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Քրիստոնեության հոգեվարքը և 
խրատական երեք նովել

(Թարգ ման չի նա խա բա նը)

«Ք րիս տո նեութ յան հո գե վար քը» էս սեն լի է ա վե տա
րա նա կան մեջ բե րում նե րով: Ըստ Ու նա մու նո յի` վեր ջինս 
կա րող է հա մար վել կրո նա կան թե մա յով գրված իր ա մե
նա մեծ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը, ո րի հիմ քում հո գե վարքն է, 
ա վե լի ճիշտ` պայ քա րը: Այս պի սով` հո գե վար քը պայ քար 
է: Եվ Ք րիս տոս ե կավ` մեզ հո գե վարք, պայ քար, բայց ոչ 
խա ղա ղութ յուն բե րե լու: Նա ան ձամբ դա ա սաց. «Մի՛ 
կար ծեք, թե Ես ե կել եմ երկ րի վրա խա ղա ղութ յուն բե րե
լու. ո՛չ, Ես խա ղա ղութ յուն չեմ բե րել, այլ սուր եմ բե րել: 
Ե կել եմ բա ժա նե լու որ դուն հո րից, դստե րը` մո րից, հար
սին` սկե սու րից, ո րով հետև մար դուս թշնա մին իր սե փա
կան տնից է լի նում» (Ա վե տա րան ըստ Մատ թէո սի, Х, 
3437): Քրիստոս նորից ասաց. «Ես կրակ եմ բե րել 
եր կիր, և որ քա՜ն կցանկանայի, որ այդ կրա կը հրդեհ 
դառ նար: Դուք կարծո՞ւմ եք, թե Ես ե կել եմ երկ րի վրա 
խաղաղություն բերելու. ո՛չ, ա սում եմ ձեզ, ե կել եմ բա  
ժանելու, այսուհետ նույն տան մեջ հին գը բա ժան կլի
նեն. երեքը դուրս կգան եր կու սի դեմ, եր կու սը` ե րե քի, 
հայրը որդու դեմ դուրս կգա, որ դին` հոր, դուստ րը` մոր, 
մայրը` դստեր, սկեսու րը` հար սի, հար սը` սկես րոջ» (Ա վե
տարան ըստ Ղու կա սի, XII, 4954):

Միգել դե Ու նա մու նոն իր «Ք րիս տո նեութ յան հո գե
վար քը» կրոնափի լի սո փա յա կան էս սեն գրել է 1924 թ.  
Փարիզում, երբ քա ղա քա կան անհ նա զան դութ յան պատ
ճա ռով նրան հեր թա կան ան գամ ար տաք սում են 
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Իս պա նիա յից: Ա ռա ջին ան գամ էս սեն լույս է ըն ծայ վել 
ֆրան սե րե նով, իսկ ա հա իս պա նե րեն տար բե րա կը լույս է 
տե սել միայն 1930 թ. փետր վա րին. ինչ պես փաս տում է 
հե ղի նա կը, գրքում փոր ձում է վե րար տադ րել իր մեկ այլ̀  
« Մարդ կանց և  ժո ղո վուրդ նե րի` կյան քի հան դեպ ող բեր
գա կան զգա ցու մը» փի լի սո փա յա կան էս սեի գա ղա փա
րա կան հար ցադ րում նե րը, սա կայն ա ռա վել հա կիրճ և  
ամ փոփ ձևով: Կ րո նին և  աստ վա ծա բա նութ յա նը վե րա
բե րող այս էս սեն լի է պայ քա րով, հո գե վար քով, որ տեղ 
ըն թեր ցո ղը կա րող է տես նել սկեպ տիկ, վի ճար կող և 
 հո գե վար քի մեջ ինքն իր հետ երկ խո սութ յան մեջ գտնվող 
Ու նա մու նո յին: Մ յուս կող մից, սա կայն, Ու նա մու նո յի այս 
էս սեն գա լիս է հի շեց նե լու, որ բասկ գրո ղը ոչ միայն 
փի լի սո փա է, այլև մեծ բա նա սեր, ո րով հետև վեր ջինս 
բա ռե րին կեն դա նութ յուն հա ղոր դե լու, նոր շունչ պար
գևե լու իս կա կան վար պետ է: « Հո գե վար քը» Ու նա մու նո յի 
հա մար թերևս ա մե նա կեն սու նակ և  կեն դա նի բառն է, 
ո րը ոչ մի կապ չու նի մահ վան հետ, ճիշտ հա կա ռա կը, 
«հո գե վար քը» պայ քար է հա նուն կյան քի և  ընդ դեմ մահ
վան. «ապ րել հո գե վար քի մեջ» նշա նա կում է պայ քա րել 
կյան քի դեմ, նաև մահ վան: Հետ ևա բար Ո ւա մու նո յի 
«Ք րիս տո նեութ յան հո գե վարք»ը հո գե վար քի մա սին չէ, 
այլ պայ քա րի, ո րով հետև նրա հա մար մա հը կյանք է, իսկ 
կյան քը` մահ: Ու նա մու նո յի հո գին միա ժա մա նակ լի է և՛ 
հույ սով, և՛ հու սա հա տութ յամբ, ինչ պես Սուրբ Թե րե զա յի 
հո գին. « Մեռ նում եմ, ո րով հետև չեմ մեռ նում»: Ա հա 
Ու նա մու նոն ա ռաջ է քա շում հետև յալ հար ցադ րու մը. 
«Եվ մի՞թե մա հը նրա հա մար չէ, որ չմեռ նես:  Մի՞թե այդ
պես չի մեռ նում մեր քա ղա քակր թութ յու նը, ու մի՞թե դրա
նում չէ Արև մուտ քի ող բեր գութ յու նը»: 

Ք րիս տո նեութ յու նը խո սում է այն կյան քի մա սին, որ 
մար դուն տրվում է մա հից, մարմ նի հա րութ յու նից հե տո, 
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բայց ի՞նչ  է նշա նա կում քրիս տոն յա լի նել:  Հո գե վար քը 
պայ քար է ապ րե լու հա մար` հիմն ված կաս կա ծի վրա՝ 
արդյո՞ք հա վա տը հենց այն է, ին չին մենք հա վա տում 
ենք, բայց չենք տես նում, ին չում հա մոզ ված չենք, հո գե
վար քը այդ պայ քարն է, իսկ այդ պայ քա րը` կաս կա ծը, 
ո րը հենց քրիս տո նեութ յան հո գե վարքն է: Ու նա մու նոն 
այս տեղ հան դես է գա լիս որ պես լու սա վո րա կան. մար դը 
կա րիք ու նի հա վա տա լու, նույ նիսկ ա ռանց հա մոզ մունք
նե րի, հենց այդ անհ րա ժեշ տութ յունն է, որ նրա մեջ կաս
կած է ծնում»:

Ու նա մու նոն կոչ է ա նում քրիս տո նեութ յու նը բնո րո շել 
և  սահ մա նել հո գե վար քով, պայ քա րով, ո րով հետև լի նել 
քրիս տոն յա նշա նա կում է Ք րիս տոս լի նել, իսկ քրիս տո
նեութ յու նը նա խա պատ րաս տութ յուն է դե պի մահ, հա 
րութ յուն, հա վեր ժա կան կյանք. այս հա րութ յու նը, այս 
մեռ նելչմեռ նե լը հենց հո գե վարքն է, որ կա, մարմ նի 
հա րութ յունն ընդ դեմ հո գու ան մա հութ յան: 

Ու նա մու նոն վեր լու ծութ յան է են թար կում այս պես կոչ
ված սո ցիա լա կան քրիս տո նեութ յան գա ղա փա րը, որն 
ա մեն ևին կապ չու նի ժո ղովր դա վա րա կան քրիս տո նեու 
թյան կամ սո ցիա լիզ մի հետ, քա նի որ քրիս տո նեութ յունը՝ 
իբրև հա վատ ու կրոն, ան հա տա կան է: « Մա քուր քրիս
տո նեութ յու նը` ա վե տա րա նա կան քրիս տո նեութ յու նը, 
փոր ձում է հա վի տե նա կան կյանք գտնել պատ մութ յու 
նից դուրս», ո րով հետև պետք է հի շել, որ Ք րիս տո սի 
թա գա վո րութ յունն այս երկ րի վրա չէ, և  ու րեմն` իս կա կան 
քրիս տոն յան չպետք է ապ րի այս աշ խար հի հա մար: 
 Գո յութ յուն ու նեն քրիս տոն յա ներ, ո րոնք նա խընտ րում 
են ապ րել մե նութ յան մեջ, մյուս նե րը վա նա կան են դառ
նում, իսկ ո մանք էլ թող նում են ե կե ղե ցին, որ պես զի 
ե րե խա ներ ու նե նան. նրանց կյան քը նույն պես պայ քար է: 
Իբրև ա պա ցույց` Ու նա մու նոն գրում է. ա ռա ջին ներն 
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ինք նամ փոփ վում են, մե կու սա նում այն աշ խար հից, որն 
ի րեն ցը չէ, երկ րորդ նե րը հա վի տե նա կան հո գե վար քի 
մեջ են, իսկ ա հա եր րորդ դա սի քրիս տոն յա նե րը փոր ձում 
են ան մա հութ յուն գտնել ի րենց ե րե խա նե րի մեջ, չնա յած 
որ շա րու նա կում են ապ րել հո գե վար քի մեջ: Ու նա մու նոն 
մահն ըն դու նում է իբրև մի բան, ո րից հնա րա վոր չէ խու
սա փել, քա նի որ այն մի օր այ ցե լե լու է յու րա քանչ յու րին, 
և  ու րեմն` ա նօ գուտ է վա խե նալ նրա նից:  Գի տակ ցե լով 
մահ վան ան խու սա փե լիութ յու նը` յու րա քանչ  յուր ոք 
ձգտում է մինչև սե փա կան վերջն ըմ բոս տա նալ դրա դեմ: 
«Կ յան քը, այս կյան քը, որ ու նենք և  ո րը ճա նա չում ենք, ոչ 
հե տաքր քիր է, ոչ էլ կա րող է ծա ռա յել մեզ, ե թե հա վերժ 
չէ, ե թե ես կամ, մտա ծում եմ, հետ ևա բար գո յութ յուն 
ու նեմ:  Պատ կե րաց նել նշա նա կում է, որ ես պատ կե րաց
նում եմ. պարզ տրա մա բա նութ յուն, սա կայն երբ մտա
ծում եմ, որ մա հից հե տո իմ գի տակ ցութ յան մեջ ա նէա
նա լու են այդ պատ կե րա ցում նե րը, այ սինքն` մա հից հե տո 
այլևս ո չինչ չի լի նե լու, հաս կա նում եմ, որ ո չինչ հա վերժ 
չէ, հետ ևա բար ըն դու նում եմ, որ կյանքն ի րա կան չէ»: 
Մ յուս կող մից՝ դժոխ քի մա սին պատ կե րա ցում նե րը ստի
պում են ըմ բոս տա նալ հա վա տի դեմ, քան զի երբ քրիս
տոն յան սկսում է հա վա տալ դժոխ քի գո յութ յա նը և 
 վա խե նալ դրա նից, նշա նա կում է՝ ճշմա րիտ չէ նրա 
հա վա տը: Դ ժոխ քը ոչն չա ցում է, զրո յա ցում, ան սահ ման 
դա տար կութ յուն, որ տեղ միայն տա ռա պում են, որ տեղ 
տա ռա պան քի մի ջո ցով ինք նա մաքր վե լու և մ խի թա րու
թյուն գտնե լու հույս և  սեր չկա. այդ է պատ ճա ռը, որ մահ
վան գա ղա փարն Ու նա մու նոն ուղ ղա կիո րեն կա պում է 
դժոխ քի հետ:  Մար դը տա տան վում է գո յութ յան և  ոչն չի 
միջև, ո րոնց միջև ըն թա նում է ա հեղ պայ քար, ո րը կեն
դա նի հո գե վարք է, այլ կերպ ա սած` գո յութ յու նից մինչև 
մահ ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րը ոչ այլ ինչ է, ե թե 
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ոչ կյանք: Ող բեր գա կան է մար դու ճա կա տա գի րը. ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում նա տա ռա պում է ռա ցիո նա լիզ մի և  
ի ռա ցիո նա լիզ մի ընտ րութ յան միջև, ձգտում է ա զատ վել 
դրա նից, որ պես զի խա ղա ղութ յուն և մ խի թա րանք գտնի 
հա վա տի մեջ, սա կայն հաս կա նում է, որ անհ նար է 
ապ րել ա ռանց բա նա կա նութ յան: Էս սեում Ու նա մու նոն 
խոս տո վա նում է, որ կրո նով, աստ վա ծա բա նութ յամբ և 
փ լի սո փա յութ յամբ լի այս վե պը գրել է` աստ վա ծա յի նի 
հան դեպ ծա րա վից. « Խո րա սուզ վե լով մի կող մից սկեպ
տիկ ռա ցիո նա լիզ մի, մյուս կող մից` հու սա հա տութ յան 
մեջ՝ ներ սումս հան կարծ ան հագ ցան կութ յուն ա ռա ջա
ցավ փնտրե լու Աստ ծուն կամ գո նե այն ու ղին, որ տա նում 
է դե պի Աստ ված»:  Սա կայն հարկ է նշել, որ Ու նա մու նո յի 
փնտրած Աստ վածն իր ստեղ ծածն էր, այն Աստ վա ծը, 
ո րին հնա րա վոր չէ հաս նել գի տակ ցութ յամբ, չնա յած 
հա ճախ ակ նար կում է, որ միայն Աստ ված և Ն րա հան
դեպ հա վա տը կա րող են գտնվել մար դու գի տակ ցութ յու
նից դուրս, քա նի որ մնա ցած ա մեն բան ճա նա չե լի և 
 գի տակ ցե լի է բա ցա ռա պես գի տակ ցութ յան մեջ և 
 գի տակ ցութ յան շնոր հիվ: 

Ք րիս տո նեութ յու նը՝ իբրև բարձ րա գույն կրոն, հո գե
վարք է ապ րում յու րա քանչ յուր քրիս տոն յա յի հո գում. այդ 
է պատ ճա ռը, որ մեզ նից յու րա քանչ յու րը պար տա վոր է 
պայ քա րել հա նուն իր հա վա տի: Ու նա մու նոն մեջ բե րում է 
 Գիրք Ծնն դո ցի աստ վա ծաշնչ յան լե գեն դը, ո րտեղ աս վում 
է. « Մահն աշ խարհ ե կավ մեղ քի հետ, երբ մեր նա խա հայ
րե րը մեղք գոր ծե ցին` փոր ձե լով նման վել Աստ ված նե րին, 
այ սինքն` ան մա հա նալ, ճա նա չել չարն ու բա րին: Իսկ 
հե տո, ըստ այդ լե գեն դի, ա ռա ջին մա հը բռնի ե ղավ, 
երբ  Կա յե նը սպա նեց Ա բե լին. եղ բայ րաս պա նութ յուն 
ե ղավ»: Այն հար ցին, թե ինչ  է հո գե վար քը, Ու նա մու նոն 
պա տաս խա նում է. « Հո գե վարք նշա նա կում է պայ քար:   
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Հո գե վարք է ապ րում նա, ով ապ րում է պայ քա րի մեջ, ով 
պայ քա րում է հենց կյան քի դեմ, մահ վան դեմ»,– այս
պես է աս վում Սուրբ Թե րե զա յին ուղղ ված ա ղոթ քում. 
«Մեռ նում եմ, ո րով հետև չեմ մեռ նում…»: 

«Ք րիս տո նեութ յան հո գե վար քը» հե ղի նա կի հա մար 
ի մաս տա վոր վում է իր հայ րե նի քից ար տաքս ված մար դու 
ներ քին հո գե վար քով, որն Ու նա մու նոն փոր ձում է պատ
կե րել քրիս տո նեա կան կրո նի գի տակց ման հո գե վար քի 
ձևով: Ի րա կա նում սա նույն պես կռիվ է, պայ քար այն 
մար դու ներ սում, որն ար տաքս վեց դրախ տից, սա կայն 
նրա մեջ հա վերժ ապ րում է նզով յալ պատ ժի ծան րու 
թյու նը, մար դը փոր ձում է ըմ բոս տա նալ այդ վտար ման, 
ար տաքս ման դեմ, նա դի մում է  Բա նին (ի սկզբա նե Բանն 
էր)՝ այդ կերպ փորձելով ա պաշ խա րել, ա ղոթ քի միջո ցով 
կան չում է Աստ ծուն, սա կայն դրախ տի դռներն այլևս 
փակ են նրա առջև: Ահա սա է պատ ճա ռը, որ Ունամունոն 
«Ք րիս տո նեութ յան հո գե վար քը» էս սեն ա վար տում է 
հետև յալ նա խա դա սութ յամբ. «Մեր Ք րիս տոս, մեր Ք րիս
տոս, ին չո՞ւ լքե ցիր մեզ»:

***
«Խ րա տա կան ե րեք նո վել և  մեկ նա խա բան». լույս է 

տե սել XX դա րի երկ րորդ տաս նամ յա կում` 1920 թ.: Խ րա
տա կան նո վել նե րին նա խոր դում է « Նա խա բան»ը, իսկ 
ե րեք նո վել նե րը վեր նագր ված են հետև յալ կերպ. «Եր կու 
մայր», « Մար քիզ դե  Լումբ րիա», «Իս կա կան տղա մար դը», 
ո րոնց ընդ հա նուր ա ռանց քա յին թե ման ըն տա նիքն է և  
ըն տա նե կան հա րա բե րութ յուն նե րը` կինա մու սին, ծնող
ներզա վակ ներ, ազն վա կան ըն տա նիք նե րում ծնվող օ րի
նա կան և  ա պօ րի նի ժա ռանգ ներ:

«Խ րա տա կան ե րեք նո վել և  մեկ նա խա բան»ում 
Ու նա մու նոն նի վո լա յին պա տու մի մի ջո ցով վեր լու ծում է 
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գրո ղի և  իր ստեղ ծած հե րոս նե րի միջև կա պը, բա ցա հայ
տում հե րոս նե րի ապ րում նե րը` նրանց ներ կա յաց նե լով 
ռա ցիո նալ մտա ծո ղութ յան սահ մա նից այն կողմ:

« Նա խա բան»ում հե ղի նակն ամ փո փում է պատմ
ված քի և  կեր պար ներ կեր տե լու, ան ձի նե րաշ խար հի 
ու սում նա սի րութ յան մա սին իր հիմ նա կան գա ղա փար
նե րը` կար ևո րե լով նկա րագ րա կան է լե մենտ նե րի սա կա
վութ յու նը, ան ձի հո գե բա նութ յան ներ քին զար գա ցու մը, 
երկ խո սութ յուն նե րի գե րա կա յութ յու նը:

 Նա խա բանն իր հեր թին բաղ կա ցած է յոթ մա սից, 
ո րոն ցում հե ղի նա կը պատ մում է նո վե լա յին կամ նի վո լա
յին կեր պար նե րի ստեղծ ման կամ, ինչ պես ին քը՝ Ու նա
մու նոն է նշում, կեր պար ներ ա րա րե լու կամ ա րար չա գոր
ծե լու մա սին:

Նո վել նե րը կոչ վում են «խրա տա կան», ինչ պես Սեր
վան տեսն իր ժա մա նա կին «խրա տա կան» կամ «օ րի նա
կե լի» ա նվա նեց 15901612 թթ. գրած իր նո վել նե րը: Ին չո՞ւ 
խրա տա կան, ո րով հետև դրան ցից յու րա քանչ  յու րը 
կյան քի և  ի րա կա նութ յան մի պատկեր է՝ որ ևէ ըն տա նի քի 
օ րի նակ, որ կա րող է խրատ դառ նալ և  օ րի նակ ծա ռա յել 
մյուս նե րի հա մար:

Ու նա մու նո յի էք զիս տեն ցիա լիս տա կան փի լի սո փա
յութ յու նը չէր կա րող ան մասն մնալ այս նո վել նե րում, 
հատ կա պես, երբ նա գրում է «ցան կա նալ լի նե լու» և 
« ցան կա նալ չլի նե լու» մա սին, ո րով, փաս տո րեն, կաս
կա ծի տակ է դնում նո վել նե րի կեր պար նե րի, գա ղա փար
նե րի ի րա կան լի նե լը, ինչ պես նաև դրանց էութ յու նը:

  Զար գաց նե լով Է րիխ Ֆ րո մի ա ռա ջադ րած «լի նելչլի
նե լու» գա ղա փա րը՝ Ու մաու նոն կրկին գրում է. «Ո րով
հետև այժմ շա տե րը կան, որ «ցան կա նում են լի նել», և 
ն րանք, ով քեր «ցան կա նում են չլի նել»: Նույն ձևով կան 
«մսից և  ար յու նից ստեղծ ված նի վո լա յին կեր պար ներ» և 
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« նի վո լա յին կեր պար ներ, որ միս և  ար յուն են ստա նում», 
ո րը, սա կայն, նույն բա նը չէ»:

Փաս տո րեն, իս պա նա կան գրա կա նութ յան պատ մու 
թյան մեջ «խրա տա կան նո վել նե րին» անդ րա դար ձել է 
ե րեք գրող ՝ Խո ւան Մա նո ւե լը՝ « Կոմս Լու կա նոր» խրա
տա նիով՝ 13301335 թթ., Մի գել դե Սեր վան տես Սա 
վեդ րա՝ «Խ րա տա կան նո վել ներ»` 15901612 թթ., և 
Մի գել դե Ու նա մու նո՝ «Խ րա տա կան ե րեք նո վել և մեկ 
նա խա բան»` 1920թ.:

 ՌՈՒ ԶԱՆ ՆԱ ՊԵՏ ՐՈՍ ՅԱՆ



ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ  
ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ
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Հեղինակի կողմից

Այս գիր քը գրվել է 1924 թվա կա նի վեր ջին, երբ ինձ 
ար տաք սե ցին, ու ես ա պաս տան գտա Փա րի զում` 
«հռո մեա կան կայս րե րի» և «իս պա նա ցի Կե սար նե րի›› 
լիա կա տար բռնա պե տութ յան ներ քո, անն կա րագ րե լի 
մի հո գե վի ճա կում` հա մակ ված իս կա կան հոգ ևոր տեն
դով և ս պա սու մի մղձա վան ջով. ի րա վի ճակ, ո րի մա սին 
փոր ձել եմ պատ մել իմ «Ինչ պես է ստեղծ վում վե պը» 
գրքում։ Այս գիր քը գրվել է պատ վե րով, ինչ պես որ 
ներ կա յաց նում եմ Նա խա բա նում։

Ես գրե ցի այս գիր քը, որ պես զի այն թարգ ման վի 
ֆրան սե րեն (նկա տի ու նեմ նաև այս թարգ մա նու
թյու նը), գրե ցի ամ բողջ աշ խար հի, ա վե լի ճիշտ` 
ֆրան սիա կան հա սա րա կութ յան հա մար. ա հա թե 
ին չու խմբագ րե լիս չեմ ջա նա ցել խու սա փել իս պա նա
լե զու հա սա րա կութ յա նը խորթ հաս կա ցութ յուն նե րից 
և լեզ վա կան ճա շա կից։ Ա վե լին՝ մտքովս ան գամ 
չէր անց նի, թե այն երբ ևէ լույս կտես նի իս պա նե րե
նով, այ սինքն` այն, ինչ ու նենք այ սօր։ Լ րա ցում նե րով 
«ծա ն րա բեռն ված» ձե ռագ րերս հանձ նե ցի ֆրան
սիա ցի, բայց և նույն քան իս պա նա ցի թարգ մա նիչ և 
իմ պաշ տե լի ըն կեր Կու շո ւին, ով իս պա նա կան «հա մ 
ու հոտ» հա ղոր դեց ֆրան սե րեն տեքս տին, ո րով էլ 
նպաս տեց գրքի հա ջո ղութ յա նը, քան զի իր տեք ստում 
կա րո ղա ցել էր պահ պա նել «նյար դը», ո րով գրել էի։ 
Այ նու հետև այս փոք րիկ ստեղ ծա գոր ծութ յու նը թարգ
ման վեց գեր մա նե րեն, ի տա լե րեն և անգ լե րեն։ Իսկ 
այժմ հերթն այն լեզ վինն է, ո րով ի սկզբա նե «կա ռու
ցել» եմ։
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Կա ռու ցե՞լ։ Որևէ մե կը կա րող է ա սել, որ այս ստեղ
ծա գոր ծութ յունն ի րա պես զուրկ է վե րը նշված կա ռուց
ված քից. ճար տա րա պե տա կան կա ռուց ված քից` գու ցե 
և  ա յո՛, բայց ոչ կեն դա նի կա ռուց ված քից։ Ես գրե ցի 
այս գիր քը, ինչ պես` ա սա ցի, գրե թե կի զիչ տեն դի մեջ, 
ել նե լով այն մտո րում նե րից և զ գաց մունք նե րից, որ 
տա րի ներ ի վեր (այն քա՜ն եր կար) խմոր վում էին 
հո գուս մեջ, որ փո թոր կում էին ներսս հայ րե նի քիս 
հա սած պա տու հաս նե րի պատ ճա ռով, ու նաև նրան
ցից, որ պա տա հա բար հա սան ինձ` այն ա մե նից, ինչ 
ըն թեր ցում էի այդ ժա մա նակ։ Այն ա մենը, ինչ կկար
դաք քիչ հե տո, հա մա պա տաս խա նում է այն ժա մա
նակ վա, ներ կա յիս և գ րե լուս ըն թաց քում պատ կեր վող 
Ֆ րան սիա յին։ Նույ նիսկ չեմ էլ ցան կա ցել բա ցա ռել այն 
ակ նարկ նե րը, ո րոնք այ սօր ժա մա նա կավ րեպ և գ րե
թե ան հաս կա նա լի են հա մար վում Ֆ րան սիա յի սահ
ման նե րից դուրս: 

Փոք րիկ այս ստեղ ծա գոր ծութ յու նը ներ կա յաց վում է 
ա վե լի կոնկ րետ և  անս պա սե լի, ա վե լի թանձր և սաս
տիկ տեն դով, քան այն ա մենը, ինչ ներ կա յաց րել եմ 
« Մարդ կանց և ժո ղո վուրդ նե րի` կյան քի հան դեպ 
ող բեր գա կան զգա ցու մը» վե պում։ Ա վե լին՝ դեռ շա րու
նա կե լու եմ դե գե րել դրան ցում, ինչ պես Սուրբ Լո րեն
սոն, որ շա րու նակ խո րով վում էր նա հա տա կութ յան իր 
օ ջա խի վրա:

Մո նո լո՞գ։ Այդ պես են ան վա նում իմ…  Այդ մո նո լոգ
նե րը ինքս կան վա նեմ քննա դա տա կան, իսկ իմ բո լոր 
ստեղ ծա գոր ծութ յուն նե րը զուտ մո նո լոգ են։ Գու ցե 
ճիշտ կլի ներ դրանք ան վա նել «մո նո դիա լոգ ներ» 
կամ, ա վե լի ճիշտ, «ինք նա դիա լոգ ներ» կամ «դիա լոգ
ներ ինքդ քեզ հետ»։ «Ինք նա դիա լո գը» մո նո լոգ չէ։ 
Նա, ով երկ խո սում է, նա, ով խո սում է ինքն իր հետ` 
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կիս վե լով եր կու կամ ե րեք, ա վե լին` չորս կամ ամ բողջ 
ժո ղովր դի միջև, չի մե նա խո սում։ Այդ վար դա պե
տներն են, որ կա տե խի զիստ նե րի նման մե նա խո սում 
են, մինչ ևիսկ այն դեպ քում, երբ թվում է, թե երկ խո
սում են` ի րար հարց ու պա տաս խան տա լով։ Ս կեպ
տիկ նե րը, հո գե վար քող ներն ու պայ քա րող նե րը նույն
պես չեն մե նա խո սում: Իմ ներ սում` հո գուս ա մե նա
խոր քում, ապ րում են հո գե վար քը, պայ քա րը, հոգ ևոր 
և քա ղա քա ցիա կան պայ քա րը, ապ րում են, որ պես զի 
ինքս կա րո ղա նամ ապ րել մե նա խո սութ յուն նե րով։ 
Հո բը հա կա սութ յուն նե րի մարդ էր, այդ պի սին էին 
նաև Պո ղո սը, Ավ գուս տի նո սը, Պաս կա լը, կար ծում 
եմ` նաև ես։

Այս գիր քը 1930 թվա կա նի փետր վա րին ֆրան սե րե
նով գրե լուց և հ րա տա րա կե լուց հե տո կար ծում էի, թե 
ար դեն կա րող եմ վե րա դառ նալ Իս պա նիա, և վե րա
դար ձա։ Եվ վե րա դար ձա, որ պես զի վե րաբ նակ վեմ 
այն տեղ՝ հայ րե նի քի գրկում, քա ղա քա ցիա կան կամ 
ե թե կու զեք, քա ղա քա կան շար ժում նե րին միա վոր վե
լու հա մար։ Ու քա նի դեռ հա րում էի դրանց շար քե րը, 
զգում էի, թե ինչ պես էին ներ սումս վեր ել նում իմ հին, 
ա վե լի ճիշտ` կրո նա կան մշտա կան մտա տան ջութ յուն
ները, իսկ քա ղա քա կան մտո րում նե րիս կի զա կե տում 
մի ձայն շշնջում էր ա կան ջիս. «Ու հի մա ի՞նչ, ին չի՞ 
հա մար, ին չո՞ւ»։ Այդ ձայ նը լռեց նե լու հա մար ա ռա ջըն
թա ցի, քա ղա քա ցիա կան պարտ քի և  ար դա րութ յան 
ճա նա պար հին շա րու նակ հա վատ էի դա վա նում հա վա
տաց յալ նե րին, որ պես զի ինքս ինձ հա մո զեի դրանց 
գե րա զան ցութ յան մեջ։ 

Այլևս չեմ ու զում շա րու նա կել այս ճա նա պար հը, 
բայց ոչ այն պատ ճա ռով, որ ինձ հո ռե տես կան վա նեն. 
մի բան, որ ա մեն ևին չի էլ հու զում ինձ։ Ես գի տեմ 



այն ա մենը, ինչ ստեղծ վել է ո գու աշ խար հում, նաև 
այն, թե պար զու նակ մի ջակ ներն ինչն են հո ռե տե սու
թյուն ան վա նում, նաև կրո նի և քա ղա քա կա նութ յան 
մա սին, նաև այն, որ պայ քա րի հա մար դրանք պի տի 
մխի թա րութ յուն փնտրեն հենց պայ քա րի մեջ, նույ նիսկ 
երբ հույս չկա, եր բեմն էլ մինչ ևիսկ ընդ դեմ հաղ թա
նա կի հույ սի։ 

Եվ չեմ ու զում ա վար տել այս նա խա բա նը` ա ռանց 
նշե լու, որ այս գրքի ա մե նա գո վե լի հա ջո ղութ յու նը 
բա ցատր վում է նրա նով, որ ինձ հա ջող վել է սահ մա նել 
«հո գե վարք» բա ռի ճշմա րիտ, սկզբնա կան և ս տու գա
բա նա կան ի մաս տը, այն, որ հո գե վար քը պայ քար է։ 
Դ րա շնոր հիվ այլևս անհ նար կլի նի հո գե վար քո ղին 
շփո թել մեռ նո ղի կամ հան գուց յա լի հետ։ Կա րե լի է 
մեռ նել ա ռանց հո գե վար քի և կա րե լի է եր կար տա րի
ներ ապ րել հո գե վար քի, մեջ և հո գե վար քից կառ չած։ 
Իս կա կան հո գե վար քի մեջ ապ րո ղը հո գե վար քողն է, 
ո րը շատ դեպ քե րում հենց գլխա վոր հե րոսն է, իսկ 
եր բեմն էլ̀  հա կա հե րո սը։

Իսկ հի մա, իս պա նա լե զու ըն թեր ցող, ցտե սութ յուն, 
մինչ հան դի պում «ինքն ադիա լո գում», դու քո հո գե
վար քի մեջ, ես` իմ, և թող Աստ ված օրհ նի մեզ։

Սա լա ման կա, 1930 թ., հոկ տեմ բեր

ՄԻ ԳԵԼ ԴԵ ՈՒ ՆԱ ՄՈՒ ՆՈ
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Նախաբան

«Մեռնում եմ, որովհետև չեմ մեռնում»

Սուրբ Թերեզա դե Խեսուս

Քրիս տո նեությու նը հա մա մարդ կային հոգևոր 
ար ժեք է, որի ար մատ նե րը գտն վում են մարդ կային 
ան հա տա կա նու թյան ամե նա խոր քում: Հի սու սա կան
ներն ասում են, որ վեր ջի նիս հետ է կապ վում մեր՝ 
սե փա կան, ան հա տա կան և ան ձնա կան փր կու թյան 
խնդ րի լու ծու մը, և չնա յած, որ դա հիմ նա կա նում հի 
սու սա կան ներն են ասում՝ այն հա մա րե լով թե՛ տն տե
սա կան, թե՛ աստ վա ծային խն դիր, այ նուա մե նայ նիվ, 
այս տեղ մենք այն պետք է դի տար կենք որ պես կան
խադ րույթ:

Ըն թեր ցո՛ղ, հաշ վի առ նե լով խնդ րի խիստ ան հա
տա կան և ը ստ այդմ էլ հա մա մարդ կային լի նե լու հան
գա ման քը՝ ես ինձ պար տա վոր ված եմ զգում հա կիրճ 
ձևով ներ կա յաց նել խիստ ան ձնա կան և ան հա տա
կան բնույ թի այն հան գա մանք նե րը, որոնք գրել և 
առա ջար կել եմ այս ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ:

Իմ խեղճ հայ րե նի քի՝ Իս պա նիայի զին վո րա կան 
բռ նա պե տու թյունն ինձ ար տաք սեց Ֆուեր տե վեն  տու
 րա կղ զի, որ տեղ կա րո ղա ցա խո րա պես հարս տաց նել 
իմ կրո նա կան և մինչևիսկ միս տիկ փոր ձա ռու թյու նը: 
Այդ կղ զուց ինձ դուրս բե րեց ֆրան սիա կան մի առա 
գաս տա նավ, որն էլ Ֆրան սիայի ափ հասց րեց ինձ.
այդ պի սով ես հաս տատ վե ցի այս տեղ՝ Փա րի զում՝ 



20

«Հաղ թա նա կի կա մար»1ի մոտ գտն վող մի մե նախ ցում, 
որ տեղ գրում եմ այս ստեղ ծա գոր ծու թյու նը: Այս տեղ՝ 
պատ մու թյամբ, սո ցիա լա կան և քա ղա քա ցիա կան կյան
քով ամ բող ջո վին հա գե ցած Փա րի զում, հա մա րյա 
ան հնար կլի ներ որևի ցե ան կյուն գտ նել թաքն վե լու 
հա մար այն պատ մու թյու նից, որ ավե լի ուշ ստիպ ված էի 
լի նե լու վե րապ րել: Այս տեղ՝ Փա րի զում, չեմ կա րող նայել 
ո՛չ Սա լա ման կայի՝ հա մա րյա ամ բողջ տա րի ձյու նով 
ծածկ ված լեռ նաշղ թային, որը սնում էր հո գիս, ո՛չ հո գուս 
հանգս տու թյուն բե րող Պա լեն սիայի բու սա կա նու թյու նից 
զուրկ այն տա փաս տա նին, որ տեղ գտն վում է ավագ 
որ դուս օջա խը, ոչ էլ այն ծո վին, որի վրա ամեն օր տես
նում էի, թե ինչ պես էր ծա գում Ֆուեր տե վեն տու րայի 
արևը: Այդ նույն գե տը՝ Սե նան, իմ ծնն դա վայր Բիլ բաոյի2 
Ներ վի ոն գե տը չէ, որ տեղ կա րող ես զգալ ծո վի զար կե
րա կը, մա կըն թա ցու թյուն ներն ու տե ղատ վու թյուն նե րը: 
Փա րի զի այս մե նախ ցում փակ ված՝ միայն ըն թեր ցա նու
թյունն էր, որ ջեր մաց նում էր հո գիս. կար դում էի՝ ինչ 
պա տա հա բար ձեռքս ը նկ ներ. հենց այդ պա տա հա կա
նու թյունն է, որ ըն կած է ազա տու թյան հիմ քում:

Հենց այդ պի սի՝ կհա մար ձակ վեմ ասել կրո նա կան և 
քրիս տո նե ա կան բնույ թի ան հա տա կան հան գա մանք
նե րում ինձ մո տե ցավ պա րոն Պ. Լ. Կու շուն3 և խնդ րեց 
մի բրո շյուր գրել իր՝ «Ք րիս տո նե ու թյուն» վեր նագ րով 
ժո ղո վա ծուի հա մար: Հենց նա էլ ինձ առա ջար կեց այս 

1 Հաղ թա նա կի կա մար – Փա րի զի ա մե նա հայտ նի հու շար ձան նե
րից մե կը։ Այն գտ նվում է Շառլ դը Գո լի թա ղա մա սում, կա ռուց վել 
է ի պա տիվ Հե ղա փո խու թյան և Նա պո լե ո նա կան պա տե րազմ
նե րում տա րած հաղ թա նակ նե րի:

2 Բիլ բաո – քա ղաք հյու սիսա րևմ տյան Իս պա նիա յում` Բաս կե րի 
երկիր:

3 Պոլ Լուիս Կու շու – ֆրան սիա ցի փի լի սո փա, ֆի զի կոս, պոետ և 
թարգ մա նիչ:




