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ՀԱՂԹԱԿԱՆ ՄԱՅԻՍ
Հայ ժողովրդի պատմության էջերում
ոսկետառ կնիք է կրում մարերի ամիսը,
քանի որ հենց այս ամիսը դարձավ հայ ազգի հարատև ապրելու, ստեղծագործելու և
նորանոր հաղթանակներ կերտելու երաշխիքը: Պատահական չի լինում ոչինչ․ բացառություն չէ նաև հայ ժողովրդի պարագան: Հայկական տոմարի մեջ մարերի-մայիս անվանումը ծագել է մայրիք (ծառեր)
բառից՝ կանաչելու և տերևակալելու կապակցությամբ, որը խորհրդանշում է վերածնունդն ու վերազարթոնքը: Այդպես է
եղել բաց երկնքի տակ թանգարան հռչակված բնակավայրում բնակություն հաստատած ժողովրդի հետ, որը մաքառել ու պայքարել է անձնազոհությամբ՝ նոր կյանք
տալով հայկական սերմին: Այսօր էլ այդ
սերմը առատ հունձ է տվել ու սպասում է
իր նորօրյա սերմանողներին: Մի բանում
վստահ եմ՝ մերօրյա սերմնացանները հըպարտությամբ են հաղթանակի սերմերը ցանելու՝ նախնիների ջանքերով ակոսած սրբազան հողում:
Մայիսը դարձել է ոգեկոչման ու հաղթանակների ամիս: Յուրաքանչյուրը, ով իրեն հայ է համարում,
յուրովի է ապրում ոգեշունչ այդ ամիսը: Հայի տեսակը դառնում է հաղթանակի կրող: Այս հոգեբանությունը, կարծես, ժառանգություն է դարձել բոլորիս համար և փոխանցվում է դարեդար, սերունդից սերունդ՝ ամրապնդելու հաղթական ոգին:
Դեռևս Ե դարում Վարդան Մամիկոնյանով հիմք դրված մայիսյան հաղթանակներին եկան լրացնելու նորօրյա հաղթանակներ՝ Սարդարապատ, Բաշ-Ապարան, Ղարաքիլիսա, Հայրենական Մեծ պատերազմ և Շուշիի ազատագրում: Յուրաքանչյուր հաղթանակ կարևորագույն նշանակություն ու դեր է խաղացել հայ ժողովրդի գոյության շարունակական ապահովման համար: Չլիներ այս հաղթանակներից
որևէ մեկը, չէր լինի նաև բազմաբովանդակ մի ժողովուրդ, որն արարում և նախանշում է իր անցնելիք
ուղին: Ավարայրը ոսկե դարի գրավականներից մեկն է, որ հանուն հայրենիքի, հանուն հավատքի դուրս
եկավ իրեն մի քանի անգամ գերազանցող թշնամու բանակին ընդառաջ, որով հայի տեսակը ևս մեկ
հատկանիշով լրացվեց՝ հավատով ներշնչված անկոտրում ոգի: Պատմության էջերը թերթելիս հաճախ
ենք հանդիպում ցավալի իրողության, երբ հայն իր սրբազան հողի վրա դարեր շարունակ ապրել է իբրև
հպատակ մի ազգ, բայց երբեք չի ընկրկել հպարտ իր ոգին: Հավատի և ոգու միախառման շնորհիվ է, որ
ապրել է, ապրում է ու դեռ պիտի ապրի հայ ժողովուրդը՝ կերտելով իր լուսավոր ներկան ու ապագան:
Այս խոսքերին, իբրև ապացույց, պատմության ոսկե պահոցից դուրս է պրծնում Սարդարապատի հերոսամարտը՝ ևս մեկ անգամ պատվիրելով հնչեցնել հոգևոր տաճարների զանգերը՝ ի նշան հայ ժողովրդի
հարատևության:
Արդեն վաղուց պատմություն դարձած հնագույն ազգերը հեռվից աղաղակում են ու իրենց խոնարհումը բերում երբեմնի իրենց ավագ եղբորը՝ հայ ժողովրդին՝ իբրև հնագույն քաղաքակրթությունների
մեջ «ազգ» հասկացողությունը մնայուն ու արժեքավոր խորհրդանիշ պահած ժողովրդի: Քանզի հային
էր վիճակված ամեն անգամ ծնկելուց հետո ուժ գտնել ու ոտքի կանգնել, աչքերը վերև հառել, դրոշը բարձըր պահել ու առաջ ընթանալ:
Մեր հաղթանակները շաղախված են եռամիասնությամբ՝ ազգ, բանակ, եկեղեցի․ երբ սրանք հանդես են եկել անքակտելի կերպով, ամենից բարդ իրավիճակներում, անգամ, ելք գտնվել է: Այդպես էր
Ավարայրում, երբ ձեռք ձեռքի բռնած՝ մարտի դաշտ դուրս եկան Վարդանն իր զորականներով, Ղևոնդ

երեցը՝ իր հաղթական խաչով և ժողովուրդը՝ կին, թե տղամարդ, ծեր, թե մանուկ՝ բահ ու մահակով: Այդպիսին է հայը, երբ սուրը ճոճվում է հայրենիքի գլխին, չի խնայում իրեն ընծայված ամենից թանկ
պարգևը՝ կյանքը: Սարդարապատի հերոսամարտի ժամանակ Գևորգ Ե Սուրենյանց կաթողիկոսը հետևյալ խոսքերով է ոգևորում սրի առաջ կանգնած հայ զավակներին. «Մեր պատմության անցյալ դարե-

րը լիքն են քաջությամբ ներկված նահատակների արյամբ: Դրանով չի սպառվել մեր արյունը և ուժը:
Դարեր շարունակ հայ ազգն ապրել է՝ ինքնության համար պայքարելով: Դրա համար է, որ զանգվածային կոտորածներով հարուստ մեր կենսագրությունը չի՛ ունեցել և չի՛ ունենա վերջակետ: Ուրեմն էլ ինչո՞ւ ազգովին չբարձրանանք թշնամու դեմ, որը գալիս է՝ ծարավ մեր վերջին արյունին»:
Հայրենիքի ու եկեղեցու համար կյանքը զոհաբերած նահատակների արյունը դարձավ այն պարարտ հողը, որը ոգեկոչում է ներկա և գալիք սերունդներին ապրել և թրծվել այդ սխրանքների ներքո,
որի ականատեսը դարձանք 2016 թ. ապրիլյան քառօրյայի ժամանակ: Այդ ոգեկոչումը պատճառ հանդիսացավ մի բնորոշման․. հայը «մկրտվեց» խենթ մականվամբ: Այո, խենթ է մի ողջ ժողովուրդ, որովհետև
պատերազմի ժամին բոլորը դառնում են քաջարի մարտիկ ու իրենց նետում անմոռաց մարտի, որն էլ
ուղեկցվում է երգով ու պարով՝ կարծես հարսանիք են հրավիրված ազգովի: Այո, հարսանիք էին հրավիրված 1992 թ. լեռնաշունչ Շուշի բերդաքաղաքում, երբ շուրջպար բռնած հայ քաջորդիները կարողացան մագլցել անառիկ բերդը և իրենց խոստացված հարսանեկան պարը բռնել հինավուրց մայրաքաղաք Շուշիի ամրոցում:
Մայիսը հայ ազգի համար և՛ ռազմական, և՛ հոգեբանական, և՛ բարոյական հաղթանակների ամիս
է: Հաղթանակներ, որ միտված էին խաղաղություն հաստատելու և կյանքի շարունակականություն տալու ստեղծագործ մի ազգի: Այսօր մեծ տոնակատարությամբ ենք նշում մայիսյան հաղթանակները՝ վառ
պահելով ու հիշատակելով բոլոր այն նահատակներին, որոնք հանուն հավատքի և հայրենիքի նվիրաբերեցին իրենց կյանքը: Ուստի վստահ ենք, որ անհրաժեշտության դեպքում դեռ նորանոր սխրանքներ
ու հերոսություններ են կերտվելու, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չէ՝ այդ է հայի ազգային դիմագիծը:
Մարդուց միայն մի բան հնարավոր չէ խլել՝ նրա խելքը, բայց հայից հնարավոր չէ խլել նաև նրա հաղթական ոգին և կրոնը, որոնք նրա մաշկի գույն են դարձել:
Այսօր էլ այդ հաղթանակների ոգու ներքո տոնախմբում է իր հաջողությունները մի ողջ ժողովուրդ՝
համոզված լինելով իր կայացած պետության ու բանակի ամրության ու անառիկության վրա, հավատալով Աստծուն ու Նրա ամենակարող աջին, որ մշտապես հովանի և պահապան է ընտրյալ հայ ազգին:
Հաղթության ու խաղաղության տոնդ շնորհավոր, հա՛յ ժողովուրդ…
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ՀԱՆՃԱՐԵՂ ԿՈՄԻՏԱՍԻ ԱՆԶՈՒԳԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՐԱԳԸ
Հայ ազգային կոմպոզիտորական դպրոցի հիմնադիր, երաժըշտական բանագիտության ռահվիրա, հայկական երաժշտության
«փրկիչ» Կոմիտաս Վարդապետը հայ ժողովրդի դարավոր
բազմաբեղուն մշակութային կյանքի վեհության խորհըրդանիշն է,
մի անխամրելի աստղ, մշտաճառագ լուսատու՝ ժողովրդի
մեծանունների համաստեղության մեջ: Նա հավաքել և գրառել
է հայկական ժողովրդական երաժշտության ավելի քան 3000 նմուշներ, որոնց կեսից ավելին, ցավոք, հետագայում կորել է և միայն մոտ
1200-ն է պահպանվել: Ավանդական երաժշտության ուսումնասիրողները Կոմիտասին սովորաբար համեմատում են հունգարացի
երգահան Բելա Բարտոկի հետ, որը, ապրելով և ստեղծագործելով
եվրոպական ափերին, եկավ այն եզրահանգումներին, ինչ Կոմիտասը: Երկուսն էլ ցույց տվեցին, որ իրենց ժողովուրդների (հայ,
հունգար) երաժշտությունը, լինելով ազգային, կապ չունի մաժորամինորային համակարգի հետ: Նոր հարմոնիկ դրսևորումների ներմուծումն իրենց մշակումներում անցյալի հարուստ մեղեդիական
գանձարանի խորն ուսումնասիրություններով էին պայմանավորված, քանի որ Բարտոկը Կոմիտասի պես քաջատեղյակ էր իր ժողովըրդի հին եկեղեցական, հունական, նաև պարզունակ պենտատոնիկ լադերին, որոնց ռիթմական կառուցվածքը շատ գունեղ և ազատ է, իսկ դրանց չափը՝ փոփոխական: Տվյալ շըրջանում միջնադարյան երաժշտության նկատմամբ հետաքրքրությունը համաեվրոպական բնույթ էր կրում, և միջավայրը նպաստավոր պայմաններ էր ստեղծում Կոմիտասի գործունեության համար, քանի որ Ի դարի երաժըշտության նոր մտածողության ձևավորողների` ֆրանսիացի Կլոդ Դեբյուսիի, հունգարացի Բելա Բարտոկի, ավստրիացի Առնոլդ Շյոնբերգի, ռուս Իգոր Ստրավինսկու ստեղծագործական ճանապարհն արդեն ակտիվ ընթացքի
մեջ էր: Այս դիտարկումը հավասարապես բնութագրական է նաև երաժշտական ֆոլկլորի տեսակետից:
Այնքան մեծ համարում է ունեցել Կոմիտասը, որ ժողովուրդը նրան կոչել է «նոտայի վարդապետ»: Ոչ մի բնագավառում ոչ մի մեծություն չի արժանացել համազգային այնպիսի հարգանքի ու մեծարանքի, ինչպես Կոմիտասը, որի գերմարդկային գործի արդյունքը Խորեն Պալյանը գնահատում է մաշտոցյան մեծագործության չափանիշներով միայն: Ժողովրդական երգերի մեջ է ամփոփված հենց այդ ժողովրդի սիրտն ու հոգեկան զգացումը, քանի
որ գեղջուկը, լինելով բնության հարազատ զավակը, ճաշակել է բնությունը, և բնությունն է, որ երգերի մեջ խոսում
է. «գեղջուկ երգերը տեսակ տեսակ ասուն հայելիներ են, որոնք զատ զատ, իրենց ծնունդ առած վայրերուն դիրքը,
կլիման, բնութիւնը և կեանքը կանդրադարձնեն»: Բացի հայ ժողովրդական երգերից, նա նաև հետաքրքրվել է այլ
մշակույթներով և 1904 թվականին հրատարակել քրդական ժողովրդական երգերի երբևէ գոյություն ունեցող առաջին ժողովածուն: Կոմիտասը քաջ ծանոթ էր ոչ միայն հայկական, այլև տաճկական, մերձարևելյան, թուրքական,
ինչպես և պարսկական եղանակներին: Կոմիտասի ժողովրդական հանճարի առջև խոնարհվել է ֆրանսիացի երգահան Կլոդ Դեբյուսին՝ 1906 թ. Փարիզում Կոմիտասի ունեցած համերգից հետո ծնկի եկած համբուրելով նրա
ձեռքերը: Սակայն Էջմիածնում ավելի սառն էին նրա նկատմամբ, շատերն անգամ հեգնանքով նրան հորջորջում
էին «սեր երգող քահանա», երբ Կոմիտասն արդեն տպագրել էր ժողովրդական երգերի իր առաջին հավաքածուն՝ «Շար Ակնա ժողովրդական երգերի», որը ներառում էր սիրային, հարսանեկան, օրորոցային և պարային 25
երգեր։ Չարամիտ լեզուները, սակայն, չդադարեցին Կոմիտասի հասցեին մեղադրանքները: Այլևս չկարողանալով
տանել անարդար վարմունքներն ու շարունակվող որոգայթները՝ ուժասպառ միաբան վարդապետը նամակով դիմում է Մատթեոս Իզմիրլյան կաթողիկոսին՝ աղերսելով, որ իրեն արձակեն Ս. Էջմիածնի Միաբանության ուխտից
և նշանակեն Սևանի մենաստանի մենակյաց. «Քսան տարին կորցրի, գոնէ մնացած տարիներս շահեցնեմ և ան-

դորրութեամբ գրի առնեմ ուսումնասիրութիւններիս պտուղները՝ իբր առաւել կարևոր ծառայութիւն հայ տառապեալ սուրբ Եկեղեցւոյ և Գիտութեան»: Ստանալով ժխտողական պատասխան՝ Կոմիտասը 1910 թ. իսպառ լքում
է Էջմիածինը՝ մեկնելով Կ. Պոլիս, Եգիպտոս, Անգլիա, Փարիզ՝ ծանոթանալով նաև ժամանակակից կյանքի
առանձնահատուկ կողմերին և բարքերին: Կոմիտաս Վարդապետը ժամանակի հետ քայլող անձնավորություն էր.

նա ուներ կնիքներ, այցեքարտ, անվանական ծրար, կրում էր մողեսի տեսքով կրծքազարդ և իր սիրելի սաներին
ու մտերիմներին անվանում էր «քէրթէնքէլէ»՝ մողես, ինչպես որ, որպես վերջնագիր, կարդում ենք նամակներում։
Նախքան Կոմիտասի ինքնատիպ և ժողովրդական ոգով լեցուն պատարագի ստեղծումը՝ հայ միջավայրում
հայտնի էր Մակար Եկմալյանի պատարագը, որի մասին բարձր գնահատական է տվել հենց իր մեծանուն աշակերտ Կոմիտասը. «ներդաշնակության անդրանիկ բուրաստան հայ երգեցողության ամայի անդաստանի մեջ»:
Սակայն Կոմիտասը միևնույն ժամանակ մերժեց Մակար Եկմալյանի՝ Պատարագի վերաբեյալ այն թյուր կարծիքը,
թե այն կրում է պարսիկ-արաբացի երաժշտության ոգին: Կոմիտասը ցանկանում էր ստեղծել ազգային պատարագ՝ իր յուրահատուկ ոճական և ինտոնացիոն մաքրությամբ. «Նրա պատարագը մեր ժողովրդական ոգու խտացումն է: Դա մեծ արվեստ է, մեր ժողովրդական իսկական օպերան: Կոմիտասը խորն էր զգում ժողովրդական ոգին,
և նա կարող էր գրել այդպիսի մեծ գործ… Լսում եմ ու զարմանում նրա երգի պարզության վրա: Պարզությունը,
բնականությունը, հանճարի ամենաբնորոշ հատկությունն է: Արվեստի հետ գործ ունենալիս չպիտի մտածես ինչպես է արված: Ամեն մի գիծ պետք է արժեք, բովանդակություն ունենա: Գաղտնիքն էլ հենց պարզության մեջ է: Բընությունն էլ է այդպես՝ պարզ ու անբացատրելի: Դու կարծում ես՝ մենք լրիվ հասկանու՞մ ենք Կոմիտասին: Նրա
մեծությունն իր մեջ է, ոչ ոք չի սովորեցրել, բայց նա զգացել է, մտել բնության մեջ: Այս երաժշտությունն իր կանոններն ունի, որը թելադրված է մեր երկրի ու ժողովրդի ոգով» (մի առիթով այսպես է արտահայտվում նրա մասին
մեծանուն գեղանկարիչ Մարտիրոս Սարյանը):
Կոմիտասը Պատարագը ստեղծել է՝ երկարատև աշխատանք կատարելով՝ մեղեդիներն ընտրելիս: Հայտնի է,
որ երգահանն ունի միևնույն հատվածի մի քանի տարբերակներ, որոնց մասին և գրել է իր նամակներից մեկում.
«Հայկական Պատարագն ունեմ յոթ տեսակ բազմաձայն դաշնակած, բայց չի տպված»։ Հայկական Պատարագը
հայ հոգևոր երաժշտության պոլիֆոնիկ (բազմաձայն) մշակման մեծագույն ձեռքբերումներից է՝ խորը և
արտահայտիչ խմբերգային ձայնեղությամբ, որը դուրս է գալիս ազգայինի սահմաններից՝ ստանալով
համամարդկային հնչեղություն, զուգակշիռ դառնալով բախյան երաժշտությանը: Տակավին 1896-99 թթ.՝
Բեռլինում սովորելու տարիներին, Կոմիտասը գրել է դաշնամուրային ստեղծագործություններ, սիմֆոնիկ փոքր
նվագախմբի և լարային քառյակի համար երգեր, գերմանացի անվանի բանստեղծների երկերի հիման վրա
ստեղծել է մեներգեր, երգչախմբային երգեր, ինչպես նաև հայկական Պատարագից որոշ հատվածներ է
թարգմանել գերմաներեն: Իսկ 1897 թ. փետրվարին «Արարատ» ամսագրում տպագրվում է նրա «Տասն և վեց ձայն
երգեցողություն պատարագի» խորագրով տեղեկատվությունը:
Կոմիտասը մշակել է բազմաձայն Պատարագի մի քանի տարբերակ, սակայն, ցավ ի սիրտ, դրանք ևս, ի թիվս
նրա մի շարք այլ ստեղծագործությունների, անհետ կորել են: Կոմիտասյան պատարագի միակ տարբերակը, որը
հրատարակվել է Փարիզում 1933 թ., ամբողջական չէ. Կոմիտասի տաղանդավորագույն աշակերտներից մեկը՝
Վարդան Սարգսյանը, իր հիշողությամբ այն վերականգնել է, որը Գ. Գյոդակյանը համարում է Կոմիտասի ստեղծագործական ուղու գագաթնակետը, երաժշտության զարգացման մի նոր փուլի ուղենիշը: Նախքան տպագրումը՝ Պատարագը հնչել էր 1908 թ. Էջմիածնի Մայր Տաճարում, իսկ մինչ այդ՝ Անիի Մայր Տաճարում՝այնպիսի
մարդկանց ունկնդրությամբ, ինչպիսիք էին Հ. Մանանդյանը, Ն. Մառը, Հ. Օրբելին, Թ. Թորամանյանը և այլք: Սակայն, Կոմիտասը Պատարագն ավարտուն չէր համարում. դա իր ամբողջ կյանքի գործն էր: 1915 եղեռնալուր թվականին նա ղեկավարեց իր Պատարագը Կ. Պոլսում: Նա, անձամբ նախաձեռնելով Պատարագի ներդաշնակումը,
նախապես կազմել էր մի ծրագիր, որի մեջ առկա էին մի քանի կետեր՝ 1. խորշել օտար գեղգեղանքներից, 2. բազմազան եղանակներից ընտրել պատշաճավորը, 3. եղանակների տաղաչափությունը համաձայնեցնել երգերի խոսքերին, 4. տաղաչափությունն ուղղել՝ ըստ ձեռագիր Պատարագամատույցների և հին խազերի, որոնք, մեռած լինելով, ավելի խոսուն են, քան արդի, «կենդանի-մեռած», ձայնանիշները: Կոմիտասն ինչպես իր խմբերգերից շատերը, այնպես էլ Պատարագը նոտագրել է պոլիմետրի մեթոդով (երկու կամ ավելի մետրական կառույցների միաժամանակյա համակցություն)՝ հրաժարվելով դասական տակտատումից առհասարակ` հիմք ընդունելով խոսքի
իմաստային միավորները: Այդքան հետևողական լինելով հայ երաժշտության պսակի ստեղծմանը՝ կոմիտասյան
Պատարագը, ինչպես նշում են մասնագետները, ճանապարհ հարթեց եվրոպական հոգևոր երաժշտության բարձր
նվաճումների համար: Անտարակույս, մինչ Կոմիտասը եվրոպական հոգևոր երաժշտությունն անցել էր որոշակի
պատմական չընդհատվող ընթացք: Կաթոլիկ եկեղեցու Պատարագը (մեսսա) ԺԴ դարից դարձել էր բազմաձայն՝
ֆրանսիացի երգահան Գիյոմ դը Մաշոյի շնորհիվ, իսկ արդեն ԺԷ դարից ժողովրդական ծագում ունեցող հոգեվոր հիմների (լաուդների) հիման վրա ստեղծվեցին օրատորիաները, որոնք երգվում էին աղոթական դահլիճներում, հավաքասրահներում: Ի դեպ, Պարույր Սևակը կոմիտասյան Պատարագը անվանել է «մի վսեմ մեսսա», «հոգեսրբիչ հոյակապ խորալ», իսկ «Անլռելի զանգակատան» մեջ գրել է.

«Օրատորիայի նարեկանման ծփացող մի ծով
Լռիկ մեղմությամբ, աղոթքի ճիչով»:
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ՀԱՐՑԱԶՐՈՒՅՑ ԿԱՄՈ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆԻ ՀԵՏ
(հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռուսաստանի հոգեբանական գիտությունների
միջազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ, Հայկական հոգեբուժական ասոցիացիայի խորհրդի
անդամ, Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Գիտահետազոտական կենտրոնի տնօրեն, ԳՀՃ դասախոս)
Պարոն Վարդանյան, հոգեբանության ուղղություններից մեկն է պալեատիվ հոգեբանությունը։ Ո՞րն է այս ճյուղի
յուրահատկությունը։
-

Արդի դարաշրջանը բնութագրվում է որպես համաշխարհայնացման և փոխակերպական՝ իր բոլոր դրական և
բացասական հետևանքներով: Այդ ֆոնի վրա գիտությունը
նույնպես ենթարկվում է փոփոխության՝ որոշները մարում են,
իսկ նորերը փորձում արդի իրականությունը նորովի մեկնաբանել: Հոգեբանության նման ուղղություն է պալեատիվ հոգեբանությունը, որի հիմքում ընկած է պալեատիվ խնամքը: Համաձայն «Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության» սահմանման՝ պալեատիվ խնամքն ուղղված է կյանքին վտանգ սպառնացող հիվանդություններ ունեցող և նրանց
ընտանիքների կյանքի բարելավմանը՝ տառապանքի կանխարգելման կամ նվազեցման միջոցով: Այս սահմանումը խիստ համառոտ և սահմանափակ բնութագիր
ունի․ իրականում այն ավելի խորը և բազմամակարդակ գործընթաց է: Պալեատիվ հոգեբանությունը
պալեատիվ խնամքի բաղադրիչ է, որն իրականացնում է աջակցող հաղորդակցում և ընդհանուր հոգեբանական խնամք, հոգեբանական տարբեր տեխնիկաների տիրապետում, խորհրդատվություն և հոգեբանական միջամտություն, ինչպես նաև հոգեթերապիա:
Հոգևորական և հոգեբան. որո՞նք են նրանց գործառույթները հիվանդախնամության գործում։
Հոգեբանի կատարած գործընթացների մասին վերևում համառոտ նշվեց, իսկ հոգևորականը,
ով պալեատիվ խնամքի ապահովման բազմամասնագիտական թիմի լիարժեք անդամ է բժշկի, բուժքըրոջ, հոգեբանի, սոցիալական աշխատողի, հոգեբույժի հետ, իրականացնում է հոգևոր բնույթի աշխատանք, ինչպես հիվանդի, այնպես էլ նրա ընտանիքի անդամների հետ: Նրա գործընթացների մեջ են
մտնում տարբեր տեսակի աջակցող, վերականգնողական բնույթի զրույցները, կյանքի իմաստի մասին
կրոնական պատկերացումների ձևավորումը և հատկապես նման անձանց՝ կյանքի վերջին փուլում մահից չվախենալու և հանգիստ՝ առանց սարսափների մահվանն ուղեկցելը, նրան շրջապատողներին քաջալերելը և կորստին հարմարվելը:
Արդյոք հոգևորականն անհրաժե՞շտ է, որ լինի հիվանդանոցներում։
Վերը նշված գործընթացները կարելի է իրականացնել հիվանդի տանը, իսկ եթե նրա վիճակը
ծանր է, ապա նաև համապատասխան հիվանդանոցում:

Հոգևորականը ինչպե՞ս պիտի մոտենա հիվանդին և ինչպե՞ս պիտի իրականացնի դիակոնիկ
ծառայություն։
-

Հոգևորականը իր նման ծառայությունը իրականացնում է բազմամասնագիտական թիմի հետ
քննարկման արդյունքում և հատկապես գործընթացը ղեկավարող բժշկի հետ համաձայնեցման ձևաչափում: Ըստ էության, այդ դիակոնիկ ծառայություն է, որի մասին հոգևորականը ստանում է գիտելիքներ,
հմտություններ, կարողություններ ճեմարանում սովորելու տարիներին կամ հստակ այդ նպատակով
վերապատրաստման արդյունքում:
-

Ինչպե՞ս վարվել այն հիվանդների հետ, որոնք չեն ուզում քեզ լսել։

Սովորաբար նման հիվանդները ունեն քաջալերանքի, վստահության և շփման պահանջ և հեշտությամբ են բազմամասնագիտական թիմի անդամների հետ մտնում հարաբերության մեջ, սակայն
երբեմն հիվանդության աստիճանից, բարդությունից ելնելով՝ անձը կարող է ընկնել դեպրեսիայի մեջ և
շփումը նվազեցնել: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է համբերություն, հանդուրժողականություն, նրբություն
և որոշ ժամանակ հետո նման մասնագիտական շփումը վերականգնվում է: Երբեմն նման հիվանդները
կարող են դրսևորել ագրեսիայի որոշակի տեսակներ, այստեղ կարևոր է հոգեթերապևտի և հոգեբանի
աշխատանքը:
Ի՞նչ կարող է անել հոգևորականը, որը չեն կարող անել բժիշկները և հոգեբանները։
Հոգևորականի դերը լիարժեք է բազմամասնագիտական թիմում, սակայն նա կարևոր դեր ունի
նաև հիվանդի և հարազատների հետ մահվան թեմայի քննարկման, մահվան էկզիստենցիալ բնութագըրման, անմահության ֆենոմենի, անձի մոտ հիվանդությունը որպես փորձություն ներկայացնելու և
այն հաղթահարելու հոգևոր ունակությունների ձևավորման գործընթացում:

Ինչի՞ կարող է բախվել հոգևորականը հիվանդանոցում և այդ իրավիճակում ինչպե՞ս պիտի իրեն
դրսևորի։
-

Վերջապես հոգևորականը մարդ է՝ իր բոլոր որակներով, հետևաբար նրան հարիր է և´ թուլությունը, և´ հուզմունքը, սակայն նրա համար նույնպես գործունեության ուղենիշ պետք է լինի հույսը,
հավատը և սերը:
-

Ինչպիսի՞ հոգեբանական հմտություններ պիտի ունենա հիվանդանոցում ծառայող հոգևորա-

կանը։
Հիվանդանոցում ծառայող հոգևորականը պետք է տիրապետի այնպիսի ընդհանուր գիտելիքների, հմտությունների և կարողությունների, որոնց մասին նրան սովորեցնում են ճեմարանում ուսանելու ընթացքում, ինչպես նաև նեղ մասնագիտական կոմպետենցիաներ, որոնք նա պետք է ձեռք բերի նեղ
մասնագիտացման կամ պրակտիկայի արդյունքում: Այդ տեսանկյունից գովելի է, որ ճեմարանի մագիստրատուրայում առկա է «Գործնական աստվածաբանության» մասնագիտացում:
Ի լրումն վերոնշյալի՝ ցանկանում եմ փաստել, որ Հայաստանում ամեն օր 3000 մարդ պալեատիվ
խնամքի կարիք ունի: 2012 թ. օգոստոսի 9-ին ՀՀ Կառավարության հավանությանն է արժանացել «ՀՀում պալեատիվ ամոքիչ բժշկական օգնություն հայեցակարգին և հայեցակարգի կազմակերպումն
ապահովող միջոցառումների ցանկին հավանություն տալու մասին» № 32 արձանագրային որոշումը:
Կարծում եմ՝ այս ուղղությունը շատ կարևոր է և զարգացման լայն հնարավորություններ է նախատեսում:
Շնորհակալություն․․․
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ԱՍՏԾՈՒՆ ԸՆԴԱՌԱՋ․
ԳԵՈՐԳ ՖՐԻԴՐԻԽ ՀԵՆԴԵԼ
«Կյանքի աղբյուրներ, դադարեցրեք ձեր վազքը, լսե՛ք, լսե՛ք, թե ինչպես է նվագում անզուգական Հենդելը: Լռեք և դու՛ք, թուղթ մրոտողներ, ձեզ չի օգնի իշխանների հովանին. այստեղ Հենդելն է թագավոր»։
1685 թվականը շրջադարձային էր գերմանական և առհասարակ համաշխարհային մշակույթի հետագա զարգացման
համար։ Միևնույն տարում, միևնույն երկրում ծնվեցին երկու
մանուկներ, որոնք կոչված էին տակնուվրա անելու մարդկության երաժշտական ընկալումները՝ արարելով դասական երգարվեստի անգերազանցելի նմուշներ։ Խոսքն, իհարկե, Յոհան
Սեբաստիան Բախի և Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի մասին է։ Զարմանալի նախախնամությամբ՝ այս երկու հսկաները երկրավոր
կյանքում երբեք չհանդիպեցին իրար, բայց ակներևաբար ունեին
երաժշտական ճաշակի ընդհանուր գծեր և հեռահար կերպով
խորը պատկառանք էին տածում մեկմեկու հանճարի հանդեպ։
Բավական է նշել, որ եթե Բախն իր կնոջ հետ չարտագրեր Հենդելի «Պասիոնը», ապա պատմության էջերում չէր պահպանվի
Քրիստոսի չարչարանքները պատկերող այդ չքնաղ կոթողը։
Անհնար է խոսել Բախի մասին՝ մոռանալով Հենդելին և հակառակը։ Այս երկու հսկաների համեմատությունը թույլ է տալիս էլ ավելի լավ ճանաչելու թե՛ մեկին, թե՛
մյուսին։ Գեորգ Հենդելը ծնվել է Գերմանիայի Հալլե քաղաքում։ Դեռ հինգ տարեկանը չբոլորած՝ նա ինքնուրույն սկսեց կլավեսին նվագել։ Մի առիթով ավագ Հենդելն իր որդու հետ այցելեց Վեյսենֆելս՝ Սաքսոնիայի իշխանի նստավայր։ Յոթնամյա Գեորգը իշխանի համար սկսեց նվագել, ինչից խորապես հուզված՝ վերջինս պնդեց՝ տղայի ապագան կապել երաժշտությանը։ Ու թեպետև Գեորգի հայրը փափագում
էր որդուն տեսնել ոչ թե դիրիժորի ֆրակով, այլ՝ դատավորի պատմուճանով, այնուամենայնիվ, Հենդելին տարան Հալլեում բնակվող մեծահամբավ երաժիշտ Ֆրիդրիխ Ցախաուի մոտ՝ դասերի։ Հետագայում
ժամանակն ամեն ինչ իր տեղը պիտի դներ, և Գեորգ Հենդելը, ի պատիվ իր ննջեցյալ հոր, պիտի ընդունվեր Հալլեի համալսարանի իրավաբանության բաժին։
Ֆրիդրիխ Ցախաուի օգնությամբ տղան յուրացրեց բազմաձայնության և հարմոնիայի արվեստը,
կատարողական արվեստի ոճերը։ 11 տարեկանում Հենդելը ելույթներ էր ունենում Բեռլինում։ Այդ տարիքում նա արդեն տիրապետում էր երգեհոնին, կլավեսինին, ջութակին և հոբոյին։ Համալսարանական
տարիներին նա եկեղեցում աշխատում էր որպես երգեհոնահար և խմբավար։ ԺԸ դարի առաջին քառորդը իսկական դեգերումների շրջան էր երիտասարդ, տաղանդավոր ու արդեն կոմպոզիտոր Հենդելի համար՝ Համբուրգ, Ֆլորենցիա, Նեապոլ, Վենետիկ, Հանովեր և ի վերջո՝ Լոնդոն։ Այս վերջինը Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի ստեղծագործական կյանքի, թերևս, ամենաշրջադարձային կայարանն էր։ «Ռինալդո» օպերայով սկսվեց Հենդելի հաղթարշավն Անգլիայում։ 1720-ին նա սկսեց ղեկավարել Արքայական ակադեմիան, իսկ 1727-ին կոպմոզիտորն ընդունեց անգլիական հպատակություն։ Լոնդոնում Հենդելը, անկախ
իր կամքին, ներքաշվեց հակասությունների և հասարակական բախումների մեջ։ Աննա թագուհին փափագում էր վերականգնել կաթոլիկությունը, մինչդեռ հանովերյան դինաստիան՝ անգլիական թագի ժառանգորդը, դավանում էր բողոքականություն։ Անհնար էր երկու տիրոջ ծառայել։ Բայց թագուհու կարծացած սիրտը փափկեցրեց վերջինիս ծննդյան օրվան նվիրված Հենդելի ձոնը, որից հետո, և բացառությամբ, այլազգի Հենդելին պատվիրեցին “Te Deum” և “Jubilate” («Գովք քեզ, Տեր» և «Օրհնեցեք Աստծուն»)
ներբողները, որոնք հնչեցին «Ութրեխթի խաղաղությանը» նվիրված հանդիսությանը։ Այսպես Հենդելն

արժանացավ պալատական կոմպոզիտորի կոչման։ Հենդելն իր կյանքի 74 տարիների ընթացքում
ստեղծեց անհավանական՝ 99 հատոր ընդգրկող ժառանգություն, որի ազդեցիկ մաս են կազմում 44 օպերաները։ Դրանցից շատերում գործող անձինք թագավորներ ու հերոսներ են՝ Ալեքսանդր Մակեդոնացի,
Օտտոն Գերմանացի, Պտղոմեոս Եգիպտացի և ուրիշներ։ Ավելի քան 30 օրատորիաների զգալի մասը
ևս պատկերում է առաջնորդների, որոնք պայքարել են հանուն արդարության, ժողովուրդների ազատության՝ «Հեսուն», «Սամսոնը», «Սողոմոնը», «Եփթայեն», «Հուդա Մակաբայեցին»… Աստվածաշնչյան
ոգին գերիշխում էր Հենդելի երաժշտություններում։ Նրա աշխարահռչակ «Մեսիա» օրատորիան գրվել
է 24 ժամում։ 260 էջ ընդգրկող ծավալուն այդ երկն ավարտելիս Հենդելն ասել է.․ «Մարմնի մեջ էի, թե
մարմնից դուրս, երբ գրում էի այս գործը, չգիտեմ» (Բ Կր. 12․2-3)։ Երբ մի առիթով նրան շնորհավորում
են «Մեսիայի» ունեցած հաջողությունների համար՝ ասելով, թե այն «գերազանց հաճույք է պատճառել
իրենց», ալեզարդ Հենդելը շփոթված պատասխանում է. «Աստվա´ծ իմ, վա´յ ինձ, եթե դա միայն հաճույք
է պատճառել նրանց. ես ուզում էի, որ դա փոխեր նրանց կյանքը դեպի բարին»։
1735-ին լոնդոնյան մամուլը Գերոգ Ֆրիդրիխ Հենդելի երգեհոնային կոնցերտների առթիվ գրում է.
«Կյանքի աղբյուրներ, դադարեցրեք ձեր վազքը, լսե՛ք, լսե՛ք, թե ինչպես է նվագում անզուգական Հենդելը… Լռեք և դու՛ք, թուղթ մրոտողներ, ձեզ չի օգնի իշխանների հովանին. այստեղՀենդելն է թագավոր»։
1751 թվին «Սամսոն»-ի հեղինակն արժանացավ Սամսոնի ճակատագրին․ կուրությունը մթագնեց Հենդելի աչքերը։ Բայց հանճարին չես լռեցնի․ իր կյանքի վերջին էջերը Հենդելն անմահացրեց թելադրելով։
Իսկ երբ կորսված տեսողությանը միացավ նաև աղքատությունը՝ քայքայելու կոմպոզիտորի արդեն իսկ
մաշված կյանքը, Հենդելը հոգեկան խիստ ապրումներ ունեցավ։ Մեկուսացում, թշվառություն, կարծես
իրեն սպառած ստեղածագործական ներուժի բացակայություն։ Բայց մի օր կյանքի լուսանցքում հայտնըված Հենդելը նամակ ստացավ իր վաղեմի երկրպագուներից մեկից։ Ծրարում սուրբգրային հատվածներ պարունակող քաջալերանքի խոսքեր էին, որոնցից մեկն ամենախորն ու ոգևորիչ ազդեցությունը
թողեց Հենդելի վրա․ «Մխիթարեցե՛ք, մխիթարեցե՛ք Իմ ժողովրդին,- այսպես է ասում Աստված,- խոսեցե՛ք, կանչեցե՛ք նրան» (Ես․ 40․1-2)։ Այդ պահից սկսած՝ Հենդելը վերսկսեց ստեղծագործել մինչև իր
կյանքի վերջին օրը՝ երկնելով անզուգական գլուխգործոցներ։ Կյանքի այդ փոքրիկ պարբերության մեջ
նա գրեց «Ալելուիա» բազմաձայն օրհներգը, որի ստեղծման ժամանակ, ինչպես ինքն է վկայում, աստվածային անսովոր ապրումներ է ունեցել, և երկնքից է լսելի դարձել մեղեդին։ Հատկանշական է, որ այդ
օրհներգի առաջին կատարման ժամանակ Անգլիայի Գեորգ Բ թագավորն ամենայն ակնածանքով իր
գլուխը խոնարհել է Արարչի՝ Աստծո առջև, որից հետո, ամեն անգամ այդ օրհներգի կատարման ընթացքում, ունկնդիրները ոտքի են կանգնում՝ փառաբանելու Փրկչին և Թագավորին։ «Ես կուզենայի մեռնել
Ավագ Ուրբաթ օրը, քանի որ այդ դեպքում հույս կունենայի միանալու իմ Աստծո հետ, իմ քաղցր Տիրոջ
և Փրկչի հետ՝ Նրա Հարության օրը»,- կյանքի մայրամուտին հաճախ կրկնում էր Գեորգ Հենդելը։ «Դրա
համար ասում եմ ձեզ․ ամեն ինչ, որ աղոթք անելով խնդրեք և հավատաք, որ կստանաք, կտրվի ձեզ» (Մր․
11․24)։ Տերը լսեց Հենդելի աղոթքները։ 1759 թվականի ապրիլի 14-ին, շաբաթ առավոտյան, Հեն-դելն
արդեն անշնչացած էր։ Հենդելի պատվին Վեստմինսթերյան աբբայությունում կանգնեցվեց նրա
արձանը՝ հասակով մեկ, ձեռքին՝ «Մեսիայի» 3-րդ մասի պարտիտուրան՝ ընթեռնելի վերտառությամբ․
«Ես գիտեմ՝ ՓՐԿԻՉՍ ԿԵՆԴԱՆԻ Է» (Հբ․ 19․25)։

«Ինձ համար ցավալի կլիներ, եթե մարդկանց ես լոկ հաճույք պատճառեի։ Իմ նպատակը նրանց
ավելի լավը դարձնելն է»։
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ՄԵՍԻԱ
«Մեսիա» բառը (եբրայերեն՝ יח
ַ « ָמ ִׁשմաշիախ» «Օծյալ», այսինքն՝ յուղով օծված) կիրառական բնութագրիչն էր հինկտակարանյան թագավորների: Հրեական պատկերացումներում թագավորը Աստծո
ընտրյալ էր համարվում և, որպես աստվածընտիրության առհավատչյա, օծվում էր իբրև Տիրոջ օծյալ
(հմմտ. Ա Թգ․ 24.7): Այս բառն օգտագործվել է նաև ոչ միայն մատնացույց անելու համար օծյալ քահանաներին, այլև ցույց տալու համար այն արարողությունը, որով քահանաները օծում էին Աստծուց որևէ
առաքելության համար կանչված մարդկանց գլուխները: Այնուամենայնիվ, եբրայերեն Սուրբ Գրքում
mashiah բառը առավել հաճախ կիրառվում է վաղ Իսրայելի թագավորներին նկարագրելու համար՝
հատկապես Դավիթ թագավորի հետնորդներին ներկայացնելիս: Իսրայելի մարգարեների միջոցով՝
Աստված խոստացել էր, որ իր ժողովուրդը պետք է ունենա Դավթի ժառանգ՝ նրանց հավիտյան առաջնորդելու համար: Նա, ով պիտի գար, լինելու էր Դավթի նման՝ Աստծո օծյալ, որը պիտի ազատեր Իսրայելը թշնամիներից և աշխարհի վրա սփռեր Աստծո արքայությունը: Ժամանակի ընթացքում՝ հրեա ժողովրդի համար դժնդակ պատմական պայմաններին զուգընթաց, այս եզրույթը վերագրելի է դառնում
Դավթի տոհմից սերող մի ազատարարի, որը պիտի վերականգներ Դավթի իշխանության օրոք Իսրայելի վայելած ոսկեդարը: Եվ, առհասարակ, հրեական գրականության ու կրոնական ավանդության մեջ
ակնհայտ է Մեսիայի գաղափարը՝ որպես Փրկչի գալստյան հաստատ համոզում և զորավոր հույս:
Այսպիսով, Մեսիայի գալստյան սպասումը առավել ընդգծվեց, երբ Պաղեստինը անցավ հռոմեացիների իշխանության տակ: Այդժամ Մեսիան նույնացվում էր այն ազատարարի հետ, որը պիտի հրեա ժողովրդին ազատեր հռոմեացիների տիրապետությունից: Նորկտակարանյան դեպքերն արդեն Մեսիայի
կոչումը վերագրում են իբրև մարդկության փրկիչ լույս աշխարհ եկած Աստծո Միածին Որդուն՝ Հիսուս
Քրիստոսին (ի դեպ, «Քրիստոս» եզրույթը եբրայերեն «Մեսիա» եզրի հունարեն տառադարձումն է):
Մատթեոսի Ավետարանում վկայվում է, որ Պետրոս առաքյալը, արտահայտելով ժամանակի առկա հավատամքը, Հիսուս Քրիստոսին նույնացում է երկար սպասված Մեսիայի հետ (հմմտ. Մտ․ 16.16):
Բայց, քանի որ մարգարեները Մեսիային պատկերում էին Դավթի նման ռազմիկ-թագավոր, հերոս,
որին Աստված պիտի ընտրեր որպես իր ներկայացուցիչ՝ համաշխարհային խաղաղություն հաստատելու համար, Մեսիան ուրվագծվում է նախևառաջ որպես քաղաքական կերպար: Այնուամենայնիվ, ի հեճուկս հրեից երկրային բաղձալի ազատագրության ակնկալիքներին՝ Քրիստոս ամենևին հանձն չառավ

«Մեսիա» լինել այդ իմաստով: Այլ, ընդհակառակը, երբ Պետրոսը ընդունում է, որ Հիսուսը հենց սպասված Մեսիան է, Քրիստոս նախ պատվիրում է այդ մասին ոչ ոքի չասել (քանի որ հատկապես հրեա արմատական ազգայնամոլների շրջանակներում այն պիտի ըմբռնվեր զուտ քաղաքական իմաստով, մինչդեռ Քրիստոս բնավ չի շեշտադրում իր կողմից նմանատիպ առաքելության ստանձնումը), և ապա սկըսում է բացատրել Իր աշակերտներին, որ Ինքը պիտի չարչարվի ու սպանվի հենց հրեա ժողովրդի կողմից (հմմտ. Մր․ 8.29-31): Չնայած որ հրեաների համար խաչված Մեսիայի գաղափարը մինչև իսկ վարկաբեկիչ կարող էր լինել, սակայն անհերքելի է Հիսուսի մեսիականության և Եսայի մարգարեի նկարագրած չարչարվող ծառայի կերպարի միջև առկա կապը (հմմտ. Ես. 53.3-6): Ուստի բնավ պատահական
չէ, որ քրիստոնեական տեսակետը, համաձայն որի՝ Հիսուս Նազովրեցին սպասված Մեսիան է, չընդունվեց հրեաների կողմից: Հրեաները մասնավորապես մատնացույց էին անում փաստեր՝ համաձայն
որոնց Քրիստոս իր լրումին չհասցրեց այն բոլոր մարգարեությունները, որոնք Իսրայելի մարգարեները
կանխասել էին Մեսիայի մասին. Նա չփրկեց Ուխտի ժողովրդին իրենց հեթանոս թշնամիներից, չվերականգնեց Դավթի թագավորությունը, չհաստատեց տիեզերական խաղաղություն և այլն (հմմտ. Ես․ 9.67, 11.7-12): Հրեաներին իրենց կեղեքիչներից ազատելու և հետևաբար Աստծո խոստումը իրականացնելու փոխարեն Հիսուս մահանում է «ամոթալի» մահով: Մեսիան պիտի հաղթեր, սակայն պարտվում է
քաղաքական իշխանություններին: Ուստի պատահական չէ, որ Հիսուսի խաչելությունը դարձավ գայթակղության քար՝ Սուրբ Գրքին գիտակ հրեաների համար (հմմտ. Ա Կր. 1.23): Վերջիններիս համար
այս ձևով իր վախճանին հասած Քրիստոս չէր կարող ունենալ մեսիական կարգավիճակ:
Իսկ ահա Մեսիայի իրական պատկերը պարզեիպարզ արտացոլված է Ավետարանում, ուր Քրիստոս, որ քարոզում էր, թե «Իմ թագավորությունն այս աշխարհից չէ» (Հհ. 18.36), ի պատասխան քահանայապետի տված հարցին՝ «Դո՞ւ ես Մեսիան, Օրհնյալ Աստծու Որդին», պատասխանում է՝ «Ես եմ»։ Հիսուսի մեսիական առաքելության մասին գեղեցկագույն վկայություն է Պետրոս առաքյալը՝ Պենտեկոսեի
օրը խոսած քարոզն ու կոչը՝ ճանաչելու, որ «Հիսուս… Նա է, ում Աստված Տեր և Մեսիա է սահմանել»
(հմմտ. Գրծ. 2․36)։
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ՎԵՐՋԻՆ ՃԱԿԱՏԱՄԱՐՏԸ
Հետևել Քրիստոսին՝ ուրանալով սեփական
անձերը, ահա թե ինչ է մեզ անհրաժեշտ։ Նրա
կամքը պետք է դառնա մեր սեփականը, և մենք
պետք է մտածենք Նրա պես, պետք է «ունենանք
Քրիստոսի միտքը», ինչպես ասում է Աստվածաշունչը։ Եվ եթե Քրիստոս մեկն է ու Նա պիտի լինի մեր բոլորի մեջ, արդյո՞ք դա չի նշանակում, որ
մենք պետք է միանման լինենք։ Բնականաբար,
այդպես է թվում առաջին հայացքից, բայց, փաստորեն, այդպես չէ։
Շատ դժվար է այստեղ տիպիկ օրինակ բերելը, քանի որ, իհարկե, երկու այլ առարկաներ
կապված չեն միմյանց հետ այնպես, ինչպես Արարիչն է կապված Իր արարածներից որևէ մեկի
հետ։ Բայց ես երկու շատ անկատար օրինակներ կբերեմ, որոնք կփորձեն վեր հանել ճշմարտության մի նշույլ։ Պատկերացրեք մարդկանց բազմություն, որոնք միշտ ապրել են խավարի
մեջ։ Դուք գալիս եք և փորձում բացատրել նրանց, թե ինչ է լույսը։ Միգուցե դուք նրանց կասեք,
որ եթե նրանք գան դեպի լույսը, այդ նույն լույսը կընկնի նրանց բոլորի վրա, և նրանք՝ բոլորը,
կանդրադարձնեն այն, և այդպիսով կդառնան մի բան, ինչ մենք տեսանելի ենք համարում։ Հընարավո՞ր չէ, որ նրանք պատկերացնեն, թե իրենք բոլորը միանման են, քանի որ ստանում են
նույն լույսը և բոլորն էլ նույն ձևով են արձագանքում (այսինքն՝ անդրադարձնում են այն)։ Մինչդեռ դուք և ես գիտենք, որ հենց լույսը ցույց կտա, թե որքա՜ն տարբեր են նրանք։ Եվ կրկին,
պատկերացնենք մի մարդ, ով ոչինչ չգիտի աղի մասին։ Դուք նրան տալիս եք մի պտղունց համտեսելու համար և նա զգում է մի առանձնահատուկ ուժեղ, սուր համ։ Այնուհետև դուք ասում
եք նրան, որ ձեր երկրում մարդիկ օգտագործում են աղը իրենց բոլոր ճաշատեսակներում։ Հնարավոր է՝ նա չպատասխանի, որ «այդ դեպքում ես ենթադրում եմ, որ ձեր բոլոր ուտեստներն
ունեն միևնույն համը, քանի որ այն բանի համը, որ դու նոր տվեցիր ինձ, այնքան ուժեղ է, որ
այն կոչնչացնի ցանկացած ուրիշ բանի համը»։ Բայց դուք և ես գիտենք, որ աղի իրական ազդեցությունը ճիշտ հակառակն է։ Ձվի, կաղամբի կամ մսի հատկությունները ոչնչացնելուց հեռու
լինելով հանդերձ՝ այն արտահայտում է դրանց համը։ Դրանց իրական համը չեք զգա մինչև աղ
չավելացնեք (իհարկե, ինչպես ես զգուշացրեցի ձեզ, սա իրապես լավ օրինակ չէ, քանի որ կարելի է, ի վերջո, ոչնչացնել մյուս համերը՝ չափից շատ աղ ավելացնելով, մինչդեռ չի կարելի
ոչնչացնել մարդկային անհատականությունը՝ չափից շատ Քրիստոս ավելացնելով։ Ես փորձում եմ իմ ուժերի չափով լավագույն օրինակը բերել):
Նմանատիպ են մեր հարաբերությունները Քրիստոսի հետ։ Որքան մենք հրաժարվում ենք
մեր, այսպես կոչված, «ինքնությունից» և թույլ ենք տալիս Նրան պարուրել մեզ, այնքան ավելի
ճշմարտապես ենք ինքներս մեզ գտնում։ Նա այնքան շատ է, որ միլիոնավոր «փոքր քրիստոսներն», անգամ, բոլորը՝ տարբեր, շատ քիչ կլինեն Նրան ամբողջապես արտահայտելու համար։
Նա ստեղծել է նրանց բոլորին։ Ստեղծել է բոլոր մարդկանց այնպես, ինչպես վիպագիրն է իր
վեպում ստեղծում հերոսներ, որոնց շարքերին նաև մենք ենք պատկանում։ Այս իմաստով՝ մեր՝
բոլորի իրական «ԵՍ»-երը սպասում են մեզ Նրա մեջ։ Լավ չէ փորձել լինել «ԵՍ»՝ առանց Նրա։
Որքան շատ եմ ես հակառակվում Նրան և փորձում ապրել ինքնուրույն, այնքան ավելի է իմ

մեջ գերակայում իմ վատ ժառանգականությունը, դաստիարակությունը, շրջապատը և բնական ցանկությունները։ Իրականում այն, ինչ ես այդպես հպարտորեն կոչում եմ «ԵՍ», դառնում
է ուղղակի գնացքների հանդիպման վայր, որոնց ընթացքը ես չեմ սկսել և որոնք անկարող եմ
կանգնեցնել։ Այն, ինչ ես կոչում եմ «Իմ ցանկություններ», դառնում են ուղղակի կրքեր՝ դուրս
եկած իմ մարմնից կամ ներդրված իմ մեջ՝ ուրիշ մարդկանց մտքերով, կամ նույնիսկ առաջարկված ինձ՝ դևերի կողմից։ Պրոպագանդան կլինի իրական աղբյուրը այն բանի, ինչ ես համարում
եմ սեփական քաղաքական գաղափարներ։ Իմ բնական վիճակում ես այնպիսի մարդ չեմ, ինչպիսին որ կուզեի հավատալ․ մեծագույն մասը ՝ նրա, ինչը որ ես կոչում եմ «ԵՍ», կարելի է շատ
հեշտ բացատրել։ Երբ ես դառնում եմ դեպի Քրիստոս, երբ ես հանձնում եմ ինձ Նրան, այդ ժամանակ եմ սկսում ունենալ իմ իրական եսը։
Սկզբում ես ասացի, որ Աստծո մեջ կան Անձեր։ Հիմա կփորձեմ ավելի խորացնել միտքս։
Ուրիշ ոչ մի տեղ չկան իրական անձեր։ Մինչև դու չհանձնես քո անձը Նրան, չես ունենա իրական անձ։ Նմանություններ կարելի է գտնել սովորական մարդկանց մեջ, բայց՝ ոչ Քրիստոսին
հանձնվածների։ Որքա՜ն միօրինակորեն իրար նման էին բոլոր մեծ բռանակալները և զավթողները, և որքա՜ն փառահեղորեն տարբեր՝ սրբերը։
Բայց պետք է իսկապես հրաժարվել սեփական եսից։ Դուք պետք է դուրս նետեք այն, այսպես ասած, «կուրորեն»։ Քրիստոս իսկապես կտա ձեզ ձեր իրական եսը, բայց դուք չպետք է հանուն դրա գնաք Նրա մոտ։ Քանի դեռ ձեր սեփական եսն այն է, ինչով դուք անհանգստացած եք,
դուք ընդհանրապես Նրա մոտ չեք գնա։ Առաջնային քայլը սեփական եսն ընդհանրապես մոռանալն է։ Ձեր իրական, նոր եսը (որը Քրիստոսինն է և նաև ձերը, և ձերն է, քանի որ Նրանն է)
չի գա այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք փնտրում եք այն։ Այն կգա, երբ դուք փնտրեք Նրան։
Արդյո՞ք սա տարօրինակ է հնչում։ Դուք գիտեք, որ այս սկզբունքն է գործում ավելի կենցաղային
հարցերում։ Անգամ հասարակական կյանքում դուք երբեք լավ տպավորություն չեք թողնի
մարդկանց վրա, մինչև չդադարեք մտածել այն մասին, թե ի՞նչ տպավորություն եք թողնում։
Անգամ գրականության մեջ և արվեստում, ոչ ոք, ով անհանգստանում է յուրօրինակ լինելու
համար, երբեք յուրօրինակ չի լինի, մինչդեռ եթե դուք ուղղակի փորձեք ասել ճշմարտությունը
(առանց հոգ անելու, թե որքա՞ն հաճախ է այն ասվել նախկինում), դուք տասը դեպքից իննում
կլինեք յուրօրինակ՝ առանց, անգամ, նկատելու այդ։ Այս սկզբունքը անցնում է վերից վար՝ ամբողջ կյանքի միջով։ Հանձնի´ր քո անձը, և դու կգտնես քո իրական անձը։ Կորցրո´ւ քո կյանքը,
և դու կփրկես այն։ Հնազանդվի´ր մահվանը՝ քո նկրտումների և սիրելի ցանկությունների մահվանը ամեն օր և քո ողջ մարմնի մահվանը․ ի վերջո հնազանդվի´ր քո գոյության ամեն բջիջով,
և դու կգտնես հավերժական կյանք։ Ոչինչ մի´ թաքցրու։ Այն ամենը, որ դուք չեք տվել, իրապես
ձերը չի լինի։ Այն ամենը ձեր մեջ, որ չի մահացել, չի կարող երբեք հարություն առնել։ Փնտրեք
ինքներդ ձեզ, և երկար վազքի մեջ դուք կգտնեք միայն ատելություն, միայնություն, հուսահատություն, զայրույթ, ավերում և անկում։ Բայց փնտրեք Քրիստոսին, և կգտնեք Նրա մեջ, իսկ
Նրա հետ մնացած ամեն ինչ ավելորդ է։
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