыкшылық, 
бейбіт өмір сүрген, өздерінің лашыктары, кокості курмасы, егістік 
жері болғанын анықтады. Булар кәзір мейлінше нашар өмір сүре- 
ді, өздерінің турағын тастап кезіп жүр, суда бір жағадан екінші 
жағаға каңғырып жүрген қайыктағы папуастардан «кайда бара- 
сың?» деп сурасаң, «Жейтін бірдеңелер іздеп жүрмін» деп жауап 
береді. Бул қайыршылық өмірдің негізгі себебі — Малая саудагер- 
лерінің жергілікті халыкты кулдыкка алып кетуінен көрінеді; 
Олар, тау мен жағадағы папуастарда бірін-бірі үрлап, адам- 
дарын тұткынға алып, оны тіпті бағасыз бір нәрселерге сатын 
жіберуге де үйретіп отырған. Миклухо-Маклай бул жағаға кел- 
ген кезде голланд үкіметінің адам саудасын токтаткан кезі бола- 
тын, бірак әлі күнге дейін жасырын түрде, сондайлыкты еппен 
жүргізіледі екен. Міне, осылар өзара жауласудың, қырғынның, 
аштыктың негізгі себептері екендігін аныктайды.

«Айтуларына қарағанда, — деп жазады Миклухо-Маклай,— 
булар малайялыктардан от шығаратын кару алып, темекі мен опим 
тартып үйренеді, алтынды бағалай біліп, бастыктарына малайялык 
атақтар бергенмен, будан олар не бай, не бакытты бола алмаған... 
Голландия отарларында адам саудасын жүргізу кағаз жүзіндө 
ресми жойылғанмен, іс жүзінде барынша кең көлемде жүргізіліп 
жатты...» >'**«!

Голландия өкіметінің жалған сөзге салынып, «адам саудасын 
аюандыкпен» жүргізіп отырғандығын өз көзімен көргенде, мундай 
сумдыкка Миклухо-Маклай үндемей кала алмады. Ол 1874 жыл- 
дың жазында Нидерландык Индияның генерал-губернаторына
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қат жазып, адам урлау- 
ды тоқтатуды талап 
етгі.

«Зорлық-зомбылық 
ешбір тежеу көрмей 
гүлденуде, — деп жаз- 
ды ол өзініц осы ыза- 
лы хатында,—егер осы 
хаттыц ең болмаса бір- 
неше жолдары іске 
асып, жергілікті халық. 
тыц қайгылы халын 
жеңілдетуге аз болса 
да себебін тигізсе, мен 
үшін үлкен қанағаг- 
тангандық болар еді.

Саяхатшы Папуа- 
Ковиай жагасынан Ява 
аралына кайтып келі- 
сімен төсек тартып 
ауырып калды. Онын 
халі мүшкіл еді. Бірақ 
ол сол гана айыға бас- 
таган кезде, өзінің ойға 
алған жоспарын жүзе- 
ге асыру үшін тағы да 

саяхатка әзірленді. Ол Жаңа Гвннеяның шыгыс және батыс жа- 
гындағы Филиппин аралдарындағы негритостардын көптеген 
жағдайларын бул кезде зерттеп те койган болатын. ,Енді ол әлі 
күнге дейін ғылым шешпеген, мынадай бір мәселені шеіпуді ойлас- 
тырды: кейбір окымыстылардың айтканындай, Малакка жарты 
аралында меланезиялық тайпалар бар ма, әлде басқалардың айт- 
канындай, бул жерде меланезиялықтар ешуақытта болған да 
емес, кәзірде де жок деген мәселені шешуге ниеті кетті.

Будан бурын естігені болмаса, ешбір европалықтар көрмеген 
«орман адамының» тайпасын іздеу үшін Миклухо-Маклай 1874 
жылдың декабрінде Малаккаға саяхаг жасауға аттанды. Малайя- 
лықтардын айтуына қараганда куйрығы, ақсыйған азу тісі, барлық 
жерін жауыннан корғап туратын узын кулакты «орман адамдары» 
бар сыякты... Мундайлардың өмір сүретіні распа?Маклай Иохорода 
магараджиден барлык деревнялардың старшиналарына саяхатшы- 
га жен-жоба көрсеткіш бастаушы, жәрдемшілер беру туралы 
«ашьгк дагаз» алды да, жолға шығады. Бірак та уақыттын колай- 
лы кезін таңдай алмаған екеп. Декабрь — бул жарты аралда на- 
ғыз жауын-шашынды кезең. Маклайдың өзі де «Саяхат мүлдем 
қыйын болды» деп мойындайды; шындыгын айтканда бул саяхат 
өте қыйын еді, Маклайдың орнында басқа болса, откел бермес бө- 
геттерге кездескенде кері кайтып кеткен болапеді. Өзендер мен өзен- 
піелер кемерінен асып, ойпан жерлердің бәрін басып, орман іші көл-
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ге айналғап, міне, еондыктан да саяхатшы он жеті тәулік бойына 
тілерсектен су кешіп, кейде тіпті кеудесіне дейін келген судан өтіп, 
ауыр жол шекті. Қайткен күнде де ол Муар өзеніне жетіп одан бір 
тайпақ қайык жалдап алып, Муарға куятын Палонға дейін барды, 
міне нак осы жерде «оран-утандардыц», яғни «орман адамдарының» 
лашықтарын көрді. Бірақ «орман адамдары» дегендер саяхатшыны 
ешбір тандандыра алмады. Өйткені олар «өзгеше бір тайпадан гөрі, 
малайялықтарға көбірек уксайды екен» жартылай малайялыктардын 
сөздерімен сөйлейді екен, сонда да болса саяхатшы булардан папу- 
астардың таза тайпаларыпың ізін, уксастығын табуға қумартты.

Маклай Қытай теңізіне куятын Индау өзенінің сағасына жет- 
ті, сөйтіп ол Малакка жарты аралын батысынан шығысына карай 
кесіп өтті. Ол өз максатына жете алмай, тектен-текке жанып, сәт- 
сіздігіне уайым жеп, Иохорға қайтып оралды.

«Бул экскурсияның нәтижесі каншалыкты кызык болғанмен 
мені ешбір канағаттандыра алған жок» деп жазды ол.

Ол шешілмеген мәселені аяксыз тастап кете алмады. Ешбір 
қан араласы жок, таза папуас тайпасын іздеп табу, немесе олар- 
дың Малаккада мүлдем жоктығын анықтау кезек күттірмейтін 
мәселе болды. Жарты аралдың ішкі аймақтарына қарай тағы да 
жолға шықты. Магараджа, джунгли жолбарыска толған, «орман 
адамдары» өздерінің орманына кіргендерді ешуакытта тірі жібер- 
мейді, сенің аман-есен кайтуың екі талай деп айтса да, Маклай-
ды көздеген жолынан өзгерте алмады.

Сиам королінің колынан Малаккадағы өзінін барлык вассал- 
дары мен бастықгары ғалымга көмек көрсетуі жөніндегі кағазын 
алып, Миклухо-Маклай жолға шықты.

«Султанның немесе бір бастықтың мекендеген орталығына жа- 
кындап келгенде, — деп жазады саяхатшы кейінірек, — мен өзім- 
мен бірге келе жатқандардың бірнешеуін менің келе жатқанымды 
князьге хабарлау үшін алдын-ала жіберіп отыратынмын... Қнязь- 
дердің «Ол кім?» деген сурауларына хабарлаушылар менің айтуым 
бойынша «орыс датосы Маклай» («Дато» — малая тілінде дворянин 
деген сөз) сіздерге конақка келеді, дато Маклай мынадай елдерде 
болған. енді сіздерде болып, содан соң тағы да мынадай-мынадаіі 
елдерде болмак дегенді айтатын. Ал «дато Маклай бул елдерден 
не іздейді, оған не керек?» деген сурактарға, менің жіберген адам- 
дарым: «Дато Маклай Аіалайя елдеріне, тағы баска елдерге саяхат 
жасап жүр, бул елдердің адамдары, князьдері калай турады жоне 
кедейлері, село мен агаш арасындағы адамдарды калай туратынды- 
ғымен танысады, адамдармен ғана танысу емес, жануарлар және 
өсімдіктер дүниесімен де танысуды мақсат етеді» — дейді. Борін 
көріп, бәрін білгісі келетін ғажап қонақтың келу хабары жергілік- 
ті халыктың бастыктарын мені көргенге дейін зор ынтыкка, әбі- 
гершілікке де түсірсе керек, олар мені кандай сүйіспендікпен кар- 
сы алса, өздерінің мекендерінен тезірек шығарып еалуға да сондай 
қумар болды. Олардың мені тезірек шығарып салуға, менен ерте 
рёк қутылуға асыккан ниеттері саяхаттың қысқа мерзімде аякта- 
лүына көп жеңілдік келтірді».
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Оран-сакай — негритостар

Сапар Иохордан Па- 
ханға, Паханнзн Келан- 
танға... созылаберді. Ссы 
пункттен бастап Маклай 
будан бурын бірде-бір ев- 
ропалык адам бармаған 
-■керлерге барды. Акыр 
аяғында оның кажымас 
жігерлілігі зор куанышка 
бөленді.

„...Пахан өзенінің жо- 
ғарғы жағында, депжаз- 
ды ол Географиялық қо- 
ғамға,—Пахан, Трингано, 
Келантан арасындағы тау- 
ларда таза канды мела- 
незиялыктарды кездестір- 
дім“ .

Бул тайпа — „Сран- 
сакай“ деп аталады екен.

„Олар мейлінше кор- 
кақ болғанмен де, мен 
олардың бірнеше пор- 
третін түсіріп, антрополо- 
гиялык өлшеулер жаса- 
дым және барлык село- 
ларында болып үлгердім". 
сыяқты көшпелі тайпа,таипасы

«ергежейлілер» тайпасы көрінеді. Адамдарының биіктігі жүз елу 
сантиметрден аспайды. Булардың да терісі кара күрең, шаштаіры 
кара буйра болып келеді. Булар күн сайын турағын өзгертіп, орман 
кезіп жүреді. Олар жол да салмайды, оны керек те етпейді. Ма- 
лайялыктардың бутақтарды кесетін балталарының да оларға ешбір 
қажеттігі жоқ.

«Олар еңкейіп жолдағы ағашты сындырып тастамай, колмен иіп, 
үлкендерінің астымен еңбектеп өте береді. Олар ешуакытта шыр- 
мауыктарды кесіп, жулып, кыйратып жол салмайды, олардың асты- 
нан өтеді. Олар көптеген кыйсық жолдарға, айналып өтетін өткел- 
дердің барлығына назар аудармастан турадан-тура бөгеттерден тез, 
шапшаң өтіп алға карай жүре береді».

Оран-сакайлар орманнан камфора, каучук теріп, оны малайя- 
лыктарға темекі, туз, пышак, маталарға айырбастайды. Малайя- 
лыктар оларды өз жерінен барған сайын әрірек куып, оран-сакай- 
лыктардың жерін егістікке айналдырып, балалары мен әйелдерін 
устап алып, қулдыкқа сатып жіберетін көрінеді. Олардың осы ісі 
үшін көшпелілер де ебі келген жерінде есебін алып калатьш-ды. 
Малайялақтардың орманға кіре алмайтындықтары да осыдан. 
«Орман адамдарының» уланған оқтарды ататын ерекше қарулары 
да болған. «Орман адамы» бамбук түтіктеірінің тесігінің ауызына
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улы жыланның уып, «упас» аға- 
шыныңулы сөліне суғарылган са- 
дак октарын атып жіберетін бол- 
ған. Маклай бул уды да зерттей- 
ді. Ок тигеннен он бес минуттан 
кеГги адам кояншык устағандай 
калшыллап өлетін көрінеді.

Миклухо-А\аклай Патани өзе- 
ніне жетіп, сиам королінің жерін- 
де пілге м;ніп жүріп, жыйырма 
кундік саяхаіын аяктаған соң,
1875 жылы Сингапурға кайтып ке- 

леді, одан Бейтензоргаға жете- 
ді, артынан көп кешікпей европа- 
лык журналдарда оның Малакка 
жарты аралындағы курып бара 
жаткан тайпалардың этнография- 
лық және антропологиялык сыйпаттамасы жайында, ғылымда 
бурын-соңды болмаған алғашкы макалалары басыла бастайды.

«Мен өзімнін саяхатымның ғылми нәтижесіне канағаттанамын, 
— деп жазды Миклухо-Маклай, — бул таипалардың курып бара 
жатканы туралы будан бурын ешкім жасамаған карытынды жаса- 
дым».

Горенду, Гумбу, Бонгу деревняларының папуастарына берген 
уәдесін орындайтын да мезгіл жетті, ол кайтадан «Астролябия» 
буғазына барып орналасуға бе*пбайлайды. Миклухо-Маклай бул 
жердін, Гарагаси аймағының жерін, орманын, ғажап ағаш жапы- 
рақтарының сыбдырлаған дауысын, судағы толкынын, керемет на- 
жағайын, қустарының тамаша дауысын сүйетін, ол әруакытта Гара- 
гасиде өзінің жалғыз турғанын, ондағы достарының сенімділігін 
зор қуаныиіпен есіне алатын. Ол өзінің абырой-атағы үстем бол- 
ған Маклай Жағасынан, ондағы жергілікті халыктардан — доста- 
рынан неше түрлі карулар, киімдер, ескінің калдыіктаірын жыйнап 
алатындығына сенімі күшті, осы достыктын аркасында ол алғаш- 
кы кауым адамдарының тіршілік жағдайынын негізімен толык та-
нысып, бурынғы көзкарастарды сынға алады.

1876 жылдың 18 февралінде ААиклухо-АДаклай «Морская птиңа» 
деген кемемен тағы да жолға шыкты. Жалламалы кеменің кяпи- 
таны Маклайды будан бес жыл бурын тастап кеткен «Астролябия» 
буғазына жеткізуге міндетті болды. «ААорская птица» жолшыбай 
Целебес, Пелау, Адмиралтейство, Агомес аралдарымсн сауда жүр- 
гізіп келеді, бул жерден Жана Гвинея тым алыс емес.

Жолдағы сауда алал жүргізілмеді. ААиклухо-Маклай жергілікті 
халықтардың аса кымбат заттарын болмашы бір жылтырауыктар- 
ға айырбастап алғандығын көріп, көшлі жеркенішке толып келеді. 
Италияндык Пальди сауда жөнінен ерекше көзге түсті. Мак.пай 
оны бірден-ак жактырмады. Бул «трэдерлердің» — саудагерлердің 
қайсысына қурмет көрсету керектігін айырудың өзі тым кыйыи 
еді: өйткені олар «Морская птица» да үшеу болатын жоне әркай-
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сысы ар-уяттан журдай балып, шамадан 
тыс байып келеді.

«Трздеірлер (саудагерлер) мен сауда 
кемесіндегілер,— деп жазды Маклай,— бір 
токтаған жерде айналасы түрлі түспен 
әшекейленген маржандарды капшыктап 
алып, кгдактап өлшеп, оймактап сатып. 
шыныдан істелген тағы бірдемелерді түр- 
лі асыл тастар мен кымбат заттарға 
айырбастап алады.

Жергілікті халыктар кеменің үстіне то- 
лып кеткен кезде су астына түсіп жү- 
ретін мыкты, үлкен жігіт оларды коркы- 
тады. Олар трэдер — еаудагерлерден де. 
кеме адамдарынан да мейлінше сескенеді. 
Ит тісін аксыйтып ырылдай бастаса 
немесе үрсе болды тура кашып. кайык- 
тарына секіріп түседі, ал кейбіреулері те- 
ңізге койып кегіп булардың манынан 
ертерек кеткісі келеді. Буған трэдерлер 
мен кеме адамдары өздерінше мәз-мереке 
болады.

Күннің ыстығына қарамастан, кеме- 
нің маңында болып жаткан у-шуды еле- 
местен, жергілікті адамдарға нт антак- 
тап коркытып, пайда тачъіп жаткан 
адамдардын уятсыздыгын, әділетсіздігін, 
қыянатшылдығын байкай турып, папуас- 
тар тобын біліп алуға тырыстым. Мен 
бірталай банкауларды анғарып калып. 
у-шу басылған кезде уакытымды боска 

өткізбеу үшін өлшеп, сызып нобайын салып алуға асығатын едім».
Саяхатшы өзінің жазу дәптерін, луцида-камерасы мен өлшеу 

аспаптарын тастамастан жағаға барып жүрді. Ол Вуап аралында- 
гы жергілікті халықтар арасында екі жеті, ал Андра аралында 
бірнеше күндер турды. Барлық жерде оның пайымды тапкырлығы 
оған дейін ешкім сезбеген жаңалықтарды таба білді. Ол Андра 
аралында дүние жүзінде ешбір тіл маманы білмейтін папуастардын 
сөздігін курастырды, ал Вуап аралынан бурын ешкім көрмеген па- 
пуастар акшасын тауып алады; бул жердегі халыктар тек заттарды 
баспа-бас айырбастаумен катар акшаны да пайдаланған. Бул ак- 
шалар мейлінше ерекше болатын; әрбір акшаның көлемі диірмен- 
нің тасындай еді. Бул тас акдпны жергілікті халыктар — «фе» 
деп атайды екен. Бул, ортасында тесігі бар, укыпты түрде өңделме- 
ген ақ тас.

«Бул тас акшалардың куны, — деп жазады Маклай, — өте түр- 
ліше, тастың үлкендігіпе және калай жонылғанына байланысты ку- 
ны арта береді... Бір тастың өзіне бірнеше таро және кокос сатып 
алуға, ал енді баска біреулеріне кайык. әйел, үй. жср сатып алуға
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волады... Көлемі шағын, жакеылап жонылған «фе» үлкен, дөрекі 
өнделген, дурыс жаеалмаған «фе» ден кымбат болады».

Маклай Меланезия және Микронезия аралдарын аралап өтіп, 
жергілікті халыктардын ағаштан жасаған ндолдарын (путтарын), 
эсемдіктер мен денелеріне салынған әшекейлерін, корзинкаға уксас 
етіп тігілген әйел киімдерінің сын-сыйпатын айкын сыйпаттап жаз- 
ды, біракта Маклайды олардың тас акшалары да, ағаштан жасал- 
ған идолдары да таңдандырған жок, оны ақ саудагерлер мен 
жергілікті халыктардың арасындағы катынастар тандандырды. 
«Европалыктар жергілікті халыктарды аяусыз канауда жәнеоларды 
өздерінің үлгісімен өтірікке, жалгандыкка үйретуде» деп жазды 
ол. Трепанг', тасбака мен асыл заттар іздеуде ағылшын, неміс сау- 
дагерлері ешнәрседен де арланбайды. Олар түкке турғысыз нәр- 
селерін жоғары бағамен жергілікті халыктарға алдап сатып, олар- 
дың асыл заттарын алды, әйелдерді зорлап алып кетті, егерде 
жергілікті халықтар тиімсіз саудадан бас тартса-ак болды, кару- 
лы саудагерлер олардың заттарын зорлап тартып алады. Колония- 
лык өкіметтер жіберген әскерн соттар әр уакытта саудагерлерді 
жактап, аралдыктарды қатты жазалап отырды.

Миклухо-Маклай өзінің бір макаласында саудагерлердің жергі- 
лікті халыктарды еотка тартқан болып, өзіне күштеп жумыс іс- 
теткенін айкын етіп жазды.

«Таң атып, күн батканға денін бір трздер немесе кеме капита- 
ны өзіне колайлы бір жерді тандап алады да, жумыстың калай 
Істеліп жатканын бакылап отырады; оларға түс кезінде аздап дем 
алдырады. Трепанг үшін суға түсіп жаткан адам шаршап, бірта- 
лай демалып отырып калса, ақ адамның колында оған жумыс іс- 
тете алатын өте сенімді куралы бар...

Ақ адам касында жаткан каруды алады да «жалкаудын» ба- 
сынан асыра атып жібереді, оның бул кылыгы сен ак аламдардын 
колына келіп түстің аралдың еркін адамы болудан калдың, енді 
кулсың дегендей белгі болатын. Ок жумыс істеушіге тимеседе 
коркытады, жергілікті халыктардың бірнеше күндер ауру болып 
жүруі де зәрелерінің кетіп корыккандығынан (ал актар ауруды 
жалкаулык дейді). Олар барлық күшін жумсауға тырысады, бірак 
титығы жетіп шаршағандыктан ешбір кайрат көрсете алмайды. 
Ак адамдар жиекте болған кезде жергілікті адамдар ауырғанды 
жөн деп біледі, өйткені мына актардың айуандығын көрмей, тыныш 
өлуге мүмкіндік бар, ал теңізде бірдеме болып калса, өлмен жатып 
суға лактырады да жібереді.

Пелауда естіген бір әңгімені ешбір коспасыз естіген күйімде 
сіздерге айтып берейін.

Агомес аралынан кайтып келе жаткан бір кемеде көп аурулар 
бар екен, ішімдік судың запасы аз болып, оны аз-аздан өлшеп бе- 
ріп келе жатса керек. Бір ауру асбасшыдан бір жутым су беруді

і Т р е п а н г — куртка уксас теңіз жәндігі—голотурия—ерекше түрде как- 
талған ж^не дайындалған тағамдық зат. Голотурия тынык мухит аралдарында 
болады. Оны устап алып, кактанды да трепанг деген атпен сатады. Әсіресе, 
муны кунарлы тағам деп есептейтів қытайлыктар сатып алады.
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'сурайды. Муны кеменін капнтаны естіп калады да жанағы су :у- 
раганды өзіне шакырады. Ауру акырын қозгальш әлгінің касына 
келеді.

— Мунда отыр! — денді капіпан кеменің төменгі бортын көр- 
сетіп.

Аяғын әзер басып жүрген ауру көрсетілген жерге отырады.
— Су ішкін келе ме?
— Ішім от боп жанып барады, кішкентай су болса жақсы бо- 

лар еді! — деп жауап кайтарады әлгі ауру, кеудесін көрсетіп.
— Олай болса канып ал! — деп әлгі капитан жаңағы ауруды 

с\га итеріп жібереді, ол борттан ушып суға туседі».
1876 жылдың июнінде.кеме Адмиралтейства аралынан аттана- 

ды. Кеме адамдарынан екі жолаушы жолда калып койды. Мунын 
бірі малаялык матрос — Ахмет, капитанмен урысканнан кейін, жол- 
дагы бір кішкене аралда калып койды; екіншісі саудагер — Пальди 
еді, ол жергілікті халықтардың арасына орналасып, асыл заттар- 
аы молырақ жыйнау максатымен калған болатын.

Маклай әрбір токтаган жерде саудагерлердің жергілікті халық- 
пен қалай қарым-катыиас жасантындықын байкайды да, олардын 
бул сыякты кулык-сумдыктары бір жарға апарып соктыратынды- 
ғына ешбір шүбә келтірмейді.

Кеме жүрер күні ғалым мен саудагердіц арасында мынадай 
бір әнгіме болды, оны Маклай өзінің күнделік дәптеріне жазып 
алыпты:

— Егер өзіне өмірің кымбат болатын болса, мунда калма! — 
. лейді Миклухо-Маклай саудагерге.

— Неге? Сіз мені өлтіреді деп ойлайсыз ба?
— Өлтіреді! — дейді Маклай тужырымды түрде.
Пальди онык сөзін көніліне алып калады да:
— Сізді «Астролябия» буғазында өлтірген жок кой! Сіз аман- 

сау күйіңізде елге кайтканда баскаға ондай күн тумайды деп не- 
ліктен ойлайсыз?

— Кәзір түсіндіремін! — дейді саяхатшы салмақты түрде, — 
Сіз күшім алтыатарда дейтін шығарсыз, ал менің күшім әділдікте. 
Біз екеуміздің арамыздагы басты айырма осы. Жергілікті халык 
та;»дың кішкене бір шабуылында сіз олардың алтауын өлтірерсіз, 
бәрі бір калғандары сізді өлтіріп кетеді. Ал мен болсам, алтыатар- 
ды ешкашан қолайлы кару деп санаған емеспін...

Пальди аздап ойланып калды да, тіршілігін сактау ниетін, пай 
да табу ниеті женіп, жағада калып қойды.

Бул таласта кімнің сөзі дурыс болғанын болашақ көрсетті.
...9 июньде кеме мухитка шыкты. Жаиа Гвинеяға деііін бірнеше 

тәуліктік кана жол. Адмиралтейства аралы артта калды, алда сая- 
ғатшыны «Астролябия» буғазы, сүйкімді, мейірбанды Маклай Жа- 
ғасы күтуде.
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ғылшын туы тігілген «$еа Вігсі» («Теніз кұ- 
сы») атты кішкене кеме 27 июнь күні жүзіп 
келіп токтады. Биік тау шыңдарынын жалпы 
көрінісі әжептәуір өзгеріске ұшырағаны бай- 
калады,

Жергілікті халыктар менің келгеніме еш таңданған жок, кай- 
та куанысып қалды: олар менінайткан уәдеме туратындығыма еш- 
бір шүбәланбапты. Мен Горенду тусындағы жиекке келіп түскен- 
де, манайдағы деревнялардың тіпті әйел, бала-шағасына шейін 
мені карсы алуға шығыпты. Көпшіпігі куанғаннан жылап-сыктау- 
да, олардың барлығы да менің кайтып келгеніме разы болған сы- 
яқты. I

Менің көзіме бірнеше кәриелер түспеді—олар мен жокта кайтыс 
болыпты, енді олардың орнын мен кетерде бала болып далактап 
шауып жүретін жас балалар баскан, таяу арада ана болатын жас 
әйелдердің ішінен бурынғы жап-жас кыз балалардың бірнеше- 
уін таныдым.

Жакын деревнялардың адамдары өздерінің арасында туруым- 
ды өтінді, бірақ та мен 1871 жыліыдай, деревнядан бірталай ка- 
шыктыкта турғанымды колайлы дегі таптым. Горенду манындағы, 
содан кейін Бонгу манындағы жерлерді карап щыкканнан кейін, 
Бонгу деревнясының тап жанындағы кішкене мүйіске орналасуға 
уйғардым. Ертеңіне жергілікті адамдар менің кызметшім мен бал- 
ташының басшылығымен болашақ үйдің орнын тазартып, «улеу- 
ден» — кумды жиектен өзім таңдаған алаңға дейін кең жол салу- 
ға кірісті.

Бул жолы мен Сингапурдан бөлшектелінген күйінде бір кішке- 
не ағаш үй ала келдім, үйдің маткелері орнатылатын бағаналар 
мен шатырлар осы жердін өзінен-ак дайындалып алынды. Мен 
кішкене кеменің мунда көбірек турғанын қаламай, тезірек кетке-
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«озғалысы бмыл, кокос ағашынын қулауы нан кеггеге.ч лл:. ьч**р- 
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Жиектегі лерегнялар әдетте жер козғалысынлн кейіл <Ч\плтьу 
улкен толкындардан зыян шеккеядерін хабарсіады. Толчьндар ж 
-кке жакын салынған лашыктарды басып, кайтарьнта а»ь -ь * 
адып кеткен көрінеді. .Менін алғашкы рет келуімнен лтте кдйтд 
көп б>рын. теніз жиегінен онша кашык еуес, Г.-.Ч" е\ чен Клін 
чзендерінің арасына орналаскан Аралл дереві чсыі-.мк. бдртык лтлм 
дарымен коса, улкен таткын мүлдем блсып. тснісге лгычыг четке 
нін естідім. Бул уакыйға ту*нде баіғандыктан, ол *.е.чч=нянын лтлм- 
дарынан ешкім сау калмапты: тек кана баска бір теревнч тл к.'нлк 
батып, уйіне кайтпаған бірнеше еркектер ганл .л-.а . чалк ты. Оллр 
өздерінін ескі журтына кайтадан орнзласкылары келмей. жаглтан 
алшағырак болғандығы аркасында апатка ушырамаган Г\мб> .те- 
ревнясына көшіп келіпті.

Аралу деревнясының апатка ушырауын ересек адамдардын бә
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рі де біледі, сондыктан да мен ол апат 1855— 1856 жылдары 
болкан шығар деп жорамалдаймын. Бул апаттан кейін, көршілес 
деревняларда коптеген ауру турлері тарайды, ауырғандардан сау 
калғандары жокка уксайды. Бул толкынның теңізден шығарып 
тастаған органикалык калдыктарының күн көзінде жатып шіруі- 
нен таралған ауру болуы мүмкін деп жорамалдаймын.

А II П  С Т
Он екінші августа мен Константина шыңына экскурсияға шы- 

ғуға уйғардым. Танертеңгі сағат тоғызда кайығыма мініп, Богати- 
ге аттанғанымда Тайо тауы өзінің Константина шыны мен айқын 
көрініп турды. Аспанда ине шаншарлыктай булт жок.

Танертенгі конырсалкын желдің аркасында біржарым сағаттан 
кейін Богатиге келіп жеттім. Мені карсы алған жергілікті адамдар 
заттарымды Коды-Бороның лашығына алып барды. Олар маған 
тауға шығуға енді кеш екенін, ертенге дейін аялдау керектігін айт- 
ты.

Келесі күні мен адамдарды танертенгі сағат үште турғыздым. 
Кофеге канып алып, заттарымды жүк тасушы бірнеше адамга 
бөліп бердім де, ай жарығымен жүріп кеттім. Әуелі орман ішінде- 
гі сүрлеу жолмен, кейін Иор өзенінің курғак арнасымен жүрдік. 
Жарық түскеннен кейін мен жаны.мдағылардың аты-жөнін жазып 
алдым. Олардың саны 34 болып шыкты.

Азык-түлік алмағандығымнан Ярю деревнясына сога кетуге 
тура келді. Касымдағылардың будэн да әрі ілгерілеп тауға барғы- 
сы-ак келді. Бірак мен олардың бул ннетіне онша назап аударға- 
ным жок. Өйткені маған керек адам санынан, касымдағылардын 
саны бес есе көп еді.

Біздің керуенге Ярю деревнясынан бірнеше адам косылды. Біз 
өзен арнасымен ілгері жүріп отырдык; кейбір жерлерде (жар ка-
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бактан) беті тегіе, 
дымкыл тас аркылы 
жоғары өрмелеуге 
тура келді.Жол он-
ша қолайлы бола 
койған жок.

Сағат үшке кет- 
кенде жаңбыр жау- 
ып, бүкіл тауды булт 
горлады: сондыктан 
енді асығудың каже- 
гі жок еді.

Мен жергілікті 
адамдарға шатыр ті- 
гіңдер дедім де, өзім 
тунейтін орынға жай- 
ластым. Өзіме кофе 
кайнатып, будан кей- 
ін Реньо аепабымен 
бул жердің биіктігін 
өлшедім. Реньо мен 
өзімнің анероид (ауа 
кысымын өлшейтін 
металл барометр) ас- 
гіабымның көрееткі 
ші бірдей болып 
шыкты. Биіктік сегіз 
жуз алпыс фут екен.

Жаңбырдың әсерінен бе, әйтеуір өте салкын болды. Түиі Оойы- 
на жаңбыр шелектеп куйды да турды. Менің койкамның үстінен су 
өтпейтін одеяло тартылған еді. Ол өте укыпты керіп жайылғандық- 
тан, нөсер жауыннын канша куйғанына карамастан, бір тамшы да 
су өткен жок. Ллайда, ауа өте дымкыл болғандыктан, бүпн без- 
гектен сау калатындығыма көзім жетпеді.

Мен таңертеңгі сағат алтыда турдым. Адамдарымның борі бір- 
дей әзір емес екенін көрдім де, оларды күтпедім: (жакеы адамдар- 
дың) «Тамо билен» маған еруіне, ал (жаман адамдардың) «Тамо 
борле» калуына болады деп жарияладым. Бул оларға зор әеер 
етті: бәрі дерлік менің еоңымнан ерді.

Түні бойғы жаңбырдын салдарынян өзеннің суы кешегісінен 
едәуір көбейіп кетіпті; тастар өте тайғак, сондыктан кей жерлерде 
мейлінше сақ жүру керек болды. Сәл жүргеииен кенін бізге оң 
жакка бурылып, ешкандай жолдың белгісі жок жаркабаккя өрпеуге 
тура келді. Менің жанымдағылар бул жерде жол жок деп сен- 
дірумен болды. Сондыктан маған тек алға ілгерілей беруге, дуры- 
сын айтканда, тік өрлей беруге тура келді. Түні бойы жаңбырдан 
аман болганымды кайтейін, казір әбден малшынып су болуым, әрі 
ауанын түнде лымкыл болуы да әсерін тнгізбей калған жок, енді 
безгектен кашсам да кутылмайтындай болдым. Басым катты ай-
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налып, түсімдегі сыякты алға ілгерілеуде болдым. Менің бакыты- 
ма өрлеудің үсті калың орман болып шыкты, бутақтар мен ағаш- 
тардың тамырына жармасып, әлға ілгерілегенім есімде калды. Бір 
тік өрлеуде мен колымды шырмауыкка соза бердім, будан кейін 
не болғанын, тіпті білмеймін...

Мен адамдардың даусынан оиныи кеткендей болдым. Көзімді 
ашканымда төңірегім орман екен, өзімнің кайда екенімді анык 
болжай алмадым. Әбден есімнен айрылып шаршағандыктан көзім- 
ді кайта жумдым, бул кезде денемнің дел-сал болып ауырғанын 
сездім. Акыр аяғында, мен өзімнің өіе колайсыз жағдайда жатка- 
нымды: басымның төмен карап, ал аяғымның әлде қайда биіктік- 
те жатқанын сездім. Осының бәрін сезе турсам да, кайда жатка- 
нымды әлі де түсіне алмаудамын.

Қайтадан көзімді ашқанымда, менің маңымнан мынадай бір 
дауыс естілді.

— Мен Маклай өлген жок, тек ұйыктап жатыр дедім ғой саған.
Бірнеше жергілікті адамдар ағаштың аржағынан караи турды. 

Бул адамдар көзіме шалынғанда есімді жыйдым. Мен булармен 
біргетауға шығып келе жатканымда, кулап кетпеу үшін шырмауык- 
тан карманғанымды есіме түсірдім. Шырмауық менің салмағымды 
көтере алмағандыктан, он кадам ылдыйға кулап түсіп, осындай 
колайсыз жағдайда калыппын. Мен өзіме сенбестен, аягымды.бүй- 
ірім мен аркамды сыйпалап көрдім де, туруға умтылдым. Бүйірім 
мен аркам ауырса да, ешжерім сынбаған көрінеді; дәл кәзір ден- 
еаулығым кулап түсксн кездсгіден әлдекайда жақсы сыякты. Мен 
сағатымның неше екенін қарамакшы едім, бірақ кулап түскен ке- 
зімде ол токтап қалыпты. Күн көтеріліп калыпты, буған караған- 
да, осы колайсыз жағдайда екі сағаттан аса уакыт, тіпті одан да 
көбірек уакыт жатып калсам керек.

Уакытты боска жібермеу керек болды, өйткені сағат үшке жа 
кындаған кезде тағы да жанбыр жаууы мүмкін, онда шыңның ба- 
сында турып еш нәрсе көруге болмас еді. Менің анероид 
аспаптарымның біреуінің бузылмай калғанына сондай куандым. 
Бул жердің биіктігі 1 500 фут болып шықты. Тәлтіректеп жүре 
отырып, саяздау бір алкаппен төмен түстім де, кайтадан төбешік- 
ке шыктым, муны жергілікті адамдар Гумуша деп атайды, онын 
биіктігі 1 880 фут екен. Муның аржағында тағы да бір жіңішке 
алкап көрінді, муның аржағында биіктігі 2 400 футтық шың бар екен

Одан әрі жүре отырып, біз Тайо тауының күмбез тәрізді шыны- 
на келіп жеттік. Теңізден карағанда бул шың ерекше сыйпатты 
болып көрінеді. Кішкентай алаңда ағаштар өсіп тур; бул жердін 
биіктігі 2 680 фут еді. '

Менің серіктерім шынның басына жеткенімізді көршілес дерев- 
нялардың адамдарына білдіргісі келіп, маздатып от жакты. Олар- 
дын ішіпдегі ең пысық екі адамға ағашқа байлаған кенеп ак жа- 
лауды беріп, оны ен биік ағашка орнатуға буйырдым, әуелі бул 
ағаштардын бутактарын кесіп тастаңдар дедім. Бул жумыс орын- 
далғаннан кейін, біз төменге түсіп кеттік.

Мен бул саяхатка риза болғаным жок, өйткені жасыл өсім-
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діктер биік шыннан кара- 
ғанда төңіректі көрсетпейді, ал 
төиіректегі ағаштарды лесу 
упгн бірнеше балта алып шы- 
ғу менің есімде болмапты. Біз 
түндегі конған орнымыз^я 
«шан-есен келіп жеттік, бул 
жерле түскі тамағымызды ішіп 
алғаннан кейін, Багатнге бет 
алдык.

Ірге.пес деревнялартан алам- 
дар келіп косылды. яғни кешке 
дейін менін нөкерлерімнің са- 
ны екі жуз аламнан асты. Мен 
едэуір шаршаганымды сезгем- 
де, ешбір жерге токтағым кел- 
меді, ондаган шалалардын жа- 
рығымен сағат онға таялғанда 
Богатиге келіп кірдік.

Жыйырма үшінші августа 
Бити-Били аралына бардым, 
бул жерде жергілікті адамдар 
маған Айру деп аталатын жер- 
ге, кара көленке, бірак та сал- 
кындау лашык турғызып берді, 
мен бул жерге анда-санда ке- 
ліп турамын деп ойлаймын 
Бонгуға кайтканнан кейін мен 
Энглам-Мпна. Сегуана-Мана 
және Самбуль-Мана деревняларына бардым.

і ' к II т  я  ]> і* ь
20 сентябръ

Гарагасиде болдым, мунда шөп каулап өсіп кетіпті. Бір кезде 
өзім отырғызған кокос курмаларынан пебэрі бесеуі ғана өніпті. 
Үлкен кенгарада «Изумруд» кемесінің адамдары орнатып кеткен 
мыс такта бурынғы калпында тур. бірак кызыл ағашты кумырыс- 
қалар мүжіп тастапты. Мен бул ағашты бірнеше шеге кағып бе- 
кітіп койдым.

Менін ескі лашығымның барлық тіреулерін кумырыскалардын 
мүжіп тастағаны сонша, аяғыңмен сәл козғасаң-ак кулап түскелі 
тур.

Бонгудын манындағы жана үйімнін жанындағыдан кустар Гара- 
гасиде әлде кайда кеп, олардын үйреншікті дауысы бул жердегі 
менін 1871 — 1872 жылд.ірдағы турмысымды лажсыз еске гүсірді.

Пелаудан алған, Мебли дегсн кызметкерім мен Горендудың та- 
ғы бірнеше адамдарына өзімнің бурынгы лашығымнын журтында- 
ғы аланлы жэне ондаі-ы кокос курмаларының төңіректерін тазар- 
туға буйрык бердім.
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Гарагасидегіге карағанда әлдекайда ынғайлы, кәзіргі жаңа ор- 
нымның аркасында, менің анатомиялык-салыетыру жумыстармея 
әжептәуір шуғылдануыма мүмкіндігім бар. Жағдайымның колайлы 
болуы (үйімнің жаксы және үш кызметкерім болуы) денсаулығы- 
ма жаксы әсер етіп, көнілімді көтеруде.

Сентябрьдің аякында және октябрьдің басында, июльде сепкен 
жүгеріден өнген өнімді жыйнап алдым. Будан кейін мен кайтадан 
жүгері және бул жолы өзіммен бірге алып келген іүрлі көптеген 
өсімдіктердің саналуан түрлерін септім. Лашығымнын айналасына 
жыйырма екі кокос курмасын огыргыздым, муның барлығы да 
өніп шыкты.

Аяғымдағы кішкентай жаралар (таска урып алу жэне аяккиім 
кажауьк, тағы баскалардан пайда болған), әсіресе теңіз суы- 
ның салдарынан (бул судан сактана алмайсың) сырттай караған- 
да онша болмаса да, әжептәуір жараға айналып барады, егер 
жаксылап күтпесең, бул жаралар узак уакыт бойына жазылмай- 
тын көрінеді. ЛАуның салдарынан мен әлденеше рет саяхат жасау- 
дан калып койдым, көбіне үйде отыруыма тура келді.

Жазу жумыстарынан баска, мен антропологиялық өлшеулгр- 
мен шуғылдануыма болады деп ойлаймын. Гарагасиде бул мүмкі» 
емес еді, ал кәзір жергілікті адамдар маған әбден үйреншікті бо- 
лып алды жэне бул істерімлі ешкандайда кауыпты деп білмейді. 
Дегенмен де әйелдерді өлшеуді ьшғайсыз деп табамыч: мундагы 
еркектер кызғаншак, ал менің ыңғайсыз жағдайларға жол бергім 
келмейді.

Бір сөзбен айтканда, мундай жағдайлар «Бе іеи пе уаиі раз 1а 
сһанбеііе1» (ойыннан от шығады) дегенмен тең. Муның үстіне, әііел- 
дерді өлшеудің өзі үгіттеу, акылға сыймайтын әуре-сарсак тағы бас- 
ка әрекеттер сыякты толып жаткан қыйыншылыктарға кездестіреді.

Н О Н Г> Р  ь

Безгекпен жиі ауырдым және аяғымдағы жаралар да жазыл- 
май койды. Мүмкіншілігі болған кезде, салыстырмалы-анатомиялык 
жумыстармен шуғылдандым, ал мүмкіншілігі болмағанда кітап окы- 
дым. Түнгі кездерде жарамның соншалықты катты ауырғандығы- 
нан, уйыктау үшін хлорал ішуге тура келді. Таңертеңгі кездерде 
эуа райы жыйырма бір градуска төмен түскенде, мен жергілікті 
адамдардың калшылдап тоңғаны сыякты, әбден жаураймын.

0 К Т Я  Г» Р ь

Д Е К А П Р Ь

5 декабрь
Көп күндер бойғы әзірліктен кейін, бүгін Бонгуда мен будан 

бурын-сонды көрмеген, ең зор «мун» басталды. Мен оны толығырак 
сыйпаттап айтып беруге тырысамын.
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Бонгуда 1870 жылдыц 5 -  (> 
дек&ьріпде болған „муи,,

Узақ уакыгка созылған о->ірлік- 
тен кейін «мун» болатын күн де 
жарияланды. Соағы күндерде көр- 
шілес деревиялардың жергілікті 
адамдары күн саііын дерлік, түнде 
би және өлең айтуга жаттығумен 
болды, күндіз тіпті түнде барум- 
ның даусы бір тынбастан жіп есті- 
ліп турды; Бонгудың адамдары 
Энглам-Манадан мерекеге арнал- 
ған кеуді алып келуге катынап 
жүрді.

Мынадай программа белгіленді: 
ен әуелі, бесі күні кешке таман Го- 
ренду деревнясының «муны», содан 
кейін келесі күннің кешіне Богати 
мен Гумбу деревняларының «му- 
ны» болуға тиісті болды.

«Мун» басталғанға дейін мере- 
келік топ Бонгудан буда шөпшекпен 
шыкты. Шөпшек теңізге тасталды, 
бул салтанаттан кейін Горенду мен 
Бонгудың жергілікті адамдары ор- 
ман ішінде «мунға» әзірленіп киіне 
бастады.

Әшекейдің көзге түсерлік ерек- 
шел ігі үш қатарлы қауырсын 
— сангин-оле' — еді, бул кауырсын- 
дардың биіктігі сонша, оны тек 
папуастардың қобыраған буйра 
шаштары гана устай алатын.
Шашка казуар, какаду және жумак 
кустарының кауырсындары тагыл- 
ған. Белбеулеріне колеустың үлкен 
үш бутағы кыстырылған, кыймыл- 
даған сайын, ол папуастардың 
сыртында булаңдап турады.«Сагюге»
(білезікке) кыстырылған дәл осы 
сыякты бутақтар аяк пен колдар- 
ға сән беріп тур. Ақ бояумен боял- 
іан екі «дюден»2 басқа кейбір 
жергілікті адамдар басына иттердің тістерінен жасалған бас киім

Ф

і С а н г и н-0 л е — мерекеге катысуінылардын бас киімі. Бул баска киі- 
летін бамбуктен істелген дөңг^лек, оның астына бамбук тіліктері кыстырыла- 
ды, биіктігі бес метрдей болады, оның ушына казуар кауырсыны қыстырылады. 

2 Дю — шашты устап туратын жіңішке лента.
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хиіп алған. Мойындарында буль-ра,1 ямби,1 2 тағы баска тістер не- 
месе моншактар сыякты усак әшекейлермен катар губо-губо3 та- 
ғып алыпты. Европалык шүберектер де (Гарагасиде турған кезде 
мен берген сыйлыктар) ошекейленетін заттар ретінде пайдала- 
нылыпты.

„ М ун - Коромром“
Окамдардыц дауысы шығысымен, кос-кос бишілер өздерінің 

сангин-олелерінін дыбысымен кыимылдай отырып, баяулап Ьснгу- 
ге келіп енді, жартылай дөнгелектеніп, аланнын айналасына тізі- 
ліп турды, кейде екі-екіден, кейде узына тізбек жасап, жеке-жеке 
катарласып турды.

Билеушілердін карсы алдынан, Бонгудың жергілікті адамдары- 
кың біреуі, бірте-бірте кейін шегініп жүріп отырды. Ол бишілер 
сыякты әшекейленбеген; оның шашына небәрі бірнеше кызыл гүл 
ғанз кыстырыпты, колында ушы кейін каратылған найза бар. Қар- 
сы алдында билеп келе жаткандарды абайсызда жараламау үшін 
кокос жацғағының бір түйірі найзаның ушына шаншылған көрінеді.

Би де, ән де тіпті бір сарынды. Бнлегенде бірнеше баяу кадам 
басып, сәл тізе бүгіледі; биші бүкіл денесімен алға енкейеді. ал 
оиың басындагы кауырсындары да біреуге ишара еткендей иіле 
түседі. Жана маль киген, көптеген моншактар тағынған әйелдер 
де біртіндеп бишілер тобына косыла бастады. Кейбіреулерінің бі- 
лезігіне жасыл жапырактар кыстырылыпты. Көбі екікабат, кслда- 
рында емшектегі балалары бар. Әйелдердің биі еркектердін биінен 
карапайым, олар тек бөкселерін булғандаіумен ғана болды.

«Мун» таңатканға дейін созылды; буған Горенду мен Бонгу-
дың жастары катысты.

.. Муп*
Мен Богатиден Бонгуге таң белгі берген кезде, сағат бес ша 

масында жүріп кеттім. Мунда «мунға» адам едоуір көп катыскан 
көрнеді, бул «Мун-Коромромнан» өзгеше еді.

Сангин-оле және губо-губолары бар бас бишілерді әйелдер кор- 
шап алып, бишілердің садақтары мен жебелерін устап турды, му- 
ның үстіне арқаларына өздерінің үлкен капшыктарын асып алып- 
ты. Сонымен қатар каруланып алған жергілікті адамдар да көп 
еді, олар өлең айтты, егер окамдары болмаса, колдарындағы бір 
буда садак оғын, кішкентай таякшалармен соғады.

Шубарала әшекейлі топтың жүріс турысы онша баяу емес, бас- 
ты екі биші едәуір кып-кыйын би билеуде (мысалы, окамдарын 
мойындарына іліп, көздерін жумып, аяқтарын серпнді), ал маған 
ең кызыкты болып көрінгені, — ыммен орындайтын билер болды.

1 П у л ь р а—жабайьі шошканық азу тістерінен істелген мойынға тағатын 
әшекей.

2 Я м б и—темекі және түрлі усак-түйек салуға арналған токыма кішкентай 
дорба.

3 Г у б о - г у б о  — улу кабыршағынан істелген моншак тәрізді әшекей.



Ым билері шошка аулауды, әке мен ананың баланы әлдилеуін 
бейнелейлі (ерлердін біреуі әйелдердің юбкасын киіп, капшығын 
ігртеоіп эйплді бейнелейді, ал капшьікка салынған окам баланы 
бейнелейді). Бул би әйелдің өзінің кыр-сонына түскен жігітінен 
кашып, екінші бір еркектің артына жасырынғанын сыйпаттайды, 
эсіресе дәрі-дәрмек әкелген жергілікті дәрігерді бейнелеген мыс- 
кыл би өте кызык болды: бишілердін біреуі жерде отырды, екінші 
біреуі колына узын бутак устап ортада отырған жанағы бишіні 
айнала жүгіріп, аркасына, бүйіріне соғып өтті; будан кейін ол бір- 
неше рет алаңды айнала жүгіріп өтіп, бутакка бірнәрсе деп күбір- 
леп. онан сон ауруға кайта оралды да, алғашкы кыймылды тағы 
кайталады. Биші әбден ентігіп терлеп-тепшіген дәрігердін бчтакты 
анадай жерге апарып, аяғымен таптап тастағынын бейнеледі.

Танертен «мун» кокос курмаларын айналып өтумен аякталды, 
смунға» катысушылардың біреуі— Богатидің жергілікті адамы 
ағаш басына шығып, барлық жаңғакты жерге кағып түсірді, бул 
жанғактар «мунға» катысушыларға тарткан сыйлы ас болып есеп- 
телетін көрінеді.

22 декаОрь

Бүгін Бонгуда б:р ынғайсыз уакыйға бадды.
Мен будан бурын бірнеше рет айтканымдай, күндіз деревняда 

әдетте адамдар аз болады: еркектер ан аулауда, балык аулауда, 
срманда немесе баска деревняларда, плантацияда болады; әйел- 
дер де балалармен бірге плантацияда жумыс істеп жүреді. Олар 
тек күн батар алдында ғана кайтады. Муны білетін біздер адам- 
дарды плантациядан деревняға шакырған баруымның асыгыс, бір- 
неше рет катты соғылған даусын есітіп таң-тамаша калыстық. Мен 
барум даусынын естілген жағына бірінші болып бардым.

Мені куып жеткен Буа мынадай бір әнг імені баяндап берді (бул 
кезде Лаконың лашыгынан оның әйелінің ашы даусы естіліп жат- 
ты). Деревняғз күндегіден ертерек кайткан Лако энелінін жас, 
әлі үйленбеген Калеумен бірге оіырғанының үстінен шығады, Ка- 
леудін жасы жыйЪірма екілер шамасында. Жергілікті адамдарлың 
күнәкер адамдардың үстінен күтпеген жерден шығу үшін акырын 
жүрет'н әдеті. Таяк жеген не.чесе жемегенін білмейм:н, әнтеу:р Ка- 
леу лашыктан кашып шыкты, ал Лако әйелін тө.мпештей бастады. 
Ол барум соғып достяоын шакырып алу үшін, әйелін жазалауды 
бір минутке токтата турды.

Мен келген кезде, Калеу басын тукырайтып алып, өзінін лашы- 
ғы алдында турды, ал Лако әйелін сабаумен болды. Акырында, 
лашығынан атып иіығып, садакпен, найзамен каруланып алып, 
жыйналып калған топты көзімен бір шолып өтгі де, Калеуге кара- 
ды. Будан кейін ол тура калып, өш алу үшін бірнеше садак огын таң- 
дап алуға кірісті. Мунын үстіне жергілікті бір адам Калеуге де 
садакпен бірнеше ок усынды. Лаконын түріне және оныц сонша- 
лықты ашу кыскан сыпатына карағанда, оның оғы өзініц душпа-

16— М иклухо-Маклай, Саяхат 241



нына дәл тиеді деп ойлаганым жоқ,—шынында да, ешбір әрекетсіз, 
қозғалмай турған Калеуге тиместен оқ далаға атылды. 
Екінші оқ та нысанаға тимеді, өйткені Калеу дер кезінде екінші 
жаққа ытқып тусті, будан кейін ол садақтың үшінші рет атылуын 
кутпестен дереу қашып кетті.

Мен оның Лаконы атқанын немесе атпағанын байқай алмадым. 
өйткені мен Лакодан көз алмай турған болатынмын. Калеу де бір 
рет атты, бірақ оғы тимеді деді баоқалар.

Калеу кеткеннен кейін Лаконың қаһары душпанның лашығына 
төнді: ол лашықтың төбесі мен қабырғасын қыйрата бастады, бул 
кезде жергілікті адамдардың араласагын кезі жеткендей, Лаконы 
үгіттеп шетке алып кетті.

Екінші күні мен өшпенділердің екеуара бір темекіні тартып, 
теңіздің жиегінде достарша сөйлесіп отырғанын көрдім. Екеуі ме- 
ні көре сала шек-сілелері қатып күлді.

— Кеше сен көрдің бе? — деп сурады Лако менен.
— Көрдім, — деп жауап кайырды.м мен. Ал бүгін ше? Калеу 

жақсы адам ба, жаман адам ба?
— О, жақсы, жақсы адам,— деп жауап қайырды Лако.
Калеуде, кезегі келгенде, өзінің бақталасы жайында дәл осы-

ны айтты.
Бонгуға келе жатып соқпақ жолдың үстінде Ундельді кездес- 

тірдім де, қатар отырған Лако мен Калеуді көрсеттім. Ундель Ла- 
ко өзінің әйелін қуып жібергенін, енді оның әйелінің Калеудің ла- 
шығында туратынын айтты.

Алайда, мундай уакыйғалар жиі кездеспейді; бул өзім білетін 
үшінші уакыйға.

Я Н В А 1» Ь
Менің антропологиялық бақылауларым күн сайын нәтижелі бо- 

луда. Мен жаңа туған балалардың шашын қарап шықтым: шашта- 
ры буйра емес. Осы уақытқа дейін 102 еркектің, 31 әйел мен ба- 
ланың басын өлшедім. Сонымен бірге, жергілікті адамдардың аяк- 
тарын, қолдары мен тыриақтарын қарадым.

Бонгу идаидарыныц ліеніц лашыіыиныц жаныдағы
булу-рнбуттан үрейленуі

Мен уйыктай алмағандықтан, тынышымды алатын түрлі қыял- 
дан сергітетін нәрсе—музыка тыңдасам жақсы болар еді деп ой- 
ладым. Малая жарты аралында саяхаттап жүрген кезімде муңды, 
ерекше сазды малая булу-рибут музыкасының дауысын естігенімде 
селоларда әннің әуенімен орманда сан рет уйықтап калға-
нымды есіме түсірдім.

Сале мундай музыка аспаптарын жасай алатын шығар деген 
іәтті қыялмен уйықтап кеттім, мундай ойдың пайда болғанына 
өзім рыйза болғандаймын. Екінші күні Саленің расында да булу- 
рибутты істей алатынын білдім де, үлкенді-кішілі бірнеше булу-ри- 
бут жасап бер деп буйырдым.
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Еңболмағанда, Иохор мен Ява малаялықтарының колданатын 
булу-рибутынын түрі кандай болатындығын екі ауыз сөзбен баян- 
лап берейін. Булу-рибуттың узындығы әртүрлі бола беоеді (узын- 
дығы алпыс футтайы да кездеседі), бамбук сабактарынан жасала- 
ды; бамбуктың ішіндегі өзектері алынып тасталады да, әр жерден 
бір-бірінен әр түрлі кашыктыкта, үлкенді-кішілі тесік жасалады, 
Мундай бамбуктар деревнядағы лашыктардың маңындағы 
ягаштарға, ал кейде ормандагы ағаштарға ілініп қойылады. Жел 
бул тесіктерден өткенде ерекше бір дыбыс пайда болады. 
Бамбуктің жан-жак бүйірлерінде саНылау болғандыктан, жел 
кай жактан сокса да осы саңылаулар аркылы өтеді, бул оны 
арфаның сым шегі сыякты, ерекше үн шығаратын аспап ретінде 
пайдалануға мүмкіндік береді. Булу-рибут ағаштың орта шеніне 
немесе нак басына ілініп койылуына, бамбук кабығының узындығы- 
на және калындыгына, оның курғақтығына карап дыбыстың сазы 
да әр әуенді болады.

Сале үш күннен кейін өзі жасаған бес дана булу-рибутті көр- 
сетті; олардың екеуінің узындығы кырық футтан асады. Мен өз 
адамдарымнын көмегімен бул аспаптарды лашығымның жанындагы 
яғаштарға, енді біреуіи үйімнің верандасына іліп койдым. Сале бу- 
лу-рибуттарды тік байлау керек дегеннен кейін, оларды ағашка 
аурыстап байлау үшін едәуір еңбек сінірдік, өйткені оларды бірне- 
іле жерінен байлап кою керек, әйтпесе олаірды ж̂ ел ушырып кетуі 
яумкін.

Мен Саленін булу-рнбуты ойдағыдай болып шықканын көру 
ушін күн батуын асыға күттім (күндіз жел күшті болғандыктан, 
төңіректегі орман жапырактарының сыбдыры және мүйістің 
айналасындағы жиекке соғылған толкынның дауысы «малаялык ар- 
фаның» дыбысын басып кетеді).

Күні бойғы түрлі жумыстар бамбук туралы менің ойымды мүл- 
де умыттырып жіберді, мен жаткан соң, көзім іліне берген кезде 
шубалыңқы, көңілсіз пір дауыс естідім, ал будан кейін үйдің нак 
түбінен шыккан катты ысқырған дауысты естіп таңкалдым; ыс- 
кырған бул дауыс, әлденеше рет кайталанды. Үйге таяу жерден 
улыған немесе жылаған сыякты адам айьіргысыз бірнешс дауыс 
естілді. Мен булу-рибут туралы сөйлесіп турған Сале мен Меблидің 
дауысын естігенімде, таңертеңгі өзіміздің жумысымыз есіме түсті.

Түні бойына мен верандадан шыққан ащы, қулақ тундырған 
дауыстан екі рет оянып кеттім, муның үстіне басқа да бамбуктер- 
дің дыбыстары ап-айкын естіліп турды. Булу-рибуттың сан-алуан 
дауыстарынан бүкіл маңға жан біткендей болды, бул аспаптар өз 
постыларында турған күзетшілердің бір-біріне дыбыс бергені сыяк- 
ты дауыс шығарып турды.

Екінші күні маған жергілікті адамдардың бірде-біреуі катына- 
ған жок. Ал будан кейінгі күні де ешкім қатынамағаннан кейін 
Бонгуда бір уакыйга болып калған шығар деп ойладым. Өйткені, 
олар ешуакытта байланыстарын үзбейтін; төңіректегі деревнялар- 
дын адамдарынан біреу-міреудің менімен немесе менің кызметкер-
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леріммен сөйлесіп отырып кету үшін келмей калатын күндері тек 
окта-текте ғана кездесетін. Істің жағдайын білу үшін мен деревня- 
ға бардым.

Жерғілікті адамдардың одеттегіше жумыстан қайтатын кезін- 
де — күн батар алдында ғана— үйден шыктым. Мен олаірдың бар- 
лығы да бурынғыша кешкі тамактарын озірлеп жаткан үстінен 
шықтым, барла үстінен маған орын дайындауға умтылған бір топ 
жергілікті адамдардың қасына келдім.

— ІОше және бүгін Маклайдың таліне не себепті келмедіңдер?
— Біз қорыктык, — деді жергілікті адамдар жерге қарап.
— Не дейсіңдер? — деп сурадым, таңданған мен.
— Тамо русстардан.
— Қайдағы тамо русс?—деп сураумен болдым, дағдарып қал- 

ған мен, — сендер оларды кайдан көрдіңдер?
— Біз оларды көрген жокпыз, бірак дауыстарын естідік.
— Ал олар қайда?— дедім аң-таң болып.
— Маклайдың талінің жанында. Біз олардың дауысын кеше де, 

бүгін түні бойы да естідік. Онда олар өте көп-ақ, олар тіпті да- 
мыл таппай катты сөйлейді.

Бул түсінбеушіліктің себебі булу-рибуттан келіп шықканындәл- 
осы жерде аңғарып, мен еріксізден күліп жібердім. Менен көз ал- 
мап қарап отырған жергілікті адамдар, мені де өздерінің пікірін 
костады деп ойласа керек, маған түрлі сурақтарды жаудыра баста- 
ды:

— Тамо русстар кашан келді? Немен келді? Корвет жоқ емес 
пе? Узак уақыт бола ма? Оларды көру үшін үйіңе баруға бола 
ма?

Муның барлығы маған қызық болып көрінгені сонша, мен са- 
қылдап шегім қатқанша күлдім.

— Маклайдың талінде ешкандай тамо русс жоқ. Өздеріңнің 
келіп көрулеріңе болады, — дедім мен, будап кейін тамо рустарды 
іздеуге шыққан деревнянын адамдарының тең жартысын ертіп үй- 
ге келдім, олар ешкімді таба алмай ан-таң болды.

Алайда, жергілікт: адамдар тамо рустардың Маклаймен кеңе- 
су үшін кандай да бір тәсілмен, түнгі кездерде келіп-кетіп жүретін 
шығар деп шүбәлеиетін-ді, олар күн батканнан кейін маған келуге 
коркатын.

Булу-рибуттың кулак жарған дауысы алғашкы кезде мені оятып 
жіберсе де, кейіннен оған әбден үйреніп, оянып кете калғаннын 
езінде іле-шала кайта уйыктайтын боллым. Көзім ілініп бара жат- 
кан кезде бул мунды, нәзік музыка ағаштардың жапырактарының 
және толкынның дауысымен косылып, мені әлдилегендей болады.

М А I* 'Г

Л укаудыц үйлену тойы

Маған Гумбудан калындыкты алып келе жатыр деп айткалы 
Горенлудан бірнеиіе бала жүгіріп келді. Мен оларға ілееіп «улеу- 
ге» — жылғаның жанындағы қумдақ жағаға келдім, мунда мен
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Гумбудыц бірнеше томаллрының 
жопе Бонгудың калыңдыкпен 
бірге келген бірнеше жергілікті 
ада.мдарының отырғанын кердім. 
Он жеті-он сегіз жасар екі 
жас жігіт калыцдыктың әшекей- 
лерімен шугылданып жүргенде, 
олар темекілерін тартып, әңг.ме- 
лесіп отырды.

Мен қалыңдыктың касына 
келдім. Оның аты Ло еді, узын 
бойлы, тслык бірак онша көркем 
деп айтуга болмайтын (кыйсык) 
он алгы жастардагы кыз болатын. 
Оның төң.регінде сегіз-он екі 
жасар үш кыз айналшақтап жүр, 
олар калындыкты оның бола- 
шақ күйеуініц үйіне апарып тас- 
тауға тиіс. Ал калыңдьгктың 
әшекейімен екі жас жігіт ка- 
на шуғылданды, мен бул тура- 
лы жоғарыда айткан болатын- 
мын. Олар калыңдыктың шашы- 
нан бастап, башпайларының тыр- 
нақгарына дейін, бүкіл денес.н 
кызыл бояумен бояп шыкты. 
Калынлықты жоса бояумен бояп 
жатқанда, шегкеріректе отырған 
жергілікті адамдар күнілгері 
әзірленіп койылған «оним—итар» 
деп аталатын суйык затты бүр- 
ку үшін кыздыц жанына келіп- 
кегіп жүрді.

Калындыктың бетіне ак бояу- 
мен (известьпен) кесе көлденең 
т к үш сызык тартты, мунын 
үстіне, біір сызык мурынының кы- 
рынан төмен карай жүргізілді; 
мойнына иттін тістерінен жасал- 
ган көптеген моншактар тағып, 
білезігінің астына курма жапы- 
рағынын жіңішке майыскак шы- 
быктарын қыстырды, олардың 
ушына шыжмайлап суретсалын- 
ған жапьірак ілді.

Қалыңдык бул сыякты әсемпаздаудың барлык түріне өте сабыр- 
лылыкпен шыдады, ол бояу жағуүшін өзінін дене мүшелерін кезек- 
пе-кезек үсынып турды. Кыздар б ынатын к шігірім белбеудін 
үстінен (оның алдыңғы жағы өте кыска болады) кызыл жолағы бар

245



ллня-ійн гііплгвн 'лгйлһ жлуып оя тізесшен гчмед гүс:а г ааъі 
біояк йиі жлк аіны х*лав шіык. «алнан «сио^жчн*—  чмлыл лгп 
лі*н чалычхыкла вогвн шяцлпаы 'г.члы

Лг. <»кі кслын ны.чоараын ыйырынн. ал яыааар «олізсзрын :<з~б:
: і ынырыня сады;! барлыгы Да ввклак жодмен дереанярз :<ар.і:} 

бет аллы. Т*р? кычзын борі де лйстарын т«ие» туаірит. жан-жак 
гарына «зрзмлстзн жерге <аоап. лпія кана журіл <елеі:.. Оізар 
дын баетарынз эйеллерхн үлкея «пука ітокыма сум.ча :альгаш 
Слным.»н чатар. ' жбудан кеягеч жергізгікті адаэгдзр чыадархыи 
глнынан т'.пта.іып ілесіп- яедед:. Салтанатты « :ш аде уш *шда»

«Йі». I Н.-.Ч. ЛЧ : I «■•«.< <' •-■•: < • ;. • ; ...і. *!> ‘ ■
будын бір гоп жергілікг: адам.іарына кпг.ылыл калылхыктыа сп 
нынан бірониі болыгг ілесдлз келе ж # т ж .

Лереннара келіп кіргенде біз, озр .іык адааедархы— еркектер 
•.«, :: а-іе.' :ер лаг.іыкгардын есігі аиды гда. г.рғааыч ;<а с і;■<. Лжы 
дычда. <'акн..ііг»- кааоталы.-ы.» іы>нг-< > лк « йе-д - лаи: а?ы ог. «а 
лагкаа «аартал. алзныяз кел л жет<.- «де <.-> :дао ж ілда хдріів 
кечг кАяылтарын булСаста* токтады Дал •.•«•.ы .«-оте Ео«? 
гудын айелдер *<)■ <> ач'>лед. еркентер тос-то.: оолл.,. жаідаоеі
ОТЫріРСТЫ.

А /рггыі барі б’рнете мкчут бойына үкша отарх»». буд та- 
«ы . -ыкты кыгжа.ла сео сейлеген .Мг.те буады ол асылдардьга жз- 
кыча келіп. оларды - басы : буркео турган іуяаы:-: үстіяе иулде
жана яалк экел-ія жалты. Млтек і н ориына •.ар«*ыда.-ы лашмьтза 
•«і.ычкач ГГамгуй келіп: тур.іы ол «ы дслаш сеч оеалег. акүгііре басы:. 
о.< •• ..«:.:.•> •• жангм •< •■>--- • ■:.•,
Г/мбулегі эйелдердін. біреуі калыидыктык басындагы тгбгрд:. 
яа :к мек гумды алыт:. оны* жйнығга койды. Будан кейіэ Баа- 

■ адачдары біріке» кей -• бірі «&ліг: эртурл. о.еттар тзбгэлер. 
л^е.т.тер чен еркектердік КАПггеген кальдерш, еркектер кея әвелдер- 
д ■ ‘унгдары • таг-4 баекалары •; акелігг кляды. £•: адак бір-бірдек 
жаиа кай-аа акелл: «уяы сжадгаяингор»- деп атайды, Бул әдет-ғу 
рмгітар кеа.нде кейбір адандар «нскаиіа свэ свйлесе. взгетері тй 
катпаетаи еадеріэік сыйлыктарь:< калыкдыктьга жаяыка койып,
,■кдемегекі калпымен игетке барыг: турады. Гу«бу айелдерс калык- 
/.ыктын баг ындары с:-4Йлы <гар,:ы кеоекпе-кезек келіп. алып олар- 
лм жаиыиа клйды.

Калыидыкка ен акырты табир океліп берілгеевек кейін, Лонын 
достарм оиыи жакыиая кетігг гыйлыктарды регтеунен шуғыллан- 
лы, табирлерді бір болек, «альдарды, тзғы баскалзрын ез алдына 
би-ьтіг: койтаииаи кейік, олар Гумбу айелдері тобыка бзрып косыл- 
лм КаЙталан жалпы тыкыгггтык орнады. Жергілікті адам — Гуна 
дейтіи карт (<та«о бг>р<») иайааға суйеніп, Лонын жакына кетді 
де, кзлыклмктыи бір тогг шашын саусағына орады: калындык 
онми аиғына жығылды, ал кзрт сол калпында узак сөз сөйледі. 
Г)кта текте оогиіи СЮіиіи иаиыздылығын бЬдіру жане кыздын на- 
аарыи ерекнн- аулару ушіи калыилыктың шашын катты-катты тар- 
тмгг конлы Лоғз еилі айел болғандығыи, жана міндеттерді калай 
аткару керектігін айтып турғаиыи анғартады.



Гунанын. орнына екінші бір қарт келіп турды, ол да сөзге кіріс- 
пес бурын Лоның бір буда шашын саусағына орап алып, кейбір 
гужырымды ақыл айткан кезінде шашты бар күшімен жулқып 
қояды, кыз отырған орнынан ырпіып түсіп, бүрісіп, ақырын ғана 
сыцсып жылайды. Муның бәрі әбден үйреншікті программа бойын- 
ша жүргізіліп жатканға уксайды: буған карағанда бул әдет-ғурып 
әбден берік орын алған сыяқты, өйткені әркайсысы өзінін міндетін 
жете біледі.

Барлық әдет-ғурыптар орындалып жаткан кезде, адамдар үн 
катпастан тыныш турды, сондықтан акырын айтылған сөздердін 
взім де жақсы естуге болатын еді. Шынында, калындықпен 
күйеу онша оғаштанып көзге түсе койған жоқ, басшы адам- 
дардың бірі — Гуна қарттың өзі күйеудің атын умытып қалып, 
айналада турған адамдардан сурап алды (бірақ буған ешкім 
күлген жоқ). Қалыңдықтың окесі мен анасыпың да бул салтанат- 
қа ешқандай қатысы болған жоқ.

Екі-үш қарт өздерінің нусқауларын айтып бншара Лоның піа- 
шын тартқан кезде, қалындықтың жанына батып дауысын бірте-бір- 
те шығарып жылай бастады, осымен салтанат аяқталды. Қалыңдык- 
пен бірге келген жергілікті адамдар үйлеріне қайтуға әзірленді.

Гумбу әйелдері Лоның жанына жыйып қойылған барлық сый- 
лықтарды жыйыстырып алды да, өздерінің қапшықтарына бөліп 
салып, жаңа түскен қалыңдықтың білегіп қысып, арқасы мен қо- 
лының сыртын сыйпап, қоштаса бастады. Әлі де сыңсый жылаган 
калыңдык, өзінің болашақ күйеуінің келуін күтіп қала берді.

Лоны сатып алуға арналған барлық заттарды Мукаудың тек
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туыскандары ғана емес, бүкіл Бонгу адамдарының бергенін, ал бул 
буйымдардың тек калыңдыктың үйіне ғана емес, бүкіл Гумбу 
адамдарына бөлініп берілетінін сурап білдім. Алайда, бөліс кезін- 
де калыңдыктың семьясы, туыскандык карым-катнасы барлар кө- 
бірек ескерілетін кьрінеді, өйткені табирлер барлығына б.рдеи жет- 
пейтін еді.

Мен жарты сағаттан кейін Бонгуға келгенімде Мукау конақ- 
асы («инги уяр») тосып отырған бір топ еркектердің арасында 
отырғанын көрдім. Бонгу тамоларынан баска, Горендудың да 
адамдары бар екен.

Мукау — он төрт-он бес жастағы бала, Ло одан бір немесе екі 
жас үлкен сыякты.

Екінші күні Бонгудың бір топ жас жігіттерін көрдім, олар Му- 
каумен б.рге тең:зге шомылу үшін келе жатты. Олар даурыға 
сөилеп, күліп келе жатыр. Олардың еуға шомылуы тоиымен тіке- 
лей байланысты болса керек; жас кыздардың Лоны шығарып сал- 
ған-салмағанын, оның жуынған-жуынбағанын мен білмеймін; ме- 
нің б:лет.н;м Мукауды шомылдыру оның тойының ең акырғы 
міндеіті шартының бірі еді.

Кейінірек, июнь аиында, тойдың екінші бір түрін, яғни кызды 
күштеп урлап әкеткенін көрдім, бірак муның өзі күн-ілгері жасал- 
ған келісім бойынша істелген, жай ғана сылтау еді.

Бул уакыйға былай болды.
Сағат күндізгі екі немесе үш кезінде Бонгудан карулануға ша- 

кырған барум дауысы ест.лд:. Деревняға жүг:р:п келген б.р бала 
Колику-Манамың қарулы бірнеше адамдары Ьонгудың екі немесе 
үш әйелі жумыс істегі жаткан плантацияға күтпеген жерден келіп, 
кыздардың біреуін өздерімен бірге алып кетті деді. Бонгудың бір- 
неше жас жігіттері қыз алып кашушылардың соңынан куып кетті. 
Жолда соктығысу болған.мен, барлығы күн ілгеірі келісіп койыл- 
ғандықтан, бул тек көз алдау болыгі шықты, будан кейін барлығы 
да қонақасы әзірленіп койылған Колику-Манаға кетті. Қуғыншы- 
лардың ішінде алып қашып кеткен кыздың әкесі мен ағасы да бар 
болатын. Олардың бәрі Колику-Манадан сыйлық алып, рыйза бо- 
лысып қайтты. Урланған қыз өзін алып қашып кетушілердің бірі- 
нің әйелі болды.

л  А ІІ

л.отенід әйе.ііиіц ьауқасіануы асәне
дайзис Солуы

29 май

Таңертең маған Мотенің әйелі катты науқас, сені деревняға 
шакырып жатыр деп хабарлады. Түс кайта, сағат бірде жергілікті 
адамдардың б:реуі әйел өлейін деп жатыр, күйеуі оенің дәрі бе- 
руіңді сурайды деген хабармен келді. Мен деревняға бардым, әйел-
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дер лашнктъіЕ х.тЕкал2гн ш ц в ь ш  ожак-бужак Рурьшгтарына 
отырып атнт. муаін іаунсдек зарлап жылаганын есгггекде, каукае 
гіел алдекапіаз алг?н екен деп ойлэдым.

Лашыктъгн жаныкда Бонгу мен Горенду деревнчларыныч 
әйе.тдері отырды: алар бадаларын емізіп. сынсып жылап отыр. Л\а- 
ған аіейін деп жаткан әйелдін лашығын керсегті. мен сал лашык- 
ка кірдім. Лашыктьщ іші өте каранғы екен. жарыктан кед:п 
кіргендіктеЕ. мен алғашкы кезде ешнәрсені кере алмадым. Дорі 
сураған бірнеше әнел маған тура бассалды.

Каранғыға көзім үйренгеннен кейін наукас әйеддін лашык ор- 
тасындағы такыр жерде дөнбекшіп жатканын кердім. Онын айна- 
ласында әйелдер отыр. Олардын бірі аурудын басын. бірі аркасын 
екіншісі катын. үшінші біреуі аяғын устап отыр. Будардан басқа 
лашыкта көптеген әкелдер мен балалар бар. Өлейін деп жаткан 
әйел тісія карыстырып алған. тек окта-текте селк етіп. басын ке- 
теруге тырысады. Үндін ішіндегі сыякты. лашыктын сыртында да 
адамдардын бәрі өлім туралы сөйлееіп отыр. Наукас әйел кейде: 
сӨлемін, еліп барамын!» деп анканлайды.

Мен үйге кайтып үлгермен-ак уәде еткен дәріні алгалы Моте 
келді. Мен өзім апарамын деп тағы кайталап айттым. Бір һиімдік 
морфи өлшеп алдым да, 'Бонгуға кайтгым. Қандай сыркатты біхп- 
са да сөзсіз жазатын дәрі алып келе жатқандай, мені телміріп 
қарсы алып, шығарып салды.

Лашык ішінде манағы көрін:с аті өзгерген жоқ екен. Барлыгы 
нын үгіттегеніне, жергілікті бір адамнын донганмен тісін ашып, 
ауызына дәрі куюға тырысканына карамастан, наукас дәріні ішкісі 
келмеді. Ауру окта-текте: «Өлемін, өліп бдрамын! >доп айкайлай 
береді.

30 мш )

Бірнеше рет кыска-кыска барум соғылып. оның дауысы дереа- 
няның түрлі кварталдарында кайталанып, Л\отенің әйелінің влгенін 
хабарлағанда, күн жаңа ғана уясынан шығып келе жатыр еді.

Мен асығыс Бонгуға бардым. Әйелдердін байбаламдаған дауы- 
сы алыстан-ак естілді. Барлык еркектср дерепняда каруланып, ер- 
сілі-карсылы жүр. Лашығының жанынан А\отені көрдім: ол әрбір 
қадам баскан сайын тізесін бүге түсіп қайтадан жүреді, кейде (>і 
реуді куып жетупе немесе шауып тастауға умтылган сыякты бо- 
лады; колында балтасы бар, ол балтамен лашықтыц төбесін, кокос 
курмасын, тағы баскалаірды өтірік шапкан болады. •

Мен лык толы әйелдер отырган, ө.пік жаткан лашықка кірдім. 
Онда караңғы еді, мен тек өлген әйелдін сокіде жатканын, омын 
айналасында жоктау айтып, дауыстап жылап отырған бірталай 
әйепдерді көрдім.

Екі сағаттай уақыт өткеннен кейін Мако, өлгси әйелдін тагы 
баска туыекандары лашыкгыц алдыңгы бөліміне ескек пен таяқ- 
тардан биік орындық сыяқты сәкі орнатты. Жергілікті адамдар 
дын біреуі соңғы күндерде аурудан мейлінше арықтаған әйелдін



сүйегін колына еалып көтеріп шықты: екінші біреуі өлікті онын 
қолынан алып, әзірлеп койылған еокіге отырғызды. Өліктің тізесін 
бүгіп, аяктарын байлап тастады. Аяктарын әйел малімен орады, 
Засының айналасына және жан-жағына түрлі-түсті жапыракты 
колеус бутағын шаншып қойды.

Бул кезде лашықтың алдындағы аланға Горенду мен Гумбу- 
дың каруланған, жауынгерше айкайлап. қолдарын сермей келген 
жергілікті адамдары толып кетті. Олар сөз сөйледі, бірак сонша- 
ма тез сөйлегендіктен, олардың бірде-бір сөзіне түсіне алмадым.

Моте өзінің қайғы мен қасіретке батқандығын ыммеп аңғарт- 
кандай; бірақ казір ол үстіне жаңа маль, басына әшекейлі «қатз- 
зань» (желпуіш кауырсынды тарақ, муны тек семья аксақалдары 
ғана киеді) киіп, колтығына үлкен гунды булғақтатып қыстырып 
алған, таңертеңгі калпындай колында балта жүр, ол бурынғысын- 
дап тізесін бүгіп қойып жүреді. Бул оның өзінің жыламсырап 
айткан сөзіне, әйелдердің зарлап жылаған дауысының ырғағына 
салып билеген биі болатын.

Оның бул сыякты казіргі әрекеті алаңда турғандар кажет деп 
тапкаңдықтан орындалып отырған жай ғана күлдіргі нәрсе екенді- 
гі өзінен-өзі белгілі болып тур. Моте өзінің монологтары арасында 
кызып кетіп, кокос қүрмасын балтамен шапкылай бастағанда, әй- 
елдердің біреуі (қарындасы болса керек) өзінің муңды, сарнаған 
дауысын токтата салып, Мотенің жанына барды да, ағашты кескі- 
леуге болмайды деп катаң ескерту жасады; будан кейін ол ағаш- 
ты тағы да бір-екі рет акырын ғана шапқылады да, кейін кетті, 
содан соң өзінің қайғысын түкке керексіз ескі дуалды қыйрату ар- 
кылы таркаткан кескінін аңғартты. Сіркіреп жаңбыр жауа баста- 
ған кезде, Моте жаңбыр жаңа мәлімен басындағы кауырсындарын 
бүлдірмеу үшін ағаштың түбінен өзіне орын сайлап алды.

Мотенің Гумбудегі достары келді. Олар өздерінің кайғырған- 
дыктарын білдіру үшін сыйлықтар (табирлер) алып келген көрі- 
неді, сыйлықтарын өлген әйелдін лашығының табалдырығы ал- 
дына әкеліп қойды. Табирлерді үйіші адамдары лезде жыйысты- 
рып алды.

Моте күні бойына, тіпті кешке қас қарайып ымырт жабылған 
кезде де, ерсілі-карсылы жүріп, «аламо-амо» деген сөзбен баста- 
латын өлеңін сарнап айтумен болды. Менің түсінуімше, болжау- 
мен айтқанда, ол былай дегендей: «Күн әлдеқашан батты, ол бол- 
са әлі қайтқан жок; кас қарайып барады, ол әлі келген жоқ; мен 
оны шакырсам да, ол енді маған кайтпайды» деген сыяктылар бол- 
уы керек.

Өлікті қайтадан лашыкка кіргізді, әйелдер тағы да кезектесіп 
сарнап, қолдарына булғактатып от устап, өлік жатқан сәкіні қор- 
шап отырысып алды.

Бонгуға түнде келгенімде де осы керіністің үстінен шыктым: 
әйелдер лашыктың ішінде және оның кіре берісінде, еркектер — 
алаңда от маңында күзетте отыр. Түнде бірнеше рет барумның
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дауысын естідім, оған әлдекайда алыстан, тау жактан екінші барум 
жауап кайырды (мен ол барум Бурам-Мана деревнясынан шык- 
ханын кейіннен білдім).

31 май
Ертеніне Бонгуға келгенімде журттын көңілі мүлдем өзгеріп 

калганын байкадым. Адамдар «ингидің» әзірленгенін күтіп бір-бі- 
рімен қызу сөйлесіп отырды. Узыннан-узақ жағылған оттың үстін- 
детурған қумыралардың көптігіне, таро мен ямсанық үйме-үйме ка- 
быктарына карағанда, қонақасы әбден мол болатын сыяқты, таро 
иен ямсаның кабықтарын бірнеше шошка корсылдай жеп опырып 
барады.

Барлығы да түнде әзірленіпті. Маған өлген әйелдін туған жері 
және оның жакын туысқандары туратын Буран-А\ананың адамда- 
ры «гамбор росарға» (корзннаны байлауға) келуле тиісті, кәзір со- 
ларды күтіп отырмыз деді.

Мен лашыкка бардым, онда әйелдердің өлікті «губтан»' жа- 
салған қутыға байлап салып койғанын көрдім, бірақ өліктін басы 
элі де көрініп тур. Гамборға таяу келгенімде, мен кеше өліктің 
мойнына тағылған барлык әшекейлер мен моншактарды шешіп ал- 
ғанын байқадым; тіпті жаңа маль да қалдырылмапты, тек бірне- 
ше ағаш жапырақтарынан баска гамборға ешнәрсе салынбаған 
көрінеді.

Жантүршігерлік айқайды естіп, мен лашыктан шыктым. Бул 
таудагы Буран-Мана деревнясының бір топ адамдарының дауысы 
болып шықты, олар айкай салып, жауынгерлік ишара білдіріп, ке- 
шегі Горендудың адамдары сыякты алаңға жан-жақтан жүгірісіп 
келді, бірақ олардың айкайы қулакты тундырғандай ащы еді. 
Олардың соңынан Буран-Мананың әйелдері келді; олар тура 
едік жатқан лашыкка айкайлап жылап жетіп барды. Буран- 
Мананың адамдары бүгін үйлеріне кайтуға тиісті болғандықтан. 
Бонгудың адамдары, бул жерде жемей өздерімен бірге алып кету- 
гетиісгі болған конакасынан оларға бөлін беруге асықты. Бул үшін 
орбір табирге банан жапырақтары салынды, ал оның үстіне пісі- 
рілген овощьтар мен бір кесек шошка еті койылды, муның өзі 
олардың бәрін бір үлкен түйіншек етіп орауға қолайлы болцы, бу- 
дан кейін келген еркектердің санына сәйкес (олардың бэрі дерлік 
өлген әйелдің туыскандары) оралған әрбір түйіншекке іүрлі буй- 
ымдар: табирлер, мальдар, тағы баска заттар косылды.

Біраздан кейін Буран-Мананың жергілікті екі адамы өлік са- 
лынған гамборды лашықтан алып шықты; бул кезде гамбордын 
жанына журт жапыірласып толып кетті, әйелдердің сарнаған да- 
\ысы бурынғыдан да үдей түсті. Еркектер өліктің сүйегі салынған 
корзинаны байлаумен шуғылданды. Корзина бамбук таяққа бай- 
ланғаннан кейін оны екі жағынан екі еркек ыйығына салып көте- 
ріп алды, ал енді бір екеуі ротангпен* 2 корзинаны мықтап байлады.

• Г у б — қурма жапырактары.
2 Р о т а н г  — өрме курманыц майыскыш сабағьі; папуастар оны жіп ор- 

нына колданады.
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соншалықты кысып байлағандықтан корзнна ықшамдалып кіші- 
рейді.

Әйелдер тоқтаусыз зарлап, шыркөбелек айналып, үйірліп билей 
бастады. Олар әдеттегіше арт жактарын булғандатып, окта-текте 
токтай қалады, кейбіреулері гамборды колдары.мен тырнап сыйпа- 
лайды, муның өзі аймалағандыкты бейнелегендей, сөйтіп жүріп 
булар саналуан дауыспен жоктау айтты. Бул топтар гамборды 
қайтадан лашыкка кіргізіп, сүйекті уйелдін өз бурышындағы бө- 
ренеге іліп Койды. ойелдер тобы кезектесіп ауысып отырды. Дәл 
осы кезде Буран-Мананың еркектері өздерінің үлесіне тиген ко- 
нақасылар мен мираска қалдырған мүліктерді әйелдеріне көтергіп. 
келген кездегіден әлдекайда тынышырак дауыспен үйлеріне асы- 
ғыс-үсігіс кайгып кетті.

II Ш ГІ ь
2 июнь

Танертең үлкенді-кішілі барлық жергілікті адамдардың бетіне 
сызыкша салынғанының үстінен шыктым. Кейбіреулерінің бетінен 
баска, бүкіл көкірегі кара бояумен боялған; баскаларының көкіре- 
гінен баска колы да, аркалары да, ал өлген әйелдің күйеуі Моте- 
н;ң бүкіл денес: іқара бояумен — «кумумен» — боялған.

Маған бул шыймай әшекейдің бәрі кеше кешке істелгенін Бонгу 
мен Гумбудың барлық адамдары өз деревияларынан аяк аттап еш 
кайда шыкпағанын, тіпті ешкімнің де жумысқа бармағанын айтты. 
Еркектер кеу ішіп, табирден тамақ жеумен шуғылдануда, әйелдер 
лашыктың жанында бүкшендеп жүр, олардын бәрі үстеріне куму 
жағып алған, бәрі де ешкандай әшекейсіз, пештен шыққандай 
қап-қара.

Мен барлык адамдар кара бояу жағып алғанын көргеннен 
кейін Мотенің жанына келіп, куму сурадым, маган оны көзді ашып- 
жумғанша әкеліп берді. Мені коршап алған жергілікті адамдар- 
дың куаттауымен шынашағымды батырып аздап куму алдым да, 
мандайыма кішкентай кара сызык салдым. Моте колымды кысып: 
«э аба», «э аба» деумен болды, жанжақтан менің бул әрекетімді 
куаттаған дауыстар естіліп жатты.

Мен Мотеніц лашығына кірдім, биіктігі екі метрлік, кокос жа- 
пырақтарынан істелген үлкен цилиндрдің, гамбор асып койылған 
бурышта турғанын байкадым. Жапырактарды ығыстырып кара- 
ганымда, гамбордың дәл кешегі калпында бағанада асулы турғанын 
көрдім, ал цилиндр оның айналасына шымылдық сыяқты ілініп 
қойылғаньі көрінеді.

Лашыктың ішінде екі жерде лаулап от жанып тур, бул дурыс 
та еді, өйткені, шіри бастаған өліктің исі шыға бастаған еді.

Горимуға салхат

Богатидегі Коды-боронын лашығының жанындағы барленін үс- 
гінде кешкі тамак жеп огырып, мен үй иесінің әңгімесіне күляк 
койдым, ол екінші бір деревнддан жаңа ғана кайткан өзінін бала-
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сы Урмен бірге лашықтың табалдырығында отырды. Олар ақырын 
сөйлеп, бетель шайнап отыр, сондьщтан мен өзімнін атымнын бір- 
неше рет кайталағанын еетісем де, олардың ешбір сөзін түсінбе- 
дім десем де болар.

Мен кешкі тамағымды ішіп болып, барладан түстім де, дерев- 
няны аралап шықпакдіы болдым, Коды-боро жеңімнен устай алып 
мені тоқтатты.

— Маклай, Горимуға сен барма.
— Мен Горимуға бзра жатқаным жоқ; меп ертең Маклайдыц 

таліне қайтамын.
— Бул жаксы екен — деді Коды
— Неліктен мен Горимуға бармауға тиістімін? — деп сурадым 

ыен.
— Горимудың адамдары нашар адамдар,— деді Коды.
Бул жолы мен осы жауапты қанағат еттім, өйткені қараңғы 

түсюенге дейін мен бірнеше бағытты белгілеп, Мана-боро-боро жо- 
тасының бірнеше шыңынын қурылысын анықтамакшы болдым, осы 
арадан күннің еңкейгеніне карамастан жота жақсы көрініп тур еді.

Караңғы түскеннен кейін лаулап жанған оттарды аралап жүріп 
турлі таныстарыммен сөйлестім де, түнде жататын буамбрамра 
ма кайтып келдім, Коды-боро оттың жанында бүкшеңдеп жүр. Мен 
барлаға жука одеяло төседім, бамбукті тауып алып, онын үстіне 
шешкен киісидерімнің бәрін койдым да, уйықтауға әзірлендім, яғнк 
аяк киімімді, шулығымды, тағы баскалаоын шештім. Будан кейін 
Коды-бороны шакырып алып:

— Неліктен Горимудың адамдары борле (нашар)?— деп су- 
радым.

Коды міңгірлеп айтқысы келмеді. Мен оның қолына бірнеше 
шөкім темекі устата салдым.

— Коды, сен білгеніңді айт, ойтпесе үйге қайтамын да, қайы- 
ғыма мініп алып, тура Горимуге тартамын.

— О, Маклай, Горнмуге бара көрме! Горимудың адамдары өте 
нашар адамдар.

— Сен неліктен екенін айтсайшы? Бүгін саған Ур не деді?
Коды менің тыныштық бермейтінімді көргеннен кейін естігенін

айтуға тырысты.
Әйелінің туысқандарыма барып, деревнядан кайтқан Ур Гори- 

мудың жергілікті екі адамын кездестіргенін айтты; олар менің 
үііімде нәрселерімнің көп екенін, егер Бонгудың адамдары мені 
өлтірсе, барлығын өздері алуына болатындығын, Горимудыц екі 
адамы мені өлтіру үшін Маклайдың таліне эдейі көшіп баратын- 
дығын жэне нэрсені көтергендерінше алып кететіндіктерін айтып. 
мен жайында әнгіме етіпті. Коды Горимудың адамдары «борле» 
деп, менен олардың деревнясына бармауымды сурап отырғаны- 
ның себебі де осында екенін жаңа түсіндім.

— Ал Маклайды өлтірм-акші болатын бул Гсцримудың екі 
адамының аты кім екен? — деп сурадым мен.
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— Біреуін Абуи, екіншісін Малу деп атайды, — деп жауап 
кайырды Коды.

Мен оған тағы да бір шымшым темекі бердім де, уйкы келіп 
отыр дедім. Коды сөйлеп отырған кезде мен әрекет жасаудынжаңа 
жоспарын ойладым. Мен өзіммен таныс болғандыктарына бірталай 
уакыт болса да (бірак Горнму адамдары менің алғаш рет келген 
кезімде маған бір-ак рет келген болатын, сондыктан мені жете біл- 
меулеріде мүмкін) мені өлтіруге әрекеттеніп жүрген адамдардын әлі 
де бар екендігіне тандандым. Мені аттіремін деущілер бол- 
ған болса, ол үшія олардын жеткілікті уакыты да болды, сан рет 
сәттіжағдайлар кездескен болатын. Шынына келгенде мен олар- 
дын мунысының растығына сенбедім және ол адамдарға ыңғайльі 
бір кезде кездесе қалған күньің өзінде де, атар маған ашыктан- 
ашык шабуыл жасай алатындыктарына сенбеймін; ал мені ла- 
шықтың жанында андып турып, садак немесе найзамен атып өлті- 
ру атардың колынан келеді ғой деп те ойладым. Ен жаманы, мені 
өлтіретіндіктері туралы ойларын өзіме ашыктан-ашык айтуы әжеп- 
тәуір ойға калдырды; мунын өзі менің ен жакын көршілерімнің 
есіне де дәл осындай ойларды түсіруі мүмкін. Кенбіреуінің онын- 
да: «Маклайды Гориму адамдарының өлтіріп, оның заттарын та- 
лап әкететін күнді күтіп отырудың кажеті не? Муны өзім істеп 
көрейін, сонда онын нәрселері менікі болмай ма?» деген пікірді 
тудыруы да мүмкін.

Уиыктап бара жатып, мен егер жаксы тынығып алсам, тіпті 
дәл ертең Горимуға өзім барайын деп уйғардым.

Түні бойы жаксы уйыктағанмен, тан атпай турып ағаш басына 
шығып алып, шакырған кораздардың дауысынан оянып кеттім. Ке- 
ше ішіп бітірмеген шөлмектегі суык шай, түнгі тамактан калкан 
бірнеше түйір суық таро менің таңертеңгі тамағым болды. Мен 
өзімнін заттарымның көбін буамбрамраға калдырып, жағдай әлде- 
калай болады деген оймен арқаға асатын кішкене капшыкты ішін- 
дегі түрлі усақ-түйек заттарымен бірге ак жіппен айкыш-уйкыш 
байлап тастадым. Тек одеяло мен бірнеше түйір таро ғана алып, 
жолға жүріп кеттім. Мен жол-жөнекей көргендерімді айтып жат- 
паймын. Сағат он бірлер кезінде күн күндіре бастады. Киор 
өзенінен малтып өтуге тура келді. онын суы менің белуарымнан 
келді, тағы бір таяз жылғадан өттім. Аяккиімді шешуге корык- 
тым, өйткені егер шеше калсам мүлде шьиткылдап су болар да, 
кайтадан кнюім кыйынға түсер деп онладым. Жағаның кейбір 
жерлерінде топырактың орнына усак қумды тастар кездесіп отыр- 
ды, булар жалаңаяқ жүруге ешбір мүмкіншілік бермеді. Бір жерде 
жиекті жағалап кететін шығар деп сокпақ жолға түстім, бірак ол 
сокпак орманның ішіне карай сіңіп кетті, сондыктан маған екінші 
біреуіне, будан кейін үшіншісіне бурылып түсуіметура келді. Екін- 
ші бурылыста кайтадан теңізді көргеннен кейін, адасып кеткен 
екенмін деп ойладым. Сағат үніке айналған кезде мен осы жерде 
отырып, алып шыккан тароны жеуге уйғардым. Гориму кашык 
емес еді, алайда мен оған сағат бестен ертерек барғым келмеді.

Есімнен тарс шығып кеткен, бірак та өзіме өте қолайсыз бір
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жагдайды ссіме түсірдім: Гориму диалектісі маған таныс емес еді, 
Бонгу диалектісін білетін адамдар ол жердеп табыла қояр ма 
екен. Алаііда, кері кайтуға кеш болып қалды, ендігісі тек тәуекелге 
бел байлау, одан басқа шара жос.

Дем алдым да, одан әрі жүріп кеітім. Жағаның едәуір жерін- 
де мангровый' өсімдіктері өсетіндіктен дәл сол күні деревняға же- 
тіп конуымның өзі екіталайға айналды, бірак менің бакытымэ 
карай ждғада жиекке шыгарылып тасталған қайық жатыр екен 
және орман ішінен дауыс естілді.

Мен жергілікті адамдардың қайтып келулерін тоса туруға уй- 
гардым: Өздерінің қайығына қайтып келген олар, мені көргенде 
ан-таң болып қалғандығын суіреттеп айтып беру өте қыйын еді. 
Олар тура кашуға әзір турғандай болып көрінген соң, мен үш 
адамның ішіндегі ең карт біреуіне тез жетіп бардым.

— Сендер Горимудың адамдарымысыңдар? — деп сурадым 
Бонгу диалектімен.

Жергілікті адам басын көтеріп ишара етті, муны мсн солай де- 
ген жауап деп түсіндім. Мен өзімнің агымды айттым да, Гориму- 
ды көру үшін келе жатырмьш және мен сендермен бірге жүремін 
дедім.

Жергілікті адамдар жаман сасып калды, бірак көп узамай 
естерін жыйды, өйткені өздеоі де үйге қайтуға тиіс болғандықтан 
менен булай оңай қутылатындыктарына өздері әжептәуір куаныгт 
калған сыяқты болып көрінді.

Мен оркайсысына аз-аздан те.мекі бердім, будан кейін жүріп 
кеттік. Мен ойлағаннан гөрі деревня едәуір кашық болып шыкты 
Біз деревияға келіп жеткенде, күн едоуір еңкейіп калып еді. Жер- 
гілікті адамдар менін ак шляпам мен ак жекетімді алыстан-ак 
байқапты; олардын көбі карсы алуға шықты, ал өзгелері біресе 
теңізге жүгіріп келіп, біресе кайтадан деревняға кері кайтуда 
болды.

Мен өзімнің серіктеріме тағы да темекі мен бір-бірден шеге бе- 
ріп, жағалауда өзімді карсы алған жергілікті адамдармен бірге 
деревняға карай жүріп кеттім. Олардын бірде-бірі Бонгу диалек- 
тінде сөйлсй алмайтын болып шықты, буған қарағанда, бул диа- 
лектіге жете түсіне алатындары бар екендігіне күмәндендім. Сон- 
дықтан алғашқы қауымнын тілімен сөйлесуге — ым жасауға мәж 
бүр болдым. Мен бір колым.мен карнымды басып, содан кейін сау- 
сағыммен ауызымды көірсеттім. Жергілікті адамдар тамак жегім ке- 
ліп турғанын түсінді, өйткені карттардың біреуі бірнәрсе деп еді, 
көп узамай кешкі тамак озірлеуге кіріскендерін аңғардым. Будан 
кейін колыммен бетімді басып, басымды бір жакка кыйсайттым 
да: «Гориму» дедім, менін бул ишарам осында уйыктаймын де- 1

1 Мангровый—тропика теціздері шыганактарыныц аласа тунба топырақты 
жиектерінде және өзендердіц батпакты сағаларында өсетін агаштар мен бута- 
лар. Лгаштардыи сабагымен буталарына өрмелеп өскеи көптегеи әуе тамыр- 
лары мсн шым-шытырық шырмауыктар мангровый ормандарында адамдар жү- 
ре алмайтындай қыйындықтарға кездестіреді.
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генді білдіру болатын. Менін муныма да лезде түсінді, өйткені 
іле-шала буамбрамраны көрсетті.

Менің бірінші кезекте турған міндетім жергілікті адамдарды ты- 
ныштандыруым керек еді, бірак олармен түсінісу менің колымнан 
келмеді, муның үстіне, менің ойда жокта келуім олзрды таңдандыр- 
ған сыякты. Мен өзім үшін ешкандай кам жасауыма тура келмеген- 
дігіне өте қуандым, өйткені аш жатпайтынаығыма және түнді ашық 
аспанның астында өткізбейтіндігіме (безгегім устауынан қорыккан- 
дыктан тек лажсыз жағдайларда ғана болмаса, далада жатпай- 
мын) әбден көзім жетті.

Мейлінше ашыккандыктан, мен тамак салынған табирдің те- 
зірек әкелуін асыға күттім, сондықтан Бонгу диалектісін жаксы 
білетін адамның келуіне ешқандай мэн бермедім. Жергілікті адам 
әкеліп берген тароны опырып жей бастадым, бул Жаңа Гвинеяға 
келгелі өте көп жеген тамағым болар деп ойлаймын.

Қарнымды тойдырып алғаннан кейін, өзімнің Горимуға келген- 
дегі басты мақсатымды еске алдым да, мен тілмаш бола алатын 
адам табылғандықтан жергілікті адамдармен сөйлесуге қолайлы 
кезен енді келді деп ойладым. Мундай адамды тез тэүып ал- 
дым, мен оган Гориму адамдары.мен әңгімелескім келетіндігін жә- 
не олардың маған не айткысы ке.четіндіктерін білгім келеді дедім.

Оған Горимудың басты адамдаірын дәл казір шакырып кел 
дедім. Менің тілмашым шакырған бір топ адам буамбрамра есігі- 
нің алдына лык толды. Тілмаш, ақырында, маған Горимудың бар- 
дық адамдары жыйналды деді.

Мен буамбамраның ішін жарык ету үшін тіл.машка отка кур- 
ғак жанкалар таста дедім. Ол муны орындағаннан кейін, келген 
адамдарға жарык түеіріп турған оттын жаныидағы барумға отыр- 
дым. Тілмашка айткан менің алғашкы сөздерім мынау еді:

- -  Абуи мен Малу осында ма, жоқ па?
Муны айтудың алдында олардың атын умытып қалғандықтан 

койын дәптеріме карауға мәжбур болдым, өйчкені кеше кешке мен 
олардың атын каракөленкеде жазып алған б^латынмын. Мен бул 
екі адамнын атын атағанда, жергілікгі адамдар бір-біріне карасты, 
бірнеше секунд өткеннен кейін ғана Абуи осында деген жауап ал- 
дым.

— Малуды шакыр!— деп жарлык бердім.
Оны шакыру үшін біреу жүгіріп кетті.
Малу келгеннен кейін, мен орнымнан турдым да, Абуи мен Ма- 

луга өзімнің кареы алдымдағы оттын дэл жанынан екі орынды 
көрсеттім. Олар мен көрееткен орынга жасканиіактап келіп отырды, 
будан кейін мен тілмашка кыскаша сөзімді айттым, ол меніп 
айткан сөздерімді дәлме-дәл аударып шықты. Сөзімнің мэзмукы 
шамалап айтканда төмендегіше болатын.

Кеше Богатидін адамдарынан Горимудың екі адамы—Абуи мен 
Малудын мені өлтіпгісі келет;чдігін естіп, бул адамдарлы өз кө- 
зіммен кору үшін Горимуға келдім, ^мен екеуіне алма-кезек кара- 
ғанымда олар тер:с анналып кетт:). Бул жақсы нәрсе емес, өйткені 
мен Абуиға да, Малуға да Горимудың адамдарының ешкайсысына
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іа шяяат істегеяш жок. Бога^мден Горимупе жаяу келгенцктч^н 
мея кәзір өте катты шаршап калыппын және >т\ь;к~ағым келіп 
атыр. кззір жатамын, ал егер Абуи мен Малу мені елтіргіеі челсе
ійьштал жаткан кезде в.тгрч.тер.не бслальі. вйтчені Горим> тен та.ч 
гртеа кегіп кала.чын.

Акырғы сөзімд: айтып болғаннан кейін. чен барлаға шыкіым 
іа. одеялсға ораньл жатып калдым. Менін соаім оларға каттъ. 
әсер етсе керек. Өйткені уныктап бара жатып. мен.н атымнын б а 
зеше рет кайталанғанын, дауыстап сейлескендерін естід м Гыны; 
Стахтзн а.тмай. әлденеше рет ояныл кетучев бо.лдым. бірак $ч- 
жергі.т;кті аламдардан корыккандык емес еді. тегі, м\нын себеб 
гзмакты тьгм чвп жегендігімде болуға мүмк;н. адетте мон тамакты 
кеп жеуден сактанатынмын.

Әрине. екінші күні танертен мен аман-есен шыктым. Горимч ден 
<етер кезі.мде Абун зжелтәуір үлкен шошканы маған сыйлыкм 
тартты. Малумен екеуі. тіпті Богатигз дейін емес. Маклайдын та.і 
зе дейін апарып салатындыктарын бидірді.

Бул уакыйға дерезяядан деревняға аныа болыл тара ■ «тті. м\ 
зын өзі жергілікті адамдарға зор әсер етті.

н ю д ь
II и>о.іь

Бонгудын адзмдары маған Вангумнын олгенін хабарлады. Ол 
Горендудын жергілікті адамы. жыйырма бес шамасындағы жігіт 
болатын. Бангум күшті және денсаулығы жзксы адзм еді. кенет 
ауырып, екі-үлп күннен кейін ойламаған жерден оліп кетіпті.

Мебли маған онын өлімі Бонгу мен Горенду деревняларында 
улкен әбігерленушілік түғызды деді. Кайтыс болған адамнып 
ағалары мен туыскандары Бонгу мен Горендудын барлыкер ааама 
тына таулы деревнтитардын біріне шабуыл жасайык деп порменд' 
үтіт жүргізіп жүрген керінеді.1

Бул уакыйға туралы еетігеннен кейін мен тауға жорык жасауға 
жол бермеуге уйғардым. Алайда. жағдайды татык анықтап шуғыл 
шара колдануды кейінге калдыра турдым.

15 икуіь

Кеше кешке мен өзімнін жоспарымды жүзеге асыруға кажетгі. 
колайлы жағдайды естідім: Бонгу мен Горендудын адамдарьі 
<оним> әзірлеп, жас жігіттің өліміне себепші болған, Ванғумнын 
кас жауы болуға тніс деген адамнын немесе бул кас аламнын »ке

1 «Папуастар арасында болаіын талас-тартыстар, -деп жазады Мик.пхо 
- Маклай өзінін ғылми мақалаларының бірінде, кездейсоқ қаааға душар 

болған адамнын душпандары алдын ала әзірлеген «оним* ден аталатын нәрсе 
ден болады деп түеінгендіктен келіп шығады... Жергілікті адам нліеннеи кейін 
туыскандары «онимді* кай деревняда, кім азірлегеиі туралы талкылап бас. ко 
сады... Өлген адамныц барлық кас адамдарын тізбектеп, узақ уакыт кеқесечі 
муның үстіне өздерінің жеке бастарынын душпандарын да естен шығармайды 
Акырында кас адам туратын деревня белгілі болады; влімге кіналілер табы 
лады; жорык жоспары жасалынады. одактастар іэдестіріледі, тагы басқалар 
уйымдастырылады.*

1611 7 —  Миглухо-Мяклай. Саяхат



сінің дәл қай дерев- 
няда туратындығы 
жайында өзара еш- 
қандай келісімге ке- 
ле алмайтындығын 
естідім. Бул келісиеу- 
шілік, алайда. олар 
кек алудың қарапа- 
йым әдісін тапқан 
көрінеді: олар ең әуе. 
лі бір, содан кейін 
екінші бір деревняға 
шабуыл жасамакшы 
болып келіседі.

Соғыс бола қад- 
ғанда менің одақтас 
болуымды өтінгелі 
келген Бонгудың ел- 
шілеріне мен үзілді- 
кесілді бастартып 
жауап бердім. Кей- 
біреулері бізге кө- 
мек бер деп мені үгіт- 
тей бергеннен кейін, 
мен байсалды түрмен

даусымды каттырак шығарып былай дедім:
— Маклай балал кере (Маклай жетер, болды енді! — деп айтпа- 

ды ма сендерге).
Менің бул сөзімді естіген соң елшілер тайып турды.
Қейіннен маған не айтар екен деп Горендуға бардым. Мен он- 

да азғана адамды кездестірдім; олардың барлығы да Мана тамомен 
болатын келешек соғыс туралы әңгімелеуде.

Мен Вангумның лашығына кірдім. Бурышта, барланың жанын- 
да, гамбор асып қойылған; одан сәл оріректе лаулап от жанып жа- 
тыр, оның жанында, жерде қайтыс болған адамның жас жесірі 
отыр, ол бүкіл денесіне бояу жағып алыпгы, үстінде түк киімі жок 
деуге болады. Лашыкта менен басқа адам болмагандықтан, маган 
к.арап жымыйып күлді, оның жүзінен кайғы білінбейді. Шамасы, 
қайғылы жесір болып көріну, оның эбден ішін пысырса керек. Мен 
одан, оның Вангумның ағасына әйел болатындығын білдм.

Мунда өзімнің ойыма алып келген мақсатыма жете алмай, үй- 
ге қайттым, жолда Вангумның окесін көрдім, ол жағалауда өзі- 
нің өлген баласының жап-жаңа кайығына от қойып жатты, Ван- 
гум бул қайықты өзінің өлер күнінен бірнеше күн бурып істеп 
болған еді; қарт оны мүлде жоймақшы яғни оны өртеп жібер- 
мекші болып жатыр.

Оның баласының кегін алу үшін соғыс шығармакшы болып 
жүрген адамдарға, менің токтам айтып жүргенімді естіген карт ма- 
ған сусты зілменен карады.
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Бірнеше күн өтті. Тау деревнясына жорык жасалмаіы. 'Л\ны 
«енің араласуымнан болды деи алмаймын, эншейін. бул жолы ек 
деревнянын оны бір жерден шыкпай калған болуы керек

Бүгін сагат үш кезінде мен верандада бірнәрсе жазып отыр едім. 
кенеттен ентігіп Сате жетіп кетді, маған Вангумнық кіші ініеінік ке- 
нет өлгенін Бонгудың адамдарынан естігснін айтты. Қыека уакыг- 
тын ішінде туыскан екі адамнын бірдей каза тапканынан клуыпте- 
ніп. мен мунын шындығын біліп келу үшін Меблнді деревняға тез 
барып келуге жумсадым.

Ол кантып келіп \*аған мыналарды айтты. Тацертең. Вангум 
нын інісі, тоғыз-он жас шамасындағы ербала Туй. әкесімен және 
Горендүдың баска адамдарымен бірге балык аулач үшін Габене\ 
өзеніне барады. Ол жерде баланыц саусағын үлкен жылан шағып 
алады: удың тез әсер еткендігі сонша, зәресі ушкан әкесі баланы 
көтеріп алып, кейін каран жүгіре жөнелген көрінеді. бірак тепев 
няға жеткенше бала нашарлап. атім халіне жетіпті.

Керек-жарактың бәрін. яғнн. ланцет. нашатыр спирті. марганеи 
калий мен жара байлайтын заттарды алып, Горендуға асыгыс ж\ 
ріп кеттім.

Урур-И-дің манында Горенду жактан мейлінше обігсрленіп жү 
гіріп келе жаткан Ион мен Намуйдан Тун бейшаранын жана гана 
өліп кеткенін, енді Л\ана-тамоның лашықтарын (таудағы дерсвня 
ның адамдары) өртеуге бару керек деп турғанын естідім.

Баланың өлімін хабарлаған барумнын бірнеше рет соккан да\ 
ысы естілді. Мен жағаға шыкканымда артымнан жүгірген жанс 
дауыс кылған әйелдер куыл жегті. Деревняда қатты толку бар: 
катуланған еркектердің борі, неге екені белгісіз, колдарына бір-бір 
кару алыпты. Айғай-шу көтерген әйелдер одеттегі тыныш жене 
жым-жырт деревнянын бейнесін мүлде өзгертіп жіберген. Барлык 
жерде бір-ақ сөз —«оним» меи «Мана-тамо барата» (таудағылар 
ды өртеуге барамыз) деген сөздер гаиа естіледі.

Айналасы екі аптаның ішінде бір деревнядан. онын үстіне бір 
үйден болған екі өлім екі деревня адамдарының үрейін ушмрып 
жіберді, бәрін де қаһар, кек алу сезімі билеген. Тіпті, ец тыныш. 
бурын сөйлемейтіндердің өзі муны жасап жүрген таудағы дерсвня 
лардын бірі, Вангум мен Туй бірінен сон бірі неге өледі, егер тсз 
ден тауға жорық жасап, буған тыйым салмаса, Горендудын барлык 
адамдары кырылыгі калады дегенді қыза-кыза сөйлсйді.

Гнді соғыс болмай калмайтын сыякты. Қарттар да. балалар да 
тек соғыс туралы сөйлейді; бәрінен гөрі көбірек бақырып-шақырыч 
жүргеп әйелдер. Жастар кару-жарағын тәртіпке кедтіріп, әзірлем 
жүр.

Менің еогысқа қарсы екенімді білетін деревнядағылар маган 
алара қарайды; болған апатқа мен кіналы сыяқты, кейбіреулері тіи 
ті өштесіп те жүрген сыяқты. Тек Туй қарт қана маган бурынгы- 
сынша жылы шырай көрсетігі, тек ренініті түрде басын шайкап коя- 
ды. Енді Горендуда мен істейтін шаруа жоқ еді: адамдар мейліи 
ше желіккен, менің сабыр айтканымды тындайтыи еш кансысь: ки 
рінбейді.
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Ай жарығын пайдаланып, мен Бонгуға ең төте соқпак жолмен 
келдім. Мундағы әбігер аздау болғанмен де, едәуір көлемді еді.

Саул Мана-тамоға жорык жасаудың кажеттігі жөнінде мені 
сендірмек болды. Оның дәлелдері мынадай еді: соңғы уакыйға
сонимның» ісі, егер олар (Бонгу тамолары) Мана-тамоларын курт- 
паса, Мана-тамо буларды куртады.

Мен тіпті өз үйіме кайтып келген соң да, оним туралы эңгіме 
цен кутыла алмадым. Сале маған Ява аралында онимді «доа» деп 
атайтынын айтты, өзі оның күшіне сенетін де көрінеді. Мебли Пе- 
лау аралындағы «олай» да оним сыякты екенін айтты. Онимнін 
әсерінен адамдардың өлетіндігіме ол да шек келтірмейді.

24 июль
Таңертең мен Горендуға жүріп кеттім. Жергілікті халыктардын 

гүрі кешегіге карағанда әлдекайда тынышырак, бірақ бурынғы 
сынша көңілсіз екен. Бүгін тіпті Туй да катуланып алыпты.

— Горенду басса (Горенду курыды), — деді Туй маған колын 
усынып.

Мен Туйдан оним дегеннің не екенін түсіндіруді өтіндім. Туй 
Мана-тамо Горенду адамдарының жемей калдырған таросын не- 
чесе етін есебін тауып қолға түсіріп алып, бөлшектеп тураған да. 
іуғалап өргеген дегенді айтты.

Біз өлік жаткан және еркектер мен әйелдер толып отырған 
лашыққа бет алдық. Балалар мен әйелдер әбігерге түсіп, алды- 
артына карамастан ағаш арасына қаша жөнелді. Мен не болып 
калғаңын түсінгенім жоқ, үлкен топты күтіп отырдым, бірак топ- 
тың орнына бір ғана адам келді, ол «мунки-айды» (кокос жанға- 
ғының үстінен жэне бүйірінен тесілген кабығы) дамылсыз үрлеуде 
Ол ыскырған күйінде өлген бала Туй жаткан лэшыктың есігі жа 
нынан зымырап өте шықты, елікке бір карады да, кайта кетті. Му 
мың нендей мағнасы бар екендігін мен түсінбей-ак кеттім.

Ыскыру токталған кезде, әйелдер қайта оралды да, өлікті үйден 
алып шықты. Бугай карт ақ бояумен (известь) оның маңдайын 
сүртті, сол бояумен мурынының үстін бояды. Денесінің калған 
жері кумумен (қара бояу) майлаулы еді. Қулағына сырға тағы 
лыпты, мойнына алқа ілінген. Бул мерекелі жасаудың үстіне Бу 
гай қарт әтештің ақ қауырсыны кыстырылған тағы бір таракты 
өліктің шашына түйреді. Содан соң өлікті губқа орай бастады. Бі- 
рак бул уакытша, өйткені, «гамбор росар» (корзина байлау) мун- 
да емес, Бонгуда жасалуға тиісті еді. Туйдың ағасы Сагам өлікті 
иыгына салып алды, губты сүйектің астына салды, бүдан соң Бон 
гуға баратын сокпак жолға түсті де, аяндап жөнелді. Мүның соңы 
нан бүкіл топ ерді.

Мен бірнеше жергілікті адамдармен бірге жерлеушілер тобына 
ермей баска жолмен кеттім де, Бонгу алаңдарының біріне олармен 
бір мезгілде келіп жеттім. Мунда келген соң әкелінген губтан кор 
зина әзірленіп ішіне өлікті салды да, оның үсті басындағы әшекей 
лердің бірде-бірі алынған жок, өліктің басына қапшык капталды.
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Өліктін жакын туыстарынан бірнеше 'ер адамдар корзннаны 
байлап болғаніна, қараға боялған біртоп әйелдер дауыстап жылап 
билеп жүрді, бул кезде олар бөкселерін мейлінше булғаңдатып. 
корзннаны колдарымен сыйпай береді. Өліктің анасы Каллольдын 
кыймылдары бәрінен ерекше: ол біресе тырнағымен жер тырнап. 
біресе корзинадан устап турып, байбалам салып сарнауда.

Будан кейін гамбор Сагамнын лашығына кіргізілді. Баскалар- 
нен катар, маған да оним усынды, бул біздің еш кайсымызда ба- 
кытсыздыкка ушырамауымызға карсы колданылған шара еді. 
Онимнің калай болатынын білу үшін мен уеынғандарын қабылдау- 
ға келісімімді бердім. Қатысушылардың бірі — Ион менің және 
баскалардың алаканына өзінің онимын түкірді, сонан соң біз қо- 
лымызды жуу үшін топталып теңізге карай жүрдік. Туй карт 
мені жер сілкіндіретін, сөйтіп таудағы барлык деревняларды кый- 
рататын, біракта жағада туратындарға ешкандай зыянын тигізбей 
гін «Маклайдың онимін» жасап беруге үгіттеді.

Сол күні кешке мен Горендудан барум даусын естідім. Ол жак 
тан келген Мебли мені оятып, жасырын түрде Мана-тамомен (тег 
Теньгум-Мана болар) соғысу мәселесі шешілді, тек ол жөнінде Мак 
лайға ешнәрсе айтпауға келісілді деп хабарлады.

Бул жерде болатын соғыста кантөгіс онша көп болмағанымен 
(өлушілер аз болады) өте узакка созылады. Көбінесе бул соғыс- 
тар жеке вендеттаға' айналып кетеді, соның салдарынан обігерші- 
лік күшейіп, бітім жасау мейлінше узакка созылатын. Соғыс кез- 
дерінде көптеген деревнялар бір-бірімен мүлде араласпай кояды^ 
Әрбір адамның ойында біреуді өлтіру, не болмаса, өзінің өлтіріле- 
гіндігі туралы үрей ғана жүреді.

Менің үйімнен небәрі бес минуттік жердегі Бонгу деревнясында 
болып жаткан жағдайға бул жолы қол қусырып карап отыруға 
болмайтынын мен айқын түсіндім. Менің соғыска үнемі карсы бо 
латын әдетім бойынша Туйдың ағасының өліміне банланысты бола 
тын жорыкка будан бірнеше күн бурын карсылык білдіргенімді, бул 
жолы тағы да кайталамасам, таңкаларлык, акылға конбайтьш қылык 
жасағандығым болар еді. Будаи кейінгі кездерде де мундай уакый 
ғаларға жол бермеу үшін бул жолы да үзілді-кесілді шара колда 
нуым кажет. Өзгелердің ісіне кол суғуға болмайды деген өз көз- 
карасымды әзірше буза туруға мәжбүр болдым.

Мен соғыска тыйым салуға уйғардым. Өте күшті ыкпал жаса- 
ған әрекетке одан да гөрі катты әрекет жасау керек, сондыктан ен 
алдымен, кек алу жайындағы бірауызды өшпенділікті жою керек 
болды. Жергілікті адамдардың арасында екі түрлі пікір туғызып 1

1 В е н д е т т а —туысканының өліміне өліммен кек алу «Корсика» аралынд.ч 
?зак уақыт орын алып келген. Кек алу үшін карсы тайпаның бір адамын өл 
тірмеген тайпа нәмысын жіберіп маскара болады.

2 Екі жактың да одақтастары болады; адамдар дос немесе кас екендігін 
білмейтіндіктерінен өзгелердің деревнясына баруға қорқады; деревнялар би 
тарап бола турса да, душпан жактық, одақтастары деп ойлайтын кездері де 
болады. (Миклуло-Маклайдың ескертуі).
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содан кейін алғашқы кезде ашынкандыктан туған теріс ниетті басуға 
себепші болу керек болды

25 июль

Мен көпке дейін уйықтай алмадым, содан кейін өзімнін бола- 
шақ әрекетімнің жоспарын ойластырып жатып көзім ілініп кетті. 
Таң көбелеп атып келе жатқанда қайтадан оянып кеттім. Оянған 
нан кейін тундегі пікірлерімді қайтадан ойластырдым да, кайткен- 
де де бір орекет жасау керек деген жоспарымды дурыс деп тап- 
тым, менің ойымша, осы әрекетім — ойлаған мақсатқа жеткізуге 
тиіс және осы жоспардың менің ойлағанымнан да өте күштірек әсер 
еткенін кейіннен ғана аңғардым. Ең бастысы — асықпау керек бол- 
ды. Сондықтан, шыдамым таусылып бара жатсада Бонгуға баратын 
әдеттегі уакытты (күн бату кезін) күттім.

Менің ойлағанымдай бүкіл деревняда болып өткен жагдайларды 
өздері жыйналып алып талқылап жатқан көрінеді. Жергілікті адам- 
дардың менің буған қалай қарайтындығымды білгілері келетіндікте- 
рін сездім де: «Вангум мен Туй жас және жігерлі адамдар еді, 
кәзір карт әкесі жалғыз қалған.мен, Маклай Вангумның өлімінен ке- 
йін айтқан сөзін — соғыска ешкандай жол жоқ — деген сөзін тағыда 
қанталап айтады» дедім.

Маклайдың сөзі туралы хабар лезде бүкіл деревняға тарады. 
Қөптеген адам жыйналды, бірақ мен отырған буамбрамраға тек 
карттар ғана кірді.

Олардың әркайсысы соғысудың қажетті екендігін түсіндіру- 
ге тырысты.

Жергілікті адамдарга оним теориясыныц ешбір негізсіз екен- 
дігін түсіндіріп жатудан ешбір мағна шықпас еді: біріншіден, мен 
жергілікті адамдардың тілін әлі меңгеріп кете қойғаным жоқ; екін 
шіден, қанша тырыссам да, соғыстың қажетсіздігі жөнінде еш кім- 
нің көзін жеткізе алмайтын болғандықтан мен текке әуреленіп уа 
кытымды босқа жіберген болар едім; үшіншіден, менің сөзімді ор 
кімніи өзінше талқылауы мүмкін, сондықтан бул зор қате жасаған 
дық болған болар еді. Өйткені, мен көптеген адамдардың сөзіне 
қулақ койған болатынмын. Ең ақырғы адам өзінің сөзін аяқта- 
ғанда, мен орнымнан турып, кетуге ыңғайландым, жайшылықтағы 
өзіме тән дауыспен, оған қоса жергілікті адамдардын дауыстап 
сөйлейтін әдетімен:

— Маклайдың айтары — согыс болмайды, сендер тауға жорык 
жасай қалсандар, барлығың, Горенду мен Бонгудыи барлык адам 
дары бақытсыздыққа ушырайсындар!— дедім.

Қулаққа урғандай тыныштық орнай қалды; будан кейін: «Қан- 
дай уақыйға болады?» «Не болады?», «Маклай не істейді?» деген 
және тағы басқа сурақтарды жан-жақтан жаудыра бастады.

Мен кеңесушілерді дағдарысқа салып, менің қоқанлоқымнын 
маңызын өздерің түсіне беріңдер дедім де, сурактарына кыскаша 
жауап қайырдым.

— Егер жорықка шыға калсандар, өздерін көрерсің,тер.
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Үйге кайтарда мен жергілікті адамдардың топ-топ болып отыр- 
ган арасынан өттім; Маклайдың қандай бақытсыздық жайында 
айтқандығын шешу үшін эрқайсысының өзінше ойланып отырға- 
нын дәл сол кездің өзінде-ақ аңғардым.

Мен үйімнің қақпасына жетіп үлгірғенімше-ақ карттардың бі- 
реуі мені куып жетті, ол тез жүргендіктен ентігіп, мына сөздерді 
айтуға әрең муршасы келді:

— Маклай, егер Бонгудың томалары тауға жорық жасай калса, 
тангрин (жер сілкіну) болмай ма?

Қарттың таңданарлық бул сурауы және оның абыржыған түрі 
менің Бонгуда айткан сөзімнің мейлінше күшті әсер еткендігін 
аңғартты.
» — Маклай жерсілкінеді деген жоқ, — дедім.

— Әринедеген жоқ, бірақ Маклай тауға жорық жасай қалсаң- 
дар, бақытсыздыққа ушырайсыздар деді. Тангрин — өте қауыпты 
бақытсыздық, Бонгудың, Гумбудың, Горендудың, Богатидің адамда- 
ры, барлық жандар тангриннен қорқады. Айтшы, тангрин бола ма? 
—деп жалбарынып кайталап сурады.

— Болуы мүмкін,— дей салдым мен берген жауабымда.
Менің қонағьім кері қайтты, бірақ оны жолда жергілікті екі

адам тосып алды, мен карттың былдырлап сөйлей жөнелген даусын 
естідім.

— Мен айтпап па едім: егер жорык жасай қалсақ, жер сілкі 
неді деп. Айттым ғой.

Үшеуі де жүгіре басып деревняға кетті.
Будан кейінгі күндерде мен Бонгуға барғаным жоқ. Өйткені 

жергілікті адамдар «қорыққанға қос көрінер» дегендей, менің жум- 
бағымды өздері шеше берсін дедім. Енді олардың қатты ойлана- 
тындығына, будан кейін олардын соғыска қумартуы бірте-бірте 
басыла беретіндігіне көзім жетті, буған ең басты себеп — деревня- 
ларда алауыздық үстемдік қурып тур еді. Мен көршілерімнің ту- 
жырымы неге сенгенін елемеген адамдай, әдейі қабарласг.ай қой 
дым, олар да араласкан жоқ, бірақ согысқа дайындалу ниеті ба- 
сылып қалыпты.

Екі жумадай уақыт өткеннен кейінмаған ескі досым Түй келді, 
ол өзінің және бүкіл Горенду адамдарының көшіп кеткісі келегін- 
дігін айтты, мен бул хабарды будан бурын да естіген болатынмын.

— Неліктен?— деп сурадым мен танданып.
— Бул жерде туруға бэріміз де қорқамыз. Горенуда қалсақ, 

бәріміз бір-бірлеп өле береміз. Тек адамдар ғана өліп жатқан 
жоқ, кокос қурмалары да кесепатқа шалынды; қурмалардың жапы- 
рақтары қызарып кетті. Олардың бэрі де түсіп қалады. Мана-та- 
молары Горендуда оним көміп тастаған, сондықтан да қоқос қур- 
малары қуруда. Бул Мана-тамоларды соққыға жыққымыз келіп 
еді, бірақ ол болмайтын болып шықты. Д̂ Үны Маклай каламайлы. 
ол бақытсыздық болады деді. Бонгудың адамдары қорқақ, тангрин- 
нен қорқады. Тангрин бола қалса — бүкіл деревнядағылар: «Бон- 
гудың адамдары кіналы; Д\аклай, егер Бонгу тауға шабуыл жа- 
сай калса, бақытсыздык болады деп айтқан еді...» Барлык
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деревнялар будан кейін Бонгуға шабуыл жасайды. Сондык- 
тан да, Бонгудың адамдары соғыс ашуға коркады. Ал Го- 
рендудың адамдары Мана тамоға карсы жекпе-жек шығу үшін өте 
аз. Міне, біздің бәріміз де жан-жакка тарап кеткіміз келеді,—деді 
Туй өте көңілсіз дауыспен, будан кейін Горенду адамдарының журт 
аударып басқа жерге орнығуға уйғарған деревняларының атын 
атай бастады1.

Кейбіреулері Горимуға, Ямбомбаға, енді біреулері Митебогке кө 
шуге, ал тек бір-екі адам ғана Бонгуда қалуға уйғарған көрінеді1 2 3

А В Г У С Т

Бонгу деревнясындағы көршілеріме сағат алтылар кезінде бару 
менің әдетіме айналған болатын. Бүгін де мен Бонгуға Сардым, 
бул жерге баска деревнялардың турғын адамдары келуге тиісті 
екенін білген соң оларға кездесетіндігіме көзім жетті.

Деревняға келгеннен кейін, мен айғай-шу, кызулана сөйлеген 
дауыс шыккан буамбрамраға карай жүрдім. Мені көрген кезде ән 
гіме кілт тоқтай калды. Жергілікті адамдар мен туралы немесе ме 
нен жасыруға тырыскан баска бір мәселе жайында әңгіме етіп 
.отырса керек.

Батып бара жаткан күннің кызғылт саулесі буамбрамранык 
ішіне, Бонгудың, Горендудың, Били-Билидің және Богатидің тур- 
ғын адамдарының жүзіне өзінің нурын түсіріп турды. Бул нағыэ 
бас косып мәселені шешетін мәжіліс еді.

Мен келіп отырдым. Ешкім үн каткан жок. Сірә, мен олардын 
кеңесіне кедергі жасасам керек. Ақырында, менің ескі досым Са- 
ул жаныма келді. (Мен оған кейде верандама отыруына руксат бе- 
ріп, онымен көбіне түрлі мәселелер жайында сөйлесетінмін, өзге- 
лерге карағанда оған әрқашан да сенетінмін). Ол колын менің иы- 
ғыма салып (бул өзімсіну емес еді кайта достықты және өтінішті 
бейнелеу болатын, жергілікті адамдарға бул әдеттерді істеуге жол
бермейтінмін) көзіме тіке карап, жабырканды түрмен:

— Маклай, айтшы: сен өле аласың ба? Бонгу, Богати, Били 
Били адамдары еыякты өлетін кезің бола ма?

1 Люсон аралының, Малая жарты аралы мен Жана Гвинеянык батыс жа 
ғалауындағы меланезиянык көшпелі тайпаларының арасында кездесетін ғурып- 
тың — бір жерде бір немесе бірнеше рет өлім бола калған жағдайда ескі 
журттан көшін кету ғурпының, осын'да, өздерінің жеке меншікті мүліктерін кат 
ты бағалайтын Маклай Жағасьіньің отырықшы халыктары арасында да кезде 
сетіндігі ерекше көңіл бөлерліктей мәселе (Миклухо-Маклайдың ескертуі).

2 Мен 1877 жылғы ноябрьде Маклай Жағасынан кеткен кезімде Гореңду 
адамдары өздерінің ойға алған максатын іске асырады деп ойлаған жок едім.
1883 жылы бул жерге «Скобелев» корветімен келіп, Бонгуға бардым. Содан 
кейін ескі сокпак жолмен Горендуға келдім. Сокпақ жолды шөп басып кетіпті; 
бул жолмен адам аз катынасса керек. Бурын Горенду деревнясы орналаскан 
жерге келгенімде, өзімнің қайда турғанымды айыра алмай таң болдым. Үш 
яланды қоршап турған көптеген лашықтардың орнында орманның ішіне ка- 
рай суғына орналаскан небәрі екі-үш кана лашықты көрдім: барлык жерді 
шөп басып кеткен. Горенду тамоларының кайдя кошіп кеткенін білуге уакы- 
гым болмады ( М и к л у х о - М а к л а й д ы ң  е с к е р т у і ) .





Бул рак е»тініш б лғанмен кеяеттен >:әне салтанатты түрде 
берілгенл:ктен таңданып калдым. Абнала отырған адамдардын ^ет 
лпеттер:не карағанда, буған іек Саул ғана емес. барлығынын да 

жауап кутіп отырғакын байкадым, буғая карап. жергілікті адам- 
дар чен ке.-ер алдында осы жайында сөйлесіп отыр екен ғой деп 
ойладым, уенін келуіммен байланысты энгіменін неге токтай кал- 
ғанын анғарғандай да болдым.

Карапайы у сч^ракка карапайыч жауап берілуі керек еді. Бірак- 
та (нын езін әуе>і ойластырып алу кажет. Жергілікті адамдар 
Маклайдын жалған айтпайтынына көздері жететін; олардын ма- 
кгг.ы <баллал Маклай худи» (Маклай біо сөзді) болатын, бул жо- 
лы да олар осыған сэйкес жзуап алуға тиіс. Сондыктан да жок 
:ег' айтуға болмайды. себебі бүгін немесе бірнеше күннен кейін кез- 

дейсок уакыйғадан Маклайдын жалған айтканы жергілікті адам- 
ларға чәлім болуы мүмкін. Егер <өлемін» десем. өзімнія беделіме 
зыян келтірген болар едім, өйткені соғысты тыйғаныма бірнеше күн 
огкеннен кейінгі кәзіргі жағдайда мунын зор манызы бар еді.

Бул ой, маған дәл кәзір осы сөздерді жазып отырғанымнан әл- 
ле кайда тез түскен болатын. Жауап сөзімді ойлануға уа- 
кыт уту ушін мен бірнәрсе іздеп жүрген сыякты, жоғары карап, 
буамбра фанын ортасынан бірнеше рет жүріп өттім, шындығындэ 
жауабымды ойластырып журмін. Куннің нурлана анык тускен 
эулесі уйдін твбесінде ілулі турған барлык нәрсетерге жарык бе- 

ріп тур. Менін квзім балыктардын бас сүйегі мен шошкалардын 
жак суйектерінен бастап, барланын үстінде ілулі турған түрлі ка- 
ру-жзракка түсті. Онда найза, жебе нешетүрлі садактар бар екен 
Менін назарым жуан, еткір ушты найзаға түсті.

Мен жауабымды таптым.
Кабырғада ілулі турған өте ауыр, өткір найзаны алдым. Егер 

оны дэл көздеп атса, адамды сестірмей қатырар еді, мен буамбрам- 
ранын ортасында, менін эрекеттерімнен көз алмай карап турған 
Саулдын жанына келд/м.

Мен майзаны оған бердім де, бірнеше кадам әрі барып, оған 
бетпе-бет турдым.

Дөнгелек кайырмасы бетімді бүркеп -турған шляпамды шешіп 
алдым; ейткені жергілікті адамдар менін жүзімнен Маклайдын 
калжындап турмағанын, өзі кандай кыйын жағдайға ушыраса да. 
кірпік какпай карсы алатынын білсін дедім.

Мен былай дедім:
— Ал көр, Маклай өлер ме екен, жок па екен.
Анырып турып калған Саул менін усынысымнын мәнін түсіне 

гурса да, найзаны кезенбеді, ол бір кезде:
— Арен, арен! (жок, жок!) — деді.
Отырғандардын көпшілігі мені Саулдың найзасынан өз денеле 

рімен корғап калу үшін жаныма жүгіріп келді.
Саулдын алдында тағы бірнеше минут турып, оны жасык екен- 

сін деп әзілдедім де, мен кайтадан жергілікті адамдардын арасына 
барып отырдым, олардын бэрі бірден ду етіп сөйлесе бастады

26Ь I



Жауап канағаттандырарлыктай болып шыкты; бул уақыйғадан 
кейін ешкім менің өле алатындығым жайында сурап көрген жок

5 ноябрь

«ҒІсшег оі Іагго\у» атты кішкене кеме келді

10 ноябрь

Сағат кешкі алтыға жуыктаған кезде якорьды көтердік.
Үйде көптеген нәрселерімді тастап кеттім; есікті жауып, оны 

кузетуді Бонгу адамда"рына тапсырдым.
м*.
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I

иклухо-Маклай кетерде папуастарға төніп 
келе жаткан кауып-катердін барлығын ес 
кертпек болды.

«Тынык мухит аралдарында осы күнге 
дейін адамды кул ретінде пайдалану үшін ур 
лап алып кетушілер кездеседі,—деп баянда 

ды ол географиялык коғамда, — муның өзі Англия, Германия 
Америка және француз жалауларының астында болып жатады 
Мен Жаңа Гвинеяда да Меланезия аралдарындағы сыякты кулдык 
туткынына әкетуден адам саны азаяды ғой деп ойладым. Сондык 
тан да мен Маклай Жағасына да қулдар сатып алатын саудагерлер 
дің келетінін сезіп, оны папуастарға ескертуді парызым деп сана 
дьш».

Ол өзіне әрбір деревняның екі-екіден, ең карты мен жасын 
шакырып алғанда:

«Мен оларға баска адамдардың, мен сыяқты ақшыл, менін ша 
шымдай шашы, киімімдей киімі бар, мен келген кемедей кеме мін 
ген адамдардың келетінін, бірак олардың ниеті Маклайға уксамаіі 
іынын айттым... Олар сендерді кулдыкка алып кетуі мүмкін. Мен 
оларға ак адамдарға карсыласпауга, қолға кару алып шықпауға. 
ешкімін өлтірмеуге кеңес бердім. Сендердің садақтарың мен найза 
ларың ок ататын каруларға карсы тура алмайтындығын оның мей 
лінше күшті екендігін түсіндірдім. Мен оларға кеме көрінген кезде 
пәледен сақтану үшін әйелдеріңмен балаларыңды алдын-ала тауға 
жіберіндер деп кеңес бердім».

Саяхатшы екі жылдай өмірін арал халыктарының «ак адамдар 
дан» зәресі кетіп коркатындыктарын жоюға, сөйтіп олардың сені- 
міне ие болуға жумсады. Ол бул максатқа зор шыдамдылыкпен 
үлкен еңбекпен жетті, бірақ ол «ақ адамдардың» ішінде де арам 
ниеттілерінің барын, папуастардың оларға сөзсіз кездесетіндігін 
біле отырып өзіне зор кыйындыкка түскен сенімді' бузуға амалсы? 
мәжбүр болды, яғни ол жергілікті халыққа ак адамдардың бэріт 
бірдей сенбеу керектігін, олардан корку керектігін оларға кайтадан

272



гусіндірді. Саудагерлер мен кәсіп иелері Маклайдың адал енбекпен- 
кеболған беделін пайдаланып, жергілікті халықтарды аяусыз кана- 
уына жол бергісі келмеді.

Жергілікті халык Миклухо-Маклай тапсырған тапсырмасын еш- 
бір калтыксыз орындағанын ол соңғы сапарында аныктады.

1878 жылы январьда Маклай Сингапурға келіп бул жерде жа- 
мандай катты ауырып калды. Дәрігерлер оған міндетті түрде ем- 
деліп дем алу керек, әйтпесе — «Саякатшы бул дүниеден о дүниеге 
:апар шегуге мәжбүр болады» деп үрейлендірмек те болды. Миклу- 
го-Маклай амалсыздан Сиднейге барып орналасты. Ол Сиднейде 
өзінің жастык шағында әуестенген шеміршекті балықтарының мый- 
ын зерттеді, сонымен қатар мухит аралдарынан госпитальге келіп 
гүскен бірлі-жарым жабайьг адамдардың тегіне антропологиялык 
бакылаулар жасады.

Австралия одағы Жаңа Гвинеяның Шығыс жағалауын ба- 
сып алайын деп жатыр деген суық хабар таралды, бул оның жу- 
иысына кедергісін тигізді. Миклухо-Маклай міне бүгін-ертең жау- 
лап алатын шығар деп кобалжумен жүрді. Ол буған колын кусы- 
рып, үнсіз кала алмады. «Астролябия» койнауының папуастары ол 
ушін әлде кім емес, — Туй және Бонемнің, Қоды-Борэ, Мотелердің 
мекендеген жері болатын.

Маклай «Британ улылығының Жоғарғы мәртебелі Комиссары» 
Артур Гордон мырзаға квп кешікпей-ак өзінің карсылығын біл-
Дірді.

«...Мен адам правосы үшін даусымды каттырак шығаруға уй- 
ғардым. Мыңдаған адамдардың тыныштығын бузатын қауыпқа 
сіздің назарыңызды аударғым келеді; біздің нэсілімізден басқа- 
лардың әлсіздігін сезіп өзіне бағындырып алуға тырысу барып 
гурған кылмыс опасыздык».

«Жоғарғы Комиссарды» ол:
«Әділетсіз өлімдерді болдырмауға, алдағы кезде де мәдениетті 

иасқаралықтан сактау үшін әйелдер мен балаларды «орынды кек- 
гі» алу деген сылтаумен өлтіруді тоқтатайык»—дегенге шақырады.

Миклухо-Маклай «жоғарғы Комиссар» жергілікті халыкты кор- 
ғайды деп сенді ме екен? Оншама сенбеген сыяқты. Өйткені «Тас- 
маниядағы жергілікті халықтың бір жолата жойылуы, австралня- 
лыктардың осы күнге дейін біртіндсп удайы жойылып келе жатка- 
ны» әлі де болса оның есінен кеткен жоқ еді.

Маклай Артур Гордонды тәуір адам ғой деп түсінетін, өйткені 
ол: «адам терісінің актығы оның әділеттілігінің, оның ісінің ак- 
тығының кепілі бола алмайды» — дейтін. Сондықтан да Маклай 
Гордон мырзаның жеке басынын касиетіне ғана сенген көрінеді.

Кайткен күнде де, оның сенімі соншама күшті болған жок, сон- 
дыктан да ол:

«Өзім жазған хатта келтірген әдідетті дәлелдердің шындығы 
сондай бола турса да, күткен тілектің орындалмай қалуы ғажап, 
емес» деп жазған болатын.

1879 жылдың март айында Миклухо-Маклай Тынык мухит 
аралдарына кайтадан саяхатка шыкты.
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«Меланезия тайпаларының түрліше жайын тексере беру мағав 
аса маңызды болып көрінеді, — деп жазды ол жүзу сапарынын 
үстінде өзімен істес болған бір ғалымға, — жергілікті халыклы өз 
отанында бірнеше күн, тіпті бірнеше сағат өз көзіңмен көру, олар 
туралы жазылғандарды бірнеше рет окып шығудан әлде кайда 
пайдаль?».

Саяхатшының осы жолғы сапарға шығуына Меланезия аралда- 
рындағы халыктарды зерттеу максаты ғана басшылык еткен жок- 
ты. Ол Маклай Жағасына кайтадан бір соғуды көздеген болатын. 
Ол шешесіне жазған хатында «әсіресе оларға өздерінің өмір бойы 
келісімге келе алмайтын жауларымен соктығысу қаупы төніп тур- 
ғанда, сол жакка карай тағы да бір рет барып кайтудың кажетті- 
лігін, сөйтіп өз достарына берген уәдесін орындауға тиіс екендігінэ 
жазған болатын. Ново-Гебрид, Агомец, Адмиралтейство және Са- 
ломон аралдарына әдейі трепанг жыйнауға, түрлі асыл заттар са- 
тып алуға бара жаткан үш мачталы «Забфе Ғ. Саііег» атты кішкене 
кеменің капитанымен келіседі. Ол «кемені сауда-саттык аяқтал- 
ғаннан кейін, «Астролябия» қойнауына соғуға міндеттендіреді. Бул 
келісім шарттың бір кызығы мынадай: Адмиралтейство аралына 
аттанып бара жатканда Миклухо-Маклай кеме капитанымен өзінін 
жасаскан шартына мынадай бір пункт енгізуді қажет деп табады, 
өйткені жергілікті халықтар ақ адамдардың зулымдығы мен сау- 
дагерлердің айуандығына үлкен қарсылық көрсетіп жатқан бола- 
гын. Сонымен ол шартта:

«Егер Маклай мырзаны аралдардың бірінде жергілікті халык- 
тардың бірі өлтіріп кетсе, капитан Веббер кек алу үшін олардын 
бірде бірін кыйнамауға, жазаламауға міндеттенеді» деп көрсетіл- 
ген.

Саудагерлердің әділетсіздігін көп көріп, ашынған халыкка кам- 
корлық көрсету үшін ол өзінің басын өлімге де тігеді. «Менін 
байкауымша ак адамдардың Тынык мухит аралдарындағылардын 
алдьждағы айыбы өте үлкен— деді ол, — олардыц әрбір «жаза- 
лауы» кылмыстың санын бурынғыдан да көбейте түсуде».

Бұл оның егер жазатайым өліп кетсем, сыныкка сылтау таба 
алмай отырған баскыншылардың жергілікті халыкты жәбір көрсе- 
тіп жазалауына себепші болмайын дегені еді.

21 август күні кеме Андра деген кішкене аралға келіп токтады. 
Маклай мунда трепанг көп деген сылтаумен оларды осы аралда 
азырақ кідіруге көндіреді. 1876 жылы «Теңіз қусы» осы аралда 
бірнеше күн турғанда, саяхатшы жергілікті халықпен достасып та 
үлгірген болатын және бурынғының үстіне зерттеу-бакылау жумыс- 
тарын кеңейту жаңалыктарға кездесу жағдайын карастырып бу- 
рынғыдан толыктыра түсу үшін керек болды. Булардан баска сол 
жолы калып койған малайялык Ахматпен саудегер Пальдидің тағ- 
дырын білуде кызықтьірған еді.

Аралдағы халыктар кеменің келе жатканын көрді. Жағадан 
екі кайык кемеге карсы шыкты. «Сөздеріне, кыймылдарына карап 
кайыктағылардың бірде бірі кемені, (өйткені бул кеме муңда еш-
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I уакытта болған емес) оның адамдарын 
I да (олар таныса мені ғана тануы мүм- 
I <ін) таный алмайтын еді. Ал менің өзім I де олардың арасынан бірде бір таныс 
I бейнені кездестіре алмадым. Бірак 
1 «Макрай» деп кенет шықкан дауыс 
і (ілардың арасында мені таныйтындар да I бар екеніне ешбір күдік келтірген жок.
I Олардын өз арасындағы кызу әңгімесін- 
I де менің атым жиі естілді. Жергілікті 
I калықтар бірінен соң бірі трапка, одан 
I кейін палубаға көтеріле бастады. Олар 
I иені қоршап алды да, колдарын созып, 

иенің бас-аяғыма карап, менің атыма 
<уян, уян» (жаксы, жаксы), «кавас-ка-

I нас» (дос, дос) деген сөзді косып айту- 
иен болды. Әсіресе мені кемеден көріп, 
бурын таныған біреуі куанышты түрде өзін Кохэм деп атайтынын 
көкірегін урып турып таныстырды».

«Мен Кохэммен және баскаларымен бірге жиекке түскенімде
бізді топырлаған балалар мен кыздар карсы алып, бірі «Макрай», 
бірі «Уян» (жаксы) деп, ал енді біреулері колдарын көтеріп, «бу- 
аяб, буаяб» (маржан) деп айкайлаумен болды».

«Ум-камалдердің» (еркектерге арналған лашык) біреуіне оты- 
рып, мен 1876 жылғы күнделік дәптерімді алдым да, онда жазылған 
деревня адамдарының атын дауыстап окын бастадым. Муның әсері 
адам айткысыздай күшті болды. Барлығы орнынан турып, «Мак- 
рай, уян, уян, уян!» деп айкайлай берді. Айкай басылған кезде мен 
адамдардың аттарын одан әрі окый бастадым. Олардың кейбіреу- 
лері өздері «мен» деп орнынан ушып түрегеледі, ал кейбіреуін «ри- 
«ат»—1 өлді, кейде «салаяу» — жау өлтіріп кетті дегенді косып ай- 
тады. Олар өздерінің ескі досын кайта кездестіргендіктеріне мей- 
лінше куанып калды, қыскасын айтқанда, олар менің ешкандай зы- 
янсыз алдау-арбаумен ісі жоқ, кайта оларға жаксылык тілейтін 
адам екеніме де түсінді. Мен әйелдер мен балаларға моншақтар 
таратып бердім. Маған олардың әркайсысы таяудагы ағаштын 
бір-бір жапырағын жулып әкеліп, моншак сеп дегендей ишара ете- 
ді, мен кішкене шыны сауыттан азғана моншак салып беремін...
Балалардың ішінен өте унап кеткені болса, моншакка коса карынан 
төмен қызыл шүберек байлап берсем, одан сайын риза болып ке- 
геді»...

Миклухо-Маклай кемеде т,шеп, таңертең қайтадан жағаға кел- 
генде, кызыл шүберектермен сыйланған балалардың бәрі келіп, бі- 
рінен соң бірі оның маңын коршап колдарынан келетін кызметте- 
рін көрсетуге асығады. Олар оған кокос жаңғактарын сусындаңыэ 
деп әкеліп береді.

«Кемедегі айқай-шудан кейін керемет үлкен ағаштардың көлең- 
«рсінде, аралдың, теңіздің, таудың сулу керінісіне карап дем алу
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•сандай тамаша, к.андай көнітді— деп жазады Маклай — бірак та 
іамаша көрініске карап отыра бермей, іске кірісуде керек.

Маклай өзіне гамакта жатып та дем алуға уакыт бермей, өзі- 
нін уйреншікті жумысына кіріседі. Онын кунделік дәптеріндегі жа- 
зулар мен суреттер кун сайын өсе береді. Папуастардың мүліктер 
коллекииясы мен куралдары да көбейе береді. Булардын ішінде 
балта, бамбук пен улудын сүйегінен жасалғач пышактын нешетүр- 
лері, суйектен жасалған заттар болатын. Саяхатшы жергілікті 
халыктын материалдык мәдениетімен катар олардын әдет-ғурыпта- 
рын, былайша айтканда рухани мәдениетін зерттеумен катты шу 
гылданды.

«Ата-аналары, жалпы ересек адамдар балаларға зор сүйіспен 
шілікпен карайды, оларды ешуакыгта жазаламайды» — деп жаз- 
ды ол.

Бірнеше куннен кейін саяхатшы олардын өлгендерімен кош- 
гасу салтын көреді. Мунда да Маклай Жағасындағы сыякты дау- 
ыстап жылаған жэне беттерін кара бояумен бояп алып, бөкселерін 
булгаңдатып билеген әйелдерді көреді.

«Есіктен кашығырак такыр жерде беті жапыракпен бүркелген 
адамнын өлігі жатыр. Оны коршап отырған бірнеше әйелдің екеу- 
үшеу кайгылы зарға салып, барынша катты дауыстап жылап отыр, 
ал калғандары солкылдап жылауда. Бір кезде бір әйел катты айғай- 
лап, өлікті кушактады да, кеудесіне жабыса, бетін колымен сый- 
пай бастады. Ал енді біреуі аяғын кушып жаткан кезде, есіктен 
кіріп келе жаткан үшінші біреуінін жылаған дауысы естшді. Онын 
жараланган колымен кеудесінен, бетінен кан ағып тур. Ол ла- 
шыктын табалдырыгын аттап өтіп, дауысын көтере жылаумен катар 
билеп келе жаткандай ишарат білдіріп келе жатканда өліктін 
жанындағы баска эйелдер оған жол беріп, кейін шегіне бастады.

Жана келген әйел үсті басын өзінен өзі жыртып, анау-мынауға 
карамастан өлікті кушактады да оны олай бір, былай бір аударып- 
төнкерді, басын сүйеп, ыйыгынан тартып уйьіктап жаткан адамды 
оятпакшы болғандай-ак оның есімін атап зар қаксаумен болды. Ол 
орнынан түрегелді де үстінін тер, кан, лас екеніне кара.частан маған 
тусініксіз сөздермен кайғылы бір сарынға салып, билеп кетті. Мен 
лашыктын бір бурышында отырып, болып жаткан істерді байкадым 
да отырдым. Бул көріністердін, тіпті таңкаларлык екені сонша, мен 
ғажам бір коркынышты түс көріп отырғандаймын...»

«Бірак та, — деп жазды Маклай, — олардын осы түрліше кый- 
мылдарынан өздеріне бурыннан үйреншікті жасанды әрекеттерін аң- 
ғаруға болатын еді. Сондыктан да мундай жағдайда шын сезімді 
үйреншікті әдет кейінге ысырып тастаған сыякты... Әлгі әйел кет- 
кеннен сон оның орнын екінші бір әйел басты, бірак та ол бакырып 
жылаудан, енді кол сермеп, жайырак сөйлеуге көшті... Оның бул 
әрекеті сахйаға шыккан актрисаның сыйпатын аңғарткандай».

Миклухо-Маклай осы сыякты әдет-ғурып талап ететін жасанды 
әрекеттердің арасынан, нағыз кайгының терең ізін де көре білді.

«Лашықтан шыға бере, жағада отырған бір әйелдің касынан өт- 
тім. Бул сірә, өлгеннін жас әйелі немесе карындасы болу керек, оның
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«і кезінен жас саулап. әлленені свплеп отыр. Ол ешбір ойсыз-са- 
мсыз кумды колымен есіп, жас балаша оны уйіп, содан кейін кайта 
-яістеп отыр. Ол екі көзін жумып алыгггы. Менің бақылап қарап 
гірғжымды ол сезген де көрген де, аяк дыбысын естіген де, жг»к...»

6 ноябрьде Миклухо-Маклай жергілікті халыктык туткынында 
«Геніз қ\’сы> кемесінін бурынғы матросы, малайялык Ахмат бар 
ягенхабарды естіп Суоу деревнясына баруға жолға шығады. Сая- 
итшы малайялык бишараны туткыннан босатып, сол аркылы көп 
яэрсеяі білгісі де келеді. Өйткені, осы арада үш жыл болған уакьп 
ч жергітікт; халыктың әдет-ғ\ рпын еріксізден үйрснді гой.

Сапар кауыпты еді. Суоу деревнясының халкы вздерінін кврші- 
лерімен араз, жаулас\'да көрінеді. олар вздерінің аяусыз, адам же- 
гіштігімен манайға аты мәлім болатын. Маклай барма дегенге, 
корғаушылар косып береміз дегенге карамастан Суоу деревнясы- 
яа тек ғана Кохэм мен Падаконы ертіп алып жүріп кетеді. Ол 
геменін капитанына: егер мені біреу өлтіріп кетсе, ешкімді жазала 
ианыз деген бурынғы келіс:мін ескертіп хят тастап кетеді.

сСуоу деревнясына келіп токтайтын жерге дейін ешбір уакыйга 
сш-ак жеттік. Мен кайыкта қалдым да, анадай жерде кврініп 
гурған деревняға Ахматты тез алып келу үшін Падаконы жібердім. 
5ес минут өтпей-ак Суоуда туратын бір топ адамның коршауымен 
Ахмат келді. Ол алғашкыда кысылғаннан немесе қуанғаннан жвн 
іеп евйлен де алман калды. Мен айткан бірнеше малая свздері 
оны куандыра түсті. Ол маған өзінің бул жерде тутқын екенін 
ченімен бірге кеткісі келетінін, оның осында калу-калмяуы менін 
эрекетіме ғана байланысты екенін айтты. Өйткені суоулыктар оны 
сатып алатын адам болмаса, бьитайша босатпаиды, ол взін-взі са- 
гып алуға калтасында көк тыйыны да жок. Мен Дхматты взім са- 
гып алуға уәде беріп, оны бүгін орыидайтьждығымды білдіріп, онь. 
іатты куанттым...

Кемеге жетуге асыктым. Коштасар жердс Ахмат мснің колым 
ды сүйіп жылап та жібере жаздады. Ол менеі» койлсч-чвніиек сы- 
якты бір.нәрселер әкелуімді өтінді, өйткені оған к.ібайы.іар киімін 
чиіп, кемеге келуі уят көрінетін сыякты.

Мен сөзі.ме жетіп, шаршағаныма кара.мастан сағат 3 те кслемін 
деп кеткен туткынга, айткан уакытымда жетуге асықіым. Оны мы- 
надай заттарға: американдыч үлкен ба.іта, б метр кызыл мата, үш 
үлкен пышак, 12 бөлек те.мір, кокстан тізілген моншақ. 2 жәшік 
шырпы беріп сатып алуға тура келді».

Кемеге кантып келген сок Маклаіі Ахматтың кергем-білгендерін 
сурай бастайды. Ахматтын антуынша жергілікіі халыкгар вздеріне 
екі ден беске дейін әйелдер сатып алады екен. Олардың ішінде мі- 
чез-кулкына, акьитына карап бірі басшы, бірі күң бол пын сыякты. 
Бірак та оларды өздерінің күйеуі — бастығы бнгындырып оіы[>а 
тын көрінеді, мунда адамның етін жеу сыякты уақыйгалар жиі 
'іолып туратынга уқсайды. Ахмат жергілікті ха.п ікіар полендей 
жапа-жәбір көрсетті ден алмапты, өйткені оны мүмкіншілігініие 
гәеіір сыйлаған да көрінеді, бірақ та жергілікті халыктар Ахматты 
ездерінік кызына үйленуге урыксат етпепті.

777



кандай тамаша, қандай көңілді— деп жазады Маклай — бірак тв 
гамаша көрініске карап отыра бермей, іске кірісуде керек.

Маклай өзіне гамакта жатып та дем алуга уақыт бердіей, взі- 
нін үйреншікті жумысына кіріседі. Онынкүнделік дәптеріндегі жа- 
эулар мен суреттер күн сайын өсе береді. Папуастардың мүліктер 
коллекциясы мен куралдары да көбейе береді. Булардын ішінде 
балта, бамбук пен улудың сүйегінен жасалған пышактын нешетүр- 
лері, сүйектен жасалған заттар болатын. Саяхатшы жергілікті 
халықтын материалдык мәдениетімен қатар олардын әдет-ғурыпта- 
рын, былайша айтканда рухани мәдениетін зерттеумен катты шу 
ғылданды.

«Ата-аналары, жалпы ересек адамдар балаларға зор сүйіспен 
шілікпен карайды, оларды ешуакыгта жазаламайды» — деп жаэ-
ды ол.

Бірнеше күннен кейін саяхатшы олардын елгендерімен кош- 
гасу салтын көреді. Мунда да Маклай Жағасындағы сыякты дау- 
ыстап жылаған және беттерін кара бояумен бояп алып, бөкеелерів 
булғандатып билеген әйелдерді көреді.

«Есіктен кашығырак такыр жерде беті жапыракпен бүркелгее 
адамның өлігі жатыр. Оны коршап отырған бірнеше әйелдін екеу- 
үшеу кайғылы зарға салып, барынша катты дауыстап жылап отыр, 
ал калғандары солкылдап жылауда. Бір кезде бір әйел катты айғай- 
лап, өлікті кушактады да, кеудесіне жабыса, бетін колымен сый- 
пай бастады. Ал енді біреуі аяғын кушып жаткан кезде, есіктев 
кіріп келе жаткан үшінші біреуінің жылаған дауысы естілді. Онын 
жараланған колымен кеудесінен. бетінен кан ағып тур. Ол ла- 
шыктын табалдырығын аттап өтіп. дауысын квтере жылаумен катар 
билеп келе жаткандай ишарат білдіріп келе жатканда өліктін 
жанындағы басқа әйелдер оған жол беріп, кейін шегіне бастады.

Жана келген әйел үсті-басын өзінен өзі жыртып, анау-мынауға 
карамастан елікт; кушаіктады да оны олай бір, былай бір аударып- 
төқкерді, басын сүйеп, ыйығынан тартып уйььктап жаткан адамды 
оятпакдіы болғандай-ак онык есімін атап зар қаксаумен болдььОл 
орнынан түрегелді де үстінін тер, қан.лас екеніне карамастан маған 
тусініксіз сөздермен қайғылы бір сарынға сальш, билеп кетті. Мев 
лашыктын бір бурышында отырып. болып жаткан істерді байкадын 
да отырдым. Бул көріністердін. тіпті танкаларлык екені сонша. мев 
ғажап бір қорқынышть: түс көріп отырғандаймын...»

«Бірак та ,— деп жазды Маклай, — олардын осы түрліше кый- 
мылдарынан ездеріне бурыннан үйреншікті жасанды әрекеттерін ан- 
ғаруға болатын еді. Сондыктан да мундай жағдайда шын сезімді 
үйренн кті әдет кейінге ысырып тастаған сыякты... Әлгі әйел кет- 
кеннен сон онын орнын екінші бір әйел басты, бірак та ол бакырып 
жылаудан, енді қол сермеп, жайырак сөйлеуге көшті... Онын бул 
эрекеті сахяаға шыккан актрисанын сыйгіатын анғарткандай».

Миклухо-Маклай осы сыякты әдет-ғурып талап етзтін жасанды 
арекеттердің арасынан, нағыз кайгынын терең ізін де көре білді.

«Лашыктан шыға бере, жағада отырған бір әйелдін касынан өт- 
тім. Бул Орә. влгеннін жас эйелі немесе карындасы болу керек, оныд
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екі көзінен жас саулап, әлденені сөйлеп отыр. Ол ешбір ойсыз-са- 
иасыз күмды колымен есіп, жас балаша оны үйіп, содан кейін кайта 
гегістеп отыр. Ол екі көзін жүмып алыггты. Менін бакылап карап
гурғанымды ол сезген де көрген де, аяк дыбысын естіген де, жок,..»

6 ноябрьде Миклухо-Маклай жергілікті халыктын туткынында 
сТеаіз кусы» кемесінін бүрынғы матросы, малайялык Ахмат бар 
іеген хабарды естіп Суоу деревнясына баруға жолға шығады. Сая- 
іатшы малайялык бишараны туткыннан босатып, сол аркылы көп 
нәрсені бшгісі де келеді. Өйткені, осы арада үш жыл болған уакыт- 
та жергілікті халыктьлң әдет-ғурпын еріксізден үйренді гой.

Сапар кауыпты еді. Суоу деревнясынын халкы өздерінін көрші- 
лерімен араз, жауласуда көрінеді, олар өздерінің аяусыз, адам же- 
гіштігімен манайға аты матім болатын. Маклай барма дегенге, 
корғаушылар косып береміз дегенге карамастан Суоу деревнясы- 
на тек ғана Кохэм мен Падаконы ертіп алып жүріп кетеді. Ол 
кеменін капитанына: егер мені біреу өлтіріп кетсе, ешкімді жазала- 
иаиыз деген бурынғы келісімін ескертіп хат тастап кетеді.

«Суоу деревнясына келіп токтайтын жерге дейін ешбір уакыйға- 
сыз-ак жеттік. Мен кайыкта калдым да, анадай жерде көрініп 
турған деревняға Ахматты тез алып келу үшін Падаконы жібердім. 
Бес минут өтпей-ак Суоуда туратын бір топ адамның коршауымен 
Ахмат келді. Ол алғашкыда кысылғаннан немесе куанғаннан жөн 
іеп сөйлей де алмай калды. Мен анткан бірнеше малая сездері 
оны куандыра түсті. Ол маған өзінің бул жерде тутқын екенін, 
менімен бірге кеткісі келетінін, оның осында калу-калмауы менін 
•эрекетіме ғана байланысты екенін айтты. Өйткені суоулыктар оны 
сатып алатын адам болмаса, былайша босатпайды, ол өзін-өзі са- 
гып алуға калтасында көк тыйыны да жоқ. Мен Ахматты өзім са- 
гып алуга уәде беріп, оны бүгін орьгндайтындығымды білдіріп, оны 
чатты куанттым...

Кемеге жетуге асыктым. Қоштасар жерде Ахмат мснің колым- 
лы сүйіп жылап та жібере жаздады. Ол менен көйлек-кәншек сы- 
яқты бір.нәрселер әкелуімді өтінді, өйткені оған жабайылар киімін 
чиіп, кемеге келуі уят көрінетін сыякты.

Мен сөзіме жетіп, шаршағаныма карамастан сағат 3 те келемін 
деп кеткен тутқынға, айткан уакытымда жетуге асықтым. Оны мы- 
надай заттарға: американдык үлкен балта, 6 метр кызыл мата, үш 
үлкен пышақ, 12 бөлек темір, кокстан тізілген моншак, 2 жәшік 
шырпы беріп сатып алуға тура келді».

Кемеге кайтып келген сон Маклай Ахматтыц көрген-білгендерін 
сурай бастайды. Ахматтыц айтуынша жергілікті халықтар өздеріне 
екі ден беске дейін әйелдер сатып алады екен. Олардың ішінде мі- 
нез-қулкына, акылына карап бірі басшы, бірі күң болатын сыякты. 
Бірак та оларды өздерінің күнеуі — бастығы бағындырып отыра- 
гын көріисді, мунда адамның етін жеу сыякты уакыіігалар жиі 
болып туратыпга уксайды. Ахмат жергілікті халыктар пәлендей 
жапа-жәбір көрсетті ден алмапты, өйткені оны мүмкіншілігініие 
гәуіір сынлаған да көрінеді, бірак та жергілікті халыктар Ахматты 
нздерінің кызына үйленуге урыксат етпепті.
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— Пальди кайда? — деп Маклай сурағанда:
— Өлтіріп тастады — деп жауап кайырды малайялык Ахмат
«Засісііе Ғ. СаІІег» кемесі Андра аралында он күндей турды.

Кеменіц бастығы кемеге жаксы сортты трепангты мол тиеп алды да. 
жолға шыкты. Ол өзінің саяхатшыға берген уәдесі бойынша оны 
«Астролябия» буғазына жеткізіп тастамак болды.

Бірак олардың саудагерлік зулымдыктары Маклайды жеркен- 
дірді. Трепанг пен перламутрді айырбастап алуда, капитан Веббер 
мен оның канды ауыз серіктері жергілікті халыкты өздерінің түкке 
турмайтын нәрселерімен алдап жүргенін көрген соң Миклухо-Мак- 
лай мундай айуандармен «Астролябия» буғазына баруды өзіне үл- 
кен кіна көрді де, кеменің бастығымен жасаскан шартка карамас- 
тан, будан әрі еш кайда бармайтындығын білдіріп, кері кайтып ке 
теді.

Ново-Гебрид, Адмиралтейство, Банкса, Агомес және Соломон 
дар аралдарын аралап, кеме 1880 жылы январь айында Базилаки 
аралына келіп токтады. Осы жерде саяхатшы Жаңа Гвинеянын 
оңтүстік жағалауына бакылау жүргізіп келе жаткан миссионерлік 
пароходтың таяу арада көршілес арал— Тестеге келетінін естиді. 
Маклай бул кемені тастап, пароходка ауыспакка ниеті кетеді. Ол 
Жана Гвинеяның оңтүстік жағалауында ешуакытта болып көрме- 
ген еді, сонымең катар миссионерлердің айтуынша сол жакта өз- 
геше бір сарғыш тайпалар өмір сүреді деген мәселені тексеріп, егер 
бар бола калса олардың коңыр өиді адамдардан айырмашылығын 
аныктамак болады.

Пароход Ануапату аралына—Моресби портына баратын жолда 
ғы жаға деревняларының біріне келіп тэктады. Бул токтау Мак 
лайға колайлы-ак еді. Ол уакытын боска жібермей төңіректі зерт- 
теу ісімен шуғылдана берді. Ол Бара-Бара деревнясындағы әйелдер 
дің басынан өте бір ғажап ерекшелікті байкайды: олардың көпшілігі 
нің бас сүйектерінде көлденең тартылған жіңішке ойыс сызыктар 
бар екен. Маклай муның себебін де түсінді. Муның басты себебі. 
кыз жастайынан өзінің басын жіппен шандып тастайды екен. Сол 
жіп орындары өзекті сай болып калыпты, өйткені ол сайларға ту- 
рактатып жіп байлаған соң кап іліп, оған зат салатым көрінеді.

Миклухо-Маклай барлык деревнядағы әйелдердің денесіндегі 
әшекейленген ою суреттерді көреді, кейбіреулерінін суретін салып 
алады. Ол әрбір жердегі халыктың өзіне тән ою әшекейлері барын 
аңғарады. Муның өзі бірден-бірге урпак куалап отырады екен. 
Буған карап этнографтар булардың кай тайпадан шыкканын, кай- 
дан келгенін де біле алатын жағдайлар кездеседі.

Деиеге оюлар салу, оны мейлінше кызыктырады. «Жыйырма 
бестерге жаңа гана келген кейбір әйелдердің денесі басынан-аяғы- 
на дейің оюланған—дейді ол Карапуни деревнясында жазған күн- 
делік дәптеріиде, — муның өзі, мейлінше көп болғанымен де, бул 
сыякты оюларды жасау соншалыкты ауырта коймайтын шығар де- 
ген ойдан да аулак болмадым».

Саяхатшы өзінің ойындағысын іс жүзінде гексермек болады. Ол
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эйелдерге сол ыйығын тосып, оған оюлар салдыру- 
ға көнеді. Әйелдер оны жайлы бір жерге жаткыза- 
ды да, біреуі таякшаны көмір салған суға батырып, 
онымен Маклайдың денесіне өзі калаған әшекейін 
сала бастайды. Ал енді біреуі өткір істік және кіш- 
кене баЛғаны алып Маклайдың ыйығына істігін 
балғамен урып суға бастайды. Дәл айтуды сүйетін 
Маклайдың өз сөзімен айтканда, істік денесіне «екі 
ииллиемтрдей» еніпті.

«Алдымен кара сыямен салынған суреттер, іс- 
тіктен шықкан канның әсерінен қызғылт тарта бас- 
гады». «Іскердің өзіне оның көмекшісіне акша тө- 
леп, үйіме кайттым. Ал оюлар жасаудың өзі онша 
жанға бата қоймайтындығына көзімді жеткіздім».

Пароход екі жарым айдан соң Ануапатуға 
келді.

Миклухо-Маклай «сары адамдарды» іздеуге кі- 
ріседі. Бірак та сары түсті тайпалардың бар екендігі 
расталмайды. Маклай Жана Гвинеяның оңтүстік 
жағасындағы көптеген деревня адамдарының по- 
линезиялық тукымдармен аздап жақындығы бар 
екендігін ғана аныктайды.

Ануапатудан саяхатшы 1880 жылдың апрелін-
де шығады. Ал бірак та 1881 жылдың авгусында 
Жаңа Гвинеяның оңтүстік жағасьша ерекше жумыспен қайтадан 
келуге мәжбүр болады.

Ол «шашсыз адамдарды» іздеп Австралияның ең терең түпкір- 
лерін шарлады. Бірақ одан шашсыз тайпаларды (рас, Баллон өзені 
иаңынан шашсыз адамдарды кездестіреді, бірак та олар таііпа емес, 
бір семья ғана болып шықты) таба алған жок. Ол езінің ертеден 
бергі ойлаған ойын жүзеге асыру үшін Сиднейде зоологиялық стан- 
иия курып, теңіз жәндіктерін зертгей бастады. Бірак адам тағды- 
рын ойлап тынышсызданған оған, жануарлар дүниесін зерттеу жу- 
мысын тағы да тастап кетуге тура келді.

Ол өзінің Жаңа Гвинеяның оңтүстік жағасына екінші рет бар- 
ған сапары жөнінде былай дейді:

«Кало деревнясының папуастары төрт миссионерді өлтіріп тас- 
гапты. Англияның теңіз станциясының коммодоры Вильсон муны 
естіп, Кало деревнясының адамдарын қатты жазаламақ болады 
да, ол сапарға әдейі аттанбақшы болды. Мен жергілікті жердің 
жағдайымен таныс екендігімді айттым... Коммодор Вильсонды 
4 адамның өліміне сондағы халықтың бәрі кінәлі емес, олардың 
ішіндегі кейбір бузылғандардың ісі екендігін түсіндірмек болдым. 
Нағыз айыпкердің өзін тауып алып жазалау керек, ал екі мындай 
адамы бар бүкіл деревняны жазғыру әділетсіздік екенін айттым. 
Коммодор менің келтірген дәлелдеріме негізінен карсы болмаса да, 
нағыз кінәлі адамдарды тауып алуға кыйынсынды, одан да жергі- 
лікті халыктың үрейін ушырып қоркыту үшін жэне Англия флоты-
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ның дәрежесін бурынғыдан да күшейте түсу үшін, деревняны өртеп 
жіберуден колайлы шара жок деп карысты/Мен кінәлі адамдар сөэ 
жок табылады, халыкты бекерге жазғырмаңыз деп коймағаннан ке 
йін, Вильсон олай болса өзің тауып беруге көмектесесің деп мені өзі- 
мен бірге ала кетті.

Менің жоспарым іске асты. Бүкіл деревняны өртеу орнына аз- 
даған шайкастан кейін, бір неше адам мен, басты айыпкер, деревня- 
ның бастығы Квайпоның өлуімен ть;нды...»

Бул сапары онша узакка созылмады. Маклай өзінің арашасы 
болудағы қурметті міндетін өтеп, Сиднейге кайта оралды да, те- 
ңіздік зоология станциясының жумысымен кайта шуғылданады. 
Кешікпей оның өмірінде үлкен уакыйға болды. 1882 жылдың фев- 
ралында Мельбурнге орыс эскадрасы келеді. Саяхатшы он екі 
жылдай көр.меген туған еліне жетуді көптен бері арман етіп жүр- 
ген болатын. Ол осы мүмкіншілікті пайдаланды, жарты жылдан 
соң «Улы Петр» броненосеці оны Кронштадка алып келеді.

Миклухо-Маклай Россиядан ешкімге белгісіз студент күйінде 
кетіп еді; ол енді әрбір ізіне бүкіл Европа газеттері зер салып 
отырған тамаша зерттеуші болып, туған еліне кайта оралды. 1892 
жылы француз тарихшысы Моно Миклухо-Маклай туралы үлкен 
макала жарпялады. Ол орыс саяхатшысының ерлік бейнесіне бас 
иіп, оның ғылми зерттеу жумыстарында адамгершілік пікір басын 
жататындығын мадактап, Маклайды «Біздің планетамызда туған 
дарынды адамдардың бірі» деп атады. Ал Миклухо-Маклай Рос 
сияға келгеннен кейін Лев Толстойдан хат алды.

...«Сіздің атқарған қызметіңіз сүйсіндіреді және шабыттандыра- 
ды, — деп жазды Толстой Маклайға, — өйткені, менің естігеніме 
карағанда, Сіз адамның адам екендігін, оның мейірбанды екендігін. 
олармен қарым-катынасты зеңбірек пен арактың күші арқылы 
емес, тек адалдықпен, шындықпен орнатуға болатындығын өз тәж- 
рибеңізбен туңғыш рет дәлелдеп беріп отырсыз, тек Сіз ғана муны 
адам айткысыз ерлікпен дәлелдедініз...»

Толстой Миклухо-Маклайдың ғылми және коғамдық еңбегін 
жазып мадақтау аркылы өзінің «зулымдыкка күшпен карсы турма> 
деген діни теориясын саяхатшының еңбегін оған тән емес қасиеттер 
аркылы дәлелдемекші болды. Бірақ кайткен күнде де, орыстың улы 
жазушысы Маклайды зәбір-жапа шеккен, каналып отырған халык- 
тың досы, соның қорғаушысы ретінде бағалап, туңғыш рет к>пгтык- 
гағандардың бірі болды.

Октябрьдің аяк кезінде орыс газеттері жакын арада Петербург- 
тың География залында, содан кейін Техникалық коғамында сая- 
хатшы Миклухо-Маклай өзінің саяхаты жайында баяндама жасай- 
ды деген хабарлар басылды.

Миклухо-Маклайдың орыс журтшылығының алдында бірінші 
рет сөз сөйлейтін күні— 1882 жылдың 29 сентябрі болды. Геогра- 
фия коғамының залы халықка лык толды. Көптеген адамдар зал- 
дың кіре берісінде түрегеп те турды.

«Тагі кешкі сағат 8 кезінде, — деп хабарлайды Петербург лис- 
тогі,— коғамның вице-председателі П. П. Семенов біздің саяхат-
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шыны колтықтап келе жатты. Олар көрінген кезде залдағы отыр- 
ғандар ду колшапалактап карсы алып, курмет көрсетті. Президи- 
умның столына шашы бурыл тарта бастаған Н. Н. Миклухо-Мак- 
лай келіп отырды, оның әрбір әрекеті ер мінезділігін аңғартуда».

«Мархабатты ханымдар және мархабатты мырзалар! Енді 8 
күннен кейін, менің тап осы залда, География коғамының қурметті 
иырзалары алдында Тынык мухит аралдарын зерттеуге уәде берге- 
німе он екі жыл толады, — деп бастады ол Россиядағы география- 
лық жоғарғы мекемеге өзінің есепті-баяндамасын, рапортты-баянда- 
масын, — мен Геопрафиялык коғамға берген уәдемді орындаға- 
нымды казір, кайтып келгеннен кейін айтпакпын. Сонымен катар 
менің бар күшімді жумсап, тапқан табысымның канша пайда кел- 
тіретіндігін, оның ескерусіз калмайтындығы жөнінде айтпакпын».

Миклухо-Маклайдың лекциясына барлык газеттерде кең түрде



шолу жасады. Бет әлпетінде шаршағандыктың, куаң тарткандык- 
тың ізі бар, ешбір жасанды кубылыссыз жай ғана салмакпен сөй- 
леп турған осы бір адамның тындаушы журтшылығынын назарын 
өзіне соншалыкты аударып отырғанын, корреспонденттердің бар- 
лығы да бірдей зор ынтамен жазып алып отыр.

«Әрбір тыңдаушы, — деп жазды бір журналист, — ол, тек шын- 
дыкты ғана, өзінің көрген-білгендерін ғана айтатынын, баскалар- 
дың айткандарының дурыстығын тап сол жерде тексеріп алатын- 
дығын, сөйтіп белгілі дурыс корытындыға келетіндігін естіді».

Миклухо-Маклай Россияның студенттері мен ғылми коғамдары- 
ның атынан талай қуттықтаулар алды. Ол Москваға келген уакы- 
тында баяндама жасады. Оған жаратылысты зерттеумен әуестену- 
шілер қоғамы этнографиялық және антропологиялык еңбегі үшін 
алтын медаль берді. Миклухо-Маклай өзінің саяхаттарын азғантай 
акшасымен жасағандығын, ол Географиялык коғамнан жіберіліо 
туратын ақша болмашы ғана болғандықтан қарызға белшесінен 
батуға мәжбүр болғандығын аңғарғандар, мемлекет есебінен кары- 
зын өтеу үшін 12 мың сом, содан кейін Сиднейде қалған жумысын 
жыйнактап корытып шығу үшін 8 мың сом акша тгуып берудін 
қамына кіріседі.

III Александр патша Миклухо-Маклайдың колжазбаларын өз 
есебінен шығаруға уәдесін берді.

Бірақ та кажырлы окымыстының бул табысына барлығы бірдей 
куана коймады. Оларға кара өңділерді қорғап жазған еңбек уна- 
майтын еді. Скептиктер мен кара нәсілді жақтамаушылар арам ой 
ларына түйткі алып, күңкілдей бастады.

— Сондай-ак ол не істеді, айтыңыздаршы? Қайдағы бір сурет 
тер мен кумыраларды жыйнап әкеліпті... Ал мунда турған не 
бар? Адамзатка жаксылық ойлау кәмеліне жетпеген, шала-шарпы 
студент емес пе ол... Тіпті ол жабайы адамдардың арасында болып 
көрген емес, Сиднейде ғана көп жыл болды. Шындығына келгенде 
осы жабайы адамдарды зерттеудің не кызыктығы бар? — дегендер 
де болды.

Патша өзінің айткан сөзінде турмады. Миклухо-Маклайдың ен 
бектері туңғыш рет Улы Октябрь революциясынан кейінгі уакытта 
гана басыла бастады. «Ғалым-саяхатшының бақылаулары Жана 
Гвинея, Малая архипелағы мен Австралияның жабайы адамдарв 
жөнінде болғанымен, жалпы алғанда нәсілдік мәселелердің мәнін 
түсіну үшін оның бізге де тигізетін үлкен пайдасы бар» деп жаз- 
ды алыстағыны аңғара білетін бір журналист.

Міне, сондықтан да патшалық Россияның чиновниктік, кертарт 
па тобы осыдан шошынған еді. Олар алыстағы папуастарды емес. 
іргеде, канаттың астында сорлап отырған чуваштарды, мордвалар 
мен вогулдарды көз алдарына елестеткен болатын.

Бул алдымен сактылық, ғылым еңбектеріне күманданған сыбыр 
болды, артынан ол күшейіп, ашық өсекке айналды.

...Окымысты өзінің ғылми зерттеуін жүргізе беру үшін 1882 жы- 
лы Россиядан аттанып кетті. Ойда жок бір жағдай оны тағы да
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Маклай Жағасына алыгі барды. Пароход оны Багавийге жеткіям 
.алғанда, көмір артып, жүруге дайындалып турған орыстын «Скобе- 
лев> атты корветіне кездеседі. Корветтін командирі Контр адмирал 
Копытов Жана Гвинея жолдан бурыс болса да саяхатшыны оған 
кеткізіп салуға уәдесін береді.

Миклухо-Маклай кемеге келіп орналасады. Жабайы адамдар 
«Изумруд» кемесінің полубасынан өгізді көріп, тан-тамаша болып 
куанғанын Маклай есіне алып, жолда Молукка аралдарынын бі 
эі — Амбоинадан өздерінін достарына сәлемдеме ретінде екі ешк: 
■ен екі зебу: тайша бука мен қунажын сатып алады.

Миклухо-Маклай 1883 жылдын 17 мартында взінін Жағяоынэ 
гн сонғы р^т келіп түседі.
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бсервация кішкентай мүйісінін. жағалауынь 
келіп түстім, Гумбулық бірнеше ескі та- 
ныстарымды көріп, оларға таңертең Бонгуда 
боламын дедім де, корвет үшін азық-түлік, 
шошқа еті, таіро, банан, тағы басқалары ке- 
рек екенін айттым. Безгектен қорыққандык- 

I тан сол куні кешке басқа деревняларға бармастан қорветке қай- 
I гып келдім.
I 18 мартта адмирал, бірнеше офицер және мен Бону деревня- 
I сының жағасына келіп тустік. Бізге жергілікті адамдар еріп 

жүрді, олар менің қайда туратындығьгм, кай күннен бастап маған 
I лашық салуға болатындығы, тағы басқалар жайында бірінен 
I кейін бірі жапа-тармағай сурастыра бастады, біз деревняны 
1 ^ралап өттік. Деревня маған 1876—1877 жылдардағыға қара- 
I ғанда, бул жолы біртүрлі кішкентай, салдыр-салақ устап күтпеген 
I сыяқты болып көрінді. Мен деревняның бурынғы қалпын есіме 
I тусіргенде, төңірөгін лашықтар қоршап турған екі алаңнын
I кулазыған далаға айналып, шөп басып кеткенін байқадым. Ал 

лашықтардың журтына буталар өсіп кетіпті. Менің сурақта- 
I рыма бул лашыктарда турған жергілікті адамдардың кейбіреу- 
I лері өліп қалғанын, ал өзгелері басқа жаққа көшіп кеткенін 

ай-пгы.
I 1877 жылы өзім кетер кезде берген нусқауларыма сэйкес 
I барлық қыздар мен жас әйелдер бул жерден әкетілген көрінеді; 
I тек бірнеше адам айтқысыз көріксіз кемпірлер ғана қалыпты.
I Жергілікті адамдар мен берген кеңестерді естеріне сақтай отырып,
I қару былай турсын, өздерінің әшекейлерін де тақпай келіп- 
I ті. Сондықтан да олардың түрлері бүгін тым карапайым бола- 
I тын (әшекейсіз, сукпатсыз жабайы адамдар, алба-жулба киінген 

рвропалықтарды есіңе түсіреді)— муның үстіне, бірде бір жас 
жігіт жок еді: кейбіреулері Богатиде болып жатқан үлкен «ай»

I иен «мунға» кетіпті, ал өзгелері әйелдерді қорғап орманда жүрсе 
керек.
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Менін ескі лосым Сауыл «таяо инглис»1 туралы, будая кейіғ 
Гарагасиге сабадам Маклайдынэ (Маклабдын ағасы) келгені 
туралы узак уакыйғаларды баяндап берді, Ромельн2 өзін осылай 
деп атаса керек.

Осы уакытка денін Т\іідын кезіме туспегенін есіме алып. мев 
энгіме арасында ол туралы сурак койдым.

— Туй муэнсен (Тун аіді). — деп жауап кайырды маған Саул.
Өзімніц ескі досымнын өліміне ете канғырдым.
Мен Бонгудын жергілікті адамдарына танша бука, кунажын. 

теке мен ешкілер әкелдім деп айтканымда олардын арасында үлкен 
абыржүдиылык басталды. Олардың бәрі де менін айтканымды ай- 
тып. бул жануарлардын атын атап шыкты; бәрі де бул жануар- 
ларды дәл кәзір көргісі келді. Мен өзім әхелген малдарға. олар 
дын кашып кетпеуі \тиін, коршау жасау керек дедім. Жергілікті 
адамдар өте көп кенессе де, ешканськы да жумысқа кірісе кой 
ған жок.

Егерде жергьіікті адамдардын барлығына жалпы пайдалануға 
бір зат берсен, жеке біреуіне ғана емес, барлығына бірдей берудін 
қате екендігін мен одан да бурын білгем: үйткені олардын ешбіреуі 
де ортак меншік туралы кам жасамай кояды. Сүйтсе де, алып кел 
ген малдарды біреуіне немесе бул малдардын біреуін бірнеше адам 
ға беру маған дурыс больга көрінбеді.

*сМее кеткеннен кенін, — деп түсінік берді саяхатшы Географня коғамы- 
на, — Л\ельбурннан Макяай Жағасына ағылшыннын а-тгын ізде\*шііері мінгев 
кеме келіпті, олар мені ол жерде алтынның барлығын жасырды деп снласа 
керек... Олар келгенде менің лашығым өзім тастап кеткен калпында сакталғар 
екен; есік те, оған салып кеткен қулып та сол қалпында турған, үйдің жаныв- 
дағы плантацияның жаксы саңталғаны сонша, а і  бак сыякты болып көрініпті 
Саяхатка катьісушы П. дейтін мистер кулыпты устай бергенде оған ондағав 
колдар жабыса түседі, папуастар оған ншарамен мундағы заггардың бәрі Мй і- 
лухоның меншігі екенія, сондыктан да оның мунда ешкандай жумысы бодмау- 
ға тиісті екенін түхіндіріпті. Олардың салтанатты түрде көрсеткеа күштілігі 
сондай ак нәсілдер алды-артына карамастан шуғыл кайтып кетіпті.

2 Ромильи — ағылшынның әскери кемесімен «Астралябия» койнауына кел- 
ген ағылшын чиновнигі.

«Ромильи мырза, — деп хабарлайды Миклухо-Л\аклай өзінің сол түсінігів- 
де, — Сиднейде менімен ушыраскан болатын, — оны жергілікті адамдардыв 
Маклайдың досы деп тануы үшін оған өзімнің купыялы белгілерім мен сөі- 
дерімді айтканмын. Қайтып келгеннен кейін, Ромильи мырзаның әңгімесіне 
карағанда, папуастардың өзім беріп кеткен кеңестерді усак-т\нектеріне дейів 
булжытпай орындағанына көзім жетті. Мысальі, ол узак уакыт бойына купыя 
белгілерді акыр аяғына шейін орындап болмай, бір де бір жергілікті адам ез 
дерінін кайыктарымен кемеге таяу келуге батылы бармапты, ал келісілген бед 
гілер орындалғанда ғана мен ү*йреткен купыя мағналы сөздерді айтып шык 
канда ғана жағдай мүлде өзгереді. Ондаған кайык кемеге жүзіп келіп барлы 
ғы да менің «Л\аклай деген атымды үздіксіз айкайлай бастанды. Буған карас 
Ромильи мырза өзін Маклабдың ағасымын» деп таныстырады. Будан кейін онь 
менің үйіме алып барады және жергілікті адамдар тамаша достыкпен карсв 
алады.»

Ромильиді Л\иклухо-Л\аклайға касакана жіберілген агент деп есептеуге түрл* 
себептер бар.
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Мен өзіме әбден белгілі соқпақ жолмен Горендуға қарай шық- 
тым, бірақ жолды шөп басып кетіпті; бір кездегі аласа буталар 
енді үлкен ағаш болып өсіп кеткен, сондыкгган білетін ооқпақ жол 
маған мүлде жаңа болып көрінді. Ақырында, будан алты жыл б\- 
рын Горенду деревнясы орналасқан жерге келіп жеттім, деревня- 
ның мүлде өзгеріп кеткеніне аң-таң қалдым. Үлкен деревняның 
орнында казір небәрі екі-үш қана лашық тур, барлық жерге 
адам айтқысыз қалың шөп өсіп кеткен. Бул көрініс маған кайғылы 
болып көрінгендіктен көңілім бузылып, тенізге шығып, корветке 
қайтуға асықтым.

Түскі тамақтан кейін сәл отырып, жағаға кайттым да, кайтадан 
Бонгуға бардым. Маған кәдімгі өз үйімде отырғандай әсер етті, 
бул Жаңа Гвинея жағасын жерсініп алғаным сонша, тіпті мундағы 
әрбір ағаш менің ескі танысым сыякты болып көрінеді, меніңше 
сапар шегу кездерімде жер шарында өзім турған бір де бір жер 
дәл осы жер сыяқты ыстык көрінген емес шығар.

Мен деревняға келген кезде жаныма топ-топ адамдар жыйнал- 
ды. Олардың ішінен көптеген таныстарымды кездестіре алмадым: 
көбі маған мүлде таныс емес сыякты болып көрінді: соңғы р<ет 
келгенімде олар мүлде жас жігіттер болатын, ал казір олардын 
өздерінің бала-шағалары бар. Тек бірен-саран қарттар ғана меніи 
таныстарым болып шықты.

Ерекше екі жағдай менің көзіме түсті. Біріншіден, маған және 
мені қоршап турған барлық адамдарға, менің Бонгуға ақырғы 
рет келгенім будан алты жыл бурын емес, кеше ғана сыяқты бо- 
лып көрінді; екіншіден. папуастардың узақ уақыттан кейін қайтып 
келген маған бурынғыдай достык ниеттерін аңғартпағандары адам 
таңқаларлықтай болып көрінді. Алайда, сәл ойланып турдым да, 
бул екінші жағдайды әбден орынды деп таптым, өйткені бул жер- 
ге қайтып келгенде менің өзімде де ешқандай қуаныш сезімі бол- 
ган жоқ-ты; егер папуастар мені көргенде куанып, асыр салмаса, 
буған мен несін таңданам. Алаііда олардың арасында менің ыйы- 
ғыма сүйеніп, көзіне жас алған және мен жоқ кезде өлген адамдар- 
дың атын айтып муңайғандары да болды, олар: «анау да, мынау 
да өлді»; деді олардың барлығм да менің бурынғыша өздерінін 
арасына орналасуымды, ал бул жолы дәл деревняға орналасуымды 
қалады; менің енді қашан қайтып келетінімді және егер «тамо ин- 
глис» келе қалса, өздерінің не істеуі қажет екенін білгілері келді.

Бірін-бірі басып озып. жүгіріп келген бірнеше бала «буль 
боро русс» (үлкен шошқа) алып «та.мо русс» «кабум ани боромен» 
(үлкен қайықпен) жақындап келіп қалды деп хабарлады, олар ен- 
тігін баса алмайды, барлығы да жүгіріп ала жөнелді: мен де олар- 
дың соңынан ердім.

Расында да, үлкен баркас жағаға таяу келіп қалған екен. 
Жаға тік болғандықтан, баркас оған жақындап келе алмады, офи- 
цер бірнеше матросқа шалбарын түріп, суға секіріп түсуге буй- 
ырды.
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к.алған жағдайда олардын. өздерін қалай устауы керектігі жай 
ында кейбір нусқау берумен болдым, бул кезде жергілікті адам 
цардыц кенет айғайлаған даусы шықты, тайша жаққа қара 
дым. Матростар кеткеннен кейін тайша буқа тынышсызданып. 
қоршаудыц ішінде айнала өкіре жүгіріпті. >Қергілікті адамдар 
дың маған айтқанына караганда, тайша коршауды бузып шык 
пақшы болыпты.

Мен те>з қоршауға келдім, тайша буқа дуалдың жоғарғы 
жағындағы бір жерін мүйізімен копарып тастапты. Топырлап 
жыйылған жергілікті адамдар бишараны әбден өшіктірген көрі 
неді. Ол басын туқыртып алып, қайтадан дуалға каран жүгірді. 
қоршаудыц тағы да бірнеше ағашы ушып түсті. Мен жергілікті 
адамдардыц біреуіне тамо русты шақыр деп айғайлағаным сол 
ақ еді, тайша бука шегіншектеп барып кайтадан дуалға карай 
гура шапты, бул жолы дуалдан секіріп дүспекші болғаны айкын 
еді. Расында да, солай болып шықты, тайша буқа бостандыққа 
шығып алғаннан кейін, қутырып кеткендей, деревняны аралап 
шауып ала жөнелді.

Ж ергілікті адамдар жан-жаққа тығылыгі қалды. ДАен жалғыз 
қалдым, қунажынныц да қоршаудан секіріп шығып, тайшанын 
сонынан шауып кеткенін көріп турдым. Оларды кайыру колымнан 
келетіндігіне күмәндансам да, аяғымды тез басып, соқпақ жолмен 
тецізге карай беттедім, бул жерде кайтып бара жаткан матростар-
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гл кездестім. Істін жайын екі ауыз сөзбен баяндап бердім. Олар 
тайша бука колға үйреншікті болғандыктан оны кайгадан камау- 
ға болады деп жауап кайтарды.

Біз деревняға кайтып келгенімізде, тайша мен кунажын орман 
ға баратын сокпак жплға түсіп алып кетіп калған екен. Мен тай 
шаның узап кетуіне жол бермеу ушін жергілікті адамдарды ал 
дын орағытып шығуға жібердім, ал матростар малдарды үркітпес 
тен. оларды кайтадан деревняға үйіріп окелуге тністі болды.

Әнгімені будан әрі созбаймын. Бул уакыііға біздің әрекетіміз- 
дін сәтсіз болуымен аякталды; тайша бука адамдарды көре салг 
одан әрі каша жөнелді, ал жергілікті адамдардың жан-жакка бы 
тырап каиіып кеткенін айтпаса да түсінікті. Тайшанын сонынан ку 
нажын еріп, екеуі косылғаннан кейін, жакын маңдағы тау жотала 
оына қарай шауып жөнелді.

Біз сәтсіздікке ушырап, корветке кайтып келгенімізде інір ка 
ранғысы әлдекашан түекен еді. Күні бойгы эбігершілік мені мей 
лінше шаршатып тастапты, өзімнің өте-мөте калаганым, яғни Бон 
гуға кону үшін кайтып келемін деген уәдемді орындай ал 
мадым.

19 мартта таңсәріде «Скобелев» корветі якорін көтеріп, Били-Би- 
ли аралына карай жүріп кетті. Князь Алексей портының еуретін тү- 
сіру керек болғандыктан, біздің тілмашымыз болуының зор маңы- 
зы болды, өйткені Разы адамдар архипелагының турғын адамда- 
рынын диалектісі әртүрлі болатын-ды жэне біз онымен таныс емес 
едік: ал Били-Билиден бізбен бірге еріп жүретін ескі таныстарым 
нан біреу болмаса біреуін табармын деп ойладым.

Деревняға жакындап келгенде, біз кеменің жүрісін баяулатып 
суға кайыктарды түсірдік. Мен деревняга карай беттедім. Жага- 
да бізді бір топ адам күтіп тур, олар мені танып: «О, Маклай' 
0, Маклай! Э-аба, Э-мем Гена» деп айғайлайды.

Бірнеше кайык біздің кайыкка жакындап келді. Олардың біре 
уінде Каин, екіншісінде Марамай, Гассан, тағы баскалары бар екен 
Бос сөзбен уакытты боска жібермеу үшін, олардың бәріне те 
мекі мен шеге беремін деп уәде етіп, менің соныма еріп, корветкс 
жүріңдер дсдім. Каин менің кайығыма мініп, маған саналуан су- 
рактарды жаудырды, уакыт жетпегендіктен мен бул сурактарға 
жауап қайтара алмадым.

Палубаға шыккан жергілікті адамдар, машиналардың дауые 
гарынан және матростардың көптігінен катты кысылып, зорелері 
кетті. Олар үйге кайтара гөр деп маған жалбарына бастады. Каин 
мен Гассанға корвет бара жаткан Сегу аралындагы адамдармен 
еөйлесу үшін олардың маған қажет екендігін айттым да, калғанда- 
рына уәдем бойынша мол етіп темекі меи шеге беріп, кайтарып жі 
бердім. Каинды, Гассан мен Марамайды (Марамай бізбен Оірге 
еріп жүретіндігін өзі білдірді) алып калдым. Корвет жүре бергенде. 
Каинды күшпен устап туруыма тура келді. Ал Гассан мемің көзім 
ді аңдып турып, андаусызда юттың палубасына шығып алып, те 
кізге секіріп түсіп кетіпті.
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Корьет Урему аралынын жанынан өтіп бара жатканда 
бірнеше кокос курмаларын көрдім. 1877 жылы бул жерге мен бір- 
неніе кокос қурмаларын отырғызған болатынмын, олардың бәрі 
өніп шығып. жақсы өсіпті. Қаин мен Марамай бул қурмаларды 
нускап, менің атымды кайталап: «нун Маклай, мүнки Маклай»
(«Маклай аралы, Маклайдың кокосы»), «навалобе Маклай Уремя 
және на таль атар» («Маклай біркездерде Уремуге келіп, онда өзі- 
не үй салатын болады)» деді.

Сегу аралы мен материк арасындағы буғаздан өтіп, корвет Се- 
гу аралынын батыс жағасына якорь тастады. Әлі кеш болмаған- 
дыклан, дәл сол күні тағы да бірнеше өлшеулер жасалды.

Мен бірнеше офицерлермен бірге бумен жүретін баркаска мі- 
ніп, князь Алексей портының үлкен койнауын қарап шығуға кет- 
тім. Мен корветке қайтып оралғанымда, Каин мен Марамай Гасса- 
нның үлгісімен, яғни жакындап келе жатқан қайықты пайдаланып. 
суға секіріп түскендерін, содан кейін кайтып оралмағандарын айтты

Мен жергілікті адамдардың үрейлепгеніне кейде кешірім жаса- 
сам да, бул жолғы олардың бул эрекеттеріне катты ренжідім.

21 марі

Күн шыкканға дейін мен Сегу деревнясына бардым да, қайык- 
гы кайтарып жібердім. Төңіректе бірде бір жан жок еді, бірақ жер- 
гілікті адамдаірдың көп узамай көрінетіндігіне күмәнім болмады, 
айтқанымдай-ак солай болып шыкты. Маған тек еркектер ғана 
емес, олардан калмай әйелдер де келді. Каин да келді. Ол куа- 
нып келіп қолымды алып, кеше корветтен қашып кеткен себебі 
менсіз тамо рустар арасында жалғыз қалуға қорыққандығынан 
болғанын айтты; ал корветке дәл кәзір кайтып, сен калаган жакка 
баруға әзірмін деді. Оның бул сөзін пайдаланған мен, Бомбассия 
деревнясына менімен бірге жүруге усыные жасадым, бул деревня 
туралы 1876 жылы ғала естіген болатынмын, бірак оған баруға 
мүмкіншілігім болмап еді.

Мен өзіммен бірге Каиннан баска амбоиндік Янаны да ала жүр- 
дім. Кішкентай қайықпен біз Аю өзеніне жүріп кеттік; будан кейін 
Маде дейтін жіңішке сағадан өтіп, айналасы орманмен коршал- 
ған кішкентай Аю-Тенгай көліне келдік. Сокпақ жолдың жанына 
келгенде, біз қайыкты жиекке шығарып тастап. үшеуіміз алға ка 
рай жаяу жүріп кеттік.

Бір жарым сағаттай уақьгг өткеннен кейін біз деревняға кел- 
дік. Алғашкы кезде адамдар кашуға ыңғайланды, бірак Каин бір- 
екі ауыз сөз айтканнан кейін мүлде тыныштала қалды. ААен олап- 
ға болмашы сыйлықтар үлестіріп бергенімді көргенде, бүкіл дерев- 
ня — еркектер де, әйелдер де — менен бірер нәрсе алу үшін топыр- 
лап жыйнала бастады: еркектерге темекі мен шеге, әйелдерге мон- 
шақтар мен узынша етіп жыртылған кызыл шүберектерді үлесті 
ріп бердім.

Маған бул жерде, өзім үшін өте кызыкты нәрсе — ағаштан емес, 
ротангтен тоқылған калкан сатып ал деді. Бул калқанды жергі-





лікті адамдар Кар-Кардын туркын адамдарынан алған көрінеді 
Калканның иесі айырбаска балта алғысы келді, бірак мен.ң жа- 
чымда балта жок еді, балтаны мен Каиннан беріп жіберемін деге- 
німді күткісі келмеді және калканды маган сеніп бере алмады; ол 
балтаны алу үшін корветке де барғысы келмеді, сондыктан қал- 
кансыз кетуіме тура келді. Дегенмен де, мен найза, садак сүнгі 
тауып алдым, булар өте >кыпты істелген, бул заттармен папуастаір 
кару-жарағының шағын коллекциясын толыктыруыма мүмкіншілік 
алдым. Әсіресе, садак жебесінің ушы шығарылып шебер істелген

Бізге қонакасыға пісірілген гароны әкеліп тартканда, бул жер- 
дің адамдары тек кана адам еті салынатын ерекше табирлерді кол- 
данатын, колданбайтындығын білгім келеді дедім. Мундай табир- 
лер колданылмайды деп жауап кайырды. Олар маған адамнын 
еті карапайым тас ыдыстарда пісіріліп, әдеттегі жай табирлермен 
беріледі деді. Бүгін етпен сыйлай алмағандыктан,' бул жолы ма- 
ған адамның еті тимейтіндігіне көзім жетті.

Біз корветке нөеер жауынның алдында ғана кайттык. Меи 
адмиралдан келесі күні сапарға шығуға уйғарғандығын білдім. Бу- 
ған мен әрі таңдандым, әрі кайғырдым, өйткені князь Алексей үл- 
кен портының тең жартысы әлі күнге дгйін картаға түсіірілмеген 
еді. Рои, Тиара, Грагер аралдарының жанындағы барлық кішкен- 
тай койнаулар мен якорь тастайтын орындар, яғни бул порттын 
бүкіл оңтүстік бөлегі «Скобелев» корветінің офицерлеірі жасаған 
картаның бетінде әлі жоқ еді.

Мен порттың баска бөлектерінде де өлшеу жумыстарын кен 
жүргізсе жақсы болар еді деп адмиралға бірнеше рет айтып көр- 
дім. Алайда, адмирал онсыз да бірталай жумыс істелді, уакытты 
өте-мөте үнемдеу керек деп айтканынан кайтпай койды. Орыс ке- 
месі емес, басқа соғыс кемесінің, тамаша порттын картасын толык 
түсіріп алатындығына жаман кынжылдым1.

22 мар’

Таң алдында турып, мен мостикке шыктым да, Мана-боро-бо 
оо тауының және Разы адамдар архипелагының эскизін салдым 
Қарсыдан соккан катты жел біздің сапарға шығуымызға мүмкін- 
шілік бермеді, мен өсімдігі қалың және көптеген жерлеріне кайык 
гоктауға колайлы Магеспен дейтін кішкентай аралға кеттім. 
Бул жерден мен Сегу аралына барып, Каинды тауып алдым, ол 
аркылы жергілікті адамдардан Мегаспен аралының кімдерге ка- 
райтындығын, егер мен кайтып келе қалсам, ол жерден үй салуыма 
маған рыйзалыктарын білдіре ме екен деп сурадым. Олардың бәрі 
де келісім берулері былай турсын, менің өздеріне таяу жерге көшігі 
келіп орналасуымды тіледі, менің ниетіме разы болып калды.

1 Менің айтқаным дәл келді: бес-алты айдан кейін герман корветі князь 
Алексей портының онтүстік бөлегінің картасын тссіріп алды, тіпті кінжентай 
койнауларға шейін неміс атауларымен аталды. ( М и к л у х о - М а к л а й д ы ц  ескерт у\)
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Н. Н. Миклухо-Маклайдык он алты жыл бойы (1871 жылдан 1887 жылға денін) 
жасаған текіз саяхатынык маршруггары Кара сызыктармен көрсетілген.
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лы саяхатшы өмірінін сошы кезеңі ж а 
қындады. Тропикалық елдерде жанкыярлык 
пен еңбек етуінің ауыр салдары ревматизм 
мен безгек аурүына шалдыктырды. ол барған 
сайын меңдей берді.

Ол енді не Адмиралтейство, не Малакка, не Жанэ Гвинея 
аралдарына қайтадан бара алмайтын болды. Әлде онын куші 
«ашарлап, зорға жүретін кезі таяу ма екен немесе өмірінің кыска 
екенін сезді ме екен немесе өзінің істеген жумысын корытуға аеык 
ты ма екен? Әйтеуір, калайда болса, өз өмірінің соңғы жылдарында 
жаңамен шуғылданбастан, колында бар материалдарды белгілі бір 
жөнге келтіруге тырысты.

Миклухо-Маклан будан былай қарай саяхатқа шыкпады.
Ол үйленіп, кәзір Сиднейде турады, коллекцняларын, күнделж 

терін, колжазбаларын, суреттсрін ерекше укыптылыкпен тәр 
гіпке келтіруде.

1884 жылы Германия Жаңа Гвинеяның солтүстік-шығыс бөле 
гін басып алды. Жергілікті адамдар әрбір километрін өңдеген 

орыстың қажырлы саяхатшысы айқыш-уйқыш аралап өтіп, зерт 
теген Маклай Жағасы енді герман ипериализмінің олжасыня 
айналды. Немістер басып алған жерді «Император Вильгельмнін. 
жері» деп атады.

Миклухо-Маклай өзі қамқорлыкка алған жабайы адамдар 
дың атынан Бисмаркке «Маклай Жағасының жергілікті адамдары 
ьз жерін Германияның күшпен басып алғанына наразылык ^ілді 
реді» деп телеграмма берді.

Ғалым 1886 жылы тағы да Россияға кайтып келді. Ол өзінін 
ғылми еңбектерінің нәтижесіз калмауын карастырып, папуастар 
тағдырын жеңілдету үшін ең акырғы рет әрекет жасауға кірісті 

Петербургке келгеннен кейін, ол Тынық мухит аралдарынын 
бірін орыс отарына айналдыру идеясын үгіттей бастады. Онын 
бул идеясы отар деген жалпы уғымды — жергілікті адамдар- 
дың жерін тартып алып, зеңбірек мен карулардың көмегімен 
олардың еңбегіи пайдаланып баюшы саудагерлердін және өнер- 
кәсіп иелерінің алтын табу көзі болуы керек дегенді білдірмейтін 
еді. Ал Маклаіідың ойынша орыс отаршылары бос, жергілікті 
адамдар иеленбеген жерлерге орналасып, өз енбектерінін жемісі
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мен күн көруге тиісггі еді. МиклухоМаклай о<оы жобамен патша- 
ка, министрлерге, газеттер аркылы «оған баруды ойлайтындар 
дың барлығына» үндеу жариялады.

Муны қуаттаушылардан жүздеген хат түсті, бірақ патша отар- 
л‘ауға тыйым салды. Миклухо-Маклайдың «қуатты өкімет ор 
ындарына» бул жолы патшалық Россия үкіметіне жазған кезекті 
үндеуі де өзінің бурынғы үндеулері сыяқты аяқсыз қалды, ағыл- 
шын жеріндегілерге немесе Нидерландия Индиясының губернато- 
рына жазған үндеуі де осындай нәтижосііз қалып қойды. Ағыл- 
шын және голланд отаршыл орындары жоне патшалық Россия 
үкіметі, әрине, өздеріне Маклай усынған рольді, яғни қулдықтағы 
халықтардьг корғаушылар ролін қуаттай алмады.

Патшаның бул туралы бастартқанын естіген реакциялық бас- 
пасөз орындары, ғалымның ойын бурмалауға тырысып, муньш 
үстіне ғалымды және оның үндеуіне үн қосқан батыл еңбекші- 
лерді де маоқаралауға »гырысты;, черносотендік «Новая время» 
газеті оны «ала аяқ» деп, басқа газеттер мен журналдар «тынык 
мухит помещигі», «папуастардың королі» деп атады...

Міне, саяхатшының тамаша ойы осындай сәтсіздікке ушы- 
рады. Миклухо-Маклай тез қартая бастады. Ол тек қартайып 
қана қойған жоқ, оның замандастарының сөзімен айтқанда, о.ч 
«күйрей» бастады. Оны көрген адамдар жасы қырықта дегенге 
сенбей, бул кезде алпыста дегенге әбден сенетін еді.

Миклухо-Маклайға ниеттес бір газеттің тілшісі «ол өте жүдеп, 
оның бетін әжім басьгп кетті...» деп жазады. «Ол өзінің Жа- 
ғасы туралы және оның турған адамдары туралы әңгіме айт- 
қан кезде, оның даусы дірілдеп, жан-жағындағы нәрсеге турақ- 
сыз қарайтын жансыз көзіне жанар пайда болатын еді».

1886 жылы ғалым Ғылым Академиясына өзінің коллекцияла- 
рын сый етіп тартты. 1887 жылы ол Сиднейге барып қайт»гы. Ол 
өзінің отанына әйелін, балаларын және барлық қағаздарын алып 
келуге асықты. Петербургте Галерная көшесінде орнығып, өзі- 
нің қолжазбаларын өңдеуге кірісті. Өкпесінің ісуі оны туншык- 

'гырып, ревматизім мен невралгия оның жанына қатты батты. 
Алайда, Жаңа Гвинеяда жэне Малаккада саяхат жасап жүрген 
кёзінде безгекті калай жеңген болса, бул ауруларға да қажыр- 
лылыкпен карсы турып отырды, өзінің пікірін жатқа айтып жазды- 
ратын, бул жумыс жеті-сегіз сағатқа созылатын. Өйткені қалай- 
болса солай жазылған қолжазбаларып қалдырғысы келмеді. Терен 
ойластырып, біреуге өзі айтып ақырына дейін жаздыру міне кәзір 
қыйындықты жеңіп алатын шың осы еді. Ол бір кезде қанша.ауру 
болса да тауларға шыгып, белшесінен батпакка батып, өзендерден 
малтып өткен еді ғой.

Алайда, бул жолы ауру жеңді.
1888 жылғы 15 апрельде шыққан газеттерде:
«Кеше Вилли ауруханасында, Санкт-Петербургте, кешкі сегіз 

сағат 30 минутте Николай Николаевич Миклухо-Маклай узақка 
созылған қатты аурудан кейін 42 жасында қай»гыс болды. Ниқол- 
ай Николаевич өзінің саяхаттары туралы колжазбаларынын екінші



томын өьдеп жаткан кезде кайтыс бапды» деген жарнама жа 
?!;аланды.

— Біздін отанымыздын данкын. — деді онын кабыпының басын- 
ла өзінін ғалым жолдастарынын бірі, — дүние жүзінін ен кыйыр 
гукпірлеріне тараткан Николай Ни.колаевинті жерлегелі отырмьгз 

Расында да. Жаца Гвинея Рогосиядан бірнеше мындаған ки 
лометр кашыктыкна еді. Бул Тынык мухит аралын шынында 
12  «дуние жүзінін ен кыйырдағы түкпірі» деп аталта 6о.патьтн еді. 
Ал жергілікті адамдар, орыс саяхатшысы ап арадан кетіп бар;: 
жатканда. өз тхшісканы кетіп бара жаткандай кайғырып жылады. 
узак жылдар бойы оны кайтып келеді деп кү*гті. Оның есГмі 
сАстролябия» бхтазы жағасында, Маклай отырғызған ағаштардан 
анген жас ағаигтардан бастап, өзі «Мария» деп орыс атын кой- 
ған буйра шашпы, кара өнді кызбен бірге узақ жылдар оміг 
сүруде және балат балта онда <Мак.пайдын балтасы», харбыз — 
сМаклай карбызы» деп \'зақ уакыттар бойы аталады. Біздің ғасы- 
рымыздыц бас кезінде ғана Били-Билн аралындагы этнограф»гар 
пагуастардын Маклай туралы шығарған легендасын жазып альгг, 
ты, онда:

«Маклай келіп. біздін бабаларымызға былай деген: тас бал 
талар өткір емес. топас. Оларды орманга тастаңдар, онын кажеті 
жок. Маклаё адарға темір пышак пен темір балта берді...т> деліне 
тін көрінеді.

1884 жылы Аіаклай Жағасын және аралдың бүкіл со.п»г\Ү;тік 
шығыс бөлегін Германия басып алды. Картада жана есімдер 
«Император Вильгельмнің жері» дегендер пайда балды. Бонтү, 
Горенду, Гумбсдың халыктары туралы Маклай аЙтқан тагдыо 
осылай болып аякталды. Қулданушыларға қарсы ереуіл жаса 
іаны үшін Били-Били аралынын барлык халкын туган доревня 
сынан жер аударып жібергені белгілі батып отыр...

Германия 'женіліеке ушыраған, дүннежүзілік бірінші согыстан 
кенін, «Император Вильгельмнің жері» баска да герман отарла- 
ры еыякты, жеңушілердін карамағына көшті. Оны басқару ман 
датын Авспралия Одағы, яғнн дүнне жүзіндегі ескі отаршыл 
мемлекет — Англия өзіне коеып алды. Жана Гвннеяга баска 
кожалар келді, олар сырттан германдықтарға қараганда біркел 
кі жумсак болып көрінгенмен, баскарудың жаңа әдісторін околді; 
алайда, имперналнстік саясаттын қандай түрі болмасын, оларяын 
ойлаған ойлары әркашан да бір максатқа негізделген еді, апар-отаі' 
елдердің халыктарын канауды және ап елдің жаратылыс байлыгы 
есебінен пайда табуды. отар иеленуші елдің баю мақсаттарына же 
туге мүмкіндік туғызады.

Ал Жаңа Гвинея болса кбптеген байлыкка ио. Оның орманда- 
рында сандал агаштары, жер астында алтын, алмастары кеп. Сон 
дыктан да немістер де. ағылшындар да, пхпландықтар да. нта 
лияндыктар да, француздар да Жаңа Гвннеяга соншама кеп 
экспеднциялар шығарды. Маклай кеткеннен кейін, ол 'опттеғен 
жағалауларда Финш, Ромильи, Целлер, Хаюн. Ханке. Ііойхауз 
болды... Финш Маклайдыц папуастардыц әдот-гурыптары гура



лы басылып шыкқан барлык еңбектерін мухиятгап зерттелі 
Ол Маклай болған деревняларға барып, барлык мәселелер жөнін 
ле оған еліктеуге тырысты. ЖергілГк*гі адамдармен достасып 
олардың және лашыктарының суретін салды... Жана Гвинеяға, — 
оның ішкі түпкірлері мен жағалауларына шыккан ботаннкалык, гео 
ғрафиялык, этнографнялык экспедициялар XIX және XX ғасырлар 
ла да бірінен кейін бірі сапырылысып келіп жатумен болды, олар 
ғылми аспаптармен, қарумен, шатырмен, хинамен, консервамен мо.'і 
жабдықталған болатын.

Акырында, 1923 жылы, бір көңілсіз, жаңбырлы күні, Барой 
езенінің тумба топырағына, алғашкы кауым адамдары кайығынын 
жанына, кәзіргі заманның куатты гидропланы келіп токтады. Бул 
Австралиядан шыгып, «папуастардың адам көрмеген еліне» кел 
ген Франк Герлидің экспедициясы болатын.

«Ушу сапары өте-мөте кауыпты болды,—деп жазады Герли 
— Біз тасқыялар каптаған жағалауды бойлап ушып отырдык 
Төрт жүз километрдей жерден ушып өтуімізге тура келді. Бүкіл 
сапарымызда катты жаңбырлар болып төменгі, калың булттар 
және көзге түртсе көргісіз тумандар көп кедергі жасады... Бинокль 
мен төмен карағанда, жердің қай жерден аякталып, судың қайдан 
басталатынын анықтау мүмкін емес еді. Жаңбыр үздіксіз куйыи 
турды, кейде жаңбырдың орнына туман басталады. Маған өзеннін 
өзі суйық тунба топырак сыякты болып көрінді. Өзеннің сағась. 
ушы-кыйыры жоқ батпак еді. Тунба топырақ басқан аралдың с> 
шайған жиегіне, биік жерлерге жергілікті адамдардың лашык үйле 
рі орналаскан.

Жаңбырдың ка»гтылығы сонша, әрбір тамшы ірі буршак 
сыяқты, адамның 'бетін тіліп жіберетін еді. Жел ушырған аппа 
рат еріксізден жан-жакка карай кетеді. Муның үстіне, жанарман 
барған сайын азайып, міне енді таусылады деген кауып төнді. Біз 
дің бақытымызға, көп узамай булт ашылғаннан кейін біз өзеннін 
кең бес сағасын көрдік...

Судың бетімен ақырын ғана жылжып келе жаттык. Жаға 
дан біздің алдымыздан жауынгерлер мінген кырык кайық шык 
ты. Көп узамаіі олар бізді коршап алды. Олар ескектерін кай 
ыктарының бүйіріне соғып, кулағымыздың етін жеді. Бул жабайы 
варварлық сәлем беру болатын. Біз бір бакытсыздыкка ушырайды 
екенбіз деп корыктық: егер кайыктар тым жакын келсе, пропеллер 
олардың быт-шытын шығаруы сөзсіз еді...

Күн батып бара жатканда біздің гидропланға Сіыйға шошкн 
әкеліп берді. Жергілікті адамдар оны гидропланның канатынм 
әкеліп асып койды».

Жаңа Гвинеяға экспедиция жасау, Европаның музейлерін па 
пуастардың усақ-түйек заттарьгның, қару-жарактарының, киімде- 
рінін коллекцияларымен, ал кітапханалар — Жаңа Гвинеянын 
жануарлары мен өсімдік дүниесі туралы, қара өнді халыктары, 
ауа райы, өзендері, таулары мен батпақтары туралы көптеген 
томды шығармалармен толыктырылды... Алайда, біз Жана Гви 
неяны мекендейтін барлык тайпалардын атын түгел білмейміз.



Бұдан он төрт жыл бұрын тауларда, өмір бойына бір де бір евро- 
палыктарды көрмеген екі жүз мыңға жуык папуастардың жаңа 
тайпасы бар екені ашылды. Тауда туратын папуастар танпалары 
осы уакытка дейін этнография картасына түсірілген жок. Герлидің 
Жаңа Гвинеяны үнемі «сырлы», «жумбақты» және «кауыпты» деп 
атауының өзі де бекер емес.

Шеттен келгендер жагалауларда ғана еркін қожалык жасап. 
мыс пен каучук, алтьш мен бағалы ағаштарды тасып әкетеді... 
Шет»ген келгендер мен Маклай өткен даңқты жолдың арасында 
кандай зор айырма бар десеңізші! Финштің улы саяхатшыға елік- 
теуі, ол боламын деп 'гырысуы адам күлерліктей еді! Өйткені: 
Финиште Маклайға тән ең карапайым касиет — оның адамгершілігі 
мен әділеттілік касиеті болмайтын. Оның көздеген максаты баска 
болатын. Миклухо-Макллй Жаңа Гвинеяға папуас тайпаларын 
зерттеуші және қоршаушысы ретінде келді. Оның көздеген макса- 
ты ешбір рыясыз адал, достығы мызғымас берік болатын. Ал басқа 
ғалымдар және олардың еңбектері — кейде өз еріктерімен, кейде 
еіріксіз — империалистердің басып алу максатына жумыс істеп, 
елдің казынасын өз колдарына алу, кул иелену үшін сол жердегі 
тайпаларды зерттеген болатын... Маклай жүрген деревняларда 
болған Финш герман коммерсанты Адольф Фон Ганнеманның мүд- 
десі үшін қызмет атқарды және оның саяхатының максаты Ган- 
неманның оған тапсырған нускауында ап-айқын көрсетілді, онда:

«Жаңа Гвинеяның белгісіз жағасын зерттеп... жергілікті 
адамдардан жерді неғурлым көп алу үшін достык қарым-катынас 
орнату керек» деп атап көрсетілгенді.

Этнограф ғалым жүріп кележаткан пароходтың сонынан екінші 
бір пароход — соғыс пароходы кележатты, ол папуастар жерлеріне 
герман жалауын тікті.

...Миклухо-Маклайдың Жака Гвинеяныц солтүстік-шығыс жа- 
ғалауына 'алғашкы рет саяхат жасағанына гасырдың төрТген үш 
бөлегі өтті. Алайда, көлемі 790 кв. километрлік аса үлкен арал 
әлі күнге дейін толық зерттеліп болған жок деп айтуға бола- 
ды. Шынын айтканда, оның тек жағасы ғана зерттеліп, атамандар 
басып алды. Бул елдің күре тамыры—кыйыр түкгіірлі таулар, ит 
мурны өтпейтін ормандар мен корыктар және жергілікті тайпа- 
лардың табандылыкпен жүргізген күресі оларды шетелдік шап- 
кыншылықтан корғап келеді. Тас дәуірі адамдарының кауыпты 
сезуі, тау куалап түкпірге сіңіп кетуі кездейсоқ нэрсе емес. Па- 
пуастардың сүңгісі, оюлары, табирлері мукыя»г оралып, укыпты 
түрде музейлерге жөнелтілуде. Бірак шеттен' келгендер папуастар- 
ды корғауды еш уақытта есіне де алған емес; ал папуастардың 
өздері, олардың өмір курылысыда, сеніміде, әдет-ғурпы да жаулаи 
алушылардың жыртқыш жоспарлары үшін тек кана зор кедергі 
болып есептелді.

Дүниежүзілік екінші соғыс басталар аллында жапондықтао 
Тыпык мүхитта аса зор территорияларды басып алды. Жапонин 
басып алған мындаған аралдардың арасында осы Жана Гвинея
да бар сді. Батыста ттемістер жасағаң кылмьістарды шығыста
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олардын одакггастары — жапондыктар да жасады. 5ул екеуі де
адамды жек көрушілік нәсалдік теориясы тудырған урандармеи 
бейбіт халыктарды қырып-жоюмен болды.

Онын көз алдында туып келе жаткан империализмнің бүкіл 
адамзатты, оның ішінде Тынык мухит аралдарын мекендеуші ха- 
лыктарды куйзеушілікке ушырататындығын Миклухо-Маклай кан- 
шама кырағы бола турса да, оның үш уйктаса да түсінө кірмеген 
болар еді. Алайда, улы ғалым сол кездің өзінде-ак полигенистердің 
жалған ғылми теориялары, расизмнің бастамасын салғанын, бул 
кантөгіске соктыратындығын аңғарып, мундай теориялардың 
жауыздыкты көздейтіндігін кортындылаған болатын.

Жаңа Гвинея, бостандык, сүйгіш халықтардың бірлесіп әрекет
жасауы нәтижесінде гана жапон баскыншыларынан азал- етілді. 
Фашизм женіліске ушырады. Бірақ улт тенсіздігін уағыздайтын 
өсиет үні әлі де болса өшө койған жок, ол кейде туншыға, кейде 
даурыға ооғып империалистердін қарақшылық жоспарын нәрлен- 
діруде, олардың бул жоспарын дүние жүзіндегі барлық нмпөриа- 
лизмге қарсылардың, фашизмге карсылардың алдын ала өткен 
үлгісі, орыс ғалымы Николай Николаевич Миклухо-Маклай да қа- 
жыыай-талмай, ерлікпен әшкерелеп өткен болатын.

-



РЕДАКДНЯДАН

Николай Николаевич Миклухо-Маклай өмірінін еоңғы айларын 
да, ауыр сырқаттанып төсек тарчып жаткан уакытында, дәптер- 
леріне жазғандарын ретке келтіруге кіріскен болатын. Бірак та 
мейрімсіз ажал бул еңбегін аяқтатпаи тастады. Жол-жөнекейлік 
күнделіктері, ғылми мақалалары лен отатьялары, кейбір жазған- 
дары мен жыйнаған бай коллекциясы тәртіпке келтірілмеген 
күйінде калды. Миклухо-Маклайдың өзінің бар күш-жігерін салып 
жыйнаған материалдарының барлығы бізге түзетілмеген, тәртіпке
келтірілмеген күйінде келіп жетті.

Миклухо-Маклайдың күнделікдерін алғашқы рет 1923 жылы
«Новая Москва» баспасы басып шығарды.

1936 жылы «Детиздат» бул күнделіктерді әжептәуір қысқар- 
тылған түрінде басып шығарды.

Ақыр аяғында, 1941 жылы, Миклухо-Маклай сңбектерінің ака- 
демиялык баспасы шыға бастады.

ССРО Ғылым Академияцының каулысы бойынша улы орыс 
халқының атақты саяхатшысының барлық күнделіктері, барлык 
ғылми мақалалары, сонымен катар Тынық мухнт аралдарындағы 
коңыр терілілерді қорғаған хаттары екі том болып басылып шықты.

Сонымен, әрбір совет оқушысы алғашкы қауымдық тайпалар- 
дың тәуелсіздігі үшін күрескен Миклухо-Маклайдың еңбекдерімен 
толық таныса алады және орыс ғалымының дүниежүзілік ғылым- 
ға кандай ірі жаңалык косқандығын айқын бағалай алады.

Жастар мен көптеген окушыларға арналып шығарылған бул 
енбектің, будан бурын шыкқандардан әжептеуір өзгешілігі бар. Бас- 
ка баспадан шықкан кітаптарға карағанда осы кітапты шығару ке- 
зінде ойластырылған «саяхатшылар библиотекасы» деген бөлімнін 
алдына қойған мақсаты баскарақ: бір жағынан қарағанда бул
тар шеңберлі, ал екінші жағынан карағанда көлемді болып көрінуі 
мүмкін.



Біздін, бул кітабымыз маман окушыға арналмаған. Міне сон- 
дықтан да редакция жабайы халықтардыц әдет-қурыптарын, әсі- 
ресе жануарлар мен өсімдіктер дүниесін, климатын мейлінше 
тәптештеп суреттейтін маман-этнографтар, зоологтар, ботаниктер, 
метеорологтар және тағы басқалар үшін ерекше қажетті жерлерін 
қысқартып тастағанды жөн деп тапты.

Біз оқушыларға көптеген мәліметтердіқ жыйынтығын жыйнас- 
тырып беруге емес, қайта улы адамныц образын жасауға қажет- 
тілерді, әсіреіое оныц қажырлықпен еткен ерлігініц мацызын 
айырықша көрсетіп, көз алдарыңызға елестетуге тырыогық.

Бул міндетті Лидия Чуковскаяның саяхатшының өмірбаяны 
туралы жазған очеркі атқара алады, өйткені ол статья Миклухо- 
Маклайдың күнделіктері мен хаттарының негізінде жазылған.

Біз Миклухо-Маклайдың саяхатқа шыққанда жазған бар’лық 
күнделіктерін емес, тек «Астролябия» буғазының жағасына бар- 
ған уақыгтағы үш саяхаты жөнінде жазылған күнделікгерін 
беріп отырмыз.

Саяхатшының Малакка жарты аралына, Папуа-Ковиай жаға- 
сына, Тынық мухит аралдарына жасаған саяхаты жайында 
жазғандары үзінді-ү-зінді түрінде өмірбаяндық очеркіне енгізілді.

Әрине оның жол-жөнекей жазған бул еқбектерінің де мәні 
зор, бірақ та Миклухо-Маклайдың өз атымен аталған жағаның 
мән-жайын жазған күнделіктері саяхатшының ең алдымен қоғам- 
дық және ғылымдық ерліктерін айқын көрсетіп береді: міне осы 
күнделіктер ғана алғашқы қауымдық тайпалармен достасудын, 
бул достасудың бурын-соңды болып көрмеген тамаша нәтижемен 
аяқталуының ішкі сырын айкындап т\'сіндіре алады...

Кейбір жағдайлардың қызықтығын және тартымдылығын арт- 
тыра беру үшін редакция уақыйғаның драмалық пікірін ерекше 
күшейтіп, кейбір қыйын сөздерді жеңілдетуге еріктіміз деп 
түсінді.

Редакция мундай еркіндікпен жумыс істеген уақытта тек 
Миклухо-Маклай еңбектерінің академиялық баспасына қатысқан 
беделді мамандардың айтқандарына ғана қарап емес, автордын 
өз күнделіктерін баспаға дайындап бере алмай өткендігін де 
еске ала отырды.

Суретші В. А. Милашевскийдің суреттері Миклухо-Маклайдың 
салхатта жүрген кезінде өзі салған суреттерінің негізінде салын- 
ды деуге болады. Суретші дәлділігін және шындыққа үйлесім- 
ділігін айнытпай келтіру үшін саяхатшының салған суреттерін 
ғана емес, ССРО Ғылым Академиясының Миклухо-Маклай еқбек-



терін шығарғанда пайдаланған фотомадериалдарын, соныіиен к.а- 
тар Москва мен Ленинградтың музейіндегі сакталып турған 
экспонаттарды зерттеп, олармен әбден таныс болды.

Тарих ғылымдарының кандидаты, ССРО Ғылым Академиясы 
Этнография Институтының қызметкері Н. А. Бутиновке, про- 
фессор А. А. Губерге, тарих ғылымдарының докторы, профессор 
Токаревке, Москвадағы этнография музейінің дирекциясына, 
Москва Университетінің Зоология музейінің қызметшілеріне, 
кунды кеңестер бергендігі үшін және осы кітапты шығарудағы 
редакцияның жумысына пәрменді жәрдем көрсе*гкендері үшін 
«Саяхатшы кітапқанаоының» редакциясы оларға алғыс айтуды 
міндетім деп біледі.
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