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Полковник Дэвид Крокеттің өмірі
кітабынан «Иемденетіндей ол сіздікі

емес» үзіндісі (қысқаша мазмұны)

Ойлануға арналған сұрақ: Қиын жағдайға тап болған адамдар мен отбасыларға

қолдауды үкімет арқылы берген дұрыс па, әлде жеке тұлғалар өз қалталарынан тікелей

бергені дұрыс па?

Бір күні Өкілдер палатасында еңбек сіңірген әскери офицердің жесіріне

жәрдемақы бөлу туралы заң жобасы қарастырылып жатты. Бірнеше адам тамаша сөз

айтып, мұны қолдады. Спикер енді дауыс беруге шақыруға ыңғайлана бастағанда,

Крокетт орнынан тұрып:

«Спикер мырза, мен осы палатадағы кез-келген адам сияқты, марқұмды еске алуға

қарсы емеспін, артында қалғандардың қайғысына да ортақпын, бірақ қайтыс болғандарға

деген құрметіміз не артында қалғандарға жанашырлығымыздың қоғамда орнаған тәртіпті

шайқалтуына жол бермеуіміз керек. Конгрестің бұл ақшаны қайырымдылық түрінде

таратуға құқығы жоқ екенін дәлелдейтін дәлелдерді айтпай-ақ қояйын. Мұны палатаның

барлық мүшесі біледі. Жеке адам ретінде өз қалауымызша кез келген ақша сомасын

қайырымдылыққа беруге құқығымыз бар; бірақ Конгресс мүшелері ретінде қоғамның

бір долларын да иемденуге құқығымыз жоқ. Кейбіреулер бұл біздің қайтыс болған адам

алдындағы қарызымыз деген әдемі үндеу жасады. Спикер мырза, марқұм соғыс

аяқталғаннан кейін ұзақ өмір сүрді; ол қайтыс болғанға дейін қызметте болды, мен

үкімет оған қарыз болды деп ешқашан естіген емеспін.

Бұл палатадағы әр адам мұның қарыз емес екенін біледі. Бұл ақшаны қарызды

төлеу деп қарастыруымыз өрескел қате. Мұны қайырымдылық ретінде беруге ешқандай

құқығымыз жоқ. Спикер мырза, мен өз ақшамызды қалағанымызша беруге құқығымыз

бар деп айтқан едім. Мен осы палатадағы ең кедей адаммын. Мен бұл заң жобасына дауыс

бермеймін, бірақ бір апталық жалақымды беруге дайынмын, ал Конгрестің әр мүшесі
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солай жасаса, онда заң жобасында көрсетілген сомадан да көбірек ақша жиналмақ».

Ол өз орнына отырды. Бәрі үнсіз. Заң жобасына дауыс беру басталды және ол

алғашында күтілгендей бірауыздан қабылданбады. Әрине, осы жалынды сөзден кейін аз

дауыс жиналып, заң жобасы қабылданбады.

Кейінірек Крокеттен оның бір досы иемденуге неліктен қарсы болғанын

сұрағанда, ол былай түсіндірді:

«Бірнеше жыл бұрын бір кеште басқа Конгресс мүшелерімен Капитолийдің

баспалдақтарында тұрған едім, сол кезде біздің назарымыз Джорджтаун жақтағы үлкен

жарыққа ауды. Оның үлкен өрт екендігі анық еді. Бірден арбаға секіріп, бар

жылдамдықпен ұшып бардық. Қолымыздан келгеннің бәрін істегенімізге қарамастан, көп

үй өртенді, көп отбасы баспанасыз қалды, ал біреулердің үстіндегі киімінен басқа

ештеңесі қалмады. Ауа райы өте салқын болды, әйелдер мен балалардың қиналып

жатқанын көргенде, оларға көмек көрсету керек деп ойладым. Келесі таңда оларға

көмектесу мақсатында 20 000$ бөлетін заң жобасы ұсынылды. Біз барлық басқа ісімізді

ысырып қойып, заңды тез-тез қабылдадық».

«Келесі жазда сайлау жақындағанда, мен өз ауданымдағы адамдарды тексеруге

шықтым. Ол жерде маған қарсы оппозиция жоқ еді, бірақ сайлауға дейін әлі біраз уақыт

болғандықтан, әлі не боларын білмейсің. Бір күні салыстырмалы түрде аса таныс емес

ауданда келе жатсам, далада бір адам жер жыртып, жолға қарай келе жатыр екен. Ол

шарбаққа жақындағанда қарсы ұшырасайын деп, жүрісімді тездеттім. Ол жеткенде, мен

тіл қаттым. Ол сыпайы жауап берді, бірақ жауабы салқын болып көрінді».

«Мен сөзді бастадым: «Достым, мен өздерің үміткер деп жүрген байқұстың

бірімін және... »

«Иә, мен сізді білемін; сіз полковник Крокеттсіз, мен сізді бұған дейін бір рет

көргенмін және соңғы сайлауда сізге дауыс бергем. Менің ойымша, сіз тағы да

сайлауалды үгіт-насихат жүргізесіз, бірақ өзіңіз бен менің уақытымды босқа кетірмеңіз.

Мен енді сізге дауыс бермеймін».

«Мен есімнен танып қала жаздадым... Неге олай айтқанын түсіндіріңіз деп

жалындым».

«Ал, полковник, оған уақытымыз бен сөзімізді зая кетірмейік. Мен оны қалай
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түзетуге болатынын білмеймін, бірақ сіздің өткен қыста берген даусыңыз сіздің

Конституцияны түсінбейтініңізді немесе оны басшылыққа алатындай адал және берік

емес екеніңізді көрсетеді. Не десек те, сіз менің өкілім болатындай адам емессіз. Бірақ

осылай сөйлеп тұрғаным үшін кешірім сұраймын. Сізді қорлау не тіл тигізу мақсатында

сайлаушының үміткермен ашық сөйлесу артықшылығын пайдаланғым келмеді. Мен тек

екеуіміздің Конституцияны әртүрлі түсінетінімізді айтқым келді; әдептірек болғанымда

сізді адал деп айтар едім… Бірақ сіздің Конституцияны менен өзгеше түсінетініңізді

елеусіз қалдыра алмаймын, өйткені Конституция бәрінен биік болса, ол қасиетті болып

саналуы және ондағы барлық ережелер қатаң сақталуы керек. Оны бұрмалайтын

биліктегі адам неғұрлым адал болса, ол соғұрлым қауіптірек».

«Мен сіздің айтқандарыңыздың дұрыстығын мойындаймын, бірақ бұл жерде бір

қателік бар сияқты, өйткені өткен қыста бірде-бір конституциялық сұрақ бойынша дауыс

бергенім есімде жоқ»

«Жоқ, полковник, қателісіп тұрған жоқпын. Мен алыста тұрсам да, үйден сирек

шықсам да, Вашингтоннан газеттер алдырып, Конгрестің барлық жұмыстарымен мұқият

танысып отырамын. Газеттерде былтыр қыста Джорджтаундағы өрттен зардап

шеккендерге 20 000$ бөлу туралы заңға дауыс бергеніңіз жазылған. Бұл рас па?»

«Иә, достым, мойындаймын. Дұрыс айтасыз. Бірақ біз сияқты Қазынасы ақшаға

толы, ұлы және бай мемлекет азап шеккен әйелдер мен балаларды құтқару үшін

мардымсыз 20 000$ бергенде, ешкім шағымдана қоймас және менің орнымда сіз болсаңыз

да, дәл осылай істейтініңізге шүбәм жоқ»

«Мен ақша үшін шағымданып отырған жоқпын, полковник! Бұл - қағида

мәселесі. Ең алдымен, үкімет қазынасында өзінің заңды мақсаттары үшін жеткілікті

мөлшерден артық ақша болмауы керек. Бірақ мұның сұраққа еш қатысы жоқ. Ақша

жинап, оны өз қалауы бойынша жұмсау - адам баласының қолындағы ең қауіпті күш,

әсіресе, бұл қаншалықты кедей екеніне қарамастан барлық адамнан тариф бойынша

табыс жинайтын біздің жүйе үшін қорқынышты; бізде неғұрлым кедей болсаң,

соғұрлым пропорционалды түрде көп төлейсің. Ең сорақысы, олар өзіне қаншалықты

салмақ түсетінінен құлағдар болмай қысым көреді, өйткені АҚШ-та үкіметке нақты

қанша төлейтінін білетін жан жоқ.



4

Демек, сіз біреуді жарылқап жатқанда, жағдайы одан да нашар мыңдаған адам

көмексіз қалады. Осылай ақша беруге құқығыңыз болса және қалауыңыз бойынша кез

келген соманы бере алсаңыз, онда 20 000$ да, 20 000 000$ да бере алар едіңіз. Біреуге

ақша беруге құқығыңыз болса, онда бәріне беруге құқылысыз; және Конституцияда

қайырымдылық пен оның мөлшері белгіленбегендіктен, өзіңіз қайырымдылық деп

санайтын нәрсені өзіңіз дұрыс деп сенетін мөлшерде кез-келген адамға беруде еркінсіз.

Көп ұзамай мұның алаяқтық пен сыбайластыққа, фаворитизмге алып келетінін, екінші

жағынан, халықты тонауға жаңа мүмкіндіктер ашатынын түсінесіз.

Жоқ, полковник, Конгрестің қайырымдылық жасауға құқығы жоқ. Конгрестің

жекелеген мүшелері өз ақшаларын қалағанынша бере алады, бірақ бұл мақсатта

мемлекет ақшасының бір долларына да тисуге құқығы жоқ. Бұл округте Джорджтаунға

қарағанда екі есе көп үй өртенсе, сіз де, Конгрестің басқа мүшелері де бізге жәрдем

ретінде ақша бөлуді қарастырмайтын едіңіздер. Конгрестің екі жүз қырыққа жуық

мүшесі бар. Олар зардап шегушілерге жанашырлық көрсеткісі келсе, өздерінің бір

апталық жалақысын берсін, сонда 13 000 доллардан артық сома жиналар еді. Вашингтон

мен оның айналасында 20 000 доллар берсе де, мүйіздері сынбайтын дәулетті адамдар

көп-ақ. Конгрессмендер өз ақшасын қалталарында қалдыруды жөн көреді, есептерге

сенсек, олардың кейбіреуі бұл ақшаның өзін дұрыс жұмсамайды екен; ал дәулетті

Вашингтон тұрғындары олардың бір тиынын шығармай, біреудің есебінен ақша

бергеніңіз үшін сізге қошемет көрсетеді. Халық Конгреске Конституция бойынша

белгілі бір әрекеттерді іске асыру құқығын сеніп тапсырды. Соны іске асыру үшін ақша

жинап, оны төлеуге рұқсат етілген; болды, басқа ештеңе жоқ. Мұнан бөлек нәрселердің

бәрі - озбырлықпен тартып алу және Конституцияны бұзу».

«Демек, полковник, сіз мен үшін өмірлік маңызы бар Конституцияның қағидасын

бұздыңыз. Бұл - ел үшін қауіп-қатерге толы прецедент, өйткені Конгресс өз билігін

Конституция шегінен асыра бастағанда, оның шегі болмайды, халық үшін бұл қауіпті.

Шын ниетпен әрекет еткеніңізге күмәнім жоқ, бірақ бұл жағдайды жақсартпады; сіз

бұған тікелей қатыстыңыз, сондықтан енді сізге дауыс бере алмаймын».

«Мен қатты абыржып қалдым. Маған қарсы оппозиция болып, бұл кісі осылай

сөйлесе, маған бәрін қарсы қояр еді және маған бұл ауданда ешкім дауыс бермес еді. Мен
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оған жауап бере алмадым және оның сөздерінің дұрыстығына сенімді болғаным

соншалықты, үнсіз қалуды жөн көрдім. Бірақ оған жауап беруім керек болды, сөйтіп

оған былай дедім:

«Солай, достым, Конституцияны түсінуге ақыл-ойым жетпегенін дөп бастыңыз.

Мен оны басшылыққа алуға тырыстым, толық зерттей алдым деп ойладым. Мен

Конгресте Конгрестің өкілеттігі туралы айтылған көп ойды естідім, бірақ соқа ұстап

тұрып айтқан мына сөзіңіз мен естіген ең мағыналы, ең шынайы ой болды. Бұл сұраққа

сіз тәрізді қарай алғанымда, сол дауысты бергенше басымды отқа тығар едім; мені

кешіріп, қайтадан маған дауыс берсеңіз, тағы да солай Конституцияға сай емес заңға

дауыс берсем, мені атып өлтіріңіз»

«Ол күліп жауап берді: «Иә, полковник, сіз бұған дейін Конституцияны ұстап, бір

рет ант берген едіңіз, енді мен сізге бір шартпен ғана сене аламын. Сіз қате дауыс

бергенімді түсіндім дейсіз. Сіздің мұны мойындағаныңыз сізді жазалағаннан пайдалырақ.

Біздің округті аралап жүргенде адамдарға осы дауыс беру туралы айтып беріңіз және

оның дұрыс емес болғанын мойындаңыз, сонда мен сізге дауыс беріп қана қоймай,

оппозицияның қалыптасуына жол бермеймін: бұл менің қолымнан келетін сияқты»

«Олай істемесем, - деп мен жалғастырдым, - мені атып тастаңыздар; бұл сөздерді

шын жүректен айтқанымды дәлелдеу үшін бір аптада не он күнде осы жерде кездесейік,

сіз адамдарды шақырыңыз, мен олардың алдында сөз сөйлейін. Менің есебімнен барбекю

жасайық».

«Жоқ, полковник, бұл ауданда бай адамдар тұрмайды, бірақ біз де барбекюге

қосыла аламыз, ал ештеңесі жоқтарды тамақтандырамыз. Егін жұмыстары бірнеше

күннен кейін аяқталады, содан кейін барбекюге бір бос күн таба аламыз. Бүгін бейсенбі;

мен келесі сенбіні ұсынамын. Жұма күні маған келіңіз, екеуіміз бірге адамдарды

шақырамыз, сізді тыңдауға игі жақсыларды жинауға уәде беремін».

«Келістік, мен келемін. Менің тек бір сұрағым бар. Сіздің атыңызды білгім

келеді». «Менің атым Банс» «Горацио Банс емес пе?» «Иә».

«Ал, Банс мырза, сіз мені көрдім деп айтсаңыз да, мен сізді бұрын көрген емеспін,

бірақ мен сізді жақсы білемін. Сізбен кездескеніме өте қуаныштымын және сізбен дос

бола алсам, бұл мен үшін мәртебе болар еді».
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«Оны кездестірген күнім - өмірімдегі ең сәтті күндердің бірі. Ол көпшілікпен аз

араласатын, бірақ оны бәрі ақылды, шексіз адал және өзін тек сөзбен емес, іспен де

дәлелдейтін жүрегі кең және қайырым адам ретінде білетін. Ол айналасындағы

халықтың абызы сияқты, ал оның атын тек айналасындағылар ғана емес, алыстағы

адамдар да білетін. Мен онымен бұрын-соңды кездеспесем де, ол туралы көп естіген едім,

бірақ осы кездесу болмағанда, маған қарсы оппозиция пайда болып, мен соңында

ұтылатын едім. Мен бір нәрсеге өте сенімді болдым: бұл ауданда осылай дауыс беру

жалғасса, олар ешкімді шыдатпайтын еді.

«Белгіленген уақытта мен оның үйіне келдім, кеш бойы барлық кезіккен адамға

алдыңғы оқиға туралы айтумен болдым, бұл адамдардың қызығушылығын оятып, маған

деген сенімдерін арттыра түсті, дәл осындай реакцияны бұрын көрмеген едім.

«Оның үйіне жеткенде қатты шаршағанымды сезсем де, әдетте ертерек ұйықтап

қалсам да, сол түні ұйқым шайдай ашылып, онымен түн ортасына дейін үкіметтің

принциптері мен істері туралы сөйлестік, бұрын ойламаған, мән бермеген мәселелер

бойынша жаңа ақпарат алдым, көзім ашылғандай болды.

«Келесі таңда барбекю жасадық, мыңға жуық адам келгенін көріп таңғалдым. Мен

бұрын танымайтын көптеген адамдармен кездестім, олар досыммен бірге мені сондағы

басқа халықпен таныстырды - олар мені бұрын да білсе, енді жақынырақ біле түсті.

«Уақыты келгенде маған сөйлейтінім туралы белгі берілді. Олар орнатылған

мінбердің айналасына жиналды. Мен сөзімді былай бастадым:

«Құрметті азаматтар! Мен өзімді бүгін жаңа туғандай, басқа адам ретінде сезініп

тұрмын. Мен жақында өзімнің дұрыс деп ойлаған көзқарастарымның надандық не соқыр

сенімнің немесе екеуінің де әсерінен бұрмаланғанын түсіндім. Бұрын дұрыс көрсете

алмаған қызметімді енді абыроймен атқара аламын деп ойлаймын. Бүгін сіздерден дауыс

сұрауға емес, өз қателігімді мойындау үшін келдім. Мұны тек сіздер үшін

мойындамаймын, бұл өзім үшін де маңызды. Маған дауыс беруге міндетті емессіздер».

«Мен оларға өрт туралы және жәрдем беру үшін дауыс бергенімді, содан кейін

мұның неліктен дұрыс емес екеніндігі туралы айтып бердім. Өз сөзімді былай аяқтадым:

«Ал, азаматтар, сіздер аса қызығушылықпен тыңдаған баяндамамның көп бөлігі

көршілеріңіз Банс мырзаның айтқан дәлелдерінен ғана тұрды. Ол менің қателігімді
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көрсетті.

«Бұл менің өмірімдегі ең жақсы сөйлеген сөзім болды, бұның бәрі Банстың

арқасында еді. Менің көзқарасымды өзгерткеніне ол риза болды деп ойлаймын, енді

шығып, оны өзі айтар».

«Ол мінберге келіп, былай деді:

«Құрметті азаматтар! Полковник Крокеттің өтінішін орындау - мен үшін зор

қуаныш. Мен оны адал адам деп ойлаймын және бүгін сіздерге берген уәделерінің бәрін

адал орындайтынына сенімдімін».

«Ол мінберден түскенде, Дэви Крокетке халық тоқтаусыз, риясыз қошемет

көрсетті.

«Мен аса сезімтал емеспін, бірақ сол сәтте бір тамшы жас бетіме үзіліп түскенін

байқадым. Шынымды айтсам, сол адамның айтқан жылы сөзі мен шын жүректен шыққан

сол күнгі қошеметтер есіме түссе, әлі күнге дейін Конгресс мүшесі ретінде бар жинаған

құрметім мен абыройымнан құндырақ болып тұрады.

-Мырза, енді - деп сөзін аяқтады Крокетт, - неліктен кеше бұлай дегенімді білесіз.

«Сіздің назарыңызды мынаған аудартқым келеді. Сізге бір апталық

жалақыларыңызды беруді ұсынғаным есіңізде болар. Бұл палатада ауқатты адамдар көп -

олар қаласа бір апталық жалақысын не одан да көп ақшасын бір мақсатыма жетемін деп

еш ойланбастан кешкі асқа немесе шарап кешіне жұмсайды. Сол адамдардың кейбірі

қайтыс болған адам алдындағы елдің қарызы ұшан-теңіз, оны тіпті ақшамен де өлшей

алмаймыз, ал ұлт намысы сынға түскенде, 10 000 доллар сондай мардымсыз деген әдемі

сөздер айтты.

Олардың ешқайсысы менің ұсынысыма жауап бермеді. Ал халықтың ақшасын

жұмсау оларға түк емес. Бірақ олардың көпшілігі ақшаға ғана ұмтылады, оның жолында

өз абыройын, адалдығы мен әділдігін құрбан етуге дайын»

Биліктегі адамдар сайлаушылардың бойынан табылатын басым көшбасшылық

қасиеттерді - жақсыларын да, нашарын да көшіріп алады.

Горацио Банс - адал азаматтың жарқын мысалы. Ол сияқтылар біздің елде

көбейсе, мемлекеттік қызметте жаңа есімдер көбірек болар еді; немесе Дэви Крокет

сияқты жаңа Крокетттер пайда болар еді.
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Жаңа есімдер мен жаңа Крокеттер пайда болсын десек, әрқайсымыз өз ішімізден

Горационы іздеуіміз керек!

Қорытынды ойлар. Леонард Э. Ридтің осы әңгімеге қатысты пікірі туралы не

ойласыз?

Биліктегі адамдар сайлаушылардың бойынан табылатын басым көшбасшылық

қасиеттерді - жақсыларын да, нашарын да көшіріп алады.

Горацио Банс - адал азаматтың жарқын мысалы. Ол сияқтылар біздің елде

көбейсе, мемлекеттік қызметте жаңа есімдер көбірек болар еді; немесе Дэви Крокет

сияқты жаңа Крокетттер пайда болар еді.

Жаңа есімдер мен жаңа Крокеттер пайда болсын десек, әрқайсымыз өз ішімізден

Горационы іздеуіміз керек!
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