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ԿԱԶՄՈՂԻ ԿՈՂՄԻՑ
Ողջո՛ւյն, բարեկամնե՛ր։
Ահա և մենք նորից հանդիպեցինք։ Այս կարճ առաջաբանն ու ներածությունը
գրում եմ նրանց համար, ովքեր ծանոթ չեն «Ապրելու արվեստը» շարքի նախորդ
հատորյակների բովանդակությանը։ Ինչպես նաև՝ նրանց համար, ովքեր չեն սիրում
երկար–բարակ նախաբաններ կարդալ։ Բարեկամնե՛ր, հորդորում եմ ձեզ անպայման
կարդալ առաջաբանին հաջորդող ներածությունը, քանզի այս գրքում զետեղված
նյութն իր բնույթով բավական յուրօրինակ է, և ընթերցելիս հարկավոր է որոշակի
կանոններ պահպանել։ Ներածության մեջ հստակ ցուցումներ կգտնեք այն մասին, թե
ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼ այս գրքի ընթերցումից։
Առակները բոլոր ժամանակաշրջաններում մեծ դեր են խաղացել մարդկանց
կյանքում։ Մեծ բանաստեղծներից մեկն առակը համեմատում է ջրի կաթիլի հետ,
որում արտացոլվում է ամբողջ աշխարհը։
Առակների չափազանց ճշգրիտ բնորոշումը տվել է Թ. Բեյջարզը. «Առակը սոխի
գլխի մեջ թաքցրած ալմաստ է։ Ակնհայտը իրականը չէ, իրականը բացարձակապես
այլ է։ Առակը ցնցող կարևորություն ունեցող ինչ–որ ճշմարտություն ասելու միջոց է,
բայց այնպես ասելու, որ նույնիսկ երեխան կարողանա հասկանալ դա, կարողանա
զգալ, որ հասկացավ։ Առակը բացահայտելու համար խոր ըմբռնում է հարկավոր։
Երեխան կարող է զգալ, որ ինքը հասկացավ այդ ճշմարտությունը, միևնույն
ժամանակ նույնիսկ շատ հասուն մարդու մոտ կարող է այն զգացողությունն
առաջանալ, որ ինքն, այնուամենայնիվ, ինչ–որ բան բաց է թողնում, ինչ–որ բան,
այնուամենայնիվ, դուրս է պրծնում։ Առակը և՛ պարզ է, և՛ շատ բարդ։ Զուտ
մակերեսին դա ընդամենը պատմություն է, մինչդեռ նրա խորքում գաղտնիք է։ Առակը
հասկացվում է ըստ այնմ, թե ով է այն լսում։ Առակն ունկնդրողը այն հասկանում է
ըստ իրեն։ Եթե նրա ներսում ինչ–որ բան կա, այդժամ առակը ներթափանցելով
կհասնի այդ աղբյուրին և շատ բան կտա։ Եթե նրա ներսում ոչինչ չկա, առակը կկորչի։
Առակը սքանչելի է. նա ձեզ ճիշտ այնքան է տալիս, որքան դուք կարող եք վերցնել։ Նա
երբեք ձեզ ավելին չի տալիս։ Բայց եթե դուք պատրաստ եք կամ էլ մի օր պատրաստ
կլինեք, այդժամ նա կսկսի ձեզ տալ ավելի շատ, ավելի ու է՛լ ավելի շատ»։
Գրքում զետեղված առակներն անդրադառնում են ամենատարբեր թեմաների՝
երեխաների
դաստիարակությունից
մինչև
պետական
կառավարման
հիմնախնդիրները,
անձնային
աճի
և
ինքնակատարելագործման
օրինաչափություններից ու տեխնիկաներից մինչև արտաքին ու ներքին աշխարհի
ճանաչողության միջոցները, առօրյա–կենցաղային հարցերից մինչև փիլիսոփայական
և աշխարհայացքային կարևորագույն հիմնահարցերը։ Այլ կերպ ասած՝ առակների
թեմաները նույնքան բազմազան են և ընդգրկուն, իսկ ասելիքը՝ նույնքան խոր և
բազմիմաստ, որքան ինքը՝ կյանքը։

Առակների ընթերցման ժամանակ ընթերցողների մտքերն ու ընկալումները
չուղղորդելու նպատակով զերծ եմ մնում առակների ասելիքի վերաբերյալ իմ
ընկալումները կամ մեկնաբանությունները ներկայացնելուց։ Առակների վերջում իմ
կողմից բերված սակավաթիվ մեջբերումները վերցված են չակերտների մեջ և տպված
են շեղ տառատեսակով։
Շնորհակալություն եմ հայտնում «Տաթև» գիտակրթական համալիրի տնօրեն
Սոկրատ Մկրտչյանին, «Զանգակ–97» հրատարակչության աշխատակազմին՝ գրքի
հրատարակման հարցում ցուցաբերած աջակցության համար, ընկերներիս ու
գործընկերներիս, իմ բազմաթիվ ընթերցողներին՝ իրենց կարծիքներն ու մտորումները
կիսելու համար, բոլոր նրանց, ովքեր այս կամ այն կերպ նպաստել են այս գրքի
լույսընծայմանը։
Ինչպես միշտ, միայն ուրախ կլինեմ, եթե առակների վերաբերյալ ձեր մտքերը,
տպավորությունները, ցանկություններն ու կարծիքները կիսեք ինձ հետ։ Այդպիսի
ցանկություն ունենալու դեպքում կարող եք ձեր նամակներն ուղարկել
hrachamir@yahoo.com էլեկտրոնային հասցեով կամ զանգահարել (093)541375
հեռախոսահամարով։ Սիրով կպատասխանեմ ձեր բոլոր նամակներին և
հեռախոսազանգերին։
Մինչ նոր հանդիպումներ նոր գրքերի էջերում։
Հրաչյա Ամիրյան

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ. ԻՆՉ ԿԱՐՈՂ Է ՏԱԼ ԱՌԱԿՆԵՐԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԸ
• Յուրաքանչյուր առակ ինչ–որ բան է սովորեցնում։
• Առակները խթանում են մտածողության գործընթացը։
• Առակներն օգնում են պոզիտիվ մտածողության ձևավորմանն ու զարգացմանը։
• Առակներն ընդլայնում են ընկալման դաշտը։
• Առակները սովորեցնում են իրերն ու երևույթները դիտարկել տարբեր
տեսանկյուններից։ Իսկ դա, իր հերթին, նպաստում է միակողմանի մոտեցումներից ու
որոշումներից խուսափելուն։
• Առակներն ընդլայնում են գիտակցվածության դաշտը, օգնում են բացահայտ
դարձնելու այն, ինչը մենք գիտենք, բայց չենք օգտագործում, որովհետև մենք դա
գիտենք ենթագիտակցության մակարդակում։ Ենթագիտակցական իմացությունն
աղոտ է, մշուշոտ և անհասանելի։ Մինչդեռ առակներն օգնում են բացահայտորեն,
հստակորեն գիտակցելու մեր իմացածը։ Այդպիսի գիտակցումը համոզմունք է
ձևավորում, վստահություն ու եռանդ է հաղորդում մարդուն։
• Վերջապես, ինչպես նշում են բազմաթիվ ընթերցողներ, առակների ընթերցումը
նաև հոգեկան խոր բավարարվածություն է պատճառում։

ԻՆՉՊԵՍ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՕԳՈՒՏ ՔԱՂԵԼ ԱՅՍ ԳՐՔԻ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄԻՑ
Նկատի՛ ունեցեք, որ առակները հենց այնպես ընթերցելու համար չեն։ Դրանք
անշտապ, ուշադիր և հանգամանալի ընթերցում են պահանջում, որովհետև
յուրաքանչյուր առակ մտորելու նյութ է։ Ուստի…
1. ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԱՌԱԿ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԴԱԴԱ՛Ր ՏՎԵՔ ԵՎ
ՄՏԱԾԵ՛Ք ԴՐԱ ԱՍԵԼԻՔԻ ՇՈՒՐՋԸ։
Առակներից շատերը բազմանշանակ են, և վերընթերցելիս հաճախ միանգամայն
նոր իմաստներ ու նրբերանգներ ես հայտնաբերում դրանց մեջ։ Դրանք լավ մշակված
անգին քարերի պես են, որոնք մի փոքր այլ տեսանկյունից դիտելիս հանկարծ սկսում
են շողարձակել նոր լույսով, նոր գույներով ու նրբերանգներով։ Ուստի…
2. ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՌ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԵՐԸՆԹԵՐՑԵ՛Ք ԱՌԱԿՆԵՐԸ։
Առակներն այլ մարդկանց հետ բովանդակալից շփման լավ միջոց են։
3. ՔՆՆԱՐԿԵ՛Ք ԱՌԱԿՆԵՐՆ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ։
Դա նաև շատ է հարստացնում առակների միջոցով ստացվող մեր անհատական
փորձառությունը, քանի որ յուրաքանչյուրի ընկալումը բացառիկ է և անկրկնելի։ Դրա
շնորհիվ հաճախ կարելի է այլ տեսանկյունից դիտարկել առակները և նոր իմաստներ
հայտնաբերել դրանց մեջ։ Բանն այն է, որ առակները տարբերվում են ընկալման
համար իրենց բարդության աստիճանով։ Որոշ առակների ասելիքը շատ թափանցիկ
է, իսկ որոշներինը՝ այնքան էլ չէ։ Վերջապես, կան առակներ, որոնք բազմանշանակ

են և բազմաասելիք։ Սեփական փորձից գիտեմ, թե ուրիշների հետ առակների
քննարկումը որքան օգտակար կարող է լինել։
Երբեմն այս կամ այն առակն ընթերցելիս այնպիսի զգացողություն է առաջանում,
ասես դա հատուկ քեզ համար գրված լինի՝ քո կոնկրետ իրավիճակի և խնդիրների
մասին է։ Այդպիսի պահերին այդպես էլ ուզում ես ասել. «Ողորմա՛ծ երկինք, ախր սա
ասես դիտմամբ ինձ համար գրված լինի»։ Ասել կուզի՝ արժե զուգահեռներ անցկացնել
առակների ասելիքի և այն իրավիճակների ու հանգամանքների միջև, որում մենք
հայտնվել ենք։
4. ԱՌԱԿՆԵՐՆ ԸՆԹԵՐՑԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԵՐԲԵՄՆ ԿԱՐԵԼԻ է ՀԱՐՑՆԵԼ ԻՆՔՆ
ԻՐԵՆ. «Իսկ ի՞նչ է սովորեցնում ինձ այս առակն այն կենսական իրավիճակի
կապակցությամբ, որում ես հիմա գտնվում եմ»։
Որոշ առակների ասելիքը շատ թափանցիկ է, իսկ որոշ առակներ կարող են բարդ
և մշուշապատ թվալ (խոսքը մասնավորապես ձեն առակներին է վերաբերում)։
5. ԵԹԵ ԱՌԱԿԸ ՉԱՓԱԶԱՆՑ ՄՇՈՒՇԱՊԱՏ ԿԱՄ ԱՆՀԱՍԿԱՆԱԼԻ ԹՎԱ, ԱՊԱ
ՉԱՐԺԵ ՇԱՏ ԵՐԿԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿ ՎԱՏՆԵԼ ԴՐԱ ԻՄԱՍՏԸ ԲԱՑԱՀԱՅՏԵԼՈՒ ՎՐԱ։
ԱՎԵԼԻ ԼԱՎ Է ՀԵՏԱԳԱՅՈՒՄ ՆՈՐԻՑ ՎԵՐԸՆԹԵՐՑԵԼ ԱՅԴ ԱՌԱԿԸ ԵՎ ԱՅՆ
ՔՆՆԱՐԿԵԼ ՈՒՐԻՇՆԵՐԻ ՀԵՏ։

ՆԵՐՔԻՆ ԼՈՒՅՍԸ
Ճանապարհներ շատ կան, որոնք պիտանի են ներքին լույսը որոնելու համար։ Իր
ուղին սկսելու համար նախ հարկավոր է ընդունել, որ ձեր ներսում արժեքավոր ինչ–
որ բան կա. դա հարկավոր է գտնել՝ չնայելով մեր կուլտուրայի ամբողջ ճնշմանը, որը
փորձում է մեզ կողմնորոշված պահել բացառապես դեպի արտաքին աշխարհը՝
ներշնչելով, թե երջանկությունն ամեն տեսակ արտաքին բարիքների սպառող լինելու
մեջ է։

***
«Այն, որ ես կերակրում եմ քաղցածին, ներում եմ վիրավորանքներն ու սիրում եմ
թշնամուս, մեծ արժանիք է։
Բայց եթե ես իմանամ, որ աղքատներից ամենաաղքատը և բոլոր
վիրավորողներից ամենահանդուգնը իմ ներսո՞ւմ է. ի՞նչ, եթե ես ինքս իմ բարության,
գթասրտության կարիքն եմ զգում, և ի՞նչ, եթե ես ինքս եմ այն թշնամին, որին
հարկավոր է սիրել, այդ դեպքում ի՞նչ»։

Կարլ Գուստավ Յունգ

ՍԻՐԻ՛Ր ՔԵԶ
Սեփական արժեքավորությունը պետք է գիտակցել հոգու խորքում, եթե
ցանկանում ես վերացնել կյանքի խաբեությունը։ Քանզի սեփական անպիտանության
զգացումը մահաբեր գորգոնա է։ Դա ոչ միայն ամենամեծ, այլև միակ հոգևոր
տառապանքն է. մնացած բոլոր հոգևոր տառապանքները կարող են ոչ միայն բուժվել,
այլև անհապաղ ու կատարելապես ճնշվել սեփական արժեքավորության վստահ
գիտակցումով։
Նա, ով միանգամայն վստահ է դրանում, կարող է հանգիստ տանել
տառապանքները, որոնք հակառակ դեպքում նրան լիակատար հուսահատության
կհասցնեին. նա կարող է առանց ուրախության և բարեկամների հենվել իր վրա։ Եվ
սեփական արժեքավորության մեջ կենդանի համոզվածությունից ծնվող սփոփանքն
այնքան զորեղ է, որ այն պետք է գերադասել աշխարհի բոլոր բարիքներից։
Հակառակը՝ սեփական ոչնչության գիտակցման մեջ աշխարհում ոչինչ չի կարող
սփոփել…

Արթուր Շոպենհաուեր

***

Դու ինչպե՞ս կարող ես ներել ուրիշներին, եթե ինքդ քեզ ներել չգիտես։
Դու ինչպե՞ս կարող ես հոգ տանել ուրիշների համար, եթե ինքդ քեզ համար հոգ
տանել չգիտես։
Դու ինչպե՞ս կարող ես աջակցել ուրիշներին, եթե ինքդ քեզ աջակցել չգիտես։
Դու ինչպե՞ս կարող ես սիրել ուրիշներին, եթե ինքդ քեզ սիրել չգիտես։
Ուրիշների հետ արդյունավետ փոխհարաբերություններ հաստատելու համար
նախ հարկավոր է ինքն իր հետ այդպիսի փոխհարաբերություններ հաստատել։

ԵՐԲ ԵՍ ԻՆՁ ՍԻՐԵՑԻ
(Չարլզ Չապլին, հատված իր 70–ամյակին արտասանած ճառից)
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես հասկացա, որ տխրությունն ու տառապանքներն
ընդամենը նախազգուշական ազդանշաններ են այն մասին, որ ես իմ սեփական
ճշմարտությանը հակառակ եմ ապրում։
Այսօր ես գիտեմ, որ դա նշանակում է «Լինել հենց ինքը»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես հասկացա, թե որքան ուժեղ կարելի է վիրավորել ինչ–որ
մեկին, եթե նրան պարտադրեմ իմ իսկ սեփական ցանկությունների կատարումը, երբ
դեռ ժամանակը չի եկել, և մարդը դեռևս պատրաստ չէ, և այդ մարդը ես ինքս եմ։
Այսօր ես դա կոչում եմ «Ինքնահարգանք»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես դադարեցի այլ կյանք ցանկանալ և հանկարծ տեսա, որ
կյանքը, որն ինձ հիմա շրջապատում է, ինձ տրամադրում է բոլոր
հնարավորություններն աճելու համար։
Այսօր ես դա կոչում եմ «Հասունություն»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես հասկացա, որ ցանկացած հանգամանքների ժամանակ ես
գտնվում եմ ճիշտ տեղում և ճիշտ ժամանակին, և ամեն ինչ բացառապես ճիշտ
պահին է կատարվում։
Ես կարող եմ միշտ հանգիստ լինել։ Հիմա ես դա կոչում եմ
«Ինքնավստահություն»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես դադարեցի գողանալ իմ սեփական ժամանակը և երազել
ապագա մեծ նախագծերի մասին։ Այսօր ես անում եմ միայն այն, ինչն ինձ
ուրախություն է պարգևում և ինձ երջանիկ է դարձնում, ինչը ես սիրում եմ, և ինչն իմ
սրտին ստիպում է ժպտալ։ Ես դա անում եմ այնպես, ինչպես ուզում եմ և իմ
սեփական ռիթմով։
Այսօր ես դա կոչում եմ «Պարզություն»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես ազատվեցի այն ամենից, ինչը վնասում է իմ
առողջությանը՝ սննդից, մարդկանցից, իրերից, իրավիճակներից։ Այն ամենից, ինչն
ինձ ներքև էր քաշում և հեռացնում էր իմ սեփական ուղուց։
Այսօր ես դա կոչում եմ «Սեր ինքն իր նկատմամբ»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես դադարեցի միշտ իրավացի լինելուց։ Եվ հենց այդ
ժամանակ ես սկսեցի ավելի ու ավելի քիչ սխալվել։

Այսօր ես հասկացա, որ դա «Համեստությունն է»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես դադարեցի ապրել անցյալով և մտահոգվել ապագայով։
Այսօր ես ապրում եմ միայն ներկա պահով և կոչում եմ դա
«Բավարարվածություն»։
Երբ ես ինձ սիրեցի, ես գիտակցեցի, որ իմ միտքը կարող է խանգարել ինձ, որ
դրանից կարելի է նույնիսկ հիվանդանալ։ Բայց երբ ես կարողացա այն կապել իմ
սրտի հետ, նա միանգամից դարձավ իմ արժեքավոր դաշնակիցը։
Այսօր ես այդ կապը կոչում եմ «Սրտի Իմաստություն»։
Մենք այլևս չպետք է վախենանք վեճերից, կոնֆրոնտացիաներից, ինքն իր հետ և
ուրիշների հետ ունեցած պրոբլեմներից։ Նույնիսկ աստղերն են բախվում, և նրանց
բախումներից նոր աշխարհներ են ծնվում։
Այսօր ես գիտեմ, որ դա «Կյանքն է»։

ԿՅԱՆՔԻ ԳԱՂՏՆԻՔՆԵՐԸ
Կյանքի 10 գաղտնիքներն ըստ Բարբարա դե Անջելիսի
1. Ամենը, ինչ ձեզ անհրաժեշտ է երջանիկ լինելու համար, ձեր ներսում է գտնվում։
2. Կյանքի իմաստն այն է, որ դառնաք լավագույն մարդը, ինչպիսին դուք կարող
եք լինել։
3. Փոփոխություններն անխուսափելի են, այդ պատճառով էլ դադարե՛ք դիմադրել
և տրվե՛ք կյանքի հոսքին։
4. Կյանքի բոլոր իրադարձությունները դաս են։ Ըմբռնումո՛վ վերաբերվեք դրանց և
սովորե՛ք դրանցից։
5. Ռեալությունը ստեղծվում է ձեր ընկալումով, այդ պատճառով էլ ձգտե՛ք
սեփական գիտակցությունը վերածել ձեր բարեկամի։
6. Վախը ձեզ զրկում է ուժերից, թող ձեր խիզախությունը վախից ուժեղ դառնա։
7. Սովորե՛ք սիրել ձեզ նախքան մեկ ուրիշին սիրելը և նրա սերն ընդունելը։
8. Շրջապատողների հետ ձեր հարաբերությունները ձեր սեփական անձի
անդրադարձումներն են։ Մարդկանց համարե՛ք ձեր ուսուցիչները։
9. Ճշմարիտ ազատությունը կյանքի նկատմամբ ձեր վերաբերմունքից է ծնվում,
այլ ոչ թե նրանից, թե կյանքն ինչ է տալիս ձեզ։
10. Ինչպիսին էլ ուզում է լինի պրոբլեմը, սեր՝ ահա միակ պատասխանը։

***
Մի անգամ Սոկրատեսը (մ. թ. ա. 469–399 թթ.) մի ճամփորդի հանդիպեց, որը
խնդրանքով դիմեց նրան.
— Պատմի՛ր ինձ, ի՞նչ մարդիկ են ապրում Աթենքում, ես ցանկանում եմ գալ և
բնակություն հաստատել այս քաղաքում։

— Կպատմեմ,— ասաց Սոկրատեսը,— բայց սկզբում դո՛ւ պատմիր ինձ, թե ինչ
մարդիկ են ապրում քո քաղաքում։
— Գիտե՞ս, իմ քաղաքում կյանքը ծանր է. ագահություն, նախանձ, գողություն,
աղքատություն… այդ պատճառով էլ ես ինձ համար ուրիշ օթևան եմ փնտրում։
— Կարեկցում եմ քեզ, բայց Աթենքում դու ոչ մի նոր բան չես տեսնի։ Քո փոխարեն
ես կշարունակեի մեկ ուրիշ տեղում փնտրել,— ասաց իմաստուն Սոկրատեսը։
Որոշ ժամանակ հետո նա մեկ ուրիշ ճամփորդի հանդիպեց, որը նույնպես
ցանկանում էր տեսնել Աթենքը։ Սոկրատեսը միևնույն հարցը նրան էլ տվեց, և մարդը
պատասխանեց.
— Օ՜, իմ քաղաքում կյանքը սքանչելի է։ Բոլոր մարդիկ հարգում են մեկը մյուսին
և օգնում են մեկմեկու։ Նրանք բարյացակամ են, ու սիրտները՝ մաքուր։ Ես
պարզապես ուզում էի իմանալ, թե ուրիշ քաղաքներում մարդիկ ինչպես են ապրում։
Իր ամբողջ իմաստությամբ Սոկրատեսը մրմնջաց.
— Աթենքում էլ ճիշտ այդպիսի մարդիկ են ապրում։ Գնա՛ քաղաք, և դու կտեսնես
այն ամենը, ինչ սպասում էիր հանդիպել այստեղ։
Հիշե՛ք. ուր էլ որ մարդը գնալու լինի, նա իր հետ տանում է իր մտքերը,
գաղափարները, տեսակետներն ու աշխարհայացքը։ Մենք պետք է աշխատենք մեզ
վրա, որպեսզի փոխենք շրջապատող իրականության մեր ընկալումը։
Կյանքում գլխավորը ոչ թե բուն իրադարձություններն են, այլ այն, թե մենք
ինչպես ենք արձագանքում այդ իրադարձություններին։

ԱՌԱԿ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ԵՎ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՆՐԱ ՄԱՍԻՆ
Նրանց համար, ովքեր հետաքրքրվում են փիլիսոփայությամբ, պատմությամբ,
հոգեբանությամբ, կրոնով, քաղաքականությամբ, քաղաքական տեխնոլոգիաներով։
Երկու կապիկների առջև վերևից ընկած մի բանան է՝ ոչ մեծ և արդեն թեթևակի
դժգունած։ Իսկ վերևում մեծ ու հասուն բանանների փունջ է կախված, դրանից քիչ այն
կողմ էլ՝ ևս մեկ փունջ։ Ամբողջ պրոբլեմն այն է, որ կապիկը չի կարող ձգվել–հասնել
այդ հասուն ու համեղ փնջերին. բանանների պուրակում փայտեր ու քարեր չկան, և
վեր մագլցել նույնպես չի կարող։
Մեր միջին վիճակագրական կապիկներն ի՞նչ կանեն։
Ճիշտ է. կսկսեն կռվել իրենց առջև ընկած, արդեն թեթևակի փտող բանանի
համար, դե, հնարավոր է՝ նախապես վեր ձգվելով, թռչկոտելով, քորվելով (ում ինչ
տեղը որ քոր գա) և հասկանալով, որ բանանների փունջն անհասանելի է։ Մեր
կոնկրետ դեպքում ավելի գիշատիչ և ուժեղ անհատի կամ տեսակի գոյատևման
մասին Դարվինի տեսության այդպիսի դրսևորման արդյունքը, հավանաբար, կլինեն
պոկոտված մազափնջերն ու կապտուկները երկու կապիկների մոտ։ Մինչդեռ այդ
կապիկներին ընդամենը հարկավոր էր մեկ քայլ դեպի առաջ մտածել և միավորվել,
մեկը մյուսի վրա նստելով՝ պակասող մեկ մետրը լրացնել։ Եվ կռվշտուքից ճզմված
փտած բանանի փոխարեն նրանց առջև կլիներ ոչ թե մեկ փունջ բանան, այլ ամբողջ

շրջանում եղած բոլոր բանանները։ Բայց դրա համար կապիկը պետք է իր ԷԳՈ–ից
վեր լինի, որպեսզի ավելի մասշտաբային արդյունք ստանա։
Իսկ առայժմ մեր պատմության կապիկները, մանրուքի հետևից ընկնելով,
բռնցքահարվածներ փոխանակելով, միայն իրենց մազափնջերն ու կերակուրը չէ, որ
կորցրին. նրանք կորցրին ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻՑ ՎԵՐ ԲԱՐՁՐԱՆԱԼՈՒ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ։
Ըստ երևույթին, «կենդանական վիճակից վեր լինել» հասկացությունն իր մեջ ոչ
միայն արտաքին ցուցանիշներ է ներառում (երկու ոտքերի վրա քայլելը, գործիքների,
տեխնիկայի օգտագործումը և այլն), այլ նաև ներքին (ուղեղի վիճակը, ներքին
ինքնակազմակերպումը, բարոյական գործունեությունը և այլն)։

***
(ներկայացնում է Էնտոնի դե Մելլոն)
— Հանուն ճշմարտության կատարելապես անհրաժեշտ է հրաժարվել նրանից,
ինչը մեզ համար ամենաթանկն է,— Արիստոտելից մեջբերում կատարեց Վարպետը՝
«Ճշմարտություն» բառով փոխարինելով «Աստված» բառը։
Ավելի ուշ աշակերտներից մեկը հարցրեց.
— Հանուն Աստծու ես պատրաստ եմ հրաժարվելու ցանկացած բանից՝
հարստությունից, ընկերներից, ընտանիքից, հայրենիքից, հենց կյանքից։ Ուրիշ էլ
ինչի՞ց կարող է հրաժարվել մարդը։
Վարպետն անխռով պատասխանեց.
— Աստծո նկատմամբ իր հավատից։
Աշակերտը հեռացավ տխրամած. նա չափազանց կապված էր իր
համոզմունքներին և մահվանից ավելի շատ էր վախենում դրանք կորցնելուց։

ՍԱՐԴՈՍՏԱՅՆ
Սարդը որոշեց չտեսնված ոստայն հյուսել՝ այնպիսին, որ չպատռվի, և նրա մեջ
ընկած ոչ մի բան այլևս չկարողանա դուրս պրծնել…
Աշխատանքը հաջող էր ընթանում, արագորեն աշխատող թաթիկները փայլկտում
էին, և թելերը միահյուսվելով չտեսնված զարդանախշեր էին ստեղծում։
Ոչ թե սարդոստայն էր, այլ ծաղիկների ժանյակ, երազների արտացոլանք…
Աշխատանքն ավարտվեց, վերջին հանգույցն էր արդեն, բայց այնպես պատահեց, որ
սարդը կծկեց իր թաթիկներից մեկը։ Թաթիկի վրա հանգույց գոյացավ։ Սարդն
անփույթ շարժումով փորձեց ազատվել հանգույցից և թափ տվեց թաթիկը, բայց հիմա
արդեն երկու ամուր հանգույց առաջացան, որոնք պինդ սեղմում էին նրա թաթիկները։
Ահա և մնացած հանգույցները, ոստայնը ամուր կերպով բանտարկեց նաև մնացած
թաթիկները…

Գրքի ամբողջական տարբերակը կարդալու համար անհրաժեշտ է գնել այն և ներբեռնել Իմ գրքեր բաժնից:
Անցնել գրքի էջ
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