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Գլուխ 1

 Բա վա կան է ասել, որ ես Խուան Պաբ լո 
կաս տելն եմ, այն նկա րի չը, որ սպա նել է մա-
րիա Իրի բար նե ին: Են թադ րում եմ, որ բո լորդ հի-
շում եք դա տա վա րու թյան ըն թաց քը, և իմ ան ձի 
մա սին ման րա մասն բա ցատ րու թյուն նե րի կա-
րիք չկա: Չնա յած նույ նիսկ սա տա նային է ան-
հայտ, թե մար դիկ հատ կա պես ինչն են հի շում 
և ին չու: Իրա կա նում, ես միշտ էլ մտա ծել եմ, 
որ հա վա քա կան հի շո ղու թյուն՝ որ պես այդ պի-
սին, գո յու թյուն չու նի, չնա յած այն կա րող էր 
պաշտ պա նու թյան ինչ-որ ձև լի նել մար դու հա-
մար: Խոս քը, թե « նախ կի նում ամեն ինչ ավե լի 
լավ էր», չի նշա նա կում, թե նախ կի նում վատ 
բա ներ քիչ են եղել, պար զա պես մար դիկ դրանք 
մո ռա ցու թյան են տվել: Սա կայն վեր ջինս ոչ 
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բո լո րին է վե րա բե րում. ես, օրի նակ, հակ ված եմ 
առա վե լա պես հի շե լու վատ բա նե րը, և ուրեմն՝ 
կա րե լի է ասել, որ ան ցած ժա մա նակն ավե լի 
վատն է եղել. հա կա ռակ դեպ քում՝ ներ կան ինձ 
չէր թվա նույն քան սար սա փե լի, որ քան ան ցյա լը. 
իմ հու շե րում այն քան վատ, դժ բախտ և ցի նիկ 
իրո ղու թյուն ներ կան, ո րոն ցից հի շո ղու թյունս 
վե րած վել է անա մո թու թյան կեղ տոտ թան գա-
րա նը լու սա վո րող աղոտ լույ սի: Շատ հա ճախ, 
ձեռքս առ նե լով ոս տի կա նա կան քրո նիկ նե րից 
որևէ մե կը, լի ո վին կոտր ված, մնում էի ար վես-
տա նո ցի մութ ան կյուն նե րից մե կում ու կար դում: 
Բայց, ան կեղծ ասած, միշտ չէ, որ մարդ կային 
արա րած նե րից միայն ամե նաա նա մոթ ներն են 
հայտն վում բան տում, նույ նիսկ կա րե լի է ասել, 
որ իրա կա նում հան ցա գործ ներն ավե լի ազ-
նիվ են, ավե լի ան վնաս. սա ես եմ ասում, քա-
նի որ ինքս էլ եմ մարդ սպա նել. խո ր և ազ նիվ 
հա մոզ մունք: Հան ցա վո՞ր է մար դը. վե րաց նել 
նրան և վերջ: Սա հենց այն է, ին չը ես ան վա նում 
եմ « բա րի արարք»: միայն մտա ծեք, թե որ քան 
աղե տա լի կլի նի հա սա րա կու թյան հա մար, եթե 
այդ մար դը շա րու նա կի իր թույ նը տա րա ծել, 
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իսկ մենք, այդ թույ նը վե րաց նե լու փո խա րեն, 
դի մում ենք այլ մի ջոց նե րի. անա նուն նա մակ-
ներ, բամ բա սանք, և նմա նա տիպ այլ ստո րու-
թյուն ներ: Ինչ վե րա բե րում է ինձ, ապա պետք է 
խոս տո վա նեմ, որ հի մա ափ սո սում եմ ազա տու-
թյանս լա վա գույն ժա մա նա կից չօգտ վե լու հա-
մար, որ չեմ վե րաց րել մո տա վո րա պես վեց կամ 
յոթ ծա նոթ նե րիս:

Այն, որ աշ խար հը սար սա փե լի է, հա վեր-
ժա կան ճշ մար տու թյուն է և ապա ցույ ցի կա րիք 
չու նի, բա վա կան է հի շա տա կել այն դեպ քը, երբ 
հա մա կենտ րո նաց ման ճամ բար նե րից մե կում 
նախ կին դաշ նա կա հա րը սկսում է գան գատ-
վել քաղ ցից, նրան ստի պում են առ նետ ուտել, 
այն էլ՝ կեն դա նի:

Այ նուա մե նայ նիվ, այս մա սին չէ, որ ուզում 
եմ խո սել հի մա, հե տա գա յում, եթե առիթ լի նի, 
ևս մի քա նի բան կպատ մեմ այդ առ նե տի հետ 
կապ ված: 
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Գլուխ 2

 Ինչ պես ար դեն ասել եմ՝ իմ անու նը 
Խուան Պաբ լո կաս տել է: Դուք, հա վա նա բար, 
կհարցնեք, թե ինչ հան գա մանք ներ են ինձ ստի-
պել գրի առ նել իմ կա տա րած հան ցան քի պատ-
մու թյու նը (չ գի տեմ, արդյոք ար դեն ասե՞լ եմ, 
որ պատ մե լու եմ հան ցան քիս մա սին) և հատ-
կա պես՝ հրա պա րա կել այն: մարդ կային հո գին 
ինձ բա վա կա ն ծա նոթ է, և ես կա րող եմ ասել, 
որ նրանք կա սեն, թե դա արել եմ՝ ել նե լով սնա-
պար ծու թյու նից: Թող մտա ծեն ինչ կու զեն, թքած 
ունեմ, ես ար դեն վա ղուց թքած ունեմ ուրիշ նե-
րի կար ծիք նե րի և գնա հա տա կան նե րի վրա. 
հետևա բար, կա րող եք մտա ծել, որ հենց այդ-
պես է, որ կա: Ի վեր ջո, ես էլ մյուս նե րի պես միս 
ու ոս կո րից եմ, նույն մա զե րով ու եղունգ նե րով, 
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և չա փա զանց անար դար կլի ներ, որ դուք հենց 
ին ձ նից հա տուկ ար ժա նիք ներ պա հան ջե իք. 
մարդն իրեն գեր մարդ է կար ծում, մինչև որ 
մի օր բա ցա հայ տում է սե փա կան ման րու թյու-
նը, ստո րու թյունն ու նեն գու թյու նը: ոչինչ չեմ 
ասի սնա պար ծու թյան մա սին, կար ծեմ՝ չկա ոչ 
ոք, որ զրկ ված լինի մարդ կային առա ջըն թա ցի 
այդ կարևո րա գույն շար ժիչ ուժից: Ինձ հա մար 
ծի ծա ղե լի են այն պա րոն նե րը, որ քայ լում են 
Էյնշ տեյ նի և նրա նման նե րի հա մես տու թյամբ, 
պա տաս խա նը հետևյալն է. հեշտ է լինել կամ 
թվալ հա մեստ, երբ հայտ նի մարդ ես, թվում է՝ 
դրա նում սնա պար ծու թյան նշույլ ան գամ չկա, 
մինչև որ այն չի երևում իր ամե նա նուրբ ձևով՝ 
հա մես տու թյամբ: քա նիցս ենք բախ վել և բախ-
վում նմա նա տիպ մարդ կանց հետ, մինչևիսկ 
քրիս տո սի նման իրա կան և խորհր դան շա-
կան էակն է ար տա սա նել սնա պար ծու թյու նից 
կամ առն վազն գո ռո զու թյու նից ծն ված խոս քեր: 
Լե ոն Բլուան1, մե ծամ տու թյան մե ղադ րան քից 
պաշտ պան վե լու հա մար ար դա րա նում էր՝ ասե-
լով, որ իր ամ բողջ կյանքը վատ նել է այն պի սի 

1  Ֆրանսիացի վիպասան, էսսեիստ, պոետ:
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մարդ կանց ծա ռայե լով, որոնք նույ նիսկ իր 
եղուն գը չար ժե ին: Սնա պար ծու թյուն կա րե լի է 
տես նել ամե նաանս պա սե լի տե ղե րում՝ բա րու-
թյան, նվիր վա ծու թյան և մե ծա հո գու թյան կող-
քին: մա նուկ ժա մա նակ ինձ վհա տեց նում էր այն 
միտ քը, որ մի օր մայրս պի տի մա հա նա (տա-
րի նե րի հետ սկսում ես հաս կա նալ, որ ոչ միայն 
հա մա կերպ վում ես մահ վան հետ, այլև որ այն 
քեզ առա վել տո կուն է դարձ նում), չէ ի պատ-
կե րաց նում, որ բո լո րի պես մայրս էլ կա րող էր 
թե րու թյուն ներ ունե նալ: Հի մա, երբ ար դեն նա 
չկա, հաս կա նում եմ, որ այն քան լավն էր, որ չէր 
կա րող պար զա պես սո վո րա կան մարդ լի նել, 
բայց հի շում եմ նաև, որ կյան քի վեր ջում, երբ ես 
ար դեն մեծ էի, ինձ ցավ էր պատ ճա ռում մորս 
լավա գույն արարք նե րում սնա պար ծու թյան կամ 
գո ռո զու թյան նշույլ իսկ բա ցա հայ տե լը: նման, 
բայց առա վել ակ նա ռու բան տե ղի ունե ցավ ինձ 
հետ մորս քաղց կե ղի վի րա հա տու թյու նից հետո: 
Ժա մա նա կին տեղ հաս նե լու հա մար ստիպ-
ված էի եր կու ան քուն գի շեր ան ցկաց նել. երբ 
ժա մա նե ցի տուն ու մո տե ցա նրա մահ ճա կա լին, 
հի վանդ մայրս մի կերպ ժպ տաց և ան կեն դան 
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դեմ քը լու սա վոր վեց քնք շու թյամբ, կա րեկ ցան քի 
մի քա նի բառ շշնջաց ինձ (խղ ճաց՝ հոգ նա ծու-
թյունս տես նե լով). հան կարծ հո գիս սո ղոս կեց 
սնա պար ծու թյան, գո ռո զու թյան պես թա քուն 
մի զգա ցում. չէ՞ որ հասց րել էի այդ քան շուտ 
հասնել: 

Այժմ ես խոս տո վա նում եմ ամեն ինչ, որ-
պես զի տես նեք, որ ինձ ամենևին էլ մյուս նե րից 
բարձր չեմ դա սում: 

Այ նուա մե նայ նիվ, սնա պար ծու թյու նից չէ, որ 
պատ մում եմ իմ պատ մու թյու նը. չնա յած՝ պատ-
րաստ եմ խոս տո վա նել, որ այս տեղ մե ծամ-
տու թյան կամ գո ռո զամ տու թյան ինչ-որ նշույլ, 
այ նուա մե նայ նիվ, կա: Երբ սկսե ցի գրել, հաս-
տա տա պես ո րո շել էի ոչ մի տե սա կի բա ցատ րու-
թյուն ներ չտալ. պատ մել բա ցա ռա պես հան ցան-
քի մա սին և վերջ, եթե ինչ-որ մե կին դուր չգա, 
կա րող է այն մի կողմ նե տել, չնա յած չեմ կար-
ծում, քա նի որ հայտ նի բան է, որ հենց ամե նա-
հե տաքրք րա սեր մար դիկ են բա ցատ րու թյուն-
նե րի ետևից ընկ նում, իսկ նրանք, հաս տատ, 
բաց չեն թող նի հան ցա գոր ծի պատ մու թյու նը 
մինչև վերջ կար դա լու հնա րա վո րու թյու նը: 
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Ես կա րող էի զերծ մնալ խոս տո վա նա կան 
այս էջե րը գրե լու պատ ճառ նե րը լու սա բա նե լուց, 
բայց քա նի որ էքս ցենտ րիկ չեմ, ապա կա սեմ 
ճշ մար տու թյու նը, որը շատ պարզ է. կար ծել եմ, 
որ շա տե րը կկար դան այս գիր քը, քա նի որ հի-
մա ես հայտ նի եմ, և չնա յած մարդ կանց և ընդ-
հան րա պես ըն թեր ցող նե րի հան դեպ ունե ցած  
պատ րանք նե րի բա ցա կա յու թյա նը՝ ինձ ոգևո-
րում է այն աղոտ հույ սը, որ ինչ-որ մե կը կհաս-
կա նա ինձ. գո նե մե կը:

 Դուք, հա վա նա բար, կհարց նեք, թե ինչ փոքր 
հույ սի մա սին է խոս քը, եթե ձե ռա գիրը շա տերն 
են կար դա լու. նման հար ցերն ինձ անի մաստ են 
թվում, չնա յած դրանք նույն պես նկա տի եմ ունե-
նում, ո րով հետև մար դիկ միշտ անօ գուտ հար-
ցեր են տա լիս. հար ցեր, ո րոնց նույ նիսկ մա կե-
րե սային վեր լու ծու թյու նը վեր է հա նում դրանց 
անի մաս տու թյու նը: Բղա վոց նե րով՝ հոգ նե լու աս-
տի ճան, կա րող եմ որևէ հա մա ժո ղո վում ելույթ 
ունե նալ հա րյուր հա զար ռուս նե րի առջև. ոչ ոք ինձ 
չի հաս կա նա: 

Բայց եղավ մե կը, որ հաս կա ցավ ինձ. նա, 
որին ես սպա նե ցի:
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Բո լո րը գի տեն, որ սպա նել եմ մա րիա Իրի-
բար նե Հուն թե րին, բայց ոչ ոք չգի տի, թե մենք 
ինչ պես ենք ծա նո թա ցել, թե իրա կա նում ինչ պի-
սի հա րա բե րու թյուն ներ են եղել մեր միջև, և թե 
ինչ պես եմ հան գել նրան սպա նե լու գա ղա փա-
րին: կփոր ձեմ ամեն ինչ պատ մել ան կողմ նա-
կալ ձևով. չնա յած՝ ես շատ եմ տա ռա պել մա-
րիայի պատ ճա ռով, այ նուա մե նայ նիվ, ես զուրկ 
եմ սե փա կան ան ձը կա տա րյալ ներ կա յաց նե լու 
ձգ տու մից:

1946 թվա կա նին « Գար նա նային սրահ» ցու-
ցա հան դե սում ներ կա յաց րի « մայ րու թյուն» կոչ-
վող մի նկար. ո ճային առու մով նման էր իմ 
նախ կին նկար նե րին։ «ու ժեղ է պատ կեր ված. 
զիլ նկար է»,– ասում էին քննա դատ նե րը՝ միայն 
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իրենց հա տուկ ան տա նե լի խո սե լաձևով: կարճ 
ասած՝ նկարն իր մեջ նե րա ռում էր այն բո-
լոր հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք այդ չա չա նակ նե րը 
մշտա պես փնտ րում էին իմ կտավ նե րում՝ ա վե-
լաց նե լով. « Խոր քում ին տե լեկ տուալ ինչ-որ բան 
կա»:

ն կա րի վերևի ձախ կող մում կա րե լի էր տես-
նել հե ռա վոր և փոք րիկ մի տե սա րան. ամայի 
լո ղափ և ծո վին նայող մի կին. կի նը, հա վա նա-
բար, սպա սում էր աներևույթ և հենց նոր հե ռա-
ցած մի ստ վե րի. ըստ իս՝ ան հան գիստ և ան-
վեր ջա նա լի մե նու թյան մի տե սա րան էր:

ոչ ոք ուշադ րու թյուն չդարձ րեց նկա րի այդ 
մա սին. միայն թռու ցիկ մի հա յացք, ինչ պես 
կնայե ին ար հես տա կան ինչ-որ բա նի՝ բա ցա ռու-
թյամբ մի հո գու. միայն այդ ան ծա նոթ աղ ջի կը 
հաս կա ցավ, որ դրա մեջ էր թաքն ված ամե-
նա կարևո րը: Ցու ցա հան դե սի բաց ման պաշ-
տո նա կան արա րո ղու թյան օրն էր. ան ծա նոթ 
մի աղ ջիկ եր կար ժա մա նակ նա յում էր նկա-
րին՝ չնկա տե լով առա ջա մա սում պատ կեր ված և 
երե խայի խա ղին հետևող մարմ նեղ կնո ջը, փո-
խա րե նը սևե ռուն հա յաց քով նա յում էր նկա րի 



17

Թունելը

վերևի ձախ մա սին, և այդ ըն թաց քում նրան 
հետևե լով՝ հաս կա ցա, որ նա ան ջատ վել էր ամ-
բողջ աշ խար հից. ոչ լսում և ոչ էլ տես նում էր 
կտա վի կող քով ան ցնող կամ կանգ նող մարդ-
կանց:

Ամ բողջ ըն թաց քում կլան ված նրան էի նա-
յում և մինչ տա տան վում էի աղջ կան կան չե լու 
ան հաղ թա հա րե լի վա խի ու ան հագ ցան կու-
թյան միջև, նա ան հե տա ցավ ամ բո խի մեջ. վա-
խե նում էի, բայց ին չի՞ց, ես նման էի վա խե ցած 
այն մար դուն, ով իր ունե ցած ամ բողջ գու մա րը 
դրել էր մեկ խա ղա քա րի վրա: Այ նուա մե նայ-
նիվ, երբ աղ ջիկն ան հե տա ցավ, ես դյու րագր-
գիռ դար ձա, ինձ դժ բախտ զգա ցի՝ մ տա ծե լով, 
որ մի գու ցե այլևս եր բեք նրան չեմ տես նի, այն 
աղջ կան, որ ան հե տա ցավ Բուե նոս Այ րե սի մի-
լի ո նա վոր անա նուն բնա կիչ նե րի մեջ:

Այդ երե կո տուն վե րա դար ձա նյար դային, 
դժ գոհ և տխուր:

 մինչև ցու ցա հան դե սի փակ ումը ամեն օր 
գնում էի այն տեղ և բա վա կա ն մոտ կանգ նում 
նկա րիս առջև, որ պես զի ան ցնող-գ նա ցող նե րի 
մեջ ճա նա չեմ նրան, բայց նա այլևս չերևաց:



Էռնեստո սաբատո

 Հա ջորդ ամիս նե րին մտա ծում էի միայն նրա 
և մեր հան դիպ ման հնա րա վո րու թյան մա սին: 
Սկ սե ցի նկա րել նրա հա մար, թվում էր՝ նկա րի 
ձախ ան կյան տե սա րա նը գրա վել էր իմ ամ-
բողջ կտա վը, իմ ստեղ ծա գոր ծու թյու նը:
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Մի ան գամ, վեր ջա պես, նրան տե սա փո ղո-
ցի մյուս մայ թով անց նե լիս. քայ լում էր այն պի-
սի վճ ռա կա նու թյամբ, կար ծես թե ճիշտ պա հին 
ճիշտ տե ղում պի տի լի ներ: Ես միան գա մից ճա-
նա չե ցի նրան. նույ նիսկ հսկա յա կան ամ բո խի 
մեջ նրան կճա նա չե ի: Աննկա րագ րե լի հուզ մունք 
ապ րե ցի: Այս ամիս նե րի ըն թաց քում այն քան էի 
մտա ծել նրա մա սին, այն քան բա ներ պատ կե-
րաց րել, որ հի մա նրան հան դի պե լով՝ չգի տեի՝ 
ինչ անել:

 Ճիշտն ասած՝ բազ միցս պատ կե րաց-
րել էի մեր հան դի պու մը, ման րա մասն ծրագ-
րել անե լիքս: կար ծեմ ար դեն ասել եմ, որ ես 
բնույ թով ամաչ կոտ եմ. դա էր պատ ճա ռը, որ 
ստիպ ված էի կշ ռա դա տել մտքումս ծրագ րած 
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հան դիպ ման յու րա քան չյուր էլե մենտ. ամե-
նադժ վա րը խո սակ ցու թյուն սկսելն էր: Ես շատ 
տղա մարդ կանց եմ ճա նա չում, ո րոնց հա մար 
դժ վար չէ որևէ ան ծա նոթ կնոջ հետ խո սակ ցու-
թյուն սկսել, պետք է խոս տո վա նեմ, որ այդ պա-
հին ես նա խան ձե ցի նրանց, չնա յած եր բեք կնա-
մոլ չեմ եղել, այդ պա հին ափ սո սանք զգա ցի, 
քա նի որ ըն դու նակ չեմ կա նանց հետ խո սակ-
ցու թյան սկսե լու, հատ կա պես այն հազ վա դեպ 
դեպ քե րում, երբ չես ուզում հա մա կերպ վել այն 
մտքի հետ, որ այդ կինն այլևս եր բեք քո կյան-
քում չի լի նի. ցա վոք, ես ինքս էլ միշտ դուրս եմ 
մնա ցել կա նանց կյան քից:

Ան ծա նո թու հուն հան դի պե լու հնա րա վոր բո-
լոր տար բե րակ նե րը հա վա սա րա պես վեր լու ծու-
թյան էին են թարկ վել իմ կող մից. այդ պի սին է 
իմ բնույ թը, անո րոշ և ան սպա սե լի իրադ րու-
թյուն նե րում շփոթ վում եմ և կորց նում մտա ծե լու 
ունա կու թյունս, այդ պատ ճա ռով ստիպ ված էի 
ինձ հա մար նա խա պատ րաս տել մի քա նի եթե 
ոչ տրա մա բա նա կան, ապա գո նե հնարա-
վոր տար բե րակ ներ (ե րբ մոտ ըն կերդ քեզ 
ուղար կում է վի րա վո րա կան խոս քե րով լե ցուն 




