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Քրիստոնեության հոգեվարքը
և խրատական երեք նովել



ՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀՈԳԵՎԱՐՔԸ ԵՎ
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 պայ
քար է: Եվ Ք
րիս
տոս ե
կավ` մեզ հո
գ ե
վարք, պայ
քար,
բայց ոչ խաղաղություն բերելու: Նա անձամբ դա ասաց.
«Մի՛ կարծ եք, թե ես եկել եմ երկրի վրա խաղաղություն
բե
րե
լու, ո՛չ, ես խա
ղա
ղութ
յուն չեմ բե
րել, այլ սուր եմ
բերել: Եկել եմ բաժ անելու որդ ուն հորից, դստերը` մորից,
հարսին` սկեսուրից, որովհետև մարդ ուս թշնամին իր
սեփական տնից է լինում`(Ավետարան ըստ Մատթ էոսի
Х, 34-37): Ք
րիս
տոս նո
րից ա
սաց. «Ես կրակ եմ բե
րել
երկիր, և որքա՜ն կցանկանայի, որ այդ կրակը հրդեհ
դառնար: Դ
 ուք կարծ ու՞մեք, թե ես եկել եմ երկրի վրա
խաղաղություն բերելու, ո՛չ, ասում եմ ձեզ, եկել եմ բաժ ա
նե
լու, այ
սու
հետ նույն տան մեջ հին
գ ը բա
ժ ան կլի
նեն.
Երեքը դուրս կգան երկուսի դեմ, երկուսը` երեքի, հայրը
որդ ու դեմ դուրս կգա, որդ ին` հոր, դուստրը` մոր, մայրը`
դստեր, սկեսուրը` հարսի, հարսը` սկեսրոջ` (Ավետարան
ըստ Ղ ուկասի, XII, 49-54).
Մ իգ ել դե Ունամունոն իր «Քրիստոնեության հոգ ե
վարքը» կրոնափիլ իսոփայական էսսեն գրել է 1924 թվա
կանին Փարիզում, երբ քաղաքական անհնազանդ ության
պատճառ ով նրան հերթ ական անգ ամ արտաքսում 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 թվականի փետրվարին, ինչպես փաս
տում է հեղ ինակը, գրքում փորձում է վերարտադրել իր
մեկ այլ` «Մարդկանց և ժ ողովուրդների` կյանքի հանդ եպ
ող բերգ ական զգացումը» փիլ իսոփայական էսսեի գաղա
փարական 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 պարգ
ևելու 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
կյանքի դեմ, նաև մահվան դեմ: Հետև աբար 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 Թ երեզայի
հոգ ին. «Մ եռնում եմ, որովհետև չեմ մեռնում»: Ահա
Ունամունոն առ աջ է քաշում հետևյալ հարցադրումը. «Եվ
մի՞թե մահը նրա համար չէ, որ չմեռնես: Մ ի՞թե այդպես չի
մեռնում մեր քաղաքակրթ ությունը, ու մի՞թե դրանում 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, թե°
հավատը հենց այն է, ինչին մենք հավատում ենք, բայց
չենք տեսնում, ինչում համոզված չենք, հոգ եվարքը այդ
պայ
քարն է, իսկ այդ պայ
քա
րը` կաս
կա
ծ ը, ո
րը հենց
քրիստոնեության հոգ եվարքն է: Ունամունոն այստեղ
հանդ ես է գալ իս որպես լուսավորական. մարդ ը կարիք
ունի հավատալու, նույնիսկ առ անց համոզմունքների,
հենց այդ անհրաժ եշտությունն է, որ նրա մեջ կասկած է
ծնում:»:
Ունամունոն կոչ է անում քրիստոնեությունը բնորոշել
և սահմանել հոգ եվարքով, պայքարով, որովհետև լինել
քրիստոնյա` նշանակում է Քրիստոս լինել, իսկ քրիստո
նեությ ուն ը նախ ապ ատր աստ ությ ուն է դեպ ի մահ,
հարություն, հավերժ ական կյանք. այս հարությունը, այս
մեռ
նել-չմեռ
նե
լ ը հենց հո
գ ե
վարքն է որ կա, մարմ
նի
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 քրիստոնեութ
յան կամ սոցիալ իզմի հետ, քանի որ քրիստոնեությունն
իբրև հավատ ու կրոն, անհատական է: «Մաքուր քրիս
տոն եությ ուն ը` ավ ետ ար ան ակ ան քրիստ ոն եությ ուն ը,
փորձում է հավ իտենական կյանք գտնել պատմությունից
դուրս», որովհետև պետք է հիշել, որ Քրիստոսի թագ ա
վորությունն այս երկրի վրա չէ, ևուրեմն` իսկական քրիս
տոնյան չպետք է ապրի այս աշխարհի համար: Գ ոյություն
ունեն քրիստոնյաներ, որոնք նախընտրում են ապրել
մենության մեջ, մյուսները վանական են դառնում, իսկ
ոմանք էլ թողնում են եկեղեցին, որպեսզ ի երեխաներ
ու
նե
նան, նրանց կյան
քը նույն
պես պայ
քար է, իբրև
ապ ա ց ույց` Ու ն ամ ու ն ոն գրում է. առ աջ ինն երն
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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 ում 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 արութ
յուն գտնելու հույս և ս
 եր 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 հանդ եպ
հավատը կարող են գտնվել մարդ ու գիտակցությունից
դուրս, քա
ն ի որ մնա
ց ած ա
մ են բան ճա
ն ա
չ ե
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, որում 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 ի՞ նչ է հոգեվարքը, Ունամունոն
պատասխանում է. «Հոգեվարք, նշանակում է պայքար:
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Հոգ եվարք է ապրում նա, ով ապրում է պայքարի մեջ, ով
պայքարում է հենց կյանքի դեմ, մահվան դեմ»,- այսպես
է ասվ ում Ս ուրբ Թ ե ր ե զ այ ին ուղղվ ած աղ ոթ ք ում.
«Մ եռնում 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, որն ի
րա
կա
նում նույն
պես կռիվ է, պայ
քար այն
մարդ ու ներսում, որն արտաքսվեց դրախտից, սակայն
նրա մեջ հավերժ ապրում է նզով յալ պատժ ի ծանրութ
յունը, մարդ ը փորձում է ըմբոստանալ այդ վտարման,
ար
տաքս
ման դեմ, նա դի
մում է Բ
 ա
նին, (ի սկզբա
նե
Բանն էր), դրա միջոցով փորձում է ապաշխարել, աղոթքի
միջոցով կանչում է Աստծ ուն, սակայն դրախտի դռներն
այլևս փակ են նրա առջև, ա
հա սա է պատ
ճա
ռ ը, որ
Ուն ամ ուն ոն «Քր իստ ոն եությ ան հոգ եվ արք ը» էսս են
ավարտում է հետևյալ նախադ ասությամբ. « Մ եր Քրիս
տոս, Մ եր Քրիստոս, ինչու՞ լքեցիր մեզ»:
***
«Խրատական երեք նովել և մեկ նախաբան»` լույս է
տեսել XX դարի երկրորդ տասնամյակում` 1920 թվակա
նին: Խրատական նովելներին նախորդ ում է «Նախաբան»,
իսկ երեք նովելները վերնագրված են հետևյալ կերպ`
«Երկու մայր», «Մարքիզ դե Լ ումբրիա», «Իսկական տղա
մարդ ը», որոնց ընդհանուր առ անցքային թեման ընտա
նիքն է և ընտանեկան հարաբերությունները` կին-ամու
սին, ծնողներ-զավակներ, ազնվակ ան ընտ անիքների
ներսում ծնվող օրինական 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 կերպարների ստեղծման, կամ ինչպես ինքը Ունամու
նոն է նշում` կերպարներ արարելու կամ արարչագ ործ ե
լու մասին:
Նովելները կոչվում են «խրատական», ինչպես Սեր
վանտեսն իր ժամանակին` «խրատական» կամ «օրինա
կել ի» ավանեց 1590-1612 թվականներին գրած իր նովել
ները, իսկ ինչո՞ւ խրատական, որովհետև դրանցից յու
րաքանչ յուրը կյանքի և իրականության մեկ օրինակ 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 շա
տե
րը կան, որ «ցան
կա
նում են լի
նել» 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 են
երեք գրողներ. Խու ան Մանու ել ը՝ «Կոմս Լուկանոր»
խրատ ան իով՝ 1330-1335թթ., Միգ ել դե Սերվանտ ես
Սավեդրա՝ «Խրատական նովելներ»` 1590-1612 թթ. և
Միգ ել դե Ունամունո՝ «Խրատական երեք նովել և մեկ
նախաբան»` 1920թ.:
Ռ ՈՒԶԱՆՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
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