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ՖՐԻԳՐԻէս ՆԻՑՇԵ

Գերմա նա ցի մեծ մտածող Ֆրիդրիխ  Վի|հե|մ Ն իցշեն ծնվե| է 
1844 p -ի հոկտեմբերի 15-ին, Լյա տ ցենի մոտ ընկած (Իյոկկեն ա- 
վանամ, հոգևորականի րնտանիրում: Գրողա կա ն աոա ջին ք ա յ
լերն սկսե| Է 1858 թ-ից' Նաումրուրգին մերձ Պֆորտի նշանավոր  
դպրոցում ուսանե|իս: Շուտով նրա կյանր են մտնում Ռ \Վ ա գնե- 
րի երաժշտությունր և Ս..Շոպենհաու երի վփ|իսոփայությունը: 
1872 թ-ին |ույս I. տեսնում ւիի|իսոփայի երա խ ա յրիքը' «Ոդբեր- 
գաթյան ծնանդր երաժշտության ոգուց» ևրկր: Այնուհետև հրա
պարակ Է գւպիս «Անժա ման ակյա դիտարկումներ» Ժողովա
ծուն, որին հաջորղում են «Մ ա րդկա յին, չափ ազա նց մա րդկա 
յին» գրրի երկու մասերր: Սկիգր Է դրվում հակա -փ ի|իսոփ այա- 
կան և հակա-համակարգային մի Ժառանգության, որր ճա նա չո
ղության նոր չափանիշներ է ա ոա ջ բաշում մարի մեջ: Վերջինիս  
հաջորդոդ «Արշւպ ույս»-ով ամփոփվում է գերմանացի փի|իսո- 
փայի ստեղծագործության այսպես կոչված աոաջին շրջանը:

1882 թ-ին գրում է. «Հովվերգություններ Ա եսսինա յից» բա 
նաստեղծությունների շա րրր: Նույն թվականին |այս է տեսնում 
«Զվա րթ գիտություն» հռչա կա վոր գիրրր: 1883-1885 թթ. ստ եղծ
վում են կենտրոնական երկի' « Ա յսպ ես խոսեց Զրա դ ա շտ ր»  
գրրի չորս մասերր (վերջինր |ույս L տեսնում հեղինակի մահվա
նից հետո): 1886-ին' «Բարուց և չարից անդին», մեկ տարի անց' 
«Բարոյականության ծագու մնարանության շուրջ»-ր, որր հրա
տարակվում է որպես նախորդ գրրի |րացում ե բացատրություն: 
Սկսվում է ստեղծագործության վերջին շրջանր, որր նիցշեագի- 
տության մեջ ընդունված է որպես «աղետի շրջան»., ծնվում են 
«Գիոնիսոսյան դիթիրամբները», «հա ստ վա ծների մթնշաղ», 
« Ն և ո » , «Վ ա գներ դեպ րը», «Ecce Homo» գրրերր: 1889 p -ի հուն
վարի 3-ին կաթվածահար h | ին ում փողոցում, վրա I. հասնում 
վերջնական մթագնամր: Նիցշեին տեղափոխում են հոգեբուժա 
րան:

1սե|ագարաթյան անթափանց մշուշր տևում h մինչև կյա նրի  
վերջը, մեռնում I; 1990 թ-ի օգոստոսի 25-ին:

«... Իմ սերնդի համար նա դարաշրջանի երկրաշարժն էր և
I.ութերից ի վեր խոսրի գերմանացի մեծագույն հա նճա րր»
(Գոթֆրխւ r-l.fi):
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Ենթւսւ)|ւհ|ու4, ph (i^hupuinipjmGp կին է-, ինչւղհ՞ս, այն կասկա
ծը չի" ծագում, np рщпр i|ih|}uim|iuiGhpp, nppuiGniJ GpuiGp ղոզմա- 
սփկնհր hfi, կանանցից q|iii|u չհն PiuiGh|, np uiupuiiuiqipu փջությու- 
Gp, шП^ПпрПр uiGhphiinipiniGp, npni| մինչև ори nmjnp hG հղհ| փսր- 
։|h| fi^IuipinnipiuiG fihui, անհաջող՜ in uiGi|mjh| միջոցնհը hG հղհ|՝ 
GhGg l|]iGitipiluiinjiG |iphGg tnptin!ini)fihjni fuiiiiuip: Անկասկած h, np 
Gin չի pnqh| hphG inpiuiIuiqphG.- Ii ղողմատիկափ ցանկացած uih- 
U111I4 injnop կանգնած է inpuiniii ու ւ|հսոո կհցւ|ածըա|: l/ph Gut ընղ- 
RiiiGpunqhii ղհո IpuGqGnnl է: Քանզի IpuG IpuuiuilpuiihpGhp, npnGp 
պնղամ hG, ph Giu pGI|h| է, ողջ ղոգմատիկան փոփոծ է qhinG|iG, 
ղեո uaJh||։G՝ ողջ ղոգմատիկան ijhpp|iG Հնչում Լ: LpjmphG սասւծ' 
կսղւգին П|и1 php IpuG հուսսղու, np i|i|i||iiiiu|iuijnipiuiG ս'հջ ողջ ղոգ- 
մատտկանաց։|տծլւ, ինչցսւն է| հանղ|աաւ|ւղւ, ւ|1ղւջնական li ւյէղւջին 
h«»nip|i mhiip pGi|niG|i, PiuiiIhGunG ղհւղււ |nl| uiqfi|u| hphfuunmpmiG 
h iiIpjGuilpnpiniG է հղհ|. li GiinjuiGiupiiip Հատ մոտ է ժամանակը, 
hpp iluipi) Gnp|ig m (inp|»g կհասկանա, ph ինչն է |ղւականամ 
iu|i»lhG pun|uilpuG հղհ|' այղււ||աի i|uhil 111 անպայման ական փի|ի- 
սոփւպական lpuniujgGhp|) հիմնաքսղղւ |ինհ|ու fiiuifuip, npnGp ղոգ- 
մտոիկնհըն hG մինչև այժմ lpuGqGhgph|,- ւււնն|ոհ|ի ժամանակնՒղփց 
հկող ինչ-np ժողուկւղական uGujfiiinjuitnntpjniG (ինչպհս հոգա iiGui- 
Пш(|ишииррцПр, npp, »pit|hu սուըյհկտի li հս-ի iiGiufuui|uiinmpjniG, 
ujjuop էւ i|հո չի ղlutpuph) uiGlpii|iquipjiiiGGhp uhpifuiGI.|mg), phpliu 
ինչ-որ ըաոախաղ, pl.piiilpuGnippuG գայթակղության, կամ Հատ 
նհղ, Հատ անձնական, Հատ մւպպկսւփն - չափազանց մսղպկափն 
փաստէղփ քոսն ղուղն մի pGi|PiuiGpiugniif: Հ. nniuiGp, np ղոգմատիկնե- 
|»ի >|»|'||»uin|iui|iupimnp տա1| Piiiipjuipiiiil}iul|Ghp|i փւայա| աոտջ uiGg-
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նայ խոստում է ЬпЬ|, |ւՕ̂ Ա|էտս է'| ավհ|ի փայ ժամանակնհքամ 
ա տայ տգիտությանն l.p, ոքին ծ ս ւ ո հ ս ւ մ ա ք  գուցէ. տւ|հ||ւ շատ 
iiip|uitiiniiifip, ւիորյ, upunluimpjniG, ruuifphpmpjmG է ծւււ|ււսւ|հ|( քան 
ցայսօք nplih իքական գիտության.- մայպ նքան U նքա «։|hphpl|puj- 
lJ»G» հավակնուբյաննհքին է upupumilpuG Սաիայամ li Եգիպտոսում 
(ւաքտաքապհտաթյան մհծ nGp! Թվում է, ph մեծ քանհքը, ոքպեսգի 
ifiupqlpupjiuG upturn մ հավհքժական պահանջնհքով ւյքոշմվհն, նախ 
npujliu uifinh|ի ու սաքսավաւգւյու ծամածոաթյաննհք պհտք է հքկքի 
հքհսին 2р$>ЬП. այրյպխփ մի ծտմտծոուբյուն էք րյոգմատիկական վփ- 
l|uim|mijn։pjniGp, օքինակ, Վհւյանւոափ ուսմունքը Ասիայամ, u||iu- 
տոնականությունը Եվքոպայամ: LkGnpfiitil| 1111 լինենք Gpui fuuG- 
i)hii|, phli մէնք միաժամանակ ujhmp է lunumiuluiGhGp, np վատթա- 
քագայնը, unfhGmftuiGftpui||iG li ամէնավտանգավոքը քպոր մպո- 
քաթյաննհքից մինչհ opu ւյոգմւտոիկական մի ilri|npnipjniG է htjh|, 
uijG է՝ qnun Gnqni h |։GpG|։G բաբա՛ Պրոտոնի հնտքվածքը: Ստկածն 
այժմ, hpp զա հագթահաքված է, hpp Եվքոպան այգ մղձավանջից 
uiquun շունչ է քաշում G iunGi|uiqG l|inptii| է վայէ|է| шшш|Ь| tu- 
nnt|9 մի - pniG, ilhGp, m il խնդիրք fiLGg աբթնաթյանն է, duimiiG- 
գպպնհյւն hGp ողջ այն nid|i, npp uGnigb| h պայքսղւը այղ մպոքաթ- 
յան ղհմ: Հոգու li բաբա ՝ մասին խոսէ| այնպհս, ինչպհս Պրոտոնն 
է uiph|, անկսակած, նշտնակում է (ւշմաքտաթյանը գ|խիվայք շուո 
սաղ li հենց հեռանկարայնությունը ամէնայն կյանքի հիմնական 
պայմանը ժխտէք նույնիսկ կաքէ|ի է, բժշկի պէս, հարց սաղ՝ «որ
տեղից այղպիսի մի fi|u(uiGvjnipjiufi հնաւ|սւքի գեղեցկագույն այս 
շաոավղի՝ Պ|սւտոնի մեջ, չլինի՞ թհ նքան չաք Սոկքատհսն է Փչաց
րեք չ|ինի՞թե Սոկրատհսը պատանության i|isսւցնni)G tp li աքմանի 
էք իք խնղամոյուն»: - Սակայն upujpuipp Պրստոնի tjtill, կամ, ա- 
ւ|1ւ||ւ հասկանայի 1ւ «Ժողոփւղի» համար ասած4 upujpuipp քքիստո- 
նետ-եկեղեցական ղաքավոք ճնշման ղեմ,- puiGq|i քքիաոոն եությու- 
նք ժոէյա(|ււյիւ համաք պրսաոնականությունն է,- Եվքոպայամ հոգու 
շքէւրյաշուք մի րսրում ստեղծեց, |ւնnււյիսիՈ ղեո չէք hijlij հքկքիս ե- 
քհսիս. մի այղպես |սւքված տւ|հւյից այնուհէււո1ւ կաքե|ի է ւյհպի ա- 
մհնահհոավոք Gupumml|Ghpp կքակեք Իհարկե, եվրոպական մաքւյն 
այգ |աքումն qqniմ է ոքպհս աղետային վիճակ: Եվ աքղհն hplpu 
անգամ մեծ ոճովյիոքձ է uipijՒ.յ թուրսցնէղ աւյհւյի րսքումը, մի ան
գամ մ եզվիտական արյան միջոցով, եքկքոքղ անգամ ղհմոկքատա- 
1քոն |ոաավոքաթյան.- վերջինս մամ|ո ագատության li phpp կաք- 
г|ш|ш օգնությամբ jipnp կարող է հասնհ| այն քանին, np nqJiG այգ
իէս phplinipjuiifp ինքն իքհն iuj|lm <dpup|ip» չգզա՛: (Գհքմանացի- 
ննքք նայանաքՒւքնցին ijummjp - հքաշսւ|ի՜է, քայց նքանք այգ նո
քին Րվիտ արեցին՝ նքանք հայտնագոքծեցին մամւպք): Սակայն 
մէնք, ոք ոչ ճիզվիտներ ննք, ո՛չ է| ղէմոկքատնեք, ո՛չ է| նույնիսկ 
քսոյ ականին գերմանացիներ, մէնք՝ բաբի եվրոպացիներս ե ա- 
qumi, շատ ազատ մտքերս - մենք ղէս զգւսմ Ւ,նք այգ՝ nqm ոգջ 
կաքիքք է նքա աւյհւյի ոգջ |սւքամք: Եվ qmgh նԱւհ Ghmp, խնղիքը, 
nij գիտի, նպատակք...

11Ի Ա] ֊Ս4 ԼՐԻ1հ, ՎԵՐԻՆ ԷՆԳՍ.ԴԻՆ  

հանիս. 1885:
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Ն Ա 1 Ս Ա Պ Ա Շ Ա Ր Մ Ո Ի Ն Ք Ն Ե Ր Ի  Մ Ա Ս Ի Ն

1.

Կամքն աո ճշմարտություն, որր մեգ դեո բազում հանդգնում- 
ների է գայթակղում, այն հոչակավոը ճշմարտացիությունը, որի մա- 
ւին րո|որ փի|իււոփանհրը ցայժմ մեծարանքով հն ի։ւահ|,- ին> հար

ցեր ասեււ որ այդ կամքն աո ճշմարտության արդեն մեր դեմ չի 
դրե|! Ւ*1ւչ գարմանա|ի, հոոի ե ւ|իճե|ի հարցեր: Սա արդեն երկար 
պատմություն է,- Ա սակայն թփսմ ե, թե այն դեո նոր է սկա|ե|: 
Ի?1տ կա գարմանա|Ոէ, եթե մենք վերջապես կասկածամիտ ենք 
դաոնամ, կորցնում ենք համբերությունը, անհամբեր շաո ենք գա- 
||ա: Որ մենք ենք այդ սֆ|*նքսից սովորում մեր հերթին հարցեր 
ասդ: Ս»յդ ոՂ| է իսկսոդես, որ մեգ այտոեդ հարցեր է աո ահարկում: 
հէչն է մեր մեջ իսկապեււ «ճշմարտություն» կամենում:-Հիրւա|ի, 
դույն կամրի պատճաոի մասին հարցի աոջե մենք երկար կանգ 
ենք աոե|,- մինչև որ, վերջապես, ե'| աւ|ե|ի հիմնափւր մի հարցի 
աոաջ ենք վերջնականապես կանգնե|-մնացե|: Մենք հարցրե| ենք 
այդ կամքի արմերի մասին: է;նթադրենք, թե մենք ճշմարտություն 
ենք ուզում, իսկ ինչու* աւ]ե|ի շուտ ոչ սուտ: Եվ կասկած: Նույ
նիսկ անգիտություն: - ճշմարտության արժեքի խնդիրն է մեր աոջե 
կանգնեի- թե* այդ մենք ենք, որ կանգնեցինք այդ խնդրի սաջե: 
Մեզանից ո՞վ է այտոեդ էդիսրար: Ո՞վ է սֆինքսը: Սա, ինչպես թք
վում է, հարցերի ու հարցական նշանների ինչ-որ ժամադրություն է: 
- Եւ| հավասսս|ւո՞ բան է, որ մեգ վերջիվերջո սկսե|ու է բվսդ, թե 
այդ խնդիրը կարծես դեոես երբեք ՜ դրված չի եդե|, որ կարծես 
մԱւր ենք աոաջինր, որ այն աեսե| ենք, դրան ուշադրության ենք
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ПшрЙрЬь հաւ1արձակվև| ЬСр: Քանրլի ղրանում ոիսկ կա, ու, 
բերես, un|l«||i 111.5 ոիսկ գոյություն է| չունի:

2.

«Ինչպես կա րող Ip  nplih puifi ծագե| |ip մակագրությունից: 0 - 
րինակի համար' եշմարտաթյանր' մպորաթյանից: U.n (ւշմարաաթ- 
imfi կսէմրր' inn |uuipհա p>цпП կամքից: Կամ անշահաքսն?|իր iiipu ip- 
pp' շ ահա իւն գրությունից: Կաւ1 |nTui iniiinG ի մարար, արեային հա յե
ցանք' անհագ կրրից: Ч/ման ^tuqni։ГГ; անհնարին է: Ու| երագում է 
այղ մասին, հիմար 1;, նույնիսկ ավե|ի' փսա: Բարձրագույն արժեքի 
բաները ujl.inp է մի այ|, սեփական* ծագում ունենան,- այս անցո- 

գայթակղեցուցիչ, պաստան բային ե սին աշխարհից, ցնորր ու 
l|pp|i խաոնաշւիոթից նրանր ր|սե|ի չեն: Բնղհակաոակր, գոյության 
pGi|hpprniI, անանցողիկի իարրում, թարացյսղ Ս.աոծո մեջ, «ինրնին 
իրի» մեջ' այնտեղ է նրանց պատմաոր ե արիշ ոչ մի աեղ»:- Դ ա - 
աողաթյան այս կերպր սփւղիկ նաիւապաշարմանр է, որով մշտա- 
ւղեււ ճանաչվում են րւղոր Ժամանակների մեաաֆիգիկն երր: 4 »րանց 
րո|որ ւորամարանական ընթացակարգերի հետին ս||անամ կանգնած 
է արժեորման այս կերւղր: Ա յս իրենց «հավատից» հ|նհլա( են 
նրանր ջանամ իրենց «գիահ|իրի» համար, այն րանի համար, ինչլւ 
կերևամ հանղ|աաւ|որաբյամր կնրւ|ում I. որպես «ճշմարտության»: 
Ս'եւոաֆիգիկների հիմնական հաւիաոր արմևրների հա կա ղրա թ- 
յան հանп եպ հավատն է: Նրանցից անգամ ամենագգաշավպփ 
մարով չի անցել արղեն այստեղ, շեմին, կասկածեր ուլ) ղա ամե- 
նաանհրաւ)եշտն էր' նույնիսկ երր նրանր իրենց ուխտել էին « 0в 
Omnibus dubitandum ь> : Իսկ կասկսւծե| հենց պետք Էր, աոաջին 
բե մակագրություններ րնղհանրտւղես գոյություն ունեն, ե երկրորղ' 
թե այն (1ողա|րղական արմ1արամներն ու արժեքների հակաղրաթ- 
յաններր, որոնց ւ|րա մետաֆիգիկներն իր1ւնց կնիրն են ղրե|, թերես 
|ոկ աոաջին սլ|անի գնահատումներ են, |ոկ նա|սնական հեոանկար- 
ներ, լատ որում, բերես, մի անկյունից գիտված, թերես ներրեից 
վ երե, u iu liii գորտային հեոանկարներ, եթե ifmիւ աոնենր մի արտա
հայտություն, որր շատ գործտծտ1|սւն է ն կտրիչն երի մոտ: Ինչ ար
ժեր է[ վերցնենր' ինչրանով Ւ.| որ այն ճշմարիտին, իսկականին, 
անշահախնղիրին պատշաճեր, այնուամենայնիվ հնարավոր է, որ 
պատրանրին, աո |սարկանր կամրին, շահսվսնղրաթյանլւ ե տենչին 
ողջ կյանրի համար աւ|1ւ|ի րարոր ե ավե|ի սկգրանրայ|ւն արժեր 
սլետր է վերագրվեր: Նույնիսկ հնարավոր է, որ այն, ինչն այղ լսււ( 
ու պատվական րաների արժերն է կագմում, հենց այն է| ւին|ւ, որ 
ղրանր նենգորեն հտրագատ, կապված, հյուսված, միգուցե նայն|ակ 
նույնացված են այղ վատ, թվացյսղ հակաղրված բաներին: Մի- 
գւսցե:- Բայց ով ցանկության ունի իրեն նման վտանգավոր միգա- 
ցե-ներով հոգս պատճաոհ|: Դրա համար արղեն հարկավոր է փի- 
Iիսովաւների նոր ցեղի գսղուստին աղասե|, այնս|իսիների, որոնք 
ինչ-որ աղ, շրջված ճաշակ ա հակում ունենային, րան ցայժմ եղած- 
ներր,՜ րպոր իմաստներով վտանգավոր միգուցե-ի ւի|ղիասիաների:
- Ե՞վ ամենայն ւրջաթյամր ասած' ես տեսնամ եմ այղւղիսի նոր 
ւիի| իսովաւն երի հայանա թյուն ր:
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3.

Փ|դ խափան հրին բավականին երկար տոդերի արանքում կար- 
դա|ուց li GpuiGg աչսդուրջ հետևե|ուց հետո ես ինձ ասում եմ' գի
տակցական մտածոդտթյան մեծագույն մասը դեո պետք է բնագդի 
գործունեությանը i|hpiuqph|, և նույնիսկ ։իի|իսւոիայական մտահո
գության դեպքում. այստեդ պետք է վերասովորել, ինչպես վերասո- 
վորե| են Ժառանգականության ե «բնածինաթյան» հսդւցում: Ինչ
քան np ծննդյան ակտն է քիչ հաշվի աոնւ|ում Ժառանգականութ
յան ողջ ընթացքում ե հետագա ընթացքում, նույնքան քիչ է| «գի
տակցությանն» է ոըեէ վճռորոշ իմաստով հակադրված բնագրա
յինին,- որևէ ւիի|իտսիայի գիտակցական մտածոդաթյան մեծագույն 
մասը նըա բնազդներով է թաքան առաջնորդվում 1ւ պարտադրվում 
որոշակի աւյինեըի: Նաե ողջ տրամաբանության ե շարժման նրա 
թվացյսւ| ինքնիշխանության հետեամ են արժեորամներ կանգնած, 
ավե|ի պարզ ասած4 կյանքի որեէ որոշակի տեսակի պահպանման 
բնա|սոսական (phySiClOgiSChe) պահանջներ: Օրինակ, որ որոշյսւ|ն 
ավե|ի արժեք անի, քան անո|ւոշը, պատրանքն' ավե|ի քիչ արժեք, 
քսւն «ճշմարտությանը»' նմանատիպ գնահատումները, մեգ հա
մար իրենց ույջ կարգավորիչ (regulativen) կարևորությամբ հանդերձ, 
համեն այն դետս կարոդ են |ոկ աոաջին պ|ւսնի գնահատումներ |ի- 
նե|, niaiserie -ի որոշ տեսակ, որը անհրաժեշտ է հենց այնպիսի 
արարածների պահպանման համար, ինչպիսին մենք ենք: Ենթադրե- 
|ով հենց, որ ամենևին է| մարդը չէ «|դւերի չափը»....

4.

Դատոդաթյան կեդծությանը մեգ համար դեո ամենևին է| ա- 
ոարկաթյան չէ դատու|աթյան դեմ. մեր նոր խոսքը թերևս այստեդ 
է ամենախորթը հնչում: Հարցն այն է, թե դատոդաթյանն ինչքանով 
է կենսանպաստ, կյանք|ւն օժանդակոդ, տեսակին օժանդակոդ, 
թերևս նայնյակ տեսակ բուծոդ. և մենք վճռականորեն հակված ենք 
պնդէդ ու, որ ամենակեդծ դաաոդությունները (որոնց սրստկանամ են 
Э priori համադրական դատոդաթյուններր) մեգ համար ամե
նաանհրաժեշտն են, որ աոանց տրամաբանական մոգոնանքների, 
(Fiktionen) թայւատրման, աոանց իրականության' անպայմանականի, 
ինքնանայնակսւնի զուտ մտաց»ւծին աշխարհի հետ համեմատման, 
աոանց թվի միջոցով աշխարհի մշտական կեդծման մարդը չէր կա
րոդ ան ա աս|րե|,- որ կեդծ դատտ|աթյուններից հրաժարվե|ը կյան- 
ք|>ց հըտժարվեւ, կյանքի ժխտում կ| ին եր: Ոչճշմարտաթյանը որպես 
կյտնբի պայման ընդունեք սա,* ինչ |աաք, նշանակում է վտանգա- 
վոը կերւդով արժեքի սովորական գգացոդաթյանը հակադովեի և 
այն վւիւիտսիայաթյանը, որը հանդգնում է սրան, սոսկ դրանով ար
դեն իրեն դնում է բարուց և չարից անդին:
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5.

Եթե մի բան կա, որը ilbq դրդում է բպոր փի|իսո։իանհրի վրա 
կ|աա| iuGւ|ստտհու թ յամբ, կիսով 6ui»ipuipuip նայե|, ապա ոչ թե 
այն, որ նորից m նորից գափս bu այն մտքին, թե նրանք ինչքան 
ան մ bp են' GpuiGp ինչքան հաճախ ու ինչբան հեշտ են փփպամ ու 
մպՈրվամ, կարճ' ոչ թե նրանց երեխայությունն ու մանկամտությա
մբ, այ) որ նրանք գործին p ափս կան ին շիտակ չեն մոտենում, մինչ- 
ւ)եո միահամաո մեծ ե աոաքինի ադմուկ են բարձրացնում, հենց որ 
ճշմարտացիության իւն գիրն է շոշափփսմ, թեկուզ U |ոկ հեովից: 
Նրանք րո|որա{ A Սացն ամ են, թե իրր սաո, մաքուր, աստվածայնո- 
րեն ան|սոու| մի դիւպհկտիկայի ինքնազարզացմամբ հասե| են ի- 
րենց ււեփական կարծիքներին ե րացե| են դրանք (ի տարբերության 
ամեն աստիճանի միստիկների, որոնք նրանցից աւ|ե|ի ազնիվ b ա- 
ւ(ե|ի բթամիտ են,- սրանք (սոսում են «ոգեշնչվածության» մասին-), 
մինչդեռ ըստ էության ինչ-որ կտնխակա| դրույթ, ինչ-որ հանկար
ծական միտք, «ներշնչում», աոաւ|Ւ«|ապես վերացականացված ե 
զտված սրտային ցանկաթյան է նրանց կայմից հետին թվով 
գտնված հիմնավորումներով պաշտպանվում.- նրանք բոլորեքյան 
Փաստաբաններ են, որոնք չեն ուզում այրյպես կոչվե|, և այն է| մեծ 
մասամբ նույնիսկ խայպախ հավատարմատարներ իրենց կանխա
հոգ կարծիքների, որոնք նրանք «ճշմարտության» են կնքամ - ե 
շատ հերսս քաջությունից |սւ|ճի, որն իրեն էլա, հենց զա էյ խոստո
վանում է, շատ հեոա |ւա( ճաշակից քաջության, npp զա էյ հաս֊ 
կանւպ է տայիս, լինի որեէ թշնամա (յամ բարեկամի նախագգա- 
շացնե|ու համար, |»ե ամբարտավանությունից ե ինքն իրեն ծադրե- 
;ուց: Ծերուկ Կանտի որքան որ խստաբարո, այնքան է| բարեբարո 
տարտյուֆությունը, որով նա մեզ հ|ւապարում է ?յիա|եկտիկական 
գարտադիների, որոնք տանում եՕ դեպի-նյւա «կատեգորիկ իմպերա- 
1 ՝*'(1 վL?», ավե|ի ճիշտ' գայթակդամ,- այւյ ներկայացումը մեգ' երես 
աոտծներիս, ստիպում է ժպտալ, մեգ, որ այդտհդ ոչ մի' նույնիսկ 
ւիորր արսվսության չենք գտնում' հին բա|այագեսւների ե բարոյա
կանության քարոզիչների նրբին խւպպավտնքների վրա աչքերս 
պահեյա համար: Կամ է| թե մաթեմատիկական ձնի այն հոկաս-պո- 
կասո, ձե, որով Սպինոգան իր ւիիւէաովաւյաթյանր,- ի վերջո «իր 
|ւմատոնաթյան հանրյեպ սերը», եթե այս բաոը ճիշտ ե արդարացի 
մեկնաբանենք,- ասես պդնձով գրահսալատեց և դիմակավորեց, որ- 
պեսզի նախապես ահաբեկի քաջությունն հարձակվոդի, որը 
կհանդգներ հայացք նետէդ այդ անհադթահարե|ի կույսի ն Պսւ||աս- 
Աթենասի վրա.- ինչքան շատ սեփական վեհերոտություն U խոցե- 
լիաթյան է մատնում մենակյաց հիվանդի այդ դիմակահանդեսը:

6.
Հետզհետե ինձ համար պարզ դարձավ,թե մինչ այժմ ինչ է 

եդե| ամեն մի մեծ վփ|իսոփայաթյուն. հեդինակի հենց ինքնախոս- 
տովանաթյանը ե ակամա ու աննկատե|ի memoires ֊ի տեսակ, նույն՜՜ 
կերպ' որ բարոյական (կամ ան բարոյական) նպատակները յուրա
քանչյուր վւի|իսուիսւյության մեջ կենաց բան սադմն են կազմում,
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որից ամեն անգամ ողջ բույսն է աճում: Հիրավի, մենք |ավ ենք 
Վայթում (ե խե|ոք), եթե ի բացատրության, թե խւչպհս են, իսկա
պես, ծագե| տվյւպ փի|իսոփայի ամենահեոահար մետաֆիզիկական 
պնդումները, նախ հարց ենք սագիս' ինչպիսի բարոյականություն է 
նկատի սւոնփսմ (նրա' կողմից նկատի առնվում-): Ըստ այսմ, ես 
չեմ հավատում, որ որևէ «ճանաչողության մղում» է փի|իսոփայաթ- 
յան հայրը, այ|՝ որ այստեղ, ինչպես և սովորաբար, ուրիշ մի մղում 
է ճանաչողությունից (և չճանաչողությանից) օգտվեի |ոկ որպես 
գործիքից: Իսկ ով ղիտում է մարղա հիմնական մղումներն այն տե
սանկյունից, թե որպես ներշնչող ոգիներ (կամ ղեեր ու պայիկներ-) 
№չ հեոու կարող են ղրանք հենց այստեղ իրենց խաղը հւաւցնեի 
կգտնի, որ ղրանք բպորն արղեն մի անգամ փի|իսոփայությամբ 
գբաղվե| են,- և որ ղրանցից յուրաքանչյուրն աոանձին շատ կուզե
նար հենց իրեն որպես գոյության վերջին նպատակ ե մնացած բո- 
|որ մղումների իրավացի սւեր ներկայացնեի Որովհետև յուրաքանչ
յուր մղում իշխանատենչ է. և որպես այղւղիսին նա փորձում է փի- 
|իսովաւյեի-Ինչ խոսք, գիտնականների, գիտության իււկական մարղ- 
կանց մոտ կարող է այ| կերպ |)ւնե|' «ավե|ի |ավ», եթե ուգամ եք,- 
այնտեղ իրոք կարող է ճանաչողության մղումի պես ինչ-որ րան 
գոյություն ունենաի ժամացույցի մեխանիզմի ինչ-որ փոքրիկ ան
կախ պտուտակ, որը, |ավ |սսրված յինեյով, այնուհետև քաջ աշխա
տում է աոանց գիտնականի բպոր մնացյսղ մղումների' որևէ էա
կան մասնակցության: Գիտնականի բան «հետաքրքրություններն» 
այղ պատճաոով սովորաբար բպորովին ուրիշ բանի վրա են կենտ
րոնանում, օրինակ՝ ընտանիքի, կամ աշխատավարձի, կամ քաղա
քականության. և նույնիււկ գրեթե միևնույնն է' նրա փոքրիկ մեքե
նան գիտության այս թե այն բնագավաս|ւն է կցված, և «հույսեր 
ներշնչող» երիտասարղ աշխատավորը իրենից |ավ բանասեր, 
սնկաբան թե քիմիկոս է ներկայացնում. |ինի մեկը թե մյուսը' ղա 
նրան չի բնորոշամ: Ընղհակաոակը, փ|ղիսոփայի մեջ անանձնա
կան Ոչինչ միանգամայն գոյություն չունի, և հատկապես նրա բա
րոյականությունը վճռականորեն և բացահայտ վկայում է, թե ով է 
նա - այսինքն' նրա բնույթի ամենաներքին մղումները միմյանց 
հանղեպ ինչ աստիճանակարգաթյամբ են տեղակայված:

7.

Փի|իսոփսւներն ի՞նչ չար կտրող են |ինե|: Ես ավե|ի թունավոր 
չգիտեմ, քան այն կատակը, որն Էպիկուրն է իրեն թույյ տվե| 

Պւատոնի և ւպ էստոնականն երի վ երարերյսղ. նա նրւսնց 6յօր̂ ՏյՕ̂ ՕԱ)է<6Տ 
է անվանե|: Բաոացիորեն ե հիմնական իմաստով ղա նշանակում է 
«Գիոէփսոսի շողոքորթներ», ուրեմն' բսնակսղի հաճկատարներ և 
ստորաքարշների Ս,յս ամենով հանղե|ւձ' այղ բսւոն ուզում է նաև 
ասեղ, որ «այղ բպորը ղ երասանն եր են, որ նրանց մեջ իսկական 
ոձ№չ չկա» (քանզի Օյօր^ՏՕեՕԱԱ բասը ղերասանի ընղանված անվա
նումն էր): Իււկ վերջին բանը, իսկւսպես, չարաթյունն է, որը Էպի
կուրն արձակէդ է Պ| ասանի վրա. նրան գրգոամ էին մեծաշուք ար- 
տւսհայտաձևը &̂ԼՈ1օր), ինքնաբեմականացումը, որի գիտակն էր 
Պրոտոնն իր աշակերտնհրի հետ միասին,- որը Էպիկուրը չէֆ հաս-
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կսւհամ, նա, սամոսացի մեծն ուսուցտսայետը, որ բսւքնւ|սւծ նսւոհ| 
էր Աբհնքի իր պարտեզամ 1ւ երեք հսւրյար զիրք գրեց, ո'ւ| զիտի, 
թերեւյ Պ|սւաոնի հսւնւյհպ կատաւ|ո։բյանից ե պատփսխնււրաբյու- 
նից: Հսւրյար տարի պսւհսւնջւ|հց, մինչև Հան սատանը զ||սի ընկաէ|, 
բհ ու| է եւյե| պարտեզնհրի սւյւյ սատկածը: - Բսւյց զ|խի ընկւս՞փ

8.

Ցարաքանչյուր փի|իսո։|աւյաբյսւն մեջ զոյուբյուն անի մի կհտ, 
ուր փի|իսոփայի «համոզմանքն» Է րեմ ե|նամ. կամ, հին մի միստե- 
րիայի |եզփս| սւստծ՝

Տ(̂ 0Ոէ37(է ՏՏ|ՈԱՏ
թս1շհօր տէ քօրէ1տտ!րոստ4.

9.
«Համսւձայն բնաբյա?։» հք ւյուք ոպում ապրե|: 0 , ազնիկ 

ստոիկյաններ, րաոհրի ի՞նչ |սաբեաբյան: Պաակհրացրհք մի Էակ, 
ինչպիսին րնաբյանն Է, անսահման վատնող, անսահման անտար
բեր, սւոանց սա աջ 1ւ հհտ նայերս, աոանց կարհկցուբյան ե ւսրղա- 
յոսբյան, բեղան ու սւմու| Ա միաժամանակ անորոշ, պտտկերացրհք 
անտարբերուբյանը որս|հս իշխանաբյան - պաք ինչպե՞ս Էիք կարո- 
ղանա|ու սւպրե| համսւձայն այղ անտարբերաբյսւն: Ս*պրե|' սա շի 
նշանակում հենց կտրողանւպ-ու]ւիշ-մի-րան-|ինհ|, քան այղ բնաբ- 
■ յունն է: Կ՚յանքլւ' գնահատեր նսւ|ււլւնսւրե|, անարղար |ինհ|, սահմա
նափակ |ինյէյ|, կամենսղ-տարբեր-լինե| չէ՜! Եւ( ընղանե|ա(, բհ ձհր 
«1սսմաձսւյն բնաբյպն սւպրե|>>'' հրամայականը հիմքում գյւեբե 
ն.ւ\Ա(Ա̂  է •նշանակում, ինչ «սայրհվ համսւձայն կյանքի»- սա|սւ ղուք 
կա ինչու չպիտի կարողանայիք: Ինչ))'* համար սկզբունք սսւրքհ| 

Սր ե՛ ւվհ՚տք (է| յինհք: և Իքայկանոէմ բանը 
միանգամայն ւպ| է. զմայ|ված պնղեյով, որ ձեր օրհնքի կանոնը 
գաք բնաբյանից հք կսւրղացե|, ինչ-որ հակաոսւկ բան եք ոպում, 
ղուք, զարմանայի՜ դերասաններ ա ինքնա|սաբեբաներ: Ջեր հպար
սաւ թյանը բնաբյսմնը, նույնիսկ բնաբյւսնն Է ոպում ձեր բարոյակւս- 
նաբյանը, ձեր իւյեա|ը հանձնարարհ[ 1ւ ւյ|ւանք ներարկե| նրա 
մարմնի մհջ, ղուք ցանկանամ հք, որ այն «հսւմաձայն Ստոյսւյի» 
բնաբյան |ինի ե կոպենայիք ստ|ւս|ել, որ այջ զոյուբյանն ի սեփա
կան պատկերի ձերամ |ինի, որպՒա տափկականուբյսւն վիբխսղփ^ 
հավիտենակսւն փաոաբանուբյուն Ա համընղհանրաց?սմ: Ձեր՝
ճշմսւրտուբյան հսւնւ|ես{ որյջ սիրայ ղուք ձեզ սւյւյքան երկւպւ, այղ- 
քան հսւմաոորեն, այրւքան հ|այնոսայնորեն-սԱեու|ած հարկաղրտմ 
եք բնուբյանը կեղծ, սւյն Է՝ ստոիկարար տեսնե|ուն, մինչե որ սւյն 
սյյ|ես չկարողանաք այ| կերս{ տեսներ- ե ինչ-որ |սորանկ բսյք- 
նըւ|ած ամբարտակ ան ու բյուն ձեզ ի ւյերջո ւյեո այն |սե|ազար 
քսսյսն Է ներշնչում, բե, քանի որ ւյուք կա|ւայանամ եք ինքնեյպ 
ձեզ ւ|րա բոնակւպներ |ինե| (ստոիկաբյունը ինքնաբոնակա|աբյան
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Է), տպա բնությունը նույնպես կարե|ի է pnGnipjuiG ենթարկեի իսկ 
ստոիկը միթե մի կտոր բնության չէ... Բայց սա fi|»G, հավերժական 
պատմության է. այն, ինչ bpplit ստոիկյանների հետ տեղի ունեցավ, 
նաե այսօր է տեւ|ի ունենամ, հենց up որեէ փի|իսովաւյաթյան 
սկււում է հափստաւ |iGpG bphG: Այն միշտ աշխարքի ստեղծում է Ji 
պատկերի յարում, այն шц կերպ չի կսւրու|: Փի|իււաիայաթյանը 
հենց այղ բոնակսւ|ակսւն մղումն է, հոզեոր կամքն աո իշխանութ
յուն, աո «աշխարհարարում», աո causa prime:

10.
Եոանղն ու նրբամտությանը, նույնիսկ կուզենայի ւււսե|' խորա

մանկությունը, որով այ пор Եվրոպայամ ամենուրեք «իրական 1ւ 
պատրանքային աշխարհի» խնդրին են t|pin տւպիս, մտածե|ու ե ա- 
կանջ ղնհ|ու աոիթ են տա|իււ. ե ով այստեղ հետին պ|սւնամ |ոկ 
«կամք աո ճշմարտություն» և սււ)ե|ին ոչ|ւնչ չի |ստմ, թող նա իս
կապես գ|ուխ տզայի շատ սուր ականջներ րււնենւպա համար: Աոան
ձին Ա հազւ|սւգյուտ դեպքերում իսկապես հնարավոր է, որ ղրանում 
սւյղպիսի կամք աո ճշմարտություն, ինչ-որ շփսյտ 1ւ ա|ւկսւծախնղիր 
արիություն, իր դիրքերը կորցրած մետաֆիզիկի պսւտփսխնւ|րաթյուն 
իր բաժինն ունենա, մետաֆիզիկ, որր վերջ ի ւ|երջո մի pnm «հա- 
ւ|աստիությունր» ղեո1ա գերսւղասում է մի սայ| |իքր զեէ|եցիկ հնա
րավորություններից. հնարավոր է, որ նույնիսկ խղճի այնպիսի պու- 
րիտանական մո|եոանղներ կան, որոնք աւյե|ի սիրով իրենց կյանքը 
ստայզ մի Ոչնչի համար, քան սւնստայզ Ինչ-Որ-Բանի համար են 
պատրաստ ղնե|: Բայց ղա ոչնչապաշտություն (NihilismilS) է 1ւ հուսա
հատ, մահացա հոզնսւծ հոզա նշան, ինչպիսի խիզախ շսւյւժաձ1ւերով 
է| այղպիսի մի աոսփինաթյուն կարողանա աչքի ընկնել: ԱվՒդի ու
ժեղ, կյանքով ավե|ի |եցան, կյանքին ղեո ծարավի մտածողների 
մոտ բանը, թվում է, սւյյ է. պատրանքի ղեմ ե|նե|ով 1ւ «հեոանկա- 
րային» բաոն արղեն ամբարտավանությամբ արտսւսսւնե|ով, իրենց 
սեվսսկան մարմնի արժանահավատությունը մոտավորապես նույն
քան քիչ զնահատե|ով, ինչպես արժանահավատությունը ակներե- 
վաթյան, որն ասում է' «երկիրն սւնշարժ է» և այղպիսով թվացյալ 
|սւվ տրամադրության ամենաստայզ ունեցվածքը ձեոքից բաց թոդ- 
նե|ով ( որովհետև այժմ արիշ ինչիճ ես ավե|ի սստւյզ հավատամ, 
քան սեվսսկան մարմնին), ով գիտի, նրանք ըստ էության չե?1 ու
զում հետ նվսւճե| մի յ՛ան, որն ինչ-որ ժամանակ մարդ աոավե| 
ստայզ աներ, մի ժամանակվա հավատի հին սեվաւկսւնաթյունից 
ժի բան, թերես «անմեո հոզին», թելմա «հին Աստծուն», կարճ' զա- 
դավւսւրներ, որոնց հաշվին 1րսրե|ի էր ավե|ի |ւսվ, այսինքն' ավե|ի 
պինդ ու ուրախ սալր1ւ|, քան «ժամանակակից զադւււվւարների»: 
Արան ամ անվստահություն է այդ ժամանակակից զադավաւրնե- 
րի հանւ|ես|, անհավատություն է այն ամենի հանդեպ, ինչ երեկ 1ւ 
այսօր է կաոուցված. դա, հավ անարար, խաոնված թեթև զերհազե- 
քամն ա ծադրն է, որը տարրեր ծազման հասկացությունների briC-a- 
ЬгаС'-ն ‘ւ՚յլես չի տանում, որն այսօր այսպես կոչված դրապաշ- 
աաթյունն (Positlvismus) է շուկա հանում, իրականության բպոր այ»| 
վվդիսուիսւսւոներիծ տոնսւվաճաոսւյին-|սայտարւ|ետության ե քուր-
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շոսիսդասի ավեփ քնքշացած ճաշակի մի նոդկւպիություն, որոնց 
մեշ ոչինչ Gnp U իսկական չէ, բացի այո խայտաբղետությունից: 
Այստեղ հարկավոր է, ինչպես ինձ է թվում,. այսօրվա այդ 
թերահավատ հակա-իրականներին ու ճանաչողության մանրաղի- 
տակավորներին իրավացի համարե|. նրանց բնազդը, որը նրանց 
Ժամանակակից իրականությունից ւյարս է մղում, հերքված չէ,- 
մեր ի՞նչ գործն են նրանց եսաււյարձ զարտուղի ճանապարհները: 
Նրանցում էականն այն չէ, որ նրանք «հետ» են ուզում, այ| որ 
նրանք դեն են ուզում: Մ ի քիչ ավե|ի աժ, թռիչք, արիություն, ար- 
տիստականաթյան' U նրանք կուզենային ոա դ |ինե| - ու ոչ թե 

հետ>

11.
հնձ թվամ է, թե այժմ ամենուրեք ձգտում են չնկսաւե|ո։ տայ 

այն իսկական ազդեցությանը, որը Կանտն է գործե| գեըմանւււկան 
վփ|իսոփայաթյան վրա ե իւե|ամտորեն շրշանցե| մասնավորսայես 
այն արժեքը, որը նա ինքն իրեն է վերագրե|: Կանտը գ|խավորա- 
պես ու նախ և աոաջ հպարտանամ էր կատեզորիանեյփ իր աղյա- 
.սակով, նա այղ աոյասակը ձեոքին ասում էր' «սա ամենադժվար 
բանն է, ինչ երբևէ կարող է ձեռնարկվեի մետաֆիզիկայի նպատակ
ների համար»: - Հապա հասկացե՜ք այս «կարող է»-ն. նա հպար
տանում էր նրանով, որ մարղա մեջ նոր մի կարողության, a priori 
համադրական ղատողաթյաննեյփ կարողությունն է բացե|: Ընդու
նենք, որ նա այդտեղ խաբե| է ինքն իրեն, սակայն գերմանական 
փիլիսոփայության զարգացումն ու շուտափույթ ծաղկումը կախված 
է այդ հպարտությունից և ողջ ջահե|ների' ըստ հնարավորին էլ ա- 
վե|ի հպարտ մի բան' և համենայն դեպս «նոր կարողություննե՜ր» 
բացե|ու մրցակցությունից: - Բայց եկեք ուշքի գանք, Ժամանակն է: 
A  priori համադրական դատողություններն ինչպե՞ս են հնարավոր, 
հարցնում էր իրեն Կանտը,- և իրականում ինչ էր պատսախանամ: 
Կարողության շնորհի՜վ: Բայց ցավոք ոչ թե երկու բաոով, այ| 
այնքան հանգամանորեն, այնպիսի արժանապատվությամբ և գեր
մանական խորամտության ա փքունության շոայ|ությամբ, որ 
զվարթ niaiserie allamandê -O չւսվեց, ինչը նման պատասխանն էր 
թաքցնում: Լեյդ նոր կարողությունից նույնիսկ իրենց կորցրեցին, ու 
ցնծությունն իր բարձրակետին հասավ, երբ Կանտը մարդու մեջ ի 
|րումն դեո նաև բարոյական կարողությանը բացեց.- քանզի այդ 
Ժամանակ գերմանացիները դեոես բարոյական էին և ամենևին է| 
դեո ոչ «իրտկան-քադաքական»: - Հասավ գերմանական վվդիսո- 
փայաթյան մեղրամիսը. Տյաբինզենի ճեմարանի բո|որ շահե| ասա- 
վածաբաններն իսկույն թփուտները քաշվեցին,- բւղորը «կարողութ
յուններ» էին որոնում: Եվ ինչեր ասես որ չգտան' այդ անմեղ, հա
րուստ, տակավին պատանեկան Ժամանակահատփսծում գերմանա
կան ոգու, որի մեջ ռոմանտիզմը' այդ չար ֆեյան էր փչում ու եր
գում դեռևս, այն Ժամանակ, երբ դեո «գտնե|» և «հորինեք» հաս
կացություններն իրարից չէի՜Ե կարողանամ տարբերեի Նախ և ա- 
ոաջ «գերզգայականի» կարողությանը գտնվեց. Շե||ինգն այն ]ւն- 
տելեկտւապ հայեցողության կնքեց, և դրանով ե|ավ իր' ըստ էաթ- 
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յան բարեպաշտություն տենչսւցոդ գերմանացիների iu։IhG սար տա
զին տենչերին ընդաոաջ: Ղէյդ ոդջ չարաճճի և անրջային շարժման 
նկատմամբ», որր, ինչքան է| հանդգնությամբ գորշ ա ծերանակսւն 
ըմբոնումներով fiiiifinե|ւձաt|որւ(հր, պատանության էր, աւ|հ|ի մեծ 
անարգ արա թյուն չես կարայ գործեի քան երր այն լուրջ ես ընթա
նամ ե -նույնիսկ րարոյական վրդովմունքով ես մե1|նարանամ. |սւ՜վ, 
հեստ մեծացանք,- երագը՛ թոսո|: Եկավ մի ժամանակ, երր սկսե
ցինք ճակատներս շփեի ւյեո այսօր է| ենք շփում: Բպորն անրջում 
է|ւն. ա նա|ս ե աոաջ ծերուկ Կանտը: «Կարոդաթյան շնորհիվ»' ա- 
ասմ էր նա, աոնփււգն այդպես մտածում էր: Բայց միթե դա պա- 
տաւփաւն է: Միթե րսւցւաորաթյան է: Մ*իթե դա ա։|ե|ի շատ |ոկ 
հարցի կրկնության չէ: Ինչա՜է սսիիոնը քան րերամ: «Կարոդաթյսւն 
շնորհիվ», այսինքն' virtus dormitiva -fi' պաւոասխանամ է Մ* պիհ րի 
հայտնի րժիշկը'

quia est in eo virtus dormitiva, 
cujus est natura sensus assoupire8.

Բայց նման պատասխանները կատակերգությանն են պատկա
նում, Ա ւ|երջաււ|ես Ժամանակն է կանտյտն «ինչպե՜ս են հնարաւ|որ 
3 priori համադրական դատոդաթյանները» հարցը մի արիշ հարցով 
փոխարկներս' «ինչի'* համար է անհրաժեշտ հավատը նման դա- 
տոդաթյանների հանդեպ»,- այսինքն՝ հսւսկանսդ, որ մե|ւ տեսակի 
արարածների պահպանման նպատակով նման դատոդաթյաններին 
պետք է հավատաի որպես ճշմարիտների, դրա համար էլ, բնակա- 
նարար, դրանք նան կե՜դծ դատոդաթյաններ կարոդ են |ինել: Կամ, 
ավե|ի հասկանէպի ասած Ա կոպիտ >ս հիմնավոր' a priori համա
դրական դաստդ արյուններն ամենեին էլ չսլետք է «հնարավոր |ի- 
նեն», մենք նրանց վրա ոչ մի իրավունք չանենք, մեր շարթերին 
դրանք միանգամայն կեդծ դատոդաթյաններ են: Միայն թե, իհար
կե, հավատ է պետք նրանց ճշմարտության հանդեպ, որպես աոա
ջին սրտնի հանդեպ հավատ 1ւ ակներ1ւաթյան, որը կյանքի հեոա- 
նկարային օպտիկային է պատկանում: - h վերջո մտածե|սվ այն 
ահոե|ի ազդեցության մասին, որր «գերմանական փի|իսոփայաթ- 
յանն» է,- լ՛.II հասով եմ' կհասկանաք չակերտների նրա իրավան- 
քը,- ոդջ Եվրոսրսյամ գործե|, միաժամանակ չսլետք է կաււկածեյ, 
որ հայտնի մի virtUS dormitiva է մասնակցէդ դրան. ո՜վ իւանդավաոված 
չհր ազնվազարմ անբանների, ասաքինիների, միստիկների, արվես- 
սսսզետների, հրեք քաոորդ ք|ւիստոնյաների ե րպոր ազգաթյաննհ- 
րի քադարական խավարամիտների մեջ գերմանական փի|իսոփա- 
յաթյան շնորհիվ հակաթույն անհնարս համար դեոես չափազանց 
հզոր զգայապաշտության (Sensualismus) դեմ, որր նախորդ հարյու
րամյակից հեդեդի ւդես լցվում էր այս հարյուրամյակի մեջ, կարճ
« sensus assoupire»...

12.

Ւնչ վերարերամ է մատեր|աւ|իստական աււտմականաթյանը 
(Atomistik), սոդա դւս պատկանում է այն հեշտ հերքփպ բաներին, որ 
գոյություն ունեն. 1ւ թերես այսօր Եվրոսրսյամ գ|սոնականների մեջ 
Ոչ մեկն այ|Ini այնքան անգետ չէ;, որ նրան, բացի ձեոի հետ անե-
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նսւ|ու 1ւ առտնին գործածության հարմարությունից (այն է' որպես 
արտահայտչամիջոցների կրճատում), արիշ որևէ տյ| |ուր9 նշանա
կության սոս - նախ ե աոաջ շնորհիվ սւյՕ |Ւ,հ Բոսկովիչի9, որը, |եհ 
Կոպեոնիկափ հետ ւ1|աւււ|ւՕէ մինչև օրււ ակներևության ամենամեծ ու 
ամհնահադթական հակաոակորդն էր: Աինչդեո հենց Կոպեոնիկոսը 
մեզ համոզեց Ոսւփաոտւ, հակառակ բպոր զգայարանների, որ եր
կիրն անշարժ կանգնած չէ, Բոսկովիչը սովորեցրեց ուրանւպ հա- 
ւ|աան այն վերջին բանի հանդեպ, ինչ երկրից «հաստատուն» էր 

մնացել, ուրանալ «նյաբի», «մատերիայի», երկրային մնացորդի ե 
փոքրիկ գադձի' սաամի հանւլեպ հաւ|ատը. դա մեծագույն հտդթա- 
հակն էր գգայարանների քւանւյեսլ, որին մինչե օրս երկթի ւ|րսւ հտ- 
ււե| էին:- Բայց հարկաւ(որ է սո|ե|ի աոաջ գնսդ ե պտտհրագմ, 
անխնա, դանակներով ււ|սւտերսւգմ հսւյտարարե| նաե «ատոմա
կանության պահանջմունքին», որը դեո փոանգսս|որտս|ես գոյա- 
աեամ է այն բնագաւլաոներում, ուր ոչ ոք այն չի կոահում, հայտնի 
սոյելի հոչակաւ|որ «մետաֆիզիկական պահանջմունքի» նման.- 
հարկաւ|որ է նախ ե աոաջ նաե այն մյուս ե աոաւ|հլ ճակսւտա- 
գրական ատոմականուբյան վերջը տալ, որը քրիտոոնեաբյունն է 
|ափսգայնււ ե ամհնաերկարը սովորեցրեք հոգիների ա տ ոմա կա 
նության: Այս բաոա| բալ բայ| տրւ|ի այն հաւ|ատը բնորոշեի որը 
հոգին որս|ես անջնջե|ի, հւա|իտհնական, անմասնատե|ի մի բան, որ- 
սլհս մոնւալ, որս|հս ՑէՕրՈՕՈ է կերցնում, այգ հավատը հարկավոր է 
վաարե'1 գ|ասսբյանից: Ըսա որում, մեր մեջ ասած, բոլորովին ան
հրաժեշտության չկա ագատվե| «հոգաց» |ւրհնից ե հրաժարվել ա- 
մեն ահին ու ամենաարգո մի վարկածից, ինչին սովորաբար հանգեց
նում է բնապաշտների (№էսր811տէ0Ո) ապաշնորհությանը, որոնք «հո
գան» հագիվ դիպած՝ իսկույն եեբ կորցնում են այն: Սակայն հոգա 
վարկածի նոր շարադրումներ ա կաւոարե|սւգործամներ ւոանոդ ճա- 
նասլարհը մնամ է բաց. ե այնս|իսի հասկացություններ, ինչպես 
«մահկանացու հոգի», «հոգին որպես սուբյեկտի բազմակիության», 
«հոգին որպես մգամների ա գրգիոների հասարակական կառույց», 
այսուհետե գիտության մեջ քագաքացիաթյան իրենց իրավունքն են 
պահանջում: Ն որ  հոգեբանը, որը ցայժմ հոգա պատկերացման շուր
ջը գրեթե արևադարձային ւիարթամաթյամբ աճած սնահավատութ
յան վերջը նախապատրաստէդ ով՝ իրոք ինքն իրեն ասես նոր մի ա- 
նապատ ե նոր մի անվստահության է արտամդե|,- հնարավոր է, որ 
հին հոգեբաններն ավե|ի հարմար ե ուրախ էին ապրում,- բայց վերջ 
ի վերջո հենց դրանով գիտակցում է, որ դատապարտված է հորի- 
նե|ու (0րնՈ<յ0Ո) - ե, ո՞վ գիտի, բհրես գտնե|ու (հոժ0Ո):

13.
Բնախոսներին (Բհյտյօ1օց©Ո) չէր խանգարի խորհէդ ինքնապաշտ

պանության մգամը որպես որեէ օրգանական արարածի արմատա
կան մգում գիտարկելա մասին: Ամեն ինչից առաջ գոյոդ որեէ բան 
կամենամ է իր ուժը արտաբերել-կյանքն ինքը աո իշխանություն 
կամք է. - ինբնապահպանումը գրա |ոկ մի անազդակի ե բազ
մաթիվ հետևանքներից է: - Կարն՝ այստեգ, ինչպես և ամենուր, 
հարկավոր է գգաշանսպ ավե|որդ նպատակաբանական 
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(է0*0Օ1օց1ՏՇհ0Ո) սկզբունքներից,- որպիսիներից մեկը ինքնապահպա
նության մւյամն է (մենք դրանք պարտական ենք Սպինոգայի ան- 
հետևոդականությանը-): Հենց այդպես է պահանջում մեթոդը, որն 
ըստ էության սկզբունքների խնայոդականաթյուն պետք է |ինի:

14.

Այժմ թերևս հինզ-վեց գ|խում է աոկայծում, որ ֆիզիկան նույն
պես սոսկ աշխարհի մեկնաբանում ե կարգավորում է (ըստ մե՛գ, 
թոդ թույյ տրվի ասել) Ա ոչ թե աշխարհի բացատրություն, բայց, 
ինչքանով որ այն զգայարանների հանդեպ հավատին է հենվում, 
ավե|ի’ն է համարվում ե ապագայում դեո երկար ավե|ին պետք է 
համարվի, այն է' բացատրություն: Նրա կոդմսւմ են աչքեր ե մատ
ներ, նրա կոդմում են ակներևության և բոնե|իաթյան. պ|եբեյական 
հիմնաճաշակի դարաշրջանի վրա սա ներգործում է կախարդական, 
հորդորական, համոզիչ - չէ* որ այդ դարաշրջանը բնազդաբար 
հետևում է հավերժ ժոդովրդական զգայապաշտության ճշմարտութ
յան կանոնին: Իէւչն է պարզ, ի1ւչն է «պարզաբանված»: Միայն 
այն, ինչը կարե|ի է տեսնեդ և շոշափել,- յուրաքանչյուր խնդիր 
պետք է հասցնե| մինչև այս սահմանը: Ընդհակաոակը. ակներևութ
յանն ընդդիմանսւ|ն է| հենց պ|ատոնյան մտածե|սւկերպի կախար
դանքն էր, որը ազնիվ մտածե|ակերպ էր,- թերևս այնպիսի մարդ
կանց մտածե|ակերս|, որոնք նույնիսկ ավե|ի աժեդ և ավե|ի խստա
պահանջ զգայարաններից էին օգտվում, քան մեր ժամանակակից
ների ունեցածը, բայց որոնք բարձրագույն հադթանակը տեսնամ 
էին նրանում, որ այդ զգայարանների տերերը մնան, և դա' հասկա
ցությունների դժգույն, պադ, գորշ ցանցի միջոցով, որը նրանք գգա- 
ցամների խսւյտսւբդետ հււրձսւնքի,- ինչպես Պլատոնն էր ասում' 
զգացումների խաժամուժի,- վրա էին նետում: Վայե|քի ուրիշ մի 
տեսակ էր աոկա աշխարհի' Պ|ասանի ոճով այդ հադթահարման ու 
աշխարհի մեկնաբանման մեջ, քան այն, որը ժամանակակից ֆիզի
կոսներն են մեզ աոաջարկամ, հավասարապես դարվինականներն 
ու հականպատակաբանները բնախոսների մեջ, «ուժի նվազագույն 
ծախսի» և հիմարության աոավհ|սւգույն ծախսի իրենց սկզբունքով: 
«Ոհր մարդն այ|1ւս տեսնե|ու և բսնելու ոչինչ չունի, այնտհդ նա 
նաև ոչինչ չունի որոներս»- սա, անշուշտ, այ| հրամայական է, քան 
Ա||ատոնականը, որը սակայն գսդիքի մեքենավարների և կամրջաշի
նարարների կոպիտ, աշխատասեր մի սերնդի համար կարոդ է հենց 
ճիշտ հրամայական |ինել, սերունդ, որը |ոկ սև աշխատանք պետք 
է կատարի:

15.

Բնախոսությամբ (Բ^Տ!օ1օց|0) մաքուր խդճով զբադվե|ու համար 
հարկավոր է միշտ ե|նե| նրանից, որ զգայարանները երևույթներ 
չեն իդեալիստական վւի|իսուիայության իմաստով, որպես այդպի- 
Աիք նրանք չէ որ չէ՞ին կարոդանա պաաճաոներ |ինել: Այսպիսով' 
գգւսյապաշտությունն աոնվագն կարգավորիչ վարկսւծ է, որպեսզի
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fillp|«tiuil»l|iiil(iiin uliqyimGp չասենք: - Ինչպես, իսկ ուրիշները նույ
նիսկ uniniil են, np արտաքին ui^liiuipfin |Փ|1 մեր օրգանների գործն 
է: Բայց հո այդժամ ilhp մարմինը, ււ|ւս«Լււ այդ արտաքին աշխարհի 
մաս, ilhp opquiGGhph գործը-կփներ: Բայց fin այդժամ մեր opqiuG- 
GhpG իրենք ilhp օրգաննհրի~գործը կփնեին: Սա,.|ւնչպհս ինձ բվում
է, fi^iiiGiiiijiipimijhij reductio ad absurdum10 է, ընդանե|ով, np causa 
SUi 11 piipnGimip |p|u| անհեթեթ մի puiG Է: Հետնաբար, արտաքին 

աշխարհը ilhp opquiGGhph գործը չ է -:

16.

Գհոհս IpuG puiphGnqh ինքնահայեցոդնհր, ովքեր funi|ատում hG, 
թե գոյության անեն «անմիջական իսկություններ», օրինակ' «ես 
մտածում եմ», կամ, հնչպհս Cnu|hGfiiunihph սնահավատությունն էր' 
«հս կամենում եմ», կւպւծհս թե այստեղ ճանաչումը մաքուր և մերկ 
իր աո արկան puGh|ni հնարավորության ստանա, որպես «cfiG pH|)G 
հր», ե կեղծիք տեղի չունենա ոչ. սուրյհկտհ, ոչ օրյեկտի կողմից: 
Բայց որ «անմիջական իսկությունը», ճիշտ այնս|ես, ինչպես «բա- 
ցարձակ ճանաչողությունը» հ «հնքն|ւն իրը», իր մեջ COntradiCtiO In 
adjecto ^  է պարունակում' հարյուր uiGqunl կկրկնեմ, վերջապես, 
այո, հարկավոր է ագատւ|ե| րասերհ գայթակղությունից.’ Թոդ որ 
ժողովուրդը հավատա, թե ճանաչողության' նշանակում է մինչե 
վերջ ճանաչեի վփ|հտո|աւն իրհն պետք է ասի' «եթե ես տրոհեմ 
գործողությունը, որն արտահայտված է «ես մտածում եմ» «դրույթի 
մեջ, ասրս կստանամ մի շարք համարձակ պնդումներ, որոնց հիմ
նավորումը դժվար, թեր1ա անհնար է,- օրինակ' ես - նա եմ, ով 
մտածում է, որ ընդհանրապես ինչ-որ րան պետք է' |ինի, որ ՛մտա
ծում է, որ մտածողությանը գործուն հաթյան 1ւ ներգործության է 
իրեն որպես պատճսւո կարծող ինչ-որ էակի կողմից, որ գոյության 
անի «Ես», վերջապես, որ «մտածհ|» p սա ի նշանակությանն արդեն 
հաստատված է,- որ ես գիտեմ' ինչ է մտածողությանը: Որովհետե 
եթե ես դա ինքս ինձ արդեն որոշած չ|ինեի, ինչով պետք է Հ1Ա- 
վաւրկեի, թե այն, որը հենց այժմ տեղի է ունենում, «կամեցամ» 
կամ «զգացողության» չէ? 1Րի խոսքով' այդ «ես մտածում եմ»-ը 
ենթադրում է, որ ես իմ ակնթարթայ|)ն վիճակը fiujdbdiiavim d bd  
uijl վիճակների հետ, որոնք )ւնձ ծանոթ են, որպեսզի որոշեմ' ինչ է 
այն. այ| հեոահարաթյան «գ|սոե|իքին» այդպես անդրադաոնա|ու 
պատճսաով այն ինձ համար համենայն դեպս ոչ մի անմիջական 
«իսկության» չանի: - 1էյդ «անմիջական իսկության» փոքսարեն, ո- 
Ըին տվյսդ դեպքում թոդ ժողովուրդը հավատա, փիլիսոփան այդ- 
պիսով մետաֆիզիկական հարցերի ամրողջ մի շարը է ձեոք քերում, 
ինտե|եկսփ իսկապես ճշմարիտ, խղճի հարցեր, որոնք ւսսամ են. 
«Ես որտեղից եմ վերցնում մտածողության հասկացությանը: Ինչու* 
եմ հավատամ պատճառին U հետետնքին: Ի?1չն է ինձ իրավունք 
տափս խոսե| ինչ-որ «Ես»-ի մասին ե H ույն իսկ որպես պատճառ 
«Ես»-ի մասին U, վերջապես, է|ի «Ես»-ի մաւվւն' որպես մտածո
ղության պատճտոի»: Նա, ով կհանդգնի ճանաչողության մի տե
սակ ներըմբռնողության (Intuition) վկայակոչե|ով անմիջապես այս 
մհտաֆիգիկական հարցերին, ինչպես անում է նա, ով ասում է' «ես 
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մտածում հմ ն գիտեմ, որ գա աոնվագն ճշմարիտ է, իրական, 
ստույգ»- նա այսօր ցանկացած փիփսոփայի մոտ մի մպիտ և հրկո։ 
հարցական նշան պատրաստ կգտնի: «Սիրեփ պարոն,- նրան հավա
նաբար հասկացնհ| տա վփփսոփան,- անհավանական է, որ դուք 
չսխսգվեք. բայց ինչու* անպայման ճշմարտություն»:

17.

Ինչ վերաբերում է տրամաբանների սնոտիապաշտությանը, ա- 
պա ես չեմ գագարի փոքրիկ մի փաստ ընգգծե|ուց, որն այգ սնո
տիապաշտները տհաճությամբ են ընգունամ, այն է% որ միտքը գա
փս է, երբ «նա» է ուզում, ե ոչ թե երբ «ես» եմ ուզում1* այնպես 
որ գործի էության սւգավագում է ասե|ը' «ես» ենթական (ՏսԵխեէ) 
«մտածում եմ» ստորոգյափ (ԲրՏճԱէճ) պայմանն է: Մտածվում է. 
բայց որ այս «վ»-ն հենց հին նշանավոր «Ես»-ն է, գա, մեգմ ա- 
սած, միայն ենթագրություն է, միայն պնգում, նախ ե աո աջ ամենե- 
վ|£ ոչ «անմիջական իսկության»: Վերջ ի վերշո այգ «մտածվում 
է»-ով արգեն շատ բան է արված, արգեն այգ «վ»-ն իր մեջ իրա
դարձության մեկնություն՜ է պա|տւնակում և ինքը իրագարձությա- 
նը չի վերաբերում: Այստեղ եզրակացություն անում են ըստ «մտա- 
ծոգաթյունը գործունեություն է, ամենայն գործունեության որևէ գոր
ծող է մասնակից, հետնաբար-» քերականական սովորության: Մո
տավորապես հենց նման սխեմայով հին ատոմականությունը «ուժի» 
կոգք|ւն, որը գործում է, փնտրում էր նան այն փոքրիէյ գուղձ մատե
րիան, որում ուժը նստած է, որի միջ|ւց այն գործում է,- ատոմը. ա- 
վեփ խիստ գ|ուխներն ի վերջո սովորեցին բավարարվե| սա անց 
այգ «երկրային մնացորդի» ն, գուցե, մի օր գեո սովորեն բավա- 
րարվե| աոանց այգ փոքրիկ «վ»-ի (աո որը շոգիա£ե| է ազնիվ հին 
«Ես»-ը):

18.
Յուրաքանչյուր տեսության մեջ իսկապեււ նրա ամենաաննշան 

հրապույրը չէ, որ այն ժխտեփ է. հենց դրանով է նա ձգում պոավե| 
նուրբ գ|ուխներ|)ն: Թվում է, թե «ագատ կամքի» հարյուրապատիկ 
ժխտված տեսությունն իր տևողականության համար հենց այգ հրա
պույրին է պարտական. - միշտ հայտնվում է որևէ մեկը և իրեն 
բավականին ուժեղ է գզում այն ժխտե|ու համար:

19.

Փիլիսոփաները սովորություն անեն այնպես խոսել կամքի մա
սին, ասես այն աշխարհում ամենահայտնի բանը |ինի. իսկ Շոպեն- 
հաուերը նույնիսկ հասկւսնւպ էր տափս, թե միայն կամքն է մեգ 
իսկապես հայտնի, հայտնի |րիվ, հայտնի աոանց զեղչի և հավե|- 
ման: Սակայն |ւնձ միշտ թ'վամ է, թե նաև Շոպենհաաերն այս դեպ- 
բում արեց |ոկ այն, |ւնչ փ|ղիսովււսները սովորաբար անում են - որ 
նա րնղանեց ժողովրդական նախապաշարմունքը և այն չափա-
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iigitiuG in մտածււ- 
uli qpqhn, jjjmC-

iiiiiijqDp. npp W - ՝

զանցաթյան nunigphg: îuiilligtnilfi, ինձ թվում է, ամեն ինչից աո աջ 
ինչ-ւղւ puipq բան h, if|i բան, npp umil| npu|hii pum է միասնաթ- 
յան,- li հենց il|» puui|i մեջ է թաքնված ժողո։|րղական նախապա
շարմունքը, npp գհքիշ|սհ| է ։իի|իասիանհքի՝ բպոք ժամանակներում 
Iոկ աննշան զգուշության վրա: flhphilG եկեք il|» անգամ զգույշ ||»- 
GliGp, ղաղաքենք «t|>|>||iun»|iiufihp» ||»Gh|i»։g-, այսպես ասենք՝ յուրա
քանչյուր կամեցման dհջ հախ զգացումների բազմության կա, այ
սինքն՝ այն վիճակի qqiugniilp, np|»g niqnitl ենք ազատվեի այն վի
ճակի qqmgnulp, np|»G ձգտում hGp, PiliGg այղ «որից»-ի li «ոքին»-ի 
զգացումը, uiupu GKill iII|uiGGhp|i ini|hl|gnt| qquignutp, npp, նույնիսկ 
uinuiGg if kip l|nqif)ig '«ft Ւ.ո ու աո» շարժերս,- սովորության npkit տե
սակի միջոցով, հենց np «կամենամ hGp», |ip խաղն է սկսոււ1: Երկ- 
pnpq՝ ինչպես սւյսպիսսվ qquignuIGhpp, li uijG Է| unupphp զգացում
ներ, հարկավոր է ընղահե| npu|hu կամքի ptuifuiTipfi^, այղպեււ է| 
Guili մտածողությունը, կամքի յուրաքանչյուր uilpn|i մեջ nplit հրա
մայող միտք գոյության ունի.- li նույնիսկ չպետք է մտածեի թհ այղ 
միտքը կարե|ի է անջատե| «կամեցամից» ու np այղ Ժամանակ |»pp 
կամքը ղհո կմնա՜ (jppiifit)՝ կամքը ոչ միայն զգացման ու մտածո
ղության նւա1անյուա|ղՓք է, այ^ամենից աոաջ Guili 
է| հրամայման զիզիդ} K j f l , ազատու թյ ան» 
ըստ էության q ^  n է՝ նրա 
iqhmp է ե ն թ ա թ կ վ ք ւ . « ն ա  ւղհաք tf I 
գիտակցությանն է թաինփսՄ յուրաքանչյուր կամքի* 
նայնւղհս աշաղրաթյան այն jiupniilp, այն ա»]ի») նայացքԸ, ոյւը^բՈ 
ցաոաս|հււ մի բան է ամրակայում' այն անւղայմանական «այժմ 
սա՛ է ւղհտք 1ւ արիշ ոչինչ» արժ հորումը, այն ներքին վստահաթ- 
յունը, np ենթարկում կնետեի U ղհո այն luifhGp, ինչ հրամայողի 
վիճակին է i|hpiuphpnul: Մարզը, npp կամենում է-, |ip մեջ ինչ-np 
բանի է Ողաւմայում , npp հնազանղվամ է կամ որի մասին նա մտա
ծում է, թհ այն հնագանղփսմ է: Բայց այժմ ուշաղրություն ղարձ- 
նհնք կամքի մեջ ամհնագսղ»մանա|ի բանին,- այն այնքան բազ
մաբնույթ բանին, ինչի համար dnijni]աpijp |ոկ մի բաո ունի, քանի 
np ւու|յսղ ւ]հս|քում մենք միաժամանակ հրամայու|նհրն ու հնա- 
զանղվողներն ենք li, npu|hu հնազանղվողներ, ծանոթ ենք ստիպ
մունքի, ճնշման, հակսուակհ|ու, հուզումի զգացումներին, ոքոնք սո- 
ւ|ոքաբաք սկսւ|ամ հն կամքի ակտից անմիջապես հետո, բանի ոք, 
մյուս կողմից, մենք սովորության անենք այղ եքկակիաթյան վրա- 
յու|, «ես»-ի համաղքական հասկացության շնորհիվ, թոչե|-անցնհ|, 
մեգ |սաբե|ա| շրջանցեի կամհցամին մւղրտ եգքակացրսթյաննեքի 1ւ, 
հետ 1ւաբաք, հենց կամքի կեղծ աքժ1ւոքումնհքի ես մի ողջ շղթա է 
կւղչամ,- այնսյհս np, կամհցողր-միանգամայն անկեղծ հավատում է, 
թե կամեցամր բավական է զոքծողաթյան համար: Ոքովհետե մե
ծագույն մասասբ կամեցամր յոկ այնտեղ է ղքս1աքվե|, որւոեղ կա- 
րե|ի էր սպասև| հրամանի ազղհցաթյանր, այն է' ենթարկամր, այն 
է' գործողությանը, ասրս աո երևա թութ յունը զգացողության է վհ- 
րածվհ|, կարծես թե այստեղ ագղեցության անհրաժեշտություն 
գոյության ունենա., մի խոսքով' կամեցողը կարծում է, վստահության 
բավականին աստիճանով, թե կամքն ա գործողությանը ինչ-որ 
կերպ նայն բանն են-, նա հաջողությանը, կամհցմահ իրագործումը 
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jhn իրեն կամքին է վերագրում li ըաո սւյղմ վայե|ում է աճը ուժի 
ujG qquigtfuiG, որն |ip հետ բերում է յուրաքանչյուր հաջողության: 
«Կամքի ազատություն»' ահա բասը կամեցողի հաճույքի այղ բազ
մաբնույթ վիճակի համար, 1|աւ1Ւ<ցող, npp հրամայում է և միաժա
մանակ իրեն նույնացնում կատարողի հետ,- որլւ որպես այղպիսին 
նրա հետ մեկտեղ վայե|ում է հաղթանակը արգելքների վրա, բայց 
ինքն իրեն մտածում է, թե այղ հենց իր կամքն է, որ իրականամ 
հաղթահարում է արգելքները: Կամեցողն այսպիսա( կատարողների, 
հաջողությամբ գործող գործիքների, ծաոայողական «ենթա-կամքե- 
րի» կամ «ենթա-հոգիների»,- չէ*որ մեր մարմինը բագամ հոգիների 
|ոկ հասարակական կաոայց է,- հաճույքի զգացումը միացնում է 
հրամայողի իր հաճույքի զգացմանը: L'eeffet C’0St moi1 . այստեղ տե
ղի է ունենում նույն բանը, ինչ յուրաքանչյուր |սււ| կաոուցւ(ած 1ւ 
երջանիկ համայնքում, ուր կաոավարող ղասն իրեն նույնացնում է 
հասարակական հաջողությունների հետ: Ամենայն կամեցամի պա
րագայում բանն անպայման հրամայե|ն ու ենթարկւ(ե|ն է, ինչպես 
ասվեց՝ բազում «հոգիների» հասա|ւակական կաոայցի հիմքի փոս. 
ինչի համար է| փ|ղիսւսիան պեաք է իրեն իրավացի համարի ինք
նին կամեցամը ղիտարկե| արղեն բարոյականության տեսանկյունից, 
այսինքն' բարոյականությունը հասկանա| որպես իշխանության հա- 
րսւբերաթյւսնների ուսմունք, որոնց ներքո աոաջանամ է «կյանք» 
երևայթը:-

20.
Որ աոանձին ւիի|իսուիայական հասկացություններ իրենցից ո- 

չինչ պատահական, ոչինչ ինքն-իրեն-աճած չեն ներկայացնում, այ| 
աճե|ու( բարձրանամ են կաս|ի 1ւ հարազատության ւիոխհարաբե- 
րակցաթյամբ, որ, ինչքան է| հանկարծական ա կամայական թփսն 
մտածողության պատմության մեջ հայտնւ|ած, նրանք, համենայն 
ղեպս, ճիշտ նայն կերպ որ1ւէ համակարզի են պատկանում, ինչպես 
մի աշխարհամասի կենդանական աշխարհի բւղոր տեսակները,- սա 
վերջ ի ւ|երջո իրեն մատնում է նաե նրանա|, թե ինչ վստահութ
յամբ ամենատարոեր վփ|իսաիաները մշտաս|ես հնարավոր ւի|ղի- 
սոփայությունների^ որոշակի մի հիմնաարփսզիծ են |րացնամ: Ան
տես մի թովումի ներքո նրանք ամեն անգամ ղարձյսղ անցնում են 
նույն ուղեծիրով. ինչքան է| անկաիւ զգան միմյանցից իրենց քննա
դատական կամ համակարգային կամքոկ' նրանց մեջ ինչ-որ բան 
տանում է նրանց, ինչ-որ բան քշում է նրանց որոշակի կարզու| ի- 
րար հետեից, հենց այղ ի ծնե համակսւրզայնաթյանը I/ հասկացաթ- 
յանների հա|սսզատությունը: Հիրավի, նրանց մտածողությանն ան
համեմատ աւ(ե|ի քիչ հայտնագործում է, քան թե ւ)երաճանաչում, 
ւ|երհիշե|, հետղարձ 1ւ տունդարձ դեպի հոգա հեոափւր, ւ{ա?|նջա1|սւն 
ընղհանար կսղւ|սւծք, որից այղ հասկացություններն են մի օյ» աճեի- 
այս տեսակեաից ւի|ղիււո(իայե|ը բարձրագույն կարգի ւ(երապրուկի 
(Atavismus) տեսակ է: Ողջ հնղ1|ական, հունական, գերմանական վւ|ղխ 
աոիայման գարմանսղի ընտանեկան նմանությանը բավականին 
սրււրգ է բսւցասւրւ{ամ: Հենց այնտեղ, ար |եգանե|փ հարագատաթ- 
1"ւն է տոկա, միանգամայն ան|սասա>իե||ւ է, որ, շնորհիկ քերակա-
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Giuljuifi ընդհանուր վփ|իսաիայաթյան,- hu կարծում եմ' միևնույն ph- 
puiկuiGuil|(iiG զործաոայթնհրի (Fuhktionen) միջոցով անգիտակցական 
իշխանության li դեկավարման շնորհիվ,- սկզբից ևեթ ամեն ինչ 
պատրաստ է վփ|իտւվւայական համակարգերի համասհո գարգաց- 
iIuiG Ij հաջորդականության համար. ճիշտ այնպես, ինչպես աշխար
հը բացատրերս որոշ այլ հնարավորությունների դեմ ճանապարհն 

սահս թե փակ է: Ոխսպա-սւ|թայական |հզվական միջավայրի փի- 
|իսու|աւները (որում ենթակայի հասկացությունն ամենավատն է* 
զարգացած) մեծսւվ հաւ|անականաթյամր այ| կերպ կնայեն «աշ
խարհի մեջ» U uiji ազիներով կգնան, քան հնդգհրմանացինհրը 
կամ մուտս|մաննհրը^' որոշակի քերականական գործառույթների 
թոնի կախարդանքը վերջ ի վերջո բնախոսական արժևորամների ե 
ոասասյի բնախոսական պայմանների թոնի կախարւյանքն է! 
- Այսքանը ի մերժումն Լոկի՝ իդեաների ծագման հարցում մակերե
սայնության:
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C ausa  sui-ին ւավագույն ինքնա-հակասամն է, որը մյւնչե օրս 
հնաըվե| է, տրամաբանական րոնարարության ե հակաբնականութ
յան մի տեսակ, բայց մւպպա սանձարձակ հպարտությանն այն այն- 
քան հեոու է տարե|, որ սարսափե|իորեն 1ւ խորապես խճճվե| է 
հենց այգ անմտության մեջ: «Կամքի ազատության» ցանկությանը, 
մետաֆիզիկական այն գերաւյրական իմաստով, որը, ցավոք, դեո 
իշխում է կիսա-գիտանների գ|ա|սներամ, իր արարքների համար 
ոդջ ե վերջին պսյտասխանատվաթյունն ինքը կըե|ու 1ւ Աստծուն, 
՛աշխարհը, նախնիներին, դիպվածը, հասարակությանը դրանից բեո- 
նաթավւեթո ցանկությանը նվազ աննշան բան չէ, քան հենց այդ 
causa Sui-G |ինե|ւս ե ավե|ի քան մյանխհաագհնյսւն խիզախւոթյամբ 
ինքն իյւեն Ոչնչի ճահճից մազերից բսնած դեպի գոյություն քաշե|ա 
ցանկությանը: Ընդունենք, որ ինչ-որ մեկն այսպիսով գ | իւ ի է ընկ
նում, թե ինչ է թաքնված այդ «ազատ կամք» հսչակավոր հասկա
ցության գեդջկական պարզամտության հետևում և այն հանում է իր 
գ|խից,- u։jM դհպքամ ես նրան արդ խնդրում եմ իր «|ասավորա- 
մը» ևս մի քայ| աոաջ տանե| և նաև այդ «ազատ կամք» կկդծ 
հասկացության շրջո՛նքը իր գ|խից հաներ ես նկատի անեմ «անա
զատ կամքը», որն ի վերջո հանգում է պատճաոի և գործոդաթյան 
չարաշահմանը: «Պատճտո» ա «գործոդաթյան» չպետք է ս|ւաւ|- 
մամբ իրայնացներ ինչւդես բնա|սայզներն են անում (և ով այսօր 
նրանց նման մտածոդաթյան մեջ բնակերպամ է-) համաձայն իշխոդ 
մեխան|ատական հիմարության, որը պատճաոը այնքան է բզե| ու 
բոթե| տւպիս, մինչև որ այն սկսում է «գործե|»: «Պատճաոից», 
«գ ործ ոդ ութ յունից» պետք է օգտվեւ |ոկ որպես՛ զատ հասկացութ
յուններից, այսինքն' պայմանական մոգոնանքներից' նշման, համա
ձայնեցման և ոչ թե բացատրության նպատակով: «հնքնին»-ի մեջ 
«պատճաոական կսւս||ւց», «անհրաժեշտությունից», «հոգեբանական 
անազատությունից» ոչինչ չկա, այնտեդ «գործաոությունը» չի հե
տևում «պատճաոին», այնտեդ ոչ մի «օրենք» չի իշխում: Այդ 
մենք ենք, լոկ մենք, որ հորինե| ենք պատճաոները, հաջորդակա- 
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նաթյանը, փոխադարձ կապը, հարաբերականությունը, հարկադրան
քը, թիվը, օրենքը, ազատությունը, հիմնավորումը, նպատակը, և երբ 
մենք նշանների այս աշխարհը որպես «ինքնին» ենք իրերին փակ- 
ցընամ, խաոնում, ապա դարձյսդ կարվում ենք այնպես, ինչպես 
միշտ են կարվեի այն է' դիցաբանորեն: «Անազատ կամքը» 
դիցաբանություն է. իրական կյանքում բանը միայն ամեդ b թա|| 
կամքն է: - Երե մտածոդն ամենայն «պատճառական կապի» ե 
«հոգեբանական անհրաժեշտության» մեջ արդեն հարկադրանքի, 
կարիքի, հետևանքի անհրաժեշտության, ճնշման, անազատության 
ինչ-որ զգացում ունի, ապա դա գրեթե միշտ այն բանի ախտա
նշանն է, թե ինչը հենց նրան չի բավականացնում, այդպես գգւպը 
մատնության է,- անձն է մատնում իրեն: Եվ ընդհանրապես, եթե իմ 
դիտարկումները ճիշտ են, «կամքի անազատությանը» որպես 
խնդիր ընկւս|ւ|ամ է երկու միանգամայն հակադիր կոդմերից, բայց 
միշտ խորապես անձնական տեսակետից, ոմանք ոչ մի գնով չեն 
ոպամ հրաժարվեք սեփական «պատասխանատվությունից», իրենց 
հանդեպ հավատից, իրենց վաստակի հանդեպ անձնական իրավուն- 
քից (սրան են պատկանում սնափաո ոասսաները). մյուսները, ընդ
հակառակը, ոչ . մի բանի համար չեն ոպում պատասխան տսդ, 
ոչնչի մեջ չեն ոպում մեդավոր |ինե| և կցանկանային, ներքին ինքն- 
արհամարհանքի զգացումից ե|նելով, կարոդանա| իրենք իրենց ինչ- 
որ տեդ ցրե|: Այս վերջինները սովորություն ունեն, եթե նրանք 
գրքեր են գրամ, այսօր պաշտպանե| հանցագործներին, սոցիւպիս- 
տական կարեկցանքի տեսակն է նրանց սիրած դիմակը: Եվ հիրավի, 
թու|ակամների ճակատագրապաշտությունը գարմանա|իորեն գեդա- 
զարդում է իրեն, երբ իրեն կարոդանամ է ներկայացնեք որպես «la 
religion de la souffrance hum aine17». դա է նրա «ւավ ճաշակը»:
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Թոդ ինձ ներվի որպես հին բանասերի, որը չի կտրոդանամ 
վատ մեկնության հնարքների վրա մատը դնե|ու չարությունը թող- 
նեի սակայն այդ «բնության օրինաչափությունը», որի մւափն դուք, 
ֆիզիկոսներ, այդպես հպարտությամբ խոսում եք, ասես թե- գոյութ
յուն ունի |ոկ շնորհիվ ձեր մեկնության և վատ «բանասիրության»,- 
այն ո՛չ գործի էությունն է, ո՛չ «տեքստ», ավե|ի շուտ' միայն նաիվ- 
համանիտար շտկում և իմաստի |սեդաթյարում, որոնցով դուք ժա
մանակակից հոգա դեմոկրատական բնազդների1ւ եք իսպառ հաճո
յանում: «Ամենուրեք հավասարության օրենքի առջև,- այս տեսակե- 
տից բնության մեջ ո՛չ այ| կերպ է և ո՛չ է| ավե|ի |սւվ, քան մեզ 
մոտ», բարեբարո հետին միտք, որով մի անգամ է| է ծպտվում 
խաժամուժի թշնամությունը ամենայն արտոնյա|ի U ինքնիշխա
նականի դեմ, որպես երկրորդ 1ւ ավե|ի նուրբ մի աթեիզմ: «Ni diGU, 
nimaitr0J®», նաև դուք եք սա ոպում. 1ւ ւ|րա համար է|' «կեցցե՜ 
բնության օրենքը»- ճիշտ չէ՛! Սակայն, ինչսքես ասվեց, դա մեկնութ
յան է |յ ոչ տեքստ, և կարոդ է հայտնվեք մեկը, որը, հակադիր մտա- 
ՈՐությամբ ու մեկնության արվեստով, նայն բնությունից և նայն 
երևույթները նկատի սւոնեքով կկարոդանար իշխանության հավակ
նությունների հենց բոնակւս|ական-անոդոք և անհոդդոդդ իրազոր-
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ծ mil լ։ ipnpii բերէդ,- մի մեկնիչ, որը ամենայն «կամք աո իշխանութ
յան» մեջ եդած անգիջումայնւոթյունը և անպայմանականությունը 
այնպես կնհ|մ|սւյացնե|ւ ձեզ, np գրեթե յուրաքանչյուր puin 1ւ նույ
նիսկ «բոնաթյուն» pumG ի վերջո uiGu|hmp կամ արդեն npu{hu թու- 
I լսցնող li մեղմացուցիչ այլաբանություն,- որպես չափազանց մարդ
կային,-կթվար. և npp, սակայն, կավարտեր նրանով, որ այս աշխար
հի մասին կպնդեր նույնը, ինչ պաք եք պնտուկ այսինքն4 որ այն 
«անհրաժեշտ» li «հաշվարկելի» ընթացք անի, puijg ոչ թե որով
հետև նրանում օրենքներ են իշխում, uij| որու|հեա1ւ օրենքները բա
ցարձակ բացակայում են, ե յուրաքանչյուր իշխանության յուրա
քանչյուր պահի իր վերջին հետևությանն է անում: Ենթադրենք, թե 
նաև սա է լոկ մեկնության - իսկ ւլուք րավականին եոանւյ կունե
նաք սրան աոարկեյա,- »|ե ինչ, աւ|ե|ի* |ավ.-

23.
Ողջ հոգեբանությանը մինչև օրս կախված է մնացե| բարոյա

կան նւս|ս ապաշ արման քներից և վա|սից. այն չի իւիգախեւ խորը 
մտնե|: Այն ընկսւ|ե| սրպես կազմաբանություն (Mbfphologie) և աո իշ
խանություն կա մքի գարգացման^ ||1|աա№ր^ի6չԱլե1ւ ես եմ այն 
ընկւպամ - սա ոչ ոք նույնիսկ որ նրա
նում, ինչ մինչև օրս գրւ(ե| Լ', այն բանի
ախսաւնիշը, ինչի մասին ւ1|)0չli օրս |irh|Mi(P?*f^UlpnjuiipuG նախա
պաշարմունքն հրի ուժը խորունկ թաւ)ւանցե( է մտավոր, աոերևույթ 
սաո և կանխադրույթներից ամենագերձ աշխարհը - և, ինչպես ինք
նին հասկանւպի է, վնասե|ով, արգե|սւկե|ով, կուրացնելով, աղավա
ղելով: Իսկական բնա-հոգեբանությանը ս|եաք է սլայքարի հետագո- 
ստդի սրտում անգիւոակցական դիմադրությունների դեմ, նրա հա- 
կաոակորրլը «սիրտն» է. «|սւվ» և «վատ» մգամների փոխադարձ 
պայմանավորվածության արդեն իսկ ինչ-որ մի ասմունքը, որպես 
ավեդի նուրբ ապաբարոյության, ավելի գորեւլ ու ավեփ աներկյարլ 
խիղճն է ընկճում,- աոավե| ևս բոլոր լավ մրլամների' վատերից ա- 
ծանցե|իաթյան ասմունքը: Բայց ընդունենք, որ որևէ մեկը նույնիսկ 
ատե|ության, ագահության, նախանձի, իշխանատենչության գրգիո- 
ներն ընդունում է որս|ես կենսասլայման գրգիսներ, որւդես մի բան, 
որը կյանքի ընդհանուր տնտեսության մեջ սկզբունքորեն և էապես 
պետք է որ գոյության ունենա, հետևապես դեո պիտի աժեդանա, 
եթե կյանքը դեո պետք է աժեդանա,- այդժամ նա իր դատողութ
յունների այսպիսի ուղղվածությունից կաաոաւդի, ինչպես ծովային 
հիվանդությունից: Բայց նույնիսկ ամենևին է| այս վարկածը չէ ա- 
մեն ատաոապսդին ու ամենաարտասովորը վտանգավոր ճանաչո
ղությունների այդ ահուhIի, գրեթե դեո նոր արքայությունում. - և 
հիրավի, հարյուր ծանրակշիո վաատարկներ գոյություն ունեն, որ յու
րաքանչյուր ոք հեոա է մնում նրանից,- ով կարո՞դ է: Մյուս կող
մից' քանի որ մենք մեր նավն այնտեղ ենք քշել,- դե ի՞?1չ, ի71չ 
արած, ատամներս այժմ պինդ սեղմենք, աչքերս puilg անենք, 
ձեոքներս պինդ դնենք ղեկին,- մենք նավարկելով աղիդ կտրում 
անցնում ենք բարոյականությունը, մենք ոտքի տակ ենք տալիս, 
մենք փշրում ենք այդ միջոցին, թերևս, մեր սեփական բարոյակա- 
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GnipjtuG մնացորդը, հանդգնե|ով ուդևորության դեպի այնտեղ,- սա
կայն ի՞էշ օգուտ մեզնից: ԴեոԱս kppbp խիգախ ճանապարհորդներ 
p|iG U արկածորոնոդներին շի puigijb| գիտակցման աւ|ե|ի խորունկ 
մի աչիւսւրհ. U հոգեբանը, որն այս կերպ է «գոհ բերում»,- puijg 
դա SacrffiziO deirinteltetto ^  շէ, ընդհակառակը,- սանճագն իրա
ւացի կ|ինի դրա փոխարեն պահանջեք, np հոգեբանությունը դարձ֊ 
յա| ճանաչեի որպես գիտությունների տի|տւհի, որին ի ծաոայություն 
և այն նախապատրաստե|ա համար է| գոյություն ունեն մնացյսդ 
գիտաթյունները: Քսւնգի հոգեբանությունն այսուհետն դարձյսդ աո 
հիմնական խնդիրները տանող ճանապարհն է:





ԵՐԿՐՈՐԴ Բ Ա Ժ Ե Ն ՝
Ա Զ Ա Տ  Մ Ի Տ Ք Ը

24.

0  ՏՅՈՇէՅ Տյրոթ11շյէՅՏ Ինչպիսի՜ արտաոոց պարզեցման ու 
կեզծիքի մհշ է մարզն ապրում: Չես էյ. կշտանամ գարմանւպուց, 
եթե երբևէ աչքզ ա1,1 հրաշքի՜ն ես ցցում: Ինչպե՞ս ենք մենք մեր 
շարշն ամեն ինչ զարձրե| պայծաո, և' ագատ, և՛ թեթև, և՛ հասա
րակ, ինչպե՜ս ենք կարոզացել մեք զգացումներին ամենայն մակե
րեսայինի նամաք ազատ մուտք ապահա|ե|, մեք մտածոզաթյանը' 
աո կայտաո՞ ցատկերն ու ււ|սա| եզրակացությունները ատու|ածային 
մի կիրք հազորզե|,- ինչպե՜ս ենք հենց սկզբից գ|խի ընկեզ պահպա- 
նե| մեր անգիտությանը, որպեսզի կյանքի հազիկ րմրոնե|ի ազա
տությանը, անկասկածե|իությանը, անզգուշությանս, անկախությու
նը, գկարթնաթյանը ւ|սւյե|ենք, որպեսզի ւ(այե|ենք կյանքը: Եւ| |ոկ 
անգիտության այգ արզեն պին զ ու գրանիտյա հիմքի կրա կարոզ 
էր մինչև օրս րարձրանսւ| գիտությանը, աո իմացության կամքը' 
անհամեմատ ւա(ե|ի աժեզ կամքի' աո չիմացությա՛ն, աո ան- 
ստա՚յգ, աո անճշմարի՛տ կամքի հիմքի կրա: ՈԻ ոչ թե որպես նրա 
հակազրաթյանը, այ|' որպես նրա նրրացա՜մը: Թոզ հենց նույնիսկ 
|եգուն, |ւնչպես տւ|յա|, այնպես է| մնացած զեպքերամ, չկարոզա- 
նա իր անզյարաշարժաթյանից զարս գւպ և շարունակի |սոսե| հա- 
կազրաթյաններից, ար |ոկ աստիճաններ 1ւ . սանզզակների որոշ 
-նրբություններ կան. թոզ նաև րարոյականաթյան մարմնաւ|որյսւ| 
տարտյուֆությունը, որն այժմ մեր անհակթահարե|ի «միս ա ար
յանն» է պատկանում, նույնիսկ մեր' իմացոզներիս բերաններում 
խեզաթյարի բաոերը - երբեմն աո երբեմն մենք զա հասկանում 
ենք ե ծիծազամ' տեսնե|ա|, թե ինչւզես է նա1ւ |սււ(ագայն գիտութ
յունը բո|որ աժերա| ուզում մեզ պահՒզ այզ պարզեցված, համակ 
արհեստական, ինչւզես հարկն է հորինված, ինչպես հարկն է կեզծ-

27



ված աշ|ււitipHiu(Г, )iG>u|hu է հա Ini կամա-ակամա սիրում մոնթութ
յանը, քանզի Ош, uiujpnqG uijq,- սիրու՜մ է l|ltuG|2|i:

25.

Այսպիսի զվարթ մի մուտքից հետո բոզ Guili |ուրջ խոսքը |սւ|ի. 
uijG ntqr|i)mil Լ՜ ամհնւպուրջերին: Ջզաշացհ p, qnip, Փի|}աաիանհր 
li (ւանաչոզաբյան բարեկամներ, և պաշտպանվհցհ p մարտիրոսութ
յունից: «Հանան ճշմարտության» ասա Այպանքից: Նույնիսկ սեփա- 
l|iuG պաշտպանությունից: Գա  ձեր համար փչացնում է ողջ
անմհզաբյանը li Gmpp չեզոքությանը, t|iu ձեզ պնզաճակատ է 
զարձնամ աոարկամների և կարմիր iijuiuifiuinGbp|i հանզեպ, qui 
բթացնում է, գազանացնում է li g|wigGnnI, hpp qnip վտանգի, 
զրպարտության, կասկածների, վտարման li թշնամանքի ավե|ի կո
պիտ հետևանքների զհմ պայքարում ստիպված hp |ինում ի վերջո 
ձեզ npiqhii երկրի i(pui ճշմարտության պաշտպաններ ձ lutigGh|t- 
կulpծhll «ճշմարտությանը» այնպիսի մի tuG^uip in անճարակ անձ 
է, որ պաշտպանների կարի՞ք ամի, li UijG է| ձե՞ր կարիքը, ПП|Р« 
տխուր սրաոկհրի ասպետներ, պարոնայք մտքի ավարանե՞ր ա մա
նածագործ սարզե՞ր: Վերջ ի վերջո զաք շատ |ւա| գիտեք, որ լր}ս( 
միևնույն է, թե հենց q n ip  hp իրաւ{տցի զարս qui||iii, ինչպես գի- 
ւոհք, որ մինչև ори ւյh 11 ոչ մի ւ|ւի|իտսիա իրաւ(ացի զարս չի հկհ|, 
և որ յուրաքանչյուր փոքրիկ հարցական նշանի մեջ, որր qnip զնու մ 
hp ձհ|1 սիրած բասերի և սիրած ոամանքնհրի ւ(րա (իսկ հարկ ՛Տ
պած զեպքամ նաև ինքնհրզ ձեզ ։|րա), ավե|ի՜ qnt|հ||ւ ճշմարտա
ցիության կարոզ է րնկած |ինհ|, քան րպոր այն հանզիսավոր շար- 
Ժուձևհրամ և հսւզթաթզթերամ, որոնցա( կանգնում hp մեզազրոզնե- 
րի և զատական ատյանների ասջև: Ավեյի |սււ( է մի կո՞զմ քաշվեք: 
Քաշվե՞ք նրա մեջ, ինչ բարուն է: Եւ| ձ հր զ իմակն ու խորաման- 
կուբյունն ունեցեք, ՛որ ձհզ շփոթե՞ն: Կամ մի քիչ ւ|ւս|ււհնttiTl: t7t| մի՜ 
մոոացհք պարտեզը, ոսկյա պարիսպայ upupmhqp: Եւ| ձեր շուրջը 
մարզիկ ունհցհք, որոնք պարտեզի՜ են նման,- կամ ջրերի կրայի հ- 
րաժշտաթյան, իրիկնաժամին, երր օրն արզեն հիշու|Ո1թյուն Լ՜ i | U l t l -  
նում.- ձեզ հաս՜ար յավ մհնրսբյանն ընտրեք, ազատ, աշխույժ, բհբև  
ազատությանը, որը ձհզ նայնս|հս իրավունք կտա ինչ-ոը իմաստայ 
ինքնհ րզ զեոևս |սւվ մնայ: Ի՞նչ բունաւ|ոը, ի՜Ոչ |սորամանկ, ի՞նչ 
վատ է զարձնտմ յուըաքանչյուը հրկտր ս|սւտհ|սսզմ, որը չի կարհ|ի 
բաց աժով վարել: Ի՞նչ անձնական է ւլարձնամ երկար վախը, թըշ- 
նամինհրին, հնարավոր թշնամիներին երկար հհտևե|ը: Հասարա- 
կաբյան այպ վոնւլյա|նհրը, այպ երկար հհտասլնւյվածնհրը, ւիիս-հա- 
Iածվածները,- նաև ստիսլված մենակյացնհըը, սպինոզանհըը կամ 
ջոըպանո բըանոնհըը - վերջ ի վերջո միշտ նրրհնացվտծ վրիժաոա- 
ների m բանավորիչների հն վերածվում, բհկազ և ամհնահոգևոր 
զիմակահանզհսով ծսրոված և, բհրևս, աո անց հենց իրենք uijq մա
սին իմանսւ|ու (հապա բհկազ մի անզամ ւիորհ|ով հասեք Սպինո- 
զայի բարոյազիտաբյան և աստվածաբանության հիմքերի^)- էյ 
չյսոսենք բարոյական վրզովմանքի անճարակության մասին, որը 
յուրաքանչյուր ւիի|իսաիայի մոտ անս|սսւ| նշանն է այն բանի, որ 
նրան վւի|իււաիայական հումորը |քհ| Լ: Փի|իսա|ւայի մաըտիրոսաբ- 
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յունը, նրա «զոհաբերումը ճշմարտության համար» ստիպում է 
հր Ատն զա այն, ինչը ագիտատորից ե դերասանից է նրա մեջ մտեր 
ու ընդանՒղոկ, որ նրա ւ(րա մինչև օրս |ոկ դերասանական հե
տաքրքրասիրությամբ են նայեր ապա որևէ կկդիսաիայի կերաբեր- 
մամբ, |ւհարկե, կարոդ է հասկսւնսդի |ինե| նրան մի օր նույնպես իր 
տյ|ւսսհրման մեջ տհսնե|ու կտանգակոր ցանկությունը («մարտիրո
սի», բեմերի ու ամբիոնների ճդճդանների այ|ւսսերկսւծ): ԼՐիսւյն թե 
նման ցանկության դեպքում անհրաժեշտաբար պետք է պարզ լինի, 
թե ըստ այդմ համեն այն դեպս տեսածդ ինչ է.- |ոկ սատիրների 
դրամա, |ոկ եզրափակիչ գսւկեշսւսւխադ, |ոկ անընդհատ ապացույցն 
այն բանի, որ երկար իսկական ոդբերզաթյունը կերջացել է. են- 
թադրե|ոկ, որ յուրաքանչյուր փի|իսոփսւյւււթյուն իր ծագմամբ եր
կար ոդբերզություն է եղէդ:-

26.

Յուրաքանչյուր ընտրյսդ մարդ բնազդաբար ձզտամ է իր դղյա
կին՛ և գադտնի ւսպաստան|»ն, ուր նա սւմբոխ|ւց, շասկւց, մեծամաս
նությունից ազատ է, ուր նա կարոդ է մոռանաք «մարդ» կանոնը, 
որպկս դրա բացառության.- բացառությամբ մի դեպքի, երբ ակե|ի 
ուժեղ մի բնազդ նրան ուղիդ ճսւնապսդժսւկ մդոոք է դեպի այդ 
կանոնը, որպեււ մեծ ե բացսաիկ իմասսւա| ճանաչողի: Ու( մարդ
կանց հետ հսւրաբերւ|ե|իս երբեմն սա երբեմն դժբսւ|ստությսւն բո- 
|որ գայնհր|ւն չի տւպիս, կսւնաչե|ա( ու գորշանսդոկ նողկանքից, 
ձանձրույթից, ցակակցամից, մււայ|աթյսւնից, միայնակությունից, նա, 
անշուշտ, բարձր Ճաշա1|ների մարդ չէ: Սակայն ընդունենք, որ նա 
կամակոր իր կրա չի կերցնում այս ողջ բեոն ու տքոսճությանր, որ 
նա մշտապես իւուսակւամ է դրանից 1ւ, |>նչս|ես ասկեց, |ոա ու 
հպարտ մնամ է իր դղյակում թաքնկած, դե, այդ դեպքում ստույգ 
է մի բան' նա ճահաչոդւււթյահ համար չի ստեդծկած, չի նախանըշ- 
կած: Որոկհետհ որւդես այդւդիսին նա ւդետք է օրերից մի օր իրեն 
ասեր' «գրողի ծո՞ցը իմ ողջ |ակ ճաշակը, բայց կանոնն ակՒդի հե
տաքրքիր է( քան բացաոաթյանը,- քան ես' բացաոությա՜նս»,- և 
ցած ադդկեր, նսկս 1ւ աոաջ «ներս»: Միջին մարւ|ու ասամնասի- 
րաթյանը' երկար, յուրջ, 1ւ այդ նւդատակսկ բազում ծսրոկումներ, 
|)նքնահադթահարումն եր, մտերմտկ արությանն եր, կատ շւիամներ' 
ցանկացած շկւսւմ կատ շկաւմ է, բացի քեզ նմանի հետ շկո|ե|ը-, 
այս ամենը յուրաքանչյուր կւի|իսաիայի կենսսւգրության ան
հրաժեշտ մասն է կազմում, թերևս ամենատհաճ, ամենազարշահոտ, 
հոասփւսւբություննե|ւոկ ամենահարատո մասը'. Իսկ եթե նրա բախ
տը ժպտում է, |»նչպես ճանաչողության որեէ բախտակորի է կայե|, 
աւդսւ նա հանդիպում է մարդկանց, որոնք իսկապես կրճատում ե 
թեթևացնում են նրա իւնդիրը,- ես նկատի անեմ այտդես կոչկած 
91*ն|մ|ներ|ւն, ուրեմն' այնպ|ա|»ներին, ոկքՒդւ պարզապես ընդանում 
են իրենց մեջ կենդանուն, ստորությանը, «կանոնը» 1ւ ըստ այդմ 
՚|եո տիրապետում են մտքի ու գոռոզության այն աստիճանին, որը 
նրանց ստիպում է իրենց 1ւ իրենց նմանների մաւկւն խաւեղ կկանե- 
Րի աոջև.- երբեմն նույնիսկ գրքերամ նրանք ասես իրենց սեկոս- 
կսւն աղբի կրա թտկսդկեն: Ցինիզմը միակ ձեն է, որոկ ստոր հոգի-
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նհրը քսվում hC նրան, ինչ շիտակություն է կոչվում. U բարձրագոչն 
մարդը պետք է սրի ականջները ցինիզմի յուրաքանչյուր սւոաւ|հ| 
խոշոր m Gnipp դրսևորման դեպքում Ա ամեն անգամ շնորհավորի 
իրեն, bpp mi||ii| իր աոջևտմ անամոթ խեղկատակը կամ գիտական 
սատիրն է խոսքին ւաււ||ա: Լինում են նույնիսկ դեպքեր, bpp նող
կանքին կախարդանքն է խաոնվում. այն է' bpp այդպիսի բացբե
րան այծին ու կապիկին, բնության քմահաճույքով, միանամ է հան
ճարը, ինչպես uippui Գւպիանիի դեպքում, իր դարի ամենախոր, ա- 
մենախորաթափսւնց ու, թերԱս, ամենակեդտոտ մարդու- նա անհա
մեմատ խորն է Վւդտերից 1ւ, հետնաբար, նկատե|իորեն ավե|ի |ոա- 
1|յւսց: Ավելի հաճախ պատահում է, որ, ինչպես նշվեց, գիտական 
գ|ուխը կապկի մարմնի վրա, բացաոիկ Gnipp միտքը ստոր մի հոգա 
վրա է տեղադրված յինամ,- մասնավորապես բժիշկների և բարոյա
կանության բնախոսների միջև դա հագվագյատ դեպք չէ: Եվ ուր 
մեկը աոանց դաոնաթյան, իսկ ավե|ի շուտ' բարեհոգությամբ մար
դու մասին խոսում է որպես երկակի պետքով փորի ն մի պետքով 
գ|խի, ամենուրեք, ար որևէ մեկը միշտ սոսկ սովը, սեոական ցան
կությանը և փառասիրությունն է տեսնամ, 'փնտրում է և ա գում է 
տեսնեի որպես մարդկային արարքների բան և միակ զսպանակնե
րը, կարճ' ար մարդու մասին «վատ» են խոսում' բայց ամենևին ո՛չ 
չար-, այնտեղ ճանաչողության սիրահարը պետք է նուրբ և երկար 
ականջ դնի և ընդհանրապես նա պետք է իր ականջներն այնտե՛ղ 
ունենա, ար խոսում են աոանց վրդովմունքի: Որովհետև վրդովված 
մարդը և նա, ով՝ իր սեփական ատամներով ինքն իրեն (կամ, դրա 
փոխարեն, աշխարհը, կամ Աստծուն, կամ հասարակությանը) պա- 
տաո-պատաո է անում և հոշոտում, թեև. բարոյապես վերցված կա
րոդ է ավե|ի բարձր կանգնեի քան ծիծաղող և ինքնագոհ սատիրը, 
սակայն ցանկացած այ| իմաստով նա ավելի սովորական, պակաս 
նշանակաւ ի, պակաս ու սան ե| ի դեպք է: Եվ ոչ ոք այնքան շատ չի 
ստում, որքան վրդովվածը:- 

փ

27.
Դժվար է հասկանայի |ինե|ը. հատկապես եթե gangasrotogati ես 

մտածում և ապրում մարդկանց միջև, ովքեր բոլորն անխտիր այ| 
կերպ են մտածում և ապրում, այն է' kurmagati, կամ լավագույն դեպ
քում«գորտի puij| բով», mandeikagati 22 , - ես ամեն ինչ անուն եմ' 
ինքս դժվար հասկանսւ||ւ ղաոնայւս համար,- և հարկավոր է մեկ- * 
նաբանաթյան որոշ նրբության արդեն իսկ բարի կամքի համար 
սրտանց երախսայպւս|ւտ |ինեյ: Իսկ ինչ «|ւա| բարեկամներին» է 
վերաբերում, որոնք միշտ չափազանց ծույյ են և կարծում են, որ 
որպես բարեկամներ իրավունք անեն ծու|ության, ապա |ւսվ կանես, 
եթե դրանց սկզբից ևեթ թյուրըմբռնումների յայն uiuujiujihq և խա
ղահրապարակ տրամադրես,- այդպես կարող ես դեո ծիծաղէդ*. - 
Կամ Iրիվ վերացնես նրանց' այղ լավ բարեկամներիդ,- և նույնպե ս 
ծիծաղես: '
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28.

Այն, ինչ մի |եգւ|ից մյուսին ամհնաղժւ|արն է թարգմանության 
տրփսմ, ն|ւա ոճի ւոհմպն է. ղրա արմատները ոասսայի նկարագրի 
մեք են, քնսյխոսականորեն ասած' նրա «նյաթւաիոխանակրւթյան» 
միք|>ն տեմպի մեջ: Կան բարեխիղճ համարվող թարգմանականներ, 
որոնք գրեթե կեղծիք են, որպես բնօրինակի ակամա գռեհկացում
ներ, սոսկ որա(հետ1յ հեսւը չի կարողացե| թարգմանւ|ե| նրա իւիգտխ 
1ւ գւ|արթ տեմպը, որը իրերի ե բասերի մեջ թաքնփսծ բպոր 
փասնգների է|րտյա) ցատկում-անցնում է, մե՛գ է օգնում սւնցնեյ: 
Գերմանւսց|ւն իր |եգւ|ի մեք գրեթե անընղանակ է բր0ՏէՕ-ի. ուրեմն, 
ինքնին քւսւսկսւնւպի է, ագատի, սւգատախոհ մտքի նաե բաղամ ա- 
ւԱւնտղւ|արճտ|ի ա ամենտհտնղագն նրբերանգների: Ւնչքան որ 
նրան ղւ|արճա|ււաղը կամ սատիրն է օտար, մտրմնա| ա իւղճա|, 
այղքան Էյ նրա հտմտր Արիտասիտնեսը կամ Պետրոնիասն է ան
թարգման ե|ի: Լարք, ծանրսւհաւ, հանղիսաւ|որ անճաւնի ամեն ինչ, 
ոճի ողք ւասղւոկսւ|ի ա երկարաձիգ տեսակները գերմանացիների 
մոտ ղտրգսւցե| են չաւիից ղսէրս հարուստ բագմագանաթյամբ,- 
թող ն1.րւ|ի ինձ այն էիաստը, որ նույնիսկ Գյոթեի տրձյււկը, խստա
բարոյության 1ւ նրբագեղության իր խաոնարղա|, բացասության չի 
կաղմամ, որւղես «հին բարի ժամանակի» արսւացպամ, որին այն 
պատկանում է, 1ւ որս|ես գերմանական ճաշակի արտահայտության 
ւան ւէամտնակի, երբ ղեո1ւս ինչ-որ «գերմանական ճուռակ» գոյութ
յան աներ, որ ոոկոկո-ճաշակ էր, N1 րՈՕՈԵսՏ 0է ՑՈյԵսՏ^: Լեսսինգը 
բացասության է կագմամ' շնորհ|ս( իր ?|երասանակտն բնույթի, ւղւը 
շատ բան հասկացաւ| 1ւ շատ բան կսւրողացսո|,- գար չէ, որ նա 
Բեյ|ի թարգմանիչն էր ե հաճույքա) ապաստան էր ւ|ւնտրամ Դիղ- 
րոյի 1ւ Վպտերի մոտ, իսկ աւ|ե|ի մեծ հաճայքա|' հոոմեակտն կա
տակերգուն երի.- Լեսսինգը նահ տեմէղի մեք’ էր ււիրամ տգսոոա- 
մտէււթյանր, ւիա|ււաստը Գերմանիայից: Բայց գերմաներեն |եգան 
ինչ1111*ււ կարողանար, |ինի ղու թեկաղ ինչ-որ Լեսսինգի արձակում,
I("ար|ւաւ| 1*|ա տեմպն ընղօ|ւինակե|, որն իր թՈՈՇյթծ^-ի մեք շնչե| է 
տսղ|ա Հէղորենցիաւի չոր, մաքուր օէ|ը կ որը չի կտրող |րքսւգայն 
բաներր տնոանձ մ|լ All6QГiSSimO-lu| չարտահայտեր թեր1ւս ոչ աոանց 
արտիստական չարանենգ գգացւս|ւոթյտն, թե ինչպիսի հտկտղրաթ- 
յան I. ին ր ր հանղգնւսմ՝ երկար, ծանր, խիստ, ւ|տանգափէր մտքեր 
ե քտոատրոպի՚ա տմենտ|աւ|, սւմենաաշխայժ տրսւմս1ղրտթյան մի 
տեմւղ: '1երքտպես ւո| կհտմսւրձա1ր(եր Պետրոնիասի գերմաներեն 
թարգմանությանը, որր, սս|ե|ի բան որհէ մեծ երաժիշտ մինչե օրս, 
հն արանրների, քմահաճությաններխ բտոերի մեք բր6ՏէՕ-ի ւ|արս|եւսն
I. եղել.- ա ինչ է ի ւյերքո Ո|ս|անղ, տաոասրս| աշիւտրհի, նտ1ւ «հին 
աշխարհի» ողք (էահիճը, երբ նրա նման քամու ոտքեր անես, ըն
թացքն ա շնչա ասրյանր, քամու աղտտագ|սս| ծտղրր, րրն ամեն 
ինչ ղարձնտմ է տււողջ՝ ամեն ինչ շարժման մեք ղնե|ա|: Իսկ ինչ 
Գ|.լււ„ոաիան1,ււին է ւ|երտբերսւմ, այղ սրսյծասող ւս ամբողքուցնող 
մտքին, հտնւսն որի ողք հե||ենականւսթյանը ներկում է նրա գո- 
սոթյւսնր, ււ|այմանա|, որ |սորաս|ես ըմբոնւ|ե| է, թե հատկսսղեււ 
ինչն է այնտեղ (քերման, |ուսաւ|որման կարոտ,- ապա ես ոչինչ 
չգիտեմ, որն |ւնձ Պ|ւաոոնի էիակւ|տծաթյունը 1ւ սֆինքսային
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pGnijpG tail)h|ի շատ եքազհ| տաք, puifi քախտի phpilunlp պահպան
ված iai|(i petit falt -̂p , up Gpui ifւսհւ|itiG iftufifa|i puipft|i տակ ոչ ph  
«p|»Pl|mi» են զտե|, ոչ թե 1պիպտական, պյութսպոքեսյան, պ|սւտո- 
GiiilpuG ինչ-np pttiG,- uiji Մք|ատտիանեսին: Թ եկոպ ե Պ|ւստոն' ինչ
պե՞ս տանեք Giii կյանքք հունական մի կյանք, np|iG նա Ոչ uitmig,- 

աոանց al|i Մքիսաաիանեսի:-

29.
Քչեքի բանն է անկաիւ ||»Gh|p.- qui ամերյնեքի արտոնությունն 

է: Եկ m| ւիոքձում է այն, թեկոպե |p|u| իրավունքով, puijg uinuiGg 
ստիպված | |»П h| ու, ւյքանով ապացուցում է, up ինքլւ, հավանաքար, 
ոչ միայն nidhij, այ|ե մինչ ի |ս հն |э ու իւ h| itinnipjTiiG GuiGijniqG է: Ն ա  
|iup|i|i|iGpnu է пшр ւյնամ, նա հսպա|աւպաակամ է i|uiuiGqGhpp( ո- 
pnGp կյանքն ինքնին uiptjhG phpiml է |ip հետ. ւ||աւնցից ամենա- 
ւիոքքն այն չէ, np ոչ ոք աչոք չի տեււնում, թե ինչպեււ ե որտեղ է 
նա մպորվում, մեկուսանում ու պատաո-պատաո iaipi|ամ խղճի մի 
քարանձավային Մինոտավրոսի կւպմից: Եթե այւ|Ա||աին կոքծան- 
ւյում է, шири ւյա մւպպկանց հասկացողությունից այնքան հեոու է 
|ինամ, ո|ւ (ipiuGp qui չեն qqnnl Ա չեն ցավակցամ.- իսկ նա այ|ես 
չի՜ l|iupni) հետ րյսւոնա|, նա Giuli ղեպի մարղկանց կարեկցանքը 
աղես չի կարող հետ ղաոնսղ:-

30.
Մ ե ք  րա րձքսպ ա յն քմյ՚ոնամնեքլւ ււ|իտի,- 1ւ պե՛տք է, - ոցպ ես  

|սե|սպաքաթյէսններ, իսկ նայած հա նգամանքներին' Guili հա նցա 
գործություններ հնչեն, երք i||ւսւնյ> անթաղատրե|իորեն հասնում են 

նրանց ա կա նջներին, ա յրեր ղրանց համար չեն սաեւ|ծւ|ած ե նա 

խանձված: Լյւսսահրիկա կա նր ե է սոտերիկականր, ինչպես ПО ամ փի- 

||աուիանե|ւ|ւ ջցջանում էին 1||սսնք տ ա րրերա կա մ, հնղիկների, ինչ- 

ս|ես ե հույնեցի, պւպաիկների ա մսուող մանն երի մոտ, կարն' ա մ ե

նուր, npuilit| սատինան ա կա րգա թյա նք ե ոչ ph հավասարությանն  

ա հաւ|ասաց իրավունքներին էին հաւ|ատում, միմյանցից տ ա քրեք- 

ւ|ամ են ոչ այնքան նրանով, up էքսոտ երիկք ւյ jtu ու մ է կանգնած ու 

Mpu|*g ե Ոչ pl« հերսից է նայում, գնահատում, չաւիում, ւյ ատում, ա- 
ւ|1ւ|ի էականն այն է, up նա իրերին ներրեից վերե է նայում,- իսկ 

!.uuuil«|i|iijp վերևի՞ց GLppU: (1ոյություն անեն հոգու րարձանքներ, 
որտեղից նայե|իս նույնիսկ ողրերգւսթյանԼւ ւյսււյu ip n iմ է ողրե|պա- 

կանսրեն ներգործեր ե աշխարհի ողջ ցաւի) միսւցնե|ու|4 ու| կհամաք- 

Aւսկւ|եց Ա(նւ|ե|, թե ցաւ|ի տ եսքը անհրաժեշտաբար հենց կարեկ- 

ցանքին ու այւ|Ո|իասլ նրա կրկնապատկմանր կգտյթւսկղեր ու 

կմւ|ե|ւ... Ինչ մարղկանց բարձրագույն տեսակին npujliii կերակուր 

կամ p այ ա и ան I ծա սա յա մ, չաւիւա|ւսնց սսսրրէր ե ցածյւ տ եսա կի  

համւպւ գրեթե թայն Ա|եաք է |ինի: Սովորական մարղսւ սւսւսքի- 

GnipjniGG lipp ւ|ւի||աաիայի մեջ p i.p liu  lupuan ա թա յա թյա ն Օ՜սււհտ- 
>|ե|*ն. թեքես հնաքաւիւք է, ոք քարձք տեսա կի մաքւ|յւ, եթե նա այ- 

(ասեքփււմ է ե կործանվում, |ոկ ղրա ջնորհիվ է ձեոք քեքա մ այն
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հատկությունները, որոնց պսւտճաուո{ ստպկւն աշխարհում, nip Giu 
գահակիմե| է, անհրաժեշտ ||iG|i այժմ GpuiG մեծարեյ որպես սրյփ: 
Գոյություն niGbG գրքեր, որոնք հոգա li աոողջաթյան համար հա- 
կաոակ uipdbp niGbG, նայած GpiuGg|ig ցածր հոգ|ւն է օգտվում, 
ստոր կենսական nidp, թե բարձրը և ftqnpp. աոաջին դեպքում 
դրանք կտանզակոր, ջսւրդոսիշար անող, քայքայիչ qppbp bG, մյուս 
դեպքում' dniGbin|il||i կանչ, npp քաջագու յԸներին իրենց քաջություն
ներին է կոչում: Բո|որի կայմից ընդ անկ ած գրքերը միշտ գարշահո
տություն տարածող գրքեր bG. ւիոքր մարդկանց հոտն է կպչում 
ղրանց: Ոհր Ժւպա|ւււ|Ա|ն է ատամ 1ւ խմում, նույնիսկ ար նա երկըր- 
պագամ է, այնտեղ սա|ո|աւրար գեջ հոսւ է կանգնած: Չպետք է 
եկեղեցիներ մտնե|, եթե մարար օղ ես ուգամ շնչե|>
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Երիտասարդ տարիքում հարգում և սղւհամսղւհամ ես ղեոևս ա- 
ոանց նրրերանգների այն արււեստի, որր կյանքի |ակագույն ձեոք- 
բերամն է, 1ւ հետո իրափսցիորեն ստիպկած ես ||ւնամ ղաոնորեն 
գղջւպ նման կերպոկ մարղկանց և իրերի ւ(րա Այո-ոկ կամ Ոչ-ոկ 
հարձակկե|ա համար'. Ամեն ինչ սարքկած է այնպես, որ րպոր ճա
շակներից ւ|ատթարազույնլւ' անպայմանակտնի հանղեպ ճաշակը, 
ղ աման որ են հիմարացւ|ի 1ւ չարաշահկի, մինչև մարղբ սա(որում է 
իր զգացմունքների մեջ մի քիչ արւյեստ ղնե|, իսկ ակե|ի շատ' հա- 
մարձակվում է ւիորձարկե| արհեստականր, ինչպես կյանքի իսկա
կան ղ երասաններն են անում: Զայրույթն ու ակնածանքր, որն հա
տակ է երիտասարդությանդ իհչւղես երևամ է' չեն հանգստանամ, 
մինչև որ մարղկանց և իրերր կեղծամ են այն աստիճանի, որ կա
րողանան նրանց գ||սին թոսիկեր- երիտասարղաթյանն ինքնին ար
դեն ինչ-որ աղաւյաղող ա խաբուսիկ բան է: Ակե|ի ուշ, երբ երի
տասարդ հոգին, համակ հուսախաբություններից տանջսւհար, կերջա- 
պես կաս1րսծամտությսւմբ |ւնքն իր դեմ է շրջկամ, ղեոևս կրակոտ 
ու փսյրի նույնիսկ իր կասկածամտությամբ ա խղճի խայթերոկ, ինչ
պե՜ս Ւ տյղժամ գայրանամ իր ւ|րա, ինչպե՜ս է անհամբերությամբ 
ծւ|ատամ իրեն, ինչպե՜ս է կրեմ | ածու մ իր երկար ինքնակուրացման 
համար, կարծես թե դա կամակոր կուրացում եղած |ինի: Այղ անց
ման պահին պատմում ես ինքդ քեգ սեկսսկան զգացմունքի հան
դեպ անկստահությամբ, ոգեշնչումդ կտտանքների ես ենթարկում 
կասկածոկ, նույնիսկ մաքու|ւ խիղճն արղեն որպես կտանզ ես ըն- 
կա|ում, ասես որսյես ակե|ի նրբին շիտակության ինքնաքողար1|ում 
և հոգնություն, իսկ ամենից աոաջ «երիտասարդության» հակաոա- 
կորղր, սկզբունքային հակաոակորղ ես դաոնամ:- Անցնում է մի 
տասնամյակ, և հասկանամ ես, որ այս ամենլւ նույնպես ղեո երի
տասարդ ու թյու՞ն է եղե|:
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ITարղկային սրստմաթյան ամենաերկար մամանակահատկածի 
րնթացքամ,- այն անկանում են նախապատմական Ժամանակաշըր-



ջահ,- nplil. in|tuippի uipdhpp l|iui! uiGiupdhpnipjniGp Gpui fihmliiuGp- 
նհքից 1.1i(t քխհցնամ. |iC«рП|>П шршррП pum այց մ GnijGpuiG քիչ էք 
mpmiipmpjuiG սանկում, |»Пշ»։*|I*и (ipui ծսպումր, uij| ։Inmuii|npuiujhu 
այնպէս, ինչպէս այսօր Չինասաանում հքէփւանհքի ոքէւէ

np(i|> կամ |nuiiiniiiiiակւսթյուն ծնւպնհքի ւ|քա Լ uiG?)puii)uinGniiI, 
liltt|Ii|hn l.| այն ժամանiiilj ПшрпцпфниС կամ անհսւջու|ոփյան П։и- 
1рш|||Ш| ւււ()հ l:p, np i|lilp։n|mpmt[ l.p մարցան nplit iupuipp|i մասին 
I in IJ ipuif i{ 111 id մսաւծէ|իս: Ihji) ժամանակաշրջանը մւպպկոփյան 
Gախաքաքոյակահ շրջան ան։|անէնբ. «ճանաչիր իհքւ| phq» Прш- 
i! iii| in 11 и if! Ti ապժամ i|hn անհայտ t.p! Ր.ն»ւհսւկաոակք, 1|Ьр?||П տասը 
Пшг)iii|iuiillш1|Г;(«pinif l*pl|p|i որոշ ւ!1ւծ ilinl|hpli 11Ոl«p|i ւ|բա ршц աո 
pillJI հսւսէ| էն ПршП, np 111 Jl 11J11 ոչ (ah шршрр|| niiUlllUlGpfihpp, IIIJI 
Gpui ծսպամն է որոշում Gpiu uipdhpp. ամրւպջական մհծ մի իրա- 
ipupAnipiniG, հայացքի li ընկրկման նշանակսցի նրբացում, «ծսպ- 
iIiiiG» հաւիաոի li աքիւաակքաաակահ արժէքնէրի սւ|։րաս|հտաթյան 
անգիտակից Ghpqnpbm թյուն ր, այն ժամանակաշրջանի uiiupphpui- 
նշանք, npp pmn|i un|h||i Ghij իմաստաք կարհ|ի է բ ա ր ո յա կ ա ն  կո
չէի |iGpGui(iuiGui4U|ni|djinG աոաջին ւիոքձք i|juiiCiւււ| աքւ|ած է: Հ.ե- 
mliniGpGlip|i Փոխարէն՝ ծագումը. հհոանկաքի ինչպիսի՜ շրջսպարձ: 
t;i|, անկասկած, |ոկ 1ւքկinp պայք արն էրի ց ու ււասոանումնհրից fih- 
աո Alinp pt<pij 1116 շրջսպւպտ: Անշուշտ, մակաաագրական Gnp մի 
սնանակ սսոտթյուն, մէկն սպանության յուրահատուկ il|i GhqnipjniG 
i)piiiGni| իսկ in)ipuni)hinnipjuiG հասաւի uipiupp|i ծագումը մհկնա- 
րանկէց ամհնաոքոշակի իմասսսսյ որպէս ծագում գ ի տ ա կ ո րա ւ»  jn i-  

նից. մւպպիկ iI|niipuiGi|lig|iG այն հաւյաաու|, np uipuipp|i արժէքը 
Gpin i||unuii(npni|»piiG uipdt«pի մհջ է ընկած: Դիտսււ|որոփյանը np- 
ii|liii uipnippի ւպջ dinqniifG ու նախապատմությունը՝ այս նախապա
շարմունքի Ghppn է qpl<ph մինչէւ նորագույն ժամանակք հրկքի i|piu 
pilipn|UIII|l(U l|niinilipulGl|h|, lipilpllIIIl| l(ti|, T)lllllllilll|llipilll|h|, Guilt փի- 
||աա|ւայւ|հլ: - Բայց մէնք այսօր չհնբ հաււե| մի uiGqunl Է| uipdhp- 
նհրի շրջսպարծի ու աքմաւոական տՒպաշարժի 1]ճիո կայացնհ|ու 
անհքաժէշւոությանր, շնորհիկ մւպպա Gnp իհբհաիմաււասո|ոքմահ li 
ին pG ախ որա աս q մահ,- միթհ այն ժամանակաշրջանի շեմին չենք 
կանգնած, npp ժ|տոականորհն նախ li աոաջ կարհ|ի է որպես шр- 
տ ա ր ա ր ո յա կ ա ն  սահմահՒւի այսօր, hpp u iiiG i|u k |G մեք՝ ապարարո- 
յապաշտներիս միջե այն էքսսկածհ է րւպւձրանում, np հենց հրանամ 
է I, ինչք չգիտսւկոքկ ած է ini|jui| աքաքքի մեջ, գրկած է այ?) ա- 
քաքքի կհրջնական աքժհքը, 1ւ ոք նքա ւպջ ւ)իսաո|npjui|mpjniGp, 
այն ամենը, ինչ Gpm մէջ Ipupni) է տհսնկհի իմսւցկհ|, «գիտակց- 
կէ|», qtiii Gpui մակհքհսին ա piui)uiGp|iG է որսականում, npp, ինչ- 
ii|liu ամէն pniipiiGp, ինչ-որ pmG է մաւոնում, բայց է՛յ աւ|հ|ի 
puipgGniJ է: Կարն' մէնք կարծում hGp, np i)|unuii|npnipjmGp |ոկ 
Ĝ iuG է lr ախտանիշ, npp նււփւ iijhiup է մեկնաբանեի pinn որում 
նշան, npp չսոիագսւնց շատ pmG li, հետնաբար, ինքն |iphGni| գրեթե 
?ւչ|ւնչ չի նշանակում,- np puipnjud|uiGmpjniGp, մինչայժմյա իմաս- 
աա|, արհմն4 I)իւոսււ|npnipj i i i G G հրի րարոյականmթյունp Gա|ււiiittjiii- 
շարմանք I. հւ|հ|, սւմսւսրսրւպւսթյուն, phpliu նախնական ինչ-որ 
բան, ասսպագիտության ե ւպ քիմիայի tpupq|i քան, քայց նամհնայն 
i|hupi մի քան, npp U|htnp է հարթահարւ|ի: Բարոյականության հսպ- 
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թսւհարումը, բարուակւսնաթյան' որոշ իմաստով նույնիսկ ինքն ահա- 
ղրահարումը - թող սա’ |ինի այն երկար խորհրդսւվոր սւշ խտտանքի 
անունը, npp վերապսւհվսւծ Է մնացե| սւյսօրվա նրբենագույն ե ա- 
մենսւշիտակ խղճերին, որպես fmqm կենդանի փորձաքւսրերի:-
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Ոչինչ շի օգնում. անձնւսգոհողաթյան զգացումը, մերձավորի 
համար իըեն գոհե|ը, ինքնսւգրկամների ողջ բսւրոյականությանը 
հսւրկավոր Է սւնոդոքաբար պսւտաււխանատվության կանչե| և ղւս- 
սփ սւոջե կանգնեցնեի ճիշտ սւյնպես, ինչպես «հետաքրքրաթյունից 
գերծ հսւյեցամի» գեղագիտությունը, ո|փ տակ ծպտւ|ե|ով սւրվեստի 
ամոըձատամը բայականին գայթակղեցուցիչ այսօր վարձում Է մա- 
pmp խղճի տեր ղաոնւպ: Շատ-շատ Է կախարդանքն ու շաքարը 
այդ «ուրիշի համար», «ոչ ինձ համար» գգւսցմանքների մեջ, որ- 
պեսգի մարդ հարկ չհամարի այսաեղ կրկնակի չվստահող ղսւոնսղ 
և հսւրցնեյ' «իսկ ղրսւնք սւրղյոք-գայթակղություններ չեէ!»:- Որ 
ղրսւնք դար են գա|իս, - Օրան, ամ ունեցածը ղրանք են ե սրահ, 
ա| ճաշակում Է դրանց պտուղները, նաե սոսկ հանդիսատեսին.- դա 
ղեո1ւս փսւստարկ չէ դրանց օգտին, սւյլ հենց մեգ գգուշաթյտն է 
կոչում: Եվ սւյսպես' գգորյշ |ինենք:
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Փի|իսոփ։սյության ինչ տեսակեւոի վրա է| այսօր կանգ աոնենք, 
ցանկացած կոդմից դիտած' աշխւսրհի, որամ մենք, ինչպես մեգ թը- 
ւ|ում է, ապրում ենք, խաբուսիկութիւնն է սւմեհահաստատը ե ա- 
մենասւնկաււկածն, ինչ մեր աչքը դեո կարող է նշմարեր դրա վտ- 
խսւրեն մենք գտնամ ենք փաաոարկ փւսստարկի հետեից, որոնք 
մեգ մղեին այն ենթադրությանը, թե խաբուսիկութեան սկզբունքը 
«իրերի էաթյսւն» մեջ է ընկած: Իսկ ա] մեր հենց մտսւծողության, 
ուրեմն' «մաքի» ւ|րա է աշխարհի կեղծաթյան պատսւսխանատվաթ- 
րսնը ղնամ' պատվավոր մի ե|ք, ւղփց օգտվում է յարաքանչյար 
գիտակցական կամ անգիտակից adVOCStliS dei -, ով ընղունամ է 
սոս աշխարհի' տարածաթյսւմբ, ժաման ակու|, ձեսվ, շարժմամբ 
հան ղերձ ս|սա| բսւցահայտված |ինե|ը, սւյղպիսին թերես գոնե |ավ 
աոիթ ունենա վերջապես անփւտահաթյամբ յցւ| ե լ հենց ողջ մտա- 
ծողության ղեմ. միթե ցայժմ մտածողությանը մեծագւսյն չար կա- 
Ո՚ա1»նհրլւ չի խսւղացե| մեգ հետ, ե ի?1չ երաշխիք, որ այն չի շարու- 
հւսկե|ա անե|, ինչ սւրե| է միշտ: Ամհնայն ւրջաթյամբ, ինչ-որ հու- 
ղիչ ա հսւրգանք ներշնչող բան կա մտածողն երի անմեղությսւն մեջ, 
որը նրանց թույ| է տսղիս ղեո այսօր է| գիտակցաթյանը ղիմե| այն 
խնդրանքով, որ նա իրենց ագնիվ պատասխաններ տա. օրինա1|, 
«իրակաե» Լ այն 1ւ ինչւո համար է, իսկաւղես, այն ա|սոաքին աշ- 
խսւրհն այղւղես վճսակսւնորեն իր վգից գցամ (ւ նման բագմաթիվ 
“ղ| հարցերի: «Անմիջական իսկությունների» հանղեպ հավսւտը բա
րոյական պարզամտութիւն է, որ պատիվ է բերում մեգ ւիքղիսո- 
փաներիս. բայց՝ ախր մենք, հո տոիւղված չեճք «միայն բարոյա-
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կտն» մարդիկ |ինե|: Բարոյականությունը մի կողմ թողած' այղ հսւ- 
|)шшр հիմարություն է, npp մեգ քիչ ւղաււփւ) է բերում: Թող բյուր
գերական կյանքում միշտ upiiinpiuuin անվստահությանը «վատ 
նկարագրի» նշան համարվի li, fiLuiliuipiup, ղաւււ||ւ անխոհեմության- 
Gերի շարքին. այստեղ, (Itip միջև, բյուրգերական աշխարհից li նրա 
Այո ու Ոչ-ից անդին,- իէ1չր կխանգարեր մեգ անխոհեմ |ինե| li tu- 
uh|' ւի}ղ|աաիան վերշ ի վհրշո իրավունք niG|i փ։ւտ նկարագրի, 
որպես uijG արարածը, npp մ|»նչև opu k|il||t)i երեսին միշտ |սւվա- 
qiujGu П|и1 tupuigi)itidG է,- Gin uijuop պարտավոր է չվստահող |ի- 
Gh|, ամենաչարանենգ |uhp հայացքները Ghuihj կասկածանքի յու
րաքանչյուր iuGi)niGi||ig> Թող ներվի ինձ այս մոայ| ծամածոութ- 
յան ու ոճի կատակը. քանգի hit |)Gpu փսղուց uni)nph| եմ խաբեաթ- 
յան Ա խաբվածաթյան մասին uiji կերա մտածհ|, այ| կերպ գնահա- 
տե| qpuiGp li աոնվագն մի քանի քոթակ ունեմ պատրաստ պահած 
այն կույր զայրույթի համար, npmj ւ|ւիյիսոփաները ողշ ամա) ծաոա- 
նամ են խաբված |}ւնհյու ղեմ: Իսկ ինչու* ոչ: Որ ճշմարտությունն 
սւվեփ արժեքավոր է, քան պատրանքր' սա ավե||ւն չէ, քան բարո- 
յական նախապաշարմունք, ղա նույնիսկ ամենավատ ապացուցված 
ենթաղրաթյանն է, որ գոյության ունի աշխայւհամ: Այնուամենայնիվ 
խոստովանենք գոնե, որ ոչ մի կյանք գոյության չէր ունենա, եթե 
նրա հիմքր հեոանկսղսսյին արժ1ւորումնե|Ք ա երևութականություն- 
ներր չ||ւնե|ւն. և եթե մսւրղ ագենար, որոշ վփ|իսովսսների առաքինի 
ոգեշնչմամբ և ապաշն ոխությամբ տարված, «երևութական աշխար* 
հր» Iրիվ վերացնե|, ղե, րնղանե|ով, որ պաք ղա կկարողանայիք,* 
ապա այղժամ ձեր ճշմարտությունից առնվազն նույնպես ոչինչ չէ՞ր 
մնա՜. Այո, իէչն է մեգ մղում ընդհանրապես այն ենթաղրությանը, 
որ «ճշմարիտի» ա «կեղծի» մ|»շև ինչ ֊որ էական հակադրություն 
գոյություն անի: Բավական չէ* ենթադրեք, որ գոյություն ունեն երե- 
վութականության աստիճաններ, ասես պատրանքի ավե|ի |ուսավորւ 
ու ավե|ի մութ ստվե|£եր և ամբողջական Անոներ,- տարբեր vafeUTS , 
նկարիչների |եգվու| ասած: Ինչու* աշխարհը, npp մեգ մի քիչ է 
վերաբերում-, չի կարող մոգոնանք | ին ել: Եվ ով ահա հարցնում է' 
«մոգււնանքր չէ* որ հեղինակ ունի*- նրան չի* կւսրե|ի շիփշիտակ 
պատասխանեք ինչու? Իսկ թերևս այս «ունի» բաոն է*| է սոգոնւսն- 
քին պատկանում: Արդյոք թույյատրե|ի չէ* վերջ ի վերք ո փոքր-ինչ 
հեգնանքով վերաբերվե| ինչպես ենթակային, այնպես Էլ ստորոգյա- 
|ին և առարկային: ԷՐիթե վվղիսոփան չի կարոդ վեր կանգնե| քե
րականության հանդեպ դյուրահավատությունից: Ամենայն Տար
գա G p տնային դասսփարակների հւցնդեպ. բայց արդյոք ժամանա
կք չէ, որ վփ|իսովաւ]ությունր հրաժարվի տնային դաստիարակների 
հավաաից:-
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0 ,  Վոյտեր: 0 ,  մարդ կայնա թյուն: Օ ՜  տիւ մ արար յան: Ախր «մրշ- 
մարտաթյանր», ճշմարտության որոնամր չէ* որ մի բան արժե, ա 
եթե մարդը միևնույն ժամանակ նաև միանգամայն մուրց կայիք
վարվի - «* ոք chercfte to vrai que рож ta*B ke Ьявгг̂ »֊֊ գրագ
К մ գափս .. ոչ էն չ չ ի՜ գտնի:
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Ընդունենք, թե ուրիշ ոչինչ որպես իրական «տրւ|ած» չէ, բացի 
տենչերի b կրքերի ilհր աշխ սդւհ|ւց, թե մենք չենք կարոդ իջնէդ կամ 
բարձրանսդ ոչ մի արիշ «իրականություն*, բացի մհր մւ|ումնհրի ի- 
րականաթյանր4 քանդի մտածոդությանն այւ| մդամնհրի |ոկ փոխ
հարաբերության է-, այւյ դեպքում թայ|աարե|ի չէ* փո|ւձ սւնՒ<| ե 
այն հարցը աա|, թե այդ արկ ածը բավական չէ* նրա նմանից նաև 
այսպես կոչված մեխանիկական (կամ մատերիսւ|իստական) աշ
խարհը հասկանա|ու համար՜. 1»’ս նկատի ունեմ' ո՝ թե քւրպես խաբ- 
կանք, «պատրանք», «պասւկերացամ» (բերկ|իական և շոպեն- 
հաաերյան իմաստաՕ, այ| որպես այն նայն իրական կարգի, որպի- 
ս|«ն մեր իսկ գրգիոն ուն|ւ,- որպես ակե|ի պսւ|պանակ ձև գրգիռների 
աշխարհի, որում հզոր միասնությամբ պարփակված ընկած է այն 
ամենը, ինչ հետո օրգանական գործընթացում ճյուդսււ|պս|ում է ե 
ձ1ւաւ|որւ|ամ (Giuli, հասկանսւ|ի է, քնքշանամ ե թոդանում-), որպես 
մւյամների կյանքի տեսակ, որում բպոր օրգանական գպձաոայթ- 
ներն են, ինքնակարգափւրմամբ, սննդի յու|ւացմանբ, սնացմամբ, 
արտաթորմամբ, նյութափոխանակությամբ, ւյեո համադրականորեն 
ներհյուսւյած միմյանց մեջ,- որպես կյանքի նախաձև:- Վերջ ի վեր- 
ջո ոչ միայն թայ|ատրե|ի է այւյ ւիորձն անե|ը,- ւյա մեթոդի խիդճն 
է պահանջում: Պատճաոականության մի քանի տեսակներ չենթա- 
րյրե|, քանի ւյեո մեկով, սահմանսււիսւկւ|ե|ու փպւձը չի հասցւ|ե| 
մինչե իր ամենւա|երջին սահմանը (-մինչ ի անմտություն, եթե թայ| 
կտաք ասե|)' ահա բարոյականությունը մեթոդի, որից այսօր չես 
կարոդ խուսափեի- սա «նրա սահմանումից» է հետևում, ինչպես 
մաթեմատիկոսը կասեր: Հարջը վերջ ի ւյերջո այն է, թե մենք 
կամքն իրոք որպես ներգործող ենք ընդունում, թե՞հավատամ ենք 
կամքի պատճառականությանը. եթե դա անում ենք' իսկ ըստ էութ
յան դրա հանդեպ հաւ|ատը հենց մեր հաւ|ատն է բուն պատճաոա- 
կանության հանդեպ-, ապա մենք պետք է փորձ անենք կամքի 
պատճառականությունը ւ|արկածայնորեն որպես միակը սահմաներ՛ 
«Կամքը», բնականաբար, կարոդ է միայն «կամքի» ւ|րա ներգոր
ծեի It ոչ «նյութի» (ոչ «ջդերի», օրինակ-), մի ՛խոսքով, հարկավոր 
է հանդգնե| այն ({արկածին, թե սդւդյոք ամենուրեք չի* ուր «ներ
գործություններ» են ընդունւ|ում, կամքը ներգոըծամ կամքի վրա- 
սւրդյոք ամենայն մեխանիկական երևույթ, ինչքանու) նրանում որևէ 
nid է գործում, հենց կամքի ուժ,- կամքի ներգործության չէ՞ - Ըն
դունենք, ւ|երջապես, թե մեր մգամների ընդհանուր կյանքը հաջոդ- 
ւ|եր բացատրեք որպես կամքի մի հիմնական ձևի ձևափւրամ և ճյա- 
||ւսփւրամ, այն է' աո իշխանություն կամքի, ինչպես իմ դրույթն է.- 
ընդունենք, թե բո|որ օրգանական գո|ւծաոույթները հնարափւր | ին եր 
այդ կամք աո իշխանությանը ւ|եըագրե| և նրա մեջ գանէդ նաև 
բեդմնաւ|որման ու սնուցման իւն դրի |ուծամը,- սա է| մի խնդիր,- 
այդժամ մենք դրանու| իրափսնք ձեոք կբերեինք ոդջ ներգո|ւծոդ 
աժը միանշանակ ււահմսւնե| որւդես կամք աո իշխանություն: Աշ
խարհը հերսից դիտւ|ած, աշիւարհն ըստ իր «գերգգայական 
(intelligiblen) նկարագրի, սահման արկվ ած ու հատկանշւ|ած- այն հենց 
«կամք աս իշիւանաթյան» կփներ և դրանից գատ' ոչինչ>

37



37.

«Ինչպե՞ս: Գա  չի՞ նշանակում, հանրամատչելիորեն ասած, np 

Սատկած հերքկած է, pւււձ9 uunnuiGuifi' ոչ-»: Ընդհակաոա՞կը, րնդ- 
հակաս ակր, ի՞մ բարեկամներ: Իււկ, սատանան տանի, ui|up ձեզ ո կ 

է ստիպում հանրամատչե|ի |ււ»ւսЬ11-

38.

Ինչպես np վերջ ի կերջո, նորագույն diuiTuiGuil|Gh|ifi ոդջ |այ- 
um{, ֆրանսիական Пhцui»J։n|uni|эjuiG fihm mht||i ունեցակ, այն unu- 
l|uiI|i ե, մոտիկից դատերս), un|h|tip?) խեդկատակաթյան, որին, սա
կայն, ոդջ Եկրոպայի սպն|ս| ե խանդ ակ սակ ած հանդիսատեսները 
հեոկից uijGpmG hplpup ու այնքան կրքոտ իրենց ււհւ|աւկան խոոկքի 
ու ոգեշնչման մեկնաբանությունն երբ խաոնեցին, մինչև np տեքս- 
шр մեկնության տակ անհետացայ,- այդպես մի iuqG|»ij գւպիք 
սերունդ կարոդ է մի անգամ էլ ւպջ անցյւպր и իւ ա | հաււկանալ 1ւ 
բերես միայն iipuiGmj Gpiu uihiipp հանւլա|ւժե|ի դարձներ- Կամ ա- 
ւ|ե|ի շուտ' qmgh դա արդեն шЬ|||Г է ունհցե|, մենք ինքներս չէիէ1ք 
այդ «ագնիկ սhpniGւլр»: Իսկ արդյո՞ք դա անցած-գնացած բան չէ, 
հենց uijuop, ինչ քանոկ մենք ւ|ա հասկանում ենք:

39.

Ոչ ոք այդպես հեշտությամբ ինչ-np ոամանք ճշմարիտ չի հա
մարում |ոկ այն պատճասոկ, np այն երջանկացնում է կամ աոա- 
քինի է դարձնում, թեքես բացասությամբ սիքսաաւն «իդհսւ|իստնե- 
րի», րդտնք բաքին, ճշմարիտը, գեդեցիկն են անրջում ե թալնամ են, 
np (ւյւենց |ճակում ամեն կարգի խայտաբդետ, աներանի ե բարեհոգի 
ցանկւպիություններ |սաոնիխուււն |ոդ տան: t7p îuGI|iiiյ»յանն ա ա- 
ոաքինաթյունն ամեն 1ւին է| ւ|սսստսւ|րկնեք չեն: Բայց հաճայքոկ մո- 
ոանւսմ են, նույնիսկ ւսոտւ|ե| քսոքւեմ ր1տքե|փ կոդմում, np դժբախտ 
դարձնե|ը ե չաբ դարձնե|ը նույնքան քիչ հակափւաւտաբկնհ|ւ են: 
Ո|մւէ բան կալադ է ճշմարիտ |ինե|, թեկագ ե այն ծայբահեդ սա- 
տիճանի ւ|տանգաւ|ո|ւ ե կհասակար յ ին ի. կարոդ էր նայնիսկ գո
յության հիմնական հատկություններից մեկն այն |ինե|, որ մարդ 
նրա կատարյսդ ճան ատոքությունից կործան կեր,- այնպես որ մտքի 
ուժր չաւիւ|եր հրանա), բե այն «ճշմարտությունից» դեո ինչքան 
բանի կդիմանար, սո|ե|ի պարզ' այն մինչե ինչ աստիճանի կարիք 
կունենար ճշմարտությանը ջրիկացներս, քոդարկե|ու, քադցրացնե- 
I Ml, |ս|1սցնե|ու, կեդծե|ու: Սակայն ոչ մի կասկածի ենթակա չէ, որ 
ճշմարտության որոշ մասերի բացահայտման համար չարերն ու 
դժբախտներն աւ(ե|ի նսրսստսո|որ կիճակամ են ե հաջւպության ա- 
ւ|ե|ի մեծ հաւ)անuilpuGmթյուն անեն. է| չասած այն չարերի մասին, 
որոնք երջանիկ են,- մի տեսակ, որր բարոյագետն երք |ոության են 
մատնում: Թեքես խստությունն ա խորսոէանկտթյունք սո(ե|ի նպաս- 
տաւ(որ սրսյմաններ են աժեր), անկախ մտքի ե ւ|ւի||աա)աւյի աոա- 
ջացման համար, քան այն քնքուշ, նուրբ, գիջոդ բարե1|րթությանր ե 
թեթեակի կերար երկերս արկեստր, որը գնահատում են գիտնականի
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մեջ ն իրավացիորեն bC qG ահատամ: Ինչ խոսք, նախ ե աո աջ պայ
ման ույ, np «էվվղիսովաւ» հասկացությունը չի նեղացվի մինչև փ}ղի- 
սուիայի աստիճանի, որը գրքեր է գրում- կամ նույնիսկ խթ վփ|իսո- 
փայաթյա՞նն է բերում-մտցնամ գրքերի մեջ:- Ազատամիտ վփյիսո- 
փւսյի ղիմանկարի վերջին գ|»ծն ավեյացնում է Ստենղսղը, և այն ի 
սեր գերմանական ճաշակի ընղգծելը ես շեմ ուզում բաց թողներ- 
քանզի այն դեմ է գերմանական ճաշակին: «POUT 0tT9 է>ՕՈ 
philosophe, - ասում է այս վերջին մեծ հոգեբանը,- H faut 
etre sec, clair, sans illusion. Un banquier, qui a fait fortune, a une 
partie du caracte'ce requis pour faire des de'couvertes en philosophie, 
c’est-a-dire pour voir clair dans ce qui est 29».

40.

Այն ամենը, ինչ խորն է, ղիմա!յն է սիրում, ամենախոր բաները 
նայնիււկ ատելություն են տածում պատկերի 1ւ նմանության հան- 
դեպ: Եվ իսկական ղիմակավորամը ամենից աոաջ հակաղրությա- 
նը շպետք է |ինի, որի տակ որեէ աստծո ամոթխածությունն է 
ծածկվում: Ոհշաղրաթյան արժանի հարց, զարմանայի կ|իներ, եթե 
որհէ միստիկ թաքան արրյեն հանրյգնած >|իներ նման մի բանի: Գո
յության անեն այնպիսի նուրբ տեսակի ւյեպքեր, որ յավ կանես 
րյրանց վրա ինչ-որ կոպտության շաղ տաս և անճանաչելի ղարձ- 
նես: Գոյության անեն սիրո 1ւ անչսոիե|ի մեծահոգության արարք
ներ, որոնք զործե|աց հետո ավե|ի |սոհեմ ոչինչ չկա, քան մի մա
հակ վերցնեյ U մի |սւվ թակե| ււրանց ականատեսներին, գա կմթագ
նի նրանց հիշողությանը: Ոմանք կարողանամ են մթագնե| ե չար- 
չըրկե| սեփական հիշողությունը' գոնե այղ միակ վկայից իրենց 
վրեժը յածե|ա համար.- ամոթխածությանը հնարագետ է: Ամենա
վատ բանե՛րը շեն, որոնցից ամենաշատն ես ամաչում, միայն խար- 
ղւսվու՛նքը չէ, որ թաքնվում է ղիմակի ներքո,- խորամանկության 
մեջ այնքան շատ բարության կա: Ես ի վիճակի կ|ինեի պատկերաց- 
Gbj, որ մի մարղ, ով ինշ-որ թանկ ա խոցե|ի բան պահե|ա պետք 
ունենար, կոպիտ ու կ|որ, ինչպես կանսւշած, հին, ծանրակաո գինու 
տակաո, գյորվեր կյանքի միջով, նրա ամոթխածության նրբությունն 
է այղպես պահանջում: Ամոթի մեջ խորունկ մարղուն նույնիսկ նրա 
բսվստի բերումները U նուրբ վճիոներն են հանղիպում այն ճանա- 
պարհներին, որոնց քշե|էն են երբեէ հասնում, և որոնց գոյության մա
սին նրա մե|ւձավո|1ներն ու ամենավււտահե|իները չպետք է իմա
նան. նրա կյանքի վտանգը թաքնվում է նրանց աչքերից ճիշտ այն
պես, |ւնչպես U նրա ղարձյսղ հետ նվաճված կյանքի անվտանգութ
յունը: Այղպիսի թսյքացյւս|ը, որը բնազղաբար գործածում է |ոե|ու 
ս |ոաթյսւն մատնե|ու (եզան 1ւ անսպսւո է կիսվե|ուց խույս տսղու 
պատրվսմյներում, ուզում է 1ւ նպաստում է, որ իր բարեկամների 
գ|ախներում ու սրտերում իր տեղակ իր մի ղիմսւկը եր(ւ|*ն տա, իսկ 
եթե, ենթսւղրենք, նա այղ չի ուզում, ապա մի օր նրա աչքերը 
կբացվեն այն բանի վրա, որ այնտեղ իրենից, այնուամենայնիվ, ղի- 
մակ գոյություն ունի,- և |»սվ է, որ սւյղս|ես է: Ցարաքանչյուր խո
րունկ հոգի ղիմակի կար|ւք ունի. ավե|ին' յուրաքանչյուր խորունկ 
մտքի շուրջը հետզհետե մի ղիմակ է աճամ, շնորհիվ մշտապես
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1|1ւ1|ծ, այսինքն' տափակ ifhl|GuipiuGiliuG Прш ամեն րտոի, հրա lu
ll l, (i pui]||i, կյանքի սւմհն if ի նշանի, up Gui ցույց է: տսւ||ա:-

41.

Պետք է |>Gpi) phq i|inpAh|, ph i)in անկսփւաթյտն li հրամա յելս  
fiunhup tin l|inG|unpii^i)ւսծ. li i| 11Г միշտ ԺtuifmGiul||iG: Չպետք է խա- 
սսւփ1ւ| |i(api| phq փւտձհ|ուց, թեկուզ U iujij փորձերը բերես ամենա- 
i|iiiuiGqiui|np |uuii|G hG, np l|iuph||i է խսս)ւս|, U t|hppuni|hu շպետք 
է |uniiiiin|ih| Inl| illjG փորձերից, npnGp. fihGg lihp սւոջե i|lpujnipjniG 

IpnuiG li արիշ ոչ if ի •) iiiuiini| np|i: Կախփսծ չ iffi ui| ոչ if ի անձից' 
phtpuq li unIhGuiu|iphgjui|,- յուրաքանչյուր iiiGA puiGin է, ինչպես 
Ginli անկյան: Կսւիւփսծ չմնւպ հայրենիքից' թեկուզ li unfbG«jiiiiiiii֊ 
пшириц ու oqGnipjiuG կարոտ,- իսկ հարբական հայրհնրից n|ipmt) 
uiqunn ii(iuGh|G un|h||i հեշտ է: Կսւիւփսծ îfGni| l|inpl<ljguiGp)iG4 ph- 
(puq li ui]G րւպւձրազայն մարւյկսւնց fiinilnip փնի, npnGg pingnin|il| 
մարտիրոսությանը li uiGoqnipjniGp ilhq |ւնչ-որ րյիպփսծ iiiii|ni|h| է 
intaiiGh|: Կսւխփււծ nifGni| nptih գիտության' phlpnq li այն ifni|ii| 111G 
unfhGuipuiGlpuq|iG li, puin երեույթին, fihGg մեզ finnfnip կուտակփււձ 
qjnnnhpm| հրապարի: Կւսխփսծ չմնւպ uhi|milpuG ազսաաւգրամին, 
այն հեշսսպի fihninGhp|iG և oiniiip bqhppGhp|iG թռչունի, որը շարու- 
Gտկում է uii|b||i ու unjհլ|ւ ijbpli թեե|, np |ipbG|ig ներքև uii(h|}i ni 
ini|h 1 |i շատ տ եսնի- թոչւպների վտանզը: Կւս|ս։|սւծ չմնայ Ukp uh- 
i|iuilpiiG uinuip|iGm.pjiuGGh|i|iG li ամրւպջա|ին զոհը չրյսանւպ մեր 
nplit հատկության, op)iGuit||i համար4 «հյա|ւընկա|աթյան». այսպիսին 
է t|inuiGqGhp|i փոանզը uiqG|u| ու հարուստ հոգսերի համար, ni|pbp 
շոայ|ությամր, qphph անաարրերաթյամք hG i|hpiiiphp(|nnf |iphGp 
իրենց li nitiG?)nipdni|Uil|iiiGnipjiiiG աոսւքինւսբյունը fiiuugGniil hG ui- 
puun|i; Պհաք l. |nfniGni| ին pi) phq  պահպանեի անկախության ա- 
մLGuinidh>| ւ|ւորձսւրկումp:

4Z

Փի||աոփանհրի մի Gnp տեսակ է աոսւջ qiii|իս. hu համարձակ- 
ւ|ամ հմ GpuiGg մի ոչ tuGi|iniuGq անփսմր t|Пքհ|: հնչքանա( ես 
կոտհում եմ նրանց, ինչքանով որ G|uuGp piuj| են սաւ||սւ |tphGg 
կսահեք puiGq)i GpuiGg տեսակին հտւոուկ I; ինչ-np տեր ստեղծված 
ifGու|ու ցանկությունը-, qui||ip|i այց ւիի|իսուիաներր կուզենային ի- 
րավանր ան են ու I, li phpliu Guili uiiuuGg nptih իր in i| ու G p ի, quuj- 
թ ա կցիչնԼր կոչվե|ու: ILju անունն ինրն ի վե|ւշո |ոկ ւիորձ է Ա, hph 
ոպամ hp, ijinpAnipjniG:

43.

Դրա նp «ճշմարտության» Gnp piiiphlputfGhp hG՝ uijq qiii|)tp ւիի- 
ւիսուիտներր: Հավանարար j>iniJiiiljiuG|»(i. քանզի ցայսօր pri|np ւիի-
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|իսուիսւնհ|րն |»ph'Gg (i^tmpinnipjiiiGCbpG hG սիքե|: Նքանք անշուշտ 
է|ոգմատիկնեք շեն ||iG|i: Նրանց հպարտությանն ու ճաշակին նրպ- 
lpu||i պետք է ||ւնի, եթե GpiuGg ճշմարտությունը նան պետք է pn- 
|iip|i համար ճշմարտություն ||«C|«t մի քան, npp մինշհ opu pn|iip 
ղոգ մատիկ ձգտումների թաքուն ցանկությունն ու հետին միտքն է 
ե«)ե|: «Իմ դատողությանը ի՛մ դատողությանն է. մեկ ուրիշը դքա 
համար հեշտությամբ |ipini|niGք շանի»՝ թեքես ւսււի գսղիքի նման 
ւիի|իսաիսւն: Հարկավոր է մի կւպմ նեսւե| շատերի հետ համաձայն 
|ինե|ու ցանկության ւ(ատ ճաշակը: «Բարիքն» այ|ես քաքի շէ, եթե 
այն հսւքեանն է քեքանն սանում: Եւ| ինչպե՜ս կարոդ է րյեո նաե 
«ընղհանուր բարիք» գոյություն ունենւպ: Հենց քտոեքն իքենք ի- 
քեհց հտկսաում են. ինչը կաքորյ է ընրյհանաք ||«Сեյ՝ միշտ քիշ աք- 
ժեք ունի: Վերջ ի ւ|եքջո պետք է այնպեււ ւ|րնի, ինչպես կա ե միշտ 
եւ|ե| է. մեծ բանեյւը մեծեքի համաք են մնում, անդունդները՝ խո- 
քուն1|նեքի համաք, քնքշություննեյրն ու սաքսուոը՝ նուրբերի համաք 
Ա, քնւյհանուք աոմամք ու կաքճ, ողջ հսւգփււգյատը՝ հագւ|էսգյուսրնե- 
քի համաք>

44.

Այս ամենից հետո հաքկ կա* ինձ րյեո մասնափւքապես սււ|ե|սւց- 
նե|ու, ոք GiiiIi նքանք ագատ, շատ uiqunn մտքեք են |ինե|ու, գւպի- 
քի այւյ ւի|ղիսուիանհրը,- քացի այս անշուշտ նա1ւ այն, ոք նքսրնզ 
ոշ միայն uiqunn մտքեք են |ինե|ու, այ| աւ|ե|ի շատ, սւ(|ե|ի մեծ, 
աւ|ե|ի քաքձք 1ւ հիմնավորապես այ| քան, ոքը շի niqbGiu թ երագն ա- 
հսւտւ|ել Ա սւքիշնեքի հետ շւիոթւ|ե|: Սակայն սա աււե|ու|՝ ես qphpb 
ինչքան ոք նքանց, նույնքան է| մեք աոնչությամք, մեք, ոք նքանց 
մունետիկնեքն ու նսւ|ււակաքսւս|ետնեքն ենք, մենք՝ ագատ մտքե՜րս,- 
շաւիագանց եքկաք անթսոիանց մշուշի ս|ես «ագատ միտք» հասկա
ցությունը պարուքած հին, տխմաք մի նախսւսքսշաքմունք ե թյաքի- 
մացաթյան մ եգանից համաահւ| հերսս ւ|անե|ու պարտականութ
յունն եմ qqnnl: Եվրոպայի քո|ոք եքկքնեքամ, |էնչււ|ես Guili Ամեքի- 
կայամ այժմ մի քան գոյություն անի, ոք չարաշահումներ է անում 
հիշյա) անփսմք, մտքեքի շատ ն՛եղ, սահմանաւիակ, շղթայակապ 
աքփսծ մի տեսակ, որոնք մոսաււ|ոքաււ|ես ճիշտ հակաոա1|ն են ա- 
գամ, ինչ մեք մտաւ|քություննեքի Ա քնագրյնեքի մեջ է ընկած,- է| 
չասած այն մասին, ոք նքանք այւյ գսւ|իք նոք ւիի|իսաիսւնեքի 
նկատմամբ |ոկ |սույ ւիակփսծ սքստահաննեք ու նիգերը գցւիսծ 
||ոնեք պետք է յ ին են: Ս*ի խոսքով4 նքանք սքստկանում են հսւմսւ- 
հաքթոգնևքի թւ|ին, այւյ կեղծությամբ «ագատ մտքեք» կոշեցյսղնե- 
քը-ոքս|ես ս|եքճա|սոս ու աքագագիք ճոքաեքը ւ|եմսկքաաական ճա
շակի 1ւ նքա «ժամանակակից գաւ|ւտիաքնեքի». աոանց մենության, 
աոսւնց սեւիական մենության քպոք այ>| մաքւ|իկ, անտաշ ու քաջա
րի սպեքք, որոնց ոչ արիությանը կժխտեււ, ոշ է| հարգարժան բար
քերը, միայն թե նրանք հենց անագաւո ու ծիծաւ|ե|իորեն մակերե
սային են, ն I г ւ|ււ 1ւ աոաջ մինչայժմյա հին հասարա1|ության ձհեքամ 
ողջ մարւյկային թշւ|աոաթյան 1ւ անհաջողությունների մոտաւ|որ 
սրսաճաոը աեսնե|ու իրենց հիմնական հակմամբ. ըստ որում ճշմսղր- 
աությանն սաիւղփսծ է րարեհաջող կելողա| գ||սիվա*յր կանգնե|:
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Այն, ինչին նրանք ոդջ աժով կուզենային հասնեի հոտի համընդհա- 
նмւр կանաչ արոտային երջանկությունն է ապահովվածությամբ, 
անվտանգությամբ, գոհունակությամբ, յուրաքանչյուրի համար կյան
քի հեշտացմանը. նրանց երկու ամենաշատը երգվոդ երգերն ու ոա* 
մանքները կոչվում հն «իրավունքի հավասարություն» Ա «կտրհկ- 
ցանաոդջ ш иш սւսքույի հանդեպ»,- 1ւ տաոապանքն ինքը նըւսնք հա- 
մսդս1մ հն ւ!ի քան, որը պետք է վերացնեի Մենք, ընդհակաոակ- 
ներււ, մենք, որ աչք ու խիդճ այն հարցի վրա ենք հաոհ|, թե որտհրյ 
հ ինչս|հս է ցայսօր «մարզ» բույսը աժեդագույնս աճՒդ սա վեր, 
ենթադրում ենք, որ ւ)ա ամեն անգամ աեւ||ւ է ո։նհցհ| հւսկսւոա1| 
ւտսյմաններում, որ ւյրա համար նրա վիճակի վտանգավորությանն 
աճե|ով նովս պեւոք է ահոՒդիաթյան հասներ, նրա հնարամտության 
I։ ձևացման ուժը (նրա «միտքը»-) երկար ճնշման ու հարկադրանք}) 
ներքո պետք է զարգանար նրբության 1ւ անվեհերության, նրա կե
նաց կամքը ս|ետք է բարձրանար մինչե անսրսյմանական իշխա- 
նությսւն կամքի.- մենք ենթադրում ենք, որ խստությանը, բոնաթյու- 
նը, ստրկությունը, վտանգը վւոդոցամ 1ւ սրտի մեջ, թաքացյսդությա- 
նը, ստոիկականությանը, ամեն կարգի սսոոտնայություն ե գայթտ- 
կըդեւու արվեստ, որ ոդջ չարը, սաըսավւե|)։ն, բոնտկսդականը, գի
շատչականը 1ւ օձայինը մարդու մեջ նույնքան |ավ է ծսաայամ 
«մտրւյ» տեսակի բսւըձըսւցմսւնր, ինչքան դրա հակադրությանլն- 
Ասերս) միայն այսքանը' մենք ամենԱին Լ| ամեն ինչ չենք ասում 
և համենայն դեպս բո|որ մեր բաոերով ու ոդջ |ոաթյամբ գտնվում 
ենք ոդջ ժամանակակ|ւց գտդւսւիարսւ|սաւության ե հոտային ցանկա- 
|իության մյուս ծայրում, թերես որպես դրանց հակոտնյաները: Ինչ 
կա զարմանսդու, որ մենք «ագատ մտքերս», ամենաշփվոդ մտքե
րը չենք, ո[ւ մենք ոչ ամեն նկատաոամով ենք կամենում բաց անե|, 
թե ինչից կարոդ է միտքն ագատկե| 1ւ դեպի ու՞ր է արդյոք նա 
այնուհետև մդվե|ու: Է;վ թե ինչ է նշանակում «բարուց և չարից 
անդին» վտանգավոր բանաձևը, որով մենք աոնվագն մեգ պաշտ
պանում ենք ուրիշն երին խաոնելուց, մենք ինչ-որ այ| բան ենք, 
քան «11Եր6Տ-թ6ՈՏ0ԱրՏ», «ПЬвП թՕՈՏՅէՕՈ», «ազատամիտներ» ա ինչ 
«ժամանակակից գադափարների» այդ բւդոր քաջարի հավատար
մատարներն են սիրում իրենց կոչեի Լքենք ՜մտքի բազում եզերքնե
րում ասես մեր տանն ենք եդե|, գոնե հյուր ենք եդեթ մենք մշտա
պես դարձյսդ |քե| ենք խոզ, հաճՒդի անկյունները, ար մեզ, թվամ 
է, բոան սերն ու ատե|?սթյւսնը, պատանությունը, սերումը, մարդ
կանց և գրքերի պատահմունքը կամ նույնիսկ թափաոամի խոն
ջանքն էր պահում, չարությամբ |ցված կախյսդաթյան խայծերի 
դեմ, որոնք պատիվների, կամ վազի, կամ պաշտոնների, կամ զգաց
մունք}) բոցավաոամների մեջ Լին թաքնված, երախտապարտ նույն
իսկ կարիքին և շարունակ վւաիոխվոդ հիվանդությանը, զի այն 
միշտ ազատում էր մեզ որևէ կանոնից և նրա «նախապաշարմուն
քից», շնորհակսդ Աստծուն, սատանային, ոչ [սարին ու որդին, որ մեր 
մեջ են թաքնված, արատի հասնոդ հետաքրքրասիրությամբ, հետա- 
գոտոդներ մինչ ի դաժանություն, անբոնհ|ու համար անվրեպ մատ- 
նեըով, ամեն ա ան դյուր ամա լա}» համար ատամունքով ու ստամոք- 
սով, սրստրատո յուրաքանչյուր արհեստի, որը սուր միտք և ասր 
զգայարաններ է պահանջում, «ազատ կամքի» հավԼւ|ուրդի շնորհիվ 
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ս|ւաո|ււււււտ յուրաքանչյուր հանձնման, աոաջ|էն li հետին finq|»fih- 
piu|, npiiGg վերջին մտադրությունների մեջ ոչ up հեչտաթյտմր չի 
կարոդ թսւվւտնցե|, աոաջին li հետքէն u||uiGGhpm|, npitGp ոչ il|t ninp 
մ|ւնչե վերջ չի liuiG«|qG|i uiGgGh|, |inj։i|t թիկնոցներով թաքնվածներ, 
նվաճոդներ' թեե ժաոանդորդների b վատնիչների uihup ունեցաւ, 
կարգավորողներ ni մոդովոդներ վադ uinuii|rnn|tg մ|ւնչ1ւ bphlpi, 
գծածներ ifhp հարստության b phpGերերան ճխտված մեր գզրոցն ե- 
|փ, uiu|nph|ni b մոասնալու մեջ խնայող, ուրվագծերի մեջ հնարա- 
միտ, երբեմն հսրսրտ կluտhqnpիluGhpի шгцшuuil|G 1«рп||, հաճախ 
մ uiGpui|uGf| (ip, հաճախ աշխատանքի գիշերային pi|bp նույնիսկ 
սրսյծսա ցերեկով, իսկ հտpկ եղած դեպքում նույնիսկ թոչաններին 
վախեցնող խրտվի|ակներ - b uijuop հենց այդ դեպքն է, հե՛նց, ինչ- 
piuGiu[ tip մենք մենության ի ծնե, bpijt|jui|, իւ ան ւյ nin րարեկւսմ- 
СЬрГ» ենք, մեր սեւիական, ամենախոր, ամենակեսգ|ոերտյին, ամե- 
նակեսօրյա մենության,- ահա թե ինչ տեււակի մսղւդիկ ենք մենք, 
մենք4 uiqiuui մտքե՛րս: Եվ pbpbu նա1ւ nn‘*P bp ձՒ<qնիg նման մի 
ршС ներկայացնում, ւյաք, եկայներ, qnip, Gnp վփ|իսովաւներ:-





ԵՐՐՈՐԴ Բ Ա Ժ Ի Ն '
Կ Ր Ո Ն Ա Կ Ա Ն  Է Ո Ի Թ Ց Ո Ի Ն Ը
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Մ ա ր դ կ ա յ ի ն  հ ո գ ի ն  ն G p tu  ս ա հ մ ա ն ն ե ր ը , մ ա ր գ կ ա յի ն  ն ե ր բ ի ճ  

ւի ո ր ձ ի  ց ա յ ս օ ր  p G րդՈiitflp» u ։i|h ս ձ Ւ .ո ը  բ ե ր վ ա ծ  ծ սււ(տ |ր , ա յգ  ւ|ա|էձի 

ք ա շ ա ն ք ն ե ր ը ,  խ ո ր ո ւ թ յո ւ ն ն ե ր ն  ու f ih n n iG h p p ,  հ ո գ ա ' մ ի ն չ  ա յ ժ մ  յ ա  

ո գ ջ  պ ա տ մ ո ւ թ յ ա ն ը  ե  ն ր ա  գ ե ս ե ս  չ ս պ ա ո վ ա ծ  հ ն ա ր ա վ ո ր ո ւ թ յո ւ ն ն ե 

ր ը ' ա հ ա  ծ ն յս գ  հ ո գ  հ ր  ա ն ի  1ւ « մ ե ծ  ո ր ս ի »  ւ ւի ր ա հ ա ր ի  կ ա ն խ ո ր ո շ վ ա ծ  

որււա տ հէ|ին: Ս ա կ ա յն  ի ն չ ք ա ն  հ ա ճ ա խ  է  ն ա  ս տ ի պ վ ա ծ  | ի ն ա մ  հ ու- 

ս ա հ ա տ ւ | ա ծ  ք ա ց ս ւ կ ա ն չ ե | ' « ե ս  մ ե ն ա ՜կ  ե մ , ա խ , մ ի ա յն  ե ՜ս  ե մ , ի ս կ  

շ ո ւ ր ջ ր ո | ո ր ս  ա յս  վ ի թ խ ա ր ի  ա ն ս ա ւ ո ը , ա յս  կ ա ս ա 1|սւն ա ն տ ա ՜ո ը » :  Ե վ  

ա հ ա  ն ա  կ ա գ հ ն ա |1 ս ի  հ ա ր յո ւ ր ի  չ ս ս ի  ոքսւկա ն օ գ հ  ա կ ա ն ն  հ ր  ու ն ր ր հ -  

ն ս ւգ ո ւյն ս  վ ա ր ժ ե ց վ ա ծ  ի ւ ա գ ա ր կ ա  շ ն ե ր  ա ն ե ն ւ պ , ո ր ո ն ց  կ ա ր ո ղ ա ն ա ր  

մ ա ր գ կ տ յի ն  հ ո գ ա  պ ա տ մ ո ւ թ յա ն  մ ե ջ  p ^Ւ.յ' ա յն տ ե գ  ի ր  հ ր հ ն  քշե|ա |  

ժու|ու|հ|ա f iu u lu ip :  Ի գ ա ր . ն ա  ա մ ե ն  ա ն գ ա մ  հ ի մ ն ա ւ| ո ր ա ս | հ ս  1ւ գ ա ո -  

ն ո ր հ ն  հ ա մ ս գ ւ | ա մ  է , թ ե  ի ն չ ք ա ն  t|ժւ|ուր է ի |րումն ա յն  ա մ հ ն ի , |ւնշ. 

իր հ ե տ ա ք ր ք ր ա ս ի ր ո ւ թ յա ն ն  է ր ո ր ր ո ր ա մ ,  օ գ ն ա կ ա ն ն ե ր  ու շ ն ե ր  

գ ա ն հ | ը : Դ ի ա ն  ա կ ա ն ն  հ ր ի ն  ն ո ր  ու վ տ ա ն գ ա վ ո ր  ո ր ա ս ա հ ւ | ի ն հ ր  ա -  

գ ա ր կ ե | ա  ա ն հ ա ր մ ա ր ո ւ թ յա ն ը , ա ր  ր ո|որ ի մ ա ա ո ն հ ր ո վ  ա ր ի ո ւ թ յա ն ,  

( ս ե ր տ ո ւ թ յա ն , ն ր բ ո ւթ յո ւն  է հ ա ր կ ա վ ո ր , ա յն  է , ո ր  ն ր ա ն ք  ա յ|1ա  պ ի 

տ ա ն ի  չ ե ն  ա յն տ ե գ , ա ր  « մ ե ծ  ո ր ս ը » , ի ս կ  գ ր ա  հ հ տ  մհկտ հէ| մ ե ծ  

վ տ ա ն գ ն  է ս կ ս վ ո ւ մ .-  հ հ ն ց  ա յն տ ե գ  ն ր ա ն ք  կ ո ր ց ն ո ւմ  հն ի ր հ ն ց  ս ա ր  

ա հ ա պ ր ս թ յա ն ն  ա  հ ս ա ա ս ա թ յ ա ն ը :  Որս|Ւ<սգի, օ ր ի ն ա կ ի  հ ա մ ա ր , կ ս ա -  

հ հ ս  ա  ո ր ո շ ե ս , թ հ  մ ի ն չ ե  ա յս օ ր  ի ն չ պ ի ս ի ն  է Ւպհ| գ ի տ ե | ի ք ի  և 

խ գ ճ ի  |nG*|րի ս ր ս ա մ ա թ յո ւ ն ը  homines religiOSl-ի հ ո գ ա մ , գ ր ա  հ ա մ ա ր ,  

թ հ ր հ ս , ս |հ տ ր  հ մ հ կ ր  ի ն ք ն  ա յն ք ա ն  |սոր, ա յն ք ա ն  խ ո ց վ ա ծ , ա յն ք ա ն  

ա հ ո հ | ի  |ինի, ի ն չ պ ե ս  Պ ա ս կ ւ պ ի  ի ն ա հ | հ կ ա ա ւ պ  խ ի գ մ ն  է ր .-  ա  ա յգ -  

ժ ա մ  i j h u l iu  հ ա ր կ  կ|ի նհ ր , ո ր  ա յգ  վ տ ա ն գ ա վ ո ր  1ւ գ ա ո ն ա պ ա տ ի ր  

ա ս||ւա մն հրի հ ր մ շ տ ո ւ ք ի  վ հ ր հ ո ւ մ  ս ր ս յծ ա ո , չ ա ր ա մ ի տ  հ ա ն ճ ա ր ե գ ա թ -  

յա ն  ե ր կ ի ն ք ը  տ ա ր ա ծ վ ա ծ  |ինհր, ո ր ր  կ ա ր ո գ ա ն ա ր  գ ր ա ն ց  վ հյմ ւից
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նայէդ, դրանք 1|ւս|ւգսււքո|>հւ, աւփպհ|, որ սահմանումներ դաոնան:- 
Բայց ինձ ո՞վ 1{ւ1սւտուցի այ») ծաոայությունը: Բայց ո~վ ժամանակ 
կունենա այդպիսի ծաոաների սպասերս համար,- նրանք, կսակած 
չկա, չափազանց հազվադեպ են հայտնվում, նրանք րո|որ Ժամա
նակներում այնքա՜ն անհւա|անական են: Վերջ ի ւ|երջո ստիպված 
ես ամեն ինչ ինքդ անէդ, որպեսզի ինքդ ինչ-որ քան իմանաս, նշա
նակում է' ստիպված ես շա1ո քան անե|:- Բայց |»մ|ւ տեսակի հե
տաքրքրասիրությունը քւդոր դեպքերում ամենահաճերէ արատն է 
մնում քւդոր արատներից,- ներոդությա՜ն, ես ոպամ է|ւ ասել' ճշմար
տության հանդեպ սերը իր վարձքն ստանամ է երկնքում ե արդեն 
երկրի վրա!-

46.

Հավատը, ինչպես այն նախասկզբնական քրիստոնեությանն էր 
պահանջում ե ոչ հազվադեպ հասնում նրան, թերահավատ և հարա- 
վային-ազատամիտ աշխարհում, որը փիլիսոփայական դպրոցների 
ոդջ հարյուրամյակներ տեած պայքար աներ իր հեսւեում ե իր մեջ, 
ի ւրամն հանդարժոդականաթյան դաստիարակությանը, որը յրՈբ6ՈԱրՈ 
1ՀօտՅՈԱտ-ը տվեց,- այդ հավատը հպատակների այն անկեդձ ա զա- 
զազան հավատը չէ, որով ոմն Լաթեր, կամ Կրոմվե|, կամ ոգու է|ի 
ինչ-որ հյասիսային քարքարոս էր իր աստծուն ե քրիստոնեությանը 
կապված. ավե(ի շատ դա Պասկւպի այն հավատն է, որը սարսա- 
ւիե|իորեն նման է բանականության դանդադ ինքնասպանության,- 
տոկուն, երկարակյաց, որդանման բանականության, որը միանգամից 
ու մի հարվածով անհնար է սպաներ Քրիստոնեական հավատը 
հենց սկզբից զոհաբերում է. ոդջ ազատության, ոդջ հպարտության, 
ոզա ոդջ ինքնավստահության զոհաբերում, միաժամանակ ստրկա
ցում ու ինքնաանարգանք, ինքնսվսեդաթյուրում: Դաժանությունը ե 
կլան ական փյւսնիկականաթյանն է այդ հավատի մեջ, որը դյուրա
բեկ, քազմակոդմանի ե անընդհատ շփացած խդճին է վերագրվում. 
վեըջ]ւնս ենթադրում է, որ մտք|ւ ենթարկումը աննկարսւգրե||տրեն 
ցավ է պա տ ճա ոում, որ այդպիսի մտքի ոդջ անցյալն ու սովորութ
յունը դիմադրում է AbSUrCliSSimum-ին, ինչպիսին նրան «հավատն» է 
դեմ դարս գւպիս: Ժամանակակից մարդիկ, քրիստոնեական ոդջ 
անվանակարգություն հանդեպ իրենց բթացմամբ, այ|Աս չեն զգում 
այն սարսափելի-գերադրական ցնցումը, որն անտիկ ճաշակի հա
մար «Աստված |սաչի վրա» ձևակերպման տարիմաստության մեջ 
էր ընկած: Մինչև այժմ երբեք ե ոչ մի տեդ դեոես շրջադարձի ոչ 
մի նման խիզախություն, նման սարսափե|ի, հարցական ե տարա- 
կուսե|ի բան չի եդե|, ինչպես այդ ձեակերւդումը. այն անտիկ ոդջ 
արժեքների վերարժեքավորամ էր խոստանամ: - Դա  Արեե|քն է, 
խոր Արևելքը, դա արևելյան ստրուկն է, որն այդ կերպ Հոոմից և 
նրա ազնվական ու թեթևտդիկ հանդարԺոդականաթյունից, հավատի 
հոովմեական «կաթոլի1լականաթյունից» վրեժ |ուծեց.- և, ինչ խոսք, 
ոչ թե հավատը, այ| հավատից ազատ լինէդն էր, այւլ կիսով ստո- 
իկյան և ժսրասցոդ անհոգությունը հավատի լրջության հանդեպ, որ 
ստրուկն երին գրգոում էր իրենց տերերի մեջ, որը ստրուկներին ի- 
րենց տերերի դեմ գրգոեց: «Լուսավորությունը» գրգոում է. ստրուկը 
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հհհց ահորոյմահակահհ է ուցում, հա միաւհ րոհակււցակահհ Է 
հասկանամ, հահ րարոյակահաբյահ մհք, հա ււի|ւու։1, իհչս|հո հա(ւ 
ւաււոււէ է աոահց հրրհրահցհհրի, միհշ |ւ խորր, մին՝ |ւ ցավ, միհ> ի 
քփվահցաբյուհ,- հրա շատ, բաբհված էւււււււսւււ|ւււք;լւ զրզովամ է 
։7քցհվա1|ահ(։7սշակի »ւհւէ, որր, լաա հր1ա!րբիհ, ժխտում է ււաաա- 
սրււհբր: Տաոսոցահբի (ւահւք 1*ււ| բհրահավաաաթյահր՝ լաա էաբւահ 
արիաոոկրաաակահ րարոյակահաբ յահ |ո1| կհցվածր, հվազ չափով 
«.է։ որ մ սահ ակից է աորակհհրի վհրջիհ մհծ ասրաաւմրաբաւհ ծազ- 
մահը, որհ ււ1|ւււ|հ| է ."իրահսիակահ հ1<ցաւիո|սաբյամր:

47.

Ոհ|ւ միայն հրկրի հրհսիհ միհչհ այժմ 1||ահա1|ահ քցացարաբ՞ 
յահհ Լ՜ քաւյահվե|, մհհբ այհ կապված հհը ցտհամ 1.ր1.ր վաահցա- 
ւԼսր ցիհաիկակահ հշահակամհհրի Ոհա. մհհաբյահ, ււ|աս 1ւ սհոա- 
1|Սւհ ժուժկւպուբյահ,- բայց աոահց ււլւ այաոհց վււաահաբյամր հնա
րավոր |)էհ1ցւ որոշհ|՝ իհչհ է պաահաո, իհչհ է Ոհահահբ 1ւ բև այս- 
տհց արցյոբ լւհւ|հահ|աա|հււ 1|աս| զոյաբյահ ահի պաամաոի 1ւ հհ- 
ա1ւահ|)ի միջհ: Վհրջիհ կսակածի իրավունը մհզ ա|հ հահգամահըհ 
է աա||ա, Ո|ւ իհչպհս ւ|ւսձքւհհի, այնպես է| րհաասահ Ժոցովարցհերի 
ւ1ոա այց ջցագարաբյահ ամեհակահոհավոր ախաահիշհերի բվին 
պատկանում է հահ ամհհահահկարծակահ ցհխսպայհ հեշաասի- 
րությյպհը, որը հետո, նույհըահ հանկարծական, ւ|ա|ւււ|ամ է ւաւ|ււՐ- 
|ւււււ|ւսր|91սւհ ջցաձգաբյահ ե աշխարհի ա կամբի ժխամահ. բե՛ ա- 
աււջիհլւ 1ւ բհ՞ հրկրորցը բհրհււ Ո|ա|հս ցիմակավորված ընկնավո
րություն հհ բտցատրհ|ի: Բայց ուրիշ ոչ մի աեց չպհտը է բացա- 
արաթյուննհրից ավհ|ի շատ ձհսնպահ մհա|, բահ այտոհւ|. մինչ 
այժմ ոչ մի ա|սւ|ի շարքը ահմաաբյահ 1ւ սնահավատությունների 
այսպիսի աուաոության չի բարձրացեի ոչ մեկը, թվամ է, մ|ւնչհ օրււ 
մարցկանց, նույնիսկ փիլիսոփաներին սւ ւ| !■ | ի չի հհաաբրբրե|,- 
թհրհս արց են Ժամահա1|հ է այցաեց մի բիչ սաոհ|, զգուշության 
սովորեի աւ|Ւ*|ի |աւ| է՝ հայացըը շրջեի շրջվել: - Դհո վերջին փի- 
|իսոփայության' շոպհնհաաերյանի Ոհաիհ ււ||ահամ կանգնած է, 
գրեթե որս|հււ իհբհիհ խնցիր, կրոնական ճգնաժամի 1ւ գարթոնրի 
այց ւացաաւիհ|ի հարցա1|ահ հշահը: Ինչպես է հնարավոր կամբի 
Ժխտումը, ինչպես է քւհարաւ|որ սուրբը,- ււա էր, րաո երևույթին, այհ 
հայւցը, որով Շոպենհաաերն սկսեց իր վվւ||աովւայա1|ահ գործու
նեությունը: Եվ արց |ա1րո1|ահ շոպենհաաերյան հետհոցականաբ- 
յուհ էր, որ հրա ամենահամոգված համախոհը (բերես հահ վերջինը, 
ինչ Գերմանիային է վհրարհրամ-), այհ է' Օփխարց Վագներր, սհ- 
վւա1րււհ աոհցծացործա1|ահ գործունեությանը հ1.հց այր|ահց հ| ա- 
վարահց հ ի ցհմււ Կահցրիի ի վերջո ցհո րհմ հանեց այց սարաս- 
փե|ի ու հավերժական տիպր, է1թ6 իր |ա1|ա1րոհ ցհմրով. այն
հ ա յհ Ժամահա1|, հրր Եվրոպայի գրեթե րւցւցւ Լր1|րհհրի հոգեբայժ- 
հհրհ աոիթ ահ 1վւհ հրահ մոա|մ|ից ուաււմհաււիրհ|ա, ամհհար, որ- 
աեց 1|րոհա1րււհ $>ցացարաբւահր- կամ, իհ ւ̂ցհո հո հմ ցա ահվա- 
համ' «կրոհական էաբյահր»,- որս|Ւ.ս «ւիրկաբյահ րահակ» |ցւ վհր- 
քիհ համահարակայիհ րոհկամր հ հրրհ արհց: - Բայց հբէ< մ1<հբ 
մՒ.(| հարց աահր, բէ« իհչհ էր, |ակաո|1ա, սրրի ււցջ հրհայբի մհք
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itijt)«i|hu iiiiiuin|il| filiuunppppniil pnpip nunmuiGhp|i li duufiu(iiul|fihp|i 
duipi)lguGg, |»(i*M։|hu Gnili ։|i|»||uim|mifihp|։fi,- mupii qui, uiGlpimlpu6, 
fipui?p|t' GpiuG Ipipuf) i|mij|G b, ։uju|iGpG՝ fiui^uinpni|»]n։CCLph uiG- 
if }i2 in 11 uiG fiiu^npn tu^iuGni p jn iC  p, finqni pmpiqumjhu fi ui 11 in r| |ip 

qGuifuinni|ui6 i||niml|G tipji fiuipnpnwilpiiGmppnGp. mjinnhq uil|r«niii|in 
Ipiip&nuf b|iG, pli « i|min iluipqmg» iI|mjGqnid|ig «unipp», |im| ։Ti։ipt| 
Ipnnuigi{}il <Vjui|u I||iG PniqhpuiGmpjmGG mju l|hntmli fiun|uiphlpnpjuiG 
hGpuiplp|hg. qui niuHi uilpiiGfiiif ujjG npmn(nnnm| % lii)m i|t np uijG pm- 
pnjuilpiiGnipjiuG |n|wuiGmpjniGG bp liGpiuplpJmil, np uijG |iGpp uip- 
dhpGhp|i puipnjuilpnG Pmilpni)pmpmiGGIip|iG hp fiim jiu inm d, li uijq 
PmilpnqpmpjniGGhpp inhuGmd, Ipiipqnid, ilLI|Gmif hp inhpinn|i U 
qnp6|i i|mimmiilpnG i||)(iuil||i dhp' Gui|mini|hu uijG iiijGinht) qGh|ni|!- 
hGsu|hu: «^pui^pp» |vil| iHiliGiiipiiiGnipjiuG n|uui'j: fiuiGum|ipnipjuiG 

phpmpjmTi:-

48.

ffrijniil b, ph |uiin|iGuilpnG mimuuiGhp|iG |iphGg lpupn||il|iupjniGG 
un|h||i GhppGum|hu b lpimp|iuft, puiG ilhq' fiu)iiig)iG lip|m , nt|? pp|ui- 
mnGhinpjniGG fifi>iHuiGpmujPju. li np, niiinlnnptup, iiiGfinii|unnnipjniGp 
!{Uipn||ilpnlpnG hpljpGIipnuf |iGs-np ri|niiGqmuniiG uiq puiG b G ûiGui- 
Ipnd, puiG pnqnpuilpnGGhpnuI - nqG b' ii|i mhuml| pGqi|qnnl num- 
uui]|i nqm qhil, iI|iG՝qGn uijG ilhq limn mi|h||i ^iiiin ijhpmquipft t  
ghujli nuinimij|i nq|iG (lpnif nqm puiguilpnpnpuuGp-): IfliGp' 
g|)Ghpii, uiGlpiinlpii5 ul.pnnl liGp piuppnipnumlpuG nunmiuGhp|ig, |։Gs|« 
liplinul t  GmIt l|pnG|i dhp odiin|m6mpjniG|ig. ilhGp GpuiGnij ijuiui 
hGp odun|nib: <bmplpni|np h pniguinh| l|li|inhp|iG, npnGp GnijGuihn 
fijn in| Ji fini] 5uinuqhg|iG ^jnni|iiinid pp|niinnGhnilpnG i|uipiul||i pG- 
qniGumG Pnmfuip.- 3)pniGu|miun։I pp|nnnnGhuilpiiG |u|hm|p, |)G^pui- 
Gin) np uijG |nl| *iqnui|iu|i qdqmjG tupliG tp pmj| inm||iu, 6uii|lpfiuG 
fmmnn|: hTi% nipuimumjnp pmphupinm hG illqi (ini<>iiil||iG GnijG|ml| 
qlin uiji) i|hpp|iG ^piuGn|iuilpiiG phpmfuinlnnnGhpp, Gph GpmGg 6mq- 
dniG dh$> |iG՝-np Nun|im| l|h|liunlpiiG inpjni'G Ipn: hTi> lpnpn||il|iiilpuG, 
|>Tis n՝qhpiIuiGuilpuG I; pmpmd d(iq din if nip Oqjnimn GnGmfi Guium- 
piulpiiq|immpjmGp՝ pGmqqGhp|i |ip Gnmll.uilpuG inpunliiipujGnipjuiifp: 
hTi  ̂ (i|iqi||nnmlpnG b pmpniil rT)np-n*njui||i tujtj ii|ipuiumG ru |uh|np 
։ i|il|hpnGp՝ UhGin-Pjm|p, fiuilpnniul| (i|iqi||HnnilpuGmpjuiG fiuiGi)hii| |ip 
ni|? p^GmnmpjuiG: h»i| GnuG|ml| bnGGinn PbhGmGp. |iTl̂  niGiInnnsh||i 
b fiGsmil dhq' Pnnni|uig|iGhp|ui fiiinliiip, uij[i]u||ui|i il|i fhhGuiG|i |miupp, 
rnd u111H11» Gmpp il|i fuluimnni) f)hf>miii||i m tlpunj։ u|ipnq finq|tG ui- 
ilhG uil|Gpmpp riiin|uiiiuipml|^timpiniC|ig fiuiGnnl b nnIhGui>Gs|iG Ijpn- 
GnilpnG n|i |iuprml: (‘ uii|uilpnG b Gpm Pilunli|ig l|pl|Gh| uiju ufipniG 
GuiluuniniumppnGGhpp,- li |i upinnuiii)uuiG |i’Gn >mpmpjn։G, Ji’Gn umI- 
pnipmnii|niGinpjniG b JnilpinG pnipiApniGnid ilhp fiiui|uiGmpmp upu- 
Ipun ti|ipmG li mi|li||i |u|imn, unG b' qlipdiuGmlpiiG finqmil. - «diSOHS
done hardiment que la religion est un produit de I’homm e normal, que 
I’hom m e est le plus dans le vrai quand il est le plus religieux et 
le plus assure՛ d ’une destinee infinie... C ’est quand il est bon qu ’il 
veut que la vertu corresponde a' un ordre eternel, c ’est quand il 
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contemple les choses d ’une manie're de’sinte resse e qu ’il trouve la 
mort re voltante at absurde. Comment ne pas supposer que Cast dans 
ces moments-la', que Ihomme voit le mieux?»... Ա յս նախացա- 
unip|niGGhpG |ul ունկերին li mu| սրությունն երին այնքան 
հակոտնյա hG, np, երբ hit gpuiGp qmui, զայրույթի աոաջին 
սրտթկամոկ Ifnrjp|i գրեցի «la niaiserie religieuse par 
excellence! 31»,- |ակ կերջին upmpipm»in| նույնիսկ սիրեցի՜ 
gpuiGp, այց նաիւացասությաննհրր' նրանց զքխիվայր շրջկած 
ճշմարտությամբ: Այնբա՜ն հրաշսցի Է, այնքա՜ն շոյիչ pn
սեկսսկան հակոտնյաներն ունենաք:

49.

Այն, |»նչ հին հույների կրոնականության մեջ զարմանք է հարու
ցում, չափազանց քիաոատ երախտագիտությանն է, npG այց կրոնա
կանությունն է հեցում- այց iliupgni niiiii ազնկական տեսակ է, 
npG այցպե՜ս է բնության I։ կյանքի ցեմ կանգնում: - Աւ|ե|ի ուշ, 
hpp խաժամուժն է Հունաստանում զերակշոաթյան հասնում, ՛կախը 
նաէւ կրոնի մեջ է գերիշխում, ե նախասրսարսւստկում bp քրիսստ- 
GhnipjniGp:-

50.

Աաոծո հւււնցեսք կիրրր. գոյության ունեն gpui գեցջկական, ան- 
կեցծ ե uiGhphu տեսակներր, ինչպես 1.ութերինր,- ոցջ բոցորակա- 
նաթյանր qniplf է հարակային delicatezza-ից'. Այց կրքի մեջ քինամ է 
ար1ւե| յան մոքեգնաթյուն, ինչպես հանարժանի շնորհի կամ մեծար- 
ման արժանացած սարակի linin, օրինակ, Օգոաոինոսի, որին կիրա- 
կորականորեն ւցակաաոմ է շարժսաեի 1ւ կրրեքկւ ամեն ագնկակա- 
նություն: Նրանում |ինամ է 1րսնացի քնքշության 1ւ տսցսիանք, որ 
ամոթխածորեն ու անտեցյակ ghuf|iuni0mysticaetphysica32 է մցկամ, 
|։նչս|ես տիկին ցե Գայոնի մոտ: Շատ gl.igpl.pnnt այն րակականին 
գարմանսցիորեն երեան է զսցիս ւցսցես ացջկա կամ սրատսնա սե- 
ոական հասունացման ծպտում, երբեմն նույնիսկ ւցաոակած օրիոր- 
ցի ջցային նոսրս, ինչպես նա1ւ ւցսցես նրա կերջին ւիաոամոքաթյու- 
նր.- եկեւ|եցին մի անզամ >է, որ նման ցեպրերամ կնոջը սարր է 
հայտարարեք:

51.

Մինչե այժմ ասենահզւցւ մարցի1| ցեոես ակնածությամբ խո- 
նարհկեք են սրբի աոջե, nfiigl.u ինքնազսպման ա գիտակցկած ծայ- 
րահեց qfitftuGpի աոեցծկածի. GfuuGp ինչու՞ են |սոնարհկե|: Նքսսնք 
նրա մեջ,- ասես նրա հյածկած ու խցմակ տեսքի հարցական նշանի 
հեսմոոմ,- կոահե| են qhfuuqiuGgng աժր, որն այցւցիսի զացման 
կրա կամեցեք է կւպւձՒ.| իրեն, կամքի աժր, որում նրանք սեկաւկան 
աժն ու տիրերս համայքն են կ|ւկին ճանաչեք ե կաքտցացեք են հար- 
qh| այն. սլցկւն հարզեքոկ' նքոսնր իրենց մեջ եցած ինչ-որ քան են 4
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П11111 q է«I: Ասան ։m|h|uigpiuft, np upp|i mhupp GpuiGg կասկած է 
fihp f̂i^h|. (J)uiniSuifi, հակււփնակսւնուբյան նման ահոհ|իուբյան fil.fig 
տյնււ|1<ս չհն Aqmnii!՝ wijmi|hu Լին uiiiniif Ij fiuipgGniil GpmGp |։phGg: 
Գյաւ Пшiiinp phplm ինչ-np fi|»iip l|iu, illunfiqmifunG մհծ i|iiiinfiq, 
np|if« Ci qfi 1111 pi 11 q p p, f̂inpfi|n| |ip puipmG |iinpfip»]UiinniGhp|i m այցհ|ու- 
Пlip|i, fiun|iuGmpuip, un|li||i |un| l; |ipui(|hl|: If"|i |шшрт|, i։ip|n։։ipfi|i 
firj npft !■ p p upp|i աոաջ if ի ft up iiiiipiniii|i Լին tini| npin if, fipmfip Gup 
if ի ւա) I; |ifi կոահտմ, oinuip, qhnliu ծնկի չ|>հ|ո|ած մի բշնամու.- uni] 
« Ipiufp urn |n|։mifimpini(ifi» Lp, up fJpuifig iiin|nipiiif Up Ipufiq աոնհ| 
upp|i I)tiif: 'lipmfip ujliinp U ПшрдшфпрД1фП (ipuifi:-

52.

<Uphuilpnfi «Հին ԿտակաԸանամ», տստփււծտփն uipquipnipjuiG 
մ uni ին այւլ qppnuf այնպիսի ршрЛр n(i|i if nipt] |il|, |iphp ու |unuphp 
կան, np նանակտն li հնւլկական qpnn|np tupi|liinnp Пpin lpn|pp qGli- 
|iu ոչինչ տանի: 1Гшр|) ||ш|ит| ш ml|GuiftnipjunIp Լ IpuGqGnni այւլ 
infillЬ|ի р||||прП1<р|) աոջն այն ршПի, ինչ մի Ժամանակ i!uipi]G է 
հւլհ|, li հին ւԱսիաւի ու Gpin աոաջ մւ]ւ|ած pbpuHpiqյակի4 Եւ||ւոպայի 
մասին, npp ւԱսիսսի նանւ)հս| անպայման «մւպպտ աոաջսոլիմաբ- 
jmGp» Ipnql«Gnip նշանակհ|, iii|iiinp |iiiifil<pni) Ա նամակւ|ում: Ւ»Пиip11h, 
mj ինրլւ լոկ inlpup ձհոնաւտւն |ւնաանի 1|ննւ)ւսն|ւ Ա ա |ոկ Ընտանի 
կ1ւնւլանւււ պանանջնհԸ q|un|i (մ Up miuopi|m 11 p pu ։ 11 ն h p ի նման, 
«կ|ւբոււ|» pp|uunnG հաթյան pp|niinnGjuiGhp|iG Լ| ւ||ււսնl«pp qpuift - ), 
նա այւլ սո|հ|աւկնհ|փ մհջ ոչ l|quipiIiuGiu, ոչ հ|, աոսո|հ| եււ, կւլաո- 
ն ան ա Հին Կսաւկսւ|աւնի պատմաոած p ա ւ| ւո1|ւոն ու բձ>ււն р фпрДш- 
ршр Ա «մ lift ի» ա «ւիո))|փ» ահսակհտից-. Гшп| անական է, np նա 
‘imp humilpupuiGp, ntpipifuift tup ւ սւն q|ippp, ւլհո աւ|հ|ի մոտ ՕամւպՓ 
|ip պափն (ն|ւանամ շատ puiG կա uipquip, pfipnip, pntp ni|innun|np|i 
li upn(i:up finq|iGlip)i Ппифд): IKjq 'imp 1 iimulpupuiGp՝ pnpip նկաաա- 
n inւքնl*pm| մաշուկի սոկոկոյի մի ահսակ, Հին Կտակարանի նհա մի 
qpp|i մհջ աանձւ|ած անհնա|, npu|hu «1Լստփսծաշանչ», Ո|ա|հււ 
«ինpGին q|ippp»,- սա phpliu մհծսպոսն fiiiiGqqGinpյունն m «finqni 
ւ|հմ ilhqpfi» h, npp qpinlpuG Եփսւպան ունի |ip |ui|(«|i i|pui:

53.

1»նչւս այսօր uiph)iqi?:~ «Հայրն» l К111 nft ո մհջ հիմն iiii|npiini{hti 
fihppi|uift Ա. նույն l|hpii| «i|unnun|npp» li «fmnnnigni|p»: Հհ|ւրւ|ած Է 
նան նpin «սոլատ Ipinfpp». նա չ|ւ |աոմ, li hph լut.p Էյ, համհնայն 
qhupi չէր Ipupnqւսնա oqGհլ: IkifliGսււ|niinp4 նա սահս անրքոլանակ 
է հստակ Пш t| np I) ւ| հ ւ ու. նա մբսպնհ՜յ է, ինչ հ:- Ш1ш այն, |ւնչ հս 
Ուււ|ւոնաphph| l.if, npujhii hi|pniipiilpiiG բհ|պմի անկման պաամստ, 
pmqifiiiti||ui|i qpmjgGhp|ig, fiiupr)Gh|ui|, պատւտւխաննհրր |uh|m|. ինձ 
pi|nnl U, np phli IjpnGiulpuG րնսպւլր firpip ամի մհջ է,- puijg 
|ււս|սսնկ անւ|ummPiiupjuiup հհնց piijuuniiilpuG pաւ|iiipiupniifp ifhp- 
ժամ U:
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54.

Իււ1| իէյշ֊ է տնում, puni հաթյան, ոգջ GnpniqnijG ւ|փ||աուիայւոթ- 
jtnGp: ։է-եկսւ|ոււից ի i|l.p,- li այն ե| սււ|ե|ի |ւ fit. է) и I l|ii Gpni, թան ն|աւ 
0|ւ|ւնւււ1|ին հ1.նւ|1ւ|ա|,- pii|np ւ|ւի||աոփանե|ւի կոգմից մահոոիւտո է 
կասաւ|ո(ւոմ հոգա հին հաոկացաթյան փոս, ենթակայի ու աւսգտգ- 
յոգի հւոււկացությւոննե|ւի թննագատւոթյան uil.npm|,<- այն է՝ մահա- 
ւիւգւո բւփաաւնհական ւ|ա|ւգոոէ|1.աաթյան հիմնական նա|ոագ|ոոգի 
ւ||աւ: 'imp i|i|i||nint|iiujnipjniGp, iipii|t.u (ւ'անա՝ոգական-աեոական 
թՒւ|աւՈաւ|աաաթյան, ршршП թհ ршдшГшмш, հակաթթիսսւոն հա
կան է, թ1<1ւ, աւ|հ||ւ Gmpp ականյնելփ fiiinltup ասած, այն ամենեին 
հ| Ոակա1||։ոնական շ֊Լ: էհյսին|)ն' ւէ|ւ ժամանակ «հոգան» հաւ|ատամ 
Լին, ին՝ո|Ււ11 phpinl|iuGinpjtiiGլւ li թելոոկանական ենթակային հին 
հաւ|ատամ. աաոմ հին' «l;n»-p պայման հ, «մտածամ hit»-p шип* 
լագյոգ Է1ւ պայմանական,- մոոոծոգությւոնթ գպւծոգաթւան հ, np|i 
համսգւ պևտթ հ ստածւ|ի nplil. ենթակա, ոլւպես պաանաո: t7 i| ահա 
qnipiIniGp|i ալւժանի համաոաթյամթ ու իւոթամանկաթյամթ ոկսեցին 
ւիպւձել, թհ հնiiipnn|rip 'հ* mjq ցանցից qtnpn qni|,- ph inpqjnp fnu- 
կաոակլւ (i|r*in ՝hp ||>նի' «մտածում 1.1»»' պայման, «Ե11»' պայմա- 
նական. «է7ո»-ն, tnpliiiG, (ոկ համագ|սոթյան h, npp բան unnuftn- 
ipnpnnG միքոցւս| հ uipi|nid: Կանտթ, ршм հաթյան, niqniit hp m- 
պացացե|, np ենթակայից ե|նե|ւո|' 1<նթական ՝ի Ipnpnr) ապացաց- 
ւ|1ւի- ինչուու G in li inniupIpnG. ենթակայի թւ{ացյա| գոյության, in- 
թեմն' «հոգա» գոյության GGnipiin|npnipjniGp GpniG qrngh մ|ոսւ չհ, 
up oiinnp hp, այն n|unpp, np f.pt|p|i i|pin nipqliG մի անգամ գոյութ
յուն հ ւոն1.ցհ| պսգես 'Լեգանաայի է|ւի|իաո|աւյւոթոոն էւ ահոե|ի աժ 
ան 1*1̂ :

5 5 .

Գոյության անի կլանական գաժանաթյան iit.fl մի սանգւոգթ՝ 
թագամ ւււաոի(ւաննե|ոո|. լուոց ւ||ոոնցից կւպւ1ա|ոոգույննե|ւլւ ե|ւելւն 
են: IՐի ժամանակ ի|ւենց ասածան՛ մւււյո|կունց l.jiG գոհսւ|>ե|սոմ, 
թելմւո filiGg այնպ|աինե|փն, ամ ամենա^աան հին ո|գաւմ,- npniG են 
ւ|ե|աւթե|ոոմ աոաքնեկնե|ւի գոհու|<ե|սոթյաննե|ւց pn|iip նաիւապատ- 
մական կ|ւոննե|ււոմ, ինչպես fiiuli S|ij>l.p|ini 11 կայiit.p qnfniiphpinp- 
irnfip Կաո||փ Ipiqin l)*|ippnij|i անոափոմ' հոոմեական pii|np niGuip- 
|ու(;իգմնե|փց այգ ամենաոու|ոոաիե|ին: Ա.յնահետ1ւ, մւպպկւոթյան 
լոպտյակտն գւպոսՀգւք անում, ի|ւենրյ աստծուն գոհաթե|ւամ հին ամե- 
նոոոժեգ pGniqqfihpp, np անեին՛, ի|ւենց «pOmpjniGp». այս աոնա- 
կան հ|ւ(ո|ան|)|ւ ւիոո|ւոմ h (ւգնուկյացնելփ աուկու|ի հայացթում' այգ 
ււգե4 ւ՚տ»|"ւծ «հտկտյ՚նականնե|փ»: • Սւ|ւ̂ էււ11|Ւ.ււ, h| |iTix hp մնամ գո- 
հ 111 լ • li լ 11< I ո I. մալւգ մի op ի ւ|ե|ւջո չպիտի" սգջ մ|ււիթոգոսկան|ւ, шпр- 
pp, կենսգսպգւ, րո|ք fiinjnp, pnipinG նե|»գսոնաթյտն, գսգիթ hpni- 
նաթյաննե|ւի 1ւ ոգոլւո|ււոթյուննե|ւի հանգեո| ոգջ (inn|uiniji qnfnuph- 
|>ե|ւ, մոգւգ չպեսգ) I; հենց իլւեն՝ 1հսսւծւսն գււհա|ժ«|ւե|ւ li, |ip հանգեպ
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i)uiduiGnipjmG|ig, piupp, հիմարաբյանր, ծանրը, (սսկատազիրր, Ո- 
չինչր ււ|սւշահ|ւ: Աստծուն ցոհսւրհրե| Ոչնչի համար' վերջին quidiii- 
GmpjuiG այս տարիմաստային խորհրդածեսն է մնացե| uijG սերրն- 
nl»G, npp հիմա է բարձրանամ. մենք pn|npu այց մասին mpt|hG ինչ- 
np pmG ցիտենք:

56.

Ու|, ինձ նման, ինչ-np սաեցծվածային տենչանքով hplpup 
ftqmh| է հոռետեսությանը iljiG^U հատակը քննհ| li u i j G uiqunniu- 
qph| կիսաքրիստոն հական, կիսացերմսւնական նեցաթյանից m 
միամտությունից, npni( u i j G այս հարյուրամյակում ի վերջո ներկա- 
juigphg իրեն, այն է4 շոսլհնհաուերյան վփ|իսովաւյության կերպա
րանքով, ni| } и 11 {i и и I h и մի անգամ uiii|iiul|iiiG ni qhpuiu|iuil|iuG աչ- 
pm| Guijh| է pn|np nGuipim|up ւ1ւոածh|iul|hpii|hp|ig այց ամենաաշ- 
խսւրհժխտոցսւկանից Ghpu m Guijh| է վերնից' pmpnig li չարից ան- 
i)|iG li in 11 li и ոչ բարոյականության բոնացատիչ թովչանքի in gGnp- 
p|i մեջ, ինչպես Բուցցան (pin! Շոպհնհաուհրը-, Gui i)puiGmj |iul| 
թեքես, uinuiGg np |iGpp իրականում i)in IfUiiThGnip, աչքերը հակա- 
nuil| իցեւպի fiunluip է բացել' ամհնատաքարյուն, uiiIhGiul|hGuuilpuG 
ni ամենաաշխարհհաստատական մարդու իցեւպի, մարց, npp ոչ 
միայն uni|npli| է գոհանալ m հաշտ iini|ph| Gpui հետ, ինչը երլել h 
li Ipu, и li 111 i|ui, այնպես, ինչպես եւյե| է ե կա, Gnp|ig է ոպում 
ունենալ, հավիտյան и П m ւ|J im h G |ւց, անհագորեն da Capo3'* զոչե|ով, Ո չ  

միայն liphG, այլն ոցջ ներկայացմանը li հանցեսին, li ոչ միայն 
հանցեսին, այլ pinn էության GpuiG, ում հենց fmiplpnijnp է այց fiuiG- 
ցեսը - li ni( հարկավոր է ցարձնամ այն, քունգի GpuiG անցացաք 
Giupl|uii|np է ինքը- li fimplpiujnp է ցարձնամ իրեն:- - Ինչպես: Եւ| 
մի ph иա' circulus vitiosus deus35 չէ:-

57.

iruipijm Gnqlmp նայվածքի ni inhuGh|m աժի հետ մեկտեղ հե- 
nmG li սահս ph տարածությանն է| է ամամ Gpiu շարջբւցորը. Gpui 
աշխարհն աւ|ե||ւ |unpG է ցասնում, qGui|ni( GnpiuGnp ասացեր, միշտ 
Gup աոեցծվածներ ա պատկերներ են բացվում Gpui տեսողությանը: 
Թհլմւս այն ամենը, |ւնչ|ւ ijpui finqlnip սւչքն իր սրամտությանն ni 
խորամտությանն է t|iupdhgph|, հենց առիթ է Ւ.ւլե| Gpui փււրժմտն 
համար, խաղի աոարկսւ, ման ակն երի ու մանկամիւոների բան: 
Թհր1ւս սւմհնսւքաւնւյ|աաւ|որ հասկացությունները, որի համար ամե
նաշատն են u|uijpuiph| ու inuiiiuiu|h|, «Աստված» 1ւ «մեցք» հաս
կացությունները, մի օր tlhq pijuiG ոչ աւ|հ|ի կար1ւոր, քան ծեր մար- 
ւ)ո։ն' մանկան |uuii]ui||ipp կամ մանկան дип|р,- ու այւլժամ phpliu 
«ծհր մարւլր» ցարձյսւ| ուրիշ |սuii|Ui||ip|i li ուրիշ ցավի կարիք ա-
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հհՕսւ,- Ь Օտ է||ւ րաւ|ականաչսսի հրհխա t)inpn l|qui, հաւ|հրժա-
IfiuTi hph|iiiu:

58.

*Ы|шш||шЪ է, ph |iiilpiil|inG lipnGnilpiiG կյանրի համար (li ph' 
|iGpGuiqGGiIiuG fipiu iSuifi pni*| իւոսւ1|ւււ1իՈ աշխատանքի, ph* այն 
рПрш? uiG|iinm|mpjuiG, npp «шцпрр» է կոչփսմ li |iphG|ig ibmiu- 
IpiiG ill1 ii|iii։npniiiimiilpiiiInipjniG I: նհրկայացնամ «Աււտծս qui|pu- 
տյան» համար) ինչքան iiipiiiinp|iG պարապության կամ կիււապա- 
puiupupjniG է niupl|iiii|npt hu Glpuin|i niGhif ilinpnip իււ]նւս| պարա
պությանը, փւպնջական, տոհմական, np|iG |p|n| |unpp չէ արիտոո- 
l|ppuiinnilpiiG mjG զգացումը, np սո|ււաւոանրր ապականում է,- այ- 
n|iGpG՝ iimnpuigGiml է հոգի ni մարմին: Եւ| np, fihuiliiiipiiip, ժամա
նակակից, սպմկոտ, ժամանակը (pup չկորցնւպ, |iphGru| հպարտ, 
in|tiilnipttipitip հպարտ աշխատասիրությանը iui|li||iG, piuG մնացյւպ 
uuIhG ինչը, GhGg «անհափտոաթյան» է պաւււոիարակամ m նսփւա- 
iipuinpuiiiinnul: Նրանց միջ1ւ, m|php, op|iGiul|, այժմ Դհրմանիայամ 
կրոնից մի կոտ! քաշփսծ hG uiu|pnut, hu «ագաւոամաաթյան» uiGnq 
qiuGtuquiG ւոհսսւկի til ծագման մւպպիկ հմ quiGiud, puijg ամհնից 
աոաջ piuqniif աւնպիսինհրի, npnGg ilnin in̂ |n itiifiiuii|ifinip штП p, 
iihpGi)h-uh|iniGi), l||inGudpiiG pGuiqqGhpp ոչնչացրհ| է. այնպհս np 
GpuiGp uii|lui |uiuptin չզիահն' ինչի fiuiiluip hG iqhinp կրոննհրը, ru 
միայն ինչ-iip ptup qiupiFiuGpiu| GpiuGg աոկայաթյանն hG աշխար- 
Ппп! in и h li գրանցում: flipuiGp uipqhG piui|iidpuG|iG ծանրարհոնւ|ած 
hG qqnuT իրհնց' uijq քաջարի մւպպիկ, li՛ իրհնց գործհրա|, h |iphGg 
pun| ական ու fa puGG hpinl, է| չսւսած «Пш jpliG|ip ի», թհրթհրի ու «ըն- 
iiiuiGհկւսն upupinuii|npnipjiuGGh|i|i» մասին. թփսմ է՝ GpuiGg կքանի 
համար ամհնհին ժամանակ չի մնամ, մանաւ|անպ up նրանց ПипТшр 
iuGpuigiinnph||i է մնում, ph puiGG այււահւ| ինչի" մասին է՝ նոր մի 
Փ՛րծի՞ ph մի Gnp րաւ|ականաթյան,- որու|քւ1ււո1ւ անհնարին է, ասում 
hG G|iuiGp իրհնց, հկՒպհցի qGiiq' սրպպապհս |ւսւ| տրամսպրաթ- 
||ււնւ| ւիչացնհ|1Ա քւամաի: Նրանք ամհն1ւին է| կրոնական արարո- 
ւրսթյանն հրի թշնամի չհն. hph որոշ i| hiqpհրա մ, սահնք' պհաաթ- 
յան կւպմից, պահանջւ|ամ է մաււնա1|ց1ւ| նման ւպսպսպաթյաննՒւրի, 
шири GpuiGp անում հն, ինչ պահանջ ւ| ու մ է, ինչպես որ այւյպհս 
շատ ի ան հն անում,- համրհրասսպւ ու համհւսո ||՚ջաթյամր li in
i'անց մհծ nhiniuppp|inipjiuG ու անրաւ|ականաթյան.- GpiuGp պրա
նից չաւիագանց մի կոպմ հ ւ|Ո1|սւ հն աս|րում, npii|huqի նման рш- 
ն) I p li մ իրհնց մհջ կորք մ կամ պհմ | ին հն. 1 Լ. յ i| անսսսրրհրնհրի p ւ| ին 
է պատկանում այսօր միջին 1|ւսսհրի գհրմանական րւպոքականնհրի 
մհծ մաոր, հաակապհս աշխատանքային hniuqhnni| |ցւ|ած խոշոր 
inn li три յ կ ան կհնտրոննհրամ հ ման ապարհային fuuGqni յցնհրու մ. 
ն մ ան աս|հււ ւոշխատասհր զիան ա1րււնն հրի մհծ մաււր ու համւպււա- 
րանակտն ո»)9 կագմր (րացտուսթւամր աաւււ|ածարաննհրի, որոնց 
գոյությունն ա հնարաւ|որաթյանր նհնց այւ|ւոհւ| հոգհրսւնին գնւպա| 
շատացայ ա գնւպա| աւ|հ|ի նուրր աոհւ|ծւ|ածնհր է. ււաւ||ա | ու Л հ յ ու): 
1՝-արհպաշ;ս կամ նույնիսկ աակ հկհւ|հցական մւպպիկ հագփւպհպ

53



1.G приւււ1|1ւ|ոււր]0ուiT, ph ինչրան puip|i Ipudp, t|iii|il«||i է սա1.|' կտ- 
iIuijurtpuG Ipudp Լ uijdit fiuipl|ini|мр, np ql.pduiGuiy|i q|iinGuilpuGp 
(՛արջ i|hpi(iphpt|ի l|pnG|t |uGi)p|iG. fipin ni|? uipGIimnp (li |iGsu|liu iiiii- 
t(hg, uipfihuuuui|npuilpuG ui;»|uuunuiu|ipnipjniGp, np|։G GpuiG |ip dui- 
tluiG սւկւսկից |u|ii|(t'G L upupinun|nphpGniu) GpuiG Guilpuil h կրոհի 
Glpumduulp qhpuiquiGgni|, qpl<|.» 1* puiplafinr)|i qi| uippGnipjuiG, np|iG 
l«p p li lift plipli d|i p in n iiifipiiifi p L |uuinGi|niu ոււ|1]ւ|տծ nqm « 111П- 
tfuippnipjuiG» qhil, npp Gui liGpmi)pimI L unIhGiuphp, mp |iphfi9 
qlinliii 1ւկհւ|1.ցու lpu|iIGuil||tg LG fiuiuuipnnl: (b|unGuilpnG|iG d|»uijG 
upuuuImptuiG oqGmppmlp I. fim n̂q ։| in iT (mpl.iIG՝ ոչ |ip uiG5GmlpiiG 
փորձիր) li|Gli|hi|) l|pnfiTit*p|i П111 fi 1 յ11111 uil|Guiftui||i |p?nipjuiG li (iG -̂np 
ւ(1ւհհ|ւոտ fimpquiGp|i fimuGti|. puug liph (ipin qquigmilp GpuiGg fiinG- 
i]liU| (i n Г1' I u 111 է. pm|i I m mq }unn I ifi uiuin|i()iuG|i L piupftpuiGunf, П111- 
ifl.GuuG qliiipi Gui uiGauidp ոչ iT|i puiq չի limnl.Gmii GpuiG, |iĜ p 
I)hn npiqliii U|hi]hq|i Ipinf puiphupu^innipimG qmnipjniG niG|i. pl.pliu 
fimlpiin uil|p: Գործհակահ uiGunupplipmpmiGp l|puGuilpuG puiGl.p|>
riuiGi)Lii|, npnnl Gui Mii|l.| 111 q minn|uupmlp{h| I;, (ipm tlhp um|npui- 
puip iimp||uluigi|niil L qqm;>uii|npnipj|UiG li nuippmpuuG, npp i| 111)11 h- 
GnnI I. l|pnGuilpuG tluipqlpuGg iu pu 1 fiI• p11 Ghm ;u|u|li|nip. m plipliu 
Gpui fiiuGI)nipc)nt|uilpiifiinpiutfi li iIuipi|lpiij|GnipuuG fil.Gg |unpmpjniGG 
L, npp GpuiG fipuulunimi h |uni 11 un|ili| mjG iinip uii|hinun|iG i||i(iiiil||ig( 
npp fiiufiI)nipd 111 iIG |iGpG L |ip Pil.iii plipnnl:- (SmpuipuiGqmp dunlui- 
Guilj upupquiiItnmpjiuG |ip iil.i|imlpuG uiumi|uiftun|)G inhuuil|G mG|i, 
np|i nuijinGuiqnpftmpjmG fiuinuip uqG mp|q* ?)iupl.p|i GuiJuuiGnp Ipu- 
pnq Է ?uipdh|.- li |iGt՝puiG upupquminmpmiG, fiuipquipduiG, tluiGlpu- 
IpuG li uiGuuifiiluiGnpliG Пիnu 1 p upupqimlinnipjniG 1; pG11u 1 ծ q)unGui- 
lpuG|i uipi qlipuiqiuGgmpnuG П1111|iuui|i tlh?, Gpifi fiuiGqnipdnquilpu- 
GntpjuiG limpnip |ui](i|i ilh?, ոչիհչ չկոսւ1սս| inuu|iuil| i|ииппПшp ипП 
dh?, npmj Gpui pGuiqqp I|pnGuilpuG duiprpuG npu|liii phpuipdl.p ni 
uii|Ii||i guiftp in|ni| Է nl.l|GuipuiGmtI, iipjig ipupti, fill 11 ու, ւ)ևրե Է |iGpp 
IpuGqGuift,- Gui, t|mpp|il| fiiui| 1111|fi‘inn p(|iul|G ni |uuidimImdmi|)G tluip- 
qp, «q nit) nnJnnpG lip|»», «dmnuiGuilpul||t*g quii|un|uupGhp|i» puiGui- 
ulip-d|ip tiinun|np ui(>|uunnni)G ni tupfiliiiinuiijnpp:

59.

Ու) |u при IG 1| GI и 11* I L un|uuipfi|i tlh?, Ipuufmid Է, uiG^ni în, ph 
|iG4 i||ui|i jiuuiuinGnipiniG L pGIpuft uqGml*i], np tluipr]|il| iluil|hphuui- 
j|iG hfi: IMi) GpuiGg ItGpGuiupintnupuGmpjuiG pGuiqi|G Է, npp GpuiGg 
unijnpligGiutl Է ||iGh| uiGIpiiuuG, phplniin|un 111 1|հւյծ: Հսւհսփւ tll.Gp 
«tluipiup аЫдф» l|ppnm ni ftuupuiPiliijnipjuiG fiiuuqi) 1116 hpl|pupu- 
qmpiuiG I.Gp fiuiGi||iupuii, իհ՚չս|1ւււ i|i|i||uinijiuiGlip|i, uijGii|liu L| uip- 
i(huiniiiqliinHl<p|i dll?. pni| ոչ np չIpunlpiif>|iv np ni| iiqu l|hpti| մակհ- 
pl.u|i upu?intuiIniGp|i կարիր iuG|i, l.ppliL tl|i iiiGquitl h| Gpui տակ 
iTinGli|ու չuipuipuium|il| фпри ւպսսծ I|||iG|i: Իհչ i|hpiuplipn 1 il է uijq 
ւիսոփսծ lipl.|uuiGlip|iG՝ ի ftfili 111 pi)t«и 111 uiqliinGl«p|iG, npnGp lptuGp|i 
։|iu.d-|pp |nl| Gpui upuinl|l.pp կԼ»|ծհ|ու i||imiui|npmpuuG tlh? I.G 
qiiiGnnl (uiuhti pi. l|i 111Gp|ig l.plpupuunli i|pl.dm|-), шири GpuiGg Puti- 
iluip, ptip!iи, GmiG|ml| ql.n uiuin|i(iuiGGI.p|i Ipupq qiunipjniG mG|i. ph 
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fipuifip ինչ iiniiii|itiiiiG|i hG կյահրից qqijiuft' phpliu l|iuph||i ||iGhp 
hqpu«)pugfiV.| GpuiG|ig, ph GpuiGp ինչբահ կհւ|?)։|ած, ջրիկացված, uiG- 
t)I.Gin(|i*iGսւցւ|ւոծ, սւստփււծսւցւ|ած hG Gpui պատկհրհ ուզում inhu- 
Gh|,- l|iupli||։ է homines religiOSi-|iG uipi|humuiqhuiGhp|i pt||iG np-
u|hu GpuiGg բարձրագույն աւււււի(ւuiGլւ: Դա iuGquipiIuiGh||i հոոհտհ- 
utupjuiG fiuiGqhu| իւnpntGl|, կասկածամիւո i|ui|uG h, npG սւմբոզջ Puti- 
զարամյակՕհր ստիպում է unnunIGhptu| կաոչհ| qnjmpjuiG կրսՕա- 
|цнГ։ ifM|GuipuiGnipjuiGp, uijG pGniqi||i i|սւիւլւ, npp Gui|uuiqqnuf Է, np 
G^iIuipmmpjniGp կարոց է չափագանց կաց Ahnp phpi|h|' Giii|upuiG 
iliupqtu րաւ|ակաՕաչւսւի nidhi|, րաւ|ակա0 աչաւի ամուր, բավակա
նաչափ uipi(huinmqhm i|uinGni|p... Բարհպաշտուրյունր, «Աստծո 
մհջ կյաՕրր» այս հայացքով ցիտված' այցժամ |i հայտ կգար np- 
u|hii (ւշմարտությահ ftinGrihu| վախի GpphGuiqnijG h վհրջին dGniG- 
qp, npiqhu uipi|hinnuiqհւոի երկրպագում li արբեցում pii|np կհզծիք- 
Ghp|ig ամհհսւհետ1ւու)սւկահի աոջհ, որպես (ւշմարտություհր շուս 
ււաւ|ու, iinthG qGm| ահճշմարտուրյահ կամքը: Թերևս մինչև այժմ 
qnjnipjiuG չի ունեցել }iphG՝ iIuipqniG զհզհցկազսւ|պհ|ո։ ոչ մի uiriui- 
i|h| mdht| միջոց, puiG բարեպաշտության p. Gpui միջոցա| iluipqp 
կարոց է uijGpiuG շատ արվեստ, մակերես, qniGiiiluuni, բարի quin- 
Gui|, np Gpui tiihiipից iiiglui չտսւոապես:-

60.

LTuipi|uiG ii}<ph| fiuiGniG Աստծո' սա է ցայժմ ամենաագնիվ ու 
uiiIhGuifihniui|iip զգացմունքն hi|h|, up|iG մարզք Ուսսհլ է: Որ iluip- 
qni հանցեպ uhpG uinuiGg nplit uppuigGnq ՕւհսւիՕ նպատակի այլևս 
fi|ufKipinpjiiiG in կենւ|ւսնականություն Լ, np այց tItiipquiii|tpnipjiuG 
հակումը Gui|ii ինչ-np բարձրագույն հակումից u|hmp է |ip չափը, 
GppnipjniGp, սպի հաւսի1|0 ու համպարի pjniphqG uuuuGui,- ով է| np 
||iG|i iluipqp, npp սա աոաջին անգամ qquigh| ni «վերապրե|» է, 
ինչքան է| շատ է uuijpuiph| Gpui |hqiuG, hpp Gui այււս||աի մի 
pGp2nipjiuG է փորձեց uipinuiphph|, pni| Gui ilhq համար unipp ||iG|i 
մեկրնցմիշսւ (i uipduiG|i մեծարանքի, որպես այն iluipqp, npp մինչև 
ори ամենսւբսւ՚րձրն է pnh| li սէմենազհւ|հցի1|ն է մո|ո|ււ|հ|:

61.

Փիլիսոփան, ինչպես մենք hGp GpuiG հասկանամ, մենք' uiqiiiui 
մտքերս-, npii|hu մեծագույն upuuiuiu|uuiGuiuu|iupjuiG iluipqp, npp 
մuipqni рОцГипОшр qmpqmgilmO |uq(i|iG է տիրապետում,- uijq i|i|i- 
||uini|niiO կpпGGՒ.p|lg oqmtjnnl Ւ. |ip բուծման li ւլսւստիսւրսւկմսւն 
Gupuuiuil|Ohp|i համար, ինչպես հաս uiupiiuiuiu|iiuiG տնտեսական 
կամ puiquipuilpiiG վիմակն երից է օգտվում: Ը0 սւ|ււււ|, բւսծւպ, այ- 
u|iGpG միշտ նույնքան կպւծանւպ, uppmO uipiupiiq It l|hpiiinq ներ
գործությանը, npp կրոնների օգնությամբ կարւււ| է գործւ|հ|, բսւգմսւ- 
l|hpiq t  ni umipphp, pinn մարւ|կաՕց տեսակների, npnGp GpuiGg pnGji 
կսվսարցսւնբի (ւ պաշտպանության տակ hG ցրված: Ոհժեցների, 
uiGկաիւՕհրի, հրամսւյհ|ւս համար նախապատրաստվածների in կան-
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խորոշվածների համար, որոնց մեջ տիրող ո սասայի բանականութ- 
յ?ւ։Օն ու արվեստն հն մարմնավորվում, կրոնը հավհ|յւպ մի միջոց է' 
դիմադրությանը հաղթահարերս համար, տիրե| կարողան։պու հա- 
ւէար. այն կտս| է, որը տիրողին 1ւ հպատակներին կսայում է իրար 
1ւ վերջիններիս խիղճը, նրանց թաքունն ու ամենաներքինը, որը հա
ճույքով կուզենար |ււոաւաիե| հնագանղվե|ուց, հանձնում է աոաջինի 
ձեոքը, մատնում է նրան, իսկ եբե այնպիսի ազնվական ծագման 
աոանձին բնավորություններ, բարձր հոգևորության միջոցով, հակ- 
վում են սււ|ե|ի մեկուսի և հայեցողական կյանքի և տիրե|ու |ոկ ա- 
մենանուրբ տեսակն են (ընտրյա| աշակերտների կամ միաբանութ
յան եղբայրների վրա) իրենց վերապահում, ասրս կրոնը կարող է 
նույնիսկ որպես միջոց ծաոայե|' իր համար աղմուկից ու աւ|ե|ի կո
պիտ կառավարման տաժանքից անղորր ե ամենայն քաղաքակա
նության իւաղսղա անհրաժեշտ կեղտից մաքրության աոեղծե|ա 
համար: Այղ պես էին հասկանամ, օրինակ, բրահմանները, որևէ կրո
նական կազմակերպության օգնությամբ նրանք իրենց օժտում էին 
Ժողովրղին նրա համար թագավորներ նշանակելու իշխանությամբ, 
մինչղեո իրենք մի կողմ քաշված ա ղրսամ էին պահում 1ւ զգամ 
իրենց, որպես բարձրագույն ե գերարքայական խնղիրների մարղիկ: 
Միաժամանակ կրոնը նաև հպատակվողների մի մասին ցուցում ու 
աոիթ է տսղիս' գւպիք իշխումին և հրամայամին նախապատրաստ
վ ելս ,- այն է' ղանղաղորեն բարձրացող այն ղասակարգերին ու 
ղասերին, որոնցում, ընտանեկան երջանիկ բարքերի միջոցով, կամքի 
ուժն ու ցանկությունը, աո ինքնատիրապետում կամքը մշտապես 
վերե|քի մեջ է.- կրոնը նրանց բավականաչափ խթաններ ա գայ
թակղություններ է առաջարկում' բարձրագույն ոգեղենություն տա
նող ճանապարհներն անցնե|ու, մեծ ինքնահաղթահարման, |ոության 
և մենության զգացումները փորձե|ա.- ճգնակեցությանն ա պուրի- 
տանականաթյանը ղաստիարակման ա ազնվացման գրեթե անհ
րաժեշտ միջոցներ են, եթե ոասսան ուզում է իր ծագման վրա 
խաժամուժից տեր ղաոնւպ և իր աշխատանքով գսղիք տիրապետ
ման համար իրեն ճանապարհ բաց անե|: Վերջապես սովորական 
մարղկանց, մեծամասնությանը, որը գոյություն ունի ծաոայե|ու և 
ընղհանուր օգուտի համար ու |ոկ այղքանով գոյության իրավունք 
ունի, կրոնը տալիս է իր վիճակով ու տեսակով բավարարվե|ու 
անգնահատելի զգացումը, սրտի բազմակերպ խաղաղությանը, հնա
զանդվեի! ազնվացումը, իր նմանների հետ երջանիկ |ինե|ն ու տա- 
ոապե|ը և' մի քիչ |ուսավորամ ու գեղագարղամ, մի քիչ արղարա- 
ցում ողջ առօրյայի, ողջ ստորինի, նրանց հոգու ողջ կիսաանասնա
կան թշվառության: Կրոնը և կյանքի կրոնական նշանակությանն 
արևի լ այս է գցում այդպիսի միշտ ճնշված մարդկանց վրա և հենց 
նրանց համար տանելի է դարձնում սեփական տեսքը, այն ագղամ 
է, ինչպես սովորաբար որևէ էպիկուրյան վփ|իսոփայության է ազ
դում բարձրագույն կարգի տաոապյա|ների վրա' ամրապնդելով, 
նրբացնե|ով, տառապանքն ասես օգտւսգործե|ով, վերջապես նույ
նիսկ սրբացնե|ով ա արղարացնհ|ով այն: Թերևս քրիստոնեության 
և բուդդայականության մեջ ոչինչ այնքան հարգանքի արժանի չէ, 
ինչքան նրանց արվեստը' նաև ամենացածր մարդուն սովորեցնել 
բարեպաշտության միջոցով իրերի մի ավե|ի բարձր պատրանքային- 
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||inpq|i ։քհջ lpuGqGh| Ա 4puiGni| qnfimpuuGG |ipnilpuG lpnpq|i Ոտն- 
ւ)1.ս|, ո|փ Ghpumd Gin puu|։ulpnG|iG ipudinG է ապըոււք,- 1ւ այ») 
ipudiuGnipjniGG էւ fuuplpu։|np I:,- |»P «П.у mump upufiupuGh|:

6 2 .

IJiulpujG |i ։|bp£n uui|u||iii|i 1|рпППl։p|if; iihp l|ni|if|ig iihp հւււշ|ււ{- 
Ghpp GhplpuiuigGh|ni li GpuiGg uifiim|np i|innif;q։in|npmfajiuQը |iuuui- 
i|nph|ni fiiiiiiiiip u|huip է uiub| niiuiliuuip. d|nin l.| puiGl| h Guuuuif 
li 111П1111|np h, l.pp lipnfinhpp ոչ թև l|pp։fiuG m pinftiliiifi ւփջոց hG 
i|i|i||iiini|ii"fihpji rthnpmil, uij| սկսում I.G in|iph| |»Г;p f i n i p t u i n l i  
ին բնի?խան, hpp GpiuGp |tpl,Gp ։(l»|is|if.՜ П1 i|iuասւ1|(«hp ru ոչ ph itiimi 
ii|i$*ngGhp|i կողքին iflijnpGhp MI niqnin ||»fI>.|! LTuipinpupjniGp, |ւՈչ- 
ii|hu li ցանկացած un| կենդանական uil.uuil|, ||ipG է չսսաւցւիսծնհ- 
pni|, П|п|iiifi||Пhpiu(, uijiuiiihpiluit'iflhpin), quin uniGhpm|, uiGfipuidh?- 
uiiupuip uiiumuupniflhpm|. fiiiwu q i| tuft i|hii|phpp Guili ihupqlpuGg if աո 
hG il|nui puiguiniupmiG li, Glpum|i 111GI.Gui|inJ, np մարդը ր|ևոևս 
չհաստատված կեն ցանի h, GiuiG|iiH| (iuif 11( uiq 1111 in piuguinnipiniG:
I * in (Г) puiGG 1111{ h| |i i|uiui h. ինչըան pmp.qi h in|ui|p, npp mi|jui| 
iIiupqG է Gl.pIpiquigGiml, uiiGpluG ը|ւչ Լ (inn|iiiGuilpuGnipimGp, np 
Gin կհաջողվի. upiiinuifitidpuGnipjmGp, tuGiiinnipjiuG ophGpp, np |ւշ- 
|uniif է մարդկության ընդհանուր р т к 1.|| nh$>, 111 ifhGiiiiiiii|iinui|ih|ի 
l|li|iii|iii| i|piiliupi|niif է piiipnpuiqniiG մարդկանց i|pui թոդած |ip կոր
ծանարար Ghpqnpftmpjuitfp, npnGg qin 1111> 1 uifi fi 111 if nip Gnipp, pmqilui- 
l|lipii| li i|di|uip սահման՚հ|ի upiniiiuGGl.p hG անհրամհշա: Սդւդ ինչ- 
u|Ihi hG ։|hpiuphpi|niif վհրոհ|ուսւ| l.plpn tu if hG unf եծ կրոննhpp 
չ ստացված դհպքհր|ւ այդ առատությանը: Նրանը i|inpn 111 if hG 
iipufiwpiiGhi, unf nip ւդահհ| կյանր|ւ n bo, ինչ |iil| hpplil; l| uip l< | |i h upu- 
П111, GpiuGp G in iG |nil| ulpipniGpupliG նրանց IpiqiiG IiG pnGiuif, որպես 
տաոապոդնեըի l|pnGGl.p, GpiuGp |ipun|սպի hG fituifuipniif pn|iip 
GpuiGg, ni|php imutiiiiupiiif hG կւսւնրից, npii|hu fi|n|tuGi|nip|niG|iq, li 
l|iuqhGiui|iG fiuinGh| 1111G puiG|iG, np կւանրի inipuipuiG^jnip uiq pG- 
lpii| in if finiiT inpi()i կեդծ li quniGiii iuGliGiiqi|iG: Ինչքան h| ptupAp 
qGiufiuimi||i 11 in I |uGuiini| li upiipiiiiipuGni| fiiiqmgni|mpjmGp, npppn-  
|np if ini и տիպերի Pihui if hlpnb i| i|hpuiphpuni Լ ru i|hpuiph|ih| է uuip- 
qni Guili luiihGiupiupAp, if|iuni 111111 j 1П11111 qphpli if|ւշսւ ամհնաաաոա- 
npii| տիպին, Г1 ui if hG 1111G qhupi pG դՈւսնտր քւաշւ| հ1|շււ ni| Giu|ul||iG li 
filiGg ինընիջխան կրոններն այն q||uiiii|np upuin(imnGhp|։g hG, n- 
pnGp «il и I p 11» in|ui||i un|h||i ցածր if |> uniiii|i(iiuG|i i| pin hG upufih|,- 
GpiuGp s iiii|nuqiuGg շ mm pmG hG upiifilij GpuiG|ig, ինչը պետը է 
կործանվեր. U'hGp GpuiGg шПqH 111П111 и 1 li||i շսւin ршП|i (iiuiiiiip hflp 
li p I (11| I If I III upi I pi Ո. li I» ill in այդ f 11| է hpui|iiiuiiiupiipinnipjiuifp in 1 q p 111G 
հարուստ, npiqhuq|i չ|ււհդն'ւոնւս այն ամենի դեմ, ինչ, op|iGuil|, մինչև 
ори I /1111 ո ո I м и ի համար ppjiiiiiinG hnipiuir; «finqlinp այրե՜րն» hG 111- 
ph|: 171| սակայն, hp հ GpiuGp 11111111 ւււպւպն lipjifi 1111 in 111 и iG p, GG l̂flllb- 
hhpjlG III firill|lll|pi|l li р||Г) 111P11ՈI P 1111 r; a ll|(i|lfipGni|llll)GGhp|lG Ghgilllj 
ni lihGinpiu(i hG iiu|h| li Ghppniuui linp^iuGiliiiiVihpliG ni iJuqphGm- 
giu Ĝhp|iG fi 111 n in p n 1 tp ■ t p 1 n 1 (f | iq fihiini iili(iunimiiiGGhp in fuiqlilpuG 
uiuidni(i'iiil||ip ptiiGuihp l,G piu;h|-iniiiph|՝ pmg|i i|puiG|ig GpiuGp h|
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|iTin ujhmp է անհին' մարար խգնով itiit|ii|l«u հիմնավորապես հի- 
վանգներին ու տսաապոգներին u|ui(iii|m(il.|iu, այսինքն' լատ հուբ- 
11(Iն li իրականամ եվրոպական ոասսայի վատթարացման վրա 
աշ|սսւտե|ու համար: ք-Կգոր արմերներր գւխիվայր շու ո տսւ|' шПш 
բե ինչ պետր է անհին: Եվ ջսւրգափշար ան1«| աժեգներին, մհծ 
հայսերր վիրավորեի գեգեցկաբյան մեջ եգած երջանկուբյանլւ կաս
կածեի- ինքնիշխան, ԱՈ|անարգկային, նվանսգական, իշխանատենչ 
ամենայն ինչ, ոգջ րնսպգներր, որ «մարգ» բարձրագույն ll ամենա- 
հաջոգ աիււ(ին են հատակ, կոտցնե| գեպի անվստահության, խգնի 
անհրսւմեշտաբյան, ինքնակործանման կոգմր, նույնիսկ երկրայինի 
հանգհպ 1ւ երկրի վրա ի̂ |սհ|ու ոգջ ււերր pim  տսւ| երկրի ill երկրա
յինի հանւ|ես| ատե|աբյան,- սա՛ իրեն խնգիր ւ)րեց եկեղեցին ե 
պետր է ւ|ներ, մինչե որ նրա գնահատման համար ի վերջո «ա- 
պաաշխարհաւնացամր», «ապսւգգացամայնացամ|ւ» ե «բար<\ րա
մայն մսւրգր» հսւ|չե[ով մի գգացմանրի մեջ իրար խաոնվեցին: 
Եբե որեէ ս՚եկր էս|իկուրւան աստծո ծաղրական (ւ անաչաո աչրով 
եվրոպական րրիսւոոնեաբյան գարմանսւ|իորեն ցավագին 1ւ ինչpան 
որ կոս|իտ, այգրան 1;| նարր կատակերգության վրա ի վի(ւակ|ւ |ի- 
ներ մի հայացր նետեի նրա րլարմանրր 1ւ ծիծաւ|ր, հավատացած եմ, 
տգես վերջ չիր ունենա, նրան տրգտր չէր բվա, որ Եվրոպայի վրա 
տասնաբ I)արերի րնբացրամ մի կտո՛ր I: իշխեք մարգաց նրբին 
մի վիժվածր սարրե|: էակ ով հակաոակ ս|ահանջներով, այ|1ւս ոչ 
ես|իկուրսսնտս|հս, ագ ձհորին ինչ-որ աստվածային* մուրն մոտենա 
մարւբս սոգ գրեբե ակամա ագ տււերվ սւծրին ու նվսպամին, ինչսփ- 
սին քրիստոնյա եվրոսրսցին I. (,(1111 սէ | м 11 Г«, օրինակ), միբե նա սույ
նում գայրայբով, կարեկցանրով ու սսւրսավավ չի րացականչի. «0  
գար, ապաշներ, գար հավակնաո կարեկցական ապաշներ, այգ ի՜նչ 
արեցիր գար: Միբե այգ աշխսսոանրր սեր ձեոլշերի համար եր՛. 
Գար ինչպե՜ս փշրեցիր, ինչպե՞ս mj|անգակեցիր իմ ամենագեգեցիկ 
րարր: Ի՞նչ բագ տվեցիր գար ձեգ»:- I• ււ ոպաս էի ասեք րրիստո- 
ն եաբյան р մինչե այսօր ասրարտավ տնաբյան ամենանակատա- 
գրական տեսա1|ն է եգ1գ: Մարգիկ, ոչ րավականսւչսււի բարձր Ш 
ւգինգ մարգկանց վրա որպես արվեստագետներ աշխատելու հա
մար, մարգիկ, ոչ բավականին ամեգ ե հեոատես' որպեսգի, վսեմ 
մի ինրնագււս|մամբ, հսպարապատիկ ձախոգամների ա կործանամ- 
ներ|ւ աոաջնափն օրենրր բույ| տային իշխեի մարգիէ|, ոչ բավա- 
1|սւնին սպնվածին մարգա ե մարւբս սիջե ան՜գնգափն տարրեր աււ- 
տինանակարգերր ե աստինանների վինր տեսնե|Ո1 համար,- ահա 
այսպիսի մարգիկ են, իրենց «Մսածս ասջե հսւվսւսսւր»-ա|, մինչե 
օրս իշ|սե| Եվրոպայի նակսւտագրերի վրա, մինչե որ վերջապես 
փորրացած, գրեբե ծիծտգեյի ս|ւ տեսակ, ինչ-որ հոտային կենգանի, 
րարեհսգի, հիվանգոտ ա միջակ մի բան րածվե|ով ստաջ եկավ, 
այսօրվա եվրոսրսցին...
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63.

Ու| աասց|ւչ է nqGm5m&ni|, unthG pu։G |ul| }ip uiouitihpinGhpjiG 
ni|iinn|i niGhGui|in| է pup? pGqmGnut,- GnnG|nil| |iGpG |։pbG:

64.

«tfuiGui^nqmpjniG GiuGniG |iGpG |ipbG»՝ inn i|hpp|iG puilpnpqG h, 
npp puipniuilpiiGnipiniGp t)Gու ո է. t)puiGni| ii)i uiGqiinf է| Ьu |p|u[ 
իւ«» С» i| ու if Gpui it h<>:

65.

ftuiGiUNnqnipiuiG fipuiupnjpG iiiGG^miG l|||iGhp, hpb GptuG uiuiGnq 
6uiGuiupupri|iG ininpniG շատ ամոթ Ml'GGp հււււ)|9iiifiiiiph|tn:

65a.

ITuipq iintliGniiiiGiuqG[n|G |ip Աստծո nniGi|hu| է. GpuiG չխ՜կա* 
pt|fi ilhpp qnpfth|!

66.

hptiG uuinpinqGhi, lpiqnupiih|, |nuipl.| li շտհս^պւծհ| pmj[ шицш 
հակումը phpliu lfiiipqlpuGg ii|i\՝li |»G>-np Ատոծո unInp|iMuftrup{niGG
t:

67.

Մևկխ ninGi|hii| ubpp pinppiupnunipiiiiG h. npmjfihmli uijG |ip։u- 
qnpfti|niU Ւ. iIGiuguri) pii|iip|i հաշւ||ճ: Ն ա 1ւ Աստծո fuuGi}bu| ubpp:

59



68.

«Ь'и դսւ mph| hil»' uiiiniil է |iil Ես t|ui չէ|» կսւ-
pnt] шршЬ ||։filii' ։*։։։»։։։ է |и1 Гшририш1рри(|р 1ւ iKirmI է ujrii)pr)i|h|}i: 
հ ijlippn П1»,'>1щп։р։тПр տհրւ|ւ է ւււտ|}ա:

69.

Մհնբ IpuiOpp փոտ hGp ri|unh|, հբհ հսւ1ւ uijfi fihnpp ;»hGp inh- 

սե|, npp |tiGuiili|nif iiupiiGiml է:

70.

Եթհ pGiiii|npmpjniG niGhu, umpu Giiili pn in)uipulpiiG nbu|pG m- 
Ghu, npp մի;*տ l|pi|G։|miI է:

71.

hiluimnniGG jipplj սատտսզհւո:- Ք̂ l̂Gl̂  Tihii pm uniinr]hpG qqnid  
hu npiqhu «phqiuGl։g-i|hp» ւ1ի puiG, pn^Gli^ GmG։u;>nqli fiiujujgpp 
r|hnliii puigiulpiiiniil է:

72.

Hn ph nidp, uiji pujpftpujqnijG qqingnnIGhpji mljuilpuGmpjniGG է 
աոհ?]ծ?ա1 puip5pujqnnG iIuipiilpuGg:

73.

Ու{ nuiiiGniil է |ip tu|hui|)iG, i)fmiGni| |uil{ uiGgGtml է GpiuGfig:

73a.

U|ipuiilwipqp hpphilG pri|np|ig puipgGmil է iijipunliupqji jip upi^p- 
Ij qm |ip fiupjjpmnipiniGG Լ IpiMinl:

74.

•liuGGiuphi] iIuipi|G uiGinuiGh|)) է, hph qpui Ghm ilhlpnhii lun- 
GiJuiqG Uu hplpn pinGji |̂i in|ipuiii{litntmr lipui)iiiimiqjiintupiuiG li 
ilmppiiiIlpnGtiipiiiiG:

75.

LTuipqni uiqGijiiilpiiGnipiuiG ujuin|։GmGG ni inhiiuilpi GuiiiGnuI է 
iljiGsli Gfim nqm i|lipj>|fG qiuquipp:
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76.
հ՚սպսո) ս|սւյւ1սւհՈհ|ւամ nuiqifunniG;; ijiupqp fniip&iiilji|ntil է 

|»GpG j«p i|p։u:

77.

IXhp П|п1П 11|1|наП irijqpniGpGhpnil GhGp mqnnl ЬПр կամ рпПшПш| 
ilhp uni|npmpiniGGhp|i ijpui, Ipuil uipipupujg(.h| npiiiGp, Ipuil սհծա- 
pl.|, Ipuil upn|»iuipuil|l.|, կամ laiupgfil«|.- GmiG հիսնական idjqpmGp- 
(;|,pni| hplpu tluipq tpuuGm| Пuii|шПui}• inp (i|iiiGim|npuiii|hu inuipphp 
pinfi hG niqnul:

78.

Ու( шрПипГшрГиш! է pfl |iphG, qpiuGni| իսկ GunlhGuijG qhupi 
^uipniGuHputf է |iphG funpqh|, npii|hu lupGiuiIuipPinql։:

79.

<i-nq|iG, npp qqnnl է, np |iphfi u|»pnnl hG, սակաւն jiGpp ՝ի u|i- 
pnnl, puiguifiuijmnnl է |ip uutilpuGpp. GpuiGnnI հտսծ ииПЛппдтЬрр 
։|hpli է h|Gniif:

80.

lf|։ puiG, npp u|uipqi|»nl է, rptiipnpnnf h ilhq Ghinuipppph|: - 
bin նկատի niGhp այն uiumijuiftp, npp funpfinipti Lp шш||иГ «Ո՜ա- 
նսոի^ւ fiGpq phq»: Թ1.ր1ա rpu նշանակում l.p՝ «ւ|Լ՜ի$> innip phqGni| 
niiUMuppppijhpHG, opihlpn|n( ?pupa|ip»:- Իսկ llrri|punnhup:- Իսկ «գի
տության iliupqp»:-

81.

IJiupuun|ih||i է ծու|աւ1 ծսգսսւյից ifhiiGIqp: 1Րիթհ »piip mqnnl հք 
ĥp (i^iIuipinnipjuiGG uijGpmG ini|h|, np այն uij|liu hpphp-6uipun|p
հ̂ագհցնի:

82.

«huipMigiuGp pn|np|i fiuiGi|hu|»-p pnGmpjniG li |սստության կ|ի- 
Ghp pn հանւ|հպ, |ul պարո՛ն fiuiplitnG:

83.

P-Guiqf|p:- hpp mmGG iujpi|nnl h, նույնիսկ fiui^G hG itnnuiGnnl:- 
^ m, I ՝ *1 *< П iin|up|i ijpui Gpm in 1.1| p հանուս hG:

61



84.

iim|Ml44it է imnti| iiiifi liO,՝ fihui է iim|n-
pniil qimiijliimu;

85.

8ւ|սո1սւ|ո)ու li 1|Ппр iTIip q|։q)»Mf»bpp հււււ11ւհւււյՕ t|1iiipi
piiMlmij uuiipplip hG. мрш ПмпЬпр l.| ini|miFmpqG m l||iGp qui- 

quipnnt u|uui| ruimlpiiGuiimg:

86.

bpliGg' IpiiGiiiGg ilmn ni)  ̂ iiiGftGuiIpiiG (рвгзбпПсЬвп) u|NpuiGp|i flh- 
ււփՕ u||iiiGmif il|nui pGlpii5 է GpuiGg uiGr|liii (unp©rs6nlich©) uipfimilmp- 
fiuiGpp' uipfimiliiipfiuiGpp <d|Gnp» քոււ(1ւ|1.ո{:

87.

llիpտ p' կապւ|սյծ, միտpG՝ luqium: - iHiifU) |ip iiIgmiG
imFmp Ipuiqniil Լ՜ li uiiG iipiifliml qbpmpjiiiG uiupu Ipiipiu) I. )«p 
ilmpliG շատ uiquiinmpjniG uuii|. hii iiui iiipqbG մ{ւ luGquii! iiiulq laT; 
Բայց uquinhi| |iGft vbG հսւփսսաւ, iiGipiiGliiml, np qui iiipqliG Nqji- 
iiiliG...

88.

Շւաո |ււհ|ւտ uiGiiuiGg iilpmiil hG Ni(umuiGh|| h[ip GpuiGp շւ|ւււք»- 
փոմ hG;

89.

Uuipumi|))q)i uiii|pmiIGhpp nGiiipim{ripnip|MiG bG inui||iii IpntiGlq, 
ph Сш, ni( qpuiGp imiipmil է, |ipliG|ig miipiiiiii|)li|)i puiG n |i"  Ghplpii- 
jiugGnnl:

90.

tTuiGp, ilnuiji itiupi]|il| GbGg Gp։n .''Gupfijul, |iGs ifpniiGhp|iG 6iiiG- 
piiigGniil I:, uiuili|mpji(iG li ii|ipii 2G!ipli|ii|, uii|li||i p lip li bG qiunGmit 
li ()imfuiGiiilpiii|i)puiii|bu puipapiiiGmi( bG iiml(bpbu;

91.

(b)GpiiiTi iiuiiip, uiiGpuiTi iiuingli, np Gpiii i|piii iIuiinGb|n] Ipnj- 
pbii: IbifliG մի ЛЬпр gGgi(MMl b, bpp Гп1р|пи1 I. GpuiG: - l;ij qpiii 
fmiiliiip h| mluiGp G|uiiG շիկտցսւծ bG հտմււցտւմ:
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92.

Ո՞վ Ա1ո|տր|ած չի հւ)հլ phl|Miq ll)» անգամ ինբն իրհն qnfih| իր 
րարի ՈաI?I*ini|ի համար:

93.

1Гարգամոտաթյան մհջ ոչինչ չկա մարդատյացությունից, րայց 
հհնց այգ պսւտճաոով է| չափազանց յաա արհամարհանք կա 
մարդկանց հանդեսի

94.

Հասուն այր դաոնար սա նշանակում է դարձյսդ գտնե| այն 
|րջությունր, որն ունեիր հրհիւա Ժամանակ, խադսդիս:

95.

Ամաչհ| pn անբարոյականությունից. սա մի սանդուդբն է այն 
աստիճանի, որի ծայրին ամաչում ես նա1ւ քո բարոյականությունից:

96.

Կյանքից հարկաւ|որ է բաժանւ|ե| այնպես, ինչպես Ոդ|ա1ւււը 
Նսս|ցիկհաւից,- աւ|ե|ի շատ օրհնե|ա|, բան սիրաՈuipi)ած:

97.

Ինչպե՞ս: ՍԴ.ծ մարդ: Ես դհո միայն իր սհւիական իդհսդի դհ- 
րասանին հմ տեսնում:

98.

Եթե խիդճդ ւ|արժհցնում հս, ասրս նա կծհ|իս է| է համրարամ 
phq:

99.

Ւտսամ է հիասթափփսծր:- «Ես ականջ էի դրէդ արձագանթին 
• միայն qni|p |սհցի»:-

100.

№բներս մ հր umpli մենք մեգ րո|որս ւա|հ|ի միամիտ հնք 
1ւսւցնամ, քան կանք, մհնբ այդպիսույ հանգստանամ ենք մհր մեր- 
ւա|ո|ւնհր|)ց:
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101.

U.juop (nuGiu^nqG |iphG fih'unmpjuntp 1|шрпц է qqui| npii|hu 
Աստծո i|l.piuftmtlp iuGiuuniG|i:

102.

d>n|uш *1 шрЛ uhpp puig uiGh|p }iptu1puGnnI iqhuip է up ii|ipvni|i 
m^phpp puighp սխաւծ էակի Пшрдпм!: «hGsiijhu, uipijhG }ni1| fiiinlhu- 

utnipjiiiTi է նաւհիււկ phq u|։pli|p: Կամ uipi|hG |ակ fi|iiliiipnipimft: 
Կտմ-կւսմ-»:

103.

Ե|ւջսւհ1|աթյս!ն ilhp i|umiGqp: -«Այմմ uiiIl.G |մ!չ fioqnun |iGa է, 
uijiinifihinli hu u|ipnul Ini guiGIptigiud (iuilpumiuq|ip.- n il giuGlpupmiG 
niG|i |ut (imlpummq)ipp 11iGh|»:

104.

Ոչ ph iluipi]m fiinGt]hti| uhpp, uij| GpiuGg iIuipi)iuu|ipmpuuG uiG- 
qnpnipjniGG է )uuiGquipniiI տյլսօքսիս pp|uunuG|iuGhp|iG՝ ilhq |uui- 
pniill fuuGh|:

105.

Ihquun ilmp|i, «GiuGuisni|nipjuiG pmphupu^mli» ճա շւսկի pia 
fraus-n un|h|)i I)hi! է (vfhil է նրա «puiphupu^innippuGp»), pmG impia 
frauS-^-p: Այստ1ւ1|ից% հկհղհցա Gpui }uпршПկ HiGfiiuulpugnt|nipjniGp, 
npp հատուկ I: «mquiui il|nnp>> ui|iuj|iG,- npiijhu Արա uiGiuquunnip- 
jniGp:

106.
\

bpuidouimpjiuG 2 Gnpfi|u| Ijpphpp ւ|այհ|ում hG |iphGp jiphGg:

107.

bpp i|G|inG uiptjhG կայացած է, mlpuGfp GmjG|iul| |im|uiqmjG 
nuilpui|uuuiniupl||i ijl.il i|uul|h|. ուժեղ pGiui|npmpjuiG GjiuG: UbplalG4 
bpphil(t Ipuilp um fi|uIuipnipjmG:

108.

Ո տ մ|ւ piupnjuilpuG hplinijp h| չկա, qnjnipjniG niG|i iljmijG hph- 
i|injipGhp|i piupnjuilpuG iIhl|GuipiuGrnpjniG...
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109.

iuiGgiiiqnpftp հւււճսփւ |ip uipuipp|i fiiuiluip гпм|nilpnC|*Ո աճած 
\|ւ I ին mil. (ini i|mppiugGmiF li i|inplgupl.lpiiiJ I: unG:

110.

<iiiGgiiiqnpft|i ipiiinuiupu^umpiiGnhpp fiiuqi|։n»|hii| hG pnn|iiilpii- 
G iiiniiii|i nipm|nun ||iGnuI, npii|huq|t ui|iuipp|i iiiiipiiiin|ih||inipiiuG qh- 
qhglpupjniGp iiijG qnp6mft|i oqm|iG շուո iniiiG:

111.

ITbp uGuii|iiiinnipjniGp fihGg u i j G dinifiiiGml| է uiifhGiiiqdi|inpp 
}ungh|, hpp |ււոցւ(սւծ է dhp PiupnpinnipjniGp:

112.

Ու| |iphG Gui|iiiiiumfiduiGi|i։ift է qqniii fiimhgiTniG li ոչ ph հոոիււ- 
ււփ fimifuip, Gpui fiunluip pnpip fiiiii|imniiigjuj|Ghpp Niiii|iiiiqiuGg uiq- 
ilplpun ni uiGhphii hG. Gin upii2 iniipiiGi|nnI L GpinGg|ig:

113.

«О-ու niqnnf hu GpinG qhu||i phq inpuiiTnit)ph|: flhphifG phq 
Gpui ւււոջ1ւ շփւտփււհ ցույց uimp-»:

114.

IIhniiilpuG n}ipnig infillh||i iiupininiilp li uijq iiupuiiiIinG dh$» h- 
quib unJnpp IjGnp ПшiTiup uljqp|ig hhp փչացնում I. рщпр nhnniGIpnp- 
Ghpp:

115.

lhjGwi!ii|, nip nhpp l|inil wiinh|nipjniGp |։iuii||iG չհհ iIiiiiiGinl|gniif, 
l||>Gp միջակ է |nint|աn:

116.

1гЬр 11111 iG p |i ։1հծ i| ntpiinppiitGG hpG pGIpiift hG iinGinhq, nip iil<Gp 
Ghp ;wipp npiql.u ifhp |iiu|inqMijGp tjl.piuGi|mGh|m uip|inipiiuGG I.Gp
iMmiifiMiiJ:

117.

MphK qpq|in Гши|ршПшр1||ш Ipinlpp uuilpuiG ի i|hpj*n |iil| t?l.l| 
1,11’ l'.' IP"|J I՝ 11 ir I մ iiip|n| mp|n qpq|niGl.|i|i IjiiuIpG L:
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118.

Գոյության ունի հիացման անմեղության. այն ունի նա, աս 
մտըո։| i|hn!iu չի անցնում, np նա 1։ իրենա| կարող հն մի օր հիանալ:

119.

Կհւլտի հանrjhii| նողկանքը կարող է այնքան մեծ |ինհ|, որ մեգ 
իւ ան ղարի մարրւ|հ|,- «արղարանսղ»:

120.

Զգայականությանը հաճախ աոաջ է ընկնում սիրո աճից, այն
պես որ արմատը մնամ է թաղ և հեշտությամբ պոկփոմ է:

121.

Նրբության է, որ Սատկած հունարեն սա|որեց, երբ niqhgiuij 
գրող ղաոնսղ - 1ւ որ նա այն սո|ե|ի |աւ| չստիպեց:

122.
Գա[քա| ո։րա|սանսղը ոմանց մեջ |ոկ սրտի րաղաքափպւութ- 

յան է- U հենց մտքի սնաւիաոաբյան հակաոակը:

123.

Նայն}ակ կոնկաբյւնատն է փչանում - ամուսնությամբ:

124.

Ու| ցնծամ է նույնիսկ խարույկի ։|րա, ոչ թե ցւսւ|ի հանղեպ է 
հաղթանակ տանում, այ| նրա, որ ցւա( չի գգամ այնտեղ, ար սպա- 
սում էր նրան: Աոակ:

125.

Երբ մենը ստիպփսծ ենք որեէ մեկի հարցում ւլերասա|որե|, ա 
պա նրանից խստորեն վրեժիւնղիր ենք |ինամ այն անհարմարութ
յան համար, որը նա ղրանա| պատճաոե| է մեգ:

126.

Ժտղուխւրղը բնության գարտաղի ճանապարհն է' վեց-յոթ մեծ 
մարղկանց հասնե|ու համար:- Այո,- 1ւ որպեսգի հետո նրանց է| 
շրջանցի:
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127.

Գյատւթյահբ ւ|իրաւ|որամ է рпртр իսկական կանանց ամոթխա
ծությանը: Ն րա  iiM ilpum ipjiiiitp GpiuGp }»pbGg q qnu l bG uiiGiql.u, ui- 
uhu իրհնց մաշկի տակ,- ւա|1<|ի՜ ւ|սւտ' qqt.um|i li uipqniquipq|i տակ 
niqhGuiG Guijh|:

128.

bG^piuG ւ|հրսւցակսւն է ճշմարտությանը, որը три կամենամ 1*и 
սա|որեցնհ|, uijGpuiG un|h||i շատ три ujliinp է Gtuli qquijuipuiGGhpp 

GpuiG գայթակղիս:

129.

Սատանան Աստ ծո համար ամենաթսւն nhninGIpiipGhpG անի, 
т]pin համար է| Gui |ipliG uuqpiuG հեստ Լ պահում GpuiG|ig.- չԼ" որ 

iiuiiniiiGuiG ճանաչողության ամենահին րարե՜կամն է:

130.

Այն, ինչ nplih մեկը իրենից ներկա յա ցնում Լ՜, սկսում է իրեն 
մսոոՕհի Ьрр Gpui սաւղանղր թողանամ I.,- երր fim ipm pupnni է 
gnug mui|, ինչ կարող է: Տաղանղր նույնպես qqhuin Լ. ղղեստր 
նույնպես թարնւ|եթս միջոց է:

131.

bplpu ոեոերն Լ| միմյանց նկատմամր խարկում lifi. ղրանից է, 
np ОршПр (unn իության հարգում li սիրում են միայն |ipl.Gp |ipl.Gg 
(կամ 1111 j 1. 111 քսււմե|ի արւոսւհտւււս|ե|ու համար, !>pl<Gg ulii|nulpuG ի- 
>|1<ш;р-): Uv« 111111111 ո 11 սպամւպպր կնոջը կամենամ Լ հաշտ,- ստկւպհ 
կի՛՛ն րստ իության հենց անհաշտ I., 1րաու|ի fin’uiG, ինչրան l.| որ 
ասիւրած |իհի 11111 «И հաշտ ցույց .տայ:

132.

Աարղ ամենաուժեղը իր աոարինաթսոնների համար է պատրմ-
ւ| mil:

133.

П|| ՝ի IpupnipuGniմ quiGh| իր իղեւպի ճանապարհը, աւ|ե|ի թե- 
թեւսմխո ու | պիրշ է աււ|րամ, րան (im, այ |u|liiii| չանի:
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1ր|ւ։տհ qqunuiptiiGGhpJig է., -»»г^1ГТТП ։̂՛̂է:~։n։ri.GimG ւււ|ս!ւււՈւււՈւււ- 
ijuiinnipinifi, in it lif« ill if* ilnipmp խ|պ(ւ, (»՝4iiipmni|JjuiG iiniliGiiijG 

uil|GfiuMinnipiniG:

134.

135.

(t>iiip|iuhp|uiipjniGp |iiii| iliiipqm iui|iinil«pniif շ\:. pGqfiiulpiiniulip, 
Gpin lpnpq|iG ii|i Ipnupp un(li||i pmiii innl«GtuiG |hii||i приiilinfiG I.:

136.

1Г1П|р iTuiGIpiipiupA է i|iGinpinil |ip iTinp!ip|i fimituip, ilm iiip՝ ilh- 

np|»G |iGpp Ipupnq է oqGI«|. iiijnii|l.ti I. ծոպում |iin| qpmipp:

137.

Oi|u|I.|ni( q|nnGinlpnGGhp|i ni uipt|litniMiiql<inGlip|i Pihm՝ pn Пип- 
ijinpljGhpmu Gli^innipjiiiifp ii|iiui|i|niit l<u finilpnninl| mi|i|nipimup. 
fiiuq if ini] hnj ՝|i պատահում, np G îuG nn| up qjiuiG iiil|iuG |i illip quiGnnf 
hit it|»9inl| uuipqmG, li միջուկ iiipi|litiinuiql<in|i մհջ շատ Ո(11(i 111իi4 siu- 
i|iiuqiiiGg G*njGnii|np il|i Juipqni:

138.
IThGp G in li fiiiipr» ifG |i hGp if uipif ni iT intGnjhu, )iĜ  ii|1* u hpuiqniit. 

մէ-.Gp JiupqniG, ամ Pihin î|n|in մ I.Gp, Gin|u finpfiGու մ li ոու1ւ1|ծամ 
hGp li |iu1pii]G մոոանամ liGp iiiiq:

139.

*Lphrt|iiGiiptiip|inG li u|ipn մհջ 1||iGG in<fli|)i piiippiiipnii 1:, puiG
n il]  IIIl?1 lip i| p :

140.

b in pfin ipq-u in bq& ifած:- «U.Gpuilpnl.||i՞ hG lpmi|lipq,- iT1î >i»it«r| 
GniGjip iiiiniiiuGlipi|)>:

141.

<t>npG h iipnifiGiiinp, np lYinpqG |ipl.G iiijGpmG կ  fih;>mmpmnlp 
էհււտծո inlii| n|i ijGmit:
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142.

U.ilhfiujl|ppm| (шшрр, npp hu |nh| hiJ՝ «Dans le ve'rltable amour 
c’ost I’am©, qui ©nvoloppo lo corps37»:

143.

hG* ilhGp |un|uiqnijGu hGp uiGniiT «Ihp uGun|iuinmpjniGp Ipnqh- 
Guip, np fihGg п ш t| ilhq PumJuip unIhGiurjdijiup puiGp fiiinluipi|hp: 
PuipMjuilpiiGmpjuiG ?uiin mhuuiljGhpti uinuijnugilwiG uinp|n|:

144.

t»ph ljjiGp q|uMinlpiiG fiujIpmlGhp niGfi, niphdG umjnpuipuip Gpui 
uhnuilpnG fm nluilpnpqnul |»Ĝ -np puif lpupq|iG ^t: UqiqhG niG-
iipnqmpjniGp lpiiG|uunnptiMluii|pniiI t  (iui^uilfli npn? uinGuilpiiGiup- 

jujG: Squnluipnp, Shp pn։j|inijm pjunlp( fil.Gg «uiGupiiniq ljhGquiG|iG»

h:

145.

Si)iiiiIiupt|niG li l{Gn?p uiifpnq?|i iJhj> fuuilhilum։h|ni|' l|uiph||i t  
uiuh| fih։nlijuj|p. lj|։Gp quipr|uipi|h|ni iupi|hiiin}t tltip ujjqpuiG fuuGGui- 

phi| ^hp ||iG|i, hph pGuiqr)uipuip ^qqiup, np |ipl<Gp' Ьр1|рпрг|ш1|шС 
qbphpG Mi:

146.

П։| iipiijpiiipnnl h fiph?Ghp|i qhil, pnq qqm^uiGwi, np r)puiGni{ |iG- 
pp fiph? NrpunGiu: bi| hpp i|ni hplpup ui(*i|niGr||i iJli£ hu Guijmil, 
uiupii iuGi|niGi|p GnijGu|hu pn ։Ihj t Giujnnl:

147.

-̂ |)G I'liipliGiniiilpuG Gni{h|Ghp|ig, )iGni|hu Guili lpiuGp|ig. buona 
femmina e mala femmina vuol bastone. Sacchetti Nov. 8638

148.

1П,[)йп1||1|р||П qui]ipiiilp|h| |ip iluiii|iG |iui| l|111|)Л|ip|i li uijGiufihinli 
"My Inipiimip inni{ 111111111) iihp^uii|np|i (in11 lpup<'t|ip|i(i' iniu m(in)iupiu- 
pnipniiG lil.p ni| l|iupni| I; Гмш|iuuiupi|l.| IpuGiuGg:-

149.

* * и J111 j | diniliiiGuilpinl fiiuif tiip<| in it I: nup, иш|мри|ршр mui- 
l"1"1"1՛։ i|h|nuii|pnil|G t uqG piuG|i, |iG։՝ il|> <lunJmGuil| piup|i L fuu-
lil"l"|l.|1- li|.f, 1111l,i.j||> 1111fin1111n111p!
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«֊.lipniiji pnippp ւու1հ(ւ |iGn ւ)սւոնւա1 է npphfiqnipiruG, կ|սաւսւււծո 
fnipj>p uiiIliG puinGnuI է սատ|ւ|»հlip|i npimliu: Իսկ Սւււոծո ^mp- 

p̂ տմ1ւ0 jifis ipuriGmil է ֊  jiGNUjliu, fabplai «Ш ’ |ишрП»:-

151.

SuipuiGp n։GbGuj|p puJl|տկшG տէ. Гшlpկull|пp է прш fiunluip 
Gmli Alip pniinm|n։pjniGG niGliGiu|,- Gp՞ }ul piuplHjuuIGbp:

152.

«Hhp GuiGujNTipmpjiuG 5umG է կulGqGшծ, т]рш|ишр ւ1|ւշտ luiG- 
inhq է», uijuujhu liG |uniiniil uiiIhGiuMip m unIbGiiJ2iurih| o5 hfip:

153.

IKjiG, |)Ĝ  uipijTml է u)ipnig, միշտ կԱյտuIplլnиI է puipmg li ^luphg 
uiG?]}iG:

154.

Աոս^ւկոււ1լ1, П)и1шр шршррр, qi{ujpp uiGiluinuifimpjniGp, buiqph' 
|ni կէ^ՓՍ umnij^mpjuiG GuiluiuG^uiGGtip bG. unlhGuijG uiGupiijiIuiGui- 
կшG upiiuGptiGmil է ^hqilitiGp:

155.

HiiphpquGpuGIt qquigniilp pm|uiGiuG li mdhquiGmil է qquijudpu- 
GmpptiG Ghin մ1ւկտհւ];

156.

hih|iuquipmpjniGG uinuiG^)iG luG^iuGg ilnm puiguinmpjmG է,> 
uiidpiijG |iiilplip]i, կmuuli{gпlթjՈlGGhpի, diii|mjnipi]Glip|i, (JuiifuiGudfGh- 
f)}i linin' կllյGnG:

157.

hGpGimiupuGnipunG iljimpp iii|ini|iiuGp)i nidhi] ւ1|ւջոց h. GpiiiGm| 
pinqniil ^iiip q|nhpGlip liG niin)piiiniupi|mil;

158.

iriip  luiIhGitimdhi] iIipiiiI)iG, ilhp il|ip|i pnGտկlU|}lG, hGpiiqdp|niiI 
է ոշ iljiuijG ilhfi piiiGudpuGmpjniGp, uij| Giuli illip |и|п)()р:

150.
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159.

Բսւ|աւ 1ւ ^Ա1|փ հւտէւո|է պ հտ բ է ւիւհժ |ւււծհ|. |ոււյց իհտու'* հ1ւՕց
այՕ տ05|»<|, ո»| ս1պ րսւ|»ի *11տյ ^աո 1*«ււքւ* Լ այ»1ււ:

160.

Իհչ ճսւՈա՝հ| հհց' ցւււ?|1ււ(տււ? հ ւ11ւց հււււէւււ|ւ թ1ոհ1| ||ւՕհ|ուր|, 
ք1հհց ւտ այհ ու|փ;հհ|ւ|ւ հհտ 1ւհ|) 1||ււււայ;

161.

Բսւհւււտոհ?]?)քյհյ1(ւ lllfiu^^Inp հն 1։|՚։*ք'̂ ց 1ււււ||1ոո10հրի քւահւ|հււյ. 
ն|ոււհբ շաքտպո|)^ոոէ հհ ր)|1Ա|ք;|):

162.

«1Րհ|1 էէհւհ՚̂ ւտւուց) ոչ թ1՜ւ ւ11ւ[) քւսւ|ւ1ւաՕհ հ, ւ(ւյ| ւԱյ|ւ քւտ|ւ1ւտհ1ւ 
հւււ|11ւահ|ւ»,- սոոււ|Ււ1ւ I: ւէտտհոո! էա|աւ|ււււՈ̂ յրււ() (1էււ]ւււ|տ|ււ);

163.

ПՒlpp plngnl^lUliտmlI է lփpмl]|) |*ւււ|ււ\ր 1ւ |:>սւրուքւ քւսււո1|ութտւհհհ- 
pp,- Пplll հտր|ւ|տւ|Ււււ̂ 1, plllp1lmիl|p. |)ւււք||ւ np ույն քւհ;*տոփ)տւ?|| |ււսւ- 
բ1ւ|ւս| շpfUlП<lll| է ասւ||տ ււդՐւ, ի̂ ;. îplll սււ̂  1|ւււքւ*ոք| Լ:

164.

<)աուււն ]lp ПphlliПhp|)հ ասաց. «OpllПpp nlnpмll|Пhfփ հոոհւցւ l.p, 
ցոփ ււ|ց1Ւփ Ատոծտհ, |ւհտս|1!1ւ 1ւ1ւ 1ւՈ (1րւււՕ ււ|ցււու1՝ 0|սււ (1րէ||ւՐւ; 
Ս'1ւքւթ Աուոծո րցս)իՕՒցսւ, |ւ7ւ;> qnpծ ուքւ1ւքյ|) pшpnյwll|Ոlնмlt•)jլտն 
հհտ»:-

165.

Ցանկացած կուսակցության կևթաքևրյաւ:- Հու|խ||) )̂ |ւ;՝ւո 
քյ։ււ1ւ ւ1ի llm u l]p П n pg n r)-n ^ | lM lipի  կուի|ււ) ուք;|ւ,- կււււ1 է| աոիիէ|) 1|1ւԱ|- 

թ։ա1 | lfipp ււ|Ււ1ւ)ք է ո^|ււա(ւ 1)ւսոնւււ:

166.

1Րսց։է̂  հւււ()ուփոէ| ւաաււք է  («Ւցւսւհույ. տ ււկտ յն  p ի p l I п m p p p ,  ւտ 

'«'էց ւէ|աքւ|ւհ ա հ ո ւմ  է , քւամ1ւՕտյն ւ|1ւււ|Ո U ,'՝մ м lp lM llф յm հГ«  է ա տ ո մ :

167.

^»|՝ս։ո մա|ս|կւււհց մ ո տ  մ տ lip մ м llэ յn lհ p  ամւց.>ի սւոսւ|մ|ւււ է -  1ւ 

l՚̂ '•:-np թուհ1| |.ահ:

71



168.

Քրիսստնհաբյանր 1:րոսին բայն uu|hg խմհ|ու.- նա բհհ »Աmi- 

նից չմհքսսւ|, բայց սյյլ|n i i i l i | i i | արատի:

169.

Ք ո մասին շատ |սոսհ|լւ կարող է նահ phq բաբցնհ|ու միյտց 

|ինհ|:

170.

Գու{p ի մհջ տւ|հ|ի շատ անհրհսաբյան կտ, բան սրււրսսւ։|տնբի:

171.

Կարհկցանբր ճանաչալաբյան մարղա մհջ գրհբհ նայնբան ծի
ծաղ հ| ի է, ինnբան նուրբ ձհոբհրր' Կիկ|ոսյի մոտ!

172.

Մսւյսլասիրուբյանից մհնբ երբեմն գրկաւք հնբ աոաջին պատա
հածին (npnijfil.mli pvi|որին qpljh| հնարավոր չէ). բայց հհնց ղ ա էյ 
հաբկւաիւր չէ մատնԼ| աոաջին պատահածին...

173.

Մենբ մւպպան i|hnliu չհնբ ատամ, բանի ղեո նրան մհգանից 
ցածր հնբ համարում, մհնբ ատամ հնբ |ոկ այն ժամանակ, հրբ 
նրան մհգ հւա|ասար, կամ մհգանից բարձր հնբ համարում:

174.

Գա բ, ուտի|իտարիաոնհր, նահ գուբ հբ ողջ Utile-ն սիրում |ոկ 
Ո|Ո(|հււ ձհր հակամնհրի կաոբ,- Tjmp է՜յ հբ նրա inG}u|Gh|i|i սպմա- 
կր իրականամ անտանհ|ի գտնամ:

175.
Վհրջ ի ւյհրջո սիրում հն իրհնց տհնչանբնհրր Ա ոչ բհ այն, ինչ 

նչամ հն:

176.

ՈՒրիջի սնափստաբյանր լոկ այն Ժամանակ է մհր մակակին 
ղեմ, հրբ այն մհր սնաւ|ւաոաբ'յան ւ)1«մ է:
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177.

IЦП fniippnnt, |>fi |»п> pniH I. « (i;ifn ip ih iiifi|in i|ftjtiifl|i» , php lm  t)l.n
ոչ np | M i n | U I N um|i (i;ilm|nmit(||i 4՝|i M|l.|:

178.

I*• li|np ։Iut|"|l|mC(j Pi|ntntpnip]inifinf.p|tn nMJ Ոսո|nninnif. ibiipi|lpii- 
փՕ ի|ոտ|տ(ւ|\(;1.|ւի |i(i։-ս|ի։փ՜innfinifiuipnnt:

179.

1 ГЬр nipinppfihp)t ПЬт1пиП|)(;1(|)|1 pnGnnt l.fi iflip iTiu«| 
qnntnijfi Гм 11 ̂  11 }։ sninfili|ni|, np itlifip imt) pfipuippm it «nnpp|li|» MSp:

180.

Ilin|i illtf nifiithipnppnn tpu, nnnnp ПпцПнфи |*G՝-np pniG|i РпиП- 
•|lni| |Miip|i liini|nnn|i (J։- ։мП I.:

181.

U.nifinpt|lpii;|in Ւ. орППЦ ирПчФц, nip phq Gqm|iml Mi:

182.

-Phq»nG|»n qhpuiqniGflli ifint«|nfnn|U if in ijtnfsp qninPinigfinMl է, n- 
pni|PiMnli nipt չի lpupni| Piliin ||1'р|1М|П1рГнЩ:

183.

«ЬПЛ pfinnut t. n% pit uijfi, np ipn |ifJЛ |ii։iipnnf lin, inq niiG, np 
Mi phq 11 м 11111 n Inf Ги1м|ииппм(»>

184.

•ни I»nifmi|/«ւiitfi il|i qnnnqniptniG, npp snip|i nthiip tnG|i:

185.

«Hui |»ПЛ «ւin|i ч|| qiii||in»:- Ы миГ- « I#ii t|t«n ч|,|| ni(ili| *V|iĜ li
i|in» - rpi'lilnil, nplil i|l.l|(i ni|iiii|l)ii I,:
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ՀԻՆ Գ ԵՐՈ ՐԴ ԲԱրՒԻՆ' 
Բ Ա ՐՈ 5Ա Կ Ա Ն Ո ՒԹ Ց Ա Ն  Բ Ն Ա Կ Ա Ն  

Պ Ա Տ Մ Ո ՒԹ Յ Ա Ն  ՇՈ ՒՐՋ

186.

Բարոյական զգացողությունն tujdil Եւ|րոս|այամ Gmpp, հասուն, 
puiqifuiqւսն, զգայուն, qirit|սւծ է ճիշտ այնրանու|, nppuiGm| նրան 
ւ|երարերող «րարոյականության գիտությանն» է rjhn ջահեյ, սագմ- 
Gui}|iG, անճարակ ա կոս||ա։,- գրւա|իչ մի հակաղրաթյուն, որը եր- 
phitG հանձին որհէ puipnjiiiqhin|i մարմնաւ|որ։|հ|ու|' նույնիսկ տեսա- 
ն1ւ||ւ I; րյասնամ: Սգպեն «րաըոյականությտն գիտություն» արտա
հայտությանը, նկաաի ան 1ւնսւ|ու| այն, ինչ 1|րանա| նշւիււմ Լ, չա- 
ւիագանց ււնաս|արծ է li rjhil |աւ| հասակին, որը սու|որարար աւ|հ||ւ 
համեստ արտահայտություններ Լ ենթադրում: Luitj կ|ինեը ողջ
|ււտոաթյամյ> ինրրյ բեգ |սոստոփսնեյ, ph այսւոեղ ղեո հրկար ժա
մանակ ինչ է Ոարկափւր, թե ասայժւէ ինչը գոյության րացաոիկ 
իյաւփււնր անի. այն է.' նյութ հաւ|արե|(ւ, արժերների նրրին զգացո
ղությունների 1յ արժերների նրրին զանազանությունների ս<հոե|ի 
րանակության հասկացաթենական ձևակերպում ա համակարգում, 
զգացողություններ 1ւ գանագանաթյւսններ, որոնց սայրում են, ա- 
նաւ(, ծնում || կո|ւծանւ|ամ,- էւ, թերևս, այւյ կենղանի րյա|ւեղացման 
կրկնէ|րս| 1ւ սաաւ|ե| հաճախակի կերպաւ|որամները ակնIqili ղարձ- 
նն|ա i|iii|iAltp,- որպես յաւրոյականսւթ|սւն տիպերի ուսմանբի նա
խապատրաստության: Iqinp, մինչ 1ւ օրս այսրան համեստ չեն եւ|հ|: 

M̂'lիսսւիաներր րո|որր միասին ծիծաղաշարժ նամոտ մի |րջաթ- 
|ւսէէ|< ի|ւենցից |>նչ-որ անհամեմաւո աւ|ե|ի րարձր, աւ|եյի հակակ- 
ն,"ո. ոււ|ե|ի հանւ||աաւ|ո|ւ յւան են պահան?ե|, հենց որ գրաւ|ւ|ե| են 
(սսրոյսմւանությամւ*, որսյես գիտություն, նրանց ցանկությունը րարո- 
1»ւկանության հիմն աղորումն ե երյեյ,- ե յուըայոոնչ յար ւիի||աուիա 
մ|ւքւչն օրս կւս|ւծե| է, թե հիմնաւ|ո|ւէ«| I. բարոյականությունը. իսկ
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րարոյականությոէնն ինքր Г։ип1тр||Ь| է npii|bii «արված»: Ինչ հհոա 
է lii]t,| նրանց անշնորհք հպարտությունից նկարագրման այո ան
նշան թվացւպ m փոշու li րորրոսի մեշ |эп»|Г11|սւծ խնւ|իրր. թեե ПР^ 
tlmlimp ամեն անուրը |itii| ձեորերն m զգայարաննl.pp L||* 0։։iq|il| 
թե pini|ւււ1|ւււՈ 111 ûn* նարը կարոտսնային |ինե|: Հենց նրանով, up 
րարոյա-ւիի|իսաիանlipp րարոյական փաստերին ծանոթ Լին միայն 
1|ոււ|)սււ գծերով, կամայական բացվածքներով կամ որպես upiiumi- 
fmilpuG կրմատամ, մոտավորապես որպես |ipliGg միջավայրի, |»р̂ Пд 
ցասի, իրենց եկեղեցու, իրենց ժամանակի nqni, իրենց# կ|իմայի li 
qninni բարոյականության,- հենց GpuiGm|, up GpuiGp d мцni|mp»|Пhp|i, 
ժամանակների, ողջ uiGgjni|)i հարցում i|mm էին (ifiuiqhl| li նույնիսկ 
քիչ էին իմացաաենչ, GpuiGp բարոյականության pmG )iifavi|ip(lhpp 
չեն Լ\ աեսե|,- npnGp ջրի երես liG եփում միայն շա տ  բարոյակա
նություններ |»ршр հետ բաղղաաե|իս: Ս՚ինչայժմյա ողջ «բարոյակա
նության գիտության» մեջ բացակայնք Լ, ինչքան է| up ւյա զար
մանայի հնչի, pmG բարոյականության խնղիրը. բացակայե^ է կաս
կածը, np այսւոեղ ինչ-որ խնղրահարույց piuG u|liu>p է |ինի: Այն, 
ինչ փի|իսովսսները «բարոյականության հիմնավորում» են կոչե| li 
պահանջեց hG իրենցից, մշմարիա |niju|i ներքո նայե|ով' |nlj տիրա
պետող բարոյականության քոսնղեպ milmp 8աւ|ատի mujiu| il}i ձե 
է եղե| , այո բարոյականության արտահայտման Gnp մի միջոց, 
ուրեմն' մի որոշակի բարոյախոսության Ghfuinul արմատացած սւն- 
qiuil ւիաստ li նույնիսկ, վերջին հաշվով, ժխտում մի տեսակ, np այո 
բարոյականությունը կարեյի է որպես խնղիր հասկանա|,- li pti|up 
Ոեպրերամ fihGg այո հավատի հետազոտման, ւ|հր|ուծման, տարա
կուսանքի, կեն ղանահերձման մակագրությունը: Լսեք, օրինակ, թե 
ինչ qphph nuipqujGp}i արժանի անմեղությամբ է ղեո Շոպհնհաաե- 
pp հասկանում իր իսկական |uGц|»pp li այնահետե ձեր եզրակացաթ- 
jniGG արեք q|miuilpuGmpjujG մասին այղպիսի «q|unmpjiuG», որի 
վերջին վարպետները ղեո մանկանց m upunuuj կնանոց u|hu hG 
զատում.- «Սկզբունքը, ասում է նա (բարոյականության հիմնական 
իւնոիրների 136 էջը), հիմնաղրույթը, որի բովտնղակաթյանը իրակա
նում համաձայն են p 111 np բարոյագետները' neminem laede, immo 
om nes,quantum potes,juva-*9 - ահա իրականամ այն գրույթը, որը 
ջանամ են հ);lift inւ|որЬI pnjnp բարոյախոսն երը... բարոյագիտության 
իրական հիմքը, որը հազարամյակներ ի ւ|եր փնտրում են, ինչպես 
իմաստնության քարը»... Բերփսծ գրույթը հիմնաւ|որհ|ու ղժվարութ- 
jmGp միշտ որ մեծ կարւպ է ||ւնհյ' ինչպես հայտնի է, Giuli Շոպեն- 
հսւու երի pm Jump չբերեց այր հարցում-, li m| մի անգամ հիմնավո
րապես qqmgh| է, ph ինչ ան(սսշակ-կեղծ li qquijuigniGg է այո 
Որայթը, մի աշխարհամ, որի էությանը աո իշխանության կամքն է-, 
թո»| նա իրեն հիշեցնի, որ Շոպենհաաերը, թեե հոոեաես, իրակա
նամ - սրինգ էր փչում... Ամեն օր մաշից հետո, կւպպացեք այգ 
մասին նրա կենսագրի4̂  մոտ: Եվ, ի ֊ղեպ, մի հարց, մի հոոեաես, 
Աստծուն ե աշխարհը Ժխարպ, որը րարոյականաթյան տոջԱ քար  
կտրած կանգնում է,- որը րարոյականությանը Այո է ասում ե 
սրինգ է փչում, laede-neminem - րարոյականությանը, ինչպես, միթե 
ւյա իրականում- հոոեաես է:
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է| չասած այնպիսի պնդումների արժեքի մասին, ինչպիսին 
«մեր մեջ գոյություն ունի կատեգորիկ իմպերատիվ»-ն է, միշտ դեռ 
կարհ|ի է հարց տայ. իէ»չ է ասում այդպիսի պնդումը նրա մասին, 
m| այն պնդում է: Կան բարոյականություններ, որոնք իրենց հեղի
նակին ուրիշների աոջն արդ արացնե|ու համար են. մյուս բարոյակա
նությունները' նրան հանգստացնելու և Շրա մեջ իրենից գոհ փնելու 
գգացումը աււաջացնե|ու. կան որ նրանցով նա ինքն իրեն ուզում է 
խատին գամել Ա հնագանդեցնե| իրեն, մյուսներով նա ուզում է վրեժ 
յածեր մյուսներով' թաքնվե|, մյուսներով' պայծաոակերպվե| ե համ- 
բաոնսդ անհսւսանե|ի բարձունքներ, մի բարոյականությունն իր հե
ղինակի համար ծառայում է մոոանւպու համար, մյուսը' որպեսզի 
ստիպի մոոանւպ իրեն կամ իրեն վերաբերող ինչ-որ բան. բարոյա
գետներ կան, որոնց ուզածը մարդկության վրա ուժ ու ստեղծագոր
ծական քմայքներ բանեցնե|ն է. մեկ ուրիշը, թերևս հենց Կանտը, իր 
բարոյականությամբ ահա թե ինչ է հասկանւպ տւպիս' «ինչ իմ մեջ 
արժանի է հարգանքի, այն է, որ ես կարոդ եմ հնազանդվեի- և 
դուք չպե՞տք է այ| կերպ |ինեք, քան ես»,- կարճ' բարոյականութ
յունները նույնպես լոկ զրգիոների նշանւպեզո! են;

188.

Ցանկացած բարոյականություն, ի հակադրություն laiSSer аНбГ ̂ -ի, 
մի կտոր բռնություն է «բնության» հանդեպ և նույնիսկ «բանակա
նության». բայց սա աոարկություն չէ նրա դեմ, քանզի, այնուամե
նայնիվ, է|ի ինչ-որ բարոյականությունից ե|նելով պետք է օրինւս- 
գրես, որ ամեն կարգի բոնաթյան և անբանականություն անթույ
լատրելի է: Էականն ու անգնահատելին յուրաքանչյուր բարոյակա
նության մեջ այն է, որ այն մի երկար ճնշում է. ստոիկականաթ- 
յանը, կամ Պոր-քՒոյւպը, կամ պուրիտանականաթյունը հասկանւպա 
համար բավական է հիշել այն ճնշումը, որի ներքո մինչև այժմ յու
րաքանչյուր |եզա ուժի և ազատության է հասել,- տաղաչափական 
ճնշումը, հանգի և ոիթմի բռնությունը: Ինչքան նեղություն են ի- 
րենք իրենց պատճաոել ամեն մի Ժողովրդի մեջ բանաստեղծներն 
ու հռետորները,- չբացառելով այսօրվա որոշ արձակագիրների, ո- 
րոնց լսողության մեջ անհողդողդ մի իփղճ է ապրում,- «հանուն հի
մարության», |ւնչպես օգտապաշտ-տխմարներն են ասում, որոնք 
ղրանով իրենց խե|ոք են երևակայամ,- «կամայականության օրենք
ների հանդեպ հնազանդությունից»,ինչպհււ անարխիստներն են ա- 
սում, որոնք ղրանով իրենց «ազատ», նո՛ ՚ ■ • 111 ազատամիտ են ցնո
րում: Սակայն զարմանսղին սւյն հան է, որ այն ամենը,
ինչ երկրի վրա գոյության ունի կաւ I. ազատությունից,
նրբությունից, քաջությունից, պարից կա. , .41.տի վստահությունից, 
հենց մտածողության, կառավարման, (imnl.ji ասե|ու, թե համոզե|ու 
մեջ, |ւնչպես արվեստներում, այնւղես էլ բարոյության ո|որտամ, 
միայն «այդպիսի կամայականության օրենքների բռնության» շնոր
հիկ է զարգացեր և, ամենայն լրջությամբ, հավանականությունն 
աննշան չէ, որ հենց դա' «բնություն» և «բնական» լինի - և ոչ թե
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հիշյսղ laisser aller-ը: Յուրաքանչյուր արվեստագետ գիտի, թե իՕչ հհ- 
Пin է рПսւԲաւ|ւ տրվեցա զգացումից իր «ամենաբնական վիճա
կը», hpp Gui «ոգեշնչման» պահերին uiquiin կարգավորում է, քաւս- 
տամ, որոշում, կերտում,- li թե ինչ իւuinnipjuiTTp m ն)րբ)Մթյւտէբ՜1 ։ա-֊ 
հենց այո ժամանակ ենթարկվում է հազարավոր օրենքների, որոնք 
հենց իրենց խստության ե որոշակիության պատճառով արհամար
հում hG հասկացություններով ամենայն ձեակերպամ (նույնիսկ տմհ- 
նաորոշակի հասկացությանը, ղրանց համեմատությամբ, }ip մեջ ինչ- 
np տարտամ, բազմակերպ, բազմանշանակ բան ունի-): Էականը 
«Երկնքում ե երկրի վրա», pmn hplimjp|iG, կpկGmմ եմ, այն է, որ 
երկար li մի ուղղությամբ ենթարկվեն, ղրա հեւոեանքն ի վերջո 
միշտ է’ ե եղե| ե մի բան, նանուն ինչի երկրի վրա արժե ապրեց, 
օրինակ, առաքինությանը, արվեստը, երաժշտությանը, սրսրը, բա
նականություն ր, ոգեղինությանը,- պայծառակերպող, նրբին, խենթ Ո| 
աստվածային մի բան: Մտ քի երկար ազատությանը, մտքերի հա- 
ղորղակցե| իության կասկածի ճնշումը, կարգապահությանը, որը 
մտածողն եր իր վրա ղնամ' իրեն ստիս|ե|ով մտածե| կրոնական 
կամ աշխարհիկ որեե ղեկավար սկզբունքի սանմաններամ, կամ ա- 
րիտոաոե|յան նսւխաղրյսղների ներրո, մտքի երկար ձգտումը' տեղի 
ունեցող ամեն ինչ մեկնաբանեց ըստ քրիստոնեական ուրվագծի ե 
յուրաքանչյուր ոիսրյածի մեջ վերստին բացե| ե արղսւրացնե| քրիս- 
աոնեական Մստծւոն,- ողջ այս բոնին, կամայականը, ղամտնը, 
սարսափեցին, հտկաբանականը զարս եկավ այն միջոցը, որով եվ- 
րոսրսկան ոգուն իր ուժը, իր անգուսս| նետաքրքրասիրությունը ե 
նուրբ շարժունակությունն է սրստվաստվե|. ավելացրսւծ, որ ղրա 
նետ մեկտեղ նաե անվտ|սար|ւն(<|իորեն շատ աժ Ա միտք ւղիսփ 
ճնշվեր, {սեղղվեր ու ոչնչացվեր (որովնեա1ւ այստեղ, ինչւղես ամե
նուր, «բնությանն» ի հայտ ե գա||ա այնպես, ինչպես այն կա, իր 
ողջ վատնիչ li անտ արբեր մեծաշաքաթյամբ, որը վրղաիսմ է, սա
կայն ազնիվ է): Որ հազարամյակներ շարունակ եվրոպական մտա
ծողներն ինչ-որ բան սարսցացե|ու համար է ին |ոկ մտածում4 այսօր, 
ընղհակաոակր, մեզ համար յուրաքանչյուր մտածող, որն «տզամ է 
|ւնչ-որ բան ապացուցեց», կասկածեցի ե-, որ նրանց համար միշտ 
նախապես հաստատված էր այն, ինչը պետք է ի հայտ գար որպես 
նրանց խստազայն ղատողաթյանն երի արղյտնք, մոտավորապես 
ինչպես մի ժամանակ ասիական աստղագիտության մեջ կամ ինչ
ւղես ղեո այսօր է| ամենամոտիկ անբնական իրաղարձությունների 
անշաո րըիաւտնեա-բարոյական «ի վսսոս Մստծո» ե «հանան հո
գու փրկության» մեկնման մեջ' այս բոնաթյանը, այս կամայակա
նությանը, սոս խիստ ե վիթխարի հիմարությունն է ոգին ղաստիա- 
րա կեի ստրկությունը, ինչւղես երեամ է, նաե հոգեոր կարգապա
հության ե բուծման տվեցի կոպիտ ա ավելի նուրբ իմաստով ան
հրաժեշտ միջոցն է: Լեյս տեսակետից նայեք ցանկացած բարոյակա
նության վրա ե ղաք կտեսներ, որ «բնությանը» նրա մեջ այն է, 
ինչք սովորեցնում է ատեց laiSSer aller-ը, չափազանց մեծ ազատութ
յունը ե մեր մեջ սահմանափակ հորիզոնների, մոտիկ խնղիրների 
պահանջն է սերմանում,- ինչը հեռանկարի նեղացումը ե, ուրեմն, 
որոշ իմաստով, հիմարությանն է • սովորեցնում, որպես կյանքի ե ա- 
(ւի պայման: «Դու պետք է ենթարկվես, ամ է| փնի ե երկար Ժա-
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մանակոկ. шцшшцЬи գա կկործանկհս 1ւ կկորցնես կերակն հարգան- 
pp Jif.pn քո հանգհպ»' iiui է ինձ pilnitl ընաթյան րարոյական հրա
մայականը, որը, ճիշտ է, ոչ «կատեգորիկ» է, ինչը ծերուկ Կսւնտն 
է,, նրանից պահանջում (այստեգից հ|' «տյ|ւսպևս»-ը-), ոչ է| աոան
ձին անձանց Լ ուգգկած (ի՞նչ գործ ունի րնաթյանն աոանձին ան
ձանց հետ), այլ թերես dni)ւււ|ու|ււլՈհp|iG, _ոասսtuGЬp|iG, գարաշրջան- 
նեըին, գասհըին, puijg ամենից աոաջ «մարց» ողջ կենգանան, 
մարգուն:
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Աշխատասեր ոսասանհրր մեծ գժկարաթյամր են տանում պա
րապությունը. կա անգ փական րնագգի գ|ուխգործոցն է|ւ' կիրակին 
այնpան սրրացնհք ու ձտնձրսգի գարձնհք, որ անգ|իացին տննկատե- 
Iիորհն >քարձյսգ իր աշխատանքային 1ւ ււա|որական օրերը աենչա. 
ո|ւս|ես խեթւք մտածկած, |սե|ոք մտցկած պասի մի տեււակ, ոլւի 
րագմաթիկ օրինակները մենը նան անտիկ աշխարհում ենք գտնում 
(թեև հարակային ժոգոկուրգների մոտ, ինչպես ե տւ|աււե|ի է, ոչ աշ
խատանքին կերարերոգ): Պետք Լ որ տարատեււակ ս|սւսեր գոյութ
յան ունենան. 1ւ ամենուր, ար հգոր մգամներ ե սոկորաթյաններ են 
իշխում, օրեն աքիրները պիտի հոգ տանեն այնպիսի օրեր մտցնեքու 
համար, որոնցում ցանկացած նման մգամ շգթաների մեջ գրկի ե 
գարձյսգ սոկրգւի քագցՒգ: Ակե|ի րսգւձր գիտակետից' ամրոգջ սե- 
րունգներ ե 1|սւրաշրջանն եր, եթե նրանք էգմւէ րարոյական 
մո|եոանգությամր են հսւմտկկած, ճնշման ե պասի այգպիսի հաս- 
տատկած մամանտկտմիջոցներ են, որոնց ընթացքում տկյսգ մգամը 
սոկո|ւամ է 11 p h I 1ւ գիտապաստ կւոկե|, piujg Guili մաքրկև| ու 
սրկև|. Guili աոանձին ւի|գիսաիայսւկան ագանգներ են (օ|կւնակ, 
Ստոյան հե||ենական մշակույթի մեջ' իր աւիրոգիսիական րայրերոկ 
գերրեոնկած ա տոկւոտած օգոկ) նման մեկնարանաթյան թայ| 
սագիս:- Սրանոկ նա1ւ արկած է այն տարիմաստության րացտտըր- 
ման ակնարկր, թե ինչու Եկրոպայի հատկաւգես քրիստոնետկան 
ժամանակաշրջանում ii րնգհանրապես աոաջին անգամ արժերների 
քրիաւանեական ընկա|ման ճնշման ներքո սեոական մգամը տսրքի- 
մացկեցմինչ ի սիրո (amour - passion):

190.

Պ|սաանի րարոյակտնաթյան մեջ մի րան կա, որն իրականամ 
Պ|ատոն|ւն չի պատկանում, ագ |ոկ գտնւ|ամ է նրա կւ|գիտսիայաթ- 
յան մեջ, կարեքի հր ասեք' հակաոտկ Պքատոնի. այն է' սոկրտտեսա- 
կանաթյսլնր, Ո(ւի համար նա իրականամ չակւագանց տգնիկ էր: 
«Սչ up չ|ւ ագամ ինքն իրեն կնաս տսգ, աստի' ամենայն կատ րան 
ակամա է կասաւրկամ: Քանգի կատ մարւ|ն ինքն իրեն կնաս է 
ասգիս, ն ա, եթե իմանար, որ կատ րանր կատ Լ, այգ չէր անի: 
ՍՍրեմն, կատ մարգը կատ է տակ մւգսրաթյանից. եթե նրան մւգո- 
PniRjmC|»g հանեն, ւտգտ նա անհրտժեշտարտր |սւկ կգաոնա»:- 

‘̂սաեթււ այււ կերպ|ւց խ ա ժ ա մ ո ւ ժ ի  հոտ է կւչում, որը կատ արարք-
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ների |ո1| տհաճ հետևանքներն է ըմբռնում Ա, ըստ էության, ո ատամ 
է այսպես' «հիմար puiG է փաո արարք զործե|ը». մինչղեո նա 

«|սււ|»-ը uinuiGg iuj|lnuj||i նույնացնում Է «օգտակարի 1ւ հաճՒղիի» 
հհտ: Բարոյականության uuIhGuijG օգտապաշտության ղհպքամ կա- 
ph 1 ի է ուղղակի կոահհ| Gpui GiIuiG ծազոս1ը 1ւ հետ1ւհ| սեփական 
հոտառությանը. այղ ղեպքում հաղվաղեպ ես սխսղվամ:- Պրոտոնն 
ամեն ինչ uiphg, որպհսգի |ղւ ուսուցչի սկզբունքի մեջ ինչ-որ Gmpp 
ե ազնիվ մեկնաբանության մտցնի, նախ Ա առաջ' ինքն իրեն-, նա, 
pn|np մեկնիչներից ամենահամարձակը, որը ողջ Սոկըատհսին սոսկ 
tipiifhII հանրամատչե|ի phiTui 1ւ Ժողովրղական hpq i|hpgphg փողո- 
ցjig4 այն մինչ ի անվերջության ե անհնարինության տարսւփո|սե|Ո1 
համար, այսինքն' մինչ ի իր բպոր սեւիական ղիմակներն m բազ
մազանությունները: Կատակով ասած ե այն է| հոմերոսավարի' ինչ 

րան է ս||սոոոնյան Սոկրատեսը, եթե ոչ

191.

«Հավատի» ե «գիտե|իքի» հին աստվածարանական խնղիրը,- 
կամ, ս 111 h I ի ճիշտ, բնագղի 1ւ բանականության,- ուրեմն' այն հարցը, 
թե իրերի գնահատման հարցում բնաղղն ավՒղի՞ մեծ հեղինակութ
յան է արժանի, քան բանականությունը, որը հիմնավորումներով, 
«ինչու» հարցով, այսինքն' նպատակահարմարությամբ ե օգտակա
րությամբ է կամենամ գնահատած ու գործած | ին են - է | ի ղեո այն 
հին բարոյական խնղիրն է, ինչպես այն աոաջին անգամ հայտնվե| 
է հանձին Սոկրատեսի ե քրիստոնեությունից ղեո շատ աուսջ արղեն 
ս|սւոակտե| էր մտքերը: 6 իշտ է, Սոկրատեսն ինբն իր տաղանղի 
ճաշակով,- գերագանց ղիւպեկտիկի տաղանղի,- նսվս բանականութ- 
յան կողմը բսնեց. 1ւ իսկաս|ես, |ւ?1չ էր նրա արածն իր երկար կյան
քի ընթացքում, եթե ոչ իր ագնվատոհմ աթենացիների անճարակ 
անըն ղան ակութ յան վրա ծիծաղե|ը, որոնք բնագղի մարղիկ էին բո- 
Iոր ագնվատոհմերի նման ե իրենց արարքների պատճաոների մա
սին երբեք չէին կարողանամ սպասիչ տեղեկություններ սաղ: Բայց 
ի վերջո, |սե|յայն ու թաքան, նա սկսեց Guilt ինքն իր վրա է| ծի
ծաղեր նա իր մեջ, իր ավե|ի նուրբ խղճի աոջե ե ինքն իրեն հար
ցաքննելու նույն ղժվարոէթյանն ու անընղանակությունն էր գտնում: 
Բայց ինչի համար, ասում էր նա իրեն, այղ պատճաոով ագատվե[ 
րնագղներից: Հարկավոր է պաշտպանե| 1Г նրանց, ն' թե բանակա
նության իրավունքը,- հարկավոր է բնագղներին հետեե|, սակայն 
բանականությանը համոգե|, որ այն մ|ւաժամանակ նրանց օժանղա- 
կի ծանրակշիո ւիաստարկներով: Սա էյ այղ մեծ խորհրղավոր հեգ
նասերի բուն կեղծությանն էր: Նա  իր խիղճն այնտեղ հասցրեց, որ 
բավարարվեց յուրատեսակ մի ինքնախաբեությամբ, ըստ էության 
նա բարոյական ղատողության մեջ իրոացիոնսղը տեսավ:- Պիստո
նը, նման բաներում ավՒղի անմեղ |ինե|ով ե աոանց ицեբեյի նեն
գության, ամբողջ աժը գործի ղնե|ով,- մեծագու՞յն ուժը, որ ցայժմ 
որեէ վփ||աուիա գործի է ղրե|,- աղում էր իրեն ապացուցեի որ բա- 
նականաթյանն ա բնաղղն ինքնըստինքյան ղեւղի մի նս|սւտւսկ են 
գնամ, ղեւղի բարին, ղեւղի «Աստված», ե Պ|սւտոն|ւց ի վեր բպոր 
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1ււտու|ւււծւււ|’ԱւհՈհ|ւքւ m ւիի||աոփանհրք նայն п щ т  վրա fcG,- այսինք- 
fi' բարոյականության հարցերում ։1|»С-Ij opu բնագգք, կամ, ինչպես 
,,ա pplunnnGjuiGl.pG l*G կոչում, «հավաար», կամ, ինչպես գա bu հմ 
1111 > ni it, «նախիրն» է հււււ||»ւււհւււկհ|: Կարե|ի էր puiguinmpjmG uiGh| 
Դեկսւրսփն' սսւցիոնւպիգմի finpp (li. հետևաբար, fil.qim|m|unipjiuG 
պապին), npp iI|uujG բանականությանն էր որպես հեգին ակության 
քն գանում. puijg բանականությանը տակ գործիք է, իսկ Դհկտրտը 
ifIiil|t.phIIUIJիՕ էր:

192.

Ու| հեսւ1ւե| է որհէ աոտնճին գիտության պատմաթյանք, Gpiu 
qiupqiugiluiG մեջ .կգւոհի ամենայն «q|nnl.||ip|i li ճանաչման» հնա
գրոյն li ամհնաքնգհանար ընթացքների ըմբսնմանը tnuiGnq մի հիմ
նական թե|. ph մեկի, ph մյուսի մեջ Gui|u U սւսւսջ հապնեպ վար
կածները, finp|iGi| tu5pG հրը, աո «հավատ» բարի, հիմար կսւմրր, 
անվստահության li համբերության պակասն hfi quipqmgh|,- մեր 
զգայարաններն ուշ են սովորում li բնավ |ր|ս| չեն սոփւրում ճա
նաչման Gnipp, հուսսւ|ի, գգայշ օրգաններ |ինե|: 1Րեր աչքին սււ|ելի 
գ յարին է տւ|յսւ| աոիթով արւ|են բագմիցս վերարտագրված մի 
պատկեր գարճյւպ վերարտագրե|, քան որևէ տպավորության անսո
վորն ու նորր իր մեջ ս|ւսհեի վերջինս ավե|ի շատ ում է պահանջում, 
սւվե|ի շատ «բարոյականության»: Ինչ-որ նոր րան |սելն ականջի 
համար անսվսորմ է li ծանր, անծանոթ երամշտաթյանր մենք 
վսււո ենք |սամ: Ոհրիշ մի |եգու |սե|իս մենք ա կա մա վարձում ենք 
|սված հնչյուններին ձև սաւ| այն րսւոերի հետ կսւպե|ով, որոնք մեգ 
համար ավելի հարագատ ու ավե|ի բնիկ են հնչում, այդպես, օրի
նակ, գերմանացին հրբևիցե |սած arcubalista-ից Armbrust բաոն է 
վերաճ 1ւե|: Ամենայն նոր բան նաև մեր գգայարաննհրն են թշնա- 
մանրով ու տհաճությամբ ընգանամ. և րնգհանրապես, qqiujinpjuiG 
նույնիսկ «պարզագույն» ւ|եււ|րերում իշխում են այնպիսի գրգիոնե- 
14*. 1՚հչս||աիք են վսվսր, սերր, ւտոե|ությանր, ներաոյւպ ծու|ությտն 
1|րսւվորսւկսւն գրգիոներր:- Ինչքան քիչ է րնթերցտ|ն այսօր էջի բո- 
|որ աոանճին բասերր (կամ նույնիսկ վանկերր) սւն|ստիր կարգում՝ 
նա ավե|ի շուտ տասներկու բասից pGtiipni«I է մոտավորապես րտո 
սրւոոահականության հինգք և այգ հինգ բասերին պատկանոգ հա
վանական իմաստն է «գուշակում»-, այգքան քիչ է| մենք ենք, ա- 
սենք, ծաոր մանրամասն և ||վւվ տեսնում՝ ուշագրսւթյան չգարձնե- 
|Ավ նրա (սուգերին, տերևներին, գույնին, տեսքին, մեզ համար ան
համեմատ ավեIի հեշտ I; ծասի ինչ-որ մոտավորության երևւսկայե|: 
Ь т  յն իսկ անծանոթ մի վերապրումի մամանակ մենք է|ի ճիշտ 
նույնն ենք անում, մենք մեգ համար հորինում ենք ապրումի մեծա
գույն մսուր, և մեգ հսպիվ թե կարե|ի է ււտիպե| որևէ իրագարճաթ- 
յ՚սն վրա ն 111 լ ե I ոչ ո|ոգես «գյուտարար»: Այս ամեն|ւ գւս||ա է ա- 
ոե|ու, որ մենք հիմնավորաս|ես և հնաց ի վեր - սովոր ենք ստին: 
՛աո!, ավ ե I ի սւոաք|ւնի և ավ ե|ի կեգծավսր, կարն' ավե|ի հաճե|ի 
niunift մենք ավե|ի արվհստագեսւ ենք, քան մեգ հայտնի է> Կեն-

* 1̂ |)Ուււ,.|ւ,̂  ււււ|1յ||*
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Ոահի գրայցի ժամանակ hu համախ այն անձի գեմքը, m il հետ խո
սում hil, նայած այն մարերին, որոնք նա արտահայտում է, կամ 
прпПр Ւ»ս նրա մոա, թվամ է, աոաջսւցրե| եմ, իմ աոջԱ տհււհամ եմ 
այն р ան up и pq li նրրորոշ, np պարզության այգ աստիճանը միան
գամայն գերազանցում Է իմ տեսներս կարոգաթյան n ։d p -  արհմն 
մկանների խագի li սերերի արտահայտության նրբությանը պ ետ ք  
է np իմ կայմից հորին ված-ավե|սւցվ ած փնեն: Հավանաբար սս|յա| 
անոր |р|н| ուրիշ գեմք Հէր uiph|, կամ ns (մի գեմք է| չԼր արհ|:

193.

Quidguid luce furt, tenebris agit 43 րայց նան .ընգհտկաոակը: 
Այն, ինչ մենp աս|րամ հնր երագում, ենթագրե|ով, որ գա հաճախ 
ենք ապրում, ի վերջո գրեթե մեր նոցա րնգհանար տնտեսությանն 
է պատկանում, այնպես, ինչպես որեէ «իրական» ապրւ|ած րան. 
մենք г]րա շնորհիվ սո|1.|ի ենք նարստանամ կամ աղքատանամ, մի 
պահանջ աւ|ե| կամ պակաս ենք ունենամ, ե, վհրջապեււ, օրր ցերհ- 
կու| 1ւ մեր արթուն nqni նույնիսկ ամենալուսւա|որ պաներին մեգ 
որոշ չափով հետևից զցած տանամ է սյյն, ինnին մենք մեր երագ
ներում ենp սուխրամ: Ենթագրենք, թե մեկն իր երագներում նա
նայս թոե| է ե, ի վերջո, ամեն անգամ երագ տեսնե||ա, իր մեջ 
թոչե|ու md ա արւ|եստ է գգտմ, որպես իր արտոնությանը, ինչպես 
նաե իր սեփական4 նախանձի արժանի երջանկությանր. այգպխփ 

■ մարգը, որր կարծամ է, թե ամենաթեթև ագգակի 1|ես{րամ ի ւ|ի(»ւււ- 
կի է ցանկացած տեսակի սպՒպներ ու անկյուններ իրականացներ 
որին ծանոթ է որոշակի ասւա|՜ածայ|ւն թեթևամտության զգացումը, 
ծանոթ h աոանց յարման ու ճնշման շարժամյւ «»)եպի ւ|եր», ա- 
ոանց էջքի ե ցածրանսւ|ու շարմամը «ւյեսյի ներքև»- աոանց ծան- 
րությա՞ն-այսպիսի երսպում կատարւ|ած փորձերի ու երագում ձեոք  
pI*IиIած սովորությունների մարւյը ի վերջո «երջանկություն» րաոը 
նան արթմնի այ| կերպ գունավորված ե իմաստավորված չի՞ գտնի, 
արգյոբ նա երջանկությանն այ| կերպ չի՞ տենչա: «ւ1 ա|սրն» այն
պես, ինչպես այն րանաստեգծներն են նկարագրում, պետը է նրան, 
այգ «թոչե|ու» հետ համեմատած, արգեն չափազանց երկրային՝, 
մկանային, րոնի, արգեն չսսիագանց «ծանր» թվա:

194.

1Г արգկանց տարրերությունն արտահայտվում 1: ոչ միայն նրանց 
րարիրների տա|ստակներ|) տարբերությամբ, ուրեմն' Ո չ  միայն նրսւ- 
նով, որ նրանը տարրեր րարիրներ 1«ն ձգտումի արժանի համարում 
ե միաժամանակ իրար հետ անհամաձայն են արմերի շատի ու րչի, 
րպորի կայմից րնգանված րսգվփնհրի աստիմանակարգաթյան հար
ցում.- այն ավե|ի շատ արտտհայտվամ h նրւմնով, թե նրանց կայ
մից ինչն է որ li I: րարիրի իրական ունևնա| ե տիրևյ համարվում: 
Կնոջ վհրւււրե|ւմամր, օրինակ, ավ1գի համեստ մեկի համար արգեն 
նրա մարմինր տնօրինեյր (ւ սեոական հաճույքը ունենսգու, սվգւե|ու 
րավականացնոգ ե րավարարոգ նշան I. համարվում: 1Ո.կ ուրիշը,
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սւ|ւ|ւհ|ու խր ավհփ չվստահող ո։ ւսւ|հ||» խստապահանջ ծարավով 
այդպես ունեն ւպո։ «հարցական Օշանը», |ոկ խաբուսիկությունն է 
տեսնամ 1ւ ավհ|ի Onipp uiupngniigOhp է կամենում, Օտխ և առաջ 
իմանւպա համար, թե կինն իրեն ոչ միայն տրվում է, այ|Ա իր fitu- 
tluip iqunnpiuuin է թոդՕե| ամհն ինչ, որ ուՕի կամ կուզենար ունե- 
Ciuj-. Օրա համար |ոկ աս է «ււվւրհլ» նշանակում: Երրորդը սակայն 
այստեղ է| կանգ չի սանում իր անվստահության Ա անենւս|ու փա
փագի մեջ, նա իրեն հարց է տափս, թե կինը, եթե նա իր համար 
ամեն ինչ թողնում է, արդյոք այղ Իր ի"կ ինչ-որ ուրուի համար չի" 
անում, ընդհանրապես սիրվե|ու համար նա նսվս ոպամ է հիմնովին, 
խորագույնս ճանաչված |ինե|, նա հանդգնում է իրեն ճանաչե| 
թույ| տողան-: Լոկ այն Ժամանակ է նա իր սիրեցյսդին կատարե- 
լապես տի|ւե|ու գգացամն ունենամ, երբ վերջինս նրա հաշվով 
այլես չի խաբվում, երբ նա նրան նրա սատանայության Ա թաքն
ված անկշտումության համար նույնքան շատ է սիրում, ինչքան նրա 
բարության, հանդուրժողականության Ա մտավոր կարողության հա
մար: Մեկը կուզենար մի Ժողովուրդ տիրել' 1ւ Կւպիոստրոյի ու Կա- 
տիփնայի բպոր բարձրագույն ճարպկությունները նրա աչքում ար
դար են այդ նպատակի համար: Մյուսը, տիրե|ու ավեփ նրբին ծա
րավով համակված, իրեն •ասում է' «չի կարեփ խաբե| այնտեղ, ուր 
ոպում ես տիրե|»-, նրան գրգոամ ու անհանգստացնում է այն միտ
քը, որ Ժողովրդի սրտի վրա իր դիմակն է իշխում' «ուրեմն ես 
պետք է ինձ ճանաչե| տամ ա, նախ 1ւ աո աջ, ի՞նքս պետք է ինձ 
ճանաչեմ»: Ամեն պահի օգնության պատրաստ (ւ բարերար մարդ
կանց մոտ մենք գրեթե որպես կանոն գանում ենք այն ապաշնորհ 
նենգությանը, որը նրան, ում պետք է օգնե|, նսվս սարքում է. իբր 
թե վերջինս, օրինակ «արժանի» |ինի օգնության, հենց իրենց օգ
նությանը տենչա 1ւ ամենայն օգնության համար իրենց խորապես 
շնորհակւպ, նվիրված 1ւ հնազանդ ցույց տա,- այս երեակայաթյան- 
ներով նրանք կարիքի մեջ եղողներին տնօրինում են ասես սեւիա- 
կանաթյան, քանի որ հենց սեփականության ձգտումն է| նրանց ստի
պում է ընդհանուր աոմամբ բարերար Ա օգնության պատրաստ 
մարդիկ փնե|: Նրանք խանդոտ են դաոնում, երբ ուրիշները բարե
գործություններով կտրում են իրենց ճանապարհը կամ իրենց կան
խում ենլ Ծնողները երեխաներից ակամա իրենց նման մի բան են 
տորքում նրանք դա «դաստիարակության» են կոչում-, ոչ մի մայր 
իր սրտի խորքում չի կաււկածամ, որ հանձին երեխայի իր համար 
սեփականության է ծնե|, ոչ մի հայր նրան իր ըմբււնումներին Ա 
գն անատամն երին ենթարկելու սեփական իրավունքը չի վիճարկում: 

երբեէ հույրերին նույնիսկ արդարացի էր թվամ նորածնի 
կյանքն ա մահը տնօըինե|ը (ինչպես հին գերմանացիների մեջ) ըստ 
հայեցողություն: Եվ ինչպես հայրը, այդպես է| այժմ ուսուցիչը, դա
սը, քահանան, իշխանը յուրաքանչյուր նոր մարդու մեջ աներկբա
յ ի  մ) 1 աոիթ է տեսնամ նոր տիրումի համար: հնչից հետևում է...

195.

'•֊րեաեերը «ստրկության համար ծնված» ժողովուրդ, ինչպես 
ակիտասն^ ա ոդշ անտիկ աշխարհն է ասում, «ժսդովարդների
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մհ$> pfimpjuii dmim|mpnp», |ifiNU|hu |iphGp bfi ասում ու հա։|ատամ,- 
Пр1<|иП1|()П uipdl.pGI.pp շուո uiui|ni ui|fi uj(iupiipuipmpjniGG արևցին, 
ո|ւի շնորհիկ կյանրր bpl|p|i i|pin մի ևրկու հազարամյակ Gnp li 
i|min(iqun|np fuhujp աոացակ.- նրանց մարզար^ները «հարուստ», 
«անսաակած», «мир», « pոf;I»», «զցաւական» միաձու|Ւ.ցին |ip«np li 
աոաջին uiGqunl «աշխարհ» pump կտրեցին npu|liu iiifi*uipqւււկւսՕ 
pum: lKpdlipf!t*p|i i i i j i j  շրսո iiiui|iu մեջ (որին i|hp։uphpm։I L Guili 
«p ՜>11աո» puin|i oqmuiqnpftnnlp npii|l<u «ишрр» li «puiplilpuil» рш- 
nhpji П т 1 iiiG|î ) է ընկած dni|iu|pi||i նշանակությունը. նրսւնոկ է 
ul|iii| fit it ստրուկների ապստամբությունը բարոյականության 
մեջ:

196.

Արեի կորրին գոյության niGhG յուըացւ| ե|իբ puiqnuf uij| մաթ 
մարմիններ,- այնպիսիր, npnGp ifhGp երբեր շենը uihuG|i: Սա, մեր 
iП. iiiiiuif), այ|ւււբանություն է. Guili րարոյականաթյան finqlipuiGG է 
ույջ ininnrjinj|iCi qfipp կարգում |nl| որպես այ|սւրանությանն1ւրի li 
նշանների Ihqm, upp շատ pmG (սաթյան i!uimGl«|iu հնարակորաթ- 
յուն է muj||ui:

197.

ITliGp հիմնսս|որաս|ես u|uui| ենք PunulpiiGmil գիշատիչ qinqui- 
G|iG li գիշատիչ մտրգկանց (օրինակ, uiph Րորջիային), մենք 
u|uui| hGp fiunilpuGnnl «րնությանր», քանի գեո uipliuii)uipruin|iG 
հրեշներից m pnijuhp|ig այգ ամենաաոորյջների հիմքում ւյեո ինչ-որ 
«Ո|ւ i| iiiG ij uiq |iG ni p|in П » կամ fini iG |uil| GpuiGg ի ծնհ հատակ 
«i)(Jn|up» liGp փնտրում-, ինչպես մինչ տյմմ pu|np բարոյագետներն 
liG mplq: I ' iiiii երեւոյթին, բարոյագետներն ատերս թյուն են տածում 
կուսական iiiG inuin|i li uiplniitj utpa in j|ifi qmn|iGl«p|i GuiG tj h(t|: l»'i(
«արեսպարձային մարգան» unil«G qGm| ուզում hG կարկարեկե՚լ, 
il |iliG m jO I.' Г; pm մեջ inh uG b| ru| մւպպա fi|u( iiiG tj in p jniGG ni uij|uiuh- 
pnntp, p Ь GpuiG հատուկ ւյժոխրր li |>Gĵ Gii i|i in^iinuGqniilji: Բայց ին
չու: I» Giipumn «չ>iiiijiuii[np qnm|iGI<p|i>>: Ի Gupiium չunjiiiiijnp մարդ
կանց: «Բարոյական մարդու»: Ս՞իշսւկի՞:- Սա' «Բարոյականությանը 
որպեււ կախկոտաթյան» q||u|iG>

198.

Բպոր injif բարոյականությունները, npnGp գիմում HG աոանձին 
անձին' Г;pm «երջանկության» Gupinnujlpu|, ինչպես սակում է,- inp|>2 
ինչ են ijptuGp, եթե in i(ittjip|i inniiipiupl|Gl«p4 կապփսծ ւյտանգա- 
կորության ատոիմանին, npnnl աոանձին անձն ինրն իp filiui է ապ
րում,- ւ|հւրստոմսեր Gpui կրրերի դեմ, Gpui |iui| ni i|uim հակումների 
դեմ, nppuiGni| np qpuiGp կուզենային աո իշխանության կամրն m- 
GliGiii| li mhp |uiiiijայ. կարը ու մեծ [սերտություններ m խորաման- 
l|nipjniGGhp' համակկած տնական հին միջոցների m պաոաւ|ական
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իմաստնության մգ|սւհոտով. ձևով բպորհքյան անհեթեթ ու անբնա
կան' որովհետև «բպպփն» են ղիմամ, ոբովհետե ընր|հանրացնում են 
այնտեղ, nip չի կարհ|ի ընղհանրացնՒղ-, բպորհքյան անպայմանը 
բաըբաւսպ, իրենց անպայման համարող, բպորհքյան ոչ աղի սոսկ 
մի Փշուրով համեմված, ընղհակաոակը, տանեփ, իսկ երբեմն նույ
նիսկ գայթակղիչ |ոկ, երբ գերհամեմված են ե սկսում են վտանգա
վոր բո։րե|, նախ ե սա աջ «այ|աշխարհի» բույրով, այս ամենը, 
մտավոր չափմամբ, քիչ արժեք ունի ն շատ հեոու է «գիտություն» 
(ինելուց, է| չասած «իմաստնություն», uij|, մի անգամ է[ ասած և 
երիցս ասած' խելոքություն է, խե|ոքություն ե խե|ոքաթյան' հիմա
րության, հիմարության ե հիմարության հետ խաոնված,- |ինի ղսւ 
այն անտարբերությունը ե մարմարե սսանաթյունը գրգիոների 
բոան խենթության հտնղեպ, որը ստոիկյաններն էին հանձնարարում 
ե շրջանառում, թե Սպինոգայի այն «|աց չ|ինե|ն» ու «չծիծաղե|ը», 
գրգիոների նրա այնքան նաիվորեն պաշտպանած ոչնչացումը' հե
տազոտման Ա կ են ղ ան ահերձ մ ան միջոցով ղրանց տարրսւ|ուծմտմբ, 
թե գրգիոների |սւրման թու|սւցո։մը անվնաս սի միջինի, որի ղեպ- 
քամ նրանք կարողանամ են բավարարվեի բարոյականության ա- 
րիստոտե|սւկանությանը, թե նույնիսկ բարոյականություն' որպես 
գրգիոների վայե|ք' արվեստի խորհրղսւնիշների համակարգով կան
խամտածված ջրիկացման ա ոգեղենացման մեջ, ասենք որպես ե- 
րաժշտաթյան, կամ որպես սեր սա Աստված ե հանուն Աստծո աո 
մարղ-որովհետե կրոնի մեջ կրքերը նորից քաղաքացիական իրա
վունք են ստանամ, պայմանով, որ... թե, վերջ ի վերջո, այն ընղա- 
ոաջող ե չարաճճի հ|ությանը գրգիոներին, ինչպես որ այղ Հաֆիգն 
ա Գյոթեն էին սովորեցնում, այն հանղագն սանձերը բաց թողնէղը, 
այն հոգ1ւոր-մարմնա1|սւն licentia ГТЮГиГП 45-ը ծեր, իմտստան բվեճ
ների ա գինեմո|ների բացառիկ ղեպքում, որոնց մոտ ղա «այ|ևս 
գրեթե վտանգավոր չէ»: Սա նույնպես' «Բարոյականությանը որ
պես վախկոտության» գ|խին:

199.

Որքանով բո|որ ժամանակներում, ինչ մարղը գոյության անի, 
նաե մարղկային հոտեր են գոյության անեցե| (տոհմային միություն
ներ, համայնքներ, ցեղեր, ժողովարղներ, պետաթյաններ, եկեղեցի- 
ներ), և միշտ չափագանց շատ հնագանղվողներ են եղե| հրամայող
ների վաքը քանակի հարաբերությամբ,- այսպիսով նկատի անենա- 
|ու|, որ հնագանղաթյանը մինչ այժմ մեծ հաջողությամբ 1ւ շատ եր- 
կար կիրաովե| է մարղկանց միջե ե պատվասավե| է նրանց, կարե- 
|ի է իրավամբ ենթաղրե| այժմ, որ միջին հաշվով յուրաքանչյուր 
մարղա ի ծնէ. հատուկ է ենթարկվե|ու պահանջը, որպես մի տեսակ 
ձևական խիղճ, որը պատվիրում է' «ղու այսինչ բանը պետք է 
անպայման անես, իսկ այսինչ բանը անպայման չանես», կարճ' 
«ղա պետք է»: Այս պահանջը ձգտում է բավարարե| իրեն և իր 
ձևը ինչ-որ բովանղակաթյամբ |ցնե|. այն ղրանով, համաձայն իր 
աժի, անհամբերրսթյ4սն և լարման, ընտրության մեջ անխտրական, 
ինչպես վայրենի ախորժակ, նետվում է ամեն ինչի վրա ե կատա
րում է ամեն ինչ, որ նրա ականջին հասնում է հրամայողներից
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ցանկացածի կոդմից' 6GnqGhpji, nmmgl^GhpJi, ophGpHh|i|it դասային 
fi ui|uuiupii2iupdniGpGhp|i, հասա pin կական կսփծ)փի: IT uip*l l|iuji|։G 
quipqiugthiiG i u G uni(up սահմանափակաբյունԸ, Gp։u դանդադությու- 
Gp, inuii|inlpii||impjnifip, հաճախ հհտդսդւծն m uihquiupnnijinp հիմն- 
ւ|ած hG ixhG puiG|» i|pm, np hGpuiplp|h|n» հոտային pGuiqijp շատ 
մհծ Puupnqmpiiuilp li Pipunfuijh|ni mpi|huui|i հաշկին է duinmGqi|miI: 
Uph upmnljhpuigGhGp, np այդ pGuiqqp մի -op կհասնի |qi t|hp?|iG 
2iJuipnmpjn։GGbp|iG, uiupn, ի ijhpjm, fipuiiliaiGluifiiiipGUpp U ։։iGIpti|u- 
Gl.pp ադդակի կանհետանան. կամ GpuiGp Ghppnium կտառապեն 
uiGiIiupnip խդմից li, npujhuqի lpupni|iuGmG Gpuiifuijhi, inti|iitp|iu6 
կփնհն |ipli(ip I'ptJig fiunlmp նախապես ինչ-np iiiiiin տոեւ|ծե|, այն 
1;' np |ipp pi, (1 uili jiphGp hG |nlj հնսպանդփոմ: Փաաոպւեն այս 
դիմակն L uijuop 171(pruipiiiուil. 1,11 t)iu կոչում till ripuidiujnqGFjp|i pui- 
pniiulpuG l^l.qftmiJnpmfdimGj։: 'lipiuGp չհն կսդադանում hptiGg անմա- 
pmp խդմից ujji l|l,pu) upii^inupnGi|h|, puiG GpmGmJ, np |ipt<Gg npiqhu 
աւ|1դի fi|iG կամ un|l,||t puipftp PipuuIuiGGhp|i IpiiumipmjGl,p|> ահդ hG 
i|Gnni (I’ptiGg նախպպնէդփ, uiuGiIiuGuiqpnipjuiG, |ipuji|niGp|i, ophGpJi 
կամ նույնիսկ Աստծո), կամ HliGg JiphGp հոտային մտածհ|ակ1դսդ|ւց 
հոտային մ in p ււի iIG l«p hG փոխ uiiifinnl' JiphGg, op|iG uil|, uiGi|mGh|iu| 
«|ipl,Gg dnqni(pq|i աոաջին ծաոանէդւ» կամ «համայնական piupo- 
pmpiuiG qnpft|jpGhp»: Սկաս կոդմից' հոտային ilmpqG uipiop Uijpn- 
պայամ այնպիսի mhup է ցնդունում, }»pp Giu մարդու միակ pnii- 
|unnpli||i տեսակն h li npiqtiii pmG մարդկային uinuip|iGnipjniGGhp 
(JimnujpuiGnuI է իր այն հատկությանն hpp, npnGg շնորհիկ նա fipu, 
հարմարւ|ոդ ni հոտին oqmuitpup t:. ուրեմն' nuiuuipuilpiilpuG nqfiu, 
Բարեհաճությունը, հարդ ւպիցաթ յան g, ջանասիրությանը, չափավո
րությանը, համեստության p, նհրոդամտաթյանց, IpuphliguiGpp: l)ui- 
IpuiG այն դհպրամ, hpp անհնար l,G համա(ւամ q|ni}u upnGI,| ա- 
nuiGg առաջնորդների li աոաջնպպոդ ոչխարների, այսօր ահում hG 
փորձ փորձի հետևից' GpuntuiGuimuipGhp|։G i|in|uiup|iGh| հոտային |uh- 
|np մարդկանց համակցաթյամր. այդպես hG աոաջ hl|h|, օ|փհսւկ, 
pnpip ներկայացուցչական հաստատությունները: Թ 1, ինչպիսի Բարե
գործության, ինչպիսի uiqunnuiqpnul t; uiGinuiGh||i դարձած (ւնշա- 
մից, հակաոակ ամեն |iG շ- ի, nplit անպայման ակտն fipiu մսւձո i|)i 
հայտնությանը այդ հաոի l|hGqiuG|i hi|pniqiug|iGhp|i համար' դրա 
վերջին մեծ utupugnijgG iiijG uiqi| hgnipjmGG Է, np Նшupl|hnGի հայտ
նությանն niGhgiui|.- Նտպպեոնի սպդեցաթյան պատմությանը 
qphph ամենաբարձր երջանկության պատմությանն է, np|»G հասհ| է 
այս ոդջ հարյուրամյակն ի դեմս իր ասենաարժերավոր մարդկանց 
li it{infihp|i:

200.

0|mqiIuiG դարաշրջանի մարդը, դարաշրջան, npp nujuuuiGhpp 
խտոհում է իրար, այդ մարդը, npp որպես այդպիսին puiqiluipqlun  
սերման ԺաոuiGqmpjniGG niG|i իր մարմհում, այն է' հակադիր li հա
ճախ ո՛չ միայհ հակադ|դւ մգամներ ա lupdhvuiijihp, npnGp upujpui- 
pnul hG |ipiup դhմ li Piujqi|uji|huj hG ruiiGquinuiGniil,- ուշ մշակայթ- 
Ghpji li phlp|ui6 Ճււաւււդայթհ1դւի այդւդիսի ihupqp միջին հաշփո| ա- 
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վհյի թոպ tluipn է դաոնամ. նրա ամեն ահիմն ական իդձը հանգում 
է նրան, up այն պատերազմը, npG |«GpG t, վերջապես դադարի. Ьр- 
ջանկութ|ունը, համաձայն հանգստացնող (օրինակ, էպիկուրյան կամ 
pplunnnGհական) բժշկության և մտսւծե|սւկերս|ի, GpuiG պատկերա- 
նամ է աոավե|։սպես որպես հանգստի, անխռովության, կշտության, 
ւյհրէական միասնության երջանկության, npujhti «շաբաթի շա
բաթ», Iinipp finhmnp Oqnuin|iGriu|i հետ ասած, npG hGpp հենց այդ- 
սյիսի Juipq էր> Իսկ եթե ներհակությունն ու պատերազմն այդպիսի 
որևէ բնավորության մեջ գործում է որպես կյանքի |րացացիչ հրա- 
ujnipuiGp և խուտուտ-, ու եթե, մյոա կայմից, նրա հզոր և անհաշտ 
մզումների հետ մեկւոեւյ նրա կա|մից նաև իր հետ պատերազմ մ զե
րո իսկական վարպետությունն ու նրբությանր, ուրեմն՝ ինքնատիրա
պետումը, ինքն իրեն իւորամանկությսւմբ գերազանցելու կարողաթ- 
յանն է ժաոանգված և պատվաստված նրան, ապա աոաջ են գա
ւիս այն կախարդական սւնլւմբսնե|իներն ու աներևակայե|իները, 
այն՝ հաղթանակի և գայթակղումների համար նա|սասահմանվտծ ա- 
ոեղծվաձային մարզիկ, որոնց |սւվագույն արտսւհայտությունլւ էխքի- 
բիազեսն ա Կեսարլւ (- նրանց ես հաճույքով կմիացնեի իմ ճաշակի 
աոաջին եվրոպացուն՝ Ֆրիզրիխ Երկրորդ Հոհենշտաուֆենին), սւր- 
վեստւււգեւոնե|վւ մեջ թերեււ Լեոնարզո զա Վինտին են: Նրանք 
հայտնվում են ճիշտ այն ժամանակ, երբ վերոհիշյւպ թույլ տիպն է, 
հանգստի իր պահանջով, աոաջին սրան մզվում, երկու տիպերը 
կապված են միմյանց և ծագում են միևնույն նախապատճառից:

201.
Քանի զեո օգտակարությունը, որն իշխում է արժեքների բարո

յական դատողություններում, միայն հոտային-օգտակարության է, 
քանի դեո ուշադրությունը բևեոված է միայն համայնքի պահպան
մանը, և անբարոյականը հենց և բացառապես նրանում է 
վճարվում, ինչը վտանգավոր է թվում համայնքի հետագա գոյութ
յան համար,- զեսևս չի կարող |ինե| ոչ մի «մերձավորի սիրո բա
րոյականություն»: Ընդունենք, որ նաև այդտեղ է արդեն հանդիպում 
հարգանքի, կարեկցանքի, արդարության, մեղմության, Փոխօգնութ
յան Փոքր, կայուն մի պրակտիկա, ընդունենք, որ հասարակության 
զարգացման նաև այղ աստիճանին են արդեն գործում բպոր այն 
մգամները, որոնք ավէդի ուշ «առաքինություններ» պատվավոր սւն- 
վամբ են նշվում և, ի վերջո, գրեթե համրն1|նտմ են «բարոյակա
նություն» հասկացության հետ. այնուամենայնիվ, այղ ժամանակ 
նրանք դեո ամենևին է| բարոյական արմևորամների պորտին չեն 
պատկանում Օրանք ղեոևս արտաբարոյական են: Կարեկցական 
՛պնէ արարք, օրինակ, Հռոմի |ւսվւսգույն ժամանակներում ոչ բարի, 
ոչ չար էր անվանվում, ո՛չ բարոյական, ո՛չ անբարոյական, և եթե 
նայնիսկ արժանանում էր գովքի, ասրս սող գովքի հետ դեռ ակա
մա քամահրանքի պես բան էր 'հրաշւպիորեն գոյակցում, այն է' 
հենց Աք այն այնպիսի մի արարքի հետ էր համեմատվում, որն ամ- 
Րոդջի բարօրությանը, rel publics-ին էր ծաոայամ: Ի վերջո «մերձա
վորի հանդեպ սերը» միշտ ինչ-որ կսդմնակի, մասամբ պայմանա
կան և կամայական-թվացյսդ քան է մերձավորի հանդեպ վախի
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համհմատաթյամր: l?pp հասարակոփյսւն կաոուցվածքն ամրոոշի 
մհջ կայունացված li արտաքին փոանգնհրի r)hif ապահովված է 
բվում, այգ մհր<\ավորի հանւյհպ վախն է, up quipiljui| բարոյական 
mpcJlmpnuIGhph Gunluip Gnp հհոանկարնհր Լ ստհւ|ծւոմ: Որոշ m dhq  

li վտանգավոր մգամնհր, ինչպհս, օրինակ, Giu|uuiAhpGmpjn։Gp, |uh- 
Iuifitiif քաջաբյրոնր, վրհժխնգրաբյունր, խորամանկությանը, գիշատ
չությունը, իշխան ատհնչաբյւոնը, որոնք մինչ այգ հասարակական 
օգտակարության իմաստով ոչ միայն պհտք է պատվվհին հասկա- 

նւպի է, արիշ uiGniRGt«p|i Ghppn, puiG i|i.pliniil ընտրվածնհրը-, iuj|h 
գասսփարակաբյւսմր գարգացվհին m բուծվեին (որովհետև ընգհա- 
Gnip թշնամիների գհմ ընգհանար վտանգի ժամանակ միշտ գրա՚նց 
կարիքն է գգացվհյ), այժմ ւպպհն իրենց վտանգավորությամբ 
կրկնակի md hG Ahnp բհրում,- uijdif, hpp GpuiGg fiunluip կոգմնա- 
mmp ջրանցքներ չկան,- li մարգիկ սկսում hG գրանք հհտգհհտհ 
}ultipiuGh| որպես անբարոյական puiGhp ni զրպարտության մատնհ|: 
Այժմ հակագիր մգամներն ni HuiliniiIGhpG hG բարոյական պատիվ
ների uipdiuGmGnuf. հոտային բնագգը puij| սա քայ| իր հետևութ
յանն է  անում: Որևէ կարծիքի, որևէ i [|i (i iul||i կամ* գրգիոի, որևէ 
կամքի, որևէ ձիրքի մեջ ինչքան ւ!հծ կամ i|inpp i|inuiGq h ընկած 
համայնքի համար, հավասարության համար՝ ահա սա է այժմ բա
րոյական հհոանկարը. uijinnhi) նույնպես գարձյսգ i|ui|uG է բարոյա
կանության մայրը: Բարձրագույն li nidhr|iuqnijG (Tr|nitTGհքւիցէ hpp 
գրանք, կրքոտ բոնկվհ|ով, ստանձին անհատին միջին ու ցածր հո- 
ւոային խգնի սահմաններից քշում hG հհոա h հանում hG գրանից 

i|hp, համայնքի uhi|milpuG mpdujGmupuuu|nipjuiG զգացումը կոր- 
ծսւնփււմ է, Gpui հաւիաոն |ip հսւնւ)հպ( uiuhti ph Gpui ոգնաշարը, 
ջարգվամ Է. հետևաբար հհնց uijq մգամներն hG ամենաշատը նշա
վակվում ni զրպարտվում: Բարձր, անկախ ոգհգինաթյանը, մհնակ 
մնսւ|ու կամքը, մհծ բանականությունն արգհն ընկւպվում hG npiqhu 
վտանգ. այն ամենը, ինչ աոանձին անհոոոին ւ|hp է բարձրացնում 
հաոի ijpm li ււարաաի է ներշնչում մերձավորին, այաոհհտ 1ւ չա ր է 
կոչփոմ. չափավոր, նամհաո, համակհրպվոգ, Пик|uiiiuiphgGnt! մտա- 
ծհ|ակհրպը, բագձանքնհրի միջակությունն hG բարոյական նշանա- 
կաբյան աոանամ 1ւ վատաբանվում: հ վերջո, չավսսգանց խագա- 
i|i։mhp վիճակներում qGսւ|ու| աւ|հ|ի ու աւ|հ|ի հհ պակասում սեվաւ- 
կան qquigifniGpp իւաոաբյան li պնգտթյան գաստիարակհ|ո\ ստիթ- 
GhpG ու |upiuGGhpp. li այժմ ամհն |ււiiinnipյուն, նույնիսկ արգարա- 
գատաթյան մհջ, սկսում է խիգճն uiGfiuiGq։nnuigGh|. վսեմ ու |սիսւո 
յուրաքանչյուր uiqGւ|ականաբյան li ին քնապատասխ ան սասիս թյուն 
գրեթե վիրավորում է li անւ|աոահուբյուն է արթնացնում, «quilip», 
աւ|հ|ին՝ «ոչխարն» է Пшjiqսւհpի մհջ շահում: Հասարակաթյան 
պատմության մհջ qnjmpjniG անեն հիւ|անւյսպին կակգաթյան U 
քնքշացման սրսհհր, hpp այն ինքն է |iphG ւ|նաապին, հանցագոր
ծին պաշտպան կանգնում, 1ւ այն է|՝ միանգամայն |րջորեն ու ան- 
կեգծությամբ: Պատժհ|' սա նրան ինչ-np տհ»| անարգար է թվում,- 
անկասկած է, որ «պատիժ» հ «պաաժհ|ու u|iupinp» հասկացությու- 
Gp GpuiG ցավ է որսահոտում, նրան սարսափեցնում է: « Մ ի բ հ  բա- 
ւ|ական չէ GpuiG անվտանգ »|iupAGh|p: է| ինչի'* համար պատժհ|: 
Պատժհյն ինրր ււարսաւիհ|ի“ է»4 այս հարցով հոտային րարոյակա- 

88



հաթյանը, վախկոտության բարոյականությանը |ւը վերջին հետևութ
յանն է անամ: Եթե հնյսրավոր |իներ ընդհանրապես ւ|Ւ.ըւււցՐ«հ| 
վտանգը, փսխի պատճաոը, տպա դրա հետ մեկտեղ կւ|եըացւ|եը 
այս բարոյականությանը. այն արևս անհրաժեշտ չէր ||ւհի, այն 
JiGpG իըե՜շ այ|1ա անհրաժեշտ չէր համարի:* Ով քննում է այսօր
վա եվրոպացու խիղճը, հազարավոր բարոյական ծւպքերից ու 
թաքստոցներից միշտ միևնույն հրամայականն է ղարս քաշում, հո
տային վախկոտության հրամայականը' «մենք ոպում ենք, որ երբևէ 
Ս1)|ևս վախևնա|ու ոչինչ չ|ինի': Դեպի այղ «երբեէն» տանող ու
ղին ու ձգտումն է, որ այսօր Եվրոպայամ ամենուր «աոաջադիմաթ- 
յան» է կոչվում:
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Սդւղ մի անգամ է| կրկնենք, ինչ արղեն հարյուր անգամ ասե| 
ենք. քանգի ականջը նման ճշմարտությունների համար,- մեր 
ճշմարտությունների համար,- այսօր բարեհաճ չէ: Ս*ենք արղեն բա
վականին գիտենք, թե ինչ վիրավորական է հնչում, երբ մեկն ընղ
հանուր աոմամբ մարղուն սա անց շպարման և աոտնց աղաբա
նության կեն ղանին երի շարքն է ղասում, իսկ մեգ գրեթե մեղք է 
համարվելս այն, որ մենք հենց «ժամանակակից գաղւաիարների» 
մարղու աոնչությամբ մշտապես «հոտ», «հոտայ|»ն բնազդներ» և 
նման արտահայտություններ ենք օգտագործում: Ի՞նչ արած: Մենք 
այ| կերպ չենք կարող, որովհետև հենց այստեղ է ընկած մեր նոր 
հայացքը: Սենք գտե| ենք, որ բարոյական բպոր հիմնական ղատո- 
ղություններում Եվրոպան համաձայնության է հասե|, դես ավելաց
րած այն երկրներր, ուր Եվրոպայի ազդեցությանն է իշխում. Եվրո- 
պայամ ըստ երևույթին գիտեն այն, ինչ Սոկրատեսը կարծում էր, 
թե չգիտի, և ինչ այն հին, նշանավոր օձն էր մի օր խայտանամ 
սովորեցնել- այսօր «գիտեն» , թե ինչ է բարի ա չար: Եվ ինչքան 
է| խիստ հնչի, ինչքան է| ականջի համար տհաճ հնչի՝ մենք նորից 
ա նորից պնդում ենք' այն, ինչ այստեղ իրեն իմացող է կարծում, 
ինչ այստեղ իր գովք ա պարսավանքով վատաբանում է ինքն ի- 
րեն, ինքն իրեն բարի է կոչում, հոտի կենղանի մարդու բնագն է, 
բնազդ, որը ճեղքէդ- անցնելով մյուս բնագղները' գերակշոաթյան 
է հտսՒդ, գերիշխանություն է ձեսք բերե| դրանց վրա և դեո շարա- 
նակամ է ձեոք բերէդ, համաձայն շարունակ աճող բնախոսական 
համահարթեցման և համանմանեցման, որոնց ախտանիշն է ինքը: 
Բարոյականությունն այսօր Եվրոպայում հոտային կենդանու 
բարոյականություն է.- ուրեմն, ինչպես մենք ենք բանը հասկա
նում մարդկային բարոյականության |ոկ մի տեսակ, որի կայքին, ո- 
րից աոաջ, որից հետո ուրիշ շատ, նախ և աոաջ' բարձրագույն բա
րոյականություններ են հնարավոր կամ պե՛տք է հնարավոր |ինեն: 
Այդպիսի «հնարավորությանը», այդպիսի «պետք է»-ին սակայն 
այդ բարոյականությունը դիմադրում է բպոր ուժերով, համաո ու 
անհողդողդ այն ասում է' «ե՞ս եմ բուն բարոյականությանը, և բա
ցի |£ձնից ոչինչ բարոյականության չէ»- ու կրոնի օգնությամբ, որը 
հոտային կենդանու ամենանլւբագո բաղձանքների կամակատարն է 
եդե| և քծնէդ է ղրանց, բանն այնտեղ է հասե|, որ նույնիսկ քադա-



քական 1ւ հասարակական կառույցներում մենք այդ բարոյականութ
յան գնսդով ավե|ի բացահայտ արտահայտությունն ենք զ տնում, 
դեմոկրա տ ա կա ն շարժումը քրիս տոն հական շարժման ժառան
գությանն է: Բայց որ նրա տեմպը հիշյալ բնազդի ավելի անհամ
բերների, հիվանդների ու ախտավորների համար դեռ չափից դուրս 
դ ան դադ ե քնեած է' այդ մասին են ասում գնալով ավելի ու ավելի 
մո|եգնացոդ ոռնոցը, ավե|ի ա ավելի բացահայտ ատամները ցցոդ 
անարխիստական շները, որոնք այժմ քարշ են գալիս եվրոպական 
մշակույթի ճամփաներին. երեութապես հակառակ խադադասեր-աշ- 
խատասեը դեմոկրատներին ու հեդսււիոխաթյան գադափարախոսնե- 
րին, է| ավելի' բթամիտ փի|իւավաւստներին ու եդբայրաթյան մպե- 
ռանդներին, ոլտնք իրենց «սոցիւպիստներ» են կոչում Ա «ագատ  
հասարակություն» են ագամ, իրականում սակայն նրանց բպոլփ 
հետ նայն բանը ինքնա վա ր հոտից բացի հասարակության ցանկա
ցած այ| ձեի դեմ խորունկ ե բնազդական թշնամությամբ (հասնե|ով 
ընդհուպ մինչև իսկ «տեր» ե «ծարաւ» հասկացությունների մերժու
մը,- ո։ նհ0Ա Ոյ րրտքէրօ' այսպես է բարբառում սոցիալիստական մի բա
նաձև,-), նայն բանը յուրաքանչյուր մասնավոր պահանջախնդրութ
յան և մասնավոր արտոնության դեմ համառ դիմադրությամբ (նշա
նակում է' վերջին հաշվով յուրաքանչյուր իրավունքի դեմ. քանզի 
այնժամ, երբ բոլորը հավասար են, այլևս ոչ ոք «իրավունքի» կա
րիք չունի-), նայն բանը պատժոդ արդարադատության հանդեպ 
անվստահությամբ (իբր թե այն բռնության է ավելի թայ|եր)ւ վրա, 
անարդարության ոդջ նախկին հասարակության ա նհրաժեշտ  հեսւե- 
վանքի նկատմամբ-), բայց նաև նայն բանը կարեկցանքի, ցավակ- 
ցամի կրոնով, որքանով միայն գգացվամ, ապրվում և տառապվամ 
է (իջնելով մինչև «կենդանին», բարձրսւնսդով մինչև «Ատ վա ծ».- 
«Աստծո հանդեպ կարեկցանքի» անառակությանը պատկանում է 
դեմոկրատական դարաշրջանին-), բոլորը միասին նայն բանը կա
րեկցանքի ճիչով և անհամբերությամբ, մահացա ատե|ությամբ ընդ
հանրապես տառապանքի դեմ, դրա կոդքին հանդիսատես մնւպա 
կարոդաթյան, տառապել տալու կարոդաթյան գրեթե կանացի ան
ընդունակությամբ. նայն բանը ակամա մոայլմամբ ա քնքշացա- 
ծաթյամբ, որի բոնի կախարդանքը Եվրոպային ըստ երևույթին մի 
նոր բուդդայականությամբ է սպառնամ, նայն բանը համընդհա 
նուր կարեկցանքի բարոյականության հանդեպ հավատով, ասես թե 
այն ինքնին բարոյականությանը լինի, ասես բարձունքը, մարդու 
հա սա ծ բարձունքը, ասես ապագայի միակ հույսը, ասես ներկանե
րի սփոփանքի միջոցը, ոդջ վադնջակտն մեդքի մեջ թոդաթյանը.- 
բոլորը միասին նայն բանը ընդհանրության՝ որպես փ րկչա հա  հա
վատով, ուրեմն՝ հոտի հանդեպ հավատով, «իրենց» հանդեպ հավա
տով...
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Բայց մենք, որ ուրիշ հավատի ենք-, մենք, ում համար դեմո- 
կըրատական շարժումը ոչ միայն քադաքական կազմվածքի անկ
ման ձև է նշանակում, այլ մարդու անկման, այսինքն' փոքրացման 
ձև, որպես նրա միջակավորվե|ը և արժեքների ցածրացումը,֊ինչի'* 
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փոս tlhfip պհտք է ilhp finijiihpi? qGhGpr-W p փի|իսոփա6երի,-սւյ| 
pfimpmpimfi ih iinnul.- u i ’ jG մտքհրի, np pun|uil|iii€S|if* nidli>| hG m 
|iGpGop|»Giul|4 հսւկտոտկ uipdlinpmiIGhp|i |upiuGGh|ip տսւ|ու li «fim- 
i|h|iduilpuG nipdhpGhpp» ijhpni|idЬpini|nph|ու. շուււ սսպա ПииГшр. 
qilj||ip|) (iui|lllljlpjipuill|htn(ihp|l, ապագայի Gnp iJuipqlpufip ijpui, nij- 
php (iliplpuiinilи u i j G fuuGqnijgG m uiGfipuidl^mnipjniGG 1.П կապում, 
npp GuijijmpuMfjuil|Gl.p|i կամքը պարտագրում է Gnp mi||iGhp|i: 1Гшр- 
i|tiiG մւպպա uiupuquiG որպհս Gpui կամբը, որպհս մւպււյկսւփհ 
կամքից կսւ|սւ|սւծ մի puiG um|n|ihgGh| li iiuium|uupuil|mpjiuG m 
կարգապահության ։ՏՒ.ծ fiiiiGijqGiuiIGhp tu pGijGuiGni|i i|inpalip Gui- 
խապտտյսսսահ|4 ijpinGm| իսկ ։։f»Gvli opu «պատմության» կոչկած 
անմտություն li ւյիպփսծի սսւրսւաիհ|ի աիրսւպհաությսւնը i|hp$> qGh- 
Ini համար՝ «մհծամասնաթյան» անմտությանը Gpui |ոկ ւ(հըշին ձliG 
է-, upui համաը մի op փի|իսոփւսնհրի ni fi|mnJiuGiuuiui|iGhp|i մի Gnp 
ահսակ անհըաժհշա կ|ինի, npnGg ստկայաթյսւմբ դժգույն li թզուկա
յին կտրաւ t թփպ այն սւմհնը, np գոյության է niGhgh| հրկրի ijpui 
փակ, սսւըսսււ|աւզդու li pinphfiuili q|ni}uGhp|i ահսքոկ: Այդպիսի սւ- 
ոաջնորդնհրի կհրպսդւն է, np կսփււ|ած է մևր աչքհ|փ դհմ.- l.u կա
րոդ Ւ.մ սա բարձրաձայն ագդmpiupli|, դուք, uiqium ilinphp: Հտն- 
գամտնքնհրը, npnGp պհտք է մասամբ ստհդծւ|հն, մասամբ oquuu- 
գււյւծկհն GpuiGg տոաշացման համար, հականական ճանապարհ- 
GhpG ու կւպւձհրը, npnGg շնորհիկ հոգին կսւրւպանա fuuuGh| սոսպի- 
սի բարձրության li աժի4 աո այդ խնդիրնհրը մգամն qqni|ni հա
մար, uipdbpGlip|i կհրսւրժհքակպսսմ, սրի Gnp (ւնշմսւն m մուրկի 
Glippn |ս|պ(ւը կււկւկի, սիրւոր պոդպասւի կհրածկի, np IpupntjuiGui 
այւ)Ս||սւի պսւաասխսւնաակաթյւսն pluip imuGhj, մյուս կայմից4 
նման սա աջն որդն հրի սւնհ|աւժհշաությւսնը, ապւսսւկւհ|ի i|uuuGqp, 
np GpuiGp կսւրա| hG չհայանկհ|, կամ չհտջոդկհ|, կամ uij|iuuhpijh|4 
шГии ph ինչն է ըստ էության մևզ մաահոգւսմ ա մոտկամ, գիահ՞ք 
tjnip սա, quip, uiquiin մտքեր, ահա այն ծտհր, հհոակոր մտքերն ա 
unIu|pnu|Ghpp, npnGp մեր կյանքի hpl|Gpm| hG անցնում: Հացիկ ph 
uj if.՜ и I h и qqiugijmj մի gun| գոյության ունենա, puiG մի op uihuGhi, 
կոահհ|, gun|li|, ph ինչպես է G2 tuGiui|np մinpijլւ ւ|ու|ու |atih| իր հու
խից Ա ալ|սւսհ|ս|հ|. իսկ ru| Pmiqi|uiqjmm աչք iuG|i այն համրնդհա- 
Gm|i կատնգը ահսնէդւււ համար, tip մարդն ինքն է iuj|uiuh|u|nul, 
n*1. <lhq նման, նանւսչհ| է այն հրեշւսկպւ պատահսւկանությունր, n- 
Pl! մինչե ojiu մ i it p I) к է ապագայի հէ<տ իր |uuit|G է |սադտցե|՝ մի 
|սաւյ, U|i|iG ոչ մի ձհոք 1ւ ոչ էյ hpplih «Աստծո մա՜տն» է խսւոն,- 
Ո11 կւււսհամ I: uijG (ււսկաաւսգիրը, npp «ժամահակակից գտդսւկաւր- 
հհրի» բթամիտ անչարության ա դյու|ւահակատությսւն, uu|h||iG՝ ոդջ 
P|i|ninuiGhui-hi|pnu|uilpuG բարոյականության մեջ է թտքնկած,- Giu 
այնպիսի աւսգնապււկ է П|и|iuGt|, որի հհւո ոչ մի արիշը չի կարոց 
Г>ши1н(ш1П||1,|,- չ է՜* np Gni մի հսւյսւցքււկ ընդգրկում է uijG uuil.Gp, 
իհչ ուժհ|ւի li |uGq|ipGh|i|i Gupuumiui{np կասւսւկմuiG li |uipiIniG qhiq- 
P"u5 Mhո կարհ|ի l|||iGhp duipgnig pniAh|, Gin իր |nq(i|i որյշ q|inih- 
1հթոկ գիտի, ph ւյհո |̂ չ uiGuupiin է մսւ|ո|ը dliduiqiujG fiGuipuiijn- 
PnipiniGGLp|i համսւբ U ph |̂ չ հա(ւււփւ Ւ. uipqhG iluipi| սւիււ|ը IpnGq- 
ĥ| |unpGp>}ini)np i|G|inGhp|i ni Gnp (iuiGiuupii|iGGhp|i աոշ1ւ.- Gui ա- 

l|h|)i յակ ցիտի, իp uMHiGmg»ui|mq|։G հիշա|աթյոմւ հ̂րւււ|, ph |ճչ n-
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r|Tipith||i puiniip|i ijpiii hG puipApuiqmjG Ipiipqh qn]Uii|iipi(ni|Ghpp 
iIhG>li opii um|npuipuip i|i;»pi|b|, ршрп>|Ь|, ցսւծ |ւջհ|, i)uip&h| nqnpilh- 
lt<: ITujpnm  fim dpGqRm Cnip m ]|m uLpnidp, рПг)Гпт1| uijG iijiiin)iGiu- 
G|), |iGnG uijiiop սոց|սււ||ւտո uiupii^Gtipl^ m riuiiiiimjq|ni|iiGhp|i հսւ- 
]uigpGhp|i t|hil npu|liii )iphGg «uiupiiquijti iIuipqG» է IpiiGqGiiiif,- iip- 
ii|hu GpuiGg |и)Ьи|Цр,- iluipqm uijii iijj|unihpmiIG ni i|mppmgmifp Ipii- 
imiipjiii| nmnuij|iG l|hGquiGru (Ipiiil, tiGNU|hii GpuiGp hG ասում, «ш- 
quim nuimiipuilpiip]uiG» i?mpt|ni), ituipqm ui]ii luGiiiiiGuigrmlp հավա- 

iiuip |ipiiji(niGpGhp)i և uiuiGiuG^Ghp}) pqml| iiiGiminiGj/ ЯСшрш||пр է, 
մ|ւ կսակած: Ու| iiijq riGuipuii|npmpjiiiGp մի uiGqmil միմչհ i|hp£ 

մտածհւ է, մի Gnl)կulGp ւա|հ|ի q|nn|i, puiG մմսւցյսւ| iTuipi]td|,- հ, 
phpliii, Guili մի մո՜քէ |uGnhP--



ՄԵՆՔ՝ ԳհՏՆՄԿԱՆՆԵՐՍ

204 .

Ի )|1.ւէււ ււո0 ւ|տուհգի, мр pi(ipnjiiii|iimilt|р հտ1ւ uijiimbi| է i|mpii 
qmilui ույՈ, իՈտ ht|h| »; ո|ոտ' uijfi I;' տք:ւ|()ատ тоШгеГ S0 S plales 
pimi rni|qinl||i,- hii fiiiiitnipi\mlpjnnl bil qmfiii qui| ուտոի(ււււհւււ-
lpiipqlip|) п|П11рП1м1|П ni (|Г|1П1П111рир ln^l|lllplllp()|lհ, ирП uijunp, |1||1пП- 
qiinlinin 11|ПГ!1р1мп1||||мр1«(| li iiniliii niii(iq|uiiii |iiq(im|, im piinnm il h 
lpiiinnipi|li| qlimmpjiiiri It i|i|)||nim|iuipnp{iuiri Կulp^ml( 1иГ
iilltinp I: ||Ь||пп1риП ф пр5 ||д |ml| i|inpAp, իհ ս̂|հււ p ijm if է

|><1Л, fi,'՝iiifiiiilpinl Ւ. l|lti|M։inn ||три,- ni(fiii|[ni|) iJ|« puiiiA|n։iqmjn
fi)iipq|i iliimjin |iimili|ni |ipim|mfip(i iii(i 1Д;п||, |ifiNU||iii|in 
lp։ipq|i fiiiipqfi f.. npu|bu({|i սւ|(ք;ս|էւ1ւ ^խոսհս, ի(ւտԱ|1ւ11 l(nijipl«pp' qnij- 

(il.pli <[uin|.(i, Ipiiil IpiiHnijp m uipi|liiiimiiqlmi(tlipp q|mimpjiiHi q L d
Inniitmt («ախ, ui)i) (ini|lpii||i ()|iinmppiiTip, հււււոււ>տւ1 liH (<'ртГ!р 

P̂ imqi|fi in lտinpխlll^mpյmПp, iiijli ւ(ի;տ qiuqmChpp fph Lpl«u I: 
HiuGnidx»-); Mlimmpjiiifi ւ1ու|ո|ւո nirilpn|iim|.Hin(i niiijmuipuipmpjinnp, 
i|i|)||nmi|mnm(<»)nifi|iq Gpiii uiqiiiiinnqpmilp ql<ilnl|piiiiimilpiin lpnpq|i (i 
iM(ilpnpqiii|,»Miifi ւււուտի)| fipp|ifi fitimlim(ipril<[i|i(i K. q|miriiiilpiin|i |։fip- 

•̂)>ii|mmiii|'iiirimilp li |i(ipniiinli^mpmiin nnimp nnllifinipbp Ipinnnip- 
iiii| ^տlլlptlllG m |ip pin) qnipfiiiiG itlî  I nnilpniG iipiiiGni| ւ|1ւո n|«ii 
'l'"pmi iinilii, pli |ifip(:mqm|mpjnin|i|| iiiin qlniipmil հւո(ւ1.|ի Гмин է 
4>«ւ||ոյ; «l|iips|,Ti inbplippx»' iiipimlii| l| I. |nniiliiiifni()ui)|i(i р(!ик|1|П 
'*'ւււո||,ււ и|г||)м1 li niiifi pnifi|u) liinnii, Lpp i)junmppn(ip 111|П|Г!п|1)рч<п|- 
•̂bll liiiqnii|iiipinii[p ni(; îiimi|lip mmm|иll̂ lll|•lll̂ implm̂ i|lП, np|i «ււււ)ու- 

l'i|i(i(i>> I |i Miii|iiiiqin(ip lipipiip iliiiitiiiliiiil|, iiiiilil lpnmuitipii| initpiiip- 
։"։։it|iiif;mpiui,f|i || nifiilnmippiiitp Aqnimil I Gpnifi, np ։|i|i||nmi|nn- 
ИнрриГ: liim(iii|) opItfipCilip iinifiifiiif;|i li |ip lpn|il|in «iiihp», jiTî  l«it 
""ifmJ, Փհւիսոփա |ււււււ|ու; Ini li|t.->mpn pimfip,- qlimnipjiiiT; itnipi|m 
*'1'.''мрир||||Г,р̂  pini| Ipniiip,- ||ipl« I. i(ln')nuUmup)utG iI|miitiMinp-
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junlp, npp hII hp}nnuiuuipq pGui|unijqGhp|i in ծհր րժիշ1|նհրի կույսից 
iii! I it li I ։|փ||սւուիտյուբյտն li i|i|i||iuiu|iuiGhp|i i|hptuph|ijui| (h| չասած 
рщпр qliinG(и1|шППhp|ig iinthGu։h|ppj։и|ПhpJ» in իրենց hpliuilpujnqGh- 
p|i' piuGuiubpnhp|i li iTiuGl|iin|tup՛!Gt«pfi սասին, npnGp uijij հն լոււո 
qpiiii|i!mnp|i-): Դա  i!hpp lini 11GniqhinG ill u|iiipuiU|-uuipuiiqG էր, npp 
pGuiqquipmp պաշտպան i|nui Lp pG»jfiuiG|iuiU|hu pnpip fiuiuui- 
qpuilpuG |uGtj|ijiGhp}ig m pGijiuGuMpnpjniGGI.|i|»g, ilhpp ջանասեր աշ- 
|uuunun|np|i, npp i|i|i||uini|unGlip|i fitiq 111 inGuihunipjuiG մհջ Otiurn-ի ni 
niqGi[inlfinG u|hp(inipjuiG fmmG l;p uinGnn! li piiin uiiqG իրեն i||ipui- 
i)npi|ած m նփսստացած hp qqmi!: Դա  tlhpp oqinuilptipnipiuiG ջա- 
mmqn<||։4 qnijGhpp չջոկհ|ու IpnpnipjmGG l:p, npp i|i|i||iuni|iuijnipjuiG 
մեջ ոչինչ չի inhuGnuI, puig|i RLppt|uj6 fuin!udpiipqhp|i տարրից nl 
il|i շոայյ ծախսից, np ns ոյ>ի «oqnnn s|i րերամ»: IJ'Upp pni|iuplp|ած 
i T1111 m} 11111 li 11 li (ոսնաչսան iinifi iTuiGG hp|i (nqpmiluiG DuiGt)hu| i| in|։iG 
hp աոաջ ni|i|nu!, illqip աոանձին i|i|i||uini|iuiGh|i|i GiiiGr|hit| pujiluifi- 
puiGpp, npG iiilpinlui i|i|i||umi|umnipju։G p in if iiifipiuG p}i hp pGi|fiuiG- 
puiGniit: ՚1.հյւջապհս4 I.u intThGւււՐււո(ւաիւp tip|unuiiiuipq զիտնականնհ- 
|փ մեջ i|i|i||nini|mnnippiiG մեծամիտ նսեմացման հետեում նենց nph- 
։|h ւ|Փ|իաս|տււ|) ւ|տտ uiqijhgtupuuGG եմ fSuiunGuiph|ih|, nn! GpuiGp 
plili uu!pni]^nipiuu!p չեին pGipnGnu!, piuig li iiiiGii|h«tT uinniGg նրա' 
մյուս i|i|i||«iimi|iiiiGhp|iG i)|iuniu| գնահտտսւմնե]ւի pnG|i կախւպպ ան
րից qmpu qui|ni|,- fil.inliuiGpp' ?պջ i|i|i||iuui|iuijnipjuiG qhi! ցնցնա- 
Gnip inpun!ui!|pi|uibnipjniGp: (Ա.յ»յպ|սւին h |)Г«Л pi|niit, օրինակ, Gn- 
պենհաահրի uiqqlignippiiGp մամանակակից Դհրմանիայի i[pui.- (i>u 
հեզեցի ПuIП>|t.111 |ip ib  i!inun|npinlpuG Ipiunuiijnipjuiilp puiGG uijG- 
inlii) հասցրեց, np qlipi!inGuig|iGlip|i ւպջ ւ|հ|ւջին ulipniGqp իւqhg Ipu- 
ii|p գերմանական մշակայբի նետ, մշակայր, npp, phpliu pupip Glpu- 
սաւսումնե|սս|, պատմական qqiugnqn ip ju iG  puipnniGpG ու մարգա
րեական GppmpjniGG Է t«qh|. սակայն Շււպենհաոէհրն |iGpp հենց այս 
կետում nuiGGuiphqnipjuiG uium|i(iiiiG |ui|(inil|, iiiGpGlpii|niGinl|, ոչ 
qItpiIiiiGսւցի hp): Ընւ|հսւնուր uiniiuiilp li մեծ հաշւ|ւս(' phpliu G l i  
աոաջ i!uipi|l|im|iG, չսսիսպանց i!iiipi|lpin|iGG hp, Ijmpfi4 իրենց' Gnp 
փի||աուիաների |սեւ|(ւակրակտբսսնր( np աոենահիմնափփ l|!<pupn( 
i|(iinuhg i|i|i||uint(iuijnipjuiG П11j(i 111• u| ակնածանցը li qnGhpp piug ui- 
phg խաժ m մամային pGuiqq|i սաջե: l /11hp |nnumni|uiGhGp, ph ilhp 
ժամանակակից սւշխւպմւից ինչ սատինան fil.nm h հհրակ|իտեսների, 
ii||iinnnGGl«p|i, հմպեւյոկ|եսնե|ւի ւպջ տեսակյւ li արիշ ինչ անունով h| 
np կոչ։[hG սարի pnpip այս uippuijuilpiiG ni շրեւյտշոփ (iqGun|npGh- 
pp. խոստուիսնենր, np i|i)i||uini|iuijnipjuiG uuG ներկայացուցիչների 
հանւյեպ, Iipl.p uijiiop մայայի շնորհիվ ինչ uipuiqnipjunJp np hjihu 
hG h|Gnuf, նայն uipiuqnipjuiitp է.լ անհետանամ hG,- Դհրմանիաւում, 
op|։Guil|, phn||iGjuiG hplpu տուածները՝ uiGuip|ii|.inn OjqhG Դյո^փնզը՜ 
li uiifni|qin(Г||1ми tqm uiprj ֆոն Հւպւբմանց,- q|immpjtuG քաջարի 
ifuiprjp միանգամայն |ipiui(mg|inphG կարոց I; իրհն ավելի յավ տե
սակի ni ծագման hpluujp qqiii|: 1եոանոնապես |iphGg «իրականութ- 
jiiiG ւիի|իււուիանհր» կամ «գրապաշտներ» համարոց այն շի|սւշը- 
ւիորի ւիի|}ւււուիսւնհրի hfiluujpG է, որն ի վիմակի հ ցանկացած երի- 
inuiuuipi), upuuu|ui|uGi||ip q|uiiGui!|iiiG|i Cinqnи! iJmuiGquu|np անվցս- 
muifinipiniG uhptluiG h|. qpuiGp |iphGp յսւվագույն ւյեպրամ հենց 
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ցիանականներ m մասնագետներ hfi, i)in ii|inpq h|ilimlJ h,- նրանք 
1>м|прш| ւղարափսծնհր li գիտության ենթակայության imu!| i|bpui- 

ղարձվւսծներ hfi, որոնք հրրհիցհ |»pt.(lnl'9 ա։յե|ին hfi ւղահան?1,|՝ 
աոանց Mitt] «տւ|Ււ|ի»-ի li իրենց ւղատսւս|սանատկաթյան իրա- 
։|mfipfi անհնսղա,- li npnfip այժմ, inqfii|шПшрс), ոխտ1|սւ|, քինախրն- 
nllPl |мммрм(( ու գործոկ անվստահությունն hfi ներկայացնում ւ|փ- 
|իււաիայության ։n|ipuilpiifi խնղրի h տիրականության fiiufJifhnj: Ի 
։|hp$»n' |ifi ̂  ujhli Ipupnt] tp աղ l|hpu| ||ifih|: Գիտությունն այսօր 

կւթթամ l. li uihup|tg nunfiiiiqiufJcj pMiph|u|u|(i է թկում, մինչղեո այն, 
ինչին tmim|t(iuifiuipuip իջել h ող« նորագույն փի|իսու|աւյությունր, 
կւի||աոփայաթյան այսօրկտ այղ թհրմացրր, |։p fitnQtjlnt| hph ոչ 

ծաղրուծանակ ա կարեկցանք, ширм անկտուսհությտն li տնրակա- 
կանաթյուն է հարուցում՜. ։Г|»П̂  ի «(ւանսւչողաթյան տեսություն» 
I|p(iunn։jui5 ւիիւիսոփատւթյուն, np i|mnnnnphfi un|h||tfi չէ, քան կե- 
ПЬрпш էպոխխյւոիկտ^ li ժուժկսղտթյան niuiintfip, մի ։իի|իսոկաւ- 
jmpjntfi, npp tn if hfi lififi շհմր չի անցնում li իրեն անրտրհհաճտթ- 
junlp մերժում է fihpu մւոհե|ու իրակունքր,- qui կերջին շնչի կկղի- 
սոկւսասթյտն է, փսխման, fniqluupp, կարեկցանք հարուցող մի puifi: 
Ա.յղպիսի կւ|ղիսա|սսյությունն ինչպե՜ս կարող է - տիրե|:
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Փի|իսոփսւյի գարգացմանն utipiinfiiiigni] t|inmfiqfihpfi այսօր ի- 
րակաՐւում այնքան բագմագան hfi, որ աղում hu 1րսսկածի սոսկ 
uinfih|t ph այղ upnnit]p ղհո կարո?] I. րնղհանրապհս հասունանալ: 
Դիտութսւն ծակողն ու աշտարակաշինությանն ա(»հ|ու|' հրհշակոր 
ծակողների հն նասհ|, իսկ 1)րա հետ մեկտեղ fiinli այն հականակա- 
finipjtufip, որ էիի|իաս|աւն որւղհս աո|որող սղւղհն հոգնում է, կամ 
ինչ-np աեղ կանզ է սանում li «մասնագիտանամ». այնւղհս որ ար- 
ղհն fiptu ումհրից կեր է ղաոնամ իր բարձունքին հասնհ|ր, որահղից 
նա կարող է հւսյսւցքոկ րնղգրկե|, շարյ>ր fiuijh|, կ երեից նայել 
Gbppb: Կամ նա ղրան չսոիաղանց ուշ է հասնում, երբ նրա թսկսւ- 
qtujfi Ժամանակր 1ւ ուժն սղւղհն անցՒղ հն. կամ նա ղրան հասնում 
է կւչացած, կոսրոացած, աղ ասերկ ած, այնւղհս որ նրա հայացքը, 
արժեքների նրա րնղհանար ղատողաթյանն աղես րիչ բան հն 
նշանակում: Թեքես նրա ինահ)հկտուսղ խղճի հհնց նրբությունն է 
նրան ստիպում եանապարհին նասրսղհ| հ աշանսղ. նա կսկսհնամ 
է ղի|հւոանա, բաոասնոանէոկ, հաղալսսշոշսսիուկ ղաոնսղա գայ
թակղությունից, նա շաա |սւկ գիտի, որ ոկ կւղւցրՒղ է fnupquifipfi իր 
հուն ղ եպ, Guili որւղհս ճանաչող աղես չի հրամայում, աղես չի ա- 
ՈԱւջԸորղում. իսկ ղրա համար սղւղհն նա ւղիա|ւ ագհնար մհծ ղհ- 
րսաան ղաոնսղ, կւի||աուիաւական Կսղիոաոքւո հ ոգիների աոնե- 
‘ոորս, կարն' գայթակղիչ; Սա ի կերշո ճաշակի հարց է, hph նայն- 
1՚ս1| խղճի հարց չ|ին1.ր: Ս.կ ե| ացրած, որ ւ|ւի|իսա|ւայի ղժկարաթյանր 
կրկնաւղսոոկամ I. նա1ւ այն, որ նա իրհնից կարծիր է պահանջում, 
Կ-յո 1|սւմ Ոչ, ոչ ph գիտությանն հրի, աղ կյանքի հ կլան p ի արժեքի 
սասին,- որ նրան տհաճությամբ Ц տրկամ այղ կարծիքի իրականրի 
կամ նույնիսկ պարտականության հանղհւղ ճակատը, 1ւ |ոկ աոհ- 
նարնղգրկուն,- թհրհս ամհն uiimuqG սուրւղ ի, uiu'hfi ակործան սղսսր,-
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mu|pniiifili|i|ip l«|f*Ь|ա| li fiiiiftiii| ii i j т р т П Ь |»։»|, lpiiiilpiifthi|tii|, П т npin- 
(i iti| tii| ft ill ii|l«uip I: i|ifi inp|i inn 111.14 |ipini| mft p p li 4 т .Ф Пии| uniip 
uimRnq (i nift ширирПр: hpnp, unipn|up lip ipnp ff in li inf« uil| չ|ւ ( iiiiG iii(՝ lq  
ւ|փ||սւու|ւ։տիՈ li |mnnGli| L GpniG՝ lil.pj.i ilm pi|n i li |ii|liin-
I III IpiiO 4 1II Ilf i llllp ilfi |l, |П«рр IjpiiG n i-n q1 •  ̂* lll|, IH IIpliqqinpiInirip illJ-
(iHI<111ած, «п1ирп;|пп1рГн11|(։П1Г]||п|Л» т П р у т П |i li N.miiftii q|ifiI■ 1T11111 
filiin. li li|>li П111 if!|inl| 11 lip opl.pnnf, npmnm lm in I;, |un iil l i ։ 1, np |iG՝-np 
nl.l||iG qm |nn l I.G, up Gin « |m n iiiiim iG»  l: iini|pni 11 Ipml «npiqliH  i|i|i- 
l|inm|mi», in iip ii i|ui հաւքiiip jiu  nn|!i||ifi |̂i fJ^inf*iail|inif, pnifi «|nl»|np 
li 1!|i Ipitpf pnni|m?)»: hiIn iinnRni|H iiiG . inn |uhmJ 111 if 111 «J|>П փտ|ւաւտւփ 
տ1ւււտ1| l. |m|ih h , op|ui slip ip iipn  qni| 111 u|i$>ng li ni(inpnpmpiii|.)m iG. 
ннфииГ. |nilpiilpiiG i|i|i||iHni|iiiifi,- if It q im n iq l.ii ՝|i |Ji|nnf, |nf p m pli-
Ip illif ilip ,- lllH|pill if Լ « Ո N l|l|l||lHIH|iniHHpilip» Il «II' Jill HIIIHIMlfi », fi 111 |t I
li 111111119 n> իյ l« I n p , li qq in if t. 1|рнП p|i П т pi m p 1111| np i|inpAl.p|i ni 
i|mpanipim(lfil.p|i pI* 11 |i innil| ifinfiIq 111 111 qpmfig 1.П|о mplp| f.|»n npiip* 
innilpnGnipiniG p -  Gin ibinHitqliii ո 11 к 11| I I: 1<Г< p niplpii if hpLG, Gin |i 11II- 
q ill if I. Пш|1рп||| jilliiqp...
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-ևսւհ fi inpli П111 if l«if пиши p 1 niif pt imti|iGpG՝ if |i mpnipiiiftli, iqip 
GqbuigGnnf [. Ip 11 if bGnnl' t.plpn pin 111• pf> l| |»pI.Grj inn 1*ПinpiupAfi 
|i it mi iiinm| i|l.pqpnif>-, q |nnG пИрмП p, q|imni|.HiiiG if|ifinl| ifuipqG |ip 1II4 
ii|ifin պէւաաւիււծ op|uipi||iq |iG՝-np pniG infi|i. pin(if||i Gin, |ւնչււ|1տ li 
ijl.poliGii, liiGftiuGnp I. itnipi|iii 11114 l.plpn ши*1«П 111 nipt)Ьp 1111|np |ipm- 
qnpftnnIGI.p|iG: |̂։pun||։, GpinGp liplpnn|ifi l.|, p i.’ q|unGiiilpiiGGIip|iG li 
pi.՛ tipnnini|niil op)inpi|Gl.p|iG, m ill.11 npi։|l.n. 111 n|иП։։ 1 mmrjmif' Huipqiiift- 
p|i iiip(1inG|i lift pGiiniGniif,- 111111 t)l.ii|plipinif pGi)q6 i|nnf t: fiiiipqniG- 
pp։- li пип П hi pi рн I) pi 1111 pGipnGifinGp fiHii|iiiiiiiipiiiii|l.ii հա i| l«| i| in if է 
ft 111I1 I ոհ I n f i 111 p 1111 ft p: lKi|l.||i HinGq niiTinft uplift 4 |итнр1|1.П p. |iG՝ pnifi է 
q|itnmpunG if 111 p4p: *1 лп|п li т и т р '  ifnifii|in iiiGiiiqG(|iiilpiiG inliuinl|, 
lllfi inqfi l| llll|ll|fi, llljll|lGpGX 11' нфр114, II' fil.l)|lGllll|Ull|np II П III II ււչ 
|>GpG |ipliGm| p hi i| nipnipi| 114 1111. u 1111 ||i if nipt) 111 inn nip |ifi 111 pjinfifi lipin|. 
fJ ui hi |̂ii intniii ոl.p I:, Ipnpni) 111П ni if I; հաn p lipniininp li iiiGIpiipqtiiqiiiGg 
lpiiGqGh.| fit.ppnnf, ft pin IpiipininipiniGGlipG 111 HpiiriiiiGpGhpp qnumj I.G 
ni ^iiii|iiiii|up. Gin iii|ipiiiii|hintiiո I. |ip GiiniGGI.p|iG qinfi!i|tn pGniqi||tG- 
li uijG, |iG՝ mfifipmd 1.;տ h bp CtfujGGLpbG, op|iGnil|, HiGlpii|iitiipjiiiG 
li IpiiGni՝ inpnin|i iiijG if|i iipiiiiiiiiiip, iiiiniiGri np|i nip|ninininftp|i ո՝ if|i 
filllft q IIHIIII |J|nifi '|l Ipnpni) ||ifil'.|, lipilllH||l III qft 11|հ|11111ւք Illft 1111П 14111- 
finift j* p (npiiGp fi hi|ii II q||nnii|npiiiii|liii l.fi fj 1114 pin if I.G, np Gin (iniGtii;- 
l| тЛ  I., Glpilllll|lllb I:-), p lllp|l infi l| lllG tlllG | III llllllipilllllp, |ip lllpltl.pill- 
i|npiiipjiiiG li oqiiiiiilpiipiiqqiiiG if^ininlpiifi 1111G (iimimimnniiip, iipinj 
? inpnift iul| 14I.114) h fi ո 141» n 1Г1114М111 Gl.pp|iG шС ij ստահու pjm G  p, npp 
pn|np I|1H||| 1114 ilinpi|lpiiGq li finin|i l|I.Gi|HiG|ifil.p|i inpifiiiiniiilpiiG q|if>G 
I.: 4l-lnnfiinlpiifi|ifi( |iGt՝iql.ii li niipiinl«||i I;, Г11111111111| I.G HiGiiiqGi|iiilpiiG 
nil.ntnl||i G111I1 fi|n| 111G 4111 ppnGfi l*pfi in if ուա iiiii|iipiiip)iiiGGI.pp. Gin 
fiiiipniiiin I. фнрр Gուիւ 111GДПl«piii| li n i41|I*n|i in՝p 111G|i piiiftp fiiiiin- 
lpii|)jitiGGl.p|i fiiiiifiiip iiijG pG 1111|nprnp|infifil.p|i( npnGp piiipftniGpbG \|i 
Ipiipini f*nipApnifini|: 'inn 4 |iiipHifiiiii|Hiiii I., iniilpiiiG npiqliij iIM|p, npG 
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|iphG թույլ է տսւ||ա գնսդ, բայց ոչ и|шСш|. ե fihGg մեծ պացքի 
ifiupr|l|iuGg աոջե նա iiiijհ|)ւ iniitiG ու i|iiiil{ է դաոնամ,- Gpui աչքն 
այդժամ սահս մեոյսդ, նողկայի |իճ |ինի, npG шц1ш ոչ մի հիաց- 
մահը, ոչ մի կաքեկցանք նույնիսկ թեթեակի չի անկոծում: Լէմենա- 
i|uiuiG ու uufhGuiilinujGqunlnpp, |iGչ|iG քնդունակ է գիտնականք, 
Gpui inhuuil||i միջակությունից է qui||։u. միջակության այն ճիգ։|իտա- 
կանությանից, npp բնագդաբաք աշխատում է ոչ uni|npuil|uiG iluip- 
I)i ll ոչնչացման փոս li փոքձամ է ջաքդեյ կամ,- ւա|հ||ւ~ |սւվ է,- 
թու|սւցնե՜յ յաքաքանչյուք պքկւ|ած ադեդ: Հենց թու|սւցնե’|, խոհեմա- 
ршр, զգուշակօք ձեոքա|, իհաքկե-, թու|ւսցնել փաաւհություն կոր
զող կարեկցանքաք ահա ճիգւ(իտականության իսկական uipi|huuip, 
այն Ճիգւ1իտականության, npp միշտ կսւքոդացե| է |iphG r.fiujhu կա
րեկցանքի կրոն ներկայացնեք-

207.
Ինչ երախտագիտությամբ է| միշտ քնդաոաջ գնաս օբյեկտիվ 

մտքին,- li ni( է, np արդեն ողջ սուբյեկտիվից ni Gpui նգովյւպ un- 
|իպււիււտասիքաթյունից մահու չափ կուշտ չ||iGի.— ի վերջո սակայն 
պետք է uni|nph| q qn i2iuGiu| Guili սեփական երախտագիտությունից 
li ձեոնպահ ifGni| u i j G չափազանցումից, n p m j  վերջերս վատա բա
նում hG եսագրկումն ni nqni դիմազրկամք, իբր }iGpG|iG նպատակ, 
|ipp փրկագործում li |ուսավորում, ինչսյէս դա մասնավորապես fin- 
ոհտհսական դպրոցի միջավայրում է ։im|npuipu։p տեւյի ունենում, 
npp G«иli ծանրակշիո հիմքեր անի «հետաքրքրություններից զերծ 
ճանաչումր» |ip fihpp|iG բարձրագույն մեծարանքների արժանացնե- 
I ո I համար: Օբյեկտիվ մարդք, npG ադես, հոոետեսների նման, ո չ  
նզովում, ո չ  հայհոյում է, իդեալական գիտնականք, ում մեջ գիտա- 
կան բնազդք հազարապատիկ կիսա- li ամբողջական անհաջողութ
յուններից հհտո մի op փթթման ու ծաղկման է հասնում, ան1|սւսկած 
այն ամենաթանկարժեք գործիքներից է, np qnjnipjniG անեն, սա
կայն Gpui inhi)p ini(hI|i հզորի ձեոքա մ է: Ն ա  |ոկ գործիք է, ասհնք' 
նա հայե|ի է,- նա ամհնհին է| <<}iGpG |ip նպատակք» չէ: Օբյեկտիվ 
մարդն |ipnp հայհ|ի է. uni հնից աո աջ' սովոր ենթարկվելս այն hi- 
մհնին, ինչ ոպա մ է ճանաչվեք աոանց ուրիշ ուրախության, թացի 
այն, ինչ ճանաչսւմք, «անդրադարձումն» է տսւ|իս,- նա սպասում 
է, մինչհ մի բան հայտնվի, և այդժամ քնթշրդւհն փովի, np անգամ 
ուրվականային է ակն երի p h p li nuiGuiGhinphpG ու հպանցիկ սահքն 
խ» մակերեսի ու թաղանթի վրա չկորսվեն: Լեյն, ինչ նքա մեջ դհո 
մսում է «անձից», նքան պատահական է թւ|ամ, հաճախ կամայա
կան, սււ|ե|ի հաճախ4 անհանգստացնող, ահա ph նա ինքն իք նա
մաք ինչքան աքիշ կեքպաքանքնեքի ու իրադարձությունների քնդու- 
նիչ 1ւ աքաացո||ւչ է դարձեր Հիշողություններն «իք» մասին նքան 
(փգա| են տրվւսմ, դրանք հաճախ կեղծ են. նա հեշտությամբ իքեն 
իւ ասն ու մ է ու քիշն եքի հետ, նա սխարյում է սհւիական կաքիքնեքի 
նկսաւմամք 1ւ |սկ այդտեղ է, np Gppuiqquig ու անւիայթ է: Թ եքես  
նքան սւուպջւււթյունն է տանջում կամ մանքախնդքաթյունն ու սեն
յակային օդք, ոք կ|ւնն ու բաքեկսւմնեքն են ււտեդծե|, կամ մտեքիմ- 
նեքի ու հաււաքակաթյան պակասք,- այո, նա իքեն ստիպում է մսսս-
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ծհ|, ph |»phG ինչն է տանջում, puijg իզուր: Նրա  il|unpfi uipqhG 
П1.11111 է pnsnnt, "զ հպի un|h||i pGqfiujCnip i|h։։|pp, իսկ i|ui»|p Gu։ 
GniiGpuiG ini|liI|i րիչ կիմանա, ph ինչր l|iиjuiц է oqfih| |iphG, ինչ- 
piufi np uijq hphl| q|։mhp: Ն ա  l|tipgpl*( L |p$>mpimfifi իր П111Пt|l«ii| li 
Guili ))phП111( qpiuip|h|ni ժամանակր. Giu qi|uipp է ոչ p h  lpup|ip|i 
puiguilpujmpiiuG|ig, սպ itшшПlip|i m tr|ijpngfilip|» puiguilpinmpmiG|ig, 
npn(ig»։| կսզսպանսզւ pnGh| իր կարիբր: 1էմհն pniGի li ւ|հպր|ւ pG- 
զւսուսջ զնարս uni|npnipjni[i ւ|սզւձած tipuinpuiiiuuulpuiInipjiniGp, |iii- 
սաշոզ ж պարզունակ հյուրաւփրաթյունր, npni| Gui pGqniGniil է |i- 
pliG PunGqlmpiq unIhG ինչ, uiGjuinptiilpuG puipjuiguGpiiifnipjuiG Gpui 
l|li|m|p, Այո-ի li Ոչ-|ւ i|uiuiGqnil)up uiGnnqmpjniGp' ափւ, ինչրան 

շատ hG uijG qhuiphpp, hpp Gui ստիպված է զւ|ջսւ| իր uiju umuip|i- 
GmpjniGGhpJi համար,- li, npu|hu pGqfiiiiGpuiii|bii մարզ, Gui >un|mi- 
quiGg հեշտաթյամր այս uimup|iGmppuGGhpJi caput mortUUfTl *®-G է 
ցասնում: t»ph նրանից uhp կամ uuuh|tupjniG Լ սրսհանջփսմ Ini 
նկատի niGhii uhp h uiuih|nipjniG4 ինչպհս gpuiGp Սատկած, l||iGG ni 
կհնցանին hG հասկանամ-, Gui անում Է, ինչ Ipupui] է li iniii||ui է, 
|iGn Ipupuq h: Սակայն չսփաք t  qiupiI։uGui|, hph qiu շատ չ|ին|ւ,- 
111>I. Giu uijqinhg fihGg |iphG qpulmpniif h ոչ |iul|iiilpnG( i|jnipiuphl|,
11 ։иս1(սւծՒ*Iի li quinuuf: Նրա  uhpp iniifipni(ի է, Gpin unnh|nippiiGG 
uipnhuimulpuG h h iui|hj|i շատ ԱՈ tour de force ***, фпрр uGiui|iumnip- 
jniG li չափազանցում: Ն ա  luilpiilpuG է լոկ unG.puiG, ինչքան Ipupnq 
է opjhl|in|u| ||)Gh|. iI|unjG |ip uiG|unm| uuiinuquilpuGiupjuiG մհջ է Giu 
t]hu «pGuit|nptupjniG» li «pGuilpuG»: Նրա uiGqpuiquipftGnii ni Gui- 
i| կայանս |iGpG |iphG ողորկած finq|։G uiqliu ո՛չ հսւսսաւտհ| q|un)i, ո չ  
ե| uiqliu cJ)iunh|. Giu n|i հրամայում. Gui Guili չի կործանում: «Je Ո0 
me'prise presque rien*՝0»4 ասում h Gui l.uijpG|ig|i Ghin մհկտհզ, li' 
չս|հ1ոք է չ|սհ|Ո1 inui| ու phpuiqGuiGuiuih| այց presque-G: Ն ա  Guili 
op|iGuil|h||i մարց չէ. Gui ոչ nplih ifhl||i ա ոջ1փց h qGniit, ոչ է| հհտհ- 
i||ig. Giu իրհն pGgfuuGnip uinihuilp unIhG ինչից չափազանց հհոա  
L Ա|սւնաւ1, որպեսզի պատնաո luGhGui puipni h չ tiip|i կողմն uiGgGh- 
Iու: Ե րհ GpuiG uijgpuiG hplpup ԺuitfuiGսւկ |uuinGh| hG փխիսոփայի 
հհտ՝ մշակույթի այց կհււ iiipiinG բուծանողի li pnGun|np|i, uiupu 
նրան չափազանց մհծ պատիկ hG uiph| li Gpui մհջ աչքաթող hG 
uiph| uuIhGuihuilpiiGp4 Gui զսրծիք է, umpnil||i iqhu puiG, phli, ան
կասկած, աո|սս1|ի ամհնանրրազո ւոհսակր, սակայն ինքնին՝ ոչինչ,- 
presque rien! opjhl|in|u[ iliupgp գործիր է, puiGIptipdhp, հհշտաթյամբ 
փչացա) ni i|miqp IpipgGnq չափիչ գործիր li qhquipi|hum|i գործ fiui- 
jh||i, npp nuiplpuijnp է ирмПЬ| ni qGuiPmnnh|. puijg Gui Gupmmiil| չէ, 
h|p li մայրամուտ չէ, լրացնող մարց չէ, mil մհջ արցարացում է 
quiGnuI մնացյւպ qnm ipjniGp, i|(i|m չէ- ni uinun|h| liu՝ ul||iqp, hp- 
IpuGp m Gui|uiuii|uiin(iuin, Gui Jipl.Gից ոչինչ u||iGq, fiqnp, ինքնուրույն 
չի նհրկայւսցնում, npG ոպում է mhp |ինհ|. un|h||i շուտ՝ սոսկ 
pGրուշ, փչած, Gpp|iG, i|ini|in|uuilpuG կւսւ|iiiupup, npG իհչ-np pni|iuG- 
i)ակարյան li upupniGակուբյլան U|hmp է uupuu|i, npii|huq|i qpuiGg 
riuii?iuiipiiinuiu|uuiG «All pGqiuG|i»,- uni(npiupuip uiniuGg pni|iuGi|iu- 
IpupjuiG li upupiuGiiilinippuG ifuipiip, <<|iG pG in pniĵ G |ig qnipl|» ifuipqp: 
^huilnupiup4 ոչինչ Glull կանանց fimiluip, in parenthesi
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է» I» էտ այսօր որհէ ւ|փ||սւոփսւ fiuiiilpuGiu| է տսւ|}ա, np ինքը 
թերահավատ չէ,- fimju անեմ' tfiu հասկանայի* Է օբյեկտիվ մտքի 
fihGg Gnp տրված նկարագրությունից,- uiiipii բպորը qui ահամաթ- 
juiilp hG I uni if. Gpiu i|pui սկսում hG նայե| որոշ վախով, այնքան 
puiG կագենային fnnpgGh|, հարցներ.. այո, երկչոտ տնկնգիրների մեջ, 
ինչպիսիք այժմ բազմաթիվ են, այգ պահից Gui վտանգավոր է հա
մարվում: Թերահավատությունից Gpui հրաժարվե|ու i) hii|pui if
GpiuGg թվում Է, թե իրենք հեովից inulau ինչ-որ չարագուշակ, 
ււպաոնսգից գվվոց HG |iinnt, ասես ինչ-որ nihif Gnp մի պայթուցիկ 
նյութ է փորձսւ|ւկփսմ, ոգու ինչ-որ գինամիտ, թերևս Gnp հայտնա
բերված nniuuilpiiG նիհի|ին, bonae voluntatis ̂  հոոետեսությունը, որը 
ոչ միայն ք)չ ասում է, Ոչ կամենամ է, uij|li,- iiuipiiiui|ih|ի՜՜ է մտա- 
ծե|ր,- Ոչ անում է: «Բարի կամքի» այս տեսակի գեմ,- l|ju։Gpի իս
կական, գործուն Ժխտման կտո՛րի,- իՕչii|hii րնգանված է, այսօր ոչ 
մի ավե|ի լ։ա| pGuiphp ու հանգստացուցիչ միջոց չկա, քան թերա
հավատությունը, ւ|ոաիուկ, համե|ի, opnp բերոգ կակաչ թերահավա
տությանը. Ij այսօր ժամանակի բժիշկները «մաքի» li Gpui ստոր
գետնյա գվվոցի գեմ նշանակում են ի[ւեն' Հ.ամ|ետին: «Միթե բպոր 
ականջներն արգեն յիքը չեն չարագույժ գվվոցներով,- ասում է թե
րահավատը որպես uiGi|npp|i tj}ipuiHuip li համարյա pH անվտան
գության ապահսվոգ ոստիկանի ս|ես մի piuG,- ՚ այր) ստորերկրյա 
Ոչ-p սարսաւիե|ի՜Է: I.nh’p վերջապես, գար, հոոետեսակա՜ն |պտրգ- 
ներ»: ԹhpшГlUll|ulտp, այգ քնքուշ արսգսսծլւ, չւաիագանց հեշտ է 
վախենամ. Gpui խիգմն այնքան վարժեցված է, np ամեն մի Ոչ-ից, 
ասենք' նույնիսկ վմոական, պինգ lkjn-ից ցնցվում է 1ւ կծոց ի պես 
մի բան I; զգամ: Այո՛ 1ւ Ոչ՝ սա հակասում է Gpui բարոյականաթ- 
յանր. նա ւվգսսմ է հակասակր' |ip ummp|iGmpjuiGp բավականաթ- 
յան պատմաոե| ագնիվ ձեոնպահաթյամբ, lfuGmhG|i հետ, 0|փնակ, 
ասե|ով' «ի fjչ իմանամ»: Կամ Սոկրատեսի հետ' «ես գիտեմ, որ ո- 
յ»նչ չգիտեմ»: Կամ' «այստեգ ես ինձ չեմ վստահում, այաոեգ ոչ 
մի գաս իմ աոջե բաց չէ»: Կամ' «ենթագրենք' բաց | ին եր, բայց 
ինչ ի՜* համար իսկույն ներս մտնե|»: Կամ' «ինչի՞ են պետք բպոր 
հապմեպ վարկածն hpp: Լավ մաշ ակ անենսգ' շատ հնարավոր է' 
նշանակում I: ոչ մի վարկած աոաջ չքաշեց: If ի թե գաք պետք Է 
սւնսրոյման հենց հիմա՛ ինչ-np ծաո բան ագւ|եր: Անպայման աս՛են 
ծակ ինչ-np |սծածով |սցեր: Ս՛ի թե գա ժամանակ չանի: Էքիթե ժա
մանակք ժամանակ չանի: Ովս, գաբ, կտրիմնե՜ր, միթե i|inp ամենե- 
վին չեք 1|սգագ սպասեք: (1>նՈսւյսւլւ նաւնպես իր հրսսգոորն անի: 
Ո'|.ինրսր նույնպես Կիրկե է, Կիրկեն նույնպես ւիի|իսաիա էր»:- Այս- 
1ԿԿս է. տիտիում իրեն թերահավատը. 1ւ միշտ որ նա որոշ տիոփտն- 
բի կտրիր անի: Հենց թերահավատությունն էլ ամենահոգ1ւոր ար
տահայտությանն է հայտնի բազմաբնույթ բնսվսոսական հատկաթ- 
է՚սն, որր սովորական |եգվով ջգերի pni|iupjniG ու հիվանգագինաթ- 
սսն է կոչվում, այն աոաջանտմ է ամեն անգամ, երբ երկար ժա
մանակ միմյանց|>ց բաժանված ոասսաներր էւ գասերր վմոականո- 
րեե li հտնկսգւծակի |սաչաձեվամ են: Նոր սերնգի մեջ, որր կարծես 
թե տարրեր չսոիեր տ արժեքներ է արյամբ ժ աոանգության ստա-
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ցհ|, имП.П |։fiN uiGfiuiGqiimnipjniG I-, |umOquipniit, 1|տս1|սւծ, i|mpfi. րււ- 
i| u iq n in id h p p  Пpuifintit qnpftnnf hG npit|l«u nipql*|iul|Ghp, GnnG|uil| 
սա nip |iGni pinifiG tipp միմյտհց pniq H*G ոսպիս ui(iti| ա u|Gi|h|, fin- 
ф11 li մւպահի iili9 piiiguilpiijtiiiմ I. PuiiiluniiiipiulipnmpjmGp, ftuiGpui- 

puinupjiuGp, mqquiPuinuig IpiuniGnippuGp: ('ling u i։П, |»G՝ unq |աաւ- 
Gm&|iGGhp|. ill.9 iiiiTUiiiiftiiiGpG I; П|м(tn(i»|nî »’niil ni uij|umhpi|nui, 
կամթն 1;. (ipuifip uii|lm pGunj ՝hG (iwiGmnuiI ։|(in|i մհջ uiGlpii|uiup- 
jniGp, IpiiiIhgmpupjuiG pm? Ii fip(ii|iu||i qquigm ilp,- GpiuGp կասկա
ծում l.G «!pmlp|i uiqimnmppiiGp» Gnu(i|uil| |»pl.Gg lipmqGl.pmil: 1Կս- 
opi|m ifhp l/i|pniipiiG՝ r|iikilip|i li, հևտևարար, nniuiiinGhp|* fi|iufimj|iG 
|uuinG.ihuG uiGi?|unnphG fiuiGlpup^)iulpiiG i|inpahp|i umupiiphqp, uuq 
պատ(աւոո։| phpuifuiii|uun է pn|np puipflmGpGhp|iG li |unpn։piniGGh- 
pnnl, llhpp uuG puipdinG phpuifiuii(uimnip}uiilp, npG mGfiuidphp in 
fihnnumhp (iuur||ig (ijiuq L p n n u il, ithpp մասյ| il|i p li- 
pmfiun| mmmpiuufp, uiuhii П111 pquil|inG G^uififil.pm| qhp|qi)ած ամպ,- 
li հսւ(ւսւխ |ip lpuilp|ig մաքսս՜ миф Ijnipm: Կամբի կաբւիււծ. mjuop 
npmlil) in ii l« и shu fiiuGq|iii||i iiiiii fitn îi uiG t) in il |ifi: l/i| fiiufi iu|n ц l< n 
\\Հւշ qnipt)uipi)ած: hTls q шдрnilp||iv qniqi|nih: ll.iq fi|n|iiiGi|mpji։iiG 
fiunliup qnjmppuG mGhG աւԱւ(ւuipplit) PiiuqimiinGfipp, np l|mpi|uifl hG 
։|mijl|ig m ււսփց: tri| np, op|)Guil|, lUiftiinhuuGnipiniGG uqG p>uG|i, |iG% 
uijuon tip 111 li и « о pi 1111 m I ։ 111 u |i I n i G » , «q}iiiniilpiiGnipiniG», «Part pOUT 
Part *-Ն>, «lpmlp|ig и I q in in qnnn (i infi nî  in iT» h gnigun|ihi|l|hpnnt 
i|pi|nnl, Inl| qnIqած plipuiPuiu(unnnipiniG է li lpinlp|i կսւբւիսծ' 1и(- 
pnupiilpuG fi|n|iiiGi]iuppuG unu ui|uuinpinni lip hu hpiii* |u nn| tipttni 
hi!:- ։ ini il p |i Pi|u|uiGi)iup\niGp (7i(pnitpiijnnf uiG(iiinIuis un|mphG է տա* 
pui5 i(uib. uidhGumidhi|p li iinIliGiiipuiqihiMjhpii|G uuG |i Giujin I: qm- 
|]iu iniGuilit), nip i|in>)nig pGuilpupmiG Լ fimumunnh| if^uilpuipp, li 
uiGGhunuGiuii է uijG siiu|ini|, |iG՝ml «piiippuipnup» qhnliu,- կամ 
quipaiuii,- iiipliiTiiiiniG l|ppmpjuiG i|ini|inuigni| qql.um|i Ghppn }ip }i- 
pun|niGpGhpG է GhpIpujuigGniil: Ihjq upumGiimm| uqdifjuiG dquuG- 
ււիայամ,- ц ui ակնհայտ hpluuif 1:,- IpiiiIpCI uhIIiGui ûiuiG է հ|ււ|uiG- 
ipiiguib. li «1)pmGii|iiiiG, np մ|ոտ i|uipii|liin մի (iuipii|l|nipiuiG I; տի- 
puni|hinh|V )ip ifinpji GiniG|nili unlhGuifiiiilpinimiqpuilpuG quijiupmilGh- 
pp qhii||i fipuiupup|iNG in qunpuilp]hgnig|isp pmn imii|, uijuop, npii|hu 
բ 1ցւահաւ|mmmpquG ւպջ կւււ|սuipi)uiGp|i >)U|png ni gmguiGniGril.u, |ip 
մշակութային qhpuiquiGgnipuuGG է PimGgGn phpnul t;i|pnupiii|i 
նկատմամբ: Կւււմ1ւհւււ|ու qnpmpjniGp, li այն h| nqj* Ipmlpm) կամհ- 
Guqni, մի p|is սո|Ււ||) mdhi| է iiipqhG Գհբստնիայււսմ li qhpifiuGui- 
IpuG հյուսիսում սակայն 11111h111 mdhq, piuG միջին Գհբմանիսասմ. 
այն qqui||inpliG ոl(Hiц I. II.Gq||uuiniմ, IJnpuG]iuqtnմ li Կպաիկաւա մ, 
ո՜ք։ uiGq կւււււ{(|ած uuinGuipituGuilpiiGnipjiiiG, մյուսում' unfnip cjuiGq|i 
Pihm,- h| չասած l՝mui||iuu|i մւաւին, npp MinJuuqriGg ջահհ| է, ւպպևս- 
q|l |lll UiG ill, ph |lGs h Ipiuf lafilll it II lipp Gllljll ll սւոաջ Ijhll Ujliinp է 
ապացուցի' Ipupuq է uipqinp կաiTI*Gւս|-, iimlpniG unn.GuifiqnpG ni 
qinpiTiiiGui||»G iniG ւ(իբ|ապփ ii|ioGinl|iiqnpnipiniGոiմ է, nip l7i|pmipnG 
iiniliii ph filiin է fin inn մ Աււիաւի մ1,յ>, f Inn nninniiiiGni it: U’ lGiiihi) Ipml- 
p}t ա dp i| in t) ա g է fihin qgi|nnf li կրւււուոկւ| ni it, iiiiGinhq Ipinlpp,- ill 
fumuiG|i чl;4 npii|hu d|iiijuIiiiG, ph riminnuiiniFuiG 1ц т 1р,- uiPihq nnpn- 
ninl է, np, diiidiuGiiilpii(||ig ֆ|պի1|ւահl.p|i u(ipuift т р т т П и п т т р -
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junlp, Ո1" ||ւր4 " 11՝: Ս։։սկ հնւյկական iipuinhpuiqiIGhpni{ li Մաիայամ 
|iininGiiî ։|u»|»Ciհ|«ա| չէր կարող t#(|pnii|tufl uiqunni|h| իր ilhftuiqmjG 
t|unuGq}ig, ։։*}l и։ПП|11иг1 հշւո Ь|»П Пhpp|iQ հեղաշրջումներ, պետության 
բաժանում մանր iT unihp|i li ամենից ասաջ պտո|սւմհնտսւկտն 
բթամտության f*Ւ»ր։1ո։ծո։։Ip, iiptuG աւ|ե|սւցրած յուրաքանչյուրի fmi- 
ilinp (iuipjig հետո իր phppp Ipupt)ui|iti upiipuuulpuGnipjniGp: l.'u uni 
ասում եմ ոչ այն upuin(iuinm(, up այղււ|1,ս hil ոպամ. fiinlpnnitil|G 
iui|h'||i իմ iipuuul կ|իներ,- Glpum|i անեմ Ռուսաստանի uupuiiGui- 
l|uupmiG այնպիսի մի ան, np Ե՜i|pnupuG սսփպփււծ |ինի նայնչսւփ 
սպաոնւպից ղաոնսղ, այսինքն՝ մի կամր ձեոք բերե|՝ |ip i|pm |n- 
|uni| Gnp մի կսաաայի միջոցա|, երկար, տսրսսււիե|ի, սեփական 
կամք, npp Ipupii■! 111Gnip իրեն հսպարամյակներ աոաջ անցնող նպա
տակներ i|Gh|,- որպեսղի ւ|հրջապեււ ւ|երջ qmGhp Gpui մանր պե
տությունների երկարաձիգ կաաակերգությանր, ինչպես G111I1 Gptu ղի- 
նսւստիկական li ղեմոկրատտկտն բագսակամաթյան [սաղր: Фпрр 
քաղարականրսթյան ժամանակն uiGgun|. արղեն qui||։p հարյուրամ
յակն իր հետ ողջ հրկրագնղի i(piu |r>|ul,|iu պայքարն է բհրում,- մեծ 
Piut|ittpuilpuG 111 pj( 111G հարկաղրանքը:

209 .

Թե Gnp պատերազմական ղարաշրջանր, npG ակնհայտորեն ph- 
ւ|տ1|ո|ււհ| hGp մենք՝ եվրոպացիներս, ինչքանով կարող h նպաստա- 
i|np ||>Gti| phpliu Glull թերահավատության մի արիշ li ավհ|ի nijjhq 
uihuini|)i quipquigiluiGp, hit կուզենայի ստայժմ |iii| մի ստակովդար- 
սսսհսւյտե|, npp qbpiIuiGuilpiiG պատմության երկրպագուն երր, ինչ 
1'inup, IjHiniilptiG 111G: Գեղեցիկ, հաղթանղամ qphGuii|h îGhp|i այն 111G- 
կսւսկածե|ի |muGr|uii|uinp, ni|, որպես Պրասխսյի puiqun|np, ոազմա- 
մո|սւկւսն li թերահավատ nqniG ։il|fiqp ղրեց,- li ղրանով իսկ՝ գեր
մանացու pinn էության Gnp, հենց այժմ Пшt|puHptiGnphG բարձրացող 
in|iii||iG,- p̂|it|p|i|n 1ՐՒ,ծի տարակուսե|ի li |nhGp Puujpp մի 1|հաամ 
|)Gpp հաննարի հսսիոումն ու երջանիկ (i|ipuiGGhpG աներ. նա qlnnhp, 
թե iiijG ժամանակ ինչն էր պակաս Գերմանիայամ li ինչի պակասն 
t|՛ հարյուր tiiGqiiu! 11111 h | ի սսւրսւսվւե|ի ա կ in p li np, քան, ասենք, 
llppnipjiuG ni աշխարհիկ ձ1ւի պտկասլւ,- Gpui նողկանքր երիտա 
uiiipi) Ֆրիղրիխի հանղեպ |unpniGկ մի pGuiqi||i ւ|ա|ււից էp qui||ui: 
՝Տղա մարզիկ էին պակասում, li, ի խորագայն վրղովմանս, նա 
կսւսկածամ I p, np |tp ulit|niilpuG npi||iG բավականաչափ տղամտրղ 
չ1 : Նա uijqinlii) )uin|>i{ած էր. բայց in| Î;p խաբվի՜ նրա i|m|iiutpLG: 
bui իր npipuG uiliiiGiuit hp աթեիզմով, esprit-m|, սրամիտ ֆրանսիա- 
Օիեերի nii^umiuէր անհոգությամբ տարված,- Gui ն1ւաին ս||սւնում 
'•մտնամ |.p  ill,ծ արնա|ււամին' թերահավատության սարղին, նա 
կ՚սսկւսծամ l.p pi,՛ աո չար li թե՞ աո րարի nil I li ti pun| սւկանաչ աւի 
wlf<MiupiniG չունեցող սրտի iiiGpnidl,||i թչ>վ տոտթյտն p, թՀվաոաթյա- 
bp կոտրված կտմբի, որն uij|liu չի հրամայում, iiij|I111 չի կարող 
հրտմււււ1,|; IlmlpujG այղ pGpiugpniil Gpui որղա մեջ ա(ւե|ով թերա
հավատության ուi|I,Iի i|inuiGquu|np li un|l.|ի |սիստ ու Gnp տէւսակն 

P̂ բարձրանամ,- и 11 q|»n|i, pi, i| piuG ինչքան I Gupuuuil,| հոր ui- 
'Jմ>|nipImflp Ա մենության i|iiiuiuiupupuu| 111Л կամրի uuingh մ1,|ա-
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ihm)(\p,- |ււխ|սւ|ս աւ)ւտէսւ|Ա)1|Ո1յլք|ւսրււււքէ ր1ւ|սււք1ւտ|ւււտւո|.1տւ0|ւ, iipp 
ւէոտ III 1'սււ|ւ.սւ(]սւտ I. upiHnlipinrpI|i m (ii|m(nliiifi riiiifi(inip|ifi ti |i 
i|lii{ii vi>p|u)p|i|ii|i iimiiif|i(i uifiqiiiit ilminp (pip^bp Ч lipiliiiri|iiii:
llii)  plipmf'nm(^iinui|v4m(ip uipfiimtiiipfinii( li, il|ili(iiu|(i ()ւտհոքւ'ւււ1|, t|ti- 
ii||i jiplid I. Д«р1иГ iiii(i iimil|)i(j piii(ii]iMiI I. Ii սւխւտքւ'ոււէ. iii.ifi ,՝<|i Пш-
i(immml, pmuj pmn iimpt |ipb(i s|i Ipippriniil. iiiifl ilmp|ifi i|innifiqiii> 
i|np uiqmmm|.Miii(i I. imii||ui, puijip ii|ipmp |ii|imn I. iipiifimil, i|Ui 
|.)^pտГտn|տmm|.lpllfi q bp մահ ական (\lifi I., npp, iipii|liii piiipmfimlpu- 
Ipiili III 1т(1|(|1иПп()1тр|| illip |.>uM|uiifipiii  ̂ .‘)»p|ii|p|){||iui(iiiilpiirini|.»,im(i\ 
l•'l|pmlp(l(t' luliiiK^lifi q(|b(| qlipilmb'nilpiifi Ո()Ո1 li fipiii
piKimi) mimiilpiid m iijimmliiilpiid iiifii|iiiiim(im|.)Miiri |ip|iiiiirini|<i,iiii(i 
iniiil|; 4 lipibii(iiiiq|i illii  ̂ pm(iumlip(ilip|i m iipmmtiiipri(iuii)iiiinfilip|i (ti- 
pndp, (I'•ilmpmiiiu|)in ւ||սու|տծ, ptijiipp un|lipihiid ni puiqniijilmd' nip> 
iM|nmi(i)ip l.|id (iinli) mfiruiii)).nii(iiiipli||inplifi ոււէ1ւ1| m ււտկուհ inqiu- 
duipqlpiil|i(i pdun|npmpuii(i pdnpfi|u| li ի nii(imlpi lipiii-
i)p;imu|.>im(i ni i|i|i||miu|imimpini(i illiy> iiijp ուււհււքւ'տ|ւկւււկւււքււււի).ււււքւ 
Гттитмт|||р qlipuiii(imlpn(i шрм il)i Gnp pitpiidmil, npiml lpnpml| 
ruiiliqliu Upm| im)iiiihupi)lpiii|id р||ршГтм|iiimmppiiri Aqmmilp, ||id|i 
ijui, op|)(iiiil|, ո)ւււ|1ւ1ւ liiiquippli mdi| iii|iiiii|.i|md, npii|liii pmihiid- 
piniliiid mdiu) (Miiip|i |ii|iqui|iim|.ipud li |iiiiiimi|.nmd, pli iipii|tiii q)i* 
iniiilpiid i|iimi(iquii|iip ()mdiiMipiipnnpi)ni(<Miiiddlip|i, iiiihii||i m 
qim|iip dpl||i(ipdlip|i (ilqipn qliii||i ^piiii|iimii|id fMiliii n q l i i ' d m p *  
,՝iiii|ui|iMtplip|i rmidiim Ipiiilp; ff^liplm 6mripml|.՝>|ui П|и1р 1|р qiim ippiiri 
nidii(i, l«pp limpqlpiiifi'nippnd im iipiiipimd m itiiil|liplimiii|ifi Ipiqil* 
(iiiil||i(ldlipp niidq mill iiqm iiiiuiip Mi l•pl•llГil.p|l̂ i |nmN rmidmil. 
ir|։;|l.d mid, iis miimfiq iimpmiiii|i, C0t ©Sprit fatalist©, Ironlqu©, 
me phiStOphe'liqu©**՜̂  1. Ipisniil: l՝nl| l.pli nplil. itUid m qiiiil 1. qqiiq, 
|.ili |id̂  (i,՝m(iml|m||i(| I. mp| i|m|iip qlipilmdmlpiiri iiqni «mi|mitmpi|- 
l|mi(im|iVliiid» dmdi|liii|, iip|i ;>(;ո|ւհխ( l;i|pmipiid mppdmpli| I. |ip 
«i)iiqilmm|il|ml|mn piiq uiii) iiqm rim|iil||i(i pit|Midiiiilp fi|i-
,՝]i, np(i mi(i mil|mp|m^ l.iimil niiii|pmfimpli|,- piiii П т  fi|ip|i iis i|iii- 
ւ)ււ|(1ւիս mi(i i|mmmp. np if|i mi)mitmpi|ml|li|iii| l||i(i''̂ ’ |ip iimd^mpAiiil) 
iim diiqrim pim ilp lipl.d |.imp l:p ւուււ||սւ t;i|pim)iiq|i q iiipp  pmp()li| qhp- 
itmlimq)idlip|i Րսսնւ|1ւււ|, ււ|ւււ|1ւ1ւ pfipiii,'», pmpliii|ipm, lpiiitp|iQ pmjl li 
pmdmmnl.i|^mlpiin ւոիոէւււ|ւնհ|ւ|ւ; 4 l<p;pmu|liii fimpl)mi|iip I. pmi|mpiiip 
|impm).)|miip rimiil|iii(im| *1ււաւ|ււ|1ւ|ւնի qmpifmdpp, dpp din mliiiim| 
4 |ii|.>li|id. ijiii ilmmdmil 1: mid, |id՝ fimppiipmitjml|dlip pmpiiidml| |i 
(il|iiim|i md'li|i(i «qlipitmdml|md iiqiii» dlippii; «Volla' ՍՈ homm©!)>' nm 
d^mdmlpml I p. «II.'i plif| m qtuJm pq: lml| bn nnpnnmit l.|i, up qbp- 
itmli nuim*՜ l|limdi||m|biix>;-

210.
llbpbiKi pdi)iiidli|iii|. up qm||ip|i i|i|i||mm|imdbp|i 1|1ւ|ւո|ու(ււււit |ids- 

np q|î  lpimlib| է mni||m, up dpmdp pbplm niddpm()b,^mmpmp pbpni- 
rmii|mmdbp ii|bmp I. ||idbd, ртм|| ПЬЬр (iiip fi;i|mh |iilmnnim|, mnpn 
i)pmdm(, niidmmilb(imid|ii(, (ipnidq itb;p |iil| ||(|ч>пр pnid pdiipiipifinb 
t|||i(i|)- b ոշ p L  dpmdp |ipbdp; "iniiid |ipmi|m(ipin| dpmdp pm q Ipiim- 
i|i(i liptidq pddmi|nimdbp mdi|mdbj. Ii, |id;> |niinp, i|pnidp i|iiipi\mp- 
Ipnitdbpli iimpi||il| bd ||idb|in: ll.pi mdi|niifp, iipiii! dpmdp dmitmpAml|>
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,|հցի l|Gph|, ես uipqhG որոշակի լ»ն»)զծհցի ւիորձր 1ւ փորձի Punfimj- 

pp. >|Ui ulP'UnP u\ uljG up։nn(։umm|, npnt|fihinli GpuiGp, npii|hu fin- 
գու| ni iIiupiHini| pGGuiquHnGhp, սիրում hG oqmi}b| փորձարարութ
յուններից, puin|iu,.Gnp, phpliu  ա։|հ|ի յայն, phpliu un|h||i i|muiGqiu- 
i|np իմաստոփ U > p h  GpuiGp., (i 111Gսւշու|ու|9]uiG |iphGg կրրի մհջ, 
(luiGqniqG li աաո։սպսւ|ից փորձհրա| չպ հտ ք է un|h||i fihmuG qGuiG, 
puiG uijq ինչ-որ րհմոկրաասւկսւն ցարի թոշակաւ! li րնրշացած 
մաշուկը կարո»] է ՜թույւ սսս|> Կասկած չկա՝ uijq հկւ|прПhp(« աո- 
Пւ|uiqH իրափոնբ կունենան q|m|u fhuGh| սաանց այն |ուրջ ա ոչ 

անկասկածհ|ի հատկությունների, որոնք քննսպաաին տարրերում hG 
թհրահաւ|աաից,- hu նկատի անեմ արժեչափի ստուգությունը, llhpn- 
i]|i միասնության գիտակցական պահպանումս, (iIjmG արիությունը, 
ինքնուրույնությանը li |ip ւոհւյսւկ u|uiinui<i|iiuiG տսւ|ու կւպսպությա- 
նը. այո, GpuiGp իրենց մեջ |սրաաո։| անում hG h' Ոչ աււհ|ու, 1Г uiG- 
ւ|սո1սւհսւտհ|ու, 1Г որոշակիորեն գիտտկցփււծ quiduiGm pjiuG մի fiui- 
G nijp ,- qtuduiGmpjmG, npp կսւրւպսւնում է iluiniufinphG m GppnphG 
տիրապհտհ| րւաշայնին նույնիսկ uijG ժամանակ, hpp սրտից inpjniG 
է l|>։ipm։I: 4«puiGp ակե|ի խիստ կլ|iGhG (li, phplnT, ոչ միշտ միայն 
|iphGg fiuiG t| հււ|), քան մւպպսւսհր i! in յէէ||ւկ կագհնսւփն, ОршПр 

մշմարտաթյսւն fihui սիւի-րի|ի չհն սւՕի, որպհսգի mjG GpuiGg «հա
մայք պատմսւոի» կամ «ւ|ևհսւցնի» m «ոգեշնչի».- GpuiGg fiuii|uimG 
աւ|հ|ի շուտ աննշան կ|ինի, np fihGg ճշմարտությանն է qqmgifniG- 
p|iG նման riUl(lh||inipjniGGh[l ItpilinGuinnili: 'UpillGp կծիծաղեն, uijq 

|սիււտ ilmphpp, hph որհէ մեկն |iphGg ասի' «այս il|unpG ինձ i| հնաց
նում է. ինչպե՜ս կարող է uijG ճշմարիտ sj|iGh|»: Կամ' «այս ստեղ
ծագործությանն ինձ հիացնում է. ինչպես կարող է uijG q հւյհցիկ չ|ի- 
GհI»: Կամ' «այււ iiipi|huinuiqhinG ինձ մեծացնում է. ինչպե՞ս կտրող 
է uijG մհծ չ|ինե|»- GpuiGp, ruiii|uiGuipuip, ոչ միայն կծիծաղեն, սւյ| 
Giiili իսկական նու|կանք կտածեն ողջ նման անրջականի, իղեսղխւ- 
սսւմրււնի, կանացու, որձէգականի նանւ|հպ, li նա, ու{ կuipnrj 111Gսւ 
puii|nuGgh| մինչ4ւ GpuiGg սրւոի }սпрПрт)սււ|ոքւ quiqinGilipuiGGhpp, fiui- 
q|u| ph uijGinhI) «pp|uunnGhiulpiiG գգացամը» «սւնաիկ (աւշակի» m 
innuii(h| J iu  «ժամանակակից պար|սւմենաարականաթյւււն» fihm 

հսւշտ.հցնհ|ու մտացրությունը գանի (ինչպհս նման հաշտվողակա
նության ilhp չտփտգսւնց անւ(ւոււսւՈ, հետհարար չափազանց հաշտ
վողական ղարամ նույնիսկ փ|ղխւոփաների մաո պիտի np fiuiGi)ի- 
՚>|ի): Քննսւղաւոական բուծանում li nqni րանհրի if սւ p ftn i p juiG ու 
խստության տսւնու| սւմհնսւյն t|uipdЬдшմ qui|}tpի այղ վւի|իասիանհ- 
pp իիհնցից Ո՛չ միայն պահանջէ,|Ո1 hG. GpuiGp |ipuil|mGp կանհնային 
TlpuiGբ նույնիսկ ի ցույց qGh| որպհււ իրենց ահււակի գարղ արան р,- 
չնայած GpuiGp i|put fiuiilnip ղես չհն niqhGui բննui»|uiuiGhp կոչվեր 
bpillfig սւմհնհին h| l|inpp |uUI|IIUIIMUll|llipjniG չի pi|lll, որին կեն- 
Բ՚"ք’կ՚||ւ •իի||սւուիայությունլւ1 hph, ինչպհս up i)Ui այսօր է համսվս 
lI'Giinl, օրինuiqphG. «Փ|ղխւոփայաթյանն |»Gpլ։ րննսպ ասաւթյան է 1ւ 
pGGunjmiiimlpiiG q|unnipjtuG - li ոչինչ ղրանից գատ»: Թւպ վւ|ղի- 
ոովւասսթյան ա I n qG uifuuinnt մր ֆրանսիացի li գերմանացի рп|пр 
մրապաշան հրի հավանաթյահր ւ|այհ|ի (- li շատ fiunj ան ական Լ, np 
l։ijG GmjfiJuili Կան տի սիրտն ու մաշտկր շուհր. քփշհր նրա q | իւ in ւ| up 
Կ՚կհրի ij հրն mqphpp-). մհր Ոպ. ւիի|իսաիան hpp հսւկա սակ >|րտն կտ-
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սհն" pհՐlտl]տտՐЛl|1լl i|i])||uim|)uiji|i qii|ib|inC!i|ir  ̂ հն li հհհց r]piii Пш- 
npu|hii qn|i^|)pfihp, lipliGp t)Kn տւ11ւ(ւ'1ւ|ւքւ է| ւ|ւ|ւ|)ստւ|աւ ^հհ; 
piMn|iqiiplipqq|) ։11ւծ ՝|)նաց|ւՕ tp  |էւկ iH<ft pri‘fluir|uim:-

211.

Եււ ււ|0ւ]ոււ1 hil, np ijhp^iiiuiliii i|iui)mphn i|i|i|!iiim|ninuilpiin աշ- 
|чи1шпт]П1|р|1П li шмПш11и1рш1| q|iinm|djujn Juipi|l|uirin (|ф||и1пфтП1|р|) 
ПЬш |iiuinfili|,- np niiOg uipiiiiliii խււտ|ս| «]T)ipuipuin;>ini|i|iri |iplifip)> 
infu|)i, li տւոււջ|ւքւ'ն1ւց)ւքւ ^im|iUK]inrig pmin, 1«р1|рпр1|Г|||р||П м1|фшг|1пПд 
p|iN չհւաւքւ*|ւ: tMilpiilpiiQ iti|i||iiim|iuij|i i)mmn|impiijlpiipiuin ГтмТшр
pliplm  uififipnidlipm h, np Gui |)Gpp liii d|i uiGqiml IpnnqGuiA ||iG|i 
սւյՐւ рп|пр штп||(|шППЬр|)П, np|iG Gpiii bninniGlipp' ф|)|)nmфul]ՈlթյտG 
qlnniiilpiiG ni;՝|imimni)GtipG liG iIGiml կտGqGш^-պե'տp է iIGiiiG 
կտGqGln^. Gui |iGpp phpliu ii|hinp է 1Г pGGiiii)mm, li' phpuinmi|uim, 
\i i)nqifnnn|d|, 1Г upiiimluipniG, 1Г, puig|i mp), piiiGiiiiiinhi)5 , 1Г (Jni)n- 
фирр, ir (luiGuiupiiprmpi], 1Г uinl<i|6i|uibGlip |ուծւո), 1Г pujpnpii)iinii, 
1Г inhmiiGni], 1Г «uiqimn \I|unp» (Г qphph iiiiniG |iG;> հ?|սւծ ||iG)i, 
npu|hiiqli mGgG|i lIulpцկտфG nipdhpGhip|։ li uipdhpGbp|i qqmgni|nip- 
piiG ու|ջ pp^uiGp, npii|liuq)i կսփո^անա imiifiplip uisphpm| ni 
pni| pinp^niGp|։g unpuipuiGspnp uiGqniGqhg piipuipiiiG^-
imp puipfiniGpli, шGկյmG|lg jnipuipuiGNjmp |nijGmppuG ւ1հջ Giiijih|; 
UudpniG iiiiii iiiiIhGp Gpui |uGqp|i |ոկ Gm|miiupiipIiiiGG է. ши) 
luGqjipG liGpG jiGN-np uiq puiG է luqnnl,- uqG up։l^illյGջmlI է, np Gin 
HniGinli li -Ihqliili uiqG|ii( Gdni;>|i ш pժLpGևp ստե^^ի: Վ 1̂ ւոհ|ոյտ| 
i|)|i|1iiim|unpnlpnG iii;>]iiminni|Ghipp ii|hinp L iij|)dlinpniiIGhp|i հոկսւյա- 
կulG i|nmnnuig|) կոր]ւ1լ1 upnpqliG li ^liud|lipnpnitGhp|i ւ1հջ iIingGhG, uq- 
n|iGpĜ  Gui|id|)iG ulpdllПpnllIGեpի, uipdhpuqd|miIGhp|i, npnGp |ւշ|սու] 
hG i)uip(\h| li inlmdpnGnphG «(ipumpinnipiniGGhp» bG կոտկւաէ,- ||iG|i 
տpшմшpuյGuյկшG, pш qш pш կш G  (pmpnpidpuG), pb qեqшpl|Lu•  
տшկшG n|npinmil: Աււ) nbinuiqninnqGbp|i upiipinpG b ոցջ gnijdil inb- 
i)|) niGliguibp li qGiiiruiniu|tii5p upiipq, ninmMi||i, piIpnGb||i, Пт|и1и1р 
|]трЛЬЬ|, uiniiGiiiiG Iqdpiip puiG, GnqG|ml| |iGpp «diiiiIiiiGiid|p» կmp- 
(ili| li ու)չ> iiiGgniqp RmqpmRiupb|. i||ip|iiiiip|i ni qiiifnluiGiuniiipmig 
d|i |iiGq|ip, np)iG ծտուու1ւ|)ւււ, mG2in^in, կmpnl) է pmi|iiipmpi(b| giiiG- 
կտցած Gnipp riupiipinnippuG, jnipiiipiiiGNinip midpiiG կւաՓ; Իսկ իս- 
կuյկшG փի|իunфuյGեpp RpujJujjnqG Lp ni opbGuq|ipGLp LG. 
GpiiiGp unimd bG՝ «iim iiipMi|b'ii iqbmp 1: ||iG)i», Gm|ii GpiiiGp bG 
npn^nul iIuipTpn «цЬпф ու p»-G in «|։G;՝)i'‘ Гищ1шр»-р Ii piiin uiiqil 
niGopliGniil liG pn|n[i i|i|)||uim|niiiiidpiiG m2|iMiimm|Glip|), uiGgiiU||i pn> 
|np nmqpiiifiiMpm)Glip|) Giii|iiGiidpiiG ui^InmimiiGpp,- G|unGp uipnipnq 
r'tbnpp ilbGGmd bG qliti||) imipiiquiG, li miG mdbGp, |iGn կա ni bi|b| 
է, GpiiiGg nimlmp pinn tii.iqi? ijuinGniil h d|ifng, qiip^jip, ilnipG: 
'bpwiGg «(iiiiGiijsnidp» lupujpnid I:, GpiiiGg iiipiiipmilG opbGpGbp|i 
iiiiinilmGnid I:, GpiiiGg uin G^iFnipmmpiniG կսււ1|)ց' աո իշխ ш Gnlp- 
jniG կш մp I::- U.inop qnimppnG n'lGliTi miqn||m|i ф|)||шnl|шlGbp: Ibp- 
qliG bi]b[ bG uip)U||m|i i|i|i||iiini|iiiiGbp; ll.ii)ii||m|i i)i|q)iuni|miGbii 
^ufli^ip I. ||։GliG...
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212.

թնձ uii|h||t ու աւ|հ||ւ է թվում, որ ւի|ղիսուիան, որս|հււ ւ|տւ|ւ|տ 
mi փո՛ւր չI. մյուս օրփո անհրաժեշտ մարղ, րո|որ ժամանակներում 
«այսօրվա» fihm հակասության մեջ է եղե| ու պևտր է |ինևր նրա 
թշնամին միշտ «այսօրվա» |ii|hui|G է Ւ.»|li|: Էքինչէւ այժմ մարղա 
|ւււ|Ո|ւ այղ արտսւսոփւր նպաստիչները, որոնց ւ|ւ|ւ||ւււու|աtGhfi I.G կո- 
տՈԱ1ք 1ւ որոնց իրենք jiphGg Hiiiqւ|itii|Լս| իմաստնության բարեկամ
ներ, |uil| սւփ.||> շուտ' mfnu(i խե|ւսգւսրներ ու վտանգավոր հարցա- 
IpuG նշաններ են qqացե|,- իրենց խնւ||ւրլւ' իրենց |ււիււտ, iiilpnilui, 
քւանապագօր Juftt)իր|ւ, իււ1| ի վերջո իրենց իւնt|րի մեծությանը աեււե| 
են այնտեղ, որ իրենց ժամանակի չար խիղճը |ինեն: Այրանը ղանա- 
||ը ժամանակի հենց աոարինաթյանների կրծրին կենղանահեր- 
ձսւբար ղնե|ով' մատնե| են այն, ինչ իրենց ււեւիական |ււորքտւրւ|ն է 
հղե|' մարղա նոր մեծությունը, նրա մեծացման նոր, տակաւ|ին ոտը 
չգրված ճանապարհը ւոեսնե|ու ցանկությունը: Ամեն անգամ նրանք 
նայանսւրերե| են, թե ինչքան շատ կեղծավորության, ծւո|ություն, 
ինքնսփարձիթողության Ա ինքնաանկում,- ինչքան ասա է թաքն
ված իրենց ժամանակակից րարոյականության ամենանարգ տիպի 
տակ, ինչքան շատ առաքինություն է արղեն իր пшрС ապրեր ու
նեն անգամ նրանք աււե| են' «մենք պետք է գնանք այնտեղ, ուր 
Пուр այււօր ամենաքիչը կարող եք ձեզ ձեր տանն գգսղ»: Դեմն 
անենսղով «ժամանակակից գտղւտ|սսրների» մի աշիւարհ, որ յուրա
քանչյուրին կարող է մի անկյուն էւ «մասնագիտության» քշե|, վւի- 
|իաւվւան, եթե այււօր ւի|ղ|սւուիաներ կարողանային |ինե|, ստիպված 
էր |ինե|ու մարղու մեծությանը, «մեծության» հասկացությանը հենց 
նրա սւնս|արւիակաթյան ե րագմակողմանիաթյան, շատի մեջ նրա 
ամբողջականության մեջ ղնե|. նա նույնիսկ մարղա արժեքն ա աս
տիճանը որոշե|ու էր ըաո նրա, թե նա ինչքան շատ ե րագմագան 
(miiG կարող է աանե| ա վերցնեք իր վրա, թե նա իր պատասխա
նատվությանն ինչքան հեոու կարող Է հասցներ Այսօր ժամանակի 
ճաշակը |յ ժամանակակից աոաքինությանը թսւ|ւսցնամ ու ջ|ւի1|սւց- 
նամ է կամքը, ոչինչ այնքան համապատասխան չէ ժամանակին, 
որքան կամքի թողությանը, ուրեմն' ւիի||աաիայի իղեսղամ հենց 
կ՚ոմքի աժ եղա թյուն ր, |սսաաթյան 1ւ երկարաա1ւ վճռականության 
կտրարսթաւնր ւղեաք Լ մանի «մեծության» հասկացության մեջ. 
ույն նայն քարի իրավունքով, ինչով հակասակ վսղպապեաաթյանը 
ն բթամիտ, հրաժարւյող, քղա, անշահսվսնղիր մարղկայնաթյան ի- 
՚|եսւ|ն են պատշաճ ՜ եղե| հակաոակ ղարաշրջանին, այնպիսի մի 
'|ուրսւ՝րտ>սւքւ՜ի, որը, տասնվեցերորղ հարյարամյակի հանգույն, ասւ- 
"Uiiipiul I ր կամք ի իր կուտակված ներուժից 1ւ եսականության մո- 
|եգին ջրեր|ւց ա կատաղի հորձանրներից: Աոկրատեսի ժ աման ակն ե- 
|ոոմ, հայն ած րնափ|ի մարղկանց միջ1ւ սոսկ, պահպանողական ծեր 
ութենացիների միջ1ւ, որոնք իրենց բարձիթողի էին սւվե|,- «հանան 
երջանկության», ինչպես նրանք էին ու util մ, հանուն համայքի, ինչ- 
Պեււ անում էին,- որոնք միաժամանակ շարունակում էին քերան- 
եերն սան ե ւ հին, վեհաշուք խսսքերր, որոնց համար նրանց կյանքը 
երանց արցեն վաղուց սչ մի իրավունք չէր տալիս, հոգա մեծության 
հ՚օմւպւ թնյմա fiLqCuiCp էր հարկավոր, ծեր բժշկի Ո1 պլեբեյի այղ
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unljpuimhujuiG ^iupiinf|iin i|umtufmip]niGp, npG uiG|iiGuj ubi|iuilpiiG 
iIitiptI|tGG hp iI|upGi)niif, |ւհ՝պհււ ifiupif|iGG ni ti|tpuip «iuqGt|u^iuGGh- 
p|i»t ill» Гшф!10рш|, прц pwn|mlpiiG|rfi tipupq ասա մ bp4 «իմ սաջն մ|ւ 
Ճ1ւացհք: IGjiimhi|~dGGp fiiin(iuiiiii'Ji GGp»: ւ1հէ|հակաոակր, uijuop, 
1<рр 17i|pnii|iii|iniF iI|hiijG հւււոի l|hG»]lufa|»G է ււ|ւաա|ի lupdiiiGuiGniif li 
iipuin|u|Ghp րաշխում, hpp «|ipiui|niGpGGp|i fuii(|untiupnip}niGp» հհշ- 
mnipjm dp (piipnt) է ?pfi|h| mG|tpmi|mpjmG հա ւա սա րա կա ն, ոպում 
հմ ւսււհ|՝ uiiJGGijmG fmiqij mqjmmf), անծանոթի, uipinnGjuqի, ршрДрш- 
qnijG մարցու, puquipiiiqniiG firiqm, րարձրագույն upiյpտpիl puipftptu- 
qiujG upiiiiiiiiii|iiuiGuiini|ni|)uiiG, n։d|i արար՝սպո|ւծ [իության li սփրո- 
i|iiilpiiGnipniiG П тП ijt«ii| Пии!pH»)fiiiiGnip թշնամության,- այսօր mqG- 
i|mlpiiG-mpjniGp, |ւնրն-իր-համար-|ինհյու-ցանկաթ]ունց, nip|t;»-||iGb- 
Ihi IpiipmpnpjmGp, tI|iiii)Guil|ni|)]iiiGp li iiGt|tiiilpiiG-u|Hil|)rfi-iiiiipui||b 
Gl.pn-iuGripimJlipwnnpjmGG GG որսականում «մնծաթյան» հւտւկա* 
pmpimGp. li i|i|i||nini|iinG ինչ-np pmG կմաւոնի |ip iihi|iiiilpuG |iql,ui- 
Iho. Gpp սահմանի' « unll.G null,ftp Guj է, ni| կտրոց է ամհնամհնակր 
||iGIi|, miIGGiui|iiid|p, unlGGiummppGpp, piupuig li դուրից ։։iGq|tfi dmp- 
Ч P. !։P mmup|iGnipimGGGp|i inl.pp, If uni p)i q l.pOmpm m ug. ահա թհ 
||(':P  igGinp I: մեծություն կտ կի՝ lpupni|iitGm| j|iGG| |iG(՝piiiG np 
pmqnmqmG, unGpmG l.| mdpnqyudpiiG, |iG՝pinG np |uijG, mjGpuiG h| 

I/ij մի mGqmil Ւյ հարցնհմ' mjuop iIGbmpjmG-uipqjnj՝ 
ЯС արա կ n"p I ;

213.
bG՝ mul.I h փի||աոփա' սա »)(Ji|itip է uui|nph| mjG iipiiinGuinni|, 

np uni(npGgGh|nt pitiG շէ. gm igGinp է «իմանսց» փորձից h|Gh|nt|,- 
կամ ii|hinp h gm չիմա նuijni հպարտությանն mGGGmj: Բայց np 
այսօրւիս opm| ոցջ iii^|uшрПլւ |տւաոմ է pmG հրից, որոնց՝ աոնչաթ- 
nuilp ih մի փորձ չի կարոց mGGGuq, տմհհաշաար ու ւ|ատթարա- 
qniiGu i|i|i||mm|miGl.p|» li փի||աու|ւաւակսւն ւ|իճա1|նհրի i|pui է uiGg- 
pmgmnGnnt.- p՝Gpp q|unhG GpmGg, իրափււնր niGhG իմամui| GpmGg, 
li |Mi|np П111Пptuil 111111̂ l«||i կարծիրհհրլւ GpmGg մւտւ|Հ կհցծ GG: Uju- 
ujhu, op|»Gml|, GuiGgniqG, սանձարձակ PniiGGmpGgmpjmG, npp pTBStO է 
li r)|nu|li!|m|ilpiilpiiG |umnnipjmG m uiGGpuid հմտության, npp ո չ  մի 
կհցծ p nit I չի անում, |nilpulpuG i|i|q|tuni|iunudpiiG համասւհցությունր • 
մաածոցնհրի ni q|iuiGud|iuGGGp|i մհծամասնությանյւ սեփական փոր- 
ձսւ| անհայտ h li >ipm համար L| անհաւանական, hpp այց ifiuii)iG 
GpmGg fihin |ninitiiif hn! Նրանց impmpmG^jmp անհրաժեշտություն 
պատկերացնում GG npii|hu պահանջ, որպես տանջսցի «պետք է 
fit.inlil.մ» li «ստ|ւպւ|ած I.մ», li մտածւպաթյունն |iGpp GpmGg կւպմից 
finiif inpi| hi if է npii|tiii իհչ-np •) uifa ifiiivi, ցանցացաշարժ pmG, qpl.ph 
muidmGI.||i զործ ru րամականին հաճախ «ււպնխյ մւպպկահց 
քրտինքին արժանի» գործ- li ամ!.հ1փհ l;| ոչ ինչ-որ թհթն, աաո- 
i| աճային li պարին, չւպաւնէփաթյանլ! dnin nl d|i Pulfi:
«Ս՚տածե|» li qnpft|»G «jnipf i|hpmphpi|h|»։ «qdi|mpnipjuntp fmuilpu- 
Gui|»' GpmGg ill<; iipmGp կապւիււծ GG if|ufjmGg, միայհ ա|է)ււ|հււ է| 
GpiuGp i|iii «։|l.pm։i|pl.|» GG: - lGpi|Gmnmql.uiGGpG այււահց uipgGG 
in 11GI ի Gilipp fmiMiimnipjiiiG mGGG. GpmGp 4iui|miqiuGg |un| qlmiGG,
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|iphGg niqniminpjiuG, GpptnpjmG, | |u։i I) мини i p I^InniGiiipjiiiG, 
տււհւ|ծուզւտծտկուհ IpiinmgilniG, mfiop|։fi։T 111П, l|hpunIinG qqnigni|inp- 
pufJfl |«p |Miipftpuil|hui|»fi է fininGmi! fihGg niiG t) 1111Т111Пuil|, hpp Jipl.fip 
i,N|ifis iiiijliu «IpiiitnijiiilpuG» l̂.fi uiGinil, nij| niiU.G J»fis' infifiptiiclհշ- 
• iniipiiip,- l|iiip(i' np niGfipui<1h;4iiinpiinGG nt «lputfp|i iiiqiinmnpjniGG» 
и it 11 dtm(iiifiiiil| h GptnGg lJinii tfl.l): * Uip^uiu|fiu, qmmpjnifi iiiG|i Pm- 
qt.lpnfi i||Hi tnl|fi l.p|i tl|i inuin|i(inifinilptipq, npjifi П111 liiiiupinniuii|iitufini il 
է Jufiif|ipfiI.p|i Miiiin|i(iniGiiilpnpqp. It ptiipapniqnijG |ufitfjipfihpfi 111G11- 
tjiip հա հհ վահամ jinpnipiiiG^jmp|iG, nt| fiiufiifqfiniit է fipuifig iln- 
lnt.Gut|v iimuiCg fipinfiq |ւոծւ1ւււհ fmiilinp |ip finqhiihGinpjniG ptupft- 
iimpimilp mi fiqnpmpjniilp հււփւսւհշւ|տծ ||ifi 1.|in: l*Tq oqnttn, hpp 
(impti||il| imJhGuiqhmGhpp Ipuil uiG(iuipii||il| բաշոտի iFhJu 111G|il|GI.fifi 
nt LiIu||ip|il|Ghpp, |ւհչո|հււ uijiiop հտհսփւ L iJiGmil, |iphGg n||h|>hjui- 
IpuG ufiuini I in |nG if pin p j nut p ilmnhGinif hG qpniGg li iinihii ph |սց1|ը- 
i| ու if uijq «iippnipjinG uppng»: UmlpiiiG GiiinG qnpqhpp lpiii||im 11111- 
phpp hpphp ՝ii|hinp է lpi|uhG. if pin fiiu itiup |iphp|i Gui|uniul|qpGuilpiiG 
opI.GpiuJ է iiipt|hG finq սատկած. uijt) it|Gi|l.pl.uGl.p|> fiiiuluip qnGhpp 
t|nnl| hG iIGinil, phlpuq GpuiGp q|iii|iiGhpp |m|il.G ifpmGg nt gp|il| 
iniiiG: BiiipiiipmGsjmp pinpftpiiiqniiG աշխստքկւ finnluip պհսւբ է
ծնկած ||iGh|. 1111|l.j|i upupq ասած' qptu fiiutinjp u|hinp է բուծան
ված I |iG li I. i|i|i||iiini|iiiqnipfiuG |։puii|niGp,- hph «i|i|i||nitu|uiqinpiniG» 
pin ti p i|hpgGhGp |ip iiiifhGiii|iniG իմւււսսակ,- lpuph||i է niGhGiii| 
միայն f̂itipfi|n| 11 p iihpituiG, Gni|iiG|iGhpp, «iiipuuGp» i((111 iiilpuG hG 
Guili 11111 ո 11111 f: ('uiqniil ul.piuG i|fi l.p iijl.mp է Gui|iiGiiilpiiG սոխա- 
iiiinGp թակաւծ ||iGhG ւ|փ||ււաւ|ւտփ աոաջացմահ fiunluip. Gpin jmpui- 
pniG^jnip in li in |) |iG nip jinG iqhinp է աոահձ|ւհ i| iinnniiil|i| ած, մշակ- 
ւխւծ, nl.pGifl.-iil.piiiGif ւ|ւււ|աււհցւ|ւււծ, GpuiGniJ iIuipiIGini|npi|ui5  ||iG|i, 
h и՝ iT|niiiG Gpui tltnpl.p|i *fiiuG if 111 qfi, phpli, pGpin;* fiiuipG in pGpuig- 
PP, iiiji fi iii|ii li ասաջ t||i|.i|nuip|i upmnniu|nuiGniini|inpjiiiGGhpJi 
iipiiinpiiiiiuniilpnifnipiinGp, iiijipniIfuiG հայացբի li Ghpph Giujh|in ijuh- 
iIinppnGp, inilpii|ti|igt Gpni iipiipiiniilpuGinpjinGGhp|ig in iiinuip|iGntp- 
n 11 fi fi h p| iq 11 p iipttp|iu5 inpjniG qqtnginilp, n|ipui| |ip npiiPiupuGtiitJG in 
Mlui^ninpuGinppnGp Gpni, JiGsp sltG ПшnIpufiinil in qpiipiipinniif hG,- 
ll'4 > Սատկած, ||iG|i uuiiiiuiG 111,- 11111 ւ!հծ iiipi|uipinpjinG PiniGiiijpG ni 
ij nipd 111 p 1111G p, Pip in if in i; h I ni itipij I. тир, 1111111 p 11 |uiiGiupjinGp, PnuG- 
П|иш՛ niNpp, up p П111 q 1111111 h 111 L qiupiiuiGinif, fiinr| i| in if hii| է hpl|}iG p 
fimii i| 111 li, fiuiq i| in if hiq է u|ipin if...
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214.

IThp iunuip|iGnipjuiGGk pp> <Lim|uiGuilpiiG է, np Gtuli ifhGp i|hn 
ilhp uinuip|iGmpjniGGhpG niGI.Gp, phli, |iGpG|iG nuiulpuGui|)ih, uipqhG 
ns uijG ահ1|1ւ1|ծ hi սւհտաշ umuip|iGtupjuiGGhpp, npnGg fuiiiluip ։П.Пp 
fuiipqiiiil h|iGp ithp upuii|hp|iG, puijg Guilt GpuiGg ։J|t p|is Ghniu upu- 
Гиш! tthqG|ig: IfhGp' фицр չէ itjniu opi|in hi|pmipug|iGhpu, iTI.fip' 
pniuGhpnpt| ifinp|i uinuifGliliGl.pu,- iTt.p ni|$> i|inuiGqun|np Ghiniuppp- 
pppuiu|ipmpjunlp, t)upm|h|m tThp puiqiIuilpu|iIuiG|impjuiifp ni uip- 
։|l.utnni|( iliup|i It qquigifmGpGhp|t ifhp Pihi|q li սահս puii)gpunYhi|- 
Օ՚սծ i|uu)tuGiupjuiiIp,- ifhGp, fuiujuiGuipuip, Lpk  uinuip|iGmpjmGGhp 
niGliGui|in I|iGI.Gp, uiupu IpuGhGiuGp pil| ui]Gu||ui|iGhpp, npuGp ifhp 
чмП|Г;iiipnipiuG U uuthGuiupuuuq|iG fuutpmIGhp|), ithp uuthGuijhpitiu- 

upufiuiGpGhp|i Ghiu |iui|uiqntjGu l|iiipni|uiGun|)G Oiliifhpiu;*|uh|. »jh 
1՚հչ, hl|hp i|iGinph7ip qpiiiGp ithp |uip|ip|iGpuuGhpniiY,- nip, |iGsii|hu 
fiiii\mf; |i |t iinGpui'G  ̂in in piuG է nififil.in uifi in tT, uijGpui'G juuin puiG 
1 Il'|"| l|n|i4in{-qGiuit: t;i| uipqjnp ini|1.1|i qht|hg|il| puiG Ipu’ puiG 
uhi|mit|inG uiuuip})GnipjiuGGhpp ifiGuiph|p: llui uipql.G qphph չի՜* 
h չ Mi(i и 11 p) 11 յ՝ 111 • 11111111 и I Г«* uiniiip|iGnippuGp 8ակսւտսւ|: Իսկ այս «սհ- 
։!"ulpHf; աոiup|iljhip jiiiG|i fiiui|unnui|p» iJ|ij.»h П|и(рпп( GmjGp չհ, |։Gs 
Պ՛ (է՚սմսւրշ iul| и 1, 1111 լ 11111 ifi «iliup in p |u|ii|(i» Ip lpisi|unl, П in ulp npiu I» - 
i'lifif; I.||)| Iiipi finipq uifi p GhppGs||l| hplpilplliupis ftlllllp, npp iTI.p lipil- 
n>hpG ».|.G I'pMifi q||n|i iihuili|i(|, |iul| puiijiulpuG|iG fitnfiui)ii Guilt iTuip|i 
hliwilijuj Ipiijiiiii u՛ I ' iiiii ini i| if |.м| ill if I.՝ iffi пир ui| in if |iG։՝puiG l;| p|is 
"K|l<GuHi|) lil,f| f|liuin(| III lipillipi 11 j 1111111 Л H |f I pilipilipu lltlllf llipli|, lf|l 
I'uiGmif, ill if; Vi I mi il |,r; in լք; |n|, )I|| |*n if. in li if lift p uipiJuiG|i pnnGhpG hGp 
"n,l upuu|l.p|i, it I if j p puip|i |ni|<ini| i|hpy|iG hi|puu|uig|iGhpu. Guilt 
Ghlip Gpuifig ЛiniMipp l|pmil:- ll."|u: l.ph |n5mfiuij|i*j?, ph ?imniii|,
" lp l | l , f i  չ  IIIIII s III l l | l l l |  |lf; X l l| li~ il I. I ll) |  l| l.p i( |  11 if l 111 Ш . ..
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215.

Իհշպհս ասսպհրի թագավորությունում հն երբեմն մի մպոբակի 
ոսյհծիբբ որոշող hplpu արեգակներ ||iGmil, ինչպես որոշ ղհպքհրամ 
muippհր գույների արեգակներ hG մի մո|որակ |niiiitn)iipmil, մհրթ 
կարմիր ith|i|d կանաչ |mjun։| li шири գարսյւպ միաժամա
նակ piugt|l*|ni| Gpm վրա m գույնզգույն ո»բպհ|ով,- այրյպհս h| մհնք 
hGp' ժամանակակից մարզիկս, շ ն i| ilhp « itiiiint]uj||iG հրկնրի» 
puipq մեխանիկայի, տարբեր բարոյականություններով որոշված, 
il hp uipuippGhpp փոխնիփոխ փսպամ hG muipphp գույներով, qpuiGp 
հազվսպհպ hG միանշանակ |ինում,- h piiii(uil|iuG}iG շատ են այն 
գհպքհրր, hpp ilhGp գույնզգույն mpiuppGhp hGp գործում:

216.

U|iph| թշնամիներիq: Ես կարծում եմ' սա pui| է յուրացվեք սա 
այսօր պատահում է հազարապատիկ, ինչպես փոքրի, այնպես է| 
մեծի մեջ. uiuhGp երբեմն uipi|hG նույնիսկ սո|հ|ի ւ|հհ ա սո(հ|ի 
նրբին puiG է պատահում' iJhGp սու{npniմ hGp արհա մարհել hpp 
սիրում hGp li այն է| hpp ամհնաաժhi)G hGp սիրում.- բայց այս 
ամհնլւ' անգիտակցաբար, աոանց աղմուկի, umuiGg շարակապի, 
բարության այն ամոթխածությամբ հ ծածուկությամբ, որր շարթհ- 
ր))ն հանւյ)ասո|որ բաոհրն ո։ աոարինաթյան բանաձհհրն արգե|ամ 
Է: Բարոյականությունն իբրհ կեցվածք' այսօր մհր ճաշակի ւյհմ է: 
Սա նույնպես աոաշաղիմտթյան է, ինչպես որ աոաջաղիվաթյանր 
մհր հայրհրի համար այն էր, որ ի վերջո կրոնր որպես կեցվածք 
ղեմ եղավ նրանց ճաշակին, աւ|հ|ւսցրած թշնամությունն ո լ  վո|ւոհր- 
յսւն մաղձոտությունը (li այն ամհնր, ինչ հրբհէ ազատամիտն հրի 
ձհոածությանն է պատկանհ|): Լհյղ_ երաժշտությունն է մհր խւյճի 
մեջ, սրսրր մհր մտրի մեջ, որին ողջ ս|ուրիտանական նվնվոցը, ողջ 
բարոյական քտրոգը հ ուղղամտություն խաղսղը չի ուզում ներղաշ- 
նհ,:

217.

Հարկավոր է զգուշանաք նրանցից, ու|քհր մհծ uipdhp հն տա
փս, որ բարոյական տարբհրակման մեջ իրենցից բարոյական տակտ 
ա նրբություն ակնկւպհն: Նրանք հրբհր չեն նհրամ մհզ, հթհ մհր 
աոջհ (կամ.նույնիսկ մհր նկատմամբ) հրբհէ սխւպփււմ են,- նրանք 
ան|սուսափհ||տրհն մհր բնագրական զրպարտիչներն ու վնասող- 
նհրն հն ղստնամ, նույնիսկ հրբ Ц հ ո մհր «՛բարեկամն հրն» հն 
մնամ:- Երանի մոոացկոտնհրին, զի նրանք նահ իրենց հիմարութ
յուններն են մոոանամ:

218.

Ֆրանսիայի հոգեբանն երր,- իսկ այսօր արիշ է| որտե՞ղ հոգե
բաններ կան,- իրենց ղասն ա բազմաբնույթ հաճույքը ղեոհս չեն
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ոպսւոհ| betise bourgeois0 ^̂ ֊l։g, սահս ph... pun| է, Gpuifip nP'nfinij 
liftN-np piiifi ЬП (1սյտՕոոէ; Ор||Г||п1), Ֆ|npՒlpԼ), ոոոււհցի uqi} piii^iiip|i 
pmpdfnuiO, i|hpj ի ։|hpgn տ|ււ|հն mp|i;» ոչինչ չէp տէյոնոււ!, չէp 

ոչնչի ПипГр չէp տոնէւո1. nui |ւնբնսւ|ււոշւոսւն9մսւն m սււ|Ււ|ի 
(inipp ւ)տ(1տնության Gpiii տհււսւկն hp; U jdil puiqiliiiquinmpjiun fiiii- 
Iiiip' npm|nhinli qui ձlliն(\pտ|ի է ւ|ւււոնոււ1-, հիսւնսւ|ու nip|i2 ршП հմ 

fniinAnuipnipmil. այն սւնգիտսւ1|91ււկսւն խր^ոսմսւնկտթյունլւ, npnij ւ1ի- 
^տկությսւն рп|пр pniphnnq|i, թսւնձ|աււ1իւո, puipuipfi գ|ու|ււնհքւը 
puipApujqni}G q|m|iiGhpt)G ու GpuiGg |uGi)|ipGhp|iG են i|hpmphpi{md, 
mjG Gppulկhn G|iqi(|nmid|uiG խո|)տմունկությունԸ, npp fiiuquipninpii- 
տիկ uii{h||) Gnipp է, puiG ui q̂ միջին մաշսւկԸ Gpui
1տկ |uii|uiqnijG upiifihpliG,- li նույնիսկ Gpiu qnfih|i|i |uh|p|ig,- npu|hu 
ini մի uiupiigmjgG uijG puiG|i, np «pGiiiqqp» |)Ginh||iqhGinmpjuiG 
ցայժմ puigi|uib pnjnp տեստկնՒ^փց սւմՒւնսւինտՒւ|իցենււոսկւսնն է: 
ЦшрЛ՝ П'<ф| nnqhpuiGGhp, niuniifGuiu|)php «կանոնի» ւիի|իտոիսւյութ- 
jniGp» «piiiguinnipjiiiG» հետ upujpuipiml. այւյժամ uiutin|uibGhp|) ու 
աաու|սւծսւյին չւււ|ւամւոությանն սւ|)ժսւնի ւ1ի inhmiipiiiG կունենսփ; 
Կամ, սո|հ|ի uijiiopt|uj |hqi|ni{' կհնէյանահհոձում uiphp «uni|npui- 
կան iFuiptjni ijpiu», «hommo bonae voluntatis^^»-ի փոս.... ձե1յ փոս:

219.

Բսփոյսւկւսն qiumnqnipjniGG in nuiimiiu|uipinniitp' iFnunui(npui- 
iqhii uuinihuGuii|iuil|Ghpl) u|ipiu5 փւհժն է GpuiGg|ig, ni(php- սււ(ե|ի 
pիչ են սաքւմանսոիսւկ, նսւ1ւ' i|GuiuGhpti ւիոիւհսւտուցմսւն ձ1ւ այն рш- 
ն)ւ ГшпТшр, np pGrnpjniGp ւ|սււո է finquighi GpuiGg ПипТшр, i|hp2 iu- 
||ես աոիք»' միտք սսոււնա|ու 1ւ Gnipp ոաո6սւ|ու Huiiluip.- չւււ|սոթ- 
JMiGp }սհ|սւցի է quqiAGrmI; Իյւենց finqin |iinppmil ն|ոււնց շատ հսւմե- 
||) է, np մի չսոի qnjnipjniG ուն|ւ, np|i սւոջ1ւ նա1ւ մտքի ունհցփսծքւոյ 
'II lupinnGmpjniGGhpml շոայ|ւ(ածնհքն են իքենց քոսփսսաք.- նքանք 
ii|uiipuipniil են հանուն «ւեստծո սւոջ1ւ pn|np|i հաւ|սւսսւքության» ե 
niinluipjui г|рц| համաք է| GpuiGg հարկսսկոր է 1եստծո հանւ|ՒւԱ| հա- 
փսւոք: «̂pulնg մեջ են աէ»եիցմի ամենաաժեց հակաոակոքցնեքը; 
Կ՚ոե ոք1ւէ մեկ[ւ GpuiGg ասի' «մտաւ|ո[ւ քւս|ւձ[ւ qui|)quigmifp qrnpu 
Ь iimilj puipnjiiilpiiG iFiiipr|ni ոպածւյ uiqGi|mpjuiG ni rnupquqidui- 
GnipjmQ niiiii համեմատությունից», GpniGg կատաւ|ության մեջ կցցի.- 
bii կցգաշա(1այի i|iu աՕե|: Էս սււ|ե||ւ շուտ կշու|ոքոքթեի GpuiGg, ա- 
՚ 'М'п(, ոքւ մտուփւք ршр5р quipqiugim[G |iGpp piupnjiiilpuG ոքակնեքի 
l"'l ։|եքջին ծնունւ| է. np այն համսււ|քումն Լ рп|пр այն ւ(իմսւ1|նեքի, 
"PiiGp •ւ|ե|ւացյո|ամ են միայն «սոսկ puipnjiulpiiG» մսցոյկանց, ւ|ի- 
'•I'lllGhp, iipnGp աոան(\ին-աոսւն̂ ին ձեոր են քեքւ|ե| hplpiip pnibniG- 
"4'ն 1ւ ւ|ա[ւժման շնոքւհխյ, թեք1ւս սե|ոոնւ)նեքի ամքու)ջ շւ)թունեքում. 
"է՛ մտափւք ptiijiAp quipqnigniilp աքւ|սւյււոթյան 1ւ այն քաքեմիտ 
*՚։ււոության ոցեշնչամն է հենց, npp q|nii|i |ip իւնւյիքլւ' աստիճանի 
կարգն սւշ1ս4ւյ»քւում քաքձյւ սրււհե|, նույնիսկ իյւեքի մեջ- ու ոչ միայն 
*4ւ|ոյկաքւց;
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«ичПршПш|иПцр|։» uijuop uijmi|lui|i dmimjppuilpuG qni|uipmfiiluin 
itpiipuiqu^niil Гш1р1ри1|пр է, phpliu ոչ տոահց прп2 (|umiGq|i, ււհփտ- 
IpiiG q)muiil|gm|apiiGp GimigGlii, բհ dni|iu|ifipi|G |ipiiilpiiGiiiiI 
GկlAlU1մшմp 2uirmi|iiGi]pnipjniG mG)i li ph npnGp hG ujjG puiGhfip, 
np|) fmnluip iim|npiulpiiG iluipqp n|uIGim|npuiiqhii ni իlпpulU|Ւlll fin- 
qniif է, GhpitiMpui l|ppi|uib iluipi|)il|, GnijG|ml) q)unGiiilptiGGhpp li, hph 
still ii|iiui|i|niil, qphph Guili i|i|i||Hini)miGhpp: QGq npnul iiijG ijiiiiiJUiG 
է upiipqi|mil, np uqG puiG)i puiguinuijin iIh6uiiIuiiiGmpjniGp, {iĜ  ui- 
i{h||i Gnipp 111 շփւոցսւծ (uu2Uil|Glip|iG, giuGIpiiguid uii|h||i puip^p pGiii- 
i{npnippiiGG է ntiinuipfippniil li qpuii|niil, ւ1|ւշսւ(| itmpqmG |p|ii| «iiiG- 
nbinuippp|ip» h pi|niG,- |iiil| hpli Gui, sGuijiub qpiiiG, riiiilp|iii6mpjniG 
է Glpiiinniil qpuiG, luupii iiiji] riuilp|ui5nipjniGp do'sinte'resse’ է Ipisniil 
li qmpiIiiiGiuiI h, ph )iGNii|hii է fiGiiifmiilnp «uiG2mniu)iiGq|ip» qnp^h|: 
l7i]h| hG i|i)i||iiini|miGhp, iipiiGp iiip) dni|iii{p?)UilpiiG quipiIiiiGp|iG Ipii- 
pni)iijgh| hG i)hii quqpuilp]|i2 li d)iiiin)ilpiilpiiG-uijGlpn|itGiui|iG uipiimi- 
rmijinnipjniG fiinqiipiihi (- qnigh npiulfihmli GpiuGp puipftpuiqmjG 
pGiiii|npnippiiGp i|inp(\)ig ĥG |)iliiigh|)- l)1lփlտGllll{ ilhpl( m i{hp|iG 
iiiiiin|i(iiiiG)i iiptipq G2iIuipinmpjniGp gmjg mui|m, np «ujG2uiGui|iipG- 
i])ip» uipuippp չափազանց Hhumippplip m 2Uinui|uGq))p iiipiupp է, 
pGr]niGh|m|, np... «Իսկ uhpp»:- hG2iqh~u: Նույլնիսկ ulipnig qnp6i|iii6 
uipuippG h «ոչ hiiuiii))piulpuG»: U.|u, qnip, uiliJiIuipGh՞]!-: «Իււկ qnPMJ- 
phpmili qnijiiipuiGnrilp»:- Բայց m| |iiitpiiu)hu qnfiuiphph| է, Giu qji֊ 
in|i, np |iGpp qpui nuiiliup |iG2֊np puiG է mqhgh| Ij iiinuigh| Է,- 
phpliii tiptiG|ig |ւնչ-ո|1 piiiG |ip )uil| |iG2-np piuG|i ГшиПир,- np Gui 
uijiiinhi| ini(h| է' lujGinhq uii(h||i շսոո iiimuGui|ni Guidiup, phpliii 
pGiifiiiiGnifi umilimlp iui(h||iG ||iGh|ni tpiiil, fiuidhGiiijG ijhupi, |iphG 
npiijhii «iiii|h|)iG» qqiu|m fiuiifuifi: UiiilpnjG սա Pmipghpli ni iipuimuu- 
|iiiiiGGhji|i d|i ու|շ pGiuqiui(uin է, npnid uii|h|)i շւքսսցած it|iinpp ահա- 
(inipjuiilp h iIGniil. uijuinhq uipqhG G2itiupinnipjuiGG lujGpuiG uiG- 
npuidh2in է PinpiuG^p )uhqi]h|, hph iiin|mp(iu6 է upuinuiu|uuiGh|; 4 hp- 
ջաս|հս Giu l||iG է. Gpui ւիսս iijhinp չէ pnGnipjniG qnpbui?iph|:

220.

221.

Պսււոսւհոո1 է, ասաց d|i puipnjuitjuiG inuiniul|hp ni iIuiG|Uu|upG- 
q|ip, np hii iuG2uiPiiu|uGi|)ip iIiupi)niG Puii|iqnid ni qGiuPiuiinmil hil, 
puijg ոչ ph npni(Pihinli Gui uiG2mPiiu|uGqlip է, uij| npni|Pihmli Giu, piiin 
|iu, )ipiui|niGp niG|i ilhtj mp|i2)iG oqimulpup ||iGh| |i i(Guiu |iGpG ftp^G; 
lP|i }unupni|, Pnupgp ւէիշսւ uijG է, ph ni| է աո՚^քինր li nij է ևրկ- 
рпрпр> Op)iGuil|, մհկի մհշ, iqip lpiiG|unpn2i|iub lu աոհւ)ծւ(ած ||iGh|i 
Pipuidiiijhim fiiuiluip, |iGpGmpuigniiIp h PiuiiIhuinnphG GiuPiuiG^hip ոչ 
ph iiimup|iGiiipjniG l|||iGhfi, iuj| uinuip|iGmpjuiG i(iuinGnid. )iGA uiju- 
ujliu է pi|niit; UiIhGuijG ոչ hiiniu|ipiulpiiG puipnjiulpiiGmpjniG, npG 
|iphG uiGupujiIuiGuilpuG է Piuiiliupmil li i||iilniil է uiiIhG np)i, d|uiijG 
նաշակ}ւ i)hd չի iIhi)UiG2nid. uijG |ip uptipinpp չկասազւհ|ու ilhi|p|i 
uuiilfuiiGp Է, iIuipi)uiu|ipnipjuiG i)|idiul)|i Gtippii bu մի quijpuilp|nip- 
jmG- Ij u i j G l:| quijpuilp)nipjniG ni i|Guiii puip(\puiqnijGGhp|i, Pmiq-

112



i|iuqjniinGhp|i, սււււււհ{1հտշհււ|ւհյսւ|հհբի համւպւ: Հւպւկափտ է ршрп- 
judpiiGnipjinGGIip|iG ււււփււ|հ| Giii|u li տոտ? |iinGuipfii|h| աստիճա
ն ա կա րգերի  աղյուսակի uinpli, Гш1р1р1м|пр Լ GpiuGg հււււ|ւււկհուււաթ- 
pnGp նրանց խղճի ւյհմ կանգնեցնեի- iS|iG>li up GpuiGp |«piup հետ 
i|hp?tnu|hii համաձայնության գան, tip անբարոյական է աււե|ը՝ 
«այն, ինչ uipipiipuig|i է մեկի համար, ւպպարացի է GiiiIi մյուսի 
ПнпТtup»: - lMiui||uin։|, |tiT բարոյական ււաւոակհրն ու bonhomme-G՝ 
iiiptjjnp uipduiG|r էր, np Gpm i|pui 6իծiimjbG, երր Gui uijti l|hpii| բա
րոյականություններին բարոյականության էր կււչում: lluilpujG չպեաք 
է չաւիագանց շատ ւպպարացի ||։G!.|, hpp ծիծաղողներին hu ոպում 
pn կողմն ունենար |um| ճաշակի մեջ մանում է նայնիււկ it|i պրւո- 
ijinGg անւպպ արության:

222.

flbp uijuop կարեկցանք է puipnqi|mil,- li, ճիշտ |tih|ni ղեպրւսմ, 
uijdif uij|liu ոչ մի mp|i2 l|pnG չի puipnqi|niif,- fmqhpuiGp pnt| ui- 
կանջներր up|i. ողջ ււնաւիաոության, ու|ջ intjtStuvjtuvjtuljfi միջով, 
npG այղ րարոգիչներին (|։G չ it) h ti pn| tip րարոգիչներին) է հատակ, 
Gin ինքնաարհամարհանքի |umipim, |սւլտքւտււսւչ, իււկական ձայնը 
կլււի: (kjG պատկանում Է Եվրոպայի ifputqGiiiiT|iG ni այ|անղակմա- 
Gp, npG uipqliG ողջ մի ftiiipjiupuitfiակ շարունակ աճում m աճում է 
(li np|i աոաջին ui|iiinuiG2UiGGhpG tupijhG տիկին ղ՚Էպինեին հղված 
cl>ui||iitiG|*|i մտահոգիչ մի Guiifւււկուif l.G հտւ|iinim|mphG նշված՜^),- 
եթե միայն ղրա պատճաոը չ է': «ct̂ iu if uiG ակւսկից գսւղավւարնե- 
p|i» մարղը, in I ij fiupupin կւււււ|}ւկ|ւք չ աւիւսգ uiGg t) Ժ q ոհ է |iGpG իրե- 
G|ig աս հւււաաաո է: Նա iniiiniiiiipnif Ւ. (l©id©t), յակ Gpm ււնաւիա- 
nmpjmGG niqnul Է, np նա միայն «կարեկցի» (mit leidet)

223.

Եվրոպացի |uin 11Gամiupi|լւ,- հղած-չեղածը՝ մի կերպ inuiGհ|ի 
hij|uiG»|ակ մի Ա||եբեյ,- 111GււյinյմuiG զգեստի կտրիր iiiG|i. պտամութ- 
jntGp GpuiG ii|liinp Է, որպես qqhiunGh|i|i պահեստ: Իհւպւկե, Gui 
if|աւժinifiiiC!nil) Gկlտlllllմ Է, np GpiuGg|ig ոչ մեկն |ip մարմնին |iin| 
չի Guinniif,- Giii i|iii|iiin if ni i|in|u ու մ է qpiuGp: Նայեցեբ пни 11G }iGG h- 
pnpt| i|iup|iG, ուշաղրաթյուն ղարձրեր n(il.|i|i ղիմւււկահանղեսի այղ 
utpiiiq Giii|uinn|ipiu|эjniGGhp|iG m ւիովւո|ււությոէններին, իհչսյեււ GiiiIi 
Gtiiiiiii|iiiiipinpji(i(i‘ iipuGhp|iG, iipnGp աոաջանում են GpiuG|ig, np ifhq 
«ո:իհչ չի iniiq in if»-: Անօգուտ է իրեն u inf uiG ւււի1|, կամ ղսասւկսւն 
կամ րրիււտոնեական, կամ •<fi|npl.Gg|iiidpuG, կամ բարոկկո, կամ «ազ- 
ФщК«» дшдшмр1<|р, in moribus et artibus. այղ mifliGp «չի՜ սագում»: 
f'uiig «nq|iG», inn tiiĜ iG iiiujh u «ii|in in if in կ uiG ոգին» GiiiIi uijq հուտս- 
iuuipnipjiiiG մեջ է |ip oqniinp նկատում' մշտւււււ|ես GG|ig in lupinui- 
uuifiif n։G jiuH|»n իհչ-պւ Grip մի piuG h i|inpA i|in if, i| lipiui) uipiii|iuմ, ui- 
սանձնացվում, ծրարվում, uiiIliG|ig iiintnp ուսումնասիրվում.- ifhGp 
աոաջին mi uni tJG iiiu|ipiii| ipnpG ենր «գգեսաների» զծով, ոպում եմ 
mill.I բարոյականությունների, Giiii(iiiiniii||ipGtip|i, qhi|uipi|hiiiiiiidpnG
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(սս՜>տ1|հ1ւ|փ ու l|pnGGhp|i, Gm|uumpuinpminn։|iu5,- )»Пsujhit զհո ոշ ։1|ւ 
din(TiuCiա1| շ\\ hi|li|,- մեծ nfi|i i)|ւifա1|шПiiiC*i|է«11իք«, finqlinp pu։plil|hG- 
i|iiiGun|)G րրրիջիհ ու qi|iiip(inipiiiinp, pmpftpmqnijG ppiiiifmnipjiuG  
in ип|ишрП|) inp|uiinm|uuGhujuiG ծւսւթւմտն uiGi|puiGguMpnG ptupftniG- 
р|)П: Թ 1՜փ1տ iftiGp fihGg uijinnhi] ifl«p գյուտերի ii|iipuiG hGp qhn 
rmijmGuiqnpftnnl, injG n|iipmp, nip Guili iflif*p qliii Ipiipni] hGp |iGp- 
П lllin|lll| ||lGh|, npuj է. II Րւաւք lll |̂ll llipflllllllfi UpilllinilipiUlG ծ 111 IJ pl«pq lllfi h|l 
li Աստծո |u)itjl|iiiinnil|(i‘ («р,- pliplm liph GmjG|iiil| iii]iiopi|mG npinnlpn- 
G nq n՝|i(Is imipiiqui շաՕի, in iCi n i ui if tifi iiijfi ի i| if lip ծիծա ղր PihGg ui- 
upuqiii i)l.n 11101)7

224.

Պատմական q q iu g n q n ip jn iG p  (Ipnif ui|uJlinpniiff*hp|if npiiGgni| 
uIuIphI է nplil: ()ni)m|mpi|, 1ոսււտ|սս1|ություն, ifuipij, uiiiin|iGiufimlpiip- 
qmpjniGp uipuiq ցուշւււ1|է՜ւ| ու 1|шрпцт|,мш0 p, uijij uipd linpni iffi lip|i 
niiipiiiptipnipjnififitipli, uipdhpGli|i|i ներունակության' niipqnpftni) nidh- 
p|i հհւ||ւնակության (linn fiuipiiiphpnipjuin « iftiipquipl«uilfiiiG pGuiq- 
Mp») այս iipiunif 1и1|1пП qqiugnipiipjniGp, np|)G ifhGp' hi|pnupiig|iGhpu, 
npii|hu if lip jniptiifiuiinlpiipjtiiGG hGp fiuu| iul|G in ift if hq է հւաւհ| uijG 
1|սւխսւ|ս)իտ ու |u 1«լnifiliq կիսա րարրարոսության nii]ld|gnipjunfpt n- 
pnnf Iti| piiupuG pGI|li| է ij in и l«p|i li nunnniiGlip|i qhifnl|punnuilpiiG 
|։nunGifuiG միջոցով,- ւքիայն տասնիններորդ դարին է ծանոթ այդ 
qquignipnpjniGp, npii|hu Gpui i|hgtipii)ii) qqiujuipuiGp: Ամեն Ճ1ւ|ւ li 
I) lifi и in l| li pu |}i, C« iii|ii l||iG ni if l||ui| lpii|p-lpu]|)|» ւ)|ո|տծ, |ipuip i j pin 
i)iiipu-i)uipu piupftpuignq մշակույթների uiGgjui|G nijq խտոնու[ււ)քւ 
շնորհիվ |ցվամ L iihp «diinfuiGinlpiil||ig finqin» iflig, ifhp pGiiiqqGl.pG 
in id if piipip niqqnipjniGGhpni} filnii են fin u m il, ifhGp |iGpGhpu puinuji 
if ի in h u m l| hGp-. |i վերջո «ազին», |iĜ  ii|hu ասվեց, այդտեդ |ip o- 
qnunG է նշմարում: D't.p ifinpifGի li աենշերի l||mmpmp|MiipnumpjuiG 
միջոցով ifliGp ամհնւորհր qiiiijtnG|i ifniinp mGI.Gp, ինշն inqGi|iiilpnG 
nplih դարաշրջանում l.ppl.p չի hijh|, Giu|u li ա սաջ' ifniuip uiGui- 
i(iupii) մշակույթների |mp|ip|iGpnuGhpp li յուրաքանչյուր կիսարար- 
puipniinippuG, up hppli|igh գոյություն է niGhgh| hpl||)|i երեսին. |uil| 
nppinGni| up ifinpijl|iii||iG մշակույթի iinf 1>Giiiqqni||i ifitiup if|iG l̂i iiij- 
d|iif հենց l||inin|.«iiippiiipiiiiin|«i|iiiG է hi)h|, uiupii «upnunliulpiiG qqui- 
ցոդւսթյւսնր» qphph fi^iufitnl|inif h զզացոդւսթյուն ill pGiuqq uiifhG 
ինչի fillllfllip, (l lll l̂lll| in | hqni uiifhG ինչի fiinif tup, |iG n I1l| Է| UljG իս
կույն |iphG i| Ipii յա if h npiqb u uiG ազնվական qquignipupjniG: IThGp, 
op|)Gui1|, Gnp|ig hGp i( injli| ntif ֊ձ֊ո if I. pn u | ifi. phpliu if bp հրջանկազւոյն 
iiiiiitii|hjinpjniGG L, up ifhGp կարոդանամ hGp ճաշակԻդ Հոմերոսին, 
np|iG ազնվական մշակույթի ifuipqիկ (iiiuhGp' տասնյոթերորդ դարի 
•1ipiiiGu|nug|iGlipp, ինչպես Սհնտ-հվրհմոնր, npp GpuiG GiiiG i) |nf uiG in if 
hp esprit v a ste 60- || համար, li նույնիսկ GpiuGg itipfttiiqiuGpp4 Վպ - 
inhpp) չեն Ipupni) li nl|iupiii|uigniG այդպես հեշտությամր յարացնէդ,- 
np|iG t|nilh|li| GpiuGp իրենց futi(||n| pinq h|iG iiiiiij|iii: Նրանց p|ufpի 
siiii|iiiiquiGg npn^աI||i Այո-G in Ոչ-p, GpiuGg հեշտությամր q|in|u 
piuprfpiugGni) Gni]l|inGpp, unit.նայն omuipnin|i piuG)i աոնչաթյամր 
GpiuGg fiuiGi)iiipm զսպվածւսթյանր, նույնիսկ աշխույժ Pihinuippppui- 
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ii|i|impjiiin GpiiiOg uifi(iiii2uil|nipjnin|ig li umniiiiiiiipiiili
iiiilhn it|« iiiqniliiilpiin m |iGpniiipiiM| il^iiilpiijpl)' )ip ilhp Gnp iiiliG- 
MiiGpGhpIt, iihi|iiiilpiiG|i niiiGi|hn| iiiGpiiji|iiilpiiGinpiiiiG, oiniiip|i HiiiG- 
i|hii| niniigniith |inimnm|iiiGifuiG giiiGlpiipiuiG puigiiilpujnipjiiiGp,- iiiju 
uiithGp GpiiiGg iiiGpui|ilinuiGnphG t inpiiiihiiiipniil iii;||iiiiipn|i GiiiiG|iiil( 
niithGiii|iiii| piiiGhpli niuGiihii|, npiiGp GpiiiGg iilii|iuilpiiGnipjniGp shG 
Ipiiit }bG l|uipnq GpuiGg uii|iiipp ||iGh|,- li nipin mn ilh qqiiigniinip- 
piiG iiijiniq|ui|< iIuipqlpiiGg niiiifiup uii|h||i iiiGnuiiilpiiGiiq|i l̂:, piiiG 
fihiGg iipiiiiiituil|uiG qqiiignqmpiiiiGG ni G|iiii n|ni-nGiiiquiGi| u||h|>li,iiti' 
IpiiG rihiMuippppiiiiilMinippiiGp: P-iiiGG iiiq l|bpu| Giiili Ohpiiu||i|iti 
t|liii|pniil, (Hii;>iiil||i iiqq qiiipiIiiiGiii||i iiiipiiGui-iIiiii(p|MniiiGiu-iiiiipnn- 
GiiilpiiG rniiiliinipnipiuiG np|> i|pui l:up|i|miti lipl|piipiiqni nplit ri)iG 
iiipliGiiigli l||imiii?hii ||iGh|m uiiiin|iGuiG I(ft|i5un)hp l|uiil l|lpiiimiiqhp. 
|iul| ithGp' ntiGg uijq i|uijp|) liiuiumnpqliiiinipjmGG hGp pGqniGinil, 
pGp2iiiqnijG|i, l|MupniiiqnijG|i li unUiGui(iipnhmmiilpiiG|i uqq 
2i|։npp, pnipiuG il|» ilinh|ulnipj։u։lp h upimunnisnipjiunlp, iJhGp ijm- 
j[h|niil I'lGp uijG npii|hu ujpi[liiiin|i' GhGg i!tiq niiiiliiip upiifiiluid riGiiipp, 
li pGq npnni ilhq GmjGpniG p|i;> hG uiGnMiGqiiiningGititl Gm]l|ui|h 
n̂iGsG III iIiiin|il|iiippuGp iiiGq||uiil|uiG |iinidiiiG|i, ti|miil uiu|pim( t 

Chpiiu||)pt) iiipi|hijinG Ml Giii^uilip, nppuiG, UMihGp, qiij *ijUum|n|}i 
Chiaja-niil, hpp nhGp ilhp pn|np (|qiiiiiuppnGGhpni|, l|iii)miipqi|iiift m 
iijiiJuipuiiiUHiilpiiiI, ilhp (iuiiIi|iiiiG l»Gp qGiml, |iG^piiiG h| oi)p in>|ui& 
||iG|i |iiiiidiiiG|i iiiGhp|i qiup2iiinniniiip,\mGGtipin(; IfliGp' «u|uiunfiiilpiiG 
qqiiignqnipjijiG» ilmpi||il|ii, npu||iu)ip Guili iIGp umuip|iGiupjmGGhpG 
niGliGp, mil uiGi||i(ih||i t,* ilhGp uiGiipiinuiG^lpiin hGp, iiiG^iiiniiilnGqlip, 
nimnjijin, pui ,̂ |iGpGuinuiqpuifitiipdimIp |gi|m5, uiGaGuiqnnmpiimlp 
I9i|iiib, 2UII11 lipHi|iiuiimipiipui, 2111m rmiGi)mpdm), 2imn pGquinuj^mt.- 
uqn imIhGml niiiGi)hp5 ilhGp, phplm, 2111111 «(iuj2ml|m|» ;|hGp: .̂l«p- 
2imi|hii |unmnm(iiiGhGp tihq' iiqG, |iG;> ifhq̂  «u|imndml|uiG qqmgn- 
ipiipjiiiG» iIuipi|ipiiGgu nimliiip (mIhGim)di{uipG t pifpnGh|, qqm|, 
nimlinhu uiGh|, ii|iph|, uqG, l։G;>|iG ilhGp |imii tmppiiG Gui|uum|ni2uip- 
i|uib ni qphph p2Gimiuipuip hGp i|h|uiipiipi|md, PiliGg im(uipmiuGG m 
|> ։|ijppn nmmiiriG t pupuipuiGNjiiip il2inl|nijp|i U uipi|hmn|i ilh?, pmG 
mqfi.l inIpiiGp uinhi|burqnpbmpmiGGhpiui( li iIuipi)lpiiGg ilhp, fuiiG- 
Miupin 5m||) li nui|l||inGml|iiiG |)GpGiiiqnnmppiiG GfunGg uimfip, mil|imG 
in miinp, npp (iminmlj t pn|np imjuipmniG |tphp|i(i; ri^hplm iipmmim- 
IpnG qquigm|iiippiiG ilhp ilhb uiiiuipliGmpimGp |ujiJ (luipuilili, um- 
GijiiiqG |im(liiqmin Giii2uil||) fihin iiiGnpmdh2m fimlpmipnip^mG lihp t, 
h (HiGp i|inpp|il|, IpiipGitimli m puipi\[iuiqrMjG hppiiiGI|mpiiiiG upiifihpp 
h iiuip>|l|iiij[|in l|iiiifip|i iipmbimMiil|lipii|niliGhpp, npnGp h|iphiIG piiGpli֊ 
>|niu hfi immnhi|-imGinhi|, i5|umG pmn, dlmiiG r|di|iiipiuppndp, 
'M'lmfi riui|il|im|piiiGpm| l|uipni| hGp ilhp ilhp [iGi)op|iGud|h|, luiG 
"tljGpiiippGhpG III fi|uii2pGhfip, hpp ilhb md|i Ipm!im|iip IpiiGq L imih| 

1,1 IhGiinifiiliiiGli imipli-, l,pp Gpp|iG fiuilinupli il|i ||imppiiG 
>- liiiiGl|ijipbiiilpiiG miiG^iiirniipifiiiG Ii puipiiigiliiiG iipii(i|iG, i|hnliii i|nr|- 
Mniliiigiii| qhiiiG|i i|piii imliiip IpiiGqGiub ||iGh|iii| li imrmp lpiiGqGh[iiij, 
|>։։pn2|iiGijh|: ir iiq  ^uji|iG h oiiuiip, |mimiim|iiiGhGp mii ilhq. ilhp |imi- 
•ninuip fihflg (hGi|hpp|i, lhG2-im|i|i |iiiiiiniiiiiiG t; 'btlitiG i|rfl̂ u.,m| mninp 
n|nigni| G<imjq|)G fihbiiib (\|um(np|P ilhGp puig hGp piii|GmiI miiGap
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Անսահմանի uuifli, մենք' ժամանակակից մւպպիկս, մենք' կիսա- 
բարբսւրոսն երս,- 1ւ |ոկ այնտեւ| ենք մեր երանության մեք, шр նան 

ամենաշատր- վտանգի մեք ենք:

225.

Թե՛ fillI) 11П|tqiT|i, թե՛ պեսսիմիգմլր, թե՛ ատի||սոարիգմլր, թե՛ էվ- 
գեմոնիգմլր՝ pupip այս մտածե|ակերպերր, որոնք puin համույթի li 
տառապանքի, այսինքն՝ ршп հարակից վիճակների ու կրպմնակի 
երետ յթն 11 p I) են ի 111» I»11 արժեքր տափում, մակերեսային It upupqni- 
ն 11111 մւոածե|սւկերպեր hG, npnGg փաւ ցանկացած up, nt| |ip մեջ 
կերտրպական ուժեր li արվեստագետի |ս|պճ է գիտակցում, աոանց 
ծագրի չի կարւպ նայեի ինչպես Guili աոանց կարեկցանքի: Կարեկ
ցանք ձե՜ր հանգեպ' սա ինչ |unup, այն կարեկցանքը չէ, npp գաք 
նկատի անեք, սա կարեկցանք չէ հասարակական «կարիքների» 
հանգերգ, «հասարակության» ե նրա հիվանգների ու ւոուժածների 
հան(|հս|, ի սկգրտնե uipunnuiւ|որնհ|ւի ու փշրվածների հանգեպ, որ 
փա|ած են մեր շուրքբրգորր գետնին: Աուսվե| ես կարեկցանք չէ 
փնթփնթացոց, ճնշված, խորսիսրար ււարուկների խավերի հանգեպ, 
որսնp տիրապետության,- նրանք գա «ագատաթյան» հն կոչում,- 
հն ձգտում: Մեր կարեկցանքն աւ|հ|ի քարձք ու հհոատհս կարեկ֊ 
ցանք է.- մենք տեսնամ ենք, թե մարգն ինչպես է փոքրանամ, 
գաք ինչպե՜ս եք նրան փոքրացնում- ե պաներ են |ինամ, երր մենք 
աննկարագրելի մի տսւգնաս|»ւ( հենց ձեր կտրեկցանքր նկատի ու
նենք, երր պաշտպանվում ենք գույն կարե1|ցանքից-, երր մենք ձեր 
թրքությանն 1411|եIի ւ|տանգտւ|որ ենք գտնամ, քան որեէ թեթեա- 
մտաթյան: Դա ք ոպամ եք րստ հնարավորին,- ե չկա տւ|ե|ի 
տիւմար մի «րստ հնարավորին»,- վերացնեք տաոապանքր. իսկ 
մե՜եք- րստ երեայթին մենք ոպամ ենք, որ այն տվե|ի քսւրձր ե 
տվե|ի վատ ւյաոնա, քան երեկ է երրեէ: Բարեկեցությունը, ինչպես 
որ գաք եք այն հասկանամ - ախր նպատակ չէ, մեգ թվամ է4 գա 
վե՜րք է: Վիճակ, որր մւպպուն իսկույն ծիծւայե|ի ա սւրհամտրհե|ի 
է ւյարձնամ,- որն ստիպում է նրա կործանու՜մն ոպե|: Տաոապտնքի 
րածանամր, մեծ տաոսա|սւնքի- չգիտե՜ք, որ միայն այս քուծսւ- 
նամն է մինչե օրս մարգտ քպոր րարձանքներն սւ|սս|ւե|! Դժբախ- 
տաթյտն մեք հոգա այն |սւրամր, որր հոգան աժն է ներարկում, մեծ 
կործանմանն ի տես նրա սարսաոր, ւ)ժրախտաթյունր տանեցու, ստ- 
կսւ|ա, մեկնե|ւս, օգտագործե|ու մեք նրա հնարագիտությունն ա քա- 
f ու թյուն ր ե ինչ միայն նրւճն երրեէ րնծսւյվե«| է նրանից, ինչ խորն 
է, գսպտնի, գիմակ, միտք, |սորամանկաթյան, մեծության4 միթե այգ 
նրան տաոապտնքի ներքո, մեծ տսւոապտնքի քուծանման ներքո չի 
րնծայւ|հ|: 1Гար»|ու մեք արարիչն ա արարածք միացած են. մար- 
գա մեջ նյութ, բեկոր, |իաթյան, կավ, կեգտ, անմտության, քաոս է. 
քսոց մւպպա մեք նաե արարիչ, կերտու|, մուրճի ս{նւյությւսն, աստ
վածային հանւ||աատես ե յոթներորւ) օր է.- հսւսկանւս՞մ եք գաք 
այս հակսպրաթյանր: Եվ որ ձեր կտրե1|ցւււնքր վերաբերում է
«մւպպա մեք արարածին», նրան, ինչք պետք է ձեի գա, քւպպվի, 
կովի-կաիվի, ճեգքվի, թրծվի, շիկացվի, գտվի,- նրան,* ինչն ան
հրաժեշտաբար պետք է տաոապի ե պիտի՛ տաոտս|ի: Իսկ մեր 
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կարեկցանբր- միթհ qmp չեք հասկանամ, թե nnl է i|hpiuphpnn! 
մեր շրջկած կարեկցանք ր, երբ այն պաշտպանփոմ է ձեր l|iiifihl|- 
ցանբից, npii|hn ։|uimpuipuiqmjG քնքշացումից ու թրքացումից:- Այս- 
պխւոՀ կարեկցանք ըԸզզեմ կարեկցանքի՜- Բայց, մի անգամ t| ա- 
nhGp' ini|Ь||i pinpAp խնզիրներ գոյության անեն, pujG հաճույքի, 
iniainuiu|inGp|i U կարեկցանքի |uGt||ipGbpp. և յուրաքանչյուր փի||աո- 
i|u։iinipjmG, npp |nl| ijpuiGgmj է զբազւ|ած, պարզունակության է>

226.

ITbGp' ապuipարոյապաշան ե՜րu:- Uju սւշքււ трП լ։, rifip մեր 
գործն է, որում մեգ ւ|իճակփսծ է ւ|սւ|սհնսւ| ա սիրհ|, նրբին հրա
մայման, Gpp|)G ենթարկման այս qphph անտեււանե|ի, ան|սե|ի աշ- 
իւшрПр, բպոր նկատաոամնհրայ «զրհթհ»-ի մի աշխարհ, կարթա- 
i|np, նենզազւա|, քնքուշ,- այո, Gui |ա"ւ| է պաշտպանկած անտաշ 
fuuG rj |uiunnhiiG hp|ig li մտերմափսրի հետաքրքրասիրությունից: 
IThGp պատատված hGp պարտականությունների նեզ|իկ guiGgni( ni 
շապիկով li չենք կարողանում այնտեղից >pupu qui|-, հենց զրա- 
Gnul hGp մենք' «պարտականության մարզիկս», նաե մե՞նք: Եր
բեմն, միշտ է, մենք պարում hGp մեր «շղթաներով» հ մհր «uphpff» 
միջե. աւ|հ|ի հաճախ, սա iipulpiiu ճշմարիտ չէ, մենք ղրանց աա1| 
սոոամնհրս hGp կրճտացնում հ անհամբեր hGp մեր բախտի ոզջ 
|ււււ|ւհրէ|աւ|որ զաժանաթյան հանզեպ: Բսւ]ց մհնp կարող hGp անհ|, 
ինչ ուզում hGp. տխմարներն ա ակնհր1ւությունր մհր դեմ ասում են' 
«սրանք պարտականություններից զարկ մարզիկ են»- տխմարներն 
ա ակնհրԱությանր մի՞շտ մեր զհմ են:

227.

Շիտակություն. րնզունհ|ով, որ սա է մհր աոաքինաթյանր, որից 
մենք պրծում չունենք, մենք' ագատ մտքերս,- զհ’ ինչ, մենք ուզում 
ենք ոզջ չարությամբ էւ սիրու{ աշխսւտհ| նրա ւ|րա 1ւ չենք հոգնի 
մեզ համար մնացած այզ միակ մեր աոաքիԸաթյան մեջ մեզ «կա- 
ւասրե|ազործե|ուց». թոզ երբ 1ւԷ նրա՜՞ ւիայ|լւ, ինչպես ոսկեզօծ, կա- 
ւզայա, հեզն ական իրիկնսզույս, այս ծերացոզ մշակույթի 1ւ նրա 
բութ ու մոայւ |րջաթյան ւ|րա լւնկած մնա: Եւ| եթե, այնաամենայ- 
G|n|, մեր շիտակությունր մի op հոզնի 1ւ սկսի հաոաչե| 1ւ ոտքերը 
մե1(նի 1ւ մեզ չափազանց խիսա համարի 1ւ ուզենա սււ|եյի |սււ|, ա- 
<|ե|ի թեթԱ, աւ|ե|ի քնքուշ զաոնսզ, ինչւզես հաճե|ի մի արատ,- 
մենք համենայն զեսրւ խիստ մնանք, մենք' ւյերջին ստոիկյաննե՞յա, 
ե նրան օզնաթյան ուզարկենք այն, ինչ մեր մեջ գոյության անի րւկ 
ո1՚"|եււ սատանություն՝ մեր նոզկանքր կազիաի 1ւ մոտաւ|որի հան- 
՚|է.»զ, մեր «nitimur in vetitum 61»-ր, արկածախնյ|րի մեր արիությունը, 
'Ե.ր սրամիտ ա |կաա|ած հեաաքրքրասիրաթյանր, մեր նրբենա- 
զայն, ամենաքոզարկված ամենաոզեզեն կամքն աո իշխանության 
հ աշխարհի հազթահարամ, ո|ւն անկշտում թաւիաոամ ա ճախլսսմ 
է գսզիքի ոզջ արքայությունների ւ|րսւ,- մեր «Աստծուն» օգնության 
հասն ենք մեր բպոր «սատանաներու]»: Շատ հա ւ| ան ական է, որ
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այց ս|սւտ(սասո| ilhq չցնցունհն հ խաոնհն աքիշնհքի հհտ,- ի՞նչ 
տ|ա։ծ: lPh|i մաււին կասհն' «fiputGg «շիտակությանց»' GpuiGg սա
տանությունն է Ij ոչի՞նչ im|h||i»,- |ւ71չ արած: 1?ւ| հթհ նայնիււկ ի- 
pun(mTip niGhGiuG: lT|iph pn|np աաա|ածնհքց guijuop նման l|hp- 
սցւվ պւցացփււծ, ւ|ՒցւաւԱցւտւ|ած uuimiuGuiGhp չհն hqh(: Եւ| ի?ւչ q|i- 
inliGp ilhGp |i i(l<p̂ n ilhp մասին: t;i| ինչպհ՞ս է կոչ ij ու մ այն ոգին, 
upp ilhq աոաջնւցւցամ է (puiGp PihGg uiGniGGhpG hG): Եւ| ինչքան 
nq|i hGp մ hGp թաքցնում ilhp մհջ: IThp շիտակությամբ, ilhGp' ui- 
qunn ihnphpu,- հո՞գ inuiGhGp, np այն ilhp uGuii|iuinnipjmGg, ilhp 
uipqtnquipqg, ilhp սահմանք, ilhp հիմարությանը չցաոնա: Յուրա
քանչյուր iuniup|iGiiipjniG հա կամ է հիմարության, յուրաքանչ յար 
հիմարություն' աոաքինաթյան. «uppji չաւի հիմար»' ասում hG fhni- 
սասաանամ,- Pmq inuiGhGp, np ifhGp շիտակությունից ի կհրջո upphp 
ni ftuiG(\pui||iGhp ^i|ninGmTlp: U|iph կյանքը հարյուրապատիկ չա- 
i{iiuqiuGg կացն չէ4 Gpin մհջ diiiGApiuGui|iu fiiuifnip! Հարկափցւ կ|ի- 
Ghp uqighG Пшi(|iinhGiul|iiiG կյանքին հակասաց, npii|hijq|i...

228.

Թայ Ghpi(|i |iG& այն հայտնագործությունը, np ոցջ piupnjui-i|i|i- 
]իսու|ւայությունըւ ցայսօր AuiG5pui[}i է hi|h| li iquunlpuGh| է pGiuphp 
միջոցնհրի pi||iG- li np «աոաքինաթյանը» իմ աչքում un|h||i շատ 
ոչինչ չի i|Guiiih|, քան նքա Пшւ(uiinitifiiluiiniiipGhp|i ձա ն ձpui|իութ
յունը, phh upuiGin| hu ghn չէի niqhGiu չ ցնցունն] gpui ընցհանար 
օգտակարությանը: Suun ցան է կսւիւփսծ GpuiG|ig, np fiGiupiui|np|iG 
չւաի քիչ մարց մտածի բարոյականության շուրջ, fihuiliiupuip չւաիա- 
quiGg շա տ  puiG է կա|ա|ած նցանից, np puipnjuilpuGnipjniGp hgplit 
fihiniuppp|ip չցա ոնա ՜ Բայց iiiGHuiGqiiTniiiGui|ni հարկ չկա ! Նա հ  
lujuop է ghn uijGiqhu, ինչս|հււ hgh| է միշտ, hu Եւ|րոպայում ոչ ոքի 
չհմ iiihuGiiiiI, npp nplit հասկացոցաթյան անհնաց (կամ տար) uijG 
մասին, np բարոյականության շուրջ մտածհ|լւ i|inuiGqun|np, GhGq, 
զայթակցհցացիչ կացա] է ||iGh|,- np gpui մհջ Ipiipiiq է ճա կա տ ա 
գ ի ր  յւնկած I|iGհլ: Նայհք, օցինակ, անխոնջ, niG|titiiււսււ)ւհ|}t անգթա
կան օգտապսրշտնհրին, ph |ւնչս]հս hG iuGinui2 in uipduiGuiupiiin|u( 
գնամ-գւպիււ Բհնթամի ոտնահհտքհրու| (հոմհրոսյան նմանաբա
նությանն այց i i i ւ|հ|ի upupq է ացաահայաամ), այնպհս, ինչսյհս նա 
|iGpG էք qG ու մ mpduiG ապատիկ Հ.հ|ւ(հցիասի հհտքհրա} (չէ՛, ցա ա- 
մհնհին է| ilinuiGquii|np մարց չէց, այց Հհ|ւ|հցիու~սը): Ոչ մի Gnp 
միտք, ւցւհէ հին մտբի ո՛չ մի աւ|հ|ի նարբ՝ծւպւ|ածք ու շրջացարձ, 
նույնիսկ П ա|ււ կին in ւ! մւոածւ|աձի ոչ մի ճշմարիտ պատմության, ամ- 
ցու|ջի մհջ անհնար մի գրականություն, hph այն phq համսւք ոքոշ 
չաքաթյտմք չհււ կաքսցանամ համհմհի 171| այց piupiijuiqhinGbp|i 
մհջ GnijGii|hii (iguiGg ighuip է կաքցսց անպայման հհսփն ilinpnij, 
hph GpiuGg պ Լ՚տ ք է կաքցւււ|-) հհնց այն հին inGq|իսւկան ացատն 
է սոցոսկհ|, npp ՇՏՈէ^ է կոչփսմ U բարոյական տ ա րտ յա ֆա կա - 
նություն է4 այս անգամ գիտականության Gnp ձ 1փ տակ piiipG ւ|ած: 
Նաև |ււ ij (ւ ի |inujphp|ig թաքան պաշտպանւ(հ|ու ւցակսա չի գգաց- 
փոմ, ոցոնցից ցաքոյականաթյամց գիտական ամհնայն գցացմունքի 
ցհպքում սւրցարսյցիորհն կտաոunghp հցցհմնի պաքիտաննհքի ա- 
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մեն il|i nuimiui: (Միթե բարոյագետը պուրիտանի հակադրությանը 
4է; Այսինքն' որպես մտածսդ, որը բարոյականությունը տարակուսե- 
փ, հարցական նշանի տակ, կարճ' որպես իւՕvi|i|* է վերցնում: 1Г|։рЬ 
բարոյաբանհյը-անբարոյական չէ): Վերջապես նրանք pn|npG m- 
qnuf հն, np անգ փական բարոյականությունն իրաւունք տոանսւ, 
ինչքանով np հենց նա է ամենաթովը ծաոայամ մարդկությանը, 
Ipuil «ընդհանուր օգուտին», կամ «մեծամասնության երջանկությա
նը», ոչ, Անգփայի երջանկությանը. նրանք կագենային բպոր աժե
րով իրենց ապացուցեի np աո անգ|իական երջանկության, հո նկա
տի անեմ urn comfort li fashion 63 (և, ամենակարևորը, պտո|սւմեն- 
uuml uipnn ունենալու) ձգտումը միաժամանակ աոաքինտթյան 
ճշմարիտ ճանապարհն է, նույնիսկ np ինչքան աոաքինության guij- 
tJpiI աշխարհում hqh| է' գոյություն է ո։նհցհ| հենց նման մի 
ձգտմամբ: Այդ prqnp ծանրաշարժ, անհանգիաո խդճով հոտի կեն
դանիներից ոչ մհկլշ (որոնք եսասիրական հետաքրքրությանը npiqhu 
ընդհանուր բարօրության հետաքրքրության են որոշ Էդ նհրկայտց- 
նհ|-) չի ագում դույզն ինչ իմանսդ կամ հոտն սանել, np «ընդհա- 
Gnip բարօրությանը» ամհն1յին է| իդեսդ, նպատակ, որևէ կերպ 
բոնէդի հասկացության չէ, այլ |ոկ փսխեցուցիչ միջոց,* np այն, ինչը 
մեկի fuiutuip արդարացի է, մյուսի համար տմհնեին չի կարոդ ար
դարացի |ինհ|, np բպորի համար մի բարոյականության պահանջը 
i(Pitiiu է հենց բարձրագույն ^մարդկանց, կարճ' np մւպպա 1ւ մարդու 
միջև աստիճանակարգության տարբերության գոյության անի, 
հետևաբար' նաև բարոյականության և բարոյականության միջև: 
Դրանք համեստ և հիմնավորապես միջակ տեսակի մարդիկ են, այդ 
օգւասպաշտ անգ|իացինհրր, և, ինչպես ասվեց' քանի որ ձանձ|սս|ի 
են, ապա չի կարհ|ի pinpAfi կարծիք անենա| նրանց օգտակարութ
յան մսաին: Նրանց հարկավոր է դհո խրախուսեի ինչը և ես մա
սամբ կփորձեմ Pihmlijui| հանգերով.

Կեցցեք, քաջն բհոնակիրնհր,
Երկար ճամփի սիրահարներ,
Պնդագ|ուիւ ու ս|նդաոտ,
Ոգեշնչման միշտ անծանոթ,
Տոկտն-միջակ, խոժոոամիա,
Sans genie et sans esprit 64!

229.

Լեյն ուշ դարաշրջաններում, որոնք կարոդ են հպարտանւպ մար
դասիրությամբ, այնքան շատ ւ|ա|ս, «կայրի դաժան գագանի հսսն- 
դեպ» վախի այնքան շատ սնահավատություն է մնացէդ, որի հան- 
դեսլ նադթանակ տանե|ն է| PihGg այդ ավե|ի մարդասիրական դա
րաշրջանների հպարտությունն է Ijitiqմաւ1, որ նույնիսկ բացահայտ 
ճշմարտությունները, ասես պայմանավորված, հարյուրամյակներ 
շարան ակ մնաց|»ն չարտահայտված, քանդի թվում էր, թե դրանք 
նորից օժ անդ ակտ մ են այդ վայրի, վերջապես սպանված գագանին 
կյանքի կււչՒդան: Ես, թերևս, ինչ-որ բան եմ ոիսկի ենթարկում' բե- 
րանիցս նման մի ճշմարտաթյան թւպնե|ով,- թոդ արիշները դարձ- 
յայ բսնեն այն և այնքան «բարեպաշտ մտածէդակերպի կալ»65»
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խմեցնեն, մինչև որ նա jiuuqmqi|md ո։ մոոացփսծ սրսոկի իր հին 
անկյունում:- Հարկավոր է quiduiGiupjuiG մասին ււա|ււ|սււծ|) ւ|երա- 
iini|nph| li աչրերր plug աներ հարկավոր L, ւ|եր?աս|ես, luGfiuiGqnip- 
dnqmlpuGmpjiuG iini|npl<|, որպեսցի П։T>։:.ri անհամեստ, upiipiiipin մո- 
inpnipjniGGlipG luqliu սւոսւրինի in uiGuputiilpiin չորս կւպմր ppli 
'qitifi, |iĤ иIЬи, օրինակ, GpmGp, np հին m Gnp ւիի|իաււիաների կայ
մից nqpti|iqnipjuiG i|lipuiphppii| I.G pitu|l«|: «LiniTiiipiin ամենլւ, ինչ 
itl.Gp «piup<\|miqm jG մշակույթ» hGp կոչում, հենւիսծ է q u id u iG n ip -  
ju։G ւպեշնչման li )tinpitigiliiiG i|pin- ահա իմ qpnnpp. t|ե|սւհիշյսւ| 
« 11unpի quiquiGji» ամենեին l.| սպանված չէ, նա ապրում L, Gui 
ծաւյկամ l:t Gm |ոկ-աաոփււծացէ|ե| է: 1եյն, |»Gn Ijinqilmil է րպրեր- 
qmpjuiG mumunipnq|tG հեշսսսնրր, qtiiduiGuipjuiG h: IkjG, ինչ fmdil.- 
||mpliG Gl.pqnjidmil է mpmjl.ii կոչւիսծ nq|՝l.|iqinl|iuG կսւ|ւեկցսւնրի 
il l*5>, քփ lip mil նույնիսկ ւպջ i|ul.il|i մեջ, il |iG չ ի մեաաֆւպիկայի 
յոպւձրսպայն ni pGp^mqnijG iiuipnninGhpp, |ip puiqgpnipjniGG iiinui- 
Guul է յոկ quid ան այպան' |ip մեջ |ւււււււնւ|ած pini|ini)pniiiiiiipp|ig: 
Այն, |»Gn հսոմեացին muupiqihqm մ, p|i|mmnGpuG խաչի qifuij|iuG|)Gh- 
jmnl, mipuGmg|»G |ււա|ւույկ)ւ կաւ1 ց|ւււմսւ|ւտի սաջն, mpio|ii|m (iuiiqn- 
նացին, npG 11111 nqi»h|iqmpjniG է ilqijnnl, i|imp|i(|piiG սւ|սիպւձանա- 
յին |4iiG։|n|ip, npG uippuGnin Pihquu|in|umpimGG երի fiiuGql.iq կսւյտ- 
mm|wmm| է համակւ|ած, ւ|սպնե|աւկանահին, npp PmqGiud Ipinlpnij 
vSp|mmmG|iG li Ւպո|ւյային է « i||uImGmib>,- m]G, ինչ iiipi pupipp ճա
շակում ու |имрПрцmijnji ljppin| ջանամ I.G լւմրոշ|սնե|ու| |i|il.Gg մեջ 
րաշե|, «i)iii(jmGiii|3piiG» մեծն l i|qdjl.|i pmjuII.|iG I.G: Ր.նւյ որում, ինչ 
jiinup, Пшр1рт|пр է fihnni րշե| lqqd.iIG|i П|п1 nip fmql.piuGmpjmGji, 
np|i uni|nphgpuidp q ludiuGmpjiuG iImu|iG աակ այն bp, ph այն ու
րիշի mmnmiipiiGpp mhuGI.||m է ծնփսմ. qnpuppiiG iiiG|i un|h||i մեծ, 
չսսիսպանց մեծ համույր Guili nhi|։mljmG imimmiipuGpli մեջ, |iGpq- 
phq-muiiumqh|-muqni մեջ,- li nip iluipqp րւկ |ipl«G անհլսսմեշտա- 
pIIIp finpqnpniil է կրոնական |ulmiimm| |>GpGmd|iimiImG Ipuil |iGp- 
Gm|uhipImG, |iĜ ujh 11 փյունիկացին hpq li (iqGmlpmgGl.pp, կամ րնւյ- 
finiGpiini|hii qqmgiliuG pGhjip, iImpiI|»Gp iiii|iuGli|niG, րնկմե|ուն, 111- 
պաշ|ւււպւման iipiip|nniiiGiiilpiiG ջւ| m^qni iIG l.p|iG, |ui|(i|i l|I.GqmGin- 
П1<рЛiltuG li պաււկսւ|յան SacrlfiziO dell՛intellettO-ի, mjGml.q GpmG piupmG 
Gpiiiiipiipitiil li աոաջ է մւյում |ip quid uiGinpjniGg, i|iimiGqmi|iqi iinip- 
uninGbpG uijq quid անարյուն, npG mqqijmft է հենց նրա ղևմ: I1 
կեյւջո П111 plpni|up է Glpmn|i mGI.Giiq, up նույնիսկ մւսնաչայր, l.pp Gm 
}ip nqniG iiin|uipiiil է ճանաչեց հա կա ոա կ uqq nqni հակման ա հա
ճախ G in Ա հակաոակ իր սրսփ ցանկությունների՝ սոսինյյն' Ոչ աււհ| 
այնաեւյ, nip այն l|inq 1*նnip Пшшптт1.|, u|ipl.|, ե|ւկ|սւ|սպե|-, quidui- 
Gin|»jinG mpijhummql.m ա մեկնիչ է. mpql.G իսկ յայափանչյույւ |unp 
li հիմնա|ին pGկinIиIմ pnGnipjniG I:, gmi|-ujmm(։mnl.|iii-giuGljmpjmG 
nqni հիմնակամյփն, npG ։uGqiui||imiI Aqinnnl Ւ. pi|mgjui||iG ա մա- 
l|l.phumj|iG|iG,- mpql.G յուրարանչյաո ճանաչման ցանկության մեջ 
qiudiuGinpjuiG lpup|q կա:
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Թհ|ւ1ւււ |nil|injfi шППпп|1|11|П111|1| (||П||, յւՈ̂  հս iiijiiiiihi] «riqm-flltil- 
uimiinh- nimn|i |.>mj|iiiiti|ili||i I., up iMiiniiimpmp- 

jmf! iniiiit;- ՀpllnIlllյm)ml|mП ՐւււՈ|ւ, ii|ip (Jni)m|mpi)p h IpiMiiiI,
inqMiit է |ip ւէհջ m |ip ^тр^рпщрр ||ifili| li |ւ|ւհհ npii|hii inhp
qqiii|. uijH հւպ(ւ'ւււ1||ւու|.>յուքւ|ւց 1ւ'|ւււկիտր<>|ւ»̂  Aqinnt| 1|ււււ1րհ l|ui-
n|iu|, iinifiAiiifmipMi), |i;|uuifiimnlifis li է'<ւ1|ւ<ւո|1ւ1ւ m|ipiiil|iiiO l|iiittp[i; 

»̂p̂ n iqiiifiiiHJpnhpO iii l|iiipiiqm|»)ninniipfi ւււյւ|ւո1ս| Gmjflf; liG, |>G՝.q|i- 
ii|ip рП||||||П1|П1|рП liG ււտհւ1ւււնււււ1 iiijifi Гтм1тр, |ifi;> niu|pnnl
է, III piiiqitiiinmil: Oiiiiiip|i jiiipiuqGh|ni nqni lpiipiii|nipimGp
i|piiliiipi|iiiil է Gnpp nG|iG umGi{iiiGhpGli|iii, pmqi?iiil|hpii|p iipiip(|liqGh- 
|iii, iiii[piii]pm||iG ninIpiiiiiiilpiiGp NGIpmnli|iii Ipinl i|iiiGh|m nidlii] հսւ1|- 
iliiiilp. (i|niii uijGiqhii, |iG՝ii|Kii uiiG oinmp|i, «uipimiip|iG սւշխււ̂ ւք)|ւ» 
giiiGIpiigiiib iipuiiium|i ւ1հչ niiijuiG|i q6hpG iii rmimlpiiGlnGhpp Ipiiiliii- 
jiiilpiiGiiphG uii|li||i indhi) է pGi|q6iiiit, iiiiniiGi^GuigGmil, |ip ПинЬпр 
l|hi|Ami(-iMiippiiiif: Ը 11111 tipiiiil Gpiii i||miiiM|M[impjmGp Giip «i|inp(\h- 
p|o» iIuipiIGiiii|npiiiiIG է, Giip piiiGlipp fi|iG ^uipplipiiiil iIiiigGh|p,- uiiii- 
u||iiiiii|' iii(ip, im|h||i ււ|ւոշւււ1||ւ' in(i|i qquugnidp, uii|h|uigiii) nid|i qqui- 
gmilp: U.j|i) GiiijG lpniIp|iG 1: ծււււււււյււււէ iiqni pum hplmijp|iG fmilpti- 
i)|ip ilijnidp, HIM iiiGqluiiiiipjiiiG, iiiii IpiiituijiiilpiiG illilpmimgmil fiiiiG- 
lpiip îiil||i piiG(p|ni| i|(i|mp, iilii|iiiilpiiG upiitiiiiirmiGGGpp i|iiiil|h|p, uijii 
Ipnd uijG |ip|iG Ghippmiiiii П% miili|p, |iphG l n̂ln- p̂nl|GՒl|p, |utuigmp- 
jitiGp itiiiin>h||i piiiqimf piiiGGp|i riiiiGi)liU| d|i uihiiuil| iipii^iiiiipiiGiiiiiii- 
IpiiG i||i(iiiil|p, puii|iupiii|M{uidiiipiniGp ilpnipjiiiili^, niip|iqiiG|i dm^lpiq 
ilpiiip)iiiil|i, iiiGq|iiiiinpjiiiiGp IKpi iiiiih|p li |iipiii|iinnili|p' iiiiii iiiiIItGp 
iiiiihii riiiiplpiii|np է' Giiijui6 iiqiii jiiipiiigiliiiG iiid|i iiiiiiii|iGiiiG|)G, 
upiiiiiI|hpiiii|Mp iiiiiiiift' Gpiii «iIiiipiiiii|iiipjiiiG md|iG»,- li |nilpiiu|hii «11- 
q|)G» imthGiii îiMiip GdiiiG ե iiinuiiliipii|r. m̂iijG l|hpu| iipiiiG է i|lipui- 
plipiml nqm' |iiuiplpnGp|iG inpi|h|iu bppbdGiiil||i Ipmfpp, ph|iliii uijG 
piiiG|i Niiipiii(i(i|i iipiiinl|lipuigiliiiilp, up iiijii|iGs piiiGG pum tmpjuiG ոչ 
lib UMIIU|bll IpillI IUjllU|lil| է, IIIJI ||||| llipiU|liU ll llljmi|tiU Uipdlip lllG|l, 
mip uiGiimiqiii|) li piiK|iIuiG2uiGiiil||i uptipqlim^ Gudiiiijpp, ցւ1ւսքւսւ(ւ 
niit)i|iii6p|i ll iiiGlijuiG nuipiluipiiii|l•lмnlp|lllG, UMlliGuiifmM|il||i, uiiiiiif|iG 
u||tiiG|i, |unpiipuigi(iii6|i, i|iiippuigi|iii6|i, mlii|iu;>mpdi|uiA|i, quipi)iiipi|ui- 
|̂> gG^uiqjiG |iGpGiiii|uijh|pp, md|i piipip uiiii i)piili»piiidGlip|i Ipiidui- 

iuilpiiGmpjtuG |iGpGuii|ui]li|pp: 4lipj>uiii|liu iipuiG I: i|lipiiiplipmd nqni 
iiilG UN ulGlplllllpuծli||l upiimpiiMiiniiilpmlmppuGp' |umph| itjimi nq|i- 
GI>p|iG ll GpiiiGg iiiii^li 1|հւ|ծհ|, uipiiipiii|, l|hpmi)i|, i)im|m|iiiiipjmGGIip 
lp>umiq)h|Mi iuGuil| md|i iiiii| d;»iiMiilpiiG (iG;>miIG ni dipuilp. nq|iG 
MP'uGuiiI i|iii{h|iiitl К i||iituil|Gbp|i |ip puiqiIiii(|iiiGmpjniGG 111 |։p |un- 
pimlniGIpuppiiGp, i|piiiGniiI Giii ւ|ււււՒւ|1ւււէ է Giiili )ip iiiGi|miiiGqmpuiiG 
qqmgmilp,- >1; up GliGg Պpllpllu|l |ip iiipi|liiim|i Ĝiipfi|ri| h Giii |ui- 
>|mqmiGu upii,'>unipiiGi|ած li piiipGi|iii^> U.11 iipiimpiiiGp, itin iipupqh- 
П"и1, um ւ|իւէւււ1|, iiiii p|il|Gug, 1рир(Г iiiii itnil|liphii այց lpiidp|iG I;,- 
p։iifr<||i |MipiiipiiiG;;jnip iIiiil|hpliiiiiij|iG p|il|Gtig 1:,- հսւկացրւ|ում (iui- 
GinNMi||! uijG Gpp|iG (tiiilpiidp, npG |ipl«pp |imp, puiqdiiilpii|ifuiG|i, հ|ւմ- 
GuM|iip Ւ. ijItpgGuiit ll n iqnid  I: i|lipg/ili|, npujltu |iGmli|(ilpniiiiii| |iii|(i|i 
G (iiiipiiilili i|iii(jiiiGiMppiiG ւււ1ւ1ււււկ, iipp iiiipiiipuiGNjiiip iiiiiiiii|li| piii-
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ջւսքփ ւ1ւոսւծւս) լ1հւ)ունւա1 է |ip ւ!հջ, hph Gui, |)G û(hii П|цр1|П է, )ip 
ui^pp pun|iul{ui(i|)G hplpiqi է ինքն |ip riuiiluip lpu|ih| ni iiph| li i(iiipd- 
փււծ Լ )ii)unn pniduiOiIuiG, |iGsu|hii Giitli |ii|uiiii |!iiinhp|i: Ն տ  l|uiii|/ 
|ul «nqTu nuilpIuiG մեջ |iGn- iip i)uidiiiG piiiG qnjnifdjniG niG|i».- pnq 
uM\uip|)G)iGhpG Ml ii|ipuipduiGGlipp i|mpdbG uuupfmiilMqh'] GpiuG; hpnp, 
i)iu տւ|հ|ի puii)uipim!uip|i IjPiĜ tip, hph ilhp հհտ1ւից ilhq qiuduiGmp- 
^iiG ilinjiiuiphG uiiihGp «^uii|miquiGg 2|umiilpiippiiG» ilhpiiiqphjiG, 
i|uii|miuij|iG Ii qpui fumluip i|minuipuiGh|iG ilhq,- dhq" uiqiiiin, չավւա- 
qmGg iiiqunn dinph|i|iii.- Ii it|i 0|i ph|iliii |)|mp t| nG^iriHip
niiinduinm i)minpp; Իսկ uim iijdil,- puiGq|i iIliĜ  uqq qhri puii|iidpii- 
OjiG diuduiGud{ կա,- dhGp )iGpGhpii uidhGuip|i;»G hGp Гш|1р|и|{) dhq 
GihiiG կՒ̂ ս̂ ու{ quipquiph|ni pulf)nյшկulG pujrilip|i կհւ)ծսւոււկհթՒւ|Ւ 1̂Ու| 
li dnu|hp|iqGbpni|. dhp iI|)G>iiiidiIjiii ւս|շ ui^tuuiimiiGpp ilhq fiunhup 
qqijh||i է fjuipftGmil GhGg սդէյ (ւաշակլւ li Gpiii կայւոսա ճոխուբ]ու- 
Gp: ԴpшGp ցհւլհցիկ, i|mij|i|i|mG, (inGiiuiG, mnGudpiiG piunhp LG՝ շ|ւ- 
uiuMpiipjniG, uLp HIM G2iIujpinmpjniG, uLp uin |uImuinGmpjmG, дпПш- 
phpiinl GiuGiuG GuiGuiNMipupimG, քւշմս^փտ dmpqni nhpmiiidpiiGmp- 
jniG,- iipiiiGg մհջ il|i piuG կա, np ոպածւ) npli rm{iu(immpjuiGp ււսփ- 
u|iuil է i)ipi(L|; UudpiijG iILGp' ithGudjjiugGhpii li шpջшl^կGl՚lpu, dh- 
Gud|}mg|i luri(i|i ualLGiujG quininGuipiuGtml iILq lupqhG ւ|աւ)ուց հա֊ 
ilnqh| LGp, np Giuli այւ| uipduiGuii{iu|h[ pumiu^|iG 2nipnii|mq|G է 
upmrdpiiGmil uiGq|mmd|guilfuiG ւ1ս^ուկա]|ւհ uGun)minnip]UiG iim|i fi|iG 
upu(im(iiuGp|iG, nGiiinniG m nidjhi|nM2niG, li np GuiU GiIuiG շոցու! qm- 
GujijnpiIuiG ni GLqdpu2hptnli տակ ^|шpձյшl u|hinp է GiuGui^ijli homo 
natura-|i uuipiiiui}iL||i pGiuq|ipp: U^G Լ՝ duipi)niG ՈԼտ piupqiluiGhi 
pGmpiiiiGp, իշ|սհ| uiiG puiqiluip)u{ ujiG li uiGp^udpiiG iILd|GnippiiGGh- 
ph li կոցւաակի |uIiuumGhp|i i|pui, npnGp djiG  ̂ uiidil |iiqpqi|h| m 
հկս^ս}հ| LG uqi) rum(hfidud|iiiG homo natura pGuiqp)) ijpui, ui]Gu)Lu ui- 
Gh|, np iIuiprjG uquinnhin L| կшGqGի duip»im uingli, liG^iqhii uipqhG 
uquop, q|unmpiuiG pnidduidp խստացած, ուրիշ d)i pGnipjuiG աոջ1ւ 
է կшGqGnll^' Li]|mpnqiuG uiGuuipuuii|i Гпиридрт| h nq|niliiqiuG 
}սցւ|ած udpuG^GLpnil, քփհ մhտulֆ|lqիկulկшG pnNGnpuGh|i|i |uui]5bp)i 
i|LiI |uni|, npnGp sun|nuquiGg Lqdpup np|iGqGLpm{ quij|uij|h|
LG՝ «qni iui(L||)Ti Lu, ipn uii(L[!) piu'])&i) Lii, qm lu'ji d^uqduiG Lu»- 
uui կարոց Լ li rnuqi(uiqjmui ni |uh|UigGnp tuGq|ip ||iGL|, puqg' 
խնցիր է - nl{ կd)uuփ uiu! hG n̂i'* fmiduip LGp if LGp pGinpL| mu' 
uiiu |uL|iiigGnp )uGt)|ipp: Կամ uiq կԼրս| հարցրած' «իհշու" համար 
րհցհահրսւս|Լս (iiuGiu;;nr|?npjmG»:- Ցուրարահտյտր np iILq այս 
fiiupgp կտա; Եւ( ifLGp, uiji) կԼրս) սրսսփհ 1)Լմ տրւյած, ifLGp, որ 
{iGpGLpu LGp այց fnupgG (upgLG հարյուր uiGquiiI iILq տւ(Լ(, uii(L|{i 
|uii{ Ո;» il|i u|Uiuiiuu|uiuG ^LGp qinlg ni ;;LGp qiiiGnuf...

231.

Uni|npL|p ilhq կԼրս|արահսււ|ւո|ււում է, uijG ահում է GnijGp, )iĜ  
ահում է ցահկացած uGniGg, npp GnijGigLu n̂  it)nujG «սրսհում է»-, 
|<Gnu|Lu հայտհի է pGui|unuGLp|iG: Սակայհ մԼր հիմրում, այհտԼց' 
«տմԼհացածում», ահշուշտ, qnjnipjniG ահի մ|ւ piuG, igip ււու(որԼ|ու 
n|i ugn|niif, finqlinp մակատացրի, հա|սասահմսւհւ|ած, րհտրփսծ հսցւ- 
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ցհ|փ նախասահմանված |ուծման ու ււ|սասափւտհ|ւ ին շ ֊որ գրանիտ: 
1եմեն մի գ||ււսււ|ո|ւ | u G ժսւմտնսւկ ինչ-որ անվտվտխ բահ uiuniil 
է' «այդ hit եմ». տդամարդա Ա կնոջ հարցում, 0|փնակ, մտածոդր չի 
կարոդ i|hpuiiini|n|ih|, տյ| միայն սերտէդ,- միայն մինչև վերջ բաց 
անհ| այն, ինչ այդ fmipgnitl իբ մեջ «ամուր հաստատված» է: Եր- 
բեմն մենք խնդիրների հայտնի |ուծամնեբ ենք գտնում, ւդտնք հենց 
մեգ ուժЬц հավատ են ներշնչում. թերևս այդ պահից մենք դրանք 
մեբ «համոգմանքնեբն» ենք կոչում: Ս>վե|ի աջ- մենք դրանցամ դե
պի ին քնանան աչ ոդ ու թյուն տանոդ |ոկ ոտնահետքեր ենք տեււնում, 
Iււկ ադեցույցնեբ, որ ցույց են տա||ա խնդիրք, npp մենք ենք,- ավե|ի 
ստույգ' ցույց են տա|իււ մեծ հիմարաթյանք, npp մենք ենք, մեք հո
գևոր ճակատագիրք, սովորելու չտրվոդ' այն բանը, ոքն քնկած к 
այնտեդ' «ամենացածւսմ»:- Ե|նե|ով այս բավական մեծ քադաքա- 
կարությունից, npp ես հենց նո|ւ ցուցաբերեցի ինքս իմ հանդեւդ, ինձ, 
թերևս, շատով թույ| տրվի մի քանի ճշմարտություններ արտահայ- 
տե| «ինքնին կնոջ» վերաբերյսդ, ենթադրե|ով, որ այժմ արդեն 
վադօրոք հայտնի է, թե դրանք որքան հենց միայն ի՛մ ճշմարտութ
յուններն են:-

232.

Կինք ցանկանամ է ինքնուրույն դաոնսդ. և այդ նպատակի հա
մար նա սկսում է տդամարդկանց պարգաբանամներ տսդ «ինքնին 
կնոջ» հարցում,- սա պատկանում է Եվրոպայի համքնդհանար այ- 
|անդակման վատթարագայն աոաջադիմաթյաններին: Որովհետե 
ինչերէ միայն չեն բացահայտում բւդոր այդ կանացի գիտունության 
և ինքնամերկացման կոպիտ վտրձերր: Կինն այնքա՛ն հիմքեր անի 
ամաչե|ու. կնոջ մեջ այնքան շատ տաոակերաթյան, մակերեսայ
նության, վարժապհտականաթյան, մանրսվսնդիր հավակնոտության, 
մանրախնդիր սանձարձակության ե անհամեստության է թաքնված' 
բավական է միայն ասամնաււիրե| նրա վերաբերմանքք երեխանե
րի՛ նկատմամբ-, npp, ршп էության, մինչ այժմ տդսւմարդա հան- 
դեսյ ունեցած վախի շնորհիվ է |սւվագույնս գսպվե| ա սանձահար- 
վե|: Եդա1|, եթե միայն «Հսւվերժ-Ջսւնձրսւ|ին կնոջ մեջ»,- իսկ նա 
հարու՜ստ է դրանով,- համարձակվի դու րս գայ, եթե նա իր խելո
քությանն ա արվեստլւ' թովչանքի, խադի, հոգսերք վանոդի, թեթևա- 
ցում բերոդի և թեթե վերաբերվե|ու խե|ոքաթյանն ա արվեստք, 
երե նա հտճէդի տենչանքների իր նուրբ ճարտարաթյունք հիմնավո
րապես և սկգբանքորեն մոոսւնտ՜: Լերդեն այժմ կանացի ձայներ են 
հնչում, որոնք, սուրբ Սդփստաիանեսս՜վ եմ երդվում, տսրսսոի են 
ներշնչում, բժշկական ւդարգաթյամբ սպասնսդիքներ են հնչում, թե 
կինր նովս 1ւ աոաջ (ւ վերջ ի վերջո |ւնչ է m qnid տդամարդուց: 
^Ա՚թե այդ ամենավատ ճաշակի արտահայտության չէ, երբ կինր 
նման ձ1տվ ս|ւստրւսստվում է գիտական դաոնսդ: Ս*|»նչև այժմ, բա
րեբախտաբար, պարգաբանումներ տսդլւ տդտմտրդտ գործ, տդա- 
մսւրդու շնորհ է եդե|,- դրանով կարՒդի էր մնսդ «քո միջավայրում», 
իսկ նկատի անենսդով այն ամենր, |»նչ կանայք են գրում «1|նոջ» 
մւավւն, մենք, ի վերջո, յրիվ իրավունք անենք կասկածե|ու, թե կինG 
|ւնքն իր մւավւն իսկապես պարգաբանամ է կամեցե|- և կաթոդ էք
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I|uitfh0 ui|... Է*բհ i]ршПnt) կինն |։p համաբ Gnp iT|i զ ա բցա բա նբ չի 
կւնտբամ,- իսկ hn գտնում l.։I, np իբեԱ qiupguiplgp ւ|եբաբեբամ է 
•Ասկեբժ-Կանացա?],- uiupu նտ ուզում է |։p fimGi|liU| t|iu|u նեբշբն- 
չ li I. - Giii ո I c( ու il է i] puiG ni), fa է«|ւ1ւ it, իշխանության հա։ւն1ւ|: Բայց նա 
(ւշմաբտաբյան չի կամենում4 ի՜նչ զոբծ անի l||>Gp (ւշմաբտաբյան 
հետ: Ի սկզբանե կնոջ մեջ ոչինչ ա։(Ւ<|ի խոբբ, աւ|ե|ի տհաճ, ա։|հ|ի 
թշնամական չէ, բան (ւշմաբտաբյանբ,- կնոջ մեծ uipi|huinp ասան 
է, ն|ւա pւսрЛpmqmյԿ զոբծբ' պատբանբն ու զեցեցկաբյանբ: Imiinim- 
i(ան 1ւնp, մենբ' i n i j i n i T u i p v ] մենբ կնոջ մեջ հաբզամ li u|ipnnl 
ենբ հենց այց uip։|huinG ա այց բնազցբ. մեզ համաբ 1|յանբամ 
ցժկսւբ է, li մեբ բհբհացման համաբ մենբ համայբոկ միանամ ենբ 
այց էակն li 11 ի հասաբակաբյանբ, (Ատբեբի, հայացբնեբի ա բնբաշ 
հիմաբաբյանն եբի Gl.ppn մեբ |բ?ուբյանբ, մեբ ծանբաբյանն Ш խո- 
pmpjmGG սկսում են մեց գբեբե հիմաբաբյան p ։|ui|: Վհբջաււ|հս, ես 
Ginpg հմ բտբճբտցնամ4 եբբեէ հւյե'յ է, np սբեէ կին ինբբ ւցմւէ կա
նացի q I իւ ա մ խոբաբյան, ոբեէ կանացի սբաամ աբցաբաբյան խոս- 
տաիււնի: 1;ւ| միթե մշմաբիտ չէ, np, բնւ|հանաբ աոմամյ>, «1|ինբ» 
մինչ այժմ ամենաշատբ հենց կնոջից է աբհամաբհ։|ե| ե ամենեին 
է| ոչ մեզնից:- Ս’ ենբ՝ տցամաբցիկս, ցանկանամ ենբ, np կինբ կեբջ 
տա պաբզաբանամնեբոկ իբեն ։|սւբկւսpեկե|ան. տցամաբցա հոզա- 
սսսբաբյանp 1ւ հոզացոցաբսսնբ կնոջ հանցեո| հենց նբանա| է| Ախ
տահաւակ!,| է, np եէ|եցեցին օբինւււգբե| է' mulier taceat in ecclesa! 
Կնոջ օգտին Էբ ծաոայամ Guili այն, ինչ Նասբզհոնբ հաււկանա| 
տկեց չսոիից gnipu u|l,pGin|umi տիկին ււ՚Ստսցին' mulier taceat in 
pOliticis! - իսկ ե и մտածում եմ, np կնոջ իսկական բաբեկամբ նա է, 
ա| այսօբ նբանց կացացա1|ի'mulier taceat de muliere661

233.
Բնազցի un I ui ս hp it uiG նախանշան է,- է| չասած, np ցա հիմտբ 

մաշուկի աբտահայտաբյան է,- hpp կինբ կ1բ։ւյակոչամ է տիկին Օո- 
1 ս։նիք], կամ տիկին Ասացին, կամ սբսբոն րէոբժ Սանցին, կաբծես 
ցբանոկ ինչ-up բան 1բսբե|ի է սււցտցացե| ի նպաստ «ինբնին 
կնոջ»: Տւ|ամսցււ|կանց մեջ հիշյսց տիկնայբ' |ոկ եբեբ զակեշտա- 
կան ինբնին կանայբ են,- ո̂ չ ակելին,- 1ւ հենց տմենտաժեց ակա- 
մա հակավւաստաբկնեբբ էմանս|աբււց|սսյի 1ւ կանացի ինբնիշխա- 
նաբյան ցեմ:

234.

Հփմաբաբյանբ խոհանոցում, կինբ npiqhu |սոհաբաբահի. բնտա- 
նիբբ 1ւ ասւնաիբոջբ l|hpi(H|ph|ա հոգսի մեջ մտբի զաբհաբե|ի рш- 
ցակայաբյու7]բ: Կինբ չի հասկանամ, բե ինչ է նշանակում կեբա- 
Ipupp' li ուզում է խոնսզայբահի" |ինե|: է?բե կինբ մտածոց աբաբած 
Iին lip, ապա, ինչ խոսբ, հազաբամյակնեբ շաբանակ խոհաբաբահի 
|ին1ցա|' մեծազայն բնախոսական ւիասաե՚բ բացահսստած կ| ին hp, 
ե նայն կհբս) նlull կաիբսւււ|ետեբ բժշկական սւբկեաոին: Վատ  |սո- 
հաբաբահինեբի շնոբհխք |սոհանոցամ բանականաբյան |p|n| puigui-
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|,mlnt|,MuiG npfi1ii| «tu.pMiM qmpqiiic|iniTC iiiifl.GM(h|il|iii|iG h l|iutil.r)- 
i|li|, fipmfi ilt.ftiuqmifi i((inm t (iumpi|ti|. niiihC*p itfcp opt.pmil hj 
l<mfifi mi) 1*1 h 1"“ ! 4't  Umiii|)' urn pnipApiui| ipimtipp:

235 .

q.njmpjmG mGI.fi ilmp|i t|uipi\i|uiftpGhp li uipiniiiGhmi|uiftpfif.p, 
qmmpmifi mfil.fi ummjpfil.p, if|i i|mpp |ml| pmn pumhp, npnfig 
it|i ni)$* ibuilpiiip, 'M* >։,l? fiuimupmlpupjmfi h. fimfilpnp6ml||» pimph- 
i|iiipi|nii(: ‘Vpmficj I: upiitnlpiifinnf in|.l||ifi i| ՛ I. m il p I. p|i |nf|if |iiiii|iig
liimipfi hp npr|m(i՝ «mon ami, ne vous permettez jamais que de 
folios, qui vous feront grand plaisir 67».- |i ml.ui, mnf.fiuiifnnpmipiiG
li unlltfiui|iih|up |nmipp, npm( t.ppti|ir|h i||iul.| l.fi nplil: qun|ml||i:

236.

IkjG, |ifi՝ 'VmfimhG li H-jiiplifi ifimnftiml t|ifi l|Gn$> tImu}iG՝ iiiinn- 
?|«fip«ellaguardavasuso, ed loin lei» l.pqh|m|, hpipmpnp rpu«das Ewig- 
Weibliche zieht uns hinan 6WV piiipqilinfil.|m|-. f.u ՝iiif Ipimlpiiftmil, 
np pupiiipinfi'jmp ui(|fi|u| l||ifi l|fimlpuivmlp|ii mji| fiun|iiim|ifi, npm|- 
fil.uili Gin (il.fig uijq ilimuftmif l: 4.mt|lip<)-Si|iiitfiupi|lpiij|ifi|i ifiiiu|ifi..

237 .

3np  IjujGuigfi uiunijp:

★ ★

l7pp h ftmfiftpmjpfi iiiGfifiimiiGiiiif- f.pp uii|iiiilui'pi|fi t ifnmf.fimif: 

★ ★

L iiii| f iin ifp u it| | i l.pm ^ | u | ip p, iii|ii, |u l.|ppG  h li im iip | ip p :

★  *

Uli qqlminfi m |iinipimfip- lpnupiifim|l.fi |ul mfimfip:

★ ★

d h :i u p  |m1 p iii| iiin| i n im lu ip  iiiG fin tG ՝ U .ii i i if tm G  li |nJ... i| h p n u ilp n -

fimfi:

★ ★

9 .mfil.|. duti|l|iuf» mfiAim| I*if l.u: tThp. i||î iuii|G t  imipmlpuif
fil.pn:

★ *

it 11|««• iliiipi). riiuit |im| mfiniG, fimif |im| niiiphp. hph G111I1
l՝՝Ip |Kil.p.
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Կարէ) |iimip li il)unp ահհսւտսւկ - uiuhii սաոույց քո, |ւշուհ|ւ’, 
ուոքի տսւկ:

237.
Տէ)սււհսքւ|խ| մկնչ սւ|ժւ1 կահանց ւ(հքաքերկհ| հն ոքպես pn^niG- 

Ghp)i, npnGp iln|npi|h|m| [iG^-np puip&mGptig GpuiGg մոտ hG ցած )i- 
ջհ|, սահս Giupp, խոցհ||ւ, ijuiipK quipiIiuGuiripui^, piuqgp, finqhitig 
puiG,- uտկulյG ui|Guj|ui|) մ}ւ puiG, npp հսյքկսււ|ոք է էքայկի տակ iqui- 
հհի npu|huq|i չfэ ւ̂չ| -̂qGul:

238.

«Squiiluipr] li կ))G» n}uIGui|uGi|pmiI սխսւլւ|ե|, uijuinhr] d}uinh| 
nuii(hpd-p2Guid)i juipiIuiG UiGi)Gqui|unp fiudiuiduipinnipiniGG m luG- 
npui()ti2uuuppuGp, ui^umhq phpliu հտւ(սասւ|է |i|iuii|niGpGhp|), հտւ|տ- 
uuip >)uiutnjmipudpupjuiG, հսււ|տսսւք upiinujG^Ghpli m u|uipmuil|U)- 
Gnip]niGGhph ihiiu|iG hpiuqhf uui ruuumujq|!ump|UiG տիպական 
նշսւՕ է, li uî G ihmubm)))G, npG lujii i|imijGquji|np կհտում unquigmgh| 
է |ip biuGbunimpjniGp' pGuiqqirbiuGbunim ppiiGp-, հաքկւա1ոք է pGq- 
niiiGpuiu|hu կսակսրձհ||ւ, uii|h||rG, կոսւհվտծ, քտցտքաւրւսիսծ հտմտ- 
ph|. Gui ruui|\uGujpiup կրuGp|1 рп|пр П|иШшГш1рдЬ|)}) fumluip, GiulJ 
qui|)ip|i կյulGpի, ^un)miquiGg «կuipGuш1ll» կ||1G|l b ոչ մի խnpnlp]UlG 
չի կшpnr]luGul fiuiiiGhi: ԸGqГшllpurlտկԼ1, uî G ini|uiiliupi)p, npp խո- 
pnipjniG iuG|i, իGչu^hll jip մտքի, uijGujhu է| |ip ulhGչuյGpGhpի մեջ, 
)աչս|հս Gujli puiphniuGmpjuiG uijG |un|uupjiuGp, npG pGt)mGuiկ է 
խuտпlpյшG ii u|Gi]nip]uiG m Hh^mnipjiuilp շւ|ստւ|ում է qpuiGg հհտ, 
կGnջ iIuiu|iG միշտ կս^սս] է մտսւծՒւ( iI|mqG шрЬЬ|]шС կhpupu|. Gui 
ujhinp է կGnշp npu|hii niGhgi|ui6p, npu|hu ւիտկի տակ ս|սւհհ|ի սե- 
փտկulGnlpյnlG, npu|hu ծսւոտյհ|ւս fumluip մսփւատհսւ(սւծ b qpui- 
Grml կuluшiph|UlqпpծI|m| puiG iiihiiG)i,- Giu Ujhinp է uiju qhuipnul 
nhGi||i Ասիացի սւհոհ|)) puiGudpuGnip^uiG i|pui, Ասիայի pGuiqq)i qh- 
puiquiGgnipjuiG ijpui, |»G2U|hu hppbb fimjGhpG hjiG uiGtml, Ս.սիո ujjq 
|uii{uiqmjG duinuiGqnpr)GhpG m ui2udjhpinGhpp, npnGp, իմչս|ես 
nui]\nG|i է, ^mlhpmi|ig մ}աչ1ւ ՊՒ^ւիկ|հսի dшմulGulկGhpp, աճո^ մշա- 
կm|p)) li nidji 6uii(ui|ifuiG հհտ մհկտհր|, puij| աո puij| Guib սււ|հ|ի 
խիստ, IpiipG՛ աւ(հլի uip*lih|]uiG hfiG quinGmil l{Gn2 ruuGr)hu(; Թհ ինչ 
uiGf)puidh2m, ինչ uipuiiIuipuiGuilpuG, ինչ նույնիսկ ihupqlpiijGnphG 
ցտնկսւ|ի hp i|uf pni) uiiIhG up |ip մհջ ilm uib)r uijij մսաին;

239.

Թույւ iihnp ոչ ilji րյս^աւշււշտնտմ iinjuiiliupnni կւպմից սւյսս|)ուի 
fiuipquiGp չի i|uijh|h|, |ւնչս(1ա ilhp i|uipui2P2UiGniif iiiii upmnl|UiGimI 
է ւ|հմո1ցոււտսւկտն հակումնhp|iG in հիմնական (ւաշակին, միշտ այն- 
iqhii, ինչս|հււ uiGGnipqiuilipnipjiiiGp bhprnpjuiG հսւնւյհս|-. ի?ւչ կա 
quipiIuiGui||i, np uijij fmifiquiGpG իսկույն bhp սկսում հն 2Uipui2uiGh!:
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Ավհ|ին են ՛ոպում, սովորում են ս|ւււՈսւՈph|, ի վերջո հարգանքի այլդ 
տարքն uip*|l«C« գրեթե վիրավորական են համարում, գերսւգսաամ 
են մրցակցության մեջ մտնե| իրավունքների համար, նույնիսկ իսկա- 
IjiuG պայքար մւ|ե|. if ի |uniipnt|' l||iGp IpipgGnuI է ամոթը: Տհգնա- 
աեգն ավե|ացնենք, up Giii IpipgGnuI է Giuli ճաշակք: Նա նետ է 
սովորում ini|iiiiliupt|iiig վախենtu|niG. բայց 1||»Gp, «վախին հետ un- 
վորհ|ով», գոհում է |<p ամենականացի բնագգներք: Որ կինք հան- 
գքգնամ է սաաջ մգվե|, hpp ագամարգա մեջ այն, ինչ ւ|ախ է 
ներշնչում, in(|ե|ի որոշակի ասենք' hpp ագամարգա մեջ տրյսւմար- 
գր գաոնամ է այ|1ւս ոչ ցանկւպի li գասաիարմւկաթյամբ չի անում, 
բավականաչափ nipt)iiipuig|i է, ինչպես նաե բավականաչափ հաս- 
||սւնԱ1|ի: Դժվար հասկանսւ|ին այն է, np հենց գրանով-կինն այ|Աւ- 
nhpi|nnf է: Այսօր րյա է աեւ|ի ունենում' եկեք մեգ այսաեգ չխա
բե՞նք: ՈՒր միայն արգյանաբերական ոգին հագթաեակ է uuuph| 
սագմական կամ արիստոկրատական ոգու հանգեպ, կինն այժմ 
ձգսսսմ է գործակատարի անտեսական ե իրավական ինքնուրույ
նության. «կինք np(i|hu գործակատար» կանգնած է ձ1ւավորվոգ ժա- 
մսւնակակից հասարակության գոան գեմ: ԼՐինչգեո նա այգպիսով 
նոր իրավունքներ է նվանում, ձգտում է «տեր» գաոնսգ 1ւ իր գրող
ներին ու գրոշակներին կնոջ «աոաջագիմաթյունն» է գրամ, սարսու- 
ւիե|ի պարզությամբ հակաս ակ քանն է տեգի ունենում' կինր հետ 
է գնամ: Ֆրանսիական հեգափոխաթյունից ի վեր Եվրոպայում
կնոջ ագգեցությանք փոքրացե| է այն չսսիով, ինչով մեծացե| են 
նրա իրավունքներն ու պահանջն երր. li «կնոջ էմանսիպացիան», 
ինչքանով որ այն հենց կանայք են (ե ոչ միայն արական հաստա- 
գ|ու|սներր) աենչ՚սմ ա իւրսւխուսում, այգպիսով ծաոայամ է որս|ես 
սաավե| կանացի րնագգների աճոգ թսզացման և բթացման նշա- 
նակսգի ախտանիշ: Հիմարությունն է թաքնված այգ շարժման 
մեջ, գրեթե արական մի հիմարության, որի համար յուրաքանչյուր 
հսւջոգ կին,- իսկ սւյգպիսի կ|ւնք |սե|ոք է,- ոգջ էությամբ պետք է 
ամաչի: Կորցնե| այն րանի գգացոգությանր, թե ինչ հոգի վրա 
վստահաբար կտրե|ի է հագթանակի հսւսնե|, անւոեսե| զենքին սւի- 
րապետե|Ու իրեն հասւակ արվեստի՛ վարժաթյանր, տգամարգա 
աոջԱ քանգվե|, բացվե|, թեքես «մինչ գրքի սատինան», այն գեպ- 
քտմ, երբ նա|ււկ|ւնւսմ կարգասյահություն ե նրբին խորամանկ հա- 
մեաասթյուն էր պահպանվում, աոաքինի տնւգտտկտոությտմր աշ- 
խատե| ագտմտրգա' կնոջ մեջ թաքնված միանգամայն «արիշ ի- 
գեայի, |>նչ-ս|ւ Հ.տվերժ-1ւ Անհրաժեշտ-Կանացա հտնգեւգ հավատի 
գեմ, հտմտոորեն 1ւ շտգտկրտտտբար տարհւսմոգե| ագամարգուն, 
ո|ւ կնոջր, որպես քնքուշ, տտրօր|ւնտկւ>րեն վտյ|վւ ե հան տիւ հտճե|ի 
տնւս)|ւն կենգտնա, հւս|ւկտվւգւ է ս|տհւգանե|, հոգացոգաթյամբ շրջա- 
սրսււ)ե|, ւգաշւււէգտնե|, իւնայե|, անշնորհք 1ւ վրգովվտծ' տւգւկտթյտն 
տ ճորտության տարրեր հայտնաբերեր որ ւգարունսւ1|ե| ու պարու
նակում է 1|նոջ վիճակք նսփւկ|ւն հասարակարգի ժամանակ (սահս 
ււտրկաթյանր հտկւաիսատսւրկ ||ւնի Ա ոչ թե տվե|ի շատ սւմենայն 
բարձր մշակույթի, մշւսկայթի ամենայն վեհության նախապայման),- 
ի չ̂ է նշանակամ այս ւսմենր, եթե ոչ 1րսնացի բնագւյների կործա
նում, ապական արիացում Անշուշտ, կան կանանց բավական|ւն բթա
միտ բարեկամներ ու փչացնւպնեք արական սեոի ուսյալ էշերի
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միշհ, npnGp կնոջը |unpPinipri hG տափս այւյ կհըպա| ապական ui- 
g|nug։|h| m ընւ)օըինակհ| այն pnpip տխմաըուբյաննհըը, npnfigmj հի- 
փսնւյ է «տւլամւպպն» Եւ|ըոս|սւյամ, հւ|ըոպական «տւլամւպպկայ- 
GmpjmGp»,- npnGp կնոջը կուզենային |»ջհցՈh| մինչ ի «ընղհանուր 
կըբաբյան», նույնիսկ phpp l|uipt|ui|ru li քաղաքականության uiGh- 
յու աստիճանին: Այաոեղ-այնտհղ նայնխւկ ոպամ hG կանանցից 
մտաձողնհը li գրական մարղ uuipph|, 1|Ա1|ւծեււ անպարկեշտ կինը 
խորունկ li տնտստփսծ տղամարղա Гшп1шр կատարհ|սւպհււ նողկա- 
|ի li ծիծաղհփ puiG շփնի.- qphph սւմհնար GpuiGg շ»)hpp ւիշացնամ 
hG րպոր տեսակի երաժշտություններից iiuItiGւււքւ|ււ|tnGi|uiq|iGiu| ni 
unIhGuii|wuuGqun|npm( (ifhp GnpuiqnijG գերմանական հրաժշտաթ- 
junlp) li GpuiGg оршфир ա։|հփ ջլագար hG ղարձնամ h տւ|հլի uiG- 
ընղանակ GpuiGg աոաջին m ւ{հրջին կոչմանը' սւոողջ երեխաներ 
5G h I ու G: Ընղհանուր uimluulp ոպամ hG GpuiGg աւ(հ|ի «մշակհ|» li, 
ինչպես ատս մ hG, «թոպ սեոը» մշակույթի միջոցա| ուժեղ ղաըձ- 
Gh|, կարծես ph պատմությանը ilhq ամենահամւպիշ կհրպույ շի սո- 
փտհցնամ, np մսւրղա «մշակումը» li թու|սւցամը,- այսինքն' կա մքի  
ուժի թուլացումը, ւիեոեկտամը, տկարացումը միշտ fuuiluipuiji hG 
ընթացեր li np աշխարհի ամենաաժեղ li ամենսապղեցիկ կանայք 
(ի ւ|երջո Guili Նապո|եոնի մայրը) PihGg կամքի md|iG,- li n^ ph 
i(uipduiu|hinGhp|iG,- hG upupuiud|iuG |iphGg հզորության ni տղա- 
մարղկանց հանղեպ գերազանցության fiuiduip: Այն, ինշ կնոջ մ ho 
GuipquiGp li piui|ud|uiG|iG հաճախ փս|ս է ներշնչում, Gpui pGm jpG  
է, npG « и 111 h 111 րնական» է, puiG տղամարղանը, Gpui իսկական գի
շատիչ, խորամանկ հնազանղությանը, ձեոնոցնհրի տակ i|uiqp|i Gpui 
ճիրանները, եսասիրության մեջ Gpui պարզունակությանը, Gpui uiG- 
ղաստիարակհլիաթյանն ni ներքին փսյրիաթյանը, Gpui տհնչանքնհ- 
p|i m աոաքինաթյանների անըմրոնեփն, GhuniG, խուսափուկը... Ին
չը, ողջ փս|սա( հանղերձ, կարեկցանք է ներշնչում այղ i|inuiGqun(np 
ni qhnhg[։l| կաւա|ի՝ «կնոջ» fiuiGifhit|4 այն է, np նա սււ|հ|ի տաոա- 
պող, un|h||i |iiugh||\, u|ipn աւ|հլի շատ 1|Ш|фр ունեցող li հիասթա
փության աւ|հլի ղատապարտւ|ած է pi|niմ, puiG ցանկացած ։uj| 
կենղանի: Վախ li l|inphl|gii։Gp. այս qqmgimIGhpm| է տղամարղը 
ցայժմ կulGqGh| կնոջ սաջն, մի шпрш| միշտ արղեն nqphpqnipjuiG 
մհջ, npp պատաո-պատաո է անում, միաժամանակ հմայհ|ու(:- Ինչ- 
ս|հ и: Եւ( այս ամենի ւյհրջը ս|իտի գա՞ Եւ| կնոջը կախ ա րղագեր- 
ծ ե IG uiprjhG ււկայհ'] է: Եւ( կիմը qGui|ni| ւա|հ|ի ա աւ|հ|ի ձանձրսղի՞ 
ս||ափ V)iiiiiGiii! 0 , Եւիոսւըս, Եւ|րւսղա: IThGp գիտենք Ьւյջհըսւijnp 
այն կենղանուն, npp phq համար միշտ ամենահրապարիչն էp, ո|փց 
phq rjhnliu փոտ՜Ոզ է uupiinGnut: Ք ո fi|iG umuuiu|h|p մի անգամ 
է| կսւ|տւ| է «պատմության» ղաոնսղ,- մի անգամ է| կսւյւորյ է մի 
ահոհ|ի fi|uIuipnipjniG in|iph| li ւիախցնե՜յ phq: Եւ| Gpui Ghppn ոչ մի 
սւաայած շի pinpGi|ում, ո՞չ, լոկ մի «գաղափար», մի «Ժամանակա- 
կից quit)ափափ»...
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Ես հոբից, qiupftjui| աոաջին անցամ, |սհցի Ոփխաբէ) uiqOlip|i
ir iu ju u ikp q | iG q b p G Lpp  Giu|niuGi|liiqլւ. qui ջբհւյաշաք, qhpphnGi|»։ւծ, 
ծանբ li աշ uipi|l<iiin է, np(l իբհն Ուսււ1|ւււ(«т р и  fuinluip հբամշտութ- 
յան i| hn li и 1| t*G q 111П ի liplpn Ոաբյուբամյակ IpiiG |uiiniph| ու հպար
տությունն ահի.* qliptluiG(iiq|iGLp|iG tipiiin|u| է բերում, np GilniG 
finpiipinnipjniGG |ip հաշիւ|նեբու| ii|iiiii| qnipu չի եկե|: Ի՞նչ fijniphp  
li nidhp, iiiinpi|tu ի՞նչ l*i|iiiGinl|Glip in qtnti|iGt*p iiiuhii np չեն խաոն- 
փսծ այտո1պ: Այն ithq fitfiiijiiiil Լ՜ ifkpp ինչ-որ fiGinquipj 111G, iThpp 
oinuip, ւոււփս| ու չաւիից t)nipn ջահե| բանա|, այն նույնբտն կամա
յական h, ոբբան ւիբաշուբ-աւ|անւ)1ււկան՜ այն ոչ fiitiqt|itii|hti| խաբե
բայական է, աւ| 1ւ||ւ հաճախ p|ipin ու կոպիտ,- այն չնշտմ I. կրակու{ 

ա արիությամբ li միաժամանակ նրանում qquigijnnf է այն պտաւյ- 
Ghp|i յխկած ա բսւցւյեւյնափոն մաշկբ, որոնք չափազանց ուշ tiG 
հասունանում: Այն հոսում Լ' |այն ա լիրբ. 1ւ հսւնկարծակի ւ|րա է 
հասնում iiiGpuiguimpl>||i t|inGi|աւյin iS|i պահբ, uaihu (il.qp, npp ifpq- 
ւ|ամ L ii|iiiuiCi iti ո |i li filiinliitiG p |i iljipli,’ ասես ճնշում, npp մեզ սսփ- 
*i|nui է անրջեի q p l.pL  մեծականջ-, բայց կրկին աճում ու րնւյար- 
Л սւ1|ւ{ tu »I է բանականության հին Гишрр, in tl liG ա լ* uiq if uiq սւն բանա
կանության, (ւին ա նււբ երջանկության, չսւվսսգանց ումևզ խաո- 
նաբւթոլ արւ|1ւսաազեաի ււ1ււ|ւական երջանկության, որբ նա չի ու- 
М"н1 թարցնեի ւ|աբււ|1.աաբյան նբա զարմացած, երջանիկ զիտակ- 
Օ՚ււթսււն |սաււնաբւ|ու|, np(i ի fiiiiini Ւ. զալիս նբա այսա1ւէ| կիրաո- 
ւ|ււււ') նոթ միջոցի երա մ, աբւ||.ււա|ւ նոր ոեոր բ1.բւ|ած, չփորձկած մի
ջոցներուս, ահա թե |ւնչ h tuqու if նա մեզ, (Mini եր1ւույթ|ւն, ցույց 
1ШН|: 1Г)| |i 111 и p 1111 ոչ tf 11 զեւ|եցկությսւն, ոչ tip հաբաւ|, Ոչ|ւնչ 1.բ1|ն|)ի 
նաբսո|ոոի(; թափանցիկ պարզությունից, Ոչ ii|i նազանք, ոչ if|» lipnp, 
qplipt* ոչ if ի կամբ աո տրամաբանություն: Նույնիսկ որոշակի մի
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iiiG(iiiipinlpiipiniG I. qqiiipi|niit, npp qhu pGqqfti|mit l.t uuilni iiipi|l.n- 
wmiqhuiG m<|li(jli| I. itl.q սահք « i|in |ut q|iiniin|npnipjniGGIip|i lihy I. 
itml.(». |iG՝֊np uiGquupunutpd fiinCit| 1*рЛuujnpimt, IpmtmjmlpuG npl.G 
piiipptiipniiuilpiiG li (imGq|։mm|np |ւնչ-ււր piuG, qjnniiilpuG li iiipihuGiu- 
liuipq |.tuiCtjuipi)l.p |qil.p|i ni ()iiiGjuil|Gl.p|i |iG՝-np i|bun)timiuCip. |։fl 
np qhpifiiiGiulpiiG piim|ui iintli(iui|un| ni iinIt«C«uu|nun |ufliniiiini),
q t*piIuiCi iiiljinCi տհասկի |iG՝-np p inq if in pf« in цэ, iiiGAIi li iiiGiiiipun 
piuG. Pinqm (iiii|inG|i ql.pifiiiGiiilpuG fiqnpnipjniG m ||uupjniG, Pmq|»t n- 
pp չի փ>փւ1ւէււաէ անկման Raffinement-ի uuuli piupGillqnifl,- npp, 
phplm, Inl| iiqqtnl.q t| |ipl.G uuItiGiii|iut|G Լ qqnnl. mm||ii|, իսկական, 
(ուէւպփւո GfiuG qhpifiiiGuilpuG հոգու, npp ւ1|ւտ()սոէանտ1| blip I: in 
puifit.|, qhpfmuiiiift l. li ql.p|(p|iuft qhnlni iiitipuquijni|: lipiucJ^innipmiG 
mjq in t. и mi 11 p |tiu|iiiqnijGii I; mpmmGuijuimit այն, ինչ l.u ifiniuftniit 
bit qhpitmG ut<j|։Ghp|։ մասին. GpiuGp t.pU| չէ; աոաջին opi|uifi|iq li 
i|uiqp չէ. itjiuii opi|iwG|iq 1,(1,- Срш Ср qhnU u ա յսօր չունեն:
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lPl.fip' « I»inp|i l.i|pnupii()|iGlipii», Giuli itt.Gp մամեր niGhGp, երր 
itliq րաջարի Puiijpl<Giiui|ipnippuG |iiuiqui| GGp ршц iniii||iu, երր itl.q 
pniq tiGp ими I |ni, np l|pl||iG ^pif i|kii| ni| pfi l|fi I.G p Pi|iG u|ipn li Ghq- 
itumippiiG it1.ջ' l«u Pil.Gg Gnp npui Gitmpp ini|l«p|i-, uiqquq|iG Puuqnnt|i, 
PuinphGiini|quiilpiiG inuii|innil||i, qq iiiqitniG pfi l.p|i uni l.G lpnpq|i mj| 
Gm|iiGuiqiiqqiuG ni.qhqmitGhp|i diinfl.p: l եi|1.1|i uiGqjnipuipmpd ifinph- 
pp, p uiG itl.Gp l«Gp, G p miG ից, |»G n itl.q itnin n iiifiitinG tin jiuil| i| ni it I: ()ա֊ 
ill.piu| li pGquiitl.Gp it ի p nifi |i (hint t |u hi t| uipl|i| ni it, Ipnpnq t.G q|in|u 
PunGtq Inl| iin|l.||i inliiiilpuG diiutiiiGiiilpiiPuiiiiuluiftGhpniif, lutuiGp' t|I.м 
տարում, tfjniiiGl.pp' iftiipqlpiij|iG կհս կյլանրի pGpiiiqpnuf, Gttqtiift uijfi 
արագությանն ni md|iG, npni| GpiuGp ituipnniit l.G li |iphGg «նյութա
փոխանակությանն l.G Ipumuipmit»: l եւn, hit l|lpiipnqitiGiiij|i pmp in 
qiiiGi|iiii|lpiin iiminniiGhp պատկերացնեի որոնց GnijG|inl| itl.p iiipuiq 
l /11 p n 11111M T M11 l|li и quip liiuptpin|np կփներ' fiinipl.fi iiinl.p |uuiqtii|ni ni 
Pini)|i կտորին կապվածության GitiuG t| երապրակային GmipuGhpp 
fiint|P iiifiiiipli| iii li qtupftjuq pmG mlpiiG mp jmG |i, niqnnt hit unitq4 
«րարի hi|pmipiilpitGmppuGp» i| l.ptn ij ni nfi ui| ni fitinf nip: l7i| uiPiui
մինչ tni pGqiiipftiiilp|nnf hit mjq հնարավորության i|pin, iiijGiqt.u ե- 
qun|, np iipiiiiuiiPniilpiiGnptiG ականջ գրեցի hplpu «հայրեն uuil.pG հրի» 
|ււոււակցությանր,- GpmGp t.pIpuuG h|, }iGչit|l«u t.pliniit Է, 5nifip l.|։G 
I uni it li i| pin fi mi it in 11 h| I mi 11 u 11.11 piupup t.|iG |u mini it: «(fli| i|i|q|nin- 
ւիայաթյտն it in и I *G մտածում t. li q |imi|i uijGpiuG, ինչրան nplil. ql.q- 
p ո 111 11 и I it iii iniiGnqtiilpiiG կււպմակհրպտթյան iiiGqiint,- uniniit Ip ith- 
l|p,- Giii qI.ո uiGithq I.! I'ling ш то р  qpuifi|ip |iTis oqnnn: tl.jdit 
գտնգվածների գւպաորջանն L  GpiuGp i|inpunq l.G iiiiii||ui iintl.G it ի 
quiGqi|ածայինի աոջհ: է;վ GmjGp in politicis. Պետական uijpp, npp 
GpuiGg fiiintnip it11 Gup piiipl.|nGiiuG աջւապաւկ, պետության li |n|um> 
GiiipjuiG ինչ-np հրեշավորության t. Ijiii n ni(jl.| ni| putpA puiqG nnt, 
նրանց կւպմից « ill.ծ» I. հորջորջijmit.- ի՜նչ oquiin նրանից, up itt.fip4 
ini(1.1|i քրջահայացներււ ni qniinipqui, iintiiijdtl q է.n չենր Gահանջուit 
(i I ifi fi 11111 шифр, pi. միայն itl.ft itinphpG l.G, np nplil. q upft ի ni piuG|i 
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հեծություն հհ հացորցահ: Եհրացրեհք' nplit պհտտ1|ւււհ mjp իր ժո- 
ցա|րցիհ հասցնի սւ|Ոււ||ււէի ւ|ի(ւակի, пр Օա ւււււխւր|սւծ |ինի այհու- 
nitinli «մեծ քաղաքականության» i|uiph|, ինշի համար բնությունից 
փսւո է համաււրտոաււխանեցւ|ած ա նախսւսրււտրաւււա|ած, այնպես 
np հա աոիսր|ած |իհի հահահ հոր կասկածեցի մի միջակության իր 
քփհ 1ւ հուււա|ի աոսփինություններլւ qnfuuphph|,- հնթաղրհնք' որհէ 
պետական այր .իր Ժողու|րւյին ցատապարսփ րհէ)հահրաււ|հււ «р.ш- 
tfաрւււ1|սւհ ցաաոցությանհեր աներս», մինշցհո նայն шд>| հոցոփսր- 
ցր այղ ինշ-որ սո|Ււ|ի |ւա( րահ էր կարողանամ ահե|, աւ|ե|ի
|սո| րահ էր կարողանում մտածեց 1ւ իր հոգա խորքում լրջահայաց 
(int)lpiiOpp շի l|iipgph| իսկապես քաղաքական ղատողություհհեր ш- 
հեց սիրող հողոփսրցհերի անհանգստության, ղատտրկությահ li 
ււս|ւ(կոտ կու|ազահաթյահ հահղեպ,- ենթաղրենք՝ այղպիսի պետա
կան այրր րորրորի իր ժողա|րղի քնած կրքհրհ ու տհհշհրր, նրա 
հինշայժհյա ւ|եհերոտաթյուհր ե ւ1ի կա)it բազկած հհսղա ցանկութ
յուն ր հր ահ որպես արաս։ ներկայացնի, հրա' օտարերկրյայի հան- 
ւ|till) սերր 1ւ անսահմանի թաքան ձզսսսհր' npujhu հեղք, հրա այ- 
բահ արժեղրկի հրա ամենասրտագին հակահներր, հրա խիղհր շուո 
mill, հրա միտբր նեղացնի, հրա (ւաշակր «ագգային» ղարձնի,- ինշ- 
պե՜ս, մի՛թե պետական այն այրր, որ այս ահենր կահի, սրի գործերն 
իր մողոփսրղր ողջ գսղիքի լւնթացբահ, եթե հա գսղիք ահի, սսփպ- 
ւ|ած է Iիհէւ|ու քակեց, միթե այցպիսի ս|հաակահ այրր մեծ է»: 
«Անկասկած,- ս|աաաս|սահհց հրահ հյուս ծէւ|ւ հայրենաս1ցւր եոան- 
ցոկ,- աղսսցես հա այր շէ՜ր կարողանա ահե|: Թերես խեցացնոր 
I’uifi է եւ|1«| հմահ րահ կահենսղր: Բայց թերես ամենայն հեծ րահ 
ապրում ո՝|աւյհ խեցացհ որու թյու՛ն է եղեց»:- «Բաոհրի շարսոա- 
նու՞մ,- գոշեց հրա գրացակիցր ղրա ւ|րա,- ահե՜ղ, ահե՛ղ 1ւ խեղա
ցն որ: Բայց ո շ հեծ»:- Ծերուկն երն ակնհայտորեն տարացեղ էիհ' 
UIIւյԱ|Ւ.и իրար երեսի (ւշսղոկ իրեհց «(ւշհարտաթյաններր»: Իսկ ես, 
!> երջանկություն |»ПЛ ե այց ահեհից անցին, հաածահ էի, թե երր 
;ш тт( ահե>|իհ ա։|ե|ի ուհեղր կաիրի. հաե' որ հի հոցոկրցի հտա- 
։ I ։ М ՛• ս ո հհկաօու հր հակ ա սարակդ ո ւ| ուհ է հրահա|, որ հյուսի հիարհ 
11 ՚ 1! • • I ] ։ խորհ I. ցասնում.-

242.

1 *՝ ՛ո null իհ՝ի մեջ ֊. -1 ։ 11 ,г 1и| ;:ո:ւ|1։:՚.)իս երի ոսւտկահիՎ է 
: ''M i.ni, ահ ij ահ i| ի ..<րացարակրթաթ]աւ<» կում «հարցկայհա-

կաս՛ <•; ասաջսյցիհութ յահ », png ցա պարգապհս, աոահց qn- 
՛ .՝ t ւ i i w 1 ■ I III կւնոկհաև, բացաբակահ <\1ւակերս|հաս'ր Եկրոպափ ղ ե- 
մոկրասւակաԱ ;արհումր կացի, րւցոր բարոյական ե բացաբակահ 
< * ։ t1 и ЧI»(, Ա|| ւււհհ եոի հետհամ, որոհբ նշում Г.Г. (ill ահ ձեակերպասհե- 
!՚էլ հի ահսե|ի բնախոսական գործրնթաց է ւոեցի ահեհահ, որն 
՚այէ.||ւ 1)1 ա կ I, I ի է. րհ ց I այհ 11 ա հ,- ե ւ| րացսւցիհ երի հիհյահց նհահկե- 
'ո' ց*՚րծրհթացր, նրանց հեծացոց սրհր|ե|հ այհ պայմաններից, ս- 
l"iUg հ երբս կլիհսւյւււ| ու է|սւսերա( կսարիււծ ոասսահերհ եհ աոա- 
yuUinn։ հ րահ g ահոց անկախության ր յարաբ ահ շ յար որոշակի հի- 
:-՝""1’',՚րի*!> '>րր հսւրյւււրուհյա1|()եր ;սւրուհսւ1| հիԱհայհ պահահքհերւոյ 
Лчими«I է. ցրո^հւյել հւպու ե հարհնի հեյ՛- արեհհ րսա էարյահ ijh-
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Jllliqq 111 ||lf* ll рпм|пр l II 1< 11U111 ի ։Illl|U)IU 1|\1|ПпММ| 111 n UipiligTll it |1, tfllipi], 
Ո|փ in|lll|llll|Wlfi П III IՈ11UIП ] I p, pfi 111 }ll IIIM '; t p t |G up lift UlUlllb, fillip ll HI p l| GI III 
ui|ii(tiUm|i li nid|i iuntm[L| mqiuiGG I:: Գոյավորի nr] ևկրոպացու 
uiii) qnpftpGpuigp, npP lpnpni| է illift (|pl|GhipiniGGlip|i iipuinCiinнiu{ 
uiLifupn| t] mf.‘ f j 111 n 111.1, pung, pLpliu, fiLGg ppm շՈ iipfi|ii| nid ni| L 
|unpuipiiuiTp շiiifinid Լ li uilinnl՝ npiuG I. ijLpuipliptuif c<iuqqmijiG 
qquigdniGp|i» undil i|hnlui ifn|l*qGнц qpnfiG ni i|ni)onp|il|p, jiGMijhu 
Пmil fiIqilpit upufiJiG ршрЛртдпц ui(imp|u|։qiIp-( uni) qnpftpGpiugp, 
pinn hplini 1)э|iG, runGqLpGimf է iiiiGii||ui|i uipi|jniGpG Lp|i, npnGp Gpm 
iipiipqniGml| $>iuuuuqiu|GLpG m qm|GpqmGl.pp, «diniliuGuilpiil||ir) qin- 
I) nii|iiiipG fip|i>> mnuipiui|Ghpp uiiflifitiip|idi LG ք*ւււշւ| |i hi и l«|: IKjG GiujG 
Gnp upmdmGGhpp, npnGg GLppn if|i$>|iG Гiuiշ11n11 ilmpqlpuGg հւսւիսաս- 
pLgiuii li tT|wuiIpugmit է inl.i||i niGLGiuG՝ uqu|iGj)G՝ oquittilpup, սւշ- 
|uuiinuiuhp, piuquuilpii]iIuiG|inphG oquuuqiip5 L||i li (i inpii||il| fimn|i 
I|1iG>|uiG|i iluipi|iu mniupuigiuifp-, i|l.p|iG tiium|ifiuiG|i Giipumniutf LG 
nidhGini|iiiiiiGqini|np in mdliGmfn(Mii|iN npiul|Gbp|i in|ipuiu|Linni] pin- 
gum|il| iTinpt)IpuGg )i Гшщп qui|inG: U*|iGn|)Lii Ոի;>յսւ| ruiipiluipi|h|iu 
nidp, np ւ(|ւշւո GnpmGnp upnjifuiGGLp 1. i|inpftiuif li jiupmpuiG'jiup 
uhpGi]|i, qpLph jiupuipuiG'jnip lnuniG uiil]iul||i fihin Gnp ւււշ|ոuitfiiiiGp 
է ulpiinif, iI|iuiGquiiiuiiG iiiGfiGtnp|iG է i)nipaGind ui|ni||i fiqnpmpjm- 
Gp, iI|։GM)hn n и I ] H11 n 111 iiiiipiiqui lii|pniipug|iGLp|i pGqfimGmp iiinpiii|n- 
pinpiniGp fiiut|uiGmpmp |inunG|i(imi| mGjp, շաւ|iiil|piiiin, Ipunpm| |ulii](i 
ni |»Gn|i fiunlmp սահս oqunuqnpdli||i ui?|iiuiuuiii|npGhp|i pGiiGuiGnip 
inupui|npinpiiuGG է ||iGL|m, npnGp տիրոջ, fipniifni|iif)|i կտրիր niGLG, 
fnuGg nuiGuiupuqopiiu հացի, iI|>G՝t|lm, inpLiIG, t7i|pniipiii|i i|hifnl|pui- 
unugnufp fiuiGqligGmil է pnin|ni unfliGuiGiupp |nhunintu| ստրկութ
յան Gui|imiupumpummi|ui5 ui|ni||i 5GniGi||։G,- nidLq ifuipi|G umiiiG- 
л|»G li ptiigiiin|il| r)Lu|pLpmil ii|l.mp I: np un|li||i nidhi] li fuiipinuin 
qinnGui, pniG phpliu մինչ uijdil Lpplih hi]h| է,- |ip niiiingiluiG uiG- 
Giu|uuiupupuip։|uif)nipnuG pGnpfi|u(, ։|mpL)mpmiGGLp|>, iiipi|LinnGLp|i li 
i||nIiul|GLp|i ահոհլ|ւ piuqtfiuquiGiupjuiG ?Gnpfi|n|: Itu inqinii Hit uiuli|' 
t;i|pnupui|i i]hilnl|puuiuiignnlp iT|nudindiiiGitil| inlpiiifiii it|i ւփջոցսւ- 
nintl է՛ int)i|t|ած pnGակա|նևրի piubifniGp, Lpli pninG fm1111puGuiGp 
ցանկացած |nluunniu|, Gmli unll.G uiPmqlmp:

243.

Ես pmi|uilpiiGmpiuuIp hd |innil, np i!hp lJ.pbquM|p mpinqiup- 
iiinlp и I hiG и I iT է i)Lii||i Հևրկու|ևսի fimuunnnlii]mpiniG. li Lu Ուոյս 
niGhil, up iTiiipi|G այս l/pl|p|i i|pin uiji)iiiLi| I|i|ui|h||i lLphquil||i GdmG: 
էր 11 in ււշ1ւու u 1ц |iG hG p d I.G p' p inp|i Li|pnupug|iG l."pu:-

244.

ժամանակ Ipiip, hpp um|iipnipuuG niGhjiG ql<piImGiug|iGLp|iG 
«|nup» |>GnpnpniiIp ատի uijdil, Lpj՛ Gnp qLpifuiGudpuGiupjuiG шиш- 
I(I,I Ոտջւս| in|ui|p d|uuGqhidhmG um| upiiin|u|Glip|i Լ ftqinnnl li Glpu- 
աամ է, np iiiiG iiiiIl.Giml, |iG%p խորության mG|>, pLpliu «|u|i(|ui|uuip-
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jniGfi» է ii|iul|iiiiinitl, qphph Ժill։Iuifiin1||*G li հայրհնասիրա1րսն է այն 

կւււււ1|սւծո, ph ։։։JM qn»|pH մի Ժամանակ ui|ii|jfip չի՞ |uuipGi|h|, մի 
}uuupni|, ph գերմանական |unpinpjniGG pum էությաՈ ինչ-up mj| It 
ijuiinputp puiG չէ'* - It այնպիսի puiG, npl'9. *|»։unp Աստծո, մտացիր 
hfi fiiiipiir| in p j in it p uiqiinni| h|l ՈԿրեմն՝ փպւոենք i|hpmiini|nph| գեր
մանական խորության հարցում. i|pm fmiiiuip արիշ »«:№•* հարկավոր 
տէ, միայն' գերմանական հոգու iffi ւիոբրիկ կենդանահերձում:- Գ ե ր 
մանական GnqliG նախ It uinuip pmqifuH|hpii| է, miupphp ծագումնե
րի, nn(hIի ^uiin կագմփսծ It հաւ|աքւ|ած, puiG իսկապես Ipnnnig- 

ւ|ած. mu pGlpub է Gpui սերման մեջ: Գերմանացին, np կՈ 111ПqqGի 
պնդեք «Gplpn հոգիներ KG ապրում, տխ, |ni կրծթւսմ^», ճշմարտութ

յան qhil խստորեն մհդանչած կ|ինի, աւ|հ|ի ճիշտ' բազմաթիվ հոգի 
ճշմարտությունից հետ կմնա: Որպես սասսաների unibGււււււՈրւհ|ի 

խտոնւսրդի h խաչասերման ժոդսփսրդ, phplni նույնիսկ նախաա- 
p|iuilpiiG տարրերի զհրակշոաթյամբ, որպես ցանկացած իմաստայ 
«ճիջինի ժււդւս|ուրդ»' գերմանացիներն աւ{ե|ի անրմրււնե|ի, տւ|հ|ի 
րնդգրկան, un|h||i հակասական, un|h||i անհայտ, գնահատության ui- 
ւ|Ււ||ւ i|di|iup տրւյոդ, un|h||i անակնկւս|ի բերայ, նույնիսկ աւ|հ|ի 
սսդաաւիե|ի hG, pmG մյուս dnqni|nip*)GGpG են իրենք |։phGg futiduip.- 
GpuiGp u||tiiiiniil hG սահմանումից U արդեն դրանու| |ակ հուսահա
տության hG niiiugGnii! ֆրանսիացինե|փն: Գե|՝մանացինեյւի համար 

բնութագրական է, np GpuiGg մեջ «իէչն է գեյւմանական» fiuipgp 
hpphp չի սեոնում: Քոցեբյուն անշուշտ pin i| ականին լ ni i( գիաեյւ |։p 

qhptiiuGuig|iGhp|iG. «մեգ (i 111Gin̂ h| hG»' ցնծամ էին G|iiuGp GpiuG 
հանդիսւե|իււ,- բայց Guilt Զա ն դ ն  է|ւ կարծում, ph ճանաչում է 
OpiuGg7 :̂ (Ւան Պպր q|nnhp |iGn է անում, hpp մպեգնած' Ֆիխտհի 

'•mտ, բայց հայ|՝են ասիրական շոդոքպւթությաննե|փ li չսւփագան- 
g»up։niGGhp|i դեմ էր հանդես qin||ni,- սակայն Ппп|inGinl|iiiG է, np 
Գյոթեն qhpiiuiGuig|՝Ghp|) i! iiiu|iG uij| կերպ էր մտածում, puiG ժ՜ան 
Պպլւ, phli համաձայն էր GpiuG Ֆիիւտհի ւ|ե|ւաբե|ւյսդ: հ ն շ  էր մտա
ծում |uilputi|hu Գյոթեն qhp՝IuiGing|iGhp)i մասին:- UnilptijG Gin |iphG 
շրջսւսյատոդ շատ pmGhp|t մասին hpphp upupq չէր արաահայտփոմ 
h ւպջ կյտնբի pGpuigptml 1րսրոր|ւսցաւ| Gnipp |ոություն պահպանէդ.- 
fiint|ujGnphfi Gin 141111 PiunJiup fi|nIG 1111|up ւդտտճւսսնհր mGhp: llin injq  

է, np «uiqiiimnipjuiG upiiinhpmqilGhpp» չ.է|iG, np GpiuG ստիպում էին 
աւ|հ|ի nipui|u G и и h I կյանքին, li ոչ L| ֆրտնւփսւկտն հեդափոխաթ- 
jmti[l,- |ipuii|njfiAnip|niGp, որի շնպւհխ| (ini իր Ֆաուստի, uiuhGp' ոդջ 
«iJiiipn» |iiG i|p|i մասին ի|ւ մ տած ածք վախեց, 4 յտպպեոնի հայտ
նությունն էր: Կան Գյոթհի puinhpp, iipnGgiu| Gui, սահս սդսոաստհ- 
մանցի, iiiGfiuiGi|nipdiii|uitpiiG խստւսթյսւմ|> ւլuiiniui|(i|in է կարդամ 
Midi բանին, ին չ ւս| qhjnluiGuigliGhpp հպարտանում I.G. նոչ uilpuijup 
qhpiiiuG l.phG Gemut-ր71 նա ս՜ի անգամ բնորոշում է որպես «limG- 
MiMpdui|uilpuGnipjniG օտար li uht|iuilpuG թողությունների PuuGi|hu|»: 
։ , l»i-'h G iu i| puiG ո i| in p r| nip iuq|i չէր,- q հրման ացին երի համար Pmnn- 
IpuG^uitpuG է, up նրանց i(hpiii|>hpiui| հւայi{iui|hii| hG ||փւ| uiGiupijui- 
րացի Iին՜m ո՜ Դ 1.րմւսնւս1րսն հոցին uiGgiuiSGl.p ու միչ>սւնցբնh|i անի 
1՚|՚ մհ ,̂ նրանում qiumpjmP. mlihfi p in p 111G Л in ij G հ p, զաւ|տնարսւննհր, 
iMMiiphplipim niipl.p Gpui uiGIpupqiupjuiG մհյ> |iinpPip!|uii|npiupjuiG 
p Miqiii մ lipuiupii յլւ(« եր IpuG. qhpiiiuG տցին i|hii||i puinu uiuiGiu] quip-
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ւոոււ])էՐւհր)1 է: Եւ} բահի Ո|) տւէհն pulG սիքտւմ է իք1 նւէտնութ-
}ուն{ւ, ապա գհ|ոէսւՐւԱւց|ւՇ է| ււ|տւսմ է ամպհրՇ ու ա]ն աւ1հնբ, |ւՕչ 
պաբգ տէ, յւՐւչ ցոյսււլո|ս|ւաէ է, ինչ մութ է, խոնավ է և վա|ապու|րի 
հետ1ւոււէ, ամհն կաբգի անաոոււցը, չձևավոբվածը, տե^աշաբժվւսւը, 
աճո^բ ն|սււն «խոբ» է թվոո1: Գհբւ1անաց|ւն 1>նցբ գո|ութ|ուն չու- 
ՋԻ. նա 9Ո}ավոթվում է, նա «գաբգանում» է; Օ՛բա համաբ է| 
«գաբգացւա1բ» բուն ցհ|ս1անա1|ան գյուս ն̂ է 1ւ նետվածբք փի||աո- 
փայա1|սւն ձ1ւակհբպումնեբի վիթխարի թագավորության մեջ.- իջ- 
խոգ մի հասկացություն, որը, գերմանական գարեջրի ե գերմանա
կան երաժշտւոթյան հետ կասրւվ, աջիւատում է որյջ Եվրոպան գեր- 
մանացնե|ու վրա; Արտասահմանցիները գարմացած ե հմայված 
կանգնում են աոեգծվածների աոջև, որոնց նրանց գերմանական հո
գա" հիմցամ հակասական բնույթն է մատուցում (որոնց Հ.եգե|ը հա
մակարգի բերեց, Գիխարրյ Վագներն ի վերջո նույնիսկ երաժշտութ
յան վերածեց): «Բարեհոգի 1ւ նենգ»" այսպիսի համարյրությունը, յու- 
րացանչյուր այյ Ժւպովրւյի աոնչությամբ" անիմաստ, ցավոց չաւիա- 
գանց հաճախ արւյարացվում է Գերմանիայամ" հապա որոշ ժամա
նակ ապրե՞յշ շվարների մեջ; Գերմանացի գիտնականի անրյյուրա֊ 
շարժությունը, նրա հասարակական անհամությանը սարսափեյիո- 
րեն համերաշխ ապրում է ներցյէն մի |արախսպացության ու թե
թևամիտ հանւյգնության հետ, որից արրյեն բոյոր աստվածները սո
վորել են վախենաւ; Ով ուգամ է «գերմանական հոգ|)ն» 8(յ 0ՇԱ|0Տ ^  
ցացարյրեյ, թոգ միայն հայացց գցի գերմանական ճաշակի վրա, 
գերմանական արվեստների ու բարցերի վրա. ինչպիսի՜ գեգջկական 
անտարբերություն «ճաշակի» հանւյեպ; հնչպե1յ են այւյտերյ ամե- 
նաագնիվն ու ամենաստորը կանգնած կայց-կոգցի; Ի՞նչ անկարգ և 
հարուստ է հոգու ոգջ այդ տնտեսությունը; Գերմանացին կաոչում 
է իր հոգուց, նա կաոչած է այն ամենից, |)նչ ապրում է; Նա  իր 
կյանցի իրադարձությունները վատ է մարսում, նա երբեց դրանից 
«գ|ուխ չի հանում», գերմանական խորությունը հաճախ լոկ ծանր, 
դանդադ «մարսում» է; Եվ ցանի որ բոլոր սովորաբար հիվանդնե- 
րը, բոլոր մարսոդության խանգարում ունեցոդները հակում ունեն 
հարմարավետության, ապա գերմանացին «անկեդծություն» Ն «ուդ- 
դամտությրսն» է սիրում" այնցա՞ն հարմար է անկեդծ ու ուդդամիտ 
լինելը;- Ինչին գերմանացին ընդունակ է" գերմանական շիտակութ
յան այդ դյուրահավատությունը, այդ պատրաստակամությունը, 
խադաթդթերն այդ բաց անելը,- այււօր թերևս ւսմենավտանգավոր 
և ամենահաջոդ ծպտումն է. դա նրա մեւ|ւիստոՓելեսյսւն արվեստն 

դրանով նա կարոդ է «դես հեորս՚ն գնալ»^ :̂ Գերմանաց|»ն իրեն 
ինցնահոսի է տալիս, ըստ որում նայում է անկեդծ, կապույտ, դա
տարկ. գերմանական աչցերով-և արտասահմանցին նրան իսկույն 
խաոնում է նրա խտլաթի՜ հետ;-ՈԻգում էի ասել" «գերմանական 
խորությունը» թոդ լինի, ինչ ինցն ոպում է,-մեր մեջ մենց մեգ մի
գուցե և թոԱլ ենք տալիս ծիծադել դրա վրա,- մենց լավ կանենց, 
եթե այսուհետև էլ հարգանցով վերաբերվենց նրա արտացին տես
քին ու բարի անվանը և խորամանկ Ժոդովրդի մեր հին համբավը 
չափագանց էժան չփոիւենք պրուսական «կտրիճության» և բեռլին
յան ււրամտության ւս թոգ փչելու հեսւ: Խելոք բան է մի ժոդովրդի 
համար իրեն խոր, անճարպիկ, բարեհոգի, շիտակ, հիմար ներկայաց-
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fifcin, GhpIpujuigGhf р ш ц  տա|ը. ւյւս կարոդ է Gni]G|iul|- |unpunIuiT;i| 
||iGK|: Վեր? ի ւ|եր?ո' fiui|il|iui|np է iipuin|ii| uiGk| iiI.iIhiiIjuiG iilGi|ւս-
cL, - fin bqiup :h  » «tiusche» Volk, das Tauscha-Volk 74 կոշւ|ամ.<.

245 .

«Բարի fi|iG» d։uituiGuil|G անցաւք, Մոցարտի ilh? 1113G հնչհց-ւ|Ւ.ր- 
չացափ- ին\ երջանիկ hGp մևնթ, up Gpiu nnl|nl|nG դես խոսում է 
մեց fihin, tip Gpui «1 un| հասարակությանքւ», Gpui p.Gpnt  ̂ uiGp?uil|ui- 
GiupuiiGp, չինականի It uhplihpfi Gpui մանկական կիրրր, Gpiu 
սրտաււաչ nmpquiiligmpjniGp, GppiuqhijnipjuiG, ս|ւրւււՈարւ|ածի, upu- 
ptii||i, սրաաււա՜չի Gpiu nqinnidp, Հարաւքի հանդեպ Gpiu Гни||иилр 
i|hiHiu Ipupuq է դիմհ| մեր մեջ ինչ-որ մնացորդի: Ախ, ինչ-որ dui- 
iliufititlf t|iu (ill lpuGgG|i,- piujg rn| lpupui| է կասկածէց, up i|piuG|ig 
ijhn i(itii) ԲհթՕսւ|հն|ւն liG nm»!uifili|ni fi։uulpuGiu| (i i|uijh|h|,-
npp П11 n(i|i անցման li n(i|i phlpIuiG hqլււսւ|աւ1|ի> ակորդն էր |nl| li 
ոչ թե, ինչպես Մոցարտը, մեծ, puiqifunpupjiu lit|pnupulpuG (աւասկի 
հդրսոիակիչ ակորդը՜. Ր-եթքււո|ենր հին, quuunii finqiu, npG անընդ- 
fiiiun կորփոմ h, li qui||ip qhp?uifil<| finqui, npG infJpfiTifiiinri գա|իս 
է, միք li րնկտծ u|ifiuGI|jiii| hpluuipG Ц. նրա երաժշտության i| pm ըն
կած է riun|lipduilpuG կորուստի li 1ստ|երժական uiGqmuu| հուսաց
ման այդ կիսսդույսր,-տյն նայն pinup, ււրի մեք l7 i|pnupuG h|» pig 
uiui|]iu, երր հրացում էր Ռոսսսաի հետ, երր պարում էր հհդափո- 
|nnippiin uiquunuipjuiG ծսւոի f արք pnpipp li, ւ|հրջաս|ես, ցրեթե 
հրկրսրսցւսմ էր Նւաւրւ|հոնին: Բայց ինչ inpiiiq է հիմա խամրում 
fil»Gg այդ qquigniilp, ինչ դժւիսր է uimop արդեն |uil| այդ qqiuguuiG 
իմացությունը,-ինչ otmup է հնչում սէր ականջին til|rj ուստաների, 
^իյ|էրհ1ւյփ, շե||իների, րաւրոնների խոսրր, npnGg րպորի մեջ միա
սին (] liii||i pmtihpp 111111Gnq mi||>G l/t{pnuput|i նայն (iuilpiiuuiiq}i|iG էյւ 
ւ|£արւսմ, npp Բեթհւս|ենի մեջ lpupiirpjiguii| երցե՜յ>1յ»։ն, ինչ դերմտ- 
GuilpuG երաժշտությունից filiuiu l.lpm|, upiiuilpiiGnnl է սոմտնաից- 

սափերն՝ ւրւաւմականսրեն կերցրած տւ|1<|ի կարս, ակե|ի 
հպանցիկ, ակե|ի մակերեսային մի շարժման, puiG այդ մեծ ընդմի- 
?ո։մհ էր, է/կրրւդաւի այդ անցումը (էասասից Նւսսրդ եոն ին ti դեմո
կրատիա! ի րարորացմանր: ‘ Էերերը. pung ի՜նչ է մեգ հսւմսւ|ւ ш тор  
Ֆրայ ւ̂ասւցն ու Օրերոնր: Կամ I('արևների Հանս Հաւլ|ւնդն ա ՚էամ- 
ulW‘P ^ Կամ նւււյնիււ(| 'էադների Տանհոլդե՚րր: ՛եւս մարած, եթե 
ŵitt е,ч մսոացկած երաժշտության է; Դրանալ հանդերձ ոոսանաից- 

>*ի այդ ոդջ 1.րաժշաաթսսնր ք՛աւք ա1||ււն աչ ակւ ադնկական չՒր, րա- 
’•i ակս:'.; Աւփ է, |II|J() - ո;;ս յյ լուն է̂ր ) if Hl|ii it (I [i րն l| llt(i t| lift iinll.linipt.JJ 
(t ։ I i I ՛. i Հ»I * [71ււտրոնւ(ւո ա ամրււխի ւսոք1ւ. nnli ի ul|. | pmfi I, li|>i|pnpq 

mhI : nn« f.« tin ft էր, nji|ifi |nil|uilpu(i tipunJjninG hpp րիչ ա^ա- 
pnniMuuf, հհ դսւյսւրհյ. Բանն мм| էր .1>հ|իրս lI'i.C>յl,|»ա1,ի դհււ|րւսմ, 
՛ուր li»w|!||ւոնuiljuih ւ(արււյհաի, ււ|Ա» իր pl.pU, մարար, հ|»քանի1յ tinqni 

Ո̂քմ-.ի,| Imljuni; ււքսւ>ա{ի արմ ան ingunj հ նսոնրան արագ նաւաց* 
'!4 ւ. որսյհս qhjiiiiufiuil/ան հրամ աւարաւն գհւլԼցիկ միքադևպր հն>
'{'<tmi|M,inii ո ! 1Ւո|՝1,րա Citnnufi|i(i, up qnp/)}i(,՝ |րքոր1.ն է|ւ մաոհնամ,
՝< սրխ։ ոհնո ‘մրյլ՚ից նաւնսյհս |шру է|Հ։ մւսււհնււսւ նա i(lqtf|W;(i էր, 
“'И դւդրոո nfuiiihg-, и.}«р1, այսօր »ihq fitjjifnifi հյ*քmiilftnpmiG, րհրնա*
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(innJ, uiqMiunuqprud տի up ПЬПд unp շրտհււն]տն п т 1т П т 1кц։р
fiiiM|[dmrmipi|ui(') I.: Cimhuflp, )։p Ппо,.и « umpwrjfiinlpiifl Շւ(higuip)un» 
i|mi|»isr)t), l|ju։m| i|l։pl,puji|mp|i, l||mm| ()iuri-u|rpiui|uip|i l|lipmi|mb, 
P “ ‘ !9 ։։։ ։̂շ։սշսւ \\շ p^pfimllifiimj inp|i, ո՛չ ւսՕշւսշտ puijp»ifi։m|mp|։' 
fipm U տՐւ.*)ց1էւ1|ի lipimJ^mmppnnp ւ1ինչ ի luGuipijuipmpinifi i(p|ui|niil 
»u L-i Շւսմտնլւ, |ip (ւտշտկով, прП piim buppnfi
ф прр (սսշտկ l;p (ujjfi ի' ijmiufiqunjnp, qlipilinnuighfjhp|։ ։I|i5»Ij 
կpl|fiտկի ilmm(iqiui|np հսւկոււ։ տո qquig։Imfip|։ )տա|սււ| рПшриИцп- 
GmppnG ու inp|>tigruppiiG), iuG|iGr|rmnn կ?ուքից qGujgnfjy bqGjsnmnphG 
հսւս)տր|րո| ni Rliin pGկpկnr|, iuqG}u| մի i|mii|^|iminiG, npp qrmn niGm- 
GuiiG hp5>ulGկnlpи l̂G U կշւոի illij հւ|ւ|ոոցՒյ| է, fihGg ււկց|փց uпlջG^ l̂կի 
li noli me tangere ^ -̂ի մի տհսակ' այդ CnuImGG lUfiqhG) |ոկ q b p Jm -  
նական |qmii|uipr\mpimG է\\ bpiud^inmpjiuG մհջ, uijilin քւչ bijpnnpu- 
IpnG, իմչպհս f'GpnmlliGG tp, իմչս|հււ ւա1հ|ի մհծ չսւփույ irfigmpmG 
bp liqli|,-GpuiGni| qhpiIiiiGuilpiiG hpuid^innippiiG i|pui ilhbuiqni^G 
iiupiinGui||)pp կտիւկհց' quirpuphi եl|pnպшф finqni ձայ1յը |ինե- 
in ig  li ցած |»jGli| iIGpli rmiipliGuilpuGnipjujG imiin|i(iuiG|i:-

246.
- hG siq lu iir iIuipin)ipminipjmG hC qhpiIuiGhphG qpijuib qftpbpp 

Gpiu nimlmp, ոկ bppnpq տկսւմջ mG|i: Ի71չ ndqnfmipjimlp է նա 
IpiiGqGniil անհնչու|ություն nGNjniGGhpji, uiGupiip ոիբմհ|ւի nuiGquiq 
piiii(ui|i(ni| մսւհմի Ipiifpp, npp qh|uIuiGuig|iGhp|i Гпт1шр «qti^tp» է 
կոչւ|ում: հսկ |iGpp qli«|uIuiGuig|)Ti, npp qjipp է կաբր|ում: Ի՞նչ ծու- 
in ippiiilp , ի՞նչ inniiiGmpjunlp, ի1ւչ ijuiin է Gui l|uipqnnt: Շսւս1 qhp- 
iIiiiGuig)iGbip q|iinliG li |ipbGg iipiipmpG hG rmiiluipmil |uIiuGuq, np jni- 
puipuiGsjnip |uii( Gui)iiiin)uiunipjuiG մհջ шр1|Ь'иш է թսւքնւ(սւծ,- tup- 

npp Пшр1рт(пр է կոսւհհլ hph ոպում հո հտսկսւնւււ| Gui)uui- 
tpiiiinippnGp: Op|)Guil|, Gpin ահմսփ ppuppitpnGimlG lupqhG puji)ui- 
IpnG է, np Giii|nuii)uiiimp]niGG liGpp pjni|։ piIpnGijl։: Op չսյհտք է 
lpinilpii5Ghp mGliGiiq n)ipiI|dpiphG i((uinpii2 i{uiGl|hp)i ГппрдппТ, np 
sini|nnquiGg |n|inm ПulմԱJչlտ|иnppnGp 2Uipt|h!m մհջ Guiplpmjnp է 
i||nnuii(npnipiniG li qpuп|չтnp]ՈlG qquij, »ip Gnipp, nimlphpiimiuip lu- 
կւււնջրսյ Пп1р1рт|пр է npiiuij iՈlpտpшGչյnlp StaCCatO, յո^աւքսւնչյուր 
rubatO, np luluiiiinp fmiplpinlnp L կոտհհ| ձulյGտl^npGhpll li hpljpuip- 
piiinGli|)|i հւոջւցսււոկսւնոփյտն մհջ, n|niGp Ipupni) hG t'phGg ПЬррш- 
quijm piim lp  ujiGu||uiir pGpni^ ni П ш р тп т  qniGuiilnpimJ uinuiGui| li 
uijGn|hn i|un|u։|ni|h|,- q|qip Ipnpiiuignq qhpiIuiGuig|։Ghp|։g ти| h, np 
կւււմու|1»ն հտմսւձտյն է GihnG upiipimnilnpiupjmGGhp ni սբոհտնջնՒ^! 
Giiipqhi h ujGnui| |hqil|i մհջ հ?ւտծ uijnpniG շատ սցսյհոտի h !ւիտսւ- 
ijnpnipjuiG: Ի ւ|1ցւջ»ւ GpuiGp «qpui ГшпТтр ակա՛նջ չունհն». հ uqn- 
ո||աոէ| ոմի imlhGuimdhq ninlpnqpnipjniGGhpp չհն iiiijrml, Ս ujpi|hn- 
սապհաի uiiIhGuiGmpp uipijliinnp ւ|ատնւ|ում է imihii |nni|hp|j 
աոջհ;- UpuiGp էին իմ ilinphpp, hpp հո նկաահցի, բհ ինչ կոսյիա 1ւ 
ինչ uiGq|nmnl|guilpnGr։phG էին իբաբ Ոհա իւաոնում աբձակի hplpii 
i(ujpii|hinGhp|i, մհկին, ում մոտ puinhpp կաբում հն ni»։G?iuiq հ nui- 
np, աոհո |ոոնսո1 puipinGftuii||j աոաււտաււից,- նա հհնց GpuiGg |iini| 
ftinjGhpl» հ MpuiGg inGijpuiMuipA|i ijpui էւ Ппцпр է,- li մրոոին,
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м|)Г; իր |umi|)|ifi տ իրւսպ 1.ստւ մ h u iu liii (il|iiiuniulip|i 1ւ ոտի liu n n fil.-  

l'1'П միքո!! <i 11)ր 11՚ 111՚ ' Ո 111*1 ։. ||ч|1пОфи։|։ф h|iyт П  1|шрдпаПр |>р|чнп- 

ցայ, Niiii|iim|iii(i<] iin ip  ս սպ փ , npfi n iq n n i I. 1|Л1.|, >1т Г " М . կ " 4 ’Կ :~

247.

Թ 1ւ q lip iiiu fiu ilp u fi ոմն |iG։՝p iu fi p |։շ֊ puifJ ահի inf?h|m ППчп|1П|л-
I ահ li ականջն hp|i fillin ' ti| ilnn ii I. illi(< ւ|ուատից, np fil.Gg iiN|< |mii| 
l,piii(1|ninr.l.pp i(hum l.fJ qpnnJ: *M ifiii 111Nmci|if.՜ րտրորոատւն ի̂ Ipnp- 
i|im i, Пш Ipnpqiu մ Ւ. im |>l. uilpnG$>(il.p|i (i 1111 i 111111 11111 մխան UMpl.pni|. 
l| nip г) in I ի it fi ui |ip տկւււնջնխւլւ pm pgfim  մ l. qqpng|i մ 1.ջ: N.fiin|il| lin ip - 
1] p, liph  П III l|inpi| in il l.p,- i| 111 puu(iiilpn(i|i(i (iitir) i( uit| liii| l.p ||ifinni,- 
|ip fiiitiiinp  l.p lp iip nn iif h piun npnni pinpnp 0 uiifiin|. I.pl. nplil. i(U|p 
Ipnptfinil l.p կամաց, iiinpn q u ip iiin f in ii i I.|ifi in |ipt<fic| p n ip n if i Iiinpn 
ւուպիււ upnm (iiiin|i iiiiiu|ifi: P-iupftp Au ijfin i|' սա Ci^uif*ւււկուif I;' pnpip 
pu ipnp iiirin iւք(«Itpuil, l«|lil.^CiЬрш|, սահի mfigniufil.pm| li սահի ւիուիո- 
|iin ippnfifilipn i|, npnfi C)|ig անտիկ հս ւսա րսյկո ւթ յունր  fiuHini 1 p l.p
IIUHIlf; 111 if: Ikjfi (I llllf lllfi llll| qpnil|np ոմի Opl.fi pfil.pp նոսնն l . K  l*n:
П и lit rinpiiil| iiifi n(i|ifip. |inl| i|hpf|ifi|ni opI.GpGI.pp itniiiunfp quipii 111Г1* 111- 
Iի quipqiiigiuւ(ից. ականջի li tin|nii|ի fippl.fi|i պտհտնջնխւից l.|»f* 
l|lll|ll i| ած, li in u in li p и ift к i|il| pnpl.p|i ni 1) ից, ii|(iqnipjniG|ig li fiqnpnip- 

սոհիյյ: 'Пшрр1.рпмрр, fifihpl՛ fi и ւ ill Itiigni pnn ii p, նախ li տ ոաջ p(ini|iip- 
ււակւոն im ip in ifiiip in iri I., pnifiի np այն (iiiiplpin|np I: iiipiniupl.pl.| մի 

;հ\՝ա|: Ս.ւ(|ււլիււի upiippl.pni ipfi l.pp, |>հ՝ււ|խւ|փ iiinlpn l.r; ‘ M .iinupl.fih- 
i i |i , 1 i|il|hpnfiի մոտ, liplpn puipapniqniiifil«pni| ni l<pl|iu իջ1.ցումն1.րու| 

li mii| in մ lifi p մի ջնչւպ>1.րմումր' i|nul.|p I. |ifi անտիկ iiiupt| Ipiifig 
համար, npnfi p lt| ft lt| ni| iilii|iinl|iiift ուսուցումից' if ptufi ու մ Ipupmpii- 
հտմ l.|.« inni.|ni(i.|p, nnipi||ui|i upup|'li|inn| »fil.p|l uipuuuuillfinip t Illfi 
քւսւցւ|սւցւուտ ւււրւ|1.աոն ni i|<)i|inpnipinifip qfim(iuunl.|.- J I . G p  |ipui-

in  li և ր կ ա ր  i ip n p p l .p n i j p f i  l.p|i ո ։՝ մ ի  | ip n ii| n iG p  ^ m G l.f ip , l i l . f ip ՝  

մ ա մ ա ն  ո 11 p 1 111 իցք i 11 p 11 , i i l .f i  p , pii| n p  իմ  in  u iiifi l.p n i)  ^fi ̂  u ip q  l.| 111 ij np fi l.^ iu: 

H>M| fifi t. pfi in  իւ p p ig  u p  p fin  l i in n p ii i lp u f i  inpi| I. iuii|i մ1.ջ ս ի  |.ո.|Ա.|' M 'f i, 

n ii in l i in p t u p '  p fi f i in i| i iu i i f iI g i ,-  i| p u ifiո i{ f ip n if ip  

ի|մւհց fillliin n pfil< p| ifi II(ii|HipiIմ l.|ifi Ip 111 n 111 pI• 1111 |.t 1 n ifi q u iq u ip f i  տ կ1.- 

'n|lfi f i M111 f I՜ I • I. fi III ifi l|t. pii|, |lfi n 1111. II fi 111 ի 111 p 11 l iu ip i  III p il l  l i i i u lp u  մ, Ig ip  

I 'n p ip  ||||I1I||iu<||if;l.pfi III | iin iiip u fi| if it .p p  Ipu p n i| n ifi 111 մ I.|ifi l.p q l.| , l.|*՜ 

M <n|ll| |,uui|| իւ I լ p il l  fiflU l if l.lpill# l| (i lu ll  p l lip l.f  il II fi V Ml |.» I Illfi 111P11 I|UI||||-) 

'il .h ll lt j  II Ipllfl, l l l l l l  |.լ I Illfi |l fi p II |f i g մ ո տ  |ip p т р и  P 11111111Ո |lfi Г1 1 1 1IIIU l|: 4 - l .p -

II nifi իսս hi li Iiiiilpiiifi (ii|ifi;li 111 li l.f! 1111| I, py| ifi iliuiiuifiiul|filgui, l.pp 111 մ-
"I I իւ; (1 111 p 1111111111 |f i III I. II Illfi 1111.11 մի p u ifi P III l| llllpilfi |ifi l.plp IIIU III

ահ (1111՜՝ 11111 111 p 11, g 11 p li Illfi Ml l| p lil.p p  ^nipil l.|) իրա կա նում fiuu iiu p iu-  

b'lilimfi II p|q pL ջսւտ q 1. 1| ւ upt| I. inn llllpilfi fin l.u in p u ip ilu fi մ | • I in (« մի 
'" '•"ա կ 11 ո 111. m il, fifi-1*1 I. I.l|l,i|l.gni pl.ii|ig: 4  է.րմանիայում ii|iiii|fi 

Г"ирпд|ы; I. |uiingli|, p i. ին; uipil l.p  nifi ի 11 tufi l|p, |ifi % u ip ill.p  nifi ի 

|1"U I| '1 fi UI |l! 11111 11111111 ի|| 1111 i p I ip p 11 ifi II l| I. P III P lll|tl III l it р|М|ПШП1 II, q III- 

* "" ll it l in ii,  liniuu ii, lit. g i| in ii, 1 i | • 11 n f i fi pm ա կա նջա  մ I. |u|ii|(i t. q l.|, p 111- 

'| nil|iuf;|i(i f ii и li 111 |ii ֊֊mp |u|ii|(i. p nifi <||i iufiniq|ifi ; iu u i lip u iiiliiu n fi l.p 

hnifi, npiifig p l.p iiu n lp  fil.fig q l.p if illfi mg|»fi filiiql| illq  l.li|, q p l.p l.  մ իջա  

. un|mi<|iii(ig 1,1; | fiu iu finn l (im| |nnul.| in uqn| l.iun|ifi: * I Kpifnifi nilpnfi
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шрЛиИф q|iu|uqtqri)ngG uijq upuuifiummj էյ, ինչպես li պետք tp 
iiupiiuh|, Gptu մեծագույն քւպսպչի q|m|uqnp6ngG է' գեքմանական 
|iiu|uiqnijG q}ippp if ինչն opu Աստվածաշունչն tp: Լաթերի Աււտ- 
փսծաշնչի համեմատությամբ գրեթե մնացած ամեն ինչք |ոկ «գրա
կանության» է- ւէի բան, npp Գերմանիայում չի աճհ| li црш համար 
է| գերմանական սրտերի մեջ չի ներա(ւե| ու չի ներաճում, ինչււ|հււ 
Աստվածաշունչ ր:

248.

Գոյության անի հանճարի hpl|ni inhiiuil|. մեկը, np ամենից ա- 
ոսւ$> հղիացնում է li կամենամ է քպիացնե|, It մյոար, npp սիրով 
ptiijl է ւուպ|սւ իրեն բեղմնավորեն m ծնաւք Է: Է։| ճիշտ տյղպես 
հան (I inphi) d мц vu| ու pijG Ьр|» մեջ կան այնպիսիք, npnGg հւ]|ւաթյտն 
կանացի |u(iղիրր It nեավորման, հասունացման, Mii|mpinifuiG |unp- 
հրրգավոր |uG։j|tpG է վիճակված' ftmjGhpG, op|iGuil|, այս տեսակի dn- 
ւլսվարղ Լին, ֆրանսիացիները նմանապես,- It այնպիսիք, որոնք 
պետք ե բեղմնավորեն It կյանքի Gup lpupq|i պատճաո ղաոնան,- 
Пр 1*iuGt»p|i նման, հոոմեացիների It, թող մեր Пшрдр անհամեստ 
չ!*վա, գերմանացիների՞- (Ւողոփորղներ' անծանոթ տենղերից uuuG- 
ջահար m i]puiGgtn| գմայւված li անղիմաղրհյիորեն ղարս մղված 
հւ՚ենցից, u|ipu։fuup։J ած >u mm|ntiGpm| |ցփսծ ошшр ոստոտների 
նանղեպ (այնպիսիների, upnGp «թողնում են |iphGg բեղմնավորեն»-) 
it րնղսմին իշխան աաենչ, ինչս|ես mjG ամհնր, ինչ |։phG հղիացնող 
imlli|iiu| |եցան It nhmlnuputp «Աստծո ողորմածությամբ» ապրող է 
գիտակցում: Հանճարի այս hpl|rn տեսակները վճարում են միմյանց, 
ինչպես տղամտրղ ե կին: Սակայն GputGp չեն հասկանամ իրար,- 
ինչպ ես աղամարղ It կին՜.

249.

Յւպափանչյոփ ժողովուրղ |ip սեփական աարտյուֆականաթ- 
յանն ունի ե այն |tp աոսփինաթյաննեքն է կոչամ:- LuiiJutqnijGp, np 
ilhp մեջ կա, մնում է անհայտ,- այն անհնար է ճանաչեի

250.

It 11 pnupirG ի?ւչ է upupmiulpuG HpliiuG h|i|iG:~ Լակ It փստ շատ 
քան, ե ամենից աոաջ մի բան, npp միաժամանակ ե՛ շատ |աւ| է, 
և' շատ վատ՝ բարոյականության մեջ բարձր ոճր, անվերջ պահանջ
ների, անվերջ իմաստների ահավորությանն ու մհծաշուքությունը, 
բարուական П111 pry ե p ի էւղջ ոո։1անաիկան It ւ| եհոէթյան p- ե հետեա- 
p 11 ip ՝ ամեն шПр in ii|iii р||̂ , ամենանենգաղավ ե ամենանրբրնտիր 
մասն uiif) qniG in իւ in vj h p|i It աո կյանք գայթակղությունների, npnGg 
inpiniugnipni| tujuop մեք եվրոպա՞կան մշակույթի երկինքը, Gput ի- 
բիկնափն երկինքն է վաովամ,- թեքես մտքում: Ս*ևնք' հանղիսա- 
տեսների ե ւիի|իաս|ւաների մեջ uipm|uimGhpu, ղըա համար ириршш- 

կան ենք - հրեաներին:
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11ււփս|1|տծ hii հւտքւււ1|Ււ|ա|ւ|1ւ|, мр hph nplib dmim|mpn unmnii- 
upiiil h, ուզում L iiiuimuu|b| տզզսւյ|ւն ^i|iiiqitipmp^iiiiTp ni puii|iii- 
pmlpiiG iipiimi|ui|uni)pmpjtii(Tp-, iiiiipii fipm d|uiipp Ոււււ1ւււփ|ում է 
qiiiQuiquin liiUiGquipniiinhpml, սւ]Րւ uptipniptltml է uiuipphp սւմս|հ- 
ptu|, lpiip(i' ppmndiiiG lpii|i(iuiinli nmipnfilipm|. o[i|iGinl|' uijiio|ii|iii 
qhipiIuiG արիքէ lip|i ilmn ilhpp հսւիւււ.'էրււււՕււիսւկւււն ppmpiniriO է 
քաւյաՕփոմ, iHipp Guilpiinpliiiilpiifi, ithpp fiiiilpu|hfiiiilpiiG, illi|ip p|i|ui- 
mnGhiii-muluifim|ilpiilpnG, ifhpp i|uiqGlipuilpiiG, д{Ьрр inlimnGiiilpiiG, 
ifhpp uipmiiuilpiiG (|Miii|uilpnG է ii|iuinG it|i քւււզսւցր qgh| iiiiq p; î|um 
upiiimruipuiGGhpli ։|риГ uiji) qjnipbqGfip|« m iiipuMNl|liGhp|i '̂ Ii GpuiGg 
։i||»Gq Ipmi|i|ui6 q|iii|iiGhp|i-), mpfi  ̂ |iGnm|IiU է| qpmGp рпщрр lpi՝i|liG՝ 
qlipiIiiiGuilpiiG ilinp|i iii |uq(i|i iiiiq i)mpp ifpuiqGmiFGhpp: Թւս| Glipi||i 
}iGfi, np Giiili hii, uiiMiin|il| i|uipiiilp|m  ̂ uijq UMiiqiiiphqiiid Iptipfi, puiig 
i|imiiGquii|iip մի (JuiiImGuilpiirumm| ած ||iGI.||itr n|ii|iiiGqmp,miG|ig 
|p|u| qhp6 NifGiugl), li |iGsu|hu piqtipp, uipqLG ոկսհցի uiiGti||ui|i piii- 
filip|i մասիքւ* մաահոցւ|հ|, iipnGp uiiIliGliliG |iGa nIiG i|lipiiiphpmif. pui- 
quipuilpiiG i|iiipuil||i ասաջիքլ G v̂uGp: Op|iGuil|' GphuiGhp|) iIiuii|iG. 
|iihp> till qliii n> մի qhpiIiiiGuigm չհմ rmiGi||iii|li|, np nphiiiGli(i|i 
riuiGi|hii| puipItGiiiGiipfiG шрш|[ш1|р||шЛ ||iGhp. li |iG՝piiiG է| lpnpinl| 
||iG|i |uilpiilpiiG riinlpimbiliiilpiiGnipjuiG lilipdiiiilp pii|np շ|ւջաքաււաց m 
piiiquipiiilpiiG iiiGAuiGg կու|մից, ii|iliGm|G է' ui|q ^p^uirniijuignipmiGG 
III pшqшpшկшGnlթlՈlGG ոււ)ցւ|ած hG iin ph pniG qqiiigiImGp|i inh- 
ոակի, iiiji |ոկ Gpiii i|iimiGqiiii|n|i suii|miquiGgtupjiiiG qhil, uiniii^|iG 
nbpp)iG՝ uiiq NUi(|miqiiiGgi|iii5  qqiiigiImGp|i iiiGfiind li iiiilnpiii|)i iiip- 
UMiininjinnipuiiG,- iiiiiiiiihq հկ1ւք |iGpGh|iii illiq N|iniipfiGp: Пр ԳՒցւմա- 
G|nujniil nphuiGhpp Niiii|uiiqiiifig բաւ^ակաճին ItG, np qlipdiiiGndpiiG 
iMimidnpii|iG, .qhpdiiiGiidpiiG uipjuiGp i|di|iiip I. (li llpկшp duidniGiid| 
Mdi(uip է |իք;|ւ|ու) q|in|ii GiiiGli| «гПр1|Ш|||» plilpnq li if|iuiiG uiiq рш- 
Օակից' |ւք|*4|լ|Ււ1ւ |uimi|iiig|iG, .‘{•piiifiii|iiiig|iG li uiGq||iing|iG hG q|ni|u 
HiuGlii' iiii|lt||i nidliq մի iIuipiiMqmptiiiG filiinliuiGpiiij-, qui iipiipq fini- 
շաւ{ է prii|fiiiiGtii|i pGiiiqqp, npp ii|hiiip է |(ih|, np|iG iqhinp է fihinlih|;

Cinp fiphiiiGhp Gh|iii Npm|Gli'|: l7 i| i|iiGli(ip ւիակհ| iiinniGoGin- 
U>pldi|p|i կււցմից (Giiili IKi|innp|niii|i)»' iiiiiiii|hii է ph|uiq|iimr 

I'fiiiiqqp մի dnqni|pi||i, np|i ահսակբ qliii pnii| m uiGiipii;» է, uiifiii|hu 
lip nii^uiiiipiiiiili՛ ]pG]̂ t|nii(, քւհշաա|.)|ամբ iippt|iiiit է աւ|հ|ի nidhq մի 
ւււաաայու|; <l.phuiGlipp llшկшlG, iiiniiiGg i|iii]qG |iGn ւբւակածի, ամհ- 
Giiiiudfiij, uii(liGiiilpi|NmG Ii iintlifiniiSuipmp nimnmiG hfi, «pfi uijd։! 
"■ ••iptml է (7 i(pniqiiijmil. Gfiinfip IpiipmiiiiGmit hG GMijG|nd| ամհհա- 
փաո npiiiiIitifiGhpiiiiI i||uIiiiGiii| (Gm;G|iid| |uiij, piiiG piiiph-
Giipiimn npiiiiliii(;(;hpnii[), >(1прГ1|п| iqui.'» luimiptiGiiipjiuGGhpl), n|mGp 
'‘■ .loop Gin(imjpm| шг|шп liG G;>uii|ud|li| iqm|liii iiipimnGlip{i,- Пш|и li 
•oMiiij» Ĝn|>fili։| i|(imtd|inG il|i քւաւ|աաի, npG miFin^him puiG n̂iG|։

ll||)t|tf;|||l|n||||ig qutl||||||iuip(;l,p|iq». (I'pu iCp l|in|lM|lll|[ hG. Լթև
'iiiiG l,n, |iil| iiiifiiijbii. |i(i îi|hii 1Ւաււակաքւ l|miii|inip(MiGG t. |ip
f"|ui(Mtn[(;|.p(; npiqfiu մի կաւորաթյուհ, npp diiii(iiiGiid( niG|i

hpfilpliiiGjig ч|,-, iiiiii|iGpG poin «|iG;-piiiG nGiiipmi|iip է qiuGqnM|» 
G|iit(iiiii)piiii|>|i II ւոածա||ւ, ամ |iM|(i|) i|pm (մւկած I. l7 i|pmipiM|i imipn-

251.
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quifl, рп|пр ս||ս։ննհ|աւ| ПшПрЬрЛ, npnfip Пш |ip մհջ Ipuqilniil է uijq 
umpnquiji) Пшашр, ГшгмЦ1 է նստհ|ւս npLuiGhpli հհտ, ինտււ|հս 1ւ ոաս- 
Ghp|i, npujhn imJl,p|) »1հծ խսւտա։ Ս upujpuipmil unIhGmnmmn||i 1ւ 
unthG սւքաո| uiG uiIpnG qnfi^nGGI(p|); U'jG, |iG;» ui)\iop b'i|pnupiijiiiil 
«uiqq» է կոտփա! Ա |ipujlpiiGnuJ տւ|հ|ի շատ Г08 facta է, puiG nata 
(GmjG|ui!| hpphilG uijG uimnliGuiG է GiIuiGi|tmI res ficta 0t picta np 
ppuiGp nh2iniup|unlp [iiuinGnnf hu-), рп|мр ijhujphpiinF |iG -̂np qnjiu- 
ilnpilnq, ջսւՈհւ, nh^inmpjunlp inh?|ui2uipdi|mi t, uiiniGliliG i|h!i
HN Tunimui, էւ mp iIGiug tiijGuj|ni|։ \\\\ авге perennius, 1»Gnu|1ui|iG Gphui 
inliuuil|G է. uiji] «uiqqhpjiG» рп[пр nhu|phpniil |im( l||l»Ghp ճշտսւ- 
iipunnphG qqni2mGui| inilhGuijG umipq|m|(i iIpguiI|gnippuG|ig ni PP2֊ 
Guidmpjn։G|ig: Пр fiphuiGhpp, hpli mqhGui]hG՝ Ipml hph GpuiGg Pmip- 
IpwTiphliG qpuiG, ւ1ի pinG, npG, ))G;>U|h\i hpljim! Է, fmilpmihiluilpiiGGhpG 
liG m qm il-, lupqhG uqdil Цшрпп էին Ьф ш ириф  ւիսս qhpiulj2nmp- 
imG, GniiG|uil| puinujg|inphG in|ipuiu{hmmp|niG niGhGui|, Пшишипп է. 
np GpuiGp qpuiG >hG հհսաո1ւոոււ1 Ij qui չեն бртдрппГ GnijGu|hu 
Гшпппипп h: U m n jd il GpuiGp, pGi)rmilpiinuil{p, l7i|pmtptq?>id Ipndh- 
Gmil hG li guiGlptiGmil, GmjG)uil| npii2 u|Gt)hphiinipjimIp, np gilpnip 
GhpddijhG bilpnupujli Ipiqiljig, GpuiGp бтрипЦ! hG i|hp2uiu|hii ilji 
inh?) nunnnunnmG, opliGuiljuiG, Гиирдфиб |))Gh|niG li pn^i{np IpuiGpliG, 
«rHm|h]iduilpiiG nphuqliG» ilhpp i)Gh(mG-, li, liG> jumip, Гипр1рт(пр է 
nnuiqpm pjniG  quipftGhj uijq ձquuIuIGG ni fmilpiiiIliG (np, phpliu, Gnii- 
Gjiiili nphuilpiiG pGuiqqGhp|i ւ1հ!|մացում է lupinuirmipnimF) li pGrpii- 
ոաջ qGuii i]puiG, )iGn|i ГшиИир rmn(uiGuipui|) oqimulpup li uipquipui֊ 
g|) l||))Ghp nuilpmihilmlpiiG GqGqiuGGhp)iG hphpt'9 qmpu i|nGqh|p: QG- 
ր]տոսւջ qGui| ու]ջ qqni2TupjimIp, |iimpmpjujdp. dnuum(npuiu{hii uqG- 
iijhii, |iGMi|hii uiGq|)niilpiiG uiqGi|iiiljuiGnippnGG է uiGiuiI: U.l|Ghpli է, 
np ujdhGmfinniui||iG Gnp qhpduiGinlpuGnipjuiG տւ|հ|ի mdhq Ii uipi]hG 
im(h|)i u||iGq քաւաոփււծ in)m|h|ip l|lpiipnquiGuq|iG GpuiGg Ghin lpuu|- 
ilh|, opjiGuili' ppuiGqhppnipqjuiG iiiqGi|ujinnrnt|)l| iiupiiG. շսոո Ipnplh- 
pm| Hhinuippplip t{|)iGh|i iiihtiGh|, ph GpuiiIuijiluiG m hGpuifilphiiG diu- 
nuiGqiulpiiG uipi|huinliG,- bplpniih ilhy t| քփշյտւ iIuipqG uijiiop qui- 
innljuiG h,- »l։nq|i li ninilphpmppiiG fmiGGui|ip ni Guilu li սւոսւջ մի 
p}is il|nnp III 'himnlnpnipjniG, nph iipiilpiiuG uiiGuihi| pun(uilpuG շատ 
է qquigijniil, Nhp iIliuiGiu, Ntp upmm|uimm||i: Բայց uijumhq upiun- 
2iij(iG ui]G է, np hii pGiifiunnhil jul qijuipp qhpduiGuiiIn|mpjmGLi li 
nm(iq|uiun|np (lump. q|i hii uipqhG qlnq^rml hd \n\ |m pj |uGqp|iG, 
« hi(pnupiilpiiG |iiGqp|։G», }iGsiqhii uijG hii hil rmiiilpuGmit, ԵՓասյսւյի 

(jpUi իշյսոււ Gnp lpiiummj|i pm5 duiGp:

252.
apuiG p  uiiIhGliliG ւ|փւ1աու|աւյսւկսւն nuiumii ;>hG՝ uijn uiGq||uiigli- 

Ghpp, PhlpiGp G2UiGuilpniI L Bш pձակում i|i|i||uim|mijuilpuG ilmp|i 
i|pui pGiinuiGpuiuihn. -nppup. - iin d p  li Lnpp' «ւ|փւ1սւոՓտ» հասկսւ- 
gnipjuiG iimnpuignni li iiipdhph հփոցհցամ' unlhi|i pmG ւփ ողջ Пшр- 

iniiumljuil|ni|: Ը Օ ւո և մ  "'"P l'
i npfi hp, m il il4Hil>(i Ch|||>fiqL> հսւմարձսւկւ|եց uiiih| «j0 me prise 
LOCke'^V u i r . q | l m i - i ։ h | i i i i i f i l > l | U i l i i i i f i  ui;lmii|irmiu|nijuinib։i<։ 'ibil iquij-
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pmpnn? •lliqh|fl m Շ»ւս|հքւքւտուՒ.ււլւ (Գւո|31փ flint)) ւ1|ոււրտհ էիք;. iinr| 
l.plini р;»П)ш։։п1|шП liiip։iiifi-finif;(ii։i|if;l.pii ւիի||ii)m|mniupM)jfi ilfij՝, )t- 
pnfip тпи|Г;Л||(|-тпм|Г;а||(; aqitiTiiii l.|ifi (^lipiiiiifimlpufi nqni niiil|iiii||ip 
plihnfilip|)fi It рП||ш1||(|‘ iiin)upi|uip էիք; սիւ!ւտքյ<յ քւտք;ւ)1ւԱ|, |ւՈտԱ|1ւււ լոկ 

1ււլրւււ.4էքւ)ւ|)ն li(i iiiOuipipiip ||ifiniu;- IKifi, |i(î  pmquilpiiinii! li ււի-̂ ա 
puinuilpiijllq է tKriqii'iiiimif, iiin) p)m|nilpiifi!tfi |um| q|imh[i imO 1|իստ- 
i|lipiiiiiiufi(i ni fiiiliiDnpp' սւհՈսւո' ;՝)|трiiipnifi Umpjuiijp, ոլւ ւ|տ|ււՆւււ! 
b.p կppի fttiiihii5 nn)pjmnGhp|i filjpp)) |.>inpqftli|, |i(i՝p (im q)nnlip tiGpO 
|ip tIuMi))G, iiijii|iGpG՝ i'G՝p pulguiկш}Ոlմ l.p Uuip|iiM||i ւէհջ' iFinp|) 
|)iilpiilpuG nidC Լ, iFimnijnp nuipiiqp|i |uilpiilpiiG խորությունp, Ipiipd' 
i|i|i||iimi|ununpjMiGp; - Հ.ullnկluG;՝llll|տG է տււլււ||տ|ւ it|i »̂ )|)|i||uim|iMi- 
jiiilpiiG fiiuifujp, ii|) uiiG |uuinnpl<G կտււչոււ1 է pp|imnt)-
GI<mpjmG|ig. uijG i|hpf|)G|ui lun «piiiptijuilpnGuiqmiF» li iIuipqlpii)Gui- 
gniif pm^iIiiiG կարիթն ունի; U.Gq||mi(||i(i, ||iGli|ni| ui(|h||) iI)miii|, 
qquigudpiiG, կււււ1յ>էււ| mdhq li 1|րու||ւտ, piiiG qlipiFuiGuig|)G՝ fihGg uiiq 
upuin(iiiinni|, npu|hii iiijq hpljmiifig uii|li||) gni6p pGiiii|nptupmiG, Giiili 
nii|li||i piiipliii|ui )̂M է, pitiG qlipn'iiiGuiqliG. Gui ավԼ|ի կարիթ niG|i 
ppliiiinMniiMipjiiiG: U.niiii|h| Gmpp nniGqhp|i ftuiiiuip նույն|տ1| iiijq 
niGqilnidpiiG p|)|mmnGlimpiiiiGG է ւ)տոնււււէսւէ|ձո̂ )ւսւն li ւււ|կոքւո|տ- 
i|iG 2i|uiimnipiiiiG |iiilpulpiiG iuGq||milp(iG հոտ կսրււծ, որոնց t|ln{ injq 
llpiiGp i(|uiiGqiiMFimG fi|iiIGnii|npuiiqliU npii|tiu pni(hmt|i<>ng է oqinui- 
qnp6i|nii{,- սւյոինրն' npu|bii nn|l<||i Gnipp it|) pmjG uii|ti||i 1|ոււ|իտի 
qliiF. սո|հ|ի Gnipp pmGuii|npimi|i, fi|)pim||t, կոս||ւտ Ժո)|ու|ու|ււ|ն1ւրի 
ilnin uipi|hG iiiniiicpGpiiig է, ix^loGMiiiifi uuiiGni) ii|i iiiinn|i(inifi; U.G- 
qpilnulpiiG p|ipinnipjniGG m num'IpnlpiiG |p;pnipjniG[) pp|iinnnGGuilpiiG 
i|!niui;>uip(JmpiniGGhp|i |tiqi|ni( li iiii)iippGl<p|i in iiuii|ifniiiipqm|.>iuiG 
iI|i>Migni( qliii iFIniiGqiiiifiiiiG inmGh||mpliG ձււրւււ|ոււ1 է, ււււ|1ւ|ի (ilnin' 

ւ̂ոծ1|ւ|ոււ1 է li i|tipiii|iiFiiiinnun|npi|mli. Ii q|iGliiFii|Gli[i|i in gm|iiiil|img- 
Gli|i|i uijq tiiGiiiiiniG|) քտււէսւր, npp ii|) ()uit(niGuil| lihpnquilpiiGnipiniG 
un|i|hgnipuiiilp, |nil| i|hppiiMi|liti ւ|սւր(')յւււ| ո|ու|հււ «ilipIpnpjiiiG piu- 
Gnilj» pnipnjiiiu|liii |iinGNiu|ni i|iiip<tnip(niGGIip h uiGniil, ninpn;^|imip- 
ilniG 2i|iiia(piipiniGG |ipnp lpii|mi| է «iFnipi|um|ipnipiiiiG» քւսւո*1ո(սւ- 
umipuip [MiiprkpiiiqniiG i|pnlm|imil ||iGli|, np|iG Gui ի i||)fiuil||i է հսւս- 
Gtij iipiiiG |p|n| lpiipli||i է rmiiimrtiiiiGli|; I'npg ինշ>ր ւ|իրտւ)որուiF է 
նտւնյուկ uiiFliGunFmpi|ii)iilip n)fiq||nngni iFli/ GpmGmiF hpuicbininp- 
iinf; piiigiiilptiinipiniGG է' i)in|miiplipiiilpiiG (li iiinniGg i|in|nmph|mi- 
IpnG) |nFiiiinnni| ււաւոծ. Gpin iinqm li Gpiii iFiiipiFG|i ^mpcimiFGlipniiF 
ւոսէկտ ni npiip Iniiipiin Îpn, fiimG|nil| տւոկտի in iipnp|i, «bpindp^- 
oimppiiG» AqnnniF qninipjniG ;>niG|i; l.nbp, pG Gni ին ո̂)1ւո է |nininiil, 
Giinlip, pli |iG>ii|lni GG բայ|ում nnFGGni()Gi|Gg|il| ունպւոհինհրր,- ուշ- 
|и|прГ||| արիշ ո> ո՚ի GpljpiniF nii|G||i njipniG nii|inG|)l|Ghp ու lpnpniii|- 
GGp ÎpnG,- i|Gppuni|Gii' |iiGp, pG |iG4i|G~ii GG GpniGp GpqniiF: f'nijg 

;>nn|nnqniGg շոոո pinG GiF npnrnn(;̂ >iniF....

253.

Գոյութոոն inGGG (ւշմու|ււուո|.)յւոնն1ւր, n|iiiGp |ւու|տցւունո |iGi|inG- 
<|imF GG iF|)̂ nil| q|ni|iiGGp|i l|in|iF|)g, nptn|liGmli |p|n| rnniFnnipinrnnn-
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|uuiGiuif hG qpuiGg, qnjinpjntG niGliG (bitmpwimpjniGGhp, npnGp 
it)uniG il|ifinl| ifinp1ip|i П1111Тnip qpiin|Mupmi(i li qmjpuilpi|i\ աժ m- 
GI.G.- այս pt.plin mfiuifi qpiin|j|iG 1,11 pui|m|nul liimnlpuu|l,w uijuop, 
Ьрр iHibuipqii, puijg if|i?tul| uiGq||uiig|iGlipji։- fi|ipM rbmpi||iG)iG, 9.nG 

Utmmuipm  ̂ ^^ppbpp U։։|liGul.p|iG,- it|nnpG ulpimil է qh-
puilpn iup im G  ЛЬпр pGplij t«i|pmt|uiIpiiG (iui îul||i ii|iv>|ifi ^hpinhpnuf! 
Uqnpiipli, ա| IpuqliGuip fiuippiulpuTiJi muil| i)Gl<| iiijG piuG|i oquitiilpu- 
pm piniGp, np այրյպիսի ишрКрр 1) mumGuilpm|iipmu|hu ui|ipuiu|h- 
innipiuiG I.G fiiu 11G111 il: irnpipm pjm G l|||)Ghp fiUig puipftpuilpnpq li 
l|mipuiGg p n p n j ifmphp|iG pmqifuip|u| ijmpp pGtjfiuiGnip փատո1.|ւլ։ 
puiguifuiiiiMt.pu, fiunl iiipl.pn li l.qp\ulpiigm|.)։mGGbp|i մհջ |ււց1|Ւ.|ո։ Пш- 
iJmp umuiG։Uimu|liii fiiinim lpnpMi|.- Gpuifip 1111|lt||i ^nim, npii|Gu piu- 
ginnmpjmGGl,p, ul|qp|ig lil.p «IpuGufiGLp|o> limGi|l.u| un?hGli|iG է| 
G։ipummm|np ijl.puipl.pifmGp m u GI.G: ' l.lipoiuu|tiii GpuiGp im|h||i j»unn 
pmG mGl.G mGlijm, pmG |nl( (։i։iGm՝b|p- tuiG !.' Gu p puiG |ին*1ւ|, ։̂M P 
|mhG С ? ш С ш 1|1<|, Gnp mptJl.pGGp Gևցկա յա ցն\»\: 4 |։mhGui|n։ U Ipu- 
pmpnGmpw n11̂ l։ uiGipnGqp plipliu 1111(l*||i lil.i) 1;, Gmli iin|l.||i liifnu- 
>| up. P l։ «̂ GG. li In') 1111111̂ 111 ui p ի Ipiipnqmgnqp' uipiupnqp,
pliplm  iiMi|iiip|iu?) L mGqlim ||iGb|,- ոինչ1)1ւո ատս կայժից rl-wipi||> 
GJiGJi 1 ut« 11 и I i t| I q|nnmlpiiG rMujmGMiqnp6m|.)niiGGhp|iG npM̂ iul||) ժ|ւ GG- 
TjnipmiG, MipmpmiG li putG inn tip pmpl<|ni|(impmiG, IpupG*' |։G՝-np 
rnGqijuiilpiiGnipimG iTjiqnigh GnnG|ml| oqGnui I.:- Ի ։|1՜փջո Nii|l.inp է 
:inti iiifiui|, мр iiir«q||iinn|iGGpG mpi|l.(i n)i tnGqmil |ipl.Gg |unpmGl| ii|i- 
yuilpnpnuiip  l i I {pnupi 11 p I iG nmp|i p G ւ | П1 ՛ 1G* m p uiGIpimG upiim(iuin l*G 

мւ>G. jiflv ^<i)unImGmlpiil||ui q iinpuifimpGlip» Ipml «inuiuGniph- 
pspij i] uipj՛. q nnpin|mipG lip» Ipnii Giui(i111111 « '|»piuG njuiilpuG qmipu- 
-1м»ւpGT.]»» I.G IpiMjnni՝ ։ui4u||mmj այն, }iG;֊|j t|l«։I |impuiqmjG Gnt]- 
’ i'iiGpmJ արց։ի (■ 11111) qt.piIiiiGuilpnG nq|iG-, uiGqj(ntilpuG buiquiuG I;p, 
luiquiliij Ipimlpnft  ̂tpi 1: pi։։G : 1 )i 11 in]iG I»pf« им»] qiiii|Uii|mipGhp|i |nl|
՝p.mi||il|Gl.pG ih ql.punmiGGI.pG Mi, (iuili ijpmGg |iui|niqnnG. q|iGi|npGl՜.- 
pp li, qunjiip, fi 11111 in 111 и p in 111 li 11 GpiuGg աոաջին li mnliGuifi|uIGiulpuG 
qnfip. p 111Г; (ւ [ ւ հ՛հ c J11111111 f ւ* 1111 p 111111 r ւ q ini] mijmipG l.p|i>> Gqni|uii| iiiGqjJuu- 
iIm p u j -h i i i GIvj г т е francaise*0 -fi ի <|1.р?п hhGujI.u ?p)ilpiignn| m i»pu- 

pl.q, tip Gpin iimnifii|l.rjlipiipt) li iiuiiuGnipl.pnpq Mwiptipp, l|pphp|i Gpm 
limpniGI| fiiilp, Gpm liGmpmql.m iikjGi| 111կ 111 fi 1 np> 1 n 1GG uiliiop ^Пшфм- 
111111 pi 11 I.G li|i;i|mii: UmlpniG П тр 1р1п|мр l. upmnnmlpuGnpl.G (ipiim- 
|,| U1 mill ppiii i;»|h| uimmnGl.pnt| lpim.՝l.| li unG upinumpuGh| ml|G- 
‘p'uippj.q m .iilpi l.plinpi iiuG|ig. l.i|pimpulpuG POblese-G՝ qquigi!inG p|i, 

f,in;m!i|i ptnppl.p|i noblese-G, Ipiipli pum p nmGIpiigim՝) pmpop |пГнш- 
i| Ртицппо Л>ր 111G иI»inձI» дмр.Х; ni qiiiimG G, J.iJpimpiilpiiG gnl.R- 

r . ; , ֊ r) i.h ' miG 11111111111 ip qiiiq fi.i|nnpG l.p|i 11ц i.pbi mlpuGmp.miG p 

q ; ի ա ; |i:-

2 5 4 .

П.нЫ  h| t| 1<м .lifiinG ii|imiG‘ I/ij pmipu i|* muGGuirniqlmp li ипП.- 

G m fiiilpl ,„n lip Iiilpn • 111| Gmnm.|HHpG I. li pmpripmqmjG .|U|pn-
np pu iiq  и ւ l.u ւ p I. 11114 «G'm;iul||i :|>pmGu|.mG» lpnpmpiiGm| qm(.l.|: 

l , . ( npnirilpuG hi и I. G pmG՝ IpiipmpiiG m ti I. pm| pm pG։|l.|,-qmgl. qn-
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mipmiG niG|i i|mppiup)n| մի рш П т1|, npnni nuG lpu ni \mi|pm։i L, 
pGq npnni phplm unipi||il|, npnGp imil.'iiiimiinip nmpi.p|i ւիաւ d.G 
Ipiifiqfiiiift, ituiumiip' (iuHpmnmqpmupinniGGp, limmiGGp, (i|n| inGi]G l.p, 
itinuiiiiip4 pGpMiigniftGl.p li uiplil.iimmlpuGnicpImMl.p, unGti||m|ip, mil 
upuinijախն npnipjniGG ււսփպամ է puipGi|l.|: ll՝|i pmG unq pn|np|i 
fiiiiiMiip pfi111i 111Г!111p h. GpuiGp 11։11111Г f, 1.j111 11м1111n11i GG ц l.iinl|pmmm-
I||||G bourgeois-l՛ iTn|l.qHn|iiinipinpjiiiG li »1*|(Н|1мП ;>HMpiM|pmmmp-
iiufi -It H I 1. iiiiiiop աոաջին՛ ւպանամ u|i fi|nimpiiirpn& ш կոպ
տացած M ՝ 1111 ՛ f 111111 * I I; pun|ui| տտ||ա,-ւան՜ i|l.psl.pti, Վիկապւ Հւուզոփ 
ruui|ui|ilpiii[npnipiinn ժամանակ rnGfinnuMpiippuG li միաժաման՛ակ 
lifipGmPijmicpimG իււկական մի |upui|<iriuifi umppGg: Mbpjn մի pmG 1;| 
Ipup, мр GpmGg Inuiiiup pGi|GmGmp 1:. finqlmp qGpiImGuMpiiGmgnni|ig 
iipn îniipiifii|li|nt քկաուպի Ipmfpp-li црш un|l.||i քկաւշւպի uiGIpnpn- 
tpupmiTJp: ГЧ.р1ш այժմ iiinp|i ниц «bpitif;ոիաւա։S, npp հան finnh- 
ml.iimpmiG 3 >puiGu]nu է, Օոպնն՚հաաl.pG iuppl.G mi|l.||i h iniiiGp li 
mii|h||i muiGni itiiipi) է i|iupfth|, pmG l<ppli|irjl. <l-hpiiuiG|itiiiniii է 1պհ|. 
Է| ։՝|unuhGp Հաւն՛ p|i|u Հայնհի մասին՛, upG mpql.G ւխպուց Փւպժպի 
Gmpp li խստապահանջ pGuiphpqniG l.p|i ս՜իս in uipiinG մնջ h 
կամ ՀՒպն|ի, npG ini(1 if |i qtiiiu Թ՝1.Ոի,- unu|iGpG՝ uiiqpiiq պատմա- 
pmGGhp|ig աոաջինի,- qplipli pnG ս.կւպ ական՛ uiqqhgiHpiniG I: qnpfi 
i|GiniF: Իււկ ին՝ i|l.pmpl.pnni Լ 11ի|ապպ 'LmqGI,p|iG՝ шири .^puiG- 
ււիական GpuiilnnmpuiiGG |iG\՝piuG ;iiiui inti)np|t 1|I.pi11ijl.| pmn de lame 
moderne s l-|i lipiulpnG պահանջն 1ցփ, unGpiuG uu|G||i «lp|iiiqGI>ping- 
t|ի», սա lpuplq|i Լ l|iuG|iiiiiinliidi|,- uiiG այժմ uipql.G pun|iiilpuGui- 
4՝т ф  անա՜ս l: qui: UqGmmiil.G iiiiG|ii|, l.pl.p pmG lpu,np i լ I. n li u ш тор  
l.| •<t>puiGu|iiui||iGlipp Ipiipnq l.fi gmig iiuii| liiipnpinm |>i in li p, npii|L n ի- 
I'GGg dшиluGqnipiniGG in riunnl|nipiniG|i li npii|l<u էոիապտփ fiiuG- 
4 ,*u| I'pbGg հին մշակութային ql.puiqiiiG(|iu|>jmG iuGlpipGd.||i ն՚ջանլւ՝ 
հակասակ ամենայն կամա թե inlpiinin qt.piiinGinlpnGinpdniG li lim- 
Г * ։ 1111 ։ |ււաժամւոժացման. աոաջին lihpp|t(i՝ iiipin|uinnulpnG l|pphp}i m- 
Guil|nipiniGp, «ձհի» Gi||ipi|iu«')nipMuG ունակության^, |iĜ |i (iiiniuip, 
Guiqiiipiiii|np nip|nGl.p|i l|in|p|iG, Cart pour Tart ւպւտահսւյսւաթյունն է 
Pmp|iGi|h|.- tqilip finipnnpiniSiակ ջւպսսն՚ակ .'1>pniGu|uujiuif in11) puiGp 
.4 ՛ pmpmlpml,| Ij ^nipniGiul|, «i|inppinu*innfimipunC;» ПшПt|liiii fiiup- 
quiGp|i pGnp(i|n|, qpiulpiiGiiipnuG մեջ կամ1ցւային hpimbmmpimG 
U|Gu մ|ւ pmG I. fifi nipnn| up i| inpn pl< |, np|i մնացււպ l/i|pnupujnni 
սսփպւ|սւծ l.u iKiinpl.p: bplipnp'ip, K.*;|« .1.puiGu|uug|.GGpp կա-
|"H| ։«f; f>|uiGI.| I /11 p ո 11 p I li 11 i|pm |ipl.Gr| (jl.pmquHiqmpuiiGp, GpmGq G|<G 
I'liiqiimlpnpMiiGli putրոյագիտական ս^ակուipG I:, np|i М,прП|м| pGt|- 
f4nGmp niniimiip GiiuG|m(| pl.ppim|iG i|inpp romanders U պատահական 
bouievardiers de Paris 42 մոտ աւհպխփ 1 т М11Г тПш1риП qquimiGnip-
!"|fi m П11ուIոppրpinu|ifinip>pnG Gii qiiiGiniF, np|i մաս|ւհ, op|iGnM|, ‘ Mip- 
l"iiG)iiiijinu UN 1111 q ini| I и 111111 p (I. I miiiiiii/) Gu'iiiG npiid|GGp|i փաււտա- 
(|l՛ pmgml|Miimpim(i iImu|iG) miiGI.G. 'M.piim(;mq|i(;l.p|iG ւլpin limiimp 
l’iiipnimq|immGmG m;|ummmfip|i մի pmG|i limpiiiipmitiu^i է npiMpu- 

Ա|'1' limiimp, |ւՀ;̂ n|l.u inui|l.q, .1 ipmGu|miG |ipl.G ՝|i |nGmili|. Gm, 
’"I ql<piimGmr||iGl,p|iG «Giii|m|» l|lpi՝|i hi |i| iipiimlimiim(, GpmGq lim- 
4 "ip pl.|iinpimG|iq qm|p lpimpp|i: (I IpiqKn limlpinipnipimG in VOlUptate 
psychologica4՝ ql.piimGmlptili niGilinpiniipiiiiG li m(Hilii|iiipim(i, up
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q I• plTIиГ«n il| iiif! n u iu u ip ii ilp u lp u G  lqm G p|i ГипСЛp iii|| in ip jin G  Ո1,տ miII,G- 
Կ M 'liM i u iq q iu liq u ilim f;  l|iiiu ,|i Why r ! li m|im|1,u pGp jup u iup - 

un in ( i! i| i| i un i) u iu u p i ip l(r||i |m iIp11Ip>if; j;m f;n|itiilpnf; f ih um ippppum |i-

p n ip u u G  It ( if iu ip u iq ju m n p n n fi u iu l.G u ihw m np Im b  i i ip in i i i f i in i i i in ip iщП 
Ipi ipn t] Է. П111 ո 111 p 11 |էլ Հ Ա կ փ  f* lti|p , им») (;՝>иИ;им|пр G ւււիւ m l p iip un  ւ|է« in 
mi f iu i|m u q m 4-»uilj l iu ip q p ։ npp G inuppl.i«(iunG u il.nupu| uiGpui։[ fip  l.*i|- 

pn u p in n i| , l« * I p I in p I il p 11(; finqm  puiqWmt>|i| ц in;՝-T*p|i u|iv>m|, np ii|hu tin i| 
Gn p n  f i lii im i|u m iq  li f iu iiin G m p l.p m p -  l.p lpn  uhpm Gq liiup lpu t|up  l. ij iu ij  

GptnG d|i l|l.pu| G u iu G l ijm  fimWuip, |ոււ>հ|ու liim tu ip  unG սա1ւ1|ծւիււծ- 
G l.p jig  n|i l.p lp m ip , np um iGpnut ու q in ii i|» in i l.jiG GpuiG՝ uni] rpupn 111- 
G m lipu ip  l.ii||ilpnppuG |iG  li fiu ippm lp iiG  l.p|i WmpijmG, npp 'bp iuG -
u|ui i|li|io|iG и’ In'։ finq l.pm GG l.p-): 4 l.p u iq m G iim p iiu G  qhn  tippnpi) |i- 
pm i|n iG p  I I q n m ip n u G  n։G|i. •*]>p11 if;11|шк||if; 1.p|i t .n ip iu iG  il l iy  tup 11111}i
m Հււա փ ււի l {)• ImIլ քււսօու]ւ|տծ u|i lin n iM n ip n ip im G  ե u in lp ii, npp 
GpinGq P iG u ip im |np iupunG  I. in in ||n i շա տ  pu iG lip  fiiu u lp u G iiij li կոչում 
1. uiGh| n ip |n  puiGGp, nptiGp iuGq||m iii|iG  hpp l.p  s|i funutpuGui. GpinGg 
11 p 11 p p li p it I p 111 p i| liii|| i -֊և it ip in  i( q 111 p Г« 1111 li (ipm(.|ig շա ո  h lp iq  |um nGp- 
i|u ։i։pp , n p m il d iiiW iuG iu l| tun d in u u if; iu l|  u|pu i|iuGuu i|u ilpuG  li ||iqm - 
p|im lpuG u ip iinG G  I. I.n qu i||iu , GpinGg um pim n|ih| |i (iin iu|iu iu t)iG  qnp- 
p n ip u u G  I» I in՛» прпПприГ! ու il I: qnp2m puu(i|u i li n ip li in qn i pl| fnuu lpu- 
(lii I p u i IG fi 11 p| 1 n i| ii)u ilp u G n ip n u G | i( i ու u in I p 111| i up i n i fi n t p  )tu GI19,— (ւսւշա- 
l||i l i lq i q l .p d u iG  ա կա ն  li| ii| iuG ip iip in iG )i(|, np|i M iu |iu iq iuG g q iu pqu ig - 
uniG  q l i i i  (n ilp u if i l i l . p  սհծ i| ( im iilp u G n ip n m ip  u ip jn iG  nt hp lpup , m - 
q u id  հմ ո 11111 [X «ոհծ p u iip u p in lp i iG n ip in if ;  p» G^uiG mlp|hfj (G u iuu ia iinG  
։| in iuG q im |np  W|i pd^ lp iipuuG , npG |t(in iiiu| iiphpfi in ո է uupuuh| in 
iiu p u u lq , iiu ilp u iG  u in im d n  in 1111111 n ((<fi ոչ lin iu u i|-): Դ հ ո  n il։Jn  h| 
*i>puiG u j iu n n u i pupnG m W m j m pG ipun  m onnim | HG i| hpni p Ьр»| in it mjG 
П11 iq i| i i iq in i in  in G u iq i|n ii| li ii|  p 11111uip iup i|m ) um p iilpuGp, npnGp Ghp- 
p n iu in  M iii|m iqu iG g  liu ip n iu m  i *fi' |»G՝-np linnp l.G u iii| ip u ilpuG m p։u ։G  
li l ip  p u ii| u ip u ip n n i q inG li|m  Ппипир li q |»՝nl.fi Հ֊ոոn|ni|i lil.p  ^ u ipu ii|p , 
• lu ipun|| i u lip  Հ ւա ս |սփ  u|ip li|,- ftGnui ii|ipl»pl|puilpnGGIip|iG, «ptup|i 
lii|pnup ii( i| iG l.p | iG » :֊ ‘l.p iuG g  П ш иш р I. |ip lip u id^ m n ip in iG p  qpl*| 
ql.G, in jq  i|b p f| ‘G fiu iG liu ip p , npp n|i Gnp q lii| li( ilp up }n iG  111 fipu iupu ip  
I. u i l iu h j , -  npp L p iu d ^ in n ip p i iG  ilb p  u'|i upm num  Հ ա ր ա վ  է fim.un- 

G in p t. pb |:

255.

n i.pnm G iu lpuG  հրւա)շաուրււււն fimGi|liii| hu Пшр1| hiJ fiiuduipn id 
npm  qq iupun lnpm p in iG  upuGiuGpli|; l/p l. tip li t. lil.ljp  n|ipnt it L 
pim ‘|G ո 11 (i 1111 ■ 11, |iG-ii|hn l.n l.ii u|ipmu՝ iipuil.ii, um n4P"fld iuG  dl.b 
,,м|рпп՝ ։։iii!.Gu inm iui|npn id ni muhrimqqimMilpuGmu, npii|hu uipli|i 
11, f I г 11 n 11111 I |in I p 1111G li n ip li ո I (11 ո с» 11 ifi շ֊ <11 ։| 111 n in p> I ո։ G, up m .iplrnn է
I.Gi.GIv Iiiu iG m J.GpG |ipl.G li։m |սւտ տ ց ՚Պ  qn im p im G  i|pu i,- шири m ir|- 
111111111 4 li ո I p t| p Iim |npl.|m  l: i|mpp-|»^: <|q»n;uiGui| q l.piTnifl nilpnf. h-

,и,м1Гит .р !п .(;|н |, |.iuR-|h чмО. Ф г т < | « <i|im 
f;n ili i| i ՝ i i i i| f in i i i  I. (JiiiIi f ip n i iim iii|yni|.MMi(i|t: 11.ս |"||"Փ  fi»i|mn|iii!|ifiL>
„ч pi. pnm ftinqiiuin, UII| |4 ini հ'աւ|ւււտի, ii|l.inp I., l.pli 1.|ոււ.|ւաւ Ւ. 
|,|мм,).'.шп1рип(; iinipiiquifi, Rn.li 1.|,ш<1н1,ш|нш1; ա<11Ա-
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intuqpi|հ|ու tfinu|tG hpuiqji, in П|мц ւււ1|ւււՕh|iniif ii|l.inp է iim|I«||i 
|ii мри I fi կ, til t| Г.| |i Piqnp, pliplni tin| l.| ի мир It |iinpfipi)iin|np if |i hpuidp*- 
umipjiuG Пiu|nl«pqp fif*̂ |i, qhpql.piiuiGiiilpuli l.punbumipjuiG, npp ՝|i 
iftiipli, s|i qlii|(i|i, n|i i)dqniG|i Ipuupuuu, fili îiniii}i li ir|iflipl|ptn-
11IIift lpm(ip|i upiMbiunnipjuiG iimyli, |iG ՝ ii)I.ii qhpdiuG uilpiiG uidl.GiuiG 
l.punbmmpjmG, qhpl.i|pnupulpuG l.punlMimipiuiG, npG |ip |ipuil|niGp- 
Gl.pp slpipqfilip G in li uiGuiiipiiin|i rfuut uuMpuiduiinGhp|i uinjdi, np|i lin- 
q|tU fnupmqimn Է inpifini(liCiinfi li q|nn|i inu|pl<| m i|l.qhph| ill.Is), qh- 
i|l.ci|il|, iH.(iml|iiun գիշատիչ qmqiiiGGl.p|i u|iy>li li GpuiGq fnuduip pG-
imuG|։ ||iGli|....  l«u l|lpnpiiqiuGm.i|i uiiGii||ui|i ii|i hpiud^imupiiuG upm ii-
l|l.|itii<lGli|, np|i fiiiiqiliiiqimin lpu|uuipt|iuGpG in if* ||iGl.p, np Gin |>uipni 
li niup|i dmu|iG ini|Ini ււչ|մւչ 4՝|iiiuiGuip li np|i i|punm| |iil| duidiuGiul| 
uim (Junfinf*inl| pl.pliu Gui։|mqG|i' |ip imnli fiiuGi|hu| lpupnin|i ii|l.u 
|iG՝-np puifi iii(<qfif<p, np|iG liG -̂np nulptu umi|hpGl.p m pGpiu? |unG- 
vl.GpGI.p i||ui|nK|iG. if |i nipi| tiinii, np|iG, i|nii|inl.|in|( սհծ ii|i li I. гм | |ig 
fiinil*!ni|4 |iiu iuG i|Ii|iG duipnt|, qpt.ph iiiGliinulpiiGiii||) qiupriuift բարո
յական սի աշխարհի q ու if* l*p p. It npp piin|iulpiiGiij՝uji|i fimi ppf> lpii| 
ni |unpniGI| ||։Gl.p GiiiuG տշարած i|iiu|HinnuilpuGGI<p|i pGt|niGհլու fiui- 
iliup:

256 .

CGnpfi|u| n|M|uiGt|iiiq|iG oiniupmrjdmG, npp iuqquiiGuidn|iulpiiG 
|iih|mqGnpnipimGG է uuipph| t;i|pnupin|i diii|in|nipi|GI.p|i dlls’ ll li qhn 
^uipnifi itilpn if I. ilinrjf; l.|, Miupfi|ti| GiiiiiGimi|l.u Ipnpli nun I* и m uipmqiu- 
al.n puiqiiipuiqhmGlipli, npnGp iiiiuop i]pin oqGnipnudp i|l.ptiinn hG 
li mdliGli|iG չ I.G Ipiuiliiud, np |ipl.Gq npi|l.qpmft իրարիր pindiiiGt«|ni 
pnii|uipiiilpiiGnipiniGp uiG|unmmi|il.||inpl.G lifiiiuG pGi|d|ifdiuG puii|ui- 
|>nilpnfinipinifi Ipupui) I: ||iGh|,- f̂*'npfi|n| այս uidl.G|i m штор n|uiiG- 
qiudmtG iiiGuipimiifiiuiml.||i iiiij piuGl.p|i՝ uiidd suihuGl.|m hG mpi|nid 
Ipuit pdiuGiudnpl.G ու 1յ1.ւ|ծ I.G i| l.piud l.l|G uipuiG i(m d vuiG ւ1|սսհշա- 
Gml| հախանշiuGGhp|i, npnGp գայր I.G տսգիս, np l/iJpnujuiG ուզում 
Լ մխւո|որւքև|: H ill finipiաptniiin*l||i pii|np intj1.1|i |iiприiGl| li pGqqpp- 
I|niG duipi|lpnGr| dinn GpiuGq linqm |iinpfipt)ini|np ui |̂nnnninf*p|i lil.p 
plllll I.UlpilllG lt|l pGufilllGlIlp nqilMIld I p(ilpin') l.l|l.|' G lll|llllllipilinpillll- 
սւհլ niii| fi np fiim liuijpnipjniG p innifi ni| nii||iG li [ipl.Gfj i|mpnin| IpnG- 
)mI.| in npnq km ի I* t| pniipnrpuG. G|miiG |ipl.G<) աոաջին np uiGG lipiu| Ipud 
|jni|HlplluG upnfi l.p)iG, Of i}iG in l|, i4) I. p ո 11>| 11 if* «J ni li 11 ifi III l| I.G (ipinGp
ii]iii’nlpiiGI.| «fi in I pbfi ի pG 11 p|ifi»,- «lump I.G uinl.pG l.p» qtuuG սւ|ույ' 
GpuiGp j ո) I fiiuGquuiiupt.| hi; |ipl.Gp |ipl.f«*i|ui: l.'u (ilpiiin|i niGhii iimG- 
14!1 ո I» iimpi|lpiifi(j, |i(iMi|hii Հւ iiini|ii| l.nG p, Minpl.G, I 'l.pfim| I.Gp, lluil.G- 
Ч'ШР, ֊1. i * it f I p I) 111 -luuGI.G, Oiui|I.GIiiiini l.pp. |.»n i| ինձ sIpiiiiudpliG, t.ph

(iitili 11՝ I < 1.1111 p I) « l.uiqG l.p|iG ui i| l.| iihjGI. ii GpiuGq, np|t iiinGsuipiuidp 
dl.q if ոք ու j * 11 nfi if l.p ni|l.mp I. qpl.fi GpuT и 1.11 n n Ip nf <՛ uiGiip չհասկա- 
Gnqp,. f;iiinf; lpupq|i liniG(iiupfil.p)iG (iiuqi|mi|hn| I. սւրւ(ած ||iGiud |i- 
I'GGp (ipliGq fiinulpuGni|: ITl.q, (ifiinplfI., ini|1.11> րիչ U|l.inp L dn|lipnip- 
J"*G if l.p qp|i iiiiG utGl||ipp nit) if in l|p, npn i| iiudd Ֆրահսիայամ M|i- 
|iiuipi| 4 .iiiqG hp|.G I.G i||itfilli|pin if in npn îinipiiG t|ni if GpiuG|ifi,- այ- 
GniiuiiliGiiii(i|ii| if nnnii ifi dGnid I. i|niiiiiii, up p inn in nG inlpnG pi| nilpiiG-
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ն1.|փ ֆրսւՕւյ)ւակւււն ու  ̂ Ոn iliiiG »ոքս|iTp ,li Ոփ|ւււււ|ո] 'l.uiqniipp uiilh- 
(imfihupmnm 1։ սոՈ,քյԿ։ուՒ.|աւ l|l.|iu|m| ii|umH(mGiiih hG i?|iiImiGg: 
ьршПр jpniip GuipuiqiiiiM liG lipliflp upiilMtif,o(iЬ|ф рп|пр puipamGpGh- 

pn։| Ш |Mnpiu|>)mfiniipm|, (i|HiGiin|iipniii(liii linipinrpmn. l;i|pmipiiG h, 
\Jl"։inGuilpiiG l;i|pMupii(i, npji limjifi GpniGg pniqnuiquiG m fiiii)iininG 
u i p i | i i i | i | m G  1. lilimu, i|l«pli, mlt(isiuii 1- i)liii||i ուֆ, ^'4'
ii|‘ pnjn , m Iiii||i Gnp մի n ijili: llmlpmG in| ljlpiipm|mGnip (ipqp|ni) mp- 
աուքաւյւո1ւ[ uiiG, |։Gnp |mnip)t finp ։i|u՝n(|G'lipli “ 'jn ф приф т-
GKpG \̂ t||i(;uil||) nK|։G nipiiminnmnbi: llm nnq Լ \w\\ uijG, np GpuiGg 

ii|։MG»njG qpnIiG in i|m|.>np|։l|r; |p ։ւոււհօոսւ, np GpniGp jipliGg npn- 
C n iilG lip n id  GnnG n։nliGhpm| 1 |iG q(;nni, niit) ։|lipo|iG ։։1ւծ npiifinq- 
Glipp: РпцпрЬрппП pGt|finni| jipliGg ni^plipG in iiilpiiGfGhpp qpiiilpii- 
GinpunG innpnili,- fimilni;>|iniip(inii}i(i (pnnlpiiGinpiiiifi l|ppmppmtp 
unq ուոուօիւ; mp։|l,nnnnqliinfil.pp,- ո1,ծ linmmn'p (lin}Glnil| qjip тСмц- 
Glip, Пмр||(|‘гп]П1։р, mpi|linm|i rn (|quignmV;l(p)i i?|ifGnpi|GGp in |uuinfi|iN- 
01.p (‘ l.niqOl.jqi npn|liit l.pnid|i;in npiimIpuGinn 1. (ilpup|iNfil.p|iO, np- 
ո|1.ո pniGiiiuinl.ip'i 1։рпп)|1;>т0‘ 1|р140, npn|l.n pOpflniGpimiilin uipi|liii- 
mniql.in' qlipimnnOGbpliG), pninpl.piniG qOm| inqim l է i|iG|i»
и|ршшЯш11Л1|Ь|П1 iln|l.nni(iii(il.p' G;l.u Ч l,|inl|pnmi)|։G՝ 4 .niqGl.p|i ni- 
ո"1,ք1ուո1.ծ nnipniqnnn|i(i-, pninplipiniG ill.h ПшипПшдпрйпцПЬр ijiil.ilji 
n|npunnii, ՕւհււՕուո|Ււո ոո|ու0ւ|սւ1|ի li 0пц1рп|т, է’| ոււ|հ|1։ մհծ Ппцт- 
0 inqnpbnuGlip imipin|npnipunO qn|»«M.|in iM.j», gmgniqpiIniO illip, gin֊ 
giiii|il.qlpjn|iG iiipi(linimni?, рп|пр1.рппО immimGi]fll.p hpl.Og հտՕ(ոս- 
р|'П շոոո in շսոո ւ|հ|ւ-, ք1ումու1| lili^niilinpiql.inGhp, np ոոցուոււ|ւ1ւցՕւււ| 
ihninp inGI.G inn niiG iiiilhGp, |<П;> q iiiip iiilp]iiili 1:, flpniiipn)iinif, npiip- 
iniiiqpinil, iiniiiipiipnii, inpniilnipiiifimpimO li mq|n| q^hp|i |i ծՕհ pp2֊ 
GniuliGlip, nniipi|miGpin| |gi|in<̂  iitfi7)mGn].)|i, innipiii;՝|iinipn|il|)i, Пр1|;>и1- 
i|np}i, ծւոո}), )10р0тПт1ртп11]|| ք 1 ւււՕ ւ| прм|1п1 liiiipq lpiiilp)i SiiiG- 
iinnpniGbp, i(t.p pnipapiiigiiK՝) u||l(p)ii(;l.p, npnfip liiniOpinil li ւոււ1ւ1)ծու- 
qnpt'linpiuiG lili^ iiiGpGipnGnili l.ll liql*! прЫ. пн|П||п|1рпО ւււհմո|, nplih 
lento InIniGnipn,- filifOglip, op|iGuil|, l ‘ ш ррп1||»0 ,- iiin|l.pniiiiiiG ui;՝|iini- 
nnii։|npGl.p, nn|miniiniOpin| JipbOg qpl.pl. IpipbniGniftfilip, ւււՕււփՕո- 
n|niin01.p in )iinin|nipnipGhp pnip))l.p)i մ1.4\ iipiiiin|iii)iiGq)ipGhp in iiiG- 
rniiqOhp nmniOg rnm|niiinipnil|pninpimG in i|niili|p|i. pnpiphpiniG ի 
i(l.pj>n pp|unnnGl.nilpiiG |»inî l՝g յ̂ ո̂ ւցւոււԼ՞՚ււ̂ ւ |hOl.pn| li Gpiii uiiipIi 
pl.puiGpn|ii|niip i|nii|l.pn| (li ipii ii|niii;qmiiiiiiG |ipim|iiin|iiipl.G. pniGq|i 
(ipmOnlig n il pniilnilpiiGui4im|i lniipiiifil| in liGpOnimlmi l.qlij Ն և ոի  
i|il.||nmi|iMMnipniiG ПпиЬпр-), pGMliniGmp iiiiiiliiinp pnipftpiiiqinjG 
limpnlpiiOg' rnnniiqGiipl.G jipl.G i|muif;q|i I.Gpnipliiiq, i|iuinnirihrifipliG 
firpip, puip.^pnipiijiN III pnipfipliG Aqmin| ու1.ււտ1|, iipiiGp lipliGg ipii- 
pj.fi,- |nil| ipn ujJpn|wfi ipiipG I;,- ninnij’I'G iiiGquni «puipfipniqiniG 
ilmpM» liiiiiiliiiinnipiiiiGp ւուււււփււ01.|փ0 ... Г'̂ 'ПМ П*М'։։прм Ф։пд01.р1| 
ql.piiiiiGiiiuli pinpl.lpiniOl.pG 1м»1.Пр lipl.Gg Gl.m |impfimpM pi.
i(niqGl.piuiG uipi|l.uiniinf fiG'-iip iipiipqnuMl.n qf-.pilin0ml|mfi jniiG qn- 
iinpjiiiG infill" կում Opni fnmiilpiifi;mlpiifi ()|»Mi ni.fig niiG ^է, np ոաՕ 
օ1«րօևրւ1սյնական uii|pinipGl.pl>g m р0 пир|01.|«|и) I; p|iiinil. piiin n- 
nmii uihinp pbpiiiqGiiirnmnhi uiiG riinfiqimfniGpp, np m.iMn||ni|i մ|ւ

............. . ւ„ m.ng Կ.
и1(;П|Ш1|П.гт, "4 ' սււ>։.(;ւււփււ4ո1(ւււ(! ււ|աքփ(. (.|<ш 1'(.шс|1|Г.1.|ф
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խորաթյուհհ էր Aqniil, li որ հրա ph։l qntpii quipii, fipui իհրհաա- 
ոարսս|ութ)ահ ni|$> հւյահակհ |ip iiitfpni|viii(pfiuGp կարոց էր ПшиПh| 
հախ ֆրահււիակահ սոցիւււ||պւէի աիէւրւյրհէւրի uinlpiijnipiiiiifp: 
((H<pliu, ini|Ь||i Пшрр քւււււ1էււ?սււււուр jiufi i|liii|pnii(, ի սրււտխ| Ո՝ի|ււшрп 
•Էացհհրի զ1<րւ(ւււհւււ1րււհ рПւււi|M|iniрриП, quiGhGp, որ հա ասէհ իհ- 
: ա.ք ա,|1.|ի пкМ.ц, աւ|է«|ի հասարսակ, Ш||Ь||| |ււ|աա, սււ|էւ||ւ բարձր 
Է р ահ աաււհ|ւհհէւ|ւորւ| I)ար|ւ ֆրահսիստիհ Ipiipnij էր |իհէ.|,-
rfin,rii|u| աւհ հահցաոահրի, որ ս՜1.հր՝ ql,|miuf;iiin|iGI.|iu, աւ|Է|ի սոտ 
Էհր կահգհտծ pitippuipnumpuuGp, րահ •՝)>րահսիւսցիհհրր-. phplin 
հաւհիսկ աւ11ւհահ̂ ահա1|ա||ւհ, իհտ uinli>|(M:| է 1Է|ւ|ււարւ| ՎււպհԼրը, 
Ո1|Հ> աուրահ ու* |ատ|ւհակահ սաստուի littiIInip Ո՝1,1|րհւ)ւ7|ոա !ւ սշ 
սիայլհ աւււօ|ւ ահսաատհ|ի, ահհասկահաւի, ահրհւ|օրիհակէւ|ի է. 
խաւրււ .9 .|iq-1>p|n||i կերպարի հասին՜ է, աւց ?ատ ագատ ilinpqnt, 
որր, հիրաւ|ի, տւտ|ապահց uiqiuin, мт|ццд m(;g խխաւ, տաւիսպահց 
կննսախին՚ց, տաւիսպահց uinni|<p, տսսիսպահց հակակսւթո|իկակահ 
կարու| է ||ւհ(ւ| էփհ ու է(1«>|1| 1րււ|էւաւրակահ մւպւս|արւ|հ1ւ|ւի (ւսոակի 
հասար: 'սա, |յէ<ր1ւս, հւպհիսկ ոոսահա|պսի tjltd ցործւ|ած tiht|p է, 
uni| հակաոոսահակահ Ջ|»<1‘|*р|,։11։- սակայն՜ Վսպն՜նրհ այց ս՜նցրի 
համար ||։տ||ւհ հատուցեց իր ծերոփյան՛ u'niuji opt«pinil, երր հա' 
1|ահ|ււՒւ|Ու| աւհ (ւա*ակր, որհ այց pGpuigpruu piiiipnpuiGnipiniG էր 
ցաոհամ,- )ip 1«հ հւաոակ կրոհա1|ահ |ս 1ւաp ւunip ցեպի Հոոմ 6 ահա
պա pfip ulpil.g hph ns qGinj, ասրս, համեհայհ ցեպս, puipnqh|> Որ
պեսզի mill ։|Ւ.րօիհ րաոհրի հաս՜ար ին՜ ո ււխւււ| տհասկսւհահ, Ւ.ււ ու
զում Ւււ1 ցիմե| սի բահի pnifig հահզերի oqGmpuuGp, npnfip fimj- 
հ|ա1| ււրււ1|ւււււ հարբ ակահջհեյփ հաս՜ար րաց կահեհ աւհ, իհ՝ Ւ.ս 
niqnill եմ in к Ւ ւ | իհտ էս ուհես «ու* Վազների» 1ւ հրա Պարսի՚խպի 
երաժշտության ցևմ:

- Գհրսահակա?; է սա:
Գերմանական սրտից է այլս զոոում-զստամր:
Գերմանական մարմնից է ш ւ и իհրհա|ւա*ւոսւհզումր: 
Քահահաւոց այս հոԱ| ձեոհա-տարածամր,
Զգայարանների' |սհկի ծ|սա| սոս բացա Ո՜ր,
Էխս ահկամր, (սւ(ւրր, բորբոս-կակազամր,
IMinpin բ|ւմ-բոմ-սարրած-այս-հազումր,
1Ր|աւհսհուհա բիբամհ, Ave-quiGqiu-Guifisp,
Ոցջ itiiifipւււ|ի հապի երկհա-աւս-**ան4 >Լւ:
Գերմանական՛ է սա:
Ոհշրի՛: #1-ւււp qարսրսսի ցհմ էր կանգնած i|hn րո|որա|:
9 . ի Հոոմհ է, իհտ ւ սու il tip, Հոոմի հատաւոր՝ սակայն

հնչյուններով:





ի ն *1.»7Րո ր դ  т с м л . '
Ի ^ Չ Ն  Ի . 1ԼԶ*։#Վ1ԼԿԱՆ

257 .

«Մւււ|Ա|» տ|ւււ|)ւ ք|1ււն1|ւււ(ւտ̂  ւ|1ւհւււրո1մ ք]ւււս)մ ut|i|minnl|pmimu- 
1|ւււՕ Ги1|11111р т 1| тр м 1|Г| qnp^fi է; մի ւ̂ո iiiu)ii|liu Լ ||iGIi|tii. np-

il|i riiiiiiiiipmlpMpjiiin, npp հււո|ւււտո1ս է iiiupi|iu li iliiipt)ni il|i4>lj 
uimn|)(iiiifiiiilpiifiqmpMiin Iqilpiip iiinr;qnii|p|iri m iiiptflipfihp|) iMuip|՝l>- 
ртпрппПр li nplifi |ifi^-np |u!imiinm| umplpu)nmr; I; fiiiiplpiM|n|i; IK- 
miiriq ^իսւոսւՕ*(|իւււյի պսւթոււի, |ifi;>ii|liii nu(i r]imili[i|i )iiiipi5b'un|tip- 
ւ|ւէւձ imiip|>lipm|nmfi)iq, |ւ;՝|ււու| կտւււււտւ|ւ' jipliH ո[սւ|1ւս qiipi^fip ծտ-՝ 
ւոո.տւ| riiip(mniil|fitip|i i|piu iF,՝>imiiu|1iii pfifiui|iimiq lim iiiipp (lllտւվм^g 

in 1(1*р1фп (^niili|inq li (ipin' liU|.Miipl|li|ni m lipuii!iiiili|m, !tphr;|ip pilid 
III upmii;՝iM(i filiMiin|iipmpim(l i|pni iipii(ili|in (imiFipniFi iF;>iiimlpiin 

i|<iip(1mpi)MG|ip t: ւււուււչ՜» qiii|!ni, |iiinpim ;>t.p lpiipiu|niFiin luiiinp qiu[ 
(iiiili luiCi ւ!տւո' iiii|li(|i |iiiipfipi|ini|np iipiipini[i ւ|իւււււուքւք]իււո|ւ iFIn'iuig- 
ifniG aqim iiiip  П1<Пр (iiiqiii iFlif, imlliij) m iiii|l.||) ршрлр, liui(|i|iiiqiiniii, 
niiiiiin|iip, (iliMiiiFimp m рП|)рр1рпГ| i||)(iiiil|>; l.p|i qniiiinmiFp, lpn|i()' 
Fit Fig «tliiipii» ւոիո||ւ i|lifiiiigmiFp, «iFiiiptim |i(ipni(ilimi)piiinnipn'in(i» 
fuipiiiOiiil|iii|.iimrip, li|«t< pmpiiimlpiiri rilinil|l<piipiiiFp ||1|рдГ|||Пр qlip- 
piiipiuuil|iii(; |iiFiiimiini|; է1.Րւ;>ւո;>ւո, ;>ii|Fiinp I. mp|itiiiinl|piiimiiilpn(i Гпп- 
nnipuil|Mi|Mnifi (iiipliiFFi' «iFiijpi)» iii|iii||i i|l.piili|i îm| i{ltliiiigiFni(i Ciui- 
|niin|piui||i) iiiMinvuigilnin iipiimiFiiipmiFi IliiipnniiF iiipi|h| iFuifii| 
pnilpiifi |iiiiipt,nipim(i(ilip|i. li\->(Fiiipiniiipinirip i|Mi()iufl Լ; Iknuifig n'hq 
111011111,11)1 uml.rip, |.)|, gmuJiF qniFilpiigiii^ pniprkpinqiniO iF.-՝inlpiii|i Fipll- 
p|i tjpui |t(i4 i{l,~u I. սկսւյ|յ|; 4 l,iilin  piiiFiinlpiiFi pfiiiiq.i|i iliiipi||il|, puip- 
рп||>||пП1,р pum|i imFl.fimimiilpn||i |niiiiiimiii|, q|i;iiim|iN ուււ|ււ||ւկ' IpiitF-
p|i i)hnlii) v(|iiiii|n||||̂  ւււժ|ւՕ III |ւ,'>|ւււււք;ու|.ուււՕ տ1,(;՝տ հp|i(i ui|ipi)i|, 
Oliiin(l,| |,(i iiii|l,||i pmi|, uii|l,||) piijpl,piiipn, iiii|i,||i |iiiiii|Uiquinlip, 
pl.pliii |||||||1мрм|| Ipnil |uun(iutpiii^tnpiiiMip r|piiii|i|iii| imiiiiiiiiril,p|i
i{piii IpiiiF fi|i(i, (piiiiiuil il^iiilpnipOl,p|i, npiiOpmiF l|iiiiOp|i |iil| ||1 рч՝|>0
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mtin Լ|ւ timpli li ilmfi рп»|,->т|тП Րւ)տււ|։ււոուր։ուքւհ1ւ|ւտ| т ц .
I).• |f;t|iiil|mfi4i 1ւ|ւի I|iiimmu(i iil|q|Miiu |Miip|4ii|inufi|,լփ

Ijumimiifi ).|i. (ipiii ql.pm(|iii(ipmpmifip fiiulii ե ummp ns |.i|i >|>|iq|i|pn. 
iikU; I p, mi| fimjlilpiifi' 1)р1мГ!|1 տւ|1ւ||ւ ujiIpnnpuil|iiiG n'mp!||i]|

էիք; ()ւՐ|տ (piipqiinittiiif; puinipnriui^ iiimii|ninif;|i i|pui fiinli «ււււ||,||) 
nnipn։|9Ullpi|fi (pnquififilip» I. mlp)l Ո-):

258.

Կոոոու|րփսւհ npii|liii imG puiG|i iiipnniiriiinmni)innfip, tip pfiiiiqi]- 
fit.pji niipiim ii mf;iiip|ii|mi Է. uiipimGmii, It np qp'q|)nfllip|i filinTiiiilpiifi 
Ipimnnqp, njip «I|iuifip» t, lpisi|mn, (]f.‘(i'|ni<') 1., I|immii|q|mifi, flnmiib 

ljl.finiiilpupqi'f;, npmii 11ւււՕւ|1ւ1ւ I. qMi]|ni, inpnnnmim|liii imii|iplip pmG 
1,: It iiIi, fq>|i(iml|, inp|mmnl|pm։n|niifi, |։f|stt|lin lilii]ni<|m|iimpiuiG nl|'|p|i 
>'|>piiifiii|nN)puGp, (ipp|ifi fini|lpiiGpm| I. Griimnii |ip iiipmnGmpimG- 
Glipp It jiflpG |ipliG (pifimil I: |ip puipmmIpuG (|qinrinmGp|i qni|mippii- 
Gp, imipn ipii 1|ոոուււ|(փտ h.- ipn )mlpim|liii pil| liqpnii|mil||is inpiiipG 
1. (im]nmpimtnnliGlip inliiub uiiG lpimiiii|(i|uin|i, np|i upuu)fnnmii| inĵ G 
pim| uin pnii| q|i9l.q |ip in)ipnilpiifi |ipmi|infipGlipp It ii|iGsli
IMiiqim|iipmlpuG |i;|(imfim).)iuiG ()ործաոոԱ^ի ()miI| ի i|l.p\ni GnMf«‘|inlj 
Gpui uipt)iurpiipi)|i li 2mpnn|mn||i) imnn|i(iiiifi|i; lliiilpiiiG pni| li ui- 
ուուչ՝՛ шр|и1тм1|р11мп|мт)| iHij> l.mIpnGG nnfi 1., np uiiG |։pliG n> pb  
qnp^iunnn|.i L qqm ii (։i|։liGnnG 1.' |.)niqnn|npnilpnG li;՝)nni(;nipnnG, р'г» 
ninGjimpMiiG), ui\| qpuifiq ի մ ա ս տ ն  m pmpnpinqnnG nipqnipniqmGp,- 
np Gui qpni fiimhii|i hniGr)|niin |ni|(im| iIiiipi|lpiM|iG pniqiImpmGinl| (pi> 
ГП.р I. pfiipiiGniil, ihnpi)|tl|, npnfip HnjGniG Gpiu ii|tiinp Լ (iG;՝i|liG nt 
lul.qi|liG itlipli ihnpiilpnGq, nmpml|fihpli m qnpft|ipGlip|i uiiiiii|itiuiG)); 
'lipni filnifinilpiiG Гипфпшр ii|limp I. liliGq uiiG ||iG|i, np nuiiiuipiiil|mp- 
tiuGp qmni|.)uuG ]ipuii|niGp niG|i ոչ p L  liniGniG nniiimpmlpnppnG, niq 
ո|ու|1ւո П|м1р m ւ|ոո\ուուուոձ, np|i i|pni IpnGqGlipnf pGmpini| Lm 1jGbp|i 
n|i mtiiiinl| |ip piuprqnnqniiG |uGi|p|iG It pGi|riuiGpniii|lin piiiprqnnqni^G 
q n jn ip jm G  Ipnpni) h finiuGti|. GiIuiG ;Նտ|ւտի miG inpImnnliGs iluiqp|- 
gni| pnnnlip|iG՛ qpiiiGp SipO Matador GG կոչւիոո-, npnfip )>plifin plilipinj 
pfiiiqplpnil liG lpni|Gni {nnfip iniGpiiiG <)nnIniGnil|, iI|iĜ li |i i|iippn 
GpniG|ig i|hp pinpripnipin^, nmlpniG GpiiiG filiGi|in^, ւււ(|ուու pninli ւ11ւջ 
)4iig lifi infiniit |ipt<fig iipiuil|p It |i Mfiinn |ipl>Gg lip^^uiGIpnpnn-
Gp:l

259.

C])n|iniii|uiprtuipuip qnu|lii i||i[nn։|npniGpp, pnGnipunGp, ^uiGinqnp- 
5mitp, nl.i|inilpnG Ipmipp fim(ininpnnnmi|iinjGligGli| mp|i;>|i lpin?p|iG 
mil Ipiipni) է niGniiiiniiilpnfimpiniGfitip|i ii|i;pli mnnijiq lpm))nn n|i |i- 
ilmiimml pmpM|ppmppiiG i|t.piii«')i|l.|, l.|>li qpni ninniiip iipiipIiiiGGlip 
l.G mpi|uift (niiG I.' in(J)i It mp«Hip|i տոււ|ւի GpuiGp ւ|աւստսւցի 
iT|uiiGiImGmp.iniG li GpniGg' n|i iiinpnfi|։ (ilipimiil n|niiniGg fitiin Ipimi֊ 
1|шЛтрип(;): UuilpiijG fil.Gg np inir| nl|r|pniGpG niqmit bu mi|li||i |unG 
Ininiiimml i|t.pgGli| li pniii nGmpuii|np|ifi GmjG|nil| հшuшpuյկnlpյшG
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ակահ սկգբանբ i|inpnGI.|, шири iiiiG իսկաւհ tjnipn է qtii||ա 
այն, իհչ է' աո 1ршПр|1 ժխտման Ipmip, անկման ու pinipոււilniH 
nlpipniGp: Uunmhi| fiinpl|ini|tip I: li|iiiGiiii|iipiini|hu |unpujilмi|n ||iGh| 
pnifi|i InipunG tihj» li al՝« 11Пiipnfi iiGni| unihGnnG qquntiipmGg pui|mp- 
jniG|ig. IpniGpG |iGpp րստ հաթյան յուրացում, i||ipnii|npiiiGp, uiGftui- 
Gnp|i li nn|h||i pnij||i (iniqpniOnipniif, l|htjt(pաil, i|uidniGnipjniG, nh- 
i|nnlpnG <Uihp|i finipIpnqpniGp, րոհակցամ ա nnil.Ginpl^p, unihGui- 
iihi|iip' ՀուՈացպձամ I.,- բայց ինչի՜* համար զսրահակ lil.Gg այաւ|ի- 
n|i pniiihp oqnnnqnpM«|, որոնց i|pin fiGiiiq ի i|l.p qpiipiipuiMiilpuG մի 
i||inuni|npnipjniG |ip l|G|։pG h ifpb|: 'innli iiiiG uuipiiJiGp, np|i Ghpuniif, 
ինչս|1.ս nipqliG pGt|iiiGhg|iGp, Gpin աոանձին uiGqtmiGl.pG |ipinp i|h- 
pniphpt|nin bG npn|hn fini i| ու ո шр|Г qm | ին՜ ամ է յուրարանչւար ni- 
nni|$> nip|innnil|pnini|inii|i մհ$>-, ii|l.inp Լ |iGpp, hph l|I.GqtuG|i Ii ոչ 
ithnGnq մարմին է, ուրիշ մարմինների fiuiGql.ii| ահի այհ uidhGp, 
ինչ |ipuip finiGt|liti| աոանձին uiGquiuGl.pp Gpui Ghpunni qnnpnii I.G. 
iiiiG iqhmp է մարմնտփւրւ|ած Ipmip inn իշխանության ||iG|i, այն 
aqinhpii է ni(ili|, |ip չորս Ipiqiip pnGh|, ql.iq|i |iphG punh|, այն ni- 
ql«Gni|ni է գհրսւկշոուրյսւն fiuiuGh|,- ո՛չ ph ինչ-որ բարոյականութ
յունից կում ոչբարււյակտնաթւանից h|GI.|tu|, inij npui|fihuili ապրում 
h, li npni|filiinli IpiiiGpp lihGg Ipmip inn իշխանության L: Սակայն ոչ 
մի կհաամ l»՝i|pniipuj|i pGqfiuiGmp զիտակցութւունն im|h||i տնում ար
յամբ չի inpiiiifuii|pt(uri> uiii|nph|niG, pniG uijiiinhq. uijdif imihGniphp 
անրջում lif*, li նույնիսկ գիտությամբ ծսրու(հ|ու|, հասարակության 
innpnqni i||i(inil|Glip|i մուոիհ, npnGp «շանագււրծու|ւււկան բնույթր» 
iqhmp h շրջանցի.- inn |ui ականջներում մնչամ է այնպես, niutiii 
|unninniGtnfi ii|i IpniGp finijitiGinpbpl.|, npp ձեոնսրսհ liGnip ամենայն 
opqniGnilpnG գործաոայթից: «Օանագորձամլւ» Փչացած կամ niGIpn- 
mmp ni npnpqniGnil| հասարակության չի npmnlpiiGnui. այն »|Iqniiph- 
pnni h niii|pni| ամենայն իհչի Lnipjm Cp, npii|hn fi|«ilGiulpuG opqui- 
GinlpnG qnpfttiinuijp, այն pniG inn իշխանության կումբի fihinliniGp 
Է, npp հենց l|i 111Gp|i IpmlpG h:- f*Gi|iuGI.Gp, ph inn tipii|l«n inhnnip- 
)in(i նորություն Է,- npii|liti |ipni|tiipjniG mu ւպջ պատմության Gui- 
խա-ф ш и тС  է. 11կI*p qnGh iiiiupuiG անկե՜ր') ||iGhGp ինրներս iihp 
liinGi|liii|>

260.
P-iiiqi(iiip|n| Gnipp ա կոո|իու բսւրոյակւււնութւուննհրու| թւտիաոե- 

Il**i. npnGp մինչ It opn իշխե| I.G tpmi i|hn իշխում I.G l.pl|p)i երեսին, 
Ini qinui, np որոշակի գծեր lpnGnGini|npiini|liii |ipnip fil.in l|pl|Gi|nui 
GG li կապկած I.G միմյանց. մինչե np i|l.p^iini|hи ինձ hplpu նիմնա- 
IpnG in|ni|l.p իրենց մտանեցին li մի հիմնական տարբերության 
pGqqftt|l.g: Դուարաւն niG|i տերերի բարոյականության li ստրուկ
ների բարոյականություն. իսկույն uu|l.|uigGl.ii, np pupip բարձր ու 
|miinp մշակաւթներամ Gnili tinu hplpu րարաականաթյաններր հա- 
ուա'ւոււնհցն'1ւ|ու ւիորձեր hG finiGt|hи qni||ui, un|h||i նսւմախ' qpuiGp 
|»iniviG i|in u I.G իրար in ւ|ւււխււպարձարսւր միմյանց չ I.G fiimilpiiGm ii, 
hpphiiG I I fi in ii in ii iiphr* niii|ptn if I.G lpit|p lpii|p|i' նույնիսկ GnnG liuip-
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!,М1 м|| Пи(|т CliiMimu: rinim niilniKi т|и)1,рГ;|,р)։ грпПм|г|тГ;пиУ֊
(.1 рр ծւււ՚)1ւ| l(fi Ipinl 1ւ;1՚ւոէ| սւ1ւսւււ1||ւ u'liy, npp qnlmifl iiilnupiniiip 1: 

I'p mm ppl.piiipmirip |>;|«м1мчГ.1.р|1р,- Ipmf |i;|iii|m|fil.p|i
iiliN\ ։HhpmI|fi lip]։ \)\ uiiil.r; տաււ|ւ(ոււր.|ւ '|..i|imii|filip|r tiliU|-
ptiiii, lipp bpfj* IJI, мр ninliiiiufinMl' 1Л; «pin|» fimnlpnpmpifuflp,
I'nqm ւիւ1ւ1), liiipiipin ։| p i i l . p f l  lifi, npiiflp npii|)iii (mjinlpiifi;»u։l|mfiլւ 
li (mivn|i(uii(i iiilpiipqp ւտււ՚՚ւսւքյ l,fi pfi tpnfl i|m մ; IKqfi ։|uilpijfJ ifmpi)(i |i- 
pMi’ lip jMmliiifinni 1. mifi 1 nil|fi l,p|։fi, nprtfiq (iiiiiifi |чпрГ|ртц,
fiiipdpui յյխււէւ1|(;l,p|> limlp(miiil|fi I, iwpmiiiliiiMmi|miI. П т  mplimn’mp- 
I niii 1. Opiufip; iMilpuiH fllpnuilifip, up mm ւտոււօ|ւք; m)iimil||i jMiipmm- 
1риП'мцрпиП «փսա» 1ւ «рт|» П т 1рпрртрппП р ПпцП ртПП Ц
n^uiduilimii, jifi՝ «mqn|u[» 1ւ «։црП'ип»1|р(11,||։».- «рирф» Ii 
lim lpinipmpnulifi mq էՆւպյոմ мЛ:)։; ll.plimiimplii|mi? Լ l,pl|Mim|i, փոխ- 
Ipmip, п։1Л1рп||иП։||։рр, ulw|uiilpiifi oqmmli иимфП liinm^nqp, ПпцП 
Ijl.piij lp։mlpm')mii|mip' )цчр|1 mmlpn| (iimni) ))p Гм ттрр т| , |ipl«n 
mnnpuiqfimip, iluipipu ,'՝nifi-mliiiml(p, up |.mn| I: inm|]m l։p filiui i|mm 
ijmpijhi, ilmpmq|il| ^прмрмррр, Пт|и 1ւ mnmv mnm|։։m»p.- prqnp m- 
p|uminl|pmm(ilipli Г||)пГ1ип|мр (imt|mmn 1:, up fiummpml| i)mpn|mpnp 
«աոսփտււ» 1.; «U’ liHp' (։\'՝i?։npmm|imiifi dpii»' mnm|liii յփՈ IpiMiiiI 
ик|П1|т1рпПП1|рП iM'I'd՜։) njifl Հու(1սասաւ(;ուս: 1М|ППтим h, up pmpiipu- 
lpii(i mp() 1<П;>П1 lifibpp и1|г|рп|П iinMid'mp մարււկանց inpi|mu Ii 
սյաոն mc'imnqilmft m սո||,փ ш'>' mpiuppGbp)iG, mjq upimi(iuMmi| Ւ| 
IMupiumlpiiOmpmifi upumumpmfifil.pp (pm||mi ւփւսւյ lifi qnpftmil, lipp 
npiqliii hpiilil.m ЬП illipqOmu, oplidmlj, liliinlnmi fimpqp' է
i)pi!mim(li| lpiiphl|qmlpnn mpmp))p»: lkqr;|u| inliiiml||i սսւ|11)0 իpЬG 
qqm n է npiql.ii uipillipnhp iimllnmfini), (im liim|mfimp)uin lpiipl»p ;:|i 
qqnni, Om qmimmi 1." «|)Пч |)П(\ Пимипр i|rimiimlpiip V  miO |ւ(ւ'|)հին 
i|rimumlpiip I.», П т  |iphn q)imml|piuil h Mpii|liii mjG, |)Пч рП>)ПтПрт- 
ii(liu նսփւ iipmmlji 1: mpdmnmpnnul |iplip|in, Cm lupcJLpGLp um Lq- 
6nq է; ^im прмииЦ։ է mpdшПmqfimiJ mjn тПЬПр, 1։Пч lip iHiO (im- 
П т ч т !  h,- ПпшП pmpnpiilpiinniptininn |1ПрПт||тттртПпп! I.: U<.m- 
inliq mniiiyliG ujpiiGnid ilm ippiin qqmqnnHl է, nid)! qqmgniilp, iipfi 
niqm d է Ппрц1||, pmpf\p риритП ||р '̂»шП1рпр1тПр, qlimml|gninp ilji 
П трш тп ри п П , npfi mqnid h pflftmilii ni |Miip|iili|.- Hmli mqCi|ii( 
ilmpilG h oqnm il ։]dpmlum)ifi, umlpuiG ս՚շ կամ qpli’ph ոչ կmpllկ- 
qmfipliq, mq mmm|lipi il)i ilqn։ii|։(i, npp md|i mmmmiipmifin է 

1кг|П։|пИрпП ihiqnjn jip uh$> ւցւաաիա1 է nidhqlifi, Gmli uqfi- 
iqlmliniiG, m| jidpH jip ւիաւ li;|iinni I., npp կոցոոււոՐււսմ t liinidq li 
pilq, npp fiiii(imipnil |ip ГппП1)1|П| |iimninpjnin li n|Gqmpnnn ПтП- 
qliii phipniif li прппПрпптПр Լ mmt)nin ոււ»1ւ0 ։ո(քւ |ij}mm|i ni ս|1ւհւ)|ւ 
nmfiql.ui: «ՊիՕց մի ոիյոո qplig 'InpuiHG իմ կp^)l)mմ»' աուիոմ է 
П|։П idpunq|inmi|imn muquijtinF. ftnpnpm ։ll»l||>nq|i Hiiqnig qnqm 
iqpftmd mm pmnLpp illmifiqmiJmin (i\‘*ilmp|iin liH: dKm ոմաակի itmp- 
qp Qiqmpm ի fiJifig ПртПт|, np ninlii^i|m»') h ոչ կmpllկgmfipի fiui- 
ilmp. miq upmntunnnil է\ nmqnnli fil.pnnp ցցէոչւււցք11.|ւո1 mi|h|mg- 
նէոմ V  «mj mpi|hfi մամկուց пфПгр ii|i ufipm չամի, Пш рПпп| չի 
т П 1|Пт тф » : и.г|П1п1ПЬрП m pnqdqip, m)pl*p ирппфп i.fl մաածում, 
չափացամց nimni հՈ ցսւմկացած pmpInmկmПmpյnlПիg, np ПЬПд կսւ- 
р1Л|птПр|։ Ipml ոԱՓշի fimilmp qnp^ilmb mpmppli կամ
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de'sinte'ressement-lulhj h тЬпПпмТ հտփտոն |iflpn
jip քսսնւյհպ, l»fipG ПщшрттгэлтПլւ, [unplifi թշհսւմահյյՐւ m
(ihqnuiGpp «iuG2uifiui|uG։|pm|dimG» nmGt)iinj Gt։ijGpujG npn ûil||mpbG 
u|uiuil|uiGtniI hG uiqGi(mlpuGGlip)i piup'MUilpuGmpjujGp, )iG p̂mG 
puiituinpuiGpp li qqm^mppuGp ցւտ|տկ9րաէ|ւ m «pKpiI приф» GiiiG- 
i|hu(;- Uji՛) mUhi]Gli‘pG hG, np կարողանում bC upmi)i|h|, t|iii Gpui'Gg 
iu|n|hinnG h, Gpin'Gg qjminp: JutiprnGlj uil|Gin5 uiGpp fiGmpjuiG li ծա- 
qiui[|) հտնւ)հս|' ողջ |i[uiii|mGpG ույս hplpul||i տկնսւծտնբի i|pm 
է քՓւափսծ-, nuii|\iiwiG m Giujtiuiupii^uqiiFmGpG ի pin|thr)iiiGnippnG 
nin|iiG\uig li ի uiGpiiiptirmiGmpnnG Upit'iGhpir m|iiipiilpiiG է nidhr| 
ւ1ա1ւղկսւՕց puipniiiilpiiGnippiiG սհջ. li hph, (imlpiiMuiljp, «diiiiliiiGui- 
1рп1фд quii)ini|impGhp|))> մսւ[ո)})1| qphph pGwiqt|ui|Mnp քւտւ(ւոտոււ1 hG 
«uiMuifpGpuig|iG» ni <<qui||ip|)G» li qGm|m[ uii|h||i m un{h|)i hG 
IptpgGniil fitiipquiGpp pGnipjuiG n)iiGr]hii|, umpti i|ui luprfhG puit|itilpii- 
Quinuji|i ihmiiGmi! 1: uip) «quji)iiii|mjfiGhp|i» luGuiqGijmlpiiG ^iiiqnidp: 
UiiilpujG |n îni]Ghp|) puipnjuilpiiGmpuuGp duidiuGiu(piil|)ig հտ;՝ltllфG 
imniGiu^uimp |iin|ip ni umiG2Ui||)g Ւ. |ip fi|uIGiiir]p?iqp|) |iiuininpiuulp' 
np iipiipinuilptiGmppnGGhp dmpi) |ոկ )ip GiFiuGGhp}) Gկlшnմulմp niG|i, 
np սււ|հ|ի ցածր կարցի hud|Ghp|i քւտհէ|հո|, unihGuiiG omuip|i հւոնէ|հս| 
lpnph|)i L i|uipi|hq puin nui^hgnijnippuG կամ «|)Gsii|hu ii|ipinG է m- 
qniil» ni, pnpip i|hii|phpnni, «puipnig h ;̂ սւքփց» uiGt)|iG»-. կտpliկ- 
guiGpG m GiIiiiG puiGh|i ilmGimt hG upui սհջ: Եpկulp hpui|iiinuiq|i- 
uinipjuiG ni hpկul|) i|phd)i pGt)mGшկnl|дimGG ni upupumdptiGnipjm> 
Gp' hpկтmlG է| |ոկ |iphG GdiiiGGhp|i il|)^uiijitijpnn?-, կախհսւաուցմտն 
մհշ GppnipiniGp, puiphdpiiiImpjiiiG հսուկւսցության քււ|կւ{ածությունր, 
p^GuitljiGhp luGhGuqni прп^иНф inGnpiudh^uimppiiGp (jipp Gm|iiinGah, 
կnl(ulqшGnlpllllG, ui.i?puipinuii|iiiGnipiiiiG, q|iq|uiGhp|i կողւասոոսփ 
2puiGgp,« piiin hmpjuiG՝ |UJt( րարեկամ ||>Gh| կulpm|UlGul|m հսւմտր)' 
uqii ualhGp in|iiipidpiiG G^uiGGhpG hG uiqGi|ndpiiG pшpnluյկlllGnlթ- 
juiG, npp, |)GNU|hu G îjhg, «ժսւմսաւււկսւկ|ւց quii|uii|mipGhp|i» puipnjuj- 
կulGnlpjՈlG Nh, li uip) իււկ upmn()iiinni| luiG uqiiop qdi|iiip է qqui|, 
Guili i|di{iiip է nuJMnGniphph( m piug uiGh|;- PuiGG nij| է հրկրորղ 
пфиф piuptqud|iiiGnippiiG i)hu|pniu' ստրուկների րարոյականութ- 
1ան: bGpiiiqphGp, ph pnGuii)uiini{in5 Ghpp, (iG î|uibGhpp, inuinitiiipiq- 
Ghpp, uiGuiqminGhpp, |i()hGp-|iphGg-uiGi{uimnnGhpp h nnqGiiiAGhpG hG 
piupnpupuiGmir tlGмl|իuի7( կ|իGhG GpiuGg pitipnjiidpitG inpdljn|)miTGh- 
p|i; <iui|uiGuipuip nnnhmhmidpiiG il|i uiGi|iiijminnipunG կւորտսւհւսւտ- 
•II՛ iliiipi|iii ոէ̂ ջ ւ||ւնտկ|ւ nuiGi)hii|, nini|uiGiupiiip iluipqm quiinuiupiip* 
unml Gpui ւ||ւ(ւ'սւկ|ւ fihiii մհկտհղ; (linpml|p սւնրւււրյսւցակտմորհն է 
Gniinnl mdhl|Gh|ф uinuip|iGiupjniGGhp|i ijpui. Giu րհրուքւււյւ|ւաւ1ութ- 
iUMlp ni սւնւ|ստսւքւութւաւք|>, նրրին uiGiliiininGiiipjuidp է i|hpuiph- 
pniii iiidhGuiiG «|im||)G)>, npG iuii|inhi| upmm|i|mu է-, Gin niqniJ է 
l.phC ninilnqh|, 11(1 h|ifniGI|nipmiGG |iGp|i սււլ1|ւււհէ| |ւոկուկուն տէ: CGg- 
հսւկսւուսկ(ւ, Gui |ուււտււ(ււսւկու| է ցւււ|Ո|սւ(ւււււ1 1ւ աոուջ է մղում uijG- 
<ղ|ու|ւ nuiinIpiipiniGGhp, n|iiiGp ծտոտսււմ hG տստսողողնհրի qnimp- 
jmGp phpliuigGh|tiiG. ւււյտղիուսյ iihAiii|iniGp|i hG ui|idiiiGiiiGmiI կա- 
phiigiuGpp, րսղւեհւսն, oqGnipjiiiG u|uimpiiinin ahnpp, ջհ|ւմ ււի|ււոր, 
հսւմ|>հ|ւուր}ունր, ^uiGiiiii|)pnippiiGp, fihqnipjniGp, puiptd(iiidrnpjniGp-, 
paiGq|i uiiiitnhi| qpuiGp uiiniGiuoqinud(Ui|i հսսոկուր)ուննհ|ւն hG և
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qpl.|.»h մ|աւ1| Gl^ngGhpp, npiiGp riGuipiiii|npnipjniG LG iinii||iii inniGI.| 
qninipiiiiG  (iG^nnip: t IlMptll t|(; l,p|l puiptiji Hil|iu(«nipinif;r: |ip Լ III p 1 III |?p 
0()IMII|lpiipnipUllfi ptlipitjl III IpilCi ու pi lllfi I.: IKliui pi. npinl.ij Ւ. «pmp|ix> 
li « ;ш р »  illi|up fiitt!piii|ptii|,)Mn(i‘ iiiinupingihiiG mt|pmipp.- qnph-
ipnpmiGG lit i|niuiGqnii|npnipiniGG pGlpii|i|nnf h npii|l. 11 «Miip|iG» 
uputnlpiiGnt] |iGn- iip |чиП,- npininl||i ii|i uiliini)nptupttiiG, GppnipjniG li 
mil, npp шрПш|ПирПи|Г|p p in щ շ\\ iiiiii||ui: llbpl.iU i, piiin tiinpnil|Glip)i 
piiipnjuilpiiGnipjniG, «мир» ihiipqp ui(i h fiiiipiiiptnil. pinn inl*pl«p|i 
puipnjiiilpiiGnipiuiG4 Gl.Gg « piupfi» ifnipqG h, np uifi h fiinpingnuf (i 
nqnm ni I. fiuipmgl«|, if|iGM)l.n « i|пип» GnipijG pGt|iiiGi|nnI L՜ npii|hu 
ւ и pli n i il u ւ pfi 11111 i! nipt]: ^nilpinipnipiniGG |ip npiu i uifi Г. L fiiiiufi ni iT, 
Gpp, npii|liii umpnil|Gl.p|t puipnjtnlpiiGnipniiG fil.tnliiiiGp, ի i|hp$>n inii| 
piiipniuilpiiGnipjuiG Guili «pmp|i ifnipiptiG» I; pimfiiifipinGp|i îiiGn 
IpilMinl, iiiiG Ipupnq I; ||iGl.| p l.p li m piiipbGnqli-, npiii)fil.inli piiip|iG, 
innpnil|Gl«pli ilmiiiMiimliGpupu!, чЬшр К liwml.GiiijG qbiipi uiGiJtnuiGq 
lim p1! ||iG|i. Gui puipl<Gnq|i I;, GpuiG fil.^innipiitnTp lptipli||i է |uuiph(, 
plipliu  »II» p 1 П|11(nip, un bonhom m e: IUnЬПшp, nip umpnil|Gtip]i pinpti- 
HiilpiiGnipiiuGp ql.piul|;>nnipuiiG I. fitiniGniif, |hqniG <<piup|i» li «fi|i- 
linip» p in и I. p p n|uinii(ig itninl.pGI.|ni fiinlpuii L |i fniiim pl.pmil:- Վհր- 
ii'G iiipn'imiuiilpiifi ti|t muippl.pinpmiG. uiqiuinnipjuiG uqmnnfp, ui- 
qmmnipjuiG qqmgiFuiG ձնած l<pf iiiGIpnpiiiiG ni GppnipunGGIip|i 
pfiuiqqp GnijG uiGlipuulh^innipimifp upumlpiiGniif LG innpnil|Gbp|i pui- 
piMiiilpuGnipiuiGG ni pnipnjnipjuiGp, ինույհո l;pl|iini|infillpiinG, Gi|)ip- 
i(ui6mpiinG iiipi|liiiinG ill |uuiGi|un|uninipiniGp lpiiGnGun|np fiuipimi- 
G|nGl.pG GG mp|mmnl|punnuilpiiG ifmmM.| ml(l.pu||i li mpJlinpifiuG l|t.p- 
ii||i;- l Liu in Ւ« I) |ui |iGpGpinn|iGptmG riumlpiiGui||i L i| in nf« tn iT, ph |iGmii 
ul.pp nptqLu կիրթ,- mu lil.p Lt|pnuptilpiiG iIiiiiiGiiiq|iiiuiipiniGG \:,- 

uiGtipiHifiiiG iqhinp է uiqGi|tiilpi<GuilpuG ծniqiIiuG ||»G|i. |iG՝u|hn fiuinn* 
(i|i I ՝ f;pin qjnnnp upinnlpiiGnnl h u|pni|uiGiiui|iiilpnG iniiu|Lin-pniGuiu- 
ml.i|ftGt.p|iG, «gai Saber»-|i miq i|iiiinliifilii) in fiGuipuiqt.in ilmpqlpiiGg, 
npiiGg It i)pntipiiG unGpniG j»uun pmG li qpl.pG |»GpG |ipl.G l: iipnpinui- 
IpuG:-

261.

UqGi|uilpnG iluipqni finnfmp phplui nnfЫ*iiiipti|tup piIpnGl.||i pui- 
Ghp|iG է iipnnilpiiGvnif iiGmi|iiiinnipjiiiGp. Giii i|inpnnuf է iiiiG մ|ոտհ| 
GnnG|uil| iniGinl.q, nip miG iiU| iuj| itiliiiiul||i iliiipi|in GniGuip uil|G- 
finiiiii h: b»Gq|ipp Gptu fiunluip nij[Gii||iii|i l inljGl.p upinnl|bpuigGh|G է,
1111 p I, p |ipf.Gg ihun|iG f tn t{ lpupft|ip I.G i|mpnnnl iiiniiiPiiipGl.i, npG |i- 
pl.Gp |ipliGg iIiiin|iG siuGl.G՝ li np|iG nipl.iiG Gmli «mp()inG|i ;LG» U 
nijpl.p )ipMip niiGnifil.mli fiim jատում LG uiji] |ini| lp։ip?)|»p|iG: Urn 

GpmG if ի 1|ու|ւփ(| uijGpuiG uif; (i li |iGpG |ip fimfii|l.n| niGlinipqui-
11 if ւ I pi|nni, ո ini и lp»»|G|ig4 iiiiGpniG pliGhmnpl.G uiGpniGuilpiiG, np Gin 
<՝ատ Ipnql.Giiip iiGiiii|nnnnipjniGp fiiinilpuGui| Ո|ւպ1.ս piiigiiinnipiniG  
li 'ч т и  i| I • 111 p l« f mi if, l.pp |n nn i| ո ւ ո է Gpm ifmiiliG, unG fimpguilpuG|i 
տակ 11 Г; I. ւ: 'bin, op|>Gml|, կտւփ՝ «hu |nf inp«Jl.p|i Пшрдпи! Ipiipiiq hi! 
u |,, in 11| 1.1 It, liiiiin  l|ni|il|ig, iiiiGfiiuiiil.Gi.ijGI.il, upiifiuiGyhi, np |.ii mp- 
(II,pp r;lull mp|i;Gl.p|i lpn|ii|ig pGi|niGi||i <i|nm այՕii|l<u, |iGvu||mi|iG hu
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hit inifi Гп1п(nipniif,- piuifl qni пмП.П1||։П l| iiGiiii|ininnipimG չէ; (mi| 
lil.ftniiluimpmiG Ipnit, .''mm finihin|u, ui|G, |rf'.4 «'fifiщг̂ шГ;i|n.ij-tiiufi՝ 
fiuili «Oiiiithmnnipinifi» է կոչւյուո -)»: ։huiii I f  «l.u piuqi(iiip|n| 
ii|iinnriinnfil.|ini| l|inpnt| hit nip|i;Gl<|>|• |ini| Ip'ip^hpl'H nipni|iiiiiGiu|,
11 l.plin npni|liliinli liи fiiiipqiMit in nhpniii l.it hpnififj li nipni|iiiiiGniit 
|,ii fipnifif) mipiiiptufi'inip mpm|iiMi|»Miiiip, phplin fiuili npni|fil.inli 
ftpniOn I in i| lpnp<S|ipr« |ut ithy> (iiiiiimiiiiMMiii in iiii7piiiii|Gi)in it I. Pnn- 
1111111 ift (lit lllil|lllllpil(i I III l| lpilph(lp|l filllf; l|hll|, 11 lipllll npn 111 i l< I IT 11 III р|»2-
(il.p|i I ill i| l|ni|H՝>|ip pr finnG|i"l| inifi i|liii|pl.pmii, hpp hu mjG չհո կ|ւ- 
iiiiiiI, |ifi Л, fini li КГ! m if! i|hupi, oqmnilpitp I. Ipml խոտոտՈաւ! Լ orj inu։- 
Ipiip ||lG I՜։ I, ~ I * • III П Oljll llllthfip 1|Г| III >||I U n in P I n լ ft չ 1 »;M qGl| lldpilfi liuip- 
>IP I til| M(1 i|inpinrv'niitp, iT tn ufi in 11 n pi nn| li и npiiim inipniifi oq fim piin iip , 
l|iii|ini| Ւ. |ifi q|iinwil|(im|.>juif!p (imiinG h|, up, 11 >f.' 1. 111 it in if щГ; ш 1|П
ի i|tip, (Jni|iu|pi||։ pnpip uipi Ipml inifi կհ|ւս| 1|ni|nini| phpnihpniu nn- 
(|iipuilpiiti liiupqp hqL| 1. |nl| այն*, |ifis fipinr; հսւմսյրև| l#G.- ւէ|աւհ- 
qillltllllG tllfi IJtll| ll|l |lfi p p nipt) || pf* hp (I IIIП11 n I ք I* I < I г n f * ՝ f i III Hill |ipt.ri ոչ 
ո ի mp|n in pi) I. p չի տւ|1ւ|, p inti |ip in I. p t. p|i tin) щЛ p (m hpl.ph pmG 
(ipuiiJniGp Լ Hill)' niprihpfihp ո ու I г 11ЛI. i): f'lhpliu  npii|l. u infill K| |i մ տ 
րակի nitinliuiGpp lpnph||i I. piipnfil.|, up nni|npmlpn(i itinpi|p i)t.n 

innlli l.| fiin|n |ip itiun|iG lpii|î >|ipի I. սպ ա սում li шири pGmqtinipuip 
lifipuiplp|nnl I. t| pinfi. li in if l.f.' I < | ifi l.| ոչ if |ni i ifi <qnn|» lpnp^|ip|i, uii| 

(•lull l|nnn|l III lllfi Ilipi) nip)l (nn illlipn ip in ifi l| lllpTi p I. P, Op|lfillll|, llllG 
|ifipfiuiqHinfiniintniffil.p|i in |ifipfinif>lipnn^fiուքււուոուti îl.p|i ոհծ ifniu|iG, 
npnfip Гпш|пппп|рмп| Ipiifiimp hfi tnn|ripniif |iphD(| |iiniiinni|nifinifiiiij- 
plip|ipt li pfii|fiinfipuiii|liii Пнп| ւււտտրաւ| pp|iiimnfiunGhpfi՝ |i|■ I.Hfi l.ljh- 
i|li;ini(|): <Ի in nninpbfi այժմ, niiinqliliiiili |>pl>p|i t) 1. 11 ո 11 p 1111 ո ո 111111 fi

lpnpq|i (I) fi pin ii|uiinfiiun|i՝ inl.|il.p|i ni ninpin 1|П hp|i nipiniGimipiftnip- 
_l lllfi) inn llly>inr)lf lllfi P fillllillllipiltinil n|n lllfi, իր; pfi )ipl.fi |l<) t. I fl h 11111 llip- 

<)lip i| l.pinq pl.| in h hp li ու ո I iff «|ini| ninniM.|ni» fi in|n in nl|q pfi inl|infi 
un|f;i|inlpnfi ni r)ui(|i|niqjnnn ifi|nnip qfini|in) ini) 1.1ի I. |iipui|iiniin|nnf 
in innipnihilniit. ո inlpnifi qpnifi I 11 ո 11 ո 11.11 տւ|1.|ի fi|ifi, in i| li | |i uiuipuift- 
*1 nift li fi|iiifi in i| npinii|li n (ilipuipl|i| nift ti ի fiinlpn if I: q |nf inl|niini if,- li 
«nfiiiii|iHinnipimfi» hplinij|»|i ith$> nni) ու i| 1.11> f i! iff П1 ո 11 ո 11 f Г; |ip|iiniil է 
f<i>p|> i| pin: Ufiiin|iuinp ni pni|n inf; in ո՛ I. jn ip u ip u iC ^ jn ip  | in i| կւպւծի՜ 
Pl'fl, " 14' f* "՚ IՈՈ1 if t  |ip it III ll|)fi (lt|nilfiqini(llljfi lllfi l|lll|ll |MI| tip llin illll- 
M<pm| 11 p 111 oqiiiinl|inpni p i nifi |iq, ի(!չււ|1ւո fi ու 11 n ipniqpinpinifi չ* i| inp<\- 
f'li|in| i|pin (i^iiinptnni|-tInifip Ipnit l|lii|^nipiuifip)( li|nin inifiii|t«n( |i(is- 
"|h " fi inf; Ipi irpn̂ > i| in in l|inph|i| I իք) t ո 11111 ninpn it L. nptn|fi l.inli Gin I.G- 
I* 111 )■ f I ւ I ti I ii I. pi.' itU||iG, ph iijmn|ifi, fi in |ipl<G l.fi ).> iiilpn է. qqnid 
’՛ l.f;ւ»inptp|l.|ni injfi fiGniqiniG pfiun11|)if|( npp q|in|n I. puipfi|inig- 

f« 11111 lilty:- I )• J) 11 « IJinpill l|fi » I. Ilfi IH111111 M 11 Ilipi lllfi ithp, llinpin l||l
իք. *|6m |) 11)11111 f I lllfi itfi lll(pl|ll| p |llll| (ifi-՝ P Ո17i « llinpin I)» l| ո I I) lit) li|lfiv ll 
Պ1", <>p|>fiHil|, l)fin"j> ithy-, np (ip ո՛ ill n|)fi I in i| l|iiip(S|i|>fi I. րի Լ t|inpiinnl 
Պայթակին) 111 11) fi in It ninpin t|fi I., np(i 1111 f • ւ ո I i 1111111 իք; I if; }inlpiiifi qh- 
"•I’li t |(|M I j ո ւ if ini 11 l|ni|i<')|i|>fi l«p|i nin>>li, iiiiihn ph ի Ti p p niniii? ph- 
I'lnf) չ ւ|if՛h npuiGp:- l;i| u'h inGqimi l | iimhGp՝ nfi tiii|ininnipiniGp
**r; uipjiii| I ;

I

155



Oplik տ1ւսւււկ uminouifimii 1., nplil. տիո| niiTpuiGmil 1i ւո()1ւէ]սւ- 
finnJ I. l.mlpuflnpUi ւ1|տւ0 սսւք| luGртрЬСицтиш  upinilmnrilip|i filiin 
lipipiip upmpiiipm|; f^niirmilpimuilip, iufiimifiuipnu^fil,p|) m imql.qnpft- 
filipl» фпрЛ1|р)։р է, np iin(i li|)p, npnflp мп,||ткрпПд
iifimginil li p(li]fiiiif;puiu|l,n finqni^miouiili m |iir;im?p|i ս'ո|1ւ||ւ0 է 
pimlliG riumfimG, յակտյհ ииП.ПтпмП.ц 1|1.рмри| rmilpjmil !•(; տ|ւււ||ւ 
mmpniljlipnpImG li Гнмрмппм l.fl ii)piiiiiiiiMi|Mp m nfj|,;tm|iip 2hipim4;ii- 
р»и1 (Guili fipl.2iin|np nipumiGlipml): U.iihf nphl; nip|nimMl|pimmiilpnG 
(imiiuipuilpu|:Mm(i ii)iiMuipI|tifip, unjiiGp njifj քւտՕliilpiifi iipi||ni Ipml 
4 ,liC։binlil|p, iipii|)iii i?|i lpiiihiM|np |.̂ h ns lpmluii|iip lpiiqilml|lip- 
upii|.\mif;, iip|i riiipmmiilip pni^niilG Լ. illifip unfiinl.ti IpnliiiGlifip |i- 
puip niiin ui<i|pni| Ii |ipltfip I'pl.Gp iimptii||tfiւււձ ։lmpi|lpiir;p, npnGp 
(ицгит! l։fi I'pl.fip u)liiiuil|fl mriplpupf|l։|, ilMiinmfp npm|filitnli
Cipuiflp iqbmp Լ hpl.Gn uiGnlpiinfiUi Ipnii I.Gpuiplp|l,fi pf;m5>(;j>i|l,)ni 
mnpmin|։li||i i|։nujflq|i(i: IKjmnlii) p։iipuilpujmii lifi un(; rii(piimnuM|np 
upimlmnfilipp, imfi фмц.^пиПр, mjli npnpumpiifinipnuflp, iipnGp fliijiini- 
umui lifl \miipiiil|lipnpliiifip. |ipliG uilifipniilli^in I. np-
iijliU տ1ւտււկ, ))pu|liii ։I|i puiG, npp filifip 2(;прП|п| |)p u|fI։)inpMiiG, 
ii|mia 1|1И|>u։ifi', ։'ւ1ւ)ւ upiip(pu|.>|iiiG, p(iէ|()ւււ1ւ|ստւ|1ւս Ipiipni) 1. |ipiifi uiG-j- 
IptuiCilii li lpiimi((Ui|]ri)i|' ruu|)liiiififilip|i filiiii u înmlpiiG Ipiiiijribpmj, 
Ipiiii uiupumiiupfilipml, Ipml imipMnmiIpm|.)iimIp iiupiinriuipnr, 
(ifi^iliiiftGlipml: U.inininpuiq։Iiiil|iu]։imfi|։ i[mpap fipiiiG iimltiplipfimi? Է, 
|И| տւսու|էւ|ււտլ1ւււ пр nuiiiilpM].)piiG'ril.p|i(i I. Giii upiipunijIpiiG, np, \\ 
lii.cimipi ]՝п|мр iiiiMm!iii6niip|i m n'itipt)lpiiG‘p, )|l<n qmmpuufi nifili, np 
ilGn ս՚իշտ liunjpinfimpnnl 1.. mii] (inMMlpn|j|nili'(ihpp (iiii ninmp|ifimp- 
niifini.p h IpiMun*, |ո1| uipi uimiip|ifim|.)im(i(ilipfl t| pin^mil I:! /inn qni 
iiilinnl I. Iiminnipninlp, Gw (ini(G|iwl( |iimnni|<),nnG 1: niqnnl. jnipni-
pitiG  ̂imp ui)i]unnnl|puimiiilpiiri pmpm iiilpiifini).nmn ш(1ПтП|)П1р0т)1п- 
IpiiG 1:' pli nminiini iilipfiT||i i|uiinn|mipuiIpn|.)jniG inip, ph’ 1|Ппр i|pui 
իշ|ււ1՜ւ|ո։ ւԱւՀ՝, |)1ւ' imlniiifiinIpiiG pmpplipmn', pli' Miplipli m lipluimi- 
iimpi]Gljpli (Impuipltpmpiniflfilipmli, pli’ upmndm] opIiGpflbpnin (n- 
pnfip n|miiG iiiiiunilipi|mi^niip|i(i Ui mip)i|nn'').- lu.id fini)fi|Mil| iiinfiiiifi- 
ipnp()niimlpiiGni|>Mn(ip imunplidnii.\inif;filip|i piiippliG է iiumniil «iiip- 
Umpnipjiiiri» nidijmiip: Քի^, pin.ip շաա nidlii| qftl.pni| dli m|iu|, 
|ii|imn, niiifpiimiiMiv, lul.|np-|nuilpuip, ։|mil| li |։fipfi։iiili|im|i iliiipi)- 
IpnGp lili ml.iimli I. (Ii npii|liu mii|U||ml։d (iuiuinpmlpnpjuid lpii|miip- 
nmdp|i ni nuarices-|i fippl.duiqnnf; qquijimpnpiiiiilp) uijuu||minl uh- 
ршПцПЬр!։ ni.pp։m|mlMmpjmfi|ip uifilpii|n milpmlpiiii|nnl. «П'»։»՜
diiuif; LuG pmpliGtquJum upnpimfiGlipl։ filiin iIpmmIpnG upnipuipG է, 
jid^uihu mm|l.p, upmnGiiinp, np inlui|p IpupnG ni n|l«Gii I: nmnGmi?: 
(‘•inin ։I|> op i|i.p4->mu|l.ii \\\̂ l.pvmr;|il| i||i(iml| 1; umiiij-* qmi|m,
HiipVmlp Gilimpinl 1:. pbpliw (iuipliiiidl.I.pli lil.? ui.plm »և" «‘h р;Птп|1 

Îpii, li iil>on(|Glipp Ipindpli Пшпшр, (inijf;|mli l|iniGp|i iliinl.|p|i fimihiip, 
mpi)lid ilimiii I.G: 1Г|| fimpi|mftml IpnnpiiGpp фррфпп 1:, »i uiGfibinui- 
fimii h f;iii|iil||iG pm^nmG fimpIpmipmGpp. mi(i սո|1տ ւ|տւ]սցաւմ Լ՜ 
qninipiniG iiiGfipmdI-.rm n p i i . u f m G Կ»'0֊ ‘'I-»»* miG niqliduip qnjmp- 
niifip 2Uipniniiil|li|, uiupn l|lpnpinim(i։։ip |iil| npu|l.n պևրճանթի Ah,

262.
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ii|Hi|li II iiippuM|ilpngGiU| ճա?սւկ: Տ uip ւււ։ի»ւ|ււ ու tip. ||iG|) շեղում (աւ|հ|ի 
|4ււ|ւ.ւր|ւ, in ւ| 1<||ւ (i ր u 111 * 11, in ւ| I* I |ւ fiui<|i|mquuui|i)( ).* I/ տւ|ւաւ1.|ւաւր ու 
Hlili^iiiւ|ո|ւաւ-ւimfi, fiuiGIpupft iil*(iniqու|(i iiiiiunnnipjuMlp in ;*iupini}iuij- 
I и 11 քսպտհփոմ է puiuihpiuphifiuif, imiuiG7 i}iG iiif.fniimp fiuitliupAuilj- 
t|in if է ոտահսիհ ||iGh| li uiiimfior;uifi ui|: 'MiiuniliupjiuG այս *ppui- 
ljuipfiuu.liG Ijl.inhpniif |>pinp lpu|p|i li Piuitiiii|ii |ipuip »ihp |ււմմւ|ւոծ in 
iT11111П1 niu11ած մի ւիտոտհհւ), puiqiiml|hpu|, lpuuinlpuG-iiiGunimuii}iG 
i|lipuitt in i|hpli|i aqmniil h ի հայտ q иц|iu, iniiji ւկւցտկցաթսււհ մհշ 
ս՛ի inhiniil| uipbuinuip&uilhC ուհմպ, ւսմոհ|ի մի IpipftuiGnni li JiGp- 
GuilpipdiuGiuif, j*Gnpn|n| մո|hqflnplifl միմյinfiq t|hit ^руфпЛ, linihii ph 
upnjpmi bni։m|ipnipiniflflhp|i, npnGp Jipuip ւ|1՜ւմ մաբւււնչում hG «mph- 
i||i m |ոսսի» fuuifuip li nii|Ini Gui|ulj|iG puipmuilpuGiupiniGJig ns մի 
uuifiiluiG, ns մի uiiiGfi, ns մի |nGuniu|inpmiG i|hpqGh| sq|unliG: Cd.Gg 
սող piiipnimlpuGnipiniGG h, np o<Jui(«qnil|L| t: iud|i GiiiuG fiph;>uii|iip 
IpuimulpIiiiGp, np ա՜ղհղՕ iuji|u|hu uupunG ui||ig |uiph| է.- undil uijG 
«iiiniph]» է |ip ղ uipp, uijdil uijG |ip ipupG ւսսցսսծ t  ipunGnuI: Հ111- 
IIh| է unG i|inuiGqun|np in տհտփտ Ijl.mp, hpp սո(հ|ի մհծ, mi|h||i 
pntqifiiilpiipT 111Gի, un|li||i pGqqpIpuG IpmGpp nlpiniմ է uui|ph| fi|iG 
puipiuiiilpiiGrupjiuGp ?ppuiGgL|niJ. iutGinhi| IpiiGqGuift է «iiiGfiiuinp»' 
tiiiifilpnqfii|iu^> 11 ln|iiiilpnft ophGiniptupuuG, )i(ipf«itinpnnupiiG 1I111G, |iGp- 
GuipuipapiiigifuiG, |iGpGun|iplpupiuiG ul<i|iiiilpiiG fiGuipGhp}i in |unpui- 
duiG(|inpnnGGhp|i: U.i!pnq£iu||>G Gup «իՕչի fiunfiiip»- Ghp, ամբողջո- 
i||iG Gnp «|iGsmj»-Gbp, ini|Ini ns մի pGqfnnGnip puiGuiftli, pjiup- 
pifpiiGnnf in ni[irnuiIuiprnuGp |ipuip fihin lpiinp|in&, niGIpnitp, փչսւցւս- 
dp li piupftpiuqiuiG inhGshpp iiiuptiuii|ih||niphG jipuip կսւպւ|ւսծ, nuni- 
nni 1 ի nniGiinipp |un||i in փստի piqnp ninuininipjiiiG hi|?inipGhp|ig 
piui|u|h|in|, quipGniG in ni^GniG (iiiilpnunuqpnilpnG մի համամտմսւ- 
GinlpinGinpjinG՝ Gnp npuiupuipGhpiu| in qiiiipnG|ipGhptu| |ի, npnGp 
ջւււքւհ|, qhuliu տատաո|սւծ, phiilm finqGinpunG չիմացող unipulpuG- 
tiiiiGG hG Ппшип1|: hpl||iG fniijinGi|miJ է i|muiGqp, puipnjuilpuGiupjuiG 
ilunpp, մհծ i|unuGqp, 111111 uiGqiml tnhi|nii|in|nt|nift iiiGfiiinn|i ilhp, ithp- 
a int|np}i ու pnipMpiiiI|i, GniGiimpiipnni.p|i(i, ut.i|inilpnG hph|uuij|i մհջ, 
иhi|itiiIpuG uptiuutf, piipip niiIhGnii?iiihpii|il| in iinfhGuipuipiuG gniG- 
IpuppuGGhpiuif hSqiiuiiiJGhprnil. [i'tis hG pinpnqh|in այժմ pnipnjni- 
l|ui(impiniG-i|i|i||uini}iuiGhpp, np fiin.piiG i|in մ hG inii) dunfniGuil|: 
'bpiuGp riiiijinGiiiphpniiT hG, uni) iipnipiin|iinGg i||unnpi)GhpG in 111G- 
ptuGGhpp, np in if hG |iGs uipniq i|hii||i i| ni|ti(i tuG h qGinif, np imlhG 
1՚հչ |iphGg ?mppp Փշահամ Ւ. ու ւիտսւցհւոմ, np ոչիմշ if|»G։՝lt փողը 
չէ մտա opp շի i||ufiiiGiii, piug|i մ nip i| n 1 մի տհււսւ1|ից, uiGpnidh||i 
միջակությունն հրից: ir|uujG iijiviul|Ghpp lihnuiGIpup niGhG շսղսս- 
Guilp)l<|rn, ui(ih|tu,- GpuiGp hG iiuipnq 1111)1 ifuipi)|il|, it|niil|p, up ijh- 
p։iiu|ph|iu I.G. «1.1|hp, ինշպհււ GpuiTip. if|ipiu7| t|uipAhp»՝ uijiuufihiiili 
“ in է iiiiipnifpniit միակ piiipniuilpiiGiupunGp, npp t|hnti 11 իմսււսո ու
հի, npp iiMiilpin||iG udpuGyGhp Լ quiGiuiI:- UudpiijG i|di|uip է այն 
pnginqh|p ii|ivuilpnpiuiG ниц puipujuilpiiGtupituGp,- iu|up ui|G hpphp 
չի Ipiipni) |uniunni|iiiGh|, ph ինշ է |iGpp li ի Ti v է niqmil, uijG iqhinp 
է չսււիսւt|npnipւniCi|ig, iiip(iiiiftiniipin«ii|nipinifi|iq, upnpinp|ig ni ifhp- 
a in 1)ո|)ի fiiuGi|hii| ii|ipiug |unu|i,- GpuiG ւ|մւ|ա՜ի l|||*G|i fibqGuiGpp 
p u i p g C L | p : -
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Դ ո ա փ սս օ  ամի Цш рчр q q u q n i մ|ւ pCuiqq , npp, ամեմ իմտից 
սւոսո|է,|. u։p»|(.С p u ip lp  lpupq|i ե\՝ամմ L  qninipm iG mf«|i t,plpni.|ui- 
ttuipnuG i;ppUpmi;q(il,p|i tipinn(tiuniiri) մի pun) ական n ip jn iG , npG 

uipqltG qniMuljl*| է աու|իււ in*| ( ւ ւ | ftuiqnuIG ա iini|npnipituGGli- 
pp: ^nqm GppntpiniGp, npiul|G ու i|l.linipuu(;p i|muiGqiiii|tip фпрГпир- 
hi։(J ե l.։;piuplp|iinlt l,pp (ipui ttin?lini| tl|i puili է mliplinul, npf; տ. 
uu»4՝|*(; lpnpq|) ե, pimp upu;4nupuGi|ui{i n|. ц 1,п հեււիմակաբւամ uuip- 
inni|im| |U||qn (М,п(;:нрирм1|(;(;1.р||д ա lpmpnnipjm(i(;bp|։p. մի pmfi, n-
pp, n4 ։Mu| MMUipp)«pll|(i^||uil)| s piliqill(il|||ini) Ա|ծ, 11III рл lll|llll||(|t ptipllll
q|unuiltgtnpuip put) iiiplp| шЛ ш ծպսոիսծ, uinl.ii 1|եմւ|սւմի i|inpa nip nip 
q(;m»։ l  |»p (tui(;iunpupiini|: \\\w\ |n(it|p|i li i|nipd 111 p 1111П մեջ «ТшПпи!
I linq|tGI»p miuniill»tnti|ip}<| p, Gut muipplip «М11*ptu| fil»Gg iupi|b 11- 
ui|»p l I lp>qmi||i linqui ւ|ե|ւ?)»մ uiptll.pp, inf!|uui|tiin li |i ծմհ սւսւոի- 

(iuiiiuilpiipqp, >'p|»̂ * ոոիսւյ linq|»G itputnlpuGniil I;, npnp)i|ni Himluip.
uni» ijmpuiupnui; l|l.fipuipl||t ակմածաՇթի pGuiqqni) : DifferOTB 

engpncte haPB ^  npir* pGuii|npni|.»mtGGI*p|։ шммрщ piiulip PiuiGIpup- 
Л1111111 l|t»ipnnin v»p|i Giiuili Mpmiiiii|iuii in ցաւաում I., I»pp nplih uppui- 
qinU iiiGnp, 1|Ш|мр|мм> t|uipuil||i nplil: qnliMipl.t|l»G, մեծ (iiiilpuiniuqp|i 
ե'>ամա| nplil q|ipp Ы» ։imnm| աամում. It մյուս կայմից (իմամ Լ, np 
liuipq ակամա IntitipiuGniil ե։ Pnmuigpli iiiG^mpOinfiinil I., Пpin рм|Пр 
;uquliuui»l,pp pnipiuGnnl եմ, իմ )i pnnp կ umi|)ui, np Gpui nq|iG 
l.pl|pupu»pu|>iiui; uipi)uiG]i )»մչ-Ո|ւ pinli|i մոաիկությամմ I. q qn id : ll.jG 
Inpulini'lp, npni| unipin|s>|i մեջ սիմ՝ uiuliJ (;i|pniipinniu U.uuiiJuj- 
ծսւ;»ն\ի 1՝11Ոմ1|ես| Itplpni l| I м nil» li I. upillilipil(il[nni, plipllll pilippli- 
p) I |>ուծմւււե' III (ippUiinqiluili |uii|iuqniili Ipnnpli I., np t7i|pnupiiG 
iipiipinuilpiili I. pp|uimnGliiupniil»p. (iiimli |unptiip 1 nifi li ւ|եյ։ջմակտմ 
li'iu lin ilp iU 'iu ili qppl.|»G |ipl.(»p ի upininiipiiliiiipiniG lpnp|ip 111GI1G fih- 
i| 1 nil (in լ > t inf«4 i|pu|»g l.lpiq pnGnipiuiG, npti|l<nq|i քամեմ տևելու in iG 
1ւ111»1ա|Ա1ւմ|Ա|կմե|ց1, lipnlip niGlipiUllli^in ItG l| pllll* f| lllipil II llniH ll 
Ipi 111I11Inil» iitinluip: ILpqGG fium pmG I. ftl»up |»ե|ո|ած, ե|.»ե մեծ մի 
piiiGuilpiipiiuG (ամեմ ւոեոսւ1|ի iniin|inil|GI»p|iG ու iiipuiq piiiGnij 111- 
i||ipGl.p|i<i) ւ|ե|էջաս|եււ upuwn|umun| ած I. mjli qqiugnnfp, np GpuiGp 
|,pun|ini;p : սւմեմ »լիոլ՝ել ամեմ |rf;-|i, np qmmpjniG niGI.G iippuiquiG 
)ipiiii)Ui|Miii|^inili(il»p, npnGp աոջև GpuiGp կոք|մ|մե|փ սլիւոի համեմ ու 
|.|»եմ<1 nil* ii ա p 111 p nl.nplipp Ii||nn|i հեոու upufil.li Mp։nGc||ig,- mil 
qplip l. pnipnpuiqnijG uium|i(»u»GG I., ո|»իմ GpuiGp ifiupi|l|iuiGnipiuiG 
u|upinnnl ի i||iiinil||i I.G fiiiiuC;ե|! |H;i|liiiilpiiuuil|p, ատս|եււ 1|Ո4՝ւ|տծ
1|Ррнп|П1.р|Г «մւոմամ։ււ1|սւ1||»0 quinun|iui|*G».p|i» Гаим(uiniing)iii|f*l.fi|i 
(.IpiMiuIiinip pltpliu n;|i(n miGpuiG GinjIpiiGp ՝|i Guipninmil, nppmli 
GpuiGp iil.o iiitlnt• ի piupmlpuinipiniGp, fiiu.iuiffpի ու Лl*npl«p|i Mjn։p|iG 
,u,|»p;m|Hn.Gp, npin| GpuiGp pui|nii( եմ ուսեմ |Л:1», ||»qnnl եմ ու pn- 
'սսիւււմ. li l*liiupun|np I . np umiop ()n»|ni|p>||> հեյ», ււաո|«իմ (fni|iu|pi||i 
lil.v ա ս iiil.tMiunqltii q im nm 5i|»Gl.pj» ppfuiGuni. հսւմևմսւտսյրաո 1|եո 
„„||.,ի -i.iin (iiii ûal||i ա«|մi|mlimliniH.imli li եՐ1||ոււ|Ա|ծո.|4յամ umilpn 

qmi;»||..։p»»i; ա :հ*“ ւյ ՚1՚ ր ,։րր  ։p*n»»i"»n»"i »։uimi|np 1|եսի ijppi|u^G».p|i 

ihnn:

263.
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264.

1Гмф1|ш Pmqnin ППuipini|up 4՝l: jG$*l.| nnG, |iG,՝ fipm. fJուիւՕ|ii,«l.pfi 
imfliG սաի|ւու|ք( in in и Mi ւււՈւււ(ւ' ni|iifi Mi iti|il*|. nnil.fi p' f; piiifi p (IpiiijnnG 
qi'llllftG lip Mi lil|li| ll qpilltll.ri lllfi ի III l|tll»||< llfi») nt 1|ի iqillplliqillfi I • 11, |i- 
phfig n il.fi՝hpni|' fiuiid. 11111 in pinpil 111 uilpufi, fitinll.mn fiuili |ipt<fiq 111- 
ninp|ifiin|>inififil.pinf, Ipmf |.*l< ւււոււււ|ււտի(| ii|ifi՝li }ip|il|infi inn|np 1.П 
t,i|l.| fipiu it in; t.| in, l|Mii||nn piui| uilpufi mi p pnfifi l.p|i f i 1111 p 1mft li pfii|ini|iG
|.I l.pllll |,| IIIl| l.| |l l|llll||llll lipiipillllll|lllfi Mlf.lllllfifil«p|l III ll|lllllllllll|lllll-
filllllll|tlipi lllfi, pi., ի l|h|l£ll, ftfilllfil||l ll lllfi lifl'l »1|Лр|| fi|iG llipillllfillip- 
1111ППl.pft |i(o-np (Jintftiifiiul| uipqMi <|nli1.1 Mi՝ imfpni|fin||ifi |ipMirj liiii- 
iI ill iii|i - |ipMi(l « I Uiniift 11» (iiiiiimp uui|pl< 1111 П upii iniulpi i|, iipiqhu 
iiifiI)pifi|K||< til pO pnif |iit|fi|i ifmpi||il|, up Ipiipiipinif Mi iiuH.fi it|i*>Gnp- 
i|mipitufi|iq: II'linifiq 111 it 1111П uiflfifiuip|ifi h, up iiinpi|fi |ip ЛПni|GI.p|if) 111 
fi iu|iifi |if. t.p|iq GpiuGg fiiiiinlpii |.>iiu(ifi l.pfi 111 fi iii|ii iuii|ipvu pitufifi l.pp 
iimpiIG|i id*; ^niGLGui, |iG՝ l.| iiil|fifhiiiiimipjiiiGG inu|i i)pin qhil: II111 
n iiiiiiiun|i |iifii)|ipG է: Ь'рЬ lihGp up li I. piiifi q|iiiihC p dGni|Ghp|i iiiiiii|)G, 
шири p 11 li I iiiiup h I ի I: hqpiiilpunm pim fi iiifi l.| quii|nil|Gl<p|i iImii|iG. 
Glll|lpil||l lllfi it III l)l|lll| ui p llllf«, lllfi l|l nifi 1111 |tfi fi lll|ll lllfin, 1)111 l||llll |lGpGlll[l- 

lliupiliqnill,- liphp GlIlllllpiipilllG, lip pil|lip cl III lllllfi llll|fi lipill ll при I lY lll
fi mii|upliI Mi piuG ii||ltplij-in|iii|p(- 1111 и uniM ip iqliinp I; uiGqfiի hph- 
|uiiifiI.p|iG G1111G tiiG|iiiuւււա|ւէ.լ|nii|ii 1 uiiYp, |ifi՝ii|hu фмпгрпй inpiniGp. li 
I in i| uiqiii iG i)iiiiiiii|inipiiilpiipiiiiG in l|p|.nii|)iiiiG oqfiiiip iiin fp  lpnpli||i է 
(iiutiG It I 1111 ini)|ni|i itiiiiiiiiGqiiip iniG  խ ա բուսիկ u p n q J iu G p :-  l>nl| 111- 
p|n ||П՝|Г I. nqiiiinif uiiiiop qinnin|iinpiiil|iii(.»1 nififi in l|ppnipiiiiG|i: 
ll'lqi um|iiiiqm(ifj ctiii|in|pi)inlpuG, iiiq iin i I.ո iuiih|՝ пцЬр1.1111 Ipufi qui- 
plllfpy lllfi ll 1 lY Հ< I) ill lini|nnpnil|ll I P 1 Ml fifi » III « I|P|.»||| P I 111 fi ft» [llllll b lip -
imfi |n 111 pt«| in 111 p 11 h t ո 11 պևտբ I. ||iG|i,- ftiiiqiiniG liuipcpiiil, 1Y nqinfi nt| 
ni finqin| it mi и iiifi q i| 111̂) ii||hphiiiilpiifiiiipmifip |n nipni u|.l|iipt.G p iup- 
npGli|in fiiupfinI lY: i l-miiiii|niipinl|pl npfi uiiiiop fi ni|u li ււատջ (i^ifmp- 
iniiiq|iiiipiiii(i pinpnqhp li |ip ntnliI.p|.fi 111 fipfit|finun Ipiv niGlip' «(ip;՝- 
iiiMpinni()|i՜ 1.1) I* p , hi) lip p nifi nilpn Ti, fi I • p 1111 li it I q It p 1111G, |i(i 4 i||m|iG 
I՛ I՛»- fi 111 ifi |lllt| fi lY lllfi Hill III p |lfi |l ll lliqfi l| III ll|l|llll l.^p liptM ct III li lllfi llll|
‘"fiП lpnn| iipl.p ii I.и p |i qgh| Հււ|ոււրիւուի in ifi furca-|iG, npii|l.n<)|i naturam  
expellere. |if.՝̂  fini4>tu)inpiin'tip:« ЬMintuuYinitр» usque recurret

265.

I'Gft LCpnipl|h|in| nifiilhц inl|iiiGyGhpp i||ipnn|npi|l.|iu i|innifiq|iGx 
hn llllillllt III! t. II III 11 |tpni |.>| MI f i |l Ո p III111 )t 11 f i M11 i I. 111«I f i l| llllpufi finqill 
t in pi lllfi fi, till (ilpiniljl lllfi t. ll lllfi |ll 111 |l 11 и fiun| iinnp, up li|l t IIII )| I, |lG>- 
"|| • и |if. « ill.fi p l.fip», pfi uilpufi I iq ո 11. in p Լ lifi I < 111 pip I lifi in lipl.fiq tpif i liG 
1111'1։Г t: inl|fi l.p: t |fi t| uilpufi 11111) I if i 11 p I. и in u| iptu |>i I nifi 111111 |ipni|inp- 
n iil if i pfi i j n i f i i i i  if I n u t n ifi q n p lil.  f i 111 pq 1111 p uf i fi n ifi ի, G111I1 fi p ii ifi 111 ll 

n iin ilf ip  l|tll|l u i f i in p p i i f i ,  Гм 11 p I p 111) p 111 f i p  11, 11Ո u i Mil 1111 p 11G м I f Л11 it (i n p l i t

' l q i n q i l u i l i , p f ii| f iiu lp iiu n i ljp ՝  u p ii) l. 11 if|i p ii if i ,  np)i f i| n ip l .p p  | .ihp liu  |iph- 

!փ (i iu|u in и l)i I pfi u ilp u f i o p l.f i p |i lif.j՝ M i -  ti|.i I. f iiu  I) p in  I i III if III p n ifi mG 
՛ |l< i lllp t. |l, 11111)111 lll l lh | in  1 )1՝ «1)111 I ifi p p 111 |l t| III |l 111 p  t III fi G I.»: *1. 111, fi III* 

nwrt f llltfi 4) III if lllfi |)fil.|l|l, tipilfi p lll|« | pill Ik fipuifi lllll|lll|MI if hG l| llipuifi 111,
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hphO |unm m u|nifinu l h, np q iiim ppuG  mOl.a |ip im|iiif)im|unmip 
(ilip. p in iq  ni.flq up Ipiipqji iiiu i fiinppp (ip iii (iunhiip iip iip r| i|n iil 1;, Gui 
u lp m iil I, u|uum|li| uqq nuM|mmiip(ilip|« m |)puii|(iifiim|umuipril,p|i 

uiilMpliiuiftmpmuG m pGpmp llll|Gui^ulGp^ iH.j» GmjG ilm nuifim ia- 
ju iiip , np G u i  i u G | i jiGpG jip fiGiii liiiipu ip lip i|G ||u i,- fiuiGumpiiimuii|uuiG 
u'|i 1» 6GG GpIjGiuj|iG Gti|iiuiG|)lpiM|i, np|(G ()|iimiil| GG pmnp uniin i)lipp; 
IGvq Gppm puuGp li |iGpGunniiruhiiGuM|milpmIp jipliG GiIuiGGlipli filun 
fiu ipu ։p lip i| li||u r u iji] Gpui il|i p|is GuiinilipmpjmGG t -  jimp։ii-
piuGNUnp iiim m i ui\qu||ui)i liiium l.p  Giii JipLC 1; upinm |im l GpuiGg 
h luiG |ipun|mGpGl.p|) ilhp, iipnGp Gui (i u i G i i i m i m ? L npii(liii GpiiiGg 
lipu ii[m GpG l.pp ,- G u i  ^\\ Ipimlpu^nul, np upiiin|u|GGp|։ ni l։puii|mGpGli- 
pji i|m|uiuGuilpinJp, npu|)iu unn.GuijiG Hu ipuip lip iiil|gn ip iiuG  l.m p jn iG , 
GmjGu|liu upum lpuG im l L; |>i'Gp|։ pGuilpuG ill։(nul||։G; U.f|G>|iulpiiGl> fin- 
q|։G muj||ui, |in^u|hu Guili i|lipgGniu I.' lqGl»|m| i|m|unmmmgGiuG 
lipp inn m qq iupuG  pfiuiq»]|>g, npp puipGijui?) 1. Gpui |imppim l: «Mipip- 
ihubm puuG»  flu iu lp iign ip jn iGG  inter pares ilji }utiuum ni pm ip
MuGK nGuipun|n|i h, np »lGpl։lig li^Gmi Gi|hpGlipni| u u i Ij u  m pirp lliin i li 
HpuiG)) GuiGg l|uip)i|Glip u iqu inm p iiip  p ihi|li|ni |iGn- hp Gpp|iG ftli qn- 
ini)<3\mG niG liGui. uu ilp iijG  uiii) uipi{lium|iG in 2 Uip(JiU( l̂i|iG uiqG ijiu- 
IpiiG (inq|iG uiiIliG li)iG rutniin si.: 'iip u i liuuiu|)pnippuGG ui\i]inlii] GpiuG 
juu iGqu ipn in  L. Gui pG^fiuiGpuiuiliu in fiu ilin ip ju iitp  I. fiiiqu igpp i)liU||i 
« ijG p li»  fiu in iu it,-  G ill G u iun il 1: lju iil |ip q fiilu jg , (inp|iqnGuilpuG ,li 
fiu iGquipin, Ipiiit i(lip li]ig 'Ihpp li.- Gm ^pLG q lim u il^ gn iil I: i| lip h n u l: -

« tq inp  {unpuiu|hll full 
i| iG iiip n u I» ' ^qnpliG )uup(\

266.

i| lpupli|]i i. |nl| GpuiG, ni| 
'ilpuG 0|nm ilipliG;

lipl.G |։’Gpp

267.

QliGuigliG l.pp il|i uiuiug։|ui?)p luGI.G, npG uipnl.G ituijphpG hG un- 
ijnphgGnul bpi-Gg qiuiluil|Gl.pl«G՝ ulm io-uliG՝ «ulipuni ijin ppu jgpn r» : 
Ikfiui n i2 puinuipuilipi'HupuuGGlip|> puui l.iupjuiG  fi|iitGuilpuG fiuil|iu- 
ilp. h ii sh il Ipuulp iiftiu il, np HjiG fiiuiGp Guili ilGp umiop։|ui hi|pnupu- 
g liGhpliu Guiju li u inu i?  |iGpGun|mppuigruiIp u||im|i GIpumhp,֊ uip-
ql,G iJlmijiG qpuiGiu| lU.Gp Gpui «(mu.m m IiIiG ql.G» l||liGl.l։Gp:-

268.
' Ih p ?  |i ilGpvM |.T;s pmG h pGi)riuiGpnipuuGp:-P-mnl,pp ftui.GuiGli֊  

Mil. hO fimitu.l.. |.»ll fiuiiillu.nKMMi.itifihl.L. «mll'l
I,.mi nimrm lll. ..,.mnl|l,|.u.ri|..M.,. 1,(1 fu.Kiuilu -  «'l-»-

„l.fi rm.jm(i.|n.| qq.ngM.|mpj."<։R'M՝l>. .|qmgn.impjm(! Il.pli I.ui-
Itiiin: in iit j i i i f ig  R iiiiil|itifim |m  fiimtuq. q l. i i l i"  pimlml|<»f‘ . 't  «'"!'■ 1'

oqmiiiq..|.hti|. fi...pl|.m|np t  (imj(; p.....M>U '" " |-
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|ւտւէհհ|փ Пп1|П հււււքա|ւ oqmMio»*|bMi|, i|lip5>iim|hii riMipl|iiii|np
I. iiip|i.'՝Gl.p|i fitiMi ||трГ« nifil,<iui|; U.|i| npiiinfiiiMfiiif Ւ.| ւփ

ilmpn|p()|'G npiimlpii(im| itiiipi||il| hp'iip iH.p |iiii| I.G
riiimlpiiGnnl, pniG miiipplip 4)iii|M?|mpTifi'lip|i iili|ilpiiiiiKiMip|i;(ilipp, (Imij- 
(i|uil| lipp ripiiiGp Cmifi |hqi||>(| lifi Ipiiii, finilpiiiiiiilip, hpp
iiiiipi||il| lipipiip (iiiiiiG iipiiin’Mi^'il.pnin (l|||iihiii|i, հւււ||ւ,
i|muifiq|), ii|nifiiiiG}̂ G)ip|i, ui,'>|iiiiimiiiGp|i) ii|iiiiii)iG Mi iiiiipii
i|pniG|in uiniupuiGniit к iT|i pniG, ipip «fiiiiiil(MiGmit է )iGpG |ipliG», 
(liu)ni|nipi): 1*п|ир finqliGhpinit հւււքւ'ւււխւււ1||ւ i|pl|Gi|m| iiiiqpniiiGlip|) 
GniiG piiiGiiiIpnpniiGp iiinuii|G|fii)9 iniG I. iiuiMiGniii ւտ|1,||ւ riuiqi|in- 
i)liii|Gl4p|i i|piii. iim| iiiii|pnn(GI<p|i ո|ււ|ոոոո1 ittiqiq|il| iilpmiu' I.G iiir|li||i 
III iiii|lt||i iipii|iq (iiiiiil|iiiGiii| Iqniip' iGqiHi iipiiinnnipiiiiGp lipGiiiiiiuniG 
qi)|î pG|>Mi(i|i iipmni!ni|j)niGG I.*. iinq inpiiiq (iiiiiil|iiiqiIniG iiiliiiiiit|h- 
iii|iq liG lpimp|iml hpmp' qGiii|iii| iiii|b||i iii iiii(li||i iilipinnpliG: hGNpiiiG 
itlii') I. i|iiiiiiGqp, iiijiGpuiG iiii|li||i ոււծ L uiGfipiii()h;*m|i fiiiipqniif iiipiiiq 
III քւհշտ (iiiiiiuiriiiij[GinpuuG qiii|iii iipiifiiiiG;!>p. i|imiiGr)|i iilif ւ|ււփււււ- 

ipiipa uiGpupiiGiiipiippiiG puipiiiniiiiip' սւհւււ iiiiG, |iĜ ՝|iq iliiipi||il| Gui- 
ipipi)uil|ni|l.||iii upnpqiiiii|hii M̂I Ipiipiiq npiiidiiipi|li|: »̂iiij(G|iul| piiiG- 
IpiipiiK՝) piiipUpiiituilpiiG Ipiiil ii|ipiiii|iG lptiii||i ii|iiIiiiiGn i|piiiGm( 
liG i|iiipniiiii. GiiiiiG m՝|iGn ՝|i lpii|iiiq uiliL|, liliGq up iipiiprp|inu K, np 
liplpiiii|ip iIU|p GniiG piiin|i qliii|pmi[ uiq 1|1̂ ւււ| է qqniii, iliiiiii^iiiit, 
Giiifiiuiqqiiid, qiiiGIpiiGiiiiI, l|lll|lll•(illllt, piiiG itimiip: («>I.mi|hp(hiilpiiG 
iiiGpitpiifiiiipiipiiiiG» i|iii)iip" iiifiiii uiiG piiipjiiipuilpiiif niii(i(itiipp, iipp 
imnpplip iiliiilip|i iiiGriiiiGp uiiGpiiifi 1ոււ(ւ'տ|ււ lihin է прпГпт! ՝ւսւ|ւտ- 
qiiiGp ք)ւււււ|;«ււււււււ| lpiiii|l.|i|ip, iipiiGp |impfiinpq liG uiiii||iii iitipiii ni
qqiiinitniGp- li n՜̂  թև |iGn - np ,'*nii|l.(<rniiml.piiiiG «iiliii|i finiGh'mp»-); 
(՛* li qqnipinpiipiiii(iGLp|i np |iiii|>tip(i h.G nplil. finqiii Gli|iiiinil iiidh- 
Giiimpniqfi iiippfiiiiGiiili, |iiniip i|lippGiiiii, fi|iiiiiiiiiG(iLp iniii||iii, ipii է|
•i|iii;՝iiiil (. Gpm nip(lhpfili|i|i ni|« uмnll|•f|lllfiшl|Иlpqp, ipii l.| |i i|lipv>n 

I. fipiii |Miip|ipGbp|i nnii|iiniiiil|p; flplil. i!mpi)m iiipdliiipmiifih- 
|i|i |)(iv-np viiii|im| liiiiiiiGiiiiI liG Gpm liiupii կւււոու(|ւյiiiApp (Г ph
mii| fmq|i(i |ip l|iiiiGp|i MpiiiiIiiiGGlipp, |ifi piiiG lpiip|ipp npiiiii!| h iiiliii- 

ll.pi| 1|П|.И111|р1|р|||, ii|i IpiipfipG ի iilpipmfili ii|miiG mifiii|)m|i
iiiMpi|lpiili(| Ւ. |1м1м1|1|р|||, приПр GmiG G l i [ i n i |  Ipiipin) h|iii fimiG 

iiptilimlqli l,pp, GimG iim|pm lUilipp (i,''li|, imipii pG>|liniGmp iiiin im iip  
u I., np lpiip|)p|i քւ1ւ->ա Giijqnpq L| h n ip jn iC  p, iinii|iGpG‘' pmn 

I iii|.Miii(i |iil| ii|i4>!ili It pGqBiiiGnip mii|pimi(.'Gpli imi|pl>|p iiiliuq) I. m- 
il.iiiiiM M.i|p |ի(1|ւ iiiiG I'lipip ււււ11.րիր, прпПр ii|i(i՝li ори mlio-

ւՓ՚՚էւլ lii ւււււ|ււ|ւււ (i Nilpmnuiq|ipp- 11.ւ|1ւ|ի (iiinid, ււււ|1.|ի nm| npiiilpiiG 
I'>ւ|ււլ | i l |  li| III pi mli I.G iii(ilit|li| li niGMi, pfi iiipi 1П|Г; t.pp, in-

|i G III !'l'l<l<p. iMijli(|i iii(i iimjiipti lipp, iiii|l.||i i) il i| nip li'iiiil|iiiC in| խ.'hpp
' h;tiiiii 11; Hi ЧI՛ lii.im i lili lil.finili. |ipl.i,'i| lil.lpii nini|iiinG lilq̂  I.Gpnipl|-
l''iii i.ii ii|inimiil\nip(;l,p|i m linn լ i| nii| liii| l.li ni(i niin||m; G. nipl|iii i| up

' ւո1ւո1.|1ւ lnnl|ini>i(l hp Ipnii'lip iipii|l.n<||i inii| pfinilpiiG, '֊ iiii|iiii<pnGq 
! '.|п!(Ч|(; prOgreSSUS in SimilG ^ i i i n p i | i n  ;inpmGinlp|iii| i|in|iiiiil|lip-
'M'l'i'l' li IIII'll j <1. nm|iipnilpnd!((i, ո՚լւտ՝ւո1լ|ւ(յ. 1ւււոոու|ւ1յ|ւ1ւ- pGnGiiiGni- 
քփԼ- 1|1ւու1,.ււ||ւ:
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269.

^hG'piuG տ<լ1,||ւ 1; GriqlipuiGp - ի о(М.։ սւՕ|սու;ււււո|ւՒ,լ|ւ Gnql.piiiGG 
m Gnq|iG l.p|i qimiGnni puic|um|>l| i)l.ii|p|.p|iG щ liuipt|l|infig,
iinRpuiG uu|l.||i l. ifl.ftiuGniif lpiiplil|(iiuGp|wi |нI• ipp|I«|щ При։ ւխւսւհ- 
qp. Gui lpup|ip ու(«*ի ii|Gnnip)iiiR li qtj <iip|jinp4iiiG, un|t.||i pium, pmfi 
uplih այ I limpq; l'.iiqmpmqmi(i ifiupqlpnGii, nil) |n mtiG i| mftp|i (inq)iGlj- 
1*11 фмшрипр, |mipiiiiiil|iuif p fil.fici IpiiGnG l.. uiiipinin|i!,||i Լ mspl.pji 

iI^miiiM|l.u uiii]ii||ni|i ։S|։ IpuGuR niGI>Gui|p; Iк-ин|nnil|l«fiii| unuG- 
yuiCipp finql.piiiGli, npp piupl.| 1. imp |iitipiniiil|niifp, npp puipapuiqniiG 
liuipqni uiiq pG«ifiiuCpuilpuG Gl.pp|iG «uiGqiiipiJiiiGl.jluiipjniGp», pnpip 
|м1и т т П 1,рт| nni] (iun|l.p<)iiilpuG <̂ տւ|ւսպտՈ(յ n i;  I;»-G Gm|ii tf|t 
uiGquiiI li шири qpl.pb if|i;nn Gnp|iq I. piiipiutf, ni|$> U|UiinifnipjtiiG 
ծտւ|տ|ու|,- ւփ op |il»|ilm Ipupnij L miG pm(i|i iipiimd'iimp t|niiifi*ւււ|( 
np (tin q шп(|мц.мип1р pinn qin |ip ul.'|mi!piiG _(niilpmnuiq|i|i t)I*iT li 
llllipajl l|ll|lftlllG էէ I |l(ip(i | ip h(ilip  Rill |lflpp «l|lMllfilll»: npltjjli unpui- 
puifiMinp linql.piiiGji ifnin uiiiopini li piiipnpmlpupq ifiupi|lpufip fihin 

î|ufuiG qiiii|ui(iuiRiiilpuG Ci in իւ n iPit u 1 |in it in pnmG (puGIpiipjiiiG t 
(ilpmin|mu. i)pniGiu{ |։pl.G ifimiiGiiiu I., up Gin itpininii)t,u qiupifiuG- 
liiuG lpup|ip niG|i, lip GpinG i|iui|uininn|i li ilnniupifiiiG ii|liii |iGs-np 
puiG L fiiupl|iui|npt lil.niu ifiGlq (ipuiG|iq, |*R> Gpm l|niiiPiniitPt.p(t ni 
llinpiluiftpGl.pp, |ifin Gpui «uipGIititiiG» t. Cipin |uq(i|i i|put i)ph|! 4«puiG 
հատակ Ւ. ulii|iiiilpuG filnnipiipiuiG fiinGi)liii| i|in|np: Նա nip|Wili]i|i 
quiinnqnipiiiiG uin^li fil.^wimpnini p upinipuCtr* i| in li Է. Giii iiiGfiupd 
i|fiifpiu( |tiiuii I:, ph |։Rmi|Gii I.G iff.ftmiiniii, G|iiiiGiuif, u|։pnnl, i|imnui- 
piuGim! unGinfiq, nip |»Gpp ւոևսե| I.,- Ipiiii (iin piiippGnni է GnijG|itil| 
upnupuGftimlp՝ иin|ut|iii|inpuip (iiinl 111Г1 niifii|lt|m| |։( -̂up ifiiil|hptiiiui)|iG 

4 l|inp^|ip)i; frt|,pliu (է pin i| }i(i in I ||i iiniip|iiiiiiiiiiiiiii|iGnipiniGG uijGti||ui|i 
uinpiiun|il<l|i iiiuin|i(iinG|i է rniiiiGiiiif, up iiiifpn|iip, l||ip)iii|Ghpp, uiGpp- 
finGGI.pp lil.Rp uiiGmliq, nip Gin ifl.ft lpupl.l|qtiiRpG I. itՒ*ծ ni(ifim։Tnip- 
liinCtp|i fil.in nl.lpnlii) iini|nph|, |iptiGq fili|ip|iG ilbft l.|il|pupuqniifG KG 
nm|npnnf,- «ill.ft ittupi)IpuG<յ» li <|iii|uIiiiGni||i l|liGt(UiG‘|iGl<p|i hpl||iupii- 
qnnfp, fiiiiGniG iipnGp itnipv| opfiGiinf ni iipninijmif I. fnn p̂bG|ipp, (int|p, 
itiiipqlpii)|iG uipiluiG»iiii|uiiiii|mpiniGp, |iGpG |ipGG, lipnGp ifiiiinuiq 
nt.pGt||iQ է ittniiiGinG^iiiit, GpiuGq o|i|iGml|m| i)iiiiiiii|nnpinl|iiitT GpuiG... 
I;i| iii| q|mi|i, if|rfMi opu pnpip lilift »jt«n|pt.pniit filiGp if|iliGni)G puiGp 
uilii||i շ\\ iiiGGqli|՝ np nutpn|np li|il||iii|iiiql>| 1. ii|i liiuinftn, |iul| «uiiiin- 
i|uiftp» |ո1| qiiGiiiphpnipiiuG |ul.i((i ii|i l|I.Gi|iuG|i է l.i|li|: Дшртрир- 
pnGp if|ipm ifl.ftmqmiG iiinui|imuG 1. Ь'|Ч." 1ՈՓ «mnlitiftiiiqnpftmp- 
jniGG» )iftpp GuifiiipiipiniG Է. ii|l.iiiiiilpuG lil.ft impp, mp|nп։рП։п1|։п|p, 
fiinnnGinqnpt՝inv|p ftiipin(iiift GG |ipGRp iniiL»|ftmiff*Upni| ։i|iĜ  |i uiG(։ui- 
Giti՝G||mipiniG. utpi|RuinuiqGin|i Ipml Ф1ч1т п Фт Ф «iiinhi|ftuiqnpftnip- 
jni'Gp» ւ ni ւ liiip|iGini! L GpuiG, ni( iimGi|ft!.| I. iniG.i ujl.inp է uml.i|ftGp 
iiiiG. «ifbft iinpl.pp», |iG։Mi(b։i GpuiGp ifl.ft։iipi|niif1 I.G, i|l.p?niif i|mpp, 
ilium rinp|iRi|uiftpRI.|» I.G uGiiiif. npninifmlpuG ui|i(JI.|>GI.|i|i m l̂iniiplinuf 
h .k in n l I i||ui.ifiiiGGGqnipmiGp: U.i»| «ИЛ pmG.iiiimluiftGl.pLi, op|.Guilb 
unn punpnGGt.pp, ifii.inl.GI.pp. upil.pp. |Gi.u|mpnKiG|M‘, ր|տյ»»*<«»*Ր0. 
qnqn|fibj.|.- ....(il.lhl., |.fi.՝U|lill fi|Uii«P l'l"'»'|bi Il'Hfi. p
ит|ис|||шЛ l.<J ||.ր;1.|՝ ш1|(!р»ФР1> .И11.:Г.?.|||Й, qqwiJHill'Hfi,
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ւէւււհ1|սո1)աւ, փւտահոփյսւհ ու ւււհւ|ււտւււհւււ|<էւսւ0 illip phf.>liuiil|mi m 
հուքւ1|ւււ|ւծւււ1|ւււհ, տւ(ւււ|իսի n|mfignnl աււ|ո|ււււ|ււււ|ւ |i(iN-iip

u|liUip է piiip(ii||i, iiinh>|8niqn|ihmpjmf;r]lipiu| ք!տ(ոււ|ււ
|if]N-np ПЬрр|<П սու|ւււ1|սւքւուբյւււքյ ГмтГп||1 |<рЬПп pp-
M))̂ p(ihptn| Пт()11|||| ilgmiipnipmiri Miii|iim|(iinn հււււ|imnn|i
П|пп1)трриП||П, հւււ(ւ'ւււ|ււ ււււէւււՓ ill.  ̂ iln|npi|ui  ̂ m qphpli ii|ipniniiip- 
ijiiift iipiiifi, np pMn|iiimm) (ոււքւ(ւււււ|ւքւ l|piiil|fili|i|) m
jiplifig »ihi| qGLG՝ lilpiniiS է fipning
!ii)bui||uiinniip (ւսւ(ւսւյս iipiijpiiipli|m| liplpiipiiimli Пт|1риПр||

iiinnnii|imnmpiiiiG if^uiiiiit|hii iPipim|iiipuiu] nip!|nilpttn|i ijliii, n- 
p|i miinGmpjiinlp է iipiiinmil m HpiiiGg iiiii|HipiiiI h gloria-|i աէւքւ\՝֊տ| 
li «|ip հուքւ1|հււ| Ги11|(ипп»-р ]ււ()ոհ| тррКпик') 2iu)np>i|)pnh[i|i Ahnph- 
|ФП>՜ muiGfUiGp ЬП uiiii lili  ̂ iii|n|ltmfmiqlim(il.pn in рО!|Пм|При|- 
ո|1ւււ рп|пр рп|рГ||П11дпцП iluipi|{il| Gpiu fimilmp, m| ii|i սւՐւցտո Ipun- 
nii՜} է qpiiiGg: U’luiifiquitriinfi հտսկուհու||ւ L, ph GpmGp |)Пмп liG 
ПЬПд կհոջ tihp,- npp upniftiUMunnliii է uniinuiupiiGpr;iip|i uii'lnwiprimմ 
Ml fiuiiIiiMp{ni  ̂ oqGh|in li l|1pկՒ•|m կէւբւո|, ii|i |миП, np, gini|np, i|hp է 
fipni nidhp|ig,- ուււ)Ո|1ւՈ nti;>nnnpMmip infimnfiihnfi li ուո1ւհուունոհու- 
qnfi կшpևկяulGpի iniG բոք«կւոո l̂.pp qniCmn, ո|ուՕր пп1м|пр, Ոոփւ li 
ոտուջ |П|̂ п1рп1) uiilpnjnp ՝|ւ հոակտհւոմ 1ւ прпПр filiinnippppnnnipd 
ու liGpGniqjifi nU{ntnppnGniipin| I. ծուքյկոոբ1ւո(ւ'ոււ1: IKiq կտքւհկցուՕբՕ 
|ip nid|) fniipgind npu|hn կուհոք« |iinit>i]tnif I:. կիՕբ կոպԼհոցւ քւտւ|ու- 
տւէւ|, np nlipp uidLG hĜ  կուբւո] է,- uifini Gpni piiiQ հակատր; ll̂ |n, 
iipijilip|i q|ninid|p q||ti|i է լւհկՈւուք, pfi |i(in |iiiii|(i, fi|nfnip, քւոււ|ուկհուո, 
u|iiiii|rihp|ifi կւււո̂ 111), iiii|h||i ;>inni կրց)̂ ւււք<'|ւ̂  pnifi l|lpկlupnlp է Oinj- 
n|nd| uiillifininidhi|, ււււք1ւնու|ւււցւ п1|фр;- ^(iinpnii|np է, np •̂ |ninin|i 
կlln(lp|1 nppniqiiiG uinumii|li||i in pni||i Qtippn piiipfii|iiift \. ubpp գի- 
սւև6ա|ու iniiinpiiiGp|) uiifhGiiigiiM|niq|ifi i|iin|pfip)ig п1Л|р. ումէւ(ւտւոն- 
iftii) in ոււքհհււււււհհտսւց|)հ прпф nniifipinripp, |фрт, ii|ip bpplih ^piii- 
փւցուցո(հց ւքււցո|կււււ|ւհ ոտ it)i w|ipni(, npp iilip, ււ|ցո|ուծ-||ւՕՒւ| in qpin- 
G|ig qniin nip|i;> ĥp mLG^nid, i|iiidni(iinpininp, |nli|nignnpinp-
.inntp, iinipniin|ili||) 4̂ւհկւու1հՒցոո| քււոււ*ուկւ|ւա') GpniGg qhil, in(plip |i- 
pfiH nlipp qjuigiiifi. qni |nhij(i, n|iping sfini<)lignq in n|ipn մհջ nififniiq 
|>ihi|(i il|i nnipqin npiinnfinpimfifi f., npp ii|liiiip 1: i|dn|npp nOniphp, 
iMMi|hnq|i ոււհահւ) nll)llյpկllp npiiifig, injpfip ^niqLgmG |iphG n|ipb|,- 
li npp, |i i|lippn, q|iitnid| ւ|1ււոՈւո|1ո| ւէոցււ|կոււ|ւ(ւ |фрп, ii|liinp է liGni- 
plip il|i Iknin îi, npG initpni|pni||in nlip, ninpni|pin(|i(i ո|ւքւՒւ|-կաբոցա> 
Uui| էր iipp ւք>ւցո|կււււիք; nlqq/ np ւուՐւ niji|pin(i nqntnfL||i,
iiinipniG infiqlilii է: Mi| ոււււո|1ւո է qqniil, in| iiijii կ1ցու| է fidmGniJ 
niqip-, limn t. i|iGmpniJ:- Piiijg իհտւո" ուքւ(\հուււոո[ւ ||ւհհ| niimq|ni|i 
ցոււ{էոց|ւՐւ piiiGlipti; l;(ipniqfih|m|, np i|iii ոււէԱ11ւ|ւհ ii|(iinp %է;-

270 .

-^nqlinp qininqinpiniGG in (iin^niGpp inipnipniGNjinp ifnipi|in, m| 
|ւււ̂ ււոՈկ ոոուաւո|հ| I.' ph )>G p̂mG |nnp կոցոո) է iliiipi|p ոոոոուո|հ|' 
nm է qphpli npnpinit miini|i(iniGndpnpqp-, (i|ini ուուկու||ւ |{ппппП|пр- 
piirip, npni| (lUi |p|n| Ոհ|ւձ̂ ւ|ւոծ in (iliphijած է, ւ|ււոււււՈւոթւուհ, np 
|<ПрП |ip 1мтпптр||Г|р|| ;տՐււցւՈիւ| աւյԼ|ի ршш գիտի, բան mil 1ւ(!ու|ււե-
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inpGhpG ու ամհհւււխէաստունհ1ւ|զւ l|iii|ini| I.G |uIuiGui|, np |iGpp ձսւ- 
Gnp է շատ filiitini|np ni uifiиn|np տ;|սuipfif;Gp|։, nip JiGpp hpplih 

« uiu|pli( l;» li iipnGg մսււփհ « q m p  ոշ|»fln sq|iinh~p»... inmnuiupn)|i 
unu finqlinp pijiG qnnnqnipjiuGp, (нпПшмирпррпО p(iinpiin||i, «օծյսւ- 
Iի», qPՒ.p>L qnfiuiphpi|uih|i иn11 (iiipiipinnippiifip lpup|ip անի bnpnniiT|i 
pnpip nlil.p|i' կպշան ու lpnpU||u) al.npl.pl> հպումից ni pGqfiuiGpui- 
u 11 > и uijG i и iTIiC; I hi, |ւք; s qm>(|> ul.v |iph(i fiun|uiuuip շ t., upinmupnG i| h- 
|tn fumiuip: lunp muinumpuGpG uiqG i|mgGni մ I.. unG mnuiGuGuigGmil 
է: Ծպտումի GpphGuiqmjG <Uil.p|uj u'U|p էպիկուրականությանն է li 
ճաշակի' uuGiufihmli gmguiqpiiuiG հանւիսծ պտշ քաշության, npp 
phplnmtinnptiG h ։|hpuiph|u|nnl unnnuiupiiGp|iG li upinmupiifii|mи է 

iitGl.GuuG in|iinip|ig ni |unpniGl||ic|! Կան «զւիպւթ liuipi)|H|»f npnGp 
զւիպւթաթյանից օզււսիսմ hG, npii|huq)i pni|iuplp|li|iu| GpmGnif mG- 
r>uiulpuGui||> ipnnGiuG. GpuiGp ուզում ևն uiGliiuulpuGui||i ||iGl<|: ԿտՕ 
«զիաաթյսւն ilmpi)|И|», npnGp գիտությունից օգսոիոմ hG, puiGq|i 
այն nipiii|u inhup է i i i i i i j |ui, li puiGq|i q|iiniul|iiiGnip 1111Пp pnij| I: inui- 
|}ni qui| այն hqpuilpuqnipjuiG, np uiupt|p iIuiljhphumj|iG h.- GpuiGp 
ուզում LG այւյպիււի 111.1рЪ bqpmlpiignipiuiG qniipuilp|h|: Կան ui- 
qunn, nuiGqniqG ifmphp, ni|php I|i>iql.Guu|iG puipgGh| li (]|uml.|, np 
|ipliGg ljp5 pinil ւիշյսիսծ, Гшрпрш, uiGqui|ufuiGui||i u|ipin Լ՜, li hpphilG 
|uliGpnipiniGG (ifipp շւպսսբստտի1| in >un|uuquiGg ummjq q|nnl.||ipj> 
i)}nIuil|G է:֊ Unpnliq|ig Pihmlinnf h, np « i||iitiul|)i П111Пt|hit|>> ակնա
ծանք niGbGiii|p li in i i |i i ni| ահւյում PinqhpmGinpunG in nhinuippppui- 
u|ipmpjniG ?]pulinph|p Gpp|iG limpijlpiqGinpiuiGG h upumlpuGniii:

271.

Այն, jiGշ l.plpn ituipqlpuGg uuIhGui|unpG է բաժանում, ifuippnip- 
juiG umippl.p piIpnGnqmpimGG ni աստիճանն է: Ինչ oqnnn ամե
նայն ազնվությունից in ւիո|սսպսւ|ւձ օզւոակւպւաթյանից, ի'նշ oqnnn 
ամենայն ւ|ա|սսպւպւձ |ոպւյացա1|սւմաթյունից, ի ւ|հ|»շո մնում է ииГ 
GpuiGp « n liTi IpupnquiGnn! միմյանց fiuiGi|iiquJli|»: 1Гшррп| punG
puipftpuiqiujG pGuiqi|G |iphGni| համակվածին i|Gnni է ամհնաւպաաւ- 
iini[np li uiuliGun|inmGquii|np մենության ։П»̂ , npu|Gu upp|i. p 111Gq|i 
uppmpjniGp հենց qui է' հիշյւպ pGuiqi)|i puipripuiqnuG ւպեշնշպմց: 
Lm|iuGui|ni եթշանկաթյան uiGGIpupuiqph||i (իության գիւոակցաթյա- 
Gp, l|hppG ni ?)uipun|p, np Pinq|iG շւպւանակ q|»rhpijuiGից աոսւփւտփս 
մեջ li մոսպից, «տ|ւսւմւոթյունից» ցեպի |nmmi|npp, պայծաոլւ, |unpp, 
GnippG 1: aqnul- ինշթան np նման ftqinnnfp հատկանշում է' |uil| 
i] 111 uiqG|n| հակում է-, uinipuiG \,\ G111I1 բաժանում I.:- Upp|i Ipu- 
phl|guiGpp մւպպկայինի, չաւիսպանց մաւպկայինի կեղտի հանւ|եպ 
IpuphligiuGpG h: lri| գոյություն անեն աստիճանն l.p in piupfiniGpGhp, 
npmhi|jig IpuphligiuGpG |։Gpp Gpiu կողմից npu|hu ապականում, np- 

u|hu l|hrpn I: pGlpii| ij ու մ......
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272.

tkqGi|inl|tnGnip.iuift G^mflGl.pp. bpphp м1тшМ.| ill.p upiipimnlpii- 
GMipinififil.pp huH.G np|i uptipmiiilpiiGmpimGGl.p|iG iimripiucifih|. ՝Miqh- 
(itn| uhi|milpiiG iipHiiiiiiii|iimGiiimi|nipimG p մԱ| արիքի i|pui qpb|, mii-
qlifi III I llllfi mplvl» filiin l||lllli|. |»p Himin|li|ni|.»nufifilipp li qpuifip l||>-
pinnh|G |ip պարտականությունների ?iuppp r|iniil.|:

273 .

U.jG ilmpqp, npp ftqintuif h i f | i p  (luiGuiiipiipGIiG PiinGq|nipiq 
impuipuiG'jmp որի նայում t Ipinf njnijl.u միջոցի, Ipiuf iipii|l.ii f.pq- 
iipqifniG li |un՝p(iqnm|i- Ipinf որպես fiiiiGq imh|i ԺhiniiiGtulpiii|np մահ- 
(i|i: Նրա՝ fipmfi fiiuinni 1| puipiipuilpupq puipnipjniGG |ip մերոափւր- 
Cilipfi fiinGifliii| fiGuipun|np I: |iil| mifi (Jinniiifiinl|t l.pp fiiu |ip puipAniG- 
pmil Լ՜ li սւխւամ Է: IJ.GfiiuiIplipmpimGp li fipin miG q|iinuilignipjniGp, 
up if|>Пn uiii| |i(ipp nuiimiMipupmiJuift I: ii|nm lpiunuil|lipqnipnuG՝ 
piufi(||i GnnG|ui1| lpi|n|p lpiiiniiil|l.pqiiipmifi h li |iG’ -iip puiG t piup- 
rjpGmil, ինչպես jmpiupuiG'jmp մ|ւ$տց puipcjGmu l: Giipinnuilip-,
փչացնում L fi pin jiupnipuiG'jiup շփուոր. մւպպու uni] nil. u inljp q|i- 
iii|i iHiGnipjmGp li' |iG՝ uijG |ip մե$> iipiipiuGuilpuil I: muliGmpniGui- 
i|np|ig:

274 .

Ս պ ա ս ո ղ ն ե ր ի  ի ւ 6 ղ ի ր ր >  Ի ն չ -պ ւ  hfipiiiG|tl| պ ա տ ա հ ո ղ ։  Է f iu ip lp u -  

>|np li չ հ ա | ս ա ս ւ ե տ | ա ծ  շ ա ա  p m fi, u p  p u ip i ip in q iu iG  մ ւ պ պ ր , ա մ  մ ե ջ  

u p lih  |(|Г.г|р|| in if tn n fG  h p G u ift, fi in  li մ ի ա ւ  մ ա մ ա ն ա կ ի ն  u lp i |i q n p fth | -  

« cl in j ի» p 1,1 » ։ | ifivii|lm  Ip n p l. I ի I. in  u1.|: 4 iu  մ|ւ>փն fini^i| tn| uil.i||i չ ի  

Illfi lifi III մ, ll li р 1|р|| PIII up  lllf i l|l lllf if i  l.p n i if f i 111II111 ծ lift ս պ ա ս ո ղ ն  l.p , II- 

p n fip  fiiuq|n| q | u iiliG , p i .  | ip l.fip  |ifiչ p in f i M i ս պ ա ս ո ւ մ , p in if|  nn|l.||i 

p|«: up 11 p l.fi p q  in  fi liG ս պ ա ս ո ւ մ :  l/ p p l. i i f i  t.| ս ղ ւթ ն ա ց մ ա ն  կ ա ն չլւ

.s iM iJiniq iiifirj n n  t; հ ն չո ւմ , չ ա ւ | ա պ ա ն ց  n n  l; f i i i in n f i i| in  li u n G  t| l . iq p  p, 

npp q n p M q i i i  « p m q iiii|i n p j m f i » I; iiiiii||m i,-  m iG ih n n ,  h p p  m p i)I .G  u iG -  

П l*| l.fi f n if i l i| i i ip in i( i  I ո 111 ո I q  1111G niin p| ifi l.p p , li q n p M q i i i  | i u i | n iq n i  iG 

HH֊H.pp 111M111ИI u I fi n n i li  I in q  մււու|1ղ M i. li |ifi չ p i nfi ^ n in ih p p  Ipu fi, up  

f iM iq  « 111, j I |j m ՝I ,| m i» n p nfi|ifi սւպուսււ|աւ| m l.m iif i ,  u p  | ip l.fi q niG  i| in n- 

՚ I՛ I •f՛ p G i| iiip iiiii< p ii7) l.fi, 11 ո 11 if |nnpG i i ip q M i  չ nii|inir| n if iq  ծ ա ն ր ա ց ա ծ :  

,Հ' ՛տ փ ա ց  ա ն ց  ո ւ ՝  I »  (ւչւսցին G p u iG p ՝ |ipl»Gq հ ա ն  i| G111 Ппм| i i i in p  

Ip 'pn pm i1։ li i i ii| ln i n M|pG ц ii| n ii։  11 if i o q  1111 ո I p 11 p : - «II՝ in  *)• in i Iqfi u in iu G g  

• H .i.p l.p li^ 4 » I n p 11 ո 11 f ւ 1111 ո 1111 լ> 1111 f .* p , Ւ. լ.» t. m ifi fi 111111 p nfi 11 if. p n i i iM i  n q  un G  

| ч м п ш м т| , p l .p l iu  in p րլl.fi պ  լ.»I( p i i ig i iu i in p 1 1 n G , m i) o p M ip  Ւ. հ ա ն Ո ՚ա -  

i>|> |.»niq 11M {iip in  p  m if i in  մ - Հւււք; ( ii i ip p ,  p l .p l iu ,  ո 11 f !■ ( j 111 if. l.| f in iq  t| in  t| t.ii| 

J .  -  I ' l i iq i i in  III |.I l lll f i p ո i pi fi | if i q l i in p in ip  ձ ե ո թ ե ր ն  lift, lip ilf i p UlG- 

b 11111 < J f, 111 l.fi 11111 uf 1. 11 p 11 j li 11 q 11 (in i p nG infi ni-xeup6^,-|>. « f i) i ’ III ( lu i i l iu -  

■ i U11111» ։| p 111. iip iqJi u q  |i pnfi|i~ n p 111 ո 11 ili 111 p 11 մ ա ղ ե ր ի ց :
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Ու| չի կա մենա մ inliiiGհ| nplih մարգա քարձրը' սւյգքան uit|h||i 
uliհասն է նայում Gpuifi, ինչ Gpin մեջ ցածր է 1ւ մս։կ1.|ւհսսւյ|։ն- ո։ 
ղրանով իսկ մատնում է |iGpG JipGG:

275.

276.
•

Ամեն կարգի վիրավորանք ու զրկանք ցածր ա կոպիտ հոգա 
համար ւա|հ|ի հեշտ է, puiG uiqG|u||i. վերջինիս i|muiGqGhpp պետք 
է np սււ(հ|ի մեծ |ինհն, հավանականությանը, np Gui վթարի կեն
թարկվի in կկործանվի, նույնիսկ Gptu կյանքի պայմանների բազմա
զանության պարագայում, ահավոր է:- Խ|Ւպի կորցրած մատք ղարձ- 

jui| ամամ է, մարղանը' ns:

277.

- Նողկա|ի~Է: Գարձյւպ հին սրաոմաթյա՞նը: Ավարաե|ով տանգ
կաոուցումք նկսսոամ հո, np սւյւյ ընթացքում աննկատելիորեն ինչ- 
np puiG հււ иш{прЬ|, npG անպայման պետք է իմանայիք նախքան 
շինարարությանն nlpi հ| p: Հավերժական չարաբաստիկ «Չափա-
q անց ուշ է»-ն: Ամեն մի ավարտված քանի մե|ամա՜ղձաթյան[....

278.

- Թափաոակա՚ն, ո՞վ հս ւյա: Ես phq տեսնամ հմ pn fiiuGiu-
պարհով ընթանսւ||ա, սասւնց հեգնանքի, սա անց ufipn; անկոտհե|ի 
աչքերով' թաց ու սփւաք, uiuhu խորաչափ արճիճ, np անհագ յու
րաքանչյուր խորությունից կրկին |»սյս աշխարհ է ե|նում' \\նշ էր 
վճարում այնահւյ ներքԱամ-, ան (այ ո աչ կրծքով, շուրթերով, որոնք 
թաքցնում են իրենց նւպկանքլւ, ձհոքայ, npp ղանղաղ ձգվում է ա- 
մեն ինչի. ո՞վ ես գա, գա իէւչ էիր անում: Հանգստացիր այսւոեղ, 
սա հյարրնկսւ| մի կայր է ամեն ոքի համար,- հանգստացիփ: Եւ| ով 
է| |ինեււ' ի՜նչ ես ուզում այժմ: Ի՜նչը կծաոայի քեզ որպես հանգիստ: 
Դա  ասա միայն, ինչ անեմ' քե՞զ եմ աոաջարկում:- «Որպես հան
գի՞ստ: Որպես հանգի՞ստ: 0 , հեաաքրքրասեր մարգ, ի7ւչ ես ասում: 
Սակայն տար ինձ, ես խնգրամ եմ— »: Ինչ*. Ի՜նչ, գե սուտ՜- « Ե 1|ս 
մի գիմակ: Երկրոփղ մի գիմակ».......

279.

Խորունկ արամաթյան մարգիկ մաանամ են իրենց, երք երջանիկ 
են. նրանք երջանկությանը րոնե|ու այնպիսի մի եղանակ անեն, ա- 
սես ուզում են ճզմել ա խհգգհ| այն, խանղից,- ախ, նրանք չափա
զանց |ւսւ| գիտեն, որ այն փախչա՜մ է իրենցից:
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280.

«Նոէ)իւս|ի հ: *ljnqlpn||i I:: bTis, ւ?ի|*հ Giii-fihm տի qGmil»:- Ikin': 
lluilpujG i)inp GpuiG i|unn hp fiiinilpiiGniil, hph inpiiiGpnii? hp qpui 
փոս; Նա fillտ է qGnii?, իհտպհս imJhG np, mj niqnui է ilhh gunnl| 
lpiuniuph|: - -

281.
- «Կհտւիւււոս'ւ'քւ իհձ. piujg hu upufuuGpnii? hi?, np իՕձ (inii|uiiniiiG 

ատ fuupgtm?. hu իմ i?iuu|iG li |u? t| hpuiplipjui| i?|uuiG i|ltnn hi?
i?initialh|, ii|nuiG ;*unn fiuiqi|iiii)hii|, ii|nuiG iiin|iiip|ած, i?}nm uitiiiiGg 
«mnuiplpiipiil» in 111 p i( h| in, iipiiinpiiiuiii |iininiiii|ili| «|>Г;ЛП |ւր|», i?|i?m tu- 
nuiGg uipi|tniGp|i fiinfiifhti| fiini|ւաոի, f(inpfi|n| |iGpGui(iuiGiusm|iupiiiiG 
fiG iupun|npnip]ujG fiiufii|hu| սւ(ւհււււ||սււքււււ|ւհ||ւ ւււնւ|ւււաււՈաթւտ(1, npG 
(if! Л wuGpuiG lib ո ու է wunpl.|, np (ini iG|uil| «uiGu|)v>Gnpt|iiii|npi|uib (iiu- 
GiusnqnipiinG» П т ul|iupnip։пнП uhv>, npp pnii| hG iiini||in inhumpinG- 
Ghpp, hu uihiiGnn? hi? COPtradiCtiO in adjectO,- mill ni|f i|iimnnp qpl.ph 
iniilifiшПini|intiui|iG Լ, |iGs hu |u? uuiu|*G q 11111)■ ii: In? սհջ iqhinp Ւ. np 
jiG'-np qqi|iiiGp ||iG|i, npp pnti| ՝ի inin||iu |ni i?itiu|iG nplil; npn̂ iul||i 
puiG մսաւ/) և I f< H ip liti uiiumhq |iGs-np աո հւյծւ| in f) է puipGi|iu5 : 
^un|iiiGuippip. piujg, piiiph|>iu|iilniupinp, ns |u? uhi|uiilpiiG uiiniunGhp|i 
fiiin?iup:- f't'hpliu ipu iIuiinGnii? l. iiijG inlitiuil|p, np|iG Ini hi? itpuui- 
IpiiGnn?:- IhulpuiG ns |i'Gft-i?|i puiG, np |p|n| fil.Gg |u? iiiqiiiftG Է-»:

282.
«Բայց |i1is  է պսւսաւքւհ| phq»:- «էրս sq|unhi?,- iiiiiiug Gin ijui- 

pmGpin|,- hpli|i niiipii||iiuGhp hG pnli| uhi|iuG|ni ijpunnij»:- Ihmop hp- 
l>lii(G ւ|iGnili I:, np i?l*t|il, Pun li hum ու qnnni| ii|i i?nipt) finiGIpupi) Ipu- 
uniiipiii? I:, i|npnu? h nii|inhGl*pp, ГП|М I- тш||ш iihquiGp, (imiiiI Է, 
i?ii| hqGni ւ?, ւ| 11 յաւ i| npni i? pn|np|iG- li ի i|hp\m p iiif> i| ni i? L i?|i lpii|i(, 
unlnpiiiTiiiip, |ifipG )ip i|pin quiipuigiiift,- in ji, ||(П|Г linn?nip: Op lil.lpu- 
u|i uni||ig i?huG|i1 lip |ip P>|i;Mii|nipiniGGhp|i<| |uhqi|i||i> l)i| pmpnp ni 
lumpiiipiupn fuiqni inl.GshpG niG|i li |nl| iiuiqi|uii|hii| է |ip iil.i|inGp 
ping inpi|ւոՀ>, |ip l|hpuilpupp iipiiinpiiiuiii inhuGniif, Gpin i|iniuGqp pn- 
pifi diiii?iiiGiiil|(ih|inii? ilhft Է ipiinGnn?. |nil| ш тор ниц i|itiinGqG uip- 
uuulpiipq i?hft Լ: Նհւոէ|ւււծ iiii|iilpiiii in |iiunlniuin<luii|iG ifinpin^ppinG|i 
'the, np|i filiiii i?|niiii|iG s|i Ipiipnq i?|i ii|Giul||ip ininl*|, Gin fih;nnnipj(iiii?p 
•pnpnq է ււու|ից in diupiui||ig, Ipin?, hph Gin ի ւ|Ւցւջո Ппп?1*Пni|G qhiipi 
«iiliiipp l|hpiulpup|iG i?hl|G|i»,- finiGl|inpftinl||i Gni|lpuGp|ig i?hnGh|> 
H'liGp pii|npii fitin|iiiGiiipiup iiipqhG Giiiiunft IpuGp iihi|iuGGhp|i ^nipyp, 
■ up i! I<p inhi|p տի h 11111. Ii i?hquiG|ig finimlpii >i|l. n nniltG niHriq linpfi l>pp, 
npuGg l|hpiul|ph|G unIhGmi|»)i|mpG I;, q|mil.G in iG i|iniiiGqiiii|np
dyspepSia-G, lip uinuifiiiGniil I. lihp in in li | ի p ի li uhi|iiiGiul||i<|Ghp|i i| pin 
PmiGIpiipbiiilpiiG ւT11 niuiiiigp Ghinh|nig in li|uuiipiiii|iuipjniG|ig,- Gnq- 
IjiuGph iuquiGr|Lpp:
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283.

Գա  П тцр 1ւ iJ|u։i()un?mr.ml| ււպհւ|ա1|տՐԱ»հ|)ր1ա1ւփ|աւս|1.տտւ1 1:, 
up, 1ւ|.Գւ рПr)fimfipum|lin IpmMifimif liii q iiijliii |nl| uiifl-
ш1.ц, mp mp|>;fll.pp ПЬтр ^ЬС.- uij|i։iu|liu тм|»ир|шЬ
|»fip?l pl.q liqmlliii, il|» ршП, np Լ \ni\{ (nn^uililifi. |։fi: limup, nil?) 
|i(i|)Пшифр11т|1|1пт։tp p jn ip p d p n G ijև|ու fimpiliiif։ iiintip h
imu|lui ni ih|imJ է f|puifi: \\\ pmpnjuilpufimpimfi uijii |mlp։i-
IpiiG ;»phi)mpu։։fip |iphfi pmj| |)pun|mfip|i Пим1т р  iqliiMp է
uiu|pli| tiN |.»li ։Imp|i m|iiilmpfilip|i illij, iiiq ոււքւ'ս||սփ iluipqlpnnq, n- 
pnflg pjmppiIpnfimilfilipG ni ii|um|fll։pG |»pliGg Пррт|.\м։м1р nmiG|iul| 

l|uipnq lifi puii|uilpiiGnipjniG upiim(imnli|,- Ipiin* L| i|piii Пт^шр  
wjliinp է ;՝mln piuGI| ւ|()ւււ|ւ1ւս;- «Ն ա  |iGft qm|mil h. n ipLiIC  |iGi\ 
|ipiiii|iiig|) 1. fiiuGuipmil»' hqpmfuiiGqumG uijii LpmpiniGp i|i;>uiqGmiI 
t  Gliq' iiliGinl|jmgGhp|ui fiunlmp, l|iiiiGp|։ l|liiip, pmGq|i l:,'*hp|iG illsp 

iImn|il|GhpG ni [iGlihpGIipG է i)mpAGmiI:

284.

l).ii|ph| i|)ip|ump)i m հւցսւքսո nmGqmnmpjinilp. il|ip։n ։iiG»|liG֊: Ք ո  
qpqluiGbpp, pn plqiG 111 qhiFp IpmliiiimlpiiGnptiG niGliGm| li niiiGIiGiiii, 
qptiiGg niiiGqhii| Ghpnquii[|nii ||)Gli|, npin (JuiiIuiGnil| հ1յծնև| qpiiiGg, 
|iGnu|Iiu A|ilip|i, riiuGtiijii |iGmi|IiII puiG|i np iijliinp է Ipiipnqui-
Giiq oqini|li| )iG4i|hii MpiuGg n|nImpiii|<)imG|ig, uqGn|hii է| l)puil||ig: Ք ո  
hplip niiipimp lllnnlջ)1G ii||iiiGGIipp iinmi| upiiGli|, |iGmi|Iiii Gnili iili uil|> 
Gngq. puiGq|i IpiiG qliii|php, hpp ns np Mqlimp I; Guiji|i ։?hp uiNpfiji|i 
itlip, |iiil| umini|li| liii" GGp «ni<in)iG n||iiiGGlip|i»: l;i| phq npu|liii pG- 
l|lipiiil|)ig pGinphi iiqG չսցաւ(ւ(ւ|ւ ni (|t|iiipp uipiiiinp' p iiiqiiipuntui- 
pmpiniGp: l;i( pn Mipii iiiniiip|)GiiippnGGIip|i inlipp iIGuif nifi|impjuiG, 
|iinpuipim|niiGgiiipjiiiG, guii|nil||igmpniiG, iniGnippiiG: 4AiiiGr||i iIliGiup- 
iniGp ithq ilnm niniiip|iGnipjniG t, npn|liii iIiiippmpiuiG GppjiG Пш1р т 1 
111 ilipml, npp կոահում է, ph ituipi)ni li iliiipi)in fi|iifniG (juiiIniGnil|,- 
«riuinnipiiilpiipiniG lUij»»,- |iGn iiiG|iinMmii|il4||i i|iG|.>|nnpuiiG u|liinp է 
np inh?||i niGliGiii: •3 nipiiipuiGsinip pGI|lipMiIjgmpiniG՝ |iGNn||ni|iG h| ||i- 
G|i, nip է| iliGJi, hpp l.| ||iG|i,- «iiinnpnigGmil» Լ՜:

385.

in .buiqm iG |ipniquipi\mpimGGlipG in ilinphpp,- pung iIl-.ftniqiinG 
ilmphpp iIliftiiiqmiG |ipnii|uipanipjniGGhpG hG,- unII.Gmni,'>G hG Пшп- 
lpngi|iiiil. GiIuiG |ipiiii|iii|i(\nipiinGGI.p|i ()nnImGuilpiil{|ig iihpmGnGl.pp 
ilpmGp nI.G l|ևpulպpnlմ,- GpmGg l|imGpG uiGgGniil 1. i|pmGg 1рм)рт|: 
Գյււտհււ GnijGG է lpiiinuipi|miF, |iGs nnimi)l.p|i pniquii|npmpiniGniiI: 
U.nl.Gmril.niiii|np |niinG niill.GiumpG L fiiiiiiGimi anipi|lpiiGg, |ml| pui- 
G|i ql.ii iniG n|i (iniiihi, Giiipnp d|uinniil I., np HijGinlii|-iiiiimi|l.p IpiiG: 
«ՔlllG|Г ijiiip L Пи1р1рт|пр fiiiiGGiiipliG, npii|l.in||i Gui riimilpiigi||i»' սա 
GniiGnihii iiGi|qpl|imI h, iipiiiGm| GniiGn|l.ii l|iiipl.||i է Giiipl| հւյաձ um- 
in|i(niiGiiilpiipq li ւ|ււ̂ )̂ւււց|ւծ mnhip')l.|. nniG(niip|i li iiiiiini)|i Гтп1п|р:-
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«Այաոեգ տեսարանը ping է, ոգին' բարձրաճախր89»:- Սակայն 
մաըգկանց հակաոակ ւ!ի տհւաւկ գոյության անի, որոնք նայնպեււ 
pui|iAniGpjiG հն, հ տեսարանը նրանց գհմ նույնպես ping է, բայց 
ներքև հն նայում:

286.

287 .

- Ի?1չ բան է ագնփսկանությունը: Ի?1չ է նմանակաւ! մեգ հա
մար uijuop գհո «ագնփււկան» բաոը: հնչո՞ւ| է մատնում իբհն, ին- 
չւո| (ւանաչհ| ագն կական մարգան խաժամուժի սկսփւգ տիրապե
տության այււ ծանր, ամպակոխ երկնքի ւոա1|, ոբն ամեն ինչ գսգւձ- 
նամ է անթաւիանց ու կապարե:- Այգ արարքնե՛րը չ են, np նշում հն 
նլսսնց,- արարքները միշտ բագմսւնշտնտկ հն, միշտ անըմբոնե|ի-. 
ոչ է| «գործերը»: Այսօր սւ|ս|հաասգհսւնհ|փ ա գիտնականների մեջ 
շատ հն այնպիսիները, որոնք իրհնց գործերով մատնում հն, որ խո
րունկ մի կիրք է նրանց գհէգի ագնւ|ականր մգամ, բայց աո սւգ- 
նրփսկան հենց այգ պահանջը արմատապես տարբհրւ|ամ է բան 
ազնվական հոգա պահանջներից հ ագգակի |ււաւան ու փոանգաւ|որ 
նշանն է այն բանի, ինչը նրանց պակատււմ է: Այգ գործե՛րը չեն, 
uijl հավատն է, որն այտոհգ ւ|ճոամ է, որն այստհգ աստիմանա- 
կարգն է սահմանում, եթե հին կրոնական ձևակերպումը ւ|հրցնհնք 
նոր և աւ|հլի խոր իմաստա|, ին չ-որ մի հիմնական հավատ, որն 
ագնփսկան հոգին անի ինքն իր հանգհպ, մի բան, որբ չի կարհ|ի 
ւ|(նւորհ|, չի կարհ|ի գտնհ| և, թերևս, նաև չի կարհ|ի կորցնհ|:- (JLq- 
նըվական հոգին իր հանրյեպ երկյուղածության ունի:-

~ 288 .

Կան մարգիկ, որոնք տիրսսգհտամ հն այնպիսի մտքի, որից խու- 
աաիհ| անկարաւ հն, նրանք ինչքան ագամ հն թոգ շաոամաո գան 
և ձեոքերով ւիակհն գավամանական աչքհրը (- իբր թե ձհոքը գա- 
վաման չ է -). վերջ ի վերջո միշտ հրևամ է, որ նրանք մի բան ու
նեն, որը թաքցնում հն, այսինքն՝ միտք: Ամենանուրբ միջոցներից 
մեկը, գոնե ըստ կարհ|ւ|այն երկար իւսւյ*հ|ու և հաջողությամբ ավե- 
|ի հիմար ձևանսգսւ համար, քան կաս՝ որը սովորական կյանքում 
հան տիւ նույնքան ցանկսգի է, ինչքան անձրևանոցը-, կոչփսմ է 
խանգավաոություն. գումարած, ինչ ւգատկանամ է սրան, օրինակ, 
ստսւք|ւնաթյան: Քանգի, ինչպես Գսգիանին է ասում, որը գա
պետք է որ իմանար՝vertuest enthousiasme w - 

289.

Մ ե ն ա կ յ ա ց ի  գ ր ո ւթ յո ւն ն ե ր ո ւմ  մ ի շ տ  ս ւն ա ս | ա տ ի  ա մ ա յո ւ թ յո ւ ն ի ց  

ի ն չ -ո ր  ա ր ձ ա գ ա ն ք  է ա ն կ ն  գ ր վ  ա  մ, մ ե ն ո ւ թ յա ն  |ւնչ-որ շ շ ո ւ կ  ո։ վ ե հ ե -  

ր ո տ  շ ր ջ ա հ ա յո ւ մ , ն ո ւյն ի ս կ  ն ր ա  ր ա յե գ ա գ ա յն  բ ա ս ե ր ի ց ,  ն ո ւյն ի ս կ  ն ր ա  

(»1'չի ց  է I ի I ս ա թ յա ն  և I ո ա  թ յ ա ն  մ ա տ ն ե ր ս  ն ո ր  ա  վ տ ա ն գ ա վ ո ր  մ ի  

ա ե ս ւ ս կ  է |սւ)ա մ : Ույ տ ա ր ե ց տ ա ր ի  և գ օ ր  ու գ ի շ ե ր  մ ե ն -մ և ն ա կ
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հտոՒւ| է 1>ր finqni հհւււ' ilmhpil|ili i|l,(ihpm| ու Ւ̂ ւ1փւոսություքյնհ|ւու|, 
ւււ| |ip տհստւյտււ',- աւն lpiipni| Լ |mp[ip|i(;nM*:, puJig նահ րա1|ու ПшП- 
ри|Гтр |)ւքյհի> pujpiiiG^uii|iiii|iri шрр ljuai qiiifi5 nfiiiGriq Ipuil qiiiG^h- 
p|i ирпГипприП Ml i||i;>uiu| է ipup^lii, Gpui quiniuilmipfihpG ի
i|li|»5>n jiG^-np ]riipiiifiiijiiinil| l||ujiiiilMip qni]G hG uiiiiiiGmil, |iG -̂np 
рпмр' |iG;>puiG np jiiiipnii^iiiiG, GnnGpiiiG l| рпрртф , |iG>-np iiiGitip> 
սււււքւաւտՒ4||ւ ni qiuppG||i pUiG, npp фи)р|)  ̂ ujGpGnq jnifiiiipuiG^piip 
np[i iiiiinGinpiim lp [. tiipiqniil: IfliGlulpiiipp հսււ|տտոււք, np ւ|Փ|[>' 
umfiiuG,- pGi|mGti|m{, up i|i}i||iimi|iuiG Giu|ii Ij lun iiif iIhGiiil|juig
h ijiGmil,- bppIiL )ip |ւււ1|ւււ1|ւււքւ li ‘jhpy|iG IpupftjipGbpG է qpplipniil 
шр1пи|Г|11111пЬ|... q|>pGp|։ flGGq Gpiu հււո1(ււ|ւ K̂G qpifniil, npii|hii-
q|i piiipqGlai iiiiG, ]>G> l||ini(I Gii pii lihp,- Gin GmjG|inl( հւոկւյւււծ է 
l{iinilpii5 G|ni, pG i|iii||nim)niiG pGt|fiinGpniU|lai կաբո^ Լ «ri|bp̂ |iG Ii 
jMilpiilpuG» ipii)՝.^|i[)Glip niGGGiii|, pG Gpiii liGp inifinipiiiG^inip iiiGAni> 
ւ|ի nGmliiml ini|G||i |nnpniGI| il|i niGi n̂ii| ՝|i pfilpii^, Nii|Guip է pGIpii^ 

mi|fi||i niGiaiifinniG, iiii|G||i niGfiniiin li mm|G||i fiiiifiniiiin il|i 
իոոքւքւ impmpiiiGMmp iIml|GpGii|ig i|lipli, niGrpiiGq niiIGG ւ1ի niiiIniGp}i 
nGinlimii. liiiiGG ii|i « î|ll^Gllll|мplIտG» fittppn: nnipiitpiuG^inip ւ)ւի||աո> 
)|iiimnpmiG iiiniiip|iG iq|iiiG)i i)i|i||ninifiiiiinipimG I. iiiinii|Gu է qiii* 
irunil liGGnilijnigp «|t(iN-np IpiiilniinilpiiG piiiG Ipit, np Сш ПЬПд uijti' 
i/iGi) է IpuGq niiiG|, fiGin Gni)G|, ^mp^pripipp np Giii այստԼւ)
un|G||i )iin|iniGI| n|i i)inph| li pnifip մի Ipiipl Ւ. GhinGf iiqipnhq Gni]G* 
ii|Gij jiG^-np lpijiilpii6G||i piiiG Ijiii»: OnipiiipiiiG^inip ւ|փ||ււյու|ոէւյութ> 
imG liti il|i i)i)i||uini|iiii)iiif»)mG է թաբցՇում. jnipiiipuiGNjnip կււ̂ ւծ|փ 
Giuli piiipiimiiipiuG Է, jnipiiipiiiG^jnip рниГ Giiili i||iiluil|:

290.

dnipiijpiiiG^inip իււփուն1| ւ1ւոտծոց im|G||i ;>iiiin i|iii|iiGGniiI է 
քոսււկւււցւլհ|ւււց, ptiiG շհւււււկւււցւ|հ|ուց: 4Gpj>|iG i|Gii|pniiI ifiiijniiiii|md 
է pbpbif Gpiii iiGiin|iiijnnipiniGp. iiiiil|iiiiG iiiniii;p|iG г|Ь|||рпиГ Gpiii* 
ii|i|imp, Gpiij giiii|iiH|gniiIp, npp luiiiiiif Լ' «ւււխ, q n ip  liG^nTfiiu-
iliijp hp niqnnl. np &hq ПипЬир GniiGiqGii uijGpiuG biiiGp ||yG|i, |ւՕչ- 
iqGij |lGձ rniiitiiip»:

291.

ITtupiip, tifjn piiiqiIiiil|Gpii|, l|GqA, ւււ|ւքւ1ւււււաւկւււ0 li iiiGpmi|iiiiGg 
l|GGqiuG|iG, np iljniu l|GGqiiiG|tGGp|ig ւււքւււււ|ոբ է iiii|G||i ^miii իւոբա- 
lllllGկnlpյlllմp ni !iih|npnip)iiiifp, piiiG pG nidni|, iliiipnip խիւ|ճը 
OGiiipGi h Gpiii ГишЬпр, np |ip Gnq|iG i|ni|G|ti npiip^i պшpq il|i piuG. 
li nqf piiipninilpiiGnipjniGp niiiiliMpAiiil| ni Gpկտp t|Gi)A|ip է, np|i 
ĜnfiTi|ii( rinqm niiiiGgniiI|i iIGp |iGt|niiinpiiiii|Gii nGiiipiiii|np է rpiiiiGniiY 

фл]Ь|рр: 1յ.)ււ inGiiiiH|liintig «iiipi|Giiin» fiiiiiiljiiigiiip|iiiG ilbf phpliti 
iiii|b||i շատ piiiG է ifinGniil, pinG iini|npiiipiiip կււ ւ̂ծում bG;
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292.

Փ|ւ|խւա|աւ. ոա il|i ilnipt) I., npp ւ1;ււոտւ|1,ո nipnniilpiipq pniGl.p 
է uiii|piiii[, inliiiGiml, ijpiufiо miiipiiilpininiiT, fiinin F|I։inii qpiuGg
t| p in, hpniqnnT qpuiGp. mil q||'i|ifl «• iiijtf.iMi »I I.G Cpui iihi|'iiilpiiG 
(fmpl.pp, iiinl.il >1 pii|t<|, uiiihii Gl.pplijig ա i|*.plt|ig, ПтПд Gpm ml,ւաւ1|ի 
|»piHHHipotnpjinGGI.p mi 1|սււծու1||ւ qinpljl.p. ih| |»Gpp phplm нп1н|рпн| 
I , np ^uipthlnnl I: GnpniGnp կայծակէ; l.pm| (i«||i. (iiHlpiimniqpiiilpiiG ii|i 
itmpq, np|i ՝npu pnpipp n|nm пршп Լ, pppiiGpug in ПннГннн|Пр Ii 
uittliGnitG Hilinn|np puiO: <T>|i||mni|mi. ախ, ii|i шршршЬ, m| Гнн(мн|н է 
փախչում JiGpG |iphG|ig, Пш(пн|н է ւ|ա|ււ1.ք.աո |ipliG|ig,- iinitpnif; չա- 
i|iinqiuGg ni.iiiHippppiiinhp t ' 4̂ nipiHGinl| *|iGpG |ipl.G» i|hpinvfinn- 
(ini|ni Pimitinp....

293. .

Sqniifinpqp, np iiinini! Լ՝ «աւր |iGf» quip է qni||iH, հո hijG JiGif 
hil i|hpgGtnif Ii IpipuTihif ni Ipipufiiipufihif pn|iip|ig», tinpiitfniptip, in( 
Ipnpnt] է qnp6 ннинОДС1.|, ij(ifin ի Ipumnip ած1.յ, 1нш|ш1пшр|ш liGnq 
l!llip|l(if l|Gliy>G HI if 111 P НрпГ|1||, прн1м<11.| 111 lllllinpil|li| |lfl -̂lip filllG- 
i|inq(i|i, niqnniHipqp, in| |ip giiniiiiitG hi |ip pinpG ահի, Ii np|i pnnl|)GG 
Mi fiuHinnpmj i) hin(«ni ii pin i| l.pp, 1пн1шннрн|(|'1.рр, (»(.'։՝||н|Л(11.рр, |ւՐ.չ- 
Hjt.и Пtuli 1|М,'||1нП||П1.рр li p(iiiipunG|'g GpniG Mi HpiniilpiiGinH, lpnp(i' 
unpinlnipqp, npp pGinpjniG|tg տեր I.,- I.pl. tuii|ii||in|i nii|niitiiipnp 
IpiiphligniGp in(i|i, qh, iuppiiiii! uijq lpiipl.l|ginGpp it ի pniG lupilh՜ 
MuilpiiiG |.T.: oqinin GpniGg lpnpl«l|gHi(ip}in, m|pl.p inniiiniiipnit I.G: 
•mill GpniGg, mjpl.p ПituG|nil| pi>ipn<|in~ii I.G Ipiipl.ligniGp: thnlil l»i|- 
piHipiiiiinl qpl.ph inut.Ginp qinrnpiinG inC|i n|n|HiGi)Hiq|«(i if|i qqiiiiiu- 
IpHGinpjinG Ii qqnijGpipjinG ininiiunipnf;p|i fiiuGr|hu|, |iG4՝H|hu GhiIi 
Gnqlpiqի if|i iiiGqiinpnpjinG inpmmGj-pli ii 1.9, if|i iILi|lpitgiinf, npiiGp 
l||>Hfi|i Ii i|i|i||niiii|inijHilpiiG ծոաածոալ»ւաէԱ;1ւիի oqGmppinip i|iii|HtiiiU 
Mi իճչ-np piiqiu pinG|i գոպւ|հ|-̂ ու|ււ|ււցււ|1.|,> iiiithi uiumiiitipuGpti 
ujuninnGiiitpiiG if|i npii^iniuifinfip qiinnpmiG ւոՕի: ILGun|Uitluipf^ufj* 
CtupjniGG h niiG puiG|i, |iGn GitniG uiGpfmlpnG fpfniGGI.pinit «Ipiiphtp 
gutfip» է l|Gpi|init, |uf lpnp<'l|ipin|l |Ьшшн|1.н hi iutinif|iG Ghpp|iG սւչ- 
p|i quqiGtniI> -Lnipl|ini|iip է ni|? imlnt| (i fi}nTGi<n|i»|iiuii|hn pniGui- 
i|ppniGp|i Mipnipl|h| i|inin (ւա;»ակ|ւ iniq Gii|iiiiqnnG nihiinil|p. Ii tjhp- 
ptiiiqhu հո l|inqMiiin|i, up Gpiu qt.it ifHifii||*l| iqiurt.p|iG in tiptipniGng* 
|<1<р|Л «Qat Saber» ՝pGnii) fniiiluii|i|p կախ1փհ,- «qi|ni|tp q|niunppnG», 
qhptSiuCiuglrfihpttf npupqiiipniGl.pii Гннншр աււսւծ:

294 .

ՕւՒւՏ^ ա կօճ ш рш тр!- h GhGinlpi uiiG •|փ||աոփււււ|ւ> ti|ip, np* 
|iMl|tul|uifi nifiqiliuKili, pit] tip liiHHiAiiq գ|ուխ(;1ւքփ limn h|rfliuqp 

фпрЛпи! l.p >i«pt*i|imttl<| «й|м>нн|р tfui|iqlpiii|>G pGinpiuiG %mp iii)nui 
t.. npp )inpiupuiGs|ntp մւաոծու| q|m|n iq|»m|i iqm|i fiiiiqptufnupt.]» 
(-nppn)-, l«u խՀձ pmq tpnwi)|i GhiiG|hiI| ւ|փ||աաիա(;հբ|ւ IpnpqG punt 
lipuiGg AHliui||« Ipnpqh umfiiiinGhi՝ i|hp(rf« uii«tn)niiu(ih i|pni qGhpu|
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սաւ(ւՒւ|. piiiGr||i liii il|i ւ1ու)Ա)ու հտՐւ)|ւււ||ւ|, np ntinilpiiOmp' |ւհչ 
iiiplipl» unfi (luiiIuifJmli: 1 1̂Ц pfipniopnnl lii/ յաԿււրյ1'ւ'ւ,'
NiiiilMiiqutnp ;*ւտր» ршП iiijp nmm<''Ti ։||||||мпм|иит1рпиП 'йппфП li, |ւհ՝- 
пфп սւււէւ| 1ւՈ՝, filifin fipui iilii|iiiil|ui '̂ I՛"' '1փրւհ|ւււոո uimn-
1̂1 i|lipf|i(i uifniljlipinfi tu օհ|ու|ււ. li тГип plipliii hit lpiipiil| hil, i|h[i- 

j>niu|liu, iJ|։ uifi'qmiF oliq' |uJ piiipl.lpinrf:l,p|if:, |։nNpniO?։i| рпищиирр- 
Ւ. iiip| ։|i|4|iiini|nin?։i|.imi(i|։p n’|i p}iN (iiii^iiilihi տւպ; h|imn- 

սայլհ, |i(iN |timip. мрп||П1пм1| |iinnpfi iiiiiiinlit) |if;4-?ip խո|ւքւ|Ա]ււււլ.ւտ, 
Ппр, uiG^infinp, quipiiiiifiinnpiii.'*, սւք!ււււ|ււ|1 pmfi|i ո'ււտ|ւհ I:; ll.piiliG 
niiG, np n|nifi|iiimip ւ|փ||աու|ւտ 1:, li np, nipl.iTG, հու1ւ nimm|niiSr;lipn 
է.ն ւ|փ||ւտո|ոււ.տոք, |i(ia Пп|ппр,т|Г| 1: npp |4ւււ|ուկուհ|ւ(ւ' fitiGq
finpnipinifi է li n|ip, illiqinpli, ПЬПд iti|i||Mini|miniip|i l|iiipni) է
шГ|'1||пп11|Пп|р<п|П uinui9uig(ih|,- |miI| alip ւ(իք1ւ, |n( piiiplilpininiip, t|iii 
uipqhG )ifi ւ)հմ iiii|h||i p|is pmG ուքւ'|ւ, hph ո՚իւտՕ (ijifin ()ււււ{ուք|'ւււ1||ւհ 
է 1սւդւոհւ|ոււ) li ո՝ շսււ|ււււպսւքւց ու;>. pni(l(||i, jiGNiqliU ո'ււււոքւՒւ| հհ |ւհո, 
qnip liiinnp Пи|(|пмрп|| չէ, np Гшп|uiinniո' hp 1էււտ ո̂ւհ li սււււու|ուծ- 
П1<р|)П: lluilpiiiG phplni |iil U|iiiiniinipMiiG nn)i)uiilinnipiuii?p u|hmp է 
nii(h||) GhnmG qGuiif, puiG (\hp pimimpiinG իյիււա iini|npnip,miGGIi pG 
hG pniq unii||ui: 4 iitiiiG hpl||ununipiniGGI.p|i (JiiMtiiiGuil| fi|i;>iiu| iiimn- 
i|iiidp iiii|li||i flhnniG Lp qGniii, ;*iiiin ււււ)հ|)ւ Ghnni li միշւո puiq-
iluip|ii| puii|hp ւււոաջ է|ւ')ւհ̂ հ|ւց....  (;ph pnM|Miinpi|lip, hii GniiG|ml|,
iIiiipqlpuGg iim|npnipuiiu'p, GpuiG fiuiGt||iiiimjnp ni .'>р1и1 iiiGniGGhpm| 
1|1|ոչհի ni ի՚հչ uiniiip|iGnipiniGGhp unihii չէի i|lipniqp|i GpuiG, tin 
l|i)iuiniiipuiGh|i nhimiiqnmnipiniGGI<p|i ni fiuiunGinqnp^mpiniGGhpl) 
Gpiii uip|ini|.iiniGp, Gpiii |n|iqm|n iiiqGi|mpiniGp, uipqui|mig|inippiiGp U 
inn |innimn(inipimG nhpp: Pniig niii| ni|j> inpqn pni|ipmi|mi|iiinp li 
Gn|nmpjniGp ւու11ւհ1ւիհ fiinpl|ini|np չէ nnipi||in|i ուուոծուհ; «Ihiq niiFli- 
Gp, lpnnh|i Gin, прпГфр phT̂  fiiniFinp, pliqn|l<nGhp|i in GpniGg, nut qni 
ntinlin n|tiinp է; l7ii ոչ it)i npnin(iinn չու(«1ւ՜1ք իմ ifhpIpnppnGp ձւոձ- 
1|հ|ու»:- 'Miiipq է. GitinG ninnn|in^nipiniGG in i|i|i||nint|iinG ph|ilin in- 
ilnp չւոհի';- Ս՛ի niGqniiT Gin ւււքււո pli իհչ inning' «Gnijni^ fiinGqin- 
iIiiiGpGhp|iG՝ hn ոիլոոմ liit iIiiipi|l|inGg,- li inp| innli|ni|' lnչpnl| nqihg 
и>|ф||||ф1фП, npfi GiniGii|hn iniGinhi| l.p-. iIin|M|G |iGa fiinilinp ini|li||i 
հւո(ւհ|ի, ini|l<||i pnip, nii|li||i fiGinpniqhni l|liGi|iiiG|i L, ii|ip hpl|p|i hph- 
n|iG |ip GiTinGp չուհի, (ini piipip |iiip|ip|iG|.innGli[nniF l<|pp qiiiGmit է; 
tj'n GpniG njipmii till, tin հւո(ււո|ո tiii liinni^niil iniG ifnin|iG, pti ի(ւչ- 
ո|էւււ հո|ւոուոէւմ Gpni nminppr:pnig|iG m (ipniG ini|ti||i imlhi|, nii|ti||i 
;̂ iii|i III ոո|էւ|ի |iinpniGI| i|inpriGlin', pniG (iin tpii»;- «1էւ|հ|ի ni<llii|, 
ini|h||i Miip in ini|ti||i |nnpmfil|»' iiinpgptig|i hn ninpnnn|ini^; «էէւո, 
l||il|Gli(| (ini hn մի ni(i<pnil, nii|li||i ni()hi|, ini|ti||i չւո|ւ li nii|ti||i |nn- 
I'liiGlj. Giiih П1||1|||Г qhl|tlrфl|»- li niinnilii| ninnn|in^-qin\pnil|q|iNp 
(ill|iniiiq ի|| ք|1Ո|կի||(!|1ոհ diq|lllini|, inntill |i(i;;-lip հմւուիչ n|ipni||ipnip-
niifi l.p piiip|Miinli|; ShnGniil Iqi' inii) ninnn|ni^nipiniGp միոոհ in- 
linpp vh, np npiilpiininil Է-. li p(ii!(ini(i|iinn|tin |ni|ip li|ii?php tpn(i tiG- 
pnir|pti|ni, np npiî  ւ>ւոհհ|ւում ninnii|m(Vil.pp pnpip(i միւոոիհ tpii|mi| 
t իհ itliq' մւո|ո|կոյ(յցո ilnin i|ii|png (iin(iin!nli|; ll'tiGp' itni|n||itpi, ini|h-
||i-։։infiqlpm|i(i ti(ip...
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296.

Սփւ, uuilpujG |iG՝ v|шрЛnip ipup, իմ qp|i uinGi|uift ու Glpupi|mb 
ifmph'p: G'plpup dmiJuiGuilj շի uiGgbi, hpp quip i|hnliu uijifip 111П 
qiniGqqnijG, upGpuiG iipiunuiCt|i ni շւպաւմխո l.|ip, |ի |nшдрl«pin| III 
puipniG fmntnilimnmj, np |։ПЛ uin|iupnu I.Jip ւ|աշււոս| ա ծիծսո)1ւ|-իս1| 
հիմա" Դուր uipqbG lpipgph| tip abp GnpinppnGp, li «\hqiti(a|i(j մի pui- 
G|nip i|ui|ul.fimil upinnpnunn bG (niiuipmmpjmfHi hp ipiinGui|. uijGii||i> 
ւփ~ահմէւո inhup inGbG GpuiGp uipqbG, uijGnjhli iipmuiGiI||ilpiphG o- 
p|iGnn|np, uuGu|h~u fttuG<\pui||i: 1Նւսց hpplih im| 111«p 11| tn]ti] hi Ի?էշ 
tiGp uipqjup qp|i uinGnnt in uipuniiGtpnpinil ifhGp' >|if*nilptiG i|pftG?n| 
iIuiGquipltGGhpu, ifl.Gp' Pnin|hpduigGni|Ghpu unG puiGlip|i, npnGp pnij|  
bG տա|իս |»pt.Gg qp|i uinGh|,- |ւՓ tiGp ilhGp ի ւ|իմու1|ի սոսկ шр- 
inuiGlpuph|: Щи, միշտ յոկ unG, իմշ inpqbG inqm il է pnninih| li 
սկսում է pnijpp tpipgGti'i՛. Щи, միշտ |nl| րսւշւ|ւո) ni upiipupjnid 
untujpnujGhpp li i|hi|Giub ուշ qqnipifnifipG։՜*7։1*: Դ|ս, միշտ |til| pnsinG- 
Ghp|i, npnGp pnsb|)ni HnqGuiptil| in pnJi'pG un|uipunuft' uipqbG рпц- 
Gnu? bG (Hiiipin] piiGh| |ipbGg,- Jb p  ?H»np|iG pni|Gnitf hG pnGb՞] ի- 
pl.Gg: IPhGp fuui|t«p<JuigGmiI tiGp uijG, |iG\G uipqbG bplpnp շի Ipupnq 
mu|ph| li pnHi|, |iil| finqGuib in fU<t|quiguift puiGh'p: l7t| |iil| nbp 
մթնշաղն է, ipup, |nl qp|i աոհփսծ in Glpupi|iu5 iftnphp, JiGշ|» հա
մար միայն hu qtniGbp niGbil, pt.plni շատ qmjGbp, շատ qmjGqqiujG 
pGp2inpuuGGt»p in fi|nnnG qbi||iG, quipHiuiqnijG, կւսնսւշ, կարմիր.- 
uuilpinG ոշ ilbljp i|puiGgm| շի lpiuifi|i, pb |iGn uihup inGti|ip quip abp 
սւրշսւ|ւպսին, tjinp, հանկարծական IpujM.p in հրսւշրն1ւր իմ ifbGnip- 
jmG, qmp, }iu հին in ii}ipbgiui|—• Bnnի ՜ umpl.p!



ԲԱՐՁՐ ԼԵՈ-ՆԵՐԻ9  
ՎԵրջԵրգ

Շ|»1.ղ ժամանակ: О, 1ци|Пр|П|1.иор:
0, upupmh*q ամոան:

Ա.նՈանցիսա Пр(п|шПр IpnGqli', հսկումի', pmpniG սպասմա՜ն.- 
ll.iiin սպասում եմ puiptHpuiHihp|i hu q|r*hp m qop, 
flhp hp, I)h եկե՜ք, ժամանա՜կն է uipq, կեսօ՞ի Է, l|buo"|»-

Ա»պ fthq համար չե?1 i|uipqhp րաիրոամ 
Uiungmqunmhpp:

lUiii(iu1|p fthq I: փնտրում կսւրոաա|, քամին, ամպհրր 
ILjuop i|hp՝ i|bii||i կապույտն են ասրում՝
1?hq հհա1ւե|ու ւււյնտեւ|ից, nip |ո1| թոչանն է m)ipniif:

Qhq համար կերում սեղանն եմ puigh| ես իմ piuqftui|]t.- 
fTi| L ասսպերին

Այսքան ilmn ապրում, ?n[ անղնղաիար quipfmip այս ձիրին: 
H.ppuMnipmiGu-lpii‘ արքայություն pfitj|ипП սււ|ե|ի:
4  ilhqpu-tu| է uipqjnp ճա*ակե| ul.qppp իմ |ի.....

- Դուր սոււտեւ| hp uipq> Եւ]ու1 |, սակայն ես-աւ|1ա այն շեմ, 
Ե 1|ե| hp սչ ինծ:

Զարմացած, *փոթ-ա|ս, jjmp պատրաստ hp նչսպ quijpnnp]ig: 
h՝u-uiq hil uipqեն. ւիո|սւ|ած l.ii |p|u|, u m | uuipq L ծեր ղեմ: 
ta|, բարեկամներ, ձ1պ խորթ է, ինչ Լ'մ:

ПЬр|Л hil i | h | : t?i| |unpp ինքս ինծ:
հնձնից հեոացաձ: °

։ruipui|il|, up հանախ ինцр |։pli?I է qqhuiChi հանկարծ:
MilCi, ստացմւծ qupiupiniGp իր սեւիական աժից, 
ե|հ.հաւ|թւսնակա| խւսր|աձ, կասեցկած նորից ու նորից:

Ռրոնամ հի, ph ամենապաղ րամին 'npuil.q h փչում iu սուրամ: 
Տան Լի (||Пiiipinil,

HI'p ituipq չի" uui|pnn(, սսւոցի պորտսո?, J

H արղան ա էԼսածաե, աղոթր-նյա||փե | ի հետ uni|npnili: 
HI«pi|nilpiiG ղարձա, up սւսոույցն1ւ|ւում ^pyl.] Լ ւփրոււ̂
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- Բսւ|ւհ1|ոո?Ո1, р հ|ւն: Sh u h li: П.рм ПшИ.р' ||т||фп ոունսասիււծ, 
l)mpuiiii|m'i!, ii|tpn'i!:

UiiMnli!)-0«’p 1рлр?п] i|iup ш тП  тП1։Г»и1|, քւ1ւոուց։ւ']) рП?ц11пт,
niimglip piiipm|.

niinm uippuinupuiifim il, (յատՒր1|1ւհ, հւտ?ւււ1| ււււււււոյցւււ|
ւցւսւու|ւււծ-

U.։։nnlig-iiipii u|huip h npimpf] |I»fih| li pmpmift.'

Quip npiinpi] innp(\ui:- Shuhp, ui|։Tiii h 
l).i)lii|p |iil uhq;

uijG uini։i|hu, |։GNU|hu np hpphp--.
llml|ui.iG iluill հ|ււհս: 4 |nipiil| I: Gliiiip,
bGM։|liU nj մի Glun,- քւհտս7 лЬд fiimhiip ilinii է iinibm p......

Դ ա ց GlimnGnrtl hp:- O, |фр1п, nppuiG Ihi uiG|iimi uiuiGj»pi|!i|,- 
uiGiIliM h.

Ի ghilG p։։ Gnp puiplilpinfGbp]i pniTj uipiii gninp:
Թւո| 1]ու fiGl.p|if;: Բ՝ո1| pn niifi*iin|mpri flm^l.pp, npnGp GpniGp bG

ini|b|!
Պ u l տ n l G l ^  1 . ի | ւ  g n i  ։ I | ։  d n n I m G i i i I | ֊ n i M l u r  u i m m | l i 7 !

ir iiq  nmniG l.p Ipiiupiiil hppl։!: l»pnip, Ппцпр i?|։liGui։G,- 
4 ipinGGIipp uij(G,

Пр iibpp qplig Gpui Ghp, uiidil |miidpli| iiG iiiiilpiiiG:
IkiG i?n|iip)iigli| t: iiipi| dinquiip iip iiii l.\̂ l«p|) riiiiGqmiG,- 
b in pp n iJ  I. aliMpp t.̂ ՝>lipG mil) |.ilip|.ih| |imifiiiigm< ,̂ iiiGqniiG:

nhphilG iii)U)liG h'n )՝m)i1il|ini?Gli|i,- |iG4i|Ini iiiGijniGbil hit uijdd
GpiiiGg.

I.nlj ni)ii|mlpiiGGh')i!
'ii|miGp |Mii|iimiI t«G ii|i]iin ni ii|imnniniiiG q|ipb|iGli|ip ghn,
'bpiiiG)) Gmimd liG m̂ ph|i|m junppp' «iII.Gj) ևւ|հ| LGp puijg»- 
- (), i|ni|it)|i f.'iiiiiG il|i o|i |mi|imii l.|iG immlipG iniu (iniGqmb:

iipiiiMiiiGmpnnG inliG^h î li'I mquim:
П1ч1 liU l.ji mliGMiid,

fil'd  jiGa fiiiipmf|mm, md |iGa am|i|iii<̂  1 |i d)i op uiGponid,
-f îiGq|i ծև)ււււցւսն̂  ПЬти ւիււք;1ւ(]ի իՕւՆււՈից liimn-fimm.
I. ււ1| m| i|iii|iii|md l7 Gm է dGmd [iGa iimn ni riiii)miqimn:

0|i1m | ()ւււուււհտ1(: 'ьпр iipmniiiGm|)imri )՝ոցսււ|ււո։ l|iiiiop;
07 mdmiifi iipiipmlu]:

11 հՈւււհց|ւտււ flp(։i|iiiGp lpiiGq|i, rnilpiidl։’, |.՝ni|iniG mi|։imdm’G!
II. pi) impinmid Gd |՝mpUpiidfil.p|i Gii q|i;l<p ni qop,
Dtipimnid lid Gnp |4 ii|ilil|nid(il.p|i, i|li 1|1|1.ф, m)ii|I.G l|l.iio7i h,

l|liiio7i:
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trpr f̂i 1U|U ։|hps>iiinim|-pMi|iiftli քւ|ւ;հ ուՕր|էւււ| ' li i ц( Ьм. '!
r<bpiiifimi( iliiiphr).

1Г|| lpii|iMiipi| mphni (1 ււււ1տքււււէ|)ւհ piiipMpmfp iTIift,
П՝, մի fmipfipbp uiGninp npiii-i?|i5>r»pli | p, |,p|i Hni |ifi7 k մււտհրււււ|- 
l|liiiop|in l.p, lipp illil|(i l.pipmi i)mp.'tiiii|.......

n.idil ւոոհտմ liHp, ilbp քւսււ||:սււհւււ1|իք! տ1|ք|(լ1.տ, ւււտտ1ս|
Snni.pli innfip.

t;lpiii| հա iiifiMi, Пипрр ПрпрКр|!, Ii P .p iiiq iii'pm  t. П р т  тОм|Г|р; 
ll.pi) ծիծււււ|ում է lll.'>|llտp̂ ip (iimiiiiiri, iiifiui upiiimii|lip i|(iipiiiqmipn

mlilii],
էւ| |imii|iiip|i ni |min|i հւււ[ւււտհ|ւ|1հ Гтммт| ւ|տւուււքւ1.է].........





ՑԱՍՏՎԱԾՆԵՐԻ Մք°՜Ն(յԱՂ
ԿԱՄ

ԻՆՉՊԵՍ ՓԻԼԻՍՈՓԱՑԵԼ 
ՄՈԻՐՍՈՎ





ITmuijI Ml ûм|փп Ա|41ւոսւււ|ււսւՕասաւ qnpfimit qiluippOmp-
пиПп ирмПмриГ:1||р iipiilpmi ui(iitpiipuipmpim(! տէ. )uil| il|iph iiii|ti|)i 
uifiripuidh.'*m ршП 1рп|1мц է ւ1։նհ|, puKJ <ц|м1ррПм1р.1П1Пр: 1Ь illi I'uifi 
n|i Ոսւջույփույ, bph (ipuiGnid unjjnifjr; |ip liuiiip nbdji iin|h|-
րուկհ է |м1| md|i umpnnnijnp:- Г-п|пр mpdbpGhph 1{ЬршрдЬрш1{п- 
pnid, uijti Гп11рп11|1риГ| G îiifip, iuiGii|hu iiti, uijfiu|hii ւււհոհ||ւ, np 
uim|hp է Срш i|.pui, ոկ pGind է unfi,- uij.nii|lni|i fimlpuimiiqp-
puilpnG )iiGi||ipG iiin|nipm? Է iMiIhG iiil|Gpuipp mpli ւ(ւււր|Ււ|,
'|р։ч}|*ПП рчн|։ ։п««| ^MiGp, 2UM|mi(|mGc) ?>m(Jp quipouib ipgmpjinGp: 
n.fJhG ւէիյ՚ւց qp։** ПипЬпр հիշւո է, jiupuipuiG^՝imp «i]hu|p»' hpj>iiiG|ilj 
qhu|p: Նւււիւ li սւոսւջ' պшտեpшqմp: '4 imnlipuiqdp միշտ մհծ խհ- 
|MpmpjniGG է Ււ1|հ| рм|мр Nim|iuiquiGg |im[immujq, Nim|uiiquiGn |ււո[ւ 
i|iiipaui6 duiphp|i. Gmj(G|uil| ijlipph մհջ pnid)!՝ md Ipu: Հհա1ւ|ւււ| ui- 
iimipp, np|i buiqnidG nnnui| filiimiipp|)piimt.|i(;lip|in hii puipgGnuI հմ, 
i|iiM)mg ի i|hp իմ u)ipiii6 uiimiipG L Gi|h|.

increscunt animi, virescit volnere virtus
ITpini ւււոու]ջւււցումլւ, pmn fiuiGqmjiliuGpGlip|i իմձ սււ|հ|ի guiGIpii- 

|ի, ^ши1Л|{ш6СЬр |pmLub|G I:... 1է.շ|ււււ̂ ւՈում ււււ|1ւ|)ւ շուտ ;>սւտուիսծ- 
Gli|i IpiiG, piiiG |)|)m]nipimGGIip. mfiiii իմ «;>шр fimiiugpG» այս սւշ- 
|||шрП|| nuitiuip, ահա Giiili իմ «мир uյկuյGfp»... Uuiinhi| մ)ւ uiGqiuiI 
Giiipghp шш| dnipGmJ li, phpliii, ի upuimuii|uuiG |uh| lujG հստա1|սւ- 
i|iip )imi| innGp, npp ւի^ած i|inpnm))p|i iIiiiii|iG է իւաւում' |iG;>u||mi|i 
qduij|uiGp է մհկի համաքւ, m( uilpuG«>Glip|) հհա1ւոււ? է|ի iulptiG2Ghp 
mG|),- ի Ga համալ/ G|i(i finqli|MiiG|iu m uiMGhmnpu|ui, nii}) աոջ1ւ 
պետp է RG^ի filiGg ujjG, |)G;>|i l|mqt<Guip |mii մհալ...

Ikiu qpmpmiGp GmjGu|hu,- i|lipGuiql»pp ilmiuGniil է աս],- Gшի̂  
li աոսւջ (iuiG<)|uMii է, uipliiu|)|i ,̂ puji^p մի t|nr|il|i i|pui' nnqKpiiiG|i 
u|uipiuupup}uiG մհջ: Թէ^մա G’ liili Giip upmnli|iui qil; է7 ւ| Gup ^uiuui- 
ւ|ածհհի I.G |pmhui|h|m... U.ju i|mpp qpmpimGp պшlлЬpuյqմի մեծ 
BmjmujpmpnipjniG h. |iiil| |iĜ  t|lipuipli|imif I: NUiuim|uiftGh|i|iG ipiiih- 
uti|iuG, uiupti այս uiGquiit pli ()uiniiiGml|uii|np, այլ Ruii|bpdm- 

ûjG NUimm|ui(')Ghp l«G, npuGg աւստ1ւ1| hu ւ|իււ|̂ սւմ եմ մու|ւմու(, np- 
u|hu l(uiiIhpmnGm|,- pGiifiuiGnip սամամ|> qnimpjniG smGhG un|h||. 
П||П, i'ii|h||i ւիւտահ, uii|li||i ւիտսւծ siiiumi|ui5 Ghp... Guili un|h||i i|iu- 
Kiuiplf... M ill s|i liiiqpqiiipiiiմ, up GpiiiGg iiiiiliGiinuiuiG hG հաւ|սւտում. 
իՕ֊֊պհււ li, քււււտ1|սւււ|հս iiiiIhGuilpupliii|i ւ|հււ|րտմ, GmiG|iul| չսւսսս|ած- 
Gh|i h| ՝hG iiiiimil...

Ն1Լհ»1ԼԲԱՆ

Ֆ Ր 1»ԴՐԻ1ս Ն Ի Ց Շ Ե

SniphC, 1Я88  p . ււՒ,.ւ|տՒ,ւ1|-Ւ.|Փ M i, 

ftmiH o(i|։, l.pp (‘-п|пр шр(1ирС1|рр q L p iu p it L p m q n p d iu C
Uinuis>t>0 ւ։ւէ|տ|։տւ|Ււց;
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Ա Ս Ո հ Ց Թ Ն Ե Ր  Ե Վ  Ն Ե Տ Ե Ր

1.

Պտ|աւս|ո։բտւ(ւհ uiiIhGuiiG Cinq lip ան ար յան 1T1111[) է: Հլւ, niphilG 

հււզհրահարւանլւ-սփա'in է:

2.

irhquin|irj Ginli ամենաարին |ոկ Ппкц|mi|hu| inp|inipjшПГа անի 
այն puiHI», |if;n Пш |ipnp գիտի...

3.

Միայնակ imi|ph|ni համար Pmipl|mi|np h IpinT տնասուն ||iGh|, 
կամ սատկած, ասում h lKp|iuinmnh| p*՜: Պակասում է hppnpq t)hu|pp 
fiiuplpuifnp l. երկուսն h| ||iGh|- ւիի|իսոփա...

4.

«Ամենայն ճշմարտություն միանշանակ է»!- Արզյոր uui puiq- 
iTinG^mGuil| մի umin չէ!

5.

Ես n iqn iմ hil մեկրնւ)միշտ ouim puiG չիմանայ:- հմաստնարյու- 
Gp GKill (iuiGuiMiqnipjuiGG է սահմաններ րտշում:

6.

Լավագույնս մարզ |ip i(inip|i րնտյրի մեջ h հանգստանամ |ip 

սւնրնակսւնարյանիքյ. |ip հոգ (արար յահից...

7.

bGiNiqliu, iliupi]p |nl| Աստծո ւյրիսրս՞մն t: Թ ե՞ IKiiini)ած է |ոկ
llllipi) tit i|p|u։jnnlp:-

Ց.

Կյանթի ռազմակա ն զսյրոցից:- հնչ ինծ չի ազանում՝ ինծ ա- 
։իւ|ի ուժ 1*ւ| է զտրոնում:

9.

OqG|ip |iGpi| phq. ապմամ phq I|nq0|i յուրււփանչյուրը: Մ երձա 
վորի HkiGI)t(ii| и|ipn iH|qpniGp:
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10.

Պհտբ չէ” փս|սկո։ոութւուն П тП ц hч pհpհ| liipuippdհրիրյ fuuGi|liU|, 
iijhinp չէ գործհ|ուց fihmn |p Ւ*"[ ։цмпПр> Խւ|մի |uuupG uiGfitupifuip է:

11.

Կսւրո՞ւ է էշը ողբերգական |ինհ|!- t7pp կործանվում bn մի ph- 
nuiG տակ, որը ոչ 1|սւ|սւրլ bu umiGh|, ոչ է| մի կողմ նհտհի.. Փ|ղի- 
սոփայի ղհւղբր:

12.

Եթե niGhii կյանքի բո ինչու-G, niupu հաշա bu գրեթե ամենայն 
ինչպեն-ի Pibm:- ITuipqp ձգտում է ոչ երջանկության. միայն uiGq- 
I խսցին է այղ անում:

13.

Տղամարղն է կնոջր ստեղծել- pung ինչից: bp աստծո,- իր «ի- 
ղհսղի»,- կողոսկրից:

14.

Ինչ, պա որոնու՞մ bu, ղու կուզենայիր քեզ տասնապատկեի 
հարյուրապատկեի ղու համախոհներ bu փնտրում:- Զրոն եփ 
վւնտրիր:-

15.

Հետմահու մարզիկ,- bu, օրինակ,- un|b||i ijimn hG հասկացվում, 
բան ԺulմulGտկulկիgGbpp, puijg ավե|ի լւա| hG |սվամ: U֊i|h||i 
խիստ' մհնբ երբեք չենք հասկացվում- b այղտեղից է| մհր հեղի
նակությանը...

16.

Կանանց միջավայրում:- «ճշմարտությունը: Ախ, Դուք չգի
տե՜ք ճշմարտությանը: Մ*իթհ այն մահափորձ չէ ilbp ողջ pudeurs -̂ի 
վրա»;-

17.

Ահա մի ui|ii|buumiqhin, ինչպիսին bu սիրում bit արվեստագե- 
m|iG՝ իր պահանջներով համեստ. Gut |ipuilpuGnut երկու piuG է ու
զում' իր հացը li իր արվեստը,- р в П в Г П  0 t С 1ГОвП 4...
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18.

Ու) |ip l|iiiiI))G |iphp|i մեջ »|П1.1 չի 1|տ|սս|սւ0տil, նա աոնւիսգն 
I, I ի’ ինչ-np իմա ստ  ւլն in if L fipuilip մեջ. այսին|ւն' նա Ipiipftnn? Է, 
np ն|ւանցամ mpqliG Ipuifp կա («նաւիստի» ’diqpnirip):

19.

Ինչպես, ipup рП։npli| hp шпшр^ПшрипПП ու ningpuid l|vnpAp|i 
li միաժամանակ |uhp lip նայում անհոգ մւպպկանց uinuii|h|mpjmf։- 
նh p | iT« Ր-այց, p(impli|nij ա ո iup|iniiip 1111Rp, Rpuidարւ|ում են «աոա- 
ւ|ե|ոփյաննե|Փր)»... (հակասեմականի մաստի ц ո ան p):

20.

hunniuppiij 1||ւն p qpiiil|iufi шринП I: անում այնպես, ինչպես 
фпрр մի uliijp I; զպւծամ' փպաի նամոտ, |i միջի iiij|ng, շոփջւ»ո|Ո|ւը 
0 1 • ո 111 li 11 ( pl< np 111; i T1. 11 p նկասսս и է li up nplil: tThl|p գա նկւաոի...

21.

Ի|ւհն qnnn այն i||i(nuI|Ghp|i մեջ ւ)նե|, lipp չի կւպւե|ի բփսգյւպ 
տոււտինուբաւնն1տ ունենալ, l.pp, pfii)fiuilpunuil|p, սահս |iupui|uui- 
գացն 11p |Ш|ф ։|pm, կան ընկնում ես, կաս' մնամ կանգնած- կամ 
ս||ւծնամ:

22.

«1?шр li in p i| իկ ե|ւգ չունեն-^»:- 1M111 ոասնե|ւն ինչու՞ hpqlip անեն:

23.
«Գե|։մսւնսւկսւն միստ». սւ|ււլեՕ uiuiuGmp աստի COntradiCtiO in 

adjecto.

24.

11կիք||»նե|փ ։|»նւո|ւե|ու|' խեցգետին ես ւ|սւոնոս1: Պատմաըանը 
fitiin Է նայում: Ի ։|lip^n նա նա1ւ liliin  I. հաւ{ unppi մ:

25.

Գոհարաւնp պաշտպանում Լ նույնիսկ մ|ւսե|ոպ: U.pqjnp (iui{ 
նագն 111 (I |uiuiqiii| up h I. կին l.pp li I. մ|սւած Ipu!- ևս ենրսպըում եմ 
աւն' qliiiipp, np նա П111«I ի 11 է. հագնւիսծ 1 • 11 ե լ;
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26.

էս nէ iT ւիււոանամ pnpip f i u i t T i n l | i i i | i q i n i l i  խույս հմ min- 
I|ni Opiufig|ig: U.n П111 n'uil|iiipq l|iinf|Hi սււ|նւ|ո4>ււսն u|iul|iuu է:

27 .

hHnpp |<mp liO (iuuluiprmf- ինչու՞ ււքսււ|Ո1.սւ1ւ f!pin մհջ hpphp fiui- 
տակին nliu հասնի: 1 ւ|»էр Пmifi*|nil| ծտն՚Նտւ հ| չ!.:

28 .

է|օհ կին p uu]un?uipi|lpuj| l̂ inn inpիք*ու|.»յтПО 1<р անի, mupu Прш- 
նից fiuipt|iiit|np է ւիսւխչ1ւ|. իսկ hpli նա ini)iniTnpipկսւյլիՈ ոչ սի ա- 
M uip|iG mi p յան չանի, llllipil ինկ)ն I: I իւ 11 ի I չ n I n:

29.

Նախկինում |ււ|ս|նն ինչւյան f l lU I I  hp 111ոիո|||ած |ինամ |mnjpli|, 
|l7i չ I III 11 uununirihp 111 է tl)l նա:- Իս1| ւ՚էիսա* ինչն է պակասում 
քկսսն:- IKinnnifiinputո)ի fiiiipg:

30 .

ITmpq Ոււո|i|ini|liii| I. միայն մի անխոն1.սաթյան զպւծամ: Սա ա 
մին անխոնհմաթւան մամանակ մ|ոա չաւիււպանց շատ բան հն ա- 
նտմ: Հենց այց îpi ւա (ւ ու ո ու[ ււա| npiu piup ft ու li հ|ւ1|քւորւյն 1»ն qnp- 
ծոսք- li m iiphuu չաւիււպանց |)իչ puifi l.fi անում...

31.

Spnpt|uift պպն սկսում է qni|inpijl.|: 11.պս|1.ս խխամիտ հ: *i• in 
՚||սսնա| նւ|ա<|1.սնամ I: նո|փց inpnpւ|l<|սւ նաւ|անականու|3յուն|ւ: 1՚ա - 

|"սսւկանու|>յսւն ւ1պւ| ւււ|' խոն iiip H in p յուն>

32.

П-ш трпмП անի աոի 1ւ ո 1ւանւպա նանւ|1ւ1ւ| ս՛ի ատՒցաթյուն, npp 

" 1|(|սս||՛ i| ini pniq pq |ni piipiifimu|ig I: q 1111 ի 11. < p n ո l p>| 111 ն անի նայնպի- 
սի մի աւււն||ււ|.))ան, npp qui||iu I. ւ|ախկոտւււթյանից, ինչ p անւո| lip 
'սսալւ uipq l< ւ tj и ւ ft I. ասւա|ա<Նւււ|ւն мрмим| (պան ա|: Iluihpii liiuuuip՝ 
չ սոիացանց 111111| ւ կ 111 n...

33 .

1*նչpiiiTj p|is puifi I. Ուււ|ւկւսւ|мр խւօանկաթյան fiunJmp: Պւպւ- 
կսսւ|ցակի ГитОр;- II.uuifig lipiiMbmmpmiC Ipiufipp linpipnipյան l|||i-
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flhp: Գհ|ս1ւ։ւՈսւր||։ն հույ01ա1| IKumfimfi u|uiml|bpuinnnnt է bpq bjiqh-

l|m:

34.

On ne peut penser et e’crire qu'assis  ̂ (П-..Ъ|прЬр):- ll.fim и 
pnO iiippir plirp п^П'итрм^т: 1; (ibflp J b q p p  Umpp *liiqni
qliil: 1Г|тиП ման qllJ|իu ծնւիււծ ilinplipd iiipdlip ուՕհն:

35.

Կան i|liM|php, l։pp 1?ЬПр. OiIiiiO liHp ^Itl.pli, iIliOp' nnqh|»uinnbpu, 
li iiinfiiiifiqinnnipiuin lifip ւ1աւոնւ|ոս1: U*l,fip libp ււհւ|ւական uitii|lipG 
liGp mliiiGnuI iIGp umoli umipmpli)M|li|)iii; ^nqlipiiiGp u|hmp է իր1ւն 
անաէսփ, npil|h(iq|l рГ|‘|)ПшГ|‘р11Ш|1|1| 1ո1ւ1|ն|ւ;

36.

Մhնp, mup(ipiiipiqiiiupii;>uiGlipii, Mimiip)iGnipiiunG iiipqm p  
ijGiuu hGp flmuqGmn:- 'linijOpuifi p |։n, JinspuiG iiiGuipjiiliumnhpp" рш- 
qun(npGbp|iri; 1)’|ւաւն ա̂ ն dum'mrimlp|mG|iq, hpp CipiuGg iilpiiiqliG 
l|puil|)i|, GpiiiGp l|pl||iG u|)iGi] նաոաձ ЬГ1 hpliGg quifihpliG; IKniiilpj 
qliTis ginguiflli' Hiupl^mi(np ե կpuյկlյ| pulpn]tuկluGnlp|шG

37.

0 -m i|mqniir hu աոքնից:- Գտ  qui uiGniil hii npu|hii Пт[|Г|(, р 1Г  
npu|hu pmguinnipimG: bppTipq i)liii|pp կ||lնhp փւււիւաուււկսւնԼ1...
iiii|(i|i աոա ջին fiiiipgp;

38.

O-m 1ակւււկա?ւ hii, pĥ *|nl| i|h|iiiniuiG: 'blqHpipuignig|i^, рЬ^*ПЬПд 
ն1^1կսււացւ|ու|ց:- Ь i|l«pfn ijiii, itjiqnigli, upiipqiiiujliu կհւ]ծ i|hpiiMniiG 
hu... luT|(i|i ևpկpnpп fimpgp:

39.

hinuniiT h H|iujupuit|i4 iii^p:- Ես i|։GmpniiI I ի սհծ մսւր?ւկանց, 
puiig միշսւ |ii(| |iphGg |ii)hui||i կապ իկնhp|iG qimii:

40.

Դու GpшGgիg !iu, iiij ւ)|աւոււէ 1;, ph'*Giii, ni| ւ1սւսնսւկցւաք է,- ph՞ 
Gill, ni( hpliiip շտ\\ 1. imu|jiii, յ1|ւ*կւսււէ է pui;i|nnJ... Խււ(ւ]ւ Ьррпрп  
fiuipgp:
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41.

Դու mqnni Ւ.11 ոո)1ւ1|ցհ'|, *р1г umiiiffttt|u|li|, ph^qfiuii |։(1рм pbq 
Ги1м1шр... 'llliinp է |ո!ւււնւււ|, ph )iĜ  hii mqniii li np mqmil hu; lin|(i|i
^nppnpn Гмирпр:

42.

O-piiiGp |)ПЛ riiinlmp uiiiin|)Giiinnhp հ|)հ, l<ii Пр1пП<1|)д t|bp pinp(\- 
pniqiii,- qpiii հււււ(սւ|) liii u|hmp է uiriqfil.|i i)piiifiq i|puiim|; lnil| 
Пр<пПр մւուււծոո1 է|ւն, pli hii niqiml h|i (nnn1i| I'phfig i(pui ГипНдрп- 
սսււհւււ|ու...

43.

Հհաո KHn, np ես )ipim[uig|i hil qnipii qui|)uj: Ես շսււ|ւսւք|ւււհց 
|ipnii|uig|i եմ:- Իսկ uijiiop b|ibuiqnqp ^իծտցում է Giiili i(h|ij>nii!;

44.

Իմ 1ցւ5>ւււք:կո̂ 91սւհ piiiOiiinlip. Поп, Ո̂ , ուցից q|iA, նպսւտսւկ...



ՈՈԿՐԱՏԵՍԻ ՀԻՄ\.։11սՆԴԻՐԸ

1.

hjuifipl» pn|np Ժւտ?սւք։սւ1|ք։1ւ|սսւ1 սււ11ւքււււ|ս1սւււսւուքւքւ1ւ1>Ը
հտյն 1|)ւ|սւ| l<n ւ|սւտ1ւ|. այն ^iu|k Mi... 11'|ւքւո հ iinllifim iilip
fi'limfif] ,՜՝ոփ|.»1ւ|փր| finijfi |umipfi I; |ւո|։ .̂՜ 'M* ll‘ t  1|սա1|սւ?)ւււհ-
pm(, ||i 1 mpmiimpnuiip, ||i Լ Ipmfipl'n niH^fim^iupniiinp, լի է l|juifip|i 
fimrinliuj ?||։ifiu?ipmpu(n?|»: Ul•l|pullllliup, lijip ilh iifim il l.p,
uiuuHj' «ւտւ||ւ1ւ|' (ipuKJս։1|ուi? 1. Itjiljinp քւք>ւ|տ(ւ’ ւ) hii'pdli^Ij U.ulj-
|)ւ1ւ||աւփքւ ii|i uipiin)iiii| III? u|iiipmp»^: IJnl|puimliiiri l.p
np։։in|ir) l»fî  I uin ապացուցուil: ե mn ց *̂։ա uiuMb* '̂՜
*1ւսւ|ււ1|ինտո 1|սւււ1փք; (- o, i)ui intiltj L(i li" |<տւ|տ1|ւււՈիՕ pm|m|uiiaiinG, 
li ստչ՜>1տււ1՝ lilip հոո1ւտ1ւււ(ւ1ւ՜]ւ|ւ). «1).ւոտ1ւ1| pnjnp ։|liii|plipmil ին -̂np 
(i;i?uiplun piiiG ujl.inp 1: |իհ|ւ! Copsensus sapiePtium-p uiupnnninmil է
(i;i?iupmni|Hmr;p»:- ir i/ ip  1:՜] l.fip mnioji տււ)ււ|1ւս imihjni, ւլ|ւտ Jipui- 

i(riiGpG nifiltfip; «ll.mmlii] pn|iip i|lin|pl>pmn իհ^-np հիւ|անր| piiiG 
i.|l..np h il-fil I»" Mpimmm|iimGimi l/ij) iIliGp. pn|np d տւհււնսւ1|(յ'l<p)i 
mil) ււււ1էւք;տիստււտուք;ք;|ւ՜])լւ, nmpIpiii|Mp 1: ijpuific) riui|ii ւ?ոսփ1||ւ7) 
jl.|: Թtiplnl (ipiiifij) |՝ո|Ո]ւն iiM|liii iiiii'nip mjip|i i|pui IjUiGqrimd Nliti 

(Mi 'p l.f; Iuiii|iim ui, de'caPePts'i^ n'fnmpinmppnfip lipl|p|i ։|p»M
pl,]ilm fiiminrii|ni(i I. iipii|liii iiiqiniii|, np|ifi ւսլււ̂ ՚̂ ն̂ ոււ? է pliplju i-
l|li lin inp...

2.

0|i իւ1ււտտուհքւlipG սւՕկմւսն տիպ1ւր 1ւն' տա uinrmipqiii|)i-
nMipiMififi iiiiiruiiiip |ւՈ<\ նւււ|ււ piii(im(iimim|ii| I: filiGq uijG T)liii|pnnl, 
l<]ip i)puiG mtnui| Ii miiMii| rim|iiiiiupiifujpu'mGpd luiIhGujmd 1ւէ|Ո 1: 
i]|Mliulpmnili. Iiii llnl|pminhu|iG ni 'ԿլimmiG|tG (ոււհսւտհ| till iipujliii 
udilpimCi ւււ|ււտտՈ;;՝տՈք|tip, npu|liii riiuriiulpiiG pmqimpiuiG qnp^|ipGlip, 
npii|tiu l|liip înfini iGhp, Mpujhii (imlpiiOniGmlpiiGGtip («nqplipqmpuuG  
riGniGi)p», 1872): *t.lipnn|i;iui| COPSePSUS sapiePtium-p,- hu ոտ qGni|ni| 
iim|Ii||i |im| l.|i finiiilpiiGmii,- imiliGuip|i;;G t. niupiirimnmd, np GpiiiGp 
|ipiiii|mq|i lifi tii)ti| iiiiGiiiht), mp fimi[nirnti,iGlt| li(i. uiiG uii|li||) fiinn  
ninpiipnifiniii t., np GpniGp jiptiGp, ipniG iiinliGni|inimimniGGtipp, JiGn- 
np puiGmi? էւտոտ̂ սւււքւ՚ւււ i.G pGllյիlnuulկllյ(inpl•G^ npu|t«nq|i GmiG 
l|l.]in| puipinimilpiiGnpl.G i|l.pniphpi|liG IpiiiGp|i(i,- ստիպւյած |hGLG 
i|l•pulpllpl|li|. l|itii(ip|i niini|iG ւ)ւտոու]ու|.ոու(ււ;էւ|ւ|ւ, lpuiGp|i inpdl«p|) 
(Imn|iG i)inmni)ni|.)imGGIipp, )il.p Ipiiif ijliti, i|lipv> |i ւի ւ̂ջո lipplip n|<G 
Ipiipmi (i,'>iimp|iin ||iGI<|. GpniGp iiipdlip iiifiMi |iil| npu|tiu mjimmi- 
GpiiiGGlip, GpniGp InGqpn inmnplpn lpnpni| Ui jtifilij iI|nniG npn|hn 
in|iiimnG;>nif;Glip,- |iGpfi|iG GiiniG i)tnm>npn|.)imG'f;tipp ri|nIinpmppnGGlip 
I.G; ^tnplpni|np Լ niGnpiiiiIniG nnimGl.pt) in.l|Gli| i)pniGq li ilmpGlij 
pnGli| iniG ({nipn'niGiii||i fjpeSSe-G, np կյш Gpի lupdGpp չի կшpnr| n- 
pn^ijlij: ll.nipnijGlipli l|"Md|։g' Ո՝, pniG(||i inii)n||in|iG ;>inGmqpqm|in6 
Ipiipi I:, GmiG|inl| i|l.(i|i nimnpip.n li ոչ t)nininit(np. ininpn|Glip|i' ոչ, 
nn| d|i npinn(tnmm|;- (h|i||niin|nn,i|i lpn|n|u] l|iniGp|) ш pdև pի մհջ
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|nGq|ip mliiidl.|fi umni||nim| Gih ifl|n։11 tiinmpIpiipiniG I: 0 pm nh։I, f»ni|i- 
rpnlpiiG GfiiiG G pm |iifiiiiiuiGmpiiuG i|pm,. iiiG|MliiiiimGmp։miG:- 
1111 ii i, |tul| pnpip uinj illift |iiiiiiiiinniGG l.pp- il|iph GpmGp ifluiijG 
decadents N|ar; lii|h|, ii|ipli f;pmr;|1 r;mif;||||I| |iiiiiiinmiiG shfi h»|li|:- r-nijg
liii i| lip u ii) iiin f im ii l i i i  Ilril|puiinhh|i |uGi)|i|«G:

3.

UiillpnimhiiG |ip ftiiiqitinilp tipiiinlfiiiGG| l. tuiThGnigui6 p rinr|iu|pp- 
M(.f*. l)nl|piMmliiip |imi(lnnlnid l:p: U'GGp q|niil,Gp, qui GnuG|ml| ml.ii- 
fi hi ii lifip, pli |in՝ iin|iuGi|iiil| h. I.i|l.| (i hi: IlmlpiijG mi| mGq mlpii p ihiGG 
|iGpG|iG in n iiif il |tn i G, fiiuifi !• p| i iili£ qp l.p l. lilippm ii h: IJi»l|p linn N uG
pfii|(iuiGpiiiii|l.n fimiG l.p: U.i|iiiGqmlpiipmiGp piiii|inlpiiG Puii(iiii|m |uin- 
՝iiiiihpi|iu?), |iiuiMiiuhpiIiiiiJp iupqL|uiljiju ift qiiipquigiTiuG mpinmnmi- 

inmpjmGG fc: l)’|i inj| qliii|pnui miG q l'U lh uiGIjniil qGujgnq qinpqiu- 
gmil t: PpliiiiqlimGl.p|i iJli$> liiiipqiupiiiGGGpp ifhq m im iil hG, up m|i- 
upnipiiG finiGquiqnpftG un|uiGipni| l.. monstrum in fronte, monstrum in 
animo IlmlpniG fiuiGpmqnpfjp decadent I:: llnlipiinnliiip in|iiipnlpnG 
riinGgiiiqn'p?) l.p:- Dili iiimGi|iiiqfi a՝|i fiiiilpimm ii miG i||nTmqhtn}i Piiihii- 
lpm|np qiiiimii|mpiiiiGp, MpG miG|>mf* i||ipiiii|npiiilpiiG fiG^hg Unl|piu- 
ml«ii|i piuplilpiniGlip|i fimiimp: IP|i oiiiiiipl.pl|piiig|i, npp qhifplipp lpnp- 
T)ni|in lpiipm|nipiniG niGl.p, ll.pl<Gptn| iiiGjiG l.||m lliil|piiMnl.n|i GpGn|iG 
iiiiiuig, np Gin monstrum h,- up Gin |ip iil.$> I|pmif t pupip fimt|i 
iiipminGlipG in lipphpp: bill) lliil|piiiiiil.np pil| ii|«iiiniiiii|iiiiiGt<g. «H-mp 
rtuiGmsni~u |«p |iGr», iipiipnG5 * * * 9»:-

4.

IJiil|piiiiii1 .n|i de'cadence-G umtnGiiiĜ miii I. ii'n ii|mijG pGqniGi|iiid 
î|inimni|jiinGG m uiGiiip|ii|niiG pGmqi|Gl.p|i ifl.p. ipu iTiinnGiiiĜ mii t 

GhiIi iiipmiiiiipiiiGuilpiiG|i iiniii|l.pl].minuici|miG‘ Ii nm|utiimm|nph mjG 
>ujpnipjniGp, npp PiiiiiiilpiiG;iinI I. GpuiG: MnnniiiGinGp Gmli |imi|ni- 
IpnG miG qqiiiiiii|iiiiipiiipiniGGl.pp, npnGg npii|!.u «llnl|piiiinhii|i i|l.iin- 
G|niGx> I iptiG* ml | uiG ii i pi in G iiiuiGiii| piiipiiiinpmpjmG I.G in 111< |: ll.ill.G 
|»Gn G pm iil<f Hiii|iinqiiiGgi|iiift I., buffo, ihiii|pniGlpiip, unHiG |iGs 
h |h ihJ iu iTnif;nil)՝ pinpGi|iiift, fihm|iGiJmpiiii|iG, pGi|lipl|piui:- t.ii iliiipnmil 
GG pi(pn(il<|v |iĜ  |ii||iiiii|iGI|piiiq|iini|i(] I. <՝)itiqinii inil|puitnl<iiiuiG iiiiq 
piiiG mlpnG III p  i Ilf G = 11111111 Pl'fi lll|0 l l l lf i  =  ItflVHIlG Ipil piniG fi III l| H il l  III pit I it p,
pupip G11111 11111111pi11itGGp|ig ni)i| miil.G mpifmGiiiGp, up qninipjiiiG iiiG|i 
'■  np|iG iiiiimGriGiuti|l.ti fim lpiinniii I.G mi|l.||i fi|iG (il.|| I.GG l.p|i pupip 
pG mqqG Gpp;

5.

I JmI|| IIIIIM LI Mil) GiuG mlpnG (iiininl|p piiin I qui||ni |i Giipiiiiin i||nu-
I Gl|m|ilpm|i |iG% I. niGi||i niG I.G in if mmml.i| |ipmlpnGniiI: lki(I.G|ig iii-
’""P 11 p nif. 1111 iipiipiiii) hi it t uiqC iJuilpuG mlpnG linnmlpi. |iimiJm-
'•Hiilp t}|• 11111.1111• |■ 1111ii11 Gi.in ijl.pli h piiipitpinGiiiii; IF|iGx|| lj|il|puitiil.iip
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|ւտ| Пимтцш|1|П1р)1пП ։Ihp ւ|1ս։ււ1ւ1|։ո|։1|սւ1|։։։հ սւ|ւտահւսյտ՝սւր\1ւհււլ1 
iiii|uji)iif է|։0. ц|Ш|Ор փաո սւ|սււսւհ»4սւ|4տօ 1։հ|ւ h|»fi հտմտ|ո|ւա1, 
ր|ւաւհ|) ւ11.|ւ1|սւոՕտւ1 Պսւտաք1ու^սււք;[1 qqni;*uin^'։4iil է|ւհ ւ||սււհ-
(փո: 'ււտ1։ uhi|m։l|i։ifi ։|miiimuiiil|filipLi fiiluiG ձ 1ւու[

^Կtlplilլuqh|Ոl^ puiGlipp, |i(iNU|liii puiplu|iinh|niN 

iimpi)|il| hplifip ф։1И111Ш1р1|ПЬрГ4 iinipi|liii pmpli)ipuig ириПпп!: Ան- 
փտհ| pinO h рп|пр քփհզ iluiinfiitpp ցույց uniiip: U.jG, bG^p Gm|ii ui- 
upngnijgGhp h ւցտհւււնջում, pb> lupdtip mG|i: ji.iIiiGniphp, rnp հհւ|ի- 
GmlpnpjniGp upinnlpiiGnitl h 1|1ւո1ւս inn| pmpphp|iG, nip չhG «ւ(աա- 
iniiiplpnii», mil fipuiiluijniil liG, i||mi|lii|iii|il|p |iihi)lpiimiiil||i u|bii piiiG 
է. Gpui փոս ЙЬ^шцпп! liG, GpiiiG рпр^ ՝liG pGiiniGmil.'- Unl|pniinliuG 
iiiiG |iih>)1pinimil|G bp, npG ստիպում l:p իրեն jnipp pGr|niGb|. jiTi;; 
ո|ուտուհեց uiunnhr| bpuil|niGinG:-

6.
n|mi|blpn|ilpnG pGinpinil hG |nl| nijG duiiluiGuiI|, hpp ուրիշ it|i n̂g 

sl(iii: ՀսւոոՕի h, np GpuiGin! niGijnnnnnnipimG hG ninuipiugGmif, up 
niiG pjiN 1: riuninqnul: Ո^իGչ nijGiijhn Gh^mmpjuiilp չի 2G5>i|miI-fih- 
nnigi(niii, ինչււ|1տ ii)nu|hl|m|il|)i h.*|>lilpnp. jnifmipuiG2jmp dni]in|)i i|mp- 
ձր, ni[i Gmrilip liG ոափոմ, qtii I. ninpugingmif! Գ|ււո|հ1րւփ1|ուն 1|ու- 
pin] է տնհրաժևշտ npininiiiuiGinpiinG |bGh| GpuiGg ձհորին,
ni(php uiqlm արիշ ոչ մի qhflp չmGllG: Հտ|)1|սււ|որ է պարտաւ|րևւ 
pn )ipmi(mGpp. մինչ այդ imfi ոչ մի ւոհւ) չի կտրհ|ի oqinuiqnfi^h): 
^phuiGhpp i|pm քւսւմտր i)|mi|հ1|տ|ւկնհր 1:|)G. rbuiiGhpli Ս.1|ւլհււր iiljq 
է|ւ. ինչս|1ւս, 1| Unlipunnhiip Gni jGu|liu qui էր>

7.

j- Unl|pnimliii|i GhqGuiGpp |iinni|nipjniG uipinuiGuijmnipjniTi է, 
)ւււււ(հււմումի ressentiment? Gm, npii|hii (ւնշփււծ, իր iihi)iuilpiiG uipjniG- 
nni2inmpiin'GG I: մուշսւ1|ում niiUilinipiiiGnipiuiG ijuiGuil||i հարւիււծնհ- 
րոփ Gni niqGi|uilpiiGGhp|ig i|pL^ է |ւո ւ̂ոմ, որոնց հմայում Լ> Որ- 
iqliii ւյիսւ|հ1|տի1|' մուրր| (\hnpmiT niG|iiGiii մի qnpS|ip անի. GpuiGlii| 
l|uipnf| հո pnGml|iii| ?juinGui|. hpp Гпиррпп! ես' i|niplpiiphl|niil եււ: 
Դիւււլհ1|տի(|ն իր հսւ1րււոսւ1րւրւ|ին սւււրււցուցհ| է ւոու||ու, որ Giti ւււ- 
սւուշ չէ. Gm IpinminimpiuiG մհշ է qgniif, Gin մյուս)սւմսւնսւ1| iiiGoq 
է ւյսւրոնում: '1փսւ|հ1|ւո|ւ1|լ1 ապաուժակսւնսյցնում է )ip հսւ1|ւււոսւ- 
1|որւյ|ւ միւորր:- Ինչս|հս, ւյիսւ|հ1րոի(րււն Աո1|րսււոհււի մուո լոկ i|pLd|i 
ձն՞է:

8.

Ես հւււոկտնսւ| ււո|հցի, ph llnljpuiinhiiG |ւնչւո| էր կարոդսւնում 
փոնհի uinmi(h| հո iijhinp է pinginmphj, np Gni Ոմսւյհյ է:- Որ նա 
agon^^-ի նոր մի տհոուկ է ping iiiphj, որ Gin ւոյւլ pGinquii|innnii( 
ոուոհ|ոոմւււ|ոոի ուուոջին ւ|ւորո|հւււն էր lKp).Gp|i ւոցնփոկսւնւոկսւն 
շրշւոննհյփ հումուր, ուո' մհկ: 'ып հմտււոմ էր' 1|իո|չհ|ւո| հհ||հննհրի
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uiqnGui|iiii|iG մւյամին,- նա աարրհրակ մացրնց hp|iinuiuuipr| nu|iu- 
մարցկանց ու սրաոանինհրի րմր^ամարաի մևշ: IJnl|puiinhnp Giuli 
մհհ էրոտիկ hp: ^

9.

Բայց 1)ոկրատհսն է| ոո(հ||ւն կոահհց: Чип |ip սպնւ|ական uiph- 
նացինհրի հևտևր նոոհց. Gin fiumlpugmi|, np |ip qhiqpp, |ip i)hn|p|i 
|u||inii|)GI|piiic||iiuG uipqhG ամհն1փն puigitin|il| qhnjp չէր: Ապասար
ման նույն l|l<pii|p Gui|umupmnpnnnni|nin էր ииП*Лinp |nmpiniG մէջ. 
G|iG ILphGpp աո t|ni|u(iniG էր qGnni:- t7 i| I)iil|piiiiiihiiը Гш т1рндип[, 
np pn|npG |ip կարիրն niGhG,- |ip միջոցի, |ip րուժման, ինրնաորսհ- 
որոնոան |ip անձնական հմտության... Uiil.Ginphp pGuiqgGhpG ան
կարգության մհջ h|iG. iiiifliGniplip Pi|iGq р т ц  h|iG fihiini pui|min!|ig. 
monstrum in anim6-fi համրնւ|հանար ։|miuGq tp: «Ր-նոպ?|նհրն ոպամ 
IiG pnGuilpii| quinGui|. fnnplpin|np է n'|i հակարոնսւկա| finp|«Gh|, npG 
uii|Ii||i nidliq է»... t»'pp fi|nini| t||nbnqhinp llnl|piiiinl.ii|iG ping mphg, 
pit iii| է Giu, piipip film|) հ1Հ1ոանրնհրի մի որջ, մհծ հհգնիչր Iiii մի 
|iinup nipinninnifilig, npp puiGui||i է Gptu համար: «Դա միշտ է, in
ning Gui, рпнд hu pn|np|i i|pm nil*p հմ ւյարձհ|»: Աոկրաահոն ինչ- 
H|h"n inhp ւ)ւորձոո| իր i|pui> Նրա i|hii|pp քւիմրամ |ոկ ծայրահեղ 
i|tiU|pG էր, |ո1| ամէւնաւււչրծակողր նրանից, ինչ այն Ժամանակ 
ս1րւէւ| էր p(ii|(iniGnip niqhui ղաոնու|4 up ոչ np uij|liu իր ւ|րա inhp 
չէր, որ pfiiiiqi|Gh|iG իրար դեմ t ГРУ։1 nut: Նա հմայում էր որս|1ւ1ւ 
այղ ծայրահեղ ղեպրր- նրա ււարււաւիաղղա աւ|ունղակությունր 
նրան հրէաւն էր հանում ամեն աչրի համար, նա հմայում էր, ինք- 
ն|ւն հասկանւււ|ի է, աւ|հ|ի ուժեղ npiqhn iipinnninfnniG, npii|hn |ու- 
ծւււմ, որււ|Ււ11 այղ ղեււ|րի pi|nigini| pn idn iJ:

I

10.  -

l7ph անհրաժեշտություն կա բանականությունից րոնակող 
nnipphi, իհչո|1ւո ղու արհց 11ոկ|ւտահււր, шири ւիորր չպհւոր է |ինի 
։|imnGqp, որ ինչ-որ ուրիշ մի րան րոնակւււ| կդաոնա: Բանականութ- 
5itIքէն այն ժամանակ կոահւ|հց որո|հս Փրկիչ, ո՛չ 1)ոկրաահոլւէ ոչ 
նրա «հիւ|անղներր» niqinin չէին րանական ||ւնհ|ւո համար,- qiu dG 
rigueur 11 էր, tpii նրանց ւ|Լրջին միջոցն էր: 1Րո|եոանղությունր, ո- 
րա| ողջ հունական մտածողութւանր ն1ւոո|ում.է րանականաթյան 
՛հ՛ա, մաանում է աւ|հաա||ւ սի ւ|խոււկ. i|minGq|» մեջ է|ւն, |ոկ մի 
(՛հարություն ունեին' կամ կործանւ|1ւ|, կաս'4 անհեթեթ- րանական 
||ւնհ|... Ակոած Պ|ւււտոն|ւց հունական ւ|փ||աաիանհրի բարոյաս|աշ- 
unnpjniGp ա|ուււարանոր1.ն է ււ|այմսւնաւ|որւ|ած. նաւն կհրււ| ղ|աւ|եկ- 
սփկաւի նրանց գն տնատության ր: Բ-ան ական ու («յան = աո արին ու p-
յւոն= երջանկաթյուն itpupqսւււ|1«ս նշանակում է' պետք է րնղ օրինա
կէ՛! Աոկրատեււ|ւն 1ւ մաթ տենչսւնրների ղեմ ս|սւյծաո |ույս ւ|աոե|' 
րանականաթւան սրուձաո |ույււր: Հարկափւր է |ինհ| խեյոր, upupq, 
սրսյծաո ամեն qGni|. յուրարանչյւսր <||ւ«>ւււ и րնա<||]ներին, անղի- 
սաւ1|ցակուն|Աւ' տանում է նևրրէւ...
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11.
bvi fiuilllpilGui| 111ւ|!.ց|ւ, ph |lG41l| l.p fllflllJIHlf l)lll||llllinhll|l. GUI 

ր<!իշ1|, фр1||и l:p p։|mii: Հսցւ1| 1р։Гgnng ։m։i| fiiiili uijfi iTii|npi»pjm- 
(ip, np pfilpilft l:p «ptllGlIllpilGlIiptlllG HlllliG qGlll|»-|l ք|Ա|0||1՜ւ11| Gplll 
հտւ|սւտ|ւ lil.p:- Ч-ui |iG)vGui|miipliiupiniG h i|i|i||iiiiu|iinGhp|i ա pinpn- 
uuql.inGI.pl> l|mpl|if], pl< de cadence-|>(j tpiipu liG qui||ui uipqliG GpuiGnij, 
np Gpui 11 bn npninhpuiqif liG iTi|iuu: 4 -nipu quqp GpmGg nidhp|ig »11»p 
L  uuG, |»Г;V fipuifip pGuipniif l«G npii|l«u միջււց, npit|l«n i|ipIpupmiG, 
|iGpp l|pl||iG InlI de'cad0nce-|i uipmuifiiimmupimG I- GpuiGp Gpui uip- 
iMui(iiiiiiiiiupii)i(iG I.G փոխում, GpmGp iiiiG d.fi i)LpiiigGiniT: IJnl|ptii- 
inliiip pjnip|unugnipjtuG l.p. nqp pmpl«|iui||i^ p u ipn ju ^ u jG n ip jn iG p , 
նաև pp}iuinnG Ij ա կան p, p in ip p ilu ig n ip  jniG I: և r| I#): U.dliGiiit|iun 
Iո։Iup, imiliG qGni| piiiGuilpuGmpimGp, պտյծււա, uiunp, շ|ւ$>uifiunuig, 
q|umul||iq, umiiiGg pGmqi]Glip|i, pGiiK|i]Gtip|i(i fiuilpui)|ip IpuiGpG |iGpp՝ 
|iil| հ|ո|տ(;qnipiniG է m’]| if|i fi|ii|iiiGi|ni|.)imG- li uiiTbGIi|iG ո՛չ
։| l.piiiqiiqm i|l.u||i «umiup|>GmpmiG», i|l.ii||> «wmni|ompjnifi», i|lni||i 
Iqi? liiGIpiipiniG... Ստիպւ|ած ||iGI<| pGwiqijGl.pp Ոտւ|բսւքաւոհ|' mliuf 
pmGinalip de՛cadence-ի fiunimp. piuG|ii) 1«M IpmGpp ծազում I;, hppuiG- 
IpnpuuGp fiim|unmip 1; pGuiqi)|i.‘-

12.

֊  Чип jiGpp fiumlpuGnnl I.p mu, JipliGp |։pl.Gg |unpiuifiiiGlpuftGli- 
p|»g iiijq UMilifim|iih|npp: «Lhppunf Gin urn՞ l.p uimiiu JiphG iiuiGi|uiG 
liiiiGt|lui| 11 p iiip|impjuiG |iJun iu iG nip)iuJp ... l)nl|puunliuG ուզում l.p 
nl.iiGlq.- »n pli U.pl.Gpp' Gui im|l.g |ipl.G pmjG|i pmdmlip, Gm ll.p 1*Г1- 
p|iG pnnG|i pmdml||i fiuipl|iut|plig... « Ilnl|punnhiip pdիշ1յ չէ, Ipmlmg 
u i11иm Gui |ipl.G.- |nl| duiGG h u։iumlii| pd|nl|... Unl|pnnnl.iiG |iGpp |iil| 
t.plpup П|п|тПц l;p>>...



«ԲԱՆԱԿԱՆՈԻԹ 6ՈԻՆՐ.» ՓԻԼԻ11ՈՓԱ6ՈԻԹ0ԱՆ  
Մէ?9,

1.

Գա]? |iGft fiuipgGrmf hp' |i?bp Ipupnq I: i|i|i|]iiim|uufilip|i liho ի- 
i||inu|iGI|piuq|uu ||iGh|... Op|iGuil|, GpiuGnmn upuinuiulpiiG qquigm|tup- 
II iif! puigiulpujmpjniGp, GpuiGg unn h | m pm i Г! p fihGg qnjuu|npiFiuG 
upiiinl|hpuigifuiG qhif, GpuiGg hq|uipnuilpiiGuipiiiiGp: lipiuGp IpupiSnnf 
I.G, ph պսւտիւ| liG uiGnnf nplil; pmG|i, hpp iiiiG uiupiiupuinibulpu- 
GuigGmif l.G, sub Specie aetemi,- lip 1« GpmG|ig niniT|iui hG luuppnnJ: lh- 
uhG |iGn, np i|i|i||iuni|ituGhpp fiuiqiupuiiiiuiliGl.p |i i|hp գպւծի hG i|ph|, 
fiiuiilpugnipiniGGhp|i ifnnf|uuGhp hG hi]l• |. |ipuilpnG iî |iGn GptnGg nhu- 
plip|ig l|liG։pnG|i qmpu ;|i t*l|h): 'iquuGp uupuGiinl l.G, GpuiGp jgiiGnn? 
I.f!, quii|tni|uiipGhp|i imq upupnGuup îuuuu|ui?>uiupu2inGhpp, hpp 
l.pl|pupuqniii hG,- GpuiGp. unJI.G |iGt՝|i lpiuGp|i Лиинир i|inuif!qini|np 
l.G ijiunGnnt, t.pp hpl|pupuqnnf l.G: U'mfip, i|ini|in|unipiniGp, mmp|ipp, 
(i|ntn iii]Gu|liii, |iĜ M|l.u phi]ifGuii|npniup li uifip, GpuiGg Ptiuiluip iii- 
niupIpupiniGGI.p hG,- GunG|uil| fil.ppiudGhp: bfbp Ipn, չի qnjunjnp- 
i|nnl. |iG՝ qnin։i|npifni։I է, չկա... l»՝i| uipq GpuiGp pn|npp, GiuiG|iul| 
Ппм111|Гшммп1|)|пи1р, fi I и 111 iiinni n hG qninipiniG niGligni||iG: Ր-iujg puiG|i 
np GpuiGp iiiiG շ֊l.G IpupmpuGniil pnGh|, uinpii upuinfiuiivGl.p hG 
i|if!inpniil, ph ինչի ЛипЬир iiiiG |ipl.Gp չեն mui||ni: «bG^-np |uiup- 
IpnGp, |mnphmpmiG n|l.inp է ||iG|i iuiipnl.t|, np lihGp qninipiniG m- 
Ghgni|p չենր pGlpii|nn{. nptnl* i| L pmpGi|uift |uuipnqp»:- «IThGp 
qinli՜! I.Gp fipinG, (bmii liG GpuiGp fiph'i|ui||i, qui qqiujiulpuGnipuuTiG 
h: IJ.iii qqiiniiipiuGGhpp, npnGp Guilt pGr|fiuiGnip աոմսւմբ այն
պե՛ս անբարոյական LG, if li f I |n in pn i if l.f! ճշմարիտ սւշխստհի 
liuipgnul: n.niul|p q|<G՝ piuginGI.' inrj ininnrq pi[ 1.1 qqiujmpuiGGhp|i
JuiuplpiiGp|ig, q in in i| npni if|ig, upiimifnip(iiiG|ig, iiin|ig,- upumilnipiniGG 
4i)| puiG չէ, piuG П и ո I nun qqiuiuipuiGG l.p|i fiinG i| huj, հսսիսսւ ստի 
ГипГ* i| hiq: ll.iiuil|p q|ifb ցուրտն!.' lb  iuul.| iiiiG in if hG |iG, ինչ qqumu- 
|uuGGIip|iG fiuii|пип I. pGftuuniif, nGiiigmi| ni)$> ibupi|lpnpjiuG p. umj 
iiuil.Gp «I f ույ ո 11 ո I jirj» I.: l.|iGh| i|i|i|}iuni|iui7 ||>Gh| if in if)iui~ qhphqibu- 
Gun|inp|i i||iiiiii^iupdnipiuntp if nf. iiinnfi ո|-% I. |i~| if Ghplpu)uigGh[:- fib 
Gin|ii li in ո nî >' կպւչի՜ մարմին p, qquuuipuiGGhp|i |սւ|(ոս1սս[սս|*սս0 
uipduiG|i Mill] idee fixe!-G, նւսւ1ւսկւ|ւտ') 111111111 i 1111 < 111 (! ո I )■> 1111 (1 qnjmpjiuG 
ո I f I'. <1 г м I pn| np 111 * i u 11 f! I i p ո 11, fil,ppi|iiii'), GnnG|uil| uiGfiG uip|iG, pl.li iiiiG 
pnn|iulpuG|iG |U||ip2 I.' |ipl.G i ipi 111.11 |ipiiilpu'G Г! I. p I p 11 \ 11 • r|f! h | ո i Gui
nn IP ,

2 .

b'li ifl.ft П Uipq til I liqni puu if |>, if |i I|III| if III? i)G ո I tf Հերակւիտևսի 
uiGniGp; l;pl. iiGiiipiui| i|i|i||iiun|iui|iulpuG (lui|iii|nipi|p if l.pdni if էր 
qqiuiiupuiGG!.p|i i|Ipnjniյ.»iiiiGp, pui(!q|i i|l.pt>|iGGhpu piuqifuil||mipiniG 
ու 11 in I |m|i I и I |.»i 111 f! Էի ն  111 pi it ո I if, ш и р и  Gin qpiuGg ijlpiijnipjlilGp ifl.p-
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dhg, npmjniMnli мршПр i|lpnjmil հիհ, np l«pp |»phpp ւ1շտտաԱուբյւտք1 
ni ւ1|աաՕւոկտնոփյտն Ււն in}ipwiii|hinmd’ 'iiuili i.hpml|||nnhiiG bp 
qqmjiupuiGGbpli nuiGi|hii| uiGuipqmpuig|i: *bpuiGp lunipmil hG ns miG- 
iqhii, |։GsUjliii bihiupGbpG b|»G lpiip6niil, ոշ b| lujGiqhii, |iGsu|hii Guj 
hp 1рпрйми1,- GpuiGp [iGi|niiiGpinii|liii sGG |iijiipniil: hG  ̂ iIliGp ишр- 
pniU  bGp GpmGg i|lpmmpjmG|ig' umui^liGp qui է GpiuGg ւ1հջ umiiip 
ilmgGmil, op|iGuil|, iI|mmGuilptiGmpjuiG iiiiimp, |ipuijGnip]։iiG, bniph- 
GmlpuGmpuiiG, iI^inuiinlinipnuG nminp... «l'•տGullpuGnlբյmGG» է 

upuinGump, np GhGp qqHi\iiipiuGGbp|i i|lpiqmpjniGp l|bi|dnnl hGp! 
hGspuiGml qquijmpuiGGhpp qmnM|npniGp, uiGGhimugnnlp, ւ|աւ|)Ո- 
|։impjniGG hG i|Ipu|niG, GpiuGp shG iiinmil... UmlpiqG ^hpiiil)||unhiip 
rmnjhpd |ipi։ii|uigli է iIGidil GpinGnij, np qr)impjniGp Г|аклм|р1| ilnqn- 

^GuiGp Է: «Թփոցյսւ|» ui^luuipfip iI|mii1|G b. «Ո՞շմսցփւո и12|ии1рПр» pilj 
աոստւ^ած է GpiuG...

3.

- iTij q|unmplpIiiiG liTls Gnipj* qnp61ipGlip niGliGp dhGp ։Ihp 
qquijuipuiGGlipnij: Ibjii рЬрр, opJiGuili, np|i iImii|iG »ihn ոչ iT)։ ։|ф|1։- 
սոփւս rmipquiGptri[ ni hpiii|uiniiiqtnnmppuilp չի |iinuh|, uimtndil 
GniiG|iiil| iinn«GiuGppuipGm\p qnp ĵipG b, np dhp mpuiduii)pnipjiiiG 
ւոտկ b. uiiG i)hnliii Ipiipnq b ^mpdiiniG GiluiqiiiqnijG inuipplifimpimG- 
Ghp uip^iiiGmqpbq, npnGp GiimG|ui1| ini|Upnpnulpui{p չ)ւ uipniiiGU' 
qpniil; iriiGp uijuop qlminipjiuG in|ipuiu|limnid hGp հիշտ uqGpuiGm|, 
իGչpulGnl| npn^hi hGp ընր]ունԼւ| qquipnpiiiGGhp|i i|lpu|nip]niGp,- 
իGչpulGnIլ iinijnphi hGp iiph| npuiGp, q|։Gh|, pGGhj ւ1|աչհ ։lhp2 : 
U’Giugiuitp i|uit|ui51։G մի piuG b h i|hn-ns-q|i։nmpjniG. niqniil hil ui- 
iihf ւ1հւոսւֆ)պիկսւ, uimmjuiduipuiGmpimG, finqhpuiGnipjniG, GuiGui- 
sm]tnpjiuG inhiinippnG: Կամ (\hwilpiiG qjiinnippuG, G2 UiGuiqtiinnip- 
ĵniG. bG2 Ujhu uipuntuipiuGmppnGp h ujiG l||ipuiniulpuG inpimlmpui- 
GnippnGp' ihiiphiIunn|ilpiiG; ՆplllGgnIlI |tpuilpiiGnipjniGp GnijG|nil| չի 
b| hplinnl, qr։Gh npu|hii }uGq|ip. uiiGu|hii, |1Gչu l̂ill uiiG fuupgp, ph pGq- 
riiuGpuiu|hii իGչ uipdhp niG|) G2UiGGIip|i տւհււ|իսի մի GuiduiAiiiiGnip- 
piiG, jtGչu|իuիG inpuidinpuiGmppnGG b:

4.

(I)jq|nim|miGh[i|i մ|ուս |n||imt)iGI|puiq|uiiG upnlpmi i{inuiGquii|np 
չհ. uilG uiniii l̂iGG ni ilhp2 |iGp |iiuinGh|G b: 4qmiGp այն, jiGs քաւյւո- 
Gpijmil b ։|hp2 niil,- дшфГр, րցաւյքւհտհ uiiG iqhinp b uidhGhliTi 
չГillnulGl|hp- «pmp5puiqni(G nmulpiigmpimGGlipp», iiiiii)iGpG՝ unlhGui- 
nuiiIpGqGmGnip, miIhGmr)iijiMiupl| fimulpiigtupinU^Ghpp, qii|np2 |iuignr| 
|)pujlpiiGmpimG i(hp2 |iG btii|up, qGmil LG ul|qpiml, որպես iil||iqp: Uiu 
qujp ĵuj| hpl||mpiiqh|ni GfiiuGg uihimil||i uipinmruiipnmpjniGG b |nl|. 
puiprtpiijqmiGp չպետp b giii p̂uiqmj|n|ig տ(ւի, այլն pGr)rniiGpmii{hn 
չպ ետ p b աճի... Ibnuilpi qիGչ gmgiiiGh' mdhG իGչ, ii|i տոսւջին Ipiip- 
q|i b, iqhmp b Causa SUi ւինի: Ն*ll̂ qml̂ p ։I|i iiii| puiG|)g հտմտյս{ում b 
uinuqilpnpjniG, inuipuilpiiiiiiiGp uipdhp|i fiiiiGi)hu|; l-iqnp i(hp|iG mp-
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dl.pGhpG ։umnp|»G lfiupr||i bG, pnfiip piiipftpiiiqnijG հաււկսւցաթյաննհ- 
pp, qnmipjniG niGhgni|p, iiiGtipiijitiiiGiii1|iiiGp, puip|iG, fi^ittiiplnnp, Ipu- 
IIHIIPJUIIP-Iiijii unlV.Gp շ\\ Ipiipuq qnjint|ti|ii| սւծ ||iGh|, filiittliiii p uifi 
պետր t  CailSS Slli ||»G|i: Ր-աւց ими HiiIliGp 4՝ի Ipiipnq մեկը ilinim|i 
PhiiGnhii| iiiGfitni|iiniiu|t ||.Gh|, 4՝|i կարող |»p fil.m հակասության ilh$> 
|իք;հ|... Եւ| iiiGui նրանց մեջ նրանց «Ա.ււտւյած» quipiIuiGuifiuipmjg 
քսւակացաթյունբ... Վերջին p, աւէենատարտամր, ամհնաղաւոար1|լւ 
qpijrmJ է npii|hu ոտ աքին, npti|li и |iGpG|iG նախասքատհաո, որպես 
ens reallssimum 12 ... 1Րա|ււքՓութ}անն ււտիււքւ|ած է hr|hI ippnpl.T) 
ւ|1.|ւարերւ|ե| հիւիււնղ ւաւրղ-սանածագործնե|ւի աղեղային աաոա- 
iipnGpGhp|iG> Եւ| Gui pui7 il| L i|(iinpli) t|pin համար...

5.

- Ի ւ|երջո ղրան GmlpiMipliGp, ph  ինչ տարրեր hGp iILGp (- hu 
հտրղււղիցությունից եմ ասում մենր...) նայում մրղորաթյան Ij 
երևութականության |ււնղ|փն: t/pplih f.)iniGp, հերթափոխութ
յանս, գուաւ|որամն րնղհանրաւղես համարում էին tipii|hu երևութա

կանության inii|iiigniin. պսղեււ Ա|.Փ puiG|i նջան, up այղտեղ մեղ մո- 
inpmpjinO մեջ զցող ինչ-np puiG ւղեար I. |ինի: Այսօր, րնղհակաոա- 
l|p, մենր մեզ տեսնում I.Gp' որրանա| րան ականություն-նախաւղա' 
Հաւրմանրն է մեզ ստիպում միասնության, նույնականության, 
մշտատևության, էութևնակտնության, պատևաո, իրայնության, գո
յություն n шГп(tuftti|, nnո IpinJ այն l|I.pn| մպպաւթյան մեջ |սճ(ււ|ա ծ ,  

մո|որության հարկւււղրւ|ած. nppuiGni| l.| մենր մեր մեջ, խիտս մի 
կրկնահաջւ|uipIptuiG նիմամր, (||мпшП I.Gp, np մրղորաթյունՕ հենց 
այստեղ !.: Այստեղ puiGG nn| կերպ չէ, րան արևի շարժման ղեպ- 
րում. i|hpf|i(i|ui (t nniniG nil| nn| npni pi inf! մշտական t|uiniminpiuGp 
tUip աչրն է, այսւոեղ' մեր |LqniG: l.hqntG |ip ծագմամր պատկա- 
Gnnt է հոգերանաթյան ամենաթերամ о It ի «j in il 111П in l||)G. մենր կո
պիւս 1|Ш)p երկրպագության մեջ l.Gp րնկնամ, hpp |hqi|ի մետաֆի
զիկայի, գերմաներեն' րա նա կա նությա ն H|iiIGnil|nif« նա|սաղրյսղ- 
Gl.pG hGp մեր q|utiuil|gnipjiuGp հասցնում: ILjG ամենուրհր անող m 
inpuipp l. ill/!nipni։J. այն հափււսւում է կամրին, որպես լւնղհանրա- 
պես պատնսաի այն հւա|աւոում է «Ւ»'ս»-ին, է7ս-ին n|ui|hu գոյութ
յան, էս-ին npujhu էութենակտնությտն li ես-Էութհնականության 
ГппПi|ՒւՈ| fiim|inuip պ րոյեկցում է րպոր իրերի i|pui- այն ղրանայ 
Պ՛այն ստ եղծում Լ «իր» հասկացություն p... Գոյությանն ամենաթեր 
մսաւծւ|ե|ու| թաւիանցամ li iiniliG |iG;|i inml| մտցնում է npii|hu 
upnmfimn «l;n»-|i fii|ingp|ig fil.nilnnif L «qnm ippuG» Г тш 1ри-
giiipitnGp, npu|hu IM|qpniiI IpiiGqGnni ifhft Giiilpmnm-
qpn։lp։ifi itii|MpnipirnGp, lift Iputlpp ս՜ի pinfi I., npլւ ներգործում  

up Ipuilpp կարողություն է... lim o p  iil.fip q|iml,Gp, np այն տակ 
piun . (/ in in in i| h| ի m^։ Гпцг| nipnnipiiin|>1| 11111 հ | ի |ւսււտւ|ո|ււ|ւււծ սւշ- 
I'luipfinnJ nifiiinpn 11 h||inpl.(i i|i|i||nini|iiuGl.p|i q tillinil|gnipj[lllG ։Jhv pm- 
'bmCgl.g կստանութ|ունր, inn pil.lpn|ii| u m n iq n ip jn iG p  puifiuilfm-
'*i>ipiiiiG I p 11 in t. q rtf I ի I ufi Lp|i I f ի p 111 м 1111 if. lil.y. (ipmGp l.lpuG 1111G hqpui-
•im gnipiiuG, np gnijG ի 1111111. q 1 ip ի 111П t.pp O.G Ipn pnif ծււպՒց t.if։i|}ipliiii-

: L՜ np nif յյ I. iiii||ipliuiG liiiil|iiiuni|.)iin(i til,  ̂ է GpuiGg lH ,m  Ո 1»-
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րեմն որտ եղից են ծագում գրանթ'- b ij Հնդկաստանում, ինչպես 
(Inili Հունաստանում, նույն վրիպումն արեցին' «մենք պետք l; iup- 
I)է<ն hpplih ապրած փնենք ավերի րարձր մի աշխարհում (- փոխա
նակ' անհա մեմա տ  ավե|ի ցածր, ինչը ճշմարտությանը կփներ), 
մենք u|hinp է աստվածային եւ|սւծ (|։Gl.Gp, բա նգի մենք բանակա
նությանն niGhGp»... <L|ipmi(|i, մինչև opu ոչինչ համոգերա iui|h||i 
upupqmGmli ուժ չի ունեցեր puiQ մո|որաթյանը գոյության հարցում, 
ինչպես այն, օրինակ, էլեատներն են ձևակերպեի ախր յուրաքանչ- 
յո 1 p piun, մեր կայմից արւոաււանւ|ած յուրաքանչյուր նախագասաթ- 
յան |սոասմ է ijpui օգտին:- Ն ա ե է|եատներ|ւ հակասակորդներն 
հին ենթարկփսմ գոյության նրանց րմրոնման գտյթակդաթյտն ր: ի 
միջի այ|ոց Դեմոկրիար, երր նա իր ատոմի գյուտն արեց... «Բանա- 
կանաթյանր» |եգւ|ի մեջ' օ, ինչպիսի՞ ս)սւոաւ| m խարդախ կինար
մատ: Ես վախենամ եմ, որ մենք Աստծուց չագատվենք, քանգի 
դերւ քերականությանն ենք հավատամ...

6.

Ինձ շնորհավոր 1цինhG, եթե եււ սերմ այնքան հական, այնքան 
նոր մի րմրսնամ տամ չորս թեգիսներով. դրանով ես կհհշտացնհմ 
հսակսւնա|Լ), պրանով ես աոարկաթյան կհարացեմ:

Ա ոա ջին գրույթ: Հիմնավորումները, որոնցից ե|նե|ով «այս» 
աշխարհը րնորոշվե| է որս|ես թվացյաի ավե|ի շատ հիմնավորում 
են նրա իրականությանը,- իրականության արիշ տեսակ բացարձա
կապես անաս|սւցացե|ի է:

Երկրորգ գրույթ: Տարբերանշանները, որոնք ի|ւհրի «մշմսւրիտ 
գոյությանն» են տվհ|, չգոյության, ոչնչի տարրերանշաններն են,- 
« մշմսւրիտ աշիւարհը» կաոացե| են իրական աշխարհի հետ հակա- 
սաթյանից-հիրավի թվացյսւ| աշ|սարհ, քանի որ այն սոսկ րարոյա-  
օպտիկական {ստրկանք հ:

Երրորգ գրույթ: Հեքիաթներ պատմեր «արիշ» աշխարհի մա
սին, քան սա, ոչ մի իմաստ չանի, ենթադրերով, որ կյանքը գրսրսր- 
տե|ու, նվագեցնե|ու, կասկածի ենթարկերա մի րնագգ մեգ չի պա- 
րարեի վերջին դեպքում մենք կյանքից վրեժ ենք |ուծամ «արիշ», 
«ավերի |սւվ» կյանքի ցնորամտաթյամր:

Չորրորդ գրույթ: Աշ|սարհը «ճշմարիտի» ա «թվացյսդի»
րսւժանե|ր, լինի քրիստոնեության ոգով, թե Կանտի (նենգամիտ մի 
քրիստոնյա, վերջ ի վերջո), |ոկ d e ca d e n ce -ի ներշնչում b - գեպի ան
կում գնացոգ կյանքի ախտանշան... Որ արվեստագետը պատ
րանքն աւ(1րի րարձր h գնահատում, քան իրականաթյանը, uiiuiip- 
կաթյուն չհ այս գրույթի դեմ: Քանգի «պատրանքն» այստեդ նշա- 
նտկամ հ ևս մի իրականության, միայն րնտրյսդ, աժեդացված, 
սրբագրված... Ոդբերգական արվեստագետն ամենևին հւաետհս չհ,- 
Gա հենց Այո h ասում որջ հարցականին ա նույնիսկ սարսւտիե|ան, 
նա գիոնիսյան հ...
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ԻՆՉՊԵՍ «ՃՇՄԱՐԻՏ ԱՇԽ ԱՐՀԸ»
Ի ՎԵՐՋՈ ՀԵ Ք Ի Ա Թ  Դ Ա Ր Ձ Ա Վ

ՄԻ ՄՈ1.ՈՐՈԻԹ0ԱՆ ՊԱՏՄՈԻԹՅՈԻՆ

1 . րէչւ(սւ|փտ ւււ̂ իւսւ|ւհ[ւ, |ufintitnni.r;իՈ( puiphupu*ui|iG, uiniup|iGniG հսւ- 
սսւնհ|ի,- (ւin ււու|րաif է Gpiu ifhy, Gui այղ աշխարհն է:

(Իւ|Ււ1ււփ fiGiuqmjG ally, (mipiupl.pitilpiiGnpl.G |u 1>|որ, ii|tnpq, հւսւ1ււ- 
(||ւտ; «Ես' Պ|սււոոՐւս, (i^ifiupuintppiiGG 1.մ» i)pnnp|i fiuipuiumpmiGp
(Umschreiburrg):
2 . rfըifսւր|ոո 111̂)11 արքւլւ, umtuidif ւսնքւսւսսւնհ|)ւ, սակայն }uf iuuinniG|i, 
|<uiphupû m|i, iimmp|։Gm Hinifuip |unuuiiurp(uift («ifTif|nn|որի fimifiup, 
npG uiupu^luuipniif l;»):

(I*i) h nil ի սւասջտւ|խքությլուՕԼ). այն i| iiin(i in if է itu|h||i Gmpp, 
|nGp(ii|iu5 , iiiGpitpiiGh||<,- այն qiunGnnl I: կին, այն i|uinGnid է 
ppluiiiinGliiiilpuG...):
3 . rf t̂fiiip|nn inp|ntupfip, iiiGGuiuiiiGIi||i, uiftinii|iiipmgt<||i, iuG|unuintuGiii- 
||), սակայն tupqhG, upu|hii iJimufti|uift, ui|iui|iiuGp, upupinp, fipnnfnt- 
jiiilpuG:

(Ըստ hnipjiuG՝ fl|iG inplip, սակայն ւ!;աւ;փ ni plipiunuii|iuuirnpiuiG 
d|i9iu| |?nuiui|nph|ni|. |ii|huiG՝ quipftiub GppJiG, qdqmjG, քոաս)աաւ|ւն, 
pinG|iquplipqunG):
4 . Opifւպւխո iiipliiuipfip-uiGnuiuuiGIqli'; Հաւ11.նայն qhiipi չհասած: l/ij
iipu|l<u չհասած' Guili անծանոթ: ^Iimlnupmp Guili չաիա|ւա|,
.''liphmj, pipupiniui|nphf|Gnq. |)Ĝ |i ՛ Ipupni) h itl.q upupimmjupl.yG l<| ո ի 
1'iiiG, npG անծանոթ I:...

(M-np̂  innnit|աո; I'uiGiulpuGiiipiiuG աոաջին finpuiGfnpp: H-pm- 
'tpinminpiuifi հաւ|ականչ p):
5 . «O^iluiplnn it ip |u it i pfi p »-| 11) ti ii i( npG u ii լ 11 u րւչնչի ii|liinp չէ, նույնիսկ 
ւտ|հ||լ siipiipiiiniijiiph()Giii|,- uiGii|liiiip, Iin|l<|iipi| i|iup5 iu6 իւյհա, fiL- 
i/ilnupujp (i|,p|M|ll|6 111) lilll. l|lipiut)(ilt7ip HI|(i;

(՚ Կ11111՝) 11111 op. ն 111111111 (i 111 . bon Տ0ՈՏ *-՝-|i Ii q i| mppGtupjiuG i|l։pui- 
'llllpi’i. 'Կ | 11111 lltf ;)t MI if 11|> I ir) lpnpi[pl,| p. p 111 up IIM | llllll lfuiptip|l UlUllllllGlU- 
MIllpilG 11111 lilll l|p):
6 n îiuip|nM Iii;|nmpfip iIGGp i|Gpuiqp|iGp. up ւս̂ իւuipfip iIGiuq, plipliu 
r»i|iuqim |p... I in it) n": , ճշմարիտ in? խաբն ի հևտ tII«Gp նաև pijiug- 
յա՜յր կևբացրինթ;
(Miiiiqi. iiiuIiGnil|iiip(i inni|t.|i|i iiil|Gpuip|ip imlMiiiiliplpiipiiiinli iftt|n- 
piupiuiG 'P'Pf’P ifuipi|l|iiipiuiG qiuquipGiul|l>inp. INCIPIT 
ZARATHUSTRA *4):
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Բ Ա Ր Ո Յ Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն Ը  
Ո Ր Պ Ե Ս  Հ Ա Կ Ա Բ Ն Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

1.

Բո|Ո|ւ l||ip!ւ|փ համար մի (հսմանակ գոյություն ունի, hpp նրանք 
qnun մակատագրական հն, hpp նրանք հիմարության ծանրությամբ 
ցած հն քաշում իրհնց qnh|ift-li nn|h||i nip, շատ iui(h||i nip մի dui- 
u։uf;iiiIi, hpp նրանք iiiiiniuGuifiniii հն nqni lil.m, «ոգհշնչփււմ հն»: 
ժամանակին I|pphp|i մհջ հպած հիմարության iipmn(iuinni( upinnh- 
րագմ հայտարարեցին իրեն կրքին. tipi|i(էւ(]իՈ ոչնչացնհ| այն,- բա
րոյականության pn|np Ոին հրհշնհրր (1 in11!ipuip|ii հին այն հարցում,np 
«il taut tuer les passions» Upm ամհնահոչակափւր բանասեր 
հանււիպամ h Նոր himitilpnpuifiniil, այն հերան Քարոգում, nip, |i 
գետ, իրերն ամենհին h| բարձունքից -h.fi ւ|իտւ|ում: Այնտեգ, op|i- 
նա1|, iihnuilpufi qquignui|i կիրաոության մասին սակում Է՝ « hpp pn 
nippp գայթակւ|ամ է phq, uiiipii այն քաւնի| i16» piuphpui|uinuipuip 
ns սի քրիստոնյա puui այս ցուցումի չի փււբփա!: Կրքհրն ni տեն- 
չանրներր ոչնչացնեք uոul| նրանց հիմարւոթյունր li նրանց հիմա
րության wifim(i հետևանքները կան|սհ|ու համար' ilhq այսօր ինքն է 
iinul( հիմարության սրփսծ ձև բկում: էՐհնր uiqlm չենք գարմանամ 
ատամնաբույժների փոս, որոնք քաշում LG ատամները, npii|huq|i 
qpv;:np uiqliu ցա\| չս|ատ(սսոհն... ITjiuu կութքից npnp արւթսրա- 
ցիուրյսւմբ ii|hinp է |>inumni|սւնl.|, np այն նայի i]pm, np|ig ui(ih| է 
p p|i iiituiG հու p j ուն լւ, «l|pp|i ոգեշնչում» հասկացությանն ամենևին 
հնարտկոր չհւթււկ hi|iiigp ւթսրձնե|: ,J\.n np աոաջին եկեղեցին, ինչ- 
ii|hii հայտնի h, պայքարում t.p « իք«mh|fiqհնւոնhp|i>> ղեմ՝ ի Gupiunn 
«հոգոկ mi]pimnfihp|i». ինչպես կարհ|ի l.p Որանից կրքի »|hiT ինտհ- 
լ|iqliflin պայքար uil|filpii|hp- եկեղեցին կիրրր հաղթահարում է այն 
բոթա իմատոնհրոկ կտրհ|-գցհ|ոկ. նրա գործունեությունը, նրա 
«prnrfniilp» ամորձատումն հ. էհյն բնակ չի հարցնում՝ «ինչպե՜ս հն 
ոգւ.շնչում, գեղեցկացնում, աստկածային ղարձնում տհնչանրր»- 
ա ւն րո|որ ժ աման ակն երու մ կարգապահության phpmp qph| է ար- 
մ ւ11 in in |ււ ի | անհ|ու կրա (գզայակսւնաթյանր, հպարտությունը, իշխա
նատենչությունը, ընչարււպցաթյունր, կրեմխն գրությունը):- Սակայն 
կրր հրի արմատին ձեոր տւպը < նշանակում է: կյանքի արմատին 
r*I*itp nun|. հկհւ|հցա գործունեությունը կյանքին թշնամական հ...
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2.

ՀՒւՕց նայն միջոցն \: 1իոոե|, ւս|ււէււոաււ|ււ|ւ| անեի pGuiqqm puip
рП ւո|ո| ու if nplil: տենչանրի ցեմ uptijpuipnni նրանց կայմից, nt| p hp 
||inifp|ig չսսիացանց pmj| հհ, չաւիացանց uii|ասերւ|ւսծ են' որպես- 
q|i կացութսնան այց տենչանրի ։Il.>? չսոի պահպանեի այն pGuii|n- 
pinpjniGGItp|i կայմից, npnQq, i|m|uiiipl.piii|>iii|i ասած (li աաոհց ւիո- 
I.....|»ե|ոոթւան-), laTrappe1̂  է Pnuplpinlnp, ինչ-np ւ|եիօնսւկան թշնա
մության riiujiinujuupnipjmG, անցունց |ip li l|pp|i միջե: Ա րմա տ ա 
կան միջոցներն անհրամեշա են միայն ււււ|ւււււերւ|սւծներին. կամրի 
pni|nipjniGp, աւ|ե|ի ոյաշակի ասած' nplil: qpq|m|i չհակսս]ւյե|ւո iiiG- 
tpiipnqnipnuGp նույնիսկ սոսկ uii|uiul.piiinf. m յւիշ all Է: Ա րմա տ ա 
կան թշնամանի|ւ, մահացա ppGniiin ipm ilip  qquijuilpuGiupjuifi ghii 
մնամ է մւոածեյւս циф р ini|ni| ui|iiiniuf;|i .̂ t|pinGni| |ipun|niGp անես 
liGpiinipMippiiGGhp անե|ու այց I|I.|mi| Лump tu liif  iliupipu |ւնւյհանար 

i||i(iuil||i մասին:- Ի միջի impig այց թշնամաթյանլւ, имrj wunh|iup- 
inifip Inl| այն ()iiiiIiuG tul| I: fiiiiuCimi it |ip ւ՚արորակետին, lipp նման 
pG ih i | и рш pjniGG 11 pG |iphGp им | li и |4 ււփււկանաչսո|ւ սյնցաթյան չու- 
Gl.fi իրենց «սատանայից» uipi(iiiuiiini|liii pmdi|l.|iu, fipuiduipi|lt|iu 
ПипЬмр: Ն ա յեի p|uil.p|i in ւիի|իսուիան երի про պատմության p, mi|h- 
|ւսցրած iupi|ItiunuiqhinGlip|*G. ա մ1ւնւպ,ււոնաւ|որ ptnGp qqiujm pjm G- 
Gl.|i|i I) hi! ոչ իմպոտենտների կայմից է in и i| ոչ (iqGuil|juigfili|i|i, 

»i)| iuGinuiGli||i (?ցնակյացնե|փ կոցսից, այնպիսիների, որոնց չևր 
իւuiGquip|i (iqfiiul|juig ||iGh|...

3 .

.O.qiiiMiilpiiGnippiiG ւպեշնչամր կոչւիսմ l: սեր. tnjG մեծ Гшмц.ии- 
Gmi!| է ppjniintiGliHipjuiG ։|pm: Ո1»|ւիշ ii|i հացլէսւնսւկ է թշնա մութ
յան մեր ոցեշնչամյւ: Այն p ;G ամինl.p nifil.(im|in m pdhpp խպսււպես 
piipnGIgfi L. Ipupfi' հակսաակն անե|ն ու ւ|(ւոե|ր, pmG արե| m 
i| (i и ե I են lippli|igl«; Նկեցեցին pnpip c) ու մուն uil|G l.piu մ |»p թշնամինե- 
p|i ոչնչացումն է 1|ումեցե|. մենի, մենի' uiupnpuipiuuiiipu^niGlipn li 
fi in l|iii ի p|i и шиГ; miiG եիււէ մ li р շսւհր աեոնամ ենի այնաեց, որ եկեցե- 
ց|՚ն ;uipmfiml||i qnjnipjniG անենուի.. *(111111 puii|uipiulpiiG պպսոամ է 
թշնամությանն mjdil աւ|ե|ի ւպեշւսնչ ցարոեյ,- շ nun սո|ե|ի |սti|up, 
ոո|ե||ւ կշոսս|սւսս|ած, inւ|ե|ի խ նա յոց: 4 -րեթե uupuipiuG՝jni|i կու- 
> • in 11< in) ի՝ յ ո I ն |ip |ւնինււսցահսիււնւոթւան lil.m inppppnipjniGp աեոնամ 
ե ու ւն ու 1.1|, np li ill l| ill n и 11| կուսակցությանն |<p m dp չկպւցնի. նույն 
I'nifip l|iii|il.| ի I. in и ե) մեծ pniipnpnilptiGinpjniG մաոին: 11'ասնււււ|ո- 
|ոււււ|եււ (iiip 1111 ո| մ ու 111 ipin մ p, op| iff nil), Gnp պետության p, աւ|ելի  ̂ими 
թշնամինե|ւի l|inp|ip ան|ւ, pnifi pinpl.lpiiiifil.p|i. միայն հւււկաւ||սււ|)սււն 
՚* ՜4  ե ույն jipl.fi ւսնհ|ւամեշտ qqnnf, մխոյն (inilpiniptnpjiiiG մեջ է 
iniG սւնհ|ւա<1 եշա ցսւոնում... 11‘ ենի iiiq l|l.pn| չենք ւ(ե|սս|>եյս|ամ 
*■< f« ե p p 11П |.i շն и I մ in ն ». П utli այսաեւլ l.fip lil.Gp p^GnnlnipjniGp րպե- 

f* mil 111111 и I ե 11 l.fip ill.fip i|piu in p d L p p  liuiiilpugl.|: Բ ե զ ա ն  
ւէ՚եում ես I i I и и I f I I ill f i qfimj, up (impuium I,и liiulpiiqpiu pjiuGfi I. pn i(. 
ե(՚ի|ք|աւ||||ի1| lift Ml I i I. II միայն 111|ն II p 111 li 111 f i 1111, up linq|ll| չի 
< ի 11 ք 111111 iT, |l 11II11II11J Щ թ 11 lift չի Aqilllliu.. I I չ ինչ lil.lj lull li III p 1111 j 111 ի o-
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muip չի րարձեր, puiG այր վարնջական ցտնկւպիաթյանք, «հոգա 
խարազության» ցանկւպիաթյանք, քրիստոնեական ցանկա|իաթյա- 
ն ք. ոչինչ մեր մեջ տվհ|ի քիչ հախ անձ չի զրզոամ, puifi բարոյա
կան կույլ։ ե մարար խրճի յարոտ երջանկությանը: Երբ հրաժար
վում bn կովից' հրաժարվում ես մեծ կյանքից... Շատ րեպքերամ  
«հոգա խարազությանը։», իհարկե, միայն թյուրիմացության է,- ш ц  
մի puifi, npp Iոկ չի կայարանում իրեն սււ|հ|ի ազնվությամբ անվա- 
Gհ(: Աոանց րեսարհն քնկներու 1ւ նախապաշարմունքների բհրեմ մի 
քանի ցհպք: «Հոգա խարազությանը» կարւպ է, օրինակի համար, ի 
բարոյականք (կամ կրոնականը։) ճոխ անւտւնականաթյան մՒպմ ճա- 
ոագայթամ լ|«Gh|: Կամ հոգնության սկիզբ, աոաջին սակերք, որք 
երեկոն, ցանկացած կարգի երեկո է նեաում: Կամ նշան, որ օրք խո
նավ է, որ հարավքամիներն են մոտենամ: Կամ անգիտակից երախ
տագիտության հաջոգ մարտպաթյան համար (երբեմն «մարրասի- 
րաթյան» կոչվոգ): Կամ աոորջացորի հանգստացա մ, ում համար ա- 
մեն բան նոր համ է ստանամ, ե ով սպասում է... Կամ այն վիճակք, 
որք մեք տիքապեստր կրքի սաստիկ բավարարմանն է հետեամ, 
հագվագես| կշտության հաճերի գգացամք: Կամ մեր կամքի, մեր 
տենչերի, մեր արատների ծերունական թա|ությունք: Կամ ծու|ությա- 
նք, որին սնաւիաոաթյանք համոգել է բարոյապես զազվՒր-զաք- 
է|արւ(եI: Կամ վստահության վրա հասնե|ք, նույնիսկ սարսաւիե|ի 
վստահության, անվստահության պատճաոով ապրված երկար թո
րումից ու տանջանքներից հետո: Կամ գործե|ա, ստեգծե|ու, սւգգե|ո, 
կամենւպու կեսին հասունության ա վարպետության արտահայտութ
յունը։, հանգիստ շնչաոաթյանք, ձեոք բերված «կամքի ազատութ
յանը։»... Չաստվածնեըի մթնշար. ո՞վ գիտի, թերես սա նույնպես 
«հոգա խսպսպաթյան» տեսակ է |ոկ...

4.

- Ես մի սկզբունք եմ ձեակերսրսմ: Ցարաքանչյար բնապաշ
տության բարոյականության մեջ, այսինքն' յարաքանչյար աոոգջ 
բարոյականություն ենթարկվամ է կյանքի որեէ բնագրի,- կյանքի 
որեէ սրստվիրան «պետք է» ե «չպետք է»-ի որոշակի մի կանոնով 
է կատարվում, որեէ արգե|ք ե թշնամության կյանքի ճանապարհին 
ցրտնով է վերացվում: Հակաբնական բարոյականությանը, այ
սինքն' գրեթե յուրաքանչյուր բարոյականության, որք ցայժմ mum- 
ցանվեր, պատվվեյ ա քարոզվեր է, արրված է, քնրհակաոակք, հենց 
կյանքի բնագրների գեմ,- այն մերթ թաքան, մեյր» բացահայտ ե 
|կտ|։ րատապարտո։ մ է այր բնագրների: «Աստված կարգում է 
սիրտր»1® ասերով' այն Ոչ է ասում կյանքի վերին ե ստորին տեն
չերին 1ւ Աստծուն համարում է կյանքի թշնամի... Սուրբք, որք հաճո 
է Աստծուն, իրեսրական ամորձատն է... Կյանքը։ վերջանամ է այն- 
տեր, ար «Աստծո Արքայությանն» է սկսվում...

5.
Ընրաներով, որ հասկացված է կյանքի րեմ այնսյիս)։ մ)։ քմբոս-
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tnmp^uiri n(։|miqn|։ftinpjmnp, npp pp|im im fih iiilpnfi piiipnjiiilp iirim |> jiit(i 
ilh^ qphp it iip p iiiq iiir i L i)iiip(\li|, iim p ii tt|m ir)iiiihnniiil|, puiphpiii|)M iiin- 
pnip, niinilpMqi|ni^ t: f i i i i l i Mip|n il|) piiifi. Oitmn p iIp im inn ipM iiri iiino- 
qiiiinnipjMinp, upiiinpiiiripuijnMipim(ip, nififilii.ilipmpjmCip, uinnipini- 
Gp; l|,imrip|i i| iim u im p iipm in ilp  uiii|piii||i lpM|if|iq, n ijf in iiii iilif iu ijr i| ii| , |i 
i|l)P^n itfin iit I. Ip iiin p li npn^uil||i if|i |mI| iii|iMnMin|i;p. |ipn -̂
ijiiiq liM ip jiitn  Ipml iiin|ipiiM|uin|HiipjM in nmpnp i|pii)nm| uiitliGli|iG ՝|i 
iip ij iin l;  •i.iiiplpiii|np l|||ifilip l iiiu G p t ig  i|n'Pi< mIM'P I'. <̂ ('1111
lpii|il|)f), iiijG |ii(n iniii| n ijn pu rfl |iim|, iiM|p, |iri^ii|hii ,'>iiiinlipp,
|iri;>u|liii p iip ipp, iip iifip  iiijG iiiii|p li| liG՝ npii|liiiq|) |ipiiM|mrip n iG liC iiiii 
l|iiiif!p|i u ip d lip h  |iini||ipG p(iqfimripuin|tin ^n;>nii|il«|. p iiii|u ilp (in iiiN iiii| i 
n|iifphp liG n iiip lp in|np ' nuM ilp iifliii|in rninlnip, np i i i j i i luGqlipp ilhq  
nn iiliiip  iiiG iIiinnNli||i |iini||)p K; l*pp ithGp |m iim iit liGp iiip dhpn iip ji 
iln iiiliP i, iIliGp hGp G)qn(iNniiI|i iiiq i) liom p )u iiIp , l|jiiirip|i oii|-
in|ilp(q|) u iq q lip n ip ju iilp . Iijiiifip fi li'OpG I: iiii i| iiipm l u ipd lip ril.p
iiiiiru tiiinh i, IpiiiGpn irflpG I. d lip  d|q>it{pn| iiip ()lip iiii|npn iif, Lpp iFliGp 
uipd lipGhp hOp iMiiriiYiiifinMt... llpiii(i|iQ ( iliu ilit iiii p, np G iiili piupnjui- 
(^iiiGniiiiuiG uijn fiuil^iiipGuiliiiiGnipiniGp, iipfi n iin ilp ii-
fiiniY I. Mpn|ltii lip iiO p li f iiiilp id iiiiiilp iipn ip .m iG  li qm iiin inp iip im u il, |iil| 
lljii iG p li iiip d lin pn id  L- np l| iiiifip|i, lp iiiGp|i in liiiiiil|| i;- P-niig liu 
iiipqliG i(pinm iiii|m iiG li| lid  qpiiiG. uin u i( ilp iid  q fiiiign ii, pni|iiigni^ , 
nnqniiiA, i|U iitnm ip iip in i|iiiA  l|jiiirip|i; P -iiipm iiilp id itupm irip , |iG ;ii|liii 
iiiiG d|)G՝li o|iii fium lpiigl)| Idl,- |ifiNii|liii n id i q lin  i| lip fh | iii OnniliG- 
fninnlipG l.p (\liu il|lqnipnd' npn|liii «n in  IpniGp lpndp|i d |u innn i» - 
de'cadonco-h pGujqnG h fdifig, npO |ipliG|ig np indn iju ilpnG t: niiip - 
pnid. nijQ nn in id  1/ €l|npftujGt||«’p»- nidi i|nnniin ipnpin i(iu5rihp|i qn i- 
nnni|d|inC h...

6.

'I.hpf nni|liu |(inpindni|(i ||ifilifip, |.>ti |irii|nniGpnni|hn 
npnpqndin ilpnpnnG I. «dn ip id i iii)ini||ni|i'fi li niMni||ni|rfi u |L inp  L ||i- 
G|i» ninli|p; l•pnllp ld in lt.нndip d liq  in|iii|lip|i (i|indiiii||) nn ip iiinn ip in iG  
I. gniip  inm||m, n lilip ji .'՝nnii| i|in i|in|iin itiindi li |iinii||i (in |iin ip jndi. in 
|iii>-np d|i nip ipd li||i qnnnuip ip im pip in pn ipn in iq liin  i|pndi lu iin id  L՝ 
<oi s, dnipt|p iq liinp  I. lu^ii ||ir;|i».,. 'i*ni (ini|fi|nil| q|nn|i, p li |in^n||ni|iG 
N | li iM p  I. | | i( i| i,  Mipi iq riiiilp iq liqG  ni inn in piiqiliupiq-'inp, Gin G ipnpnid 
I Iqil/i iipiiin|iG ni qp iiifi i i i i in id  «0CC0 homO՛».., I’ liiin  GnnG|nil| lipp 
|*iii|in)iiiqliinp |iil| inn iiifii'ilifi d iiipqnd i I. q|idnii( li (ipiidi n iinnd ' « q n i 
iq liiiq i I. iii|iiiq|iii|i'G Ii iii|iiil||iii|i fi ||i(iliio>, (iiii ;-|i q iiiq in pn id  jipldi 

qmpiM;l.|niii: (l.niidiri|ifi lim pqp i(|i Ipiinp .1»iinnnid t, piqnp 
| > i i i im i i i ( i l . p m | ,  iiii| li| m | i opidip, iiii|l.| ii|i iii(ilipiii(M i.MnnipiniG im ild i 

fiin iliiq i, |l̂ î  d n iii ld iill i l I. Ii ||i(ili|iii I: 'iqn id i iiii ilt| ' «i|in|iii||qi»'
'•;|||(; |||||M| i( I I i| i||| iiiii;^ > l,| , iq i  im t i d i  |i(i;>p l | in | l l l | | l ,  ( in i d i | n i l |  r d t in  ()('"*■ ■
I'd  |)pii|), liq lq  Idi lili iiilin q in lp id i p iiip iiiiiiq li*nG lip , (ipiiiGp dnipqniG 
iMqmd I |i(i iii\| l|lipiq, iiijn |.' nin iiip|i(i|i in liid ilq , Gpiid ip n iq in d  l.|iG 
>inqn|m(; iiil.ii(il,| p iiiii |ipldij| iqiiiiiil|lip|i, nidi 1՝ iqm|liii nn iin piiiph֊ 

qp iii 111111(11111 l.|i/i (ipniGp djnmniJ iii;|in iq ilip; ll.dltGli|iG l.| n'̂  
<|mp|i li| iiliiip n ipp iiG  li.d liG li|d i l.| iii( iliind l) iium ip iiiiG  n'x rnnd liiiin  in li-

201



սակ... Ռարոյւււկանոփյունլւ, nppintiա| սոհ դ ատապարտում է, |։Пр- 
նին, ոչ կյանրի ահսակհւոնհրից, П Ipinnui ո ու iIG )i|i|ig, դիտավորութ
յունն հրից, յուրահատուկ (հզորություն է, որի հանդեպ չպհաք է ոչ 
it 11 !рпрЫ|(цпП p տտծ1ւ|, Ապասերվածների իդիոսինկրազիա, որն 

անասեյի շատ »|Gս։uGh“ji է պաւո(սոոե|... 1ГЬПр' ադոքււ, մենյ)' ш- 
ii|uipu]pnpiiii|ui^in((hpu, րնդհակաոակր, մեր ւփրտր |injGnphG puig 
I»Gp uipli| հսւսկանարս, piipnGIgm, հավանության ամեն տեսակի 
աոշե: 1П ,up հեշտությամբ չենր (Jիււոուif, մենբ մեր u|unn|n|p որո
նում t,Gp տյնտեդ, np հաստատողներ փնենր: 1եվե|ի ni ավե|ի 
շատ I.G մեր աչրերր բացվում այն inGinliuni|d 1111G վրա, npp l|uip|>pp 
անի li կարողանամ h օդտադործե| նույնիսկ այն ամենը, ինչը մեր- 
(Inn! Լ ppii|i սրբազան |ս1ւությանր, րրմի մեջ Я ի կանդ բանակա
նությունը, կյանրի օրենրի մեջ այն տնտեսության վրա, npp finijG- 
իււկ տորր բարեպաշտի, ppil|i, intiiaip)iGni Gni|l|iu|)i RuiiThiTtuGpGlijijig 
|ip շահն է կորզում,- ո՞ր շտհր:- Բայց մենբ |iGpGЬյա, մենբ' ապա- 
բարոյապաշտներս ենր iiiiu in liւյ պտտսովսանp...



ՉՈՐՍ Մ Ե Ծ  Մ ՈԼՈՐՈՒԹ ՅՈՒՆ Ն ԵՐԸ

1.

Պատճաոր ն հետնանբր |սաոնե|ու մո|որաթյունր:- Չկա ա-
ւ(հ|ի փոանղափւր մպորաթյուն, pvnfi հետնանբր պատճաոի հետ 
խաոնե|ը. ես այն անկանում hi! բանականության բուն ապակա
նությանը: Չնայած զբան' այղ մրղորությունր պատկանում է մարդ- 
կաթյան ամենահին 1ւ ամենանոր սովորություններին. այն մեր միջհ 
նույնիսկ ս|1բացւ|ած է, այն «կլան», «բա|ւոյականաթյուն» անունն է 
կրում: Ցուրաբանչյար ղրույթ, np ձ1ւպկհրպւ|ած է կրոնի ու բարո
յականության կողմից, պարունակում է այն. բրմհրն ու բարոյակա
նության օրհնւււ|իրնհրն հն բանականության այղ ապականման fih- 
ղինակնհրր'.- Բհրհմ մի օրինակ, ամհն որ գիտի հռչակավոր Կորնա- 
րոյի^ գիրքը, րղաւմ նա իր աղբաաիկ ղիհաան է խորհուրղ սսոլիււ, 
որս|հււ հրկար ա երջանիկ,- նահ աոարինի,- կյանքի ղհղատոմս: 
•Բիչ գրքեր կան, որ այղչաւի կարղացվհ| հն, այն ղհո հիմա է| Ան- 
գւղիայամ ապսպրփսմ է սաւրհկան մի բանի հագար օրինակուէ Ես 
կասկած չունեմ' թհրհս ոչ մի գիրք (հասկանալի է, չհաշված Աստ- 
ւ|ածաշունչր) այղքան չարիր չի ս|սւա(ւաոհ|, այղքան կյանրհր չի 
կրճատե|, ինչpան այղ այնրան բարհմիտ CuriOSUm-ր: Դրա հիմնա- 
ւ|որամր' պատմաոը հհահանրի fihm |ււաոնհ|ր: Ագնիվ իաա|սւցին 
իր հրկար կյանբի պատճաոբ ահսնամ է իր ղիհտայի մհջ. մինչւ|հո 
հրկար կյանքի նա|սապայմւս/! ր' նյտթաւիոխանակաթյան uipuiui- 
կարգ ղանղաղությունը, աննման ծաիւսումն հր նրա աղբատ|մ| ղիհ- 
աայի պսոոնաոը: Նա uiqiiun չհր քիչ կամ շատ աահ|ու մհջ, նրա 
ժու(յ||ա|ությանը «աղատ կամր» չէր. նա հի1|անղանամ էր, հրբ 
շատ հր ատում: Բայց ա| ծածան- չէ, նրա համար ոչ միայն |աւ| է, 
ա.||(ւ անհրաժեշտ է կարգին ատհ|ը: 1ГЬр օրհլւի գիտնականլւ, իր 
նյտրղ պին ամի արաղ ծաիւսմամր, իրհն կկործանհր Կորնարոյի
այղ regime-m|: Grede experto 2օ. - 

2 .

11>մհն ա ընղհանուր բանասեր, Ո[ւն ընկած է յուրաքանչյուր կրոնի 
ն բարոյականության հիմրամ, պատւ|իրում է. «Արա այս ե այս, մի 
՛սրա այս ն այս- ու ղու երջանի՞կ կ|ին1ւս: Հակաոակ ղեպքոււ!...»: 
^սւրարտնչյուր բարոյականության, յուրաքանչյուր կրոն այս հրա
մայականն I.,- հո այն կոչում hi! բանականության Ժաոանղական 
մ1<ծ մ1.ղրր, անմեո ան ր ան ական ության ր. էս! բհրանում այղ բա-
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П111Л11 լւ i|m|uudjhpup|nnl է Jip հակսաակին-իմ «prqnp uipdhpGhp|i 
i|hpuipdhpun|npn*uiG» ա ոա ջին o p | i G հաջւպակ մւպպը, «hp?ui- 
П|)1|р» պիտի պտշ uipmppGI.p գպւծի li pGuiqquipmp hfini։T է
մտա uipuippGhp|ig, նա iTuipt)IpuGg li )i|i1«p|i հետ |ip fiuipuiphpnip- 
uuGGhp|i մեջ մտցնում l; Ipupqp, npfi |i(ipp pGui|unuudp։iGnphG ներ
կայացնում h: 9 !iiul|Kpupnմ' Gpui uinmp|iGnipjiuGp հետ եա նբն է 
Gpui hpjHiCIpupjuiG... l/plpup IpuiGpp, piuqifuip)u| uhpniGq pnqGli|G 
umuip|iGmpimG հատուցումը չէ;, սո|հ|ի շուտ umuip|iGnipjmGG |iGpp 
նյութափոխանակության unG ւյանրյսո|հցումն Է, որի fihmlnuGpp, |i 
p|n|u uiipip, Gnilt t.plpup IpuiGpp, մեձ ulipniGijp, կարճ' կորնարոա- 
կանությանն է:- Եկեղեցին m puipniudpuGiupjtuGG uinniii hG «gh- 
i]p, dnipu|mpnp կործանփսմ h արատից m պհրճանրից»: Իմ վերա 
կանգնված բանականությանն ասում h' l.pli dnipujnipqp կործան- 
փււմ է, pGm|iimmphG Ապասերվում է, uiupu ցրտնից hG հետ եա մ  
uipmui ni U|hp(iuiGp (այն է4 un|h||i m un|l.||i mdhi| li հաճախակի 
qpqmIniGpGhp|i uptiluiiGop, npnGp ծանոթ Mi ամեն սպասված pGui- 
i|npnippii(i); Ihju hp|iuniniiiipi) liiupqp վսոյամամ է qdqniGnid ill pn- 
nminui: Ч»рш բարեկամներն uinniii են' iipiunGump uipi կամ այն 
հիվանդությունն է; l;u ասում եմ' np Gin fi|u|uiGijuigh| է, np Gui 
П111 j անցությանը չի ցիմսս)րե|, qui uipql.G mi) p uimuignq կծանրի, 
dunuuGqudpuG սպասման filiiulmiGpG l. lii)li|; Թհրթ lpu|upiigni]G ui- 
ասմ l;4 uiju կուսակցությանն այսինչ u|umpn| կործանում է }iphG: Իմ 
րարձրագու յն puit|uipudpuGmpjniGG աււամ I.' կուսակցությունը, որը 
GiiinG u|uui| l; գործում, մհււնամ I; - այն uipqhG չի տիրապետում 
jip րնագւյի վստահությանը: Ցանկացած ti|nni| ցանկացած |ւմսւտաս{ 
lihinlnuGpG L pGuiqi)|i սպասերման, կամըի i)|niqptiquig|iun|i. վատ ը  
ցրտնով է  qphph սահմանւ|ամ: 11. մ lift in iG |ավ' pGuiqq է- li, հետե- 
վտրար, phpli, uiGGpuid հշտ, uiquim: f1|iq m ջանրն umuiplpiipuiiG է, 
Աստված ւոիսրոկանորեն inuipphp է հհ|սա}ւց (իմ |hqi|ni{. p h p h  սա
րերը' աստվածության աոաջին Пmml|mG|i^p);

3.
Կեղծ պա տ ճա ռա կա նությա ն մպորությունր:- Բ-npip duiifiu- 

Gml|Ghpinմ հաւ|ատացհ| hG, թե զխոհն' ինչ piuG է պաւոճաո. puijg 
ոստեցիր hGp liliGp i|l.ppph| մեր q|imli||ipGhpp, աւ|հ|ի ճիշտ' մեր 
nmijuunp, ph մենք uug q|nnl<Gp; Հռչակավոր «ներքին փաստերի» 
u|npm|ig, npnGg|ig ոչ մեկր gmuJit |ip փաստացիությունը չի цpnlinph|: 
U'l.Gp ինքներս մեզ կ111մpի սպտի մեջ պատճառական hGp կարծեր 
ilhGp uinGiJmqG կարծեյ ենք, ph սսստեց պատճառականությանը 
ցեպ թի վայրում pnGL| ենբ: Նմա ն111111)*11 չեն կասկածեր np արար- 
p ի ւպջ antecedentia-G, Gpiu պատճառները 11111P 1.1 ի h i|iGmph| գիտակ
ցության մեջ h ցրունը, npiiGhpu դեպքում, այնտեց կգտնվեն- որպես 
«շարժառիթներ». չ1.* np ագապես lil.Gp mqunn չLիGp ||iG|i unG 
գործեյու, Gpin համաը upuuuiiii|uuiGunniu չեինք ||iG|i: Վերջապես' 
n iI կ11ի(iի, np միտքը iiptnnfiinn ijու մ է, np «l;u»-G է it|unpp պատ- 
(itiinnui... Այս hphp «Ghpp|iG ilmminhplip», njmGg պատճառակա
նությունը երաշխավորել!) է pi(iupli|, uiniu^|iGp li ւււոհնսւհտմւս||ւչp 
որպես պ ա տ ճա ո կա մբի ւիաաոն I.. npii|liu iipiunfiiun q|nmul|ginp-

2 0 4



piiH («nqni») nrpiigpp, |ml| h| im|h||) m.'> npii|Nii ii|tmnriiiin 
(«iinip}hl|in|o>) riipiigpp &Gi(li| liPi ii|inijfi niiiiiiiiqiiijiniit, iiqG piiiGlig 
filiinn, h|ip lpuilp|i u|iiiin(iiiiniiil|mnmpjninp niiiMmiiiuu|hg npii|hii 
mpi|ni6, iipiijliii tiluihph*"*» p^ piiigpiiiil lUiHp im|h||i |iiii| I.Gp
iiinui5h| niiipg|i i{uiii|in: iriiCip iiijiiop iiiiIhGlig il|i pmn|) 
shGp niiii|uiiniml; «*iihpp|ifi iuf|iiiiipnp itipf! t  nipi|iiil|iuGnhpm| m 
piin|niinni| l|puil|nhpm(. IpiMlpp iipuiGglig iIhl|G t: hiiiilpO  n-
J iG n s|i ;«ui|idniit, niiiniiuipiiip nijiliii (iiiili m |̂iGn s)i piiigiiiinpniii- iiiiG 
i)liii|plip|i |iil| nii|lil||igG I:, iiiiG Giiili l|iiipni) t  piiigiiilpiijh|: ll.jiin|hii 
I|mni|ui5  <<;»uipdiiin|ipp»' ni|i|n d|i dii|iipmpiniG K; 'l|uip(|iiiii|liii q|i- 
inmlignipiiiG dtnl|hphninji|iG lip lim ip, iii|tuipp|i mi|hl||ig, npG nn|h||) 
^nuii piiipgGnitl t  uipui|«p|i antecedentla-fi, pmfi ph  GhpIpiijuigGnid 
i)piiiGp: b ' l.  GnijG}uil| «b*li>>- p! l).jG fihpliuip t  i|iiipAh|, ifnqnGiiiGp, 
puiniii|iiiiii|. iiijG |p)ii| t|uiqiiipK^ h dimiihh|, qqiii| li lpiidhGui|... MTIn 
t  rdiinlinid iipiiiG|ig; PI'n d|i fiiiqlinp upiiitdiiiiii L| qrqnipjniG niiiG|i; 

0 -pui ni)2 l|uipAhgpii| hdii||ip|iiiiG qpni||i dtiTiG uiGgnii|: U.ruii p li 
t  fihinlinnl iipiiiG|ig:- ilhGp ii|ipniG ;>iiiniiip(|h| liGp uijij «tdii||i- 
p|unG», dliGp iii;>|iiuipnp uinbqMi| LGp qpiii i|pin, npu|hii upmnGum- 
Glip|) infillui|)n, npu|liii lpiidp|i iii.'՝|iMnpn, npu|liu iiq|iGh|t|i ui^luiupn: 
n.iuinhi) ui2|iiuiinli| t  uidhGiiililiG ni uidKGuihpIpiipiiiinli nnqlipiiiGnip- 
uiiGp, uijG nip|i2 »^hG՝ n|i uipli|. uidhGuijG iiliiiip Gpiii ruiiiliiip qiq)- 
6ni|inpjuiG tp, iiiiIliGuijG qnp^nl|mpյnlfi' lpinlp|i filiinliiiiGp, ui^lmiipfip 
Gpiii rniidiiip qnpftnq uiGi\iiiGg pmqitmpjmG i|iiip(\uii|, uidhGuqG 
im ppiiG UMiil| qnii^m] uiGA («urnpjlilpn») ilinini|: ITiiipiiG |i|i hphp 
«Gh|ip|iG i|niimnlipp», lujC, |iG;>|iG Gui m iiIIiG u i u ||iG i)G t|) fm iilu iuum r 
Ipiiilpii, tiq|iG, b'li-p uipinuiii||iMiU|ghg |ipliG|ig Giu «qnjm piniG»  
niiiiilpiignipjiiiGp Gui|ii iI|uiiiG i)mpii pin^lig b'li niimlpiigmp)niG|ig, Gui 
«|iphpG)> hppli qnimi pGiiniGlwj piiin |ip iipiiinl|lip|i, piiin npii|hii iipiiin- 
(imn bii-|i |i|) fiuiiilpiigm|mpniiG; I*Gn Ipii qiiipiiiiiGui||i, np Gui uii|li||i 
iin  |iphp|i lilif  il|i2in qiiiGiiid l.p |iil| uinG, hCpG bp *ipb| GpuiGg 
ilbp^^;- hpG |iGpp, l|pl|Gmd hit, «|ip» rniiiilpiigiiipuiiGp, ripit|hii iipiiiri- 
(inm riniGi|hii| niiii|iiiin|i iMitil| nli-'t>|lipii h... qhii GniiG|iiil|
i ĥp niinmfp, iipiipnGiiiip itli|iMiiG|il|Ghp li •|•|lq|llplllGlip, liG^pinTl ^iiiin 
iin|npnipmiG, |iGNpiiiT(‘ p lipiiih rm()lipuiGinpimG L qhii iIGiiigh| <\h|i 
iinmnt|i ilhp;- Iq niimiiii/) «|iGpG|iG |<p|i» ifiiiii|iG, iIhiiiiii-*]>|K||il|Gh()|i 
horrendum pudendum -li՜; iipiiihn npiiiiPimii lupu itii|n|inippuGp 
IniiiiiGhi |ipiiil|iiiGMi)tiiiiG nhln; b il niiipnGhi |ipmlpiiGnippiiG siiM|ip; 
bi| IL u m ijujT):-

4.

b 'pUu il(iup iil{ iuG  iq u iu iG u inC h pb  dn|npnipjniGp> ' t̂hfigGliGp h- 
pmqp nplil. iipn înlili qqiiinii'im111iiifi iimil|, op|iGiiil|, pGi|iiiGn|)|> tili- 
iiim|iip l|pml|ii(i|ig, (iliiii|if; |ti|ni| |l(i -̂np iipmiUiinii t |iiglp|iiiii (fiiii- 

il|i i|mpp|il| i|liM|, iipimf liliGi| hpmq iiiliiiGni|G L q||iiiiii|np
'iif;n|i): ir|il, i|l,n r)qin(pii|iiipimri|i 2iiipmGnilp|iiiit L՝ it|i inl<iiuil| nh- 
qi*Gmfiimi| miG iiupiiiimi( ii|iGv|i iipmii(iiiin|i itqnnt|i GpiiiG

I. iniii||m mmiiy>|iG u||iiiG qiiqin (piq,- ininiidiliinli tiipqliG mn ph 
t||lмp(̂ û , iin| «|iitiimiii». t'i'Gi|nUin|.niu(ifi Ijpinlpigp liiiiGiiliii h
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qui||m պ ա տ ճա ռա կա ն կերպով, ժամանակի թվացյւպ ?րշվ»ւծ հոս- 
р 11 մե$>: ll.i|li||i ոոբ, ւ||ււ|աււ|տտ(»ւ։տ mij ii|un ii |i, i| hpiiiii||ii) ru if L
ս1պբում, П111 (I՝ 111111 հարյուրավոր iliuf; ]ոււ itui (if; t<|nu)( npiifi ք անցնում են 
111111u 11111 ուրացությամբ, հեսմսսմ L կբակոցյ։... Ինչ պատահեց: 
Պատկերացա մնեբբ, npnfip որոշակի i? |i 1111 (111111 ձնեց, n |n in | iT in if p 
հասկացվեւփն որպես t)pin պատմաոբ:- Փաստորեն մենր արթուն 
ժամանակ նույնն Է*նp անում: IГГ«р рПi|П11iHniр qquignn?Cihp|i մեծ 
մսուր,- ամեն Ipupq|i |սոչբն։)ոտ, մնչում, |шртпմ, opqтП П lip|i խտ?|ի 
ա հակախաղի մե$> սцin p m ւfi, աոանոնniu|I.u nerVUS Symp3thiCUS վ|ւ- 
մակբ,- qpqnnul է սրաոմաոի ltbp մц т մp. մենր ոպամ ենր 1ւնչ-որ 
հիմբ f 11 f i են ПЦ, np մ I. q qqnni 1>Пр ա յսպ ես և ա յնպ ես,- np մեզ 

ւ|տտ կամ pin] ենր qqnul: Մերյ երբեր |̂ւ բավարարում iipnjiqiini|hii 
pill ւխաււո|ւ' np մեց այսպես 1|սւմ այնպես ենր qqtnil, արոանսպրե- 
ip. մենր uni] i|nmnnp pntj| ենր m11111мГ այն գիտակցում ենթ-, 
միայն այն ժամանակ, երր նրան ։||պասրտո(։աասբանման պես 
ինչ-որ բան ենթ տւ|1ւ|:- ՀիՀոպութւանր, np նման ։|եպրերում, աոանց 
111 > p qjnmnpjuiG, ulpnn մ Լ ցոբծե|, ijl.pl։ I: մղում նման Ipupq)։ նսվս- 
1||ւն վիճակն երր Ii q piuHq սերտում mu') պաամաոական մեկնաթյան- 
(!l.pp,- ոշ ր]|ո։ւնց պաամաոականւոթյտնբ: Ինչ |nnup, Пип|штр, թե 
պատկերացումներբ, ց|։սսսկցո։թ։։սն հարակ|։ց երեւոյթներն Ւ.ն պատ- 
մաոներբ l. 111. ւ, հ|ւշւպտթյան մ|։յոցո։| նույնպես $>p|i hpl.u է ե|նտմ:
11. յ աւ 11 * ii մի npnp պատմաոա-մեկնաբանաթյան սովորություն է 
nm այտնու մ, npfi ի|ոսիանամ |սո՝րնղոււտւմ I. upmn(iuin|i հետ ագո- 
տ ա մբ I։ նույնիսկ բացասում այն:

5.

Դ ր ա  հոցեբւսնական բացատրությունր:- Ոplit; անծանոթ բան 
nplih ծան np բան|։ fiuidqhgfl l.| p p I. )-> 1111 ։<ւն ու մ, հանցստացնտմ, բա֊ 
։|iiipiiipnnl L, բացի ա։։]' |փ|։։։։ւքւ՛ո։рмшГ; qquignnl Լ innij|ա: Ս.յն, |ւնչ 
անծանոթ I., |։բ Ո Inn բերում l. վսսսնց, անհանցսաություն, finqu,- 
աոային բն։ա]1)ն in ւյq ։|ա։T I: այղ անհաճո i||i(iակնhjip վերա ցնե- 
|ուն: Ակղբանր ուսային՝ nplil. բացատրություն ավե|ի |im| 1., բան 
ո՝ մեկբ: 4*ան|։ որ բանն բաւ։ իության |ոկ մն;ոպ պատկերացումնե- 
բ|ւց ւաթաով եթս ցանկությանն ի, шири նրանցից uiqiiun։| եթս միյոց- 
նI*p|ւ մեօ ա։թ|1ււկի |ստբականո։թյտն v|i ւ]բ։|ւսմ. աոաջին պատկե
րացումը, ոբ։ս| անծանոթբ բաց։աո|ս|ամ I. ոբււ|ե։ւ ծանոթ, այնրան 
Iաւ( է ուղղում, np այն «մջմ։պվւ։ո են նամա|ոսմ»: Ռավա կանութ- 
յ ան («ու<)|ւ») ապացույցը սբ։ւ|ես (ոմարաաթյան չափանի**.- Ա.յսպ)ւ- 
11 ո։ I սրաոմաոի մղումը պայմանավորվա մ Ii գրգռվում Է ։|ա|ււի 
ղգացման մ|։ջոցով: «Ինչու ‘ համար»-]։ ս|ետբ I., եթե միայն հնարա
վոր՛ I;, ոտ այնրան ս|աամաոբ տա հանան ։ii|i| իսկ պատճառի, որ
րան աւ|եւ|ւ յա ա պ ա տ ճա ռի ս]ե։ւ մի րան-հանղսսսսցնող, աղա- 
ա։ս|, թեթ1ւացն։ս) մ|։ սբսամաո: fIp ողպեն ծանոթ, ւ|ե)ւսւււ||ս|ած, հի- 
ջողաթյան մեջ գրանցված մի բան I: ոբււ|ես սրսամստ նշանակվում,
11 ո 11 պահանյի աոային հեաեանբն ե: 4ւորր, չապրվածը, անծանոթբ 
г 11) и 11111 սբսամաո բացասվում I.:- 1եյսպ|աով ո| in | ե и սբսամաո բա
ցատրություններ!։ ։։չ միայն ինչ-որ ml.սակ I. ։|ւնս։|ս|ւսմ, աւ| բա- 
ցսոոբւոթinififiեբ|։ րնտրված I։ q ե բաղ աս ե | ի մի աեսակ, ա։նպ|ա|։
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րացաարարյաննհրր, որոնց աոկայությամյ* ամհնաարազր, ամենա
քաւ (աւիւն h անծանոթի, նորի, չապրվածի qqiugni|nipjni(i|i վերաց
վում,- ամեն ասով որական րացաարաթյաննհրր:- Հհտհանրր' 
սրտոմաոնհր u|iupqh|ni մի uil<iitiil| զնւպով գերակշռում է, իւտանա- 
|ш| վերածվում է Пшilitil|uipqի li |։ i|h|i?n հանց հո է զւպիս npii|hu 
գերիշխող, այսինրն' ուրիշ սրաոմաոնհր mi բացատրություննhp 
պայպապհս բացառող:- Բանկիրն խփաւն մտածում է «գործի» մա
սին, րրիստոնյան' «մեղրի», աղշիկր4 |ip սիրո:

6.

Բարոյականության ե կրոնի ողշ րնագավաոր մտնում է 
Լրեակայական պատճառների այց հասկացության տակ:- 1Լն- 
հաճո րնղհանար զգացումների «բացատրության ր»: Սրտնր պայմա- 

նսււ|որւ(ած են այն էակներով, որոնր մեգ յյշն՜ամի հն (չար nq|ifihp. 
ամհնահոչակավոր ղեպրր4 հիստերիկներին ււխա|մամր որպես 

ւ|Րւու 1|նtip րմրոնհ|ը): Դրա նր պայմանավորված հն այն վարմունք
ներով, որոնք հավանության չեն արժանանամ («մեղրի», «մեղավո
րության» գգացամր' մտցփււծ nplil: բնախոսական անբավականութ
յան տակ-միշտ րհգանից qdqnfi | |ւն (■ | ո ւ հխքբհր անհնաւ? հս): 
Դրանր պայմանավորված հն որպես պատիժներ, որպես հատուցում 
մ|ւ րանի fiimliiip, npլ։ մհնր չպետր I; անեինր, որր մհնր չպետր է 
||ւնհ|ւնր (Օաւ|հնհաահրի կողմից անամոթաբար րնղհանրացվւտ') այն 
ղրայթի մեջ, որում բարոյականաթյանր հանղիսանում է այն, ինչ է՛, 
ո 11111 h ս կյանրի իսկակմւն թունավորիչ 1ւ զրպարտիչ «յուրաքանչյուր 
մհծ ցաւ(, ||ւն|ւ մարւ?նական ph հող հոր, ասում է, ph մհնր ինչի հնր 
արժանի, q ի այն չէր կարոց ilhq յ՛ուժին րնկնհ|, hph մհնր այն 
ւ|ատոակած չ|ինհ|ւնր»: Աշխարհր որււ|1*ս կամր 1ւ սրաոկհրացամ, 
2,666): Դրանք Ա|այմանաւ|որւ|ած հն որպես չմաածւ|ած, ւ(ատ վեր
կացող արարքների հհահանրնհր (- գրգիոներր, զգայարաններէ» 
սահմանւ|ած որո|հս սրտոմաո, որսյհս «մեղավոր». բնախոսական 
որոաուհասնհրլւ մյուս պատուհասների օգնությամբ մհկնարանւ|ած 
որս|հււ «ւ|աւոոակւ|ած»):- Հաճևյի րնղհանար զգացումների «րա- 

ցսոորությւոնր»: Սրանք պայմանավորված են Ատտծան ապավինե- 
|ւո|: Արանր պայմանավորված հն |ւա| արա|ւրնհրի գիտակցությամբ 
(տտպես կոչւ|ած «մարայւ խիղմր», րնա|սւաական մի վիմակ, որր 
եյւբեմն |ււաոնհ|ա ասաիման ft ո՜ ան I. հայ՛ող ilnipunr|mpjmfi): Սրանր 
պայմանավորված հն սեոնսւրկտմնհրի րարեհաշող հ|րու| (- նաիւ| 
կեղծ եզրակացություն՝ ոյւհէ սեոն արկման բարեհաջող h|pp ոյւհէ 
ն1ու||ւիււււնւ||ւի1|ի կամ ոյւհէ Պաււկւււ|ի համար ամենհին է| համխի 
րնցհանար զգացումներ չի աոհւյծամ): Ա րանր պայմանավորված են 
հավատով, սիրայ, հատուի րրխւտսնհական ս*ւոպ>ինությտնն երով: - 
խափանում րո|որ ատ կարծեցյսղ յ՚ացսոորաթյտննևրր հետևանք
ներ հն li inuliii (i 111 (i ո 1 1 ր ի կամ ան ամա |.> յան զգացումների թարգմա
նս։ թտւնն հր ին չ՜որ կհւ|ծ րարրաոի. հււտու|ու վիժակում են |ինամ, 
որովհետև հիո՜նական րնաիւոսական զգացամր կրկին աժհւ| li հա
ւատա է ւլաոնամ. Աստծուն ապավինում հն, որովհետև ||սսկաւոա- 
ւ՚աբյան հ աժի զգացումն է հանգտւտւթւտն աա|իս:- Բա րոյակա
նությանն ա կրոնն ամբողջությամբ մանում հն մոյորաթյան հոգե-
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բանաթյան տակ. յուրաքանչյուր աոանձին րլեպքամ որսամասն ու 
գործողությանը խաոնվում են. կամ մշմարտաթյանն է |iiuinG։|mil 
որպես ճշմարիտ համարվող ինչ-որ բանի գործողության հետ, կամ 
գիտակցության վիճակն h խաոնվում այղ վիճակի պատճաոակա- 

նրսթյան Hliin:

7.

Ա զ ա տ  կա մբի մպորութ յան p!- IThGp այսօր uijiliu ոչ մի հա
մակրանք չանենք «ազատ կամք» հասկացության հանղեպ. մենք 
չափազանց լաւք գիտենք, |эЬ ինչ pmG h ղա' աստվածաբանների 
ամենակասկածելի աճպարարությանը, np գոյության անի, մւպպ- 
կաթյանն իրենց իմաստով «պատասխանատու» ղարձնե|ա նպա
տակով, այսինքն' այն հենց իրենցից կախված ղ աքձնե|ու... tvu 
այստեղ տափս եմ ամենայն պատասխանատու ղարձնե|ու լոկ հո
գեբանությանը:- Ամենուրեք, nip պատասխանատվություններ hG 
փնտրվում, փնտրողը unijnpuipuip պաւա)ե|ու և ղատե|ու ցան
կության բնազղն է: Գոյավորամն են /գրկում |ip անմեղությունից, 
երբ nplit սւյաւ|]սւի կամ տյաւ||սւի գոյու՛թյուն հ կամքին, մտացրութ
յուններին, պատասխանատվության ակտհ)փն HuiGqհցւ|ուit. կամքի 
ասմունքը հորինված է հիմնականում u|iiuncl|i նպատակով. այսինքն' 
մեղավորներ գտնե|ու ցանկության: Ողջ հին հոգեբանության,
1| in ո p ի հոգեբանության, նախապայմանն ընկած է այնտեղ, np նքա 
հեղինակները, հին հանրությանն երի գ|ւսխ կանգնած քրմերն ագամ 
հին իրենց համար պատիժների ենթտրկ1«|ու իրավունք աոհւլծհ| - 
կամ ուզում հին Աստծո համար ւլրա իրավունքն ստհւլծհ|... Մարւյիկ 
«ազատ» հին պատկերացրու մ, որպեսզի կարալանային ղատվե|, 
Ա|ատժւ|ե|,- որս|հւյզի կարողանային մեղավոր |ինե|. հետեարար, 
յուրաքանչյուր տրարր պետբ է որսլես կամեցված սրաոկերացվեր, 
յուրաքանչյուր արարքի ծագումը' զ|սոակցուբյան մեջ ընկած (- ին
չով ամեն ասկգբան բային ւլրամանենզաթյունր in psychologicis իր' 
հոգեբանության սկզբանց հր ղարձվհլ)... Այսօր, երբ մենք հակա-  
ոակ շարժման մեջ ենք մտեր երբ աոանձնապես մենք4 ասրսբա- 
րոյապաշտներս, ողջ ուժով վարձում ենք աշխարհից կրկին հանե| 
մե?] p ի հասկացությանն ա սրստժի հասկացա թյուն ր, (ւ հոգեբանութ
յունը, սրստմաթյանր, բնությունը, հսաարսւկական հատոատություն- 
ներն ա հարկագիր միջոցները մաբրե| ւյրանցից, մեր աչքում գոյութ
յուն չանեն ավե|ի արմատական հակաոակորւյներ, քան աստվածա- 
րաննհւրր, որոնք «աշխարհի բարոյական 1րսրզ» հասկսւցությամր 
շարունակում են գոյավորման անմեւ|ությանր «սրստժի» ե «մեղ- 
p ի» միջոցով վարակե|: Քրիաոոնեաթյանր ղահճի մետաֆիզիկա հ...

8 .

Իսկ ի?ւչ ը կարւպ հ |ոկ մեր ոամանբը |ինե|> Որ մւպպան նրա 
հատկությունները ոչ ոք չի սաղիս, ոչ Աստված, ոչ հասարակությու
նը, ոչ նրա ծնւպներլւ ե նա|սնիներր, ոչ հ| նա ինքը (- այստեղ 
մե|ւժվո?լ պատկերացումներից վերջինիս անմտությանը որսլես «ղա-
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ււււ)|)տ1(Ա|քւ iiiqimnmpjinn» ւո|ս|ւււհ I; ЧтПиф, խւ1| iii|u)hG phpliu Giiili 
'i||iiiinnG|i 1|ու|ւ1|ւ(ւ); np ii|immim|iiiiiGiiiinm տէ, np Giii pGi)riiiiGmp 
iiiniliiiitp qiijiiipjiiiG niG)i, np Gin ույլոււ|հււ Ipnil nijGii|hn է տո1ւ1|ծ- 
ւ|ուծ, np Gni finmnGi|l«| է iiijii rmiGqiiiitmGpGIipmil, iiijii il|iy>iiii|iiiipniil; 
'upiii trnpjuift (inilpninniqpiiiliniGnippiiGp s|i lpii|mi) niqmmi(li| Gni- 
l|minuiqpinlpiiGiiipjniG|ip nijfi nnllifi|i, |iGn ht|l<| I; It |iGn ||iGh|m է: 
'liin ntii|nnlpiiG npliL GiiMmuinipiniG, lpiin|)|i, GiipiiiiMiil||i rilnnliniGp 
GpniGni| |||прД uipi|mit Օոուքւ1ւ| |i(is-np «ւ[ւււ|Ա|ու |ո|1ւու||ոծ l|iiiil 
MtipfniGlpu|.t,(mli իւ)1աւ||ւ» Ipml «puipnimlpnfitnpmir; |ււ|հա|ի»,- iiiG- 
filiplip 1: Gpin l.nipjniGG |iG;>-np fiiipiimml||i iflif q|npL| nuiGlpnGni|p; 
iriiGp hGp nnp|iGh| «Gnpiimmli» քյուււ1|ուր|ու|յւու(1լւ. |ipuilpnGnipniiG 
illq> Gupmnnilip pui(|iiil|uijniJ I:... (Mifipni(lli;>in liu, i!|i npmnnin 
pin|nm lilt, npmnl|niGnnI hit niit|>ni|o|iG, ոււէւոսւ̂ ՚՚ււ ես,- ;>l|nt n;՝|iG2>, 
npp lpnpni|niGnip i|nnnli|, n̂ii|ili|, ք1ոււ?1ււ1ուտ1ւ|, i|immmtpn|iinh| lilip 
qnimppiiGii, puiG(||) ipn l|Gpm<iinljlip ւ)ուտ1ւ|, շ;ոոի1ւ|, հւտէ1ււ1սւտ1ւ|, 
||пмпптрпр1п1|| niilpntjfр... lluil|iii|G qrijnipjniG ^ունի՜ սւմ-

qnipu:- Пр ոտ np ոււ|1ւո npnmnni|iininnimni si|in|i(\i||i, rip 
<pi(nipini(i mliiinilip տի |pnp||||i ninGqliqGlt| causa prima-|i, Ո|ւ ш̂ |пп1рПр
ո՛տ npii|hii nltGiinpluml, ո՛տ npn|ltii «nq|i» n|miiiGmppuG տի' |ոկ սա  
I. iILft m qiuinnipiniGp,- |ո1| npiiiGm| I: qnmii|npiIiiiG m GJGqnipjm - 
Gp l|pl||iG ||1|рп|1р||Г1()П||т(1... «Ա.տւո|ini')» ('ււոո1|ուր|ւո|.))ունp ош рЫ  n'h- 
6|П()||ц(| iuniupl|nipjiiiG I: lii|li| ()nim|.>iinfi ւ)էււ1... U'l«Gp ()|iimniil liGp 
Ilniin^niG, iIMi|) J|nnimil l«Gp npiiniiiiii|iiinGinnii|ni(9niiGp (^ոուծո illi .̂ 
qpuiGni| lUiGp innnif|i(i niGqinif i|ipl|niil lifip ni;՝|iiniprip;-



imnaiinwd-5u*b «mpb'unnnq.hQ'ubna*

1.
hi? ii|iiifmiG?p i|ib||nini|imGGp|ip q|miGp' l|inGqfih| pulping li ՝mp|ig 

uiGnbG,- pmpniiuilpuG i)uunnnmpiuiG |imiplpnGpp pnr|fil՝i| |։p l.fi |ig 
G Lppli: IKiii upiiPmiGjp p|wmif l. if|i pifpnGnuf|ig, npG tunui$>|iG uifi- 
ipml |nf lpnpf|ig h <UnuljGpup|G|' np uitfLGlibG 1.1 q n jm p jm G  ^mGGG 
puipnjuiljuiG (JuuumLp: ('mpnimlpuG !|uunni|nipjinG GifniGnipmiGp 
l|pnGmlpiiG|iG uijG b, np u ijG fimi| minni if b lipupmjdjmGGhpJi, npnGp 
uni|ii||ui|i(i ՝GG: Pujpniiii|umimpiniGp |nl| npn;> GplimjpGhpb ifGI|Gm* 
pniGnnf b, un|ti||i npn^ml||i luuind' IjGqfc ifGljGuipuiGnuf: Piupnjuilpun 
ipmnm|nipiniGp, |iĜ ii|l<u IpinGmlpnGp, iipuinlpuGmif t  inq|nnnippiiG 
unG iiiiun|i(imG|iG, np|i i|pui i|Gnlm pmgiiilpinnul b GnijG|mlj {lpmlpu- 
G|i fiuiulpiignipjniGp, |ipiuIpnG|i li hplnnlpiiiuilpuG|i umipphpuilpuifp. 
ujiGiijhu np «(mfiupmmpiniGG» unq uiiiin|։(imG|i i|pui G^nnf b puigm- 
nmu|liii pinGGp, npnGp ifGGp uuuop «gGnppGGp» GGp Ipisnul: Pmpn- 
imlpiiG ipiunnijmpjniGGGpG mji|puiGni| GppGp Mijl.mp t piunuig|inphG 
pGlpii|h|. npu|hu uiji]U||m|iG unG ii|ipin |ril| uiGifmnipjniG b upupniGui- 
Ipmi: UuilpmG uijG ujGqGinfimmh||t b ifGnuf npujl.u G2iuG uipiuG m p- 
jniG (Semiotik). uijG piuguifiiininnnf b, qnGh |iifuigni)|i Pumfuip, 
IpinpGGpJi ni GhppjiG iuu|pnufGGp}i puiGIpiipdhp |ipni|nipjniGGhpp, n- 
pnGp puii|iiilpuGiuMiii}i ^qbuiLbG, npujGuq|i «fiiniilpuGinj|iG» |iphGp |i- 
pliGg: Puipn\mlpuGmpuuGp npnpquiiijhii GqiiGGhp}։ |hqm b, upupqm- 
ujGu mlmniiiG^uiGuipuiGnipimG. ii|Ginp b uipqGG |nfuiGuj|, ph |unupG 
H o b  li inii|iG b, npu|huq|i GpuiG|ig oqnun puit|liu:

2 .

U»niii?|iG op|iGuilip li if|imGquiifmjG Giu|uGuilpiiG: Pnpip diuifiu- 
Giul|Ghpniu g111G11111g!«| GG «puipGi|m|uG| ifinpi|niG». Giu|u li umui? mil 
I; piupnjuilpuGmpjmG lpm|G|: UmlpinG ii|iliGmjG ( pum|i imulj puip- 
Gpijuid GG uiiIGGiumuippGp if|iinm ifGGp: «f>inpt«i|in|nniil» b lpi՝i|li| 
|iG՝ii|hu if nipt} qmquiG|i RG uiq uiG q bgm tip, uijqujGu b| if m p »| m npn- 
2nil(|i if|» pnifinnfp. if|nujG min l|GGi|uiGuipuiGuilpuG termini
GG mpininfimunniif |ipm|nipimGGGpp-inG^m^in |ipni|nippuGGh'p, npnGg 
ifmu|iG in|inpulpiiG «pwiphi|m|ii|i՝p»' prnpiip, n՝|iG՝ ^q}nnji-n^|։Ĝ  }b 
n iq n n l |iifinGin|... 11GGt|inGni GGinq'niGqGpniifp Gpm «pinpGi|in|uniifp»
11n Ĝ|p ifGp mlpuG?|iG qpGpG npii|Gu Ip11in11111 b fiG՝nuf: Di| q|un|i, ph 
|iĜ  I: IpnminpiJniif qinquiGuiGngGGpnuf, IpmilpuAnuf b, pG quiqiuGG
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այհտհգ «րարհւ|ւո|տ|ամ» hi *1 »р։иП ցւպացհամ հհ, հրան им|էւլի |>իտ 
t|iniuGqiin|np հհ գարսնամ, հա iiiiipiiuit|i|i pf«‘l|(int| qpqիոհI.p|i ii|«$>n- 
gm|, ցա։|ի մի$>ոցու|, i|hpphp|i միքոցա|, utii|ի միջոցա| հիւյահգսյգիհ 
quiquifi է գաոհամ:- 1‘ ահհ uii| l|hpii| չ1; fifiuiqահql«gi| 111A մալւգա 
i|hu|pnnl, որիհ րարմհ h «piuphi|in|ith|»: ՛Լաւ) միքհագարամ, hpp 
հկհգհցիհ |ipnp հսփւ li աո այ» qmq mf; 111Г;nq I p, uuihfimphp «շիկա- 
fihp գագահի» ամհհասրահչh||i նհրկայւււցացչի npnm| 1.իհ qpiiiq- 
փււծ,- «րարհւիւփւամ 1.իհ», օի|ւհւււ1|, ագն i| ակահ q tipil 111ППI. |»|<П: 
Ր-ւաց |.r.s in է* ո p mOhp գրանից հհաո աւգս||աի «րսւրհւիո|սւ|ած», ilh- 
հաաոահ րաշւիսծ qhpilահp: 1Гшр>|ш ծագրանկարի, i|)uJi|ածp|i. հա 
«մհգաւ|սր» գարուայ, հա ւ|ահւ|ա1| 1Т1 ոա 11, հpuifi iupqh|աւ|ւա1|Ւ՜ւց|ւհ 
համակ quipfimph||i հասկացա|,ոանննրի արանրամ.. l7i| ահա հա рП- 
կսւծ hp այնւոհգ հ|ո|ահւ|, իւգմակ, ինրն |ip գհմ քարացած. unnh|iup- 
յամր |gt|mft կյանրի իւրանննրի ւ|1,մ, կասկածանրա| |ցւ|ած այն ա- 
iil.fi |i գհմ, I if* չ p qhn ւոմհգ ա հրջանիկ l.p! Կարն՝ «րրիաոոնյա»... 
ГПш|։тиш1|шПпр1.П ասած՝ qmquifi|i 11հո՝ upinpmpmil qmqmfj)iG pin- 
|ացՐւհ|ւս մ|աւ1| միջոցր ПртП հիւ|անգ quip.'t(ih|p կացոց է ||ւհհլ: Սա 
հ1|հւ|հց|ւհ հասկացա«|. այհ փչացրհց սսգւգան, այն pni|iugphg 
նրան,- րայց ահ hp աւհ հսււ|ւսկնա|»ւանր, ph «իք» р П է piuphi|in|uh|» 
նրահ...

3 .

Վհրցնհհր աւագնս կոչւիսծ pmpmudpuGmpjiuG արիշ մ|ւ գհւգր' 
որոշակի մի ո Ш11пшд|| li nil.ււա1||ւ ցածման* t)l.ii|pp: Ч р ш  ամհհամհ- 
ծաշւսր օրինակց шш||ш հ հհգկակահ րարաականաթյան լւ, « 1Гт- 
հաի орЬПрш|» արաոնւ|ած npii|hn կրոն: tl.iltinlii| խհր||ցւ է ւ||էւ|ած 
մի անգամից ոչ upnlpmi pinf* չորս nuiiiiiinfihp րածհյ' րրմակահ, 
ոագմակահ, ««անարական ա նրկրագործական, ւ(հրջսա|հս4 ծաոանհ- 
p|i ոաււսա, типртГ։1.р|>: IThfip աււււււ1.ւլ ակնհայաււրհն այ|նս գա- 
գահհhp ււսւնձահսւրոգնհրի մնշ չհհր. մարգա հարյարասրսաիկ ա- 
i|h||i մհգւ! ա րսւնական մի ահաււ1| I: նախապայմանր' նման ցած
ման phlpiiq միայն նա|սագիծ|1 lpiiqtih|IM Пшմшр! Il.qunn շունչ hi) 
րաշում' րրիաոոնհական հիւ|անգանոցաւին հ րանաային oi||ig 
մանհ|ու| 111111 աւ| 1«|ի ասոգջ, ու111.1ի pinprtp, աւ|հ|ի p G q ա րձա կ աշ- 
իւարհր: I»TiV iui|piiiiii|il| է «Նւ«ր 111ո111կ111р 111Пр» 1Րահաի համհմա- 
innipjiuifp, ի՜նչ ւ| in in I: սոն pm рш մ:- Iludpmfi նա1ւ այգ Ipuq մակհքւ- 
«ւրսթյանր անհրսւմհշա hi|iui| սարսավւհ|ի |ինհ|,- այս անգււա' ոչ 
ph գագանի գհւ! սրսյրարամ, այ) հրա մակագիր հասկացարյան 
ոչ-ագնւ|ացնւ|-մարւ)ա, |սսանարւ|-մարւ|1)1, չանւ|սւ|սւյի հհա: !.'։(
գարձյսգ այն արիշ ոչ մի միտաց չգւաա| նրան ահփոահգ, Օյււււն 
р 11111 i| արմն I.) ու համար, puifi նրան հիկահգ գարձհհ|ր,- գա սրսյ- 
р արն Ւր «մհծ р ան ակի» գհմ: Թհրհււ մհր գգացամնհ|ւին սււ|Ւ.|ի 
Гм յ է կ 11111 м էյ րան qiiiuiptiiifi չանի, րան քւնգկական րարոյականարւան 
այգ ւգաշտսրսնական միջոցաս ա մն l.pp: է-՚րրորգ նգիկար, օր|ւնակ 
(Avadana-Sastra է), «անմարար րանջար1.գննի մասին» էգիկսւր կար
գագրաւ! Լ,  օր չան >| սգ ան 1.րին pm j| սւսգււ|ոգ միակ կհրակարր 
«գնար Լ աւիւն ա սիւաորր |իննն, նկաաի ան1ւնսւ|ա|, որ սարր գիրն 
արգն| ա մ հ նրանց ււնրմնր կամ սնրմնակիր ւգսաւգնհր, Ipiili у т р ,
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11UIiT կրակ inui|p: Այր] նայն Լցիկար հաստատում է, np նրանց ան
հրաժեշտ ջարր ոչ գետերից, ոչ ացրյարներից, iin է| [ճակներից 
պետք b ւ|երցւ|ած |ինի, mi| 11ի11nG ճահիճների մատույցներից li այն 
փոսերից, npnGp l|tiQifuiG|ւՈlip(i ոտնահեարերից են ասաջացե|: Նմա - 
Guiii|hu GpuiGg uipqh|i(intl Լ 11| 111Gui| իրենց uu||iunnl|hi]hGp li իրենր  
|ւ|ացվե|, pniCi|i np GpuiGg n t | t i p i l i n i i T p  HiuiiGlit) ջարր pnij- 
|աարւ|ում էր oqunuqiguMq միայն ծարսո{ր fiiuqligGh|ni համար: h 
կերջո սացրա IpuGuiGg uipql*|i|inil Ip ծննւ|արերե|ա ժամանակ oq- 

Gli| չանցսցա կանանց, ինչպես Guili ւ|երջիններխւ այդ ժա մանակ  
oqGb| միմյանց...- Նման սանիաարա-ոստիկանուրյան GhinlnnGpp 
iiupiiuh| չսս|հց. մահացա i|uipuil|Gli|i, ցսպրե|ի սեոական հիփսն- 

qnipjniGGlip li ղրանց |i պատասխան Gnp|ig «ցան ակի օրենրր» 
ini]ui երեխաների p|upiunnii?p, աղջիկ երեխաների i|mpp itiiiiipiii- 
շրբանրների հեոացամր:- ITuiGniG ինրն ասում ե' «չսւնղա|աներր' 
շնացման, արյունապղծության li հանցագործության upnnii] են (- ui- 
հա րուծամ հասկացության անհրաժեշտ (iliinluuGpp): Նրանց որս|եււ 
fmiqimnn պեւոր է միայն ւ]|աւ1|նէ<րի րրջերր ծաոայեն, որս|ես ամա
նեղեն' ջարցւիսծ կճաճներր, սրս|ես ղարղ uguuGp' հին երկաթը, Ժա
մերգության համա)/ միայն չար ոգիները: Նրանը ասանց հանգստի 
պետր է սի փուրից մյուսը puu|iiiinli(i: Նրանց արգե|փսմ է qph( 
ձախից աջ li qpli|iu համար oqwu|li| աջ սեորից. աջ ձեոըն oquiui- 
գործՒղը li ձախից աջ qph|p |nl| աո արինին երին է ւ|հրապահւ|ած, 
ոա սսա յի մւպպկանց»:-
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Այս հանձնարարականներ)! pun| տ1րււնին ասանհ|ի են. նրան
ցում մեր տոջ1ւ արիակսւն հարցասիրությանն է' միանգամայն սու
րար, միանգամայն Gա|ոնական,- մենը սաիւրամ հնր, որ ցանկացած 
տնչար հասկացության հակաղրաթյանր «մարար արյան» հասկա
ցությանն I: Մյուս կողմից սրպպւ|ամ Լ, ph որ ժոցա|րցի մեջ է 
mmh|inpmifiր, չանցա|սւփ ատե|ւսթյանն այց «հարցասիրության» 
հտնւ]ես| հաւ|երժսւցհ|, որաեւ) Լ այն կրոն ցարձե|, որտեղ 1: նա 
հանճա ր ցարձե|... Այս տեււակետից Աւ|ետարաններլւ աոաջին կար- 
qjr փա|երագիր են. ստափց 1ւս l /նորի գիրրր.- Քրիստոնեությանը, 
ունենսցա| հրհական արմատ 1ւ հասկանւո|ի |ինե(ւո| |ոկ որպես այց 
հոցի րայս, ներկայացնում է հակաշարժումը րածման, սասսայի, 
արտոնության ցանկացած րարաականաթյան ghii.- ղսւ par 
exscellence հակաարիական կրոնն Լ՜. րրիսստնեաթյանը րպոր ա- 
րիա1րսն արժերների ւ|երարժերաւ|որուսն է, չանցւպայի արժ երների 
հացթանակր, |ս եցճերին, ցածր մարցկանց րարւպփսծ աւ|հսսսրւսնր, 
ո>]ջ ասրի տակ արկածի, թշւ|սւոականի,.չստացրյածի, տուժածի համ- 
րնցհանար սւպստամրաթյան ր «ոասսայի» ցեմ,- չանցալայի ան- 
iil.il ւ[րեժը, որպես սիրո կրոն...
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Բուծման բարոյականությանը 1ւ հն սւգան ղ եցման րարաակա-
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GmpjniGp }iphGg սւՈրյ1|ուցՈՒ.|ու it|i?ngGhpm| ||փւ| uipdhG ւփսյտՕց. 
ilhGp |ipun|mGp tuG 1.0p npii|l<ii pMipiipui'piiiG i|pnnp uuifitfiiiGh|, n[i 
pmptijitilpuOt)iuuG umLgM>|ni liuiiliup uiGuputifiiiG ii|hmp է ши Гии- 
Ipniiuill կտորն անհնսւի Шип if Oft, tuHiuijnp (ւիււՕ iu|iiO r) hp|}, npp hu 
1111П1Оnihpl|iiipO hil fihinmu|Gi|l.|՝ ifm pippnpiiuG «րարհփւփՓչնr։p|i» 
OnqtipinGin |> iniGp: Фпрр li pmn hnipjwiG liim iliim i iT|i ijiuuiui, uniiii|l.u 

կոչւ|տծ pia fraus֊|i i|iuiuinG I: |iGa այց |uGi|p)iG աոաջին ilnmhpnnlp 
w h | I i |. pia fraus-ի, pnjup ւ|ւի||iiini|iiuGG|ւ|< m ppuhp|i, nptiGp «pmpl.i|m- 
I и 111» liG iJmpi)l|mpjmGp, diunuiGqnipuiiG  фшшпр: Ո՛չ ITmGniG, ո՛չ 
r4|wnnnGp, Ո չ  Կոնֆացխար, ոչ fiphudpuG (pin? pp|nmmGhwjlpuG ni- 
սացիչ-GGpp hpplit չհն կասկածն) inn|i |iphGg իրակունրին. Նրա նր  
չ liG կասկածհ| միանզամայն ուրիշ իրավունրնհրի... Ձ1ւակհ|>ս|հ- 
|ու|' Ipupbւ|ւ Լ սահի pn|np ւփջոցՕhpp, npnGp guild։! iJuipnIpupuiiGp 

բարոյական ii|hmp է i)iupftGli|iG, fi|iuGuu|npuiu|hu անբարոյական 
hG hi]հի-
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1.

ni.pmufimfilifilipli illi^ iiijuop pun|iulpuG n1: il|nnp mGbGui|p. i|hn 
rmiplpinjnp I: uqG phqGm( infili|, qbn fimplptii|np b pbq iJ|iuip p n ij i
U 1U J | . . .

lbmgb l.u (iiuGuiNim? hi! qlipifuiGuip|iGbp|iG, qmgh hn GmiH111111 
Ipupnq hil GpuiGg iT|i bplpu (mhupinnipmiG muh|: *l»np cVbpifiuG|nuG 
duiiuuGqi|iui) ni npinm|iiiinnijmh piupbiimuGnipiniGGlipli iTtid i)|i pui- 
fi ml| 1; GbpIpiiiiugGnui, i m i G1111 • 11 np fi ni iG]ml| Ipnpnq t nptn diuiIiuGiult 
md|i lpinmulp|mfr quiGup on uiqm piiuup i)m|mib|: p.uipftp if|i il;՝iu- 
Ipnip }b, np GpuiGm| in|ipum|l.innipiiuG I: Gmuhi, b| un|h||i p|is' 
11111m|ll|uiG11mm il|i fiumul|, pGuiqi|Ghp|i uiqGi|iulpuG iT|i «qbiibplpnp- 
iniG». iuq in11 h||t inq m ilu ipq  Ipu j|»G inn inp|»GmplniGG t<pt puiG l/i|pn- 
u 111111» C|lll(; lp lirilllh III! | t<]ll||ip Ipnpni] I: filllG l| till pl.ph|: Ouilll Ipinuuu- 
nnipm iG li GiupqiuGp |>GpG ]ip fiiuGi|hti|, mum i|umiufinipjmG fimpui- 
phpnipiniGGIip|i db?, upiipinun|npnipiniG(ilip|i i|in|uim)iup(\nipjuiG nh$>, 
puiin iii^luiiiiiiuiii|ipmpituG, ^luui uinlpiiGmpiniG - ni duinuiGqmlpiiG 
ii|i Mui|uui|npnipiniG, npG un|l.||i p iim  |upu11n}i, puiG uipqh|uil||i Ipu- 
p|ip niG|i: ll.ill.pnqGt.il, np miuuibi| ql.n I.Gpmplp|nnI t.G uimuGq miG 
pmGji, np liG|.niiplp|h||) Gi|iuqbpG|i... t/i| n՝ np n}i iiipHintinipfitiitl ]ip 
I i ti 111 in n tti I |iip n |iG...

ShuGm ’ii bp' }ul giuGIpupiniGp qbpiIuiGing|»Gbp)i GuiGt)hii| uipipiip 
||iGh|G b. Gn b̂|i mql.Gui uiHpnl.q |»Gi\ iuGliim| immiip|id ipimGui|,- 
mpbifG bu GpuiGg ii|bmp t. Gmli |nT mnmpIpnpuiiGGh’pp Ghplpmiug- 
Gbii: -^qiipnipiuiG fimuGb|p pmGI| I. Gmnmu. liqnpnipjniGp ppuigGm rf 
b... O bpnmGmq|iGhpp- GpuiGg ii|i op iTiniii^miGli|i|i i)ni|ni|nipi] 1.|iG lpi- 
Minb GpmGp iiiiiiop pGi)GuiGpuiii|liii qbn ifmiuftiiMi bG:- l bbpiImGmq|i- 
(il.pG undii ftiuGapiuGmil I.G uinpjig, qhpiIuiGiug|iGbpG updn sbG 
i|uuiuifiniii limp|iG( puii|mpuilpiiGnipiniG[> lpn| b inm||ui |uilpini|lin 
finqlmp puiGhp|i fiiuGtup i։iG՜fi|miJI.pin nqo |P?mpjnrGp- «Deutschland, 
Deutschland uber Biles» , i|ui|iil.Guiw' mu ql.piiuiGmlpiiG i|i|i||umi|umnip- 
iiuG 111.PVn Ip... «dim G ql.pdmG mlpiiG i|i|i||imii|miGbp, IpuG qbpiiuiGui- 
IpnG puiGiimml.qdGbp, IpuG ql.piiiuGmlpiiG |imj qppbp»' fiuipqGnni I.G 
11firi iiipinuitiiiifiiTiuGniii: l7 u Ipiipupniil l.ii, pimp Gmli nniiiuinuiinuilpuG 
upuGbp|iG |iGii fiminiiil| puismipiunfp iipiiiiituu|umGni it. ««bui’, P-fui- 
iliii~pbp».- ir j ip li bu l|fiuiuiupfnulp|b|i pblpuq it|muG‘ |uninnm| mG Ip, 
pi. |,Gs qppl.p I.G uiiuop Ipupipuit... I u i l | i i i p i mT i  Gc|m|iui| pGuiqq;-
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2.

- Ի Tin կարոդ tp  |ինհ| գերմանական միտբր, կա™ մեկը, ա| այս 
մասին տրտմությամբ մտածած չ|ինի: Սակայն այււ ժողովուրդն ինք
նակամ njiifiiipiiigph| է |»phG, qfihph մի հազարամյակ շարունակ, ո՛չ 
մի ահդ եվրոպական երկու ուժհդ թմրամիջոցնհրր' ոգհ|իցն ու քրիս
տոնեությանն ավհ|ի մպությամբ չեն օգտագործվեր Ոչ շաա վա- 
ւ|ուց նրանց uii|li|uigh| է նա1ւ Ьррирпр, արդեն միայն որր մարի ոդջ 
նրբին ու խիզախ ճկունության)» կարոդ է սսպ-սպաներ երաժշտութ
յանը, մհր ւիորկաււ| գցող ւիորկասյ րնկած գհրմանական հրաժրշ- 
տաթյունը.՜- Ինչքա՞ն նոթոտ ծանրության, հւսյ|ություն, խոնավութ
յան, գիշերանոց, ինչքան գարեջուր կա գերմանական մտավորա
կանության մեջ: Իրոք այց ինչպես է. |ինամ, որ երիտասարդ մար
դիկ, ովքեր իրհնց գոյաթյանր նվիրում են ոգհդենագայն նպատակ
ների, ոգեղինության աոաջին բնազդը' nqni ինքնապահպանման 
րնսւզդը չեն զգամ իրհնց մհջ- 1ւ գարեջուր հն կոնծում... Գիտական 
երիտասարդության ւպկոհպիգմր գացհ դեո բնավ հարցական նշան 
չէ նրա գիտնականության աոամով' կարհ|ի է նույնիսկ աոանց 
մտքի է| մհծ գիտնական |ինհ|-, բայց ցանկացած այ| սաամով այն 
խնդիր է մնամ: Ոհ՞ր սահււ, որ չես գտնի այն, այդ քնքուշ սպ ա սե- 
րամր, որր գարհջուրն է գործում մտքի սւսս|սւրհգամ: Ես մի անգամ 

գրեթե հանրահայտ դարձած մի սաիթով մատս դրհ| հմ նման մի 
այ|սւսերմսւն վրա' մհր գհրմանական աոաջին ազատամիտի' խե- 
|որ Գա վիթ Շտ|սսասի այ|սւսերման' գարհջրատան նստարանի ա- 
վհտարանի Ա «նոր հավատի» հհդինակի... Զա ր չէր նա հանգա- 
վանկհրամ «հրաշա|ի շագանակագայնին» իր ախտն անում' հավա
տարմության միք»չ ի գհրհգման...
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- Ես գհրմանական մտքի մասին ասհլ հմ, որ այն ավհ|ի կո
պիտ է դարձէդ, որ այն գոհհկանամ է: Բա վա կան է ոա> Ըստ  Էաթ- 
յան ինձ միանգամայն այ| բան է սւս|աաւիհցնամ. թհ ինչպես է 
գերմանական |իջաթյանր, գհրմանական խորությունը, գհրմանական 
կիրքը հոգեոր բանէ.րի հանդես) գնսդով ավե|ի ա ավե|ի մտնամ: 
Փո|տ|հ| է ւդաթսսր, ոչ միայն ինտհլեկտուսւ|ությունր:- Վերցնենք 
թէւկագ գհրմանական համա|սարաններր. այդ |iTis մթնւդորտ է. տի
րում նրա գիտնականների շրջանում, իճչ անպտադ, ի՜նչ անխաոա- 
սրսհանջ ա գադջած ոգհդինդւթյան: Խորագայն թյուրիմացության 
կ|ինի այստհդ ինձ գելւմանական գիտությամբ աոարկհ|ր- ա բացի 
այդ' աւդացայցն այն բանի, որ ինձանից ոչ մի բաո չեն կա)Ո|ացէդ: 
Ես տասնյոթ տարի անխոնջ ցույց եմ տվե| մեր այժմյան գիտական 
մդման ապաոգհդենացնոդ ազդեցությանը: Դաժան ի|ոտակսւնաթ- 
յանը, որին այմմ յուրաքանչյուր անհատի գիտությունների iufiո Ե|ի 
ծսւվւպն Լ դատաս|արտում, հիմնական պատմաոն է, որ ավե|ի |իրր, 
ավհ|ի հարուստ, ավհ|ի խոր բնավորություններն իրենց համապա
տասխան ոչ մի դասաիարակաթյան և դաստիարակիչ այ|1ւս չեն 
գտնում: Մ եր մշակույթր ոչնչից ավե|ի չի տաոսոդամ, քան պոոո- 
սւտ|սոս դսոոարկաս|ոլւտնհրի ա մարդու ւիշրանրների աոատությու-
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G|։g. մեր Ոim luiЦ1 utpսւՈGI.ppt Ipnitp|iG հա կա ս ակ, nqm |?G։։։q»)|t unq- 
սւ՜եսակ mlpnpuipGuiG }>iilpnIpnG ^l.pGnrjfiGp l.(i: l;i| այջ Iti||inii|inG 

inpt| 1«G П111 ul|iiiC«niif I. qui-ւէեծ piui|nipiiil|iiifinipjiiiGp ոչ ilhI||»G չի 
)u in pni it... cMip։T iiiGJmuG <̂G ni| m| un( l< | |i m m lj G| ի Լ I * i| pnupui|i տա- 

ւիակիայի fiuiiTpun| ftbnp pbpniit:֊ l/u i|l.nlm u|i fiiniii|il| qhpi? 111Gin- 
(փ Kit փն արում, mil lil.m l.u IpiipnqiuGափ |nl կերսրս) |ուրջ ||՝Gl*| 
ինչրսւնւո| in i| li||i մեկին, ու il հետ lpnpni| uiG qt|uipp | |>G 1* |: 
Չ սա տ կա ծների  մթնշաղ. uifi, unuop mi) l|linitilpnGiut թե. այղ ի հ չ  

IP?n։P lnil։* 1»Я uijumliq if 1<Guilpiiiryp finiG*q iiuuiiG 111 i f Զփււրթաթւու- 
(ip itbq fiin if nip unf hG ш niGniii iilpufi ui| |ifi է...

4.

-և u 11111 p 11 uiG GG p. ոչ if |nniG ш1|Г« Пицш h, np q lipif uiG iiil|tnG if în- 
IpnipG Miifilpuit l; ապրում, uiq նան pini|т р и ip П)u»p 1.p IpuG qpm fim- 
I* mp: On np չի Ipupnq |i i|lippi ill i| 111 }i ծախսեի թան ահի4 uui i|h- 
րարերամ I. աո անսին uuipi|IpuGri, inn i|lipiuplipniif է Г»mil ihiqn- 
:[mpI)G1.pl̂ G: l»ph j)l.q ծախսում ես |ոխսւնաթւան i|pui, մեծ puiqm- 
p uilpnGni|.MiiiG 11 pm, uifiinliiimpjmfi i| pin, ii|iouiqqnpi|iG հսւրսւրերաթ- 
յլանն երի, tip и и I in u Gr; in uilp uG in |.> I uifi, n tin | if ni IpnG filunuippppni թյուն֊ 
ների i|pm,- 1 *I»li մարի, թեության, Ipinfp|i, |tGpGiiifiini]pinniupiTiiiG. n- 
prnlip, npp կա՛ս, ծախսում l.u uijq կորմի i|pui, ապա (կրոս կւպմոու 
upulpuunpi| I. inn uiomGin it: ir^uMpiupp li պետությանը,- այս հար
ցում ^|uinpl.Gp մերի- tiu11pnnuipin|tl|(i11p են. «iT înl(nipini}iG պեաաթ- 
ւանր» iimuI) (հսմանակսւկից qiiit|iin]niip I.: 1J* 1»I|G ապրում է մյասույ,
IП. 11 p puipqiui|uiiiimi L մյուսի fi n î  111 iG: l n 11 pn др ի pn|np if հծ dmitui- 
G t u I j G11 p p p 111 ip 11 p и 11 piift uiG Ipf uiG iJ աման ակն l.p lid. ինչ մեծ է: itpu- 
11ոIIյ>11 իմսւաոու|, ոչ piuqmpuilpufi t. l.i|l.|, նույնիսկ՝ հակաp աղ Այ
րական:- (1 t ո| > I. ի u 11 p l n p Նսւպպեոնի liplmi ip ի (J unf uiG nil) piugijlig,- 
« it i с p 111 ո ո I p  i и 1 (i 1 ւ p ո I n ! • p I и q 1 f Г; 11 p 11» (J աման uil| այն ւիսւկւ(եց... IJ.jG 
նայն и puli իւ.', l.pp ( 1 11 p if uiG )n ufi npu|l.u ո 1. i4) inlipni piniG piupapuiGmu 
I., Ֆրանսիան npiifGu մշակութային տերություն (.՜սի նմանակութ
յուն 1; nl.np plipnut: D.pqliG mi nop nqm puim finp թեության, շատ 
Gup կիրթ 1. Փ 111 p i l q i] )• puiq in i| |.t l.j. Пип 1111111 un i p puG հարցը, օրինակ,
• I.uiqfilip|i fimpgp, (ոպերանսւկան li q !■ ipupi|նստական qphph pu|np 
limppl.pl. uhiimiI.i] mGliuiul.iiuiui un)lp|i fimpp ni G|uiGmi(up hG մեկ- 
G՝inpmGi|inii, puiG fՆI«pn11iGիtniոi n րերմանացիր նույնիսկ անրն- 
qniGuil՝ l.G ippupiuiG uup ա1ւււակին: - Gi| pnupulpuG ւք̂ ակու i|.> ի 
upumumpimG lil.o «կաւսրաթյան» uinuipurpu սն ամենից mm но սի 
րան h նշանակում. ծանրության կենտրոնի տեղափոխում: Ս.րւ|են 
ամենուր q jiuil.G՝ q 11 и u 11 j n p ո I ո՜ ՝ )ակ pm ufiuui է. մշակույթը-, qlqntui- 
f. iiip|ifi l.pf. u 11 j I j 11 նւոշեւ| չեն: հարցնում են՝ Ipupn'g եր ե 11 pnupi i կ 11 iG 
նմանակության }՛) եկա q Ո 11 u|lHip piUip U H111, ինչ U|I| II alip Ч* I Ոթ են, 
սեր Հ.1պե|ր, ul.p Հայնրիխ Հսւյնեն, սեր Օոպեե՚նաա երն l;|iG:- Пр թե- 
կսւ(| it 11 ql.piiuiriuigl) i|i|i||mmjuu 111111111 ցոյաթյան չանի4 սա անսահ
ման qiupiiuiG'p 1; սա uiymgfiiuif:-
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5.

Ոդջ բարձրագույն դաստիարակության գործը Դհրմանիայում 
qpl|l|h| է գիսավորից՝ նպատակից, ինչպես նտհ նպատակը աանոդ 
։1Ի?ոցԻց: I)|ւ նպատակը ւ)սւստխսրակաթյանը, կրթությունն ինըն է' 
1ւ ոչ թհ «կայսրությանը»-, որ այւ| նպատակի համար դաստիա
րակն ևր հհ հա|ւ1|ւտ(որ- 1ւ ոչ գիմնագիայի ուսուցիչներ ու համսդ- 
սարանական գիտնականներ' սա ւ1ոոսւց1>| հն... Հարկավոր հհ դաս- 
տիտրսւկհհր, որոնր իրևնր ւ)ատոիարակւ)ա11 |ինևն, գերագանց, 
ագնըվական հոգիհհր, որ այդ ւտտսցւոցոս1 հհ ամեն պահի, ապա
ցուցում խուփով ու |ոաթյամբ, հասած, քադցրացած կու|տարաներչ - 
հ ոչ թե գիտնական տխմարներ, որոհց գիմնագիան ու համսդսա- 
րահհ այսօր աոաջարկում է երիտասարդությանը, որւ»|հս «բարձրա- 

գույհ դայակներ»: Դաստիարակներ չկան, չհաշված բացաոաթյան- 
հհրից բացասությունները, չկա դաստիարակության աոաջին նա
խապայմանը. այստեղից Լ| գերմանական մշակույթի անկամը: - 
Այլդ ամենահագվագւուա բացասություններից հ իմ պատվարժան 
բարեկամ Օակոբ Բարրհարդտը. Բագե|ը հովս հրահ է պարտական 
համանիտարսւթյան իր աոաջնաթյան համար:- Ինչին Գհրմահ|ա 
«բարձրագույն դպրոցները» ւիաաոորէւհ հասնում հհ' բիրտ վարժե- 
ցաւէհ է' ժամանակի հհարավորիհ ահհշահ կորուստով երիտասարդ 
մարդկանց մի քանակության ս|հտա1րսհ ծաոայաթյան համար օգ
տակար, օգտագործե|ի ստրրհ|ւււ համար: «Բարձրագույն դաստիա
րակության» ու րանւսկ' սրահր սկգբից եեթ հակասում հհ իրար: 
Սսհն մի րսդւձրագայն դաստիարակության վհրաբհրամ է սոսկ 
բացասություններին. հարկավոր է արտոնյսդ |իհհ|' նման բարձր 
արտոնության իրավունք անհնւս|ա համար: - Բո|»ր մեծ, բո|որ գե- 
դեցիկ բաները երբեք չհն կարա| ընդհանար սհվւականաթյուն |ինհ|. 
բսւշհրստ 6 Տէ թՅսօօրսրո հօրոյոսրո 23:- Ինչն է պայմանավորում 
գհրմանական մշա1|այթի անկամր: Որ «բարձրագույն դաաոիարա- 
կաթյանր» այ|ես արտոնություն չհ- «համրնդհանարի» դեմոկրա
տականությանը, ընդհանուր դարձած «կրթությանը»... Չմոոանանք, 
ււր գինւ|որական արտոնությաննհրր ձհակտնորեն չա փ ա դա նց շա 
տերին հն ստիպում բարձրագույն դպրոգնհրր քոս(ւտ|սհ|, այսինքն' 
օժանդակում հն դրանց անկմանը:- 1խ|1ւս ոչ որ ագատ չէ ժամա
նակակից Գերմանիայամ իր հրհխտնհր|մւ տգնւ|ական դաստիարսյ- 
կ՚սօյան ասդ. մհր «րարձրագայն» 1|Ա|րոցնհրր րՈ|Որր միասին նա- 
յոտտհսված հն ամհնահրկիմատո մինակության համար, ասացիչնե- 
րա|, ա սսմնակտն ս||աննհրա|, ուսամնակտն նս|տտտկնհրա|: 1.՝վ տ- 
•Ի՚նար տիրա մ I; տնվտյհ| մի շտաս|ա]ականաթյան, ասհս ինչ-որ 
բան բաց թոդն(|հ||ա |ինի, եթե երիտասարդ մարդր 23 տտրհկտնամ 
՚ I * ՚ յ 11ւ ււ «|]|սւարսււաւ» չհ, 1|հս1ւս' ինչ կոչում անհււ « գ | ] 1111111 ո ր հար
սին» սրաւոավււտն չգիտի:- Ա*արդա րարձրագայն ահսակր, ձեր 
րտդավաթյամբ, «կոչամնհր» չի սիրամ, հհնց այն պատմսաով, ո- 
|ավնհա1ւ իրհն կոչ ւ| ած է գիաակցաւք... ՞Կա ժամանակ անի, նա չի 
.՛աս,արս մ, նա տմհնհին չի մտածում «պատրաստ» դաոնսդա մա- 
օին,- հրհսան տտրհկտնամ մարդ, բարձրագույն մշակույթի իմաս- 
<տս|, սկսնակ հ, մանուկ:- (Ուր յհւիրր|ած գիմն ագիան հրր, մհր ծան- 
րաբհոնված, բթացած գիմնագիական ուսուցիչները |սա յտ ասակաթ-
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յան են. այղ վիճակր պաշտպանեքա համար, ինչպես վերջերս Հայ- 
ղեքբերգի պրոֆեսորներն էին անում, |ժhpliu պ ա տ ճա ռ ն ե ր  անեն,- 
նիմնավորամներ ղրա համար գոյություն չանեն:

6.

- Տեսակիս մեջ մնսղա համար, npp հաստ ատ ող տեսակ է, Ij 
սաստկության ու քննաղատաթյան հետ գործ ահի սոսկ անաղղա- 
կ|արհհ, միայն ակամա, ես իսկույն երեք խնղիր եմ ղնամ, հանուն 
որոնց անհրաժեշտ են ղաստիարակներ: Հարկավոր է սա|որե| նա- 
]ե|, հարկավոր է սու|որե| մտ ածեի հարկաւ|որ է սովորեք խոսե| և 
գրեի երերի Ասրստակն է| inqGէիսկանական մշակույթն է:- Նայե|  

umjnflhf. աչքն րնւոե|ացնե| անղորրին, համբերությանը, ղեպի-իրեն- 
մոտենսւ|-տսւ|ւսն. ղատողաթյանր նետաձգեք, աս|որե| մասնաւ|որ 

ղես|րին մոտենւս| ե այն լւնt)qpl|h| pignp կողմերից: Ահա ոգեղե
նության աոաջին նա|սաւ|արմանրր. որեէ qfiq|inի անմիջապես չր- 
հակագղե|, այք արգեքակող, կողպող բնագղներր ձեոք phph|: Ն ա 
յեք ասյորեյր, ինչպես ես եմ ղա հասկանում, գրեթե այն է, ինչ 

ոչւ|փ|իսուիայական }սոսե|ւսձ1ւով կոչվում է աժեւյ կամք, էականն 
այստեղ հենց «չկամենւպն» է, ւյճիոր նետաձգեք կարողանա|ր:  
Ողջ անհոգեորաթյանր, ողջ ստորությանը հիմնւ|ած է որեէ գրգիռի 
ղիմաղըության ցայց տա|ու անկարողության ւ|րա-պետք է հակ՚սգ- 
ղե|, յուրաքանչյուր ագղակի հետևից գնում են: Շատ ղեպքերում 
այսս||աի «ս|ետք է»-ն արղեն հիվանւյ ագինաթյան է, անկամ, 
սսրսււման ախտանիշ,- գրեթե այն ամենր, ինչ ոչւիի||աոփայական 
տգիտությանր «արատ» սւնփսմր է բնորոշում, սոսկ չհսւկավղհ|ա 
այղ րնաիւոսական անկարողությանն է:- Տեսնե|-սու|որե|ու գործնա
կան կիրառությանը. որւղես րնղհանրւաղեո սովորող' ղաոնամ ես 
ղանղաղ, չվստահող, ղիմաղրող: Ամեն աեսակի անծանոթ, նոր րան 
թողնում ես ամենից առաջ թշնամական հանգտոաթյամբ մոտենաք 
p եգ,- ձեորղ հետ ես բաշում նրանից! Բւղոր ղոներա| բաց |ինե|լւ, 
Ո|in ւ|արի-ւ|րա-ւղա?\կե|ր յուրաքանչյուր փոքր ւիաստի առջև, ամեն 
Ժամանակ արիշների ա արիշ բանի մեջ մտնե|Ո1, ներխաԺե|Ո1 
պտտրաոտակամաթյունը, կարճ' հռչակավոր Ժամանակակից «օբ- 
ւեկւոիւ(ությունր» ւ(ատ մաշուկ է, par excellence անագնվական է:

7.

Ատածև| սա|որե|. մեր »|Ա|րոցներամ այւյ մասին այ|ես ոչ մի 
պատկերացում չանեն: Նույնիսկ համա|սարաններամ, նայնիսկ վփ- 
|իսաիայության իսկական գիտնտկանների միջև տրամաբանությանն 
իբրե տեսության, որւղես վարժության, որւղես արվեստ սկսում է 
մահանսղ: Գերմաներեն գրքեր կարղացեր. ոչ մի ամենահեոավոր 
հիշողության, ւղւ մտածողության համար ինչ-որ տեիւնիկա, ուսում
նական ս||ան, աո վարպետության կամբ է հարկավոր,- որ մտածո- 
ղաթյանր պահանջում է սովորեի ինչպես որ պարե|ն է սովորեք 
պահանջում, որպես պարի մի տեսակ... Գերմանացիներից ղեո փոր
ձով ո՜ւ| գիտի այն նքղվւն սաքաաոներր, որոնք թեթև ոտքե՜րն են
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մարի ո|ո|սոում pn|np iHpuGGhpp համակամ:- lT։nun|np ompdin^ 1ւ|։ 
կւպմդսսցած uiGGunGnipjniGp, puGh||ui կոպիտ Shnpp' սա այն աս- 
սփԱան qhpibuGmlpuG է, up uipmiuiiuifuiuiGniif ^GtifiuiGfiiiiii|hи գեր
մանական հաթյան Ghm hG |iiuinGrm!: Գերմանացին nuances-ի համար 
մատներ տանի... Թեկուզ միայն mjG, up գերմանացիք ր|իմացե| hG 
իրենց i|i|«(|iiini|iuiGhp|iG, ամենից սւոաջ այն ամենiulp։։qjil| գաղա
փարական խե»)անւ|ամին, np ե՜րրեէ գոյության է ունեցեր մեծն 
Viinfiin|iG, ամենհին Է| փոքր պատկերացում ի̂ սաւ||ա գերմանական 

GuiquiGp|i մասին:- Չի կարե|ի ազնվական դաստիարակությունից 
ցհւ|չե| հենց պսւրե|բ' ցանկացած ձեա|, runphpni|, հասկացություն
ներով, puin 1*рш| upuplgm կարողությանը. կարիք կա՞ աւ|հ|ացնհմ, 
np ղա պետք է կարու|անալ անե| Giuli գրչով,- որ Пшр1рш(пр է 
q р Լ I սովորեր- Բայց այս կետում հս գերմանական ընթերցողի հա
մար |p|u| սւոհէ|ծւիսծ կդաոնայի...



ՄԻ ԱՆԺ-Ս.ՄԱՆԱԿ911ՑԻ ԱՍՊՍ.ՏԱԿՈԻԹ9ՈԻՆՆԵՐԸ

1.

Իմ անհն արիններր:- Սևնևկա, կամ uiniup|։Gmp]UlG ց|ամար- 
սփկ|ւ> rhniuun, կամ i|lipunpupA|i pGmpjiuGp in impuris naturalibus 25:- 
Օի||եր, կամ qlip|ifiqliGg|i^ puipnjuj-^liijmpuifiinpp:- Գանտե, կամ 
շ1փիմն1՜ց»ամ բանասա1.ւ|ծությունն1ցւ qpnq pnpliGjiG:- Կանտ, կամ 
Cant npu|liii qunmnpulpuG խաոնւ|ածբ:- Վիկտոբ Հյոպո, կամ փւս- 
pmiG անմտության ծոփսմ:- 1.իստ, կամ քւքւ̂ յլուՕՈhp|» սահուն i|iuq- 
p|i,- կանանց հէւսմփց,- MU|pngp> (Իորժ l)luC q , կսւմ lactea ubertas2', 
qlipihuGGpMi' «qhi||։g|ilj ոմույ» կթու Ipiijp:- 1Րի |̂ե, կամ ոգեշնչումը, 
np հանում h uhppnilqi... Կար|այ|, կամ finnhuiliumpmiG՝ ripujliււ հևա 
եկած (սսշ:- Զոն IJmjniiupui 1Րխ, կամ ւ|hpiuւ|vipnr| upupqnipjmGg:- 
Les fre res de Goncourt , կամ hplpu UquipuGlqip ՀոմՒցտսի ւ՝|հմ 
upujpmpnul Օֆենբսփւյան երաժշտության:- 9.ո|ա, կամ «հաո 
հանհ|Ոէ GuiGmjpp»:-

2 .

քհենան:- Ա»սսււ|ածսփանութտւն, կամ puiGiulpuGnipjiuG փչացու
մս «ժառանգական ifht]pm|» (pptiuinnCihmpjunlp): Ապացույց' fhh- 
GiuGp, npp, հհնց սո(և|ի pGqfuuGnip կսցւզի Այո-ի կամ Ոչ-ի Է 
հանցգնամ, muifipui||i IpuGnGuuJnpmpjiuiIp փփպամ Է: Ն ա  Ipuqh- 
Ginp, opliGudi, la SCience-G ա la noblesse 29֊P միացնհթս| մի բան 
i)uipftGh|, բայց la SCience-G պատկանում h >)հմււկբաաիւտ|։հ( qui ակն
հայտ է: Ն ա  ցանկանում է, աոանց tpujqG ինչ պասս|ախն»թտւթյան, 
GnqliTip uip|uiinnl|puiininlpuGnipiniG GhpIpnpugGhp puug միևնույն 
Ժամանակ ծնկի I: qui||ui qpui հակսպքտ ասմտնբի՝ e'vangile d6S 
humbles °̂-|i um$>li, և՝ ns միայն ծնկի... Ի՞նչ oqnnn ւպշ uiqiuunu- 
մ տա թ յուն Jinn տպաց, ժամանակակիցաթյանից, ծսպցաս|ցտւթյանից 
ու i||։qqpml||« նկունությունից, hpp այ$> pG»|h|ipm| pp|unnnGjui, Ipupn- 
|իկ li նույնիսկ pnipil hu ilGinglq: fhliGuiGp, |p|n| unitiu (i|iqi||nn ni 
|։mmnni|uiG uifiuijp, |ip հնսցտւմտաթյանց qmjp։ulp|h|m մեշ Է 
գանում. Gpm հոց1յպտ։թյանն omuip չէ mtipmhpuilpuG |այնշի ժպի- 
mp,- նա, ինչպես pnpip ppdhpp, i|mniGquji|np է ցաոնում սոսկ այն 
ժամանակ, l.pp u|ipnnl h: Ոչ np Gpm հևա չի համեմաւա|ի կյանբի 
համւպւ i|inui(iquii(np մի l|l.pupn| lipl|pupuql.|iu մե$>... քՒենանի այց 
nq|iG, ոգի, npp ցցահա րում Լ, li'u մի piujum I: խէպմ, հիկանց, կամ- 
բի՚ց հիւիսնց »l)puifiu|uuj|i fnmfuip:-
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3.

Սենտ -Բյոփ- Ոչինչ (Ш|11пГп||м|шр. iiiiILGimG inqimIiiipi)lpm|iG n- 
qni qh։I |ցւ|ած upnG'mp iT|i n|uni|: fd-plmiii է չորս i||iG, GpphG|i, fih- 
iniuppppiiiuhp, iniii?]inlpii||i, ականջ ։|Пш|,- f<|мТpniiT կնիկարմատ, կա- 
Пացի p|iGiii|uGqpmpuuitp li կանացի qq iiiiiiilp iiG m ppuiip : Որպհս Pm- 
qhpuiG me'disance -^-ի (luift(inip. imi| նպատակի fimiJiup uiGimpii- 
ոհ|իորհն հարուստ միջոցնհրաի ոչ np չի կարւպ աւ|հ|ի |im| թայնլւ 
իւiiinGli| qni|p|ifi: Ոստրին piiiiiqi|GLpni|՝ tipLphiuilpuG li Օոաւտ փ  

ressentiment *̂-|iG հարսպատ. Н1. 1лЬ ш рш р՝ nnitiiiGin|iI|-puiGq|i ւպջ 
romantisme-|։ Ghppn խոնչան m t|phd|i I. տԼնչամ քհասսաի pGiuqqp: 
Հ1պաւիո|սական, puug i|ui|u|i շնորհիկ qLn it|i l|hpu| զսպփպ: U»- 
ւսսնց uiquim nipjuiG itiiG uniLG|i fiuiC*ifhii|f ինչ աժ ահի (հասարակա- 
IpuG կարծիր, iul|tnt)l<ifjuu, upii|unn, նույնիսկ Պոր-Ռ*ոյա|): Կւստա- 
i]ած iluipqm  li իրերի մեջ iTI.<')|i ցեմ, այն ամենի, ինչր հավատում 
h |iphG: P'աւ|ականաչափ րանաաոեւ|ծ m կիսակին' մեծր qhnliu  np- 
ii|hи իշխանության qqui|ni համար. uiGpGqfiiuin qui|uipi|nq, ինչպես 
այն հոչակաւխր (ili|ifi, puiGq|i իրեն iuGpGi|fiiuin u^pupij։ոծ է qqnnf: 
f)pu|hu րննսպատ' uinuiGg |iGqqplpiiuG( անհենարան li անողնաշար, 
qniGuiquiG puiGhp|i fiuntuip' կոսոոպո|իտական libertin-ի |hqi[m|, սա
կայն աո անց libertinage-^-ի նույնիսկ խոստոփսնման արիության: Որ- 
IIIhu iipiiiniTinpiiif*v utiuiiGg ւիի|իււա|ւաւության, uinuiGg ւիի|իասիայա- 
IpuG հայացրի իշխանության,- այղ full) պատնաոայ pnpip q||uiu- 
i|np piuGLpimi i|unnmi|np|i խնղիրր մերժող, «օրյեկտիփււթյանր» np- 
111 It 11 ղիմակ ղեմր րոնած: Ն ա  աղ կերպ I: ւ|Լրարերւ|ամ рщпр այն 
րաներին, nip Gpp|iG, սրած (»m̂ uit|f* I: ղԼրսպայն աստիճանը. այղ- 
ml.i) Gin |ipnp արիության ni(i|i |i[i հանղեպ, րաւիսկանություն է 
ստանամ |ipliO|igt- այղտեղ Gin կարպետ Ւ.:- (կուշ կողմերա| Բող|ե- 
p)i Gui|uuiali:-

4 .

Ն մ ա ն ութ յա ն  Հիսուսի  -^-G պատկանում այն գրքերին, npnGp 
ես lumuGg pG 111 ի I n i пи 11 и iG qqi|mG|)|i aLnpu   ̂li ij կերցնում. G[iiuG|ig 
Հւսւ|ԼրԺ-Կանացա parfum-|i fii h i I l. qni||iiit np|i Пит'шр արղեն ‘J.puiG- 
w|mif]|i U||iiii|i | |iG Լս-կտմ i| uiqG Ւ< p i a 111111 (i ... Il.ni unqipp u)ipn if in u|)G 
I ч 11111.1 n l 1111 f i 1111111) 1 ո՜ 11 all ունի, np նույնիսկ էիար|պահինԼրի liL- 
inm'q.ppmpjMiGp կշարժի;- l՝Ga ասում LG, np այն խ ե|ոբա գա յն  
ti|iqi||ni>p՝ O. Կոնւոր, ni| |ip .՛խաւնււիացինLp|iG զա րտ ուղիոկ niqiu ii 
Ip -Mini iniiiCi Լ I, ւպԼշնչւ|ե| L սույն qppui|; l»'u ղրան հսււ|ատամ Ini' 
« np inj i  IjpnG p»...

5 .

Զ . 1:|իոթ:- Նրանք uiq 11 м li и I q p ւ 1111 LG քրիստոնեական I Լսած nig 
L կ՚ործամ LG, pL in ո ini| Լլ Ini ii|l.inp L ս|ինղ պահեն p[i|unnnG Lui- 
■ p'lG piupniiulpiiGnipiniGp. mu ան q| իա կան liliiMlini|iiilpiiGnipiniG է, 
GLGp qpiu fiimiui|i MqLuip I. GLi|iiiGuiGp a la Բ||սւթ pui|miiu-hql.p|ig: 
ILGq||niiini il h i  и и  11 լ in^> in լ> ш П  h i  |-> (ո IG }if) jnipuipiuG'jnip չ ն ^ ի ն  uiqui-
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տագրման համար հարկափւր է ստրսափագրյա l|hpupn| պատիւի) 
կրկին ։ I !i I n ։ ։ 11 m П q П h | որպես բարոյականության itii| h ti uiO ?]: ԱյՕաեւյ 
i)in u in iquiG p  h, npp i|(iuipnni են:- iri.rj' սպոցս համար, րանն uij| 
l|1.pit| է: It pp (Uinp hu րաշրսմ րրիստոնեսւկան հաւիստից, ցրտնա)
111111 phq համար шпр hp|ii) uniili|ig բաշում ես րրիստոնեսւկան բա
րոյականության իրաւյունթը: ll.jg |Mii|iiiiиН|11|Г|ill(JiniGn }ifiբնին Piiiiu- 
1|шГ« in I |i չէ' rmiplpm|np l; այս l|liinp, |i հհ(ւ'ու l|ii անգ|իացի հաստա- 
qIու|iiCiՒւ)փ, անրնցհատ մատնանշեի Քրիսստնեությանր համակարգ 
h, իրերի համապատասխան՜ t.gi| ած li ամբոցջական հայեցակետ: 
li'pli նրանից ջւպպ n iմ-հանhim Ւ«ii q||unii|np գացափարլւ' Աստծո 
հանւլեպ հափստր, unipii գրտնսկ piupi|inu l<u (iiuli ամբոցջր. ճեորց  
Ull I ll U ll|tillip Ull|lll(i Ոչինչ չի iHinni: -P.|l|llimn(iliIUpj»uGp 1 |Ulfl |u III t) }m I it 
է, np մարցp չգիտի, չի կարոց իմանայ' ինչն h |ip համար բսւյփ li 
ինչը' չայւ. նա հափաոում է Աստծուն, ոյւն է| միայն գիտի nilq: 
Քրիստոնեական ’ բարոյականությունը հրաման h. Прш ականցն 
անցրանցամնային է. այն ամենայն ցննաւյաւոոփյունից, րննսպա- 
innipjuiG ամենայն իրափսնրից անցին է:, այն մշմայփտ է |ո!| այն 
ցեպրում, եթե Ատաիսծ է (ւշմսւրտոփյւոն ր,- այն կանգնում ա լւնկ- 
նամ Է Աստծո հանցեպ նաւ|աաի հետ մեկտեւի- frph փաստորեն 
անգյիացիներր հաւ|աւոում է«ն, ph 1.|ն1ւ|ա| իրենցից, «ներըմրոնոցսւ- 
կանորեն», գիտեն' ինչն է բարի 1ւ չար, եթե ն|1անր քւհա1ւարա|1 են֊ 
puii])inni են, թե րրիսւոոնեոփյունր ոյայեււ րարոյականոփյան երսշ- 
I» I ի p իրենց in i| lin հսւրկւսփւր չ Լ, ապա ւյա նենց արժեքների մաւփն 
ր|փաոոնեա1|սւն ւյ umingnipjiufid ե|փ տիրապետության լոկ հետ ե- 
կանբն I: ե այրյ տիրապետության ա մի ե խորության արտահայ
տության. այնպես որ անգ|իական բարոյականության սւկանրն I:, որ 
մոոացւ(ե| է, այնպես որ գոյության նրա իրափսնրի շատ պայմա- 
նական կայմն է, որ այիտ չի գգացվամ: Անգ|իացու համար բարո
յական ուр յանր i)hn իւն 1)իր չէ...

6.

Ժ՜որԺ Hi uGП է»ս կսւ)ււ)սւցել եմ աոաջին lettres Ժ՛ԱՌ 
VOyageur ^ -ր . ինչպես այն ամենյւ, ինչ Գոոտոյից է ծսւգոսԼ—կեցծ, 
սարրայի, փրած, չափագւււնցփսծ: է/ս այւլ իւայտարւյետ պասսւա- 
ոային ոնր չեմ տանում, միշտ այնս|եււ, |ւնչպես իւաժամաժային հա- 
ւիսկնությանն ագն|ս| զգացմանրների ПսւնւլI.ii): Վատթարացայնն, 
իհարկե, կանացի կստրասսիպականոփյունն է աոնականաթյաննե- 
րա|, անկիրթ գյաւլայական ո(ւերու|:- Ի7ւ՚չ ասոր պետք է եւյած ) ին ի 
նա այց ամենա| հանցերս, այց անտանե|ի արւ|ետոագհտուհին: Ն ա  
իրեն Ժամացույցի ս)ես |արե| է- ա գրեի.. Սաոր, ինչս)ես Հյուգոն, 
|ւնչս|ես Ր-սցգակլւ, ինչս|եււ բոթցւ ոոմանաի1|ներյւ, հենց որ հորինու՜մ 
հին: հւ| ի7ւ՚չ ին))նւա|տոահա|)ւամր I; նա, {ատ երեւոյթին, այց պա- 
հին կու)))|ւն թեր րնկե|, այց րեր)մնաւ|ո|ւ գ|ււււկու(լւ, ամ մեջ ւ|ատ 
իմաստա| ինչ-np գերմանական րան կա, հենց իր՝ Ռուսացի հան
գույն, իր կարպետի, 1ւ ա|, համեն այն ւ)1արւ, հնարափւր էր միայն 
•՛իրանսիական (աւշակի անկման պայմաննI*յ)111 մ:- ('այց Ռենանր մե
ծարում էր ն|ւան...
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r-ujpnjiijl{UjGnipjiiiG finqbpujGGLp|i fiiuJiup:- Qqpuit)i(h7  iinih- 
l|iuiui]|։fi niiqh|MufimpjuiiIp: I'lM՛։՜՛!? м1”»>Ь|П1 fiuiiluip: 'Viu
l|hi)d ou|in|)l|iii t  uiniii^ ph|niii!, m
pnGuiqpnii|)l| il|t ршП: U>u|pmil|) npu|liii iiiii|pniii|i Ifuiilbgniil' 
innuiQi|)i; Q|i l|ujpb||i uni|pnn?|i ирпП)|Г| fiuiuiigpi) qgb| uhi|milpnfi шП- 

inipuinuifiNjmp Птридр mjiqtfuni «мир Hiuiuigp» t qimifinnl; 
P-duiblifi finqlipiiiGp pfiuiqtimpuip qqm^MiiGmil h fiuiih|' fiuifirjiG Guiih- 
|m. GnijG piiiGp lpii|ih||i t Miuh| pGni(')|iG Glpiqi^li iIuiti|iG: \«m hpphp 
«риш pGop|)Giiil||)» n|։ ш ;»||Пшппм1,- Gui |ip pGi։iqn*|iG, |ip camera 
ObSCUra-|)G 1՜ pnqGimt «qhu|p|i», «pGmpjuiG», «uiu|pi|uid|i>> i!uii]niitG 
m uipuminuijinmilp... ITlniqG pGqfiiuGmpG t Gpui q|iuiuil|gnippnG 
pun|miGgniiI, fibmlimppiiGp, uipipmGpp. Gin n|i (iiiiGui^niif uiniiiG(\|iG 
i|hn|p|ig iiiui IpiiiIiiijiiilpiiG i|lipu^uipl|h|p> hfis lpMnuigi(|), hph iiij| 
l|hpu| i[uipi|liii: Op|iGiiil|, bph i|Miip|u(juiG romanciers Дlim| ilhd m i)mpp 
qpiiiip|hii imibl|niiuq|iG nnqhpiuGmppmt[>; *l«piuGp uiiihn qiiipiiiGiu- 
Ipiijniil hG lipuilpiiGmpjniGp, GpuuGp uiiFhG |)p|)lpiiG il[i pmn ihpo 
qnii|h;>iM hG fihinGhpp inniG phpmiF,.. P-uiig iF|mnG iiihiihp, ph qpuiG|ig 
|i i|hp£n |iG՝ t qmpii qiii|)ni,- p5 hp|i iF|i piiiqiFmpiniG, |uii(uiqnijG 
i)liii|pmil' |ii(iuiGlpii|i, pn|ti|i i)liU|phpmiF՝ |ipiiip i||uu |gi{uid, uiGGiiiG- 
q|iiiin, (iq(ii|uiG qnijGlipni} i(|i puiG: U.irpiilii| imFhGun(ium|iG niiiiiGiml 
hG 4 >nGlpiipGhpp. GpuiGp hphp Giti|iiuii|iiiiinipimG shG Ipiiqilmil, n- 
pnGp iii^pp, finqbpmGh niNpp upiipquni|hii sijfipitnjnphG;- P՝Gnipim- 
Gp, qlii|iiipi|liiiuiiiphG qGiiinimmii5 , |.>Gim( i(ni|h| sL; IhjG NUii|uiiquiG- 
giMiI t, lUjG iiii|iiii|uiqimF t, uiiG puig inhi)hp t pnqGniil; PGnipjniGp 

t: «Qiiiii pGop|iGuil||i>> i|uquhiiGpG՝|iG<\ i|uim G2U1G t pp- 
uijG iIuiinGhiil h hGpiupipuiI, pm|nippnG, (iinlpmmuqpuiupii2- 

inmpjniG,- petitS faitS-|i uinpli ШИ) i|m2ni-ith2-iipiiMl|h|p iuiInqfuil|UiG 
ui|n|hiiinuiqhm|iG i(inih| Nt: ShiiGh| iiijG, |iĜ  1|Ш՝ iiiu nip|)2 (nhmiil||i 
itinphp|) b i(hpiuph|iniil, fimlfiuujpuihuuiujIiujG iFmphp|iG, i|miiim|i 
iFinpi|lpuGg; ' Îhuip b |iiIuiGui|, ph qm ni| hn...

8.

U>pi|buimijqbuiGhpti finqbpmGnipjuiG 2nipf:- npu|huq|i iiip- 
i|hiiirt qnjnipjniG niGhGiii, npii|hiiq|i |iĜ -np qhipiiq|uniulpiiG 
(jiiiGp Ml nuqhgrml ||>G|i, pGui|itmjiiilpiiG ii|i Giu|uimipnpIiuG b uiG- 
Gpiiidh2iM՝ uippbgmilp; Ibpphgimlp ii|hmp b Giii|ii ru|2 iFhphGuq)i 
qpqnh||impjMiGp pui|)ApiiigG|i, iF|։Gs piiiGG uipi(hum|)G ՝|i niuiiGh; 
l^pphgiJinG pn|iip inhiiiiil|Ghpp, |iG;>pinG b| unnpphp uptipFiuGuii|np- 
ijinb, i|pm im)G iiiGhG. imIhG|ig lumiif iihmiilpiiG qpqmluiG uipphgm- 
iFp iiipphgiFuiG uqi| fiGiiiqniiG m iiiiFliGiiiGui|iiGuilpuG &hp; *ImIiiiGiii- 
'<|hii miG uippligmiFp, npp pnpip lUift inhGNiiiGpGhp|i, p?։|np nidhij 
qpq|)iiGhp|) fiiiWiliiiiGp b. iiniGiii|iiiIpinppiiG, iIpgmpptiG, 2nGipu||ig piii- 
''•lipui|iiiiii||i, niiiqpiiiGiiil||i, pnpip 6mj|iiiifihi| fimqtiiilGh|i|i inpphgmdp.
>1 iiulniGmp iiiiG iiipphgmdp.՛ Ipip înG limit iiipphgimlp. ripn2 oqhph- 
iimpm|4uGnilpn(i im|i|hgiiippiiGGlip|i iiipphgiii lip, op|iGiiil|' qmpGiiiG 
nipphgiiiiip. IpiiiF piipimtli^ngGlip|i iiiqi)hgiiipiiiiG. i|lippitiiqhu' lpiiilp|i
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iiipphpt)iilp, ftiiifiimipliiifi U uififtmpb iii|iphgnnlp:- U»pphg։Ii։ifi
illi^ 1:ս։1|սւք|քւ nid|i 1|М1тш1|(ТшП Ij |)impniiG qquigm]inpjniGn է: liqn  
qquigni|ni|.>jmn|)g hCp illifip |iphp|։fi imii||ui, uhfip GpuiGg ստիպում  
LGp i|lipgGli| ifhquiGJjg, GpiiiGg pnGMinmuimu GGp,- uiju hplim jpp Ipi- 
;*пм1 liG ի^1յսյ|ականացում: lK][winli»| iiiquiim|l»Gp il|i Guiluuiujui^uip- 
iIniGp|»g. |iqlim|iiilpiiGiiiriniG|i, |>Ĝ ։i|lii։ ijni|iipiiipmp մսաւծում hG, 
i|uipp|i, IpiqnGiiilpn nniGmitm| Ipntl filimiignnlm| Ipuumipifiinl: 
*l.(iimpn;>p տւ|հ|ի ^ուտ q|]iiiin|Mp qMip)i աՕր)Ււ||ւ աոա քմցումն է, 
unGii|liu np ilmmGhpG unqdim l iiiGGliiniiiGmd GG:

9.

IK(i) i|))G(iil|imI iiiiHiG ))Ĝ  rmipmmiKiGmil hu pn iihi)milpiiG |)imp> 
jmG)ig. |iGn iiiGiiGnnT liu, |iGn IpmlliGinil liii, inliiiGmil hii uiphmpb, 
|ւոոսւցւ|տ ,̂ ու()1ւ1), qnpnipninip 5 iuGpiiipbnG: Up) i||iGuil||i iliiipt)p 
l|)ipuptipiiiGim)m|iimiI 1: hplipp, iI|iGnIi GpiiiGp iuGt)puir|uipriGhG Gpiii 
fiqnpm|.\iniGp,- iI|iGnIi np GpiiiGp i]uinGiiiG Gpiii Ipiimuiph|nip]iuiG ո 1ւֆ- 
{lipiiGIipp; himmiippii||) i|li)miMi|iu шп) iqujRmG^p-uipi|hmnG էէ 
4 iniiG)uil| uiiG uiithGp, I’Ĝ p Gin' շԼ, finilpuniiili i)|iuiG, G|iui հւււոտյւ 
qninGniG 1: |ipitG|ig П т^ ш ф .. inpi|liiiinnin ilmpqp է|սւյհ|ում է jipl.G 
npu|hn lpinnuipli|nipimG:- hnipli||i 1: nnilpni)|ip il|i i(|iGinl| upiimlih- 
pnioGhi, pGmqi||i tIuiuGniniirf)inil| ii|i nnilpiiqlii)nipi|liiimuil|UiGmpini<i.* 
qmmppiiG il|i inliinnl|, npG ипП|П |iGs iiii]pnnniiigGlip, pp)il|tnQGhp, pn- 
pni|mnnn|np qiiipAGIip: l;i| fipnp, npinnunipiniGp fimpmuin է uijqu||i- 
n|i riiiilpn-inpin|uiinGlipni|, l|iniGp|i iiijqii||iii|) i|in|niiGhpm|, GpuiGp 
niGnpiiKJhpinnipnip mn|inp(ni6 liG ]>рЬрр pi>*;;li| >]Gn||i jiphGg, qpiiiGp 
ծ̂ 1Ա1հ|, qpiiiGp iui(b||i կտիտ i|iiipnGli|: I îi|n||ui)iG է, op|)Guil|, jiiilpu- 
IpiiG pp)unnnGpii]i|i i)liU|pp, op|iGnil|, 'Mnmlpii||iGp. pp)iinnnGpii, np 
if|midiuthnGiiil| uipi|hinniiiqhiui ||iGhp, ^ի հանւ)իպում... Պհւոց շէ 
ifniGIpuiTinnipjiiiG inGh| li |iGa nininpl|l<| Ռ*ուֆաւհ|ու| Ipml mumG|iG- 
Glipnpq П<>мФ Пп|П|Ппр||рт1рп(| pp|niinnGiuiGhpni|. Գսւֆոււհ-
IP Lkpi է|ւ niiinid, Ո4ոֆույ1ւ|(ւ Uqn անում l.p, niiinliuipuqr Ռ*սւֆսւ]ւ1ւ~
IP ppliiimnGiUi

10.

h?iN h G,'»mGmI|nid |id ljinp?|ig qhr|uiq|nnnipiuiG մհջ մացւիււծ ա- 
պո||ոնյան 1| ր)ի>^նիսյւս  ̂ niiilpui|pnipiniG-nninl|uignippiiGp, hpl|niiiG 
Լ| հւտւ1|ուցւ|ուծ npii|liu inpplignniG uilinnil|Ghp> 1).ii|nnnGnuG inpph- 
gniifp Gni|ii li ուոտջ uiNpG I: q[iqni(ni^ iipidinid,, uiiGn|hu np i|hpf|iGu 
inl<ii|i|p|i (]npnipimG Լ innuiGmu: 4 >1рпр||՝р, ptnGi)uil|iiiqn]idp, i||m|hp- 
qniG par excellence inhn|i|pminliwGlip liG; 4 |)nG|niiuiG i||iGuiIpml, pGi|fiui- 
Ipiinmlip, qpqni|ni6 ni mdlii|nigi|mft է qpq|mGhp|i pGiifmiGnip ПпмПи- 
Ipiipqp. miGn|liii np iiiiG iT)iniGqiiid|ig upnpuinid է uipinuiriuipndiiiG |ip 
рп|пр Alihpp li iI|inidniiTmGinl| innui^ 1. ւհ|ում Gbpl|iiijiugGh|ni, pGqo- 
p|iGiiil|lqni, iiiqiiil|h|iu|diiiG, ւ|ւոխուկ1ւ|ւս|ւքսմւ' nidp, uiifliG inhuuil||i i)|i- 
dmpiiipd li i)l<pinmiiGiiipiniG: l.'inlpnGp liGind I. l|lipu|UipuiGuM|in|miip- 
iniG plipIm ipiniGp, ^limlpnqi))i|ni mGlpiipm|nipiniGp (- GiIniG npin
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քւ|ոււոՒւ|փ1|հհ{փ, ирмГ;|) fini]ifiii|lin ցւււհ1|ւււրւււծ տ1|Ոտ|ւ1|ու| ւէւոհոււ1 h(i 
ցսւնկացսւծ >)հ|փ 'Но՝): Դփոհիտւոհ ւ1տ|ււ)ու հււււ1ւււ|ւ iiifinriiiip I; npliL 
r.lip f̂i^nnJ ^nuMilpiifimip, П т 'М* Пс։*'̂ ՛ .4 ' pmiHmil,
П т m|ipmii|hinmii I; fimiilpiinm] 1ւ Ipjmfiiit) рПтг||)|| pmpripmqmin him- 
т)|ПтП|)П, ||Пм1|1|Ц up nmi|npi|li|iii mpi|liimi|i pmpripmqmif; miim|i(im- 
П||П է m|ipmii; 'imi |(тПпи1 I. ւ1ւււշ1|ի mml|, ртП 1рппт4

qpq|)n|i iMip, П т тПрП|)Птт l|lipiipiipmnim|m|iii|mit 1.;- I;pmi),'>mmp- 
рпПр, )in̂ Mi|hii (11|Пр liHp iiijH iiijiiop nmiilpiinmil, nmnniql.ii qpqlmHh- 
p|i рП|)ПтПтр qpqnmil m iipiipiqniit Ւ, pmip, тр)тПтП||1|рЛ, qpq|m- 
ni«p|i mpmmfim.imiimn .'*mm mi|li||i ||milpmimip i!|i m;|iimpfi|i |ո1| 
iinmgnpqp, q|mn|mimn Гфитр|тПи|1риПтр.1тП mm1| residuum՛^' 
npn|hiiq|i lipmil.^mmpminp Г|Птрип|||р ||>П|| npii|liii |1тпПт||мр mp- 
illimn, qqmjpii|mpmifiniip|) il|i р т П т 1ри|<>)тП, Пт|и li mmiif и1риПт- 
|||П qqmnni]mp)mnni)pp mn|iii|hp|in mnqnp^mpjmn itmmni|li| (qiiHh 
(impmphpmlpiinnpin. pmnq|i ql«n 11пП(|П n|ipi( npn;՝ mmii|i(imnm| i||i- 
i!mi! Է iFtip |11риПП1|р||П). iii|nu|hii np ilmpiiH mj|liii miH miTlinp, |)П՝ 
qqnni h, tmipiiin |!т|т'Пт11|Ь|| n|i pnqnp|innilpiii( li niiplpinnifinmil; 
9П||1}т6 1|ртП՝ սա I: ртП 1)|тП|и1]|тП finpilmi i||ifiml|p, fiimiliniiijn 
qliiipi Пт|ит|||)Пт1|р. l•pmdշmnlppllПp qpm nmnqmt| ДПир pbpi|ui6 
ilmtinmi|npmi{n (Spezifikation) I. |i |(Пти |iphn ilmn|il| li fimpm<|min Ipii- 
pni)mpjninniip|i;

11.

П ЬртптП р, il|nlmip, u|uipn?|p, hpmr)|i;>inp, pHiiiplqiqnin lipliHg 
рПтрг)ПЬрт| tmlpiiHtiplin ilmii liH li jiplinplig Пт.|П ртПП lifi filiplpii- 
jiiignmiF, pmjg (11)1ււրխ1ււււհ iluiiinmq|immgi|li| m рт(1тП||1>| ПП |ipm- 
|i|ig' (imiifih|m| nmifi|ml| հսյկւււււությւււՈ; И.|1ЬПтЬр1рпрр p(imp)i|iqmn 
է iipmd;՝m|i fihin i(|migmft iIHuiglii, i|lipmiimnp' npii|mi||i filiui; diup- 
տարապԼտր 1|!тП|т)тП, 11тр|||иП][тП i||i(iml| L niiplpiijmg-
Пии), miiimtii| lpiiitp|i ո1ւծ т 1рпП I;, Ipmip, npp ihiifilip I: ,'>mp<)mii, 

Ipmlpji mpplifpmip, прП mpi|liimi|i I. Aqmmil; ^qnpmqmjn ilmp- 
г|||1{ ii|i;>m пр||'>Пч||| l.fj (iiiipinmpimi|limnlipliH. (impitimpmii|hmp iF|ipm 
ti>|li| I. |ip|imi(iinpimn niippH îImn filippn; r(mpmmpmii|limmlpiin Ipii* 
ии||Г||| itlip ii|l.iMp I. inliiiiiinii||imi|npi||i fiiipiifiinm|timnp, )|(li|mp|i(i|i 

i|l,ii| riiiiripnifiinl|p, iiin |ւ;>|սтП mի>мпП Ipmlpp. (ւiiipinmpiim|limMip- 
.indifi |!p|itm(impi'iin ii|lipnin|umimpim(i mliiiml| I. Alibp|i lilipp
FiimWiqm), nmdi|ml| pmpiptifipmi, iilip|i iiiml| fipiiiitmimi: |<՚>|ււտ(;ու|րէ- 
)nifi ii i|т и т Г и м Iiii(i <|rpii(piiii(i iiipminlimpm|m iI I. Прт |<П;-р
Աևծ ո(ւի I. iiWimi|>mifi p, прП nii|lm lտlpll(lllHl) î 1ւ|ւի
1|1ււլւ|ւլւ , М |Г ;| |, M ||| | |ւււ^ւ,՜<11111 I. ' | m p  "P I*  >| d  <| n ip n i  | > M il l !  |' է

M | M im i i i i i | iM id d i 1.|ւ ւււու||ււ|, i ip f i  | ip  .՜՚ւււի^՚ր ir -  ւ1ի l | lp m | i  ; ՚ի  q q m i i ,  мрП  

'ւ՚)'||>ւււււ I M iM M if if i in i f i  |> iii(i|) ( ) |м п1м1|1)М11) I M i( i, u p  | ip  i j l i i i  i i i i n i i p i p i i  | .i- 

iM p ; ( ; i ,p  I p i i f i ,  M pn ի p  l i l i y  t n u i ( i i | | m m p  ( | т П м м 1, ( im lp im m M || iiM i ip ii ,~ > m , 

o p t, / ;p f; l ,p |<  m I,^ <>pl,(;p m ( i iu  ( i l i  ||П^П I | ip  i l i i i n | i n  | т т м и !  r ip n | l i i i

l i l .O  M(i -
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12.

till կաբւլացի Թ ոմ ա ս Կաբ|սւյ|ի IguiGpp, |}П»|t|fill q|unh||ip|t m 
l|unTp|i tujq qini|հշսւսւ|սuit|p, q|uiti|liii|iu|il| ւ|իսակ|ւ uijn fihpnuui-pui- 
pniuilpuG մհկհաբանությահբ:- huip|»iM|՝ nidhq puinhp|i m կհցւիսծթ- 
(I lip}) imp, կաբիթից finl.mnp, ամ մշտապես qpqnnitf t  mcll*t| fiui- 
փււսփ aqm m ilp և qpiu uiGIpiipnqnipiiuG qqiugniifp (- 111 jinnhij հա 

սփս(սւ1|սւՈ ււոմահտի1| I.): fil'd  l.q (iuii|iuin|t nqinnnfp nidhq հաւ|ասփ 
ապացույց չԼ, un(h||i pulin' П т 1р и п т 1|р: 1;թ ե u i jC n iG k G n iil Lu  ui- 
upu pliq թՒգաւքաււիււտութւահ fipiupiii|ի մի շբհւ|ություհ Ipupnq hii 
pm q mui|. qpui fiunhiip բաւ|ա1|ահսւշսււ|ւ ։|mnuifi, p u h (uiI|uiGui4m iu|i 
unlmp, բավականաչափ կապված Ini: Կսւ|ւ|ւտ|հ |ip սհջ իհչ-np piuG 
է խրսցնամ nidhq П11111unn|i duipqlpuGg (iuiGqhii| |»p uil|Gи։ЛuiGpfi 
fortissimo-rnl li upulpini p|iN պւպպամիտհհբի fiiuGt)(*ii| |ip մպհգհաթ- 
juidp. Gui un)iTnil||i կա բիբ niG|i: Ս*շտակահ Ijppnm ա նա զնվութ
յունն |ip nuiGi|lni|4 Gpui proprium 3 -̂G L, i|pmGm| է հա quiuGiuif ա 
lift ու il Ghmuippp|»p:- Իհւպւկհ, lKGq||uiiuuif GpuiGnij Ոի mG m iT եհ HliGg 

ազնվության քսսմւպւ... Դհ, qui անգ||աւվւպփ L. li նկատի ունհնսւ|ով, 
np iuGq||mig|iGhpp կսւսսպւյւպ cant-ի dnqni|uipq հհ, նույնիսկ uipqui- 
puig|i է li ոչ միայն GunilpnGտ|ի: Hum էության ։ iuip|uii|p անգ|իա- 
IpuG uiph|nun h, npG |ip պատիւի) փնսւբամ L qui չ|ինելու մհջ:

13.

Էմ և րսոն :- Շատ ini(Ւ«|ի |iiiiiiiii|npiui|, qhu-qhG pGljGnq, puiqiliu- 
կւպմանի, քպկված, piuG Կւպւ|սւյթւ, հախ li ստսւջ un|h||i հբջահիկ... 
1ПЛ|р, npp pGuiqquipuip սնվում L միայն milppmi|iunni{, npG uiGduip- 

ս1«|ուհ |iphp|i մհջ Л 1<np չի տափս: 1 iinpitni|ի համեմատությամբ' (։Աւ
շակի uijp:֊ huqquijip, up հբսւհ շաւո tp  սիբում, չնայած qpuiG է" 
մեբւտնի մասին iiiuli| Լ՝ «հա մեզ ркм|nilpiiGաշ>ւա|ւ կծհ|ա բան շի 
տալիս»,- ինչ թեբհս ւպպւպսսցի է ասված, բայց iiiGGupiium բահ չէ 
1;մեբսոնի հաււցհ|ւհ:- Էմհբսոնբ տիբապ1ւաւսմ է այն puiphfmq|i ա 
fiiiiGGiuphii qi|uippGmp|uiGp, npp վհատեցնում է ամենայն թեութ
յուն. Gui iTIuiiGqunliiiift mG1 nh11| 1111յ է, թե ինչ ծեբ h uipqhG li ph qhn 
ինչ ջահել է i|itiiiGш |т,- հա lpupni| է |ip մսաիհ l.nujh qh Վեգայի  
puiiihpnij uiiilq4 «yo me sucedo a mi mlsmo -38»: Նբա  միտբբ Gfniphp 
գտնում է գոհ 111 նույնիսկ hpiii|uiiiiuqhin ||»Gh|ni (iiiiiliup. ա եբբեմն 
Gui pui|iuif L qi|tupp անրթաւնցումայնութւանն այն շիտակ m puiph- 
Gnqի այբի, npp n|ipiuj}iG ժամանաւթսսթյւոնից վեբսպաոնւոմ tp  
tamquam re bene gesta: «Ut deslnt vires, ասում tp  հա եբսվստագի- 
mnipjunlp, tamen est laudanda voluptas 3y»:-

14.

Հա կ ա -Դ ա ր վ ի ն :- Ինչ վհբաբեբում է հոչակավոր գոյության  

պայքաբին, шири այն }iGft աոայժմ un)hjի շատ պհգված,' քան ա- 
պացուցված է թվում: Այն inhqի I; ունենում, սակայն ոբպես puigui- 
ոսւթյահ. I) I mG p ի բնւլհանուբ l|bpu|p ոչ թե կտբիքհ է, սՈւ|ի վիմակն 
է, այլ, pGւյ(1ւււ1|ւււո ւսկլւ, հւպատաթյունբ, uinuiuuupiniGp, նույնիսկ uiG-
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Пкркр շոայ|ո։մր,- nip upuipuip 1: մւ|փււմ' պապարում հհ հանան 
իշխա նությա ն... Չպհւոր է 1Ги1|рпш||(< շփոթհւ pGmpuuG հհտ> Ըն- 

||ուհհ|ու|, սակայն, np 111311 պա պարը qnm ipm iG  ահի' li իրոր այն 
inl.i||« Լ ահհնամ-, шири, gun|np, այն կհրեանամ է հակառակը, pmG 
rVinpi||iG|i ցպրոցն է ոպամ, pinG, phpliu, ifhGp կարող էին ր niqh- 
Gni| Gpui filtin iIMpnhq. այււինրն' nidht|Ghp|i, qhpuiquiujui|Ghp|i, hp- 
ftnG|*l| րացաոաթյուննհրի fiiiniiiip uiGpmpliGupiiiiin: Տեսակնհրն ui- 
(ih|iu| շեն կաաարհ|սպործւ|ամ. pniqhpG անրնրյհատ inhp hG ipun- 
Gnnf nidhqGhp|t i|pui,- 11111 ւոհւյի է անհնաւք; npmjfihinli GpuiGg pui- 
Guil|p մեծ h, GpiuGp Guilt uujh|h խԼ|Ոք> hG... 0 -։upi||iGլւ tinnuiglq է 
if|impp (- i|in uiGq||uiig|mii|uip|r 1.), р ш ц Ь р С  ակն) ի շա տ  միտ ք  

ունևն... Հարկաւխր է «Тшр|ւ կարից mGhGuq, npii|huq|i մխոց ձհոք  
phphii,- uiiG կորցնում hG, hpp 11111liu Gpui կացից p չանհն: П ։| m|i- 
piiMi|hinniif է md|iG, հրաժարվում է մարից (- ինչ ոպում է png |ի- 
G|i,- մտածում hG այսօր П-Ь|։։Г 11 iG|i 1111111 ։։,- սակաւն կա յսրությունը  
IpiGui Ինչպհս mhuGmii hp՝ hu մարի Ghppn fiuinlpuGnui hil
qqnijn ipjn iGp, fiiuifphpmpjmGp, |ււորամանկարյունր, ձևացումը, մհծ 
ինրնատիրասլհտամը և mjG ամհնր, JiĜ  mimicry է (վհրջինիս է պատ
կանում աոացինուրւան կոչհցւսւ|ի ill.»՝) մսաց):

15.

Հող և րա ն ի ճարպկության:- Ահա մւպպկանց մի գիտակ. J։G - ի" 
համար ,է հա, իրոր, ուսումնասիրում մւպպկանց: Նա ոպամ է
GpuiGg ijpui փոցր uinuu|h|nipimGGhp քւաւ{ահ|, կամ նույնիսկ մհծ,- 
Пш punpnpuiqliln մարց է... Uqu մհկհ infiiii նայնպհս մարւ|կանց 
ցիսաւկ է. |ակ ցուց ասում hp, np Gui i|puiGni| |ip համար ոչինչ չի 
m r| mil, np li in մհծ «ահւ|հմ» Լ: Հապա աչրհցց им| հ|ի~ |ւսյն pmghp: 
Mingh Gin GուiG|inL| I:| աւ|ե|ի վատ  մ|ւ աո աւ|հ|ուրյուն է ոպամ՝ 
liphG մաըւ|կահցից t(t.pli qquq, GpuiGg i|pin համարձակվ lq (iu 11 h| 
։|l.|ili|ig, |>phG 11151li 11 չ|ւււււոնհ| GpuiGg fihin: (hi 11 «uifiqhup» արհա
մարհում I. մւպպկանց. իսկ այն 11111 ui\>)iGp 1111|l<||i liiupqunihp Species 
է. ինչ h| np ակնհաւաոփաւնն ասի: *1 ли qnGh հաւ|ասարփս մ է 
GpuiGg, |iphG GpuiGg շացցհցն 1; խցկում...

16.

П ևpiImGսւցիհհրի հոցևրա նա կա ն տակտն ինձ ւ(ի(*սւրկհ|ի է 
!>ւյամ f| հպր հրի ամրւպօ մի ^mppuij, i|hu|php, որոնց ցուցակր նհր- 
կւս I uigG h|G ինձ իմ fi • и и 1.11 и ւ ո լ |.» 11 > ւ G Г: 1. juuihquipiuif: Սակաւն ս՛ի
'ւհպրուս till մհծ մի ասիր անհս իմ |*hqp li|niGим)որհ|ու համար, hu 
չհս Ghpnni q հրման արին հրին Կան in ի li lipiu «նհտին ցոնհրի ւիի|ի- 
ս >ւ IJ м 11111 • [li hi/;» fiiuppiu մ, ինչպհս հս կսչսւս hii աւն, u|uui|i|h|ui litii- 
ишр,- I|lll ին III հ | հ կ 111МI lll| 111111| III li 11IIII11 111 |հ՜ 111 ի 111 p չ|.ը.'- I Г IIII и p, up
■ •и I и h I չհմ huiplii] ահ՜ in u, մ ի mjupiuliii Miil| «հ» (.. q հրման արին l.pG 
iuiliuii hG «‘ l-l|l|thG և  ̂՝ ի 11 h p p », - h II 11 111111 h h 111 մ hii, up GpillGp «0 |||- 
U 'PP ll U lllp l.h»  hG III 11 III li... 1Г|||.1| mil} (?|l| | hp|l(i l|hn չհն ճա ն ա 
չում:- Ո. հո 111 «I l.| || >| III 111 « i I » - h 11 qil|ll||>lll|(; UlGhG. |-,l I jili 11 i. 1111111111J G
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ւււ1|ուհտ>հ1ւ|։տ| GO |սհ|, |ւՈսւ|ւ1|11, 0]umG հաւ1ւււ|ւաւ|սս0սւ1|1ււն սցւոֆկ- 
unpGhp|i uiGո։il, «OnuihGfnimiGp ն -1 ։ii|i|.>mO»...

17.

^uiGfinipOnuiqmjG iTuipnի!|, рПtpnGէ>|ու)( np GpiuGp iiuTliGuiuip|i- 
01.pH liG, if|ili(iniiG duiOuiOuil| Guili uiOl.O mumimuupuq|iO nqphpqm p- 
jmGOhpG liG uiii|ptuif. imilpuiG fil.Gp Gpm fiiudiup !;| OpuiOp Ot.ftmpiuO 

GO* IpuiGpp, np uijG GpuiGg i|liif |։p տսՕՕտՕՕծ p^GiniT|iGhp|։G է fiui- 
Gnuf:

18.

«Ինա1ւ|ևկտուա| juqfib» ?nipp:- Ոշ|ւՕշ |ifiЛ muiop ini)b|)i finiq- 
i|mqumn s|i |.»i|ա if, puili |iulpu 1 piifi l|l.tp՝̂ ւտ|npmpiniOp: hil Ipimlpuftp 

ill.»՝) L, np uqq ртр ф О  dhp ihmlpuip|i i|nin|inil| oi|G oqinuilpup չէ:
h) ii|dmi|npnippuGp upnmlpiiGniif I. im ll.q Օաւիււսփ q lupni^pfiiiGGh- 
pl>G,- l.pp GniiG|ml| mp|n if|i fiim|imh pnnp inui|iu հարկաււpuiGթի 

при I if uiGG bpm if  ̂h|iG nipuiGnni iiiiG Ппм|иммр, npG mGhJiG: IKiiJ if iiijG 
in ptnG ni if liG. Ipiul, np in i| !■  | )i uni|npmlpnG I;, Guili hpl|pnpq ՕսււիււաՕ 
1.0 л linp qgnid,- pnpip ql.iqplipm d OOniO 1.0 անկևղծ: 1 J.GIpinilpiid 
mniop GuiifnqiiinGpGli|i|i ?uun un|l.||> ifI.Л pniGinl| I: fiGuipiiM|np, pmG 
0 ui|iil||iGtitif. 00uipun|np( шпфОрО՝ pniqnnnpi|mft, uqu|iGpG՝ iuG iJGu iu : 
lKi111n111)11г) biiiqnnf 1; JiGpG |»p fiuiGqlitq fiiuGqmpdnquilpuGnipunGp:- 
I'OpO |ip fiiuGql.iq niiiOi|nip<)iu|ni!piiOmpmiOp pniq է iniii]|in puin  
fiuidnqnmGpGIip. i|l.pp|iOO l.pn | * p l. f i p п|пшфО uuqpnul 1.0 Pmq-'m,- 
OpmOp qqmpmOnnI 1.0 , |iGm i|Gu niinop niiil.G |if*շ*, |ipliGg i(iiiplpuph- 
111.1 mg: ԻՕշւււ| l.u muiop pl.q i| inplpiipl.lpii 0: l;ph  filiinlinquilpuGnip- 
in10 n10 bn: l/pl. mi||n| qcSn11 On qGniit: l.'ph G)iGq|ig upulpuu bpbii 
niOliii: iTpl. 11 u 111 n 1111 iG On... hii i|iu|up ill..') I., np d iinf iiiG ակւււկ|ւց duip-
i) p npiipr| ա и |1. и pnim ծոպ 1. li 11 pmf;|i mpmmOl.p|i fiiu itiup. in iG ii|hu 
up i|lipv>|iGGIi|iii пи]цш1ф ւ1ւււհսւՕաս GO: llqv> мирр, np iquqduiGuM|np- 
11111̂> 1; nidlitj Ipiiiipml,- li pl.pliu pup ոշ|ւՕշ qmnipmiG puG|i ummOg
I p 11 n p |i m<J|i,- ul.p qmi|f oqmii iiiipiiiil.pi|in li I. mninp|iGrnpiuiG... U.jG 
li 1» p 111G11 l|l.!|i)uii|npOl.pp, npnOg 01.տ l.u ftmGnpiugG| h if, l|Gqftim|n- 
pnipiniOp 1|1ւ>|ծաս 1фО. OpuiOp, liGpqGu 01 .p opl.pmil qpl.pl. jmpui- 
puiO^inip nun iifi Gpnpq iiiiipi|p, 111.11111 и 11 (Г; I I iO:—

19.

cGGqGg|ilj li inqbqt- Ո;|ւՕշ iin|l.||i lipin0 iiiG iiilpuO sl;t uml.Op ui- 
111 -111 u mfiti iiiG տւ|ււււկ, ршО q 1. 111. < i ի 11 ի lil.p qq mgnqmpimG p: fl 11 mqt.- 
(.111 miO liuipipu' linipqmq uiiiiurp|ui| pun| inlpiiO m pjmO ից iiiqmm
II p I и n 1111 p 111 г IГ 111, լ 11111 щ IГ i l|l|up<|0 |i ni 11 p I. p 11 ill ill l||i finqp: «hGpG|iG ql.- 
||1.;ф1|р» и 11 и 11 pmu I , GnnO|ml| ոշ quiqun|nup: Ч-I.q !.(ф1ф 01 .p limpqO 
|ipl,(. I. qOmii npujl.u IpiiuimpOpiip i mO миф. piupiufiiiiiin i|l.tqpl.pni0  

(i ill 1111111 n 1111 |ipl.O 1; l.pl|pupuqm ii: SGuml|p mp|n ս՝ uiq l|Gpii|, puiG 
in 11| ii|li ii Ipnpnq I. i i 111111 f i |ipUi II. in in u l.|: Oiptu niOGGuigniftp pfimrp
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НИ՝ ինրնապաՈպանման ш ինքնատարածման рПmqւդD աոկայծամ 
h նույնիսկ tilltitt||iu|i i|uhtf րանհրում: Ս՚արգր Пии|iinnnitl է, np աշ
խարհն ինքը |հւի|ցւ|ած է գհգհցկաթյամր,- նա մոոանում t  l»|ihG 
npii|hu tfpin պաւոմաոր: Լոկ նա՛ Լ այն օժահ| գհգհցկաթյամր, ա ս̂, 
|ոկ շատ մարգկային-չսոիագանց մարդկային qՒ.11է.ցկո։p ււսtTp... Ըստ 
Լւսթյան մարգն |ip արտացպքին է fiumuii իրերի մեջ, նա qhqՒ<ցիկ 
է համարում այն սւմհհը, ինչ նրան նրա պատկերն է անգրագարձ- 
Րտւմ. «գեգեցիկ»' այս գասագաթյանր ն|ւա ցնդական սնափա
ռությանն է....  Թերահավատին i|mpp մի կասկած իսկ կսփու| է ա-
կտնջին ւիտիապ' իրո՞ք աշխարհը գհգեցկանում է նրանով, up fihfig 
մարգն այն գեգհցիկ է համարում: Ն ա  մարդկայնացրե| է այն. ա- 
քււս ե ամենը: Սակայն ոչինչ, միանգամայն ոչինչ մհզ չի հրաշխա- 
ւ|npniմ, թե հենց մարգն է գեգեցիկի մոգե|ը ծաոայամ: Ու| գիտի' 
ինչ inhup անի նա ճաշակի գերագույն դատավորի աչքում: Թ եքես  
վտանգավոր, թեքես նույնիսկ ծիծագհ||գ թեքես մի քիչ ինքնա
տիպ... «Ահ, Դիոնիսոս, աստվածային, ինչու՞ ես քաշում իմ ականջ
ները»,- Puupgphg մի անգամ Արխսգնհն 'ւաւքսոսամ այն հոչակա- 
t|iip երկխոսություններից մհկի ժամանակ իք ւիի||աաիա սիրեկանին: 
«l.Tii քո ականջներում ինչ-np հումոր հո՞ տեսնաս, Արիագնե. ինչու՛* 
I]puifiք է'| աւ|հ|ի հքկար չհն»:

20.

Ո չ ի ն չ  գ հ գ հ ց ի կ  չ է ,  մ ի ա յն  մսւ|Ա)ն է գ ե գ հ ց ի կ . ա յ ս  մ ի ա մ տ ո ւ թ յա ն  

ւ|քա է հ ե ն վ ա ծ  ո գ ջ  գ ե գ ա գ ի տ ո ւ թ յա ն ր , ս ա  է. ն ք ա  աոաջին ճ շ մ ա ր 

տ ո ւթ յո ւն ը : Ի ս կ ո ւ յն  ւ|քան հ ք կ ք պ պ ն  ա ւ | հ | ա ց ն հ ն ք . ո չ ի ն չ  տ գ հ գ  չ է ,  

ք ա ց ի  այ|ասերւ|ած մ ա ր գ ա ց ,-  ս ք ա ն ա |  գՒւ1|սւգ իտ ա կ ա ն  գ ա տ ո գ ո ւ թ -  

յտ ն  պ ո ր տ ք  ս ա Ո մ ա ն ա ւ ի ա կ ւ | ա մ  է : I • ն ս վ ս ո ս ա կ ա ն ո ր ե ն  ս տ ո ւ գ ա ծ ՝  

տ գ ե ղ ը  թ ո ւ| ս ւցն ա մ  ու տ ր տ մ 1 ւ ց ն ա մ  է մ ս ւք գ ա ն : 1հյն ն ր ա ն  ն ի շ հ ց ն ա մ  

է տ ն կ մ ա ն , ւ ի ո ա ն գ ի , ա ն զ ո ր ո ւ թ յա ն  մ ա ս ի ն , ն ա  գ ր ա  ա ռ կ ա յո ւ թ յա մ բ  

փ տ տ ո պ ւ 1.ն կ ո ր ց ն ո ւմ  է ո ւ ժ ը : Տ գ հ գ ի  ա գ գ հ ց ո ւ թ յո ւ ն ը  կ տ ր հ | ի  է չ սււ|ւհ| 

տ ժ սւչա ւի ւո|; l ; p p  մ ա ր գ ն  լւնգՈտնրաս|1<ս ը ն կ ճ վ ո ւ մ  է , ա յ դ ժ ա մ  ն ա  

ի ն չ -ո ր  « 111 գ ! 11 յ »  ք ա ն ի  մ ո տ ի կ ո ւ թ յա ն ն  է գգ ա ս ՞: հ շ | ս ա ն ա թ յա ն  ն ր ա  

գ գ ա ց ա մ ր , ա ո  ի շ խ ա ն ո ւ թ յա ն  ն ր ա  կ տ մ ր ր , ն ր ա  ա ր ի ա թ յա ն ր , ն ր ա  

հ պ ա ր տ ո ւ թ յա ն ր ' ա յս  ա մ հ ն ր  տ գ հ գ ի  ն հ տ  ը ն կ ն ո ւմ  է, ա յս  ա մ հ ն ր  գ հ -  

գ հ ց ի կ ի  ն հ տ  բ ա ր ձ ր ա ն ա մ  է ...  Ի ն չ պ հ ս  մի, ա յն պ ե ս  է| մ յո ւս  ւյՒււգրա մ  

մենք մի հետնություն ենք անում, գ ր տ  ն ա խ ա գ ր յ ւ պ ն հ ր ը  ա հ ո ե | ի  

ա ո ա ս տ ւ թ յա մ բ  կ ո ւ տ ա կ վ ա ծ  1ւն բ ն ա գ ր ի  մ ե ջ: Տ գ ե գ ր  հ ա ս կ ա ց վ ո ւ մ  է 

ոքւգ հս ա գ ա ս հ ր մ ա ն  ն շ ա ն  ա  տ | ս տ ա ն ի շ. ինչ ա մ ե ն ա հ ե ո ա վ ո ր  կ հ ր -  

ւգա| ն ի շ հ ց ն ա մ  է ա գ ւ ս ս հ ր մ ա ն  մ ա ս ի ն , մ ե ր  մ ե ջ  « ա գ ա ն գ ա կ »  գ ա -  

ս տ գ ա թ յո ւ ն ն  է ա ռ ա ջ ա ց ն ո ւ մ :  11ւգ ա ոմ տ ն, ծ ա ն ր ի , ծ հ ք ա թ յա ն , հ ո գ 

ն ո ւթ յա ն  յո ւ ր ա ք ա ն չ յո ւ ր  ն ա խ ա ն շ ա ն , ց ա ն կ ա ց ա ծ  ա հ ս ա կ ի  ա ն ա գ ա -  

ա ա թ յա ն , ո քւգ հս ջ գ տ ձ գ ա թ յա ն ,  որւգհււ կ ա թ վ ա ծ , ն ա խ  հ ա ո ա ջ  ք ա յ-  

ր ա յս ա ն , ն ե խ մ ա ն  հ ո տ ը , գ ո ւյն ը , ո հ ր , ա  թ հ կ ա գ  1ւ խ ո ր հ ր դ ա ն ի շ ի  ա ս -  

աի(ւան ծ ա յր ս ւ ն հ գ  ա ա ր ա ա մ ա ց ւ ք ա մ ր ,-  ա յս  ամհնր ն ա յն  հ տ կ ա գ գ ե -  

ց ա թ յա ն ն  է ա ո  այ» ր հ ր ա մ , « տ գ հ գ »  գ ն ա ն ա տ ա մ ր : Ա ւ ս տ հ գ  մ ի ատե- 
|ություն Ւ գ ա ր ս  պ ր ծ ն ո ւմ , ու՛ս' է ա յս ա հ գ  մ ա ր գ ն  ա տ ա մ : Ր-ա յց  

կ ա ս կ ա ծ  չ կ ա  իր տիպի անկումր: *1*111 ա ւ ս ա հ գ  ա ւուս մ  է ' հ|նհ|ույ 

ա հ ս ա կ ի  խ ո ր ա գ ա յն  ր ն ա գ գ խ յ ա յգ  ա տ հ | ո ւթ յա ն  մ ե ջ  ս ա ր ս ս ո ի  է,
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գգաշաթյան, խորության, հհոսւահւսսթյւոն,- ւ)սւ խորագրոյն սսոհ- 
|ությունն է, որ գոյության ահի: Ն րա  ս|ւստ(»սւոա| է արվեստր խո
րունկ...

21.

Շոպենհաուևր:- Շոպեննտտ երր, վերջին գերմանացին, որ 
խնղրո աոարկա է (-որը, Գյոբեի նման, հ||ւ նման, Հայնրիխ 
Թողնեի նման եվրոպական իրաղարծաթյան է 1ւ ոչ սոսկ տեղա
կան, «ագգային»), հոգեբանի համար աոաջին կարգի 1|հս||1 է., այն 

է' որպես ի նպաստ կյանրի ընղհանուր ոտնէ՝աս|սւշտական արժե- 
Ո|ւէ|ւ1 ւ։ւՕ՝ հենց Ոա1|ւււ-ւււաււլւ(ւաՈքէհ|ւ|ւ, «սււ\ կյանր կամքի» մեծ ինք- 
նահասսաւտամներր, կյանրի (իության ոեհրր ոագմաղաշտ աոսւջ- 
նորղե|ա չարաբաստիկ քււււք<(ււււ|ւէ.ւ) փորձ: Ն ա  հերթով արվեստը, 
հերոսականությանը, հանճարը, գեղեցկությանը, մեծ ցավակցությա
նը, ճանաչողությանը, սա ճշմարտության կամրը, ողբերգությանը 
մեկնաբանեց որպես «կտմրի» «մխտմտն» կամ նրա' Ժ|տոհ|ո։ պա
հանջի հետեանրներ,- մեծագույն հոգեբանական դրամանենգությու
նը, որ գոյության անկ, քրիստոնեությանը չհաշված, պատմության 
մեջ: Եթե ուշադիր դիտենք' նա այդտեղ քրիստոնեական մեկնաբա
նության Ժաոանգորղն է սոսկ, միայն բհ նաև քրիստոնեության կայ
մից մերժվածը, մարդկության մշակույթի մեծ փաստերը նա կարո
ղացավ հավանություն տա| քրիստոնեական, այսինքն' ոչնչապաշ- 
տակտն իմաստով (- այն Ւ/ որպես «ւիրկտգործման» ոււյ|ւնհր, որ- 
պհս «փրկագործման» նսվսսա1ւեր, որս|ես «Փրկսպործման» պա
հանջի Տէ՜ւտս13ոէյ3 ...):

22.

Վերցնեմ միայն մի դեպք: Շոս|հննւտսերր խոսում է գեղեց
կության մասին մե|ամսւղձոտ ավյունով,- ի վերջո ինչու*! Որայնետե 
նրա մեջ կամուրջ է տեսնամ, որն սււ|1«|ի հհոու Լ տանում կամ 
աւ|հ|ի հհոու գնւպա ծւսրաւ| է բորբոքում... Այն նրա համար ակն
թարթային «ագատագրամն» է կամրից-այն նրսւս|ուր»սմ է ընդմիշտ 
սպատսպրման... Ն ա  այն տոանոնապես գնահատում է որպես 
«կամքի կ|պակևտից», սհոական զգացմունքից ագատագրիչի,- գե
ղեցկության մեջ նա սհոական մւյումր սւհսնքսմ Լ մխտվա7>... Տար- 
օրինա1|, սարր: Ինչ-որ մեկն աոսւրկում հ րեզ, վախենամ' բնությա- 
նր: Ի ն չի ՜ հա մա ր րնղհանրապես գոյության անի հնչյանի, գույնի, 
բույրի, ոիբմիկ շարժման գեղեցկությանը բնության մեջ, ի՜նչն I: գե
ղեցկությանն ա ռա ջա ցնում:- Բարեբախտաբար նրան աոսւրկում է 
նIII 1ւ մի ւ|ւի||աուիա: Ոչ պակաս մի հեղինակության, քան աստվա
ծային Պ|ատոնր (- այսս|1.ս է կոտում նրան Օոպենհաաերն ինրր), 
ուրիշ դրույթ է սրսշսարսնւոմ. որ ամենայն գեղեցկության գրգոում 
է բեղմնավորման41,- որ հենց ղա I; նրա ներգործության բրՕթՈԱրՈ-ը, 
սկսած ամենագգայականից լւնղհաւղ ամենահոգեորր...
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Պ|1ւուա0(ւ uii|li||i fihnm է qfinul: ITfi uiGiIhi|nipjujifp, ո|փ համար 
պհւոք է finijG ||iGli| li ոչ «pp|nnnnGmi», Gin iliumiT I:, np ոչ մի 
u||unnnGmlpuG i}i|i||nim|iuijnipjniG ||*Пի, l.ph tlphGpnut uiiqpuiG
qhi]hg|il| upiimiiiG|'Gt.p չ.||»fih|iH. այց fi։>։||| GpuiGg inbiipG h, np ւիխի- 
սոփափ Gnq|«G ցցում К էրոտիկական արրշոսւմբի մեջ li GpiuG GuiG- 
q|uun չի ւոտ||ա, մինչհ iiijG uufhGuijG i|ul.ii|i սհրմհրը ցցի սււցս|իսի 
ցհցհցիկ հողի ifhf*-: 'imijGujhu quipifuiGui||r шпрр,- mlpuG^GI.plig 
չհս fuinluiinnuf, b|>b GnnG|nil| unnnGJiG հո: 1knGi|uiqG
Ipuufinnl hit, np U.|jliGpnnI այ| կերպ hG i|i|»||iiun|iui]h|, Gm|n li ui- 
ոտջ' fipmupiipuilpui|: fЬ |»Gn un|h||i |փչ finiGuilpuG չէ, pmG մհմակ- 
յսւցի qiui)im|)iupGl.p|i inupniuPunnmipiniGp, ЭГТЮГ intellectualis dei ^֊liG 
Ilii||iGnquiiի ձհա{: Պրոտոնի ftlin։| i|i|i||iiini|niiini|.nniGp lpnph|ի կ|ի- 
Ghp uiiifii?uiGh| աւ|հ|ի շուտ որպհս էրոտիկ npgnipjmG, puiG ГфП ա- 
զոնային ifuipifGimtuipqnipjuiG li ցրա նախացրյա|ների fihinmqui 
quipqiugniif lit GhppGuiiGuignnlp... հէւչ ui(itig ի i|bp$>n Պրսստնի այց 
i|i|i||iuni|uujuilpuG էրոտիկայից: Հունական agOD-ի qhqnipijhuinuilpuG 
Gnp մի All, l) 111 и I h կ 1 ո 11 կ 111П: - Հիշհցնհմ Guilt, րնցցեմ 0  n 11 (I < П П111 ո ւ h p 11 
li ի պտտիկ Պլատոնի, np Guili g ասական Ֆրանսիայի ոցջ puipft- 
pmqnijG մշակույթն m ցրականոգոունն է lilitiiulpuG filmiuippppnip- 
iiuG հոցի ij-pui иifi 1 ■ լ: Նրանում iiitUiGnip GppmlippnipjniGp, qquig- 
iTniGpGhpp, uhiuiilpiiG iTpgni pun П p, «կինր» կտրոց tip i|iGinpti|,- 
l.pphp quip չհր փնտրի...

23.

24.

L'art pour I'art 1էրւ|հստում նպատակի gbit upuipuipp միշտ 
։պււ|հստում րա րոյա իւոսոց tt|nnifiufL t|hif upujpiupG I., պւտրւպւլւ 
uiiG բարոյականությանp hGpuipl|h|ni ցհմ: L'art pour l'art նշանակում 
է «qpnqI» Gngp բարոյականությունp»:- Սակայն Gnij Ĝ|iиկ այս թրշ- 
G'liitiupjmGp Gui|tiишри^nipilnifip|i (ւնշւպ ամն է մատնում: l.7ph բա
րոյական piupiiqji li liiupgni ptiiplii|ni)iiliinG Gupiiiinul|G ui[u| 1ւււտից 
հանում hu, "шири ցրտնից ghn imtl.Gii|iG է| չի ПЬиНиип, np шр- 
||1|>мпП |>Г; |)ПшП in р աո if in tip iuGGupumnil|, նպատակսպարկ, իմաս- 
•iniiq in pl|t 1111111 f |V l'art pour Г 3 ft I.,- <i ի. "I1 |>GpG ի|ւ պոչն է l|ft ու if: 
«II՝ I j 111 ի I иГ I [ է ոչ if ի նպատակ, pmG nplil. բարոյական նպատակ»՝ 
տտպէս in uni il է սոսկ կիրբլւ: Հ nq G p ան p, pG i|fiuilpun uil|p, հարցնում 
I ի ն չ  I. т П  mi if i u i I I iG i i m G uipi|buin, միթհ չի i|nunuipiuGniii, միթէ 
.ի pGinpinii, միթէ и I ո щ յ> չի քաշում: Il.iu uiiII.Gni| G in ում ե q uigG ու մ 
կ՛ուէ p n i | ujfjGni մ I. fi n j i i i iG ի uiprl liupni itG Gpp... 11 ui |iil| կւպ liG ւսկի" 
Gplmup t , պատահականություն, սի pmG, |i(iչ|iG uipi(ltiunuiqliin|i 
I'GmqgG ամէնմին ituiuGuil||ig չէ.'.'., limit (inilpiinակր՝ mil այն puiG|i 
G 1111111 и 11 p 1111 j p > է t up iupi| ti iiuiuiq Innp կարոց է... Նրա  iiiitliG luuiun- 
I'l'G pGiuqqG mpi|liiun|iG է ացցւ|ած, |>I• 11111)• |ի շատ iiipi|tiinn|i ի- 
ոաաււին, կյանքին, կյա նքի ինչ-np ցա նկա |իությա ն- 1Էրւ|նտոն 
՛ո՛ւ IpuiGp ill.h խթանն է,- |iG չ it| l.u կ 111 p li լ ի I այն իմաստացարկ, 
lart pour lart համւպւ1ւ|> irGnni I. if ի հարց. Uipi|t.uin[i Guili l|iui(ip|i 
'iiql.ij, |i I ի 11111, |uG i|pni(iuipmjg շատ puiG I. GpliiuG nuiGuiu,- i|pinGm|
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աւն ифщп|) չի՞ձոտ ա մ qpl|h| կյանյփ ПuiГ*i)I«u| ցանկությունից!- Iv։ l. 
|։pn'p, liijtij 1.(1 i|t|։||uim|nii(il.p, npnfip նրան այց իմաստն հն mi|h|. 

Օոս|հնհաուհրր սովորեցնում l.p, up inpi|Lwinb րնւ|հանուր նսրաոակր 
« Ipu il p|ic| uiquiinuiqpij 111П » L, նա ւպ pl.pqmpjuiG ill.ծ oqnimp uihu- 

նամ l.p uiiGuihq, որ այն «inpiuiliui|pintT I. П111 iTiul|hpiipTuifi»:- Սա 
կայն uui,֊ Gii այց արցեն ПшււկսւՈiii| եմ wu|li|,- հոոհահւփ oupn]ilpu 
I. li «мир fiuiuuc]))»,- \i|hmp է i)|nil,| իրենց՝ uipijImimiiql.inGGp|»G: 

Լ հ ա ցորղ ա մ  ոցրերցա կա ն ա րվեստ ա գետ ն իր մա սին:- 
Ա*|ւ joli այց uuipuuu|il.|m li աոեցծվ աճայինի աո աջ fihfig uiGuuip- 
սաւի վ|ւ(ոսկր չէ, пр Օա հանցհս Լ րերւսմ:- Ihju վիճակն |iGpլւ 
pmpftpuiqnijG* ցանկսւ(|ւություն է. n։| այն q|un|it այն puipftpuiqnijfi 
պատիվներով է պատվում: Ն ա  qm Լ հացպպում, նա ujbinp. Լ ւ|սւ' 
նաւ|որւ|ի, րնցանհ|ով, np արվհստացհտ К, հացորցհ|ու հանճար! 
5Л q I * I g ։ t ո I ն р 11 արիաթյունն ո։ uiqunm npjninp fiqnp թջնամու աոջ1ւ, 
րարձրագայն ացհսվւ աոջ1ւ, |սնցր|ւ աոջ1ւ, որ ււարաաի է հարու
ցում,- ահա այն հա ղթական i))i(iuil|p, npf« րնտրամ Է nqphpquilpuG 
ujpi|lmimuql.mp, npp նա պանծացնում Լ: nqphpqmpjuiPi ա ոջ1ւ nuiq- 

մաջանչն h մեր finqm։T իր աաոարնա||ւան1ւրր սսւհամ. ով սովոր է 
ւոաոապանրին, ով աաոասրսնր Լ փնտրում՝ հերոսա կա ն մսցպր, 
niii՝hpq?upjunl|) I: փսւոսւրսւնում |ip q iqn ip in iG р,- ngplgiquiljp միայն 
նրան h մատուցում ицц ամենարացցր ցաժանաթյան րմպհ|իրր!-

25.

Մուրցկանց հանցհպ ||ւնե| անխստապահանջ, սրսփց mniGp րաց 
սրււհ1'|՝ սա րարեհոգի 1;, րայց' միայն րսւրեհոգի: IԱյն upuihpp, որոնց 
ացնվ ական ական հյուրրնկւպության են րնցունակ, ճանաչվում հն 
ր uiq մաթ |ս| վ iiipiuqni ipGIipp րսոա ծ սրտոուհանն 1ւրով 1ւ ւիա1| փհց- 
կերով. իրենց I in վ мм) ա ւն սրահներր fipmGp i)uimuipl| հն սրսնամ: 
Ր-այց ին ми !- П pn ւ) ПI • ui li ն|ոսնր սսրււասմ հն հյուրերի, որոնց հան- 
i|hu| « 111Г; 11111111 и 111 р и fi и ւ П ջ*» չես |ինամ...

26.

IPl.Gp մեց и li I liu րտվա1րսնին չենր գնահատում, հրր Pnuqnp- 
ւ)սւ1|ցվամ hfip: ITI.p իսկական ապրումներն ամհնհին շացակրատ  
չ հն: Նրանր չեն Ipiipni] Jipl.f.՛ |) իրենց հացորց ակ|ւց i)Ul|mfih(, եթե 
ոպենան! Դա  այն որսամասով, որ նրանր րաոհր|ւց գուրկ հն: Ինչ|ւ 
համար մենր րաոհր անհնր՝ 1|րան|ւց արցեն qnipu հնր! Ու|ջ |unuh- 
|iu մհջ iT11 նատիկ արհամարհանր I. րնկած: l.mpiiG puin երեայթին 
մ|աւյն մ|ւջակ|ւ, մ|ւջ|ւն|ւ, հաւ|ււրւ)ակցհլ|ւ|ւ հասար I. հււր|ւնված: Խսս- 
րա| |սաաւ|ն արւ|1'ն գոեհկա նա մ I.!- նաւ|mlimiip li այ| վւ|ւ||աաիա- 
fi I«ր 11 pti ւ րո 1111 կ ւ nfi ո 111 j ti ւ f i |ւց: -

27.

«Պատկերն min pni||i՝ գեցեցկա րյամր^»... Կ րական կինր, չրա- 
վարարված, ցրգոված, սրաով ա uipqանi|ու| ամու|, տւաւապսպին
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riliimiippppumhp'iipjt'iiW* 21ири|Пт1| inlpiiOf ւ)հհ|ու| ւււ̂ հ npimfimm- 
Ipiifitifi, npp (ipiii lplտmпl|ш^pի |iinpplip|in i)im|iimii{ 1.' «aut liberi, aut 
libri qpiiilpiiQ 1фПр, piiii|iiilpiiri|in 1|р|л|||цЛ' pOnipji'in Ли1|Пр fiimi- 
1р||Г|||||П1 niiiiluip, l*pp iiijfl |iiim|ifi'lipliri է h ilimn
||ու|ւ1իօ llհlտlpllp  ̂ m ри1|||и1рмП||Г! miiq' |ip filnn i|hnliii piiipniG 
.*).piiifinlipl.O |imiih|m rmniiiip' «je me verrai, je me lirai, je m'extasierai et je 
diral: Possible, que J'ale eu tant d'esprit?

28 .

1]>ПпЬ|?ПЬрр |umih|m riGiiipinilMpmfdpMG LG mniiiGiuiI;- 
illiq un|l>||) չի քսււքու|փուէ, pniG |ii[iiiiMMmG, rimilphpiiiiiuii|i, qh-
ptiiqiiiGpm) ||iG‘ li|p; U'liGp ô i|h| liGp (itipni]mi?iniiipiiiiG It (}ււււ|սւ1|ի- 
pmpjiiiG յոււ|էո|, iTIiGp iiiGfibplipnpliG |ipiiii|tnp|i liGp, ifliGp Ghpmil 
liGp iiiiIhG |)Gn; .̂liGg i|pui fitiiilmp ifliGp iijliinp К ithq i|inp|i-|)Gs 
|(i|unn iipiifiltliGp. HhGg qpui ПипЬир iHiGp n|liuip Ւ. ilhq Pumluip (Jin- 
iIiiiGuil| um ()iiiiIiiiGuil| t|mpp i(|i qpqmlniGp, qpq|in|) фмр(1 il|i uipmiti 
բուծևինբ; Թու) np iIliGp i)puiG|ig mnidlifip. It ithp il|î di ifliGp plipliti 

ի̂̂ lm)Mll{ liGp iiijG iiiliiip|) i|pin, npG uijt| upnfi|)G iHipG h; Ր-ւս.ւց I'Tî  
mpiii6; iriiGp |iGpGinfitiit||.)Uirmipi(uiG mp|i.'> ոչ d|' ւէիքոց 
չՈlGltGp iIGmgnift. 111Г1111 JLp  (iqGiiil|ligni|.>imGp, մևր uitipn^liMiipmp- 
imGp )>... 'l-|iJui^np ւ)աո6սւ|' «iiiGi|liii|i)> uiniiip|)GmppnGp...

29.

П■ nկտnpulկluG п^uЬpտulgիшյիg:- «PpG է uiintGiit]|G piiipapin- 
(piiiG qnipngiiilpiiG qnp<S|i |iiGi||ipp»> iruipi|Mig iIlipliGiii iiuifipli|(i> 
«djiG I; i|piii i{|i n̂gp»;- *։#տ ii|l,iiip I, iim|tip|i uuiGrtptiiGm|:- «ИiչU|llll 
I. i|ui Aliiip ptipi|mil»;- ' l̂iiipmp niimlpiKpnpjiiiG ւ1իքոցւո|; «111| է.

niiiitmp (I'piii Giii|imim|iiipiipp»;- (‘.iiiGiimlipp. Gut imi|iipli(iGmit է 
uLpinb|;- »lh| I. Ipiimiiipjni| ibnpt)p»:- *4 liinuil|mG iipii;՝mM(ltniG;- 
«IIji i|i|i||mni|mMmpimGG I. տւււ||տ ii|liiimil|iiiG upit,'՝iniiG)mj!i ртрГкрш- 
qniiG niiilitliiiGimlp»;- limGin|iGp. npii|liii !ilip(i|iG |ip w|liimiil|iiiG iipiî ՝՝- 
iniiGiiiiG t|iminiii|np i|pt|iii5 npn|liii 1ւ|ւ1ւտ(|.ւ Ո|1ւ1ոտ1րււ1! ււ|ւււքւոո(1ւտփ

30 .

^|iduipnip*)iuG hpiu^niGpp:- .liKpiiu^ ni l|m̂ ll|տt| ,՜՝11չու| piiiG- 
• |i)|i|i, (i|i|i Gimiml I |4 ււր1ւ1՜տ()|ւ, np(i iim'lili piii|(imil I pG|.tnilim,

mi(( pfi|jniGnn( I,- 111)11 m|fli|iiil|iii(i 'Miqnipp, npG И1)(Ы, in.'- 
Iwimniiili p|i (Ii «l|ni)ii|im p luiG ») i| iiipm'iqMiili ni i(, linifii||mpml I liiiMi'u- 
|)>>|||1и).ipiili |<ii|M|i i|iiiiili|i|i illiy, iii)iio|i |i|i rmiijiiil|(im|)imG(ilip() I. Glqi- 
lpmnif|(.mii liUii) uյpկևulлի t||iiii, (ilipniii)iii| qpp|i, |dip|.i|i,- |տկ |i(is- 
)>iii(i iiii||,||i qlii|l<p|il| p(im|.MniG i|pm, l<imii||mi)|i i|piii . I«p!il|liiim|i(I 
•iiMpi|p, wpiiili i|iiiip!i i[i|iintlilipm|'^ »̂, npiiGg itimi|ili ‘bnmiiiiMG
I Ipiipjip inf;|i iii(iiiimiii;n;pii)|>(i oplip|i, ւ[1̂ ւս̂ ու|)ւււ ոտոէ|)՝ու֊
Րll|(i<;l,p||_ iiuiiiipiMl ւււչտ|ւ, Г iiiipm|)|i. . 11.էւ|ււ||տի q iiipiii,՝p}՝m(ili lipni it
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ui|it|htitnG |ipuu|mGp անի զուտ հիմարության,- որպես մարի, 
Սրամտության ll ներաշխարհի ШрЛUll|lllfll)ի U|lill Սի րանի: Գ ա  հաս- 
կտցաւ) Վագները: Զուտ հիմարությունը կրկին վերականգնում է...

31.

Դիետայի ևս մի խնգիը:- 1Г|>5>прПհրր, որոնցով Հու|իււււ Կեսա- 
|ւր պաշտպանվում հր հիվանղաթրսնից 1ւ գ|խացավ|»ց. ահոե|ի ոագ- 
մերթեր, պարզագույն ապրե|ակերպ, բարունակ թարմ օղում |ինե|ը, 
մշտական ծանրարեոնփսծաթյան- սրտեր են, մեծ հաշվով, ծայրա
հեղ խոցե|իաթյանից պահպանման ու պաշտպանության միջոցա- 
սումներր նարր ա րարճրսպայն ննջման եերրո աշխատող սւյն մե- 
րենայի, որր հանմար Լ կոշվւոմ*^:-

32.

հասում է ապարարոյապաշտր:- Ոշ|»Пշ աւ|ե|ի ղհմ չհ որեէ 
փի|իսովոսյ|ր մաշուկին, րան մսղպր, ինչրանով որ նա ցանկանում
I _ Եթե նա մարղան աեսնամ I: |Ոկ նրա գործի llհյ», եթե նա այղ
ամենարաջ, ամենախորամանկ, ամեն սուտկան կենղտնան տեսնամ 
է նույնիսկ ցմփորությունն հրի | տ րիւինթոոսոին վիճակներում Սոթտ
ված, ի7ւ% գարմանրի արմանի I: նրան թւ|ամ մարղը: Ն ա  նույնիսկ 
ղար է q սւ I ի и երան... Սակայն փի|իսսփան արհամարհում է ցանկա
ցող մարղան, նան «ցանկողի» ոարղան-ե րն ղնան րաւղհս րՈ|Որ 
ցսւնկսղիսւթյաններր, մարղա րպսր իղեա|ները: Եթե որեէ ւի)ղ|աո-
II nil կարողանար Ոշնշասրսշտ |ինե|, ասրս այղ կ|ինհր, քանզի նա 
ո^ինշն է գտնում մարղա րւղոր իղեսղների հետեսւմ: Կամ նայն|ակ 
ոտ միայն ոշինշը,- աղ |ոկ ոշինշ չարմեցողր, անհեթեթը, հ|ս|անղր, 
երկչոտը, հոգնեցյսղը, նրա կյանքի մինչև վերջ ղատարկված 
րամակի ամեն կարգի մրարր... 1Րարղր, որ որպես իրականության 
այղրան արմանի Լ հարգանքի, ինչպե՞ս է |իեամ, որ ոչ մի հարգան- 
րի չի սւրմանաեամ, եթե ցանկանում է'. Ս՚իթե նա պետք է քավի, 
որ այղրան րանիմաց Լ որւղես իրականության: 1Րիթե նա իր գոր
ծունեությունը, ամենայն գործունեության սեջ մարի ե կամրի |սւրա- 
մր ւղետր հ փոխհատուցի երեակաւ ականի ե անհեթեթի մեջ հասա
կաւ մեկ վավեթս|: Նրա  ցանկող իությանն երի պատմությանը ցայմմ 
մարղա parlie honteuse-ն h եղե|. պետք է զգսւշանսղ այն չափազանց 
երկար կարւյււ1|ուց: Ինչը մարղաե արղարացնաս է' նրա իրակա
նությանն հ,- այն հավիտյանս ուրղարացնե|ու է նրան: Ինտրան ա- 
ւ(ե|ի արմերափղւ է իրական մարղր' հտմեմպտտծ ինչ-որ ոոսկ 
ցան1|սղի, երագւ|ած, |կտիորեն սսսյած ա հորինւ|ած մարղա հետ, 
ինչ-որ ի զեսւ|ական մարղա հետ... 1/։| |ոկ իղեսղտկան մսղւղն է 
ւ|ւի|իսուիւււ)ի ճաշակին ղեմ:

33.

Եսասիրության րնական արմերը:- Եսասիրությանն արմե 
llljGpillG, որրան րնախէսւականորեն արմե նա, ա| այն անի. այն կա-
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|ini] է շսււո illii') iiip d lip  ու01ւհւււ|, ւււ.ւհ l|iii|Mit| հ ո^)ւհչ ^^m|idbfiiii| Ij 
111рПии1и1рПЬ|)։ |իՕհ|: ^nipuipuib^.imp пти|ЬГ»||Г; i{iiipr) Ipb̂ Wir̂  է ւքի- 
mmplp|h( ш|Г; ւո1ւտււ01|տւն|ւց, p li հտ l|iiiiGp|i pmpApiiinni| ph  ի^հու] 
գ|)ծ(ւ հ GhpIpimiKib'niil; l l iu  npti2h|ni|' հա1ւ пмП ртП|| Ipiifinbri bii 
աւաւհոււ1, p li (ip iii li i i i iM iliiin ip in if in  |ib  ̂ iiip ill,; l;p h  П111 qA|i piiip(\- 
puigmilG L rilipIpiM iiipGnnl, u iup ii np iii iiipdli[)G |ipnp iiip im idp iipq  Է,- 
li հանուն 11м1рм1]« 1|.ммП|)|),. npp Пр1пПп|( մի p iiii|  ակևւի fiLnni է 
luQnnF, upiiptiiinni.pli Gpiii Optimum-|i 11р||Пир||Г;итГ;, mnlii|bi(inO (Inqiip 
Ipiipnij է GiniG|)id| bm ip iiinh ii ||iGh|*. II.m iiiG( |̂iG ilii ipq p , « iiiGn iinnp», 
|iGMi|hu dni)ni|ni|M|G ni i|i|t||iiim|miG GG iiii i)  g im dd  քւսւոիւււց1՜ւ|, iii|iip 
dn|npnip.iiiiG‘ է. G ill |iGpfi |ipliG n |̂iG  ̂ է, ( i i i i  u iiim il 1̂:, «;>i|piiii|i o- 
rpiil|» չէ, G ill iiiGniiii||ig  iim il| du in iiiG q i| iiib  |iG^-ii|i piiiG չէ ,- Gin 
niiipi) iiidp iiiip iidp iiG  iilil| q|i6G է pGqnniii| qhn filiGg |iGpp... b p h  Giii 
|i^Gui) q iiip q iiig nn ip , iiiGIpm lp, ppnG|(lpiil|iuG iiii| iiinh | im dp , ri|ii|iiiG- 
qnipm iGG I. GhpIpiiiiiipG im f (- ri|ii|iiiG i|n ipin iGGhpp, մհձ քււււ;>ւ|ւ)ւ|, iiip- 
i|liG iiiG lpIiiiG filim lin iGpGhp hG li ոչ рЬ  րԱԱԱ iip iiin()iiinGbp|i), iiiii| in  
Gpiii ii if id lip p  i|iMp[i I., Ii fiiiiiiu i|in il| iiip i) iiip n ip jn iG p  iip iiG iiiG fm it է, 
lip Gill riiiî iit|inl|Gbp|ip jiGNpiiiG nG iiip iiii| iip  է րիչ խ|ի: t̂in GpiiiGg 
սոսկ ilndp iipn iibG  է...

34.

Ք ր ի ս տ ո ն յա  b սւնարիւիաո:- t p p  iiiG iiip|ii|iiimp, np iijliii քւււււււււ- 
|iudpnpjiiiG անկում 9նացո^ |iMiii|lip|i ււ|իս|իչ, ()1ւ1|1ւց|ւկ մի
i(pi)n i|iIniGpm l «|)piiii|mGp», «u i|up iip inpm d i» , «քւււււ|ոււււււ|ւ jip iii- 
i[niGpGh|i» է iip iifiiiiG^nid, iim pii qpiiiGm| մմ ՚̂մւււն u iiiil| I: |ip iiiG- 
կիpթlllpյulG, npp J i  կււցւոց G iiiidp iiG iii|, ph I'prip ինչու* I; Gin inni- 
niuiipiiiT GpniGni|, ինչից n iqpn in i է, կlՈlGplи|... 'Mn ind in in iidpiiG  մի 
ilip n il Gpni մհք nidl>i| (Л ինչ-np dbd|p մհւ)ոււ|ււ[ւ ii|hnip է ||iG|i, np 
Giu |ipliG i|n ini h 'qqn id ... U>nhGp fihGg «qhi|lip|d| i|pqni|i?iiiGpG» ni|b 
i|bG Gpni i|p iii |iiii| է inqqmi?, jn iu iiiiG p  p iiii| ili|p ' ПиМмпф է piip ip 
*iii|pniiiiGhp|) Г|111|(|цр,- ip ii |i2|nniGmpiiiiG i|nipp|d| մի nipplipniiF է 
uiiii||in: U.pi|liG iiipmmGopp, qn iGqn in ii|li|p  կււցւու| KG կւոմւ|)ին իGչ-n(l 
Gpninpiijp (iiiii|iip i|li|, fiiiiG iiiG np|i niiG iiii iiG iiiiI  LG. p iipn ip iiiG^ iinp 
nipinniG^pli մԼ^ ւ|ոև(1ի фпрр մի չււււիււ^>ւււյիմ q inm pjn iG  iiiG|i, իք) 
(|ուու ւ(ի(ււււկի Ուաւււցւ, իււկ LppLdG GmiG|nd| |ip ninnpnip in iG  քւումոցւ 
diiipq G in|iin iinm մ I. (ipniGg, ովքԼքւ ոււ| LG, n ii iL i i iiiG iiip i| iiipm p in iG , 
un iliii անրույ|ատրԼ|ի niiiiiM (h|m pjiiiG  fiim tiiip; «t7ph hii canaille Լմ, 
uiiip ii t|iii till ii( liiiip  I. nijipi||ni|iG ||iGLii»' i i i i i i  nipiniFnipiiiGiii|'>iiiiG|ig 
l>|GL|iii( LG liL i|iiii|iM |iim ppiiG  անում:- M iid iq iiiin i|L |p  piip ip ւլ1<ււց)Լ- 
pmd ոչին^ M iqidL. ամ; pm|nipjn iG|ip I. ^Gijmif; 1Гтр|| |ip i| iii iii i||i- 
G>iiI|G ո |̂||,՜>(| Lp|iG |.)L ինրն իրեն հ i|Lp iiiq pn iif ' iiiniiip|iGG iiiGn iif է 
Ц|)(||м11||ш111р, Lplip iippp, op|iGiiil|, pp|iiiiiiiiG iiiiG -, iiii ipn L i| pnin ):mp- 
iiiiG մի iim ipp lipm p in iG  չկա: IWiւ|քււււԼmpp, iiiiiLG p  ( iiiili ա նկա - 
1ե|ն այւլւոԼւլ iiiiG I., ո[ւ ինչ-ւցւ dLI|p ii|Lmp I: մե^ ա կոր |իԼի, Ո(ւ 
'|'ււ տսւււտււ|1)ւմ 1ւ1ւ-1|ւււիմ' np iiii iin  ւտւ|ւււի; |ip in iiin innp iiGp|i 1|Լմ ի- 
pLG i|pLd!) liliip iG  I. Լ;՝ւոնւոկում: llp ii|Ln հա ճույրի np iiliitiG f i|pLd|i 
<n,)՛) iipnfiniG;|՝|i opi 1.1|ւււքւ՜lipp npniniiifinil|iiiG iip innL innGLp LG. m iun iii- 
ii|ni|p մի;̂ ւււ np iim iiiim G l.p  qniG iiiit I. |ip i|inpp i|pLd|tG (iiiiqn ip i| inin-
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|m համար,- եթե П т  րրիստոնյա է, il)i անգամ I:| ասեմ, шири (tin 
ifpiuCt(Э իր մեջ Լ qinfiniմ... 4 p̂|niintiCi 1 uifi li անարախիսար] երկոտն 

l.| decadents են:- ('imp երր րրիաոոնյան ւյսւտապարտում, զրպար
տում, utin 1Г)Птпil I: «աշխարհը», uiupti ниц անում I. նայն րնազզից, 
որից սոցիա|իստ-րանվորը հասա րա կությունն I; цш ш иш риртпи!, 
զրպարտում, սեարնամ. «ահեր զաաասաանն» ինրր »|pl.(J|t puiqgp 
ա|սո|աւնրն I: - filiipui|m|iinip\iuCiր, որին Huili սոց|աւ||աա-րանվորն 
է սպասում, միայն |<> 11 i|mpp ինչ uu|ti||i նհոան մտածված... «1ЦП- 
1|ույ ւ!ն ԱՈ ին ն » ինրր-ինչի * համար է այգ «այնկոզմնայինր», 1« |Э h այն 

մի միջոց չ|իներ' այսկւպմնայինր n ilшдПh|ni համար

35.

De'cadence-բարոյական ութ յանpGGազատություն:- «Ա}|ւափ> 
րա1|սւն» pnipniiiilpiifiաբ յանր՝ մի բարոյականության, որի աոկա- 
սսբյամր եսասիրությանր նվազում է-, րո|որ պարագաներում վատ 
նախ անշան է մնում: lliu վերաբերում է. աոանձին մւպպան, սա վե- 
րարհրա մ է մասն աւ|որաււ|հս () ոգով արզն երին: Էր ր p սկսում է րա- 
րակայե| հււաււիրու թյուն ր, բացակայում է |սւվագայնր: Բնագզաբար 
phq  վն ուսակարն ընտրեի «անշահախն if իր» շարմ ստիբներով հրա
պուրվել ահա de’cadence-ի գրեթե սահմանամր: «Քո օգուտը 
չւինարեյ»՝ սա պարզապես բարոյական. թզենու ահ|մւն է միանգա
մայն ա\|, այն հ՝ րնա|սոսա1|ան «հո ազնս չեմ կւպսպանում իմ 
oqnimp գտնե|» իրուրսթյան համար... Բնազւյների գիսգրհգաց|աւ~- 
Վ ե ր ջ  մւպպան, եթh նա սպասեր h ւ|ստնում:- Փո|սանա1| tijinpq 
in и ti| ու՝ «ես 111111111 ոչինչ տարմ եմ», բարոյական սոսոր de’cadent-ի 
ր նրան 11 г I ասում I.՝ «ոչինչ արմեր չանի,- կյանրր Ոչինչ չարմե»... 
ն»ս՜ուն գաւապուբյւսնն ի վերջո մեծ վտանգ է մնամ, այն վարակիչ 
ազզեցաթյուն I: զորվում,- հասարակության ւպջ հ|ս|անւ|ոա հոգի 
վրա այն շատով ամին աա|ով ու աարածւ|1<|ով հասկացությունների 
uipliini) արձային րասականաթյան է վերածվում, մերթ որս|հս կրոն 
(րրիաոոնեաթյան), մերթ ո ր 1111< и ւիի|իասիայաթյան (շոպենհաաերա- 
կանուբյուն): Համախ ւիւււոււ!ից ամած բունավոր ծաոերի նման բու- 
սականաբյունն իր գո|որշիներով կյանրի հեոահար' հազարամյակ
ներ ւոեւպ թունավորում անի...

36.

Բարոյականություն բժիշկների համար:- Հիվանգր հասարա
կս) բյան մակաբույծ I.: էսս մի վիճակ, l.pp անպարկեշտ բուն է: ապ- 
ր 1.1 ր շարան ակե| ր! Շարան ակե| րասական կյանրր բժիշկներից ա 
արհեստական մ|ւջոցներից 1ւ|մ|չոտ կախվածությամբ, երր կյանրի ի- 
մաաոր, կյանրի իրավանթր կորած է., հասարակության մեջ իր 
նետեիր պետր է. որ խորունկ արհամարհանր րերի: էակ բժիշկներն 
իրենց հէւրբին |ւսվ կ|ինի այգ արհամարհանրի միջնորւյներր |ինեն,- 
ո չ բե I]հւբստոմսեր, սպ ամեն օր նոգկանթի նոր մի չավաւրա()|ւ'ն
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fiphGg n|ii|uiGq|iG... Մ|։ Gnp iipiimuiu|umGuiim|nipjiu'G տոհ»|ծհ|, pd;l||i 
պատաս|սանասւփււթ}ւււնր, pnpip unG ւյեսյրերի fiiiiifinp, l.pp կւանրի, 
բարձրացող կւանրի puipupuiqniiG filiiiiuippppiiipuuGp սւյ|ասնր- 
i|nq կյանրի iijG|iiGin ճնշում li ւ|երացւոմ L npiifiniGpni։IP- np|iGml|. 
pl.t|itGun|iipiiuiG |ipnn|mGp|» համար, ծնւ|ե|ու }ipuiijinGp|i համար, 
iini|pli|ա |ipnii|niGp|i համար... Հսրսրա մեււնեի եբե in11li 11 fiGmpmi|np 
v|. Hupupm imi|pti|p: Կամակոր րնարւ|ած մահր, միշտ ժամանակին 
limflp, |iuuiui|np ni հր(ււ|սւ|ի, րնցունւ|ած երեխաների ni ւ|կաների 
ներկւտուբյամր. unGii|hu, np ւյեո f>G uipiu i| np Է իսկական մ|ւ 
հրաժեշա, lip|? qbnliu  ներկւս I; նա, m| հրաժեշտ I: inui||ui, GiIiii- 
Guni|hu Ոստածի li կամեցածի իսկակաՈ մի գնահաաւսմ, կւանրի 
nuiGpuiqniiluipfi բերում-այս ամենն ի fiudpui|piupmiG uuG |ui](tinl| 
ni uuipunuiqt)ui Iլ1111nu11111pq111|3i111Hp, npp pp|imnnGlmipiiuGG L uuip- 
ph| մաՈւ|աՈ մամից: Քրիսսւււնեուբւանր երրեր Mi|hlnp Է մււսացւ|ի, 
up այն չարաշահե| Է ifhnGnqի ptupiipiniGp՝ Gpui |uիւլ(ւp piiGmpm- 
[ili|in համար, tip այն շւսհացորէծե| I. նաւնիսկ մաՈւ|աՈ uihiiinl|pv 
iIuipipuG li Gpui անցսպր qGuilMiiinh|tn համար: U>iuinhi| ii|hinp Է, ի 
filitiinկււ Giii|iii(iiipn îiipiTiiiG|>)i t|ախկււտւււբւան, G 111)11 li uiiuiif ճշմա- 
p|un, այսինրն՝ pGui|tinuudpuG qftiiifitin 1111111 p ւ|հրակսւնզնե| աւաղես 
կափսծ բնական մանկան, npG ի կերյտ նաւնս|ես |ււկ «uiGpGudpiiG» 
l:, |iGpGuiiiiipuGnipiniG: Երրեր արիշից շես կււրծանկամ, այյ |>Gpq 
pliqG|ig: 1.ոկ սա Է ամենսւարհամարհե||ւ upupiuiGGhpiuii մահր, ա- 
Giuquun մ inGp, ոչ ճիշւո Ժամսւնակին մահր, ւ|ա|սկոաի մ uifi p: 
Պետր Է՝ կյանրի fiuiGi|liս| սիրաց-, մանն աւ| 1|Ւ<pii| ցանկանաս, ա- 
quiui, զիսւտկցկտծ, uiuiuGg ւ||ար|ածի, uiiuuGg հարոակման... Վերյսս- 
Ա|ես՝ մի |unpfiiiipq upupnGuiip linnեսւեսե'երին li մտւս decadents. մեր 
ծնանցն uipqli|li|p ifhp ձեորամ շի. սակաւն մենր կարող ենր uiiq 
u|tmi|p,- puifi‘q|i երբեմն qui n|nui| I:,- շսւկե|: Երբ pl«q կերսւցնում 
ես, fiuipq 111Gpի ամենաարժանի pmGG ես uiGiuiI, up qiiiiiipjiuG անի. 
i)puiGni| (jplipl. արժանի ես ցասնում աււ|րե|ուն... Հսւսարսւկուբտւնր, 
|>T;- I,if uiiiiuii, կյանրն իք;pp i)pujf;|ig ակե|ի մեծ շահ անի, puiG 
մերժման, է|սւ|կախաի li u 111 մի աոարինաբւան մե*> ինչ-որ «կսսն- 
p|ig»-, արիշներին uiquiuinnl ես pn uiliiip|ig, կւանրն uiqumuml ես 
սա արկութ յունից... Հւա ետեսու|.ւսսն p, pur, vert ապացուցկում Է 
միայն սրսրսնսսր (innետեսնlip|i ինրն ահերրմամր. պետր 1. ս՝ի ping 
" m|I,||i 11111111 p qGui| fi|nu uipuiuuipuifiuipiuiG մեջ, IpiuGpp d|umli| ոշ 
|>)կ «1111111 p mi (1 p 111 n կ t, p 11 m 1 if 1111 f p », ին՝֊ս|ես, 0 n 11 (է. (I՜ liu u II11 p n l;p ա- 
նւոմ,- u|tiiiip է. աոսւջին հերթին Օոպևնհսւաերին ժխտեր.. Հոոե- 
սւեասբսսնր, կից ասսւծ, ին^րան l.| կարակի՝, աւնաամենաւնիկ 
pG>|Ո11 ւն 111 p աոմամր nplih ժամանակի, nplil: սերնւ|ի հիկանցւււբււս- 

P շ֊ի աւ|ե|ացնամ. աւն i|puiGg 1 ս p 111111 (i 1111111111 ).> 1111 f <’ fi I.: Նրանոկ՛ 
P11f;111111f |,ն, |ifî 1111<ii }i 1 n 1 եp 11111 լ 11 եե' րււնկամ. fiu 1 p111111111 p h uipqliG 
Mpui համար pin 11ակար;|if; (iի 11111 f; 1111111 111 i|piii(i հակկած |ինե|! Հ.աւե- 
uil.imipmifPi |ii,p(i 11ո11111 ո՝ մի decadent 4՝ի սսւեցծամ. հիշեցնեմ ւ|ի- 
(•uHpuqpni|)iui(i՝ աւն filiUiliinpiiiiGp, up 1111(1՝ muip|ifilipp, iipndgniii |un- 
IGpiufi Լ մււ|եցնամ, մուհւս(|ու !|liU|pl<p|i p(ii|(iiuGtiip րանակա| 4-են 
tniiipp|,pi| 111 if մւni 11 unnp|ifil.pjig:
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irb G p  шргцл^р ujijb|fi piiipnjm^iiiG LGp b il «рш-
)Ш19 li ^шр|)П quii|mi|uii|i|i !i(iMi|bii li u|liinp bp iiii|iii-
vili|, nui]iuiii)|iuiUiiip|) է iiiGnbl ni)p dn|bqG nip)niG p  piiipnniilpiin 
ppnigiluiG, np|), |)Пм1|Ьи հսւոո(1|) Լ՜, ЦЬрими;|тмпи! filiOr] |ip' ptiipniiii- 
lluiGnipimfi rmiinnpninTi ահի-, bii uij?) ոսյոիհ ;\unn uifim^ upinmlmp- 

inifiOhp lpii(Hii| էի upimuTh|: li mniiip իհ<\ umiiipuipl|lig)in ilimii-
ձ 1ւ| lihp ւհա1ւսհա1|ի' piiipniuil|uiG f]niinn»]mpj|uifi ։Ihj> «inCi(J|mMli||i ui- 
min|li|n։pniin» մսաիհ, uiuiinhii ilhp |ipn|) I|immupni6 աոայ^տրւի- 
iln ip jm G  Օ՚աոիհ. niifi Qhquipli l*np̂ -՝|imi|i iil«p nim lhilm innipjunlp |ipp 
pli uiuhniijifi ի̂ lpnpli||i npujliu «piMpapmqniifi ihiipq» umuipuM)pli|, 
npu|hii ւ1ի inliimili q b p jiu p n , իհ41|)ւււ liii Lil uiHnnl... Շւլ1՜ւ|րս ւ̂իտ(]ի 

մի lmlpinq|ip, «Bund»֊|։-'^ uiidpnifl հհոուհ qn։iig, np, |ip nuipqmnpQ 
ււյյ)\ոսւհսաո1ւ|այ հմւոհ niun?]qfiMiu|i uip|mipiuiG finiiTmp, |ul lipl||i ի* 
пшшпр «հստկահամ» է ։ւււհււ|1ւււ, ?ip hii fipiiifiniil u inuifuiplpm l հմ 
ф.ршдГЛц ргрпр upiiui^mfi qqiiipiimfipnhpp: O uiln  hpm|iiwiim։piipm 
1։մ:- l;u  իհ(\ i.>nui հմ ւուպ|ւււ npu|liii ւ^տւտտւխտհ հհտ(ււա| flmpqp 
qfllil hpn'p մևՕբ աւ^և|ի pшpnյш կш G bCp nuip2b|: Tip рпрглр 
qpmO fim։|uiinmil lifi' miiqb’fl umuipl|mpjni(i է f)puj Ifbfip' d ii֊
umOuilpiillliq ilmp?)lilpi, շաւո pGpmp, ^տտ |>։ոցհ|ի li fiuipjnipuiijnp 
upiiphnnuilpiiOnipinidribp рПէ)ուհ 1ւ|ու( m p է| 1Ш)рЬрм{, jipnp bpliiiilpti- 
uniJ ЬПр, pli uiiii pfipni2 liuipnlpMinnq.iimGp, npp пЬПр hOp filiplpii- 
ոոցհամ, ]էւհււււմահ, ogOmpuiin npiimpiumniiilpiiilmpimn, i|in|uuiniiip(\ 
филшПшрппП liipi &ЬпррЬрп||Ь 11|ш1|чп(1тр|тПр 1)рш1риГ1 uiniiij>ui- 
il|։ii?iippiiG է, np illiflp 1Ц1ш(1т| *Uipm'MllI։)|i iluipqmg շտւո iiiniii2 
Mip սւհց1ւ|: f'Ui^g iii\uii(hii մատղում 1: \Г)1|Ш1ршП^рпр Ժսււ1ւււհւււ1|, 
տւհ injiinjliu u]Lmp Լ մտւոծի: Mmnnq К, np iHidp nliq M.hjmiftfinր|ի 
i|l)(iuil|GhpmiI ЛфПр nuiitinpa։nlp|Ji ql<mlir|li|, հոոհիսկ :>tlinp Ipiipn- 
т]шПп1 ilhq npuidg iibj> u'lip j>T]lipG uinj lipuiIpiinnipiuiOp
;;1.իհ յւիմտհսւ, 1.| տսատ  ̂ lilip nIpiifIGbpli п'пмфП: ll.ni uiGIpnpni|nip-
nniip uuilpnjfi ns pli |։0N-np iimmj)uiii|iiimpmi(i h wmpnpTiigi|mմ, uiq 
ri|i mp|n, uii|li|)) ուշ fimmlinippiifi" տւ|1ւ|ի |>miq, աւ|հ|ի рПрш ,̂ uii|h||i 
|սոր1ւ|ի, ո|ւիր liifinpiiKlIi^imiipMip նկատւսոու JGbpni| Buipnium ii|i 
pmpmmlpiiGrnpimn h ծհփ)ւ։1: 1/ք.»1։ lilifip ilbp pOppinpiniOG in nipinp- 
mifip, iIlip рГ1п|||1П11ш1рпГ|’ fiiiimiiilmpimGp մտւո|ի il)։ կաւմ Gbinliflp,
iijujui Gmli lilip «iIuipi)i|m(Gmgi)'iiiG» pnipmuilpiiGnipiniGp GniiGn|Iiii 
իսկրահ l|lpipoG|i |ip mptJhipp' |iripfi|iG ոշ մի |MiipmudpiiGmpnnG uip- 
dlip շուհի,- iiiiG lpiip(Jliqpl||i fiLGg մ1ոԼ: Ս՚ւուս կէւււմից ՝lpmilpiiM։Gp, 
iip iIliGp' (JniiluiGmlpiil|lHiGlip։i, pwiilpnilpiij i|mipni|.)nj() iHip ilinpipn- 
ii|։ptiip}unip, npp մ|։ pmp|» շի tnqniii qliil* UiiiGlii, Qhf|uipli (’-np- 
^իտւի diiiiIiiiGtnlpitl||ipGlip|iG ի̂ւ̂ ւոէյից liiipnflni] lpiiunni|bpqnip\iiiG 
l.|i(ip pi(iii;m; bpnp, dliGp mipmiiii շոո|ւից i]nipii c)|î uir]b!|) liGp itbp 
diiMiijiGinlpnljliq «iunmp|։Gnn.nnif‘(ili|im|».,. Թշք;iinimlpnG li niGi|ninui- 
firup'iiiiG ծհտւ pGuiqi)Glip|i Gilniqnnip,- |ւււկ lidp «Mmm2Uii]|nhnpini- 
Gp» fin fil.Gg ipii 1.,- |ipliG|ip կէհսականությահ (VitalitSt) nmilpGijfiui- 
Gnip Gi{iiiqiIuiG filiinlniiGpG 1ւ)ւից pil| u'U|G I. GlipipnniinGmit. Пшрппр 
iiiGqiiiil nn|li||i pniGp, iiii|)q|i iiqnipnipiiiiG I. iipiifimGpilmմ' inii]piiiG 
iipimhiiGmlpnG, mp||)iiiG ուշ մի qnmipiniG i(iG(iipnqGIqm հւոմսցւ;

37.
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llMimhq i|it։|u։unuipftui|«nip oqfin։։I hfi bp'iip, umimhq unThfl fip npn̂  
xiin|։ml fi|u|uifiq b li miFhri np' rilu|uin»|uiupiifi: t7։| uui lpi;֊։|nnl h 
«։imuip|iGm|^jmC»- ilnipnlpiiGg npnfip hph uii| \Ц̂  liniiOp
fiuii|։G՝ uii|b.i|i ihi|i|hnniG, uii|h||i :*nm]i|, iip։fil|liupniiGI|, mii nii| puiG 
l|lp։̂ li|։G՝ plipliii «lipli^nuuiipjniG», «luiiGinlpupiniG», «iipiimiiij l|Giu- 
Gnp piiipnjmlpuGmpimG»... f^uipplip|։ ilhp iFhi|։?uignuIp,- inn |iii t|p- 
pniipG b, tiph niqniii hp, {nl Gnpiupujpnip]niGC b,- uiGIpIiiiG Gbinh- 
i|mGp b. p։։ipphp|i |ninnmpjniGG ni ninun|iipmpiniGp Ipiipni) b, [iGr]- 
fiuilpnnuilip, lijuiGpli inmiiinmpjniG fihmiMiiGp iliGh|. fihGp m.iq (hiiilui- 
Gnilj Ipnpni) b Gnili ,'՝nim piuG GmGqqGilhi, 2Uim puiG npnnniGj)i(hi, 
2111111 puiG Guili ilu)uijli|: hĜ  il|i duiniiiGuil| l|jniGp|i nninnip fininh- 
ilniGp bp, uhq nuninip pnijG l||liGhp... U.Ginuipphp ||iGli|- inn GiiijG- 
ii|liii indhi|iiippuG d|i nil b- upwi nnniinp ithGp GniiGu|hn ^iniliniquiGg 
&hp liGp, ^nnlmiqniGg ni .̂ ilhp lpnphl|gmpiuiG puipnpnlpnGnipiniGp, 
np|ig hn innuijhf'fi Gui|niuqqm2nigph|, uijG, jiĜ  lpnph||i l|||iGhp 
I’ipressionisme morale Ipî bq, unll.iiipq n|i nipnimfimiiinnipjmGG b pGin- 
}iniinnlpiiG qhpqpqni|ni)nipjiuG, npG fiiniiuiili b uqG iiin'liG|iG, |iGn 
decadent I:; U-iG ^mpdiiuip, npp Cnn|hGriinnilip|i l îuphl^gujGpt) pujpn- 
juil|UjGnip]UJiIp ilmpnind b q|miinlpiiG Gliplpn\uigGh|' n'iiniGqin-
iIiniG inGrnii\>ni] ii|i i|mpn-, jinlpiilpiiG decadence ^inpdmil l;p pnipniui- 
IpiiGnip îiiG iilq>, npp npii|hu inppi||in|iG |iinpinqmiGii nin|iniqinni bp 
Pp|inninGhinlpiiG iMupminlpnGnipiinGp: niMlhq dnnfinGuil|Ghpp, ujqGp- 
ijufl|UjG iI^uilpinpGIipp lpuphI|gniGp|i, <<i{hpi'iiin|Mp|i n|ipii» lilip, |iGp- 
riinpiniG ii nhi|iinlpiiG inpduiGiniipnini|nippiiG qqingilinG npnlpnn|i 
dhp inpnnnlinpfih||i ii|i pinG b)iG niliiiGnid;- (l՝nntinGuil|Glipp Mni|ii|nid 
biG |iphGg n idtpn i|- li pnin ii|uipqi(tm! I., up *4.h-
nm6GGi)|i nni) 2nnn| li (iuilpnniinqpinlpiiG dnn(uiGuiI|p <|bpf|iG ilkd 
diinIniGuil|G bp, |nil| ilhGp- dhGp' duitIuiGinlpnl||igGhpu, nlqi i|ni|nlpiin 
liOpGinruiqingminippiidp li ilhpi\nn|np|) n|ipni|, ni2|iiuminiGp|i, ninlpn- 
i|niii|liinnipiinG, iiipi|inping|iMippnG, q|iinnilpiiGnipiiiiG iFlqi nininp)i- 
GiiipniiGGIipni|' l|niininlpii|, |iiGniini|nilpiiG, inipliGnipuIpnG,- pnij| diii- 
dniGnili liGp... U'lip nniinp|iGtnppiiGG(ipp iipniduiGinlpiiG hG, qpiiiGp 
dhp pin|MippiiGG b l||UjGph «•^nn|nnnnpnipjniGp»' npininlili
i|Miinniing|i GdniGhgnin, npp «fiun|nnnnp |ipun[niGpGhp|i)> inliiinippiiG 

b |iil| inpniinriininii|nid, pnui bnipiniG i|hpiiiplqiniil b niGIpIniGp. 
'nipiini !i i(in|ii|ni iiji l̂i, i|inn|i li i|inn|i i?|ipli niGi)niGi)p, ni|in|li(i|i 
I'lnqihnpniGiiilpiipiniGp, |iGpi| |)iGh|in, nip|i;Glip|in ninniGaGinGin|m 
lii'iiFpp, uijG, |iGNp till nhuutujk‘g|iuijh ufuipnu hd l|nNiiiiI, riinninil| b 
.iinpinpinG;; îni|i nidLq dnnIniGnil||i: LnipiIniG nidp, &unpinfitii|nip)iiiG- 
ni.|l|l ii|ij.|| |inpiIniG 2ninnn(|n|G nipiop qGni|ni| i|inppniGniiI I;,- ^nq- 
I'HifihqiiipiiiiGfil.pG jtpl.fip ^G îlniil hG |i ilhpjn d|iĜ  |i GdniGnipiniG... 
' ‘•ii|np dl.p pini)inpnil{inG nihnnipiniGGlipp U u|hininlpnG lpnpqhp|i, |in- 
>|i։ui ; |̂.Mnginnui5 «()lipiMnGinl|iiiG it|iinn|liinnippnGp», «lilniilniiGpGhp 

'.G, infilininG niGripindl.pmfil.inliniGpGhp. de'cadence-|i2q|iinnil|ni|m| inq- 
'llignipiniGp fil։ppini|iinGqh| b innni(ii\|iG q|unni|AniiGGiip|i if|iĜ li |i- 
'lGniiGlip|i |iinppp li |i2|iniid b nnGinbn|: hit innnipIpiipniiGG IbGqifiin- 
iMiii li .'bpinfinlninnin ni|j> riiinnnpinlpnq|inniippnGp itGniit b indi, np
՝<nG riniiMn|MiiljiiipnnG (Societat) |nl| luGkni JiuibG l|UjpqLpG b ilinprilig 
niiGniMnii li iIliinGqnnlni.iG inGiIb.i|iipl.G ntn|inil|inG niGIpn iinn|iG
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pGuiqnGbpp ijbpqriTHit 1: npn|hii nuiiiiiipuil|uiq|Hmiil|iiin iiipdlmpiliiin  
Gnpil; ILn անկում qGuignq IpMiOpp, m)f կllյqlfտl|llpll||1^, տյսինբՕ 
puidiiiOm], uiriqniCi?)rilip puiq ui(ini), iimripuiqiniim] li i|lipiin|UJiint] m- 
d|) նվսպւաԱւ ui}uopi|ui հոտսւրսւ1|սպ|ուտւ|.>ւսւհ nh  ̂ ււսւքոքւււնփա1 է 
npu|liu իր]Լաւ... irh p  iinq)iui|)niuiGlipp decadents b(i, ււսւ1|ւււյն iipiipnG 
•llipplipin Uiiibniibpp հու|լհս|1ւս decadent t:,- հա iiiquiii!ipmp]uiCi Пшт]- 
puiriiiil|)i itlio liGs-np ցւււն1|ւււ|)1 piiiTi t. inliiiGinit...

38.

l lq iu m n ip j iu G  իմ p itp n G n iilp :-  Hplih piiiG|i uipdhpp hppbilG 
unG շէ, ph q)iiiiGm( )iĜ |i bii numGmd, iiiq unG, p li qpui fuiidiiip ինչ 
hu i|(\uipmd,- ui]G dbq ինչ է шpdЬc|K|: P-lipliiI il|i օցինակ: Ibqui- 
mnid|iinnuiinnuiiM!npjniGGlipG (die liberalen Institutionen) իսկույն I]U II| U I-  

pniil hG uiquimuid|im ւինհ|ուց, GbGq np fiuiuGnid hG qpuiG. qpu։G|։g 
filiinn luqunnmpjiuG սււ|1՜ւ|ի ilunnpuip Ii n|nIGun|np p^Gmdl) qnjm p- 
jniG չունի, puiG uiquiinuiu|nn fiuimmummpiniGp; 1Л;* np dhGp q|)- 
inliGp, ph GpuiGp ինչի hG հսուցնում. GpuiGp ւսկւսն hG qGniil iiin 
|i;>)iiiuGnipjniG կոււկ)ի սաւկ, GpuiGp piupniud|uiGnipjuiG pui]i(\puigi|ui6 
nmduiruupphgimlG hG |hnGhp|i m nmjlimGIip|i, GpuiGp r]iup?»Gnid hG 
фпрр, i[ui|ul|nin li !|iiiih|pGhp u|i)ini],- (ipuiGgni| ւււմ1<ն iiiGqun? հոտի 
կ1ւքււ|սւնին Լ  |ip nuiqpui(iud|p uinGmii! IhqmmmiiiimipjniG (Liberallsmus). 
qhpduiGtiphfi' l|hpш ծnlմ հոտի կենր]սւնու... 'imiiG uiji) fiuiuinuiinnip- 
jniGGh|ip, piiiG)) i)hn GpuiGg Guiihup upinpuipnid hG, pn|npni|)iG uij| 
(ihinliiiiGpGhp hG uinuif phpniil. uiiqduiU՝ GpuiGp |ipnp մհծւււս|հս 
Gu|uiuinmd hG uiquiinnipjuiGp: U>i|h|)i (i;>qp|nn ւ)|սոսւցկտ^  ̂ կոի ւլն է, 
np U IJI] nhinliniGpGhpp uinui^ t. phpnni, fiiiiGniG uiquiinuii!|nn Guiu- 
mimnnipjniGGhp|i կո|ււ|ց, npp npu|hu 1|п|п| pnij{ h ւոսւ|իս, np ոչ ա- 
ցաւոա միտ  pGui(|i|Ghpp շսցոոնսւկւ|liG: l>i| կոիւ|ն է i|uiuin|iiupud|iml 
uir|uiinmpuiiG; Քսւնցի ինչ puiG է. uiquiinnipjniGp: LhjG, np ItGpGui- 
u|uiinuiu|iiiiiGuiuu|nipiiuG կuldpի‘G hu ui)ipuiu|huinid: Пр ilhq piiidui- 
Gni) ր)իսւոսւնցիւսն ււ|սւքւս|ւււնոււ1 hu! Mp GhqnipjuiG, |uuinnipiuiG, 
qpկluGpGhpի, (ւույնիսկ l|iuiGp)i հտնէ)հս| uiGmuipphp hu i]uinGnid: Пр 
upiiinpiuiiin hu pn qnp^|i հււււ1ւսր qnnuiphphj սսցս)կւււնց, Ghpuinjui| 
|iGpq phq: lh(|uimmp]niGp նքսւնսւկում h, np սո]սւսսցս]կսւյին, կոկի 
li nuii]puiGud|}i pGuiqqGhpp qijmp|,»fi“nphG |i;|iimil hG djniu pGuiqqGh- 
p|) ijpui, op|ifiiid|' «hpfuKM|nipimG»; ILqm ui пш р5ш 6 ihupT|p, uinui- 
i[h| 111! uiquiin ipiipAuii) միտ pp nmphpm| կո|ււկցւոում h puiptd|hgnip- 
iiiiG սւ])քւտւ1սց)Ոհ|ի uiiG inhuiid|p, npp hpiii(|niil hG i|ihpliqud|Gh)q), 
ppluiinnGjiiiGhpp, կու|1'է|ւլւ, կulGullp, iiiGq||iiiig|iGhpp li lijniu qhnn- 
կpllПnGhlpp: U.c|uiin dmpqp" nш qմիկ Ինչւ/ւ| I: չսո)ս|ոււ1 uiqui- 
mmpjniGp սւնքւււււոն1ցւի, ինչս|հս Gmli dni|m|mpi]Ghp|i dnui! 4 ՝|idui- 
iipnipnii'ilp , npp ujhuip \: fiuinpuinuip։j|i, j>iuGpn'i|, np|i qGni| liii կև- 
p h n id  iIGmii; (hqiuin ւ1սցս)կտնց |мирарии]П1 jG in|iujp u|hinp է npn- 
Gh| uiiGinhr), nip il;>uiuiii|hu nuii|pnifiiiipi|niii է |.Mup^puiqmiG i)|uhu- 
i|pm|>iniGp. pnGudpii|nipjniG|ig li|iGq puiq uiiG կո՚)մ, uuqdpupjuiG 
i|mui(i(]|) ;>hn|iG l||iu|: Uui (i;>iimp|nn I. nii(]hpuiGnphG, hph luiumhq 
<<pnGudpii||i» Ghppn nuiulpiiGuiGp uiGiupip li uuipiiuii|ilq|i pGuiqi)Ghp, 
npiiGp |ip քւսւնւ)հպ nhi||iGudpnpuiiG li pniftniGiIuiG uinuii|h|uiqmjGG 
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hG ս|սւքււււհյ>րա1,- Հ.էււ||սա Կհւուււփ քււաւ;*սւ||ւ սփս|ր-. ււսւ է
Giiili puii)uipuil|ninuiu|hii, puii|iiil|iiiG 1. n'luiiiG ii|uiuulmp]|iiin |iGpnig- 
p|»G (IfuimlmpnGhpp, npnGp |tĜ -np uipdhp hG Ghplpiijuirijihi,
iup«lhpuii|np liG Т|шр2 к|, pGun| ւււր|ւտոտւյիւո niimunmnmpiniG(ih|i)i 
MK|i)hninp)im?p :<hG iiiupt||ui|iG puiprihi. մեծ i|mujGqG է GpiiiGplig 
|)G՝-np puiG iiiiipph|, npG itipdiiiG!) L lipIpnitjui^mpiuiG, t{tnuiGqp, npp 
lihq uiMiiio|)G iiiGquii! AiiiGnpiiinGniil t. oqGnipiuiG ilhp iI|)pnnGhp|iG, 
(il.p umiiip|iGnipimGGhp|iG, ifhp qhGp ni qpuift|tG, illip nqniG,- npp 
lihq ստիպում Լ  ուժհւ| |)iGh|... ^luiGuiqpmip uյnuյ^իG՝ ii|hinp է ni- 
()hi| ||)Gh(Mi iiiGnimidh^mnippiiG niGliGiii|. iiiqiiiii|hu lip|>hp iuii)ii||m|iG 
n Iiii ||iG|i; -  IhjG մհծ phpdnpGhpp մւււ|Ա)ու nuilii], nKJliijuiqniiG uihiiiii- 
l||i nuiilujp, npp guiuJit qnjitnpjmG է ուհհրհ|, Հոոմի ե 4 hGhin|ilj|i 
ւոիււ|ի itip|iiiiiinl|puiuiuilpiiG u|hinmp.miGGIipp, iiiqumimppiiGp հւււււ1|սյ- 
Gmd էիհ uijG |и1имппп||, liG^iqhii hii հմ uiquiinmpmiG pump
ruimlpiiGmil. npu|liii մի puiG, npG niGhii li ^niGLu, npp կulմЬGnlմ 
ես, npp GiJuiGnid bu...

39.

pGGujqiuinnipiniG:- LThp nuniiminnmpjniG- 
GhpG սո|1ւււ ii;>|iGn MiqulhG. nijiiinhi| рп|П|)р nitiifni2 miG hG; l-uiig 
i)piii niiiiliiip մհւ)1(ււ|ոք) hG ns ph Gpinfip, Ш1| JbGp; ll֊iG puiG|ig Gh- 
inn, hpp ilhp pnpip pGiiiqt)Ghpp spnigiiiG, npnGg|ig fimmmmnmpiniG- 
GhpG hG iiiG'nin, ithq ПипТтр spiiiguifi iiG>|fiuiGpinu|hii (ււտւսոտոութ- 
jniGGhfip, piiiG(||) dbGp GpiiiGg fiinu'uip iiij|liii u||unuiG|i ՝hGp: Գհմո- 
l|piinmiil|uiGnip,miGp рп|пр diiiiIuiGinl|GhpniiI lpuqilinl|h|n(||is ուժի 
niGI|iIniG AliG է lii)h|. hii iiipi|hG «iriiipi|lpm|iG, ^nn|imqiiiGg iliii|u)lpii- 
J|*G» 3 1 8  -nnl diiidiiiGinlpiil||ig qhi(nl|pniin|itii(; |ifi որ̂ ջ uiGIpmimipnip- 
luiiip fniiGqLfi ,̂ «qhiutiiiGuilpiiG lpiMnpni|\iniGG'» h| (ihmp, npn|hii պե- 
mnipjujG UiGկлlմuJ]իG 2ն հմ pGni|.>iiiqph|; Ո|ու|հււցի qnpnpmiG ni- 
GhfiiiiCi riiiiinmiimmpjniGGhp, n|hinp I: qnjnipiniG niGhGui npinnil||i 
Ipiiilp, pGiiiqq, GpimliiimilpiiG, i!|)Gs ի sinpuii{innipjniG nuilpmiiqiiiinui- 
|||пП. կսււկ) սա uii|niG)|mip, nhi||iGiiil|ni|.)jniG, niiipinipuiiIinil|Ghp ui- 
Ո1119 iiiGgGni) iipmnimi|iiuiGiiiini|mpiniG, inn nhpniGi|Ghp|i ; î)pniGh[i 
ոէուսջ uiGgGnq li in infinitum Gliin ii|np(ii|ni| fiuյմեpш^իlՈlթյnlG; l7ph 
ui.ii| Ipnitpp Ipn, niupii imperium Romanum-ի n|iiu մի pmG է ri|iifGi|mil. 
Ipnit rhninuiiiinuiG|i, միակ inhpnip.iiiiG, npG nipiop iiuipiIGm| IpnjniG 
է, ti|ip կոցւու| է niipniih|, npp qhn |iGs-np puiG կսցտւ) h |iininmii(ini|,- 
fbniuuininiiiG|i, npn|hn rhidpnqnii|uii|mip |ւււ|(ւուկ hi|pnup(dpiiG uiG- 
fniuM|nr|udpii(i'tnpjinG ni £ipiiqpq|innipiniG, iqip qh|ntniGndpiiG կւուս- 
pnipniiG fi|iii(iiiii|pitiiiilp (iqGindiiiiinii|iG ւ|իմտ1|ի ո՚հջ Լ iIuiGmit... Ու|ջ 
UpliiIniuipG 111.1|1м1 sniGji iniG pGiiiqijGlipp, npnGg|ig fiiiMnnuiinnip.iniG- 
Ghp t;|»G տ(ւում, npnfig|ig ապացա hp iniimit. G|un «dimIiiiGudpid||ig 
nqm» ii||iiiGrihp|iG |.>lipliii ns|iGs iiiii|pnifi տի |iiniGqin|inii?; ILiifftniil hG 
niinopnij, iiiii||imi( hG siiii|im(|inGg nitmiq,- nin|pinil hG ;>uiin iiiGnpn- 
inuiii|niiiGiiMiini. fihGg niii l.| կոտում I.G «niqniinnipiniG»; ll.iG, |iG;̂  
GimnnuiinnipiniGlig riiiinuuiiinnipiniG I: umppnid, ւո|ւքոոմոցւհւ(ում է, 
ոււու|ում Լ, iiiipdi|niit է. nifi filiGg pIMpnq nipinnimiiGփոմ է «հհււի- 
Glllկnւp|nlG» pnin(i, Gnp niiqdpnpiuiG i|imiiGqG hG mhiiGnnI: Ihfini ph 
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ինչրան PiLmu է qGnnl de'cadence-G  մեր pun]uipudpuGuiqhinGLp}i, if bp 
p արաբական կուսակցությունների qGuiliiuuiituiG pGuiqqG Լրում. 
GpuiGp p G iu qq u ip iu p  q L p u iq iu u m il LG այն, ինչ բայբայում I:, ինչ 
uipuiquigGmii I. ւ|երջր... ll.upngnng՝ Ժա մա նա կա կից ա մա  u G n ip jm -  
Gp: ժամանակակից ամուսնությունից ակննայտորԼն որջ րանակա- 
նւոթյանբ չրսւցհ| h: Բայց uui աոարկության h ոչ p !• iinfniiiGnipiinG  
րեմ, uiq արրիականության: ILiInniGnipnuG րանակունւոթյւանր՝ 1111G 
puiguinuiu|Lu արամարրա վրա բնկաւ) իրավաբանական պատաս
խանատվությանն hp. ipu ամասնւսթյանր կայունության hp նարոր- 
րում, մինչրԼո այսօր այն hplpn mnpm| կարում h: Ամուսնության 
րանականւոթյանր՝ այն Gpui սկրրունրային անրակտԼ|իաթյանն hp. 
րրանով այն միշտ շեշտ hp ստանամ, npp նակաոակ qquigifniGp|i, 
l|pp|i li պահի պատահականության, ftp հսւնրԼպ կարորանամ hp 
BuipquiG p ստերծե|! Այն GinuGitni|l. 11 pGinuiG|ipGhp|i4 iinfniiiGiu1|iiiG 
ասպներ pGinplipu պատասխանատվությանն l.p: I'.iim սիրո ամուս
նության անոր թորտվաթյան հետ աչրաթոր Լ uipi|ա if GhGg iinfnin- 
GinpunG G|ulpp, այն, |ոկ ինչր նրանից fiitiiiuiiinnni|>iniG h u u ip p n iJ :  
Hplil; ամուսնության pGun) li հրրեր |ii|l«nii|iGl|puir||nui|i փոս չեն 
հիմնում, . ամուսնությունը, ինչպես ասվեց, «սիրո» ijpui չեն հիմ
նում,- այն հիմնում LG uhnnilpnG մրման i|pui, սեփականություն 
մրման (կինն ni երեխան որպես սեվւականաթտւն), իշխե|ու մրում- 
G Լրի վրա, npG |ip համար ԱՊուաւ|1,ււ իշխման unil.fiun|mpp կսւ- 
սայցն t  կսպմակերպամ՝ րնաանիրր, npp կտ րիր ունի Lpli|niiiGLp}i 
li մոտանցների՝ իշխանության, սպր Լրության, fiiiipiuiiiiipiuiG fiLnp  
բերված չափր Г.mil pGiii|iinumlpuGnpliG պահպաներս fiimimp, Lplpup 
խնրիրներ, ipupLp|i միջե րնսպրի համերաշխության նախապատ- 
piuiiinhpii համար: Ամուսնությամբ, npiifI.и հաստատության, |ip մեջ 
արրեն մեծագույն, uiiIhGiulpuiniG կսպմակերպիչ uli|i հաստատումն 
t  GLpuinnuI. hph հասարակությանն |iGpp npu|hu ամրորջ |ip համար 
չի Ipupni) երա շխ ա վոր |ինԼ| ։1|>Օչ |i ա и l«G iiifihniin| np սերուն երր, 
шири ամուսնությանն րնրհանրապես անիմաստ hi- cl uuIuiGսւ1|սւ1|ից 
ամուսնությանը կորցրև| է իր իմաստը,- հետևաբար այն վերանամ

t:-

40.

Բա նվորա կա ն fiuipgp:- Հիմարությունը, հիմրամ րնսպրի ։nj|iii- 
սերումը, npG այսօր pn|np П|и?արուpuuGGէ«ր|ւ նախապատմաոն է, 
այն h, np բանվորական fuupg գոյության անի: Կան որոշ puiGhp, 
npnGg վերարերյւպ հարցեր չեն տսւ|իս. րնսպրի աոաջին հրամա
յականը:- trи pGuu) չեմ հասկանաս՛ ինչ LG ոպամ տհԼ| եվրոպա- 
կան բանվորի հետ, այն բանից հետո, l.pp G|iuiG|ig հարց սարրԼցին: 
' l>սւ իրեն չսսիսպանց թով է րգամ, npii|l«iir|ի puij| աո puijj հարցեր 
չսսս, աւ|Լլ|ւ ա ավե||ւ անհամեստորեն հարցեր չտա: Ն ա  ի վերջո 
մեծ րսւնակ h ծեոբ pl.ph|: Հայսը, np այստեր limptpu համԼստ ա 
ին pG in pin i( ս՜ի uiLuuil|, չինացու տեսակ, npii|Lu ipuu կկսպմավսրվի, 
lpumuiphpuu|Lu ի չիր h i)uipril*|. իսկ րա puiGuilpuG կ|իներ, հենց 
t|in h| ni»p)ակի անհրաժեշտ l.p! Իսկ ինչ արեցին:- Ամե՛ն ինչ, որ- 
պեւպի t]pin նույնիսկ նախարրյսրր uuiipi|i Ո*Լջ ոչնչացնԼն,- pGuiqq- 
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հերը, որոնց շնորհիվ րտնվորր հնսւրւսւ|որ է՝ quinGniif npu|hii գաս, 
ПП ui|iiiit|np է quinGiiiit ինրն իրեն, ամենաանպատասխանատու 
phplnuilmnipjuntp հիմնահատակ ավիրհցին: Բանվոր|ւն տորրեցին 
մարտնչող, GpiuG it|inipjniGGI<p|i |ipiin|mGp տվեցին, GpiiiG ձայնի 
pHii|tiipuig|iuilp(iG |tpiiii|niGp տվեցին. l\ ի՜նչ կա գարմանւպու, l.pp 
pinGi|npG |ip կեցությունն ւպպեն րնկւպում Է որպես ււրւսոուհւււս (րա- 
րուապես արտահայտված' шСшрп արության-): Բայց ուզածներն 
jiT;ч է4 il|i անգամ Է| հարցնեմ: l;ph ուզածն երր որմէ Gupinuuil) է, 
шири Gtuli միջոցներր ii|liinp. L ագենտն. l<ph ուգածներր ստրուկներ 
hG, шири հիմար iqbinp է |ինե[' GpuiGg inhp i|uimn|iuipm1|h|ni հա- 
մար:-

41.

«Ագսւտությանր, npp hit նկատի չունեմ..?2».‘- Այնպիսի ժամա- 
tul|Ctl«pviiit, ինչպես uijnop, րնագգներիգ արվելր ես մի ptu|um է: 

Այգ pGiuqi|Glipp հակասում են |ipuip, խանգարում են միմյանց, կոր- 
ծսւնում են մեկմեկու, ես ւպպեն սւրգիականաթյունր րնորոջե| lit! 
npii|tiii |՚նտ|սոտււկտն ինրնտՕտկտսամ: ‘ )-աաոիւպաւկությսւն րանա- 
կանաթյանր կպահանջեր, որ երկաթյա ննջման ներրո յսյգ րնագգ- 
fiերի համակարգերից աոնվագն մեկր կաթվածահար |իներ, որպես- 
q|i մյուսին I о I ու I uiuip ուժ հաւ|ար1ւ|, ա<)1.ւ| ւ)սանա|, տիրապետաթ- 
յան fiiiiut;ե|: II.Idtl անհատականաթյանր |ոկ 1.տե|ով |>Ւ<piւս հնարա
վոր գաոնա, այսինրն՝ ամրոգջական... Հակաոակն է տեգի ունե
նամ. անկախության, uiqiuvn զարգացման, laiSSQT аНбГ-ի պահանջն ա- 
մենակրակոստւթյամր աոաջաւ|րվամ է: հենց նրանց կւպմից, որոնց 
համար ոչ մի սանձ չափազանց խիստ չ1.ր |ինի-սա գործում է; in 
politicis, սա գործում է արւ|եււաաո՝: Բայց >|ա de՛cadence-ի ախ
տանիշ Ւ. «ազատության» մեր ժամանակակից րմրոնամը ես մի 
ապացույց է րնազգի այրսսերման:-

42.

Որտեղ I. հավատ անհրաժեշտ!- Բարոյախոսների ա սրրերի 
ոիջե Ո չ ի ն չ  այնրսւն հազվագյուտ չ I., որրան անկեւլծաթյունր. թերհս 
նI' ոնր հակաոակն lift ասում, p ե|>1ա նրանր նույնիսկ հակաոակին 
են հավատում: ե՛րր հենց հավաան ուվե|ի օգւոակար, ավե|ի ազղե- 
• 1 ի 11, ավե|ի հա մ ո գ ի չ  է, րսւն գիտակցված կեւլծավսրաթյանր, ապա 
կեղծավորություն)! րնագւ|արար իսկույն անմեղության I: ղաոնամ.
11 ե ծ սրր երին հսւսկանարս աոաջին գրույթ: '(null ւիի| իաոիան երի 
մոա սրրերի մի արիշ աեսակ՝ նրանց ողջ արհեստի արածն այն է, 
որ նրանր լոկ հայանի (ւշմարաաթյանն եր են թաղ սսպիս. այսինրն՝ 
սոնպիսիր, որոնց համար նրանց արհեստր հասարակական արտո
նության (Sanktion) անի - կանտավար|ւ ասած՝ գործնական րանակա- 
նույ-ոան (ւջսարաությւսններ: Նրանր գիաեն, թե ինչ պետթ L ասրս- 
ցացեն, ա\վաեւ| նրանր գործնական են,- նրանր իրար մեջ միմյանց 
կանաչում են նրանով, որ «Աշմարաաթյանն երի» գծով համրնկնամ
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l.fi:- « Գ ա  չպետր t. ստես», qlipiluiGhpt*n4 գ գ ա շա ցեր , պարոն i|t|i* 
||աա|աւ, մշսարտաբաւնն ասերսց...

43.

Պ ա հպ ա նողա կա նների ակա նջին:- Ահա այն, ինչ նախկինում 
չգիտեին, ինչ այսօր գիտեն, ինչը կարւպ է իմտցւ|ե|4 ե տ կ ր թ ա բ յա -  
նр, ետրարսր, ցանկացած իմտտոա| ա ատոիմանի, միանգամայն 
անհնարին Լ: Մենր՝ բնախոսներս, գոնե գիտենр սա: Բայց рп|пр 
րրմերն ա բարոյախոսներր հսււ|աաացե| են ղրան,- նրանք կա մե- 
ցև| են մարրկաբյանր աոարինաբյան նախկին չտփին հետ տա
նեի հետ պ տ ուտ ա կեի Բարաակսւնաբյանր միշտ U|pnl|pmստաւն 
մահին է I«TIՒւI: Նույնիսկ քաղաքագետներն այրաեր рГ7qօբիՈinկh| 
են սատրին ա բաւն րտրոգիչներին. է|եո այսօր է| գաաբյան անեն 
կուսակցաբյուննl.p, npnfip_ որպես նււրաոտկ pipup իրերի խ եցգետ նի  
puij|pG են երագում; Սակայն ոչ որի խեցգետին |ինե|ու հնարաւ|ո- 
րաբյան տյո|ած չե: Ոչինչ չի օգնի, պետ ր I: աոաջ գնայ, ագամ 
եմ ասել4 pujj| աո puij| աւ)ե|ի ու ակե|ի d e c a d e n c e -ի  մեջ (- ահա 
Ժամանակակից «աոսւջարիմաբյսւն» իմ տոհմտնամր...): Կտրե|ի է 

արգև|ակև| սոս գարգտցամր ե, արգե|ակե|ա|, րան սպասերումը 
սրաու|արե|, ամրարասւկե|, րարոնել սո|ե|ի մււ|եգին ա հա նկա րծա 
կան. սո|ե|ին ոչինչ չես կտրող տնեի-

44.

Հա ն ճա րի իմ րմ րոն ա մ ր:- Մեծ տյրերր, ինչպես ե մեծ ժամա
նակները, սրսյբացիկ նյութեր են, որոնց մեջ ւսհոե|ի աժ է: կուտակ
ված. նրանց նախապայմանը, ս|սսոմտկտնորեն 1ւ բնտխաւտկտնո- 
րեն, միշտ այն 1:, որ երկար ժամանակ նրանց փաւ հտւ]սւրւ|եի կա- 
տտկւ|ե|, տնտետ|ե| ա սրււհս|տնւ|ե| է,- որ երկար Ժամսւնտկ պայթ
յուն տեւ|ի չի ունեցեր 1;բե լարամր գանգփսծի մեջ չսոիագտնց մեծ 
է րսանամ, սուրս րսւփսկտն Է տմենտսրստտնտկտն գրգիոը՝ «հան
ճարին», «գործր», մեծ մակաաագիրր կյանքի կոչե|ա հասար: Այր- 
Ժամ է| ի նչ միջակ սոր, ժտմտնտկտշրջան, «ժամանակի ոգի», «հա- 
ստրտկակտն կարծիր»:- Վերցնենք Նւաւ|Ո|եոնի րեպրը: Հեղափո
խության Ֆրւսնսիտն, տոսււ|ե| ես նտ|սսւհեւբա|ւո|ստկան Ֆրանսիան 
իրենից մ|) տիս| պետր I: տոտջ րերած |իք*եր, որր Նաս|Ո|եոնի հա- 
կաղրաթյունն էր ||ifiե|ա. ե նենգ ւ]սւ է| տոտջ րերե| է: 1;վ npnij- 
հետե Նսարղեոնն ա ր էր, ժաոանգորւ|ն ւա|ե|ի ուժեղ, սո|ե|ի եըկա- 
fiunnli ե հին մի քաղաքակրթության, րտն այն, որր Ֆրանսիումում 
ծ|ստցրյււ( էր | ին ա մ, նտ տուտեր տեր q սւր«\ սւ ւ|, այստեղ միայն նա 
տեր եղավ: Մեծ մտրւ|իկ տնհրտժեշտ են, ժտմտնտկր, որում նրանք 
հայտնվում են, սրտոահտկտն է. նրանց՝ այղ Ժամանակների ւ|րտ 
գրեբե միշտ տեր ղաոնւպա պատմսւոր՝ որ նրանք սո|ե|ի աժեր են, 
որ նրանք սււ|ե|ի հին են, որ նրանց ւ||ԱԱ llll|ելի երկար է կատակկh|! 
Հան մարի ե նրա ժամանակի միջե գոյաբյան անի նաւն հտրտրե- 
րաբյանր, ինչ աժերի ե բայ|ի, նաե ինչւրես ծերի ե երիտսատրրի 
միջև. Ժտմտնտկր հարաբերականորեն միշտ շատ սս|ե||ւ երիսսս-
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ււսւ|ւդ է, շուտ ւտ(հ||ւ (տոււլ, ւ|1ւոտհսւս, տհւ|ււտսւքւ, հքւհ|ոոււտ1|տն;- Ոի 
IIIMI ւ1սւոիհ Ֆ|սո(ւոխււյոււ1 ուուօ|ւ միաՏգամսսյն այ| կերպ են 
ւ1ւոտծոս1 (Գե|սէտն|աւււա1 Gmif n̂|hn. nnil|injG r]iii l|iiiplmp ч1 ), np 
iiMfinihq ւքիշտւ|ույր|ւ տհււտթյունււ' |ւււ1|տ1|ու(ւ ջր]ւոքւտ[ւՕհի|) inliiimp- 
рпП, nppiiiqniG m qphph q|Minul|iii(i Լ quipiilq li րք;ւ|հուո| րհտիւոււ- 
(ilip|) քւսււ|տտ է аЬпр pl<pli|, i|pui(i|iq «|im| fimn շ>ի qni||iu», i)ui
սփւուր ւ(տ|)հ(փ I: niiinqhqCinnl: (Lfiqdinimiil Gmifiiqhu i|in ոո| i|hpii| 
v|.G fuiinliuiGmil, pinjg qpm հտմսւր պ np չի ոփւրում; lLG(p|migm 

rniiG(inip|iG li «մեծ iIinfU|mG» fiiiininl|lipiqi]h|m.|iil{ hplpu (iiiiGui- 
прирП է I'liig. Ipnil ր|եւ1ոկրատականոր1ւն' f-np||i ГЛии}, Ipmi կրո
նապես' linip|ui(||) ձ1ւու|;- ՎlлшGqր, npG pGIpn  ̂ է iiiiipi|lpnGg 
111 dim[niGnil|Glip|) մեջ, ui|umiilpiipq է. iniiliG կտpqի iinpiinmil, տմ- 
inipjmG կpGlplllpl|ll qui||iu է GpuiGg filiinli|ig: \У\,Ь uuipnp ւ|ե|ւջ է. 
մ1ւծ duiiIniGuilip, օրինակ, ՎերաճնniGi)p, ։|երջ է: Հանմարր' ստեր|- 
bniqnpbmpiuiG մեջ, qnp6|i մեջ' ունքւրւտ)եշաարա|ւ փստնիտ է. որ նա 
իրեն к շոայ|ում' ւ|սւ է Gpiii iIli^mpiniGp... ԻնրնասրոՈււրոնմաՕ 
p(iinqi)G iiiiihii ծիւնիներից րնկած է. հորւ|սւցու] ւա)ի qhpflqnp (ւհշու- 
մր նրան iiipqh|mil է նման ցանկացած upn2mupnGmpmiG 1ւ qqm- 
շւոթւան; Սա կոչում են «qnfiuipl.pmii». uijtqinhii ւիաոաւսոնամ են 
նրա «հհրոոականությունր», ն|աւ niGinuiiqd.pmpjniGp սեւիական րա- 
րիրի հանւ|եո|, նրա նւ|իրումլւ ցացոոիարին, մեծ ցործին, նաւրենի- 
րին. սււո ամ1ւնր p}ni|i|nnugnip,piiG Լ... 'ы п  քւորցում է., նա մաւի>րում 
ե, նա մււիւամ հ իրեն, նսւ իրեն չի )ոնայում,- ()ակաւոացրաս|աշտո- 
րեն, մակաաաց|աւկանորհն, ակամա, ինչււ|եււ ցետի նուս|ե|ն ե ակա
մա իր ոոիերից; f'uqg որու|քւեա1ւ նման Ո|ափուց)ւ1|նե[փն շատ րան 
են որորտական, ասրո qpui ւիոիւարեն Gpiiifig (iinli շտտ րան են 
նւ|իրհ|, օրինտկ, րարձրացույն բարոյականուpjuiG ս|հս մի |>տն... 
աիւր ւ|ւո I: մարւ)1|այւին հրտ|տոտցիտւււ|)|ան տեււակր. այւն իր րա- 
րերտրներին սխա| է հասկանում;-

45 .

Հանցացործր ն ինչ նրան հարացատ է:- •^անցացո|ւծի ւոիս|ը' 
ումեւ) մարւ|ւո տիո|ն Լ անրարենորոտո Ա|տւմաններում,‘ նանցացոր- 
ծլւ նիւ|անւ| ցարոած ումեց մարւ|ն ի; *1)|աւն ււ|ակաւտւմ I: ւ|աւրուտր, 
որոշակիորեն աւ|ե|ի u iqn iin  ու աւ|1ւ|ի ւիոանցաւյոր մ|ւ րնուրտւն ու 
qnm ip iiiiG  iUi, որում ամեն ինչ, որ ոււէեւ| ոարւ|ու րնււպւ|ի մեջ ցենր 
տ ս|աշտո|անուրւուն ի, օրինական к; 'ьрш  աոարինությունները 
Г||||||Ш|1ш 1|П|р|ш(| կւււ|մից |>անտւ|րւ| տծ են. նրա ամենակեքւ'ւ)ա(ւի 
մւրոմներր, որոնր նա ր1՜ւրե| I: 1!ետր, շուտտ| ծածկւ|ում են (ւ՚նշտյ 
qpq|mGti|iMi|, կաււ1|ածանրու|, ւ|ա|ւտւ|, անորււտւ|ուրւամր; Ր-աւց ոա 
qp liph  րնւււ|ււոոակտն այ|աււերւ{ան ցերաւոոմսն I;; Ու| ինչր |ոո|ա- 
qm iG ii կարու| Ւ ան1ւ|, ամենաււիլտւ|ր կաներ, ո|ետր է: pnipmG, ե|ւ- 
կուր |արումու|, ցցտ շա րյա մր, G lif iqm p iinup  անի, ւ)աոնտմ է ււակա- 
ւ|արոււն. 1ւ որու|(ւետ1ւ նա միշտ |ոկ ւ|տւււնց, ք1ետաււ|նւ|ում, րա|ււտ է 
իր րնացւ|ներից րաւրոմ, աորււ (iiiili նրա ցցացմանրն է: ւիոիււ|ւսմ 
ШЩ |>նացւ|ն1ւ|ւի նա(յւ|եո|' նա ւ|րանր qqm d Լ (ւակւււտացրաորսշաո- 
րեն; U.jq նաււտրա1|ւոթյունն I;, Ո՚եր ոեոնատոն, միջակ, կրտած Пш-
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uuipuil|mpnnfip, npnni ilinniip|ig Ipml uiplpii^niip|ig Ыри]
pfimi)liG ninpufi iiir!lipMi(Jli;»miupuip nii| iinihpi|nnl L 
Կսո1 qphjoli mGnpiiM)li;mnipiiip. puifl<||i IpuG i)bii|plip, hpp GiiuiG 
ilmpijG տւլհ||) ու<11ւ1| I: qmpii qiii|)ni, pmG niinmipm lpnpmiGp. Ipipiiji- 
lpnq|i ^ijump։|liuGG miil.Gм։Пп;>mlpm|np i|lni|pG է: П.пмп1и| iIGp տոյ>Ա 
ծսւոտցտծ |uGi]p|i П т м т р  G;iiiGuilpii||i է. Ч-mimnlnilpn i|lpiiim)>miGp- 
Գ)աւոո1ւսկու, G)niil| finqlipniGji, |i )]hu|, ոււ?|)ց liU )iG^-np pniG liil nn- 
i[npti|. Gui iipuml|)iiG՝Mni է |mI IpuiGp)) \miliGiuiipmG;>li||) hpj>iiiG|il{ 

qbu|plip|)G, GnMG|iiil| iiii|h||)’, pitiG l)mliGi]iii||i fiuninGm|.)imGp: IKji) 
խորունկ Gmpqp, мр mniuG uiGqunl )ipiiii|iiiri|i hp' ։Iinljlipliiiun|։G qbp- 
i?uiGuiq|iGIip)iG mpriiiiiiiiip(ili|Mi|, ii)ip])piiiiG immiuiGiiil||ipGlip|iG, iipiiGg 
ւ1հջ hplpiip ()։տհււք;ւււ1| niii|plt| I:, uij?] րտցււտի1| ftiiiGp GmG’gniqnpftGh- 
p|)G, npnGg Ппмппр ււււ|1ւո i)Gii|)i rmiiimpiiilpiipmiG hini)inpa|i |]n G)i 
(uiiGuiupiipG ^̂ Ipiip, iI|MnGqiniiimG uiq 1|Ьр<>| qqtiig, puiG |>Gpp niipii- 
im iil Lp" ilMumn(npuiM|hii iinihii |uii(iiiqmi(i, unIhGuiii||)Gi| li iiiilh- 
GuipuiGlpiipi)lip ւ|սւո։ւփց սաւ;ւ|սւծ, np pGijfliiiGpuiiqhii uiG'mil h nni- 
imilpiiG GiuiliG: nuiGgmqnpi')|i ?]hu|pp. ujuiuil|bpuig-
GliGp pGun|iipni|.nniGGIip, npnGp, 1«Ĝ ֊|iGn iipiiinGujnGbpm], qpIpjmG 
liG GniiiuipMilpiilpiiG fim։|iiiGnipimG|ig, np»iGp q|niibG, np |։pGGg puiph- 
pnip, oqinmlpiip HiG Пппипртпti,- MiiGr]Ui|nii|i iii\G qqiiigm np, np Пш- 
uiiipi|mif Ini pti fiim|iiiimip, ա\| )>1ցս)ււււ|, uiGiiipdmfi, iiiii|iulpii-
GnipjmG шшрик'имр 1’ ււ|Ո|ւ GihuG pGim|npnipniiGGIipli n'mpi.p)i ni ui- 
piiippGhp]) i|pui iniinpl.pl|piHii|i qnijGG I. pGIpii^. GpiiiGg lili^ iiiiIhG 
jiG;> j]uniGnin I. Mii|l.||i ?)(lq!ii]G, pmG GpiiiGg, mn’ qninippuG* ։|piu 
gli|ililplui pnmG 1. ւ|ււո|ւսմ; Րսոց qninip.imG pnpip aliiipp, npiiGp 
n'lilip unnnp G;՝iiiGim|np GGp fimGuipmi), lipplil; iim{ph| GG iiijq 1|ի- 
uuiqhphqniiiGun|iG orpnii. qJiuniilpuG |mimGi|iii^pp, uipm)uniip, nniG- 
Giiipp, uiqimn u|unpp, t|lipinMmGp, umliinpiiilpiiGp, ւ!հծ qMimiiiipmpp... 
Քանի qhii p n ip ilp  fiimtmpi|b| h pujpn)iiiiqniiG in)m(, iliiiprpn ]ш рш -  
pujG^inip iiip()li))mi|np inliiiuil| uipdliqpip|տձ է h?]h|... il'uiniiiGuil| 
l|qiii, |iimiimuGmd Gii, Gpp Giii l|GunIiiipiDi աւէևնաստորակարգր, 
մեր ^uiGi]iii|mG, Mpii|liii ilnipipii uidhGinimiin, npii|hii ujiMiGumiiGi|ui- 
jh| uiliinnlqi... ti'ii mpinqpmpmiG եմ հրւտյիրոոէ imG puiGjiG, pG |ւնչ- 
u|hii Guili m idil, pmpp|i iIGi|iIiiiqniiG )i;>!miin|i wjiunhiiGGGpnid, np սփ- 
ph| h Gplipj) GpliM|։G, iimGi|iiiqG l7i|pmipnin։n‘ , inipmpiiiG;՝niip nl»l|mpl- 
piiipl|mbmpmiG, mipiiip)iiG՝՝mi)) G|ilptip, Nim|iiiiquiG|i Gpipiip տակ, qn- 
pn|>liiiG inipmpmG;^imp iiiGiim|np, uiGpiin|niiGg all -nnmGgfinin i. uqG 
ui|iii||iG, npp GiiiGgiiiqnp^G h ipilmG հււուցնտմ: Ilqni piipip Gnpiiipuip- 
GGpp h|ilpiip dmniiif;ml| շ>տ(ւ*ւ|սւ|սւփ u i i I i i m G m (imlpiiuniiqpiimpii^in 
]uuipniGG GG I|)imn (iinlpiiinGlipjiG, n̂  թև̂  npnilfiGinli GpiiiGg i|puj 
տււ|Ո|1՜ւ1ւ GG Gmpim', mq npm|filiinli GpiiiGp |)pGGp innpmiii|)G||i i|))fiG 
GG riqniil, npp Gpmlig pmdiiiGmn' է ni)̂ ՝՝ iim|MpiiilpiiG|ig Ii nip̂  iipiiinij}! 
iliip Gi]m))ig; 4 pGpii impinpmG^pnp GmGGmp|i ծւււք|ո|.) I., ո|ու|եո |ip 
quipqmgiluiG մ|ւ i|mi|p, «lpmn|i|)iGpiiG qmm|.))niGp», uimlipnpiuiG, 
i[plid|i ni pGi)i|qihiiG r|qiiigiImGpG uijG ւււմ1ւն|ւ ւ)եմ, |iG;̂ G uipi|GG կա, 
))Ĝ G Hiqliu շ\̂  qnjun|npijn id . Կսափ||մ!տ-յուրարան^|ուր l|liiniip)i 
qnim piitiGp Giii|unpi|ni| Alipi-
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Տեսարանն այստեղ բաց հ IJ.Iրյ ljiuptiq է Ոմզու։|եհւմթ-
յուն |ինհ|, երբ Փի||աաիտն |ոամ է. ասյ է uhp յինհ|, երբ
նա իրեն հակասում է. fiGuipiui|np է, np (ւանաչույր տոի' puitfnipiti-

i|iiipnippnG|i(i: n>muGn GppnipimG չի տւսիսծ' il est indigne des 
grands coeurs de repandre le trouble qu sils ressentent H  միայն
ujhmp է սո|ե|ացնե|, np ամենաանւ|այե| բանից չւ|ա|սհնսւ|ր GiujG- 
ii|liii կարող I. finqm մեծության |ինե|: Կինր, np սիրում h, գոհում է 
|ip պատիկ p. (iuiGui՝nt|p, npp «սիրում» h, գոհում I; թերես |ip մարդ
կայնությունը. Ա տ ոկա ծ, np սիրում hp, s»firnrj tjinjiAun|...
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Գեղեցկությունն ամենևին h| պատահականություն չ1;:- 
Նաե սաստուի կամ pGumiG|ip|i գեղեցկությանը, նրանց թոկչսւնըն 
m որակը՜ բւղոր շարժածներում՝ մշակկամ են. գեղեցկությանը, fiuiG- 
(tinji|i հանգույն, սերունդների կատակկած աշխատանրի կերջնական 
itifit) mi ft pfi L: Պետը է 111; t ( <i iû iul||>r«՝ մեծ գոհաբերամներ արկ են, 
iijl,mp է նանան նpin շատ puiG tnpi]ի, շատ բան չարկի' Ֆրանսիս 
տասնյոթերորդ ղարր երկուսի itl.v* 1.| գարմանրի է արժանի-, պետը 
և նրանում հասարակության, տեւ|ի, հագուստի, սեոական րակտրտր- 
ման րնտրաթյան սկգբանր ունենսղ, պետը I. գեղեցկությանը գերա- 
t]uniհ| շահից, սոկորտյթից, կարծիրից, ծա|աթյանից: Բարձրագույն 
ղեկակար սկգբանր.՝ ii|l,mp I. fimli ինրղ pn դեմ րեգ «ինրնանւաի 
չմասւնե|»> l.nii| pinGhpp չտւիից ւյrtlpu մեծ ծտ|ււււեր են պահան- 
J'lllll. ե մշտապես կակերական 1. այն օբենըր, np ա| ղրանը ունի, 
տ բիշ հ, բան նա, ա| ւ|)սսնր ձեո.բ I. բերում: 11.մենայն |աւ| բան 
ժաոանգաթյան է. ինչ ժաոանգկտծ չէ, անկատար է, սկիգբ է... 
11-|.ւենբամ, Կի1|հ|անի Ժաման ակն երա մ, որն այղ աոամա| իր գար- 
մանրն է արաահայահ|, տղամարդիկ ա ո|աւոանինե)ւր գեղեցկութ
յամբ միանգամայն գերագանցամ 1.ին կանանց. բայց ի սսրսս գե
ղեցկության ւ{111pI.ր բարունակ |iTî  աշ|սատանր ա ջանր էր այն 
ժամանակ ‘ արական սեոն իրենից պահանջում:- Այսւոեղ չպետր է 
ո|ււա|ւ|ե| հենց մեթոդիկայի քաւ|ւցամ. գգացմանրների ա մարերի 
մերկ րածանամլւ գրեթե qpn է (- այստեղ է ընկած թյարիմացաթ- 
ւան՜ր գերմանական կրթության, որն ամրափոկին պաարանրային Է). 
"|եար է ամենից տսաջ մարմինր համսգել: Նշանակողի ա րնաիր 
շարժ ածների խսաիկ ււ|ահորոնամր, այնպիսի մարդկանց նեա ապ- 
րե|ա պարաաղրականաթյունր, որոնր իրենց «ինրնահոսի չեն մատ
նում», միանգամայն )՝աւ|ական Է՝ նշանակողի ե րնարյսղ ղաոնա- 
|ա ն ա մ լա ր. երկա-հրեր սերունդ նեաո այղ ամենն արւ|են ներբին 
որակ է ւ)աււնում: rt՝ni]ni|pq|i ու մարդկության րա|ււաի համար կց՚ոո- 
Ը"2 է, օր ս ̂  111 կ 1111 p 11 ճիշտ աեցից սկսկի-ոչ «հոգաց» (ինչը րրմերի 
ա կիսարրմերի ճակատագրական սնոտիապաշտությանն է եւ)հ|). 
ճիշտ տեւ)լւ մարմինն է, շարժուձևը, ւ|իետան, բն iu|ununipjniGp, 
մնացյայբ ղրանից է հետնա մ... Հույներն այւ| իսկ պատճաոոկ 
մնամ Ւ«(ւ պատմության աո աջին մշակութային իբաղ արձությա- 
նբ - նրանր գիտեին, նրանց անում Էին, ինչ անհրաժեշտ էր. րրիս-
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mnfihnipimnp, и1рПмм1шрПЬ|П1| iIuipiIliHp, 
|П|()т9?м1Г| i)()pui|iiimuppurifi 1.

iT)iGxli opii iTiiipi|l|mpjuin

48.

Unuifu jvi| iJn ip^ niG G  |iJ (iJiuuim ii|:- \ miiIi hii hil iiiim nl «uin 
pfijupinifi ilbpunpupu|։» plili i|iii |)piiilpiiriniil ph fihin-
ipiipA t, ш}| i|L|iL|p-i|hp мЬи||) pitipt^p, pmg, GniiG|nil| iniipimii|ih||i 
pPimppufi li pGmlpnGnipjniri-iii\fiii||Mi|iG, ii|ip |iiun|miS t  iHid |nGi)|ip- 
filipm|, l^iupnqiuGniil \. |(iuiipii(... U .j|u ip iiiG n ip jiiiJp  |nl Pmiiu-
Ipngim') «mil pGmpjmG i|hpiiinmpa|i» (op|։Guil|, in rebuS tacticis ui- 
i|li||i'G, )iGm i|Iiii fiuijinG|i h q|iGi|npmlpiifiGl«p|iG, iimpmmhq|iiiii|i ilhp) 
flilm;՝p *lMmipi|hnGG hp:- Hmig Om umifi' i)liii||i m p hp uijq n*mnmiG 
(lliin niqmit; Ihimiim'fi, uni) iimiiq^)iG (JmihiiGmlpiil||ig ifiii|n)p, |u|hiii-
||niin li canaille it|i iuG^|i illw, niii Piiuplpin|np hp |Mii)mpiilpiiG «iiiG- 
lipiu(1hpimii|.iimG(i»' ulii)iiulpiiG inliiip|i imuGb|ni fiiiiihup. uiGiiuiGA 
iiGiiii|iumm).MiinI|՝ li iiiGiiiiiG^ |iG|iGiiiiiipnimtiu(iriiiiGpni| ri|ii|iiiGi): 'im ili 
Hill) i||idi|iiiiS)iG h(i, n)i i|im|iii(') L Gii)i i)imfiuGiiiI))i ^liiijiG, «uni pGuip* 
\m(l i|h)iiui)iup(\» nif|miJ-i)liii||i mp l.)i, il|i luGqmil h) fimpgGhGp, 
IhniumiG (iliin niqm d;- bu uimmil hil (hmiiiini)iG Gmli rihi)uii|m|unip- 
iiiiG miG nmiImf|umpPmii|iG-u|mitiitml|mG iupmiurim)inmp]niGG h
|ii))im||mui)i m canaille-)i lup) b)iI)iiil||inippuG; lJ«)qniGniii qmi{h2iniii|uui- 
i)p, n)ini| mil) nhi)mi|iii|umpiniGG ul|ui|tig |uuit)tiigi{li), G)iiii «mu|mpui- 
)miiuit|m2iniuI|mGmpjmGG» |iG5 p)î  t  Piniqmil. |iG;>p hii uiinniG 1иГ 
G)im mmiiiniiul|iiiG puipnjiuljujGnipjniG G h- rihi)uii|in)iinipjmG тци- 
u|bii I|n î|iu5 «U՝2iIm)imm)3imGGhp)i», iqmGp r)hnlni shG l|n)ig|ih) |i- 
)iliGg m qqhgnipiniGp li nqp 5 iuGdmi)G m d|>̂ uil|G mn |i)ihGg GG Pmi- 
duqniil: •^mi(mum)mippuG niuitniTi)))i... Uml|m|G mi(h)|i pniGmi|np 
)^niiG qnimpjniG ntuG|i. pmGq)i miG p ijn ii l  I: pmpnqi|uid PihGg |||Г 
m)n)iu)mi)3]mG ljnr)il|ig, mjG|)G՝ uqG m)U)ui)uiipjiiiG iJbppG h... «<̂ 111- 
i(mum)iGli|i|iG՝ nmi|miim)i, mGnuii|miim|iGli|i|iG՛ тР|Пип|тиидГ т П т  ph 
hG'^p l)||iGh)t iu)U)mpmpimG G^ihu)i|im juimpp. Ii, |iGn nhinlimil h 
i)puiG|ig, iu(ifimi|muiu)ip h)i)<h'p Pimi{miim)i ^iiiu)ipli]»:- Пр П т| |тти -  

,)uiipiiuG mp) muiIniGpG ni?)hl|gi(h| h mp)U|lmli qui)ifiniph(|i li тр р и -  
Giim i)hii|ph)imf mp) «(huiIiuGiul|ml|)ig qiui)im|iiu)i}iG» par excellence il|i 
mhumlj ^nip m i|mii| h fimi)n|ii)h|, miGu|hu n|i rihi)iui|in|unipjmGp np- 
u|hii Gbpl^miuigmil GniiG|ml| mc)Gi|mqnijG ifmph)i)iG b qmjpmlp)h): 
'hm ji i{h)i^n Pi|iup ;>h" miG mi(h||i uh^uqilqin Pimiliu)!:- l7 ii )ul) ilbl^hC 
hil mhiiGuiiI, ni| G)UuG Gmih) L, |iG;>u|liii ri)i GpiuG ii|hinp h Gmji||i" 
Gnql^iuGpniJ,- H in)»hG...

49.

Q>|npbG-qh)iiImGml|iuG )i)mii)ui)i(\m)ApuG Nh, mj) hi|)inu|ml)uiG. 
muiuGmph)m)U) qiiqiG mn )՝GuipmiG i|ii)imi)iii)iA|i, mn •hh))m5GGr))i 
pGmI|iiiGmpimG ijbpb|ph d|ifnnni| fimi)pmnm|ih|m ilhdni^nip il)i 
||ш)|Л, mpi м<»|Ф |iGpGmfimi)pmrim)iihiiG uiliiiml):- 'um ]i)i ifhp l)piml 
h)i G)im milhGmmdlii) pGmq?)Glip)i' qqmjniGmpjniGp, pGmpjniG lu)n-
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|սւտրիան, հակապատմականը, իղեսղականը, անիրականն ու հհղա- 
վււվււականր (- i|h|tp|iCaii անիրականի լոկ մի ձUG է): Նու իրեն օգնա
կան bp վերցրհ| պատմությունը, բնագիտությանը, հնադարը, Pniu|ui- 
iiuipimi|hti Սպինոզային, Gui|ii և աոաջ գործնական գործունհությու- 
Gp. Gui |iphG շրջապատէդ bp ամբողջովին ւ|աւկ Hnp}iqiiGGhpnij. Guj 
jiphG կյանքից չէր պոկում, Guj մտնում bp Gpui մեջ. Gin վեհերոտ 
չէք’ h, ինչքան fiGinpunJnp b, վերցնում bp |ip ijpiu, իր i{piuini|, իր 
մեջ: Եթե նա մի piuG ուզում bp, ապա' ամբողջություն. Gin պայ
քարում bp բանականության, զգայականության, զգացմունքի, կամ
քի երկպաոակաթյան դեմ (- ււարււաւիհ|ի ւփւո|ւււււտիկաթյամբ քա
րոզված Կանաի կու|մից, Գյոթհի հակոտնյայի), նա իրհն կարգավար- 
ժամ էր ամբողջականության, նա իրհն ստեղծում էր... Գյոթհն ան- 
իրականորհն տրամազրւ|ած զստաշրջանի նհրււում համոզւյած իրա- 
ւզաշւո էր. նա Այո էր աււամ այն ամենին, ինչ այզւոհզ հարազատ 
էր նրան,- նրա կյանքում աւ(հ|ի մհծ իրազարձության չկար, քան 
այն 0ՈՏ realissimum-p, որ Նապո|եոն էր կոչվում: Գյոթհն արվագծեց 
ուժհզ, բարձրակիրթ, ամհնայն մարմնականի մհջ վարժ, ինքն իրհն 
սանձի տակ ււրււհոզ, ինքն իրենից ակնածող մարղան, որր կարողա
նում է հանղգնե| իրեն բնականության ողջ ծավււղն ա հարււտաթ- 
յունր պարգ1ւե|, որն այղ ազատության համար բավականին ուժեղ 
է. հան զարմ ման մարղան, որն այղպիււին է ոչ թե թողությունից, այ| 
աժից, քանզի նա նայնխւկ այն, ինչից միջակ բնավորությանը կկոր
ծանվեր, կարողանամ է օգտագործե| իր օգուտի համար, այն մար- 
ղան, որի համար աj|Ini արգե|ված ոչինչ գոյություն չանի, բացի 
միայն թողությունը, միենայն է' այն արատ կոչվի, թե աոաքինաթ- 
յան... Այղւղիււի ազատ դարձած ոգին հրճվսղի ա վտոահող ճակա- 
տագրապաշտաթյամբ կանգնում է տիեզերքի կենտրոնում, հավա
տով, որ միայն մաււնակին է անւղետք, որ ամբողջի մեջ ամեն ինչ 
ւիրկագործվամ և հաւյտատվամ է- նա այ|նս չի Ժխտում... Սակայն 
այղւղիււի հավատը բարձրագույնն է բո|որ հնարավոր հավատներից, 
եււ այն մկրտե| եմ Դիոնիսոսի անվամբ:-

50 .

Կարե|ի կ|իներ աււե|, որ տաււնիննելւորղ ղււղւը որոշ իմատոով 
նույնպես ձգտում էր այն ամենին, ինչին ձգտում էր Գյոթհն, որ
պես անձ' հաււկանա|ու, հավանության համապարփակության, ամե
նայն յւնչ ի|ւեն-մոտ-թողնե|ու, հանւյուգն իրաւղաշտաթյան, ամենայն 
վաւտոացու հանղեւղ ակնածության: UuifpiijG ինչից է, որ ընղհանուր 
արղյունքը ոչ թե Գյոթե է, այ| քաոււ, ոչնչապաշտական հեծեծանք
ներ, ե|ք-ա-մուտքի-չիմացաթյան, հոգնության բնազղ, որն ifl praxi 
մշտււււղեււ մղում է տասնութերորդ ղարին հետ կաոչև|ուն (-օրի
նակ, որպես զգացմունքների ոոմանտիզմ, որւղեււ այ|աււիրություն 1ւ 
գե|ւզգայունաթյան, որպես ճաշակի մեջ իգապաշտություն, որւղեււ 
քաղաքականության մեջ ււոցիւպիզմ): Տաււնիններորղ ղարր, հատ
կապես իր ավարտին, արդյոք ուժեղացված, կոպտացված տաս
նութերորդ դարը չէ՞ այււինքն' ՃԺՇՏճՕՈՇՕ-ի ղար: Այնւղեււ որ 
Գյոթեն ոչ միայն Գե|ււ1անիսւյի, այ|1ւ ողջ Եվրոպայի համար տակ 
պատահական մի դեպք էր, գեղեցիկ մի Իզուր:- Բայց մենք մեծ
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tfuipqlpuGg vhGp fuuulpiiGnul, hpp GpuiGg փաւ fiuimiiptiilpiilpuG oqm- 
սփ խղճուկ տեսանկյանից hGp նայում: (Ip GpuiGgjig fiGuipun|np չէ 

oqmm puii|li|V ղա ին թնին, թևրնս, մեծությանն է պատկանում...

51.

Գյոթեն ւ|հթջին qlquhuGuigliG է, m il fmiGqhuj hn hplpniquiftnip- 
յան niGhil. Gui, plipliu, hphp piuG qquig, npnGp qqnnt bit hu-iIhGp 

|։pmp Օսականում GGp Guili «խտչի» (iuipgnul... Ինծ fiiu(iui|ii fimpg- 
Gin if hG, p> I* |»GnnГ* Inf ես, |ipnp, գերմա ներեն qpnnl. արի;* ոչ մի 

mliq ինծ im|ti||i ւիտո չեն կարգում, piuG fiiiiiphr; |ip in if: P-iu tg ph ի 
ւ|երջո ո՜ւ) գիտի4 Ini ագու՞մ եմ uipqmp, np |։Ga unuop Ipupi)i։iG:֊ 
1)աեղծե[ piiiGbp, npnGg 11pin ժամանակն jiqnip }ip unmiinGl.pp կւիոր- 
oի, ftlmi|, l.n ipb G  տկսւնությամր Ոեասւմաե| фпрр if|i uiGifmfimp- 
imG-ես qliii lipplip (Mi 111 mlpuG|iG համեստ  ̂I* n եղեք ինսունից աւ|ե|ի 
p)iN upnfiuiGoliim համար: Utiinijpp, uiuuigi| iiibpp, որոնցում hu գեր
մանացիների ifli5» աոաջին i|uipu|hmG եմ, «fuui|hpJmpjuiG» ftlihpG 
liG. |uf iipmm(ui|iiGT]pni|.)\niGG Է՝ inuiup Г1ш|ишт|шшприш1р 11111 h| 
imG, ինչ ցանկացած uii| np ասում 1: մի qppmj,- ինչ ցանկացած աղ 
np մի qppni| չ ի ասում...

l.'u nuipijlpupjuiGp uu|li| l«if ամենախոր q|ippp, np Gin անի, իմ 
Զ ր ա ղ ա ջտ ր . մի фпрр 1мГ 1«и կտամ ամենuiuiGl|iu|up:-



ԵՍ ԻՆՉ Ե Մ  Պ Ա ՐՏԱԿԱ Ն ՀՈԻՑՆԵՐԻՆ  

է

Որպես ավարտ' մի քանի խաւք այն աշխարհի մասին, սա որը 
ես մատք եմ էիհւորե|, աո որը ես թերևս նոր մի մատք եմ գտե|,- 
Ոին աշխարհի մասին: Իմ ճաշակը, որը հանդուրժողական ճաշակի 
հակադրությանը կարող է |ինե|, նաև այստեղ է հեոա ամեն ինչին 
միասին Այո ասե|ուն. այն ընդհանրապես հաճայքա| Այո չի ասում, 
սս|ե|ի սիրա|' Ոչ, իսկ ամենասիրովը ամենևին Ոչինչ չի ասում... Սա 
վերաբերում է ամբողջ մշակույթներին, սա վերաբերում է գրքերին,- 
սա վերաբերում է նtill* վայրերին ա աեդանքներին:- Ըստ էության 
ես շատ Փոքրաթիվ անտիկ գրքեր եմ կարդացել որ իմ կյանքում 
հաշիվ են. չհաշված ամհնահոչակավորները: Ոճի իմ զգացոդաթյա- 
նր, էւդիգրամի' որւդես ոճի զգացողությանը արթնացե| է գրեթե 
ակնթարթորեն' Սսւ||ուստին շւիւ| 1«|իււ: Է;ս չեմ մոոացե| իմ հարգար
ժան ուսուցչի' Քորսենի գարմանքը, երր նա իր ամենավատ |սւտի- 
նարանին բարձրագույն գնահատականն էր ստիպված նշանակէդ-, 
ես մի հարվածով հարցը |ածեցի: Հակիրճ, խիսս», հիմքում հնարա- 
փդփն չավւ էաթենականաթյան, պադ մի չարաթյուն «գեղեցիկ բա
սերի» դեմ, |ւնչպես նաև «գեղեցիկ զգացմունքների»' ես ինձ սրա- 
նով եմ ճան աչ էդ: Ինձանում թերևս նկատվի, մինչև Ջրադաշտը ներ- 
տոյսդ, հոոմեական ոճի, ոճի մեջ «авГб perenrtiuS 6̂»-ի չւաիագանց 
|ար? մի հավակնության:- Բանն այ| կերւդ չեղավ Հորացիոսին իմ 
աոաջին շվւման ժամանակ: Ցայսօր ես ոչ մի բանաստեղծի մեջ 
նման արտիստական գմայ|սւնք չեմ ապրէդ, ինչպիսին ինձ հենց 

Հորացիոսի մի ներբոդը սրսրգևեց: Հայտնի |եգաներամ այն, 
1*ն;ին այսսւեդ հասած է, նույնիսկ հնարավոր չէ ցանկանաք: Բա
սերի այդ խճանկարը, ար ամեն բաո, ասես հնչյուն, ասես վայր, 
ասես գադավաւր աջ ա ահյակ և ամբողջի վրա իր աժն է գեղում, 
նշանն երի ծավսդի ա քանակի այդ fninimum-ը, նշանների' դրանով
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olinp plipiluift l.f«li|u l̂uinl։ maxirnum-p' nmi unIliOp nnnill։mlpiin 1. li, 
nuiilim nm il lip Itfia, luqGi|tul^iiiOilliquid par excellence. irfitiiQ- 

nm pmfliiimnlinftm|.)imnp i)piii fluiiTliU'imnmpMmlp jifiN-np Nmi|u։i- 
(piirici ruiifJpimlmmNli|)i puifl I.,- qquin։ln'np(ilip|i iiiuil| puiiiml|piii-
mmfip...

2.

‘ImiGhplifi liu unilifililjG fiiliuri il)i mdliij imipm|np?iipintfi 
iipiipiimilpnfi l̂al. Ii, puiqh]i|Miiq npiufip l̂ ijupnq iilirj fiiii-
diiip llifilq iinO, |։n̂  finmlliuiriliniipri liH: •Im i(ilip|iq l̂iU unijnp|i-fip- 
puifig inhmulip Mm|uiiquirip oimiip 1., mifi fiuili ^un|niiquifig fimimO t 
fipuiihiqinlpiifinplin, «ipinmil|inrinpli(i» iiir|qti|ni niinhiip! fHI h lippUt 
nplit. fijinfllig qplij uni|nphi: (Hf h imq lipplil. uni|nph| iiiiiuinq finn- 
iniuif||iniip|i... M'mi] |tGr\ 'M|imnnrini| NUiniiipl|lifi: ^|iiiinnn)) nmCii)liU| hii 
ri|iMnuii|n|uim|hu |.)hpuinim|uiin liii li |i i||i(niil||i la|li| |nl
aminp i?|iui(jfili| ()|im(liiilpiiriniip|i illis՜»!! mM|npiiiIpnG iiiiG qiiipiIuiGp|in, 
npp ujpui)iiim 'himmiifiG 1: nnipmgmii; *l.l«p>a(ni|hu unuinlii] {nI l|nq- 
u'niil hfi (iGiip]i lilio (im;>ml||) n?mO|Mil| miMiG*iiiripp)in qmiimii|Mpniipii; 
'MluimnOp, |i(iMi|l«ii |iGa pi(nnl h, n(i|i pnpip ulilipG hpiiip I: liiiiinfimd 
Gill imqm n(i|i luniu^fiO de'cacient-G I.. Gpm |in|(i|i ։|pin fiiup 1։ fiiJinG 
uji pinG 1. ftuiGpuipuih, liPo p|iG‘|il|G‘ lip|i, npnGj) niimiiGiiipliplinl'n satura 
M e n i p p e a M | iii|Iiik||) unuMMnGniifi li|iI||mninip)iuG‘[i, i||itii|hlpn|ilpii- 
i|i HIM) iinii)pii||i finpfiiiiqnn iii iluiGIpiilpiiG inGmiilip, lp(ipiii]iiiniu iiiq- 
I)linni|.\qiin niGMimi iipii|hii qpq|in, qpiii fiiiiilmp ninplpiii|iip 1: d|iuiG- 
quMiiiijfi uiOftuiG’nf.) iliGlq pnijili ‘I'pniGii|uiif)l»G‘ lipjiG,- op|iGml|, .*bnG’mli- 
G'li||iG: ^|iiiinnG[) aiiiGrqnii||i t:~ *l.lippuiii|liu |ul uiGi|iiimiirinip,uiiGp 
'^piiinnG|) fiuiGi|liii| uit|li||i 1; |iiMpiiiGinu. lai GpiiiG fili||GGGhp|i piipip 
n|nIGiupGuiqi|(ilip|ig iiiiGpiiiG ^Giiilm  ̂ lal qtiiGnnf, pMipniiii|iiniinip- 
nnilp mjGpiiiG Gtip|.>uii|iiiiGgi|iiî , itiiGpiuG |)p|iiitnMGtiuilpiiG Guilmiiair 
Gpiii ifGp «piiipji» (iiinilpiigmpmiGG iiipqGG pinp(\puiqniiG fiiiiiilpiignip- 
nuG h-, np liii '̂ l|i(imnG|) hpliiu,ip)i nunluip un|li|)i 2imn |ii|iiiin 
«pmprqmiqmiG |iiiiiplipuiuup,miG» Ipiiil, Gph ipii iin|li||i niii(ili||i t 

|)i)hiii||iqil pump l|oqimiiqn)uMi|i, puiG iiiq d|i puin! llm|iup|mA 
liG iii)li| puiGI| i((iiiipli|, np uni) ui|.>Gfiuig|iG liq|iu|uuiig)iGh|i|) ihim t 
i)U|png qGiiigli) (- |.»li * li*q|iu|mmmiil GpliUiGli|i|i unui...): ՝ri|i)muinGliiiip- 
(uifi (iuilpuuiuiq|iuiIpiiG )i|uiit)ui|iMMi).HUiG lihp 'n|uiinnGG ui)G «|i- 
i|liui|» I|ii;̂ ligMU| li|ilp)|iifnip.miGG ni t]ini|.>uiG|)G h, npp nGuii)ui|i|i ui- 
i|li||i uiqG|ii| )*Guii|npm|-'ijmGGIi|i|i fiiiniuip GGui|um|n|i i)ui|irqihg (Ojiup 
piipuGli) |ipliG|) IqiliGg li ninp i)Gli| iinG ljiuiIp/(iG, np|i i)liu||i «|iiui- 
sp» mui|uiii|... l7i| i)lin |iGNpiiiTi ^uiin 'M|umiiiG Ijiii «lil|lii)lig|i» qui- 
i|uii|uu)i|i illi\՝>, lil|lii)iigni liuinniignili, GunIuilpii|)qniG, qn|i5niGliiU|.>puG 
u’li :̂- hil niiifiq|iiiinp, |iil (||i|ipp, |iu |Mu<tniilG‘ uiuliGuiiG u||unnuGuilpu- 
Guip.miG|ig il|i2in (n|li| I. r(^nip|iqhn*<'<P' r<̂ ՝nip|u)|u)liu|i li, 
irui|)|uiii|li|ui principe-G niiGg |iGi\ uiiiliGuiGiiipiiiquiinG GG" ii;;Ĝ ni| |i|ihG 
s|uiiipli|iu Ii |MiiGuilpuG|) ^puil|iiiGnip|UjG ni «|MuGiulpuGni)djiuG», 
uii|li||i p|i2՛ «|MU|unuil|uiGnipiiuG» lili  ̂ iiiliiiGli|ni uiGu|uinliiiGuiIpiiG 
lpuupni(... •lniifili|i|i' i|liu||) |u|liiu| iu|u|uni||) qniGuiquipi)mlpnGuif.)jni- 
G|ig, n|ip «r)uiuuil|iiiG l||ipni|.)iiuG uuiiiigui^» upiiuuiiG|iG npu|liu |ip 
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գիմնազիական փււրժեցմսւն փորձ |ip հետ կյանք է տանում, ոչինչ 
այնպես հիմնավորապես չի pnidnul, ինչպես Թոփ|պ|պեսր: Պետք 
է նրան սսպ iiiii ւուպ ք|»շհ| ե նույնքան iSI«l||iG կւպպւպ նրա հետին 
մարերը, }iG2>ii|hn Gpui piunhpp. հետին մտքերով uijqii|l.u հարուստ 
քիչ մտածւպներ գոյության niGhG: Նրա մեջ իր վերջնական արտա
հայտությանն h հասնում սոփեստների մշակույթը, niqnut hit uj- 
uhf իրապաշտների մշակույթը, այց inGqGաՈւսւոհ||« շարմումը' 
սոկրատհսյան գպրոցների' uiithGniphp պայթած puipnjui-li |պեւպա- 
|սսւրեբայությսւն մեջ: Հունական վւի||աուիւսյությանը որպես finiGiu- 
ipuG pGuiqi||i de'cadence-G. Թուք|պ|պեսր որպես մեծ PiuiGpuiqni- 
ltuipp, վերջին հայսւնաթյանն այն nidhp, |սիւււո, գտման փաստա
ցիության, որն ընկած հր ավե|ի հին հե||ենների րնագցնհրի մեջ: Ի- 
րականաթյսւն PiuiGqhiq արիությունն 1. |i վերջո puidiiiGinit այնպի- 
ւփ բնավորությունների, ինչպիսին Թուր|պ|պհսն ու Պ|ւաոոնն հն. 
Պ|սւաոնն իրականության սաջն երկչոտ ւէի սւրտրած է,- հետնա
բար Gui փախչում h qhu||i իդեսւ|լւ. Թուp|iq|iqhnG իշխում է իր 
ijpm, GhtnUuipuip Giij իշխում Լ Guili |iphp|i i|pm...

3.

Հույների մեջ «գեցեցիկ finq|inhp|i», «ոսկյա միջինի» li մյուս 
կաաարե|աթյունների հոտն սանե|, նրանցում, ասենբ, վեհության 
տն qnppni), |ււ|ետ|տկտն մաածե|սւկերպով, puipj\ pniqni iG upiip- 
qiiiitinnipjiiutp քփտնտ|՝ այս «բարձրագույն upupqiintinnipjniG|ig», 
վերջապես այց niaiserie allemande-ից ինձ ււրււհսրսն1ւ| Է՜հոգերանր, nut 
ես կրում եմ իմ մեջ: 1>՝ս տեսե| եմ նրանց տմենսււա)1<ւ) pGuiqqp' 
սա իշխանության կտմրր, ես տհււե| եմ նրանց qnqiu||iu այց itiptiuG 
անսանձ զորության qեմ,- ես աեսե| ես, որ նրանց րո|որ fiuniinui- 
տություններն ա(ւե| են պաշտպանական էէիջոցստումներից' npu|huq|i 
փոխացսւրձսւրար իրենց վտանգազերծեն իրենց ներքին պայթուցիկ 
նյութից: Lkfinե|ի ներքին pupniitG այնահեաԱ սրսրսր|եց սարսւաիե|ի 
ա անու|որ ա|սոար|ւն թշնամությամբ. բազարային համայնքները 
հոշոտում հին մեկր մյուսին, որււ|եuqի նրանցից յուրաքանչյուրի րա- 
>|ԱՓացիներր հանգստանային իրենp իրենցից: Անհրամեշսաւթյունն 
սաիս|ում էր nidhq |ինե|. ւ|աանգր մոաերրամ էր-, այն ցարւսնակա- 
|ում էր ամ1(նասա: Փասահեցորեն մկան մարմինր, հանցագն իրա- 
սրսշսսսթւանն ու ապարսյրոյապաշաությւսնր, որ հսւաակ էր հե||ե- 
նին, կարիք էր ե ոչ ph «բնության»: 11.յն |ոկ հեա1ւան|) էր, այն ի 
սկգրանե չկար: Եվ տոնախմբություններով ա արւ|եսաներա( նույն
պես ուքիշ ոչինչ չէին ոպամ, բան իրենց qquq ւ|երնամ, իրենց 
ւ|եր1ւում ցույց տար ցրանք միջոցներ էին' իրենր իր1ւնց ւիաոարա- 
նե|ւս, հարկ եցած i|l.u|pnut իրենց հանւ|ես| ւ|ա|ս ասաջացնե|ու... 
ձա յներին qերւէան ական ոմու| quunlq նրանց ւիի|իսուիաներւո|, սոկ- 
րսւտեսյան ցպրոցների, ցիցաք, niqqiuituiiui|uqi|inipjni7i(i օգտագոր
ծեց որս|ես բացատրության, ph ինչ բան է հե||ենականն րսա էաթ- 
յսւն... Ալիւր ւիի|իսւսիւսներր հե||ենսւկսւնութւան dGCad©ntS են, հակա
շարժումն րնւ|1|եմ հին, սս|նւ|սւկանակսւն ճաշւսկի (- րնցցեմ ագո- 
ն 1111 ափն բնսւգ ց ի, րնւ|1|եմ սրւ| ի սի, pfi i| q եմ սաստուի արմերի, րնց
ցեմ ծագման հեցին ակաթյան): Սոկրաաեսյան աոարինութւանները
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puipnqilniil h|։n, npnijfiljinb iifiniGp fimiGhpl» iJhp ^puiqh) h|ifi. 
puiqpq|m, iHifilipmn, niril|iiiimfi, pn|npiipiui(i |iilit|lpinmiil|Ghp, GpiiiGp 
if|i liplpn iipmnCiiiiii iiiipiilifi mGlilWi pnii| up hpliGg puipniiii-
Ipiifiintdiinri piupnqi|lip! H n |j 1i' np i|mi |ifl̂ -iip piii(iiii| oqGiiiS lnliGNp, 
Miq npm(niiinli ։II։6 piiiiilipp li lili^unnip l|li(pliijftpfilipn uiifipuiG |unl 
i.n iiinqiin? de'cadents-|։G...

4.
t7u uinui l̂iGG h|», up, uii|!i|l։ fi|»G, inuiIpm|liG nnipmuin Ii Gni.։G|iiil| 

llmiOMpq nii||liriiiiipiiG pGiiiqq|i liiinilpiigni|m|d.nnGG |i Giipiiiim, ippnpliG 
i|tipuiphpi|li(|li imG qnipiftuGiiinuipmig lipIninpliG, np n-|inG|uiiiii ui- 
fimfiG t l|pmil. unG (iuMilpiiGiii|)i t. u|ninG niJ|i ^ujiliuiqiijngnipjni- 
G|iq: Di| fimiGlqilifi itnmliGini? I. iinGiqiiii, |ir;Nii|lm GpuiGg Upuil|iii.ip|) 
uimop iiiu|pni| imG |impuiqnnG q|nmiil|p, |i(iMi|liU ;iml|np '̂nпlp^^mpq- 
mp ('mqlipun, (iui {oiipniG l|(iimilpiiGm, np iipmGni| |iGN-np pmG inp- 

h. ('nippflmp»]in(I |։p «*lnnfilip|i ii,-՝iiilpiii|)p>> qpp|։G fiiinnmli il}i 
q|Mi]ii h fiim|li|li| ri|i'՝uii| tiplinn|)}i niiiii]iri; L'pli fiinlpiinmliG hii m- 
qniii, mupii nniplpin|tip I. i?|։ fiimuiqp qpli) qlipninGiiilpnri puiGiimlip- 
(iti)i]i pGmqi)}) qplipti qi|iiip(iiii||i )iiiii](iml|puilpnpiinfip, iipp fipniGp 
iMimlifimi? Iifi ii}mfi|mpiiG|in: Umiiflaf uiujliii finsmlpiii|np l.iipKpp-^ ,̂ n- 
pp qpphp|j lupuifipnui t̂ipiuqmft npii|i (impqmptjmfl i| iiuimrmipjniilp 
|ii(tpfipqim|np i||)(iiul|rilip|i iiju) ui;>|imipflfi t. um]niiljli| Ii |iphG fiimfri- 
({Iq, np ]i(ipp qlnnuilpiiG h fipiiiGm|, up rim]lpiiGp|) umm|i(unG plipliui- 
u'|im ?H umfilpiin|nii 1: lii)ti|,- l.nplipp q|Mniwlpiiftmpiinri ni]̂  ^niiiipup- 
uuilp fiiimlpiifiiii| hp mui||ni, np pn|n)i mp) iiimpop|innilpnppiinfiiipG 
pinn Lnipiuifi n> ii|i G; ûiriiiilpn|.))ni(i 2>niflli(i; -PquilipG |ipnp l|uipm] 
l.|iG uiuin||ui|։ opqImifilip|i iFimifinil||uifJlipltr; |iris-ji|i ns uiGuquMip pm- 
(tiip fiim]npi]ui  ̂ ||iGli|, op|iGinl|, np ()|iG|ifi nipui|iimpjuiG h qpqnniil, 
np ihiipqp lipi'liiifi unqpnnl t npnnn|fil<pmj, np pmmlipp qiupGuiGp 
6 mnl|nnl liG, in;»GuiGp' |)n;՝Gniu: l՝Ĝ  ։|lipmpGpniiI 1. opq|iiiiiiin|ilj 6 ։։iq- 
liiiiG 6hnlipli, |unpfipnmG|ifGlip|։ li n)i‘|«Gp|i ninmmrnpp։iGp, !։pnfipni| 
mfiinlil| m;՝JiiMipfip pmnmpfinpl.fi ftiiihlp|ini') Ip, miipii IjipGpG uijt]mhi| 
|ip uptmlinniipiniGp il|) imnn|i()iiiG Ini pnipapinpfihpn iiin|ip 1: qinGniif: 
«•^niiGlipp,֊ miiniil I: Gni, Aglaophamus I, 672,- li|»h nip|i.'՝ piiiG 
niGliGniil niGli|iu, inupii î |i6 im|nili l.|iG, pn l̂|ninnii?, ihi|In^Gniil l|imt, 
pniG|i np ihiipijp ()miiiiiGnil| inn dimiuiGinl( (iiiili qpni qniGlpni|.)mGG 
niG|i, Gmmnii l.|iG, |ui||in ni GlnMi^mii; irjniuGLpG uii[li||i 
qiiiG GpmGq It nplil. iipiimG'nin l.|«G i|iGinpiiiil inii|pliqnig)i2; uiiq nplinij- 
|ili nuiifuip. Ii ninMi|l<n iiip) uni|iipnnpGlip|i pniqniinpihnG Guninip ui- 
nin^niginG mnG iM|nupnipiniGGIip|iri i| lipni[*lipni| uiji) ujGfim;՝|ii| inii- 
pGpG ni if|i.']>lipp: irinin lpii]iip Ipiip^niil I p, np uiiG qi|iupGujGpGL- 
pp, puiG|) np intii]|i h|iG niGliGniif innGmjiinpni|.>iniGGtipfi opGp|iG, i)h 
fiiiiiGii|hn npninlpiiGnin l:|iG innGiii|nGpni|vimGGIip|iG, li iipuiGp upiifi- 
upiiGiuiI hp npii|hn Jiiiiilipqni)ipnG niGGpniJIipin Giim»:- Um iiipfiiu- 
iluipfih|)i piiippui^uiGp. h, GitniG l.nplip|iG iis ii|i i|nn)ilpuiG s)i lpiipli|)i 
|nip2 iiGi|niGti|: ir|iniGquM?mjG niq l|Gpu| 1: GGq >||in|MiiiI, hpp n'liGp 

•«nniGmlpiiG» iniG nunilpiignippiiGG GGp pGGim!, npp *t|iGpli|(IiiiGG ni 
HinpliG liG I'phGg Gmiluip lpm|iili|, li qiii uiGfiniGuiinlii]h|)i hGp 
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qinHnnI ипП iniiipii|։ П1.т, npluj ւ]|տհ1ււււտՕ iiipi|l.iiinn է niriniiJ,- op- 
qlHiiq։!)։ filiin: l.u , |։p” P lpimlpiK՝'mli, up Ч-трЬП GiliiiG piuG
1|1|г|1пГ|‘ рпр1|П pniqnmni*') ||iG|i (imfiiii!jiii(i linqiii nf;Mipiin|npnipmifiGh- 
plip: ^ b u ilm ip iiip  Գ յոթ են  finijGLpbG p 8ասկսյհում: ^iiiGq|i |ո1| 
|||шП|триО |impnpij։ii/)liiihpnnl, ii|m(:|nnm(J i||i(iml||i rmqhpiiiGmpjiiifi 
illif է uip։mii(imiuii|nnl nb||lifimlpn(i pGiuqi||i pniG  ф ш и ш р ' Gpui 
«աո IpuiGp IpiiiJpp»: I»TIn hp lipui;lmm|iip։m! |iphn ПЬцКОП imq 
|impnptpubliiihpm{: ՀullJЬp()lllկш G IpiiiGpp, IpniGpti հաւ|Ьр()п|1|тГ| 
ijlipunpnpAp. 11|Пп.1П1||| >П|̂  ւտ11ւսո|ւտ') 1ւ upp։nqnpftt|nn') qni||ipp. 
1|1шПр|1 niii(iqhii| Гш111|эи|1рпГ» IKjn-П pGi|qbiI ուււհւ|ւււ̂  m i|im(in|ump- 
unG. ճշմ ա րիտ  IpmGpp npn|liii Gimi[iG qGiiiGnip ;*։։ipmGnil|iiilpiiG 
IpinGp pl.։nJGnii|npiIniG il|ipnpni|, iihm nlpnGm piuiG lirnpGpqiiiMinl.pli 
п||рпрт(; n.ii| upim)(iiiinni| nmiGhpii Гшпппр սԼոսւկա ն |impnpipiiG|i- 
pp nuipquiGp|i inpctniG)։ JiGpGjiG |nnpnpqnif;|։;* Lp, nqp UiGin|il| I'liiph- 
npiipinnippiiG illip pniG |im|i)ntmiiinnipmiGp: UvmiiGa|iG mu'liG |iG> 
plitpIGun|npiIuiG, fuilunpiuiG, ^GGi)]t uilpn|i n'lip uippGuipGnnl h piiipa- 
piiiqnpG III uiiniGuifiuiGi|)niuii|np qquipiIniGpGhpp; biiipfiiiipiiMiiitipli 
i|uipnuiii|hiMnip)iiiG ւ1հջ дш||р iippuiniini^ է, «6GGi|lpiiG|i guii|hpp» 
iippuiqnp6niil hG gun|G pGqfiiiiGpuiii|liu,^ ui^liGiiijG qnpui|npiml li ni(i, 
imihGiiijG qui||>p hpiii,^|iiuii|npiiqp gini|G է պ ш ]duյG lUl|npnld... Пр- 
ii|Guq)i qim iipiniG  niGliGui iiipiiipiIiiiG riiiiijlipihnlpiiG fip(ii|iiiGpp, iqi- 
ii|l4iiq|i uin lipiiGp Ipiiilpp rmii|lip()n|iliG քւսւււսսւււււ)ւ |iGpG |ipbG, ս|հւոք 
է Gmli «ftGGi]lpiiG|i ^iiip^uiiniiGpGItpp» fiiiii|bp(tnpl<G qnpiip iniG  niGh- 
GiiiG... ԴիւՀ;|ւււոււ pumG uiiii iiidbGG h G;«ujGiiiIpiid. Iiu nqijn iin ilji 
iiii|li||) piiqm(i limpfipipiiGpiiilpiiGinpiinfi Nq|iiiihd, piiiG itiiii Я ш Сш - 
կшG InnpGpipiiGpuilpiiGmpjmGp, i)|inGtuMinG |implipipiiGpiiilpiiGinp.im- 
Gp: 'ii|iiiiGimi l|iiiiGp|i {impiiiqniiG pGimpip, l|iuiGp|i qiii||ip|i pGmqqp, 
lpiiiGp|i nuii|lipdnippii(i pGiiupiG h l|piifiiiilpuGnpliG qqiiigi|m^,- inn 
IpniGp pniG nii]|iG՝ phipIGnii|npnidp, npii|ti(i u ppiuqm G  niiihG ... I.nll 
ppInnnnGhmpiniGp, l|piiGp}i q L d  |ip n|inpniii pGlpii^ ressentiment-iu|, 
uhnndpuG l|piiGp|ig |iG;>-np niGdnipnip piiiG iinipphg. niiG կև^տ 
շո||ոոհց iil|qp|i i|piij, nlqi l|uiiGp|i Gni|iiiimpiipIniG|i i|piii...

5.

Opq|nijqiT|i^ ո|ու|հււ Ijp iiGpii li ni(J|i Gnpipiigni) qqn ign i)n ipp iiG  fin- 
qGpniGnipjniGG է,- qqnignqm p in iG , npniit GniiG|nil| gnn|G l.||i npn|hii 
|ii|.)iiiG|'n է Glipqnp^im i,- |iGft ini|li| pniGni||<G rn iin ip iiGn ipn rniiitu ip 

qqn ign i| iiip in iG p, npG |iG՝ii|liU U.p|imnninli|p, n iiip i| lii i 
է| iiinuiGaGniii|hn lUip rn inh in liiiG lipp  xl.G fin iiilp iig li|; n i|p lipqn ip in iG G  
niiGpniG Glpim է |i GnVnnin ni.||I.GGIip|i finnh inhnn ip iiiiG  ^nniGG» 
fniimhpjuiG |ոէտտոու| liG j-np piiiG ninpiigmghpng, np uii|h||i ;*unn 
Ipiipmi է npu|l.ii i|pui i|(innilptiG ill.p ilm  ilp  li f iш կ u llu u տ ի б lu G p  
(Gegeninstanz) nnidnipi|l.|; lnmG|v|.G U in  m n l.ip  GmiGlmlt ijbpf|iG|m ու֊ 
ul.finiuiGbniGii|j li im niG iiiip iG|t |iiGi||ip(ilip|i iflij), itiii IpniGp Ipniipp, 
ո|ւ գոհի iJc.j» pGdniGniil է iiG i|iiiilpiiG iiiG iinpnn inpp iiG  pnipcipniqniiG 
։n|iiql.pm|- սա h il hu q|)nG|iiipiiG lp»:li|, սա h։J hn կոուքւհ| np iijh ii 
n qpLpqш կш G  pniGuniinhq^l) nnqtipn iGnipm iGp inniGni| Ipnilmp^p: 
Ոչ թԼ mupiiuii)i|ig щ l|iiip|,||gniGp|ig iihp|>ni(piiini|hpii Гп11|1п1р, ոչ phi
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ինչ-np i|uuuGqun|np qpq}m|։g նրա |ш1| iTti; 1«ц |«П upupuplunfp մարրր- 
i| է«I fit Ruiilitip4 иццщЬи l;p հասկանամ Up|unnninG| p-, iuj|, սարսա
փից ni l|iupttl|giiiGp|ig qmpu, qnjun|npihuG fiun|hpduilpuG fipfii|iuGpp 
ինրրյ IfiGև|ու հա մա ր,֊ uijG fip(ii(uiCtpp, որն իր մեջ Guili ղեո ոչրն- 
չացնե|ու հրճւ|անրն է պարփակում... Եւ| upuiGni) hn quip<\jui| 
ւփպչում hi! uijG կետին, np|ig մի ժամանակ ե|ե| եմ- «Որյրերգաթ- 
jiuG ծնանցր» pn|np արժեքների իմ աոաջին i|hpuipdhpun|npnnIG 
l.p. upuiGm) hit трирфиц ինձ րյնում եմ այն հափն, որից իմ կամե- 
ցումր, իմ կարողությունն է ամամ- ես' Դիոնիսոս ւ|փ|իււաիտփ 

կերջին աշակերտս,- 1«iT Guii|bpduilpuG ւ|hpunjuipa|t ուսուցիչս...



էսՈՍՈԻՄ է  Մ Ո Ի Ր Ճ Ը

«հնչա ՜ա յդպ ես պինդ,- ասաց ադամանդին քարածուխը մի 
օր,- մի^»ե մենք մոտիկ ազդականներ չենր»:-

Ի ն չա ՜եք այդպես փափուկ, օ, իմ եդրայրներ, այսպես եմ 
հարցնում ԵՍ ձևդ. մի՜թե դուք-իմ եդրայրներր չեք:

Ինչա՜այդպես փափուկ,՜դյուրափխրան ու զիջոդ: Ինչու՜այդ- 
քան շատ դ|ացում ե արացում կա ձեր սրտերում: Ինչա՜այդքան  
քիչ ճակատագիր ձեր հայացրի մեշ:

ՈԻ եթե ր)աբ չեր կամենամ ճակատագրականներ ա անհոդ- 
դոդդներ |ինև|' ինչպե՜ս պիտի ինձ հետ-հադթանակեք:

Եվ եթե ձեր պնդությանը չի կամենամ փայ|փ|ե|, կտրե| ա 
կտրատե|' ինչպե՜ս կարոդ եք երրնէ ինձ հետ-արարե|:

Քանդի արարոդներք պինդ են: Եվ ձեդ երանության պիտի 
թվա ձեր ձեոքը սեդմե| դարերի վրա, ինչպես մեդրամոմի,-

- երանության' դրև| դարերի կամրի վրա, հանց պդնձի,- 
պինդ, քան պդինձր, ազնիվ, քան պդինձր: Ամրոդջովին պինդ 
միայն ամենաազնիվն է |ինամ:

ՍԼյս նոր տախտակն եմ, օ, իմ եդրայրներ, ես դնում ձեզ վրա. 
ՊԻ՛ՆԴ Ե Ղ Ե Ք :—

Ա Տ Ս Պ Ե Ս  Խ Ո Ս Ե Ց  ԶՐԱԴԱՇՏԸ 1 3 , 9 0
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tm\.ro»ULarnhi*8nMA.frr
C lU m S  Q U Pb^ u > » a h \,

J R N S R I T S  V O N  G U T  U N O  B O S R

V«̂ g2hh uj ĥnunf.mji.igph U, iui|b|h itinp|i l(ninmgi|ui&pfi nqy phlpmlp, np 
ul|in(h| tp «3piurpii2w|ig» fibinn, GpmG u|tiipmiuqpiinl tp GnpulGiip [nGuhpGhpfi: 

li lunmy nqy uipqhG qpt|uj&h i|hpinliinjiIiiiG. sub specie Zaralhusirae »»|>- 
iniiipl|i|uib՝ Ciui)ul||i(i qpphpp GpmG ljuiprii] b|iG Piuiiiui*'' quiqinp|iG («ilmpqni iluil|hpb- 
il'Hiphg 6000 n̂im pnip&p») uiGiupduiG [>i|ui|-tnjq I.G iqnipqiipn? i|l|iuinnl 1886 
p.-fi fibuiuiquipAiiipjiuilp «1 li|phpqnipimG hGniGqp» itihn%u«l|iiiG uuiniqilmG hGprnp- 
l|iit| «hGpGiupGfiuii|iiiniiiipiuifi i|inp&p», Ipml 'fll*i*»hp_Q֊uiii։n|iG՝ GmijG pi|h BmGiJiuph 
24-|iG fiqi|ui6 Giuiliulip, nip pmGp fmiiiGniil b GniiGjuilj qbnlm i|ui6iunp|i »Ihp tlGiu- 
gnib «LTuipqbui)|iG, jiinlniiquiGg tIiupql|iui|iG» qpp|i pnpip np|iGiul(Gbp|i riGuipuu(np 
qGtluiGG m n̂ GjuigituiGp: imi||n( pb GGiiipuji|np ||iGbp mjii |ipiui|tt6iiil|p pnigiijuipb| 
<uuibqbuiqnp6uil|uiG f  qGuiduid|i» qpiiil|iiiGiiiq|nnnil|iiiG Mni|npiul|uiG i|iiiqiiiii|iu- 
pm|. tiqGmdimlG i>iGpmi|nipiiiptJuj6ni|»HiiG niGi|piuipiipd pn|np qnipn hlpu>|, npp 
(։Kpl|mjb uinbqftuiqnpbinljiuG Ghpnidh tnfiGinfmui|hn| tqiiijppnGhg fihm bp upuGnnl 
>Mpi|bG ujGgjui||i ilby, pnpophGiiib upuj|»jniG|i ui||ip, np ibnpnpl|nnl bp mGgp։i|p U 
(ipmGbg tijiufiuiGyniil riiiiiiuiiquiinuiijfuuiGnipiniG Gbpl|im|iG: Ikjdil «3piuipii?in|ig» cx 
p<*M facto biuqnnl bp Giu|ul||iG qppbpfi ijbpniiMiiJiuG l|inil qpuiGp Gnpjig qph|m Giu- 
1111111f|î p. uiiii p|iiIbnnil|iiiG i(uiiuftqiugiluiG nipqiniGpp hqiuG qphph pnpip GfiG hpljb- 
i*|՛ («(IqphpqnipnnG bGniGqp», «ITuipqliunliG, (՝mi|initpuGg ilnipqlpi<!K'll* hpbm fiui- 
tiMi|.i;h(>p, «lj.p2iu|nnii», c9.i|uipp qhuimpiniG») Ii|iui2iii||i uinuifiupinlMihpp. phpbu 
itl.̂ iin{uipu|hinnippi»G Gn|i, U|nGI|hiqnmGI| |gt|nift li t|bnliii iqiiiftiiiGfi|ni| l||ipi«ipl|ifiiiG 
nipj CXtctnporalia-G h| n|uqbu Ghgml| ftinnniibgliG t|l.iq|i qni|hp 6bi|pnnJ|i fimifitjp. 
infi<j)ui|b i|h|MuGuminlp tiunim(-*fumpfHU)|«ft>iipiiiiiitinl|iii(i pGqqpl|imtGbp|i uihiiiiiGnr|bG 
unibii d>|hg qiu)|ip|< iIpbpnnlGhpbG, U «P-inpnig li ՝uip|*.j iuGi||iG» qfippp, npp «\jui- 
tubpq qiu||ip|i <HMlH",,lHI""<ppnG» pGnipmqpnil|ini< liiipiui|bpGniq|ipU tp bpnnl. iiiju 
Mnnnnm| Gnibib|upinl bp in il|iui|G pGt|fiiiiGnip iiinitniilp qni||ipp, mi| Gmli fil<i||iGm- 
'il’ qni||ipp. !>hnmq|i|di un|nipifM(bg 1885-86 pp. AilnmGp: l .  l«pbi|Gbp|i piipi|g|iqnnG 
'•I... nmpinl̂ rtipiiMGniil m«G ttpujgGbpn tnGfiinynii i|mp.\|tg Gl.inn \»|»«|։՝bG iihilnitl b
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Կսւ|ւ| Դա01|հ|ւ|ւ phit11)01uiG հրատարակչությանը: Դրան հետեոց մերժումը հանգեց

նում է զհՐՐԼ' սեփական միջոցներով տպտգրէւ|ա ւ|fiո իքւ. այն այդպես է| րպս է 
տեսնում 1886 p .-ի օգոստոսին Կ. Գ . Նաամտնի |սոպցիգյան հրատարտկչաթյա- 

fl nuT:
Որ այս գրքով ինչ-որ խորունկ ջրբաժան էր անցկացվում' ոչ մի կասկած չէքւ 
հարուցում ոչ flpui հեդինակի, ոչ է| հրա շրջապատի՛ ։1 հյ>: Բաց hp մնամ այր) 
ջրբաժանի լոկ չտփի ա որակի հարցր: Նոր ստեցծագործաթյան սկանցւս|այնաթ- 
յանը չսոիՒւ| նախկին qր|>հրի սկանդւս|այնաթյան չափով՝ արդեն հնարավոր չէր. 
hph նրանցում իւոորր դեոես տոհմային խռովության մասին էր, լինի բանասի
րական ph բայրոյթյան տոհմը, սոցա այստեց, րոտ երևույթին, իրավիճակն ընդ- 
րսյնվամ էր ընդհուպ մարդկային տոհմն ընդհանրապես: Տեգի ունեցածի, որպես 
ինչ-որ աննախադեպ հ անոպցելի բանի նտխագգաշացմտն աոաջին հայտանիշը 
արմ են դրոշմված է մոտիկ բարեկամներին ու փորձված ընկերներին սեփական 
գիրքը նt{իրո1 1ի հեդինակային կեցվածքում. այց կեցվածքի միջով թափանցում է 
արմատական հանցագործի թունավորված ա մեդավոր կերպարանքը: Նա, իր 
նոր գիրքը նվիրերւվ, խւկաս|1<ո ներոդաթյան է խնդրում. «Եվ ահա մի խնդրանք, 
հին բարեկամ, ալն կարդա (|փվ ծայրեծայր 1ւ ձեռնպահ մնա դաոնաթյան ու խոր- 
բացման գգացմանքից,- «ուժերդ հավաքիր», իմ հանդեպ Քո բարեհաճության ոդջ 
ուժերը, Քո հսւնցարժոցական 1ւ հարյարապատիկ բարեհաճությտն-եթե գիրքը Քո 
ուժերից վեր բվա, սոցա, կարոց է |ինե|, ցա չի տարածվի հար]ուրաւ|որ մասնա- 
վ որութ յուննևրի վրա: Կարոց է նտե փնե|, որ այն ինչ-որ տեց ծաոափ պարգա- 
բա(!ե|ուն իմ *-->pmqւսշւււլ», որն անհասկանափ գիրք է հենց այն պատճառով, որ 
ամբոցջովին սերում է իմ կոցմից ոչ ոքի հետ չ1|իսված ապրումներից: Եթե ես 
կարոցանայի իտսքով հասցնեյ Քեց մենության իմ գգացումը: Ոչ ապրոցների 
մեջ, ոչ մեոյա|ների մեջ ես ոչ ոք չանեմ, ամ ինձ հարացատ գգափ: Գա աննկա- 
րագրե|իորեն սահմոկեցացիչ է, ե միայն սցն, որ ես այց գգացամը կրե|ա հնարքը 
գտել եմ U մանկաբ տարիներից քիչ-քիչ ցարգացրե| եմ այն իմ մեջ, ինձ վստա
հության է ներշնչում, որ ես ցեսես վերջացած մարց չեմ:- Մնացյալս! խնդիրը, 
հանան որի ես ապրում եմ, ընկած է իմ աոջե կատարյսց պարգաբյամբ-որպես 
աննկարագրե|ի ոցբի ինչ-որ factum, բայց |ոաաշացախ գիտակցությամբ, որ այդ- 
տեց մեծություն է թաքնված, եթե միայն մահկանացուի խնցրին երբեիցե մեծութ
յան ներհատուկ է եցե| (1886 թ.-ի օգոստոսի 5-ին Ֆ. Օֆերբեքին հցված նամա
կից): Գրքի ըն|էերցման մոտ անցրացարձամր արցարացրեց նախագգացամը. 0- 
ֆերբեքն այց նամակին արձագանքեց |ոաթյամբ. ոչինչ չպատասխանեց նաե էր- 
վին Գոգեն. Ցակոբ Բարքհարցտը, ինչւցես երեամ է, ոչ աոանց ճիգի իրենից գրքի 
«պատմական բացահայտումներին» վերաբերայ մի քանի հաճոյախոսություններ 
ցարս կորգեց. ԼՐա|վիցա ֆոն ԼՐայգենբագին («իդեալիստուհու ն») Նիցշեն ընդ
հանրապես արգե|եց գրքի ընթերցումը, իսկ աոավե| Աս նրա բովան?|ւսկաթյան 
աոնչաթյամբ գգացմանքներ Րւեցելյւ: Է ’| ավե|ի շշմեցուցիչ էին նոր ձեռքբերումնե
րը U անակնկալները' Հ. Թենի գաիսբանտկան արձագանքը Փարիցից, լայւերը 
«կենդանի հետաքրքրաթւան» մասին, որը գիրքը հարացե| էր Բրահմսի մեջ: Հենց 
«Բարուց ե չարից անդինի» կապակցությամբ է ծագում «դինամիտի» սնաբա
նությանը, ինչին վիճակված էր լինե|ու Նիցշեի մեծագարության մոտակա նոպա
ների վճոական բաոերից մեկը դաոնար այրսբանության ացբյարը' Ցո. Վիդմանի' 
բյորնյան «Բունդի» իւմբագրի «Նիցշեի վտանգավոր գիրքը» վերնագրյսց հոդ
վածն էր: «Դինամիտի պաշարները,- ասվում է այ>|տեդ,- որոնք օգտագործվեց էին 
Գոթարդյան ճանաւցսցւհի շինարարության Ժամանակ, պահպանվում էին սե նա- 
իւսյգգաշացնոդ դրոշակի ներքո, որը ցույց էր տափս մահացու վտանգը:- Միայն 
այս իմաստով ենք մենք խոսում փի|իսոփա Նիցշեի գրքի մասին, որպես վտան
գավոր գրքի: Գա բնութագրման մեջ հեցինակի ե նրա ստեցծագործաթյան հաս
ցեին հանդիմանության անգամ ստվեր չկա, որը նույնքան անմիտ կփներ, ինչւցես 
եթե հիշյայ tilt դրոշակը սկսեր հանդիմանե| նայն այց պայթուցիկ միջոցը: Է| ավե- 
|ի քիչ կարոդ էր մեր մտքով անցնե| գրքի վտանգավորության ակնարկով միայնակ 
մտածոցին հանձնե| հկհցհցական Ա ծիսսկտն ագռավներին: Հոգեոր ւցայթուցիկը, 
ինչւցես որ նյութականը, կարոց է ծառայէդ միանգամայն օգտակար գործի, ամհնե-
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կին կարիք չկա , ftp այն չարա մանկի Ոանցակրտ Gtiputniijl|Ghfini(: Հա րկա կոր է 

միայն ամենայն որոշակիությամբ ։*ւ։ւհ| այնսւեց, tup նման նյութ է պանս|անկում. 

«Ikjum bg f||iC<unI|i in l՜»... Ն իցշհ ն-ա ոա շի նն  է, npp ցիտ ի ցրաթյունից հոր ե|րլւ, ի 

ցեպ, այնքան սարււակւե|ի ։I|i hjp, up GpiuG gu ild  մ չտ րորկա ծ ւււ|ւտքւէ,տա| tI|ninGuil| 

թաւիաոհ|իս tnhuGh|p |ipnp ։piififiniphcjGrtuI Է»:

Ա յց  արահետին կիեա կկա ծ ևp gh n liu  որոշ rtunluiGiu!) >inpriru| 111Л GGиц: 

«Հինգ ա կա նջ- li GrmiG^niil ո '՝ il|i հնչյուն: Ա շխ ա րհ ր համրացել է...»: Գ ր ր ի  pnju 

տեսնելուց ւաաւլւ ամիս անց կ ա ե ա ո կ ե ց  pGr]imlhGfi 114 օրինիակ: Ի ցեպ , տ ա րօրի

նակ l|||tGhft բարեկեցիկ-թհրսւքւակատ ճա շա կից պահանջեց այց ս iGGiiqnTmp li pnpip 

իմաստներոկ qpqn|is qpp|i Ոո de  s ic c lc  ընցանամ uptjfiiuGphip: Որ խոսբլւ նոր, ոցջ 

համաշխարհային ցրականության մեջ միանգամայն Հեցա ծ ա չւոեսնկած qpp|> 

տ իպ ի մասին էր, ujiir|up|hg ա մենամոտ  ժամանակներում. այն սերանցլւ, npG ա ս 

պարեց hl|iiu| 1880 թ .-ից П1<ւոո li արցեն հասունացած անցաւ| երկու ցա րերի imifi- 

մանագիծլւ, այն լ։նկա|հց որպես finqlm pnip ju ili չաւիանիշ ինչ-որ muiq(iuuqui||in- 

րհն շչոց ա ցցա նշա ն, up XX quifi էր մխ րճկա մ կյա նքի pnpip կտ րկա ծրներա մ  

հ ր ե շ ա կ ո ր  կ թ ա ր ն ե ր ի  կա նխ ա ցցա ցա մներոկ: Թերեււ ns if ի գրքում (բա ցա սութ 

յամբ « E c c e  Homo»-|i եցրաւիակիչ մա սի) « Կ ա ս ս ա ն ց ր ա յի  ջ ն ո ր հ ր »  Ն իցշհ ի  

մեջ ա րտ տ հա յտ կա ծ չէ նւէտն l|np>'>uiGuipiiip ուժոկ, ինչպես հենց ա յա ոեց: Գ ր ք ի  

թեմատիկա ն. հւ|րոս)ա1)ան հոց1ւորության անկամ, pnpip ւսրժhpGhp^t i|in|uiup|iGn!if, 

« գ ա ն գ կ ա ծ ն ե ր ի  ա պ ս տ ա մ բ ո ւթ յո ւն » , մշա կա յթ ր' ներաոյսւ| ւիի|իսուիւոյությունը, 

t|pnGp, բարոյականությունս, արկ hum p, գիտությունր, որպես սպասարկության  

ցանգկածներին, միջակության թացա կորում, « չի ն ա կ ա ն ո ւթ  յա ն » , համլւնցհանար 

հա կա սա րա պ ա շա ությա ն գրոշի GՒւpp ո (illiirpGi|ГпnGinp HuiifiiilitiipphgtfuiG ցա րա - 

շրջան, XX ցա րր npti|l<Iւ liplipiijqGr||i կրա  in|ipbpu պ ա յքա րի иկ|սյp, (Tuiprjկւսն>ց նոր 

ւո1աակ|ւ (« տ ե ր ե ր ի  ո ա ս ս ա յի » )  բուծում, րււփւահրման նա խ ա գծեր, npiqhu նախ - 

կին li qm||ip ամհն կարգի հա կասեմականության «քթին ցհմ աւ|սւծ ЬрЬр մատ», 

(ււ|ոաական յունկերների խ աչասերում... GphniGJiGՒ։ր(ւ հետ), (>ոտաււտան|ւ р т д ш -  

րական գերակշռություն, մորւրակային մտածսցություն, Եկրոպ ա ւի ցեմոկրա տ ա - 

ցումր որպես րոնակա|ների հայտնության ա ցցա կ, ոչնչա պաշտ ության, նոր 

( « p G p n i? » )  բա րբարոսությա ն-արցեն ա ոա նց ցուպն ինչ չակւացանցությւսն կա 

րեկ։ է ասե|, որ աւսսւհց կենտրոնացած է X X  ցա րի ւիի|խւուիայական մա քի ամե- 

նաշշմեցուցիչ գրււխգործոցների թեմատ իկա կան նաիւագիծր. Ժամանակա1|իցնհ|փ 

կոցմից հւսշկած օրինակներոկ գնկա ծ գիրքր մոա տասնամյակում կա ա րա ծկի հե

քիաթա յին տպսւրաՈակներա|, ե րե  Անցունենք, որ հա շիկր կարոց է արւ(ե| ոչ 

միայն լատ նրա, այկւ' րոտ Շպհնգ|հրի (Ե կ րոպ ա ւի մայրամուտի phiTinin։|), Օրտ հ- 

quii|i («ցա նգզա ծների ապստ ամբության» թեմա յով), Հուսհր||ւ («Եւ|րոս|ւսկան գի

տությունների ճգնաժա մի» թ եմա յով), I fiu p u  Օել|երի («ա րժեքների տ ա պ ա րեսն»  

թեմայով), Վ երն եր Ջոմբա րսփ  (գեշեֆթին հերոսականորեն ցիմակաւհրււ թեմա- 

pn|), (-1.ա|սւեր Ռ֊ա|*1.նաաի (քւ(ւցաւիոիտւբւան' որւցհս ցանցւ|ածներ|ւ nuppufiuijiug  

quigp|> բէւմայու|), Հաւց1ւ<ր|երի (ոտնտաս|սոաուբւսւն հր>սւււբի մհաաֆիւ|իկա1|ան 

իւււրացումնհրի բեմաւու|). ll.figp bi l-'bpu (Եւ|րոս|ա-իւաոնածինունու li uugiuqiu ք ա 

մի Ջոկոնցսյյին սւցաոնացոց inniluifiuii|b||i |.shrfuijni|), Բերցյա նի, Շհստա|ի, կոսն- 

րի փի|!ւաււիանՒ.րի, Ւ1|<|իտո1ւնցիա|իաոնՒւրի, ցհրմանական ւցաքււցանոցական նհ- 

ցսոիս յան i)iupgmu|huUibfi|i ււցշ սցիրի' 1Րյո|Ւ.ր ւ(ան ցհն Բրուրից մինչԱ 

1՜:րնտո ;Նււնցե|ւ li li ացն, (ւնցանհրււ|, որ այս չարանամ կենտ|ւոնա1յան աեցր

մնում է: րնկարՏան г ւ ք 11111 < 11 աս|ւցիսին նոր աիո|ին 1ւ որակին, որն տրցեն ամենւփն 

Ւ | 1|սւ|փր չունի ծ 'ի՚յ^եի mbpi|inlip|i, мրսIՒ.11>Iի րնկսւ|ի 1ւ ցզա «րստ  ծփց^եի»: 

Ս իա մա մա նա կ անսույոր ւ!ոայ|, pbpliu  ամեւյամոաց q|ippp pnpip ցրբերից, ոեցի- 

նա1|ի բո ււ; piu q  pi] ս и լ լ> л ւ յ ա |ւքււսրե|ի q|ipp, այս ui(i<pui[ րխսւծ իմ քացուց,- Հսւա սն, 

ցրե|«ե и I ա |հ: հնս այն ց<րաւաացնում Լ- ասես ինչ ֊որ րանի «կոտոշներից» րոնած 

|ի(!է,մ. ամենայք; սւկ1;եր1ւււցւստ1ր' րւչ «եցի» (18W i |;>.-ի ւացրի|ի 21-ին Պ. Գա սսփ ն  

ն՚րււծ նամակից): Iq .l, լաւ ւրտորե|ի |իներ ոցփ.'ի qppbpp նսւ|սւււցրե| ուրիշի q|iph- 

րից բնւււ|4ււննհրո՚յ. սւսլսւ ամենատ եցինր. ննարւսւ|որ է, ա յսա եց րրւկյան « 0 , եբհ, 

ւ՚աւրցի կ, իմանայիր Փորաւն ու խսս(ւսրր ցսւ|իրի gni Q»-p յիներ,- p lili ցա ցյւեբե
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ասված է հենց qppniil. «Ա ս̂: Եթե իմանայի՞ք, ք»հ շուտով, արդեն շատ շուտով 
ինչպես է uij| l|hpu| |ինե|ա...» (214 ասույթ):

1 ամեն ինչում կասկածել (լտտ):

2 հիմարություն, անհեթեթություն (ֆր.):

 ̂ Ակնարկում է Պ|ասանի բարեկամությունը Դիռնիսիռս Կրտսերի' սիրակազացի 
բռնակսդ Դիոնիսոս Ավագի ազգականի հետ: Էպիկարի բառախաղը կառուցված 
է Դիոնիսիոս-բոնսւկա|ի U Դիոնխտս-աստծո ահանհհրի գրեթե նույնահնչության 
վրա, այնպես np «ղիոնիսոկոլակ»-ը, այսինքն' դերասանը (տաոացիրտհն' «Դ իո- 
նիսոսի շողոքորթ»), այստեղ փոխակերպվում է «ղիոնիսիոկոլակի», այսինքն' 
բոնակա|ի շողոքորթի (Epicuro. Fr.93, 1819):

 ̂ կհայտնվի էշը գեղեցիկ 1ւ տժհղագույն (ըստ.):

5 շհւիշՓոթ (ֆրանս.):

 ̂ Այսւոեղ' ւիի|իսաիայա1|ան շաղակրատ:

7 գերմանական հիմարություն (ֆրանս.):

® ղի նրանում քնաբեր ուժ կա, որի բնությանն այն է, որ քնեցնի զգացմունքները 
(ըստ.- Սոփեր, Երևակայական հիվանդը, Յ-րղ միջախաղ):

 ̂Բոսկովիչ Ռ\Ի.(1711-1787), բնագետ, ոչ թե փհական, ինչպես ւղնղոււէ է Ն|»ցշեն, 
այ| ղալմատական ծագման:

1® անհեթեթության, աբսուրղի հանգեցում (րստ.):

H  ինքն իր պատճառը (ըստ.):

12 հակասություն սահմանման մեջ (ըստ.):

1̂  Տես Գյոթեի արտահայտությունը. «Սարդ պետք է Հնությունից ճիշտ լինի, 
որպեսգի լավ մտքերը իրենք իրենց հայտնվեն, ինչպես Աստծո աղատածին գա
վակներ U բացականչեն' ահա մենք» (էքերման, Զրույցներ Գյոթեի հետ, Երևան, 
1975, էշ 60):

1̂  Գործողությունը' ես եմ (ֆր.):

1̂  Այղ ուրվագիծը (հնարավոր փի|իսուիայո1թյունների յուրատիպ ս̂ արբերական 
արւ(ագիծ) աոաշին անգամ բաց է արվել Օաղո|ֆ Շտայնե|փ կողմից «Մարդկա
յին և տիեղերական մտածողություն» ղասսփւոսությանների շարքում' կարդացված 
Դորնախամ 1914 թ.-ին (Steiner R. Oer menschliche unid der kosmische Gedanke. 
Domach, 1%1):

1̂  Սեպիրի և Ոհորֆի լեղվսյբանական հարաբերականության վարկածի գրեթե 
բառացի կանխագուշակումը:

17 մարդկային տառապանքի կրոնը (ֆր.):

1® Ոչ Աստծուն, ոչ գործարանատիրոջը (ֆր.):

19 Թեմա, որ խորագայն գարգացամ ստացավ IT. Հայդեգգհրի ողջ փիլիսոփայա- 
կան ստեղծագործությսւն մեշ:

20 մտքի զոհաբերում (իտ.): Դարձված, որ տարածվեց պապի անսխալականութ
յան հռչակումից հետո (կոնդակ Jneflahilis, 1870):

21 0, սուրբ պարզություն (րոտ.):

22 Այս երեք սանսկրիտ բառերը նշանակում են' Գանգեսի հոսքի ընթացքով 
(presto), կրիայի ընթացքով (lento) 1ւ գորտի ընթացքով (staccato):
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^  p tu fipM i dbf b ujfN^hiwiObpnid {уит.у,- 

^  ււփքոք 0 *տ.)յ 

^  փոբքՓկ ф«ш«я 

^  и>4илбл փաաոսւբան (утп.у.- 

^  OppbpuiMhp
2® Ош էշմսէրտարւաՕ փ4սպւաճ է |ոկ սւյՕ ирлпгйшпгн\, пр piiififiO ^̂ ՈfЛ̂  (^ ,y .

^  Լավ վփ|իսք|փա ihQbim քհսՕար и|Ь(лр է ||ЛЦ շոր, ս̂ արգ, qq lilluփ ж lp l1lr>|mAճb> 
րփց qbpfc ԲաՕկյւրէ, npfi բաքսաը pbpb| է, rfuiuuiifp էոիրապհստւ4 է այՕ խաոնված' 
բխէ, nmi քխյրմար Ь վփ|իսովւաւութ|աՕ մհշ Ь̂lJ|l/1ճшqnpծmթtntնCbp աՕխոէն, ш|* 
|фОвО  ̂upiifKi tnfauObi աւօ, hOic 

^  ասւրված սփ«|0 ( ^ У

шпшОу վա|ւ441ա|ու ասհՕբ, np կրոնը рОш1|шОпО մարդու արդասիբ Ь, որ մարդն 
աոավհքադայՕս իրավացքւ է, bpp նա աոավխադու|(Խ կրոնական է և աոավխա* 
գույնս ijuimuA անվախման ճակասոսդրին... Երր Օա րարի է, 4խս|ն այդ մամա' 
Օակ է niqmd, որ աոաբիճոքթյոէնը նսւմւււսւաւրուախանի մշտՕքհնական կարգին, 
bpp Օա իքմւրօ Аш|П1|| է ս10շաքևսխնր|իր Օոդա^ով, մխսյՕ այդ Ժամսւնա1|,է մանը 
գւոՕամ վրդովհբոդյիչ b шОМрЬр: ԻՕչսյհ и ձքքնրադրխ, որ այդ սյր/ւհրքՀ է մարդը 
ւավագայՕս mbuOnid... աոավէւյասյհս կրոնա1|ււ40 նիմարարյաՕ (ֆր.):

^  միսւոիկակսւՕ b ֆիդիէրււկաՕ միսւսՕարյոէՕ Qtuw.y.

^  էքխ^Օ, որ ՕհրշՕշված է, ըստ հրհայթիՕ, Պ. Դյոյսէճի կոդմից, որը նատուկ 
մշակխ Ь այս քրհմաՕ (inbu^ Պ. Դյոյսհն, 'ւհդաՕտաՕ b ՊյատոՕը կաՕտյաՕ Փիէխ 
սովւայաթյաՕ յայսի ОЪррп, IT., llh l) :

^  սկզրից (իտ.)յ

^  Աււտծո արատավոր շրըաՕ (յատ.): 

րարհսյաշտ սուտ», սյիդծ սուտ (|ատ.): 

հսկակսւՕ սիրո dbf նոգիՕ գրկում է մարմիՕը (ֆր.):'«

^  Լավ կինը b վատ կիՕը մտրակ հՕ պանւսնքոէմ (իտ.*>Աակհտտի, Օոէ((հ|Օհր]ну
^  ոշ ոըի 4ի վՕասիր 1ւ ՕայՕիսկ րոյորքէն, քւՕշբան կարոդ bu, օգնիր (|ւստ.):

^  Նէրստի աՕի Վ. ԳվիՕՕհրիՕ, «A rthur ХсЬлрщ Нпег шт pm enlichcm  
Um gsefp dH f l d llo  q p tji նհդիՕակին:

աՕփուք»ու|»յուՕ, աՕրարոյակաՕարյաՕ (ֆր.):

Unfbmd* ՊւատոՕը, քէհտհոմ* Պ|ատոՕը, հւկ dbfinbqmd* աՕնհրհրոէթյաՕը 
tVbuO,)*. «Իյիսմրսնի» «ԳյախՕ* աոյոէծ, էէթշը վիշապ, իրաՕը' ա յ^  (V I 177: 
Թարգմ. 1Г. հյ|||ւաՕյաՕի) տոդի ծադրաՕմաՕակամ:

^  ԵՕշ յիՕամ к յույսով, գործում к ОшЬ խսքվարամ (յատ.):

^  5ակիտոա, ՊատմարյաՕ, V  էէ 

^  րսգգյհքփ սաՕծարծակություՕ (յատ.):

Н  у Ь ф ц ^  վհրըհրը pni|0 տայ (ֆր.):

^  ԴատոդաթյաՕ IpuOq, կասկած: Լասհոյի հրէւոէրարաՕաթյաՕ մեք վերածնված

авэ

* սմկյավոր ՕշխարՕհր, ամյոէՕ (յատ.):

Л, ոէմայխ) խարսաձե (рша);



Ես գրեթե ոչքմւչ չեմ արհամարհում (ֆր.): 

փակագծերում (|սւտ.):

52 բարի կամքի (ֆր.):

^  արվեստը արվեստի հաւ1տր (ֆր.):

^  այդ ճակատագրապաշտ, հեգնոտ, ւ!եվփստուիե|յտհ ոգին (ֆր.):

^  Կւսնտի արտահայտությունն է:-100: 56 Նկատի անի տիկին դ’Սսաւ|ին, Ժամա
նակին հանրահայտ «Լ>€ » (1810) գրքի հերյինտկին:

^ * բարժուական հիմարություն (ֆր.): 

բարի կամքի մարդու (ֆր.):

^  Հավանաբար նկատի ունի 1771 թ.-ի ապրի|ի 27-ի նամակի հետ1ւյա| տոդերը. 
«Իմ մարգարեական հայացքը հարյուր տարի հետո Եվրոպային սպասվոդ վիճակի 
վրա: Ահա մոտավոր գրււխները. կրոնի վիճակը:- Եկեդեցականների մասին:- 
Միանձների մասին:- Պապի մասին:- Բոդոքականների ե ոս|դավաանհ|ւի մասին:- 
Ֆրանսիայի, Անգլիայի, հսս|անիայի, հտա|իայի 1ւ մյուսների վիճակը:- Գ՛իտութ
յան, արվեստների, սամարի, ֆինանսների, քադաքական տնտեսության, վարչա
կան հասարակարգի ե սպնի վիճակը:- Ամերիկայի և եվրոպական գագաթների 
մասին: Ահա ահավոր ջանքը, որի արդյունքն այն է, որ հարյուր տարի անց մենք 
ավե|ի շատ կնմանվենք Չինաստանին, քան այժմ: Աոկա կփնեն երկու ծայրահե- 
դորեն տարբեր 1|րոններ, իշիաւնաթյան անեցոդների ա կրթյս1|ների կրոնը ե Ժո- 
դսվրդ ի կրոնը - վերջինս ի դեմս երեք-չորս ադանդների, որոնք կհարմարվեն ի- 
րար: Եկեդեցականներն ա միանձներն ավե|ի շատ կ|ինեն, քան այժմ, նյաթւադես 
հարաբերականորեն ապահովված, տգետ ե անհոգ: Պապը ագդեցիկ եպիսկադոս 
կդաոնա' դադարելով իշիւանավոր |ինե|ուց. նրա գերատեսչությունը հետգհետե 
կրճատման կենթարկվի: Բազմաթիվ պատերազմի |րիվ պատրաստ բանակներ 
կառաջանան, սակայն ս|ատերազմ գրեթե չի |ինի: Զորքերն ստիպված կլինեն զո- 
րաշարժեր կատարե|, տսլավորելով շքերթներով, բայց զինվորներն ա սպաները 
կկորցնեն վայրագությանն ու արիությանը, նրանք տրեզերակարերով կ|ինեն, ահա 
և ամենը: Բերդերը կվերածվեն ավերակների, իսկ բար(արներն սւմենար կդաոնան 
շախմատային կարգով զբոսնելու գեզեցիկ վայրեր: Եվրոպայի տիրակալ միապե
տը մեր թաթարների տերը կ|ինի, այսինքն նա, ով կտիրանա Լեհաստանին, Ռու
սաստանին ու Պրոաիային Ա կթագավորի Բսդթիկ ա ՍԱ &ովերում. քանզի հյուսի
սային Ժոդովուրդները միշտ ավելի քիչ վախկոտ կլինեն, քան հարավայինները: 
Մնացյսդ տիրակալները կենթարկվեն այդ տիրոդ կաբինետի քադաքականաթյա- 
նը: Ասգլիան կբաժանվի Եվրոպայից, ինչպես ճապոնիան 1ւ Չինաստանը, այն 
կմիավորվի իր Ամերիկայի հետ, որի մեծ մասը կհայտնվի նրա տիրապետության 
տակ. ե իր ձեռքում կպահի ոդջ աոետուրը: Ամենուր կիշխի բռնությունը, բայց 
դաժանությունից զերծ բռնությունը, առանց արյան կաթիլի: Մանրախնդիրների և 
քաշքշակասհրների բռնությանը, որը հենված կ|ինի հին օրենքների մեկնաբանութ- 
յունների վրա, պալատի ե դատավորական դասի նենգությունների ու դավերի վրա. 
այդ բռնությունը կնկրտի րւկ մասնավոր անձանց պատկանոդ ֆինանսներին: Երա
նի դատական քաշքշակարարնհրին, որոնց այդժամ կվիճակվի մեր մանդարիննե - 
րը դառնալ: Հենց նրանք էլ կդառնան ամեն ինչը, քանզի զինվորները գոյության 
կունենան |ոկ շքերթների համար»:

ՀՈ Ընդգրկում հոգի (ֆր.): Նկատի ունի Հ̂ ՏէՇ» բառի մասին Սենտ-Էվրեմոնի 
դատոդոէթյունների հետեյա| հատվածը. «Հոմհրոսի համար այն հրաշա|ի է այնքա
նով, որքանով 1|սւս|վսւծ է զատ մարդկայինին, բնավորությունների առնչությամբ' 
ճշգրիտ, կրքերի մեջ' բնական, պիտանի ճանաչման ե արտահայտման համար 
սւյն բանի, ինչ կախված է մեր բնությունից:* Երբ նրա ընդգրկում հոգին տարածվեց 
առավածների բնույթի վրա, Ուս նրանց մասին խոսում էր այնքան անհեթեթ, որ 
Պրոտոնը նրան վտարեց իր Պետությունից, որպես խե|սւգտրի»:
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61 մենք finilnjuift ենք արգելածին (|ատ.- Ovid. Amores, III 4 , 17):

62  կեղծ բարեպաշտություն (iuCq|.):

63  հարմարկետաթյուն U պհրճաշուքություն (ֆր.):

64  (Լոանց հանճարի և աոանց մտքի (ֆր.):

63  Փոքր-ինչ ձնաւիոխկած արտահայտություն Շիրերի «Վի|հե|մ Թե|ից» (IV 3):

66 կիՈը թող |ոի hlfhqhgnuT... կինը թող յո ի քաղաքականության մեջ... կինը թող |ոի 
կնոջ մաս|ւն (|ատ.):

67  բարեկամս, քեղ ոչինչ թուր մի տուր, բսւցի խենթություններից, որււնք քեղ մեծ 
բակականւոթյուն կպաւոճաոեն (ֆր.):

68 Ըա նայում էր կերն, իսկ էս' նրան (իա,): Դտնտե, Աստկածային կատակեր
գություն, Դրախտ, II, 2 2 : U*bq կեր է ձգում Հակերժ-Կանացին (գերմ.): Գյոթե, 
Ֆաաստ, II :

6® Գյոթե, Ֆաոատ, I:

Ոհսանող Ասւրւ Ջանգը 1819  թ.-ին սպանում է գրող Քոցեբյուին' նրւսն կասկա- 
Ծե|ոկ Օոաաստանի օգտին |րտեսության մեջ:

^1 Հոգեկանության (գեըմ.- տես' Goethe. Maximen und ReHexionen, 340):-131 

ակնաոա (|iuin.)

^3 Գյոթե, Ֆաոատ, I:

^4 Կամայական ստուգաբանության: Tiusch, deutsch բառը, որ diustuse-ից (հան
րային, ժողոկրղական) է ծագում, ընղհանուր ոչինչ չանի l2uschen (իւաբել) բայի 
նետ:

^  «Ֆրայշյուտց» ն «Օբերոն»' Կ.ԼՐ. ֆոն Վեբերի (1786-1826) օպերաները: 
Ս*արջներ Գ.Ա. (1795- 1861)- գերմանացի կսմս|ոգիտոր, Նիցշեի հիշատւսկած 
«Հանս Հսւյփնգ» ն «Վամպիր» օպերաների հեղինակը:

6̂ ւ!|, ղիպչիր ինձ (|ւստ.- Հոկհան, Ի 17):

^  Ջյաբե| Հ.ֆոն (1817-1895), գերմանացի պատմաբան և քաղաքագետ: Տրայչկե 
Հ.ֆոն (1834-1896), գերմանացի պատմաբան:

8̂ սարքկած իր... ծնյսւյ...մտացածին և (|111րղսւրկած իր (րոտ.):

^  Ես արհամայւհամ եմ 1.ոկին (ֆր.): Բերկած է Շիրերի' 1803  թ.-ի նոյեմբերի 
30-ին Գյոթեին հղած նամակից:

8® ֆրանսիակսւն հոգի (ֆր.):

81 ժամանակակից հոգի (ֆր.):

82  կխղասանների... կսսրի(|յան գկարճասերհերի (ֆր.):

83  հոգեբանական հեշտանքի մեջ (րստ.):

84  Տարբերությանը ատե|ություն է ծնում (ֆր.):

83  Հորացիոսից. «Բնությունը ղուրս քշես եղանոկ' միևնույն է' այն կւ|երաղաոնա» 
(ЕрЫ. Л, 10,24 ):

86 հսւկսւսարների մեջ (րստ.):

8̂  աոաջաղիմություն նմանի մեջ (ըստ.):

88 Նկարիչ Կոնտիի արտահայսւույթունը Լեսււինգի «էմի|իա Գւպոտտիից». «Թե* 
գաք մտածում եք, իշխան, որ Թաֆայե|ը մեծագույն հանճար չէր |ինի նկարչութ-
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յան մեջ, եթե Ոտ, դժբախտ պատահականությամբ, ծնվեր առանց ձեռքերի»
(M ):

Գյոթե, Ֆաուստ, II:

^  Correspondence inedite de l’abbe F.Galiani. T. 2. P.276:

ՉԱՍՏՎԱԾՆԵՐհ ՄԹՆՇԱՂ 
g O t z e n -d X m m e r u n g

Այսպես կոչված Werke des Zusammenbmchs-h շարքը (թեև Է.Ֆ.Պողախն 
այն սահմանափակում է չորս ստեղծագործություններով' «Նիցշհն contra Վագ- 
Ոհր», «Նհո», «Ecce Homo» ն «Դիոնիսյան դիթիրամբներ») բացող այս երկը 
գրվել է 1888 p.-ի օգոստոսյան վերջին օրերին ե սկզբնապես վերնագրված է հղել 
«Հոգեբանի պարապություն»: Սեպտեմբերի 9-ին դանցիգյան ղաշնակահար և ե- 
րաժշտագետ Կարլ Ֆաքսին հգած նամակում Նիցշեն այսպես է բնութագրում գրքի 
ծագման յուրահատկությունները. «Վերջին շաբաթները ես ամենաապշեցացիչ 
ներշնչումի նոպաներ ապրեցի, այնպես որ այն քիչը, որը չէի էլ սպասում ինձնից, 
մի գեղեցիկ առավոտ ասես անգիտակցականորեն պատրաստ երեաց: Դա իմ կեն
սակերպի մեջ որոշ անկարգության և բացառիկության մտցրեց, ես հաճախ վեր էի 
կենամ (կամ թոչամ) գիշերը Ժամը 2-ին, որպեսզի «հոգով համակված» ինչ-որ 
բաներ արվագծեի թղթին: Այնուհետև ինձ էր հասնում դռան ճռռոցը, իմ տանտերը 
գաղտագողի գնամ էր քարայծ որսա|ա: Մեր երկուսից ո՞վ էր ավե|ի շատ քարայծ 
որսամ:- Անհավանական է, բայց զատ ճշմարտության' այսօր առավոտյան ես 
տպագրության ուղարկեցի ամենամանրագնին, խնամքով և վերջնական ձեռագիրն 
այն ամենից, ինչ երբևէ գրե[ եմ,- անհնարին է նույնիսկ հաշվել, թե օրերի ինչ 
նվազագույն պետք եղավ նրա առաջացման համար: Վերնագիրը բավականին 
սիրա|իր*է' «Հոգեբանի պարապություն», բովանդակությունը' ամենագազրե|ին ու 
ամենաարմատականը, թեև թաքնված finesses-ի և մեղմասացությունների բազ
մության տակ:- Դա-իմ փի|իսոփայության ավարտուն ընղհանուր ներածությունն 
է»: •

Այնուհետև վերնագիրը փոխվում է և ստանում իր ներկա տեսքը:
Նոր վերնագրի հակավագներւսկան անղրադարձ-հարվածը,- «Gotzen- 

Dammemng»-p որպես Gotterdammerung»  ̂ խմբագրական ուղղում («Առաված
ների մթնշաղը»'«Նիբելունգների մատանու» 4-րդ մասը),- ակնհայտ է. արդեն 
գրքի կատարման տեխնիկան հանդգնորեն հակադրություն է կազմում իր երաժըշ- 
տական նմանակին, վագներյան գործիքավորման ծանր ու |սողության ուժասպա
ռող պաճուճանքներն"այստեղ կայծակնային գրոհի են ենթարկվում միջերգանքնե- 
րի և ասույթների թեթև հեծելազորով: Ակնհայտ է նաև գրքի ընդհանուր հակագեր- 
մանական շունչը, որի նմուշը-Վագներին հակադրված Բիզեի ոճով-այս անգամ 
ծառայում է ֆրանսիականը, ընդհուպ ոճավորման գերվարպետ ձեռնածություննե
րը' գերմաներեն |եզվի մեջ աշխատե| ֆրանսերեն |եզվի միջոցներով: «Միայն այս 
տարի ես սովորեցի գրել գերմաներեն-ագամ եմ ասե|' ֆրանսերեն». ավե|ի ճիշտ 
կփներ ասե|' եվրոս|երեն. հա մ են այն* դեպս հենց «Չռատվածների մթնշաղից» էլ 
սկսվում է Նիցշեի փի|իսոփայության եվրոպական Անդրադարձը, որը րսվագայնս 
դրոշմված է Ավգոսոո Ստրինդբերգի' Նիցշեին հղսփ աոաջին նամակում. «Աոանց 
դույզն ինչ կասկածի' Դուք մարդկությանը տվե| եք ամենախորանկ գիրքի, որ նա 
ունի, և, որ պակաս կարևոր չէ, Դուք արիության ու, թերևս, օգուտներն եք ունեցել, 
որպեսզի թքեք այս հրաշափ բառերը տականքի երեսին, երախտապա րտ եմ 
Ջեզ... Եվ դուք ոպում եք թարգմանված |ինե| մեր գրեն|անդյան լեզվո՞վ: Ինչու*ոչ 
ֆրանսերեն, անգփրեն: Ինքներդ դատեք մեր մտավորականության մասին, երբ 
ինձ ոպում էին հիվանդանոց խցկե| իմ ողբերգության պատճառով, իսկ այնքան 
հեշտությամբ համոզվող, այնքան հարուստ մտքի, ինչպես պ-G Բրանդեսն է, բե
րանը մեծամասնության այղ ջրցողը փակե7յ: Ես իմ բո|որ բարեկամներին բոլոր
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Շամս1կճերն ավարտում հմ այս բաոերով' կարդացեք Նիցշեին: Դա իմ «Gartago 
est՜ defend! »-G է: Եվ, սակայն, hpp Գաք ճանաչված ե հասկանալի կլինեք, Ջեր 
մեծությունը կնվազի և umpp անուղդա խուժանը Ջեզ մատով ցույց կտա, որպես իր 
նմաններից մեկին: Արդ ավելի յավ է ազնվական մենության' պահպանել և թույւ 
տալ մեզ, տասը հագար ընտրյալներիս, թացան ուխտագնացության իջնել Ջեր 
սրբավայրը4 այն տեգից սեփական ճաշակով քաշելու համար: Պահպանենք էսոտե- 
րիկ ասմունքը, որպեսզի այն անվնաս ու մաքուր պահենք, ե այն չտարփողենք 
աո անց նվիրված օծյւպների, որոնց թվին եմ ես միանամ խաչի նշանով»: Ամբող
ջությամբ «Չաստվածների մթնշաղը» իսկապես մեր աոջև կանգնում է որպես 
Նիցշեի փիփսոփայաթյան ինչ-որ ուրվագիր կամ համառոտագրության («Այս 
ստեղծագործությանը' իմ փիլիսոփայությանն է in nuce. հանցագործության աստի
ճան արմատական»), փիփսոփայաթյան, in pfeno այդպես էլ չգրված և ասենք 
հազիվ թե արդեն ի վիճակի գրված |ինե(Ո1 այն անդրանցումային տեմպերի առկա
յությամբ, որոնք հազիվ «նախերգանքների» էին բավականացնում:

1 հոգիներն ամրապնդվում, սխրանքն է ծաղկում վերքից ((ատ.): Մարկաս Ֆու
րիաս Բիբակոզուսի ասույթը, որը մեջբերում է Ափուս Գելիասը (18 ,11 ,4 ):

2  Տես' Արիստոտել, Պոլիտիկա 1 2 5 3 a 2 9 :

3  ամոթխածության (ֆր.):

 ̂ հաց և Կիրկե (լատ.): Նիցշեն խաղարկում է Ցավենափ (Sal. 1 0 , 81 ) արտահայ
տությունը' «panem et circenses»* (հաց և թամաշա):

5  Յո. Գ . Ջայմեի «Die Gesange» բանաստեդծաթյանից:

 ̂ Մտածել և գրել կարեփ է միայն նստած (ֆր.):

7 Պլատոն, Ֆեդոն 1 1 8 a:

8 հրեշ տեսքով, հրեշ հոգով (լատ.):

9 Կիկերոն, TUSC. IV  3 7 ,8 0 :

Հրապարակային մրցության (հան.):

H  անհրաժեշտ (ֆր.):

ամենաիրական էակ ((ատ.):

^  աոոդշ դատողության (ֆր.):

14 սկսվում է Ջրադաշտը (լատ.):

^  հարկավոր է սպանել կրքերը (ֆր.):

16  լրաթեոս, Ե, 2 9 :

17  Տրապպականների միաբանությունը, որը հիմնվել է Ֆրանսիայամ 1140  թ.-իհ:

18 Ղու կաս, Ժ-Ջ, 1 5 :

19 Կորնաըո Լ. (1 4 7 5 -1566 )- վենետիկյան ազնվական և գրող: Նիցշեն նկատի 
անի նրա «Խոր և աոողջ ծերության հասնելու արվեստը» գիրքը:

2® Հավատացեք փորձագետին (լատ.):

21 Կանտը «Ջուտ բանականության քննադատության» մեջ գրամ է. «Ս^նք Ր̂հրԻ 
մեջ a priori ճանաչում ենք ւոկ այն, ինչ նրանց մեջ դրված է մեր իսկ կող Ից

22 սոսկալի պարկեշտություն (|ատ.):
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23 գեղեցիկը պատկանում է ցչերիՕ (|սւտ.):
24 սաավե|սւպես (ֆրանս.):

23 Բնական անմացրոէթյուՕՕերի մեջ (|սւտ.):

26 Ակնարկում է Ցո. Վ. ֆոն Շհֆֆհրի «Ջեցինգենցի շեփորահարը» բանաստեղ
ծությունը:

27 կաթի առատության (|ատ.):

2® Ակնարկում է Գոնկարների «Օրագրերի» հետեյա| տողերը. «... ես իմ ձայնին 
ցաղցրագույն եյեէջներ եմ հաղորդում, որպեսզի պնդեմ, որ Հյագոյի ընթերցանութ
յանն ինձ ավե|ի մեծ բավականության է պատճսաե|, ցան Հոմերոսի»:- 220

29 գիտությանը... ազնվականությանը (ֆր.): Նկատի անի Ռենանի «Փիփսոփայա- 
կան երկխոսաթյանները», ար բերված է այդ մխոցը. «Բանականությանն ա գի
տությանը4 մարդկության արգասիցներ են. բայց դրանց Ժողովրդի անմիջական' 
սեփականությանը դարձնե|ու և դրանց Ժողովրդի միջոցով ստանսւ|ա ցւսնկաթյա- 
նը-ատոպիա է»:

խոնարհության ավետարան (ֆր.):

31 չարախոսության (ֆր.):

32 Տես 236 էջի 49-րդ ծանոթագրությանը:

33 անաոակ... անաոսւկաթյան (ֆր.):

Յ4 Գերմանացի միստիկ Թոմաս Գեմպացա (մոտ 1380-1417) գիրցը:

33 ճանապարհորդի նամակները (ֆր.): Ժ՜որԺ Սանդի գիրցը:

36 մնացուկ (ֆր.):

37 հատկության (|ատ.):

38 է7 ս հետևում եմ ինցս ինձ (իսպ.):

39 ինչպես եթե գործը հաջողված |իներ: «Թող որ աժը չբավականացնի, բայց 
հեշտանցն ինցն արժանի է գովցի» (|սւտ.): Օվիդիասի մի տողի կատակային հա
րասություն:

4® Լաթերյան մի խորափ վերջին տողերը:

41 Տես՝ Պյատոն, Խնջայց 206 b-d.:

42 Տես՝ Պյատոն, Փեդրա 249 C -256 շ։

43 ինտե|եկտաա| սեր աո Աստված (րստ.):

44 Տամինոյի բաոերը Մոցարտի «Կախարդական սր|ւհգից»:

43 կամ երեխաներ, կամ գրցեր (|ատ.):

46 ես նայում եմ ինձ, ես կարդամ եմ ինձ, ես հիանամ եմ ինձնով և ես ասում եմ' 
միթե հնարավոր է, որ ես այսպես խերււցի |ինեմ (ֆր.): Աբբա Գսւ|իանիի նամակ
ներից:

47 Ֆաաստ, I:

48 Տես' Պյատարցոս, Կեսար, 17:

49 Չարացածություն (ֆր.): Հատկապես «Բարոյսւկսւնաթյան ծագումնաբանութ
յան շուրջ» ե իր հետագա ոդջ ստեղծագործության մեջ այս բաոը Նիցշեի համար 
ոչ միայն հասկացության է, այ|ե պատմա-հոգեբանական հիմնաիւնդիր. 
rettentiment-ի հարցին է նվիրված Սացս Շեղերի' բացառիկ խորությամբ վերյա- 
ծաթյանը, որը զարգացնում և մի շարց տեղեբամ սրբագրում է Նիցշեի հիմնա
դրույթային ներըմբռնողությանը: Ահա այդ վերյածաթյան հնարավորին համառոտ
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վ հրա շա րա ր րանքը.ի?1չ բան է րշտտօւէւաքՈէ-ը: 11.|ււ)հՈ հասկացության բա ոա յին- 

նշանագիտական մշակումը ցույց է տ »1||ա, որ խ ոսքը րւչ թե ֆրանսերեն |եզվի 

գերապատվության մասին է, տյլ ւ1յոա |հզաներում, այդ թվամ նաև գերմաներեն, 

նաւնսւրժեք զուգորինակի բացակա յության: Մ յստ հդ  կարե|ի է խոսհ| առնվազն  

Ւ.ր1|ու սովորական իմաստների մասին՝ դրական և բա ցա սա կա ն: Խ ոսքը նախ ա պ 

րումի 1ւ ինչ-որ ա ռա րկա յի ա զդված ու հետզհետե ոեֆ|եքսի գծեր ձե ռ ք բհրող 

որոշակի հուզական ռեա կցիա յի ինքնատ իպ որոճումների մասին է, այնպ ես որ 

կուրկ է կա շվի աոհե| ոչ թե զգացմունքների հիշողության զատ ներըմբռնողական  

կերսյը, այ| ա սես թե բահ հույզի վերակենդանացումը, աա ոա ցիորեհ ր շ -  

ՏՏՃՈէւաշոէ-ր: Ա յստ եդ  իւաոհվամ է, երկրորդ, բա ցա սա կա ն իւ1ասալւ, որը րււվա- 

գայնս ազդանշում է գերմաներեն Օրօ11(րեն, չ ա ր ա մ ա հ ) բա ռը, ատելության Ա 

չսւրացածաթյան վերագոըծանացվածությամբ ուղեկցվող ահորոշ թշնամության 

մթին, ա ճող, տ1աւկահ 1ւ արրյեն աււեււ թե ինքնավար մթնոլորտը: Ընդհանուր ա ո- 

ւ!աւ|բ րՇՏՏՇոԱրՈԲՈէ ֊ը  բնութագրվում է որպես հոգեբանական ինքնաթունավորում' 

սկզբում |րիվ ա րտ ա հա յտ վա ծ դետերմինացված բնույթով: Ն ր ա  աոավե|սւգույնս 

գործուն գործոնները ոխակա|ուք»յանն ու հիշաչարությունը, ատելությունը, չա րա թ- 

յունր, խանգը, նա խ ա նձը, չարամտությունն են: Բ ա յց  մյուս կողմից ա ոա նձին- 

աոանձին վերցրած այդ գործոնները դեո բան ր՚ՇՏՏէ՚Ոէյւր^Ոէ ֊ը  չեն ասւ|իս. որպես- 

<|ի վերջինս կարոդանա գոյություն ունենա|, պահանջվում է դեո միանգամայն ա- 

ոա նձնահա տ ակ մի բացի|, որն անզորության զգացումն է բերում: Առդրումի նւՍ- 

իւաոկդբնական դետեքւմինացվածաթյանը հետ(|հետե ոդոդվամ է ա ոա րկա յա ցմա ն  

բան գործընթացի անորոշությամբ, վրեժի ներագդակն ինչ|)ան քիչ է որեե կոնկ

րետ ա ռա րկա յի վրա բա վա րա րվա ծոլթյա ն ւինտրամ, այնքան ավելի է վրեժի մեջ 

հայտնվում րշտտշոհրոշոէ-ի միտումը: Ա յսպ իս ով, ետ մդվերւվ էմպ իրիկորեն-մա ս- 

նսւվոր վրեժից' րՇՏՏ€ՈէյւՈ01է -ը ձգտում է վրեժի' որպես այդպ իսինի գա դւտ իարա- 

վորմանը. հենց այստեդ էլ ի հա յտ  է գա|իս վերոհիշյա| ա ոա նձնա հա տ ա կ բացի|ի 

ներգործությանը, որն արտահւսյտվաւ1 է վիրվորվածի 1ւ վիրավորոդի միջե հա վա - 

ստրաթյան կանիւադրմամբ,այսինքն անհատի հոգեբանա1|ան ինքնսւթանավորա- 

մը հանդես է գա|իս որպես ընդհանուր հա սա րա կա գիտ ա կա ն գործոնների կախյալ 

փաիոխական: Չարության վերագործանացա մր պա յմա նա վորվա ծ է հա սարակութ- 

յան մեջ ներքին նկրտոս1ների 1ւ իրական վիճակների միջէւ անհամաչաւիաթյամբ, 

որը հենված է իրեն ուրիշների հետ համեմատեր)! մշտական կանխադրույթի վրա: 

Դ րա  համար է| Ն ո ր  Ժամանակը, որը միջնադարյան կա րգավորման սկզբունքը 

փոխարինեց հա մա տ ա րա ծ մրցակցության սկզբունքով, այդքա ն ա րգա սա բեր հոդ 

դարս եկավ ւ՚ՏՏՏքՈէյքՈՏՈէ-ի ա ճի հա մար, ար միանման հա սարա կակա ն հա վա սա - 

րապսւշտության գադավւարր ադադակոդ կերւդով բաիււ|եց ընդունակությունների և 

ագնի վւաստացի աարբերաթյաններին. իրեն արիշի հետ հա մեմաաելա այդ- 

հւսմընդհանար դիրրորոշամր, գումարած անզորության զգացումը, եթե հա մեմա- 

ւաււթւան սաար1|ան «ւա|ե|ի բա րձր» 1ւ «ավելի րսվ» է |ինամ, հուզական ռեա կ ցիա 

յին պարբերականության ե մշտական ինքնածնման բնույթ Լ հադոր(|ամ: Մ ի ջն ա 

դարյան (մինչև X III դա րր) կարգավորման ընդհանուր կանոնն այնպիսին է, որ, 

սոենք, գյուղացին չի է| մտածում իրեն համեմաաե| ավատ ա տ իրոջ հետ, իսկ ա ր

հեստ ա վորը' ասպետի, աոանձին վիճակին հատուկ գործառույթների յուրահատ

կությունը համեմատման հնարավորություն թոպ տափս է միայն տվյալ հա սա րա 

կական միկրոկա սացվածքի սահմաններում: Դրա նով Ւ| որոշվում է յուրաքանչյուր 

անհատի սեփական անփոխարինելի տոպիկայի կա րգա վիճա կը, թագավորից 

մ ինչն խոհարարուհի 1ւ պոռնիկ, որն այն պա տ ճա ռով Ւ| հենց օժտ ված է « ա րժ ա 

նապատվությամբ», որը երբեք չի կորցնում հա մապա տ ասխ ան ինքնազգացամը և 

հեոու է «պետություն ղեկավարերււ» մտքից: (ՀճՏՏ£Ո11է116Ո1-ր ծագում է այնտեղ, 

ուր սրսկվում է արժեքների աստիճանակարգության մեջ իր վիճա կից դժգոհ փներս 

բաց|ւ|ր 1ւ ներշնչվում է անհամապա տ ասխ ան ու ատոպիկական նկրտումների ստե- 

րեոտիպը... Խ ոսքը, որւդեււ կանոն, արժեքային համադրության ւդլանի մասին է, 

սակայն դիրքորոշման արմատականությունը հասնում է նույնիսկ մինչե կենսա բա 

նական շարժառիթները: ՈճՏՕ£Ոէ1րՈ£Ո1-ի բանաձ1ւն այստեդ բարբտոսւմ է ' «ես 

1’ եդ կարոդ եմ ւսմեն ինչ ներե|, բացի այն, որ դու նա ես, ինչը ե ս. բացի այն, որ

269



հս նա չեմ, ինչը զա ես. բացի այն, որ հււ' ւ|ու չեմ». այս զեպքամ ւսրզեն Դա-ի 
pnifi գոյությունը գնահատվում է որպես ինչ-որ հասարակական- ճակատագրա- 
պաշտական անարզարաթյան Եււ-ի հանզեպ, |uil| Ես-ի գոյությունը նհըկտյտնւա! 
է որպես վրեժի համար միանգամայն punjiiipuip շարժառիթ: Մյստեզ
ressentimenl-ը Ipupnq է երաշխավորված |ինհ| արզհն մարմնական տըտտնհ|փ 
մակաըզակի վրա, ասենք հաշմանդամների, իմպոտենտների, թոպերի, հիվանդնե
րի, ապաշների մեջ: Մի աստիճան ijhplinnl, ալւժեքային հարաբերությունների պոր
տում, նույն պսսոկհըն է նկատվում, ըստ ոըամ նաիսսնձն ու վրեժխնզրականությա- 
նը կոզմնորոշվամ են ոչ այնքան «հակաոակորզի»ձեոք բերովի ոըակնեըով 
(հարստություն, գիրք Ա այլն), որքան' ի ծնե (գեզեցկաթյան, ազնվականության, 
միտք Ա այ|ն): Արդյունքը դեմոկրատականության puipnqn>| ե նրան կաստայակա
նության և աստիճանակարգության պաթոսը զոհաբհրոզ հասարակության չավաւ- 
նիշը րյաոնամ է «րո|որի պատերազմը բորտի դեմ»' ի կատարումն հասարակական 
արւ|արության իդեալների: Վերջինս Ոատկապեււ բնութագրական է ressentimcnt-ի 
համար, բարեպաշտության դիմակը' ատե|ության ե չաըացածաթյան մո|ի բորբո- 
քամների դեմքին գաւով քաշված: Մյստեզ Էական է նաե այն, որ որոշակի անձի 
հանդեպ ատե|աթյանը ձգտում է մի տեսակ ինքնավարության ե հետզհետե կորց
նում է կապը սաարկայի հետ' րյւորւնսզու{ չարացածաթյան (|ուտ աոարկայազըրե- 
ված ներուժ: Երեաթաբանապես արտահայտված' ressentiment ֊ը հ1՜ւնց ատհ|ութ- 
յան մարար նոեսիսն է' ւիակագծե|ւի մեջ վերցված (որոնք ի դեպ ժամանակ սոլ 
ժամանակ բացվում են) կոնկրետություններով հանդերձ: Լեյն կարելի կ|իներ տնվա- 
նել անգիտակցական կյանքի ասլրիորի միացագիր, որ գրգովամ է |||ւսից ե արտա
քին աշխարհում նյութ է փնտրում ձԱավորվե|ա համար: Այգ պատճառով էլ ն,սս 
համար որս|ես նոեմատիկական առարկայականության ներկայտնամ են ոչ այն- 

* քան արժեքների կոնկրետ կրողները, որքան,- այս վերջիններիս միջոցով,- բան 
արժեքները: Ցնծացալ ամբոխի սահոցի ներքո «հանճարներ պետք չեն, քանզի 
զա' արիստոկրատիա է» ճիչով քՒաֆայհփ Մադոննան կոշկակարի զանակով 
ճզած «վերնաշապիկ կարոզի»-ի արմատները (Դոստոեււկու տեսի|քը) ոչ թե «վեր- 
նաշապիկ կարոզի»' «նկարչի» հանւ|ես| կոնկրետ նախանձի մեջ են, այ| կտավի 
բուն նախապատկերի,- զազավաւրի7֊ հանզեպ յուրօրինակ զուտ անդրանցամնա- 
յին նսփսսնձի. ս|ետք է պատկերացնե| Սա(իելւիին, որը ոչնչացրե| է ոչ թե Մոցար
տին, այ| մոցարտյանը ե այդ նսլատա!|ով օգտվե| է ոչ թե «մատանու մեջ թույնի» 
է|իւոար միջոցից, այլ գոեհկտցման, նսեմացման, խեզաթյարման միանգամայն 
հավասարապաշտա1|սւն մեզիումներից (Մոցարտը' «ոոկ-ըն-ոո|ի» միջոցներով, 
Մոցարտը' «շոկորսդի» թզթին, Մոցարտը... երաժշտագետի զասախոտսթյան 
մեջ): Նիցշեի իւոնարհման ազյորւակներում նկարագրված են ressentiment -ի 
երկու մոզելներ. (լուրս ոսլզված (ստրուկների աս|ստամբությունը բարոյականութ
յան մեջ) էւ ներս ուզզված («ասկետիկ իզեսւ|ը»). վերջին զեւզրում իասքը 
ressentiment ֊ի ներուժը ինքզ քեզ վրա շաո տարււ մասին է: Բնութագրական է, որ 
մերկացնե|ով այզ երեույթն իր «ստորգետնյա» հազայա-քրիստոնեական համակե
ցության մեջ (անզորությունից սեր ե խոնարհություն խազացոզ «ընտրյալ Ժո- 
(|ովրզի» չափազանց հպարտությանը)' Նիցշեն քրիստոնեությանն է եզրակացնում 
որպես այզպիսին' ի հայտ բերերւվ ճակտտագրական մի կարության քրիստոնեա
կան բարոյականության բան ոգու նկատմամբ, որը ոչ պակաս կտրուկությամբ է,- 
թեե աւ| կերպ,- հտկազրված արզիականության վերացական մւււրզասիրականաթ- 
յանը ե այ|սյս|։րաթյանը (ressentiment ֊ի այզ երկու ծնանզներին), քան իր՝ «Ջրա
դաշտի» հեզինակի «ազնվականական արմատականությանը»:
5̂  մաքուր անիւաոն տեսքով (ֆր.):

-51 Նկատի անի Ցո. Վ. Վիդմանին՝ արզեն հիշատակված «Նիցշեի վտանգավոր 
գիրքը» հոզվածի հեզինակին: ’

52 Ծազըանմանակամ Մարս ֆոն Շինկենզոըֆի «Մզւստաթյանը, որ ես նկատի 
անեմ» տալին:

53 Ֆաատո, II:
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փպհ| չէ մեծ ււրւոհ|փն իրենց զգա ցա ծ անհանգտոուբյանն ի ցույց հանե| (ֆ ր.)>

55 տակտ իկայի հարցերում (ֆ ր .):- 248

56 պրյՕձից հակերէ* (|ium.): - 251

57 Նկաււէի անի ցինիկ ԼՐենիպոա Հա գարացու (III ?յ. Ք .ծ .ա .)  ււատիրա-ւիի|իսուիա- 

յական հրկխ ոսաբյտ ննհրր, որոնք ււկիգբ գրեցին այագհս կոչւ|տծ «ւ1հնիպւււկան» 

ժանրին:- 252

5^ Լոբեք Ք .Ս .. (17811860), գերմ. զա սա կա ն բա նա սեր:- 254

Ծանոթագրեց' Կ Ս Ր Ե Ն  Ս Վ Ա Ս Յ Ս Ն Ը
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Չ Ա Ս Տ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր Ի  Մ Թ Ն Շ Ա Ղ

(Փիլիսոփայական հրկհր)

Խմբագիր ՀՐԱՉՅԱ ՍՏԵՓԱՆՑԱՆ  
Նկարիչ ՎհԳեՆ Թ Ա Դ եՎ ՈՍ Յ Ա Ն  

Տհխ. խմբագիր ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  
Վհրստուգայ սրբագրիչ '  Ա\*ԱՀԻՅ ԿՆՅԱԶՑԱՆ

հջհցփսծ է արտագրության 29.06.92 թ.: Չափսը' 84x108 1/32: Թագթ' տպա
գրական օֆսՒւթ: Տաոաահսակը' «Նորր»: Տպագրության' օֆսհթ: Պայւ1„ սալ. 

14,3, հրատ. 17 ւ!սո1.: Տպաքանակ' 25000: Պատւ|հր' Յկ ..
Գինը' .պայմանագրային:

«Գարուն» ամսագրի «Ս»պո|ոն» հրատարակչության:
Եր1ււսն-15, Գրիգոր Լոաափւրչի 15

ՀՀ Նախարարների խորնրգին աոընրհր 
«Պարբերական» նրատարակչության: 

երետն, Արշականյաց պո/ի 2:


