
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ամփոփելով վերջին մեկ տարվա կատարած թարգմանչական աշխատանքներս`  

ներկայացնում եմ այս ժողովածուն, որտեղ կարող եք կարդալ տարբեր ժամանակների 

գրողների ու փիլիսոփաների ստեղծագործությունների հատվածներ կամ մեջբերումներ 

թարգմանած ռուսերենից, անգլերենից և իսպաներենից: 

 Մախարշուց մինչև Ուելբեկ… 

 Մարկեսից` Շաֆաք… 

  

   Սիրով` Լիլիթ Աղաջանյան 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



 

                                                       Գարսիա Մարկես` «Այդ օրերից մեկը» 

 Երկուշաբթին լուսացավ, տաք էր ու արևոտ. 

չէր անձրևում: Վաղ արթնանալու սովորություն ունեցող ատամանաբույժ դոն Աուրելիո 

Էսկոբարը, ով չուներ որևէ կոչում, բացեց իր աշխատասենյակը ժամը վեցին: Ապակե 

պահարանից հանեց մի արհեստական հավաքած ատամ, որը դեռ գիպսի մեջ էր, և սեղանի 

վրա դրեց մի ափաչափգործիքներ, որոնք դասավորեց մեծից՝ փոքր, աշխատասենյակին 

տալով ցուցահանդես-վաճառքի տեսք: Նա կրում էր գծավոր վերնաշապիկ՝ առանց օձիգի, 

վերնամասում կոճկված՝ ոսկեգույն կոճակով և տաբատ, որն ամրացված էր ձգվող 

ամրակներով: 

Նա խիստ հայացք ուներ և նիհար էր, որը հազվադեպ էր համապատասխանում խուլերի 

հայացքին: Երբ բոլոր իրերն արդեն սեղանին էին, նա մոտեցրեց տաշող-փայլեցնող 

գործիքը իր ատամնաբուժական ճոճաթոռին ու սկսեց տաշել արհեստական ատամը: 

Թվում էր, թե դոն Աուրելիոն չէր մտածում այն մասին, թե ինչ է անում, ու, չնայած դրան, 

աշխատում էր համառորեն` անընդհատ սեղմելով տաշող-փայլեցնող գործիքի ոտնակը, 

նույնիսկ երբ դրա կարիքն ամենևին չկար: Ժամը ութից հետո նա փոքրիկ դադար վերցրեց, 

որպեսզի պատուհանից նայի երկնքին և տեսավ երկու հավազգի թռչուն, որոնք չորանում 

էին արևին՝ հարևան տան թակիչի վրա: Այնուհետև նա շարունակեց աշխատել` 

մտածելով, որ ճաշից հետո կանձրևի: Նրա տասնմեկամյա որդու անզուսպ ձայնը նրան 

միանգամից սթափեցրեց: 

-Հայրի´կ: 

 -Ի՞նչ է: 

-Քաղաքապետն ասում է, որ հեռացնես նրա իմաստության ատամը: 

-Ասա´ նրան, որ այստեղ չեմ: 

Այդ պահին նա փայլեցնում էր մի ոսկե ատամ: Նա դա անում էր ձեռքերն իրարից հեռու 

պահած ու այն զննում էր կիսափակ աչքերով: Սպասասրահից լսվեց որդու բղավոցը: 

-Քաղաքապետն ասում է, որ դու այստեղ ես, որովհետև լսում է քեզ: Ատամնաբույժը 

շարունակում էր զննել ատամը: Փայլեցված ատամը մյուս ավարտած գործերի կողքին 

սեղանին դնելուց հետո միայն՝ նա ասաց. 

-Ավելի լավ: 

Նա նորից իրեն հարմարեցրեց տաշող-փայլեցնող գործիքը: Իր գործերի համար 

նախատեսված իրերի ստվարաթղթե արկղից հանեց մի քանի տարբեր առարկաներ և 

սկսեց փայլեցնել ոսկին: 

-Հայրի´կ: 

-Ի՞նչ է: 

Նա դեռ չէր փոխել իր դեմքի արտահայտությունը: 

-Քաղաքապետն ասում է, որ եթե չհեռացնես նրա ատամը, նա կկրակի քո վրա: Առանց 

շտապելու, վերին աստիճանի հանգիստ շարժուձևով, նա դադարեց սեղմել ճոճաթոռի 

ոտնակները, վեր կացավ և սեղանի տակից հանեց մի արկղ, որտեղ կար ատրճանակ. 

-Լավ,-ասաց,-ասա´ նրան, որ գա և կրակի ինձ վրա: 

Առանց շտապելու, շատ հանգիստ շարժումներով, դադարեց սեղմել տաշող գործիքի 

ոտնակը, սարքը մի կողմ դրեց ճոճվող բազկաթոռից և ամբողջովին բացեց սեղանի ներքևի 

դարակը: Այնտեղ էր ատրճանակը: 

-Լավ,- ասաց նա,- ասա նրան՝ թո՛ղ գա ինձ խփի:      
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Դոն Աուրելիոն ճոճաթոռով մոտեցավ դռանը` ձեռքը մոտ պահելով դարակի ծայրին: 

Քաղաքապետը հայտնվեց դռան շեմին: Նրա ձախ այտը սափրած էր, բայց մյուսը, որն 

ուռած էր ու ցավում էր, սափրած չէր երևի մոտ հինգ օր: Նրա թոշնած աչքերում 

ատամնաբույժը տեսավ բազում տառապալից գիշերների հուսալքվածություն: Մատների 

ծայրով փակեց դարակը և մեղմորեն ասաց. 

-Նստե՛ք: 

-Բարի օր,- ասաց քացաքապետը: 

-Բարի օր,- իր հերթին բարևեց ատամնաբույժը: 

Մինչ եռում էին գործիքները, քաղաքապետը, հարմարավետ թիկն տվեց աթոռին և իրեն 

ավելի լավ զգաց: Նա շնչում էր թարմ բույր: Դա մի անշուք սենյակ էր` հին փայտեաթոռով, 

ոտնակով ճոճաթոռով և մի հաղճապակյա բռնակով ապակե պահարանով: Աթոռի դիմացի 

պատուհանին մի մարդաբոյ երկարությամբ կտորից վարագույր կար: 

Երբ քաղաքապետը զգաց, որ ատամնաբույժը մոտենում էր, նա պինդ սեղմեց կրունկները 

ու բացեց բերանը: Ատամնաբույժը թեքեց նրա գլուխը դեպի լույսը: Վնասված ատամը 

զննելուց հետո, նա ձեռքերի թեթև հպումով հարմար դիրքավորեց նրա ծնոտը: 

-Սա պետք է արվի առանց անզգայացնելու,-ասաց ատամնաբույժը: 

-Ինչո՞ւ,- հարցրեց քաղաքապետը: 

-Դուք թարախակույտ ունեք: 

Քաղաքապետը նայեց նրա աչքերի մեջ: 

-Ամեն ինչ լավ է,-ասաց նա` փորձելով ժպտալ: 

Ատամնաբույժը նրան չպատասխնեց: Դոն Աուրելիոն, առանց շտապելու, իր 

աշխատասեղանին մոտեցրեց եռացրած գործիքներով կաթսան և սառը ձեռքերով ջրի միջից 

հանեց գործիքները: Այնուհետև կոշիկի ծայրով պտտեց թքամանը, իսկ ինքը գնաց 

լվացվելու: Նա լվացվում էր՝ առանց քաղաքապետին նայելու, բայց քաղաքապետը նրան 

բաց չէր թողնում իր աչքից: 

Իմաստության վնասված ատամը գնտվում էր ատամնաշարի ներքևում: Ատամնաբույժը 

ձգեց ոտքերը և բռնեց ատամը տաք ակցանով: Քաղաքապետն ամուր բռնվել էր աթոռի 

մետաղաձողից, նա զգում էր, թե ինչպես էր իր ողջ ուժը դուրս գալիս ոտքերից, նաև զգում 

էր սառնություն 

գոտկատեղի հատվածում ու, չնայած, իր այդ վիճակին, նա մի հոգոց անգամ չհանեց: Դոն 

Աուրելիոն միայն դաստակն էր շարժում: Առանց չարության, ավելի շուտ կծող 

մեղմությամբ նա ասաց. 

-Մեզ մոտ բերել են 20 մահացած մարդ, լեյտենանտ: 

Քաղաքապետը զգաց ծնոտի ոսկորների ճռճռոցը ու նրա աչքերը լցվեցին արցունքներով: 

Բայց նա հոգոց չհանեց մինչև չհամոզվեց, որ իր ատամը հեռացված էր: Այնուհետև նա 

նայեց արցունքների միջից, և այդ ցավը նրան թվաց այնքան տարօրինակ, որ էլ չէր 

գիտակցում անցած հինգ գիշերների տառապանքները: Քրտնաթաթախ և շնչասպառ՝ նա 

թեքվեց դեպի թքամանը, նա արձակեց իր զինվորական հագուստի կոճակները ու տաբատի 

գրպանում շոշափելով փնտրեց իր թաշկինակը: Ատամնաբույժը նրան տվեց մաքուր մի 

կտոր: 

-Մաքրե՛ք Ձեր արցունքները,-ասաց նա: 

Քաղաքապետը մաքրեց արցունքները: Նա դողում էր: Մինչ դոն Աուրելիոն իր ձեռքերն էր 

լվանում, նա հայացք նետեց առաստաղինև տեսավ մի փոշոտ սարդոստայն՝ լի սարդի 

ձվերով ու տարբեր սատկած միջատներով: Ատամնաբույժը վերադարձավ` չորացնելով 

ձեռքերը: «Պառկե՛ք,-ասաց նա,-ու ողողեք Ձեր ատամները աղաջրով»: Քաղաքապետը վեր 

կացավ, զինվորական ժեստով ցտեսություն ասաց, ուղորդվեց դեպի դուռը, ձգելով ոտքերը, 

առանց կոճկելու զինվորական հագուստի կոճակները. 

-Կներկայացնեք հաշիվը,-ասացնա: 

-Ձե՞զ, թե՞համայնքին,-հարցրեցդոնԱուրելիոն: 

Քաղաքապետը նրան չնայեց: Փակեց դուռն ու ասաց կարմիր մետաղի ետևից. 

-Նշանակություն չունի: 

 

 

 

 

 

     3 

 

 



 

 Դոստոևսկի` մեջբերումներ 

 

 Իմ լիբերալը հասել է նրան, որ ժխտում է հենց իրեն` 

Ռուսաստանին, այսինքն ատում է ու ծեծում իր մորը: Դժբախտ ու անհաջող ցանկացած 

փաստ նրա մեջ առաջացնում է ծիծաղ, մեկ-մեկ էլ` հիացմունք: Նա ատում է 

ժողովրդական ավանդույթները, ռուսական պատմությունը, ամեն ինչը: Եթե նրա համար 

կա արդարացում, ապա դա այն է, որ նա չի հասկանում, թե ինչ է անում ու Ռուսաստանի 

հանդեպ իր ատելությունը ընդունում է որես պտղաբեր լիբերալիզմ: (Ապուշը) 

Կատարելության հասնելու համար ի սկզբանե պետք է շատ բան չհասկանալ: (Ապուշը) 

Սրիկաները սիրում են ազնիվ մարդկանց... (Ապուշը) 

Մարդը խելացի է, բայց խելացի քայլեր անելու համար միայն խելքը բավարար չէ: (Ոճիր և 

պատիժ) 

Ո՞վ է մեղավոր, որ նրանք դժբախտ են և չեն կարողանում ապրել` առջևում ունենալով 

կյանքի 60 տարի:(Ապուշը) 

Իմացեք, որ սեփական ոչնչության ու թուլության գիտակցման մեջ խայտառակության մի 

սահման կա, որից հետո մարդն այլևս չի կարողանում գնալ և որից հետո իր իսկ 

խայտառակության մեջ շոշափում է վիթխարի հաճույք: (Ապուշը) 

Կան կանայք, որոնք պիտանի են միայն որպես սիրուհի, ուրիշ` ոչինիչ:(Ապուշը) 

Բայց սիրահարվել չի նշանակում սիրել: Սիրահարվել կարելի է և ատելով: (Կարամազով 

եղբայրներ) 

... մարդն ավելի շուտ փնտրում է հրաշքներին, քան աստծուն: (Կարամազով եղբայրներ) 

Ռուս մարդը հեշտությամբ է դառնում աթեիստ, ավելի հեշտ, քան աշխարհի ցանկացած 

այլ մարդ: Եվ ռուսները ոչ միայն դառնում են աթեիստ, այլև հավատում են աթեիզմին 

որպես նոր կրոնի` ոչ մի կերպ չնկատելով, որ հավատում են զրոյին: (Ապուշը) 

Իրականում խոսում են մարդու դաժանության «գազանության» մասին, բայց դա 

սարսափելի անարդար է և վիրավորական գազանների համար. գազանը երբեք չի կարող 

լինել այնքան դաժան, որքան մարդը, այդքան արտիստիկ, այդքան գեղարվեստորեն 

դաժան:(Կարամազով եղբայրներ) 

... ինչը սկսվել է ստով, դրանով էլ կավարտվի. բնության օրենքն է: (Ապուշը) 

Կարևորը ինքներդ ձեզ չստեք: Ինքն իրեն ստողն ու սեփական սուտը լսողը հասնում է 

նրան, որ ոչ իր մեջ, ոչ էլ շրջապատում ոչ մի ճշմարտություն չի տարբերում. այսինքն 

սկսում է չհարգել իրեն ու շրջապատին: Չհարգելով և ոչ մեկին` դադարում է սիրել: Սեր 

չունենալով տրվում է զվարճանքին, կրքերին ու կոպիտ քացրությանը և իր արատներում 

հասնում է անասնապղծության...(Կարամազով եղբայրներ) 

Կինը միշտ էլ կին է, անգամ եթե միանձնուհի է:(Դևեր) 

Մարդկային ամեն հանճարեղ կամ նոր մտքի մեջ, կամ, պարզապես, մարդու ցանկացած 

լուրջ մտքի մեջ, որը ստեղծվել է ինչ-որ մեկի գլխում, միշտ մնում է մի այնպիսի բան, որը ոչ 

մի դեպքում հնարավոր չի փոխանցել այլ մարդկանց, անգամ եթե դուք այդ մասին  
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հատորներով գրեք ու երեսունհինգ տարի խոսեիք դրա մասին. միշտ մնում է մի բան, որ ոչ 

մի պարագայում չի ուզում դուրս գալ ձեր գանգից և մնում է ձեր մեջ ընդմիշտ: (Ապուշը) 

Իրական ճշմարտությունը երբեք ճշմարտանման չէ: Այն այդպիսին դարձնելու համար 

հարկավոր է անհապաղ մի քիչ սուտ խառնել: (Դևեր) 
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  Ռուս գրականության սադոմազոխիստը 

 Ինչպիսի կին է հարկավոր Դոստոևսկի հանճարին 

20-րդ դարի վերջում անգլիացի հոգեբանները, հետազոտությունների շարք անցկացնելով, 

բերեցին իդեալական կնոջ ընդհանրացրած բանաձևը: Համաձայն այդ բանաձևի` 

տղամարդու համար իդեալական է այն կինը, ով, առաջին հերթին, միշտ, կամ գրեթե միշտ, 

ասում է իր ամուսնուն «այո»: Երկրորդ հերթին դա այն կինն է, ով իր պահվածքի 

ցանկացած դրսևորմամբ հասկացնում է իր ամուսնուն, որ նա լավագույնն է աշխարհում: 

Այլ խոսքերով, ցույց է տալիս ամուսնուն, որ նա նրա համար Աստված է երկրային 

դրսևորմամբ: 

Դոստոևսկու բախտը բերել է: 

Նա գտավ այդպիսի կին: Աննա Գրիգորևնա Սնիտկինան`նրա սղագրուհին ու երկրորդ 

կինը, հանդիսացավ նրա համար երկնքի պարգև երկար տառապանքների համար: 

Նույնիսկ Լև Տոլստոյը, ում կինը` Սոֆյա Անդրեեվնան, համարվում է գրողի կնոջ իդեալը, 

ոչ առանց նախանձի ասել է.«Ռուս շատ գրողներ իրենց ավելի լավ կզգային, եթե 

ունենային այնպիսի կանայք, ինչպիսիք եղել են Դոստոևսկու կողքին»: 

Իր բնավորությամբ, կենսակերպով ու սովորություններով Դոստոևսկին շատ հանգիստ 

կարող էր հայտնվել հոգեբուժարանում կամ էլ կյանքի վերջին տարիներն անցկացնել 

բանտում: Բայց ինչպես ասում է պարսկական ասացվածքը ` երկու միանման լավ 

գլուխները մեկ բարձի վրա չեն պառկի: Նեղսիրտ, նյարդային, նեղացկոտ, սարսափելի 

խանդոտ ու բռնկվող «իսկական հոգեկանին» Աստված հավասարակշռության համար 

ուղարկեց հանգիստ ու խաղաղարար հրեշտակի: 

 

 

Դոստոևսկու կինը պետք է լինի կասկածից դուրս 

Կյանքի վերջին տարիներին Դոստոևսկին չկարողացավ ձերբազատվել բնավորության մի 

շարք վատ գծերից` նեղացկոտություն, նախանձ, բռնկվողություն: Վերը նշվածներից զատ, 

նրան, ինչպես երիտասարդ տարիքում, այնպես էլ ծեր ժամանակները տանջում էր իր 

խանդը: Եվ դա տարօրինակ չէ. նա իր մաշկի վրա երկու անգամ զգացել է 

դավաճանության դառնությունը իր առաջին կնոջից` Մարիայից, և առաջին 

սիրեցյալից`Ապոլինարիայից: Ու ինչպես չխանդել, երբ դու ծեր ես, թույլ ու տգեղ, իսկ նա` 

Աննան, երիտասարդ է, գեղեցիկ և այնքան սեքսուալ: 

Խանդի նոպաները նրա մոտ սկսում էին հանկարծակիորեն: Նա կվերադառնար 

բավականին ուշ ժամի, կփորփեր պահարաններն ու մահճակալի տակ կնայեր: Կամ էլ 

առանց հիմնավորման կխանդեր հարևանին` անճար ծերուկին… 

Խանդի պատճառ կարող էր հանդիսանալ ցանկացած մանրուք: Օրինակ այն, որ իր կինը 

կարող էր երկար նայել կան լայն ժպտալ ինչ-որ մեկին:  
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Մի անգամ, վերադառնալով տուն, նա սկսեց մեղադրել կնոջը նրանում, որ վերջինս` 

անհոգի կոկետուհին, ամբողջ երեկո սիրաբանում էր հարևանի հետ` կատաղեցնելով 

ամուսնուն: Աննան փորձեց արդարանալ, բայց Դոստոևսկին, ուշադրություն չդարձնելով 

իրենց` հյուրանոցում գտնվելուն, ամբողջ ձայնով գոռաց նրա վրա: Նրա դեմքն այդ 

պահին ծռվեց, դարձավ սարսափելի: Աննան վախեցավ, որ նա կսպանի կամ կծեծի իրեն և 

սկսեց լացել: Միայն այդ ժամանակ Դոստոևսկին ուշքի եկավ, սկսեց համբուրել կնոջ 

ձեռքերը, լացել ու խոստովանեց, որ խանդում է անմարդկայնորեն: Այդ դեպքից հետո 

Աննան ինքն իրեն խոսք տվեց «պահպանել նրան նմանատիպ ծանր 

տպավորություններից»: 

Դոստոևսկին դրանից հետո նրա համար մշակում է կանոնների շարք, որոնց նա, ամուսնու 

խնդրանքով, պետք է հետևեր հետագայում. չկրել կիպ սեքսուալ հագուստներ, չժպտալ 

տղամարդկանց, չծիծաղել նրանց հետ խոսակցությունների ժամանակ, չներկել շուրթերը, 

աչք չդնել… Եվ, իրոք, դրանից հետո Աննա Գրիգորևնան տղամարդկանց հետ իրեն 

կպահի բավականին զուսպ և չոր: 

 

Դոստոևսկու տպավորվածությունը 

«Գեղեցկությունը կփրկի աշխարհը»: Այդպես կարող էր արտահայտվել միայն այն մարդը, 

ով ինքն է գեղեցիկ և հույս չուներ երբևէ դրանից հաճույք ստանալ: Զգալով իրեն 

յուրատեսակ Քվազիմոդո` Դոստոևսկին ծայրահեղ էմոցիոնալ էր արձագանքում 

ցանկացած տիպի գեղեցկությանը, բայց առաջնահերթ` կանացի գեղեցկությանը: Դե դա 

բնական է. որ մի գեղեցիկ կինը կհամաձայնի լինել այդպիսի ոչնչության հետ: Իսկ նա 

իրեն բավականին երկար ժամանակ հենց այդպիսին էր համարում: Այդ իսկ պատճառով 

նրա ռեակցիան` ուղղված գեղեցիկ դեմքերի ու…ոտքերի, այդքան տպավորվող էր: 

 

Դոստոևսկին` ռուս Մարկիզ դե Սադը 

Ասել, թե Ֆյոդոր Միխայլիչ Դոստոևսկին ուներ գերճնշված սեքսուալություն, նշանակում է 

ոչինչ չասել: Ֆիզիոլոգիական այդ գործառույթը նրանում այնքան զարգացած էր, որ 

չնայած դրանք թաքցնելու իր բոլոր փորձերին, ամեն ինչ շատ պարզ երևում էր նրա 

խոսքերից, հայացքներից, գործողություններից: Դա, բնականաբար, նկատում էին 

շրջապատում, և…իրականացնում այն: Տուրգենևը անվանեց նրան ռուս Մարկիզ դե Սադ: 

Ի վիճակի չլինելով տիրապետել զգացմունքների բոցավառումներին` նա օգտվում էր 

մարմնավաճառների ծառայություններից: Բայց նրանցից շատերը, մեկ անգամ 

համտեսելով Դոստոևսկու սերը, հետո հրաժարվում էին նրա առաջարկներից. նրա սերը 

չափից դուրս արտասովոր էր և, ամենակարևորը, հիվանդագին: 

Նրա սեքսուալությունը կրում էր սադոմազոխիստական բնույթ: Նրան դուր էր գալիս կնոջը 

դարձնել իր խաղալիքը, իսկ հետո ինքն էր ցանկանում զգալ իրեն որպես վերջինիս իր… 

Ամեն մեկը չէր, որ կարող էր նման բան հանդուրժել: 

 

 

Դոստոևսկու ֆանտաստիկ կինը 

Անդունդի մեջ հայտնվելուց նրան կփրկեր միայն մի գործիք` սիրելի կինը: Եվ երբ այդպիսի 

մեկը հայտնվեց, Դոստոևսկին կերպարանափոխվեց: Հենց նա` Աննան, նրա համար 

դարձավ թե պահապան-հրեշտակ, թե օգնական և թե այն սեքսուալ խաղալիքը, որի հետ 

նա կարող էր անել ամեն ինչ` առանց մեղքի զգացումի կամ խղճի խայթի: Աննան 20 

տարեկան էր, նա` 45: Աննան երիտասարդ էր ու անփորձ և ամուսնու առաջարկած ինտիմ 

հարաբերություններում տարօրինակ ոչինչ չէր տեսնում: Բռնությունն ու ցավը նա 

ընդունում էր որպես պարտականություն: Եթե անգամ նրան դուր չէր գալիս այն, ինչ 

ուզում էր ամուսինը, նա երբեք չէր ասում «ոչ» և ցույց չէր տալիս իր դժգոհությունը: Մի 

անգամ նա գրեց` «Ես պատրաստ եմ անցկացնել իմ կյանքը մնացած հատվածը նրա  
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առաջ ծնկի իջած»: Նրա հաճույքը նա վեր էր դասում ամենից: Այլ կերպ ասած` 

Դոստոևսկին նրա համար Աստված էր… 

Նրանք իդեալական զույգ էին: Դոստոևսկին, իրագործելով, վերջապես, իր բոլոր սեքսուալ 

ֆանտազիաներն ու ցանկությունները, ազատվեց ոչ միայն մեղսավորի ու տգեղի իր 

կոմլեքսներից, այլև իրեն այդքան տարիներ տանջող էպիլեպսիայից: Բացի այդ, կնոջ 

աջակցությամբ կարողացավ գրել իր լավագույն ստեղծագործությունները: Նրա կողքին 

Աննան կարողացավ տևական ժամանակ զգալ կնոջ, սիրուհու ու մոր երջանկությունը: 

Աննա Գրիգորևնան հավատարիմ մնաց իր ամուսնուն մինչև իր կյանքի վերջին օրերը: Երբ 

Դոստոևսկին մահացավ, նա 35 տարեկան էր: Բայց նա իր կանացի կյանքը համարեց 

ավարտված և իրեն նվիրեց ամուսնու անվանը ծառայելուն: Նա հրատարակեց 

Դոստոևսկու բոլոր շարադրությունների ընտրանին, հավաքեց նրա նամակներն ու 

գրառումները, ստիպեց ընկերներին գրել նրա կենսագրությունը, Հին Ռուսիայում հիմնեց 

Դոստոևսկու անվան դպրոցը, ինքը գրեց հիշողություններ: Իր ողջ ազատ ժամանակը նա 

տրամադրում էր ամուսնու գրական ժառանգության կազմակերպությանը: 

1918 թվականին` իր կյանքի վերջին տարում, Աննա Գրիգորևնայի մոտ եկավ այդ 

ժամանակ դեռ սկսնակ կոմպոզիտոր Սերգեյ Պրոկոֆևը և խնդրեց նրան անել մի ալբոմ` 

«նվիրված արևին»` ինչ որ գրառում: Նա գրեց` «Իմ կյանքի արևին` Ֆյոդոր Դոստոևսկուն: 

Աննա Դոստոևսկայա…» 
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        Օշո` «Ապրելու արվեստը» 

 Մարդը ծնվում է, որպեսզի հասկանա կյանքը, և ամեն ինչ 

նրա ձեռքում է: Նա կարող է բաց թողնել կյանքը: Նա կարող է շարունակել շնչել, 

շարունակել ուտել, ծերանալ, շարժվել դեպի գերեզմանը, բայց դա կյանք չէ, դա 

աստիճանական մահ է: Օրորոցից մինչև գերեզման… աստիճանական մահ է՝ յոթանասուն 

տարի տևողությամբ: Եվ քանի որ շրջապատում միլիոնավոր մարդիկ մեռնում են այս 

աստիճանական դանդաղ մահով, դու էլ ես սկսում ընդօրինակել նրանց: Երեխաները 

սովորում են շրջապատից, իսկ մենք շրջապատը բաղկացած է մեռածներից:  

Դրա համար, առաջինը, որ պետք է հասկանալ, այն է՝ ինչ մենք ի նկատի ունենք` «կյանք» 

ասելով: Դա չպետք է լինի ուղղակի ծերացում, դա պետք է լինի հասունացում: Իսկ սրանք 

երկու տարբեր բաներ են: 

Ծերացումը հատուկ է ցանկացած կենդանու: Հասունացումը մարդկային արարածների 

արտոնությունն է: Միայն քչերն են դրա նկատմամբ ունեցած իրավունքին տեր կանգնում: 

Հասունացում նշանակում է ամեն ակնթարթ ավելի ու ավելի խորացում կյանքի սկզբունքի 

մեջ՝ ավելի հեռանալ մահից՝ չմոտենալ դրան: Որքան ավելի ես խորանում կյանքի մեջ, 

այնքան ավելի լավ ես հասկանում քո ներքին անմահությունը: Դու հեռանում ես մահից. 

գալիս է մի պահ, երբ դու տեսնում ես, որ մահը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ զգեստափոխում, 

տեղափոխություն այլ տուն, ձևի փոփոխություն: Ոչինչ չի մեռնում, ոչինչ չի կարող մեռնել: 

Մահը գոյություն ունեցող բոլոր պատրանքներից մեծագույնն է: 

Որպեսզի հասկանաս հասունացումը, հետևիր ծառին: Այն չափով, որով ծառն աճում է 

դեպի վերև, նույն չափով էլ նրա արմատներն են խորանում: Կա հավասարակշռություն. 

որքան վերև է բարձրանում ծառը, այնքան խորն են գնում նրա արմատները: Չի լինում 

հիսուն ֆուտ երկարությամբ ու թույլ արմատներով ծառ. դրանք չեն կարող պահել այդ 

ահռելի ծառը: 

Կյանքում հասունությունը նշանակում է, որ դու հասունանում ես ինքդ քո ներսում՝ հենց 

այնտեղ են քո արմատները: 

Ինձ համար դա մեդիտացիայի գլխավոր սկզբունքն է: Մնացած ամեն ինչը երկրորդական 

է: Եվ մանկությունը լավագույն ժամանակն է: Դառնալով մեծ՝ դու մոտենում ես մահին, և 

մեդիտացիային տրվելը դառնում է ավելի ու ավելի դժվար: 

Մեդիտացիա նշանակում է մտնել սեփական անմահության,հավերժության 

ու աստվածայնության մեջ: Եվ երեխան ամենաորակյալ մարդն է, քանի որ 

ծանրաբեռնված չէ գիտելիքով, կրոնով, կրթությամբ ու ամեն տեսակ աղբով:  
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Նա անմեղ է: 

Բայց, ցավոք սրտի, այդ անմեղությունն աղտոտվում է անտեղյակությամբ:  

  Անտեղյակությունն ու անմեղությունն ունեն որոշակի նմանություն, բայց դրա հետ 

մեկտեղ դրանց միջև կա ահռելի տարբերություն, որը մինչ օրս մարդկությունը չի նկատել: 

Անմեղությունը չգիտի ու չի ուզում իմանալ: Այն ամբողջովին բավարարված է, լցված: 

Փոքրիկ երեխան չունի ամբիցիաներ, ցանկություններ: Նա լիովին կլանված է ներկայիս 

ակնթարթով. ճախրող թռչունը գրավում է նրա հայացքն այնքան արագ, պարզապես 

թիթեռ, նրա գեղեցիկ գույները… և նա ապշած է. ծիածանը երկնքում… և նա չի կարող 

պատկերացնել, որ կարող է լինել ինչ-որ ավելի կարևոր բան, ավելի հարուստ, քան 

ծիածանը: Երկինք` լիքը աստղերով, անսահման աստղեր… 

Անմեղությունը հարուստ է, լիքն է ու մաքուր: 

Անտեղյակությունն աղքատ է. այդ աղքատը… նա ուզում է այս ու այն բանն իմանալ, 

ուզում է լինել տեղեկացված, հարգարժան, կայուն ու տիրապետող իշխանությանը: 

Անտեղյակությունը շարժվում է ցանկության ուղղությամբ: Անմեղությունը 

ցանկությունների բացակայության վիճակն է: Բայց քանի որ այս երկուսն էլ զուրկ են 

գիտելիքից, մենք դրանք բնության մեջ խառնել ենք: Նրանց նույնը լինելը մենք ընդունել 

ենք որպես փաստ: 

Ապրելու արվեստի առաջին քայլն է հասկանալ անմեղության ու տգիտության 

տարբերությունը: Անմեղությունը պետք է սատարել, պահպանել, որովհետև երեխան իր 

հետ բերել է մեծագույն մի գանձ, գանձ, որին սրբերը հասնում են մեծ ջանքերի գնով: 

Սրբերն ասում են, որ նորից դարձել են երեխաներ, որ ծնվել են նորից: Հնդկաստանում 

իսկական քուրմը՝ իսկական բանիմացը, իրեն երկծին՝ երկու անգամ ծնված է անվանումֈ 

Ինչո՞ւ երկծին: Ի՞նչ է տեղի ունենում առաջին ծնունդի հետ: Ինչո՞ւմն է կայանում երկրորդ 

ծննդի անհրաժեշտությունը: Եվ ի՞նչ նվաճման կբերի երկրորդ ծնունդը: 

Երկրորդ ծննդով երեխան հասնում է այն ամենին, ինչը նրան հասանելի էր և առաջին 

ծննդյան շնորհիվ: Բայց այդտեղ շրջապատն իրենից ներկայացնում էր այն ամենը, ինչն 

ավերվել ու ճնշվել էր ծնողների ու հասարակության կողմից: Ամեն երեխայի խեղդում են 

գիտելիքով: 

Նրանցից յուրաքանչյուրի պարզությունը պետք է ինչ-որ ձևով սպանել, որովհետև այդ 

պարզությունը նրանց չի օգնի պայքարող այս աշխարհում: Պարզության մեջ նա 

աշխարհին կթվա միամիտ. նրա անմեղությունը հնարավորության դեպքում 

կշահագործեն: 

Վախենալով այն աշխարհից ու հասարակությունից, որոնք հենց մենք ենք ստեղծել` մենք 

փորձում են երեխային դարձնել ավելի խորամանկ, նենգ, տեղեկացված, որպեսզի նրանք 

հայտնվեն ոչ թե թույլերի կամ ճնշվածների, այլ այն մարդկանց շրջապատում, ովքեր 

իրենց ձեռքում են պահում իշխանությունը:  

Եվ երբ երեխան սկսում է մեծանալ ոչ ճիշտ ուղղությամբ, նա հենց այդ ուղղությամբ էլ 

շարունակում է շարժվել` ողջ նրա կյանքը շարժվում է այդ ուղղությամբ: 

Երբ հասկանում ես, որ բաց ես թողել կյանքը, առաջին սկզբունքն է վերադառնալ 

անմեղությանը: Դեն նետիր գիտելիքները, սուրբ գրությունները, մոռացիր կրոնի, 

դավանաբանության, փիլիսոփայության մասին: Վերածնվիր, դարձիր անմեղ` դա քո 

ձեռքերում է: Մաքրիր ուղեղդ այն ամենից, ինչը քեզ հայտնի չէր, այն ամենից, ինչը փոխ է 

առնված, այն ամենից, ինչը բխում է ավանդույթներից ու պայմանականություններից: 

Ազատվիր այն ամենից, ինչը քեզ տվել են ուրիշ երևույթներ` ծնողներ, ուսուցիչներ, 

համալսարաններ, պարզապես, ազատվիր դրանցից: Դարձիր պարզ, դարձիր երեխա: Եվ 

այդ հրաշքը հնարավոր է շնորհիվ մեդիտացիայի: 

Մեդիտացիան պարզապես տարօրինակ վիրաբուժական մեթոդ է, որը քեզանից 

հեռացնում է այն, ինչ քոնը չէ, և պահպանում է միայն քո իրական էությունը:  
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 Նա վառում է մնացածը և թողնում է քեզ մերկ արևի ու քամու դիմաց: Դու կարծես 

առաջին մարդն ես, ով ոտք է դրել երկրի վրա, ով ոչինչ չգիտի, ով պետք է ամեն ինչ 

բացահայտի ամենասկզբից, պետք է լինի փնտրող, ում սպասվում է գնալ 

ուխտագնացության: 

Երկրորդ սկզբունքն է ուխտագնացությունը: Կյանքը պետք է լինի որոնում. ոչ թե 

ցանկություն, այլ որոնում, ոչ թե նախագահ, վարչապետ կամ մեկ այլ բան դառնալու 

ձգտում, այլ որոնում` փորձելու հասկանալ` «Ո՞վ եմ ես»: 

Տարօրինակ է, որ մարդիկ ովքեր չգիտեն` ովքեր են իրենք, ձգտում են ինչ-որ բան դառնալ: 

Նրանք նույնիսկ չգիտեն, թե ով են նրանք հենց այդ պահին: Նրանք կրթված չեն իրենք 

իրենց էության հետ հարաբերություններում, բայց նրանց մոտ կա դառնալու ձգտումը: 

Դառնալը հոգու հիվանդություն է: 

Կեցությունը դու ես: 

Եվ քո էությունն ու կեցությունը բացելը կյանքի սկիզբն է: Այդ ժամանակ ամեն ակնթարթը 

բացահայտում է, իր հետ բերում է նոր ուրախություն: Նոր գաղտնիքը դռներ է բացում, քո 

ներսում սկսում է աճել նոր սեր, նոր կարեկցանք, որը դու նախկինում երբեք չես զգացել, 

նոր զգայունություն դեպի գեղեցիկն ու բարին: Դու դառնում ես այնքան զգայուն, որ 

ամենափոքր խոտն անգամ քեզ համար ունի մեծագույն նշանակություն: Զգայունությունը 

քեզ դարձնում է այնքան պարզ, որ այդ աննշան խոտը քեզ համար ստանում է այնպիսի 

կարևորություն, ինչպիսին ունի մեծագույն աստղը. առանց այդ խոտի գոյությունը կլիներ 

ավելի քիչ, քան այն կա: Այդ փոքրիկ խոտը ունիկալ է, անփոխարինելի և ունի սեփական 

անհատականությունը: 

Եվ այդ զգայունությունը քեզ համար կստեղծի նոր ընկերություն. ընկերություն ծառերի, 

թռչունների, կենդանիների, լեռների, գետերի, օվկիանոսների, աստղերի հետ: Կյանքը 

դառնում է հարուստ , երբ հոսում է սերը, երբ աճում է ընկերության նկատմամբ 

ընդունակությունը: 

Սուրբ Ֆրանսիսկի կյանքում կա մի հիանալի դեպք: Նա հաճախ էր էշի վրա նստած 

ճամփորդում մի վայրից մյուսը և փոխանցում էր իր փորձը: Երբ նա մեռնում էր, նրա շուրջն 

էին հավաքվել իր բոլոր աշակերտները, որպեսզի լսեին նրա վերջին խոսքերը: Մարդու 

վերջին խոսքերն առավել կարևոր են այն բոլոր խոսքերից, որոնք նա արտաբերել է իր ողջ 

կյանքի ընթացքում, որովհետև դրանք պարունակում են կյանքի ամբողջ փորձը: 

Բայց այն ինչ լսեցին աշակերտները… նրանք չէին կարողանում հավատալ դրան: 

Սուրբ Ֆրանսիսկը չդիմեց նրանց. նա դիմեց էշին` ասելով. 

-Եղբայր, ես քո առաջ անչափ պարտական եմ: 

Դու ինձ մի տեղից մյուսը տարար և երբեք չտրտնջացիր, ձայն չհանեցիր: Ամենը, ինչ 

ուզում եմ անել մինչ այս աշխարհը լքելը, քեզանից ներողություն խնդրելն է` ես քեզ հետ 

մարդավարի չեմ վարվել: 

Սրանք սուրբ Ֆրանսիսկի վերջին խոսքերն էին: Մեծ զգացմունքայնություն է… ասել էշին. 

-Եղբայր… 

… ներողություն խնդրել 

Երբ դու դառնում ես ավելի զգացմունքային, կյանքն իր հերթին դառնում է ավելին: Փոքրիկ 

լճակից այն վերածվում է օվկիանոսի: Նա չի սահմանափակվում քեզնով, քո կողակցով ու 

երեխաներով. նա ամենևին չի սահմանափակվում: Այն ամենը, ինչ գոյություն ունի, 

դառնում է ընտանիքիդ մի մասը: Եվ մինչ դրանք քո ընտանիքը չէին կազմում, դու 

չգիտեիր` ինչ է կյանքը, որովհետև ոչ մեկը կղզի չէ, մենք բոլորս կապված ենք իրար: 

Մենք անսահման մայրցամաք ենք` միավորված միլիոնավոր կապերով: Եվ եթե մեր 

սրտերը ամբողջովին լցված չեն սիրով, ապա հենց այդ պակասի չափաբաժնով էլ 

կրճատվում է մեր կյանքից: 

Մեդիտացիան, առաջնահերթ, կտա քեզ զգացմունքայնություն, աշխարհին պատկանելու 
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վեհ զգացողությունը: Սա մեր աշխարհն է` աստղերը մերն են, մենք այստեղ  

օտարականներ չենք: Մենք մեր բնությամբ պատկանում ենք գոյությանը: Մենք դրա մասն 

ենք, դրա սիրտը: 

Երկրորդ, մեդիտացիան կբերի քեզ լռություն, որովհետև ամբողջ աղբը` գիտելիքդ, 

կգնա:Մտքերը նույնպես իմացության մասն են կազմում… անսահման լռություն, և դու 

զարմացած ես. այդ լռությունը միակ հնարավոր երաժշտությունն է: 

Ամբողջ երաժշտությունը փորձ է` բերել լռությունը ինչ-որ արտահայտման: Արևելքի 

իմաստունները շեշտում էին, որ հանճարեղ բոլոր արվեստները` երաժշտություն, պոեզիա, 

պար, գեղանկարչություն, քանդակագործություն, ծնվել են մեդիտացիայից: Այս ամենը 

իրենից ներկայացնում է ջանք` բերելու անճանաչելի բոլոր երևույթները մի աշխարհ, որը 

ճանաչում են նրանք, ովքեր պատրաստ չեն մահտեսության: Դա ուղղակի նվեր է բոլոր 

նրանց, ովքեր պատրաստ գնալ դեպի մահտեսություն: Ով գիտի, գուցե երաժշտությունը 

կարթնացնի աղբյուրները որոնելու ցանկությունը, կամ էլ քանդակը: 
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Օսկար Ուայլդ` «Բնորդ միլիոնատեր» 

  
Եթե հարուստ չես, ոչ մի բանի հանդեպ չես կարող մեղմ լինել: Վեպերը հարուստների 

արտոնությունն են, բայց ոչ մի կերպ չեն կարող լինել անգործների մասնագիտությունը: 

Աղքատները պետք է լինեն պրակտիկ և տաղտկալի: Ավելի լավ է ունենալ տարեկան 

եկամուտ, քան լինել հրաշալի երիտասարդ: 

Հենց սրանք են ժամանակակից կյանքի մեծ ճշմարտությունները, որոնք ոչ մի կերպ 

չկարողացավ ըմբռնել Հյուի Էրսկինը: Խեղճ Էրսկին: 

Չնայած պետք է խոստովանել, որ հոգեկան տեսանյունից նա որոշակիորեն ոչնչով չէր 

առանձնանում: Իր կյանքի ընթացքում ոչ մի սրամիտ կամ չար բան չի ասել: Բայց 

փոխարենը շագանակագույն մազերը, ճիշտ կերպարներն ու մոխրագույն աչքերը նրան, 

պարզապես, գեղեցիկ էին դարձնում: 

Տղամարդկանց շրջանում նա ուներ նույն հաջողությունը, որն ուներ նաև կանանց 

շրջանում: Եվ տիրապետում էր բոլոր հնարավոր տաղանդներին, բացի գումար 

վաստակելու տաղանդից: 

Հայրը նրան էր թողել իր ասպետական սուսերն ու «Արշավանքներ դեպի Իսպանիան» 

տասնհինգ հատորով: Առաջինը Հյուին կախեց հայելու մոտ, իսկ երկրորդը դրեց դարակի 

մեջ` Ռաֆֆի ուղեցույցի և Բեյլիզ մեգեզինի հետ, ինքն էլ սկսեց ապրել տարեկան 200 

ֆունտով, որը նրան էր թողնում ծեր հորաքույրը: 

Ամեն ինչ փորձեց: Վեց ամիս խաղաց բորսայում, բայց թեթև թիթեռնիկը, բախվում էր 

ցուլերին ու արջերին: Մոտավորապես նույնքան ժամանակ էլ զբաղվում էր թեյի առևտրով, 

բայց դա էլ շուտով նրան ձանձրացրեց: Այնուհետև փորձում էր վաճառել չոր խերես: Բայց 

դա էլ երկար չտևեց` խերեսը շատ չոր դուրս եկավ: Վերջապես` նա դարձավ ուղղակի 

ոչինչ` նուրբ, դատարկ երիտասարդ` հիանալի կերպարով , բայց առանց որոշակի 

զբաղմունքների: 

Բայց ինչն էր ավելի վատացնում վիճակը` նա սիրահարված էր: Աղջիկը, ում նա սիրում էր, 

Լաուրա Մերտոնն էր` պաշտոնաթող գնդապետի դուստրը, ով անվերադարձ վատնել էր 

ճիշտ մարսողությունն ու լավ տրամադրությունը Հնդկաստանում: Լաուրան պաշտում էր 

Հյուին, իսկ վերջինս պատրաստ էր համբուրել նրա կոշիկների կապիչները: Նրանք կլինեին 

Լոնդոնի ամենագեղեցիկ զույգը, բայց իրենց հոգում ոչ մի գրոշ չունեին: Գնդապետը, 

չնայած, շատ էր սիրում Հյուին, նշանադրության մասին ոչինչ չէր ուզում լսել: 

-Եկեք ինձ մոտ, հարգելիս, երբ Ձեզ մոտ կլինի Ձեր սեփական տաս հազար ֆունտը: Այն 

ժամանակ էլ կխոսենք,- ասում էր նա միշտ: 

Այդպիսի օրերին Հյուն շատ մռայլ տեսք ուներ և իր մխիթարությունը պետք է գտներ 

Լաուրայի մոտ: 
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Մի առավոտ, գնալով Հոլլանդ-պարկ, որտեղ ապրում էին Մերտոնները, նա մտավ 

բարևելու իր մեծ բարեկամ Ալեն Տրևորին: Տրևորը նկարիչ էր: Ճիշտ է` մեր օրերում ոչ մեկը 

չի փախչում այդ ճակատագրից, բայց Տրևորը նկարիչ էր այդ բառի իրական իմաստով, իսկ 

այդպիսիք այդքան էլ շատ չեն: 

Նա տարօրինակ էր ու կոպիտ, նրա երեսը ծածկում էին պեպենները, գզգզված ու կարմիր 

մորուքը: Բայց բավական էր ձեռքն առնել վրձինը, և նա դառնում էր իսկական վարպետ, 

իսկ նրա նկարները պատրաստակամորեն գնվում էին: 

Հյուն իրեն շատ էր դուր գալիս, սկզբում, ճիշտ է, հրաշալի արտաքինի համար: «Միակ 

մարդիկ, որոնց հետ նկարիչը պետք է ծանոթ լինի,-միշտ ասում էր նա,- պետք է լինեն 

գեղեցիկ ու հիմար. նրանց նայելը գեղագիտական հաճույք է, իսկ նրանց հետ զրուցելը 

ուղեղի հանգիստ: Միայն դենդիներն ու կանայք են կառավարում աշխարհը, գոնե պետք է 

կառավարեն աշխարհը»: 

Բայց երբ նա մոտիկից ծանոթացավ Հյուի հետ, նա պակաս չսիրեց նրա կենդանի և ուրախ 

բարքերը, նրա շնորհակալ ու սանձարձակ հոգին, և նրա առաջ բացեց անսահման մուտք 

դեպի իր արվեստանոցը: 

Երբ Հյուն մտավ, Տրևորը վերջին շտկումներն էր անում աղքատի դիմանկարի վրա: Ինքը` 

աղքատը կանգնած էր արվեստանոցի անկյունում: Դա մի կուզիկ ծերուկ էր` ամենախեղճ 

տեսքով, իսկ նրա դեմքը կարծես կնճռոտված մագաղաթ լիներ: Նրա ուսերին գցած էր 

շագանակագույն կոպիտ վերարկու` ամբողջովին քրքված, ցնցոտիներ, երկարաճիտք 

կոշիկները մաշված էին, մի ձեռքով նա ապավինել էր փայտիկին, իսկ մյուսով բռնել էր 

գլխարկը` ողորմություն խնդրելու համար: 

-Ինչ զարմանալի բնորդ է,- շշնջաց Հյուին` բարևելով իր ծանոթին: 

-Զարմանալի՞ բնորդ,-գոռաց  Տրևորը ամբողջ ձայնով,-Է՞ լ ինչ կուզեիր: Այսպիսի 

աղքատների ամեն օր չես հանդիպի: Une trouvaille, mon cher!(Պարզապես գտածո, 

ընկերս): Կենդանի Վելասկես:Ինչպիսի քանդակ կստեղծեր նրանից Ռեմբրանդտը: 

-Խեղճ,- ասաց Հյուին,- ինչ դժբախտ տեսք ունի: Բայց ես կարծում եմ, որ ձեր` նկարիչներիդ 

համար, նրա դեմքը նրա արժանիքն է: 

 

-Իհարկե,-ասաց Տրևորը,- դուք աղքատից չեք պահանջի, որ նա երջանիկի տեսք ունենա, 

այնպես չէ՞: 

-Որքա՞ ն է ստանում բնորդը դիրք ընդունելու համար,-հարցրեց Հյուին` ավելի հարմար 

տեղավորվելով բազմոցին: 

-Մեկ շիլլինգ ժամում: 

-Իսկ որքա՞ն եք Դուք ստանում Ձեր նկարի համար, Ալեն: 

-Օ, սրա համար ես կստանամ երկու հազար: 

-Ֆու՞ նտ: 

-Ոչ, գինեյ: Նկարիչներին, պոետներին և բժիշկներին միշտ գինեյներով են վճարում: 

-Դե, այդ դեպքում, կարծում եմ, որ բնորդները նկարիչների հոնորարներից պետք է 

ստանան որոշակի տոկոս,-գոռաց Հյուին` ծիծաղելով,- նրանք ձեզանից քիչ չեն 

աշխատում: 

-Հիմարություն, հիմարություն: Դուք միայն մտածեք, թե որքան աշխատանք է պահանջում 

ներկերի դարսումը, մոլբերտի մոտ օրերով կանգնելը: Ձեզ համար, Հյուի, իհարկե, հեշտ է 

խոսելը, բայցվստահեցնում եմ Ձեզ` լինում են րոպեներ, երբ արվեստը գրեթե հասնում է 

ֆիզիկական աշխատանքի արժանիքին: Բայց Դուք չպետք է խոսեք, ես զբաղված եմ: 

Ծխախոտ ծխեք և հանգիստ նստեք: 

Շուտով ներս մտավ սպասուհին և զեկուցեց Տրևորին, որ եկել է շրջանակներ պատրաստողը 

և ուզում է խոսել իր հետ: 

-Չփախչեք Հյուի,-դուրս գալով սենյակից` ասաց Տրևորը,- ես հիմա կգամ: 

Ծեր աղքատն օգտվեց Տրևորի բացակայությունից և հանգստանալու համար մի ակնթարթ 
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 նստեց փայտե նստարանին, որը դրված էր նրա առջև: Նա այնքան ջարդված ու դժբախտ 

տեսք ուներ, որՀյուին չէր կարող նրա հանդեպ խղճահարություն չզգալ: Նա իր 

գրպաններում սկսեց գումար փնտրել: 

Նա գտավ միայն ոսկի և մի քանի կոպեկ: «Խեղճ ծերուկ,-մտածում էր նա ինքն իրեն,- նա 

այս ոսկու կարիքն ավելի շատ ունի, քան ես, բայց մոտակա երկու շաբաթները ես 

ստիպված եմ յոլա գնալառանց գումար տվողների»: Եվ նա վեր կացավ ու ոսկին դրեց 

աղքատի ձեռքի մեջ: 

Ծերուկը ցնցվեց, և հազիվ նշմարվող ժպիտն առկայծեց նրա գունատ շրթունքներին: 

-Շնորհակալ եմ Ձեզ, սըր,- ասաց նա,- շնորհակալ եմ: 

Այդ պահին մտավ Տրևորը, և Հյուին ներողություն խնդրեց` հեշտությամբ կարմրելով իր 

արարքից: Նա մի օր անցկացրեց Լաուրայի հետ, նրանից լսեց խրատներ իր անմտության 

համար և պետք էոտքով գնար տուն: 

Հենց նույն օրը երեկոյան, ժամը մոտ տասնմեկին, նա մտավ Palette Club և այնտեղ ծխելու 

համար նախատեսված վայրում բռնացրեց Տրևորին, ով մենակ սելստերյան ջրով ռեյնվեյն 

էր խմում: 

-Դե ինչ, Ալեն, Դուք բարեհաջո՞ ղ ավարտեցիք Ձեր նկարը,-հարցրեց նա ծխելու 

ընթացքում:  

-Ավարտեցի և դրեցի շրջանակի մեջ, հարգելիս,-պատասխանեց Տրևորը:-Ի դեպ, 

շնորհավորում եմ հաղթանակի կապակցությամբ: Այդ ծեր բնորդը Ձեզանով շատ է 

հիացած: Ես ստիպված էի նրանպատմել Ձեզ վերաբերող բոլոր մանրամասնությունները. 

ով եք Դուք, որտեղ եք ապրում, ինչ եկամուտ ունեք, ինչ հայացքներ ապագայի նկատմամբ: 

-Սիրելի Ալեն,-գոռաց Հյուին,- հնարավոր է` հիմա իմ տան մոտ նա ինձ է սպասում: Դե, 

իհարկե, Դուք միայն կատակում եք: Խեղճ ծերուկ: Ինչպես կուզենայի ես նրա համար մի 

բան անել: Ինձ ահավորէ թվում այն, որ մարդիկ կարող են այդքան դժբախտ լինել: Տանը 

ես ունեմ հին շատ շորեր, ի՞ նչ եք կարծում` դրանք նրան չեն սազի: Թե չէ նրա 

ցնցոտիները լրիվ քանդված են: 

-Բայց դրանց մեջ նա հիանալի տեսք ունի,-ասաց Տրևորը,- ես ոչ մի դեքում չէի 

համաձայնվի նրան նկարել ֆրակով: Այն, ինչը ձեզ համար աղքատություն, ինձ համար 

բնանկարային է: Բայց ամենդեպքում, ես նրան կփոխանցեմ Ձեր առաջարկը: 

-Ալեն,-ասաց Հյուին լուրջ տոնով,-դուք` նկարիչներդ, անսիրտ մարդիկ եք: 

-Նկարչի սիրտն իր գլուխն է,- ասաց Տրևորը,- և բացի այդ, մեր գործն է նկարել աշխարհն 

այնպիսին, ինչպիսին մենք այն տեսնում ենք, այլ ոչ այնպես, ինչպիսին մենք այն գիտենք: 

A chacun sonmétier(ամեն ինչին իրենը): Իսկ հիմա պատմեք ինձ` ինչպե՞ ս է Լաուրան: Ծեր 

բնորդը, կարելի է հենց այդպես էլ ասել, հետաքրքրված է նրանով: 

-Մի՞թե ուզում եք ասել, որ Դուք նրան նաև դրա մասին եք պատմել,-հարցրեց Հյուին: 

-Իհարկե, պատմել եմ: Նա գիտի թե համառ գնդապետի, թե հրաշալի Լաուրայի և թե տաս 

հազար ֆունտի մասին: 

-Ինչպես: Դուք այդ ծեր աղքատին եք վստահել իմ բոլոր մասնավոր գործե՞րը,- գոռաց 

Հյուին` սկսելով կարմրել ու բարկանալ: 

-Հարգելիս,-ասաց Տրևորը ժպտալով,- այդ ծեր աղքատը, ինչպես որ Դուք նրան 

անվանեցիք, Եվրոպայի ամենահարուստ մարդկանցից մեկն է: Նա համարձակորեն վաղը 

կարող է գնել ողջ Լոնդոնը:Աշխարհի ամեն մայրքաղաքում ունի բանկային հաշվեհամար, 

ուտում է ոսկու վրա և, եթե պետք լինի, կխանգարի Ռուսաստանին պատերազմ 

հայտարարել: 

-Ի՞նչ եք ուզում ասել: 

-Այն, որ ծերուկին, ում Դուք տեսաք այսօր արվեստանոցում, ոչ այլ ոք է քան բարոն 

Հաուսբերգը: Նա իմ լավ բարեկամն է, գնում է իմ բոլոր նկարները… մեկ ամիս առաջ 

ինձնից պատվիրեց միդիմանկար, որտեղ ինքը կլիներ աղքատի կերպարում:Que voulez-

vous? La fantaisie d’un millionaire!(Դե ի՞ նչ եք ուզում: Միլիոնատիրոջ երևակայություն): 
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Եվ ես պետք է խոստովանեմ, որ նա հրաշալի տեսք ուներ ցնցոտիների մեջ, կամ, եթե 

ավելի ճիշտ է, իմ ցնցոտիների, քանզի այդ կոստյումը ես եմ գնել Իսպանիայում: 

-Բարոն Հաուսբերգը,-գոռաց Հյուին,-Աստված իմ, իսկ ես նրան ոսկի տվեցի: 

Եվ նա ընկավ բազկաթոռի վրա խիստ շփոթված տեսքով: 

-Դուք նրան ո՞սկի եք տվել,- նա սկսեց բարձր ծիծաղել,- ախ, հարգելիս, Ձեր փողերը Դուք 

այլևս չեք տեսնի: Son affaire c’est l’argent des autres(Ուրիշների գումարները` նրա 

մասնագիտությունն է): 

-Կարծում եմ` կարող էիք ինձ գոնե տեղյակ պահել, Ալեն,-ասաց Հյուին,- թե չէ կարծես 

հիմար լինեի: 

-Նախ և առաջ Հյուի,-ասաց Տրևորը,- ես երբեք չէի կարծի, որ Դուք աջ ու ձախ կվատնեք 

Ձեր գումարը: Ես հասկանում եմ, որ կարող էիք համբուրել լավիկ բնորդուհուն, բայց տալ 

անկերպար մի ծերուկի ոսկի` ի սեր Աստծո: Ես դա չեմ հասկանում: Եվ բացի այդ, այսօր 

ես բացի Ձեզանից ոչ ոքի չեմ ընդունում, և երբ Դուք եկաք, ես չգիտեի` կցանկանար արդյոք 

բարոն Հաուսբերգը, որ իր անունը բացվեր: Դուք հասկանում եք չէ, նա կոստյումով չէր: 

-Ինչ հիմարն է նա ինձ հիմա համարում,- ասաց Հյուին: 

-Ոչ մի նման բան, նա ամենաբարձր տրամադրությունն ուներ այն բանից հետո, երբ Դուք 

գնացիք: Նա անընդհատ ծիծաղում էր` մաքրելով իր կեղտոտ ձեռքերը: Ես չէի կարողանում 

հասկանալ, թե ինչու էր նա այդքան հետաքրքվում Ձեզանով, բայց հիմա ինձ ամեն ինչ 

պարզ է: Ձեր տվածը նա կդնի շրջանառության մեջ, կսկսի Ձեզ վճարել վեց ամիսը մեկ և իր 

բարեկամների համար կունենա հիանալի անեկդոտ: 

-Ինչպես իմ բախտը չի բերում,- ասաց Հյուին,- Ինձ ոչինչ չի մնում անել, քան գնալ տուն և 

քնել: Եվ հարգելի Ալեն, ոչ մեկին այդ մասին մի պատմեք, խնդրում եմ: Թե չէ ես չեմ 

կարող հրապարակում երևալ: 

-Հիմարություն: Դա միայն պատիվ կների Ձեր մարդամոտ բնությանը, Հյուի: Դե այդքան 

շուտ մի փախչեք, ծխեք ևս մեկ ծխախոտ և որքան ուզում եք պատմեք Լաուրայի մասին: 

Բայց Հյուին չցանակացավ մնալ և գնաց տուն սարսափելի տրամդրությամբ` թոնելով 

ծիծաղող Տրևորին մենակ: 

Հաջորդ առավոտը, նախաճաշի ժամանակ, նրան տվեցին մի քարտ`«Monsieur Gustave 

Naudin, de la part de M.le Maron Hausberg»(Մեսյե Գյուստավ Նոդեն` բարոն Հաուսբերգի 

հրամանով): 

«Ակնհայտ է, նա հայտնվել է ներողություն խնդրելու համար»,-մտածեց Հյուին և 

հրամայեց սպասուհուն ընդունել այցելուին: 

Սենյակ մտավ տարեց ճերմակահեր ջենտլմեն կանաչ ակնոցներով: Նա խոսում էր թեթև 

ֆրանսիական ակցենտով: 

-Պատիվ ունեմ տեսնել մսյե Էրսինին: 

Հյուին խոնարհվեց: 

-Ես եկել եմ բարոն Հաուսբերգի կողմից,-շարունակեց նա,-բարոն… 

-Խնդրում եմ Ձեզ, սեր, փոխանցեք բարոնին իմ անկեղծ ներողամտությունը,-փնթփնթաց 

Հյուին: 

-Բարոնը,-ասաց ծեր ջենտլմենը ժպտալով,- ասել է ինձ տալ Ձեզ այս նամակը,-և նա ձգեց 

տպված ծրարը: 

Ծրարի վրա գրված էր. «Ամուսնական նվեր Հյուի Էրսկինին և Լաուրա Մերթոնին ծեր 

աղքատից», իսկ դրա ներսում դրված էր տաս հազար ֆունտ արժողությամբ չեկ: 

Հարսանիքին Ալեն Տրևորը վարորդն էր, իսկ բարոնը հարսանեկան նախաճաշի սեղանի 

մոտ կենաց ասաց: 

-Հարուստ բնորդները,-նկատեց Ալենը,- մեր օրերում բավականին հազվադեպ են 

հանդիպում, բայց, Աստված իմ, հարուստ բնությունները` ավելի հազվադեպ: 
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                     Էլիֆ Շաֆաք` «Սիրո 40 կանոնները» 

 Իրականում Աստված այն ամենի արտացոլումն է, 

ինչը մենք տեսնում ենք մեր մեջ: Եթե Աստված մեզ պատում է վախի ու մեղավորության 

մասին մտքերով, նշանակում է, որ այդ մտքերը ծնվել են հենց մեր մեջ: Եթե մենք Աստծուն 

պատկերացնում ենք սիրով ու կարեկցանքով լի, ուրեմն ինքներս ենք այդպիսին: 

Ճանապարհը դեպի ճշմարտություն սրտի, ոչ թե գլխի աշխատանքն է: Քո գլխավոր գիդը 

դարձրու սիրտդ, ոչ թե ուղեղդ: 

Ամեն ընթերցող ըմբռնում է Ղուրանը կամ Աստվածաշունչը այլ կերպ` համահունչ 

հասկանալու իր խորությանը: Կա այդ խորության 4 աստիճան: Առաջին աստիճանն 

արտաքին նշանակությունն է, և մարդկանց մեծ մասը հիմնականում բավարարվում է 

դրանով: Հաջորդը Բատումն է` խորքային մակարդակը: Երրորդը խորքայինի խորքայինն է: 

Իսկ չորրորդ այնքան խորն է, որ բառերի մեջ տեղավորվել հնարավոր չէ, այն պետք է մնա 

աննկարագրելի: Գիտնականները, ովքեր կենտրոնացած են Շարիաթի կամ 

Աստվածաշնչի վրա, գիտեն դրա նշանակության մակերեսային մասը, սուֆիստներն ու 

լուսավորիչները` խորքային: Սրբերը տիրապետում են ամենախորքայինի նշանակությանը: 

Չորրորդ աստիճանը հայտնի է մարգարեներին և նրանք, ովքեր ամենամոտն են Աստծուն: 

Այնպես որ մի քննադատեք այն մեթոդը, որով այլ մարդիկ կապնվում են Աստծուն: Ամեն 

մեկն ունի իր ուրույն ձևն ու աղոթքը: Աստված մեր խոսքերին ուշադրություն չի դարձնում, 

բայց նայում է մեր սրտերի խորությունը: 

Արևելքը, արևմուտքը, հարավն ու հյուսիսը փոքր նշանակություն ունեն: Կապ չունի, թե որն 

է քո ուղղությունը: Ցանկացած ճամփորդության ժամանակ ճամփորդիր նաև սահմանների 

մեջ: Միայն այդ դեպքում դու կճամփորդեքս ամբողջ աշխարհով ու դրանից դուրս: 

Մանկաբարձուհին գիտի, որ երբ չկա ցավ, ուղին դեպի երեխան չի կարող բացվել, և մայրը 

չի կարող ծնունդ տալ: Նմանապես նոր էակը չի կարող ծնվել առանց դժվարության. այն 

անհրաժեշտ է: Այդպես է նաև օրվա դեպքում. այն պետք է անցնի սարսափելի ջերմության 

միջով ուժեղ դառնալու համար: Սերը կարող է կատարելագործվել միայն ցավի մեջ: 

Սեր որոնելը փոխում է մեզ: Փնտրողներից չկա գոնե մեկը, ով չի հասունացել այդ 

ճանապարհին: Այն պահին, երբ դու սկսում ես փնտրել սեր, փոխվում ես ներքին ու 

արտաքին աշխարհներում: 

Փորձիր չդիմադրել այն փոփոխություններին, որոնք վերաբերվում են քեզ: Դրա փոխարեն 

թույլ տուր, որ կյանքն ապրի քո մեջ: Եվ մի անհանգստացիր, եթե քո կյանքը գլխիվայր շուռ 

է գալիս: Ինչու ես վստահ, որ այն կողմը որին դու ես սովոր, ավելի լավն է, քան այն մեկը, 

որը դեռ պիտի գա: 

Իրական կեղտը մեր մի մասն է: Մնացածը հեշտ ու հանգիստ մաքրվում է: Կեղտի միայն 

մի տեսակ կա, որը հնարավոր չի մաքրել մաքուր ջրով. դա հոգին ապականող ատելության 

ու մոլեռանդության բիծն է: Դու կարող ես մաքրել մարմինը զսպվածությամբ ու պահքով, 

բայց միայն սերը կմաքրի քո սիրտը: 
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Մի զայրացիր, որ ճանապարհը քեզ ինչ-որ տեղ է տանում: Փոխարենը կենտրոնացիր 

առաջին քայլի վրա: Դա ամենադժվար պահն է, և հենց դրա համար ես դու 

պատասխանատու: Եթե դու թույլ տաս, որ այդ քայլն անի այն, ինչ նա անում է 

սովորաբար, մնացած քայլերը կհաջորդեն: Մի գնա հոսքի հետևից: Դարձիր այդ հոսքը: 
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Ռամանա Մախարշի` աֆորիզմներ 

 Միտքը սահմանների մեջ դրված գիտակցություն է: 

Բնականից դու հրաշալի ես ու անսահմանափակ: Ավելի ուշ վերցնում ես սահմաններ ու 

միտք դառնում: 

Ոչ ոք հաջողության չի հասնում առանց ջանքի…նրանք, ովքեր հասել են դրան, 

պարտական են համառությանը: 

Անցանկալի մտքերից առաջացած ազատության և մեկ մտքի վրա կենտրոնացման 

աստիճանները միջոցներ են չափելու հոգևոր պրոգրեսը: 

Մաքուր երջանկության պահոցը բացելու համար պետք է հասկանալ սեփական եսը: 

Որևէ նոր վիճակի հասնելու համար դու կարիք չունես ձգտելու դրան: Հարկավոր է 

ընդամենը ազատվել ներկայիս մտքերից: 

Բոլոր վատ որակները էգոյի շուրջն են: Երբ էգոն հեռանում է, իրականացումը տալիս է իր 

արդյունքները: Մարդու եսի մեջ չկան լավ կամ վատ որակներ: Եսն ազատ է ցանկացած 

որակից: Դրանք հատուկ են մտքին: 

Մտքի վրա կենտրոնացումը գտնվում է մի ուղղու վրա, որը ընդհանուր է Գիտելիքի ու 

Յոգայի համար: Յոգան ձգտում է մարդու, ունիվերսալության ու Իրականության 

միավորմանը: Այս Իրականությունը նոր չէ: Այն գոյություն ունի ու պետք է գոյություն 

ունենա: 

Լռությունը նույնպես զրույց է: 

Ժամանակն ընդամենը գաղափար է: Գոյություն ունի միայն Իրականություն: Ինչ էլ դու 

մտածես, միևնույն է, դա այդպես է: Եթե դու դրան կոչում ես ժամանակ, ապա դա 

ժամանակ է: Եթե դու այն կոչում ես գոյություն, ուրեմն դա գոյություն է և այդպես 

շարունակ: Երբ դու ասում ես ժամանակ, դու հասկանում ես ցերեկ ու գիշեր, ամիսներ, 

տարիներ, ժամեր, րոպեներ… Ժամանակն անմարմին է Գիտելիքի Ճանապարհի համար: 

Անգամ ատոմի կառուցվածքն է գտնվել շնորհիվ մտքի: Հետևաբար միտքն առավել նուրբ է, 

քան ատոմը: Այն, ինչը գտնվում է մտքի ետևում` սեփական հոգին, իր հերթին առավել 

նուրբ է մտքից: 

Եթե բացի ես-ից գոյություն ունի ուրիշ բան, արդյոք կա վախենալու պատճառ: Առաջին 

հերթին, էգոն առաջանում է ու տեսնում օբյեկտները ներսից: Եթե էգոն չի բարձրանում, 

գոյություն է ունենում միայն ես-ը և երկրորդ գործոն այլևս չկա: 
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Միշել Ուելբեկ`  «Տառապանքի պտուղը» 

 Աշխարհը տառապանքների տարածության անընդհատ 

ընդլայնումն է:Աշխարհի հիմքում մաքուր տառապանքն է: Ցանակացած գո ծավալում ու 

սեղմում է: Մինչ իրենց գոյությունը սկսելը, իրերը տառապում են: Անգոն մինչև գոյությունը 

դողում է ցավից` տհաճ պարոքսիզմներից: 

Կենդանի օրգանիզմները զարգանում են, բարդանում, դառնում են բազմազան, բայց 

նրանց հիմքը մնում է անփոփոխ: Երբ գիտակցության որոշակի փուլը հաղթահարվում է, 

լսվում է ճիչ: Նրանից է սկսվում պոեզիան: Արտահայտիչ խոսքը նույնպես: 

Պոետիկ առաջին թրթիռը սկզբների սկզբին դիմելն է: Այսինքն, տառապանքին: 

Տառապանքի տարատեսակներն արժանի են հետաքրքրության, բայց դա չէ կարևորը: 

Ցանկացած տառապանք օգտակար է ու լավ, ցանկացած տառապանք պտուղ է տալիս, 

ցանկացած տառապանք հենց ինքը աշխարհն է: 

Մեկ տարեկան Անրին կեղտոտ տակդիրով պառկած է գետնին. նա ճչում է: Մայրն իր 

կրունկներով թմկահարելով սալահատակը` տարված է կրծկալի ու կիսաշրջազգեստի 

որոնումներով: Նա ժամանակ չունի` ուշանում է ժամադրությունից: Այդ փոքրիկ ճչացող 

էակը հենց իր կեղտի մեջ թավալավում է գետնին, հունից հանում է մորը:  Վերջինս էլ է 

սկսում գոռալ: Անրին ավելի հեռուն է գնում: Մայրը հեռանում է: 

Անրին պոետ դառնալու հրաշալի շանս ունի: 

Մարկը տաս տարեկան է: Նրա հայրը հիվանդանոցում մեռնում է քաղցկեղից: Ռեզինե 

փողակներով կապկպված այդ կիսադիակն իր հայրն է: Միայն տառապանք ու վախ 

արտահայտող հայացքն է կենդանի: Մարկը նույնպես տառապում է: Նա էլ է վախենում: 

Նա սիրում է հորը, բայց նրա մոտ ցանկություն է առաջանում, որ նա հնարավորինս շուտ 

մեռնի, և Մարկը դրա համար մեղադրում է իրեն: 

Մարկը պետք է աշխատի: Իր մեջ նա պետք է զարգացնի տառապանքի հատուկ ու 

բավականին պտղաբեր տեսակ` Մեղքի Սուրբ Զգացումը: 

Միշելը տասնհինգ տարեկան է: Երբեք աղջկա հետ չի համբուրվել: Նա ուզում է պարել 

Սիլվիայի հետ, բայց Սիլվիան պարում է Պատրիսի հետ, և պարզ երևում է` նրան դա դուր 

է գալիս: Միշել է սառել է. երաժշտությունը ներխուժել է իր էության խորքերը: Այդ դանդաղ 

ու հրաշալի ֆոքստրոտը, արտակարգ գեղեցկությունը: Նա չէր էլ պատկերացնում, որ 

հնարավոր է տառապել այդքան ուժեղ: Նրա մանկությունը մինչ օրս երջանիկ էր: 

Տառապանքից քարացած իր հոգու մեջ տեղի ունեցածի ու հրաշալի երաժշտության 

կոնտրաստը Միշելը երբեք չի մոռանա: 
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Տղան ճիշտ ուղղությամբ է զարգանում: 

Աշխարհը կազմված է տառապանքից, որովհետև նա իր հիմքերի հիմքում ազատ է: 

Տառապանքը համակարգի մասերի ազատ փոխգործակցության անհրաժեշտ հետևանքն 

է: Դուք պետք է դա իմանաք և խոսեք դրա մասին:  

Ձեզ չի սպառնում ընդունել տառապանքը որպես նպատակ, որին պետք է ձգտել: 

Տառապանքը կա, հետևաբար, այն չի կարող լինել նպատակ: 

Ցավի ետևից ցավ տալով` կյանքը ցույց է տալիս իր նենգամտությունը բաց 

դաժանությամբ: 

Պետք է դրանք ճանաչել, սովորել: Վարժություններ արեք: Սեփական փորձով մինչև վերջ 

սովորեք այդ ձևերը: Հասկացեք, թե ինչ տարբերություն կա դրանց մեջ, և ինչն է դրանց 

ընդհանրությունը: Այդ ժամանակ շատ հակասություններ իրենք իրենց լուծում կստանան: 

Ձեր խոսքերին դա կավելացնի ուժ ու  արտահայտչականություն: 

Ժամանակակից դարաշրջանի սպեցիֆիկայի պատճառով սիրո դրսևորումները 

հավասարեցված են զրոյի: Բայց սիրո իդեալը չի փոխվել: Ինչպես ցանկացած իդեալ, այն, 

գտնվելով ժամանակից դուրս, չի կարող ոչ փոխվել, ոչ էլ անհետանալ: 

Այստեղից էլ իդեալի ու իրականության անհամապատասխանությունը, ճչացող 

անհամերաշխությունը, տառապանքի ամենահարուստ աղբյուրը: 

Ամեն ինչ որոշվում է պատանեկության շրջանում: Եթե դուք սիրո մասին մի այնպիսի 

պատկերացում եք կազմել, որը թեկուզ շատ քիչ է մոտ իդեալականին, մեծահոգի է ու 

մեծարված, ապա դուք կորած եք:  Ձեզ արդեն ոչինչ չի օգնի: Այն ամենն ինչ կա, Ձեզ 

համար միշտ քիչ կլինի: 

Եթե դուք չեք հանդիպում կանանց հետ(այն պատճառով, որ ամաչկոտ եք, տգեղ և այլն), 

կարդացեք կանացի ամսագրեր: Այն ձեզ կապահովի տառապանքի գրեթե նույն 

չափաբաժնով: 

Մինչև վերջ զգալ սիրո բացակայության ողջ անսահմանափակությունը: Ատելությունn 

ինքդ քո հանդեպ դարձնել պաշտելի: Քո հանդեպ ատելություն, ուրիշների հանդեպ 

արհամարհանք: Ամեն ինչ խառնել: Ընդհանրացնել: Ցանկացած իրավիճակոմ նախօրոք 

համարել քեզ պարտված: Աշխարհն ինչպես դիսկոտեկ: Կուտակել հիասթափություն. 

որքան շատ, այնքան լավ: Սովորել լինել պոետ, նշանակում է մոռանալ, թե ինչպես 

ապրել: 

Կարող եք սիրել կամ ատել անցյալը, բայց այն միշտ պետք է լինի ձեր աչքի առաջ: Ինքդ 

քո մասին պետք է հասնել ամբողջական պատկերացման: Այդ ժամանակ, ձեր խորքային 

«ԵՍ»-ը կառանձնանա ու կգնա դեպի արևը, իսկ մարմինը կմնա` ուռչող, այտուցվող, 

գրգռվող… պատրաստ նոր տառապանքների: 
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