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Քրիստոնեության հոգեվարքը
և խրատական երեք նովել



Քրիստոնեության հոգեվարքը և
խրատական երեք նովել
(Թարգմանչի նախաբանը)
«Քրիստոնեության հոգ եվարքը» էսսեն լի է ավետա
րանական մեջբերում ներով: Ըստ Ունամունոյի` վերջինս
կարող է համարվել կրոնական թեմայով գրված իր ամե
նամեծ ստեղծ ագ ործ ությունը, որի հիմքում հոգ եվարքն է,
ավել ի ճիշտ` պայքարը: Այսպիսով` հոգ եվարքը պայքար
է: Եվ Քրիստոս եկավ` մեզ հոգ եվարք, պայքար, բայց ոչ
խաղաղություն բերելու: Նա անձամբ դա ասաց. «Մի՛
կարծ եք, թե Ես եկել եմ երկրի վրա խաղաղություն բերե
լու. ո՛չ, Ես խաղաղություն չեմ բերել, այլ սուր եմ բերել:
Եկել եմ բաժ անելու որդ ուն հորից, դստերը` մորից, հար
սին` սկեսուրից, որովհետև մարդ ուս թշնամին իր սեփա
կան տնից է լի
նում» (Ա
վե
տա
րան ըստ Մատ
թ էո
սի, Х,
34-37): Քրիստոս նորից ասաց. «Ես կրակ եմ բե
րել
եր
կիր, և որ
քա՜ն կցանկանայի, որ այդ կրա
կը հրդեհ
դառնար: Դուք կարծո՞ւմ եք, թե Ես եկել եմ երկրի վրա
խաղաղություն բերելու. ո՛չ, ասում եմ ձեզ, եկել եմ բա
ժանելու, այսուհետ նույն տան մեջ հինգ ը բաժ ան կլի
նեն. երեքը դուրս կգան երկուսի դեմ, երկուսը` երեքի,
հայրը որդու դեմ դուրս կգա, որդ ին` հոր, դուստրը` մոր,
մայրը` դստեր, սկեսուրը` հարսի, հարսը` սկեսրոջ» (Ավե
տարան ըստ Ղուկասի, XII, 49-54):
Միգել դե Ունամունոն իր «Քրիստոնեության հոգ ե
վարքը» կրոնափիլ իսոփայական էսսեն գրել է 1924 թ.
Փարիզում, երբ քաղաքական անհնազանդ ության պատ
ճառ ով նրան հերթ ակ ան անգ ամ արտ աքս ում են
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Իսպանիայից: Առ աջին անգ ամ էսսեն լույս է ընծ այվել
ֆրանսերենով, իսկ ահա իսպաներեն տարբերակը լույս է
տեսել միայն 1930 թ. փետրվարին. ինչպես փաստում է
հեղ ինակը, գրքում փորձում է վերարտադրել իր մեկ այլ`
«Մարդկանց և ժ ողովուրդների` կյանքի հանդ եպ ողբեր
գական զգացումը» փիլ իսոփայական էսսեի գաղափա
րական հարցադրումները, սակայն առ ավել հակիրճ և
ամփոփ ձևով: Կրոնին և աստված աբանությանը վերա
բերող այս էսսեն լի է պայքարով, հոգ եվարքով, որտեղ
ընթ երցող ը կարող է տեսնել սկեպտիկ, վիճարկող և
հոգ եվարքի մեջ ինքն իր հետ երկխոսության մեջ գտնվող
Ունամունոյին: Մյուս կողմից, սակայն, Ունամունոյի այս
էս
սեն գա
լ իս է հի
շեց
նե
լու, որ բասկ գրո
ղ ը ոչ միայն
փիլ իսոփա է, այլև մեծ բանասեր, որովհետև վերջինս
բառ երին կենդ անություն հաղորդ ելու, նոր շունչ պար
գևելու իսկական վարպետ է: «Հոգ եվարքը» Ունամունոյի
համար թերևս ամենակենսունակ և կենդ անի բառն է,
ո
րը ոչ մի կապ չու
նի մահ
վան հետ, ճիշտ հա
կա
ռ ա
կը,
«հոգ եվարքը» պայքար է հանուն կյանքի և ընդդ եմ մահ
վան. «ապրել հոգ եվարքի մեջ» նշանակում է պայքարել
կյանք ի դեմ, նաև մահվան: Հետև աբ ար Ու ամունոյի
«Քրիստոնեության հոգ եվարք»-ը հոգ եվարքի մասին չէ,
այլ պայքարի, որովհետև նրա համար մահը կյանք է, իսկ
կյանքը` մահ: Ունամունոյի հոգ ին միաժ ամանակ լի է և՛
հույսով, և՛ հուսահատությամբ, ինչպես Սուրբ Թերեզայի
հոգ ին. «Մ եռնում եմ, որովհետև չեմ մեռնում»: Ահա
Ուն ամ ուն ոն առ աջ է քաշ ում հետևյալ հարց ադր ում ը.
«Եվ մի՞թե մահը նրա համար չէ, որ չմեռնես: Մ
 ի՞թե այդ
պես չի մեռնում մեր քաղաքակրթ ությունը, ու մի՞թե դրա
նում չէ Արևմուտքի ող բերգ ությունը»:
Քրիստոնեությունը խոսում է այն կյանքի մասին, որ
մարդ ուն տրվում է մահից, մարմնի հարությունից հետո,
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բայց ի՞նչ է նշանակում քրիստոնյա լինել: Հոգ եվարքը
պայքար է ապրելու համար` հիմնված կասկած ի վրա՝
արդյո՞ք հա
վա
տը հենց այն է, ին
չ ին մենք հա
վա
տում
ենք, բայց չենք տեսնում, ինչում համոզված չենք, հոգ ե
վար
քը այդ պայ
քարն է, իսկ այդ պայ
քա
րը` կաս
կա
ծ ը,
որը հենց քրիստոնեության հոգ եվարքն է: Ունամունոն
այստեղ հանդ ես է գալ իս որպես լուսավորական. մարդ ը
կարիք ունի հավատալու, նույնիսկ առ անց համոզմունք
ների, հենց այդ անհրաժ եշտությունն է, որ նրա մեջ կաս
կած է ծնում»:
Ունամունոն կոչ է անում քրիստոնեությունը բնորոշել
և սահմանել հոգ եվարքով, պայքարով, որովհետև լինել
քրիստոնյա նշանակում է Քրիստոս լինել, իսկ քրիստո
նեությունը նախապատրաստություն է դեպի մահ, հա
րություն, հավերժ ական կյանք. այս հարությունը, այս
մեռնել-չմեռնել ը հենց հոգ եվարքն է, որ կա, մարմնի
հարությունն ընդդ եմ հոգ ու անմահության:
Ունամունոն վերլուծ ության է ենթ արկում այսպես կոչ
ված սոցիալական քրիստոնեության գաղափարը, որն
ամենև ին կապ չունի ժողովրդ ավարական քրիստոնեու
թյան կամ սոցիալ իզմի հետ, քանի որ քրիստոնեությունը՝
իբրև հավատ ու կրոն, անհատական է: «Մաքուր քրիս
տոն եությ ուն ը` ավ ետ ար ան ակ ան քրիստ ոն եությ ուն ը,
փորձ ում է հավ իտ են ակ ան կյանք գտնել պատմ ությ ու
նից դուրս», որովհետև պետք է հիշել, որ Քրիստոսի
թագ ավորությունն այս երկրի վրա չէ, և ուրեմն` իսկական
քրիստոնյան չպետք է ապրի այս աշխարհի համար:
Գ ոյություն ունեն քրիստոնյաներ, որ ոնք նախ ընտր ում
են ապր ել մեն ութ յան մեջ, մյուսնե րը վան ակ ան են դառ
նում, իսկ ոմ անք էլ թողն ում են եկեղեց ին, որպ եսզ ի
եր եխ աներ ունենան. նրանց կյանքը նույնպես պայքար է:
Իբրև ապ ացույց` Ունամունոն գրում է. առ աջիններն
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ինքնամփոփվում են, մեկուսանում այն աշխարհից, որն
իրենցը չէ, երկրորդները հավ իտենական հոգ եվարքի
մեջ են, իսկ ահա երրորդ դասի քրիստոնյաները փորձում
են անմահություն գտնել իրենց երեխաների մեջ, չնայած
որ շարունակում են ապրել հոգ եվարքի մեջ: Ունամունոն
մահն ընդ ունում է իբրև մի բան, որից հնարավոր չէ խու
սափել, քանի որ այն մի օր այցելելու է յուրաքանչ յուրին,
և ուրեմն` ան օգ ուտ է վախենալ նրանից: Գ իտակցելով
մահվ ան անխ ուս ափ ել իությ ուն ը` յուր աք անչ յ ուր ոք
ձգտում է մինչև սեփական վերջն ըմբոստանալ դրա դեմ:
«Կյանքը, այս կյանքը, որ ունենք ևորը ճանաչում ենք, ոչ
հետաքրքիր է, ոչ էլ կարող է ծառ այել մեզ, եթ ե հավերժ
չէ, ե
թ ե ես կամ, մտա
ծ ում եմ, հետ
և ա
բար գո
յութ
յուն
ունեմ: Պատկերացնել նշանակում է, որ ես պատկերաց
նում եմ. պարզ տրա
մա
բա
նութ
յուն, սա
կայն երբ մտա
ծում եմ, որ մահից հետո իմ գիտակցության մեջ անէա
նալու են այդ պատկերացումները, այսինքն` մահից հետո
այլևս ոչինչ չի լինելու, հասկանում եմ, որ ոչինչ հավերժ
չէ, հետ
և ա
բար ըն
դ ու
նում եմ, որ կյանքն ի
րա
կան չէ»:
Մյուս կողմից՝ դժոխքի մասին պատկերացում ները ստի
պում են ըմբոստանալ հավատի դեմ, քանզ ի երբ քրիս
տոնյան սկսում է հավատ ալ դժոխք ի գոյ ութ յան ը և
վախեն ալ դրանից, նշան ակ ում է՝ ճշմարիտ չէ նրա
հավատը: Դժ ոխքը ոչնչացում է, զրոյացում, անսահման
դատարկություն, որտեղ միայն տառ ապում են, որտեղ
տառ ապանքի միջոցով ինքնամաքրվելու և մխիթ արու
թյուն գտնելու հույս և սեր չկա. այդ է պատճառ ը, որ մահ
վան գաղափարն Ունամունոն ուղղակիորեն կապում է
դժոխքի հետ: Մարդ ը տատանվում է գոյության և ոչնչ ի
միջև, որոնց միջև ընթ անում է ահեղ պայքար, որը կեն
դանի հոգ եվարք է, այլ կերպ ասած` գոյությունից մինչև
մահ ընկած ժամանակահատված ը, որը ոչ այլ ինչ է, եթ ե
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ոչ կյանք: Ողբերգ ական է մարդ ու ճակատագ իրը. ամբողջ
կյանքի ընթ ացքում նա տառ ապում է ռացիոնալ իզմի և
իռ ացիոնալ իզմի ընտրության միջև, ձգտում է ազատվել
դրանից, որպեսզ ի խաղաղություն և մխիթ արանք գտնի
հա
վա
տի մեջ, սա
կայն հաս
կա
նում է, որ անհ
նար է
ապրել առ անց բանականության: Էսսեում Ունամունոն
խոստովանում է, որ կրոնով, աստված աբանությամբ և
փլ իսոփայությամբ լի այս վեպը գրել է` աստված այինի
հանդ եպ ծարավ ից. «Խորասուզվելով մի կողմից սկեպ
տիկ ռացիոնալ իզմի, մյուս կողմից` հուսահատության
մեջ՝ ներսումս հանկարծ անհագ ցանկություն առ աջա
ցավ փնտրելու Աստծ ուն կամ գոնե այն ուղ ին, որ տանում
է դեպի Աստված»: Սակայն հարկ է նշել, որ Ունամունոյի
փնտրած Աստ
վածն իր ստեղ
ծ ածն էր, այն Աստ
վա
ծ ը,
որին հնարավոր չէ հասնել գիտակցությամբ, չնայած
հաճախ ակնարկում է, որ միայն Աստված և Նրա հան
դեպ հավատը կարող են գտնվել մարդ ու գիտակցությու
նից դուրս, քա
նի որ մնա
ցած ա
մեն բան ճա
նա
չե
լի և
գ իտ ակց ել ի է բաց առ ապ ես գիտ ակց ությ ան մեջ և
գ իտակցության շնորհիվ:
Քրիստոնեությունը՝ իբրև բարձրագ ույն կրոն, հոգե
վարք է ապրում յուրաքանչ յուր քրիստոնյայի հոգ ում. այդ
է պատճառ ը, որ մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է
պայքարել հանուն իր հավատի: Ունամունոն մեջբերում է
Գ իրք Ծննդ ոցի աստված աշնչ յան լեգենդ ը, որտեղ ասվում
է. «Մահն աշխարհ եկավ մեղքի հետ, երբ մեր նախահայ
րերը մեղք գործ եցին` փորձելով նմանվել Աստվածներին,
այսինքն` անմահան ալ, ճան աչ ել չարն ու բար ին: Իսկ
հետ ո, ըստ այդ լե գ ենդ ի, առ աջ ին մահ ը բռնի եղ ավ,
երբ Կ այ են ը սպան եց Աբ ել ին. եղ բ այր ասպ ան ությ ուն
եղավ»: Այն հարցին, թե ինչ է հոգեվարքը, Ունամունոն
պատասխանում է. «Հոգեվարք նշանակում է պայքար:
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Հոգ եվարք է ապրում նա, ով ապրում է պայքարի մեջ, ով
պայք ար ում է հենց կյանք ի դեմ, մահվ ան դեմ»,– այս
պես է ասվում Սուրբ Թերեզային ուղղված աղոթքում.
«Մեռնում եմ, որովհետև չեմ մեռնում…»:
«Քրիստոնեության հոգ եվարքը» հեղ ինակի համար
իմաստավորվում է իր հայրենիքից արտաքսված մարդ ու
ներքին հոգ եվարքով, որն Ունամունոն փորձում է պատ
կերել քրիստոնեական կրոնի գիտակցման հոգ եվարքի
ձևով: Ի
ր ա
կ ա
ն ում սա նույն
պ ես կռիվ է, պայ
ք ար այն
մարդ ու ներսում, որն արտաքսվեց դրախտից, սակայն
նրա մեջ հա
վերժ ապ
րում է նզով 
յալ պատ
ժ ի ծան
րու

թյունը, մարդ ը փորձում է ըմբոստանալ այդ վտարման,
արտաքսման դեմ, նա դիմում է Բանին (ի սկզբանե Բանն
էր)՝ այդ կերպ փորձելով ապաշխարել, աղոթքի միջոցով
կան
չում է Աստ
ծ ուն, սա
կայն դրախ
տի դռներն այլևս
փակ են նրա առջև: Ահա սա է պատճառ ը, որ Ունամունոն
«Քրիստ ոնեությ ան հոգ եվարք ը» էսս են ավարտ ում է
հետևյալ նախադ ասությամբ. «Մեր Քրիստոս, մեր Քրիս
տոս, ինչո՞ւ լքեցիր մեզ»:
***
«Խրատական երեք նովել և մեկ նախաբան». լույս է
տեսել XX դարի երկրորդ տասնամյակում` 1920 թ.: Խրա
տական նովելներին նախորդ ում է «Նախաբան»-ը, իսկ
երեք նովելները վերնագրված են հետևյալ կերպ. «Երկու
մայր», «Մարքիզ դե Լ ումբրիա», «Իսկական տղամարդ ը»,
որոնց ընդհանուր առ անցքային թեման ընտանիքն է և
ընտանեկան հարաբերությունները` կին-ամուսին, ծնող
ներ-զավակներ, ազնվական ընտանիքներում ծնվող օրի
նական և ապ օրինի ժառ անգներ:
«Խր ատ ական ե րեք նովել և մ եկ նախ աբ ան»-ում
Ունամունոն նիվոլային պատումի միջոցով վերլուծ ում է
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գրող ի և իր ստեղծ ած հերոսների միջև կապը, բացահայ
տում հերոսների ապրում ները` նրանց ներկայացնելով
ռացիոնալ մտած ողության սահմանից այն կողմ:
«Նախաբ ան»-ում հեղ ինակն ամփ ոփ ում է պատմ
վածքի և կերպարներ կերտելու, անձի ներաշխարհի
ուսում նասիրության մասին իր հիմ նական գաղափար
ները` կարև որելով նկարագրական էլեմենտների սակա
վությունը, անձի հոգ եբանության ներքին զարգ ացումը,
երկխոսությունների գերակայությունը:
Նախաբանն իր հերթ ին բաղկացած է յոթ մասից,
որոնցում հեղ ինակը պատմում է նովելային կամ նիվոլա
յին կերպ արնե րի ստեղծ մ ան կամ, ինչպ ես ինք ը՝ Ու ն ա
մունոն է նշում, կերպարներ արարելու կամ արարչագ որ
ծելու մասին:
Նովելները կոչվում են «խրատական», ինչպես Սեր
վանտեսն իր ժամանակին «խրատական» կամ «օրինա
կել ի» անվանեց 1590-1612 թթ. գրած իր նովելները: Ինչո՞ւ
խրատ ակ ան, որ ովհ ետև դրանց ից յուր աք անչ յ ուր ը
կյանքի և իրականության մի պատկեր է՝ որև է ընտանիքի
օրինակ, որ կարող է խրատ դառնալ և օրինակ ծառ այել
մյուսների համար:
Ուն ամ ուն ոյի էքզ իստ ենց իալ իստ ակ ան փիլ իս ոփ ա
յությունը չէր կարող անմասն մնալ այս նովելներում,
հատ
կա
պես, երբ նա գրում է «ցան
կա
նալ լի
նե
լու» և
«ցանկանալ չլինելու» մասին, որով, փաստորեն, կաս
կած ի տակ է դնում նովելների կերպարների, գաղափար
ների իրական լինել ը, ինչպես նաև դրանց էությունը:
Զարգ ացնելով Էրիխ Ֆրոմի առ աջադրած «լինել-չլի
նելու» գաղափարը՝ Ումաունոն կրկին գրում է. «Որով
հետև այժմ շատերը կան, որ «ցանկանում են լինել», և
նրանք, ովքեր «ցանկանում են չլինել»: Նույն ձևով կան
«մսից և արյունից ստեղծված նիվոլային կերպարներ» և
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«նիվոլային կերպարներ, որ միս և արյուն են ստանում»,
որը, սակայն, նույն բանը չէ»:
Փաստորեն, իսպանական գրականության պատմու
թյան մեջ «խրատական նովելներին» անդրադ արձել է
ե ր եք գրող՝ Խու ան Ման ու ե լ ը՝ «Կ ոմս Լու կ ան որ» խրա
տան իով՝ 1330-1335 թթ., Միգ ել դե Սերվ անտ ես Սա
վեդ ր ա՝ «Խր ատ ակ ան նով ելն եր»` 1590-1612 թթ., և
Միգ ել դե Ունամունո՝ «Խրատական երեք նովել և մեկ
նախաբան»` 1920թ.:
Ռ ՈՒԶԱՆՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
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ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ
ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ

Հեղինակի կողմից
Այս գիրքը գրվել է 1924 թվականի վերջին, երբ ինձ
արտաքսեցին, ու ես ապաստան գտա Փարիզում`
«հռոմեական կայսրերի» և «իսպանացի Կեսարների››
լիակատար բռնապետության ներքո, աննկարագրել ի
մի հոգ եվ իճակում` համակված իսկական հոգև որ տեն
դով և սպասումի մղձավանջով. իրավ իճակ, որի մասին
փորձել եմ պատմել իմ «Ինչպես է ստեղծվում վեպը»
գրքում։ Այս գիր
քը գրվել է պատ
վե
րով, ինչ
պես որ
ներկայացնում եմ Նախաբանում։
Ես գրե ց ի այս գիրք ը, որպ ես զ ի այն թարգ մ անվ ի
ֆրանս երեն (նկատ ի ունեմ նաև այս թարգման ու
թյուն ը), գրեց ի ամբ ող ջ աշխ արհ ի, ավ ել ի ճիշտ`
ֆրանս իակ ան հաս ար ակ ության համ ար. ահ ա թե
ինչու խմբագ րել իս չեմ ջանա ց ել խու ս ափել իսպ անա
լեզու հաս ար ակ ության ը խորթ հասկաց ություններից
և լեզվ ակ ան ճաշ ակ ից։ Ավ ել ին՝ մտքովս անգ ամ
չէր անցնի, թե այն երբև է լույս կտեսնի իսպ աներե
նով, այս ինքն` այն, ինչ ունենք այս օր։ Լ ր ա ց ում ներ ով
«ծանր աբ եռնվ ած» ձեռ ագր երս հանձն եց ի ֆրան
սիա ց ի, բայց և նույնք ան իսպ անա ց ի թարգ մ անիչ և
իմ պաշտ ել ի ընկ եր Կուշ ու ին, ով իսպ ան ակ ան «համ
ու հոտ» հաղորդ եց ֆրանս եր են տեքստ ին, որ ով էլ
նպաստ եց գրքի հաջ ողութ յան ը, քանզ ի իր տեքս տում
կար ողա ց ել էր պահպ անել «նյարդ ը», որ ով գրել էի։
Այնուհետև այս փոքրիկ ստեղծագործությունը թարգ
մանվեց գերմաներ են, իտ ալեր են և անգլեր են։ Իսկ
այժմ հերթն այն լեզվ ինն է, որով ի սկզբանե «կառու
ցել» եմ։
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Կառ ուցե՞լ։ Որևէ մեկը կարող է ասել, որ այս ստեղ
ծագ ործ ությունն իրապես զուրկ է վերը նշված կառ ուց
վածքից. ճարտարապետական կառ ուցվածքից` գուցե
և այո՛, բայց ոչ կենդ անի կառ ուցվածքից։ Ես գրեցի
այս գիրքը, ինչպես` ասացի, գրեթ ե կիզ իչ տենդ ի մեջ,
ելնելով այն մտորումներից և զգ ացմունքներից, որ
տա
րի
ներ ի վեր (այն
ք ա՜ն եր
կար) խմոր
վում էին
հոգ ուս մեջ, որ փոթ որկում էին ներսս հայրենիքիս
հասած պատուհասների պատճառ ով, ու նաև նրան
ցից, որ պատահաբար հասան ինձ` այն ամենից, ինչ
ընթ երցում էի այդ ժամանակ։ Այն ամենը, ինչ կկար
դաք քիչ հետո, համապատասխանում է այն ժամա
նակվա, ներկայիս և գրելուս ընթ ացքում պատկերվող
Ֆրանսիային։ Նույնիսկ չեմ էլ ցանկացել բացառ ել այն
ակնարկները, որոնք այսօր ժամանակավրեպ և գրե
թե անհասկանալ ի են համարվում Ֆրանսիայի սահ
մաններից դուրս:
Փոքրիկ այս ստեղծ ագ ործ ությունը ներկայացվում է
ավել ի կոնկրետ և անսպասել ի, ավել ի թանձր և սաս
տիկ տեն
դ ով, քան այն ա
մենը, ինչ ներ
կա
յաց
րել եմ
«Մարդ կ անց և ժող ով ուրդ ն երի` կյանք ի հանդ եպ
ող բերգ ական զգացումը» վեպում։ Ավել ին՝ դեռ շարու
նակելու եմ դեգ երել դրանցում, ինչպես Սուրբ Լորեն
սոն, որ շարունակ խորովվում էր նահատակության իր
օջախի վրա:
Մոն ոլո՞գ։ Այդ պ ես են անվան ում իմ… Այդ մոն ոլոգ
ները ինքս կանվանեմ քննադ ատ ական, իսկ իմ բոլոր
ստեղծ ագ ործ ությունները զուտ մոն ոլոգ են։ Գուց ե
ճիշտ կլին եր դրանք անվ ան ել «մոն ոդ իալ ոգ ն եր»
կամ, ավել ի ճիշտ, «ինքնադ իալոգ ներ» կամ «դիալոգ
ներ ինքդ քեզ հետ»։ «Ինքնադ իալո գ ը» մոն ոլոգ չէ։
Նա, ով երկխ ոս ում է, նա, ով խոս ում է ինքն իր հետ`
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կիսվելով երկ ու կամ երեք, ավել ին` չորս կամ ամբ ողջ
ժողովրդ ի միջև, չի մենախ ոս ում։ Այդ վարդ ապ ե
տներն են, որ կատ եխիզ իստների նման մենախ ոս ում
են, մինչև իսկ այն դեպք ում, երբ թվում է, թե երկխ ո
սում են` իր ար հարց ու պատ ասխ ան տալով։ Սկեպ
տիկները, հո գ եվարք ողներն ու պայ ք ար ողները նույն
պես չեն մենախ ոս ում: Իմ ներս ում` հոգ ուս ամ ենա
խորք ում, ապր ում են հոգ եվարք ը, պայք արը, հոգև որ
և քաղաք աց իական պայք արը, ապր ում են, որպ եսզ ի
ինքս կար ող ան ամ ապր ել մեն ախ ոս ությ ունն եր ով։
Հոբը հակաս ութ յունների մարդ էր, այդ պ իս ին էին
նաև Պողոս ը, Ավգ ուստ ին ոս ը, Պասկալ ը, կարծ ում
եմ` նաև ես։
Այս գիրքը 1930 թվականի փետրվարին ֆրանսերե
նով գրելուց և հրատարակելուց հետո կարծ ում էի, թե
արդ են կարող եմ վերադ առնալ Իսպանիա, և վերա
դարձա։ Եվ վերադ արձա, որպեսզ ի վերաբնակվեմ
այնտեղ՝ հայրենիքի գրկում, քաղաքացիական կամ
եթ ե կուզեք, քաղաքական շարժ ումներին միավորվե
լու համար։ Ու քանի դեռ հարում էի դրանց շարքերը,
զգում էի, թե ինչպես էին ներսումս վեր ելնում իմ հին,
ավել ի ճիշտ` կրոնական մշտական մտատանջություն
ները, իսկ քաղաքական մտորումներիս կիզակետում
մի ձայն շշնջում էր ա
կան
ջիս. «Ու հի
մա ի՞նչ, ին
չի՞
համար, ինչո՞ւ»։ Այդ ձայնը լռեցնելու համար առ աջըն
թացի, քաղաքացիական պարտքի և արդ արության
ճանապարհին շարունակ հավատ էի դավանում հավա
տացյալներին, որպեսզ ի ինքս ինձ համոզեի դրանց
գերազանցության մեջ։
Այլևս չեմ ուզում շարունակել այս ճանապարհը,
բայց ոչ այն պատճառ ով, որ ինձ հոռ ետես կանվանեն.
մի բան, որ ամ ենև ին չի էլ հուզ ում ինձ։ Ես գիտ եմ
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այն ամ ենը, ինչ ստեղծվել է ոգ ու աշխ արհ ում, նաև
այն, թե պարզունակ միջակներն ինչն են հոռ ետեսու
թյուն անվանում, նաև կրոնի և քաղաքականության
մասին, նաև այն, որ պայքարի համար դրանք պիտի
մխիթ արություն փնտրեն հենց պայքարի մեջ, նույնիսկ
երբ հույս չկա, երբեմն էլ մինչև իսկ ընդդ եմ հաղթ ա
նակի հույսի։
Եվ չեմ ուզում ավարտել այս նախաբանը` առ անց
նշելու, որ այս գրքի ամենագ ովել ի հաջողությունը
բացատրվում է նրանով, որ ինձ հաջողվել է սահմանել
«հոգ եվարք» բառ ի ճշմարիտ, սկզբնական և ստուգ ա
բանական իմաստը, այն, որ հոգ եվարքը պայքար է։
Դրա շնորհիվ այլևս անհնար կլինի հոգ եվարքող ին
շփոթ ել մեռնող ի կամ հանգ ուցյալ ի հետ։ Կարել ի է
մեռնել առ անց հոգ եվարքի և կարել ի է երկար տարի
ներ ապրել հոգ եվարքի, մեջ և հոգ եվարքից կառչած։
Իսկական հոգ եվարքի մեջ ապրող ը հոգ եվարքողն է,
ո
րը շատ դեպ
քե
րում հենց գլխա
վոր հե
րոսն է, իսկ
երբեմն էլ` հակահերոսը։
Իսկ հիմա, իսպանալեզու ընթ երցող, ցտեսություն,
մինչ հանդ իպում «ինքնադիալոգ ում», դու քո հոգ ե
վարքի մեջ, ես` իմ, և թող Աստված օրհնի մեզ։
Սալամանկա, 1930 թ., հոկտեմբեր
ՄԻԳ ԵԼ ԴԵ ՈՒՆԱՄՈՒՆՈ

Նախաբան
«Մեռնում եմ, որովհետև չեմ մեռնում»
Սուրբ Թերեզա դե Խեսուս

Քրիստ ոն եություն ը համ ամ արդկ ային հոգևոր
արժ եք է, որի արմատները գտնվում են մարդկային
անհատականութ յան ամենախորքում: Հիսուսական
ներն ասում են, որ վեր
ջի
նիս հետ է կապ
վում մեր՝
սեփական, անհատական և անձնական փրկութ յան
խնդրի լուծ ումը, և չնայած, որ դա հիմնականում հի
սուսականներն են ասում՝ այն համարելով թե՛ տնտե
սական, թե՛ աստված ային խնդ իր, այնուամենայնիվ,
այստեղ մենք այն պետք է դիտարկենք որպես կան
խադրույթ:
Ընթ երց ո՛ղ, հաշվ ի առ նելով խնդ րի խիստ անհ ա
տական և ըս տ այդմ էլ համ ամ արդ կային լինելու հան
գամ անք ը՝ ես ինձ պարտ ավորված եմ զգում հակիրճ
ձևով ներկայացնել խիստ անձնական և անհ ատ ա
կան բնույ
թ ի այն հան
գ ա
մ անք
նե
րը, որոնք գրել և
առաջ արկել եմ այս ստեղծ ա գ ործ ու թ յան մեջ:
Իմ խեղճ հայրենիքի՝ Իսպանիայի զինվորական
բռնապետութ յունն ինձ արտաքսեց Ֆուերտեվենտու
րա կղզ ի, որտեղ կարողացա խորապես հարստացնել
իմ կրոնական և մինչևիսկ միստիկ փորձառ ութ յունը:
Այդ կղզուց ինձ դուրս բերեց ֆրանսիական մի առա
գաս
տա
նավ, որն էլ Ֆրան
սիայի ափ հասց
րեց ինձ.
այդպ իս ով ես հաստ ատվեց ի այստ եղ՝ Փարիզում՝
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«Հաղթանակի կամար»1-ի մոտ գտնվող մի մենախցում,
որտեղ գրում եմ այս ստեղծագործությունը: Այստեղ՝
պատմությամբ, սոցիալական և քաղաքացիական կյան
քով ամբող ջով ին հագեցած Փարիզում, համարյա
անհնար կլիներ որևիցե անկ յուն գտնել թաքնվելու
համար այն պատմությունից, որ ավելի ուշ ստիպված էի
լինելու վերապրել: Այստեղ՝ Փարիզում, չեմ կարող նայել
ո՛չ Սալամանկայի՝ համարյա ամբողջ տարի ձյունով
ծածկված լեռնաշղթային, որը սնում էր հոգիս, ո՛չ հոգուս
հանգստություն բերող Պալենսիայի բուսականությունից
զուրկ այն տա
փաս
տա
նին, որ
տեղ գտն
վում է ավագ
որդուս օջախը, ոչ էլ այն ծով ին, որի վրա ամեն օր տես
նում էի, թե ինչպես էր ծագում Ֆուերտեվենտուրայի
արևը: Այդ նույն գետը՝ Սենան, իմ ծննդավայր Բիլբաոյի2
Ներվ իոն գետը չէ, որտեղ կարող ես զգալ ծով ի զարկե
րակը, մակընթացություններն ու տեղատվությունները:
Փարիզ ի այս մենախցում փակված՝ միայն ընթերցանու
թյունն էր, որ ջեր
մաց
նում էր հո
գիս. կար
դում էի՝ ինչ
պատահաբար ձեռքս ընկներ. հենց այդ պատահակա
նությունն է, որ ընկած է ազատության հիմքում:
Հենց այդպիսի՝ կհամարձակվեմ ասել կրոնական և
քրիստոնեական բնույթ ի անհատական հանգ ամանք
ներում ինձ մոտեցավ պարոն Պ. Լ. Կուշուն3 և խնդրեց
մի բրոշ յուր գրել իր՝ «Քրիստոնեութ յուն» վերնագրով
ժողոված ուի համար: Հենց նա էլ ինձ առաջարկեց այս
1

2

3

Հաղ թ անակի կամ ար – Փարիզ ի ամ ենահ այտնի հուշ արձաննե
րից մեկը։ Այն գտնվում է Շառլ դը Գոլի թաղամասում, կառուցվել
է ի պատ իվ Հեղափ ոխ ութ յան և Նապ ոլեոնական պատ եր ազմ
ներ ում տար ած հաղ թ անակների:
Բիլբաո – քաղաք հյուսիս-արևմտյան Իսպանիայում` Բասկերի
երկիր:
Պոլ Լուիս Կուշու – ֆրանսիացի փիլ իսոփա, ֆիզ իկոս, պոետ և
թարգմանիչ:
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