
Երևան
«Անտարես»

øðÆêîàÜºàôÂÚ²Ü 
Ðà¶ºì²ðøÀ 
ºì

ØÆ¶ºÈ ¸º àôÜ²ØàôÜà

¶ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ 
²ñí»ëï 
Øß³ÏáõÛÃ

Ê
ð

²
î

²
Î

²
Ü

 
º

ð
º

ø
 Ü

à
ì

º
È



ՀՏԴ 822-5   
ԳՄԴ 84(5)-5
      Ու 328

  Թարգ մա նու թյու նը իսպաներենից՝ 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆԻ

Միգել դե Ունամունո
Ու ..... Քրիստոնեության հոգեվարքը և խրատական երեք 

նովել: Միգել դե Ունամունո./ Իսպ. թարգմ.՝ Ռ. Պետ-
րոսյան – Եր.։ Անտարես, 2016.– 304 էջ: 

 Միգել դե Ունամունոն իր ‹‹Քրիստոնեության հոգեվարքը›› 

կրոնափիլիսոփայական էսսեն գրել է 1924 թվականին 

Փարիզում, երբ քաղաքական անհնազանդության պատ-

ճառով նրան հերթական անգամ արտաքսում են Իս պա-

նիայից: Առաջին անգամ էսսեն լույս է ընծայվել  ֆրան-

սերենով, իսկ ահա իսպաներեն տարբերակը լույս է տեսել 

միայն 1930 թվականի փետրվարին: 

‹‹Խրատական երեք նովել և մեկ նախաբան››-u լույս է տեսել 

1920 թվականին: Այստեղ Ունամունոն նիվոլային պատումի 

միջոցով վերլուծում է գրողի և իր ստեղծած հերոսների միջև 

կապը, բացահայտում հերոսների ապրումները` նրանց 

ներկայացնելով ռացիոնալ մտածողության սահմանից այն 

կողմ:

ISBN 978-9939-51-795-8

© Պետրոսյան Ռ. 2016
© Անտարես, 2016



 

Քրիստոնեության հոգեվարքը 
և խրատական երեք նովել



 



5

ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ ԵՎ 
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): Ք րիս տոս նո րից ա սաց. «Ես կրակ եմ բե րել 
եր կիր, և  որ քա՜ն կցան կա նա յի, որ այդ կրա կը հրդեհ 
դառ նար:  Դուք կար ծու՞մ  եք, թե ես ե կել եմ երկ րի վրա 
խա ղա ղութ յուն բե րե լու, ո՛չ, ա սում եմ ձեզ, ե կել եմ բա ժա
նե լու, այ սու հետ նույն տան մեջ հին գը բա ժան կլի նեն. 
Ե րե քը դուրս կգան եր կու սի դեմ, եր կու սը` ե րե քի, հայ րը 
որ դու դեմ դուրս կգա, որ դին` հոր, դուստ րը` մոր, մայ րը` 
դստեր, սկե սու րը` հար սի,  հար սը` սկես րոջ̀  (Ա վե տա րան 
ըստ  Ղու կա սի,  XII, 4954).

 Մի գել դե Ու նա մու նոն իր «Ք րիս տո նեութ յան հո գե
վար քը» կրո նա փի լի սո փա յա կան էս սեն գրել է 1924 թվա
կա նին  Փա րի զում, 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 թվա կա նի 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 պարգ
ևե 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 դեմ:  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, թե° 
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 նեութ
յան կամ սո ցիա լիզ մի հետ, քա նի որ քրիս տո նեութ յունն 
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 նում 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 րութ
յուն 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 րում 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 ի՞ նչ  է հո գե վար քը, Ու նա մու նոն 
պա տաս խա նում է. « Հո գե վարք,  նշա նա կում է պայ քար:   



10

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, որն ի րա կա նում 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 րութ
յու 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), դրա մի ջո ցով փոր ձում է ա պաշ խա րել, ա ղոթ քի 
մի ջո ցով կան չում է Աստ ծուն, սա կայն դրախ տի դռներն 
այլևս փակ են նրա առջև, ա հա սա է պատ ճա ռը, որ 
Ու նա մու նոն «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 չու՞  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 թվա կա
նին: Խ րա տա կան նո վել նե րին նա խոր դում է « Նա խա բան», 
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 րի 
ներ սում 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 վա նեց 15901612 թվա կան նե րին գրած իր նո վել
նե րը, իսկ ին չո՞ւ խրա տա կան, ո րով հետև դրան ցից յու
րա քանչ յու րը կյան քի և  ի րա կա նութ յան մեկ օ րի նակ 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 են 
ե րեք գրող ներ. Խո ւան Մա նո ւե լը՝ « Կոմս Լու կա նոր» 
խրա տա նիով՝ 13301335թթ., 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


